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ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΙΘ' ΓΕΝΟΜΕΝΩΝ

Μέλλων νά ποιήσω λόγον περί τών πεπραγμένων κατά τδ ιθ'. έτος 
τοΰ Συλλόγου ήμών άπαραίτητον αισθάνομαι καθήκον δπως εύθύς έν αρ
χή εύχαριστήσω τά μέλη τοϋ Συλλόγου διά τήν πρός με εύμενή αύτών 
διάθεσιν και τήν άπεριόοιστον αύτών εμπιστοσύνην η; ένεκα καί πεμπτον 
τοϋτο έτος έξελέχθη πρόεδρος τοϋ Παρνασσού. Έπί τή τιμή ταύτγ έφ’ ή 
δικαίως σεμνύνομαι θέλω προσπαθήσει νά καταβάλω πάσας μου τάς δυνά
μεις ΐνα έργασθώ πρδς τδ καλδν τοΰ Συλλόγου. .

Αί έργασίαι τοϋ Συλλόγου καί κατά τδ λήξαν έτος υπήρξαν πολλαί 
καί ποικίλας άναγράφων δ’ αύτάς ένταϋθα άκολουθώ τήν συνήθη σειράν 
άρχόμενος άπδ τών άφορώντων τά τών μελών. Τεσσαράκοντα καί οκτώ έν 
συνόλφ νέα μέλη προσετέθησαν εις τάς τάξεις ήμών. Έκ τούτων 30 προ- 
σετέθησαν εις τήν τάξιν τών τακτικών μελών (7 είς τήν τών ενεργών 
καί 23 είς τήν τών παρέδρων) 6 είς τήν τών επιτίμων καί 12 είς τήν 
τών άντεπιστελλόντων.

’Αλλ’ δ θάνατος έπληξε βαθύτατα τδν ήμέτερον Σύλλογον' είναι αλη
θώς λυπηρόν οτι καθ’έκαστον έτος επαυξάνει σπουδαίως ή δυστυχώς άρ- 
κετά μεγάλη στήλη τών άποθανό/των συναδέλφων. Ούτω δέ ένδεκα 
εταίρων θρηνοϋμεν κατά τδ παρόν έτος τήν στέρησιν' άπωλέσαμεν δύο 
τών άντεπιστελλόντων ήμών μελών τδν Λέανδρον Λόσεον καί τδν 
Σπυρίδωνα JSoxoXiQV προθύμους πάντοτε τοϋ Συλλόγου φίλους, άπω- 
λεσαμεν δ’ έννέα έκ τών έπιτίμων μελών, τού; γηραιούς τοϋ υπουργείου 
τής Παιδείας τμηματάρχας’Λνδρέαν Μάμ.ουκαν καί Ληρ,ήτρεον 
Μανταζ4}ν, οΐτινες τοσοϋτον ύπέρ τοϋ Συλλόγου επανειλημμένος είργά- 
σθησαν, τδν πεπαιδευμένου καί χρηστόν ιατρόν ΙΙάνον Πίσσαν, τδν 
σοφόν έν Λονδίνφ πρεσβευτήν Πέτρον Ηράϊλαν ’Λρρ,ένϊρ ούτινος 
καί ή έν τφ Συλλόγφ καί ή έν τφ πέριοδικώ άκάματος συνεργασία άπέ- 
βη ώφελιμωτάτη, τδν έν Κοπενάγ-ρ γηραιόν φιλέλληνα Ίωάννην HcOV,
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τδν Βασίλειον Μελαν καί τδν Λαμηριανον Άμ,ηανάπουλον 
οΐτινες ίδίιρ κατέστησαν άξιοι τής εύγνωμοσύνης της ήμετέρας Σχολής 
τών ’Απόρων διά τής ύπέρ αύτής μερίμνης των, τδν Πέτρον Ζάνον 
τδν ένάρετον πρόεδρον της επι τών βκκουφίων επιτροπές’ άπωλέσαμεν 
τέλος τδν ’ΙούλιονJ5S;j.cO τδν σοφόν τοϋ ’Αστεροσκοπείου διευθυντήν 
δστις έτίμησε τδν Σύλλογον διά της συνεργασί ας του, δστις τδν ήγάπησε, 
και δστις θνήσκων ένώ διετίθει γενναίου ύπέρ αύτοϋ ποσόν, άφ’ ετέρου 
κατέλειπεν.έ'ργον άκηρατον της μνήμης του την Μετιωρο.ίογΐαν ν.χ\Φαι- 
roiisroJ.oylar της ’Αττικές.

"Αλλκι μεταβολαί πολλαΐ έγένοντο εις τάς .τάξεις τών μελών τοΰ Συλ
λόγου’ παλαιοί συνάδελφοι έπανήλθον έξ αποδημίας έξω τής πρωτευού- 
σης και κατετάχθησαν και πάλιν είς τά τακτι κά μέλη άλλά και άλλοι 
άνεχώρησαν, έκ δέ της ύποδιαιρέσεως της τάξεως τών τακτικών μελών 
πολλοί έκ τών ένεργών μετετέθησαν είς τά πάρεδρα καί τ’ άνάπαλιν^ 
Τούτων πάντων λεπτομερή άναγρκφήν ανευρίσκει ό βουλόμενος έν τοϊς συν 
τή λογοδοσί^ δημοσιευθησομένοις πίναξι τών ρελών τοΰ Συλλόγου. Έγώ 
ενταύθα έν συνόλφ μνημονεύω τοϋ άριθμοϋ τών μελών τοΰ Συλλόγου α- 
τινα άνέρχονται είς 787 , έξ ών τακτικά μέν 266 (ήτοι 96 τακτικά 
ένεργά και 170 πάρεδρα) 194 επίτιμα 277 άντεπιστέλλοντα και 50 τά 
άπομένοντα έκ της καταργηθείσης τάζεως τών εκτάκτων.

Είς τριάκοντα καί πέντε συνήλθεν δ Σύλλογος κατάτδ λήξαν έτος συνε
δρίας. Έκ τούτων δεκατρείς μέν ήσζν τκκτικαί ών σκοπδς κατά τδν 
κανονισμόν είναι ή διεκπεραίωσις τών συνήθων τοΰ Συλλόγου υποθέσεων, 
εΐ'κοσι δύο δ’έ^κτακτοι έναΐς μόνον διατριβαί άναγινώσκονται.Ήπροθυμία τών 
μελών περί την προσέλευσιν είς τάς τακτικάς συνεδρίας μέ παρακινεί νά 
έκφοάσω πρδς αύτά τάς ζωηράς μου ευχαριστίας, διότι ού μόνον ούδεμίκ 
συνεδρία προκηρυχθεϊσα έματαιώθη ελλείψει απαρτίας άλλά καί τέσσα- 
ρες έτι συνεκροτήθησαν πλέον τών ύπδ τοΰ κανονισμού άπαιτουμένων.

Πρώτον τοΰ Συλλόγου έργον ην η έπιψηφισις τοΰ προϋπολογισμού. Κατά 
τοΰτον τά μέν έσοδα πρϋπελογίσθησαν είς δραχ. 20308, 80 τά δ’ έξοδα 
είς δρ. 19,890. Έπήλθον δμως μετκβολαί ίκαναί ώς έκ πιστώσεων νεω
τέρων καί εισπράξεων άπροβλέπτων αΐτινες έπηνέγκον γενικήν μεταβολήν 
είς τούς άριθμους.

Έκ τών πρώτων ομοίως έργων τοΰ Συλλόγου ήν ή υποβολή τής έκθέ- 
σεως τής εξελεγκτικής έπιτροπής, ήτις συγκείμενη έκ τών κυρίων Ν. Γ. 
Πολίτου, Α. Βαρζέλη καί Στ. Ίωαννίδου εύρε τά πάντα καλώς έχοντα 
καί ύπέβκλε τινας παρατηρήσεις ώς πρδς τήν σκοπιμωτεραν τακτοποιη- 
σιν -τινων τής ήμετέρας σχολής τών απόρων παίδων, άτινα και πάντα έ- 
φηρμόσθησαν. Ή έκθεσις τής εξελεγκτικής έπιτροπής έδημοσιεύθη ή'δη 
άμέσως έν τή λογοδοσίφ τοΰ παρελθόντος έτους. Ουτω ποιοΰντες παρε- 

χομεν τοϊς μέλεσι τοϋ Συλλόγου καί τφ καθ’ ημάς ζοινφ πιίτδν έλεγχον 
τών ήμετέρων πράξεων.Τοΰτο δέ άνεγνώρισε καί ή προϊςαμένη άρχή. Διότι 
δτε κατά τδ έκ τοϋ νόμου παρεχόμενον αυτή δικαίωμα ή νομαρχία ήθέ- 
λησε νά έξετάσν) τά τών διαφόρων έν ’Αθήναις ιδρυμάτων, συλλόγων 
καί εταιριών εύρεν έν πάσιν ένήμερον τδ ήμέτερον σωματεΐον καί έπί τή 
χρηματική αύτοϋ ίδίφ διαχειρίσει έξήνεγκε τήν εύαρέσκειαν αύτής.

Αί μετά τών ελληνικών συλλόγων καί σωματείων σχέσεις ήμών έξη- 
κολούθησαν κκί κατά το ληξαν έτος έγκάρδιοι, είς δέ τήν μετά τής έν - 
ταΰθα ιστορικής καί εθνολογικής εταιρίας σύμπρκξιν οφείλεται ή διεκπε
ραίωσή τοΰ σπουδαιότατου έργου τής ιστορικής έκθέσεως τών Κειμηλίων 
τοΰ ίεροϋ άγώνος, περί ής έν πλάτει γενήσεται λόγος κατωτέρω. Νέας δέ 
σχέσεις συνήψαμεν τή αιτήσει αύτών μετά τοΰ ένταΰθα συστάντος Τε- 
γεατικοΰ συνδέσμου, μετά τής εταιρίας ένταΰθα ή Αΰτοβοήθίία,^ζτχ τοΰ 
έν Κωνστκντινουπόλει Μακεδονικού Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου, μετά τής 
έν Καλάμαις έταιρίας τοΰ Λαού δ Λακωνικός Σύνδεσμος καί μετά τής έν 
Σμυρνγ άγαθοεργοΰ άδελφότητος "Ομηρος. Καί πρός τινας τών Συλλόγων 
τούτων κκί πρδς άλλας κοινότητας και γυμνάσια δ Σύλλογος ήμών άπέ. 
στείλε βιβλία έφόσον ήν τοΰτο δυνατόν, ή και έβοήθησε χρηματικώς. Είς 
τάς μετά τών ενταύθα σωματείων σχέσεις τοϋ Συλλόγου άνκφέρεται και 
ή άπόφκσις ή'τις έλήφθη δπως κατά τδν γενικόν αγώνα σκοποβολής δστις 
προεκηρυχθη ένταΰθα κατά τήν εορτήν τού άγιου Κωνσταντίνου ύπδ τής 
έπί σκοπόν βολής εταιρίας προσφέργ δ Σύλλογος άθλον τριακοσίων δραχμών 
Καί δ άγων έτελέσθη άξιοπρεπώς, καί τδ άθλον προσηνέχθη μετά προσ
λαλιάν τοϋ άξιοτίμου Προέδρου τή; έπί σκοπόν βολής έταιρίας κ.’Ιω. Μεσ- 
σηνέζη τφ νικήσαντι σκοπευτή.

Καί αί μετά τών ξένων επιστημονικών σωματείων σχέσεις ήμών δια
τηρούνται άκμαΐαι πολλά δέ τών σων.ατείων τούτων άποστέλλουσιν ή- 
μΐν τακτικώς τάς δημοσιεύσεις αύτών. Είς τήν μετά τών ξένων έπιστη- 
μονικών σωματείων κίνησιν ανάγεται και ή πρόσκλησις τοΰ ήμετερου 
Συλλόγου είς τήν 56ον σύνοδον τών Γερμανών επιστημόνων, ήτις συνήλ- 
θεν έν Φρειβούργφ. Ό ήμέτερος Σύλλογος άπέστειλεν αντιπρόσωπον αύ- 
τοΰ έν τφ συνεδρίφ τούτω τδν καθηγητήν κ. Α. Χρηστομάνον, τακτικόν 
αύτοϋ μέλος καί άντιπρόεδρον τοΰ Φυσιογνωστικοΰ τμήματος. Ό κύριος 
Χρηστομάνος διά τοΰ γνωστού αύτοϋ έπιστημονικοΰ ζήλου καί τής πρδς 
τδ έργον άφοσιώσεως άντεπροσώπευσεν αξιοπρεπέστατα τδ ήμετερον σω
ματείου, έτιμήθη δ’ύπδ τοϋ συνεδρίου έκλεχθείς πρόεδρος τοΰ Γ' τμήμα
τος τοΰ τής χημείας. Ό κ. Χρηστομάνος κατά τήν έκθεσιν αύτοϋ ύπέβκλε 
τάς έξης ανακοινώσεις έν τφ τμήματι τής χημείας’ περί έμ.μεσου άνα- 
λύσεως τοΰ Καλίου καί τοΰ Νατρίου, περί τινων νέων έφαρμογών τοϋ Να- 
τριζμκλγάματος, περί παρασκευής τοΰ άμμωνικμαλγάματος, περί καυ- 
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σεως τής άμμωνίας έν τώ δξυγόνω, περί έπιδράσεως τοΰ ατμού τοΰ ιω
δίου έπί άσβεστου, περί παραγωγής της ύδροϊσατίνης, περί άναλύσεως 
δύο ιαματικών πηγών τής έν Ίσχί# Καζαμίτζολας, περί σχηματισμοί 
διεθνούς έπιτροπής προς σύνταξιν νέας ορθής καί ενιαίας χημικής δνομα- 
τολογίας. Έν δέ τγ β'. συνεδρία τοΰ τμήματος τ·ί5ς ύγιεινής δτε άνεκοί
νωσε τάς έπι τών φυσικών πηγών καί φρεάτων τών ’Αθηνών αναλύσεις 
αύτοϋ και διένειμε τά περί τούτων δημοσιευθέντα έν τΐύ ήμετέρφ περιο
δική, έπερωτηθείς περί τοΰ Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασοΰ άν ήναι 
εταιρία ή άκαδημία έπέσπασε ζωηρά ύπέρ αύτοϋ χειροκροτήματα δτε 
εϊπεν «οτι είναι τδ μόνον μέχρι τοϋδε ίδρυμα έν Έλλάδι, δπερ τρέφει, 
έκδηλοϊ καί διαδίδει έμπράκτως καί αύταπαρνήτως χάριν τού καλού καί 
ωφελίμου τδν πρδς καλλιέργειαν τών έπιστημών ζήλον τώνΈλλήνωνϊ.

Καί κατά τδ λήξαν έ'τος αί έκπαιδευτικαί ένέργειαι τοϋ ημετέρου Συλ. 
λόγου έστέφθησαν διά πλήρους επιτυχίας αί δέ είς διάφορα μέοη τοϋ 
κράτους σχολαί τοΰ Συλλόγου καί αί τών άπορων παίδων καί αί δημο
τικά! τακτικώς έλειτούργησαν και καλλίστους παρήγαγον καρπούς.

Έν τή πρώτη τών σχολών τούτων, τή έν Άθήναις σχολή τών άπόρων 
παίδων ένεγράφησαν έν συνόλφ 620 παϊδες, ύπερβάντες πάντων τών 
προηγουμένων ετών την έγγραφήν. "Ενεκα τής μεγάλης συρροής τών 
παίδων έγένετο άνάγκη της προσληψεως και πέμπτου διδασκάλου.

Κατά τάξεις δ’ ένεγράφησαν είς μέν την α'. 411 εις δέ την β'. 145 
εις την γ'. 40 καί είς την δ'. 24 διότι έφέτος έκρίθη ώς συντεϊνον 
είς την μείζονα τής σχολής άνάπτυξιν ή ύποδιαίρεσις αύτής είς τέσσαρας 
τάξεις καί η κατάργησις τοϋ μέχρι τοϋδε ισχυοντος συστήματος*  ουτω 
δ’ άφωμοιώθη ή σχολή κατά πάντα πρδς τά ύπδ τής κυβερνήσεως έγκα- 
τεστημένα πλήρη δημοτικά σχολεία.

Αι αύταί έςενεχθεισαι .καί κατα τά προηγούμενα έτη παρατηρήσεις 
ισχυουσι καί κατά το άρτι λήζαν ως πρδς την φοίτησιν τών παίδων τού
των. Η φοιτησις αρχομενη ζωηρά ευθύς έν άρχή βαίνει αύ'ξουσα μέχρι 
τών εορτών τών Χριστουγέννων κατόπιν δ’ έλαττοΰται καί μετά τάς 
εορτας του Πασχα καταντά σχεδδν είς τδ ή'μισυ*  διά τοΰτο καί η κο
σμητεία τοΰ ληζαντος έτους απεφασισεν δπως αί έξετάσεις γίνωνται ά- 
μεσως μετά το Πασχα και πρδς τοΰτο θελομεν συνεννοηθή μετά τοϋ έπί 
τ·ί5ς εκπαιδευσεως Σ. ί πουργείου έλπίζοντες οτι θέλομ,εν τύχει παρ’ αύ- 
τοΰ τίς πρδς τοΰτο άδειας.

Ως προς δε τάς πατρίδας καί τά επαγγέλματα τών φοιτώντων παί
δων ισχύουσι καί εφετος τά καί πέρυσιν άναγραφέντα έν τή έμή λογοδο
σία· Εκ τών της εσω Ελλάδος παίδων οί πλείονες άνηκουσιν εις την Κο
ρινθίαν καί την Γορτυνίαν, έκ δέ τών τής έξω Ελλάδος είς την Μακε
δονίαν και την Κρητην, έφετος δέ προσηλθον ίκανοί καί έξ ’Ηπείρου.
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Ώς πρδς έπαγγέλματα δ’ ύπερτεροΰσιν οί στιλβωταί ύποδημάτων, οί δψο- 
κομισταί καί οί έφημεριδοπώλαι, εις ά καταγίνονται οί έκ της έσω Ελ
λάδος παϊδες καί οί πηλοφόροι καί κτιστά', οΐτινες άπαντες είναι Μακε- 
δόνες καί ΊΙπειρώται. Πλην τούτων δμως ή. σχολή έφέτος μετ’ εύχαρι- 
στησεως είδε καταγραφέντας καί πολλούς παϊδας τεχνίτας, καί είς τοΰτο 
συνετέλεσεν η έν άρχή τοΰ έτους γενομένη πρόσκλησις διά τοΰ τύπου 
πρδς πάντας τούς καταστήματάρχας. Έκ τών τεχνιτών δέ τούτων παί
δων οί πλεϊστοι είναι ξυλουργοί καί επιπλοποιοί, διότι ή άξιότιμος άλη- 
Οώς συντεχνία τών ξυλουργών διά τοϋ γηραιού αύτής προέδρου κ. Παν. 
Παναγιωτάκη προθύμως παρεδέξατο καί συνέστησεν είς πάντα τά μέλη 
αύτής δπως έπί ποινή άποβολής μη γίνηται δεκτδς μαθητευόμενος παΐς 
έν καταστηματι άν μη φοιτ£ είς την ήμετέραν σχολήν. Τδ τοιοϋτον 
άναμένομεν καί παρά τών άλλων άξιοτίμων προεδρείων τών διαφόρων 
έργατικών συνδέσμων της πρωτευουσης, δπως γίνεται καί παρά τών εν 
τή άγορή τών έδωδίμων καταστηματαρχών, οΐτινες πάντας τούς παϊδας 
τ^ς άγοράς στέλλουσιν είς τήν σχολήν. ’Αλλά κυρίως άπκιτοΰμεν ώς εί- 
πεϊν τοΰτο παρά τών κυρίων έφημεριδογράφων τής πρωτευουσης, καί τδ 
άναφέρω ένταΰθα, διότι πολλάκις οί έκδόται εσπερινών τινων φύλλων συμ.- 
βαίνουσι νά άποσπώσιν έκ τής ώρας τής σχολής τούς μικρούς μαθητάς 
δυσανασχετούντας πολλάκις έπί τούτιρ, άλλά μή δυναμενους καί άλλως 
νά πράξωσιν ώς έκ τών δρων ύφ’ ούς διέπεται έν Άθηναις ή πωλησις έφη- 
μερίδων. Ούδεμία βλάβη άν αυτή ή έκείνη ή εσπερινή έφημερίς έκδοθή 
έλίγον ένωρίτερον, άλλά πόση ηθική ωφέλεια είς τούς μικρούς πωλητάς !

Ή ηλικία τών παίδων ποικίλλει άπδ τοΰ εβδόμου άρχαμένη έτους καί 
καταλήγουσα κυρίως είς τδ εικοστόν, ώς λεπτομερεστερον άναγράφουσιν 
οί έν τή έκθέσει ταϋ κ. Εφόρου τής σχολής πίνακες. Άλλά δέν ήδυνήθη 
ή κοσμητεία νά ποίηση καί τινας έξαιρέσεις κςςί νά δεχθή και τινας μα
θητάς καί άνω τοΰ εικοστού έτους. Είς μάλιστα τούτων είναι επτά καί 
τριάκοντα έτών, τίμιος έργάτης έκ Μακεδονίας, δστις μετά δακρύων 
παρεκάλει ημάς δπως τδν δεχθώμεν είς τήν σχολήν δια να μαθή δλιγα 
γράμματα.

Ή δέ διδασκαλία έγένετο έπί δίώρον ώς συνήθως κατά τδ λήξαν έτος. 
Διδάσκαλοι δ’ υπήρξαν τής μέν άνω τέρας τάξεως δ κ. Θ. Ίωαννιδης είς 
ον άνετέθη καί ή έποπτεία τής Σχολής, τής γ'. τάξεως δ κ. Δημ. Κο- 
λοκοτσάς, τής β'. δ κ. Γ. I. Καλορροίζικος, και τής α'. δ κ. Δ. Καραβάς 
μετά τοϋ βοηθού κ. Γ. I. Γιανναυκου. Είς τήν α'. ταύτην τάξιν έδιδά- 
χθη άνάγνωσις, γραφή καί άριθμητική ώς καί είς τήν β'. Είς την γ'. τα- 
ξιν πλήν τούτων προσετέθησαν τά ιερά καί ή γραμματική, είς δε την 
δ', καί τά ελληνικά, ή γεωγραφία καί ή ιστορία. ’Αποτέλεσμα τής δι
δασκαλίας τών μαθητών ήσαν αί έξετάσεις αΐτινες έγένοντο τήν 26 Μα- 
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tou ύπδ τήν έπίβλεψιν τής εξεταστικής επιτροπής συγκείμενης ύπδ τδν 
κυρίων Ε. Δεπάστα Αρχιμανδρίτου, ’Ιγνατίου Μοσχάκη καί Σταματίου 
Βάλβη έπι παρουσίας τοϋ Σεβαστού Μητροπολίτου ’Αθηνών, τοΰ ύπουργοΰ 
της Παιδείας, τοΰ γεν. έπιθεωρητοΰ τών δημ.. Σχολείων, τοΰ τμηματάρ” 
χου τής μέσης έκπαιδεύσεως καί άλλων φιλομούσων. Οί της κατωτέ-· 
ρας τάξεως δέν ύποβάλλονται εις εξετάσεις επομένως προσήλθον μόνο*  
οί τών τριών ανωτέρων τάξεων, έκ δέ της τέταρτης απελύθησαν καί έζ 
(ων τρεις μέ βαθμόν άριστα) λαβόντες καί το κεκανονισμένον Απολυτή
ριον της σχολάς δια την περαιτέρω έν κοινωνία αποκατάστασιν.

Ό Σύλλογος κατά το λήςαν έτος έπεψήφισε μετ’ έπανειλημμένας συ~ 
ζητήσεις την συστασιν διά τών παίδων τής σχολής τών απόρων σώμα*  
τος κομιστών,δπερ μεγάλας ήδύνατο υπηρεσίας νά προσενέγκρ τί] πόλει τών 
Αθηνών. Κατά τδν ψηφισθέντα οργανισμόν οί κομισταί ούτοι θέλουσι*  
έκτελεΐ πάσαν παραγγελίαν άνά την πόλιν καί θέλουσι μεταφέρει μικρά 
δέματα εις άπάσας τάς ώρισμένας Αποστάσεις, άλλ’ ή εφαρμογή τοϋ ορ
γανισμού τούτου Ανεβλήθη,διότι έκρίθη ύπδ της κοσμητείας ώς πρόωρος έτι.

Ό άπδ τοΰ παρελθόντος έτους συστάς έν συνεννοήσει μετά τοΰ Μουσι
κού καί Δραματικού συλλόγου μ,ουσικδς θίασος έξ απόρων παίδων έδιδά- 
χθη καθ’ άπαν τδ λήξαν έτος έν τω φδείιρ ύπδ τοΰ αρχιμουσικού κ. Γ. 
Γαϊδεμβεργερ. Ό θίασος ούτος καίτοι αρτισύστατος έπαιάνισε δις δημο
σία καί κατά τάς έν τώ ’ιϊδείφ γενομένας δημοσίι^ έζετάσεις καί κατά 
τας εζετασεις της σχολής τών απόρων πκίδων, συνώδευσε δέ καί την 
νύκτα της μεγάλης Παρασκευής τδν επιτάφιον τοϋ ίεροϋ ναοΰ τών αγίων 
Θεοδωρών. Άλλ’ όμως μεθ’ όλα ταΰτα καί μεθ’ ολους τούς ύπδ τών δι
δασκάλων καταβληθέντας κόπους δέν έπετεύχθησαν τά αποτελέσματα ά*  
τινα έδει καί τοΰτο διότι δυστυχώς έν τώ Ώδείω έλειπεν η δέουσα έπι· 
τήρησις. Διά ταΰτα ή κοσμητεία τή; σχολάς προέτεινεν δπως ή διδασκα
λία τοΰ μουσικοΰ θιάσου γίνηται τοΰ λοιποΰ έν τώ Συλλόγφ, Αγοραζόμε
νων έκ τών χρημάτων τοΰ Αποθεματικοΰ τών μουσικών όργάνων ύπδ τοΰ 
Συλλόγου. Τοΰτο δ’ έγένετο αποδεκτόν καί μόλις κομισθώσι τά όργανα 
η διδασκαλία γενήσεται έν τώ Συλλόγφ ύπδ την διεύθυνσιν τοΰ αύτοΰ 
ίζανοτάτου καί άξιου αρχιμουσικού κ. Γ. Γαϊδεμβεργερ.

Τδ δέ ταμιευτήριου της Σχολής έλειτούργησε καί κατά τδ λήξαν έτος. 
Κατετέθησαν δ’ έν ολφ ύπδ 146 καταθετών παίδων δρ. 2249.35 καί 
άπεδόθησαν εις 107 παϊδας δρ. 1 337.30.’Έσχε δέ λαμπρά Αποτελέσμα
τα ώς πρδς τδ ηθικόν μέρος διότι έσυνείθισε τούς παϊδας εϊς την οΐ’κο- 
μιαν καί έσωσε τδ χρήμα αύτών συνήθως καταναλισκόμενον εις τά έν 
ταϊς οδοϊς παιγνίδια η και ένίοτε ύπεξαιρούμενον ύπδ επιτηδείων κεαδο· 
σκόπων.

' Τοιαΰτα κατά τδ λήξαν έτος τά τής έν Άθήναις σχολής τών απόρων
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πκίδων, ήν διηύθυνε κοσμητεία αποτελουμένη έκ τοϋ κ. Κ, Βάμβα ώς 
εφόρου καί τών κκ. Γ. Δουρούτη, Ν. Κουρή, Κ, Διγενή, Α. Μκρινοπούλου, 
Κ. Κουτσαλέξη καί Ν. Τριανταφυλλίδου κοσμητόρων.

Αί δέ κατ’ έπαοχίας σχολαί τών απόρων παίδων είργάσθησαν καί αυ- 
ται έπιτυχώς τδ ληςκν έτος, έγένοντο δέ καί τά εγκαίνια της ύφ’ ήμών 
ίδρυθείσης σχολής έν Πυργω. Διαλυθείσης σχεδόν της εν Νε^ Πικερνν) 
Αποικίας τών έλληνοαλβανών, αιτήσει τών κατοίκων μετεθεσαμεν την 
αυτόθι ήμετέρκν σχολήν από Νέας ΓΙικέρνης εις τδ χωρίον Κκπελετο. 
Συνεστήσααεν δέ καί δύο νέας σχολάς Απόρων παίδων, την μεν προ- 
τάσει τοΰ κυρίου Α. Μεταξά έν Άργοστολίω, την δέ προτάσει τοΰ κυ
ρίου Α. Βαρζέλη έν Αευκάδι καί έξελεξάμεθκ κοσμήτορας της μέν πρώ
της τούς κκ. Μ. Βαμβακερόν, Ν. Δ. Πανκν, Χρ. Βκνδώρον, ’ΐω. Φωκάν 
Κοσμετάτον, X. Καγγελάρην, της δέ δευτέρκς τούς κκ. Γ. Στεφζνίτσην, 
Κ. Άλβκνίτην, Ξ. Τούμπαν, Ίω. Σικελιανδν καί ’ίω. Σκέναν. Έπήλθεν 
δμως καί άλλως Αρρωγδς ό Σύλλογος Αποστείλας βιβλία διδακτικά εις 
δήμους Απόοους οϊτινες έζητήσαντο τοιαΰτα υπέρ τών δημοτικών σχολείων· 
Κατόρθωσε δέ όπως γίνγ δέκτη παρά τφ ύπουργείω η πρδς αύτδν αί'τησις 
τών κατοίκων τοϋ χωρίου Σιμνιάδαις τοϋ δήμου Μκντινείας δπως συστή 
παρ’αύτοϊς δημοτική σχολή. ’Αλλά καί εις τδν δήμον ’Αθηναίων έπήλθεν 
ό ημέτερος Σύλλογος Αρρωγδς διά της σχολής αύτοΰ.Τοΰ κτιρίου της πρώ
της δημοτικής σχολής τών αρρένων της έπιλεγομένης τοΰ Καραμάνου 
κριθέντος Ακαταλλήλου ύπδ τοΰ δημοτικού συμβουλίου διά την έν αύτω 
περαιτέρω διαβίωσιν μαθητών, ό ημέτερος Σύλλογος προθυμως παρεσχεν 
επί μετριωτάτιρ ένοικίω τά δωμάτια της σχολής τών απόρων παίδων 
πρδς προσωρινήν έγκατάστασιν της δημοτικής σχολής, εις ήν ούτω καθ’ 
δλον τδ έτος παρέσχομεν άσυλον.

Μεθ’ δλα ταΰτα κατά τδ λήζαν έτος διετηροϋντο ύπδ τοΰ Συλλόγου 
δώδεκα σχολαί’ ή ένταΰθα, καί έν ταϊς έπαρχίαις έν Καλάμαις, Σύρφ, 
Ζακύνθφ, Πάτραις, ’Άνδρω, Καπελέτω, Τραγανού, Κατσαροΰ, Πύργφ, Αευ
κάδι καί Άργοστολίω. Τδ δέ ποσδν τών έν αύταΐς φοιτησάντων παίδων 
ύπερέβη -τδν αριθμόν τών χιλίων τρίαζοσιων μη περιλαμβανόμενων τών 
τελευταίων δύο σχολών.

Αί έκτακτοι συνεδοίαι τοΰ Συλλόγου είναι έκ τοΰ κανονισμού Αφιερω- 
μέναι διά τά αναγνώσματα άτινα συνέποσώθησαν έφετος εις εί'κοσι δύο, 
έφοιτώντο δ’ ύπδ ΐκανοΰ πάντοτε πλήθους. Δέον ένταΰθα νά έκφράσω τάς 
εύχαρίστίας μου πρδς πάντας τούς μετασχόντας τών αναγνωσμάτων.

’Ιδού δέ κατά σειράν οποία ύπήρξαν ταΰτα.
Ό κ. Γεώργιος Παράσχος τακτικόν μέλος ανέγνω έμμετρον μετάφρασιν 

τοΰ Ζ τής ’ίλιάδος.
* 0 κ. Ε. Ζαλοζώστα; τακτικόν μέλος Ανέγνω μελέτην επί τοΰ δράμα»
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το; του Βίκτωρος Οΰγώ ό βασιΛευς διασκεδάζει μετά μεταφράσεω; έμ
μετρου τών κυριωτέρων μερών.

Ό άποθανών συνάδελφος ήμών Σπυρίδων Σοκόλης άντεπιστέλλον μέλος 
ώμίλησε π«ρί αλβανικού συνδέσμου (αναγνώσματα δύο).

Ό κ. Χαραλάμπης ’Άννινος τακτικόν μέλος ώμίλησε περί τοΰ ετου^ 
I 000 μ. χ.

Ό κ. Α. Παπαδιαμαντόπουλος τακτικόν μέλος περί των δρΐων τοΰ άν- 
θρωπίνου πνεύματος.

Ό κ. Α. Πασπάτης επίτιμον μέλος περί βυζαντινών ανακτόρων άνχ- 
γνώσματα τρία.

Ό κ. Ν. Χλωρός τακτικόν μέλος περί διαχειρίσεως δασών και διαχει
ριστικών οργάνων.

Ό κ. Ν. X. Άποστολίδης τακτικόν μέλος περί μΐ'ρμήκων..
Ό κ. Κ. Γ. Εένος τακτικόν μέλος ή 'Ισπανική φιΛο.ΙογΙα κατά τδν ις 

και ιζ'. αιώνα, Αναγνώσματα τρία.
Ό κ, Κ. Παπζρρηγόπουλος επίτιμον μέλος περί των περί κατα.ΐΰσεως τοϋ 

όσμανικοϋ κράτους εν Ιύύρώπη Ιστορικών προθεσμιών.
Ό κ. Α. Διομήδης Κυριάκός τακτικόν μέλος περί τής τετρακοσιετηρίδος 

τον Λουθήρου.
Ό κ. Ίω. Τσετσης τακτικόν μέλος περί των εποχών και ειδών τής ίε- 

ράς μεΛοποιίας των Βυζαντινών μετ’ εξαγγελίας μελών διαφόρων αιώνων 
έπί κλειδοκυμβάλου.

Ό κ. Ίω. Ίσιδωρίδης Σκυλίσσης τακτικόν μέλος αν ευγενδς τδ χαρ- 
τοπαικτεϊν.

* 0 κ.’Αχιλλεύς Παράσχος τακτικόν μέλος τάς δύο πρώτας πράξεις τοϋ 
δράματος αύτοΰ Λίων Κα.Ι.Ιέργης.

Ό κ. Ιγνάτιος Μοσχάκης τακτικόν μέλος περί έ.ίευθέρας θεΛήσεως.
Ό κ. Άνδρέας Αασκαράτος επίτιμον μέλος περί των προόδων τής Κε- 

φα.Ι.ΙηνΙας κατά τά τε.Ιευταϊα ετη.
Ό κ. Ίω. Ίσιδωρίδης Σκυλίσσης τακτικόν μέλος Επεισοδίων τής έ.Ι.Ιη- 

νικής έπαναστάσεως τδ μυριοστόν.
Καί αύται μέν αί έν γένει έργασίαι τοϋ Συλλόγου.’Έρχομαι δέ ηδη έπί 

τάς εργασίας τών τμημάτων.
* 0 θεσμός τών τμημάτων άπό τοϋ παρελθόντος έ'τους ιδρυθεί; έν τω 

Συλλόγφ έλειτούργησεν Απροσκόπτως καί κατά τό άρτι ληξαν έ'τος κα!· 
άπέδειξεν αληθώς πόσον δίκαον είχον οί προτείναντες και είσαγαγόντες 
την διαίρεσιν ταύτην, ήτις χωρίς νά παραβλάψη τάς κυρίας καί ούσιώδεις 
τοΰ Συλλόγου έργασίας ένέσπειρε νέαν ζωήν είς αύτόν και κατέστησε 
συμμετόχους τών εργασιών πάντα τοΰ Συλλόγου τά μέλη.

Καί πρώτον ομιλώ περί τών έργασιών τοΰ τμήματος τών νομικών 
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καί πολιτικών έπιστημών. Τό τμήμα τοΰτο έν Αρχή προέβη είς τάς Αρ
χαιρεσία; αύτοΰ έκλεξάμενον πρόεδρον μέν καί αύθις τόν καθηγητήν κύ
ριον Κ. Ν. Κωστην, άντιπρόεδρον τόν κ. Σιμόν Μπαλάνον καί γραμματέα 
τόν κ. Τιμολ. Ήλιόπουλον.

Καί πρώτον μέν έν τακτική συνεδρία αύτοΰ ό καθηγητής κ. Κ. Ν. Κω- 
στης έποιησατο μακράν άνακοίνωσιν περί της έν Πλοετζενσέε παρά τό 
Βερολΐνον σωφρονιστικές φυλακής. Όμοφώνφ άποφάσει τοΰ τμήματος, ή 
άνακοίνωσις αυτή κατεχωρίσθη έν τφ Παρνασσω.

Ό κ· Σπ. Σπηλιωτάκης ύπέβαλε πρότασιν ϊνα τό νομικόν τμημ.α δι’ 
έπιτροπές του έξεύρη τά μέσα πρός περιορισμόν τές έν τοϊς χρηματιστη- 
ρίοις κυβείας" ή πρότασις αύτη μετά συζήτησιν ής μετέσχον διάφορα 
τών μελών τοΰ τμήματος έγένετο αποδέκτη,τό δέ τμέμα έξελέξατο έπι- 
τροπην έκ τών κκ. Σ. Μπαλάνου, Τ. Φιλημονος, Γ. Άγγελοπούλου καί 
Κ. Βάμβα δπως ύποβάλη έ'κθεσιν περί τούτου.Ή έπιτροπη αύτη έπισταμέ- 
νως έργασθεϊσα ύπέβαλε τδ Αποτέλεσμα τών σκέψεων αυτές είς τό 
τμέμα.

’Ήδη άπό πέρυσι τδ τμ$μα προτάσει καί είσηγήσει τοΰ κ. Σίμου Μπα
λάνου έμελέτησε τό ζήτημα της βελτιώσεως τών δικαστηρίων. ’Επιτροπή 
δέ συγκειμένη έκ τών κκ. Κ. Ν. Κωστέ, Α. Παπαφράγκου, Ν. 'Ράδου, 
Σ. Μπαλάνου, Γ. Φιλαρέτου, Ν. Λεβίδου καί Θ.Φλογάίτου κατέγεινε περί 
τδ ζήτημα καί συνέταξε διά τοΰ τελευταίου ώς είσηγητοΰ μακράν έ'κθεσιν 
περιλαμβάνουσαν δλας τάς φάσεις τοΰ ζητήματος καί τά προτεινόμενα 
πρδς διόρθωσιν μέτρα. Εις δύο κατά σειράν συνεδρίας τοΰ τμήματος έσυ- 
ζητήθησαν διά μακρών τά πορίσματα τές έκθέσεως, τδ δέ τμέμα πα- 
ρέπεμψε τά τές συζητήσεως ταύτης τοϊς άρμοδίοις, λαβδν ύπ’ δψιν δτι 
είς τήν Βουλήν ύπεβλήθησαν διάφορα νομοσχέδια βασιζόμενα κατά τδ 
πλεϊστον έπί τές έκθέσεως τές έπιτροπές σοΰ τμήματος.

Ό κ. Α. Σκουζές έν συνεδρία τοϋ τμήματος άναπτύξας τήν χρησιμό
τητα τοΰ ποινολογίου, δπερ έστιν δδηγδς φωτίζων τδν δικαστήν πρδς Α
κριβέ καί δικαίαν τές ποινές έπιμέτρησιν, προέτεινεν ΐνα τδ τμέμα συ- 
στήση τοϊς άρμοδίοις τήν εφαρμογήν τοΰ θεσμοΰ τούτου. Τδ τμήμα άπε- 
δέξατο τήν πρότασιν ταύτην.

Έν έτέρο: συνεδρία: τοΰ τμήματος ο κ. Δαμιανός Βορρές ανέπτυξε τάς 
περί του δοκωτικοΰ συστήματος ιδέας αύτοΰ καί προέτεινε διαφόρους τρο- 
ποιήσεις είς τδ ύπδ της κυβερνήσεως ύποβληθέν έν τή Βουλή νομοσχέδιου 
περί ένόρκων. Ό κ. Α. Παπαφράγκος ανέπτυξε τάς έν τφ νομοσχεδίφ 
περιλαμβανομένας μεταρρυθμίσεις, κατέληξε δέ προτείνας ΐνα τδ τμήμα 
δι’ έπιτροπης του μελετήση τδ νομοσχέδιον καί ύποβάλη άρμοδίως καί 
τάς ιδίας γνώμας δπως ληφθώσιν ύπ’ δψιν κατά τήν συζήτησιν τοΰ 
νομοσχεδίου" ή επιτροπή αύτη συνέστη έκ τών κκ. Κ. Ν. Κωστή,
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Α. Πκπχφράγκου, Σ. Μπχλχνου, Δ. Βορρέ καί Α. Πχπχδιαμαντοπούλου;
Ή δέ τοΰ τμήματος φροντίς περί τής βελτιώσεως τών φυλακών έξη- 

κολούθησε καί κατά τδ λήξαν έτος δι’ ιδίας έπιτροπής, ής προήδρευεν ό 
κ. Ίω. Α. Τυπάλδος. ’Αλλ’ δμως τά αποτελέσματα αύτής δέν ύπήρξαν 
γενναία καί διά τούτο σκέψις γίνεται δπως ή επιτροπή άναλάβγ μάλλον 
τήν περίθαλψιν καί φροντίδα τών άποφυλακιζομένων.

Τδ δέ άρχαιολογικδν καί φιλολογικόν τμήμα έκλεξάμενον πρόεδρον τδν 
κ. Κ. Παπαρρηγόπουλον καί αντιπρόεδρον τδν κ. Γ. Κρέμον καί αύθις καί 
γραμματέα τδν κ. Στ. Βάλβην, ένησχολήθη κυρίως είς ανακοινώσεις δια· 
φόρους τών μελών αύτοΰ, αίτινες άνήλθον είς τεσσαράκοντα τρεις έν 
συνόλφ, άπτόμεναι τών διαφόρων μελετών τοΰ τμήματος ώς εξής.

Νομισματικκί άνακοινώσεις έγένοντο τέσσχρες ύπδ τοΰ κ. Κ. Παπαρ- 
ρηγοπουλου περί τής δημοσιεύσεως τοΰ κ. Π. Λάμπρου έπί τών μεταλ
λίων καί τών νομισμάτων τής 'Επτάνησου πολιτείας· ύπδ τοΰ κ. Άλεξ. 
Μελετοπούλου τρεις περί άνεκδότου ’Αθηναϊκού τετράδραχμου φέροντας 
την έπιγραφήν Jfj/ιος, περί άργυροϋ νομίσματος τής ’Επίδαυρου, καί περί 

■ ' χαλκοΰ νομίσματος τής Αακεδαίμονος.
“Εργων άρχαίας τέχνης ανακοινώσεις δώδεκα" ύπδ τοΰ κ. Ίακ.Χ.Δραγά- 

τση περί τών έν Πειραιεΐ γενομένων άνασκκφών καί τών κατ’ αύτάς άνα- 
καλυφθέντων, περί κεφαλής παριστάσης Ποσειδώνα έκ τοΰ Μουσείου Πει
ραιώς, περί ύδρίας μαρμάρινης μετ’ αναγλύφου παραστάσεως, περί αρ
χαίου χειρομύλου- ύπδ τοϋ κ. Α. Μελετοπούλου περί άγαλματίου έκ 
χαλκοΰ άνευρεθέντος έν 'Ολυμπία, περί άρχαίων χειρουργικών έργαλείων 
έν οίς καί σικύα άνευρεθέντων έν Πειραιεΐ, περί τοΰ έν Πειραιεΐ άνευρεθέν- 
τος άρχαίου οικοδομήματος· ύπδ τοΰ κ. Κ. Καραπάνου π’ερί άγαλματίου 
ές οπτής γής· ύπδ τοϋ κ. Μ. Π. Λάμπρου περί τών κατά τδν άγιον Φί
λιππον άνευρεθεισών άρχαιοτήτων, περί άρχαίας φρεαττυος, περί κεφα
λής νεανικής έκ μαρμάρου, ύπδ τοΰ κ. Ήλ. Τσιτσέλη περί τών έν Πάλρ 
άνευρεθέντων άρχαίων τάφων.

“Εργων μεσαιωνικής καί νεωτέρας τέχνης άνακοίνωσις μία ύπδ του κ. 
Μ. Π. Λάμπρου πρόσθετα περί ηπειρωτικών ένεπιγράφων μαστραπάδων.

Έπιγραφικαί άνακοινώσεις έγένοντο τρεις’ ύπδ τοΰ κ. Α. Μελετοπου- 
λου περί ελληνικής καί Φοινικικής έπιγραφής έν Πειραιεΐ’ ύπδ τοϋ κ. Κ. 
Καραπάνου περί έπιγραφής τοΰ γ'. αίώνος άναφερομένης είς τούς όργε- 
ώνας· ύπδ τοϋ κ. Ίακ. X. Δραγάτση περί άρχαϊκωτάτης έπιγραφής έκ 
Πειραιώς.

Φιλολογίας καί Κριτικής άνακοινώσεις δέκα’ ύπδ τοϋ κ. Ίω. Σακελλίο- 
■νός περί άνεκδότου έπιστολής 'Ρωμανοΰ τοϋ Λακαπηνοΰ έκ χειρογράφου 
τής ΓΙατμιακής Βιβλιοθήκης, περί άνευρέσεως χειρογράφου έκ τών τής 
■έθν. βιβλιοθήκης περιέχοντας δυο άγνωστους λόγους τοΰ βασιλέως Ματ-
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Οαίου τοϋ Κατακουζηνοΰ, ύπδ τοΰ κ. Στ. Δ. Βλάβη διόρθωσις τών στίχων 
128—133 τής Αντιγόνης τοΰ Σοφοκλέους, διόρθωσις τοΰ 8ου στίχου 
της αύτής ’Αντιγόνης, διόρθωσις τοΰ στίχου 1074 τοΰ Αιαντος τοΰ Σο
φοκλέους· ύπδ τοΰ κ. Ί. Τσέτση περί τής εύρέσεως δύο άσμ,ατικών εσπε
ρινών μετά σημείων μουσικής’ ύπδ τοϋ κ. Γ. Κρέμου περί περίεργου χει
ρογράφου άνευρεθέντος έν τγ5 έν Φωκίδι μονή τοΰ οσίου Λουκά’ ύπδ τοΰ 
κ. Σ. Π. Λάμπρου περί τής κατά τούς μέσους αιώνας ύπάρξεως δυο έκδό- 
σέων Αίλιανοΰ' ύπδ τοϋ κ. 9. Ν. Φιλαδελφέως περί σημασίας έλλειπούσης 
έκ τών έλλ. λεζικών έξ άνεκδότου έπιστολής του Κοραή πρδς τδν Βάμ- 
βαν ύπδ τοΰ κ. Α. Μελετοπούλου περί διαγραφής έκ τοΰ λεξικοΰ τών κυ
ρίων όνομάτων τοΰ Πάπε τοΰ ονόματος Γεροτίω?.

Ιστορίας άρχαίας, μεσαιωνικής καί νεωτέρας άνακοινώσεις δώδεκα’ ύπδ 
τοΰ κ. Κ. Παπαρρηγοπούλου περί τής λελιθογραφημένης μονογραφίας τοΰ 
Διονυσίου Φωτεινοΰ τής άφορώσης τδ έν Βλαχμγ Έλλην. έπαναστατικδν 
κίνημα, περί τής έν Βυτίνη σχολής τοΰ σχολάρχου καί ίερεως Κ. Π. Πα- 
παζαφειροπουλου, περί τών Βυζαντινών έν τή Κάτω Ίταλίφ κατά τήν 
θ', καί ·.'. εκατονταετηρίδα τοΰ 'Ρώσου Μ. Βρουνα’ ύπδ τοΰ κ. Ίω Σα· 
κελλίονος περί του είς τήν ελευθερίαν λόγου τοΰ Πατριάρχου ’Αλεξάνδρειάς 
Θεοφίλου, περί ίδιωτικοΰ συμβολαίου τών πατέρων τής έν Δυρραχίφ δυ
τικής μονής τοΰ αγίου Δομενίκου’ ύπδ τοΰ κ. Ν. Σολωμοΰ περί τής λέξεως 
Πανδούρης’ ύπδ τοΰ κ. Ίω. Τσέτση περί τών σχετικών μέ τήν λέξιν Παν. 
δούρης' ύπδ τοΰ κ. Γ. Κρέμου περί τοΰ ίεροκήρυκος Κοσμά, τοΰ καί ώς α
γίου θεωρουμένου, περί τοΰ έπ’άδελφή γαμβροΰ τοΰ Μάρκου Βότζαρη Λιό- 
λιου τοΰ Ξιρολιβκδίτου, περί τοΰ ’Αντωνίου Ίω. Κριεζή’ ύπδ τοϋ κ. Μ. Π. 
Αάμπρου περί άνεκδότου υμνου τοΰ 'Ρήγα Φερραίου’ ύπδ τοϋ κ. Θ. Ν. Φι- 
λαδελφέως πέρί τής περί τραχωμάτων έγκυκλίου τοϋ πατριάρχου Νεοφύτου 
τοΰ <ϊ". τοΰ άπδ Νεοκαισαρείας.

Τδ δέ φυσιογνωστικδν τμήμα κατήρτισε τδ προεδρείου αύτοΰ διά τής 
έκλογής τοϋ κ. Γ. Καραμήτσα καί αυθις προέδρου καί τοϋ κ Α. Χρηστο- 
άντιπροέδρου, γραμ.ματέως δέ τοϋ κ. Ν. X. Άποστολίδου καί είργάσθη 
ώς εξής.

Τδ έ'ργον δπερ τδ τμήμα έπεχείρησε τής φυσικής έξετάσεως τής ’Ατ
τικής ή'ρξατο έπ’ αίσίοις οίωνοΐς καί ή ύπδ τοϋ Ιουλίου Σμίθ συγγραφεΐσα 
Μετεωρολογία καί Φαινομενολογία τής ’Αττικής “είδε τδ φως άτυχώς 
τήν αύτήν ημέραν καθ’ ήν τοΰ γεοαοοΰ έπιστήμονος καί του καλοΰ τοΰ 
Συλλόγου καί τοΰ τμήματος φίλου οί οφθαλμοί έκλείοντο πρδς αύτό.

'Η Μετεωρολογία καί Φαινομενολογία τοΰ Σμίθ έξεδόθη ελληνιστί καί 
γαλλιστί καί ήδη μεγάλος . βοηθεΐ τούς περί τήν μετεωρολογικήν τής 
Αττικής έξέτασιν άσχολουμένους.

Τδ έ'ργον τής φυσικής έξετάσεως τής ’Αττική; προήχΟη καί διά τών
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μελετών τοϋ κ. Θ. Χέλδραϊχ καί τοϋ κ. Α. Χρηστομάνου. Ό πρώτος έκ- 
δραμών εντολή τοΰ Συλλόγου καί τοΰ τμήματος εις τά βορειανατολικά 
μέρη τοΰ Πάρνηθας καί ιδίως είς τά πέραν της Δεκελείας μέχρις Ώρω- 
που, είς την κοιλάδα τής Μπούκας, είς τδ άλίπεδον καί τά περίχωρα 
τοΰ Ώρωποϋ μέχρι τοΰ ποταμού Άσωποΰ τελευταίου ορίου της Αττικής 
πρδς την Βοιωτίαν, συνεπλήρωσε την μελέτην της χλωρίδος της ’Αττι
κές, ητις πιστεύομεν δτι θά κατορθωθή νά έκδοθή τδ προσεχές έτος.'Ο δέ 

> κ. Χρηστομάνος συνεπλήρωσε τάς μελετάς ταυ περί τών ύδάτων τοΰ λε
κανοπεδίου της ’Αττικής καί υπέβαλε άνάλυσιν τριών έξ αύτών.

Τδ δ’ έτερον τοΰ φυσιογνωστικοΰ τμήματος έργον τδ τών μετεωρολο
γικών.-σταθμών συνεπληρώθη δ'ά τής συστάσεως τριών έτι σταθμών έν 
Άργοστολίω, Βώλφ καί Μεσολογγίω καί έκομίσθησαν δαπάναις τοΰ Συλ
λόγου καί Αρρωγή τών οικείων δημάρχων καί τούτων τά όργανα. Ουτω 
δέ σήμερον λειτουργοΰσιν εννέα μετεωρολογικοί σταθμοί, έν Άργοστολίω, 
Βωλφ, Καλάμαις, Ααρίσση, Λα υρίω, Μεσολογγίω, Πάρω, Πειραιεϊ καί Τρι- 
πόλει καί τά μηνιαία αύτών μετεωρολογικά δελτία έκτυποόμενα έκδο- 
δοθήσονται προσεχώς έν ένί τεύχει. Άλλά πλήν τούτου έγένετο δέκτη 
καί η σύστασις κλιματολογικών σταθμών καί έψηφίσθη ϊνα οί μετεωρο
λογικοί έν γένει σταθμ.οί διαιρεθώσιν είς τρεις κατηγορίας α) είς σταθ
μούς διεθνείς β) εις καθαρώς μετεωρολογικούς καί γ) είς σταθμούς κλι- 
ματολογικούς ένθα θά γίνωντκι πρόχειροι παρατηρήσεις. Έγένετο δέ διά

·, τοΰ κ, Δ. Κοκκίδου παραγγελία προσθέτων τινων οργάνων τά οποία Ανα
μένονται, άμα δέ ταΰτκ κομισθώσι θέλει ορίσει τδ τμήμα τίνες οί σταθ
μοί κατά την άνω διαίρεσιν καί ποΰ θέλουσιν ίδρυθή κλιματολογικοί 
σταθμοί.

Αί δέ έν ταΐς συνεδρίαις τοΰ τμήματος γενόμεναι Ανακοινώσεις είναι 
καθ’ ύ'λην αί έξής.

Φυσεολογεα. —Ό κ. Λουκ. Παπαϊωάννου έπεξήγησε χωρίον τοΰ ’Α- 
ριστοτελους περί της ροής τοΰ γάλακτος.

Ό κ. Κ. Π. Λάμπρος περί μετατοπισμομ της σπληνός.
Ληιχοσεα ύγεεενή.—·Ό κ. Α; Χρηστομάνος. Περί τών έκ διαχωρη- 

μάτων λιπασμάτων.
Ό κ. Ε. Δραγούμης. Περί έξυγιάνσεως τών Αθηνών.
ΜοεΟημ,ατεκά «αε άστρονομέα. — Ό αποβιώσας ’Ιούλιος Σμ'ιθ 

περί τοΰ κομήτου τοΰ Πόνς.
Ό κ I. Χατζηδάκης έξέλεγξιν νέας λύσεως τοΰ αιτήματος τοΰ Εύκλείδου.
Άνβρωπολογεαε καε ζωολογεα. — Ό κ. Αουκ. Παπαϊωάννου 

περί ραφών τοΰ κρανίου του ανθρώπου.
Ό κ. Ν. X. Άποστολίδης !) περί τεχνητού μετασχηματισμού τών κε-
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φαλών τών Ήπειρωτών καί τών κατοίκων τοΰ Πηλίου. 2) Περί τοΰ μα- 
λακοστράκου Σκύλαρος.

Λϊετεωρολογέιχ. — Ό’Ιούλιος Σμίθ. 1) Περί Αυκόφωτος. 2) Περί 
έκτάκτου Αυκόφωτος. 3) Περί μεγάλων καταπτώσεων χιόνος καί χαλάζης 
έν Έλλάδι.

Ό κ. Δ. Κοκκίδης. Περί πρωίμου καί όψιμου καταπτώσεως χιόνος έν 
Άθήναις.

Ό κ. Ν. Κορίλλος. Μετεωρολογικά Πατρών.
Ό κ. Τ. Άργυρόπουλος. Περί μετεωρολογικών σταθμών.
'Ο κ. Ε. Δραγούμης. Περί κλιματολογικών σταθμών.
IΙοτανεκή. — 'Ο κ. Θ. Χελδράϊχ 1) περί τής χλωρίδας τής Αττικής 

2) περί της έκ τών έντομοφάγων πτηνών σωτηρίας τών φυτών.
Γεωλογεα. —Ό κ. Α. Χρηστομάνος. 1) ’Αποτελέσματα τριών Ανα

λύσεων ύδάτων τοΰ Λεκανοπεδίου της Αττικής. 2) Περί τών αιτίων τοΰ 
σεισμοΰ τής Καζαμίτσιολας. 3) Περί της Αναλύσεως τών ύδάτων τής santa 
Restitute καί Della Rita τής Ίσχίας.

'Ο κ. Κ. Παντελίδης. Περί περιέργων απολιθωμάτων της νήσου Χίου.
2Ευνέ?ΐρεα. — Ό κ. Α. Χρηστομάνος. Έκθεσιν τών έργασιών τοΰ 56 

συνεδρίου τών φυσιοδιφών καί ιατρών έν Φρειβούργη.
Τδ δέ τμήμα τών καλών τεχνών έκλεξάμενον πρόεδρον μέν τδν κ. 

Μ. ΜελΑν καί Αντιπρόεδρον τδν κ. I. Ίσ.'Σκυλίσσην καί αυθις, γραμμα
τέα δέ τδν κ. Γεώργιον Δροσίνην συνήλθεν είς τακτικάς συνεδρίας έξ καί 
μίαν έκτακτον, έν αίς απεφασίσθησαν τάδε.

Έγένετο δεκτή ή πρότασις όπως δ κύριος Ίω. Τσέτσης έκτελεσγ έπί 
κλειδοκυμβάλου καί έξαγγείλγ έκκλησιαστικάς μελωδίας βυζαντινάς 
παρελθόντων αιώνων, είς τήν ειδικήν μελέτην τών οποίων πρδ χρόνων έπι- 
τυχώς ένέκυψε. Καί πραγματικώς έν έκτάκτω συνεδρία είς ήν έκλήθησαν 
τά μέλη τοΰ τμήματος καί τοΰ Συλλόγου ό κ. Ίω. Τσέτσης κρούων έπί 
κλειδοκύμβαλού έξηγγείλατο διάφορα μέλη, έξ ών Απεδείχθη δ κόσμος καί 
ή μεγαλοπρέπεια της μελοποιίας τών Βεζαντινών. Τό τμήμα συνέστησε 
καί δ Σύλλογος παρεδέξατο δπως δ κ. Ίω. Τσέτσης δ.απάντ; τοΰ Συλλόγου 
αναλάβρ τήν έκγύμνασιν χορού παίδων 'ίνα καί έν μείζονι κύκλφ γνωσθή 
ή Αξία τών έρευνών τοΰ κ. Τσέτση δστις μετά κόπου ένεβάθυνεν είς τδ 
ζήτημα τοΰτο.

Τδ τμήμα ύπδ έ'ποψιν μουσικής έπωφελούμενον τής έκδόσεως τοΰ α'. 
τεύχους τών έ'ργων τοΰ έθνικοΰ μελοποιοΰ Ν. Μαντζάρου,ήθέλησε νά κατα- 
στήσ·/) γνωστά τινά τών έργων αύτοΰ. Και δή παρεδέξατο τήν πρδς τοΰτο 
πρότασιν τοϋ έγγονοΰ αύτοΰ. Ό μουσικοδιδάσκαλος κ. Λ. Δεμέντος Ανε- 
λκβεν εύγενώς τήν έκγυμνασιν τών άοιδών, ουτω δ’ έξετελέσθησαν Ανέκ
δοτα τεμάχια τοΰ υμνου, καί Αλλαι μουσικαί συνθέσεις τδ πρώτον έν-
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ταΰθα άκουόμεναι. Εις την συναυλίαν ταύτην γενομένην έν τγ αιθούση 
τοΰ Συλλόγου προσεκληθησαν πάντα τά μέλη αύτοΰ.

Καί άλλη δ’έ μέριμνα έγένετο έν τφ τμημχτι περί μουσικής· προύτάθη 
δηλαδη δπως τδ τμήμα άναλάβη την φροντίδα της διαδόσεως ύγιοΰς μου
σικές διά δημωδών συναυλιών. Πρδς μελέτην τές προτάσεως ταύτης έξ- 
ελέχθη τριμελής έπιτροπη εις ην άνετέθη δπως φροντίσγ κατά τδ θέρος τδ 
δυνατδν της εφαρμογές τές προτάσεως. Καιτοι διαφεύγει τα δρια τές 
παρούσης λογοδοσίας είναι ομ.ως γνωστδν δτι η προτασις αυτή τροποποιη- 
θεϊσα κατά τι έφηρμόσθη εύδοκίμως κατά την παρούσαν περίοδον.

Τδ τμέμκ έσκέφθη έπανειλημμένως και έμελέτησε τδ ζητημα περί έ- 
Θνικο’ΰ θεάτρου, άλλ’ άπεφάσισε νά άπέχγι τούτου έπί τοΰ παρόντος, άφοΰ 
συνέστη ίδιος έπί τούτφ σύλλογος «ρ έθνικός». Καί είναι μεν άληθεςοτι 
πολλά τών μελών τοΰ τμήματος ουδόλως παραδέχονται τας πρδς άνυ- 
ψωσιν τοΰ έθνικοΰ θεάτρου ένεργείας τοΰ έθνικοΰ συλλόγου, αλλ’ομως εγε· 
νέτο δέκτη η άποχη ίνα μέ φανγ σκοπδς άντιδράσεως μεχρισοΰ εμ.φανως 
γνωστή άν $ναι δυνατή η επιτυχία τών ένεργειών τούτων.

Ή β'. έκθεσις τών άνθέων έγένετο τδ έτος .τοΰτο ύπδ τοΰ τμήματος 
τών καλών τεχνών τάς ημέρας 21, 22 καί 23 ’Απριλίου εν τφ περιβολφ 
τοΰ θεάτρου τών ’Ολυμπίων καταλλήλως εύτρεπισθέντι χάρις είς την εται
ρίαν τοΰ Έρυθροΰ Σταυροΰ, ητις παρέσχεν εΰγενώς τεσσαρας εκ τών ευ- 
ρυτάτων αυτές σκηνών. Καί υπερτερεί. μέν η έφετεινη έκθεσις τές περυ- 
σινές κατά πολλά, άλλ’ δμως έμεινε στενή καί περιωρισμενη ούχί δε 
τοιαύτη οποίαν έπεθύμουν οί διοργανοΰντες, καί τοΰτο διότι πολλοί 
τών δυνααένων νά έκθέσωσιν άπέσχον. Τδ άνώτατον δίπλωμα τιμής 
ώς περιέχων πλεϊστα πρωτοφανή καί σπάνια είς την 'Ελλάδα φυτά και 
ταϋτα έπιστημονικώς κατωνομασμένα άπενεμηθη είς τδν κ. Κ. Βοϋρον 
διευθυντήν τοΰ κτήματος τοΰ κ. Α. Συγγροϋ. Βραβεία δέ α\ τάςεως άπε- 
νεμηθησαν δύο έζ ί'σου είς τδν κ. Σ. ψύχαν καί είς τδν έκ Κηφισσιας 
κ. X. Κοκκινάκην κηπουρδν τοΰ κ. Μ. Μελά. Τδ πρώτον δε χρηματικόν 
άθλον έκ δραχ. 200 άπενεμηθη είς τούς άνθοκόμους άδελφούς Καντόρου.

Τδ κυριώτερον δμως έ'ργον τοΰ τμήματος τών καλών τεχνών ην η ε'κ- 
θεσις τών κειμηλίων τοΰ ίεροΰ άγώνος, ητις διωργανώθη άπδ κοινοϋ μετά 
τές ιστορικές καί εθνολογικές έταιρίας τγ μερίμνγ δύο μικτών εξ άμφο- 
τέρων τών σωματείων έκλεχθεισών έπιτροπών. Τγ άποφάσει τών έπιτρο- 
πών τούτων η έκθεσις έτέθη ύπδ την προστασίαν της Α. ϊ*.  τοΰ διαδόχου 
τοΰ Ελληνικού θρόνου Κωνσταντίνου, έγένετο δ’έν τγ μεγάλγ αιθούση 
τοΰ Πολυτεχνείου. Τά εγκαίνια αύτης έτελέσθησαν μεγαλοπρεπώς κατα 
την ημέραν της ’Εθνικές εορτές έπί παρουσίφ τοΰ Βασιλέως, τές Βασι- 
λίσσης, τοΰ διαδόχου, τών λοιπών βασιλοπαίδων, τοΰ προέδρου τοΰ υπουρ
γικού συμβουλίου καί τών υπουργών, τοΰ προέδρου τές Βουλής και πασών 
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τών άρχώνί Ή έκθεσις προυκειτο κατ’ άρχάς νά μείνγ άνοικτη έπί οκτώ 
■ημέρας, άλλά κατά πολυπληθείς αιτήσεις έντεΰθεν καί έκ τών επαρχιών 
παοετάθη έπί έξ έτι ημέρας καί ούτως έν συνόλφ διηρκεσεν ημέρας δε- 
κατέσσαρας. Κατά τδ διάστημα τούτο έπεσκέφθησαν αύτην κατά τάς 
τηρηθείσας σημειώσεις 25,599 άτομα έξ ών 16,300 δωρεάν καί 7,299 
έπί πληρωμή. Κατά την άναγραφην τοϋ έκδοθέντος καταλόγου τά έκτε- 
θέντα άντικείμενα άνηρχοντο είς 1120. ‘Επειδή δ’ ύπδ ένα άριθμδν περι- 
ελαμ,βάνοντο πολλά ένίοτε άντικείμενα, δύναταί τις νά εί'ττγ δτι τδ δλον 
τών έκτεθέντων άντικειμένων ύπερέβη τά 1500. Τά έκτεθέντα άντι_ 
κείμενα διηρέθησαν είς τέσσαρα τμήματα ήτοι α) έργα ζωγραφικές καί 
γλυπτικές β) όπλα πκντοειδέ γ) χειρόγραφα καί έντυπα δ) διάφορα άντι- 
κείμενα. Έκ τούτων τδ μέν πρώτον τμέμα περιείχε 224 άριθμούς, τδ 
β'. 246 τδ τρίτον 4 23 κκί τδ τέταρτον 227. Οί δ’ έκθέται κατά τδν 
κατάλογον άνηλθον είς 296, έξ ών 234 $σαν άτομα, 36 οίκογένειαι άν
δρών τοϋ άγώνος καί 26 νομικά πρόσωπα έτι δ’ η Α. Μ. δ Βασιλεύς έκ- 
θείς όπλα διαφόρων άνδρών τοΰ άγώνος καί άλλα άντικείμενα καί τάς πο
λυτίμους έν τοϊς άνακτόροις άποκειμένας σημαίας. Μεταξύ τών νομικών 
προσώπων διεκρίνοντο τά υπουργεία τών Στρατιωτικών, Ναυτικών καί 
της Παιδείας, τδ ναυτικδν άπομκχικδν ταμεϊον, δ Ναύσταθμος, η Βιβλιο
θήκη τές Βουλές καί η ’Εθνική, τδ Πολυτεχνείου, η άρχαιολογικη Εται
ρία, η ιστορική καί έθνολογικη εταιρία.Έκ δέ διάφοροι τοΰ κράτους δέμοι 
καί έν τοϊς πρώτοις οί δέμοι Μεσολογγίου καί Σπετσών καί διάφοοοι 
Μονκί, έν αίς έξεϊχον η τοΰ Μεγάλου Σπηλαίου καί η τές 'Αγίας Λαύρας.

Ή έκθεσις αύτη τών κειμηλίων τοΰ ίεροΰ άγώνος έγένετο άληθώς άν- 
ταξία τοΰ ύψηλοΰ αύτης σκοποΰ -καί μετέδωκεν άνά την 'Ελλάδα πάσαν 
σπινθήρα έθνικοΰ ενθουσιασμού κατά την έπέτειον τές ελληνικές παλιγ
γενεσίας, ητις έωρτάσθη απανταχού μεθ’ δσης ούδέποτε άλλοτε λαμ- 
πρότητος.

Τοιαΰται καί αί έργασίαι τών τμημάτων τοΰ Συλλόγου κατά τδ λέ- 
ξαν έτος. ,

Την δ’ εικοστήν έπετειον της συστάσεως αύτοΰ δ ημέτερος Σύλλογος 
έώρτασε την 19 Μαίου έν νέφ Φαληρφ διά κοινοΰ συμποσίου ύπδ την 
προεδρείαν τοΰ έπιτίμου ημών προέδρου κ. Κ. Παπαρρηγοπούλου, παρι- 
σταμένων μελών περί τά εκατόν. Λογίδρια καί προπόσεις έξεφώνηθησαν 
καί τά μέλη άππεχωρίσθησαν έν κοινγ άγάπγ συνδέσμου ειλικρινούς έρ- 
γασίας.

Ή δ’ έφορεία τοϋ Συλλόγου συγκειμένη κατά τδ λέξαν έτος έξ έμοΰ 
ώς προέδρου, τών άντιπροέδρων κκ. Τιμ. Άμπελά καί Τιμ. Ήλιοπούλου, 
τοΰ γεν. γραμματέως κ. Μ. Π. Λάμπρου, τών ειδικών γραμματέων κκ. 
A. Α. 'Ραγκαβέ καί Ν. Τζανετοπούλου, τοΰ ταμίου κ. Σπ. Κονοφάου, τοΰ 
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έπιαέλητοϋ τ·?5; βιβλιοθήκης κ. Π. I. Φέρμπου καί τοϋ διευθυντοϋ τοΰ Ανα-*  
γνωστηρίου κ. Στ. Βάλβη συνήλθεν είς συνεδρίκς 12 συσκεπτομένη καί 
Αποφασίζουσα περί των αφορώντων την διοίκησιν τοΰ Συλλόγου. Χάριτας 
δφείλω πολλάς είς τά μέλη τής ’Εφορείας πάντα διά την Αδελφικήν αύ
τών ύποστήριξιν καί Αγάπην, ευγνωμοσύνην δέ πολλήν είς τον γηραιόν 
ημών επίτιμον Πρόεδρον κ. Κ. Παι^αρρηγόπουλον διά τήν πρόθυμον αύτοϋ 
έν πάσι συνεργασίαν.

*0 περί ταμείου λόγος έ'σται σύντομος, διότι λεπτομερείς περί τούτου 
πίνακες δημοσιευθήσονται έν τελεί τής λογοδοσίας ταύτης ίδί^ε έκτυπω- 
θησομένης. ’Οφείλω νά παρατηρήσω δτι έφέτος τακτικώς έλειτουργησε το 
ίδρυθέν λογιστήριον τοΰ Συλλόγου τοΰ οποίου τήν διεύθυνσιν εύμενώς άνέ- 
λαβεν ό κ. Α. Βαρζέλης, ουτω δε συνετάχθησαν καί έκρατήθησαν τακτι
κώς τά λογιστικά βιβλία καί κατεγράφη ή περιουσία τοΰ Συλλόγου ή'τις 
Ανέρχεται είς δραχμής 86,083.35.

’Εκτάκτους εισφοράς δέν εΐ'χομεν σπουδαίας κατά τδ λήξαν έτος αί 
δέ γενόμεναι μικραί δωρεαί Αναγράφονται έν τή έκθεσει τοΰ κ. Ταμίου. 
‘Η μόνη σπουδαία έκτακτος εισφορά ήν δ ύπέρ τής Σχολής τών Απόρων 
παίδων εύεργετικδς χορός δστις έδόθη έφέτος έν ταΐς ύπδ τοΰ κ. Σιμοπούλου 
μετ’ Ακρας εύμενίας παραχωρηθείσαις αίθούσαις τοϋ νεόδμητου αύτοϋ έκ- 
παιδευτηοίου. Τδν χορδν άνέλαβον ύπδ τήν προστασίαν αύτών αί εύγενεΐς 
κυρίαι: 'Ρόζα Σ. Βαλαωρίτου, Τερψιχόρη Β. Μελά, Ιφιγένεια Α. Συγγροϋ, 
Ναταλία Α. Σούτσου καί Σοφία Ε. Σχλίεμαν είς ας χάριτας πολλάς 
δφείλω ένταΰθα νά έκφράσω έν δνόματι τοϋ Συλλόγου.

Περί τής βιβλιοθήκης καί τοϋ Αναγνωστηρίου τοϋ ήμετέρου Συλλόγου 
διαλαμβάνουσι διά μακρών αί ίδίγ; έκτ,υπωθησόμεναι εκθέσεις τών διευ- 
θυνόντων τά ιδρύματα ταΰτα.

Γενομένων τών. αρχαιρεσιών διά τδ Κ'. έ'τος τοϋ Συλλόγου έξελέχθησαν 
πρόεδρος μέν έγώ, Αντιπρόεδροι οί κ. κ. Α. Μιαούλης καί I. X. Βάμβας, 
γεν. γραμματεύς δ κ. Μ. Π. Αάμπρος, ειδικοί γραμματείς οί κ. κ. A. Α. 
'Ραγκαβής καί Α. Κουρτίδης, ταμίας ό κ. Α. Βαφζέλης, επιμελητής τής 
βιβλιοθήκης δ κ. Στ. Βάλβης καί διευθυντής τοΰ Αναγνωστηρίου δ κ. 
Π.Ι. Φέρμπος. Πρόεδρος δ’ επίτιμος δ κ. Κωνστ. Παπαρρηγόπουλος. ’Έφο
ρος δέ τής Σχολής τών ’Απόρων Παίδων δ κ. Ε. Δραγούμης καί κοσμή
τορες οί κκ. Γ. Δουρούτης, Ν. Κουρής, Κ. Κούτσαλέξης, Θ. Μπαλτής, Γ. 
Κασδόνης καί Γ. Ζέζος. Έζελέχθησαν δ’ έλεγκταί οί κκ. Δ. Κοκκίδης, 
Κ. Μπαλίλης καί Α. Καράλης.

Τοιαύτη έν πιστή είκόνι ή κατάστασις τοΰ ήμετέρου Συλλόγου κατά 
τδ, λήξαν έτος τδ δέκατον έ'νατον άπδ τής συστάσεως αύτοϋ.

ΒΪΚΤΩΡΟΣ ΟΥΓΚΩ
Ο ΒΑΣΙΛΕΙΣ ΔΙΑΣΚΕΔΑΖΕΙ

ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΕΝΤΕ

ΜΕΤΑΦΡΑΣΙΣ

ΕΥΓΕΝΙΟΥ Γ. ΖΜΟΚΩΣΤΑ

Τώ αναγνώστη

Τδ δραμα τοΰ δαιμονίου πριητου, ουτινος έπεχείρησα ςμμετρον με- 
τάφρασιν, έδιδάχθη τδ πρώτον άπδ τής σκηνής τοΰ Γαλλικού θεάτοου 
κατά τδν Νοέμβριον τοΰ 18 32. Άλλά τήν πρώτην εκείνην παράστασιν 
έπεπρωτο νά μή παράκολουθήση άλλη. Ό ποιητής κατηγγέλθη είς τήν 
κυβέρνησιν δτι διά στίχου του τινδς έν τή Γ' πράξει τοΰ δράματος υ
παινίσσεται τδν πατέρα τοΰ βασιλέως Λουδοβίκου Φιλίππου. Τήν δέ κα
ταγγελίαν ταύτην έχάλκευσαν οί κόλακες καί οί παράσιτοι τής Αύλής έν 
τοΐς άντιθαλάμοις τοϋ βασιλέως, Αφανώς καί αθορυβως, ούδέποτε τολμή- 
σαντες νά τήν διατυπώσωσιν ένώπιον τοΰ γαλλικού δημοσίου. Δέν ήτο 
δυνατδν επομένως νά μή σκανδαλισθή ή γαλλική τοϋ 1832 κυβέρνησις 
καί νά έπιτρεψη νά διακωμωδηθή Απδ τής έθνικής σκηνής ή βασιλική οι
κογένεια τής Γαλλίας !

Ή άδικος Απόφασις, δι’ ής έδεσμεύετο ή έλευθερία τοΰ πνεύματος 
καί έχαλιναγωγεΐτο τής ποιήσεως ή έλευθέρα πτήσις, ή'τις δεινδν ήγει- 
ρεν εν ταΐς τάξεσι τών λογογράφων σάλον, έ'δει νά δικαιολογηθή εύ- 
σχήμως πρδ τοϋ δημοσίου. Έτεχνάσθησαν λοιπδν οί σεμνοί τοΰ γαλλι
κού λαού κυβερνήται λόγον, βαρύνοντα μεγάλως έπί τής συνειδήσεως 
τοΰ συγγραφεως: ειπον δτι τδ δράμά του προσκρούει είς τήν ηθικήν.

Την έτυμηγορίαν ταύτην έπηκολούθησε περιεργοτάτη καί τρικυμιώδης 
δίκη, καθ’ ήν έςερράγη φοβερά ή Αγανάκτησις τού συκοφαντουμένου ποιη- 
τοΰ. Ό έν τφ έμποροδικείφ απαγγελθείς κατά τήν 19 Δεκεμβρίου παρά 
τοΰ Βικτωρος Ούγκώ λόγος Αποτελεί καυστικωτάτην καί εύγλωττο- 
τατην αμα διαμαρτυρίαν κατά τής αύθαιρέτου καί Ακαίρου χρήσεως τής 
ισχύος τής έξουίίας.

Τόμος II' 12 — Δεκέμδριος 1884, 49
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«Ή δίκη αυτή, κύριοι — είπε — δέν εινε συνήθης τις δίκη, Τινές νο· 
«μίζουσιν, έκ πρώτης δψε.ως, οτι είνε Απλή εμπορική Αγωγή, Απαίτησις 
«άποζημιώσεως διά την μή έκτέλεσιν ίδιωτικοΰ συμβολαίου, έν μι^ λέξεί, 
«δίκη ένδς συγγραφέως ένκντίον ένδς θεάτρου, Ούχί, κύριοι, είνε πλέον τι 
«τούτου, είνε δίκη ένδς πολίτου κατά μ,ιδες κυβερνήσεως. Τδ βάθος της 
«ύποθέσεως ταύτης είνε απαγορευτική διαταγή καθ’ένδς έργου.'Η δε Απαγο- 
«ρευτική κατά έργου τίνος διαταγή Αποτελεί λογοκρισίαν, και την λογο- 
«κρισίκν κκτήργησε τδ Σύνΐαγμα.’Απαγορευτική διαταγή έναντίον έργου 
«τίνος είνε δήμευσις,κκί τδ Σύνταγμα κατήργησε τήν δήμευσιν. ‘Η Απόφα- 
«σις ύμών, έάν μοι Αποβή εύ'νους, καί νομίζω δτι Αμφιβάλλων ήθελα σας 
«υβρίσει, θά ηνε πρόδηλος, καίτοι έμμεσος, μομφή κατά τής λογοκρισίας 
«καί τής δημεύσεως. Βλέπετε, κύριοι, πόσον τής προκειμένης δίκης δ 
«δρίζων έκτείνεται, πόσον ευρύνεται. Δικάζομαι ένταΟθα διά κάτι τι ύψη- 
«λότερον τοϋ προσωπικού μου συμφέροντος' δικάζομαι διά τά γενικότατα 
«δικκιώματά μου, διά τδ δικαίωμά μου τοϋ σκέπτεσθαι, καί διά τδ δι- 
«καίωμά μου τοϋ διακκτέχειν, δηλαδή διά τδ δικαίωμα πάντων. 'Η έμή 
«δίκη είνε γενική, ώς ή ύμετέρα δικαιοσύνη άπόλύτος. ’Ενώπιον τοΰ ζη
τήματος, ούτωσί τεθέντος, έξκφανίζονται τς δίκης αί μικραί λεπτο- 
«μέρειαι. Δεν είμαι πλέον συγγραφευς τις μόνον, δέν είσθε πλέον άπλώ? 
«έμποροδίκαι' ή συνείδησίς σας είνε Αντιμέτωπος τής ιδικής μου. ’Εν τφ 
«δικαστηρίφ τούτφ εκπροσωπείτε μίαν σεβαστήν ιδέαν, καί έγώ έν τφ 
«δρυφράκτφ τούτφ έκπροσωπώ μίαν άλλην. Έπί τής έδρας σας έστιν ή 
«δικαιοσύνη, έπί τής έμής ή έλευθερία.—Λοιπδν, ή δικαιοσύνη καί ή έλευ” 
«θερία έπλάσθησαν ΐνα συνταύτίζωνται. Ή έλεύθερία είνε δίκαια, καί ή 
«δικαιοσύνη είνε έλευθερα.»

Συνεταράχθη τδ Ακροατήριον καί ή κοινή γνώμη, άνεθάρρησαν έπί μι
κρόν οί άνθρωποι τών γραμμάτων, άλλ’ ή άπόφασις δέν άνεκλήθη. Ό 
ΒασιΛευς διασκεδάζει μόλις έπ’ έσχατων έδιδάχθη καί πάλιν άπδ τής 
Παρισινής σκηνής, μετά πεντήκοντα όλων ετών σκληράν προγραφήν.

1 Κατά τήν νέαν ταύτην διδασκαλίαν τοΰ δράματος, παρίστατο, λευ- 
κόθριξ ήδη κκί κύπτων υπό τδ βάρος τών ετών, δ τότε πλήρης νεανι- 
κοϋ πυρός ποιητής του. Ή είς τδ θέατρον εί'σοδός του πκρήγαγε φρε
νητιώδη ένθουσιασμδν καί ύψίςας συγκινήσεις. Ιδού κάί άλλη, τρίτη ή'δη, 
γενεά άποΟεόνει τδν μέγαν διδάσκαλον καί έθνικδν ποιητήν της, έπα- 
νορθοϋσα τδ αδίκημα τοΰ παρελθόντος.

Άλλ’ είνε άληθώς τδ δράμα άνήθικον ; Προτιμώ νά παραθέσω αύτοϋ 
τοϋ Ουγκιό τήν απολογίαν, διότι έν αύτή περιέχεται καί τοΰ έργου ή 
βάσις: «Είνε άνήθικον τδ δράμα; Τδ πιστεύετε ; Είνε άνήθικον έν τή 
«βάσει ; Ιδού ή βάσις του : Ό Τριβουλέτος είνε δυσειδής, δ Τριβουλέτος 
«είνε Ασθενής, δ Τριβουλέτος είνε γελωτοποιός τής Αυλής: τριπλή δυ
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δστυχία, ήτις τόν καθιστ^ κακόν. Ό Τριβουλέτος μισεί τδνΒασιλέα, διότι 
«είνε Βασιλεύς, τούς εύγενεΐς, διότι είνε εύγενεϊς, τούς Ανθρώπους, διότι 
«δεν έχουσι πάντες ύβον έπί τής ράχεως. Έ μόνη του έπασχόλησις συ- 
«νίσταται εις τδ νά έξερεθίζη τούς εύγενεϊς κατά τοΰ Βασιλέως, θραύων 
«τόν Ασθενεστερον κατά τοΰ ισχυρότερου. Έξαχρειόνει τδν Βασιλέα, 
«τδν διαφθείρει, τδν ΑποκτηνόνεΓ τδν ώθεΐείς τήν τυραννίαν, είς τήν άαά- 
ί'θεια^, είς τήν κακίαν. Τδν διευθύνει πρός πάσας τών εύγενών τάς οί- 
ικογενείκς, δεικνύων αύτφ διά τής χειρδς εδώ τήν γυναϊκα ΐνα Απο- 
«πλανήση, έκεϊ τήν αδελφήν ΐνα · άρπάση, τήν κόρην ΐνα Ατιμάση. Ό 
«Βασιλεύς είς τάς χεΐρας τοΰ Τριβουλέτου είνε πανίσχυρον νευρόσπαστον, 
«καταστρεφον πάσας τάς ύπάρξεις, μεταξύ τών δποίων δ γελωτοποιός 
«τδ θέτει ΐνα παρκστήση. Μίαν ημέραν, διαρκούσης εορτής, Ακριβώς καθ’ 
«ήν στιγμήν δ Τριβουλέτος έξωθεϊ τδν Βασιλέα νά άρπάση τήν σύζυγον 
«τοΰ Δέ Κοσσέ, δ κύριος Σαίν Βκλλιέ εισχωρεί μέχρι τοϋ Βασιλέως 
«ΐνα μεμφθή αύτοϋ μετά παρρησίας έπί τή Ατιμώσει τής Άρτέμιδος 
«Δεπδατιέ. Τδν πατέρα τοΰτον, ούτινος ή'ρπασεν δ Βασιλεύς τήν κόρην, 
«δ Τριβουλέτος υβρίζει καί περιγελή. Ό πατήρ εγείρει τδν βραχίονα 
«καί καταράται τόν Τριβουλέτον. Έκ τούτου έκπηγάζει ολον τδ δράμα. 
»Έ αληθής αύτοϋ ύπόθεσις είνε 7/ καϊάφα τον Σαίν Βα.Ι.Ιιέ. "Ελθωμεν 
«είς τήν δευτεραν πράξιν. Ή κατάρα αυτή έπί τίνος έπεσεν ; Έπί τοΰ 
«Τριβουλέτου τοϋ γελωτοποιού τοΰ Βασιλέως; ’'Οχι, έπί τοΰ Ανθρώπου, τοΰ 
«πκτρός, τοΰ έχοντος καρδίαν, τοΰ έχοντος κόρην Τριβουλέτου. Ό Τρι- 
«βουλέτος έχει κόρην κκί ιδού τδ πάν. Ό Τριβουλέτος δέν έχει άλλο 
«έκτδς τής κόρης του είς τδν κόσμον τήν Αποκρύπτει Από τά βλέμματα 
«πάντων, είς συνοικίαν έρημον, εις οικίαν απομεμονωμένην. "Όσον πλειό- 
«τερον έργάζεται διά τήν έν τή πόλει διάδοσιν τής κακίκς καί τών δρ- 
«γίων, τόσφ μάλλον κρατεί τήν κόρην του μεμονωμένην κκί κκτάκλει- 
«στον. ’Ανατρέφει τδ τέκνον του έν αθωότητι, έν πίστει, έν ηθική. 
»Τουθ’ δπερ μεγάλως φοβείται είνε μή περιπέση _είς τήν κακίαν, διότι, 
«κακός αύτός, γνωρίζει τά έξ αύτής δεινά. Λοιπόν, ή κκτάρκ τοΰ γέ- 
«ροντος θά πλήξη τόν Τριβουλέτον έν τφ μόνω Αγαθώ, τδ δποϊον Αγαπ^ 
«έν τφ κόσμω, έν τή κόρη του. Ό Βασιλεύς, τδν δποϊον δ Τριβουλέτος 
«ωθεί είς άρπαγάς, θά άρπάση τήν κόρην τοΰ Τριβουλέτου. Ό γελωτο- 
«ποιός θά πληγή ύπδ τής Προνοίας ακριβώς καθ’ ον κκί δ Σαίν Βαλλιε 
«τρόπον. Κατόπιν, άφοΰ άπήχθη και άπώλετο ή κόρη του, θά έτοιμάση 
«παγίδα κατά τοϋ Βασιλέως ΐνα τδν έκδικήση. Άλλά τδ θϋμα θά ήνε 
«αυτός. Κατά ταΰτα, δ Τριβουλέτος έχει δύο μαθητάς, τόν Βασιλέα 
«καί τήν κόρην του, τόν Βασιλέα, τόν δποϊον έξωθεϊ είς τήν κακίαν, καί 
«τήν κόρην του, την δποίαν αναπτύσσει έν Αρετή. Θέλει νά άοπάση 
«διά τδν Βασιλέα τήν κυρίαν Δέ Κοσσέ, καί Απάγει τήν κόρην του. Θέ-ί
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»λει νά δολοφονήση τδν Βασιλέα ενα έκδιζήσγι έκείνην, καί δολοφονεί 
ετήν κόρην του, ‘Η τιμωρία έπερχεται πλήρης: ή χχτχρχ του πατρδς 
ιτής Άρτέμιδος έκσπ^ κατά τοϋ πατρδς τή; Λευκής.

»Δεν άπόκειται είς ημάς νά ζρίνωμεν έάν έν τούτοι; περιέχεται έδεοε 
«δραματική, άλλά βεβαίως ηθική ιδέα ενυπάρχει.

»Ή βάσι; ετέρου έργου τοϋ συγγραφεως είνε τδ Πεπρωμένου. Τούτου» 
»ή Πρόνοια.»

Τοιαύτη εινε ή βάσις τοΰ δράματος,, τδ όποιον άπετόλμησα νά μετα
φράζω. Τήν αφελή ταύτην ομολογίαν μου θελει πιστεύσει ώς ειλικρινή 
ό γνωρίζων τδ ύφος τοΰ Ούγκω. *0  έγκύψας εις τήν μελέτην των έργων 
τοΰ μεγάλου ποιητοΰ θά άνομολογήσγ ότι τδ έπαγωγδν ύφος του, τδ-ό
ποιον διακρίνει καί χάρις καί ύψος καί δύναμις λόγου, εινε πολλαχοΰ το- 
σοΰτον ιδιόρρυθμον, συνεσφιγμένον κα'ι σκοτεινόν, ώστε πολλάκις δέν δυ- 
ναταί τις νά βασισθή έπί της πρώτης άντιλήψεώς του, άλλ’ άνάγκη; 
νά μαντεύση έκ τοΰ πνεύματος του όλου έργου τδ ύποκρυπτόμενον νόημα. 
Αί άπδ. έννοιας εί; έννοιαν μεταβάσεις του εινε, ούχί πολύ σπανίως, το- 
σοϋτον απότομοι, ώστε δ κατά πρώτον άναγινώσκων αύτδν ή'θελεν ί'σως 
νομίσει δτι χάσματα χαίνουσιν έν τφ μέσφ. Έάν δέ δ άναγνώστης λά
βει ύπ’ δψιν και τάς δυσχερείας τής ήμετέρας γλώσσης, ήτις πρόκειται 
άκόμη άμόρφωτος καί κυμαινόμενη, θέλει πιστευτεί μετά πόσης δειλίας 
προβαίνω εις τήν δημοσίευσιν τής μεταφράσεω; ταύτης.

Προκειμένου ενταύθα περί γλώσσης, θεωρώ άναγκαιοτάτην τήν έξήγη- 
σιν δτι ένόμισα αδύνατον νά τηρήσω πανταχου τδ αύτδ μέτρον. Έάν 
εινε άληθές, καί βεβαίως εινε, δτι τδ δράμα εινε πιστή άναπαράστασις τών 
συμβάντων τοΰ άνθρωπίνου βίου, καί ή γλώσσα τότε, ή μέλλουσα νά έξι- 
στορήση αύτά, πρέπει άναγκαίως νά ήνε σύμφωνος πρδς τά έκδηλου- 
μενα αισθήματα καί νά συμβιβάζηται πρδς τδν χαρακτήρα καί τήν θεσιν 
τοΰ δρώντος προσώπου. Τούτου άπαξ τεθέντος, περιορίζομαι απλώς νά 
εΐ'πω δτι μεταφράζων προσέφυγα δτέ μέν εις τήν χαρίεσσαν τοΰ λαοδ 
γλώσσαν, ήτις μόνη δύναται νά έκδηλώσφ τή; καρδίας ή τών άπλου- 
στέοων τάς εκφράσεις, δτέ δέ εις τήν καθαρεύουσαν, ήτις μόνη πάλιν 
εινε ικανή νά διερμήνευσή τάς ύψηλοτέρας δραματικά; έννοιας. Διά τδν 
λόγον τούτον δ άναγνώστης, δστις θ’ άςιωστι νά διε-λθγ τάς έπομενας 
σελίδας, θέλει παρατηρήσει δτι ή. γλώσσα τής μεταφράσεως ύψοΰται και 
καταπίπτει, έν τφ αύτφ πολλάκις διαλόγφ, άποτόμως, δταν, συμφω- 
νως πρδς τήν άρχήν έξ ής ώρμήθην, ή άνάγκη τής σκηνής καθιστα άνα- 
πόφευκτον τήν άνωμ,αλίαν ταύτην.

Μεταφράζων έμμετρον δράμα ένόμισα δτι καταλληλότερου ήθελον πα
ρουσιάσει αύτδ είς τούς καθ’ ημάς φίλολογοϋντας έν λόγφ έμμετρφ. Ευτυ
χώ; οί άπδ εικοσαετίας γράψαντες καί μεταφράσαντες δραματικά ποιή
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ματα ήμέτεροι, οΐτινες πάντες σχεδδν έπροτίμησαν τδν τρίμετρου ιαμβι
κόν στίχου, μέ άπαλλάττουσι τή; δικαιολογίας διατί και έγω τούτον 
έποοτίμησα. Ήκολούθησα λοιπδν απλώς τήν όδδν ήν έγκριτοι τοΰ έ
θνους λόγιοι διέγραψαν, φρονών δτι δ ίαμβος, ούδόλως προσκρουων είς την 
ακοήν δταν δ άπαγγέλλων δέν έ'χει ύπ’ δψιν του τδν στίχον άλλά τάς 
διαφόρους τοΰ λόγου περιόδους, διαφεύγει τήν μονοτονίαν τοϋ δεκαπεν
τασυλλάβου, καί εμφανίζεται ώς πεζός άλλ’ έρρυθμότερος λόγος, όποιος 
μάλλον αρμόζει πρδς τήν φύσιν αύτήν δραματικοΰ έργου.

Πολύ προσεπάθησα δπως ούδ’έπ’έλάχιστον άπομακρυνθώ τοΰ πρωτοτύ
που, ζητήσα; ν’ άποδώσω αύταϊς λέξεσι τά; ιδέας τοϋ συγγραφέως. Τής αρ
γή; ταύτης παρεξέκλινα μόνον δτε ένόμισα δτι ή έννοια, μεταφερομένη 
άαριβώς ώς έχει έν τφ κειμένφ,δέν θά ήτο καταληπτή είς τδν "Ελληνα 
αναγνώστην, ή δπου τδ χωρίον ήτο λίαν ίδιορρύθμως καί σκοτεινώς έκ- 
πεφρασμένον. Τότε κατ’ άνάγκην κατέφυγα είς άναλόγου; τής καθ’ ημάς 
γλώσσης έκφράσεις, ή ήναγκάσθην νά μεταφράσω κατ’ έννοιαν. Αί περι
πτώσεις όμως αύται περιορίζονται είς έλαχίστας, σημειουμενας έν τελεί 
τών σχετικών σελίδων διά τής παραθέσεω; τών στίχων τοΰ πρωτοτύπου.

Εύ'γομαι ΐνα μή έλεγχθώ ώς μεγάλως άδικήσας τδν δαιμόνιου τοΰ αί- 
ώνος ποιητήν διά τής μεταφράσεως ένδ; τών δραμάτων του. Είς τούς 
μέλλοντας νά άποδοκιμάσωσι τήν έκλογήν μου, οφείλω νά εξηγήσω δτι 
ή μετάφοασις τοΰ ύπ’ δψιν δράματος ήρξατο τυχαίω; δλως και άνευ προ
διαγεγραμμένου τίνος σκοποΰ. Ήτο αδύνατον νά φαντασθώ δτι ή πρδς 
ιδίαν μόνον έπασχόλησιν άρξαμένη εργασία, τήν όποιαν έπί μακρδν έν 
τώ μεταξύ είχον δλως λησμονήσει, ή'θελέ ποτέ έπαναληφθή καί συμπλη- 
ρωθή, πολλώ δέ μάλλον δτι Ο’ άπεσπάτο μίαν ημέραν έκ τοΰ χαρτο
φυλακίου μου.

Έθεώρησα άναπόφευκτον καί τήν έξήγησιν ταύτην, διότι ήκουσα έπι- 
μόνως έπαναληφθέν δτι έξελλήνισα έ'ργον μή περιέχον μεγάλην δραματι
κήν άξίαν. Δέν άντιτείυω, μεθ’ δσα άνωτέρω είπον. ’Ίσως δμως δ άνα- 
γνώστη;, δστις θ’ άξιώσν] προσοχής τίνος τάς έπομένας σελίδας, άντι- 
τάζη αύτδς δτι τδ έξελληνισθέν τοΰ μεγάλου ποιητοΰ δράμα, δσας δή
ποτε καν ενέχει δραματικάς ά'τελείας, είνε πάντοτε έ'ργον τών καλών 
χρόνων τοΰ Βίκτωρος Ούγκώ, καθ’ ούς ήτο έν πλήρει άκμή ή παραγω
γική του δύναμις, καί ώς τοιοΰτον συναρπάζει πολλάκις τδ πνεύμα καί 
κατανύγει τήν καρδίαν πολλαχοΰ μέχρι τών μυχιαιτάτων αύτής βυθών. 
Έάν τυχόν εί'πει τοΰτο ό άναγνώστης, ή γνώμη τών άποδοκιμαζόντων 
τήν έκλογήν μου παραμένει καί πάλιν ισχυρά, άλλά συγχρόνως δικαιολο
γούμαι διατί άπεφάσισα νά δημοσιεύσσω τήν προκειμένην μετάφοασιν.

Έν Άθηναις, τήν 1 Νοεμβρίου 1884.
Εΰγ.Γ.



ΤΑ ΠΡΟΣΩ.ΓΓΑ TOY Λ'·ΣΑΙΝ—ΒΑΛΑΙΕ
Φραγκίσκος Πρώτος, 
Τριβουλέτος.
Λευκή.
Ό Κύριος Σαιν Βαλλιέ.
Σαλτα^αδήλ.
Μα^κελόνη.
Κλεμέντιος Μαρώ.
Δέ Πιέν.
Δέ Γόρδ.
Δέ Παρδαγιάν.
Δέ Βριών.
Δέ Μονσενη.
Δέ Μονμορενσή.
Δέ Κοσσέ.
Δελατούρ-Λανδρή.
Ή Κυρία Δέ Κοσσέ.
Ή Κυρά Βεράρδη.
Ακόλουθος τής Βασιλίσσης.
Θαλαμηπόλος τοϋ Βασιλέως.
Εις ιατρός.
Εύγενεΐς, ’Ακόλουθοι.
’Άνθρωποι τοΰ λαοϋ.

iH σκηγη er ΠαρισΙοις^ εκ εζει Ί 53. . .

’Απαγορεύεται η άπδ σκνινης διδασκαλία άνευ ειδικές τοΰ μεταφραστοΰ άδειας.

ΠΡΑΞΙΣ ΠΡΩΤΗ

Εορτή νυκτερινή έν Λοΰδριρ. Μεγαλοπρεπείς αϊΟουσαι πλήθουσαι κόσμου. Φωτισμός μεγα
λοπρεπής. ’Αντηχεί ζωηρά μουσική και άπλετοι γέλωτες. ‘Ο χορός έν τή άκμή του. Ύπη- 
ρέται περιφέρουσιν έπι χρυσών δίσκων πινάκια. Κύριοι και κυρίαι καθ’ ομίλους έρχονται 
καί παρέρχονται έκ τής σκηνής. ‘Η έορτή είνε πρδς τδ τέρμα της’ διά τών ύελωμάτων 
φαίνεται δποφώσκουσα ή αδγή. Τήν έσπερίδα, ήτις έ'χει μάλλον οργίων χαρακτήρα, δια
κρίνει πολλή έλευβεριότης. ’Εν τή Αρχιτεκτονική, ταΐς έσΟήσι καί τοΐς έπίπλοις έπικρατεΐ 
ό τήςί’Άναγεννήσεως ρυθμός.

ΣΚΗΝΗ Α.'.

Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ, όποιον έζωγράφΐσεν ό Τιτιανδ; 
ΔΕΑΑΤΟΪΡ ΛΑΝΔΡΗ.

*Ο Βασιλεύς
Κόμη, τήν ιστορίαν ήθελα αύτήν 
Νά τελειώσω. Είνε βέβαια γυνή 
Καταγωγής άσημου, άλλά Θελκτική.

Δελατούρ-Λανδρή
’Εντός τής έκκλησίας τήν Κυριακήν. 
Τήν συναντάτε ;

Ό Βασιλεύς
Τοϋ 'Αγίου Γερμανού. 

Έκεΐ κάθε Κυριακήν εδρίσκομαι.

Δελατούρ-Αανδρή
Καί τοΰτο δυο τώρα μήνας γίνεται.

Ό Βασιλεύς
Βεβαίως.

Δελατούρ-Λανδρή
Καί ποϋ κατοικεί;

Ό Βασιλεύς
Εις τοΰ Μπισσΰ 

Τήν στενωπόν.

Δελατούρ-Λανδρή
Πλησίον τών μεγάρων δέ

Κοσσέ;

Ό Βασιλεύς

'Όπου ύψοΰται τείχος υψηλόν.

, Δελατούρ-Λανδρή
rA 1 ναί. Είξεύρω. Τήν ακολουθείτε δέ 
Πάντοτε.

Ό Βασιλεύς
’Έχει μίαν γραίαν μέγαιραν, 

Ποΰ ούτε νά λαλήση, ούτε νά ΐδή, 
Ούτε ν’ άκούση τήν άφίνει τίποτε.

Δελατούρ-Λανδρή
Άλήθε’α;

Ό Βασιλεύς
Τοΰτο είνε τδ παράδοξον : 

Μυστηριώδης τδ έσπέρας ά'νθρωπος, 
'Γπδ μανδύαν μαΰρον καλυπτόμενος, 
Εισδύει, ώφελούμενος έκ τής νυκτός, 
Εις τήν οίκίαν. *

Δελατούρ-Λανδρή
Μιμηθήτέ τον κα! σεΐς.

'Ο Βασιλεύς
Είνε κλειστός ό οίκος και απρόσιτος.

* Τδ κείμενον εχει έπί λέξει ώς έξης: 
C’estque le soil· un bomtne,a fair mysterieux, 
Tres biea enveloppd, pour se glisser dans 

[I’ombr·, 
D’une cape fort noire et de la null fort sombr# 
Entre dans la maison.
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Δελαταύρ-Αανδρη
Η δε κυρία δεν σας εοειςέ ποτέ 

Κανεν ζωής σημεϊον, όταν, Βασιλεύ, 
Την παρακολουθείτε ;

•Ο Βασιλεύ;
'Οπωσδήποτε, 

Εάν πολύ δεν άπατώμαι, φοβέραν 
Δέν πρεπει να μού έχγ, αντιπάθειαν.

Δελατούρ- Λανδρή
Είξεύρει τάχα δτι άγαπα αυτήν 
'Ο Βασιλεύς ;

Ό Βασιλεύς
Μέ άλλο ένδυμα άπλούν 

Με βλέπει. *

Δελατούρ-Λανδρή γελών.
Γποθέτω δτι κανενδς 

’Εφημερίου παλλακήν ήράσθητε, 
Ισως καμμίαν σεβασμίαν Τοανών, 

Μέ έρωτα αγνότατου.
(Εισέρχονται διάφοροι μετά τοΰ Τριδουλέτου)

"Ο Βασιλεύ; τ<ϊ» Δελατούρ-Αανδρή

Σούτ ! έρχονται.
Πρέπει κανείς να μάθη ΐνα σιωπφ, 
’Εάν επιτυχίαν ε’ις τούς έρωτας 
.Επιζητή»

(Στρεφόμενος προ; τον Τριβουλέτον, δστις πλη
σίασα; εΐχεν ακούσει τούς-τελευταίους λόγου;) 

Δεν εΐνε αληθές αυτό ;

Τριβουλέτο;
Η μυστικότης μόνη τάς έρωτικάς 
Δολοπλοκίας άσφαλίζει.

ΣΚΗΝΗ Β’.

Ό ΒΑΣΙΛΕΥΣ, ΤΡΙΒΟΤΑΕΤΟΣ, ΔΕ ΓΟΡΔ, 
πολλοί άλλοι Αδλικοί πλουσίως ένδεδυμένοι. 
'Ο Τριβουλέτος φέρει τήν περιβολήν το5 γελω
τοποιού, όπως τόν άπεικόνισεν ό Βονιφάκιος 
*0 Βασιλεύς παρατηρεί παρερχόμενον όμιλον 
κυριών.

Δελατούρ-Αανδρή
Η Βανδώσμ 

Είν’ έςαισία I
Δέ Γόρδ

Αί κυρίαι Μονσεβρέϊγ 
Καί Δ’ ’Άλβ εΐνε γυναίκες ώραιόταται-

3e me deguise
D’une livr^e en lame et d’une robe grise.

Ό Βασιλεύς
Αλλ η κυρία Δέ Κοσσέ ύπερτερεΐ·

Δέ Γόρδ
Η Δε Κοσσε I ’Ολίγον ήσυχώτερα, 

(Δεικνύει αύτω τον Δε Κοσσέ, διερχόμενον διά 
τοΟ βάθους τής σκηνής.—Ό Δέ Κοσσέ εΐνε 
ρ.ιζροσωρ.ο·ς και προγαστωρ, «εις έκ των 
Ιαλλία τεσσάρων μάλλον εύσάρκων εγγε
νών» λέγει δ Βραντώμ)

Ο σύζυγος ακούει, Βασιλεύ I

Ό Βασιλεύ;
Καί τι 

Με μέλλει, Σιμιάνη;

Δέ Γόρδ 
ίίλήν Οά το εΐπή 

Είς τήν κυρίαν ’Άρτεμιν.

*Ο Βασιλεύς
”Ας το εΐπή 1 

(Μεταβαίνει προς αλλας κυρίας εις τό 
βάθος της σκηνής)

Τριβουλέτος τώ Δέ Γόρδ.

Θέλ ει δυσαρεστήσει τήν Άρτέμιδα 
Γοΰ Ποατιέ. Παρήλθε τώρα έβδομάς 
Πού δεν τής όμιλεΐ.

Δέ Γόρδ
Μ ή εις τον σύζυγον 

Θά στείλη πάλιν ;

Τριβουλέτος
Δεν πιστεύω.

Δέ Γόρδ
Τού πατρος 

Επληρωσε τήν χάριν. Φεύγει— έξοφλεϊ.

Τριβουλέτος
Αφού δ λόγος περί τού Σαΐν-Βαλλιέ, 
Εΐπέτεμου, ό γέρω—ιδιότροπος 
Τί έ’παθε καί έβαλε- τήν κόρην του, 
Γην εύμορφη καί τρυφερήν Άρτέμιδα, 
Τόν άγγελον, όπου μας έ'στειλ’ ό Θεός, 
Ζευγαρωμένη σέ κρεββάτι νυμφικό 
Μ’ ένα σημαδευμένο γέρω δικαστή;

Δέ Γόρδ
Εΐνε παράφρων. — Παρά το ικρίωμα 
"Ημην, οτε τήν χάριν έ’λαβε. — Βαρύς 
Ό γέρων εΐνε καί ώχρός. Πλησίον του 
Ημην πλέον ή δσον είμαι άπο σέ.

(Πρός τόν Τριβουλέτον·)
Καί όμως ε’ις τήν σύζυγόν του έγραψα 
’Ολίγους στίχους I Δεν σοΰ εδειξεν αύτό 
Τό τελευταίου ποίημά μου ό Μαρώ ;

Τριβουλέτο;

Τούς στίχους σας ποτέ μου δέν άνέγνωσα. 
Οί στίχοι Βασιλέως εΐνε πάντοτε 
ΙΙολύ κακοί.

*Ο Βασιλεύ;

7Ω διάβολε I

Τριβουλέτος
Αφήσατε

Νά στιχουργή τόν όχλον, Βασιλεύ!*  ‘1 μεΐς 
’Εγγύς τού κάλλους έρωτοτροπείτε, και 
'Ac γράφη στίχους δ Μαρώ. Τού καθενος 
’Ιδού δ κλήρος. Βασιλεύς τις στιχουργών 
’Εκπίπτει.

*Ο Βασιλεύ; ένθουσιωδώς.

Αλλά ή ψυχή ϋψόνεται, 
Όπόταν διά τάς ώραίας στιχουρνής· 
Είς τόν βασιλικόν μου πύργον ήθελα 
ίΐτερά νά θέσω.

Τριβουλέτος
Θά κατασκευάσετε 

"Εν’ ανεμόμυλον.

*Ο Βασιλεύ;
Θά σ’ έμαστίγωνα 

Άν τήν Κυρίαν Κοασλεν οεν εβλ.επα 
Πλησίον μου.
Σπεύδει προς τήν Κυρίαν Κοασλεν, μεθ ή;

■χαριεντίζεται.)

Τριβουλέτος ’δία
’Έ ακολούθησε λοιπόν

Γόν άνεμον, όπου κατόπιν και αυτής 
Σέ φέρει.
('Ο Δέ Γόρδ πλησιάζει τόν Τριβουλέτον καί 

τω δεικνύει τά εις τό βάθος τής σκηνής συμ- 
βαίνοντα.)

Δέ Γόρδ
‘Η Κυρία δέ Κοσσέ ιδού 

’Από τήν άλλην θύραν. Είμαι βέβαιος 
"Οτι θ’ άφήση τήν χειρίδα της χαμαί 
"ΐνα δ Βασιλεύς τήν λάβη.

* Τό πρωτότυπον λέγει: Que la canaille 
Fasse rimer amour et jour vaille que vaiHe. 
Ένόμισα ότι ανάλογος κατά λέξιν μετάφρασις 
τοϋ στίχου ούδέν ήθελε προσθέσει εις την έν
νοιαν.

Δεν εΐπεν άλλο παρά μόνον : «Ό Θεός 
Τόν Βασιλέα νά φυλάττη1 » Τώρα δέ 
Εΐν’ έντελώς παράφρων !

('Ο Βασιλεύς διέρχεται μετά τής 
Κυρίας Δέ Κοσσέ).

‘Ο Βασιλεύ;
Φεύγετε λοιπόν, 

’Απάνθρωπε!

*H Κυρία Δέ Κοσσέ στενάζουσα 

Ε’ις Σοασών μέ οδηγεί 
»0 σύζυγός μου.

'Ο Βασιλεύ;
Πλήν δεν εΐνε άδικον 

Οτε οί λογιοι καί εύγενεΐς προς σας 
Τό βλέμμα στρέφουν πλήρες πόθου κ’έρωτος, 
Είς τήν ώραιοτέραν βίου ευτυχούς 
Στιγμήν, οπότε μονομάχοι, στιχουργοι, 
Φυλάττουν διά σας τά ένδο^ότερα 
Κτυπήματα,τούς ςίχουςτων τούς τρυφερούς, 
"Οτε οί συμπαθείς σας οφθαλμοί, τό πΰρ 
Σκορπίζοντες προς όλους, άναγκαζουσι 
Τάς άλλας τάς γυναίκας νά άκολουθοΰν 
Μ’ άγρνπνον δμμα τούς ήγαπημενους των, 
Σείς, ή όποια τήν Αυλήν θαμβόνετε 
Μέ τόσην λάμψιν, σείς ό λάμπων ήλιος, 
"Οστις άν λείψη, θά έκλειψη καί τό φως, 
Περιφρονούσα Δούκα, Αύτοκράτορα, 
Πρίνκιπα, Βασιλέα, μεταβαίνετε 
Νά λάμψητε εις επαρχίας ουρανόν, 
’Άοημον άστρον ;

‘JI Κυρία Δέ Κοσσέ
'Ησυχάσατε !

'Ο Βασιλεύ;
Ποτέ I 

"Ω, όχι, όχι! Εΐνε έκτακτος πολ.ύ 
'Η Ιδιοτροπία σας, νά σβύνετε 
Τήν λάμψιν έν τω μέσιρ του χορού· 

(Εισέρχεται ό Δέ Κοσσέ.)

'IJ Κυρία Δέ Κοσσέ
’! δού 

'Ο σύζυγός μου ό ζηλιάρης, Βασιλεύ.
(άφίνει αΐφνιδίως τόν Βασιλέα.)

Ό Βασιλεύ;
Ποΰ νά τόν πάρη δ διάβολος λοιπόν.

* Τό κείμενον λέγει:
Que vousqui,d’un tel lustre Sblouissez la cour 
Que, ce soleil parti, I’on doute s’il fait jour, 
Vous alliez, miprisant due, κτλ.



750 ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΔΙΑΣΚΕΔΑΖΕΙ — ΠΡ. Α'. ΣΚ. Γ. 751

Τριδουλέτος
“Ιδωμεν.

( ‘Π Κυρία Δέ Κοσοέ, παρατηρούσα μετά πει
σμονής τάς φιλοφρονήσεις τοΟ Βασιλέως 
πρός τήν Δέ Κοασλέν, άφίνει πράγματι τήν 
Ανθοδέσμην της νά πέση. ‘Ο Βασιλεύς έγ- 
καταλείπων τήν Δέ Κοασλέν, λαμβάνει τήν 
Ανθοδέσμην τής Δέ Κοσσέ, μεθ’ ής συνδια
λέγεται τρυφερώς.)

Δέ Γόρδ τφ Τριβουλέτω.
Δέν σοΰ τό είπα ;

Τριδουλέτος
Αριστούργημα!

Δέ Γόρδ 
Ιδού,

Τόν Βασιλέα πάλιν έσαγήνευσε.

Τριβουλέτος
Κάθε γυναίκα είνε τετραπέρατος 
Διάβολος.
(‘Ο Βασιλεύς έναγκαλίζεται τήν Δέ Κοσσέ καί 

τή φιλεΐ τήν χεϊρα. Γέλα καί φλυαρεί έκεί- 
νη. Αίφνης εισέρχεται ό Δέ Κοσσέ διά τής 
έν τφ βάθει θύρας.Ό Δέ Γόρδ ειδοποιεί τόν 
Τριβουλέτον. Ό Δέ Κοσσέ, χωρίς νά προ- 
χωρήση, παρατηρεί τόν Βασιλέα μετά τής 
γυναικός του.)

. Δέ Γύρδ πρός τόν Τριβουλέτον.
‘Ο σύζυγοί !

(Ή Κυρία Δέ Κοσσέ βλέπουσα τόν σύζυγόν 
της διαφεύγει τών χειρών το5 Βασιλέως^ 
κρατοΟντος αύτήν έν τή Αγκάλη του.)

‘Η Κυρία. Δέ Κοσσέ
Άφήτέ με! *

Τριβουλέτος
Έδώ τί θέλει ό ζηλιάρης κοιλαράς!
(‘Ο Βασιλεύς λαμβάνων Από τραπέζης τοΰ 
βάθους οίνον πίνει.)

Δέ Κοσσέ
(καταβαίνων σκεπτικός τήν σκηνήν)

Τί έλεγαν ;
(Πλησιάζει τόν Δελατοΰρ-Αανδρή, δστις τφ 

νεύει ότι έχει τι νά τφ εΐπη.)
Τί;

Δελατούρ-Λανδρή μυστηριωδώς.

Είνε αριστούργημα 
ς

* Quittons-nous.

Ή σύζυγός σου J
(‘Ο Δέ Κοσσέ μορφάζων μεταβαίνει πρός τδν 

Δέ Γόρδ, προσποιούμενου ότη.θέλει νά τώ 
έμπιστευΟή τι.)

Δέ Γόρδ σιγά.

Τί νά έ’χης τό λοιπόν
ΙΙοΰ σοΰ σκοτίζει τόσο τό μυαλό: Γιατί 
Μέ Ανησυχία βλέπεις γύρω σου ;
(‘Ο Δέ Κοσσέ τόν Αφίνει δυσαρέστως καί συ- 

ναντάται κατά πρόσωπόν μετά τού Τριβου- 
λέτου, δστις τόν φέρει μετ’ ήθους έμπιστευ- 
τικοϋ εις γωνίαν τινά τής σκηνής, ενώ οί 
Δέ Γόρδ καί Δελατούρ-Λανδρή έκρήγνυνται 
εις παταγώδεις γέλωτας.)

Τρτοουλέτος σιγφ.
Πρός τί 

Σίκν συγχυσμένος είσαι, κύριε Κοσσέ ; 
(Καγχάζων στρέφει τά νώτα τώ Δέ Κοσσέ, 

δστις έξέρχεται έξωργισμένος.)

‘Ο Βασιλεύς Επανερχόμενος.

Όπόσον ειμ’ ευδαίμων I 'Ηρακλής και Ζεύς 
Είνε έμποός μου κωμικοί έγωϊσταί !
Ό “Ολυμπός των εινε μία φωλεά I
"Ω, πόσον είνε αί γυναίκες θελκτικά! 1 
Είμαι εύδαίμων ! Σύ;

Τριδουλέτος
Άρκούντως. Δηλαδή. 

Κρυφογελώ μέ τυύς χορούς, τά παίγνια, 
Τούς έρωτάς σας. Έγώ κρίνω, ένφ σείς 
’Απολαμβάνετε· Σείς είσθε εύτυχής 
Ώς Βασιλεύς, έγώ δέ ώς κυφός.

£Ο Βασιλεύς
’Ώ τί 

Χαρμόσυνου ήμέραν μέ έγέννησεν 
Ή μήτηρ μου γελώσα I

(Παρατηρών τόν Δέ Κοσσέ έξερχόμενον.) 
Μόνος δά αύτός

'Ο κύριος Κοσσέ τήν εορτήν χαλα. 
Πώς τόν ευρίσκεις ;

Τριβουλέτος
:· ’Εντελώς ηλίθιον.

ζΟ Βασιλεύς
”Ε ! τ! μάς μέλλει; "Ολα μέ ευχαριστούν 
Έκτος τοΰ ζηλότυπου τούτου. Τριβουλέ, 
Νά δύνασαι, νά εχης, νά έπιθυμής
Τό παν! Τί ευτυχία τό νά ζή κανείς! 
'Οπόσα ή ζωή μας δίδει αγαθά !
Τί εύτυχία !

Δέ Κοσσέ διερχόμενος ό'πισθεν αύτών.
Αύτό

Είνε πολύ κακόν έν τούτοις. Βασιλεύς 
Διασκεδάζων είνε έπικίνδυνος

(παρέρχεται.)

Δέ Γόρδ
Παγόνει τήν ψυχήν μου ό πτωχός αύτός 
Κοσσέ.

Μοιρώ σιγά
Νομίζω δτι τήν γυναϊκά του 

Πολιορκεί δ Βασιλεύς.
.‘Ο Δέ Γόρδ κατανεύει. Ε’ισέρχ. ό Δέ Πιέν.)

Δέ Γόρδ
Φίλτατε δοόξ, 

Καλώς ώρίσατε I
(Χαιρετώνται.)

Δέ Πιέν μυστηριωδώς.

’Ώ, νέα, φίλοι μου, 
Σάς φέρω ! Κάτι, δπου τό σοφώτερο 
Κεφάλι θά ζαλίση ! πράγμα κωμικόν, 
Θαυμάσιου συγχρόνως 1 ’Ερωτοδουλειά, 

| Κάτι παράδοξον!

Δέ Γόρδ
Μά τί;

Δέ Πιέν τούς συγκαλεΐ περί έαυτόν.
Σούτ !

(Τφ Μαρώ,όΈς είχε μεταβή πρόςτινας άλλους) 
“Ε, Μαρώ, 

’Έλα έδώ.
Μοιρώ πλησιάζων.

Τί θέλεις;

Δέ Πιέν
Είσαι μέγας βλάξ.

Μοιρώ

Ένόμιζα μεγάλος διά τίποτε 
"Οτι δέν είμαι.

Δέ Πιέν
Είδα είς βιβλίον σου, 

Τήν άλωσιν τής Πεσχιέρης, οδτω πως 
Νά γράφης περί Τριβουλέ: «Μέ σουβλερό 
»Πολύ κεφάλι, ένας γελωτοποιός, 
«Φρόνιμος στά τριάντα χρόνια του, καθώς 
«Τήν ώρα ποΰ τόν γέννησ’ ή μητέρα του.» 
Βλάξ δπου είσαι !

Μοιρώ
Νά μέ πάρη δ δ’άβολ.ος 

”Δν έννοώ τ! λέγεις I

Τριβουλέτος
Μεθυσμένος, Βασιλεύ,

Πιστεύω οτι εισθε 1

‘Ο Βασιλεύς
Βλέπε, βλέπ’ έκεϊ...

’Ώ τ! ώραΐοι οφθαλμοί! τί λαξευτοί 
Βραχίονες I

Τριδουλέτος
Τής γυναικός τοΰ Δέ Κοσσέ ;

‘Ο Βασιλεύς
’Έλα νά μάς φυλάττης I 

(Ψάλλει)
Τί ζωή χαριτωμένη 
Ποΰ περνάει τό Ιίαρίσι 

Τής γιορταϊς !
Κάθε ώραία Ασπροενδυμένη....

Τριβουλέτος ψάλλων.
Καί οί άνδρες ζαλισμένοι 

Άπό μεθύσι. *

ζ’Εξερχομένων αύτών ε’σέρχ. πολλοί εύγενεϊς.)

ςκηνη Γ'.

ΑΕ-ΓΟΡΔ, ΔΕ-ΠΑΡΔΑΓΙΑΝ, νέος ξανθός Α 
κόλουθος. ΔΕ-ΒΙΚ. *0  ποιητής ΚΑΕΜΕΝ- 
ΤΙΟΣ ΜΑΡΩ,ΰπό ςολήν θαλαμηπόλου τού 

Βασιλέως. ΔΕ-ΠΙΕΝ, καί τινες άλλοι εγ
γενείς. ‘Ο ΔΕ-ΚΟΣΣΕ πηγαινοέρχεται σκε
πτικός.

Κλεμέντιος Μαρώ
(Χαιρετών τόν Δέ Γόρδ.)

Τ! ε’ιξεύρετε
Απόψε;

Δ’ε Γόρδ
’Απολύτως τίποτε· Είμή 

"Οτι ή εορτή μας είνε θελκτική 
Και ευθυμεί δ Βασιλεύς.

Μαρώ
Μπά! καί αύτό 

'Ως νέον λέγεις ; Μπά! Ό Βασιλεύς λοιπόν 
Διασκεδάζει; ώ διάβολε!

* Ιδού τό γαλλικόν ψσμάτιον:
Vivent les gais dimanches 
Du peuple de Paris !
Quant les femmes sont blanches...

Quand les hommes sont gris!
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Δέ Πιέν
’Έστω !

(Τψ Δ'ε Δόρδ )
Κύριε

Δε Σιμιάνη, Παρδαγιάν,
(Ό Δέ Γορδ, Δέ Παρδαγιάν, Μαρώ χαί Δέ 

Κοσσέ περιστοιχ,ίζουσι τόν Δοΰχα.)
μαντεύσατε, 

"Αν άγαπάτε. Κάτι τι άνήζουστον 
Συμβαίνει εις τόν Τριβουλέτον.

Δέ Παρδαγιάν
Μήπως και 

Κυφός δέν εΐνε πλέον ;

Δέ Κοσσέ
Τόν διώρισαν 

Στρατάρχην;
Μαρώ

Κατά λάθος έφεραν αύτόν 
ψητόν εις τό τραπέζι;

Δέ Πιέν
"Οχι. Κάτι τι 

’Ακόμη πλέον νόστιμον. Μαντεύσατε 
’Έχει... τί έ’χει;·.. εΐνε τι άπίστευτον !

Δέ Γόρδ
Μονομαχίαν μέ τόν Γαργαντούαν, έ;

Δέ Πιέν 
“Οχι.

Δέ Παρδαγιάν
Κανένα πίθηκον άπό αυτόν 

’Ακόμη πλέον άσχημον;

Δέ Πιέν
Ούτε αυτό.

Μαρώ
Χρήματα μήπως άφθονα ;

Δέ Κοασέ
Θέσιν σκυλιοΰ 

'Οποϋ γυρίζει τό ψητό εις τήν φωτειά ;

Μαρώ
Συνάντησίν καμμίαν στον παράδεισον 
Μέ τήν παρθένον;

Δέ Γύρδ
Έχει τό λοιπόν ψυχήν ;

Δέ Πιέν
Στοιχηματίζω. —Θέλετε ; 'Ο Τριβουλέ 
Ό άσχημάνθρωπος, ό γελωτοποιός, 
Ευρήτέ το τί έχει.·. Κάει φοβερόν !

Μαρώ 
Καμπούρα ;

Δέ Πιέν
”Οχι· ’Έχει· . — Στοίχημα 

Θα βάλετε; τί έ’χει;—μίαν παλ,λακήν I
(Πάντες έκρήγνυνται εις γέλωτας.)

Μαρώ
'Ο δο?»ξ μας εΐνε νοστιμότατος.

Δέ Παρδαγιάν 
”Ω, τ!

Νόστιμον παραμύθι I

Δέ Πιέν
Σας ορκίζομαι

Εις τήν τιμήν μου, Κύριοι, κ’ εΐμ’έτοιμος 
Γην Ούραν νά οας δείξω τής οικίας της. 
Γπό μανδύαν μαΰρον καλυπτόμενος, 

'Ορμητικός καί σοβαρός, ώς ποιητής 
"Οπου πείνα, ύπάγει τακτικώ.ς έκεΐ 
Πάσαν έσπέραν. Θά τοΰ παίξω νόστιμον 
Παιγνίδι. Τών μεγάρων διερχόμενος 
Γοΰ Δέ Κοσσέ τήν νύκτα, άνεκάλυψα 
Γό πράγμα. Πλήν φυλάξατε τό μυστικόν,

Μαρώ
Διά τραγούδι νά ύπόθεσις λαμπρά! 
Λοιπόν τήν νύκτα γίνεται ό Τριβουλέ 
’Έρωτας !

Δέ Παρδαγιάν γελών 
’Έχει φίλην ό κυρ Τριβουλέ !

Δέ Γόρδ 
Έφιππων εις ίππον ξύλινον ;

Μαρώ
Θαρρώ 

Πώς,αν κανένας άλλος στό-Καλαΐ Βετφόρ 
Ιίατήση πάλιν, δΰναται ή παλλακή 
Γοΰ Τριβουλέ—τό μέσον έχει πρόχειρον — 
Γούς ’’Αγγλους νά διώξη-
(Πάντες γελώσιν. “Ερχεται ό Δέ Βίκ. ιΟ Δέ- 

Πιέν Οέτων τόν δάκτυλον έπί τοΰ στόμα
τός του·)

1 J. Plantagenet Bedfort, νεοίτερος αδελφός 
τοΰ βασιλέω; ‘Ερρίκο ν Ε', δστις ϊσ'χυρώς συν- 
έδριμεν αύτόν ΐνα κατακτήση τήν Γαλλίαν 
ο 389—1435.)

Δέ Πιέν
Σούτ !

Δέ Παρδαγιάν τω Δέ Πιέν
Πλήν διατί 

Ο Βασιλεύς τήν νύκτα μόνος πάντοτε 
Εξέρχεται, σδν κάτι νά ζητή;

Δέ Πιέν
Ό Βίκ 

Θά μάς τό εξηγήση.

Δέ Βίκ
"Ο,τι κατ’ άρχάς 

Γνωρίζω εΐνε, ή Μεγαλειότης του 
Φαίνεται δτι εύθυμεΐ πολύ.

Δέ Κοσσέ
Αύτά 

Μή μοΰ τά λέγης I

Δέ Βίκ
Δέν ένδιαφέρομαι 

Πρός ποιον μέρος οδηγεί ό άνεμος 
Τήν φαντασίαν του, ή Sv έξέρχεται 
Πρός τό έσπέρας έντός τοΰ χειμερινού 
Μανδύου του κρυμμένος καί αγνώριστος 
Καθ’δλα' άν έμβαίνη άπό κάποιον 
Παράθυρον και δχι έκ τής θύρας. Τι 

Μέ μέλλει αφού έγγαμος δέν εΐμ’ έγώ ;

Δέ Κοσσέ
Τήν εύχαρίστησίν του ένας Βασιλεύς 
Άπό τούς άλλους τήν λαμβάνει πάντοτε, 
Καί τοΰτο τό γνωρίζουσι πολύ καλά 
Άπό τούς εύγενεΐς ο!. γηραιότεροι.
”Ω, ας προσέξουν δσοι έχουν σύζυγον 
"Η αδελφήν, ή κόρην διά αρπαγήν. 
'Ο ισχυρός, όπόταν ήνε εύθυμος, 
Σκέπτεται πώς νά βλάψη.’Ώ, ώς πρός αυτό 
Καθένας μας έχει πολλά νά φοβηθή. 
“Οταν γελφ τό στόμα, βλέπεις δλα του 
Τά δόντια. *

Δέ Βέκ σιγά πρός τούς άλλους.
Πώς φοβείται ό ταλαίπωρος 

Τόν Βασιλέα I
Δέ Παρδαγιάν

Άλλ’. ή γοητευτική 
Κυρία του τόν τρέμει όλιγώτερον.

Μαρώ
Καί δ? αύτό τρομάζει.

Δέ Γόρδ
’Έχεις άδικον, 

Κοσσέ. Ανάγκη ελευθέριον, φαιδοόν, 
Καί εύχαριστημένον νά κρατή κανείς 
Γόν Βασιλέα.

Δέ Πιέν τφ Δέ Γόρδ
Είμαι σύμφωνος κ’ έγώ, 

Κόμη. Διότι αίαν πλήττη Βασιλεύς, 
Μέ κόρην όμοιάζει μελανείμονα, 
Μέ καλοκαίρι βροχερόν.

Δέ Παρδαγιάν
Μέ έρωτα 

Χωρίς μονομαχίαν.
Δέ Βίκ

Φιαλίδιον
Γδατος πλήρες.

Μαρώ σιγά.
“Ερχεται ό Βασιλεύς 

Μετά τοΰ Τριβουλέτου — ’Έρωτος μαζή. 
ι,Είσίρχεται δ Βασιλεύς μετά τοΰ Τριβουλέτου. 
Οί αόλικοί άποσόρονται μετά σεβασμού.)

ΣΚΈΪΚΤΈΙ ΖΧ'.
Οί αύτοί,Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ, ΤΙΊΒΟΥΛΕΤΟΣ

Τριδουλέτος
(έίαχολουθών άρξαμένην συνδιάλεξιν )

Μοΰ φαίνεται σάν πράγμα έκτρωματικόν 
Έντός τών ανακτόρων δάσκαλοι.

‘Ο Βασιλεύς
Άλλά

Πείσε τήν αδελφήν μου, ήτις τούς σοφούι 
Νά με περιστοιχίζουν θέλει.

Τριδουλέτος
Βασιλεύ,

Π αραδεχ θήτε — άναμεταξύ μας — πώς 
’Έπια κάτι ολιγώτερον. Λοιπόν 
Διά νά κρίνω μέ τάποτελέσματα 
Καί δλας τάς αιτίας των τά πράγματα, 
Λόγον τινά, ή μάλλον δύο, απο σάς 
Περισσοτέρους έχω—δέν έμεθυσα 
Διόλου καί δέν είμαι Βασιλεύς.— ’Αντί 
Έδώ πλησίον σας νά έχητε σοφούς 
Προτιμοτέρα εΐνε ή πανώλη ή 
'Ο πυρετός καί τά λοιπά.

‘Ο Βασιλεύς
'Π γνώμη σου
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Είνε ολίγον έλαφρά. ’Επιθυμεί
Ή Μαργαρίτα τους σοφούς πλησίον μου.

I Τριδουλέτο;
Ό ουρανός, ό κόσμος, ό επίγειος 
Παράδεισος εΐν’ αί γυναίκες, Βασιλεύ! 
Θεέ μου ! τάς γυναίκας έχετε ! Λοιπόν 
Μοΰ ονειροπολείτε τούς σοφούς, άφοΰ 

Οπου τον λέγουν δάσκαλον.—Σάςλειπουσιν Γόσας γυναίκας έχετε πλησίον σας! 
Αί κατακτήσεις, ή Ισχύ;, αί ήδοναί, ’Αφήσατε με ήσυχου I 
Αί δροσεραί γυναίκες νά καλύνωσι

Τριδουλέτο;
Πολύ κακόν έκ μέρους αδελφής. — Ούδέν 
'Υπάρχει ζώον, λύκος, κόραξ λαίμαργος, 
’Ή κουκουβάγια, βώδι, ούτε ποιητής, 
Χήνα, άρκούδα, θεολόγος, Φλαμανδός 
Δήμαρχος, * σκύλος, ούτε μωαμεθανός, 
’Άσχημος τόσον καί έπίσης μαλλιαρός, 
Αντιπαθητικός, μέ παραλογισμούς 
Γεμάτος καί βρωμιάρης περισσότερον, 
’Αγκαθωτός καί φουσκωμένος μ’άνεμον, 
"Οσο δ σαμαρωμένος αύτός γάδαρος 
"Όπουτόν λέγουν δάσκαλον.—ΣΓ 
Α'ι κατακτήσεις, ή ’ισχύς, αί ήδοναί, 

Τάς έορτάς σας ;

*O Βασιλεύ;
Πέντε ή έξ; . . .

*Ο Βασιλεύ;
‘«Βασιλεύ; , ■ , , 'Ησύχασε! , <

Μα την βασιλικήν μου πιστιν. Οι αυτους 
’Αλλ’ ή αδελφή μου χθες Ούτε φροντίζω.

Μέ Αβέβαιου οτι θέλω βαρυνθη /τ*  ' ’ ' ο Ά - - λ ~ \,,, , , , Γ r 1 μ C Ιινες εις το ραθος της σκηνης γελωσιν)
Μιαν ημέραν τας γυναίκας, όταν οε ,
Θα πλήττω... Αλλ 01 κομψευομενοι

Τριδουλέτο; Αύξθ1 °1
Χ , , , (Ό Τριβοολέτος μεταβαίνει καί άκούσας

, „ Τ ,τη'', xou; σ0?&υ' επανέρχεται)
Νασυμβουλευουν!—Συμοουληπρωτακουςος!
Άλλ’ ή Κυρία Μαργαρίτα πάντοτε, 
Θά τό παραδεχθήτε, άποκλίνουσα 
Πρός τούς απελπισμένους φαίνεται·

‘Ο Βασιλεύ;
Καλά !

’Όχι σοφούς! Άλλ’όμως ποιητάς πέντ’έξ.·.
Καί ποιον ;

Τριβουλέτο;
’Όχι ! πρόκειται 

Δι’ ενα άλλον, Βασιλεύ, τρελόν.

Ό Βασιλεύ;
Καλά!

Τριδουλέτο;
’Άν ήμην δ,τι τώρα εισθε, Βασιλεύ, 
Πλειότερον θά έφοβούμην ποιητήν, 
Πού μέ τούς στίχους πάντοτε μοιρολογεί, 
Παρ’ όσον το λιβάνι ό Βεελζεβούλ.

Τριβουλέτο;
Φιλάργυρου σας λέγουν, ότι φεύγουσι 

Τριδουλέτο; "θλα τ,“ χρήματα *« 1 π5·σα ξδνοι,α ,
Προς τήν Ναβάρραν, τίποτε δέ δι’ αύτού 

Πεντε ή ές! Θά εχωμεν Δέν γίνεται.
ιότε Αχαοημιαν, ιπποστάσιον 
’Ή θηριοτροφείου ! Μήπως άρζετός 
Έδώ δέν εινε δ δικός μας ό Μαρώ,

| ‘θ Βασιλεύ;
Τούς βλέπω άπ’ έδώ τούς τρεις—■ 

Ό Μονσενή όμοΰ μέ τόν Βριών. καί τόν
(* Echevin Flamand.—Echevio ήτο κατά Μ°'φ·οΡε''σΰ· 

τον μέσον αιώνα αρχών αιρετός, επιτετραμ
μένος συνήθως τά τής διοικήσεως και τήςάστυ- * Τό πρωτότυπον έ'χει : 
νομίας τοδ δήμου, Jem’eusoucieaulantqu’uiipoissond’unepomme

Χωρίς νά μας ποτίσουν δηλητήριου 
Καί άλλοι ποιηταί;

Μαρώ
Με ύποχρεωσες ! 

(ιδία)
Νά σιωπά θά ητο προτιμότερου.

Τριδουλέτο;
Διά σάς.

'ο Βασιλεύ;
Μπά' τί μου φλυαρούν ;

Τριδουλέτο;
’Εκείνοι εινε.

‘Ο Βασιλεύ;
”Ω αυτοί

Ο! αυλοκόλακες ! τί γένος μισητόν I 
Τόν ένα έχω ονομάσει ναύαρχον, 
Τόν άλλον δέ στρατάρχην, έπιμελητήν 
Τοΰ οι'κου μου τόν πρώτον. ’Έτυχέ ποτέ 
’Αγνωμοσύνην παρομοίαν νά ίδής ;
Ιδού, δέν εινε εύχαριστημένοι.

Τριδουλέτο;
’Έ!

Δίκαιον είνε έ’ργον νά τούς κάμητε 
Άκόμη κάτι.

‘Ο Βασιλεύ;
Τί ;

Τριδουλέτο;
Νά τούς κρεμάσητε.

Λά Πιέν πρός τούς ?ν τώ βάθει. 
’Ακούετε τί διηγείται, κύριοι, 
Ό Τριβουλέτος ;

Δ'εΤ ριώνΰλέπων δργίλως τόν Τριΰουλέτον 
Ναί τό ηζουσα.

Δέ Μονμορενσή 
Αύτό

Θά τό πληρώση.

Δέ Μονσενή
Δούλε άθλιε !

Τριδουλέτο; πρός τόν βασιλέα.
Άλλά

’Ενίοτε, ώ βασιλεύ, έν τή ψυχή 
Κενόν τι θά α’ισθάνεσθε . ..—Πλησίον σας 
Λοιπόν νά μή ύπάρχη εύμορφος γυνή, 
"Ητις νά λέγη όχι μέ τό βλέμμα της 
Καί ν α ί μέ τήν καρδίαν ;

‘Ο Βασιλεύ;
’Έ, τίς οίδε;

Τριδουλέτο;
Πλήν 

'Όστις Οαμβόνων άγαπάται, ούδαμώς 
’Εκείνος άγαπάται.

‘Ο Βασιλεύ;
Καί είξεύρεις σύ 

Άν δέν ύπάοχη εις τήν γήν αύτήν γυνή 
Απλώς καί μόνον δι’· έμέ, νά μ’ αγαπά ;

Τριδουλέτο;
Χοιρίς νά σάς γνωρίζη ;

‘Ο Βασιλεύ;
Ναί.

(καθ’ έαυτόν.)
Ή τοΰ Μπισσύ 

Μικρά μου ερωμένη δέν έκτίθεται.

Τριδουλέτο;
Άστή καμμία ίσως,

‘Ο Βασιλεύ;
’Ίσως- διατί;

Τριδουλέτο; ζωηρώς.
Προσέχετέ τας, διά όνομα θεού ! 
Μία άστή ! Εΐν’ έρως ριψοκίνδυνος ! 
’Άγριοι είνε οί αστοί ένίοτε, 
'Ωσάν Ρωμαίοι. Πάντοτε σημεΐον τι 
Θά μείνη εις τήν χείρα, ποΰ άποτολμά 
Νά ψαύση κάτι ίδικόν των. Άρκεται 
Αί σύζυγοι μάς είνε και αί άδελφαί 
Τών άγαθών σας εύγενών, καί μέ αύτάς 
"Ας εύχαριστηθώμεν, γελωτοποιοί 
Καί βασιλείς.

£Ο Βασιλεύ;
’Αλήθεια μέ τήν σύζυγον 

Έγώ τοΰ Δέ Κοσσέ θά οίκονομηθώ.

Τριδουλέτο;
”Ε, λάβετέ την.

‘Ο Βασιλεύ;
Εύκολου νά τό είπής. 

Πλήν νά τό κάμης ·

Τριδουλέτο;
"Ας τήν κλέψωμεν αύτήν 

Τήν νύκτα.

‘Ο Βασιλεύ; δειζνύων τόν δέ Κοσσέ.
Καί ό κόμης;

Τριδουλέτο;
Ή Βαστίλλη 5 

‘Ο Βασιλεύ; Ά!
Ποτέ!

Τριδουλέτο;
Ε’ις δοΰκα προβιβάσατε αύτόν 

Καί οί λογαριασμοί σας τελειόνουσι.
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‘Ο Βασιλεύς
θα άρνηθή. Ζηλεύει τήν γυναΐκά του 
ίίσάν αστό;. Ίον κόσμον άπδ ταϊς φωναϊι 

Θά ςεκωφάνη !

Τριδουλέτος σκεπτόμενος.
Είνε πληκτικός πολύ 

Αυτός ο κόμης. Ή πληρώσατε αύτδν,· 
Η Ζξορί σατέ τον··. ζ

(Προ μικρού ό Δέ Κοσσέ πλησιάσας έξ όπι
σθεν τόν Βασιλέα και τδν Τ ριβουλέτον. 
ήκουσε παν ο,τι έ'λεγον. Ό Τριβαυλέτος 
πλήττει αίφνης περιχαρής τδ μέτωπον.) 

, „ Εϊνε τρόπος τις
Εύκολος όσον καί άπλοΰς, καί μάλιστα 
Προηγουμένως έπρεπε νά τδ σκεφθώ.
(Ό Δέ Κοσσέπλησιάζει πλειότερον καί άκροαται) 
Τοΰ Δέ Κοσσέ αμέσως διατάξατε 
Να κόψουν τδ κεφάλι.

( Ο Δε Κοσσέ οπισθοχωρεί έντρομος.)

„ —... Γποτίθεται
Οτι συνεννοείται μέ τούς Ισπανούς, 
Η μέ τήν Ρώμην...

Δέ Κοσσέ μεγαλοφώνως
, __ ”Ω τδν Σαταναν I

('(( Βασιλεύς γελών πλήττει τον ώμον τοΰ) 
Δε Κοσσέ.)

‘Ο Βασιλεύς
σ» , Αύτδ
Το σκέπτεσαι σπουδαίως; ΠώςΙ τήν κεφαλήν 
Αύτήν νά άποκόψω; Φίλε μου, αύτήν
I ήν κεφαλήν θεωρεί! Τήν παρατηρείς ? I 
Εαν ιδέα ες αυτής εξέρχεται, )

Κέρατα όλη φέρει 1 ’ ί

Τριδουλέτος j
Απαράλλακτα |

Καθώς τδ περιέχον. !

Δέ Κοσσέ
Νά μοϋ κόψωσι !

Τήν κεφαλήν ; ' )

Τριβουλέτος !
Πώς όχι 1 J

‘Ο Βασιλεύς πρδς τδν Τριβουλέτον.

Έ, παραπολύ 
Τόν έρεθίζεις !

Τριδουλέτος ί
ν Μπα! μή ήνε Βασιλεύς !
Ωστε τδ κάθε τι νά ένοχλή αύτδν ’

ΙΚαι νά μή ε’πιτρέπη τήν παραμικρόν 
I ιοΰ άλλου φαντασίαν ;

Ι Δέ Κοσσέ
I , ν Νά κόψωσι
Τήν κεφαλήνΆ,πώς μοϋ πιάσθηκεή καρδιά!

I Τριδουλέτος
Ηλν κεφαλήν σου διατί, παρακαλώ, 
ΙιΝα μή σοϋ κοψουν ;—1 ίποτε άπλούστερον!

Δέ Κοσσέ
’Αλήθεια! ’Αχρείε, θά σ’ έκδικηθω!

' Τριβουλέτος
ι Πολύ δέν σέ φοβούμαι, κύριε, άφοϋ 

Απδ τούς ισχυρούς ποϋ μέ περικυκλοΰν, 
Καί πάντοτε μαζή τους έχω πόλεμον,

I ^εν εΧω άίλλο τίποτε νά φοβηθώ 
Παρά ένα κεφάλι γελωτοποιού.
I ι'ποτε δέν φοβούμαι ά'λλο, παρά μή 
Εισελθη εις το σώμα ή καμποΰρά μου 
Καί πέση στην κοιλιά μου δπως έπεσε 
Στήν ΐδικήν σου. Βέβαια θ’ άσχήμιζα.

Δε Κοσαε ψχύων το ζΤφόζ τον, 

’Αχρείε!
> ‘θ Βασιλεύς
| Κόμη, ησυχάσατε---- Τρελέ,
ι’Ελθέ μαζή μου.
I(απομακρύνεται μετά τοΰΤριβουλέτου γελών.)

Δέ Γόρ3 
'Γπερβολικώς γέλα 

Ό Βασιλεύς!
Δέ Παρδαγιάν 

Μέ τδ παραμικρόν, καλέ,
I Λύνεται εις τά γέλοια !

, Μαρώ
| Τί περίεργον
ΑύτοπρΟσώπως Βασιλεύς νά εύθυμή!
(Τοΰ Βασιλέως μετά τοΰ γελωτοποιού άπερχο- 

μίνου, οί αύλικοι παρακολουθοϋσι τδν Τρι- 
• βουλέτον διά βλέμματος οργίλου.)

ί Δέ Βριών
Έκδικηθώμεν τδν τρελόν.

j "Ολοι
I Ναι, Ναί! '·

‘Ο Βασιλεύς διακόπτων τήν συνδιάλεξ'ν του

Ποιος έδώ είσέδυσεν ;

• ‘Η αύτή φωνή
Θά ομιλήσω εις τόν Βασιλέα μου

‘Ο Βασιλεύς ζωηρώς.
”Ε, έμποδίσατέ τον !
(Γέρων μελανείμων διασχίζει τδ πλήθος καί 

έρχεται πρδ τοΰ Βααιλέως, δντινα παρα
τηρεί ατενώς. Πάντες οί αύλικοί άπομακρύ- 
νονται έκπληκτοι·)

σκηνή ε’.
ΟΙ ΑΪΤΟΙ.— Ο ΚΤΡΙΟΣ ΣΑΙΝ ΒΑΛΛΙΕ 

έν μεγάλφ πένθει,λευκόπώγων καί λευκόθριξ.

Salv Βαλλιέ
Όχι, Βασιλεύ, 

| Θά σας λαλήσω!

‘Ο Βασιλεύς
Ό κύριος Σαΐν Βαλλιέ I

Salv Βαλλιέ ακίνητος έπι τού οϊιδοΰ.

Αύτδ τό ό'νομά μου εϊνε.
(Ό Βασιλεύς όργίλως προχωρεί πρδς αδτόν. 

Ό Τριβουλέτος τόν αναχαιτίζει.)

Τριβουλέτος *
Βασιλεύ, 

Νά τό προσαγορεύσω τό γερόντιου 
’Αφήσατε με !
(Πρδς τόν Σαίν Βαλλιέ, μεθ’ υφοος θεατρικού.) 

» Σείς συνωμοτήσατε,
Κ’ ημείς τήν χάριτά μας σάς έδώσαμεν 
'Ως βασιλείς γενναίοι καί έπιεικεϊς ! 
Πολύ καλά ! Τί λύσσα σας κατέλαβε 
Καί άπδ τόν γαμβρόν σας θέλετ’ έγγονούς; 
Ό κύριος γαμβρός σας είνε φοβερός, 
Καποσχηματισμένος, κακορρίζικος, 
Μέ μιά έληά άπδ κρέας εις τήν μύτη του, 
Μονόφθαλμος, γεμάτος κόκκαλα, χλωμός 
Καί μαλλιαρός, επίσης κοιλαρας, ωσάν 

(δεικνύει τδν Δέ Κοσσέ, όστις εξοργίζεται)
Τόν κύριον, καμπούρης ώς έγώ. Και ποιος 
Δέν θά γελούσε, έάν έβλεπε ποτέ 
Τήν κόρην σας μαζή του ! "Αν ό Βασιλεύς 
Δέν εφερε ταχέως τήν διόρθωσιν, 
Στρεβλούς έγγόνους θά σας έπρομήθευεν, 

50

Μαρώ ί
' ’Αλλά

Εΐνί θωρακισμένος. ’Έχει αρά γε 
Τινά χορδήν πού νά κτυπήσωμεν ;

Δέ 11 Uv
Έγώ 

Είξεύρω. 'Όλοι τόν άποστρεφόμεθα*  
■'Ας τόν έκδικηθώμεν τδ λοιπόν.

(Πάντες πλησιάζονσι μετά περιέργειας τδν 
ΔέΙΙιέν.)

Ιδού, 
Πρδς τό εσπέρας μεταβώμεν ένοπλοι 
"Ολοι πλησίον τών μεγάρων Δέ Κοσσέ, 
Εις τό Μπισσΰ.—Άλλ’ όμως σιωπή.'

Μαρώ
Καλά, 

Ένόησα 1
Δέ Πιέν

Άφεύκτως.

•Όλοι
Σύμφωνοι 

Δέ Πιέν
Ιδού 

'Έρχεται πάλιν. Σιωπή!
(Εΐοέρχ. ό Τριβουλ καί α Βασιλ.μετά κυριών.)

Τριβουλέτος μόνος, κατ’ ’ιδίαν.

Ποιον λοιπόν
Νά παίξω τώρα; —"Ας στραφώ, διάβολε, 
Στδν Βασιλέα ...

“Υπηρέτης σιγά πρδς τδν Τριβουλέτον

Γέρων τις μέ μελανά, 
Ό κύριος Σα'ιν Βαλλιέ, επιθυμεί 
Τόν βασιλέα νά ιδή!

Τρίδουλέτο.ς τρίβων τάς παλάμας.

Θαυμάσια !
Άφήσατέ μας τόν Σα'ιν Βαλλιέ λοιπόν 
Νά ίδωμεν !

(Ό δπηρέτης Εξέρχεται) 
'Ωραία ! πώς διάβολο ! 

Αύτδ θά ήνε ένα μέγα σεάνδαλον 
(Θόρυβος και δχλοβοή εις τό βάθος τοΰ θεά 
τρου, ό'πισθεν τής μεγάλης θύρας.)

Φωνή έξωθεν.

Νά ομιλήσω εις τδν Βασιλέα μου 
Επιθυμώ.

Τόμος KJ' 12 — Δεκέμβρυος ίθθί,
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Έγ'γόνους τερατώδεις, μέ πυρρά μαλλιά, 
Σπασμένα δόντια, κολωβούς, φρικώδεις καί 
Γελοίους, κοιλαράδες, ώς ό κύριος, 
(δεικνύει τδν Δέ Κοσσέ, όν καταγανακτοϋντα, 

χαιρετά )
Και με καμπούρα, ώς έγώ. Παραπολύ 
’Άσχημος εινε ο γαμβρός σα<! ’Άφετε 
Ό Βασιλεύς νά πράξη δ,τι σκέπτεται 
Καί εις τδ μέλλον έγγονούς θά έχετε 
Ελαφρότατους, ώστε νά σας αποσπούν 
Τά γένεια,νά σκαλόνουν εις τάς κνημας σας 
(Οί Αύλικοί χαιρετούν τδν Τριβουλέτον μετ’ 
άλαλαγμών καί γελώτων.)

Σαίν Βαλλιέ χωρίς ν'α βλέπη τδν γελωτοπ

Ιδού και μία υβρις περισσότερον! 
'Γμεϊς ακούσατε με, Βασιλεύ, άφοΰ 
Ως βασιλεύς τδ χρέος τοΰτο έχετε. 

Μίαν ημέραν είπατε' γυμνόποδα 
Έπί τής λαιμητόμου νά μέ φέρωσι, 
Κ’ έκεΐ, ώς έν όνείρφ, μοι έδώκατε 
Τήν χάριν. Μή γνωρίζων τότε άληθώς 
Τί δυναταί νά κρύπτη; ύπδ χάριτα 
Ην απονέμει βασιλεύς, ηΰλόγησα

Τδ όνομά σας! Τδ λοιπδν τδ αίσχος μου 
'Γπδ τήν χάρίτά μου ύπεκρυψατε! 
Ναί, βασιλεύ, ουδόλως ευλαβούμενος 
Μίαν άρχαίαν γενεάν, τών Ποατιέ 
Τδ αίμα, τδ όποιον έξηυγένισαν 
Αιώνες δέκα, έν φ μ.’ ό'λην τήν ψυχήν, 
"Οταν άπδ τήν Γρέβην έπανέστρεφον, 
Τδν νικηφόρου καθικέτευα θεδν 
Νά σας χαρίση τόσα έτη ένδοξα 
Όπόσα έτη αριθμεί ό βίος μου, 
'Γμεϊς, Φραγκίσκος ό τοΰ Βαλλοά, εύθύς 
Τήν νύκτα, άνευ φόβου, οίκτου ή αιδοΰς, 
’Έρωτος άνευ, έν τή κλίνη σας, έν ή 

-Εύρίσκει τάφον ή τιμή τών γυναικών, 
Μ'ε τά φιλήματά σας τά ανίερα 
Έθραύσατ’, έμιάνατ’, έμαράνατε 
Και ήτιμάσατε τήν κόμησσαν Βρεζέ, 
Τοΰ Ποατιέ τήν κόρην, τήν Άρτέμιδα. 
Λοιπδν, όπόταν έπερίμενα έγώ 
Αύτήν τήν χάριν, ήτις μέ ήτίμασε, 
Σύ είς τδ Λοϋβρον, ώ σεμνή μου’Άρτεμις, 
Έφέρεσο, και ούτος βασιλεύς, χρισθεις 
'Ιππότης άπδ τδν Βαγιάρδον, ήδονάς 
Γεροντικάς διώκων, τδν πατέρα σου 
Κρατών ύπδ τούς πόδας, τήν αισχύνην σου 
"ΐνα έξαγοράση, τφ έχάριζεν 
Όλίγας έτ’ ημέρας βίου, ούτινος 
Μόνος ό πλάστης είνε δ κυρίαρχος.
‘Οποία δυστυχία ! Τδ ικρίωμα, 
Είνε φρικώδες καί νά τδ σκεφθη κανείς,— 
Τ· όποιον είς τήν Γρέβην ήλθε κ’έστησε 
Μίαν αύγήν ό δήμιος, έπέπρωτο,

Πριν φθάση ή ήμερα ε’ς τδ τέλος της, 
Νά γείνη ή ή λαιμητόμος τού πατρδς 
Η ή παστάς τής κόρης ! Ώ θεέ μου, σύ, 
Οστις μας κρίνεις, τί νά είπες άρά γέ 
Ανωθεν, δταν έπεσε τδ βλέμμα σου 
Επί τής λαιμητόμου, κ’ αίματοσταγή, 

Μεμολυσμένην, ρυπαράν, έν ταραχή 
Τοΰ βασιλέως είδες τήν ασέλγειαν, 
Ί πδ έπιεικείας ένδυμα έκεϊ 
Κυλιομένην ! Βασιλεύ, πολύ κακώς 
Επράξατε ! Τδ αίμα ένδς γέροντος 
Έάν καθίστα ερυθρόν τδ έδαφος, 
Δέν έβλαπτεν ! Ό γέρων, ίσως σεβαστός 
Γδ ήξιζε, ώς είς τών εναντίων σας. * 
Αλλά τδ τέκνον νά άρπάσητε, αντί 
Γού γέροντος, καί νά κατασυντρίψητε' 
■Γπδ τούς πόδας τόσον Οριαμβευτικώς 
Μίαν γυναϊκα κλαίουσαν, ήτις πολύ 
Εύκόλως έπτοεϊτο, είνε πραξίς τις 
’Ανίερος καί λόγον θ’ άποδώσητε I 
Τά δικαιώματά σας ύπερέβητε 
Παραπολύ! Άνήκεν δ πατήρ ε’ς σας, 
’Όχι ή κόρη! ΓΑ, μοί άπενείματε 
Τήν χάριτά σας! ΤΑ, τήν πράξίν σας αύτήν 
Καλεϊτε χάριν! Καί έγώ αχάριστος 
Θά ήμαι ύποθέτω ! Ήτο κάλλιον, 
Αντί τήν κόρην μου νά άπατήσητε, 
Έντδς τής φυλακής μου νά μέ "δητε. 
— Φονεύσατέ με, Βασιλεύ ! θά έκραζα. 
Άλλά διά τδ γένος καί τήν κόρην μου 
Ζητώ τδ έλεος σας ! Θανατώσατε 
Έμέ· τδν τάφον δώσατε μου, άλλ’ ούχί 
Τήν καταισχύνην. ’Ώ, ’άς πέσ’ ή κεφαλή 
Παρά νά φέρω στίγμα εις τδ μετωπον ? 
Κυρίαρχέ μου Βασιλεύ,— ούτω ύμας 
Κ,αλεϊ ό κόσμος — έπιστεύσατέ ποτέ, 
’Αποκριθήτε εις αύτδ, ώ βασιλεύ, 
"Οτι χριστιανός τις, κόμης, εύγενής 
Τήν κεφαλήν του δέν θά έθυσίαζεν, 
Έάν, άντί νά λείπη αύτη, ή τιμή 
Τοΰ έλειπε!—Τοιαΰτα θά σας έλεγον,

* Τδ κείμενον λέγει;
Ce vieillard, peut-Stre respectable, 

Le m^ritait, 6tant de ceux du connetable, 
’Εννοεί δέ τδν Charles due de Bourbon, όςις 

ε’κοσιεξαετής μόλις έλαβε παρ’ αύτοΟ τοΰ 
Φραγκίσκου Α' τδ ξϊιοος τοδ ’Αρχιστρατήγου 
και τδν τίτλον τοΰ Vice Roi. du Milaiiais, εις . 
αμοιβήν τών στρατιωτικών έν τοϊς πολέμοις 
ύπηρεσιών του. Βραδύτερον, περιφρονήσας, ώς 
λέγουοι, τδν έρωτα της Βασιλομήτορος Λουί- 
ζης τής Σαβοΐας, περιέπεσεν ε’ς τήν δυσμένειαν 
της, και άναγκασθεΐς νά καταλίπη τήν Γαλ
λίαν, προοήλθεν είς Κάρολον τδν Ε’ καί συνε- 
τέλεσε μεγάλως είς τήν έπιτυχίαν τής ολέ
θριας διά τδν Φραγκίσκον Δ' μάχης τής Πα- 
βίας.

Καί τδ εσπέρας μέ άγνδν τδ μέτώπον 
Καί μέ ψυχήν άθώαν ή θυγάτηρ μου 
Εις τδν ναδν, πλησίον τοΰ φορείου μου, 
Άσπαζομένη τήν λευκήν μου κεφαλήν * 
Δι’ έντιμον πατέρα θά προσηύχετο 
Τετιμημένη καί αύτή.—ΤΩ Βασιλεύ, 
Τήν κόρην μου δέν ήλθα νά μοί δώσητε. 
'Οπόταν τήν τιμήν του έχασε κανείς, 
Δέν έχει πλέον οικογένειαν. Έάν 
Σας άγαπα, ή ό'χι μ’ έ'ρωτ’ άφρονα, 
Δέν έξετάζω. "Ο,τι αίσχος έ’θιξεν 
Όπίσω δέν λαμβάνω. ’Άς τήν έχετε. 
—Άλλά έσκέφθην μόνον ΐνα έρχωμαι 
Νά συνταράσσω πασαν έορτήν ύμών, 
Καί έωσοΰ πατήρ τις, είτε άδελφδς, 
Ή σύζυγος—Οά γείνη τοΰτο κά'ποτε — 
’Εκδικητής μας έλθη καθ’ ύμών, ώχρδς 
Είς δλα σας τά δείπνα θά προσέρχωμαι 
Διά νά κράζω: — Βασιλεύ, πολύ κακώς 
’Επράξατε. 'Γμεϊς δέ θά μ*  ακούετε 
Χωρίς τδ μέτωπόν σας νά εγείρετε 
Τδ σύνοφρυ, πριν παύσω νά σας όμιλώ. 
Ήθέλατε βεβαίως είς τδν δήμιον 
Μέ παραδώσει, ΐνα ή φωνή αύτή 
Τής έκδικήσεώς μου παύση. Άλλ’ αύτδ 
Δέν θέλετε τολμήσει, άπδ φόβον μή 
Ό σκελετός μου έπανέλθη αυριον 

(δεικνύων τήν κεφαλήν του)
Νά σας λαλήση μέ τήν κεφαλήν αύτήν 

Είς χεΐρας 1

‘Ο Βασιλεύς έξαπτόμενος

Τοΰτο είνε θράσος φοβερδν,

s Τδ κείμενον εχει*
Baisant ma barbe grise

Παραφροσύνη !
(Τώ Δέ Πιέν) 

Δούξ, κρατήσατε εύθύς 
Τδν κύριον I
( Ο Δέ Πιέν νεύει ε’ς δύο φρουρούς, οΐτινες . 

τάσσονται έκατέρωθεν το5 Σαίν Βαλλιέ.)

Τριβουλέτος γελών

Παράφρων είνε τδ γερόντιου, 
ΤΩ βασιλεύ !

Σαίν Βαλλιέ έγείρων τδν βραχίονα

Κ’ οί δύο σας κατάρατοι
Νά ήσθε ! *

(Πρδς τδν Βασιλέα) 
Νά ώθήτε κατά λέοντας 

Έκπνέοντος, ώ Βασιλεύ, τδν κύνα σας, 
Δέν σας άρμόζει 1

(Πρδς τδν Τριβουλέτον) 
"Οστις καί Sv ήσαι σύ, 

Δοΰλε μ’ έχίδνης γλώσσαν, ποΰ περιγελάς 
Ένδς πατρδς τδ ά'λγος, καταρώμαί σε!

(Πρδς τδν Βασιλέα) 
Συμφώνίις πρδς τδ μεγαλεϊόν μου ή Σή 
Μεγαλειότης ήθελα νά μέ δεχθή ! 
Είς βασιλεύς σείς είσθε, καί έγώ πατήρ! 
Πρδς ένα θρόνον είνε ισοδύναμος 
Ή ηλικία! Καί οί δύο φέρομεν 
Έν στέμμα, τδ όποιον δέν άποτολμα 
Μέ βλέμμα ν’ άτενίση αύθαδες κανείς! 
Τδ στέμμα σας έξ ίων άπαρτίζεται 
Χρυσών, τδ ΐδικόν μου έκ λευκών τριχών. 
Όπόταν τις τολμήση ιερόσυλος 
Νά έξυβρίση, βασιλεΰ, τδ στέμμα σας, 
Τδ έκδικεϊτε σείς,—τδ άλλο ό Θεός I
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Β·ΣΑΛΤΑΒΑΔΗΑ
ΠΡΑΞΙΣ ΔΕΪΤΕΡΑ

•Πμάλλον δρημος ν.α\ μεμονωμένη αδιέξοδος στενωπός τοΰ Βισσύ. Δεξιά, μικρά πενιχρά οι
κία, έ'χουσα μικρόν αύλήν, περιβαλλομένην ύπδ περιτειχίσματος, τδ όποιον καταλαμ
βάνει μέρος τής σκηνής. Έν τή αύλή ταύτη δένδρα τινά και λίθινον θρονιού. Έξώθυρα φέ- 
ρουσα εις τήν δδόν. Τδ άνω πάτωμα τής οικίας συγκοινωνεί διά θύρας μετά μικροΰ 
δώματος, όπερ έχει στέγην ύποδασταζομίνην ύπδ περιστυλίου κατά τδν βυθμδν τής Άνα- 

• γεννήσεως, και άπδ τοΰ οποίου κατέρχεται τις εις τήν αύλήν διά κλίμακας.—Άριστερφ 
ύψηλά τείχη τοΰ κήπου τών μεγάρων Δέ Κοσσέ. — Έν τω βάθει και έν μικρά άπαστάσει ί 
όΐκίαι και το κωδωνοστασίου τοΰ Αγίου Σεβερ'νου.

ΣόΚΈϊΚΤΉ) A.'. I

ΤΡ1ΒΟΥ,VETO'S, ΣΑΛΤΑΒΑΔΗΑ. — Έπί μι
κρόν κα'ι έν τω βάθει τής σκηνής ό ΔΕ 111 ΕΝ 
και δ ΔΕ ΓΟΙΆ.—Ό Τριβουλέτθς*κεκαλυμ-  
μένος ύπδ μανδύου καί ούδέν έμβλημα γε
λωτοποιού φέρων, παρουσιάζεται έν τή δδφ, 
διευθυνόμενος πρδς τήν θύραν τής μικρας 
οικίας. "Αγνωστός τις ^μελανειμονών κα'ι 
έπίσης φέρων μανδύαν, ουτινος τδ άκρον ήρ- 
τηται άπδ τής άκρας τοΰ ξίφους, τδν ακο
λουθεί.

Τριδουλέτος σκεπτικός
Μοΰ έδωκεν δ γέρων τήν κατάραν του !

‘Ο "Αγνωστος χαιρετών αϊτόν
Κύριε · · .

Τριδουλέτος στρεφόμενος μετά δυσαρέσκειας

ΤΑ!
(’Ερευνών έν τφ θυλακίω του.)

Δέν εχω τίποτε.

"Ο "Αγνωστος
Άλλά 

Δέν θέλω, Κύριέ μου, τίποτε.

Τριδουλέτος τφ νεύει νά τόν άφήση ήσυχον 
και νά φύγη.

Καλά.
'Ο ’Άγνωστος

Μέ κρίνετε έν τούτοις κάκιστα. Έγώ 
Τών δπλων είμαι άνθρωπος;

Τριδουλέτος
Κλέπτης λοιπόν 

Μή ήνε;

‘Ο "Αγνωστος πλησιάζων ήπίως.

Σάν πολύ ή εύγενεία σας 
Συλλογισμένος φαίνεσθε. Βλέπω έδώ 
Αύτήν τήν ώραν πάντα τριγυρίζετε. 
Μοϋ φαίνεται πώς κάποιαν θά έ'χετε 
Γυναίκα, τήν οποίαν προιουλάττετε.

Τριδουλέτος ιδία
Διάβολε!

(Γεγωνυ'α)
Είς άλλους δέν συνείθισα 

Τά κατ’ εμέ νά λέγω.
(Θέλει νά προχωρήση, άλλ’ έμποδίζεται παρά 

τοΰ ’Αγνώστου.)

'θ "Αγνωστος
Άλλά χάριν σας 

Οί άλλοι μόνον επεμβαίνουν εις αύτά. 
Κατ’ άλλον τρόπον θά μ’έκρίνατε, έάν 
Γνωστός σας ήμην.

(Πλησιάζων αύτδν)
’Ίσως τήν γυναίκα σας 

Γλυκοκυττάζει κάποιος αύθάδης, καί 
Σείς τδν ζηλοτυπεΐτε ;

Τριδουλέτος άνυπομόνως

Τέλος τί ζητείς;

*O ‘Άγνωστος μειδιών.

Καί τοΰτο δμως γίνεται ένίοτε· 
Άλλά συνήθως είνε πολυτέλεια 
Πολύ συνειθισμένη εις τούς εύγενείς. 
Πολλοί άχρεΐοι, οΐτινες ώς εύγενεϊς 
Θέλουν νά μάς περάσουν, χρήματα πολλά 
Μοΰ δίδουν κ’έχω έργασίαν τακτικά.— 
Πώς τούς οΐκτείρω ! — Κατ’ άρχάς τδ ήμισυ 
Μοΰ δίδουν, τάλλα έπειτα. ■

Τριδουλέτος κινών τήν κεφαλήν
Πολύ καλά 

Π διά τήν αγχόνην ή τήν φυλλακήν 
’Εργάζεσαι ...

Ό "Αγνωστος μειδιών

ΤΑ, δχι! Κάτι δίδομεν 
Εις τήν Αστυνομίαν, ώς δικαίωμα.

Τριδουλέτος
Γόσον διά καθένα άνθρωπον ;

'θ "Αγνωστος κατανεύών

• Αρκεί.
Κανείςνάμήφονεύση —πώςνά σάςειπώ — 
Νά μή φονεύση τις . .. τδν Βασιλέα I

Τριδουλέτος
Καί

Πώς κάμνεις;
*Ο "Αγνωστος

’Έξω ή έντδς τοΰ οίκου μου 
Φονεύω, δπως θέλουν.

Τριδουλέτος .
’Έχεις εύγενή 

Μέθοδον.
'Ο ‘Άγνωστος

’Έξω τής οικίας μέ οξύ 
Προσμένω τδ έσπέρας έγχειρίδιον 
Τδν φίλον μου ...

Τριδουλέτος
Κατ’οίκον πώς έργάζεσαι;

'ο "Αγνωστος
'Έχω τήν άδελφήν μου, κόρην εύμορφον, 
Γήν Μαγελόνην, ποΰ χορεύ’ είς τάς οδούς 
Καί τήν εύρίσκουν θελκτικήν πολύ. Αυτή 
Τήν νύκτα σύρει πρδς αύτήν τδν φίλον μας <·,

*0 ‘Άγνωστος μειδιών, σιγά καί ταχέως 

Αντί ολίγης αμοιβής είν’ ευκολον 
Ν’άπαλλαγήτε τοΰ ανθρώπου σας αύτοΰ.

Τριδουλέτος άναπνέων 

ΤΑ, τέλος πάντων!

'Ο "Αγνωστος
Βλέπετε πώς τίμιος 

’Άνθρωπος είμαι, κύριε.

Τριδουλέτος
Τί θά είπή !

'θ "Αγνωστος
Καί δτι, άν σάς ήκολούθησα, καλούς 
Είχα σκοπούς.

Τριδουλέτος
Βεβαίως είσαι άνθρωπος 

’Ωφέλιμος.

'ο "Αγνωστος μετριοφρόνως.

'Ο φύλαξ είμαι τής τιμής 
Τών κυριών.

Τριδουλέτος
Καί τί λαμβάνεις άρά γε 

"Ινα φονεύσης ενα έρωτόληπτον ;

'Ο ‘Άγνωστος
Ά, άναλόγως μέ τδν έρωτόληπτον. 
Ποΰ θά φονεύσω καί μέ τήν άξίαν μου.

Τριδουλέτος ·
Καί ενα μεγιστάνα ;

Ό "Αγνωστος 
γΑ ! Διάβολε I 

Σπουδαϊον τρέχει κίνδυνον είς.τά πλευρά 
Νά λάβητις κανένα κτύπημα καλόν. 
Είν’ ένοπλοι οΐ κύριοι, καί τήν ζωήν 
Θά ριψοκινδυνεύση. Είναι ακριβός, 
"Ενας μεγάλος κύριος.

Τριδουλέτος
Είν’ άκριβδς 

"Ενας μεγάλος κύριος I Πώς ! ήρχισε 
Τήν συνδρομήν σου νά ζητή καί ό λαός;

* Ή έ’ννοια δχει έν τώ κειμένω ώς έξης: 
Est-cequeles bourgeois,parhasard,se permel- 
De se faire tuer entre eux ? [tent
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Τριβουλέτοξ

Καταλαμβάνω.

*Ο "Αγνωστος
Χωρίς θόρυβόν τινα, 

Μ’εύσχημον τρόπον.— Γίνατε πελάτης μου· 
Θά εύχαριστηθήτε· Εργαστηρίου 
Έγώ δέν έχο>, οΰτε κάμνω θόρυβον. 
Έγώ δέν είμαι Εξ εκείνων, ο'ίτινες, 
Κρυμμένοι εις μανδύαν, μ’ Εγχειρίδιου 
Προσμένουν κι’ άλλους δέκα διά τίπογε 
Ασήμαντου παιγνίδι. Έξωλέστατοι, 
Ποΰ έχουν θάρρος ίσον μέ το ξΐφός των. 
(Εξάγει ύπο τον μανδύαν του ξίφος ύπερμέτρως 

μακρύν)
’Ιδού τδ όργανόνμου!
<Ό Τριβουλέτος Οπισθοχωρεί έκ φρίκης).

Δοΰλός σας πιστός.*

* Pour vous servir λέγει τδ κείμενον.

Τριβουλέτος παρατηρών μετ’ Εκπλήξεως 
τδ ξίφος.

Εύχαρίστώ, διότι κατά τδ παρόν 
Δέν έχω χρείαν.

*0 "Αγνωστος θίτων τδ ξίφος ε’ς τήν θήκην

Τόσω τδ χειρότερον. 
Έάν νά μέ ίδήτε θέλετε ποτέ, 
Τήν μεσημβρίαν θά μέ άπαντήάητε 
Πρδ τοΰ ξενοδοχείου πάντοτε τής Μαίν. 
Σαλταβαδήλ μέ λέγουν.

Τριβουλέτος

Είσαι Βοημός ;

'ο "Αγνωστος χαιρετών 

Άπο τήν Βουργονδίαν.

Δέ Γόρ8 ιδίφ ίώ Δέ Πιέν, έν ω γράφει έπ) 
πινακιδίου, είς τδ βάθος τής σκηνής.

Έσημείωσα 
Τδ όνομά του . .. "Ανθρωπος πολύτιμος I 

Ό "Αγνωστος πρδς τδν Τριβουλέτον 

Θά σας παρακαλέσω, Κύριε, κακήν 
Μή λάβητε ιδέαν δι’έμέ.

Τριβουλέτος
Ποσώς. 

Πρέπει καθείς νά έχη κ’εν επάγγελμα!

ι 'Ο "Αγνωστος
’Αντί νά ήμαι όκνηρός, κατάσκοπος, 
’Επαίτης.—’Έχω τέκνα τέσσαρα , . .

Τριβουλέτος
Νά μή 

’Αναπτυχθούν θά ήτο .απρεπέστατου,
(ώσεί άποπέμπων αύτόν).

Είθε νά σ’έχη δ Θεός καλά!

Δέ Πιέν Εν τώ βάθει πρδς τδν Δέ Γόρδ, 
εις δν δεικνύει τδν Τριβουλέτον.

’Αλλά
Εινε ήμε'ρ’ άκόμη' μή μάς ίδωσι 
Φοβούμαι.

1 (Άμφότεροι Εξέρχονται)

Τριδουλέτος πρδς τδν "Αγνωστον 
Καλήν νύκτα.

*Ο “Αγνωστος χαιρετών αύτδν

Χαΐρε.Δοΰλός σας.

Τριδουλέτος παρατηρών αϊτόν απο
μακρυνόμενου

Κ’ οΐ δύο εις τδ ύψος εί’μεθα ταύτό.
|Ή γλώσσα εϊμ’ έγώ ή αχαλίνωτος, 
Αύτδς ή σπάθη ή όξεΐα. 'Ο γελών 
Είμαι έγώ, Εκείνος δέ δ θανατών·

ΣΚΗΝΗ Β'.
Τοϋ αγνώστου άπελθόντος, ό Τριβουλέτο» 

άνοίγει ήσύχως τήν θύραν τής αύλης τή? 
μικρά,; οικίας- παρατηρεί έ'ξω μετά προ” 
φυλάξεως, έπειτα Εξάγει τού κλείθρου τήν 
κλείδα καί κλείει έσωθεν μετά προσοχής 
τήν θύραν' περιπατεί Επί μικρόν περίφρον- 
τες Εν τή αύλή.

Τριδουλέτος μόνος.
Ο γέρων κατηράσθη . . .— Και έχλεύαζον 
Τήν θλϊψίν του, Εφόσον μο'ι ώμίλει καί 
— Κατηραμένος έσο δούλε! έκραζεγ.
Έγέλων, ήμην καταχθόνιος, & ναι 
’Αλλά δ τρόμος μοΰ κατείχε τήν ψυχήν.

(Κάθηται Επί τοΰ μικροΰ θρονιού πλησίον 
τής λίθινης τραπέζης)

Κατάρατος I
(Εις όίκρον ρεμβώδης καί κρατών διά τής 

χειρδς τδ μέτωπον)
Ή φύσις καί οΐ άνθρωποι 

Μέ έχουν καταστήσει άληθώς πολύ 
Σκληρόν, πολύ κακούργου και δειλόν πολύ.

Ώ λύσσα I Τδ νά ήσαι γελωτοποιός 
Και δύσμορφος συγχρόνως! Πάντοτε αύτή 
'Η σκέψις! ’Ή κοιμάμαι, είτε άγρυπνώ, 
Και είς τοΰ κόσμου όνειροπολών ποτέ 
Τά πέρατα άν φθάσω, Επανέρχομαι 
Είς μίαν σκέψιν: Είμαι γελωτοποιός 
Τοΰ βασιλέαις ! ’Άλλο νά μή δύνασαι, 
Νά μή έπιθυμής, νά μή όφείλης τι 
’Άλλο νά πράττης, παρά μόνον νά γελάς! 
—'Οποία άθλιότης και ταπείνωσις ! 
Πώς 1 καί Εκείνο, τδ όποιον έχουσιν, 
Οΐ στρατιώται οί συναθροιζόμενοι 
Περί τό ράκος, τδ όποιον λέγουσι 
Σημαίαν, καί παν δ,τι εις τόν είλωτα 
Τής Τύνιδος, εις τδν Επαίτην έμεινε 
Τής 'Ισπανίας, καί τδν είς τδ κάτεργου 
Δεσμώτην· δ,τι πάς τις ζών Επί τής γής 
’Απολαμβάνει, ήτοι τδ δικαίωμα 
Νά μή γελά, και δταν θέλη νά θρηνή, 
Έγώ δέν έχω !—ΤΩ Θεέ μου 1 άπελπις, 
Βαρύθυμος, δεσμώτης Εντός άτελοΰς 
Σώματος, τδ όποιον μέ ατενοχωρεΐ, 
Άηδιάζων Εκ τής άσχημίας μου, 
Ζηλότυπος πρδς πάσαν καλλονήν κ’ ίσχύν, 
ΚυκλούμενΟς Εκ μεγαλείων, άτινα 
Μέ καθιστώσι μάλλον σκοτεινόν, εάν 
Ποτέ Επιζητήσω μόνος, σκυθρωπός, 
Καί Επ’ δλίγον., τήν άφάνειαν, εάν 
Έπί στιγμήν Οελήσω τήν ταλαίπωρον 
Ψυχήν μου νά πραΰνω, ήτις θρηνωδεί 
Κ'αΐμάσσει, αίφνης έρχεται ό χάροπός 
Δεσπότης μου, ώραΐος, νέος, δγιής, 
Εύδαίμων Εν τώ βίφ καί πανίσχυρος, 
Ό παρά πάσης γυναικδς Ερώμενος, 
'Ο τής Γαλλίας Βασιλεύς, καί λησμονών 
Έξ εύτυχίας καί τδν θάνατον αύτό', 
Μ’ έν λάκτισμά του Εκ τής άφανείας μου, 
Έν ή στενάζω, μέ καλεΐ χασμώμενος : 
— Κάμε με νά γελάσω, γελωτοποιέ!
—Πτωχέ τών ανακτόρων γελωτοποιέ!· 
Είνε καί ούτος επί τέλους άνθρωπος ! 
Καί δμως τδ κοχλάζον Εντός τής ψυχής 
Εκείνου πάθος, τήν άκράτητον οργήν 
Καϊ τήν μνησικακίαν, τόν Εγωισμόν, 
Τόν φθόνον, τήν μανίαν τήν ακάθεκτου, * 
Τήν αΐωνίαν σκέώιν πρός τινα σκοπόν 
Φρικώδη, πάντα ταϋτα τά αισθήματα 
Τά μαύρα, τά όποια τήν ψυχήν αύτοΰ 
Σπαράσσουν, εις έν νεύμα τού κυρίου του 
Εντός αύτοΰ τά πνίγει, φέρων γέλωτα 
Είς ό.ντινα θελήση 1. — Τίς ταπείνωσις ! 
Εί’τε βαδίζει, ίσταται, Εγείρεται, 
Πάντοτε έχει εις τόν πόδα τόν κλοιού. 
— Περιφρονοΰσι καί Εξευτελίζουσιν 
Αύτδν οί πάντες! Καί εάν βασίλισσα

* ... Et la fureur dont sa poitrine est plilne

Καμμία τύχη, ή καμμία δέσποινα 
Έπίχαρις, ώραία καί ημίγυμνος, 
'Ήτις Εξάπτει τήν Επιθυμίαν του, 
Ως κύνα τόν άφίνει Εν τή κλίνη της 
Νά παίζη! Πώς σάς άπεγχθάνεται πολύ, 
Ωραίοι κύριοί μου, σκώπται άρχοντες ! 
'Οποίοι Εχθροί εί’μεθα I ’Ενίοτε 
Πόσον σάς αναγκάζει νά πληρώσητε 
Γήν περιφρόνησίν σας ακριβά 1 Καί πώς 
Εΐξευρει άναλόγως νά σάς φέρεται. * 
Είνε δ μαύρος δαίμων, δστις νουθετεί 
Γδν κύριόν του. Κύριοι, ή τύχη σας 
Νά προο.δεύση δέν εύρισκει τόν καιρόν. 
Κ’ εύθύς, ώς πέση εις τούς όνυχας αύτοΰ 
Κανείς Εκ τ-ών ολβίων, κατ’ αρέσκειαν 
Γδν Εκφυλλίζει . . I — Τόν έκάματε σκληρόν ! 
—ΤΩ δυστυχία ! τούτο είνε ή ζωή ;
Χολήν νά ρίπτης είς τόν οίνον, δντινα 
Θά πίη ό πλησίον· ν’ άποσπας έκ σοΰ 
"Αν ένστικτόν τι αρετής ριζοβολή’ 

, Γδ πνεύμα, τό όποιον θέλει νά σκεφθή, 
’Νά τδ ζαλίζης μέ παιδός αθύρματα· 
'Όλας σου τάς ημέρας νά διέρχεσαι, 
'Ως πονηρόν τι πνεΰμα, μέσφ εορτών, 
Αΐ’τινες είνε είρωνία διά σέ· 
Νά καταστρέφης τών άνθρώπων την χαράν, 
'Ένεκ’ ανίας’ ώς φιλοδοξίαν σου 
Νά έχης τοΰ πλησίον τήν καταστροφήν, 
Καί κατά πάντων, καί.Εντός σου πάντοτε, 
'Όπου σέ τάξ’ ή τύχη, νά διατηρής, 
Νά κρύπτης, ύπδ σκωπτικδν μειδίαμα, 
Κ’ είς κάθε τι νά τό μεταχειρίζεσαι, 
’Αρχαίου μίσος πλημμυροΰν Εν τή ψυχή! 
'Ώ, πόσον είμαι δυστυχής !
('Εγειρόμενος τοΰ λίθινου θρονίο.υ,ΕνώΕκάθητο 

Πλήν τί Εδώ 
Μέ μέλλει; Μήπως άλλος τις δέν γίνομαι, 
'Όταν περώ τήν θόραν ταύτην, άνθρωπος; 
Τόν κόσμον, άφ’ού έρχομαι, Επί στιγμήν 
"Ας λησμονήσω 1 Τίποτε από αύτδν 
Πρέπει Εδώ νά φέρω.

(Έπαναπίπτων ε’ς ψεμβασμούς.) 
Τήν κατάραν του . 

Μοΰ έδωσεν ό γέρων I Διατί αύτή 
Αιώνια ή σκέψις Επανέρχεται 
Έφ’όσον τήν διώκω; Εί’θε συμφορά 
Μή μοΰ συμβή καμμία!

(Υψών τούς ώμους) 
Παρεφρόνησα ; 

(‘Έρχεται καί κρούει τήν θύραν τής οικίας. 
Νεάνις λευχείμων Ανοίγει, Εξέρχεται και πί
πτει περιχαρώς Εν τή άγκάλη του.)

* 'Ο γαλλικός στίχος έχει: Comma il salt 
trouver (a vos dedains) des conlre-coups sou- 
dains.
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ΣΚΗΝΗ Γ".

ΤΡΙΒΟΥΛΕΤΟΣ, ΛΕΥΚΙΙ, κατόπιν 
ΕΥΡΑ ΒΕΡΑΡΔΙΙ

Τριβουλέτος
Ώ, κόρη μου 1
(Τήν θλίβει μετά στοργής Επί τοΰ στήθους του)

—Έδώ, Επί τοΰ στήθους μου. 
Περίπτυξέμε. Παν γέλα πλησίον σου, 
Δέν μέ βαρύνει τίποτε, εΐμ’εύτυχής 
Καί Ελευθέρως άναπνέω, τέκνον μου.

(Τήν παρατηρεί περιχαρές)
—'Ωραιότερα καθ’ημέραν! —Μήπως τι 
Σοΰ λείπη ; λέγε./—Είσαι εύτυχής έδώ ;
— Λευκή μου, περιπτύξου με.

Λευκή Εν τή άγκάλη του.

ΤΩ πάτερ μου ι 
Όπόσον είσαι αγαθός!

Τριβουλέτος καΟήμενο;

Σέ άγαπώ, 
’Ιδού το παν. Δέν είσαι σύ τό αΐμά μου 
Και ή ζωή μου ·, Τί 0ά έκαμνα, Εάν 
Δέν σ’ εϊχα, ώ Θεέ μου !

Λευκή Οέτουσα τήν χείρα Επί τοΰ μετώπου του 

’Αλλά διατί
. Στενάζεις ; ώ βεβαίως κάτι μυστικόν 

Θά ’έ/ης, τό όποιον σέ λυπεί. Είπε 
Αύτό είς τήν πτωχήν σου κόρην. Ποια τις 
'Η οικογένεια μου εΐνε άγνοώ.

Τριβουλέτος
Δέν έχεις, τέκνον, οικογένειαν.

Λευκή
’Αλλά 

Καί τ’ ονομά σου άγνοώ.

Τριβουλέτος

Καί τί αύτό 
Σ’ Ενδιαφέρει;

Λευκή

Αλλά δλ’ εις τό Σινών, 
Ε’ις τό μικρόν γειτονικόν πολίχνιον, 
Ε’ις τό όποιον άνετράφην, ορφανήν 
Προ τής Ελεύσεώς σου μέ Ενόμιζον.

Τριβουλέτος
’Εκεί νά σέ άφήσω μάλλον έπρεπε. 
Θά ήτο πλέον φρόνιμον. ’Αδύνατον 
Νά ζήσω δμως ήτο. Εΐχ’ ανάγκην σοΰ, 
Καρδίας, ή'τις νά μέ άγαπα.

(Τήν θλίβει αυθις Εν τή άγκάλη του)

Λευκή
’Εάν 

Δέν θέλης νά μοϋ εΐπης περί σοΰ . . ·

Τριβουλέτος
Ποτέ Νά μή Εξέλθης!

Λευκή
Δύο μήνας είμ’ Εδώ, 

Και ε’ις τήν Εκκλησίαν τήν Κυριακήν 
Υπάγω μόνον.

Τριβουλέτος 
Εύγε !

Λευκή
II άτερ μου καλέ, 

Είπέ μου περί τής μητρός μου τίποτε

Τριβουλέτος
Μή άφυπνίζης μίαν σκέψιν δυστυχή ! 
Μή μ’ ενθυμίζης δτι εύρον άλλοτε 
—Kai Sv έδώ δέν ήσο, Οά ένόμιζον 
'Ως ό'νειρον — γυναίκα διαφέρουσαν 
Τών άλλων πλείστων γυναικών, ήτις Εμέ 
Επί τοΰ κόσμου τούτου, ένθα τίποτε 

Δέν άδελφόνει τάς ψυχάς, ήγάπησε, 
Διότι μ’ είδε μόνον, ασθενή, πτωχόν, 
’Απόβλητον διότι ημην δυσειδής 
Καί άθλιος. Άπήλθεν, είς τό μνήμά της 
Μαζή της φέρει τό άγνόν μυστήριον 
Γοΰ σταθερού της έρωτος, τοΰ έρωτος, 

"Οστις διήλθε δι’ Εμού ώς άστραπή, 
'Ως λάμψις παραδείσου Εν τφ αδη μου. 
Είθε ή γή, έτοιμη δλους νά δεχθή, 
Νά ή γλυκεία είς τό στήθος της, 
Είς τό όποιον ευρεν άνακούφισιν 
'Η κεφαλή μου ! — Τώρα μοΰ άπέμεινες 
Σύ μόνη J
('Υψίν τούς οφθαλμούς πρός τόν ούρανον) 

’Έστω ’ Σέ εύχαριστώ, Θεέ 1 
(Καλύπτωνδιάτών χειρών τοπρόσωπον,θρηνεί)

Λευκή
, Πόσον πολύ θά ύποφέρης, πάτερ μου ! 
ιΔέν θέλω νά σέ βλέπω ουτω κλαίοντα, 
Συντρίυετ’ ή ψυχή μου·

Είσαι γλυκεία, ό’σον καί ή μήτηρ σου. 
'Ωραία ήτο, ό'πως σύ. ’Ενίοτε 
Φέρεις τήν χεΐρα Επί τοΰ μετώπου σου, 
Καθώς Εκείνη, ώς Εάν ζητής νά τό 
Σπογγίσης. Ναί, διότι μέτωπον άγνόν 
Καί οφθαλμοί γλαυκοί εις τόσφ καΟαράν 
Άρμόζουσι καροίαν. Μέ αγγελικήν 
’Ενώπιον μου λάμψιν ακτινοβολείς, 
Καί διά τοΰ ώραίου σου τοΰ σώματος 
Βλέπ’ή ψυχή μου τήν ψυχήν σου. Δύναμαι 
Νά σ’ί’δω καί μέ κεκλεισμένους οφθαλμούς. 
Τό φως λαμβάνω άπό σέ. Έπόθησα 
Τυφλός νά ήμαι εντός σκότους διαρκούς, 
"Ινα μή έχω είς τόν κόσμον ήλιον 
'Άλλον.

Λευκή
Πώς Επεθύμουν δπως ευτυχή 

Σέ καταστήσω !

Τριβουλέτος
Τί, Εμέ; Εΐμ’ ευτυχής 

Έδώ· "Οταν σέ βλέπω, κόρη μου, αύτό 
’Αρκεί ν’ άναγεννήση τήν καρδίαν μου.

(Τή θωπεύει τήν κόμην μειδιών).
A ! τί ώραία εΐν’ ή μαύρη κόμη σου ! 

ΤίΙσο ξανθή παιδίον ! Τίς ήδύνατο 
Νά τό πιστεύση !

Λευκή ίκετευτικώς

Νά ΕξέλΟω ήθελα 
Κανέν Εσπέρας διά νά ΐδώ κ’ εγώ 
Γούς Παρισίους.

Τριβουλέτος
’Όχι, οχι!—Μήπως καί 

Μέ τήν Κυρά Βεράρδην άπ’ Εδώ ποτέ 
Έξήλθες;

Λευκή δειλώς

’Όχι I

Τριβουλέτος

Πρόσεχε !

Λευκή
. ’Άλλο Εκτός

Τής Εκκλησίας μέρος δέν Εγνώρισα*

Τριβουλέτος κατ’ ιδίαν.

Θεέ μου ! Εΐνε πιθανόν νά τήν ΐδοϋν,

* Je ne vais qu’a l’6glise

Τριβουλέτος
Τί Οά έλεγες 

Έάν γελώντα μ’ έβλεπες ποτέ ;

Λευκή
Αλλά 

Τί εχεις, πάτερ; Τ’ ονομά σου λέγε μου, 
Εις τήν ψυχήν μου ρίψε τάς όδύνας σου.

Τριβουλέτος
Τό ονομά μου διατΐ νά σοΰ ειπώ; 
Είμαι πατήρ σου—’Άκουσέ με: άλλαχού 
Μέ τρέμουν ίσως, τις είξεύρει! Μέ μισεί 
‘Ο εις, ό άλλος ίσως καταράταί με. 
Τό ονομά μου άν σοΰ ελεγα, ε τί 
Τό ήθελες; Τουλάχιστον πλησίον σου, 
Εις ταύτην τήν γωνίαν τήν ερημικήν, 
"Οπου τό παν προσπνέει άθωότητα, 
Νά ήμαι ήθελα πατήρ σου σεβαστός, 
Νά ήμαι άγιόν τι πράγμα κ’ιερόν·

Λευκή 
ΤΩ πάτερ μου!

Τριβουλέτος
Πού άλλως τε καρδία τις 

Άνταποκρινομένη ; ”Ω, σέ άγαπώ 
'Όσον μισώ παν άλλο είς τήν ,γήν.—Έλθέ 
Πλησίον μου καί λέγε: τόν πατέρα σου 
Τόν αγαπάς; ’Εφόσον ε’μεθα όμοΰ 
Καί Εντός τής χειρός μου αναπαύεται 
Ή χειρ σου, τί μάς αναγκάζει αρά γε 
"ΐνα δι’ άλλο ειπωμεν ; ώ κόρη μου, 
ΤΩ μόνη ευτυχία, ήν Επέτρεψε 
Νά έχω ό Θεός, οί άλλοι εχουσι 
Τέκνα πολλά και συγγενείς καί άδελφούς, 
Προγόνους, φίλους, ακολούθους, σύζυγον, 
'Υποτελείς—τίς οΐδε I ’Εγώ έχω σέ, 
Σέ μόνον. ’Άλλοι εΐνε πλούσιοι, καί σύ 
Είσαι ό θησαυρός μου, μόνη είσαι σύ 
Έμοΰ ή εύτυχία. "Αν πιστεύωσιν 
Είς τόν Θεόν, πιστεύω βλέπεις καί εγώ 
Είς τήν ψυχήν σου. ’Έχουσι νεότητα 
Οί άλλοι και γυναίκα, λάμψιν, έρωτα, 
Χάριν, ύγείαν καί ύπερηφάνειαν, 
Εΐνε ώραΐοι*  άλλ’ εγώ δέν έχω τι 
’Εκτός τής καλλονής σου. Τέκνον προσφιλές 
Χώρα, πατρίς μου, μήτηρ, οικογένεια, 
Σύζυγος, κόρη, αδελφή καί πλούτος μου, 
Θρησκεία, εύτυχία, νόμος καί τό παν 
Σύ είσαι, αιωνίως σύ καί τίποτε 
’Εκτός σου·'Η ψυχή μου ή ταλαίπωρος 
Προσκρούει πρός παν άλλο.—"Αν σέ έχανα! 
Κ’ Επί στιγμήν δέν δύναμαι νά τό σκεφθώ 
—Μειδίασε ολίγον ! "Οταν μειδιάς
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Να την άκολουθήσουν, κ’ίσως έπειτα 
Μοΰ τήν άρπάσουν. Κόρη γελωτοποιού 
ΙΙολδ εύκόλως δΰναται ν’ άτιμασθή, 
Και μόνον θά καγχάσουν!

(Γεγωνυία).
Σέ παρακαλώ 

’Εδώ νά μόνης κεκλεισμένη. Τόκνον μου, 
’Άν ήξευρες τών Παρισίων ό αήρ 
Πώς βλάπτει τάς γυναίκας! πώς άκόλαστοι 
—(J! εύγενεΐς πρδ πάντων — περιτρέχουσι 
Τήν πόλιν !

(Υψών πρδς τδν οδρανδν τους οφθαλμούς) 
Ώ Θεό μου ! Σϋ έπίβλεπε

Εν τφ άσύλφ τούτφ τήν ζωήν αύτήτJ 
Προστατέυσε την άπδ πασαν συμφοράν. 
Και άπδ πάντα Ουελώδη άνεμον, 
'Όστις μαραίνει ταλλα άνθη' φύλαττε 
Έκ πάσης, κ’ έν όνείρφ, ρυπαρας πνοής, 
"ΐνα τοΰ βόδου τούτου τοΰ χαρίεντος 
Και τοΰ άγνοΰ τδ μΰρ.ον τδ γλυκύτατον 
Δύναται να ε’ισπνέη εις ταλαίπωρος 
Πατήρ έν ώρα άναπαύσεως.

(Καλύπτων 3ι'α τών χειρών τδ πρόσωπον, 
θρηνεί).

Λευκή
Ποτέ

Δέν θα σοΰ είπω να εςελθω τοΰ λοιπού. 
Μή δμως κλαίης ουτω, διά χάριν μου !

Τριβουλέτος
’Ώ δχι, μέ αΰτδ ανακουφίζομαι. 
Έγέλασα χθες νύκτα τόσον!

(’Εγειρόμενος).
Κόρη μου, 

Πολύ έλησμονήθην. Πάλιν τά δεσμά 
Νά λάβω πρέπει. Χαΐρε.

(Ή ήμέρα ύποχωρεΐ).

Λευκή περιπτυσσομένη αύτδν
Πάλιν γρήγορα 

Θά έπανέλθης;

Τριβουλέτος
’Ίσως κόρη μου πτωχή, 

Βλέπεις δτι δεν είμαι κύριος έμοΰ.
(Καλών).

Κυρά Βεράρδη!
(Γραία παιδαγωγός παρουσιάζεται 

ε’ς τήν θύραν).

Κυρά Βεράρδη
Κύριε . ·.

Τριβουλέτος
Μήπως κανείς 

Μέ βλέ’πη όταν έρχωμαι;

Κυρά Βεράρδη

"Ω, βέβαια 
Κανείς. Έδώ. ειν’ έρημία.
(Εΐνε σχεδόν νύξ. Έν τή οδώ παρουσιάζεται δ 

Βασιλεύς μετημφιεσμένος ύπδ μελανόν και
! άπλοϋν ένδυμα. Καταμέτρα τδ ύψος τοΟ 

τοίχου καί τήν κεκλεισμένην θύραν μετ’ 
ανυπομονησίας και πείσματος).,.

Τριβουλέτος έ'χων τήν Λευκήν 
έν τή άγκάλη.

Κόρη μου 
Πεφιλημένη, χαΐρε.

(Πρδς τήν Κυρά Βερ.άρδην).
Κλείεις άσφαλώς 

Τήν πρδς τδν δρόμον θύραν ;
(’Εκείνη κατανεύει).

Μάλλον ήσυχον 
Γνωρίζω οίκον, τοΰ 'Αγίου Γερμανού
Πλησίον θά τον ΐδω αύριον εύθύς.

• Λευκή
,’Αλλά αΰτδς μ’ άρέσκει, πάτερ μου, πολύ', 
Διότι δλ’ οί κήποι φαίνονται άπδ
Τδ δώμά του.

Τριβουλέτος
Μή εις τδ δώμα άναβής, 

Δι’ όνομα Θεοΰ!
(Άκροώμενος).

Ακούεις βήματα
Άπ’ έξω ;
(’Ανοίγει τήν. αδλαίαν. θύραν και παρατηρεί 

άνησύχ.ως έν τή δδώ. *0  Βασιλεύς κρύπτε
ται έντός κοιλώματος: παρά τήν θύραν, τήν 
οποίαν δ Τριδουλέτος άφίνει ήμιανοικτήν).

Λευκή δεικνύουσα τδ δώμα.

Ούτε άπ’ έκεϊ δεν δύναμαι· 
Νά άναπνέω τδ λοιπόν;

Τριβουλέτος
Μή, πρόσεχε!

’Ίσως σε ΐδουν.
(’Ενώ εινε έστραμμένος, δ Βασιλεύς εισδύει 

έν τή αύλή διά τής ήμ’ιανοικτής θύρας καί 
κρύπτεται ό'πισθεν μεγάλου δένδρου.

Τή Κυρα. Βεράρδη)
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Τριβουλέτος
Έάν κτυπήσουν είς τήν θύραν, μή ποτέ 

Ανοίξετε. ,

Κυρά Βεράρδη ε’ρωνικώς 

’Ακόμη και ό Βασιλεύς 

Αύτδς Sv ήνε;

Τριβουλέτος 

Μάλιστα Sv ήν’αυτός. 
(Περιπτύσσεται τήν Λευκήν καί έξέρχεται 

κλείων μετά προσοχής τήν θύραν).

ΣύΚΈϊΚΤΗ ΖΧ’·
IAETKU, ΚΤΡΑ ΒΕΡΑΡΔΠ, Ο ΒΑΣΙΛΕΕΣ 
ί (Έν άρχή τής σκηνής ό Βασιλεύς είνε κε- 
1 κρυμμένος ό'πισθεν τού δένδρου).

Λευκή σκεπτική, προσέχουσα εις τά βήματα 
τού άπομακρυνομένου πατρός της.

Καί δ'μως μέ βαρύνει ή συνε'δησις.

Κυρά Βεράρδη
Συνείδησις κιί διατί ·

Λευκή
Δέν είδες πώς

Μέ τίποτε τρομάζει καί ταράσσεται; 
''■ίς τώμμά του εν δάκρυ όταν έφευγεν, 
Είδα νά λάμπη. Πόσον εΐνε άγαθός !
Πτωχέ μου πάτερ 1 έπρεπε νά τω ειπώ 
Οτι έξερχομένας τήν Κυριακήν 
Είς νεανίας πάντοτε ακολουθεί.
Σύ τόν γνωρίζεις τδν ώραΐον νέον.

Κυρά Βεράρδη
Καί

Πρδς τί, Κυρία νά τοΰ τδ ε’πής αυτό; 
Μή δέν είξεύρης δτι εΐνε άγριος, 
Παράξενος όλίγον ό πατέρας σου ; 
Λοιπδν αύτδν τδν νέον τδν μισείς πολύ ;

Λευκή
Εγώ ; τί είπες; νά μισώ αύτόν ; ποτέ ! 
Οίμοι! τδ έναντίον μάλιστα, άφ’ ής 
Εκείνον είδα, άλλο δέν μ’έπασχολεΐ’.
Άφ’ ής ^,νταπεκρίθη εις τδ βλέμμα μου

Φώς εις τδ παράθυρον
Ποτέ δεν θέτεις βέβαια.

Κυρά Βεράρδη
Και πώς έδώ ;

Θέλετε νά ε’ισέλθη άνθρωπος; ί
(Στρέφεται καί βλέπουσα τδν βασιλέα όπισθεν! 

το3 δένδρου , διακόπτεται έκπεπληη-μένη. 
Ένώ δέ πρόκειται νά φωνάξη, έκεΓνος τή 
βίπτει δέμα χρημάτων, τδ όποιον ζυγί- 
ζουσα σιωπά. — ‘Ο Τριβουλέτος, κρατών 
φανόν, άναόαίνει "να παρατηρήση )

Λευκή |
Πρδς τί

Αυται αί προφυλάξεις ; Λέγε μου λοιπόν ί 

Τί σέ φοβίζει;

Τριβουλέτος
Δέν φοβούμαι δι’εμέ,

Διά σέ όλα. '
(Τήν θλίβει αυθις έπί τού στήθους του). I 

Κόρη .μου, δγίαινε ! |
(’Ακτ'ς τις τοΰ φανοθ, τδν όποιον’ κρατεί ή 

Κυρά Βεράρδη, φωτίζει τδν Τριβουλέτον καί 
τήν Λευκήν). ι

Ό Βασελεϋς κατ’ ’δίαν, ό'πισθεν 
τού δένδρου.

'Ο Τριβουλέτος! I
(Γέλα). I

Ώ διάβολε I Αυτή
Ή ίστορία δέν πληρώνεται, χά, χά !
Ό Τριβουλέτος κόρην !

Τριδουλέτος, ένώ εΐνε έτοιμος νά έξέλθη 
έπανέρχεται πάλιν

Μή σ’ ακόλουθή
Κανείς, ό’ταν ΰπάγης νά προσευχηθής;

(‘Η Λευκή στενοχωρουμένη καταβιβάζει 
τούς οφθαλμούς).

Κυρά Βεράρδη
Κανείς ! ·

Τριβουλέτος

’Ανάγκη νά φωνάξετε 
"Ας σας άκολουθήση κάποιος ποτέ.

Κυρά Βεράρδη
Θά κράξω μ" ολην μου τήν δήναμίν έγώ·



7ϋ δ ΠΑΡΝΑΧΣ02 Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΔΙΑΣΚΙΆ/VZl'I— IIP. IV. ΧΚ. Α\ 769

Τό βλέμμα του, πρδς ολα άδιαφορώ, 
’Ενώπιον μου βλέπω πάντοτε αύτδν, 
"Oct ανήκω είς αύτδν φαντάζομαι ...— 
Μοΰ φαίνεται τών άλλων ύψηλότερος! 
Όπόσον εινε εύγενής, αγέρωχος, 
Πόσον γλυκύς, Βεράρδη, γενναιόκαρδος I 
“Οταν ίππεύη, πώς θά ηνε θαυμαστός!

Κυρά Βεράρδη
Εϊνε χαριτωμένος !
(Πλησιάζει τον Βασιλέα, δστις τή δίδει χρυσδ 

νομίσματα, τά όποια κρύπτει είς τά θυλά
κιά της).

Λευκή
"Ανθρωπος καθώς 

Αύτδς πρέπει νά ·?)νε . ..

Κυρά Βεράρδη τε'νο.υσα την χεϊρα 
λαμβάνει χρήματα παρά τού Βασιλέως.

’Εντελέστατος !

Λευκή
’Εντδς τών οφθαλμών του έπιπλέουσα 
Φαίνεται δλη ή μεγάλη του ψυχή.

Κυρά Βεράρδη

Ψυχή μεγάλη I Βέβαια !
(Μετά πασαν λέξιν, τήν όποιαν ή Κυρά Βε- 

ράρδη προφέρει, τείνει είς τδν Βασιλέα τήν 
χεϊρα, δστις τή δίδει πάντοτε "χρήματα).

Λευκή
Ατρόμητος I

Κυρά Βεράρδη λαμδάνουσα χρήματα

Καί τρομερά I
Λευκή

Άλλ' όμως. · . αγαθή ψυχή !

Κυρά Βεράρδη τείνουσα τήν χεϊρα 

Τί μαλαχή !
Λευκή 

Γενναία. ..

Κυρά Βεράρδη τείνουσα τήν χεϊρα 

’Αριστούργημα ,!

Λευκή βαθέως στενάζουσα 
Μ’ άρέσκει ·' »

Κυρά Βεράρδη τε'νουσα τήν χε~οκ

Ποιος εχει τδ άνάστημα ; 
Τούς όφθαλμοός! τήν μύτην! και τό μέτωπον. 
’ Εκείν.υ !

Ό Βασιλεύς κατ’ ιδίαν

Ώ Θεέ μου ! άνατομικώς 
'Η γραία μέ θαυμάζει! ούτε οβολός 
Ποϋ έμεινε.

Λευκή
Νά εϊξευρες πώς σ’αγαπώ 

“Οταν έκεινον έπαινής !

Κυρά Βεράρδη
Τδ έννοώ.

Ό Βασιλεύς, κατ’ ’ιδίαν

Υποδαυλίζει τήν πυράν ! '

Κυρά Βεράρδη

• Εζνε ψυχή 
Μεγάλη, τρυφερός καί γενναιόκαρδος, 
Καλός...

'θ Βασιλεύς κενών τδ θυλάκιόντου 

’Αρχίζει πάλιν ό διάβολος.

Κυρά Βεράρδη έξακολουθονσα.

Είνε πολύ μεγάλος κύριος, κομψός. 
Κάτι τι πάντοτ’ είς τό ένα χέρι του 
Αστράπτει. . .
(Τείνει τήν χεϊρα. ‘Ο Βασιλεύς ποιεί σημείου 

δτι δέν έχει πλέον).

Λευκή
”Οχι· δέν τδν ήθελα ποτέ 

Νά ηνε πρίγκηψ, είτε εύγενής, άλλά 
Άπδ τάς επαρχίας μαθητής πτωχός. 
'Εκείνοι άγαπώσι περισσότερον.

Κυρά Βεράρδη
Ποιος ξεόρει; ίσως εϊνε ένας άπ’αύτούς, 
Άφοϋ τούς προτιμάτε.

(Κατ’ Ιδίαν)
Τί παράξενη 

’Ιδέα πάλι ! "Ολα είν’ ανάποδα 
Στήν κεφαλή μιας κόρης !

.(’Αποπειράται πάλιν τείνουσα πρδς τδν 
Βασιλέα τήν χεϊρα),

Λίυκή περίτρομος αναζητεί είς μάτην 
τήν Κυρά Βεράρδην

Ώ Βεράρδη ! έ'φυγε ! 
Ούδείς μ’ άκούει τώρα ! ώ, ούδείς, ούδείς !

‘Ο Βασιλεύς
Είς κόσμος είνε δύο έραστ’ εύτυχεΐς !

Λευκή δντρομος

Κύριε πόθεν ερχεσθε;

‘Ο Βασιλεύς
Άδιάφορον 

Έάν άπδ τδν αδην ή τδν ούρανόν, 
Ό Σατανάς αν ήμαι ή ό Γαβριήλ. 
Σέ άγαπώ !

Λευκή
Θεέ μου ! έλεεΐτέ με 

Καί φύγετε! έλπίζω δέν σάς είδέ τις 
Έδώ . .. δν ό πατήρ μου ...

‘θ Βασιλεύς 
'Όταν πάλλουσαν

Εις τήν αγκάλην σέ κρατώ, καί είς έμέ 
Άνήκης, ίδικός σου είμ’έγώ, ζητείς 
Νά φύγω ί Δέν μοΰ είπες οτι μ’ άγαπφς ;

Λευκή συγκεχυμένη
Μέ ήκουσε 1

Ό Βασιλεύς
Καί ποίαν άλλην ήθελες 

Ν’ ακούσω θειοτέραν μουσικήν ;

Λευκή ίκετευτικώς 
Άλλά

Σάς ηχούσα . .. φύγετε τ ώρα, πρδς Θεού.

‘Ο Βασιλεύς

Ζητείς, μόλις ήνώθη μέ τήν τύχην σου 
'Η τύχη μου, καί δτε ό διπλοΰς ήμών 
Άστήρ έπάνω τοΰ αύτοΰ όρίζοντος 
Φωτοβολεί, νά φύγω; “Οταν τήν αγνήν 
ΤΗλθα νά άφυπνίσω τής παιδδς ψυχήν, 
“Οτε μέ στέλλει ό Θεός, ϊνα τδ φως 
Ό οφθαλμός σου ϊδη, καί τδν έρωτα 
Γνωρίση ή ψυχή σου ή παρθενική! 
'θ ερως εϊνε τής ψυχής μας ήλιος. 
Θερμαινόμενη δέν αίσθάνεσ έαυτήν 
Άπδ τήν φλόγα ταύτην τήν γλυκεΐάν του j 
Τδ σκήπτρον, οπερ μάς δωριΐ ό θάνατος 
Καί πάλΐν μα? αρπάζει" εις τδν πόλεμον

Διά σας αύτδς 
Τρελαίνεται !

(‘Ο Βασιλεύς δέν δίδει πλέον.—Κατ’ ’δίαν) 
Δέν έχει πλέον τίποτε ·' 

Λεπτό αύτός, ούτε μιά λέξι καί έγώ !

Λευκή πάντοτε χωρίς νά βλέπη 
τδν Βασιλέα.

Πόσον αργεί ιά ελθη ή Κυριακή ! 
'Οσάκις δέν τδν βλέπω, ή όδύνη μου 
Είνε μεγάλη ! Μοΰ έφά.η δτι χθές 
Κατά τήν λειτουργίαν ήτο έτοιμος 
Νά μοΰ λαλήση, κ’ ή καρδιά έπαλλε 
Σφοδρώς. Καί νύκτα καί ημέραν σκέπτομαι 
’Εκείνον. Άλλά, βλέπεις πόσον καί αύτόν 

’Απορροφά ό έρως! Φέρει πάντοτε 
Πιστήν έν ’.ή καρδίφ τήν εικόνα μου. 
Είμαι βέβαια ώς πρδ; τοΰτο. ”ίϊ αύτδς 
Τοιοΰτος είνε καί τδ διακρίνει τις. 
Δέν τδν ενδιαφέρει άλλη τις γυνή 
Έκτος έμοΰ. Δέν τρέχει είς τάς έορτάς, 
Τάπαίγνια. Άλλ’είμαι διαρκώς έγώ 
'Η σκέψις του.

Κυρά Βεράρδη άποπεφαται έσχατον άγώνα 
τείνουσα πρδς τδν Βασιλέα τήν χεϊρα

’Ώ, βέβαια, ορκίζομαι 
Καί είς τήν κεφαλήν μου.

Ό Βασιλεύς άποσπών τδν δακτύλιόν του 
τή τδν δίδει

Ό δαχτύλσς 
Τήν κεφαλήν πληρίνει.

Λευκή

ΤΑ ! πώς ήθελα 
Οταν έκεΐνον σκέπτωμαι νυχθημερόν, 

Έδώ νά ήτο . . . πρδ έμοΰ . . .
(Ο Βασιλεύς έξ-ρχόμενος τής κρύπτης του 

γονυπετεϊ παρ’ αύτη- έκείνη δέν τδν βλέ
πει ακόμη).

Νά τοΰ είπώ 
’Έσο ευδαίμων, χαΐρε, σ’ άγα ...

(Αίφνης στρεφομένη βλέπει τδν Βασιλέα 
καί οπισθοχωρεί ώσεί άπολιθωθεϊσα).

‘Ο Βασιλεύς
Σ’ αγαπώ ! 

Συμπλήρωσέ το, λέγε : σ’ αγαπώ καί μή 
Φοβοΰ. 'Αρμόζει τόσον εις τά χείλη σου 
Αύτη ή λέξις.!
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Ή δόξα, τήν οποίαν άπεκτήσαμεν.
'Η φήμη καί at κτήσεις' αύτοκράτωρ ή 
Και βασιλεύς νά ήσαι—όλ’ ανθρώπινα. 
Έπί τοϋ κόσμου τούτου, δπου παν πέρα, 
‘Ο ερως μόνον είνε θείος' <5 Λευκή, 
Τήν εύτυχίαν φέρει σοι ό έραστής, 
Τήν ευτυχίαν, ή οποία έ'ξωθεν 
Τοΰ οίκου δειμαλέα σέ άνέμενεν I 
Ο 3'ος εινε άνθος, και τδ μέλι του 
Ο ερως εινε’ εινε ή περιστερά 

Έν τώ αέρι σύντροφος τοΰ αετού. 
Η δειλιώσα χάρις παρά τήν ίαχύν.

Τ1 χείρ σου εις τήν χιΐρά μου ήδύτατα 
Λητμονουμένη . ..—"Ω, άς άγαπήσωμεν 
Άλλήλους, άγαπώμεν !

(Ζητεί νά τήν έναγκαλισθη. ’Εκείνη 
διαφεύγει).

Λευνιή,
“Ω, άφήτέ με !

(Τήν θλίβει ?ν τη άγκάλη καί τη υπο
κλέπτει φίλημα).

Κυρά Βεράρδη κατ’ ιδίαν ϊν τφ βάθει 
τής σκηνής.

Λαμπρά !

'Ο Βασιλεύς κατ’ ’δίαν

Εϊν ίδική μου !
(Γεγωνυ'φ).

"Οτι μ’ άγαπας 
Είπε μ«υ το.

Κυρά Βεράρδη κατ’ ιδίαν έκ τοΰ βάθους 

’Αχρείε! _

‘Ο Βασιλεύς 

Έπανάλαβε 
Πάλιν, Λευκή !

Λευκά; κάτω νεύουσα

Το είπα' μέ ήκούβατε.

'Ο Βασιλεύς περιπτυσσόμενος αΰΟις αύτήν. 

Είμαι εύδαιμων !

Λευκά]

Κατεστράφην !

‘Ο Βασιλεύς
u ' ' γ~ r . Εύτοχης Και συ μαςη μου είσαι! .

Λευκά) διαφεύγΟυσα τής άγκάλης του 

Άλλά αγνοώ
Γίς εϊσθε. Πώς σας λε’γουν;

Κυρά Βεράρδη κατ’ ’δίαν έκ τοΰ βάθους
Το θυμήθηκε 

Έπάνω είς τήν ώρα !

Λευκά)
’Άν έγνώριζα

Οτι δέν εϊσθε εΰγενής, ή μεγισιάν. · . 
Πολύ τους τρέμει ό πατήρ μου.

‘Ο Βασιλεύς
ΤΩ Θεέ!

’Όχι» καλούμαι ...
(Κατ’ ιδίαν)

Τώρα ·
(’Λναζητώρ έ'ν όνομα)

Γκωσσέ Μαχιέ.
—Πτωχός δέ είμαι μαθητής... πολύ πτωχός!

Κυρά Βεράρδη μετρώσα κατ’ έκείνην 
τήν στιγμήν τά χρήματα, τά όποια έλαθε.

Πώ πώ, τί ψεύτης !
(Πρδς τό βάθος τής σκηνής, έν τή όδω, παρου

σιάζονται δ Δέ Πιέν καί Δε Παρδάγιάν,φέ- 
ροντες ποδύρεις μανδύας καί δδηγούμενοι 
ύπό φανοΰ).

Δέ Πιέν κατ’ ιδίαν τφ Δέ Παρδαγιάν.

Εϊν’ έδώ, ίππότα μου.

Κυρά Βεράρδη κατέρχεται τήν σκηνήν 
έντρομος

Κάποιος είνε εξω.

Λευκά; έντρομος
Μήπως άρά γέ 

Εϊν’ ό πατήρ μου;

Κυρά Βεράρδη πρός τόν Βασιλέα 
Κύριε, έξέλθετε !

‘Ο Βασιλεύς
Άς είχα τόν κακοΰργον εις τάς χείράς μου, 
"Οστις νά μ’ ένοχλήση ήλθε !

Λευκά; τή Κυρφ Βεράρδη.
Παρευθύς

'Οδήγησε τον έκ τής άλλης θύρας.

SKPTNti Ε'.

Οί ΑΤΛ1ΚΟΙ. ’Έπειτα ό ΤΡΙΒΟΓΛΕΤΟΣ 
και ή ΛΕΓΚ11

(Ή Λευκή έξέρχεται εις τό δώμα, 
κρατούσα λυχνίαν).

Λευκή άπο τοΰ δώματος

Ώ Γκωσσέ Μαχιέ ! εντός 
Τοϋ βάθους τής ψυχής μου έγχαράχθητι 
Τοϋ προσφιλούς μου Ονομα !

Δέ Πιέν πρός τούς αύλικοός
Τήν ϊδατε j 

Εινε εκείνη, κύριοι.

Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΔΙΑΣΚΕΔ

‘Ο Βασιλεύς
Πώς !

Νά φύγω τόσον γρήγορα ; θά μ’ άγαπας 
Πάντοτε ;

Λευκά)
Συ;

‘Ο Βασιλεύς
Έφ’ οσον ζήσω.

Λευκά;
Καί εμέ

Θά ά πατητής, ό'πω; τόν πατέρα μου 
Έ1 πάτησα.

'Ο Βασιλεύς
• Ποτέ μου !—’Άψες ν’ άσπασθώ 

’Ακόμη άπαξ τούς γλυκείς σου οφθαλμούς, 
Λευκή.

Κυρά Βεράρδη κατ’ ιδίαν
Μανίαν όπου εχει στά φιλιά !

Λευκή μετά τίνος άντιστάσεως

Α ! οχι, οχι !
('Ο Βασιλεύς τήν άσπάζεται καί εισέρχεται 
μετά τής Κυρά; Βεράρδη; εις τήν οικίαν. Π 
Λευκή παραμένει έπί τινας στιγμάς, έ'χουσα 
προσηλωμένου τό βλέμμα έπι τής θύρας, 
δι’ ής έξήλθεν ό βασιλεύς· κατόπιν εισέρχε
ται καί αύτή. Έν τώ μεταξύ τούτω ή όδος 
πληροΰται έξ ένοπλων εύγενών, οΐτινες φέ 
ρουσι μανδύας καί προσωπίδας.Ό Δέ Γόρδ, 
δ Δέ Κοσαέ, οΐ Δέ Μονσενή, Δέ Βριών και 
Δέ Μονμορενσή μετά τοΰ Κλεμεντίου Μάριο 
συναντώνται μετά τοΰ Δε Πιέν καί Δέ ΓΙαρ- 
δαγιάν. ‘Η νύξ είνε σκοτεινοτάτη. Άναγνω- 
ρίζουσιν άλλήλους και έξετάζουσι τήν οι
κίαν τής Λευκής. Υπηρέτης τις ακολουθεί 
φέρων κλίμακα).
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Δέ Παρδάγιάν
Άς ίδωμεν.

Δέ Γόρδ περιφρονητικών

Θά ήνε ώραιότης πρόστυχος !
(Τφ Δέ Πιέν) 

Έάν 
Αι πρόστυχοι γυναίκες σέ μαγεύουσι, 
Σ’ οικτείρω.
(Κατ’ αύτήν τήν στιγμήν ή Λευκή στρεφομένη 

φωτίζεται ύπό τής λυχνίας).

Δέ Πιέν πρός τόν Δέ Γόρδ.

Πώς σοΰ φαίνεται;

Μαρώ *
'Η πρόστυχη!

Είνε ώραία ! '
Δέ Γόρδ

Εϊνε νύμφη, άγγελος, 
Τελεία χάρις !

Δέ Παρδαγιάν
Εϊνε δυνατόν ποτέ 

Νά ήνε ερωμένη τοϋ κύρ Τριβουλέ ! 
’ΖΑ ! ό κρυψίνους !

Δέ Γόρδ
'Ο χωριάτης !

Μαρώ
Βέβαια 

Πολύ άρμόζει εϊς τόν μάλλον άσχημον 
Ν’ άνήκη ή καλλίστη ! ’Αγαπά ό Ζεύς 
Αυτά; τάς συζυγίας ! *

(Ή Λευκή εισέρχεται. Ε’ς τό παράθυρο? 
διακρίνεται φως).

Δέ Πιέν
Άλλά, κύριοι, 

Μήχάνωμεν αδίκως τόν καιρόν. Έδώ 
[ΥΙνη'σικακοϋντες ήλθομεν τόν Ί ριβουλέ 
Νά τιμωρήσωμεν. Πηδήσωμεν λοιπόν 
Τόν τοίχον μέ τήν κλίμακα εύθύς 
Καί δ; τοΰ κλέψωμεν τήν ερωμένην του. 
Είς Λοΰβρον τήν Κυρίαν όδηγήσωμεν 
"Οπως τήν εύρη αΰριον ό Βασιλεύς 
Εύθύς ώς έξυπνήση

Δέ Κοσσέ
Ό δέ Βασιλεύς 

Έπάνω της θά βάλη τό χεράκι του.

* Κατά τό πρωτότυπον Jupiter aime a 
cruiser les races.
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θίαρώ
Καί άς ξεκαθαρίση την ύπόθεσιν 
Ό Διάβολος κατόπιν.

Δέ Πιέν
Κάλλιστα ! Εύθύς 

Ε’ς έργον I
Δέ Γόρδ

Εινε άληθώς βασιλικόν 
Κομμάτι !

(Εισέρχεται ο Τριβουλέτος).

‘Ο Τριβουλέτος δνειροπολών ε’ς τδ- βάθος 
της σκηνής.

Πάλιν έρχομαι... πρός τί; Κ’ έγώ 
Δέν τό ,γνωρίζω !

Δέ Κοσσέ πρός τούς αύλικούς

"Ομως πώς σας φαίνεται 
Τοΰ Βασιλέως ή διαγωγή αύτη, 
Νά κλέπτη τήν γυναίκα καθενός, ξανθήν 
’’Η καστανήν έπίσης ; ”Ω, πώς ήθελα 
Νά ειζσυρα τί τάχα ήθελεν εΐιτεΐ 
”Αν έκλεπτε κανένας τήν βασίλισσαν.

Τριβουλέτος προχωρών τινα βήματα

Μοΰ εδωκεν ό γέρων τήν κατάραν του ! — 
'Ο μυστικό; μου ’Εφιάλτης ! — Κάτι τι - 
Μέ θορυβεί!
(‘Π νύξ ε’νε έπί τοσοΰτον σκοτεινή,, ώστε δέν 

βλέπει τόν Δέ Γόρδ πλησίον του, διερχόμε- 
νος δέ τόν ώθεΐ).

”£, ποιος εινε;

Δέ Γ όρδ όπισθοχωρών έντρομος, σιγά 
πρός τούς αύλικούς.

Κύριοι, 
*0 Τριβουλέ!

Δέ Κοσσέ σιγά
Λοιπόν διπλή ή νίκη μας. 

Ά ς λείψη ό προδότης !

Δέ Πιέν

·'

Δέ Κοσσέ
’Έπεσεν 

Εις χεΐράς μας.
Δέ Πιέν

Άλλά δέν θά τόν έχωμεν 
Νά μας διασκεδάζη πλέον αύριον·

*

Δέ Γόρδ
Καί δέν θά ήνε τό παιγνίδι νόστιμον 
”Αν τόν φονεύσωμεν.

Δέ Κοσσέ
- Μας είνε πρόσκομμκ.

Μάριο
Νά ομιλήσω πρός αύτόν 
’Εμέ. ©ά διορθώσω ολα.

Τριβουλέτος ένεδρεύει προσέχων

Όμιλοΰν 
Σιγγ.

Μαρώ πλησιάζων

”Ε, Τριβουλέτε !

Τριβουλέτος διά φωνής φοβέρας 

.Ποιος είνε ·,

Μαρώ 
’Έ !

Μή άγριεύης τόσον ! εΐμ’ έγώ.

Τριβουλέτος
Τίς συ ;

Μαρώ 
Ειμ’ ό Μαρώ.

Τριβουλέτος
Δέν σ’είδα. Τόσον, σκοτεινή 

Είνε ή νόξ !
Μαρώ

Μετέβαλε ό διάβολ.ος 
Εις μελανοδοχείου τό' στερέωμα.

Τριβουλέτος
Καί τί ζητείτε;

Μαρώ
Πώς ; δέν το εννόησες, 

Πώς τήν κυρίαν Δέ Κοσσέ νά κλέψωμεν 
Διά τόν Βασιλέα ήλθομεν έδώ ;

αφήσατε^

Τριβουλέτος ανακουφιζόμενος 

Περίφημα !
Δέ Κοσσέ σκγφ

Νά σπάσω πόσον ήθελα 
Κανέν πλευράν του !

Τριβουλέτος πρός τόν Μαρώ
Πώς εις τό δωμάτιον 

Αύτής θά δυνηθήτε νά εισέλθητε ;

Μαρώ σιγά. πρός τόν Δέ Κοσσέ

Δός τό κλειδί σου.
(‘Ο Δέ Κοσσέ τφ δίδει τήν κλείδα) 

Στάσου’ θές τήν χεΐρά σου. 
Δέν ειν’ ^σκαλισμένου τό οΐκόσημον 
Κοσσέ;

Τριβουλέτος ψαύων τήν κλείδα

’Αλήθεια, είν’ αύτό. *
(Κατ’ ’ιδίαν).

’Ώ, πόσον βλάξ 
Είμαι, ®εέ μου !

(Δεικνΰων άριστερδί τόν τοίχον) 
Νά το μέγαρον Κοσσέ.

Τί έκαθήμην κ’ έσκεπτόμην τό λοιπόν ;
(Τώ Μαρώ άποδίδων τήν κλείδα) 

Τήν σύζυγον τοΰ χονδρο-Δέ Κοσσέ λοιπόν 
'©’ άρπάσετε; Μαζή σας έρχομαι.

■ Μαρώ
Άλλά 

Φέρομεν ολοι προσωπίδας.

Τριβουλέτος
’Έ, καλά !

Δότε μου προσωπίδα 1
(Ό Μαρώ τφ θέτει προσωπίδα καί περ.βάλλε1 

αύτήν διά ταινίας,, περικαλυπτούσης τούς τε 
οφθαλμούς και τά ώτά του).

Τώρα J
Μαρώ

©ά κρατήι 
Τήν κλίμακα.
(Οΐ αύλικοί προσαρμόζουσι τήν κλίμακα έπί 

τοϋ τοίχου τοΟ δώματος. ι0 Μαρώ οδηγεί 
τόν Τριβουλέτον, ί'να τήν κρατή).

Τριβουλέτος κρατών τήν κλίμακα.

’Έ, εΐοθε άρκετοί; Έγώ 
Δέν βλέπω πλέον τίποτε.

* Les trois feuilles de soie, oui. Ένόμισα 
ότι τό άπαρτίζον τό ο’κόσημον τοϋ Δέ Κοσσέ 
δέν έιχε σημασίαν διά τόν έλληνα άναγνώ- 
στην.

Μαρώ
Καί βέβαια.

Ή νύκτα εϊνε τόσον σκοτεινή !
(Πρός τούς άλλους γελών)

’Εμπρός 1 
Φωνάζετ’ ό’σον θέλετε κ’ ελεύθερα 
Περ'.πατεΐτε. "Οπως σας τόν έκαμα 
Δέν βλέπει, δέν άκούει.
(Οί αύλικοϊ άνέρχονται τήν κλίμακα καί ώ- 

Οοϋντες τήν έπάνω πρός τό δώμαθύραν ε’σ- 
δύουσιν εις τήν οικίαν. Μετά μικρόν έίς έξ 
αύτών, άνοίγων έσωθεν τήν έπί τής αύλής

' .Ούραν, παρουσιάζεται έν αύτή, ακολουθού
μενος καί παρά τών λοιπών, οΓτινες πάντες 
όδηγοϋσι διά τής έξωθύρας ημίγυμνου καί 
κοπτομένην τήν Λευκήν, τής όποιας έχουσι 
φιμώσει τό στόμα).

Λευκή μακρόθεν

Πάτερ, πάτερ μου! 
Βοήθησέ με!

Πάντες οί Αύλικοί μακρόθεν

Ζήτω !
( Αφανίζονται μετά τής Λευκής) »

Τριβουλέτος μόνος παρά τήν κλίμακα.

Θέλουν καί καλά
Εδώ νά πλύνω πασαν αμαρτίαν μου ;
—Νά έχουν τελειώσει ; Ποιος χλευασμός ! 
/Απομακρύνεται τής κλίμακος, φέρει τήν χεΐρα 

έπί τής προσωπίδάς καί συναντφ τήν ταινίαν)
Άλλά τούς οφθαλμούς μου μοΰ έκάλυψαν ' 

( Απορρίπτει τήν ταινίαν καί τήν προσωπίδα.
Διά τοϋ φωτός τοϋ φανοϋ, οστις έλησμο- 
νήθη χαμαί, διακρίνεται λευκόν τι πραγμα· 
τό λαμβάνει καί άναγνωρίζει τόν πέπλον 
τής κόρης του- στρέφεται' ή κλίμαξ ε’νε 
πρόσηρμοσμένη έπί τοϋ τοίχου τοϋ δώμα
τος' ή θύρα τής οικίας του εινε άνοικτή· 
εισέρχεται έν αύτή ώσεί μαινόμενος καί έπ- 
αναφαίνεται μετά μίαν στιγμήν σύρων τήν 
Κυρά Βεράρδην φιμωμένην καί ήμίγυμνον- 
Τήν θεωρεί έκπληκτος, έπειτα, έκσπών τήν 
κόμην του, φωνεΐ;)

’Ώ, ή κατάρα !

(Πίπτει λιπόθυμος).
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Γ'·Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ
ΠΡΑΞΙΣ ΤΡΙΤΗ

*0 άντιθάλαμος τοΰ Βασιλέως Εν Λούβρφ.—"Απασα ή σκηνική διασκευή κατά τδν ρυθμόν τή. 
’Αναγεννήσεως.—Έπι τοΰ Εμπρόσθιου μέρους τής σκηνής τράπεζα, έδρα και Ορονίον.—Εις 
τδ βάθος μεγάλη Επίχρυσος θύρα—’Αριστερά ή Ούρα τοΰ ύπνωτηρίου τοΰ Βασιλέως, κε- 
καλυμμένη ύπδ πλουσίου παραπετάσματος.—Δεξιά κυλικείον, πλήρες άριστοτεχνημάτων.Ή 
Ούρα τοΰ βάθους άγει εις δενδροστοιχίαν.

ΣΚΗΝΗ Λ.'.

ΟΙ ΑΥΛΙΚΟΙ

Δέ Γόρδ
Τώρα τδ παιγνίδι' μας 

"Ας άπντελειώσϊ].

Δέ Παρδαγιάν

Να βασανισθή, 
Ό Τριβοολε’τος πρέπει, νά δαιμονισθή, 
Χωρίς νά τοϋ περάση καν άπδ τδν νοϋν 
"Οτι Εδώ κρατοϋμεν τήν ώραίαν του.

Δέ Κοσσέ
”Ας τήν ζητή I Θά ήνε νοστιμώτατον ! 
Αλλά Εάν τήν νύκτα θορωρδς κανείς 

Μάς etie όταν τήν Εφέραμεν Εδώ;

Δέ Μονσενή
Οί φύλακες τοϋ Λούβρου διετάχθησαν 
Να τώ εΐποΰν δτι Εδώ διά νυκχδς 
Γυνή καμμία δέν είσήλθε.

Δέ Παρδαγιάν
'Ένας δέ

Τών αμαξηλατών μου, Επιτήδειος 
Εις τάς δολοπλοκίας, ειδοποίησε 
ΤοϋΤριβουλέτου τούς ανθρώπους, διά νά 
Τδν άπατήσν), δτι τά μεσα'νυκτα 
Είδε γυναίκα φοβερά παλαίουσαν 
Νά σύρουν εις τδ μέγαρον τοΰ Ώτεφόρ.

Δέ Κοσσέ γελών.

Λαμπρά ! τοιουτοτρόπως μέ τδ Ώτεφδρ 
Μακράν άπδ τδ Αοϋβρον θ’ άποπλανηθή.

Δέ Γόρδ

’Επάνω ε’ις τά μάτια του άς σφίξουμε 
Καλά τήν σκέπη όποϋ τοϋ κρατεί τδ φώς,

Μαρώ

Το γράμμα τοΰτο σήμερον τοΰ έστειλα:
( Εξάγει Επιστολήν καί άναγινώσκει) 

«’’Ω Τριβουλέτε, έκλεψα τήν φίλην σου. 
» Αν θέλϊ]ς καί άλλα νέα, σέ ειδοποιώ 
«Ότι μαζί μου τήν ώδήγησα μακράν 
• Άπδ τδ κράτος».

(Πάντες γελώσι)

Δέ Γόρδ

Ποιας δέ ίιπέγραψεν ;

Μαρώ

«Ό ’Ιωάννης Δέ Νεβιλ ».
(Διπλασιάζονται οί γέλωτες).

Δέ Παρδαγιάν

Τρεχάματα 
'Όπου θά έχν)!

Δέ Κοσσέ

’Ήθελα νά τδν ίδώ

Δέ Γόρδ
Ό άθλιος τους γρόνθους και τά δόντια του 
"Ας σφίγγα απελπισμένος και παράφορος 
"Ας μάς πληρώσϊ) μία τώρα καί καλή 
Όσα μάς έχει κάμει. *
(‘Η πλαγία θύρα άνοίγει. Εισέρχεται ό Βασι

λεύς φέρων μεγαλοπρεπές πρωινόν ένδυμα 
καί άκολουθούμενος ύπδ τοΰ Δέ Πιέν. Πάν
τες οί Αύλικοι ύποχωροΰν καί αποκαλύπτον
ται. Ό Βασιλεύς καί ό Δέ Πιέν Εκρήγνυν- 
ται ε’ς γέλωτα).

*Ο Βασιλεύς δεικνύων τήν έν τώ βάθει 
θύραν.

Έκεΐ εϊνε;

Δέ Πιέν
Ναί, 

‘Η φίλη τοΰ κυρ Τριβουλέ.

‘Ο Βασιλεύς
Άλ-ήθεια !

Θεέ μου, είνε νόστιμον ! τήν παλλακήν 
Ν’ άρπάσω τοΰ τρελλοΰ μου !

Δέ Πιέν
"Η τήν παλλακήν 

"Η τήν γυναίκα 1

'Ο Βασιλεύς κατ' ’ιδίαν

’ Ερωμένην ! σύζυγον !
'Ως οικογενειάρχην τόσον δά πολύ 
Δέν τδν έγνώρι ζα.

Δέ Πιέν
Δέν θέλετε λοιπδν

Νά τήν ΐδήτϊ ;
‘Ο Βασιλεύς

Βέβαια.
('Ο Δέ Πιέν Εξέρχεται καί μετά μικρόν Επιστρέ

φει ύποστηρίζων τήν Λευκήν, φέρσυσαν κα· 
λύπτραν καί κλονουμένην. Ό Βασιλεύς κά- 
θηται νωχελώς Επί τής Εδρας του).

Δέ Πιέν πρδς τήν Λευκήν

Εΐσέλθετε, 
Ωραία μοδ. Κατόπιν δσον θέλετε 
"Ας τρέμετε. ’Ενώπιον εύρ’σκεσθε 
Τοΰ Βασιλέως.

* Qu’il va, le malhenrcux, avec son desespoir, 
Ses points crispes, ses dents decolere series, 
Nous payer en un jour de deties arrierees!

Λευκή κεκαλυμμένη

Πώς I ο Βασιλεύς αΰτδς 
‘Ο νέος εϊνε ;
(Σπεύδει νά ^ιφθή ε’ς τούς πόδας τοΰ Βασι- 

λέως.—‘Η φωνή τής λευκής ήλεκτρίζει αύ- 
τδν καί νεύει εις πάντας ν’ άποσυρθώσι).

SKHNH Β'.

Ο ΒΑΣΙΛΕΕΣ —ΛΕΓΚΙΙ
‘Ο Βασιλεύς, παραμείνας μόνος μετά τής Λευ
κής, Εγείρει τδν καλύπτοντα αύτήν πέπλον.

'Ο Βασιλεύς

7Ω Λευκή!

Λευκή
Γκωσσέ Μαχιέ ! 

Θεέ μου!

Ό Βασιλεύς Εκρηγνύμενος ε’ς γέλωτα

"Ο,τι έγεινεν—Επίτηδες 
"Η κατά λάθος—μέ εύχαριστεϊ μά τήν 
Βασιλικήν μιυ πίστιν. Δόξα τφ Θεφ ! 
Έλθέ εις τήν αγκάλην μου, ώραία μου, 
’Αγάπη μου, Λευκή μου !

Λευκή οπισθοχωρούσα

Ά, δ Βασιλεύς I 
'Ο Βασιλεύς I Θεέ μου 1 Σάς παρακαλώ 
Άφήσατί με, Βασιλεύ ! *Ώ,  ούτε πώς 
Νά ομιλήσω δέν είξεύρω! Κύριε 
Γκωσσέ Μαχιέ! Άλλ’δχι ! σείς ό Βασιλεύς 
Εισθε I

(Έπαναπίπτουσα ε’ς τά γόνατα) 
"Οστις κάν εϊσθε, ελεεί τέ με !

Ό Βασιλεύς

Έγώ, δστις τοσοϋτον σ’ αγαπώ, Λευκή, 
Ζητείς νά σ’ελεήσω ! "Ο,τι ό Γκωσσέ 
Σοΰ έλεγε, καί ό Φραγκίσκος θά είπή. 
Μέ άγαπφς, σέ αγαπώ καί εΐμεθα 
Εύδαίμονες ! "Αν ήμαι Βασιλεύς, αύτδ 
Γδν Εραστήν δέν βλάπτει. Μέ Ενόμιζες 
Επαρχιώτην ή σχολαστικόν, ή τί 
Χειρότερον ακόμη. ΤΩ παιδίον 1 άν 
Ή τύχη κάτι μ’ έκαμε καλλίτερου 
Καί ετυχε νά ήμαι βασιλεύς, αύτδ 
Δέν είναι λόγος ϊνα τόσον φρικιάς 
’Ενώπιον μ,ου. ’Εάν δέν ηύτύχησα 
Αγροίκος τις νά ήμαι, άδιάφορον !
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Λευκή κατ’ ιδίαν 

"Ω,. πώς γέλα 1 Θεέ μου 1 ήθελα νά μή 
Αίσθάνωμαι!

Ό Βασιλεύς

”Ω, ο! χοροί, τά παίγνια, 
Αί έορταί, οί γλυκείς λόγοι έρωτος 
Πρός τό εσπέρας εις τά βάθη των δασών, 
Τά ιπποδρόμιά μας, τόσαι ήδοναί, 
”Ας θά καλύψη μέ τον πέπλον της ή νιόξ, 
Ίδου τδ μέλλον' και των δύο μας, Λευκή J * 
"Ας ζήσωμεν. ώς δύο άγαπώμενοι, 
Σύζυγοι δύο, δύο ευτυχείς. Άφοΰ 
Μίαν ήμέραν θά γηράσωμεν, Αύτός 
•Ο βιος, τόν όποιον κερματίζουσιν 
Οί χρόνοι, κ' έρωτος στίγμα! βραχύταται 
Φωτίζουν, εΐνε ράκος θλιβερόν, έάν 
Άφαιρεθοϋν έκεΐνα τά κοσμήματα. ** 
Λευκή, πολλάκις τούτο έμελέτησα, 
Ίδοδ τί εΐνε ή σοφία : Άπόλαυσις, 
Καλό φαγεί, αγάπη, δόξα τφ Θεω !

* Voila ton avenir auquel le mien se mele !
** Il faut tin jour vieillir, et la vie,entre nous 
Cette etoffe,o0,malgre les ansqui la morcelent, 
Quelques instants d’amour par placesetincellent 
N’est qu’un trisle hailion sans ces paillettes-la
*** Quoi I me croyais-lu done un amoureux 

[trembiant, 
Un cuistre, un de ces fous lugubres et sans 

[flamme, 
Qui pensent qu’il snffit, pour que toutes les 

[femmes 
Et tons les coeurs charmes se rendent devanl 

|eux, 
De pousser des soupirs avec un air pileus I

Λευκή οπισθοχωρούσα έκπληκτος 

’Ώ πλάναι μου I Πόσον πολύ ανόμοιος 
Μ’ έκεϊνονεΐνε 1

‘Ο Βασιλεύς

Πώς ! τινά μ’ ένόμιζες, 
Σχολαστικόν ή δειλιώντα έραστήν, ■ 
Άπδ έκείνους τούς τρελούς ποΰ κλαίουσι, 
^ζωρίς νά έχουν φλόγα, και πιστεύουν πώς 
Έάν έκβάλουν στεναγμούς καί φθισικοϋ 
"Εκφρασιν λάβουν, θέλουν τοίς παραδοθή . 
Ευθύς δλ’ α! γυναίκες από έρωτα; ***

Λευκή άπωΟοΟσα αύτόν 

Άφήσατέ με ! — Είμαι δυστυχής !

'Ο Βασιλεύς
„ , ' / . Αλλά

Είξεύρεις άρα ποιοι είμεθα ημείς ;
' Ολ’ ή Γαλλία, εις λαός ολόκληρος 
Έξ έκατομυρίων δεκαπέντε, καί 
Πλούτη, τιμαι καί ήδοναί καί δύναμις, 
Χωρίς κανένα νόμον, είτε χαλινόν, 
'Όλα ανήκουν κ’ εΐνε δι’ έμέ, έγώ 
Είμαι δ άρχων. ”Ε, λοιπόν ! θά ήσαι σύ 
Γοΰ κυριάρχου ή κυρίαρχος. Λευκή, 
Είμαι ό άναξ, σύ δέ ή Βασίλισσα.

Λευκή
Βασίλισσα ! κ’ ή σύζυγός σας;

‘Ο Βασιλεύς γελών
Ά ρετή I 

ΤΩ άθωότης ! ’Αλλά έρωμένη μου 
Αέν εΐν’ ή σύζυγός μου.

Λευκή
Ερωμένη σας ! 

Ποτέ ! τί αίσχος J

Ό Βασιλεύς
’Ώ, τήν ύπερήφανον !

Λευκή
’Έχω πατέρα, δέν μ’ εξουσιάζετε.

*Ο Βασιλεύς
Άλλ’ ό πατήρ σου, ό τρελός μου Τριβουλέ, 
'Ο γελωτοποιός μου, εΐνε κτήμά μου. 
Τόν κάμνω δ,τι θέλω καί έπιθυμεΐ 
Πάν δ,τι έγώ θέλω.

Λευκή κλαίει καλύπτουσα διά τών χειρών 
τό πρόσωπον

Πάτερ μου πτωχέ ! 
"Ολα λοιπόν άνήκουν είς ύμας ;

(θρηνεί. ‘Ο Βασιλεύς πίπτει προ τών 
ποδώντης "να τήν παρηγορήση).

Ό Βασιλεύς μειλιχίως

Λευκή, 
Μή κλαίης πλέον. Σέ λατρεύω άπειρα, 
Λευκή μου. *Ω,  έλθέ είς τήν αγκάλην μου..

, Λευκή άνθισταμένη

Ό Βασιλεύς
’Ακόμη δέν μοΰ ΐπανέλαβες 

Πώς μ’ άγαπας.

Λευκή
”Ω, τώρα έτελείωσε!

"Ο Βασιλεύς

Χωρ'ςνά θέλω σέ έπλήγωσα, Λευκή. 
’Αλλά μή κ.λαίης, ώς άν ο’ έγκατέλειψε 
Κανείς. Μοΰ ήτο προτιμότερον, άντί 
Νά κλαίης οΰτω έξ αιτίας μου, έγώ 
Ν’ άπέθνησκα ! Άπείρως προτιμότερου 
Μοΰ ήτο Βασιλέα άνανδρου, χωρίς 
'Ιπποτισμόν κανένα εις τό κράτος μου 
Καί εις τάς κτήσεις νά μέ θεωρούν. Θεε ! 
'Ο Βασιλεύς εκείνος, δστις νά θρηνή 
Κάμνει μίαν γυναίκα, λέγεται δειλός !

Λευκή
Δέν εΐνε αληθές πώς εΐνε παιγνιον 
"Ολα αύτά ; "Αν ήσθε σείς ό Βασιλεύς 
’Έχω κ’ έγώ πατέρα, δστις μέ θρηνεί. 
Είπέτε πρός έκ.ίνον νά μέ φέρωσι. 
Πλησίον εΐνε τών μεγάρων Δέ Κοσσέ 
Ό οΐκός μου. Σε’ς τόν γνωρίζετε καλά. 
Τίς εΐσθε αρα ;Τίποτε δέν δύναμαι 
Νά έννοήσω πλέον. Πώς φωνάζοντες 
Εΰθύμως μέ ήρπασαν ! 'Ως ονειρον αδτα 
’Εντός τής κεφαλής μρυ συνταράσσονται.

(Κλαίει)
Καί δέν ε’ξεύρω πλέον έάν καί ύμάσ, 
"Οστις γλυκύς τοσοΰτον μοί έφαίνεσθε, 
’Ακόμη άγαπώ.

(’Οπισθοχωρούσα μετά φρίκης) 
Σείς Βασιλεύς ! *Α,  σας

Φοβούμαι !

‘Ο Βασιλεύς ζητών νά τήν έναγκαλισθη 

Μέ φοβείσαι, ώ σκληρά!

Λευκή άπωθοϋαα αύτον

"Ω, μή ! 
’Αφήσατε με I

Ό Βασιλεύς περιπτυσσόμενος αότην

Νά σ’άφήσω ! δόσε μου 
Συγγνώμης φίλημα.

Λευκή παλαίουσα 

Μή!

ζΟ Βασιλεύς γελών, κατ’ ’ιδίαν 
Τί παράδοξος 

Κδ§η !

Α ευχή διαφεύγουσα τών χειρών τον

|Χε.—ΤΑ I ή θ^ρ’ αυτή · » ■ 
(Βλέπει την θύραν τοΰ δωματίου τοΰ Βασύλέως 

άνοϊκτήν, εισέρχεται iv αύτή καί κλείει τήν 
Ούραν δρμητικώς κατόπιν της).

4Ο Βασιλεύς λαμβάνων μικράν κλεΤοα 
χρυσήν έκ τής ζώνης του

"Εχω τήν κλειία.
(’Ανοίγει τήν θύραν, τήν ώΟεΐ ΐσχυρώς, 

εισέρχεται και τήν κλείει έσωθεν).

Μαρώ παρατηρών ΐκ τής Ούρας τοθ βάθους, 
γελά

’Ώ, τήν αφελή μικράν ! 
Κατέφυγεν εντός τοΰ δωματίου του !

(Καλών τόν Αέ Γόρδ). 
”β, κόμη!

ΣΚΗΝΗ Γ".

ΜΑΡΩ, έπειτα ο'ι ΑΥΛΙΚΟί, έπειτα
ό ΤΡΙΒ0ΓΑΕΤ02

Δε Γόρδ τω Μαρώ 

Συγχωρεϊται νά εΐσέλθη τις j

Μαρώ

Τό πρόβατοΟ δ λέων έσυρεν έντός 
Γοΰ άντρου του.

Δέ ΠαρδαγιΛν περιχαρής.

’Άθλιε Τριβουλέ !

Δέ ΙΙιέν καιροφυλακτών τά έξω άπό 
της θύρας

Σιγά 
Ιδού έζεΐν,ος I

Δέ Γόρδ ήσόχως

'Ήσυχα, ιγφ, καί ας 
Προσποιηθώμεν δτι δέν ε’ιξεύρομεν 
Τίποτε.

Μαρώ

Μόνον"εις έμέ ώμίλησε, 
Κ’ έμέ ν’ αναγνώριση μόνον δύναται-
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Δέ Πιέν
Προσέξωμεν μη έννο'ησγ) τίποτε.
(Εισέρχεται ό Τριδουλέτος, ούδόλως, κατ'α το 

Φαινόμενου, μεταθεΰλημμένος. “Εχει τό έν
δυμα και την άπαθή ^ζφρασιν τοΟ γελωτο
ποιοί. Είνε μόνον ώχρότατος. — ‘Ο Δέ 
Πιέν, προσποιούμενο; ότι έξακολουθεΐ τήν 
συνδιάλεξίν του, νεύει εις τού; αύλικούς, οΓ- 
τινε; προσπαθοΟσι νά καταπνίξωσι τούς έπι 
τή θέα τού Τριόουλέτου γέλωτά; των)

Δέ Πιέν
Τότε λοιπόν—ε, καλημέρα, Τριβουλέ,-— 
Τό ασμα τοΰτο, κύριοί μου, εκ<μαν :

(Ψάλλει)
“Όταν δ Βουρβόνος εφθασεν αντίκρυ 

Εις τήν Μασσαλία,
*Ω, Θεέ μου,— είπε εις τούς ίδικούς του— 
Ποιόν 0ά βρούμε μέσα νά μας πολεμήση ;

'Ο Τριδουλέτος έζακολουθώντύ ασμα

Ε’ς τής Κουλουμβίας τό μεγάλο όρος 
Μόλις νά πέραση ε’μπορεΐ κανένας. 
Αύτοί άναιβήκάν δλοι μαζωμένοι 
Κ’ έφυσοΰσαν δλοι μεσ’ στά δάκτυλά τους. * 

(Γέλωτες καί χειροκροτήματα ειρωνικά)

Όλο;
Περίφημα !

Τριβουλέτος προχωρήσα; βραδέως μέχρι 
τοθ βάθους τή; σκηνής.

Ποϋ είν έκείνη. αράγε ; 
(Ψάλλει)

Αύτοί άναιβήκαν δλοι μαζωμένοι 
Κ’ έφυσοΰσαν δλοι μέσ’ στά δάκτυλά τους.

Δέ Γόρδ χειροκροτών

Ευγέ σου, εΰ/ε, Τριβουλέ,

Τριβο'υλέτος παρατηρών πάντα;, 
όσοι περί έκυτόν γελώσι. Κατ’ ιδίαν

’Ώ, βέβαια

* Quand Bourbon vit Marseille
Il a dit a ses gens: 
nVrai Dieu ! quel capitaine 
Trouverons nous dedans?»

Au mont de la Coulombe 
Ee passage est dtroit; 
Monlerent tous ensemble 
En soufflant έ leurs doigts.

’Από κοινού οί πάντες θά εϊργάσθησαν.

Δέ Κοσσέ πλήττει τόν ώμον τού Τριβουλέ 
καγχάζων

Τρελέ, τί νέα ;

Τριβουλέτος
Πόσον είνε ά'χαρις

"Οταν γέλα ό κύριος Κοσσέ 1
(’Απομιμούμενο; τόν Δέ Κοσσέ) 

Τρελέ,
Τί νέα ;

Δέ Κοσσέ γελών πάντοτε

’Έ, τί νέα έχεις να εΐπής;

Τριβουλέτος θεωρών αϊτόν άπό κεφαλής 
μέχρι ποδών

"Οτι θά γείνης πλέον πληκτικός, έάν 
Χαριτωμένος προσπαθής νά φαίνεσαι. 
ι'Ο Τριβουλέτος ίχει υφο; παρατηροϋντος κα 

άναζητοΟντός τι.Μόνον τό βλέμμα του ένίοτ 
προδίδει τοίίτο. Κάποτε, όταν νομίζη δτ 
δέν τόν βλέπουσι, μετατοπίζει £πιπλόν τι 
στρέυει τόν στρόφιγγα θύρα; τίνος, ινα ί'δη 
έάν ε’νε κεκλεισμένη. Άλλ’ ούχ’ ήττον συν
διαλέγεται μετά πάντων, ώς συνήθως, δι’δ- 
φους σκεπτικού, άφελοδ; καί αμέριμνου. Οί 
αύλικοί καταγελώσιν αότοΟ, καί Ινώ συν
διαλέγονται, συνεννοούνται προ; άλλήλους 
διά νευμάτων)

Ποΰ νά τήν έχουν κρύψει;—Βέβαια, έάν 
Τούς τήν ζητήσω, θά γελάσουν μέ εμέ.

(Πλησιάζει τόν Μαρώ γελών)
Πολύ εύχαριστοϋμαι πώς τήν νύκτ’ αύτήν 
Δέν επαθες κανένα κρυολόγημα, 
Μαρώ.

Μοιρώ προσποιούμενο; ότι εκπλήσσεται 

Τήν’νύκτα;

Τριβουλέτος ήμικλείων τόν οφθαλμόν 
πονηρώ;

Ναί, εις τό παιγνίδι σας
*Οποΰ κ’ εμέ τοσοΰτον εύχαρίστησε.

Μαρώ
Παιγνίδι;

Τριβουλέτος κινών τήν κεφαλήν

Ναί.

Μαρώ σοβαρώς

. Ήμην εντός τής κλίνης μον

Ε’ς τό δωμάτιόν του’ κίνησιν}; 
(Θέλει νά πλησιάση πρός τήν θύραν. 
Ό Δέ Παρδαγιάν τόν άναχαιτίζει)

Δέ Παρδαγι&ν
"Ε, μή!

Δ.ότι τήν Αύτου Μεγαλειότητα 
Θά έξυπνήοης.

Δέ Γόρδ πρός τόν Δέ Παρδαγιάν 

Υποκόμη, ό Μαρώ 
Μάς διηγείται Ιστορίαν νόστιμον, 
Ό πρόστυχος ! Οί τρεϊς Γουή, μά τόν Θεόν , 
Έπανελθόντες δέν εϊζεύρω άπό ποΰ, 
Ευρον προχθές τήν νύκτα τάς γυναϊκάς των, 
—Τί λέγει διά τοΰτο ό κύρ Τριβουλέ;— 
Γρεϊς καί αύτάς, μέ ά'λλους .. .

Μαρώ
Κεκρυμμένας.

Τριβουλέτος “Ω
Τής έποχής τά ήθη εινε χαλαρά !

Δέ Κοσσέ
Εινε προδόται αί γυναίκες!

Τριβουλέτος πρός τόν Δέ Κοσσέ 

Προσοχή

Λοιπόν 1
Δέ Κοσσέ

Τί;
Τριβουλέτος
Νά προσίξης, Κύριε Κοσσέ I

Δέ Κοσσέ
Τί;

Τριβουλέτος
'Ότι δυναται καις παρόμοιον 

Νά σοΰ συμβή. *
Δέ Κοσσέ

Τί;

Τριβουλέτος
Μία περιπέτεια

Ποΰ ομοιάζει έντελώς.

* Je vois
Quelque chose d’affreux qui vous pend A T 

[oreille

Μόλες τά φώτα ήναπτον, κ’ έξύπνησα I 

Πολύ αργά.
Τριβουλέτος

ΤΑ, δέν έξήλθες τό λοιπόν 
Αύτήν τήν νύκτα ; "Ε, θά ώνειρεύθηκα. 

(Βλέπων χειρόμακτρον έπί τή; τραπέζης 
τό λαμβάνει)

Δέ ΙΙαρδαγιάν σιγά προ; τόν Δέ Πιέν 

Ίδε πώς βλέπει, δούξ, τοΰ μανδηλίου μου 

Τά γράμματα.
Τριβουλέτος κατ’ ιδίαν 

άφίνων τό βινόμακτρον
Δέν είνε ΐδικόν της !

Δέ Πιέν πρός τινα; νέους γελώντας 
έν τφ βάθει

"Ε, '

Κύριοι ! Τριβουλέτος κατ’ ’δίαν

Ποΰ νά ήνε ;

Δέ Πιέν πρός τόν Δέ Γόρδ

Τί γελάτε σεις 
Τοιουτοτρόπως ;

Δέ Γόρδ
Μά δέν θέλει ήσυχα

Νά μας άφήση ό Μαρώ.*

Τριβουλέτος κατ’ ’δίαν

Σήμερον 
Παραπολύ είν’ εύθυμοι !

Δέ Γ όρδ πρός τόν Μαροι γελών

. Μήμέαύτόν
Τόν βάναυσον μέ βλέπης τρόπον, ειδεμή 
Τον Τριβουλέτον θ'άπολύσω κατά σοΰ.

Τριβουλέτος πρός τόν Δέ ΠΓεν

Ό Βασιλεύς άκόμη δέν έςύπνησεν ;
Δέ Πιέν

’Ακόμη.
Τριβουλέτος

Καί καμμίαν δέν ήκούσατέ

* D · G ο r d [montrant Marot 
Pardieu, c’est lu
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Δέ Κοδσέ
Ού ! ■

Τριβουλέτος

Κύριοι, 
Τδ ζώον εΐνε, βλέπετε, περίεργον.
Συνήθως ουτω κράζει, όταν μαίνεται :

(Μιμούμενος τον Δέ Κοσσέ) 
Ού I
(Πάντες γελώσιν. Εισέρχεται ’Ακόλουθός τις 

έκ τής ύπηρεσία; τής Βασιλίσση;)

Δέ Πιέν
Βανδραγών, τί είνε ;

’θ ’Ακόλουθος

'Η Βασίλισσα 
Ζητεί τον Βασιλέα, St’ έπείγουσαν 
'Γπόθεσιν.
(Ό Δέ Πιέν τω νεύει ότι εινε άδύνατον νά 

μεταβή ό Βασιλεύς, άλλ’ ό ’Ακόλουθος έπι- 
μένει)

Καϊ όμως εις τον οίκύν της 
Δέν εΐνε ή Κυρία Δέ Βρεζέ· *

Δέ Πιέν άνυπομόνως

Άλλά
*0 Βασιλεύς άκόμη δέν έξύπνησε.

Ό ’Ακόλουθος
Πώς, δούξ ! Μαζή σας ήτο τώρα προ μικρού· 
(Τοΰ Δέ Πιέν ή στενοχώρια αύζάνει, νεύει δε 

οΰνεχΛς εις τδν ’Ακόλουθον, μή δυνάμενον 
' νά έννοήση τίποτε, ένφ ό Τριβουλέτος παρα

τηρεί μετά πολλής προσοχής)

Δέ Πιέν
'Ο Βασιλεύς ύπήγεν ε’ς κυνήγ’ον.

Ό Ακόλουθος
Χωρίς ακολουθίαν ; άνευ κυνηγών; 
Διότι δλ’ αί άμαξα! του εΐν’ έδώ.

Δέ Πιέν κατ’ ’δίαν 
Διάβολε.!

(Πρδς τδν ’Ακόλουθον έν οργή) 
Καταλαμβάνετε αύτό;

Σας είπα πώς ό Βασιλεύς δέν δΰναται 
Κανένα νά ΐδή.

* 71 "Λρτεμις τοΰ Ποατιέ

Τριβουλέτος διά φωνή; καταπληκτικής 

Εΐνε έδώ ! Μετά 
Γοΰ Βασιλέως εΐνε !

(Οί Αύλικοϊ συνταράσσονται)

Δέ Γόρδ
Τί νά έ'παθε ; 

Παραφρονεί! Τις εΐνε ! 4

Τριβουλέτος
*Ω, πολύ καλά 

Εϊξεόρετε οποίαν έννοώ. Αύτη 
Δεν είνέ τις άσήμαντος ύπόθεσις, 
Ωστε— κρημνίσου άπ’ έδώ ! νά εΐπητε. 

—Ναί, ή γυνή έκείνη, τήν οποίαν σείς, 
Κοσσέ, Πιέν καϊ Σατανα, Μονμορενσή, 
Βριών . . . έκείνη ή γυνή ή έ’ρήμος, 
"Ην χθες έκ τής οικίας μου ήρπάσατε, 
— Εΐσθε καί σεΐς, κύριε Παρδαγιάν, μαζή— 
Είνε έδώ καϊ θά τήν λάβω, Κύριοι !

Δέ Πιέν γελών 

Τήν έρωμένην έ'χασεν δ Τριβουλέ ! 
'Ωραία είνε, άσχημος, άς τήν εύρη I

Τριβουλέτος οοβερώ;
I
Θέλω τήν κόρην μου !

"Ολοι
Τήν κόρην του !

(Γενική έκπληζις)

Τριβουλέτος σταυρών τούς βραχίονας

Αυτή 
Κόρη μου εΚε ! — Ναί, γελάτε τώρα ! Πώς ! 
Δέν όμιλεϊτε ; Καϊ σας φαίνεται λοιπδν 
Παράδοξον δτι ό γελωτοποιός’ 
Εΐνε παττρ καϊ έ'χει κόρην ! Μήπως καϊ 
Δέν έ'χουσιν οί λύκοι, ώς οί εύγενεΐς, 
Τήν ο’κογένειάν των ; Ουτω καϊ έγώ 
Δέν δύναμαι νά έχω, δπως καϊ αύτοί, 
Τήν ίδικήν μου ;

(Διά φωνής τρομερά;)· 
Αΐ, αρκεί ! Τάστεΐά σ4 

"Ας τελειώσουν πλέον, αν έπαίζατε ! 
Τήν κόρην μου τήν θέλω, μέ ακούετε; 
Γελώντες συζητεΐτε, ψιθυρίζετε 
Καί λέγετε περί τοϋ πράγματος’ εμέ 
Τδ κατακτητικόν σας ύφος δέν πτοεί ! 
Κύριοι! είπα—δότε μου τήν κόρην μου ! 

(Όρμα πρδ; τήν θύραν τοΰ δωματίου 
τοΰ Βασιλέως)

Εΐνε έκεϊ I
(Πάντες οί Λύλικοϊ παρεμβαίνοντε; 

τώ φράττουσι τήν θύραν)
Μαρώ

Βεβαίως παρεφρόνησε ! * 

Τριβουλέτος
Κατηρσμένη γενεά, ώ κόλακες, 
Δαίμονες μαύροι, αυλοκόλακες ! Λοιπδν 
Εΐν’ αληθές πώς ήρπασαν τήν κόρην μου 
Οί λησται ούτοι;—Βέβαια, μία γυνή 
Είς τήν συνείδησίν των εΐ-.ε τίποτε.

Οταν, κατ’ εύτυχίαν, «αί ό Βασιλεύς 
Εΐνε οργίων Βασιλεύς, καί τύχωσιν 
’Εκ τών έπιτηδείων, αί γυναΐκές των 
Τούς έξυπηρετοϋσι κάλλιστα. Αύτοϊ 
Καϊ τής παρθένου τήν τιμήν τήν θεωρούν 
'Ως πράγμα ό'λως περιττόν, ώς θησαυρόν 
Φεροντα βάρος. ‘Η γυνή εΐνε άγρδς 
Προσοδοφόρος, εΐνε ύποστατικόν, 
Ου τίνος καταβάλλει τδ ένοίκιον 
'Ο Βασιλεύς είς πασαν λήξιν. "Άφθονοι 
Τιμαί, πίπτουσαι, δπως ή 8ρι>χή, 
’Άδηλον πόθεν, έν λαμπρόν υπούργημα, 
Ώφέλειαι άπαυστως έπαυξάνουσαι, 
Είς τδν λαιμόν ώραία άλυασις I

(Θεωρών πάντας κατά πρόσωπον)
Καί τις, 

Εις έστω, νά μέ διαψεύση δύναται ; 
Δέν εινε, κύριοί μου, ταΰτα αληθή ; 
Πράγματι, δλοι σας θά τώ πωλήσητε, 
Έάν άκόμη τούτο δέν έπράξατε, 
Δι’ ένα τίτλον, όνομά τι, ή τινα 
Χίμαιραν άλλην,

(Πρδ; τδν. Δέ Βριών) 
Τήν γυναΐκά σου, Βριών, 

(Πρδς τδν Δέ Γόρδ)
Τήν αδελφήν σου, σύ,

(Πρδς τόν Δέ Παρδαγιάν)
Σύ τήν μητέρα σου !

Είς ΑΚΟΛΟΥΘΟΣ τοΰ Βασιλέως λαμβάνει 
έκ τής τραπέζη; ποτήριον οίνου καϊ πίνει 

ψάλλων:
"Οταν ό Βουρβόνος έιθασεν αντίκρυ 

Είς τήν Μασσαλία, ·
Ώ ©εέ μου I—είπε εις τούς ίδικοός του— 
Ποιόν θαύροΰμε .. .

Τριβουλέτος στρεφόμενος
Έ, δέν εΐξευρω, 'Υποκόμη δ’ Ώβυσσών, 
Πώς δέν τσακίζω έπά.ω εις τά δόντια σου 
Μαζή μέ τδ τραγούδι τδ ποτήρι σου ?

(Πρός τού; άλλου;) 
Τίς θά πιστεύση; Δούκες καί Πατρίκιοι,

* Sa folio en furie est tournee

Τής 'Ισπανίας άρχοντες, ώ αίσχος ! είς 
Έκ τού Καρολουμάγνου καταγόμενος 
Βερμανδοά, καϊ εις Βριών. ούτινος δούξ 
'Ο πάππος ήτο τοΰ Μιλάνου, εις Πιέν, 
Εις Γόρδης Σιμιάνης, εις Μονμορενσή, 
θ.ΐς Παρδαγιάν, τά μάλλον φημιζόμενα 
’Ονόματα, δτι τού δυστυχούς πατρος 
Θά ήρπαζον τήν κόρην ! Δέν άνήκουειν 
Εις τούς μεγάλους τούτους οίκους εύτελεΐς 
Τόσον καρδίαι, καλυπτόμενα; ύπό 
Οικόσημα τοσούτον ένδοξα I Ούχί, 
Δέν σας αναγνωρίζω I *—Αί μητέρες σας 
Ε’ς τούς άμαξηλάτας των έδόθησαν 
Κ’έν συριγμοΐ; καϊ αΐσχει σας έγέννησαν ! 
"Ολοι σας εΐσθε νόθοι !

Δέ Γόρδ
Άχρειέστατε !

Τριβουλέτος
Πόσα δ Βασιλεύς σας σας έπλήρωσεν, 
Διά νά τφ πωλησητε τήν κόρην μου ; 
Γδ εργον σας βεβαίως θά άντήμειψε!

(Έκσπών τήν κόμην)
Κ’ εμέ, δστις έκείνην μόνον έχω, αν 
Ήθελα—χωρίς άλλο—εΐνε εύμορφος 
Καί νέα —ώ, βεβαίως θά έπλήρωνε!

(Θεωρών άτενώ; πάντα;)
Μήπως ό Βασιλεύς σας έφαντάσθη πώς 
Θά δυνηθή καϊ δι’ έμέ νά πράξη τι; 
Δΰναται νά καλύψη μ’ άλλο ό’νομα, 
Καθώς τά ΐδικά σας, τό’νομά μου ; Εις 
Ωραΐον νά μέ μεταβάλη, άνθρωπον 
Καθώς οί άλλοι ;—Μοΰ άφήρπασε τδ παν ! 
—”Ω, τδ χαριτωμένον τοΰτο έ'ργον σας 
1‘ινε άπά.θρωπον, κακοΰργον, χαμερπές, 
Καί μέ δειλίαν τδ έξετελέσατε.
Κακούργη, δολοφόνοι ! Εΐσθε άνθρωποί 
Γοΰ σκότους!*  Κλέπται καϊ λησταί,άπαγωγοι 
Γών γυναικών!—Επιθυμώ τήν κόρην μου, 
Τήν θέλω έπί τέλους ! Θά τήν δώσητε ;
—”Ω, ΐδατε τήν χεϊρα ταύτην ! εΐνε χειρ 
'Ενός ανθρώπου τοΰ λαού, χειρ άσημος 
Βαναύσου, δούλου- άλλ’ ή χειρ αύτή, μεθ’ής 
Γελάτε δτι εΐνε άοπλος, έάν
Δέν θλίβει σπάθην, έχει δμως όνυχας !
—Έπϊ πολύ νομίζω έπερίμενα ! 
Άπόδοτέ την ! Έ, άνοίξατε αύτήν 
Τήν θύραν !
(■Όρμα έκ νέου πρδ; τήν θύραν, ήν προασπί- 

ζουσιν οί Αύλικοϊ πάντε;. Παλαίει μετ’αΰ- 
τών έπϊ μικρόν και καταβληθείς, έρχεται 
άσθμαίνων καί πίπτει γονυκλινή; εΐςτάπροσ
κήνια )
* Non, vous n’en 6ies pas!
* yous 6tes des infames.
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"Ολοι Εναντίον μου μαζή ! 
Κατά όνος κ1 οί δέκα !

(’Αναλυόμενος ε’ς δάκρυα) 
"ΐδατε λοιπδν

Τά δάκρυα μου τώρα !

(Προς τόν Μαρώ)
Σΰ μ’ έμέ, Μαρώ, 

’Έπαιζες έ’φς τώρα αρκετά. Έάν 
"Εχεις ψυχήν και έμπνευσμένην κεφαλήν, 
’Άν ήνε ή καρδία σου, ώς ήτο στρίν, 
Ενός ανθρώπου τοΰ λαοϋ, ώ, λέγε μει 
Ποϋ νά τήν έχουν κρύψει, τί τήν έκαμαν 
Τήν κόρην μου ; "Ω, λέγε μου, αλήθεια 
Δέν είνε ότι είν’ έκεϊ; Άφήσωμεν 
Αύτούς τούς έπαράτους, καί, ώς αδελφού 
Ποΰ ειμεθα, άς όμιλήσωμεν μαζή. 
Σύ μόνος ’έχεις πνεύμα μεταξύ αυτών 
Τών εύγενών. Μαρώ μου, άγαθ» Μαρώ ! 
—Δέν όμιλεΐς ;

(’Ερχόμενος προς τούς άλλους αύλικούς)

Συγγνώμην σάς ζητώ, ιδού’ 
Γονυπετής. "Ω, είμαι ασθενής... λοιπόν 
Λάβετε οίκτον δι’ έμέ, παρακαλώ.
—"Αλλην ήμέραν, άλλοις τό παιγνίδι σας 
"Ηθελα κρίνει. Αλλά, βλέπετε, συχνά, 
Μόλις εν βήμα κάμω, εις τό σώμα μου, 
Χωρίς νά λέγω τίποτε, αισθάνομαι 
Πόνους φρικτούς I Διέρχεται κάνεις 
Είς τήν ζωήν του καί ημέρας σκοτεινάς, 
"Οταν στρεβλώς έπλάσθη!—Προ πολλών έτών 
‘Ο γελωτοποιός σας είμαι: σάς ζητώ 
Το έλεος σας I Εύεπλαγχνίσθητε, και μή, . 
Μή τήν χτυπάτε ουτω τήν πλαγγόνα σας, 
Τόν Τριβουλέτον ό'στις νά γελάσητε 
Σάς έ'καμε πολλάκις. Τώρα αληθώς 
Τί νά σάς εΐπω δέν είξεύρω. Δώσατε 
Τό τέκνον μου, τήν κόρην αποδώσατε, 
7Ω κύριοί μου, ήτις είς τόν θάλαμον 
Του Βασιλέως εϊνε ! Είν’ ή μόνη μου 
Εύδαιμονία !—ΤΩ καλοί μου κύριοι, 
ΕύσπλαγχνισΟήτε 1 Πώς νά ζήσω θέλετε 
Χωρίς έ κείνην; ’Έχω τόσον απηνή 
Τήν τύχην ! Καί έκείνη ήτο έπι γης 
Τό μόνον αγαθόν μου !

(Πάντες σιγώσι. ’Εγείρεται άπελπις) 
Δέν εΐζεόρετε

Θεέ μου ! άλλο παρά νά γελάτε, ή 
Σιωπηλοί νά ήσθε ; Τόσην ηδονήν 
Σάς προξενεί ή θέα δυστυχούς πατρος, 
"Οστις κτυπά τό στήθος και τήν κόμην του 
Έκσπά; Δύο τοιαϋται νύκτες δύνανται 
Νά μέ λευκάνουν !
(‘Η θύρα τοΰ βασιλικού θαλάμου ανοίγει απο- 

τόμως. ’Εξέρχεται δ’ ή Λευκή τεθορυβη- 
μένη, έν άποπλανήσει καί αταξία. ΙΙίπτει

ε’ς τας άγκάλας τοΰ πατρός της, έκδάλλου- 
σα φοβέραν κραυγήν)

Λευκή 
Πάτερ μου ! "A I

Τριβουλέτος περιπτυσσόμενος αύτήν

Τέκνον μου ! 
Εϊνε έκείνη ! Ά ! ή κόρη μου !

(Γελών καί κλαίων έν ταύτω) 
Αύτή, 

Βλέπετε, κύριοί μου, είν’ δ ά'γγελος 
Κ’ ή οικογένεια μου! —’Εάν ελειπεν, 
Όπόσον θά έπένθει ή οικία μου !
—Δέν βϊνέ άληθές πω: είχα δίκαιον, 
Οτι κανένα σας δέν ήτο δυνατόν 

Τά δάκρυά μου νά δυσαρεσ.τήσωσι; 
Καί δτι μίαν κόρην, τόσον θελκτικήν, 
Γλυκεϊαν, ώστε μόνον αν τήν "δη τις 
Καλλίτερος θά γείνη, εϊν’ αδύνατον 
Νά άπολέση, χωρίς νά θρηνή πικρώς;

(Προς τήν Λευκήν) 
Τίποτε πλέον μή φοβοΰ.— Έν πα'γνιον, 
ΜΓ άστειότης ήτο —Σ’ έκαμαν πολύ, 
Στοιχηματίζω, νά τούς φοβηθής. 
Εϊνε καλοί έν τούτοις.—Εϊδον πώς πολύ 
Σέ αγαπώ, Λευκή μου, καί θ’ άφήσωσιν 
Πμάς ήσύχους πλέον.

(Πρός τούς Αύλικούς) 
Εϊνε αληθές;

(Πρός τήν Λευκήν θλίβων αύτήν έπί τοΰ 
στήθους).

—Όπόσον εϊμ’ εύδαίμων πάλιν βλέπων σε 
Έκ τής χαράς, ήν έ'χει ή ·καρδία μου, 
—Έγώ ό'στις έθρήνουν,βλέπεις πώς γελώ — 
Δέν τό γνωρίζω έάν ή μην ευτυχής 
"Οτι έπι ολίγον σέ άπώλεσα 
"Ινα σέ έπανεύρω I

(Παρατηρών αύτήν άνησύχως) 
Άλλα διατί 

Σύ κλαίεις ;

Λευκή κρΰπτουσα διά τών χειρών 
τό πρόσώπον κατάβροχον έκ τών δακρύων

Πόσον δυστυχείς έπλάςθημεν ! 
Τό αϊσχος .. .

Τριβουλέτος έξω εαυτού 
Τί;

Λευκή κρύπτουσα τήν κεφαλήν της 
είς τοΰ πατρός τό στήθος

Τοΰ αίσχους τό ερύθημα

Δέν θέλω άλλος νά ίδή ! *

Τριβουλέτος στρέφεται παράφορος 
πρός τήν Ουράν τοΰ θαλάμου τοΰ Βασιλέως 

"Ω, καί αύτήν'!
Ό άτιμος !

Λευκή γονυπετοϋσα

Μόνη μου θέλω μετά σοΰ 
Νά μείνω,

Τριβουλέτος προχωρών, καί δι’άποτόμου 
κινήσεως διασκορπίζων τούς αύλικούς 

Κρημνισθήτε όλοι άπ’ εδώ !
Καί άν τόν Βασιλέα σας τύχη κακή 
Έδώ τόν φέρη, 

(Πρός τόν ΒερμανδοάΙ
. 'Ως σωματοφύλαξ του,

Νά μή εϊσέλ.θη λέγε του —είμαι έδώ 
Έγώ I

Δέ Πιέν
Δέν είδα ά'λλον, ώς αύτόν, τρελόν I

Δέ Γόρδ νεύων αύτω ν’ άποσυρθή

Ε’ς τά παιδία πάντοτε καί τούς τρελούς 
’Υποχωρεί ολίγον κάθε φρόνιμος.
Άλλ’άς προσέχωμεν μή άπευκταϊόν τι 
Συμβή.

(Εξέρχονται)

Τριβουλέτος καθήμενος ?πί τής έδρας 
τοΰ Βασιλέως καί άνεγείρων τήν Λευκήν

Καί τώρα· λέγε μου- δλα ε’πέ.
(Στρεφόμενος παρατηρεί τόν Δέ Κοσσέ παρα- 

μείναντα. 'Πμιεγείρεται και δεικνύει πρός 
αύτόν τήν θύραν).

"Ε, κύριέ μου, μέ ήκούσατε λοιπόν ;

Δέ Κοσσέ άποσυρόμενος

Μά τήν τιμήν μου, οί τρελοί αύτοί θαρρούν 
Πώς δύνανται νά κάμνουν δ,τι σκέπτονται.

(Εξέρχεται)

ΣΚΗΝΗ ZV
ΛΕΤΚΗ, ΤΡ1ΒΟΓΛΕΤΟΣ 

Τριβουλέτος βαρύς 

Λέγε μου τώρα.

* Pas devant tous cos homines I 
Bougir devant vous scull

Λευκή κάτω νεύουσα και διακοπτομένη 
υπό λυγμών

Νά σοΰ ε"πω, πάτερ μου, 
’Οφείλω, δτι νύκτα χθές είσέδυσεν 
Είς τήν οικίαν . . .
(Κλαίουσα καί καλύπτουσα διά τών χειρών 

τούς οφθαλμούς)
"Ω, έρυθριώ !

(‘Ο Τριβουλέτος τήν έναγκαλίζεται) 
Έπι 

[Ιολύν καιρόν μέ ήκολούθει — ώφειλα 
Νά τό ομολογήσω ένωρίτερα .. .

(Διακοπτομένη)
’Έπρεπε νά αρχίσω άπό άλλο πρίν.
—Δέν μοΰώμίλει. — Πρέπει νά σοΰ το.ειπω 
Ότ’ εις τήν Εκκλησίαν τήν Κυριακήν 
Ό νέος ούτος ήρχετο .. ·

Τριβουλέτος
Ό Βασιλεύς!

Λευκή

Καί διά νά τόν "δω, διερχόμενος 
ΙΙολύ πλησίον μου, νομίζω πάντοτε 
Ότι τήν έδραν μου έκίνει.. .

(Διά φωνής μάλλον ασθενούς)
Μάλιστα 

Χθές νά είσδύση έντός τής οικίας μας 
Κατώοθωσε ... ι

Τριβουλέτος

Μαντεύω τά έπίλοιπα. 
ΙΙλειότερον δέν θέλω νά βασανισθής 
Διηγαυμένη δλα.

(’Εγείρεται)
— Δυστυχία μου ! 

Στίγματ’ άφήκεν έπι τοΰ μετώπου σου 
Τήν ατιμίαν καί τήν περιφρόνησιν. 
Τήν καθαρόν έμόλυνεν ατμόσφαιραν, 
"Ητις σέ περιβάλλει, ή πνοή αύτοΰ. 
Τό στέμμα σου βαναύσως άπεφύλλισε. 
Α ευκή μου 1 μόνον άσυλον τοΰ δυστυχοΰςΐ*  
Φώς, τό όποιον διεσκέδαζεν ευθύς 
Τό έξ έκείνων σκότος· ώ ψυχή, δι’ ής 
’Ανέβαιν’ ή ψυχή μου ’πρός τήν άρετην. 
Σκέπη αγνή τό αϊσχός μου καλύπτουσα*  
Τοΰ έπαράτου, δντινα πάν άγαθον 
’Εγκαταλείπει, μόνον καταφύγιον· 
"Αγγελε, τόν όποιον έλησμόνησεν 
Έξ εύσπλαγχνίας ό Θεός πλησίον μου*  
Μόνη θεότης, τήν οποίαν πάντοτε

* Blanche I dmon seul asile en 1’etat oil je suis·
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To έγκλημα, έπίσης φοβερόν, μακράν 
Σκορπίζουσα τό αίμα καί τόν βίρ'ορΟν, 
’Ήθελε φθάσει μέχρι τοΰ άσύλου σου, 
’’Ενθα έζήτεις νά κρυφθής άπό αύτούς, 
Καί τό παρθενικόν σου θά έρρύπαινε 
Μίτωπον !

(Στρεφόμενος πρός τδ δωμάτων 
τοϋ Βασιλέως )

Είθε, ώ Φραγκίσκε, ό Θεός 
Νά μέ άκούση και προσκόψης τάχιστα 
Εις τήν οδόν σου. Ε’ιθε αυρών εύθύς 
Ό τάφος, πρδς δν τρέχεις, ν’ άνοιχθή ί

Λευκή κατ’ ιδίαν έγείρουσα τούς όφθαλμούς 

Θεέ!
Μή τδν άκοΰσης I 'Ω, τδν αγαπώ πολύ 1 
(’Ακούονται βηματισμοί ε’ς τδ βάθος της σκη

νής. Φαίνεται όμιλος στρατιωτών καί .αύ- 
λικών ών ήγεΐται δ Δέ Πιέν)

Δέ Πιέν

Κύριε Μονσενή, είπε ν’ άνοιξωσιν 
Ό Κύριος Σαίν Βαλλιέ άπάγεται 
Είς τήν Βαστίλλην.
(Οί στρατιώται διέρχονται τδ βάθος κατά δυά

δας. Καθ’ ήν δέ στιγμήν περφ πρδ τής θύ- 
ρας ό Σαίν Βαλλιέ, "σταται καί στρέφεται 
πρδς τδ δωμάτων τοϋ Βασιλέως)

Σαίν Βαλλιέ

Άφοΰ ή κατάρα μου, 
Ην έπροκάλεσαν τοΰ Βασιλέως σας 

Αί ύβρεις, ούτε είς τήν γην, ούτε έκεϊ 
Επάνω εΐσηκούσθη, κ’ εί'ς τδν ούρανδν 

Δέν άνευρέθη κεραυνός κανείς, ούδείς 
Βραχίων εις τόν κόσμον, πλέον τίποτε 
Δέν θά έλπίσω. Βέοα,ια ό Βασιλεύς 
Αύτδς θά εύτυχήση.

Τριβουλέτος ύψών τήν κεφαλήν 
καί βλέπων αύτδν κατά πρόσωπον

"Οχι, κύριε· 
Πλανασθε. Θά σας εκδίκηση κάποιος.

Έπίστευσα, Θεέ μου ! να κυλύηται 
Είς τήν ίλύν το» αίσχους * Μετά τήν πληγην 
Αύτήν, τί Ο’ άπογείνω συστρεφόμενος 
Εντός Αύλής άτιμου, άφοΰ έπί γης, 
Καί έν έμοι καί πέριξ δέν έγνώρισα 
Εΐμή κακίαν, ατιμίαν, δργιϊ, 
’Αναίδειαν, μοιχείαν και άσέλγειαν ; 
Άφοΰ δέν ειχον ή τήν παρθενίαν σου, 
’Εφ’ ής οί όφθαλμοί μου ν’ άναπαύωνται ! 
Συνείθισ’ άγογγύστως νά άνέχωμαι 
Τήν άθλιότητά μου. Έπεθύμησα 
Νά θρηνφδώ καί νά ύφίσταμαι 
Μυριους κατ’ άνάγκην έξευτελισμούς, 
Νά στάζη αίμα ή φιλοτιμία μου, 
Έντδς τοϋ βάθους τής συντετριμμένης μου 
ψυχής, ν’άκούω τής περιφρονήσεως 
Τούς γέλωτας έπί τή δυστυχία μου, 
‘Όλας τάς άλγηδόνας, εις ας μ’γνυται 
Το αίσχος, δλας έπεθύμησα έγώ, 
Θεέ μου, νά τάς είχα, δχι πλήν αύτή. 
’Εφόσον μάλλον έπιπτα, πλειότερον 
’Εκείνην ύψουμένην ήθελα. Παρά 
Τήν λαιμητόμον νά ύπάρχη εις βωμός. 
Άλλ’ άνετράπη ό βωμός ! ΤΩ Κόρη μου, 
Τό μέτωπόν σου κρύψε — κλαΰσε,τέκνον μου. 
Νά όμιλήσης σέ ήνάγκασα πολύ. 
Ενίοτε τής λύπης μέρος τι περφ, 
Οταν οι νέοι κλαίουν. Έάν δύνασαι

* -Ciel! perdue,enfouie, en cette boue immonde 
La seule chose sainleoiije crusse en ce monde!

Είς τοΰ πατρός σου χύσε δλα τήν ψυχήν. 
(Έεμβάζων)

Λευκή μου, δταν πράξω δ,τι έ'μεινε 
Νά πράξω, τότε θά έγκαταλίπωμεν 
Τούς Παρισίους.—Έάν δμως δυνηθώ 
Νά διαφύγω.

(Βεδνθωμένος εις σκέψεις) 
Διά νά μεταβληθοΰν 

"Ολα τοσοΰτον, μία μόνη ήρκεσε 
'Ημέρα I—ΤΩ κατάρα! Τίς ήδύνατο 
Νά μοΰ προείπη δτι ή αύλή αύτή, 
'Η ταραχώδης, ή μαινάς, ή άτιμος, 
'Ομοΰ μέ τήν γυναίκα καταστρέφουσα 
Καί το παιδίον, έναντίον τοΰ Θεοΰ 
Βαδίζουσα, μέ άλλο έξαλείφουσα

ΛΕΥΚΗ
ΠΡΑΞΙΣ ΤΕΤΑΡΤΗ

Παρόχθιος τοϋ Σηκουάνα πεδιάς, έντεΰθεν τοΰ "Αγίου Γερμανού. Δεξιά καλύβη,*  τής οποίας 
τά άθλια έπιπλα συνίστανται έκ χονδροειδών πήλινων σκευών καί έκ δρυίνων θρονιών, 
έχουσι ύπερώον, διά τοΰ παραθύρου τοΟ οποίου φαίνεται πεπαλαιωμένη κλίνη. "Π κα- 
λύθη αυτή είνε ε’ς τοιαύτην θέσιν άπέναντι τοϋ θεατοΰ, ώστε διακρίνεται δλον τδ έσωτε- 
ρικόν της "Υπάρχει έν αύτή τράπεζα, έστία, καί ε’ς τδ βάθος στενή κλίμάξ, δδηγοϋσα είς 
τδ ύπερώον. Έπί τής πλευράς τής οικίας, ήτις είνε πρδς τάριστερά τοΰ ήθοποωϋ, ύπάρχει 
Ούρα, ήτις ανοίγει έ'σωθεν· Ό τοίχος, κακώς προσηρμοσμένος, έχει σχισμάς καί βήγματα, 
3Γ ών εύκόλως διακρίνει τις πάν ό,τι γίνεται έν τή ο’ικί?. "Π θύρα έχει οπήν φράσσομένην 
διά κιγκλίδων καί καλύπτεται έξωθεν διά γείσσου, ύφ’ δ φαίνεται έμΰλημα ξενοδοχείου. ‘Π 
έπίλοιπος σκηνή παριστφ τήν πεδιάδα. ’Αριστερά, άρχαΐον κατερειπωμένον περιτείχισμα, 
ύπδ τδ δποϊον βέει ό Σηκουάνας, καί έφ’ ού στηρίζονται οί στύλοι τοϋ κώδωνος τοΰ πορθ
μείου τοϋ ποταμού. Είς τδ βάθος έκεΐθεν τοϋ ποταμού τδ δάσος τοΰ Βεζινέ. Δεξιά φαίνε

ται δ λόφος τοΰ ‘Αγίου Γερμανού μετά τής πόλεως καί τοΰ πύργου.

ΣΕΰΈϊίΝΈΙ -Λ-'.
ΤΡΙΓΟΪΑΕΤΟΣ καί ΛΕΥΚΗ έξωθεν τής οικίας, 

ΣΑΛΓΑΒΑΔΠΔ έντδς αύτής

Καθ’ δ’λην τήν σκηνήν ταύτην δ Τριβουλέτος 
διατελεΐ έν άνησυχία καί φόόω μήπως τδν 
διαταράξη τις ή τον ϊδη. Παρατηρεί συχνά- 
κις περί έαυτδν καίπρό πάντων πρός τδ μέ
ρος τής καλύβης. Ό Σαλταβαδήλ έντδς τοΰ 
ξενοδοχείου καθήμενος πλησίον τραπέζης 
άσχαλεΐται καθαρίζων τδν τελαμώνα τοϋ 
ξίφους του, χωρίς ν’ άκούη τι έκ τών παρα- 
πλεύρως συμβαινότων

Τριβουλέτος
Τδν άγαπας άκόμη ;

Λευκή
Πάντοτε.

Τριβουλέτος
Έγώ

’Εν τούτοις τόσον σ’ άφησα καιρόν, αύτδν 
Τδν άφρονα νά λησμονήσης έ'ρωτα.

Λευκή
Τδν αγαπώ.

Τριβουλέτος
Καρδία γυναικδς πτωχή! 

Έξήγησέ μου, διά νά τδν άγαπας 
Γί λόγους έχεις;

Λευκή 
Δέν γνωρίζω.

Τριβουλέτος
Άλλ’ αύτδ 

Πολύ παράξενου μοΰ φαίνεται.

Λευκή
Ποσώς!

Ένεκα τούτου άκριβώς τδν άγαπώ. 
Πολλάκις μέ άνθρώπους συναντώμεθα, 
Είς τούς όποιους τήν ζωήν δφείλομεν’ 
Συζύγους, οί οποίοι καθιστούν ημάς 
Πλούσιας, έπιζήλους. Πάντοτε αύτούς 
Τούς άγαπώμεν ; — Είς έμέ μόνον κακόν 
Αύτδς νομίζω ότι έπροξένησε, 
Τδν άγαπώ καί δέν γνωρίζω δ ατί. 
Τδν άγαπώ τοσοΰτον, ώστε τίποτε 
Δέν λησμονώ, κ’ είξεύρω πώς άν έ’πρεπε 
—Βλέπεις παραφροσύνη! — δπως διά σέ, 
Ον άγαπώ τοσοΰτον, ούτω δι’ αύτόν, 

“Όστις μοΰ είνε δαίμων, Οά άπέθνησκα.
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Τριβουλέτος
Σέ συγχωρώ, παιδίον!

ΛευΜή
Άλλα ζαι αύτος 

Μέ άγαπφ.
Τριβουλέτος

Παράφρων ! — Δέν σε άγαπφ.

Λευκή
Τδ εΐπε ! τδ ώρκίσθη μάλιστα αύτό ! 
’Έπειτα λέγει τόσα περί έ'ρωτος 
'Ωραία καί μέ τόνον κατακτητικόν, 
"Ώστε καταλαμβάνουν τήν καρδίαν σου ! 
’’Εχει δέ τόσον διά κόρην συμπαθείς 
Τούς οφθαλμούς I Εινε ώραίος Βασιλεύς, 
Επιφανής, γενναίος·

Τριβουλέτος
Είνε άτιμος I 

Ούδεις θά ε’ιπη δτι άτίμωρητεί 
Μοϋ ήρπασε τήν εύτυχίαν ό δειλός 
Άπαταιών,

Λευκή
Άλλά τδν συνεχώρησες, 

Ω πάτερ μου . . .

Τριβουλέτος
Εγώ, τδν Ιερόσυλου ! 

Καιρόν έζήτουν μόνον τήν παγίδά μου 
Νά στήσω·

Λευκή
Άλλά πρό τίνος—σοΰ ομιλώ 

Και σέ φοβούμαι—θά ένόμιζε κάνεις 
Οτι τδν Βασιλέα άγαπας.

Τριβουλέτος
.'Απλή 

Προσποίησις.—Θά σ’έκδικήσω, τέκνου μου·

Λευκή
Πάτερ μου, μή τδ πράξης!

Τριβουλέτος
”Αν τούλάχιςον 

Σ ήπάτα, ή ψυχή σου θά ώργίζετο ;

Λευκή
Αυτός.νά μ’ άπατήση j ’Έ, ποτέ αύτδ 
Δέν 0« πιστεύσω !

Τ ριβουλέτος
Καί έάν τδν έβλεπες 

Έδώ εμπρός σου,μέ αυτούς τούς οφθαλμούς:
•Άν δέν σ’ ήγάπα, λέγε μου, άκόμη σύ 
Θά τδν ήγάπας;

Λευκή
Δέν είξέόρω. Μ’ άγαπφ, 

Πώς μέ λατρεύει χθές άκόμη έλεγε·

Τριβουλέτος
Και ποίαν ώραν ;

Λευκή
Τδ εσπέρας χθές.

Τριβουλέτος
Λοιπόν 

Ίδέ καί βλέπε, άν νά ί’δης δυνασαι.
(Δεικνύει ε’ς τήν Λευκήν μίαν τών βωγμών 

τοΟ τοίχου τής οικίας, δι’ ής έκείνη’παρατηρεΐ)

Λευκή σιγά

Δέν βλέπω άλλο παρά ενα άνθρωπον.

Τριβουλέτος έπίσης σιγφ
Περίμενε ολίγον.
(*Ο  Βασιλεύς, ύπδ ένδυμα άπλοϋ αξιωματικού, 

εισέρχεται διά μικρας τίνος θύρας, συγκοι- 
νωνούσης μετά γείτονος δωματίου, είς τήν 
χθαμαλήν αίθουσαν τοϋ ξενοδοχείου)

Λευκή ?ν φρίκη

Πάτερ μου!
(Διαρκούσης τής επομένης’ σκηνής μένεϊ προση

λωμένη ε’ς*!  τήν βωγμήν τοΰ τοίχου, βλέ- 
πουσα και άκούουσα, χωρίς νά προσέχη ε’ς 
άλλο τι, παν ο,τι συμβαίνει έντδς τής αι
θούσης, και ταρασσομένη έκάστοτε ύπδ συγ
κεχυμένου τρόμου)

ΣΚΗΝΗ Β’·

Οί ΑΪΤΟΙ. Ο ΒΑΣΙΛΕΪΣ. ΜΑΓΕΑΟΝΗ
(‘Ο Βασιλεύς πλήττει τδν ώμον τοϋ Σαλτα- 

βαδήλ, οστις διακοπτόμενος άποτόμως τής 
έργασίας του, στρέφεται)

‘Ο Βασιλεύς
Εύθύς

Νά φέρης δύο πράγματα.

Σαλταβαδήλ
Τί θέλετε

Έξελθών τής οικίας παρατηρεί τδν Τριβου- 
λέτον, πρδς ον διευθύνεται μέ ΰφος μυστη
ριώδες. Έφ’ όσον ούτοι συνομιλοΰσιν, ή 
νεάνις έρωτοτροπεϊ μετά τοϋ Βασιλέως, τοΰθ’ 
ό'περ ή Λευκή βλέπει άγωνιωδώς. — Σιγμ 
πρδς τδν Τριβουλέτον δεικνύων τήν οικίαν) 

Εις χεΐρ,άς μου, 
’Εκεί, δ άνθρωπός σας εινε. Θέλετε 
Νά άποθάνη ή νά ζήση ;

Τριβουλέτος
’Έρχεσαι 

Έντδς ολίγου.
(Τφ νεύει ν’ άποσυρθή· Ό Σαλταβαδήλ βρα

δέως άποσύρεται πρδς τά έκεϊθεν τοΰ παρό
χθιου περιτειχίσματος. Έν τώ μεταξύ ό 
Βασιλεύς πειράζει τήν νέαν Βοεμήν, ήτις 
γελώσατδν άπωθεΐ)

Μαγελύνη διαφεύγουσα τών χειρών 
τοϋ Βασιλέως

’Όχι δά■

‘Ο Βασιλεύς
Καλά· Άλλά 

Εΐξεύρεις δτι δυνατά μ’ εκτύπησες, 
Διότ’ ήθέλησα νά σ’ έναγκαλισθώ ! 
’Όχι δά ! τοΰτο είνε μία πρόοδος, 
Τδ ό'χι δά ! σπουδαΐον εινε βήμα. — Ά ! 
Πάντοτε φεύγει·—Άς συνομιλήσωμέν.

(Ή Βοεμή πλησιάζει)
Ε?ς τδ ξενοδοχείου πρώτην μου φοράν 
Τούς οφθαλμούς σου τούς γλυκείς συνήντησα. 
Είνε οκτώ ήμέραι τώρα.—Τίς έκεί 
Μέ έφερε; Νομίζ’ ό Τριβουλέτος μου.— 
Λοιπόν δκτώ ημέρας τώρα σ’ άγαπώ, 
Δέν άγαπώ δέ άλλην παρά μόνον σέ, 
'Ωραία κόρη.

Μαγελύνη γελώσα

Καθώς άλλας είκοσι. 
Μοΰ φαίνεται πώς εϊσθε ένας τέλειος 
Παραλυμένος, Κύριε.

Ό Βασιλεύς γελών έπίσης

Εΐν’ άληθές 
“Ότι πολλάς νά δυστυχήσουν έκαμα. 
Πράγματι είμαι τέρας.

Μαγελόνη
"Ω, τδ ξύπασμα

‘Ο Βασιλεύς
Σέ βεοαιόνω. Άλλά τώρα μ’ έφερες

'Ο Βασιλεύς
Τήν άδελφήν σου καί κρασί.

Τριδουλέτο? έ'ξωθεν
Τά ήθη του 

Ιδού όποια είνε: Βασιλεύς αυτός 
Έλέφ τοΰ Θεοΰ, ε’ις καταγώγια 
Μόνος πολλάκις ριψοκινδυνεύει, καί 
'Ο οίνος, οστις κάλλιον τδν κυβερνά 
Καί τδν μεθύσκει, εΐν’ έκεΐνος ποΰ κτρνα 
'Ενός οινοπωλείου ’Ήβη.

'Ο Βασιλεύς έν τώ οΐνοπωλείω ψάλλων

Τρελός ποΰ πίστευσε 
Εις τήν γυναίκα, 
'Οποΰ άλλάζει

Κάθε στιγμή.

Είνε σάν πούπουλο
Ποΰ τδ άρπάζει 
Ανέμου φύσημα 

Καί τδ κινεί*

(Ό Σαλταβαδήλ απέρχεται "να ζητήση έν τφ 
παρακειμένιρ δωματίω φιάλην καί κύπελον. 
τά οποία άποθέτει έπι τής τραπέζης. Είτα 
κτυπδ δίς τήν οροφήν διά τής λαβής τοϋ 
μακροϋ ξίφους του. Μετά τοΰτο, ώραία νεά- 
νις, ύπδ έσθήτα Βοεμής, ευλύγιστος καί γε- 
λώσα, κατέρχεται πηδώσα τήν κλίμακα 
"Αμα είσερχομένην ό Βασιλεύς θέλει νά τήν 
άσπασθή· έκείνη διαφεύγει. — 'Ο Σκλταβα- 
δήλ έπανήρχισε σοβαρώς καθαρίζων τδν τε- 
λαμώνα τοϋ ξίφους του)

Ό Βασιλεύς πρδς τδν Σαλταβαδήλ

Φίλε μου, 
Λαμπρότερου τδ ξίφος σου θά εκαμνες 
Άν νά τδ καθαρίσης είς τδ ύπαιθρον 
Έπήγαινες.

Σαλταβαδήλ
Εννόησα·

(’Εγείρεται, χαιρετφ άδεξίως, άνοίγει τήν έξω· 
τερικήν θύραν κ’ έξέρχεται κλείων αύτήν.

* Τδ ασμα έν τώ πρωτοτύπφ έχει οΰτω: 
Souveut femme varie 
Bien fol qui s’y fie.' 
Une femme souvent
N’est qu’une plume an vent !

Τήν ιδέαν τοϋ γαλλικοϋ ασματίου μετέ
φερα είς δύο στροφάς, "να ξίδηται άπδ σκηνής 
κατά τδ μέλος τοϋ γνωστού άσματος τοϋ Ri- 
golelto:

La donna e mobile κτλ:
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Εις τήν καλύβην σου αύτήν, το άθλιον 
Ξενοδοχείου, δπου άσχημα κανείς 
Δειπνεί και πίνει τδ κρασί, ποΰ έκαμεν 
'Ο άδελφός σου, ενα ζώον φοβερόν. 
Τί βλάκας ποΰ θά ηνε άκοινώνητος, 
Άφοΰ έμπρδς στδ εύμορφό σου πρόσωπο 
Να φαίνεται τολμφ ό άσχημάνθρωπος. * 
’Αλλά μοΰ εϊνε άδιάφορον έδώ 
Σκοπεύω νά περάσω έως τδ πρωί.

Μαγελόνη κατ’ ’δίαν
'Ησύχασε, αύτδ θά γίνη μόνο του.
(Ό βασιλεύς άποπειράται νά την έναγχαλισΟή) 
"Ε, άφησέ με !

‘Ο Βασιλεύς
Πόσον κάμνεις θόρυβον I

Μαγελόνη
Πρέπει νά ήσαι φρόνιμος !

‘Ο Βασιλεύς

’Αγάπη μου, 
Ιδού τί εϊνε φρόνησις: Καλδ φαγεΐ, 
Άπόλαυσις,- αγάπη. Τοΰτο σκέπτομαι 
Καθώς δ μακαρίτης Σολωμών.

Μαγελόνη
Άλλά 

Εις τδ οινοπωλείου περισσότερον 
Συχνά άπδ τήν έκκλησίαν φαίνεσαι.

'Ο Βασιλεύς τείνων αύτη τδν βραχίονα 

ΤΩ Μαγελόνη I

Μαγελόνη διαφεύγουσα 
Αύριον.

‘Ο Βασιλεύς
Άν μοΰ είπής 

Αύτήν τήν λέξιν άλλοτε τήν μισητήν 
Καί βάναυσου, αμέσως τδ τραπέζι σου 
Γυοίζω άνω κάτω ! Ναί, ρύδέποτε 
Πρέπει νά λέγη αυριον ή καλλονή.

Μαγελόνη ϊρχομένη πλησίον τοΰ Βασιλέως 

Γίνωμεν πάλιν, φίλοι.

... Ton frere un animal 
Fortlaid et quidoil6treun drole bienfarouche. 
D’oser montrer son mufle a colede ta bouche

’θ Βασιλεύς λαμβάνει τήν χεΐρά της
Ώ θεέ μου ! τί 

'Ωραία χειρ! Και ποιος, χωρίς άγιος 
Νά ηνε, δέν Οά ηυχετο καλλίτερου 
Άπδ αύτήν νά δέχηται ραπίσματα 
Παρά θωπείας άπδ άλλην ;

Μαγελόνη
Μέ γελάς !

•Ο Βασιλεύς 
Εγώ, ποτέ !

Μαγελόνη
Άλλ’ είμαι άσχημος!

Βασιλεύς
Τίς, σύ! 

Εΐς τά ούράνιά σου, κόρη, θέλγητρα 
Έσο δικαιοτέρα ! Ά, πώς καίομαι ! 
Τών άπανθρώπων άνασσα, δέν έμαθες 
Πόσον ό έρως μάς καταλαμβάν’ ημάς 
Γών οπλών τούς άνθρώπους. Πώς γινόμεθα, 
"Οταν μας άγαπήση εύμορφος γυνή, 
Λάβα καί πΰρ, άκόμη έάν ειμεθα 
Κ.’ εις τήν Τωσσίαν.

Μαγελόνη καγχάζουσα

Είς βιβλίου κάποτε 
Λύτά θά είδες.

Ό Βασιλεύς κατ’ ιδίαν

Πιθανόν, 
(γεγωνυίφ) 

"Εν φίλημα.

Μαγελόνη
’Έλα δά ! είσαι μεθυσμένος ;

Ό Βασιλεύς γελών 

. Ναί, άπδ 
Γδν έρωτα.

Μαγελόνη
Μοΰ παίζεις χαριτολογών, 

Άμέριμνέ μου Κύριε.

’Ο Βασιλεύς
ΌχΊ

(Την φιλεΤ)

Μαγελόνη
’Αρκεί1

Ό Βασιλεύς

Στάσου καί θέλω νά σέ νυμφευθώ.

Μαγελόνη
Τί λές ! 

Αλήθεια;
'θ Βασιλεύς

Πόσον εϊνε γοητευτική. 
Τρελή έρώτων κόρη !
(Τήν τοποθετεί έπί τών γονάτων του'καί τή ό- 

μιλεϊ χαμηλοφώνως. ’Εκείνη γελά καί χα
ριεντίζεται. Ή Λευκή δέν αντέχει πλέον' 
στρέφεται, ώχρα καί τρέμουσα πρδ; τδν 
Τριβουλέτον)

Τριδουλέτος θεωρών αύτήν έπι μικρόν 
σιωπηλώς

Τί λοιπδν φρονείς, 
Παιδίον, τώρα διά τήν έκδίκησιν ;

Λευκή μόλις δυναμένη νά δμιλή 
*Ω προδοσία ! ‘Ο άχάριστος · Θεέ ! 
'Ραγίζει ή καρδία μου 1 Άλλά αύτδς 
ψυχήν δέν έχει ! Πόσον μέ ήπάτα ! Πλην 
Τδ πράγμα εϊνε άποτρόπαιον ! Αύτά 
"Οσα είς τήν γυναίκα ταύτην έλεγε, 
Καί είς εμέ τά είπε-
(Κρύπτουσα τήν κεφαλήν ε’ς τοΰ πατρός της 

τδ στήθος)
"Ομως ή γυνή 

’Εκείνη . < . τ! άναίδεια !—ώ 1 . . ·

Τριδουλέτος σιγά
Σιωπή! 

Μή δάκρυα! Νά σ’ έκδικήσω άφες με.

Λευκή

Άλλοίμονον ! -"Ο,τι θελήσης πράξέ το.

Τριδουλέτος
Ευχαριστώ.

Λευκή
Θεέ μου ! Είσαι τρομερός! 

Τί σκέπτεσαι νά πράξης;

Τριδουλέτος
"Ολα έτοιμα. 

Μή τδ μετανοήσης ’ή θ’ άποπνιγώ ! 
’Ακούσε. Είς τδν οίκον ΰπαγε, έκεΐ 
’’Ενδυμα λάβε άνδρικδν καί χρήματα 
"Οσα θελήσης, εϊνε άδιάφορον. 
θά εΰρης ίππον, άναχώρησε εύθύς 
Πρδς τδ 'Εβραί, χωρίς που νά σταθής-’Εκεΐ

Τόμος Η". 12 — Δεκέμβριος 1884

Μεθαύριον μάζή σου θά συναντηθώ’
— Γνωρίζεις ποΰ θά εδρης τδ κιβώτιου· 
Πλησίον τής είκόνος τής μητρός σου, καί, 
Έντδς αύτοΰ ύπάρχουν τά ένδύματα.
—’Επίτηδες έγκαίρως τά ήτοίμασα.— 
Ό "ππος εϊνε έτοιμος.—"Ολα αύτά 
Νά πράξης ό’πως είπα.—Άπαγε.—Άλλά 
Έδώ πρδ πάντων νά μή ελθης πρόσεξε, 
Διότι κάτι φοβερόν θά τελεσθή.
"Υπαγε.

Λευκή
Άλλά, πάτερ μου καλέ, έλθέ 

Μαζή μου.
Τριδουλέτος

Τοΰτο είν’ άδόνατον.
(Τήν περιπτύσσεται)

Λευκή
”Ω, πώς 

Τρέμω !
Τριδουλέτος

Μεθαύριον t
, (Τήν φιλεΐ αύθις. ‘H Λευκή άποσύρεται 

περίλυπος)
Καθώς σοΰ έλεγα 

Νά πράξης.

(Κατά τήν σκηνήν ταότην καί τήν έπομίνην ό 
Βασιλεύς καί ή Μαγελόνη, πάντοτε μόνοι 
έν τή αιθούση τοϋ ξενοδοχείου, έξακολου- 
θοϋσιν έρωτοτροποΰντες καιλαλοΟντες χαμη*·  
λοφώνως.—Τής Λευκής άπελθούσης, δ Τρι- 
βουλέτος προχωρεί πρδς τδ περιτείχισμα τοΰ 
ποταμοϋ καί νεύει πρδς τόν Σαλταβαδήλ.~“ 
Ή ημέρα εϊνε εί; τδ τέλο; της).

SKHISJ-ΙΪ Γ”.
ΤΡΙΒΟΥΛΕΤΟΣ, ΣαΛΤΑΒΑΔΗΛ έξωθεν 

ΜΑΓΕΛΟΝΗ, Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ έντδς τής οικίας

Τριδουλέτος μετρών ε’ς τδν Σαλταβαδήλ 
χρυσά τάλληρα

Θέλεις είκοσι. Ιδού εύθύς
Είς τήν άρχήν τά δέκα.

("Ετοιμος νά τά δώση ε’ς τδν Σαλταβαδήλ 
άναχαιτίζεται)

Είσαι βέβαιος 
"Οτι έδώ τήν νύκτα θέλει κοιμηθή ;

Σαλταβαδήλ παρατηρών τδν ούρανον 
πριν άποκριθή

'Ο ούρανός μαυρίζει.
52
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Τριβουλέτος κατ’ Ιδίαν

Εΐνε άληθές 
Πώς ε’ις τδ Αοΰβρον δέν δπάγει πάντοτε 
Νά κοιμηθή.

Σαλταβαβήλ
Νά ήσθε ήσυχος. Έντδς 

"Ωρας μιας θά βρεξχ». Τήν δέ νύκτ’ αΰτήν 
Θά τον κράτησ’ ή άδελφή μου κ’ ή βροχή

Τριβουλέτος
Θά έπανέλθω τά μεσάνυχτα.

Σαλταβαδήλ
’Αλλά

Μή λάβητε τον κόπον. Μόνος δύναμαι 
Νά ρίψω ένα πτώμα εις τον ποταμόν.

Τριβουλέτος
’Όχι, διότι νά τό ρίψω μόνος μου 
Επιθυμώ.

Σαλταβαδήλ
Θά γεΐνχι όπως θέλετε. 

Ραμμένον έντδς σάκκου θά τδ λάβετε.

Τριβουλέτος δίδων αύτώ τά χρήματα

Καλά.—Λοιπδν τδ μεσονύκτιον. — Μαζή 
Καί ταλλα θά σοΰ φέρω.

Σαλταβαδήλ
'Η ύπόθεσις 

θά τελείωσή.—Πώς τδν ονομάζετε 
Αύτδν τδν νέον;

Τριβουλέτος
Τδνομα αύτοΰ ζητείς · 

θέλεις νά μάθης και έμοϋ τδ όνομα ; 
Τδ έγκλημα καλείται ουτος καί έγώ 
Έ τιμωρία.

(’Εξέρχεται)

ΟΙ ΑΪΤΟΙ, έκτος τοΟ ΤΡ1ΒΟΪΛΕΤΟΪ

(‘Ο Σαλταβαδήλ άπομείνας μόνος, παρατηρεί 
τδν δρίζοντα,δστις βαρύνεται έκ νεφών. Εινε 
βαθεία νύξ. Τδν ούρανδν διασχίζουσί τινες 
άστραπαι)

Σαλταβαδήλ
Πλησιάζ’ ή καταιγίς 

’Επάνω είς τήν πόλιν νά έξαπλωθή·

Καλλίτερα ! Θά μείνη πλέον έρημος 
Ή πεδιάς.

(Σκαπτόμενος)
Άλλ’ δσον ε’ιμπορεΐ κανείς 

Νά κρίνη άπδ δλ’ αύτά, μά τδν Θεόν, 
■ >1 άνθρωποι έκεΐνοι δέν εΐξεόρω τί 
Νά έχουν. Ούτε νά μαντεύσω τίποτε 
Αέν δύναμαι, ό νοΰς μου έσκοτίσθηκε. 
(Παρατηρεί τδν ούρανδν σείων τήν κεφαλήν. 

’Εν τφ μεταξύ ό Βασιλεύ; άστείζεται μετά 
τής Μαγελόνη;)

‘Ο Βασιλεύς προσπαθών νά τήν περιπτυχθή 

ΤΩ Μαγελόνη !

Μαγελόνη διαφεύγουσα 

"Ησυχα.

*Ο Βασιλεύς
’Ώ, τήν κακήν !

Μαγελόνη ψάλλει

Τδ άμπέλι, πμΰ βλαστάνει τδν ’Απρίλη 
Δέν γεμίζει τδ βαρέλι μέ κρασί.

’Ο Βασιλεύς
Τί ώμοι! τί βραχίων ! Πώς εΐνε λευκός, 
Ώ θελκτική έχθρά μου ! Ζεΰ, τί τέλειον 
Καθ’ δλα σώμα 1 Πώς τδ έκαμ’ ό Θεός, 
Όστις εϊργάσθη τούς γυμνούς, ώραίους σου 
Βραχίονας, καί Τούρκου έθεσε ψυχήν 
Ε’ις σώμα ’Αφροδίτης ·,

Μαγελόνη

Τράλα λάλα λά I 
.(’Απωθούσα τδν Βασιλέα) " 

’’Ερχετ’ ό άδελφός μου.
(Εισέρχεται δ Σαλταβαδήλ καί κλείει 

την Αύραν)

Ό Βασιλεύς
Αδιάφορου ! 

(’Ακούεται βροντή κεραυνού μακρόθεν)

Μαγελόνη
Βροντφ.

Σαλταβαδήλ
Θά βρέξιρ μ’ όλα του τά δυνατά.

* L’aze me quille.

•Ο Βασιλεύς πλήττων τδν ώμον 
τού Σαλταβαδήλ

Ό Βασιλεύς γελών
Εκεί τδ καλοκαίρι ψήνεται κανείς 
Καί τδν χειμώνα θά παγόνη, φίλε μου.

Σαλταβαδήλ
Επιθυ μεϊτε νά τδ ΐδητε ·,

Ό Βασιλεύς
"Εμπρός,

"Ας ’ίδωμεν.
(Ό Σαλταβαδήλ λαμβάνει τήν λυχνίαν. ‘Ο 

Βασιλεύς γελών ψιθυρίζει τι κρυφίως εις την 
Μαγελόνην. "Επειτα άμφότεροι άναβαίνο.σι 
τήν κλίμακα, τήν φέρουσαν είς τδ άνω πά
τωμα, ηγουμένου τού Σαλταβαδήλ)

Μαγελόνη μόνη

Ώ νέε, δυστυχή!
(Μεταβαΐνουσα είς τδ παράθυρον)

Θεέ I
Τί σκότος εΐνε !

(Διά τοΟ φεγγίτου φαίνονται ίν τώ ύπερώω 
δ Σαλταβαδήλ καί ό Βασιλεύς)

Σαλταβαδήλ πρδς τδν Βασιλέα

Κύριε, ή κλίνη σας. 
Ιδού ή έδρα’καί ή. τράπεζα.

‘Ο Βασιλεύς
’Αλλά

Πόσα τούς μένουν πόδια ; ,
(Παρατηρών διαδοχικώ; τήν κλίνην, 

τήν τράπεζαν καί τήν έδραν)
Τρία, εξ, έννηά— 

Φίλε μου, μήπως εις τδν πόλεμον ποτέ 
’Επήγαν κ’ εινε κολωβά ;

(Πλησιάζων τδν φεγγίτην, 
τού οποίου τδ ύέλωμα εΐνε τεθραυσμένον)

Κοιμάσαι δέ ..
Καθόλου είς τδ ύπαιθρον. Χωρίς όαλιά 
Καί φύλλα παραθύρου. Εΐν’ άδύνατον 
Νά έμποδίσης τοΰ άνέμου τήν δρμήν, 
"Οστις ζητεί νά εμβη δυνατότερος.

(Πρδς τδν Σαλταβαδήλ άνάττοντα φώς 
έπί τής τραπέζης)

Καλήν σου νύκτα. ,

Σαλταβαδήλ -
"Γπνον έλαφρόν.*

(’Εξέρχεται, σύρει τήν θύραν καί κατέρχεται 
βραδέως τήν κλίμακα)

* Que dieu vous garde!

”Ας βρέξϊ δσον θέλει !—"Εχω όρεξιν 
Εις τδ δωμάτιόν σου νά άνάπαυθώ 
Αύτήν τήν νύκτα.

Μαγελόνη
Τί μοΰ λέγετε, καλέ· 

Λαμβάνει ύφος Βασιλέως!—Κύριε, 
Ή οΐκογένειά σας θά άνησυχή.

(‘Ο Σαλταβαδήλ τήν σύρει έλαφρώς 
έκ τού βραχίονα;)

*Ο Βασιλεύς

Δέν έχω μάμμην, ούτε κόρην, τίποτε.

Σαλταβαδήλ κατ’ ιδίαν
Καλλίτερα άκόμη.

(‘U βροχή άρχεται πίπτουσα βαγδαίως. 
Σκότος βαθύ)

‘Ο Βασιλεύς είς τδν Σαλταβαδήλ

Σύ θά κοιμηθής, 
Φίλε μου, εις τδν σταΰλον, στδν διάβολον, 
"Οπου θελήσφς.

Σαλταβαδήλ χαιρετών

Σας εύχαριστώ πολύ.

Μαγελόνη πρδς τδν Βασιλέα πολύ σιγφ 
καί ζωηρότατα ένώ άνάπτει λυχνίαν

"Γπαγε.

'Ο Βασιλεύς μεγαλοφώνως καί καγχάζων

Βρέχει. Μήπως καί έπιθυμής 
Νά φύγω μ’ ένα τόσφ άσχημον καιρόν, 
Πιο ούτε ένα ποιητήν κανείς τολμφ 
Ν’ άφήση εις τδν δρόμον ;

(Πλησιάζει τδ παράθυρον καί παρατηρεί)

Σαλταβαδήλ προ; τήν Μαγελόνην δεικνύων 
τά χρυσά νομίσματα.

*Άφ»ς τον λοιπδν 
Νά μείνη !—Δέκα σκούδα έλαβα χρυσά 
Καί άλλα τόσα έπειτα.

(Π ρδς τδν Βασιλέα)
Ό κύριος 

"Αν τδ δωμάτιόν μου θέλει νά δεχθή 
Διά την νύκτα ταύτην, είμαι εύτυχής.
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in ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ

'Ο Βασιλεύς μόνος Εζβάλλων το ξΐφός του

ΤΑΙπώς 
Κουράσθηκα I—"Ας άναπαυθώ λοιπδν 
Έδώ ολίγον. ’’Αλλοτε καλλίτερα.

(Άποθέτει Επί τής έδρας τδν πΐλόν του καί τδ 
ξίφος, Εξάγει τα υποδήματα και Εξαπλοΰται 
έπί τής κλίνης)

Αύτη ή Μαγελόνη, ό διάβολος, 
Εινε ζωή γεμάτη καί δροσιά.

(’ Γπεγειρόμενος)
Θαρρώ

"Οτι τήν θόραν δεν θά έκλεισε.—Καλά I
(Κατακλίνεται καιαύθις καί μετά μικρόν κοιμά

ται βαθύτατα.’Η Μαγελόνη κα! δ Σαλταβαδήλ 
Εν τή κάτω αιθούση. Πρό τινων στιγμών 
Εξερράγη ή θύελλα, καταλαβοδσα τήν σκη
νήν μετά· βροχής καί άστραπών·’Ανά πασαν 
στιγμήν βροντώσι κεραυνοί. ‘Η Μαγελόνη 
παρά τήν τράπεζαν βάπτει. 'Ο Σαλταβα
δήλ πίνει εύθύμως Εκ τής φιάλης, ήν άφή- 
κεν ό Βασιλεύς. Άμφότεροι Επί τινας στιγ- 
μάς είνε σιωπηλοί, ώσεί προκατειλημμένοι 
Εκ σοβαρας σκέψεως)

Μαγελόνη
Αύτδς ό νέος είνε θελκτικότατος.

Σαλταβαδήλ
" Ω, τδ πιστεύω, άφοΰ είς τδ χέρι μου 
Είκοσι σκοΰδα μοΰ έκύλισε χρυσά.

Μαγελόνη
Πόσα ;

Σαλταβαδήλ
Είκοσι σκοΰδα.

Μαγελόνη
Περισσότερον 

Αξίζει άπδ τόσα·

Σαλταβαδήλ
"Ελα δά, παιδί!

Πήγαιν’ έπάνω άν κοιμάται νά ίδής, 
Καί φέρε μου τδ ξίφος του.

(Ή Μαγελόνη δπακούει. Ή καταιγίς μαίνεται
’Εν τώ βάθει τοο θεάτρου φαίνεται Ερχο- 
μένη ή Λευκή, μέλαν άνδρδς ένδυμα ιππα
σίας φέρουσα, μακρά ύποδήματα και πτερ
νιστήρας- προχωρεί βραδέως πρδς τήν κατε- 
ρειπωμένην 'οικίαν, Εφόσον ο Σαλταβαδήλ 
πίνει κα! ή Μαγελόνη, κρατοΰσα λυχνίαν, 
θεωρεί Εν τώ ύπερψφ τδν χοιμώμενον Βα
σιλέα)

Μαγελόνη ίνδαχρος

Τί άδικον 1
(Λαμβάνει τδ ξίφος) 

Κοιμάται. Πτωχέ νέε !
(Κατέρχεται καί φέρει ε’ς τδν άδελφόν της 

τδ ξίφος)

SKtnSTHC Ε’.

Ο ΒΑΣΙΛΕΡΣ κοιμώμενο; Εν τώ ύπερώω 
ΣΑΛΤΑΒΑΔΗΛ καί ΜΑΓΕΛΟΝΗ Εν τή κάτω 

αιθούση. ΑΕΓΚΗ έ'ξωθεν

Λευκή
Εινε φοβερόν !

—Τδν νοΰν μου χάνω! — Πρόκειται τήν νύκτ’ 
[αύτήν 

Είς ταύτην τήν οικίαν νά άναπαυθή.
— "Οτι έγγίζει πολύ κρίσιμος στιγμή 
Αισθάνομαι. Συγγνώμην, πάτερ μου, έδώ 
Δεν είσαι πλέον. ’Ερχομένη δέ 
Σέ παρακούαι. Πλήν δέν ήτο δυνατδν 
Ν’ άνθέξω—

(Πλησιάζει πρδς τήν οικίαν) 
Τί θά γείνη άρα γε έδώ, 

Καί πώς θά τελειώση ή ύπόθεσις; 
'Εγώ, ήτις ήγνόοον μόλις, πρδ μικρού, 
Γδν κόσμον καιτδ μέλλον καί τάςσυμφοράς, 
Έντδς άνθέων ζώσα, κόρη άπειρος, 
Νά ρίπτωμ’ αίφνης έντδς τόσω σκοτεινών 
Πραγμάτων ! —Οίμοι ·' καί ή ευτυχία μου 
Κ’ ή αρετή μου, δλα κατεστράφησαν ! 
"Ολα πενθούν !—Ό ερως έντδς τής ψυχής, 
’Εν τή δποίφ ελαμψέ ποτέ, ούδέν 
Άφίνει φεύγων ή έρείπια ·, Μικρά 
Έναπομένη τέφρα άπδ δλην τήν 
Πυρκαϊάν του.—Δέν μέ άγαπφ λοιπδν 
’Εκείνος πλέον !

(Έγείρουσα τήν κεφαλήν)
Μοΰ έφάνη πρδ μικρού 

"Ανω τής κεφαλής μου δτι ήκουσα 
Θόρυβον μέγαν.—"Ισως νά έβρόντησε. 
—Τ! άπαισία νύξ ! Μία γυνή τδ παν 
’Εν τή απελπισία εινε Ικανή 
Νά πράξη. Έγώ, ήτις τόσον έ’τρεμα 
Πρδ τής σκιάς μου!

(Βλέπουσα τδ φώς τής οικίας)
Τί συμβαίνει αρά γε j 

(Προχωρεί, είτα Επανέρχεται) 
Πώς τρέμει ή ψυχή μου, δταν ήμ’ έκεϊ ! 
'Αρκεί νά μή φονεύσουν άνθρωπόν τινα 

(Ό Σαλταβαδήλ καί ή Μαγελόνη 
συνδιαλέγονται Εν τή αιθούση)

Λευκή άκούουσα 
Θεέ!

Σαλταβαδήλ Εξάγων Εκ κοφ’νου 
I παλαιδν Εξ ύφάσματος σάκκον καί πέτραν

Εις τήν στιγμήν 
Διόρθωσέ μου τδ παληδ αύτδ σακκί,

Μαγελόνη
I ΤΙ θά τδ κάμης ;

I Σαλταβαδήλ

Θά τυλίξω μέ αύτδ 
Τδ σώμα τοΰ θεού σου τοΰ ’Απόλλωνος, 
"Οταν τδν τελειώσω, κ είς τον ποταμον 
Θά τδ πετάξω μέ τήν πετρ αυτή μαζη.

Μαγελόνη
’Αλλά . . .

ι Σαλταβαδήλ
Δένπρέπει νά άνακατόνεσαι

I Σύ,Μαγελόνη·

Μαγελόνη
"Αν...

Ι Σαλταβαδήλ
I "Αν σ’ άκουε κανείς
|Δέν θά έφόνευε κανένα οίνθρωπον.
IΕτοίμασε τδν σάκκον.

I Λευκή
[ "Ω, τί τέρατα
|Β’νε αύτοί ! ** Νομίζω είς τήν κόλασιν 
• ΙΙώς είμαι.

Μαγελόνη άναλαμβάνουσα τδν σάκκον

Υπακούω.—Όμιλήσωμεν, 
"Αν θέλης, τώρα.

I Σαλταβαδήλ

"Εστω.

Μαγελόνη
Λέγε μου, μισείς

I Αύτδν τδν νέον I

I * Pourquoi done ? ι
I ** Quel est ce couple-ci Ί

Σαλταβαδήλ 1
Μά τί καιρός ! I

Μαγελόνη |
Χαληί ό κόσμος ! [

Σαλταβαδήλ
Φαίνεται

Έπιάοθηκαν έπάνω εις τδν ούρανόν. , I 
‘Ο γέρως θά φωνάζη καί θά κλαιη ηγρΐα· I

Λευκή
Θεέ μου ! Έάν ό πατήρ μου είξευρε 
Ποΰ είμαι τώρα !

Μαγελόνη
’Αδελφέ μου.

Λευκή !
Κάποιος |

Ώμίλησε νομίζω.
(Διευθύνεται τρέμουσα πρδς τήν οικίαν και 

προσαρμόζει είς τάς ρωγμάς τού τοιχσυ το 
βλέμμα καί τήν άκοην)

Μαγελόνη
Αδελφέ.

Σαλταβαδήλ
’Εμπρός·

Μαγελόνη
Εΐξεύρεις τώρα, άδελφέ, τί σκέπτομαι ;

Σαλταβαδήλ
Τ!: Μαγελόνη

Μάντευσε·
Σαλταβαδήλ i
Βέβαια τδν διάβολον.

Μαγελόνη
Αύτδς ό νέος είνε χαριεστατος.
Ωραίος, ώς ’Απόλλων υπερήφανος, 
Μ’ άνάστημα καί τρόπους εύγενεΐς. Πολύ 
Μέ άγαπφ. Κοιμάται ώσάν άγγελος.
Μή τδν φονεύσωμεν.

* pluie et tonnere !
* * Oui, Ton fait a celte heure
Mauvais manage au ciel; 1’uu gronde etl’autra 

[pleure.
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ϊαλτοίβαδήλ

m~ ,, , . *Ά  Ι* 71® > άγαπώ ί
1ων όπλων τους Ανθρώπους,άφοΰ Απ’αύτούς 
κ βγω ειμ ένας. Εΐνε ένας λοχαγός. |

Μαγελόνη ί
Καί Οά φονεύσης §να νέον εύμορφον, .
Οχι κοινόν, δι’ gva άσχημάνθρωπον 

λημαοβμμενον ; * Γ

Εαλταβαδήλ !
-. τ Μά νά σοο ειπώ
Μου εινε δλως άδιάφορον, έάν ί
Ενας σημαδεμμένος μέ έπλήρωσε ί

Δια να τελειώσω gva εύμορφον. !
σκούδα μ’ έ'δωκε χρυσά, '

Καί δέκα θα μου δώση, όταν τοΰ δοθή
Λεκρος ο άνθρωπός του. Βλέπεις καθαρόν 1

ο πραγμα εινε· ’ Ας τδν παραδώσωμεν.

Μαγελόνη
Δυνασαι νά φονεύσης τδν μικρόσωμου | 
Εκείνον, όταν πάλιν ελθη άπ’'έδώ

Λα Χρήματα νά φέρη. Εινε τδ αύτό. I

Τ . Λευκή
Ω πάτερ μου !

Μαγελόνη 

Τδ δέχεσαι ;

£αλταβαδήλ
Νλ 'ν ,» , , τ’ λοιπδν Νά με νομιζης Αδελφή μου · Εΐμ’ έγώ 
Κακούργος! Κλέπτης είμαι! Τδνπελάτηνμου I 
Πούμε πΛηρονει νά φονεύσω ! ’

Μαγελόνη δεικνύουσα δέμα κλάδων 

τυ· » < , λοιπόν !
ίότε τρν.σακκον γεμισε μέ τά κλαδιά

‘Λ™ σκοτά5' θά.άπατηθή 
. Uzi ο άνθρωπός του εινε. ‘

ίαλταβαδήλ
ν , , , ΝόστιμοΚι αυτό. Πως θέλεις τδ δεμάτι ώς νεκρόν
Να το νομίση·, Που Ακίνητον, ξηρόν, Ρ 
Ενα κομμάτι εΐνε καί Αλόγιστον»

Ζωήν οεν εχει. · .

* Tuer un beau garjon, qui n’est pas du

Pour un mfichant bossu fait conime

• Λευκή
Pi < > ^όσον ή βροχή αύτή

I Ε'νε ψυχρά, Θεέ μου! .

Μαγελόνη
I Ευσπλαγχνίσου τον,

I -αλταδαδήλ
Κάθου καί λέγε.*

Μαγελόνη
. ’Αγαθέ μου αδελφέ J

^αλταδαδήλ
Πλέον σιγφ ! Σου είπα, εΐν’ άδύνατον, 
Θα αποθανη. "Ελα, σιωπή |

ί Μαγελόνη

Δέν θέλω! "Αλλως θά τδν έξυπνίσω, καί 
ι'α δραπέτευση τδν άφίνω.

Λευκή
Κόρη !

ϊαλταβαδήλ
Τα δέκα χρυσά σκούδα επειτα !

I .. , Μαγελόνη
ΙΆληθε’α!
! ϊαλταβαδήλ
V' “Αφησε με τδ λοιπόν; παιδί, 
Να κάμω δ,τι πρέπει·-πρέπει εύγενής 
Νά ήσαι, *

Μαγελόνη
“Οχι! θέλω νά τδν σώσω !

| ( II Μαγελόνη τοποθετείται Αποφασιστική πρδ 
τής χλιμακος δια να φράξη είς τδν αδελφόν 
της την δίοδον. ‘Ο Σαλταδαδήλ όποκύπτων 
προ τής Αντιστάσεώ; της, έπανέρχεται είς 
τα προσκήνια, ώσεί Αναζητών νά έξεύρη 
τρόπον τινα συ^βιβασμ,οΰ)

Χαλταβα^ήλ
*Ε"Δς ίδωμεν.—Ό άλλος τά μεσάνυχτα 

Θα ελθη παλιν νά μέ εδρη.'Άν κανείς, 
Ενας ταςειοιωτης^ άδιάφορον, 

Πέραση καί κτυπήση είς τήν θύραν μας, 
νά μας ζητήση ά'συλον, εύθύς

Τον συλλαμβάνω, τδν φονεύω, κ’ έπειτα,

* Chansons!

’Αντί τοΰ ΐδικοΰ σου, τδν τοποθετώ 
’Εντός τοΰ σάκκου. Δέν θά καταλάβη δέ 
Ό άλλος. Αύτδς θέλει εύχαριστηθή 
Εΐς τδ σκοτάδι ποΰ θά ήνε πάντοτε, 
Αφοΰ θά ρίψη κάποιον ή κάτι τι 

Εΐς τδ νερόν. Τδ μόνον, δπου δύναμαι 
Πρδς χάριν σου νά κάμω.

Μαγελόνη
Σέ εύχαριάτώ, 

Άλλά ποιος θέλεις νά περάση άπ έδώ ;

Σαλταβαδήλ
Ε’νε ό μόνος τρόπος διά νά σωθή 
Ο άνθρωπός σου.

Μαγελόνη
Εις τοιαύτην ώραν ;

Λευκή
Τ°>

Θεέ ! μέ δοκιμάζεις, καί έπιθυμεΐς 
Νά άποθάνω. Τδ λοιπόν τδ βήμ’ αύτδ 
Πρέπει νά κάμω διά τδν άχάριστον ; 
“Οχι ! ακόμη ε'μαι νεαρά πολύ. 
— Μή με ώθής, Θεέ μου !

(Βροντφ)

Μαγελόνη
Άν τυχόν κάνεις 

Τοιαύτην ώραν ελθη, σοΰ ύπόσχομαι 
Είς τδ μικρόν μου κάνιστρον τήν θάλασσαν· 
Νά φέρω.

Σαλταβαδήλ
Έάν δέν περάσει κάποιος, 

'Ο εύμορφός σου νέος έτελείωσε.

Λευκή
ΤΩ, φρίκη! —’Άν έκάλουν τδν περίπολον ! 
“Οχι, τδ παν κοιμάται. ’Έπειτα αύτδς 
Θέλει καταμηνύσει τδν πατέρα μου. 
“Ομως νά άποθάνω δέν έπιθυμώ !

Εχω νά πράξω κάτι τι καλλίτερου , 
Πρέπει νά περιθάλπω καί, παρηγορώ 
Τδν γέροντα πατέρα μου. Καί έπειτα 
Πριν ή άκόμη γείνω χρόνων δεκαέξ 
Νά άποθάνω, φοβερόν ! Δέν δύναμαι ! 
Θεέ μου ! εΐς τδ στήθος μου είσδύουσαν 
Τήν μάχαιραν νά αισθανθώ! Ά !

(Τδ ώρολόγιον ήχεΐ άπαξ)

Σαλταβαδήλ
Άδελφή,

Ιής γειτονίας ΐώρολόγιον κτυπφ.
(Ακούονται δύο άλλοι κτύποι) 

Εΐν’ ένδεκα και τρία τέταρτα. Κανείς 
Δέν θά φανή πριν έλθη μεσονύκτιον. 
Μήπως άκούρς έξω θόρυβόν τινα ! 
Νά τελειώσω δμως εΐν’ ανάγκη, καί 
Δέν μένει παρά ένα μόνον τέταρτον, 

(θέτει τόν πόδα έπί τή; κλίμακα;.
‘Η Μαγελόνη τδν Αναχαιτίζει μειδιώσα)

Μαγελόνη

(Ιερίμενε ολίγον, άδελφέ μου.

Λευκή
Πώς!

Ή γυνή αύτη κλαίει ! Καί έγώ, άφοΰ 
Νά τήν συνδράμω δύναμαι, μένω έδώ; 
Τί Αλλο μένει, άφοΰ δέν μέ άγαπα, 
Παράνά άποθάνω! Δι’ αύτδν λοιπδν 
Άς άποθάνω!

(Άνθισταμένη άκόμη) 
Άλλά ή ίδέ’.αύτή 

Εΐνε φρικώδης I

ϊαλταβαδήλ
Ώ, εΐνε άδύνατον 

Νά περιμένω έπί τέλους καί στιγμήν.

Λευκή
Άν εί’ξευραν πώς νά κτυπήσουν I Άν χάνεις 
Δέν θά έπόνει I Άλλα είς τδ πρόσωπον 
Καί έπί τοΰ μετώπου σέ κτυποΰν ... Θεέ (

ϊαλταβαδήλ προσπαθών νάάποσπασθή τής 
Μαγελόνη;, ήτις πάντοτε τδν Αναχαιτίζει

Μά τί νά κάμω θέλεις; Εΐς τήν θέσιν του 
Νομίζεις δτι θά είσέλθη άλλος τ ις 1

Λευκή (ί’.γώσα ύπδ τήν βροχήν

Πώς είμαι παγωμένη !

(Προχ ωροΰσα πρδ; τήν θύραν)
Άς ύπάγω 1

("Ισταται)
Πλήν 

Ριγούσα ουτω ν’ Αποθάνω !

("Ερχεται ε’ς τήν θύραν κλονουμένη 
καί κρούει άπαξ Ασθενώ;)

Μαγελόνη
Νά, κτυποΰν
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Σαλταβαδήλ

Ο άνεμος την στέγην θά έκίνησε.
;,· (Ή Λευκή κρούει πάλιν)

.. Μαγελόνη
ι* : Κτυποΰν.
5 ί ( Γπαγει εις το παράθυρου, το οποίον
j “νοιγουσα παρατηρεί έξω)

j Σαλταβαδήλ
ί : Αυτό μου φαίνεται περίεργον !

; γ Μαγελόνη προς τήν Λευκήν
*Έ, ποιος είνε;

(Πρός τόν Σαλταβαδήλ)
: ΐ/.· “Ενας νέος.

Λευκή
. , , Σας ζητώ
Δια την νύκτα ά'συλον.

Σαλταβαδήλ
s " Λ, “Γπνον λαμπρόν

Θα κάμη |
jL Μαγελύνη

Και θά ηνε άτελείωτη 
Η νύκτα,

<■ Λευκή
Άνοίςατέ μου.

Σαλταβαδήλ πρός τήν Μαγελόνην

, , Στάσου!—Διάβολε!
Δος μου ν ακονίσω τό μαχαιρί μου 
’Ολίγον,

(Τ<ρ δίδει τό έγχειρίδιον του, τό οποίον 
άκονίζίι)

Λευκή
’’Ω, Θεέ μ0υ । άκονίζουσι 

Μαζή οί δύο μάχαιραν !

Μαγελόνη
„ Ταλαίπωρε!
Ερχεται νλ κτυπήση είς τόν τάφον του !

‘ Λευκή
Πως τρέμω I 6 αποθάνω τό λοιπόν I

(ΓονυπετοΟσα) 
θεέ 

τ°ν„ όπΟΪΟν ”?ΖοΡ·αι > τούς συγχωρώ 
Ολους οσοι ύπήρξαν πρός έμέ κακοί.

’Ώ, πάτερ μου, καί σύ, Θεέ μου, ώς έγώ, 
Τον Βασιλέα συγχωρήσατε καί σεις 
Φραγκίσκον Πρώτον, τόν όποιον άγαπώ 
^Οσον οϊκτείρω, ό'λους συγχωρήσατε, 
^Ακομη και τόν κολασμένον δαίμονα, 
Οστις μέ περιμένει μ’ έγχειρίδιον

Άνυψωμένον είς τό σκότος. Τήν ζωήν 
Προσφέρω είς θυσίαν δι’ άγνώμονα. 
„Εαν θα ήνε ουτω ευτυχέστερος, 
Ω, α,ς μέ λησμονήση ! Εΐ'θε εύτυχής, 

Λωρις νά τόν ταράςη τίποτε, πολύ 
Να ζή εκείνος, διά τόν όποιον νΰν 
Θά αποθάνω,

I (’Εγειρόμενη)
I Τώρα θά είν’έτοιμος !
| (Κρούει πάλιν τήν θύραν)

J Μαγελόνη πρός τόν Σαλταβαδήλ
I Γρήγορα κάμε, έβαρέθηκέ.

I Σαλταβαδήλ δοκιμάζων τό έγχειρίδιον

I , , > Καλά !
1— Περίμενε άπό τήν θύραν νά κρυφθώ 
Ι Οπίσω.
ι Λευκή
! Τούς ακούω δ,τι λέγουν! ”□ J 
(‘Ο Σαλταβαδήλ τοποθετείται όπισθεν τήςθύ- 

ρας ούτως, ώστε άνοιγομένης ν’ άποκρύπτς- 
ται απο τοϋ ΟεατρΒ).

' Μαγελύνη πρός τόν Σαλταβαδήλ

Γό σύνθημα προσμένω.

Σαλταβαδήλ όπισθεν τής θύρας κρατών
J έγχειρίδιον
I "Ανοιξε,

I Μαγελόνη πρός τήν Λευκήν άνοίγουσα
I ’Εμπρός !
I Λευκή κατ’ ’ιδίαν
ΙΘεε μου! θα μου κάμη φοβερόν κακόν !
I (’Οπισθοχωρεί)

I Μαγελόνη
I Λοιπόν τί περιμένεις ;

I Λευκή κατ’ ιδίαν

I Εις τόν άδελφόν
Τήν συνδρομήν της δίδ’ ή άδελφή.^-Θεέ, 
-υγχώρησέ τους. Πάτερ, συγχωρεΐτέ με. 
(Εισέρχεται. Καθ’ήν στιγμήν εϊνε ε’ς τό κατώ- 

φλοιον τής καλύδης και δ Σαλταβαδήλ ύψοΐ 
το έγχειρίδιον, καταπετάννυται ή αυλαία)

ΤΡΙΒΟΥΛΕΤΟΣ
ΠΡΑΞΙΣ ΠΕΜΠΤΗ

Ή αύτή σκηνική διασκευή, έκτος τής οικίας τοϋ Σαλταβαδήλ, τής οποίας τό Εσωτερικόν εϊνε 
άποκεκρυμμένον άπό τοϋ θεατοϋ καί φαίνονται μόνον τά παράθυρα αύτής κεκλεισμένα, 
παρ’ οθδενός φωτιζόμενα φωτός. Τά πάντα εϊνε όλως σκοτεινά.

skhnh α,'.

Ό Τριβουλέτος κατέρχεται τήν σκηνήν βραδεΐ 
βήματι, κεκαλυμμένος έντός τοΰ μανδύου 
του.Ή καταιγ'ις έκόπασε καί έπαυσεν ή βρο
χή. Άστραπαί τινες μόνον διασχίζουσι τόν. 
ορίζοντα και έκ διαλειμμάτων άκούεται ή 
μεμακρυσμένη βροντή κεραυνοϋ.

Τριβουλέτος μόνος

Πρόκειται τέλος πάντων νά έκδικηθώ ! 
“Τό πράγμα τώρα πλέον έτελείωσε, 
·.—Παρήλθε μήν, άφότου καιροφυλακτώ 
Και περιμένω, μείνας γελωτοποιός, 
Κρύπτων τήν ψυχικήν μου ταραχήν, θρηνών 
’Τπό τήν μειδιώσαν προσωπίδα μου 
Μέ δάκρυ στάζον αϊμα.

(Παρατηρών μικράν θύραν τής οικίας)

ΤΑ, ή θύρ’ αύτή . . . 
—Πόσον πλησίον εινε ή έκδίκησις! 
’Από εκεί νομίζω θά τόν φε'ρωσι ! 
Δέν εφθασεν ή ώρα. Τήν έπρόλαβα 
’Εγώ έν τούτοις. Θά προσμςίνω θεωρών 
Τήν θύραν, ναί I

(Βροντή)

’Ώ, τί καιρός ! οποία νύξ 
Μυστηριώδης I ’’Ανωθεν ή θύελα, 
Καί κάτω εις τήν γην τό έγκλημα ! Έδώ 
Όπόσον είμαι μέγας I 'II πύρινη μου 
’Οργή, αύτήν τήν νύκτα, ΐσοδυναμεΐ 
Μέ τοΰ Θεοΰ οργήν. 'Οποίον ά’νακτα 
Φονεύω !—Βασιλέα, έξ ού ε’ικοσιν 
’Ήρτηνται ά’λλοι, οστις εϊνε κύριος 
Νά φέρη τήν ειρήνην ή τόν πόλεμον !

Τοΰ κόσμου δλου φέρει σήμερον αύτός 
Τό βάρος ! ‘Όταν θά έκλειψη, πώς τό παν 
Θά κλίνη ! “Οταν δρω δέ τόν άξονα 
Αύτόν, θά ήνε ισχυρός ό κλονισμός 
Καί μέγας, και ή χείρ μου, ήτις τόν ώθεΐ, 
Έπί μακρόν μέχρι δακρύων ταραχήν 
Θά φέρ’ ε’ς τήν Εύρώπην, ήτις θά ζητή 
Νά εύρη ά’λλως τήν ισορροπίαν της ! 
— Σκέπτομαι ό’τι έάν αίφνης σήμερον 
Τήν γην ήρώτα ό Θεός: Είπε μου, Γη, 
'Οποίου ήφαιστείου ήνοιξε κρατήρ ;
Γίς συγκινεΐ τούς Τούρκους καί Χριστιανούς; 
Ό Κάρολος ό (Ιέμπτος ή ό Δόρια, 
‘Ο Σολιμάν, Κλεμέντιος ό έβδομος;
Ποιος Χριστός ή Καΐσαρ, τίς άπόστολος, 
Γίς μαχητής τά έ’θνϋ ούτω εξωθεί 
Τό εν κατά τοΰ ά’λλου ; Ποιος άράγε 
Βραχίων άναγκάζει σε νά τρέμης, Γη, 
'Ως τφ άρέσκει ! Και ή Γή περίτρομος: 
'Ο Τριβουλέτος ! θά άποκριθή. Ιδού 
Τό έ’ργον σου, έπαίρου, εύτελή τρελέ! 
Τόν κόσμον δλον γελωτοποιού τίνος 
Δύναται νά κλονίοη ή έκδίκησις !

(Ακούεται ώρολόγιον μεμακρυσμένον ήχοϋν 
μεσονύκτιον· ‘Ο Τριβουλέτος άκούει)

Μεσάνυκτα !
(Τρέχει προς τήν οικίαν καί κρούει τήν θύραν)

Φωνή έσωθεν

Τίς εϊνε;

Τριβουλέτος

Εϊμ’ έγώ.
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Ή Φωνή

Κ αλά.
(Ή θύρα ανοίγει έσωθεν)

Τριβουλέτος 
Γρήγορα.

‘Η Φωνή

Μή είσέλθης.
( Ο Σαλταβαδήλ έξέρχεται αύρων βαρύ τι πράγ- 

ρα έπιμηχες, μόλις tv τώ σκότει διακρινόμ.ε- 
νον. Δεν φέρει φώς, ούδέ όπάρχει τοιοΰτον 
έν τή οικία)

ΣΚΗΝΗ Β'-
ΤΡΙΒΟΓΛΕΤΟΣ, ΣΛΔΤΔΒΑΔΒΛ

Σαλταβαδήλ

, , Τί βαρύ ! Καί σεις
Ολίγον, Κύριε μου, βοηθήσατε.
( Ο Τριβουλέτος άγόμενος ύπδ σπασμωδιχής 

χαράς, τον βοηθεΐ να φέρη εις τα προσκή
νια μαχρόν, φαιδν σάκκον, δστις φαίνεται 
περιέχων πτώμα)

Ο άνθρωπος σας εινε στδ σακκί αύτό.

Τριβουλέτος
“Ώ, τ! χαρά I δύσε μου φώς νά τδν ίδώ !

Σαλταβαδήλ
Δι’ όνομα Θεού ί

ΤρεβουΧέ-τ-ας

_ _ Και τίς νά μας ϊδή
Φοβείσαι; *

Σαλταβαδήλ
- Τόσοι τής νυκτδς κατάσκοποι । 

Λιάβολε ! ό'χι φώς ! Θά κάμη θόρυβον 
ϊίολύν. — Τά σκούδα!

Τριβουλέτος δίδων αύτφ χρηματόδεμα 

Λάβε.
(Παρατηρών τδν καταχείμενον σάχχον, 

ένφ δ άλλος μέτρα)
. , , Δίδει κα’ι χαράν

Λοιπόν το μίσος I

Σαλταβαδήλ
. , Θέλετε βοήθειαν 

Δια ν« ρίψετε αύτδ στον ποταμόν;

Τριβουλέτος
Μονος μου είμαι αρκετός.

Σαλταβαδήλ
Οί ίύο μας 

Θελομεν τελειώσει πλέον γρήγορα,

Τριβουλέτος
’Εχθρός, οΰ εχει ε’ις τήν γην κανείς, βαρύς 
Δεν εινε. > .

Σαλταβαδήλ
Νά εΐπήτε ίσως θέλετε 

Ποϋ εχει είς τδν- Σηκουάναν. ’Έ, καλά, 
’Αφέντη, δπως θέλετε.

(Δεικνυων ώρισμένον μέρος τοΰ ποταμού) 
Άλλά άπδ

Έκεϊ νά μή τδ β'ψετε. Εινε κακή 
Αύτή ή θέσις.

(Δειχνύων αύτώ άλλο μέρος) 
Νά,.έδώ εΤνε πολύ 

Βαθειά.—Μά μή αργείτε,—Καληνύχτα σας.
(Εισέρχεται και κλείει τήν θύραν)

ΣΚΗΝΗ Γ”

Τριβουλέτος μόνος, παρατηρών άτενώς 
τόν σάχχον

Εινε έδώ I Νεκρός ! Και ό’μως ήθελα 
Νά τδν ίδώ ! ,

(Ψηλαφών τδν σάχχον) 
Άλλ’ Γνε άδιάφορον, 

Εινε αυτός βεβαίως. Τδν αισθάνομαι 
1 πο τόν αάχχον.-—Διά τού υφάσματος 
Ιδού οί πτερνιστήρες του Εξέρχονται. 

— Είνε αύτός !
(Στρεφόμενος καί πατών έπί τού σάκχου)

— Κ αί τώρα, κόσμε, βλέπε με. 
’Εμπρός σου ?χεις ενα γελωτοποιόν 
Καί ενα ά'νακτα !—Καί ποιον ά'νακτα !
Τδν πρώτον πάντων καί τδν ΰψιστον. Ιδού 
Κρατώ αύτδν ύπδ τούς πόδας μου. Αύτδς 
’Εκείνος είνε. ’Έχει δε ώς μνήμα του 
Τον Σηκουαναν καί τδν σάκκον σάβανον. 
Τίς δλα ταΰτα έ'πραξε;

(Σταυρών τούς βραχίονας)

Μόνος έγώ ί 
Οχι I νά τδ πιστεύσω κ’άν δέν δύναμαι 

“Ότι τοιοΰτον ήρα θρίαμβον, καθώς 
Ούδέ ό κόσμος θά πιστεύση αύριον., 
Τδ μέλλον τί θά ειπη ς Ποίαν φοβεράν 
Θα παραγάγη είς τά έθνη εκπληξιν 
‘Έν γεγονός τοιοΰτον; Πόσον εύκολα

Καί σύ άπεκοιμήθηί I—Κ®’· έπίστευσες 
— Ανόητε !—πώς έξαντλεϊται ή όργή 

[Ένδς πατρδς εύκόλως !—’Όχι! ε’ις αύτήν 
Τήν μεταξύ μας πάλην, πάλην άσθενοΰς 
Πρδς ισχυρόν, ό ασθενής ένίκησεν.
’Εκείνος, ό’στις έλειχε τούς πόδας σου, ~ 
Σοϋ κατατρώγει τήν καρδίαν 1 Σέ κρατώ.

(Κύπτων έπί πλέον έπί τοΰ σάχχου) 
Δέν υέ ακούεις ; "Ώ Ίππότα Βασιλεύ, 
Είμαι εκείνος ό τρελός, τδ ήμισυ 

ΓΕνδς άνθρώπου μόλις, γελωτοποιός, 
I Γδ ζώον τοΰτο τό αμφίβολον, πρδς ό 

’Έκραζες: — Σκύλε !
| (Τύπτει το πτώμα)
I Βλέπεις; όταν τήν ψυχήν
I Τήν μάλλον ηρεμούσαν, ή έκδίκησις 
ΓΩΘήση, δέν κοιμάται πλέον τίποτε 

’ Εντός αύτής ·' Ό μάλλον τότε άσθενής 
IΆνδρίζεται, ό πλέον δέ ούτιδανός
I Μεταμορφοΰται, ή οργή έκρηγνυται 
I Τοΰ δούλου, τίγρις ή γαλή καθίσταται 
Ι'Ο γελωτοποιός δέ δήμιος !
I (Ήμιεγειρόμενος)
I "Ω, πώς
ΓΕπόθησα νά ήτο δυνατόν, χωρίς 
’Νά κινηθή διόλου, νά μέ ήκουε >— 

(κύπτων αδθις έπί τοΟ σάκκον) 
’Έ, μέ ακούεις ; Σέ βδελύττομαι I Καί νΰν 
Είς τδν πυθμένα ύπαγε τοΰ ποταμού, 
"Οπου πάν "χνος τής ζωής σου, σβύνεται, 

ί Νά ϊδης μήπως είς τδ κοιμητηρίου 
Τών Γάλλων Βασιλέων κχνέν ρεΰμά του 
Έπαναστρέψη πάλιν.*

I (’Εγειρόμενος)
I Κιχ τδν ποταμόν,
(Φραγκίσκε Πρώτε 1
(Λαμβάνει τόν σάχχον <κ μιάς άχρας καί τον 

I σύρει μέχρι τοΟ χείλους τοΰ ποταμού. Καθ 
I ήν στιγμήν τδν άποθέτει έπί τοΰ παρόχθιου 
I περιτειχίσματος, ή Μαγελόνή ανοίγει μετ. 
I έπιφυλάξεως τήν θύραν τής χαλυθηςχαι παρα-’ 
I τηρεί περί έαυτήν άνησύχως. Μή διακρί·· 
I νουσά τινα εισέρχεται καί έπανέρχεται, μετά 
I μίαν στιγμήν μετά τοΰ Βασιλέως, ε’ις τδν 
I όποιον διά νευμάτων ϊζηγεΐ οτι οδδείς πλέον, 
I εινε έκεϊ καί δύναται νά άπέλθη Ε’ισελθού- 
I σης αύτής κλείει ή θύρα, Ο δέ Βασιλεύς Οιέρ- 
I χεται διά τοΰ βάθους τής σκηνής, ακολου

θών τήν διεύθυνσιν, ήν τω ίδειξεν ή Μαγε- 
I λόνη. Ταύτη τή στιγμή ό Τριβουλέτος έτοι- 
ί μάζεται νά βίψη τδν σάκκον εις τδν Ση- 
| χουάναν)

ί Τρεδουλέτος κρατών τδν σάκκον
I "Ε, έμπρός !

* Va voir au fond du fleuve, ού tes jours 
I [sont finis,
I Si quelque courant d’eau remonte aSaint 

j I [Denis!

Μα: άφαρπάζεις, Τύχη, σύ, ήτις έδώ 1 
Μας ερριψες ! Πώς ! εν παμμέγιστον 
Τών ανθρωπίνων μεγαλείων, είς Θεός, 
Άφοΰ άθανσσία μόνον Ιλειπεν, 
Είς τής Γαλλίας Βασιλεύς, ό'στις πολύν 
Έντήώυχήτου είχεν ενθουσιασμόν, |
‘Ο τοϋ Καρόλου Πέμπου αντιμέτωπος, ί
Φραγκίσκος ό τοϋ Βαλλοά, ό νικητής 
Έν τοϊς πολέμοις, οστις μέ τδ βήμά του 
Τά τείχη άπδ βάθρων εσειεν, 

(Βροντά)
Αύτδς

"Οστις τήν νύκτα κατ’άλλήλων τούς στρατούς 
Θορυβωδώς έξώθει, κ’ είτα τήν αυγήν 
Μέ χεΐρας αίμοφύρτους έκ τριών ξιφών 
Έκράτει μόνον έν τεμάχιον, αύτδς 
Ό Βασιλεύς, ό ά'νθρωπος τοΰ Μαρινιάν, 
"Οστις τήν οικουμένην μέ τήν δόξαν του 
Έκλέϊαε,*  πώς άποτόμως, ώ Θεέ, 
θέλει έκλείψει! Μέ τό μέγα δνομα, 
Τδν θόρυβόν του, τών κολάκων τήν αύλην 
Καί τήν ίσχύν του, ώς παιδίον έκθετον 
Έρπάγη αίφνης; άνηρπάγη έν νυκτΐ 
Τρικυμιώδει άπδ ένα ά'γνωστον 1 
Πώς ! ή αυλή εκείνη, τδ βασίλειον 
Και ό αιών, παρήλθον ώς καπνός ! Αύτος 
Ό Βασιλεύς, ούτινος ήτο ή ζωή 
Αύγή ώραία, έσβυσεν, έςέλιπε 
Διεσκορπίσθη είς τδν άνεμον ; Εύθύς 
?Ηλθε, παρήλθε, καθώς μία άστραπή! 
Αδριον’ισως κήρυκες άνωφελώς 
Θά περιέλθουν πάσαν πόλιν, ά'φθονον 
Α,εικνύοντες χρυσίον, καί,θά κράζωσιν 
Είς τούς έπτοημένους διαβαίνοντας: 
—Ανήκει είς έκεϊνον, ό'στις δυνηθή 
Ν’άνεύρ») τδν Φραγκίσκον Πρώτον 1 — Ω αυτό 
Είνε λαμπρόν !

(Μετά τινας στιγμάς) 
ΤΩ κόρη μου περίλυπος, 

Ιδού έτιμωρήθη ούτος, ιδού δτι σύ 
Εξεδικήθης ! Πόσον έπεθύμησα 

Τδ αϊμά του ! Μ’ ολίγα χρήματα, ιδού 
Τδν έχω I

(Κύπτων παραφόρως έπί τοΰ πτώματος) 
Ώ κακούργε ! Τώρα δύνασαι 

Νά μέ άκούσης ! "Ηρπασες τήν κόρην μου, 
"Ητ ις άξίζει περισσότερον πολύ 
Τοΰ στέμματός σου, ή οποία εις τινά 
Κακόν δέν έπραξε· μοΰ τήν έφθόνησες, 
Ήτιμασμένην μοΰ άπέδωκες αύτήν 
Καί δυστυχή ! ’Έ, μέ άκούεις τδ λοιπόν » 
Παράδοξον δέν είνε; ναί, είμαι έγώ 
"Οστις έδώ καγχάζω κ’ έκδικοΰμαι. ΤΑ ! 
Ιίροσεποιούμην δτι έλησμόνησα

» .. Ce roi do I’univers par sa gloire eloile, 
Dieu! coniine il se sera brusquementen all6
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‘Ο Βασ&λευς ψχλλων έν τώ βάθει

Τρελός πού πίστευσε 
Εις τήν γυναίκα, 

“Όπου άλλάζst
Κάθε στιγμή.

Τριβουλέτος φρίττων

Ποία φωνή 
Εινε αύτη ; ΤΩ φάσματα νυκτερινά, 
Μ’ Εμπαίζετε ;

(Στρέφεται καί τείνει τό οδς έντρομος. Ό Βα
σιλεύς άπήλθεν, άλλ’ άκούεται μαχρόθεν τό 
ασμά του)

Ή φωνή του Βασιλέως
Τρελός ποΰ πίστευσε 
Είς τήν γυναίκα, 

“'Οπου αλλάζει
Κάθε στιγμή.

Τριβουλέτος

Κατάρα ! Με ήπάτησαν !
Τον έχουν φυγαδεύσει, δέν κρατώ αύτδν.—

(Τρέχων πρός τήν οικίαν, τής οποίας μόνον 
τό άνω παράθυρον εϊνε άνοικτδν)

Κακούργε 1
(Άναμετρών τό δψος, ώσείθέλων ν’άναρριχηθή!

Είνε υψηλά πολύ !

(’Ερχόμενος ε’ς τόν σάκκον)

Άλλά
Ποιον έντδς τοΰ σάκκου νά μοΰ έθεσεν 
Ο δολοφόνος·, Τίν’ άθώον;—Τρέμω ! . . ·

(Ψαύων τόν σάκκον;
Ναί 

Εινε άνθρώπου σώμα.

(Σχίζει τδν σάκκον κατα μήκος διά τού Εγ
χειριδίου του καί παρατηρεί έν αύτώ ένα- 
γωνίως)

Άλλά τίποτε
Δέν βλέπω.—Τόσον σκοτεινά I

(Στρεφόμενος)
Εις τήν οδόν 

Κανείς I Εις τήν οικίαν ούτε ! Ούτε φως !

(Στηρίζεται έπι τού σάκκου άπελπις)
"Ας περιμείνω νά άστράψη I

(’Αναμένει Επί τινας στιγμάς θεωρών Εντός τού 
σάκκου, άπό τού οποίου έξήγαγε τήν λευ
κήν κατά τό ήμισυ)

ΣΚΗΝΗ ZV.

ΤΡ1ΒΟΤΛΕΤΟΣ, ΛΕΪΚΙΙ

( Αστράπτει. Ό Τριβουλέτος Εγείρεται 
καί οπισθοχωρεί έκβάλλων κραυγήν φρικώδη)

Τριβουλέτος
Ή κόρη μου I 

Θεε μου ! Δυστυχία ! ”Ω, ή κόρη μου ! 
Η κόρη μου ! ή κόρη είνε τώρα !

(Ψηλαφών τήν χεΐρά του)
”Ω, 

Έβράχ’ ή χείρ μου ! τίνος αίμα εΓν’ αύτό 5 
—Ή κόρη μου! —’Ώ, χάνομαι! πλήν δνειρον , 
Φάντασμα μόνον είνε τοΰτο φοβερόν I 
’Αδύνατον ! ’Εκείνη άνεχώρησε, 
Πρός τό ’Εβραί βαδίζει τώρα.

(Γονυπετεΐ παρά τό σώμα προσηλών τούς 
οφθαλμούς πρός τδν ούρανόν)

ΤΩ Θεέ I
Δέν είνε αληθές πώς είνε ονειρον 
Φρικώδες μόνον, ό’τι σύ τήν κόρην μου 

. Γπδ τάς πτέρυγάς σου διεφυλαξες, 
Οτι αότή δέν είνε, ώ Θεέ μου !

(Δευτέρα αστραπή ρίπτει ζωηρόν φώς Επι τού· 
ώχρού προσώπου και τών κεκλεισμένω» 
οφθαλμών τής Λευκής )

Ναί 
’Εκείνη είνε ! Εϊν’ αύτη!

(‘Ριπτόμενος θρηνωδώς Επί τού πτώματος) 
ΤΩ κόρη μου, 

Παιδίον, άποκρί σου, άποκρίαου μου I 
’Ώ, οί κακούργοι, σέ έδολοφόνησαν !.
Όμίλει μου ! Δέν είνε άλλος τις έδώ 
Παρά ή φρικαλέα οικογένεια ! 
θεέ μεγάλε ! λάλησε, όμίλει μου. 
γΩ κόρη μου, & κόρη !

(‘U Λευκή ώσει ζωογονηθεϊσα Εκ τών κραυγών· 
τού πατρός της ήμιανοίγει τά βλέφαρα καί 
όμιλεΐ διά φωνής Εκλειπουσης)

Λευκή

Ποιος μέ καλεΐ ϊ

Τριβουλέτος ?ξω Εαυτού

Ααλεΐ ! κινείται κάπως! ή καρδία της 
Πάλλει, ανοίγει τδμμά της, Θεέ μου, ζή ! 

(‘Η Λευκή ήμιεγείρεται' φέρει ύποκάμισον, 
εινε καθημαγμένη και λυσίκομος. Τό κάτω 
τού σώματος καλύπτει δ σάκκος)

Λευκή
Hou είμαι;

Νά περιμείνης, νά σοΰ φέρω ύδωρ καί 
Σημάνω ΐνα ελθη κάποιος ;

(Ή Λευκή τω νεύει ότι είνε άνωφελές) 
Άλλά

Δέν θέλεις ; — Εϊν’ άνάγκη δμως. . . 
(Κράζων άπδ τής θέσεώς του) 

’Άνθρωποι!
(Σιωπή πανταχού. ‘Η οικία ούδέν προδίδει 

σημεΐον ζωής)
’Άφωνος τάφος είνε ή οικία αύτή ·' 

(Ή Λευκή αγωνία) 
Μή άποθνήσκης, θησαυρέ-μου, κόρη μου, 
Περιστερά μου, Sv μοΰ φυγής, τίποτε 
Δέν θ’ άπομείνη πλέον εις Εμέ, Λευκή ! 
Μή άποθάνης I

Λευκή 
”β !

Τριβουλέτος
Έδώ σέ Ενοχλεί

'Η χείρ μου, δέν είν’ άληθές ; — Περίμενε 
Ν*αλλάξω  θέσιν.— Κατιτί καλλίτερα 
Δέν είσαι οΰτω;— ”Ω, δι’ όνομα Θεοΰ, 
Κράτησε τήν πνοήν σου, έωσοΰ κανείς 
Μας βοηθήση. —’Ώ, κανείς δέν βοηθεΐ I

Λευκή διά φωνής Εκλειπούσης
Συγχώρησε τον, πάτερ μου · · . 'Τγίαινε. 

(Ή κεφαλή της κλίνει)

Τριβουλέτος Εκσπών τήν κόμην του
Λευκή ! .. . Εκπνέει 1

(Τρέχει πρδς τδν κώδωνα τού πορθμείου, 
και τδν κινεί όρμητικώς)

Φόνος ! φόνος ! τρέξατεί 
(’Επανερχόμενος πρδς τήν Λευκήν) 

Λευκή, προσπάθησ’ ένα μόνον λόγον σου 
Νά μοΰ είπης άκόμη. Εύσπλαγχνίσου με ! 
'Ομίλησέ μου ! μίαν λέξιν !

(Προσπαθών νά τήν Εγείρη) 
Διατί

Θέλεις νά μένεις οΰτω πως άκίνητος ; 
Δεκαεξέτις ! Είνε νεαρά πολύ !
”Ω, ό’χι, οχι, δέν άπέθανες. Λευκή, 
Πώς ήδυνήθης μόνον τδν πατέρα σου 
Ν’ άφήσης ; Είνε άληθές πώς άλλοτε 
Δέν θά σ’ άκούση πλέον; Διατί, Θεέ ;

(Άκούσαντες τδν κώδωνα εισέρχονται 
άνθρωποι τοΰ λαού μετά λαμπάδων)

'Γπήρξεν άνοικτι’ρμων ό Θεδς πρδς σε, 
Άφ’ ού σέ εδωσ’ είς Εμέ. Τούλάχιστον 
Δέν σέ Εκάλει, πριν τήν ώραιότητα 
Μοΰ δείξη τής ψυχής σου ; Πρδς τί μ’ άφησε 
Νά ϊδω ποιον είχα θησαυρόν ; Πρ/.ς τί, 
•Ότε μικράν άκόμη, σέ Επλήγωσαν 
Τά άλλα τά παιδία, δέν άπέθνησκες ;
Κόρη μου ! κόρη !

Τριβουλέτος ύποστηρ’ζων αύτήν 
Επι τοϋ στήθους του
Μέ ακούεις ; Λέγε, τέκνον μου, 

ύΩ μόνη εις τδν κόσμον εύτυχία μου, 
’Αναγνωρίζεις τήν φωνήν μου ;

Λευκή
Πάτερ μου ...

Τριβουλέτος
Αγαπητή μου κόρη, τί σοΰ έ'καμαν ', 
Πόσον φρικώδες είν’=Λ>τδ μυστήριον !
—Φοβούμαι νά σέ ψαυσω μή πονέσης, και 
Δέν βλέπω.’Έχεις κάπου, κόρη μου, πληγήν; 
Τήν χεΐρά μου όδήγει.

Λευκή μετά φωνής διακοπτομένης

Τήν καρδίαν μου 
—Είμαι βεβαία—ήγγισεν ή μάχαιρα— 
’Ώ, τδ ήσθάνθην ... —

Τριβουλέτος
Ποιος σέ έκτύπηοε ;

Λευκή
Έγώ ε’ις δλα έπταισα,—σ’ ήπάτησα— 
Άπείρως τδν ήγάπων—θνήσκω—χάριν του.

Τριβουλέτος
Ώ πεπρωμένου άκαμπτον ! Ένέπεσεν 
Είς τήν έκδίκησίν μου ! Και ό "Γψιστος 
Μέ τιμωρεί! Άλλ’ δμως Εξηγήσου μου, 
Κόρη μου, λέγε, τί σοΰ έκαμαν ;

Λευκή θνήσκουσα 
"Ω. μή

Μέ άναγκάζης νά λαλώ.

Τριβουλέτος καταφιλών αύτήν

Συγχώρει με.
Πλήν νά σέ χάσω*χωρίς  νά γνωρίζω πώς ! 
Οϊμοι 1 ή κεφαλή σου κλίνει !

Λευκή προσπαθούσα νά στραφή
Στρέψε με 

Άπδ τδ άλλο μέρος . . . πνίγομαι...

Τριβουλέτος άνεγε.ίρων αύτήν
Λευκή!

Λευκή ! μή άποθάνης !
(Στρεφόμενος Εν απελπισία) 

”Ω, βοήθεια !
Κανείς Εδώ δέν είναι ; Καί θ’ αφησωσι 
Νά άποθάνη οΰτω ή θυγάτηρ μου ;
—Ιδού ό κώδων τοΰ πορθμείου. Κόρη μου 
Αγαπητή, δέν δυνασαι μίαν στιγμήν
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τοϋ λαοΰ
Μία γυνή

Μοΰ σπαράζουν τήν ψυχήν 
Οί λόγοι του.

Τριδουλέτος στρεφόμενος
Ά ! τώρα έ'ρχεσθε I καλά! 

Πολύ έγκαίρως έρχεσθε !
(Δραττόμενος τοϋ περιλαίμιου 

άμαξηλάτοο τίνος)
Χωριάτη, σύ 

Είπε μου, έχεις άλογα, άμάξι ;

Ό Αμαξηλάτης
. ' Ναί.—

Πώς με τινάζει !
Τριδουλέτος

"Εχεις; βάλε το λοιπόν 
Νίι κόψη το άμάξι το κεφάλι μου. 
(’Επανέρχεται και (ίίπτεται έπι τοΰ πτώματος) 
Κόρη μου I

Εΐς τών παρισταμένων
Κάτι φονικόν θά έ'γεινε ! 

Τί δύστυχος πατέρας I Μή άφήσωμεν 
Αύτόν πλησίον τής.

Τριδουλέτος
’Όχι ! επιθυμώ 

Νά μείνω! Θέλω νά τήν βλέπω! Έγώ σά. 
Δεν σας γνωρίζω, ιΐώς θά τήν άρπάσητε 
Άφοΰ κακόν κανένα δέν σας έκαμα ·

(Πρός μίαν γυναίκα) 
Κυρία, κλαίεις ; "Ω, σύ είσαι αγαθή, 
Νά μή μοΰ τήν άρπάσουν, λέγε τους. 
(Ή γυνή έπεμδαίνει ύπέρ αύτοΰ.’Εκείνος έπαν- 

έρχεται πρός τήν λευκήν, πρό τής όποιας 
,γονυπετεΐ)

Πτωχέ! 
Κλίνε τό γόνυ, παρ’ αυτήν άπόθανε 
Γονυπετής.

‘Η γυνή
Μά ήσυχάσατε. Έάν 

Τοιουτοτρόπως θά φωνάζετε, αύτοί 
θά σας τήν πάρουν.

Τριδουλέτος
Ώ,άφήσατέ μού την 1 — 

Νομίζω πως άκόμη δέν έξέπνευσε I 
Τήν συνδρομήν μου θέλει! Άλλά τρέξατε 
Βοήθειαν καμμίαν νά ζητήσητε 
Άπό τήν πόλιν | Έπι τής καρδίας μου 
Αφήσατε την, καί θά ήμαι ήσυχος.

(Τήν σύρει όλην πρός τό στήθος του και τήν 
διευθετεί ώς μήτηρ τό κοιμώμενον τέκνον της'

Τέλος τοϋ δ|

’Όχι I νεκρά δλν έΐνέ. Ό Θεός αύτά 
λεν ήθελε ! Διότι τό γνωρίζει πώς 
Δεν έχω είς τόν κόσμον άλλο τι έκτος 
Αύτής. .'Ο κόσμος δλος σέ βδελόσσεται 
Οπόταν ήσαι άσχημος. Σέ φεύγουσιν 

Οί α'νθρωποι, κανείς των δέν παθαίνεται 
Εΐς τά δεινά σου. Άλλ’ αυτή μέ άγαπα, 
Εινε αύτή ή χαρά μου και τό στήριγμα. 
Οταν γελώσι τόν πατέρα της, αύτή 

Μαζή του κλαίει. Τόσον εύμορφος, νεκρά! 
Αδύνατον ! Δότε μου τώρα κάτι τι 
Ιο μέτωπον της νά σπογγίσω.

(Τή σπογγίζει τό μέτωπον) 
’Ερυθρόν 

Γό χείλος της άκόμη είνε. Άν καί σείς 
Εδλεπατε έκείνην παΐδα διετή 

Μέ τήν χρυσήν της κόμην! "Ω,έγώ ξανθήν, 
Ως ήτο τότε, δέν τήν ,έλησμόνησα. 
Βασανισμένη κόρη, εύτυχία μου, 
Λευκή μου ! ούτω τήν έκράτουν άλλοτε 
Παιδίον. Οπως τώρα, άνεπαύετο 
Επάνω μου καί τότε ! Άν είξεύρατε, 

“Όταν έξύπνα, ποιος ήτο άγγελος !
Λεν έφαινόμην ε’ς αύτήν παράδοξος, 
Μοΰ έμειδίων οί γλυκείς της οφθαλμοί, 
Κ’ έφίλουν τάς μικράς της χεΐρας. ’Άκακού 
Παιδίον !—"Οχι, δέν άπέθανεν, άλλά 
Κοιμάται, ησυχάζει. Μόλις πρό μικροΰ 
Ωσάν άποθαμμένη ήτο, κύριοι.
Έξύπνησεν έν τούτοις, Περιμείνατε· 
Ναί, θά ΐδήτε πάλιν νά άνοίξωσι 
Ιά βλέφαρά της έξαφνα, "Ε, βλέπετε, 
Πώς τώρα, κύριοί μου, όμιλώ όρθώς. 
Κανένα δέν προσβάλλω, είμαι ήσυχος, 
ί λυκΰς. Άφοΰ κανένα δέν παρήκουσα, 
Αύνασθε έλευθέρως νά μ’ άφήσήτε 
Γήν κόρην μου νά βλέπω.

(ΙΙαρατηρεΐ αύτήν) 
Πόνου έκφρασις 

Καμμία! ούδέ καν παραμικρά ρυτίς ! 
’Εντός τών ίδικών μου τάς έθέρμανα 

s άς χεΐράς της. Ίδέτε, ψαύσατε αύτάς.
'Η γυνή πρός τον Τριβουλέτον 

Ό ’Ιατρός.
Τριδουλέτος πρός τόν χειρουργόν 

Ελάτε, ί'δατε αύτήν, 
Δέν θά σάς έμποδίσω. Δέν είν’ άληθές 
Λιπόθυμος πώς είνε ;

Ό Ίατρύς Ιξετάζων τήν Λευκήν 
’Ώ, άπέθιςνε.

(Ό Τριδουλέτος άνατινάσσεται α’φνιδίως) 
’Έχει πληγήν βαθεϊαν είς τάριστερόν 
Πλευρον. Τό αίμα έφερε τόν θάνατον.

Τριδουλέτος
Γήν κόρην μου ! Τήν κόρην έθανάτωσ.α ! 

(Καταπίπτει αναίσθητος)
ιάματος,
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ΙΩΑΝΝΟΥ Ν. ΧΑΤΖΙΔΑΚΗ
ΛΟΓΟΣ ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΟΣ*

Άναλαμβάνων σήμερον την έν τφ Πανεπιστημίφ διδασκαλίαν μου, 
θεωρώ καθήκον μου νά έκφράσω δημοσί^ τήν εύγνωμοσύνην μου πρός τε 
του; κυρίους καθηγητάς τής φιλοσοφικής σχολής, οΐτινες επανειλημμε- 
νως και δμοφώνως με προέτειναν καθηγητήν, καί πρός τήν Σ. Κυοερνη- 
σιν καί τήν Αύτοΰ μεγαλειότητα τόν Βασιλέα ήμών, διότι ηυδοκησαν, 
αποδεχόμενοι τήν γνώμην τής σχολής να με διορισωσιν εις την θεσιν 
ταύτην. Συναισθανόμενος δέ τόν υψηλόν προορισμόν τοΰ πανελλήνιου του
του καθιδρύματος, θέλω διαρκώς προσπαθεί, όπως μη φανώ αναζιος τής 
θέσεως, ήν έλαβον.

'Επόμενος τοϊς εΐθισμένοις έκρινα, κύριοι, άρμόδιον έν τή σημερινή μου 
δμιλί^ νά διαλάβω έν δλίγοις περί τής μαθηματικής έπιστήμης έν γένει 
καί ιδίως περί τοΰ μέρους αύτής, δπερ προτίθεμαι να διδάξω, τουτεστι 
περί τοΰ διαφορικού κκί τοΰ Ολοκληρωτικού λογισμού.

'Η μαθηματική επιστήμη ορίζεται ώς έπιστήμη τοΰ ποσοϋ· διότι περί 
τά ποσά καί τάς σχέσεις κκί τάς μετκβολάς αύτών άσχολεϊται. Βκσεις 
αύτής είναι δλίγαι τινές άρχαί έκ τής πείρας τοΰ έκτος ημών κόσμου 
λαμβανόμεναι καί έκ τών Οποίων δρμωμένη ή άνθρωπίνη Αιανοια και βαθ
μηδόν προχωρούσα,δημιουργεί μέγα κκί άρμονικόν οικοδόμημα. Αι αρχαι 
δ’αυται είναι ή στοιχειώδεις έννοιαι, έζ ών αί άλλαι συντίθενται, οίαι αι 
έ’ννοιαι τοΰ άριθμοΰ,τοΰ χώρου, τής έπιφανείας καί τών τοιουτων, ή θεμε
λιώδεις κρίσεις, τουτέστιν άξιώματα, έφ’ ών στηρίζονται αί άλλαι κρίσεις.

Σκοπός τής μαθηματικής εινε ή λύσις παντός ζητήματος, ένθα ζητεί
ται τό πόσον. "Ινα δέ εύκολώτερον κατορθώση τοϋτο, απλόύστευουσκ 
τό έ'ργον αύτής, παραβλέπει πΧσαν άλλην τών δντων ε'ποψιν και θεωρεί 
αύτά μόνον ώς πρός τό ποσόν" καί εκάστη δε τών άλλων επιστημών εξε
τάζει τά ό'ντα ύπό ιδίαν ε'ποψιν· διότι ή τελεία γνώσις τοϋ κόσμου κατα 
τάς πολλάς καί ποικίλας ό'ψεις αύτοΰ είνε δι’ έκαστον άνθρωπον ακα
τόρθωτος. Καθώς δέ αί φωτειναί άκτϊνες. 'ίνα θερμάνωσί τι και καυ- 
σωσιν, είνε άνάγκη νά συγκεντρωθώσιν όσον τό δυνατόν περισσοτεραι εις 
μικράν έ'κτασιν, ούτω καί ή διάνοια, 'ίνα εύρη τι, ίνα κατορθωση να εισ- 
δύση εΐς τάς έσωτερικάς τών πραγμάτων σχέσεις καί άνακαλυψή τας αι
τίας τών διαφόρων φαινομένων καί τούς νόμους, καθ’ ους ταϋτα συμβαι- 
νουσιν, είνε άνάγκη νά περιορισθή είς μικρόν μέρος τοϋ ολου κοσμου, είς 
μίαν μόνην αύτοΰ δψιν. "Οτι διά τοϋ τρόπου τούτου μονομερείς μόνον

* 'Εκφωνηθείς τή 7 Δεκεμβρίου1 1884 έν τώ Έθνικώ Πανεπιστημίφ. 
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γνώσεις Αποκτώνται, εΐνέ πρόδηλον* ’ άλλ’ δ περιορισμός ούτος εΐνε Απά·*  
ραιτήτως Αναγκαίος διά τήν Ανάπτυξιν τών επιστημών και την πρόοδον 
της ανθρωπότητας.

Αύτοτελής καί αυτάρκης ουσα ή μαθηματική έπιστήμη ούδέν παρ’ ού- 
δεμιΑς άλλης επίσημης λαμβάνει' τούναντίον Αλλαι λαμβάνουσι παο’αυτής 
μαλιστα δε αί φυσικαί έπιστήμαι*  διότι ή ώς πρδς τδ ποσδν ερευνά τών 
δντων καί τών κατά ποσόν σχέσεων αύτών, ητις εΐνε έ'ργον τής μαθη
ματικές, έχει έν ταΐς φυσικαις μάλιστα έπιστήμαις τδ μέγιστον μέρος 
καί Αποτελεί τήν ούσίαν καί τδν πυρήνα πάσης έρεύνής. Διά τούτο αί 
μαθηματικοί γνώσεις εΐνε Απαραίτητον έφόδιον παντός δστις θέλει νά 
σπουδάση τάς φυσικάς έπιστήμας καί τούς ποικίλους κλάδους καί τάς 
εφαρμογάς αυτών. Διά τής βοήθειας τών μαθηματικών εύρίσκεται δ λό
γος τών φυσικών φαινομένων καί εξηγείται πώς εΐνε τούτο Αναπόδραστοι 
συνεπειαι τών φυσικών Αρχών καί εύρίσκονται οί νόμοι, εις τούς οποίους 
τα φαινόμενα ύπόκεινταΓ διά τούτο είς όσα μέρη τών επιστημών τούτων 
εισεχωρησεν η μαθηματική, έ'φερε τάξιν, αρμονίαν καί βεβαιότητα. Έάν 
μαλιστα αναλογισθώμεν δτι κατά τήν σημερινήν τών φυσικών επιστημών 
καταστασιν ή πιθανωτάτη καί πρδς τά πράγματα σύμφωνος ύπόθε- 
σις εΐνε-δτι παν φαινόμενου ούδέν Αλλο εΐνε ή κινήσεως προϊόν, λόγ ου 
χαριν, τδ φως προέρχεται έκ κινήσεως ή εΐνε αποτέλεσμα κινήσεως, ό ή
χος, το θερμαντικόν, δ ηλεκτρισμός, καί αυτή ή έλξις ίσως εΐνε κινήσεως 
αποτέλεσμα, επομένως πάντα ανάγονται είς τήν μηχανικήν καί εξηγούν
ται δια τών νομών αυτής, έάν ένθυμηθώμεν οτι καί τά Ατομα τής ύλης 
και αυτκ ευρισκονται έν Απαύσΐιρ κινήσει, ώστε ή φυσική περιλαμβάνε
ται εν τή μηχανική, έάν λέγω ταϋτα αναλογισθώμεν, έννοοϋμεν πόσον 
μεγάλη εΐνε ή έπίδρασις τής μαθηματικής επί τάς φυσικάς έπιστήμας. 
Ο θελων σήμερον νά σπουδάση τάς φυσικάς έπιστήμας, μάλιστα δέ τήν 
ιδίως λεγομ.ενην φυσικήν καί τήν χημείαν Ανευ μαθηματικών, ούδόλως 
διαφέρει τοΰ θελοντος νά σπουδάση γλώσσάν τινα Ανευ τής γραμματι
κής αυτής.

Καί προς τήν φιλοσοφίαν εΐνε ή μαθηματική ή αρίστη προπαιδεία*  
διότι έν αυτή και μόνη παρατηρεϊται ή τελεία Αρμονία τών μερών πρδς 
αλληλα και η ταξις αυτών*  αύτής καί μόνης αί Αλήθειαι έ’χΟυσι τελείαν 
ακρίβειαν,και δια τοϋτο εΐνε τά Απλούστατα παραδείγματα, είς τά όποια 
οι λογικοί κανόνες εφαρμόζονται. Κατά τδν Πλάτωνα, ή μαθηματική, ώς 
κείμενη μεταξύ του δλως ιδανικού καί τής δλως έστερημένης ιδεών υλής, 
απασχολεί τδ πνεΰμα Από τών υλικών καί καθιστ^ αύτδ ίκανώτερον νά 
εννοηση τδ ιδανικόν. Γνωστόν δέ εΐνε τδ λόγιον,δπερ έπέγραψεν,ώς λέγουσιν, 
έπι τής Άκαδημέιας «μηδείς Αγεωμέτρητος είσίτω μου τήν στέγην».

Άλλ’ ή σπουδή τών μαθηματικών μάλιστα δέ τών στοιχειωδών έ'χει

καί Αλλην γενικωτέραν σημασίαν καί σπούδαιότητα ώς μορφωτικόν μέ
σον*  διότι Αναπτύσσει καί κρατύνει τήν διάνοιαν καί οξύνει την κρισιν 
καί κατά τήν παρατήρησιν τοϋ Πλάτωνος «οί μεν φύσει προς τα μαθη
ματικά ρέποντες γίνονται δι’ αυτών όζεις είς παντα τα μαθήματα, οι δε 
βραδείς πάλιν γίνονται δξύτεροι εαυτών».

Μετά τδν γενικόν τούτον χαρακτηρισμόν τής μαθηματικής έρχομαι ηδη 
είς τήν σύντομον περιγραφήν τοΰ διαφορικοϋ καί τοΰ ολοκληρωτικοΰ λο · 
γισμοΰ καί τής σημασίας καί δυνάμεως αυτών.

Ό διαφορικός λογισμός εΐνε θεωρία τις περί τάς αυξήσεις καί τάς 
μειώσεις τών μεταβαλλόμενων ποσών. "Αν καί κατα πολλούς και ποι
κίλους τρόπους δύνανται νά μεταβάλλωνται τά ποσά, Ακολουθοΰσιν εν 
τούτοις αί αυξήσεις καί αί μειώσεις αυτών, όταν εΐνε λίαν μικραι, νό
μους τινάς άπλοΰς’ περί τούτους δέ τους νόμ.ους και περί τας εφαρμογας 
αυτών ΑσχολεΓται δ διαφορικός λογισμός. Μετ’ αυτοΰ συνδέεται αμέσως 
καί Αναποσπάστως δ ολοκληρωτικός λογισμός, οστις εκ τών^νομ,ων, ους 
ακολουθοΰσιν αί μικρκί αυξήσεις καί αί μειώσεις τών μεταβαλλόμενων 
ποσών, ζητεί νά ευρή τδν τρόπον καθ’ όν έξαρτώνται ταΰτα απ αλλη- 
λων. Οί δύο δέ ούτοι λογισμοί συμπληροΰντες Αλλήλους συναποτελοΰσι 
κυρίως έν δλον, ούσιωδώς διάφορον τών άλλων μερών της μαθηματικής 
καί τδ οποίον δνομ.άζεται κατ’ έξοχή·/ άνά.Ιυσκ. Έν τή άλγεβρα και εν 
τή γεωμετρία τά ποσά, όσα είς έκαστον ζήτημα εμφανίζονται, απαντα 
ανευ διακρίσεως μεγέθους λαμ.βάνονται ύπ’ δψιν’ διότι δ αλγεβρικός λο
γισμός εΐνε Ανεξάρτητος τοΰ μεγέθους τών Αριθμών, έφ ών εφαρμόζεται*  
έάν δέ ποτέ παρκλειφθή τι ώς μικρόν σχετικώς πρδς αλλα, το εξαγό
μενον, είς § φθάνομεν, θεωρείται ώς Αληθές μόνον κατα προσεγγισίν. 
Άλλ’ έν τή Αναλύσει Αρχεται ή συστηματική διάκρισις τών ποσών είς 
τάξεις κατά μέγεθος*  τοϋτο δέ εΐνε τδ διακρϊνον καί χαρακτήριζαν την 
άνάλυσιν. Τά μεταβαλλόμενα καί πρδς τήν έκμηδενισιν τεινοντα ποσά, 
ή ώς συνήθως λέγομεν, τά άπειροσζά, (ώς τοιαΰτα δέ νοούνται συνήθως 
αί αύξήσεις καί αί μειώσεις τών ποσών) διακρίνονται είς τάξεις και συγ- 
κρίνονται πρδς Αλληλα*  έκ δέ τής συγκρίσεως ταυτης γίνεται φανερόν 
δτι δέν έ'χουσι πάντα ί'σην Αξίαν καί δύναμιν είς τήν λυσιν πλειστων ζη
τημάτων, καί δτι τινά έξ αυτών δύνανται νά παραλειφθώσιν εντελώς εν 
τώ λογισμώ, χωρίς διόλου νά βλαφθή ή μαθηματική Ακρίβεια. Ούτω δια- 
κρίνεται ποια κυρίως ποσά είς έκαστον ζήτημα πρεπει να λαμβανωντα*.  
ύπ’ δψιν καί ποια νά παραλείπω.νται ώς περιττά’ ή δε Απλουστευσις 
αυτή γίνεται αιτία τής ταχυτέρας λύσεως του ζητήματος και τής ανα
γωγής πολλών καί διαφόρων θεωριών είς μίαν μόνην γενικήν*  εις τοϋτο 
δέ έ'γκειται ή πρόοδος τής έπιστήμης.

Αί έφαρμογαί τοΰ διαφορικοϋ καί τοΰ ολοκληρωτικού λογισμού εις την 
Τόμος Η’. 12 — Δεκέμβριος 2884 5^



80S ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ

γεωμετρίαν ,εινε σπουδαιότατοι' διότι μέγα πλήθος γεωμετρικών θεω
ριών αναπτύσσεται ευκολότατα δι’ αυτών' λόγου χάριν, ή θεωρία τών 
έφαπτομένων, ή τών ένειλιγμένων καί έξειλιγμένων, ή των περιβαλλου-
σών, η τών εγγυτάτων γραμμών η επιφανειών, ή τών πρωτευουσών γραμ
μών έπί οίαςδήποτε έπιφανείας κτλ. είς δέ τόν ολοκληρωτικόν λογισμόν 
αναγεται η εύρεσις του μήκους τών καμπύλων γραμμών καί του έμβα- 
δοΰ πασης επιφάνειας καί τοΰ ό'γκου παντός στερεού, έν γένει ή κατα- 
μέτρησις πάσης έκτάσεως.

Αλλα και πάν ζητημα τίίς θεωρητικές μηχανικές άνάγεται εις ζή*  
τημα τοΰ όλοκληρωτικοϋ λογισμοϋ. Τφ όντι έ θεωρητική μηχανική βα
σίζεται έπί φυσικών τινων αρχών, αΐτινες άφορώσιν είς τάς γενικάς τών 
σωμάτων ιδιότητας καί ιδίως είς τόν τρόπον καθ’ ον έπιδρώσιν έπ’άλληλα 
τά μόρια τές ύλης. Αί άρχαί δέ αδται, δι’ ών ζητοΰμεν νά έξηγήσωμεν 
τά^διάφορα φαινόμενα, άναφέρονται συνήθως είς τά ελάχιστα ή άπειρο- 
στά μόρια τής ύλης καί είς τά άπειροστά μέρη του χρόνου' ή εφαρμογή- 
άρα αύτών είς οίονδήποτε μηχανικόν ζήτημα δίδει έξισόσεις περιεχούσας 
άπειροστά, ή ώς συνήθως λέγομεν, δ ωφοξπχάς έζισώσε^ $ δέ έκ τών 
εξισώσεων τούτων ευρεσις τών νόμων του φαινομένου διά πεπερασμένα 
σώματα και δια πεπερασμενον χρονικόν διάστημα γίνεται διά τοΰ ολο
κληρωτικού λογισμού- και άν ήδυνάμεθα νά λυωμεν πασαν διαφορικήν 
εξισωσιν, θα,ηδυναμεθα να λυωμεν καί παν μηχανικόν ζήτημα'ώστε άνευ 
ύπερβολές^ δύναταί τις νά εί'πγ ότι ή θεωρητική μηχανική άπασα άνάγε- 
ται είς τόν ολοκληρωτικόν λογισμόν τό αύτό δέ ισχύει και περί τής 
φυσικές, ήτις δσήμέραι καταντ^ νά ύπαχθή είς τήν μηχανικήν. Εύλό- 
γως λοιπόν δυναμεθα νά εί'πωμεν δτι δ διαφορικός και ό ολοκληρωτικός 
λογισμός είνε τό σημαντικότατον καί μεγαλοφυέστατον πάντων, δσα ή 
ανθρώπινη διανοια ευρεν εν τή μαθηματική επιστήμη μέχρι τοΰδε.

, ’Αρχική ίδεα τοΰ ολοκληρωτικού λογισμού εινε ή ιδέα αθροίσματος, 
τοΰ οποίου έκαστος δρος έλαττοΰται και τείνει πρός τό μηδέν, έν ώ τό 
πλήθος αύτών αύξάνει είς άπειρον. Πρώτος δστις έφήρμοσε τήν ιδέαν ταύ
την είς τήν καταμέτρησιν γεωμετρικών μεγεθών, έμβαδών και όγκων, ' 
εινε ο ^μέγιστος τών 'Ελλήνων μαθηματικών δ Συρακούσιος ’Αρχιμήδης' 
δστις έζη άπό τοϋ 287 μέχρι του 212 προ Χριστοΰ. Περί τών έργων τοϋ 
Αρχιμηδους καί περί τών εφευρέσεων αύτοΰ έν τή γεωμετρίγ καί τή μη
χανική καί φυσική διέλαβον άλλοτε, δτε άπό‘τές ε"δρας ταύτης*έξέ- 
θηκα τήν Ιστορίαν τής μαθηματικής έν τή άρχαί? Έλλάδι' διά τοΰτο 
αρκοΰμαι έν τώ παρόντι είς ολίγα, καί πρώτον αναφέρω τά παραδείγματα 
των ολοκληρώσεων τάς όποιας έξετέλεσεν. "Ινα εύ'ρη τό έμβαδόν τές άπ’ 
αύτοΰ ονομαζόμενης έλικος, ο ’Αρχιμήδης διαιρεί αύτό διά τών πολικών 
άκτινων είς μέρη, άτινα έξομο-,οι πρός κυκλικούς τομείς, τών οποίων εύ-
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ρισκεί τό άθροισμα. "Ινα δέ εύρη τόν όγκον τοϋ ελλειψοειδούς έκ περι
στροφής, καί τοΰ παράβολοειδοΰς έκ περιστροφής, τέμνει τα στερέα 
ταϋτα διά σειράς επιπέδων παραλλήλων καί έξομοιοϊ τα μεταξύ τμή
ματα πρός κυλίνδρους. Τήν αυτήν μέθοδον μεταχειριζόμεθα καί σή
μερον πρός εΰρεσιν τοϋ όγκου τών σωμάτων τούτων. Ό άναγι- 
νώσκων τόν τετραγωνισμόν τές έλικος ή τόν κυβισμόν τών σφαιροει
δών καί τών κωνοειδών τοϋ ’Αρχιμηδους καί γράφων διά τών σημε
ρινών σημείων δσα δ ’Αρχιμήδης διά λέξεων λέγει, άναγινώσκει πράγ
ματι μέρος τοΰ όλοκληρωτικοϋ λογισμού' μετά της διαφοράς δτι ο’Αρ
χιμήδης' ούδέ λέξιν λέγει περί ορίων ή άπειροστών καί τών τοιούτων, 
δι’ ών οί λογισμοί γίνονται σήμερον συντομωτεροι, άλλ’ουχι-και σαφέ
στεροι. Ό ’Αρχιμήδης μένει πάντοτε έν τφ πεπερασμενφ καί έντελώς ώ- 
ρισμένφ' άφοΰ*  δέ διά τές μεθόδου του διίδη τό έξαγόμενον, άποδεικνύει 
έπειτα τήν αλήθειαν αύτοΰ διά τές είς άτοπον απαγωγές.

Καθόλου δ ’Αρχιμήδης έ'ταμε νέας οδούς έν τη μαθηματική, καί έςε- 
τεινε τό κράτος αύτης περισσότερον παντός άλλου' διότι έ'θεσε τας βά
σεις της θεωρητικής μηχανικής καί τοΰ όλοκληρωτικοϋ λογισμοϋ' τά έρ
γα αύτοΰ έθεωροΰντο καί ήσαν έπί 18 αιώνας, ήτοι μέχρι της ευρεσεως 
τοΰ διαφορικού λογισμοϋ υπό τοΰ Νεύτωνος, τό άκρον άωτον τής μαθη
ματικής. Μόνος εφάμιλλος αύτοΰ δύναταί νά θεωρηθη δ Νεύτων' διότι 
καί τούτου ή μεγαλοφυια ηΰξησε τήν έπιστήμην διά νέων θεμελιωδών έν- 
νοιών καί νέων γενικωτάτων μεθόδων, τών όποιων η αναπτυςις και η λε
πτομερής σπουδή έ'φερε τήν μαθηματικήν, είς 8 σημεΐον εύρίσκεται σή- 

[Λερόν. ·
Τό διάστημα άπό τοϋ ’Αρχιμηδους μέχρι τοΰ Νεύτωνος τουτε- 

στιν άπό τοΰ 212 πρό Χριστοΰ μέχρι τοΰ 1642, άναγκάζόμεθα νά διατρέ- 
ξωμεν συντομότατα' πρέπει δμως νά έπιθεωοήσωμεν τήν έν αύτφ πρόο
δον τές μαθηματικές, ΐνα έννοήσωμεν τήν σημασίαν της άνακαλύψεως 

τοΰ Νεύτωνος. f
Οί μέγιστοι τών έλλήνων μαθηματικών, δ Εύκλείδης, ο ’Αρχιμήδης 

καί δ ’Απολλώνιος, οϊτινες έζησαν άπό τοΰ 300οΰ μέχρι τοϋ ΙΟΟοΰ ετους 
πρό Χριστοΰ, προήγαγον τήν καθαράν γεωμετρίαν είς τοιοΰτον βαθον τε
λειότητας, ώστε έπί μακρούς αιώνας έθεωροΰντο τά έργα αύτών^ώς τό 
άκρον "άωτον της γεωμετρίας. ’Αδύνατον ήτο πλέον νά προχωρήση ή γεω
μετρία κατά τήν διεύθυνσιν ήν εΤχε λάβει, διά τών ιδίων αύτης μέσων 
καί άνευ τής. βοήθειας τών άριθμών διότι αί γεωμετρικά! μέθοδοι δέν 
εινε επιδεκτικά! τής μεγάλης-γενικότητος και της συντομίας ήν έ'χουσιν 
αί άριθμητικαί" έ'πρεπε λοιπόν νά άνοιχθή νέα δδός, έ'πρεπε νά καλλιερ
γηθώ και νά άναπτυχθή ή άριθμητική, καί νά άνυψωθή είς γενικήν άριθ- 
μητίκήν ήτοι άλγεβραν. Ή τροπή αύτη ή ή νέα φάσις της μαθηματικής 
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άρχεται άπδ τού Διοφάντου, οστις έ'ζη πιθανώς περί τά μέσα τοΰ 4 συ 
μετά Χριστδν αίώνος, καί δύναται νά θεωρηθώ ώς πατήρ τής Αλγεβρας' 
διήρκεσε δέ ή Αλγεβρική αυτή, ούτως είπεΐν, εποχή τής μαθηματικής 
μέχρι τοϋ 16ου αίώνος περίπου. Κατά τδ διάστημα τούτο Ανεπτύχθη 
μικρόν κατά μικρδν ή άλγεβρα καλλιεργηθεΐσκ κατ’ Αρχάς μέν ύπδ τών 
’Ινδών καί τών ’Αράβων, έ'πειτα δέ ύπδ τών Ευρωπαίων.

Αξιοσημείωτοι Ανακαλύψεις έν τή Αριθμητική καί 'έν τή Αλγέβρρρ 
κατά τήν μακράν ταύτην περίοδον είνε αί εξής.

1) Ή εισαγωγή τών ’Ινδικών χαρακτήρων ή ψηφίων πρδς γραφήν τών 
Αριθμών, ήτις κατέστησε πολύ εύκολωτέρκς τάς Αριθμητικάς πράξεις καί 
συνέτεινεν εις τήν ταχυτέρκν Ανάπτυξιν τής Αλγέβρας  τά ψηφία ταΰτα 
καί τήν χρήσιν αύτών έλαβον οί  Αραβες παρά τών ’Ινδών κατά τδν 8ον 
αιώνα  διά δέ τών ’Αράβων διεδόθησαν εις τήν Ευρώπην.

*
*

*
2) Ή λύσις τών εξισώσεων τοϋ τρίτου καί τοΰ τετάρτου βαθμού ύπδ 

τών ’Ιταλών Tartaglia Ferrari περί τά μέσα τοϋ 1 6ου αίώνος (154 5).
3) Η  εισαγωγή τών Ασυμμετρών αριθμών είς τδν λογισμδν περί τδ 

τέλος τοϋ 16ου αίώνος
*

Καί τέλος ή ευρεσις τών λογαρίθμων ύπδ τοϋ Νεπέρου κατά τδ 1614.
Διά τής εισαγωγής τών ασυμμετρών Αριθμών είς τδν Αλγεβρικόν λο- 

γισμδν ήρθη και τδ τελευταίου έμπόδιον τής εφαρμογής τής Αλγεβρας 
είς τήν γεωμετρίαν*  αί μεταξύ τών σχημάτων σχέσεις ήσάν ήδη άπδ τών 
'Ελλήνων γνωστά!*  αρκεί νά Αναφέρω δτι δ μαθητής τοΰ Πλάτωνος, □ 
Μεναιχμος οστις εύρε τάς τομάς τοΰ κώνου, έγνώριζε τήν έξίσωσιν αύτών 
πρδς μίαν διάμετρον και τήν έφζπτομένην κατά τδ πέρας αυτής ήτοι 
τήν μεταξύ τεταγμένής και τετμημένης ύπάρχουσαν σχέσιν*  ώστε ούδέν 
Αλλο σχεδδν ύπελείπετο ή Απλή μετάφρασις τών σχέσεων τούτων είς τήν 
Αλγεβρικήν γλώσσαν, ΐνα πρόκυψη είς φώς ή Αναλυτική γεωμετρία*  τοΰτο 
δέ έγένετο ύπδ τοΰ φιλοσόφου και μαθηματικού Καοτεσίου, τφ 1637.

Άπδ τοϋ Καρτεσίου άρχεται διά τήν γεωμετρίαν νέα εποχή προόδου*  
πολλκί νεαι καμπύλαι έπενοήθησαν, έν αϊς ή κυκλοειδής, αί έπικυκλοει- 
δεϊς, ή λογαριθμική ελιξ και άλλκι. Αί ιδιότητες αύτών έξητάσθησαν 
διά τής Αλγέβρας, πολλά δέ προβλήματα ανώτερα έπι τών καμπύλων 
τούτων έλύθησαν.

Είς τήν ευρεσιν τοΰ διαφορικού λογισμού έ'δωκαν Αφορμήν γεωμετρικά 
προβλήματα μάλιστα δέ τά εξής δυο, ή ευρεσις τής έφαπτομένγ,ς τών 
καμπύλων, και ή ευρεσις τών μεγίστων και ελάχιστων τεταγμένων αύ
τών. Οί Αρχαίοι "Ελληνες γεωμέτραι έφαντάζοντο τάς έφαπτομένας ώς 
έγγιζούσας τήν καμπύλην εις έν μόνον σημεϊον, ούχι δέ ώς δρια τών θέ
σεων τής τεμνούσης δταν δύο σημεία τομής συμπέσωσιν είς εν. Ό Καρ- 
τεσιος θεωρεί τάς έφαπτομένας ώς όρια τεμνουσών ευρίσκει δέ τάς έφα- 
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«τομένας διαφόρων καμπύλων καί ιδίως τών κυλισιγενών.Πρδς ευρεσιν τών 
μεγίστων και έλαχίστων τεταγμένων τών Αλγεβρικών καμπύλων, τών 
δποίων αί εξισώσεις είνε άπηλλαγμέναι ριζικών, έ'δωκεν δ γάλλος Fermat 
μέθοδόν τινα, ήτις ούδόλως σχεδδν διαφέρει τής σήμερον έν χρήσει και έν 
τή δποία καθαρώς διαφκίνεται ή διάκρισις τών ποσών είς τάξεις*  διότι 
παραλείπει τάς Ανωτέρας δυνάμεις τών αύξήσεων τών συντεταγμένων. 
Όμοίαν έδωκε λύσιν καί τοϋ προβλήματος τών έφκπτομένων, Αλλ’ ώς 
Ανωτέρω είπον, μόνον διά τάς Αλγεβρικά; καμπύλας, ών αί έξισώσεις είνε 
άπηλλκγμέναι ριζικών.

Μετ’ αύτδν δ άγγλος Barrow προσήγγισε περισσότερον είς τήν μέθο
δον τοΰ διαφορικού λογισμού*  διότι ευρίσκει τήν ύπάρχουσαν σχέσιν με
ταξύ τών πρώτων δυνάμεων τών αύξήσεων Αλλά και πάλιν διά συναρτή
σεις Αλγεβρικά;.

Τοιαύτη ήτον ή κατάστασις τής μαθηματικής κατά τδ 1642, δτε έ- 
γεννήθη ό Νεύτων. Νεώτατος ο Νεύτων έπεδόθη είς τήν σπουδήν τών 
μαθηματικών, έ'νθα και ανεδείχθη τάχιστα ή ύπέροχρς αύτοΰ διάνοια. 
’Εν ήλικίοι 24 έτών, ώς εξάγεται έκ τών επιστολών του, τουτέστι τζ» 
1666, ήτο ήδη κάτοχος τής μεθόδου τής διαφορίσεως, ή ώς Αποκαλεΐ 
αύτήν, τών fluxions, καί είχεν έφαρμόσει αύτήν είς τήν λύσιν πολλών καί 
δύσκολων προβλημάτων. Ό συμπολίτης αύτοΰ Barrow σχετισθείς μετ’ αύ
τοΰ τοσοϋτον έθαύμασε τήν μεγαλοφυίαν τοΰ Νεύτωνος, ώστε παρεχώ- 
ρησεν αύτω τήν Οέσιν του έν τώ Πανεπιστημίω τής Κανταβριγίας, έ'νθα 
δ Νεύτων μέχρι τοΰ 1696 έδίδασκε τά μαθηματικά. Έν τή θέσει ταύ- 
τη διατελών έξεδωκε μεταξύ άλλων και τδ άριστον τών συγγραμμάτων 
του «τάς μαθηματικής Αρχάς τής φιλοσοφίας τής φύσεωςο.Κατά τδ 1696 
διωρίσθη είς Αλλην τιμητικήν θέσιν έ'νθα καί έμεινε μέχρι τοΰ θανάτου 
του*  Απέθανε δέ τδ 1727, ζήτας δγδοήκοντκ και τέσσκρκ έ'τη.

Αί παμπληθείς Ανακαλύψεις τοΰ δαιμονίου τούτου Ανδρδς είς πάντα; 
τούς κλάδους τής μκθήσεως, εις τήν φυσικήν, τήν μηχανικήν καί τήν 
αστρονομίαν, μάλιστα δέ ή Ανακάλυψις τής παγκοσμίου έλξεως, Αρκοΰσι 
βεβαίως ιγα καταστήσωσι τδ όνομα αύτοΰ αθάνατον*  αλλά καί ή εύρε- 
σις τοΰ διαφορικού λογισμού δέν πρέπει νά θεωρηθή ώς ολιγώτερον σπου
δαία*  Av καί στερείται τής έξωτερικής λάμψεως, ήν έχουσιν αί μηχανι
κά!, Αστρονομικά! καί φυσικαί Ανακαλύψεις, είνε δμως ή κλείς πασών 
τούτων, είνε τδ όργανον δι’ ου έκεΐναι έγενοντο.

Είς τήν έ'κθεσιν τής μεθόδου του ό Νεύτων Αναχωρεί άπδ τών έφκ
πτομένων τών καμπύλων*  ώς πρδς τήν γένεσιν τών καμπύλων φαν
τάζεται δτι έκάστη καμπύλη γράφεται ύπδ σημείου δπερ κινείται 
επί τής τεταγμένης έν ω αυτή κινείται πκραλλήλως έαυτή καί 
καθέτως πρδς τήν τετμημένην * καί τήν μέν κίνησιν τής τε- 
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ταγμένης φαντάζεται δμζλήν, την δέ κίνησιν τοϋ σημείου έπι τής τε« 
ταγμένης θεωρεί ώς έπιταχυνομένην η έπιβραδυνομένην’ διότι άν ητο 
καί αύτη δμαλή, τό σημεΐον θά έγραφεν ευθείαν γραμήν’ τότε είς έκά- 
στην θέσιν τό σημεΐον, δπερ γράφει τήν καμπύλην, θά έχη ταχύτητά τινα 
ιορισμένην, καί κατά τούς νόμους τής μηχανικής, άν ή έπιταχύνουσα ή 
ή έπιβραδύνουσα τήν κίνησιν αίτια έπαυεν εί'ς τινα θέσιν, το σημεΐον ή'θε.· 
λεν εξακολουθήσει κινούμενον κατά τήν έφαπτομένην τής καμπύλης μέ 
ταχύτητα όσην έ'χει είς τήν θεσιν ταύτην*  τήν ταχύτητα ταύτην, ή'τις 
φέρεται κατά τήν έφαπτομένην, άναλύει δ Νεύτων είς τάς δύο συνιστώ
σας αύτής, κατά τούς δύο άξονας τών συντεταγμένων, καί τάς συνι
στώσας ταύτας καλεΐ, τήν μέν πρώτην ροήν (fluxion) τής τετμημένης, 
τήν δέ δευτέραν, ήτοι τήν ταχύτητα .τοΰ σημείου έπί τής τεταγμένης 
κινούμενου, ροήν τής τεταγμένης, Ό λόγος τών δύο τούτων ροών εϊνε ή 
παράγωγος τής συναρτήσεως καί έξ αύτοϋ ορίζεται άμέσως ή διεύθυνσις 
τής έφαπτομένης. Άπό τής αρχής ταύτης άναχωρών δ Νεύτων, ευρίσκει 
εύκόλως τά διαφορικά, ή ώς άποκαλεΐ αύτά, τάς ροάς, τών διαφόρων 
απλών συναρτήσεων, έ'τι δέ τό διαφορικόν τοΰ αθροίσματος τοΰ γινομέ
νου, τοΰ πηλίκου, καί έν. γένει άναπτυσσει τούς κανόνας τής διαφορίσεως 
οίαςδήποτε συναρτήσεως’ ομοίως ευρίσκει τά διαφορικά τών έαβαδών τών 
καμπύλων, τών τόξων αύτών, τά διαφορικά τών όγκων κτλ. έκ δέ τών 
διαφορικών τούτων έπιστρέφων είς τά άρχικάς συναρτήσεις ευρίσκει τά 
γεωμετρικά ταΰτα μεγέθη, ώς καί σήμερον γίνεται.

Ούτως έλυσε διά τρόπου άπλουστάτου καί γενικωτάτου ού αόνον τό 
πρόβλημα τών έφαπτομένων καί τό πρόβλημα τών μεγίστων καί ελάχι
στων, περί τά δποΐα περιεστρεφοντο αί προσπάθειαι τών προγενεστέοων 
αύτοϋ, άλλά καί άλλα πάμπολα ζητήματα άνήγαγεν είς ζητήματα δια
φορίσεως ή είς τά αντίστροφα αύτής

Δίκαιον εϊνε νά μή παρέλθωμεν έν σιγή καί τό μέρος τοΰ φιλοσόφου 
κκΐ μαθηματικού Αεϊβνιτίου έπί τής άναπτύξεως καί διαυ.ορφώσεως τοΰ 
διαφορικού λογισμού· *Αν  καί δ Νεύτων άπό τοΰ 1 666 ήτο κάτοχος τής 
μεθόδου ταυ, έν τούτοις δέν εϊχε δημοσιεύσει αύτήν, μόνον εί'ς τινας φί
λους του εϊχεν άνκκοινώσει τήν μέθοδόν του, ή μάλλον μεοικά τινα εξα
γόμενα τή; μεθόδου του*  ώς δέ εξάγεται έξ εγγράφων ιστορικών, εϊχεν 
άνακοινωσει καί προς τον Αεϊβνίτιον έν επιστολή τινι τήν λύσιν διαφό
ρων σπουδαίων προβλημάτων μετά τινων νύξεων περί τής μεθόδου του, 
έγραφε δηλαδή, ότι έ'χει μέθοδόν τινα γενικήν, δι’ ής δύναται νά εύρη 
τήν έφαπτομένην πάσης καμπύλης, τό εμβαδόν αύτής, τό μήκος τοΰ τό
ξου αύτής κτλ. Ταΰτα καί μόνα ή'ρκεσαν πιθανώς είς τον έ'ξοχον τοΰ 
Αεϊβνιτίου νοΰν, ΐνα άνευρη καί διαπλάση καί δώση ιδίαν μορφήν είς τον 
διαφορικόν λογισμόν’ διότι ή κατ’ αύτοϋ βαρεία κατηγορία τών οπαδών 

τοϋ Νεύτωνος, οτι ήτο έν πλήρει γνώσει τής μεθόδου τοΰ Νεύτωνος κχί 
παρουσίασεν αύτήν ώς ίδικήν του, (τω 1684) δέν άπεδείχθη ίστορικώς» 
μάλλον δέ πρέπει νά άποδοθή είς τόν ερεθισμόν, τόν όποιον παρηγαγεν 
ή έπισυμβάσα έ'ρις" ώστε δ Αεϊβνίτιος πρέπει νά θεωρηθη, άν οχι ώς 
άνακαλύψας, τούλάχιστον δμως ώς συντελέσας, δεύτερος αύτδς μετά 
τδν Νεύτωνα, είς τήν άνάπτυξιν καί διαμόρφωσιν τοΰ διαφορικού λο- 
γισμοΰ.

Ό Αεϊβνίτιος έξέθηκε τδν διαφορικόν λογισμόν κατ’ άλλον τρόπον 
μάλλον σύμφωνον πρδς τάς φιλοσοφικάς ιδέας του’ έν ώ δ Νεύτων, ΐνκ 
παραστήσν) τά μεταβλητά ποσά, μεταχειρίζεται καμπύλα;, καί ΐνα κατα- 
στήση αισθητά; τάς μετκβολάς αύτών, θεωρεί τήν κίνησιν, δ Αεϊβνίτιος, 
άποβαλών τά γεωμετρικά καί μηχανικά ταΰτα μέσα, ώς ξένα τή; ού- 
σίας τοΰ διαφορικού, θεωρεί αύτά καθ’ έκυτά τά μεταβαλλόμενα ποσά, 
άγόμενος δμω; ύπδ τών φιλοσοφικών του ιδεών παραδέχεται άπειροστά, 
δχι ώς έννοοϋμεν ημείς αύτά σήμερον, άλλ’ ώς ποσότητας τόσον μικρας, 
ώστε νά δύνανται άνευ βλάβης έπαισθητής νά παραλειπωνται ενώπιον 
τών άλλων’ κατ’ αύτδν τά διαφορικά, άτινα παριστ^ διά τοΰ συμβόλου ■ 
ό, εϊνε αύταί αί άπειροστά! αύξήσεις π. χ. ή αύξησις τοΰ χ2 εϊνε κατ’ αύτδν 
μόνον 2xdx’ διότι τδ τετράγωνον τοΰ dx παραλείπεται ώς άπειροστδν σχετι
κώς πρδς τδ 2xdx’ τοΰτο ύπδ τήν μαθηματικήν έποψιν δέν φαίνεται έντελώς 
άκριβές, έ'χει δμως τδ πλεονέκτημα δτι άγει συντομώτερον καί άπλούστερον 
είς τά αύτά έξαγόμενα, είς τά δποΐα άγει καί ή άλλη μ,εθοδος, η του 
Νεύτωνος*  ή'τις, άληθώς, εϊνε άπηλλαγμένη πάσης άντιρρήσεως*  διότι αί 
ροκί δέν εϊνε ανάγκη νά ύποτεθώσιν άπειροσταί άλλά δύνανται νά εϊνε 

• οίαιδήποτε.
Τοσαΰτα ώς πρδς τήν ευρεσιν τοϋ διαφορικού λογισμού καί ώ; πρδς τάς 

ιδέας τοΰ Νεύτωνος καί τοΰ Αεϊβνιτίου περί τών πρωτων αυτοΰ άρχών’ 
πώς δέ ή σημερινή θεωρία κατορθοΐ νά συνένωση τήν σαφήνειαν τής με
θόδου τοΰ Νεύτωνος μετά τής συντομίας τής μεθόδου τοΰ Αεϊβνιτίου, καί 
πώς μικρόν κατά μικρόν αναπτύσσεται καί προχωρεί δ διαφορικός λογισμός, 
καί ποια προβλήματα λύει, ταΰτα θέλουσιν άποτελέσει τδ θέμα τών επο
μένων μαθημάτων.
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Παρακαλώ τήν άξιότιμον εφορείαν τοϋ κατά πολλά ευεργετικοί τού
του συλλόγου νά δεχθή καί δημόσιοι τάς εύχαριστήσεις μου, διότι μ’ έ- 
θεώρησεν Αξίαν νά καταλεχθώ μεταξύ τών μελλόντων ν’ Απαρτίσωσι και 
κατά το έτος τοΰτο την πάντοτε Αξιόλογου καί ώφελιμωτάτηυ σειράν 
τών δημοσίων έν αύτφ Αναγνωσμάτων’ επαναλαμβάνω δέ και αύθις, 
δτι έν καί μόνον μέ παρώρμησε ν’ Αποδεχθώ την τιμήν ταύτην, δ δια
καής δηλ. πόθος μου τοϋ νά συντελέσω το κατά δυναμιν είς την ταχυ- 
τέρκν και πληρεστέραν παρ’ ήμΐν εισαγωγήν τοϋ Φροβελιανοϋ συστήμα
τος. Προς τον σκοπδυ τούτον είναι Αφευκτου νά κατασταθώσι γνωστό- 
στερα τά του συστήματος τούτου, δπερ δέν επιτυγχάνεται Αρκούντως 
διά τής έν τφ Παρθεναγωγείο» μου λειτουργίας αύτοΰ' ένεκα τούτου λοι
πόν άπεφάσισα νά ύπερνικήσω την φυσικήν μου δειλίαν και νά εκθέσω 
και δημοσία τά περί τής θεωρίας ταύτης, επικαλούμενη προς τοΰτο νϋν 
τήν επιείκειαν τοϋ σεβαστού μοι Ακροατηρίου.

Σκοπός τ’ης αγωγής πρέπει νά είναι ή βαθμιαία, σκόπιμος και δσον 
έ'νεστι Αρμονικοτάτη τελειοποίησις δλων τών σωματικών, πνευματικών 
καί ηθικών δυνάμεων τοϋ παιδός, δηλ. ή σύμφωνος πρδς τούς φυσικούς 
και ηθικούς νόμους και επομένως πρδς τδν Ανώτατου προορισμόν αύτοΰ 
προαγωγή τοΰ παιδός. Κάλλιστον λοιπόν βεβαίως θέλει θεωρηθώ τδ σύ
στημα εκείνο, δπερ δι’ δλων τών δυνατών αύτφ μέσων τείνει είς τήν 
πληρεστέραν πρδς τδ τέρμα τοΰτο προσέγγισιν.

Εις τήν τελειοποίησιν ταύτην τών δυνάμεων τοϋ Ανθρώπου τείνει ή'δη 
τδ σύστημα της φυσικής αγωγής τοϋ 'Ρουσσώ. Τοΰτο δμως δρθώς έν πολ- 
λοΐς έθεωρήθη άπρακτον, ώς μή δυνάμενον κατά πολλά νά έφαρμοσθή 
καί ιδίως είς τήν Αγωγήν πολλών παίδων δμοϋ. Ό Πεσταλότσης έσυστη- 
ματοποίησε πολλά τών Αγαν θεωρητικ ών τοΰ 'Ρουσσώ, και πρδ πάντων 
διά τοΰ μαθήματος τής Πραγματογνωσίας, ού θεωρείται Πατήρ, σπου
δαίου έ'καμε βήμα είς τήν έφαρμογήν καί γενίκευσιν τοΰ συστήματος τήν 
φυσικής Αγωγής. Τέλος δ Φρόεβελ, οπαδός γενόμενος τοϋ τε 'Ρουσσώ 
καί τοΰ Πεσταλότση, μεθ’ ού και συνεργάσθη έπί τινα έτη, πρακτικώτε- 
ρον άκόμη κατέστησε τδ παιδαγωγικόν του σύστημα, καταρτίσας σειράν 
ύλικών Αντικειμένων, δι’ ών θετικώτερον καί συμφωνότερον πρδς αύτήν 
τήν φύσιν τοϋ παιδός έκπληροΰται δ νόμος τής τελειοποιήσεως αύτοΰ.

Ό Φρόεβελ μεθ’ ίεροϋ ζήλου καί Απαράμιλλου δεξιότητος και ύπομο- 
* Θίωρία άν^πιοχθεϊσ» έν τφ φιλολ. συλλέγω Παρνασσφ 30 Νοεαδρίον 1884.

νής έσπούδασε τήν φύσιν τοΰ παιδός καί τήν βαθμιαίαν αύτοΰ ανάπτυξιν, 
άναλόγως δέ τούτων κκτήρτισε καί τά μέσα δι’ ών δ γονεύς ή ό παιδα
γωγός οφείλει νά ύποβοηθή τήν ανάπτυξιν ταύτην. Παρετήρησεν, οτι δ 
παϊς έχει έμφύτους τάς δρμάς τής κινήσεως, τοϋ παιγνίου, τή; παρατη- 
ρήσεως και έρεύνης, καί τέλος τής δράσεως καί εργασίας*  διότι σωματι- 
κώς και ηθικώς ΰγιαίνων παΐς Απαύστως κινείται, παίζει, παρατηρεί, έ- 
ρευν^ και καταγίνεται εί'ς τι, πολλάκις κατκστρέφων Αντικείμενόν τι 
Απλώς ΐνα περιεργασθή αύτό, ή δπως έχγι τήν εύχαρίστησιν, εί' δυνατόν, 

νά κατασκευάσ-ρ έξ αύτοΰ άλλο.

Παίγνιον λοιπδν και έργασία ! ούχί δμως Ακανόνιστου καί Ασκοπου παί 
γνιον, ούδέ μηχανική καί τυπική έργασία, άλλά τά πάντα έρρυθμισμένα 
καί σκοπίμως παρεσκευασμένα, δπως έν Αγνοίορ τοΰ παιδός, καί δλως 
ανεπαισθήτως, αγωσιν αύτδν είς 3 δφείλει νά φθάσν) τέρμα.

’Άνευ κινήσεως, έργασίας καί δράσεως έν γένει δέν ύπάρχει Ανάπτυξις» 
δέν ύπάρχει τελειοποίησις. Τά πάντα έν τή φύσει κινοϋνται καί επο
μένως δρώσιν. Αί χημικαί καί φυσικαί μεταβολαί τής ύλης παράγονται 
διά κινήσεων καί παράγουσι πάλιν κίνησιν. 'Η πορεία τών ούρανίων σω
μάτων έν τφ απείρφ σύμπαντι, δσον καί ή κυκλοφορία τών χυμών έν 
τφ έλαχίσφ φυτφ, ή ή κυκλοφοοία τοΰ αίματος έν τφ σώματι τών ζωων 
και τών Ανθρώπων, τά πάντα τελοϋνται διά κινήσεων. 'Απανταχοϋ λοι
πόν υπάρχει δρασις. ’

Τδ αύτδ συμβαίνει καί έν τώ πνευμκτικώ κόσμω’ διότι ή κίνησις τών 
δυνάμεων καί ή έξάσκησις αύτών διά τής έργασίας είναι δρος τής άνα- 
πτύξεως αύτών. "Οσον δέ ζωηροτέρα καί μάλλον αύτενεργδς καθίσταται 
ή δρασις, έπί τοσοϋτον καί ή Ανάπτυξις τών δυνάμεων προσεγγίζει είς 

τήν τελειοποίησιν αύτής.
Διά νά τελειοποιήσωικεν λοιπδν τάς δυνάμεις τοΰ παιδός πρέπει νά 

έξεγείρωμεν αύτόν, δσφ δυνατόν ένωρίτερον, είς αύτοπροαίρετον κίνησιν 
καί δράσιν. Άλλά τοΰτο διά μόνου τοΰ παιγνίου κατορθοΰται καί έν 
τούτφ συνίσταται ή βαθυτέρα σημασία καί ή σπουδαιότης τοΰ παιγνίου.

Καί ό Πλάτων καί άλλοι μετ’ αύτδν φιλόσοφοι παιδαγωγοί έθεώρησαν 
τδ παίγνιον ώς σπουδαίου μέσον παιδαγωγήσεως, αλλ’ ό Φρόεβελ πρώτος 
πκρέτήρησε διά τής έν τώ παιγνίφ έλευθέρας ένεργείας τοΰ παιδός, τήν 
έκδήλωσιν δλων τών πρός εκπολιτισμόν καί επομένως πρός ύψίστην τε- 
λειοποίησιν ρεπουσών Ανθρωπίνων ορμών. "Οπως οί βλαστοί, έκ τοΰ σκό
τους τής γής έζερχόμενοι, τείνουσι πρδς τδ φώς, ουτω καί ή ψυχή του 
παιδός, έκ τοΰ σκότους τής ασυνειδήτου ύπάρξεως, τής λειτουργίας τών 
φυσικών όρμων, τείνει είς τήν πνευματικήν ζωήν, είς τήν συναίσθησιν 
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τής ήθικής ύπάρξεως, ε’ς αύτήν την αύτεξούσιον δράσιν τών ψυχικών 
λειτουργειών.

Τοΰτο ύπαινίττεται τδ ονομα τοϋ νηπιακοΰ κήπου, διότι ούτος 
οφείλει νά ήναι δ τόπος, έν ώ, ώς έν φυτωρίφ, ύποβοηθεΐται και 
επιτείνεται ή πρδς τδν πνευματικόν βίον έξεγερσις αύτη τοΰ παιδός—άν- 
θρωπου. Άλλά πρδς τδν σκοπόν τούτον πρέπει νά σπουδάσωμεν την φύ
σιν τοΰ παιδός, νά γνωρίσωμεν αύτην καλώς- διότι διά νά ύποβοηθώμεν 
καί νά έπιτείνωμεν την άνάπτυξιν τών δρμών τούτων, δέν πρέπει νά 
καταστρεφωμεν την φυσιν, άντικαθιστώντες αύτην διά τών κακώς εν
νοούμενων άπαιτήσεων τών πολλαχώς έλλειπεστάτων έξεων και εθίμων 
τοϋ ψευδούς πολιτισμού, έν ω πλειστάκις τδ ψεύδος θεωρείται εύφυ'ία, 
καί τέχνη τοΰ βίου η τέχνη της άμοιβαίας άπατης’ ετοιμάζεται δέ δ 
παΐς πολλαχώς πρδς την επιπολαιότητα και την έπίδειξιν, θηρευων μό
νην την επιδοκιμασίαν τών ανθρώπων, μέ παντελή πολλάκις αδιαφορίαν 
πρδς την ενώπιον τοΰ ΰψίστου εύδοκίμησιν. Ούχί τοΰτο ! άλλά σπουδά- 
ζοντες την φύσιν τοΰ παιδός, πρέπει ν’ άνευρίσκωμεν τάς έν αύτή έμφυ
τους άληθείας και έπ’ αύτών νά βασιζώμεθα και δι’ αύτών νά προάγω- 
μεν τδν παΐδα.

Ή αλήθεια είναι είκών τοΰ Θεοΰ και ή αλήθεια έν τή φύσει είναι δ 
νόμος τοΰ Θεοΰ δ μη ύπδ τών ανθρώπων στρεβλωθείς. Νόμος τοΰ Θεοΰ 
λοιπδν είναι καί τδ παίγνιον τοΰ παιδός, διότι φέρει τούς χαρακτήρας 
πάσης άληθείας καί παντδς ηθικού νόμου, καθ’ δσον, ώς τά φυτά βλα- 

■ στάνουσι καί τά πτηνά κτίζουσι τάς φωλεάς των, · ούτω και πάντοτε, 
πανταχοΰ καί άμεταβλήτως, δλα τά παιδία παίζουσιν. "Οσον και άν άπο- 
χωρίση δ πολιτισμός τούς άνθρώπους άπ’ άλληλων καί άνοιξη χάσμα 
μεταξύ τοΰ πεπολιτισμένου άνθρώπου καί τοΰ έν άγριη έ'τι καταστάσει 
διατελοΰντος, κατά τήν πρώτην ηλικίαν, κατά τήν εποχήν τής έξεγέρ- 
σεως τών πρώτων τοΰ παιδός δρμών, αί εκδηλώσεις τής άνθρωπίνης φύ- 
σεως είναι αί αύταί άνά πάσας τάς βαθμίδας τοΰ πολιτισμού, χαρακτη
ρίζεσαι τήν ύπεροχήν τοΰ άνθρωπίνου γένους. Αύτή ή φόσις τοΰ πχι- 
δδς άποκαλύπτεται έκ τών δρμών του, άλλ’ αυται είναι ύπέρτεραι τών 
δρμών τοΰ ζώου, δσον καί άν κατ’ άρχάς δμοιάζουσι, καθ’ δσον δ παΐς, 
ώς άνθρωπος, συμμετέχει τοΰ πνευματικού βίου.

Τέρμα τών ζωικών δρμών είναι δ υλικός βίος, έν ω αί πνευματικαι 
δρμαι τοΰ παιδός ρέπουσι, διά τοΰ υλικού, πρδς τδν πνευματικόν βίον, 
δστις είναι και οφείλει νά ήναι τδ τέρμα δλων τών τάσεων και πάσης 
δράσεως αυτού.

Σπουδάζοντες τήν ιστορίαν τής βαθμιαίας έξεγέρσεως και έν τφ πο- 
λιτισμώ προαγωγής τοΰ άνθρωπίνου γένους, παρατηροΰμεν, δτι αί άρχαί 
τής έξεγέρσεως ταύτης συμπίπτουσιν ακριβώς μέ τάς άρχάς τής έξεγέρ- 
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σεως τής συνειδήσεως έν αύτή τή νηπιακή ήλικίη, και δτι άμφότεραι 
ώς αφετηρίαν έ'χουσι τήν πλήρωσιν τών γενικών καί πρώτων τοΰ άνθρω- 
που δρμών. Αυται πρωτίστως περιορίζονται είς τάς ύλικάς φυσικά; άναγκας 
τής τροφής, τής ενδυμασίας καί τής κατοικίας.

Άλλά διά τής ύπέρ τούτων πρώτης δράσεως τών άνθρώπων, έκ τής 
άγριας φύσεω; προέκυψαν καρποφόροι άγροί εύθαλεϊς κήποι' καί έκ τής καλ
λιέργειας δέ τών είς τάς άνάγκας των άπαιτουμενων προϊόντων τής φυ- 
σεως, προήχθησαν είς τήν άντίληψιν τοΰ κάλλους αύτής τής φυσεως, κα’ι 
δι’ αύτοϋ έξηγέρθησαν έν ταΐς καρδίαις αύτών ύψηλότεραι τάσεις, δι’ών 
αί φυσικαί δρμαι μετεβάλλοντο είς πνευματικάς. Ούτω, βαθμηδόν, ή 
ψυχή άνυψώθη έκ τής κόνεως τών υλικών άναγκών καί τδ πρώτον συνη- 
σθάνθη τδν πρδς τδ ιδεώδες κάλλος πόθον, έξ ού έπήγασαν αί καλαί τε- 
χναι. Ό πόθος τοΰ είδένχι έ'φερε τδ? άνθρωπον άπδ άνακαλύψεως είς άνα· 
κάλυψιν καί άπδ έφευρέσεως είς έφευρεσιν, τδ δέ ούτως άφυπνισθεν άν- 
θρώπινον πνεύμα, έν τή άκμή τών δυνάμεων αύτοϋ, άνεζήτει απανταχού 
τήν άλήθειαν καί κατήρτησε, διά τής κατατάξεως αύτής, τήν έπιστήμην.

Ουτω καί έν τή άναπτύξει τοΰ παιδός, μετά τήν πλήρωσιν τών εις 
τάς ύλικάς άνάγκας τεινουσών δρμών, έξεγείρονται βαθμηδόν αί πνευμα- 
τικαί, χρησιμεύουσαι ώς βάσεις πάσης βαθμιαίας μορφώσεως καί τελειο
ποιήσεων αύτοϋ. Έάν λοιπδν αί πρώτισται αυται τάσεις τοΰ παιδός το- 
σαύτην σπουδαιότητα έ'χουσι διά τήν δλην αύτοϋ άνάπτυξιν καί μόρφω- 
σιν, τότε τδ ίερώτατον βεβαίως έ'ργον τών γονέων καί τών παιδαγωγών 
είναι ή προφύλαξις καί περίθαλψις αύτών, δπως μή διαφθειρόμεναι καί 
παρεκτρεπόμεναι, άντί καρπών φέρωσιν άκάνθας, Έάν δέ τδ. παίγνιον 
είναι ή έλευθέρα έκδήλωσις τών δρμών τούτων, τότε σπουδαιότατον έπί- 
σης καθίσταται μέλημα αύτών νά καθοδηγώσι τά παίγνια ταΰτα, δπως 
καταστήσωσιν αύτά άληθές μέσον διαπαιδαγωγήσεως, καί μορφωσεως.

Έκ πάντων τούτων βεβαιούμεθα, δτι δρθώς δ Φρόεβελ θεωρεί δτι ή 
έλευθέρα δρασις τοΰ παιδός άπεικονίζει τάς έκπολιτιστικάς δρμάς, αΐ
τινες άνύψωσαν έν τή διαδοχή τών αιώνων τήν άνθρωπότητα, είς 8 νΰν 
έ'φθασε σχετικόν ύψος πολιτισμ,οΰ.

Άλλά πόσοι είναι οί επιχειρήσαντες νά παρατηρήσωσι τήν φύσιν τοΰ 
παιδός τοσοΰτον έπισταμένως, ώστε νά ώσι κατάλληλοι κριτα! τών άνω- 
τερω. Πλειστάκις μέν ή στοργή τών γονέων προτρέπει αυτούς νά έπιτη- 
ρώσι τά τέκνα των, δπως διά τοΰ χρόνου άνακαλύψωσιν, έάν ειχον ώρι- 
σμένας τινάς προδιαθέσεις καί κλίσεις, ή μήπως άνακαλύψωσιν έν αύτοΐς 
έ'κτακτόν τι δώρημα ή καί μεγαλοφυ’ίαν. Άλλά ταΰτα δέν άρκοΰσι πρδς 
άνεύρεσιν τών ανωτέρω αληθειών. Πρέπει δέ νά λάβωμεν ί'σως ύπ’ δψιν 
και δτι αί ούσιωδώς διάφοροι έξεις τοΰ νΰν πολιτισμού άφ’ενός, κκί αί 
πολυειδεΐς κληρονομικά! άτέλειαι άφ’ ετέρου, έτροποποίησάν πως άπδ 
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γενεάς είς γενεάν τάς δρμάς τοΰ παιδός, εις τρόπον, ώστε νά ή ναι δυσ- 
διάκριτον, έάν αί ροπαί ττίς Ανθρωπότητας δύνανται ν’ άνευρεθώσιν είς 
τάς ροπάς ττίς παιδικές ηλικίας.

Καί όμως τδ όξυδαρκές δμμκ τοΰ έμβριθοΰς παρατηρητοΰ πολλαχώς 
δύναται νά βεβαίωση καί ν’ Απόδειξη διά πολύ ειδών παρατηρήσεων, δτι 
ταΰτα ούδεμίαν είχον έπίδρασιν. Διότι αί έμφυτοι δρμαί τοΰ παιδδς ανα
φαίνονται, άναπηδώσιν, ούτως είπεΐν, πά ντοτε καί άπανταχοΰ, οπού τδ 
παιδίον Ακωλύτως και Ανευ ηθικές πιέσεως άφίεται είς την ιδίαν αύτοΰ 
αυτενέργειαν και ιδίως, δταν έλευθέρως δρα έν τέ έξοχί) ή έν τφ κήπφ. 
’Επανέρχονται δέ φυσικότατα, ώς καί αί πρδς τροφήν όρμαί, καί είνα^ 
θετικαί, οσον καί ή αφέλεια και ή αθωότης τές πρώτης ηλικίας.

Άλλ’ Ας παρατηρήσωμεν νΰν έν ταΐς λεπτομερείαις αυτά τά παιδία. 
Ή πρώτη Ανάγκη, ή'τις μετά την τές τροφές είς δλα τά παιδία έκδη- 
λοΰται, είναι ή της κινήσεως. Χεΐρας και πόδας κινεί άπαύστως τδ βρέ
φος, πριν έτι δυνηθέ νά μεταχειρισθί) τά μέλη του τάύτα· βραδύτερου 
δέ τρέχει, πήδα, άναρριχαται. Βεβαίως πάντες γνωρίζομεν, δτι ύγιαίνον- 
τες παϊδες συνήθως τοϋτο πράττουσι, πολλάκις μέχρις ύπερβολης κα5 
μετ’ όχληράς άεικινησίας έπιμαρτυροϋντες την Αλήθειαν των άνωτέρω. 
Δέν είναι δύσκολου ν’ άνεύρωμεν τδν σκοπόν, ον έπιδιώκει ένταϋθα η 
φυσις. Ή έξάσκησις καί ή Ανάπτυξις των κλειδώσεων καί των μελών 
και της σωματικές έν γένει ρώμης τελείται διά της κινήσεως. Βαθμη
δόν δέ έκ. της προαιρετικές κινήσεως πηγάζει η Αληθής δρασις δηλαδή 
η είς έπίτευξιν σκοποΰ τίνος τείνουσα. Ή δομή αυτή πρδς δράσιν είνα1 
ή γενικπτάτη πασών, διότι έμπεόιέχεται είς δλας καί επιτείνει δλας*  πρέ" 
πει λοιπδν ταύτην, ιδίως νά περιθάλπη καί νά τελειοποιη ή αγωγή, 
έπιρρωνύουσα δι’ όλων τών δυνατών αυτές μέσων τάς σωματικάς τών 
παίδων δυνάμεις. ’Εν τφ νηπιακφ κηπω η γυμναστική καί τά παίγνια 
τές κινήσεως περιλαμβάνουσι τάς σωματικάς ασκήσεις.

Γνωστά είναι τά πρδς τδν σκοπδν τοΰτον ειδικά παίγνια καί αί Ασκή
σεις τών έν τίί άρχαιότητι προγόνων ημών- αλλά καί πολλά πριν τού
των, άπδ της νηπιότητος τών εθνών, ύπέοχον παρόμοια παίγνια καί 
Ασκήσεις πρδς τδν αύτδν σκοπόν, εί καί ανευ της αυτές γνώσεως τοΰ ζη- 
τουμένου. Καί νΰν Ακόμη Ανευρίσκονται τοιαΰτα παίγνια παρά τοΐς Αγ- 
ρίοις πάσης χώρας..

Ό πρώτος ορος πάσης Ανθρώπινης δράσεως, πάσης εργασίας, πάσης 
παραγωγές είναι άναντιρρητως η έξάσκησις τών αρθρώσεων, τών μελών, 
τών οργάνων καί δλων τών σωματικών δυνάμεων, δι’ ών αί έργασίαι έκ- 
τελοΰνται. 'Ότι άτελώς μόνον έφρόντισε μέχρι τοΰδε η αγωγή, περί αύ- 

τών μαρτυρεΐται έκ τοΰ μεγάλου Αριθμοΰ τών χωλών, έστρεβλωμένων 
καί επομένως πρδς τήν έργασίαν Αχρήστων οργάνων τούτων, δσον καί έκ 
τές σπάνεως ισχυρών, υγιών καί συνάμα ευκάμπτων καί ωραίων σωμάτων.

’Επίσης γενικώς, δσον ή Ανάγκη τές κινήσεως Αναφαίνεται έν τίί 
νηπιακη ήλικίφ καί Αλλη τις, ·ής δμως όλιγώτερον Ακωλύτως έπιτρέπε- 
ται ή έξάσκησις, καί μάλιστα έν ταΐς Ανωτέραις κοινωνικαΐς τάξεσιν. 
Είναι ή Ανάγκη τές καλλιέργειας τές γές, ή'τις έν τη νηπιακη ήλικίιη 
Αναφαίνεται ώς πόθος τοΰ νά σκάπτωσι τήν γέν, ή καί απλώς τοΰ νά 
παίζωσι μέ τδ χώμα καί δι’ αύτών τών χειρών των. Καί ποιον παιδιού 
δέν Αγαπ^ νά παίζη μέ τδ χώμα ή μέ τήν άμμον ; Πόσον χαίρουσιν, 
δταν δύνανται νά βυθίζωσι τάς μικράς των χεΐρας έντδς τές μαλακές 
ταύτης ύλης, ή καί νά σχηματίζωσι δι’ αύτές κηπάρια, είς α, ώς έπί τδ 
πλεΐστον, φυτεύουσιν Απλώς, δσα έκεΐ πλησίον Αποκόπτουσιν Ανθη.

'Η δέ δρμή αυτή πρδς καλλιέργειαν τές γές βεβαίως καταλέγεται 
μεταξύ τών πρώτων ορμών τοΰ Ανθρωπίνου γένους, καθ’ δσον συνδέεται 
μάλιστα μετά της ανάγκης της’ πρώτιστης τοΰ Ανθρώπου τροφής.

Τί δμως συμβαίνει συνήθως ; Μόλις Αναφανη ή ορμή αυτή είς τους 
παίδας καί πάραυτα, μετά ειδικής φροντίδας, μεριμνώσης, δήθεν, υπέρ 
τοΰ έκπολιτισμοΰ τοΰ παιδός, καταπνίγεται πάλιν. Γονείς καί παιδα
γωγοί Αναφωνοΰσιν Απαύστως, «Μήτδχώμα, θά λερωθής, θά φθείρης τά 
ενδύματα σου !» Κκί έχουσι δίκαιον, διότι είναι κρίμα νά φθείρωνται, 
ουτω, τά πολυτελέστατα πολλάκις ενδύματα τών τέκνων των. Άλλ’ έάν 
έγνώριζον πόσφ πικρδς έ'λεγχος της Αγνοιας καί παιδαγωγικές Αδεξιό
τητας είναι ή έκ τές Απαγορεόσεως ταύτης - πηγάζουσα θλΐψις καί στε
νοχώρια τοΰ παιδός, βεβαίως ή'θελον προτιμήσει νά ένδύωσιν αύτά απλού- 
στερον καί συμφωνότερον πρδς τήν φύσιν των, δπως μή διά τές παρα- 
κωλύσεως τές έλευθέρας Αναπτυξεως τών ορμών των, παρακωλυθη καί 
ή δλη αύτών Ανάπτυξις, καί άπολέσωσιν ούτω τδ καταλληλότκτον μέ
σον πρδς μόρφωσιν τές καρδίας, δπερ δι’ ούδενδς άλλου δύνανται ν’ Αντι- 
καταστήσωσι.

Τδ σπουδαιότατον μέσον τές έπί τές καρδίας τοΰ παιδδς έπιδράσεως 
είναι, πλήν τές επιρροές της οικογενειακής Αγάπης, ή εύαισθησία αύ
τοΰ πρδς άντίληψιν τών έκ της φύσεως εντυπώσεων καί ή πρδς ταυτην 
στοργή αύτοΰ. Αύτη δμως έξεγείρεται μόνον, δταν έκθέτωμεν τδν παΐδα 
συνεχώς είς τάς επιδράσεις ταύτας τές φύσεως καί δταν Αφίνωμεν αύτδν 
νά καταγίνηται έν αύτη, παρατηρών καί παρακολουθών αύτενεργώς τά 
τών πολυειδών προϊόντων αύτές. Διότι μόνον δ,τι ό παΐς ψιλχφήσει καί
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εις δ καταγίνεται ό ίδιος, εργαζόμενος, τούτο όντως δεσμεύει έξακολου- 
θητικώς τήν προσοχήν αΰτοΰ.

"Οσον άσκοποι κκί άν φκίνωνται αί έργασίαι αυται έν τή άμμφ ή τω 
χώματι καί ·η αδέξιος κατασκευή τών εφήμερων εκείνων κηπαρίων, ούχ’ 
ήττον άποτελοΰσι τήν Αρχήν, τήν Αφετηρίαν, πρδς παρατήοησιν καί ε
ρευνάν τής φυσεως κα'ι πρδς έξέγερσιν τοϋ πόθου τής καλλιεργίας τής 
γή; καί τής έπιμελείας τών προϊόντων αύτής. Έάν δ πόθος οδτος δέν 
Αναπτυχθή δεόντως κα'ι εγκαίρως,χάνεται βαθμηδόν· πασα δέ είς αχρη
στίαν Αφεθεϊσα δύναμις και δρίκσις επαυξάνει τήν βαρύτητα τοϋ σώμα
τος, δπερ τότε καθίσταται βαρυκίνητον καί διά τής οκνηρίας του τυραν- 
νεϊ τούς παΐδας: καί τούς ανεπτυγμένους άνθρώπους. Τοΰτο είναι ή άο- 
νητική έξ αύτοΰ βλάβη.

Ή δέ θετική βλάβη ύφίσταται είς τδ δτι ή Αληθής παρατήοησις τής 
φυσεως, τής μεγάλης ταύτης καί πρώτης τοΰ Ανθρώπου διδασκάλου, χά
νεται διά τήν παιδικήν, δηλαδή τήν σπουδαιοτάτην διά τήν άντίληψιν 
ηλικίαν, και δτι αί εντυπώσεις αύτής, έπιπολαίως μόνον καί έξωτερικώς, - 
ώς έν πανοράματι, διέρχονται καί ούδόλως μένουσι. Καί έάν μετά τοΰτο 
τά παιδία κόπτωσιν άνθη ή συνάζωσι διάφορα φυσικά Αντικείμενα, τοϋτο 
είναι άσκοπον παίγνιον, ούδόλως άγον αύτά είς συνετωτέραν παρατήρη- 
σιν τών ό'ντων και τών αντικειμένων τής φυσεως.

Πόσον διαφέρει τούτου ή χαρά τοϋ παιδός, είς δ παρεχωρηθη μικρόν 
κηπάριον, δπερ οδηγείται νά καλλιεργή αύτδ τδ ίδιον, νά σκάπτη, νά 
φυτεύγ, νά ποτίζη' μεθ’ οποίου πόθου, μετά πόσης Ανυπομονησίας Ανα
μένει νά ί'δτ) έξερχομένους τούς πρώτους βλαστούς, ή νά διαρρύξωσι τούς 
κάλυκάς των τά πρώτά του άνθη' τίς δύναται νά περιγράψρ τήν ηδονήν 
του, άλλά καί τήν ηθικήν του ωφέλειαν, δταν δύναται ν’ άποκόψη τά 
άνθη, Ατινα αύτδ τδ ίδιον περιεποιήθη, κκί νά'προσφέρη ταϋτα, έν έν- 
θουσιασμφ, πρδς τήν αγαθήν του μητέρα, ή'τις μετά τής αύτής -ηδονής 
τ’ Αποδέχεται, ένθαρρύνουσκ αύτδ εΐς νέαν εργασίαν ! Πόσον τελειότεοον 
διδάσκεται τά περί τών ωρών τοΰ έ'τους, δταν δδηγήται νά διακοίνη 
τά μυστήρια έκάστης τούτων έν τή φυσική αύτών λειτουογεί^. Τούς νέ
ους βλαστούς έν τφ αγρφ κκί τφ λειμώνι, τά μικρά πτηνά έν τή φω- 
λείή των, τας μέλισσας έν τή κυψέλη, τά ζω'ί'φια έν τή κινήσει αύτών, 
τους καρπούς κρεμκμενους άπδ τών κλώνων κκί τούς στάχεις μεστούς 
κκί κυματίζοντας. "Οταν ούτως έμπράκτως γνωρίση δλον τδ πλούσιον 
ταμεΐον τής φιλοστόργου μητρδς φυσεως, Αποκομίζει έκ τής τερπνότατης 
αύτφ καί ύπδ υγιεινήν ε'ποψιν ώφελιμωτάτης ταύτης παρατηρήσεως και 
έρευνης πολλαπλασίους γνώσεις κκί ώφελείας, ή δτι θά έφερον αύτφ πο
λύωροι σπουδκί κκί μελέται άπδ τών βιβλίων, έν στενοχωρά πνεύματος 
κκί σώματος. Ούχ ήττον πρέπει νά κοπιάζη καί έν τή φύσει αντενεργώς
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§ παΐς, ψυχή τε καί σώματι, κκί νά έργάζηται πρδς άνκκάλυψιν τών έν 
αύτή θαυμάσιων*  τότε μονον Ανευρίσκει καί οικειοποιειται αυτα ανεξα— 
λείπτως.

Ή θέρμανσις τής κκρδίας καί τών αισθημάτων έν γένει δέν έπιτυγχά- 
νεται διά μόνον τών έκ τοΰ καλοΰ έντυπωσεων, άλλα ταχυτερον καί 
πλειότερον άκόμη διά τής περιποιήσεως καί περιθάλψεως φυτών καί ζω- 
ων. 'Η στοργή πρδς τά πρώτα ταϋτα ύπδ τοΰ παιδδς προστατευόμενα 
ονΐα έξεγείρει ιδίως τήν πρώτην μή φίλαυτον άγάπην, παρασκευάζουσα 
βραδύτερον αύτδν είς τήν άληθή ύπέρ τών όμοιων του άφοσιωσιν. Έν τή 
μικρ^ έκείνη ήλικίφ έλάχιστα έ'χει ή Αγωγή μέσα παρασκευαστικά πρδς 
έξάσκησιν τών μετέπειτα καθηκόντων. Υπάρχει δέ κκί ή ύπέρ τής ηλι
κίας ταύτης προκκτάληψις, «τόσον μικρά είναι, τί δυνανται νά πραξω- 
σι!» λέγομεν, καί δλοι έπί τή άρχή ταύτη συντρέχομεν νά τρέφωμεν 
άπδ τής μικράς έκείνης ηλικίας τήν φιλαυτίαν, ή'τις βκθυτάτας ούτως 
άποκτώσα ρίζας, ένισχύεται έν τφ χρόνφ καί Αναφαίνεται ημέραν τινκ 
ώς φοβερά κκί άνίκτος νόσος, καταστρέφουσα τήν εύτυχίαν τοΰ ίδιου 
Ανθρώπου καί όλων τών περί αύτόν. Καί δμως διά τής εξασκησεως τών 
καθηκόντων Αρχετκι δ ηθικός βίος! Άλλά μή νομίσωμεν, ότι επιτυγ
χάνεται ή εξέγερσις καί ή ένίσχυσις τών ήθικών δυνάμεων δια βεβια
σμένης καί παρά τάς έπιθυμίκς τοϋ παιδδς έκτελουμενης πραςεως. Μο
νον διά σκοπίμου καί εύκολωτέρκς προπαρκσκευής έπιτυγχανεται η εκ- 
πλήρωσις τών μετέπειτα σοβαρών καί πικρών πολλάκις καθηκόντων, ων 
κατά τινκ βκθμδν καί αύτδς δ παΐς οφείλει νά λαμβάνη γνώσιν.

"Οταν ίδίιη προκιρέσει δ παϊς, Αναλαμβάνει νά έκπληρωση τι, και δυ- 
σκολον πολλάκις, τότε τδ πράττει προθύμως, ύπερνικών τάς ενδεχομε- 
νας δυσκολίας. "Οταν λοιπδν διεγείρητκι νά πράττη τοΰτο συνεχώς, ενι- 
σχύεται διά τής τοιαύτης έξεως ή βούλησίς του και προετοιμάζεται ουτφ 
νά έκτελή βαθμηδόν τά δυσχερή, άνευ τής έλκφρυντικής προσθήκης τής 
εύχαριστήσεως. Τδ νά ζητώμέν τι ύπέρτερον τών δυνάμεων τοΰ παιδος, 
είναι τδ άσφκλέστατον μέσον τοΰ ν’ άφαιρώμεν τήν πρδς την εκπληρω- 
σιν τοϋ καθήκοντος προθυμίαν του καί νά καθιστώμεν αύτδ οκνηρόν.

Τουτου ένεκα μεγάλην δίδει δ Φρόεβελ σημασίαν εις τδν κήπον, καί 
δέν καλεΐ μεταφορικώς μ,όνον τά νηπιαγωγεϊά του νηπιακδν κήπον. Διά 
τδν παΐδα ό κήπος είναι πεφραγμένη έλευθέρα φύσις, έν ή διά τών έν- 
τυπώσεων τοΰ. φυσικοΰ κάλλους καί τής έπ’ αύτοΰ μετά συμπάθειας άντ- 
ενεργείκς αύτοΰ, ού μόνον ένισχύεται έν τφ ήθικφ νόμφ, άλλα, και ανά
γεται είς αύτά τά πρώτα θρησκευτικά συναισθήματα τής ευσεβειας. Έαν 
ή νεαρά ψυχή δέν έσυνείθισε προίμως ν’ άνευρίσκη τδν δημιουργόν δια 
τών θαυμάσιων τής δημιουγίας, καί νά κοινωνή προς αυτόν, ως προς 
πανάγαθον πατέρα, δέν θέλει ποτέ δυνηθή βραδύτερον διά τών βιβλίων 
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ν’ Αντιληφθ’ρ τή; θεότητο; καί πολύ δλιγώτερον, νά καταστήση ενεργόν 
και τελεσφόρον την προς αύτήν κοινωνίαν καί σχέσιν της. Μόνον τά 
ορατά ύπάρχουσι διά τό πκιδίον καί παοκσκευάζουσιν αύτδ είς άντίλη*  
ψιν τών Αοράτων, δ δέ δια τών έργων του έκδηλούμενος δημιουργός μό
νον δυναται νά παρασκευάση έν τφ νφ καί τί) καρδίρς αύτοΰ τήν Αντίλνι· 
ψ'.ν τοϋ Αοράτου ύψίστου Πνεύματος.

“Αλλως τε καί υπό άμέσως πρακτικήν έ'ποψιν η κλίσις πρός καλλιέρ
γειαν τίίς γη; καί τών προϊόντων αύτίίς είναι πολύτιμος διά τόν λαόν 
Ιδίως, Ή βιομηχανία άφκιρεΐ καθεκαστών νέας άπό τίίς γεωργίας δυνά
μεις, α'ίτινες δυνανται, ί'σως, ν’ άνάπληρώνται πάλιν, δταν πρω’ίμως έξε- 
γερθί) είς τά πζιδία ή πρό; την γεωργίαν αγάπη*

Δέν είναι δυνατόν νά περιληφθώσιν ενταύθα δλα δσα ή φύσις άποκα- 
λύπτει τώ τέκνφ, ούδέ νά καταδειχθη ή σπουδαιότης τίίς άπαύστου πρός 
αύτην κοινωνίας τοΰ ανθρώπου, δι’ ης νέας πάντοτε' άποκτ^ σωματικά; 
καί πνευματικά; δυνάμει;, κατ’ άντίθεσιν τίίς έκ τοϋ έπιτετηδευμένου 
καί κατά συνθήκην βίου προκυπτούση; χαλαρώσεως καί πνευματική; 
Αδράνειας.

Άν σπουδάσωμεν τόν νηπιακόν κήπον κκί τά παιδία, έν ω καλλιερ- 
γώσι τδν κίίπον ή καταγίνονται άλλως έν τη φύσει, όρθώς οδηγούμενα 
καί σκοπίμως διδασκόμενα, τότε μόνον θέλομεν εννοήσει ποΰ δύναταί νά 
φέρη ή έπιμελεια καί Ανάπτυξι; της κατά τό φαινόμενον μικρκς καί Αση- 
μάντου πρδς τήν φυσιν ορμής.

Τότε μόνον θέλομεν εννοήσει, δτι ή πρώτη Ορθή εισαγωγή έν τί) φύ~ 
σει καί ή συνετή χρήσις τών προϊόντων αύτης, δυνανται νά παρέχωσι 
στερεά καί άσφαλή θεμέλια είς δλην τήν μετέπειτα έκπαίδευσιν.

Έξακολουθοΰντε; τήν έπιθεώρησιν τών πρώτων εκδηλώσεων τής παι
δική; ή^ίκίας, παρατηροϋμεν τήν ανάγκην τοϋ παιδδς τοΰ νά θίγη τά 
πάντα. Πόσον σφίγγει αύτδ τδ δίμηνον ή'δη βρέφος τδν δάκτυλον τή; 
μητρδ; ή άλλο άντικείμενον, έπενεργών ουτω τδ πρώτον έπί τή; ύλης 
διά τή; πρώτη; ταύτης κινήσεω; τής χειρό; του, δι’ ής βραδύτερου πρό
κειται νά έπεξεργασθή αύτήν πάλιν τήν ύλην.

Ή χειρ είναι τδ εύγενέστατον μέλος τοϋ Ανθρώπου, τδ ύπδ τή; φύσεως 
παρεχόμενου αύτφ σκήπτρου. “Ανευ χειρών δέν δυναται νά παράγη υλικά 
έ'ργα, διότι δέν δύναταί άνευ αύτών νά έργασθη. Τούτου ένεκα ένστικ
τον έχει δ παϊς τήν ίσχυράν Ανάγκην τοΰ νά κινη τάς χεϊράς του. Χρη- 
σιμεύουσι δέ αύτω, καί ιδίως διά τοΰ έπ’ αύτών αισθητηρίου οργάνου τή; 
άφής, ώς μέσον διακρίσεως, πολύ πριν άναπτυχθώσι πρδς τοΰτο αί λοι- 
παί του αισθήσεις.
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Μετά τή; πρώτη; ταύτης θλίψεω; τή; χειρδς διεγείρετκι λεληθότως 
καί βαθμηδόν ή δομή τοϋ σχη[>·κτίζειν, πλάττειν, παράγειν καί έν γένει 
ή ορμή τή; εργασίας καί Τή; υλικής δημιουργίας. ’Ανώτατη έντολή τοϋ 
ανθρώπου είναι νά μετατρέπη καί μεταποιη τά . προϊόντα τή; φύσεως 
είς προϊόντα τή; τέχνης. Ή όρμή αύτη δύναταί νά δνομασθη καί ορμή 
τοΰ πολιτισμοϋ, διότι ουτος έπήγασεν έκ τών παραγωγών ταύτης· ’Ελά
χιστη ήτο ή μέχρι τοΰδε ύπέρ τή; πρωίμου έκγυμνάσεως τών χειρών 
μέριμνα τή; αγωγή;· Καί όμως ή νηπιακή ηλικία είναι έκείνη, έν -ρ τδ 
μάλλον έπιτυχώς δύναταί ν’ αρχίση ή έκγύμνασις αύτη, καθ’ δσον αί 
μαλακαί καί εύλύγισται μικραί κλειδώσεις είναι έπιδεκτικαί πάσης Ασκή- 
σεως. Ό θέλων νά παραβάλλη χεΐρας παίδων μέχρι δώδεκα έτών περί
που πρδς άλλήλας εύκόλως θέλει διακρίνει πόσον διάφορος είναι ή δεξιό- 
τη; τής όταν περιεσκεμμένη φροντίς Ανεπτυγμένων γονέων καί
παιδαγωγών, πρωίμως καί σκοπίμως μετεχειρίσθησαν τήν δράσιν τοΰ 
παιδδς εί; έκγύμνασιν αύτής, καί τοι στερουμένη; πολλάκις φυσικής δε- 
ξιότητος, ήτις άλλως, δταν ύπάρχ'ρ, κκί άνευ ιδιαιτέρας άσκήσεως προά- 
γεται. Πόσοι δμως ολιγάριθμοι είναι οί κεκτημένοι τά έκτακτα χαρί
σματα, έν φ πολλοί τών είς εαυτούς Αφιεμένων παίδων προβαίνουσιν έν 
τη ή^ίγ μέ ^στρεβλωμένου; καί άλυγίστου; δακτύλους, μάτην πολλά
κις άγωνιζόμενοι κατά τής αδεξιότητας τών χειρών των, ήτις ού σπα- 
νίως γίνεται αύτοΐς πρόσκομμα είς τδ νά έπιδοθώσιν εί; επάγγελμά τι, 
ποδ; 8 άλλως φυσικήν είχον κλίσιν.

'II Φροβελιανή Αγωγή δέν έκγυμνάζει μόνον τδ μυωνικδν τοΰ σώματος 
σύστημκ έν γένει διά τών πκιγνίων τής κινήσεως, έχει κκί ιδίαν γυμνα
στικήν τής χειρός, ήτις κκί άπδ τοΰ πρώτου τοΰ παιδδς έτους πρέπει 
ν’ Αρχίζη έπί τών γονάτων τής μητρός. Τά μικρά παίγνια τών δακτύ
λων—διότι παίγνια βεβαίως πρέπει νά ώσι ’ έκγυμνάζοντα τήν χεϊρα, εί
ναι αί πρώται τοϋ παιδδς Ασκήσεις, ή πρώτη κοινή δράσις μεταξύ μη- 
τοδς καί παιδός, ή πρώτιστη έκπλήρωσις μικροΰ καθήκοντος καί προε
τοιμασία εί; τήν Απομίμησιν. "Ο,τι δ πκΐ; ουτω μετά χαράς καί ευθυ
μίας, άπδ τών πραγμάτων καί τών όντων, διά τών ιδίων χειρών του Απε- 
μιμήθη, τοΰτο δέν διαφεύγει τοϋ λοιπού τής Αντιλήψεώς του, διότι Α- 
φίνει έν αύτη σταθεράν εικόνα; Ουτω καθίστανται αί Ασκήσεις αύται τδ 
μέσον τοΰ νά σχετίσωμεν τδν παΐδα μετά τών περί αύτοΰ Αντικειμένων,

Τά ποώτα έργα τών χειρών τών αρχεγόνων Ανθρώπων Ανκμφιβόλως 
υπήρξαν κκτοικίαι καί ένδύματα. Άλλ’ οποία διαβάθμισι; εργασίας, παν

ί Ίδί τδ έργον τοΰ Φρόε6ελ-
«Mutter und Koseliedet·» — Τα ασμάτα τής μητρδς» χαΐ τδ; διασαφήσεις τούτων ?ν τ<5 

II τεύχει τοΰ συγγράμματος. «Das Kind und sein Vesen» — «‘Ο πα?ς χαΐ ή φύσις αύτοΰ» 
— ύπδ τής χομήσσης Β. ν. nholtz — Beilow Kassel.
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τος είδους καί πάσης βκθμίδος, ύπάρχει άπδ τών πρώτων έκείνων σκιά
δων καί ατελεστάτων καλυβών μέχρι τών νΰν μεγάρων τών μεγάλων 
πρωτευουσών ! μεταξύ της πρώτης έκ τών δερμάτων τών ζώων ατελέ
στατης επενδυσεως -καί τών άπειροειδών ποικιλμάτων τής νυν .πολυ
τελούς ενδυμασίας.

Και τα παιδια, εν ω σκαπτουσι την γήν κα'ι την άμμον, έπιχειροΰσι 
νά σχηματίζωσιν άτελέστατα είδη και έργα έκ-πάσης ύλης. Σπήλαια, 
οίκίας, γέφυρας καί σχήματα παντός είδους, άπδ τοϋ διά ξύλινων δο
χείων έξ άμμου κατεσκευασμένου πλακοΰντος, μ.έχρι τών έκ κύβων καί 
πλίνθων οικοδομών, τών εκ κηροΰ ή πηλοϋ ή καί παιγνιοχάρτων οίκί- 
σκων καί άλλων σχημάτων, και τών διά ιχνογραφίας καί χαρτονιού συν
θέσεων καί παραγωγών, άναλόγων τ$ φαντασί^ έκάστου. Πάντα ταϋ- 
τα πηγάζουσιν έκ της όρμής του παράγειν, της αφετηρίας ταύτης πάσης 
έργασίας.

Ό Φρόεβελ άποδίδει είς την πρδς οικισμόν δρμήν καί είς την πρωτί- 
στην άνάγκην τής άνεξαρτησίας καί τής άτομικής ιδιοκτησίας, τδ δτι 
τά παιδία δλα τείνουσι νά χωρίζωσιν εαυτοί; διά καθισμάτων πολλά
κις, δια προσκεφαλαιων, δια κιβωτίων ή δι*  ούτινος άλλου δύνανται μέ
σου, έν γωνίςε τινί τοϋ δωματίου, ή δπου άλλοθι τοΐς επιτρέπεται τοΰτο, 
μικρδν δωμάτιον ή οικίαν δι’ έαυτά καί τάς κούκλας των. Τοΰτο μάλι 
στα πράττουσιν, δταν παίζωσι τάς λεγομένας οικογένειας, δτε συχνό
τατα ύποδιαιροΰσι την ουτω διά τή; φαντασία; το>ν έπινοηθεΐσαν οικίαν, 
δρίζοντα καί θέσεις δι’ αύλην καί κήπον καί άλλα; διά τά ποίμνιά των 
καί τά λοιπά των οικιακά ζώα.

Ό νηπιακδς κήπος υποθάλπει καί έξέγείρει παντοειδώς την όρμην ταύ
την τών παίδων, παρέχων αύτοΐς τάς ποικιλωτάτας άφορμάς πρδς παν
τός είδους παραγωγας. Έκεϊ οικοδομοΰσι καί πλάττουσιν άπειροτρόπως 
καί διά τών ποικιλωτάτων ύλών, ά; έκαστον νήπιον λαμβάνει έν ίδίω κι- 
βωτιω, δπερ μετά χαράς θεωρεί ιδιοκτησίαν του. ’Αλλά δέν κατασκευά
ζονται μόνον οικήματα και σκευή, καί διά την υφανσιν καί ραφήν τών 
υφασμάτων λαμβανεται πρόνοια, ί'σω; καθ’ 8ν τρόπον έχρησίμευον ταΰτα 
είς τους προγόνους ημών. Διά τής ύφαντικής κατασκευάζονται ύφαντά, 
ουχί πολύ ανόμοια πρδς τά έκ καλαμών καί ίνών κατασκευασμένα σκε- 
πασμ-ατα πολλών έτι καί νϋν ημιάγριων λαών. Βαθμηδόν δέ προάγοντα^ 
τα σχέδια, προβαίνοντα έν τή τελειότητι πρδς τά τ-JJ; έντεχνοτάτης 
υφαντικής τών νΰν χρόνων. Τδ δε κέντημα τοΰ χάρτου, τδ ράψιμον αύ- 
τοΰ, το δίπλωμα, καί ή έξ αύτοϋ έκκοπή διαφόρων σχημάτων, πλουσίαν 
παρεχουσιν αφορμήν πρδς πολυειδή έζάσκησιν τής χειρός, προετοιμάζου- 
σαν αυτήν προς δλα τά εί'δη τών χειροτεχνημάτων.

Εν γενει ή χείρ καί αί αισθήσεις παρασκευάζονται πρδς πάσαν βιοτε
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χνίαν καί πρδς τάς άνάγκας παντδς επαγγέλματος και προς παντα επι
δέξιου χειρισμόν έν δλαις ταΐς περιστασεσι του καθημερινού πρακτικού 
βίου. Διά τούτων παρασκευάζονται άρκουντως και άι υλικαι εργασιαι αυ
τών τών άνωτέρων τεχνών.

Μενάλως παραγνωρίζεται η διά την γενικήν τοΰ άνθρώπου μόρφωσιν 
ωφέλεια της πρωίμου έξασκησεως πρδς πάσαν έργασίαν, είς ην άποδίδε- 
ται η ύλική μόνον τής χειρδς ώφελεια. Και όμως δλοκληροι τάζεις λαοΰ 
δφείλουσι πολλάκις τδ πρακτικόν αύτών καί ήσκημένον βλέμμα είς τάς 
έργασίας των, αΐτινες διά της τεχνικής πείρας παρέχουσιν αύτοΐς καί 
τάς θετικωτέρας βάσεις πρδς μόρφωσιμ ορθής κρισεως.

Άλλ’ η μεγίστη ευλογία τής έργασίας 'τών παίδων, ή δι’ ούδενός άλ
λου μέσου δυναμένη ν’ άντικατασταθή, συνίσταται είς την ήθικήν ταύ
της έπ’ αύτών έπιρροήν. Ή εζ αυτής επιδεξιοτης, η εζις και η αγαπη 
τ·?ίς έργασίας καί ή έκ τών μικρών αύτών έργων ηθική ίκανοποίησις, ταΰ- 
τα πάντα είναι είς τδν παΐδα, ώς άληθεΐς φύλακες άγγελοι, φρουροΰν- 
τες αύτδν καθ’ δλην την παιδικήν καί νεανικήν του ηλικίαν, έν ω βρα- 
δότεοον προφυλάττουσιν αύτδν άπδ πάσης ένδεχομένης πτωχευσεως η 
ήθικής καταπτώσεως. Δράσις λοιπδν καί έκπληρωσις πολυειδών καθη
κόντων απαιτούνται καί κατ’ αύτδν τδν βίον τοϋ παιδός, έάν θελωμεν η 
έν τφ μετ’ έπειτα βίφ πορεία του νά ήναι όντως ηθική καί άζιοπρεπης. 
Άλλά καί η έκπληρωσις τών καθηκόντων απαιτεί ικανότητα δρασεως · 
Κύριος λοιπόν σκοπός τοΰ νηπικκοϋ κήπου πρέπει νά ήναι ή έπίτευξις 
της ικανότητας ταύτης άπδ τής πρώτης τοΰ παιδός ηλικίας. Ματην ό
μως ήθελε τις άναμείνει τδ σκοπούμενον τοΰτο άποτέλεσμα έκ της μη
χανικής έργασίας, έκ της βεβιασμένης καί τυπικής τοΰ παιδός ένασχο- 
λησεως. Μόνον δτι εύχαριστεΐ αύτόν καί διαγεΐρον την φαντασίαν του, 
έξεγείρει τά αισθήματα αύτοϋ, τοΰτο δύναται νά έπιφέρη την πλήρη 
ηθικην του ωφέλειαν. Πρέπει νά ήναι αύτενεργδς έν τή πληρεστάτη τής 
λέξεως σημασία, πρέπει δλοψύχως νά προσηλώνη τάς δυνάμεις του είς 
δ,τι αί χεΐρες του. εργάζονται- τοΰτο δέ γίνεται μόνον, δταν αίσθάνηται 
την ηδονήν τοΰ δτι είναι ικανόν νά δημιουργή τι διά τής δράσεώς του ·

Τοΰτο λοιπόν χαρακτηρίζει τά φροβελιανά δώρα, ώ; ώνόμασεν αύτά 
ό ίδιος, δηλαδή τά ύλικά πρδς άσκησιν καί εργασίαν μέσα, καί έν τούτφ 
έγκειται τδ σοφόν τής καταρτισεως αυτών, οτι επιτρεπουσι καί εις αυ- 
τάς τάς άσθενεΐς δυνάμεις τοΰ παιδός νά παράγωσιν έν ταΐς μικραί; αυ
τών έργασίαις, νά έξεγείρωσι. καί άναπτύσσωσι τάς πρώτας βλαστήσεις 
τοϋ άνθρωπίνου δημιουργικού πνεύματος, ν αφυπνιζωσι την εφευρετικήν 
δύναμιν τής νεαράς διανοίας καί ν’ άντικαθιστώσι τήν απλήν μηχανικήν 
άπομίμησιν δι’ αύτενεργοϋ-παραγωγής ιδίων έργων. "Οσον δέ ασήμαν
τα καί ατελή άκόμη καί άν ηναι τά μικρά ταΰτα έ'ργα, φερουσι πάντοτε
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τδν τύπον τής Αναπτυσσόμενης ιδιοφυίας διότι προκύπτουσιν έζ Ατομι- 
κών συδυασμών.—Δεν είναι άπδ σκοπού ν’ Αναφέρωμεν ενταύθα, δτι, ώς καί 
κατα πΧσαν μέθοδον, ούτω καί κατά τήν Φροβελιανήν, ή επιτυχία αυτής 
εζαρτΑται εν πολλοΐς έκ τίς ικανότητας τοΰ διδάσκοντος, κάί έκ τίς 
τελεσφόρου χρήσεως καί έκτελέσεως τών ύπδ τοϋ συστήματος υποδεικνυ
όμενων. "Οταν λοιπδν Αντί ζώσης δράσεως καί προτοοπής είς έλευθέοαν 
παραγωγήν, παρέχεται είς τά παιδία έτοιμον υλικόν πρδς μηχανικήν έκ- 
τέλεσιν ή άπομίμησιν τυχαίου έ'ργου, άνευ βαθμιαίας καί σκοπίμως 
κατηρτισμενης σειράς καί παραγωγής, δταν έν τή έξασκήσει ταύτη τοΰ 
παιδδς λησμονεΐται ή καί παντελώς αγνοείται ο ύψηλδς σκοπις συμπά- 
σης της ένεργεϊας ταύτης καί,· αντιστρεφόμενων τών δρων, θεωρείται τδ 
μέσον ώς σκοπός, δηλ. θεωρείται αύτδ π. χ. τδ κεντημένον ή ύφασμένον 
φύλλον τοΰ χάρτου ώς τέρμα τών Φροβελιανών έργασιών ή ωθείται δ 
παΐς νά έργάζηται έπί.πολλάς συνεχώς ώρας, μέ παρά τήν ηλικίαν του 
λεπτά υλικά, έπι βλάβη αύτών τών αισθητηρίων του δρ γάνων καί τών 
σωματικών αύτοΰ έν γένει καί διανοητικών δυνάμεων ; τότε βεβαίως άπδ 
ωφελίμου καί σωτηρίου καί τδ σύστημα τοΰτο δύναται νά κατασταθή 
επιβλαβές, καί νά δώση ούτω δικαίαν αφορμήν είς τήν αποδοκιμασίαν 
τίς έπιπολαιως μάλλον καί άνευ βαθυτέρας έρεύνης άποφαινομένης κρι- 
τικίς. Ύπάρχουσι δυστυχώς καί έν αύτή τή Γερμάνιο: νηπιακοί κήποι, 
οί'τινες τδ δνομα μόνον έ'χουσι κοινδν πρδς τούς γνησίους Φροβελιανούς 
κήπους, ών πρώτιστοι είναι έν Δρέσδη οί διατελοΰντες ύπδ τήν έπίβλε- 
ψιν τοΰ Φροβελιανοΰ συλλόγου,, τοΰ διευθυνομένου ύπδ τίς λογίας καί 
έζόχου τοΰ Φρόεβελ μαθήτριας, της νΰν ύπερεβδο μήκοντούτιδος κομήσσης 
Β. ν. Marenholtz—Bulow.

Τά παιδία έν πολλοΐς τών ψευδών εκείνων νηπιακών κήπων έπι πολ- 
λάς ώρας καταγίνονται είς τδ αύτδ άντικείμενον, χάριν εύκολίας τίς νη
πιαγωγού, άναπτυσσουσι δέ τήν ελευθερίαν των μόνον καθ’ δτι είναι τδ 
πλεϊστον έλεύθερα νά παίζωσι κατά βούλησιν ή μέ τά Φροβελιανά παί- 
γνια ή έν τφ κήπω, έάν ο καιρδς τδ έπιτρεπη, άνευ τίς έλαχίστης ο
δηγίας πρδς οίανδήποτε μόρφωσιν, καί ύπ’ αύτοΰ τοΰ Θεού μάλλον προ» 
φυλαττόμενα άπδ πολλών κινδύνων, είς ούς φυσικότατα δύνανται νά ωσ*ν  
έκτεθειμένα παιδία είς μέγαν άριθμδν έπι ταύτφ συνηγμένα, άνευ τίς 
άπαιτουμένης στοργικής καί νοήμονος έπιβλέψεως.

Τδ αντίθετον δμως συμβαίνει έν τοΐς γνησίοις Φροβελιζνοΐς κήποις. 
Αί νηπιαγωγοί είναι εύφυέστατοι καί μετά ζωηρού ενδιαφέροντος καί βα· 
θείας συναισθήσεως της ίερότητος της έντολής αύτών, μετά’στοργίς 
περιποιούνται καί διδάσκουσι τά παιδία. Ούδ’ είναι δυνασδν νά ήναι άλ- 
λοΐκι αί Φροβελιαναί νηπιαγωγοί, διότι πχυουσι τότε νά ώσι τοιαΰται} 
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ώς δλως άδέξιαι καί άνίκανοι πρδς τδ έργον των, ού ή επιτυχία έξαρ- 
τάται σπουδαίως έκ της τελειότητας αύτών τών ιδίων.

Είς δέ τά παιδία παρέχονται δλως ανέτοιμα ύλικά, άνευ υποδειγμά
των. Διδ καί κατά βούίησιν καί έλευθέραν έκλογήν δύνανται νά σχη- 
ματίζωσι καί νά μετασχηματίζωσιν έζ αύτών δ,τι θέλουσι*  βεβαίως έν- 
τδς ορισμένων ορίων, διότι δ δλως άσκοπος καί τυχαίως σχηματισμός 
τών κύβων π. χ. ή τοΰ χάρτου ή ούτινος άλλου ύλικοΰ, ήθελε καταστή
σει άδύνατον τήν κανονικήν πρόοδον τοΰ παιδδς έν τη έργασίγ καί τή 
παραγωγή.

Πάσα έφεύρεσις βασίζεται έπι τηρήσεως νόμων, δσον έλεύθερα καί οίν 
είναι ή εφαρμογή τών νόμων τούτων. · Ό εφευρέτης ένίοτε οφείλει πολ
λά καί είς τήν τύχην, ούχ’ ήττον δμως πρέπει νά γνωρίζη κατά ποιον 
τρόπον έ'φθασεν είς τήν έφεύρεσίν του, δπως ασφαλώς έπαναλάβη αύτήν 
καί δυνηθή νά μετάδοση τά κατ’ αύτήν Πρέπει νά έ'χη γνώσιν της κα
νονικής διάδοχης τών κινήσεων καί χειρισμών του, δπως δυνηθή νά δια
τύπωση είς τήν έφεύρεσίν του, οίαδήποτε καί Αν είναι αυτή, σταθερούς 
κανόνας καί δρους διαρκούς έπιτυχίας.

Καί αύτή ή έλευθερωτάτη καλλιτεχνική δημιουργία, δέν δύναται ν’ 
άπαλλαγή τής τηρήσεως κανόνων. "Ολκι αί καλλιτεχνίαι προϋποθέτου- 
σιν ορισμένους τεχνικούς δοους πρδς πραγματοποίησιν τών δημιουργη
μάτων της φαντασίας τοΰ καλλιτέχνου. Ό ζωγράφος πρεπει νά τηρή ώ- 
ρισμενους κανόνας έν τή άναμίζει τών χρωμάτων καί έν τή σύνθεσει έν 
γενει τών ύπ αύτοΰ παρασταθησομένων, χωρίς νά κωλυηται ένεκα τού
του είς τήνελευθερίαν τών. παραστάσεώντου, ούδ’είς τήν έξάσκησιν τοΰ κατά 
ταύτας ιδιάζοντας αύτφ τρόπου. Ούτω καί τδ ιδιόρρυθμον της εργασίας τοϋ 
παιδδς δεν δεσμεύεται ούδέ περιορίζεται δταν διδάσκηται αύτφ έν τφ 
νηπιαγωγείο νά μεταχειρίζηται ορισμένα άντικείμενα, καθ’ ορισμένους 
τρόπους καί κανόνας. Άφ’ ού δηδαδή όδηγηθώσι τά παιδία' κατά ποιον 
τρόπον καί πρδς ποιον σκοπδν δφείλουσι νά μεταχειρισθώσι τά ποικιλό
τατα ύλικά αύτών, έκαστον διά τών ιδίων κύβων οίκοδομεΐ άλλοϊα σχή
ματα, έκαστον ύφαίνει Αλλοΐον σχέδιον διά τών αύτών χάρτινων ται
νιών, παράγει άλλους συνδυασμούς διά τών αύτών ζυλαρίιον ή τών δα
κτυλίων,.ή πλάττε: άλλοίκς μορφάς έκ τοΰ αύτοΰ πηλοΰ. ’Εν ω τά συνή
θη παίγνια καί αί δι’ ύποδειγμάτων τελούμενα: έργασίαι έπαναλαμβά- 
νουσι τά αύτά σχεδδν σχήματα καί τά αυτά άντικείμενα πρδς ολα τά 
δΓ αύτών Ασχολούμενα παιδία.

Δυσχερέστατου είναι έν τή έπιθεωρήσει τών τοΰ Φροβελιανοΰ συστή
ματος νά έκθεση τις σαφώς τδ πώς τά παιδία οδηγούνται νά τηρώσι παί- 
ζοντα καί εργαζόμενα τούς δΓ έκάστην αύτών ένασχόλησι.ν ορισμένους 
κανόνας. Πρέπει νά ί'δη τις τήν έφαρμογήν τούτων καί τά παιδία έν τή 
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δράσει των διά νά έννοήση τον σκοπόν καί την ώφέλειαν αύτών. Πολύ 
δλιγώτερον δύναται νά γείνη ένταΐίθα λόγος περί τοΰ νόμου τών άντιθέ- 
σεων και τοΰ μεσάζοντος, 3ν δ Φροέβελ, ώς νόμον πάσης. δράσεως, έφήρ- 
μοσε καί είς αύτάς τάς Ασκήσεις καί τάς παραγωγές τών παίδων.

Ό νόμος τών άντιθέσεων είναι καταφανής έν άπάση τή δημιουργία 
οσον και έν τοϊς εργοις τών Ανθρώπων. Άλλ’ δ νόμος ουτος εφαρμόζεται 
ιδίως είς τάς ιδιότητας τών δντων καί τών πραγμ,άτων καί μάλιστα είς 
τας γενικας και κοινας αυτών ιδιότητας. Αύται δμως ούδέποτε παριστώσι 
πλήρεις τας αντιθέσεις, αλλά σχετικές μόνον, ηνωμένας πρδς άλληλας 
δι’ άλλων διαμέσων.

Αί γενικαι ιδιότητες τών σωμάτων είναι ή ύλή, τδ μέγεθος, τδ σχήμα, 
το χρώμα, η βαρυτης, τδ βάρος, δ ήχος, δ αριθμός,ή θέσις καί η διεύθυνσις· ’

Τα άκρα τών ιδιοτήτων τούτων άποτελοϋσι τάς Αντιθέσεις, μεσά
ζοντα δέ καθίστανται αί μεταξύ τούτων έκτεινόμεναι διαβαθμήσεις. Ου- 
τω η κλΐμαξ τών μεταξύ μεγάλου τίνος αντικειμένου και ετέρου έλαχί- 
στου διαφόρων μεγεθών είναι τά μεσάζοντα αυτών.

Την άντιθεσιν τοϋ φωτδς καί της σκιάς Αποτελοΰσιν αί διάφοροι Απο
χρώσεις τής κλιμακος τών χρωμάτων, δσον η κλΐμαξ τών διαφόρων τόνων 
αποτελεί το μεσάζον μεταξύ τοΰ ύψους καί τοΰ βάθους τών μ,ουσικών τόνων.

Εν τφ σχημάτι τας αντιθέσεις παράγουσι τδ ένιαΐον της επιφάνειας 
αύτοΰ πρδς τάς ποικιλίας ταύτης, ώς ή σφαίρα καί δ κΰβος, μεσάζον δέ 
είναι τδ μετέχον τοΰ σχήματος Αμφοτέρων, ώς δ κύλινδρος. ■ Δεν είναι 
τοΰ παρόντος νά είσελθωμεν είς τάς λεπτομέρειας τής εφαρμογής τοΰ 
νόμου τούτου, δθεν προστίθεται ένταΰθα μόνον, δτι αί Αντιθέσεις της 
διευθυνσεως καί τής θέσεως δρίζονται κατά τρεις τρόπους, καθ’ύψος, κατά 
πλάτος και κατα μήκος. Μεσάζον είναι τδ μεταξύ τών δύο άκρων διά
στημα. Εν δε ταϊς γραμμαϊς, μεταςύ τής εύθυγράμμου καί της καμ
πύλης, μεσάζον είναι ή πλαγία γραμμή, ώς καί .μεταξύ τή; καθέτου και 
τη; δριζοντιου γραμμής μεσάζει ή πλαγία, ώς ημικάθετος καί ημιπλα- 
για γραμμή.

Ούδεμίκ τών θεωριών τούτων πρέπει νά λέγηται καί πολύ δλιγώ- 
τερον να διδασκηται εις τδν παΐδα, άλλ’ ούχ ηττον δδηγεϊται ου
τος πρακτικώς είς την έφαρμογην τών νόμων αύτών, άνευ τών δποίων 
όυδεν θα ηδυνατο νά κατασκευάζη κανονικόν καί δλιγώτερον ακόμη νά 
έφευρίσκρ ί'δια σχήματα. Έν άγνοί^ αύτοΰ δ νόμος τών άντιθέσεων καθο
δηγεί αύτον εις παραγωγήν Ανεξάντλητου απειρίας καί ποικιλίας συν
δυασμών.

Ποέπει νά ΐ'δγ τις τά παιδία εργαζόμενα διά νά πεισθή περί τής απλό
τητας τής έφαρμογής τούτων καί περί τής εύκολίας, μεθ’ ·5)ς τά παιδία 
παίζοντα οίκειοποιοΰνται τδν μεθοδικόν τούτον τρόπον τοΰ εργαζεσθαι.

Ό βαθύτερον δμως έγκύπτων εις τάς παιδαγωγικές άρχάς τοΰ Φρόε- 
βελ καί ταύτοχρόνως έρευνών τον τρόπον έκαστου είδους παραγωγής, 
βεβαίως δέν δύναται νά Αρνηθή, δτι δ Φρόεβελ Αληθώς ευρε και εφηρ- 
μοσε τδν γενικόν νόμον της έργασίας, δηλ. τδν νομον της ανθρώπινης 
δράσεως. Τοϋτο Αληθώς είναι δ νόμος της παραγωγής,, δστις έν τή φύ
σει Ανευρίσκει τδ πρότυπον αύτοΰ έν τφ νόμφ τής δημιουργίας.

’Εκτενέστερα τοΰ πρέποντος ήθελε κατασταθή ή παρούσα έπιθεώρησις 
τών τοΰ Φροβελιανοΰ συστήματος, έάν επίσης λεπτομερώς ήθίλομεν δια- 
λάβει καί πεοί τών λοιπών έν τή παιδική ήλικίιρ Αναφαινομένων δρμών, 
μϊτινες άπασαι εύοίσκονται ταύται προς τας εν τή πρωτρ αναπτύξει των 
εθνών έκδκλωθείσας. "Οθεν Αναφέρεται μόνον ένταΰθα, δτι τήν μουσι
κήν δρμήν παρατηροΰμεν Αναφαινομενην απο τής πρώτης βρεφικής ηλι
κίας, διότι πάντα τά βρέφη άγαπώσι τα ασματα τής μητρος των καί 
εύκολώτατα διά τών ασμάτων τούτων καθησυχάζουσιν, οπερ βεβαίως 
μ.αρτυρεϊ τήν έκ τής έκπληρωσεως της ορμής ταύτης ευχαριστησιν. Ο 
Φρόεβελ. παρέ/ει εις τάς μητέρας ώραίκν συλλογήν γλυκύτατων ρισμα- 
των διά τήν βρεφικήν καί τήν νηπιακήν ηλικίαν,ήν επιγράφει «τα άσμα
τα τής ρ.ητρόςο1.

1 Περί τούτον περιλαμβάνει λεπτομερώς ή κόμησσα Β. ν. MarenhoItg-BUloa ?ν τφ άξιο- 
λβγω αδιής ϊφγαι «ή ’Εργασία ααι ή νέα άγωγή<, « Die Arbeit und die neue Ergiehung». 
KasseJ.

Καί άρχήθεν μέν παρατηρεΰτκι ή Αγάπη τοΰ βρέφους προς τας ρυθμι
κές κινήσεις τών κρατούντων αύτο, πολύ δέ πριν περιπατήστ), αναφαί
νεται ή δρμή τής ορχήσεως, διότι πάντα τά βρέφη πηδώσι καί χορεύου- 
σιν έπί τοϋ βραχίονος τή; μητρός των, άμα ακουσωσιν ςρσμα ή μουσι
κήν, καί πολυειδώς έκδηλοΰσι τήν έκ τούτου χαράν των. Προβαΐνον δέ 
έν τή ήλικίιρ τδ βρέφος, άμα δυνηθή νά κοινωνή βαθμηδόν μετά τών περί 
αύτό διά τής γλώσσης, άναδεικνύει καί άλλην δρμήν, τήν τής ποιήσεως, 
διότι δέν άρκεΐται είς μόνον τούς ήχους τοΰ ι^σματος, Αλλά παρακολου
θεί καί τάς τδ φσμα συνοδευούσας λέξεις καί έχει τάς προτιμήσεις του 
πρδς τοϋτο ή έκεϊνο τδ «£σμα, ου προτιμά τά λεγάμενα. Πολλάκις δε 
παιδία καί προ τοΰ δευτέρου έτους, προβαίνουσιν είς αύτοσχεδίους συνθέ
σεις, μετατρέποντα έρρύθμως πως τάς λεξεις ρισματός τίνος, όπως εφαρ 
μόσωσιν αύτδ είς προσφιλή αύτοΐς πρόσωπα. Καί δραματικας τάσεις δυ- 
νάμεθα ν’ άνευρίσκωμεν είς τά πζιδία, διότι πλειστάκις προτιμώσι να 
παραστήσωσι -διήγημά τι ή παρκμύθιον, Αντί ν’ Ακούωσιν αυτό, ώς απλήν

1 «Mutter und Koselieder» ί>πδ. Φρόεδελ.
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Τετραετές κοράσιον εύχαριστεΐτο καθ’ ύπερβολήν νά παριστΑ 
το παραμυθάκι τοΰ ζοντορεβύθη, Sv ή ιδία πάντοτε παρίστα, καί τδ τή*ς  
κοκκινοσκούφου, είς S έν τούτοις έκαμνε τήν τροποποίησιν, τοϋ νά φθάνφ 

' ο κυνηγός πριν έ'τι καταφάγη αύτδν δ λύκος· οπερ βέβαιο?, δτι κατά 
την ηλικίαν ταύτην τά παιδία δέν άγαπώσι τά τραγικά καί φοβερά, είς . 
.3 απειρακις προσκρουωσιν αί τροφοί, νοσωδώς έξάπτουσαι τήν φαντασίαν 
τών μικρών διά φοβερών διηγήσεων, δι’ ών καί καθιστώσιν αύτά πολλά- 
κις οι’ όλου τοϋ βίου των δειλά.
, Παρακολουθούσες τήν ιστορίαν της προόδου τών άρχεγόνων Ανθρώπων, 
αληθώς παρατηροΰμεν, δτι και παρ’ αύτοΐς αί ανωτέρω όρμαί πάοηκο- 
λουθησαν την αύτήν σειράν της έκδηλώσεως, καί ότι μετ’ αύτάς άνε- 
φανη ή πρός*  τδ είδέναι δρμη, ήν προϊούσης τής ηλικίας, καί άπδ τοϋ 
τρίτου ήδη έ'τους τοϋ παιδός πολλάκις, άπαντώμεν έμφανιζομένην διά 
τ·^ς περιεργείας καί τών Αενάων ερωτήσεων. «Τί είναι τοΰτο; «Πώς τδ 
λέγουν τοΰτο ;» είναι αί πρώται χαριέσταται ερωτήσεις τών μικρών μας. 
Αλλα, ποσάκις και ή σπουδαιότατη αυτή ορμή παρακωλύεται έν τη ελεύ
θερη αναπτύξει αύτής’ διότι ού σπανίως άστοργος Απάντησις καί αυτής 
τήςμητρός: «ΙΙαϋσαι πλέον τάς ερωτήσεις σου!» ή καί έν αδιάφορου «κα
λά, καλά!» συγκεντρώνουσι διά παντός τάς έξωτερικάς ταύτας έκδηλώ- 
σεις της μικράς ψυχής, καί, τδ πάντων χείριστον, ψυχραίνουσιν άπδ τή- 
μικράς εκείνης ηλικίας τδν μεταξύ μητρδς καί τέκνου κατά Φυσικόν καί 
ηθικόν νόμον ύφιστάμενον ηθικόν σύνδεσμον. Όπόσα τ’ άνάπαλιν Αγαθά, 
δποϊαι άπερίγραπται ήδοναϊ προκύπτουσι δι’ αύτήν τήν μητέρα καϊ τδ 
τέκνον της, ~δταν μετά στοργής καί νοημοσύνης παρακολουθώ τήν άνά- 
πτυξιν αύτοΰ δίδουσα είς αύτδ εύστοχους έκάστοτε απαντήσεις, δι’ ών 
έ'τι μάλλον διαγείρει τήν δρεξιν ταύτην τοΰ είδέναι, συσφίγγει δέ άπαύ- 
στως τδν πρδς αύτήν συνδέοντα αύτδ ηθικόν δεσμόν.

Έν τφ νηπιακφ κήπφ νηπιαγωγός άναπληροϊ τήν μητέρα καί ώς έκείνη 
οφείλει να συνδεηται διά δεσμών αγάπης πρδς τούς μαθητάς καί τάς μαθή
τριας αυτής.’Εκει δε διά ποικιλωτάτων ρυθμικών παιγνίων,ών πολλά περιέ- 
χουσι καί όρχηστικάς κινήσεις, άλλα δέ καί δραματικής παραστάσεις, 
διά τών διηγήσεων καί διά τών πολυειδών Αναπτύξεων τής πλούσιας 
βλης τής πραγματογνωσίας, καλλιεργούνται καί έρθώς Αναπτύσσονται 
πάσαι αί ανωτέρω δρμα’ι τοΰ παιδός. Διά τής πραγματογνωσίας μάλιστα, 
επι καταλλήλων εικόνων, όσω τδ δυνατόν καλλιτεχνικώς γεγραμμένων,

1 ΕύΖής έ'Ργθν *> 0ελεν ε’σ9αί’^ν χατωρθοϋτο ή χατασχευή χαί έχτύχωσι; τοιούτων εικόνων 
παρ ημιν, παρ.σιανουσών τα εΐς τά παώία διδαχθησόμενα άντ.χείμενα, οίον τά; έποχά; τοϋ 
τους, τα; ίργασιας τών γεωργών χαϊ τεχνητών ζαΐ άλλα,ίλλά τά πάντα Ιλληνοπρεπώς χαΐ 

=νΜωνα προ; τα; τοποθεσία;, τά ^θη χα! Μφ.α τή; πατρίδο; ήμών ?ν φ νϋν, Ιλλείψει 
™Ττ“'/Ρ 61 "“Ρ^^ν τά τη; Γερμανία; ή τή; Γαλλία;, ίπΐ βλάβη τή;
φανταστική; άντιλήψεω; τών μικρών. r ’ 
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καί καλλίτερου άκόμη διά φυσικώυ Αντικειμένων, προϊόντων, ζώων κτλ. 
τά παιδία είσάγονται βαθμηδόν είς τήν γνώσιν τών περί αύτά βντων καί 
πραγμάτων, παρασκευαζόμενα βαθμηδόν πρδς άπάσας τάς έπιστημας, 
ών ούσιωδώς ο·3τω διευκολύνεται ή έκμάθησις καί βεβαιοΰται ή θετική 
καί έμβριθής άντίληψις. Πρδς τδν σκοπόν τούτον οί εύποροΰντες,εκ των 
καλώς κατηρτισμένων νηπιακών κήπων, περιεχουσι και πλούσιας συλ 
λογάς παντός είδους, άλλά καί έν τώ κήπφ πεφυτευμένα πάντα τά εί'δη 
τής εγχωρίου φυτείας, άνθη, δένδρα, λαχανικα και δημητριακου, καρ 
πούς, ώς καί πλήρη συλλογήν τών οικιακών ζώων, ών ή περίθαλψις ανα
τίθεται, όσον έπιτρέπουσι τοΰτο αί δυνάμεις αύτών, είς αύτά τά παιδία.

Δέν είναι τοΰ παρόντος νά διαλάβωμεν έν έκτάσει πε?>. ένδς έκαστου 
τών εΐς τά μικρά διδασκόμενων μαθημάτων’ έν τούτοις δέν δύναμαι νά 
μή αναφέρω, ότι έν Γερμανίφ έν τοΐς νηπιακοΐς κήποις ούδόλως διδά
σκεται ή άνάγνωσις, ητις όίρχεται άπ’ αύτοΰ μόνον τοΰ α'. τμήματος του 
προκαταρκτικοΰ σχολείου, δηλαδή άπδ τοΰ ζ'. τής ηλικίας έτους.

Παρ’ ήμΐν έν τούτοις, ένεκα τής ταχυτέρας ώριμότητος τοΰ πνεύμα
τος τών μικρών μας, έπιτυχώς διδάσκεται ή άνάγνωσις κατά τους νεω- 
τάτους τρόπους καί ή γραφή έκ παραλλήλου, άπ’ αύτοΰ του 
δηλαδή άπδ τοΰ άνωτάτου τμήματος τοΰ νηπιακοϋ κήπου. Τδ να διόα- 
σκηται όυιως ό παΐς τά μαθήματα ταΰτα καί ένωρίτερον τούτου, είναι 
δλως άσκοπον καί έπιβλαβές μάλιστα είς τήν κατά τούς άνωτέρω όρους 
άνάπτυξιν τοΰ παιδός, καθ’ ήν ούτος έκ τών συγκεκριμένων μόνον πρεπει 
νά άγηται πρός τ’ άφηρημένα, άτινα πρδ τούτου καί άκκταληπτα είναι 
αύτφ καί οχληρά. Είναι βεβαίως δυνατό ο. μέ όλίγην επιμονήν να όιόα- 
χθώσι τήν άνάγνωσιν εύφυΑ παιδία καί πρδ τοΰ τετάρτου πολλάκις έτους, 
ώς δύνανται και καλόν είναι νά έκμανθ/ίνωσιν έν τήαύτή ηλικία εύκολωτατα 
πρακτικώς τάς ξένας γλώσσας. ’Επειδή όμως τά συμβολικά σημεία τών 
γ™.άτων είναι δυσνόητα δλως διά τδν παϊδα, ώς.ύπ’ούδενδς έν τφ φύσει 
πράγματος άπεικονιζόμενα, ή εργασία αύτη διά τήν ηλικίαν έκεινην εί
ναι πρόϊμος καί κοπιώδης, έ'χει δέ ώς βεβαίαν συνέπειαν^τήν έν μεγα- 
λειτέο^ ήλικίφ κούρασιν τοΰ πνεύματος, άκριβώς ότε τοΰτο οφείλει να 
έχφ ζωηράν τήν πρδς τ’ άνώτερα μαθήματα άπαιτουμένην άντίληψιν. 
Έν φ άπδ τοΰ ς έτους τά παιδία εύχαριστότερΟν καί ταχύτερου έκμαν- 
θάνουσι τήν άνάγνωσιν, διατηροΰσι δέ διαρκώς τήν τε ζωηρότητα τοΰ 
πνεύματος καί τήν πρός τά κυρίως γράμματα άγάπην αυτών.

Έν τώ νηπιακφ κήπφ καί'άλλη καλλιεργείται σκοπίμως δρμή, ή τής 
ποινωνικότητος, πρδς μεγίστην τέρψιν τών παίδων καί ωφέλειαν^ ήν ως 
έπί τδ πλεϊστον παραγνωρίζουσιν οί κατ’ οίκον καί μακραν παντός συγ
χρωτισμού πρδς άλλα παιδία άνατρέφοντες τά τέκνα αύτών.

Τέλος Αναφαίνεται καί άνωτάτη πασών ή πρός τήν θρησκείαν, ήτοι
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πρδς αύτήν τήν. πηγήν παντός άληθοϋς, καλού καί Αγαθού, δηλαδή ή 
πρός τόν. Θεόν |οπή, ή μαρτυρούσα περί τής θείας του Ανθρώπου κατα- 
ϊωΓ?ίς· Αυτή σκοπίμως ζαί έμβριθώς Αναπτυσσομένη εξευγενίζει καί Ανυ- 
ψοΐ τόν παΐδα, καί μέσον καθισταμένη καί τέρμα συμπάσης αύτοϋ τής 
«ϊωγ^^ τής μορφώσεως καί έκπαιδεύσεως αύτοϋ,' Αναβιβάζει αυτόν είς 
τό ύψιστον σημεΐον τής Ανθρώπινης τελειοποιήσεως, δι’ ής καθίσταται 
ακλόνητος πρός πΑσαν προσβολήν κακίας ή δίαφθόρας, πρός πΑσαν έπιρ- 
ροην υλισμού η Αλλης ίδιοτελοϋς φιλαυτίας. Διά τής ροπής ταύτης, Ασφα
λώς οόηγουμενης, τελειότερου διδάσκεται όποιαν έν τφ σύμπαντι δ ί'διος 
κατεχει θέσιν, έν σχέσει πρός τά λοιπά όντα καί πρό πάντων πρό' αύ- 
τον τόν δημιουργόν αύτοϋ. Ού'τω ένισχύεται έν τφ ήθικώ νόμφ καί ένι- 
σχυει τήν πρός τόν δοτήρα παντός άγαθοϋ πεποίθησιν καί ενεργόν κοι
νωνίαν αύτοϋ, τέκνον Θεοΰ άληθές καθιστάμενου καί μίχοι τέλους τής 
ύπαρ,εως αύτοϋ Ακλονήτως τοιοϋτου διαμένον.

Άυακεφαλαιοϋντες τά λεχθέντα, παρατηρούμεν, ότι δ νηπιακός κή - - 
πος πληρέστατα έξεγείρει καί καλλιεργεί τάς δρμάς τοΰ παιδός.

α'.) Την δρμήν τής κινήσεως διά τών σωματικών Ασκήσεων τής γυ
μναστικής καί τών παιγνίων τής κινήσεως.

β',) Τήν τής καλλιέργειας τής γής διά τών έν τώ κήπφ έργασιών.
„ ϊ'2,Τϊΐν τί5^ποδ?Κϊωϊ'ίί; δημιουργίας διά τών έπί τών Φροβελια- . 

νών δωρων ασκήσεων καί τών πολυειδών εργασιών.
δ.) Την ορμήν των ρυθμικών τεχνών δια τών ασμάτων καί τών ρυθ

μικών παιγνίων, διά παραμυθιών καί μικρών παραστάσεων.
ε .) Τήν δρμήν τοϋ είδέναι διά τής πραγματογνωσίας, διά τής παρα*  

τηρησεως κκί έρεύνης τών φυσικών προϊόντων καί τών έν τώ κήπφ φυ
τών καί οικιακών ζώων, καί μάλιστα διά τής έμπειρική; γνώσεως τών 
ιδιοτήτων τών σωμάτων [σχήμα, χρώμα, μέγεθος, αριθμός κ. τ. λ.].

7.) Τήν τής κοινωνικότητας διά τής Αρμονικής συμβιώσεως τοσούτων 
παιδιών καί

ζ'.) Τέλος τήν δρμήν τής θρησκείας δι’ ^σμάτων, δι’ ήθικών διηγή
σεων καίσιά τής έκπληρωσεως μικρών καθηκόντων πρός τούς περί αύτό.

Δια πάντων τούτων λοιπόν δ νηπιακός κήπος Αναπτύσσει πολυειδώς 
δλας.τάς δυνάμεις κκί ένεργείας τοϋ παιδός, πκρασκευάζων αύτάς πρός 
την Αρμονικωτάτην τελειοποίησιν κατά συνέπειαν, τό έν αύτώ έπικρα- 
τουν σύστημα, ώς έν αρχή έρρέθη, είναι άριστον, διότι έκ τών ύστερων 
Αποδεικνυεται, δτι προσεγγίζει έπί μάλλον πρός αύτδν τόν σκοπόν τής 
αγωγής. Περί τουτου έ'τι πλεΐον πειθόμεθα διά τής λεπτομερούς' έπιθεω- 
ρησεως αυτών τών Φροβελιανών δωρων καί εργασιών, περί ών προσεχώς 
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εκτενέστερου θέλω διαλάβει, έπιδεικνύουσα αύτά. Συνάμα όμως βεβαι- 
ούμεθκ περί του δτι τό Φροβελιανόν παιδαγωγικήν σύστημα δέν πρεπει 
νά περιορίζηται είς μόνον τόν νηπιακόν κήπον, δηλαδή τήν νηπιακήν η
λικίαν, καθ’ δσον ούδ’ είναι δυνατόν νά διέλθνι τις μέ παιδία 3 μεχρις J 
ετών τήν πλουσιωτάτην σειράν τών δώρων τούτων, ούδ’έπιτρέπουσιν αυ- 
ταί αί λογικώταται Απαιτήσεις τοϋ ίδίου συστήματος νά προβαίνωσι τά 
μικρά είς τάς πολυπλοκωτέρας καί λεπτοτέρας έργκσίας. Έν τφ νηπι
άζω κήπφ αί βάσει-ς μόνον τίθενται τής κατά τό Φροβελιανόν σύστημα 
Αγωγής κκί είσάγοντηι τά παιδία είς τάς άρχάς δλων τών Ανωτέρω άνα- 
φεοθέντων· ή τελειότερα δμως συμπλήρωσις αύτών καί ή έν τή τελειο
ποιήσει συνέχεια καί προαγωγή δλων, βεβαίως είς μεγαλειτέραν μόνον 
ήλικίαν δύναται νά έπιτευχθή, δτε καί ή άντίληψις τοϋ παιδός αύςάνει 
καί ή δεξιότης αύτοϋ καί δλαι έν γένει αί δυνάμεις αύτοϋ. Έάν καλώς 
ύπολογισθώσι τά ύπδ τής Φροβελιανής μεθόδου παρεχόμενα μέσα, ταΰτα 
έπκρκοΰσιν ακριβώς διά τάς τέσσαρας τάξεις τοϋ προκαταρκτικού σχο
λείου. Δηλαδή, άφ’ ού τά παιδία έν τώ νηπιακφ κήπφ μέχρις 7 ετών 
έθεσαν τάς βάσεις δλων τών γνώσεων, ασκήσεων καί εργασιών αυτών 
προάγονται άπό 7 μεχρις 11 ετών είς τήν τελειοποίησιν δλων τούτων, 
προστιθεμένων μόνον άπό έτους είς έτος τών ύπό τής ηλικίας καί τής 
ωριμότητας αύτών άπαιτουμένων σπουδαιότερων γνώσεων. Τά δέ εσφαλ
μένος παρ’ ήμϊν καλούμενα φροβελιανά (δι’ ών μόνον τινάς τών έργασιών 

. ύπαινίττονται, έν $ δλόκληρος ή διδασκαλία είναι φροβελιανή), ούδόλως 
παραβλάπτουσι τήν σειράν τών μαθημάτων, άλλ’ Απεναντίας παρεχουσι 

‘τήν εύκολίαν κατά τόν καταρτισμόν τοϋ προγράμματος να τηρήται η 
είς τήν σωματικήν ύγιείαν τοΰ παιδός άφευκτος αρμονία εν τή διαδοχή 
τών σοβαρότερων μαθημάτων καί τών τερπνότερων Ασχολιών, ή καί των 
καθαρώς σωματικών κινήσεων.

’Αλλά και πέραν τοΰ προκαταρκτικού σχολείου πρεπει να εξακολου
θήσω τό φροβελιανόν σύστημα. Καί πώς είναι δυνατόν άλλως, ^άφ ου 
τούτο περιλαμβάνει ολόκληρον και πλήρη τήν άνθρωπίνην εκπαιδευσιν ! 
Τ’άνάπαλιν θέλει συμβή βαθμηδόν καί κατ’ ολίγον, διότι .έπήλθεν ευ
τυχώς τό πλήρωμα τών χρόνων καί δέν θέλει βραδύνει τό ανθρώπινον 
πνεϋμα ν’άποσύσν) παντελώς τόν είς πλείστους κλάδους μαθησεως ετι 
καί νΰν έπικρατοϋντα μηχανισμόν. Ούχί τά φροβελιανά θέλουσι παυσει 
έν ώρισμέναις τάξεσιν, άλλ’ όλόκληρον τό σύστημα τής διδασκαλίας. θέ
λει τροποποιηθεί κατά· τάς φροβελιανάς άρχάς' τότε δέ μόνον καί ή δι
δασκαλία τών γλωσσικών καί ή τών μαθηματικών, ώς καί πάντων των 
λοιπών κλάδων θέλει κ'ατασταθεϊ ζώσα καί ένεργός· αί δέ.φροβελιαναί 
Ασκήσεις καί έργασίαι έν ταΐς άνωτέραις τάξεσι θέλουσιν εξακολουθήσει 
ώς τελειότερα καλλιέργεια ιδιαιτέρων κλάδων βιομηχανίας καί καλών
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I τεχνών, αΐτινες τότε, άντι τή; σωρείας τών ημιμαθών καί μόνον πρδς
έπίδειξιν περιποιούμενων αύτά;, θέλουσιν άναδείξει μεγάλη τερον άριθμδν 
αληθών καλλιτεχνών καί έπιδεξίων τεχνητών. Ένούμενκι δέ πρδς τάς 
λοιπά; πνευματικά; και βουλητικά; ένεργεία; της αγωγής, θέλουσιν επι
φέρει πλήρη τήν ζητουμένην αρμονίαν έν τή τελειότερη εκπαιδεύσει·

L ‘Η τοιαύτη έξακολούθησις τή; Φροβελιανής αγωγή; βεβαίω; θέλει έφαρ-
μοσθεΐ καί έν τή αγωγή τών άρρένων, άφ’ ού , ώς πιστεύω, ήδη ένο- 
ήθη, δέν πρόκειται περί απλών χειροτεχνημάτων, άλλα περί ολοκλήρου 
και ύγιοΰς έκπαιδευτικοϋ συστήματος. Τοϋτο όρθώς ήδη ένοήθη έν Αύ*  
στρίοε, δπου καί έργαστήρια ύπάρχουσιν, έν οίς καθ’ ώρισμένας ώρας ο1 
μκθηταί τών σχολείων άσκοϋντκι εΐ; διαφόρους τέχνκ; καί βιοτεχνία;» 
και κήποι εύρύχωροι, ού; οί ίδιοι καλλιεργοΰσι. Ιίερί τούτων σοφώ.τατα 
έ'γραψεν ο καθηγητής ’Έρασμος Schwab έν τφ έ'ργω αύτοΰ «Der Schul- 
gartien», «δ κήπος τοϋ σχολείου».

Άλλ’ έν τή έκπκιδεύσει τών θηλέω■·, πλήν τή; γενική; άγωγή; κκί 
τή; κατ’ιδιαιτέρους κλάδους τελειοποιήσεως τών βουλομένων, πρέπει νά 
ληφθή ύπ’ δψιν κκί άλλη έπιστήμη, ής ή μέχρι τοϋδε πκραμέλησις σπου
δαιότατα; κκί θλιβερωτάτα; έπιφέρει καθ’ έκάστην συνεπεία;· είναι δέ 
αυτή ή έπιστημη τών μητέρων.

Αί έλάχιστοι παιδαγωγικκί γνώσεις, ά; έν ταϊς άνωτέραι; τάξεσι τών 
παρθεναγωγείων διδάσκονται αί θυγατέρες ήμών, είναι δλως θεωρητι- 
καί καί ανεπαρκείς δπως παρασκευάσωσιν . αύτά; πρδ; τήν ίεράφ αύτών 
εντολήν. Ούδέ καλλιεργείται ίδιαιτέρω; ή έξέγερσις τή; συναισθήσεως 
τής ιερότητας ταύτης τής έντολής των. Δυστυχώς καί πολλοί τών γο
νέων συντελοΰσιν εΐς τούτο, οί μέν άφίνοντες τά κοράσιά των έν θλιβερά 
άμαθείγ, καθ’ ω φρονοϋντε; δτι άρκεϊ αύτκϊς ή πρακτική έκπλήρωσις τών 
οικιακών έργκσιών’ οί δέ ώθοϋντες αύτά είς λυπηροτέραν έ'τι ήμ.ιμά- 
θειαν, καί ταύτην έπί σκοπώ έγκοσμίω μόνον εύδοκιμήσεω;. Αί δέ 

. ούτω καί έν τοϊς παρθεναγωγείοι; μέ τδ αύτδ πνεύμα πολλάκις έκπαι» 
δευθεΐσαι νέαι, μικρά θεωροΰσι τά καθήκοντα τή; οίκοδεσποίνης καί τή; 
μητρός, διότι ή άνωτέρα, δήθεν, έκπαίδευσις αύτών, έπιτρέπει αύταΐ? 
ν’ άποβλέπωσιν εΐ; υψηλότέρους κύκλους ένεργεία;.

Ούχί τοϋτο ! Ή γυνή δέν πρέπει νά εξέλθ-ρ τή; σφαίρα; αύτής, διότι 
παραβαίνει τότε τδν ύπδ τοϋ ύψίστου ώρισθέντκ αύτή προορισμόν. Άλλ’ 
έν αύτή τή σφκίργ της, έν τώ εύρυτκτφ έκείνω κύκλφ τών ένεργειών αύ
τής, δφείλει ν’ άνκπτυχθή, ν’ άνυψωθή, καί κατά πάντα έν Θεφ να 
τελειοποιηθή. Μορφώσωμεν λοιπδν μητέρα; έν τή πληρεστάτη καί ίε- 
ροτάτη σημασίφ τή; λέξεως, διότι ολοκλήρου τοΰ έθνους ήμών ή πρό
οδο; καί ή εύημερεία έξαρτάται έκ τούτου !

Δέν πρέπει όμως ν’ άναμεινωμεν όπως κατά τδ τελευταίου έτος τής
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κπαιδεόσεως τών κοοασίων δώσωμεν αύταϊ; θεωρητικά; τινας πρδς τούτο 
δδηγίας. 'Ολόκληρο; ή αγωγή αύτών οφείλει άρχήθεν νά τείυη εΐ; τδ 
νά παρασκευάζή αύτά; καταλλήλως πρδς τδν σκοπδυ τοΰτον. Γνώσεις 
καί δρθή κρίσις, καλαισθησία, δεζιότης, φιλεργία, δραστηριότης, βού- 
λησις, άρεταί παντδ; εί'δους καί ιδίως άφοσίωσις καί αύταπάρνησις, τά 
πάντα πρέπει νά καλλιεργώνται καταλλήλως άπδ τή; νεαρότατη; η
λικίας, έάν Θέλωμεν νά ί'δωμεν ημέραν τινά τήν Έλληνίδα έν τή άκμή 
τοΰ ηθικού αύτής κάλλους, ώς πηγήν ευτυχία; πάντων τών περί αύτήν. 
"Οθεν τά άπδ τοϋ νηπιαγωγείου καί τοΰ προκαταρκτικοΰ σχολείου εί; 
τάς άνωτέρκς έκπαιδ ευτικάς τάξεις μεταβαίνοντα κοράσια, πρέπει έκεΐ 
νά εύρίσκωσι πληρεστάτην έξκκολούθησιν τοΰ μέχρι τή; έποχή; έκείνης 
μορφώσαντο; αύτά παιδαγωγικού συστήματος, σκοπίμως δέ διδασκόμενα, · 
άσκούμενκ κκί παρασκευαζόμενα έναρμονίως, νά ώσι κατά πάντα τελειο
ποιημένα κατά τήν έποχήν τή; συμπληρώσεως τής έκπαιδεύσεως αύτών. 
Τά ούτω μορφωθέντα κοράσια θέλουσιν είσθαι κάτοχα καί αύτής τή; θε
ωρίας τοϋ έκπαιδεύσαντο; αύτά Φροβελιανοϋ συστήματος καί επομένως 
έτοιμα ν’ άναθρέψωσι βραδύτερον κατ’ αύτό, μετά βεβαία; έπιτυχία; τά 
ί'δια αύτών τέκνα, ή, ώ; άνώσεροι νηπιαγωγοί καί παιδαγωγοί, άλλα έμ- 
πίστευθεντα αύταις.

Ταϋτα είναι έν συντόμφ τά κατά τδ Φροβελιανδν σύστημα, δπερ έ'χει 
μέν καί έν τή ίδίη αύτοΰ πατρίδι, Γερμανίά, τούς έχθρούς του, άλλ’ 
δπερ μέ δλας τάς άντιπράξεις έκείνων, εύδοκίμως προβαίνει καί έξαπλοϋ- 
ται καί αύτόθι καί έν δλαις ταΐ; έν τω πολιτισμώ προβκινούσαις χώραις. 
Έν Βοστόνή 34 ύπάρχουσι Φροβελιανά νηπειαγωγεΐκ, έν Δρέσδη δέ καί 
έν Βιέννη άπό τίνος χρόνου τδ φροβελιανδν σύστημα είσήχθη κκί έν τώ 
προταταρκτικφ σχολείω. Έν τω πκρθενκγωγείφ μου άπδ πέντε έτώ*  
ή'δη τδ σύστημα τοΰτο λειτουργεί, δσον τδ δυνατδν ήμϊν, καθ’ δλας τάς 
τάξεις αύτοΰ, ήρχισε δέ και ν’ άποφέρη ήδη λίαν ένθκρρυντικούς καρπούς, 
μαρτυροΰντας, δτι αί Φροβελικνκί άρχαί δέν έ'χουσι περιορισμένου χαρα
κτήρα, μή δυνάμενον τελεσφόρως νά έφαρμοσθή είς άλλην έθνικότητα? 
άλλ’ δτι είναι παγκόσμιοι μάλιστα ώς αύταί αί ήθικαι άλήθειαι, άς έκ- 
προσωποΰσι.

Μετά θετικότητος δέ δύναται τις νά προίδη καί μετά ένθαρρυντική; 
έθνική; ίκανοποιήσεως, δτι τδ Φροβελιανδν σύστημα Θέλει μάλιστα ακ
μάσει κκί άνκπτυχθεϊ θκυμασίως, δταν τδ Ελληνικόν πνεύμα αληθώς οί- 
κειοποιηθή καί πραγματοποίηση πάντα τά κατ’ αύτό.

’Άς έργασθώμεν λοιπδν άόκνως πρδ; διάδοσιν αύτοΰ πάντες οί δυνά- 
μενοι νά πράξωσι τοΰτο, ύπέρ ού έπιζαλοΰμαι ιδίως τήν συνδρομήν τοΰ 
γυναικείου φύλου, διότι καί αύτδς δ Φροέβελ κυρίως είχεν άποταθή εΐς
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τάς γυναίκας, είς τήν- στοργικήν μέριμναν και περίθαλψιν των οποίων δ 
υψιστος ένεπιστεύθη την νεάράν ψυχήν τοϋ πζιδδς—άνθρώπου.

Ή γυνή είναι καί όφείλει νά ήναι ή παιδαγωγός τοϋ άνθρωπίνου γέ
νους, ή δέ συναίσθησις τής ύψίστης ταύτης έντολής είναι ικανή 'ίνα παρέ- 
■χη ημϊν τάς πρδς τδ δυσχερές τοΰτο έ'ργον δυνάμεις.

Ένώσωμεν λοιπδν πρδς τδν σκοπδν τοΰτον τάς δυνάμεις ημών, διαρκώς 
έν νφ έχουσαι τδ σημαντικότατου και γλυκύτατον ρητόν τοϋ Φρόεβελ :

« Ζήσωμεν ύπέρ τών τέκνων ημών »

Αΐζατερίνη Λασχάρίδου

ΔΥΟ ΜΙΚΡΑ ΠΕΡΙ ΣΑΠΦΟΓΣ ΠΟΙΗΜΑΤΑ

LEOPARDI

(TO TEA Ε ΤΤ A I Ο Ji ΑΪ1ΙΑ THS ΣΑΠΦΟΓϊ)

ΚΑΙ

cAuEvolhstja gokolt^ido

(ΣΑΒΦΩ)'

Α'.

’Ολίγοι τών λυρικών ποιητών έφάνησαν εις τούς άναγνώστας αύτών 
μάλλον απροσδόκητα ποιοϋντες τοϋ Leopardi" ούδεμία τών δέκα ωδών η 
c a n t i c 11 e, άς αύτδς έδημοσίευσε κατά τδ 1^24, ούδεμία, λέγομεν, 
ήτο συντεταγμένη κατά τά είθισμένα παρά τοϊς τότε Ίταλοϊς φιλολό- 
γοις" ούδεμία δέ (έξαιρουμένης ί’σως τίίς πρώτης) προεγνωστοποίει διά τοϋ 
τίτλου αύτής τδ αληθές άντικείμενον, δπερ δ νέος συγγραφεύς έπραγμα- 
τευετο παρακατιών.*  Αάβωμεν δ’ ώς παράδειγμα έκ τών άλλων εννέα 
ωδών την έπιγραφομένην ί'Το τεΛευιαΐον ά-:ιια zfjc Σαπφούς» (Ultimo ca
nto di Saffo). 1

* Διατριβή τοδ κ. A. de Tr6verret δημοσιευθεϊσα ?ν τή «Revue politique el liltSraire» 
τής 24 Μαίου 1384 (σελ. 662—665). 2. Δ. Β.

4 Λ! πλήρεις ίχδόσεις κατατάσσουσιν αύτήν ίνάτην.

Ό τίτλος ουτος παρείχε την προσδοκίαν δτι τδ ποίημα θά περιέχν) 
προεισαγωγην τινα είς τδ μελόδραμα τοϋ Gounod, παράστασιν πόθων διε- 
ψευσμενων, έκρηξιν μομφών κατά τοϋ άχαρίστου Φάωνος, άνακοίνωσιν 
εύφυή, προκλητικήν, περιπαθή τής άδημονίας καί τοϋ άπελπισμοϋ, εις at 
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ί’σως δυναται νά περιέλθη γυνή εύαίσθητος, έμμανώς άγαπώσα και πνευ
ματώδης ένεκα τής ψυχρότητας ή τής άστασίας εκείνου 8ν άγαπ^. Άλλ’ 
δμως ούδέν τοιοϋτον εύρηται έν τφ μικρφ τοΰ Leopardi- ποιήμκτι. Ί’δ Ο
νομα έκεϊ τοϋ Φάωνος άναφέρεται κατά τδ τέλος μόνον καί έν παρόδφ" 
άλλ’ άπκτώααι: δέν άναφέρεται μάλιστα παντάπασΓ ή Ίταλις Σαπφώ 
περιφραστικώς ύποδηλοϊ αύτδν καί, αντί νά καταράται αύτώ, τφ εύχεται 
τήν εύδαιμονίαν, ής αύτή ούδέποτε ήξιώθη. Ούτε τδν Φάωνα αίτιάται 
ούτε άλλον τινά τών ανθρώπων, άλλά τήν φύσιν, τήν άδυσώπητον φύ- 
σ ν, διά τήν άδιάλειπτον σκληρότητα τής τύχης αύτής.

Ό ’Οβίδιος είχεν ύπολάβη, άγνοώ τίνα τεκμήρια έ'χων, δτι ή Σζπφω 
ήτο δυσειδής, μικρά τδ σώμα καί μελάγχρους καθ’ ύπερβολήν, 1

Si mihi difficilis f.Ttnam natura negavit. . . .
Sum brevis...............................
Candida si non sum............... ..

Ό Leopardi αναλαμβάνει τήν τοιαύτην εικόνα, τήν άναπτύσσει, τήν 
γενικεύει και έπιμελεϊται νά έξεικονίσγι τάς. όδυνας πάσης ψυχής λεπτής, 
ποιητικής καί εύγενους, έν σώματι δυσμόρφφ καί άχάριτι έγκεκλεισμέ- 
νης, καίτοι άζμαζούσης έπ’ αύτοΰ τής νεότητας.^

Άπρφασίσασα ή Σαπφώ ν’ άποθάνή καί μηδόλως κατά τοΰ άπελπι- 
σμοΰ αύτής μαχομένη, Θεωρεί μετά θλίψεως τήν γαλήνην τής νυκτός, τάς 
δειλάς τής σελήνης άκτϊνας, τήν σιγηλήν άνατολήν τοΰ άστέρος τής 
πρωίας, θεάματα θελκτικά' ύφ’ ών καί αύτή έμαγεύετο, έφ’ όσον έ'τι δέν 
είχε διαγνώση τούς σκληρούς τής ανθρώπινης ύπάρξεως νόμους. Άλλ’ δ
μως ήδη δέν άγαπ^ τά ειρηνικά ταϋτα φαινόμενα, τάς τερπνάς καί άπα- 
τηλάς ταύτας σκηνάς τάς φαινομένας δτι προορισμόν έ'χουσι νά καλύπτωσι 
τής ειμαρμένης τάς άπειλάς. Πάσα καλλονή ήρεμος καί άρμονική θλίβει 
τήν Σαπφώ, διότι ή τοιαότη καλλονή μάλιστα τή έλλειπει.

αΎΩ θείε ούρανέ, λέγει, είσαι πολύ ώραϊος καί σύ ωραία ώσαυτως είσαι, 
γή ύγρά ύπδ δρόσου. Οί'μοι, έξ δλου τούτου τοΰ απείρου κάλλους ούδέ τδ 
έλάχιστον ψιχίον έ'δωκαν είς τήν δυστυχή Σαπφώ οί θεοί καί ή ανεξιλέ
ωτος ειμαρμένη ! Είς τά μεγαλοπρεπή σου βασίλεια, ώ Φύσις, είσήλθον 
έγώ ώς εύτελής, όχληρός, άτίμητος ξένος- περιφρονεΐς τήν αγάπην μου 
καί μάτην προσηλώ ικετεύουσα τήν καρδίαν μου καί τά δμματά μου είς 
τάς μορφής σου τάς χάριτος μεστάς. Δέν μειδι^ πρδς εμέ ή εύήλιος ό'χθη 
ούδ’ ό πρωϊνδς ύρθρος. Δέν χαιρετίζουσιν έμέ τών πτηνών τά ιγσματα καί

4 ’Οβίδιος ?ν Her. 15, στ. 31, 33, 34. 'Ο Λατίνος ποιητής ε’χεν Ισως παραλαβή τας λε
πτομέρειας ταύτας έζ τών ϊργων αύτής τής Σαπφούς ή τών ποιητών ο’τινες είχον γνωρίση 
αύτήν.

2 Ταύτην δέ τήν πρόΟεσιν δμολογεϊ αύτός ούτος ό Leopardi ίν τώ Κριτιζω αύτού fip- 
δρφ (Articolo crilico) τφ δημοσιευΟίντι τό 1825.
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ό θροΰς τών φηγών’ καί Αν έν. τή σκι^έ ιτεών κεκλιμένων καθαρός τις ρύας 
Αναπτυσσν) τδ ειλικρινές αύτοΰ κάτοπρον, άμα δ εύόλισθος ποΰς μου προσ" 
εγγίσγ είς τδ ύδωρ, καί εκείνος μο'ι ύφαιρεΐ αύτδ μετά περιφρονήσεως’ στρέ
φεται Αλλαχόσε, φεύγει ταχέως έν μέσφ τών δύο αύτοΰ εύωδών Οχθών»·

Καίώςδ λόρδος Βύρων ούδέποτε συνεχώρησεν αύ'τε είς την μητέρα αύ
τοΰ ού'τε είς αυτόν τδν θεόν τδ δτι έγεννήθη χωλός, οΰτώ καί ή Σαπφω 
τοΰ Leopardi μεμφεται τή φύσει δτι Απηρνήθη είς αυτήν τδ κάλλος κα- 
οτι καθ’ έκάστην έπιδείκνυται πρδς αύτήν νέκν αποστροφήν.

Εύμοιροϋσκ δέ πνεύματος εύστροφου ανευρίσκοντας ενοχλήσεων άφορμάς 
διά τάς έλλείψεις αύιής, ζητεί μετ’ δργίλης περιεργίας τδν ύπέρτατον 
λόγον τών δεινών άπερ ύφίσταται :

«Τί σφάλμα διέπραξα, έρωτή, τί φρικώδες έ'γκλημα μ’έκηλίδωσε πρδ 
τής γεννήσεώς μου, ώστε δ ούρανδς καί ή τύχη νά μοί έπιδεικνύωσι το
σοϋτον άγριον πρόσωπον ; Μικρά δ’ έγώ κόρη, δτε ή ζωή αγνοεί παν αδί
κημα, κατά τί ήμκρτησα ώστε νά μη γνωρίσω νεότητα και τδ άποχρω- 
ματισθέν νήμα τής ύπάρξεώς μου νά στρέφηται πάντοτε ζοφερδν περί την 
άτρακτον τής Μοίρας τής αδυσώπητου .

ΤΑ, τδ χεΐλός σου προπετώς εκφέρει λόγους Απερίσκεπτους! Τά*είμάρ·  
μένα ήμϊν γεγονότα προέρχονται έκ συμβουλίου μυστηριώδους’ τά πάντα 
είνε είς ημάς κεκρυμμένα πλήν τής ήμετέρας δδύνης.Τέκνα ύπδ τών γονέων 
αύτών παρημελημένα, γεννώμεθα ΐνα κλαίωμεν καί δ λόγος παντός κεϊ- 
ται έν τώ πνεύματι τών ουρανίων δντων. Είς τδ έςωτερικδν τοΰ ανθρώπου, 
είς τδ ευάρεστου έξωτερικδν δ κοινός πατήρ έδωκεν αίωνίαν βασιλείαν 
έν τοΐς έ'θνεσι—καί παρα τάς Ανδρικωτάτας τών επιχειρήσεων, παρά τήν 
λύραν καί τά σοφότατα ι^σματα ούδεμία λάμπει Αξία περιβεβλημένη δι’ 
ώχάριτος ίματίου».

Ούδέν τδ δραματικόν, ούδέν τδ κατά μυθοπλαστίαν, ουδέν έτι τδ ιστο
ρικόν ή τδ έκ παραδόσεως έν πάσι τούτοις τοΐς λόγοις. *Αν  έν τή αρχή 
τής δευτερας στροφής ή Χαπφώ δέν ώνόμαζεν έαυτήν, ούδένα λόγον θά 
εϊχεν ή είς αύτήν άπόδοσις τών Ανωτέρω παρατεθειμένων : πάς νέος Ανήρ, 
πάσα νεα γυνή,’ ύφ’ ών τδ θάρρος καί ή εύφυ’ίκ έκτιμώνται πλειότερον τοϋ 
σχήματος, ήδυναντο νά δμιλήσωσι κατά τδν αύτδν τρόπον καί νά έρω- 
τήσωσι τά αυτά’ δ θρήνος τής Σαπφοΰς είνε μάλλον φιλοσοφικός ή περι
παθής’ είνε σειρά σκέψεων προκληθεισών ύπδ μακρών όδυνών, ας δ ποιη- |
τής δεικνύει, αλλά δέν άφηγεΐται’ τά πικρά συμπεράσματα κατά τής 
τυραννίδας τής ειμαρμένης, κατά τής Αδίκου σκληρότητας τοϋ Άγνω
στου συμπυκνοΰντκι ένταΰθα είς μικρόν αριθμόν φράσεων, ύφ’ ών Αφαρπά- 
ζεται καί αποστατεΐ τδ πνεΰμα ημών.

Arcane έ tutto,
_ 1 ·> - ·Fuor che il nostro dolor.
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’Άγνοια πάντων πλήν- τών ήμετέρων κακών : οιος νόμος ! ’Οποία κατά*  
©τασις ! Καί όμως τοΰτο εϊνε δ βίος ημών !

Notre crime est d’ etre bomme et de vouloir connaitre, 
έγραφε τέσσαρα έτη πρότερον δ Λαμαρτΐνος’ Αλλ’ όμως έγραφε τοΰτο έν 
παρόδφ καί δέν έβράδυνε νά έπανεύρη τήν είς Θεόν πίστιν, τήν ελπίδα 
τής Αθανασίας. Παρά τφ Leopardi ή Αποθάρρυνσις είνε άνευ θεραπείας’ δ 
θρήνος αύτοΰ κατά τάς μοίρας τής ανθρώπινης Ανανεοΰται σταθερώς καί 
•μετά πικρίας συχνάκις ήρέμου καί βαθείας, παρεχούσης, ώς ένταΰθα, με. 
γαλοπρεπές τι καί δικαιοπρεπές, Αν θέλετε, είς τάς βιαιοτάτας τών απο
φάσεων, Ας δ άνθρωπος δύναται νά λάβη ΐνα συντάμη η καταστρέψγ) τήν 
ίδιαν αύτοΰ ζωήν. .

«Θ’ Αποθάνωμεν, Ανακράζει ή Σαπφώ τοΰ Ίταλοΰ ποιητοϋ’ θά ρίψωμεν 
κατά γής τδ εύτελέστατον τοΰτο κάλυμμα καί γυμνή ή ήμετέρα ψυχή 
θά καταφύγη πρδς τδν Πλούτωνα καί θά μετριάση έκεϊ τήν σκληρότητα, 
τδ έ'γκλημα τοΰ Τυφλοΰ διανομέως τών τυχών. Καί σύ, μεθ’ ού μέ συνε- 
δεσκν έ'ρως μακρός, μακρά πίστις, μανιώδης τις πόθος καί ακατεύναστος, 
ζήθι ευδαίμων, Αν έζησέ ποτέ εύ'δαιμον θνητογενές τι δν έπι γής. . . . 
Καί ιδού δτι έκ τών ελπίδων τοσούτων άθλων, έκ τοσούτων τερπνών δνει· 
ρων μοί υπολείπεται δ Τάρταρος’ καί τδ άλκιμον πνεϋμά μου καθίσταται 
βορά τής καταχθόνιας θεότητας, τοϋ ζοφεροΰ θανάτου, τής σιγηλής όχθης».

Δεν θ’ αύτοκτονήση λοιπδν ένεκα παραφοράς Αλλ’ έξ Αποφάσεως μετά 
μακράν σκέψιν ληφθείσης καί κατ’ έςκνάστασιν ή'δη παλαιάν κατά τοΰ 
νόμου, δν ύφίστατο έν τούτφ τφ κόσμφ. Ό περιφρονηθείς αύτής έρως δέν 
εϊνε ή τδ έσχατον έπεισόδιον τοΰ δυσδαίμονος αύτής βίου’ δ Φάων προση- 
νέχθη προς αύτήν καθ’ Sv τρόπον τή προσφέρονται καί πάντα τά άλλα 
όντα’ δέν είνε λοιπόν έγκληματικώτερος πρδς αύτήν ή ή κοινωνία καί ή 
φύσις’ δ Αληθής ένοχος εϊνε ή μοίρα, είνε δ Πλάστης (οίοςδήποτε και Αν 
ή)’ είνε τδ ον (η ό νόμος) τδ κκθιδρύσαν τήν κυριαρχίαν τής καλλονής 
καί προόρισαν τήν δυσμορφίαν είς τήν περιφρόνησιν.

Τής Σαπφοΰς ή ψυχή θά έπιζήση άρα είς τήν καταστροφήν τοΰ σώμα
τος αύτής ; Φαίνεται μέν ή ήρωϊς πιστεύουσα τοΰτο Αλλ’, ώς οί πλεΐστοι 
τών έθνικών τδ έπίστευον, άνευ έλπίδος Αληθούς έπανορθώσεως καί μετά τής 
βεβαιότητας τής σχεδδν Απολύτου δτι θά έμβληθή είς τήν νύκτα, είς τδ 
ψΰχος, είς τήν σιγήν, είς είδος τι μηδενός, δπερ θά αίσθάνηται μέν, αλλ’ 
δπερ τή φαίνεται τιμιώτερον περιφρονουμένης ζωής. Γεννώμενός τις θνη
τός νά γεννηθή καί άσχημος εϊνε ή πλήρης, ή Αναντιζύγωτος κακοδαιμο
νία: δ Leopardi έμεινε περί τούτου δεόντως πεπεισμένος, δτε, νεανίας ών> 
ήθέλησε ν’ Αγκπήση καί ούδεμίαν έλαβεν Ανταπόδοσιν έρωτος. ΙΊαρηλ- 
λαγμένος δέ τήν μορφήν έκ παίδων, ύπέφερε διττώς έκ τής δυσμορφίας 
αύτοΰ, κατεχούσης συμπεπιεσμένα τά όργανα τής ζωής καί καθιστάσης
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αύτδν γελοϊον” δθεν έννοεΐται οτι αί βραχεΐαι τοΰ Όβιδίου ενδείξεις πεοί 
της ασχήμιας της Σαπφοΰς ένεποίησαν είς αύτδν ζωηράν συναίσθησιν, Ή 
Σαπφώ πλήρης μεγαλοφυ'ίας άλλά περιφρονουμένη διά την έλλειψιν κάλ
λους ήτο αύτδς ούτος δ Leopardi καί δ Ιταλός ποιητής εύρισκε παρηγο
ριάν ούχί σμικράν διερμηνεύων διά στίχων τοιαΰτα δεινά,

"Αλλως δ’ ούδεις ποιητης ούτ’ έν Ίταλίγ ού'τε παρά τοΐς άλλοις λαοΐς 
είχεν έτι έκφραση τδν κακοδαιμονίαν τοϋ συνδέσμου της άσχημίας μετά 
τοϋ πνεύματος της μεγαλοφυ'ίας κατ’ ιδιοτροπίαν τής φύσεως. Τοΰτο ήτο. 
ύλη απολύτως νέα1 καί άν έπιλαμβανόμενός τις αύτής έζέπληττε κατ’ 
άρχάς τούς άναγνώστας, δέν θά έβράδυνε νά προσοικειώση αυτούς πρδς 
^ην νέαν ύπόθεσιν διά τοΰ θέλγητρου αύτοϋ τοΰ καινοφανούς καί δυνάμει 
της άκριβεστάτης τοΰ περιεχομένου συμφωνίας πρδς τάς Ανησυχίας καί 
τάς φροντίδας τοΰ τότε χρόνου.

1 Έν τφ Artico· Ιο critic ο, ού προ μικροί) ?μνημ<5νεοσα και όπιρ δύναται τις 
ν’ άνεύρη ίν τ§265. σελίδι της μικρας 1ν 32 σχήματι ?κδόσεως τών C a n t i di Leopardi 
(Firenze, successor! Le Montiier, I860), δ νέος συγγραφευς διεκδικεΐ ύπέρ έαυτοΰ τήν προ
τεραιότητα.

2 Αι δύο πρώται είχον ήδη δημοσιευθη τδ 1818., ή δέ τρίτη τδ 1820.
3 Πασαι αύεαι αι βιογραφικαι λεπτομέρεια! έλήφΒησαν έκ τής εισαγωγής και τοΰ προ

λόγου τών προτεταγμένο-ΐν τής έκδόσεως τών ποιημάτων αύτής* έν Μαδρίτη 1852.—4Η Ca
rolina ίλαβε σύζυγον τδν κ Perty.

Πανταχοΰ έν Ευρώπη ή ποίησις διηρεύνα τδ μυστήριον τοΰτο της ειμαρ
μένης” πανταχοΰ αί λύραι έστέναζον έπί ταΐς άνεξηγήτοις θλίψεσι τοΰ άν
θρώπου. "Επρεπεν ΐνα καί η Ιταλία εισελθη είς ταύτην την συναυλίαν, 
δθεν άντήχουν φθόγγοι τοσοΰτον θλιβεροί καί τοσοΰτον εμμελείς. Ό Leo
pardi άνέλκβε νά είσαγάγη αύτην έκεΐσε, καί δυστυχέστερος ών, έπανα- 
στατικώτερος, άπιστότερος έτι καί μάλλον άθεος τοΰ Βύρωνος, έψαλε, 
περικαλύψας δι’δνομάτων καί προσχημάτων ποικίλων, πάντα ταΰτα τά 
άλγη, πάσας τάς είρημένας πικρίας, ών ή έκφρασις δύναται . νά ,συμπερι- 
ληφθή ώς εξής διά βραχυτάτων : «Ούτ’ έγώ ούτε άλλος ούδεις έπρεπε νά 
γεννηθώμεν ποτέ».

Β'.

Άλλά καθ’ 8ν χρόνον δ Leopardi έπέραινε τάς δέκα πρώτας αύτοϋ ωδάς 
καί παοεσκευάζετο νά συνεκτυπώση αύτάς έν συλλογή 1 2 γυνή τις προω- 
ρισμένη νά συντέλεση πως καί αύτη είς την φιλολογικήν Αναγέννησιν τής 
'Ισπανίας έγεννάτο έννέα λεύγας μακράν της Badajoz 3 έν τινι χωρίφ 
φέροντι τδ ποιητικόν ο/ομα Almendralejo (μικρδν δάσος αμυγδαλών). Ή 
Carolina Coronado η σήμερον συνεζευγμένη μετ’ ’Αμερικανού τίνος διπλω
μάτου έγεννηθη λοιπδν έν Έστραμαδούρ^ τδ 1823.

Άπδ τοΰ τετάρτου έτους της ηλικίας αύτής έγένετο δυστυχής. 'Ο πα
τήρ αύτης κάθείρχθη έπί Φερδινάνδου τοΰ Ζ' ένεκα πολιτικών λόγων καί 
διέμεινεν έπί τινα χρόνον έν τή ειρκτή. Μετ’ ολίγον δέ κατέστη τή Ca
rolina έπάναγκες νά βοήθή τή μητρί αύτης πρδς ανατροφήν πολυμελούς 
οικογένειας καί μετρίαν έξοικονόμησιν τών κατ’ οίκον Αναγκαίων. Εύτυ- 
χώς δ’ έμάνθανεν άκόπως τά πάντα : κέ,ντημα, ιχνογραφίαν, μουσικήν, 
έργα οικιακά” ούδεμία τών συντρόφων αύτής έξισοΰτο πρδς αύτην κατά 
τδ Αντιληπτικόν, ούδεμία δέ ήτο τοσοΰτον άληθώς προσφιλής είς την έαυ- 
της οικογένειαν” την νύκτα, δτε περί αυτήν τδ πάν άνεπαύετο, ήγρύπνε^ 
άναγινώσκουσα τά όλίγα βιβλία, άπερ ήδύναντο νά περιέλθωσιν είς χεΐρας 
αύτής.

Κατά τδ δέκατον τέταρτον έτος συνέθετο τούς πρώτους στίχους αύτής” 
κατά δέ τά έξ επόμενα έτη έξηκολούθησε καλλιεργούσα τήν έμπνευσιν 
αύτής καί καταχωρίζουσα τινά τών έργων της έν ταΐς έφημερίσι τής Μα
δρίτης. 'Ο Espronceda καί δ Donoso Cortes, έξ Έστραμαδούρας καί αύτοί, 
έποιήσαντο συστάσεις ύπέρ αύτής είς τδν φιλολογικόν κόσμον. ’Άγουσα 
δέ τδ εικοστόν έτος ήδυνήθη νά καταρτίση έκ τών ποιημάτων αύτής το- 
μίδιόν τι δημοσιευθέν τδ 1844. τή προστασία τοΰ περίφημου Hartzenbn- 
sch, έν ώ εκφράζονται διά στίχων χαριεστάτων καί άμεμπτων συναισθή
ματα φυσικά καί ειλικρινή. Άρέσκεταί τις άκούων τής νεαράς ταύτης κό
ρης τήν καρδίαν, τήν εύαίσθητον μέν πρδς τάς κ αλλονάς τών άγρών άλλ’ 
όμως ταραττομένην ύπδ φιλοδοξών ονείρων καί στενάζουσαν μεθ’ ήδύτη- 
τος καί, άν μοι έπιτρέπηται ή έκφρασις, άλληγορικώς ότι ζή τοσοΰτον 
μεμακρυσμένη άπδ τών λααπρών έκείνων διατριβών, όπου Αναπτύσσον
ται καί έκτιμώνται τά πνευματικά πλεονεκτήματα.

Άλλ’ έ'τρεφεν άρά γε καί άλλους πόθους ; Ώνειροπόλει νά βασιλεύση 
έπί τίνος καρδίας νεαράς ώς αύτή και κατακτηθείσης ύπδ τής λάμψεως 
τής εύφυΐας ; Έφοβεΐτο δέ μή ούτος ό πόθος, ή ελπίς αύτη διαψευσθή 
μετ’έφήμερον εύτυχίαν ; Τδ βέβαιον εινε οτι είχεν άναγνώση τήν ιστορίαν 
τής Σαπφοΰς καί ότι έξεικόνισε τήν χαοάν καί τά δεινά τής ποιητρίας έπί 
μικρόν τι άγαπηθείσης καί προδοθείσης μετά βραχύ.

Αί τριάκοντα τέσσαρες τετράστιχοι αύται στροφαί είνε είδος τι μονο
λόγου είς πολλάς διηθημένου πράξεις, έν ώ ή εύτυχία, ή Ανησυχία, ό 
άπελπισμδς έμφανίζονται κατά διαδοχήν. ’Εκτός τοΰ περί τδ τέλος μέ
ρους (ένθα λαμβάνει τδν λόγον αύτή ή συγγραφευς) δέν άκούομεν είμή τήν 
φωνήν τής Σαπφοΰς- άλλ’ ή φωνή αύτη είνε πάντοτε εύγλωττος καί αί 
ίδέαι τής ήρωί'δος, αί μεταβαλλόμενα! αύτής συγκινήσεις έλέγχουσι τάς 
τρομεράς περιπέτειας τής καταστάσεως αύτής καί τήν προσέγγισιν άπαι- 
σίας καταστροφής.

Έν τγ5 Αρχή παρίσταται πλήρης χαράς, άπροκαλύπτως ψάλλουσα τήν
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ευδαιμονίαν αυτής, την λαμπράν αυτής φήμην, τον άνταμειβόμενον έρω
τά της.

« Ως ήπιωτάτη αύρα, λέγει, ο έύμαρής μου βίος δλισθάνει άφ’ ηδονής 
είς ηδονήν, μεριζόμενος ύπδ τοϋ έρωτος καί τήςδόξης.Τίς ευδαιμονία έξι- 
σοϋται πρδς την εμην ; Παρά τδν Φάωνα καί ψάλλουσα την άγάπην αύ
τοΰ ζαΐ ύπο τήςλαμψεως τών δμμάτων αύτοΰ. μαγευομένη, ή Σαπιρώ απο
λαύει αμύθητου χαράς δκπανώσα τάς ώρας αύτής έν γλυκεία έζστάσει 
ζαι βλεπούσα οτι ο τρυφερώς ύπ’ αύτής άγχπ ώμενος πίνει έν τώ άέρι, 8ν 
αναπνέει, τους φθόγγους της λύρας ταύτης της τοσοΰτον περιπαθούς, τής 
αντηχουσης ερωτιζώς μόνον ύπέρ αύτοΰ. Τί άρρητα δάκρυα άναβλύζουσιν 
είς τους οφθαλμούς μου ! Ή ζζρδίκ μου έκχεϊτκι ουτω χατά σταγόνας, 
δταν τδ γλυκύ καί ώρκίον αύτοΰ πρόσωπο ν λάμπη ύπδ χαράς έ.π’ ολίγον 
αζουοντος τα μέλη μου, όταν η φωνή αύτοΰ άξιοι νά έγκωμιάση τήν λύ
ραν μου ζαι να με βκυχαληση ψιθυρίζουτα έπαινόν μου.

J) Αισθάνομαι, ω Φκων, τήν λεπτήν σου πνοήν πλανωμένην περί τδ μέ- 
τωπον μου αισθάνομαι τους εναρμονίο υς σου λόγους πλήττοντας ήδονι- 
ζώς την ζαρδίαν μου· καί ή ζαρδία αύτη παραχρήμα επισπεύδει τούς παλ
μούς της άρχει εις αναστεναγμός, είς φθόγγος, έν βλέμμ.α χαί άναχινεϊται 
αύτη ως τής τρυγόνος τδ στήθος. Δέν φοβούμαι τότε νά λησμόνησες, επί
ορκος συ, ύπερ άλλης τίνος ωραίας τήν άτυχή σου ποιήτρ,ιαν' δέν φοβού
μαι οτι θελγιτρα άλλα θά καταστρέψωσιν έν όλεθρίορ ώρ^ τήν είρηναίαν 
μου ευδαιμονίαν. Και τις αρα ήθελε τολμησν) δι’ έπιβούλου χειρδς νά μα~ 
ρανγ τδ άνθος τής ευδαιμονίας μου ; Τίς θά έτόλμα νά σφετερισθή τήν καρ
διάν σου ζαι να στηση εκεί τδν θρόνον, όπου έβασίλευσε ποτέ ή Σαπφώ;®

Πόσον ταπεινή παρα τούς πόδας τοΰ έραστοΰ της! Πόσον ύψηλόφρων 
πρδς τάς άντιζήλους αυτή γυναίκας ' Άλλ’ οί τελευταίοι ΰόγοι, οΰς πρδ 
έλιγου ηζουσαμεν, εμ,φαινουσιν αρχήν ταραχής. Φοβείται έκτακτόν τινα 
προσβολήν, καθ’ ής ΐ'σως δέν θά ήτο άρζούντως ώπλισμένη. Διότι ένταΰθα 
διετηρήθη ή τοΰ Όβιδίου παράδοσις περί τής άσχημίας τής τλήμονος Σαπ- 
φοΰς. Αλλ όμως η Carolina Coronado δέν είχε πρδς αποδοχήν τής παρα- 
δοσεως τους αύτούς προσωπικούς λόγους και ό Leopardi : ή μαρτυρία τών 
συγχρόνων συγγραφέων καί ή λιθογραφική εΐκών, ήν δύναταί τις νά ΐ'δρ 
εν νεωΐερ^ τινι ττοιηπκτ} «τυΧλογρ, <ζτυο5ει%νύου,τιν δτι ού^έν τών Θέλγη
τρων της γυνζικος ελειτνεν εις την 'Ισπκνίδκ ποιητριαν. Άλλ’έπΙ τέλους 
δεν ενόμισε δέον νά ύποζαταστήση έαυτήν είς τήν ήρωίδα της’ διετή” 
ρήσε λοιπον αυτήν όπως τή είχε παραδοθή και απεικόνισε τούς αγώνας 
τής Σαπφοΰς μαχομενης κατ’ άντερωμένης τινδς γυναιζδς διά τής δόξης 
καί τής έμπνεύσεω,ς.

« Α, δεν έχω ί'χνος ωραιότητας— παρίστησιν αύτήν λέγουσαν—οί θεοί 
δέν κατελιπον έπί τοΰ προσώπου μου τδν πολύτιμον τύπον τής χβιρός των’

αυο ΜΙΚΡΑ ΠΕΡΙ ΣΑΠΦΟΥΣ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΙ 

άλλ’ είς τήν ψυχήν μου έ'δωκαν γενναιοπρεπώς τήν πνοήν τής μεγαλο
ψυχίας, τδ πάντων άριστον χρήμα. Αί τοΰ Φοίβου άδελφαί εθηζαν είς τας 
χεϊράς μου θαυμασίαν λύραν' έπλήρωσαν τήν ζαρδίαν μου ενθουσιασμού καί 
έρωτος καί έμπνεύσεω; θείας. Ή καλλονή χαίρει μίαν μόνον ημέραν έπί 
τοις θριάμβοις, οΰς τδ άνοίκτιρμον μέλλον εκμηδενίζει, έν ώ έπευφημου- 
μένη δδηγεί είς τδν ναδν τής αθανασίας ή νικηφόρος μεγαλοφυία. Η καλ
λονή δέν λαμβάνει παρά τοΰ κόσμου είμή κλίνην γής καί λήθην σιωπη
ρήν δ στενδς τάφος, είς 8ν έμπίπτει,. άποσβέννυσι τάς άκτϊνας αυτής, 
ώσεί μηδέποτε εϊχον λάμψη. ’Αφανίζεται δέ δίκην όνειρου, α.ν μη η ισχυρά 
τής μεγαλοφυί’κς φωνή άπαθανατίση αύτήν τά ρίσματα τής μεγαλοφυίας 
μεταβαίνουσιν είς πάντας τούς αιώνας καί χορηγαΰσι πολύτιμον ζωήν εις 
τήν κόνιν τής καλλονής.

»Καί έγώ ωσαύτως θα ψάλω—προστίθησι (διότι δεν κατατριβει τον 
χρόνον αυτής είς άξιώματα μάταια" πάν δ,τι άρτίως είπεν εΐνε συνηγορια 
ύπέρ αυτής καί επιχείρησές τις, δι’ ής άποπειράται νά διατηρηση την καρ- 
δίαν τοϋ Φάωνος)"—καί έγώ ωσαύτως θά ψάλω' ή φωνή μου θα διαθρυ
λήσει τδ ονομά σου, θ’ άπαθανατίση τδν έρωτα τδν σδν καί τον εμο.ν θά 
έπεκταθώσι ταχείς και άτελεύτη.τοι είς τούς αιώνας τούς μέλλοντας. Η 
Ελλάς αύτη ή δλβία καί σοφή καί δικαία θά μοί περιποίησή άθάνατον 
δόξαν θά περιβάλη ΐ'σως διά στεφάνου τδ σεπτόν μου μέτωπον ως τδ τοΰ 
μεγάλου Όμηρου. Καί άπόβλεπε είς τδν στέφανον τοΰτον, ώ Φάων, καί 
άντάμειβε τήν φιλοτιμίαν τής προσφιλούς σου Σαπφοΰς διά τοΰ μειδίαμα- 
τός σου, θελκτικωτέρου είς πάν μου τδ είναι ή ή αύρα ή εωθινή είς τα 

άνθη·’. -■■·-' r
Ιδού άζριβώς δ έρως οϊος ώρίσθη ύπδ τοΰ Πλάτωνος, υίδς σοΰ πλουτου 

καί τής πενίας*.  Ούδέν έλλείπει είς τήν Σαπφώ είμή τά θέλγητρα τά 
εξωτερικά" ταΰτα δέ ζητεί παρά τοΰ ωραίου έκεινου νεανιου —και συμπλη- 
ροΰται δι’ αύτοΰ καί πκνευδαίμων καθίσταται, όίν δύναται νά εί'πη : Ή 
καλλονή τοΰ Φάωνος μοί άνήκει" είς έμέ μόνον μειδιγ καί πάντοτε θα 

μειδιφ είς έμέ.
Άλλ’ ή ύπερτάτη αύτη χαρά, οίμοι, δέν τίί έδόθη Τ ’Εκείνο, οπερ η 

Σαπφώ έν τφ βάθει τής ψυχής έφοβείτο, καίτοι έν τοϊς άνωτερω λόγοις 
προσποιούμενη δτι ούδένα περί· αύτοΰ έτρεφε φόβον, εκείνο, λέγομεν, συν
έβη καί τής Σαπφοΰς ή ύπερηφανία έλαβε τδ άλγεινότατον τών τραυμάτων.

εθεϊαι Μοΰσαι,—άνακράζει — θεοί τής μεγαλοφυίας, τί τδ οφελος νά 
περιστέφωμαι ύπδ τών άκτίνων υμών ; 'Ωραία τις αντερωμενη δια μονής 
«ύτής τής καλλονής έπέτυχε νά μέ νικήση ύβριστικώς. Καταστήσατε 
αύτήν έκποδών, ώ ουρανοί, άποδιώξατε αύτήν! "Όταν βλέπω εκείνην, τδ 
μίσος, οπερ μοί εμπνέει,· αύξάνεται" ή δψις αύτής επισκοτίζει τήν εμην καί 

* ΙΙλάτ. Σνμτι. 203 C «Πόρου χαί Πενίας υιός ών ό ’Έρως». S. Δ. Β.



ΔΥΟ ΜΙΚΡΑ ΠΕΡΙ.ΣΑΠΦΟΥΣ ΠΟΙΗΜΑΤΑ 843842 hapnassos

ί καρδίαμου άναβράζει ύπδ φθόνου καί ζηλοτυπίας. Άποδιώξατε αύτή^ 
μακράν έκείνου ιδίως· εί'θε οί έρωτόληπτοι αύτοΰ όφθαλμοί νά παύσωσι 
θαύμα,οντες τής γυναικδς ταύτης τήνκαλλονήν καί εί'θε οί. αίματούμεναι 
όφθαλμοί μου νά μή ώσι τοΰ λοιπού καταδεδικασμένοι είς τδ νά τρέχωσιν 
ακαταπκύστως ίνα καταφωρώσιν αύτούς ! Θεία ’Αφροδίτη, έπάκουσον τής 
οεητεως μου· προστάτευσον τδν έρωτα, 8ν σύ άνήψΖς· ε;ς τήν σζληράν 
καρδναν τοϋ έπιόρκου έπανάγαγε σπινθήρα τών έσβεσμένων πυρών».

Γνωσταί ήσαν αί έρωτικαί παραφοραί τ^ς Σαπφοΰς, άς αύτή αύτη έξει- 
χόνισεν’, είχον μεταφρκσθίί καί έξυμνηθή έν πάσκις ταϊς γλώσσαις’ άλλ’ 
ή Σαπφω^ ζηλότυπος καί δυστυχής δέν είχεν έτι ήμϊν άποκαλυφθ ’̂ τδ μέ
ρος τών,έργων αύτής, έν φ αύτη έξέφρκζεν ί'σως τοιαύτην λύπην, άπώ- 
λετο καί ού'τε τδ πνεΰμ α τδ λεπτδν τοϋ ’Οβιδίου ού'τε τδ άλγος τδ γένι- 
καν καί μεταφυσικόν τοΰ Leopardi είχον δυνηθή V άναπληρώσωσι τοϋτο 
τδ κενόν : ή Carolina Coronado κατόρθωσε τοϋτο’ δλίγαι στοοφαί περιπα- 
θεστεραι καί~λαμπροτέρας εικόνας έ'χουσαι έγράφησαν πρδς παράστασιν. 
τής μανίας τής ζηλοτυπίας. Ή τελευταία μάλιστα εύμοιρεϊ αλήθειας θαυ
μαστής κα'ι τρομερές.

«Δος μοι, λεγει ,ή Σαπφώ είς τήν Άφροδίτην, δός μοι μορφήν καταθέλ- 
γουσαν κκί καλλονήν φέρουσαν τήν σφραγίδα τοϋ φωτός σου καί άς μοι άφ. 
αρπασωσιν οί παροργισμένοι θεοί τήν κιθάραν μου καί τά φσματά μου καί 
την δόςαν μου !»

Παν δ,τι λοιπδν παρήγε τήν ύπερηφανίαν αύτής, παν ο,τι καθίστα αδ- 
την μοναδικήν έν τφ κόσμφ είνε ήδη μηδέν. Μόνον τδ κάλλος έκτιμ? 
αυτή ως έχ°ν άξιαν^— καί θά έθυσίαζε τά πάντα, άν ήδύνατο νά,κάτα- 
στ?) ωραία καί νά έφελκύσν) τήν καρδίαν τοΰ Φάωνος. "Ο έρως ό ώθών αύ
τήν πρδς τοΰτον τδν άνδρα ένέπλησεν αύτήν ολόκληρον καί έξηφάνισεν 
εν αύτνί παν άλλο-πάθος.

Μετ’ άπειλάς ματαίας, κραυγάς όργής, αιτήσεις έκδικήσεως άπευθυν- 
θεισας είς,τήν Άφροδίτην ή Σαπφώ μεταπίπτει πάλιν είς τάς περιπαθείς 
μομφας, εις τάς αναμνήσεις τοϋ ωραίου ονείρου καί τής διαψευσθείσης έλ- 
πίδος. Ό Φάων είνε άγνώμων τις όφείλων τά πάντα είς τδν έρωτα αύτής.

«Ή νεότης σου παρήρχετο άσημος, τώ λέγει· έμενες συγκεχυμένος 
μετά τοΰ,χυδην όχλου, δτε συνενοΰσα τήν φήμην.αυτής μετά τοΰ'δνόμα- 
τός σου η Σαπφώ διεμερίσατο τήν δόξαν αυτής μετά σοΰ. Ή.ποιήτρια 
τής Ελλάδος, καταβαίνουσα άπδ τοΰ ύψους αύτής μέχρι σοΰ, ήθέλησεν, 
έρωτος πλήρης, νά ψάλη τήν ζωήν σου καί νά φωταγωγήσ-ρ τδ μέτωπον 
σου διά τών,άκτίνων τοΰ στέμματός της. Καί παρά σέ, Φάων, δτε ή φωνή 
μου υψουτο 'ίνα ψάλν; τήν ένθουν ήμών άγάπην, αί τοΰ Όλυμπου κόραι 
φιλοφρονέστατα έπέχεον θειον είς τά χείλη μου μέλι».

Πόσον θα ήτο κάλλιον νά λησμονήσγ διά παντός τόν άστατον τοΰτον 

νεανίαν τδν έκτιμώντα τόσον δλίγον τά δώρκ τής Μουσης και τήν βασι
λικήν λααπηδόνα τής δόξης τής ποιητικής ! Άλλ’ ό'χι : δ ωραϊος ουτος 
έπίορκος είνε άνκγκαιότατος πρδς τήν εύδαιμονίαν αύτής. Άμφοτεροι ζη- 
τοΰσι τήν φυσικήν καλλονήν καί ζητοΰσιν αύτήν έκτδς εαυτών’ καί επειδή 
ή Σαπφώ δέν είνε ώρκία, δ Φάων άποφεύγει αύτήν. "Οθεν ή ήρωις διακό
πτει άποτόμως τάς γλυκείας αύτής άναμνήσεις καί έπαναπίπτει εις την 
ζηλότυπον αύτής έξκψιν’ άνακράζει δέ μανιώδης άμα και τεθλιμμένη : ,

«Ποΰ είνε ή ωραία έκείνη, ήτις έρωτα ύποκρινομένη μοί άποσπ? την 
καρδίαν σου τήν ήδη κκτακεκτημένην ; Χθες τδ στήθός μου έπαλλεν ύφ’ 
ήδονής· σήμερον φλέγεται έξ άγανακτήσεώς καί δδύνης»,.

’Ενταύθα καταπαύει τούς θρήνους αύτής ή Σαπφώ, έπί μικρόν τι, άπο- 
μακρυνομένη τών όμμάτων ήμών καί μή άναφαινομένη είμή κατά του ■ 

δράμ.ατος τήν καταστροφήν. ,
«Ό ήλιος, άνελθών είς τδ μέσον τής εαυτού τροχιάς, κατέρχεται κε- 

κρυμμένος έντδς ερυθρών νεφελών’ κατά τών βράχων ή έξωργισμενη θά
λασσα τής Δευκάδος επιρρίπτει καταθραυουσα τά άπειλητικά αυτής κύ
ματα. Ή Σαπφώ άναφαίνεται έπί τής άποκρήμνου άκτής εστεμμένου τδ 
μέτωπον έχουσα διά στεφάνου νεκρικού’ θεσπέσιόντι πΰρ έκπέμπουσι τα 
δ.ααατά της, κατοπτεύει δέ τολμηρώς τδ φοβερόν διάστημα. ’Εκτείνει τους 
βοαχίονας αύτής κκί ψιθυρίζει έν γοερφ στεναγμφ μυστηριώδεις λόγους’ 
έπειτα δέ άποσπάται άπδ τών βράχων: «Φάων!» άναφωνεϊ παρκδιδοϋσα 
τδ σώμα αύτής είς τδν άνεμον. Έπί μικρόν τι πε?ιδινεϊται~κλζ>νουμένη έν 
τώ άερι’ έπειτα δέ καταπίπτει καί καταβυθίζεται είς τών υδάτων τδν 
κόλπον’ ή ηχώ δ’, έπιπλέουσα τών κυμάτων, επαναλαμβάνει μκκραν τον 
ύστατον τοΰτον φθόγγον».

Ούτω περκτοΰται διά πκρκστάσεως λκμπράς ού μήν άλλα και σωφρο- 
νος δ λυρικός ούτος μονόλογος δ άποτελέσκς σχεδόν ολόκληρον δράμα. 
Πάντα τά έν τή καρδίιρ τής Σαπφοΰς άντιπαλαίοντα πάθη άπετυπώθη- 
σκν έν αύτφ, ώς εί'δομεν, χκριέντως κκί ζωηρώς’ ναί μέν δ διάλογος και 
αί άντιρρήσεις έλλείπουσιν, άλλ’ ή τής δράσεως πρόοδος ενυπάρχει καί άν- 
θρωπίνη τις ψυχή πκρίσταται ήμϊν άνατρεπομένη έκ βάθρων καί εκπι- 
πτουσκ ταχέως είς τήν άπόγνωσιν.

Τδ ’Ιταλικόν ποίημα τοΰ Leopardi έφιλοτεχνήθη μετά πλειονος τελειό
τητας κκί δλιγώτερκ έπίθετκ κκί συνώνυμα έν αύτφ άπκντώσι’ κκιτοι 
δ’ έχον κλασικήν τήν περί τδ ύφος άκρίβεικν, φερει δμως άριδηλότερον τήν 
σφραγίδα τοΰ ΙΘ' αίώνος ή τδ ποίημα τής Ίσπανής ποιητρικς’ εκπλήτ
τει πλειότερον τδν άναγνώστήν διά τοΰ καινοφανούς τοϋ περιεχομένου αυ
τού’τέλος δ’ έπιλκμβάνεται ύψηλοτέρουζητήματος’άλλ’δμως όλίγον συγ- 
κινεϊ κκί άποτείνεται μόνον είς τδ πνεύμα. Τούναντιον το πάθος ζγ; έν 
τφ Ίσπκνικφ ποιήμκτι τής Carolina Coronado’ εξαιρέσει δέ μικρών τινων
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τοϋ ήμετέρου αίώνος πίνων ήδύνατο νά πκραχθί) oj/.ootiv τι καί πρδ τριών 
έ'τι αιώνων καί, καθ’ οίονδήποτε χρόνον καί άν έπαναγνωσθή, θά κινήση 
πάλιν τδ αύτδ παθητικόν διαφέρον καί θά διεγείρη παρά παντί την αύ
την συγκίνησιν.

ϊταμάτιος Δ. Βάλβης

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ

ΣΓιΝΤΕΘΕΙΣΑ ΠΑΡ’ ΕΠΙΦΑΝΙΟΓ ΔΗΜΗΤΡΙΑΑΟΓ ΕΚ ΝΗΣΟΓ ΣΚ.ΙΑΘΟΓ *

* "Ιδι σιλ. 711.

Ώς τόσον άπεφάσισα πλέον τδ νά κινήσω 
νά πάγω σέ καπνιάν μεργίάν διά νά κατοικήσω. 
Έπνίρα την γυναΐκά μου λοιπδν καί ξεκινοΰμεν 
κ’ είς ένα δρόμον τρίστρατου ήμεΐς εΐ'χαμεν βγοϋμεν. 
Στεκόμεθα λοιπδν εκεί μέ άκραν άπορίαν, 
ποιάν στράταν νά πιάσωμεν άπδ τάς τρεις την μίαν. 
Τότε έγώ θυμήθηκα ποϋ λέγαν οί γονείς μου, 
όπόταν ή'μουνα παιδί, εις τρόπον συμβουλής μου, 
τήν Γσίαν στράταν πάντοτε νά τήν περιπατήσω, 
άν θέλω νά εύοδωθώ, και νά ευδοκιμήσω. 
"Επλασα τδ λοιπδν κ’ έγώ ί'σλκ τήν ί'σλκ στράτα 
καί βρίσκω ένα γέροντα, καί λέγω τί μαντάτα ; 
τδν δρόμον δπου π’άσαμεν καλά τδν περπατοδμεν, 
ή έ'χομεν νά πέσωμεν είς βόθρον νά χαθοΰμεν ;

Μή δειλιατε, είπέ μας, καλδν δοόμον βαστάτε 
καί θά περάσετε καλά όπου καί άν είπατε*  
στή; Πόλιν άν υπάγετε, έ'χει καλούς χαλβάδες, 
γλυκύσματα διάφορα, νόστιμους μπακλαβάδες*  
στήν Σμύρνη έ'χει εύμορφα, καί σΰκα καί σταφίδες, 
στήν Χιδν μπακτζέδες, πωρικά, άλέγραις κορασίδες, 
στήν Σκόπελον γλυκδ κρσί, Κύπρος κομανταρία, 
καί είς τήν Σάμον έ'χουσιν εύ'μορφον άνθοσμία, 
βινσάντο άξιόλογον είναν στήν Σαντορίνη*  
στήν Αίνον ψάργια καπνιστά, στήν Κύπρο λικορίνη, 

στά Τρίκερι κταπόδια ξηρά έκλελεγμένα, 
στήν Μητυλίνη είν’ έλλαϊς, καί σδκα γκαστρωμένα, 
είς τήν ’Αθήνα τά γλυκά μέλια τά ξακουσμένα, 
κ’είς τοϋ Βώλου τά χωργλά λάδια έκλελεγμένα. 
Εις τδ Μισ^ρι ρίζια, στραγάλια καί χουρμάδες, 
κιαχίά μπογάτζαις έκλεκταϊς, κ’ εύ'μορφοι λουκουμάδες. 
"Αν θέλγς καί μακρύτερα νά πάς εις ταΐς Ίνδίαις 
θέλεις εύρεΐ πολύτιμαις αξίας πραγματείαις.
Κανέλαις, μοσχοκάρυδα, εύ'μορφα μοσχοκάρφια, 
μαργαριτάργ’α εκλεκτά, πολύτιμα πετράδια. 
"Αν πάτε στήν ’Αμερικήν είναι εκεί χρυσίον 
κκί ώραιόπλουμα πουλιά, πολλών ειδών, μυρίων*  
άν άγαπας γεμενικδν καφέ διά νά πίνγς, 
είς τδ Γεμένι πήγενε εκεί διά νά μείνης. 
εί δέ τδ τζάγι άγαπάς, πήγαινε είς τήν Κίνναν 
καί άν σέ πιάσ·ρ θερμασιά ευρίσκεις και κινίνναν, 
άν ήσαι δέ καί θεογΐακής είς τδ καλδ τουτοϋνι, 
πήγαινε είς τδν Άρμυρδν, πήγαινε στδ Ζητοϋνι, 
πήγαινε στδ γενί σερί, πήγαινε στήν λαδίκια 
νά πλής τουτοϋνι θαυμαστδ νά κάμγς σεφαλίκΐκ*  
άν τδν ταμπάκον τδν τραβάς, πήγαινε είς τήν Σπάνια 
νά πιής καλδν Σπανλόλικον,^ ή είς τήν Άλεμκνλα, 
ή είς τήν Φράντζα νά τραβάς Καρότο φημισμένο, 
ή είς τά Γιάννενα νά πιης μπορνοΰτο ξακουσμένο. 
"Αν άγαπας χαυγ’άρια, πέρασε στήν 'Ρωσσίκν, 
άν χοιρομέργ’α καπνιστά, πέρασε στήν Νεμτζίαν. 
"Αν θέλγς μηλ’ αυθεντικά ποϋ λέγουσι Αομνέστι 
νά πίνγς καί γλυκδ κρασί ποϋ λέν άπ’ τδ Πιτεστι, 
πήγαινε, τρέχα, μήν άργ·ης μέσα είς τήν Βλαχία, 
πόχει αύτάρκειαν πολλήν κ’ είς όλα εύθηνία. 
Μ’άν Θέλγις σαμουρόγουναις, ναφέδες, ζαρδαβάδες, 
σιντζάπια, δισσόγουναις όποϋ φορούν αγάδες, 
είς τδ Σιμπίρι τράβηξαι, καί είς τήν Ααπωνία, 
νά ένδυθ^ς άπδ αυτά γουναρικά μυρία*  
δμως είν’ ύπερβόρεια τά μέρη, νιφετώδη, 
παντοτινά μέ παγετούς, κατά πολλά κρυώδη.
Γ’ά τοΰτο συμβουλεύω σας είς τάς εύκράτους ζώνας 
διά νά κατοικήσητε χωρίς νάχετ’ αγώνας 
μήτ’ άπδ κούον περισσόν, μήτ’ άπδ άκραν καϋσιν 
καί θέλετε ζήσει πολλά, καί θέλετε γηράσειν.
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ί Άζούωντας λοιπδν αύτά του γέροντας τά λόγ^α
■' π’ούταν παρηγορητικά και δχι μοιρολόγια,
I πολλά παρηγορηθηκα,ζζεστάθηκε ή ψυχή μου
1 το κασαβετι εφυγε, και οί συλλογισμ,οί μου"
• ελεγα εν έμ.αυτώ : Νά τδ λοιπδν ή γή·μ,ας
J: fysi καί πολλά καλά αύτη ή ίδική μας.
[ Και οχι καθώς έλεγαν οί κλάψηδες εκείνοι,
ί πώς ειν’ γεμάτ’ άπδ κλαυθμούς και δάκρυα καί θρήνοι"

βέβαια τδ-πώς ειν’ φθαρτά τά πάντα, τδ γνωρίζω 
δμως καί εγώ σ’αύτήν την γην δέν θά διαιωνίζω. 
Είναι θνητά τά τών θνητών, παρέρχονται τά πάντα” 
κ ημείς τα παρερχομεθα, δεν ζοϋμεν διά πάντα

; ά δ Θεδς έποίησεν, δλα καλ’ είναι λίαν.
ί κκι τχ οικονομεϊ σοφώς μ’ άκραν οικονομίαν.

Κι άν φαινωνται σέμάς κακά, αύτά κακά δέν είναι, 
αλλα προς το συμφέρον μας γυρίζουσι τδ είναι

ί καί μάς προετοιμάζουσιν αιώνια βραβεία
f και την αιώνιον ζωήν, καί θείαν βασιλείαν"

φθάνει με την υπομονήν, καί μέ εύχαριστίαν 
να τα περνώμεν ολ’ αύτά, καί χωρίς βλασφημίαν 
προς τον Παναγαθον Θεδν, δποϋ πρδς τδ συμφέρον 
τα παντα τα οικονομεϊ, κι άς φέρεται τδ φέρον. 
Ει γαρ το φερειν φερει μ.ας, καθώς ήμΐν συμφέρει, 
ν’ αγανακτώμεν είς αύτδ τελείως δέν συμφέρει.

Τδ νά κατηγορήσωμεν τά πράγματα του κόσμου, 
δεν είναι δίκαιον θαρρώ μέ μέτρα τοϋ νοός μ.ου" 
δ κόσμος δέν μάς έπταισε, και η Δημιουργία, 
γιατί κινείται, φέρεται μέ θείαν άραονία.
Πταιουν αυτοί οί ’Πιμυθεΐς, πταίουσιν αί Πανδώραις, 
ποΰ χύνουν δλα τά κακά σ’ δλαις σχεδόν ταΐς χώραις 

; και γίνωνται οι αυτουργοί πολλών φθορών καί φόνων
γεμάτοι άπδ έπαρσιν καί έριδα καί φθόνον.

*Αν ήτον μεταξύ σ’αύτούς μία σωστή φιλία, 
ομόνοια, καί σύμπνοια, καί η φιλαδελοία, 

! ολίγα καλά πράγματα νά τούς χαροποήση·
εχει δ κόσμος δ παρών, καί νά τούς εύτυχηση 
Ιο κάλλος το ούράνιον μέ χρυσαυγείς άστέρας 
δεν θέλει τούς χαροποιεί νυκτός τε και ημέρα; ;
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Ή γή μέ τά λουλούδια· και μέ τά πωρικα της 
μέ τάς παντοδαπάς τροφάς, με τα γλυκά νερά της, 
η θάλασσα μέ τά νηκτά ψάργίακαι μεζελίκια 
καί μ’ όλα τά θαλασσινά νόστιμα τεφαρίκια 
δέν τούς προσφέρουν πάντοτοτε ορεκτικά φκγια, 
κατά την γνώμην τους αύτην, και’την επιθυμία ; 
Καί δ άηρ μέ τά πουλιά αύτούς δέν τούς εύφραίνει, 
καί μέ ωδήν καί μέ τροφήν πάντα δέν τούς χορταίνει ; 
Τί λείπει είς αύτδ τδ πάν, ποϋ νά μην άποβλεπη 
πρδς χρήσιν, καί πρδς ηδονήν νά τρεφη καί να τερπη 
άνθρωπον τδν άχάριστον είς τήν δημιουργίαν, 
και βλάσφημων πολλαΐς φοραΐς στην Πρόνοιαν τήν θείαν ; 
Καλά είναι τά λόγΛα σου, φιλόσοφε μου ανδρα, 
ποΰ μέσα στών επτά σοφών έσπουδαξες την μανδρα, 
δμως έμενα λείπουσι στολίδια και χρυσεΐα, 
έχεις χαμπάρι; λέγει μου με τόνον η συμβία, 
ίξεύρεις πώς βαρέθηκα νά περπατώ ; ώς πότε 
δέ νά μή πςίς είς σε χωργίό, και πότε θα βρής πότε 
σπήτι καλδ ν’ άχη λουτρό μέ όλα τά χουζουργια, 
νά έχη κάθε στολισμόν, καθρεπταις, μπιλιουργία 
νά κατοικώ μέσα σαύτδ ώς καί καθώς με πρεπει, 
ν’ άχω και ταΐς δουλεύτραις μου, καί ολον τδ έδέπι, 
νά πάγω είς τήν έκκλησίά ώσάν άρχοντοπουλα 
καί νά γυρίζω στδ τζαρσί ’σαν μια τζεντλοπουλα, 
νά βγαίνω στδ σεργιάνι μου μέ τήν χρυσήν δμπρελλα, 
νά βλέπουν καί γειτόνισαις, καί νά ταΐς πιάνη τρελλα ; 
άκοΰς αύτά δποϋ λαλώ ; σαυτα να με μιλησης 
τί γνώμην καί σκοπδν βαστάς καί μέ πληροφόρησης, 
άν κάμνης ολα μου αύτά τά λόγια ποΰ σέ λέγω, 
ή νά σ’ άφήσω στον μισδν τδν δρόμον, και να φεύγω ;

Πάκ μπελαή, έφώναξα, μπελά ποϋ τδν εύρήκα,· 
καλήν πραγμάτείκν ψώνισα, καλό ματαχι βρήκα, 
άκόμη δέν έκίνησα νά πάγω στο ταξειδι, 
κ’ εύθύς δ άνεμος φυσά όλος μπαρούτι ξύδι" 
"Οντας επάνω στήν στεργίάν, ώς θάλασσα με πνίγει 
υ,’άν ή'μουν είς τήν θάλασσαν, ποϋ ήθελα προςφυγει ; 
άκόμη δέν έφθάσαμεν είς σέ καμμίαν χωρά 
καί μέ ζητεί τόσα πολλά αυτή μου ή Πανδώρα’
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μ’Sv πάμεν σέ καμμν’αν μεργ’άν, αύτη 'ή καλή τζόγια, 
άρά γε πάσα θά ζητγ άνώγϊα, καί κατώγια;
Sv τώρα μέ άπαρατή καταμεσής στον δρόμον, 
τί Θέ νά κάμη τδ λοιπδν σάν πάμεν είς τδν Κόσμον ς 
τάχα ή’Αφροδίτη μου δέν πάγρ μέ τδν "Αρην 
καί ή ’Ελένη μου αύτη δέν’τρέχγ μέ τδν Πάρην ; 
Καί τί πιστεύεις άνδρα μου, πώς ν’άμαι Πηνελόπη^ 
ποϋ έγεννήθη μνίά φορά δέν ξευρω σέ ποιοι τόποι ς, 
Και δέκα χρόνους ί'σαζε κ’ύφαινε τδ πανί της,, 
άκαρτερώντας νά έλθή δ άνδρας Όδυσσής της ; 
Και την έπερικύκλωναν μνηστήρες πεντακόσιοι 
κ’ εκείνη δέν τούς ήθελε μέ τήν μεγάλην γνώσι;
Μ’ άν ήλθε, τί τής ήφερε, λείπων χρόνων δεκάδα 
δ προκομμένος άνδρας της εκεί άπ’ τήν Τρωάδα ; 
αύτδς έγυρισε γυμνός, τί ήθελε τής φέρ·ρ, 
όπου νά κόψγ καν ψωμί δέ,ν εϊχ’ ένα μαχαίρι;.

Μ’ αύτά σχεδδν μέ δίδασκεν ή άφρων μου Πανδώρα,, 
έως όπου έφθάσαμεν μέσα είς μίαν χώρα, 
όποϋ μάς περικύκλωσαν πολλών λογιών ά’νθρώποι- 
καί μάς ρωτούσαν άπδ ποιοι ημείς ήλθαμεν τόποι.. 
Καί τί γυρεύομεν έδώ μέσα σ’ αύτήν τήν χώρα*  
και άν είναι γυναίκα μου αύτή μου ή Πανδώρα.

Μόλις κομμάτι άνεσιν μ’ άφήσανε νά πέρνω, 
και μερικοί μάς λέγουσιν ελάτε στδ γκοβέρνω.
Μάς πήραν καί μάς πήγασι μπροσθά σ’ ενα Σατράπη·, 
πού'τονε σάν τδν Νέρωνα ή σάν τδν Πολυκράτη 
τδν τύραννον, ποϋ λέγουσι πώς στάθη τών Σαμίων^. 
ή σάν τδν Διονύσιον ποτέ Συρακουσίων.
Αύτδς εύθύς μ’ έρώτησε ποΰ ηδρα τήν γυναίκα, 
σύ βέβαια τήν έ'κλεψες αύτήν και άλλαις δέκα, 
χαιρ, τδν λέγω, άρχοντα, τήν πήρα στδ παζάρι,, 
ποϋ λέγουσι παγκόσμιον, μέ κάθε ίφτιχάρι, 
καί τήν έστεφανώθηκα γυναίκα σύζυγόν μου, 
γιά νά τήν έ'χω είς αύτδν τδν βίον βοηθόν μου. 
"Αρχοντες δ’ οί περί αύτδν στ’ αφτί του μουρμουρίζουν 
καί άκουσα πώς έ'λεγαν αύτοί τδν έγλενδίζουν.
Καύπόγλους! ποϋ τήν έ'κλεψε τέτοιαν καλήν γυναίκα! 
μακάρι νά μάς έ'φερνεν άκόμη πέντε δέκα.

Ώς τόσον δ Σατράπης μου μέ σήκωσε στήν χάψη 
καί πρόσταζε καί ήφεραν καί ξύλα νά μέ κάψη,. 
καί τήν Πανδώραν άρπαξαν, ποϋ πήγαν δέν ίξέρω, 
στήν φυλακήν όμως έγώ είχα νά υποφέρω. 
Μετά ημέρας δέ πολλάς βλέπω μέ προσκαλοϋσι 
νά εύ'γω άπ’ τή φυλακήν -καί μέ έλευθεροϋσι 
λέγωντας πώς δ ήγεμών τής έδικήςμας χώρας 
γ’ά τδ χατήρι άφειλε τής εύμορφης Πανδώρας, 
έγώ φωνάζω νά σιλσέϊ, αύτή τόσο χατήρι; 
κ’ έγώ νά έ'μβω σέ γκιλέ, μέσα στδ πατητήρι ; 
πιλμέσιν, μ’ άποκρίνεται, γιατί τδ ίλτιφάτι 
άπόκτησ’ ή Πανδώρα σου κοντά στδν Πολυκράτη 
καί τόσον είνε άκλιμής ; αύτδ καθείς τδ νοιώνει, 
μ.ήτε μπαλτά χρειάζεται, μήτε μέ τδ πριόνι.

Ώς τόσον μέ έπήρανε, μέ πάν σ’ ένα σαράγι, 
καί βλέπω τήν Πανδώραν μου κ’ έκάθονταν μ’ άλάγι. 
Σεφά γγελτί, μέ λέγ’ αύτή, σουκιούρ άλάχ, φωνάζω 
έσ’ είσαι ή Πανδώρα μου, ή πρέπει νά διστάζω ; 
’Όχι, καθόλου παντελώς, δέν πρέπει νά διστάζγς, 
έγώμαι ή Πανδώρα σου καί μή άναστενάζης. 
Έγώ είμαι ή Πανδώρα σου καί νοιώσαι τί άζίζω, 
άπδ τής χάψης τά δεσμά σέ βγάζω, σέ τραβίζω*  
καί μέσα σέ σαράγια σέ φέρω νά καθίσης. 
Μόνον πλειά πρόσεχε καλά μή μέ κακοκαρδίζεις. 
Καλά, λέγω, Πανδώρα μου, δμως παρακαλώ σε, 
πληροφορίαν νά μέ πής σ’ αύτδ ποΰ ερωτώ σε. 
Πόθεν τόσα χατήρια καί τόσα ίλτιφάτια, 
καί πώς τόσα σεράγια μέ δλα τους τά σάρτια. 
Μέ άπεκρίθηκεν αύτή, κάτσε καί μή ξετάζγς.

Καθήσαμε λοιπδν εκεί, έ'ρχονταν καί ταινία, 
φαγιά, πιωτά διάφορα, άκόμη καί πιπίνια. 
Μετά ημέρας ύστερα ήλθαν μέ βιζιτάρουν 
κ’ έκ τών άςιωματικών πολλοί νά μάς καλοτρατάρουν. 
Καί προχωρώντες ύστερα ή βίζιταις μέ σάρτια, 
μάς έπαράστησαν αύτοί καί μπάλους καί σιργιάνια. 
Πολλαίς φοραίς έπέρνασι μαζί των τήν Πανδώρα 
μέσα είς τάς καρέτας των νά σεργιανοϋν στή χώρα,
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νά βγάνουν ”στά ζαίρια, νά πγν είς τούς μπακτσεδές 
καί νά την έγλενδίζωσι μέ ζεύκια καί γλεντζέδες. ί·
Καμνιά φοράν την έχανα, άπ’τό πουρνώ στο βράδυ 
πολλαΐς φορκΐς την έφερναν καί νύκτα μέ σκοτάδι4 
έγ’ άποροΰσα εις αυτά δλκ τά τεφαρίκια 
και έλεγα τί νά δηλοϋν τά τόσα σεϊρλίκια*  
"Οταν εις μίαν συνάθροισιν, που έγινε την νύκτα» 
έκραζαν την Πανδώρα μου Σινιόρα φαβορίτα' 
ρωτώ τό τί δηλοΐ αύτδ τό νέον όνομά της' 
καί άλλαξαν τό όνομα πουχε στό-βάπτισμά της; 
στο βάπτισμά της εύγαλαν τό όνομα Πανδώρα, 
και τώρα πώς τό άλλαξαν έδώ σαύτην την χώρα ; 
άπό Πανδώραν διατι Σινιόρα φαβορίτα;
μήπως καί φράγκεψε λοιπόν και άλλαξε την πίτα ; 
όχι μέ λέγουσι τινές έτοΰτοι είναι τίτλοι 
όπου άπολαμβάνουσιν οί ηγεμόνας φίλοι 
κ’ η φιληνάδες του, όπου θέλει νά τιμηθώσι, 
έτζι ψηφ$ νά λέγωνται, καί νά δνομασθώσΓ 
αύ'ριον μεθαύριον καί εσέ σέ κάμνει φαβορίτο 
μαύτόν τόν τίτλον σέ τιμά χωρίς νά χάσης ρίτο. 
Ώς τόσον μέ έπηρανε κ’ έμενα μνιάν ημέρα 
σέ μΟ,ζν καρέταν εύ'μορφην άπό την Ίγγλιτέρα 
καί μέ παρρησιάζουσι μπροσθά στόν Ηγεμόνα 
είς τό θρονί καθημενον μ’ αύθεντικην Κοοώνα. 
Κ’ ευθύς μέ ένα νεϋμα του, ποϋ γύρισε και κάμνέι 
βλέπω καί μέ έφόρεσεν ένα καλό καφτάνι.
Ιδού, μοϋ λέγει έπειτα, σέ κάμαμεν φικκιάλο 
γιατί τό ίναγέτι μου είναι πολλά μεγάλο 
   . (δυσανάγνωστοι δύο στίχοι) 
Καθώς μάς εύχαρίστησε καί η καλή Σινιόρα 
καί φρόνιμος γυναϊκά σου ποϋ κράζεται Πανδώρα. 
........................................(δυσανάγνωστος ό στίχος) 
καί άμποτε νά έφερον ακόμη πέντε δέκα, 
άν δέ μέ μίαν μονάχην μέ κάμετε μιτίστροτ, 
&·> έφερνα μνί,ά δεκαργ’ά μοϋ δίδετε καί σκηπτρον. 
Έγέλασεν δ ηγεμών, χαχαχαχά φωνάζει, 
τό λακριδί τοΰ νίρεσε, τό κάμε πολύ χάζει' 
μασαΛα λέγει, μειδιών, σύ φαίνεσαι άρίφης 
καί εις τάς αποκρίσεις σου είσαι πολλά ζαρίφης 
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χα^ρ, τοϋ λέγω, σουλτανούμ' καθόλου’άηΐιρ.ί/ζι, 
είναι καιρός ποϋ τόχασα αύτό το τεφαρίκι’ 
μ.’ ολον τοϋτ’ άναπληροϊ αύτό τό ζειφΛίκι 
η δούλη η φαβορίτα σου έχουσα ζαριφΛίκι. 
Πάλιν έξαναγέλασεν δ ηγεμών μέ γρίδο 
καί μέ καυτάτι δεύτερον, μέ κάμνει φοδορίτο- 
Τέλος η τζιριμόνια μέ δλα της τά σάρτ’ζ 
έλαβε, τέλος έπειτα μοϋ φέρουσι δυο άτίκ*  
στο ένα καββαλίκευσα, τ’ άλλο τραβ^ γεδέκι 
καί μέ άλάγι μέ ύπάν στο σπίτι μου μπουρέκι' 
εύγηκεν η Πανδώρα μου, μέ δέχεται μέ χάζι, 
μέ χαιρετ^ μέ ηδονην και μέ λεπτόν της νάζι' 
δγουρλοϋ, λέγει, καδεμλης έφένδημ φαβορίτο 
είς την τιμήν δπ’ έλαβες χωρίς νά χάσης ρίτο 
έβαλλα λέγωντας καδίν τά ίδικά σου κάλλη 
είναι δποΰ φορνίρουσι τέτοιαν τιμήν μεγάλη. 
’Εμένα μέ κατέστησαν ένα σωστόν μινίστρο 
κ’ εσύ βαστγς στο χέρι σου πολλά καλλά τό σκήπτρο*  
πλην πακα-Ιούρ. τό εΛφαδΙ ώς πότε θά πηδηση 
ή σφαίοα τόν κατήφορον νά στρίψη νά κυλίσγ;
Σούς, λέγει μου, χα-ip σοϊ,Λ,ε μποϊΛε έδήρι σοϊΛέριε 
καί δλα μας θά πάν καλά, άν πάν αύτοί μπο'ίλέμε*  
ώς τόσον δέν έβγάλαμεν στο στόμα τί> γιγάίκι 
καί μας κουρδίζουν σέ κακό μεγάλο σουργουΜκι’ 
μν,ϊά άλλη ποια ταζέδικη δέν ξεύρω ποιας χώρας 
είχε πιάση τόν ί'διον τόπον τόν της Πανδώρας, 
δ άνδρας της έβάλθηκε στόν ίδικόν μου τόπον 
καθώς έγώ έτσι κι’ αύτός χωρίς κανένα κόπον.

Μάς πηγασι λοιπόν ημάς σε μια άθλια χώρα, 
δπου ήταν οί κάτοικοι δλοι γεμάτοι ψώρα, 
ψεύσταις, σερέταις, δκνηροί, ανάξιοι διόλου, 
μέ μν’άν υπερηφάνειαν ώσάν τοϋ διαβόλου' 
μόνον δποΰ ψοφούσανε πάντες άπό την πείναν 
καί μάλοναν καί γαύγιζαν κ’ είχαν μεγάλη γκρίναν" 
έλεγαν πώς κατάγονται με φαντασμένους λόγους 
άπό τούς Κατακουζηνούς καί τούς Παλαιο\όγους.

Εύθυς μάς τριγυρίσανε ώσάν άμερικάνοι 
μέ άκραν περιέργειαν, μας κάνανε σεργιάνη,

r
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μκς έρωτοΰσαν τδ κοντόν καί άλλος τδ μακρύ του, 
καθείς καθώς τοΰ σφύριζε κ’ ήτον ή όρεξίς του. 
Τούς άπεκρίθηκα έγώ δλα μου τά συμβάντα 
δλην την ιστορίαν μου λεπτομερώς είς πάντα. 
Αυτοί έσυμπεράνανε πώς είμαι κελεπίρι, 
γεμάτος τζεβαερικά άπδ τδ Πνηγύρι.
Μόλις σε σπίτι μβήκαμε γιά νά άναπαυθοΰμαι, 
και βλέπομεν τρεις τέσσερες όπου μάς χαιρετούνε*  
Μέ λεν, σινόρ, άν άγαπάς άσπρα νά μάς δανείσγς, 
τά έχεις σίγουρ’ άπδ μάς, δποιον καιρόν θελήσγς. 
και θε νά έχγς άπδ μάς πολλήν παρηγοριάν*  
την άλλην μέραν ήλθανε άλλοι και μάς ρωτώσι, 
άν έχωμεν διαμαντικά νά τά πραγματευθώσι, 
καί λέγουσι πώς ήτανε γνωστοί καί είς την Πόλιν 
καί τδνομά τους ξακουστόν στην οικουμένην δλην, 
καινά μην έχωμεν σ’αυτούς καμμίαν υποψίαν 
γιά χίλια διαμαντικά καί γιά πολλά φλωρία. 
"Γστερα έρχεται σ’ εμάς μία κοτζαμπασίνα 
καί έλεγε πώς η'τανε η πρώτη σονμπασίνα· 
Μάς λεγει γιά νά κάμωμεν συμπεθεριά μαζύ της 
νά πάρωμεν στην κόρην μου τ’ άρσενικδ παιδί της. 
Της λέγω, η γυναίκα μου άκόμα γκαστρωμένη, 
άρσενικδ ή θηλικδ δέν ξεύρω τί θά γέυ-ρ.
Μέ λέγ’ αύτη, τδ ί'διον, κ’ έγώ μαι γκαστρωμένη, 
πλην ξεύρω πώς άρσενικδν έχει αύτδ νά γέντ)*  
καί τδ δικό σου βέβαια θενάναι κοριτσάκι 
καί κάνομεν ένα καλό σωστόν άνδρογυνάκι.

Πανδώρα καθώς ηκουσε διά πανδρολογίαν, 
έπιασε χέρι πάραυτα, έκαμε συμφωνίαν, 
μέ την άρχόντισα μαζί νά ηναι συμπεθέραις, 
καί κόβγανε καί ράβγανε μαζί νύκτες καί μέραις. 
Βλέπω τδ σπίτι κι’ άδειαζεν ημέραν παρ’ ημέρα, 
τδ ρημωσε παντάπασιν έκείν’ ή συμπεθέρα.
Γυρεύω τά διαμαντικά, στούς δανειστάς πηγαίνω, 
καί ξυλισμένος άπ’ αύτούςάπδ την πόρτα βγαίνω. 
Πηγαίνω στούς πραγματευτάς δια τά τζεβαέρια, 
καί βλέπω καί έπιάσανε ξύλα, σπαθιά, μαχαίρια, 
διά νά μέ σκοτώσουνε ωσάν κανένα κλέπτην 
φωνάζοντάς με δυνατά μουφλούζην, κακόν, ψεύστην’ 

ώς τόσον έδωσ’ δ Θεός καί βγήκε τδ ίτ.Ιάκι 
κ’ έφύγαμεν άπδ έκεϊ τέτοιο κακό κονάκι 
γυμνοί καί κακορρίζικοι καί τετραχειλισμενοι.

(Τδ χειοόγραφον ένταΰθα είνε έφθαρμενον. Κατωτέρω δε περιε- 
χονται οΐ έξης στίχοι).
Τέλος της πανηγύρεως τέλος τ^ς πραγματείας 
έκείνην ποΰ άγόρασα μετά περιχαρίας.
Κι’ δσοι αύτ’ άγοράσωσι δέν τούς ζητώ σολδία, 
άλλ’ αύτά μόνον νά δεχθούν μέ καθαρά καρδία.

(Ό δέ υίδς τοΰ συγγρκφέως,δ πανοσιώτατος κύρ Διονύσιος 'Ιερομόνα
χος, δστις κέκτηται τδ χειρόγραφον τοΰ παρόντος ποιήματος, προσθέ
τει κατωτέρω ίδί? χειρί τδ έτος 1813 ώς χρονολογίαν τ^ς συγγρα
φές τοΰ παρόντος έργου).

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ
Δεκέμβριος 1884.

ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΧΪΛΛΟΓΟΥ

Συνεκροτήθη η τακτική συνεδρία τοΰ μηνδς Δεκεμβρίου. Έγένοντο δέ 
τά έξης άναγνώσματα.

Ή κυρία Αικατερίνη Αασκαρίδου επίτιμον μέλος ώμίλησε πζφί Φροθε- 
Λιανοΰ συστήματος μέρος β'.

Ό κ. Α. Αασκαράτος επίτιμον μέλος άπέστειλε διατριβήν περί γ,Ιώσσης 
ητις άνεγνώσθγ ύπδ τοΰ γραμμματεως.

Ό κ. ’Άγγελος Βλάχος τακτικόν μέλος ώμίλησε περί εθνικού θεάτρου·
Ό κ. Άριστομ. Προβελέγιος τακτικόν μέλος άνέγνω άποσπάσματα της 

εμμέτρου αύτοϋ μεταφράσεως τοΰ Φάουστ τοΰ Γκαΐτε.
Ό κ. 'Ρήγας Νικολαίδης τακτικόν μέλος ώμίλησε περί τοΰ φΛοιοΰτοΰ 

έγκεφάΛου ώς έδρας τών ψυχικών Λειτουργιών·
Ό κ. Δ. Κόκκος τακτικόν μέλος άνέγνω τδ ποίημα αύτοϋ Κατακ.Ιυσμός.
Πλήν τών άναγνωσμάτων τούτων ή κυρία Αικατερίνη Αασκαρίδου ήρ- 

ξατο καθ’ έκάστην Τρίτην καί Πέμπτην ποιοΰσα διαλέξεις πρδς πρακτι
κήν άνάπτυξιν τών δύο περί ΦροβεΛιανοϋ συστήματος ομιλιών αύτ-ής.

Άπεβίωσεν ό άντιστράτηγος Ευβτράτεος ΙΙέοσας έν τών άρχαιοτέ- 
ρων επιτίμων μελών τοΰ Συλλόγου ψηφισθείς τοιοϋτος τφ 1866. Έπί τοΰ 
νεκροΰ τοΰ ενδόξου στρατηγού τύ προεδρεΐον τοϋ Συλλόγου κατέθετο στε-
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φανόν δάφνης, παρηκολούθησε δέ τήν κηδείαν αύτοΰ καί έπεμψε συλλυ
πητήρια γράμματα πρδς την οικογένειαν αύτοΰ.

Έξελέχθησαν τακτικά ενεργά μέλη οί κζ. Δ. Κόκκος, Ίω Πολέμης, 
Κ. Κολιάτσος, Μιχ. Σπηλιωτάκης καί Σπυρ, Άντωνόπουλος, τακτικά δέ 
πάρεδρα οί κκ. Ίω. Άμπανόπουλος, Θεμ. “Αννινος, Άλέξ. Καμπάς, Νικ. 
Ιω. Ίγγλέσης, Δημ. Τσάτσος καί Κ. Βολανάκης, ’Επίτιμον δ’ δ έν Παρι- 
σίοις κ. Γουσταΰος Σλουμβέργερ.

ΕΡΓΛΣΙΑΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

Τμ.ημ.α νομεκον καί πολιτικών έπεβτημ.ών. — Συνήλθεν άπαξ 
είς συνεδρίαν ητις δμως δέν συνεκροτήθη ελλείψει Απαρτίας. Διό Απεφκ- 
σήσθη ή Αλλαγή τής ημέρας και ώρας τής συνεδριάσεως.

Τμ.ημ.α καλών τεχνών. — Συνήλθεν άπαξ εις συνεδρίαν, έν ή συνε- 
ζητήθη τδ ζήτημα της προσεχούς τελέσεως έκθέσεως άνθέων καί φυτών, 
συνεπείς αίτήσεως διαφόρων έκθετων. Διάφοροι έξηνέχθησαν γνώμαι καί 
μετά μακράν συζήτησιν τδ τμήμα άπεφάσισεν όπως Ανατεθή εις την άπδ 
τοϋ θέρους συστάσαν επιτροπήν ή έπίλυσις τοΰ ζητήματος τούτου. Ή επι
τροπή αυτή σύγκειται έκ τών κκ. Θ. Χελδράϊχ, II. Γενναδίου, Σπ. Μη- 
λιαράκη, Ν. Άποστολίδου, Γ. Ζεζου και Γ. Δουρούτη.

Τμ.·ί2}ί.α φυσεογνωστεκόν. Μίαν συνεκρότησε τδ τμήμα τοϋτο συνε
δρίαν. Κατά ταύτην δ κ. Β. Όρνστάϊν, αφορμήν λαμβάνων έζ τών ύπδ τής 
κυβερνήσεως ύποβληθέντων είς την βουλήν νομοσχεδίων περί προμηδείας 
της θειϊζής κινίνης ύπδ τών στρατιωτικών φαρμακείων και τής ίδρύσ^φς 
καταστήματος πρδς παρασκευήν ζωϊκης δαμαλίδας, άναγινώσκει παρατη
ρήσεις σπουδαίων γερμανών επιστημόνων, έξ ών καταφαίνεται δτι ή χρή- 
σις ζωικής δαμαλίδας δέν είναι τόσφ Ακίνδυνος ώς έπιφέρουσα συχνά έρυσί- 
πελκς, συγχρόνως δέ ότι Απαιτείται προσωπικόν ιατρικόν ίκανώτατον διά 
τοιοΰτόν τι κατάστημα. Καταλήγει δέ έρωτών Αν δέν δά ήτο καλίτε- 
ρον άφοΰ καί τόσα άλλα κράτη κατά πολλά ήμών Ανώτερα στερούνται 
τοιούτων καταστημάτων, νά έξακολουθώμεν προμηδευόμενοι έκ τοϋ έξω- 
τεριζοΰ δαμαλίδα, έπιστήσωμεν δέ πλειότερον τήν ήμετέραν προσοχήν 
έπί τών καθάρσεων καί άλλων Απολυμαντηρίων μέσων όπως Αποφύγωμεν 
έπίσκεψιν της βροτολοιγοϋ χολέρας καί έν τοιαύτγ περιπτώσει την μή 
διάδοσίν της. 'Ο πρόεδρος κ. Γ. Καραμήτσας παρατηρεί τώ προλαλήσαντι, 
δτι πέρυσιν ή τής ύγιεινής εταιρεία ήρξατο καλλιεργούσα ένταΰδα δαμα
λίδα ζωικήν, επειδή δέ τδ μικρόν έκεΐνο πείραμα αρκούντως έπέτυχεν, ή 
κυβέρνησις ένθαρρυνθεϊσα Αναλαμβάνει ή'δη τοϋτο έν μεγάλω και πολλά 
ύπόσχονται δτι δέλει εύδοκιμήσει. *0  κ. X. Άναστασιάδης παρατηρεί 
δτι ή καλλιέργεια τής δαμαλίδος έ'παυσεν έλλείψει μόσχων καταλλήλων, 
ή κυβέρνησις ό'μως πιστεύομεν οτι θά έ'χγ πάντα τά μέσα πρδς προμή

θειαν τοιούτων έκ τοΰ έξωτερικοΰ. Μετά τήν συζήτησιν ταυτην δ κ. Δ. 
Κοκκίδης γνωρίζει τώ τμήματι δτι προσεχώς άρχονται δημοσιευόμενα διά 
τής λιθογραφίας τά μηνιαία δελτία πάντων τών μετεωρολογικών σταθ
μών τοΰ συλλόγου. Προτείνει δέ τήν σύστασιν καί νέου σταθμοΰ έφωδιασ- 
μένου μεθ’ δλων τών έργαλείων έν Ζακύνθφ, έ'νθα ευρηται καί πρόσωπον 
ικανόν πρδς διεύθυνσιν τούτου, καί άλλου κλιματολογικοϋ έν ’Αταλάντη. 
Αί προτάσεις αύται γίνονται δεκταί καί χορηγούνται αί Ανάλογοι πιστώ
σεις πρδς προμήθειαν τών έργαλείων. Μετά ταΰτα ό κ. Ν. X. Άποστο- 
λίδης έπιδεικνύει τοΐς έταίροις δύο σιαγόνας ζώων ορυκτών προερχόμενων 
έκ Πικερμίου, ών ή μία καθορίζεται ύπ’ οςύτοϋ ώς ουσα σιαγών «Σνδς τοϋ 
Έρυμανθίου», ή δ’έτέρα «ιππαρίου τοΰ λιγνοΰ», προτείνει δέ συγχρόνως 
δτι είναι καιρός νά ένεργηθώσιν έκ νέου Ανασκαφαί έν τή κατά τδ ΙΙικερ- 
μιον μειοκαίνω διαπλάσει τής τριτογενοΰς έποχής, έξ ής' πλεΐστα έξήχθη- 
σαν ύπό ξένων ζώα, καί έν ή μέγας έ'τι έναπομένει Αριθμός. ’Ήδη μάλι
στα δτε πρόκειται μετά δύο ε'τη νά γίνη ένταΰθα σύνοδος του προϊ
στορικού αοχαιολογικοΰ συνεδρίου, είναι Ανάγκη νά μή παρουσιασθώμεν με 
γυμνάς τάς χεΐρας. Ή ευρεσις παλλών ζώων σαρκοφάγων τής έποχής εκεί
νης θά ήναι χρησιμωτάτη καί τή ζωολογίγ δπως σαφηνισθή επακριβώς 
ή καταγωγή τής τάζεως ταύτης τών ζώων, άτινα πλεΐστοι παραδέχον
ται ώς καταγόμενα έκ τών μαρσιποφορων. Ό κ. Α. Κορδέλλας παραδε
χόμενος τήν γνώμην τοϋ προλαλήσαντος επαινεί τήν πρότασιν, παρα
τηρεί μόνον δτι ή έπιχείρησις Απαιτεί δαπάνην. Τοιαύτης γνώμης είναι 
καί δ κ. Θ. Χελδράϊχ. Μετά μικράν συζήτησιν, έξ ής κατεδείχθη δτι είναι 
δυνατόν νά εύρεθώσι μέσα πρδς άνασκαφάς σπουδαιοτάτας, συνεστηθη 
έπιτροπή έκ τών κ. κ. ’Αν. Κορδέλλα, Θ. Χελδράϊχ καί Ν. Άποστολίδου, 
δπως έπιληφθή τοϋ θέματος σπουδαίως καί ένεργήση καταλλήλως.

'Tp.ijp.a, αρχαιολογικόν καί φελολογεκόν.—Είς μίαν συνεδρίαν 
συνήλθε τδ τμήμα τοϋτο καθ’ ήν δ κ. Α. Πασπάτης πρδς συμπληρωσιν 
τοΰ βίου τοΰ Μαχμούδ πασά Μιχάλογλου, περί ού έκαμε λόγον δ 
κ. Σαζζελίων έν τή προηγουμένρ τοΰ τμήματος σύνεδρός, Ανέγνωσε σύν
τομον αύτοΰ βιογραφίαν έ'ζ τίνος συγγράμματος τουρζικοΰ. Καλείται δέ δ 
Μαχμούδ πασάς κατ’ αυτό Χερβίτης καί ήτο έν τή ύπηρεσίιγ τοΰ Σουλ
τάνου πρδ τής άλώσεως τής Κωνσταντινουπόλεως. Μετέπειτα ένεκα τής 
ςκανότητός του έγένετο Μέγας Βεζύρης. Μετά τινα δέ καιρόν έθανατωθη 
έν τινι κωμοπόλει πλησίον τής Άδριανουπόλεως. γΗτο δέ κατά τδ άνω 
σύγγραμμα πιστός Μουσουλμάνος. Περί τοΰ τεμένους έν Κων]πόλει. τοΰ 
καλουμένου Μαχμούδ πασά τζαμισί λέγει δ Οθωμανός συγγραφεύς δτι ήτο 
τδ πάλαι έκκλησία καί έπ’ αύτής έρειπωθείσης Ανήγειρε τδ τέμενος τοϋτο 
δ Μαχμούδ. Περί τοΰ ναοϋ τούτου λέγει δ πατριάρχης Κωνστάντιος «τδν 
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ναδν τοΰτον τοϋ Αρχαγγέλου Μιχαήλ μετέβκλεν εις τέμενος δ Μαχμουδ 
πασόίς».

Μετά τδν κ. Πασπάτην 5 κ. I. Σακκελίων άνεκοίνωσεν οτι έκ της έν 
Πάτμφ σεβάσμιας μον^ς τοΰ Θεολόγου τφ έπεστάλη πρδς εντελή έξερεύ- 
νησιν τδ ύπ’ αύτοΰ άνευρεθέν χειρόγραφον τής 1Β' εκατονταετηρίδας, περί 
ού άνέφερεν ή'δη έν τόμφ Θ' τοΰ 'λθηναίου κα'ι έξ ού έδημοσίευσεν έν τώ 
Δ' τεύχει τοΰ δελτίο» της 'Ιστορικής και Εθνολογικής 'Εταιρίας δυο έπι- 
στολάς τοΰ αύτοκράτορος 'Ρωμανοϋ τοΰ Λακαπηνοϋ πρδς Συμεών τδν άρ
χοντα Βουλγαρίας, ών την δευτέραν κεκολοβωμένην· δτι κατά την έξε- 
ρευνησιν τοΰ χειρογράφου καί συναρμολόγησιν τών παραλελυμένων φύλ
λων αύτοΰ άνεΰρε την συνέχειαν τη; ρηθείσης έπιστολής και τρίτην άλλην 
τοΰ αύτοΰ πρδς τδν αύτόν1 και τελευταϊον, δτι ή σπουδαιότερα άνακάλυ- 
ψις αύτοΰ έν τφ περί ού δ λόγος χειρογράφφ είναι τεσσαράκοντα οκτώ έπι
στολαι άνέκδοτοι τοϋ κατά τδ πρώτον ήμισυ τής Ε' εκατονταετηρίδας 
άκμάσαντος διάσημου διδασκάλου τής ’Εκκλησίας Θεοδώρητου έπισκόπου 
Κόρου, άς και έκδίδει προσεχώς.

Είτα ό κ. I. X. Δραγάτσης ήρμήνευσεν έπιγραφην άνευρεθεϊσαν έν Πει- 
ραιεΐπαρά την Ζέαν ώς στηλιτευτικήν Άρισήιιου τίνος καί Πολύτιμης καί 
ΛαΊάος άρχαϊκοϊς γράμμασι έπί λίθου Πειραϊκοΰ και ητις εύρίσκεται ήδη 
έν τω Μουσείφ τοΰ Πειραιώς δωρηθεΐσα παρά τοϋ άνευρόντος κ. Άχ. Κον- 
ταράτου. Προσέτι ανεκοίνωσε την εύρεσιν έπιτυμβίου έπιγραφής έφ’ ής 
παράδοξον τδ κύριον ό'νομα Γανονδίκα, λίαν καθαρώς γεγραμμένον.

*0 κ. Μιχ. Π. Λάμπρος άναιρών τον περί Κυπριακών αρχαιοτήτων γρά- 
ψαντα Μάξ -’Όνεφαλς -'Ρίχτερ άνήνεγκε οτι τδ ύπ’ αύτοΰ έξυμνούμενον 
χαλκοΰν άνάγλυφον ’Αθήνας οπλομάχου είναι νέον έ'ργον, σήμα χρησιμεΰον 
διά τάς περικεφαλαίας τοΰ ύπδ τδν στρατηγόν Τζούρτζ έν Σικελίφ άγω- 
νιζομένου ελληνικού σώματος.

ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ Η' ΤΟΜΟΥ

ΠΙΝΑΞ ΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

Άρ^αίχ φιλολογία. Διόρθωσις 8 στίχου ’Αντιγόνης Σοφοκλέους 
σ. 96. Διόοθωσις τών στίχων 1073—1074 τοΰ Αί'αντος σ. 420.Τδ ονομα 
ΓΕΡΟΝΙΩΝ σ. 420.

‘Ερμηνεία χωρίων Άριστοτέλους ύπδ Λουκά Παπαϊωάννου καθηγητοϋ 
σ. 581

Κ. Ν Κόντου Ποικίλα Φιλολογικά. § 6. Πρόκνη καί Φιλομήλα σ. 4ό 
§ 7. Σικινίτης Σικινητης σ. 154 § 8. Είς. χρηματίου λόγον, εις αργυρίου 
λόγον σ. 156. § 9. ’Ονόματα εις Ισις α. 205 § 10. Πολλάκις έπ’ αρσενι
κού ή θηλυκοΰ ύποκειμένου τίθεται τδ κατηγορούμενον, έπίθετον δν, 
κατ’ούδέτερον γένος σ. 304, 373, 447.

Μεσαιωνική φιλολογία. ’Ανέκδοτοι έπιστολαι 'Ρωμκνοΰ τοΰ Λε- 
καπηνοΰ ύπδ I Σκζελλίονος σ. 95.

Συμβόλαιον μεταξύ τών πατέρων της έν Δυρραχίφ δυτικές μονής τοΰ 
άν. Δομενίκου και τοΰ Μαϋστρομιχάλη Τσιγγάρη σ. 339.

Περί τών έν τοϊς Εύαγγελίοις μουσικών σημείων 724.
’Ανέκδοτοι έπιστολαι Θεοδώρητου έπισκόπου Κόρου 856,
Νεωτέρα φιλολογία. Ό Ταρτούφος τοϋ Μολιέρου, μελέτη ύπδ τοΰ 

ηθοποιού Κοκλέν σ. 45 2.
"Οπως άγαπ^ς, κωμφδία εις πράξεις πέντε- τοΰ Σαίξπηρ, έκ τής άγ- 

γλικής ύπδ. Μ. Ν. Δκμιράλη σ. 489.
’Έθιμα καί φσματα τνίς Βοσνίας και ’Ερζεγοβίνης σ. 681.
Μΰ.θοι τοϋ Φλωριανοΰ έξελληνισθέντες ύπδ Στ. Δ. Βάλβη. ‘Ο κισσδς 

καί δ θυμός. ·—■ ’Έχιδνα καί Βδέλλά. — Ζευς καί Μίνως σ. 687.
Ό Βασιλεύς διασκεδάζει, τραγφδία Βίκτωρος Οόγκώ είς πράξεις πέντε 

μετάφρασις Εύγενίου Γ. Ζαλοκώστα σ. 741.
Δυο μικρά περί Σαπφοΰς ποιήματα τοΰ Λεοπάρδη καί τής Καρολίνας 

Κορονάδ σ. 834.
Νεοελληνική φιλολογία. ‘Ο Μάρτιος ύπδ Μιχαήλ Λελέκου σ' 

250.
Ανέκδοτος ύμνος 'Ρήγα τοΰ Φεοραίου σ. 327.
’Εγκύκλιος περί τραχωμάτων τοϋ πατριάρχου Νεοφύτου σ. 420.
Παγκόσμιος πανήγυρις συντεθεϊσα παρ’ Έπιφανίου Δημητριάδου έκ νή

σου Σκιάθου σ. 394, 697, 744.
Μακαρίου Ευδιόδ παραλλαγή ύμνου τινδς τοΰ 'Ρήγα Φεοραίου σ. 567.
Περί γλώσσης ύπδ Α. Λασκαράτου σ. 621.
Οί σύγχρονοι ποιηταί της ‘Ελλάδος ύπδ της κυρίας Ίουλιέτης Λαμπέρ, 

μετάφρασις Εύφρασίας Κετσέα σ. 6 5 3. .
Νεοελληνικά Άνάλεκτα. Κρητικά παραμύθια. ‘Ο θρίαμβος τοΰ έ'ρωτος 

σ. 330, 'Ο ήλιος σ. 712. Τδ ρόδον σ. 714.
Μοιρολόγια (Ξόδια) Θήρας σ. 410.
Δημώδεις προλήψεις Κρήτης σ. 412.
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ΛΓομίοματική. ’Ανέκδοτον άργυροϋν ν6μ.'.σμχ τής πόλεως ’Επίδαυρου 
ύπδ A. Ν. Μελετοπούλου σ. 90. . "

Νομίσματα ρωμαϊκά εύρεθέντα έν Πάλη σ. 186.
Περί χαλκού νομίσματος Λακεδαίμόνος σ.- 420.
Περί τών μεταλλίων και νομισμάτων της Επτάνησου πολιτείας τοΰ 

κ. Π. Λάμπρου σ. 420.
Διόρθωσις εσφαλμένων νομισμκτικώ’ν άποδόσεων ύπδ Μ. Π. Λάμπρου, 

σ. 720.
Περί τών νομισμάτων τών δυναστών τής Χίου και Φωκαίας σ. 7 24.
Γλυπτική. Πειραϊκαί άρχαιότητες ύπδ I. X. Δραγάτση σ. 182.
Κεφαλή Ποσειδώνος σ. 420.
Υδρία μετ’ άναγλύφου. παραστάσεως σ. 421.

Λιάφορα αντικείμενα τέχνης.’Αρχαία χειρουργικά εργαλεία σ.96.
’Αγαλμάτων έζ οπτής γής σ. 340.
Χειρόμηλος έκ πώρου σ. 4 20.
Χαλκοΰν άνάγλυφον Άθηνάς δπλομάχου σ. 856.

Επιγραφική. ’Επιτύμβιος λίθος Πειραιώς ύπδ I. X. Δραγάτση σ. 182.
Σίφνου άρχαιότητες ύπδ 1. X. Δραγάτση σ. 183.
Φοινικική και ‘Ελληνική επιγραφή Πειραιώς σ. 339.
’Επιγραφή Όργεώνων σ. 340.
’Αρχαϊκή επιγραφή Πειραιώς σ. 42 I.
Στηλιτευτική επιγραφή Πειραιώς σ. 856.

Αρχιτεκτονική. Τδ παρά τδν άγιον Φίλιππον άρχαϊον υδραγωγείου 
σ. 96.

’Αρχαίοι τάφοι έν Πάλη τής Κεφαλληνίας ύπδ Η. Τσιτσέλη σ. 184.
Περί τοΰ έν Πειραιεϊ άρχαίου οικοδομήματος σ. 339.
Περί τοΰ έν Πειραιεϊ αρχαίου θεάτρου σ. 420.

Χριοτιανικαι αρχαιότητες. Περί τών έν Ήπείρφ ενεπίγραφων μα*  
στραπάδων σ. 191.

Βραχεία περιγραφή τών κυριωτέρων έν Αευκάδι μονών σ. 310.
Άρχαΐον χριστιανικόν μνημεϊον Βενετίας ύπδ ϊ. Βελούδου σ. 561.
Χριστιανική έπιγραφή σ. 724.

Άρχαιολ. ιδρύματα. ’Αρχαιολογική 'Εταιρία σ. 87.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΑ

*Αν εύγενές τδ χαρτοπαικτεϊν ύπδ I. Ίσιδωρίδου Σκυλίσση σ. 58.
Περί τών ορίων τοΰ άνθρωπίνου πνεύματος ύπδ Α. Παπαδιαμαντοπού- 

λου σ. 1 18.
Ή έλευθέρα θέλησις ύπδ Ίγν. Μοσχάκη σ. 193.
’Ανάγνωσμα Α. Αασκαράτδυ σ. 226.
Πότε θά έκλίπη ή θανατική ποινή ύπδ Α. Παπαδιαμαντοπούλου σ.

631.
Περί τοΰ φρο^ελιανοΰ συστήματος ύπδ Αικατερίνης Αασκαρίδου σ. 812.

ΙΣΤΟΡΙΑ
Αί περί τής λύσεως τοΰ ανατολικού ζητήματος ίστορικαί προθεσμία*,  

ύπδ Κ. ΙΙαπαρρηγοπουλου σ. 7.Ή εορτή τής τετρακοσιαετηρίδος του Λουθήρου ύπδ Α. Διομήδους Κυ

ριάκού σ. 25.Ιστορικά έπανορθώματα α') Άλή Πασάς ύπδ Γ. Α. Κρέμου σ. 64,1 39.

Ή 'Ελλάς πρδ τοΰ 1821 ύπδ Δ Βικέλα σ. 97.
Λιόλιος δ Εερολιβκδίτης σ 191.Ή έν Μαραθώνι μάχη ύπο I. Α. Τυπάλδου σ. 207, 253, 341.
Ήμερολόγιον αύτόγραφον Στεφάνου Πέτροβιτς' Χμετιόβσκιν σ. 2 39.

’Αντώνιος Ιωάννου ,Κριεζής σ. 339.'Ρωσικά περί Ελλάδος έ'γγραφα μεταφρασθέντα έκ τοΰ ρωσικού ύπο

Κ. Α. Ιίαλαιολόγου σ. 57 9.Περί τοΰ γένους ναχυ.ούτ πασσά τοΰ Μιχάλογλου ύπδ Ι.Σακελλίονος σ 719, 
Συμπλ/.ρωτικά περί τοΰ βίου Μκχμούτ πασσά τοΰ Μιχάλογλου ύπδ

Γ. Πασπάτη σ. >5 .. ΕΙ1ΙΣΤΗΜΑΙ
Ζωολογία και ανθρωπολογία. Περί ραφής τών κρανίων τοΰ άν- 

θρώπου σ. .40.
Σκύλαρος (μαλακόστρακον) σ. 419.Βοτανική. Περί βοτανικής εκδρομής έν’Αττική ύπδ Θ Χέλδραϊχ σ 1 80.
Περί τής ώφελείας τής παραγομενης εις τά φυτά έκ τών εντομοφα- 

γων πτηνών σ. 3 40.Γεωλογία. ’.Ορυκτολογία. ’Αποτελέσματα αναλύσεων ύδάτων

τοΰ λεκανοπεδίου ’Αττικής σ 192.
Περίεργα απολιθώματα Χίου σ. 192.
Περί τών αιτίων τοΰ σεισμοΰ τής Καζαμίτζολας σ. 418.
’Αναλύσεις ύδάτων δυο πηγών τής Ίσχίας σ. 419.
’Ορυκτά ζώα έκ Πικερμίου σ. 855.-'«Φυσιολογία. Περί μετατοπίσεως τοΰ σπληνδς σ. 192.

Περί ροής τοΰ γάλακτος σ. 340.Περί τών μικροσκοπικών φαινομένων τών παρατηρούμενων κατά τήν 

συστολήν τών ραβδωτών μυών σ. 724.
Περί παρασκευής ζωικής δαμαλίδας σ. 854.Μετεωρολογία. Περί του λυκόφωτος ύπδ 1. Φ.’ίουλίου Σμίθ σ 8 ;.
Περί μεγάλων καταπτώσεων χιόνος καί χαλάζης έν Έλλάδι σ. 84.
Μετεωρολογικά Πατρών ύπδ Ν. Κορίλλου σ. 95.
Μετεωρολογική άποψις τοΰ 188 3 σ. 96.Περί πρωίμου καί όψιμου καταπτώσεως χιόνος έν ’Αθήναις σ. 192.

Κλιματολογικοί σταθμοί σ. 340.Αστρονομία καί μαθηματικά. Περί τοϋ κομήτου τοϋ Πωνς ύπδ

I. Φ. ’Ιουλίου Σμίθ σ. 83.
Θεωρήματα Γεωμετρίας σ. 419.
Ίωάννου Ν. Χατζιδάκη λόγος εναρκτήριος σ. 7-03.

'Γγιεινή. Περί έξυγιάνσεως τών ’Αθηνών ύπδ Ε. Δραγούμη σ 95 
’Ανάγκη στεγανών βόθρων ύπδ,Α Χρηστομάνου σ. 174.

Έλλάδι σ. 84.

I
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ΈκΟ&σεος, έπεστηιχονεκά Ηίρύματχ. Μετεωρολογικοί σταθμοί σ.
93, 95, 723, 855.
“Εκθεσις φυτών καί άνθέων σ. 414.
Κρίσις τών 'Ελλανοδικών της έκθέσεως τών άνθέων σ. 415.
ίμ-ήμα φυσιογνωστ.κδν Παρνασσού σ. 95, 190, 338, 418, 7 23.

ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ
•«‘ft χήρα ύπδ^.Όκταβίου Φεγιέ μετάφρασες Δ. Π. Α. σ. 76, 159, 216, 

315, 37|ΪΒ. —^'Επεισοδίων τοϋ ίεροϋ άγώνος τδ μυριοστόν υπόI Ίσιδω- 
ρίδου Σκυλίσση σ. 232 ~»Αί θειοκηρίδες, φαντασία σ. 571.-—Ή εισβο
λή, διηγημα ’Αδόλφου Βελδ σ. 668. ' . ' ,· \

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ μ/γΰ:/':; ΐ·'.z/gl

. ' Έργασίαι Συλλόγου σ. 92, 189, 336, 417, 721, 853.
Τμήματα Συλλόγου α') Καλών τεχνών σ. 94, 19 0, 338, 419, 723, 

854. β) Νομικόν καί πολιτικών επιστημών σ. 94, 190, 338. 419, 854. ■
γ’) Φυσϊογνωστικδν σ. 95, 190, 338, 418, 723, 854. δ) Φιλολογικόν 
καί αρχαιολογικόν σ. 95, 1 90, 339, 420, 855. -

Μετεωρολογικοί-σταθμοί σ. 93, 95, 723, 855. ’ ' <
• Έκθεσις μνημείων ίεροϋ άγώνος σ. 91, 534.

Σχολή άπορων παίδων σ. 189, 190, 337, 417, 721, 722.
• Ί αμιευτηριον σχολάς ’Αθηνών-σ. 19 0.
Δημ.οσιευματα Συλλόγου σ. 19 0.
Μουσικός θίασος σχολής ’Αθηνών σ. 337, 722.
“Εκθεσις φυτών καί άνθέων σ. 4 14, 415.
Λογοδοσία τοϋ προέδρου τοϋ Συλλόγου κ. Τιμολ. Άργυροπουλου τών .

κατά τδ ιθ έτος γενομενων σ. 7 25.

Κ AΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤ A ΚΤΩΝ
Τθϊ ΟΓΔΟ0Γ ΕΤΟΓΣ ΤοΓ Π A Ρ Ν Α Σ Σ Ο Υ 1884- .

Ν'. Χ.Άποστολίδης, Τιμ., Άργυρόπουλος, Στ. Δ. Βάλβης, ’!. Βελοΰδος 
(έν Βενετία.;, Δ. Βικέλκς, Μ. Δαμιράλης, Α. Διομήδης Κυριάκός, I. X. 
Δρκγάτσης (εν Πειραιεϊ), Ε. Ζαλοκώστας, Εύφρασία Κετσέα, Δ. Κ. Κοκ-· 
κίδης, Κωνστ. Κόντος, Ν. Κορίλλος (έν Πάτρζις), Γ. Κρέμο-ς, Μ. Π. Λάμ
προς, Δ. Π. Λάμπρος, Α. Λασκαράτος (έν Κεφαλληνία), Αικατερίνη Λα- 
σκαρίδου, Μ. Αελέκος, Α. Μελετόπουλος (έν Πειραιεϊ), Ίγν. Μοσχάκης, 
Ά. Μωραϊτίδης, Παϋλος Σ. Οικονόμου, Κ. Α.|Παλαιολόγος (έν Όδησσώ),

1 ■ . · Σ. Κ. Πκπαγεωργίου (έν Κέρκυρα), Α· Παπάδιαμαντόπουλος, Λ. Παάαϊωπ. '
άννου, Κ. Παπαρρηγόπουλοί, Ν. ίίετρης (έν Αευκάδι), I. Κ. Σακελλίων;

ί' I. Φ. I. Σμίθ,.-1. Ίσιδ. Σκυλίσσης, I. "Α. Τυπάλδος, ’Ηλ. Τσϊτσέλης (έν ,
( Κεφαλληνία),!· Χατζιδάκης,.©· Χέλδραϊχ, Α. Χρηστομάνος.

I ι ; ■
Σιλ. 307 στ χ. 27 γράφε.’· κάμαθέστατον —309,3 : φαίνεται — 310,19 : τών —

7 ' 31 5,4: διασώζοντες . . ■ . .μνήμην —.7 : λοιποί . . . Εύαγγελιον —- 372,13: άνεγίνωσχον—
■ 16: diurues—373,11: ετερος —; 558,25: νά μή θχοαάζετε 613,1 κάτωθεν t Ea cariiia-lure —
γ 648,7: αποτίνει —652,7 ; οδχ ήττον— 685,2 κάτ.: βραχΰν — 692,14; πρίγκιπος—696,22:
Si ’’Ερζεγοβίνης—723,8 ; Ζέζος. ·.


