
ΕΙΚΩΝ ΖΩΗΣ
ι

ΑΙΝΕΙ μ’ άνθη εαρινής ζωής τοϋ 
παιδός τήν ζωήν ή φύσις. — Μι
κρά, χαρίεντα, αφελή, μέ δλην τήν 
παιδικήν εκείνην άθφότητα, ήτις 
χαρακτηρίζει τήν τρυφερόν ηλικίαν, 
μέ τό μειδίαμα, τό ήρεμον καί γλυκύ 
ώς χαραυγή μειδίαμα, επί τών χει- 
λέων των, μέ τό φλογερόν του 
βλέμμα τό έκψράζον δλον τής καρ- 
δίας του τόν πόθον, 
κτικόν της βλέμμα 
πάσαν τήν έκστασιν τής άδολου ψυ
χής της, ακόμη έκεϊνο μέ τό παι- 

τό άστατον, τό μή καταστελλόμε- 
τής μικράς ψυχής του τά όρμέμφυτα·

του c---------- —..... ........ .........

μ.έ το έκπλη- 
το διατυπούν

δικόν ύφος του, τό τρελλόν, 
νον, τό συγχεόμενον μέ δλα 
ακόμη εκείνη μέ την γαλήνην τού άπονήρου πνεύματός της, μέ τον 
οργασμόν ίσως ταχύτερον, άλλα μέ την επιθυμίαν άκακον, πλιότε
ρου 
λώτων των, έν 
τισίαν, εις 
περιβάλλει πάσαν 
όρμητικότητος 
λημα. Κα 
δύναμιν 
τικόν, 
ποώτον ι 
τών ορίων 
πρώτον κόμβον 
έκμυστήρε 
λην τών 
Μ*, μ’

ποιητικήν, επιθυμίαν παιδιού, εκεί πιθανόν εν τώ μέσω των γε- 
επάνω εις την άφρον- 

ήτις τόσω γοητευτικώς 
στιγμήν τινα απροόπτου 

τό πρώτον αυτών φί- 
πρώτον μέ δλον τό πυρ, μέ δλην την 
τών έπτά ετών του, Οαρραλέον, επίθε

τό

τώ μέσω τών παιδιών των, 
άμεριμνομέριρ.ναν εκείνην, 

' έκφρονα πράξίν των, είς 
, ακράτητου σφρίγους, έδωσαν 

ήν έφίλησεν αυτό —~— "·
, μέ την σπαργήν δλην 
ασυλλόγιστα, χωρίς νά έννοη δτι ριζοϊ είς την καρδίαν του 

οϋ έρωτός του σπέρμα, χωρίς νά έκτείνη τό δμμα του πέραν 
ής πατρικής αυλής του, χωρίς νά γνωρίζη δτι δένει τον 

οϋ βίου του, δχι κατόπιν σκέψεως μακράς, δχι μετά 
ήρευσιν αμφίβολον, τήν έφιλησε την κόρην 
ι παιδικών ονείρων του. ’Εκείνη 0* άποοώση 

·.' εύγνωμοσύνην, μ’ ίλαρότητα· θ’ άνοίζωσι 
εις ασμα, θά συμπαίξωσι, θά συνοεθώσι, θά ελκηται 
νην, θ’ άγαπώνται πάντοτε τρελλά, αλλά μέ ζέσιν, 
θά άμιλλώνται είς τόν έρωτα, θά συναντώνται μέ τον φόβον τοϋ αμαρ
τήματος, θά παίξωσι μέχρι τίνος μέ τήν ζωήν, ώς παίζουν μέ τ’άθύρ- 
ματά των, θά ύψωθώσιν έν τή συνειδήσει των, θά ζηλοτυπήσωσιν άλ 
ληλα, θά συναγαπώνται πάντοτε μέ πόνον, θά συλλατρευθώσιν . . .
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την

τήν αγνήν, τήν φί- 
τό φίλημα μέ θέρ— 

τά λάλα χείλη των 
εκείνο προς έκεί- 
άλλά μέ φλόγα,
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II

Ίδέτε τους* πόσον είναι ωραίοι ! πόσον γλυκείς ! πόσον υπερήφανος 
εκείνος ! πόσον εύχαρις καί δροσερά εκείνη ! μέ φιλήματα νέα, μ.’ αι
σθήματα νέα, μέ πόθους άλλους, πόθους ποϋ δέν σβέννυνται είς ένα 
μόνον ασπασμόν, ποϋ δέν εκμυστηρεύονται, πόθους ποϋ εκχειλίζουν είς 
τά χείλη των, ποϋ πλημμυροϋσιν είς τούς οφθαλμούς των, ποϋ ανέρ
χονται είς αίδοϋς ερύθημα είς τάς παρειάς των. Ή φωλεά των έχει 
παγή πλέον- τό σκάφος των έχει τήν πυξίδα του, έχει τόν λιμένα του 
ποϋ θά προσορμισθή . . . Τό μέλλον τοΐς προσμειδιφ- μέ τάς διαχύσεις 
των, μέ τής μνηστείας των ίσως τήν τερπωλήν, μέ τά θέλγητρα 
καρδιών λατρευθεισών πλέον, βαίνουν πρός ώρισμένον τέλος· ό αμητός 
τού αισθήματος είναι γενναίος· αί τρυφερότητες πλούσιαι· αί σκέψεις 
συχνότεροι. Τί άν άγαπώνται ακόμη ; τί άν ακόμη αί ψυχαί των πτε- 
ρυγίζουσι; τί άν το πνεύμα των ό βίος φαιδρύνει έτι; Έφηβοι, βαίνου- 
σιν έτι επί ρόδων, άλλά δέν άποσκοποϋσιν ήδη ή πρός μέριμνας οίκογε- 
νειακάς- ή ήβη φέρει ακόμη αυτούς επί τών πτερύγων της, άλλά δέν 
όλισθαίνουσιν είς τής άμεριμ-νησίας πλέον τά πρανή εδάφη· τά μελί— 
κρατα, δι’ών επέπασσον τήν πρώτην τής αγάπης των περίοδον, έξηντλή- 
θησαν σχεδόν .. . Δι’ αυτούς μέλλον καί πίστις είναι τό γόητρον τοϋ δε
σμού αύτών δι’ αύτούς τό φίλημα γίνεται πέδη, μάλλον σφιγκτοτέρα, 
τό σ,σμα μάλλον είς ζωής ασμα άπό τό τής χαράς έκτρέπεται. Είναι 
έγωίσταί πλέον έν τή άγάπη των . . . , είναι ισχυροί έν τή πίστει 
των, είναι θρασείς . . . , είναι τό παν ό είς διά τόν άλλον. Τό μει
δίαμα πλέον είς τά χείλη των είναι ονειρώδες άμα κα'ι φαιδρόν, σκε
πτικόν συγχρόνως καί απόσκοπον. Το ύφασμα ύφάνθη· δέν μένει πλέον 
ή ή χρήσίς του . . . Καί θ’ αγωνισθώσι τόν εύγενή τής τριβής άγώνα, 
καί θά θύσωσιν επί τοϋ βωμού τοϋ καθήκοντος, ευσυνείδητοι, καί θ’ ά- 
ποταμιεύσωσιν εις τά στήθη των θησαυρόν άρετής άσπίλου, καί θά έξ- 
αγνίσωσι τά έλαττώματά των διά τής θρησκείας, καί θ’ άποβλέψωσιν, 
ευτυχείς, πρός γήρας άλυπον, ήσυχον, άμέριμνον, άπολαύσεων γήρας 
οικογενειακών.

III
Έζησαν . . . Λευκόθριξ εκείνη ή πριν φθονουμένη ύπό τών ξανθών 

ακτινών τοϋ Ήλίου, κυρτοϋται νϋν ύπό τό βάρος τών ετών προσπαθεί νά 
μειδιάση, άλλά χάνεται ύπό τήν νεφέλην τών ρυτίδων το μειδίαμα· τό 
βήμα έχει κλονούμενον, τό βλέμμα θολόν, τήν όψιν γηραλέαν. Άλλ’ ή 
καρδία της, ύποστελλομένη είς τήν ταχύτητά της ύπό τής ηλικίας τό 
άχθος, διατηρεί άκόμη δλην τήν φαιδρότητα καί τήν γαλήνην τών παι
δικών της χρόνων" είς τούς οφθαλμούς της έχει ζωγραφηθή ηθική τις 
άμα καί ύλική εύχαρίστησις, γλυκασμός τις ύδαρός μέν σήμερον, πάντοτε 
όμως ύπάρχων, πάντοτε πειρώμενος νά θέλξη, ώς νά ζητή νέαν τινά 
βίου άνατολήν. Γέρων εκείνος, κεκμηκώς, λευκοπώγων, αύτός ό άλλοτε

διασκελίζων τήν ζωήν μέ άντοχήν άρχαίου άθλητοϋ, μόλις ήδη επί τών 
γονάτων του κρατείται, μόλις νά συγκέντρωση δύναται τάς άναμνήσεις 
του. Κ’έν ήμέρφ καθ’ήν τοϋ γήρατος ή νάρκη ή ζωική απαλύνει τής 
μνήμης τόν τροχόν, καθ’ ήν ολόκληρον τό παρελθόν παρέρχεται πρό 
αύτοϋ ότέ μέν ζωηρόν, ότέ δ’ άκμαϊον, ότέ δ’άτονοϋν, έν ήμέρι? τοι- 
αύτη άορίστφ, άνακτών έπ'ι στιγμήν τό άποιχόμενον φλέγος τής καρ- 
δίας του, σύρεται μέχρις έκείνης ήν μέ τόσα φιλήματά ποτέ έπλήρου, 
καί έξησθενηκώς, ξεμωραμένος, τρέμων, ώς άν νά ήναψε νέα τις φλόξ 
είς τήν άπό πολλοϋ σβεσθεϊσαν τής ψυχής του κάμινον, άγωνίζεται νά 
προσέγγιση τά χείλη του, χείλη γέροντος, είς τάς άπορρυτιδωθεί- 
σας παρειάς έκείνης, γραίας ήδη. Άλλά τό φίλημα άφίπταται είς τοϋ 
πνεύματος τόν λογισμόν εύθύς, είς τήν αναδρομήν τής σκέψεως παρευ
θύς άφίπταται τό φίλημα ... Κ’ έκείνη μένει έτι μέ τό μωρόν μειδίαμά 
της, καί εκείνος μέ τοϋ φιλήματος τόν θάνατον ’ς τό χείλος. Καί θά 
πλησιάσωσιν άκόμη πρός άλληλα τά χείλη των πολλάκις, καί θά προσ- 
εγγίσωσιν άκόμη άλλήλους έρωτύλως, άλλά τά σώματά των θά ήναι 
είς σφρίγος πλέον χαλαρά, άλλ’ αί καρδίαι των δυσκίνητοι πλέον είς 
παλμούς, μέχρις ού γίνωσι δυσκίνητοι καί είς ζωήν..........

Δ. Ανα . . . . ΟΣ

ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΚΕΝΟΔΟΞΙΑΣ
(Κατά τό Γαλλικόν)

Μή προσεχής, ψυχή μου, διόλου
’Σ τάς ψευδείς απολαύσεις τοϋ κόσμου.
Ώς τδ κϋμα περοϋν απ’ εμπρός μου 
'ΓΙοϋ διώκουν πνοαί τοϋ Αιόλου.

Μ’ άνθ’ ή φύλλα ψευδοϋς μεγαλείου 
Μή ποτέ σου τδ μέτωπον ράνης· 
Τά σκορπίζει ώς άνθη τής πλάνης 
Διά τρόπου ή τύχη όμοιου.

Άνυψοΰται, συνήθως δ κόλαξ,
Καί Θεούς απατών κα'ι αγγέλους, 
Άλλά πίπτει αΐσχρώς έπϊ τέλους, 
Ώς άλάστωρ τοϋ τάφου βρυκόλαξ.

Κλίνουν δοΰλον αυχένα συνήθως
Πρδ άπειρων τής γής βασιλέων 
Οί θηρεύοντες τίτλον ώραϊδν, 
Ιίλήν καγχάζει κατόπιν τδ πλήθος.

Κι’ όταν φαΰλον κ’ αισχρόν μετά ταϋτα
Τής ζωής των έπέλθη τδ θέρος, 
’Αναπνέει ή γή έλευθέρως, 
Άπδ άχθη σωθείσα τοιαϋτα.

ΑΧΙΛΛΕΤΣ Γ, ΚΑΡΑΒΙΑΣ
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ΣΤΕΦΑΝΟΣ Θ. ΞΕΝΟΣ

|Η

Ν οικία πενιχρφ, μονωρόφφ καί ταπεινή, 
έκ δύο δωματίων καί μόνων συγκειμένη, 
παρά νεοχάρακτον δέ οδόν έν άπωτάτη 
τής πόλεως συνοικία:, ύπό τήν Άκρόπο- 
λιν καί ούχί πολύ μακράν τοϋ δημοτι
κού μακκελείου χαραχθεϊσαν, έγειρο- 
μένη, έξέπνευσε, τή 5Ίουλίου τοϋ 1894 
ό 2£τέφανος Οεοδώρου £ένος, 
μηδένα άλλον παρ’ εαυτόν έχων, δπως 
κλείση τούς οφθαλμούς αύτοϋ, ή γηραιάν 
οικέτιδα καί δύο ή τρεις έκ τών γει
τόνων κατοίκων, τέως άγνωστων αύτφ. 
Εις τήν άσήμαντον κα'ι μικοοσκοπικήν 
κατοικίαν αύτήν εύρε καταφύγιον καί 
σκεπήν ό ύπό ανιάτου, χρόνιον χαρα

κτήρα ήδη μετειληφότος νοσήματος, προσβληθείς γηραιός άνήρ, ούχί 
έξ ιδιορρυθμίας ή έξ άσυγγνώστου φιλαργυρίας· καί έν ταϊς Άθήναις 
μνημονεύονται ούχί ολίγοι οί έν στερήσεσι καί έξ άσιτίας σχεδόν έν 
τρώγλαις άποθανόντες, άλλ’ δμως τή έπαύριον τοϋ θανάτου αύτών κατα- 
δειχθέντες κάτοχοι μεγάλου πλούτου καί άφθόνου χρήματος. Ό Στέ
φανος Ξένος κατοικίαν ευρεν, έν ούτως άποκέντρω καί πενιχργ σκέπη, 
διότι δι’ εύθηνοτέρου ένοικίου δέν ήτο δυνατόν νά εύρεθή κατοικία, έν 
συνοικία: έτέρα τής πόλεως, εκ τών παλαιοτέρων καί μάλλον κατφκη- 
μένων. Τή έπαύριον δέ, τή 6 Ιουλίου, έκηδεύετο, σχεδόν άγνωστος, 
ολίγοι δέ συνώδευσαν αύτόν, μέχρι τοϋ τάφου.

Καί δμως ό έν τοιαύτη πενία καί έν φρικταϊς στερήσεσιν έκπνεύσας 
άνήρ, ό άνευ πομπής κηδευθείς, έγεννήθη έν τφ πλούτφ, έν οϊκφ, δια- 
κριθέντι, κατά τόν μέγαν τής Ελλάδος ύπέρ άνεξαρτησίας άγώνα, καί 
πρότερον, έπί ένεογείαις πατριωτικαϊς καί έπί θυσίαις παραδειγματικαϊς, 
έπί τριάκοντα δ’ έτη καί έπέκεινα, διήλθε τάς πλείστας τών ήμεοών 
αΰτοΰ έν ένί τών ιστορικωτάτων κέντρων τοϋ έπιγείου πλούτου, έν τή 
πόλει τοϋ Λονδίνου, έπί χρόνον μακρόν, έν καιρφ μέν χειμώνος, κατοι- 
κών έν τφ αστει αυτφ πολυτελώς διεσκευασμένον καί πολυδώματον 
οίκημα, άφθόνως δέ καί πλουσίως διακεκοσμημένον, ύπό παντοίων άρι- 
στοτεχνημάτων, έν δέ καιρφ θέρους, αναπαυόμενος έν έπαύλει, έπί τό 
άριστοκρατικώτερον πεποικιλμένη καί άπολαύων δσων άν ή τέχνη έπε- 
νόησε θέλγητρων, πρός βίον άνετώτερον.Έτι δέ πλέον, έζησεν, έν μέσφ 

τής ίδιοτρόπου καί έν μέρει άποκλειστικής καί δυσκόλως κάπως πρός 
τούς ξένους έντή άπονομή τών άστικών τιμών έχούσης κοινωνίας έκείνης, 
καί έκ τής εύπορίας, άλλά τοϋ έντίμως, κτωμένου πλούτου, έκτιμώσης 
καί τάς άλλας άρετάς τών άνθρώπων, καί μή εύκόλως άνοιγούσης φιλι
κήν τήν θύραν είς υποδοχήν τών άλλογενών, έζησεν ό Ξένος ισότιμος 
άναδειχθείς παρά ταϊς έγκρίτοις καί προεχούσαις τάξεσιν αύτής, καί 
τό δνομα αύτοϋ καταστήσας εύφημον καί γνωστόν καί φίλον παρά τοϊς 
ίσχύουσιν έν τή ίσχυροτάτη τών Πολιτειών τοϋ καθ’ ημάς αίώνος.

Ό βίος τοϋ Στεφάνου Ξένου παριστφ άληθώς, έν τούτφ, άντίθεσιν, 
μετέχουσαν δλως τοΰ μυθιστορικού, ποικιλίαν έκτακτον καί ούχί συνή
θως άπαντώσαν. Ύπέστη δέ ό βίος ούτος πάσας τάς μεταλλαγάς, άς 
τινας ή τύχη έπέκλωσε ταϊς έκτάκτοις, άλλά καί έκρύθμοις, διανοίαις, 
ών μνημονεύει ή ιστορία, καί τοΰ ελληνικού Έθνους καί τών άλλων 
λαών. Καί άληθώς αύτός ούτος ήν πεπροικισμένος ύπό πάντων τών φυ
σικών καί διανοητικών προσόντων καί τών άλλων ποικίλων ιδιοτήτων, 
μετά τών ύπερβολών καί τών υπερβασιών αύτών, τών καταρτιζουσών 
τάς έξαιρετικάς προσωπικότητας. Όντως, ό Στέφανος Ξένος ύπήρξε 
προσωπικότης έκτακτος, έξ ών πολλαί συνήθως δέν άπαντώσιν, έν τή 
έξελίξει τοϋ βίου τών έθνών. ’Εντεύθεν, σκιαγράφημα απλώς τής ζωής 
αύτοϋ έπιχειρώ ένταΰθα- διότι ή άληθής άφήγησις τοϋ βίου τοΰ Στεφά
νου Ξένου, έν τοϊς καθ’ έκαστον, δεϊται μάλλον έπισταμένης έρεύνης. 
Ό βίος αύτοϋ περιέχει πλούτον γεγονότων καί περιπετειών ποικιλίαν, 
άφ’ ών ούχί ολίγα καί άσήμαντα διδάγματα δύναται νά πορισθή ό 
έπιμελής έρευνητής εις διδαχήν τοϋ μέλλοντος καί είς διαφώτισιν τοϋ 
παρελθόντος. Δύναται τις νά εϊπη, δτι, έν τή δράσει αύτοϋ, ό Στέφα
νος Ξένος παρέχει μίαν τών τελιοτέρων καί πληρεστέρων εικόνων τών 
ιδεών, αιτινες έθρεψαν μίαν δλην γενεάν, καί τών έπιχειρήσεων, ούχ 
ήττον δέ ή τών παρεκτροπών, είς ας έξωθήθη αύτη, έν τή ύπερβαλ- 
λούση πληθώρα τής ζωής αύτής, καί τών παρεξηγήσεων, είς άς περι- 
έπεσεν. Άλλ’ δπως ταϋτα διατυπωθώσιν, άπαιτεϊται νά προηγηθή ή 
έρευνα τών καθ’ έκαστον τοϋ μακροϋ βίου καί ή άνάλυσις τών πνευ
ματικών έργων του, ού μόνον τών ίδόντων ήδη τό φώς, άλλά τών άνεκ- 
δότων, ών σημαντικώτατον άποτελεϊ μέρος ή ιδιαιτέρα αλληλογραφία 
αύτοϋ καί τά έν αύτή άνελισσόμενα ποικίλα καί μεγαλουργά ενίοτε δέ 
καί παράβολα σχέδια τοϋ άνδρός. Είς τοιαύτην έργασίαν δέν έπαρκεϊ 
ό βραχύς άπό τής άποβιώσεως αύτοϋ μέχρι σήμερον χρόνος, καί έπί τή 
υποθέσει, δτι ήθελέ τις έχει πρόχειρον καί εύχείριστον τόν ογκώδη σω
ρόν τών πνευματικών προϊόντων αύτοϋ. Ούτως αί δλίγαι λέξεις, άς έπι
χειρώ νά γράψω, περί τοΰ Στεφάνου Ξένου, είσ'ι μάλλον ασθενής φόρος 
χάριτος πρός φίλον, μεθ’ ού έν μέρει συνειργάσθην καί δν εγνώρισα, εν 
καιροϊς κρισίμοις, νοήμονα καί γενναϊον, ή ή άληθής καί έμπεριστατω- 
μένη βιογραφία αύτοϋ.



246 ΠΟΙΚΙΛΗ ΣΤΟΑ

Ή Πάτμος, μικρά παρά τήν ακτήν τής Μικράς ’Ασίας νήσος, ούχϊ 
αφανείς κατά τούς παρελθόντας αιώνας παρασχούσα εισφοράς είς το 
μέγα έργον τοϋ ελληνικού πολιτισμού, κέντρον δέ πνευματικόν αύτού 
επιφανές κατά καιρούς αναδείχθεΐσα, καϊ έν τφ μεγάλφ καϊ μυθώδει 
άγώνι τού έλληνικού Έθνους ύπέρ τής άποσείσεως τού ξενικού ζυγού, 
παρέσχεν εισφοράν είς έργάτας, αναλόγως τού μεγέθους αύτής, σημαν- 
τικωτάτην. Εις τών δραστηριωτάτων οργανωτών τής 'Εταιρίας τών 
ΦιΛικών, διακριθεϊς έπ'ι νοημοσύνη καϊ δραστηριότητι έκτάκτφ, έν τφ 
καταρτισμφ αύτής, ή ψυχή αύτής, ούτως είπεϊν, καταστάς, ό Εμμα
νουήλ Ξάνθος, έγεννήθη έν Πάτμφ. Ό Δημήτριος Θέμελης, διαπρέ- 
ψας έν τφ άγώνι, καί έπϊ συνέσει πατριωτική άναδειχθείς, κατά τήν 
μυθικήν πολιορκίαν τού Μεσολογγίου, άποθανών δέ έν τή πόλει ταύτη, 
κατά τήν πολιορκίαν αύτής, ώς μέλος τής Διοικητικής ’Επιτροπής, ήτο 
Πάτμιος. ’Επίσης έκ Πάτμου ήτο καϊ ό Γεώργιος Καλός, στρατιωτι- 
κώς ύπηρετήσας καθ’ δλην τού πολέμου τήν διάρκειαν καϊ τόν βαθμόν 
τού συνταγματάρχου φέρων έν τφ τακτικφ στρατφ πρό τίνος άποβιώ- 
σας έν Άθήναις. Ό 'Ιωάννης Ξένος, έπίσης είς οίκον τής Πάτμου άνή- 
κων, άριθμεϊται έν τοΐς άρχαιοτάτοις καϊ γενναιοτάτοις τών Φιλικών, ό 
δέ Έμρανουη.Ι Ξένος, αδελφός αύτού, διεκρίθη έν τοΐς δραστηριωτά- 
τοις άγωνισταϊς, Είς τούτον οφείλεται κατά πολύ ή τροφοδότησις τού 
πολιορκουμένου Μεσολογγίου κα'ι ή διατήρησις τής άντιστάσεως αύτού, 
έν ώρα κρισίμφ καϊ απέλπιδι, καθ’ ήν ή πείνα ήπείλει νά κατισχύση 
τής ηρωικής ανδρείας τών μαχητών αύτού. Εις τόν αύτόν οϊκον, αδελ
φός τών δύο προειρημένων ανδρών, ανήκε καϊ ό Θεόδωρος Ξένος, έπ’ 
έμπορίμ έν 'Ολλανδία εύδοκιμήσας, τού άγώνος μετασχών καϊ ώς Πρό
ξενος τής 'Ελλάδος έν Σμύρνη έπϊ μακρόν χρόνον διατελέσας. Τού 
Θεόδωρου τούτου, τού νεωτάτου τών έκ Πάτμου αδελφών Ξένων, υιός 
έτέχθη, έν Σμύρνη, σύν έτέροις, τή 13 Μαρτίου 1821, καϊ ό Στέφανος 
Ξένος. Ούδόλως παράδοξον ούτο ς, δτι τέκνον τοιούτου οΐκου, ό Στέφα
νος Ξένος έφερεν έν τφ αΐματι αύτού άφθονα τά ζώπυρα τής ζωής καϊ 
τών πατριωτικών έμπνεύσεων τό μεγαλουργόν. Έγεννήθη έκ γενεάς 
Ελλήνων, καϊ άκμαζούσης έτι έν τή δράσει, ής ένώπιον, τό αδύνατον 
δέν έμετρήθη, ήτις ήγνόησε τόν δισταγμόν καϊ τόν τρόμον, καϊ ήτις 
έτόλμησε τό παρατολμότατον τών έγχειρημάτων, καϊ εϊδεν, έν μέρει 
τούλάχιστον, έπιστεφομ-ένους τούς υπεράνθρωπους αγώνας αύτής.

Ύπό τήν πίστιν, δτι τού έν έτει 1821 έπιχειρηθέντος έργου ή ει
ρήνη τού 1832 έμελλε νά ύπαρξη μικρά τις ανάπαυλα, καϊ δτι ή ερ
γασία έμελλεν άφεύκτως προσεχώς νά έπαναληφθή, ύφ’ ούς δρους ήρ- 
ξατο καϊ έπϊ έννεατίαν διήρκεσεν, ήτοι διά τής στρατιωτικής δεξιάς 
τών Ελλήνων, ό Στέφανος Ξένος είσήλθεν είς τήν ύπό τοϋ αειμνήστου 
Κυβερνήτου τής Ελλάδος τό πρώτον θεμελιωθεϊσαν Στρατιωτικήν 
Σχολήν τών ΕΰεΑπίδων, εϊτα δέ καϊ ύπό τής Βασιλείας πληρέστερων 
διοργανωθεισαν καϊ μέχρι τής σήμερον ύφισταμένην καϊ λειτουργούσαν. 
Ούχϊ ελπίδας' καϊ προσδοκίας, άλλά τήν βεβαιότητα έτρεφον έν έαυτοΐς
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οί είς τήν Σχολήν έκείνην εισερχόμενοι νεανίαι, δτι μετ’ ού πολύ ήθε
λον κληθή αύθις έπϊ τήν δράσιν. 'Έκαστος έκείνων είσήρχετο είς τήν 
Σχολήν, τρέφων σχέδια άπομιμήσεως τών έργων τών προηγηθέντων 
αύτού, ώνειρεύοντο δέ πάντες τολμήματα, έφάμιλλα τών κατορθωθέν- 
των ύπό τών γεννησάντων αύτούς. Ό νεανίας Στέφανος Ξένος έφερεν, έκ 
προσθήκης, καϊ τά έφόδια κατασκευής σωματικής σιδηράς, καλλονής 
προσώπου καϊ άρτιότητος κορμού τελείας, ένέκλειε δ’ έν έαυτώ καρδίαν 
θερμήν καϊ νούν άκατάβλητον. Έξ ών ακολούθως έπεχειρήσατο έργων, 
ούχϊ δ’ ολίγα έξ αύτών άγαγών είς τέλος, εύκόλως δύναται τις νά 
συμπεράνη, τί έκυοφορειτο έν τή καμίνφ τού κρανίου τού νεαρού Εύέλ- 
πιδος, δτε είσήρχετο είς τήν Στρατιωτικήν Σχολήν, καϊ δτε, εύδοκιμή
σας έν ταίς σπουδαΐς, άριστεύσας δ’ έν ταίς έξετάσεσι, ταίς ένώπιον 
αύτού τού Βασιλέως γενομέναις, έξήρχετο ’Αξιωματικός έν τφ τακτικφ 
Ίππικφ τών Λογχοφόρων.

Νεανίας ό Στέφανος Ξένος, ώς πάντες οί δξυτέρας φύσεως, δέν ήτο 
δυνατόν νά κύψη ύπό τούς κανόνας τής αύστηράς πειθαρχίας, ούδέ νά 
διέλθη τάς ημέρας αύτού, έν τή τυπική υπηρεσία τών στρατώνων, αύ
τός δέ, ό δνειρευθεϊς δράσιν καϊ πολέμους, νά διατελέση έκτελών κα
θήκοντα χωροφύλακος. Ή στρατιωτική υπηρεσία ήτο δι’ αύτόν αγγα
ρεία, τόσφ μάλλον δυσφόρητος, δσφ, έν τή όξυνοία αύτού, δέν έβράδυ- 
νεν ό νεαρός ’Αξιωματικός νά διίδη, δτι έπϊ μακρόν ώφειλε ν’ άναμείνη 
πρϊν ή ίδη τά όνειρα τής αμέσου δράσεως επί τών πεδίων τού πολέμου 
ένσαρκούμενα. ’Εριστικός καϊ άτίθασσος τό τε φρόνημα καί τούς τρό
πους, ε’ις φιλονεικίαν πρός συνάδελφόν του έλθών, εμονομάχησεν, έδέ- 
χθη δέ βαθύ είς τό στήθος διά ξίφους τραύμα, δπερ προύκάλεσεν αίμο- 
πτυσίαν ίσχυράν. Νόσος αμείλικτος ήπείλησεν αμέσως τάς ημέρας αύ
τού, βέβαιον δ’ έμελλε νά έπέλθη σκληρόν τό τέλος, ένεκα τής αδια
φορίας, ήν έδειξε πρός τελείαν θεραπείαν, καϊ τού άτάκτου καϊ θορυ
βώδους βίου, δν καϊ μετά τήν πλήγωσιν έξηκολούθησε διάγων, έάν μή 
έσφζεν αύτόν, άπό βεβαίου άλλως θανάτου, ισχυρά καϊ άθλητική κράσις. 
Ό νεαρός ’Αξιωματικός, μεταβάς είς Σμύρνην, παρά τω πατρϊ αύτού, 
μετά βραχεΐαν έκεϊ διαμονήν, έταξείδευσε πάσαν τήν παραλίαν τής 
’Ανατολής, έπέστρεψε δέ είς τήν Ελλάδα. Άλλ’ άπαξ έπϊ χρόνον, 
ούχϊ βραχύν, συνηθίσας είς τόν άνεξάρτησον βίον, ήτο αδύνατον ό σφρι
γών τόν τε νούν καϊ τό σώμα νέος νά πείση έαυτόν, δτι ήτο ικανός 
δπως έξακολουθήση ύπηρετών έν τφ τακτικφ Στρατφ. Λαβών ούτω 
άδειαν άπουσίας άπεριόριστον, άνεχώρησεν, έν έτει 1846, είς μακρό- 
τεοα πρός τήν Δύσιν ταξείδια. Αφού περιηγήθη, έπϊ έτος ολόκληρον, τήν 
’Ιταλίαν, τήν Γερμανίαν, τήν ’Ολλανδίαν, καί τήν Γαλλίαν, κατέληξεν, 
έν έτει 1847, είς Λονδΐνον.

■Ή πόλις τού Λονδίνου ήτο ή μόνη, ής ή δψις έδύνατο νά καταβάλη 
καϊ νά έλκύση σύναμα φύσιν, οΐα ή τού Στεφάνου Ξένου. Διεΐδεν, δτι 
ύπάρχει έν τφ κόσμφ καϊ όγκος, δυνάμενος νά τόν συντρίψη ύπό τό 
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βάρος τοϋ μεγαλείου του, έν φ ουδέ ώς μηδενικόν έλογίζετο, άλλα καί 
στάδιον επίσης, έν φ ήδύνατο νά παλαίση ό παλαιστής, καί νικών, νά 
ίκανοποιήση τήν φιλοδοξοτάτην αύτήν φιλοτιμίαν. Το Λονδΐνον έγένετο 
ό τόπος τής έκλογής αύτοΰ πρός οριστικήν έγκατάστασίν. Έν αύτφ ό 
Στέφανος Ξένος άποκατεστάθη όριστικώς, έν αύτφ είργάσθη, έπάλαισε 
καί διεμορφώθη, έπί δλην τριακονταετίαν διαβιώσας, καί έν αύτφ έχαλ· 
κεύθη ή παράδοξος προσωπικότης αύτοΰ.

Τά τριάκοντα έτη, άτινα ό Στέφανος Ξένος διήλθεν έν Άγγλίφ, 
παρουσίασαν πάντα τά φαινόμενα, τά διακρίναντα τόν βίον τών έκτα
κτων φύσεων. ’Άγνωστος, μικρός, άσήμαντος, στερηθείς έπί χρόνον καί 
αύτοΰ τοΰ έπιουσίου άρτου, μέχρις απόπειρας είς αύτοκτονίαν διά τής 
πείνης προβάς, καί ώς έκ θαύματος σωθείς μετά άσιτίαν, έπί τριήμε
ρον διαρκέσασαν, ό Στέφανος Ξένος έγένετο μετ’ ολίγον γνωστός, τό 
όνομα αύτοΰ ήρξατο ήχοΰν έπ’ άγαθφ παρά τφ άγγλικώ Κοινψ, έγένετο 
πλούσιος, έγένετο ζάπλουτος, διευθυντής καί ιδιοκτήτης κολοσσιαίας 
άτμοπλοϊκής έπιχειρήσεως, ιδρυτής σιδηρουργείων, ιδρυτής Κομιτάτων 
Φιλελληνικών, έκδοτης καί συντάκτης έφημερίδος, συγγραφεύς, μέλος 
άγγλικών Λεσχών καί 'Εταιριών, φίλος καί συνδαίτωρ έπιφανών έν τή 
πολιτική καί έν τφ κόσμφ τών γραμμάτων καί τοΰ χρήματος έκ τών 
τά πρώτα φερόντων ’Άγγλων.

"Οπως ό άγνωστος νεανίας, ό ριφθείς αίφνης είς τον ωκεανόν τοΰ 
Λονδίνου, είς τό έπίγειον πανδαιμόνιον τών κακιών καί τών άρετών, 
τοΰ άκρου πλούτου καί τής άκρας πενίας, τής τελείας λεπτότητος καί 
τής μέχρι τοΰ κτηνώδους χωρούσης βαναυσότητος, δπως ό άπειρος νεα
νίας κατορθώση νά ζήση καί ν’ άναπτυχθή, έκεϊ, κατά μυρίων παλαιών 
καί έξ άλλοτρίων καί έξ οικείων άντιδράσεων φθόνου καί έπιδρομών έμ- 
παθών, καί συκοφαντιών προσωπικών, δύο έσχε μεγάλα κεφάλαια, νοϋν 
ισχυρόν καί ύπερβάλλοντα, μετά δόσεως άφθονου εύφυίας καί χάριτος, καί 
αίσθημα τιμής, είς τόν ύπατον βαθμόν άνεπτυγμένον. Διά τοΰ νοός αύτοΰ 
τοΰ δημιουργικού καί τής λεπτότητος τής εύφυίας του, τής έκτάκτου 
άντιληπτικότητός του καί τής παραδειγματικής εύμαθείας του, κατορ- 
θώσας νά όμιλή καί νά γράφη τήν άγγλικήν, ώς ’Άγγλος, καίτοι μετά 
έπανειλημμένας άποπείρας, πολλάκις ναυαγησάσας, άλλ’ έπί τέλους εύ- 
δοκιμησάσας, επέτυχε νά καταλάβη θέσεν, ούχί άφανή, λίαν εύνοϊκήν 
τούναντίον, έν τή παλαίστρα τών γραμμάτων, συγγραφών καί δημο- 
σιεύων έπίκαιρα καί εύφυέστατα πονήματα. Ούτως ήνεφχθησαν πρό αύ
τοΰ αί πύλαι τοΰ πνευματικού κόσμου τής Αγγλίας, τοΰ τε είς τά 
γράμματα άποκλειστικώς άφοσιουμένου καί τοΰ είς τά τής Πολιτείας 
άναμιγνυμένου. Διά τοΰ έπινοητικοΰ καί είς συνδυασμούς πρακτικούς 
γονίμου νοός αύτοΰ, εΐλκυσε τήν προσοχήν τών κεφαλαίων, διά τής 
τελείας δέ άκριβείας αύτοΰ περί τάς συναλλαγάς καί τής άκρας τιμιό
τητες περί τήν απότισιν τών οφειλών του, έν κρίσεσι καί έν άποτυχίαις 
χρηματιστικαις, κατώρθωσε νά κερδήση τήν πίστιν, ήτις έμελλε ν’ 
ασφαλίση αύτφ τό μέγιστον τών κεφαλαίων, τό έγγυώμενον τήν νίκην έν 

τή οικονομική πάλη. Ούτω βλέπομεν τόν Στέφανον Ξένον, κατά τήν έν 
Αγγλία διαμονήν αύτοΰ, χαιρετιζόμενον, μίαν πρωίαν, ώς συγγραφέα 
έπίζηλον καί έλκύοντα τήν προσοχήν τού κόσμου τών γραμμάτων, ένφ 
άγνωστος καί αφανής κατεκλίθη είς τήν κλίνην αύτοΰ τήν προτεραίαν. 
’Επίσης βλέπομεν αύτόν καί μέχρι λεπτού θυσιάζοντα τήν μικράν 
περιουσίαν, ήν προσεπορίσαντο αύτφ τά προϊόντα τής πνευματικής έργα- 
σίας του, άλλ’ αίφνης τήν έπαύριον τής καιρικής άτυχίας, έξυπνώντα 
κεφαλαιούχον σπουδαιον διότι τήν περιουσίαν αύτοΰ προσήνεγκεν δλην 
είς θυσίαν επί τοΰ βωμοΰ τής τιμής, προτιμ,ήσας τήν πείναν, δπως ίκα
νοποιήση τούς πιστωτάς αύτοΰ καί μή κλέψη αύτούς, άντί προσωρινής 
ύλικής ώφελείας, έξαγοραζομένης διά τοΰ φοβερωτάτου τών θανάτων, 
διά τής άτιμίας.

Τά πρώτα έν Αγγλία βήματα τοΰ Στεφάνου Ξένου έν τή χρημα- 
τιστική έργασί^ι δέν ύπήρξαν εύτυχή, έξηναγκάσθη δέ ν’ άρχίση άπό 
τών ταπεινοτέρων, βαθμηδόν δέ νά χωρήση είς τά άνώτερα. Άπό 
απλού κόπτου δειγμάτων ύφασμάτων άποστελλομένων είς τήν ’Ανα
τολήν καί κολλητοΰ σημάτων έπί δεσμίδων πανίων έν Μαγκεστρία, 
έπί αμοιβή εκατόν λιρών μόνον κατ’ έτος, έγένετο μεσίτης ναυλώσεων 
καί πλοίων καί προμηθευτής άνθράκων. Άτυχίαι έδιωξαν αύτόν, και 
έν τφ νέφ σταδίφ τούτφ, έξ άτυχιών δέ άλλεπαλλήλων ήναγκάσθη νά 
πτωχεύση· άλλά, τίμιος άναδειχθείς, και μέχρι λεπτού καί μετά τόκου 
άποζημιώσας τούς πιστωτάς αύτοΰ, είδεν εαυτόν, τή έπαύριον τής ατυ
χίας, δεκτόν γενόμενον παρά τοΐς κεφαλαιούχοις, έν άκρα πίστει καί έν 
προθυμίςρ. 'Η άτυχία αύτη, έπελθοΰσα αύτφ τφ 1854, έγένετο ή άφε- 
τηρία τής μέχρι τών ύψίστων ύλικής εύτυχίας τοΰ Στεφάνου Ξένου. 
Χρόνος μάκρος δέν παρήλθεν άπό τοΰ άτυχήματος τοΰ 1854, καί έν έτει 
1856 άνακύπτει μέγας έφοπλιστής καί ιδιοκτήτης είκοσι καί πέντε 
άτμοπλοίων άπό 500 μέχρι 1200 τόννων, καί ό κυριώτατος είσαγω- 
γεύς τών σιτηρών τοΰ Δουνάβεως.

Ή νέα άφετηρία αύτη, ήν έδημιούργησεν ό έξοχος επιχειρηματικός 
νοΰς καί ή δραστηριότης ή ύπεράνθρωπος τοΰ Στεφάνου Ξένου, ήσφά- 
λισε μέν αύτώ, έπί τινα έτη, φήμην ύπέροχον, έν τφ κόσμφ τών έπι- 
χείρήσεων, άλλ’ έμελλε νά διεγείρη τήν άντίδρασιν, σφοδράν, ύπεκ- 
καιομένην δέ ύπό τοΰ φθόνου, άμείλικτον, τών πρό χρόνων άποκλειστι- 
κώς έκμεταλλευομένων τήν δι’ άτμοπλοίων μετά τής Ανατολής συγ
κοινωνίαν. Καί κατίσχυσε μέν τής έπιθέσεως τών ’Άγγλων έπιχειρη- 
ματιών, κατορθώσας, δπως οί "Ελληνες, έκ τών πρωτίστων έν Άγγλίμ 
έφοπλιστών, παράσχωσι τοΐς έλληνικοΐς άτμοπλοίοις αύτοΰ τό μονοπώ- 
λιον τών άποστολών αύτών. Ούτως έν έτει 1859, ή έπιχείρησις παρί- 
στα δψιν θαλερωτάτην, τά ατμόπλοια παρεΐχον κέρδος καθαρόν 40°/ο, 
ή δ’ άξια τών άτμοπλοίων, άγορασθέντων είς τιμάς μέτριας, ήτο ήδη 
άνωτέρα κατά 25 °/0 τής άξίας, είς ήν ήγοράσθησαν. Μεταφέροντα δέ 
τά άτμόπλοια ταϋτα τεχνουργήματα είς τήν Ανατολήν, έκόμιζον έκεΐ- 
θεν σιτηρά, είς προσωπικόν λογαριασμόν αύτοΰ τοΰ Στεφάνου Ξένου.
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Ύπό ορούς τοιούτους, ή έπιχείρησις ήσφάλιζε τφ δημιουργφ καί διευ- 
θύνοντι αύτήν πλούτη κολοσσιαία καί δύναμιν χρηματικήν ύπέροχον. 
Άλλά βάσκανος δαίμων προσέβλεψεν έπί το έργον. Ή άπόφασις τής 
Τουρκίας, δπως μή αποτίση υπέρογκα ποσά, άτινα ώφειλεν είς τούς 
πιστωτάς αύτής, ής πρώτιστοι ήσαν οί "Ελληνες, άλλά και πρώτιστοι 
κα'ι μόνοι ίσως ναυλωταΐ τών ατμόπλοιων τής Εταιρίας τοϋ Ξένου, 
έπήνεγκε τήν αίφνιδίαν σχεδόν διακοπήν τών επικερδών εργασιών τών 
ελληνικών άτμοπλοίων. Εντεύθεν, εί καί ύπερανθρώπους προσπάθειας 
κατέβαλεν ό ιδρυτής τής 'Εταιρίας, δπως άγωνισθή κατά τής συμφο
ράς, πρό παντός δέ, δπως εξόφληση τούς ναυπηγήσαντας τά ατμόπλοια 
’Άγγλους, παρασχόντας αύτφ άμέριστον τήν εμπιστοσύνην αύτών, ούδέν 
κατώρθωσεν. Οί Άγγλοι κεφαλαιούχοι δέ, οϊτινες, διά τής έπι τών άτμο
πλοίων υποθήκης, ειχον τό δικαίωμα νά παρεμβαίνωσιν είς τήν διοίκη- 
σιν τής 'Εταιρίας, βαθμηδόν καί κατ’ ολίγον άφήρεσαν άπό τού Ξένου 
τήν διεύθυνσιν τής μεγάλης Εταιρίας. Είς τήν άπομάκρυνσιν δέ τήν 
οριστικήν τού Στεφάνου Ξένου άπό τής διευθύνσεως τής 'Εταιρίας ούκ 
ολίγον συνετέλεσε καί σοβαρά νόσος, προσβαλοΰσα αύτόν. Διά τής έκ- 
ποιήσεως είς τούς Άγγλους πάντων τών άτμοπλοίων, ή έπιχείρησις 
τοϋ Στεφάνου Ξένου απώλεσε τόν ελληνικόν τύπον αύτής. Ό ιδρυτής 
αύτής μολοντούτο απεχώρησε τής έπιχειρήσεως, κάτοχος περιουσίας 
ούχί εύκαταφρονήτου.

Ή ΐδρυσις καί ή διεύθυνσις τής μεγάλης άτμοπλοϊκής Εταιρίας, έπι 
έτη λειτουργησάσης ύπό τόν τίτ>ον τής «ΈΛ.Ιηηκής και ΆκατοΛικής 
άτροπΛοϊκής Εταιρίας», ύπήρξε τό κορύφωμα τής επιχειρηματικής 
δράσεως τού Στεφάνου Ξένου. Πάσαι αί άλλαι τής αύτής τάξεως έργα- 
σίαι αύτού έμαρτύρησαν μέν περί τής άνεξαντ λή του δραστηριότητος 
καί τού δημιουργικού πνεύματος αύτοϋ, άλλά δέν ύψώθησαν είς τάς 
κορυφάς, είς άς έπί χρόνον ήκμασεν ή ναυτική έπιχείρησις έκείνη. Ούτως 
ή έν έτει 1873 παρ’ αύτού ΐδρυσις έν Walsend, πλησίον τού New
castle, ΐδρυσις καμίνων πρός χώνευσιν σιδήρου ελληνικού, ύπήρξεν επι
νόημα έκτακτον, δσφ καί τολμηρόν, έδύνατο δέ πράγματι ν’ άνοίξη τή 
Έλλάδι πηγήν πλούτου εκ τών άφθονωτάτων. Έκ Σερίφου μετηνέχθη- 
σαν είς τάς καμίνους τού Νιουκέστλ 60,000 τόννοι σιδηρούχου ορυκτού 
καί κατωρθώθη ή παραγωγή 31,000 τόννων άρίστης ποιότητος σιδήρου 
Bessemer, δστις έπωλήθη κατά δέκα σελίνια άκριβώτερον ή ό κάλ- 
λιστος σουηδικός σίδηρος, καί εις τιμήν κατά μίαν λίραν άνωτέραν τού 
καλλίστου άγγλικού σιδήρου τοΰ West-Kumberland. Άλλ’ δμως ή 
έπιχείρησις δέν ηύδοκίμησεν. Ό χρηματιστικός άστήρ τού Ξένου έδυ- 
σεν, ώς φαίνεται, μετά τής έκλείψεως τής μεγάλης ναυτιλιακής έπιχει
ρήσεως αύτού. Πάσαι δ’ αί σχεδιαθεΐσαι ύπ’ αύτού έταιρικαί ένώσεις, 
οίον πρός τομήν τού ’Ισθμού τής Κορίνθου, πρός άνακαίνισιν τών Αθη
νών, πρός ύορευσιν αύτής, πρός έξόδευσιν τής Κορινθιακής σταφίδος καί 
έξασφάλισιν τής παραγωγής αύτής, καί τινα τούτοις δμοια έπινοήματα, 
έμαρτύρουν μέν περί τής άνεξαντλήτου εύφυΐας του, περί τών άπειρων 

γνώσεων καί τού γονίμου τής φαντασίας του, δσφ καί περί τής άκατα- 
βλήτου έφέσεως αύτού πρός έξασφάλισιν τής εθνικής εύδαιμονίας, άλλά 
σύναμα κατεδείκνυον, δτι ύπερετίμα καί τούς καιρούς, καθ’ οδς διέγραφε 
τά σχέδιά του, και τούς τόπους, έν οΐς έπειράτο νά τά πραγματοποιήση, 
καί τούς άνθρώπους, πρός οδς συνανεστοέφετο, ύποθέτων αύτούς δλως 
διαφόρους ή οίοι πράγματι ήσαν. Ούτως έναυάγησαν πάντα τά μετα
γενέστερα τού Στεφάνου Ξένου έμπορικά ή βιομηχανικά σχέδια, ών 
τινα ούδ’ αρχής έκτελέσεως ετυχον, άπομείναντα έν καταστάσει έμ- 

βρυώδει.
Άλλ’ ό Στέφανος Ξένος ύπήρξε μέχρι τελευταίας πνοής άκατά- 

βλητος μαχητής τού λόγου καί εις τών πολυγραφωτάτων έκ τών νεω- 
τέρων Ελλήνων. Τόν κάλαμον τού συγγραφέως δέν άφήκεν ούδ’ έπί 
στιγμήν, καί έν ταις ήμέραις τής άφθονίας τοϋ ύλικού πλούτου, καί 
καθ’ ήν έποχήν έσχατος ύπάλληλος διετέλει έν έμπορικφ καταστήματι 
ύφασμάτων, έπί μισθφ μόνον δπως πορίζηται τήν τροφήν αύτού, καί 
δτε διηύθυνεν, ώς αύτοκράτωρ, τήν μεγάλην άτμοπλοϊκήν Εταιρίαν ή 
άλλας όμοιας επιχειρήσεις. Άφθονος όντως ύπήρξεν ή πνευματική 
παραγωγή αύτού, πλεϊστα δε τών δημοσιευμάτων αύτού ετυχον καί 
δημοτικότητος ούχί σμικράς, και εύνοϊκωτάτης ύποοοχής έν Αγγλία, 
έννοεϊται δέ, τά άγγλιστΐ γραφέντα έργα. Ό κατάλογος τών συγγρα
φών τού Στεφάνου είναι μακρός. Ενταύθα άρκοϋμαί εις τήν αναγρα ■ 

φήν τών κυριωτάτων.Πρώτον έργον αύτού, συγγραφέν δέ έν μυθιστορικαΐς περιπετείαις, 
καί ού άπό τής εύδοκιμήσεως έξήρτησε τήν ζωήν αύτού, ύπήρξεν ελλη
νιστί μέν γραφέν τρίτομον μυθιστόρημα, ό «ζ/ιά6ο7ος εκ Τουρκία», 
άλλά τό πρώτον δημοσιευθέν άγγλιστί, μεταφράσαντος τούτο ’Άγγλου 
έλληνιστού. Τό έργον, έκτυπωθέν έν έτει 1849, έχαιρέτισεν εύμενώς 
ό άγγλικός Τύπος' δ τι δ’ έξετιμήθη σπουδαίως, μαρτυρεί τό κέρδος, 
οπερ άφήκε τφ συγγράψαντι. Μετά τήν πληρωμήν τής δαπάνης τής 
εκτυπώσεως, καί τής άμοιβής τού Άγγλου μεταφραστού, άπέμεινε κέρ- 
οος καθαρόν τφ τέως πενομένφ νεανία έκ λιρών χιλίων διακοσίων, 

ήτοι ύπέρ τάς 30,000 φράγκων.Έν έτει 1851, συνέταξε καί έδημοσίευσεν ελληνιστί τόμον ογκώδη, 
περί τής πρώτης έν Λονδίνφ παγκοσμίου Έκθέσεως. Τό έργον ήν τό 
πρώτον τοιούτον ελληνιστί έκδοθέν, πεπλουτισμένον ύπό πληθύος ει

κόνων καί περιέργων περί βιομηχανίας ειδήσεων.
Τρίτον πόνημα έδημοσίευσεν ό Ξένος τήν «.Ήρωίύα τής ΈΤΙηκι- 

κής Έπακαστάσεως», έν τόμοις δυσίν, έν φ περιέγραψε τάς έπισημο- 
τέρας σκηνάς τού μεγάλου άγώνος, καλλύνας ταύτας δι’ εικόνων γρα
φικών. Ώς ή έπιγραφή τού έργου δεικνύει, αί σελίδες αύτού είσι πλή
ρεις νεανικού ένθουσιασμοϋ καϊ έξάρσεως πατριωτικής.

Μετά τήν Ήρωιόα, ό Στέφανός Ξένος συνέταξε καί έδημοσίευσε 
δίτομον είς τέταρτον ογκώδες πόνημα, έπιγραφόμενον ή «.Κιβόη^εία», 
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έν φ διά φράσεως αύστηράς καί έν ορμή άκαθέκτφ υίϊκής στοργής πρός 
πατέρα συκοφαντηθέντα, άλλα πανηγυρικώς άθφωθέντα, περιέγραψε 
τήν δίκην τοΰ έπϊ κιβδηλεία κατηγορηθέντος, ένφ διετέλει Γενικός πρό
ξενος τής 'Ελλάδος έν Σμύρνη, Θεοδώρου Ξένου. Τό έργον είναι συντε- 
ταγμένον έν δυνάμει φράσεως καί έν πλοκή έλκυούση, πληροΰται διά 
μυρίων εικόνων καί έπεισοδίων περιεργοτάτων, καί περιέχει έν πολλοΐς 
απομνημονεύματα πατριωτικά, λίαν ένδιαφέροντα.

Έν έτει 1865, έδημοσίευσεν ό Ξένος, άγγλιστί δέ γεγραμμένον 
ύπ’ αύτοϋ (διότι ήδη ήν τέλειος κάτοχος τής άγγλικής γλώσσης) νέον 
έργον, έπιγραφόμενον «East and West» (’Ανατολή και Δύσις), έν φ 
έξετίθετο ή διπλωματική ιστορία τής προσαρτήσεως τών Ίονίων νήσων 
εις τήν Ελλάδα, ή έκθρόνίσις τοΰ ’Όθωνος, λεπτομέρειαι περίεργοι 
περί τών πολιτικών, κοινωνικών καί οικονομικών ορών τής ’Οθωμανι
κής Αύτοκρατορίας, μετά συλλογής τών συνθηκών καί τών πρωτοκόλ
λων, τών άναφερομένων είς τάς Ίονίους νήσους, είς τήν 'Ελλάδα καί 
είς τήν Τουρκίαν.

Μετά τετραετίαν, τφ 1869, άγγλιστί έπίσης γεγραμμένον, έδημο— 
σίευσε τό κυριώτατον τών πονημάτων του, τό έπιγραφόμενον «Depre
dations», ού πολλαί έγένοντο άνατυπώσεις. Έν τφ εργφ τούτφ έκτί- 
θενται έν λεπτομερείς οί δροι, καθ’ ούς διεξάγονται αί έμπορικαί υπο
θέσεις καί αί τραπεζιτικαί έν Λονδίνφ- είναι, ούτως είπεΐν, είκών ζώσα τής 
μεγαλοπόλεως ταύτης. Ώς είκός, τό νέον έργον τοΰ Ξένου ικανόν διή- 
γειρε θόρυβον, άφοΰ μάλιστα δ γράψας δέν έφείσθη τούς ήρωας αύτοϋ, 
έοημοσίευσε δέ τά ονόματα σύν ταίς τούτοις συνδεομέναις πράξεσι. Περί 
τής άκριβείας τών έν τφ βιβλίφ τοϋ Ξένου άναγραφομένων γεγονότων, 
έπαρκώς μαρτυρεί τό γεγονός, δτι ούδείς τών έν αύτφ όνομαζομένων 
έτόλμησε νά καλέση ένώπιον τής άγγλικής Δικαιοσύνης τόν άποκα- 
λύψαντα.

Μετά νέαν τετραετίαν, έν έτει 1874, ό Στέφανος Ξένος έδημοσίευ
σεν, άγγλιστί πάλιν, νέον πόνημα, έπιγραφόμενον «Union or Dismem- 
brement of the Turkish Empire». Ώς ή έπιγραφή αύτή δείκνυσιν ήδη, 
το σύγγραμμα ήν δλως πολιτικόν, έσκόπει δέ ό συγγραφεύς νά κατα- 
οείςη, δτι ή Τουρκία μέλλει νά περιέλθη είς έκλυσιν τελείαν, έάν 
πάντες οί κατοικοΰντες αύτήν χριστιανικοί Λαοί μή ένωθώσιν είς κοι
νήν κατά τής 'Ρωσσίας άμυναν.

Τέταρτον άγγλιστί συνταχθέν πόνημα, καί έν σχήματι περιοδικού, 
έδημοσίευσεν ό Ξένος τφ 1876 τό έπιγραφόμενον «Dame Europe's 
Court». Έν τφ συγγράμματι τούτφ, διακωμφδοΰνται οί Αύτοκράτορες 
καί οί Βασιλείς τής Εύρώπης, παρίστανται δέ έκ διαδοχής, ένώπιον 
τοϋ δικαστηρίου τής γηραιάς Εύρώπης, άπολογούμενοι έκαστος, περί 
τής εν τοΐς ευρωπαϊκοϊς ποάγμασι πολιτικής αύτών. Τό έργον είναι 
πεπληρωμένον εικόνων ζωηρών καί γεγονότων περιεργοτάτων. ,

Τελευταΐον πολύτομον σύγγραμμα τοϋ Ξένου είναι τό έπιγραφόμε
νον : «Άπορνηρονεύρατα ενός Λνστυχοϋς, ήτοι, Βίος τών Νόθων 

Τέκνων», ού τίνος έδημοσιεύθησαν οί έξ πρώτοι τόμοι, έκ τών δέκα, 
δσοι έμελλον νά άπαρτίσωσι τό δλον. Τό μυθιστόρημαα τοϋτο έμελλε 
νά ήναι έγκυκλοπαιδικόν.

Ταϋτα τά κυριώτατα τών έν σχήματι βιβλίων δημοσιευθέντων πνευ
ματικών έργων τοϋ Στεφάνου Ξένου. Εισίν δμως καί πολλά άλλα μι
κρότερα δημοσιεύματα, έπίσης ένδιαφερούσης ύλης, καί έτερα, άδημο- 
σίευτα, ταϋτα δέ, ώς προεικάζετο ήδη, τελειότερα καί μάλλον μεμε- 
λετημένα, δταν δέ δημοσιευθώσιν, ώς ποθητόν, προωρισμένα έτι μάλ
λον νά λαμπρύνωσι τήν μνήμην αύτοϋ, διά νέας αίγλης.

Είς τήν άνάλυσιν τών συγγραφών τοϋ Ξένου, ώς είκός, δέν είσερ- 
χόμεθα. Δέν είναι θέμα τής μικράς βιογραφικής σημειώσεως ταύτης. 
"Εν μόνον άρκούμεθα νά ειπωμεν, δτι κέντρον έσχον αί συγγραφαί πά- 
σαι αύται τήν έξύμνησιν τοϋ παρελθόντος καί τήν ύπηρεσίαν τοϋ μέλ
λοντος τοϋ ελληνικού ’Έθνους, τήν διεκδίκησιν δέ τών άξιώσεων τής 
ελληνικής φυλής έν τή ’Ανατολή, καί τήν άπολογίαν κατά τών συκοφαν- 
τησάντων αύτήν. ’Άλλως τε είς τό αύτό έτεινον άείποτε τέλος καϊ πάσαι 
αί άλλαι έργασίαι τού Ξένου. Καί έν αύτφ έτι τφ χρηματιστικφ καί 
βιομηχανικφ σταδίφ, δέν άφήκεν ούδ’ αύτό τό έλάχιστον σημεΐον τής 
δράσεως αύτοϋ, χωρίς νά σφράγιση διά τής ύπηρεσίας τής εθνικής ιδέας. 
Καί τά 24 ατμόπλοια τής μεγάλης Εταιρίας αύτοϋ έβάπτισε πάντα 
δι’ ονομάτων, άναμιμνησκόντων ημέρας δόξης τοΰ ύπέρ τής εθνικής 
παλιγγενεσίας μεγάλου άγώνος. Έν τούτω δέ, ό Στέφανος Ξένος ύπήρ
ξεν αναλλοίωτος καί άμετάβλητος, άπό τής νεότητος μέχρι τοΰ θανά
του αύτοϋ.Ή γλώσσα τών συγγραφών τοΰ Ξένου δέν είναι έν γένει ομαλή. 
Πολλαχοΰ φαίνεται, σκεπτόμενος άγγλιστί, μεταφράζων δ’ ελληνιστί. 

, Είναι δμως ή φράσις αύτοϋ εύχαρις καί άπέριττος, κλίνει δέ είς τήν 
μάλλον καθαρεύουσαν κατασκευήν αύτής.

Άλλ’ ό Στέφανος Ξένος διεκρίθη, ού μόνον ώς συγγραφεύς πονημά
των, άλλά καί ώς έφημεριδογράφος. Άπό τών πρώτων ημερών τής είς 
τήν Αγγλίαν έγκαταστάσεώς του, συνέλαβε τήν ιδέαν τής ίδρύσεως έφη- 
μερίδος ελληνικής μεγάλης, έν Λονδίνφ. Τό έπιχείρημα άπήτει δαπάνας 
κολοσσιαίας, οΐας δέν έδύνατο νά καταβάλη ό νεανίας Ξένος, καθ’δν χρόνον 
άπέζη μόλις έκ τών ιδίων πόρων. "Οταν δμως ήνδρώθη έν πλούτφ, 
κατά τήν εύδοκίμησιν τής μεγάλης άτμοπλοίκής έπιχειρήσεως, ήδυνήθη 
νά πραγματοποιήση τό προσφιλές δνειρον τής πρώτης νεότητος αύτοϋ. 
Συνέστησε τυπογραφεΐον πλούσιον ίδιον καί έξέοοτο τό μεϊζον τών μέ
χρι τότε φανέντων ελληνικών εικονογραφημένων περιοδικών, τόν Βρετ- 
τανικόν Αστέρα, ούτινος ή δημοσίευσις συνεχίσθη έπϊ τέσσαρα έτη. Ή 
έφημερίς αύτη τοΰ Ξένου διεκρίθη, έπϊ ποικιλία άκρο: ύλης καϊ επί ύπερ- 
βάλλοντι ένθουσιασμφ, άλλά καί έπϊ τή βιαιότητι κατά τής πολιτικής 
τοΰ βασιλέως ’Όθωνος καί κατά τής Δυναστείας αύτοϋ.
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Ό πόλεμος, δν έν άκρα σφοδρότητι έδιωξε κατά τοΰ πρώτου Βασι- 
λέως τής 'Ελλάδος ό Ξένος διά τοΰ Βρετταηκοϋ Άστέρος, ύπηγορεύθη 
μέν έκ τής έπικρατησάσης κατά τούς άμέσως πρό τοΰ 1862 χρόνους 
δυσμενείας πρός τήν βαυαρικήν Δυναστείαν καί ύπό τό κράτος τοΰ φιλε
λευθέρου φρονήματος, δπερ έδέσποζε τής Νεότητος τής έλληνικής φυ
λής κατά τήν αύτήν εποχήν. Ίσως, ή μάλλον άναμφισβητήτως, αί ύπερ- 
άγαν συγκεντρωτικά! τάσεις τής εσωτερικής πολιτικής τοΰ Όθωνος 
ύπηγορεύθησαν ύπό διαθέσεως αγαθής· άλλ’ δμως οί πρός έκδήλωσιν 
αύτών παραδεκτοί γενόμενοι τρόποι ήκιστα συνεβιβάζοντο πρός τήν 
καλήν πίστιν καί πρός τήν αρτιότητα τοΰ πολιτεύματος. Τοιαύτη πο
λιτεία φυσικώς έμελλε νά έξεγείρη καθ’ έαυτής τήν ελληνικήν Νεό
τητα, έπί μακράν χρόνον εκπαιδευθεΐσαν ύπό τό πνεύμα τής άκρας πο
λιτικής ελευθερίας, καί θιασώτην γενομένην τής πιστής τοΰ συνταγ
ματικού πολιτεύματος έξελίξεως Άλλ’ δμως έδιώχθη ύπό τοΰ Στεφά
νου Ξένου πικρότερον καί άποτομώτερον ό κατά τοΰ ’Όθωνος αγών, 
δώτι ό Στέφανος Ξένος, έπί τούτοις, είχε πεισθή, δτι πηγή τής έναν- 
τίον τοΰ πατρός του έπί κιβδηλεία συκοφαντίας καί τής σκληράς κατα- 
διώξεως αύτοΰ ύπήρξεν ό βασιλεύς Όθων, ή μάλλον ή βασίλισσα ’Αμα
λία. Τάς ύπονοίας δ’ αύτοΰ οίονεί έπεκύρου ή άρνησις αύτών είς τήν 
έπανόοθωσιν τοΰ αδικήματος, διά τής είς τήν προτέραν δημοσίαν θέσιν 
τοΰ Προξενείου είς Σμύρνην άποκαταστάσεως τοΰ άθφωθέντος. Ώρκίσθη 
ό φιλοπάτωρ υιός τήν έκδίκησιν κατά τών θεωρουμένων παρ’ αύτφ, ώς 
δολοφόνων τής τιμής τοΰ οικογενειακού ονόματος αύτοΰ. Ή έπίθεσις 
κατά τοΰ ’Όθωνος διεξήχθη φοβερά καί σκληρά διά τοΰ Βρετταη,κοϋ 
Άστέρος, ούκ ολίγον δέ συνετέλεσε καί αύτη, πολλών άλλων συμ- 
μαχούντων λόγων, είς τήν έν έτει 1862 ανατροπήν τής πρώτης έλλη
νικής Βασιλείας.

"Αγνωστον μοί είναι, έάν ό Στέφανος Ξένος, άνδρωθείς έτι μάλλον 
καί πείραν πολλών λαβών, μετενόησεν, έφ’ οίς έπραξε κατά τοΰ ’Όθω
νος. Μοί φαίνεται, έξ δσων περιοδικώς παρ’ αύτοΰ ήκουσα, δτι δέν ήτον 
ηύχαριστημένος είς άκρον έκ τής διαδόχου καταστάσεως, έτέραν δέ θά 
προύτίμα λύσιν τής κατά τού Όθωνος οράσεώς του, ούχί τήν απότομον 
κατάλυσιν τής Βασιλείας του. Βέβαιον δμως καί άναμφισβήτητον, δτι 
καί ούτος, έπίσης καί πάντες οί νεάζοντες συναγωνισταί αύτφ, κατά 
τούς χρόνους εκείνους, ύπήρξαν έν ταΐς ιοέαις των καί έν τή δράσει 
των, πλήρεις καλής πίστεως καί ύπαγορεύσεων εθνικών. Έν τή ανα
τροπή τοΰ Όθωνος, διεώρων άφευκτον τήν πλήρωσιν τών έθνικών πό
θων, διά τής έξευμενίσεως τής Δύσεως, καί πρό πάντων τής ’Αγγλίας, 
ήτις βαοέως έφερε τήν κατά τόν άγγλογαλλικόν πόλεμον κατά τής 
'Ρωσσίας πολιτείαν τοΰ Βασιλέως τής Ελλάδος, δν δέν έπαυσεν έκ- 
τοτε θεωρούσα, ώς άφωσιωμένον ψυχή τε καί σώματι είς τήν πολιτι
κήν τής ’Άρκτου, καί ώς δργανον ταύτης ύπεκκαίοντα τήν έπιδρομήν 
κατά τής Τουρκίας καί τήν ενεργόν έξυπηρέτησιν τής μεγάλης ιδέας. 
Δέν ύστέρησε δέ καί λίαν θετικών ύποσχέσεων ή παροχή, έκ μέρους τών 

δυναμένων εύλόγως νά παράσχωσι τοιαύτας, δτι τή εκθρονίσει τοΰ Όθω
νος έμελλε ν’ άκολουθήση άμεσος, καί έν μέτρφ γενίκφ, ή πραγματο
ποίησή τών έλληνικών ονείρων καί ή μεγέθυνσις τής έλληνικής ’Επικρά
τειας. 'Υπό τοιαύτας περιστάσεις, είς άς άτυχώς ίδιαιτάτην βαρύτητα 
έδιδεν ή έσωτερική πολιτική τοΰ βασιλέως ’Όθωνος, ή πολιτεία τής πρό 
τοΰ 1862 έλληνικής Νεότητος, ής κατά τό πλεΐστον έργον ή άνατροπή 
τής 10 ’Οκτωβρίου 1862, καί έξηγεϊται καί δικαιολογείται, δταν μά- 
στα καί παρώρμησαν είς αύτην, διά τοΰ παραδείγματος αύτών, καί 
συνέτρεξαν αύτή πολιοί άνδρες, καί είς τάς τάξεις άνήκοντες τών έπι- 
ζησάντων μεγαλωνύμων άνδρών, τών διαπρεψάντων έν τφ ύπέρ άνε- 
ξαρτησίας μεγάλφ άγώνι τοΰ 1821. Έάν έκεΐνοι έπλανήθησαν, τυχόν, 
μάλλον συγγνωστέοι έπί τή πλάνη αύτών οί τής πείρας στερούμενοι 
καί αύθεντείας γυμνοί νεανίαι. Έν τούτοις δέ καί ή άπολογία τοΰ Στε
φάνου Ξένου, έπί τή κατά τοΰ "Οθωνος σφοδρμ άντιπολιτεύσει.

Άλλ’ ή δημοσιογραφική δράσις τοΰ Στεφάνου Ξένου δέν προωρίσθη 
μόνον ούδ’ άνεξειλίχθη έν τή παρ’ αύτοΰ έν Λονοίνφ ίδρυθείση καί 
διευθυνομένη έφημερίδι. Καί πριν ή ίδρύση τόν Βρετταηκότ Αστέρα, 
καί καθ’ ήν έποχήν διηύθυνεν αύτόν, καί ακολούθως, δέν έπαυσε γρά— 
φων, ού μόνον έν άγγλικοΐς φύλλοις, άλλά καί ώς ανταποκριτής πλη
ρών τάς στήλας έλληνικών έρημερίοων. Έκτος τής 'Α0ηκάς, τής Έ2- 
πίόος, τής έν Σμύρνη ΆμαΛθείας, μακραΐ άνταποκρίσεις τοϋ Ξένου 
έπλήρουν καί έκόσμουν τάς στήλας τοΰ Αίώκος, καθ’ ήν έποχήν συν- 
έτασσον αύτόν. Βραδύτερον, έγένετο ό κυριώτατος τών συντακτών τών 
Νέωκ Ίδεώτ, καί τής Άκροπό.έεως ό άφθονος πάροχος μακρών δια
τριβών, περί τών φλεγόντων ζητημάτων τής ήμέρας, άλλ’ ιδίως περί 
τών οικονομικών τής χώρας ήμών. Οί έν ταΐς διατριβαΐς αύταΐς ανα- 
πτυχθέντες συνδυασμοί καί τά πρός ύποστήριξιν καί άνάλυσιν αύτών 
συσσωρευθέντα έπιχειρήματα, πρόκεινται τρανά δείγματα τοΰ άναλυτι- 
κοΰ νοός τοΰ Στεφάνου Ξένου καί τής έκτάκτου πολυμαθείας, έπίσης δέ 
καί τοΰ άναλλοιώτου έθνικοΰ φρονήματος αύτοΰ.

Ό Στέφανος Ξένος, δταν όριστικώς έπέστρεψεν είς τήν Ελλάδα 
καί έγκατέστη έν Άθήναις, έπειράθη νά έπαναλάβη τήν έκδοσιν τοΰ 
Βρετταη,κοϋ Άστέρος, έν σχήματι έφημερίδος καθημερινής, άλλ’ άνευ 
εικόνων, ήτοι καθαρώς πολιτικής. Τό έργον δέν ήδύνατο νά έπιτύχη· 
διότι οί κοινωνικοί καί πολιτικοί δροι τής Ελλάδος, καθ’ ήν έποχήν 
έπανελήφθη ή έκδοσις τοΰ έν Λονδίνφ άλλοτε άκμάσαντος περιοδικού, 
ήσαν δλως διάφοροι ή οΐους άντελαμβάνετο ό έπί τριακονταετίαν έν 
Αγγλία διατελέσας διευθυντής αύτοΰ. Έπίσης δυσκόλως έμελλον νά 
κατανοηθώσιν αί έν μεμονωμένες φύλλοις δημοσιευθεΐσαι πραγματεία! 
αύτοΰ, περί ζητημάτων έπικαίρων διότι, εί καί διδακτικώταται, δμως 
ήσαν γεγραμμέναι είς φράσιν ούχί έκ τών προσφιλών τοΐς νέοις Άθη- 
ναίοις, προαπήτουν δέ, είς ακριβή έκτίμησιν αύτών, γνώσιν πραγμά
των καί πρακτικών ιδεών, ήν μάτην ήθελέ τις έπιζητήσει έν κοινωνία 
άρτισυστάτφ, πρό παντός δέ οίκονομικώς καί χρηματιστικώς είς άκρον
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περιωρισμένη καί μόλις άναβλαστανούση. Ό Στέφανος Ξένος, έθισθείς 
έπί μακρά έτη εις τον αγγλικόν βίον, καί ίδών, έν τοϊς έργοϊς, δτι 
πολλάκις ηύδοκίμησεν ή απλή έκθεσις μιας ιδέας, δπως αΰτη τύχη ένσαρ- 
κώσεως, ήρκει μόνον νά έκτεθή επιστημονικός κα'ι σαφώς, ένόμισεν εί- 
λικρινώς, δτι καί έν Έλλάδι τά αύτά ίσχύουσι καί ή αύτή μέθοδος εύ- 
δοκιμεϊ· έν τούτω έπλανήθη. Εντεύθεν δέ καί αί αλλεπάλληλοι απο
γοητεύσεις, αιτινες δμως άπελπίζουσαι πάντα άλλον, αύτόν δέν άπεθάρ- 
ρυνον, ετι δέ μάλλον ένίσχυον είς νεώτερον άγώνα.

Ύπό τής αύτής παραγνωρίσεως τού μέσου, έν ώ άπεφάσισε νά δια
βίωση εφεξής, μέχρι πνοής έσχάτης διετέλεσεν ό Στέφανος Ξένος, άπο- 
φασίσας νά πολιτευθή. Πιστεύσας, δτι ό πολιτικός άγων διώκεται καί 
παρ’ ήμΐν, ύφ* οδς εξελίσσεται δρους καί έν τή ’Αγγλία, ένθα πολλφ 
διάφορα προτίθενται είς λύσιν πολιτικά καί κοινωνικά ζητήματα, ένό
μισεν, δτι, δπως άσφαλίσωσιν αύτφ τήν έπιτυχίαν έν τφ έκλογικφ 
αγώνι, ήρκουν προγράμματα, καλώς συντεταγμένα καί άναπτύσσοντα 
τήν έν τώ μέλλοντι δράσιν τού άποδυομένου είς τόν εκλογικόν αγώνα, 
ή ύπομιμνήσκοντα ύπηρεσίας παρελθούσας, οίκογενείακάς ή προσωπι- 
κάς. Ούτως, οσάκις άν ένηργήθησαν έν Έλλάδι έκλογαί, βουλευτικά! ή 
δημοτίκαί, άπό τού 1877 καί έντεΰθεν, ό Στέφανος Ξένος διηγωνίσθη, 
ώς ύποψήφιος. Άλλά τά προγράμματα μόνον έχων κεφάλαιον, καί είς 
τήν εύγλωττίαν του στηριζόμενος, τακτικώς άπέτυχεν έν τώ έκλογικφ 
αγώνι. ’Ίσως δίκαιον ειχεν, άποδούς έκάστοτε τήν άποτυχίαν αύτοϋ, 
εις τήν έπιδρασιν τού χρήματος καί είς τήν κατωτέραν άνάπτυξιν τών 
’Εκλογέων. Αι αιτίαι δμως αύται δέν υπήρξαν αί μόναι τής άποτυχίας 
αύτού. Έλάλει πρός τούς ’Εκλογείς γλώσσσαν, ήν δέν ήννόουν, καί 
ανέπτυσσε πρός αύτούς πράγματα, άτινα έδύναντο βεβαίως νά εννοήσουν 
οί ’Αστοί ή οί Έργάται τοΰ Λονδίνου καί τής Μάντσεστερ, άτινα άσφα
λώς προωρισμένα ήσαν νά διεγείρωσι τό ένδιαφέρον αύτών, ήκιστα δμως 
έμελλον νά έπιδράσωσι τής γνώμης εκλογέων Ελλήνων. Πρό αύτών, 
παρήρχοντο οί ωραίοι έκεΐνοι λόγοι, άγαθήν μέν καταλείποντες τήν περί 
έκθέντος γνώμην, άλλ’ δμως έπαφίνοντες κεχαραγμένην τήν έντύπωσιν, 
περί τού άσθενώς πρακτικού νοός τοΰ υποψηφίου Βουλευτοϋ ή Δημάρχου.

Καί έν κύκλφ εύρυτέρφ, ή αύτή παρανόησις έδιωξε τόν Στέφανον 
Ξένον, ούτω δέ ούχί άπαξ έγένετο τό θύμα τών επιτηδείων, ώς καί 
νύν έπίσης καί έν τή ελληνική Άρχαιότητι, ώνομάσθησαν οί έκμεταλ- 
λευόμενοι τούς άπλουστέρους τφ ήθει, καί θετικώτεροι άναδεικνύμενοι 
έν τή διανομή τών κερδών, έπιτυχούσης κοινής έπιχειρήσεως. Τών με
γάλων κόπων, τών ύλικών καί πνευματικών θυσιών αύτού, τής άκρας 
δραστηριότητος, έν τφ κατά ’Όθωνος άγώνι, άλλοι έπωφελήθησαν, 
ούτος δέ έμεινεν έν ταϊς έσχάταις τών τάξεων τών άναδειχθέντων έν 
τή Πολιτεία ήμών, μετά τό 1862. Ιδρυτής τού μεγάλου Φιλελληνι- 
κοΰ Κομιτάτου, φ τινι μετέσχον έπιφανεϊς Άγγλοι, καί έκ τών πο-
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λετικών τάξεων καί έκ τών τάξεων τών γραμμάτων καί τοϋ χρήμα
τος, καί δπερ ούκ ολίγον συνετέλεσε περιοδικώς εις τήν κρείσσονα λύσιν 
τών δυσχερείων τής νέας τάξεως τών έν 'Ελλάδι πραγμάτων, έλάχιστα 
κατόρθωσε δι’ αύτοϋ, άλλοι δ’ έξεμεταλλεύθησαν τά πολιτικά ωφελή
ματα. Ύλικώς συνδραμών, είπερ τις κα*. άλλος, είς τήν σύνταξιν τών 
προ τοΰ 1862 συνεννοηθέντων, πρός ανατροπήν τής Βασιλείας τοϋ 
Όθωνος, έλογίσθη έν τοΐς έσχάτοις τών ενεργών. Ουδέ δύναται νά με- 
τρηθή, ώς έπαρκής αμοιβή, ή απονομή τω Στεφάνφ Ξένφ τοϋ τίτλου 
τοϋ γενικοϋ Προξένου τής 'Ελλάδος έν Λονδίνφ, εύθύς μετά τήν μετα
πολίτευσή τοϋ 1862, τίτλον, δν έπϊ βραχύ διετήρησε καί δστις εις 
μείζονας έτι ύπέβαλεν αυτόν ύλικάς θυσίας. ’Αλλά τοιαύτη ή τύχη τών 
σημαντικωτέοων έργατών τών μεγάλων μεταβολών, ασφαλώς δέ ισχύει 
περί τούτων τό σοφώτατον ρήμα : «"AJ2oi σκάφτουν καί κλαδεύουν, 
y>a.l.loL πίνουν καί μεθοϋν.'» Τοϋτο έφηρμόσθη πληρέστατα έπϊ τοϋ 
Στεφάνου Ξένου, ώς μετόχου τής πολιτικής κινήσεως τής 'Ελλάδος.

Ό Στέφανος Ξένος, ώς ιδιώτης, άνεδείχθη, καθ’ δλην τήν ζωήν αύ
τοϋ, έκ τών έξαιρέτων καί σπανίων χαρακτήρων. Ήν αφειδής έν τή 
πρός τούς φίλους συνδρομή, καί πρός αγνώστους έτι, άλλ’ οϋς εύρισκε 
στενοχωρημένους έν τφ βίφ. Κολοσσιαΐά είσι τά ποσά, άτινα έόαπάνη- 
σεν είς άνακούφισιν τής πενίας ή τών δυσχερείων ούχϊ εύαρίθμων. Ή 
έλευθεριότης αύτοϋ περί τήν ελεημοσύνην κατέστη παροιμιακή, ίσως δέ 
ούκ ολίγον συνετέλεσε καί αυτή είς τήν περί τά τέλη τοϋ βίου κατα- 
τρυχήσασαν αύτόν στέρησιν, πολλάκις καί μέχρις αύτοϋ τοϋ έπιουσίου 
άρτου. Τά έμπορικά βιβλία αύτοϋ, έρευνηθέντα μετά τήν οιάλυσιν τής 
άτμοπλοϊκής Εταιρίας του, έβεβαίωσαν, δι’ άναμφισβητήτων αριθμών, 
δτι, κατά τά έξ τελευταία έτη τής διαρκείας τής Εταιρίας, έταξείδευ- 
σαν δωρεάν είς τούς διαφόρους λιμένας τής Μεσογείου τετρακισχίλιοι 
"Ελληνες καί Έλληνίδες, πτωχοί ή πενόμενοι, δι’ οϋς έδαπανήθησαν, καί 
τής τροφής περιλαμβανομένης, 32,000 λίραι στερλίνας ύπολογιζομέ- 
νης δι’ έκαστον άτομον τής δαπάνης είς οκτώ λίρας. Βεβαίως κατά πολύ 
άνώτερον είναι τό ποσόν, δπερ έδαπανήθη είς ύποστήριξιν ύπάρξεων 
φιλικών καί συμπαθών τω Ξένφ, άλλ’ έν πλήρει τή μυστικότητι, 
κατά τήν ευαγγελικήν έντολήν.

Γενναιότερος άνεδείχθη ό Στέφανος Ξένος έν ταίς δημοσίαις είσφο- 
ραΐς. Πάντες οί Σύλλογοι, πάντα τά πνευματικά ιδρύματα τής τε έλευ- 
θέρας καί τής ύποδούλου Ελλάδος μνημονεύουσιν αύτοϋ, ώς ενός τών 
προθύμων καί γενναίων εύεργετών αύτών. Έξόχως δέ ή αναγεννωμένη 
έν Έλλάδι Καλλιτεχνία οφείλει αύτφ εισφοράν πολύτιμον, συλλογήν 
δεκατεσσάρων ελαιογραφιών, έν αίς καί μία τοϋ μεγάλου Κορεγίου, «ή 
«άνατροφή τοϋ Έρωτος», θεωρουμένη ώς ή άληθώς πρωτότυπος. Αί εί 
κόνες αύται, ών αί πολλά*, μεγάλου μεγέθους, έντός καταχρύσων πλαι
σίων, είσίν αί κυριώταται τής ίσχνοτάτης δημοσίας Πινακοθήκης τής 
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'Ελλάδος. Είσί δέ έργα τοϋ 'Ρεμβράνδ, τοΰ Άλβάνο, τοΰ Ίορδάνου, τοΰ 
Βάνδρ, τοΰ Δελκούρ. Έν τη προθυμία εις συμπλήρωσιν τοΰ καλού έρ
γου δέν εΰρέθησαν μέχρι τοΰδε πολλοί, ουτω δέ ή Πινακοθήκη ή έν 
Άθήναις τάσσεται, έν τοΐς άσημάντοις τών έν Ευρώπη.

Πάντες οί "Ελληνες, οί είς ’Αγγλίαν μεταβαίνοντες, εύρισκον παρά 
τώ Στεφάνφ Ξένφ φίλον πρόθυμον, έγίνοντο δέ παρ’ αύτώ δεκτοί 
έκαστοι δι’ αναλογών είς τήν προσωπικότητα αύτών τιμών. Ούδείς έκ 
τών έπισκεφθέντων τήν ’Αγγλίαν, κατά τά έτη τής εύδαιμονίας τοΰ 
Ξένου, άπήλθεν αύτής, μή φέοων τήν άνάμνησιν περιποιήσεων αδελφι
κών καί μεγαλοπρεπών. Ό Στέφανος Ξένος ήτον ό αληθής Πρόξενος 
τοΰ 'Ελληνικού ’Έθνους, δεξιούμενος, περιποιούμενος, πανηγυρίζων καί 
παντοιοτρόπως προσπαθών νά καταστήση εύάρεστον τήν έν Λονδίνω 
διαμονήν είς πάντα έπισκεπτόμενον τήν μεγαλόπολιν ‘Έλληνα.

Ή πνευματική υπεροχή τοΰ Στεφάνου Ξένου, ής άπό τρυφεράς νεό
τητος παρέσχεν έπιφανή δείγματα, ή θέσις, ήν κατέκτησε παρά τφ 
κόσμφ τών γραμμάτων έν ’Αγγλία:, ούχ ήττον ή τά περικοσμοΰντα αύ
τόν φυσικά προσόντα τής χάριτος και τοΰ εύγενώς φέρεσθαι, ήσφάλισαν 
αύτώ τήν είσοδον ού μόνον είς τούς έπιφανεις άγγλικούς οίκους, είς οΰς 
άλλως τε έγένετο θαμών οικείος, άπό τών πρώτων ημερών τής έν Λον- 
δίνφ έγκαταστάσεώς του, άλλα καί είς τάς Λέσχας καί είς τούς Συλ
λόγους τής διακεκριμένης άγγλικής κοινωνίας. Τιμής τοιαύτης δέ, έάν 
μή πλανώμεθα, ούδείς ήξιώθη ποτέ, έκ τών έν ’Αγγλία. Ελλήνων, 
καίτοι ανωτέραν ή ό Ξένος κεκτημένων περιουσίαν. Ό Στέφανος Ξέ
νος οιετέλεσεν 'Εταίρος, δι’ έκλογής έν άνευφημίαις, ώς τοιοΰτος, άνα- 
γνωρισθείς, τοΰ Reform Club, δπερ έν Άγγλίμ έκ τών ύψίστων δια
κρίσεων, τοΰ Junior Gassik Club, τοΰ Union Club of Newcastle, 
μέλος δέ τής Φιλολογικής Βασιλικής Εταιρίας, τής Εταιρίας τών 
Τεχνών, καί άλλων διασήμων Λεσχών καί Ενώσεων. Διά πάντων τών 
τρόπων τούτων έξεζήτει νά συνάπτη σχέσεις προς τούς έπιφανεις έκ 
τών Αγγλων, οΰς ύπέθετεν, δτι ήδύνατο νά χρησιμοποιήση ύπέρ τοΰ 
έθνους του, δπερ κατώρθωσεν έν μέρει, νά ύπομιμνήσκη δέ εύνοϊκώς τό 
ελληνικόν όνομα καί νά έξάπτη τό σβεννύμενον άπό τίνος παρά τοΐς 
Άγγλοις φιλελληνικόν αίσθημα. Καί υπήρξαν στιγμαί, έν αΐς αί άπό- 
πειραι τοΰ Στεφάνου Ξένου ουκ ολίγον συνετέλεσαν είς τήν εύμενή 
έπίλυσιν σπουδαίων ζητημάτων, άφορώντων είς το ελληνικόν μέλλον.

Άφοΰ έν τφ Στεφάνφ Ξένφ ή καρδία κατίσχυεν, ό δ’ ένθουσιασμός 
καθωδήγει αυτόν έν ταΐς σπουδαιοτάταις έτι καί κρισιμωτάταις τοΰ 
βίου στιγμαΐς, κατ’ άνάγκην έμελλε νά κατισχύση, έν ταΐς σκέψεσι 
καί έν τή δράσει αύτοΰ, ώς άνθρώπου, κατ’ ιδίαν λαμβανομένου. Εί καί 
ήδη έπιφανής γενόμενος ήδύνατο νά σύναψη γάμον, έπικερδή καί πάρο- 
χον μεγάλης προικός, προύτίμησε νά συζευχθή νεάνιδα Άγγλίδα, πρός 
ήν συνέδεσαν αύτόν δεσμοί συμπάθειας αγνής. Ήτον άνεψιά ναυάρ
χου "Αγγλου ή νέα κόρη, ούχί δμως πολύφερνος. Άλλ’ δμως, άγαθή 
σύζυγος, ύπέστη άγογγύστως τάς δυστυχίας τοϋ έκλέξαντος αύτήν ώς 

συντρόφου τοΰ βίου του, έπίσης δέ άνευ κόμπου ήτένισε πρός τάς ώρας 
τής εύδαιμονίας. Άτυχώς ένωρίς ό θάνατος έπελθών έστέρησε τόν προσ
φιλή σύζυγον τής άγάπης καί τής παρηγοριάς, ήν μόνη ή άγαθή γυνή 
δύναται νά παράσχη τφ κάμνοντι καί διαρκώς παλαίοντι θνητώ.

Έκ τοΰ γάμου αύτοΰ, ό Στέφανος Ξένος άπέκτησε δύο τέκνα, υιόν, 
έπικληθέντα Λεωνίδαν καί έπί καιρόν ύπηρετήσαντα, ώς άξιωματικόν, 
έν τώ άγγλικφ τακτικφ στοατφ, είτα δέ άποχωρήσαντα τής υπηρεσίας, 
καί θυγατέρα, τήν Λριάδνην, νυμφευθεΐσαν τφ άγγλφ Μόξεν. Έν τφ 
προσώπφ τών τέκνων άπετυπώθησαν τά ελληνικά προσόντα τοΰ γεν- 
νήσαντος.

Μέχρι τελευταίας πνοής, ό Στέφανος Ξένος διετέλεσεν, οιος έγεν- 
νήθη καί οίος άνεπτύχθη, κατά τάς ήμέρας τής άκμής τών άφθονων 
τής ζωής δυνάμεων, δι’ ών έπροικίσθη. Άκαμπτος έργάτης έν παντί, 
άκατάβλητος καί χαλκέντερος μύστης τοΰ πνευματικού βίου, πιστεύων 
είς τόν άστέρα του, ούδέποτε άπηλπίσΟη, πρό τών δυσχερειών, αιτινες 
άπήντων, άνά πάν βήμα, είς τά σχέδια καί είς τάς έπιχειρήσεις αύτοΰ· 
Άλλ’ ήτύχησεν έν τούτφ, δτι ήλθεν είς τήν ζωήν, έν εποχή, καθ’ ήν 
τά έκτακτα καί τολμηρά σχέδια δέν έτύγχανΟν δεξιώσεως εύμενοΰς, 
σπανίως δέ άνεύρισκε συνεργάτας.

Ό Στέφανος Ξένος έπρεπε νά έζη, κατά τήν έποχήν τής μεγάλης 
δράσεως τοΰ ελληνικού Γένους, κατά τούς χρόνους τοΰ μεγάλου αγώνος 
τοΰ 1821. Κατά τάς ήμέρας έκείνας άνεστρέφετο καί έδρα Γενεά 
ήρω’ική, τολμηρά, ήτις δέν έδίσταζεν, ήτις ούδέν έθεώρει ώς άδύνατον 
καί μή κατορθωτόν, διά τής δεξιάς αύτής, γενεά, ήτις έρρίπτετο τυφλώς 
είς τάς παραβολωτάτας τών έπιχειρήσεων, καί ούχί όλίγας διεξήγαγε 
θριαμβευτικώς. Έν χρόνοις τοιαύτης δράσεως καί έν μέσφ ομηλίκων τής 
αύτής σαρκός καί τής αύτής ψυχής, ό Στέφανος Ξένος άναμφισβητήτως 
ήθελε διαπρέψει, καί τό όνομα αύτοΰ ήθελε παραδόσει είς τήν 'Ιστορίαν 
έπιφανέστατον.

Άλλ’δμως, καίτοι μή εύνοηθείς ύπό τής Τύχης, δπως γεννηθή έν 
χρόνοις, προσφορωτέροις είς τήν άκατάβλητον ορμήν άνεξαντλήτου ζωής, 
ούχ ήττον έδημιούργησεν υπαρξιν, ήτις είς τούς μεταγενεστέρους δύνα
ται νά χρησιμεύση, ώς δίδαγμα άγαθόν, περί τής δυνάμεως, ην ασκεί ο 
νοΰς καί ό ηρωισμός τοΰ χαρακτήρος.

’Έγραφον, cv ΆΘηταις, κατά μήνα ’Οκτώβριον τον 189ί·

Τ1ΜΟΛΕΩΝ I. ΦίΛΗΜΩΝ

Πανομοιότυπον ύπογραφής Στεφάνου Ξένου.
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ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΞΕΝΟΥ
ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΝ ΠΡΟ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΕΡΓΟΝ

ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟΙΔΡΑΜΑ ΕΙΣ ΠΕΝΤΕ ΠΡΑΞΕΙΣ

κτήνος σέ κανένα άνδρα γιά το χατήρί σου. Μουρλάδα της ! κακορρι- 
ζικιά της ! Αύτδς ό κύρ Πανάγος Έντελείδης, ποϋ ’γύρισε ουλαις ταϊς 
Φραγκαϊς καί ’μιλεϊ οΰλαις τής γλώσσαις, άπδ κάτι λόγια του τής 
προάλλαις ’σά νά μοΰ φαίνεται πώς μυρίστηκε δτι κρύβω πολλά με
τρητά . . . Νάτος έρχεται φρέσκος, φρέσκος. Πρέπει νά έχη τήν τριαν
τάρα μά δέν τοΰ φαίνεται . . . Περίεργος άνθρωπος αύτός ό κύρ καθη
γητής. Βλέπει μέσα ’ς τήν Ελλάς ούλα μαΰρα καί σκοτεινά. Ό ένας 
τοΰ βρωμμ κι’ ό άλλος τοΰ κακομυρίζει . . .

(Ή ύπόθεσις διαδραματίζεται είς Σταφιδότρυπαν, κωμόπολιν τής ’Επαρχίας Νευροσπαστίας τοΰ Νομού τής Πελοπόννησου 'Ρουσφετολογίας, έν Λονδινω, είς τάς Βρυξέλλας καί είς τάς ’Αθήνας).
Π Ρ Α Ξ I Σ Α'.

ΣΚΗΝΗ Α'.

άγαπήση ντίπ
μανιάζει. Τδν

·, 4 I Γ I---- -- - ·
μακραίνουν περισσότερο τή

-,..............ταϊς ε-
ά κλάματα ζητούσε συγχώ-

Κωτόος τοκογλύφος.

ΗΝ έλυωσα ’ς τό ξύλο τήν τσιούπρα. Καλά νά 
πάθω. Τήν άφηκα νά μάθ’ πολλά γράμματα. 
Τά γράμματα μακραίνουν περισσότερο τή 
γλώσσα παρά τό μυαλό. Ή μακαρίτισσα ή 
μάννα της, ποΰ δέν ήξερε γράμματα, ταϊς έ
τρωγε καί μέ τά κλάματα ζητούσε συγχώ- 
ρησι. Ή γραμματισμένη τσιούπρα δέν κλαίει, 
’βρίζει, χτυπά καί χύμα ’σάν αγριόγατα. Τώρα 
φοβερίζει πώς θά τό σκάση γιά τήν ’Αθήνα. 
Μωρέ καλά ’καμα κ’ έκρυψα τή φορεσιά της 

’ μέ τά χρυσά φλωριά· θά ’περνε τά φλωριά 
γιά τό ταξεΐδι . . .

’Απεικάζω· ό καθηγητής Πανάγος ’σήκωσε 
’ς τά πανιά τήν τσιούπρα γιά νά πάη νά 
γείνη δασκάλα. Άδαΰτος έχει καλά τό ’δικό 
του. Ό πατέρας του τάφησε μεγάλο βιος ... 
At και νά τόν ήθελε . . . Μπορούσα νά πάρω 
παρά νά δώκω προϊκα ... Δέ ’μπορεί νά τον 

Δέν τόν θέλει . . . ’Σάν τής ’μιλώ γιά δαύτον, 
σέβεται κ’ έχει μεγάλη ύπόληψις, μά γιάνδρα νά μήν 

’Έπειτα, άδαύτη ή τσιούπρα σού λέει καί κάτι άλλαιςάκούση ’παντρειά. , .,----- ..f,* ««u Atti και κάτι αλλαις
ανοησίαις πούνε νά σαστίση τό λογικό μου. Σού λέει, δέν ’παντρεύομαι, 
γιατί ή ’παντρειά δέν είνε τής αξιοπρέπειας μου. Σού λέει δέ γίνομ’έγώ

ΣΚΗΝΗ Β'.

Κώτόος τοκογλύφος καί Παναγος Έντελείδης.

ΠΑΝΑΓΟΣ. Καλή ’μέρα σας, κύριε Κώτσο, πώς έχετε σήμερον ; 
Κωτςος. Ούλα τσαναμπέτικα τόν χρόνον τοΰτον, Πανάγό μου.
ΠαναγΟΣ. Φαίνεσθε πολύ συλλογισμένος, κύριε Κώτσο .... Ποΰ 

είνε ή δεσποινίς Εύπραξία ;
ΚωτςΟΣ. Μπορώ νά μήν είμαι. Μοΰ ’πούλησαν τό ζευγάρι μου γιά φό

ρους. Μέ ξυλοφόρτωσαν γιά φόρους. Μέ χάψωσαν γιά φόρους. Πούλησα 
καί ’γώ τής τσιούπρας τή χρυσή φορεσιά γιά νά προφτάξω τήν πληρωμή 
τών φόρων. Έμάνιωσε ή τσιούπρα κ’ έγεινε θηριό.......... Σήμερις δέ
θά κάμετε μάθημα, κύρ Καθηγητή, ή τσιούπρα πήγε ’ς τής θείας της 
Ζαχαρούλας.

ΠαναγΟΣ. Έγώ ήλθα νά σάς αποχαιρετίσω, κ. Τοκογλύφε. ’Ανα
χωρώ διά τήν Ευρώπην. Πολύ λυπούμαι δτι δέν είνε ένταΰθα ή δεσποινίς 
Εύπραξία, δπως τήν αποχαιρετίσω. ’Αλλά προσέξατε, παρακαλώ, κα
λώς, διότι ή θυγάτηρ σας έχει κατά νοϊν ν’ άναχωρήση. Εις τοϋτο τήν 
παρακινεί ό Πολυνείκης, ό διεφθαρμένος υιός τοΰ παοέδρου. Τήν έσυμβού- 
λευσα νά μήν τόν άκούση. Ούτος τήν προσκαλεϊ νά έρχηται είς μακρυνά 
κρυφά μέρη, διά νά τήν δανείση τά χρήματα τοΰ ταξειδίου της, έν ω 
ό σκοπός του είνε νά τήν ένοχοποιήση είς τού κόσμου τούς οφθαλμούς, 
δπως σέ άναγκάση νά τού τήν δώσης σύζυγον μέ μεγάλην προϊκα .... 
Σοί λέγω ταύτα πριν άφήσω τήν έπαρχίαν καί τήν Ελλάδα διά παν
τός ...........

ΚΟΤΣΟΣ. Τί ! βλέπονται κρυφά μου ; (Κατ’ίδιαν.) Μωρέ τί μοΰ 
λές, κύρ Καθηγητή, μέ τά σωστά της ή τσιούπρα μου ετοιμάζεται 
νά τό σκάση ; ’Άς προσποιηθώ τόν κουτό νά καταλάβω γιά τί 
φεύγ’ άπ’ τήν πατρίδα. Γιά τά πολιτικά, ποΰ δέν γίνεται βου
λευτής ή γιά τήν τσιούπρα, ποΰ τήν αγαπά καί πεθαίνει κ’ άφτή δέν 
τόν θέλει γιά άνδρα της. (Πρός τόν Πανάγον.) Γιά ’πές μου, κύρ Πα- 
νάγο Έντελείδη, αλήθεια φεύγεις γιατί δέ μπορείς νά γείνη βουλευτής 
ή γιατί ή τσιούπρα δέ παντρεύεται. Τά πράγματα τής Ελλάς φαίνον
ται πολύ σκοτεινά . . . δέν τά νοιώθω.

ΠαναγΟΣ. (Μειδιών είρωνικώς.) Ποτέ δέν θά δυνθηής νά έννοήσης,
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Κώτσό μου, τήν σκοτεινήν αύτήν πολιτικήν, έν δσφ πρότερον δέν έκ- 
μάθετε Υμείς κα'ι οί πέντε υιοί σας, πού οφείλετε νά ρίπτητε τάς ψή
φους σας. ’Άφες λοιπόν τά πολιτικά κα'ι δώσε τήν προσοχήν είς τήν 
καλλιέργειαν τών κτημάτων σας, δπως δύνασαι άνέτως νά πληρώνης 
τούς φόρους, οΐτινες κατ’ έτος αύξάνουσιν. Άλλά πρό πάντων σπεϋσον 
νά φροντίσης διά τήν Εύπραξίαν σου, ήτις εύρίσκεται είς μέγαν κίνδυ
νον. Τό σπήτί σου πυρπολεΐται, κύρ Κώτσο- μέ καταλαμβάνεις ; Άφες 
τά πολιτικά. (Ετοιμάζεται νά αναχώρηση.)ΚΟΤΣΟΣ. (Κατ’ίδιαν.) Τά πολιτικά κα'ι τό σπήτι. Τί θέλει νά ’πή, 
τό σπήτί μου καίεται ! . . . Μήγαρις πήρε μυρωδιά τής δραχμοϋλές μου 
πώχω ’ς τό πάτωμα ’ποκάτω κρυμμένες. ΑύτοΙ οί γραμματισμένοι αρ
πάζουν άπ’ ένα λόγο σου χίλιους στοχασμούς σου καί ατό μιά υποψία 
ξετρυπώνουν ολα τά μυστικά σου. (Πρός τόν Πανάγον.) Σπολλάτη, παι
δί μου, μέ τή συμβουλή σου στάθηκες πάντα καλός φίλος. Σ’ εύχομαι 
καλό κατευόδιο καί καλή άντάμωσις, ό θεός νάνε πάντα μαζύ σου" ’ς τό 
καλό, Πανάγό μου- ή τσιούπρα πολύ θά λυπηθή σάν μάθη πώς έφυγες 
έτσι άξαφνα, χωρίς ούτε νά τήν αποχαιρέτισες.

ΠαΝΑΓΟΣ. (Μέ συγκίνησιν σφιγγών τήν χεϊρα τοϋ Κώτσου.) "Εχετε 
υγείαν χαιρέτισέ μου τήν μαθήτριάν μου καί είπέ πρός αύτήν, δτι, 
εάν διατηρήση καλώς τάς γραπτάς νουθεσίας, τάς οποίας τής έδωκα, 
ποτέ δέν θά δυστυχήση.ΚΟΤΣΟΣ. Μή σέ μέλλη, θά τής τά ’πώ δλα, Πανάγό μου (θέτει τάς ■χεΐρας εις τούς οφθαλμούς και κλαίει).

■Εντελείδης (κατ’ ίδιαν.)
’Οποία κυναλώπηξ ! προσποιείται τόν πάμπτωχον καί προσωποκρατεΐ- 

ταΐ, δπως μή πλήρωσή φόρους. Πόσων εντίμων χωρικών ανηλεώς έρρό- 
φησε τό αίμα. "Αμα δέν ήδύνατο τις τούτων νά τφ πλήρωσή τοΰ Ιούδα 
τούς τόκους, άσπλάγχνως έσφετερίζετο τον αγρόν του, τήν σταφίδα του, 
τήν καλύβην του. Καί όμως τοιοϋτον εινε έν Έλλάδι τό μαγικόν έργο— 
στάσιον, έν φ κτήνη χείρονα τούτου μεταβάλλονται είς χρυσοβάφεις με
γιστάνας ... Σκώμμα φορτικόν! ’Αναιδές βωμολόχευμα! Έπύργωσε πλέον 
παρ’ ήμΐν ή τέχνη τής άγυρτίας. Έκπαιδευόμεθα, δπως γίνωμεν παμπό
νηροι καί επιτήδειοι, ούχϊ δέ καί μεγαλεπήβολοι. "Οπως γίνωμεν τρυ- 
φηλοί οίκοκυραΐοι, καί όχι γνήσιοι πολΐται- φανατικοί κομματάρχαι καί 
όχι άνδρες αρχών. Φεΰ ! ρυμουλκούμεθα όπισθεν καί τών ελάχιστων συμ
φερόντων. Έπέμψαμεν είς όνου πόκας τού έθνους τά ιερότερα καί άγιώ- 
τερα καθήκοντα ... Ά I πόσον πτοοΰμαι, δτι δσα έδίδαξα είς τήν Εύπρα
ξίαν ένέσπειραν είς τήν μεγάλην φαντασίαν της μάλλον άγυρτικάς ιδέας 
ή έκείνας μιάς αγαθής δεσποίνης ! Θέλει νά ταξειδεύση, καί νά ριφθή 
μόνη είς τάς τρικυμίας τοΰ βίου. Ό θεός ας τήν προστατεύση, άφ’ού 
έγώ δέν δύναμαι νά κάμω τούτο, καί διά τούτο αποχαιρετώ πρώτος τήν 
πατρίδα μου. Άπώλεσα δι’ αύτήν έτη πολύτιμα. Τό στάδιόν μου, τήν 
ησυχίαν μου. Μετέδωκα είς αύτήν δλην τήν πνευματικήν μου περιου

σίαν- ήλπιζον νά τήν νυμφευθώ ... Γή τών τάφων τών γονέων μου, 
εύδαιμόνει. Σέ αποχωρίζομαι ίσως διά παντός. Μεταβαίνω είς ’Αγγλίαν, 
μακράν τών θελγήτρων σου, ώ Εύπραξία. ’Αμφιβάλλω δμως, αν ό παν- 
δαμάτωρ χρόνος θά με κάμη ποτέ νά σε λησμονήσω.

ΣΚΗΝΗ Γ.

Εύπραξία.(Καθηαένη έπ’ι σκίμποδος έν τφ κοιτών! της, θρηνούσα καϊ γογγύζουσα μέ άτημέλητον μακράν κόμην. Εινε ένδεδυμ,ένη ώς χωρική. Ό κιτών εινε άπλούστατα συνεσκευασμένος.)
Άκούς εκεί πατήρ, νά μέ ξυλοφορτώνη ανηλεώς. Τίς πατήρ μα

στιγώνει τά τέκνα του μετά τοιούτων σαπρών λέξεων καί επιθέτων 
καί προσδοκόί αγάπην ή σέβας παρά τούτων ! Εινε καί τόσον φιλάργυ
ρος- έχει τόσα κτήματα καί προσποιείται τόν πάμπτωχον. Τό ξυλοκό
πημα, δπου μοι έδωκε χθες τό πρωί καί τούτο τής σήμερον, αποφασί
ζουν διά παντός τόν μεταξύ μας χωρισμόν. Μά τά κόκκαλα τής μητρός 
μου’ ούτε μίαν ημέραν θά μείνω περισσότερον ενταύθα. Θά μεταβώ είς 
τάς ’Αθήνας, τήν Κωνσταντινούπολή, Σμύρνην, διά νά μετέλθω τήν 
διδασκάλισσαν, έστω καί τήν υπηρέτριαν. (’Εγείρεται καί περίπατε? σύννους.) 
Τίς ήξεύρει άν δέν εΰρεθή πλούσια καί λεπτή Κυρία τις νά μέ έκτιυ.ήση 
καί άναδείξη τά προτερήματά μου ;(Σφογγίζουσα τά δάκρυα της κα'ι λαμβάνουσα ύφος ολίγον δραματικόν, θεωρούσα τό ποόσωπόν της είς μικρόν κάτοπτρον, τό όποιον λαμβάνει έκ μιάς τραπέζης μειδιώσα δέ χαοιέντως λέγει).

Δέν με όνομάζουσι τήν ώραιοτέραν τού χωριού; δέν είμαι είς 
κατάστασιν νά γνωρίζω έγώ, τί έστι γυναικεία καλλονή ; δέν είμαι 
εύπαίδευτος καί ανεπτυγμένη ; δέν γνωρίζω δύο ξένας γλώσσας ; 
δέν άνέγνωσα τόσα ξένα συγγράμματα καί δέν έλαβον ιδέαν τού 
κόσμου ; . . . Πρέπει ν’ αναχωρήσω μίαν ώραν ταχύτερον, άλλά πώς 
νά έξοικονομήσω τάς δαπάνας ... Ό Παναγιώτης Έντελείδης, ό καθη
γητής μου, έζήτει γάμον. Ούτός με έοίδαξεν δ,τι γνωρίζω- τον υπολή
πτομαι, τόν έμπιστεύομαι, τόν σέβομαι, άλλά βδελύσσομαι τήν ύπαν- 
δρείαν. Τώρα άνεχώρησεν. Αισθάνομαι λύπην καί άθυμίαν βαθυτάτην. 
’Ητο ό σύντροφός μου, ή παραμυθία μου, ό ειλικρινής μέντωρ μου. 
Άπό τούδε δέν είμπορώ άνευ αύτού νά ζήσω έν τφ χωρίφ τούτφ . . . 
’Έπειτα διά τί νά μή δοκιμάσω τήν τύχην μου είς τά ξένα ; Δέν είμαι 
έτι κάλυξ, περίκλείουσα έν έμαυτή τήν εύωδίαν τής ήβης μεθυστικω- 
τέραν τών τερπνοτέρων αρωμάτων ; Θά είμαι τρελλή νά μείνω ένταύθα, 
καί διά τής βίας νά γείνω σύζυγος τού πρώτου πλουσίου χωρικού, δν 
ήθελέ μοι επιβάλει ό πατήρ μου . . .

Τί βλέπω ; ’Έρχεται μέ τόν βουλευτήν Άθανασάραν. Μπά . . . Διευ
θύνεται ένταύθα έν τφ κοιτώνί μου . . . Δυστυχία μου . . . Τι επιθυ- 
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μεΐ; . . . Μέ νομίζει εις τής θείας Ζαχαρούλας, οπού μετά τό ξυλοκό - 
πημα [/.’έστειλε. ’Άς κρυφθώ όπισθεν τοϋ παραπετάσματος (κρύπτεται.)

ΣΚΗΝΗ Δ'.

Κώτόος και θαναόάρας (Ό Κώστος πριν εϊσέλθη έν τω κοιτώνι φωνάζει).

ΚωτςΟΣ. Περίμενε δξου, κυρ Θανασάρα. ’Έρχομαι ’ςέ ’λίγα λεπτά. 
Θαναςαρας. Πολύ καλά, Κώτσό μου . . . άλλα κάμε γρήγορα γιατί 

το πραμμα βιάζει.
(Εισέρχεται δ Κώτσος είς τόν κοιτώνα τής Εύπραξίας. Κλείει μετά μεγάλης 

προσοχής τήν θύραν, δμιλών ύψηλοφώνως).
ΚΟΤΣΟΣ. Ή τσιούπρα είνε εις τής Ζαχαρούλας.Κάνεις έδώ δέν βλέπει. 

(’Ερευνά τό πάτωμα, έγείρει δε διά σίδηρου αγκίστρου καταπακτήν φέρουσαν 
εις υπόγειον καί καταβαίνει εντός τούτου. Μετά τινα λεπτά εξέρχεται κρατών 
δέμα χαρτονομισμάτων, και κλείων αύθις τήν καταπακτήν μονολογεί). Θά τοϋ 
δανείσω δύο χιλιάδες δραχμές προς 6 τοΐς εκατό τό μήνα. Τό χωράφι του 
άξίζει τουλάχιστο δέκα χιλιάδες. Ποϋ θά μπόρεση νά πληρώση εις ένα 
χρόνο ταΐς δύο χιλιάδες καί τά έξ τοΐς εκατό τόν μήνα. Θά μοϋ 
μείνη καί τοϋτο καθώς καί τάλλα ποϋ τοϋ πήρα. (Ανοίγει τήν θύραν, φω* 
νάζων). Πάμε τώρα, κύρ Θανασάρα, ’ς τό Συμβολαιογράφο νά κάμωμε 
τά χαρτιά μέ τάξις. (’Αναχωρούν).

ΣΚΗΝΗ Ε'. 

Ενπραξία (έξερχομένη καγχάζουσα).

Τί είνε τοϋτο ; Ύπό τόν κοιτώνά μου τό θησαυροφυλάκιον τοϋ 
πατρός μου. Κατέβη καί έφερε δύο χιλιάδας δραχμάς. Όποιον τέρας 
φιλαργυρίας. Προχθές ασπλάγχνως έπώλησε τήν φλωρωτήν στολήν μου 
διά τίποτε, προφασιζόμενος πληρωμήν φόρων. Βεβαίως θά έχη έκεϊ κάτω 
και άλλα χρήματα. ’Απέρχονται εις τό Συμβολαιογραφεΐον . . . Ποϋ 
είνε ή καταπακτή ; ... Έδώ είνε. Διόλου δέν διακρίνεται έπί τοϋ πατώ
ματος . . . Πώς θά τήν άνοίξω; Ό πατήρ μου έκράτει έργαλεΐον, κλει- 
δίον, κάτι είχεν εις τήν χεΐρα, δι’ ού τήν ήνοιξε . . . Άς δοκιμάσω μέ 
τό μεγάλο ψαλίδι μου. (Λαμβάνουσο τό ψαλίδιον έκ τής τραπέζης μετ’αγω
νίας προσπαθεί νά ανασηκώση τήν καταπακτήν, τό όποιον δυσκόλωςκατορθοΐ'). 
Είνε σκοτεινά, θεοσκότεινα έκεϊ κάτω. Πρέπει ν’ άνάψω ένα λύ
χνον. Ό πατήρ μου γνωρίζει καλώς τό υπόγειον και δύναται νά κατα- 
βαίνη εις τά σκοτει να. (Άνάπτει κηρίον και καταβαίνει είς τό ύπόγειον. 
Τράπεζα έν μέσω τοϋ ύπογείου, έφ’ ής εύρίσκεται χάρτης, μελανοδοχείων καί 
κονδύλια διά τήν γραφήν, καθώς καί τινα βιβλία, περιέχοντα τούς λογιαρια- 
σμούς καί τας ύποθήκας τοΰ φιλαργύρου. Εις μίαν δέ άκραν τοΰ ύπογείου θα
λάμου εύρίσκεται μέγα κιβώτιον ανοικτόν. ’Εγγύς τούτου κρέμαται έν δισάκκιον). 
Α, κύρ Κώτσο. Έοώ εινε τό μυστικόν γραφεΐόν σου. Έδώ υποκάτω κά- 

μνεις, έν τή απουσίμ μου, τούς λογαριασμούς σου. Τούτου ένεκα συχνά μέ 
στέλλεις διά μίαν καί δύο εβδομάδας είς τής θείας Ζαχαρούλας (ανοίγει 

τό κιβώτιον) ... Μπά ! ’Ιδού τά φλωρωτά μου ενδύματα, έν ώ αύτος μ’ 
είπεν δτι τά έπώλησε. Καταλαμβάνω τώρα- μέ τά άφήρεσε, δπως διά 
τών νομισμάτων των μή προσπορισθώ τάς δαπάνας τοϋ ταξειδίου . . . 
Τρέλλα μου ! Πόσα χρυσά καί άργυρά ωρολόγια έχει συσσωρευμένα εδώ ! 
Πόσους άδάμαντας ! ΙΙοΐα τιμαλφή πράγματα δέν θησαυρίζει αύτη ή το
κογλυφία ! ! (’Αποσπά ταϋτα έκ τοΰ μέσου τοΰ κιβωτίου καί εξετάζει χωριστά 
λεπτομερώς έκαστον πέριξ τοΰ φωτός, ψιθυρίζουσα θαυμαστικούς λόγους, ειτα χαρο- 
ποιώς έκφωνεΐ). Τί λαμπρά κοσμήματα! Πώς άστράπτουν! Πώς λάμπουσι!| 
Ίλιγγιώ νά τό βλέπω. Θά πετάξω άπό τήν χαράν μου . . . Μπά ! Μπά 1 
Μπά ! ! Έδώ είνε δέματα ολόκληρα μέ χαρτονομίσματα (έξετάζει αύτά). 
Είνε δλα χελιάδραχμα. 'Έν, δύο, τρία χονδρά δέματα . . . Παναγί- 
τσα μου ! Θά μέ τρελλάνης εις τήν όψιν των, είς τον όγκον των, 
(ζυγίζει διά τών χειρών της έκαστον τούτων λέγουσα). Μα το κάθε εν απο 
αύτά θά περιέχη τουλάχιστον διακόσια χιλιάδραχμα . . . Διακοσίας χι
λιάδας δραχμάς έκαστον . . . Φαντασθήτε 600 χιλ. φράγκα τουλάχι
στον καί φωνάζει δτι είνε ορφανός άπό μετρητά . . . Νά ! καί δύο, τρεις 
σακκουλίτσαις μέ λίρας καί είκοσόφραγκα. Βέβαια μέ τόσον χρυσόν γί
νεται ό θνητός χρυσοπτέρυξ ... Ώ ! Πλούτε ! τυφλέ Πλούτε ! ! σ’εύ- 
χαριστώ. Πίπτεις άφ’ έαυτοϋ είς τούς πόδας μου ! ; . . . Ό πατήρ μου 
έχει άναρίθμητα κτήματα μεγάλης αξίας καί μεγάλου μέλλοντος. Τά 
μετρητά τά θέλει διά τήν τοκογλυφίαν, ήτις είνε πολύ κακόν πράγμα. 
Ή τοκογλυφία κάμνει οικογένειας δυστυχείς. Λαμβάνουσα ταϋτα δλα, 
δέν λαμβάνω είμή τήν όφειλομένην μοι προίκα καί τοϋ υστερώ τά μέσα 
τής τοκογλυφίας ... Ή ώρα πρέπει νά είνε δύο μετά μεσημβρίαν. Μέ 
βήμα ταχύ οδοιπορούσα θά προφθάσω τήν διά Πάτρας αμαξοστοιχίαν. 
Τίς θά ΰποπτευθή δτι τό δισάκκι μιάς βλάχας περιέχει τόσον πλού
τον ; Θέτω καί άμπελόφυλλα είς τό στόμιόν του. 'Άμα φθάσω είς Πά
τρας, άλλάζω ένδυμα καί όνομα. Διά δέ τοϋ πρώτου άτμοπλοίου μετα
βαίνω είς τήν ώραίαν ’Ιταλίαν. ’Ιδού τί έχει νά είπή νά εΐνέ τις εγ
γράμματος. Γνωρίζεις, νά ταξειδεύης, πριν ή ποτέ ταξειδεύσης. Γνωρί
ζεις είς ποιον κράτος πρώτον πρέπει νά ταξειδεύσης, δπως τελειοποιη- 
θής. Ναί- κατά πρώτον πρέπει νά έπισκεφθής τήν χώραν τών νέων Μου
σών,τών νέων ωραίων Τεχνών, τήν πατρίδα τοϋ Τορκουάτου Τάσσου, τοϋ 
Δάντου καί Πετράρχα, τό βασίλειον εκείνο, δπερ έχει δ,τι ούδέν άλλο 
βασίλειον τοϋ κόσμου έχει, δηλαδή οκτώ άντί μιάς πρωτευούσας, έκά- 
στην λαμπροτάτην, περιέχουσαν αρχαίους καί νέους διαφορετικούς θη
σαυρούς, καί φέρουσαν έν διαφορετικόν γοητευτικόν έπίθετον. Θά υπάγω 
είς τήν αγίαν Ρώμην (Roma Santa), είς τήν πλουσίαν Βενετίαν (Ve- 
nezzia la Ricca), είς τήν σοφήν Πάοοβαν (Padova la Dotta), τήν 
γόνιμον Βολώνιαν (Bologna la Grassa), τήν άρχαίαν 'Ράβενναν (Ra
vena l’Antica), τήν ώραίαν Φλωρεντίαν (Firenza la belle), τήν 
κομψήν Νεάπολιν (Napoli la Gentile) καί τήν ύπερήφανον Γένοβαν 
(Genova la superva), δλας θά τάς έπισκεφθώ μέ τήν σειράν των. 
Δόξα και τιμή είο τόν καθηγητήν Πανάγον, τόν ίιδάξαντά με ιταλικήν 
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καί γαλλικήν. Έχε υγείαν διά παντός, ώ εύκραής Σταφιδότρυπα, με τά 
δροσερά νερά σου καί τήν εκλεκτήν σταφίδα σου. 7Ησο πολύ μικρά, 
δπως γείνης είρκτοφύλαξ τής άδεσπότου κα'ι φιλοδόξου φαντασίας μου. 
Πάτερ μου, ύγίαινε κ’ εύδαιμόνει. Έφόνευσας τήν μακαρίτισσαν μητέρα 
μου μέ τά ξυλοκοπήματά σου. Δέν δύναμαι νά επιτρέψω είς έμαυτήν 
νά πάθη τα αύτά. (Συσσωρεύει χατεσπευσρ,ένως έντός τοϋ δισαχχίου τά 
φλωρωτά ενδύματα της, πάντα τά χρήματα καί τιμαλφή κειμήλια τοϋ κιβωτίου 
λέγουσα). Καί τοϋτο τό μαργαριτάρι καί εκείνα τά ωρολόγια καί τού
τες ταϊς καδέναις, καί αύτά τά μπριλάντια, καί τούτα τά ρουμπίνια 
ολα θα μοΰ χρησιμεύσουν. (’Ρίπτουσα εις τδν ώμον τδ δισσάκι καί περικα- 
λύπτουσα μέ σκέπην μέλαιναν τδ πρόσωπον αναβαίνει μδουσα έπί τών όδόντων 
της τήν κλίμακα).

Τδ πρωί ήμουν φτώχιά
’Απόψε μαλαματένια 
Άπ’ αύριο περιζήτητος 
Ώς μία μπριλαντένια.

ΣΚΗΝΗ ζ’.
Κωτόος

(Ό μπάρμπα Κώτσος καταβαίνει τήν κλίμακα τοΰ ύπογείου τέσσαρας ήμέοας 
μετά τήν άναχώρησιν τής θυγατρός του, κρατών μικρόν φανόν και λέγει).
Σήμερα είνε τέσσαρες ’μέρες ποϋ ’φύγε ή τσιούπρα : Βέβαια ’πήγε 

στήν ’Αθήνα. ("Ισταται αντίκρυ τοΰ άνοικτοΰ κιβωτίου, θεωρών δέ διάφορα 
έπί τοΰ εδάφους έσκορπισμένα πράγματα κλαυθμυρώς φωνάζει). Μπά, Μπά, 
κακό ποΰ μοΰρθε. Μιά ζωντανή φωνή άπό χθές κρουφά μουλεγε πώς δέ 
στέκομαν καλά . . . Έδώ κάποιος ήρθε ... Τό κασσόνι ανοικτό . . . 
Τά πράγματα έσκορπισμένα . . . (προσεγγίζει τδ κιβώτιον, θέτει τδν φανόν 
εντός τούτου ερευνών, έπειτα άποσυρόμενος δρμητικώς καί όπισθοπορών ταχέως 
ακουμβα είς ένα τοίχον τοΰ ύπογείου, στηρίζων τά νώτα, έγκαταλιμπάνων τδν φα
νόν εντός τοΰ κιβωτίου. ’Αναπνέει πολλάκις βαθέως φουσχώνων τδ στήθος, ώς πνι- 
γόμενος ζητών νά διαβεβχιωθή, έάν δέν άπώλεσε τήν αναπνοήν του' είτα λέγει). 
Πάνε ούλα, ούλα, τά μετρητά μου ! Ουφ ! τζόκ ! τζόκ ! πνίγομαι- θεέ 
μου, θεούλη μου, άφες με άκόμα ψίχα νά ζήσω (πίπτει είς τά γόνατα άνοι- 
γοκλείων τδ στόμα ώς νά ψυχορραγή) . . . δέν ψυχομαχάω ! άκόμα ακόμ.α, 
θεούλη μου, μή μοΰ πέρνης τήν ψυχούλα μου, μή μοΰ τήν πέρνης, οχ 1 
άφησέ με νά ζήσω . . . Ώχ πάει καί τό μηαλό μου . . . (θέτων τάς δύο 
παλάμας έπί τών κροτάφων του). Σταθήτε μο.αλά μή φύγετε απο το 
κουρνιασμένο τούτο κεφάλι . . . δχι, οχι μή φύγετε . . . πνίγομαι, 
πεθαίνω, Παναγιά μου, έφτακόσιαις χιλιάδες χρυσά φράγκα πάνε, 
πάνε, ’πέταξαν άπό 'δω, μοΰ πήραν τριάντα χρόνια νά τά στιβάξω 
. . . πάνε, πάνε μοΰ τά σουφρώσαν ’σέ μιά σαρωσιά . . . χωριστά 
τά ’ρολόγια καί τόσα τόσα τζοβαέρια ... τά περισσότερα ήτανε 
άμανάτι καϊ ξένα. Ώχ ! Ώχ! Τί θά γείνω ό καϋμένος. Τάκλε- 
ψαν ή τσιούπρα καί ό δάσκαλος. ’Έφυγαν κ’ οί δηό άντάμα άπ’ τό χω
ριό. Ή τσιούπρα ποτέ δέν 'πήγε ’ς τή θειά της Ζαχαρούλας. Χριστέ 

μου, Άγιώργη, προστάτη τοΰ χωριού, λυπήσου, πεθαίνω . . . ποιος 
μπορεί νά βαστάξη τέτοιο κακό νά τό βαστάξω καϊ ’γώ . . . Μωρή 
βρωμοκόρη στρίγλα, καϊ ποΰ θά μοΰ ποίς ! Στήν ’Αθήνα ; καϊ ’γώ ’στήν 
’Αθήνα. Στήν Πόλι ; καϊ ’γώ στήν Πόλι, άς είνε καϊ τέσσαρες ’μέρες ποΰ 
’φυγές μπροστά, θά σέ προφτάξω . . . Θεούλη μου. Καλά νά πάθω, 
καλά νά πάθω. ’Έπρεπε νά τήν ’πάνδρευα άπό ’δώ καϊ τέσσαρα χρό
νια μέ τον καπετάν Λάζαρο τόν Κρανιδιώτη, ποΰ τήν ζητούσε χωρίς 
προικιό . . . Τότες, τότες . . . πρό τοΰ νά γεμίση ό κατέργαρος ό Πα
νάγος τό κεφάλι της άπό ταϊς διαβολιαΐς τών Φράγγωνε. ’Ανάθεμά σε 
διαβασμένο τσακάλι, σύ μοΰ ξελόγιασες τήν τσιούπρα. Μούβαλες τόν 
Νείκη άγαπητικόν της γιά νά μή βάλη ό νοΰς μου σένα. ’Αρχιληστή, 
καλά έκαμες τή δουλειά σου. Πιπίλισες σιγά σιγά τό νού της μέ τά 
Φραντζέζικα βιβλία καϊ ταϊς ζωγραφιές. Ούλο διάβασμα καί διάβα
σμα καϊ ύστερις, άρχικλέφταρε, μαζύ τά κλέψατε καί μαζί Οά τά ξε- 
φαντώσητε. ’Ώχ I Ώχ ! πόσα ’μερόνυχτα θά περάσουν γιά νά χωνέψ’ 
ένας γονειός τοΰ παιδιού του το τέτοιο κάμωμα . . . Ποιανού νά 'μο- 
λογήσω τήν τέτοια κλεψιά ; ούτε τοΰ Νείκη . . . Μέ προσμένει όξω 
στό περιβόλι. "Αγιε Παντελεήμονα, δός μου δύναμ’ νά βασταχθώ στά 
ποδάρια μου. (Βραδέως άναβαίνει τήν κλίμακα μέ τδν φανδν είς τάς χεϊρας).

Πολυνείκης και Κώτόος.

(Κηπάριον, έντδς τοΰ όποιου είνε έξηπλωμένος έπι έδρας ό Πολυνείκης άναγι- 
νώσχων εφημερίδα, καπνίζων δέ ποΰρον. Είνε νέος ωραίος, κομψώς ένδεδυ- 
μένος μέ ύψηλά κολλάρα καί στρηπτούς μύστακας. "Οταν δ Κώτσος είσήλθε, 
λέγει πρδς αυτόν,ουδόλως δίδων προσοχήν είς τδ τεταραγμένον πρόσωπόν του). 
Πολυνείκης. "Ακουσον, κύρ Κώτσο, τϊ γράφει ή περισπούδαστος 

εφημερίς τών Πατρών ΕκιΧοΛαιοεηζ (άναγινώσκει έμφαντικώς).
«Πρό δύο ημερών ή πόλις ήμών φιλοξενεί τήν πλουσιωτάτην και φι

λάνθρωπον κόμησσαν Ελεονόραν Ταγκρέδου, ταξειδεύουσαν χάριν τών 
αρχαιοτήτων τήν Ελλάδα ίκχόητο άνευ τής ελάχιστης έπιδείξεως. 
Είνε ώραιοτάτη, πολυμαθής καϊ νεωτάτη κόρη. Ή κόμησσα Ελεονόρα 
Ταγκρέδου, ώς γνωστόν, έρχεται, κατ’ εύθεΐαν γραμμήν άπό τόν κόμητα 
'Ροβέρτον Γουϊσκάρδ, άλλοτε ηγεμόνα τής Σικελίας. Έκαμε πολλάς 
αγοράς είς τήν πόλιν μας ενδυμάτων καί κοσμημάτων, έπεσκέφθη πάν
τα τά άξιοπερίεργα, κυρίως τσς εκκλησίας τών Πατρών, δι’ άς, φαίνε
ται, έχει μεγάλην εύλάβειαν καϊ θαυμασμόν. Έδώρησεν άπό χιλίχς 
δραχμάς είς τινας καί άπό πεντακοσίας εις άλλας. Ό δήμαρχος καί 
οί προύχοντές μας τήν έπεσκέφθησαν καϊ τήν ηύχαρίστησαν διά τήν 
γενναιοδωρίαν της. Όμιλεΐ ώς Έλληνΐς τήν ελληνικήν, γνωρίζει τούς 
άρχαίους ποιητάς καί αποστηθίζει αύτούς μετά καταπληκτικής εύκολίας 
καί έμφάσεως. Σήμερον λίαν πρωί άνεχώρησε δι’ ’Ιταλίαν. Ούδέποτε 
πρότερον ή πόλις τών Πατρών έφιλοξένησεν εύγενεστέραν καϊ ώραιοτέ- 
ραν νέαν αύτής.»

Έπεθύμουν, κύρ Κώτσο, νά έβλεπον αύτήν τήν κόμησσαν Ταγκρέ- 
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δου καί νά κρίνω, εάν εινε ώραιοτέρα τής Εύπραξίας. Κατ’ εμέ ούδε- 
μία γυνή ωραιότερα είς τον κόσμον. Ή Σταφιδότρυπα δύναται νά έχη 
τήν τιμήν δτι έγέννησε κάλλος άνώτερον εκείνου τών Νυμφών καί 
Νηρηΐδων τής μυθολογίας.

ΚΩΤΣΟΣ. ’Άφες τήν τσιούπρα, δέν θέλω ν’ άκούσω μπιλέ ούτε το 
δνομά της. Αύτή παιδί πιά ’δικό μου δέν εινε . . . φουρτούνα μου ! βέ
βαια τώσκασε γιά τήν ’Αθήνα μέ τό φραγκοδάσκαλο . . . Τώρα κύρ 
Νείκη, ποϋ πας μέ τήν τιμή της ;

Πολυνείκης. Μήν τή φοβείσαι, κύρ Κώτσο, άπό σέ έξαρτάται νά 
εξασφάλισης τήν τιμήν της κα'ι σφράγισης διά παντός τοϋ κόσμου 
τά στόματα.

Κωτςος. Πώς ;
Πολυνείκης. Ν’ άνοιξης τό πουγγί σου.
ΚΟΤΣΟΣ. Μά ’γώ δέν έχω πουγγί, σοϋ τώπα χίλιες φορές- έχω μόνον 

κτήματα . . . άδαϋτος ειν’ ό καϋμός μου ποϋ δέ μπορώ νά τά καλλι- 
εργέψω χωρίς μετρητά.

Πολυνείκης. Τά κτήματα κάμνουν τό πουγγί.
ΚΩΤΣΟΣ. Γιά λέγε βρέ παιδί, πάγω νά χάσω άπόψε τδ λογικό μου. 

Παρηγόρησέ με ψίχα . .. Ουφ, ουφ, τί στενοχώρια έχω άπόψε, δέ θά 
κοιμηθώ, δέ θά κλείσω ’μμάτι, θά ζουρλαθώ δσο συλλογάμε τήν 
τσιούπρα :

Πολυεικης. Ή Εύπραξία ουδόλως άγαπμ τόν Πανάγον- δέν άγαπφ 
κανένα άνδρα. Καρδιά γυναικός αύτή δέν έχει- τόν υπολήπτεται δμως καί 
τόν έμπιστεύεται περισσότερον άπ’έμέ. Ό δέ Πανάγος έχει ψυχραιμίαν 
κα'ι πολλήν κρίσιν, εινε δέ νέος εντιμότατος καί εγκρατής, δπως ώφε- 
ληθή τής σφαλεράς θέσεως τής θυγατρός σου. Παρεχώρησεν είς αύτήν 
τάς δαπάνας τοϋ ταξειδίου, εύελπις δτι διά τών εύεργεσιών καί τής 
μεγαλοδωρίας του θά ύποδουλώση τήν ευγνωμοσύνην της, δπως τον 
νυμφευθή. Έσο βέβαιος δτι δι* ένα μήνα τούλάχιστον, δπου καί άν 
μετέβησαν, είς ’Αθήνας, Σμύρνην ή Κωνσταντινούπολή, ή άγαμος Εύ
πραξία εινε ύπό τήν αιγίδα τοϋ έναρετωτέρου τών άνδρών. Τόν μισώ, 
άλλ’αύτη είναι ή άλήθεια ! Μετά ένα μήνα, εάν δέν εύρη έντιμον πόρον 
ζωής, έν τή άπελπισίοι της, πιθανόν νά γείνη σύζυγός του, άν καί μέ- 
γαν έχει φόβον καί άποστροφήν είς τον γάμον.

ΚΩΤΣΟΣ. (Κατ’ ιδίαν). Ποϋ νάςερες, κακόμοιοε,πώς μ’αδέιασαν τόκασ- 
σόνι και μοϋ σούφρωσαν κοντά ένα μιλλιοϋνι. Ή κλέφτησσα ’παντρεύεται 
πάντα τόν κλέφτη άμα γείνουν στο κλέψιμο καλοί σύντροφοι. (Προς τ'ον 
Πολυνείκην). Καί τώρα τοϋ λόγου σου τί δασκαλεύεις νά κάμωμε ;

ΠΟΛΥΝΕΙΚΗΣ. Νά μέ άρραβωνίσης μέ τήν Εύπραξία, νά ύποσχεθής 
μίαν καλήν προίκα είς τόν πατέρα μου, νά λάβης μαζί σου 20,000 
δραχμάς και αύριον πρωί-πρωι νά μεταβώμεν είς ’Αθήνας.

ΚΩΤΣΟΣ. Μά ποϋ νά βρώ τά μετρητά ;
Πολυνείκης. Σοϋ τά δανείζει έπάνω είς έν κτήμά σου ό πατήρ μου.
Ι^ΩΤΣΟΣ. Μά θά θέλη πέντε τσ’ εκατό τό μήνα.

ΠΟΛΥΝΕΙΚΗΣ. Άμα άκούση άπό τό στόμα σου δτι μοϋ δίδεις τήν 
Εύπραξίαν, θά τά δώση πρός έν μόνον τοΐς εκατό τό μήνα.

ΚΩΤΣΟΣ. (Σύννους). Καί ’σάν τί υποστατικό ζητείς. Νείκη μου ; 
Πολυνείκης. ’Αξίας τουλάχιστον εκατόν χιλιάδων δραχμών. Νά 

τό θέσης υποθήκην είς τόν γέρο μου.
ΚΩΤΣΟΣ. Σοϋ δίνω ένα κτήμα π’ αξίζει ογδόντα χιλιάδες δραχμές 

μέ τήν ύπόσχεσιν ό πατέρας σου νά μέ δανείση είκοσι χιλιάδες δραχ
μές ’ς τό κτήμα ’πάνω, δπως λές. Σύ ποτέ νά μή μ’ άφήσης δσο νά 
βροΰμε τούς κακούργους" αν πανδρευθής τήν τσιούπρα, θά πάρης ένα 
άλλο κτήμα ν’ άξίζ’εκατό χιλιάδες δραχμές. Σ’άρέσ’ έτσι, Πολυ
νείκη μου ;

Πολυνείκης. Δέχομαι . . . Άλλά, κύρ Κώτσο, τά πράγματα θά 
γείνουν γραπτά, δπως άποφύγωμεν τάς έριδας.

Κωτςος. "Ο,τι θές ό κακούρης θά τό κάμω, φθάνει νά προφθά- 
σωμε τήν τσιούπρα . . . Πάγω νά ’τοιμασθώ γιά νά πάμε ’ς τόν πατέρα 
σου καί τό συμβολαιογράφο γιά ταίς ύπογραφάδες. (Φεύγει όΚώτσος).

Πολννείκης μόνος.

Κατώρθωσα τδ δνειρόν μου. ’Επιστρέφω είς ’Αθήνας άρχοντόπουλο 
καί γαμβρός. "Οταν έσπούδαζον έκεΐ, έπλυνα τά πιάτα καί έκαθάριζον 
τά μαχαιροπήοουνα τοϋ άτιμου δικηγόρου Καπνικοπούλου. Αί φθισικαί 
κα'ι φλύαροι θυγατέρες του άγενώς μέ έξύβριζον καί περιεφρόνουν, ή 
δέ ύποκρίτρια μήτηρ των, τής εκκλησίας καί τής νηστείας ή ηθοποιός, 
έν μεσονύκτιον έθραυσε τόν πήχύν της επ', τής κεφαλής μου- διατί νο
μίζετε ; διότι μέ εύρε σπουοάζοντα καί καίοντα τδ πετρέλαιόν της. 
Τό δνειρόν μου εινε νά γείνω δικαστής. Μέ τό δίπλωμά μου καί τδ βα- 
λάντιον τοϋ Κώτσου είς τήν εποχήν αύτήν τών συγχρόνων εύκόλως θά 
τδ κατορθώσω. Θά ταπεινώσω τήν όφρύν δλων τών οίκοκυραίων τοϋ Μω- 
ρηά, δλων τών ονομάτων. Παρήκμασαν καί ταϋτα, πρέπει νά λείψωσιν 
έκ τοϋ μέσου. Περιτυλίσσω άπόψε δι’ ενός συμβολαίου τόν τοκογλύ
φον τούτον εντός δικτύου, δπως μή δύναται ποτέ νά άπαλλαχθή. Ούτος 
ό γάμος θά μέ φέρη είς τήν κορυφήν τοϋ σταδίου μου. Εις μάτην πα- 
ρεκάλουν τόν πατέρα νά έπιστρέψω είς Αθήνας. Προσποιείται δτι δέν 
έχει ουδέ είκοσι χιλιάδων δραχμών περιουσίαν. Είς Αθήνας ! είς Αθή
νας 1 "Απαξ έκεΐ, άφ’ ημών έξαρτάται ν’ άφιχθώμεν δπου έπιθυμοϋμεν. 
Αρκεί νά γνωρίσωμεν τά γεύματα τών άνέμων τής ατμόσφαιρας. Ταϋτα 
σήμερον εινε ορατά, πασίγνωστα καί εύδιάβατα. Έπιτηδειότης, μυστι- 
κότης, κολακεία, θαυμασμός, άφοσίωσις, υποταγή πρός δλους ! . Προδο
σία, κατασκοπεία, πρό πάντων δμως νά εΐνέ τις γλυκύθυμος καί προ- 
φέρη έπαίνους, λόγους καλούς περί δλων τών έχθρών του, περί δσων 
υποπτεύεται δτι τόν άποστρέφονται ή δέν συμπαθούσι πρός αύτόν. Κυ
ρίως νά τούς θυμιάζης πρός τούς ώτακουστάς, τούς μεταδίδοντας τούς 
λόγους σου. Ούτος είνε ό μόνος τρόπος νάτούς αφοπλίσης, ευστείρως οέ 
ταξειδεύσης έντός τής πολυζάλου πρωτευούσης τής Ελλάδος.
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Κωτόος καί πολννείκης

ΚΩΤΣΟΣ. (Καθ’ εαυτόν.) Καλά ’κρατήθηκα καί δέν τοϋ ’μολόγησα τήν 
κλεψιά. Μέ τό παιό'ί τοϋτο θά μάθω καλά τήν ’Αθήνα. Μόνο ’σάν τούς 
τσακώσωμε καί δέ μοΰ δώκουν τά κλεμμένα, τότε θ’ ανοίξω τό στόμα 
μου νά τοϋ ’ξομολογηθώ τήν αλήθεια. Θά τούς πολεμήση ’σάν λεοντάρι. 
Τόν λένε πρώτης τάξις σπουδασμένο δικηγόρο. "Ας γράψη δ,τι θέλη καί 
τό υπογράφω. ’Εκεί ’ποϋ έχασα τόσα μετρητά, άς χάσο> καί ένα κτήμα 
ογδόντα χιλιάδων δραχμάδων γιά νά κάμω τή δουλειά μου. "Επειτα 
δέν είν’ ογδόντα χιλιάδες, είνε μόνον είκοσιπέντε, γιατί τόσα ’δάνεισα 
καί γιά τόσα μούμεινε. Θά πάρω άπόψε ταϊς είκοσι δανεικές· καθαυτό 
δέ θά κινδυνέψω παρά μόνον πέντε χιλιάδες. (Πρός τόν Πολυνεΐκην) — 
Είμ’ έτοιμος άς πηγαίνωμεν. Δέ γνωρίζεις πόσο λαχταρώ νά σέ κάμω 
μιά ώρα μπροστά παιδί μου . . .

Πολυνείκης. Τό γνωρίζω, ειλικρινέστατο φίλε. ’Αγαπώ περιπαθώς 
τήν ώραίαν Εύπραξίαν, άλλά σέβομαι υμάς περισσότερον. "Ας ύπάγω- 
μεν. Πρέπει νά προφθάσωμεν τόν σιδηρόδρομον τής πρωίας. Τό εσπέ
ρας θά ήμεθα εις Αθήνας.

ΠΡ Α Ξ I Σ Β'.

ΣΚΗΝΗ Α'.

Εύπραξία Κώτάον ώς δούκισσα Ευγενία Νοταρα.
(Ή σκηνή έν Λονδίνω μετά πέντε ετη. Αίθουσα συνεσκευασμένη δι’ όλου τοϋ 

πλούτου καί τής αγγλικής καλλιτεχνικής επιπλοποιίας. Κάδηται έπι ανα
παυτικής έδρας άναγινώσκουσα, φέρει δ’ έπί κεφαλής μικράν αδαμαντίνην 
δουκικήν κορόνα. Μετά τινα λεπτά θέτει τό βιβλίον έπί τής τραπέζης καί 
μένει σκεπτική. Εινε ένδεδυμένη μετά πολυτελείας, διότι έδέχΟη πρό μικροϋ 
έπισκέψεις. ’Εγείρεται μετ’ ολίγον λέγουσα).

Ή Τζέϊν "Εύρη (Jane Eyre)· τοϋτο είνε το περιπαθέστερον μυθι
στόρημα, οπού ποτέ άνέγνωσα. ’Αληθές εντρύφημα· είνε τής Καρλότ- 
τας Βροντής . . . Καρλόττα Βροντή’ δέν πιστεύω τοϋτο νά είνε τό αλη
θινόν όνομα τής συγγραφέως. Ή μυθιστορία είνε άθροισμα συμβάντων 
οικιακού βίου μάλλον κρυπτομένης ήρωΐδος συγγραφέως ή περιγραφή πε
ριπετειών προσώπων ξένων. Μόνον μία γυνή δύναται νά περιγράψη διά 
τοιαύτης λεπτομέρειας τόν ένα καί μοναχόν έρωτά της. Άλλ’ ό ίδικός 
μου βίος οποίου είδους μυθιστορία είνε, όπόσαι περιπέτειαι, όπόσοι προσ- 
ποιημένοι έρωτες, όπόσοι αρραβώνες, όποια απίστευτα επεισόδια ! Καί 
ταϋτα εντός μόνον πέντε έτών. Είνε ακριβώς σήμερον πέντη έτη, άφ’ 
ότου εγκατέλειψα τήν τερπνήν Σταφιδότρυπα. Μέ παρέστησαν είς Πά
τρας κόμησσαν Έλεονώραν Ταγκρέδου, είς ’Ιταλίαν καί Γερμανίαν πριγ- 
κήπισσαν Πουλχερίαν Βελισσάριο, εις 'Ρωσίαν κόμησσαν Κωνσταν
τίνα Καποδίστρια καί είς Γαλλίαν καί Αγγλίαν νϋν είμαι ή βυζαντινή 
δούκισσα Εύγενία Νοταρά. Δόξα καί τιμή πρός τούς ρέπορτερ, οϊτινες 
παντού είνε οί αυτοί. Άλλ’ οποία φιλοτιμία, οποία τόλμη, οποία μεγα

λοδωρία ή ίδική μου, δπως διατηρήσω τήν αξιοπρέπειαν τής θέσεώς μου 
καί οιασώσω τήν άρετήν μου. Δύνανται νά μ.έ ονομάσουν άγύρτριαν καί 
φιλάρεσκον, ούδέποτε δμως καί μή ένάρετον. Έάν δέν ήμην γνησία Έλ- 
ληνίς, πρό πολλού θά ήμην καί έγώ ώς αί Εύρωπαϊαι. Άνεχώρησα άπό 
τήν Ελλάδα μέ έν έκατομμύριον φράγκων. Είς πέντε έτη έδαπάνησα 
επτά καί έχω ήδη τρία. Καί δμως ούδεμία γυνή έναρετωτέρα μου. Ού- 
δεΐς άνήρ ήγγισέ ποτέ τά χείλη του έπί τών παρειών μου. Ούδεμία 
γυνή έγνω έμοϋ κάλλιον τό γνώθι σαυτόν. Καί τούτο, άφ’ ής άπό βλα- 
χοπούλας έμορφώθην είς γυναίκα τοϋ μεγάλου κόσμου άπό τόν αθάνατον 
διδάσκαλόν μου Πανάγον Έντελείοην. Ούτος μοί ένέπνευσε τά εύγενέ- 
στερα αισθήματα. Τί άρα νά έγεινεν ό άνθρωπος έκεΐνος ; ανεχώρησεν 
ένεκεν έμοϋ. Όποιος λαμπρός χαρακτήρ, παράδειγμα άρετής καί τιμιό- 
τητος. Ούδείς 'Ρώσος, Γάλλος, "Αγγλος, Γερμανός, 'Ισπανός έξ δσων 
έγνώρισα, ύπήρξεν έντελέστερος ντζέντλεμαν τούτου. Ή 'Ελλάς οφείλει 
νά είνε ύπερήφανος δτι γεννρί τοιαϋτα τέκνα. Αθηναίοι- φρονείτε δτι 
δέν ύπάρχουσιν Έλληνες άνώτεροι τών άνωτέρων ξένων ; Τί άρα νά 
έγεινεν ούτος ό ειλικρινής μου φίλος ; ’Εσχάτως έν τή μετεωρίμ καί τφ 
ρεμβασμφ μου ή μορφή τού Πανάγου παρουσιάζεται συχνότατα ζων
τανή ένώπιον μου. Ημέραν τινά, πριν άναχωρήση, μοί έοωκεν εγγρά- 
φως μίαν συμβουλήν. Άμα έπάτησα τήν ’Ιταλίαν, τήν έθηκα έντός τοϋ 
χρυσού καί άοαμαντίνου τούτου σταυρού τού κρεμαμένου άενάως είς τόν 
λαιμόν μου. Ό σταυρός ούτος ύπήρξεν, είνε καί θά εινε τό φυλακτόν 
μου. (’Ανοίγει τόν σταυρόν, δστις έν τω κυτίω περιέχει έπιστόλιον, εξάγει καί 
άναγινώσκει τοϋτο λέγουσα πριν άρχίση τήν άνάγνωσιν).

«Περισπούδαστος καί τιμαλφεστάτη μαθήτριά μου Εύπραξία- δσα 
»καί άν έδιδάχθης, δσα καί άν γεύησαι τοϋ κόσμου άγαθά, πάντα θά 
»μεταβληθώσιν είς δηλητήρια, καί είς πικρότατα τοϋ βίου ποτήρια, 
«έάν άπαξ άπολέσης τήν άρετήν σου. Άπό τής στιγμής έκείνης τό 
«κάλλος σου γενήσεται ό μεγαλείτερος έχθρός σου, αί δέ γλωσσάσπιδες 
«γυναίκες, ών ό μέγας αριθμός παντού είνε ό αύτός, θά πυργώσωσι, θά 
«πολλαπλασιάσωσι καί παραμορφώσωσι τό αμάρτημά σου. Άπό τής 
«στιγμής έκείνης έχάθης άπό τόν κόσμον θά γείνης ό καταπεσών άγγε- 
«λος άπό τούς ούρανούς. Όπου άρα καί άν ύπάγης, οίαιδήποτε καί άν 
«είνε αί στενοχωρίαι σου, προφύλαττε τό πολυτιμότερον τής περιουσίας 
«σου, τήν άρετήν σου. Διά νά κατορθώσης τοϋτο, θρησκευτικώς άκο- 
«λούθει τάς δύο ταύτας συνταγάς μου· α') ποτέ μήν έμπιστευθής τό 
«έλάχιστον τών μυστικών σου είς ύπηρέτην ή ύπηοέτριαν, β') ποτέ μή 
«δέχεσαι μόνη οίονοήποτε άνδρα ούτε τόν άδελφόν σου ούτε μετά τοϋ 
«αύτοϋ άνδρός δεικνύεσαι είς τόν κόσμον, φαινομένη δτι τόν προτιμάς».

(Θέτει τό χαρτίον πάλιν είς τήν θήκην του καί ε’ις τόν κόλπον της, λέγουσα).
Όπόσας περιπετείας, πόσα σκάνδαλα καί όπόσας δέν ώφελήθην μεγα

λοδωρίας χωρίς ή άρετή μου νά ένοχοποιηθή ένεκα τοϋ χαρτίου τουτου! 
Απέδειξα πρός δλους δτι ή ένάρετος Έλληνίς είνε άνωτέρα γυνή δλων 
τών γυναικών τοϋ κόσμου. Ή περικαλλεστάτη, εύπαίδευτος καί εύφυής
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Έλληνίς εις τόν πολιτισμένον Εύρωπαΐον εινε τό ίνδαλμα τής άρχαιό- 
τητος, τό δαίδαλμα τοϋ κάλλους τών αθανάτων θεών και νυμφών μας, 
εινε τό τάλαντον τών Μουσών καί χαρίτων μας . . . Σήμερον εγκατα
λείπω τό εικοστόν δεύτερον έτος τής καλλικρήνου ήβης μου. Ή δρό
σος αύτής ήνοιξεν ήδη τοϋ ρόδου τόν κάλυκα είς φύλλα επ', τών παρειών 
|χου. Χρειάζεται μεγάλη προσοχή καί περιποίησις, όπως προώρως μή 
μαρανθώσι τά φύλλα τών ρόδων. ’Έχω εις τούς πόδας μου τρεις, τόν 
δούκα Φώσκολον, τόν βλάκα καί ήλίθιον μαρκήσιον 'Ροδόλφον Βράδβολη 
καί τόν ’Αμερικανόν έκατομμυριούχον Φούλτωνα-Περναμπούκον. Ό 
δούξ εινε ’Απόλλων είς τό κάλλος καί πρέσβυς τής δημοκρατίας Χον- 
δέρας. Μέ θεωρεί τήν θεάν τοϋ κάλλους καί τής σοφίας. Έν ’Αγγλία 
δύσκολον νά γνωρίση τις τόν άνδρα. Ύπό τήν χλιδήν τοϋ πολιτισμού 
κεκρυμμένα τά αίσθήματά του δύσκολον νά γνωρίσης τόν αληθή ντζέντλε- 
μαν, πριν πρώτον τόν μεταβάλης είς κτήνος. Ό ληναΐζων Βάκχος δύ
ναται νά κάμη τούτο' άλλ’ έγώ ποτέ. Ούδέποτε λαμβάνω μέρος είς τά 
τοιαϋτα άνθεστήρια, έν οις τοσοϋτον τέρπονται αί Άγγλίδες. Τά χείλη 
μου ούδέποτε ύγρανεν ό οίνος, διότι τό δροσερόν ύδωρ εύφραίνει, ούδέ
ποτε δμως εξάπτει τάς φρένας. Μία φιλάρεσκος νεροπότις διασώζει τήν 
αρετήν της καί όσημέραι γίνεται έρωτοτόκος, έν φ ή ναρκαία βακχις 
αούνατον ν’ αποφύγη τήν παγίδα. "Αγιον καί εύλογημένον τό ό'νομά σου, 
Πανάγο. Μοί έδωκας ν’ άναγνώσω είς τήν τρυφερωτέραν ηλικίαν μου 
οσα γίνονται είς τόν κόσμον, δχι δπως με διαφθείρης, άλλ’ δπως με δι- 
δάξης τίνι τρόπφ νά προφυλάσσωμαι, τίνι τρόπφ ή άθφότης ν’ άπο- 
φεύγη τήν παγίδα, τίνι τρόπφ ώς κίχλη νά όσφραίνωμαι τήν πυρίτιδα 
τοϋ κυνηγού καί φεύγω μακράν του . . .

ΣΚΗΝΗ Β'.

Εύπραξία καί δ θεράπων τζάρλς.

Τζαρλς. Δούκισσα χαριεστάτη! χθες καί σήμερον ήλθεν εις κύριος διά 
τής άμάξης του ζητών νά σάς έπισκεφθή. Ό θυρωρός έζήτησε τό έπισκε- 
πτήριόν του, άλλ’ ό κύριος προύφασίσθη δτι δέν έχει τοιοϋτον. Είνε ήδη 
έντός τής άμάξης του καί περιμένει. Μοί είπεν δτι σάς γνωρίζει καί δτι 
ονομάζεται Πανάγος.

Ετπραξια. Πανάγος ... Πανάγος ... (τεθορυβημένη) ... δέν γνωρίζω ού- 
δένα Πανάγον. Θά έκαμε λάθος ή είνε μεσίτης τις τοΰ Ιπποδρομίου ή 
τού χρηματιστηρίου, ζητών διά τής προφάσεως αύτής νά είσούση έν- 
ταϋθα . . . Είπέ του δτι δέν δέχομαι άνευ συστατικής . . . Διατί δέν δί
δει τό έπισκεπτήριόν του καί τήν διεύθυνσίν του ;

Τζαρλς. Φαίνεται μάλλον ξένος ή "Αγγλος, δούκισσα χαριεστάτη ! 
είνε δέ τόσον εύγενής είς τούς τρόπους καί τήν συμπεριφοράν . . . είνε 
τόσον ντζέντλεμαν . . .

Ευπραξια. Καί είνε μεγαλείτεροι ντζέντλεμαν είς τόν κόσμον άπό
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τούς τυχοδιώκτας ; το τζέντλεμαν είναι επάγγελμα πρός αυτούς. Κάτι 
μοΰ είπες. Άφ’ ού γνωρίζεις δτι δέν δέχομαι άνευ συστάσεως, διά τί 
έρχεσαι νά διαταράξης τήν ·ησυχίαν μου ;

Τζαρλς. Συγγνώμην, δούκισσα χαριεστάτη . . .
Εύπραξία. Καλά, καλά, είπε τής Κλεοπάτρας νά έλθη εδώ.

ΣΚΗΝΗ Γ'.

Εύπραξία μόνη.

Ό Πανάγος είς Λονδϊνον ! Όποια συναστρία . . . Άλλά πώς μέ 
άνεγνώρισε ; ποϋ με είδε ; τώρα, τί νά κάμω ; . . . Νά τόν δεχθώ ; νά 
εξομολογηθώ τόν άγυρτώδη καί έπίσκιον βίον μου πρός τόν σοφόν Νέ- 
στορά μου, πρός τόν θεματικόν μου Κομφούκιον ; Εινε άρα καί σήμερον 
τοιοΰτος ; ή δάσκαλε ποϋ ’δίδασκες καί νόμον δέν έκράτεις ; Οί άνθρω
ποι μεταβάλλονται έκ τών περιστάσεων. Οί σταθερώτεροι χαρακτήρες 
μεταβάλλονται έκ τοϋ πλούτου ή τής πενίας . . . Πιθανόν νά εινε πτω - 
χός καί έχει άνάγκας . . . ’Ίσως ό μέγας ηθικολόγος τής Στραφιδότρυ- 
πας, έχει ούτος σήμερον ανάγκην ήθικοποιήσεως . . . Πιθανόν αί ώραϊαι 
Άγγλίδες νά άνέτρεψαν τόν στερεόν εγκέφαλόν του . . . Πιθανόν νά εινε 
έγγαμος καί έχη τέκνα . . . Τί νά κάμω ; τί πρέπει νά κάμω ; . . . Βέ
βαια παρεζαλίσθη νά εύρη τήν βλάχα τής Σταφιδότρυπας δούκισσαν έν 
μέσφ τοϋ Λονδίνου . . . Τουλάχιστον νά ήμην αληθής δούκισσα . . . 
δύναμαι πάραυτα νά γίνω τοιαύτη, εάν αποφασίσω νά νυμφευθώ τόν 
δοϋκα Φώσκολον . . . άλλ’ άποστρέφομαι τόν γάμον ! . . . ποτέ ! ποτέ !

ΣΚΗΝΗ Δ'.

Εύπραξία καί Κλεοπάτρα

(Ή δεσποινίς Κλεοπάτρα εινε γυνή υψηλή, ευτραφής,
πι: : εινε κομψώς ένδεδυμένη, ούσα κυρία τής συντροφιάς τής δουκίσσης, 
έν υσα εντολήν ουδέποτε νά τήν άφίνη μόνην, δσάκις ήοχοντο έπισκέπται.) 

I ,ΕΟΠΑΤΡΑ. Τί επιθυμεί ή χάρι της ;
Τ ,ραξια. Δέσποιν 

νήσητε, τίς εινε ούτος 
μου διστάζει νά δώση 
ανεχώρησε, σάς παρα

σοβαρά καί βλοσυρω*

V

Κλεοπάτρα, λάβετε τό 
. Πανάγος, 

όιεύθυνσι : 
νά τώI

όν κόπον είδημόνως νά έρευ- 
οστις δίς έλθών πρός έπίσκεψίν 

ής κατοικίας του. ’Εάν έτι δέν 
ε νά γράψη δ,τι επιθυμεί προ-

X

V 
ώ 

φορικώς νά μοι οιακοινώστρ.
Κλεοπάτρα. ’Ανεχώρησε, δούκι 

ιδία καί τόν ήρώτησα, τί επιθυμεί. . 
έλανθάσθη ύπολαβών 'Υμάς διά μι: 
τλεμαν καί φαίνεται νέος άνήρ εύπορ 
μοναδικού κάλλους. Οί ύπηρέται του 
χρουν στολήν.

Εύπραξία. Δέσποινα Κλ; :άτρα, διατάξατε, παρακαλώ, τό όχημα 
Ιαannoy Αρςενη απο ιλη στοά» 18

ίχί δυσηρεστημένος. Κατέβην ή 
:.πε μετά πολλήςεύγενείας δτι 
γενή του. Εινε εντελής ντζέν 
Οί ίπποι τής άμάξης του εινε 

φέρουσι κογκάρδας καί κυανό·
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δπως έξέλθωμεν. Ή μουσική παιανίζει σήμερον εις τόν Ζφολογικόν 
κήπον. Ύπεσχέθην πρός τήν λαίδην Έστερ Σπένσερ Όλσγουοογ νά 
τήν συναπαντήσω έκεΐ είς τό τμήμα τών θηρίων. Θά μάς περιμένη μέ 
τάς θυγατέρας της καί τόν δούκα Φώσκολον.ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ. Όπως έπιθυμεΐ ή χάρι της (απέρχεται).

Εύπραξία μόνη
’Εάν εινε ό Πανάγος, μακράν τοϋ νά μετεβλήθη εις τό χείρον, 

έτελειοποιήθη έτι περισσότερον εις ’Αγγλίαν. τρόπος του, δπως μή 
ένοχοποιηθώ, λέγων δτι μέ ϋπέλαβε διά συγγενή του, αρκεί νά μέ κα- 
ταπείση δτι εινε περισσότερον ντζέντλεμαν παρά ποτέ. Διά νά διατηρή 
έν Λονδίνφ άμαξαν μέ τούς ώραιοτέρους ίππους καί ύπηρέτας μέ ιδίαν 
στολήν, άπόδειζις δτι εινε πλουσιότερος ή δ,τι ήτο- θά ΐδω τόν καθη
γητήν, άλλά δύναμαι νά διηγηθώ πρός αύτόν τά συμβάντα μου ; οφείλω 
νά τά κρύψω ; . . Χρειάζεται μεγάλη σκέψις, πρίν κάμω τό διάβημα
τούτο . . . Πρέπει νά λάβω δλας τάς άφορώσας αύτόν πληροφορίας, πριν 
τόν ΐδω . . . καί δμως έν τφ Λαβυρίνθω, έν τφ μαιάνδρφ, έν φ πε- 
ριεπλέχθην, έχω ανάγκην καί άνδρός συμβούλου εκτός τής δεσποίνης 
Κλεοπάτρας· μόνος δέ τοιούτος εινε ό αρχαίος καθηγητής μου. (Θέτουσα τό καπελλινόν της καί τό έπώμιόν της, άφαιροΰσα τό διάδημα μέ τήν κορόνα καί τήν μακράν έσθήτα τής ύποδοχής, θεωρείται έν τω κατόπτρω κομ- ψευομένη καί τακτοποιούσα τάς άκρας τής κόμης αύτής).

ΣΚΗΝΗ Ε'.

Εύπραξία, Κλεοπάτρα καί Φούλτων Περναιιπονκος. (Ή Κλεοπάτρα εισέρχεται πρώτη κατεσπευσμένως).
ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ. Δούκισσα I Έρχεται ό άρραβωνιστικός σας κ. Φούλτων 

Περναμπούκος. Τού είπον δτι παρασκευαζόμεθα νά έξέλθωμεν, άλλά δέν 
έδωκε προσοχήν εις τούς λόγους μου . . . φαίνεται πολύ θυμωμένος.

Εύπραξία. Καλώς νά όρίση· (γελώσα). Άσπίς μου Κλεοπάτρα 1 έκτε- 
λέσατε ώς πάντοτε πιστώς τό καθήκον υμών.

Κλεοπάτρα. Άμεριμνεΐτε δούκισσα 1(Εισέρχεται ό Φούλτων Περναμπούκος άνήρ σωματώδης, ύψηλός μέ ψαρόν πώγωνα πλουσίως ενδεδυμένος, μέ παρδαλόν πανταλώνιον καί μπλοΰ φόρεμα, μέ χρυσά μεγάλα κομβία μπριλλαντένια, μεγάλα κομβία τοΰ ύποκαμίσου, δακτυλίδια μεγάλα χονδρά, άλυσιν χονδρήν τού λαιμού διά τόν όμματΰαλόν του. Χονδρόν άλυσιν διά τό ώρολόγιον μέ θύσανον χρυσών καλλιτεχνιδίων, λευκόν λαιμοδέτην, κίτρινον ζιλέ, κρατών τό έν χειρόκτων εις χεΐρα. Προσεγγίζει τήν Εϋ- πραξίαν καί λαμβάνων τήν χεϊρά της άσπάζεται αύτήν. Όμιλεϊ διά τής ρινός ώς οί βόρειοι άμερικανοί συχ»ά προφέρων τήν στερεότυπον αμερικανικήν φράσιν, ήν συνηθίζουν άϊ-γκές (υποθέτω ή μαντεύω).
Περναμπούκος. Άρραβωνιστική μου δούκισσα, καλή ημέρα !
Εύπραξία. Έκατομμυριούχέ μου, καλή σας ημέρα . . . πώς εΐσθε . . . 

πολύ λυπούμαι δτι έρχεσθε καθ ην στιγμήν ύπάγομεν εις μίαν πρόσκλησιν.
Περναμπούκος. Άϊ-γκές, εις τίνα διασκέδασιν.
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Κλεοπάτρα. Μάλιστα· υπηρεσία καί συγχρόνως διασκέδασις, κύριε
Περναμπούκο.

Περναμπούκος. Άϊ-γκές μεγαλειτέρων συμφερόντων τής ίδικής μου 
συναναστροφής. Έγώ ήλθον, αξιέραστος μοι άρραβωνιστική, νά σάς γνω
στοποιήσω δτι άπεφάσισα οί γάμοι ήμών νά γίνωσιν αύριον πρό μεσημ
βρίας. Άϊ-γκές, όφείλομεν μετά δύο ημέρας νά άναχωρήσωμεν διά τήν 
Βοιχίαν. Άϊ-γκές, δέ χρειάζεται καμμία προετοιμασία ! Ένας γάμος 
εινε μιάς ώρας δουλειά’ ένας παπάς καί δύο κουμπάροι . . . άϊ-γκές, ή 
σεμνογαμία δέ χρειάζεται τρομπέτες ούτε πομπός καί προσκλήσες.

ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ. Υμείς, κύριε Περναμπούκε, ίσως δέν έχετε άνάγκην τών 
τοιούτων, άλλ’ή χάρι της ή δούκισσα δέν δύναται νά προσβάλη ούτε τήν 
μνήμην τών ένδόξων προπατόρων της, ούτε τούς πολυαρίθμους φίλους 
της τής άνωτάτης άριστοκρατίας δι’ένός κρυφίου γάμου . . . (χαμηλοφώνως) 
γνωρίζετε πόσον δύσκολος εινε εις τόν γάμον. . . δέν εινε ούτος ό τρό
πος δπου θά τήν σύρηται εις τόν Υμέναιον.

Εύπραξία (γλυκοκυττάζουσα τόν Περναμπούκον). Φίλτατε καί αξιέραστε 
και πολυπόθητε έκατομμυριούχέ μου, αύριον βεβαίως δέν δύναμαι νά 
σάς νυμφευθώ, άλλά μετά πέντε ημέρας άναντιρρήτως καί διά γάμου 
μετά προσκλήσεων οχε κρυφίου, άφοϋ μοί προκαταβάλετε πρώτον ώς 
ύπεσχέθητε τήν προϊκά μου. Επιθυμούσα νά είμαι ώς πάντοτε έντιμος 
καί ειλικρινής, σάς ομολογώ δτι πρίν θέσητε είς το δνομά μου τάς εκατό 
χιλιάδας λίρας προγαμιαίαν προίκα ώς συνεφωνήσατε μετά τής δεσποί · 
νης Κλεοπάτρας, έγώ δέν δεσμεύομαι. Υποχρεούμαι δμως άμα μοί εγ
χειρίσετε τό προικοσύμφωνου νά σάς νυμφευθώ εντός πέντε ημερών 
προκαλούσα εις τόν γάμον τάς οικογένειας τής γνωριμίας μου καί Ttva 
μέλη τής βασιλικής οικογένειας, δπως ό Υμέναιος μετά τών ονομάτων 
τών προσκεκλημένων διά τού τύπου γείνη πασίγνωστος.

ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ. Ή χαριεστάτη δούκισσα έχει πολύ δίκαιον’ δέν σάς ζη
τεί,κ. Περναμπούκε, ή δ,τι ύμεϊς προετείνατε καί ύπεσχέθητε. Κατεσπευ
σμένος ανεπίσημος γάμος θά παρεξηγηθή κατά τής χάριτός της, ήτις κα
λώς γινώσκετε ούσα γόνος τής άρχαιοτέρας δουκικής οίκογενείας τής Βυ- 
ζαντινήςΑύτοκρατορίας δέν δύναται διά τήν ύπόληψίν σας νά κάμη τούτο. 
Τί επιθυμείτε νά λέγωσι mariage de main gauche; Κατ’αύτόν τόν τρό
πον τά τέκνα σας στερούνται νομιμότητος καί μεγάλης μητρικής κληρονο
μιάς, έκείνης τών γονέων τής χαριεστάτης δουκίσσης . . . Έπειτα τί ση
μαίνει αύριον ή μετά πέντε ημέρας. Έγώ ποτέ δέν θά έπιτρέψω είς τήν 
άγαπητήν μου ανεψιάν νά νυμφευθή ούτε ένα ηγεμόνα, έάν δέν παρα- 
δοθή πρότερον προκαταβολικός ή προίξ ήν ύπεσχέθητε. Ή τύχη φρονείτε 
δτι μέ τό ύποστατικόν τών 500,000 φράγ. τό όποιον έν τή μεγαλοδω
ρία σας τή έοωρήσατε όχι ώς προίκα άλλ’ ώς δώρον, ύμεις οστις θεω- 
ρεϊτθε έν ’Αμερική δτι εχετε τούλάχιστον 200 000,000 φράγ. περι
ουσίαν, θά λάβητε ώς σύζυγον τον μοναδικόν τούτον άδάμαντα τών δύο 
ημισφαιρίων, τήν χαριεστάτην αύτήν δούκισσαν, τό ολυμπιακόν τούτο
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κάλλος συγχρόνως πηγήν αρετών καί προτερημάτων όσων σπανίως τά 
δύο ημισφαίρια είδον άλλοτε.

Περναμποϋκος. “Αϊ-γκές, εχετε μία ζαχαρένια γλώσσα . . . πολύ 
καλά ! . . . άϊ-γκές, συμμορφοϋμαι εις δσα ζητείτε άλλα μετά πέντε 
ήμέρας δ γάμος θά γείνη άναποφεύκτως ... αναβολήν άλλην δέν δέχομαι

ΕΥΠΡΑΕΙΑ. (Γλυκούς ποιούσα οφθαλμούς). Αναβολήν, ειπετε φιλτατε. 
μοι άρραβωνιστικέ I Ύμεϊς τής πρωτοκαθεδρίας τής καρδίας μου, κυρί
αρχε ! Ή μήπως φρονήτε δτι τοξαλκής έρως δέν έτρωσε καί τήν 
ίδικήν μου καρδίαν . . . Θεώρησον, θεία μου Κλεοπάτρα, πόσον άδικος 
είνε ό κύριος Περναμποϋκος νά άποοίδη είς έμέ τήν μέχρι τοϋδε άνα- 
βολήν τοΰ γάμου, ένφ κάλλιστα γνωρίζει δτι ό πρός αύτόν έρως μου είνε 
τό μόνον μαρτύριον τοϋ βίου μου· δτι ό κύριος Περναμποϋκος δέν είνε 
ειλικρινής μέ ημάς, άλλως γνωρίζων δτι ή φρόνησες μου άπαιτεΐ τήν 
προγαμιαίαν προίκα εμπρός, ώφειλε πρό μηνών νά τήν έγχειρίση καί 
πρό μηνών νά ήμουν ή σύζυγός του καί έν ’Αμερική ή διευθύντρια τών 
κτημάτων του.

Περναμποϋκος. Άϊ-γκές, έχετε δίκαιον! υπάγω είς τούς δικηγόρους 
μου νά έτοιμάσωσι πάντα τά σχετικά έγγραφα ! (κατ’ ιδίαν) Άϊ-γκές ! 
δύο παμπόνηρα! καλλοναί, αϊτινες μέ τό άπόρθητόν των έμάδησαν τόσους 
πλουσίους καί ζητούν νά καταφέρουν καί έμέ νά προκαταβάλω τήν προί
κα, έπειτα νά μέ άφήσουν είς τά κρύα τοϋ λουτρού. Άϊ-γκές, θά ύπάγω 
νά τάς προσωποκρατήσω δπως μή άναχωρήσουν έξ ’Αγγλίας πριν δικα- 
σθώμεν δι’ άθέτησιν τοϋ άρραβώνος, ουτω δέ τήν άναγκάσω νά μέ νυμ- 
φευθή πριν πρακαταβάλω τήν προϊκά της . . . άϊ-γκές, μου άρπαξε έν 
ύποστατικόν 500,000 φράγκ. καί ούτε ένα φιλί άκόμη μέ άφήκε νά τής 
δώσω ... θά τρελλαθώ, έάν δέν τήν νυμφευθώ . . . Είμαι ήδη τρελλος 
άπό τόν σκληρόν τούτον έρωτα . . . ποϋ νά εύρης είς τόν κόσμον δλον 
τοιοϋτον κάλλος καί τοιαύτην μεγαλοφυΐαν . . . άλλ’ αύτή ή διαβο- 
λοθεία της πάντοτε εμπρός ώς βαρδιάνος. (Προς τήν Εύπραξίαν). Άϊ-γκές, 
έάν έντός πέντε ημερών δέν είμαι σύζυγός σου, δούκισσα, θά πετάξω τά 
μυαλά μου στον άέρα . . . Άι-γκές I

ΕΥΠΡΑΕΙΑ. Φίλτατε άρραβωνιστικέ ! δέν έπιθυμώ τά εκατομμύριά 
σου, αλλά τό υποκείμενόν σου μετά τοϋ έρωτός σου. Σάς επαναλαμβάνω- 
είμαι Υμών άνυπομονωτέρα, άλλά τά πάντα μέχρι κεραίας πρέπει νά 
γείνωσιν έν τάξει διά τήν μέλλουσαν εύδαιμονίαν άμφοτέρων.

Παρναμπουκος. Άί-γκές, εχετε δίκαιον ! . . . γκούτ-μπάϊ ! . . , 
γκουτ-μπάϊ. (’Αναχωρεί).

ΣΚΗΝΗ <?.
Εύπραξία καί Κλεοπάτρα

Ευπραεια. Κλεοπάτρα μου ! Αύριον τό εσπέρας πρέπει νά ήμεθα 
μακράν τής ’Αγγλίας. Φαντάσου έγώ νά νυμφευθώ τό κτήνος τούτο I 
τον σαχλάνθρωπον τούτον, έγώ νά ύπανορευθώ καί γείνω κτήνος I ποτέ 

καί αν μοί έδιδεν ολα τά εκατομμύριά του. Αύριον διά Παρισίους δπου 
άναχωρεϊ καί ό δούξ Φώσκολος. ’Εάν δέν ειχον τό δάνειον τούτο τοϋ 
Χουνδέρας είς τήν κεφαλήν μου, θ’ άνεχώρουν άπόψε διά τάς Ηνωμέ
νας Πολιτείας . . . έκεϊ είνε οί γαμβροί μέ τά εκατομμύρια ταλλήρων... 
έκεϊ θά μαδήσωμεν ένα δύο τούτων καθώς τούς πρέπει. “Εχω καί τόν 
κατάλογόν των καί συστατικός καλάς πρός αύτούς . . . ύπάγωμεν τώρα.

ΥΠΗΡΕΤΗΣ. (Εισέρχεται ύψηλοφώνως λέγων). Ή λορδότης του ό μαρ- 
κήσιος Βράδβολη.

Ευπραεια. Ούφ ! τώρα εύρε τήν ώρα νά ελθη καί ό βλάξ ούτος!... 

ΣΚΗΝΗ Ζ’.
Ο» άνωΟτ καί δ Λόρδος Βράδβονλη.(Ό λόρδος ούτος είναι βλάξ νεανίας είκοσι τριών ετών, άμύσταξ, αγένειες, ώς κόρη χομψώς ένδεδυμένος, λίαν εύθυμος έχ τοϋ οίνου καί atxpov χλονούμε- νος. Τδ έχει είς τδ κέφι- οι οφθαλμοί του φαίνονται βαρείς καί έχει τδ ποϋρο είς τδ στόμα. Προσεγγίζει τήν δούκισσαν καί λαμβάνων τήν χεϊρά της λέγει).

Μαρκ. Βραδβουλη. Πουλάκι μου Εύπραξία ... Παπίτζα μου άρρα- 
βωνιστική! ή μαμά μού είπε δτι μεθαύριον είς τάς 11 άφεύκτως θά παν- 
δρευθώμεν. Ή μαμά λέγει δτι πρέπει νά μαζωχθώ πιά άπό τά καφέ- 
σαντάν, τό Άργκάϊλ-ρούμ, τήν Άλάμπρα καί τό Παβίλιον. Μού λέγει 
πώς αύτές ταΐς νυκτιές αί περιστέρες κατετρύπησαν τό πουγγί τών ένδο
ξων προπατόρων μου. Ή μαμά λέγει δτι πρέπει έξ άπαντος νά νοικοκυ- 
ρευθώ, μετασχηματίζων τόν άρραβώνα είς ’Υμέναιον.Ή μαμά, λέγει, τήν 
ημέρα τοΰ γάμου θά μάς προικίση μέ πέντε χιλιάδες λίρες έτήσιον ει
σόδημα, τοϋτο θά κάμη άκριβώς τό δλον εισόδημά μου, τριάκοντα χι
λιάδες λίρες. Λοιπόν, πουλάκι μου Εύπραξία, δέν πρέπει νά δυσαρεστή- 
σωμεν τή μαμά. Ετοιμάζει τά προσκλητήρια άπόψε νά τά στείλη διά 
μεθαύριον. Είς τήν εκκλησίαν τής πλατείας τοΰ Χανόβερ. Είς τάς 11 1/*  
λέγει ή μαμά, πρέπει νά γείνη ό γάμος .. . δέσποινα Κλεοπάτρα, σεβα
στή μου θεία, έχε τήν καλωσύνην νά διατάξετε μίαν βοτίλιαν καμπα
νίτου τής μάρκας Ζουέ-Περέ ή Περέ-Ζουέ, είμαι τόσον διψασμένος.(Ή Εύπραξία αποσύρει τήν χεϊρά της καί φαίνεται αηδιασμένη· δ δέ νέος μαρκήσιος έξαπλοϋται χαπνίζων τδ ποϋρο έπί μιας αναπαυτικής έδρας).

ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ. Συγγνώμην, μιλόρδε, άλλ’ έτοιμαζόμεθα νά έξέλθωμεν 
διά κατεπείγουσαν ύπόθεσιν. Δέν δυνάμεθα νά περιμένωμεν νά πίετε τον 
καμπανίτην σας . . . Τό όχημα τής δουκίσσης εύρίσκεται είς τήν θύραν. 
"Οσον διά τόν κ: . σπευσμένον γάμον, έγώ ποτέ δέν θά τό επιτρέψω είς 
τήν άνεψιάν μου, εάν δέν συμφωνήσωμεν πρώτον νά τής παραδοθή πρό 
τοΰ γάμου ή προγαμιαία ποοίξ. Ή μιλέδη μαμά σας γνωρίζει τούτο- 
πώς λοιπόν θά ψη τά προκλητήρια τοϋ γάμου άνευ τής συγκατα- 
θέσεώς μας; Ύ .ϊς. μιλόρδε, έχετε κλίσεις μεγάλων καί ποικίλων δια
σκεδάσεων μία σύζυγος λοιπόν δυσκόλως θά σάς χορηγήση πλήρη τήν 
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εμπιστοσύνην της. Άλλως τε ό σύζυγος άμα βαρεθή τήν σύζυγον παί
ζει πάντοτε τό πρόσωπον τοϋ μονάρχου, δπως κατά τόν Μάρκον Αύρή- 
λιον μή δίδη λόγον τών πράξεων του είμή μόνον πρός τόν Θεόν. «Περί 
γάρ μοναρχίας ό Θεός μόνος κρίνειν δύναται». Μέ καταλαμβάνετε τί 
θέλω νά είπω, μιλόρδε ;

Μαρκ. ΒραδβΟΥΛΗ. (Κατ’ ιδίαν). Αύτή ή διαβολοθεία πότε μέ τά λα
τινικά της, πότε μέ τά ελληνικά της, ούδέποτε μέ άφήνει μόνον μέ τήν 
άρραβωνιστικήν μου. Έκένωσα μία μποτίλια μαδέρα πριν έλθω ΐνα έχω 
θάρρος νά φιλήσω τήν άρραβωνιστικήν μου . . . καλά έκαμε ή μαμά νά 
ένωθή μέ τόν Περναμποΰκον νά τάς προσωποκρατήσωμεν καί δικάσω- 
μεν άθέτησιν τοϋ άρραβώνος. Θά προτιμήση νά έκλέξη τότε έμέ τόν μαρ- 
κήσιον αντί τοϋ χονδροειδεστάτου άμερικανοϋ ζαχαροκαφεδοκηπουροϋ, ας 
έχη κα'ι οκτώ εκατομμύρια λίρας στερλίνας. (Προ; τήν Εύπραξίαν). Πα
πάκι μου ! νά έλθετε απόψε είς τής μαμάς νά τελειώσωμεν- πεθαίνω 
άπό έρωτα. Ύπεσχέθην τής μαμας νά ’παντρευτώ καί βάλω γνώσι. 
Ή μαμά είναι άνυπόμονος νά κάμτ,ς, ψυχίτζα μου, τήν εύοαιμονίαν μου.

Εύπραξία. Ύπάγωμεν Κλεοπάτρα· έλθέ μαρκήσιε ... μετά δύο ώρας 
θα ελθωμεν εις τής Μαμάς· (ή Εύπραξία λέγουσα μετά θυμοειδούς ύφους 
κατ’ίδιαν). Ψυχή τής μητρός μου ! ’Ιδού εις βλάξ, έν κτηνωδέστατου 
παιδάριον, περιμένον νά γείνω σύζυγός του.

ΣΚΗΝΗ Η’.
4(Σπουδαστήριον μετά μεγάλης λαμπρά; βιβλιοθήκης, εύρύχωρον κα'ι συνεσκευα- σμένον πολυτελώς. Ό Πανάγος περιπατεΓ καπνίζων πούρο καί φαινό- μενος σκεπτικός.)

Τήν πρώτην, τήν δευτέραν, τήν τρίτην φοράν, δπου εκ τοϋ εγ
γύς τήν ειδον είς τό Χάϊτ-Πάρκ έπιβαίνουσαν έφ’ άμάζης, άμφέβαλον 
δτι εινε ή ιδία. "Οταν δέ χθές πέμψας τό ονομά μου, έλαβον είς άπάν- 
τησιν δτι δέν τό γνωρίζει, κατεπείσθην δτι ήπατήθην, μολονότι ή όμοιό- 
της ήτο ως τών διδύμων. Παράδοξος συναπάντησις· μετά δύο ώρας ευ
ρίσκω αύτήν έν τφ Ζφολογικφ κήπφ περιστοιχιζομένην έκ τών ύψηλο- 
τέρων προσώπων τής άγγλικής άριστοκρατίας . . . Θεέ μου, θά χάσω 
τήν κεφαλήν μου . . . Πέμπεις τήν νέαν αύτήν δούκισσαν ώς γρίφον, ώς 
αίνιγμα ένώπιον μου. Τό αιώνιον φάσμα μου, τό όποιον ούτε ό δαμασί- 
βροτος χρόνος ήδυνήθη ν’ άποδιώξη, ένσαρκοϋται σήμερον είς ταύτην τήν 
νέαν δούκισσαν. Έβάδισα δπισθέν των δσον έγγύς ήδυνάμην, χωρίς νά με 
βλέπωσιν, δπως άκροασθώ τήν φωνήν της. Ήτο ή αύτή άργυρόηχος τής 
Εύπραξίας, ήτις άλλοτε έπότιζε τά έγκατα τών σπλάγχων μου μετ’ά- 
φράστου εύφροσύνης . . . Δούκισσα Ευγενία Νοταρά τοϋ Βυζαντίου ! 
Έφρόνουν δτι δέν υπάρχει σήμερον ούτε ίχνος τής δουκικής αύτής οικο
γένειας τοϋ Νοταρά, διότι ό πορθητής τής Κωνσταντινουπόλεως Μωάμεθ 
είχε κατασφάξει δλους. Είνε άγαμος κα'ι μεγάλη κληρονόμος . . . Λέ- 
γουσιν δτι οί γονείς της έζων είς τήν Ουγγαρίαν καί άλλοι είς τήν 

Τρανσυλβανίαν . . . Άφ’ού δέν είνε ή Εύπραξία πρός τί περισσότερον 
νά συντρίβω τήν κεφαλήν μου ; Ή τάχα πρέπει νά έξακολουθώ έρώμε- 
νος τήν νέαν δούκισσαν ώς άλλην Εύπραξίαν, μέχρις δτου μέ κλείσωσιν 
έν τφ Φρενοκομείφ τής Βηθλεέμ;

Υπηρέτης εισερχόμενος.

Υπηρέτης. Μία κυρία έντός άγοραίου οχήματος περιμένει είς τήν 6ύ- 
ραν. ’Επιθυμεί νά ζητήση τινάς πληροφορίας. Λέγει, δτι δέν θά σάς 
άπασχολήση ούτε πέντε λεπτά.

Παναγος. Δέν σοί έδωκε τό όνομά της ;
Υπηρέτης. Δέν τό έζήτησα
Παναγος. Όδήγησέ την ένταΰθα.

ΣΚΗΝΗ Θ’.
Εΐτπραξία καί Πανάγος.(Η δούκισσα Εύγενία Νοταρά τού Βυζαντίου πληροφορηθεϊσα ότι δ αρχαίος διδάσκαλός της Πανάγος, πρός τόν όποιον μένον οφείλει όλον τό σημερι /ον μεγαλεϊον της, εύρίσκεται είς Λονδΐνον, ερχεται πρώτη είς έπίσκεψίν του. ’Εκτείνει πρός αύτόν τήν χεΐρα μετά τής μεγαλειτέρας αφελείας, σφίγγουσα έκείνην τού Πανάγου, όστις μένει εμβρόντητος).

Παναγος. Είσαι άϋλον φάσμα ; είσαι ένσαρκος θεότης ; ή φωνή σου, 
εινε τής ιδίας Εύπραξίας;... Όμίλεί' είσαι σύ ή ιδία ή βλαχοπούλα τής 
Σταφιδότρυπας ; . . . Σέ ορκίζω είς τήν ψυχήν τής μητρός σου- είπέ 
μοι τήν αλήθειαν.

Εύπραξία (γελώσα). Χά, χά, χά. ’Αγαπητέ μοι καθηγητά, είμαι ή 
ιδία καί δπως με προητοίμασας, δπως με έπλασας άπό βλαχοπούλαν κό
μησσαν, μαρκησίαν, πριγκίπισσαν, δούκισσαν.

Παναγος. Είσαι γρίφος, είσαι αίνιγμα- ποϋ έπληροφορήθης τήν κατοι
κίαν μου ;

Εύπραξία. Τήν έπληροφορήθην άπό τό γραφεϊον τών κυρίων Τζάμπς, 
τό δίδον πληροφορίας μυστικάς, δι’ δντίνα έχομεν ανάγκην νά πληροφορη- 
θώμεν τά καθέκαστα περί αύτοϋ . . .

Παναγος. Καί διατί δέν μέ έδέχθητε, κυρία δούκισσα, χθές, δταν σάς 
έπεμψα τό όνομά μου ;

Εύπραξία. Κυρία δούκισσα ! . . . Παρατηρώ) δτι διστάζεις έτι νά πι· 
στεύσης δτι είμαι ή Εύπραξία.Δέν σέ έδέχθην, διότι διετήρησα θρησκευτί- 
κώς, κύριε καθηγητά, τάς γραπτάς νουθεσίας σου. Τάς φυλάττω έντός τοϋ 
χρυσού καί άδαμαντοκολλήτου τούτου σταυρού. (’Εξάγει τό /άρτιον έκ τού κρεμαμένου είς τόν λαιμόν της σταυρού). Τας ελησμονησας. Αναγνώσατέ 
τας. Δι’ έμέ υπήρξαν τό Εύαγγέλιόν μου, ή θρησκεία μου, ή αγία σκηνή 
τής αρετής μου . . . Έρχομένη πρός έπίσκεψίν σου μόνη, έρχομαι μετ’ α
πείρου έμπιστοσύνης πρός τόν σοφόν καθηγητήν μου, διότι σέ έχω 
τρισμεγίστην άνάγκην.
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ε* το χαρτίον καί έπιστρέφων τοΰτο). 
:~φος, εκτός άν τφ δντι είσαι χήρα 

• -.ου, διότι δ πατήρ σου Κώτσος , τής 
' > ' £ »'T~ους .. .

;υ αδύνατο
ειτα ποϋ εύρες τόσα 
ά εινε όλιγώτεραι τών

τίνας συνθή
ερ.

ΠΑΝΑΓΟΣ (ρίπτων βλέμμα 
Άλλ’ έρχεσαι ώς αίνιγμα, ώ 
τοΰ δουκός Νοταρά τοΰ Βυζ 
Σταφιδότρυπας βεβαίως δέν 
πλούτη ; ... Αί αΐτήσιοι δαπά 
είκοσι χιλιάδων λιρών.

Εύπραξία. Καθηγητά μου, ύπό 
έξομολογηθώ πρός σέ τά άπόκρυφά μου; Σήμ 
τών σοφών νουθεσιών σου. Ό διαχωρίζων Άτλαν- 
τήν Αμερικήν εις τήν άπέραντον φαντασίαν μου 
___ ... ~ ' ,Τ7' f λ

όπως κολυμβώσα τόν διαπεράσω. ’Ήδη τ
»A___ ’ ί.. _ -ν rr\ t r μ

ου. Άλλά πρό τών συνθηκών τρεις ερωτήσεις. Μ’ ένθυμήθ'ης ποτέ κατά

θύ
τη φαντασία μου τό κενόν, δπερ

; δύναμαι είλικ- Άς νά 
παρά ποτέ εχω γκην 
τικός τήν Εύρώπ, άπό 
), μοϊ έφαίνετο νάως 

γαλήνιος και μικράς άποστάσεως. Έρρίφθην μετά τόλμης εντός αύτοϋ, 
δπως κολυμβώσα τόν διαπεράσω. ’Ήδη πείθομαι δτι εινε απέραντος. 
Άπηύδησα, έξηντλήθην, αί τρικυμίαι του μέ κατεπτόησαν. Εχω ανάγκην 
ταχείας βοήθειας καί ειλικρινών νουθεσιών, δπως μή πνιγώ. ’Ιδού ό λό
γος, δι’ δν παραβαίνουσα τάς γραπτάς νουθεσίας κλείομαι μεθ’ ενός 
άνδρός έν τή βιβλιοθήκη ταύτη. Σάς ερωτώ, καθηγητά μου, ύπό τίνας 
συνθήκας πρέπει νά γείνη ή έξομολόγησις;

ΠαναγΟΣ (σύννους). ’Αγνοώ, τί επιθυμείς, Εύπραξία . . . Πρότεινε 
τάς συνθήκας. ’Εάν δέν τάς παραδεχθώ, σοί δίδω τόν ίερώτερον λόγον 
τής τιμ,ής μου, ούδέποτε θά τάς εκστομίσω.

Εύπραξία. Τό γνωρίζω. Ούδεμίαν έχω ανάγκην τοϋ λόγου τής τιμής 
σου. ’Αλλά πρό τι" 
τό πενταετές τοΰτο διάστημα τοΰ χωρισμού ημών ;

Παναγος. Άν σ’ένθυμ.ήθην!... είσαι τό άσβεστον δραμά μου. 
δεμία γυνή δύναται νά πλήρωσή έν 
έγκατέλειψας εις τήν καρδίαν μου.

Εύπραξία (χαροποιώς λέγουσα). Καλά, πολύ καλά . . . άξιόλογα. Ή 
δευτέρα έρώτησις εινε. — Μέ άγαπγς ώς άλλοτε;

ΠαναγΟΣ. Ήλθες νά καταξεσχίσης τήν μικράν έπούλωσιν, ήν ό 
χρόνος έφερεν έπϊ τών σπλάγχνων μου ;

Εύπραξία. Τελευταία έρώτησίς μου: Φέρεις έλπίδα τινά, δτι δύναμαί 
ποτέ νά σέ ύπανδρευθώ.

ΠΑΝΑΓΟΣ (διαστυγνάζων το πρόσωπον). Ελπιοα γάμου ουστυχώς ού
δεμίαν. ’Αρκούντως γνωρίζω τάς περί γάμου άντιπαθείας σου.

Εύπραξία. Τώρα δύναμαι νά σοι προτείνω άσφαλώς τάς συνθήκας μου. 
Αύται είναι αί ακόλουθοι· θά σοι διηγηθώ δσον οίόν τε λακωνικώς δύο ή 
τρία τών πρωτίστων συμβάντων μου. Τήν ιστορίαν των οφείλεις νάπα- 
ραδεχθής, ώς άρίστην, ορθήν καί τελείαν. ’Άν τήν παραδεχθής, θάγεί- 
νης όοηγός τοΰ μέλλοντος μου. Σχολίασον οσον αυστηρώς επιθυμείς τό 
παρελθόν μου. Τοΰτο εινε δικαίωμά σου. Άλλ’ άπαξ παραδε/όμενος 
τοΰτο ώς άριστον, ορθόν καί τέλειον, θά γείνης διά τό μέλλον ό Μέντωρ 
μου! ό οδηγός τοΰ μέλλοντος μου ! Σέ έχω νΰν τρισμεγίστην άνάγκην 
μάθε δέ δτι είμαι αγνή, άσπιλος καί ενάρετος- ούδεϊς άνήρ μέχρι τοΰδε 
βασιλεύς ή νάρκισσος ήδυνήθη νά φιλήση τό πρόσωπόν μου. Βλέπεις, κα- 

θηγητά μου, είμαι έντελώς δπως με έδημιούργησας. Άποφάσισον λοι
πόν δέχεσαι ή δχι τάς συνθήκας ;

ΠαναγΟΣ. Ίδιογνώμον, τί λέγεις ; Νά παραδεχθώ τυφλώς άπάσας 
τάς πράξεις σου ώς έντελεΐς ; Άλλ’ άν ολόκληρος ό βίος ύπήρξε μία 
ένδελεχής ΐδιοπραξία, άντιβαίνουσα εις τά παραδεδεγμένα παρά τής 
κοινής γνώμης ;

Εύπραξία. Ακριβώς τοΰτο εινε...Άλλ’άφοϋ οί πρώτιστοι παράγοντες 
τής ίδιοπραξίας μου εινε ή τιμή, ή σεμνότης, ή ηθική, τό φιλεύσπλαγ- 
χνον, ή φιλανθρωπία, ή μεγαλοδωρία καί ή άμωμος αρετή, είς τί έχεις 
νά πτοηθής, καθηγητά μου ; Ό άληθώς έρών παραβλέπει καί συγχω- 
ρεϊ, έτι καί τά άτοπα. Έρως μέ οφθαλμούς δέν εινε έρως. Ό έρως 
εινε τυφλός, τυφλότατος.

ΠΑΝΑΓΟΣ. Τφ ό'ντι. Και δταν μάς σφιγκτοκρατή, ας λέγωμεν, έχε 
ύγείαν, φρόνησις. Παραδέχομαι. Είμαι άνυπόμονος ν’ άκροασθώ τήν 
ιστορίαν σου.

ΕΥΠΡΑΞΙΑ. ’Αξιόλογα. (Αποκαλύπτεται- θέτει τό έπανωφόριόν της κα'ι τόν 
πϊλόν της έπ'ι τοϋ καθίσματος- τακτοποιεί- τήν κόμην ένώπιον κατόπτρου διά 
μικροΰ κτενιδίου (τσατσάρας) κα'ι αφ’ οΰ περιπατήση τινά λεπτά μικρόν φιλα- 
ρέσκως και ώς σκεπτομένη ρίπτεται έπ'ι αναπαυτικής έδρας λέγουσα)· Φίλτατε 
καθηγητά, φέρε δσον ίύνασαι εγγύς τήν εδρ-·.ν σου καί προσήλωσον τά 
ώτά σου, δσον δύνασαι, δπως άκροασθής μίαν πρωτότυπον ιστορίαν πρω
τοτύπου γυναικός.

Παναγος (κατ’ ιδίαν). Θεέ μου, οποία γυ· - Κύριος γινώσκει όποιον 
έσται τό τέλος αύτής και έμοΰ. Ό πρός αύτήν έρως επανήλθε σφοδρότερος 
παρά ποτέ. Πανωλέθριος ούτος ό μαγνητισμός, δι’ ού με σύρει. (Κάθηταί)· 

Εύπραξία. Άρ α άνεχώρησες άπό τήν Στ φιδότρυπα, άπεφάσισα νά 
αναχωρήσω καί . Δέν ήδυνάμην πλέον ν . ζήσω άνευ τής συνανα
στροφής σου.

ΠαναγΟΣ. Ύπωπτεύθη ποτέ, ό πατήρ σου δτι έγώ σε ήρώμην ;
Εύπραξία. Τό έγνώριζε καί μέ ένουθέτει, μέ παρεκάλει μάλιστα νά σέ 

ύπανδρευθώ. Διά τόν λόγον τούτον μέ ένεπιστεύετο μόνην μετά σοϋ... Τά 
πολυειδή γαλλικά καϊ ιταλικά συγγράματα, τά όποια μο'ι έδιδες πρός 
άνάγνωσιν, ού μόνον έστερέωσαν τήν απόφασίν μου ν’άναχωρήσω, άλλά 
μοϊ ένέπνευσαν τήν πεποίθησιν δτι ήδυνάμην νά παίξω είς τόν κόσμον 
πρόσωπον πολύ άνώτερον τής χωρικής. Πρός τοΰτο σύ, καθηγητά μου, 
πταίεις. Μοϊ έλεγες δτι ήμην είς τό κάλλος κα'ι τήν μεγαλοπρέπειαν 
άνωτέρα μιάς Βασιλίσσης- μοι έλεγες δτι εάν ήμην είς Παρισίους, Βιέν
νην, Λονδΐνον ή είς οίανδήποτε άλλην μεγάλην πρωτεύουσαν τής Εύ
ρώπης, ήδυνάμην νά επισκιάσω τάς ώραιοτέρας τής άριστοκρατίας κυ
ρίας διά τοΰ’ κάλλους τοΰ προσώπου μου, τοΰ ήδέος στόματός μου κα’ι 
τής εύγλωττίας μου, γείνω δέ ώς δούκισσα περιζήτητος είς οίονδή- 
ποτε κύκλον ήθελον είσέλθεο.

ΠαναγΟΣ. ’Ώ, πόσον έσφαλον! Ήγνόουν δτι έδίδασκον ταϋτα πρός τήν 
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θερμοτέραν καί τολμηροτέραν τοϋ κόσμου φαντασίαν . . . Κύριος οίδεν, 
οποίων δεινών αίτιος υπήρξα.

Ευπραεια. Μή βιάζεσαι, καθηγητά ριου· ετι δέν ήκουσας δεινο'ν τι. Πι
θανόν αί περιπέτειαί μου νά είνε μαθήματα και διά σέ. Μίαν ημέραν μα- 
κρόθεν βλέπω έκ τοϋ παραθύρου τοϋ κοιτώνός μου τον πατέρα μου μετά 
τοϋ βουλευτοϋ Θανασάρα ερχομένους εις τόν οίκον μας. Ό πατήρ μου 
διηυθύνετο κατ’ εύθεΐαν είς τόν κοιτώνα μου. Έκρύβην έντρομος πά- 
ραυτα όπισθεν παραπετάσματος ... Τί νομίζεις, φίλτατε καθηγητά ; 
Άπό τήν ημέραν εκείνην ή τύχη μου ήλλαξεν.

ΠαναγΟΣ. Πώς ; Σοί έδωκε χρήματα νά ταξειδεύσης ;
Ευπραεια. Μή βιάζεσαι, καθηγητά. Ό πατήρ μου ήνοιξε καταπα

κτήν έντός τοΰ κοιτώνός μου, ήν ήγνόουν, κατέβη είς υπόγειον θάλαμον 
ύπό τόν κοιτώνά μου, παραλαβών δέ έκ τούτου 2000 δραχμάς άνήλθε καί 
άνεχώρησε μετά τοϋ Θανασάρα, δπως ΰπάγωσιν ένώπιον τοϋ Συμβολαιο
γράφου καί τάς δανείση είς αύτόν.

ΠΑΝΑΓΟΣ. Κ’έκεΐνος ένίοτε δέν είχεν εκατόν δραχμάς μετρητάς . . . 
Ποσάκις μοί έζήτει δανεικάς 100 καί 200 δραχμάς προφασιζόμενος ανέ
χειαν ! ...

Ευπραεια. Δέν είχεν εκατόν δραχμάς, άλλ’είχε σχεδόν έν έκατομμύ- 
ριον είς χαρτονομίσματα, είς είκοσάφραγκα καί λίρας, είς ωρολόγια, είς 
πολυαρίθμους άδάμαντας καί διαφόρων ειδών τιμαλφείς λίθους."Αμα άνε- 
χώρησαν, κατέβην καί έγώ καί εύρον όχι μόνον δλον αύτόν τόν πλούτον, 
αλλά καί τά ίδικά μου κοσμήματα, τά όποια έλεγεν δτι έπώλησε διά 
τήν πληρωμήν τών φόρων.

ΠαναγΟΣ. ’Ιδιότροπος άνθρωπος . . . Καί τί έγειναν πάντα ταϋτα τά 
πλούτη ;

Ευπραεια. Τί έγειναν; Τά έπήρε τοϋτο τδ κορίτσι (δεικνύουσα έαυτήν), 
τά έτοποθέτησεν έντός δισακκίου, τά έφορτώθη είς τόν ώμον καί τό 
έσκασε τραγωδοϋν «διά τάς Πάτρας.

ΠαναγΟΣ. Μά τοϋτο είνε φοβερά κλοπή (’Ανατινασσόμενος όρθιος, έκπλη
κτος). Είνε τολμηρά ληστεία θυγατρός κατά τοϋ πατρός, δυναμένη νά φέρη 
τον πατέρα είς παραφροσύνην. Πιθανόν τά πλεΐστα νά ήσαν ένέχυρα, 
καί τότε ό πατήρ θά δικασθή καί θά καταδικασθή είς πολυετή δεσμά. . . 
Δι’ οποίας ψυχραιμίας βλέπεις τό έγκλημα, Εύπραξία !

Ευπραεια. Σιγή, κύριε καθηγητά, παρακαλώ. Δέν παρεδέχθης τήν 
ιστορίαν μου, ώς άρίστην, ορθήν καί τελείαν ; Καί άκόμη ποϋ είμεθα ; . . .

ΠαναγΟΣ (καθ’ έαυτόν). Ή νέα αύτη «δέ πρέπει νά έχη ύγιεΐς τάς 
φρένας. Ή ψυχραιμία της μέ καταπλήττει. Άλλως δέν έςηγεϊται ή 
άναλγησία, μεθ’ ής διηγείται τό φοβερόν τοϋτο κατά τοϋ πατρός της 
κακούργημα.

Ευπραεια. Κάθησε, καθηγητά μου, κάθησε. Ίσως μ’έκλαμβάνείς διά 
παράφρονα. Είμαι δπως με έδημιούργησας. Τά ξυλοφορτώματα τοϋ πα
τρός μου δέν ήσαν τόσον μεγάλη διδασκαλία είς έμέ, δσον οί λόγοι 
σου, τά μαθήματά σου καί τά βιβλία σου. Ταϋτα μόνα μέ έκα- 

μον γυναίκα τοΰ κόσμου, πριν πειραματικώς γνωρίσω τόν κόσμον.
ΠαναγΟΣ (κάθηται λέγων καθ’ έαυτόν). Ποιος «δαιμόνιος νοΰς ! πόσον 

τό κάλλος της άστράπτει, δταν έξάπτηται! ... Είνε γυνή διά νά θέτη 
νόμους καί όχι νά ύπακούη είς τούς νόμους άλλων. Δικηγόρος, δικα
στής καί νομοθέτης συγχρόνως.

ΕΥΠΡΑΞΙΑ. Καθηγητά μου, άπαξ έν τφ σιδηροδρόμφ έκάθησα έπί τοϋ 
δισακκίου καί άπηυδησμένη ώς ήμην πεπλοφόρος απεκοιμήθην. Άφοϋ έ- 
φθάσαμεν περί λύχνων άφάς είς Πάτρας, καταβάσα άφήκα τό πλήθος δπι- 
σθέν μου καί είσέδυεν είς τήν πόλιν. Διέτρεξα τά εμπορικά, ήγόρασα πρώ
τον έν καλόν μεγάλον δερμάτινον κιβώτιον, δύο δερμάτινους σάκκους καί 
τινα έτοιμα γυναικεία ένδύματα, τά όποια καί έφόρεσα, δοκιμάσασα 
αύτά. Ήγόρασα πλεΐστα άλλα άναγκαΐα, έθηκα τό δισάκκιόν μου έντός 
τοϋ κιβωτίου, κατεπλήρωσα τούς σάκκους διά τών έξαγορασθέντων, είτα 
διά δύο άχθοφόρων μειράκων ώδηγήθην είς τό πρώτον ξενοδοχεϊον τών 
Πατρών. Ενοίκιασα τά καλλίτερα δωμάτια, έδείπνησα ώς κόμησσα 
’Ελεονόρα Ταγκρέδου καί έκοιμήθην ώς γυνή ανεξάρτητος.

ΠαναγΟΣ. Ώς κόμησσα ’Ελεονόρα Ταγκρέδου ; Τί λέγεις, Εύπρα
ξία ;.. . Έπειτα . . .

Ευπραεια. Τά έπίλοιπα τών Πατρών, καθηγητά μου, τά πληροφο
ρείσαι έκ τής παραγράφου ταύτης τής έφημερίδος τών Πατρών «’Επιπο- 
λαιότης» (εγχειρίζει εις τον Πανάγον τήν εφημερίδα).

ΠαναγΟΣ. Καταπληκτικόν, καταπληκτικώτατον τό διάβημα . . . 
Είνε τά πρώτα τολμηρά βήματα πρός τόν άγυρτικόν βίον.

ΕΥΠΡΑΞΙΑ. (Όρθοϋται δρμητικώς εκφωνούσα μικρόν θυμοειδώς).Λανθανεσθε, 
καθηγητά, τά πρώτα βήματά μου είς τόν μεγάλον κόσμον θέλεις νά είπής 
(περιπατεΐ αεριζόμενη διά τοϋ ριπιδίου της). Ο μέγας κόσμος, καθηγητα, 
συγκροτείται άπό τρία-τέταρτα άγύρτας, φενακίζοντας καί έξαπατών- 
τας έν δνόματι τής θρησκείας, τών νόμων καί τής έλευθερίας τούς δυσ- 
στυχεΐς λαούς. Τό έτερον τέταρτον τοϋ μεγάλου κόσμου είνε άγγελοι 
βλάκες, προετοιμαζόμενοι νυχθημερόν δι’ άντιφατικών καί άκανονίστων 
άγαθοεργιών διά τόν άλλον κόσμον . . . Διά τί ταράττεσαι οΰτω, καθη
γητά μου ; πότε μέ έδίδαξας νά συμβαδίζω μετά τών βλακωδών τούτων 
άγγέλων ; Καθηγητά, μή διακόπτεις. Παρεδέχθης άπαξ άρίστην, ορθήν 
καί τελείαν τήν ιστορίαν μου.

ΠαναγΟΣ. ’Εάν ύπάρχωσι καί άλλαι πολλαί γυναίκες, ώς σύ, Εύπρα
ξία, θά πιστεύσω δτι ό άνήρ έδημιουργήθη άπό τήν πλευράν τής γυναι- 
κός, καί ούχί ή γυνή άπ’ έκείνην τοϋ άνδρός.

Ευπραεια.Ώμίλησας όρθώς, καθηγητά μου'ουτως είνε καί ουτωςεπρεπε 
νά είνε . . .Άφιχθεΐσα είς τήν Napoli-la-Gentile κατφκησα έν τφ ξε- 
νοδοχείψ «Άγαθή τύχη» τής σινιορίνας Κλεοπάτρας Σκούρτη, κατα
γωγής ηπειρωτικής. Έπήγα έκεϊ τυχαίως ώς απλή δεσποινίς ’Ελεο
νόρα Ταγκρέδου. Μετά ένα μήνα συναναστροφής άνεκάλυψα δτι ή δε
σποινίς Κλεοπάτρα ήτο γυνή σπουδαιοτάτη, πολύπειρος καί άνεκτί- 
μητος είς τε τόν χαρακτήρα καί τήν έντιμότητά της, άλλ’ άτυχής καί
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ούδεμία γυνή εινε τίμια καϊ άπόρθητος. Συνέδρα- 

τών δυσχερείων της. συνδεθεϊσα μετ’ αύτής διά 
λον. Ήγόρασα τό ξενοδοχεΐον, ύποσχεθεϊσα νά έπι- 
ύτήν τήν ημέραν, καθ’ ήν ήθελε κερδοφόρως μέ 

ωνίαι μας ήσαν νά μέ συνοδεύη παντού ώς θεία μου

κυρίας, αλλά νά ενθαρρύνη άφ’ ετέρου 
Έν άλλαις λέξεσι νά εινε ό σωματοφύ- 
συγχρόνως ό πιστός τών διαταγών μουκαϊ

περίπατων). Συνεταιρισμός άγυρμοϋ, ώς
τοϋ

κα'ι
Άγυρμος τοϋ κορωνίζειν καϊ άγυρμός τ

Καϊ διά τί δέν λέγεις, καθηγητά, άγυρτικδς 
έκείνου τών ηγεμόνων μετά τών αύλικών

καϊ ολοκλήρους λαούς ; Καϊ τοϋτο 
σκοπών των ; Κορωνίζειν καϊ 
. ευόμενον τήν τιμήν δύο γυναικών εινε 

. ιι___» ϊ....ι...._ ___ ......... "τι

θϋμα τών οφειλετών της κατεργαρέων εύγενών τοΰ μεγάλου κόσμου 
σου. Προέκειτο νά χρεωκοπήπη, ήτο δέ ώς έγώ έχθρά τοϋ γάμου. "Ε
τρεφε κρυφίαν ηδονήν νά τιμωρή τούς πλουσίους, τούς φρονοϋντας δτι 
διά τού χρυσού τ<· -- ' -Τ
μον αύτήν νά έξέ 
συμβόλαιό . διά τό 
στρέψω τοϋτο ει 
ύπηρετήσει. Αί συ;
Δέσποινα Κλεοπάτρα- άνευ άλλου τίτλου, έγώ δέ νά φέρω οίονδήποτε 
τίτλον ήθελον εκλέξει. Αύτη ούδέ κατά στιγμήν νά μέ έγκαταλείψη 
μόνην νά δίδη μέν αύτη τάς δεούσας απαντήσεις άντ’ έμοϋ πρός τούς 
αύθάδεις άνδρας ή τάς πονηράς 
τάς δαπάνας καϊ τά δώρά των. 
λαξ μου, ό συνέταιρός μου 
έκτελεστής.

ΠΑΝΑΓΟΣ. (’Εγειρόμενος 
έλεγον οί αρχαίοι 'Ρόδιοι, 
χελιδονίζειν.

ΕΥΠΡΑΞΙΑ (θυμοειδώς)· 
συνεταιρισμός, μικρότερος 
των, τών υπουργών, καϊ Εισαγγελέων, κα'ι Νομαρχών καί Διευθυντών 
τών ’Αστυνομιών προς κορωνίζειν καϊ χελιδονίζειν ολοκλήρους κοινωνίας 

πρός έπίτευξιν τών κομματικών 
σκοπών των ; Κορωνίζειν κα'ι χελιδονίζειν ένα άχρεΐον άνδρα έπιβου- 
.ευόμενον τήν τιμήν δύο γυναικών εινε τ’γα άνωτέρου βαθμού πλημ

μέλημα ή έγκλημα - ών τοιούτων ; Η τάχα οί κατασοφισμο'ι καϊ τά 
έπιχειρήματα τών μεγιστάνων εινε καθαρά αλήθεια ; Ή άγυρτία άλη
θώς ψεύδεται πάντοτε. Άλλ’ ή ιστορία μάς διδάσκει δτι τά μεγαλεί- 
τερα ψεύδη είπον πάντοτε οί μεγάλοι άνδρες. Τί ήτο ή σχολή τών 
Μεγάρων τοϋ Εύκλείδου ή άκένωτος σοφιστικού ψεύδους ^ύαξ ; Ό μέγας 
ύπουργός πρίγκιψ Ταλλεϋράν σο’ι λέγει καθαρώς: «ό θεός μάς έδωκε τήν 
γλώσσαν, δπως κρύπτωμεν τούς στοχασμούς μας». Μοϊ άναφέρεις τούς 
άγύρτας 'Ροδίους- άλλ’ ό Διογένης ό κυνικός έλεγεν δτι είς τά φρονή
ματα τής υπεροψίας δέν εύρίσκει μεγάλην διαφοράν μεταξύ τών ρακεν- 
δεδυμένων Λακεδαιμονίων καϊ τών χρυσένοεδυμένων 'Ροδίων. Έάν ά- 
παντες οί βασιλείς ήκροώντο κατά μέτωτ.. ν αμφότερα τά μέρη κ’ έτι- 
μώρουν τό ψεύδος, ώς ό Άρταξέρξης, διατρυπώντες τήν γλώσσαν τοϋ 
ψεύστου, οί φαύλοι δέν θά έσυκοφάντουν Λ
βασιλείς δέν θά ήσαν το παίγνιον τών φ 
σταντο τάς φοβεράς συνέπειας τών τοιού 
μου,—ούτοι οί μεγιστάνες, οί δίπλωμά;y.., 
παντού είς δλα τά κράτη αί μικραί έχιδναι αί θανατόνουσαι. Ό κρό- 
ταλος δφις, δσον ιοβόλος και άν είνε, ειδοποιεί μακρόθεν διά τής κέρ
κου του τήν άναχώρησιν του, τήν πορείαν του, τήν άφιξίν του, τήν έπί—

σύς έναρέτους και οί εύπιστοι 
•ον, οί οέ λαοί δέν θά ύφί- 
. Πίστευσόν μοι, καθηγητά 

οί πολιτικοί άνδρες, εινε 
ρό-

τις. ’Ονομάζεις λοιπόν άγύρτριαν μίαν 
τούς δακτύλους της ένα άχρειότατον 

αϊ η .κλεοπάτρα δέν είμεθα έκ φύσεως ούτε ..1 ? Λ -.2 2 _ύ ~ . - „7. -Λ-
θεσίν του, δπως προφυλαχ 
άθφαν κόρην, διότι παίζει 
πλούσιον άνδρα ; Έγώ καί 
έχιδναι, ούτε κρόταλοι, ούτε αί μέ διπλάς κόρας οφθαλμών γυναίκες τής 
Σικελίας, δπως βασκανίζωμεν τά θύματά μας. Είμεθα $ύο γυναίκες ά- 
νυποκρίτως καϊ φανερά παίζουσαι τό παιγνίδι μας μέ τοιούτους άνδρας, 
άξιους τής τύχης των. Τοϋτο δέ ήτο νά τούς κάμωμεν ν’ άκριβοπλη- 
ρώσωσι τήν συναναστροφήν μας, θαυμάζοντες τήν γλώσσάν μας, τήν 
λογικήν μας, τήν άρετήν μας καϊ τήν έντιμότητά μας, μή δυνάμενοι 
δέ νά μάς μεταβάλωσιν είς κτήνη των. Είμεθα αί ώραΐα! παρθένοι τοϋ 
'Ομήρου, δι’ άς ό άρραβωνιστικός έδιδεν εκατόν βόας προγαμιαίαν δω
ρεάν, δι’ δ ό πατήρ τής ποιήσεως τάς έπωνόμασε καϊ άλφεσιβίους.

Παναγος. Εύπραξία, γνωρίζεις τί προβλέπω, ; Ήλθες ένταΰθα, 
δπως με παραλάβης συνέταιρόν σας. "Ισως έχετε μεγάλην άνάγκην τής 
συνδρομής μου, δπως σάς άποσπάσω έκ λαβυρίνθου σκοτεινού, έν φ 
άφρόνως θά περιεπλέχθητε.

ΕΥΠΡΑΞΙΑ (γελώσα ύψηλοφώνως καί γαρμοσύνως.) Ακριβώς τοϋτο εινε, 
καθηγητά, είσαι ό φίλος τής συμπαθείας μου . . . εύρίσκομαι έντός φο
βερού μαιάνδρου είσαι ό μόνος δυνάμενος νά μέ άποσπάσης εκ τούτου.

Παναγος. Ευχαριστώ. (Είρωνικώς.) Άλλ’ ή συμπάθεια είνε, ώς 
γνωρίζεις, τεχνητή καί φυσική. Ποιαν τών δύο τρέφεις δι’ έμέ ; Λέγο- 
μεν ή κόνις τής συμπαθείας, ή μελάνη τής συμπαθείας, ό λαμπτήρ τής 
συμπαθείας καί τά δμοια. Ταϋτα ήσαν τεχνηταϊ συμπάθειας δηλ. μα
γείας δι’ ών έξηπατήθησαν ολόκληροι λαοί . . . Συγγνώμην, Εύπραξία- 
άλλά σέ ευρίσκω τόσον μυστηριώδη, ώστε οφείλω νά σέ έρωτήσω . . . 
πώς παρουσιάζεσαι είς έμέ ; ώς μάγισσα ή ώς μαθήτριά μου Εύπραξία 
τών χρόνων τής σπουδής σου.

Εύπραξία. Μή πτοήσαι, σοφέ μου καθηγητά. Ή πρός σέ φιλία καϊ 
συμπάθειά μου είναι φυσική, φοσικωτάτη, είνε ή τοϋ άνθους ηλιοτροπίου 
πρός τόν λαμπρόν ήλιον, είνε ή τοϋ άνθους σεληνοτροπίου πρός τήν πλη- 
σιφαή σελήνην. Λοιπόν, καθηγητά, πρώτος άνήρ άπολέσας τάς φρένας δι’ 
έμέ ήτο ό κόμηςΔόρια. Ούτος δταν ήκουσεν δτι είμαι 
διά τήν κοχλογέννητον Άφροδίτην. Άνήρ πλουσι 
γαλοπρεπής είς τούς τρόπους, άλλ’ εύήθης καϊ αίσχ 
διά τό φαγί καϊ τάς ήδονάς. Δέν έδιδε σολδίον είς τ 
λανθρωπικά καταστήματα.Έσπατάλα δμωςχιλιάδ 
φλόγας είς τάς σάρκας καϊ τάς φρένας του. Ή δέσποινα Κλεοπάτρα, 
λεξικόν τών πλουσίων καϊ γενναιόδωρων τής ’Ιταλίας, διεχειρίσθη κα
λώς τήν ύπαρξιν αύτήν. Ώμοίαζεν ό κόμης πολύ τόν κυνικόν Κράτητα, 
δστις έρριπτε τά πλούτη του είς τήν θάλασσαν, δπως έλαφρωθή τών 
παθών του. Ή δέσποινα Κλεοπάτρα ήνοιγε τήν ποδιάν της καϊ νομί- 
μως τά έθησαύριζε καϊ μοϊ τά έφερεν, έγώ δέ τόν ηύχαρίστουν μετά 
τρυφερών καϊ εύελπιστικών λόγων. Γελοιαστής άθυρόστομος, έπανηγύ- 
ριζεν ένώπιον τού τυχόντος τά δώρά του, κυρίως δέ τά πλούτη του. Αί 

'λληνίς, μέ έξέλαβε 
τος, 40 έτών, με- 
Έπικούρειος, έζη 
κκλησι ς ή τά φι- 

ι’έκείνην,ήτις έθετε
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υπολήψεις άρα τών γυναικών εις χεϊράς του έκινδύνευον. Μέ τον κό
μητα τούτον, τον όποιον κατ’ άρχάς πολύ έσικχαινόμην, συνεταξει- 
δεύσαμεν ένα καί επέκεινα χρόνον τήν ’Ιταλίαν. Έφερον τόν τίτλον πριγ- 
κήπισσα Πουλχερία Βελισσαρίου. Αί συνθήκαι ήμών ήσαν νά κατοικώ- 
μεν πάντοτε είς χωριστά ξενοδοχεία, άτινα άμφότερα έπροθυμοποιεΐτο 
ούτος νά πληρώνη. Ήμην καί δέν ήμην μετ’ αύτοΰ μνηστευμένη. Ού
τος μ’ έκήρυττε μνηστήν του καί καθ’ έκάστην μοί έδιδε δώρα πολυ
τιμότατα. Έγώ έθεώρουν τόν αρραβώνα αστεϊσμόν. Ή δέσποινα Κλεο
πάτρα θαυμασίως διηύθυνεν άμφοτέρους. Ούδέποτε μέ έγκατέλειψεν μό
νην μετ’ αύτού, ούδ’ έπέτρεψεν εις τάς χεϊράς του ή τήν γλώσσάν του 
τό έλάχιστον θάρρος. Τά πρός με δώρά του άνήλθον είς πεντακοσίας 
χιλιάδας φράγκων. Ήρχίσα νά τόν λυπούμαι διά τόν τοσούτον πρός με 
έρωτά του. Άπροσδόκητον συμβάν έδωκε πέρας είς τό πάθος του. Είς 
Μιλάνον έν τινι χαρτοπαιγνίφ, ένφ διεσκεδάζομεν, ό Πολωνός πρίγκιψ 
Καρβόλοβιτς, καθήμενος εγγύς εμού «αί άστείζόμενος, διήγειρε σφοδράν 
πρός αύτόν ζηλοτυπίαν. Ήτο νέος, νεότατος, ωραίος. Ό κόμης τόν προ
σέβαλε καί έμονομάχησαν τήν έπαύριον. Δυστυχώς ό κόμης Δόρια έφο- 
νεύθη. Πρό τής μονομαχίας συνέταξε τήν διαθήκην του, έγκαταλείπων 
εις έμέ 600 έτι χιλιάδας φράγκων. Τόν έκλαυσα ώς αληθή φίλον μου. 
Έπενθήσαμεν τρεις εβδομάδας διά τούτο. Μεταβάσα δέ είς Γερμανίαν 
ήμην κατά έν έκατομμύριον πλουσιωτέρα ή δτε άνεχώρησα άπό τήν 
Σταφιδότρυπα.

ΠαναγΟΣ. (Ειρωνικός.) Υποθέτω, οτι τού έκαμες μίαν μεγαλοπρεπή 
κηδείαν, φιλτάτη Εύπραξία . . .

Ευπραεια. Διόλου, κύριε καθηγητά. Αί μεγαλοπρεπείς κηδεϊαΐ, κατά 
τόν άγιον Αύγουστΐνον, χρησιμεύουσι διά τήν ματαιότητα τών ζώντων 
καί ούχί διά τήν άνάπαυσιν τών νεκρών.

ΠαναγΟΣ. (Σκεπτικός κα'ι τεταραγμένος.) Ειπέ μου, Εύπραξία, αφ 
ού ήρχισες νά συμπαθής τόν κόμητα Δόρια, έάν έπέζη, δέν ήθελες τόν 
ύπανίρευθή, άφ’ ού ήτο τόσον πρός σέ μεγαλόδωρος, έστω καί αν δέν 
έτρεφες έρωτα διά τούτον ;

Ευπραεια. Ποτέ, ποτέ, οίαδήποτε καί άν ήτο ή πρός αύτόν συμπά- 
θειά μου. Ή συμπάθεια είνε έλευθέρα φιλία όχι καί άλυσις γάμου. Ό 
κόσμος δλος διατηρείται διά τής συμπάθειας τών όντων. Συμπάθεια 
ύπάρχει ού μόνον μεταξύ τών άνθρώπων, άλλά καί τών ζψων, καί τών 
φυτών. Τούτο δμως δέν τά κάμνει ούτε νά συγχωνεύωνται, ούτε νά 
συνταυτίζωνται, ούτε νά ύπανδρεύωνται. Μεταξύ τής έλαίας καί τής 
άμπέλου υπάρχει μεγάλη συμπάθεια, καθώς και τής συκής καί τού μύρ
του. Ή πρός σέ φιλία καί έμπιστοσύνη μου ήτο μεγαλειτέρα τής πρός 
τόν κόμητα συμπαθείας μου. Ή παρά σού έκπαίδευσίς μου είνε πλου- 
σιώτερον δώρον τού έκατομμυρίου τού Δόρια. Άλλ’ άφ’ ού σέ δέν υπαν
δρεύομαι, πώς θά ύπανδρευόμην έκεΐνον; Γάμος έχει νά είπή νά γείνης 
κτήνος, πρός έτερον κτήνος, τό όποιον βαθμηδόν σού άφαιρεΐ τήν άνεξαρ- 
τησίαν τής θελήσεως, τών ιδεών καί τού λογικού σου- καθειλωτίζες, πάν 

αίσθημά σου καί σέ μεταβάλλει είς ζυγουλκόν βούν . . . μάλιστα, δταν 
ύπάρχη καί δεσμός τέκνων . . . Άποστρέφομαι τά βρέφη· ή φωνή των 
είς τά νεύρά μου έχει τό αύτό άποτέλεσμα τού άλέκτοοος είς έκεϊνα τής 
λεαίνης, ήτις, άμα ακούση τήν φωνήν του, δρομαίως φεύγει μακράν 
του . . . ονόμασόν με έτερουσίαν, έτερότροπον, έκτροπον, δπως έπιθυ- 
μεΐς . . . τοιαύτη έγένετο ή φύσις μου, άφ’ ού διά τής παιδείας άνύψω- 
σας τόν νούν μου είς τό ζενίθ τής εύγενούς λεπτότητος καί φιλοδοξίας.

ΠαναγΟΣ. (Καθ’ έαυτόν)· Περιεργότατον δν άγνοει δμως δτι αί 
περιστάσεις μεταβάλλουσι τάς ίδέας, δτι δυνατόν νά έλθη ημέρα νά 
έπιθυμή τόν γάμον καί θεωρή τούτον άγκυραν τού βίου. Εύπραξία 
(στρεφόμενος προς αύτήν), έμπρός, ποιον ήτο τό δεύτερον θύμά σου ;

Ευπραεια. (Μειδιώσα). Ό δεύτερος μνηστήρ μου θέλεις νά είπής, 
καθηγητά; Ύπήρξεν ό πρίγκηψ Καρβόλοβιτς, γλυκύτατος, εύθυμος, λε
πτότατος είς τούς τρόπους καί πλουσιότερος τού Δόρια, διότι, έκτος 
τής μεγάλης περιουσίας του, ήτο καί μυστικός πράκτωρ τού Αύτοκρά- 
τορος τής 'Ρωσίας. Διετράνωσε μεγάλην λύπην διά τόν θάνατον τού 
κόμητος Δόρια, δπως δέ άποδείξη ταύτην, έπρότεινε νά τόν αντικατα- 
στήση, ζητήσας τήν δεξιάν μου. Ή δέσποινα Κλεοπάτρα, ώφεληθεΐσα 
τήν πρότασιν, παρότρυνε τούτον νά προβή είς μεγαλοπρεπή δώρα. Μέ 
παρέστησεν ώς έχουσαν μέγαν πλούτον, ώς τήν πλουσιωτέραν νύμφην τής 
Εύρώπης, άλλ’ύπεραγαπώσαν τά χρήματα, τό χαρτοπαίγνιον, τά στοι
χήματα τών ιπποδρομίων, άποστρεφομένην δέ τόν γάμον. Συνεταξει- 
δεύομεν ύπό τάς αύτάς συνθήκας. ’Ήμην καί δέν ήμην μνηστευμένη 
καί μέ τούτον. Ούτος μέ έκάλει παντού μνηστήν του. Συντόμως περιε- 
κυκλώθην ύπό πολλών εύγενών ^ωσικών οικογενειών. Ούδεμία πριγκή- 
πισσα έζησε πολυτελέστερον έμού. "Οταν έχανα είς τό χαρτοπαίγνιον 
ή τά ιπποδρόμια, ούτος έπλήρωνε τάς ζημίας· δταν έκέρδιζον, μοί έδιδε 
τά κέρδη. Ημέραν τςνά, έν φ συνδιεσκεδάζομεν έν τινι έπαύλει παρά τά 
μεθόρια τής 'Ρωσίας μετά πολλών προσκεκλημένων, ό έστίαρχός του 
άκαριαίως βυθίζει άμφίστομον μάχαιραν έπί τής καρδίας του καί τόν 
φονεύει, άφαιρεΐ δέ τάχιστα άπό τόν θύλακόν του δλα τά έγγραφά του. 
Συγχρόνως σύρει άπό τον πόδα τόν νεκρόν πρός τόν έγγύς ορμητικόν 
ποταμόν καί τόν ρίπτει είς τούτον. Έγώ καί ή Κλεοπάτρα έμείνα- 
μεν έντρομοι είς το θέαμα· οί έπίλοιποι ύπερκαγχάζοντες άγρίως 
έφόναζον: Εύγε, πρίγκηψ. Ό έστίαρχός ήτο ό πρίγκηψ Μαρλώφ, άρχι- 
μηδενιστής. Κατενόησα δτι εύρισκόμην μεταξύ μηδενιστών- ό πρίγκηψ 
Καρβόλοβιτς ήτο είς τών πρακτόρων καί κατασκόπων τού Αυτοκράτο · 
ρος. Περιττόν νά περιγράψω τήν ταραχήν καί τούς φόβους μου. Ητο 
ό πρώτος άνεμοστρόβιλός μου. Πρότην φοράν τά πράγματα μοί ήρχοντο 
τόσον έναντία. Ή δέσποινα Κλεοπάτρα διά τής ψυχραιμίας της μέ 
διέσωσεν. Έκούσαι άκουσαι ένείναμεν μηδενίστριαι. Πάντες είχον διαβα
τήρια εμπόρων μεταβατικών. Μοί έχορήγησαν έν, δπως τό πληρώσω όιά 
τού ονόματος τό όποιον προετίμων. Εξέλεξα έκεϊνο τής κομήσσης Κων
σταντίνας Καποδίστρια. Έντός τού διαβατηρίου συμπεριέλαβον καί τό 
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όνομα τής δεσποίνης Κλεοπάτρας . . . Φεΰ, άμα είσήλθομεν εις 'Ρω
σίαν, άπαντες έπροσωποκρατήθημεν ώς συστασιώται. Έγώ καί ή δέ
σποινα Κλεοπάτρα έπέμφθημεν είς Πετρούπολιν. Οί επίλοιποι είς άλλας 
πόλεις τής 'Ρωσίας.

ΠΑΝΑΓΟΣ. Τρομερόν. (Τεταραγμένος). Είμαι ανυπόμονος ν’ ακούσω, 
ποιος θεός τοΰ Όλύμπου σ’ έλύτρωσεν άπό τήν Σιβηρίαν.

ΕΥΠΡΑΞΙΑ. (Γελώσα.) Μήν όμοιάζης, καθηγητά μου, τόν ξεμωραμέ- 
νον πατέρα τοΰ Αίαντος, δστιςένουθέτει άκαταπαύστως τόν υιόν του, νά 
περιμένη τήν βοήθειαν τών θεών τοΰ Όλύμπου διά τήν ασφαλή έκβασιν 
τής νίκης. «Οί άνανδροι, άπεκρίθη ό Αίας, δύνανται νά νικήσουν ούτω, 
όχι δμως καί οί έχοντες πεποίθησιν είς εαυτούς». Έθέσαμεν έγώ καί ή 
Κλεοπάτρα, τούς εγκεφάλους ημών είς διάσκεψιν άπεφύγομεν πάσαν 
δωροδοκίαν, έντόνως δέ κι ασφαλώς ύπεστηρίξαμε· τήν ταύτότητα καί 
άθωότητά μας. Εινε όλι λήρος ιστορία, πώς έξηπ ήσαμεν τούς 'Ρώ
σους καί άπηλευθερώθημεν. Δέν έμεινα στιγμήν έν 'Ρωσία' μετέβημεν 
διά θαλάσσσης είς Κοπενάγην, λαβοΰσα τό παρόν όνομα πριγκήπισσα 
Ευγενία Νοταρά τοΰ Βυ'. ντίου. Μετά ένα μήνα ήλθομεν είς Παρισίους. 
Είχον πέντε έκατομμυ ων φράγκων περιουσίαν. Είς Παρισίους είχον 
σειράν ή μάλλον σειρά; ερωτικών επεισοδίων, τά όποια παραλείπω. 
Άλλά τινά μέ έξήσκησ. είς τό νά εννοήσω όποια κτήνη είσθε υμείς 
οί άνδρες, όποιον δέ ούρκνιον πλάσμα εινε ή ενάρετος γυνή. Έν τή όρ- 
γιοφαντική ταύτη πρωτευούση τών Παρισίων έξέμαθον πόσον τό φιαρόν 
τοΰ πολιτισμού γειτονεύει μετά τοΰ κραιπαλώδους, τής σπατάλης καί 
τής ατιμίας. Έν Παρισίοις τό ταμεΐόν μου ούσιωδώς ήλαττώθη. Έμπει- 
ροπράγμονες και μεγαλοπόνηροι έξηπάτησαν είδημόνως τήν δέσποιναν 
Κλεοπάτραν και εμέ, σφετερισθέντες μεγάλα ποσά, τά όποια τοΐς 
παρεδώσαμεν, δπως μάς άγοράσωσι διεθνή χρεόγραφα. Μοί άφήρεσαν 
πλέον τοΰ εκατομμυρίου. Δέν έτόλμησα νά προβώ είς δίκας, δπως μή 
εκτεθώ ένώπιον τής κοινής γνώμης . . . Άπό τής ημέρας τής απώλειας 
τοΰ εκατομμυρίου, καθηγητά, έγώ- καί ή δέσποινα Κλεοπάτρα έγείναμεν 
δύο τών άσωτοδιδασκάλων τιμωροί. Ή δέσποινα Κλεοπάτρα συνεβου- 
λεύετο τά χαρτία δι’ όποιον έμέλλομεν νά φλεβοτομήσωμεν. ’Έχει καί 
πολλάς άστρολογικάς γνώσεις ή φίλη μου, αΐτινες ποτέ δέν άπέτυχον. 
Εντός ολίγων μηνών έμαδήσαμεν ούκ ολίγους βαρόνους, κόμητας, γερο- 
δοΰκας καί ένα-όυο άσχημοπροσωπους τραπεζίτας. Τούς έκάμαμεν καί 
έπλήρωσαν αρκούντως άκριβά διά τήν συναναστροφήν μου καί τόν 
έφήμερον άρραβώνά μου, διότι ήρραβωνιζόμην μέ δλους κρύφα τοΰ ενός 
άπό τοΰ άλλου· ούδεποτε ή αστρολογία έβοήθησε θνητούς, δσον τάς 
δύο ημάς γυναίκας. Έθησαυρίσαμεν πλέον τοΰ έκατομμυρίου άπό τούς 
αχρείους τούτους πλουσίους, χωρίς νά άξιωθώσιν ούδ’ ενός άπλοΰ φιλή
ματος. (Γελώσα εϋχάρως). Φαντάσθητι, Πανάγό μου, τήν άγανάκτησίν 
των. Δύο ηύτοκτόνησαν. Τρεϊς-τέσσαρες έχρεωκόπησαν καί δύο ή τρεις 
έκλείσθησαν ύπό τών συγγενών των έν τφ φρενοκομείφ . . . Βεβαίως ή 
αστρολογία άλανθάστως διηύθυνε τής δεσποίνης Κλεοπάτρας τά σχέδια.

Παναγος (κατ’ ιδίαν). Όμιλεϊ ώς νά έπρόκειτο περί τής ζωής πτηνών. 
Δέν αισθάνεται τό ύψος τοΰ εγκλήματος, εινε καί τοΰτο τό είδος τοΰ άρ- 
ραβώνός της μονομανία.(Προς τήν Εύπραξίαν.)Όμιλεϊς περί αστρολογίας είς 
τόν παρόντα αιώνα τών ηλεκτρικών προόδων, Εύπραξία ; Ή δέσποινα 
Κλεοπάτρα συμβουλεύεται τούς αστέρας, δπως πληροφορηθή, τίς ό εύπι- 
στότερος τών πλουσίων, ΐνα τόν κάμητε θύμά σας ; Τοΰτο ακριβώς εινε 
τό μή περαιτέρω τής άγυρτίας σας ...

Εύπραξία. Άφ’ού οί παντοδύναμοι αστέρες έδημιουργήθησαν διά τήν 
γήν καί τόν άνθρωπον, διά τί νά μήν τούς πιστεύωμεν ; διατί νά μήν έ'χω- 
σιν επιρροήν έφ’ ημών ; Τί μάς λέγει ή Γένεσις : «Ό Θεός είπε τήν 
τρίτην ημέραν τής δημιουργίας του, γεννηθήτωσαν φωστήρες έν τώ στε- 
ρεώματι τοΰ ουρανού είς φαΰσιν τής γης». Οί φωστήρες ούτοι τοΰ ουρα
νού τάχα μόνον τούς οφθαλμούς τών άνθρώπων φωτίζουσιν, όχι δέ καί 
τόν νούν τών συμβουλευομένων αυτούς ;

ΠαναγΟΣ. Έγεινες, Εύπραξία, δαψιλεστέρα τών σοφιστών είς τά 
έπιχειρήματα. Άλλά τάς ιδέας τοΰ ενός αίώνος διαψεύδει ό επόμενος. 
Έάν ήτο νά έπιστρέψης είς τήν Ελλάδα μέ τοιαύτας ιδέας, θά έγίνεσο 
άντικείμενον ένδελεχοΰς γέλωτος.

Εύπραξία. Ποτέ δέν θά έπιστρέψω είς τήν Ελλάδα. Αισθάνομαι έτι 
τά ξυλοκοπήματα τοΰ πατρός μου έφ’ όλου τοΰ σώματός μου· είναι καρ
πός τής ελληνικής ανατροφής. Είμεθα βάρβαροι, καθηγητά, φαυλορρήμο- 
νες καί φαυλοκόλακες, αύτή εινε ή καθαρά αλήθεια, τήν οποίαν έκαστος 
Έλλην οφείλει νά διακηρύττη ΐνα συνέλθωμεν καί διορθωθώμεν. Μή 
διακόπτης λοιπόν, καθηγητά, ήλθον νά σέ συμβουλευθώ διά μέγα δυστύ
χημα, τό όποιον μέ έπαπειλεΐ καί άπό τό όποιον μόνος σύ δύνασαι νά 
μέ διασώσης. (Ό καθηγητής ύποτραυλίζει λόγους άκατανοήτους καί μ.ή άκουο- 
μένους, έμφαίνοντας τήν απορίαν του.) Εις έν γεύμα τοΰ κόμητος Φλερύ 
τής πλατείας Βκνδώμ τών Παρισίων έγνωρίσθην μέ τόν δούκα Φώσκο- 
κον. Ό δούξ τοΰ Φώσκολο κατάγεται έξ οικογένειας Βενετικής άποικι- 
σάσης είς τήν κεντρικήν Αμερικήν. Ό ήμέτερος τής Ζακύνθου ποιη
τής Νικόλαος Ούγος Φώσκολος κατήγετο έπίσης έκ Βενετίας. Άπό τοΰ 
γεύματος έκείνου ό δούξ καθ’ έκάστην έφοίτα είς τό μέγαρόν μου, όμο- 
λογήσας πρός τήν δέσποιναν Κλεοπάτραν δτι παραφόρως μέ ήράτο καί 
ήτο έτοιμος νά μέ νυμφευθή, έάν έδέχόμην τήν δεξιάν του. Τά δώρά 
του δμως ήσαν μικράς αξίας· προυφασίζετο δτι κατεγίνετο νά μέ κάμη 
νά κερδήσω κολοσσιαίαν ποογαμιαίαν περιουσίαν, δπως τόν νυμφευθώ. 
Έμνηστεύθην καί δέν έμνηστεύθην μετά τούτου. Μάς παρηκολούθη- 
σεν είς Λονδΐνον, διότι εινε πρέσβυς τής δημοκρατίας Χουδέρας είς Πα
ρισίους καί συγχρόνως είς Λονδΐνον. Μεταξύ τών είς Παρισίους μνη
στήρων μου ό-Αμερικανός Φούλτων Περναμπούκος μοί έκαμε δώρα 
είς κτήματα, κοσμήματα καί μετρητά πλέον τών 500,000 φράγκων, 
μοί προτείνει δέ προγαμιαίαν προίκα έν κτήμα καφεδενδρυλλίων είς 
τήν Μεσημβρινήν Αμερικήν έγγύς τής πόλεως Περναμπούκο, φέρον 
έτήσιον εισόδημα 250 χιλιάδας φράγκων, ή 100,000 λίρας μετρη- 
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τάς, δποιον τών δύο προτιμώ . . . άΧ'λ’ εττεθύΐΛει νά ύπογράψω συμβό- 
λαιον, δι’ ού νά υποχρεούμαι αμέσως μετά τόν γάμον νά άναχωρήσωμεν 
διά Περναμπούκο, κατοικήσωμεν δέ έκεΐ τουλάχιστον πέντη έτη, πρΙν 
έπανέλθωμεν εις Ευρώπην. Δέν άπέρριψα καί τούτου τήν πρότασιν. Τόν 
έμνηστεύθην και δέν τόν έμνηστεύθην.’Αλλά καί δέν δύναμαι έτι ν’άποφα- 
σίσω νά γείνω κτήνος ούτε διά 250 χιλιάδας φράγκων ετήσιον εισό
δημα.Τό παιδάριον καϊ βλάξ ό μαρκήσιος 'Ροδόλφος Βράδβολη άπό τής 
ημέρας, καθ’ήν έγένετο ένήλιξ καί κάτοχος τής περιουσίας του, ήλθεν εις 
Παρισίους καϊ διήρχετό τινας ώρας μετ’ εμού έκθειάζων τήν καταγω
γήν του, τά πλούτη του, κα'ι τάς πολυαρίθμους προσφοράς γάμου, τάς 
όποιας έχει. Προφασίζεται τόν πρός έμέ πυρφόρον έρωτά του, δπως τάς 
άπορρίπτη. Ό άσωτος ούτος νέος διήρχετό διασκεδάζων μέ τάς γυναίκας 
τής διαφθοράς, και έκκενώνων δωδεκάδας φιαλών καμπανίτου. Ή αγαθή 
μήτηρ του μετά δακρύων μέ θερμοπαρακαλεύ νά τδν ύπανδρευθώ, δπως 
τδν άποσπάσω εκ τού βίου τούτου. Φαντάσθητι, καθηγητά, έγώ ή άσπι
λος καϊ γεραιρά νά ύπανδρευθώ τοιούτον κτήνος. Τά δώρά του άληθώς 
φαίνονται ώς προγαμιαία δώρα. ’Αγνοούσα τούς νόμους τής ’Αγγλίας 
τά έδέχθην. ’Έγραψα καϊ πρός αύτόν έν Παρισίοις ένοχοποιητικάς τι- 
νας έπιστολάς άναγνωρίζουσα τόν άρραβώνα. Έζήτησα, καθηγητά μου, 
νά ήμαι και μέ αυτόν εύσυνάλλακτος καϊ εύγενοπρεπής, παίξω δέ τό 
σύνηθες, ασφαλές κα'ι μέχρι τούδε εύκολον παιγνίδι μου, μνηστευομένη 
καί μή μνηστευομένη. Άλλ’ ιδού τϊ άκολουθεϊ κα'ι διά τίνα λόγον ήλθον 
νά ζητήσω τήν συνδρομήν σου. Έν φ δέν έπιθυμώ νά ύπανδρευθώ ού- 
δένα τών τριών, ούτοι συνώμοσαν νά μέ άναγκάσουν νά ύπανδρευθώ τόν 
ένα, καϊ άποζημιώσω τούς άλλους. Ενταύθα εινε άλλου είδους νόμοι . . .

Παναγος. Οί 'Άγγλοι εινε σοφότεροι καϊ πρακτικότεροι τών άλ
λων έθνών είς δ,τι άφορμ τόν γάμον,

Εύπραξία. Έπαπειλούμαι έκ τριών άγωγών άθετήσεως άρραβώνων 
breach Of promise, ώς ονομάζουν τάς τοιαύτας δίκας, δηλ. έκ τριών 
φοβερών δικών, τριών θεατρισμών, τριών μεγάλων άποζημιώσεων. Καϊ 
οί τρεις εινε άπελπιστικώς έρωτευμένοι μέ έμέ και οί τρεις αντίζηλοι, 
έκαστος ζητών νά μέ άναγκάση νά τόν προτιμήσω. Ένταΰθα εινε τό 
άντίστροφον : τρεις Πάριδες καϊ μία ’Ολυμπία θεά. Φαντάσθητι άπό σή
μερον τό πρωί φρουρούμαι ! τό δικαστήρεον ζητεί άπ’ έμέ δύο έγγυητάς 
δτι δέν θ’ άναχωρήσω έξ Αγγλίας πρό τού τέλους τών δικών. Πού νά 
τούς εύρω ; “Ερχομαι πρός σέ. Ό θεός σέ έφερεν ένώπιον μου χθές, κα
θηγητά. Τώρα πραγματικός θ’ απόδειξης αν μέ άγαπάς.

Παναγος. Καϊ πώς ή δέσποινα Κλεοπάτρα καί ύμεΐς, Εύπραξία, 
δέν άνεγινώσκετε είς τάς έφηαερίδας καθ’ έκάστην τάς τοιαύτας δίκας ; 
Πώς δι’όνομα Θεού έγράψατε τοιαύτας ένοχοιητικάς έπιστολάς ; Αγνοείς 
ότι έβάδισας κατ’ εύθεΐαν έντός δικτύων καί παγίδων, έξ ού άδύνατόν 
τις νά σέ άποσπάση ; ’Έχεις νά έπιστρέψης δλα τά προγαμιαία δώρα 
μετά μεγάλων αποζημιώσεων, είς τάς οποίας τό δικαστήριον θά σέ 
καταδικάση ;

Εύπραξία (έντρομος)· Ήτοιμαζόμεθα ν’ άναχωρήσωμεν διά Παρισίους 
μακράν τών νόμων τής Αγγλίας, έκεΐθεν δέ νά ταξειδεύσωμεν είς τήν 
Αμερικήν. Οί τρεις μνηστήρές μου έξηγήθησαν μεταξύ των- ό εις έδειξε 
τάς έπιστολάς μου είς τόν άλλον, βεβαίως άποδεικνυούσας δτι τούς έμ- 
παίζω.

Παναγος. (Καθ’ έαυτόν.) “Ισως ό τρόμος τήν κάμη νά κατανοήση 
την αληθή θεσιν της (Λαμβάνων σοβαρόν καϊ σκοτεινόν ύφος λέγει) . . . Γνω
ρίζετε, κυρία δούκισσα, δτι θά σάς θέσωσιν έπϊ τού εδωλίου τού μάρ
τυρος καί θά σάς έξετάσωσι διά τής φανεράς άνακρίσεως ; Θά σάς 
έξετάσωσι καί άντεξετάσωσιν ώρας καί ημέρας καϊ θά σάς έρωτήσωσι 
πού έγεννήθητε, πώς άνετράφητε, τί πράγμα ήτο ό πατήρ σας, οποία 
ή μήτηρ σας, πόθεν έλάβετε τούς τίτλους σας, πώς άπεκτήσατε τήν 
περιουσίαν σας, πόσην έχετε περιουσίαν, πού έζήσατε μέχρι τούδε, 
ποιας πόλεις κατφκήτατε, ποιους έχετε νά φέρητε μάρτυρας πρδς ύπο- 
στήριξιν τών καταθέσεών σας. Θά σάς έρωτήσωσι πού εύρίσκονται οί 
γονείς σας, οί άδελφοί σας, οί συγγενείς σας καϊ οί πλούσιοι ένάγοντες 
ό'έν θά φεισθώσι δαπανών νά τούς μεταφέρωσιν είς Αγγλίαν, δπως 
μετέφερον έκείνους τού Σϊρ ’Ρότζερ Τιτζβόρν, καθώς καί δσους άλ
λους άνδρας ή γυναίκας τής Σταφιδότρυπας, οϊτινες σάς γνωρίζουν, 
δπως άποδείξουν τήν άγυρτίαν σας. Άφ’ού κοσκινίση ό εις δικηγόρος 
ολόκληρον τόν βίον σας καϊ καταπληρώση τάς σινδόνας τών έφημερίδων 
δι’ εβδομάδας πολλάς τών τοιούτων άνακρίσεων, κα'ι διασκεδάση ολό
κληρον τήν Ευρώπην, θά σάς παραλάβουν οί δικηγόροι τοϋ άλλου μνη- 
στήρος, δπως κάμωσι τήν δευτέραν έκδοσιν τού βίου σας καί έπειτα ό 
τρίτος . . . Βεβαιότατον δέ δτι θά καταδιωχθήτε καϊ διά ψευδορκίαν 
καί πλαστογραφίαν, κυρία δούκισσα, ώς κατεδικάσθη ό Τιτζβόρν.

ΕΥΠΡΑΞΙΑ. (Πολύ έντρομος και μέ τήν κεφαλήν εις τό στήθος εγείρεται καϊ 
λέγει.) Σιγή δΓ όνομα Θεού, ΙΊανάγο, μή μέ ειρωνεύεσαι καλούσά με δού
κισσαν είς τοιαύτας στιγμάς. Δέν έκοιμήθην τήν νύκτα, συλλογιζομένη 
τήν θέσιν μου, άλλ’ ούδέποτε έγνώριζον δτι ήτο τόσον δεινή, ούδέποτε 
έθηκα κατά νούν τάς τοιαύτας ανακρίσεις . . . Μόνος σύ δύνασαι νά μέ 
λυτρώσης. Δόσε τάς έγγυήσεις, δπως έλευθερωθώ κα'ι άναχωρήσω . . . 
Ό,τι ζημιωθής έ^ώ σοϊ τό πληρώνω . . . Δέν μέ άγαπάς ; .. . (Λαμβάνει 
τήν χειρά του) . . .

Παναγος. Σέ άγαπώ καί σέ λατρεύω, Εύπραξία, άλλ’ άγαπώ 
κα'ι τήν ΰπόληψίν μου. Αδιαφορώ νά θυσιάσω υπέρ σού ζωήν κα'ι πλού
τον, ούχί δμως κα'ι ΰπόληψίν, Εύπραξία . . . Είπέ μοι, τί είπεν ό δούξ 
Φώσκολος είς τήν δέσποιναν Κλεοπάτραν ;

Εύπραξία. (Σύννους και πολύ πεφοβισμένη.) Εΐπεν ότι ο λορδος Ροδόλ
φος κο'ι ό άμερικανός Φούλτων Περναμπούκος τόν ήρώτησαν, αν εινε 
μνηστευμένος μετ’ έμού. Ούτος δέ έπισήμως τό έβεβαίωσεν, έσυμβού- 
λευσε δέ τήν δέσποιναν Κλεοπάτραν πάραυτα νά έγκαταλείψωμεν τό 
Λονδΐνον, μέχρις δτου κανονισθή τό δάνειον τοΰ Χουνοέρα, όπως ανα- 
λάβη ούτος τήν ΰπεράσπισιν τών δύο δικών.
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ΠαναγΟΣ. Το δάνειον τοΰ Χουνδέρας ; . . . Καί τίνα σχέσιν έχει 
τούτο μετά σού, Εύπραξία ;

Ευπραεια. Μεγάλην σχέσιν. Ό δούξ Φώσκολος κατόρθωσε διά τής 
έπιμονής του νά μοί παραχωρηθή έν καλόν μέρος τούτου. Διά τοΰ τρό
που τούτου μέ έκαμε νά κερδήσω προγαμιαίαν μεγάλην περιουσίαν . . . 
Γνωρίζεις πόσον τό δάνειον τοϋτο ήτο έπιζήτητον. Ύπήρχον τραπε- 
ζΐται, οΐτινες έζήτησαν 200,000 λίρας καί μετά δυσκολιών παρεχω- 
ρήθησαν πρός αύτούς μόνον 10,000.

ΠαναγΟΣ. Διάβολε, οποία άλλη παγίς.μ'Ακρως σύννους περίπατων.) Πό
σον μέρος έλαβες τοϋ δανείου τούτου.

Ευπραεια. Δύο εκατομμύρια φράγκων . . . όγδοήκοντα χιλιάδας λίρας.
Παναγος. Δυο εκατομμύρια ! . .. όγδοήκοντα χιλιάδας λίρας ! . . . 

Δυστυχία σου καί τά έπλήρωσας ; . . .
Ευπραεια. Βέβαια τά έπλήρωσα.
ΠαναγΟΣ. Κα'ι πόση είνε ή δλη περιουσία σου ;
Ευπραεια. Μέ τό δάνειον τρία εκατομμύρια, διότι μέ κατέκλεψαν είς 

Παρισίους, αλλά διά τοϋ δανείου τούτου τό όποιον ύπερετιμήθη τώρα, 
και πάλιν έτι θά ΰπερτιμηθή, ελπίζω νά τήν διπλασιάσω.

ΠαναγΟΣ. Γλυκύθυμος κα'ι όξυνουστάτη μοι Εύπραξία. Πώς έκα
μες τοιαύτην απερισκεψίαν; Ή δημοκρατία τοΰ Χουνδέρας εινε ήδη χρεω- 
κοπημένη . . . Τό δάνειον τοϋτο τήν έχρεωκόπησε. Θά χάσης τά εκα
τομμύριά σου μέχρις όβολοΰ . . . Σπεϋσον νά πώλησης τό μέρος σου, έστω 
και μέ ζημίαν. Άκροάσθητί μου. Άφ’ού μέ έξέλεξας ώς σύμβουλόν 
σου, άκροάσθητί τής συμβουλής μου.

ΕΥΠΡΑΞΙΑ. ("Εντρομος κα'ι σχεδόν λιπόθυμος.) Δεν δύναμαι να τό πω- 
λήσω- όπως μο'ι παραχωρήσουν τό μεγάλον τούτο ποσόν, ύπέγραψα 
συμβόλαιον νά μή πωλήσω διά δύο μήνας τό μέρος μου. Παρακατέθηκα 
δέ τούς τίτλους μου έν τφ γραφείφ τών μεσιτών κυρίων ’Ρόβινσων καί 
Φλέμιν . . . Θεέ μου, θεέ μου . . . δύο εκατομμύρια . . . δύο εκατομ
μύρια, νά χάσω δύο εκατομμύρια . . . νά καταδικασθώ νά πληρώσω καί 
τάς αποζημιώσεις τών μνηστήρων μου . . . Σύν τφ θεατρισμφ κινδυνεύω 
νά μείνω καί μέ τίποτε. ’Ώ, βέβαια, δέν θά έπιζήσω νά ιδω πάντα 
ταϋτα, θ’αύτοκτονήσω, Πανάγο . . . Έγώ νά ατιμάσω τό ελληνικόν 
όνομα, τό όποιον δπου και άν έπήγα, τόσον έλάμπρυνα ; . . . Ποτέ . . . 
ποτέ . . . Θά καταπιώ δηλητήριον. ’Ιδού το ! . .. φέρω πάντοτε είς τόν 
κόλπον μου τό φιαλίδιυν τοϋτο, δπως τό μεταχειρισθώ, έάν τις αύθάδης 
ήθελε καταφύγει είς βιαιοπραγίας.

ΠΑΝΑΓΟΣ. Δέν έχεις εμπιστοσύνην είς έμέ ; . . . διατήρησον τήν 
ψυχραιμίαν σου. ’ Εχω στενόν φίλον τόν νομοδιδάσκαλον και βουλευτήν 
κύριον Τζέϊμς. Κάτι μοί έλεγε προχθές περί τοΰ δανείου τούτου.Τπάγω 
νά τόν έρωτήσω καί τόν συμβουλευθώ, έντός δέ τής ήμέρας θά σοί είπω 
είς ποιον σημεΐον ακριβώς ειρίσκεσθε.

Ευπραεια. "Ο,τι έπιθυμεΐς . . . Θά παραφρονήσω, Πανάγο . . . Δύο 
έκατομμύρια . . . Άλλ’ ό θεατρισμός ! . . . κάλλιον δέκα θανάτους.

ΠαναγΟΣ. Μίαν έρώτησιν. Γνωρίζει ή δέσποινα Κλεοπάτρα τά προη
γούμενά σου τής Ελλάδος ; Ποιοι εινε οί γονείς σου · . . πόθεν προήλθεν 
ό πλοΰτός σου ;

Ευπραεια. Μέ εκλαμβάνεις διά βλάκα ή ώς αγνοούσαν τά έν οΐκφ μή 
έν δήμφ . . . Δέν γνωρίζει τίποτε. Γνωρίζει μόνον δτι είμαι εύγενής Έλ- 
ληνίς, αληθής τιτλούχος καί κληρονόμος πλουσίων γονέων. Μεταλλάσσω 
τίτλους καί έθνικότητας καί μνηστήρας έν γνώσει της καί διά συνθήκης 
μετ’αύτής. Ούτως είμεθα σύμφωνοι διά συμβολαίου, δπως τιμωρώμεν 
τούς άχρείους άνδρας ... θά ζημιωθή καί αύτη τριακοσίας χιλιάδας 
φράγκων, σχεδόν δ,τι μέχρι τούδε έκέρδησεν.

ΠΑΝΑΓΟΣ. Ποίαν ώραν θά σε έπανίδω σήμερον ;
Ευπραεια. ’Επανέρχομαι είς τάς ?ξ τό εσπέρας.
ΠαναγΟΣ. Καλώς . . . Φέρε μετά σοΰ καί τήν δέσποιναν Κλεο

πάτραν. Θά μάς χρησιμεύση ... Ή γυνή αύτη εινε πιστή είς σέ καί 
θύμα επ’ ίσης τοΰ δουκός Φώσκολο ... Είπέ της δτι είμαι συγγενής σου ...

Ευπραεια. Άλλ’ έγώ προαισθάνομαι δτι είμαι κατεστραμμένη, Πα
νάγο . . . Ώ Θεέ μου, Θεέ μου- χωρίς χρήματα . . . φρικτόν, φρικτό- 
τατον .. . Ώ ! ή κεφαλή μου περιστρέφεται. ’Ήδη αισθάνομαι δτι θά 
πάθω έξ όφιάσεως.

ΠαναγΟΣ. Έν τοιαύτη περιπτώσει νυμφεύθητι τόν Φούλτωνα 
Περναμπούκον, καί ύπαγε διά τινα έτη είς Μεσημβρινήν Αμερικήν νά 
έπιστρέψης πλουσιωτέρα παρά ποτέ. Ό κύριος Φούλτων θά πληρώση 
καί τήν άπαίτησιν τσϋ βλακός Μαρκησίου, δπως άναστείλη τήν δίκην. 
Κατ’ αύτόν τόν τρόπον τίποτε δέν θ’άκουσθή είς τόν κόσμον.

Ευπραεια. Έγώ νά νυμφευθώ ; ποτέ . . . ποτέ ! (μ,ετ’ αποστροφής καί 
μορφασμών). Συγχρόνως τρία τρισμέγιστα κακά, γάμος, κτήνος, δου
λεία . . . ποτέ ! . . . ποτέ ! Σκέφθητι άλλο μέσον σωτηρίας, Πανάγο, 
άλλο, άλλο μέσον. Ή αύτοκτονία δι’ έμέ είνε δεκάκις προτιμοτέρα 
του γάμου. (Λαμβάνει τόν πίλον της καί κλαίουσκ αναχωρεί λέγουσαπρός τόν 
Παναγον.) Άν μέ λυτρώσης, Πανάγο, έκ τών συμφορών τούτων, σύ 
θά είσαι ό μόνος είς τόν κόσμον αδελφός μου (φεύγει).

ΣΚΗΝΗ Γ.

Πανδγος (μόνος.)
Διαφορετικής φύσεως γυνή· πάσχει άπό τρομογαμίαν. Είνε άρά γε 

καί άλλαι πολλαί σήμερον τοιαϋται είς τον κόσμον ; Ή τρομογαμία ήτο 
άλλοτε καί αύτη νόσος. Οί αρχαίοι εΐχον τό πανακές βότανον τοϋ γά
μου, δπως τήν θεοαπεύωσι . . . Θέσις δυσχερεστάτη ή ίδική μου . . . 
Δέν δύναικαι νά τήν έγκαταλείψω . . . Τοϋτο τό δάνειον τοϋ Χουνδέρας 
είνε ή μεγαλειτέρα μουρδαροϋλα τοϋ άστεως τοϋ Λονδίνου . . . Μή χά
νω τόν καιρόν άς πηγαίνω. (Θέτει τόν π;λόν του νά έζέλΟη, ότε ό ταχυ
δρόμος κρούει <5<ς τό ρόπτρον τής θύρας). Ο ταχυδρόμος ! . . , Άλη- 
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θώς σήμερον έρχεται ταχυδρομείου τής Ελλάδος. "Ας ίδω πρότερον τάς 
έπιστολάς μου. (Ό υπηρέτης εγχειρίζει τάς έπιστολάς χαΐ αναχωρεί-.) Τίνος 
γράψιμον εινε τοΰτο . . . (’Αποσφραγίζει τήν επιστολήν και θεωρεί τήν υπο
γραφήν.) . . . Μπά ! Πολυνείκης, Πρόεδρος Πρωτοδικείου ... 'Ο Πολυ
νείκης πρόεδρος (κάμνει τον σταυρόν του.) Μή χειρότερα . . . Ό κατα
χθόνιος Πολυνείκης Πρόεδρος Πρωτοδικείου. Ούαί είς τήν ελληνικήν δι
καιοσύνην. (Μειδιών εΐρωνικώς.) "Ας ίδωμεν τί γράφει ό κύριος Πρόεδρος,

οΦίΛτατί μοι καί ποάυαγαπημε'νε συμπατριωτα Παναχο.

»Τά γενναία ποσά, δι’ ών συνέδραμες εσχάτως τόν στρατόν μας, τά 
σχολειά μας καί τά κοινωφελή ίδρύματά μας ύψωσαν τό όνομά σου είς 
τούς χρυσούς τής δόξης οφθαλμούς. Τό έκαμες αθάνατον, Πανάγό μου, 
έδόξασας τήν κοινήν πατρίδα μας κα'ι δλους ημάς. Διεδόθη φήμη δτι 
έκαμες εκατομμύρια περιουσίαν, έν τφ μεγαλοψύχφ τούτφ Έθνει τών 
Βρεττανών . . . Τί γίνεται ή Εύπραξία ; "Ηκουσάς ποτέ τίποτε περί 
αύτής ; Έχάθη άπό τόν κόσμον ή δυστυχής νέα . . . Πρέπει νά άπέ- 
θανε. Σέ παρακαλώ, γράψε μου, έάν ήκουσάς τι περί αύτής. Γνωρίζεις 
τά τοϋ δυστυχοΰς πατρός της. Πρό τριών ετών εύρίσκεται καθειργμέ- 
νος έν τφ Μενδρεσέ μετά τών δύο υιών του. Άπολέσας ολην τήν 
κτηματικήν του περιουσίαν καί καταδιωχθεις έπϊ σφετερισμφ πολυ
τίμων ενεχύρων, έπϊ κλοπή καί πλαστογραφίμ, καί τέλος επί άναι- 
ρέσει μετά τών δύο υιών του κατεδικάσθησαν ό πατήρ είς εικοσαετή 
καί οί αδελφοί είς ισόβια δεσμά. Διεξέφυγον οί δύο υιοί του ώς έκ θαύ
ματος τήν λαιμητόμον. Ό δυστυχής Κώτσος δέν πιστεύω νά ζήση πο- 
λύν καιρόν, πάσχει δεινώς. Μέγα μυστήριον θά κόμης νά γνωστοποιή- 
σης ταϋτα είς τήν θυγατέρα του, έάν γνωρίζης ποϋ εύρίσκεται, δπως 
έλθη τούλάχιστον νά τόν παραμυθήση εις τά έσχατα τού βίου.»Σέ γλυκοασπάζεται δ συμπατριώτης και φίλος σου 

Πολυνείκης
Πρόεδρός Πρωτοδικείου της . . .

Ό Κώτσος έν τή φυλακή διά πλαστογραφίαν ! Άλλ’ ούτος μόλις 
έγνώριζε νά γοάφη τό όνομά του . . . Κατεδικάσθη αύτός καί οί δύο 
του υίοΐ είς πολυετή δεσμά δι’ άναίρεσιν . . . Κατά τίνος άρα συνώ- 
μοσαν καί τίνα έφόνευσαν ; . . . Δέν πρέπει νά κοινοποιήσω ούδέν τού
των πρός τήν Εΰπραξίαν. Τήν στιγμήν ταύτην μάλιστα, τήν παραμο
νήν τής μεγάλης κατ’ αύτής δίκης . . . Εύπραξία, Εύπραξία- προβλέπω 
δτι σύ είσαι ή κυρία πηγή τής δυστυχίας τοϋ πατρός σου καί τών δύο 
σου αδελφών . . . Θά γράψω είς τόν φίλον μου Θανασάραν, τόν όποιον 
έσχάτως διέσωσα έκ τής χρεωκοπίας, νά ύπάγη είς τόν Μενδρεσέ, νά 
ίδή τόν πατέρα τής Εύπραξίας καί πληροφορηθή έκ τοϋ στόματός του 
τά συμβάντα του καί μοι τά γράψη . . . ”Ω, τί κόσμος, τί κόσμος, εινε 
ούτος ! . . .

Υπηρέτης. Κύριε, ήλθεν ό βουλευτής κύριος Τζέϊμς.

ΠΑΝΑΓΟΣ. “Ας είσέλθη . . . Τί τυχηρόν, ήτοιμαζόμην νά τόν έπι- 

σκεφθώ.

ΣΚΗΝΗ ΙΑ’.
Τζέϊιις καί δ Παναγος.ΤζΕΪΜΣ. Good morning μίστερ Pan. (Καλή ημέρα σας κ. Παν.) 

Παναγος. Good morning mi dear μίστερ Τζέϊμς (άγαπητέ μοι κ.Τζέϊμς.) ,Τζέϊμς. Δέν έπεριμένετε νά μέ ίδήτε σήμερον ενταύθα. Ήλθον νά 
σάς παρακαλέσω μικράν χάριν.

Παναγος. Είς τάς διαταγάς σας, φίλτατε· αρκεί νά δύναμαι.
Τζέϊμς. Γνωρίζετε τήν περικαλλεστάτην δούκισσαν Ευγενίαν No- 

ταρά τοϋ Βυζαντίου ; . . . Εινε Έλληνίς, καί άν δέν τήν γνωρίζητε προ- 
σωπικώς, φρονώ, δύνασθε ώς συμπατριώτης της εύκόλως νά τήν πλη- 
σιάσητε.Παναγος. Μάλιστα, Έλληνίς (τεθορυβημένος). . . Τί τρέχει ; . . .ΤΖΕΪΜΣ. Εύρίσκεται είς μέγαν κίνδυνον. Θά θεατρισθή καί ζημιωθή 
ύλικώς . . . Έστησαν είς αύτήν φοβεράν παγίδα. ’Επιθυμώ ν’ άναλάβω 
τήν ύπεράσπισίν της. Γνωρίζεις, φίλτατε Παν, δτι είμαι εις τών πρώτων 
νομοδιδασκάλων τοΰ άγγλικοϋ βήματος. Προσδοκώ δέ συντόμως νά γείνω 
δικαστής. Μία τοιαύτη δικαία ύπεράσπισις δύναται νά ύψώση πολύ τόν 
άγορεύοντα ύπέρ τοιαύτης καλλονής . . . Κατηγορεΐται δτι ήρραβωνίσθη 
μέ τρεις καί έδέχθη ανεπισ ορεπτεί άπό τούς τρεις μεγάλα προγαμιαία 
δώρα . . . Ζητούν νά τήν αποδείξουν μίαν απατεώνα, μίαν άγύρτριαν.

Παναγος (καθ’ έαυτόν.) Ώ θεία πρόνοια, βοηθεΐς τήν δυστυχή Εΰ
πραξίαν (προς τον Τζέϊμς.) Φίλτατε Τζέϊμς, δύναμαι άπό τοϋδε νά σέ 
διαβεβαιώσω δτι θά ήσαι ό νομοδιδάσκαλος τής δουκίσσης. Ού μόνον τήν 
γνωρίζω προσωπικώς έξ ’Ελλάδος, άλλ’ έχω καί άρκετήν έπιροοήν έπϊ 
τοϋ πνεύματός της. Πρό ήμισείας ώρας ήμην μετ’ αύτής. Μέ συνεβου- 
λεύθη διά τό δάνειον τοϋ Χουνδέρας, έκ τοΰ οποίου έλαβεν όγδοήκοντ» 
χιλιάδας λίρας στερλίνας . . . Γνωρίζετέ τι περί τοϋ δανείου τούτου ;

Τζέϊμς. "Αν γνωρίζω . . . 480,000 χιλιάδας λίρας έχει ... θά έξη- 
πάτησε καί αύτήν ό ψευτοδούξ Φώσκολος . . . Ούτος ζητείται άπό πρω
ίας παρά τής ’Αστυνομίας, άλλ’ έγένετο άφαντος . . . Ζητείται καί παρά 
τής ’Αστυνομίας τών Παρισίων . . . Δέν ούναται νά έπιστρέψη ούτε είς 
Γαλλίαν . . . "Ω, τί ώραία ύπεράσπισις I Διά τοΰ άπατεώνος δουκός θ’ 
άποδείξω καί τούς τρεις άπατεώνας καί αισχρούς . . . ’Ακούω δτι ή 
δούκισσα είνε πρότυπον άρετής, μία άσπιλος καί αγνή κόρη, τήν ο
ποίαν ένάγουσιν, έπειδή δέν ήδυνήθησαν νά τήν διαφθείρωσιν . . . ’Ώ, τί 
ώραία ύπεράσπισις, τί ώραία ύπεράσπισις.

Παναγος. Άλλ’ ό δούξ Φώσκολος εινε πρέσβυς έν Άγγλίφ καϊ έν 
Γαλλία.Τζέϊμς. ψευτο-πρέσβυς καί ψευτο-δούξ . . . Ό τολμηρότερος τυ
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χοδιώκτης τοΰ κόσμου. Παρουσίασε ψευδείς τίτλους, ψευδή διαπιστευ
τήρια πρέσβεως, ψευδή κυβερνητικήν αποστολήν μετ’ απολύτου άδειας 
νά διαπραγματευθή δάνειον διά τήν δημοκρατίαν αύτήν, έκδώση τίτλους 
καί παραλαβή τά χρήματα . . . Άκουσον τί κατώρθωσεν ό πρωτο-κα- 
τεργάρης ούτος. ’Ωφεληθείς έκ τής ένεστώσης παραφροσύνης τών "Αγ
γλων διά τά ξένα χρεόγραφα, τά όποια δίδουσι περισσότερον τόκον άπό 
τά ’Αγγλικά, κατόρθωσε νά έξαπατήση τούς εντιμότερους μεσίτας 'Ρό- 
βινσων και Φλαϊμιν, δπως έκδώσουν δάνειον δέκα εκατομμυρίων λι
ρών διά τήν μικράν αύτήν Δημοκρατίαν . . . Άκοϋς έκεϊ τύφλα μας . . . 
Καυχόμεθα δτι είμεθα πρακτικόν έθνος καί είμεθα τό βλακωδέστερον 
τών εθνών. ’Έχετε μίαν άγνωστον μικράν Δημοκρατίαν, τής οποίας τά 
έσοδα δέν άνέρχονται τάς τριακοσίας χιλιάδας λίρας κατ’ έτος καί δα
νείζεται πρός αύτήν δέκα εκατομμύρια λίρας πρδς 8 τοϊς εκατόν. Ούδείς 
έξήτασε, πώς τό κρατείδιον τοϋτο θά πληρόση τον ετήσιον τόκον 800 
χιλιάδας λίρας, δταν τά έσοδά του δέν ήνε εί μή μόνον τριακόσιαι. 
Φίλτατέ μοι Έντελείδη. ’Ιδού τί έζήτει νά κατορθώση ό άγύρτηςΦώ- 
σκολος: νά θέση είς χεϊρας τά εκατομμύρια, έπειτα νά ΰπάγη είς τήν 
περί ής ό λόγος δημοκρατίαν, ήτις διψά χρυσού καί προσφέρη πρός αύτήν 
δάνειον άμέσως τοϊς μετρητοϊς 5,000,000 λίρας, αύτη δέ ύπογράψη 
διά 10 εκατομμύρια, δηλ. πρός 50 λίρας τάς 100 καί πρός 12 τοϊς 
εκατόν, τον όνομάση δέ πρεσβευτήν της είς Παρισίους καί Λονδϊνον, 
δπως, δταν αφιχθή ή πληρωμή τοϋ τόκου, δι’ ετέρου δανείου πληρόση 
τούτους, δηλαδή δ,τι έκαμνεν ή Τουρκία μέ ημάς . . . Τώρα ήρπασέ τινα 
εκατομμύρια, τά όποια οί τυφλοί "Αγγλοι υπέγραψαν είς τό δάνειον 
τοϋτο, καί έγεινεν άφαντος, κατήγορόν τούς κυρίους ’Ρόβινσων καί 
Φλαϊμιν οτι ούτοι έσφετερίσθησαν τό μεγαλείτερον μέρος τοϋ άγορα- 
σθέντος δανείου ... Ή φίλη σου δούκισσα Ευγενία Νοταρά τού Βυ
ζαντίου, καθώς καί οί λοιποί συλληφθέντες έν τή παγίδι, άμφιβάλλω, 
άν ποτέ θά ιδωσιν οβολόν έκ τών χρημάτων των.

Παναγος. Είσθε βέβαιος δι’ ολα ταϋτα, φίλτατέ μοι Τζέίμς ;
Τζεϊμς. Τόσον βέβαιος, ώστε προετοιμάζω νά φέρω τό ζήτημα έν 

τή Βουλή καί ζητήσω διά νόμου νά ίδρυθή κομιτάτον τών δικαιούχων 
τών ξένων χρεωγράφων, ώστε νά μή δύναται άνεξετάστως οίονδήποτε 
κρατείδιον έπιθυμή νά έρχεται είς Λονδϊνον νά δανείζεται παρ’ ήμών 
έκατομμύρια, νά μάς ληστεύη καί άναιδώς έμπαϊζον ημάς μετά ταϋτα 
νά ρίπτη κανόνι.

Παναγος. Πότε θά φέρετε τό ζήτημα έν τφ Κοινοβουλίφ ;
Τζεϊμς. Μετά τέσσαρας ημέρας τό πολύ- τό έχω έτοιμον . . . Θά 

ζητήσω κυρίως τήν έζέλεγξιν τούτου τοϋ μυστηριώδους δανείου τοϋ 
Χουνδέρας, ’Αδιαφορώ, πόσοι θά ζημιωθώσιν έκ τής άγορεύσεώς μου. 

. Θ’ αποδείξω δτι είνε ανάξιον νά πληρόση δχι 8 τοϊς 100, άλλ’ούτε 
ήμισυ τοϊς 100. Γνωρίζω δμως δτι θά κατακρατήσω τό φοβερόν τούτο 
κακόν τών άνεξερευνήτων έξωτερικών δανείων, θ’ άπαλλάξω δέ τήν 
’Αγγλίαν άπό τήν τακτικήν αύτήν λ,ηστείαν.
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Παναγος. Γνωρίζετε, κ. Τζέίμς, δτι ή δούκισσα Ευγενία Νοταρά 
δέν δύναται νά πωλήση τό μέρος της τοϋ δανείου τούτου, έστω καί μετά 
μεγάλης ζημίας, διότι κατέφερον αύτήν νά ύπογράψη συμβόλαιον μέ 
τούς έκδότας τοϋ δανείου νά μή πωλήση, κατακρατούσι δέ τούς τί
τλους της πρός άσφάλειάν των

ΤΖΕΪΜΣ. Ταϋτα έκαμαν καί πρός άλλους μετόχους τοϋ δανείου, δπως 
κερδήσωσι χρόνον καί λωποδυτικώτερον κατορθώσουν τή δουλειά των.

Παναγος. Δέν δύνασθε νά μάς συνδράμητε, δπως έλευθερώσωμεν 
τουλάχιστον τά σκρίμπς καί πωλήσωμεν ;

ΤζΕΪΜΣ. ”Ας μέ παραλάβη νομοδιδάσκαλόν της καί θά προσπαθήσω 
νά κάμω δ,τι δύναμαι διά κατασχέσεων, δπως σώση τούλάχιστον έν 
μέρος τών χρημάτων της.

Παναγος. Λοιπόν άς μή χάνωμεν καιρόν. Έγώ ύπάγω άμέσως νά 
εύρω τήν δούκισσαν.

Τζεϊμς. "Ολ-ράίτ . . . Σέ περιμένω είς τάς 10 τό εσπέρας είς τό 
Κλούμπ . . . γκούτ-μπάί, γκούτ-μπάϊ, φίλε μου. (Άναχωρεϊ).

ΣΚΗΝΗ IB'.

Παναγος (μόνος.)

Δέν γνωρίζω άν ό φίλος μου Τζέίμς θά δυνηθή νά λυτρώση μέρος 
τών 80 χιλιάδων λιρών τής Εύπραξίας. Τοϋτο δμως γνωρίζω δτι ή άγό- 
ρευσις τοϋ κ. Τζέίμς έν τφ Κοινοβουλίφ θά στείλη είς τόν διάβολον τό 
δάνειον τοϋ Χουνδέρας. Έάν λοιπόν πωλήσω είς τ’ άνοικτά τίνάς έκα- 
τοστύας χιλιάδας λίρας τοϋ δανείου τούτου, ούδεμίαν θά ύποστώ ζημίαν, 
άλλά βέβαιον κέρδος. Πιθανόν νά κερδήσω πλέον τοϋ ήμίσεος τής ζημίας 
τής Εύπραξίας. Τοϋτο τής τό δωρίζω. Άλλά θ’ άπαιτήσω νά τό δεχθή 
δχι ώς άπλοϋν δώρον, άλλ’ ώς προγαμιαίαν δωρεάν, δπως κάγώ λάβω τδ 
δικαίωμα καί τόν τίτλον τοϋ μνηστήρος. Άπό απλούς φίλος νά γείνη τις 
μνηστήρ είνε μέγας προβιβασμός, άν καί οί μνηστήρες παρ’αύτή εινε ώς 
οί υπάλληλοι τής Έλληνικής Κυβερνήσεως, οϊτινες μέ τήν άλλαγήν τοϋ 
υπουργείου άποπέμπονται, οίοσδήποτε καί άν ή ό ζήλός των, ή ίκα- 
νότης των καί ή πρός τήν πατρίδα άφοσίωσίς των.

Π Ρ Α Ξ I Σ Γ'.
ΣΚΗΝΉ Α'.

Παναγος και άλλοι πολλοί.
(Πλατεία Συντάγματος, έξωθι τοϋ καφενείου Ζαχαράτου. Διάφοροι πολϊται, άν

δρες καί γυναίκες, έπί τραπεζών. Ό Πανάγος Έντελείδης, καθήμενος μό
νος έπι τραπέζης, καπνίζει ποϋρον. ’Εγγύς αύτοϋ ή τράπεζα, ένώπιον τής 
όποιας κάθηται άπόστρατος ταγματάρχης μετά δύο νέων δμιλούντων ύψη- 

λοφώνως πολιτικά).
Παναγος. Μετά δέκα έτη ιδού έγώ καί πάλιν είς ’Αθήνας, ’Οποία 
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μεταβολή, οποία αύξησις τής πόλεως, όποιος νέος κόσμος ; Καταστέγα- 
σμα καί κατασκήνωσές τοϋ πανταχόθεν συρρέοντος ενταύθα 'Ελληνισμού. 
Όποία λαμπρά Λόρδων καί Δουκών μαρμάρινα μέγαρα. Οί κατοικούν- 
τες έντός τοιούτων πρέπει νά έχωσι τουλάχιστον 30 χιλιάδων λιρών 
εισόδημα. Τοιαύτη εινε έν Λονδίνφ τών κοινωνικών τάξεων ή συνήθης 
αναλογία. Λοιπόν ύπάρχουσιν "Ελληνες άποκτήσαντες έν τφ έξωτερικφ 
τοιούτον πλούτον ; Τίνες εινε ούτοι ; ’Εγώ έπρεπε νά τούς γνωρίζω. 
Άλλως τε εινε άγύρται ζητούντες νά φανώσι πλουσιότεροι ή ο,τι είνε, 
δπως κερδήσωσι μεγάλας πιστώσεις, έμπνεύσωσι σέβας καί έμπιστοσύ- 
νην καί ληστεύσουν τον τόπον έντεχνέστερον. Τότε πρέπει νά εινέ τις 
συγκαταβατικός διά τόν βίον τής δυστυχούς Εύπραξίας. ’Αλλά καί πόσα 
οινοπωλεία, καφενεία καί χαρτοπαικτεϊα ! Χαρτοπαίζουσιν έτι καί έντός 
τών μαγειρείων . . . Τό τοιούτον δέν βλέπει τις είς άλλην πρωτεύουσαν 
τής Ευρώπης. Πόσα θεάματα, πόσα κουρεία, πόσα φαρμακεία, πόσα 
καπνοπωλεία. Το θέαμα έμφαίνει λαόν φιλήσυχον, χαύνον, άπειροπό- 
λεμον, φλήναφον. Οί σύγχρονοι ούτοι δέν παρουσιάζουσι σήμερον τό 
σοβαρόν καί άρειμάνιον τών ’Αθηνών τών άλλοτε 30 χιλιάδων κατοί
κων. Τότε δλοι έγνωρίζοντο μεταξύ των. Τότε αί Άθήναι ήσαν μία 
μεγάλη οικογένεια, παραπλήσια έκείνης τών άνθρωποδαιμόνων, τών δη- 
μιουργησάντων έκ τού αίμοφύρτου καί αίμοδίψου ταρτάρου τό ένδοξον 
τούτο μικρόν βασίλειον. Τών άνθρωποδαιμόνων, οΐτινες έταπείνωσαν 
καί διεμέλισαν τόν φοβερόν Γολιάθ, τότε φόβητρον ολοκλήρου τής Εύρώ- 
πης. Σήμερον δέν βλέπω είς ’Αθήνας ή άσπλάγχνους δανειστάς καί 
άνάνδρους σπουδαρχίοας, λησμονήσαντας ενταύθα, έν τή καρδία τού 
Ελληνισμού, ολόκληρον τόν μέγαν τού έξωτερικού Ελληνισμόν. Φεύ ! 
τρώγουν, πίνουν, άεί εορτάζουν, διασκεδάζουν, άλληλοφθονούνται, άλ- 
ληλοσυκοφαντούνται, καί σχηματίζουν τήν μελανηφόρον καί χαύνον 
ιστορίαν τών συγχρόνων. ’Ενταύθα ή πενία δψιν ώχράν δέν έχει εις τάς 
οδούς, ώς είς έκείνας τού Λονδίνου. Οί πάντες φαίνονται εύθυμοι καί 
ευχαριστημένοι . . . Λοιπόν έφυγεν άπό τήν χώραν ταύτην καί αύτη ή 
τών θεών γλώσσα ; ! Γυναίκες, άνδρες, κοράσια, παϊδες αίσχύνονται νά 
σέ ομιλήσουν, ώ θεία τών Πλουτάρχων καί Πινδάρων γλώσσα. Προτι- 
μώσι τά γαλλικά, γερμανικά ... Τί έγεινε τής μικράς μου ηλικίας 
ή καλλιέπεια τών Σούτσων, τών 'Ρίζων, τών 'Ραγκαβή ; Όποιοι έλεει- 
νοί Κέντρωνές τινες τών θαυμαζομένων ποιήσεων τούτων τών συγχρό
νων ; Χαρακτηρίζει καί τούτο τό είδος τής παρούσης καλλαισθησίας. Ή 
εύφυία ή ελληνική έγέννησεν είς πάντας τούς αιώνας λαμπράς ιδέας. 
Άλλ’ άπηθανατίσθησαν μόνον έκεΐναι, αΐτινες ένεδύθησαν τά έπιβόλαια 
τής θείας έλληνικής γλώσσης. Καί δέν υπάρχει γλώσσα λααπροτέρων καί 
άφθονωτέρων πορφυρών τής ήμετέρας, ΐνα ένδύση τις τάς λαμπράς ιδέας 
ένός άληθούς ποιητού. Ό Ησίοδος, ό "Ομηρος, ό Σοφοκλής, ό Εύριπί- 
δης, ό Ξενοφών, ό Θουκυδίδης, ό Ηρόδοτος, ό Πλάτων, δ Δημοσθένης, 
ό Λουκιανός άπηθανατίσθησαν κυρίως, διότι έκάλυψαν τάς λαμπράς 
ιδέας καί γνώσεις των διά τής θείας ταύτης γλώσσης. Άλλ’ είς Αθήνας 

υπάρχει μία τερπνή, τερπνοτάτη παραμυθία. Ή γυνή εινε μάλλον άνε- 
πτυγμένη τού άνδρός, μάλλον θαλερόν καί συγχρόνως πρακτικόν πνεύμα 
μάλλον χριστιανικής καρδίας. Έπί τού ολου άληθεστέρα καί έντιμο- 
τίρα πλάσις. Έάν δέν υπήρχε τοιούτον τι, μέ τοιαύτας Κυβερνήσεις 
είσαγούσας έπιουσίους διδύμους τήν Πενίαν καί τήν Διαφθοράν, ή πόλις 
αύτη έπρεπε πρό καιρού νά γείνη έν φοβερόν κασαύριον. Ή γυνή ύπήρξε 
πάντοτε έν Ανατολή ή άσπιδούχος τής τιμής τού άνδρός. Έν Άθήναις 
ή γυνή σήμερον έχουσα έπί κεφαλής τήν σεπτήν βασίλισσαν εινε ή έπι- 
στάτις καί παρήγορος τών άσθενών τών νοσοκομείων, ή ίδρύτρια καί 
διευθύντρια τών τόσων φιλανθρωπικών εταιριών, τών τόσων τής έλεημο- 
σύνης καταστημάτων, τών τόσων τής έκπαιδεύσεως καί καλής άνατρο
φής σχολείων. "Οταν τούτο ύπάρχη, μή άπελπίζου, Ελλάς. Αί νέαι γε- 
νεαί θά σ’ άναστήσουν, διότι ή καλή μήτηρ παράγει τήν καλήν κοινω
νίαν. Ή καλή μήτηρ μόνη εμφυτεύει είς τάς καρδίας τών παίδων τάς 
λαμπράς ιδέας, τά εύγενή αισθήματα, τάς σταθεράς άρχάς, τήν φίλο ■ 
τιμίαν, τήν φιλοδοξίαν, τόν πατριωτισμόν, τόν ηρωισμόν ! ’Ενταύθα ή 
φιλόδοξος Εύπραξία δύναται νά παίξη μέγα εύεργετικόν πρόσωπον. 
Δι’αύτήν καί μόνην άνέλαβον τό ταξείδιον τούτο. Έάν κατορθώσω νά 
λυτρώσω αύτήν έκ τού θεατρισμού καί διασώσω τήν περιουσίαν της, θά 
θέσω ώς πρώτον ορον τού συμβολαίου ήμών νά έγκαταλείψη τόν άγυρτι- 
κόν βίον της έν Ευρώπη καί άσπασθή τόν ένδοξον καί εύεργετικόν τών 
κυριών τούτων τών Αθηνών. Διά τής πολυμαθείας της καί φυσικής 
μεγαλοφυίας της, ώς ή άλλη δεσποινίς Σαίν-Μωρίς, ήτις έκαθάρισε τήν 
γαλλικήν, δύναται καί αύτη νά έπαναφέρη είς Αθήνας τήν καλλιέπειαν 
καί καλλιλογίαν τής Σαπφούς, τής Θεανούς, τής Κορίννης, τής Κλειτα- 
γόρας, τής Ασπασίας. (Θεωρεί· τό ώρολόγων του χαΐ χρατεϊ τούτο ανοιχτόν 
διά τινα λεπτά.) Ό Άθανασάρας είπεν δτι άκριβώς θά έλθη είς τάς 7, 

έπτάμισυ καί άκόμη δέν εφανη.Βρούτος. Ό υπουργός μ’ έπεφόρτισε νά εύρω τι δι’ αύτόν καί τό 
εύρον. Εινε, βλέπεις, ή έλπίς τής Ελλάδος, έχομεν άλλον ώς αύτόν ;

ΜπΕΡΤΟΣ. Κάτι μάς λές, ή έλπίς τής Ελλάδος I . . .
Φώτης. Ταγματάρχα Μπέρτο, νομίζω, είσαι μακράν τής υπηρεσίας 

καί άπογοητευμένος. Βλέπεις τά πάντα άπαισιοδόξως, άλλά πίστευσόν 
μοι δτι ποτέ ή Ελλάς δέν ήτο είς εύδαιμονεστέραν περίοδον δσον σή

μερον.ΠΑΝΑΓΟΣ (Χαθ’ έαυτόν.) οί δύο ούτοι νέοι φαίνονται καλής τάξεως. 
Είνε κομψότατα ένδεδυμένοι. Ό ταγματάρχης Μπέρτος πόσον έγήρασε· 
δέν μέ άνεγνώρισεν. Ούτος ήτο εις τών καλλίτερων άξιωματικών τού 
μηχανικού. (’Εξάγει τό ώρολόγιόν του καϊ πάλιν καί θεωρεΓ τήν ώραν εις τοϋτο).

ΦΩΤΗΣ. Νά, έρχεται καί ό λοχαγός Κολοκυθέας μετά τής ωραίας συ
ζύγου του. Θά πιάσουν καλή φιλονεικία.

ΛΟΧΑΓΟΣ Κολοκυθέας. Καλή εσπέρα σας, άρχοντες. Ταγματάρχα 
Μπέρτο, πώς είνε τά κέφια ;ΜπΕΡΤΟΣ. Πώς θά είνε ; δπως είς δλους τούς σκεπτικούς άνδρας
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τής χώρας αύτής . . . Καλώς τή λοχαγίνα. Κάθησαι έδώ κοντά μου 
να μέ δροσίζης μέ τά δροσερά σου νειάτα. ’Ολίγον άκόμη κα'ι ή δροσιά 
θα ξεχειλίση άπό τά τριανταφυλλένια σου μάγουλα . . . Μή ζηλεύεις 
συ (πρός τόν σύζυγον.)

Χαρικλεια. Δέν τόν άφίνεις νά προσποιήται δτι ζηλεύει, ταγματάρ
χη μου. Νομίζει δτι δέν τό καταλαμβάνω. Παρατήρησε τήν υψηλήν ε
κείνην Γαλλίδα τήν καθημένην μετά τοΰ συζύγου της εις τό εγγύς τρα
πέζι και τήν μικράν ξανθούλαν τήν καθημένην μετ’ αύτών . . . Παρα
τήρησε τας καλά, ταγματάρχα μου, καί εΐπέ μοι διά ποίαν αιτίαν έρ
χονται καί καθηνται καθ’έσπέραν είς τήν θέσιν αύτήν αντίκρυ ημών . 
ολο τόν σύζυγόν μου βλέπουν. (Ό ταγματάρχης Μπέρτας στρέφε, καί βλέπει 
προς το υποδειχθεν τραπεζών.) Τ r

, ΛΟΧΑΓΟΣ. Δέν άφίνεις τή Χαρίκλεια είς τάς πλάνας τής φαντα
σίας της ταγματάρχα μου . . . Μουρμουρίζει, διότι βλέπω κα'ι μέ βλέ
πουν. Και τίς δύναται νά μή βλέπη τό ώραιότερον έκεινο πλάσμα, τήν 
Φοιβην, τήν θυγατέρα τοΰ τμηματάρχου κ. Τσακίστρα ; Τήν ενθυμούμαι 
οωοεκα χρόνων κοράσιον. Ήτο ώς κηρίνη κούκλα . . . Έταξείδευσε 
5, 6 ετη είς Σουηδίαν, Νορβηγίαν, Γαλλίαν καί ’Αγγλίαν, μορφωθεΐσα 
επακρως. Σήμερον εινε ή ώραιοτέρα Έλληνίς, έξ όσων έχομεν είς 
Αθήνας. r
Τ Χαρικλεια. Τήν γνωρίζεις λοιπόν, κύριε ; Διά τί ποτέ δέν μοι τό 

είπες ; ... Τί ηλικίαν έχει, λέγεις ;
Λοχαγος. Δέν σοι τό εΐπον, άγαπητή μου, διότι ποτέ δέν με ήρώ - 

τησας. Εινε 17 ετών. 1
Χαρικλεια., Καί αύτή δέν φαίνεται ούτε δεκα-τεσσάρων.
ΛΟΧΑΓΟΣ. νΟχι μόνον εινε δέκα-επτά ετών, άλλά καί χήρα μέ δύο 

παιοια του βαρόνου Σλούρεμβεργ . . . Εινε βαρωνίς μ’ έν καλόν είσό- 
οημα . . . Αξίζει τις νά σέ χωρίση, φιλτάτη μου, καί νά τήν νυμφευθή.

Χαρικλεια. Έχε.ς τήν συγκατάθεσίν μου καί τήν άδειάν μου πληρέ
στατα, φίλε μου. Έβαρύνθημεν ό εις τόν άλλον διότι ή φτώχεια λύει 
xac οεν σφίγγει τά ανδρόγυνα.

Φ,ΟΙΒΗ. Μαντάμ Πολινιάκ, ομιλούν δι’ ημάς. Ούτος ό σαχλάνθοωπος 
οεν εγείρει τους οφθαλμούς του απ’ επάνω μου.

Πολινιάκ. Προσποιήσου δτι δέν βλέπεις, ούτε δτι άκροάζεσαι τί λέ- 
γ°?\·. ’ ’ Αχούσες τί εΐπεν άστειευομένη ή λοχαγίνα; Ή φτώχεια λύει 
και οεν σφίγγεις ανδρόγυνα . . . Ό άστείσμός θά γείνη άλήθεια. Ό 
αΰλιος λοχαγος Οεν γνωρίζει δτι ή Χαρικλεια αξίζει δέκα χιλιάδας φράγκα. 
Τ ΦοίΒΗ ,(χαμηλοφώνως.) Ό εκατομμυριούχος κύριος Καϊαεδοφάγος 

εινε τοσον ερωτευμένος πρός αύτήν, ώστε μοί εΐπεν δτι τής 'δίδει καί 
είκοσι χιλιάοας ... Δέν παρατηρείς πόσην ανάγκην έχει ένδυμάτων · 
Φορει ετι τσίτια . . . Εινε, λέγουν, ενάρετος καί αύστηράς ηθικής.

Πολινιάκ. Όλαι αί γυναίκες πρέπει νά προσποιώνται τάς έναρέ- 
τους και τάς τής αύστηράς ήθικής. ’

ΦοίΒΗ. Ό κ. Καϊμεδοφάγος έοωκεν επιστολιον προς την μητέρα 
μου νά τής τό έγχειρίση. , ,

Πολινιάκ. Ίδου έρχεται ή μήτηρ σου καί ό πατήρ σου,,με τον μνη- 
στήρά σου τόν πρόεδρον τών Πρωτόδικων Πολυνείκην . . . Ερχονται εις 
καλήν ώραν. "Ας έγερθώμεν καί καθήσωμεν πλησίον του ταγματάρχου 
έπϊ τή προφάσει δτι ό ήλιος μάς ενοχλεί.

Πολυνείκης. Γειά σου, Φώτη . . . Γειά σου Βρούτε. , ,
Βρούτος. Γειά σου, Νείκη . . . Τί χαμπάρια άπό χθές τήν νύκτα;

σ’ άφήκα ’λίγο κουρασμένον.
Πολυνείκης. Καλά, πολύ καλά, σήμερα.
Παναγος. Ό Πολυνείκης! οποία μεταβολή είς τήν φυσιογνωμίαν καί 

τήν παράστασιν τού άνθρώπου τούτου . . . Θεε μου, να τον συγκρ.νη τις 
πρός τούς δικαστάς τής ’Αγγλίας ! . . . Τίνες Spa εινε οί δύο ούτοι νέοι, 
οΐτινες συνδιαλέγονται μετ’ αυτού εν τοιαύτη οικειοτητι ; Τον καλούν 
Νείκη, άντί κύριε πρόεδρε .. . Εύτυχώς έχει τά νώτα έστραμμένα καί 
δέν μέ βλέπει. Τόν ένόμιζον έκτος τών ’Αθηνών είς τό Πρωτοοικειον 
του ... Έπεθύμουν νά ήρχετο ό Άθανασάρας- έάν δέν έλθη εις ολίγα 
λεπτά, θ’άπομακρυνθώ εντεύθεν. (Θεωρεί έκ νέου το ωρολόγιον του και ανα 
πτει έτερον ποΰρον.) ,

Τςακιςτρας. Ταγματάρχα, έπίτρεψόν μοι νά σου συστήσω ^την 
νεωτέραν θυγατέρα μου Φοίβην, χήραν τού βαρώνου Σλούρεμβεργ, ήτις 
έπέστρεψεν έκ Παρισίων. _ ,

ΜΠΕΡΤΟΣ (άποκαλυπτόμενος). Μεγάλη τιμή, κυρία μου. Πώς επανευ- 
ρίσκετε τάς ’Αθήνας ;

ΦοίΒΗ. Έξωραίσθησαν πολύ, άφ ής τάς έγκατέλειψα. . , ,
ΜπερτΟΣ. ’Αλήθεια, κυρά Τσακίστρα, νά σάς συστήσω κα γω την 

ώραίαν λοχαγίνα καί τόν λοχαγον Κολοκυθεαν. , ,
Πολυνείκης. Τί νομίζεις, κ. Τσακίστρα- ο^ταγματάρχης^ περτος 

δέν θέλει νά άναγνωρίση δτι ο ύπουργος μας εινε ή ελπίς τού ε νους, ,ο 
νούς τού Περικλέους, έξ ού ή νεωτέρα Ελλάς προσοοκμ το πολιτικόν 
μεγαλεϊόν της. , , ,

ΜπερτΟΣ.Τό πολιτικόν μεγαλεϊόν της ; 1 Τήν σημερινήν ψευτειαν της 
θέλεις νά είπής ... Πράγματι είμεθα γνήσιοι άπόγονοι των προπατορών 
μας . . . Τί νομίζεις δτι ήσαν οί προπάτορές μας, οΰς κάθε λεπτόν εχεις 
είς τό στόμα, κύριε Πολυνείκη, καί ύπερηφανεύεσαι;... Νά, ησαν κατερ- 
γαρέοι, ληρολόγοι, μυθολόγοι, τερατολόγοι, όντα άνήθικα, μεταβαλλοντες 
είς θεούς δλους τούς αισχρούς θνητούς πρός δικαιολόγησαν των αισχρο
τήτων των, καί μιαούμενοιτον θεόν τής κλοπής Ερμην τον ιαπροστα 
την τών έταιοιδίων καί διακορευτήν θηλέων καί άρρένων, τήν Αφροοί- 
την προστάτριαν τής παρθενοφθορίας έν ταίς άκταϊς τών υ ήρων, 
τής Πάφου καί Λευκάδος. Τό κυριώτερον μέσον τής προοοου των προ
πατόρων μας ήτο ή Ρητορική καί ή σοφιστική. Το αυτό, καί σήμερον. 
Πηγαίνομεν πρίμα κατά διαβόλου, διότι οιοικούμεθα απο δικηγόρους, 
Ρήτορας καί σοφιστάς. Καθήσατε είς οίονδήποτε τραπέζι τής πλατείας 
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αΰτής ή έκείνης τής Όμονοίας ή έκείνης τοΰ Κολωνακιοΰ ή έκείνης τοϋ 
Ψυρρή καί θά εΰρητε δέκα Πρωταγόρας τών Άβδήρων, είκοσι Προδί- 
κους τής Κέας καί απειρίαν Γοργιών. ’Άλλοι πάντη αγράμματοι και ουδό
λως γνωρίζοντες τήν δψιν τοΰ άλλου κόσμου καί όμως ορκίζονται, διότι 
ή Ευρώπη δέν κάμνει, δπως ή τεθολωμένη κρίσες των καί τά αισχρά 
πάθη των τούς έμπνέουσι. Φαντασθήτε λοιπόν, κύριοι, τί υπουργοί κα'ι 
κυβερνήται εινε οΰτοι οί σύγχρονοί μας οί άπό τοιαύτην τσόχαν κατα- 
σκευαζόμενοι. Μέ τούς τοιούτους διδασκάλους θά άναθρέψης ένα λαόν διά 
τήν πρόοδον τοΰ αίώνος ; . . . λαόν, δστις μ’ δλην τήν φυσικήν ευφυΐαν 
του, εινε δπως ό Δημοσθένης τόν περιγράφει εις τόν Γ’ ’Ολυνθιακόν 
του, θΰμα τών ψευτορρητόρων, οϊτινες τφ ύπισχοΰνται νά τόν ευχαριστή
σουν εις δ,τι έπιθυμεΐ καί πάντοτε οΐκτρώς τόν προδίδουσιν, δπως ό 
Δημοσθένης τόν περιγράφει είς τόν περί Στεφάνου λόγον δτι ούτε ό 
λαός ούτε οί ίδιώται προβλέπουσι διά τό μέλλον. Έκαστος φρονεί δτι 
θά μείνη άπείρακτος άπό τήν δυστυχίαν έκαστος θεωρεί άπαθώς τόν όλε
θρον τοΰ άλλου πρός όφελος του, έν φ ό Φίλιππος ώς περιοδικός πυρετός 
ή λοιμός έπιδημίας θά πατάξη τούς μάλλον άσφαλεΐς . . . Οί λόγοι οΰ- 
τοι, κύριοι, τοΰ Δημοσθένους δέν έφαρμόζονται σήμερον έντελώς εις ημάς; 
Καί άπό πότε φρονείτε, κύριοι, δτι ήρχισεν ή παρούσα κατάστασις ; 
Νά, ήρξατο άπό τοΰ 361 π. X. Άναγνώσατε τήν Ιστορίαν τής έποχής 
έκείνης τί σάς λέγει διά τούς προκομμένους προγόνους μας. Διαφθορά, 
διχόνοια, παρείσακτα πάθη, άλλαγή φατριών, άλλαγή συμφερόντων, 
άλλαγή άρχών, άβεβαιότης τής ιδιοκτησίας, αισχρός άγων, δπως άπο- 
φύγωσι τήν πενίαν . . . Ματάκια μου, καί τί εινε σήμεοον, δέν είνε τά 
ίδια ; . . . Θέλεις νά ίδής τούς προγόνους μας, κύριε Πρόεδρε Πολυνείκη; 
τούς βλέπεις είς τά μούτρα τά ίδικά μας πιστά κάτοπτρα τών περιφή- 
μων προγόνων μας.

Χαρικλεια. ’Έχεις δίκαιον, ταγματάρχα μου, καλά τά κοπανίζεις. 
Τά ίδια λέγω κα'ι ’γώ ή καϋμένη καθημερινώς τοΰ Τσακίστρα. “Αν δέν 
φέρη ψωμί είς τό σπήτι, τί θά σοΰ κάμουν τά κορίτσια ; Θά το φέρουν 
αύτά τά ίδια κατά χρέος, δπως μή ίδουν τούς γονείς των λιμοκτονοΰν- 
τας. Τί θές νά σοΰ κάμη ή λοχαγίνα έδώ, νά βλέπη ταϊς πατσαβούραις 
τού εξωτερικού ’ς τά μεταξωτά καί τά βελούδα, νά βλέπη τούς πλου
σίους άνδρας των κάθε 'βδομάδα νά πετοΰν μιά εταιρία καί ληστεύουν 
μέ τάς μετοχάς της τόν λαόν καί οί κυβερνώντες χάριν τοΰ κόμματος 
νά τούς βοηθούν καί συμμερίζωνται μετ’αύτών τά κέρδη, καί θές αν 
πέση κανείς είς 
ζωντανόν;

ΛΟΧΑΓΟΣ (άστειευόμενος.) Ή Χαρίκλειά μου είνε τόσον βλάξ, ποΰ 
ούδέ τούτο είνε ικανή νά κάμη. Τρία έτι νυμφευμένοι, έχομεν δύο παι
διά καί ούδόλως φροντίζει διά τό μέλλον. Νά ήδύνατο νά γδάρη τούλά- 
χιστον ένα Χρυσοκάνθαρον !

ΜπερτΟΣ. Τόσον έντιμος θέλεις νά είπής, λοχαγέ. Πρέπει νά εύχα- 
ριστής τόν Θεόν, δπου έχεις τοιαύτην ένάρετον σύζυγον.

ά ’νύχια τής κυρίας Χαρίκλειας νά μήν τόν ’γδάρη

Χαρικλεια (άφελώς.) Άφες τον τόν ζηλιάρη, ξεύρει εκείνος τί έν- 
νοεϊ καί τί θέλει- ενοχοποιεί αύτόν δωρεάν ή γλώσσά του πλειστάκις.

ΤΣΑΚΙΣΤΡΑ. Λοχαγέ μου, έρχεσθε νά πάρωμε τό τσάι απόψε είς τόν 
οίκόν μου, ν’ άκούσητε καί τήν Φοίβην, ή όποια είνε πρώτης τάξεως 
πεανίστρα ; κάμνομεν κ’ ένα μικρόν τζόγο ... Θά κάμης καλό καί ’ς 
τή λοχαγίνα- μοΰ τήν έχεις κλεισμένην είς τό σπήτι αιωνίως, έν φ 
ύμεΐς διασκεδάζετε βέβαια πότε είς τοΰ ενός καί πότε είς τοΰ άλλου 
τόν οίκον.

ΛΟΧΑΓΟΣ. Μετά χαράς έρχόμεθα, κυρία Τσακίστρα. . . Χαρικλεια, 
έρχεσαι βέβαια.

Χαρικλεια. 'Όπου υπάγεις, φίλτατέ, είμαι πρόθυμος νά σέ συντρο- 
φεύσω.

Φώτης. (’Εγειρόμενο; καί προσεγγίζων τδν Π. Έντελείδην αποτεινόμενο; 
γαλλιστί.) Pardon, monsieur ; pretez-moi votre feu.

Παναγος. Volontierement, monsieur.
ΦΩΤΗΣ. Mercie, monsieur. (Βρούτο; εγειρόμενο; ν’ αναχώρηση ώθεΐ τδν 

Φώτην, δστις πίπτει έπί τοϋ Πανάγου, έν ώ άνάπτει τδ σιγάρον του, σχεδόν 
τδν άνατοέπει κατά γής, επαναλαμβανων pardon, pardon, επιτηδειω; δέ του 
κλέπτει τδ ώρολόγιόν του. Εΐ; τών διαβατών κατακρατεί· τδ κάθισμα τοϋ Πα
νάγου· άλλω; θ’ άνετρέπετο. ’Αναχωρούν άμφότεροι μετά μεγίστης άπαθείας).

Παναγος.“Ας πηγαίνω’άδύνατον περισσότερον νά περιμένω τόν Αθα- 
νασάραν. (Ζητεί τδ ώρολόγιόν του όπως ΐδη τήν ώραν). Τί διάβολο, επεταξε 
από τήν τσέπην μου (τεταραγμένο;.) Εινε το ωρολογιον τής Εύπραξίας. 
Τί έγεινε- δέν μοΰ τό έκλεψαν. Θά έπεσε- ιδού έκόπη καί ή άλυσις. 
Μήπως έσφενδονίσθη ύπό τινα τράπεζαν, δταν έπεσεν έπάνω μου . . . 
Λωποούται, οί δύο νέοι- αδύνατον. Οί τόσον οικείοι μετά τοΰ ταγμα
τάρχου, οί ώς αδελφοί μ’ ένα πρόεδρον τών Πρωτοδικών, φίλοι Υπουρ
γών ; αδύνατον, αδύνατον. Τίς έτερος ήλθεν εγγύς εμού ... Ω, ο δια
βάτης, δστις κατεκράτησε τό κάθισμά μου, ΐνα μή πέσω.. . Δέν πρέ
πει νά κάμω ταραχήν διά τήν κλοπήν, θ’ μ’ άναγνωρίση ό Πολυνείκης. 
’Οφείλω μετά τέσσαρας τό πολύ ημέρας νά έπιστρέψω είς ’Αγγλίαν δπου 
είνε ή δίκη τής Εύπραξίας. ’Ελπίζω αύριον νά συλλέξω δλας τάς πλη
ροφορίας ών έχω άνάγκην ... Καλώς έπραξα καί δέν είπον είς αύτήν τήν 
φυλάκισιν τοΰ πατρός της καί τών δύο άδελφών της. Πιστεύει μόνον 
δτι ό πατήρ της είνε πάμπτωχος καί άσθενεϊ βαρέως. Επειδή δέ αύτη 
κατακρατείται παρά τοΰ δικαστηρίου καί δέν δύναται ν’ άναχωρήση, 
πρός ησυχίαν αύτής άνεδέχθην έγώ τό ταξείδιον τούτο. Τό πολύτιμον 
ώρολόγι είνε δώρον τοΰ κόμητος Δόρια, χορδίζεται άνά 16 ημέρας. 
Μέ τό έδάνεισε χορδίσασα τούτο, μέ τήν ύπόσχεσίν νά έπιστρέψω έντός 
15 ημερών, έτι τούτου λειτουργούντος . . . Τί έγεινεν ό Άθανασάρας; ... 
Ας ύπάγω νά τόν εύρω (’Εγείρεται καί αναχωρεί.’Εγείρεται έπίσης καί δ ταγ

ματάρχη; Μπέρτο; συγχρόνως καλονυκτίζων. Ό Πανάγος βαδίζει βραδέως καί 
σύννους.) ’Ιδού ό ταγματάρχης Μπέρτος. “Ημεθά ποτέ συμμαθηταί καί 
φίλοι. Ό άνθρωπος ούτος ώμίλησε περί τών άρχαίων καί σημερινών Έλ- 
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λήνων σκληρώς μέν, άλλα μετά πολλής έμβριθείας καί πατριωτισμού. 
Φαίνεται άνήρ χαρακτήρος. Δύναμαι νά τόν εμπιστευτώ. “Ας δώσω εις 
αύτόν γνωριμίαν (πρός τον ταγματάρχην Μπέρτον.) Ταγματάρχα Μπέρτο ! 
(δίς) (Ό ταγματάρχης φέρει πίλον ύψηλόν προς τά όπισθεν, έζ ού φαίνεται ή 
άκρα τοϋ μανδηλίου του, τδ δποΓον φέρει έντός· προσεγγίζει αύτδν καί ΐσταται 
ενώπιον του.) Δέν με γνωρίζεις ; Δέν μ’ ενθυμείσαι διόλου ;

ΜπΕΡΤΟΣ. Μπά, ό Πανάγος ; ... Ό Πανάγος Έντελείδης ; . . . 
Δέν ήλλαζες διόλου (ρίπτεται μετ’ άγάπης καί ενθουσιασμού εις τάς άγκάλας 
τοΰ Πανάγου καί τον άσπάζεται πολλακις.) . . . Πότε ήλθες ;

ΠαναγΟΣ. Ήλθον σήμερον. ’Αναχωρώ μετά τέσσαρας ήμέρας. Δα- 
τηρώ τό άγνωστον διά λόγους, τους οποίους θα σοι εμπιστευθώ . . · 
’Επιθυμώ, φίλε μου, νά σέ κάμω τινάς ερωτήσεις.

ΜπΕΡΤΟΣ. Ό, τι θέλεις, Πανάγό μου . . . Καλά κάμνεις νά κρατής 
τό άγνωστον. “Αν μάθουν μίαν φοράν δτι ό εκατομμυριούχος Πανάγος 
εινε είς ’Αθήνας, δέν θά έχης ησυχίαν. Άπό τούς υπουργούς μέχρι τού 
τελευταίου κασιδιάρη θά έρχωνται πρός έπίσκεψίν σου μέ φορτία κολα
κειών κα'ι φούχτα άνοικτήν, δπως θέσης έντός αύτής τον φόρον σου βα
ρύτερου άναλόγως τών υποκειμένων των. ’Εδώ είς τήν Ελλάδα δσον τό 
υποκείμενον εινε μεγαλείτερον, τόσον ή φούχτά του εινε πλέον μουρ- 
δάρικη.

ΠαναγΟΣ. Είσας Μπέρτο μου, πάντοτε ό αύτός, αυστηρός, έντιμος 
καί αστείος. ’Ενθυμείσαι πώς σέ έπωνομάζομεν είς τήν σχολήν ; ... σα- 
τυριστήν . . . Σήμερον είσαι κριτικός σατυριστής.

Μπερτος. Διότι είμαι τοιούτος, τούς έμούντζωσα δλους, έπήρα τήν 
άποστράτευσίν μου, έχω καί άπό τήν μακαρίτισσα τήν σύζυγόν μου δ,τι 
μού χρειάζεται νά ζήσω ... δέν έχω άνάγκην κανένα. Τό φορώ λοιπόν 
στραβά.

ΠαναγΟΣ. Είπέ μου, φίλτατε Μπέρτο, γνωρίζεις τόν βουλευτήν Θα- 
ασάραν ;

ΜπερτΟΣ. Καί τίς δέν τόν γνωρίζει ; . . . Τόν πρωτομπαμπέση 
βουλευτήν . . . Τόν ήρωα τής Σταφιδότρυπας ;

ΠαναγΟΣ. Τόν ήρωα τής Σταφιδότρυπας! Τί είδος άνθρωπος εινε ;
ΜπερτΟΣ. “Ανθρωπος χωρίς νόμον καί χωρίς πίστιν . . . Δέν είναι 

κομματάρχης, τοΰ όποιου δέν έγλυψε τούς πόδας. Μεταβαίνει ώς σβούρα 
άπό τό έν κόμμα είς τό άλλο, άμα δέν τοΰ δώσουν ένα δυό δραχμών ρου ■ 
σφέτι. Φωνάζει, ύβρίζει, άπειλεΐ, διαβάλλει, εφευρίσκει συκοφαντίας . . . 
’Ιδού τά κεφάλαιά του. Ποτέ δέν μουφλουζεύει. Ήκούσθη σέ πολλαΤς 
μουρταοοδουλειαΐς, άλλά πάντοτε έβγήκε λάδι. Είνε στενός φίλος καί 
σύντροφος μέ έκεΐνον τόν έςωλέστατον πρόεδρον τών Πρωτοδικών, τόν 
Πολυνείκη. Κατήντησαν διά τών φανερωτέρων άδικοπραγιών νά κατα- 
κλέπτουν τόν κόσμον καί κανείς νά μή τολμμ νά τούς είπή λόγον . . . 
Έδώ δπου τά λέγομεν, ήκολούθησαν καί φόνοι καί άπόκρυφα, τά όποια ή 
κοινή γνώμη γνωρίζει καί διαθρυλεί καί διά τά όποια άλλοι άθφοι 
σήπονται είς τάς φυλακάς, αύτούς δέ ούδείς τολμά νά τούς έγγίση. Αί 

κυβερνήσεις κλείουσι τούς οφθαλμούς των, διότι ή συμμορία αύτη δια
θέτει ύπέρ τάς χιλίας ψήφους έντός τοΰ κράτους. Τοιαύτη, κύριε Έντε- 
λείδη, είνε ή κατάστασις τών συγχρόνων μας.

Παναγος. ’Αλλά, φίλτατε Μπέρτο, ό Πολυνείκης πρό μικρού έκά- 
θητο έγγύς σου, φαινόμενος πολύ μετά σοϋ συνδεόεμένος.

ΜπερτΟΣ. Συνδεδεμένος ! . . . Διόλου . . . Έν Έλλάδι έρχεται καί 
κάθηται άντικρύ σου ό γνωστότερος φαύλος καί σού άρχίζει μετ’οί- 
κειότητος μίαν κουβένταν πολιτικήν ή οικιακήν καί άν δύνασαι, είπέ του, 
φύγε . . . Είνε καί πρόεδρος Πρωτοδικείου. “Εχει τινάς ήμέρας, δπου 
ήλθεν είς ’Αθήνας, φαίνεται μέ άδειαν. Κάθε εσπέρας τακτικά έρχονται 
μέ τόν περίφημον αύτόν Άθανασάραν καί τήν κυρά-Τσακίστρα καί 
κάθηνται έγγύς έμοΰ. ’Απορώ, πώς ό Άθανασάρας δέν ήλθεν άπόψε. Ό 
Πολυνείκης είνε ό άνεγνωρισμένος έραστής τής κυρα-Τσακίστρας καί 
τώρα λέγουν δτι θά νυμφευθή καί τήν νεαράν θυγατέρα της Φοίβην τήν 
χήραν ένός βαρώνου.

Παναγος. Είνε μέ τόν Άθανασάραν καθ’ εσπέρας. Καί ό Άθανα
σάρας πρό δύο ωρών μοί είπεν, δτι δχι μόνον δέν είδε τόν Πολυνείκην, 
άλλ’ δτι ό Πολυνείκης δέν εινε είς τάς Αθήνας.

ΜπερτΟΣ. Ό Άθανασάρας είπε τό τοιούτο ψεύδος ; Ό Πολυνείκης 
κατέλυσεν είς τήν οικίαν τοΰ Άθανασάρα, όδός Τπποκράτους πρός τά 
τέλη τής Νεαπόλεως. . .

ΠαναγΟΣ. (Καθ’ εαυτόν ιαετ’ απορίας.) Πώς ητο ουνατον να εμπί- 
στευθώ είς τοιούτον άνθρωπον τόν σκοπόν τού ταξειδίου μου. Έπεσον 
είς τήν παγίδα άμφοτέρων. (Προς τον ταγματάρχην.) Τίνες ήσαν έκεΐνοι 
οί νέοι οί καλούμενοι ό εις Φώτης καί ό έτερος Βρούτος ; φαίνονται πολύ 
οικείοι μέ τόν πρόεδρον Πολυνείκην.

Μπερτος. Ά, ό Φώτης Καβαδάτος καί ό Βρούτος Κασκαμπάς . . . 
Δύο μέ τό όνομα χαμερπέστατα κουμάσια. Ό εις έπαγγέλεται τόν 
δημοσιογράφον καί δικηγόρον, ό έτερος τόν χημικόν καί τοςικολόγον. 
Άπεδιώχθη έκ δύο φαρμακείων, διότι κατά λάθος αί συνταγαί του έπεμ- 
ψαν είς τόν άλλον κόσμον δύο τρεις άσθενεΐς. Τού Πολυνείκους καί τού 
βουλευτού Άθανασάρα συνέταιροι άμφότεροι είς τό λαθρεμπόριον τών 
άρχαιοτήτων καί τήν αρπαγήν τών οικοπέδων, τών κτημάτων καί τών 
περιουσιών τών πολιτών. Ή συμιαορία αύτη συγκροτουμένη άπό 10 ή 
12, έκ τών έπισημοτέρων φαύλων τών Αθηνών, τών όποιων τά ονό
ματα φανερά τυμπανίζονται είς δλον τό κράτος, κατέκλεψε Μουσεία, 
έλήστευσε γαίας, άνήρπασε περιουσίας, έτυμβωρύχησεν άρχαΐα καί νέα 
πολυάνδρια, έπώλησε πολύτιμα άγάλματα καί ίδρυσε μέγαρα... Άναι- 
δώς καί προπετώς άνεμίχθη είς τά τών εταιριών, είς τά τοϋ δήμου, 
είς τά τής πολιτείας, είς τά τοΰ τύπου, ένοχαποιήσασα δωρεάν τόν κόσμον 
δλον. Μάλιστα, Πανάγό μου, ένοχοποιεΐ όσημέραι τόν δικαστικόν κλά- 
δον, τόν δικηγορικόν, τόν άρχαιολογικόν καί ούδείς τολμμ νά τούς κατα
συντρίψω τούλάχιστον ένώπιον τής κοινής γνώμης. "Ενεκα τών κατερ 
γαρέων καί άτιμων τούτων, δυσφημούνται τά δικαστήριά μας καί ο 
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δικασταί μας, οϊτινες σέ διαβεβαιώ δτι άναλόγως τοΰ μηδαμινού μισθού, 
τον όποιον λαμβάνουσι και άναλόγως τών διεφθαρμένων Κυβερνήσεων κα'ι 
τών βουλευτών, οϊτινες φανερά τούς πιέζουσι καί τούς άπειλούσιν, άνα
λόγως τής ψευδορκίας, ήτις βασιλεύει έν τή χώρα ταύτη, εινε πολύ ανώ
τεροι, άκεραώτεροι, εύσυνειδητότεροι καϊ μέ ολιγωτέρας προλήψεις τών 
δικαστών σου τής ’Αγγλίας, ό κατώτερος τών οποίων έχει τουλάχιστον 
5000 λίρας στερλίνας έτησίως. Ευρίσκεις, Πανάγό μου, εις τό μικρόν 
τούτο βασίλειον τής παραλυσίας άδάμαντας δικαστάς καϊ εισαγγελείς, 
οΐκογενειάρχας πολλών μελών καϊ μεγάλων αναγκών καϊ δμως άνδρας 
τού καθήκοντος καϊ τής συνειδήσεως, άνδρας βαθυτάτης παιδείας καϊ κρί- 
σεως, ανταξίους οΰ μόνον τών Αϊακών καϊ Μινώων, άλλά καϊ τών 
επιφανέστερων καϊ πλουσιωτέρων δικαστών τής σημερινής Εύρώπης. 
Τρεις, πέντε, δέκα φαύλοι είς τήν παρούσαν αδρανή καϊ ληρολόγων κοι
νωνίαν τών συγχρόνων δύνανται νά κηλιοώσουν ολοκληρον τον δικα
στικόν κόσμον, ολόκληρον τήν νομοθεσίαν ;

Παναγος. Ταγματάρχα Μπέρτο. Είσαι άνήρ μεγάλης κρίσεως, έν
τιμος καϊ ακεραίου χαρακτήρος. Όμιλεΐς ορθότατα καϊ γνωρίζεις καλώς 
τούς άνθρώπους καϊ τόν τόπον. Ήμεΐς μακρόθεν βεβαίως δέν δυνάμεθα 
νά γνωρίζωμεν ταύτα. Θά σοι έμπιστευθώ μίαν ύπόθεσιν, δι’ ήν ήλθον 
είς ’Αθήνας καί έπιθυμώ τήν συμβουλήν καϊ τήν συνδρομήν σου. Ύπάγω- 
μεν είς τό «Ξενοδοχεΐον τών Ξένων» είς τό δωμάτιόν μου νά τήν ακροα- 
σθής έν ησυχία. Είμαι έτοιμος νά θυσιάσω οίονδήποτε ποσόν, δπως 
άποκαλύψω τήν άλήθειαν.

ΜπερτΟΣ. Είμαι είς τάς διαταγάς σου, Πανάγό μου. Σύ έδείχθης 
καλός πατριώτης καϊ έκαμες πολλά καλά είς τούς πτωχούς. Εκαστος 
έχει καθήκον νά σέ συνδράμη δσον δύναται.

ΣΚΗΝΗ Β'.

Ελένη Τόακΐότρα καί λοιποί.

(Αίθουσα τής κυρας- Τσακίστρας μεγαλοπρεπώς συνεσκευασμένη και καταφώ- 
τιστος. Τράπεζαι έφ’ ών χαρτοπαίζουν, δ Τσακίστρας, δ λοχαγδς Κολοκυ- 
θέας, δ γάλλος Πολινιάκ καί άλλοι άνδρες καί γυναίκες. Ή Φοίβη παίζει 
έπί τοϋ πιάνου καί τραγωδέ?. Ό πρόεδρος Πολυνείκης κάθηται εγγύς θαυ- 
μάζων αυτήν καί δμιλών έρωτικώς καί σιγαλέως πρδς αύτήν Ή κυρά-Τσακί- 
στρα δμελεί μετά τής λοχαγινας Χαρίκλειας. 'Ο κ. Καϊαεδοφάγος πλούσιος 
δμογενής μέ μεγάλην γενειάδα κάθηται εγγύς τής γαλλίδος Πολινιάκ, συν- 
διαλεγόμενος μετ’ αΰτής.)

ΕλΕΝΗ Τσακίστρα (μετά πολλής προφυλάξεως έγχειρίζουσα τήν ερωτικήν 
έπιστολήν τοϋ Καϊμεδοφάγου καί λέγουσα). Θα παρατήρησης Χαρικλάκι 
μου, μέ ποιαν λεπτότητα σοί γράφει ό κ. Καϊμεδοφάγος. Ζητεί απλώς 
νά κάμη τήν γνωριμίαν σου. Νέος ωραίος, μεγαλοπρεπής, γενναίος, 
προωρισμένος ν’ άναβή τά υψηλότερα αξιώματα τής πολιτείας καϊ διά 
τού χρυσού ονόματος του κοσμήση τό άδαμάντινον στέμμα τής Έλλά- 

δος. Ό κ. Καϊμεδοφάγος σέ είδε, Χαρικλάκι, είς ένα-δυό χορούς. Λέ
γει δτι ποτέ δέν είδεν είς τήν ζωήν του πρόσωπον γλυκύτερον, στέρνα 
έρμογλυφικώτερα, άνάστημα ^αδινώτερον καϊ οφθαλμούς ήδυπαθεστέ- 
ρους τών ΐδικών σου. Ή κόμη σου, λέγει, Χαρικλάκι μου, είνε λαμπρο- 
τέρα τής Βερενίκης, τό στόμα σου έν κομμάτι άδιαλύτου ζαχάρεως. 
Γνωρίζεις τί μ’ έλεγε, Χαρικλάκι ; δτι άφ’ στιγμής σέ είδεν, ό νούς 
του δέν δύναται ν’ άποσπασθή άπό τό άμβρόσιον πρόσωπόν σου. Όμιλεΐ 
τώρα μέ τήν madame Πολινιάκ, άλλ’ ό νοΰς του είνε πρός σέ καϊ 
μόνην.

Χαρικλεια. Σάς παρακαλώ νά λάβητε δπίσω τό έπιστόλιον τούτο, 
κυρία Τσακίστρα· ε’ισάπαξ γνωρίζουσα τό περιεχόμενόν του, δέν δύνα
μαι ούδέ νά τό άνοίξω. (’Επιστρέφει τδ έπιστόλιον.) Λησμονείτε, κυρία 
Τσακίστρα, δτι είμαι ύπανδρος καϊ δτι ή τιμή τού συζύγου μου είνε ή 
τιμαλφεστέρα περιουσία δΓ έμέ καϊ τά τέκνα μου ;

ΤΣΑΚΙΣΤΡΑ. (Μετά γλυκύτητος καί άπαθείας). Μήπως έγώ δέν ήμαί 
ύπανδρος, Χαρικλάκι, καϊ δέν θεωρώ τήν τιμήν τού συζύγου" μου τήν 
πολυτιμοτέραν περιουσίαν δι’ έμέ καϊ τά τέκνα μου ; Μήπως είς τήν αύ
τήν κατηγορίαν, Χαρικλάκι μου, δέν εύρίσκωνται δλαι αί έγγαμοι γυ
ναίκες τού κόσμου; Άλλά τούτο δέν έμποδίζει, ή ωραία σύζυγος άκριβώς, 
χάριν αύτής τής τιμής, τής ύπολήψεως καϊ τής εύημερίας τού συζύγου 
καϊ τών τέκνων της νά ποιή τινας θυσίας, αιτινες ούδέποτε έπϊ ματαίιρ 
γίνονται καϊ περϊ ών ό λάλος κόσμος ούτε άπλήν οσμήν τούτων λαμβάνει. 
Άν ό άνήρ τής έκλογής της είνε τέλειος τζέντλεμαν, καθώς είνε ό κ.Κάϊ- 
μεοοφάγος, ή εχεμύθειά του είνε ή άσπϊς αύτής ... Πόσαι άθφαι, Χαρι- 
κλάκι μου, έγένοντο άνευ θυσιών άντικείμενα σκανδαλωδών συκοφαντιών, 
διότι ειχον τήν δυστυχίαν νά κομψεύωνται απλώς μέ τινα ματαιό- 
φρονα παιδάρια, ούτω δέ δωρεάν άπώλεσαν τό όνομά των ; Ύπάρχουσι, 
Χαρικλάκι μου, άνδρες, οϊτινες δέν θέλουν ν’ άκουσθώσιν ούτε μέ μίαν 
βασίλισσαν, ούτε μέ αύτοκράτειραν. Τοσούτον κήδονται τής ύπολήψεώς 
των, καταγινόμενοι είς υψηλά έργα καϊ ύψηλάς θέσεις. Πτοούνται 
οτι θά καταπέσωσιν άπό τού κοινού τήν έκτίμησιν καϊ δτι θ’ άπολέσωσι 
τήν εμπιστοσύνην κα'ι σεβασμόν τής κοινής γνώμης, έάν άκουσθώσιν δτι 
διάκεινται ύπό τό γόητρον μιας γυναικός. Τοιούτος είνε ό κ. Κάϊμεδο- 
φάγος. Τρέμων διά τήν ΰπόληψίν του άπείρως μεριμ,νμ ύπέρ τής ίδικής 
σου. Κα'ι έγώ ειχον τήν τοιαύτην εύτυχίαν νά συναπαντηθώ είς τόν βίον 
μου μέ ένα ή δύο τοιούτους πολυτίμους χαρακτήρας. Σοϊ τό έμπιστεύο- 
μαι . . . ποτέ ό κ. Τσακίστρας δέν τό έπληροφορήθη· ούτω δέ ού μόνον 
έξοικονομήσαμεν πολλάς άνάγκας τού σπητιού,άλλά καϊ έκαλοπεράσαμεν. 
Ο κ. Καϊμεδοφάγος είνε εκατομμυριούχος' δύναται νά έξασφαλίση τό 
μέλλον σου· νά προβιβάση έντός μιας νυκτός τόν σύζυγόν σου, νά κατα- 
πείση τόν υπουργόν τών Στρατιωτικών νά κατασκευάση έπίτηδες νόμον, 
και νόμους δπως άπό λοχαγόν έντός δύο έτών τόν πετάξη ταγματάρ
χην, αντισυνταγματάρχην, συνταγματάρχην ... Φαντάσου, συνταγμα- 
τάρχαινα το Χαρικλάκι καϊ μέσα είς τά μεταξωτά, ταϊς δαντέλλαις, 
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τά βελούδα, τό χρυσάφι καί τό μπριλάντι ! ... ΤΙ μοι χρησιμεύει τό 
μέγα κάλλος, δταν δέν έχη περιστάσεις διά νά έπιδειχθή, γνωρισθή καϊ 
θαιμασθή ; ... Θά έχης τούς πρέσβεις, τούς γραμματείς των, τούς πρίγ
κιπας καί δούκας ύπό τούς πόδας σου . . . Ήξεύρεις τί έχει νά είπή 
τοΰτο, ώραιό μου Χαρικλάκι, δτι ευφυής καί μεγαλοφυής, ώς άπό τήν 
φύσιν έοημιουργήθης, δύνασαι νά δράσης εις τήν καλήν τύχην τού δυσ
τυχούς έθνους μας. Πόσα τοςαύτα έχομεν παραδείγματα ! Μία έξοχος 
γυνή εινε ίση μέ δέκα μεγάλους διπλωμάτας . . . Λάβε τό έπιστόλιον, 
πουλάκι μου, ανάγνωσέ το καί καύσέ το, άν δέν σ’ άρέση. Διά τό χα- 
τήρί μου· λάβε το καϊ μή τού κάμνης τήν προσβολήν νά τό έπιστρέψης. 
Διά τό καλάν τών τέκνων σου καϊ τού συζύγου, δστις άπόψε χάνει 
φρικτά εις τά χαρτιά. 'Όταν πρό μικρού ήμην είς τό τραπέζι του, έχανε 
τρεις ολοκλήρους μισθούς. (’Εγχειρίζει τό έπιστόλιον).

Χαρικλεια. Τό λαμβάνω, κυρία Τσακίστρα, καί άν περιέχη άπλάς 
ανοησίας, θά διασκεδάσω μέ αϋτάς, έπειτα θά τό καύσω- έάν δμως περι
έχη προτάσεις άτιμους, θά τό δείξω είς τόν λοχαγόν καί άς κάμη καλά 
μαζί του.

ΤΣΑΚΙΣΤΡΑ. ’Ορθότατα, Χαρικλάκι μου· τώρα ώμίλησες ώς σοφή 
γυνή . . . Ιΐαναγίτσα ! μου τί παραδόξους ιδέας έχει τό Χαρικλάκι δι’ένα 
κολοσσιαΐον ιππότην ! . . . Ούτος θά σέ προσβάλη ; Είναι ό λεπτότερος 
άνθρωπος τού κόσμου . . . Άφες με τώρα νά σέ γνωρίσω μέ τούτον . . . 
Κύριε ίππότα Καίμεδοφάγε, νά Σάς γνωρίσω μετά τής κυρίας λοχαγίνας 
Χαρικλείας, μιάς τών έξοχωτέρων δεσποινών τής πρωτευούσης. Κυρία 
Χαρικλεια, ό κ. Καίμεδοφάγος . . . Σάς εγκαταλείπω μόνους διά τινα 
λεπτά καϊ επιστρέφω.

ΚΑΪΜΕΔΟΦΑΓΟΣ. (Με την μιαν χειρα θωπεύων τόν μικρόν πώγωνά του,όρέ- 
γων τήν έτέραν πρός τήν Χαρίκλειαν.) Κυρία Χαρικλεια, αισθάνομαι δτι 
είμαι υπερήφανος και γοητευμένος, γνωριζόμενος μεθ’ υμών. Ή φήμη 
τού κάλλους καϊ τής αρετής σας διασαλπίζει ώς παράδειγμα τό δνομά 
σας είς όλους τούς κύκλους τής πρωτευούσης.

Χαρικλεια. Ευχαριστώ διά τήν φιλοφροσύνην, κ. Καίμεδοφάγε. Άλλ’ 
έγώ είμαι πάντη άγνωστος εις τούς οιαφόρους κύκλους τής πρωτευούσης. 
Σπανιώτατα επισκέπτομαι τους κύκλους τούτους· έχω βαρύτατα οικιακά 
καθήκοντα καθ’ έκαστην νά εκπληρώ. Τό περίσσευμα τού χρόνου τό διέρ
χομαι είς τήν άνάγνωσιν. Δι αυτής βλέπει τις μακρόθεν τούς διαφόρους 
κύκλους ού μόνον τής ήμετερας κοινωνίας, άλλά καϊ τών άλλων πρω
τευουσών, ποιεί δε τήν συγκρισιν άνευ τής γεύσεως τών πικριών ή 
τών περιπετειών των.

ΚΑΪΜΕΔΟΦΑΓΟΣ. (Καθ’ έαυτόν.) Όποια θεία γυνή' άξίζει τις νά θυ- 
σιάση 400 χιλιάδα? δραχμών, δπως έχη μίαν τοιαύτην έρωτίδα- 
(πρός τήν Χαρίκλειαν.) θ*  Η·°ϊ επίτρέψητε λοιπόν νά σάς πέμπω, δψέποτε 
επιθυμείτε, διαφόρους εικονοφόρους εφημερίδας καί τινα ώφελιμώτατα 
σπάνια συγγράμματα. Είμαι συνδρομητής είς πολλά τούτων.

Χαρικλεια. Σάς ευχαριστώ, κ. Καίμεδοφάγε. Θά λάβω πρόνοιαν, 
ΐνα πάντα σάς έπιστρέφωνται εγκαίρως καθαρά καϊ άβλαβή.

ΚΑΪΜΕΔΟΦΑΓΟΣ. Δέν θά μοϊ έπιτρέπητε νά σάς έπισκέπτωμαι ενίοτε 
καϊ συζητώμεν έπϊ τών συγγραμμάτων τούτων ; Παρατηρώ δτι έχετε 
τήν αύτήν κλίσιν πρός τήν φιλολογίαν, ήν έχω καί έγώ, έπειδή δέ 
χαίρετε φήμην μεγαλοφυεστάτης δεσποίνης, ή φιλοδοξία μου καϊ τό κατα- 
θύμιόν μου έσονται, οσάκις έπιτρέπετε τήν είσοδον έντός τού τερπνού 
κήπου τής άπ-ράντου ημών πνευματικής περιουσίας, νά φοιτώ καγώ 
έν τούτφ, δπως τερπόμενος βελτιούμαι.

Χαρικλεια. (Καθ’ έαυτήν.) Τί σαχλός επιτήδειος χρυσοεάνθαρος . . . 
οποία φρασεολογική λεπτότης, οποία άβροτάτη υποκρισία (πρός τόν Καϊμε- 
δοφάγον.) Εϋγενέστατε κύριε· ή γνωριμία ύμών καϊ αί επισκέψεις ύμών 
θά παράσχωσιν εύχαρίστησιν είς ημάς, άλλά οέν είμαι μόνη . . . Περί 
τούτου σάς παρακαλώ νά συνεννοηθήτε μετά τού κυρίου λοχαγού, ανευ 
τής άδειας ούτινος ουδέ τού ίδιου βασιλέως δύναμαι νά δεχθώ τάς επι
σκέψεις.

ΚΑΪΜΕΔΟΦΑΓΟΣ. (Κεχηνώς.) Βέβαια, βέβαια . . . "Α ! . . .
ΤΣΑΚΙΣΤΡΑ. Αγαπητή Χαρικλεια, υπάγετε νά σηκώσητε τόν σύζυ

γόν σας άπό τά χαρτιά. Έχασεν δ,τι εΐχεν έπάνω του καϊ χρεωστεϊ 
έτι χιλίας δραχμάς. Ή τύχη εινε άπόψε δυσμενεστάτη κατ’αύτού. 
Παρακίνησέ τον νά άφήση τό τραπέζι. . . Κύριε Καίμεδοφάγε, δώσετε 
τόν βραχίονά σας είς τήν κ. Χαρίκλειαν καϊ οδηγήσατε αύτήν πρός τόν 
κ. σύζυγόν της.

Χαρικλεια. (Καθ’ έαυτήν.) Χιλίας δραχμάς πάλιν ! χιλίας δραχμάς!... 
Πάλιν δέν θά έχωσι τά δυστυχή παιδιά διά δύο εβδομάδας άρτον. 
(Λαμβάνει τόν βραχίονα τοϋ Καϊμεδοφάγου παρακολουθουμένη ύπό τής κ. 
Τσακίστρας καί προσεγγίζει τόν σύζυγόν της λέγουσα.) Πώς υπάγει, φίλτατε, 
ή τύχη σου ;

ΛΟΧΑΓΟΣ. (Θεωρών τήν σύζυγόν του εις τόν βραχίονα τοϋ Καϊμεδοφάγου 
αποκρίνεται.) Κάκιστα, Χαρίκλειά μου, κάκιστα. ’Εχασα δ,τι είχον έπάνω 
μου καί χρεωστώ χιλίας-διακοσίας δραχμάς είς διαφόρους ενταύθα . . . 
Κυρίαι καί κύριοι, τίς μέ δανείζει 1500 δραχμάς καϊ αύριον πρό μεσημ
βρίας έν λόγω τιμής τάς επιστρέφω ; Κάλλιον νά χρεώστη τις πρός ένα 
παρά είς πολλούς.

Τσακίστρα. Ό κ. Καίμεδοφάγος- είμαι βεβαία . . .
ΚΑΪΜΕΔΟΦΑΓΟΣ. Κυρία Τσακίστρα, έχετε, παρατηρώ, τό μέγα προ

τέρημα νά προλαμβάνητε τούς στοχασμούς τών άλλων . . . Κύριε 
λοχαγέ, τό βαλάντιόν μου είς τήν διάθεσίν σας . . . ’Ιδού δύο χιλιάδας 
δραχμάς, τάς οποίας μοϊ έπιστρέφετε δταν έπιθυμήτε.

Λοχαγος. Αύριον άφεύκτως πρό τής μεσημβρίας, κ. Καίμεδοφάγε, 
Σάς ευχαριστώ πολύ . . . Χαρικλεια, νά μ’ ένθυμίσης τό πρωί, πρίν 
έξέλθω, τό δάνειον τούτο.

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ. Πολύ καλά (σειούσα τήν κεφαλήν καί καθ’ έαυτήν.) Πού 
θά εύρη δύο χιλιάδας δραχμάς; Έάν πωλήση δλα τά έπιπλα τού οικου 
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δεν θά πιάσουν χιλίας δραχμάς. Ποτέ άλλοτε δέν ενθυμούμαι τον σύ
ζυγόν μου μέ τοιαύτην τόλμην νά ζητήση δανεικά. ’Αγνοώ διά ποιαν 
αιτίαν ό άνθρωπος ούτος μοί προξενεί μ’δλα τά πλούτη του καί μ’ δλην 
τήν ευγένειαν του μάλλον φρίκην ή αντιπάθειαν.

ΤςαΚΙΣΤΡΑ. Κυρίαι καί κύριοι . . . Έγερθήτε, αφήσατε έπί τοϋ πα
ρόντος τά χαρτία- τό δεΐπνον εινε έτοιμον. Ύπάγωμεν. Κύριε Πολυ
νείκη, δώσατε τόν βραχίονά σας πρός τήν βαρώνην θυγατέρα μου. Τσα- 
κίστρα, λάβε τήν madame Πολινιάκ. Monsieur Πολινιάκ, σάς παρα
καλώ, δώσατέ μου τόν βραχίονά σας καί όδηγήσατέ με εις τό δεΐπνον.

ΣΚΗΝΗ Γ'.Ταγματάρχης Μπέρτος καί Παναγιώτης’ Εντελείδης. Δωματιον «Ξενοδοχείου τών Ξένων».
ΜπερτΟΣ. Ή ιστορία, ήν μοι διηγήθης, κα'ι αί έπιστολαί, τάς όποιας 

μο'ι έοειξας τού Άθανασάρα καί Πολυνείκη, Πανάγό μου, ούδεμίαν έγ'ι 
καταλείπουσιν αμφιβολίαν δτι οί δύο ούτοι έν καλή συνεννοήσει σο- 
έγραψαν. Σέ έδολιεύθησαν καί σ’ έφλεβοτόμησαν . . . Έγώ άδιστάκτως 
πιστεύω οτι καί ό γέρω-Κώτσος καί οί δύο υιοί του, οί σηπόμενοι έν τφ 
Μενορεσέ, εινε άθφοι κα'ι θύματα αύτής τής φοβεράς συμμορίας, ήν σοι 
περιέγραψα. Διά τής έπικρατούσης ψευδορκίας σήμερον σύ καί έγώ είμ- 
ποροΰμεν νά κατηγορηθώμεν ώς φονεΐς καί καταδικασθώμεν ώς τοι- 
ούτοι. “Ας άναλύσωμεν μετ’ έμβριθείας τήν ύπόθεσιν. Ό Πολυνείκης 
δέν είχε πεντάραν, ώς γνωρίζεις, έν φ σήμερον ύπολογίζεται μέ κτή
ματα άνω τών πεντακοσίων χιλιάδων δραχμών. Ό Άθανασάρας ήτο 
χρεωκόπος, έν φ σήμερον ήγόρασε τρία τών κτημάτων τού δυστυχούς 
Κώτσου καί ήδη κτίζει εις Αθήνας μέγαρον. Ό Κώτσος φιλάργυρος 
και τοκογλύφος, ώς ήτο, ούδενός δμως έχρεώστει, ουδέ ήτο άνθρωπος 
τής δολοφονίας. Οί δύο συγκατηγορηθέντες υιοί του γεο-ργοί, άλλ’ έντι
μοι καί έργατικοί. Πάντες τού χωρίου χαρακτηρίζουν ούτω τόν Κώτσον 
καί τά τέκνα του. Έπληροφορήθην ταύτα άπό μίαν ύπηρέτριαν τού χω
ρίου σας, τήν οποίαν είχον δταν έζη ή μακαρίτισσα σύζυγός μου είς τόν 
οίκόν μου. Ή φήμη διατρέχει δτι ό Πολυνείκης έθηκε τά κτήματα τού 
γέρω-Κώτσου εις τό όνομα τού παρέδρου τού πατρός του οι’ απατηλού 
έγγράφου, τό όποιον ό δυστυχής Κώτσος έν τή άμαθεία του υπέγραψε 
πριν έλθωσιν είς ’Αθήνας. Ή υπηρέτρια διηγείτο δτε άμα ό Πολυνείκης 
άνεχώρησεν άπό τήν Σταφιδότρυπα, ό πατήρ του ένυμφεύθη πάραυτα 
μίαν γυναίκα μέ τήν οποίαν συνέζη έπί πολλά έτη καί έξ ής είχε δύο 
τρία τέκνα, καταγράψας είς τό όνομά της είκονικώς σχεδόν τά κτή
ματα ταύτα καί ολα τά λοιπά υπάρχοντά του. Άνακαλύψας ό Κώτσος 
τον οολον τού πατρός καί τού υιού, έπέστρεψεν είς Σταφιδότρυπα προσ- 
παθών οι’ οίουδήποτε συμβιβαστικού τρόπου νά έπανακτήση τά κτή - 
ματά του. Μίαν νύκτα ένφ έπέστρεφεν έκ τού οΐκου τού παρέδρου μετά 

τών δύο υιών του, συνοδευόμενος δέ παρά τού Άθανασάρα, τριών άλλων 
καί τού ιδίου παρέδρου, συζητούντες περί συμβιβασμού, ο πάρεδρος πί
πτει νεκρός μαχαιρωθείς έν τφ χώρφ τής καροίας. Ο Αθανασαρας καί 
οί τρεις φίλοι του έμαρτύρησαν είς τό κακουργιοδικεΐον δτι ο Κώτσος καί 
οί δύο υιοί του τόν έδολοφόνησαν. Ό πάρεδρος ζεψυχών είπεν οτι ο μι
κρότερος υιός τόν έμαχαίρωσεν, ό δέ πατήρ καί ο μεγαλείτερος υιός τον 
έσφικτοκράτουν. Ή υπηρέτρια μάς έλεγεν : δλον τό χωρίον φωνάζει σή
μερον δτι ό Άθανασάρας όμού μέ τόν κακοήθη Πολυνείκην εθεσαν τους 
τρεις έκείνους άνδρας νά δολοφονήσουν τόν πατέρα του, όπως αναγκά
σουν τήν μητρυιά καί τά τέκνα της νά παραιτηθή τών όσων κτημάτων 
είκονικώς έκράτει.

ΠαναγΟΣ. Μπέρτο μου, αύτή εινε ή αλήθεια . . . Πίστευσόν με, αυτή 
είνε ή αλήθεια . . . Οί άνθρωποι είνε άθφοι . . . αλλά πώς σήμερον θά 
τ’ άποδείξωμεν; Εύρωμεν τήν υπηρέτριαν και τους ψευοομαρτυρας. Δια 
τών χρημάτων θά τούς άγοράσωμεν . . . Αοιαφορον τί θα πληρωσω, 
Δέν μέ μέλλει, έάν δαπανήσω 10 καί 20 χιλιάδας λίρας είς τήν ύπόθεσιν 
αύτήν· αρκεί ν’ άνακαλύψω τούς ένοχους. Έγώ αναχωρώ είς Λονδΐνον. 
Μετά δύο μήνας έπιστρέφω, δπως κατοικήσω εις Αθήνας ... Τι λέ
γεις, Μπέρτο ; Σ’ άφίνω πλήρη έλευθερίαν νά ένεργήσης είς τό σχέδιόν 
μου- δύνασαι νά μέ συνδράμης;

ΜπερτΟΣ. Τί λέγω ; Μέ τό ήμισυ τού ποσού τών χρημάτων, δπου 
προτείνεις, μέχρις δτου έπιστρέψης είς Αθήνας, έλπίζω ν’ άνακαλύψω- 
μεν τήν αλήθειαν.

ΠαναγΟΣ. Άν ήτο δυνατόν, Μπέρτο μου, νά είσέλθωμεν άπόψε είς 
τόν Μενδρεσέ νά ιδω τόν Κώτσον . . .

ΜπερτΟΣ. Είνε άργά, άλλ’ έλπίζω νά τό κατορθώσωμεν. Όλοι οί 
άξιωματικοί μέ γνωρίζουν. Άλλ’ άν είνε κανείς έκ τών πολύ φίλων 
μου, τότε εύκόλως θά τόν ΐδης.

ΠαναγΟΣ. Επιθυμώ μόνον δέκα λεπτών ομιλίαν μετά τοϋ Κώτσου. 
Τά έπίλοιπα θά έγκαταλείψω είς σέ, Μπέρτο μου. Επιθυμώ νά μέ συν- 
δράμης. Έπαναλέγω, μή φεισθής χρημάτων. Θά καλοπληρώσω δλους, 
δέκα-έστω καί είκοσι χιλιάδας λίρας, άλλα νά φθάσωμεν είς έν 
βέβαιον άποτέλεσμα, νά λυτρώσωμεν τούς άθφους, νά τιμωρήσωμεν 
τούς ένοχους.

ΜπερτΟΣ. Μή σέ μέλλει, Πανάγό μου’ θά σοί άποδείξω δτι οί έν
τιμοι άπόστρατοι είνε καλλίτεροι άπό τούς έν ένεργείγ. φαύλους . . . 
’Αλήθεια διά τό ώρολόγιόν σου. Πριν ύπάγωμεν είς τόν Μενδρεσέ, 
ιδού τί θά κάμωμεν. Νά θέσωμεν ένα κήρυκα νά διατρέξη άπόψε τάς 
πλατείας καί τάς οδούς τών Αθηνών καί κηρύξη δτι, δστις τό εύρε νά 
τό φέρη είς τό «Ξενοδοχεΐον τών Ξένων» καί τού δίδεις, ώς λέγεις, 
άμοιβήν τρεις χιλιάδας δραχμών νά κηρύξη δτι ή άμοιβή είνε μεγαλει- 
τέρα τής αξίας τού ωρολογίου, άλλ’ δτι τήν πληρώνεις, διότι τούτο είνε 
πολύτιμος ένθύμησις. Έσο βέβαιος, Πανάγό μου, δτι πρωί-πρωί θά σοί 
τό πέμψη ό λωποδύτης Φώτης διά τίνος συνεταίρου του.
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Παναγος. Κάρε δπως γνωρίζεις, Μπέρτο, άλλά νά ρή βραδύνωρεν 
διά τον Μενδρεσέ. "Αν κατόρθωσες νά είσέλθωρεν απόψε, θά σοί είραι 
διά βίου εύγνώρων.

ΜπερτΟΣ, Μή σέ ρέλλει. Άφες τά πράγρατα νά όριλήσουν ... Είραι 
κα'ι έγώ ’Εγγλέζος είς τά τοιαΰτα- όριλώ διά τών πραγράτων . . . 
"Αγωρεν διά τόν κήρυκα κα'ι τόν Μενδρεσέ.

ΣΚΗΝΗ Α.

Εύπραξία και δέσποινα Κλεοπάτρα.

Εύπραξία. Αύριον, Κλεοπάτρα ρου, εινε ή τελευταία ήρέρα τής επι
στροφής τοϋ Πανάγου. Ούτε καν έτηλεγράφησε τήν είς ’Αθήνας άφιξίν 
του. Άναντιρρήτως συνέβη δυστύχηρά τι πρός αύτόν.

ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ. Βεβαίως, δούκισσα, κάτι θά συνέβη. Άνήρ τοιούτου 
εκτάκτου χαρακτήρος, ώς ροι τόν περιεγράψατε, πώς δύναται νά λη- 
σρονήση τήν εντολήν, ρεθ’ ής άνεχώρησεν ;

Εύπραξία. Πιθανόν ό δυστυχής πατήρ ρου ν’ άπέθανε . . . νά έφθα- 
σε τήν ήρέραν τής κηδείας του . . . ή νά πνέη τά λοίσθια καί περιρένη 
νά ιδη τό τέλος, δπως τηλεγραφήση. Έν τούτοις, Κλεοπάτρα ρου, έγώ 
εύρίσκοραι εν αγωνία. 'Άνευ τούτου δέν θά δυνηθώ νά ύποστώ τά ραρ- 
τύρια τής δίκης ταύτης . . . Άλλως τε ή φοβερά ζηρία τών δύο έκα- 
τορρυρίων φράγκων είς τό δάνειον τοϋ Χουνδέρας εινε τοιαύτη, ώστε 
άπώλεσα καί τό πνεϋρά ρου καί τό θάρρος ρου. Δέν εΐραι πλέον ή 
αύτή γυνή. Σήρερον, ώς εινε τά πράγρατα, άγνοώ πόση pot ρένει περι
ουσία. Διά νά δώσω τάς όγδοήκοντα χιλιάδας λίρας ρετρητά ήναγκά- 
σθην νά δανεισθώ ώς γνωρίζεις καί έπ'ι τοϋ κνήρατος, τό όποιον ροι 
έδώρησεν ο κ. Φούλτων Περναρποϋκος . . . Έπήρα και σέ, άγαπητή ρου 
Κλεοπάτρα, είς τόν λαιρόν ρου- ζηριοϋσαι 300 χιλιάδας φράγκα, δσα 
ρέ τόσας τέχνας και κινδύνους τής ύπολήψεως ήρών συνελέξαρεν άπό 
τόσους ρνηστήρας . . . Κατηραρένοι οί νόροι τής χώρας ταύτης.

Κλεοπάτρα. Εύλογηρένοι θέλετε νά είπήτε, γλυκυτάτη ροι δού
κισσα. Τό σφάλρα είνε ολόκληρον ίδικόν ρας. Ήρ.εΐς ώφείλορεν άναγι- 
νώσκουσαι καθ’ έκάστην είς τόν τύπον τά τών διαζυγίων καί τών διαρ
ρήξεων τών άρραβώνων εγκαίρως νά άφήσωρεν τό έδαφος τοϋτο, πριν 
ράς ζητήσωσι τήν άπαιτουρένην έγγύησιν. Καί καλά, δπου εύρέθη ό κα
λός ούτος συγγενής σου Πανάγος κα'ι ράς έπρορήθευσε τάς εγγυήσεις· 
άλλως ήθέλορεν προσωποκρατηθή. Οί εύλογηρένοι ούτοι vopot προστα- 
τεύουσι καί έγγυώνται τήν περιουσίαν κα'ι τήν τιρήν τοϋ άνδρός και 
τής γυναικός. Είπέ ροι, δούκισσα, διήλθορεν τόσα κράτη, ένεπαίξαρεν 
τόσους άνδρας, άλλοι ράς ένέπαιξαν και σκληρώς ράς έκλεψαν ρεγάλα 
ποσά' διά τί ταϋτα; διότι οί χαλαροί, οί ακατάληπτοι, οί σοφιστικοί, 
οί άπαιτοϋντες πολυχρόνιον διάστηρα έφαρρογής νόροι τών κρατών τού
των τό έπέτρεπον. Έν Άγγλίφ δρως οί νόροι εινε άνδρικοί, θετικοί, 

καί άνδρικώς καί θετικώς τάχιστα έφαρροζόρενοι. Έκαστος άπό τής 
ρειρακιώδους ηλικίας του έννοεΐ κάλλιστα αύτούς καί άποφεύγει τούς 
σκοπέλους των. Ή ’Αγγλία έγεινε ρέγα "Εθνος, διότι δικάζει διά τής 
φανεράς άνακρίσεως κυρίως τήν ούσίαν. Τά έθνη τά δικάζοντα διά 
τών τύπων ού ρόνον διαφθείρονται, άλλά φατριάζουν καί άπόλλυν- 
ταε. Τά βαρβαρώτερα έθνη πολλάκις έχουσι τούς δικαιοτέρους νόρους, 
διότι βασίζονται έπί τής καθαράς ούσίας. Παρατηρήσατε, κυρία δούκισ
σα· ό Λυκούργος κατά τόν Πλάτωνα παρεδέχθη τούς αύστηροτέρους νό
ρους τοϋ Μίνωος, ό δέ κύριος Μοντάν προσθέτει δτι ρόνον οί νόροι τής 
Κρήτης και τής Λακεδαίρονος, ώς ούτοι τών ’Άγγλων, φροντίζουσι διά 
τήν άνατροφήν τών παίδων. Φρονείτε, κυρία δούκισσα, δτι ρέ τήν κρυ
πτήν ανάκρισιν, τήν όποιαν έχει ή ελληνική νοροθεσία, δύνασθέ ποτέ νά 
άνακαλύψητε το δίκαιον, τό άδικον, τήν άλήθειαν ; Θέτετε είς τήν διά- 
θεσιν ένός διεφθαρρένου πολλάκις καί φατριαστοϋ Είσαγγελέως και ενός 
καταχθονίου Άνακριτοΰ πάσαν τήν ενέργειαν, έγκαταλείπετε δέ τήν 
κοινήν γνώρην έν τφ σκότει. Έγκαταλείπετε τό άνώτατον τοϋτο δικα- 
στήριον, τό καλούρενον κοινή γνώρη, τό ρόνον δυνάρενον νά συνοράρη 
πρός άνακάλυψιν τής άληθείας, είς έντελή άγνοιαν, είς έντελή άπραξίαν. 
Ούτω καί ήρεϊς, κ. δούκισσα. Έάν άποδειχθή δτι οί άρραβώνες και τά 
προγαριαϊα δώρα ήσαν τακτικόν έπάγγελρα ήρών, ού ρόνον θά κατα- 
δικασθώρεν είς τήν πληρωρήν τών άπαιτουρένων, άλλά και θά φυλα- 
κισθώρεν, πρό πάντων δέ έγώ, ήτις ένήργουν ώς σύρβουλός σας. Εινε 
άδύνατον ή φανερά άνάκρισις νά ρή φέοη είς φως ολόκληρον τό παρελ
θόν ρας . . . Χθές τό έσπέρας δύο ώρας κατεγινόρην νά πείσω τόν κ. 
Φούλτωνα Περναρποϋκον, νά άποσυρθή τής δίκης δίδουσα ελπίδας γά
ρου είς αύτόν. Είνε άρείλι ιτος· ζητεί νά προηγηθή ό γάρος ή ράλλον συγ
χρόνως τφ γάρφ νά θέση είς τό όνορά σας ώς προγαριαίαν δωρεάν 100 
χιλιάδας λίρας, πληρώση δέ τοΰ ραρκησίου 'Ροδόλφου τήν άποζηρίω- 
σιν τών 20 χιλιάδων λιρών, τήν οποίαν ζητεί. Θέλει έπ’ίσης γραπτήν ύπό- 
σχεσιν νά ρείνητε έν Άρερική οκτώ έτη, πρ'ιν έπανίδητε τήν Εύρώπην.

Εύπραξία. Αύτη ήτο ή τελευταία του όριλία χθές τό έσπέρας ;... 
Πότε είνε ή δίκη ;

ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ. Μετά πέντε ήρέρας.
Εύπραξία. Έάν ό Πανάγος δέν φανή εντός τεσσάρων ήρερών, θά 

δεχθώ. Καλλίτερον νά τόν νυρφευθώ, καλλίτερον νά ύποστώ τον τοιοϋ- 
τον τετραποδισρόν, άγαπητή ρου Κλεοπάτρα, παρά νά θεατρισθώρεν. 
Άλλ’ όρκίζοραι είς τήν ψυχήν τής ρητρός ρου, δτι ποτέ δέν θά γείνω 
κτήνος σύζυγος κα'ι άς ρέ κάρη χίλια κορράτια. Έάν ρέ θέλη διά 
στολισρόν, διά κόσρηαά του, εδώ ειραΓ άς ρέ θέση έντός περιθωρίου 
καί ρέ περιφέρη είς δλην τήν Άρερικήν νά ρέ καραρώσουν . . . Σύ, 
άγαπητή ρου Κλεοπάτρα, βεβαίως πάντοτε θά ήσαι είς τό πλευρόν ρου.

ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ. Καί υπάρχει άρφιβολία, πουλάκι ρου ; (Την έναγκαλί- 
ζεται γελώσα καί τήν άσπάζεται.) Εισθε περίεργος υπαρςις, ωραία ρου 
δούκισσα. 'Οποία ισχυρά φύσις ! έκ τίνος φιλοσόφου τάς φλέβας 
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έπληρώθησαν αί ίδικαί σας, δπως ήσθε τόσον έχθρά τούγάμου ;
Εύπραξία. Ό ΙΙλάτων, ό ’Αριστοτέλης, ό ’Επίκουρος διέκρινον δύο 

εεοών ήδυπαθείας· μίαν τοϋ σώματος καί τών αισθήσεων, πλήρη περι
πετειών καί ταραχών, καί μίαν τής ψυχής, συνισταμένην έκ τής εσω
τερικής ήριών γαλήνης. Είμαι τής τελευταίας ταύτης ήδυπαθ-ιίας τέκνον. 
Ήδυπαθείας, πλήρους συνειδήσεως καί αρετής, νικήτριας τών παθών 
ήυ-ών. Έν ταύτη καί μόνη περιέχεται ή καθαρά όλβιότης, έφ*  ής πρέ
πει νά βασίζηται ή αρετή καί ανεξαρτησία τής πλούσιας ώς καί τής 
πτωχής γυναικός. Αισθάνομαι τοιαύτην μικροψυχίαν, οϊαν ουδέποτε 
άλλοτε έν τω βίφ μου . . . 80 χιλιάδων λιρών φοβεράν κλοπήν τοϋ 
αχρείου Φωσκόλου συγχρόνως . . . Έάν δέν ήσο εγγύς έμοϋ, βεβαίως 
ήθελον παραφρονήσει ή αύτοκτονήσει.

Κλεοπάτρα. Γενναιότης, δούκισσα . . . Έγώ έτι δέν απελπίζο
μαι ... Ή έλπίς εινε, ώς τήν ονομάζει ό ’Αριστοτέλης, τό δνειρόν τών 
έξύπνων. Ό δέ Βερούλαμ προσθέτει δτι ή έλπίς έπιμηκύνει τάς ημέ
ρας μας, ένισχύει τήν καρδίαν μας, τρέφει τό λογικόν μας καί δίδει 
λάμψιν είς τό πρόσωπον ημών, δπως φοβίζη τούς έχθρούς μας. Έλπίς 
λοιπόν, έλπίς δούκισσα, δπως άντιμετωπίσωμεν μετά γενναιότητας τούς 
έπικειμένους κινδύνους.

Εύπραξία. Έλθέ νά σέ φιλήσω, καλή μου Κλεοπάτρα . . . (Τήν 
άσπάζεται.) ’’Ανευ σοϋ ή μικροψυχία μου ήθελεν ευρει τό τέρμα της.

ΣΚΗΝΗ Ε'.

Παναγος Έντελείδης (έν τή βιβλιοθήκη του.)
Παναγος. ’Ολίγον έλειψε νά μή προφθάσω τήν δίκην ! Θαύμα πώς 

τόσον ταχέως διεπεραίωσα τήν ΰπόθεσιν έν Άθήναις· τούτο τό οφείλω 
πρός τόν ταγματάρχην Μπέρτον. Όποια άγρία καί βάρβαρος κατάστα- 
σις αυτή τής πατρίδας μου ; ! Όποια πάθη, οποία αμάθεια, οποία έν
στικτος κακεντρέχεια εις τούς συγχρόνους ημών ! Ουδέποτε αί Άθήναι, 
ουδέ έπϊ Δημητρίου τοϋ Πολιορκητοϋ ήσαν τόσον έξηχρειωμέναι, δσον 
σήμερον. Τίνες οί αίτιοι τής διαφθοράς ταύτης ; Εύρισκόμεθα εις χεί- 
ρονα φθονομοχθηρίαν ή έπϊ Άριστείδου. Δέν πρόκειται πλέον περί έξο- 
ρίας καί οστράκων, άλλά περί δολοφονιών, αύτοκτονιών καί περί μιάς 
μεγάλης ποικιλίας τών πόλεων καί τών χωρίων καί τών όρέων καί τών 
αγρών έννομοπραγοϋς ληστείας. Αιμοχαρής καί αναίσχυντος φιλοδοξία ! 
Ό άποφανατισθείς κομματισμός άπεδίωξε παν εύγενές αίσθημα έκ τής 
καρδίας τοϋ πολιτευομένου. "Εκαστος, ώς άλλος Καλλιγούλας, έπιθυμεΐ 
άπαντες οί αντίπαλοί του νά είχον μίαν κεφαλήν, δπως διά μιάς τήν 
αποκόψη. "Εκαστος, ώς άλλος Νέρων, δστις φονεύσας τήν μητέρα του, 
τήν σύζυγόν του καί πυρπολήσας τήν 'Ρώμην δπως έκριζώση παντελώς 
τήν αρετήν, ζητεί καί ούτος έπανάστασιν καί σφαγάς. διά νά διόρθωση 
τήν πολιτείαν. Κηρύττει, διασαλπίζει, φωνάζει δημοσίγ διά τήν γένι— 

κήν σφαγήν, άλλ’ εινε χαύνος καί άνανδρος, δπως ούτος άναδειχθή εις 
Αρμόδιος, είς Βρούτος. Αιμοχαρής καί αναίσχυντος φιλοδοξία ! Σήμε
ρον οί μάλλον διακεκριμένοι πολΐται ζηλεύουν τήν δόξαν τοϋ βδελυροϋ 
Ήροστράτου ή έκείνην τοϋ χαμερπεστέρου Καπρίνου Φουνδούλη, δστις 
δέν έπρόφθασε νά κρημνίση τούς φιλτάτους του Πάπαν Ίωάννην καί 
τον Αύτοκράτορα Σιγισμούνδον άπό τόν πύργον τής Κρεμώνης, δι’ ενός 
δέ πρωτοφανούς κακουργήματος άπαθανατίση το όνομά του. Τίνες διέ- 
φθειραν τόσον ταχέως τήν χώραν αύτήν ; Τοΰτο εινε τό μεγαλείτερον 
κατόρθωμα τού αϊώνος. "Αλλοτε έχρειάζοντο αιώνες καί δυναστεΐαι, 
δπως διαφθαρή μία χώρα. Σήμερον τούτο κατωρθώθη έν Έλλάδι έντός 
δλιγίστων έτών. Τίς πταίει ; Ποιος ο διαφθορεύς ; Άλλ’ όποιος λαμπρός 
ανδρικός χαρακτήρ ό τοϋ ταγματάρχου Μπέρτου ! Πρέπει νά ύπάρχωσι 
καί άλλοι πλεϊστοι πολύτιμοι δμοιοι άνδρες έν Έλλάδι, μή τολμώντες 
νά προβώσιν έν τοιαύτη μιξαιθρία κοινωνί^, έν ή <δέν υπάρχει διαφορά 
τοϋ έντιμου άπό τοϋ άτιμου, τής παιδείας από τήν άμάθειαν. Ώραία 
μέγαρα τά τών πλουσίων, άλλά ποιοι ούτοι ; πώς καί ποϋ έκαμον τά 
πλούτη των ; Γνωρίζω τούς περισσοτέρους τούτων. Γνωρίζω τό παρελ
θόν των. Εινε δμοιον τής Λαΐδος, τής 'Ροδόπης, τής Άκκας Λαυρεντίας, 
τής Φωστίνης, αΐτινες μετά ταϋτα ίδρυσαν ναούς μεγαλοπρεπείς, στοάς 
καί βωμούς, όπως έξαγνισθώσιν . . . Όποια ή ιστορία τοϋ δυστυχούς 
Κώτσου ; Ποτέ δέν θά λησμονήσω τάς πρώτας έντυπώσεις, ας διήγειρεν 
ή παρουσία μου εις Μενδρεσέ (γελά ύψηλοφώνως.) Ένόμιζεν δτι έγώ καί 
ή Εύπραξία όμού έσφετερίσθημεν τόν πλούτον του. Τά παθήματά του, 
τά μαρτύριά του, έξαγνίζουσι τόν δυστυχή Κώτσον έκ τών τόσων δει
νών, τά όποια διά τής τοκογλυφίας προύξένησεν εις τάς πτωχάς οικογέ
νειας. Ευτυχώς ό Κώτσος δέν εινε είς άμεσον κίνδυνον, μολονότι δεινώς 
πάσχει. Τόν παρηγόρησα, τοϋ έδωκα μεγάλας έλπίδας καί άρκετά χρή
ματα, δπως μή στερήται τίποτε. Καιρός νά ύπάγω νά ΐδω πρώτον τόν 
βουλευτήν Τζέϊμς καί έπειτα τήν Εύπραξίαν. Τίνι τρόπω θά διηγηθώ 
πρός αύτήν τά βάσανα τοϋ πατρός της ! Πρέπει ν’ άποφύγω τούτο 
πρό τής δίκης. Έν τούτοις ύπάρχει μία ευχάριστος ειδησις, δτι ή άγό- 
ρευσις τού κ. Τζέϊμς έν τή Βουλή τών Κοινοτήτων έφερε τοιαύτην ύπο- 
τίμησιν είς τό δάνειον τού Χουνδέρας, ώστε έξεκαθάοισα πλέον τών 80 
χιλιάδων λιρών κέρδος άφ’ δσα έπώλησα . . . Άς ίδωμεν έάν διά τού
των θά κατορθώσω νά μέ δεχθή μνηστήρά της.

ΣΚΗΝΗ ς'.

Εύπραξία, Δέσποινα Κλεοπάτρα καί Παναγος Έντελείδης.

Εύπραξία. Ήλθες, ήλθες τέλος πάντων, φίλτατε Πανάγό, (προσεγ
γίζει καϊ λαμβάνει άμφοτέρας τάς χεΓράς του.) ΜεΟαύριον θά ητο η κατη- 
ραμένη αύτη δίκη . . . Τουλάχιστον δέν μ’ έστελλες έν καί μόνον τηλε
γράφημα δτι άφίχθης σώος καϊ αβλαβής είς τάς Αθήνας ;
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ΠΑΝΑΓΟΣ. Πώς, κυρία δούκισσα ; Σάς έπεμψα τέσσαρα τηλεγραφή
ματα οχι εν, και τά τέσσαρα συμβολικά, ώς έμείναμεν σύμφωνοι. Σάς 
ανήγγειλα την αφιξίν μου, τήν υγείαν τού πατρός σας, πώς εύρίσκονται 
τα πράγματα, καί πότε θετικώς έπέστρεφον εις Λονδϊνον.

Ευπραεια. Δεν ελάβομεν ούτε έν, καί ώς έκ τούτου τόσον έπτοή- 
Οην και εστενοχωρήθην, ώστε σήμερον τό πρωί άπεφάσισα αντί νά ύπο- 
στω τα μαρτυρία τής δίκης αύτής νά ΰπανδρευθώ τόν ’Αμερικανόν κ 
Φουλτωνα Περναμποϋκον, δστις θέτει 100 χιλιάδας λίρας είς τό όνομά 
μου^ως προγαμιαίαν προίκα, πληρώνει τάς απαιτήσεις τού ααρκησίου 
Ροοολφου, καθώς και τάς 300 χιλιάδας φράγκα τής ζημίας τής δεσποί- 

νης Κλεοπάτρας ...
„ ΠαναγΟΣ (λίαν τεταραγμένος ) Άπεφασίσατε νά νυμφευθήτε ; Τό 
σιεκοινωσατε προν τον ευτυχή ’Αμερικανόν ;

Ευπραεια. Πρό μικρού μάς έγκατέλειψε πλήρης χαράς. Υπάγει εις 
τούς δικηγόρους του,νά συντάξωσι τά προικοσύμφωνα καί ζητήση ανα
βολήν ή μάλλον δήλωσή ότι παραΐτεϊται τής δίκης.

ΠαναγΟΣ (καθ’ έαυτόν.) Κεραυνός έπί κεραυνού. Λούομαι έκ φλογών 
και πυρος καί όμως είμαι πάγος. Απωλέσθησαν διά παντός αί έλπίοες 
μου. * Αν ζητησω να την εμ.ποοισω, τότε εινε οπού θα πραγματοποιήση 
την απόφασίν της· τοιούτος εινε ό χαρακτήρ της.

(Εισέρχεται υπηρέτης οδηγών τηλεγραφητήν κομίζοντα τά τέσσαρα τηλεγρα
φήματα επί αργυρού δίσκου καί λέγοντα.)

Υπηρέτης. Δούκισσα, ό τηλεγραφητής έπιθυμεΐ νά σάς όμιλήση.
Ευπραεια. Τί επιθυμείτε, κ. τηλεγραφητά ; (άναγινώσκει τά τηλε

γραφήματα.)
ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΤΗΣ. Ελάβομεν σήμερον τά τέσσαρα ταύτα τηλεγρα

φήματα, τά όποια βλέπετε δτι είνε δεκατεσσάρων, δέκα, καί πέντε ήμε
ρων. Ό κ.^διευθυντής μ’ έπεφόρτισε νά σάς διακοινώσω, δτι, άμα'τά 
ελάβομεν,, έτηλεγράφησεν είς ’Αθήνας, δπως πληροφορηθή περί τής βρα- 
ούτητος αύτών ή δέ άπάντησις ήτο δτι είχον παραπέσει ένεκα τού συμ
βολικού των.

Ευπραεια. Εύχαριστώ τόν κ. Διευθυντήν άλλ’ή βραδύτης αύτη ίσως 
γ=ινη αιτία πολλών δεινών εις έμέ. (Ό τηλεγραφητής αναχωρεί μετά τοϋ 
ύπηρέτου.) ’Εάν είχον, κ. καθηγητά, έν μόνον τών τηλεγραφημάτων αύ
τών, ποτέ δέν ήθελον δώσει τήν συγκατάθεσίν μου είς τόν γάμον (πε
ριπίπτει είς νευρικήν κατάστασιν.) Τί λέγεις, Πανάγο ... ; Λοιπόν ό πατήρ 
μου εινε έκτος κινούνου ; . . . Τί λέγεις Πανάγο, διά τόν γάμον μου ;

ΠαναγΟΣ. Κατ’ έμέ, κυρία δούκισσα, δέν ήδύνασθε νά λάβητε άγιω- 
τέραν απόφασίν παρά νά νυμφευθήτε τόν Κροΐσον τούτον τής ’Αμερι
κής. Εδώκατε τόν λόγον σας ; οφείλετε νά τόν διατηρήσητε. Ό μόνος, 
οστις θά λυπηθή πολύ διά τήν ματαίωσιν τής δίκης, είνε ό νομοδιδά
σκαλος Τζέιμς, τόν όποιον είδον πρό ολίγων λεπτών.

Ευπραεια. Διά τί θά λυπηθή ; Έγώ θά τόν πληρώσω πάντοτε 
γενναίως.

ΠαναγΟΣ. Δέν είνε διά τήν πληρωμήν . . . Φαίνεται, συνεβουλεύθη 
τόν αρχιδικαστήν, δστις θά οικάση μετά τών ένορκων. Ο κ. Τζέιμς λέ
γει δτι ή δίκη δέν θά διαρκέση ούδέ 10 λεπτά, θά τελείωση δε μ- 
τόν θρίαμβόν σας. Θά άρθώσιν αί εγγυήσεις καί αύθημερόν θα δυνηθήτε 
ν’ άναχωρήσητε άπό τήν ’Αγγλίαν. Ο κ Τζέιμς μοι είπε προσέτι δτι 
ένήργησεν είς χεϊράς τών κυρίων 'Ρόβινσων και Φλεμιν, οιαχειριστας 
τού δανείου τού Χουνδέρας, κατασχέσεις, δι’ών έξασφαλίζετε τουλάχιστον 
έβδομήκοντα χιλιάδας λίρας άπό τάς όγδοήκοντα, τάς οποίας εοωκατε, 
καθώς καί ολόκληρον τής δεσποίνης Κλεοπάτρας τό μερίδιον. Κατ αυ
τόν τόν τρόπον, δούκισσα, μέ τάς έκατόν χιλιάδας λίρας, τάς οποίας 
ό ’Αμερικανός σάς δίδει προγαμιαίαν δωρεάν, γίνεσθε μια τών πλου- 
σιωτέρων γυναικών . . . Έλησμόνησα νά προσθέσω δτι ο κ. Τζείμς μοί 
είπεν δτι ούδεμίαν εχετε νά έπιστρέψητε τών προγαμιαίων δωρεων, οι 
άς σάς έγκαλουσιν.

Ευπραεια. Καλέ, τί μοι λέγεις Πανάγο; ! Σφζω έβδομήκοντα χι
λιάδας λίρας τής περιουσίας μου, ούδεμίαν πληρώνω άποζημιωσιν και 
έτρελλάθην νά ΰπανδρευθώ οίονδήποτε άνδρα ; ('Ρίπτεται εις τάς άγχαλας 
τής Κλεοπάτρας άσπαζομένη αύτήν). Ακούεις, Κλεοπάτρα , 1 ρέξε νά δια 
λύσης τά συμβόλαια . . . Είπέ του πώς μετενόησα . . . Δεν εχω σκο
πόν νά ένταφιασθώ είς Περναμποϋκον ... Ας μάς δικάσουν και^ο,τι 
άποφασίσουν οί ένορκοι . . . Τρέξε, περιπόθητος μοι Κλεοπάτρα όπως 
μή έξοδευθή ό άνθρωπος καί είς χαρτόσημα . . . Μά που ήκουσθη τα 
τηλεγραφήματα τής Ελλάδος νά θέλουν 14 ήμέρας νά φθασουν, οηλα- 
δή τρεις φοράς βραούτερον άφ’ δ,τι αί έπιστολαί τού ταχυδρομείου . . . 
Δέν θά έκαμε μεγάλην πρόοδον ή Πατρίς, Πανάγό μου, αν, εις τηλε
γραφητής σκοπίμως ή άσκόπως κατακρατή τά τηλεγραφήματα των 
ιδιωτών. , ,

ΠαναγΟΣ. Κυρία όού-Λίσσα, πριν “λάβητε τήν περί οιαλυσεως γάμου 
άπόφασίν σας, προσκαλέσατε τον νομοοιοασκαλον σας κ. Τ-,έίμς, όπως 
άκροασθήτε καί έκ τού στόματός του τα δσα σάς ειπον. , _

Ευπραεια. Τά ήκουσα άπό τά χείλη σου, Πανάγο μου, και τούτο 
μοι άρκεΐ . . . Καλλίτερον πιστεύω σέ παρά οεκαπεντε Τζείμς . · 
Τρέχα, Κλεοπάτρα μου πρός τόν Περναμποϋκον . . . ’□,*  πόσον είμαι 
εύδαίμων διαφυγούσα τόν γάμον . . . Συ, Πανάγο μου, έρχεσαι παν 
τότε τήν έσχάτην στιγμήν, ώς τό άπό τούς ουρανούς διορισθέν οαιμονιον 
νά μέ φρουρής. , - θ'

Παναγος (καθ’ έαυτόν.) Παρήλθεν ή κρίσις’ ας ιοωμεν τώρα τις θα 
έξοβελίση έκ τής φαντασίας της δτι ό γάμος είνε κτηνωδία. (Προς τήν 
δούχισσαν ) Έν πάση περιπτώσει είνε άνάγκη νά έπισκεφθήτε τον κ. 
Τζέιμς, δπως σάς όδηγήση τίνι τρόπω θά γνωστοποιησητε εις τον κ. 
Περναμποϋκον δτι δέν εννοείτε νά τον νυμφ-υθήτε. „

Ευπραεια. Έχεις δίκαιον, Πανάγο. Υπάγω να ετοιμασθω όπως 
κα'ι οί τρεις μεταβώμεν είς τού νομοδιδασκάλου κ. Τζέιμς. (’Αναχωρεί.)
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ΣΚΗΝΗ Α’.

Αίθουσα τοϋ δικαστηρίου Queen’s Bench Division (τμήμα τοϋ εδωλίου τής 
βασιλίσσης). Είς τά δεξιά φαίνεται τό ΘεωρεΓον, έφ’ ού κάθηνται είς δύο σειράς 
άνά εξ οί δώδεκα ένορκοι, συγκροτοΰντες τό ειδικόν όρκωτικόν δικαστήριον 
(Special jury.)—Έπί επιπέδου τούλά/ισνον ενός μέτρου άνωθι τής κονίστρας 
είνε δ άμβων τοΰ δικαστοϋ, τοΰ μετά τόν όρκον δικάζοντος. — ’Αριστερά 
τοΰ δικαστοϋ είνε μικρόν θεωρεΓον, έφ’ ού ανέρχεται δ εναγόμενος, δ ενάγων 
καί οί μάρτυρες, δσάκις έξετάζωνται, άνακρίνωνται ή καί άντεξετάζωνται.— 
Κάτωθι τοΰ ικριώματος τοΰ δικαστοϋ κάθηται δ γραμματεύς τοΰ δικαστη
ρίου καί δ γραμματεύς τοΰ αστυνομικού δημοτικού παρέδρου (Sheriff) κα
θώς καί διάφοροι ύπάλληλοι καί κλητήρες. — ’Απέναντι τοΰ δικαστοϋ εινε ή 
πρώτη θράνος (μπάγκα) τών νομοδιδασκάλων (Queen’s Counsels). “Οπισθεν 
αύτών έτέρα θράνος, έφ’ ής κάθηνται οί νεώτεροι νομοίστορες (juniors), δπως 
βοηθήσωσι τούς νομοδιδασκάλους, καθώς καί οί νομοδίφαι (barristers). Ούτοι 
δύνανται εν απουσία τών νομοδιδασκάλων καί έν καιρώ ανάγκη νά δμιλή- 
σωσι καί αγορεύσωσι. Πάντες ούτοι άπό τοΰ δικαστοϋ φέρουσι φενάκας 
καί μελαίνας τηβέννους. Έκ τής κατασκευής τής φενάκης καί τής τηβέννου 
διακρίνεται δ βαθμός των. “Οπισθεν τούτων έρχονται οί δικηγόροι, οί συνή
γοροι καί οί δικολάβοι, δηλαδή οί ποοετοιμάζοντες τάς προτάσεις καί τά 
έγγραφα τής δίκης καθώς καί τάς έρωτήσεις τών μαρτύρων. Ούτοι δέν φέρου- 
σιν ούτε φενάκην ούτε τήβεννον ούτε διακριτικά σηυ,εΓα, ούτε δύνανται ν’ άγο- 
ρεύσωσιν. “Οπισθεν τούτων έρχονται άμφιθεατρικώς τά καθίσματα τών μαρ
τύρων καί τά τοΰ κοινοΰ Έπί τοΰ έπιπέδου τοΰ δικαστοϋ καί όπισθεν αύτοϋ 
ύπάοχουσι καθίσματα διά τά έξοχα καϊ ύψηλά ύποκείμενα, τά δποΓα πα- 
ρευρίσκονται εν τή δίκη. Διά τήν δούκισσαν Νοταρά καί τήν δέσποιναν 
Κλεοπάτραν ειχον δύο έδρας παρά τούς νομοδιδασκάλους. Ή δούκισσα Νο
ταρά είνε ένδεδυμένη έσθήτα έκ μέλανος κατηφέ μέχρι λαιμοΰ κομβωμένην, 
επερραμένην δε διά πολυτίμων λευκών τριχάπτων φέρει πολύτιμα ψέλια καί 
άλυσιν χρυσήν περί τόν τράχηλον, έξ ής κρέμαται μέγας χρυσούς σταυρός. 
Φαίνεται δειλή, άεριζομένη άκαταπαύστως διά τοΰ ριπιδίου της, όσφραινο- 
μένη φιαλίδιον περιέχον αγγλικόν άλας. Ή δέσποινα Κλεοπάτρα φορεΓ έπ’ίσης 
μέλανα άπό μουαρέ-άντΐκ πολύ κοσικίως. "Ολων οί οφθαλμοί είνε προσηλω
μένοι έπί τής δουκίσσης. Ό κ. Φούλτων Περναμποϋκος καί δ νεαρός μαρ- 
κήσιος 'Ροδόλφος Βράδβολη κάθηνται έγγύς τοΰ νομοδιδασκάλου των κ. 
Μπουρλομπρούξ. Ό δέ Πανάγος Έντελείδης όπισθεν τοΰ κ. Τζέίμς. — Ό αρχι
δικαστής Λόρδος G . . . είνε εύρωστος τό σώμα, ροδόχρους τό πρόσωπον, μέ 
κρεμαστά παχέα ύπολαίμια, έχει τό πρόσωπον άτριχον έντελώς κεκαλυμ- 
μένον διά σοβαράς έκφράσεως. Ή μεγαλειτέρα σιγή καί κοσμιότης βασιλεύει 
έν τώ δικαστηρίω. Ό νομοδιδάσκαλος Μπουρλομπρούξ έγείρεται καί άρχεται 
τής άγορεύσεως ώς έξής :

Μπουρλομπρούξ. Μυλόρδε καί υμείς ντζέντλεμαν ένορκοι. Ή πα
ρούσα δίκη εινε μία ού μόνον τών παραδοξοτέρων, έξ ών ποτέ ένεφα- 
νίσθησαν ένώπιον τών δικαστηρίων τής Αγγλίας, άλλά κα'ι μία τών 
σκανδαλωδεστέρων, ώς Θέλω σάς αποδείξει συντόμως. Ή έναγομένη εινε 
ή χάρις της δούκισσα Ευγενία Νοταρά τοϋ Βυζαντίου, απόγονος τοΰ 
μεγάλου δουκός καί στρατηγού Λουκά Νοταρά. Κατά πόσον τούτο εινε 
άληθές, ή άνάκρισις θά τό άποδείξη. Δέν ήδυνήθην εις ούδεμίαν ιστορίαν 

τού βυζαντινού κράτους ν’ άποκαλύψω ποιον τών μελών τής ένδοξου 
αύτής οικογένειας τής βυζαντινής Αύτοκρατορίας διεξέφυγε τόν θάνατον 
μετά τήν άλωσιν τής Κωνσταντινουπόλεως καί είς τί μέρος άποκατε- 
στάθη· διότι, καθ’ δσον γνωρίζω, ό σκληρός πορθητής Μωάμεθ ό Β' 
κατέσφαξεν άπαντα τά μέλη τής δουκικής οικογένειας Νοταρα.

ΔίΚΑΣΤΗΣ. (Μετά πολλοΰ φλέγματος καί άπαθείας.) Συνάδελφε Μπουρ
λομπρούξ, δέν δικάζομεν τήν καταγωγήν τής δουκίσσης· πρόκειται περί 
διαρρήξεως άρραβώνος.

Μπουρλομπρούξ. Άλλά, Μυλόρδε, άν άποδείξω δτι ή κυρία αύτη 
δέν δύναται νά παρουσιάση τίτλους εύγενείας, δι’ οδς ό πελάτης μου 
κυρίως ήθέλησε νά συνάψη τόν γάμον τούτον . . .

Δικαστής. Συνάδελφε Μπουρλομπρούξ, ούτε έγώ, ούτε οί ένορκοι 
ήλθομεν ενταύθα νά έξετάσοιμεν τίτλους, ούτε τούς κλάδους καί τά 
φύλλα τού δένδρου τής γενναιολογίας τών δουκών Νοταρά, άνερχομέ- 
νης ίσως αιώνας πρό τής πορθήσεως τής Κωνσταντινουπόλεως. Έν ’Αγ
γλία: έχομεν χιλιάδας οικογενειών, φερουσών πρό αιώνων τά σήματα με
γάλων ονομάτων τής αγγλικής ιστορίας άπό τής έποχής καί πριν τού 
Γουλιέλμου τού Κατακτητού, παραληφθέντα άπό πατρός είς υιόν. Ού- 
τοι είνε οί Έσκουαρδίδες μας. “Εχομεν καί τά ονόματα καί τους τί
τλους τών Ουγενότων καί άλλων διαφυγόντων τήν σφαγήν τού αγίου 
Βαρθολομαίου έν Γαλλία. Δύνασθε σήμερον ένώπιον ενός δικαστηρίου νά 
άπαιτήσητε αί οίκογένειαι αύται, παραδεδεγμένα!, ώς είνε, παρά τής κοι
νωνίας, νά σάς παρουσιάσουν τούς τίτλους καί τά έγγραφά των ; Ούτω 
άκολουθεΐ είς δλα τά έθνη. Περιορίσθητε, παρακαλώ, άποκλειστικώς είς 
τήν ούσίαν τής ύποθέσεως, ήτις είνε ή τού άρραβώνος ή τής διαρρήξεως 
τού άρβαβώνος.

Μπουρλομπρούξ (δυσηρεστημένος.) Πολύ καλά, Μυλόρδε, άφ’ ού ή 
Λορδότης 'Υμών επιθυμεί νά δώση τοιαύτην διεύθυνσιν είς τήν δίκην.

Δικαστής. Συνάδελφε Μπρουρλομπρούξ, έγώ δέν δίδω τήν διεύθυν- 
σιν, άλλ’ ό νόμος . . .

ΤζΕΪΜΣ (όρθοΰται διακόπτων τόν Μπουρλομπρούξ καί λέγει.) Ζητώ συγ
γνώμην, Μυλόρδε καί τζέντλεμαν ένορκοι. Άλλ’ ή δίκη αύτη δέν δύ
ναται νά λάβη χώραν έν Άγγλίφ. Ούδέν έχομεν ήμεΐς δικαίωμα νά τήν 
δικάσωμεν. “Ισως ώφειλον πρό τού σοφού συναδέλφου μου κ. Μπουρλομ
προύξ νά προτάξω τούς λόγους, δΓ ούς δέν δύναται νά λάβη χώραν ή 
δίκη. Άλλά δέν έπραξα τούτο, δπως πληροφορηθώ ποιαν οδόν ό σοφός 
συνάδελφός μου έμελλε νά λάβη είς τήν καθ’ ήμών έπίθεσίν του. Νύν, 
δτε καθαρώς βλέπω δτι έλαβε τήν ζίκ-ζάκ τήν περιπλοκωτέραν καί μι- 
κροτέραν, ήτις δωρεάν θά κατεβύθιζε το δικαστήριον τούτο είς πολυή
μερον καί πολυδάπανον δίκην, άνευ ούδενός έτέρου σκοπού παρά νά εύ- 
φράνη τόν άποδοκιμασθέντα έραστήν κ. Περναμπούκον διά τινων δροσε
ρών ρανίδων φιλέκδικου, ποτίση δέ σκοπίμως μέ τινα πικρά ποτήρια 
τήν ένάρετον καί άκακον αύτήν υψηλήν κυρίαν, έξ δσων ό Αμερικανός 
Κροΐσος μέχρις ώρας τήν έπότισε διά τού κακώς έννοουμένου χρυσού του,
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οφείλω νά κηρύξω τδ δικαστήριον τοΰτο αναρμόδιον διά τήν δίκην ταύ- 
την. Ό άρραβών, έάν ποτέ έγένετο άρραβών, έάν ύπήρξεν άρραβών, δπερ 
άναντιρ^ήτως άβέβαιον, ό άρραβών— λέγομεν—έγένετο μεταξύ μιάς 
Έλληνίδος καί ένας ’Αμερικανού έν Γαλλίγ, ώς άποδεικνύεται έκ τών 
εις χεΐράς μου έπιστολών τοΰ κ. Περναμπούκου πράο τήν Δούκισσαν. 
Έγένετο μακράν τής ’Αγγλίας, εις ξένην χώραν, έν ή κα'ι μόνη πρέπει 
νά δικασθή. Έάν ό ’Αμερικανός Κροϊσος διά πλουσίων δωρημάτων 
καί χαρισμάτων έξαγοράζων τους πάντας, πληρώνων τους σιδηροδρό
μους τ’ ατμόπλοια, τούς θεράποντας, τά ξενοδοχεία, καί ύφιστάμε- 
νος πάσας τάς δαπάνας ένδς ταξειδίου είτε χάριν αμερικανικής σπατά
λης κα'ι έπιδείξεως τόσον χαρακτηριστικής πρός τούς πολυταλάντους 
έξαδέλφους ημών τούς είς τάς απέναντι δχθας τοΰ ’Ατλαντικού, είτε, 
δπερ βεβαιότερον, διατρέφων όπισθοβουλίαν, δπως εξαπάτηση καί πα- 
γιδεύση καί άναγκάση δι’ απειλών θεατρισμού έκείνην, ήτις ούδέν αί
σθημα τρέφει έν τή καρδίμ της δι’ αύτόν, νά τον νυμφευθή — έάν—λέγω 
—ούτω τήν έδελέασε καί έφερεν αύτήν έν Άγγλίγ διά τήν δίκην ταύ- 
την, έάν—λέγω — διά τοΰ πλούτου του έδελέασεν αύτήν καί τήν έφε
ρεν έν ταίς ακταΐς ημών (ύψών τήν φωνήν), δπως διά μιάς πολύκροτου 
δίκης καί δι’ ενός ενδόξου ονόματος τής δουκίσσης δοξάση τδ ίδικόν του, 
έμπορικώς δέ ώφεληθή, δέν εινε τδ φιλελεύθερον ’Αγγλικόν "Εθνος ούτε 
ή γνωστώς φιλόξενος γή ημών, ήτις θά γείνη χαμερπές δργανον τοΰ 
Κροίσου τούτου τής Μεσημβρινής ’Αμερικής. ’Αλλά δέν εινε τοΰτο μό
νον, ύπέρδικος Νέμεσις ! Ό κ. Φούλτων Περναμπούκος εινε ένοχος 
μιάς καταχθονίου συνωμοσίας, ζημιούσης τήν εύγενή αύτήν κυρίαν τδ 
φοβερόν ποσδν 80 χιλιάδων λιρών στερλινών, ζημιούσης δώδεκα χιλιά
δας λιρών τήν δέσποιναν Κλεοπάτραν, πρώτην κυρίαν τής αύλής της. 
Πας έτερος είς τήν θέσιν τοΰ εκατομμυριούχου κ. Περναμπούκου ώφειλε 
ν’ άποφύγη τήν τοιαύτην σκανδαλώδη διαδικασίαν, καί απορώ πώς ό σο
φός φίλος μου νομοδιδάσκαλος Μπουρλομπρούξ τόσον έξηπατήθη παρά 
τοΰ ’Αμερικανού Κροίσου, δπως μή διΐδη τήν αλήθειαν. Τί νομίζετε, 
νζέντλεμαν ένορκοι ; δέν λέγω συνωμοσίαν άλλά συνεταιρισμόν. Συνε- 
νοήθη έν Γαλλίγ μετά τού μαρκησίου ‘Ροδόλφου Βράδβολη καί μέ τόν 
ψευτο-πρέσβυν καί ψευτο-δούκα Φώσκολον, δπως άφ’ ένδς καί οί τρεις 
τήν έναγάγωσίν ό είς μετά τόν άλλον έν Άγγλίμ διά διαρρήξεις δή
θεν άρ£>αβώνος, άφ’ ετέρου δι’ ύπολόξου τρόπου τήν ληστεύσωσι διά τοΰ 
περιοοήτου τούτου οανειου τού Χουνδέρας τδ μέγα ποσόν τών 80 χι
λιάδων λιρών, οπερ ανέφερον, διότι οί έτεροι δύο παν έτερον έσκέπτοντο 
ή περί γάμου. ‘Ο μέν Φώσκολος έδραπέτευσε καί άγνωστος σήμερον ή 
διαμονή του. Ό δέ νεαρός μαρκήσιος ‘Ροδόλφος Βράδβολη, ώς γνωστόν, 
καί εις Παρισίους καί ένταύθα κυλιέται μέ τάς εταίρας έν κραιπάλη 
καί λαγνίγ έντδς τών κακοηθεστέρων διασκεδαστηρίων καί χαμαιτυπείων 
τών δύο πρωτευουσών. Τούτων πάντων δολορ^αφηθέντων έν Παρισίοις 
παρά τής τριπράτου αύτής τριανδρίας, έρχεται νύν αυτή έν Λονδίνφ, 
άφ’ ού γνωρίζη καλώς έτι έν Γαλλίγ δέν δύναται νά δικάση τοιαύτην

ΙΩΣΗΦ ΛΙΑΠΗΣ
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δίκην, όπως εξαπάτηση τήν Βρεττανικήν δικαιοσύνην. "Απασαι αί έπΐ- 
στολαί της δουκίσσης πρόν τον Περναμποϋκον, τον Λόρδον 'Ροδόλφον 
Βράδβολη καί τόν Φώσκολον εινε γεγραμμέναι έν Παρισίοις, είς τά έν 
Παρισίοις ξενοδοχεία τών τριών τούτων μνηστήρων. Ενοχοποιητικά! ή 
ου, αί έπιστολα'ι αύται τής δουκίσσης πρός τόν ’Αμερικανόν Κροϊσον, 
οποίαν σχέσιν έχουσι πρός τά δικαστήρια τής ’Αγγλίας, άφ’ ού ούτε ή 
δούκισσα ούτε ό κ. Περναμποϋκος εινε υπήκοοι ’’Αγγλοι; Λοιπόν άπαν- 
τες οί κάτοικοι τής γής οί έχοντες οίουδήποτε βαθμού διαφοράς είς ξέ- 
νας χώρας πρέπει νά έρχωνται είς ημάς νά τάς δικάζωμεν ; Πρέπει 
άμα διαφερόμενοι τών άλλων άκρων τής γής συναπαντηθώσιν έπί τοϋ 
έδάφους ημών, ό ισχυρότερος νά έκφοβίζη διά τοϋ νόμου μας τόν έτε
ρον ; Τοϋτο ονομάζεται έκβιασμός πρός απολαβήν χρημάτων. Ούαί είς 
τό φιλελεύθερον έδαφος τής ’Αγγλίας, άν ήθελε κάμει τοιαύτην αρχήν. 
Ύπάρχουσι καί τινες έπιστολαί τής δουκίσσης έκ Λονδίνου γεγραμμέ- 
ναι πρός τόν κ. Περναμποϋκον καί τόν μαρκήσιον 'Ροδόλφον Βράδβο
λη, άλλ’ αύται ακριβώς άποδεικνύουσιν οτι ή άθφα και άκακος νέα έν- 
νοήσασα τά καταχθόνια σχέδιά των έζήτει ν’ άποσπασθή άπ*  αύτών, 
δτι δέ ούτοι διά δώρων μεγάλης αξίας ούδέν έτερον έσκέπτοντο ή νά 
διαφθείρωσι τήν άρετήν της και σφετερισθώσι τόν πλούτον της. ’Αδια
φορώ διά τά πλούτη τοϋ κ. Φούλτωνος. Δέν εινε οί έχοντες τά μεγάλα 
πλούτη οί έναρετώτεοοι τοϋ κόσμου άνθρωποι, δέν είνε καί οί έσχατοι 
κερδοσκόποι έπί τών προικών τών γυναικών. Καί άπόδειξις δτι ό ’Αμε
ρικανός κερδοσκόπος, δπως κερδήση τήν έκατομμυριοϋχον δούκισσαν, χθές 
άκόμη άπεφάσισε νά προσφέρη διά συμβολαίου πρός αύτήν εκατόν χι
λιάδας λιρών στερλινών, νά παραιτηθή έκ τής δίκης ταύτης, πληρώση 
τάς ζημίας τής δεσποίνης Κλεοπάτρας είς τό δάνειον Χουνδέρας καί 
άναδεχθή νά έξοφλήση τοϋ μαρκησίου 'Ροδόλφου Βράδβολη τάς άπαιτή- 
σεις. Έπαναλαμβάνων, Μυλόρδε καί τζέντλεμαν ένορκοι, τό άναρμόδιον 
τοϋ δικαστηρίου ήμών διά τήν δίκην ταύτην, οφείλω νά προσθέσω ολί- 
γας λέξεις ύπέρ τής νεαράς δουκίσσης, ήν ό κ. Περναμποϋκος σήμερον 
δωρεάν σύρει ένώπιον τής Ευρώπης δλης ώς άναξίαν τοϋ λόγου της καί 
σφετεριστήν προγαμιαίων προικών. Ή νεαρά δούκισσα, πασίγνωστον, 
έχει μεγάλην άποστροφήν είς τόν γάμον. Άπαντες οί άνθρωποι άνδρες 
καί γυναίκες, δέν έχουσι τάς αύτάς κλίσεις, τάς αύτάς ιδέας καί τήν 
αύτήν ιδιοσυγκρασίαν περί γάμου. Πλεϊστοι δέν βλέπουσι τήν ώραν νά 
θέσωσι τόν τράχηλον αύτών είς τόν ρυμόν τοϋ γάμου. ’Άλλοι μέχρι βα- 
θυτάτου γήρατος άναβάλλουσι τήν άπόφασίν των. 'Υπάρχουσι δέ ίδιο- 
συγκρασίαι και πνεύματα υψηλών ίδεών μή έχοντα καν καιρόν νά σκε- 
φθώσι περί γάμου. Μυλόρδε καί τζέντλεμαν ένορκοι, φρονώ περιττά τά 
περιπλέον, έξαιτοϋμαι τό άπορριπτέον τής δίκης, τήν άρσιν τών έγγυή- 
σεων καί τήν πληρωμήν τών δικαστικών δαπανών.

ΜπΟΥΡΛΟΜΠΡΟΥΞ. Μυλόρδε καί τζέντλεμαν ένορκοι (παραιτούμαι τής 
δίκης). Ήγνόουν δσα ό σοφός συνάδελφός μου παρουσίασεν ενώπιον τοϋ 
δικαστηρίου.

Ιωαννου Αρςενη «ΠΟΙΚΙΛΗ ΣΤΟΑ» 20-α’.
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ΔΙΚΑΣΤΗΣ. (Μετά γαλήνης, βραδύτητας χαί διαπρεπείας.) Τό δικαστήριον 
εινε αναρμόδιον νά δικάση. Άμφότεραι αί κατασχέσεις αίρονται. Ή 
δούκισσα Ευγενία Νοταρα τοϋ Βυζαντίου εινε έλευθέρα τών κινήσεων 
της. 'Άπασαι αί δαπάναι πληρώνονται παρά τοϋ ένάγοντος. Γραμματεϋ, 
ανάγγειλον τήν έπομένην δίκην.

(Πάντες α\ευ θορύβου χαί μετά σιγής εξέρχονται, διότι δ τολμών νά έπιδοχι- 
μάση τούς λόγους τοϋ διχαστοϋ καταδικάζεται διά Contempt of Court περιφρό- 
νησιν τοϋ δικαστηρίου. Ό δικαστής μένει άκίνητος καί σοβαρός ώς μούμια. Ό 
κ. Τζέϊμς προσφέρει τόν βραχίονα του πρός τήν δούκισσαν > 
έκτος τοΰ δικαστηρίου εις τνν άμαξαν της. Ή δούκισσα ποιεί- βαθεΐαν ρεβερέν- 
τσαν πρός τόν δικαστήν. Ό δικαστής σοβαρός μόλις καταδέχεται νά κίνηση τήν 

- -------------------- ~ «Λ π . «Λ , .

τον βραχίονα του πρός τήν δούκισσαν και τήν δδηγεϊ 
. Ή δούκισσα ποιεί- βαθεΐαν ρεβερέν- 

ι · I _ - -------- Λ.------ -------  I- -.1 ’ Ί *
κεφαλήν ώς σημεϊδν άντιχαιρετισμοΰ. Ό Πανάγος δίδει τόν βοαχίονά του εις 
τήν δέσποιναν Κλεοπάτραν καί λέγει εις αυτήν χαμηλοφώνως).

Παναγος. Εινε ανάγκη νά σάς ΐδω διά τινα λεπτά πριν ιδω τήν 
δούκισσαν.

ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ. Σάς περιμένω είς τά δωμάτιά μου μετά μίαν ώραν 
ακριβώς.

ΣΚΗΝΗ Β'.

Παναγος καί Εύπραξία.
(Έντή βιβλιοθήκη τοΰ Πανάγου. Εισέρχεται ή Εύπραξία, άποκαλύπτετα: καί 

ρίπτει τό έπανωφόριόν της έπϊ τοΰ άνακλίντρου, εΐτα δέ λέγει).

Ετπραξια. Έφρόνουν, καθηγητά μου, δτι ήθέλετε έλθει μετά τοΰ κ. 
Τζέϊμς νά προγευματίσητε μεθ’ ημών. Μόλις είσήλθομεν έν τή άμάξη 
μας καί άμφότεροι έγείνατε άφαντοι πρίν μάς οώσητε τήν ευκαιρίαν 
νά σάς εύχαριστήσωμεν καί προσκαλέσωμεν.

Παναγος. Διότι άμφότεροι είχομεν νά έπιστρέψωμεν, ΐνα πραγμα- 
τοποιήσωμεν αυθημερόν τήν άπόφασιν τοϋ δικαστηρίου καί τήν άρσιν 
τών κατασχέσεων, διότι όκ. Φούλτων, καθ’ού έκερδήσαμεν τήν κατά 
κράτος νίκην, έχει τό δικαίωμα τής έφέσεως. Δύναται νά έγείρη νομι
κόν ζήτημα. Τό δέ Άνώτατον Δικαστήριον πιθανόν νά διατάξη τήν 
έπανάληψιν τών εγγυήσεων μέχρι τής λύσεώς του. Τούτου ένεκα οφεί
λεις μετά τής Κλεοπάτρας ν’ άναχωρήσης αυθημερόν διά Βρυξέλλας, 
ΐνα μή δυνηθώσι νά έπιδώσωσιν- εις χεΐράς σας τήν έφεσιν. ’Εάν δέν 
δυνηθώσι νά κάμωσι τοΰτο, διότι εύρίσκεσθε έκτος τής ’Αγγλίας, ή δίκη 
αυτή ευρίσκει τό τέρμα της έν ’Αγγλία. Ειδον τήν ό'έσποιναν Κλεο
πάτραν, εξήγησα είς αυτήν τά δέοντα καί τή εΐπον ποϋ πρέπει νά εΰ- 
ρεθή μετά δύο ώρας. Θά σάς συνοδεύσω μέχρι Βρυξελλών καί αύθημε- 
ρόν επιστρέφω είς Λονδΐνον.

Εύπραξία. Δέν έχω λόγους νά σέ εύχαριστήσω, Πανάγό μου,
ΓΙαναγος. Έχεις νά εύχαριστήσης τόν κ. Τζέϊμς. Ούτος σ’ έλύ— 

τρωσε μεγάλων δεινών καί μεγάλων συνεπειών καί οιεφύλαξε μέγα 
μέρος τής περιουσίας σου. Εντός ενός μηνός θά σοί φέρω τά χρήματα 
είς Βρυξέλλας. Κατοίκησον είς δευτέρας τάξεως ξενοοοχεϊον άνευ τί
τλων ή είς τά περίχωρα . . . Ύπάρχουσι καί πολλά άλλα σχετικά 

μέ τόν πατέρα καί τούς αδελφούς σου, τά όποια έπληροφορήθην έν Έλ
λάδι. ’Αλλά ταϋτα θά σοί τά διακοινώσω είς Βρυξέλλας, όταν πρώ
τον τακτοποιήσω τάς υποθέσεις σου έν Άγγλίφ.

Εύπραξία. Πανάγό, μ’ έκαμες νά σέ πιστεύω τυφλοις δμμασιν. 
Ουδέποτε μοί είπες τό έλάχιστον ψεύδος, είς σέ καί μόνον οφείλω τήν 
σωτηρίαν μου καί τήν άέναον ευγνωμοσύνην μου. Κάμνω δ,τι έπιθυμεϊς.

Παναγος. Τό άτμόπλοιον τής Ώστέντ αναχωρεί μετά δύο ώρας 
άπό τήν γέφυραν τοϋ Λονδίνου. Έμείναμεν σύμφωνοι μέ τήν δέσποιναν 
Κλεοπάτραν νά μάς συναπαντήση είς τήν γέφυραν τοϋ Λονδίνου, δια- 
τάξη δέ τόν έστίαρχόν σας νά είπη είς δντινα σάς ζητήση δτι άνεχω- 
ρήσατε διά τήν εξοχήν διά τής άμάξης μου έντεϋθεν πηγαίνομεν 
κατ’ εύθεΐαν είς τήν γέφυραν τοΰ Λονδίνου καί έπιβιβαζόμεθα μετά τής 
Κλεοπάτρας έπϊ τοϋ άτμοπλοίου τής Ώστέντ . . . ΰπάγωμεν λοιπόν.

ΣΚΗΝΗ Γ.

Χαρικλεια καί Λεωνίδας ΚολοκνΟέας.
(Έν Άθήναις έν τή κατοικία τοΰ Λοχαγοΰ Κολοκυθέα.)

ΚΟΛΟΚΥΘΕΑΣ. Καταλαμβάνεις, Χαρικλεια, δτι δέν έχω ούδέ μιάς 
ώρας καιρόν νά χάνω; Είμαι έλλειμματίας είς τό ταμεϊον τοϋ συντάγμα
τος ένδεκα χιλιάδων δραχμών. Έάν δέν τάς θέσω είς τόν τόπον των, 
Στρατοδικεΐον καί φοβερά τιμωρία, θά χάσω τόν βαθμόν μου καί θ’ άτι- 
μασθώ έν τφ μέσφ τής πλατείας μέ τήν θραϋσιν τοϋ ξίφους μου . . . 
Θά μείνης μέ τά παιδιά χωρίς ψωμί, χωρίς κατοικίαν. Τότε τί θά 
κάμης;

Χαρικλεια. Τήν υπηρέτριαν, τήν πλύστραν, τήν ^άπτριαν, τήν μα
γείρισσαν, τήν τιμίαν γυναίκα, τήν τιμίως έργαζομένην, ώς έκατόν χιλιά
δες άλλαι δμοιαι τοϋ λαού γυναίκες, δπως ζήσωσιν έαυτάς καί τά τέκνα 
των καί τούς άναξίους συζύγους των . . . Ό θεός ποτέ δέν έγκατα- 
λείπει τόν τίμιον άνθρωπον.

ΚΟΛΟΚΥΘΕΑΣ. Άλλά δέν συλλογίζεσαι δτι αί ατιμώσεις, τάς οποίας 
θά ύποστώ, άντανακλώνται είς σέ καί τά τέκνα μας; Τίς θά σοί δώση 
έργασίαν, δταν άκούση δτι είσαι σύζυγος καταδικασθέντος έγκληματίου, 
δτι δέ ήδύνασο νά τόν λυτρώσης τής άτιμώσεως καί δμως προετίμησας 
χάριν τοϋ έγωϊσμοϋ σου νά άφήσης νά άτιμασθή τό όνομα τών τέκνων 
σου; Καί πότε τοΰτο ; Είς τάς παραμονάς τοϋ προβιβασμού, δταν ό 
προστάτης ημών κ. Καίμεδοφάγος, τόν όποιον ό ύψιστος μάς έστειλε, 
μοί έτοιμάζη έκλαμπρον καί άσφαλές μέλλον.

Χαρικλεια. Τί έπιθυμεϊς λοιπόν, Κύριε, νά κάμω ; . . . ό προστάτης !
ΚΟΛΟΚΥΘΕΑΣ. Τίποτε άλλο παρά νά παρακαλέσης ή ιδία τόν κ. 

Καίμεδοφάγον νά σοι δανείση 12,000 δραχμάς δι’ εξ μήνας μ’ ένα μέ- 
τριον τόκον. Είπέ του έν αβλαβές ψεύδος, δτι περιμένεις άπό τόν πα
τέρα σου μέρος τής προικός σου πρό τής έκπνεύσεως τοϋ διαστήματος 
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τούτου, όπως τον εξόφλησης. Γνωρίζεις τί σέβας διατρέφει ό έντιμος 
ούτος άνήρ προς σέ, πόσον αγαπά τά τέκνα μας. Είμαι βέβαιος, αμέσως 
θά σοι τά δώση. Καί άν δέν σοί τά δόση πάραυτα, ή κυρία Τσακίστρα, 
ήτις έχει τοσαύτην έπιρροήν επ’ αύτοΰ, σφοδρώς θά τόν νουθετήση πρό 
τής εσπέρας νά σοί πέμψη τά χρήματα.

Χαρικλεια. Καί διά τί δέν ζητείς σύ τό δάνειον τοϋτο άπ’ αύτόν, 
άφ’ ού μάλιστα, ώς μοι είπες, πρώτην φοράν κατεχράσθης τό ταμεΐον, 
όπως φανής ακριβής είς τόν λόγον σου, έπιστρέφων τάς 2 χιλιάδας 
δραχμάς, τάς όποιας σοί έδάνεισεν είς τό χαρτοπαίγνιον έν τφ οίκφ τής 
κ. Τσακίστρας ; ... Σήμερον δέν τοΰ χρεωστεΐς τίποτε, ώστε δύνασαι 
κάλλιστα νά κόμης τοϋτο.

Κολοκυθέας. Σοί είπον ψεύματα, Χαρικλεια. Δέν τοϋ έπλήρωσα 
τίποτε . . . Τοϋ χρεωστώ περίπου 4 χιλ. δραχμάς. . . Είνε τόσον κα
λός καί εύγενής άνθρωπος, ώστε ποτέ δέν τά ζητεί- μάλιστα δίς μοί 
είπε νά μή ένοχλώμαι, δταν δέ εύκολυνθώ νά τοϋ τάς δώσω.

Χαρικλεια. Τοϋ χρεωστεΐς 4 χιλιάδας δραχμάς καί θέλεις έγώ νά 
τού ζητήσω 40 καί 12 χιλιάδας δανεικός ; Γνωρίζεις, κ. λοχαγέ, δτι 
αί συχναί έπισκέψείς τοϋ κυρίου τούτου είς τόν οίκόν μου θά δυσφημίσω- 
σιν έμέ δωρεάν, δτι δέ μακράν τού νά τοϋ ζητήσω δανεικά, άμειλίκτως 
άπεφάσισα νά τοΰ κλείσω τήν θύραν διά παντός ;ΚΟΛΟΚΥΘΕΑΣ. Τότε έπίτηδες θά καταστρέψης έμέ. . . Σύ είσαι μία 
ανόητος γυνή, βαδίζουσα ού μόνον έναντίον τοϋ συμφέροντος μας, αλλά 
καί έκείνου τών τέκνων της.ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ. (Θεωρούσα μετ’απορίας αύτόν). Τί έπιθυμεΐς λοιπόν, κ. 
Λεωνίδα, νά κάμω ; τί έννοεΐς ; ’Εξηγήσου σαφέστερα.

Κολοκυθέας. Νά κόμης ; . . . δ,τι μία φρόνιμος γυνή ήθελε κάμει 
εις τήν θέσιν σου. Άς όμιλήσωμεν ώς φρόνιμον άνδρόγυνον. Νά τόν 
περιποιηθής, δπως έξοικονομήσωμεν δλας τάς άνάγκας μας, ώφεληθώμεν 
δ,τε δυνάμεθα άπό τούτον, έάν δέ άνακαλύψωμεν δτι είνε δόλιος, τότε 
μόνον νά τοϋ κλείσωμεν τάς θύρας.

Χαρικλεια. Είσαι ένας περίφημος σύζυγος νά μέ νουθετής ούτω, 
άλλ’ ούτε καν συλλογίζεσαι δτι είς παμπόνηρος καί έπιτήδείος άνθρω
πος ώς αύτός, δστις έπλούτησε διά παντός άνοσιουργήματος έν Τουρ
κία, δέν θά έξαπατηθή τόσον εύκόλως. ’Εάν δέ έξαπατηθή, θά ζητήση 
έκδίκησιν, άρχόμενος άπό τής δυσφημίσεως τής ήμετέρας ύπολήψεως.ΚΟΛΟΚΥΘΕΑΣ. ΛΓΐπόν τί έπιθυμεΐς, Χαρίκλεια ; νά άτιμασθώ καί 
υπάγω είς τήν φυλακήν ; . . . ώ θεέ μου ! μοί φέρεις, Χαρίκλεια, τήν 
άπελπισίαν.

Χαρικλεια. ’Επιθυμώ νά κόμης δ,τι έπιθυμής. Έγώ ώς μήτηρ θά 
κάμω δ,τι ή ύπόληψίς μου, ή ύπόληψίς σου καί τών τέκνων μου άπαιτεΐ. 
Είς τά τοιαϋτα ούτε συνεταιρισμός ύπάρχει, ούτε μέσος δρος ένεργείας.ΚΟΛΟΚΥΘΕΑΣ. Λοιπόν δέν μ’ άγαπμο πλέον, Χαρίκλεια ;

Χαρικλεια. Σ’ αγαπώ- καί σέ ύπεραγαπώ (χλαίουσα), άλλ’ ύπέρ 
πάν άλλο άγαπώ τήν τιμήν μου, τήν τιμήν σου, καί τήν τών τέκνων 

σου. Άφ’ ού δέν δύναμαι είς τίποτε νά σε συνδράμω, τί έπιθυμεΐς νά 
κάμω ; Μοί ομολογείς δτι είσαι καταχραστής καί έλλειμματίας. “Οταν 
σύ έκουσίως καταποντίζησαι, δέν βλέπω τόν λόγον, δΓ δν οφείλω νά σοί 
έπιτρέψω νά σύρης καί ημάς τούς άθφους είς τόν αύτόν βόρβορον.

Κολοκυθέας. Είται έν τίμιον θηρίον, έν τίμιον τέρας, μία άμεί- 
λικτος σύζυγος . . . Υπάγω είς τήν καταδίκην μου. Ύπόφερε, άσπλαγ- 
χνε, τάς συνέπειας. (Λαμβάνει το ξίφος καί τύν πίλον του καί βροντών τήν θύραν αναχωρεί. Ή Χαρίκλεια έξαπλοϋται συγχρόνως έπί τοϋ ανακλίντρου μέ τ*  χειρόμακτρον εις τούς οφθαλμούς καί κλαίει).

ΣΚΗΝΗ Δ'.

Χαρίκλεια κα’ι κυρία Τόακίύτρα.

Τσακίστρα. Τί έχεις, Χαρικλάκι μου, καί κλαίεις ;
Χαρικλεια (ήμιεγειρομένη). Τίποτε, κυρία Τσακίστρα. . . δέν κλαίω... 

υποφέρω έκ μικράς ημικρανίας.
Τσακίστρα. Έρχομένη ένταϋθα συναπήντησα καθ’ οδόν τόν φίλτα- 

τον ύμών σύζυγον, δστις, ώς ό ειλικρινέστερος τών φίλων μας, μοί ένε- 
πιστεύθη τήν θέσιν του καί τήν άρνησιν ύμών νά τόν διασφσητε έκ 
τής τελείας καταστροφής. Μ’ έπεφόρτισε μάλιστα, έπειδή δέν εχεις 
τό θάρρος, Χαρικλάκι μου, νά ύπάγω έκ μέρους ύμών είς τόν κ. Καϊμε- 
δοφάγον, δστις, ώς γνωρίζεις, είνε μανιωδώς ερωτευμένος μαζί σου, καί 
τοϋ ζητήσω έν δάνειον 12 χιλιάδων δραχμών δι’ ές μήνας. Είμαι βέ
βαια δτι άμέσως θά σάς πέμψη τά χρήματα . . . Κάμε λοιπόν τήν 

άπόδειξιν.Χαρικλεια (εγειρόμενη θυμοειδώς). ’Αρκεί, κ. Τσακίστρα. Έάν κά- 
μητε τοιοϋτο διάβημα, ού μόνον δέν θά δεχθώ τά χρήματα, άλλά θά 
τοϋ γράψω δτι τοϋτο εγεινεν άνευ τής άδείας μου, άπαγορεύσω δέ είς 
αύτόν τήν είσοδον έν τώ οίκφ μου . . . Παρατηρώ έν πράγμα, δτι 
ύμεΐς καί ό σύζυγός μου ήνώθητε, δπως καταστρέψητε τήν ησυχίαν 
μου. . . Δέν δύναμαι κατ’ ούδένα λόγον τοιουτοτρόπως ν’ άναμιχθώ 
είς τάς οικονομολογικός ύποθέσεις τοϋ Συντάγματος τοϋ λοχαγού, 
έστω καί άν έπρόκειτο νά τόν σφσω.

Τσακίστρα. Έάν δλαι αί γυναίκες τών ’Αθηνών, Χαρικλάκι μου, 
είχον τήν φρόνησίν σου, πρό πολλοϋ αί οίκογένειαι θ’ άπέθνησκον σωρη
δόν έκ τής πείνης καί τής ασιτίας.ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ. Είθε νά έγίνετο τοϋτο, έστω καί διά μίαν μόνην εβδο
μάδα. Τότε οί άνδρες θά ήνοιγον τούς οφθαλμούς των, ή φιλοτιμία των 
θά έξύπνα, ή τιμή των θά έλάμβανε τήν θέσιν της, ό βραχίων καί αί 
κνήμαί των θά ήσθάνοντο διαφορετικήν κυκλοφορίαν τοϋ αίματός των 
καί είς τήν ναρκαίαν καί λιπόθυμον σήμερον καρδίαν των θά είσήρχετο 
ό ηρωισμός τής οικογενειακής τιμής. Τότε, κ. Τσακίστρα, αντί σωρη
δόν μετά τών οικογενειών των ν’ άποθνήσκωσι τής πείνης, θά ήγεί-
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ροντο σωρηδόν κατά τών διαφθορέων τοϋ λαού, θά τούς έσφαζον καί 
διέσωζον τήν Ελλάδα.

ΤΣΑΚΙΣΤΡΑ. Χά ! Χά ! (Γελώσα ύψηλοφώνως άνευ θυμού κοϊ χαϊδεύουσα 
τήν Χαρίχλειαν). Μή γίνεσαι δι’ όνομα τού θεού, Χαρικλάκι, δημοκρά
της καϊ κοινωστής . . . Καλέ, τί λόγια εινε αύτά, δπου λέγεις, Χαρι- 
κλάκι μου . . . Ποιοι εινε εκείνοι δπου θά σηκωθούν ; δσοι έχουσι σπήτια 
καϊ οικογένειας ; Ούτοι, καθείς ένασχολεϊται πώς νά μεγαλώση τό 
σπήτί του, πώς νά καλο-αναθρέψη καϊ καλο-εκπαιδεύση τά τέκνα του, 
πώς νά τά τοποθετήση είς ένα κλάδον τής Κυβερνήσεως. "Οσοι δέν 
έχουν σπήτια, εινε βαγαπόντίδες, ποϋ θέλουν ταραχάς διά νά κάμουν 
σπήτια, νά αρπάξουν σπήτια, νά ξεσπητώσουν τούς νοικοκυραίους . . . 
Τί εχει, Χαρικλάκι μου, ή 'Ελλάς ; Νά· δέν βλέπεις ; . . . "Ολοι δια
σκεδάζουν .... Όλα τά έθνη έπέρασαν άπό τήν θέσιν ταύτην . . . Σή
μερον αρχίζει τόν αληθή βίον της. Εΰρισκόμεθα σήμερον είς τήν ορθήν 
άναζύμωσιν και διάπλασιν τοΰ μεγάλου πολιτισμού της . . . Έγώ δέν 
σέ ακούω. Έγώ είμαι γυνή τού καθήκοντος. Μάλιστα τού αγίου καϊ 
δμοουσίου καθήκοντος. Θά σώσω τόν φίλον μου, τόν προσφιλέστατόν μοι 
σύζυγόν σου. Θά σφσω σέ καϊ τά τέκνα σου ... Ή φιλία είνε διά τόν 
κάτω τούτον κόσμον. Θ’ αναγκάσω τόν κ. Καϊμεδοφάγον νά σοϊ φέρη τά 
χρήματα ό ίδιος, πριν τού τά ζητήσης. Πολύ ολίγον γνωρίζεις τούς συγ
χρόνους . . . Αντίο, πουλάκι μου. (Φεύγει δρομαίως).

Χαρικλεια. Στάσου, κ. Τσακίστρα . . . Χριστέ μου· είνε δυνατόν ό 
απερίσκεπτος σύζυγός μου νά συνηταιρίσθη μετά τής κακοήθους αύτής 
γυναικός, δπως μέ καταστρέψουν . . . Και δμως ό σύζυγός της εχει 
μίαν τών ύψηλοτέρων θέσεων έν τή κοινωνία. (Πίπτει έπι τοϋ σοφά καί 
πάλιν κλαίει).

ΣΚΗΝΗ Ε'.

Παναγος καί Εύπραξία έν τω ξενοδοχείω τών Βρυξελλών.

Παναγος. Σοϊ έπαναλαμβάνω, Εύπραξία. Έπί τού παρόντος πρέ
πει νά μείνης άγνωστος και ν’ άποφύγης τήν Γαλλίαν καϊ ’Αγγλίαν. 
Πρέπει νά παραιτηθής τοϋ τίτλου τής δουκίσσης, δστις άπό τούδε γί
νεται φοβερά πληγή είς σέ. "Έχεις τρεις θανάσιμους πλουσίους εχθρούς 
χαρακτήρος δχι τόσον ίπποτικοΰ. Ούτοι ούδέ στιγμήν θά σοϊ έπιτρέ- 
ψωσι ν’ άναπνεύσης ήσύχως. Ό θρίαμβός σου έν τοϊς δικαστηρίοις τής 
’Αγγλίας εινε πρωτοφανής καϊ πρωτάκουστος. "Απαξ έπϊ τού εδωλίου 
τής μάρτυρος αί άπαντήσεις σου, τάς οποίας ήθελε γεννήσει ή ιδιοσυγ
κρασία σου καϊ τό ορμητικόν σου, θά προεκάλουν έτέρας έρωτήσεις, ή 
δέ δίκη Οά έλάμβανεν άλλην μορφήν, άλλας φάσεις, αιτινες θ’ άπέλη- 
γον εις τήν άνακάλυψιν τής άληθείας καϊ είς φοβερόν θεατρισμόν.

ΕΥΠΡΑΞΙΑ. ’Οφείλω τήν σωτηρίαν μου είς σέ, φίλτατέ καθηγητά. 
Οσον χρόνον είσαι έγγύς μου, ούδένα πτοούμαι- είσαι ό Μέντωρ μου.

ΓΙαναγος. Ναί· άλλ’ είς τήν περίστασιν ταύτην ήκολούθησα τήν 

συμβουλήν τού Μακιαβέλλη. Τά διάμεσα μέτρα, λέγει ό Μακιαβέλ- 
λης, είνε μάλλον επικίνδυνα ή τά έπακρα. "Εχων άπειρον εμπιστοσύνην 
είς τόν φίλον μου βουλευτήν καϊ νομοδιδάσκαλον Τζέίμς διεκοίνωσα 
είλικρινώς είς αύτόν, οτι δέν είσαι δούκισσα, τά τής ιδιοσυγκρασίας 
σου, τού χαρακτήρός σου και τά τών παραδόξων ιδεών σου περί γάμου. 
Τό μόνον, δπερ έκρυψα άπ’ αύτού, εινε δτι έσφετερίσθης τήν περιουσίαν 
τού πατρός σου καϊ δτι είσαι πλουσίου κτηματίου θυγάτηρ.

Εύπραξία. Τφ είπες, καθηγητά, δτι δέν είμαι δούκισσα ; 
Παναγος. Ενθυμείσαι τάς συμφωνίας μας, Εύπραξία ; Μοϊ είπες· 

«σχολίασον δσον αύστηρώς επιθυμής τό παρελθόν μου, άλλά θά γείνης 
είς τό μέλλον ό Μέντωρ μ.ου, ό οδηγός τού μέλλοντος· σού έχω νΰν 
τρισμεγίστην άνάγκην». Έξεπλήοωσα λοιπόν, Εύπραξία, τήν άνάγκην, 
ώς άληθής Μέντωρ. Ό κ. Τζέίμς, άμα έγένετο κάτοχος τής άληθείας, 
κατενόησεν δτι ό μόνος τρόπος τής σωτηρίας σου ήτο, νά μή άναβής τό 
έδώλιον τής έναγομένης. Ήκολουθήσαμεν τήν καλλιτέραν στρατηγικήν. 
Νά έρεθίζωμεν τόν έχθρόν, άλλά ν’ άποφύγωμεν νά τοϋ δώσωμεν μά
χην. "Εκαμον, Εύπραξία, δ,τι άπήτει ή καλή πίστις. Ένθυμήθητι, τί 
λέγει ό Πλάτων. Ή κακή πίστις γέννα τάς δίκας καϊ πολλαπλασιάζει 

τάς άδικίας.Εύπραξία (πολύ σύννους.) Καϊ τίς έτερος γνωρίζει τό μυστικόν μου, 
καθηγητά, έκτος ύμών καϊ τού νομοδιδασκάλου μου ;

Παναγος. Ή δέσποινα Κλεοπάτρα.
ΕΥΠΡΑΞΙΑ. Ή δέσποινα Κλεοπάτρα ; ! "Ανευ τής γνώσεώς μου τού- 

λάχιστον δι’ αύτήν ; Τώρα δικαιούται αύτη νά μέ καλή άγύρτριαν.
Παναγος Πρώτην φοράν σήμερον διεκοίνωσα πρός τήν δέσποιναν 

Κλεοπάτραν, δτι δέν είσαι δούκισσα, μακράν δέ τού νά σέ θεωρή άγύρ- 
τριαν, μοϊ άπήντησε μετά πολλής φαιδρότητος. «Αί φαντασιοπληξίαι τής 
νεότητος, είπεν, έσχημάτισαν πάντοτε τήν σπουδαιοτέραν σχολήν, έν ή 
ή ώριμος ηλικία καϊ τό γήρας έσπούδασαν καϊ έδιδάχθησαν τήν μεγά
λην πείραν. Είς δέ τήν ορθήν κρίσιν ύμών, κ. Πανάγό, καθώς καί τήν 
ίδικήν μου έπιβάλλεται ή ανάγκη νά ποιώμεν συγκαταβάσεις καϊ συγ- 
χωρώμεν τά τοιαύτα άπερίσκεπτα αμαρτήματα τής νεότητος· άρκεΐ ή 
νεότης περιβαλλομένη τόν μανδύαν τής άρετής νά συνέλθη είς έαυτήν 
καϊ έννοήση δτι άφίκετο ό χρόνος ν’ άποσπασθή τών κινδύνων, είς ους 
έκουσίως έρρίφθη». Ή δέσποινα Κλεοπάτρα, Εύπραξία, είνε άλλη μή
τηρ σου· σ’ άγαπα ώς άληθής μήτηρ. Σέ βεβαιώ δτι είνε ή ιδία σκιά 
τής μακαρίτιδος μητρός σας. Άπαυδήσασα άπό τόν βίον τούτον θέλει 
νά ήσυχάση· θά μάς άκολουθήση είς τήν Ελλάδα. Έθεώρησα λοιπόν 

ορθόν νά γνωρίζη τά πάντα.Εύπραξία (μικρόν όργίλως.) Καϊ τίς έχει σκοπόν νά ύπάγη είς -ή- 
Ελλάδα, κ. καθηγητά ; . . . Έάν ύμεϊς άποφασίσητε τούτο, 
νά ύπάνητε μόνος. Έάν μ*  έφέρετε είς Βρυξέλλας διά τόν σκοπόν τού
τον, άπατάσθε δτι θά με άναγκάσητε νά σάς άκολουθήσω.

Παναγος. Ούδεϊς θνητός, άγαπητή μου Εύπραξία, δύναται νά κάμη 

είς τήν 
δύνασθε
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τοΰτο, άλλ’ ή ανάγκη άναγκάζει, διότι ή ’Ανάγκη εινε ή Μοίρα, εινε τό 
Πεπρωμένον, ή Τύχη, ό Φυσικός νόμος, εις δν μόνος ό Μέγας θεός δέν 
ύπόκειται, διότι ούτος τόν έκαμε καί ούτος δύναται νά τόν διαλύτη.

Εύπραξία. Καί τίς σήμερον αύτη ή άνάγκη, σοφώτατε καθηγητά ;
Παναγος. Ό κ. Τζέϊμς έθηκεν ώς άναλλοίωτον δρον του συμφωνη- 

κοΰ ημών, πριν σέ λυτρώση τής καταισχύνης, αί έβδομήκοντα χιλιάδες 
λιρών, καθώς καί αί δώδεκα τής Κλεοπάτρας, νά σοι πληρωθώσιν ένα 
μήνα μετά τήν άφιξίν σου είς ’Αθήνας. "Οσον άρα ταχύτερον άναχωρή- 
σητε, τόσον ταχύτερον θά πληρωθήτε. ’Εκτός τούτου τό Πεπρωμένον 
σου διατάττει νά σπεύσης νά ίδης τόν βαρέως άσθενοΰντα πατέρα σου 
έν τή φυλακή τοΰ Μενδρεσέ. Εύρίσκεται έκεΐ δέσμιος μετά τών δύο 
άδελφών σου. Καί οί τρεις όριστικώς εινε οίκτρά θύματα σοΰ, Εύπρα
ξία . . . Και οί τρεις ένεκα σοΰ, μικρόν έλειψε ν’ άποκεφαλισθώσιν.

Εύπραξία. Τί λέγεις, Πανάγό ! . . . Ό πατήρ μου καί οί αδελφοί 
μου είς Μενδρεσέ . . . Όποιον κακούργημα έπραξαν ; Διά τί δέν μοι 
είπες ταϋτα, όταν έπέστρεψας έξ ’Αθηνών ;

Παναγος, Διότι εΰρίσκεσο έντός τής τρικυμίας τής δίκης, έν ή ήτο 
άσκοπον νά προσθέσω έτέραν τρικυμίαν. Έπειτα ποτέ δέν με ήρώτη- 
σας περί τής οικογένειας σου. Δέν έδειξας τήν έλαχίστην φιλοστοργίαν, 
άμα σοι είπον δτι ό πατήρ σου δέν εύρίσκετο είς κίνδυνον. Μοι έφάνη 
δτι άπεστρέφεσο νά έχης γονείς καί άδελφούς μή δοΰκας.

Εύπραξία (δακρύουσα.) ”Ω, Πανάγό, τούς άγαπώ καί λυπούμαι δι 
αυτούς . . . "Ωχ ! τόν δυστυχή πατέρα μου ! . . . Έάν δέν έσκεπτόμην 
δι’αύτούς, ήτο, διότι ένόμιζον δτι ήσαν πλούσιοι καί ευτυχείς . . . Είπέ 
μοι, τί έκαμαν ; διά τί εύρίσκονται είς τόν Μενδρεσέ . . . Εινε άθώοι 
ή ένοχοι;

Παναγος. Άθφότατοι καί άδίκως καταδικασμένοι . . . ’Επειδή εινε 
άδύνατον, Εύπραξία, νά σοί διηγηθώ τά περίπλοκα καί φοβερά συμβάντα 
των μετά τόν αποχωρισμόν σου, τά κατέστρωσα έγγράφως έντός αύτού 
τοΰ υπομνήματος. Κάθησαι καί άνάγνωσέ το μετά προσοχής. (Εγχειρίζει 
αύτή το υπόμνημα, ήτις το λαμβάνει μέ τρεμούσας χεΐράς καί ανυπομονησίαν. 
Ό Παναγος βυθίζεται επί ένδς αναπαυτικού καθίσματος, λαμβάνων δέ βιβλίον έκ 
τής τραπέζης προσποιείται ότι άναγινώσκει καθ’ δν χρόνον ή Εύπραξία διατρέ
χει τδ υπόμνημα, παρακολουθών δ’ αύτήν διά τών βλεμμάτων λέγει καθ’έαυτόν). 
’Αναλύεται είς συγκινήσεις καϊ δάκρυα. Τό θυγατρικόν φίλτρον έξύ- 
πνησε τήν καρδίαν της. Καλόν σημεΐον. Ή φύσις ευρίσκει τήν 
φύσιν, τής δέ φαντασίας ή ιδεώδης ευδαιμονία κοπάζει. Ή κενή 
μακαοιότης τών υψηλών τίτλων παρέρχεται, δπως ή γυνή κατανοήση 
τόν άληθή προορισμόν της. Τό υπόμνημα εινε άρκούντως τραγικώς γε
γραμμένον καί ιδού, φέρει τό άποτέλεσμά του.

ΕΥΠΡΑΞΙΑ. (Τελειώνουσα τήν άνάγνωσιν τοϋ υπομνήματος σφενδονίζει τοΰτο 
έπ'ι τοϋ άλλου άκρου τοϋ ανακλίντρου, άνατινάσσεται όρθια, βυθίζει άμφοτέρας 

τάς χεΐράς της εις τήν κόμην τής κεφαλής της καί φωνάζει). Οποιον ύπήρξα 
τέρας ... "Ω ! ή κακούργος έγώ, ή άπειθής κόρη έγώ ... ’Ώ ! φρίκη ! 

(πίπτει είς τά γόνατα γοερώς κλαίουσα καϊ φωνάζουσα). Ημαρτον ! Ημαρ - 
τον, Θεέ μου I . . . Ήτο ματαιοφροσύνη καί δχι έγκλημα . . . "Αλλοι το 
μετέβαλον είς έγκλημα ... Ό επικατάρατος Πολυνείκης I ό άχρεΐος 
βουλευτής Άθανασάρας ! . . . Πνίγομαι . . . ’Εφιάλτης ! . . . νερό ! . . . 
νερό 1 .. . ολίγο νερό ! Πανάγό . . . πάτερ μου . . . δυστυχή πατέρα 
μου . . . αόελφοί μου ! (Ό Παναγος τή δίδει νερόν) . · · Εγώ ! εγώ I . . . 
ή κακούργος, διά μίαν σαθροδοξίαν έβύθισα δλους υμάς είς τόν Τάρ- 
ταρον. Είμαι ή μόνη αιτία δλων τών παθημάτων σας . . . Είκοσι καί 
δέκα ετών δεσμά ! . . . Καί ήδη τόσα έτη εύρίσκεσθε έν άγνοίρι μου 
είς τόν Μενδρεσέ. ’Ιδού ό “Α,δης έξελισσόμενος ένώπιον σας ένεκεν έμοΰ 
. . . Πανάγό, νά φύγωμεν ... ν’ άναχωρήσωμεν άπόψε, ει δυνατόν, 
δι’ ’Αθήνας . . . προσκάλεσον τήν δέσποιναν Κλεοπάτραν . . . γνωρίζει 
τά περιεχόμενα έν τφ ύπομνήματί ;

Παναγος. Όχι δλα.
Εύπραξία, Θά τής έξομολογηθώ τά πάντα. Σύ καί αύτή θά ήσθε 

δυνάμεις μου, δπως έπιζήσω. Έσφετερίσθην έν έκατομμύριον δραχμών 
τοΰ πατρός μου. Θά τάς έπιστρέψω μετά τοΰ τόκου των. Μοί μένουσίν 
έτι δύο εκατομμύρια. Θά τά δαπανήσω μέχρις οβολού, δπως λύσω τά 
δεσμά των καί αποδείξω τήν άθφότητά των. ’Έπειτα θά κλεισθώ είς 
Μοναστήριον, δπως έξηλεώσω τό φοβερόν αμάρτημά μου (κλαίει πικρώς).

ΠΑΝΑΓΟΣ (λαμβάνων τήν χεΐρά της μετά συγκινήσεως). Μη κλαίης, 
αγαπητή μου Εύπραξία. Χρειάζεται γενναιότης καί μεγάλη φρόνησις, 
δπως έπιτύχωμεν δσα λέγεις. Έάν ή περιουσία σου δέν άρκέση διά τόν 
σκοπόν σου, ή ίδική μου εινε είς τάς διαταγάς σου. Δέν έχω ούδένα 
συγγενή είς τόν κόσμον. "Ολα τά αίσθήματά μου, τά άφιέρωσα πρός σέ 
μόνην. Άπεσύρθην έκ τοΰ έμπορίου μέ 5 εκατομμύρια φράγκων χρυ
σών. Εινε δλα ίδικά σου. Άλλ’ οφείλω, πρίν φθάσωμεν είς ’Αθήνας, νά 
σοι έξηγήσω τινά πράγματα λίαν αναγκαία, διότι μεταβαίνομεν νά ζή- 
σωμεν μεταξύ τών συγχρόνων είς τόπον χαλασμένον, είς κοινωνίαν 
προβληματικήν, έντός γενεάς ούδέν κοινόν έχούσης μετά τής τοΰ 1821, 
τής άναγεννησάσης τήν Ελλάδα. Διά τοΰ ονόματος τοΰ Έλληνος δια- 
πράττονται συνεχώς μυρίαι κερδοσκοπίας πολιτικαί, κοινωνικαί, οίκο- 
νομολογικαί καί στρατιωτικαί. Ούδεμία κοινωνία, ούτε δλαι όμοΰ αί 
κοινωνίαι τών 5 εκατομμυρίων τοΰ Λονδίνου παρουσιάζουν τό πολύζα- 
λον καί ομιχλώδες τής ’Αθηναϊκής. Αίφνης έν μια αυγή ό προβατοκά- 
πηλος πηδά έπϊ τής έξουσίας καί εξελίσσεται ένώπιόν σου μέγας δύσκο
λων έργων άνήρ, ό δ’ έπισπαίρων λαός διά τό μεγαλεϊον τής πατοίοος 
του τόν πιστεύει, τόν λατρεύει καί συντόυ.ως γίνεται οίκτράς φενάκης 
θΰμά τσυ. Ή Αύλή εινε άνοικτή άνεξερευνήτως τοΰ παρελθόντος του 
πρός οίονδήποτε Έλληνα οοΰ Εξωτερικού’ άρκεϊ ούτος νά εινε πλού
σιος. Έν Άθήναις έμπαίζεται καί αύτός ό θάνατος. Καθώς είς τήν 
Ρώμην οί έπικήδειοι λόγοι υπήρξαν βάσις τής ψευδούς ρωμαϊκής ιστο
ρίας καί συνέτειναν είς τήν διαφθοράν τοΰ ρωμαϊκού λαού, ούτω καί εν 
Έλλάδι σήμερον πανηγυρίζονται αί άρεταί τών πολιτικών κακούργων 
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καί διά πολλών στεφάνων εκθειάζονται τά πολιτικά έργα των. Τίποτε 
δμως δέν χαρακτηρίζει τήν έξώλείαν τής χώρας καί τήν πρός τά κά- 
ταντα αύτής ώθησιν, δσον τό μέγα κοινωνικόν αύτής ζήτημα. Μία 
κόρη—έστω τοϋ μεγαλειτέρου κάλλους, τής αύστηροτέρας αρετής καί 
τών σπανιωτέρων ταλάντων — δύναται νά εύρη σύζυγον άνευ προικός. 
"Εν μόνον δνειρον υπάρχει έν τή νεολαία, τής 'Ελλάδος έκ τής κυλιό
μενης είς τάς νυκτερίας τοϋ χαρτοπαιγνίου μέχρι τής τών αύστηροτά- 
των ήθών, πώς πάντες νά γείνωσιν έσθλόγαμοι. 'Οποία δυσδάμαρτα. έκ 
τούτου συνοικέσια ! Έν Έλλάδι ακολουθεί τό έναντίον τής ’Αγγλίας. 
Έν ’Αγγλία γνωρίζονται καλώς δύο ψυχαί μεταξύ των, συναναστρέ
φονται, συναγαπώνται, συνεννοούνται διά τό μέλλον των και άνευ οβο
λού περιουσίας νυμφεύονται μέ τήν άπόφασιν νά έργασθώσι καί ίδρύ- 
σωσι το μέλλον των. ’Ιδού είς τί συνίσταται ή εύδαιμονία και ή στε- 
ρεότης τών διαφόρων μέσων τάξεων τής αγγλικής κοινωνίας καί δλων 
τών εργατικών τάξεών της. Έν Έλλάδι οί γαμβροί έπιφορτίζουσι μεσί- 
τας καί μεσιτρίας, ινα ζητώσιν άπό τούς γονείς τά χρήματα και προί
κας, πρίν ή ζητήσωσι τάς θυγατέρας των. Δός μοι προίκα, λέγουν, ας 
εινε καί άσχημος, δπως γείνω τεμπέλης καί εύφρανθώ εις τό χαρτοπαί- 
γνιον καί τάς παραλυσίας, ή δπως γείνω ανώτερος υπάλληλος, ψευτο- 
νομοκατασκευαστής, κλέψω καί καταπατήσω γαίας και δοξάσω τήν κό
ρην σου. Φοβεοόν κοινωνικόν δυστύχημα τοϋτο διά μίαν νέαν, Εύπρα
ξία. Έν Άγγλίφ ό πλούσιος ό νυμφευόμενος πτωχήν ή καί πλουσίαν 
προσφέρει προγαμιαίαν προίκα. Σύ δά γνωρίζεις τούτο κάλλιον παντός 
άλλου.

Ευπραεια. Λοιπόν έγώ θά έχω άλλας ένοχλήσεις είς ’Αθήνας; Έν ω 
βδελύττομαι τόν γάμον, άμα πληροφορηθώσιν δτι είμαι νύμφη δύο εκα
τομμυρίων, δέν θά εύρω ησυχίαν.

Παναγος. Περί τούτου έγώ καί ή δέσποινα Κλεοπάτρα θέλομεν φρον
τίσει, δπως μή ένοχληθής. Άλλ’ έρχεται τό σπουδαιότερον ζήτημα 
πάντων. Διά τίνος ονόματος θά είσέλθης έν τή κοινωνία: τών ’Αθηνών ; 
Όχι βέβαια ώς δούκισσα Νοταρά. Τό ελληνικόν Σύνταγμα ού υ.όνον δέν 
αναγνωρίζει τίτλους, αλλά καί περιφρονεΐ τούς μεταχειριζομένους αύτούς 
"Ελληνας έν τφ έξωτερικώ. Άνεγνωρισμένη εύγένεια ονόματος ή αίμα
τος έν Έλλάδι εινε μόνον έκείνη τών θυσιασθέντων πρός ίδρυσιν τοϋ 
βασιλείου τούτου. Άλλ’ υπάρχει εύγένεια ψυχής άνεγνωρισμένη, εύγέ- 
νεια αισθημάτων, εύγένεια άγαθοεργιών καί φιλανθρωπικών έργων, ευγέ
νεια άνδραγαθημάτων. Έπραξεν ό έσχατος τών πολιτών μίαν αγαθοερ
γίαν ; έγένετο πάραυτα εύγενής. Πολλοί πλούσιοι τοϋ έξωτερικοϋ διά 
τοϋ τρόπου τούτου έξιλέωσαν τό καταχθόνιον παρελθόν των. Διά τίνος 
λοιπόν ονόματος σκοπεύεις νά'είσέλθης έν Άθήναις ; Διά τοϋ ονόμα
τος «Εύπραξία Κώτσου» ; Άλλ’ οί Κώτσοι εύρίσκονται έν τφ Μενδρεσέ, 
σύ δέ . . .ΕΥΠΡΑΞΙΑ (έστενοχωρημένη και δυσανασχετούσα.) Πανάγο, εχεις ενα 
τρόπον μέ τήν ειλικρίνειαν σου καί τό ύπέρ τής άληθείας θάρρος σου, 

νά στρημώνης τούς άνθρώπους έντός μιάς γωνίας καί τούς άναγκάζης 
ή άνευ δρων νά παραδοθώσιν ή ν’αύτοκτονήσωσιν . . . Εύρέ σύ, κ. καθη
γητά, όποιον έτερον δνομα πρέπει νά λάβω . . . Έγώ γνωρίζω έν 
πράγμα, δτι άπόψε άναχωρώ έξ άπαντος είς Αθήνας, δπως προφθάσω 
μίαν ώραν άρχήτερα γονυκλιτής νά ζητήσω συγχώρησιν άπό τόν πα
τέρα μου τόν δυστυχή, δπως τον παραμυθήσω καί άσπασθώ τάς χεϊράς 
του καί άσπασθώ τούς άδελφούς μου. Αδιαφορώ δέ, άν θά είσέλθω ώς 
δούκισσα ή υπηρέτρια . . . Θά είσέλθω, Πανάγο, ώς ύπηρέτρια, ώς χω
ρική Εύπραξία, φέρουσα μίαν απλήν άπό μαϋρον τσίτι ένδυμασίαν . . . 
Ποϋ εινε ή δέσποινα Κλεοπάτρα; Άς ύπάγωμεν νά προετοιμασθώμεν. 
Άφεύκτως άπόψε πρέπει ν’ άναχωρήσωμεν, Πανάγο, διά τήν χώραν, 
δπου αί εύγενεΐς πράξεις άποτελοϋσι τήν άληθή εύγένειαν. Άς σφσω 
τόν πατέρα μου καί τούς άδελφούς μου πρώτον, καί έπειτα θά ίδης, 
Πανάγο, διά πόσων εύγενών πράξεων κρύφα καί άνευ ρεκλάμας θά κα
τορθώσω νά γείνω τούλάχιστον είς τά δμματα τά ιδικά σου, τοϋ νομο
διδασκάλου Τζέιμς καί τής Κλεοπάτρας άξία τοϋ ονόματος Εύπραξία.

ΠαναγΟΣ. Αμήν, άμήν. (Καθ’έαυτόν.) Τώρα αληθώς αί έλπίδες μου 
λαμβάνουσι σάρκα.

ΣΚΗΝΗ <?.

Χαρίκλεια μόνη, (τράπεζα έφ’ ής είνε διάφορα χαρτονομίσματα).
Μαύρη καί φαρμακώδης ή ημέρα αύτη· δπου καί άν έζήτησα κατα- 

φύγιον εύοον ένέδρας, ίξία καί παγίδας· (προσεγγίζει τήν τράπεζαν και 
λαμβάνει εις χεϊράς μερικά χαρτονομίσματα). Λοιπον αύτά τα χαρτονομί
σματα είνε ή προίξ μου ή τά θεώρητρα, ώς έλεγον οί άρχαιοι, τοϋ κ. 
Κάίμεδοφάγου. Ούτος ό βάρβαρος πλούτος, ούτος ό άνδραποδιστήρ πλού
τος είνε τά μόνα κυβερνώντα έν Έλλάδι τήν κοινωνίαν τών συγχρό
νων, τήν τιμήν τοϋ συζύγου καί τής συζύγου ; Διά τών παντοδυνάμων 
τούτων δύναται άρα καί ό χυδαιότερος τών άνθρώπων βρενθυόμενος νά 
κατασυντρίβη ύπό τήν κρούπεζάν του τήν άρετήν ολόκληρον μιάς οικο
γένειας ; Όχι βέβαια, όχι βέβαια. (Τά σφενδονίζει όπίσω έπί τής τραπέζης, άναθεματίζουσα αύτά). Ό σύζυγός μου κρύπτεται τρεις ήμέρας. Είνε έλ- 
λειμματίας, καί τοϋ χειρίστου είδους έλλειμματίας, διότι δέν άπώλεσε 
τά χρήματα είς προκαταβολάς φίλων του, είς ύποχρεώσεις συναδέλφων 
του, ώς τόσοι άλλοι άθφοι στρατιωτικοί, άλλ’ είς τό χαρτοπαίγνιον. 
Έάν άπόψε δέν θέση έν τώ ταμείφ του τάς έπί τής τραπέζης έκείνας 
42000 δραχμών, αύριον γίνεται ύπόδικος ή φυγόδικος. Έμέ δέ τήν 
πτωχήν, τήν τεθλιμμένην γυναίκα κελεύει ή έξωλεστάτη αύτη καί δου- 
λογέννητος τών παθών της συμμορία τής κυρίας Τσακίστρας νά πωλήσω 
τήν τιμήν μου, δπως λυτρώσω τήν τιμήν του. Τόν αγαπώ· ναί· αλλ’αυ- 
ται δέν είνε αί άρχαί καί αί βάσεις τής ηθικής, ας μοι έθεσαν οί έντι
μοι γονείς μου. Δυσαχθής βίος . . . ’Ιδού οί λόγοι τοϋ Μενίππου. «Πλού
τος δέ πολλών έπικάλυμμα κακών», (©εωρεϊ το ώρολόγιόν της). Όπου καί 
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αν εινε ή κυρία Τσακίστρα θά έλθη νά λάβη άπάντησιν τών αισχρών 
ποοτάσεών της . .. Θεέ τών γονέων μου καί τών τιμίων ανθρώπων, νου- 
θετησον με τί να κάμω. (Περιπατεΐτινα λεπτά σκεπτομένη· είτα ΐσταται γε
λώσα ύψηλοφώνως και λέγουσα). Ευρον, ευρον . . . Α, η βλαξ εγω καί 
έτι διστάζω . . .

ΣΚΗΝΗ Ζ'.

Τόακίάτρα καί Χαρικλεια.(Ή κ. Τσακίστρα λαμπρώς ένδεδυμένη εισέρχεται δρμητικώς καί έναγκαλίζε- ται τήν Χαοίκλειαν).
Τσακίστρα. Χαρικλάκι μου, έσπευσα προ τής ώρας μου, διαβεβαιω- 

θεϊσα δτι ό ύπουργδς τών Στρατιωτικών διέταξεν, έάν ό σύζυγός σου δέν 
έμφανισθή αύριον είς τάς 9 είς τό σύνταγμά του, ΐνα δώση τούς λογα
ριασμούς, νά θραύσωσι τό σιδηροΰν κιβώτιον καί τό εξελέγξουν.ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ. (Προσποιουμένη τήν χαρμόσυνον.) Είχατε δέν είχατε, κυρία 
Τσακίστρα, διά τής ανάγκης μ’ έκάμετε δωρολήπτριαν δπως επιθυ
μείτε δνομάσατέ με. Δέχομαι προθύμως τάς προσφοράς τοΰ κυρίου 
Καϊμεδοφάγου . . . Περιττά! αί περαιτέρω συζητήσεις. Είμαι γυνή τής 
άποφάσεως. Σας παρακαλώ, έπιστρέψατε καί γνωστοποιήσατε είς αύτόν 
δτι τόν περιμένω απόψε. ’Απαιτώ έξ άμφοτέρων σας άκραν εχεμύθειαν.

Τσακίστρα. Χαρικλάκι, είσαι μοναδική. Ούδεμία σέ υπερβαίνει είς 
τήν άπόφασιν καί άρετήν. Άποδεικνύεσαι γυνή τής καρδιάς καί πραγ
ματική σύζυγος. ’Όχι μόνον διασώζεις τόν σύζυγόν σου διά τής μικράς 
αύτής θυσίας, άλλά τόν προβιβάζεις καί ανοίγεις νέον λαμπρόν στάδιον 
πρός σέ. Τώρα άληθώς τό κάλλος σου θά γείνη γνωστόν καί πεφημισμέ- 
νον έν Έλλάδι . . . Τό παν, πουλάκι μου, είνε ή καλή άρχή . . . Πό
σον καλώς ένόησας τούς συγχρόνους μας . . . Τώρα, Χαρικλάκι μου, αί 
Άθήναι ήλλαξαν. Παρήλθεν ή βάρβαρος εποχή, δπου ό αδελφός και ό 
σύζυγος έμαχαίρωναν τάς γυναίκας διά τάς τοιαύτας μηδαμινάς θυσίας. 
Σήμερον ό πολιτισμός ήνοιξε τούς οφθαλμούς τών συγχρόνων ήμών, 
ώστε σύζυγοι, άδελφοί, γονείς, ώς έν Παρισίοις καί Λονδίνω, κλείουσι 
τούς οφθαλμούς των είς τά τοιαΰτα. Έδώ τώρα, Χαρικλάκι μου, δχι αί 
ύπανδροι γυναίκες, άλλά καί αί κόοαι κάμνουν θαύματα. Ύπάρχουσι 
μαΐαι έν Άθήναις, Χαρικλάκι μου, αιτινες τάς ελαφρύνουν μιά χαρά. 
Καί ύπάρχουσιν ιατροί έκλεπτουργοϋντες τήν δευτέραν καί τρίτην καί 
τετάρτην παρθενίαν των . . . Σπεύδω πρός τόν κ. Καϊμεδοφάγον. Θά 
πετάξη άπό τήν χαράν του . . . ’Έλα νά σέ φιλήσω, Χαρικλάκι μου. (Τήν άσπάζεται καί φεύγει δρομαίως).

ΣΚΗΝΗ Η’.

Χαρικλεια μόνη.(Μετ’αγανακτήσεως καί αποστροφής σπογγίζουσα μέ τό μανδήλι τό πρόσωπον της). 
Άχρειεστάτη γυνή, άναιδεστάτη προαγωγός, άθέμιστος διαφθορά 

τής κοινωνίας, παναλάστωρ σύντροφος τής άνηθικότητος ! Έγώ, έγώ 
θά δώσω τό μάθημα πρός δλους σας. Έγώ θά σάς διδάξω δτι ύπάρχου- 
σιν, ώς έγώ, χιλιάδες, τί λέγω, έκατοστύες χιλιάδων ενάρετοι σύζυγοι 
καί θυγατέρες, δτι δέ σείς αί δλίγαι κακούργοι συκοφαντείτε τάς μητέ
ρας, θυγατέρας καί άδελφάς τοϋ λαού, ολόκληρον τήν ελληνικήν κοι
νωνίαν, ριναυλοΰσαι τά αίσχρά, δπως δικαιολογήσητε τάς κακοηθείας 
σας καί παγιδεύσητε δσας άθφας δύνασθε, ΐνα διασύρητε αύτάς έντός τοΰ 
μικρού βδελυροΰ τάγματος τών σαρκολατρών σας. Πριν έλθη ό Καΐμε- 
δοφάγος, πρέπει νά δώσω είς τόν στρατιώτην Λέλιον καί τήν κυρά Χρή- 
σταινα οδηγίας τί πρέπει νά κάμωσιν, δταν τούς δώσω τό σύνθημα. (’Εξέρχεται καί επιστρέφει μετά τινα λεπτά).

ΣΚΗΝΗ Θ’.

Χαρικλεια καί Καϊριεδοψάγος.(Χαρικλεια καί Καϊμεδοφάγος έν τω ίδίω δωματίω τής προηγουμένης σκηνής. Ό Καϊμεδοφάγος εχει μικράν γενειάδα, χαϊδεύων αυτήν μέ τάς δύο χειράς του, προσεγγίζει τήν Χαρίκλειαν μετά κατανύξεως καί λέγει δια παχυστο- μίας καί χαύνου τρόπου).ΚΑΪΜΕΔΟΦΑΓΟΣ. Εΐδωλον τής καρδίας μου ! Ποτέ τάς τρεις αύτάς 
ημέρας άνδρός καρδία δέν κατεσπαράχθη άλγεινότερον, δσον ή ίδική μου. 
Άφ’ ενός ό πρός υμάς έκδιψος καί καρκινοβόρος έρως, επαφρόδιτός μου 
Χαρικλεια, άφ’ ετέρου ή φοβερά μέριμνα καί άνησυχία μου νά προφθάσω 
νά λυτρώσω τόν άγαπητόν καί έπιστήθιόν μου φίλον σύζυγόν σας έκ 
τών φοβερών συνεπειών τοΰ εγκλήματος του, άφήρεσαν έκ τών βλεφά- 
οων μου καί αύτόν τόν ύπνον τών δευτέρων λεπτών τής ώρας.

Χαρικλεια. (Εΐρωνικώς.) Καί διά τούτο φρονείτε, κ. Κάίμεδοφάγε, 
δτι δύνασθε νά κοιμηθήτε λίαν τρυφερώς καί άναπαυτικώς έπί τής κλί
νης τοΰ έπιστηθίου φίλου σας καί συζύγου μου, υπέρ τής τιμής ουτινος 
τόσον σπουδαίως μεριμνάτε ;ΚΑΪΜΕΔΟΦΑΓΟΣ. (Τεθορυβημένος καί κοντο-βήχων.) Ενομιζον οτι η κ. 
Τσακίστρα διηρμήνευσε καί έτακτοποίησε τά πάντα, δτι άπεξεδύθητέ 
τινων προλήψεων, καταπεισθεΐσα δτι ή μία περίπτωσις διά τών νόμων 
τής φύσεως ούδεμία έχει σχέσιν μετά τής άλλης. "Οτι κατενοήσατε 
δτι ό έρως μιας συζύγου πρός τόν σύζυγον δέν είνε ό διασαλπίζων καί στε- 
ρεώνων τήν άρετήν αύτής, άλλ’είνε ό άνήρ, ό διαπύρως λατρεύων αύτήν, 
αφειδώς δέ δαπανών ολόκληρον τόν πλούτον του, δπως καλύψη τάς 
μικράς θυσίας της, ποίηση δέ γνωστά είς τήν κοινωνίαν τήν άρετήν της, 
τά κάλλη της, τά προτερήματά της . . .Ένόμιζον δτι ή κ.Τσακίστρα . . .

Χαρικλεια. Αφήσατε έπί τοΰ παρόντος κατά μέρος τήν κ. Ελένην 
Τσακίστρα, κ. Κάίμεδοφάγε. Ή διάνοια αύτής πάντοτε έγκειται έπί 
τά πονηρά. ’Άς όμιλήσωμεν ήμεΐς οί δύο έρασταί, διότι μ’ έπιθυμεϊτε 
δι’ έρωτίδα σας. Παρατηρώ — έχετε μεγάλην πεΐραν είς τήν έγκωμιο- 
γραφίαν τών έρωτίδων σας, έπαγγελλόμενοι δτι δύνασθε ν’ άνυψώσητε 
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τήν άτιμασθεϊσαν σύζυγον εις τόν πρώτον βαθμόν τής αρετής. Πώς 
τούτο ; Κατεμφορουμένη άφ’ ένός τών προλήψεων τού συζυγικού καθή
κοντος, άφ ετέρου τής επιθυμίας νά συνδέσω τήν τύχην μου μεθ’ ύμών, 
ένός τών πλουσιωτέρων καί εύγενεστέρων άνδρών τού κράτους, σας παρα
καλώ, πριν παραδοθώ πρός ύμάς, νά μοι είπητε διά τίνος τρόπου θά 
κατορθώσητε πάντα ταύτα, εκτός, άν με διαζεύξητε τού συζύγου μου 
καί νομίμως μέ νυμφευθήτε.

ΚαϊμεδοφαγΟΣ. Καί τούτο θά γείνη, τρυφερά μου Χαρίκλεια, αλλά 
μέ τόν καιρόν, διότι αισθάνομαι δτι δέν δύναμαι πλέον νά ζήσω άνευ 
ύμών. Έπί τού παρόντος δφείλομεν ν’ άποφύγωμεν τά σκάνδαλα, ΐνα 
προλειάνωμεν τήν πρός τόν γάμον οδόν. Είσθε, παρατηρώ, ού μόνον 
έξοχος καλλονή, άλλά καί γυνή δρθογνώμων, βαδίζουσα διαγνωστικώς 
καί άσφαλώς είς τόν βίον. Τούτο μέ κάμνει νά σάς θαυμάζω και άγαπώ 
έτι περισσότεραν, καθότι είμαι καί έγώ τών αύτών φρονημάτων καί τοΰ 
αύτού χαρακτήρος. Άκροασθήτε λοιπόν. Ό σύζυγός σας κρύπτεται είς 
τής κ. Τσακίστρας τόν οίκον. "Αμα πληρώσωμεν τό έλλειμμά του, θά 
διαταχθή νά ύπάγη είς τήν όροθετικήν γραμμήν. Ένήργησα περί τής 
μεταθέσεώς του έκεϊ. Γνωρίζετε δτι ό πλούτος έχει τόν πόδα του εντός 
δλων τών ύπουργείων. Θά τόν άπομακρύνω άπό τάς Αθήνας μετά πλη- 
ρεστάτης τιμής καί ύπολήψεως. Ή κυρία Τσακίστρα θά τφ δώση έγ- 
γύησιν δτι θά φροντίση δι’ ύμάς καί διά τά τέκνα σας, δπως μή στε- 
ρηθήτε τού παραμικρού.

Χαρικλεια. Γνωρίζει ό σύζυγός μου δτι σείς θά πληρώσητε τά 
χρήματα ;

ΚαϊμεδοφαγΟΣ. Γνωρίζει δτι ή κ. Τσακίστρα φροντίζει νά σάς 
καταπείση νά δεχθήτε δάνειον, καλύπτον τό έλλειμμα.

Χαρικλεια. Γνωρίζει δτι ή ύποθήκη τού δανείου έσεται τό σώμά μου;
ΚΑΪΜΕΔΟΦΑΓΟΣ. (Σύννους και μή διστάζων.) Οχι. Αλλ εαν εινε ανηρ 

τών συγχρόνων, θά τό καταλαμβάνη.
Χαρικλεια. Κύριε Καϊμεδοφάγε, δέν είνε άνήρ τών συγχρόνων. 

Είνε πολύ άγαθός ό Λεωνίδας μου. Έάν ό λοχαγός Κολοκυθέας ήτο 
άνήρ τών συγχρόνων, δέν ήθελε σήμερον κρύπτεσθαι, διότι ήτο έλλειμ- 
ματίας . . . Είνε άνήρ πολύ γενναίος, φιλότιμος καί άνδρεΐος, μέ δλον 
τό φοβερόν ελάττωμά του τών χαρτιών. ’Έχει μεγάλην έμπιστοσύνην 
είς έμέ. Ό δέ νούς του δέν πηγαίνει τόσον μακράν, δπως ύποπτευθή 
δτι ό έπιστήθιος φίλος του επιβουλεύεται τήν τιμήν του. Έάν έγνώ- 
ριζε τί σκεπτόμεθα ημείς, ή ήθελεν αύτοκτονήσει ή ήθελε διαπεράσει 
άμφοτέρων ήμών τά σώματα μέ τό ξίφος του . ., Τόσον τό καλλίτερον 
λοιπόν δΓ ημάς, άγαπητέ κ. Καϊμεδοφάγε, δτι δέν έννοεϊ τίποτε . . . 
Εϊπατέ μοι τώρα είλικρινώς, τί θά κάμητε μετά ταύτα μέ έμέ, άφ’ ού 
άντικαταστήσητε τόν σύζυγόν μου.

ΚαϊμεδοφαγΟΣ. (Χαίρων.) Είμαι κτηματίας διαφόρων οίκων. Έχω 
συνεσκευασμένον καί έτοιμον τόν καλλίτερον δΓ ύμάς. Θά θέσω τά τέκνα 
σας είς τά καλλίτερα σχολεία, θά προβιβάσω τόν σύζυγόν σας, θά σάς 

παραχωρήσω τά μέσα τής εύζωίας, τά ωραιότερα συγγράμματα πρός 
άνάγνωσιν καί τάς λαμπροτέρας μουσικάς διά τό κλειδοκύμβαλόν σας 
καί τό τραγούδι . . . Ποτέ δέν θά δείξω τό πρόσωπόν μου μέ ύμάς ενώ
πιον τού κόσμου, δπως δοθή ή έλαχίστη ύποψία νά όμιλήση έναντίον 
μας. Θά έχω τό κλειδίον παρακειμένης οικίας είς άλλην οδόν, συγκοι- 
νωνούσης μέ τόν κοιτώνά σας, δπως είσέρχωμαι καί έξέρχωμαι έντός 
τούτου, ούδενός ανθρώπου δυναμένου τό έλάχιστον νά ύποπτευθή.

Χαρικλεια. Άλλ’ έγώ έχω τόσας πατρικάς γνωριμίας, τόσας μητρι
κός φιλίας. Γνωρίζουσαι αύται δτι δέν έχομεν περιουσίαν ούτε άλλα 
μέσα έκτος τού μισθού τού συζύγου μου, δέν θά ύποπτευθώσιν δτι δέν 
είνε ό νόμιμος σύζυγος ό δαπανών διά τά τοιαϋτα ;

ΚαϊμεδοφαγΟΣ. Έλήφθη καί περί τούτου πρόνοια, τρισερασμία μου 
Χαρίκλεια. Θά διακοινώσωμεν διά τού τύπου, πριν ένοικιάσης τόν οί
κον μου, δτι σοι έπεσεν εν λαχεϊον άπό 200,000.φράγκων είς Χαμβοϋρ- 
γον. Διά τού τρόπου τούτου ού μόνον τά στόματα τών λάλων σφραγί
ζονται, άλλά Λδύνασαι έβδομαδιαίως νά δίδης συναναστροφάς, προσκα- 
λούσα τόν φιλολογικόν καί καλλιτεχνικόν κόσμον. Θά κάμω ό τύπος νά 
έκθειάζη αύτάς καί συγχρόνως τά λαμπρά προτερήματά σου, τήν 
αρετήν σου, τήν καλλαισθησίαν σου, τήν παιδείαν σου. Άπό άγνώστου, 
δπου είσαι σήμερον έν τή κοινωνίγ, θά γείνης πολυκλήϊστος. Θά άπο- 
δοθή δέ ή ταχεία βαθμολογική πρόοδος τού συζύγου σας άποκλειστικώς 
καί πρός τάς άρετάς τούτου. Θά τόν κηρύττωμεν επ’ ίσης διά τού τύ
που δτι είνε αρειμάνιος καί ό καλλίτερος στρατιωτικός έξ δσων έχει ή 
Ελλάς, ό φοβερώτερος διώκτης τής ληστείας, ό άγνότερος πατριώτης, 
ό μεγαλείτερον στρατιωτικόν νούν έχων δι’ ένα αμυντικόν ή έπιθετικόν 
πόλεμον.

Χαρικλεια. Όμιλεΐτε, κ. Καϊμεδοφάγε, ’σάν νά έχητε ολόκληρον 
τόν τύπον είς τούς πόδας σας.

ΚαϊμεδοφαγΟΣ. Τόν έχομεν, τόν έχομεν, τρισπόθητος. Δέν γνωρί
ζετε δτι ό τύπος τής Ελλάδος καί δλα τά συγγράμματα δέν διατη
ρούνται άπό τόν Λαόν, άλλ’ άπό ημάς τούς πλουσίους ; Ό λαός τής 
Ελλάδος δέν είνε άναγνώστης. Κυλίεται είς τά καπηλεία, τά καφε
νεία καί τά μαγειρεία, είς τάς πλατείας καί έξοχάς πέραν τού μεσο
νυκτίου, πίνων, χαρτο-παίζων, τραγφδών, φληναφών, ρίπτων τήν δραχ
μήν του είς τά τοιαϋτα, πληροφορούμενος τά νέα άπο τά χείλη τών 
ρητόρων του, άλλά δέν είνε άναγνώστης καί κριτής ό ίδιος, λυπείται δέ 
νά πληρώση μίαν δεκάραν διά μίαν έφημερίδα, δπως άναγνώση καί δι- 
δαχθή. Δέν παρατηρείτε δτι ή σπουδαιοτέρα έφημερίς ένός έθνους έκ 
2,500,000 ψυχών καί άλλων τόσων είς τό έξωτερικόν μόλις κυκλοφο
ρεί ήμερησίως 6 χιλιάδας φύλλων ; Μία έφημερίς ένίοτε πνίγεται δι’ε
κατόν δραχμάς, άγνοούσα πού νά εύρη αύτάς, ινα πληρώση τούς έογά- 
τας της. Οί ίδιοκτήταί της έρχονται πρός ημάς διά μικρά δάνεια, τά 
οποία εύχαρίστως δίδομεν μή καταδεχόμενοι πλέον νά τά ζητήσωμεν, 
ούτω δέ έχομεν τούς ρέποτερ αύτών φοιτητάς τών οίκων μας. Άμα δέ 
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άνοίξωμεν ολίγον περισσότερον τό βαλάντιον, τότε ένεχυριάζομεν δύο ή 
τρεις τών στηλών τής έφημερίδος, δπως τάς καταπληρώσωμεν ριε δ,τι 
ημείς έπιθυμοϋμεν νά γράψωμεν. Ευτυχώς έτι δέν συνεστήθησαν έν τή 
χώρα ταύτη μετοχικαί εφημερίδες μέ 500 ή 700 χιλιάδας κεφάλαια, 
δπως μή άγοράζωνται παρά τών πλουσίων, πιστεύεται δέ ή ανεξαρτησία 
τοϋ τύπου ύπέρ τοϋ Έθνους. Σήμερον ό τύπος εινε ύπέρ τών συγχρόνων 
κομμάτων, τά δέ σύγχρονα κόμματα εινε εφήμερα, ζώσι καί άποθνή- 
σκουσι ριετά τοϋ ηγέτου των. Άλλά τά κόμματα ταϋτα δίευθύνουσι τον 
τύπον, ημείς δέ οί πλούσιοι ώς Βελλεροφόνται έπ'ι Πηγάσων κρατούν
τες τούς χαλινούς ίππεύοριεν πότε έπ'ι τοϋ σάγριατος τοϋ ενός κόριριατος, 
πότε έπ'ι τοϋ άλλου, γευόριενοι πρώτοι τό μέλι των, δρέποντες τά ^όδα 
των καί τά καρποβάλσαμά των. Λύτη εινε ή αληθής πραγματικότης, 
τρυφερά ριου Χαρικλεια. Πρέπει νά έχωμεν πάντοτε τό άντίτιριον τοϋ 
χρήριατός ριας είς κάθε τι, συγχρόνως δτε τό δίδοριεν . . . Χά ! Χά ! . . 
’Επειδή δέ είριεθα άνθρωποι εϊδηριόνως άνεπτυγριένοι, πληρωθέντες φώ
των έν τφ έξωτερικφ, έννοεΐται, αί εύεργεσίαι ήριών πρός τήν κοινωνίαν 
ρέουσιν ώς ^υάκια ευδαιμονίας έκ τών μεγάρων ήριών πρός δλας τάς 
διευθύνσεις τής κοινωνίας. Άλλά δι’ ύμάς, είαρόριαστός μοι Χαρικλεια, 
προϋπελόγισα κα'ι άπεφάσισα κάτι έξοχώτερον καί ύψηλότερον, κάτι 
έκτακτον, τό όποιον πολύ θά συντείνη είς τήν εύδαιριονίαν τοϋ Έθνους. 
Σπανίως άπαντφ τις είς τόν κόσμον νέαν γυναίκα ριέ τόσα κάλλη, τό
σην παιδείαν καί έξοχα προτερήματα, κυρίως δέ τόσην άβράν καλλαι- 
σθησίαν. Άπεφάσισα νά θέσω ολόκληρον τό βαλάντιόν μου είς τήν διά— 
θεσίν σας, δπως τό μεταχειρισθή ή λαμπρά κρίσις καί φαντασία σας 
ύπέρ τής πασχούσης κοινωνίας ημών. Βοήθησον νοσοκομεία, φιλανθρω
πικά καταστήματα, πέμψον νέους ιατρούς νά τελειοποιηθώσιν είς τήν 
Γαλλίαν, Γερμανίαν καί ’Αγγλίαν, έκπαίδευσον πτωχά κοράσια. Ή χαρά 
μου καί άγαλλίασίς μου έσεται νά τά βλέπω, νά τά θαυμάζω καί κρυφά 
του κόσμου πληρώνω . . . Θά ίσταμαι όπισθεν τοϋ λαμπρού άστέρος σου...

Χαρικλεια. (©υμοειδώς.) Μιαρέ, προσδοκάς δι’ δλα ταϋτα ώς πρώ
τον άντίτιμον τών 12 χιλιάδων δραχμών σου ν’ άναβώ καί έγώ μετά 
σοϋ τήν νύκτα ταύτην επί τής κλίνης τοϋ συζύγου μου καί συμμερισθώ 
τήν μαρασμώδη καί πνιγηράν πνοήν τής βδελυράς αύτής γλώσσης καί 
ψυχής σου. Τίς άκροώμενος τών λόγων σου, μιαρέ, δέν πείθεται δτι 
είσαι ό τελειότερος παράγων τής διαφθοράς, ήν χύδην έφέρετε είς τήν 
χώραν ταύτην ; Τίς άκροώμενός σου, έγκωμιάζοντος διά τής πομπωδε- 
στέρας καί δολιωτέρας ρητορικής τήν διαφθοράν ταύτην, δέν πείθεται 
δτι είσαι ή κρυφία επιδημία, ή κρυφία πανώλης τοϋ συζυγικού βίου ; 
Έχεις, μιαρέ, στερεότυπον γλώσσαν δι’ δλας τάς γυναίκας, τάς οποίας 
παγιδεύεις διά τοϋ διαφθορέως πλούτου σου. Δέν έκορέσθης, βρωμερώ- 
τατε άνθρωπε, διαβουκολήσας τήν κοινωνίαν αύτήν διά τής ίησουϊτικής 
πονηριάς σου καί τοϋ άνυρπάκτου πατριωτισμού σου, άναβιβασθείς είς τά 
ύψηλά τοϋ κράτους άξιώματα, άλλ*  έρχεσαι νά έφαρμόσης πρός μίαν 
τάλαιναν σύζυγον καί μητέρα τάς κακοηθείας, &ς έδιδάχθης παρά τών 

Τούρκων, με’ ών τοσαϋτα έτη συνέζησας καί συνεταυτίσθης, δπως πλου- 
τήσης ; Μάθε λοιπόν δτι, έάν επέτυχες έν Άθήναις είς τινα ελεεινά πλά
σματα, έάν ό ελεεινός χρυσός σου κατώρθωσε νά τά δελεάση καί άπο- 
λαύσης τάς κτηνώδεις έπιθυμίας σου, αί γυναίκες τής Ελλάδος εινε 
πολύ διαφορετικά! άφ’ δ,τι τάς εκλαμβάνεις . . . Μιαρέ, τρισεξωλέστατε 
παράγων τής διαφθοράς καί άτιμίας ! έγώ θά σοι δώσω τό μάθημα. 
Έφρόντισα νά έχω άρκετούς μάρτυρας τών αισχρών προτάσεών σου . . . 
Λέλιο, Χρήστο, Τάσο, Νίκο, κυρά-Χοήσταινα, εδώ ! εδώ ! (Ό Καϊμεδο- 
φάγος τά έχασε, τρέμει, παρακαλεϊ διά τών χειρών του).

τοΰ άχρείου τούτου ανθρώ-

ΣΚΗΝΗ Γ.

Οί Ανωτέρω.
(Εισέρχονται τέσσαρες γυναίκες, είς στρατιώτης ό Λέλιος καϊ τρεΓς έτεροι άνδρες 

ό Χρηστός, δ Τάσος καϊ ό Νίκος. "Αμα είσέλθουν, δ στρατιώτης κλείει έσωθεν 
τήν θύραν, δπως μή δύναται νά έξέλθη τις.)

Χαρικλεια. Ήκούσατε τάς προτάσεις
που ; ήκούσατε τάς συκοφαντίας του καθ’ δλης τής κοινωνίας, καθ’ ολο
κλήρου τού τύπου καί δλων τών δημοσιογράφων καί συγγραφέων;

Λέλιος. Τά ήκούσαμεν, κυρία Χαρικλεια, καί ή Μαργαρίτα μόνον 
μ’ έκράτησε άπό τοϋ νά όρμήσω καί τοϋ τσακίσω τά κόκκαλα.

Μαργαρίτα. Έγώ, κυρά, έφερα επίτηδες τό τηγάνι, δπου έψήσαμεν 
άπόψε τούς κεφτέδες νά μουντσουρώσω τό πρόσωπον τοϋ άχρείου τούτου.

Χρηςταινα. Έγώ, κυρά Χαρικλεια, έφερα τό μεγάλο ψαλίδι νά τοϋ 
κόψω . . .

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ. Σταθήτε, μή τόν έγγίζετε. Μετρήσατε του πρώτον τάς 
12 χιλιάδας δραχμάς τάς έπϊ τής τραπέζης, διά τών οποίων έζήτει ν ατι
μάσω τόν καλούμενον παρ’αύτοϋ έπιστήθιον φίλον του. Μετρήσατέ τας 
καί θέσατέ τας είς τούς θυλάκους του. Έπειτα πρέπει νά ύπογράψη άπό- 
δειξιν τής παραλαβής των έπικυρωμένην παρ’ ήμών όλων, ΐνα μή ό 
ψεύστης ούτος είπη δτι έσφετερίσθημεν μέρος αύτών.

ΚΑΪΜΕΔΟΦΑΓΟΣ. Τί πράγματα είνε αύτά, κυρία ; Άφήσατέ με νά 
έξέλθω . . . Θά τό μετανοήσητε ... Ή ψευδής άρετή σας θά κατα
στρέψω υμάς καί τόν σύζυγόν σας, καθώς καί τούτους έδώ δλους . . .

Χαρικλεια. ’Αχρειότατε ! (Μετ’ οργής.) Τολμάς νά λέγης ή ψευδής 
αρετή μου (φέρει ράπισμα διά τοϋ ριπιδίου της έπϊ τοϋ προσώπου του.) Λέλιο, 
Χρήστο, Τάσο, Νίκο, ήκούσατε τήν συκοφαντίαν, νά μοι λέγω ή ψευδής 
άρετή μου ;

ΧΡΗΣΤΟΣ. (Φέρων σφοδρόν ράπισμα εις τό πρόσωπον κα! σύρων μάχαιραν.) 

’Άτιμε, συκοφάντα ! ! θά σέ ξεκοιλιάσω.
Λέλιος. ’Άφες με νά τόν ξεκοιλιάσω έγώ, Χρήστο.
ΧΡΗΣΤΑΙΝΑ. Έγώ θά τοϋ βγάλω τά δυο μάτια μέ τό ψαλίδι τούτο. 
ΚΑΪΜΕΔΟΦΑΓΟΣ. (Πίπτων εις τά γόνατα, κυριευμένος ύπό πανικού.) Μή 

με σκοτώσετε τόν καϋμένον. Όχ ! ”Οχ ! "Οχ . . . Ήμαρτον, κυρία, συγ 
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γνώμην ... μή μέ φονεύσετε τόν δυστυχή, δέν ήθελα νά είπω ή ψευδα- 
ρετή . . . Μή ... μή . . . μή δι’ όνομα θεοϋ . . . δέν είμαι κακός . . .

Χαρικλεια. ’Αφήσατε τόν δειλόν, τόν άνανδρον. Δότε του νά ύπο
γράψη τήν άπόδειξιν τής παραλαβής. Άνάγνωσέ την, Λέλιο.

ΛΕΛΙΟΣ. (Άναγινώσκει τήν άπόδειξιν.) «Παρελαβον τας οωδεκα χιλιά
δας δραχμών, δι'ών έζήτησα νά διαφθείρω τήν σύζυγον τοϋ επιστήθιου 
φίλου μου και έντιμοτάτου λοχαγού Κολοκυθέα κα'ι άτιμάσω αύτόν. 
Άποτυχών τοϋ σκοπού μου καί βαπισθείς έλεεινώς, ύπογράφομαι ό δια
φθορέας τής κοινωνίας».

ΚΑΪΜΕΔΟΦΑΓΟΣ. Μά πώς, κυρία, επιθυμείτε νά υπογράψω τοιούτον 
έγγραφον. . .

ΛελιΟΣ. ’Άφες τήν κυρίαν έχεις νά κάμης μέ ημάς· άν δέν ύπογρά- 
ψης ... θά σού χύσω τά άντερα· τό καταλαμβάνεις ; (Άνασπα τήν ιχά- 
χαιραν καί προσφέρει τδν κάλαμον. Ό δέ Καϊμεδοφάγος υπογράφει.)

Καϊμεδοφάγος (καθ’ έαυτόν.) Έάν δέν σάς στείλω δλους μίαν ημέ
ραν είς τήν λαιμητόμον, νά μή μέ λέγουν Καϊμεδοφάγον.
(Ό Λέλιος δίδει τήν άπόδειξιν εις τήν κυρίαν, ήτις λέγει εις αύτδν χαμηλοφώνως).

Χαρικλεια. Τρέξε αμέσως είς τής Τσακίστρας τόν οίκον, δπου εινε 
ό λοχαγός κρυμμένος- διηγήθητι είς αύτόν τά συμβάντα τής νυκτός ταύ
της καί είπέ του άμέσως νά εγκατάλειψη τόν οίκον της καί ύπάγη νά 
κρυφθή είς άλλο μέρος. (Πρδς τδν Καϊμεδοφάγον.) Κύριε Κάίμεδοφάγε, 
σάς εγκαταλείπω είς τήν εύσπλαγχνίαν τών μαρτύρων. Έγώ έτελείωσα 
διά παντός μεθ’ ύμών (αναχωρεί).

(Οί ϋπηρέται τδν μαυρίζουν μέ τδ τηγάνι, τοϋ δίδουν όλίγαις σβερκιαΐς, τδν 
περιγελούν, τδν κωμωδοϋν, τδν χλευάζουν καί σχηματίζουν κύκλον πέριξ αύτοϋ, 
χορεύουν καί φωνάζουν αΰτδν διαφθορέα τής κοινωνίας, συκοφάντην τής κοι
νωνίας, ποδοκροτοΰντες καί αδοντες τήν λέξιν μα-σκα-ρά, μα-σκα-ρά, μα-σκα-ρά. 
Είτα ανοίγουν τήν θύραν καί τδν ρίπτουσιν έκτδς μέ έν καλδν γιοΰχα, πτύον- 
τές τον καί φωνάζοντες.

Ολοι ομου. Σικτήρ, παληάνθρωπε I . . .

ΣΚΗΝΗ ΙΑ’.

Καϊμεδοφάγος καί λοιποί.

(Καϊμεδοφάγος είς τήν δοδν Φιλελλήνων, έγγΰς τής Αγγλικής ’Εκκλησίας
Είς άγνωστος μέ τρεϊς ήμιγύμνους παϊδας πέριξ αύτοϋ' δ Καϊμεδοφάγος σύν- 
νους θεωρεί τδ ώρολόγιόν του, έγγύς τοΰ φανοΰ, ΐνα ίδη τήν ώραν.) 

ΚΑΪΜΕΔΟΦΑΓΟΣ. (Μόνος.) Τί κακό τούτο τής νυκτός αύτής! . . . "Ας 
σπεύσω είς τής Τσακίστρας, ΐνα μή μοι φύγη ό λοχαγός . . . Ποτέ δέν 
περιέμενον τοιαύτην διαγωγήν . . . Ειχον δμοιον συμβάν έν Κωνσταντι- 
νουπόλει. ’Αλλά τότε ήμην ασήμαντος καί άγνωστος . . .

Ο ΑΓΝΩΣΤΟΣ. Κύριε Κάίμεδοφάγε, έχομεν δύο ημέρας νά φάγωμεν. 
Ή σύζυγός μου εύρίσκεται είς τήν κλίνην ασθενής. Δέν έχω έν λεπτόν 
νά τής πάρω ιατρικά. Ό θεός σάς έφερεν ενώπιον μου ... Μ’ ένθυ- 
μεΐσθε ; . . . Σάς έψήφισα πάντοτε είς τάς έκλογάς . . . Συγγνώμην, 

ποτέ δέν ήθελον σέ ενοχλήσει, έάν δέν εύρισκόμην είς τοιαύτην απελπι
στικήν κατάστασιν . . .

ΚΑΪΜΕΔΟΦΑΓΟΣ. Καϋμένε, δέν έχω είμή μόνον τήν δραχμήν αύτήν 
επάνω μου άπόψε. Είς τόν λόγον τής τιμής μου, δέν έχω άλλα χρήματα 
έπάνω μου καί λυπούμαι οτι δέν δύναμαι νά σέ συνδράμω περισσότε
ρον- πολύ σέ λυπούμαι διά τήν ασθένειαν τής πολυτίμου συζύγου σου. 
Πρόσφερε, παρακαλώ, τά σέβη μου πρός αύτήν. Εύχομαι είς όλίγας ημέ
ρας ν’ ακούσω τήν άνάρρωσίν της.

Ο Αγνωστος. Εύχαριστώ, σ’ εύχαριστώ, κ. Κάίμεδοφάγε. Τούλά- 
χιστον θά αγοράσω δύο ψωμιά. Γνωρίζω τήν καλή ψυχή σου, (ανα
χωρεί δρομαίως).

ΚΑΪΜΕΔΟΦΑΓΟΣ. Είνε ατελείωτα τά βάρη τών συγχρόνων τούτων. 
Διά τήν ψήφον έκάστου παληανθρώπου πρεπει νά έχη τις έν μεταλλεϊον 
χρυσού... νά έφαίνετο καμμία άμαξα (άνάπτει έν ποΰρον) . . . Ποιοι είνε 
πάλιν οί τρεις ούτοι άνθρωποι οι ερχόμενοι άπ’ εύθείας έπάνω μου ; . . . 
μπά ! φαίνονται μαύροι ώς δαίμονες.

Β' Αγνωστος. Κύριε, μοί επιτρέπετε ν’ ανάψω τό σιγάρον μου ;
Καϊμεδοφάγος. Βεβαίως καί μετά πολλής εύχαριστήσεως. (Προσφέρει 

τδ ποϋρόν του· άλλ’ έν ω άνάπτει δ άγνωστος, οί έτεροι δύο όπισθεν τδν συλλαμ- 
βάνουσιν. Ό εις φράττει τδ στόμα του δια τών δύο παλαμών του. Ό έτερος περιέ
ζωσε τους βραχίονας του διά τών ιδικών του. Ό άνάπτων τδ σιγάρον βίπτει τοϋτο 
κατά γής καί έξετάζει τούς θυλάκους αΰτοΰ λέγων).

Β' Αγνωστος. Στάσω ήσυχος, αν θέλης καλό ’ςτή ζωή σου. "Αν 
σαλεύσης, θά σού διχοτομήσω τόν λάρυγγα ... ψίτ, κράτει καλά τό στό
μα του. Είνε γεμάτος άπό χαρτιά τής μπάγκας καί γρουπάκια μάλαμα ...

Τζιτ. Καλή τύχη, άφ’ού έχει τόσον παρά έπάνω του . . . Πάμε, τόν 
άδγιασα . . .

Β’ Αγνωστος. Ξίτ, βάλτου τώρα σύ τήν κόλλα ’ς τό στόμα.
ΞΐΤ. Τού τήν έβαλα . . . Φευγιό.
(Θέτει μίαν ιξώδη ζύμην εις τδ στόμα του, δίδουν μίαν καλήν ώθησιν κα'ι βρον- 

τωδώς τδν ρίπτουν χαμαί, γινόμενοι άφαντοι. Ό Καϊμεδοφάγος ήμιεγείρεται 
καί μετά δυσκολίας αποσπά τήν κόλλα άπδ τάς τρίχας τοΰ στόματός του.)

ΚΑΪΜΕΔΟΦΑΓΟΣ. Αισθάνομαι ώς νά μοί έπέφερον κάταγμα είς τόν 
βραχίονα. Όποία τού διαβόλου νύξ αύτη. Είκοσι χιλιάδας δραχμάς 
μού στοιχίζει. Μού έπήραν δ,τι ειχον έπάνω μου . . . ’Ώχ, τί φρικτοί 
πόνοι . . . Ψίτ, Τζίτ, Ξίτ τρεις μουντζουρωμένοι . . . πήγαινε νά τούς 
άνακαλύψης πλέον. “Ας ύπάγω κατ’ εύθεϊαν είς τόν οίκόν μου νά πέμψω 
ένα ιατρόν. (’Απέρχεται χωλαίνων καί κλονούμενος).

Π Ρ Α Ξ I Σ Ε’.
ΣΚΗΝΗ Α’.

Γενικός Γραμματεύς, Μπέρτος και λοιποί.
(Ύπουργεϊον τής Δικαιοσύνης, θάλαμος τοΰ Γενικοΰ Γραμματέως πεπληρωμένο: 

βουλευτών, δικαστών καί εισαγγελέων, τών περισσοτέρων καπνιζόντων, πα
ρόντος καί τοΰ ταγματάρχου Μπέρτου).
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ΣΤΟΑ 320-κα’.ΙΟΥΔΑΣ Γολιάθ. (Βουλευτής.) Κύριε Γενικέ Γραμματεΰ ! έγεινε κα

νείς διορισμός εις τήν επαρχίαν μου άνευ τής γνώσεώς μου ;
Γεν. Γραμματευς. "Οχι, κ. βουλευτά Ίούία Γολιάθ.
ΓΟΛΙΑΘ. (Αύθαδώς.) Προσέξατε νά μή γείνη, οίοσδήποτε καί άν εινε ό 

αίτήσας τούτον, διότι θά λογαριασθώμεν μαζύ, κ. Γεν. Γραμματεΰ.
Γεν. Γραμματευς. Μείνατε ήσυχος, κύριε βουλευτά Ιούδα Γολιάθ.
ΜπΕΡΤΟΣ. (Όμιλεΐ είς τδ ούς τοϋ Γεν. Γραμματέως.) Λοιπόν δεν γίνεται 

τίποτε, κ. Γεν. Γραμματεΰ, περί τής άναθεωρήσεως τής δίκης τοϋ 
άθφου Κώτσου καί τών υιών του ;

Γεν. Γραμματευς. (Χαμηλοφώνως.) Τίποτε. Φρόντισον νά τοΐς 
δοθή βασιλική χάρις, ιδού άνθρωπος κατάλληλος δι’ αυτό. (Δεικνύει τδν βουλευτήν Γολιάθ, δστις έξήρχετο τοϋ θαλάμου τοΰ Γεν. Γραμματέως.) Ό ταγματάρχης Μπέρτος τδν παρακολουθεί. Μπέρτος και Γολιάθ βουλευτής είς μίαν γωνίαν τοΰ ίδιου θαλάμου).ΜΠΕΡΤΟΣ. Κύριε βουλευτά, επιθυμώ νά σάς ομιλήσω περί μιάς σπου- 
δαιοτάτης ύποθέσεως· δύνασθε τώρα νά μέ άκροασθήτε καί άναλάβητε 
αύτήν ;

Γολιάθ Μάλιστα, λέγε, τί είνε.
Μπερτος. Πρόκειται περί κατεπειγούσης βασιλικής χάριτος διά 

τρεις άθφους άνθρώπους, έκ τών οποίων ό είς ήδη είνε βαρέως ασθενής έν
τός τής φυλακής, καί αμφίβολον άν θά ζήση δέκα ήμέρας. Οί συγγενείς 
του είνε έτοιμοι νά πληρώσουν άδρώς, έάν δύναται νά κατορθωθή αμέσως.

ΓΟΛΙΑΘ. Βεβαίως δύναται νά κατορθωθή, άλλά θά σάς στοιχίση πολύ, 
διότι πρέπει νά συλλάβω συμπράκτορας καί άλλους βουλευτάς καί νά 
καλοπληρώσω πάντας τοΰ 'Υπουργείου μέχρι τοϋ τελευταίου θυρωρού.

ΜπερτΟΣ. Είς τοϋτο είμαι καλώς προητοιμασμένος . . . Πόσα ;
Γολιάθ. Κατά τούς άνθρώπους. Ποιοι είνε ;
ΜπερτΟΣ. Είνε ό Κώτσος καί τά δύο του παιδιά τοϋ χωρίου Στα- 

φιδότρυπα.
Γολιάθ. ’Ά ! τοϋτο πρέπει νά γείνη κρυφίως τοϋ Άθανασάρα καί 

ΙΙολυνείκους. Είς τήν ύπόθεσιν αύτήν ένδιαφέρεται ό Πανάγος Έντελεί- 
δης . . . Θά σοί στοιχίση 100 χιλιάδας δραχμάς.

Μπερτος. Πολύ καλά. Είμαι έτοιμος νά σάς δώσω ώς πρώτον άρ^α- 
βώνα 25000 δραχμάς, διότι αί ταχεΐαι πληρωμαί φέρουσι καί ταχέα 
άποτελέσματα . . . Πότε θά σέ έπανίδω ;ΓΟΛΙΑΘ. Απόψε. (Λαμβάνει τά χρήματα καί χωρίζονται).

ΣΚΗΝΗ Β'.
Γολιάθ. (Μόνος έν τή δοω.)

Ή έπιχείρησις αύτη είνε μία τών σπουδαιοτέρων, λίαν δέ κατε- 
πείγουσα δπως μή ό βουλευτής Άθανασάρας καί ό Πολυνείκης πλη- 
ροφορηθώσι τούτο καί καταβάλωσι πάν μέτρον ινα τήν προλάβωσιν. 
Άλλως τε είνε έπιχείρησις έκ τής οποίας έγώ οφείλω νά ώφε- 

ληθώ τούλάχιστον δύο χιλιάδας λίρας Άγγλικάς. Ό Πανάγος Έν- 
τελείδης πρέπει νά καλοπληρώση έμέ καί τούς βουλευτάς τούς οποίους 
θά παραλάβω ώς βοηθούς άδρώς, ινα κάμω τήν ύπόθεσιν κατεπείγουσαν. 
Τί νά γίνη; Τό έπάγγελμα τοϋ βουλευτοϋ, αί έκλογαί, οί κομματάρχαι, 
αί έπαρχίαι άπαιτούσι πολλά χρήματα. Δέν είνε φρόνησις νά έξοδεύη 
τις εις τήν έποχήν ταύτην τών συγχρόνων τήν περιουσίαν του, χωρίς 
συγχρόνως νά είσπράττη κάτι περισσότερον τοϋ δ,τι δαπανφ. Τό κρύ- 
φιον έπάγγελαα τό όποιον έχω ονομάζεται λαθρεμπόρων καί καταδιώ
κεται άπό τόν νόμον, άλλά έγώ έν συνειδήσει ονομάζω τοϋτο εύεργε- 
κόν, διότι διά τούτου έξοικονομοΰνται πλεΐσται πτωχαί οίκογένειαι. 
Άς ίδωμεν τί θά ξεκαθαρίση ή χθεσινή άποβίβασις τών πραγματειών 
είς τάς άποθήκας μου. Προεπλήρωσα 4,000 δραχμάς είς τούς τέσσαρας 
τελωνοφύλακας, οΐτινες μέ βοηθούν είς τοϋτο. Άπό τετρακόσια κιβώτια 
πούρα θά ξεκαθαρίσω τούλάχιστον 4000 δραχμάς κέρδος. Ποιος δέν 
πληρώνει 25 λεπτά δι’ έν καλόν ποϋρον, ένφ χρειάζεται 3 δραχμάς διά 
νά άγοράση έν πακέτο άγνώστου ποιότητος πούρα ; Έκ 350 σάκκων 
καφφέ καί 200 μικρών βαρελίων ζακχάρεως καί άλλων διαφόρων έμπο- 
ρευμάτων μέ τά όποια ήτο πληρωμένη ή μαοϋνά μου, περιμένω νά 
καθαρίσω τούλάχιστον έτέρας 25 χιλιάδας δραχμάς. Πωλώ πρός τούς 
πελάτας μου τήν ζάκχαριν πρός 80 λεπτά τήν οκά καί τόν καφφέ 4 
δραχμάς τήν οκά' τούτο δέν καλείται εύεργεσία πρός τούς πτωχούς ; 
Διότι θά δύνανται νά πληρώσουν 2,20 τήν οκά τήν ζάκχαριν καί 7 — 8 
δραχμάς τόν καφφέ. Είς βαρύτατα φορολογούμενον κράτος, ούτινος αί 
σύγχρονοι κυβερνήσεις δέν κυβερνώσιν, άλλά κυβερνώνται παρ’ ήμών, 
ταϋτα πάντα είνε νόμιμα καί σύμφωνα μέ τήν εποχήν τών συγχρόνων 
μας. Μήπως ή κυβέρνησις δέν μέ βλέπη καί άπό φόβον κάμνει τόν 
τυφλόν ; Άς υπάγω τώρα νά έργασθώ διά τήν ύπόθεσιν τού δυστυχούς 
Κώτσου καί τών υιών του, οϊτινες πράγματι εινε άθφοι.

ΣΚΗΝΗ Γ'.Ταγματάρχης Μπέρτος καί Γολιάθ βουλευτής.ΜΠΕΡΤΟΣ. Λοιπόν, κύριε βουλευτά, τί έκάματε.
ΓΟΛΙΑΘ. Ή δουλειά πάει καλά, άλλά θά στοιχίση κάτι περισσότερον 

τοϋ δ,τι ένόμιζον δπως γίνη κατεπείγουσα. Εχω 4 βουλευτάς έκ τών 
έχόντων τήν μεγαλειτέραν έπιρροήν, άλλ’ ούδείς άναδέχεται τήν έργα- 
σίαν όλιγώτερον τών 20 χιλιάδων δραχμών, ώστε βλέπετε, κ. Ταγμα
τάρχα, έχω νά πληρώσω 100 χιλ. δραχ. πρός αύτούς. Θέλω καί άλλας 
20 χιλ. δραχ. είς τό ΰπουργεΐον πρός διαφόρους μέχρι τοϋ εσχάτου θυ
ρωρού, δπως έκαστος είπή ένα καλόν λόγον δι' έκείνους δι’ούς ζητούμεν 
κατεσπευμένως τήν βασιλικήν χάριν. Τώρα πρέπει καί έγώ νά ωφε
ληθώ κάτι τι έκ τής έπιχειρήσεως. "Αμα οί τέσσαρες βουλευταί ήκου- 
σαν δτι ό κ. Πανάγος Έντελείοης ένδιαφέρεται είς τήν ύπόθεσιν αύτήν, 
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at απαιτήσεις των έγένοντο μεγαλείτεραι.Ή υπόθεσις αυτή, κύριε Ταγ
ματάρχα, διά νά μή πολυλογούμεν, Οά στοιχίση τό δλον 5 χιλιάδας λί
ρας είς χρυσόν. Έάν δέχησθε, σοι έγγυώμαι δτι αύριον Οά ύπάγωμεν 
δλοι όμού εις τόν Υπουργόν της Δικαιοσύνης νά άπαιτήσωμεν κατε- 
σπευσμένως τήν βασιλικήν χάριν. Σοϊ προεΐπον ήμεΐς κυβερνώμεν και 
όχι αί Κυβερνήσεις. Αί Κυβερνήσεις εινε νευρόσπαστα ήμών· ήμεΐς νεμό- 
μεθα δλας τάς θέσεις καί τούς πόρους τού κράτους.

ΜΠΕΡΤΟΣ. Δέχομαι, κ. βουλευτά Γολιάθ. Μολονότι δέν έχω διατα
γήν νά πληρώσω τόσο μεγάλον ποσόν, άλλ’ υμείς οφείλετε νά μοί έγ- 
γυηΟήτε δτι ό Κώτσος δστις εινε είς τά έσχατα τοϋ βίου τούλάχιστον 
μετά δύο ήμέρας Οά εινε εκτός τής φυλακής μετά τών υιών του. Άλλ’ό- 
ποία κατάστασις αύτη τού κράτους ! . . .

Γολιάθ. Εινε ή τών συγχρόνων, φίλτατέ ταγματάρχα· τούλάχιστον 
ή αποστολή ήμών τών 5 βουλευτών εινε ίερά, επειδή πρόκειται περί 
Β. χάριτος διδόμενης προς άθφους- άλλά τί κάμνουσιν οί άλλοι βου- 
λευταί οί διοικούντες τό κράτος δπως διατηρήσουν τήν επιρροήν των 
καί εξοικονομήσουν τάς άνάγκας των ; διορίζουν είρηνοδίκας, πταισμα- 
τοδίκας, άστυνόμους καί κλητήρας, οϊτινες παραχωρούσιν αύτοΐς άπό 5 
μέχρις 20 δραχμών έκ τού μισθού των. Διορίζουν Υπουργικούς Γραμ
ματείς, Νομαρχιών Γραμματείς καί κατοοθώνουν άνωτέρων καί κατω
τέρων δικαστών μεταθέσεις έκ τής ποωτευούσης είς τάς έπαρχίας, λαμ- 
βάνοντες έν στρογγύλον ποσόν έκ τών μηνιαίων μισθών των. Έπληρο- 
φορήθης ποτέ, φίλε ταγματάρχα, τί γίνεται έν τώ Ύπουργείω τής Παι
δείας και τών ’Εκκλησιαστικών; Διδάσκαλοι, Γυμνασιάρχαι, καθηγηταί, 
σχολάρχαι προπληρώνουν τόν φόρον των, κυρίως δέ οί μοναχοί, ήγού- 
μενοι καί άρχιερεΐς εις τινας γνωστούς πολυχρονίως τμηματάρχας δπως 
μή μετατεθώσι πληρώνουν έκ τού εισοδήματος των ού μόνον χρήματα, 
άλλά καί βούτυρα καί έλαια καί μέλι καί άλλα προϊόντα. Τοιαύτη εινε 
ή τών συγχρόνων εποχή μας.’Αλλά μήπως ήνε μόνον τά τοιαϋτα; Άναγ- 
κάζουσι τάς κυβερνήσεις νά ΰπογράψωσι συμβόλαια μετ’ έργολάβων δημο
σίων έργων, άπερ φέρουσιν είς αύτούς μεγαλα κέρδη καί φοβεράς ζημίας 
είς τό Έθνικόν Ταμεΐον. Τοιούτον εινε τό σημερινόν πολίτευμα καί 
άμ.φιβάλλεις τώρα δτι δέν θά δυνηθώμεν ν’ άναγκάσωμεν τόν Υπουρ
γόν άπόψε ή αύριον καλπάζων νά ύπάγη είς τά άνάκτορα καί ζητήση 
τήν Βασιλ. χάριν καί άποφυλάκισιν τών τριών τούτων άθφων; Σέ υπεν
θυμίζω δτι ήμεΐς κυβερνώμεν τήν Ελλάδα καί ούχί αί κυβερνήσεις.

ΜπερτΟΣ. Λοιπόν ιδού 2 έτι χιλιάδας λίρας, άμα δέ δοθή ή Βασιλ. 
χάρις, πριν έξέλθουν οί φυλακισμένοι άπό τόν Μενδρεσέ, θά σάς πληρώσω 
καί τά έπίλοιπα.

Γολιάθ. Καλώς· αύριον το πρωί ή υπόθεσις εινε τελειωμένη . . . 
Άμε θά τόν πνίζωμεν τον Υπουργόν τής Δικαιοσύνης. (’Αναχωρεί.)

ΜΠΕΡΤΟΣ. Τί νά κάμω ! Πρέπει νά πληρώσω καί δέκα χιλιάδας λί
ρας, αρκεί ό Πανάγος Έντελείδης καί ή Εύπραξία, οϊτινες άνεχώρησαν 
ήδη δι’ Αθήνας, νά μή φθάσουν καί οί δυστυχείς άθφοι εινε έτι είς τήν 

φυλακήν. Όποία άξιοθρήνητος εποχή αύτη, ήτις άναντιρρήτως θά χειρο— 
τερεύση πολύ έτι πριν ή ή λιμοκτονία φέρη τήν άπελπισίαν είς τόν λαόν. 
’Ιδού τή άληθείμ έποχή καθ’ ήν καί οί λαθρέμποροι μεταβάλλονται 
εύεργέται πρός τόν πεινώντα λαόν.

ΣΚΗΝΗ Δ'.Ταγματάρχης Μπέρτος καί Πανδγος Έντελείδης.

ΜπερτΟΣ. Ή βαιλική χάρις διά τόν Κώτσον καί τούς υιούς του 
έοόθη. Χθές δέ τό πρωί μετέφερον αύτόν είς τήν οικίαν αύτήν τού Πει
ραιώς. Μετεχειρίσθην πέντε βουλευτάς διά τήν χάριτα, τούς οποίους 
γενναίως έφιλοδώρησα, άλλά πολύ δλιγώτερον τού δ,τι περιμένεις. "Αλ
λοτε τάς λεπτομέρειας. Άλλά τί νά σοϊ ’πώ, Πανάγό μου- αμφιβάλλω, 
άν ό δυστυχής γέρων έχη δέκα ημερών άκόμη ζωήν.

Παναγος. Τί λέγεις ; τόσον βαρέως ασθενεί ;
ΜΠΕΡΤΟΣ. .Χθές τού ήλθε τρίτη φρικτή αίμοπτυσία. Οί καλλίτεροι 

ιατροί τού Πειραιώς καϊ Αθηνών έχαρακτήρισαν τήν άσθένειάν του γε
ροντικήν καλπάζουσαν φθίσιν καϊ διάρρηξιν ενός τών πνευμόνων. Τόν 
έθεσα είς τό έπάνω πάτωμα ώς πλέον άερικόν. "Εχει δέ δύο πρώτης 
τάξεως νοσοκόμους δπως τόν περιποιούνται. Τού είπον δτι περιμένεσθε 
καί ή άνυπομονησία του νά ίδή τήν θυγατέρα του αύξάνει τόν πυρετόν 
του. Φοβείται μήπως δέν θά ζήση νά τήν ίδή.

Παναγος. Σ’εύχαριστώ, Μπέρτο μου, χίλια εύχαριστώ, αδελφέ μου. 
Ή Εύπραξία καί ή δέσποινα Κλεοπάτρα δέν θά έγερθώσι πρό τής ένά- 
της, διότι ήνωχλήθησαν άμφότεραι έκ τής θαλάσσης. Σέ παρακαλώ — 
περίμενέ με έδώ. 'Υπάγω μόνος έπάνω νά ίδω τόν δυστυχή γέροντα καί 
τόν προετοιμάσω . . . Ήτο λαμπρά ή ιδέα αύτη νά μή ύπάγωμεν είς 
έν ξενοδοχεΐον τών Αθηνών, αλλά νά ένοικιάσωμεν τόν οίκον τούτον τού 
Πειραιώς, δπως έν μεγίστη ησυχία γείνη αύτη ή κατανυκτική συνάντησις.

ΣΚΗΝΗ Ε'.

Κώτόος καί Παναγος ’Εντελείδης.

(Δωμάτιον, έν ω δ Κώτσος είνε έξηπλωμένος έπί άνακλίντρου. ’Εγγύς αύτοϋ 
κάθηται δ Παναγος Έντελείδης. Ό γέρω-Κώτσος βήχει άκαταπαύστως καί 
μόλις φαίνεται εχων πνοήν εινε αγνώριστος εκ τής ασθένειας). 

ΚαΤΣΟΣ. Πού εινε ή Εύπραξία ; . . . Δέν έξύπνησεν άκόμη ; 
Παναγος. Έξύπνησε καί σπεύδει νά ένδυθή . . . "Οπου καί άν είνε 

θά έλθωσι μετά τής δεσποίνης Κλεοπάτρας ... ’Ιδού έρχονται. (Εισέρχε
ται ή Εΰποαξία καταμέλανα ένδεδυμένη άνευ κοσμήματος, άνευ πίλου παρα- 
κολουθουμένη άπδ τήν Κλεοπάτραν καί τδν ταγματάρχην Μπέιτον. Προχωρούσα 
ΐσταται έν τώ μέσω τοΰ δωματίου, θεωρεί τδν πατέρα της καί λέγει καθ’ έαυτήν).

Εύπραξία. Δέν είνε ό πατήρ μου, ούτε ή σκιά του, ούτε τό φάσμα 
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του . . . Θεοί ’Εφέστιοί, εινε ό ζωντανός σκελετός του, εάν οί σκελετοί 
έχωσΐ ζωήν. (Προχωρεί μ,έχρε τοϋ ανακλίντρου καί πίπτουσα είς τά γόνατα 
λαμβάνει τήν χεΐρα τοϋ πατρός της νά τήν άσπασθή λέγουσα). Πάτερ μ.ου ! 
(Πίπτει λιπόθυμος χωρίς νά προφέρη άλλην λέξιν, έν ω ά πατήρ, ζητών νά τήν 
έναγκαλισθή, πνίγεται είς τόν βήχα καί αναστρέφεται έπ'ι τών προσκεφαλαίων 
τοΰ ανακλίντρου. Ό ταγματάρχης Μπέρτος μετά τοϋ Πανάγου προσπαθοΰσι νά 
έπαναφέρωσι τόν Κώτσον είς τάς αισθήσεις του, ή δέ δέσποινα Κλεοπάτρα τήν 
Εύπραξίαν).

Παναγος. Θεέ μου, ό δυστυχής Κώτσος εινε πάγος κρύος. Φοβούμαι 
μήπως συμβή κανέν δυστύχημα. Μπέρτο μου, μία μεγάλη χαρά ή μία 
μεγάλη λύπη φέρει τον θάνατον. Ή λύπη στσματφ τήν κυκλοφορίαν 
τοΰ αίματος. Ή χαρά τουναντίον φέρει είς τήν καρδίαν τοιαύτην πλη
θώραν αίματος, ώστε πνίγει καί σβέννει τήν φυσικήν θερμοκρασίαν. 
Περισσότεροι άνθρωποι άπέθανον άπό τήν χαράν παρά άπό τήν λύπην. 
Ό Χείλων ό Λακεδαιμόνιος άπέθανεν άπό χαράν. Ό Χρύσιππος, καθώς 
κα1. ό Ζεύξις, άπό τούς γέλωτας. Ό Σοφοκλής καί ό Διονύσιος ό τύ
ραννος έπίσης άπέθανον άπό τήν χαράν των καί ό Πάπας Λέων ό Γ 
πάλιν άπό τήν χαράν, δταν τφ άνήγγειλαν δτι οί Γάλλοι άπεδιώχθησαν 
άπό τό Μιλάνον. Φοβούμαι πολύ τόν Κώτσον, διότι περισσότεροι άνδρες 
άποθνήσκουσιν έκ τής χαράς των . . . Αί γυναίκες όχι τόσον . . . ’Ιδού 
ή Εύπραξία έπανευρίσκει τάς αισθήσεις της. Ή λύπη τής Εύπραξίας 
εινε άλγος βαθύ σύμμικτον χαράς . . . Μή τήν φοβήσαι, Μπέρτο . . . 
Τόν δυστυχή Κώτσον . . .

Εύπραξία. “Ω, άφες με, Κλεοπάτρα, . . . Αισθάνομαι καλλίτερα . . . 
Πού εινε ό πατήρ . . . (Προσεγγίζει τό άνάκλιντρον). Φοβούμαι μήπως τόν 
έθανάτωσα ... Τούτο εινε τό φοβερώτερον τών αμαρτημάτων μου ... Πά
τερ μου, πατερ μου’ (τρίβει τάς χεΐράς του, τόν χαϊδεύει είς τό πρόσωπον, 
προφέρει διαφόρους τρυφερός φράσεις καί θέτει είς τήν ρϊνά του τό μέ άλας τής 
’Αγγλίας φιαλίδιόν της- τέλος τόν επαναφέρει είς τάς αισθήσεις του διά τινα λε
πτά. Ό Κώτσοε εινε πολύ έξησθενημένος καί λέγει).

ΚΩΤΣΟΣ. Εύπραξία μου, άφησέ με, ψίχα νά σέ ίδώ. (Τήν θεωρεί ατε
νώς κρατών τήν χεϊρά της) . . . Πώς μώφυγες ; πού ήσουν Ώχ 1 τί υπο
φέραμε διά σένα, τσιούπρά μου. "Ολη ή φαμίλιά μας κατεστράφη. Τά 
άλλα τρία αδέρφιά σου ’πήραν τά ξένα μέ άλλο όνομα, άμα τό δίκαστή- 
ριον χάψωσε εμένα καί τά δυό σου άλλα άδέρφια, άθφοι ώς είμαστε. 
’Επιθυμούσα νά τάβλεπα τά καλόψυχα προτού πεθάνω . . . ’Εγώ, Εύ
πραξία μου, σέ ’λίγες ’μέραις σ’ άφίνω χρόνια . . .

ΕΥΠΡΑΞΙΑ. (Θοηνοϋσα γοερώς.) Μή λέγης ούτω, πατέρα μου. Σού ζητώ 
συγχώρησιν καί άν δέν μού τήν δώσης, θά τρελλαθώ, θά τρέχω από χώ
ρας εις χώραν ώς άφωρισμένη διά νά σώσω τάς αμαρτίας μου, κα'ι εύρω 
τόν μαύρον χάρον. Σοί έφερα δλας τάς δραχμάς σου μετά τού τόκου 
των . . . Νά, τάς έχω εδώ, κάμε τας δ,τι θέλης- καί θά έξοδεύσω δ,τι 
άλλο έχω διά νά κάμνω καλά εις τόν κόσμον, θά ύπάγω δέ είς έν μονα
στήρι νά σφσω τό φοβερόν αμάρτημά μου, νά σώσω τήν ψυχήν μου . . . 
Δεν θά με συγχωρήσης, καλέ μου πατέρα ; Ομίλησόν μου, καλέ μου 

πατέρα μου . . . πατερούλη μου, . . . ’μίλησέ μου· θά τρελαθώ μέ τήν 
σιωπήν σου, δέν θά μέ συγχωρήσης . . . Ήμην έν φαντασμένο καί αστό
χαστο παλιοκόριτσο, συγχώρησέ το . . . Διά τί είσαι τόσον σκυθρωπός 
καί συλλογισμένος ; . . . Δέν μνησικακεϊς, πατέρα μου, εναντίον μου ; ... 
Γνωρίζω τί σού έκαμε ό Πολυνείκης ό πρωτόδικης καί ό βουλευτής Ά- 
θανασάρας. Ό μέγας Θεός θά τούς τιμωρήση (κλαίει.) ΙΙαρατήρησον 
πώς έγώ σήμερον τιμωρούμαι ... Δέν θά με συγχωρήσης, πατέρα μου;... 
Νά, έχω εδώ δλα τά χρήματά σου.

ΚΩΤΣΟΣ. (Βήχων, άσθμαίνων καί δαιλών έξηντληαένως.) Εύπραξία μου, 
έπρεπε νά χαψωθώ καί ύποφέρω δλα τά φοβερά κακά, δσα ύπέφερον από 
τήν ημέραν δπου έφυγες, δπως καταλάβω δτι δέν πρέπει νά έγγίξω τά 
χρήματα αύτά. Όσα έπαθα ήσαν δίκαια, διότι έζήτησα άπό τό τα
μάχι μου σέ λίγο καιρό νά πλουτήσω . . . Έσκότωσα πρώτη τήν 
χριστιανή μανούλά σου, πού ’περνε πάντα τών πτωχών τό μέρος 
καί έθυσίασα μέ τήν τοκογλυφίαν μου τόσες οίκογένειαις, τόσες ψυ- 
χαΐς, τόσα μικρά ορφανά καί τόσους καλούς γέροντας. Τούς έκαμα 
άσπλαγχνα ν’ άποθάνωσι ’ς τήν ψάθα άπάνω, τούς ’πούλησα ο,τι είχαν 
καί δέν είχαν, ώς καί τό κρεββάτί των καί τό υστερνό σκαμνί των . . . 
«’Ανάθεμά σε, τοκογλύφε, μού ’φώναζαν, άνάθεμά σε, φιλάργυρε» καί 
έγώ ’γελούσα καί τούς περιγελούσα. Μά τά τόσα άναθέματά των έπια- 
σαν κα'ι μού ’κόλλησαν ’ς τό κορμί μου ’πάνω πού βλέπεις πώς τώκα- 
μαν τώρα, ένα σωρό κόκκαλα. Μ’ έκαμαν νά φωνάζω καί ’γώ ’μέρα καί 
νύκτα «άνάθεμά σε, Κυβέρνησι» . . . Πρώτος άναθεματισμένος εινε 
άδαύτη καί έπειτα έγώ, διότι αύτή φυλακίζει τούς πτωχούς γιά χρέη, 
άφ’ ού πρώτα τούς γδάρουν οί τοκογλύφοι. Ή τοκογλυφία, κόρη μου, 
έσβεσε δλον τόν καϋμένο τό λαό, δλο τό έθνος. Γιά τί; διότι ή κυβέρ- 
νησις τήν συγχωρεϊ κα'ι τήν άφίνει νά κάνη δ,τι θέλει- άφίνει καί τούς 
ίδιους δικαστικούς κλητήράς της νά κάνουν τόν τοκογλύφο . . . Δέν θέλω 
νά έγγίξω ούτε δεκάρα άπό τά γρόσια αύτά . . . Πά, πά, . . . "Ακούσε, 
τσιούπρά μου. Μέσα ’ςτά κατάστιχά μου έχω γραμμένα τά ονόματα 
τών δσων έφαγα τά κτήματα μέ τήν άναθεματισμένη τοκογλυφία. Πή
γαινε ! . . . Τρέχα λοιπόν, τσιούπρα, καί γύρισε τήν έπαρχία μας ούλη 
καί εύρε δσους ζούν καί μοίρασε ’ς τόν κάθε ένα το ’δικό του γιά νά 
πάρουν ’πίσω τάς κατάρας των καί τούς κάνης νά σού ’πούνε ένα θεός 
συγχωρέσ’ τού πατερούλη σου καί έτσι άναπαυθή ή ψυχούλα μου καί 
λυώση τό καταραμένο κορμάκι μου μέσα ’ς τό μνημούρι του.

Εύπραξία. Άλλ’ έμέ, πατέρα μου, δέν θά μέ συγχωρήσης ;
ΚΩΤΣΟΣ. Ποιος ήτο, Εύπραξία, ό καλλίτερος φίλος σου είς τον κό

σμον τούτον ; ποιος σέ παρεκίνησε νά έλθης νά μού κλείσης τά ’μα- 
τούλια μου πρίν ’πεθάνω ;

Εύπραξία. Ό Πανάγος, πατέρα μου, ό άγαπητός μου άδελφός Πα
νάγος, ο άδελφός μου Πινάγος . .. Είς αύτόν χρεωστώ καί τήν ύπό- 
ληψίν μου καί δσην περιουσίαν σήμερον έχω, διότι ούτος μού τήν διέσωσε.

ΚΩΤΣΟΣ. Τό λοιπόν αν θέλης ν’ άποθάνω ήσυχος καί νά σέ συγχω- 
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ρέσω μέ τήν καρδιά μου καί σοΰ δώκω τήν ευχή τοϋ αληθούς γονειοϋ 
κα’ι πιστέψω δτι μετενόησες αληθινά καί άπεφάσισες νά καθήσης πλειά 
ήσυχη, πρέπει νά τόν ύπανδρευθής ’μπροστά μου, πριν άποθάνω. Ξέρεις, 
πάντα ήτον ή προτίμησές μου γιά δαϋτον. Σέ καλλίτερα χέρια δέν 
’μπορώ ν’ άφήσω ούτε σένα ούτε τά αδέρφια σου, ούτε τόν καϋμένο βα
σιλέα μας, πού τούτοι οι κατεργαρέοι οί σύγχρονοι μέ ταΐς ψευτιές καί 
κατεργαριές των πάνε νά τδν φάγουνε μέσα στό πρόσωπο τού λαού. Θά 
πάρης τό όνομά του, πού εινε πρώτης τάξεως, πού δλο τό έθνος τό θαυ
μάζει. Τό ’δικό μας καθώς έγεινε δέ ’φελγ τίποτα.

ΕΥΠΡΑΞΙΑ. (’Εγειρόμενη έκ τής γονυπετούς θέσεώς της, τεταραγμένη.) 

Άλλά, πατέρα μου, δέν γνωρίζεις δτι έγώ άποστρέφομαι τήν υπαν
δρείαν ; .. δ,τι άλλο θελης, πατερούλη μου, μά τούτο . . . Ω θεέ μου, 
κτήνος . . . Άφες με ν’ αγαπώ τόν Πανάγο ώς κασιγνήτη . . . ’Εγώ 
τόν έχω καλλίτερον παρά σύζυγον

ΚΩΤΣΟΣ. Τότε άφες με ν’ άποθάνω ήσυχος. (Κρύπτει τήν κεφαλήν του 
εις τά γόνατά του).

Κλεοπάτρα. Εύπραξία, τίκάμνεις ; ήλθες νά σφσης τόν πατέρα σου 
ή νά τόν φονεύσης ; Έάν ήσο μία άπό τάς άγριας ’Αμαζόνας τής Δα- 
χομέης, δέν ήθελες δεικνύει τοιαύτην άποστροφήν πρός τόν γάμον. Ή 
άποστροφή σου αύτη εινε διακωμώδησες τού προορισμού τής γυναικός, 
πολύ μεγαλείτερον αμάρτημα ή δ,τι φαντάζεσαι. Θά έχης δλον τό φύ- 
λόν μας έναντίον σου.

Ευπραεια. Λοιπόν θά ύπανδρευθής τόν ταγματάρχην Μπέρτον ; δέν 
έσυμφωνήσαμεν, δταν έγώ ύπανδρευθώ νά ύπανδρευθής καί σύ.

Κλεοπάτρα. ’Άν μέ θέλη, τόν πέρνω' έχω καί τετρακοσίας χιλιά
δας προίκα καί ένα μεγάλο μέγαρον είς τήν Νεάπόλιν ένοικιασμένον ώς 
ξενοδοχεΐον, τό όποιον μοί δίδει χίλια φράγκα τόν μήνα.

ΜπερτΟΣ. Άκούς έκεϊ ... προθυμότατος είς τάς διαταγάς σου, κυρά 
μου, μολονότι καί έγώ είχον κάμει όρκον νά μή νυμφευθώ έκ δευτέρου.

ΕΥΠΡΑΞΙΑ. (Συλλογίζεται μικοόν, ειτα προσεγγίζουσα λαμβάνει τήν χεϊρά 

τοΰ πατρός της.) Πάτερ μου, έάν κάμω τήν φοβέραν αύτήν θυσίαν, θά με 
συγχώρησης μέ τήν καρδιά σου ;

ΚΩΤΣΟΣ. "Οχι μόνον θά σέ συγχωρήσω μέ τήν καρδιά μου, άλλά 
θά σού δώσω τήν εύχή μου καί τήν εύλογία μου καί θ’ άποθάνω εύτυχής, 
άκόμη καί αν ξεψυχήσω τήν ιδίαν στιγμήν τού γάμου . . . Γνωρίζω δτι 
μια φορά οί δυό σας ’παντρευμένοι θά φροντίσητε καί γιά τά πέντε δυσ
τυχισμένα άδέλφιά σου γιατί καί τά χαψωμένα άμα βγήκαν άπό τόν 
Μενδρεσέ τήν ίδια στιγμή μέ άπεχαιρέτισαν καί πάνε νά βρούνε τά 
άδέλφια των στήν ’Ιταλία πού’νε.

Ευπραεια. (Κλαίουσα.) Άς γίνη τό θέλημά σου, πατέρα μου. Ό 
γάμος ήτο τό τρισαέναον φόβητρόν μου . . . Πανάγο, νά τό χέρι μου. 
Άπό σήμερον γίνομαι σκλάβα . . . Πωλώ τήν έλευθερίαν μου . . . χάνω 
τήν ανεξαρτησίαν μου . . . Άλλά . . . τούτο, φαίνεται, ήτο τό πεπρω- 
μένον μου.

Παναγος. (Λαμβάνων τήν χεϊρά της.) Άπό σήμερον, Εύπραξία, γίνε
σαι πανόλβιος καί πλέον έλευθέρα καί άνεξάρτητος γυνή τού κόσμου. 
Άπό σήμερον και έγώ παύω τών καθηκόντων τού Μέντορος καί άνα- 
λαμβάνω τά τού συζύγου, ών πρώτιστον είνε ή πλήρης έλευθερία καί 
εμπιστοσύνη πρός τήν φρόνιμον καί ένάρετον σύζυγον. (Ε’ιρωνικώς.) Έλη- 
σμόνησας, πολυπόθητός μου Εύπραξία, δτι καί έγώ, ώς καί σύ, είμαι 
οπαδός τού σοφωτά του Γκουΐλώμ Ποστέλ, συγγραφέως τού συγγράμμα
τος «.Αί μάΑΑον αξιοθαύμαστοι νϊκαι τών γυναικών. Αί γυναίκες 
πρέπει νά κυβερνώσι τον κόσμον.» Ό Ποστέλ λέγει δτι, άφ’ ού ο 
Διάβολος ένίκησε τήν πρώτην γυναίκα, τό κράτος του κατεστράφη άπό 
τό έπίλοιπον γυναικεΐον φύλον. Πώς λοιπόν φοβείσαι δτι θά μειωθή ή 
έλευθερία καί άνεξαρτησία. σου, ωραία μου Εύπραξία, νυμφευομένη τόν 
θερμότερον θαυμαστήν τού Γκουΐλώμ Ποστέλ ;

Κώτσος. Καπετάν-Μπέρτο. Στείλε γιά τόν δεσπότη καί τούς πα
πάδες, νά τελειώσωμε, πριν νυκτώση. Άπόψε αί δύο παντριές άντάμα. 
Σύ καπετάνιε,θά είσαι κουμπάρος καί γαμπρός καί ή άρχόντισσα Κλεοπά
τρα κουμπάρα καί νύφη . . . Μού φαίνεται, άπ’ τή χαρά μου θά ζήσω 
άκόμη ένα χρόνο. Καϋμένο’Εθνος ! καϋμένε καλέ μου Βασιληά ! κοντεύουν 
νά σάς φάγουνε τά κατηραμένα κόμματα καί τούτοι οί αρπαγές Βουλευ- 
ταί. Έγώ τόν αγαπώ καί τόν λυπούμαι τό Βασιληά μας.

ΠαναγΟΣ. Ύπάγωμεν, Μπέρτο, όμού διά τούς ιερείς . . . Κυρία 
Κλεοπάτρα, έπιφορτισθήτε παρακαλώ τά τών δύο υμεναίων. Είμαι σύμ
φωνος, γέρο Κώτσο, μέ δσα λέγεις διά τόν Βασιλέα. Άλλοίμονον εάν 
τό "Εθνος διά μίαν στιγμήν άφεθή άνευ Βασιλείας καί είς χεΐρας τών 
άγριων καί έμπαθεστάτων τούτων τυράννων τών «Συγχρόνων».

ΕΥΠΡΑΞΙΑ. (Πίπτει είς τάς άγκάλας τοϋ πατρός της καί κλαίουσα λέγει.) 
Μ’ έκυρίευσε μεγάλη δειλία, πατέρα μου, καί αίμωδίασις ψυχρά δι’αύ · 
τόν τόν γάμον . . . Δέν υποφέρω τήν ιδέαν τής κτηνώδους αύτής σχέ- 
σεως . . . Είνε έναντίον τής ιδιοσυγκρασίας μου . . .

ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ. Δέν γνωρίζω, Εύπραξία μου, μίαν κόρην, ήτις δέν έχει 
τούς αύτούς φόβους πρό τού γάμου! νά καί έγώ αισθάνομαι τά αύτά· 
άλλά καί δέν γνωρίζω μίαν νύμφην, ήτις μετά τόν γάμον δέν ευρίσκει 
αύτόν εντελέστατα σύμφωνον μέ τήν ιδιοσυγκρασίαν της. Άς έλπίζωμεν 
λοιπόν. Πίστευσόν με, τρισαγάπητός μου Εύπραξία, τοιούτος είνε ό 
προορισμός όλων τών γυναικών.

Έν Άθήναις, τή 11η Φεβρουάριου 1894.
f Στέφανος Ξένος

Τδ λουλούδι πόχεις βάλει ’ςτδ νερό, 
άκουσέ με, τδ καλό Σου δέ γυρεύει.
Πέταξέ το άπ’ τδ σπίτι σου, κυρά μου, 
είναι μάγκας, τή ζωή μου νά χαρώ, καί σέ κλέβει . .

ΤίΜΟΣ



ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΝ ΙΩΒΙΛΑΙΟΝ
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ

ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΠΘΕΝΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΝ ΤΩι ΠΑΡΟΝΤΙ ΤΟΜΩι
ΙΩ. Δ. ΚΑΛ0ΓΕΡ0Ι10ΤΛ0Σ

Σ
ΠΑΝΙΟΝ γεγονός συνετελέσθη τή 17η ’Ιουλίου έ. ε. — συμ- 

πλήρωσις πεκτηκονταετηρί.δος έν τή Διχαστική υπηρεσία, ό 
έορτάσας δέ τήν ευτυχή ταύτην επετηρίδα εινε δ ρεέχρι τής ημέρας 
έκείνης Πρόεδρος τοΰ Νομικού Συμβουλίου κύριος ’Ιωάννης Καλο- 
γερόπουλος.

Ή άποχώρησις έκ τής δικαστικής ύπηρεσίας κατόπιν ήμίσεος αΐώνος 
διακεκριμένων ύπηρεσιών πρδς τδ Κράτος ύπέρ παγιώσεως τών θε
σμών και τής καθόλου ευνομίας αύτοϋ, εύλόγως αποτελεί καθήκον χρο- 
νογραφικόν, ούτινος ή μνεία προσήκει είς τήν «Ποικίλην Στοάν», 
ουοεμιάς αμνημονοΰσαν ηθικής ύποχρεώσεως πρδς τήν άρετήν και τδν 
σεβασμόν.

Ό κ. I. Καλογερόπουλος ανήκει είς τούς άνδρας έκείνους, οϊτινες έν 
τή θεμελιώσει άκόμη τής έξ αιμάτων άνεγερθείσης Ελλάδος έσπευσαν 
νά τήν ύπηρετήσωσι μέ άσβεστον τδ πΰρ τοϋ ένθουσιασμοϋ, θέτοντες 
τάς άρρηκτους βάσεις τής έννόμου Πολιτείας. Έπ'ι πεντήκοντα συνεχή 
ετη έκτοτε εοάστασεν άπαρασαλεύτως τδ εύχερώς ταλαντευόμενον ήδη 
δυστυχώς έμβλημα τής Θέμιδος. Άπδ τοϋ 1844 ώς ύπογραμματεύς 
Πρωτοδικών ήοχισεν,ένφ ήκροάτο έτι τών Πανεπιστημιακών παραδόσεων, 
οιήλθε χάρις είς τήν ικανότητα καί μόνην ίερατικώς πάσας τάς βαθ
μίδας τής προαγωγής, διατελέσας διαδοχικώς πρωτόδικης, πρόεδρος 
πρωτοδικών, έφέτης, άντεισαγγελεύς τοϋ Άρείου Πάγου. Μόνον τφ 
1875 διωρίσθη ώς έκ τών εκτάκτων τότε κυβερνητικών περιστάσεων 
νομάρχης ’Αργολίδας καί Κορινθίας, τφ 1881 δέ πρόξενος, άλλ’ άμέσως 
παρητήθη, μόλις δέ ένομοθετήθη ό θεσμδς τών Νομικών συμβούλων, έν 
τοϊς πρώτοις κατέλαβεν εύθύς τδ ύψηλδν τοϋτο άξίωμα. Ώς Νομικός σύμ
βουλος έπί δωδεκαετίαν ήμύνθη μετ’ άσυνήθους σθένους τών συμφε
ρόντων τοΰ δημοσίου, έπί διετίαν δέ προήδρευε τοϋ Νομικοϋ συμβου
λίου, διευθύνων άμα τδ δικαστικόν τμήμα τοϋ ύπουργείου τών Οι
κονομικών.

Κατόπιν τοιούτων, έν κεφαλαίω, ύπηρεσιών, τιμηθεισών διά τοϋ 
παρασήμου τών Ταξιαρχών, άποκομίζει ό σεβαστός νομομαθής τήν γε
νικήν έκτίμησιν, άποσυρόμενος είς τόν ιδιωτικόν βίον. Τών άγωνιστών 
τής ειρήνης στέφει τούς κροτάφους, — ών ήργύρωσε τήν κόμην ό άγων 
τοϋ οικαίου καί τής έν τφ πνευματικφ βίω έγκαρτερήσεως — ό θαλλός 
τής Δάφνης, δν συμπλέκει εύγνωμονοϋσα ή κραταιά Δικαιοσύνη.

ΘΩΜΑΣ ΒΟΥΔ
("Ορα Εικόνα έν σελίδι 192)

Ε
Ν άνυποκρίτω οδύνη ή πόλις τών Πατρών έκήδευσε τήν 29ην ’Ιανου
άριου 18y4 τδν νεκρόν τοϋ ανεκτίμητου γέροντος θωηια Βονδ, συμ
παθέστατα καί διά παραδειγματικής εκφοράς έκδηλοΰσα μίαν κοινωνικήν αρε
τήν τοϋ έκεϊ λαοϋ, γνωρίζοντας νά έκτιμμ τήν ευεργεσίαν καί τήν αςιαν, οπού 

καί άν τήν εύρίσκη άποτυπουμένην. Είς δλου τοΰ κόσμου τα πρόσωπα εζωγρα- 
φεϊτο ή βαθυτέρα θλϊψις έπί τή απώλεια άνδρός, δστις τοσούτους συνέδραμε καί 
τοσαΰτα διέπραξεν ύπέρ τής πόλεως τών Πατρών, πάντοτε δ’ έν τώ πλήρει δρά
σεως εΰεργετικωτάτης μακρώ βίω του έκδηλώσαντος αισθήματα γνησίου Έλλη- 
νος καί ένθουσιώδους φιλοπάτριδος πολίτου. ’Εν τή καρδία τοΰ ξένου θ. Βονδ 
έπαλλον πάντοτε ελληνικότατοι παλμοί, δείγματα ακλόνητα διασώσεως εν αφα- 
νεία καί μετριοφροσύνη αισθημάτων παλαιας μεγαλοψυχίας. “Αγγλος τήν κατα
γωγήν άλλ’ "Ελλην τήν καρδίαν, ύπήρξε κατ’ εξοχήν φιλάνθρωπος άνήρ, ακοί
μητος τής ένδειας αρωγός, σκαπανέας έκ τών γενναιότερων τής εύποιίας. Ό 
Βονδ ύπερηφανεύετο δτι ήγαπήθη παρά τών Πατρών, ών ή κοινωνία ολόκληρος 
έξόχως έτίμησε πάντοτε τήν οΐκογένειάν του, καί αί Πατραι εσεμνύνοντο, οτι 
ήγαπήθησαν παρά τοΰ Βονδ. Πεντήκοντα δύο έτη έζησεν έκεϊ δ άληθής "Ελλην 
πατριώτης, βίον διαρκή, έντιμον, εϋδαίμονα. Τριακονταετής νέος άκόμη, σφριγών 
καί μέ τδ αθλητικόν του σώμα μίαν ώραίαν πρωίαν άπεβιβάζετο εις τήν Πα- 
τραϊκήν άκτήν, παρθένον τότε άκόμη, άκατοίκητον, καί συνετάσσετο παρα τήν 
ύπαλληλικήν φάλαγγα τοΰ μόνου έξέχοντος μεταξύ τής τότε δημιουργουμένης εμ
πορίας έν τή πόλει τών Πατρών Άγγλικοΰ οίκου Βάρφ, παρ’ ή δια τής ικανό
τητάς του ταχέως κατέλαβε τάς ύψίστας βαθμίδας της, καταστάς είτα μέλος 
τής ’Εταιρίας καί μοχλδς δι’ οΰ έστρέφετο ή μηχανή τοΰ πολυδαίδαλου τούτου 
οίκου, δστις καί σήμερον είναι τδ καύχημα τών “Αγγλων εν Έλλάδι και τής 
εύγενοΰς άκόμη πόλεως τών Πατρών, διότι αί Πάτραι τδν άνέδειξαν καί αύτόθι 
ούτος έμεγαλούργησεν.

Έγεννήθη τώ 1801 έν Vakefield τής ’Αγγλίας, δωδεκαετής δέ τήν ηλικίαν 
έπεσκέφθη τδ πρώτον τήν ’Ελλάδα, προσκολληθεϊς εις τήν ύπηρεσίαν τοΰ οίκου 
Βαρφ έν Ζακύνθφ. Τώ 1843 άνετέθη αύτώ ή Διεύθυνσις τοΰ έν Πάτραις μεγά
λου καταστήματος Βάρφ, δτε τώ 1852 έγένετο ύποπρόξενος, τώ δέ 1873 πρόξε
νος τής Μ. Βρεττανίας. Καί ταϋτα μέν τά ολίγα αύτοϋ αξιώματα· αλλ’ ή δράσις 
τοΰ Βονδ ώς έμπορου καί φιλανθρώπου είνε λίαν αξιοσημείωτος, θ’ απητεϊτο δέ πο
λύς χώρος, δπως έξαρθή δεόντως δ βίος τοΰ πολυτίμου γέροντος ύπδ τάς επόψεις 
ταύτας. Δύο κυρίως σημεία τής ζωής τοΰ θ. Βονδ, αί ένέργειαι αύτοϋ κατά τήν 
έποχήν τοΰ λιμοΰ έν Πάτραις (1853—1854), δτε μεγάλοι έρανοι ένηργήθησαν 
έν ’Αγγλία, καί ή αποτελεσματική τοΰ ίδιου δίωξις εις Μάλταν τοΰ διασήμου 
αντάρτου Μαρεντίνη, δστις ειχεν άποβή άληθής μάστιξ τών κατοίκων τής πό
λεως, άποτελοΰσι τάς λαμπροτέρας σελίδας τοΰ χρησιυωτάτου καί αεστοΰ αληθών 
καί προστατευτικών κοινωνικών ωφελημάτων βίου του. Δεν ητο μόνον νοΰς 
έμπορικδς έξοχος δ θ. Βούδ, ήτο ψυχή αγαθή καί καρδία μεγάλη. Ήγάπα τό
σον τούς δυ-οεθνεϊς του, δσον έπροστάτευε τούς πολυαρίθμους ύπ’ αύτδν εργαζο-
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μένους "Ελληνας. Έχρηματίζετο τόσον κατά τδ μακρδν καί διακεκριμένον στά- 
διον τής έυπορίας του, δσον ήλέει τους εις τον εΰγενή οίκον του προσφεύγοντας 
πένητας. Κυρίως δ’ ειπεϊν εις τδ ονομα τοϋ θωμά Βουδ ούχϊ μόνον αί Πάτραι, 
άλλά καί δλόκληρος ή 'Ελλάς οφείλει φόρον ευγνωμοσύνης, διότι ό οίκός του 
έγνώρισε πρώτος εις τήν Εσπερίαν την εν τω Έλληνικω “Εθνει ύπαρξιν τοϋ στα
φιδικού εμπορίου, μεταβληθείς ούτω είς διώρυγα δι’ ης είσήρχετο τδ χρυσίον έν 
Έλλάδι, συμπήξας δ’ έμπορίαν άσφαλή καί πρακτικήν, άγνωστον παρ’ ήμΐν, 
συνήθη δέ καί στοιχειώδη παρά τοΐς “Αγγλοι;.

Σιγή καί αδιαφορία, ην έτήρησαν τά ελληνικά συγγράμματα — και έκ μέρους 
τής ΠοικίΛης Στοάς, — πρδς τήν μνήμην τοϋ θωμαΒονδ θάητο αντίκρυ; αδίκημα πρδς 
τήν μεγάλην καρδίαν τοϋ εκ τών πρώτων οικιστών τής πόλεως τών Πατρών εύ- 
εργετικωτάτου άνδρός. Και ούτω τδ Εθνικόν Ήμερο-Ιόγιον δημοσιεΰον ώραίαν 
εικόνα του, διερμηνεύει τάς όφειλομένας εύγνωμοσύνα; είς τδ σεβαστδν ονομα τοϋ 
θ. Βούδ, ού δ έν ποικίλαις καί χαλεπαΐς ήμέοαις διά τήν ήμετέραν πατρίδα φι
λελληνισμός, καί ή μακρά καί έπωφελής ζωή, ή έμπνέουσα τήν ιδέαν τοΰ καθή
κοντος, συνεχίζονται πολυτίμως ύπδ τοΰ άίχρτ τοΰδε παρασχόντος ικανά δείγματα 
τής πατρικής του καλοκάγαθίας μονογενούς υίοΰ του κ. Φρειδερίκου Θ. Βούδ.

ΙΩΣΗΦ ΛΙΑΠΗΣ

("Ορα Εικόνα έν σελίδι 320)

Ο
 δολοφονηθείς νεώτερος τής Κρήτης άρματωλδς Ίωιίηφ Αιάπης ύπδ 

τοΰ Ν. Καλοειδά έν Πειραιεϊ τή 20 Μαίου 1894 έντδς τοΰ άτμοπλοίου 
τής Πανελληνίου Εταιρίας, ένφ τοΰτο ην έτοιμον νά αποπλεύση είς Κρήτην, 
ήν δ ύστατος γόνος τοΰ ετέρου τών έκ Σφακίων αδελφικών κλάδων τών πρδ αύ

τής έτι τής έπαναστάσεως, κατ’ αύτήν καί μετ’ αύτήν περιπύστων Δαιμονάκι- 
δων. Μόνος αύτδς εκ τών υιών τοΰ Ίωάννου Δαιαονάκη ύπελείπετο έτι μετά 
τέσσαρας άλλους, οΐτινες πλήν άλλων στενών αύτών συγγενών μοιραίως έπεσον 
θύματα τής οίκτράς καί έν Σφακίοις, ώς έν Λακωνίμ καί Κορσική, φυλετικής καί 
άλληλοκτόνου αντεκδικήσεως. Έκ τυχαίας ύβριστικής προσβολής συνεκρούσθη- 
σαν πρό τινων έτών άπαξ δύο ευανδροι έν Σφακίοις οϊκοι καί οί περί αύτούς 
οικείοι, δ τών έξ “Ιμβρου Δαιμονάκιδων καί δ τών έξ Έμπροσγιαλοΰ Τσιριν- 
τάνιδων, έκ τούτου δέ δρκος εκατέρωθεν παγγενοΰς έξωλείας, δστις καί έπεσφρα- 
γίσθη διά τής εκλείψεως καί τοΰ τελευταίου τών Δαιμονάκιδων γόνου, τοΰ πο- 
λυκλαύστου Ίωσηφ Λ’ά.τη, αλλ’δλως παρά προσδοκίαν, καθόσον τοΰτο έγένετο 
παρ’ ανθρώπου, δ δποΐος ούδόλως πρδς τδ θΰμα έσχετίζετο καί ούδεμίαν είς αύτδ 
παρείχε πρδς προφύλαξιν ύποψίαν.

Ό Ίωσηφ Λί,άπης ην γεγεννημένος ήρως καί τιμών τδ γένος καί τήν ηρωικήν 
αύτοϋ επαρχίαν. Άπερίοπτος τών πάντων πρδ τών εύγενών αισθημάτων, ύφ’ ών 
διαπύρως αείποτε διεπνέετο, κατήλθε καί άπέβη κατ’ έπανάληψιν είς τήν γε
νέτειραν γήν απδ τών οδυνηρών τοΰ 1889 γεγονότων καί εξής, δπως μετά τών 
εύαριθμοτάτων αύτοϋ οπαδών διαμαρτύρηται έμπράκτως, ενώ αί μέν δρδαί τοΰ 
Σακήρ κα! τών μετ’ αύτδν σατραπών ώργίαζον φρικωδώς έπϊ τοΰ τιμιωτάτου 
τής Πατρίδος σώματος, οί δέ χριστιανικώτατοι Ευρωπαίοι έκλειον τούς οφθαλ
μούς καί έβυον τά ωτα εις τά τερατουργήματα τών αντίχριστων καί τάς οίμω- 
γάς τών αδίκως τυραννουμένων καί βασανιζόμενων χριστιανών. Κατά τήν έπο- 
χήν έκείνην δ 7ωσή<ρ Λϊά.της ούδόλως λογιζόμενος ού μόνον τάς έκ τής παρα
νόμου αρχής συντόνους καταδιώξεις, άλλά και τάς αποφασιστικά; τών προσωπι
κών αύτοϋ εχθρών έπιβουλάς καί αντεκδικήσεις, άπέβη εις Κρήτην διακηρύξας 
έγγράφως, δτι ούδέν άλλο σκοπεί ή νά άγωνισθή τδ καθ’ έαυτδν κατά τών εχ
θρών τής Εκκλησία; καί τή; Πατρίδο;. Τότε ή συμπεριφορά αΰτη τοΰ ήρωϊ- 

κοΰ καί δεξιωτάτου άρματωλοΰ ού μόνον έδικαίωσε τά; προσδοκία; τών δεομέ- 
νων έπικουρίαν τινά δπόθεν δήποτε και μη δυναμένων εκ τών και τότε δυσμε
νών περιστάσεων νά κινηθώσι νησιωτών, αλλά καί ή διακήρυξι; έκείνη αύτοϋ 
τόσω λεπτεπιλέπτω; πολιτική έκρίθη, ώστε φοβηθέντες οί τά ήμέτερα τότε 
πράγματα διέποντε;, μή δήθεν ένοχοποιηθώσιν (!), έσιτευσαν να διαμαρτυρηθώσιν 
έπισήμω; καί δή καί νά χαρακτηρίσωσι τδν άρματωλδν ώ; ληστήν αύτόχρημα 
καί κακοΰργον ! Έν τούτοι; οί δεινώ; πιεζόμενοι Κρήτε;, άνεσιν λαμβάνοντε; έκ 
τή; προστατευτικής πανταχοϋ άντιλήψεως καί τής τιμωροΰ χειρδς τοΰ πεφημι- 
σμένου καί πανταχοϋ παρόντος Λίά-η, τοΰ καί καθ’ ύπνους καί έν ασφαλείς; έτι 
φόβον δυσπαράστατον έμπνέοντος εις τούς μαινομένου; κατ’ αυτών εχθρούς, έ- 
σπευδον καί αύτοί ού μόνον νά παρέ^ζωσιν εις τδν τολμητίαν τής λακπατήσεως 
τής Πατρίδο; έκδικητήν, καθ’ δσον ήδύναντο, τα πρδς συντηρησιν αύτοϋ μέσα, 
άλλά καί άπόδειξιν έγγραφον, ύπδ πλήθους ύπογραφών κυρουμένην, είς άπάντη- 
σιν νά παράσχωσιν άμεμπτου καί αξιοπρεπούς διαγωγής εις τδν ούτως επισήμως 
προσβαλλόμενον καϊ άδικούμενον πατριωτικώτατον άρματωλόν.

Καί ήθελε βεβαίως συνεχίσει δ Λ’α.-τηι; τάς πατριωτικάς αύτοϋ καθόδους καί 
αποβάσεις ει τή ήρωΐδι Κρήτη, άν μή άδικος θάνατος ήρε τδν γενναϊον πρόμαχον 
έκ μέσου ημών δ? ανθρώπου, δν ούδόλως έφαντάζετο έκεινο;, δ δποΐος ούδέποτε 
τί έστι φόβος ήσθάνθη, δ δποΐος τοσάκις τδν θάνατον κατα πρόσωπον ητένισεν. 
Τδν ’/ωσηφ Λΐάπην έκήδευσεν ή πόλις τοΰ Πειραιώς τήν 21ην Μαιου 1894 έν 
πανδήμω θλίψει καί ψυχικώ πόνω απείροσ κόσμου.

Είχα τέτοιον έφιάλτη είς τά στήθεια
"Ωστε είδα πώς έκεΐ ποΰ κουβεντιάζαμε 
Καϊ χωρίς τδν ξενοδόχο λογαριάζαμε 
Δέν γνωρίζω πώς, εύθύς καυγά αρχίσαμε, 
Ξημερώνει καί ’ξυπνώ .... Ήταν αλήθεια, 

Καστανή, τδ όνειρό μου............
Έχωρίσαμε /. . . .

(1894) Ν. ΚΟΤΣΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

Σύ ασθενείς . . . κ’ έγώ πονώ, 
γλυκειά μου καστανή,
Σύ. ’χύνεις δάκρυ . . . μά έγώ, 
Ώραία μου, στενάζω
Σύ πάσχεις . . . μά ’ςτδν πόνο Σου
Τδ στήθος μου πονεΐ.
Σύ ύποφέρεις . . . μά έγώ
Τήν πίκρα δοκιμάζω.
(1894) Ν. Κ.

----- -— — —-------------
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— Τό παρόν δμοιάζει με κάτοπτρον έπαμφοτερίζον, έφ’ ου ές άεί εκατέρωθεν 
κατοπτρίζονται τό παρελθόν καί τό μέλλον, χωρίς να διορώνται.

— Έάν δέν ύπήρχε Θεός, Διάβολος δέν θά ύπήρχεν.
— Ό λέγων δτι έβαρύνθη τήν ζωήν, ψεύδεται' έβαρύνθη τόν θάνατον.
— Ό νους δέν δύναται νά περιλάβη δ,τι βυσσοδομεΐ ή φρίκη.
— Μεταξύ τοϋ εξωτερικού κόσμου καί τοΰ εσωτερικού ύπάρχει μεσόφραγμα 

τι, έν ω δ άνθρωπος έξισοΰται μέ τό μηδέν· τό μεσόφραγμα τοϋτο είναι ή αλήθεια.
— Τό πραγματικόν χάος μόνον έν τή καρδίςι τοΰ άνθρώπου εύρίσκεται.
— Ή αμαρτία έπρεπε νά ύφίσταται, καί θά ύφίσταται ές άεί' δ άνθρωπος συν 

αύτή γεννάται, ζή συν αύτή καί μετ’ αύτής αποθνήσκει. "Ινα ύπάρξη Πρό
οδος, έπρεπε νά συνυπάρξη αμαρτία· ΐνα ύπάρξη Πολιτισμός, έπρεπε νά συν- 
υφίσταται πάθος.

— Ό άνθρωπος βιοΓ πάντοτε έν ήθική πτώσεΓ μόλις θελήση ν’ ανεγερθή, 
απέθανεν.

— Έάν δέν ύπήρχον μωροί καί βλάκες, οί έξυπνοι καί εύφυεϊς δέν θα ηδύ— 
ναντο νά ζήσωσιν.

— Ό πύργος τής Βαβυλώνος είναι συμβολική παράστασις τής προόδου τής 
άνθρωπότητος άπό καταβολής μέχρι σήμερον’ ώς έκεΓ, οΰτω καί έν τή καθόλου 
Ίστορίμ τών ανθρωπίνων πράξεων παρατηρεΐται τάσις τις άλαζονική πρός ιδεώ- 
δές τι καί άσύλληπτον. Ποια μωρία ! νά βαίνωμεν έν γνώσει πρός τόν όλεθρον . . .

— ’Αγνοώ διατί, μόλις αποφασίσω νά γνωρίσω μίαν γυναίκα, νομίζω δτι ηρ- 
χισα παίζων τόν κρυφτό μέ τόν Διάβολον.

— Σαρώσατε άπ’ έμοΰ τά φαντάσματα τών εύσεβών, διά νά σάς γνωρίσω 
τόν Θεόν.

—Είς τά “Έθνη δπου έπικρατοΰσι μετριότητες, ή μεγαλοφυία θεωρείται ώς μωρία.
— Ή μάλλον φρικώδης τιμωρία διά τόν άνθρωπον είναι : νά ζή χωρίς να θέλη.
— Ή ύψηλοτέρα έκδήλωσις τοΰ έγωϊσμοΰ είναι, ή αύτοκτονία.
— Ό μή δυνάμενος νά ψεύδηται, καί ψευδόμενος, ανάγκη νά άποθάνη.
— Τό πρώτον καί ισχυρότερο» θέμεθλον τής ζωής είναι ή έπιτηδειότης.
— Έάν έγνώριζον τόν Θεόν, θά έμίσουν τούς άνθρώπους.
— ’Αγαπώ τούς γονείς μου, οχι διότι μέ έγέννησαν· ΐσως διά τοϋτο τους 

καταρώμαι' δ'χι διότι μέ διετήρησαν έν τή ζωή’ τοϋτο πολλάκις είναι συμφέρον 
τους· οχι διότι μέ περιέθαλι^αν τό αύτό πράττουσι καί τά θηρία. Τούς αγαπώ, 
διότι δέν μοΰ περιώρισαν την έλευθερίαν τής γνώσεως.

(Έκ τών «Σκέψεων ένός έγωϊστοΰ»)
— Κοινωνία έστίν άθροισμα ατόμων κατά τύχην δλως ύφισταμένω, βιούν-

των κατ’ ανάγκην, σωρός οντων καταστρεφομένων οσάκις άποφασίσωσι, μη 
δυναμένων δέ νά ζήσωσιν άνευ θρησκείας καί νόμων, συνθηκών ύπαγορευθεισών 
αύτή ύπό τής ανθρώπινης άτελείας. («Σκέψεις ένός έγωϊστοΰ»)

— Ό λέγων δτι δέν είναι εγωιστής, ψεύδεται· ή 'Ιστορία παντός “Εθνους ούδέν
άλλο είναι ή ή 'Ιστορία τών έγωϊστικών τάσεων, τών ύπερηφάνων ορμών αύτοΰ 
τοΰ “Εθνους. («Σκέψεις ένός έγωϊστοΰ»)

— Ούδείς είναι εγωιστής, χωρίς νά ήναι δειλός.
— Ό δειλός πάντοτε βάλλει έκ τοΰ άσφαλοΰς.
— Πολλάκις θεωροΰνται δειλοί οί χρησιμοποιοΰντες τό θάρρος καί τήν ανδρείαν 

των δι’εαυτούς καί μόνον.
— Ό δυνάμενος νά ήναι εύτυχής, καί μή θέλων, είναι ήρως.
— Ό ασεβής είναι πάντοτε πεπειοαμένος.

Δ. Α. Αναςταςοποτλος
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ΔΎΟ ΨΎΧΑΙ

ρινά, τό πληγρ.α της Μοίρας προφοιβαζούσης άπό

1.1 καί αύτη ή δυστυχία νά ήναι άπα- 
τηλη· νά ήναι τό έ'γκληρ.α περιεννυρ.ένον άνθη έα-

περιώπης την καταστροφήν νά ήναι ή ειρωνεία τοϋ 
’Αγνώστου, ρ.ελωδικωτέρα Σειρηνος, κατά τών φι- 

λαύτων έκχύσεων τοϋ άνθρώπου. ΙΙοσάκις ή ”Ατη 
φέρουσα πρόσχηρ-α έρασρ-ίας Κίρκης, ηπλωσεν έφ ’ 
της, έκζητοϋσα τόν εύπιστον! ποσάκις δ’ ύπό τό

άχθος έκστάσεως άφωνου, σιγηλης έγενόρ.εθα θύρ.ατα οίκτρά τών έναγ— 
καλισρ-άτων της! Τό δυστύχηρ.α τότε άπεργάζεται έν ήρ,ίν φρίκην κ’ έν 
ταύτώ θάρ.βος, άναλύει έκ βάθρων είς δάκρυα την καρδίαν, καί συγχρό
νως αύγάζει ρ.έ αίγλην τό θϋρ.α, έςαίρει τόν οίστρον καί άρ.α κεντρίζει 
τό άλγος, άπλοι πρό ήρ.ών σφάγια, ών η θέα συνέχει καί αύτόν τόν 
Θάνατον, καί άρρ.όζει έν ταύτώ τό αϊσθηρ.α πρός έλεγείαν ύποκάρδιον. 
Ή ποίησις δέν έχει τότε κινύραν άνταξίαν τοϋ δλοκαυτώρ.ατος· είναι 
σφαλερά πρό αύτοϋ, άτελης, άσυνάρρ.οστος- έάν εϊπης δτι αίφνης άπο- 
κατέστη τό άποστάλαγρ.α πασών τών ανθρωπίνων άτυχιών, είπες ηττον 
τοϋ άληθοϋς. Ά! διατί νά διέρχηται πρώτον διά της άρ,άρας τοϋ Θανά
του δ κόσρ.ος, δπως άρθη ρ.έχρις άστέρων ; Ή άθανασία πληροί όνειρο— 
ποληρ.άτων τόν νοϋν ρ.ας, άλλ’ άφοϋ πρόσθεν σαβανώση ρ.έ τό ρ,ηδέν 
την ψυχήν ρ.ας. Ψάλλει έγκώρ.ια είς σβεσθεϊσαν ΰπαρξιν, άλλ’ άφοϋ 
άτενίση πριν τόν σκώληκα έπί τοϋ σώρ.ατος, δ πολλάκις θά έπόθουν καί 
αύτά τών Ούρανών τά Χερουβείρ................

Καί Χερουβείρ. ποιήσεως όντως ύψίστης, Χερουβείρ. ύπάτης έρ,πνεύ- 
σεως, Χερουβείρ., ών ή τελειότης έκλονίσθη ρ-έχρι ρ.υχίων πρό τοϋ φρι— 
κτοϋ έκείνου ναυαγίου, έπεπόθησαν τάς ψυχάς δύο έκ τών άγλαεστέρων 
κοσρ.ηρ.άτων της ήρ,ετέρας κοινωνίας. Ή είρ.αρρ.ένη, νορ.ίζει τις δτι 
κατέφερε τό κτύπηρ.α έξ ύπολογισρ,οϋ, ΐνα ή ρ,νηρ.η των αίωνισθη, έξα— 
γιασθη τρόπον τινά διά τοϋ είδους τοϋ θανάτου. Ή ληθη θά έβεβήλου 
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την ποίησιν, έγκολαπτορένη εις πένθος, δπερ θά έπεθύρει καϊ αυτός δ 
"Αδης, έάν ποτέ συνεστρέφετο είς χάος κα'ι θρύρρατα.

Όχι ! δέν ύπάρχουσι λέξεις, δέν ύπάρχει συγκίνησις, δέν ύπάρχουσι 
δάκρυα ανάλογα τοϋ ονοφεροϋ εκείνου ειδυλλίου. ’Εκείνη, θεότης άφρό— 
πλαστός, δι ’ ην ή κατάκτησις ήτο παίγνιον, ήτο άθυρρα’ έν ρέγα 
έγώ άποκρυσταλλωθέν εις άκρατον κάλλος. Ή άρετή ήστραπτεν έπϊ 
τοϋ ουρανίου προσώπου της, καί ήτο πεφιληρένον ώς ήτο άγαστόν τό 
ακτινοβολούν έκεινο πρόσωπον. Βασίλισσα ώραιότητος άπέφθου, ουδέποτε 
προύκάλεσε διά ταύτης τήν άραύρωσιν τής άθωότητός της· δ,τι θελκτι
κόν έν τω κόσρω, δ,τι γλυκύ, δ,τι χαρίεν συνανερίγη ρετά τής ύψηλής 
έκείνης σωφροσύνης, ήτις άείποτε έχαρακτήρισε τάς γυναίκας τής τά- 
ξεώς της. Ήτο πηγή άκένωτος χαράς αγνής, χαράς άριγοϋς προλή
ψεων, παρθένου’ ήτο τό ζώπυρον τών περί αύτήν ήτο πρό παντός καλ
λονή, δι’ ής θά ύπέθετέ τις δτι διήλθεν ή σρίλη άρχαίου καλλιτέχνου. 
ΓΙνεϋρ.α εύστροφον, έπάλληλον, ρ.έ δλας έκείνας τάς ποθητάς διακυράν- 
σεις, αΐτινες γεννώσιν έν ήρ.ϊν τήν άπορίαν καί τόν θαυυ.ασρόι, αΐτινες 
ρεταπλάττουσι τάς σάρκας είς αΐνιγρα, είς ρ.υστήριον . . . Ύπέρ παν 
δρως γυνή, καί διά τούτο σύζυγος έκ τών σπανίων, σώφρων, καί διά 
τούτο ευσεβής, άγαθή, καί διά τούτο ρήτηρ εύστοργος. Ή ψυχή της, 
ψυχή άγγέλου, ένδεδυρ.ένη αιθέρα- καρδία άγαπώσα θερρ.ώς, ΐνα ύψηλό- 
τερον ύψωθή έν τή καρδία τού συζύγου’ κράρά τι ιδεώδους καί πραγρα— 
τικότητος’ αισθητή ρ.άλλον ή ορατή. Έρφανιζορένη, δέν έγνώριζες έάν 
ήτο φάντασρα ή γυνή· άπερχορένη, συνεχέετο ρ.έ οπτασίαν ράγον τι 
θέλγητρου έρίγνυτο πρδς τδ σύνολον τής στάσεως της, έξατριζόρενον 
ύπό τούς πόδας της, πλήθον ύπέρ τήν κεφαλήν της. «Ήτο φαϋσις ρ.άλ
λον ή φώς καί ρ.άλλον χάρις ή θεά». Υπέθετες δτι τδ πάν έπλάσθη διά 
νά τήν τέρπη, δτι ήτο δραρ.α, δπερ ήτο άδύνατον νά ρ.ήν είχέςποτε ονει
ροπολήσω). ’Εκείνος άνήρ πρό παντός, εύσταλής, εύχαρις, γλυκύς, εύπροσ- 
ήγορος, ρ.έ τό ρειδίαρα πάντοτε έπανθοΰν έπϊ τών χειλέων, ριέ τό 
παράστηρα έκεινο τό κορ.ψοπρεπές, ρ.έ τήν άξιοπρέπειαν εύγενοϋς, ρ.έ 
τήν άφέλειαν παιδιού καί τήν έπιβολήν άρα άνθρώπου τοϋ καθήκοντος, 
ρέ τήν καρδίαν ρεστήν εύγενείας ζηλωτής, ψυχή τέλος έξ έκείνων, ας 
ή ώραιότης θαρβοϊ, άλλά δέν ταπεινοί, κοσρ.ει, άλλά δέν άποπλανά, 
τιρ.ά, άλλά δέν δυναστεύει. Πρό έκείνης, ήτο ϊνδαλρ.α λατρείας, πρό τών 
άλλων, φίλος ειλικρινής. ’Εραστής τοϋ καλού ήνώθη ρ.ετά ρ.ιάς τών 
άκραιφνεστέρων τοΰ καλού έκπροσωπήσεων. Παρ’ έκείνν) έπανεύρισκε 
τήν γαλήνην, διότι εύρίσκετο πρό τής γαλήνης. Δύναται τις νά εϊπη 

δτι ήτο ζεύγος ύπερτέρας ή κατ’ άνθρωπον θελήσεως’ δ είς έθωρακίζετο 
διά τού έτέρου, διότι καί ό είς ήτο συρπλήρωρα τού έτέρου. Δέν ήγα- 
πώντο’ έλατρεύοντο. Ποιητικαϊ ούσαι ύπάρξεις, άναγκαίως άνέπνεον ό 
είς διά τοϋ άλλου. Αί ίδέαι των ποτέ δέν διέστησαν, διότι ή εκστασις 
συνεπλήρου πάσαν τυχόν άσυρφωνίαν, διότι δ πόθος ύπεκέρνα πάσαν τής 
ψυχής δρρήν ήτο ξυνωρίς εύάρρ.οστος, ξυνωρϊς ρ.εθύσκουσα έξ εύτυχίας 
καϊ γλυκασρ.ών. νΩ! τοιαύτην νά έ'χη τις καρδίαν, ψυχήν τοιαύτην, 
είναι δ ρ.όνος έπίγειος παράδεισος, δν θά έπόθει τις, καί έν τοιούτω παρα
δείσιο έ'ζων εύδαιρ-όνως αί τόσω συρπαθεϊς εις πάντα καί φίλαι έκεϊναι 
φυσιογνωρίαι.

’Αλλά τό φράγρα τής ζωής των δέν ήτο φευ ! εύσθενές είς τάς έναν- 
τιότητας τοΰ πεπρωρένου, καί ένέδωκε καί κατέρρευσαν είς σποδόν τά 
όνειρά των, καϊ άπεκοιρήθησαν οί πόθοι των, καί ένεκρώθη ή καρδία 
των. Ή ευτυχία άπέπνιγεν αυτούς, καί δ Θάνατος έφθονησε την ευτυ
χίαν των. Αί ψυχαί των, αί έκφεύγουσαι είς τής φύσεως τήν ραγείαν, 
εις τής θαλάσσης τδν φλοίσβον, είς τοϋ κύρατος τδν ρόχθον, αί ψυχαί 
έκεϊναι, αί συνησπισρέναι έν τω ερωτι, άπεφρύγησαν είς την πνοήν του, 
πνοήν φευγαλέαν, άσύλληπτον. ΤΑ! πόσον ήτο ώραία έπι τών κυρ.ά- 
των ή ύπερήφανος καί θελκτική έκείνη καλλονή ! πόσον εύδαίρων έκεϊνος 
παρά τδ πλευρδν τοιαύτης Ναϊάδος! Ό ερως άποπλανηθεϊς πανταχόθεν 
κατ ’ έκείνην τήν στεγρ-ήν, εύρέθη παρ’ αύτώ σεσαρκωρένος εις σώρα εκ- 
πάγλου ραργαροστέρνου Νύρφης. Αί διάνοιαί των Οερραινόρεναι έν ταυτώ 
καϊ ψυχόρεναι, θερραινόρεναι έν έλπίσι, ψυχορεναι προ τής αβύσσου, 
ήροντο δρρερ,φύτως πρδς ΐδεώδές τι καϊ αίθέριον. ΙΊεριεπτύσσοντο διά τοϋ 
ϋδατος τδ άπειρον, καί άπωθοϋντο άναρετροϋντες τά βύθη του. ’Ακατά
ληπτος τις άρεριρνησία περιέσφιγγε τούς λογισρούς των γόητρόν τι 
ριγηλόν, άστάθρητον είχε παρασύρη αυτούς πρδς το ’Άγνωστον . . . .

Τό πνεϋρα εϊλισσε παραδείσους, ένώ δ Θάνατος ύπδ ρορφήν κύρατος 
έρράπιζε τά εύχρότερα ρόδου έκεϊνα πρόσωπα’ προησπισρένος έν τω οόλω 
του, έκτύπα αύτούς, καϊ διέσφαζεν ύποσκάπτων τδν τάφον των. Ύπάρ
χουσι στιγραί, καθ ’ άς καί αύταί τών στοιχείων αί έ'ριόες νοριζορεν ότι 
έκρήγνυνται χάριν ήρ,ών άκορέστων είς εύοαιρονίαν, ανύποπτων εις 
τοιοϋτο θέαρα. Ό έγωϊσρός ρας περιφρονεΐ τότε τάς ρανίας τών ύετών, 
ζητών νά ύποτάξη είς τήν έλικα ή τήν κώπην τάς παραφοράς των. Καί 
πρδ τοιαύτης ειδεχθούς έ’ριδος τοϋ Θανάτου ρετά τής θαλάσσης ευρέθη 
τό ρουσοφίλητον έκεινο πλήρωρα. Αγών τοιοϋτος είναι άζιος ηρωων. 
Πάλη τοιαύτη συρ.παγής δύο καρδιών άναφλεγεισών αίφνης υπο τοϋ
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κύματος την άστραπην, είναι έπαξία αίγλης μαρτυρικής. Καί οί μάρ
τυρες ύπέκυψαν. Ό ουρανός έζηλευσε τό χρώμα τών οφθαλμών της, 
καί τό ηρπασεν ηρπασεν ή αύρα την δρόσον τών χειλέων της- τό άπει
ρον την γαλήνην της καρδίας της" τό λυκόφως τοϋ πνεύματός της την 
ρέμβην. Ό σάλος δέν άποκαρτερεϊ πρό εκείνου, δέν δαμάζεται- οί άφροί 
έκπνέοντες έπ ’ αύτοΰ ηρημίυν την θαρρύνουσαν εκείνην εμμονήν, τό 
έμψυχον, τό ζών έκεϊνο προπύργιον. Πάσα έλπίς άπωλέσθη. Διέβλεπε 
τις βουλιμίαν τίγρεως έν τη θαλάσση' εβλεπέ τις τι όμοιάζον μέ ρομ
φαίαν Θανάτου. 7Α ! ποια ψυχή δέν ήθελεν έκχυθη είς στόνους πρό τοϋ 
φρικώδους έκείνου δράματος, πρό τοϋ συμβάματος έκείνου, δπερ τόσον 
έςιδανίκευσε τό κϋμα, άφοϋ έρρόφησε την ζωήν δύο αγγέλων ; Τοιοϋτο 
τέλος αγλαόν έν τη στυγνότητί του, ώραϊον έν τη φρίκη του, μ’ αί— 
γλην, μέ παρυφάς ποιησεως ύψηλης, ένηνεγμένης είς τό ιδεώδες, προ- 
καλεϊ καί τοϋ σκεπτικωτέρου τόν νυγμόν, καί τοϋ στωϊκωτέρου την 
συμπάθειαν είναι τέρμα προκαλοϋν αγνόν, μειλίχιον το δάκρυ.

Καί δάκρυ τοιούτον ημείς άπλοι μνημονες μιάς άπολεσθείσης καλλο
νής, μιάς γενναίας καρδίας, σπένοομεν έκθύμως έπί τών τάφων των, 
έλάχιστον δείγμα τών συμπαθειών μας προς έκείνους, οΰς έθρηνησε τόσον 
ό κόσμος, καί οΰς τόσον έφθόνησεν ό Θάνατος.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΣΧΑΚΗΣ
ΔΙΣΤΙΧΑ

"Ερως ποϋ κόάμο ΰκιάζεται γέλιου άφορμή μου δίνει 
Φλόγα ποΰ όβύνει ύ άνεμος, τί φλόγα εϊν’ εκείνη1

Κ
Μ’ έτρέλλανε ή ποοτοκαλλιά, λευκό μου αγγελούδι, 
Λουλούδι άν ήόουν, θάόουνα πορτοκαλιάς λουλούδι !

Κορίτόια, άότέριναις νυχτιαΐς, πολλά μ’ έχουν θαμπώνει, 
Μά τέτοια ’μέρα πουθενά δέν είχα καμαρώόει!

Διώχνει τ’ άότέρια ό ούρανός τόν ήλιο του νά βάλμ 
Καί γιά τόν έρωτα Λ καρδιά κάθε άγάπη άλλη!

ί<·
Σέ φύλλο ρόδου, άγάπη μου, τί γράφεις τ' όνομά Σου: 
Σδύότο, καί δίχως νά τό πης, <3οϋ ’μοιάζ’ ή ζωγραφιά Σου.

Ό Απρίλης όλο μέ ύευτιαϊς καί όλο μ’ άνθη μπαίνει,
Κ’ ή νειότη πάντα είναι τρελλή καί πάντα ζηλεμένη !

Κ. II.

ΕΝ θ’ άνατοέξωμεν είς περγαμηνής ύζιηλής καταγωγής καί 
έξεζητημένης, ώς Ουμόαίνει πολλάκις, άριότοκοατίας, χαράόόοντες 
τό έγκώμιον τοΰ άτυχους Νικολάου Μοάχάκη. Έκεϊνο δπερ έν τμ 
εύγενεΐ ταύτιι ύπάρξει ϊιδύνατό τις δαζηλώς ν’ άνεύρμ ήτο άρρητός 
τις γλυκύτης καί εύπροόηγορία χαρακτηοος, όυνηνωμένη μετ' άνεκ- 
τιμήτου άληθώς εύγενείας ήθους. Δυνάμεθα νά εϊπωμεν δτι ό Μοόχά- 
κης, χωοίς νά ίιναι άριότοκράτης, καί μάλιΰτα τοιοϋτος οΐον οί 
"Ελληνες άυνειθίάαμεν ν’ άντιλαμβανώμεθα, διά τοΰ ήθους τούτου 
τοϋ τόΰον διακεκριμένου προόέδωκεν έν τω προόώπιρ του υπογραμ
μόν καί τύπον άληθοϋς καί άζημμυθιώτου εύγενείας. Έάν δέ μναι 
άληθές δτι Λ μοοφή μναι ό γνώμων, δι’ ού άόφαλώς άναμετρεΐται 
τό βάθος της άγαθότητος καί της εύγενείας ένός άνθρώπου, μόνη 
ιί μορφή τοϋ πολυδακρύτου Μοόχάκη, ήδύνατο, αύτή μόνη, νά μναι Λ 
φαεινότερα τής άγαθότητος του ταύτης καί εύγενείας διαλαλήτρια. 
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Συμπάθεια Αντικατοπτριζομένη έν πάΣαις αύτής ταϊς έκδηλώΣεΣιν 
έπί ψυχής μεΣτής γενναίων αίΣθημάτων χαρακτήρ ουδέποτε ύπερ- 
πηδήΣας τά δρια τοϋ πρέποντος, Ακριβής έν τή έπιτελέΣει τοϋ κα
θήκοντος, ούδέποτε Σκυθρός, μετά φυΣικής μάλλον φαιδρότητός τχνος 
καί εύαρεΣκείας ύπείκων είς πάΣας τάς ώς έκ της θέΣεώς του έπι- 
βαλλομένας ύποχρεώΣεις. Γεννηθείς έν Σύρω έκ γονέων έλκόντων τό 
γένος έκ Κρήτης, εύπόρων καί έκ τών τά πρώτα αύτόθχ φερόντων, 
έΣπούδαΣεν έν τώ Λμετέρφ ΠανεπιΣτημίω τά Νομχκά, καί έν τφ της 
Λειψίας δπου καί άνηγορεύθη δχδάκτωρ, δχακρχθείς έπί πλουΣία εγ

κυκλοπαιδική. μορφώΣει καί γλωΣΣομαθεία. Έκεΐθεν μετέβη είς 'Ρου
μανίαν ένεκα οίκογενεχακών λόγων καί Συμφερόντων, άνελθών νεώ- 
τατος έτχ μίαν τών ύψηλοτέρων βαθμιδών τής ΔικαιοΣύνης, διαπρέψας 
ώς ΕίΣαγγελεύς έν Γαλαζίω, Αξίωμα δπερ κατέΣτηΣεν αύτόν έκεϊ 
γνωΣτότατον διά τε τό ΑδέκαΣτον αύτοϋ καί τήν εύφράδεχαν. Έν 
'Ρουμανία διαμένων θά έφθανε βεβαίοις δχά τής όξυνοίας του ταύτης 
καχ φχλεργείας μέχρι τών άνωτέρων δικαΣτικών Αξιωμάτων άλλ’ αχ 
Άθήναι δπου έΣχε πάντας Σχεδόν τους Συγγενείς αύτοϋ καχ φίλους 
οϋς τόΣον ήγάπα καχ έΣέβετο, τόν εϊλκυον, καί μετά όλχγοχρόνχον 
έκεΐΣε δχαμονήν έπανήλθεν ένταΰθα μεταξύ οικείων καχ Συναδέλφοχν, 
τά μάλχΣτα έπχθυμηΣάντων αύτόν. Έπί τρχετίαν ολόκληρον έδημο- 
Σχογράφεχ λίαν εύδοκίμως έν τφ «Αίώνχ», μετερχόμενος άμα καχ τό 
δχκχχγορχκόν επάγγελμα- πρός τούτοις δ’ άνταπεκρίνετο καχ πρός 
δχαφόρους γερμανχκάς έφημερίδας. ΚαταρτχΣθεχΣης δμως πρό έπταε- 
τίας τής Αύλής τοΰ Δχαδόχου, προΣελήφθη ώς ίδχαίτερος αύτοϋ 
γραμματεύς. Έν τφ νέω τούτφ άξχώματχ, έν ω μέχρχς έΣχάτων δχε- 
τέλεχ, έπέδεχξεν δλην τήν άπεχρίαν τών άρετών του, άς έδωρήΣατο 
αύτφ ή φύΣις, καί μεταξύ τών οποίων ύπερεϊχεν ή μετρχοφροΣύνη 
καχ ή τχμχότης, άξχοπρεπέΣτατα ύπ’ αύτοϋ άντχπροΣωπευόμεναχ. Εύ- 
θύς, χρηΣτός, άκέραχος, μέ κρίΣχν δλως έξχδχαΣμένην, μέ πνεΰμα 
Αγχίνουν καί άνεπίδεχκτον, ένέχον τχ τό άφελές άμα καί φιλοπαϊγ- 
μον, προΣείλκυΣεν εύθύς ΑμέΣως άμέρχΣτον τήν Συμπάθεχαν παντός 
Σχόντος τήν εύτυχίαν καχ έκ τοϋ Σύνεγγυς νά τόν γνωρχΣμ. Ό 
ΜοΣχάκης έν τή δχακρχτχκχή ταύτμ ύπηρεΣία δέν κατεχράΣθη ποΣώς 
τής υψηλής έκείνης γοητείας καχ αίγλης, ήν ή Αύλή προΣδίδεχ είς 
πάντας τούς όπωΣδήποτε κατέχοντας έν αύτή. δχακεκρχμένας καχ 
τχμητχκάς θέΣεχς. Έάν ώς χαρακτήρ ύπήρξε φαχδρός καχ Συμπαθής 
μετά χάρχτος άνεπιτηδεύτου, ώς άτομον ύπηρεΣχακόν, καί δή τοχοϋ- 
τον, ούδέποτε ήθέλχχΣε, καταχρώμενος τών ίδιοτήτιον του τούτων, 

νά καταΣτή άλαζωνχκός καί Αγέρωχος πρός δΣους αί περχΣτάΣεχς 
έφερον αύτώ ύποτακτχκούς, ή ύπέρ τό δέον παρρηΣιαΣτχκός καί εϋ- 

λάλος έν χοροΐς καί πληθούΣαχς ΣυναναΣτροφαϊς. Άπηχθάνετο πά- 
Σαν έπίδεχξχν. Δέν ίίτο έξ έκείνων δχ’ οϋς ό θόρυβος καχ τό Σκάν- 
δαλον ίίτο προΣφχλής έναΣχόληΣχς- χ’χγάπα πάντας άνενοχλήτως, 
χωρίς δέ νά χήναι έκ τών θορυβωδών έκείνων Ατόμων, άτχνα κού- 
φους πάντη καί πχθηκχκώς Γαλλίζοντές τχνες ΑπεκάλεΣαν παρ’ ήμΐν 
Λέοντας, Ατόμων τά όποια παρεγνωρχΣμένη καί ψευδής εύγένεχα 
τόΣω τεχνηέντως καχ Αγυρτχκώς πολλάκχς περχέπεχ καχ θαυμάζει, 
ένεθουΣία καί κατεγοήτευε πάντας δχά τών τά μάλχΣτα μεχλχχίων 
καχ ύποχρεωτικωτάτιον τρόποχν του, παρ’ δλων δεόντως έκτχμώμε- 
νος καί Αγαπώμενος. ΒάΣκανος δμως Μοίρα δχέκοψε τό νήμα τοιαύ- 
της έξαχρετχκής φύΣεως, ΑνέΣτειλε δχά παντός πλέον τήν έπίτευξιν 
παντός ονείρου, πάΣης εύρυτέρας Σκέψεως. Ή είς δράΣιν καί μέλ
λον εύτυχέΣτερον καί πρεπωδέΣτερον αύτή όργώΣα έκείνη νεότης 
— δχότχ ό ΜοΣχάκης ήτο νέος έτχ, μόλχς τρχακονταπενταέτης — έΣβέ- 
Σθη, έρημώΣαΣα τήν δυΣδαίμονα οίκογένεχάν του Στηρίγματος ήθι- 
κοϋ τόΣω γενναίου καχ εύγενοΰς δχά τόΣον οίκτροϋ καί ΑπαχΣίου 
θανάτου. Συμπλωτήρ τών Ατυχών Μπουντούρη, έΣχε καί αύτός τό 
αύτό άμα φρικώδες τέλος, τερματίΣας τόν βίον έν χρόνω καθ’ δν 
καί νεότης καί ΣχέΣεχς καχ μέλλον καί Συμπάθεχαχ τόΣαχ προΣεμεχ- 
δίων υπερβαλλόντως αύτφ. Ό θάνατός του θέλεχ μείνμ ές Αεί άλη- 
Στος, καί δχότχ δχά τούτου έΣτερήθη ή ’Αθηναϊκή κοινωνία ένός 
τών μάλλον έπχλέκτων αύτής μελών, Αλλ’ έτχ πλέον, δχότχ έΣτερήθη 
αύτοϋ τόΣον ΑπροΣδοκήτως, ύπό τάς μάλλον πένθιμους καί τρα- 
γχκάς περχΣτάΣεχς. Τοχοΰτο μόρΣχμον τέρμα Αείποτε μετά Συγκχνή- 
Σεως θέλεχ ένθυμεϊΣθαχ πάΣα εύαίΣθητος καί εύγενής καρδία, τέρμα 
προΣθέΣαν τή μνήμμ του ποχάν τχνα μαρτυρχκήν αίγλην.

Δ.

"Οχι μή πής πώς μ’ άγαπάς κ’ ύΣτερα μέ ξεχάΣμς 
Ποτέ Στή γή δέν έζηΣε καρδχά μ’ έλεημοΣύνη,

"Οχι μή πής πώς μ’ Αγαπάς κ’ ύΣτερα μέ γελάΣμς
Γχατί δχπλός ό πόνος μου Αγάπη μου θά γίνμ
Κι’ άν κλαίω καί πονώ γχά Σέ δέν θέλω νά Σέ νοιάζμ 
"Εχω καρδιά ποϋ Αγαπά καί θέλει νά Στενάζη,
Κι’ άν έχμς Στάλα πονεΣιάς Στά Στήθειά Σου—Ώϊμένα — 

"Αχ 1 άφηΣέ με νά πονώ, Αγάπη μου, γιά Σένα.
1894 Μνς
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DIDINA!

Η περιμένης νά λάβης ιδέαν τοϋ 
μεγαλείου της Γαλλίας άπό τούς 
άνατολικούς της σιδηροδρόμους. Τί 
χάλι, άλήθεια ! Εις τάς φλέβας της 
ευλογημένης αύτής έταιρίας βεβαίως 
ρέει αίμα της παλαιάς έλληνικής 
Άτμοπλοίας,—μέ μίαν μόνον δια
φοράν. Είναι δουλευτάρα. 'Ρυπαρά 
όμως, κακάσχημος· βαγκόνια, νά 
κτυπάς τό κεφάλι σου εις τό ταβάνι, 

καθίσματα, νά τρίζουν τά κόκκαλά σου όταν εξαπλώνεσαι έπ ’ αύτών. 
Πρώτη θέσις, τρις χειρότερη της δευτέρας τών ίδικών μας. Σέ ικα
νοποιεί τούλάχιστον ή ταχύτης. ’Αστραπή !

Κατάκοπος, τσακισμένος, κατέβαινα άπό τό Στρασβούργον. Τό Άβρι- 
κούρ είναι δ πρώτος σταθμός έπί τών γαλλικών δρίων. Έστάθηκα νά 
περισυλλέξω τάς άποσκευάς μου. Είχα πάθη μιά νόστιμη ιστορία. Είς 
τό Στρασβούργον δ σιδηρόδρομος έφυγε συναποφέρων τάς άποσκευάς μου, 
ένώ έγώ έχασκα άποθαυμάζων τό ένδον τού περιλάλητου καθεδρικού 
ναού της πρωτευούσης τών Άλσατών. Όλα μοϋ τά ήρπασεν δ άθλιος. 
Αύτό τό μπαστούνι μου, αύτόν τόν έπενδύτην. Έτηλεγράφησα, καί δ 
σταθμάρχης τού Άβρικούρ μοί παρέδιδεν ανέπαφα τά πράγματά μου. 
Ήσυχος έπί τέλους, ’χώθηκα είς τό βάθος τοϋ βαγκονιού μου.

Ήμην μόνος. Τί καλλίτερο ! ’Πήρα ένα ύπνον, τών γλυκύτατων. 
Είς τό Νανσύ μοϋ έστειλε,—βεβαίως δ διάβολος,—συνταξειδιώτην, μέ 
τόν όποιον όμοιος εύχομαι ποτέ νά μη σάς τύχη. Μιά μαύρη, λεοη, ρε- 
διγκότα*  καπέλο ψηλό, τοϋ 40, ίσια τά μπόρ, μαυροπράσινο, έως 
τ’ αύτιά χωμένο. Καί μιά μούρη ! Άσπάλαξ.

Ν ’ άκούσης κρίκ, την θύραν, καί νά είπης, ά, ά, καμμιά φραντσέζα, 
χαριτωμένη, παρφουμάτη, καί νά σοϋ παρουσιασθη αύτη ή σιχασιά, 

κινουμένη, οίμοι ! έντός άτμοσφαίρας . . . άπελπιστικώς σκορδαλέας. 
Ν’ άρπάξης τάς βαλίζας σου, νά θέλης νά γλυτώσης, δ άνατολυκ'οζ ίο. 
συρίξη έπαναρχίζων ώσεί δαιμονιών τό τρέξιμον καί νά πέσης άπελπις 
έκεϊ πάλιν ’ς την γωνιά σου, άποπνιγόμενος, σκορδαλεοκτονούμενος ύπό 
τοϋ εβραϊκού αύτοϋ άνθρωπαρίου.

’Από Ίασίου μέχρι ΙΊαρισίων πανταχού δ ίδιος, δ παλαιός 'Εβραίος, 
—όχι δ σημερινός, τού συρμού, δ γκομέ, δ κολλάτος, δ παίκτης τοϋ 
Μόντε Κάρλο, δ τρανός τραπεζίτης.— Ό παλαιός*  μέ τάς κακόδμους 
συνήθειας του καί τάς ακλόνητους περί σκορδοφαγίας παραδόσεις του. 
Τό νομίζει άληθη πανάκειαν.

Ή νύξ προέβαινεν. Ήρχισε τώρα καί βροχή. Μιά δροσιά έ'ως τά 
κόκκαλα, άλλά ποϋ νά κλείσης παράθυρον. Τό τραίνο έστάθη καί πά
λιν. Κρίκ ! Αύτήν την φοράν ήσαν δύο κυρίαι. Δόξα σοι δ Θεός τέλος 
πάντων . . . Μά τί ’ντροπή αύτή ή σκορδατμόσφαιρα ! Νά ίδής δέ, το 
χειρότερο, πώς θά μ’έπερναν καί ’μέ σκορδοφάγον. ’Ώρα καλή. Τί 
μ’ έμελλε. Μήπως θά μέ ξανάβλεπαν ! ’Ξαπλώθηκα καί ’κύτταζα σάν 
χάχας. ’Αληθής άπόλαυσις. Κάτι τι φανταστικόν κομψότητας, γλυκύ- 
τητος, χάριτος. Άν δέν ήσαν Παρισιναί, βεβαίως ήσαν Βουκουρεστϊναι. 
Δέν έβγαζαν λέξιν άπό τό στόμα των. Έκάθηντο παρά τό δεξιόν παρά
θυρον, άνοικτόν, κοντά, κοντά, έκπληκτικώς δμοιάζουσαι, δμοιομόρφως 
ένδεδυμέναι, δμοιοτρόπως κρατοϋσαι τό φόρεμά των, ατενείς προς τά 
έ'ξω, άνέπνεον τήν δρόσον τής νυκτός δι ’ όλων τών πνευμόνων αυτών, 
καί ή μία μέ τήν άλλην, κρυφά, μέσ’ τό μανδήλι, ώς νά έλυπούντο νά 
μάς προσβάλωσιν, έπήγαιναν κ’ έφερναν φιαλίδιον άρώματος, άπό χέρι 
σέ χέρι, άπό μύτη σέ μύτη. Μοϋ ήρχετο νά δώσω μία γροθιά τού 
'Εβραίου, νά τόν σκάσω έκεϊ τόν άθλιο . . . Τό κάλυμμα τής λυχνίας 
κατεβιβάσθη. Άπεκοιμήθην, καί ούδέν όνειρον, — κινδυνεύω κανείς νά 
μή μέ πιστεύση,—έτάραξε τόν ύπνον μου. Όταν ήνοιξα τούς οφθαλ
μούς, έτρέχαμεν παρά τήν Μάρνην, πλησιάζοντες άπαύστως τό Παρίσι. 
Αί συνταξειδιώτισσαι πάντοτε είς τήν αύτήν στάσιν, άκίνητοι, τό 
βλέμμα άτενές προς τά έξω" οί αύτοί χειρισμοί τοϋ άρωματοφόρου φιαλι- 
δίου. Λέξις, μία, μόνη, ξηρά, έξήλθεν άφηρημένα, άφηρημένα, άπό τό 
στόμα τής μεγάλης, «miseria ! » . . .

Έφθάσαμεν είς Παρισίους, πρώτος έπήδησεν έξω δ Εβραίος. Πάει 
’ς τόν διάβολον ! Έφώναζα έκ τής θυρίδος ένα αχθοφόρον, όταν εύκρινώς 
ήκουσα διαλεγομένας τάς δύο ώραίας ρουμανιστί : «πρέπει νά ζητήσωμεν 
μίαν άμαξαν».
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— Έγώ, κυρίαι μου ! . . . μη άνησυχεϊτε.
— Μπά ! δμιλεϊτε ρουμανικά ; Έρχεσθε έκ τής Τσάρας 1 ; Πόσον 

εΐμεθα ευτυχείς.
— ’Αλήθεια ; Καί . . . Άπ ’ τό Βουκουρέστι ; Είναι δυνατόν ; Καί 

δμως έπρεπε . . . άλλά, τρέχω διά τό άμάξι. Ά, αύτός δ ’Εβραίος ...

1 Συνηθέστατα ή ’ΡουμανΙς γή.

Έντός δύο λεπτών άνθρωποι καί άποσκευαί άνερριχώμεθα έπϊ τοϋ 
κλασικού φιάκρ τών Παρισίων.

— Καί κατοικείτε τό Νανσϋ ;
— Πλησίον έξοχήν. Έκεΐ ποϋ άνέβημεν εις τόν σιδηρόδρομον.

— Καί άπό πολλοϋ ;
— ’Από μ.ηνός.
— Καί ποϋ θά μείνετε ;
— "Οπου σείς μάς δδηγησετε. ΓΙρώ- 

την φοράν έρχόμεθα ’ς τό Παρίσι.
*Ώ, ώ, άνελογισάμην καθ’ έαυ

τόν, έν μέσω άορίστω οευτέρω, καί 
ή καρδία μου βιαίως έπάλλετο.

— Είς τό Quartier Latin ;
Κ ’ έκεϊναι καταφατικώς.
— Rue Monsieur le Prince ;
— Rue Monsieur le Prince. 
Μόνον ποϋ δέν έτριβα τάς χεΐράς 

έκ χαράς.
— Καί θά μείνετε καιρόν είς τό Παρίσι ;
— Κατά τάς περιστάσεις.
Κατάλαβα, έσκέφθην είς τόν κακόν μου νούν.
— Νούμερο δώδεκα, έπανέλαβα.
— Νούμερο δώδεκα,κατένευσεν ή μεγάλη,ήτις μόνη έλάμβανε τόν λόγον.
Την έθεώρησα καλώς. Γαλήνη. Ούτε ίχνος έρωτοτροπίας, ούτε καν 

άπλης φιλαρεσκείας.
Τούναντίον, είς τό εύειδές καί εύγενές πρόσωπον της βαρειά βαρειά 

έπεκάθητο ή μελαγχολία. “Ω, βέβαια, δέν ήσαν rs'toiaig! Πάσα άμφι- 
βολία μου διελύθη, δταν, άφοϋ έτοποθετήθησαν καλά είς τό δωμάτιον, 
δπερ είχε κρατηθή δι ’ έμέ είς τό 12 τής δδοϋ Monsieur le Prince, 
μοϋ εΐπεν άφελεστάτη ή μεγάλη.

—Λοιπόν, δόμνουλε, αύριον θά σάς ίδωμεν χωρίς άλλο. Δέν ειν’ετσι;
Μέ συνώδευσεν είτα μέχρι τής κλίμακος καί δταν ήμεθα άρκούντως 

μακράν τής άδελφής της, σφίγγουσα μέ δρμήν τήν χεΐρά μου’
— Ά κύριε, εύχαριστώ τόν Θεόν ποϋ σάς έ'στειλε πρός ήμάς. Είμεθα 

έρημοι, μόναι, είς αύτό τό χάος. Δυστυχείς, πολύ δυστυχείς ! Θά σάς 
είπώ. Μοϋ έμπνέετε τόσην έμπιστοσύνην.

— Ή καλωσύνη σας.
— Μή μάς έγκαταλείψετε. La rivedere.
Έξήλθον είς τό Boul-Miche, άπό ’κεϊ είς τό boulevard St-Ger

main, κατέληξα είς τό Montebello Ν° 54 τοϋ φίλου μου Μ. Poulin, 
πρώτον πάτωμα μέ μηδαμινά πράγματα. Τί άλλο ήθελα. Θά είπής 
δτι ή περιώνυμος πλατεία Maubert δέν άπεΐχε μακράν, δπου άπαύ- 
στως άνακυκάται ή σάρα καί ή μάρα, «toute la vermine du quar
tier». Τόσω τό καλλίτερο. Άν δέν είδες τήν Grande Opera, πάντοτε 
δικαιούσαι νά ειπης δτι ’ξεύρεις τό Παρίσι. ’Άν δμως δέν είδες τήν 
place Maubert, ά τότε μά τόν θεόν δέν τό ’ξεύρεις. Κ’έν άλλο πλεο
νέκτημα- δέν ήμην μακράν τών Βουκουρεστινών μου. Τάς έβλεπα συχνά. 
Τί λαμπραί νέαι. Ή ιστορία των δμως ήτο πολύ λυπηρά. Κατήγοντο 
έκ τοϋ Πλοεστίου, τής πόλεως τής ρουμανικής καλλονής. Όρφαναί άπο 
μακροϋ. Didina ή πρώτη, Sia ή άλλη. Τήν Didina μόλις δεκαέξ 
έτών, δέν ήξευρε τί τής έγίνετο, ένύμφευσαν μετά τοϋ πλουσίου καί 
νέου Τουδορέσκου, τοϋ μωρού Τουδορέσκου. Τέσσαρα έτη, ώς μία καί 
μόνη ημέρα, διέρρευσαν έν μέσω τών επιδείξεων, τών διασκεδάσεων, 
τής σπατάλης. Ό παράς έχωνεύθη ταχύτερον παρ’δ,τι έπίστευον τά 
τρελλά παιδία. Πρό διετίας δέν είχε μείνη πλέον λεπτόν. Ό Τουοορέ— 
σκου, δ ούτιδανός, έφυγε μόνος είς Ριστόβ. Έκρουσεν έκεΐ τήν θύραν 
θείου, γινώσκοντος καλώς πώς κλείεται ή θύρα είς δυστυχοϋντα συγγενή. 
Ό άθλιος δέν είχε τό θάρρος νά έργασθή. Μετά περιπλάνησιν ημερών 
τινων, έπνίγη είς τά ΰδατα τοϋ Βόλγα.

Παρήλθον μία, δύο, τρεις ήμέραι, δ Τουδορέσκου δέν έφαίνέτο, καί 
τό χείριστον, ή μικρά έγκαταλελειμμένη δέν εΐχεν είς ποιον νά έμπιστευθή 
τόν πόνον της. Καί αύτοί οί σύντροφοι τής κοαιπάλης τοϋ άθλιου συζύ
γου της είχον ώς διά μαγείας έξαφανισθή. Έκλαιε πικρά, δταν παρου- 
σιάσθη αύτή δ λογαριασμός τοϋ ξενοδοχείου Capsa, έν ω κατώκει.

— Ό τελευταίος λογαριασμός σας είναι άνεξόφλητος.
— Καί τί μέ τούτο. Όταν έ'λθη δ κ. Τουδορέσκου.
— ... Άλλά δέν θά έλθη πλέον.
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— Έφυγε. Κατεστράφη οικονομικούς.
Έπώλει τά κοσμήματά της διά νά ζη, καί τέλος κατέφυγεν εις την 

έν ΙΙλοεστίω γραίαν θείαν της, παρ’ή καί ή μικρά της άδελφή. Άπέ- 
θανεν όμως μετά μήνας εζ καί ή γραία καί πεντάρφανα τά δυστυχι
σμένα έμειναν κυριολεκτικώς εις τούς δρόμους. Τότε ή ατιμία άνέλαβε 
τό φοβερώτερον προσωπεϊόν της, την φιλανθρωπίαν. Καλοθελήτρα, μι- 
σόκοπη, σάν νάπεσε άπ ’ τά σύννεφα, μέ τον λόγον της τον γλυκόν, 
την συμπόνια της, τά χάδια της, τά μάζεψε τά κορίτσια.

— ’Εγώ παιδιά σκυλιά δεν έχω. Θά ζήσωμε μαζί. Έγνώριζα τούς 
γονείς σας. ΤΑ τούς καύμμένους, τούς χρυσούς άνθρώπους. Ό Θεός νάνα- 
παύση την ψυχή τους. Είσθε εύμορφαις. Θ ’ άποκατασταθήτε μιά ’μέρα, 
θά μού το πλερώστε.

Μά ’πίσω άπό τό μαύρο σάλι της πονετικής κυράς, ήτο κρυμμένος ό 
μαύρος δαίμ.ων. Έν μεγάλον όνομα καί μία μικρή ψυχή. Ένας βογιά- 
ρος. Πρώτη οικογένεια τής Μολδαυί'ας. Ιστορία καθημερινώς έπανα- 
λαμβανομένη. Ή εύπιστος Didina εννόησε τέλος οτι καθίστατο ή μαι
τρέσα όχι ή σύζυγος τού χρυσού άνδραρίου, ήλπιζεν όμως πάντοτε. “Αλ
λως τί &ν ή δολορραφία δλονέν άπεκαλύπτετο ; Ητο καθηλωμένη έκεϊ 
ύπό τής άνάγκης καί τής άδυναμίας. Τό μίσος ήρχισε νά σωρεύηται έν 
τή καρδία της. Ήθελεν όμως τά πάντα ύπομείνη χάριν τής άδελφής 
της, ήν κατώρθου νά συντηρή έν τώ άρίστω τού Βουκουρεστίου παρθε
ναγωγείο) μακράν τού αίσχους της.

Λαμπρόν θέρος, διεοέχθη δριμύτατος χειμών. Είς λόγος προσέτι διά νά 
ξετρελλαθή τό Βουκουρέστι. Θύελλα έσπερίδων. Ό δεσμός των δημοσιο
γράφων έφιλοτιμήθη νά διόση τόν λαμπρότατου χορόν μετημφιεσμένων. 
Ό βογιάρος, δανδής πρώτης, είχε τάς ύποχρεώσεις του πρός τόν Τύπον. 
Ό Κλέϋμουρ τής «Ρουμανικής ’Ανεξαρτησίας» ουδέποτε παρέλιπε νά 
έξαίρη τάς περίφημους κραβάτας του ή την άμεμπτον κοπήν των σμώ- 
κίν του. Ήτο δυνατόν νά μή έμφανισθή ; Έπειτα ιδού καί περίστασις 
νά έπιδείξη είς τούς ματαίους φίλους του τό λαμπρόν θήοαμα. “Εσυρε 
την Didina έν θαυμασία έγχωρίω περιβολή εις τόν μπάλλοί’ τής 
βας. ’Εκεί τόν είδεν άκόμη καλλίτερα τί ήξιζεν. Είς τόν δεύτερον 
τετράχορον έχειροκτοτήθη διά την περί τό κανκάν δεξιότητά του.

— Άπ ’ έδώ. Παμ’έπάνω.
Τόν ήκολούθησεν είς τ ’ άνω δώματα πλήρης αηδίας καί άπογοητεύ- 

σεως. Τά πώματα των φιαλών έξεσφενδονίζοντο είς τούς τοίχους καί 

αφρώδης ό καμπανίτης έπλήρου τά κύπελλα. Ό βογιάρος έκάθισε την 
Didina έν κύκλω δέκα άηδών μαγγλαράδων, άνοστων μέσα είς τά 
φράκα των, μέ τάς ευφυολογίας των, τάς βωμολοχίας καί τάς χειρονο
μίας των. Ό σκοπός των ευτυχώς ήτο τίς νά έπιδείξη έαυτόν μάλλον 
blase καί τοσαύτη καλλονή ελάχιστων ήξιώθη έκ μέρους αυτών θυμια
μάτων. Έν τώ μεταξύ δ βογιάρος έπιπτε τάπα είς τό μεθύσι. Ή 
Didina έκφυγούσα διωλίσθαινεν έντός τού πλήθους. Άχ, άν ήτο δυνα
τόν νά έπήγαινε μόνη εις τό σπήτι ! Έγύρισεν, έγύρισε, τέλος σταματή- 
σασα έστηρίχθη έπί τίνος στύλου 
καί τά δάκρυα έξέφυγον άφθονα τών 
οφθαλμών της 
προσωπίδα της. 
μικρόν διέκρινε 
καί αυτόν έπί
μετ ’ άνεκφράστου συμπάθειας θεώ- 
μενον αυτής. Δεν ήτο ρουμάνος, έξ 
άπαντος δέ άνθρωπος μεσημβρινός. 
Μελαγχροινός, χείλη ώσεί αίμάσ- 
σοντα καί πύρινοι οφθαλμοί. Μαλ
λιά, μύστακες, τού κοράκουτόφτερό, 
μαργαρϊται άντί όδόντων, εύρωστία 
καί άφέλεια, άλλά καί χάρις- άντί- 
θεσις έλκύουσα τήν προσοχήν μεταξύ 
τόσων petits maitres έκεϊ μέσα.

— Ωραία μου μοϊκάνα.
— Ά, πώς φαίνεσαι ότι είσαι

ξένος. Είμαι άπ’τήν Ίαλομίτσα. Αυτό, πίστευσέ με, δεν είναι COStume 
μοϊκάνας.

Τό άνθος, όπερ αύτη έκράτει, έπέρασεν είς τήν μπουτονιέρα του. Τής 
προσέφερε τόν βραχίονά του καί περιεφέροντο άπό αιθούσης είς αίθουσαν. 
Είπαν, είπαν, ήσαν άξιοι νά λέγουν έ’ως τό πρωί.

— Γνωρίζεις τόν περσικόν μύθον ; Αί ψυχαί είναι ώς τά μήλα. Ό 
Θεός κόπτων αύτάς εις δύο τάς σφενδονίζει είς τό άχανές, έν ω περιστρέ
φονται, περιστρέφονται, έως ού τά δύο τού αυτού τμήματα, συναντώ- 
μενα, άποτελέσωσιν έν.

Τή τετάρτη ώρα τής πρωίας, τρεις ύπηρέται μετέφερον είς τήν 
άμαξαν αύτοϋ τόν βογιάρον νεκρόν έκ τής μέθης. Ή Didina ωχρά, 
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καταβεβλημένη, περίρρυτος ύπό ψυχρού ίδρώτος συνεσπειρώθη πρός τόν 
Κόστιζαν.

— Τί έχετε πρός θεού;
— “Ω τίποτε. Όδηγήσατέ με, παρακαλώ, εις την οικίαν μου, θέ

λετε μέ ύποχρεώσει.
Την έτύλιξε τρέμουσαν είς την γούνά της, και έπήδησε παρ ’ αύτήν 

εις τό έλκηθρον, φωνών πρός τόν μπιρζάρ :
— Stracla Luminei !
Έφυγαν ώς άστραπή.
Μετά ενα μήνα αί κακαί γλώσσαι ήδύναντο νά λέγωσιν δσα ήθελαν. 

Άπό τάς όλίγας φοράς πού είχαν καί κάποιο δίκαιον. Ό βογιάρος άφρι- 
σεν άπο θυμόν.

— Στο λέγω διά τελευταίαν φοράν. Δέν θέλω νά ξαναβλέπης τόν

Μά ή Didina ήγάπα νύν. Έγκατέλιπε τό μέγαρον έγραφε δ’ αυθη
μερόν «Draga Costica, τό νέον μου μέγαρον περιορίζεται είς πενιχρόν 
δωμάτιον, άρκετόν εντούτοις νά περιλάβη την ευτυχίαν μας».

Μετά τινα χρόνον δ βογιάρος τή έδώρει οίκημα καί γήπεδον ευρύ. 
'Γης τό ανήγγειλε δι ’ επιστολής ύ'φους προστατευτικωτάτου. Μεγάλο— 
φροσύναι γεροντοπαλληκάρου. Ή Didina έκτείνασα την χεϊρα έπϊ της 
εστίας, άφηκε την επιστολήν νά πέση έντός της πυράς.

Μέ τάς ευτυχείς ημέρας, ήλθε καί ή σειρά τών σχεδίων.
— Didina, θά πάμε ’ς τό Παρίσι. Θ’ άκολουθήσω έ'τη τινά φιλο

λογίας καί ιστορίας. Θά κατοικούμεν δμως πάντοτε έξω, είς τό Billail— 
COUl’t, είς τήν ησυχίαν, ’ς τήν πρασινάδα. Έκεΐ θά πάμε νά κρύψωμε 
τήν ευτυχίαν μας.

’Τελείωσε τάς ύποθέσεις του είς τό Βουκουρέστι. Ή μητέρα του άπό 
τήν Κέρκυρα εΐχεν άνεβή πρό μηνός είς τό Παρίσι. Διάλεξε ένα σπι
τάκι, δ,τι ώραιότερον είς Billancourt,—δ υιός της τήν είχε τρελλάνη 
άπό τά γράμματα,—καί άπήλθεν είς Νανσύ, νά ίδή τον έκεΐ γέροντα 
έξάδελφόν της, άπό τόν δποϊον κάτι περίμενε. Κατηραμέναι κληρονο- 
μίαι ! Τί ήτο αύτός δ μπαρμπα-Νικολός, αδυνατώ άκριβώς νά σάς περι
γράψω. Έχομεν τοιούτους δχι ολίγους. Φεύγουν μέ μισό παπούτσι, καί 
όταν, δέν ’ξεύρω κ’ έγώ πώς, φουσκώσουν άπό παρά, νομίζουν δτι τά 
’ξεύρουν δλα. Άπό τά άγύριστα αύτά κεφάλια ήτο κι’ αύτός. Εΐχεν 
άρχίση άπό βαφεύς, τό λουλάκι ’ς τά χέρια του έφαίνετο άκόμη κι ’ άπό 
μέσα άπό τά γάντια. Κοινή έπιστολή αύτού καί τής κυρίας Άρτεμι- 

σίας, ήνάγκασαν τέλος τόν Κοστίκαν ν’ άφήση τό Βουκουρέστι. Τί 
διάβολο κάνει αύτού, ’μουρμούριζε δ μπαρπα-Νικολός, μη μπερδέφτηκε 
μέ καμμιά βλάχα !

Ά, τί χωρισμός ήτο έκεΐνος. Τήν έκράτει ώρας δλοκλήρους, μέ τήν 
βλαχικήν τη; περιβολήν, είς τήν άγκαλιά του, είς τά γόνατά του,

κ’ έκείνη τω έμειδία, τώ έμειδία, μέ αληθή ηρωισμόν. Έκοψεν έπειτα 
σιγά, σιγά, μία τρέσσα δλόκληρη άπό τά μαλλιά της, τήν έδεσε, σέ 
δέκα μεριαϊς, μ’ ένα οϋρανί ρουμπάν.

— Έχε την έπάνω σου έως που νά φθάσης είς την 'Ελλάδα. Τότε 
’κεΐ ρϊψέ την ’ς τή θάλασσα. Έχει πολύ, πολύ νερό έκεΐ. Δέν είναι 
έτσι ; . . .

Τήν έπήραν τά κλάμματα. Δέν ήδυνήθη πλέον νά κρατηθή . . .
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Ό Κοστίζας έν τούτοις δέν έλησμόνει, ζ’ έγραψε γλήγορα άπό τό 
Νανσϋ «Έλθετε. Ή μ.αν.ά σάς άναμ.ένει».

Τό πρωί έλαβον τό τηλεγράφημα ζαί την εσπέραν αί δύο άδελφαί 
διέβαινον τό ούγγρορρουμανιζόν Πρεδεάλ. Κρονστάτ, Κολοσβάρ, Βούδα- 
Πέστα, Βιέννα, Μονάχον, Στούτγαρδ, Στρασβούργον τά διήλθον χωρίς 
νά σταθούν. Έντός τεσσαράζοντα οζτώ ωρών εύρίσζοντο είς Νανσϋ- είς 
δέ τό ξενοδοχεϊον τού « ’Αετού» έγένετο μία τών συγζινη τιζωτάτων συναν
τήσεων ζαί ή ’Αρτεμίσια άρπάσασα το ωραίο ζεφαλάζι της νύμφης της 
τό ζατεφίλει μετά παραφοράς. Ό γέρο-μ.πασμένος δμως έβραζε. ΓΙοιαϊς 
είναι αύταϊς ή ώμορφογαλιάνδραις. Άπό πού ζρατεϊ ή σζούφια τους. 
Πρό παντός δέν τού ηρεσεν ή άναπαραδιά των. Έγραψεν, άναζάτωσεν. 
Έντός έβδομάδος είχε φοβερά δοζουμέντα στά χέρια του. « Ή Didina 
ήτο μία ...» έπροθυμοποιήθησαν οί ενάρετοι ζαί συνετοί νά τού γρά
ψουν άπό τό Βουζουρέστι, τό ΓΙλοϊέστι, δέν ’ξεύρω άπό πού άκόμη.

— Αρτεμίσια ! αύτός δ γάμος δέν θά γείνη. Άλλως χοοΐρε !
"Ωρα ζάλή, είπε μέσα της ή Αρτεμίσια. Έπειτα δμως έσυλλογίσθη. 

Θά έχαναν τόν παρά, τήν κληρονομιάν. Τής ήλθε άλλο πράγμα. Έφο— 
βήθη μή μείνη τό παιδί της πτωχόν. Παρεζαλίσθη, άρρώστησεν. Η 
Didina έθυσιάσθη. Τό ήννόησεν. Δέν είχε πλέον όρεξιν νά έξέλθη τού 
δωματίου της. Ή Αρτεμίσια φθίνουσα ’ς τό ζρεβάτι της, δέν είχε 
πλέον μάτια νά σηζώση νά τήν ίδη. Ό Κοστίζας άνήσυχος, έλεεινός, 
— τήν ήγάπα πολύ αύτήν τήν μητέρα,—είσέδυσε τέλος είς τό [μυστικόν 
της. Έγένοντο σζηναί φοβεραί τότε μεταξύ άνεψιού ζαί θείου. Μίαν 
νύκτα, μεσάνυζτα, ή Αρτεμίσια, ωχρά, σκέλεθρον καθώς ήτο,—πώς 
έσηζώθη ; —εισέρχεται είς τό δωμάτιον τής Didinas.

— Λοιπόν έγώ πεθαίνω, το παιδί μου μένει πτωχό, δ θεϊός του τό 
άφήκε . . . τό παιδί [/.ου . . .

— Όχι, κυρία, μή φοβείσαι, μή άνησυχεϊς. Νά, έγώ φεύγω. Δέν 
είμαι ικανή νά κάμω τήν δυστυχίαν τού Κόστιζα.

Αί δύο άδελφαί δέν ειχεν άκόμη χαράξη δταν έφευγον είς μίαν τών 
εξοχών τού Νανσύ.

Τά κατωτέρω έμαθα παρ’ αύτού τού Κόστιζα, θά ίδωμεν πώς. Τήν 
έπαύριον άφού έτρεξε ματαίως δλην τήν ημέραν είς άνακάλυψίν των, δ 
Κοστίζας έπανήλθεν άπελπις είς τον « ’Αετόν». Έφερνε τό χέρι του 
είς τό περίστροφου, δταν μποδπ, ήζουσε τήν [/.ητέρα του πίπτουσαν 
έπί τού δαπέδου. Έσπευσεν είς τό δωμάτιόν της, τήν άνήγειρε, τήν 
άπέθεσεν έπί τής κλίνης, ήγρύπνησε παρ’ αύτή δλόζληρον τήν νύκτα. 

Ήλθεν δ ιατρός, δ θείος, δύο τρεις φίλοι. Τούς συνεβούλευσαν τό Πα
ρίσι. Τό ώραϊον έν BillanCOUrt οίκημα, άντί νυμφικής παστάδος μετε- 
βλήθη είς θεραπευτήριον. Ή Αρτεμίσια έν τούτοις έσώθη μετά δίμη- 
νον νοσηλείαν. Ώς δμως ή [/.ήτηρ άνέρρωσε, ήλθεν ή σειρά τού υιού. 
Τήν κακώς άποκρυπτομένην μελαγχολίαν του, διεδέχθη έπίφοβος διανοη
τική άδράνεια. Μόνη του άσχολία τώρα ήτο νά κατέρχηται είς τήν 
όχθην, νά βλέπη τά άκάτια μεταφέροντα είς Σαίν-Κλού τά ζεύγη τών 
έρωτευμένων. Έκεϊ καρφωμένος, άφινεν ολίγον κατ’ ολίγον νά τοϋ ξεβι— 
δώνη τό μυαλό. Ή κυρία ’Αρτεμίσια, μ’έκείνην τήν άμείλικτον λογι
κήν τών γονέων, έσζέπτετο «θά τού περάση». Δέν έβράδυνεν δμως νά 
πεισθή δτι έπρεπε νά έκλέξη μεταξύ τής κληρονομιάς τού θείου καί τής 
ύγείας τού παιδιού της. Έφοβήθη μήπως ή κληρονομιά δέν τού ήσφά— 
λιζεν άλλο έκτος πρώτης τάξεως φρενοκομείου καί ματαίως τήν έντελε- 
στάτην τών ύδροθεραπευτικών. Άχ, ποσάκις ηύχετο τώρα νά παρουσιά- 
ζετο ή Didina. Έχάλασε τόν κόσμον νά την εύρη. ’Αδύνατον. Αί δύο 
άδελφαί, ώς εϊπομεν, εύρίσκοντο έν Παρισίοις. Έφυγον άπό τά περίχωρα 
τού Νανσϋ, ΐνα καταστήσωσιν άδύνατον τήν άνεύρεσίν των, τηρούσαι 
τόν πρός τήν ’Αρτεμίσιαν δοθέντα λόγον.

Οί μήνες έν τούτοις παρήρχοντο καί τό ολίγον χρήμα τών δύο άδελ— 
φών έξηντλεΐτο. Ή θέσις των είχε καταστή προβληματική. Ή μικρά 
ήτο ύποφερτή καλλιτέχνις. Μήνα δμως δλόζληρον έβασανίσθη τό δύσ
τυχο ζορίτσι, τρέχον διά νά εύρη έργασίαν ζαί άφοϋ εύρεν, δλόζληρον 
άλλον μήνα τήν έπαίδευσαν διά νά τής δεχθούν μίαν μινιατούραν δέκα 
μόνον φράγκων, άφού είς τό ίδιον κατάστημα είχε δαπανήση είκοσι διά 
χρώματα καί πινέλα. Ή μικρά βιοπαλαίστρια άπηύδησεν. Ή Didina 
έζήτει νά ράψη, άλλοίμονον, ποϋ δέν είχε πιάση ποτέ της βελόνα, καί 
δπου έζήτησεν έργασίαν, ήκουσε λόγια ποϋ τήν έκαμαν νά πεθάνη άπό 
έντροπήν. Ήτο πολύ εύμορφη, είχε πολύ αριστοκρατικόν άέρα, διά μίαν 
μοοιστροϋλαν. Έπειτα διατί νά κάθεται νά χάνεται, ένώ θά ήδύνατο 
άν ήθελε νά έχη έν λαμπρόν hotel είς την λαμπροτάτην τών λεωφό
ρων . . . Αί δυστυχείς όρφαναί κατεπτοήθησαν, έχάθησαν. Το βαλάν
τιό'/ μ.ου ταϊς έφάνη δίς, τρις άρωγόν. Άλλ’ ήσαν καί ύπερήφανοι. 
Έπειτα τί ήδύνατο τό κάτισχνον βαλάντιον φοιτητού !

Ήλθε τέλος ή τρομερωτάτη τών ημερών. Δέν ήδύναντο πλέον νά 
καταβάλωσι τό ένοίκιον. Ό ιδιοκτήτης τό έκοψε καθαρά. Νά έτοιμα- 
σθοϋν νά φύγουν.

Έπειτα ώσεί συγκινούμενος είς τά δάκρυά των :
Ιωάννου Αρςενη « ποικίλη στοά » 22
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— Έπί τέλους μείνατε. Σάς κάμω [χίαν πίστωσιν. Μά θά μ’ ακού
στε. Θά γίνετε ροδέλα. Γνωρίζω τον Puvis cle Chavanne. Ήρχισε 
νά κοσμ,ή διά τοιχογραφιών τό Πάνθεον. Βάζω στοίχημα ότι έχει την 
άνάγκην σας . . .

'Ρίγος κατέλαβε την Didina, όταν άνελογίσθη ότι θά παραδοθή εις 
θέαν γυμνόν τδ κάλλος της άδελφης της. Έπρεπε νά την άφήση έν 
τούτοις νάποθάνη της πείνης ; Έδέχθη μόνον δι’έαυτην. Μετά δύο ημέ
ρας, κατηφής, δυστυχισμένη, μόλις σύρουσα τούς πόδας της, ηνοιγε την 
θύραν ΐνα μεταβή είς τδ καλλιτεχνικόν έργαστήριον τού Puvis de 
Chavanne, όταν έπεσα ώς κεραυνός ενώπιον της.

— ΓΙού πας ;
Άνελύθη είς δάκρυα. Έτρεμε καί μόλις έκ των συγκεκομμένων της φρά

σεων κατόρθωσα νά έννοησω την ταπείνωσιν είς ην ή άνάγκη την έξώθει.
— Καλέ τί λέγεις; Τί μοδέλα ! Τί Puvis de Chavanne ! Μάς 

περιμένουν ’ς τδ Billancourt. Ό Κοστίκας, δ σύζυγός σου. Τά πάντα 
διωρθώθησαν. Ένόμιζες ότι ήτο δυνατόν νά άνθέξη είς τόν χωρισμόν 
σου ; Ή μητέρα του ή ’.δία τώρα σέ παρακαλεϊ. Νά, τδ γράμμα της !

’Ιδού τί είχε συμβή.
Ό Δημητρός, ό λαμπρότατος των φίλων μου, είχεν έλθη είς ΙΙαρι- 

σίους. Ήννόει νά τά κάμη θάλασσα. Πρώτα όμως έπρεπε νά έκτελέση 
τάς γενικάς έπισκευάς του, ώς τάς έλεγε. Τά μάτια του τά άλλοίθωρα 
έπρεπε νά ίδούν ίσια, όπως πάντοτε βλέπουν δ νούς καί ή καρδιά του, 
έν περιττόν διάφραγμα έντδς τής ρινός του έπρεπε νά πέση. Οι παρισινοί 
’ιατροί έντδς δεκαπέντε μόνον ημερών τόν άπέδωκαν εις τδ Μπούλ-Μίς, 
όπου άπ’άρχής είχε καταστή δημοτικώτατος. «Un des plus grands 
armateurs Grecs du Danube ! » έβόμβει όλος έκεϊνος δ παρδαλό- 
κοσμος, τών μεγάλων ονείρων καί τών μικρών ένασχολήσεων, τού caife 
d’Arcourt, μόλις έπεφαίνετο. Ήρχίσαμεν τάς έκδρομάς μας. Έμεινε 
τίποτε νά μή τδ ίδωμεν : Ήλθε καί ή σειρά τών περιχώρων. Διηρχό- 
μεθα τό Pont-Neuf, όπως έπιβώμεν άτμηλάτου χελιδόνο; τού Ση
κουάνα, όταν φύσημα άέρος άρπάσαν άπέθεσε μετά παρισινής λεπτότητες 
τό ψάθινο καπέλλο τού έφοπλιστού έπί τών κυμάτων τού ποταμού. ’Αρμέ
νιζε μόλις άπτόμενον τής έπιφανείας των. Οί badaux τών ΙΊαρισίων, 
ποιος δεν τούς ξεύρει, ένετρύφων άπό τής γεφύρας είς τό θέαμα. Πρώται, 
πρώται, ξεκαρδισμέναι ’στά γέλοια, δύο σιλφίδες, ή μία ’στά κάτασπρα, 
ή άλλη ’στά τριανταφυλλιά, ιχέγα ήδοντο έπί τώ δεινώ συιχβάιχατι. Τό 
καπέλλο έσώθη τέλος ύπό λεμβούχου.

— Πρέπει νά τόν άνταμείψωμεν. ’Ας είσέλθωμεν είς τό άκάτιον.
— Μά δεν είναι τρέλλα; θ ’ άναπαδογυρισθοΰμε.
Ή δυάς τών σιλφίδων έπλησίαζεν, έ'φθασεν.
— Φοβεϊσθε, κύριοι; Τότε θά έμβωμεν ημείς.
— Εΐσήλθον. Είσήλθομεν. Ή λευκή ήρπασε τάς κώπας, καί ή τριαν

ταφυλλιά τδ πηδάλιον.
— ’Σ τό Σαίν-Κλού !
Μά μόλις είχαμε φθάση εις Billancourt καί ηϋςαμε στην άμμο !... 

Έζήλθοιχεν τσαλαβουτώντες στά νερά. Δεν είχαμε κάμει δύο βήματα. 
Τί νά ίδώ! έπάνω ’κεϊ στην άμμο, ακίνητον, σιωπηλόν, νά μάς κυττάζη 
ώς χαμένος τόν φίλο μου καί συνώνυμόν μου Κώσταν Σκούλην, τον 
κράτιστον τών συμμαθητών μου, μεθ ’ ού έπί πενταετίαν όλην μάς εΐχον 
κάθειρξη τούς ταλαιπώρους έν τή 'Ριζαρείω, δν άπό τοσούτου χρόνου 
εϊχα νά ϊδω. Άλλ ’ είς τοιαύτην κατάστασιν έπερίμενα νά τόν εύρω ; 
Έσπεύσαμεν είς τόν οικόν του, άνευ τών σιλφίδων βεβαίως. Είδα 
τήν μητέρα του. Φαντάζεσθε τήν έκπληξίν μου, όταν άπό δμιλίας είς 
δμιλίαν ήννόησα, έπείσθην ότι δ Κώστας Σκούλης δεν ήτο άλλος 
παρά έκεϊνος ον ή Didina, κατά τδ ρουμανικόν ιδίωμα, άπεκάλει 
Κοστίκαν.

— Μά ή Didina, φίλε μου, είναι ’ς τό Παρίσι ! ’Ιδού ή θλιβερά 
ιστορία τής καλής, τής πιστής σου φίλης.

Πώς δεν έτρελλάθησαν ; Ή κυρία ’Αρτεμίσια Σκούλη δεν ήξευρε 
πώς νά έκφράση τήν χαράν της. Μ’ ένηγκαλίσθη.

— Τρέξε, παιδί μου, φέρε την έδώ, σώσε τον Κώστα, τδ παιδί μου, 
τον ©ίλον σου.

— "Ελα πάμε !
Έβουχήθη δ Δημητρός. ’Άν δεν έμπηζε αυτή τή φωνή, ήθελαν τόν 

πνίξη τά κλάμματα.
Είναι άνάγκη νά έξακολουθήσω άκόμη τήν άφήγησίν μου ; Μετά τι— 

να: ήμέρας, άκτινοβολούντες έξ ευτυχίας, οί περικαλλείς νυμφίοι έστέ- 
οοντο έν τώ ρωσσικώ ναώ τών ΙΙαρισίων.

Ή κυοία Άοτεμισία έπέπρωτο έν τούτοις νά ύπομείνη μίαν άκόμη 
σύγχυσιν. Ό θείος έδωκε τήν τελευταίαν μάχην του.

— Δεν πρέπει νά γίνη ! Δεν θ ’ άφήσω τόν παρά μου σ ’ αύταϊς τής 
πεινασιχέναις. Κάνεις οεν εχμι άπο με λεπτό!

— Ώ ευλογημένε, τά παιδιά μου νά είναι καλά καί κάμε ό,τι θέλεις 
τά λεπτά σου!
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— Έτσι λοιπόν! Χαίρετε! Δεν σάς άφίνω πεντάρα. Καλλίτερα 
κτίζω ένα φιλανθρωπικό κατάστηθα ’ς τάς ’Αθήνας ! . . .

-S
Όταν έξηρχόμεθα τοϋ ναού, ό grand armateur μού λέγει εις 

τό αυτί.
— Είδες τήν μικράν ; Καλλονή κι’ αύτή. Κ’ ευφυής, αγαθή σαν τήν 

άλλη. Πρέπει νά τής κάνωμε τήν COUT. Πρέπει νά γίνωμεν άνθρωποι 
καί ’μεϊς. ’Από αύριο, κάθε ’μέρα ’ς τό Billancourt.

ΙΙαρήλθον έν τούτοις ύπέρ τάς δεκαπέντε ημέρας καί ούτε έβγάλαμε 
τό πόδι μας άπό τό Παρίσι. Μά ούτε ώμίλήσαμε πλέον διά τούς έν Bil
lancourt ευτυχείς. Έσπουδάζαμεν τούς άναρχικούς είς τό καταγώγιον 
τοϋ φοβερού «πολίτου Λισμπών» συνταγματάρχου τής Κομμούνας. Μίαν 
εσπέραν σβαρνίζοντες τά βουλεβάρτα διηυθυνόμεθα πρός τόν χορόν τοϋ 
Moulin Rouge. “Εξαφνα ώς κεραυνός ένσκήπτει πάλιν τό μέγα σχέ- 
διον είς τάς κεφαλάς μας.

— Καί τό Billancourt!
— Ά, ναι άλήθεια . . . Μά ! . . .
— Αί, άς τραβούμε τώρα είς τό Moulin Rouge ! . . .

’Οκτώβριος, 1894.
Κωνσταντίνος Ν. Ραδος

ΑΓΑΠΩ
“Ο,τι σοϋ αρέσει, αγάπη μου, 
“Ο,τι αγαπάς ’ςτήν κτίσι,
Τήν έξοχή, τή θάλασσα,
Τά δένδρα, τά πουλιά,
Τοΰ; κοινούς, τά τριαντάφυλλα, 
Τήν κρυσταλλένια βρύσι, 

"Ολα κ’ έγώ τ’ αγάπησα 
Μ’ απόκρυφη χαρά.

Τό ’μάτι Σου τ’ ολόμαυρο 
"Οταν ψηλά σηκώνης
Καί τό φεγγάρι ακίνητη 
Κυττας ’ς τόν ουρανό, 
Πόσο βαθειά τά στήθη μου 
Μέ μιας μοΰ βαλσαμώνεις 
Κι’ δ,τι θωρώ τριγύοω μου 
Μέ πόθο τ’ αγαπώ.

( Ζύκυν&υς)

Άν τό γλυκό τό βλέμμα Σου 
"Αλλη ώμορφιά άντικούση, 
Εύθυς γιά ’κείνη χάνουμαι 
Γιά ’κείνη λαχταρώ’ 
Πλήν άν μιά ’μέρα ολόχαρο 
Εις άλλον σταματήση. 
Θα λησμονήσω, αγάπη μου, 
Ναι τότε ν’ αγαπώ.

ΓΝΩΜΛΙ ΑΝΕΚΔΟΤΟΙΚΑΙ ΠΑΝΟΜΟΙΟΤΥΠΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ
ΛΟΓΙΩΝ ΑΝΔΡΩΝ

%-

L
ΓI

ΕΙς τόν τόμον τοΰ 1894 δημοόιεύόαντες περί τά 100 ώραία 
Ανέκδοτα Σημειώματα έκ τοΰ λαμπρόν Λευκώματος 
τοΰ Λογίου φίλον Γάλλου κ. Λάοντος Όλιβιέρον, ΰυμ- 
πληροϋμεν τό δλον έξαίρετον δημοσίευμα έκεινο, κοόμοϋν- 
τες και τόν παρόντα Τόμον τοϋ 1895 δι’ άλλων τινών εντε
λώς Ανεκδότων Γνωμών τών έκτοτε έν τω Λευκώ- 
ματι εΰγενώς γραψάντων.

« Ό ζητών εϋρίσκει και ό αϊτών λαμβάνει και τώ 
κρούοντι άνοιγήσεται».

Άν ό κύριος τής παρούσης συλλογής δρος είναι 
νά γρά-ψη τις ιδία χειρί λέξεις τινάς έν τη βίβλω 
ταύτη, βεβαίως τά γραφόμενα ούδένα έχουσιν άλ
λον σκοπόν ή νά δείξωσι της γραφής τοϋ γρά- 
-ψαντος τόν χαρακτήρα και ούδέν άλλο. Πρός τοΰτο 
δ’ ίσως άοκεϊ ή τοϋ ονόματος μόνου υπογραφή.

Έν 'Α&ήναις κατά μήνα Μάΐον 1893.

Γεώργιος Λ. Μακκας (Καθηγητής του ’Εθν. Πανεπιστημίου)
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ΚΜ:

Διατί νά όνομάζωμεν τόν βίον τοϋτον μάταιον 
καί τά κατ’ αύτόν τοιαϋτα; Διότι τά πάντα παρέρ
χονται- άλλ’έάν ζώμεν καί διάγωμεν έν άληθεία 
καί άγαθότητι, ούδέν παρέρχεται. Τό άληθές καί 
τό άγαθόν εΐσιν αιώνια, καί ούδέν τό παρεοχόμενον, 
δταν άληθές η καί άγαθόν. Ούδέν δ’ ούτως έχον 
μάταιον. Ούτε ό βίος αύτός καθ’ έαυτόν μάταιος, 
διότι είναι άγαθόν, ώς δώρον τοϋ Θεοϋ εις τόν άν
θρωπον ούτε τά κατ’ αύτόν, ώς άγαθά όντα.

(Έν Κωνβταντινονπόλει, Νοέμβριος 1893).

Τό έκ τών προτέρων συναίσθημα της τύύεως καί. 
τής πίκρας άλλά ματαίας μετάνοιας ήν θά αίσθαν- 
θώμεν εις τό άκουσμα τοΰ θανάτου ανθρώπου όν 
ήδικήσαμεν είναι άποσοβητήριον πάσης κακίας καί 
πάσης πρός τόν άνθρωπον άνευγενοϋς διαθέσεως. 
Τό ενθύμημα τοϋτο καταρρίπτει τήν ψυχικήν τρι
κυμίαν τοϋ πάθους και γλυκύ ^>εϋμα αγάπης πλη
ροί τήν ιΐιυχήν ήν καθιστά εύδαίμονα.

Έι> ’ Λ&ήναις τη 2 Μάρτιον 1894.

Σεβαστή Ν. Καλλισπέρη

Ή ιΐιυχή τοϋ πλησίον δυσδιάδυτον δάσος.

ΰΐ Λ & ^1'1 ιΝΓCJNvS

Γεώργιος Ν. Καλλισπέρη;

X
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=Μ

’Επιστήμη ίσον άλήθεια και αλήθεια ίσον φως. 
9 Μαρτίου 1894.

Δηρ,ήτριο; Αΐγινήτη; (Διευθυντή; τοΰ Αστεροσκοπείου)

Τό σάμπαν είναι άπειρον κράτος λόγου. Ή αρ
μονία είναι ή έκφρασις τοϋ αιωνίου λόγου τοΰ 
ένεργοΰντος έν μορφαϊς πεπερασμέναις.

11. Καρολίδης (Καθηγητής του Έ&ν. Πανεπιστημίου)

Ώς νά μην τοΰ έφθαναν τόσα δεινά ποΰ έπενόη- 
σεν ϊι μωρία τοΰ ανθρώπου διά νά βασανίζεται, 
ιματισμόν, θεσμόν γάμου, οικογένειας, κοινωνικός 
σχέσεις, επισκέψεις, συλλυπητήρια, χειραψίας, κυ
βερνήσεις, βουλάς, βαθμούς συγγένειας, οικοδο
μάς, περιουσίας, καί τόσα άλλα, έφεΰρε καί τά 
Λευκώματα!

Βλάσιο; Γαβριηλίδη;

Ό 'Έρως έπλασε τους "Ελληνας, καί ή καλλονή 
των έδημιούργησε τους Θεούς του.

Έξ αγνής και δικαίας και άδιαφθόρου τής ψυ
χής, ώς λέγει ό Δημοσθένης, διαβεβαιώ τό Ελλη
νικόν κοινόν δτι ΰπάρχει παρ’ ήμϊν «φιλολογική» 
δήθεν σπείρα, έκ προνοίας προδοτική τοϋ Ελληνι
σμού, ήτις καί τό όνομα τής Ελλάδος άν Αδύνατο 
νά καταστρέψη, ήθελεν εύφρανθη ουράνιον όσον ! 
Είς τήν σπείραν ταύτην έν πληρεστάτη γνώσει καί 
άποδοχη τοΰ έπιδιωκομένου σκοποΰ άνήκουσι ψυχή 
τε καί σώματι οΐ τυφ λινοί, ήτοι οΐ χυδαιότατοι 
ΰπέρμαχοι τής χυδαίας γλώσσης, οί σχισματικοί 
οΰτοι τών γραμμάτων Βούλγαροι, οί έχοντες έξαρ- 
χον τόν Ιωάννην Ψυχάρην.

Έν ’Α&ήναις τή 12 Μαΐου 1894.

s
Σταρ-άτιο; Δ. Βάλβη;

«Μή ζωήν μετ’ άμουσίης».
Είς τόν έρωτήσαντά με ποτέ, μετά τόν διορισμόν 

μου, ώς δικαστοΰ, έάν θά παύσω θεραπεύων τάς 
Μούσας, ΰπέμνησα τό άνωτέρω τοΰ άρχαίου ποιη- 
τοΰ παράγγελμα: (Μή ζωήν μετ’ άμουσίης)· 
διότι ένόμισα δτι έν τούτω συνοψίζεται τό εύαγγέ- 
λιον τοΰ Ελληνικού πολιτισμού, ώς έν τω « ’Αγα
πάτε άλλήλους», τό τοΰ ’Ιησού. Ούδ’ άντίκει- 
ται τούτο προς τό έτερον ρητόν : «’Έ καστος έν 
ώ έτάχθη έκεϊ καί μενέτω»· διότι δύναται 
καί πρέπει νά η τις ειδικός είς τό έπάγγελμα, ο 
έξελέξατο, χωρίς ένεκα τούτου ν’άναγκάζηται νά ζη 
έν άμουσία, ήτις σημαίνει άποφυγήν πάσης νοερός 
ένασχολήσεως, άναισθησίαν προς τάς ώραίας τέ- 
χνας, άπαιδευσίαν καί, σχεδόν εΐπεϊν, άποκτήνωσιν.

Ά&ϊ\ναι· 28 Ιουλίου 1894.

Τιμολέων * Α μπελά;

X
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Εί τοϊς Άθήνησ’ ήσαν ώνητοι λόγοι, 
παΰροι Λέον σ’ Έλαχε γράμμασίν τινες 
προσεϊπον άν εν τωδε τω λευκώματι· 
νϋν δ’ έκ βαθείας γάρ πάρεστιν αίθέρος, 
ώς που σοφώς εΐρηκε σοφός Εΰρχπχδχχς, 
λαβεϊν άμισθί, πας τις ίίδεται λέγων 
τά τ’ όντα και μή- ζημίαν γάρ ούκ έχει.

Ά&ήνηβιν, 20 Σεπτεμβρίου 1894.

Δη μέτριος Βερναρδάκης

Μόλις ό Θεός έκαμε τάς έπτά ημέρας τής έβδο- 
μάδος καί άμέσοις ό Διάβολος έπλασε τά έπτά θα
νάσιμα αμαρτήματα. Ό Θεός άνεπαύθιι την έβδό- 
μην ημέραν, ό δέ Διάβολος κατέστησε την Κυρια
κήν ημέραν τής οκνηρίας, καθ’ ήν έπενόησε και τά 
Λευκόίματα ήτοι σταυρώματα, διότι τί νέον, 
ή τί ευφυές νά εΐπη τις, δτε τά πάντα έλέχθησαν ;

Ά&ήνηβι, τη 5 ’Οκτωβρίου 1894.

Ειρηναίος Κ. Άσώπιος

Εις τό βαρύ σου, περιττόν καί άχαρι φορτίον 
κ’ έγώ προσθέτου, κάτι τι, ταλαίπωρον βιβλίον.

ίί_____________
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ΕΛΕΝΗ Ξ. ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ
(Άπέθανεν έν Άθήναις τήν 20™·ν Αύγουστου 1894)

νάς του κρύπτας: εις τούς τάφους. Λωποδυτεϊ έκ τοϋ κήπου της Ζωής 
τά εύθαλέστερα καί λευκότερα τών άνθέων είς την πλέον μυροβόλον 
στιγμήν της άνθήσεώς των, σβύννει την γλυκυτέραν λάμψίν τών οφθαλ
μών, τών ήλιων αυτών τής ψυχής, είς τήν άγλαοτέραν έντασιν τής 
παρθενίας καί κατά προτίμησιν πάντοτε τάς ύψηλοτέρας, τάς ύπερη- 
φάνους πλήττει κορυφάς, τάς όποιας οΐ άνθρωποι στεφανώνουν μέ κλά
δους μυρσίνης καί ίάσμων. Ποιας άρρήτως βαθείας σκέψεις άρνήσεως 
καί στεναγμού, ποιαν ζάλην καρδίας καί λογισμών δαίδαλον εμπνέει 
καί άναταράσσει ή θέα νεκρουμένου κάλλους, άφανιζομένης άγαθότη- 
τος, ήβης είς σκώληκας άγομένης νά λυθή κατόπιν φιλοστόργου λατρείας 
καί γαλήνης άζιοζήλου ! Ό θάνατος είς τοιαύτας στιγμάς άποτελεΐ 
στυγερόν έγκλημα κατά τής άνθρωπίνης άδυναμίας. Τύπτει δ,τι μένει 
εις τον άνθρωπον έφόδιον έν τή περαιτέρω ζωή, έκμηδενίζει παν τίμιον. 
γόητρον. Κλονεϊ καί αυτήν τήν πίστιν καί αυτό τό ύστατον καταφύ- 
γι.ον τής ψυχής: τήν έγκαρτέρησιν.

Ή Έλίνη S- Βλαχοπούλου μόλις δέκα οκτώ ήρίθμησεν έν τή ζωή 
έτη. Πολύ διάστημα διά νά ζήση έν άνθος, διά νά δροσίση μία δρόσου 
σταγών τά πέταλα τοϋ ρόδου. Ή στιγμή είς τά άνθη καί τήν δρόσον 
είνε έτος είς τόν άνθρωπον. Ή άτυχής Ελένη έ'ζησεν όσον κ’ έκεϊνα. 
Τό χείλος δπερ έμειδία γλυκύ, τό βλέμμα το άνέφελον, το προδίοον 
τήν χαράν, ήνώθησαν έν αυτή ζώση, ϊνα άποτελέσουν τήν μεγαλειτέραν 
διαμαρτυρίαν κατά τοϋ θανάτου της.

θάνατος εΐνε ό άπηνέστερ 
ώτερος άμα τών Δηιιίων 
εΐνε τά ένωρίτερον, τά π

-^α,τραπης της ζωής καί δ καλαισθητι- 
της Ευτυχίας. Τά εκλεκτότερα θύυ.ατά 

αρακαιρως στρατολογουμενα εις τάς μελά—

Ή Ελένη Βλαχοπούλου, κόρη δευτερότοκος τοϋ Διευθυντοϋ τών Δη
μοσίων έργων κ. Ξενοφώντος Βλαχοπούλου, ήτο μία άπο τάς σεμνοτέ- 
ρας καί μάλλον εΰπαιδεύτους δεσποινίδας τής ’Αθηναϊκής κοινωνίας. 
Εύτυχής, χαρίεσσα, άνεπτύσσετο έν ίδίω κόσμω ψυχικών πλεονεκτημά
των, χωρίς τά έλαττώματα τοϋ κοινωνικού βίου νά θίςωσιν έστω καί 
έζ άπόπτου τήν εύγενή ψυχήν της. Έζησε καί ήγαπήθη είλικρινώς 
ύφ ’ όλων δσοι άνεστράφησαν μετ’ αύτής. Είλκύοντο έκ τής άγαστής 
συμπεριφοράς της, έκ τών γνώσεών της καί τών θησαυρών τής καρδίας. 
Δι ’ αύτό περί τό πάλλευκον φέρετρόν της, τό κεκαλυμμένον μέ δροσερά 
έκ τών δακρύων άνθη, συνεκεντρώθη πολύς καί έκλεκτός κόσμος ϊνα τήν 
δδηγήση νεκράν είς τό τέρμα τοϋ βίου, είς τον κυπαρισσόφυτον χώρον 
τοϋ θανάτου καί τής έκμηδενίσεως.

Άπεβίωσε τή Αύγούστου πε-ριστοιχιζομένη άπό τάς άβροτέρας 
περιποιήσεις, αί δποϊαι δσω τρυφεραί καί άν ήνε, άποβαίνουσιν άτυχώς 
συνηθέστατα ανίσχυροι ϊνα συγκρατήσουν έν τή ζωή, τή ευτυχεί ζωή 
διά τόσους οικείους, τήν έκφεύγουσαν πνοήν έκ τών στηθών. Καί ή άν
δηρά, ή ίδιοτύπως περικαλλής, ή πνευματικώς στερρότατα μορφωμένη 
καί άγαθή κόρη έπτερύγισεν άπό τάς άγκάλας τών πεφιλημένων της 
οικείων άφήσασα αύτοϊς ώς κληρονομιάν ίεράν, τον πόνον καί το οάκρυ.
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Άς κοψ.άται έν τή λυσιμερίμ,νω ειρήνη του τάφου, εις το λευκόν 
καί άνθοκόσμ.ητον φέρετρόν της ή πολυδάκρυτος παρθένος. Έκεϊθεν ακρι
βώς ένθα δεν πάλλει ή ζωή, άπδ της άνηλίου και ύγράς κρύπτης, θά 
εξέρχεται ή παρηγοριά, διότι, δταν αποθνήσκουν παρθένοι, δ τύρ.βος είνε 
άσυλον ίεράς ρινηριης, παρηγορον δ’έκεϊθεν άναθρώσκει της άγνότητος το 
άρωρια, τδ σωζον έν τή πίστει τάς ψυχάς καί έυ.πεδοϋν αύτάς έν έλ- 
πίδι θείας ΙΙρονοίας. Ό τάφος της παρθένου είνε ολόκληρος ποίησις. 
’Αλλά ποίησις φιλόσοφος, ρ.ελαγχολικη, πένθιμος. Όσα άνθη καί άν 
αναθάλλουν απ’ αύτοϋ, όσω έλαφρον καί άν καθιστώσι τδ χώμα των 
δακρύων αί ροαί, δεν θά δυνηθη νά άποδίδη τδ μ-υστικον θέλγητρον, δπερ 
μέ δλον τδ πένθος κρύπτει εις τάφος κόρης, θέλγητρον αισθητόν μόνον 
εις τάς έκλεκτάς ψυχάς, δσαι ύπεράνω τού κόσμου αύτοϋ των ματαιο
τήτων καί του συνεχούς ψεύδους βλέπουν έν άστράπτον, έν κυανοϋν ιδα
νικόν πνευματικής καί ψυχικής έςάρσεως.

ΕΙΣ ΦΙΛΗΝ
ΓΕΝΟΜΕΝΗΝ ΜΗΤΕΡΑ

Τώρα κ’ έσύ, Έλενίτσα μου, έγίνηκες μητέρα" 
’2 τήν αγκαλιά σου τήν αγνή κοιματ’ έν’ αγγελούδι' 
Εύλογημένη τρεϊς φοραίς, εύλογημέν’ ή ’μέρα, 
Π’ αγροίκησες, κι’ αγροίκησα τδ πρώτο του τραγούδι !
Σέ καμαρώνω ! Κύτταξε τδν ήλιο, που ξυπνάει, 
Μέ πόση αγάπη του φιλεΐ τά ολόχρυσα μαλλιά του ! 
Νά, τήν αύγοΰλα, τή γλυκειά, όπου τδ χαιρετάει, 
Και σκέπει μέ χαμόγελα τή ζωντανή κούνιά του ! 
’Ξέρω μια μάνα, 'Ελένη μου, μια μάνα, που σου 'μοιάζει' 

’Έχει τδν κρίνο μέτωπο, καί στόμα τδ κοράλι'
Τή βλέπω, ποΰ σέ χαίρεται, τή βλέπω, που κυττάζει
Μέ μητρικό χαμόγελο τή μητρική σου αγκάλη. 
Ήταν ή μαύρη έναν καιρό Κυρά προσκυνησμένη-— 
Εις τής στερηαίς βασίλισσα, ’ς τδ κύμα τρικυμία' 

Ήταν κ’ εκείνη μία φορά μανοΰλα ζηλεμένη,
Καί τώρα. . . άχ ! τώρα τή θωρώ καί μου σπαρνα ή καοδία ! 
Τήν ενθυμούμαι, κόρη μου, εις τδ ’ψηλό θρονί της, 
Κρατώντας ύπερήφανα ασπίδα καί κοντάρι'
Είδα νά πέφτη ό κεραυνός, ’γροικώντας τή φωνή της, 
Κι’ δ δρόυ.ος της νά γίνεται ιερό προσκυνητάοι. . . .
Τήν ένθ υμοϋμαι ... ή δύστυχη ! πώς ύποφέρει τώρα ! 
Πόσους καϋμούς αισθάνεται, πόσα φαρμάκια πίνει ! 
Τήνε θωρώ νά σέρνεται άπδ μια ’ς άλλη χώρα, 
Καί μέ τήν ίδια ασπίδα της νά κράζη ελεημοσύνη ! . . . 
Ελένη, Ελένη ! άν έξαφνα άκούσης μιάν ήμερα 
Τή μάννα εκείνη νά ζήτα, νά κράζη τδ παιδί σου, 
Όμπρός ’ς έκειό τδ κάλεσμα δεν είσαι πιά μητέρα . . . 
Ευλόγησε τδ δρόμο του, καί δός του τήν ευχή σου !
Μήν κλάψης ! . . ’Θύμου, κόρη μου, πώς λέγεσ’ Έλληνίδα, 
Όπώς χρωστάς τδ τέκνο σου εις τή φτωχή Πατρίδα 1

Ζάκυνθο/ ’Ιούλιοι 1894. Ανδρεας Maptzqkhs

Τ<
.•Αί-ΤίΣ τάς πρώτας ήμέρας του μηνδς Νοεμβρίου του προ μικρού δύσαντος έτους 

1894 έξέλιπεν έν Πετρουπόλει ό 'Ρώσσος ’Αντώνιος 'Ρονβινότάϊν, εις έκ των 
Οιασημοτάτων τοϋ Α’ιώνος μουσικών, περιφανής ιδία κλειδοκυμβαλ'.στής καί συνθέτης, 
ού τδ όνομα είναι έκ των γνωστότερων και ένδοξοτ έρων έν τώ μουσικώ κόσμω. 
Έγεννήθη κατά Νοέμβριον τοϋ 1829 έν Βεχβοτινέτζη τής Μολδαυί'ας, καί οκταε
τής ένεφανίσθη εις τδ δημόσιον μετά θαυμασίας έπιτυχίας. Τυχών έν τή αρχή τής 
εύνοιας τοϋ Λίβτ, μετά μακράν καλλιτεχνικήν περιοδείαν άνά τήν Αγγλίαν, Γερμα
νίαν καί Σουηδίαν, έγκατεστάθη έν Βερολίνο), ένθα ήκολούθησε μαθήματα ύπδ τδν 
έξοχον Dehn. Μετά τινα ’έτη έπιστρέψας εις τήν 'Ρωσσίαν διωρίσθη Διευθυντής 
των Συναυλιών τής Μουσικής 'Ρωσσικής 'Εταιρείας, μετέπειτα Διευθυντής τοϋ 
νέου ’Ωδείου τής Πετρουπόλεως, έν τώ μεταξύ δέ μεταβάς έπανειλημμένως εις 
Παρισίους, ετυχεν ύψίστων τιμ.ών καί έξελέγη τώ 1875 ο,ντεπιστέλλον μέλος τή; 
έν ΙΙαρισίοις ’Ακαδημίας τών 'Ωραίων Τεχνών.

'Ως Συνθέτης δ 'Ρονβινστάϊν πανταχοΰ τοϋ καλλιτεχνικού κόσμου απέκτησε 
μεγάλην φήμην, γράψας πληθύν Συμφωνιών, Εισαγωγών, Μελετών, ών έξέχουσι 
τά μελοδράματα ό «Δημήτριος Δόνσκης», «Τδμ δ Τρελλός», ή «Έκδίκησις», ή 
«Λάλα 'Ρώκ», οί «Μακαβαΐοι», δ «Νέρων». Οί μουσικοί, οιτινες άλλοτε ήκουσαν 
τδν Αΐστ καί τδν Σωπέν, όμολογοϋσιν ασμένως, οτι ό ’Ρονβινοτάϊν ημαύρου αμφο- 
τέρους. Μετεμόρφωνε τδ κλειδοκύμβαλο·), ύπδ δέ τούς δακτύλους αύτοϋ τδ ξηρόν 
καί πτωχόν δργανον παρείχε παρατεταμένα άσματα αύλών, πάντας τούς ήχους 
ολοκλήρου ορχήστρας. Τδ 'Ρωσσικδν ’Έθνος έν τώ προσώπω τοϋ 'Ρονβινατάϊν 
άπώλεσεν αληθώς τήν έθνικήν αύτοϋ ύπερηφάνειαν έν τή καλλιτεχνία. Ό 'Ρον- 
βινοτάϊν έξήγαγεν έκ τοϋ πάγου τήν 'Ρωσσικήν μουσικήν καί την διέσπειοεν εις 
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τον κόσμον. "Εκαστος καλλιτέχνης δίδει εις την τέχνην εκείνο, δπερ μόνον δύ- 
ναται νά παράσχη εις την ψυχήν αύτου, άλλ’ό διάσημος ούτος μουσικός, ή μετά 
τον Τολβτόη ένδοςοτέρα αΰτη προσωπικότης τής συγχρόνου 'Ρωσσίας, εδωκεν δ,τι 
δύναται νά παράσχη ή ψυχή τοϋ 'Ρωσσικοϋ Λαοϋ, διότι ύπήρξε δημιουργός μου
σικής, ήν ήννόουν πάντες οϊ Λαοί, έν ω δ’ ητο παγκόσμιος μουσικός, ήν κατ’ 
έξοχήν ρώσσος, καθόσον ή μουσική του έλάλει μέ τό ρωσσικόν πνεύμα καί ήχει μέ 
ρωσσικήν γλώσσαν. Παρ’ ήμίν μαθήτρια τοΰ 'Ρουβινβτάϊν ύπήρξεν ή διαπρεπής 
καί αλησμόνητος Αικατερίνη Φρύμ, ή έξοχος έκείνη αριστοτέχνις, ήτις θαυμασίως 
απέδιδε τά έργα τοϋ μεγάλου Μουσουργού καί διά τοϋ αληθούς αύτής ταλάντου 
ήρμήνευε τ’άριστουργήματα τής θείας τέχνης.

ΥΜΝΟΣ1
ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΠΟΛΛΩΝΑ

------ ερ------
ΤίΤ
JL, ΟΥ αύλοϋ καί τής λύρας ψάλλομεν πάντες, 

Χρυσοκόμην, Δαφναίον, ανακτα Φοίβον. 
Αί σεμναί Πιερίδων θεϊαι χορείαι, 
θαλερούς τούς στεφάνους εις τέκος Λητοΰς, 
κομίσατε πάσαι έν ΰμνοις παιάνων, 
καί κλάδοις μυρσίνης καί ρόδοις εύόσμοις, 
κ’ έλαίφ., κι’ άρκεύθω βωμόν του κοσμείτε, 
έξ ού ό ευώδης καπνός εις τά ΰψη 
όρίζοντος θείου ηρέμα σκεδασθεις, 
αθάνατον μάντιν πνοαίς θεσπεσίαις 

περιθήσει.

Έλεφαντίνω δέ πλήκτρω κιθάραν 
κρούοντες, ένθέω θυμω το μέλος 
λιγύ, ώς άριστα, ωδε μέλποντες, 
τήν έοοτήν τελέσομεν έκείνω. 

’Άλυπον δ’ αίγλην των βροτείων πόθων 
καταχέων, καί λευκάνθεμα ήβης 
θαλερά, γηθοσύνως δώρησον νϋν. 
Σεμνέ μουσοπόλε, φόρμιγγας ήχους 
μίξον Ζεφύρου καλή άρμονία, 
κ’ έπί χλοερού Έλικώνος νύμφαις 
εύπλοκάμοις, πέμψον συναύλους ταχύ. 
Χωοώμεν δ ή μελιστάς άοιδίυ,ους 
μιμούμενοι, το μέλος προχέοντες, 
ύπό κάλλιστον φως σώφρονος θεού, 
αίγλήεντι κοσμουμένου στεφάνω.

Χαίρέ μοι, χαίοε, ήδύθρονε ’Άναξ, 
Άγνόμαντι "Απολλον, χαίρε, ίώ ! 
Χωρώμεν όλβίως, τόν σελασφόρον 
πανυμνοΰντες λοξίαν, χαίρε, ίώ !

_______________________ Χρ. Α. Ηλιοπουλος

1 Σ. Δ ΓΙ. Σ. ’Εκ τής ανεκδότου τραγωδίας «Λέανδρο;» τοΰ καλλίστου ήυ,ών 
συνεργάτου κ. X. Λ. Ήλιοποϋλου, ή; μόνον μέρος άτυχώς μέχρι τοΰδε έοηαοσιεύθη, λίαν 
δ’ ευμενείς περί αυτής διαπρεπών άνδρών κρίσεις μένουσιν εντελώς ανέκδοτοι.

Κ A Ρ Ν Ω

StJlN τώ προσώπω τοϋ τραγιζώς δολοφονηθέντος τήν Ιουνίου
1894 ΙΙροέδρου τής Γαλλικής Δημοκρατίας ΚΑΡΝΩ, ή Γαλλία άπεστε- 
ρήθη Άνδρος, ού αί σελίδες τής ζωής άπετέλουν τηλαυγή αστέρα, καταυ- 
γάσαντα ύπό τάς διαφόρους αύτοϋ ιδιότητας τόν πολιτικόν τοϋ Γαλλικού 
Έθνους ορίζοντα. Ύπό τόν Ιίαρνώ, άνελθόντα εις τήν προεδρικήν 
έδραν έκ τοϋ κύκλου των αφανέστερων ύπηρετών τής πατρίδος, έργασθέντα 
δέ έπί πασι μ’ ευρύτητα πνεύματος, μέ θάρρος καί σθένος πεποιθήσεων 
ύπέρ τής παγιώσεως τής Δημοκρατίας, τής ένώσεως όλων των Γάλλων 
ύπό μίαν σημαίαν, τό ύπερήφανον Γαλλικόν Έθνος ήνθει ηθικώς καί ύλι- 
κώς. Καί όμως ούδείς ήδύνατο καν νά φαντασθή δτι ό άνηρ ούτος, ό ώς 
αρχηγός τοϋ Γαλλικού Έθνους τοσοϋτον σεβαστός, ό τοσοϋτον ώς άν
θρωπος αγαστός, δ δυνάμενος νά προσφέρη πολυτιμοτάτας έτι ύπηρεσίας 
εις τήν πατρίδα του, τό καύχημα, ή τιμή, ή εύφροσύνη τής οικογένειας 
αύτοϋ, δ προορισμένος ίσως νά συντελέση ε’ις βαθμιαίαν δημιουργίαν 
κρείσσονος κοινωνικής καταστάσεως, πραγματοποιούσης άσφαλεστερον 
καί εύρύτερον τό ιδεώδες τής Δικαιοσύνης καί τής ανθρώπινης άλληλεγ-
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γύης και εύδαψ-ονίας, αίφνης έν ρά στιγμή, έν ώ τόν έπευφήμει τό 
Έθνος του, έν ω προσέ[Λενεν ανυπόμονος καί περιχαρής την έν τοΐς κόλ- 
ποις της έπιστροφήν του ή σύζυγος μετά των υιών, έν άκμη έ'τι ηλικίας 
καί δράσεως, πλήρης ηθικού ιδεώδους καί πατριωτικής ζωής, θά έ'πιπτεν ύπό 
τόν άπαίσιον σίδηρον θεηλάτου καί στυγερού κακούργου, ού την χεΐρα 
ώπλισεν ίσως πικρότατα άγνωμων φυλετική έμπάθεια η φανατισμός τυ
φλός καί άγριος, ον έμπνέει εις τούς οπαδούς της σήμερον ή κατά τού 
κρατούντος κοινωνικού καθεστώτος άντιπάθέια, πληττουσα τυφλώς και 
εκείνους, οϊτινες έργάζονται πρός έπίτευξιν τελεσφορωτέρων κοινωνικών 
άλλοιώσεων καί μεταβολών.

Ό Ιίαρνώ ηγγιζε πρός τό τέρμα της άνατεθειμένης αύτώ άρχης. 
ΙΊώς διεχειρίσθη την έθνικην έξουσίαν, ης τά συνταγματικά όρια δεν 
έλαττούσι την ηθικήν εύθύνην της Γαλλίας, καί ή άπό τών δύο κόσμων 
ηχώ τό είπεν άρκούντως. Σπανίως έν τη ιστορία θάνατος άρχοντος ένε- 
ποίησε τοσούτον βαθεϊαν, τοσούτον όμόθυμον, τοσούτον καθολικήν συγκί
νησή καί θλΐψεν. ’Ήδη θύμα τού καθήκοντος καί της ύποληψεως της 
Γαλλίας ό Καρνώ, είσηλθεν εις την «.ιωνίαν γαλήνην καί τήν δόξαν. 
Ό θάνατός του έν μέσω εορτής, έν ή εις τήν βοήν τού πανηγυρίζοντος 
λαού άνεμιγνύοντο αϊ κραυγαί τής έκοικήσεως κατά τού δολοφόνου προς 
τάς ούρανομήκεις ευφημίας τού πλήθους τών πολιτών τών μακρόθεν άκο- 
λουθούντων καί μή έννοούντων έ'τι τήν φρίκην τής συντελεσθείσης σκη
νής, ώμοίαζε πρός άποθέωσιν. Αληθώς τήν στιγμήν έκείνην είσήρχετο 
πλησίστιος εις τήν δόξαν ώς Αύτοκράτωρ τής 'Ρώμης άνακηρυττόμενος 
Θεός κατά τήν εςοδον συμποσίου.

ΚΑΖΕΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΣ
Ο ΔΟΛΟΦΟΝΟΣ ΤΟΥ ΚΑΡΝΩ

JEJfoPO τού τάφου ανδρός άνάνδρως δολοφονηθέντος, ή γραφίς τοΰ γράφοντος 
τρέμει, δτε οφείλει ν’ αναζητήση έν τή 'I----- ' ' ’ ' - - ■
νιας. Παράφρων ένθουσιασμός, φλογερός και έξαλλος φανατισμός έσχεν ώς δραμα
τικήν και αίματηραν λύσιν τό τραγικόν τέλος τοΰ Καονώ ' 
τίμιον ονομά του μετά τής

Ιστορία τήν κυρίαν αιτίαν τής δολοφο-

, τοΰ συνδέσαντος τό

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ

Όταν ’πήδησεν έξω ή Δόξα 
Άπ’ τό μνήμα της, κ’ είδε τά τόξα

Τών θριάμβων της γύρω σωρό, 
Καί τό τέρας αύτό τοϋ ολέθρου 
Υψηλό καί εις σχήμα σκελέθρου

Νά πλαναται παντού φοβερό"

Βγαίνει εξαφν’ αμέσως ’μπροστά του, 
Ξεκλειδώνονται τά κόκκαλά του

Καί σωριάζονται κούφια ’ς τη γή. 
Πρασινίζουν ευθύς τα χορτάρια, 
Εις τους κάμπους σκιρτούν τα λιθαρ^α

Καί ώραί*  ανατέλλει αυγή.

Εις τ’ ώραΐον καί άγιον φως της 
Σχηματίζουν αμέσως έμπρός της

Τά έρείπια δλα σωρόν, 
Καί μέ τούτων τάς πέτρας ή Δόξα 
Έμπροστά εις τά νέα της τόξα

"Εναν κτίζει ναόν της λαμπρόν.

ηθικής ακμής τοΰ Γαλλικοΰ 
"Εθνους, πάντοτε δ’ έκδηλώ- 
σαντος τάς βαθυτέρας καί εΐλι- 
κρινεστέρας τών συμπαθειών 
υπέρ τής ήμετέρας Πατρίδος.

Δεν διηύθυνεν έναντίον τοΰ 
Προέδρου τής Γαλλικής Δημο
κρατίας τό έγχειρίδιόν του ό Κα- 
ζέριος, άλλα κατ’ αύτής ταύτης 
τής κοινωνίας ολοκλήρου τής 
Γαλλίας, ήν ήθέλησε νά προσ- 
βάλη έν τώ άρ/ηγώ αύτής. Έ- 
νώπιον τοιαύτης έγκληματικής 
ορμής, έλαυνούσης καί φανα- 
τιζούσης τούς άθλιους προσή
λυτους, σιγά ό νοΰς, σιγά παν 
αίσθημα, ή φιλευσπλαγχνία, 
τό δέος, άνίσταται δέ ή κτη
νώδης βία μόνη, βυθιζόμενη 
εις τό άνθρώπινον αίμα καί 
έντρυφώσα εις τοΰ θύματος, 
τοΰ έξ ένέδρας θύματος, τόν 
σπαραγμόν . . .

“Οπως οί έτεροι δολοφόνοι 
άναρχικοί, ό Χαξέριος απέτισε 
διά τής ζωής του τήν ανανδρον 
δολοφονίαν του, ή δέ στάσις 
του προ τοΰ ικριώματος ύπήρ- 

οίκτρά. ’Εάν ήνε άληθές, 
πάντοτε άγαθόν τι έπέρ- 

καί έκ τοΰ μεγαλει- 
τέοου κακοΰ, ας πιστεύσωμεν

ΑΧΙΛΛΕΤΣ Γ. ΚΑΡΑΒΙΑΣ

ςεν 
ότι
χεται

(Έκ τελευταίας είκόνος) 

ίλαστήριος σπονδή εις τό εύγενές θύμα, θά. 
ι τής ζωής, τής κοινωνίας, 

τών νόμων. Είθε ή καρατόυ.ησις τοΰ μυσαροΰ Λαξε'ριο νά χρησιμεύση ώς σωτήριον 
μάθημα εις όσους άποπειραθώσι νά τόν μιμηθώσιν έν τή όδω τοΰ εγκλήματος.

ό---- ---- - ----------------- ·([---- ,
έπέλθη ή λήψις σκληρών μέτρων κατά τών έ/θρών
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ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΥ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

Θρησκεία ι^αι Γυνή

ΑΝ ή ηθική κλίνη καθ’ ολοκληρίαν προς τδ δόγμα τής τον 
Θεόν ύπάρξεως καί τής αθανασίας τής ψυχής, εις πατήρ, εις 
υιός, οί σύζυγοι ούδ'εν έχουσι συμφέρον νά ιόσιν άθεοι.

Πώς έπϊ παραδείγματι δυνάμεθα νά συλλάβωμεν τήν 
ιδέαν, ότι, μία γυνή δΰναται νά ήναι άθεος; Τις θά ύπο- 
στηρίςη τήν δοδήν ταύτην έν τή αδυναμία της άν ούχ'ι 
ή θρησκεία ; ”Ον τδ πλέον άνίσχυρον τής φύσεως, πάν
τοτε εις τήν παραμονήν τον θανάτου, ή τής απώλειας 
τών εαυτόν θέλγητρων, τις θά ύποστηρίςη τδ πλάσμα 
αποθνήσκει, άν ή ελπίς αύτον δ'εν ύπάρχη έκεϊθεν έφημέ-τούτο, όπερ μειδιά καί 

ρου ύπάρςεως ;

Σ. Δ II. Σ. Έποθοΰμεν εφέτος νά γνωρϊσωμεν άρμοδιώτερον εις τό Ελληνικόν Δη
μόσιον τήν μετ’ ίδιου ενθουσιασμού έξαιρέτως συνεργαζομένην έν τή «IIoiKtXn Στοπ» 
αΐσθηματικωτάτην καί έπιχάριτα δεσποινίδα ΙΙαοαιίκενιΊν ΙΙαππακώύτα, κόρην 
έρασμιιοτάτην καί καλλιτέ/νιν καθ’ ολην τήν σημασίαν τής λέςεως, πλασθεϊσαν διά λεπτήν 
άτμοσραιραν ΐδανικωτέρου βίου καί διά τάς πνευματικά; τρυφάς τοΰ εΰγενεστέρον κόσμου,

ύψωση διά 
Θεόν I Εις

Καί χάριν μόνης τής καλλονής αυτής ή γυνή οφείλει νά ήναι θεοσεβής. Ή 
γλυκύτης, ή υποταγή, τδ εύχαρι, ή τρυφερότης, άποτελοΰσι μέρος τών θελγή- 
τρων, δι’ ών δ Πλάστης έπροίκισέ τήν πρώτην ημών μητέρα, ή δέ φιλοσοφία 
είναι θανάσιμος εις τά τοιούτου είδους θέλγητρα. ‘Η γυνή, ήτις έχει έκ φύσεως 
τδ ένστικτον τοΰ μυστηρίου, ήτις ευχαριστείται νά κρύπτηται, ήτις ουδέποτε επι
δεικνύει ή μέρος τών έαυτής χαοίτων καί σκέψεων, ήν δύναταί τις νά μαντεύση 
άλλ’ οΰχί καί νά γνωρίση, ήτις. καί ώς μ.ήτηρ, καί ώς παρθένος είναι πλήρης 
μυστηρίου, ήτις ελκύει πρδ πάντων διά τήν άγνοιαν αύτής, ήτις έπλάσθη διά 
τήν αρετήν καί τδ μυστηριωδέστερον τών αΐσθημάτοσν-, τήν αίδω καί τδν έρωτα, 
ή γυνή αύτη, άπαρνουμένη τδ γλυκύ ένστικτον τοΰ φύλου της, θέλει ζητήσει νά 

διά χειρδς άνισχύρου πλήν τρομερας, τδ πυκνόν νέφος τδ καλύπτον τδν 
Ζ’ς τίνα νομίζει ότι θά γείνη αρεστή διά τοΰ ανοσιουργού τούτου έπιχει- 

ρήματος ; Νομίζει ότι θέλομεν λάβει μεγάλην ιδέαν περί τοΰ πνεύματος αύτής, 
άν πρόσθεση τάς γελοίας άράς της καί τήν αναξίαν λόγου μεταφυσικήν της εις 
τάς άράς τοΰ ΣπινόΓα καί τοΰ Βάνλ τά σοφίσματα ; Άναμφιβόλως δέν σκέπτεται 
νά έκλέςη σύζυγον τις νουνεχής άνήρ θά θελήση νά συζευχθή σύντροφον άσεβή ;

Σπανίως ή άπιστος γυνή έχει ιδέαν τών έαυτής καθηκόντων διέρχεται 
τάς ημέρας της, ή κρίνουσα περί άρετής χωρίς νά τήν θέτη εις πράξιν, ή άκο- 
λουθοΰσα τάς ήδονάς αύτής έν τή τοΰ κόσμου τύρβη. ‘II ψυχή της είναι κενή, 
ή κεφαλή της κουφή ! Τήν κατατρώγει ή άνία, δέν έχει ούτε Θεόν, ούτε οίκια- 
κάς φροντίδας, όπως πλήρωσή τήν άβυσσον τών στιγμών αύτής !

Πλησιάζει ή τιμωρδς ημέρα' δ Χρόνος φθάνει, φέρων άπδ τής χειρ'ος τδ Γή
ρας. Τδ λευκότοιχον φάσμα μέ τούς κυρτούς ώμους καί τάς ψυχράς χεΐρας, 
ϊσταται έπϊ τοΰ ούδοΰ τοΰ οικήματος τής άπιστου γυναικός ! Τδ βλέπει, καί άνα- 
βοα! Πλήν τις δύναται ν’ άκούση τήν φωνήν της : 'Ο σύζυγος ; Πρδ πολλοΰ απε- 
σύρθη έκ τοΰ θεάτρου τής άπιστίας της. Τά τέκνα; Διαφθαρέντα ύπδ αγωγής 
άσεβοΰς καί τοΰ μητρικού παραδείγματος, φροντίζουσι διά τήν μητέρά των :

’Εάν άνασκοπήση τδ παρελθόν, δέν βλέπει ή έρημον, έν ή ούδέν ’ίχνος άρε
τής άφήκεν.

’’Ηδη τδ πρώτον, οί ζοφεροί της λογισμοί στρέφονται πρδς τδν ουρανόν, καί 
άρχίζει νά πιστεύη ότι θά ήτο πολύ γλυκύτερου, άν είχε μίαν θρησκείαν. ’Ανω
φελής μεταμέλεια ! 'II έσχατη τιμωρία τού άθεϊσμ.οΰ·έν τώ κόσμω τούτο), είναι 
νά έπιθυμή τις τήν πίστιν. χωρίς νά δύναται νά τήν άποκτήση.

“Οταν, εις τδ τέρμα τού σταδίου του, άναγνωρίση τις τάς πλάνας ψευδούς φιλο
σοφίας, όταν τό Μηδέν ώς άπαίσιος άστήρ αρχίζη ν’ ανατέλλη εις τδν ορίζοντα 
τοΰ βίου, θέλει νά έπανέλθη εις τδν Θεόν, άλλά δέν είναι πλέον καιρός' τό 
πνεύμα, άποκτηνωθέν ύπδ τής απιστίας απορρίπτει πάσαν πεποίθησιν. ”Ω ! 
πόσον τότε ή μόνωσις καθίσταται δεινή, όταν ταύτοχρόνως αποσύρονται ό Θεός 
καί οί άνθρωποι !

’Αποθνήσκει ή γυνή αύτη, εκπνέει εις τάς άγκάλας έμμισθου νοσοκόμου, ή 
άνδρδς κουρασθέντος έκ τών πόνων αύτής, δ’στις εύρίσκει ότι άνθεϊςε πολλάς 
ήμέοας ! Έλαφρδν φέρετρου έγκλείει τήυ άτυχή ολόκληροί). Δέν βλέπει τις εις 
τήν κηδείαν αύτής ούτε θυγατέρα λυσίκομ.ον, ούτε γαμβρούς καί έγγόνους 
κλαίοντας, άςιοπρεπή άκολουθίαν, ήτις μ.έ τάς εύχάς τού λαού καί τούς ψαλμούς τού 
ΐεοέως συνοδεύει εις τδν τάφον τήν μ.ητέρα τής οικογένειας. Ίσως μόνον άγνω- 

πολυτίμω; δέ συντελούσαν εις τήν εκλεκτήν διάδοσιν καί πρόοδον τού ’Εθνικού Ημερο
λογίου. Τήν έκπλήρωσιν τής εγκαρδίου έφέσειός μας ταύτης δεν άναβάλλομεν διά τό αό
ριστον εντελώς μέλλον, αλλά δια το αμέσως έπόμενον ’έτος τού 1896, εάν καί πάλιν δέν μάς 
εγκατάλειψη εις τήν τύχην τό απαράμιλλου κατάστημα τού κ. Ι'ροΰνδμαν. τόέςό/ως συν- 
τελεσαν εις τήν καλλιτεχνικήν παρασκευήν τού παρόντος τομου. Ή αναβολή αύτη ευχαρι
στεί ημάς, διά νά γράψωμεν όπως θέλωμεν, άλλ’ αύςάνει τήν ακίνδυνου πικρίαν εκείνων, 
οί’τινες, συντρίβονται πρό τοΰ πνευματικού φωτός, οπερ δυνατόν νά έγκλείη μία αληθώς 
υπέροχος καί ποιητικωτάτη ψυχή.
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στος υιός, άγνοών τδ έπονείδιστον μυστικόν τής γεννήσεώς του, συνάντηση εκ 
τύχης τήν εκφοράν εκπλήσσεται διά τήν έγκαταλελειμμένην ταύτην σορόν, και 
έρωτα τδ όνομα τής νέκρας, εκείνους, οίτινες πορεύονται, όπως βίψωσιν εις τους 
σκώληκας τδ πτώμα τούτο, δπερ τοϊς ΰπεσχέθη ή άθεος γυνή !

Πόσον διάφορος ή τύχη τής θεοσεβούς γυναικός ! Τάς ημέρας της περιβάλλει 
ή χαοά, ή ζωή της ε’ναι πλήρης αγάπης’ ό σύζυγος, τά τέκνα, οί ύπηρέται, την 
σέβονται, τήν λατοεύουσι.

Πάντες έχουσι τυφλήν έμπιστοσύνην εις αυτήν, διότι ακράδαντος πεποιθησις 
τούς ώθεΐ ποδς έκείνην, ήτις είναι πιστή εις τόν Θεόν. 'Η πίστις τής χριστιανής 
ταύτης ένισχύεται ύπδ τής ευτυχίας αύτής, ή δέ ευτυχία ύπδ τής πίστεώς της .

Ούτως έχόντων των πραγμάτων, εδει νά ηναι τις λίαν ισχυρογνώμων, Οπως 
μή άποδεχθή τήν γνώμην, έν ή ού μόνον τδ λογικόν ευρίσκει πλειστας αποδεί
ξεις, άλλ’ έν τή οποία ή ηθική, ή ευδαιμονία, ή έλπίς, αΰτδ τούτο τδ ένστικτον, καί 
αί τής ψυχής δρμαί, δδηγοΰσιν ήμας κατά φύσιν. Διότι, άν ήτο αληθές, ως είναι 
ψευδές, ότι τδ πνεύμα κρατεί ΐσην τήν πλάστιγγα μεταξύ Θεού και αθεϊσμ.ού, 
είναι και πάλιν βέβαιον ότι αύ’τη ήθελε κλίνει πολύ προς τδ μέρος τού πρώτου. 
’Εκτός τού λογικού, ό άνθρωπος θέτει έπί πλέον έπί τής πλάστιγγος τού Θεού 
ολον τδ βάρος τής εαυτού καρδίας.................................·...................................................

'II θρησκεία άρύεται τά έπιχειρήματά της έκ τής εύαισθησίας τής ψυχής, εκ 
των ήδυτέρων αισθημάτων τής ζωής, τής υίϊκής στοργής, τού συζυγικού έρωτος, 
τής μητρικής τρυφερότητος..........................'Ο αθεϊσμός ύποτασσει τδ παν, εις τδ
κτηνώδες ένστικτον, καί ώς πρώτον επιχείρημα τού εαυτού συστήματος παρουσιά
ζει ήμϊν μίαν καρδίαν, ήν ούδέν δύναται νά συγκινήση................... Τέλος, εν τή
τού Χριστού θρησκεία μας βεβαιούσιν, ότι αί δυστυχίαι ημών θα εχωσι τέρμα, 
μας παρηγορούσι, σπογγίζουσι τά δάκρυα ημών, μάς υπόσχονται νέαν ζωήν . . . 
Έν τή θρησκεία τού αθεϊσμού, αί ανθρώπινοι δυστυχίαι θυμιάζονται, δ Θανατος 
είναι ό ιερουργός, βωυ.δς έν φέρετρόν, καί τδ Μηδέν ό Θεός !

5 ’Λπρώίου 1894
Παρασκευή Θεμ. Παππακωςτα

ΕΝΘΥΜΗΣΙ ςΑι ΛΗΣΜΟΝΙΑ

ΘΛΙΒΕΡΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ

Κατάμαυρος είν’ δ ουρανός 
Καί δ βοόριας μουγκρίζει 
Μέσα στα δένδρα φοβερός. 
Τδ μούγκρισμα ή λαγκαδιά 
Φριχτά αντιβουίζει 
Μές τήν απέραντη ερημιά.

Συχνά τα πλάτια τ ’ ουρανού 
Άπδ τή λάμ’-pi σκιοϋνται 
Καί τή φωτιά τοϋ κεραυνού’ 
Καί ’σαν θεώρατα θερ^ά 
Τά σύγνεφα χτυπιούνται 
Κατάμαυρα στήν καταχνιά.

Άνεμοδέρνουνται κλαδιά 
Καί δένδρα ανάμεσό τους 
Άπδ τή λύσσα τού βορριά 
Καί τά κοράκια κοπαδιαίς 
Μέ τ’ άγριο κρώξιμό τους 
Πετοϋν σταίς μαύραις λαγκαδιαίς.

Μέ τα βελασματα γυρνούν 
Σταίς στάναις τά κοπάδια 
Άφ’ τη βροχή νά φυλαχτούν 
Καί κυματίζουν ’σά νεοά 
Τά πράσινα λιβάδια 
Άπδ χορτάρια τρυφερά.

Κάθε πουλάκι στή φωλιά
Απελπισμένο τρέχει
Χωρίς πνοή, χωρίς λαλά
Βροντμ κι’ αστράφτει δ ουρανός 
Φυσά δ βορριάς καί βρέχει 
Άχ! ό βορριας δ φοβερός.

Βρέχει κ ’ εγώ στήν εκκλησία 
Μέσα στο έρημοκκλήσι

"Ερμος ζητώ παρηγοριά
Στδ ίδιο 'κόνισμα εμπρός
ΙΙοΰ είχαμε φιλήσει
Στέκω γιά Σέ γονατιστός !

Τδ βλέμμα μου ζερβιά δεξ^ά
Σ ’ άναζητα σιμά μου
Καί τρέμ’ ή μαύρη μου καρδιά, 
θαόόώ πώς είναι ή στιγμή 
Πού δρκόνεσο έμπροστά μου 
Καί μ’ αποπνίγουν οί λυγμοί.

"Ολα τα ’πήρε ή λησμονιά 
Άφ’ τδ συλλογισμό σου
"Ολα καί όρκους καί φιλ^ά . . .
Κι’ ουδέ 'σάν φάντασμα άπερνώ 
Μιαν ώρα άφ ’ τ ’ όνειρό σου
Πώς εις τδν κόσμο ακόμη ζώ.

Μέσ’ ’ς τ’ ούρανού τά φωτερά κι’ άστερωμένα βάθη 
έν’ αστεράκι έκύλισε κ’ έσβύστηκε κ’ έχαθη.

Στον κάμπο πούχει για στολή καθ’ ευωδιά καί χρώμα 
έν’ άνθος έμαράθηκε κ’ έσκόρπισε ’ςτδ χώμα.

Σέ μια καρδιά πού γρήγωρα καί δυνατα κτυπαει 
μία μονάκριβη χαρά έπέταξε καί πάει.

Μήν κλάΦετε τδν οΰρανδ κ έν’ άστρο του άν έχαθη, 
γιατ’ έχει αστέρια αμέτρητα’ς τ’ άμέτρητά του βάθη.

Μηδ'ε τον κάμ,πο κλάψετε, γιατί κι αυτός ακόμα 
έχει χιλιάδες λούλουδα ’ς τδ πράσινό του χώμα.

"Ομως τή δύστυχη καρδιά, άχ ! τήν καρδιά τή μαύρη 
μόνον έκείνη κλάψετε—-άλλη χαρα πού ναύρη ;

5y Δεκέμβριον 1894
Ιωάννης Πολεμης

"Αχ είνε πόνος φοβερός
Πού δέν θά μοΰ τδν σβύση
Άπδ τδ νοΰ μου δ καιρός
Νά κλαίω για μια τέτοια ψυχή 
ΙΙοϋ μ’ έχει λησμονήσει
Καί μ’ άλλον εις τόν κόσμο ζή.

Ζάκυΐ'θΌς 1S94.
Διονύσιος Ηλιακοποϊλος

•— Ή Φιλία αρκεΐται εις τδ εισόδημα, δ "Ερως κατατρώγει καί τδ χεφάλαιον.
— Κατά τδν Δουμά, αί μελαγχροιναΐ άπατώσιν, αί δέ ξανθαί προδίδονΰιν.
— Τδ κάλλος είναι καί εχέγγυον τής εύδαιμονίας.
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘ. ΚΥΡΙΑΚΟΣ

ΙΣ τάς απώλειας, ας ύπέστη ή χώρα κατά τό έτος τοΰτο διά τοϋ θανά
του σημαντικών ανδρών, ιδιαιτέρως δέον νά σημειωθή ό έν Καλάμαις έπισυμβάς θά
νατος τοϋ Γεώργιον Άβ. Κνριακον, άλλοτε έφέτου έν Άθήναις. Άνήκων εις 
την εν Καλάμαις γνωστήν διακεκριμένην καί πολυμελή οικογένειαν τών Κυοιακών, 
είχε καί από καταγωγής, καί από φύσεως, καί άπό ήθους, έκ παίδων όλα έκείνα τά 
ιδιαίτερα χαρίσματα καί προσόντα τά οίωνΐζοντα τόν κατόπιν διακεκριμένον άνδοα.

Ό πατήρ αύτοϋ ’Αθανάσιος Κυριάκός, εις τών πρώτων Φιλικών, ήτο ό μάχιμος 
τής Καλαμάτας ποού'χων, ό πολλάκις τροφοδοτήσας, με κίνδυνον τής ιδίας κεφα
λής, τον προ τής επαναστασεως καταδιωκόμενον άπηνώς ύπό τοΰ Πασσά τής Τρι- 
πόλεως Γέρω-Κολοκοτρώνην, μετέπειτα δέ άκολουθήσας αυτόν, δι’ ίδιου στίφους, 
εις μυρίας μάχας καί συμπλοκάς, εις τήν πολιορκίαν τής Τριπόλεως, τής Κορώνης 
καί Μεθώνης, λαβών μέρος καί εις τήν πρώτην ασφαλή κρηπίδα τής έλευθεοίας, 
τήν μάχην τοϋ Βαλτετσίου καί έκστρατεύσας μετ ’ αύτοϋ πρός λύσιν τής πολιορκίας 
τοΰ Μεσολογγίου. Μητέρα είχε τήν Σοφίαν Δαρειώτου, τήν κόρην τοΰ πρού'χον- 
τος Δαρείου, τής μεγάλης Μεσσηνιακής οικογένειας, γυναίκα ύψηλών αρετών. Ό 
θείος αύτοϋ Πανάγος Κυριάκός, ό ύπέρ τής ίδιας πατρίδας έκουσίως θυσιασθείς, ήτον 
ό ταλας όμηρος, ό τόσον οίκτρώς τελευτήσας έκ πείνης έντός τοΰ δεσμωτηοίου, ώς ό 
Ούγολϊνος, δ παραδοθείς εις τόν Πασσαν τής Τριπόλεως, όπως άποκοιμηθώσιν αί 
ύποψίαι αύτοϋ, αί διεγερθείσαι έκ τής παρά θύραις Έπαναστάσεως. Πολλά άλλα 
μέλη τής μεγάλης ταύτης οικογένειας έθυσίασαν, χάριν τής ΙΊατρίδος, περιουσίαν 
καί ζωήν, καί μετά τήν άποκατάστασιν τών πραγμάτων ύπηρέτησαν μετ’αύταπαρ- 

νήσεως καί σπάνιάς τιμιότητος τήν πατρίδα αύτών εις διάφορα αξιώματα. Διά 
τοΰτο ακόμη πάντες, και ιδίως οι έν Καλάμαις, μετ’ εύγνωμοσύνης καί τιμής ανα- 
μιμ-νήσκονται τών έκδουλεύσειον, καί τιμώσι τούς απογόνους αυτών, ακολουθοΰντας 
τήν αύτήν οδόν τής αύταπαρνήσεως καί αγάπης πρός τήν Πατρίδα.

Έκ τοιούτων γονέων δ Γεώργιος Κνριακός, έγεννήθη κατά τό έτος 1818. 
Παιδίον άνηβον, σχεδόν νήπιον, ύπέστη τάς περιπέτειας καί τας στερήσεις τοΰ φυγα- 
δος βίου τής έποχής έκείνης. Μετά τήν όπως δήποτε αποκαταστασιν τών πραγμάτων 
άπό τόν καταστρεπτικώτατον αγώνα καί τάς διαφόρους δοκιμασίας καί εμφυλίους 
σπαραγμούς, ους ύπέστη ή χώρα έπί Καποδιστρίου καί Άντιβασιλείας, πάντες οι 
πονοΰντες τόν τόπον καί ποθοΰντες ν’ άναστηλώσωσιν έννομον τάξιν, συνεσπειρώθη- 
σαν περί τόν νεαρόν βασιλέα "Οθωνα, έμφορούμενοι ύπό τής ιδέας, όπως αφοΰ ήλευ- 
θέρωσαν, άνιδρύσωσι κράτος εύνομούμενον καί θέσωσι τάθεμέλια πολιτείας ευτάκτου. 
Έπιδεής τών πάντων ήτο ή χώρα, καί έρείπια πανταχοΰ παρουσίαζεν ή όψις 
αύτής. Εις τούς συγχρόνους δέ, καί τους διαδόχους τής μεγάλης γενεάς τής Έπα
ναστάσεως, έπεβάλλετο ώς καθήκον ή ανόρθωσις, ή τακτοποιησις, η εκ τοΰ χάους 
δημιουργία, έργον ούχί εύχερέστερον τοΰ προηγουμένου. Μετά τής συναισθήσεως τής 
τοιαύτης αποστολής έπεδόθησαν εις τήν έργασίαν ταύτην έπειδή δέ, καί ή διανοη
τική άρουρα είχεν ανάγκην καλλιέργειας και ή πολιτεία έδΐψα ανθρώπων τών γραμ
μάτων, μία τών πρώτων άνορθωτικών πράξεων ύπήρξε καί ή αποστολή εις Γερ
μανίαν, δεκάδος νέων, όπως έκεί έκπαιδευόμενοι μεταφέρωσι τα φώτα εις τήν γενε- 
τειραν. Ό αείμνηστος πατήρ τοΰ βασιλέως ’’Οθωνος, δ μουσοτραφής τής Βαυαρίας 
βασιλεύς Λουδοβίκος, άνέλαβε δαπάναις αύτοϋ τήν έκπαίδευσιν τών αποσταλέντων, 
οιτινες έξελέγησαν μεταξύ τών υιών τών διαπρεψάντων τής Επαναστασεως αν- 
δρών, καί πατρικώς έμερίμνα περί τής έπιδόσεως αύτών. Μεταξύ τούτων ήτο καί δ 
Γεώργιος Κνριακός, μικρότερος υιός τοΰ ’Αθανασίου Κυριακοΰ, τών έτερων δυο 
■πρεσβυτέρων αδελφών αύτοϋ, τών αειμνήστων Δημητρίου καί ΓΙαναγιώτου, επιδο- 
θέντων εις άλλα έπαγγέλματα.—Ό Γεώργιος Κνριακός μεταβάς εις Γερμανίαν, 
διέμεινεν έπί οκταετίαν, διακούσας έγκύκλια μαθήματα κατ’άρχάς, κατόπιν δε 
τήν νομικήν έπιστήμην, ής άνεκηούχθη διδάκτωρ κατα το 1841. Επιστρεψας 
ακολούθως εις Ελλάδα, έδέχθη. παρακληθείς, τήν θέσιν άντεισαγγελέως τών έν 
Χαλκίδι Πρωτοδικών, άλληλοδιαδόχως δέ κατόπιν ύπηοέτησεν εις όλα σχεδόν τά 
Πρωτοδικεία, ώς άντεισαγγελεύς καί είσαγγελεύς Πρωτοδικών, και ώς αντεισαγγελευς 
Έφετών έν Ναυπλίω, όπου έπί μακρόν διέμεινεν. Ή ώς είσαγγελέως δράσις τοϋ 
Γεώργιον Κνριακοΐ? θά μείνη αλησμόνητος έν τή δικαστική ιστορία τής χώρας. 
Πεπροικισμένος μέ διαυγή νοΰν καί μέ οξύτητα άντιλήψεως καί κρίσιν βαθείαν, 
εϊχεν άπό φύσεως προτερήματα, άτινα καί άμόρφωτον δύνανται έτι να διακρίνω- 
σιν ένα άνθοωπον, πολύ δέ μάλλον όταν εις ταΰτα προστίθεται καί ’έκτακτος 
εύρωπαϊκή μόρφωσις,—ής τότε έπί δακτύλων έμετροΰντο οί τυχόντες—, ήθους 
εύγένεια καί χαρακτήρος χρηστότης. ’Ολίγοι ήσαν οί λογάδες δικαστικοί τής έπο
χής έκείνης, άλλ’ άλησμόνητον θέλουσιν αφήσει μνήμην. Τοΰ Γ. Πετμεζά, τοΰ 
Βάλβη, τοΰ Παπαδιαμαντοπούλου καί τοΰ τόσον διαπρέψαντος κατόπιν νομοδιδασκά
λου ΐιαόιλείον Οίκονοιιίδον, ήτο φίλος καί συνάδελφος, ύπελήπτοντο δέ πάντες 
καί έτίμων τόν Κυριάκόν, καί τήν μόρφωσιν καί βαθείαν αύτοϋ κρίσιν καί τόν 
άδαμάντινον χαρακτήρα σεβόμενοι. Ούδεμία δέ αμφιβολία, ότι καί ό Κυριάκός θα 
κατείχε καί τάς ύψίστας δικαττικάς θέσεις, άν μή, άπό τοΰ 1866, εφετης εν 
Άθήναις ών, παρητείτο, καίτοι ό βασιλεύς παρεκάλεσεν ό ίδιος νά παραμείνη έν 
τή ύπηρεσία, έπιδείξας αύτώ καί διάταγμα προαγωγής εις ’Αρεοπαγίτην. Ζών 
έν έποχή καθ’ήν τό παν ήτο ανώμαλον καί ό ποός τόν νόμον σεβασμός δεν ητο 
έαπεδωαένος καί ανώτερος παντός προσώπου, παρα λαώ ακόμη αμορφώτω, ένεκα 
δέ τών προσφάτων κατά τήν Έπανάστασιν θριάμβων, δυσπειθεί καί αχαλινώτω, 
έκάστοτε δέ παρασυρομένω εις έξεγέρσεις παρ’ άλληλομαχομένων φατριαρχών, 
εγνω ότι σωτηρίαν έπίδρασιν ήδύνατο νά έχη αύστηρά καί άκαμπτος δικαιοσύνη, 
άαερόληπτος καί ές ίσου παντας τιμωρούσα. Δια τοΰτο ησκησε μετ αυστηροτητος 
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ακχμπτου τδ ε’ισχγγελ'.κδν αξίωμα του.Ήτο όντως τύπος Είσαγγελέως' ώσφραίνετο 
καΐχατεδϊωχε τδ έγκλημα οπουδήποτε μετ ’αύττηρότητος αμείλικτου. Ίκεσίαι φίλων 
καί πολιτικών εκλιπαρήσεις καί ρχδιουργίαι ήσαν πράγματα ανωφελή. Ευτυχώς δέ 
ό τότε βασιλεύς Όθων, τούς τοιούτους ύπαλλήλους ύπεστήοιζε προσωπικώς, εισηγή
σεις δέ περί χπολύσεως απεκρούοντο μετ’ αγανακτήσεως. Έν Ναυπλίω ό Γ. Κν- 
ρχακδς είχε καταστή παροιμιώδης' δέν ελειψχν δέ καί δημώδη άσματα τής 
εποχής, παριστώντα ότι ουδείς δύναται νά διαφύγη τδν εισαγγελέα Κυριάκόν, διερ- 
μηνεύοντα οϋτω την παρά τω λαώ πεποίθησιν περί τής αϋστηρότητος καί αμερολη- 
ψίας τοΰ άνδρός. Προς τή έλλόγω όμως αυστηρότητα ή άμεροληψία αύτοϋ καί ή χρη- 
στότης παρείχον την πεποίθησιν, ότι πάσα ενέργεια αύτοϋ ητο έλλογος καί πεφω
τισμένη καί διά τοϋτο άνωτέρα παντός ψόγου. Πολλά θά έχρειάζετο νά γράψωμεν, 
ϊνα χαρακτηρίσο μεν τήν ώς είσαγγελέως δράσίν του, άλλ’ δ διαρρεύσας χρόνος 
ητόνησε τής μνήμης τήν δύναμιν. Τά γεγονότα λησμονοϋνται άλλ’ άλησμόνητος 
ειαε ή εκτοτε περί αύτοϋ κρατήσασα γνώμη, ότι δι ’ αύτοϋ ή είσαγγελική αρχή εν 
Έλλαδι ανυψώθη εις περιωπήν, έξ ής διά τδ καλόν τής χώρας εύχόμεθα νά μή 
εκπέση ποτέ. Μετά τήν Μεταπολίτευσιν μετετέθη εις Αθήνας ώς έφέτης, έξ ης 
θεσεως παρητήθη κατά τδ 1866. καί έπέστρεψεν εις τδν ιδιωτικόν βίον. Έπανει- 
λημμενως καί ιδίως κατά τήν καταδίωξιν τής ληστείας, καθ’ ής έπέφερε xaiptov 
τραϋμα, προσεφέρθη αύτώ παράσημον, άλλ’ ό Γ. Κνρτακδς επόμενος ίδίαις άρ- 
χαϊς, καθ' άς ό επιτελών τδ καθήκον δέν έχει άνάγκην διακρίσεων, δέν έδέχθη 
τοϋτο. Άποσυρθείς εις τδν ιδιωτικόν βίον έξετέθη κατά παράκλησιν τών συμπολι
τών του, ώς ύποψήφιος βουλευτής Καλαμών, άλλ’ άπέτυχεν’ έκτοτε δέ δέν επέμει- 
νεν εις τήν πολιτικήν, κατιδών ότι αί ύποχωρήσεις καί αί συνθηχολογίαι τής πο
λιτικής δέν συμβιβάζονται μέ τδν εύθύν χχρακτήρά του. Ίδ'.ωτεύων δ Γ. Κνρια- 
ιΛς ητο παράδειγμα έντιμου καί πεφωτισμένου άνδρός, φιλοστόργου δέ πατρδς καί 
φιλοπόλιδος πολίτου. Περί τής παραδειγματικής αύτοϋ τιμιότητος αναφέρονται 
διάφορά παραδείγματα, δ δέ πεφωτισμένος αύτοϋ νους καί ή βχθεΐχ κρίσις πολ- 
λακις καθίστων αύτ’ον σύμβουλον τών εις δυσχερείς περιστάσεις εύρισκομένων, ουχί 
δέ άπαξ ή συμβουλή καί ή παραίνεσις, ής πάντες άνωμολόγουν τδ χΰρος, προέλαβε 
δείνα. Συζευχθείς τήν θυγατέρα τοϋ Πανάγου Χατζηγιαννούλη Κυοιακοϋ, την 
πολύκλαυστον Πηνελόπην άπέκτησε δύο τέκνα, μή έλθών δέ εις δεύτερον γάμον, 
τοσαύτην ήσθάνετο φιλοστοργίαν, ώστε δέν ώκνησεν έν προβεβηκυίμ ήλικία νά 
μεταβή εις Βέλγιον καί Γερμανίαν χάριν τής άνατροΦής τών τέκνων του καί νά 
διαμείνη εκεί έπί τριετίαν. Άπέθανεν έν Καλάμαις την 21 ’Ιανουάριου 1894 εις 
ήλικίαν 76 ετών έν θλίψει πάντων τών γνωρισάντων αύτόν, έγκαταλιπιυν κληρονό
μους τών αρετών του τά δύο αύτοϋ τέκνα, τήν δεσποινίδα ’Αγγελικήν καί Άρι 
στομένην Κυριάκόν άνθυπίλαρχον έν τώ Έλληνικώ στρατώ.

* * *
* * *

— II άςία τών υπηρεσιών τής γυναίκας πρός τήν Κοινωνίαν είναι ανεκτίμητος ύπο 
τήν ιδιότητα τής μητρός. Εντεύθεν πάσα έξις καί νομος καί έθος, άτινα ύποτιμώσι τήν 
άςίαν ταυτην, είναι ολέθρια διά τήν Κοινωνίαν.

— Ό Ερως ώθεΐ τον άνθρωπον, ίνα κάμνη τάς μεγαλητέρας τού κόσμου ανοησίας·
— ΙΙολλάκις ή άρνησις ηδονής είναι προσφιλέστερα αυτής τής ηδονής.
— 41 γυνή κρίνουσα ένα άνδρα, τόν φαντάζεται γονατισμένον πρό αυτής καί ερωτύ

λον, λέγει ό Ταίν, ουδέποτε καθ’ εαυτόν καί εν τή ιδία του άςία. ’Εάν εις αυτήν τήν στά
σιν τόν φαντασθή γελοΐον, άλλοίμονον καί ό πρώτος τών ανθρώπων εάν ήνε, δι’ αυτήν 
είναι γελοίος.

-— Αί πλεϊσται τών γυναικών θέλγονται εις τό πραγματικόν ή εις τό ιδεώδες.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΟΥΣΚΙΝ

Ο ΓΑΜΠΡΟΣ

ΡΕΙΣ μέραις τοΰ πραματευτή ή κόρη, ή Νατάσσα 
ήταν χαμένη’ έξαφνα, τήν τρίτη νύχτα φτάνει 
στο σπίτι της αναίσθητη' ή μάννα κ) ό γονειός της 
αρχίσανε να την ρωτούν' μ’ αύτή δέν τούς ακούει, 
καί τρέμει καί δέν είμπορεϊ άνασασμδ νά πάρη. 
Λυπάται ή μαννούλα της, πονεϊ καί ό γονειός της. 
Σιμά της έκαθήσανε ό>ρα πολλή κ’ έφύγαν 
στο τέλος, μά δέ μπόρεσαν τδ μυστικό νά μάθουν. 
Καί ή Νατάσσα έγεινε καθώς καί πρώτα, ποΰ ήταν 
χαρούμενη καί γελαστή, κόκκινη σάν τδ μήλο, 
καί μέ ταϊς φιλενάδες της μαζύ νά βγαίνη πάλι 
άρχίνησε νά κάθεται στήν πόρτα. Μιάν ημέρα, 
έκεΐ πού έκαθόντανε μέ άλλαις φιλενάδες, 
νά σου περνά μιά τρόικα’ μέ δρόμο απ' δμπρός τους 
μέ ενα νηδ παλληκαρά. ’Απάνω στάλογά του 
ε’χ ’ απλωμένο ακριβό σκυυτί. Μέσα στή σάνια2 
στέκει δ ίδιος ορθός καί τηνε διευθύνει 
καί διώχνει δλους απ' όμπρδς καί τούς σκορπάει όλους. 
Καθώς έζύγωσε κοντά έγύρισε καί είδε' 
καί ή Νατάσσα μιά ματιά τοϋ ρίχνει, μα έκεϊνος 
έπέταςε σάν αστραπή. Νεκρώθηκ’ ή Νατάσσα. 
Τρέχει μέ μιάς στδ σπίτι της : «’Εκείνος είνε, λέγει, 
τδν γνώρισα, είνε αύτδς ό ίδιος ! Βοηθήστε, 

Φιλενάδες μου !» Οί άμοιροι γονοί της 
μέ λύπη τάκουγαν αύτα κουνώντας τδ κεφάλι. 
Τής λέγει δ πατέρας της : «Μονάκριβή μου κόρη, 
για πές μου ποιδς σ’ αδίκησε, πές μου, ’μολόγησέ το». 
Μά ή Νατάσσα άρχισε νά κλαίη πάλι, κ’ ένα 
δέν είπε λόγο πιά. Πρωί τήν άλλη μέρα ήρθε 
χωρίς νά τήν καλέσουνε στδ σπίτι ή προςενήτρα, 
καί τή Νατάσσα νά ’παινά αρχίζει, κΓ ομιλία 
ανοίγει τοΰ πατέρα της : «Σείς έχετε τδ πράμμα

Σ. Δ. II. Σ. Μετ’ ΐδιαζούσης ευφροσύνης ή «Ποικίλη Στοά» συγκαταλέγει έν 
τώ κύκλιο τών εκλεκτών συνεργατών της τόν πολύτιμον καί λόγιον φίλον κύριον Άγα- 
Οοκλ. Κωνσταντινίδην. Δεν είναι άγνωστον τ’ όνομά του εις τά Ελληνικά Γράμματα, διότι 
οϋχί άπαξ καί ή «Εστία» καί τό «Νέον ΙΙνεΰμα» έκόσμησαν τάς σελίδας των διά τών 
ωραίων μεταφράσεων τοϋ κ. Κωνσταντινίδου, έν αίς άριστα ζωγραφίζεται καί αντιγράφεται 
ή φύσις άμιλλωμένη πρός τό πρωτότυπον. Ό κ. Κωνσταντινίδης είναι καί ό έκ τοΰ Ί’ωσ- 
σικοϋ μεταφραστής τοΰ «Ταξειδίου τοϋ Τσάρεβιτς», έγραψε δέ καί πρωτότυπα διηγήματα, 
τολστοίζοντα, ήθικώτατα καί συμβολικώτατα. Τόν λίαν μετριόφρονα καί αγαπητόν φίλον 
έγκαρδίως εύχαριστοΰμεν διά τήν ποός τήν «ΙΙοικίλην Στοάν» πολύτιμον συνεργασίαν τον.

1 Τρίιππος άμαξα.
2 Έλκηθρον.
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καί μεϊς τόν έμ.πορο' καλό τό παλληκάρι εινε 
καί χάραις έχει περισσά?;, πλούτη και φρονιμάδα' 
οε σκύβει σε κανένα ’μπρος γιατ’ έχει τό δικό του 
καί ζή σαν ένας άρχοντας. Κ’ έξαφνα 9α χαρίση 
τής νύιοης γούνα ακριβή και χρυσοκεντημένα 
φορέματα καί άρμαθιαίς χοντρό μαργαριτάρι 
καί δαχτυλίδια ολόχρυσα. ΙΙεονώντας χθες τό βράδυ 
τήν είδε πού καθόντανε στήν πόρτα. Αΐ τί λέγεις, 
καλή δέν είν’ ή πρότασι ; Τήν πέρνει άπό τό σπίτι 
καί μια καί δυό στήν εκκλησία καί τήνε στεφανόνει ! » 
Καί στο τραπέζι κάθεται ή προξενήτοα, τριόγει 
κι’ δλο τά ’ίδια κοπανά' καί ή φτωχή ή νύφη 
δέν έχει τό κεφάλι της που νά τό γύρη. «Άς πάη, 
λέει ό πατέρας της, άς πάη μέ όλη τήν εύχή μου' 
παντρέψου τον, Νατάσσα μου, παντρέψου τον, παιδί μου. 
Μέσα στό σπίτι μοναχή, στενοχωριέσαι, αιώνια 
δέ θάσαι δά ανύπαντρη, κ’ εινε καιρός νά χτίσης 
φωληά γιά τά παιδάκια σου, νά γύρουν τά καύμένα 
ν’ άναπαυθούν». Άκούμπησε στόν τοίχο ή Νατάσσα 
καί νά μιλήση θέλησε' μά έξαφνα τό κλάμα 
αρχίνησε κι’ αγκομαχεϊ, καί κλαίει καί γελάει' 
έτρεξ’ ή προξενήτρια μέ ταραχή κοντά της 
καί τήν ποτίζει κρυό νερό' κι’ δσό 'χε περισσέψει 
στό μαστραπα, τό έχυσε. στήν κεφαλή τής κόρης. 
Χτυπιούνται, δέρνοντ’ οί γονοί, συνέφερε ή Νατάσσα 
καί λέει : «Εινε άγιο γιά μέ τό θέλημά σας' 
σας υπακούω" τό γαμ.πρό καλέστε στό τραπέζι 
καί κάμετε πολλά ψωμιά τού κόσμου γιά νά φάη 
καί φέρετε πολύ κρασί νά πιή καί νά γλεντίση' 
καλέσετε καί τούς κριταΐς νά ’ρθούνε στό τραπέζι». 
«Μετά χαράς σου, κόρη μου' καί τή ζωή μ’ ακόμη 
γιά σένα είμαι έτοιμος νά τήνε θυσιάσω, 
φτάνει νά εύχαριστηθής και νά διασκεδάσης !» 
Κ’ έκάμανε συμπόσιο τρανό καί δοξασμένο' 
φέρνουν αμέτρητα ψωμιά, φαγιά, κρασιά περίσσια, 
πού όλοι έθαμάξανε. Νά καί οί τιμημένοι 
έφτασαν υ.ουσαφήριδες. Φέρνουνε καί τή νύτη 
εις τό τραπέζι. Τραγουδούν ό'λαις ή φιλενάδες 
καί κλαΐνε. Να πού φάνηκαν καί τού γαμπρού ή oaviaig. 
Να κι’ ό γαυ.προς—καί όλοι τους καθίζουν στό τοαπέζι. 
Χτυπούνε τά ποτήρια τους, βροντούνε, ιοέρνει γύρο 
κι ό ασημένιος μαστραπάς καί χαιρετούνε όλοι 
κ’ εύκιούνται—οί μουσαφήριδες είν όλοι μεθυσμένοι.

ΓΑΜΠΡΟΣ

«Μά δέ μού λέτε, φίλοι μου, ή ώμορφή μ.ας νύφη 
τί έχει καί πικραίνεται ; δέν έφαγε, δέν ήπιε, 
δέ μας έκέρασε !» Σ’ αυτόν ή νύιοη άπολογιέται : 
«’Πρθ ό καιρός γιά νά σάς πώ καί νά σάς ’μολογήσω 
τό πώς ή δόλια μου ψυχή δέν έχει ησυχία' 
μέρα καί νύχτα αδιάκοπα τά δάκρυά μου τρέχουν 
άπό ’να όνειρο κακό όπού είδα — καί λυπούμαι». 
«Καί ποιό ν’ αυτό τό όνειρο ; τής λέγει ό γονειός της. 

τό όνειρό σου ’πέ μας το, κόρη μ' αγαπημένη».
«Είδα—τούς αποκρίνεται, — πώς μπήκα σ' ένα δάσος 

πολύ πυκνό, καί ήτανε ή ώρα περασμένη'
Μόλις πίσω άπ’ τά σύνεφα έλαμπε τό φεγγάρι' 
τό μονοπάτι έχασα. Στήν ερημιά εκείνη 
δέν άκουγότανε ψυχή' κουνούσαν ταϊς κορφαϊς των 
τά πεύκα καί τά έλατα μ.ονάχα' ςάφνω βλέπω 
σαν μέ τά μάτια ανοιχτά—μπροστά μου μια καλύβα. 
Κοντοζυγόνω' χτύπησα—σωπαίνουνε, φωνάζω— 
κανείς δέν αποκρίνεται. Τήν πόρτα ανοίγω, μπαίνω. 
Μές τήν καλύβα ήταν ®ώς. Κυττάζω καί τί βλέπω... 
ασήμια καί μαλάματα παντού λαμποκοπούνε...»

ΓΑΜΠΡΟΣ
«Καί δέ μ,ού λές τί άσχημο βλέπεις εις τόνειρό σου ; 

Θά ’πή πώς θάσαι πλούσια εϊς όλη σου τή ζήση».

ΝΥΦΗ
«Μά στάσου, δέν έτέλειωσε ακόμη τόνειρό μ.ου. 
Τ’ ασήμια, τά μαλάματα, τά χρυσοκεντημένα 
σκουτιά, ταϊς τσόχαις, τά χαλιά κ’ έκεϊνα τά κασμ-ήρια 
τού Νόβγοοοδ καμάρωνα κ’ έθάμαζα μονάχη.
“Οταν ακούω μιά φωνή καί άλογα να τρέχουν... 
Στήν πόρτα φτάσανε σιμά. Χωρίς καιρό νά χάσω, 
τήν πόρτα κλειώ, καί κρύβομαι πίσ' από τή θερμάστρα. 
Έκεϊ ακούω πολλαΐς φωναϊς ! . . . Δώδεκα παλληκάρια 
’μπαίνουνε μέσα καί μ’ αυτούς μιά πέρδικα γραμμένη, 
μιά νηά πεντάμορφη' μαζύ έμπήκαν μέσκ όλοι' 
χωρίς νά προσκυνήσουνε τήν κρεμασμένη εικόνα 
εις τό τραπέζι κάθονται χωοίς σταυρό νά κάμουν, 
χωρίς καν τά καπέλα τους νά βγάλουνε. Στήν πρώτη 
τή θέσι — ό μεγαλείτερος ό αδερφός καθίζει, 
στά δεξιά του κάθεται ό δεύτερος, κ’ ή κόρη,— 
ή πέρδικα ή πεντάμορφη — στ’ αριστερά. Γελούνε, 
φωνάζουνε, γλεντίζουνε, τραγούδια λέν περίσσια, 
υ.ιά διασκέδασι τρελλή' χτυπούνε καί βροντούνε ...»

ΓΑΜΠΡΟΣ
«Καί δέ μού λές, τί άσχημο βλέπεις εις τόνειρό σου ; 

θά πή πώς θάσαι εύ'θυμη — αύτό σού έξηγάει».

ΝΥΦΗ
«Μά στάσου, δέν έτέλειωσε ακόμη τόνειρό μου. 
Μεθύσανε' χτυπούν, βροντούν, ή ευθυμία πέρνει 
καί δίνει στό συμπόσιο. Καί μοναχά ή κόρη 
θλιμμένη κάθεται έκεϊ καί σιωπά : δέν τριόγει, 
δέν πίνει καί σάν ποταμός τοέχουν τά δάκουά της. 
Κι’ ό πιό μεγάλος αδερφός, σφυρίζοντας άρπάζει 
ένα μαχαίρι κΓ άρχισε νά τ’ άκονίζη. Βλέπει 
τή νηά .τήν (όμορφη κ’ εύθύς χύμα καί τήν άδράχτει 
απ τήν πλεξούδα της : τή νηά τηνε σκοτόνει ό σκύλλος, 
τής αποκόβει τό δεξί τό χέρι 1 »— «Παραυ.ύθια, 
τής αποκρένετ' ό γαμπρός, σύ μή λυπάσαι, φως μου, 
τό όνειρό σου δέν είνε κακό και πίστεψέ με».
Κ’ έκείνη εις τό πρόσωπο κυττάζοντάς τον, λέγει :
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«Κι’ αυτό, δέ λές, ποιανού χεριού τδ δαχτυλίδι εινε ;» 
είπεν ή νύφη έξαφνα κ’ έσηκωθήκαν όλοι 
άπδ ταϊς θέσαις των. Κυλά τδ δαχτυλίδι χάμου, 
βροντά: χλωμιάζει ό γαμπρός καί τρέμει σαν τδ ψάρι 
καί δλοι οί μουσαφήριδες ταράχθηκαν. ’Αμέσως 
κρατήστέ τον, ειπ’ ό κριτής, δέστε τον τδν κακούργο ! 
Τον δέσανε μέ σίδερα σφιχτά, καί τδν έκριναν 
καί γλήγορα τδν κρέμασαν. Δοξάστηκε ή Νατάσσα 
σ’ ολο τδν κόσμο. Καί μ’ αύτδ τελειόνει τδ τραγούδι.

{Έκ τον 'Ρωοσιηον).
Αγαθοκλής Γ. Κωνςταντινιδης

ΤΟ ΦΙΛΗΜΑ
’Δες πώς τδ κύμα κ’ ή ακτή 

Σφιχτοαγκαλιασμένα 
Φιλούνται ολοένα.

’Έλα κ’ εμείς, καθώς αυτοί, 
’Αγκαλιασμένοι, φίλη 
Νά σμίξουμε τα χείλη.

ΠΑΛΙΝ ΦΙΛΗΜΑ

Εις μιας ξένης συνοικίας Νυχτωθήκαμε εις τόπο
Μ’ έφερε κρυφά τδ μέρος Πού φανάρι δέν φωτίζει,
Τδ φιλί νά κλέψω μίας Καί τού λέγω : Τόσον κόπο

'Ο παμπόνηρος ό Έρως. 'Έν’ άπλδ φιλί αξίζει;

Α’ί, γυρίζει καί μού λέγει’
"Οποιος θέλει γιά νά κλέψη
'Ένα φίλημα, δέν κλαίγει,
"Ο,τι, φίλε, κι’ άν ξοοέψη.

Η ΚΡΙΣΙΣ ΜΟΥ

Τά ’μάτια καί τά μάγουλα 
’Μαλώναν μεταξύ τους
Καί γιά νά παύσ’ ή γλωσσά τους 
Μ’ έκάλεσαν κριτή τους.

Καν ενα 
Τά χείλη 

’Αλλά τά

Εφτά φοραίς τά ’φίλησα, 
Εφτά, γιά νά μήν σφάλλω
Δέν ηυοα νοστιμότερο
Τδ έν’ απδ τδ άλλο.

δέν ένίκησεν 
θά ’νικούσαν, 
κατεργάρικα 

’Σιωπούσαν, δέν ’μιλούσαν....

Αχιλλευς Γ. Καρλβιας

ΑΦΡΟΔΙΤΗ Α. ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ
(Τό Γένος Βαρόνον 'Ριχάρδον Βίόόελ)

._ 'Q γάμος είναι δυσανάγνωστου βιβλίου με πεποικιλμένον καί ώραϊον εςω-

φυλλον. , , ,
’ __  ιηίς τδν Έρωτα όσον τις χαμηλότερου δμιλει, πλειοτερον ακούεται.

__ ΊΙ καρδία είναι ώς Βασιλεύς Συνταγματικός. Όφείλομεν νά τήν άφινωμεν 
νά βχσιλεύη, άλλ’ όχι νά κυβέρνα.



ΣΩΚΡΑΤΗΣ, ΟΥΡΑΝΙΑ ΒΛΑΧΟΥ
■------ -------------

ΕΝ περιαυτολογούσαν ίσως ομολογούντες, ότι υπέρ παν άλλο εργον, ή «Ποικίλη 
Στοά» εις τον παρόντα τόμον ύπετύπωσεν έν μοναδική ακρίβεια άπασαν την καλλιτεχνι
κήν. πνευματικήν καί κοινωνικήν ζωήν τού όλου έτους. Ούτω συμπληροΐ τήν ΙΙινακοΟη'κην 
της κοσμούσα τάς σελίδας της μέ τήν ώραιοτάτην εικόνα των χαριτωμένων αδελφών 
Βλάχου, εις σύμπλεγμα νεότητος καί άθώας αύταυγείας καλλιτεχνικής αύρας. Τά Βλα- 
2ζάκια, τον Σωκοάτιιν, τον δωδεκαετή μουσόπαιδα καί θαυμάσιον μεγάμικοον βιο
λιστήν, καί τήν Ούοανίαν, τήν δεκατετραέτιδα, ώραίαν αδελφήν του, Οελςίψυγον κυμ- 
βαλίστριαν, τα εγέννησε καί τά παρήγαγεν ό έκτάκτως μουσικός εφέτος χειμιόν μας. Λί 
εύέλπιδες αύται καλλιτεχνικά', άκτΐνες. προώρισται νά δοξάσωσι τό ονομα τής Ιίατρίδος 
ημών καί τήν γλυκεΐαν τέχνην, ής τό ενθεον πύρ τής μουσικής τά επροίκισε με έκτακτον 
τάλαντον. Τέλειον φυσικόν φαινόμενον αυτή ή αιφνίδια έμφάνισις των μικρών τούτων 
αριστοτεχνών.

XS cal

ΣΕΒΑΣΤΗ Ν. ΚΑΔΔΙΣΠΕΡΗ
ΑΝ μοι έλεγον «δεΐξον ήμϊν τήν πρώ- 
την των χρόνων ημών Έλλήνίδα», 
άντιπαρερχόμενος ταχύς προ μαρμαρο- 
τεύκτων μεγάρων, εις τά όποια κατα- 
σκηνοι ύπέροφρυς ή τού πλούτου μα- 
ταιοδοξία καί τό ζην εΐνε καλλωπί- 
ζεσθαι, χορεύειν, τρυφάν, έπιδεικνύε- 
σθαι, καί φεύγων προτροπάδην ενώ
πιον παρθεναγωγείων, τά όποια Sv μό
νον έχουσιν άναμφισβήτητον προσόν, 
οτι αδύνατον έν τφ μέλλοντι νά δια- 
στρέψωσι τήν έν Έλλάδι γυναικείαν 
αγωγήν χειρότερον ή έως τώρα, θά 
έπεΐχον τό βήμα μου πρό τίνος οίκου 
έν τή όδφ Νίκης, παρά τήν 'Ρωσ- 
σικήν έκκλησίαν, καί άνερχόμενος τον 
πρώτον όροφον θά έδείκνυον δεσποινίδα 
πως, απλήν, μετριόφρονα, σεμνήν, 

'---- *’ —, έκ τοϋ οποίου
βραχεΐαν τό ανάστημα, ευτραφή 
αξιοπρεπή, έπιβάλλουσαν μέ τό εύρύ μέτωπόν της, 
ακτινοβολεί ή μάθησις καί ή έμβρίθεια, μέ τούς ευκινήτους, ζωηρούς καί 
λάμποντας οφθαλμούς της, οί όποιοι έζαγγέλλουσιν ύπέροχον νοημοσύ
νην, έκτακτον παρατηρητικότητα, ειλικρίνειαν, παρρησίαν, καί έξα- 
κοντίζουσιν δργώσαν ζωήν καί ένεργητικότητα, καί θ’ άπήντων «ιδού ή 
πρώτη μεταξύ τών Έλληνίδων». Καί έάν έφαίνετό τις διστάζων, θά 
προσέθετον : «δυσπιστεΐτε ; προσέλθετε. Έρωτήσατε, συζητήσατε, 
ακούσατε, κρίνατε. Θά πεισθήτε».

’Ανάγκη νά ονομάσω τήν δεσποινίδα ταύτην ; Εΐνε ή πρώτη ξένη 
πτυχιοΰχος τής Σορβώνης, ή ΣεβαίτΑ ΚαλλιΟπέρη. Τήν έγνώρισα 
πρό έτών. Μόλις εΐχεν άποφοιτήση τότε έκ τοϋ παρθεναγωγείου Χίλλ. 
Άλλ’ δστις τήν έβλεπεν από τής έποχής έκείνης, δέν θά έξεπλήττετο 
μανθάνων τούς έπειτα θριάμβους της. Καλλωπισμοί καί συναναστροφαι 
άργολόγοι κα’ι έπαγγελματικα'ι έπισκέψεις τών έμπορικών και περίπα
τοι προς έπίδειξιν έσθήτων καί κομμώσεων καί νεανιεύματα κοϋφα 
καί ματαιόσχολα, ταΰτα πάντα ήσαν ξένα εις αυτήν. Τοϋ Σχενιέρου 
τό κάτι τι ήσθάνετο δτι τό έφερεν έν έαυτή. Ζωή της ήτο τό μελε
τάν έρως της τό μανθάνειν καί τό ιδεώδες, τό όποιον άπετέλεσε 
κατόπιν τον σκοπόν κα’ι τήν ψυχήν τοϋ βίου της, ν’ άναδειχθή δη
λαδή τοιαύτη, ώστε νά πρωταγωνιστήσω έν τή γυναικεία έκπαιδεύ-
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σει καί άναγεννήσει τής πατρίδος της, έφαίνετο άπδ τής εποχής εκεί
νης πτερυγίζον περί τήν νέαν κεφαλήν της καί θερμαϊνον τά ήβώντα 
αυτής στήθη.

Μετά πενταετίαν τήν έπανεΐδον. Έμελέτων τότε τδν Σαιξπήρον 
καί ήμην παραδεδομένος όλος εις τήν γοητείαν τοϋ δαιμονίου τραγικού. 
Άλλ’ αποπειραθείς νά συζητήσω μετ’ αυτής, ήναγκάσθην μετ’ δλίγας 
λέξεις νά σιγήσω. Συζητεϊ τις μέ τούς οπωσδήποτε ίσους του· προ τών 
διδασκάλων του ακούει μόνον. Καί τοϋτο κατιδών αμέσως οτι ώφειλον 
νά πράζω, ετέθην εις στάσιν μαθητοϋ.

Έν τφ μεταξύ ήγέρθη κληθεϊσα καί εΐσήλθεν εις παρακείμενον δω- 
μάτιον. Έπί τής τραπέζης της κατέκειντο έξ τόμοι. Έσχον τήν περι
έργειαν νά τούς ίδω. Ήσαν ό Πλάτων, ό Σοφοκλής, τό Εύαγγέλιον, ό 
Σαιξπήρος, ό Χρυσόστομος, καί τεύχος τι Ελληνικής ιστορίας. Έν 
τοϊς άναγνώσμασι τούτοις έχετε πλήρη τόν χαρακτήρα καί τήν εικόνα 
τής δεσποινίοος Καλλισπέρη.

★ ★

* * ¥■ *
Μετά τέσσαρα έτη ή δεσποινίς Καλλισπέρη έπλεε πρός τήν Γαλ

λίαν καί κατετάσσετο έν τή περιωνύμφ Σχολή τής Σορβώνης. "Οστις 
άνέγνωσεν δσα ή ιδία έδημοσίευσε περί τών αιτίων, τά όποια τή έν- 
έπνευσαν τήν άπόφασιν ταύτην, καί τών περιστάσεων, ΰφ’ ας προέβη 
εις έκτέλεσιν αύτής, όστις έγνώρισε τά εμπόδια, πρός ά έπάλαισε, πριν 
άναχωρήση, καί τούς αγώνας, πρός οϋς είχε ν' άποβυθή άποτολμώσα 
τήν εις Σορβώνην είσοδον, δέν δύναται ή νά συγκινηθή βαθύτατα πρδ 
τής νεαράς ταύτης κόρης, ήτις, τανύουσα τάς πτέρυγας μακράν τής μη
τρικής καλιάς, άποχαιρετίζουσα μετά δακρύων καί θλιβερών προαισθη
μάτων φιλόστοργον καί πολιόν πατέρα, διανύοντα τά έσχατα τοϋ βίου, 
καί μόνη, έν μέσαις νύκταις, μεταξύ ούρανοϋ καί θαλάσσης, έμελπε 
περίλυπος πρός τάς άφανιζομένας έλληνικάς άκτάς «γενεθλία μου γη, 
καλήν νύκτα», παραιτοϋσα δέ τά συνήθη νεανικά όνειρα καί συνέχουσα 
τούς Ιμέρους καί τούς πόθους τής ηλικίας της, άφιέρου έαυτήν έν ίερρί 
αύταπαρνήσει εις τά γράμματα, καί άπεφάσιζε νά διέλθη ολόκληρα 
έτη δεσμώτις τής Σχολής της καί κύπτουσα νυχθήμερον έπί βιβλίων, 
όχι έξ έγωίστικής τίνος πρός ατομικήν φήμην καί άνάδειξιν ορμής, 
αλλ’ έκ διαπύρου έρωτος πρός τάς Μούσας,καί μέ τήν πρόθεσιν, προση- 
κόντως καταρτιζομένη, νά τάξη έαυτήν εις τήν ύπηρεσίαν τοϋ αληθούς, 
τοΰ αγαθού, τοϋ καλού, καί νά συναγείρη ύπό τήν σημαίαν αύτών τάς 
ομοφύλους της, ένθουσιάζουσα αύτάς πρός πλήρωσιν τής οικογενειακής, 
κοινωνικής, έθνικής καί τής καθόλου ανθρώπινης άποστολής των.

Όποία έκτοτε ή δεσποινίς Καλλισπέρη άνεδείχθη κατά τάς εξαετείς 
έν τή Σορβώνη σπουδάς της, ποια προσκόμματα ύπερέβαλε, διά ποίων μό
χθων καί αγρυπνιών διήλθε, ποιας δάφνας έδρεψε καί ποίους κατήγαγε 
θριάμβους, περιττόν νά γνωρίσω εις τούς άναγνώστας τής «Ποικίλης 
Στοάς», αφού τόσος λόγος έγένετο περί αύτών. ’Αρκεί νά είπω ότι είνε 

ή πρώτη ζένη, ήτις έτυχε διπλώματος τής είρημένης Σχολής, καί κατέ- 
κτησεν αυτό μετά θριάμβου, οτι ή έπιτυχία της έν αυτή τή Γαλλίμ 
έθεωρήθη έξαιρετικδν κατόρθωμα καί άπησχόλησε τάς έγκριτωτέρας τών 
Παρισινών εφημερίδων, ότι εις αυτήν κατά μοναόικην εζαίρεσιν, ήτις 
αποτελεί έξοχον έκτίμησιν καί περιφανή άπόοειξιν τής φιλολογικής 
αξίας της, και παρά τά νενομισμένα, έπετράπη άκολούθως, πρός τε- 
λειοτέραν έξάσκησιν είς τόν τρόπον τοϋ διοικεΐν καί τήν καθόλου ίιεύ- 
θυνσιν τής διδασκαλίας, νά είσέλθη είς τάς δύο άνωτάτας τής Γαλλίας 
Σχολάς, τήν έν Sevres, ήν διευθύνει ή χήρα τοϋ Jules Favre, καί 
τήν έν Fontenax aux roses, ήν διευθύνει ό ιατροφιλόσοφος Pecaut, 
τής διακριτικής δέ ταύτης χάριτος καί τιμής έτυχεν όχι κατά τρόπον 
ρωμαίϊκον, αλλά τοϋτο μέν τή θερμή ύποστηρίζει τών έν τή Σορβώνη 
καθηγητών της, τοϋτο δέ τή εύνοίφ τοϋ έπί τής Παιδείας Υπουργού — 
τοϋ έν Γαλλία, έννοεΐται, σημειωθήτω τοϋτο καλώς, όχι τοϋ έν Έλ- 
λάδι—, τιμώντος ιδιαίτατα έκείνην, ήτις πρώτη ήδυνήθη νά τύχη ευ
δόκιμου διπλώματος τής Σορβώνης, μι,άς καί μόνης ούσης όχι μόνον 
έν Γαλλίρι, αλλά καί απανταχού.

Ήδη ή δεσποινίς Καλλισπέρη είνε έν μέσφ ημών, έχουσα μέν έν 
χερσί τό γέρας, πρός κατάκτησιν τοϋ οποίου εις τήν Γαλλικήν έπλευσε 
γήν, άλλά νϋν είπέρ ποτέ πεπληρωμένη πυρός θείου καί όργώσα πρός 
δράσιν έν τή πατρίφ γή, ήν ώνειροπόλει πάντοτε μεταξύ τών τοί
χων τής Σορβώνης. 'Έχει άρτίαν τήν πνευματικήν καί φιλολογι
κήν της μόρφωσιν. Ή ελληνική καί ή λατινική φιλολογία, ώς καί 
ή γαλλική και ή αγγλική δέν έχουσι μυστήρια δΓ αυτήν. Τελεία 
κάτοχος τής γλωσσης, είνε αγνή καί άφωσιωμένη ιέρεια τοϋ πνεύματος 
καί τής ιδέας. Ερμηνεύει τόν Πλάτωνα καί τόν Σοφοκλή ώς δέν θά τούς 
ήρμήνευε κανείς ίσως τών ήμετέρων φιλολόγων. Γράφει τήν Λατινικήν 
ώς ίσως δύο ή τρεις τών παρ’ήμϊν. 'Ιστορικοί, ρήτορες, φιλόσοφοι, ποιη ■ 
ταί, παιδαγωγοί, τεχνοκρϊται, οί υπέροχοι, οί μεγάλοι, οί σκηπτούχοι 
όλων τών φιλολογιών, έχουσιν άποκαλύψη είς αύτήν τούς θησαυρούς των 
καί είνε οί στενώτεοοι τών εμπίστων αύτής καί οικείων. Δέν διαγινώ- 
σκει μόνον τήν λεκτικήν ακρίβειαν· διαγινώσκει καί τό πνεύμα καί αι
σθάνεται τό κάλλος, τό ύψος, τό βάθος, τήν έκτασιν καί τήν δύναμιν 
τής ιδέας- καί έτι πλέον, έξασκεϊ κυριαρχίαν τινά έπί τών συγγραφέων 
δέν είνε μόνον έξοχος έρμηνεύτρια’ είνε καί πεφωτισμένη αύτών κρι
τική. Καί ακόμη έπί πλέον, ή πρώτη ξένη πτυχιοϋχος τής Σορβώνης, 
δέν είνε μόνον νοϋς άλλά καί καρδία· δέν είνε μόνον θεωρία άλλά καί 
δράσις· καί όχι μόνον φιλόλογος άλλά καί χαρακτήρ.

Άν έξαετίαν δλην ή δεσποινίς Καλλισπέρη ήγωνίσθη ύπερανθρώπως 
έν τή Σορβώνη, είς τοϋτο τήν ένεψύχωσε μέν καί ό πρός τό είδέναι 
καθόλου καί τόν πλήρη φιλολογικόν καταρτισμόν έρως της· άλλ’ ό έρως 
ούτος δέν ήτο παρ’ αυτή τό πάν. Έν τή ήρωί'κή αύτής καρτερί^ι έν 
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ίδίμ τήν έκράτυνεν ύπέρτερον, γενικώτερον ιδεώδες- ή ιερά συμπάθεια 
πρός τάς ομοφύλους της καί ό διάπυρος πατριωτισμός της, ώς καί ή 
βαθεΐα καί ακράδαντος πεποίθησις δτι προς τήν άνύψωσιν τής γυναικός 
έν Έλλάδι καί τής άναδείξεως αύτής, εις παράγοντα γενναΐον τής εθνι
κής ανατροφής καί δόξης εινε ανάγκη αληθούς καί συστηματικής έκπαι- 
δεύσεως, ύπηρετούσης εις άρχάς ίεράς καί μεγάλας, καί έξυπηρετου- 
μένης ύπό διδασκάλων τού αύτού φύλου, θεωρουσών τό διδάσκειν όχι ώς 
επάγγελμα, άλλ’ ώς αξίωμα, όχι ώς ανάγκην έπιβαλλομένην ύπό τού 
βιοπορισμού καί τής αύθεντικής έποπτείας τής εξουσίας, άλλ’ ώς ίεράν 
καί ΰψίστην εθνικήν διακονίαν, εις ήν αρμόζει ενθουσιώδης άφοσίωσις εξ 
δλης ψυχής καί καρδίας, καί τής οποίας τήν εύσυνείδητον διεξαγωγήν 
έπιβάλλουσιν αί ύψιστοι ήθικαί εύθύναι άπέναντι τού Θεού καί τής πα- 
τρίδος, καί ή τρυφερωτέρα στοργή πρός τάς άθώας υπάρξεις, ών τελείως 
ή διάπλασις καί τό μέλλον έκ τής διδασκαλίας έξαρτώνται.

ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ
ΣΥΖΥΓΙΚΗ ΠΙΣΤΙΣ — ΜΗΤΡΙΚΗ ΣΤΟΡΓΗ

« ΥΝΗ ήτις υπανδρεύεται δευτέραν φοράν φονεύει τον πρώτον της 
άνδρα», είπεν ό Shakespear.Ή έννοια τών λέξεων τούτων τού 

ποιητού εινε διαυγής, αλλά σκληρά ώς άπόφασις καταδικαστική πλήν δί
καια κατ’ εκείνων,αιτινες ήθέτησαν έν τών εύγενεστέρων αισθημάτων τής 
γυναικείας καρδίας, τήν πίστιν εις τήν μνήμην τού άποθανόντος συζύ
γου. Ή ζωηρά φαντασία τού άγγλου ποιητού δέν ύπαινίττεται απλώς 
τήν λήθην πρός τον κείμενον εντός τού περιβόλου τής νεκροπόλεως, 
άλλά βλέπει αύτόν έξω τού τάφου καί άλγούντα ώς ύπό τραύματος έγ- 
χειριδίου, δπερ ή σύζυγός του, θεωρήσασα έαυτήν, έν παραφορμ δυσγενούς 
πάθους, έλευθέραν διά τής μηκυνομένης άπουσίας τού άποστάντος, τφ 
έμπηγνύει, διαρρηγνύουσα τον αρρηκτον δεσμόν τού γάμου. Πόσον ή πί- 
στις προς τον άποθανόντα, ή παρέκτασις τής συζυγικής άγάπης, άφ’ ής 
μόνης άπορρέει τό ΰψιστον αίσθημα τής μητρικής στοργής, τό άλλως

Σ. Δ. Π. Σ. Τήν δλην σταραόκενήν τοΰ Τόμου τοΰ 1895 τής «Ποικί
λης Στοάς», ήν κάλλχον Λμών θά έκτχμήόωόι βεβαίως οί απανταχού 
άναγνώΟται τοΰ Εθνικού 'Ημερολογίου, κατ’εύτνχεΟτάτην 
όϋμπτωότν, Ουμπληροϊ ή δημοόίευΟχς τοΰ λαμπροΰ άρθρου τής δεΟποτ- 
νίδος Σεβαστής καλλιϋπέρη. τό πρώτον εφέτος τιμώοης διά τής δια
πρεπούς Ονμμετοχής αυτής τό ήμέτερον έργον. Λογιζόμεθα δ’ ευτυχείς, 
δχότχ, καίτοχ λίαν άργά λαβόντες τό εργον τής κ ΚαλλτΟπέρη, ήδυνή- 
θημεν νά περχλάβωμεν τοΰτο είς αληθή ΟτολχΟμόν τού παρόντος έτους, 
καί. νά γνωρίόωμεν άρμοδχώτερον είς τό Ελληνικόν Δημόϋιον τήν έγκρι
τον ήμών άυνεργάτιδα, διά τής δημοόιεύόεως τής είκόνος της. 

κτηνώδες ένστικτον άποβαΐνον, εινε αίσθημα ποθητόν ώς συμβαλλόμενον 
εις τήν εύημερίαν τής κοινωνίας, άποδεικνύει αύτό τούτο οτι οί με- 
γαλήτεροι ποιηταί ένετρύφησαν έν τή άνελίξει αύτού. ’Εάν ό Shakes- 
pear δι’ άποφθέγματος έστιγμάτισε τήν απιστίαν ταύτην, άλλοι ποιη- 
ταί, ό “Ομηρος, ό Ούεργίλιος, ό Εύριπίδης, καί ό Ρακίνας, πνεύματα 
γλυκέα, άπεικόνισαν τήν καλλονήν τής άντιθέτου άρετής· καί οί μέν 
επικοί ώράϊσαν τά έργα των δόντες διά τής είκόνος τής ’Ανδρομάχης 
ψυχαγωγίαν είς τόν άναγνώστην άπό τής άγωνίας τών μαχών τών 
’Αχαιών καί τών οδυνηρών περιπλανήσεων τών Τρώων πρός άναζήτησιν 
νέας πατρίδος, οί δέ τραγικοί ήσπάσθησαν τήν δυστυχίαν εκείνης ώς 
τήν ύπόθεσιν τών συμπαθεστάτων άριστουργημάτων αύτών. Ή χήρα 
τού Έκτορος ύπό πάντων προτείνεται ώς τό πρότυπον τής γυναικείας 
ταύτης άρετής, τό δέ όνομά της θεωρείται ώς τό σύμβολον τής συζυγι
κής πίστεως καί τής μητρικής στοργής. Ταύτης τήν εικόνα έν ταϊς ποι- 
κίλαις στάσεσιν αύτής θά έπισκεφθώαεν άλληλοδιαδόχως ώς έν διαφόροις 
μουσείοις, παρά τοϊς διαφόροις συγγραφεύσι, παρ' οϊς εύρίσκεται έζωγρα- 
φημένη.

Καί πρώτον θά ίδωμεν αύτήν παρ’ Όμήρφ, οστις έδημιούργησε τό 
άριστον αύτό γυναικεΐον πλάσμα, δπερ παρ’ αύτού παρέλαβον οί λοιποί 
ποιηταί. Σοβαρότης, άξιοπρέπεια καί άγνότης μεμιγμέναι μετά γλυκύ- 
τητος χαρακτηρίζουσι παρ’ αύτφ τήν Άνδρομάχην προχωρήσασαν πρός 
Σκαιάς Πύλας τού τείχους, ΐνα έμποδίση τόν Έκτορα έξερχόμενον πρός 
τήν μάχην. «Θαυμάσιε, τφ λέγει, ή άνδρεία σου θά σέ καταστρέψη- ούδέ 
εύσπλαγχνίζεσαι τόν υίόν σου βρέφος ούδέ εμέ τήν δυστυχή, ήτις μετ' ού 
πολύ θά μείνω χήρα- διότι ταχέως οί "Ελληνες θά σέ φονεύσωσιν έφαρ- 
μώντες πάντες κατά σού· δι’εμέ θά ήτο καλλίτερον άμα χάσω σέ νά κα
τέλθω ύπό τήν γήν άφού σύ άποθάνης, δέν υπάρχει πλέον δι’ έμέ πα
ρηγοριά, άλλά μόνον θλίψεις- ό πατήρ μου δέν ύπάρχει πλέον ούτε ή 
μήτηρ μου, καί οί επτά άδελφοί μου αύθημερόν κατήλθον είς τόν “Αδην 
φονευθέντες ύπό τού βέλους τού Άχιλλέως. Σύ λοιπόν, "Εκτορ, είσαι 
πατήρ μου καί σεβαστή μήτηρ μου, σύ άάελφός μου καί θαλερός σύζυ
γός μου, άλλ’ εύσπλαγχνίσου με- μείνε επί τού προμαχώνος, μή κατα- 
στήσης τόν υίόν σου ορφανόν καί τήν γυναίκα σου χήραν.» Ό Έκτωρ 
δέν άψηφεϊ τήν συμβουλήν τής συνετής συζύγου αύτού, άλλά τήν παρα- 
καλεϊ νά μή προσπαθήση νά τόν άναιχαιτίση, ώστε νά έπισύρη κατ’ 
αύτού τάς κοίσεις τών Τρώων καί τών βαθυζώνων Τρωάδων- μετά καρ
τερίας συγκινητικής προβλέπων τήν άπώλειαν τού ιερού ’Ιλίου, τού 
Πριάμου καί τού λαού αύτού προσθέτει: «δέν άλγώ τόσον ούτε διά τούς 
Τρώας ούτε διά τήν 'Εκάβην ούτε διά τόν Πρίαμον ούτε διά τούς άδελ- 
φούς μου, αν καί εινε πολλοί καί γενναίοι, οιτινες θά φονευθώσιν ύπ» 
τών εχθρών, δσον άλγώ διά σέ, ήν θά όδηγήση τις τών χαλκοχιτώνων 
’Αχαιών κλαίουσαν, άφαιρών σοι τήν ελευθερίαν. Καί είς τό ’’Αργος ευ- 
ρισκομένη θά ύφαίνης άλλης γυναικός τόν ιστόν καί ήναγκασμένη θά 
φέρης ύδωρ έκ τών δημοσίων πηγών. Τότε άν σέ ίδη τις δακρυρροούσαν 
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θά είπη· «αυτή είνε ή σύζυγος τοϋ "Εκτορος, οστις ήρίστευεν εις τάς μά- 
»χας μεταξύ τών ίπποδαμαστών Τρώων, δτε έμάχοντο περί τό Ιλιον»' 
σέ δέ θά καταλάβη θλϊψις διά τήν στέρησιν τοιούτου άνδρός, οστις νά 
άπομακρύνη από σοϋ τήν δουλείαν' άλλ’ εγώ είθε νά έχω άποθάνη καί 
νά μέ καλύπτη ή γή προτού άκούσω τήν φωνήν σου καί τά κλαύματά 
σου». Ό Έκτωρ έγίνωσκε τάς ταπεινώσεις, δς ΰφίσταντο αί αιχμάλω
τοι γυναίκες· πλήρης δμως λεπτότητος καί εύλαβείας πρός τό ήθος της 
’Ανδρομάχης, προφέρων τάς περιπαθείς ταύτας λέξεις, άποφεύγει νά 
ύπαινιχθή μέλλοντα γάμον αύτής μετά τοΰ βασιλέως είς δν ήθελε δοθή 
ώς γέρας, τό μέν φοβούμενος μή προσβάλη τήν αιδώ τής ’Ανδρομάχης, 
τό δέ άποφεύγων καί νά συλλάβη τήν ιδέαν τής θλιβεράς προσδοκίας, 
τοΰ οτι ή σύζυγος αύτοϋ θά γίνη κατ’ άνάγκην σύζυγος άλλου.

Κατόπιν ό "Εκτωρ θωπεύσας τό τέκνον των παραδίδει αυτό εις τήν 
μητέρα καί βλέπων αυτήν μειδιώσαν άμα καί δακρύουσαν συγκεκινημέ- 
νος τή λέγει νά μή καταμέμφηται αύτοϋ μηδέ νά παραπονήται προ τοϋ 
χρόνου, άλλά νά έπιστρέψη είς τόν οίκον αύτής, νά διανείμη τήν ήμερη- 
σίαν εργασίαν είς τάς θεραπαίνας αύτής, επιτηρούσα τήν έκτέλεσιν της. 
Έν τοις έργοις τούτοις ή πειθήνιος ’Ανδρομάχη εύρεν ύπό τήν οικιακήν 
στέγην τήν μόνην δραστικήν παρηγοριάν, δι’ ής κατεπράϋνε τήν ψυχι
κήν αύτής άνησυχίαν.

Τής ’Ανδρομάχης οί φόβοι καί αί προαισθήσεις έπαληθεύουσι βράδιον 
καί ή έρασμία αύτη γυνή διά δευτέραν φοράν παρίσταται ήμϊν θρηνούσα 
τόν άνδρα της. 'Έν χαρακτηριστικόν, δι’ ού νομίζομεν δτι ό "Ομηρος 
ήθέλησε νά χαρακτηρίση τήν σεμνοπρέπειαν, τήν ευγένειαν, ώς καί τήν 
ύψηλοφροσύνην, δι’ ών ή ’Ανδρομάχη άντελαμβάνετο τοϋ συζυγικού βίου, 
είνε τό κίνημα δι’ ού έξεδήλωσε τήν θλΰψεν αύτής. Ένφ ή μήτηρ, ή 
άδελφή τού "Εκτορος και αί λοιπαί Τρωάδες ώδύροντο, ή ’Ανδρομάχη 
λαβοϋσα, λέγει ό ποιητής,τήν κεφαλήν τοϋ συζύγου αύτής εντός τών χει- 
ρών της τφ έλεγε : «σύζυγέ μου, έχάθης νέος καί μέ άφήκας χήραν είς 
τά άνάκτορά σου' ό δέ υιός ημών, δν έγεννήσαμεν σύ καί εγώ, οί δυσ
τυχείς, είνε βρέφος είσέτι, ούδέ ελπίζω νά φθάση είς τήν εφηβικήν 
ήλικίαν' διότι ή πόλις αύτη θέλει άλωθή, αφού έχάθης σύ, οστις προή- 
σπιζες αυτήν καί έσφζες τάς σεβαστάς συζύγους καί τά νεαρά τέκνα. 
Πάσαι βεβαίως αύται θέλουσι μετενεχθή αιχμάλωτοι έπί τών κοίλων 
πλοίων καί έγώ μετ’ αυτών' σύ δέ, τέκνον μου, ή θά μέ ακολουθήσης, 
καταδεδικασμένον νά έργάζησαι ταπεινά έργα ύπό άμείλικτον κύριον, ή 
τις έκ τών ’Αχαιών θά σέ ρίψη άπό τίνος πύργου, θλιβόμενος διά τόν 
θάνατον άδελφοϋ αύτοϋ ή πατρός ή υιού, τόν όποιον έφόνευσεν ο Εκτωρ, 
ύφ’ δν πολλοί έπεσον μαχόμενοί' διότι ό πατήρ σου ήτο φοβερός έν τή 
μάχη. Διά τοϋτο ό λαός οδύρεται σήμερον, θρήνον δέ καί πένθος αφτ,κας 
άνέκφοαστον είς τούς γονείς σου, Έκτορ, ιδίως δέ είςέμέ· διότι άποθνή· 
σκων δέν έτεινας τάς χεϊράς σου πρός έμέ, ούδέ μοί είπες συνετόν τινα 
λόγον, τόν όποιον νά ένθυμώμαι ημέραν καί νύκτα έν μέσφ τών οα- 
κρύων μου».

"Αν ό άληθής συζυγικός βίος συνίσταται κυρίως έν τή μεταξύ τών 
δύο συζύγων συνεννοήσει ύψηλών φρονημάτων καί τή ταύτότητι γεν
ναίων αισθημάτων, πού ή ’Ανδρομάχη θά έζήτει τήν συνέχειαν αύτών 
κατά τήν ύπό τοΰ θανάτου βιαίαν διάρρηξιν αύτών ή άτενίζουσα έπί τοϋ 
προσώπου τοϋ Έκτορος, έν τοϊς οφθαλμούς τοϋ όποιου άνέγνωσεν δ,τι 
ώραΐον καί εύγενές, καί έπί τών χειλέων άφ’ ών ήκουσεν δ,τι λεπτόν 
καί γενναΐον. Ή στάσις αύτη τής ’Ανδρομάχης κατά τάς τελευταίας 
ώρας, δς διέρχεται μετά τοϋ συζύγου αύτής νεκρού, δηλούσι τήν αιώνιον 
πίστιν, ήν τφ άφιεροϊ.

Μετά τήν άλωσιν τής Τροίας καί τήν κλήρωσιν τών εύγενών Τοωά- 
δων ή συντετριμμένη χήρα τοϋ ποοασπιστοϋ τοϋ ’Ιλίου έλαχεν είς τόν 
Πύρρον, υιόν τοϋ φονέως τοϋ άνδρός της καί πορθητήν τής πατρίδος τοϋ 
"Εκτορος. ’Από τής άληθοϋς συζυγικής άγάπης, έννοουμένης πρεπόντως, 
άπορρέει τό αίσθημα τής μητρικής στοργής, είς δ εύρεν άνακούφισιν ή 
θλϊψις τής ’Ανδρομάχης. Τί δύναται νά άναπληρώση τήν συζυγικήν άγά- 
πην κάλλιον ή ή μητρική στοργή εν τή καρδίμ γυναικός σώφρονος καί 
σεμνής. Έν τφ Άστυάνακτι, είς δν μετήνεγκε πάσαν τήν στοργήν τής 
καρδίας αύτής άνεύρισκε τον σύζυγόν της. Άλλά, είς τό καταφύγιον 
τοϋτο έπήνεγκεν ή ειμαρμένη νέον τραύμα, δπερ άνέδειξε τήν περίνοιαν 
τής εξαίσιας αύτής γυναικός, ήτις έγένετο καί πρότυπον μητοός δεδο- 
κιμασμένης. Ό Εύριπίδης, ό μάλλον τολμηρός τών έλλήνων ποιητών, 
τραχύς έπιτιμητής τής γυναικός, καί αυτός έξήρε τήν ηθικήν καλλονήν 
τής Ανδρομάχης καί ώς γυναικός καί ώς συζύγου καί ώς μητρός έν δυ- 
σίν αύτοϋ δράμασιν, έν ταΐς «Τρωάσι» καί έν τή «Ανδρομάχη». Αί επί
σημοι Τρωάδες κληροϋνται μετά τήν άλωσιν, καί ή Ανδρομάχη δίδεται 
ώς γέρας είς τόν υιόν τοϋ νικητοϋ τοϋ συζύγου της. Ένφ χορός περι- 
στοιχών τήν Έκάβην θρηνεί τήν τελευταίαν νύκτα τοϋ ’Ιλίου, ή Ανδρο
μάχη άγεται έπί άρματος περιστοιχουμένη ύπό τών χαλκών οπλών 
τοϋ "Εκτορος καί άναγγέλλει είς τήν Έκάβην τόν θάνατον τής Πολυ
ξένης, ήν μακαρίζει διότι έπαυσε πλέον νά αίσθάνηται· άναπολοΰσα δέ 
τά παρελθόντα έτη τοϋ βίου της δίδει ή ιδία εικόνα τοϋ χαρακτήρος 
αύτής λέγουσα πρός τήν Έκάβην :

«Ή Πολυξένη άπέθανεν ώς νά μή είχεν ίδή ούδαμώς τό φώς τής ημέ
ρας, ούδ*  έλαβε γνώσιν τών δεινών· άλλ’ έγώ, ήτις είχον φθάση είς τήν 
ευδοξίαν, έξέπεσον τής προτέρας μου ευτυχίας. Πάσας τάς άρετάς, αιτι- 
νες άρμόζουσιν είς γυναίκα σώφρονα, έξήσκουν ύπό τήν στέγην τοϋ “Ε
κτορος. Καί πρώτον είτε είνε είτε μή ή γυνή άμεμπτος, επισύρει καθ’ έαυ- 
τής μορφάς μή οικουρούσα. Έγώ μή επιθυμούσα νά έξέρχωμαι έμενον 
έν τή οικία μου, ούδαμώς εισάγουσα ύπό τήν στέγην μου τάς συνομι
λίας έκείνας, αιτινες άρέσκουσιν είς τάς γυναίκας, έξήρκουν δέ είς έμαυ- 
τήν άκούουσα τάς εμπνεύσεις τής χρηστής μου καρδίας. Είς τόν σύζυ
γόν μου παρεΐχον στόμα σιωπηλόν καί βλέμμα γαλήνιον. Έγίνωσκον 
είς τί ήρμοζε νά νικήσω τόν σύζυγόν μου, είς τί δέ νά παραχωρήσω 
τήν νίκην είς αυτόν ή φήμη τών άρετών μου φθάσασα μέχρι τοϋ στρα
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τεύματος τών Αχαιών έγινεν αιτία τής απώλειας μου. Γενομένην 
αιχμάλωτον, ό υιός τού Άχιλλέως μέ ήθέλησεν ώς σύζυγόν του καί θά 
δουλεύσω έν τφ οίκφ τοΰ φονέως τοϋ συζύγου μου. Καί άν μέν απω
θήσω από τής μνήμης μου τοϋ “Εκτορος τήν προσφιλή κεφαλήν, ανοίξω 
δε τήν καρδίαν μου προς τόν νέον μου σύζυγον, θά φανώ κακή πρός εκεί
νον, δστις δεν υπάρχει πλέον. ’Άν τούναντίον αγαπώ τόν άποθανόντα, 
θά μισηθώ ύπό τών κυρίων μου. Μάτην λέγεται δτι μία εσπέρα αρκεί 
ΐνα νικήση τήν αντιπάθειαν τής γυναικός πρός τόν νέον σύζυγόν της. 
’Εγώ περιφρονώ τήν γυναίκα, ήτις άπολέσασα τόν σύζυγόν της συνά
πτει δεύτερον γάμον και προσκολλάται εις δεύτερον άνδρα. Ουδέ ή 
πώλος, άμα χωρισθή τής μετ’αύτής συντραφείσης, έλκει εύαρέστως τόν 
ζυγόν. Καί δμως εΐνε ζφον, ούτε μέ κρίσιν πεπροικισμένον καί κατώ
τερον τής ήμετέρας φύσεως. ’Εν σοί, αγαπητέ Έκτορ, εΐχον εύρει σύ
ζυγον τέλειον, μέγαν διά τήν φρόνησιν, τό γένος, τον πλούτον καί τήν 
άνό'ρείαν. Μέ παρέλαβες αγνήν παρθένον έκ τών χειρών τοϋ πατρός 
μου. Κα'ι σύ μέν δέν υπάρχεις πλέον, έγώ δέ θά πλεύσω πρός τήν Ελ
λάδα αιχμάλωτος καί καταδεδικασμένη είς τόν ζυγόν τής δουλείας. Τής 
Πολυξένης, ήν θρηνείς, ώ Εκάβη, τόν όλεθρόν, δέν νομίζεις μικρότερον 
κακόν τών δυστυχιών μου ;» Ή Εκάβη μέ τήν γεροντικήν αυτής πείραν 
καί ύπό πατριωτικού συμφέροντος ώθουμένη τήν συμβουλεύει νά λη- 
σμονήση τήν τύχην τοΰ Έκτορος, τόν όποιον τά δάκρυά της δέν δύναν- 
ται νά έπαναφέρωσι· νά τιμφ δέ τόν νέον αυτής κύριον και νά τόν προσ- 
ελκύση διάτών αρετών της, διότι «τοιουτοτρόπως,τηλέγει,θά χαρώσιν οί 
άγαπώντές σε καί θά δυνηθής, ώ ’Ανδρομάχη, νά άναθρέψης τόν υιόν τοϋ 
υιού μου, έξ ου άν γεννηθώσι τέκνα θά κατοικήσωσι πάλιν τήν Τροίαν 
άνεγείροντες τήν κατεδαφισθεΐσαν πόλιν».Αί πατριωτικαΐ μέν,αλλά θλιβε
ρά! αύται παραινέσεις τήςΈκάβης εΐνε πλήρεις γεροντικής εμπειρίας, ήτις 
δέν αγνοεί οτι ουδέποτε ό άνθρωπος έφθασεν είς τό τέρμα τής δυστυχίας, 
καί δτι δέν πρέπει νά προκαλή τής τύχης δευτέραν καταδρομήν. Τούτων 
ταχέως έλαβε σκληράν δοκιμασίαν ή ’Ανδρομάχη, ήτις βλέπουσα έαυτήν 
εν τοιαύτη δυστυχία έλησμόνησεν δτι εΐχεν εύτυχίαν τινά έν τη ύπάρξει 
τοϋ Αστυάνακτος καί δτι καί αυτός ήδύνατο νά τη άφαρπασθή. Ένφ ή 
Εκάβη έλεγε ταϋτα, έρχεται αίφνης ό Ταλθύβιος καί αναγγέλλει τήν 
αποφασιν τών Ελλήνων τού νά ρίψωσιν από τών τειχών τόν υιόν 
τής Ανδρομάχης, ήν άνάνδρως παροτρύνει νά μή άντιστή, διότι εΐνε 
ευκολον νά τήν νικήσωσιν ώς γυναίκα. Κατά τήν σπαραξικάρδιον ταύ 
την νέαν συμφοράν, ήτις επιπίπτει κατά τής άτυχούς γυναικός, φαί
νεται πάλιν ή αρετή καί ή σύνεσις τής αξίας συζύγου τοϋ 'Έκτο
ρος. Η ’Ανδρομάχη πρό τοϋ αδυνάτου τοϋ ν’ άντιστή αποχωρίζεται τόν 
Αστυάνακτα μετά σπαραγμού μητρός προτύπου φιλοστοργίας. Κρα

τούσα διά τελευταίαν φοράν τόν υιόν αύτής εις τάς χεΐράς της· «Ώ 
φίλον τεκνον, τφ λέγει, τοσοϋτον άγαπηθέν, μέλλεις νά θανατωθής ύπό 
χειρός εχθρικής, χωριζόμενον τής δυστυχούς μητρός σου. Ή γενναιότης 
τοϋ πατρός σου, ήτις έγένετο διά τόσους άλλους σωτηρία, είς σέ προξε-
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νεϊ τήν απώλειαν.Ή αρετή τοϋ πατρός σου δέν σε συνέδραμεν. Ω ολέ
θριε ύμέναιε, ώ συζυγική κλίνη, δι’ ών είσήλθον εις τοϋ Εκτορος τα 
ανάκτορα, ούχί ώς ήλπιζον, ΐνα γεννήσω υιόν γενησόμ-ενον θύμα τών 
Δαναών, αλλά βασιλέα τής πλούσιας ’Ασίας. Άλλ’ ώ τέκνον μου, δα- 
κρύεις ; αισθάνεσαι τά δεινά σου ; διατί μέ περιπτύσσεσαι οιά τών χει
ρών σου καί προσκολλάσαι είς τά ένδύματά μου ώς πτηνόν καταφεϋ- 
γον ύπο τήν πτέρυγα τής μητρός του ; Ό ‘Έκτωρ έξερχόμενος τής γής 
δέν θά έλθη ώπλισμένος μέ τό ένδοξον δόρυ του, ΐνα σέ προάσπιση. Οι 
αδελφοί του δέν ύπάρχουσι πλέον· ή δύναμις τών Φρυγών έσβέσθη· θέλεις 
έκπνεύσει ^ιπτάμενος ανηλεώς από τοϋ ύψους τών Ίλιακών πύργων. Ω 
τρυφερόν τέκνον, δπερ θλίβω επί τοϋ στήθους μου, τρυφερόν σώμα τοϋ 
οποίου αισθάνομαι τήν γλυκεΐαν πνοήν. Μάτην λοιπόν σέ έθήλασα, εκο- 
πίασα διά σέ καί ύπέστην τοσούτους αγώνας καί βάσανα. Ασπασου την 
μητέρα σου, ήν δέν θά άσπασθής άλλην φοράν κατακλίθητι έπ’ αυτής· 
άπλωσον πέριξ μου τούς βραχίονας σου- προσαρμοσον έπι τοϋ στόματός 
μου τό στόμα σου. Ώ 'Έλληνες, σκληροί ώς οί βάρβαροι, τί φονεύετε το 
τέκνον τοΰτο, ούδενός κακού αίτιον ; "Ω βλαστέ τοϋ Τυνδαρείου γένους, 
Ελένη,δέν κατάγεσαι, ώς καυχάσαι, έκ τοϋ Διός. Πολλοί πατερες σ εγεν- 
νησαν, ό Άλάστωρ, τοϋ ολέθρου τό πνεύμα, ό φθόνος, ό φόνος, ό θάνατος 
καί πάσα κακία ήν τρέφει ή γή». Πόσον ή θλΐψις τής ’Ανδρομάχης εΐνε 
βαθεΐα καί κατανυκτική' καί πόσον αί κατά τής Ελένης μομφαί αύτής 
εΐνε ούχί δργίλαι αλλά πλήρεις τής ύπερηφανείας αύτής καί περιφρονή- 
σεως πρός τήν άπαισίαν εκείνην γυναίκα I — Έν τούτοις ή δυστυχής 
μήτηρ ύπείκει είς τάς νουθεσίας τής αρχαίας φρονήσεως, ήτις ύποτάσ- 
σεται είς τήν ειμαρμένην, διότι αποδίδει σημασίαν μεγάλην, ώς παντες 
οί σύγχρονοι αύτής, είς τάς επικήδειους τιμάς, ών τήν στέρησιν εθεώρει 
πικροτέραν τής διά τήν απώλειαν θλιψεως. Η ελπίς τοϋ να επιτυχή 
ταφής πρεπούσης καί νά βρέξη τόν νεκρόν του μέ τά δάκρυά της τήν 
συγκινεΐ καί περιστέλλει τήν όργήν της είς τήν απελπισίαν της. Μετ 
ού πολύ επανέρχεται ό Ταλθύβιος πρός τήν Έκάβην φέρων έκ μέρους 
τής ’Ανδρομάχης, μή λαβούσης τόν καιρόν νά θάψη τό τέκνον της, τό 
πτώμα τοϋ ’Αστυάνακτος καί τήν ασπίδα τού 'Έκτορος, ΐνα χρησιμεύση 
είς τόν νεκρόν τοϋ υιού του αντί λάρνακος.

Ή ’Ανδρομάχη εΐχεν ήδη έκπλεύση πρός τήν Φθίαν, ένθα ό Ευριπί
δης εξελίσσει τήν ύπόθεσιν τοϋ δευτέρου αύτοϋ δράματος, φερωνύμου τής 
έξαισίας ταύτης γυναικός. Έν τφ δράματι τούτφ βλέπομεν τήν εκπε- 
πτωκυΐαν βασίλισσαν είς τά χλοερά πεδία τής Φαρσαλίας. Παρά τής 
’Ανδρομάχης μανθάνομεν δτι έγένετο μήτηρ νέου τέκνου, δπερ έπεκληθη 
Μολοσσός, καί δτι ό Νεοπτόλεμος συνεζεύχθη κατόπιν τήν θυγατέρα 
τής Ελένης Έρμιόνην, ήτις στείρα ούσα αίτιάται τήν Άνδρομάχην ως 
καθιστώσαν αύτήν άπαιδα διά κρύφιων φαρμάκων, διά τούτο οε καί επι
διώκει αύτη τόν θάνατον τής ’Ανδρομάχης καί τού υίού αύτής Μολοσ- 
σοϋ,έπωφελουμένη τήν απουσίαν τοϋ Νεοπτολέμου.δστις είχε μεταβή εις 
Δελφούς, δπως έξιλεώση τόν ’Απόλλωνα, παρ’ ού άφρονως είχε ζητήση 
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λόγον διά τόν φόνον τοΰ Άχιλλέως. Ταΰτα ήνάγκασαν τήν Άνδρομά
χην τόν μεν υίόν αυτής νά πέμψη κρύφα μακράν τοΰ βασιλικού οίκου, 
αυτή δέ νά καταφύγη ώς ίκέτις είς τόν ναόν τής Θέτιδος, δτε πρώην 
τις δούλη αύτής, νϋν δέ σύνδουλος, τή αναγγέλλει δτι ό Μενέλαος, δστις 
εΐχεν έλθη έκ Σπάρτης βοηθός τής εριδος τής θυγατρός του, έμελλε νά 
φονεύση τόν Μολοσσόν, έξ εύσπλαγχνίας δέ πρός τήν ποτέ κυρίαν αύ
τής, άπήλθεν ϊνα είδοποιήση περί τών συμβαινόντων τόν Πηλέα, δστις 
έβράδυνε νά έλθη, καίτοι ή ’Ανδρομάχη τφ εΐχεν έπανειλημμένως στεί- 
λη αγγέλματα τών δεινών της. Ή Έρμιόνη έν τούτοις έπιτιθεμένη 
κατά τής ’Ανδρομάχης, ώς γυνή αμόρφωτος, δίδει παρευθύς τό μέτρον 
τής μωρίας, τής αλαζονείας καί τής άναιδείας, αϊτινες άρμόζουσιν εις 
τήν θυγατέρα τοΰ έπιπολαίου Μενελάου καί τής 'Ελένης. Καίτοι ή 
Άνορομάχη τή απαντά δτι δούλη ούσα δέν δύναται νά είπη τά πρέ
ποντα, καθόσον οί έπϊ μεγαλείοις πεφυσιωμένοι δυσχερώς ανέχονται 
τούς έλέγχους τών κατωτέρων, ούχ ήττον δέν φείδεται τής αντιπάλου 
της ούδέ κωλύεται τοΰ νά άναμίξη εις τά ύπέρ έαυτής έπιχειρήματα 
καί τάς πικράς μομφάς, συμβουλάς σκληράς διά τήν Έρμιόνην ένεκα 
τής αμέσου αύτών έφαρμογής, δραστικάς δμως διά πάσαν γυναίκα, άμα 
δέ εικονιστικός τοΰ χαρακτήρος τής ’Ανδρομάχης.

«Είσαι, τή λέγει, ώ Έρμιόνη,μισητή είς τόν Νεοπτόλεμον, ούχί ένεκα 
φαρμάκαν μου, άλλά διότι ή συναναστροφή σου εινε δυσάρεστος' μαγεία 
δέν εινε ή ώραιότης άλλ’αί άρεταί· αύται τέρπουσι τούς συζύγους»’ καί 
περατοι ή ’Ανδρομάχη τό έπιτιμητικόν δίδαγμά της πρός τήν Έρμιόνην 
διά τής εξής νουθεσίας: «νά μή ζητή νά ύπερβή τήν μητέρα της κατά τήν 
διαφθοράν, διότι τά φρόνιμα τέκνα άποφεύγουσι τά ήθη τών κακών μητέ
ρων».Τραχυτέρα τότε μεταξύ τών δύο γυναικών έγείρεται έρις,τήν όποιαν 
χαρακτηρίζουσιν άφ’ ένός ή θρασύτης καί ή θηριωδία τήςΈρμιόνης,άφ’ ετέ
ρου ο’αί άρμόζουσαι πρός τοιαύτην γυναίκα απαντήσεις τής ’Ανδρομάχης, 
ήτις λήγει διά τοΰ αποφθέγματος δτι «εινε πικρόν κατά μέν τών δηλητη
ριωδών ερπετών οί θεοί νά έχωσι δώση χάρον τών θνητών φάρμακα, κατά 
δέ τής κακής γυναικός, ήτις εινε χείρων καί τής έχίδνης καί τοΰ πυρός, 
νά μή εύρη μηδείς τι ακόμη». Καί έν ταϊς δλίγαις ταύταις λέξεσιν, άς 
άποσπώμεν έκ τών λόγων τής ’Ανδρομάχης, διαφαίνεται τό γενναΐον τής 
ύπερηφάνου ψυχν,ς, ήν ούδέ ή δουλεία δαμάζει. Έν τή μομφή, ήν απο
τείνει είς τήν Έρμιόνην, δίδει τό μυστικόν τής οικιακής εύτυχίας, δπερ 
εινε τής γυναικός αί άρεταί, αί καί τόν σύζυγον ού μόνον συγκρατοΰσαι 
άλλά καί βελτιοΰσαι, τά δέ τέκνα παραδειγματίζουσαι. Ή κακία καί 
παρ’ άνδρί άπαντώσα εινε άπαίσιον’ τής γυναικός δμως ούσης τύπου τής 
άγαθότητος καί πάσης πραείας τής ψυχής ίδιότητος,ούτε θλιβερώτερον ούτε 
άπεχθεστερον υπάρχει τι ή ή συνάντησις έν τφ βίφ κακής γυναικός πα- 
ρεχούσης άντίθεσιν πρός τάς προσδοκωμένας παρά τή γυναικί άρετάς.

Μετ’ ολίγον φθάνει ό Μενέλαος καί παρακαλεΐ τήν Άνδρομάχην νά 
έξέλθη τοΰ άσύλου της, αν θέλη νά μή ίδη φονευόμενον άντ’ αύτής τόν 
Μολοσσόν, δν εΐχεν άνεύοη. Προ τοιαύτης πίκρας έκλογής ή μητρική 

καρδία θυσιάζει έαυτήν άγογγύστως καί ή ’Ανδρομάχη έξέρχεται τοΰ 
άσύλου της λέγουσα- «'Έν τέκνον, ό οφθαλμός τοΰ ύπολοίπου βίου μου, 
μοί ύπελείπετο. Τόν υίόν τούτον άπεφάσισαν νά τόν φονεύσωσιν- άλλά 
δέν θά άνεχθώ νά γίνη τούτο, ϊνα έγώ έπιζήσω έν τφ άθλίφ τούτφ βίφ. 
’Άν ούτος σωθή, ύπάρχει ελπίς τις δι’αύτόν, είς έμέ δμως δνειδος μό
νον έπέρχεται, αν μή άποθάνω ύπέρ αύτού. Εγκαταλείπω τόν βωμόν 
τούτον καί παραδίδομαι είς τάς χεΐράς σας. Ώ τέκνον μου, βαίνω, 
ή γεννήσασά σε, είς τόν "Αδην ϊνα μή σύ άποθάνης. “Αν άποφύγης 
τόν θάνατον, ένθυμοΰ τήν μητέρα σου. Ένθυμοΰ όποΐά τινα ύποστάσα 
άπέθανον. Τόν πατέρα σου άσπαζόμενος καί δάκρυα χύνων καί έναγ- 
καλιζόμενος λέγε τφ τί έπραξα διά σέ. Τά τέκνα εινε ή ψυχή παν
τός άνθρώπου’ οστις δέ πατήρ μή ών μέμφεται τήν στοργήν ταύ- 
την, έχει μέν όλιγωτέραν θλϊψιν, άπολαύει δμως εύδαίμονος δυστυ
χίας.» Αί τελευταΐαι αύται λέξεις καίτοι άπλούσταταε έμφαίνουσι 
τήν τρυφερωτάτην μητρικήν καρδίαν τής ’Ανδρομάχης, ήτις καί ένφ ύφί- 
σταταε τόν θάνατον ύπέρ τοΰ τέκνου αυτής προτιμγ αύτόν ή τήν εύ- 
δαίμονα δυστυχίαν καρδίας, ήν δένέμάλλαξε’ πατρική ή μητρική στοργή. 
’Αφού ή ’Ανδρομάχη σαγηνευθεΐσα ούτω κατέλιπε τόν βωμόν, ό Μενέ
λαος διατάσσεί νά τήν δεσμεύσωσι καί τή γνωστοποιεί δτι τήν ήπά- 
τησεν, ϊνα τήν όδηγήση είς τήν σφαγήν, ένφ περί τοΰ τέκνου αύτής 
έμελλε ν’ άποφασίση ή Έρμιόνη. Τότε φθάνει αίφνης ό Πηλεύς, δστις 
άρωγός τής ’Ανδρομάχης καί καθαπτόμενος τοΰ άνάνδρου Μενελάου δια- 
τάσσει νά λύσωσι τά δεσμά της. Έν τούτοις ό Όρέστης είς δν είχον 
ύποσχεθή τήν Έρμιόνην οί γονείς της, έλθών είς Φθίαν άνήγγειλεν δτι 
είχε διοργανώση έν Δελφοΐς τόν θάνατον τοΰ Νεοπτολέμου· ή Έρμιόνη 
άφ’ ετέρου εΐχεν ήδη ύποπέση είς τύψεις συνειδήσεως διά τήν πρός τήν 
Άνδρομάχην διαγωγήν της καί άδυνατοΰσα νά ζή έν Φθία έδραπέτευσε 
μετά τού Όρέστου. Ένφ ταΰτα έμάνθανεν ό Πηλεύς, άπροσδοκήτως 
έφάνη κομιζόμενος ό νεκρός τοΰ Νεοπτολέμου καί ό γέρων πατήρ τοΰ 
Άχιλλέως άπελπις άποτείνεται είς τήν άθάνατον σύζυγόν του μεμφό- 
μενος αύτήν δτι δέν έγένετο σώτειρα τών απογόνων αύτού. Αίφνης 
δμως ή γή σείεται καί διά τοΰ αίθέρος πορθμευομένη θεότης επιβαίνει 
τών χλοερών πεδίων τής Φθίας. Ή θεότης αύτη εινε ή Θέτις, ήτις 
άναμιμνησκομένη τής συζυγικής αύτής ένώσεως μετά τοΰ Πηλέως, τόν 
παροτρύνει νά μή δυσφορή λίαν, αλλά νά ένταφιάση τον νεκρόν παρά τόν 
ΙΙυθικόν βωμόν, ϊνα ό τάφος ούτος ύψώται πρός όνειδος τών Δελφών, 
άπαγγέλλων τόν βίαιον φόνον τής Όρεστείας χειρός, τήν δέ Άνδρομάχην 
πέμψη είς τήν Μολοσσίαν γήν, ένθα θά ύπανδρευθή τόν Έλενον καί ένθα 
έκ τοΰ τελευταίου άπογόνου τής γενεάς τοΰ Αιακού θέλει έξέλθη σειρά 
βχσιλέων, οϊτινες θά βασιλεύσωσιν ένδόξως έν Μολοσσίγ’ διότι οί θεοί 
φείδονται τών άπογόνων καί τοΰ Πηλέως καί τής Θέτιδος, φείδονται 
καί αύτής τής Τροίας, καίτοι έπεσε τή τής Παλλάδος προθυμίγ. Αύτόν 
δέ τόν Πηλέα θέλει καταστήση άθάνατον, άφθιτον ώς θεόν καί κατοι
κίση αύτόν έν τοϊς δόμοις τοΰ Νηρέως. Ό Πηλεύς τότε εύχαριστών
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τήν Θέτιδα περατοΐ το δράμα διά τής φιλοσοφικής καί πρακτικής άρια 
συμβουλής, ήν τφ εμπνέει ή σκληρά πεΐρα τών γεγονότων : — «πας συνε
τός οφείλει καί έξ εύγενοΰς οίκου νά λαμβάνη σύζυγον καί αγαθούς νά 
προσλαμβάνη διά τάς θυγατέρας αύτοϋ γαμβρούς. Νά μή θέληση δέ ώς 
σύζυγον είτε άνδρα κακόν είτε γυναίκα κακήν, καί πλουσιωτάτας άν 
φέρωσι περιουσίας. Ούτω μόνον θ’άποφύγη τις δυστυχίας παρά τών θεών».

Τοιουτοτρόπως βλέπομεν τήν Άνδρομάχην προστατευομένην ύπό τών 
θεών καί προαγγελλομένην ώς μέλλουσαν βασίλισσαν καί μητέρα ήττον 
δυστυχή.

Ή ’Ανδρομάχη τοϋ Εύριπίδου είνε πιστή είκών τής τύχης τών αιχ
μαλώτων γυναικών έν τή άρχαιότητι. Έκ βασιλίσσης γίνεται δούλη, τό 
δέ παρελθόν αύτής μεγαλεΐον δέν προστατεύει αύτήν κατά τών ταπει
νώσεων καί τών δουλικών εργασιών. Κατά τούς τεταραγμένους δμως 
χρόνους εκείνους, καθ’ούς καί οί υιοί βασιλέων εστηνον τόσον δολίως ένέ- 
δρας, άνατροπαί δέ έγίνοντο τόσον βίαιαι καί άπροσδοκήτως, ανταμεί
βεται οπωσοϋν κατ’ έπίφασιν ή αρετή τής ’Ανδρομάχης, άνερχομένης 
πάλιν είς τήν περιωπήν βασιλίσσης· άναλάμπει δέ έκ νέου έν τή 
άφοσιώσει αύτής είς τήν μνήμην τοϋ "Εκτορος καί δταν πάλιν εύημερή. 
Συμπαθεστάτην καί διά γλυκυτάτων χρωμάτων είκονίζει ήμϊν ό Ούεργί- 
λιος τήν Άνδρομάχην. Ό ρωμαίος ποιητής, οστις μετά τοσαύτης όξυ- 
δερκείας εισδύων είς τήν καρδίαν τής γυναικός συλλαμβάνει πάσας τάς 
αποχρώσεις και μετά τοσαύτης επιείκειας ζωγραφίζει τά ψυχικά πάθη 
ζητών διά τής μέτριας έκφράσεως αύτοϋ νά άφοπλίση τήν αύστηρό- 
τητα—ο ποιητής, όστις τοσοϋτον συμπαθώς συμμερίζεται τήν οδύνην 
τής μεταμελομένης Διδοϋς διά τήν απιστίαν αύτής είς τήν μνήμην 
τοϋ Σικχαίου, ώστε έπροξένει τά δάκρυα τοϋ Fenelon άνά πάσαν νέαν 
άνάγνωσιν τοϋ IV βιβλίου τής Αίνειάδος, ό αύτος ποιητής θαυμαστής 
τής αντιθέτου αρετής εξυμνεί τήν συζυγικήν πίστιν ούχί διά λόγων έγκω 
μιάζων τό εύγενές τοϋτο αίσθημα πάσης άληθοΰς καί άξιοσεβάστου χή
ρας, άλλά παρουσιάζων ήμϊν αύτήν τήν Άνδρομάχην λατρεύουσαν τήν 
μνήμην τοϋ 'Εκτορος καί άποδίδουσαν αύτφ περί τό κενοτάφιον αύτοϋ 
τάς τών νεκρών τιμάς. — Άφοϋ ό Αινείας άφήκε μετά τών Τρώων τήν 
Κρήτην καί μετέβαινεν είς ’Ιταλίαν,προσωρμίσθη είς τόν λιμένα τής Χαο- 
νίας. Άναβάντες οί Τρώες είς τήν πόλιν Βούθρωτον,έμαθον οτι ό "Ελενος, 
υιός τοϋ Πριάμου, βασιλεύει έν τή χώροι εκείνη πολλών πόλεων Ελ
ληνικών, οτι είχε νυμφευθή τήν χήραν τοϋ Πύρρου, ούτινος είχε λάβη τό 
σκήπτρον, τέλος δτι ή Ανδρομάχη είχε συζευχθή έκ νέου Τρώα. Αί φή- 
μαι αύται έξέπληξαν τόν Αινείαν καί διήγειραν έν τή καρδία του σφο- 
δράν επιθυμίαν νά ίδη τόν Έλενον καί συνδιαλεχθή μετ’αύτοϋ. 'Όθεν 
καταλιπών τά ήγκυροβολημένα πλοΐά του έπροχώρησε πρός τήν πόλιν. 
Κατά τήν ημέραν έκείνην, ώς διηγείται ό Αινείας, ή Ανδρομάχη πρό τών 
τειχών τής πόλεως, εντός τού ίεροϋ άλσους καί παρά τά ύδατα ψευδούς 
Σιμόεντος, έσπενδεν είς τήν κόνιν τοϋ "Εκτορος προσφέρουσα τά είθι- 
σμένα έναγίσματα έπί τοϋ τάφου, έφ’ ού είχεν ύψωση δύο βωμούς, ούς
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έβρεχε δι’ άενάων δακρύων. Ίδούσα αύτόν βαίνοντα πρός αύτήν καί τά 
τρωικά δπλα άπαστράπτοντα, καταπεπληγμένη ώς είς δψιν αιφνίδιου 
θαύματος ώχρίασε, τά μέλη αύτής παρέλυσαν καί κατέπεσε· μετά μα
κράν συνελθοΰσα τφ λέγει : «αληθώς σύ είσαι ; σύ έρχεσαι αληθής αγ
γελιοφόρος νέων, υίέ τής Αφροδίτης ; ζής ; ή, έάν τό γλυκύ φώς τής 
ζωής άπεσύρθη καί άπό σοϋ, είπέ μοι, πού είνε ό "Εκτωρ μου ;» Ταϋτα 
είποϋσα χύνει χείμαρρον δακρύων χ.αί πληροί τό άλσος όιά τών λυγμών 
αύτής. Συγκινηθεϊς πρό τοσαύτης θλίψεως μόλις τή άπήντησεν ό Αινείας 
τάς διακεκομμένας ταύτας λέξεις: «Ναί, ζώ καί σύρω τήν ζωήν μου δια 
πάντων τών άκροτάτων δυστυχημάτων.» Είς τάς έρωτήσεις τοϋ Αινείου 
αν τύχη τις εύνουστέρα καί μάλλον αξία καί τοϋ "Εκτορος και αυτής 
τήν έπεσκέφθη ή άν μετέχη είσέτι τής κλίνης τοϋ Πύρρου, ή Ανδρομάχη 
έκυψε τήν κεφαλήν και μέ φωνήν τεταπεινωμένην άπήντησε διά τών 
εξής λέξεων· «ΤΩ Πολυξένη, μεταξύ πασών ευτυχής παρθένε, κόρη τοϋ 
Πριάμου, βιασθεΐσα ν’ άποθάνης έπί τοϋ τάφου τοϋ έχθροϋ του καί ύπό 
τά τείχη τοϋ ’Ιλίου. Ούδαμώς ύπέστη έκείνη τάς έξυβρίσεις τής τύχης, 
αιχμάλωτος δέν έγένετο σύζυγος νικητοϋ καί κυρίου' άλλ’ έγώ μετά τήν 
πυρπόλησιν τής Τροίας συρομένη έφ’ δλων τών θαλασσών υπεστην τον 
αύθάδη έρωτα νέου άλαζόνος, τοϋ υιοΰ τοϋ Αχιλλεως καί ετεκνοποιησα 
δούλη. Μετ’ ολίγον τρέχει εκείνος είς Σπάρτην έπί τά ίχνη τής θυγα- 
τρός τής Ελένης έπιδιώκων λακεδαιμόνιον γάμον καί μέ έρριψε δούλην 
είς τάς χεϊρας τοϋ δούλου αύτοϋ Έλένου. Άλλ ό Ορέστης ως μαινόμε- 
νος ύπ’αίσθήματος διά τήν Έρμιόνην ήν τφ άφήρπασαν καί ταραττό- 
μενος ύπό τών Έριννύων προσβάλλει τόν άντίζηλον αύτοϋ καί τόν σφά
ζει πρό τών βωμών τών θεών τής Ηπείρου· διά τοϋ θανάτου αύτοϋ 
μέοος τοϋ βασιλείου αύτοϋ περιήλθεν είς τόν Ελενον, οστις εις την 
άκρόπολιν ήν φκοδόμησεν έπί τοϋ ύψους τούτου εδωκε τά ονόματα τής 
Περγάμου καί τοϋ ’Ιλίου. Άλλά σέ, ώ ήγεμών, ποιοι άνεμοι, ποϊαι τύ- 
χαι σέ ώθησαν ενταύθα, τίς θεός σέ προσήγγισεν είς τάς άκτάς ήμών, 
άγνώστους είς σέ ; καί ό άγαπητός σου Άσκάνιος ζή ; βλέπει τό φώς 
τής ημέρας ; Έγεννήθη όταν ή Τροία . . . τό παιδίον ενθυμείται ενίοτε 
τήν μητέρα του, ήτις δέν ύπάρχει πλέον ; αισθάνεται ήδη τήν καροίαν 
του όρμώσαν πρός τάς άρχαίας άρετάς καί τό άρρενωπόν θάρρος ύπό τό 
παράδειγμα του πατρός αύτοϋ Αινειου καί θείου του Εκτορος ;» Ού
τως ώμίλει ή Ανδρομάχη έν τφ μέσφ τών δακρύων καί τών άναστε- 
ναγμών, δτε έφθασεν ό Έλενος έξερχόμενος τών τειχών μετά πολυπλη
θούς συνοοίας. "Οπως ό Ούεργίλιος περιγράφει τήν συνάντησιν τοϋ Αι- 
νείου μετά τής Ανδρομάχης, νομίζει τις δτι τήν βλέπει κύπτουσαν τήν 
κεφαλήν της, κεκαλυμμένην ύπό μελανών πέπλων, δταν ό Αινείας τήν 
έρωτφ, άν είνε τοΰ Πύρρου σύζυγος, και δτι άκούει τήν φωνήν της τετα- 
ραγμένην καί ύπο τών λυγμών διακοπτομένην ένεκα αισχύνης καί θλί
ψεως διά τόν άκούσιον αύτής γάμον. Ή μόνη σκέψις δμως αύτής είνε 
ό "Εκτωρ, δν έπιθυμεϊ νά ίδη άναγεννώμενον καί έν τοΐς άνεψιοΐς 
αύτοϋ, είνε ή άξία ανατροφή τών βλαστών τοϋ βασιλίκοϋ οικου τοϋ



382 ΠΟΙΚΙΛΗ ΣΤΟΑ 383

Πριάμου. Πάσα σκέψις αύτής, παν αίσθημα φαίνεται μεστόν τής απεί
ρου προς τον Έκτορα στοργής, καί τής αδιάσειστου πρός αυτόν πίστεως, 
άτινα άποτελούσι τό εΐναί της.

Τά κύρια αισθήματα τής Ανδρομάχης, ή συζυγική πίστις καί ή 
μητρική στοργή, εΐνε μέν έκ τών βαθέως έγκεχαραγμένων έν τή 
καρδία τής καλής γυναικός,μεταβάλλουσιν δμως τρόπον έκφράσεως μεταρ
ρυθμιζόμενα πρός τόν έν γένει χαρακτήρα τής γυναικός, παρ’ ή απαν- 
τώσιν, είς βίαια ή γλυκέα, έμπαθή ή τρυφερά' άναπτύσσονται δε κατα 
τό μάλλον ή ήττον τοιαΰτα ή τοιαΰτα ύπό τοϋ υψηλού ή χαμηλού πε
δίου τών διαφόρων χρόνων καί τού πρψου ή τραχέος χαρακτήρος τών 
ήθών τής έποχής.

Άν καί κατά τόν αιώνα τού Ούεργιλίου ήσαν αι ωραιότεραι ημεραι τού 
^ωμάίκού πολιτισμού, είς ούδένα έπροξένει εκπληξιν ή διήγησις τής 
Ανδρομάχης άφηγουμένης τήν ταπείνωσιν αύτής. Η Άνορομάχη τού 
’Ρακίνα εΐνε δλως διάφορος τής Ανδρομάχης τού Ευριπίοου καί τού Ουερ- 
γιλίου. Ή αιτία τής διαφοράς ταύτης έγκειται κατά πολύ εν τή δια
φορά τών ήθών καί τής κοινωνίας. Εΐνε μέν αιχμάλωτος καί παρα τφ 
'Ρακίνα ή ’Ανδρομάχη, θά ίδωμεν δμως αύτήν τιμωμένην καί σεβαστήν. 
’Εν τή αύλή τού Πύρρου κυρίου αύτής δέν εινε σύνδουλος τών λοι
πών Τρωάδων, αλλά βασίλισσα έχουσα έμπιστον γυναίκα ακόλουθον 
της. Ό δέ χριστιανισμός καί ό ίπποτισμός εΐχον τόσον έξαγνίση τα 
ήθη καί ύψώση τήν γυναίκα, ώστε ούτε ό Πύρρος ήνείχετο νά έξευτε- 
λίση εαυτόν ποιούμενος χρήσιν τών δικαιωμάτων, άτινα τφ εχορήγει η 
δουλεία έν τή άρχαιότητι, ούτε ή ’Ανδρομάχη, ήτις θεωρεί το πρός αυ
τήν σέβας τού Πύρρου φυσικόν, ήδύνατο νά άνεχθή τήν ιδέαν τοϋ να μη 
μείνη πιστή είς τήν μνήμην τού "Εκτορος, διό καί άρνεΐται τήν χεϊρα 
τού Πύρρου. Καί ναι μέν αί λεπτότητες αύται μαρτυρούσι τήν καθαρό
τητα τής ψυχής αύτής, αλλά μαρτυρούσι συγχρόνως τήν υπεροχήν τών 
ήθών τού αίώνος τούτου, άτινα θά έξανίσταντο κατά τού τροπου τών 
παλαιών.

Ή Έρμιόνη είχε σταλή είς 'Ήπειρον ΐνα συζευχθή τόν Πύρρον,αλλ ού- 
τος έπιθυμών νά νυμφευθή τήν Άνδρομάχην, αναβάλλει νά τελεση τον γά
μον αυτού μετά τής Έρμιόνης. Τότε ό Όρέστης, δστις ήγάπα τήν 
Σπαρτιάτιδα ήγεμονίδα, στέλλεται ύπό τών Ελλήνων, όπως ζητήση την 
παράδοσιν τού υιού τού Έκτορος παρά τού Πύρρου,άπαιτήση δέ παρ αυ
τού νά νυμφευθή τήν μνηστήν του.—Ό Πύρρος πρός τούτον μεν απαντόί 
άρνητικώς, έπωφελεΐται δμως τούς φόβους τής ’Ανδρομάχης, όπως αυτή 
συγκατανεύση εις τον ύπ’αύτού ποθούμενον μετ’αυτής γάμον. Ενφ απερ- 
ριπτεν αύτη πάσας τάς υποσχέσεις του τού νά έγκαταστήση τόν Αστυα- 
νακτα βασιλέα τής Τροίας, κάμπτεται μόνον πρό τοϋ προφανούς κίνδυ
νου τής ζωής τού υιού της- πιστή δμως είς τόν Εκτορα, κάμπτεται 
έπί στιγμήν μόνον, έως ού διά τής ιεροτελεστίας έξασφαλίση εις τόν 
Άστυάνακτα τήν προστασίαν τού ιδανικού της συζύγου, αποφασισμένη 
αμέσως μετ’αΰτήν νά θέσ-β τέρμα είς τόν βίον της. Τήν τελευταίαν ομι

λίαν αύτής μετά τής έμπιστου αύτής έξετύλιξεν ή έπίσης λεπτή καρδία 
τού γάλλου ποιητού έν τή τραγφδία του. Ό Πύρρος τήν αναμένει είς 
τόν ναόν, άλλ’ έκείνη ώς παράφρων άποτεινομένη είς τόν υιόν της «υιέ 
μου, αποθνήσκεις, τφ λέγει, αν δέν σταματήσω τόν κίνδυνον, δν κρατεί ό 
σκληρός ύψωμένον ύπεράνω τής κεφαλής σου !» εΐτα δέ στρεφόμενη πρός 
τήν άκόλουθον αύτής Κηφίσσην, έντέλλεται αύτή νά μεταβή πρός τόν 
Πύρρον καί τόν βεβαιώση . . . «περί τής είς αύτόν πίστεως σου ;» τήν 
έρωτα ή Κηφίσση- είς τό άκουσμα τούτο ή ’Ανδρομάχη φρικιώσα φω
νάζει: «μοί άνήκει ή πίστις μου, ΐνα τήν ύποσχεθώ ; ώ κόνις συζύγου- 
ώ υιέ μου ! άντί πόσου αγοράζω τήν ζωήν σου ! "Ας ύπάγω λοιπόν.— 
Πού ; τί άπεφάσισας ; τήν έρωτά ή Κηφίσση, ήτις άναμένει τό τέλος 
τής έντολής.— Έπί τού τάφου του,λέγει ή ’Ανδρομάχη,ΐνα συμβουλευθώ 
τόν σύζυγόν μου.» Ή είς τόν τάφον τού "Εκτορος έπίσκεψις τής ’Ανδρο
μάχης ύπήρξεν οριστική. Ή Κηφίσση νομίζουσα τήν Άνδρομάχην έτοί- 
μην νά τελέση τόν γάμον της μετά τήν έκεΐθεν έπιστροφήν της, τή 
ομιλεΐ μετά πολλού ένθουσιασμού ύπέρ τού Πύρρου, δστις πλήρης χαράς 
θέτει πρό τών ποδών αύτής τό σκήπτρον καί τούς συμμάχους καί προ
μαχεί ό ίδιος τού υιού αύτής, ύπέρ ού ή πιστή Κηφίσση τοσαύτα προοιωνί
ζεται αγαθά.Ή Ανδρομάχη άπροσδοκήτως τή λέγει «ας ύπάγω νά ίδω 
τόν υιόν μου διά τελευταίαν φοράν.» Είς τήν εκπληξιν, ήν δεικνύει ή 
Κηφίσση, ή Ανδρομάχη τή αποκαλύπτει τόν σκοπόν της : «δύναταί τις 
ποτέ νά φαντασθή, δτι ή Ανδρομάχη, άπιστος, θά προδώση σύζυγον πι- 
στεύοντα δτι άναζή έν αύτή ; δτι άφυπνίζουσα τήν θλϊψιν τόσων νεκρών 
χάριν τής ιδίας αύτής ήρεμίας θά έτάραττε τήν έκείνων ; αύτή θά ήτο 
ή θερμή πίστις, ήν ύπεσχέθην είς τήν κόνιν του ; Επειδή δμως ό υιός 
μου έξωλοθρεύετο, τφ δίδω τόν Πύρρον, τόν βίαιον πλήν ειλικρινή, ώς 
προστάτην, βεβαία δτι ή κατ’αύτού τών Ελλήνων οργή θά δώση πατέρα 
είς τόν υιόν τού "Εκτορος. Μεταβαίνω λοιπόν ΐνα έπί τού βωμού δεχθώ 
τήν πίστιν τού Πύρρου καί τόν συνδέσω πρός τόν υιόν μου διά δεσμών 
αιωνίων, άρρήκτων. Παρευθύς δμως μετά τήν τελετήν τού γάμου ή χείρ 
μου κατ’ έμαυτής δλεθρία θέλει συντάμη άπιστου ζωής τό έπίλοιπον 
καί σφζουσα τήν άρετήν μου θά δώσω δ,τι οφείλω είς τόν Πύρρον, είς 
τον υιόν μου, είς τόν σύζυγόν μου καί είς έμέ. ’Ιδού τού έρωτός μου τό 
άθωον στρατήγημα- τούτο μέ διέταξεν ή φωνή τού συζύγου μου.» Ταύτα 
είπούσα άπαγορεύει είς τήν πιστήν Κηφίσσην νά τήν άκολουθήση είς 
τόν ναόν, ΐνα μή άκουσίως έκείνη προδώση τόν σκοπόν αύτής, καί τή άνα- 
θέτει τήν φροντίδα τού μόνου της θησαυρού- καί παραγγέλλουσα αύτή νά 
άγρυπνή παρά τφ Πύρρφ τή λέγει- «διατήρει αύτόν έν τή πίστει, ήν 
θά μοί όμόση· έάν γίνη χρεία, συγκατατίθεμαι νά τφ όμιλής καί δι’έμέ- 
παρίστα αύτώ τόν γάμον είς δν συγκατετέθην- λέγε τφ δτι πρό τού θα
νάτου μου ύπεσχέθην έμαυτήν είς αύτόν. "Οτι ή μνησικακία αύτού πρέ
πει νά έξαλειφθή, διότι άφίνουσα αύτφ τόν υιόν μου τόν έκτιμώ άρ- 
κούντως.» Μή λησμονούσα δέ ή Ανδρομάχη, ώς καλή μήτηρ, δτι ή ζωή 
εΐνε άναξία, άν δέν τήν κοσμή μίμησις ενάρετων παραδειγμάτων, δίδει
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τάς συγκινητικωτέρας νουθεσίας, άς δύναται νά δώση ποτέ μήτηρ ώς 
τελευταίας αύτής συμβουλάς. «Γνώρισον, τή λέγει, είς τόν υίόν μου τούς 
ήρωας τής φυλής του, έφ’ δσον δύνασαι, όδήγησον αύτόν επί τά ίχνη 
των- είπέ τφ διά τίνων ανδραγαθημάτων έλαμψαν τά ονόματα των, τί 
έπραξαν μάλλον ή τίνες ήσαν· όμίλει τφ καθ’ έκάστην περί τών αρετών 
τοΰ πατρός του, ενίοτε όμίλει τφ και περί τής μητρός του· άλλ’ ας μή 
διανοήται πλέον, Κηφίσση, νά μάς έκδικήση. Τφ άφίνομεν δεσπότην, 
τόν όποιον οφείλει νά οίκονομή. "Ας άναμιμνήσκηται τών προγόνων αύ- 
τοϋ μετριοφρόνως- έξήλθεν έκ τοΰ αίματος τοΰ Έκτορος, άλλ’εινε υπό
λοιπον αύτοΰ. Διά τό υπόλοιπον όμως τοΰτο ή ιδία ημέραν τινά έθυ- 
σίασα τό αιμά μου καί τό μισός μου.»

Αί καλλοναί τής ψυχής τής ’Ανδρομάχης έκπεφρασμέναι μετά το- 
σαύτης δυνάμεως, όσην ήδύναντο νά έντυπώσωσιν αί ύψηλαί διάνοιαι καί 
εύγενεΐς καρδίαι τών ποιητών, ύψούσι τό πνεύμα τοΰ άναγνώστου, ένφ 
συγχρόνως καταπονοΰσι τούς έχοντας ήττον υψηλήν πτήσιν. Ή άκρά- 
δαντος αύτής συζυγική πίστις, ή περίσκεψις μεθ’ ής προνοεΐ ού μόνον 
περί τής ζωής τοΰ τέκνου της, άλλ’ ιδίως περί τής ήθικής αύτοΰ ύπάρ- 
ζεως, ή μητρική εκείνη αύταπάρνησις, δι’ήν αν θέλη νά μή λησμο- 
νηθή — εινε μόνον, ϊνα μή σβεσθή έν τή καρδίμ τοΰ υίοΰ της τό ενάρε- 
τον αίσθημα τής υίϊκής στοργής, ή φιλοσοφική δψις τής ματαιότητος 
τών άνθρωπίνων πραγμάτων, ήν τή άποκαλύπτει ή προσεγγίσασα ώρα 
τού θανάτου, ή άφοπλίζουσα τόν πόθον τών έκδικήσεων, πάντα τά αι
σθήματα ταΰτα, τά έν τή καρδία τής ’Ανδρομάχης, εινε άνυπέρβλητα. 
’Ανίσχυροι θελήσεις, καίτοι συγκινοΰνται, ίσως άμφιβάλλουσι περί το- 
σαύτης άρετής, περί τοσαύτης έξάρσεως. Αί λέξεις τοΰ Voltaire έρ
χονται τότε ύπέρ αύτών άρωγοί. «Τό ανθρώπινον πνεύμα συγκινεϊται 
ύπό μόνης τής πιθανότητος»' ή πραγματικότης άρέσκει πείθουσα εύκο- 
λώτερον διά τήν ταύτότητα τών καθ’ έκάστην γινομένων, άτινα πάν
τοτε δέν εινε μετάρσια, ή ψυχή δμως ποθούσα το ιδεώδες, τό ώραϊον, 
έπίσης πιθανά διά τήν ύψηλήν καταγωγήν τοΰ άνθρωπίνου πνεύματος, 
τείνει πρός αύτά. Εινε λοιπόν ή ’Ανδρομάχη ούχ'ι ιδανικόν πρόσωπον, 
δημιούργημα άνωτέρων πνευμάτων, άλλά πραγματική προσωπικότης 
προτεινομένη εις μίμησιν πρός πασαν γυναίκα. Εινε δέ δσον θαυμαστή 
τόσον καί ποθητή· εινε ή γενναία έκείνη γυνή, ήν έζήτει ό Σολομών 
μακαρίζων τόν εύρίσκοντα αύτήν. Ή πίστις είς τήν μνήμην τού άποθα- 
νόντος συζύγου ελκύει τήν συμπάθειαν καί τόν σεβασμόν, εινε δμως 
μόνον ή συνέχεια έναρέτου συζυγικού βίου, όποιον έζη ή ’Ανδρομάχη 
ζώντος τοΰ "Εκτορος. Τήν έθαυμάσαμεν χήραν, διότι ήτο θαυμαστή σύ
ζυγος, έμπνεομένη ύπό τών φρονημάτων καί τών αισθημάτων τής χρη
στής καρδίας αύτής καί αξία κοινωνος τών τοΰ “Εκτορος. Αί τραγικαί 
ύποθέσεις καί αύται αί μάλλον ύπεράνω τής κοινής τύχης έχουσιν άλη- 
θεστάτας σχέσεις μετά τών ήθών πάντων τών άνθρώπων διά τοΰτο ό 
Voltaire είπεν δτι «ή άληθής τραγφδία εινε τό σχολεΐον τής άρετής», 
έννοών δτι ή έν αύτη διδασκαλία γίνεται έν πράςει άναπαριστώση τόν
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κοινωνικόν βίον. Πλήν τής διδασκαλίας ταύτης οί αρχαίοι προετίθεντο 
εν παντί έργφ αύτών ν’ άποδείξωσι μεγάλην τινά ηθικήν αλήθειαν καί 
νά κρατύνωσιν αύτήν δι’ αξιώματος. Τοιαΰτα ό Ευριπίδης έθηκε τρία 
έν τή τραγωδία αύτοϋ «’Ανδρομάχη»— τό μέν πρώτον ώς πάσης γυ · 
ναικός :

«... ού το κάλλος, ώ γύναι, 
άλλ’ αί άρεταί τέρπουσι τούς ξυνευνέτας».

τών δ’ ετέρων δύο, άτινα είνε απόρροια πείρας σκληράς, τό μέν έθηκεν 
έν τφ στόματι τής Ανδρομάχης

«... δεινόν ερπετών μέν άγριων 
άκηβροτοΐσι θεών καταστήσαί τινα. 
α δ’ εστ’ έχίδνης χαι πυρός περαιτέρω 
ούδείς γυναικός φάρμακ’ έξηύρηκέ πω κακής.»

τό δέ έν τφ στόματι τοϋ Πηλέως «νά λαμβάνωσι σύζυγον έξ οικογενειών

. . . γενναίων χρεών 
δούναι τ’ές έσθλούς, όστις εύ (δουλεύεται’ 
κακών δέ λέκτρων μή επιθυμίαν εχειν 
μηδ’ει ζαπλούτους οϊ'σεται φερνάς δόμοις 
οΰ γάρ ποτ’ άν πράξειαν εκ θεών κακώς».

Βάσις τής κοινωνίας είνε ή οικογένεια, ταύτης δέ στερεά βάσις είνε 
ή προτίμησις τοϋ πνεύματος αντί τής ύλης. Δυστυχώς όλιγωροϋμεν τοϋ 
λόγου τοϋ Ίησοϋ «άρτφ μόνον ού ζήσεται άνθρωπος». Τό πνεύμα ύπερέ- 
χει τής ύλης- έκεΐνο ύψοί, αΰτη καταβιβάζει- λησμονοϋμεν δέ δτι παν δ,τι 
τιμάται προάγεται, αύξάνει- παν δ,τι αμελείται διαφθείρεται, μαραίνε
ται, καταπίπτει’ άν αντί νά έπιδιώκηται πυρετωδώς ή ύλη έζητεΐτο τό 
πνεύμα καί κατά τήν ϊδρυσιν καί κατά τήν έδραίωσιν τής οίκογενείας, 
τότε μόνον ή κοινωνία ήθελεν ύψωθή. Τοϋ έργου δέ τούτου δντος κυρίως 
έργου τής γυναικός, εύχόμεθα τή πατρίδι ημών ισαρίθμους πρός τάς 
θυγατέρας αύτής Άνδρομάχας, άλλά εύτυχεστέρας έκείνης.

Έν Άθήναις τή 6η Δεκεμβρίου 1894.

Σεβαστή Ν. Καλλισπέρη
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ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΑ!
ΖΩΗ Ν ΔΡΑΓΟΥΜΗ Γυνή έξοχου μορφώσεως, κεκοσμημένη δι’ όλων 

τών προσόντων και τών σπανίων ηθικών χαρισμάτων, 8Γ ών ό Δημιουργός στο
λίζει ευνοούμενα πλάσματα αύτοϋ, κόρη καλλιτέχνις, γεννηθεΐσα έν οΐκω έπιφα- 
νεϊ τής Ιίατρίδος, ήρεμα έκλειε τούς οφθαλμούς της τήν 18ην Μαΐου 1894 έπί 
τοϋ προσκεφαλαίου τοϋ θανάτου κλίνουσα τήν κεφαλήν, έν ω ήπλοϋτο πρό αυ
τής μέ ρόδα έστρωμένη ή ζωή. Ή Ζωΐι Δραγονμη ητο έκ τών γυναικείων 
εκείνων τύπων, οΐτινες αποτελοΰσι τό άνθος πάσης κοινωνίας, όχι τόσον διά τής 
κοινωνικής θέσεως τό διακεκριμένον, όσον δια τής προσωπικής γοητείας τήν έπι- 
βολήν. Διαπλασθεΐσα έν οΐκω, δν από τήν πρώτην στιγμήν τοϋ βίου αύτής είδε 
στοΛιζόμενον ύπό τής πνευματικής ζωής, πλήρης χάριτος άπλής και απέριττου, 
έν τοΐς στήθεσιν αύτής κρύπτουσα καρδίαν, πάλλουσαν τους εϋγενεστέρους παλ
μούς, εύλόγως ήδύνατο νά προσμειδιά εις τό μέλλον, πλήρης έλπίδος, ότι τήν 
εύδαιμονίαν έμελλε νά δρέψη έν τώ λειμώνι τής ζωής . . .

Οί γνωρίσαντες αυτήν, οίαπολαύσαντες έκ τοΰ σύνεγγυς τό άρωμα, όπερ άπέ- 
πνεεν ή μουσόληπτος κόρη, οί διαυείψαντες ιδέας, οί συ.διαλεχθέντες καί άπο- 
θαυμάσαντες τό πνευματικόν της κάλλος, όλη αύτή ή άβρά καί γνώριμος κοι
νωνία έθρήνησε τήν απώλειαν τής Ζωής Αραγούμη, ήτις καί μετά τής πρώτης 
νεότητος την λάμψιν, έσκόρπιζε όαψιλώς τοΰ πνεύματος καί τής καρδίας αύτής 
τους θησαυοούς : Καί τήν σκληράν οδύνην τοϋ εκ τής ζωής χωρισμού της ήσθάνθη 
βαθύτερον ό λατρεύων τάς Μούσας καί τήν Καλλιτεχνίαν κόσμος, διότι ή Ζωη 
Αραγούμη ήτο καί αληθής μύστις τής ζωγραφικής, έν δέ τή «’Εκθέσει τών 
Κυριών», ένθα καί χρυσού μεταλλίου ηξιώθη, τό φιλότεχνον κοινόν τοΰ άστεως, 
καί ίόία αί κυρίαι, μετ' έκπλήξεως είδον εικόνας τής χειρός αύτής φερούσας τόν 
τύπον ταλάντου δοκίμου καί σθεναρού ζωγράφου . . .

Δέν είναι έκ τών πόνων, οΰς πραυνουσι λόγοι παρηγοριάς, δ θάνατος τής Ζωής 
Ζραγούμη, ουδέ σβέννυται ή οδύνη τής στερήσεώς της διά τών θερμότερων δα
κρύων... "Ας τήν σκεπάζη ελαφρά τών Αθηνών ή γή.

ΕΛΕΝΗ ΑΝΑΓΝΟΣΤΟΠΟΥΛΟΥ Μετά τού θανάτου τών τελευταίων έν
δοξων λειψάνων τοΰ Ελληνικού αγώνος έκλείπει τελείως πλέον ή μεγάλη έκείνη 
γενεά, ήτις έκληροδότησεν εις ημάς τό καθεστώς τούτο, τής πολυμόχθου έργα- 
σιας τής όποιας ύπήρξεν αληθής αντιπρόσωπος ή τήν 2αν Αύγούστου 1894 έν 
ΜαυροΜθαρίω τής Ιίαρνασσίδος αποβιώσασα μήτηρ τοϋ έν Χίω ιατρού καί έξαι- 
ρέτου φίλου τής ΠοιχίΛης Στοάς κ. Π. Άναγνωστοπούλου. Μία ΈΛΛηνίς της 
Ιστορίας. Καί μόναι αί λέξεις αύται άναπολούσιν είς τήν μνήμην τών νεωτέρων 
τά μεγαλουργήσαντα τέκνα έν τώ δράματι τής ’Εθνικής Παλιγγενεσίας, πρό 
τοΰ μεγάλου έργου τών όποιων αιωνίως θά ζητώμεν τήν αποκάλυψιν τοΰ 
μυστικού έκείνου ένθουσιασμοΰ, τής πίστεως, τών ελπίδων, δΓ ών έδημιουρ- 
γειτο πρό ήμίσεος αίώνος, άπό τών έρειπίων τής καταστροφής καί τής 
έρημώσεως, κοινωνική ζωή καί πολιτική δημιουργία. Οΰτω μελετώντες τόν 
έξοχον σκοπόν τοΰ έργου των, θά φανταζώμεθα πάντοτε, πώς έδημιουργή- 
θησαν καί έμορφώθησαν, έν μέσω τοΰ κλυδωνος τών καταστροφών, οί άνδρες 
έκεΐνοι, οΐτινες γεννηθέντες ολίγα μόνον έτη πρό τής ’Εθνικής εξεγέρσεως, άνευ 
τελείας συνειδήσεως πατρίδες, ήν μόνη ή ελευθερία αποκαλύπτει καί διδάσκει, 
άνευ ελπίδων περί τής άναστάσεως αύτής, παρέστησαν αίφνης έκ τοΰ προχεί
ρου, αλλά μετά πίστεως καί προσδοκιών πρό τής ’Εθνικής πάλης, διά νά δημι- 
ουργήσωσιν δ,τι ύφίσταται σήμερον, πλήρες πραγματικότητος, εύελπι περί 
τού μέλλοντος. Τής εύτυχούς εκείνης καί προνομιούχου γενεάς, τήν όποια 

ό Θεός προώρισεν ΐνα μεγαλουργήση, τάς ενθουσιώδεις εμπνεύσεις έφερεν έν 
τή καρδίοι αύτής άπό τής πρώτης αύγής τής ζωής της ή ΈΛενη ’Αναγνω- 
στοπούΛσυ. Θυγάτηρ επιλέκτου τοΰ ιερού αγώνος μαχητού, τοϋ έκ τής εύάνδρου 
Δρεμίτσης Άθ. Γρεβιά, πρωτεξαδέλφου τών ηρώων τού αγώνος Γκούοα, Μα- 
μούρη καί Παππακώστα, είχε μετάσχει πλησίον τών συγγενών της τών κακου
χιών τής έποχής εκείνης. ’Άν καί μικρας ηλικίας κατά τόν ιερόν αγώνα, ένε- 
θυμεΐτο μέχρις έσχάτων άπειρους δραματικάς σκηνας τών τότε καιρών, ιδίως δ’ 
έκ τών τής πολιορκίας τής Άκροπόλεως ’Αθηνών, εις ήν εύρίσκετο καί αΰτη 
έγκεκλεισμένη, φρουραρχοϋντος τού θείου της Γκούρα, τοϋ καί φονευθέντος έν 
αύτή. Τήν άείμνηστον ΈΛενην ΆναγνωστοπούΛου ιδιαζόντως ήγάπα δ τελευ
ταίος έπιζήσας τών θείων της στρατηγός Μαμούρης, δστις μικρόν πρό τοΰ θα
νάτου του είχε λάβει παρ’ έαυτώ τόν μόνον απορφανωθέντα υιόν της, τόν ήδη 
διαπρέποντα έν Χίω ιατρόν, δν ή οίκογένειά του έξεπαίδευσε, σεβόμενη τήν θέ- 
λησιν τού στρατηγού, καί ηγάπησεν ώς ίδιον αύτής μέλος. Ή Έ. Άναγνω- 
στοστσόΛου καθ’ άπαντα τόν μετέπειτα βίον της διετήρησεν άμείωτα τά αίσθήαατα 
έναρέτου, άρχαίκής καί άπερίττου τά ήθη γυναικός, τελευταΐον ίσως λείψανον 
γενεάς έσαεί έκλιπούσης.

ΑΦΡΟΔΙΤΗ Α· ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ (’Ο?*  εικόνα έν σελ. 367.) Μεταξύ τών 
ένθουσιωδεστάτων τής Ιίαλιγγενεσίας προμάχων τών από Εύρώπης όρμηθέντων 
καί σθεναρώς ύπέρ τής ήμετέρας έλευθερίας προκινδυνευσάντων ην καί ό άοίδι- 
μος Βαρώνος 'Ριχάρδος <ρον ΒίσσεΛ, Βαυαρός την καταγωγήν, άνήρ φιλοπόλε
μος, κατελθών ύπό τόν Φαβιέρον είς 'Ελλάδα, άφοϋ πρότερον ήγωνίσθη έν τή 
ιδίμ πατρίδι άπό τής ηλικίας τών 18 έτών. Έτάχθη μόλις έλθών διοικητής τού 
ΙΙυροβολικού, μετεσχε δέ πολλών μαχών, τραυματισθείς πλειστάκις καί διαπρέ- 
ψας. ΔΓ δ καί κατά τήν έξωσιν τών Βαυαρών δ ΒίσσεΛ παρέμεινεν είς τόν Έλλ. 
στρατόν. Ό ΒίσεΛ φύσει ριψοκίνδυνος άφήκεν έκτακτον μνήμην πρός τούτοις 
μονομάχου μοναδικού. Ήτο κάτι τι έκτακτον να βλέπη τις τόν ώραΐον εκείνον 
καί ευσωμον άνδρα ,χειριζόμενον τό ξίφος. Πλεΐστα τά ανέκδοτα, τά μαρτυ- 
ροΰντα τήν ικανότητά του. ("Ορα Εικόνα Βίσσελ εν σελίδι 176).

’Εκ τοιούτου πατρός, ού τόν βίον καταυγάζει Οαμβούσα αίγλη πολεμικών κα
τορθωμάτων, θυγάτηρ ην ή Αφροδίτη, νυμφευθεϊσα τώ 1861 τόν τότε ύπο- 
λοχαγόν τοΰ πεζικού ’Αντώνιον Γρηγοριάδην. Τής Λ. Γρπγοραάδον έν- 
διαφέοουσα βιογραφική λεπτομέρεια εΐνε δτι εύρέθη έν έτει 1870 έντός τής 
Ευνομίας μεταβαίνουσα είς Ναύπλ'.ον. Τό ατμόπλοιον εγένετο παρανάλωμα τοΰ 
πυρός, άνατιναχθέν εις τόν άέρα, πλέον δέ τών 85 ατόμων έκάησαν, έν οίς ό 
φρούραρχος Πειραιώς ταγματάρχης τοΰ πυροβολικού Σκουζές μετά τής Ιδετοΰς 
ώραίας κόρης του. Ή ίδια διηγείτο τά τού φοβερού έκείνου παθήματος ώς έξής :

«Κατήλθομεν είς Πειραιά καί είσήλθομεν είς τήν Εΰτο,αεαπ, μετά τοΰ υιού μου, 
μάς συνώδευσε δέ καί ό άδελφός μου Ξενοφών, ύπολοχαγός τοΰ Μηχανικού καί ή 
μήτηρ μου. Μόλις είσήλθομεν, τοιαύτη ησυχία έκυριάρχει είς τό άτμόπλοιον, ώστε 
στραφεισα πρός τόν άδελφόν μου τώ ειπον «τι περίεργον πράγμα, Ξενοοών, ένώ 
είς τόσα ταξείδια οί λεμβούχοι χαλούν τον κόσμον, σηαερον τόσον ήσύχως εισέρ
χονται, ώστε νομίζει τις δτι εισέρχεται εις κοιμητηριον. Είχα ίδή τήνήμέραν εκείνην 
φοβερόν ονειρον, καί άν ήτο δυνατόν, θα επεθύμουν νά ανέβαλλον τό ταξείδιον 
—Δέν έντρέπεσαι, μοί λέγει δ αδελφός μου' εις όν ανεκοίνουν τάς σκέψεις μου' τί 
προλήώεις είναι αύται; άλλαζε ομιλίαν, παρακαλώ». Τήν στιγμήν εκείνην είσήλ- 
θεν δ ταγματάρχης κ. Σκουζές μετά τής κόρης του, ή δέ ομιλία έπαυσεν ένε- 
κεν αύτοϋ. «Τί λαμπρά, κύριε Βίσσελ, είπεν είς τόν άδελφόν μου· ή κόρη μου, θα 
εχη λαμπράν συντροφιάν τήν κυρίαν αδελφήν σας' χαίρω πολύ, χαίρω πολύ».— 
Κατά τήν στιγμήν έκείνην ή σύριγξ τού ατμοπλοίου έδιδε τόν τελευταίο» 
άποχαιρετισμόν ούτως είπεΐν είς τόν Πειραιά. Ή ώρα ήτο 8η π μ. τήν δέ 
10ην άφίχθημεν εις Αίγιναν έκεϊ κατήλθον δλως τυχαίως πολλοί, έν οίς καί δ
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μικρός υίδς τοϋ κυρίου Νάζου άν ενθυμούμαι Αντώνιο;, άν χαί ητο διατεθει
μένος νά κατέλθη εις Ναύπλιον ή Σπέτσας. Μετ’ έπειτα έτέθη τδ πρόγευμα. 
Όπόταν ήγέρθημεν, εύρισκόμεθα εις “Υδραν, αμέσως δ’ ανεχώρησε το ατμό- 
πλοιον. ’Επειδή ητο χαλοχαίριον, πάντες μετέβησαν καί χατεκλίθησαν, τδ αύτδ 
δέ έπραξα χαί έγώ καί ή θυγάτηρ τοΰ κυρίου Σκουζέ, ήτις μόλις δμως ηρχισε 
νά έτοιμάζηται όπως χατακλιθή, «pardon, κυρία Γρηγοριάδου, μοί λέγει· έξέ- 
χασα νά φιλήσω τδν μπαμπά κατά τδ σύνηθες- αμέσως ερχουμαι- δύο λεπτά». 
Άλλοίμονον ! τά δύο έκεϊνα λεπτά πολλάχις τά άνεμνήσθην ! Ή δυστυχής κόρη 
μέ αποχαιρέτισε διά παντός, διότι έξερχομένη τής καμπίνας, επειδή κατα κα
κήν σύμπτωσιν ή πυριταποθήκη ήτο ανοικτή, ή δεσποινίς Σκουζέ μή ιδοΰσα 
τήν πυριταποθήκην ανοικτήν όλισθήσασα έπεσεν έντδς, έκβαλοϋσα γοερας φω- 
νάς. Μόλις έξήγαγον αυτήν αίμόφυρτον, καί φοβερός κρότος χαί τρομερός κλο- 
νισαδς όλου τοϋ άτμοπλοίου έγένετο, άπαν δέ τδ κατάστρωμα έχαθη. Φωναί 
ήκούοντο : «Βοήθεια ! βοήθεια ! ΙΙυρκαϊά ! . . . » Βλέπουσα δτι αί φλόγες ήρχι- 
σαν νά προχωρώσι πρδς τδν θαλαμίσκον μου, έρρίφθην είς τήν θάλασσαν· λέμ
βοι σωτηρίας έπεφάνησαν έκ τής νήσου Σπετσών. Έγώ τότε έδραζα σχοινίον 
καί οΰτω ήκολούθουν τάς κινήσεις τοΰ άτμοπλοίου κρατουαένη. ’ήίσθανόμην ηδη 
τάς δυνάμεις μου έκλιπούσας, δτε δι’ ένδς τελευταίου effort άνήλθον, τρέμουσα 
έκ τοϋ ρίγους, εύροΰσα δέ έν παντελόνιον άνδρικδν καί έν επανωφόριον, εφό- 
ρεσα ταΰτα, καί έσπευσα είς άναζήτησιν τοϋ 8ετοΰς υίοϋ μου. Άλλα, πράγμα 
άπίστευτον ! άνατιναχθείς είς τδν αέρα ούτος έξεσφενδονίσθη εις αρκετόν ύψος 
πρδς τά άνω, κατά θείαν δέ τύχην του πίπτων έπεσεν είς τήν θάλασσαν και 
πλησίον μιας λέμβου, όπου είς κύριος Σταύρος Ήλιόπουλος όνόματι ήρπασε 
καί έσωσεν αυτόν. ’Εξέρχομαι είς Σπέτσας. Μόλις έξήλθον ηχούσα νά μέ επευ
φημούν πάντες οί έπί τής προκυμαίας, διότι ειχον κατορθώση νά σώσω τρεις 
κυρίους, οίτινες έξελθόντες πρώτοι διηγήθησαν τά συμβάντα. Πολλοί με συνε- 
χαιρον καί έφώναζον «έτσι πρέπει νά ηναι αί Έλληνίδες, μέ θάρρος»· άλλοι 
«Ζήτω ή Άνδρονίκη». Έν τούτοις συνεκινήθην μέν διά πάντα ταΰτα, αλλ’ η 
ιδέα τοΰ τέκνου μου μέ έκαμε νά εΐσέλθω έκ νέου είς νέαν λέμβον καί να 
μεταβώ πάλιν είς τδ χαιόμενον άτμόπλοιον. Κύριός τις ώς τρελλδς μέ σταματά 
καί μοί φωνάζει :

«— Κυρία Γρηγοριάδου, δότε μοι τάς 3 χιλιάδας». Τόσον εξεπλάγην, ώστε 
ούδέ φωνήν ήδυνήθην νά αρθρώσω· μόλις χαί μετά βίας ηρώτησα αύτδν τί τρέχει. 
«Τδ παντελόνι είναι ίδιχόν μου, κυρία, καί έντδς είχον τρεις χιλιάδας δραχμάς. 
—Μήν ταράττεσθε, κύριε, έάν ύπήρχον καί δέν τάς άφήρεσαν, θά ύπάρχουν»· 
αληθώς δέ θέσασα τήν χεΐρά μου έντδς τοΰ θυλακίου εύρον έξ τών πεντσκοσίων, 
άτινα έδωσα είς τδν κύριον, όστις μή συγκρατούμενος έκ τής χαράς του δεν ήδύ- 
νατο δποίας ευχαριστήσεις νά μοί έπιδαψιλεύση. Άπελπισθεϊσα έξήλθον έκ νέου 
είς Σπέτσας, έκεΐ δ’ έμαθον ότι έν τινι οίκίμ εύρίσκετο παιδίον τι παραμεμοςφω- 
μένον. Μεταβάσα εύρον καί άνεγνώρισα τδν υιόν μου. Μετά τινας ώρας αφί- 
χθη καί δ σύζυγός μου έκ Ναυπλίου, όπου ώς λοχαγός ητο ύπασπιστής τοΰ φρου
ραρχείου. Διαμείναντες έπί δεκαπενθήμερον είς Σπέτσας, άφιχθημεν είς ’Αθήνας, 
όπου δ δυστυχής αδελφός μου Ξενοφών Βίσσελ ύπολοχαγος τοΰ Μηχανικού άμα 
τή είδήσει ότι ή Ευνομία άνετινάχθη είς τδν αέρα, καί μή γνωρίζων ότι διεσώ- 
θην μετά τοΰ υίοΰ μου, παρεφρόνησεν έκ τής θλίψεως. Έκλήθην μάρτυς τής 
κατηγορίας είς τδ κακουργιοδικεϊον κατά τοΰ πλοιάρχου, δν ύπερήσπισα, διότι 
ούδεμίαν διαταγήν είχε δώσει όπως άνοιξωσι την πυριταποθήκην. Τοιοΰτον 
ύπήρξε τδ φοβερόν θαλάσσιον δράμα τδ έπισυμβάν μεταξύ "Υδρας καί Σπε
τσών τδ έτος 1870. Πάντα τά πτώματα μετεφέρθησαν είς Σύρον, ησαν δέ σαν 
μούμιες άπδ τδ κάψιμον ...»

Τδ ύπόλοιπον τοΰ βίου αύτής ή ’Αφροδίτη Α. Γρηγοριάδου διήλθεν εν χριστια- 
νικωτάτη φιλανθρωπία, ήν αείποτε ήσκησεν άθορύβως, καί ένθουσιωδώς συντρέ- 
χουσα πάντα κοινωφελή σκοπόν καί διαθέτουσα έν ύψίστη εύαγγελική προθυ- 

μίμ τάς όχι μεγάλας αύτής ύλιχάς δυνάμεις είς έργα κατ’ εξοχήν τής καρδίας. 
Έν ακμαία έτι ηλικία άπέθανεν έν Παρισίοις τή 1? Αύγουστου 1891, έτάφη 
δ’ έν Άθήναις τήν 21ην Αύγούστου 1891.

ΕΥΘΑΛΙΑ Π ΘΕΟΦΙΛΑΤΟΥ· Τδν άνθρωπον έννοεϊ τις δικαιοΰντα τήν ύπε- 
ροχήν αύτοϋ έν τή ζώση φύσει, δπόταν τδ αγαθόν έργάζηται έν τώ κύκλω, έν ώ 
τέτακται χαι παρέρχεται καταλείπων ίχνη τής δράσεως αύτοϋ, έστω καί έν τώ 
κύκλω τούτω μόνον, διότι καί ή κατα μέρη τοΰ κοινωνικού σώματος αρετή, άνα- 
πτυσσομένη, διαπλάσσει το όλον Κλίνομεν γόνυ πρδ τής μεγαλειότητος τών έργων 
διάσημων ’Ανδρών καί άποκαλυπτόμεθα πρδ τών ευεργετημάτων τοΰ πρδς ταΰτα 
τδν πλούτον αύτοϋ προχέοντος βαθυπλούτου' τά έργα ταΰτα έθνικά, έθνικής ευγνω
μοσύνης αξιοΰνται. Άλλά μή ή κατ’ οίκον έξάσκησις τής αρετής ύστερεϊ τούτων, 
κχθιστώσα τήν συμπαθή αύτής άνάμνησιν ήττον εύλαβεστέραν ; Ή κατ’ οίκον 
αρετή είναι ή ύψίστη, καί ή έργασία αύτής θαυμαστοτέρα πασών, διότι εύπρόσιτος 
εις τούς πάντας, καθίσταται ή κυρία βάσις τοΰ κοινωνικού οικοδομήματος χαί συ
νεπώς τοΰ ήθιχοΰ μεγαλείου παντός “Εθνους. Ή Ε. θεοφιλάτου γεννηθείσα έν τή 
τάξει έκείνη, ήτις διά τής έογασίας άνεδείχθη, προήχθη καί έξηυγενίσθη, έν τή 
πράξει τής οικογενειακής ζωής, εύσεβώς ύπηρέτησε τάς εύγενεΐς ταύ-ας άρχάς, 
αΐτινες σύν τή διανοητική αναπτύξει μορφοΰσιτήν γυναίκα καί προπαρασκευάζουσιν 
αύτήν πρδς έπιτέλεσιν τοΰ αληθούς προορισμού της, θεαελιοΰσαι καί προάγουσαι 
τήν ευδαιμονίαν τών οίκων καί διαπλάττουσαι τήν οικογένειαν έπ’ άγαθώ τής 
κοινωνία; καί τής πολιτείας. Έν τή ψυχή της διετήρησεν αμείωτα τά αισθή
ματα τού ευγενοΰς οίκου τών θεοφι.Ιατων, ών ό μέγα; φιλοπατριωτισμός ουδέ
ποτε παρειδεν ευκαιρίαν δίχως να θυσιάση καί πόνους καί ποικίλας ύλιχάς συν- 
δρομάς ύπέρ πάσης έθνικής ιδέας καί ύπέρ πάσης έργασίας πρδς έμψύχωσιν τών 
ελληνικών καί χριστιανικών ήθών. Παρά τή Ε. θεοφιΑάτου, οι οικείοι εδρι- 
σκον τήν αδιάπτωτον στοργήν, οί φίλοι ανυπόχριτον καί συνεχή παρηγοριάν 
χαί οί ατυχείς τήν δέουσαν προστασίαν καί άντίληψιν. Πρότυπον καλοκάγαθίας 
χαί εύγενείας- τρόπων καί αισθηυάτων, ουδέποτε ήαέλησεν, ινα προσέλθη αρωγός 
έκεΐ, όπου ήδύνατο καί έβλεπε τήν ανάγκην προκαλοΰσαν αύτήν. Δέσποινα ύπέ- 
ροχος την καρδίαν, αγαθή, φιλελεημων, χεκοσμημένη δί όλων έκείνων τών αρε
τών τών παλαιών έλληνιχών οικογενειών, αιτινες δυστυχώς έχλείπουσιν ημέρα 
τή ημέρα από τάς μεγάλας ημών πόλεις, έσχόρπιζε περί έαυτήν θησαυρού; 
στοργής ανεξάντλητου. Ό θάνατος είναι πάντοτε σκληρός, άλλά σκληρότερο; 
αποβαίνει, δπόταν άποθνήσκη μία μήτηρ, ποίν ακόμη φέρη είς πέρας τδ έργον 
της, πριν ή δυνηθή νά άπολαύση τών αγαθών, ύπέρ ών έθυσίασε τήν νεότητα 
χαΐ τά λαμπρότερα έτη τής ζωής αύτής. Άπέθανεν έν Άθήναις τήν 11ην Δε
κεμβρίου 1893.

ΕΛΕΝΗ ΛΑΜΠΡΥΛΛΟΥ· Έν τή εύγνωμοσύνη άπειρου κόσμου, πολλών 
προσφιλών ύπάρξεων, αιτινες εν τή απελπισία θά έλησμόνουν έαυτάς, έρμαια γε- 
νόμεναι τής απανθρωπιάς, θ’απομένη πάντοτε εύλογητδν τδ όνομα τής μεγά
λης εύεργέτιδος τοΰ χρησίμου παρ’ ήμϊν καθιδρύματος τοΰ όοφανοτοοφείου 
Χατζή-Κώστα, άειμνήστου ‘Ελένης Λαιιπρνλλον, θανούσης έν Άθήναις 
τήν 20ήν Ιουνίου 1894. Γυνή ενάρετος, άληθής έργάτις τής Φιλανθρωπίας καί 
χριστιανικής άρετή;, ύπήρξεν όντως μία άφανής, άλλ’ έν εύαγγελικωτάτη δράσει 
πρωτομάρτυς τοΰ καθήκοντος, τής στοργής, τής εύεργεσίας, τής πίστεως έπί 
τής γής. Καθ’ ήν εποχήν βασιλεύει ό άκρατος έγωΐσμδς καί ή ψευδότιμο; τάσις 
πρός ματαίαν έπίδειξιν, ή ΈΑε'νη ΛαμχρύΑΛου παραμένει ύτόδειγμα αξιοθαυμά- 
στου καί αθορύβου εύεργεσίας, αποτελούσα τύπον συγχρόνου διαπρεπούς γυναι- 
χός, άείποτε έκπληρωσάσης τάς εύγενεστέρα; ύποχρεώσεις πρδς τ’ο άκρον άγα- 
θόν, μέ ψυχήν άγγέλου καί συνείδησιν Άγιου. Καί ύπήρξαν πολλοί οί παρά 
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τών χειρών αύτής λαβόντες προστασίαν καί ηθικόν σθένος, διότι το αγαθόν και ή 
αλήθεια ήτο δ σκοπός τής εΰεργετικωτάτης ζωής της. Δ'.ακριθείσα έπϊ κάλλει 
καί αρετή κατά τήν νεότητά της, διεκρίθη καθ’ δλον αύτής τόν βίον ή ΈΛε'τη 
Λαμ-ρν.ΙΧου, αδελφή τοΰ αοιδίμου διαπρεπούς ιστοριοδίφου Κυριάκού Λ αμπρν.ΙΛου 
καί έξαδέλφη τοΰ έν Σμύρνη φιλοπάτριδος καί φιλάρχαιου έλληνος κ. Ίωαννου 
Μισθού, επί σπανίμ εύπραγία, άγνωστος ίσως είς τήν νέαν γενεάν, πρός ήν ουδέ
ποτε αί γενναιοδωρίαι της διετυμπανίσθησαν, ή ή ελεημοσύνη της άνεγράφη 
έν κομπορβημόνω έπιδείξει ’Ασκούσα τήν αρετήν ώς καθήκον, πράττουσα τό αγα
θόν χάριν τοΰ αγαθού, καί τό λάθε βιώσας έχουσα ώς κανόνα άπαράβατον, απ- 
έβη έν τή μακρα ζωή αύτής ή αξιοσέβαστος γυνή αύτη πολλάκις αρωγός πά- 
σης χρείας, άντιλήπτωρ πάσης ανάγκης. Τούτου δ’ ένεκεν έν ω αί ίδιωτικαι 
τής διακεκριμένης ταύτης καί λόγω πνεύματος, μορφώσεως καί σπανίων αρετών 
πρεσβύτιδος άγαθοεργίαι άπετέλουν μέγαν αριθμόν, ηδυνήθη ζώσα ή Έ.Ιενη 
Λαμττρΰ.Ι.Ιου νά προφυλάξη τό ονομα αύτής άπό πάσης αναγραφής, έν απομονώ
σει καθιστάμενη έπωφελεστέοα πρός τόν κόσμον ή χρησιμοποιούσα αφειδώς τόν 
πλούτον της πρός άνακούφισιν τοΰ πλησίον, πρός έξυπηρέτησιν τών χρηστότερων 
σκοπών, πρός έκπλήρωσιν εύγενεστέρου ιδεώδους.

Οί ευαγείς οίκοι τών ’Αθηνών, καί ιδία τά ορφανά τοΰ Χατζη-Κώστα θά εύλο- 
γώσι πάντοτε τό όνομα τής Έ.Ιενηι; Ααμπρν.Ι.ίου έν τώ ίερώ ναω, τον οποίον 
άνήγειρεν έν τώ ’Ορφανοτροφεία) ή γενναία χορηγός καί προστάτις αύτοΰ, ή μέ
χρι τελευταίας πνοής έν άγίω ένθουσιασμω άνακουφίσασα τούς πάσχοντας, καί 
έν δεσμώ αγνής καρδίας διαχύσασα βάλσαμον παραμυθίας επί τών δυστυχών καί 
τών αποκλήρων.

ΕΛΕΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ; ' Η έν βαθεί γήρατι άποθανοΰσα τήν 14ην Φε
βρουάριου 1694 σεβαστή αύτη δέσποινα ύπήρξεν έκ τών όλιγίστων έκείνων γυ
ναικών, αΐτινες καί λόγω ανατροφής καί λόγω κοινωνικής αγωγής προεξέχουσι 
κατά τά πνευματικά καί ηθικά χαρίσματα καί τιμώνται έξαιρέτως ύπό τής κοι
νωνίας έν ή ζώσι καί διαθέτουσιν ύπερ τής εύηυερίας αύτής τάς ήμέρας τοΰ χρη- 
σιμωτάτου αύτών βίου. Τοιοΰτος αληθής στέφανος τιμής στολίζει ’■άς μακράς 
ήμέρας τής ζωής τής Ελένης ’Λ ναάταιίιάΰοΐ', ήτις διά τής μεγάλης φι
λανθρωπίας της εγλύκανε πάντοτε τήν δυστυχίαν, συνεπάθησε πρός αύτήν, 
εκλαυσεν, εύεργετιχώτατα συνέδραμε τόσα ατυχή μέλη τής κοινωνίας. Αί θύραι 
τοΰ οίκου της εύπροσδεκτως εδέχθησαν αείποτε τούς πάσχοντας, ή δ’ αγαθοερ
γία καί ή εύσπλαγχνία, ήτις συνώδευσεν έν πρός έν τά βήματά της μέχρι τής 
τελευταίας αύτής γήινου κατοικίας, αποτελώσι τό εύγενέστερον έγκώμιον πρός 
τό όνομά της, δπερ στεφανοΰσι τα ειλικρινή δάκρυα εύγνώμονος κόσμου, δν διά 
τών ήδέων λόγων τής παραμυθίας καί τοΰ εύλογημένου αύτής άρτου πολυτίμως 
ένεθάρρυνε.

Ειλκε το γένος εξ 'Οδησσού, νυμφευθεΐσα τό πρώτον τόν αείμνηστον θωιιίϊ>· 
ΙΙ.ΙάγκαΛην έξ έπισήμου οικογένειας, πατέρα τοΰ εν τή ελληνική κοινωνίμ αξια- 
γάστου άνδρός κ. Ν. Βλαγκαλη καί θειον τοΰ έν ’Ρώμη νΰν Πρέσβεως ττ,ς 
'Ρωσσίας ’Εν Έλλάδι κατελθοΰσα συνεζεύχθη τόν έκ Πειραιώς Άναστασιάδην 
διεβίωσε δ’ έκτοτε χρησιμοποιούσα τόν τε λόγον καί τά μέσα τής περιουσίας 
αύτής είς ύποστήριξιν αγαθών καί συνδρομών τοίς ένδεέσι, φύσει εύσπλαγχνος, χρι- 
στιανή καί Έλληνες ύπερηφανος. Σειρά απειραρίθμων κοινωνικών εύεργεσιών 
καί οικογενειακών έργων πρόκεινται ώς περγαμηναί, ώς ανεξίτηλα μαρτύρια τής 
μεγάλης αυτής ψυχής καί καρδίας.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΕΡΜΑΣ Προσωπικότητα έκ τών σπανίων καί φυσιογνωμίαν 
έξόχως συμπαθή άπώλεσεν έν τώ προσώπω τού Γεώργιον ζέριια τήν 1 5ην ’Ια
νουάριου 1894 ή ’Ελληνική κοινωνία καί εν πενθεί ειλικρινεστάτω έκήδευσεν ή 

Πολιτεία. Άφ’ ού ή αρετή εϊναί τι σπάνιον καί δυ.σεύρετον άνθος προ πάντων 
διά τήν μικράν ταύτην γωνίαν τοΰ προτύπου βασιλείου, ή δέ εκπληρωσις απλώς 
καί μόνον τοΰ καθήκοντος θεωρείται σήμερον ώς ή ύψίστη πρός τήν πολιτείαν 
ύπηρεσία τοΰ ατόμου, άιδρες ώς ό Γ. Ζερμασ καί αρετής έμπλεοι καί τοΰ καθή
κοντος ούδέποτε έπιλήσμονες, εΰτυχήσαντες νά προσφέρωσιν είς τήν πατρίδα των 
οχι μόνον τός ύπηρεσίας τού καθήκοντος, αλλά καί αληθούς αύταπαρνήσεως αφο- 
σιιΰσεις, δικαίως πρέπει νά θεωρώνται ώς προσωπικότητες, ών τό κενόν εινε 
δυσπλήρωτον καί άνεπανόρθωτον. Τήν αλήθειαν ταύτην βέβαιοί όλος ό βίος τοΰ 
Γ. Ζίρμα, τοΰ οποίου ή σπινθηροβολούσα φυσιογνωμία παρείχε τήν εύγενεστέραν 
έκδήλωσιν τού αδαμαντίνου αύτοΰ χαρακτήρος. Λαμπρός τύπος ανθρώπου, ύπαλ- 
λήλου, πολιτευόμενου. Δικηγόρος εκ τών εύφυεστέρων και πνευματωδεστέρων παρ’ 
ήμίν, ρήτωρ έκ τών πειστικωτέρων, άνθρωπος έκ τών άγαθωτέρων., ύπάλληλος 
έκ τών μάλλον μεμοροωμένων, τών αφατριάστων, τών τής προόδου. Είι τάς όλι- 
γίστας γραμμάς ταύτας είκονίζεται άπασα ή ζωή του άνδρός, διά τοΰ θανάτου 
τοΰ όποιου, έν τή συγχρόνω λειψανδρία, ύπέστη απώλειαν αληθή ή επιστήμη, 
ή κοινωνία, ή πολιτεία. Έγεννήθη έν Πάτραις τώ 1830, ένθα καί έδιδάχθη τά 
έγκύκλια μαθήματα, ένωρίτατα άνακηρυχθείς αριστούχος διδακτωρ τής Νομι
κής. Βαθμός άριστα έχρησίμευσεν ώς ένωτικός κρίκος μεταξύ τοΰ σπουδαστοΰ 
καί τοΰ έπιστήμονος, δστις αμέσως έκλήθη είς τήν δικαστικήν ύπηρεσίαν, εις ήν 
έπϊ τοσοΰτον ηύδοκίμησεν, ώστε μετά τριετίαν προσεκλήθη αύτός, νεαρότατος με
ταξύ τών τότε κατά πολύ πρεσβυτέρων συναδέλφων του, ϊνα καταλάβη τήν θέ- 
σιν τοΰ Προέδοου τών έν Άθήναις Πρωτοδικών. Οί ορίζοντες δμως τοΰ δικαστι
κού σταδίου δέν ήσαν άρκοΰντες διά τήν θερμήν φύσιν τοΰ νεαρού Ζε'ρμα. 
άπεχώρησε τής ύπηρεσίας και έπεδόθη είς τό δικηγορικόν σταδιον εν τή αρχή εν 
Λαμία, μετέπειτα δέ έν Άθήναις. Έν τή πρακτική τοΰ δικηγορικού επαγγέλ
ματος έξασκήσει δ Γ. Ζερμας ήοατο πολλάκις περιφανείς θριάμβους, εχων αν
τιπάλους έξέχοντας νομομαθείς Πεπροικισμένος δι’ έξοχου δλως άντιλήψεως, 
συναινών χαριτολογίαν πρός έμβρίθειαν, κεκτημένος αρτίαν καί θετικήν επιστη
μονικήν μόοφωσιν, κατέλαβε διαπρεπή θέσιν μεταξύ τών σπουδαίων συναδέλφων 
του, τιμώντων τήν έμβριθή γνώμ.ην αύτοΰ έν παντί νομικώ ζητηματι, καί ανε- 
δείχθη έν τών έπιφανεστέρων μελών τοΰ παρ’ ήμίν Δικηγορικού Συλλόγου. Τώ 
1882 ή πολιτεία έζήτησε τήν συνδρομήν τοΰ πολυάσχολου δικηγόρου, ό δέ 
Γεώργιος Ζερμας, ών προ παντός πολίτης καί πατριώτης, απεδεχθη εν δειναίς 
πεοιστάσεσι τήν θέσιν τοΰ Νομάρχου, μόνος αύτός λύσας το τότε εν Τρικκάλοις 
είς δεινήν εύρισκόμενον ανωμαλίαν αγροτικόν ζήτημα, καί παρασχων πεφωτισμε- 
νας καί διαπρεπείς ύπηρεσίας είς τήν πατρίδα του.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΥ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ- (Όρα Εικόνα έν 
σελίδι 356) Άνήρ ένάρετο:, ήρεμος καί τήν καρδίαν καί τήν συνείδησιν, άπο- 
φέρων μετ’ αύτοΰ τήν γαλήνην τής αρετΤ,ς, ήτις ύπήρξε τοΰ μακροΰ αύτοΰ 
βίου ό ύπογραααός καί ό γνώμων, δ Άναότ. Χταηατ. ΆντωνόπουΖος έ-ε 
λεύτησε τήν 15 ’Ιανουάριου 1894. Γεννηθείς έν Ναυπλίω τώ 1811, άνήκεν είς 
μίαν τών έπισημοτέρων οικογενειών τής Πελοποννήσου, πολλάς τή πατρίδι προσ- 
ενεγκοΰσαν ύπηρεσίας. Ό ΣπηΛώτης ’JrrioroT'Woc ευπατρίδης Λακεδαιμόνιος 
έκ τών έπισηαοτέρων έπϊ τουρκοκρατίας, καταδιωχθείς, ώς μετασχων τής κατά τό 
έτος 1769 άποτυχούσης 'Ελληνικής Έπαναστάσεως, συνελήφθη ύπό τών Τούρ
κων, ήχθη δέσμιος είς Τρίπολιν καί απηγχονίσθη έν τή ειρκτή. Οί υιοί αύτοΰ 
Σταματέλος, ’Αντώνιος, Γεώργιος καί Κωνσταντίνος έξορισθέντες κατέφυγον είς 
διάφορα μέρη τής Εύρώπης καί τής Ασίας, ένθα παρέμειναν μέχρι τοΰ 1795, 
δτε δοθείσης αύτοίς χάριτος ύπό τοΰ Σουλτάνου, έπανήλθον είς τήν ’Ελλάδα. 
Καί οί τέσσαοες αδελφοί απομιμούμενοι τό παράδειγμα τοΰ πατρός αύτών, έκ τών 
πρώτων μετ’ ένθουσιασμοΰ ύψωσαν τήν σημαίαν τής κατά τής τουρκικής δυνα
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στείας έπαναστάσεως μεγάλως συντρέξαντες τον αγώνα καί δια τής προσωπικής 
αύτών ισχύος κα'ι διά τοϋ χρήματός των εύποροι δντες. Ό ΣταματέΛος Άντω- 
νο'που·1ος, πρωτότοκος τών αδελφών, άριστα μεμορφωμένος καί γλωσσομαθής, 
υπήρξε το μάλλον σημαίνον πρόσωπον τής Άργολίοος καί είς τών κυριωτάτων 
μοχλών τοϋ ύπέρ ανεξαρτησίας αγώνος, διατελέσας πληρεξούσιος είς άπάσας τάς 
Έθνικάς Συνελεύσεις, και έπί τινα χρόνον καί μέλος Κυβερνητικής ’Επιτροπής 
τής Έπαναστάσεως. Είς τά φώτα καί τήν μεγάλην έπιρροήν τοϋ Σταματε.Ιον 
ΆντωνοπσόΑσν οφείλεται ή έν τή εποχή έκείνη αποκατάστασις έννόμου Διοι
κήσεων, είς αύτόν δ’ άνετέθη μάλιστα ύπό τής Έθν Συνελεύσεως έτισήμως ή 
εντολή νά συνδιαλλάξη τάς έριζούσας καί έτοιμους νά άλληλοσφαγώσι φρουράς 
τών φρουρίων Παλαμηδίου καί Άκροναυπλίας. Τήν εντολήν ταύτην διεξαγα- 
γών ό Στ. Άντωνο'πουΛος μετ’ άκρας φρονήσεως και δεξιότητος, έφερεν είς 
αίσιον πέρας, άποσοβήσας οΰτω τά δεινά τοϋ εμφυλίου σπαραγμού (?δ. ίστορ. Τρι- 
κούπη, Παπαρρηγοπούλου, ύπόμνημα στρατηγού Κριεζή καί ύπ’ άριθ. 70 φύλλον 
«Αίώνος» τοϋ 1839 ) Τελευτήσας έν βαθεί γήρατι τώ 1839 κατέλιπε τρεις υιούς 
τόν Χρήστον, τον Σωτήριον καί τον Αναστάσιον καί τρεις θυγατέρας τάς μακα- 
ρίτιδας Ειρήνην Γ. Άντωνοπούλου Γερουσιαστοϋ, Μαρίαν Καραπαύλου Στρατη
γού και Γερουσιαστοϋ καί τήν Έλισσάβετ σύζυγον τοϋ έπιζώντος άντιστρατή- 
δου κ. Β. Σαπουντζάκη.

Τοιαύτας παραδόσεις καί παραδείγματα εκ τών προγόνων του εχων ώς ύπο- 
γραμμόν είς τε τ'ον δημόσιον καί ιδιωτικόν βιον αύτοϋ δ ’Αναστάσιος Άντωνο- 
πουΑος, ύπηρέτησε τήν πατρίδα μετά ένθερμου ζήλου καί αύταπαρνήσεως άπό 
τής παιδικής αύτοϋ ήλικίας. Δεκαεξαετής, προσελήφθη ύπό τοϋ άειμνήστου Πα- 
παφλέσσα είς τήν έπί τών Στρατιωτικών Γραμματείαν. Κατά τόν χρόνον 
τούτον γενομένης τής έν Μύλοις τοϋ “Αργους μάχης πρός τόν Ίμπραίμ δ Ά. 
Άντωνο'ιτουΛος, συμπαραλαβών όσους εν Ναυπλίω ηδυνήθη δπλίτας, έπεβιβάσθη 
έπί λέμβων καί κατευθυνθείς είς Μύλους ύτεστήριξε τόν Ελληνικόν στρατόν δι- 
οικούμενον ύπό τοϋ αοιδίμου Ύψηλάντου. Τό παράδειγμά του τοΰτο άπεμιμή- 
θησαν καί άλλοι πολλοί έκ τών έν Ναυπλίω πολιορκουμένων, καί οϋτω πρός 
καταπολέμησιν τοΰ Ίμπραίμ κατωρθώθη αντιπερισπασμός ισχυρότατος, δστις 
τά μέγιστα συνετέλεσεν είς ύποστήριξιν τών Ελληνικών στρατευμάτων. Τού
του δ’ ένεκα ή προσωρινή κυβέρνησις απένειμεν είς τόν Ά. Άντωνο'ιτονΛον 
τό χαλκοΰν άριστεϊον τοΰ άγώνος. Μετά τήν έλευσιν τοϋ Καποδιστρίου, 
διοργανωθέντος τοΰ Κράτους είς Διοικήσεις, δ Ά. ΆντωνόιτονΑος, όστις διε- 
κρίνετο διά τήν μόρφωσιν αύτοϋ, διότι καί αρχαίους έλληνας συγγραφείς καί 
ποιητάς είχε διδαχθή έν Ναυπλίω καί Αιγίνη παρά τοϋ άγιου Δαμαλών 
καί τοΰ αειμνήστου Γεωργίου ψύλλα, καί μαθήματα ’Ρωμαϊκού καί έμπορικοΰ 
δικαίου εΐχεν ακούσει παρά τώ πολυμαθέστατοι άνδρί καί έξόχω φι-λέλληνι άει- 
μνήστω Μάσσονι, εί καί διήνυε μόλις τό 18ον έτος τής ήλικίας του διωρίσθη 
ύπό τοΰ Κυβερνήτου Γραμματέας τής διοικήσεως “Αργους, Διοικητοϋ διορισθέν- 
τος τοΰ ’Αναστασίου Μαυρομιχάλη, υίοΰ τοϋ Πετρόμπεη. “Εκτοτε δ αείμνηστος 
άνήρ άφωσιώθη είς τήν ύπηρεσίαν τοΰ Κράτους καί έπί 40 περίπου ετη ύπη- 
ρέτησεν αυτό ώς “Επαρχος καί Νομάρχης μέχρι τοΰ έτους 1873. 
μακράν αύτοϋ ύπηρεσίαν δ Ά. Άντωνο'πονΑος εις 
καί δυσχερείς περιστάσεις, καθ’ ας μεθ’ έτοιμότητος καί φρονήσεως

Κατά τήν 
πολλας εύρέθη ανωμάλους 

έπολιτεύθη, 
προκινδυνεύσας πολλάκις, όπως εκπληρώση πιστώς τά έπιβαλλόμενα αύτώ καθή
κοντα, δι’ ό καί απενεμήθη αύτώ πρό τριακονταετίας ώς έγγιστα δ αργυροΰς σταυ
ρός τοϋ Σωτήρος, πρό οκταετίας δε καί δ χρυσούς. Ιίλήν δέ τούτων δ ’Αναστάσιος 
Άντωνο'που-Ιος έφερε καί τό παοάσημον τής 3ης Σεπτεμβρίου ώς μετασχών εις τήν 
γενομένην έπανάστσσιν ύπερ τοΰ Συντάγματος τοϋ 1843 καί τόν χουσοϋν σταυ
ρόν τής Σερβίας Συζευχθεϊς έν έτει 1850 τήν Ζωήν Νικολάου Φλογαϊτου (θυ
γατέρα τοϋ έπιφανοΰς αγωνιστοΰ καί διαπρέποντος νομομαθούς, άδελφήν δ’ ετε
ροθαλή τοΰ κ. Θεοδώρου Φλογαϊτου), κατά τούς νεαρούς αύτοϋ χρόνους δ Ά.

Άντωνο'πουάος ήσκει μεγάλην πολιτικήν έπιρροήν έν τή επαρχία Ναυπλίας, 
δι’αύτής άναδείξας έπανειλημμένως Βουλευτήν καί πληρεξούσιον τόν άείμνηστον 
γαμβρόν αύτοϋ έπ’ αδελφή Γ. Άντωνόπουλον Γορτύνιον τήν καταγωγήν, τόν καί 
Γερουσιαστήν γενόμενον καί τόν άδελφόν αύτοϋ Χρήστον. Τής επιρροής του, 
ταύτης ύπέρ έαυτοΰ δίς μόνον έποιήσατο χρήσιν έπί “Οθωνος άπαξ εκλεγείς 
δηιαοτ. σύμβουλος καί κατόπιν δήμαρχος. Ό Ά. Άντωτο'~ονΑος ύπο σεβασμού 
πρός τόν ιερόν άγώνα έμπνεόμενος, πρώτος συνέλαβε τήν ιδέαν τής ανεγέρσεως 
άναθηματικής έπιμνημοσύνου στήλης είς τόν χώρον, ένθα έν Έπιδαύρω συνήλθε 
τό πρώτον ή πρώτη τών 'Ελλήνων Έθν. Συνέλευσις, τή ενεργεία δ’ αυτοΰ το 
δηυ,οτικόν συμβούλιον Έπιδαυρίων διώρισεν Επιτροπήν πρός συλλογήν εράνων, 
άποτελουμένην ύπό τοΰ άντιναυάρχου κ. Μ. Κανάρη τοΰ άειμνήστου ιστορικού 
Κωνστ. Παππαρρηγοπούλου, τοϋ κ. Θ. Φλογαϊτου, τοϋ πρώην Δημάρχου ’Αθη
ναίων καί δημοσιογράφου κ. Τ. Φιλήαονος κα'ι τοϋ ίδιου Άναστ. Άντωνοπού- 
λου. Ή έπιτροπή αυτή οραστηρίως έργασθείσα συνέλεξε πρός έκτέλεσιν τοϋ 
έργου ικανόν μέ άλλ’ άνεπαρκές έτι ποσόν, δπερ εύρισκεται ήδη κατατεθειμένον 
έν τή ’Εθνική Τοαπέζη.

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ- ("Οροι Εικόνα έν σελ. 272). Είς τών δια- 
πρεπεστέρων άξιωματικών τοΰ πεζικού δ ’Αντώνιος Γρηγοριαάης απέθανε τήν 
26ην Αύγούστου έν Βόλω. Έγεννήθη έν Προύση τώ 1828, καί έξεπαιδεύθη εις 
τήν περίφημον σχολήν τοΰ διασήμου Καίρη. Μετά τήν άποπεράτωσιν τών σπου
δών του έπανήλθεν είς Προύσαν, ότε συνέπεσεν δ τότε Σουλτάνος νά επισκεφθή 
τήν άρχαίαν πρωτεύουσάν του. Οί έκεί "Ελληνες άνέθηκαν είς τόν Ιβετή τότε 
νεαρόν Γρηγοριάδην νά τόν προσφωνήση τουρκιστί, τόσην δ’ εντύπωσιν εκαμεν 
είς τον Σουλτάνον, ώστε ούτος διέταξε τήν είς τήν Στρατ. σχολήν τής Κων
σταντινουπόλεως κατάταξίν του, έξ ής οί τότε φοιτώντες έξήοχοντο μετά έξαετή 
σπουδήν καί ώς Άντισυνταγματάρχαι τών Γεν. ’Επιτελών, είσήρχοντο δε μό
νον οί υιοί τών Τούρκων μεγιστάνων. “Αν κα'ι δ μικρός ’Αντώνιος, εμπεφορη- 
μένος έκ τών πατριωτικών διδασκαλιών τοΰ Καίρη, δέν ηθέλησε να κατατα- 
χθή, ύπέκυψεν είς τήν έπιμονήν τών γονέων του, φοβούμενος τήν άρνησιν. Έν 
τή Σχολή διέμεινεν όλίγιστον χρόνον, δοαπετεύσας καί κατελθών είς τήν Ελ
λάδα, προτιμήσας δέ νά ύπηρετήση ώς στρατιώτης τήν πατρίδα του η ώς 
άντισυνταγματάρχης τήν Τουρκίαν. Κατετάχθη έν τώ Έλλ. στοατώ ώς δπλί- 
της έν 'Ρίω, καί καθ’ δλον τό μακρόν στρατιωτικόν στάδιόν του διεκρίθη 
δ ’Αντώνιος Γρηγοριάάης. Τούς βαθμούς τοϋ άνθυπασπιστοΰ καί άνθυπολο- 
χαγοΰ άπέκτησε διαπρέψας ώς ύπαξιωματικός. Κατά τό 1854 έξήλθε μετά 
σώματος στοατιωτών είς Καλαμπάκαν, ενωθείς έκεί μετά τοΰ Χατζηπέτρου καί 
άγωνισθείς έρρωμένως κατά τών Τούρκων. Κατά τήν έπανάστασιν τοΰ 1862, ύπο- 
λοχαγός τότε ών, έλαβεν ένεργδν μέρος, κληθείς ώς ύπασπιστής τοϋ Υπουργείου, 
ότε καί έκινδύνευσε νά δολοφονηθή.

Κατά τό πλεϊστον διάστημα δ Α. Γρηγοριάδης είργάσθη εύοοκιμώτατα είς το 
"Γπουργείον τών Στρατιωτικών μέχρι τοΰ 187 8, ότε προήχθη κατ’ έκλογην εις 
ταγματάρχην, άνετέθη δ’ αύτώ ή Διεύθυνσις τοΰ Οικονομικού κλάδου. Τώ 1881 
προήχθη είς άντισυνταγματάρχην, σχηματίσας έν Πύλω τό 22ον πεζικόν τάγμα, 
έκείθεν δ’έστάλη είς “Αρταν, ένθα άνέλαβε τήν έπιμελητείαν τοΰ 2ου αρχηγείου 
κατά τάς δυσχερείς έκείνας περιστάσεις, μεθ’ δ έπανήλθεν είς τό Ύπουργείον, 
διευθετήσας έντελώς τά τοΰ Οικονομικού κλάδου, δστις πολλά οφείλει τώ άοιδίμω 
άνδρί, διά τής μεταθέσεως ιδίως αξιωματικών έκ τοϋ πεζικού μονίμως εις τον ανα- 
διοργανωθέντα εκτοτε Οικονομικόν κλάδον. Μετά τοιοΰτον λααπρόν στάδιον ευ- 
συνειδήτου έργασίας, άπεχώρησε τήι ένεργοΰ ύπηρεσίας έν έτε> 1885 αύθοομή- 
τως. Ό θάνατος τής προσφιλούς συζύγου του έπετάχυνε καί τούτου τόν θάνατον, 
οϋτω δ’ έξέλιπεν ανήρ, φιλότιμους προσενεγκών τή πατρίδι ύπηρεσίας-
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ΘΑΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ. Πρό πολλοΰ πλέον ήρξατο τελείως άραιουμένη 
ή γραμμή τών ένδοξων ανδρών τοϋ μεγάλου αγώνος. ’Αρχηγοί καί στρατιώται 
κοιμώνται έν ειρήνη τόν αιώνιον ϋπνον ύπό τήν έλευθέραν τής ’Ελλάδος γην. 
"Οσω παρέρχονται οί άνδρες έκείνοι, οί άναλαβόντες νά δώσωσι ζωήν είς τό χάος, 
όσω παρέρχεται ό καιρός καί έκλείπουσιν εκείνοι, οϊτινες ζώντε; άναπαριστώσι 
παλαιούς άλησμονήτους χρόνους, τοσοΰτον εύλαβέστερον άτενίζομεν πρός τήν 
μνήμην των. Είναι οί τελευταίοι χρυσοί ζώντες κρίκοι μετά τής έποχής εκείνης 
τής άναγεννήσεως, οί άποτελέσαντες τόν έδραιον στυλοβάτην, έπί τοϋ όποιου άνι- 
δρύθη τό άδυτον τής έθνικής ιδέας καί εν τω δποίω τελείται τό μυστήριον τής 
αιώνιας προόδου, λείψανα σεβαστά μεγαλουργού έποχής, άτινα δλοιελώς άποχω- 
ριζόμενα τής ζωής καταλείπουσι τούς νεωτέρους νάνους μεγαλοϊδεάτα; ώς τέττιγας 
ύμνοϋντας παρελθούσας δόξας, ή παρωδοΰντας η ιθίο»ς τό μέγα Λκείτωτ έργον. Έν 
τή τάξει ταύτη τών γενναίων αγωνιστών ανήκει ό Θαλής θεοδωρίδης. Γεννη
θείς έν Πύργω τώ 1806 έμαθήτευσε πρό τής Έπαναστάσεως παρά τώ άειμνή- 
στω Λυκονρχω Κρεστενίτη διδάξαντι έκεί έλληνικά γράμματα είς πολλούς συμ- 
πολίτας αύτοϋ. Είς τόν διδάσκαλόν του τούτον οφείλει καί τό ονομα «Θαλής», άντΐ 
τοΰ ονόματος του «Διονύσιος», δπερ εκτοτε έφερεν, ώς καί άπαντες οί συμμαθη- 
ταί του, προτιμήσαντες τά ύπό τοΰ Λ Κρεστενίτου άπονεμηθέντα αύτοίς. Τοϋ 
κανόνος τούτου δέν έξηρέθη, ούδ’ ό διδάσκαλος, ’Αντώνιος πρότερον καλούμενος. 
Τό πνεύμα τής αρχαίας 'Ελλάδος έπνεεν αίσθητώς τότε—κατά τάς παραμονάς 
τής ’Εθνεγερσίας, — ώστε νά μή σφάλλη τις άνευρίσκων καί είς τό μικρόν τοϋτο γε
γονός τής μετονομασίας, τό σημείον τών καιρών. Μικρόν μετά ταΰτα τά πράγ
ματα έμαρτύρησαν ότι ή 'Ελλάς δέν είχε χκθή, άλλ’ ότι ήθελε νά ζήση, συ- 
νεχίζουσα τάς αρχαίας παραδόσεις της.

Είς τόν γιγάντειον εκείνον αγώνα έδρασεν ό θ. θεοό,ηοίόης, ακόλουθος καί Γραμ- 
ματεύς γενόμενος τοΰ Στρατηγού τής Ηλείας Χρύσανθον Σισίνη, δν αείμνηστον 
μέχρις ύστάτης πνοής έκάλει. αληθή λατρείαν παρέχων αύτώ διά τάς πολλάς 
άρετάς του, ας έχαιρε διηγούμενος πάντοτε. Μετά τοΰ στρατηγού τούτου, νεα
νίας πλήρης ονείρων καί πόθων μεγάλων, παρευρέθη είς τήν πολιορκίαν τής 
Άκροπόλεως, είς τό μέγα έκείνο στρατόπεδον, όπερ διέλυσε φεΰ ! ή πανωλε
θρία τοΰ Φαλήρου. Πολλοί τόν ήκουσαν διηγούμενον, μετά τού αυτού πάντοτε 
ένθουσιασμού, επεισόδιά τινα τοΰ άγώνος, καί ιδίως τόν ηρωικόν θάνατον 200 
Ήλείων είς τάς αμπέλους τοΰ χωρίου Βαρθαλαμιού τής Γαστούνης. Ίσχυρίζετο 
ότι δ Ίμβραήμ-Πασσάς, μετά τόν ΙΙαππά-Φλέσσαν, έν Πελοποννήσω αύτούς 
τούς ανδρείους Ήλείους έθαύμασεν, οϊτινες έκ τοΰ όχυροΰ φρουρίου Χλουμου- 
τζίου έποίησαν έξοδον, ΐνα άναχαιτίσωσι τήν μεγάλην καί νικηφόρον αύτοϋ 
στρατιάν, όδεύουσαν πρός τάς Πάτρας, και έπολέμησαν έπί ώρας έν άνοικτώ πε
δία», εις τάς γράνας τών αμπέλων κατά πεζών καί ιππέων, μέχρις ού άπέθανον 
άπαντες, ώς νέοι Ίερολοχΐται τών Θηβών, πρός άνάκτησιν τής Έλλ. ’Ελευθε
ρίας, ήτις έπεσε πρό αιώνων μετά τών τελευταίων τούτων. Ό θ. θεοδω^ίδηο, 
περί δυσμάς τοϋ βίου του απεφάσισεν, ί'να συντάξη απομνημονεύματα τοϋ αγώ- 
νος,καί είδικώτερον τά ΉΛειακά, έπανορθών άπειρους ίστορικάς πλάνας, καί προσ
θέτων λεπτομέρειας έξ ιδίας αντιλήΦεως, ή κατ’ ασφαλείς πληροφορίας. Τά απο
μνημονεύματα ταΰτα αποτελοΰντα σπουδαιοτάτας σελίδας, διασώζονται είς χείρας 
τοΰ υιού τοΰ αειμνήστου άνδρός, τοΰ παρ’ ήμϊν διαπρεποΰς Νομικού Συμβούλου 
κ. Άριστομένους Θεοδωρίδου, ίσως δ’ ημέραν τινά χρησιμεύσωσιν ώς συμβολή 
είς τάς μελλούσας νά γραφώσιν 'Ιστορίας. Πάντοτε όμως έν τή μικρά ταύτη 
σκηνογραφία δεν θ’ ανευρεθώσιν ούδ’ ίχνη καν σωθιπσμοΰ, διότι ό φιλόπατρις 
έκείνος άνήο, έξ ίσου ών φιλαλήθηε, έπανελάμβανε πάντοτε, ότι μετά τήν πτώ- 
σιν τοΰ Μεσολογγίου καί τής Άκροπόλεως ή 'Ελλάς έπεσε, καί ψυχορραγούσα, 
εσώθη τή παρεμβάσει τών Μεγάλων Δυνάμεων. Ούδέποτε ό Θ. θεοδιορίδιις 
έπαυσεν εύλογών τό πρωτόκολλον τής παρεμβάσεως τών Δυνάμεων και τό δ’νομα 
τοΰ πρωτεργάτου Αύτοϋ Κάνιγγος, δπόταν δ’ έγνώσθη ότι οί Γάλ,λοι έζήτησαν 

νά έγείρωσιν οί ίδιοι μνημείον τών Ναυμάχων τοΰ Ναυαρίνου, καί δημοσίας, άνέ- 
φεοεν ώς ’Εθνικήν αγνωμοσύνην τήν έπί τούτω αδιαφορίαν μας, κρίνων ότι ώφει- 
λον πρώτοι οί "Ελληνες νά εγείρωσι μνημείον ε’ις τό Ναυαρίνον, μετέπειτα δέ νά 
τιμήσωσι τούς άνδρας τοΰ "Εθνους των. Άπό τοΰ Κυβερνήτου δ Θ. Θεοδωρίδηι: 
ίδςώτευσεν έν Πύργω, πρώτος αύτός έπιδοθείς είς τήν έκμετάλλευσιν τής παρ
θένου γής καί είσαγαγών λίαν έπιτυχώς άπό τοΰ 1837 τήν σταφιδοφυτείαν, εύ- 
ρίσκων τό επίμοχθον τοϋτο έργον ώς τό χρησιμώτερον είς τήν προαγωγήν τών 
Λαών εν τε εύημερίμ καί φρονήματι. Έν τή γε νετείρμ πόλει καί έν βαθυτάτω 
γήρατι άπέθανε τήν 31ην Δεκεμβρίου 1893.

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΔΙΚΟΣ· (Όρα εικόνα έν σελίδι 224). Τούς έλευθερωτάς 
διεδέχθη ή γενεά τών δημιουργών. "Ηρωες έκείνος άθληταΐ οότοι. Έάν εκείνοι 
ύπήρξαν οί θεμελιωταί τοΰ μικροΰ Φυτωρίου τής ελευθερίας τοΰ Γένους διά τών 
πολεμικών αύτών άθλων, ούτοι είναι οί άνδρώσαντες διά τών ειρηνικών αύτών 
άγώνων τό δένδρον τής έννόμου ελευθερίας, οί πρωτοστατήσαντες έν τή εμπε
δώσει τοΰ έλευθέρου βίου. Έν τή τάξει τών ειρηνικών τούτων αγωνιστών δια- 
κεκριμένην κατέχει θέσιν δ τήν 16ην Μαίόυ 1894 έν Άθήναις άποβιώσας 
Ενάγγε.Ιος Λαδικος. Έκ Κεφαλληνίας καταγόμενος έγεννήθη έν Πάτμω τήν 
15ην ’Οκτωβρίου 1818, καί έδιδάχθη τά έγκύκλια μαθήματα έν Άθήναις, έν- 
θαρρυνόμενος παρά τοΰ έν Ίασίω φιλοπάτριδος θείου αύτοϋ αρχιμανδρίτου Παϊ- 
σίου, έξάρχου τοΰ Άγιου Τάφου, μαθητεύσας έπί έτη ικανά παρά τώ σοφώ δι- 
δασκάλω τοΰ Γένους, τώ άειμνήστω Γ. Γενταδίω, όστις συν τή γραμματική 
διδασκαλίμ, έκέκτητο τήν έξοχον αρετήν, έξαιρετικήν έν τοίς καθ’ ήμας χοόνοις, 
τοΰ νά ύποθερμαίνη τόν ζήλον τών Έλληνοπαίδων πρός τήν αληθή παιδείαν 
καί ν’ άνυψοί τό φρόνημα αύτών είς απομίμησιν τής ακραιφνούς φιλοπατρίας 
καί αρετής τών ήμετέρων προγόνων. Μετά τάς ένταΰθα εγκυκλίους αύτοϋ σπου- 
δάς δ Ενάχ. Λαδικδς τώ 1841 μετέβη είς Παρισίους, φέρων άφθονα τά πνευ
ματικά καί ηθικά έφόδια, πρός τελειοποίησή αύτοϋ εν τή ’Ιατρική Επιστήμη, 
καί τελείαν συμπλήρωσιν των σπουδών του εν τή τότε ακμαζούση Σχολή 
τής Γαλλικής πρωτευούσης. Αύτόθι μετά τάς προεισαγωγικάς μελέτας αύτοϋ εις 
τά Μαθηματικά καί τάς φυσικάς Έπιστήμας ένεγράφη τώ 1842 είς τήν Ιατρι
κήν Σχολήν τών Παοισίων, είς ήν πανταχόθεν έσπευδεν ή μαθητιώσα νεο
λαία και συνεκεντροΰτο περί τήν έκεί φωτοβόλον έστίαν τής ’Επιστήμης. Έπί 
οκταετίαν ποραμείνας δ Ε. Λαδικδε. έν Παρισίοις, μετά λαμπρας εξετάσεις άνη- 
γορεύθη Διδάκτωρ τής αύτόθι ’Ιατρικής Σχολής, έφείλκυσε δέ τήν άμέρι- 
στον έκτίμησιν καί τάς συμπάθειας τών σοφών Καθηγητών του, γενόμε
νος κατόπιν αύστηροΰ διαγωνισμού καί επιμελητής, ώς τοιοΰτος δέ ιδίμ 
τά μέγιστα διακριθείς διά τήν έπιστημονικήν αύτοϋ έμβρίθειαν, τά βαθύτατα 
διανοήματα καί τήν ορθότητα τής κοίσεως, έν τή κλινική τού διασήμου Andral. 
Έπανελθών έκ Παρισίων μετέβη είς ’/όσιον, πρωτεύουσαν τότε τής Μολδαυίας, 
ΐνα έκδηλώση τήν μεγάλτν αύτοϋ εύγνωμοσύνην πρός τόν πολλαχώς ενισχύ- 
σαντα αύτόν θείόν του, έξασκήση δέ μετέπειτα τήν Ιατρικήν ’Επιστήμην εν 
Έλλάδι. Ό Ήγεμών όμως Γκίκας καί οί μεγιστάνες τής Μολδαυίας ήξίωσαν, 
ΐνα παραμένη έκεί δ αείμνηστος άνήο, όστις καί μετ’ ένθουσιασμού απεδέχθη 
τήν έξόχως τιμώσαν αύτόν παράκλησιν ταύτην, έξασκήσας εκτοτε μεθ’ ύψίστης 
αφιλοκέρδειας τό ’Ιατρικόν έπάγγελμα έν Ίασίω. Ό Ε. Ααδικδν. πρό παντός 
δμως ποθώντά τέκνα αύτοϋ νά τύχωσιν 'Ελληνικής έκπαιδεύσεωι, έπανήλθεν εις 
Αθήνας, καί παρέμεινεν ένταΰθα τιμώμενος γενικώς δ αγαθός και έγκριτος έπι- 
στήμων, δ ύπό πάσαν έποψιν διαπρεπής άνήο. Ό οίκος αΰτοΰ ύπήρξεν οικος 
γαλήνης καί σπουδής, δ δε μακρός βίος του διέρρευσεν δλόκληρος άνευ παθών 
καί άνευ τοΰ θορύβου, όν γέννα ή τύρβη περί τά πολιτικά ή δ άγων περί τά 
τής κοινωνικής ζωής. Ούτε εκείνα ούδ’ αύτη άπερρόφησαν ποτέ τόν συμπαθε- 
στατον άνδρα ή τόν απησχόλησαν κατ’ έλάχιστον ένδιαφερόντως.
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ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΑΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ· Έν τή γενική άφορί^ γενναίων χαρα
κτήρων καί ενάρετων πολιτών δίκαιον είναι καί χοήσιμον, ϊνα μνημονεύωνται οί 
ολίγοι άναδειχθέντες τοιοϋτοι κατά τδν βίον, ού μόνον ένεκα οφειλής προς αύ- 
τους τούτους, άλλά καί άνακουφίσεως τής κοινωνίας, πειθομένης ούτως, δτι δέν 
εξέλιπον δλως οί χρηστοί ανδρες, αύτη δέ καί δύναται καί πρέπει, τιμώσα αυ
τούς, ζώ ιτας τε καί τεθνεώτα;, νά ένθαρρύνη καί ν’ αύξανη. Οί αληθώς ενάρε
τοι καί χρήσιμοι ανδρες, οί έμπνεόμενοι ύπδ φιλοπροόδων ιδεών, καί καθ’ άπαντα 
αυτών τδν βίον άγωνιζόμενοι ύπδ τήν σημαίαν τών εύγενεστέρων αρχών και τοΰ 
καθήκοντος, εΐσίν έργάται άρετής καί προόδου, έμπνέοντες έν τή κοινωνία, έν ή 
διαβιοϋσιν, εύγενεϊς όρμάς καί άγαθάς διαθέσεις, σύμβολον έν τή καθόλου ζωή 
αυτών ένδεικνύοντες τδν ύπέρ τής διαπλάσεως χρηστών χαρακτήοων αγώνα. Οίος 
ύπήρξεν ό Πέτρος Καλογερόπουλος ώς πολίτης καί έπιστήμων, τοιοϋτος 
ύπήρξε καί ώς ιδιώτης καί ώς άνθρωπος. Έν τώ καθ’ ήμάς βίφ, έν ω τά πάντα 
λησμονοϋνται, πολλοί ένθυμοϋνται καί θά έξακολουθήσωσιν ενθυμούμενοι τδν δί 
καιον, μειλίχιον καί χοηστότατον άνδρα, ό δέ κρίνων έν φιλοσοφώ δικαιοσύνη 
τδν βίον αύτοΰ, θ’ αποφαίνηται έλευθέρως, δτι ευτυχής διήνυσε τήν ένταϋθα 
ζωήν, διότι εν δικαιοσύνη καί νόαω καί φρονήσει υπηρέτησε τήν πατρίδα ώς ια
τρός, ώς πολίτης, έν άγαθότητι δέ καί αρετή συνέζησε μετά τών συμπολιτών 
καί φίλων του, ώς άνθρωπος άξιος κατ’ αμφότερα τής εύγνώμονος μνήμης ιδία 
τής απορφανισθείσης τοιούτου τέκνου ιδιαιτέρας πατρίδος του Λεβαδείας, ής ή 
εν γένει Βιομηχανική πρόοδος κατα μέγα μέρος οφείλεται είς τά πρακτικά 
καί ωφέλιμα έργα τοΰ Π. Κα.Ιογερο.-οΰ.Ιου. Ό II. Κα.Ιηγερο'του.Ιος, δν διέκρινεν 
άληθής εύγένεια ψυχής καί ήθους καί χαρακτήρος, μετά τάς έν Παρισίοις ία- 
τρικας σπουδάς του κατήλθεν εις την Ελλάδα καί έξήσκησε τδ πρώτον τήν 
επιστήμην αύτοΰ εν Χαλκίδι, ειτα δ’ εγκατασταθείς έν Άθήναις, καίτοι άνήρ 
αρτίας μορφώσεως, ετράπη είς έτερα πρακτικώτερα καί κοινωφελέστερα έργα, 
απεκδεχόμενος τήν εύημερίαν τής χώρας έκ τής άναπτύξεως τών πλουτοπαρα- 
γωγών αύτής δυνάμεων. Διατελέσας πληρεξούσιος άλλ’ άποσυρθείς ένωρίς τής 
πολιτικής, ύπήρξεν έπϊ μακράν σειράν έτών Σύμβουλος τής ’Εθνικής 'Γραπέζης 
και πολλών άλλων Πιστωτικών καταστημάτων, έγένετο δέ εις τών σπουδαιότερων 
πκραγόντων τής άναπτύξεως τής Εθνική; Βιομηχανίας. ’Απίθανε τήν 31ην ’Ιου
λίου 1894.

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ι· ΚΟΥΛΟΥΜΟΠΟΥΛΟΣ- “Εγ κριτον μέλος τής ’Αθηναϊ
κής κοινωνίας, πρότυπον ανδρδς αύτοδημιουργήτου και διακεκριμένου, μέχρι τών 
τελευταίων αύτοΰ στιγμών οιετήοησεν άκμάζουσαν τήν ίεράν παρακαταθήκην τών 
όντως έλληνικών καί ηθικωτάτων διδαγμάτων τής έποχής τοϋ Έθνικοΰ άγώνος, 
τα μεγάλα αισθήματα τών ανδρών τοΰ όποιου έπλήρουν τήν καρδίαν του καί 
καθωδηγουν τήν αληθή αρετήν του. Όσημέραι έκλείπουσι πλέον δλοσχερώς 
οί φιλοπάτριδες έκεϊνοι ανδρες, έν ω δέ αί μεταγενέστεραι γενεαί θά παρέρχων- 
ται εν τή άφανεία καί τή άσηα,ότητι, ή γενεά έκείνη θά παραμένη είς τήν αιω
νιότητα, καί πάντοτε οί απολειπόμενοι έκ τοΰ περιθωρίου τή; ζωής χρόνοι τών 
ενδόξων ήμερών αύτής, έπϊ πλέον θά κλεΐζωσι καί θ’άνυψώσι τδ μεγαλεϊόν της. 
Γεννηθείς έν Καβάσιλμ (Γαστούνης) τής ’Ηλείας ό 0. Κονλονιεόπονλος έκ 
γονέων εναρέτων τώ 1818, συν ταϊς τραγικαϊς περιπετείαις τοΰ έκραγέντος μετ’ 
ου πολύ αγώνος ύπέρ έλευθερίας, έξεπατρίσθη παιδίον καί έμαθήτευσεν έν Αί- 
γινη, εν τή Σχολή τοΰ Κυβερνήτου, έξ ής διατρέφων άμείωτον τήν συναίσθησιν 
τής απελευθερώσεως τοΰ Ελληνισμού δρώντος τότε καθ’ άπασαν τήν ύφήλιον, νεα
νίας βιοπαλαιστής μετέβη είς Αίγυπτον. Αύτόθι έπϊ τριακονταετίαν ολόκληρον 
μοχθήσας έν αγαστή φιλοπονία καί διαπρέψας έπϊ τόλμη καί εύφυϊα είς διε- 
νεργησιν παντός επωφελούς, κατεκτήσατο τάς άμερίστους συμπάθειας τών κρα- 
τούντων ύπέρ έαυτοΰ, καί συνεκόμιζε πλούτον, βραβεϊον έναρετωτάτης καί έν
τιμου φιλεργίας, άποτελούσης τδν εύγενέστερον στολισμόν έν τώ κόσμω τοΰ Έλ-

ληνικοΰ έλευθέρου βασιλείου. Τδ όνειρόι τοΰ Έλληνο; τής καρτερία; καί τοΰ φι
λοπροόδου πνεύματος, μετά τάς ταλαιπωρίας τών άγώνων τής απελευθερώσεως 
τής Ελλάδος είχε συμπληρωθή, ' δ θ. ΚηυΛουμο'πουΛοζ δέ γενναίος τόσον εν τή 
άποκαταστάσει τών πραγμάτων, έκ παίδων νοήσας τδν σκοπόν τής έθνικής εύη- 
μερίας, ήτις έπεδιώκετο, εύρεθείς πλέον άνήρ,κύριος πλούτον καί τέκνων όργών- 
των πρδς άληθεστέραν πρόοδον, κατήλθε τώ 1859 είς ’Αθήνας, ϊνα έν αύταϊς 
συμπληρώση έπ’ άγαθώ τά έτη τή; χρησιμωτάτης ζωή; του. Ενταύθα δ θ. 
Kov-lnvuo'.TovJoc άνεδείχθη ό τύπος έκλείπον.τος πλέον στοιχείου, ό αντιπρόσωπο; 
παλαιάς τάξεως πραγμάτων καί έποχής, χρόνων εύτακτου βίου, έργατικοΰ, βίου 
σώ'ορονος καί έντιμου. Έν ταϊς ήμέοαις ήμών τοΰ θορύβου καί τών έπιδείξεων, 
δτε οί πλεϊστοι ζώμεν, χαριζόμενοι εις τδν νεωτερισμόν, ό θ. ΚουΛουρά-του-Ιοι;, 
άμα τή προσαρτήσει τή; Θεσσαλίας είς την Ελλάδα, ετράπη προς τήν εκεί ανα ■ 
πτυξιν'τής Γεωργικής καί Βιομηχανικής προόδου, άθορύβως συντελών είς τδ αγα
θόν τής πατρίδος του, καί διά τής δδοΰ τής έργασίας, και τής έγκαρτερήσεως 
άποβαίνων αληθές παράδειγμα κατά τών διωκόντων τδν έκ τοΰ προχείρου πλού
τον. Πλήρης ήμερών άπέθανεν έν Άθήναις τήν 31ην ’Ιουλίου 1894, καταλιπών 
άοιστα τέκνα, έν ένθουσιασμώ συνεχίζοντα τήν δλως εύεργετικήν ζωήν τοΰ^σεβα· 
σιοΰ πατρδ; αύτών. ___________

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ ΖΕΓΓΕΛΗΣ. Έν τώ προσώπω τοϋ άρίστου καί φιλοπά- 
τριδος άνδρός τούτου, ή πατρίς ήμών έχει νά έπιύείξη όχι μονον έγκριτον πο- 
λιτευτήν, έπϊ μακράν σειράν έτών μετά έξαιρέτου πολιτικής χρηστότητος αντι- 
προσωπεύσαντα τήν Μαντίνειαν, άλλά καί διακεκριμένου έπιστήμονα, διαπρέ- 
ψαντα έπϊ νομική μαθήσει, εύφυϊα καί ανεξαρτησία χαρακτήρος. Ό Δ. ζέγ- 
γεΧης είναι έκ τών γνωστοτέρων φυσιογνωμιών τοΰ Ήμ. Εθνους' ανήκει εις 
άλλην γενεάν πολιτευομένων, ήτις παοήλθεν ήδη καί ή όποια έδρασε κατα τήν 
τελευταίαν τριακονταετίαν. Οί αρχηγοί τή; πολιτικής ταύτης γενεάς παρήλθον 
καί μετ’ αύτής πα: έρχονται καί οί συμμαχ,ηταί των. Εις τών διαπρεπών τού
των μαχητών ύπήρξε καί ό Δ. Ζεγγε.Ιης. Γεννηθείς εν Τριπόλει τώ 1820 ύπε- 
στη τής Έλλ. Έπαναστάσεως τάς περιπέτειας, άς κατ’ ακολουθίαν ύπέστησαν 
καί οί κάτοικοι τής Πατρίδος αύτοΰ. Και ή οικογένεια Ζέγγελη, ώς τόσαι 
άλλαι, κατεδιώχθη, έξεπατρίσθη καί έν μέσω τοΰ αγρίου άγώνος έπϊ μακρα ετη 
έταλαιπωρήθη, γενομένη φερέοικος, σ.χρις ού έπήλθεν ή ’Εθνική αποκαταστα- 
σις, καί εύρον στέγην οι διωκόμενοι. Μέ τήν δίψαν, ήν ησθάνοντο παντες οί 
άναπνεύσαντες τδν αέρα τής έλευθερίας, καί δ Δ. Ζεγγε.ΐης, άφωσιώθη έκτοτε 
είς τά γράμματα καί έγένετο είς έκ τών πρώτων διδακτόρων τοΰ Έθν. Πανε
πιστημίου. Έπιδοθείς νεώτατος είς τδ δικηγορικόν στάδιου καί διακριθείς δέν 
έβράδυνε νά έφελκύση τήν προσοχήν τών συμπολιτών του εκ Μαντινείας, ύπερ 
ών πάντοτε διετέλεσεν έργαζόμενο; αφιλοκερδώς, καί οϊτινες βραβεύοντες τηλι- 
καύτην αύτοΰ στοργήν καί μέριμναν τοΰ άνδρός, έξελέξαντο αύτόν αντιπρόσω
πον. Έντεΰθεν δ Δ. Ζεγγε.ΐηε άποσταλεις και πληρεξούσιος είς τήν Έθνοσυνέ- 
λευσιν, άπό τοΰ 1862 κατήλθεν είς τούς πολιτικού; αγώνας, εκλεγόμενος δε 
τακτικώς σχεδόν πάντοτε Βουλευτή; έτήρησεν αείποτε σταθεράν καί ειλικρινή 
πορείαν. Έν Μαντινείμ έδραιώσας ίσχυράν πολιτικήν δύναμιν ώς βουλευτής ειρ- 
γάσθη καί έμερίμνησεν ύπέρ τών κοινών, άκολουθήσα; έν τώ κοινοβουλίω πάν
τοτε μετριόφρονα καί συντηρητικήν πολιτικήν και παρασχών ακραιφνή δείγ
ματα μετριοπάθεια; καί συνέσεω:, κατά τά; τρικυμιώδεις ιδίως συγκρούσεις τών 
πολιτικών κομμάτων έν τή κοινοβουλευτική πάλη. Όπόταν τών παθών, όσα τών 
πολιτικών άγώνων ή θύελλα συναγείρει, ό σάλος σιγήση, τότε δύναται δικαίως 
καί άμερολήπτω; νά κριθή ή έν τή Βουλή πολιτεία τοΰ Δ. Ζε'γι’ε.ΐη. Οΐαδη- 
ποτε δμως καί άν ή ή κρίσις τής ιστορίας, πάντοτε όμως δίκαιος έπαινος θα 
κοσμή, τδ χρηστόν όνομα τοΰ άνδρός, ού ή άγνότης τών πεποιθήσεων καί τοΰ 
φρονήματος ή εύστάθεια άποτελούσι κεφάλαια ίδιαζούσης τιμής καί αληθούς σε
βασμού. Άπέθανεν έν Άθήναις τήν 14ην Αύγούστου 1894.
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Έάν Αληθώς ή ευγνωμοσύνη άποτελμ τό εύγενέστερον τών Ανθρω
πίνων αίσθημάτων, τοιαύτην τινά έγκάρδιον έκδήλωόιν έπιβάλλει ήμϊν 
Αλησμόνητου χάρ.ιτος καί δημοσίου ομολογίας, τό αίσθημα τάς εύγνω- 
μοσύνης ημών πρός τόν κ. Θεοφάνην Μάρκο πουλιώτην, 
νέον Αγαπητόν καϊ πολύτιμον φίλον της προόδου, ένθουόιωδώς Ουν- 
τελέσαντα είς τήν εύπρεπεότέραν κατάρτιόιν και προαγωγήν τής «Ποι
κίλης Στοάς» τοϋ 1895.

Παρά πολλών διαπρεπών φίλων Λογίων, διακεκριμένως τιμώντων 
τό Ήμέτερον 'Έργον διά τής περιβλέπτου αύτών συνεργασίας, ζητοϋ- 
μεν καϊ δημοσίμ Απείρους Ουγγνώμας, διά τάς έν τω παρόντι τόμω τοΰ 
1895 παραλείπεις τών "Εργων Αύτών. Καίτοι τό 1895 Αντί τών έν τμ 
Άγγελίμ ύποόχεθέντων 25 τυπογραφικών φύλλων, ΑπηρτίΟαμεν έξ 28 
έν δλφ, δυστυχώς, δέν ήδυνήθημεν νά έπαρκέσωμεν εις τά δλα πρός 
ημάς εύγενώς χορηγηθέντα δημοσιεύματα. Τό μέγα "Εργον τοΰ Αει
μνήστου Στεφάνου Ξένου, δπερ στολίζει περιφανώς τόν παρόντα Τό
μον, Απέκλεισε τήν δημοσίευσιν έτέρων περισπουδάστων άρθρων, τών 
δοκιμωτέρων καϊ γνωστοτέρων τών Ελλήνων λογογράφων καϊ ποιητών. 
Περιπλέον δέ καϊ οϊ έόφαλμένοι ήμών υπολογισμοί περί τοΰ χώρου δν 
θά κατελάμβανε τό έξοχον δημοσίευμα ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ, ύπεχρέωσαν 
ημάς, όπως μή παρουσιάσωμεν ημιτελές τό έργον, ΐνα ποιήσωμεν τάς 
έντεΰθεν τής 520 σελίδος ύπό Αλφαβητικήν τάξιν προόθήκας, Αφ’ ού 
ή έκτύπωσις τοϋ 21 τυπογραφικού φύλλου είχε συντελεόθμ πρό τής 
συνεχείας τών άλλων.

Ούτω έν γένει ό Τόμος τοΰ 1895 Απηρτίόθη έξ 28 τυπογραφικών 
φύλλων, άκριβέστερον δ’ έκ σελίδων 448 ΑποτελουΟών έκ τής μεγί
στης αύτών συμπυκνώόεως πλήρη καταρτισμόν "Εργου έκ 35 καϊ πλέον 
ίσως τυπογ. φύλλων.

Έν τέλει όμολογοΰμεν θερμοτάτας χάριτας πρός τόν έν Πειραιεϊ 
άριότον καλλιτέχνην φωτογράφον κ. Μ. Ζαφειρόπουλον έξαιρέτως συν- 
τελέσαντα εϊς τήν τελειοτέραν έπιτυχίαν πλείστων εικόνων τοΰ "Ετους 
1895, άπό τοϋδε δέ μετ’ ϊδιαζούσης εύφροσύνης καθιότώμεν γνωστήν 
τήν δημοσίευσιν εϊς τον τόμον τοΰ 1896 σπουδαιοτάτων "Αρθρων τών 
πολυμαθεότάτων παρ’ήμϊν Κυριών Καλλιόπης Κεχαγιά καϊ 
Σαπφοΰς Λεοντιάδος, τοΰ διαπρεπούς Νομομαθοϋς καϊ έγκρι
του φίλου κ. Α. Μομφερράτου, τοΰ πρό έτών δι’ έργων λαμπρών 
κοόμήσαντος τήν «Ποικίλην Στοάν» έπιφανοϋς λογίου κ. Κλέων ος 
'Ρ α γ κ α 6 ή, τοΰ εύγλώττου καϊ εύθαρσοΰς φίλου πολιτευτοΰ κ. 
Ν ι κ ο λά ο υ Α ε 6 ί δ ο υ, τών φιλτάτων κκ. Π. ΆποΟτολίδου, Β. Κυ- 
ρέλλου, X. Ήλιοπούλου καί πολλών άλλων διακεκριμένων ’Ανδρών, 
ένθα(5ρυντικώτατα ένισχυόντων ημάς είς τήν έν γένει Έθνικωτέραν 
καί κοινωφελή δράσίν καί τελείαν έπιτυχίαν τής «Ποικίλης Στοάς».
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