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ΜΙΧΑΗΛ I. ΜΟΥΣΑΙΟΣ: Ο ΓΑΜΟΣ ΤΟΥ ΜΑΛΩΝΗ ΑΝΤΙΦΑΤΟΥ. 

Εισαγωγή

Ό Μιχαήλ I. Μουσαίος (1829-1896) άπό τό Λιβίσι τής Λυκίας άνήκει 
στούς πιο γνωστούς καί προικισμένους λόγιους άπό τό χώρο τής Μικρα- 
σίας1. Είναι χαρακτηριστικός εκπρόσωπος του «καθυστερημένου Διαφω
τισμού»2 πού έκδηλώνεται κατά τά τέλη τού 19ου αιώνα καί στοχεύει 
«στον προσανατολισμό τής συλλογικής συνείδησης τού ’Ορθόδοξου χρι
στιανικού πληθυσμού... τής Μικρός ’Ασίας προς τό νεοελληνικό εθνικι
σμό. Το έσωτερικό περιεχόμενο τού καθυστερημένου Διαφωτισμού προσ
διορίστηκε άπό τίς άξιες τού νεοελληνικού μεγαλοϊδεατισμού»3. Τήν 
ιδιαίτερη φιλοσοφία του ό έπιφανής λόγιος τήν άναπτύσσει στήν είσ- 
αγωγή του στό λεξιλόγιο τής Λιβισιανής γλώσσας Βατταρισμοί4, για τήν 
έκδοση τών όποιων είχε δικαστεί (κι άθωωθεϊ) άπό τις τουρκικές αρχές 
τής πατρίδας του. Οί δύο κοντινές κωμοπόλεις τής Λυκίας, ή Μάκρη καί 
τό Λιβίσι, ήταν άνέκαθεν άμιγώς έλληνικές5.

Ό Μουσαίος, πού μια παροιμιακή φράση τόν άναφέρει ώς «φώς τού 
Λιβισιοΰ»6, « δέν ήταν άπλός δάσκαλος, άλλά άνθρωπιστής καί οδηγός.

1. Κ. Μουσαίου-Μπουγιούκου, Παραμύθια του Λιβισιοΰ καί τής Μ άκρης, ’Αθήνα 
1976 (’Εκδόσεις Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών), σ. 310-313.

2. Π. Μ. Κιτρομηλίδης, «Ή έξοδος τής κεντρικής καί νότιας Μικρασίας: αιτή
ματα τής ερευνάς καί μεθοδολογικές προδιαγραφές», Ή έξοδος, τ. Β', ’Αθήνα 
1982, σ. κγ'-μ', ιδίως σ. λστ'.

3. Κιτρομηλίδης, ο.π., σ. λζ'.
4. Μ. I. Μουσαίος, Βατταρισμοί ήτοι λεξιλόγιον τής Λειβησιανής διαλέκτου, Άθή- 

ναι 1884, σ. ε'-κστ'.
5. Βλ. Δ. Α. Πετρόπουλος, Εισαγωγή στον τόμο: Κ. Μουσαίου-Μπουγιούκου, 

Παροιμίες τοΰ Λιβισιοΰ καί τής Μάκρης, ’Αθήνα 1961 (’Εκδόσεις Κέντρου Μικρα
σιατικών Σπουδών 14), σ. ια'-λα', ιδίως σ. ιβ' κέ.' Κ. Γ. Λαμέρας, Ή Μάκρη καί 
τό Λιβίσι, ’Αθήνα 1964.

6. «Τά τρία καλά τού Λιβισιοΰ: Ή δάσκαλους ή Μουσαίους, τού φώς τού Λιβι- 
σιοΰ. Ή καμπάνα τοΰ Ταξιάρχη. Κι ή Χριστουφής ή βγιλλιτζής». (Μουσαίου- 
Μπουγιούκου, Παροιμίες, δ.π., σ. 166, άρ. 560).
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ΜΙΧΑΗΛ ΜΟΥΣΑΙΟΣ

Όλη του τή ζωή τήν αφιέρωσε στο να βοηθάει μέ κάθε τρόπο τούς συμ
πατριώτες του, νά τούς καθοδηγεί, νά τούς διαφωτίζει γιά τήν έθνική τους 
προέλευση καί τόν προγονικό τους πολιτισμό καί νά τούς άναπτερώνει τό 
φρόνημα στις δύσκολες στιγμές τής ζωής κάτω άπό τήν τουρκική κυρι
αρχία»7. ’Ιδιαίτερη μέριμνα στό πλαίσιο αύτής τής διαφωτιστικής εκ
στρατείας άφιέρωσε στή γλώσσα, πού διασώζει άπό τή μιά στοιχεία τού 
μεσαιωνικού ελληνισμού άλλ’ άπό τήν άλλη εχει διαβρωθεΐ ώς ένα βαθμό 
άπό τά τουρκικά· βρίσκεται, κατά τήν έκφραση τού ίδιου τού Μουσαίου, 
«εν μεγίστη παραφθορά καί άνάμικτος μετά πολλών τουρκικών λέξεων, 
φράσεων καί παροιμιών, σώζουσα όμως τούς χαρακτήρας τού μεσαιωνι
κού έλληνισμοΰ. Διατελών δέ διδάσκαλος εν τή κωμοπόλει ταύτη άπό 
τεσσαράκοντα καί πλέον έτών, έπέστησα τήν προσοχήν μου εις τήν έγ- 
χώριον διάλεκτον, ώς πρώτιστον όργανον τής διδασκαλίας, καί εκτοτε 
καταγίνομαι καί διά τού προφορικού καί διά γραφής εις τήν διόρθωσιν 
τής διαλέκτου ταύτης»8.

Μέρος αύτής τής γλωσσικής προσπάθειας γιά τήν άπογραφή καί διόρ
θωση μιας διαλέκτου άποτελεΐ, έκτος άπό τούς Βατταρισμούς9, καί τό 
προκείμενο θεατρικό έργο, πού βρίθει άπό τουρκικές παροιμίες καί έκ- 
φράσεις καί δίνει μιά πιστή εικόνα τής έλληνικής διαλέκτου τής περιο
χής. ’Αποτελεί, άπό αύτή τήν άποψη, ένα σημαντικό γλωσσολογικό μνη
μείο. Μόνο ένας σκηνικός χαρακτήρας τού έργου, ό Προκόπιος, μιλάει 
τήν κοινή έλληνική άρχαΐζουσα τής έποχής. Αύτό τό πρόσωπο έπωμίζε- 
ται άλλωστε καί όλη τήν κριτική πού ό συγγραφέας σκοπεύει νά άσκήσει 
μέ τό έργο έναντΐον τού κοτζαμπασισμοΰ καί τού άμόρφωτου κλήρου. 
Γράφει ό Μουσαίος στήν εισαγωγή του: «Καθ’ όλον δέ τό δράμα τούτο 
άνελίσσεται ό χαρακτήρ τών Κοτσαβασέων, τά ήθη καί έθιμα τής έποχής 
καί ή διανοητική άθλιότης καί γλωσσική ένδεια τών ύπό τήν δουλείαν 
βιωσάντων και έκφυλισθέντων ήμετέρων προγόνων, ήτις καί μετά πάρο
δον ήμίσεος αίώνος, καί ένώ εχομεν ήδη ύπέρ τούς 20 έπιστήμονας καί 
προήχθημεν διανοητικώς καί ύλικώς δέν έξέλιπε καθ’ όλοκληρίαν. "Αν 
καί ό Κοτζαβασισμός ό πρό τινων έτών άντλών τήν δύναμίν του παρά τών 
Τούρκων Τυραννίσκων καί γενόμενος άληθής μάστιξ καί όλετήρ τών 
δούλων όμογενών δέν έχει τήν προτέραν ίσχύν ύποχωρήσας εις τάς 
μεταρρυθμίσεις τού ’Οθωμανικού Κράτους. Δέν έξηροΰντο δέ τής κατη

7. Πετρόπουλος, ο.π., σ. ιζ'.
8. Βλ. σέ γράμμα «Προς τό Σεβαστόν Προεδρείον τού Συλλόγου Κοραή εις 

’Αθήνας», ώς εισαγωγή στό Γάμο τοΰ Άντιφάτου. Γιά τό γλωσσικό ιδίωμα βλ. 
έπίσης Ν. Π. Άνδριώτης, Τό Ιδίωμα τοΰ Λιβισιοΰ τής Λυκίας, ’Αθήνα 1961.

9. Βλ. σημ. 4.
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Ο ΓΑΜΟΣ ΤΟΥ ΜΑΛΩΝΗ ΑΝΤΙΦΑΤΟΥ. ΚΩΜΩΔΙΑ

γορίας ταύτης καί οί άρχιερεΐς, οί'τινες εκμεταλλευόμενοι τήν παχυλήν 
άμάθειαν τών χριστιανών των διώριζον επιτρόπους των λαϊκούς εκ τής 
Κοτσαβασικής σπείρας, οί'τινες ήγον καί εφερον τά κοινοτικά κατά τό 
δοκοΰν αύτοϊς άφορώντες είς τό άργυρολογεΐν».

’Αλλά τό έργο αύτό, ή μάλλον ή πρώτη πράξη τού δράματος, γιατί συν- 
έχειά της δέν είχε βρεθεί, άξίζει νά δημοσιευτεί άκόμα καί γιά έναν άλλο 
λόγο: γιά τή θεατρική του μορφή. Στοιχεία έλληνικής θεατρικής δραστη
ριότητας στή Μικρασία είχαμε μόνο άπό τήν περιοχή τού Πόντου10· Ό 
Γάμος του Άντιφάτου άποτελεΐ μοναδικό δείγμα δραματικής δημιουργίας 
άπό τό χώρο τής Λυκίας, έστω καί αν δέν φαίνεται νά προοριζόταν γιά 
θεατρική παράσταση, παρά μάλλον γιά απλό άνάγνωσμα. Ή διαλογική 
μορφή έδωσε στό συγγραφέα περισσότερη ευχέρεια νά άποδώσει πιστά τό 
ντόπιο γλωσσικό ιδίωμα, όπως εκδηλώνεται άποκλειστικά στον προφο
ρικό λόγο.

Ό Μουσαίος γράφει γιά τούς σκοπούς του καί τήν υπόθεση τού έργου: 
«Τήν δέ Κωμωδίαν Ό γάμος τοΰ Άντιφάτου συνέταξα είς τό έγχώριον ιδί
ωμα, διά νά καταδείξω τάς άσχημίας αύτοΰ, καί διά νά ψέξω τά βάρβαρα 
ήθη καί έθιμα άν καί προύκάλεσα τό μίσος καί τήν χολήν τών κακεντρε
χών κατά τό Γραφικόν “Μή έλεγχε κακούς, ίνα μή μισήσωσί Σε”, προτι- 
μήσας τήν πικράν αλήθειαν τής έπιπλάστου κολακείας. Ή κωμωδία αϋτη 
είναι διεσκευασμένη είς τρεις πράξεις, ών ή μέν πρώτη καλείται “Ή προ- 
ξενειά” έν ή έκτίθενται πάντες οί τύποι τής διαπραγματεύσεως μνηστείας, 
ή δέ δευτέρα εκλήθη “Ό Θυμός” διότι ή Άντιφάταινα όργισθεΐσα άνευ 
εύλογου αιτίας ώθησε τόν Άντιφάτην είς διάλυσιν τής μνηστείας, ή δέ 
τρίτη περιέχει τόν Κυρίως Γάμον, διότι ό Άντιφάτης άπειλούμενος υπό 
τών προεστών νά ζημιωθή ήναγκάσθη νά έκτελέση τού υίοΰ του τόν γά
μον».

Τό έργο δέν στερείται άπό δραματουργικές άρετές: διαθέτει περιόδους 
ζωντανού διαλόγου, κωμικές καταστάσεις, φανερές ύποκρισίες, συγκρού
σεις ιδεών καί συμφερόντων, άκόμα καί άριστοφανικές διαστάσεις κυρίως 
όσον άφορά τό κωμικό ζευγάρι τού Άντιφάτη καί τής Άντιφάταινας. 
Αλλά δέν εξαντλείται στις συνταγές τοΰ περιγραφικού ήθογραφισμοΰ τοΰ 
19ου αιώνα. Στήν προτελευταία σκηνή τής πράξης εκδηλώνεται, στό 
πρόσωπο τοΰ αγιορείτη ίερομονάχου Χατζή Προκόπιου, κι ένας έντονος 
διδακτισμός, σέ αντιδιαστολή μέ τόν «κοτσαβασισμό» τών έλληνικών άρ- 
χών τής πόλης (κοσμικών καί έκκλησιαστικών). Ό Προκόπιος μιλάει 
κιόλας μιάν άλλη γλώσσα, τήν καθαρεύουσα. Κατά τή συνομιλία του μέ

10. Ο. Λαμψίδης, Γύρω στό Ποντιακό Θέατρο. 'Υπόσταση καί Ιστορία του (1922- 
1972), Άθήναι 1978 (Άρχεΐον Πόντου, Παράρτημα 10), σ. 87 κέ.

277



ΜΙΧΑΗΛ ΜΟΥΣΑΙΟΣ

τούς άλλους σχολιάζει τήν κατάσταση «κατ’ ίδιαν»: «Φεΰ τής άθλιότητος! 
(καθ’ έαυτόν) εις ποιαν οίκτράν κατάστασιν κατήντησε το επάγγελμα των λει
τουργών του Ύψίστου. Τέχνη παππαδική καί ούδέν πλέον! Καί το χείριστον οί 
προϊστάμενοι των κοινοτήτων τέρπονται εις τήν άμάθειαν των ιερέων καί έμ- 
παίζουσιν αυτούς. ’Ενώ ώφειλον νά θρηνώσι θρήνον Ίερεμίου διά τήν κατά- 
πτωσιν τού έθνους. ’Ιδού άνθρωποι έμπεπιστευμένοι τήν σωτηρίαν των ανθρω
πίνων ψυχών. Ούαί τοϊς λαοϊς οιτινες προσδοκώσι τον ηθικόν καί θρησκευτι
κόν των καταρτισμόν ύπό τοιούτων άθλιων. Σώσον, Κύριε, τον λαόν Σου! εις 
ποιαν άθλιότητος άβυσσον κατεβύθισε τό γένος τών χριστιανών ή επάρατος 
δουλεία! Τά όμοια τοϊς όμοίοις οί άθλιοι τοϊς άθλίοις! άθλιότης άθλιοτήτων τά 
πάντα άθλιότης!» Στή συνέχεια ό Προκόπιος τά βάζει άνοιχτά μέ τούς πα
πάδες: « Ο λόγος του Θεοϋ εϊνε γράμμα νεκρόν, καί οί λειτουργοί αύτής τυφλοί 
οδηγοί τυφλών...... Κι άλλοϋ: «(καθ’ έαυτόν) ’Ιδού κατάστασις επιτρόπου ή
μάλλον χωρεπισκόπου σαρικοφόρου. Ό ίερεύς άνθρωπος αμαθής, αγνοεί τά 
πάντα. Μόνον άθλια άνάγνωσις καί ή άπλοϊκότης του είναι τά προσόντα του.
’Επαινείται δε διότι εκφωνεί διά λαρυγγισμών τό ιερόν Εύαγγέλιον άδιάφορον 
ότι δεν γιγνώσκει ά άναγιγνώσκει. Ό επίτροπος άνθρωπος επ’ ϊσης αγράμμα
τος καί βάρβαρος κοτσαβάσης θεωρεί τον λειτουργόν τοΰ ύψίστου ώς σκύβα- 
λον...».

Άλλου ό Προκόπιος θίγει καί τό γλωσσικό ζήτημα: «’Επειδή άγνοεϊτε 
τήν εθνικήν σας γλώσσαν, δανείζεσθε ξένην γλώσσαν, ξένας ιδέας καθώς ό 
γυμνός πτωχός δανείζεται έμβαλλωμένα ράκη νά καλύψη τήν γύμνωσίν του, 
καί διά τούτο είναι δυστυχής. ’Εάν έγνωρίζετε τήν θέσιν σας, ήθέλετε θρηνή 
τοΰ έθνους τήν πτώχευσιν καί τήν ίδικήν σας. ’Εάν ήκμαζε τό έθνος οί άμαθεϊς 
δεν ήθελον είσθε ιερείς καί Υμείς ήθέλετε γνωρίζει νά προσφέρητε προς τούς 
λειτουργούς τοΰ Ύψίστου τον όφειλόμενον σεβασμό, άλλά νΰν γέγονεν ό 
Ίερεύς ώς λαός». Τελικά συστήνει καί τήν ίδρυση σχολείου, γιά νά έκ- 
λείψουν οί άσυνεννοησίες. «’Αντί πάσης ιστορίας θεωρώ έπάναγκες νά σάς 
συμβουλεύσω, ώς προϊσταμένους τής Κοινότητος, νά φροντίσητε περί συστά- 
σεως Σχολείου έν τή πατρίδι ήμών. Ή άμάθειά μας εϊνε έλεεινή καί Αξιοδά
κρυτος. ’Εγώ τή Αλήθεια μετανοώ διότι έγκατέλειψα τό "Αγιον 'Όρος, καί αι
σθάνομαι βαθεϊαν λύπην βλέπων τήν άξιοθρήνητον κατάστασιν τής πατρίδος 
μου. Τούλάχιστον μακράν αύτής διατριβών δέν έβλεπα τήν Αθλιότητα ταύτην 
καί δέν ήσθανόμην τήν Αλγηδόνα ήν αισθάνεται σήμερον ή καρδία μου βλέπον
τας τήν κτηνώδη κατάστασιν έν ή έρπει ή πατρίς μου. Προ ολίγου ή μεταξύ 
ήμών καί τοΰ Παππασωτήρη σκηνή δέν πηγάζει έκ τής Αμαθείας; Πώς εϊνε 
δυνατόν νά συλλέξωμεν εξ Ακανθών σταφύλην;»

Βέβαια, άπό τέτοιες σκηνές παρεξηγήσεων καί άσυνεννοησιών, πού 
πηγάζουν έν μέρει άπό τή διαφορετική γλώσσα, έν μέρει άπό διαφορά 
νοοτροπίας, άποτελεΐται κυρίως ή κωμική πλευρά τού έργου. Τά όλοένα
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πιό έντονα κηρύγματα του Προκόπιου, πού παίρνουν κάποια έκταση, βα
ραίνουν το διάλογο σ’ αύτή τή σκηνή, πού τελειώνει μέ τον έξής μονό
λογο τοϋ Προκόπιου: «Τώρα πρώτην φοράν έγνώρισα τί θά είπή κοτζαβασι- 
σμός. 'Οποία κατάστασις κτηνώδης! αυτοί οί θεομπαΐκται είνε μάστιγες των 
άνά την ’Ανατολήν καί Τουρκίαν εν γίνει χριστιανικών κοινοτήτων! είνε οί 
προδόται καί λυμεώνες τοϋ λαοϋ, εκμεταλλευόμενοι την αμάθειαν του καί την 
αγριότητα των τυράννων. Παράσιτοι ερποντες ώς κυνάρια ύπό τούς πόδας των 
άγάδων, γίνονται δήμιοι τών υποδεεστέρων ομογενών των! Τρέμει αυτούς ό 
χυδαίος όχλος, επισείοντος τήν μάστιγα τοϋ τυράννου, διότι έμπαίζουσι τούς 
άπλοϊκούς καί ροφώσιν ώς βδέλαι τό αίμα των ενασμενίζοντες νά τούς διατη- 
ρώσιν εις κτηνώδη Αμάθειαν, διά νά διαιωνίζηται ή άθλιότης αυτή. Φαρισαίοι 
ύποκριταί, κατεσθίοντες οικίας χηρών καί ορφανών, καί εν τή εκκλησία διακα- 
τέχοντες διακριτικός θέσεις, καί πλατύνοντες τά κράσπεδα τών ίματ ίων αυτών, 
διά να φαίνωνται πρόσχοντες ή ύπερέχοντες τών άλλων ενώ διανοητικώς ου
δόλως διαφέρουσι τών άρχομένων φενακίζουσι δέ τούς άπλουστέρους μέ τήν 
δύναμιν τοϋ αγά, εις ου τήν εύνοιαν στηρίζονται ώς όνοι φέροντες λεοντήν. 
Άρά γε δεν θά ελθη μία ημέρα νά πνεύση άνεμος σφοδρός, ό άνεμος τής προ
όδου τών φώτων, νά τούς άφαιρέση τήν λεοντήν καί νά φανώσιν εις τήν πρα
γματικήν των κατάστασιν. Κοτσαβασισμάς! τέρας γηγενές ομοιον προς τό μυ
θολογούμενοι’ εκείνον τυφώνα! καί όμως φεΰ! Οί λαοί υπό μανδραγόρα καθεύ- 
δουσι, καί ύποθάλπουσι τούς λυμεώνας των».

'Η δομή τού έργου άκολουθεΐ τήν παραδοσιακή διαδικασία τοϋ προξε- 
νειού: οί προξενήτρες έχουν δύο συναντήσεις μέ τήν Άντκράταινα 
(σκηνή πρώτη καί δεύτερη), ό προξενητής μέ τόν Άντκράτη (σκηνή 
τρίτη μέ έκτενέστατες «ήθογραφικές» παρεκβάσεις), μετά τή σκηνή τής 
συνάντησης τών προεστών καί τών εκκλησιαστικών αρχών στό σπίτι τοϋ 
Άντιφάτου (σκηνή κατά τό χειρόγραφο, μέ έκτενεις παρεκβάσεις τοϋ 
Προκόπιου), καί ή τελευταία σκηνή όπου οί προεστοί παραδίδουν τά 
μνήστρα στό σπίτι τοϋ Διαματάρη (σκηνή 4η κατά τό χειρόγραφο). Οί 
σκηνικοί τόποι επομένως είναι δύο: τό σπίτι τοϋ Άντκράτη (καί ή είσ
οδός του) καί τό σπίτι τοϋ Διαματάρη. Οί διδασκαλίες είναι άπλές κι 
εντελώς λειτουργικές.

Χαρακτηριστικά γιά τή διαδικασία τοϋ προξενειοϋ άναφέρω πώς τό 
ζευγάρι πού προξενεύουν ό Μαλώνης καί ή κόρη τοϋ Διαματάρη δέν έν- 
φανίζεται καθόλου στή σκηνή. 'Η υπόθεση διαδραματίζεται, υποτίθεται, 
τό 1823, στό Λιβΐσι, δηλαδή λίγο μετά τό ξέσπασμα τής ελληνικής Επα
νάστασης. Ή χρονολογική αύτή τοποθέτηση δέν μπορεί νά θεωρηθεί τυ
χαία ώς προς τό πατριωτικό μήνυμα τοϋ έργου.

Ό Γάμος τοϋ Μαλώνη Άντιφάτου τοϋ Μ. I. Μουσαίου άποτελεϊ ενα 
άξιοπρόσεκτο άπό πολλές άπόψεις (γλωσσική, λογοτεχνική, θεατρολογι -
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κή, ήθογραφική καί ιδεολογική) έργο, προερχόμενο άπό ενα χώρο του 
’Ανατολικού Ελληνισμού, άπό τόν όποιο σπανίζουν κατά τά άλλα τα 
γραπτά μνημεία πνευματικής δημιουργικότητας. ’Αποτελεί έπίσης άξιο- 
πρόσεκτο δείγμα έτεροχρονίας των πνευματικών κινημάτων μέσα στο 
πλαίσιο τής ίδιας τής έθνικής λογοτεχνίας (δείγμα όψιμου διαφωτισμού 
στα τέλη του 19ου αιώνα) καί άκόμα μιας θεατρικής αίσθησης άπό μιά 
περιοχή χωρίς παράδοση στά θεατρικά πράγματα.

ΒΑΑΤΕΡ ΠΟΥΧΝΕΡ
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[ΠΡΟΛΟΓΟΣ]

Προς τό Σεβαστόν Προεδρεΐον 
του Συλλόγου «Κοραή» εις ’Αθήνας

Κύριε Πρόεδρε,
’Από τής τουρκικής κατακτήσεως οί έν Μικρά Άσίςι Έλληνες άπώλε- 

σαν πολλαχοΰ καί μάλιστα έν τή Μεσογαία τήν Ελληνικήν Γλώσσαν, 
καί εϊτε διά τής βίας, είτε διά τήν χρονιάν μετά των Τούρκων έπιμιξίαν, 
εϊτε διά τήν άραίωσιν τού πληθυσμού έξενίκησε τέλειον ή Τουρκική 
γλώσσα καί λησμονηθείσης τής έλληνικής, διατελούσι τουρκόφωνοι. 
Έάν δέ που έμεινε γλωσσάριόν τι έλληνικόν, παρεμορφώθη έπί τοσοΰτον 
ή γλώσσα καί έπληρώθη τοσούτων τουρκικών λέξεων καί ιδιωμάτων, 
ώστε εϊνε άκατάληπτος τοΐς άλλοδαποΐς όμογενέσιν, οϊον έν Χαλδία, έν 
Τκονίω, έν Σίλλη, έν Φερτεκίφ, έν Πόντφ καί όπου άλλου άκούονται τοι- 
αΰτα μιξοβάρβαρα έλληνικά Γλωσσάρια.

Έν Λειβησίφ δέ, Κωμοπόλει τής Λυκίας, παρά τή Μάκρη, παρέμεινεν 
ή Ελληνική Γλώσσα έν μεγίστη παραφθορά K°à άνάμικτος μετά πολλών 
τουρκικών λέξεων, φράσεων καί παροιμιών, σώζουσα όμως τούς χαρα
κτήρας τού μεσαιωνικού έλληνισμοΰ. Διατελών δέ διδάσκαλος έν τή κω- 
μοπόλει ταύτη άπό τεσσαράκοντα καί πλέον έτών, έπέστησα τήν προσ
οχήν μου είς τήν έγχώριον διάλεκτον, ώς πρώτιστον όργανον τής διδα
σκαλίας, καί εκτοτε καταγίνομαι καί διά τού προφορικού καί διά γραφής 
είς τήν διόρθωσιν τής διαλέκτου ταύτης.

Επειδή δέ οί πλεΐστοι τών μαθητευόντων έν τοϊς έκπαιδευτηρΐοις τής 
Κωμοπόλεως ταύτης άποφοιτώσι προώρως άποκομίζοντες μόνον γραφήν, 
άνάγνωσιν καί αριθμητικήν καί μή δυνάμενοι να έκφράσωσι τάς ιδέας 
των ή έκθέσωσιν όρθώς, έσκέφθην νά παράσχω τοίς τοιούτοις εν έγχειρί- 
διον έπανορθωτικόν τού έγχωρίου ιδιώματος, καί φιλοπονήσας έξέδωκα 
διά τού τύπου τό πρώτον μέρος υπό τόν τίτλον Βατταρισμοί ήτοι λεξιλόγιον 
επανορθωτικόν τής Λειβησιανής Διαλέκτου.

Τό δεύτερον μέρος τού έγχειριδίου τούτου μένει άτύπωτον, πρώτον δι
ότι ό Τυπογράφος έναντίον τών συμπεφωνημένων ήρνήθη νά τυπώση τό 
όλον, ζητών προκαταβολικώς τό τίμημα τής έκτυπώσεως· δεύτερον διότι 
έναντίον τών προσδοκιών μου ού μόνον δέν ήδυνήθην νά έκποιήσω 500
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τουλάχιστον άντίτυπα, άλλά καί διότι κατηγγέλθην ώς ύβρίζων τήν Ίσ- 
λαμικήν Θρησκείαν είς τάς Όθωμανικάς άρχάς, καί διαδίδων διά τοϋ τύ
που ελληνικά φρονήματα έν Τουρκία, καί ολίγου δείν επασχον ό,τι επα- 
θον ό Φιλιππίδης καί Πασχίδης, έάν ή προς έμέ ύπόληψις τών συμπολι
τών μου ’Οθωμανών καί ή άγαθότης τών δικαστών μου δέν έματαίουν τήν 
προδοσίαν. Τό δέ χείριστον (διότι δέον να εί'πωμεν τήν αλήθειαν ενώπιον 
Υμών), οί προδόται μου ήσαν μαθηταί μου, καί ό εις διατελεΐ διδάσκα
λος, οί δέ δύο φοιτηταί τής Νομικής !!! ’Ιδού τίνες έξύφανον τήν κατ’ 
έμοϋ συκοφαντίαν πρός αυτόν τόν άνώτατον θρησκευτικόν άρχοντα τού 
’Ισλαμισμού, τόν Σεΐχ-ουλ-’Ισλάμην, καί πρός τόν Γενικόν Διοικητήν 
Σμύρνης. Θεωρώ περιττόν νά περιγράφω τά κατά τήν δίκην μου, ής σχε
τικά τινα έγγραφα έδημοσίευσαν έν τή Άκροπόλει οί έν Άθήναις ήμέτε- 
ροι φοιτηταί βαρέως φέροντες τό ανοσιούργημα τούτο. Θεωρώ όμως κα
θήκον μου νά έκφράσω εύγνωμοσύνην πρός τόν Τεροδικαστήν Μάκρης 
Άζίς έφέντην, ’Αλβανόν, όστις ύπερησπίσθη έκθύμως τήν άθωότητά μου 
έναντίον τού φανατισμού τών όμοθρήσκων του. Ίδών όποια τέρατα κρύ
πτονται έν χριστιανική κοινωνία καί τά τέρατα ταΰτα έπαγγέλλονται νά 
διδάξωσι τήν έλληνικήν παιδείαν καί τήν κατά Χριστόν ’Ηθικήν ώς δι
δάσκαλοι, καί νά ύπερασπίζωσι τό δίκαιον, ώς νομικοί, καί νά προΐσταν- 
ται τών ’Ορθοδόξων Κοινοτήτων τής ’Ανατολής, ώς πρόκριτοι.

Διά τούς λόγους τούτους ήναγκάσθην νά κρύψω τό εργον μου, όπερ καί 
ή αβελτηρία τού τυπογράφου είχε καταστήσει δυσνόητον έν πολλοΐς έ
νεκα τών τυπογραφικών σφαλμάτων. Μόνον μίαν ευνοϊκήν φωνήν ήκου- 
σα, καθά μοι διεβεβαίωσαν οί άκούσαντες αυτήν συμπολίτες μου φοιτηταί 
έν τή αιθούση τού ’Εθνικού Πανεπιστημίου, καί ή φωνή αΰτη ήν ή τού 
Κυρίου Γ. Χατζιδάκη καθηγητοΰ τής γλωσσολογίας. Ό σοφός οδτος 
άνήρ εύηρεστήθη νά μέ προτρέψη είς εκδοσιν καί τού δευτέρου μέρους 
τού Λεξιλογίου μου, προ δύο δέ μηνών επεμψέ μοι τήν προκήρυξιν «τού 
Γλωσσικού Διαγωνισμού», όν ό 'Υμέτερος Σύλλογος προεκήρυξεν. ’Εν
τεύθεν παρακινούμενος τολμώ νά ύποβάλω Ύμΐν τό περί ού ό λόγος 
έργον μου. Τό τε έντυπον διωρθωμένον έκ τών πολλών τυπογραφικών 
σφαλμάτων καί τό άτύπωτον χειρόγραφον.

Έν τούτφ περιέχονται:

α) Τό τυπικόν τής Λειβησιανής Διαλέκτου πλατύτερον. 
β) Προσθήκαι είς τό Ελληνικόν Λεξιλόγιον.
γ) 600 περίπου παροιμίαι Ελληνικοί καί 100 Τουρκικοί μεθ’ έρμηνευτι- 

κών σχολίων.
δ) "Ασματά τινα δημώδη καί έν διήγημα είς διάλεκτον Λειβησιανήν γε

γονότος τής Ελληνικής Έπαναστάσεως.
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ε) Μίαν πράξιν τής Κωμωδίας Ο Γάμος τοΰ Ά ντιφάτου επ’ ίσης είς τό
έγχώριον ιδίωμα.

'Υποβάλλων είς τον Σύλλογον 'Υμών τα έργα μου ταΰτα, Κύριε Πρό
εδρε, δέν παρουσιάζομαι ενώπιον Υμών μέ τίτλους φιλολογικής πολυμα- 
θείας, άλλ’ ώς έλάχιστος διδάσκαλος έργασθείς άποκλειστικώς έπί πλέον 
τών τεσσαράκοντα έτών έν τή πατρίδι μου καί προαγαγών ενταύθα τά έλ- 
ληνικά γράμματα είς βαθμόν έπίζηλον κατ’ άναφοράν προς τάς παρακει- 
μένας ομογενείς Κοινότητας, καί ώς Συλλογεύς διασκευάσας τήν γλωσσι
κήν ύλην, ήν έχω ύπ’ όψει, μέ τήν φιλοπάτριδα πρόθεσιν τοΰ νά διορ
θώσω τήν παρεφθαρμένην τοΰ τόπου μου διάλεκτον, καί τήν επιθυμίαν 
τοΰ ν’ άφήσω είς τούς μεταγενεστέρους, ίχνη τής διαβάσεώς μου έκ τής 
εσχατιάς ταύτης τής Μικρασίας, καί νά κινήσω τό ενδιαφέρον τών συμ
πολιτών μου.

Τήν δέ Κωμωδίαν Ό γάμος τοΰ Ά ντιφάτου συνέταξα εις τό έγχώριον 
ιδίωμα, διά νά καταδείξω τάς άσχημίας αύτοΰ, καί διά νά ψέξω τά βάρ
βαρα ήθη καί έθιμα αν καί προύκάλεσα τό μίσος καί τήν χολήν τών κα
κεντρεχών κατά τό Γραφικόν «Μή έλεγχε κακούς, ϊνα μή μισήσωσί Σε», 
προτιμήσας τήν πικράν άλήθειαν τής έπιπλάστου κολακείας. 'Η κωμωδία 
αΰτη είναι διεσκευασμένη είς τρεις πράξεις, ών ή μέν πρώτη καλείται «'Η 
προξενειά», έν ή εκτίθενται πάντες οί τύποι τής διαπραγματεύσεως μνη
στείας, ή δέ δευτέρα έκλήθη «'Ο Θυμός» διότι ή Άντιφάταινα όργισθεΐσα 
άνευ εύλογου αίτιας ώθησε τόν Άντιφάτην είς διάλυσιν τής μνηστείας, ή 
δέ τρίτη περιέχει τόν Κυρίως Γάμον, διότι ό Άντιφάτης άπειλούμενος 
ύπό τών προεστών νά ζημιωθή ήναγκάσθη νά έκτελέση τοΰ υίοΰ του τόν 
γάμον. Καθ’ όλον δέ τό δράμα τούτο άνελίσσεται ό χαρακτήρ των Κο- 
τσαβασέων, τά ήθη καί έθιμα τής έποχής καί ή διανοητική άθλιότης καί 
γλωσσική ένδεια τών ύπό τήν δουλείαν βιωσάντων καί έκφυλισθέντων 
ήμετέρων προγόνων, ήτις καί μετά πάροδον ήμίσεος αίώνος, καί ένώ έχο- 
μεν ήδη υπέρ τούς 20 έπιστήμονας καί προήχθημεν διανοητικώς τε καί 
ύλικώς δέν έξέλιπε καθ’ ολοκληρίαν. ’Άν καί ό Κοτζαβασισμός ό πρό 
τινων έτών άντλών τήν δύναμίν του παρά τών Τούρκων Τυραννίσκων καί 
γενόμενος αληθής μάστιξ καί όλετήρ τών δούλων ομογενών δέν έχει τήν 
προτέραν ίσχύν ύποχωρήσας είς τάς μεταρρυθμίσεις τοΰ ’Οθωμανικού 
Κράτους. Δέν έξηροΰντο δέ τής κατηγορίας ταύτης καί οί άρχιερεϊς, οΐτι- 
νες έκμεταλλευόμενοι τήν παχυλήν άμάθειαν τών χριστιανών των διώρι- 
ζον έπιτρόπους των λαϊκούς έκ τής Κοτσαβασικής σπείρας, οίτινες ήγον 
καί έφερον τά κοινοτικά κατά τό δοκοΰν αύτοϊς άφορώντες είς τό άργυ- 
ρολογεΐν. ”Αν καί σήμερον τό σωματεΐον τής Δημογεροντίας καί έφορίας 
τών Σχολείων διοικοΰσι κοινοβουλευτικώτερον τά πράγματα, κι οί ’Αρχι
ερείς ώς έμμισθοι μετέβαλον κάπως πολιτικήν.
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Περί Κυρίων ονομάτων καί Τοπωνυμιών δέν έπραγματεύθην εν ιδιαι
τέρα) κεφαλαίω, διότι τα μέν Κύρια όνόματα των άνδρών είνε τά άπαντα- 
χοϋ άκουόμενα χριστιανικά όνόματα ’Αντώνιος, Γεώργιος, Δημήτριος, 
’Ιωάννης, ’Ελευθέριος, Θεόδωρος, Κωνσταντίνος, Μιχαήλ, Λουίζος, Λά
ζαρος, κτλ. προφερόμενα παρεφθαρμένως, Άντώνης, Λευτέρης, Γέργης, 
Γιάννης, Νικόλας, Νικολλιός (Κολλιός), Μαλώνης, Μιχάλης, Κουσταν- 
τής, Θουρουδής κτλ. Τά δέ των γυναικών επ’ ίσης άκούονται πανταχού 
του Ελληνισμού οίον ’Άννα, Βαρβάρα, Ζωή, Ελένη, Ζαχαρούλλα, Δέ
σποινα, Ποινιά, Πιπίνα, Χρυσαφίνα, ’Ασημίνα, ’Αργυρή, ’Ανθούσα, Σο
φία, 'Ρήγινα, Μοσχοΰλα, Μοσχοβία, Ευφροσύνη, Κυράννα, προφερόμενα 
παρεφθαρμένως, Χρουσαφίνα, Φρουσύνη, Ποινιά, Μαργιόν, Μαριγώ, Δη- 
σποινίν, Χρουσαφινίν, κατ’ ουδέτερον γένος τό Μαργιόν, τού Δησποινίν, 
τ’ Άργυρόν κτλ. Νΰν δέ άκούονται καί τά όνόματα Πλάτων, Αριστοτέ
λης, Αριστείδης, Θεμιστοκλής, Ασπασία, Εύανθία, Πανδώρα, Ευάδνη 
κτλ.

Τό όνομα Ρήγινα (Regina) φαίνεται φραγκικόν, άν καί τινες τό θε- 
ωροΰσι παραφθοράν τού ονόματος Είρήνη. Διότι Ρήγας καί Ρηγόπουλον 
άκούονται είς τά τραγούδια.

Ρηόπουλλουν ’παντρεύγητη κή ’παίρει Ρηουποϋλλαν 
Τήν όμορφην τής γειτονιάς κή τήν άρχουντουποϋλλαν.

Ναννί του Ρήγα τού πηδίν, τού Βασιλλειό ταγγόνιν,
Τού Μάρτη τού τριαντάφυλλουν πού τού ζηλεύγουν βοΰλοι.

’Επώνυμα δέ οικογενειακά καθαρώς ελληνικά σπανίως άκούονται οίον 
Φιλαΐτους Συνόδης (Φιλήγετος Συνόδης), Μαλώνης Άντιφάττους (Μα
νουήλ Άντιφάτης), τοΰθ’ όπερ έκίνησε τήν περιέργειάν μου ώς άπαντών 
έν τή Όδυσσεία είς όνομα τού Βασιλέως τών Λαιστρυγόνων. Συνήθως τά 
επώνυμα είναι Τουρκικής συνθέσεως· οίον εκ τού χρώματος. Άκ Βασίλης 
(λευκός Βασίλης), Καρά Βασίλης (μέλας Βασίλης), Σαρή Γεώργης (Ξαν
θός Γεώργιος), Κιόκ Βασίλης (Γαλανός Βασίλης), Πέτρογλους, Γιαγκη- 
λίτζογλους, Ζεϊβέκ Μανόλης, Τεκελής, Βαϊρακτάρης κτλ. Έλληνικώτε- 
ρον έκφράζονται τά όνόματα τών Γονέων διά Γενικής· οίον Θουμάς 
Ίωάννου Θωμά, Μάρκος Κωνσταντή Μάρκου, ’Ιωάννης Κωνσταντή Κα- 
ραγιάννη. Τά δέ όνόματα τών γυναικών σχηματίζονται έκ τών τών άνδρών 
είς -αινα ή -iva, οίον Κωνσταντής-Κωνσταντίνα, Δημήτρης-Δημήτραινα, 
Γιάννης-Γιάνναινα, Σταμάτης-Σταμάταινα, Θωμάς-Θωμάδαινα, Άντώ- 
νης-Άντωνίνα. Αί δέ γυναίκες καλοΰσιν άλλήλας διά τού νυμφικού τί
τλου οίον Νύφφη τού Γιάννη, Νύφφη τ’ Άντώνη κτλ. ’Εάν ό πατήρ είνε 
άλλοδαπός, ό υιός καλείται μητρωνυμούμενος· οίον Μιχάλης Ρήγινας,
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Γεώργιος Χρυσάφινης, Ιωάννης Μαρίας κτλ. Σήμερον ακούονται καί τά 
εις -ιδης καί -αδης καί -ιάδης πατριωτικά, οίον Κωνσταντινίδης, Ίωαννί- 
δης, Άντωνιάδης, Δημητριάδης κτλ.

Έπ’ ϊσης δέν διέλαβον καί περί τοπωνυμιών, διότι ή Μικρασία άφοΰ 
ήγωνίσθη επί τέσσαρας αιώνας κατά του Χειμάρρου τών έξ ’Ανατολών 
καί Δυσμών έπιδραμόντων Τούρκων καί Σταυροφόρων πρωταγωνιστών 
του Μεσαιωνικού Ελληνισμού, άφοΰ επί τέσσαρας αιώνας στενάζει ύπό 
τόν βαρύτατον ’Οθωμανικόν ζυγόν είνε θαύμα ότι διέσωσε ναυάγια τινά 
τού Ελληνισμού ένθάδε κάκεϊσε, διασώσαντα πού μέν τήν θρησκείαν μό
νον, πού δέ καί τήν γλώσσαν. Διά τούτο άπασα ή Μικρασία έξετουρκί- 
σθη, καί πόλεις καί κώμαι καί όρη καί ποταμοί καί έπαρχίαι καλούνται 
όνόμασι Τουρκικοΐς. Μόνον αί νήσοι διέσωσαν τά ονόματα αύτών, διότι 
ό πληθυσμός ό ’Ελληνικός έν αυταΐς ύπήρξεν ό επικρατέστερος πάντοτε. 
’Επ’ ϊσης καί τά παράλια καί οί κόλποι διέσωσαν τά ονόματα αύτών. Ού
τως αί πόλεις τής Λυκίας Ξάνθος, Πίναρα, Τλώς, Μύρα, έξετουρκίσθησαν 
εις Κινίκι, Μίναρε, Τουβάρ, Τέμρε, καί ό Ποταμός Ξάνθος εις Έσέν- 
Τσάϊ καί ό Κράγος εις Μέντος, καί ό Άντίκραγος είς Άκ-δέγ. Ή δέ 
Μάκρη κειμένη επί τών έρειπίων τής Τελμισσοΰ ελαβε τονομα εκ τού 
νησίου τής παλαιός Μάκρης, όπερ εκτείνεται ώς μακρά καί στενή λωρίς 
είς τό στόμιον τού λιμένος της, όνομασθεΐσα τουρκιστί Μάϊρι, ή δέ 
παραλία Καλαμεία, Κεραμειά, Σύμπουλον (Σύμβολον), Βα(θ)ύ, Άλίκιντα, 
Καθαρράκτη (Καταρράκτης), Φαράλια (Παραλία), Μεγίστη (ή νήσος 
τουρκιστί Μεΐς), Κάλαμος (Καλαμάκι), Άντίφελλος, Νηήφτης (Νηϊά- 
πτης), παραλία έν Μεγίστη, ή νήσος Στραγγεντή, τά Μύρα, ό Φοίνικας 
(άρχ. Φοινικοΰς), τό Χελιδόνιον άκρον (Κάβο-Χελιδόνι), ή ’Αττάλεια 
(Ένταλία Τουρκιστί), σώζουσι τά Ελληνικά των όνόματα έκτουρκι- 
σθέντα μέ μικράν παραφθοράν.

Έγραφον έν Λειβησίω τής Λυκίας παρά τή Μάκρη κατά Φεβρουάριον 
τού 1891.

ύποσημειούμεθα Μ. I. ΜΟΥΣΑΙΟΣ

Άριζοΰ. Όνομα κύριον γυναικών έν Λειβησίω άκουόμενον. Τό όνομα τούτο 
έφείλκησεν τήν προσοχήν μου έσχάτως, ώς σπάνιον, κι ίσως ούδαμού σύνηθες. 
φαίνεται δέ έλληνικώτατον κατά τόν τύπον λειχού = λεχώ, Μουσκού = Μοσχιό, 
στοματού = στομού = στομώ = λάλος έσχηματισμένον, όπερ έστί όρθοεπώς άριζώ, 
φαίνεται δέ σύνθετον έκ τού έπιτατικού μορίου àpi καί του ζώ, ό έστιν ή λίαν 
ζώσα ή ζωηρά, καθώς τό άρσενικόν Πολυζώης, Πανταζής άλλαχοΰ λέγονται καί 
τό Ζήσης.

Φαίνεται δέ ότι καί τό Σταμάτης έχει τήν αύτήν αιτιολογίαν, έννοουμένου τού
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να ίσταται διαρκώς έν τη ζωή. Διά τούτο καί αί γυναίκες τών όποιων τά τέκνα 
άποθνήσκουσι, κρεμώσιν είς τάς τέσσαρας γωνίας τής οικίας τάς εικόνας τών 
τεσσάρων Ευαγγελιστών καί τήν τού άγιου Στυλιανού τού Παφλαγόνος, ώς σώ- 
στου τών νηπίων, καί Στυλιανούς Χαί Στυλίτας όνομάζουσιν τούς υιούς αύτών, ί'να 
ίστανται ώς στύλοι. Ήκουσα δε καί μητέρα άπαιτήσασα να όνομασθή ό υίός της 
Στερειός, διότι άπέθνησκον τά παιδιά της, καί ζή τό φέρον τό όνομα τούτο υίός 
της. "Ισως τήν αύτήν καταγωγήν εχει καί τό Στέργος, όνομα Κύριον έν Ρόδω όπερ 
άλλοι παράγουσιν εκ τού άστέρος, άλλοι έκ τού στέργω, όθεν καί έν Λειβησίω 
Άριζού είνε άρι+ζωή=Άριζώ.

Άρητή. Καί τούτο είναι γυναικεΐον όνομα κατά τροπήν τού ε είς η έκ τού αρετή, 
μάς ένθυμίζει όμως τό όνομα τής Άρήτης συζύγου τού Άντινόου Βασιλέως τών 
Φαιάκων άπαντών έν τή Όδυσσεία.

Μ. I. ΜΟΥΣΑΙΟΣ
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Ο ΓΑΜΟΣ
ΤΟΥ ΜΑΛΩΝΗ ΑΝΤΙΦΑΤΟΥ

Κωμωδία

Συνταχθεϊσα προς διόρθωσιν τής εγχωρίου διαλέκτου 
εν Λειβησίω τής Λυκίας 1889 

υπό
Μ. I. ΜΟΥΣΑΙΟΥ
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ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ ΚΩΜΩΔΙΑΣ

Άντιφάτης Νικόλας.
Μαλώνης, υιός του Άντιφάτου.
Προξενήτρια πρώτη.
Προξενήτρια δεύτερα.
Προξενητής τρίτος.
Χατζή Διάκος, επίτροπος τοϋ 'Αγίου Πισσιδείας. 
Χατζή Σεβαστός, προεστώς (Κοτσαβάσης).
Χατζή Προκόπιος, 'Ιερομόναχος αγιορείτης.
Παππα-Σωτήρης, Τερεύς καί Εφημέριος Λειβησίου. 
Διαματάρης, πενθερός του Μαλώνη.
Διαματάραινα, ή σύζυγός του.
Κοκκινιός, καλαδαρφός τοϋ ’Αντιφάτου.
Ρήγινα, σύζυγος τοϋ Πανηγύρη, εναγόμενη. 
Θουρουδής, ανεψιός τοϋ Πανηγύρη, ένάγων. 
Προεστοί, Ανώνυμοι, κωφά πρόσωπα.

Ή Σκηνή έν Λειβησίφ έν ετει 1823.

Σημείωσις. Αί έν τφ κειμένω τουρκικαί παροιμίαι ώς λέξεις έξηγοΰνται έν τφ 
τελευταίω φυλλαδίφ έν ταΐς προσηρτημέναις έν τέλει τής α’ Πράξεως έρμηνευτι- 
καϊς σημειώσεσιν, ένθα καί παραπέμπεται ό άναγνώστης. Έν δέ τοίς φυλλαδίοις 
τούτοις περιέχεται μόνον ή πρώτη πράξις τής παρούσης κωμωδίας.

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ
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Ό Γάμος τοϋ Μαλώνη Άντιφάτου
Κωμωδία εις πράξεις 3

ΙΊΡΑΞΙΣ ΠΡΩΤΗ: Η ΜΝΗΣΤΕΙΑ

Σκηνή Πρώτη: Η ΠΡΟΞΕΝΕΙΑ

ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΞΕΝΗΤΡΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΦΑΤΑΙΝΑ

(Ή Άντκράταινα κάθηται έν τφ κατωφλίω τής οίκίας της κρατοδσα ηλακάτην 
φέρουσαν τολύπην βάμβακος έν τή άριστερα καί μέ τήν δεξιάν άτρακτον καί νή- 
θουσα. Γυνή δέ τις Λειβησιανή έρχεται καί άσπάζεται αυτήν κατά τό εγχώριον 
ιδίωμα.)

Γειά Σας!

ΠΡΟΞΕΝΗΤΡΙΑ

ΑΝΤΙΦΑΤΑΙΝΑ

Καλώς την!

ΠΡΟΞΕΝΗΤΡΙΑ

77 κάμνητη; ΚαλάσΟη; (!)

ΑΝΤΙΦΑΤΑΙΝΑ

Κάθουμούσθην. Κουμματάκιν. Ύσές καλάσθη;

ΠΡΟΞΕΝΗΤΡΙΑ

Κ’ ή μες καλαμυ υσθην γιά τήν ώραν.

ΑΝΤΙΦΑΤΑΙΝΑ

"Εν άκούστην ύ Γιάννης;

ΠΡΟΞΕΝΗΤΡΙΑ

Έχουμουν πέντ’ έξη μέρης πού μάς έστελην, κ’ έκουσάμουν του καλά του.
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ΑΝΤΙΦΑΤΑΙΝΑ

"Ας εϊνην δά, δόξα Σοι ύ Θειος! Καλά σας έκαμην.

ΠΡΟΞΕΝΗΤΡΙΑ

Χαρούμενη νά τον δουξάννης, κή καλά κή χρόνια ν' άγη ύ Μαλώνης Σου! 

ΑΝΤΙΦΑΤΑΙΝΑ

Άμ’ πώς ήταν àavà κ’ ήρτης μας; Χαΐριν νάνην!

ΠΡΟΞΕΝΗΤΡΙΑ

Χαΐριν εϊνην! Ή νύφφη τ’ Άντώνη μ’ έστελλην, κή γη ρητά Σας, κή θέλει, λέ, 
αν εϊνην κηουσμάττιν άπού Θειου κή θέλητη κι’ άαπάτη κ' ύσές τούν Μαλώνην 
εις τήν κόρην της τήν Άθθοΰσαν. Άμ’ θουράς χά! νά μήν μεί μουζαλλιάσητη! 
Γιατί χά, εν σάς ’μιλοΰ. Στραβάραν νάχου! Που χά τήν εύρητη τέτοιαν κόρην; 
Κόρ’ εϊνν’ ήκείνη; ψυχή κόρη! άξια κή 'πιδέξια κή καλουγουννιοΰ κόρη, κή 
προικισμένη, κή λογισμένη, πού λάμπει κή ή στράτα της κή ή πουρπατηξιά 
της! Κή 'ποϋνην, μάσαλλάχ, άκάθιστη! Τού γουμάριν της καμμιά εν τού ση
κών νει! Ύ σουράς της μες’ τά κλαδιά τού κίζιν στέκητη χάν κάστρουν, κή ύ 
σουράς της μεί τά ξύλα τού γιάζιν στέκητη χάν πύργους! άν πής κ' εις τού 
φάμμαν της, κ’ εις τού κλώσμαν της, κ’ εις τού καρκάφιν της, κ’ εις τού 
ράμμαν της, κ’ εις τούν ήγρύπουν της, ’πού εν τήν έχει σ’ τούν κόσμουν! άν 

’πής χά στόμαν έχει κή γλώσσαν εν έχει! ήβώ, κόρη μου, γιατ’ άαποΰ Σας, κή 
ξέρου σας, κή ξέρω κή τού πηδάκιν σας ’πούνην έναν κή μοναχόν, κ’ εν εϊνην 
κηϊμάτου, ηύρα του οβλοουν κή μινασίπιν εν ξέρου πλειόν τί θά μοί πής κή 
σύ;

ΑΝΤΙΦΑΤΑΙΝΑ

Καλάκαμης κ’ ήρτης χάλας μου, άμ’ ταάρις κ’ εϊνν’ εις τού χέριν μου! Τού 
πηδίν μου, κουμπάρα μου, εϊνην ένας αγροίκους κή ξανάστροφους κ’ εν ’μιλ- 
λείτη- άν πής κ’ ύ άπατός του ύ άντρας π’όχου πάου νά τούν 'πού μιάν κουβέν
ταν κή πιάννει μου μεί ταύτημένα τά δαυλιά.

ΠΡΟΞΕΝΗΤΡΙΑ

"Εν πατσάρει κ’ οΐ άντράδοι τδχουσιν! κή τά παλλικάργια! άμ’ χίλια νάνην ήκεΐ 
πού θέλεις ήσύ θά γινή. Τάντρούενα ή γυναίκης τά κάμνουσιν.

ΑΝΤΙΦΑΤΑΙΝΑ

"Εν μοί πειρνά κόρη μου! άν πής, άπόμεινάσιν κή φέτι άταξείδευτοι, κ’ ήρταν ή
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δουλειαΐς τουν ξανάστραφής κή ή χρουννιαΐς ακατάστατης, κ’ εν εχουμουν τέ
τοιαν κουβένταν. Ήκεΐνοι συννιαρίννουντην πού θά φύουν εις τ’ άλάργου κή θά 
κάμουν πέντεξη χρόνια- ας πάουν δά κι ας έρτουν μεί του καλόν, κιαπέν κά- 
μνουμουν Ιμιάν κουβένταν.

ΠΡΟΞΕΝΗΤΡΙΑ

"Ας πάουν δά κείς τά μακρά.. Γιατί θά κάμουσιν πέντη κ’ έξη χρόνια; Μαάρι 
χάν κ’ ήσάς! Τ’ εχητη δόξα σοι ύ Θειος; Μή λάς κ’ εχητη τρεις κή τέσσερης 
κόρης; Νά κλαίης μεί τά ’πηννιά σου δάκρυα ή κείνης πόχουν κόρης! Κιαπέν 
ύσές... Βοϋλα τά ζουντανά πιττίννουν. Τήν ύ γειάν μοι 'πέ, κιαπέν ας εϊν’ 
καλά ύ άντρας σου κή τού πηδάκιν σου κι αν γέν ήταξείδεψάσιν φέτι, ταξιδεύ- 
γουν τού χρόνου. Νά κότσου Θέλου νά διαλουούμου κ’ ήσάς; άς εϊν’ μεί τής 
ύγιαΐς Σας! μεί τά πάνου Σας κή μεί τά κάτου Σας κή μεί τούν μουνουγειόν 
Σας, άκου τέκεινα! τ’ έκατσης κή χουλιάς!

ΑΝΤΙΦΑΤΑΙΝΑ

Δόξα σοι ύ Θειος εν εχου ναμκιορλίκιν χέλας μου, κι’ άς εϊν’ καλά ύ άπατός 
του κή τού πηδάκιν μου, άμ’ εν τού ξέρεις άανά; κή οί πουλλαί πουλλά 
θέλουν, λέ κή ύ ένας άπού βοΰλα. Θέλουμουν νά τά κάμουμουν βούλα μεί 
τού κολάϊν μας. Εϊχαμουν άανά κή μιάν άηλλιάν κή είπαν μας πώς ήγέννησην 
λέ, σ’ τού βουνίν, κ’ έφυαν άανά άφέντης κή πηδίν απ’ τού πουρνόν τού Θειου, 
κ’ ήγένην τηννιά ή ώρα κ’ εν ήφάνηκάσιν κ’ είπαν μας πού τήν έφαην κή τού 
τζαναβάριν.

ΠΡΟΞΕΝΗΤΡΙΑ

Μην χουλιάς κή τίποτα έν έχει πρώτα ύ Θειος! Μέλησήτη δά πλειόν κ’ ήσές, 
κή δέκημούτ ’ έναν τζαάπιν. ".Εχητη καλήν ή μέραν!

ΑΝΤΙΦΑΤΑΙΝΑ

Στού καλόν! (μόνη) Χαρά ’στούν άνθρωπον πού μοί προυξηννιάννει! σ’ τούν 
κανακάρην μου θά πάου νά πάρου έναν ίστραβόξυλουν, Ιμιάν κοτξάκηζαν πον 
ηύρίσκητη ύ κώλους της δίχως ποννίν, κή ή πουδιά της ίσπαστρική; χαρά 
σ’ τήν μούρην ’πώρχοντην καί ’λα!
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Σκηνή Δευτέρα 

ΠΡΟΞΕΝΗΤΡΙΑ ΔΕΥΤΕΡΑ

('Η Άντιφάταινα κάθηται ώς καί πριν νήθουσα, ή προξενήτρια άπαντά προ τής 
εΐσόδου κύνα, όστις όρμά κατ’ αυτής, καί προσέρχεται είς τήν Άντιφάταινα δρο
μαία, έπτοημένη καί κάτωχρος.)

ΠΡΟΞΕΝΗΤΡΙΑ

Map’ κόρη μου, ’έχει τδδουνα έναν ίσκόλλουν, κ’ ήκοστιβίρηξην γουβά γουβά, 
κή ήξισπάστηκα, ύ λουβιάρης!

ΑΝΤΙΦΑΤΑΙΝΑ

Πιή μιάν οόλλιάν νηρόν άμ’ ποΰ ήταν άανά κι αυτός ΰ φαηννιάρης; Λαν άθθους 
ήγένην ή μούρη σου!

ΠΡΟΞΕΝΗΤΡΙΑ

"Εν πατσάρη. Καλ’ ημέρα σας καί ’λα. Τί κάμνητη καλάστη;

ΑΝΤΙΦΑΤΑΙΝΑ

Καλή σου μέρα, καλώς την! Κουμματάκιν εά. Ύσές καλάστη;

ΠΡΟΞΕΝΗΤΡΙΑ

Γκι τήν ώραν δά. Ύ κουμπάρους μου καλάνην; άμ’ πού ’νην; εν είνν ήδώ;

ΑΝΤΙΦΑΤΑΙΝΑ

Έσαξ’ ηϋβγην ήσβίχτην, λέ, κάθου, κάθου, κάθε, μόνια μοναχός, κ’ ήσηκώ- 
στην άπού τύρνΰν κ’ έφυην έσαξου σ’ τούν Ιστούμπουν.

ΠΡΟΞΕΝΗΤΡΙΑ

Άμ’ ή Μαλώνης καλάνην κ’ ήκείνους;

ΑΝΤΙΦΑΤΑΙΝΑ

’Στά ξύλα έφυην απ’ τά πουρνόν του Θειου κι ακόμα έν ήφάνην, κ’ ήγένην 
τηννιά ή ώρα, κ’ έκαμην κή τόσην ίβρουχήν κή κακουβάλλου κή κάθουμου.
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ΠΡΟΞΕΝΗΤΡΙΑ

Άμ' ηϋρην την άανά την ημέραν νά φύη 'στού βουνίν;

ΑΝΤΙΦΑΤ AIN A

Μάρ’ κόρη μου, εϊνην ένας ξανάστραφους, κι άγροικουν πηδίν, ’πάου νά τούν 
μιλήσου, κή λέει μου, Αιάολου κόρη, σκοτώννου Ση χά, κι’ άναθθηματά μου.

ΠΡΟΞΕΝΗΤΡΙΑ

"Εν πατσάρει! κή παλλικάριν ειννην κή πόνου ’στής λουλλάρης του.

ΑΝΤΙΦΑΤΑΙΝΑ

Άμ’ τί θά κόμης πλειόν, ας ίζή πούνην ένας κή μοναχός, κιαπεν χάλπετ νά 
φρηνέψη θέλει· άμ’ πώς ήταν άανά κ’ ήρτης, χάϊ κουμπάρα;

ΠΡΟΞΕΝΗΤΡΙΑ

Map’ εν τού ξέρεις άανά τού τόπου μας τ’ άτέττιν, εν τού ξέρης πώχητη πειδίν 
κή πάσα μιά εχει τού ’μμάτιν της είς τομορφουν τού πρώμαν; ή νύφφη τού 
πάρπα μου τού Παλάση μ’ εστελλην κή θέλει, λέ, αν εϊνην κηουσμάττιν άπού 
Θειου τούν Μαλώνην εις τού κουρίν της.

ΑΝΤΙΦΑΤΑΙΝΑ

Μάρ’ ε κουμπάρα μου! Τί νά σοί 'πού κ’ ήβώ; ερχουντη κή φεύγουσιν άπού 
χίλλης μηριαϊς: κ’ ύ άντρας ’πώχου εν καθίννει νά κάμουμουν Ιμιάν κουβένταν 
μόνουν πού ’πάου νά τούν ’μιλήσου, κή χαμέτα άαργουντρανά μου, κή βλα
στημά μου, κή μηταννοιώννου χίλλης βουλαίς.

ΠΡΟΞΕΝΗΤΡΙΑ

Ήβώ άανά, μάρ κουμπάρα, ήθελά του τού Παλάση τού κουρίν είς τούν Μαλώ
νην. Γιατί, μάρ κουμπάρα εϊνην ψυχή κουρίν, χαρά σ’ τού κουρίν! Λάμπει κή ή 
στράτα της κή ή πουρπατηξιά της! κι όμορφη κή καλουγουννιοΰ κόρη, κι’ άπού 
σόϊν, κή μαάρι Παναγιά μου, μεί τά καλά της κή μεί τά προικιά της χρουσά κι’ 
άργυρά!

ΑΝΤΙΦΑΤΑΙΝΑ

Ai'! Νά δούμουν Ιμιάν χάλπετ κ’ ήμές έναν κουρίν θέννά πάρουμουν. Άν εϊνην 
κουσμάττιν...
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ΠΡΟΞΕΝΗΤΡΙΑ

Κή πότη νάρτου νά μοί δέκης έναν τζαάπιν;

ΑΝΤΙΦΑΤ AIN A

Άμ’ ταάρις κή ξέρου του κ’ ήβώ; τί θά σοί 'που; Ταάρις κ’ εϊνν εις τού χέριν 
μου; ήκείνου ’νην σ’ τάφέντη του τού χέριν.

ΠΡΟΞΕΝΗΤΡΙΑ

Νά χά ήσύ ξέρεις, ήκείνους ξέρει, ήμές απ’ την πόρταν νά μάς ήζώχτητη θά 
’μπαίννουμουν άπού τού παναθούριν, ήμές τούν Μαλώνην εν τούν άφίννουμουν 
νά πάη άλλου. Τής ίστράτης θά μαρμαρώσουμουν. ’Έ,τι κι αν μάς ’πήτη χαζή- 
ριν εϊμουστην τίργια τίργια τα καλά κ’ ενα παραπάνου.

ΑΝΤΙΦΑΤ ΑΙΝΑ

Πάσα μια ετι δέκη τόν Τσοτζοΰκιντης χά τού δέκη. Ποιος τα πήρην κ’ έφυην;

ΠΡΟΞΕΝΗΤΡΙΑ

Σ’ αυτό αλήθειαν τού λέεις, άμ’ χίλια νάννην τού πουλλύν τού φώς είς τούν 
άθρωπουν ζαράριν εινην; εχητη καλήν ή μέραν. Μά χά! αΰριουν πάλι θά σ’ 
έρτου.

ΑΝΤΙΦΑΤ ΑΙΝΑ

Σ’ τού καλόν, (καθ’ έαυτήν) Μά κι’ αυτή! εϊπην κι’ αυτή τού δικόν της! Map’ 
κόρη μου, μή ήντρέπουντην καί 'λα! Τού τέγγιν άανά τού πηδιοΰ μου εινην τού 
Παλάση τάπουκοΰννιν; Χαρά σ’ τήν μούρην, π’όρχοντην κή λέουν του καί ’λα!

Σκηνή Γ'

ΠΡΟΞΕΝΗΤΗΣ ΤΡΙΤΟΣ

(ΕΙνε έσπέρα. Ό Άντιφάτης μετά τής συζύγου του κάθηνται παρά τήν έστίαν 
διαλεγόμενοι ενώπιον πυράς καί άμυδροΰ λιχναρίου. Ό μέν καπνίζει μακράν κα
πνοσύριγγα ή δε νήθει τολύπην βάμβακος. Παρουσιάζεται ό προξενητής, άνήρ 
σαρικοφόρος, φέρων μακράν καπνοσύριγγα, ήτις προηγείται αύτοΰ καπνίζουσα, 
είνε ένδεδυμένος κατά τόν άρχαΐον Λειβισιανόν Ιματισμόν.)
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ΠΡΟΞΕΝΗΤΗΣ

Καλή 'σπέρα Σας, κή καλ’ ημέρα Σας!

ΑΝΤΙΦΑΤΗΣ

Καλή σου ’σπέρα, κή καλή Σου ’μέρα! άμ τέλεια τού σελάμιν σου τσατταλλού- 
δικουν ήταν! (προς τήν σύζυγόν του) φέρη μαρή έναν άγγειόν, κ’ έναν μαξηλλά- 
ριν τόδουνα (ή σύζυγος φέρει προσκεφάλαιον καί τάπητα, ον στρώνει, καί έπ’ 
αύτοΰ καθίζει ό Προξενητής).

ΠΡΟΞΕΝΗΤΗΣ

Άμ’ πλειόν άρίφ όλάν άγνασήν. Καλή 'σπέρα Σας κί άπού κουντά!

Καλή Σας εσπέρα.

ΑΝΤΙΦΑΤΗΣ

ΠΡΟΞΕΝΗΤΗΣ

Καλή 'σπέρα, Κουμπάρα!

ΑΝΤΙΦΑΤΑΙΝΑ

Καλή Σου ’σπέρα άφέντη!

Τί κάμνητη καλ&στη;

ΠΡΟΞΕΝΗΤΗΣ

ΑΝΤΙΦΑΤΗΣ

Καλά ’σ τήν ΰγειάν Σας. Ύσες καλαστι;

ΠΡΟΞΕΝΗΤΗΣ

Καλά δόξα σοι ύ Θειος!

ΑΝΤΙΦΑΤΗΣ

7α μούρα καλάνην κ’ ή κουμπάρα μου;

ΠΡΟΞΕΝΗΤΗΣ

Καλάνην για τήν ώραν. Ή Κουμπάρα σου (παράξουσου) ηΰρην την ίμια κατη-
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βασιά κή μή ήμέρα της ’μέρα, μή ή νύχτα της νύχτα. Φουνή σ’ τήν γην, 
φουνή σ’ τούν ούρανόν. Ήγήτεψάμουν την καί 'λα, δλματη. ’Έχουμουν τώρα 
πέντ’ ’έξη 'μέρης, κή σόρμα κλεών τού τιρλίκιν μας! Πού λέει δά κή ύ Να- 
στρατίνης «παρά νά ’ρουστήση ή γυναίκα μου κάλλια ν’ άρουστήσου ήβώ, 
κή παρά ν’ άπουθάνου ήβώ κάλλια ν’ άπουθάνη ή γυναίκα μου», σουστή 
κουβέντα, μάνας υιέ!

ΑΝΤΙΦΑΤΗΣ

Άμ’ έτσι εινην ύ άρρουστος μες 'στού σπίτιν εϊνην κακόν τιρλίκιν. "Εν ακούεις 
’πού λέει κή ΰ Τούρκους «Χασταΐ πακκάν χαστά όλούρ»; άμ’ τι θά κάμουμουν; 
«Χασταλήκ σαγλήκ πιζίμ ίτσίν». Πηραστικά νανην κιαπεν βούλα τά ζουντανά 
πιττίννουν. Έπαθά την κ’ ήβώ αυτήν τήν κατηβασιάν κ' εϊνην άζάιβαλλη, ζόριν 
πρώμαν. Ύ ανθρώπους γένητη χάν μαγκαψάς, μήη νά φάγ’ άμπουρά μήη νά 
πγή. Ταύτιά του βουΰννουσιν χάν πού παίζουν κάζηροι μέσα· ή μύττη ταππών- 
νητη, τά μάουλα πρήσκουντην, τά δόντια δέρνουσιν, μήη τού καπνού τού τάτιν 
ήννοιώθης, μήη τού φαγιού, κ’ εϊση χάν άζών άμ’ ήμέναν ήρτην μου τής καμή
λας τού μαλλίν ράστιν κή τού γήτεμμαν.

ΠΡΟΞΕΝΗΤΗΣ

Πρέ χέ μάνας υιέ, τί καμήλας μαλλίν; κή τί λαού προυβηαϊς τί βότυρου κοιλ- 
λαΐς; κή τί παχάρια μεί τής εψηματόπηττης! Βούλα ναφηλέ! Φέλαξιν θέλϊι, κή 
μή τής ή μέρης. Βούλα εϊνην απ’ αύταϊς τής ττακκιαϊς, κι άπ’ τά πουλλά τά 
μαντήλλια σ’ τής γυναίκης, κ’ εις τούς άρσηνικώς άπού τού κκιλάφιν κί άπ’ 
τού σαρίκιν. Σηκώννουμουν, πρ’ άδαρφέ, άντράδοι κή γυναίκης έναν βουνίν 
’πάνου σ’ τήν κηφάλην μας! άμ’ έλα δά τού διάολου τού πρώμαν ’πούννην 
συνήθειουν! Τώρα λέ είπαν την πούννην τής πιτσικαλλοΰς τού χερικόν ’καλόν, 
κ’ ήφάναξήν την νά τής τού γητέψη κ’ ήκείνη, νά δούμουν Ιμιάν.

ΑΝΤΙΦΑΤΗΣ

Πάει κι’ άπού τού χειρικόν όπως τ’όχει ύ ανθρώπους εϊνην άμ’ κατά που λέεις, 
μεί τής ήμέρης κή μεί τά βραστά θά πειράση πρώτα ύ θειος■ πειραστικά νάνην, 
κι άπέν πασά κελέν τσεκκιλίρ.

ΠΡΟΕΕΝΗΤΗΣ

’Ηβώ θάπού πώς πάει κι’ άπ’ τού φηγγάριν, γιατί θουρού βούλα τά πρώματα 
’ντρανοΰσιν τού φηγγάριν. Τεγιαλήμ χάν θά κόψης ξύλουν, ήντρανάς τού φηγ
γάριν. Χάν θά σπείρης φυτόν, ήντρανάς τού φηγγάριν. χάν θά κλαδέψης ήντρα
νάς τού φηγγάριν. Ήβώ θάπού πδχει κή μηρικώς άθρώπους κ’εϊνην σακκάτη-
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δοι κή λουλλαί γιά μεί κανέν άΐπιν εϊνην άπ’ τού φηγγάριν. Γιατί ή μες οΐ άθρώ- 
ποι εϊμουστην άρσούζηδοι. Χαμεν φηγγάριν μηγκάριν εν λίουμουν σαμάν χα
ραμή κιπί τεππίπ τουρούζ.

ΑΝΤΙΦΑΤΗΣ

Ύ Θειος τά ξέρει πλειόν αυτά. Μην παγαίνης τερινικά. Κατέρ κατηρουλλάχ 
βέρσελαμ. Αόννεις χαμέτα τού κηφάλιν του. ήβώ αυτό ξέρου. Τί χαπάρια άπο- 
σαπάνου κι' έσακάτου; Νέβαρ νέ γιόκ πακκαλούμ;

ΠΡΟΞΕΝΗΤΗΣ

"Εν τάκουσήτη τά χαπάρια; Καβαλλάρης ήρτην γιά τά κουραμά. Άπουτέρη εϊ- 
χην ήκεΐδα 'στούν ίστούμπουν τούν Κκιαχάν, κ’ έβαλλην φουναϊς μεί τού Σόμιν 
κ’ έκαμναν ήκεϊ δα σαματτ&ν, κ’ ελεην τού Σόμιν, ήμέναν εβαλή μου τη βαρύν 
κουραμά. Γιατί εν ήντρανάτη τού έμσάλιν μου; Κ’ ελεην κή ύ προυηστός, πλή
ρωση, πρέ διάολου γυιέ, τού κουραμά Σου! κή πουλλά μήν ίτσαμπουνίννης! Κ’ 
ελεην κή τού Σόμιν εν τού ξέρεις, άφηντικόν, τού χάλιν μου! Κ’ ελεην κή ύ 
Τεκιαχάς· ι5 ένας σας τού χάλιν του, ύ άλλους Σας τού γιοΰζιν του, Ποιος, 
πρέ, θά τού πληρώση τού κουραμά; Ύ άάς θέλει μαϊδιά. "Εν άμπουροΰ ήβώ 
γιατα σάς κή γιαμόνουν νά γένουμου ρεζίλιν εις τούν καβαλλάρην. Κιοττούρ 
όλάν σουνοΰ! (εϊπην εις τού κηζάνιν) σοκ ταμά <ίλ παρασηνή. Κ’ εβαλάν τουν 
εις τάχοΰριν.

ΑΝΤΙΦΑΤΗΣ

Πώς θά γινή τού χάλιν μας μ' αυτά τά κούραμα; άλλάχ òvapà! άδαρφέ, εν 
συφταίνεις νά πληρώσης τόνα, τού κουραμά, κή χαμέτα νά κι’ άλλ’ άού πίσου. 
Χαφτά σεκίζ, κουραμά τοκκούζ. Πώς θά κετσιντίση κή ή φτουχούλουγια;

ΠΡΟΞΕΝΗΤΗΣ

Άμ’ τί θά κάμης, λάατή μου; Νά κάμης έχεις; Τί πειρν' άπ’ τού χέριν μας; 
Ήμές εϊμουστην αυγά. Νά χτυπήση ή πέτρα ταύγόν, βάϊ ταύγόν! Νά χτυ- 
πήση ταύγόν είς τήν πέτραν πάλι βάϊ ταύγόν! Εϊμουστην ’ς τού Μεεμμέτη 
τήν ττοπποΰζαν άπού κάτου. Αϋριουν μηθαύριουν ερχετη κή ύ χαρατσής! Πάλι 
μαϊδιά! Παρά όγλου παρά! καμη τού κολάϊν σου!

ΑΝΤΙΦΑΤΗΣ

Άμ' τί θά κάμης, λάατή μου! Νά κάμης έχεις; Ώς ’που θουροΰν τά ’μμάτια 
σου θά κοστιβιράς, κιαπέν ύ θυμιατός τά ξηπλύννει. «Ποϊλέ κάμ ποϊλέ κκετέρ,
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ποϊλέ κιλίρ, ποϊλέ κιτέρ». Ό θειος να μάς δίη άπουμουνήν, κή δύναμιν νά 
δουλεύγουμουν χάν τούς μάγκους, να συφταίνουμουν σή βούλα τά βάρητα.

ΠΡΟΞΕΝΗΤΗΣ

Ύ ό Θειος ύ μειαλουδύναμους κή ή Παναγία ή μειαλόχαρη νά βάλη τού 
χέριν της, κή νά μάς ληφτηρώννη απ' τάρειου τά χέρια! Τού ’δικόν μας 
πλειόν έτσ’ ήρτην κ’ έτσι θά πάη. Τώρα τέλλεια πουνην πέντη κηφάλλια ρου- 
μαίκα έναν μαϊδίν πουνην πηρίστασεις, άμπουράς να ’μιλήσης; Την πήτταν εν 
θάμπουρούμουν ναΰρουμουν! κ’ εϊμουστην κή μουχτάτζιν εις τάξου. Άμ κή οί 
Τουρκαλλάδοι οί κακόμοιροι ’λλιά τραβοΰσιν; θουρόυμουν τους δά κ’ ήκείνους! 
άνάθημαν τούς ήπείρην άπού τούς τζερεμέδους! είχα έναν φίλουν εις τούς Κα- 
ράτσουλφάδους, κ’ ήσήκωσιν, λέ, ύ γυιός του μιαν κόρην κ’ έφεράν τουν εις 
τού Κονάκιν κ’ έμπηξαν τουν εις τού χάψουν κ’ ήπήρην τουν τ’ άνάθθημαν! 
ήπήρην τουν ύ άάς Ιμιάν καμήλαν, κή χίλλια άσλανιά κή ύ Καδής άλλου τόσα, 
ήκοίττουνταν κ’ έναν μήναν εις τού χάψουν, κιαπεν εδεκάν τουν ήμιάν λάσπην 
εις τούν κώλουν κι’ άμόλυκάν τουν. Κ’ ειχην ύ κακόμοιρους πάνου του κή 
κάτου του μιάν καμήλαν άμη, φτουχέ, νά ζήσης!

ΑΝΤΙΦΑΤΗΣ

Άμ’ οί Ζαπιτάδοι αυτά θέλουσιν εν ακούεις ’πού λέει, «λεσπέ,ρ πόκ γέμεγίντζε 
άαλάρ χαλβά γεμέζ»; ύ Ναστρατίνης, λέ, εθελην να δη στούν κάτου κόσμουν 
πώς πειρνοΰν οί άπηθαμμένοι, κ’ ύπήην κ’ ήμπην σ’ έναν μεζάριν κ’ ήκοίττουν
ταν Ιμιάν νυχτιγιάν. "Ετύχην νά πειρνοΰσιν άπουκεΐδα κκερβάνια κ’ ειχην έναν 
μουλάριν φουρτουμένουν φυλτζάνια, κ’ ήξισπάστηκην, κ’ έσπασάσιν βούλα τά 
γυαλλικά, κ’ ήγένηκάσιν τάρμα ταγάνιν. Κή πιάννουνσοίτουν οί Καττηρτζήδοι, 
κή τίτη φιλά σοι κή τίτη χαλά ση, δίουν τουν έναν καλόν ξύλουν, κή κάμνου 
τουν πασκαλλιάς αύγόν. Τήν άλλην τήν ή μέραν ήρώτηννάν τουν, τί χαπάρια άπ’ 
τούν κάτου κόσμουν; Κ’ έλεην αν ήξισπαίνης μουλάρια φουρτουμένα φιλτζάνια, 
έχει ξύλουν, αν κοίττηση ραχάττιν, έν έχη τίποτα■ ησυχία. Τώρα κι’ αύταί τού 
διάολου οί γυιαίδοι, σηκώνουν κόρης τρώουντους οί άάδοι κή οί καδήδοι. 
Σκουτώννουντην ένας μεί τούν άλλουν, γίνουντην ζεϊπέκια, άνάθημμάν τους! εν 
ήντρανούσιν τήν δουλειάν τουν. Εϊνην χάν τούς ήσκύλλους. «Τομουζούν πουρ- 
νουνού κουλαγηνή κκεσάν, γίνε τομούζ, γίνε τομούζ». Έ,τι θέλεις κάμητουν. 
Πιλτιγιντέν βάζ κετσμέζ.

ΠΡΟΞΕΝΗΤΗΣ

Έτσια ’πού τού λέεις εινην τού διάολου τούς υιέδους! Άμ ύ Τούρκους έν 
ήδιαλουάτη τά ύστηρινά! «Σουνουνοΰ τοσουνέν μουρατηνά έρμέζ», λέ Πίρ έγι- 
τίν γιασατηγή, λε πίρ ίνάτ ίτσίν, πίρ μουράτ ίτσίν. Κιαπεν χάν ίσκουτουθή,
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Κατερί ποϊλέ ϊτι, λέ. Δέννει σοι χαμέτα τού κηφάλιν του ’στού κατέριν. Κητέρ 
κατερονλλάχ βέσσελάμ.

ΑΝΤΙΦΑΤΗΣ

Άμ’ ή πίστι τουν δά. Μουκκαττερε ίμανίμβαρ, λέ, άμ, nip πακκάρσαν, σουστή 
κουβέντα μάνας υιέ! δόννει σοι χαμέτα του κηφάλιν του άμ’ έμαθης κή του 
Λουκά τά πηδιά τί εκαμάσιν; ήγένηκάσιν μουραφάδοι ’σ τούν μερκεμέν;

ΠΡΟΞΕΝΗΤΗΣ

Ύ Καδής ήκείνα έκαμήν σοι τα άλιχάυην. Είπαν νά τούς συβάσουν οί άθρώποι 
κ’ εν ήδέχτη ύ μικρός, κ’ ύπήην εις την καντάριν. Κ’ ήβγην πάνου ύ άάς κή ύ 
καδής κ’ έκαμάν τα κασσέμιν, κ’ ήπήρην πάσα ένας τού τυχηρόν του, κ’ ήπίτ- 
τησην.

ΑΝΤΙΦΑΤΗΣ

Άμ’ ήμές άθρώπους εχουμουν; ε’ινην βούλουν μουζεβίρηδοι, κή μεί τά χαττού- 
ρια. Ήχτέπηνναν λέ, έναν, κ’ έλεην βάι άρκάμ! Έχεις άρκάν; κάμνεις τήν δου
λειάν Σου. Άμ’ τού σπήτιν ποιος τού πήρην;

ΠΡΟΞΕΝΗΤΗΣ

Τού σπήτιν αύγάτησήν του ύ μικρός, κι άπόμεινην πάνου του διακόσια γουρού- 
σια.

ΑΝΤΙΦΑΤΗΣ

Άμ’ τ’ Ακριβά; μάνας υιέ!

ΠΡΟΞΕΝΗΤΗΣ

Νά βγάλουν δά τού Καδή τά ’μμάτια, τί εϊνην τούτου ρέσιμουν. Τ’ ε’ίνην; ττελ- 
λαλιγές, τ’ εϊνην; καλεμιγές, κρυφά κή φανηρά, νοϋλλα ή νοΰλλα έφαην τα βού
λα. Έν άκούεις πού λέει τού γινάτιν βγάλλει 'μμάτιν;

ΑΝΤΙΦΑΤΗΣ

Έτσια 'πού τού λέεις εϊνην. Λέει κή ύ Τούρκους ιοφκέ, ίλε καλκάν ζιγιάν ίλέν 
όττουρούρ. Είπα τουν τού διάολου τούν ίσκύλλουν, έλα, πρέ, κή μειάλους σου 
νην, κ’ εν πατσάρει. Στ' αδέρφια μέσα αυτά εν θουρηούντην, ας πάψ’ ήκείνους 
παρα πάνου κή δέχτου σ’ ήκείνου, 'πού σοί λέουσιν οί άθρώποι κ’ εν ήπείστη- 
κην. Άμ’ ’θουράς του κή τού Σουβλίν; Ήκείνους ή άναθθηματισμένους τούς
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ήτορίτιννην. Εν άκούεις ’που λέει, λέ «τού ππαλττά τού στειλλίν είνν’ άπού 
μέσα μας»; αυτήν την κουβένταν είπην την τα δηντρά. εκαμάσιν μεντζιλίσιν, κ’ 
εϊπασιν πώς θά γλυτώσουμουν ήμές άπού τούν ππαλτ&ν κ’ εϊπασιν πάλι, άμ’ 
τού στειλλίν εϊνιν άπού μέσα μας.

ΠΡΟΗΕΝΗΤΗΣ

Άμ 'γιά νά βγάλη δά λαώς εις τούς άάδους κ’ εις τούς καδήδους! πού τούν 
έχουν χάν τούς άβτζήδους την ττάζαν! Ττεφεκκελί κουρουλτίννητη κή λέει ήβώ 
μεί τούν άάν μιλοϋ κι άπού τούν σακκοΰλιν του γημίννου; Εϊχην λέ, έναν 
προυηστόν κ’ έλεάν τουν Παρασκηβγάν, κ’ ελεην βούλουν «είπην ύ άάς, ε 
Παρασκηβγά!» κή τού Σουβλίν βούλουν’ «είπην ύ άάς» εϊνην άνάθθημάν τους 
βούλους!

ΑΝΤΙΦΑΤΗΣ

Άμ’ άμπουράς νά τούς μιλήσης; μέλησή τουν δά. Μόνουν μόνουν! κή χαμέτα 
νάμπης εις τού Καδή τού τυρπαλλάκιν! ακούουν τουν, καλέ, γιατί γεμλετίννει 
τους. Χαμέτα έκουσην τίποτα; κή ’ς τοΰ Καδή τού ’φτίν, ήκειννάς, άφέντιμ, 
ήππήδησην άπού τοΰ παναθοΰριν. ήκειννάς είπην ετσινα! κή τού το κή τού τό, 
διαβάννει της τα συναξάριν. άνσηζταν παίρνουν σει μέσα 'ατού χάψουν, κή ύ 
τζερεμές κόβγητη πάλι άπού τού Σουβλίν, κή λέεις τουν κή ’σπουλλάετη, πάρ- 
πα! Τί θά κάμης ’Τάς τα έλλερινδέ, κούστα ελλεριντέ. κή ή πέτρα ’στούν 
χέριν τουν κή τού πουλλίν. Σερινέ ναλέτ! Οί Ζαπιτάδοι θέλουν μουζεβίρη- 
δους, χάν τούν άβτζήν πού θέλει ττάζα νά βγάλλη τούς λαώς άπού τήν τύρπαν. 
Ή δουλειά τουν εϊνην μουζεβιρλίκιν. Κ’ ήδώδα ’πού μιλούμουν φουούμου τους 
τούς άναθθηματισμένους! «κόρκ κορκμαζτάν, ουττάν ούττανμαζτάν!»

ΠΡΟΞΕΝΗΤΗΣ

’Έτσια ’πού τού λέεις εϊνην. Ποιος εϊνην χηρλή! άνάθθημάν τους! Βοΰλοι περί 
έμοΰ εϊνην. ήμές ειμουστην λεσπέρηδοι άθρώπόι. φουκαράδοι. έλί κογινοντά, 
έλκανίμηδοι. Καλή μέρα, ’φηντικόν, σήμμερα εϊση άπ’ τά χτές πειά καλλιός κή 
πέραση κή φύη. Είπαν, λέ τούν Ναστρατίνην πώς πηρνάς μεί τήν γυναίκαν σου; 
κ’ εϊπην «Γιά έγίϊμ γιά κκιοττοΰ, κετσινμίκτιρ τσαρεσί». Ποιος εϊν’ ύ καλός 
τουν; ΰ Χατζή Σηβαστάς εϊνην καλός ’πού λέει «ηύρης τουν τούν ήφτουχόν, κ' 
εϊνην εσα μεί τά γόνατα ’στήν λάσπην, μπήξη τουν παρά μέσα έσα μεί τούν 
λαιμόν χάν τούν πειράσης εις τού χέριν, σβάξη τουν μεί τούν κκετζέν τοΰ διά- 
ολου τούν ύγιόν» Γιόξα ύ Χατζής ’πόβαλην τούν Ποπαγιάννην μέσα στήν άμ- 
πλώχτραν, κ’ έλειψην κ’ είς τά γέννεια του έψημαν κ’ ειχην τουν τσακτισμέ- 
νουν μεί τήν άλυσιν μέσα ’ς τούν νήλιουν τού ’λλιπύριν, κ’ έτρωάν του ή μυίης; 
άνάθθημάν τουν πειά καλλιόντουν! τοΰ διάλου τούς τουρκουλάτρηδους. Οί Ζα-
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πιτάδοι, πάρμου, εχουσιν έναν μερχαμέττιν. άμ ’ amai oi άναθθηματισμένοι εϊ- 
νην τσακκάληδοι κή τρώουν κή κάθουντην τούν φουκαράν. «Φουκκαρανήν πα- 
πασή γιόκ». Βάσσελαμ! εϊμουστην άρφαναί! άμ’ άμπονράς να τούς μιλήσης; 
Μόνουν «κεμεσινί κουρτταράν καπιτάν τιρ» ας τάφήσουμουν αυτά.... κι ας ερ- 
τουμουν εις την κουβένταν μας. Πού άπόμεινην ήκείνηδα ή κουβέντα 'πού σ’ 
είπα τέε προυχτές;

ΑΝΤΙΦΑΤΗΣ

Άμ’ τώρα 'πού λέεις, εχου ήβώ πηδίν ’πού θάναβουργιάσου;

ΠΡΟΞΕΝΗΤΗΣ

Τί λόους εϊνν ’ αυτός; ακόμα νά μειαλλαίνη θέλεις δηκουχτώ χρουνών πηδίν; 
ήδώ εν θουράς; ύ κόσμους μέσα στην κουνάν τ' άναβουριάννουν τά πηδιά τουν, 
κή τής κόρης τουν. Ήπέρασιν πίλε ύ κηρός του, κή ξάννοιξη να δόσης τού 
κηφάλιν του.

ΑΝΤΙΦΑΤΗΣ

Ήβώ κουλία μου, θέλου τήν Ιμιάν τήν ήβδουμάδαν άναβούργιασμαν κή τήν 
άλλην ’πάντρεμαν. Τί άνάγκη σύρτα κή φέρτα; θέλεις μου; θέλουσει. βέσσελάμ. 
Τού καλόν αυτό εϊνην.

ΠΡΟΞΕΝΗΤΗΣ

Καλόν τού λεεΐ σου, άμ’ σόζ άγνάτ τής γυναίκης τού διάολου τής κόρης! Χάν 
έμπη ή Γηννάρις εγριτζα τής ήμπαίννει. Θουράς της πλειόν άλλης εσα πάνου 
άλλης εσα κάτου. βηζήρ βηζήρ. Θουράς κή τά φανάρια τούν προυξηνητάώουν 
άλλ ’ εσα δώ κι άλλ εσα κεΐ. επαιζην τού κουρρουμιάου; εν άφήννουν πλειόν 
τούν άθρωπουν ραχάττιν. ήβώ τώρα, μά τούν θειον εν θέλου ν’ άρτου τ’ άϊ 
Βασιλείου ’στού Λείβησιν γιατ’ αντάδα κή γιά μόνουν.

ΑΝΤΙΦΑΤΗΣ

Αϊ! αυτά τά πρώματα έτσι ήδόστηκάσιν. ήβώ σ’ ήσέναν, ήσύ σ’ ήμέναν, ένας 
μεί τούν άλλουν μας θά θειουρούμουν τήν δουλειάν μας κή τήν έχρειαν μας. 
Πάσα ένας γιά τού τσοτζίκιν του πασκίζει.

ΠΡΟΞΕΝΗΤΗΣ

’Έτσια πού τού λέεις εϊνην άμ’ άκουση χά να σοί πού. Λέουσιν τάχατοι ιτσινά 
μου κ’ ήκείνά μου, άμ κή τού κόσμου οί εγλεντζέδοι αύταί εϊνην. Νάση δά
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άνάκατους μεί τούν κόσμοον. Γιατί τά θέλουν τά πηδιά κή τις κόρης; γιά νά 
μην εϊση ξανάκατους μεί τούν κόσμοον. Άναβουργιάννεις τού πηδίν σου, μπαί
νεις σ’ ένα σόϊν, κάμνεις συμπεθθέροος σομπηθθέρης σαγτάν σολτάν, μαντινά- 
δης πασκοόνια έγλεντζέδοι, χαραΐς, αύταΐς εινην ή χαραΐς τού κόσμου δά. Κ’ 
ήσές εχητ ’ άνάγκην να παντρέψητη τού πηδίν σας. Τ’ έχητη δόξα σοι ύ Θειος; 
Νά κή ή κουμπάρα μου μόννια μαναχή εινην. Θέλητ ’ άνθρωπουν ’στού σπήτιν 
μέσα. Άπ’ την άλλην πάλι την μηριάν λέουν κή ή γυναίκης Παναγιά μ’ άκατα
δέκαστα, χάν έχης στραβά θηλυκά, τί θά κάμης; ετσια ’που κουτσεύγουν 
βοϋλοι θά κουτσεύγης κή σύ. ”Ετσ’ εϊνν’ αυτά τά πρώματα.

ΑΝΤΙΦΑΣΗΣ

"Ας ήδιαλουϊστούμουν δά κ’ ήμές Ιμιάν κή δυό, κιαπέν κκουσμάττιν τά πρώμα
τα. Αυτά τά πρώματα άτζαλεγέ κελμέζ. Ύ άνθρωπους «γιασατίκτζα κετσινε- 
τζεγινί γιοροολούντζαγια κατάρ άραμαλή» λέει κή ά Τούρκους χάλπετ τουσουνέ 
τουσουνέ όλούρ. Κ’ ήβώ πόνου μου κή κάτου μου έναν πηδίν τδχου ϊς κκη- 
σματτίντηρ.

ΠΡΟΞΕΝΗΤΗΣ

Βούλα τά πρώματα κκουσμάττιν εινην. εν σοί λέου τώρα ήβώ... άμ’ κή τού 
κουρίν τού Διουματάρη άλλάχ ίτσίν εινην εΰλοουν κή μινασίπιν γιά τούν Μα- 
λώνην θαρρείς κή τηργιάννει κή κάθητη. Χέρσεϊ πίρ σεπέπιλε όλούρ. Βούλα μ’ 
έναν σεπέπιν* γένουντην.

ΑΝΤΙΦΑΣΗΣ

Ήμές τώρα λέουμουν νά φύουμουν, άν θέλη ύ θειος είς τάλάργου, κή θά κό
μου μου ν εξ άπού θάνατουν τίργια γρόννια. ας πάουμουν δά κι ας έρτουμουνκι 
κι’ άπέν άν ε’ίνην άπού θειοΰ γραμμένουν, χάλπετ έναν πηδίν Ιμιάν κόρην θέ να 
πάρη μιά κόρη έναν πηδίν**

ΠΡΟΞΕΝΗΤΗΣ

Τζάνουμ! Ήμές τώρα εν εϊπαμουν κή καλά γάμουν. Μόνουν έναν σημάδιν, γιά 
νά ξηννοιάση κ’ ήκείνους ύ άθρωπους.

ΑΝΤΙΦΑΤΗΣ

”Αταμ*** τ’ εϊνν’ ύ λόους τί εϊν’ τού φλουρίν. Άν είμουστιν καλά, χάν 
πάουμουν κ’ έρτουμουν τηλειώννουμούν τα βούλα μαζήν, πρώτα ύ θειος.

* αιτία. ** νέος. *** άνθρωπε.
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ΠΡΟΞΕΝΗΤΗΣ

Ή κουβέντα σου καλή, à μ’ εν παίρνει μουσαφίρην. Πέμουτη τού υστερινού θά 
γίνη γ’ εν θά γίνη να ’ντρανήξη κ’ ήκείνους ύ άθρωπους τού κυλάϊν του. Πού 
θά μοί τούν εχης τώρα μεΐ μιάν πομπακηρήν κλουστήν δουμμένουν λόους εϊνν ’ 
αυτός; Τί λέεις κή σύ; κουμπάρα!

ΑΝΤΙΦΑΤΑΙΝΑ

Πού τού ξέρου ’βώ! Ύ άφέντης του ξέρει, ήβώ ’μου μιά γυναίκα. Στέκουντας ύ 
άφέντης του, εν μοί πέφτει ήμέναν κουβέντα, ήβώ μου έναν βώδιν.

ΠΡΟΞΕΝΗΤΗΣ

Άμ χίλλια νάνην κή σύ γουννιός εϊση χέμ αύταίς τής δουλειαϊς πάντα κή διά 
πάντα ή γυναίκης τής ίσκαρώννουσιν;

ΑΝΤΙΦΑΤΑΙΝΑ

Ή γυναίκης τής ήσκαρώννουσιν ξέρου του κ’ ήβώ, άμ’ μεί τί μούρην εστελην ή 
Διουματαρίνα κή γυρεύγει τού πηδίν μου; 'πδν έφηκην έναν λόουν γιά τήν 
άάπην, ήκείνη ήμέναν;

ΑΝΤΙΦΑΤΗΣ

Σώπα, μαρή (προς τήν σύζυγόν του βαρβάρως άποτεινόμενος) Διάολου κόρη ίν- 
ναί! φούντης θά μοί βγάλης εις τήν μέσην τζάνινα σήτ στηγήμ!

ΠΡΟΞΕΝΗΤΗΣ

"Ας εινην δά. "Εν ειμουστην ξένοι. Τί θυμώνηση πλειόν ήσύ; γυναίκα εινην, κι’ 
ας πή τήν κουβένταν της.

ΑΝΤΙΦΑΤΗΣ

"Εν θέλου ήβώ τέτοιης κουβέντης ανάλατης. Πέρσυ, λέ, ή νύφφη τού Διουμα- 
τάρη έπιασην ίσκουλούκια μεί τού Γιαλαντζή, έπιασην κή τίτη μεί τά κηλλή, κ’ 
ήπήασιν εις τά φύλλα τής συκαμινιάς εις τ’ άππάνου τού χουράφιν κ’ ήκαταμί- 
λησάσιν. Νά κουβέντης άνάλατης κ’ εδεσήν της εις τούν ψιλόν τούν κόμπουν.

ΠΡΟΞΕΝΗΤΗΣ

Ειπην μού του κ’ ήμέναν ή νύμφη τού Διουματάρη, πού ήλουόφερήτη, κ’ εϊπην 
μου χάϊ κουμπάρη εν εχου μούρην άμ εν ίφταίχου ήβώ ή κακουμοίρα, ή συν- 
τρόφα μου φχταίχει άμ’ χίλλια νάνην (ο,τι καί άν είναι) γυναίκης ειμουστην!
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ΑΝΤΙΦΑΤΑΙΝΑ

Κ’ ήβώ γυναίκα ήμουν, άμ’ εν είπα καμμιάν κουβένταν νάντρέπουμου. άμ’ 
ή κείνη ήμέναν ήδείνεσήν μου τοΰ γάμου μου κή τοΰ παστού μου.

ΑΝΤΙΦΑΣΗΣ

Σώπα λώ. Τίναν ’μιλοϋ μαρή; Τώρα θά κατηβή τού τσιπούκιν εις την κηφάλην 
σου χά, διάολου κόρη!

ΑΝΤΙΦΑΤΑΙΝΑ

Τ’ εϊνην, καλέ συ, κή πιάννης μου βούλουν μεί ταύτημένα τά δαυλιά. Χαρά ’ς 
την μούρην άφηκή μου δα νά μιλήσου, κή ξέρουμούν του ποΰση φόρσους. (Δια
κόπτεται ή συνδιάλεξις καί καπνίζουν).

ΑΝΤΙΦΑΣΗΣ 
(πρός τήν σύζυγόν του)

Ψήση μαρή εναν καϊβέν, σούρτισή τούν τζεβζέν. ΚΤ άνάΟθημάν σας βουλής, 
γυναίκης εν εϊστη;
(Ό καφφές έψήνεται καί τον πίνουν).

ΠΡΟΞΕΝΗΤΗΣ

Αϊ! Βακτή ίκκί ετελίμ. Εχητη καλόν Ιβράδυ.
(Σηκώνεται ί'ν’ άπέλθη).

ΑΝΤΙΦΑΣΗΣ 
(ίστάμενος επί ποδός)

Χηρέτα μού τουν ήσύ τούν ίδιουματάρην κι’ ας κάθητη βαρύς, κι αν εϊνην 
κκουσμάττιν πειά καλλιάν άπ’ τήν κόρην του θαύρουμουν;

ΠΡΟΞΕΝΗΤΗΣ

"Εχητη καλόν ιβράδυ!

ΑΝΤΙΦΑΤΗΣ

Εις τού καλόν ζημήρωμαν! (μόνος πρός τήν γυναίκα του). Map’ ε διάολου κόρη, 
τέτοιης μικραϊς κουβέντης τί τής ίσκαλάς;

304



Ο ΓΑΜΟΣ ΤΟΥ ΜΑΛΩΝΗ ΑΝΤΙΦΑΤΟΥ. ΚΩΜΩΔΙΑ

ΑΝΤΙΦΑΤΑΙΝΑ

Γιατί εν θά τής ίσκαλοΰ; Χάν μ’ ελεην ήμέναν ήκεΐνα βοΰλα τα λόγια, ετσια 
εκαψην την καρτιάν μου. Κιαπεν τώρα ποϋμου τοϋ πάνου μύλου ή πέτρα, αν 
θελ’ ας τ’ άκούση. άκου τεκεινά!

ΑΝΤΙΦΑΤΗΣ

Του Διάολου τής γυναίκης, πρ’ άδαρφέ! Τεβέ.κιννίδισσης εϊνην* Πού λέει δά 
κή ΰ Τούρκους «άλλάγ σακλασήν άταμή καρή σερητέν», σουστή κουβέντα, μά
νας υιέ! Μά τώρα μαρή, 'ποΰρτην κή παρακαλά σει γιά τού πηδίν σου!

ΑΝΤΙΦΑΤΑΙΝΑ

Κιαπεν πού παρακαλά. Ετσια πόκαψην ή κείνη την καρτιάν μου, θά κόψου κ’ 
ήβώ την δικήν της.

ΑΝΤΙΦΑΤΗΣ

Τού κουρίν της, μαρή, πώς πάει;

ΑΝΤΙΦΑΤΑΙΝΑ

Κουρίν δά μεσ’ ταύγόν ακόμα, άμ’ τού πηδίν σου εν τού θέλει.

ΑΝΤΙΦΑΤΗΣ

. Γιατί ππέφτει τουν ήκείνουν κουβέντα; άαζηνά σητσάρημ τού διάολου τού πη- 
δάκιν.

Σκηνή Βα'

(Ό Διαματάρης πορεύεται εις τήν οίκίαν τοϋ άρχιερατικοϋ έπιτρόπου Χατζή Διά
κου καί παρακαλεΐ αυτόν νά ύπάγη μετά τοϋ Δημογέροντος Χατζή Σεβαστοΰ καί 
τοϋ Προκοπίου διά νά έκτελέσουν τήν μνηστείαν τής θυγατρός του. Ή Σκηνή έν 
τή οίκία τοϋ άρχ. έπιτρόπου. Ό Χατζή Διάκος είνε άνήρ πεντηκοντούτης σαρι- 
κοφόρος καί φέρει μανδύαν Τουρκικόν τζουμπέν καί ό X. Σεβαστός ώσαύτως.)

Διαματάρης, X. Διάκος, X. Σεβαστός, Προκόπιος καί Παππά Σωτήρης.

ΔΙΑΜΑΤΑΡΗΣ
(εισερχόμενος χαιρετίζει εύσεβάστως θέτων τήν χείρα έπί τοϋ στήθους καί κλίνων 
τήν κεφαλήν)

Καλή σπέρα Σας!

* (έκ τοϋ τουρ. ντεβεκινλή = ό εχων καμηλού πάθος, ò μνησίκακος).
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X. ΔΙΑΚΟΣ
(κάθηται καπνίζων μακράν καπνοσύριγγα)

Καλή Σου σπέρα Διαματάρη!
Πώς ήταν κ’ ήρτης;

ΔΙΑΜΑΤΑΡΗΣ

Ήβώ, άφηντικόν, έθελα νά 'πάης ίμιαν βονλάν εις τ’ Άντιφάτου γιά τού Χρου- 
σαφινίν εις τού πηδίν του.

X. ΔΙΑΚΟΣ

Έχητη καμμιάν κουβένταν;

ΔΙΟΥΜ AT ΑΡΗΣ

’Έστειλα μιαν γυναίκαν κι τούν κείτουνάν μου τούν Γιαγκκλήτζην, άμ’ θέλου νά 
πάητη κ’ ήσες μεί τούν Χατζή Σηβαστάν κή μεί τούν Χατζή Προκόπιον, κ’ 
ήμίλησά τουν κή χάρτη κ’ ύ nonna Σουτήρης ήδώ, νά πάητη βοΰλοι μαζήν. 
Γιατί χίλλια νάνην τού δικόν σας τού βάρους πατά. Ύ άπατός του ε’ινην κα- 
λουσέβαστους άμ’ ή γυναίκα εϊνην πού τού βαστά κουμματάκιν. άμ’ χάν πάητη 
ήσές...χίλια... νάνην, άγήρ πατσήκτζα γεγνή κκαλκάρ τζάνουμ άφηντικόν νά 
μην κάμης τάξου νουν κή χάλπετ, κ’ ή μες άνθρωποι εϊμουστην. Πίρ γιαβάς 
άττήν πάσκηνή, τουετά πελίριζ. Γιούκ άλτήν τά έσέκ καλήρ.

ΧΑΤΖΗ ΔΙΑΚΟΣ

Χάρτη θέλει τώρα κή ύ Χατζή Ση βαστάς;

ΔΙΟΥΜ AT ΑΡΗΣ

Ήβώ τώρα ερχομ’ άπού ’κεΐ, κ’ ε’ίπην μου χάτε σύ κ’ ερχομού κ’ ήβώ ’ς τού 
X. Διάκου.

X. ΔΙΑΚΟΣ

Δ Π χάν ερτη ’πάουμουν άποψη μαζήν.

ΧΑ. ΣΕΒΑΣΤΟΣ
(παρουσιάζεται φέρων μακράν καπνοσύριγγα άνημμένην καί καπνίζουσαν) 

Καλή 'σπέρα Σας.
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X. ΔΙΑΚΟΣ

Καλή Σου σπέρα Χατζή Σηβαστέ! Τί μαντάτα;

X. ΣΕΒΑΣΤΟΣ

Καλά. Ύσες τί μαντάτα;

X. ΔΙΑΚΟΣ

Καλά γιά την ώραν, άπ’ τού κονάκιν ερχουσουν μή λάς κ’ έχει πάλι τίποτα; 

X. ΣΕΒΑΣΤΟΣ

Τί θάχη; ύ άάς θέλει κκιοστέκια'

X. ΔΙΑΚΟΣ

Κιοστέκια θέλει; ’Δε τοΰ διάολου τής άγγαρειαΐς! άμ’ ύ καβαλλάρης;

X. ΣΕΒΑΣΤΟΣ

Ύ καβαλλάρης... ήγιαττήρτησάμουν μεί τούν γραμματικόν τά μαϊδιά, κι οσουν 
νά τούν κάμουμουν να σηκουστή εϊδαμουν κ’ έπαθάμουν! εφυην έναν άπλουτά- 
ριν πέντη όκκάδης. Τί θά κάμης;

ΧΑ. ΔΙΑΚΟΣ

Άμ ' τί θά κάμης λάατή μου; νά κάμεις έχεις; άνάθθημάν τους! καϊναγιάν γερινε 
τοκκέρσαν όλούρ. Τί τδκαμήτη πλειόν τού κουραμά χάν έφυα ήβώ;

X. ΣΕΒΑΣΤΟΣ

Ήσάλτισάμουν του, κ’ ήπίττησαν τά μαϊδιά, άμ’ άπόμεινάσιν πακκηγιάδοι. Ή 
τζοΰντα έκαμην κκεσίριν. Ύ Σταματουλλάς λείπει ύ Παναέτακας, τού Σόμιν, ή 
Ζιαβίδα, τού Ταλακίν, ΰ Παλλίκαρους, ύ Άρκουδιάρης, ύ Βιλλαράς, ύ Κάβου
ρας, ύ Καρά Μαχώνης, ύ Σαρή Νικόλας, ή Ξυντηρίκης, ή Σαλαμαλέκης, ύ 
Πασπαράς, ή Φακκή, ή Χάνια, ή Άπούκοττους, ύ Πίτσυκας, ύ Μέρμιγκας, ύ 
Πιτσινής, ύ Κοζάνης κί άθθυμόυμου τους καί λα; Βοϋλοι αύταί κι άλλοι πουλ- 
λαί λείπουσιν; κή ύ ένας κή ύ άλλους Ποιόν θά πιάσης; Δίεις τουν πλειόν τούν 
σετζετέν γιά εν τούν δίεις; ήκείνους κή καλά εθελην τά μαϊδιά σουστά. Είπην 
τουν πλειόν ύ άάς χάτε κ’ ήβώ χαφταγιά κατάρ ούλαστηρήν κ’ ήσήκωσάμουν 
τουν μ' έναν χάλιν κ’ ήπήην εις τάνάθθημαν.
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X. ΔΙΑΚΟΣ

Πρ’ άμ’ ä καρτάς! εινην κ’ ύ Γραμματικός κουνιάρης, Βούλουν θονροΰ τουν κή 
κάθητη σ’ τούν ιστού μπουν εις την τάμαν.

ΧΑ. ΣΕΒΑΣΤΟΣ

Καλέ τί θά σεί κάμη ύ Γραμματικός; Μαϊδιά θά σοί γηννήση;

ΧΑ. ΔΙΑΚΟΣ

Μην μοί τούς παλταίρης τού διάολου τούς υίέδους. αν άαπάς τούν θειον. Δέση 
μού τουν την νουράν του σοί λέου 'βώ. Τούν προυηστούν ύ Γραμματικός τούν 
ήβγάλλει παλλικάριν ήκείνου ’πού σεί λέου ήβώ σέναν.

ΧΑ. ΣΕΒΑΣΤΟΣ

"Ας εινην, καλέ... ύστερα ύστερα πεσιϊνί μι σαλλατήμ τού Διάολου τούν υιόν; 
’στ’ άνάθθημαν ’πού τούν εχεν ετι πής ήσύ κ’ ήβώ.

ΧΑ. ΔΓΑΚΟΣ

Μεί συμπάθειουν, λε ττερς ούρεν κιοππέκ, σουρουγέ κουρτκεττιρίρ.

ΧΑ. ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ 
(εΙσέρχεται)

Καλή εσπέρα Σας, άρχοντες!

ΧΑ. ΔΙΑΚΟΣ 
(άνίσταται)

Καλή σου ’σπέρα, γέροντα! πέραση τόουνα,.Καλή σπέρα Σας.

ΧΑ. ΣΕΒΑΣΤΟΣ

Καλή σπέρα, Γέροντα, άμ’ γιατί ειση τυλιμένους; πειραστικά!

ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ

Καλή εσπέρα Σας, Κύριε X. Σεβαστέ! Σάς ευχαριστώ είμαι ολίγον αδιάθετος 
άπό κρυολόγημα καί δεν ήθελα να έξέλθω άλλά δεν ή μπόρεσα ν’ άποφύγω τάς 
παρακλήσεις τού κυρίου Διαματάρη καί ήναγκάσθην νά έξέλθω μετά προφυλά- 
ξεως.
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ΧΑ. ΔΙΑΚΟΣ

Αϊ σήκουστη να 'πααίννουμουν.

ΔΙ AM AT ΑΡΗΣ

Άμ’ χάρτη κ’ ή Ποππά Σουτήρης.

ΧΑ. ΔΙΑΚΟΣ

, Όγλέϊσα ας άλιμένουμουν. Κή τί τούν εθελης ήκείνουν τούν λουλ/Ιόν;

ΔΙΑΜΑΤΑΡΗΣ

'A μ’ πλειόν εϊνην ποππάς μας γιά.

ΧΑ. ΔΙΑΚΟΣ

Όγλέϊσα ας άλιμένουμουν κομμάϊν, οσουν νά πιή κή ύ Χατζή Πρικόπιους τούν 
καϊφάν του. Πότ’ έχουμουν άπούκουργαις X. Προκοπή;

X. ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ

Εις τάς είκοσι Φεβρουάριου.

ΧΑ. ΔΙΑΚΟΣ

Όγλέϊσα τού γιαγλή φέτι θά τού κάψουμουν κέτσιν.

X. ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ

Το Πάσχα εϊνε όψιμον 15 Απριλίου.

X. ΣΕΒΑΣΤΟΣ

Η Σοϋμα όγλέϊσα εϊνην την ερχόμενη ν την ήβτουμάδαν.

X. ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ

Μάλιστα. Το τριώδιον άρχεται την προσεχή Κυριακήν.

ΧΑ. ΣΕΒΑΣΤΟΣ

Τζανήμ κουρπάν όλοούν εις τούν μαλιματλήν τούν αθρωπουν! Χαμέτα τού 
τζουάπιν εϊνην χαζήριν.
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ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ

Μήπως είναι ζήτημα θεολογικόν;

X. ΣΕΒΑΣΤΟΣ

'Ρώτηξη δα κή τούν nonna Σουτήρην να δούμουν τί θά πή;

ΠΑΠΠΑΣΩΤΗΡΗΣ

Καλή ’σπέρα Σας, άγιη επίτροπε!

X. ΣΕΒΑΣΤΟΣ

"Αν έλεάμουν κή καμμιάν κουβένταν, 'υ ποππας νά μάς άκούση εθελην! Καλή 
’σπέρα, Ποππά, άμ τούν έπίτροπουν μόνουν χηρητός; εις ή μάς νέ καλησπέρα νέ 
καλήμέρα;

ΠΑΠΠΑΣΩΤΗΡΗΣ

Άμμή; ήκείνουν ’πούνην εις τού Δησπότη τούν πόδαν πρώτα κιαπέν τούς άλ
λους. Καλή σου 'σπέρα Χατζή Τσορπατζή.

X. ΣΕΒΑΣΤΟΣ

Έ! Ποππά ήμιάν κουβένταν θά σέ ρουτήξουμουν. Τής αης Πηλαγίας άργία 
εινην;

ΠΑΠΠΑΣΩΤΗΡΗΣ

Τί λόους είν’ αυτός; Τής αης Πηλαΐγιας πούνην εις τής Πιπιριάς τού χουράφιν 
μέσα; εινην τού τόπου μας Πανήϋρη κή μουνουκκλήσιν χάν τής αης Παρα- 
σκηυγής, κ’ εινην άργια κή κατάλυσις οίνου καί ελαίου.

X. ΔΙΑΚΟΣ

Εϊδης X. Σεβαστέ, πού λέεις εν ήγρουνά ή Ποππασουτήρης.

X. ΣΕΒΑΣΤΟΣ

Ήβώ εν ελεα για τής αης Πηλαΐγιας 'πού τού ξέρουν κή τού Βουνιοϋ οί λαγοί, 
ήβώ λέου γιά τήν μειάλην Πασκαλιάν.

ΠΑΠΠΑΣΩΤΗΡΗΣ

Ή μειάλη Πασκαλιά εϊνην ύστερ ' άπού τούν Βαγιών. Φέρη μου τάραλόϊν για 
τήν Σέναψιν, να σαϊς πού κή ταύκούλου τήν ήμέραν μαζήν.
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X. ΔΙΑΚΟΣ

Άφερίμ Ποππά! ειδής X. Σηβαστέ;

X. ΣΕΒΑΣΤΟΣ

Ζάαρι ττεφεκκελη ήγένηκην κόππας. Γρουνά τα, κή γιά 'κείνου.

ΠΑΠΠΑΣΩΤΗΡΗΣ

Ήβώ διαβαίννου κή τού συναξάριν, κ’ εχει κή του πάππου μου τήν ’αμαρτου
λών σωτηρίαν, κή τούν Δαμασκηνόν άμ ' ταάρις κή άδειάννου άκου τούς άγι- 
ασμώς κι’ απ’ τά διαβαστικά;

X. ΣΕΒΑΣΤΟΣ

Πούσουν σήμμερις, Ποππά;

ΠΑΠΠΑΣΩΤΗΡΗΣ

”Εβαλλα τά πητσιά ’στού τταλαποΰριν.

X. ΣΕΒΑΣΤΟΣ

Μή λάς κ’ εϊση πάλι γιαγλαττζής;

ΠΑΠΠΑΣΩΤΗΡΗΣ

Άμ’ νά κάθουμου θέλου ν’ άλιμένου τού πηντάρτιν κή τήν λουτουργιάν κή τού 
δίσκου τού μαϊδίν. Ύ Χατζή Σηβαστάς θέλει κουραμά, κή ή Χατζή Διάκος 
θέλει τού ’μπατίκιν ππεσίνιν. Ή Ποππαδική εν εϊνην τέχνη γιά κετσίντισιν, 
εϊνην γιά ψυχικήν σωτηρίαν.

X. ΣΕΒΑΣΤΟΣ

Γιατί καχηρλαντίννεις Ποππά; ή ποππαδική εϊνην άσημένη βρύσι. Ήκείδα πού 
διαβάννητη πλειόν κή πάητη, γρουνάτη τα πλειόν βούλα τά πηριγραμματίσιμα.

ΠΑΠΠΑΣΩΤΗΡΗΣ

Ή μες εϊμουστην γιά νά 'βλουούμουν κή νάγιάννουμουν. Ή X. Προκόπιους ει- 
νην πού τάγνατά κή ζηά μας τα καμμιάν βουλάν.

ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ

Φευ της άθλιότητος! (καθ’ εαυτόν) εις οποίαν οίκτράν κατάστασιν κατήντησε τά
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επάγγελμα τών λειτουργών τοΰ Ύψίστοο. Τέχνη παππαδική καί ούδέν πλέον! 
Καί το χείριστον οΐ προϊστάμενοι των κοινοτήτων τέρπονται εις την άμάθειαν 
των ιερέων καί έμπαίζουσιν αύτούς. ’Ενώ ώφειλον νά θρηνώσι θρήνον Ίερε
ρίου διά την κατάπτωσιν τοΰ έθνους. ’Ιδού άνθρωποι έμπεπιστευμένοι την σω
τηρίαν τών ανθρωπίνων ψυχών. Ουαί τοϊς λαοΐς οιτινες προσδοκώσι τον ηθι
κόν καί θρησκευτικόν των καταρτισμόν υπό τοιούτων αθλίων. Σώσον Κύριε, 
τον λαόν Σου! εις ποιαν άθλιότητος άβυσσον κατεβύθισε τό γένος τών χριστι
ανών ή επάρατος δουλεία! Τά όμοια τοϊς όμοίοις οί άθλιοι τοϊς αθλίοις! άθλι- 
ότης αθλιοτήτων τά πάντα άθλιότης!

X. ΣΕΒΑΣΤΟΣ

Τ’ εινην που λέει ύ X. Προκόπιους παππά Σουτήρη;

ΠΑΠΠΑΣΩΤΗΡΗΣ

7{κείνους ’μιλά πηριγραμματίσιμα βούλουν γιατ' έκατσην εις τ’ άιν όρους. Άμ’ 
ας πή δά τί θά πή Τζεζέκα κή κουλοϋκα;

ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ

Έχετε δίκαιον, Παππά μου, λυπούμαι διότι δεν δυνάμεθα νά συνεννοηθώμεν! 

ΠΑΠΠΑΣΟΥΤΗΡΗΣ

Χείλη δόλια εν καρδία, κή εν καρδία έλάλησε κακά. Νά μάς τού ζηήση Ύ X. 
Πρικόπιους κή τό ροΰν τόν πριν κή τό όλβιος τάφος.

ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ

Τά χείλη τά δόλια εϊνε οί δόλιοι άνθρωποι, οιτινες άλλα λέγουν καί άλλα έχουν 
έν τή καρδία των. Ό Προφητάναξ Δαβίδ εύχεται νά εξολοθρεύση ό Θεός τούς 
δολίους καί τούς μεγάλο λόγους, ύπερηφάνους άνθρώπους. Τό τροπάριον Ροΰν 
τόν πριν τής φύσεως ήμών εϊνε εις τά Τριαδικά τοΰ αου ήχου καί εννοεί τόν 
λόγον τοΰ Θεοΰ, όστις σαρκωθείς εκ τής άειπαρθένου Μαρίας άνέστειλε τόν 
άτοπον ροΰν δήλα δή τήν παρά φύσιν διεύθυνσιν τής εκ τής προπατορικής 
άμαρτίας διαφθαρείσης ανθρώπινης φύσεως. Τό δε τροπάριον όλβιος τάφος εί
ναι εις τόν κανόνα τοΰ Μεγάλου Σαββάτου, καί εννοεί τόν ζωοδόχον τάφον τοΰ 
Σωτήρος, όστις έδέχθη τό ζωαρχικόν σώμα τοΰ Κυρίου ήμών Ίησοΰ Χριστού.

X. ΣΕΒΑΣΤΟΣ

Έκουσης ποππασουτήρη; Νά ύ φαθύς ύ διαβασμένους τί εινην! Χαμέτα ’στού 
χέριν σου.

312



Ο ΓΑΜΟΣ ΤΟΥ ΜΑΛΩΝΗ ΑΝΤΙΦΑΤΟΥ. ΚΩΜΩΔΙΑ

ΠΑΠΠΑΣΩΤΗΡΗΣ

Κή V Διάκου Γιάννης ξηά τα κ’ ήκείνους. Μιάν βουλάν εξήγησην μας τού 
Κύριε έκέκραξα.

ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ

Καί πώς το εξήγησε; σάς Παρακαλώ;

ΠΑΠΠΑΣΩΤΗΡΗΣ

Κύριε = Κύριε, έκέκραξα = έκέκραξα δά. Προς Σέ = προς σε. Εισάκουσόν 
μου = είσάκουσού μου. Κύριε = Κύριε (ύ Θειος τάχατοι). Πρόσχες = πρόσ- 
χες. Τή φωνή = τή φωνή. Τής δεήσεώς μου = τής δεήσεώς μου. Εισάκουσόν 
μοι = εισάκουσόν μου. Κύριε = Κύριε.

X. ΣΕΒΑΣΤΟΣ

Άφφερίμ, μάννας υιέ! Άμ ήκείνους ήδιαβάννει κή τήν άκουλουθίαν πουρνόν κή 
βράδυ κ έχει κή μηναία κή παρακλητικήν, κι άπού βούλα τά χαρτιά τής νηκ- 
κλησιάς εϊνην ίχριστιανός ανθρώπους. Βάλλει ήκατόν μητάννοιης πουρνόν κή 
βράδυ.

X. ΔΙΑΚΟΣ

’Αλήθειαν άμμά τά μαϊδιά δίει τα 30 τά ήκατόν, κί τής 50 τής όκκάδης φέρνει 
της τριάντα.

X. ΣΕΒΑΣΤΟΣ

Ήκείνου εινην καπατσιτά! Τί τού θέλεις ήκείνου εν έίν άπ τού Τούρκου τήν 
ράχην; «άτσ κιοζουνοΰ άτσάρημ κιοζουνοΰ» εν θέλει κατσιντζεμέν ύ άθρωπους; 
αυτό εν είν’ αμαρτία.

ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ

Λαμπρά ήθική! άρκεϊ να προσεύχηταί τις μακράς προσευχάς, νά νηστεύη καί νά 
ποιή γονυκλισίας μακράς καί να θεωρείται Χριστιανός ευσεβής, άδιάφορον εάν 
ψεύδηται, άπατά καί άδικεϊ!

ΠΑΠΠΑΣΩΤΗΡΗΣ

Άμμή, ύ καλός ύ χριστιανός εινην πάσαν μηάλην ή μέραν εις τήν νηκκλησίαν 
του. Νηστεύγει τήν σαρακουστήν κή τού λάδιν. Ξημουλουάτη μεί τούν κηρόν
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του κή μηταλαβαίννει τόσσορης βουλαϊς τούν ήχρόνουν πιάννει κή τρίμερουν 
δίει κή γιά την ψυχήν του. Κιαπέν εθ Θέλει κατσιντζεμέν; Μήν φάης άπού 'δώ 
γιατ’ έχει κρίμαν, μήν πάρης άπού ’κεΐ γιατ’ εινν' αμαρτία! Κιαπεν ή πίττα 
άαποΰ θάβγη; ύ τζερεμές άαποΰ θάρτη; τού δόσιμουν άαποΰ θά τούν βγάλου- 
μουν;

X. ΣΕΒΑΣΤΟΣ

Νά ποππάς χάν ποππάς. Βόχι χάν τούν Χα. Πρικόπην πού μάς έβαλην ’σή 
βούλης τής ίστράτης άπόναν χαρίκιν X. Προκόπιη, X. Προκόπιη, ύπήης εις 
τούν τνρίν, χλουρόν τυρίν ήξήντα μαϊδιά όσουν νά τού φέρης άπουμένει μισόν 
κή μισόν, κή καθίννει σοι τέεκεινά πάνου (ίμη φτουχέ νά ζήσης! άφερίμ Ποππά! 
ετσια πού τού λέει εϊνην.

ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ

Μήπως δεν υπάρχουν νόμιμα μέσα τού πορισμοϋ των επιτηδείων; Τό ψεύδος 
είνε τό μέγιστον των αμαρτημάτων. (Καθ’ έαυτόν). Μακάριος ό λαλών εις ώτα 
άκουόντων. Εις τήν βαβυλωνίαν ταύτην ποιαν ήθικήν άλήθειαν δύναταί τις νά 
διδάξη; ή θρησκεία περιορίζεται εις τήν τυπικήν άσκησιν των εξωτερικών τύ
πων τής θείας λατρείας. Ό λόγος τού Θεού είνε γράμμα νεκρόν, καί οί λει
τουργοί αυτής τυφλοί οδηγοί τυφλών! έχοντες πορισμόν τήν ευσέβειαν! Καί γέ- 
γονεν ό ίερεύς καθώς ό λαός! εις τήν έλεεινότητα ταύτην πόθεν νά έλπίση τις 
τήν άνόρθωσιν τής Εκκλησίας τήν άνάπλασιν των Χριστιανών; Τήν άνάστασιν 
τού έθνους; «Ούδείς δύναται συλλέγειν εξ άκανθών σταφυλήν ή εκ τριβόλων 
σύκα». Ή ίερωσύνη είνε μία μεταμόρφωσις τού τυχόντος χυδαίου εις παππάν.

ΠΑΠΠΑΣΩΤΗΡΗΣ

Τής μεταμορφώσεως εϊνην 6 Αύγουστου πού γερττιάννουσιν οί Μαλώνηδοι κ’ 
οί Δουληδοι κή τρώουν κή ψάριν.

X. ΣΕΒΑΣΤΟΣ

Άφφερίμ ποππά! Χαμέτα τοϋβριν.

ΠΑΠΠΑΣΩΤΗΡΗΣ

Έ! X. Διάκου! εν θά μοί πάρης τήν άδειαν νά ξηουρεύγου.

X. ΔΙΑΚΟΣ

Ύ Δησπότης θέλει τρακ όσα γουρούσα.
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ΠΑΠΠΑΣΩΤΗΡΗΣ

Άμμα δά κή σύ! άμ’ ακόμα πέρσυ μ’ ήπήρην χίλλια κ’ ήχειροτόνησήν μου, 
ήκείνου ’νην εις τού δικόν σου τού χέριν. Χάν Θέλης ήσύ κή πεταχαβάπιλε την 
πέρνης την άδειαν.

ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ

Θέλετε λοιπόν αίδεσιμώτατε, νά όνομασθήτε πνευματικός; Καί πώς θά εξομο- 
λογήτε παρακαλώ;

ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΗΣ

Του Κυρίου δεηθώμεν, την ηύκήν κή τού μαϊδίν κί όξ' άπού τήν πόρταν.

ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ

Καί πώς θά εισδύετε εις τήν καρδίαν τών Χριστιανών καί θά έννοήτε τήν 
πνευματικήν αυτών διάθεσιν, καί άναλόγως νά νουθετήσητε αυτούς, καί νά 
άκούσητε τήν μετάνοιάν των!

X. ΣΕΒΑΣΤΟΣ

Χάϊ, Χατζή Πρικόπιη, πουλλά τού μακραίνεις. Βοΰλοι οί ποππάδοι πώς ξηση- 
ρεύγουσιν. έτσι θά ξηουρεύγει κ’ ύ Ποππασουτήρης.

ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΗΣ

Ήρτην ένας ίχριστιανός νά ξηουρηφθή. Ρουτάς τουν εκλεψης; ήπούρνεψης; 
ήψηφτουμαρτόρησης; εφαεις ξένουν δίκηουν; ήβλαστιμάς; έχεις μεί κανόναν 
άμάχην; Κιαπέν αν εϊνην άντρας, λέεις τουν άμη νάαπηθής μεί τούν ήχτρόν σου. 
"Αν εϊνην πηδίν γιά κόρη, λέεις την νά φιλήση τής μάνας της κή τ’ άφέντη της 
τού χέριν, άν εϊνην γυναίκα λέεις την νάνην εις τήν άπουταήν τάντροΰ της, κή 
πιττίνει ή δουλειά. Τί τάς θέλει τής πολλαΐς της κουβέντης;

ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ

Εύγε! αξιόλογα βλέπω γνωρίζετε τά χρέη του πνευματικού.

ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΗΣ

Άμ’ έχου ξημουλουητάριον πού σοί τά λέει έναν κ’ έναν.
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X. ΣΕΒΑΣΤΟΣ

Ύ Παππασουτήρης τούν Χατζή Πρικόπιουν ήβγάλλει τουν πέντη πεέρης! Μά- 
σαλλαχ! χάν λέει τουν βγαγγέλλιν κουδουνίννει ή νηκκλησά μέσα■ άμ κή ύ Χα
τζή Μυριαλλής ξέρει γράμματα κ’ εκείνους θειότης εϊνην.

ΠΑΠΠΑΣΩΤΗΡΗΣ

Τύφλαν ξέρει ήκείνους έκουσην τού μειάλουν Σάββατουν τούν Ποππαν πουπην 
«Λάβετε φάγετε» κ’ ήπήην εις τού σπήτιν του κ’ εϊπην. Βάλη, μαρή, λάδιν εις 
τά βρίθια. Κ’ εϊπην τουν ή γυναίκα. Χρουστός κί Παναγιά σήμμερουν μειάλη 

’μέρα λάδιν τρώουσιν; Κ’ εϊπην την κ’ ήκείνους. Map’ ε διάολου βώδιν! εν 
έκουσης τούν ποππαν πδλεην «λάδιτην φάητην». Εϊπην του κ’ ή γυναίκα, άμ’ 
πού τά γρουνούμουν ήμές αυτά τά πηριγραμμάτου; ήμές άανά ή γυναίκης ειμου- 
στην βώδια. Πάουμουν τάχατοι στην Νηκκλησιάν άμ’ ταάρις κή καταλαβαίν- 
νουμουν έναν θειου λόουν;

X. ΣΕΒΑΣΤΟΣ

Έτσια ’πού τού λέεις εϊνην τού διάολου τής κόρης έρχοντην ήκεΐδα μεί τά 
μουρά τουν, άδαρφέ, κι άκούεις έναν ππαττηρτή, τζαγούλ τζουγούλ. Όσουν ν’ 
άπουλύης άμ’ άγια σηκώννουντην, άμ ή βγαγγέλλιν λέητη, άμ’ ψάλλουσιν, άμ’ 
καλαναρχοϋσιν, εν έχουσιν χαπάριν! άλλαλούγια πατραλούγια. ηύρίσκει πλειάν 
ή μιά την άλλην, κή κάμνουν συναωδιν. Map’ κόρη μου άναβουργιάστηκην ή 
τάδινη μεί τούν τάδινουν, ήμάλλωσιν ή τάδινη μεί την τάδινην κ’ εϊπην ήκείνη 
τό κή τό κ’ εϊπην κ’ ήκείνη τουννά κή τουννά. Γουργουλλοΰντη πλειόν κή 
στέκουντην όσουν ν’ άπολύκη. Κή χάν πάουν πάλι ’στού σπήτιν πάλι εν σου- 
παίνουσιν. Ή τάδινη ήφόρηννην τέτοιουν καβάδιν ή τάδινη ήφόρηννην κοιννά 
την ψαλιδιάν κή ή τάδινη σβουράτην, κή ή τάδινη βαζανί. Τού 'φταλουΐτικουν 
τής τάδινης κή τού σεβαϊ τής άλληνής. κή φτάννει τα ύ νους τάθρώπου; άνά- 
θθημάν της.

X. ΔΙΑΚΟΣ

"Ετσια ’που τού λέεις εϊνην τού Διάολου ή κόρης καμμιάν βουλάν ήβώ λέου της 
«πηρίδρομους εις την κοιλλιάν σας», άμ’ τίναν μιλάς.

X. ΣΕΒΑΣΤΟΣ

Άμ’ σήκουστη δά νά πααίννουμουν. Τίναν άλιμένουμουν;

X. ΔΙΑΚΟΣ

Σταμάτηξή τη μιάν ίστιγμήν νά ντρανήξουμουν τηννιάν τήν άπόθεσιν, εν θου- 
ράς πδχει ταβατζήν; Λέει πρέ!
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Ο ΕΝΑΓΩΝ ΘΟΥΡΟΥΔΗΣ

Έ! πάρπα, ήρες έχουμουν τοΰ συχχουρημένου τοΰ Πάρπα μου τού Παναΰρη τά 
πρώματα κή στέκουν την έτσια δά. Ήμές θέλουμουν να μάς τηργιάσητη χριστι- 
ανικάτα, γιά νά μην ππέσουμουν εις τάρειου την πόρταν. Τού λοιπόν βέλου να 
φανάξητη την Ιθειάν μου την Ρήϊναν νά μάς συβάσητη.

X. ΔΙΑΚΟΣ

Ήβώ, πηδίν μου, ήφάναξάτην τέε προυχτές, χάν μοι τού προυτοϋπης, κ’ ειπην 
μου, πώς γεν έχει τίοτις όξών άπού τού σπήτιν. Τώρα πούρτης φανάννουμούν 
την πάλι στην άϊγιαν Κλήραν, κή θειουργήτη ή διαφουρά σας κατά τούς θείγους 
καί Ίερώς νόμους.

ΘΟΥΡΟΥΔΗΣ

Τζάνουμ ήμές τί εϊπαμουν τώρα; ας πάρη εναν άφφουρισμόν πώς γεν έχει τί- 
οτις, ούζών άπού τού σπήτιν κι’ όπως τόβρητ' δβλοουν, κ’ ήμές δηχταί.

X. ΔΙΑΚΟΣ
(πρός τινα παριστάμενον)

Αμη, πρέ, κή φάναξή μας άπού 'κεϊδα τήν Ρήϊναν τοΰ Παναΰρη τήν γυναίκαν.

Ή αγία Κλήρα δικάζουσα.

X. ΔΙΑΚΟΣ

Μάρ, Ρήϊνα, ύ Θουρουδής γυρεύγει τοΰ Πάρπα του τού πρώμαν κ' ήφάναξά- 
μουν ση γιατά ’κείνου. Κόρη μου ύ θάνατους τοΰ κόσμου ’νην κ’ ύ κόσμους 
άπουθαίνει. Λέει κή ύ Τούρκους ίολούμ χοή μεράς χαλάλ. Αυτά εινην θειου- 
τικά πρώματα. Κ’ (5 Θουρουδής άσκημα εν μιλά, θέλει να κυτταχθή ή δουλειά 
χριστιανικάτα, ήσουτηρικά κατά τούς θείους κή Ίερώς νόμους. Ιστέ δόξα σοι 
ύ θειος κή οί Κλήρι καί βοΰλοι ήδώ ’νην. Μέλλητη τήν άπόθεσίν σας, ναβρου- 
μουν τήν ίδιάλεξίν σας κή χάν γέν τηργιάσητη άμητη στήν εξωτέραν στήν καν- 
τάραν πού εν έχει κκερττίκιν, πού κόβγουντην τά λόγιαι, μεί τού Μεεμέτη τήν 
μαχαϊραν.

Η ΕΝΑΓΟΜΕΝΗ ΡΗΓΙΝΑ

Ήβώ ούζών άπόναν ίσπήτιν άλλου τίποτα εν ξέρου τάντροΰ μου. Χουργιαναί 
εϊστη κή σές, κή ζέρητη κή τάνοΰς κή τάλλουνοΰ τού χάλιν. άκόμια κή τού 
κόλλυβούν του, κή τού μουρμοόνέσιμοόν του κή τού σαραντάριν του, κή τήν
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λουτουργιάν του. Τί έ'ν θέλει ένας άπουθαμμένους; πειά πουλλά θέλ’ άπ’ τούς 
Ιζουντανώς; μεί τά κλώσματά μου κή μεί τά φάμματά μου τά πλήρωσα. "Εν 
τού ξέρει κή ύ άπατός του ύ Θουρουδής; ας μιλήση θειόψυχα.

ΘΟΥΡΟΥΔΗΣ

Καλέ τέλλεια πλειόν ύ Πάρπας μου έρημους κή παρταλλικός ήταν; ανθρώπους 
'π'όπερνην γηρόν μηρτικόν, κ’ έκαμνην κή τόσσορα κή πέντη χρόνια ’σ τήν 
ξηνητειάν; Ποϋνην τού μουλάριν του; ποΰνην τά ππουσάτια του; Ποΰνην τά 
πακκούργια του; Τάση μου μάχηρούν του, τά σουντούκια του, βούλ à θέλ ου 
άπού βλόνιν ώς κλουστήν νά ππέσουν εις τήν μέσην.

ΡΗΪΝΑ

Ύπήην γειά μου, μιάν βουλάν εις τ’ Άγτίνιν, ππέφτει κί άρουστά έξη μήνης, 
τρώει κή τά δουλημμένα κή τ’ άδούλεφτα· έρχετ’ ύστερ’ άπού έναν ιχρόνουν 
φέρνει διακόσια γουρούσια■ τεϊνην; κουραμά, τε’ίνην; χαράτσιν, τεινην τούτου; 
τεϊνν ήκείνου; ήταν κή ύ συχχουρημένους όπου δόξα κή παντέρα δόξου κή 
τούν Κύρ Νικόλαν, νοΰλλα ή νοΰλλα εφαήν τα βούλα■ άρροΰστά πίρ εϊ κ’ ή δω 
κή μπαίννει κή διακόσια γουρούσια ’στού χρείος κή φεύγει μεί τούν Παναέτα- 
καν εις τού Τσάλιν. Κάμνει δυό μισυ χρόννια, έρχετη μεί τρακόσια γουρούσια 
’στούν κόρφουν του, ήψόβησην κή τού μουλάριν του, κόβγουντην τά χέρια του 
κή τά πόδια του, ππέφτει κή δυό μήνης εις τού στρώμμαν αν εϊχην κ’ ένα δυό 
πακκούργια, βόχι στούς γιατρώς, βόχι στά γιατρικά, κ’ ήδώ κ’ ήκεί, νά τού 
σπήτιν του τάβλα πάνου τάβλα κάτου μεί τοφηκην κ’ έφυην. Τάση μου μάχηρ ’ 
εϊνν ήκεϊνα, κή τί ταξείδια; Μ à κή τά ταξείδια του, μά κή τά κοψίδια του. Τού 
χαΐριν ’πούκαμην ήκείνους νά τού κάμης κή σύ. (Καταράται.)

ΘΟΥΡΟΥΔΗΣ

Νά δά πλειόν, πάρπα, ετσια ’νην ’πού βγαίνν ύ άθρωπους άπ’ τήν πίστιν. Ήσύ, 
μαρή, εν εϊση ’πού τά σκούρπισης βούλα σ’ της γηννηαΐς σου; τώρα ξέρου του 
κ’ ήβώ ’πού τδφηκης τού σπήτιν ετσια ξηρόν.

ΡΗΪΝΑ

Τόσουν έκρυψα κή τόσουν εκλεψα τόσουν καλόν νά ’δής κή τόσουν χαΐ
ριν. Ήβώ, πρέ, ύπήα ’στά χέργια του προικισμένη κή λυϊσμένη κι άπόμεινα μεί 
τήν ψυχήν μου, κ’ εν ίντρέπηση κ’ εππεσης άπού ’πίσου άπ’ τού μερέσιν πού νά 
ππέση φαήνα ’σ τά μηριά σου κ’ είς τά κηργιάτασου, ετσια ’πού μεί τύραν
νός νά σεί τύραννό κή ύ Θειος. Ήνναί Θειέ μου, κή τόσην αλήθειαν ’μιλά 
τόσουν καλόν να ’δη ’σ τήν νειότην του κ’ είς τήν ύγειάν του.
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X. ΔΙΑΚΟΣ

Σώπα, μαρή. Σώπα, πρέ! Map Ρήϊνα δέκη 'φτίν έτσι κουβέντης εν ίχρειάζουν- 
την. Ήδώνην άγια Κλήρα. Κ’ ήμές ξέρουμούν τουν ποΰταν βούλουν τυλιμένονς 
μεί τού σάλιν, κ’ ήσολούτιννην άπ’ τούς νίμους.

X. ΣΕΒΑΣΤΟΣ

Πρέ Θουρουδή, έχεις, πρέ, μάρτυρους; Νά κόβγουμουν τά λόγια· αύτώς να 
τούς άφήκης θά μάς ήξημηρώσουν. Ήβώ ξέρου την καντάραν. "Εχεις, πρέ 
μάρτυρους;

ΘΟΥΡΟΥΔΗΣ

Πού χά τούς εϋρου ’βώ τούς μάρτυρους; άντρας κή γυναίκα τ' έκαμνάσιν πού 
τού ξέρει πάσα ένας; Βάλητ’ έναν άφψουρισμόν, δέκητή την κ’ έναν ’μάισμαν, 
κή θειος κή ψυχή της.

X. ΔΙΑΚΟΣ

Μάρ’ Ρήϊνα, άφφουρισμός θά διαβαστή! άννοιξη τά μμάτια σου. Ύ άθρωπους 
Ιμιάν ψυχήν έχει. Τού κόσμου τά πρώματα στούν κόσμουν άπουμένουν άννοιξη 
τά 'μμάτια σου.

ΡΗΪΝΑ

"Ας τούν εχη ’στήν (στράταν του κ’ εις τήν νειότην του. Ήβώ τά καλά μου 
βούλα κή τάσημικά μου κή τά χρουσαφικά μου κή τά 'μεγγίλια μου κή ή πουϊν- 
ναΐς μου, κή ή πούκνης μου κή ή βέργης μου κή τά κουμπιά μου κή κανέν 
μισόφλουρουν άν είχα ώς κή τά πουκάμισά μου κή τά καβάδια μου, βούλα μου 
στήν ϊστράταν τάντροΰ μου έφυάσιν. Κιαπέν πού θά βάλλ ’ άφψουρισμόν; εις τήν 
καθαρουσύνην μου μήη άφφουρισμώς φουούμου μήη μόσματα. Ύ άφφουρισμός 
κόβγει κί άπ’ τής ίδυό μηριαΐς Ήβώ εϊμου χάν άπουκαλαμιά ’στούν κάμ- 
πουν εν έχου 'στούν νήλιουν μέραν (κλαίει). Μά ύ Θειός υψηλά θουρά κή 
χαμηλά άς κρίνη. Τούτα μήη πού τάδην νά τά ’δη μήη πού εν τάδην νά τά 
’παντήξη. Ήβώ έναν θειον έχου...

X. ΣΕΒΑΣΤΟΣ

’Ε ΧατξηΔιάκου, ήμές τούτους νά τούς άκούουμουν θέλουμουν νά κάθουμού- 
στην; πάς όλμάζ. "Εν τούν ξέρουμουν τώρα τούν Παναΰρην τείχην κή τί εν 
εϊχην; Πρέ σσέ, έχεις μάρτυρους; (πρός τον Θουρουδήν) στα πρώματα πού γυ- 
ρεύγεις; έναν έναν θά τού κάμνης ίσπάττιν. Ήβώ ξέρου, τήν καντάραν. Κιαπέν
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ύσές... Πάσα έναν μεί τήν πήχην τού παννίν εν τούν μητροϋσιν. Λέη πρέ! μέλλη 
πρέ, γιατ' εν μιλάς πρέ;

ΘΟΥΡΟΥΔΗΣ

Που θά τούς εϋρου ’βώ τούς μάρτυρους μά ’πού σας τοΰπα δά!!

X. ΣΕΒΑΣΤΟΣ

Μαρή σύ ΡήϊναΙ Παλαμίννεις την άκόναν;

ΡΗΪΝΑ

Πάνου 'στην καθαρουσύνην μου παλαμίννου την, αφέντη.

X. ΔΙΑΚΟΣ

Αϊ! τεϊν ύ λόους τεϊν τού ’μόσμαν! Θειος κή ψυχή της. Τίμησήτη τού σπήτιν να 
τοϊς τού κάμουμουν πάρττης κή να νηττάρη ή δουλειά. Τί μοι τού τραβάτη εσα 
’πάνου κ’ εσα κάτου; Τού σπήτιν να τού κάμουμουν μεζάτιν. Άρτηράν άλήρ. 
Μέλλη, πρέ, ήβώ απ’ τής Ρήϊνας τού μέρους δίου δέκα γουρούσια έββέλ μεζάτ.

ΘΟΥΡΟΥΔΗΣ

Εϊκοσ’ άπού μέναν, άφηντικόν.

X. ΔΙΑΚΟΣ

Άταμ! Τί τής θέλητη τής κουβέντης; Τιργιάντα ούρούσια νά τάφήκουμουν πά
νου ’στήν Ρήϊναν. Τί λέεις Θουρουδή;

ΘΟΥΡΟΥΔΗΣ

Ήβώ άπού τού παππικόν μου τού σπήτιν εν βαζκετστίνου. Άς πάιρ ’ ή κείνη έ,τι 
τήν ππέφτει κι &ς τραβηχτή.

X. ΣΕΒΑΣΤΟΣ

Πού θά ταύρης, πρέ διάολου Σκύλλη, τά μαϊδιά να τού πάρης; Γιόξα θουράς 
’πού εν σοί ’μιλοΰ; άκόμια πρέ, τού πάρπα σου τού κουραμά στέκητη, διάολου 
Μασκαρά ’στήν πλάκαν μέσα. Τί τούν ’μιλάς κή κάθηση τέτοιουν γαΐδαρουν 
Χατζή Διάκου; Πώς τού βρίσκεις εΰλοουν;

ΧΑΤΖΗ ΔΙΑΚΟΣ

Τιργιάντα γουρούσια τού σπήτιν εις τήν Ρήϊναν κεί νά δέκη ή Ρήϊνα τούν Θου-
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ρουδήν δέκα γουρούσια κή δέκα τούν Δησπότην γιατί γένη τ’ άδαρφός, ποΰ εν 
εϊχην πηδίν, κή τά δέκα τής Ρήϊνας να πάρη τέλους.

X. ΣΕΒΑΣΤΟΣ

Εΰλοουν κή μινασίπιν. ’Έχεις μάρ ’ Ρήϊνα μαϊδιά;

ΡΗΪΝΑ

Δέκη μου τη διορίαν νά κάμου τού κολάϊν μου. Πού χά τίίβρου τώρα;

X. ΣΕΒΑΣΤΟΣ

Αδριουν, πρέ, έλα να σοί δέκου τά δέκα τά ουρούσια. Κι ας ίστέκητη πλειόν κ’ 
ύ Πακκηγιάς του Πάρπα σου.

Ο ΓΑΜΟΣ ΤΟΥ ΜΑΛΩΝΗ ΑΝΤΙΦΑΤΟΥ. ΚΩΜΩΔΙΑ

ΘΟΥΡΟΥΔΗΣ

"Ας εϊνην καλέ τί θά σας ποΰ τώρα;

X. ΣΕΒΑΣΤΟΣ

Κάμη, Χατζή Διάκου τού εγγράφουν.

X. ΔΙΑΚΟΣ 

(συντάξας άναγινώσκει)

«Διά τού παρόντος καί κληρικού ημών γραμάτος διλοπιγώ κή φανηρόνου σίμε- 
ρουν πιθάνοντος τοΰ γέργι τις Χριστίνας ό γιος όνόματι Παναϋρις ήλθεν προς 
ημάς ή άξαδέρφι του Πανιγυρι όνόματι Θουδόρις κέ έζίτισην άπού τήν γυναί
καν τοΰ Πανιγίρι τίν Ρήϊναν τού σπήτιν του άπανού καί άλλα πρώματα, τάν- 
τροΰ της του Παναγύρι. Καί αίξαιτεξάμεν τίν Ριγίναν τήν γυνεκάν τοΰ Πανιγίρι, 
διά πράματα πούχην τάντροΰ της τοΰ Πανιγίρι καί άρνιστίν πως δενέχιν τίοτις 
καί αίξαιτεξάμεν καί ίμές κέ ήταν καθός τοΰ λέγι τις γυνέκας. Καί ηθαίλισεν ύ 
άνοθεν Θουρουδής νά δόκι επίτιμων τήν Ρηγίναν καί ελαβιν ή άνόθεν Ριγίνα 
επίτιμων πος γέν εχι τίοτις. Κιπιούν τέλος καί έτίμησαμιν ’του σπίτιν τριαντά 
γούρουσα καί τό έκαμάμιν τρία μιρτικά κατά τούς θείους καί ίέρος νομος τό 
έναν στίν γινέκαν τού Πανιγίρι, καί τού άλου διά ψιχικίν του σωτιρίαν, καί τό 
τρίτον τους μερεττετζηδούς, τοΰ Παναγίρι τούς καζαρφούς τοΰ άνοθεν Θουρου- 
δήν καί τούς άλλους άδαρφός, κή άπόμινήτη τού σπίτιν 'στήν Ριγίναν τήν γινε- 
κάν του Πανιγίρι, εστόντας καί νά έξοδέψιν κή διά τίν ψίχιν του καί εις τίν 
έξότεραν. Καί δεν έχουν νά καμούν του διακουμη τις Χριστίνας τα πιδγα. μήτε
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υ θουρουδις μήτε ι αδαρφέ το ιαλλί. Κεδοθίντος πιτίν στίν Ρηναν την γινεκάν 
του Πανίγιρι Κέ εδοθίν τοπάρον γραμμαν ις χιράζ τις ριγενάς υπο του κατοθεν 
άζιοπιστούς μαρτυρόν 1755 Γενναρίου 20.

ΔΖανοεβρενις καί επίτροπος τού 
αγίου Πισιδειας.

βεβεγονο
X. Σιβάστος προυγιστος βεγούνου 
Ποππα σουτίρις πάρον».

ΘΟΥΡΟΥΔΗΣ 
(καθ’ εαυτόν)

Ά νάΟΟημαν κή τούς προυηστώς κή τούς επίτροπους μαζίν. Καδής γαμά την 
μάναν σου κή σύ πού πάεις νά κριθής. Έφααν την κακκαμοΐραν οί άναΟθημα
τισμένοι κή τραβοϋσιν βοΰλοι γιατακείνην. A μη κή σύ νά φανάννης όσουν άμ- 
πουράς! Δίουν σοι κή μιάν εις τήν κηφάλην. κή ή πέτρα στού χέριν τουν κή τού 
πουλλίν. Νά πάης κ’ εις τούν Καδήν, βάι! Κή ύ Καδής εν ίντρανά τατουννανοΰν 
τούν ίστόμαν; ΐν έϊσίμι; πάρη Θουρουδή τά δέκα τά γουρούσια κή μην τά χάσης 
μή ήκεΐνα κ’ ήντράνα τού γιαλάκιν σου, κή τού καζοήν σου, κή τού κκουσμάτ- 
τιν 'σου απ’ άλλην μηριάν. Γιατί τόμους θυμουθή ή X. Σηβαστάς αύριουν χα- 
μέτα καί λα ύ Θουρουδής εις τού χάψουν κή ή τζερεμές χαζήριν, κ’ εις τού 
κουραμά τεέκεινα πάνου- άλλου κολάϊν εν έχει.

X. ΣΕΒΑΣΤΟΣ

Βάλη, πρέ τήν άπουγραφήν σου.

ΘΟΥΡΟΥΔΗΣ

Ήβώ εν ζέρου γράμματα, Π άρπα.

X. ΔΙΑΚΟΣ

Αϊ βάλλουμούν την ήμές.

Σκηνή Γη'

(Μεταβαίνουσιν είς τήν οικίαν Άντκράτου. Ούτος κάθηται παρά τήν έστίαν, φο
ρών στρόφιον (σαρίκιον) έπί τής κεφαλής, καί βάσον κοντόν έπί τοδ κορμού καί 
καπνίζει μικράν καπνοσύριγγα, ή δέ σύζυγός του καθημένη άπέναντί του κρατεί 
άτρακτον καί ηλακάτην καί νήθει).
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X. Διάκος, X. Σεβαστός, Προκόπιος, Παππασωτήρης

(Είσερχόμενοι ό είς μετά τόν άλλον χαιρετίζουσι προσφωνοϋντες «Καλή ’σπέρα 
Σας» ό δέ Άντιφάτος άνίσταται ώς έπτοημενος καί ύποδέχεται ύποκλινώς αύτούς, 
έν φ ή γυνή του μετά σπουδής στρώνει τάπητας καί προσκεφάλαια).

Καλή ’σπέρα Σας.
ΟΛΟΙ

Καλή σας εσπέρα.

ΑΝΤΙΦΑΤΗΣ

X. ΔΙΑΚΟΣ

Τί μαντάτα Νικόλα; Κάλά ’ση;

ΑΝΤΙΦΑΤΗΣ

Καλά 'στήν ύγειάν Σας, άφηντικόν ήμές τί άθρώποι εϊμουστην κή θάμουστην 
καλά;

X. ΔΙΑΚΟΣ
(πρός τόν Παππασωτήρην)

Κιαπέν, ποππά, πνευματικός θέλεις νά γινής καί ’λα;

ΠΑΠΠΑΣΩΤΗΡΗΣ

Χαΐριν νάνην τού ρώτημάν Σου! μή λάς κ’ εν σ’ έρεσην ή κουβέντα μου;

X. ΔΙΑΚΟΣ

Βόχι. Γιατί εν θά μ’ άρέση; «”Εσκι, ραγπέτ κιονούλ σουλτανιντήρ». Τ' έχει νά 
κάμη; χάλπετ κή σύ ποππάς εϊση κή θέλεις τήν δόξαν σου. ”Αμ’ εϊση ακόμη 
κηνήργιους ποππάς.

ΠΑΠΠΑΣΩΤΗΡΗΣ

Ήκείνου εν ξανοίει παλληόν κή κηνήργιουν. «Ππαραΐ βαρέν τουτουσύ τσα- 
λάρ». Χάν μιλήσης ίσύ τούν Δησπότην, κή δέκου κ’ ήβώ τάσλαννιά, βούλα 
γίνουντην μέλιν κή γάλας.

X. ΔΙΑΚΟΣ

Στούν Δησπότην 'πόνου κουβένταν μην ριχτής γιατ' εινην τού κηφάλιν τής 
θρησκείας είς τύπον Χριστού.
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ΠΑΠΠΑΣΩΤΗΡΗΣ

Άμ’ ήβώ τώρα ύ καϋμένους τί εινην ποΰπα; Μη λάς κ’ είπα καμμιάν άσκημην 
κουβένταν; ετσια 'πού τού λέου εν εινην; Πού ’παίρνει ύ Δησπότης μαϊδιά; Κ’ 
ήκείνουν την επαρχίαν πεταχαβά τής την έδεκάσιν; ετσια πού τούν εφααν ήκεί- 
νουν τρώει κ’ ήκείνους. Χάλπετ θρόνους εινην, κ’ έχει δξουδα μειάλα. Μει- 
άλουν καράβιν μειάλη φουρτούνα.

X. ΔΙΑΚΟΣ

Ήβώ τί τούν λέουν, κ’ ήκείνους 'll μοί λέει; Ήμαρτον Παναΐγια μου (ποιεί το 
σημεΐον του σταυρού όργιζόμενος). Τέλλεια, χάϊ ποππά, νάση πλειόν ώς τούν 
κώλουν λουλλός;

ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ

Μη παραξενεύεσθε, Κύριε X. Αιάκε ό Παππά Σωτήρης λέγει γυμνήν την άλή- 
θειαν.

X. ΔΙΑΚΟΣ

Ίνναί άμ’ εινην ποππάς κ’ εν τηργιάννει. Ύ Θιός εδεκην τά δόντια νά δακ- 
κοΰν τήν (γλώσσαν. Βούλα λέουν την; Θοΰ Κύριε φυλακήν τώ στόματί μου.

ΠΑΠΠΑΣΩΤΗΡΗΣ

Πώς εϊμου ποππάς πλειόν νά μην μιλοΰ ήκείνου ’ποϋνην; Κύριε, έλέησον. 
(σταυροκοπεϊται) (ίμμα δα κή σύ X. Διάκο.

X. ΔΙΑΚΟΣ

Νά μη μιλάς γιά, εν ξέρεις τούν αφέντην’ σου; ίσύ ε’ίση ποππάς. Ύ Δησπότης 
ποιος εινην κή σύ ποιος ε’ίση; Βάλλει σοι τήν κηφάλην σου στούν χαραπαν. 
κάμνει σοι αργόν, κή τινάσσεις ταύτιά σου. Χάτε δά!

ΠΑΠΠΑΣΩΤΗΡΗΣ

Μάσαλλάχ! ήπέρασάμουν καί ’λα σ’ τού πουταμοΰ τήν άλλην μηρειάν. ξέρου 
του πού μεί κάμν’ αργόν κή φουούμου τουν.

X. ΔΙΑΚΟΣ

Ποππά, ποππά, Διαολουποπά, τώρα δά κάμνεις μου κή σηκώνουμου κή τσιλ- 
λουπατοΰ ση χά! άταμήν ίμανηνή κηζτήρμα. "Ετσια ’νην πού βγαίνν' ύ άθρω- 
πους απ’ τά όριά του.
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X. ΣΕΒΑΣΤΟΣ

Γιατί, καλέ, θυμώννηση ίσύ; ’που μίλησην ύ ποππασουτήρης ήκείνους ύ άθρω- 
πους τ’ εϊπην τώρα; άμμα θά κή σύ τού παρΰτιν ίγγλέζικουν τού κουλλαντάς, 
Χάϊ Χατζή.

X. ΔΙΑΚΟΣ

Μήμμοι τούς παλτταίρης τού διάολου τούς υίέδους, ήμαρτουν θειέ μου, γιατί θά 
μεί κάμητη να μ’ έβγουν τα καμηλαύκια τουν άπού τού Στούμπου τήν λάκ- 
καν.

ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ 
(καθ’ έαυτόν)

’Ιδού κατάστασις επιτρόπου, ή μάλλον χωρεπισκόπου σαρικοφόρου! Ό ίερεύς 
άνθρωπος αμαθής, αγνοεί τά πάντα. Μόνον άθλια άνάγνωσις καί ή άπλοϊκότης 
του είναι τά προσόντα του, επαινείται δε διότι εκφωνεί διά λαρυγγισμών τό 
ιερόν Εύαγγέλιον, άδιάφορον ότι δεν γιγνώσκει ä άναγινώσκει. Ό επίτροπος 
άνθρωπος επ’ ίσης αγράμματος καί βάρβαρος κοτσαβάσης θεωρεί τόν λειτουρ
γόν τού νψίστου ώς σκύβαλον (προς τό X. Διάκον) Κύριε ’Επίτροπε μή όργίζε- 
σθε κατά τού Παππασωτήρη, ενώ γνωρίζετε τόν χαρακτήρα τού ανθρώπου.

X. ΔΙΑΚΟΣ

Κή σύ X. Προκόπιη, παλεταίρεις τουν; Ύσες βοϋλοι σας εναν ειστη. Πιάσ’ 
τούν εναν σας κή χτόπα τούν άλλουνσας. Κόρακας κοράκου ’μμάτιν εν 
ήβγάλλει. Ίσύ ξέρεις πουλλά γράμματα, άμ εν ξέρεις όσμαννηλήκιν. Ύ 
αθρουπους πρέπει νάνην όσμαννής.

X. ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ

Όσμαννιλίκι καί Ίερωσύνη εϊνε δύο άκρα ενάντια. Moi δίδετε τιμήν όμολο- 
γοΰντες, ότι αγνοώ τόν γενιτσαρισμόν καί γνωρίζω τά γράμματα.

X. ΔΙΑΚΟΣ

7α γράμματα ήβώ τί τά θέλου; βούλουν εύλοητός ύ Θεός κή τού Κυρίου δε- 
ηθώμεν κ’ άντιλαβοΰ σώσον ελέησον θάμουστην; Ήβώ θέλου νά'νν ά άθρωπους 
άρίφης, άρίφης!

ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ

’Έχετε δίκαιον, εάν νομίζετε, ότι γράμματα εϊνε μόνον ή άπαγγελία τών προσ
ευχών καί ούδέν πλέον.
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X. ΔΙΑΚΟΣ

7α πουλλά τά γράμματα εϊνην γιά τούς ποππάδους. Ύ άθρωπους χάν γεν κό- 
βγει τού κηφάλιν του, βούλα εύκαιρα τ’ άραλόϊν μοι ’πέ! Κιαπεν πού θά μοί 
διαβάννης τού βγαγγέλιν απ’ δξου, κή θά τούς ξηάς καί ’λα....

ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ

Καθ’ υμάς λοιπόν, άγιε επίτροπε, πώς πρέπει νά είνε ό άνθρωπος;

X. ΔΙΑΚΟΣ

Ύ άθρωπους πρέπει νάνν' άρίφης, άρίφης νά ξέρη πώς θά μιλήση την κουβέν
ταν, θέλει ποππάς ας εϊνην θέλει κουσμικός. Χάν γεν ξέρει νά ’μιλήση πάρμου 
νά σουπαίννη. Στού μειάλουν τού μεντζιλίσην ύ άθρωπους πρέπει νάνην κή τού 
χέριν κουντόν κή ή γλώσσα κουντή. Πογιούκ λοημά γέτα πογιούκ σύζ σογλέμε 
λέγει μιά τούρκικη κουβέντα. Ή τούρκικης ή κουβέντης έχουν βουλής τούν 
τόπουν τουν. Ή μες ξέρουμουν τούρκικης κουβέντης.

ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ

’Επειδή αγνοείτε τήν εθνικήν σας γλώσσαν, δανείζεσθε ξένην γλώσσαν, ξένας 
ιδέας καθώς ό γυμνός πτωχός δανείζεται έμβαλλωμένα ράκη διά νά καλύψη 
τήν γύμνωσίν του, καί διά τούτο είναι δυστυχής. ’Εάν έγνωρίζετε τήν θέσιν 
σας, ήθέλετε Ορηνή τού έθνους τήν πτώχευσιν καί τήν ίδικήν σας. ’Εάν ήκμαζε 
τύ έθνος οί άμαθεις δεν ήθελον είσθε ιερείς καί 'Υμείς ήθέλετε γνωρίζει νά 
προσφέρητε προς τούς λειτουργούς τού Ύψιστού τον όφειλόμενον σεβασμόν, 
άλλά νυν γέγονεν ό Ίερεύς ώς ό λαός.

X. ΔΙΑΚΟΣ

Ίμιάν κουβένταν λέουμουν. Τού ψάριν βρουμά απ’ τού κηφάλιν. "Ας τ' άφή- 
κουμουν αυτά, κι ας ερτουμουν εις τήν άπόθεσίν μας. (Προς τον Άντιφάτην) 
Ή μες ήρταμουν γιά τήν κουβέντα πού σ’ είπα γιά τού Διουματάρη. ’Ακούεις 
Νικόλα ήσέναν ’μιλού.

ΑΝΤΙΦΑΤΗΣ

"Opeτ’ άφηντικόν. Τί κουβένταν; Μή λάς κ’ εϊνην γιά τού γαδάρου μεί συμπά- 
θειουν τήν ίδιαφουράν;

X. ΔΙΑΚΟΣ

Τί γαδάρου διαφουράν;
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ΑΝΤΙΦΑΤΗΣ

Πού μ’ εδεκην δά ëvav γάδαρουν σολουάνιν κ' εστρεψά της τουν.

X. ΔΙΑΚΟΣ

Τ’ εϊνην ’που λέεις, καλέ, ίσύ; Σκύλλου παραμύθια μοί διαβάννεις; Καμπουτι- 
ναΐς δουλειαΐς. αυτά ήτηλείωσάσιν Γιά τ’ άντρούενούν σοι λέοι.

ΑΝΤΙΦΑΤΗΣ

Μεί συμπάθειουν ήβώ ό νους μου ύπήην ήκεΐ. Άμ’ ή μες άφηντικόν, ειμουστην 
τζαχίληδοι άθρώποι κή πρέπει νά μάς τά συμπαθάτη. Πιζίμ κουσουραμουζά 
πακμάζσαν όλούρ. (προς τήν σύζυγόν του) Σούρτηση, μαρή τούν τζεβζέν.

X. ΔΙΑΚΟΣ

Τέλους αυτό τάντρούεννου πρέπει να τηλειώση. ’Αφηκη σύ. Άμύρισσα τούν 
κεβζέν κή φέρη μας τά φλουριά. Ήμές ειμουστην κουφτηραίπρουξενητάδοι.

ΑΝΤΙΦΑΤΑΙΝΑ

Μετά χαράς, μεί τά φλουριά νά γένητη ή γνώμη σου.

ΑΝΤΙΦΑΤΗΣ

Τού λοιπόν χαμέτα καί ’λα κή τά φλουριά; έ φηντικόν άμ’ κ’ ήβώ εναν πηδίν 
τδγου ’στούν σαγιάνσας. Μήη τά προικιά νά μήν τ’ άκούσουμου;

X. ΔΙΑΚΟΣ

Τί προικιά θ’ άκούσης; Τόπου συνήθειον νόμου κηφάληουν. Τίργια τίργια 
τά καλά κ’ εναν παραπάνου.

ΑΝΤΙΦΑΤΗΣ

Άμ τού παραπάνου τ’ εινην;

X. ΔΙΑΚΟΣ

Έναν άσημου μάχηρουν μεί τής πουϊννιαϊς.

ΑΝΤΙΦΑΤΗΣ

Τί θά γινή τάση μου μάχη ρουν; Ήβώ θέλου χίτσ όλμάσσα, ( τουλάχιστον) χάν 
θά γίνη ή λόους σας πλειόν κή καλά βούλουν τού χουράφιν.

327



ΜΙΧΑΗΛ ΜΟΥΣΑΙΟΣ

X. ΔΙΑΚΟΣ

Άμ’ τέλλεια πουλίlà τοΰ 'πήης! ας σοί δέκη κή τού μισόν τού χουράφιν. Τί 
εϊπης X. Σηβαστέ;

X. ΣΕΒΑΣΤΟΣ

Τατηντάν γενμέζ, άκουσή μου Νικόλα. αυτό πού σοί λέει ύ Χατζή διάκους νά 
’ντρανάς κιαπεν τά πουλλά τά λόγια τί τα θέλεις; εις τού μέρους κ’ εις την 
κόρην εν έχει νά ρίξης κουβένταν. Η μες θέλουμουν πειά πουλλά τού δικόν σου 
τού καλόν ξέρουμούν του που τόχεις έναν πηδίν, νά τού χαίρηση, κή θέλου
μουν νάψη την φουτιάν σου. Μεί τής γυναίκας τά πρώματα ύ άθθρωπους εν 
γένη τη άθρωπους. ’Αλλαχά σουκιούρ, ίσύ εν εϊση άθρωπους έξικλής ας εϊν μεί 
τής ύγειαΐς σου μεί τά πόνου σου, κή μεί τά κάτου σου, ένας ίχρουσός νοικου- 
κύρης. Όλόν σέν μόλ άσηκή τεγίλσιν. Ίσύ θέλεις νύφφην άπού σόϊν νά βάλης 
εις τού σπήίν σου, άθρωπουν άπού γηννειάν κή σκύλλουν άπού μάντραν. 
Ήμές θέλουμουν νά πάρης νύφφην έτσια πού πρέπει έτσι εν εινην X. Πρικόπιη;

ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ

Κύριε Νικόλα, οί κύριοι προϊστάμενοι σέ παρακινούν υπέρ τοΰ οικογενειακού 
σου συμφέροντος. Ή οικογένεια είνε έγγύησις τής ήθικότητος, διότι προϋποθέ
τει ηθικόν χαρακτήρα οικογενειακόν. Διό τούτο ή περί ής ό λόγος κόρη υπό 
τήν έποψιν τής τιμιότητος τής σωματικής διαπλάσεως καί τής προικός φέρει 
όλα τά άπαιτούμενα προσόντα, καί μή διστάζετε ν’ άποφανθήτε υπέρ τοΰ υιού 
σας.

ΑΝΤΙΦΑΤΗΣ

Ήβώ εν νυστάννου χέλας μου, κή καλόν τού λεεΐ σας, νάχου τήν ηύκήν σου 
άμ’ έχουμουν κ’ ή μες τούν λουαριασμό μας· ήβώ γιά έναν πηδίν τού χαττοΰριν 
σας εν τού χαλοΰ κή ξέρου του πού θέλητη βοΰλοι σας τού καλόν μου, κή 
σπουλλαέτή σας, ας ε’ίστη καλά, κή χάν ίσές άθρώποι νά άναβουργιάννουν κή 
νάνν ή μπρος εις τού πηδίν μου, άμ’ έθελα νά μήν τάναβουργιάσου τού πηδίν 
μου, οσουν νά πάου ν’ άρτου απ’ τήν ξηνητειάν. Γιατί ήμές εϊμουστην λεσπέρη- 
δοι άθρώποι, άφηντικόν κή φέτι άπόμεινάμουν εις τά κουντά, κι έχασάμουν 
τούν σειράν μας. Ήμές, άφηντικόν, χάν γεν κησλατίσουμουν εν χουρταίνου- 
μουν.

X. ΔΙΑΚΟΣ

Καλέ, ήμές τώρα γάμουν σεί γυρεύγουμουν; έναν σημάδιν θά μάς δέκης γιά 
νάνην τού πηδιοΰ τόνομαν πελλι κή πάλι άμη στήν δουλειάσσου. Άπού τώρα
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καί εξής θά γηννηθή ή κόρη που θά πάρης εις τού πηδίν σου; Ήρες χάλπετ αν 
γεν τδβρισκάμουν δβλοουν, εν σ’ ούστελέτιννάμουν. Ή μες ειμουστην άθρώποι 
που τά διαλουούμουστην βούλα. Ήμές «γινενίν τελιγιντέν χιντιστααί σεΐρ ετέ- 
ριζ», ήσύ εν ξέρεις. Σήκου, σήκου, φέρ ' μας τά φλουριά να πααίννουμουν. (γί
νεται διακοπή τής όμιλίας καί συλλογίζονται ικανήν ώραν καπνίζοντες) Αϊ! πού 
άπόμεινην ή κουβέντα μας; Ύσές μουλααλζαγιά ταλτηνήζ γιά; Σήκου, μάρ 
Άμύρισσα, ήσύ να κουποΰν τά λόγια.

ΑΝΤΙΦΑΤΑΙΝΑ

Άμ’ ετσια χαμιάς τά δίουν άανά τά φλουριά; κή θά μιλήσου κ' ήβώ πούμου μιά 
γυναίκα;

X. ΔΙΑΚΟΣ

Γιατί; μέληση, ειπαμουν σει ήμές να μην μιλήσης; ή κουβέντα άπού σέναν θά 
κουπή. Ήβώ ξέρου του. Ύσές ή γυναΐκης βάλλητη τούν πειρασμόν εις τήν 
πότσαν. ”Ετσι εν εϊνην X. Σηβαστέ;

X. ΣΕΒΑΣΤΟΣ

"Ετσια πού τού λέεις εινην τού διαόλου τής κόρης, άμ’ τί θά τής κάμης πού εν 
κάμνουμουν δίχως αύταΐς; Μακρυά μαλλιά κή νους κουντός, κή βοΰλα 
φτάννει τα. Άναθθημιάν της χέλιας μου, άμή τί θά κάμης, κετσιντζεμέ ίκκί 
παστόν όλούρ.

ΑΝΤΙΦΑΤΑΙΝΑ

Άμ ύσές άανά οί άντράδοι χηρλή ειστη; Μ όνουν πλειόν εϊστ’ άντράδοι κή 
βοΰλα σκηπάννουν την.

X. ΣΕΒΑΣΤΟΣ

Ίνναί, μαρ’ Άμύρισσα; Άπού σέναν θά κουπή ή κουβέντα κιαπέν τί τούν 
βέλου ’βώ τούν X. Διάκουν πού τακκηλτίννητη; Κόβγητης τής κουβέντης.

ΑΝΤΙΦΑΤΑΙΝΑ

Ήβώ χάϊ αφέντη, εν βέλου νά τάναβουργιάσου τού πηδίν μου φέτι. "Ας κάθουν- 
την βαρειά στού μέρους τουν κί ας πάουσιν κί ας ερτουσιν κ’ οί άπαταί τουν 
απ' τάλάργου, κιαπέν χάν εινην κουσμάττιν άπού θειου, ήμές τούν λόουν σας εν 
τούν χαλούμουν. Πάλι ύσές θά τού κάμητη κ’ ύσές Οάστη μπρουστά.
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X. ΔΙΑΚΟΣ

7α λόγια σούνην καλά, άμ’ εν παίρνουν μουσαφίρην. Ετσι εν εϊνην, X. Σηβα- 
στέ; Κ’ ήβώ ή γνώμη μου εϊνην άσκημη κή θά χουλιάσου μαζήν σας.

ΑΝΤΙΦΑΤΑΙΝΑ

Έν χουλλιάς ήσύ μητά μέναν. 'Ετσι κάστουλα τού λέεις.

X. ΔΙΑΚΟΣ

Ποππάζ έφέντη πουνναρά σόζ κετσιρέμετικ. Καρή Νούχτερ Πεϊγαμπέρ τεμέζ. 
Ή μες άπού δώ εν εχει νά φύουμουν, λέη μας X. Πρικόπιη κανεν συναξάριν. 
Πφκηζεγ νεσινε πολμελί.

ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ

Δεν πρέπει νά έπιμένωμεν, κύριοι, εις την πρότασίν μας ημείς εϊμεθα μεσϊται. 
Του λόγου των εϊνε κύριοι ν’ άποφασίσουν. Τό νά έπιμένωμεν δέν είναι ορθόν 
εις τά συνοικέσια ή βία καί ή επίμονη δεν εχουσι καλάς συνέπειας. Περί όρέ- 
ξεως ούδείς λόγος.

X. ΔΙΑΚΟΣ

Άμμα κΤ άφήννουση χά ’στην οροξίν σου. Ξέρεις μου ήσύ ήμέναν; ήβώ ήκεϊ 
πού πάου εν ξαναπατοΰ, ας ίδιαλουϊστοΰσιν. Τού δικόν μου τού σήκωμαν εϊνην 
βαρύν.

ΑΝΤΙΦΑΤΗΣ

Έ άφηντικόν, άμ ή μες τώρα τί εϊπαμουν;

X. ΔΙΑΚΟΣ

Τί εϊπητη; εβαλήτη τού νηρόν ’στού γδίν κή κουπανάτη του κή κάθηστη. 
Κάτσ πεΐτ πού; Νάταν κανέν άσκημουν μέρους κήβώ μαζήν σας άμ’ τί έχεις νά 
πής εις τού πρώμαν μας;

ΑΝΤΙΦΑΤΗΣ

Άταμ εις τού πρώμαν Σας εν εχου να ρίξου κουβένταν άμ’ εϊπαμουν δά νά 
γένουν την βούλα μεί τού κολάϊν. Έν εχουμουν κ’ ή μες καμμιάν άσκημην κου
βένταν.
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X. ΣΕΒΑΣΤΟΣ 
(προς τον X. Διάκον)

Ήσύ γιατ ’ άραθνμάς; εν μιλά ύ άθρωπους άσκημα. Μην ίστηνουχουργήση. Πίρ 
παλτά ίλέν άγάτσ κεσιλμάζ.

X. ΔΙΑΚΟΣ

Χάϊ Χατζή Σηβαστέ, μην γένηση μαλάκους κή πάλ πιτσαγή Ύσές τούς σηκών- 
νητη την μύττην τουν τούτους τούς Ιβλάχους μητά νά τούς δίητη μούρην, κή 
καλλικούν μας.

(Άντιφάτης καί ή γυνή του παραμερίζουν είς τήν γωνίαν [οπισθόδομον] τής 
οικίας, καί συνεννοούνται μόνοι).

ΑΝΤΙΦΑΤΗΣ

Γυναίκα, ήβώ αύτώς τούς ίδιαβόλους φουούμοο τους «κόρη κορμαζτάν, ούττάν 
ούττανμαζτάν». Γιατί χάν γεν τούς κόμης τούν λόουν τουν, παίρνουν μας είς 
τού χοσουντοΰ, κι αύριουν είς τού ττεφτέριν θά μάς πάρη τάνάθθημαν. Τίτοι 
εϊνην κή ή πέτρα στού χέριν τουν κή τού πουλλίν. 'Έλα κι ας τούς δέκου- 
μουν έναν ίφλουρίν κ’ είς τ’ άνάθθημαν ’πού τούς ’έχει. Κιαπέν εσα μεί τρία 
χρόννια για. τεβε γιά τεβετζή, αύταί είνην πειραξίτηδοι σερινε ναλέτ.

ΑΝΤΙΦΑΤΑΙΝΑ

Γιατί χά τούς δέκου χαμιάς τού φλουρίν; ας φύουσιν, κι ας ζανάρτουσιν, κή 
πάλ’ ας ζανάρτουσιν είς τούν μουνουγύόν μου κ’ είς τούν κανακάρην μου. 
Θειος τού ξέρει τί τούς εταξην ύ Διουματάρης. Ξέρεις τους ίσύ αύτώς; αύταί 
χάν γέν φάουσιν τήν κακκαμοΐραν εν ριχτούν τού πόδιν τουν. αύτώς ’πού 
εν τούς φουηθή ...έν τούς ξέρουμουν άανά;

ΑΝΤΙΦΑΤΗΣ

Μάρ, γυναίκα, κ’ ήβώ ζέρου τους, άμ’ τί θά κάμης πού θά κετσιντίσουμουν 
μητ ' αύτώς; Κιοππέϊλαν χαραρά κιριλίρμι; πού φουούμου κή τού κουραμά;

(Τούτων ψιθυριστί διαλεγομένων.)

X. ΔΙΑΚΟΣ 
(προς τόν Προκόπιον)

Χατζή Πρικόπιε ύ Ποππασουτήρης εϊνην άπού σήμερις άργάς πάσης ίεροπρα- 
ξίας.
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ΠΑΠΠΑΣΩΤΗΡΗΣ

Σή ’μέναν πάνου θά βγάλης πλειόν τούν θνμούν σου;

X. ΔΙΑΚΟΣ

Ήσέναν ήβώ θά σοί κάμου καλά καλά ποππάν. Γιατί Ισύ άκόμια εν ήγένης 
σουστός ποππάς! Ύ νους σου εϊνην οξ’ απ' τού καμηλαΰκιν σου, κή θά τούν 
βάλου μέσα.

ΠΑΠΠΑΣΟΥΤΗΡΗΣ

Ήσύ ξέρεις, Διάκ’ άφέντη μου. Χέμ τογέρσιν, χεμ σεβέρσιν. άλλους να μην 
εϊνην κιαπέν ήσύ ό,τι μοί κάμης καπουλττοϋ πάνου ’στού κηφάλιν μου.

ΣΕΒΑΣΤΟΣ

Ε’ϊδης τουν τί Όσμαννους εϊνην; άφερίμ ποππά. Μ π ρουσκυ νη μένουν κηφά- 
λην άκουνημένουν σπαθίν εν τού κόβγει ειδής τουν;

X. ΔΙΑΚΟΣ

Άμ’ εϊνην κιουτζούκης χαμέτα κλίνει κηφάλιν.

ΠΑΠΠΑΣΩΤΗΡΗΣ

Άμ τί θά σοί κόμη ύ κακόμοιρους ύ Ποππασουτήρης; τί εβρεξην ύ ούρανός 
κ’ ή γή εν το βάσταξην; ήμές εϊμουστην αυγά. Χάν ήκτυπήση ή πέτρα ταύ- 
γόν, βάϊ ταύγόν αν ήκτυπήση τήν πέτραν ταύγόν, πάλι βάϊ ταύγόν. εν 
έϋσίμι, ήσύ ξέρεις, άφεντικόν, βέσσελάμ.

X. ΣΕΒΑΣΤΟΣ

Πρέ χέ μάνας υιέ! αυτός εϊνην φουστήρα! X. Διάκου οϊλέ λακκηρτέ δλμάξ. 
Τούν ποππάν μήν τούν κάμης νά χουλλιάση.

X. ΔΙΑΚΟΣ

Ήβώ ήκείνουν χάν γεν τούν μάθου τά χρέγη του, εν εϊμου επίτροπος Πισσιδεί- 
γιας. Γιούζ βερτίκτζες άληγιά σητσή κεττϊ χαληγιά.

ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ

Παρακαλώ, κύριε ’Επίτροπε, νά είσθε επιεικείς προς τούς ιερείς τού Θεού τοΰ 
Ύψίστου, διότι αυτοί προσκομίζουν τά άχραντα μυστήρια. Ώς άνθρωποι δεν
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δυνάμεθα να εϊπωμεν ότι εϊνει ελεύθεροι από ελαττώματα. Άλλ’ οπωσδήποτε 
εϊνε λειτουργοί του Ύψίστου καί διά τούτο σεβαστοί. Τουλάχιστον ή αίδεσιμό- 
της του εϊνε άνθρωπος αφελής καί αθώος καί ώς τοιούτος άξιος τής συμπά
θειας Σας. Διά τούτο παρακαλώ ν’ ανακαλέσατε τον λόγον Σας, άλλως τε καί 
εδώ ήλθομεν διά να ξιαπραγματευθώμεν μνηστείαν καί ’όχι νά δικάσωμεν 
ιερείς! Καιρός παντί πράγματι.

X. ΔΙΑΚΟΣ

Άμ χάν άπόμεινάμουν πλειόν εις ήσέναν, τούν κλούππιν εϊνην χεζήριν. Καί 
άφες ήμίν τά όφειλήματα ημών.

ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ

’Άφετε καί άφεθήσεται ύμίν εϊνε χρέος μας να συγχωρώ μεν τά παραπτώματα 
τών πλησίων ημών έως έβδομηκοντάκις επτά.

X. ΔΙΑΚΟΣ
(πρός τον Άντκράτην έμφανισθέντα)

Αιϊ έλαστη νά δούμουν ίμιάν πού άπόμεινην ή κουβέντα μας; Γλυκά νά μιλάν] 
χά!

ΑΝΤΙΦΑΤΗΣ

Άμ πλειόν τί νά κάμουμουν; ε,τι ’πήτη 'σές κ’ ήμές.

X. ΣΕΒΑΣΤΟΣ

Τί θά πής τώρα, X. Διάκου; εν σ’ ελεα ήβώ ότι πώς ύ Νικόλας εϊνην τέκνον 
τής άπακουής;

X. ΔΙΑΚΟΣ

Κ’ ήβώ έτσι τούν ήλουάργιαννα, άμ' άπουρτηνΰν εν μ’ έφεσην του στοματιοΰ 
του τού τσαλήμιν.

X. ΣΕΒΑΣΤΟΣ

Άμ τέτοιης δουλειαϊς χαμέτα γένουντην; χάλπετ τουσουνε τουσουνε όλούρ.

ΑΝΤΙΦΑΤΗΣ

Άμ’ ήβώ τώρα τί θά πού ύ παύμένους; χάν ύσάς άθρώπους κουβέντα ππέφτει
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κάτου; ήσές εϊστη τού λύση κή τού δόση· ήκείνου πού πήχη γένητη. Μ όνουν 
να φανάξουμουν δά κή τής γηννιαϊς μας, ήμές κ’ ήμές θάμουστην; έχει τούν 
τάταν του, την νάνναν του, τούς παρπάδους του κή τής ήθειαϊς του, να μήν 
χαττηρλαντίσουσιν. Τούς δικώς γιατί τούς θέλουν;

X. ΔΙΑΚΟΣ

Γιατ’ εϊπαμούν Σας ήμές νά μήν τούς φανάξητη; Φάναξήτη τους ήμές εν νυ- 
στάννουμουν, έτσι εν εϊνην X. Σεβαστέ;

X. ΣΕΒΑΣΤΟΣ

Χάϊ! Χάϊ! χαϊρλή ΐς γιλτά πιττέρ. Τού Νικόλα τ’ άντκρότου ύ γυός άτηλαν 
σάτηλαν δξ δξου ήταν; Χάτε, κουμπάρα μου, στέλητη κή φάναξή τη βούλης 
σας τής γηννιαϊς. (προς τόν X. Διάκον Εΰρυγένην) αύταί θέλουν νά πααίννης εις 
τά νηρά τουν, ä καρτάς! Κιαπέν οί άθρωποι εϊνην χρήσιμοι άθρώποι, ψουμάκια 
τού Χρουστοΰ. Τί ση θέλου ’βώ 'σέναν πού κουλλαντάς τού παρούτιν κή βρά- 
τηκουν; εϊδης τους Ιμιάν πώς ήρταν εις τούν λουαργιασμόν; Σαπήρ ήλάν κο- 
ρούκ χαλζτά όλούρ ττούτ γιαπραγή άτλάζ όλούρ, χατζή Διάκου. Χέμ τέτοιης 
δουλειαΐς θέλει νάνην ή δουλειά σου μειάλη.

X. ΔΙΑΚΟΣ

Όσουν νά συναχτοΰσιν, λέει μας X. Πρικόπιη καμμιάν ιστορίαν γιά νά μήν 
νυστάννουμουν.

ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ

’Αντί πάσης ιστορίας θεωρώ έπάναγκες νά σάς συμβουλεύσω, ώς προϊσταμέ
νους τής Κοινότητος, νά φροντίσητε περί συστάσεως Σχολείου εν τή πατρίδι 
ημών ή άμάθειά μας εϊνε ελεεινή καί αξιοδάκρυτος. ’Εγώ τή άληθεία μετανοώ 
διότι έγκατέλειψα τό άγιον όρος, καί αισθάνομαι βαθείαν λύπην βλέπων τήν 
άζιοθρήνητον κατάστασιν τής πατρίδος μου. Τουλάχιστον μακράν αυτής δια
τριβών δεν έβλεπον τήν αθλιότητα ταύτην καί δεν ήσθανόμην τήν άλγηδόνα ήν 
αισθάνεται σήμερον ή καρδία μου βλέποντος τήν κτηνώδη κατάστασιν εν ή 
έρπει ή πατρίς μου. Προ ολίγου ή μεταξύ ήμών καί τού Ποππασωτήρη σκηνή 
δεν πηγάζει εκ τής άμαθείας; Πώς εϊνε δυνατόν νά συλλέξωμεν εξ άκανθών 
σταφυλήν;

X. ΔΙΑΚΟΣ

Γιατί εν εχουμουν λάατή μου, Δασκαλλειά; Τί τά θέλουμουν πειά καλλιά; Γρα- 
ψίμιν κή λουαργιασμώς. Όσουν νά βγάλλη τού μμάτιν του κή νά γράφη τούν
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Χασάνην κή τούν Μουσταφάν κή νάχη μιάν φωτιάν κιαπέν τά παραπάνου τί τά 
θέλουσιν; βοΰλοι πωππάδοι θά μοί γινοΰσιν κή καλουέροι; Σέν χότ πέν χότ 
άττά κίμ άτούν δτ;

ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ

Εϊνε περίεργον ή παρατήρησις αύτη. Μόνον οί παππάδες έχουν ανάγκην γραμ
μάτων; καί όποιων γραμμάτων; άναγνώσεως μόνον μηχανικής; Ό έμπορος, ό 
τεχνίτης, δεν έχουν ανάγκην παιδείας; Τούτο εϊνε τρομερά πλάνη έπειτα προ 
ολίγου τί ελέγομεν περί ΠοππάΣωτηρίου; Μήπως τάχα οί ιερείς μας γνωρίζουν 
γράμματα; ή νομίζετε γράμματα τήν άνάγνωσιν των προσευχών;

X. ΔΙΑΚΟΣ

Άμμή τά πουλλά τά διαβάσματα εν εϊνην τά πουλλά τά γράμματα; εν άκούεις 
ποΰ λέει άκόμη έχει πουλλά γράμματα τάχατη πουλλά διαβάσματα;

ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ

Άπατάσθε, κύριοι, γράμματα κυρίως εϊνε τά ιερά γράμματα, ήτοι ή 'Αγία Γρα
φή, ή Παλαιά καί ή Νέα Διαθήκη, ήτις εϊνε τό ταμείον του θείου λόγου, καί ή 
γνώσις αύτών εϊνε άπαραίτητος εις τον Χριστιανόν. Ό ’Απόστολος Παύλος 
γράφει προς τον Τιμόθεον «οτι άπό βρέφος τά ιερά γράμματα ήσαν τά δυνάμενα 
σέ σοφίσαι εις σωτηρίαν», άλλ’ εκτός τούτων, υπάρχουν καί τά ελληνικά 
Γράμματα. Τό όποιον εϊνε προγονικόν μας κληροδότημα. Καί ούτε Χριστιανοί 
ούτε Έλληνες δυνάμεθα νά όνομασθώμεν εάν <5έν ποτισθώμεν άπό τά νάματα 
της ’Εκκλησιαστικής καί εθνικής ημών παιδείας.

X. ΣΕΒΑΣΤΟΣ

Χάϊ χά Προκόπιε, βούλα θέλουμούν τα άμμά... άλιατά κιοζουμούδ βάρ άμμα 
άντζαβελάκιν κουτουρέτ γιόκ. "Εν θουράς ήσύ πάσαν μμέραν κουραμά πάσα 
'μμέραν άγγαρειά. Ύ άάς θέλει τουννά ύ άάς Οέλ ’ ήκειννά. Πάσα μμέραν φέρη 
μαϊδιά. ’Εν πειρνά βτουμάδα νά μήν ερτη καβαλλάρης. Τί νά σοί κάμη κή ή 
φτουχούλουγια; Ποΰ νά προυφτάξη ή άχαλής; Ποιάν τύρπαν νά φράξη πρώτα;

ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ

Αυτά, κύριέ μου, εϊνε προφάσεις εν άμαρτίαις. Τίποτε δέν εϊνε δύσκολον όταν 
ύπάρχει θέλησις- άλλ’ εδώ δυστυχώς ή παιδεία δέν έχει εκτίμησιν. Δέν θέλετε 
ν’ άλλάζητε βίον θέλετε αιωνίως βαναύσους. ’Εγώ θρηνώ καί οδύρομαι τή άλη- 
θεία τήν τοιαύτην άβελτηρίαν Σας! καί ελεεινολογώ τήν Πατρίδα μου.
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X. ΣΕΒΑΣΤΟΣ

Άμ θέλεις κή δάσκαλουν κή Αασκαλλειόν αυτά βοΰλα εν γένουντην μεί τά 
μαϊδιά;

ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ

Βέβαια με τά χρήματα γίνονται, χωρίς χρήματα τί γίνεται εις τον κόσμον; Κα
θώς διά νά φάγης καί νά ένδυθής έχεις ανάγκην χρημάτων ούτω καί διά νά 
θρέψης την λιμασμένην ψυχήν σου θέλεις χρήματα. Όπως ό άρτος του σώμα
τος αγοράζεται μέ χρήματα, καί ό άρτος τής ψυχής ή μάθησις, ό λόγος αγορά
ζεται με χρήματα. Αιατί άγοράζεις σίτον; αγόρασε καί παιδείαν, μάθησιν θρέψε 
καί τό σώμα σου όσον δύνασαι, θρέψε καί τήν ψυχήν σου.

X. ΣΕΒΑΣΤΟΣ

’Άσπρουν ειδής άσπρα θέλεί, μαύρουν εϊδης κι άλλα θέλει. Τί νά σοί κάμη 
κή ύ φτουχουλουγιά χάι X. Πρικόπιη;

ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ

Νομίζετε ότι με τό νά πηγαίνητε εις τόν άγιον Τάφον καί λαμβάνετε τάν τίτλον 
τοΰ Προσκυνητοΰ ή του τουρκικού Χατζή προσθέτετε εις τήν ψυχήν σας καμ- 
μίαν λαμπηδόνα; «Έλεον θέλω καί ού θυσίαν» λέγει ό Θεός. Μήπως νομίζετε 
ότι μέ τάς μακράς Ακολουθίας εις τάς οποίας παρίστασθε, ώς άψυχα αγάλματα 
καί δίδετε ολίγα κερμάτια εις τούς ιερείς καί εις τούς πτωχούς εκτελεΐτε όλα 
τά θρησκευτικά σας καθήκοντα; Άπατάσθε.

X. ΔΙΑΚΟΣ

Ύ X. Πρικόπιους βούλους καλούερους θέλει νά τούς κάμη, μάνας υιέ!

ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ

Άπατάσθε κύριοι, είμαι μάλιστα ενάντιος τοΰ μοναχικού βίου· ό γάμος είναι 
θεσμός θεοσύστατος καί ή κοινωνία. Ό Ιησούς Χριστός επί τής γής ώφθη καί 
τοΐς άνθρώποις συνανεστράφη, εζησεν ελάλησεν έδίδαξεν έθαυματούργησεν εν 
τή κοινωνία. Ό μοναχικός βίος θά κηρυχθή μίαν ημέραν βίος των Αποκλήρων 
τής κοινωνίας, όταν ή πολιτική ελευθερία έξαπλωθή εις τό έθνος καί ή κοινω
νική ασφάλεια καί ευημερία έξαπλωθή. Τώρα είς τούς σκληρούς τής δουλείας 
χρόνους τό μοναστήριον καί τά όρη είνε τό καταφύγιον τής ελευθερίας καί 
πάσης γενναίας ψυχής. Τό ράσον είνε τό πένθιμον ένδυμα τής πασχούσης πα- 
τρίδος καί αίναι τό άσυλον, όπου ή αρετή καί ή ευσέβεια εύρον τήν ελευθερίαν.
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Έσεται ήμαρ, ότε τό έθνος θάναλάβη την άπολεσθεΐσαν ελευθερίαν του, καί 
τότε το ράσον θά μείνη σεμνόν έμβλημα του ιερατείου καί τά μοναστήρια κατα
γώγια των αποκλήρων τής κοινωνίας. Δεν σάς προσκαλώ εις την μοναχικήν 
ζωήν, άλλ' εις τήν πνευματικήν παλλιγγενεσίαν καί άνάπλασιν!

X. ΔΙΑΚΟΣ

Καλόν τού λέει σουγέροντά μου, νάχου τήν ηύκήν σου, άμ’ ή μες ύ τόπους μας 
εϊνην λεσπέρικους τόπους. Τά γράμματα ήδώ εν δίουσιν ψουμίν. ήδώ νάση γιά 
σιρηδένους γιά μαλαματένους. Μή λάς κ’ εχουμουν ήμές χάν άλλουν τόπους 
μειάλους πρωματηυτάδους, κή μειάλους άθρώπους; ήδώ ύ πειά μειάλους εϊνην 
ήκείνους πού τρώει ’δικόν του ψουμίν. Τού μειάλουν μας τού νοικοκυργιόν 
εϊνην έναν ίσπήτιν, έναν χουράφιν, κ’ έναν μααζίν εις τήν Μάκρην, κ’ ή σηρμα- 
γιά ήμές πειά πουλλά θέλουμουν τά τούρκικα τά γράμματα παρά τά ρουμαϊκα. 
Γιατί βοΰλοι μας ειμουστην κουρπέτ έλλήδοι ήμαϊς, τά δξου μας ίθρέφουσιν. 

’χάν γεν πάη ύ καλαϊτζής στάλάργου κ' ύ παπουτσής εις τούν Γεγλέν τί θά 
φάουσιν; θά ψουβήσουν άπ’ τήν πείναν. Τάλίσβερίσιν που λέεις ήσύ εϊνην ίμια 
άττουμιά παροΰτιν, ή σκάλα μας εϊνην ίμιά μικρή σκάλα. Δυό φράγκοι νάρτου- 
σιν ήπίττησην. Νά γιάτ’ εϊνην πού λέου ’βώ ό τόπους μας εν εϊνην γιά γραμμα
τισμένους.

ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ

Έν οσω τά επιτηδεύματα εϊνε βάναυσα, βάναυσος θά εϊνε καί ή ανατροφή τών 
κατοίκων άλλά μήπως τάχα δεν εϊνε δυνατόν ν’ άλλάξητε επιτηδεύματα; αυτό 
ακριβώς διισχυρίζομαι ότι ή άνάπτυξις θά μεταβάλη τον βίον τών συμπολιτών 
μας. Διότι ό πεπαιδευμένος εϊνε κοσμοπολίτης. Περιήλθον πολλάς πόλεις, 
έγνώρισα πολλούς Ανθρώπους, καί είδον τ’ Αποτελέσματα τής Αναπτύξεως. 
Γιατί δεν Αποκαθίστανται οί συμπολϊταί μας είς μεγάλας πόλεις οϊον εις Σμύρ
νην, Κων/πολιν, ’Αλεξάνδρειαν, Τεργέστην, Μασσαλίαν, ’Οδησσόν, Ταϊγάνιον 
καί Αλλαχού; Παρατηρήσατε τούς Χίους, τούς Ήπειρώτας καί τούς συμπατρι- 
ώτας μας μικρασιανούς, Καισαρεϊς, οϊτινες εϊνε πανταχοϋ παρόντες. Διατί δεν 
μιμεϊσθε αυτούς; Διατί σείς έμάθετε στερεοτύπως τό Άϊδίνιον, τό Τσάλι, τό 
Άλάσεχίρι, τήν Μαγνησίαν, τό Κιολισάρι καί τον Πεσκαζάν, τά μακράν σας 
καί τά κοντά σας; Διότι δεν δύνασθε νά ζήσητε είς μεγάλας πόλεις, όπου Απαι
τούνται γνώσεις, διότι δεν τολμάτε να έκτεθήτε είς ανεπτυγμένος κοινωνίας, 
διότι δεν εϊσθε κοσμοπολϊται καί εάν ύπάγητε Αλλαχού θά σάς έρωτούν εάν ό 
τόπος σας παράγει ρόβι. Δείξε με την συντροφιά σου να σε πώ τήν Ανθρωπιά 
σου.

X. ΣΕΒΑΣΤΟΣ

Καλόν τού λέει σου γέροντά μου, άμμή σύ ήμέναν δέκη μου τά γουρούσια, κή
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τα γράμματα εχητα γιά ’λλόουσου. «Τάσπρα καχηβάννουν ταστρα» - κή ή 
Δησπότης μεί τα μαϊδιά γένητη δησπότης. Τούν ΐφχουχόν χούν ά γιουν χίς 
χούν πηγιανχά; αν ε’ίχεις κή σύ μαϊδιά έθελης νά γινής κή συ Δησπότης μεί 
τήν πρικουπήν πόχεις. Βούλους ή κόσμους πάνου σχούν παράν κρέμμηχη. 
Βοΰλοι οΐ Αγιοι Δησπουτάδοι κή πατριαρχάδοι ήταν κί άρχουντάδοι κ’ εγια- 
σάσιν. Κή σές οί καλούεροι 'που γένη κήτη γιά νά σώσητη τήν ψυχήν σας, γιατί 
τ’ άαπάτη τά γουρούσια, Παράς κή πάλι παράς τζιλασηνήμ! Τί θά τά κάμου βώ 
τά φτουχά τά γράμματα; «Άνάθθημαν χά γράμμαχα, Χρισχέ κή ’που χά θέ
λει».

ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ

Λυπούμαι, κύριε, διότι <5έν συνεννοούμεθα. Τά χρήματα δεν είναι σκοπός του 
βίου είναι μέσον, καί πρέπει νά διακρίνηται ό σκοπός από τά μέσα. Ίσα ’ίσα 
καί εγώ Σάς λέγω ν’ άναπτύξητε τούς πολίτας, διότι ό άνεπτυγμένος άνθρωπος 
άποκτά εύκολώτερα τά μέσα του βίου, καί ζή εύτυχέστερον του άμαθοΰς. Ή 
παιδεία παράγει τόν έντιμον πλούτον. Διότι εκ κακών καί εξ άρπαγής καί άδι- 
κίας πλούτος εϊνε κτήμα των ληστών καί των απατεώνων καί δεν ’έχει ούδε- 
μίαν ήθικήν άξίαν.

X. ΔΙΑΚΟΣ

Ύ Χατζή Πρικόπιος κή καλά βούλους ήγραμματισμένους τούς θέλει· άμ’ ή μες 
είμουστην τζαχίληδοι κ’ εν γίνουμούστην ίζάφτιν άμ’ άν άννοίξουσιν κή τά 
μμάτια μας; άκουσή μου, Γέρουντά μου, οί Τούρκοι λέουσιν «ίκκί πατζακληγιά 
έϋλίκ γιαραμάζ». Εις τούν άθρωπουν χού καλόν εν πειρνά. ”Αν χούν κάμης 
κακόν φουάχη σοι. "Αν χούν κάμης καλόν ήβγάλη χού μμάχιν σου. Ηύρης 
τουν σή μιάν πιθαμήν νηρόν ξάπωσή τουν νά πάη παραμέσα■ ηύρης τουν εσα 
μεί τά γόνατα στήν λάσπην μπήξη τουν εσα μη τούν λημόν. Σβάξη τουν μεί 
τούν κκετσέν τούν άναθθη ματ ισμένουν νά πειράση χωρά Ή σύ θουράς πασαμ- 
μέραν τζερεμέδοι, κή πάλι ππηδοΰσιν οί άναθθη ματισμένοι άπού τά παν αθ ού
ρια. Όσμαννηλίκιν κή πάλ ' όσμαννηλήκιν! Ήμες είμουστην άρσήζικουν μιλ- 
λέττιν. Ύ θειος νά μήν μάς κάμη τού Μεχεμμέτη τήν ττοπποΰζαν άζίκην άπού 
τήν κηφάλιν μας. Ή μες θέλουμουν ποϊντουρούκιν.

ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ

Λυπούμαι, κύριοι, διότι αί άρχαί μας είναι εκ διαμέτρου άντίθετοι. Μεταξύ των 
ιδεών μου καί των ιδεών σας χάσμα μέγα έστήρικται. Λυπούμαι διότι παρα
γνωρίζετε τήν θεμελιώδη άρχήν τού χριστιανισμού τήν άγάπην, καί καθιεροΰτε 
ώς νόμον τήν δυσμένειαν. Πόλεμος λοιπόν πάντων κατά πάντων εϊνε ή άρχή 
Σας, ή άγαπήσης τόν πλησίον σου ώς εαυτόν; άπέχετε παρασάγκας από τό
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πνεύμα τής θρησκείας σας! Φεϋ τής άθλιότητος. Υμείς κύριοι, εϊσθε οί προϊ
στάμενοι τού λαού καί νά έχητε τόσην αναλγησίαν; ό Θεός μίαν ημέραν θά σάς 
ζητήση λόγον τών πράξεων Σας. Σείς ενώ ώφείλετε να εϊσθε οί πατέρες του 
λαού εϊσθε ή μάχαιρα τού δημίου την όποιαν κρατεί μετέωρον επί τής κεφαλής 
τοΰ θύματος. Ιλεως εϊ, Κύριε! Οία άθλιό της καί κακοδαιμονία! Πόθεν νά έλπι
σα) μεν την θεραπείαν τής γαγγραίνης ταύτης;

X. ΣΕΒΑΣΤΟΣ

Τ’ εϊνην πού λέει Χατζή Δ ιάκου ή X. Πρικόπιους; Ήβώ εν ταγνατοΰ γιατί λέει 
τά περιγραμματίσικα, αμμα πρικουπήν την έχει τής πουττάνας ή γυός! "Εν 
καταλαβαίννεις τί 'νην που λέει βαθύς ήδιαβασμένους πού λέουσιν, μάνας υιέ!

X. ΔΙΑΚΟΣ

Καί 'όντως Χατζή Σηβαστε έτσια πού τού λέεις εϊνην. Κ’ ήβώ εν ταγνατοΰ 
βοΰλα, άμ ’ χαρά στην ίγλώσσαν τοΰ διαβόλου τούν καλούηρουν! όλμαλή άμμά 
πογλέ όλμαλή. άμ’ χάϊ Χα Σηβαστε οί καλούεροι τώρα τί εϊνην ή δουλλειά 
τουν; Τά πηδιά τουν έχουν γιά τά σκυλλιά τουν; Τί θά διαλουϊστοΰσιν; Βού- 
λουν συναξάρια κ’ ίστορίης ήδιαβάννουσιν. "Ελεην τάχατοι πούμουστην ή μες οί 
διαφηντηφτάδοι τοΰ άχαλή κή πρέπει νά τούν κιοζεττίννουμουν. Χάν πόλεην κή 
τού μεχεμμέτη τήν μαχαϊραν κ’ ήχόλλιαννην, άμ’ ήκεϊνα έλεήντα φαθειά;

ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ

Μακάριος ό λαλών εις ώτα άκουόντων!

X. ΣΕΒΑΣΤΟΣ

Ήσύ, γέροντά μου κουκκιά εφαης κή κουκκιά μάρτυρας. Ξέρουμούν τα κ’ 
ήμές βοΰλα, κη την θειότην ξέρου μουν την κή τήν άθρουπότην ξέρουμούν την 
ας εϊμουστην κή τζαχίλΐ]δοι, άμ’ ύ κετσιντζεμες εϊνην ζώριν, ζώριν είς τής 
ήχρουνιαϊς πόφταξάμουν. Κεμισινί κουρταράν καπτάντηρ. Κιαπέν ποιος 'έχει 
κηρόν νά διαλουΐστή γιά τά δασκαλλειά κή τά γράμματα; Ίπατέτσα κιονούλ 
σεννιγί ίλέν όλούρ λέει κή ύ Τούρκους, όλιατά κιοζουμούζ βάρ αμμα κουτουρετ 
γιόκ. Τούν κετσιντζεμεν νά δούμουν!

X. ΔΙΑΚΟΣ

Μάρ Άμύρισσα, πούνην μαρή ύ Νικόλας, εν ήφάνηκην;

339



ΜΙΧΑΗΛ ΜΟΥΣΑΙΟΣ

ΑΝΤΙΦΑΤΑΙΝΑ

Μάντους πόρχουν την βοΰλοι άμ ακουσήμουτη νά σάς που χά! είδη τη πού θά 
κάμουμουν τούν λόουν σας; βούλοον τού χουράφιν θά δέκη.

X. ΔΙΑΚΟΣ

Ή μες τούν λόουν σου εν τούν χαλούμουν, ’Έτσι εν εϊνην Χατζή Σεβαστέ;

X. ΣΕΒΑΣΤΟΣ

Κι’ απ’ άλης! χάϊ χάϊ! Τί λόους είνν' αυτός; ας τού δέκη. Τού τουτζοϋκιν του 
θά τόν δέκη ημάς θά τού δέκη;

(Έρχονται πολλοί συγγενείς καί φίλοι του Άντιφάτη καί είσερχόμενοι χαιρετί- 
ζουσι λέγοντες Καλησπέρα σας.)

X. ΔΙΑΚΟΣ
(προς τόν έλθόντα Κοκκινιόν) 

Πρε κή σύ ήδώ εϊση Κοκκινιέ;

ΚΟΚΚΙΝΙΟΣ

Άμ’ λέιπει ύ Μάρτης απ’ την σαρακουστήν; χάν γεν εϊμου ήβώ ποιος θανην; 
ήβώ ύ Νικόλας εϊνην ύ καλαδαρφός μου, κή ύ καφατάρης μου άν άμπουρέση ας 
μη μεί φανάξη δά!

X. ΔΙΑΚΟΣ

Τί νην που λέει τούτους, Νικόλα;

ΑΝΤΙΦΑΤΗΣ

Έτσι πού τού λέει εϊνην, άφηντικόν, ήβώ έναν καλαδαρφόν έχου δίχως ήκεί- 
νουν δουλλειά γένητη;

X. ΔΙΑΚΟΣ

Όγλέϊσα κή γιά κείνου μάς ήκόρανης.

ΚΟΚΚΙΝΙΟΣ

Άμ πώς ίστιμάρης Χατζή Τσορπατζή, Κάζ κάζ ίλαν πάζ πάζ ίλάν κκελετα- 
βούκ κκέλ φορόζουλαν λέει κή ύ Τούρκους.
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X. ΣΕΒΑΣΤΟΣ

Πρε Κοκκινιέ ήσύ εχεις ταβατζήν ξέρεις του γ’ εν τού ξέρεις;

ΚΟΚΚΙΝΙΟΣ

Ύσές νάστη καλά, άφηντικόν, κιαπεν ύ κουκκινιός χίλλιους ταβατζήδους νάχη 
’στούν σεγιάν σας εν τούς λουαργιάννει.

X. ΣΕΒΑΣΤΟΣ

Ίνναί άμμά ύ Ταβατζής σου τούτους εϊνην καλίπης.

ΚΟΚΚΙΝΙΟΣ

Ποιος εϊνν ΰ Ταβατζής μου; Κιαπέν....

X. ΣΕΒΑΣΤΟΣ

Ύ άξάαρφούς σου δ κουφτηρός.

ΚΟΚΚΙΝΙΟΣ

Χά! Ή βω ήκείνουν μήη στούν νουν μου εν τούν βάλλου αν έγη νά πή έχει ν’ 
άκούση καί ’λα. Βερτιτζεγίν κιπί άλτητζαγίν όλμάσσα βερττιτζεγίν χαράμ òλ
αού ν. Ήβώ γύρευγ’ άπού ’κείνουν τού πάππου μου τά πρώματα, πούνην εις τού 
ζιλλέττιν του. Κιαπεν ήκείνους τί γυρέυγ’ άπού μέναν; 'Υπήα νά ποΰ κ’ είπαν 
μου τάχατη. Al7 Πάσα εναν μεί τήν πήχην του παννίν εν τούν μητρούσιν. 
Την κουβένταν ποΰ θά ππέση στην μέσην νά δούμουν κιαπεν έ,τι θέλει λέει 
πάσα ένας. Τά λόγια κουμέρκιν εχουσιν;

X. ΣΕΒΑΣΤΟΣ

Πού του ξερού βώ; ήκείνους γυρέυγ’ άπού σέναν, ήσύ γυρέυγεις άπού κείνουν, ή 
καντάρα θά τά ξηπλύννη όμως ταβά μιρασά καλμάζ.

ΚΟΚΚΙΝΙΟΣ

Τά δικά μου εϊνην μαρτυρημένα παρρησία μεί τούς άθρώπους πού τάγραψάσιν, 
ήβώ γυρεύγου διακόσια πουλίτικα, ήκατόν μισιργιώτικα, πηνήντα κηφαλάκια 
κή δέκα ήκάδης άσήμιν ποΰταν στού ζιλλέττιν του πάρπα μου μαρτυρημένα. Ύ 
μειάλους γυρέυγ’ απ' τούν μικρόν, γιά (3 μικρός άπ’ τούν μειάλουν; ήβώ ύ αφέν
της μου ήταν ή μικρός.
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X. ΣΕΒΑΣΤΟΣ

Άμ ήκείνους γυρέυγει μιάν άμουλουγιάν τ’ άφέντη σου κή τού σπήτιν τού πα
τρικόν ποϋταν άμέραστοι μεί τούν άφέντην σου, κή τούν έσκιγιάν τού σπητιού.

ΚΟΚΚΙΝΙΟΣ

Ήσύ τοίς τούν βάλλεις αυτόν τον νουν; Πόσουν μάλλους ήβώ ή Αφέντης μου 
νά κάθητη σή ξένουν ίσπήτιν; άλλάχ κκερίκ κή γιά σέναν άφηντικόν Σερί ίλάν 
κκεσιλίν παρμάκ άτζιμάζ.

X. ΣΕΒΑΣΤΟΣ

Ξέρου του πούση κκεσκίνης, άμ’ εϊνην κ’ ήκείνους κουφτηρός χάτε πακκαλούμ.

Τί θά μή κόμης;

ΚΟΚΚΙΝΙΟΣ

X. ΣΕΒΑΣΤΟΣ

Ήβώ κή σύ τού ξέρουμουν.

ΚΟΚΚΙΝΙΟΣ

Ήπάτησής μου πλειόν εις τού ταμάριν, όλουμτάν οττε τζαβούρ κιοϊ βάρμου;

X. ΔΙΑΚΟΣ

"Αφηκήτη της πλειόν αυταίς τής κουβέντης να τηλειώσουμουν τηννιάν τήν 
δουλλειάν, ήσύ, πρε Κουκκινιέ, τήν δουλειάν σου Νικόλα, φίρμας τή τάμανάτια 
μας να πααίννουμουν, γιατ’ ήνέχτιασην.

(Ή σύζυγος τού Άντιφάτου φέρει μανδήλιον μεταξωτόν είς τήν γωνίαν του 
όποιου ύπάρχουσι προσδεδεμένα φλωριά [χρυσά νομίσματα] καί ποιούσα μεγάλην 
μετάνοιαν [γονυκλησίαν] άσπάζεται τάς δεξιάς τών Ιερέων καί άποτίθησι τό μαν- 
δύλιον μέ τα φλωριά είς χεΐρας τού Προκοπίου.)

X. ΔΙΑΚΟΣ

Καλουρρούζικα! Καλουρρούζικα! Κι’ άπ’ τά παντρέματα!

ΟΛΟΙ

Καλουρρούζικα κι’ άπ τά παντρέματα! Κι’ άπ’ τούν άρχουντοπουλλούν σας!
(Ή ευχή αΰτη έπαναλαμβάνεται ύφ’ ένός έκάστου τών κεκλημένων ίδια έν εϊδει 
προπόσεως, προσφερομένου οίνου ή ρακής καί γλυκυσμάτων.)
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ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ
(καθ’ έαυτόν)

Τώρα πρώτην φοράν έγνώρισα τί θά είπή κοτζαβασισμός. 'Οποία κατάστασις 
κτηνώδης! αυτοί οί θεομπαϊκται είνε μάστιγες των άνά την ’Ανατολήν καί 
Τουρκίαν εν γένει χριστιανικών κοινοτήτων! εϊνε οί προδόται καί λυμεώνες του 
λαοΰ, εκμεταλλευόμενοι την άμάθειάν του καί την αγριότητα τών τυράννων. 
Παράσιτοι ερποντες ώς κυνάρια υπό τούς πόδας των άγάδων, γίνονται δήμιοι 
τών υποδεεστέρων ομογενών των! Τρέμει αυτούς ό χυδαίος όχλος, επισείοντος 
τήν μάστιγα τού τυράννου διότι έμπαίζουσι τούς απλοϊκούς καί ροφώσιν ώς 
βδέλλαι τό αίμα των ένασμενίζοντες νά τούς διατηρώσιν εις κτηνώδη άμάθειάν, 
διά να διαιωνίζηται ή άθλιότης αύτη. Φαρισαίοι ύποκριταί, κατεσθίοντες οικίας 
χηρών καί ορφανών, καί έν τή εκκλησία διακατέχοντες διακριτικός θέσεις, καί 
πλατύνοντες τά κράσπεδα τών ίματίων αυτών, διά να φαίνωνται πρόσχοντες ή 
ύπερέχοντες τών άλλων ενώ διανοητικώς ουδόλως διαφέρουσι τών άρχομένων 
φενακίζουσι δε τούς άπλουστέρους με τήν δύναμιν τού άγά, εις ου τήν εύνοιαν 
στηρίζονται ώς όνοι φέροντες λεοντήν. ΤΑρά γε δεν θά έλθη μία ή μέρα νά 
πνεύση άνεμος σφοδρός, ό άνεμος τής προόδου τών φώτων, νά τούς άφαιρέση 
τήν λεοντήν καί νά φανώσιν εις τήν πραγματικήν των κατάστασιν; Κοτσαβασι- 
σμός! τέρας γηγενές ομοιον προς τόν μυθολογούμενον εκείνον τυφώνα! καί 
όμως φευ! οί λαοί υπό μανδραγόρα καθεύδουσι, καί ΰποθάλπουσι τούς λυμε
ώνας των.

(’Απέρχονται ευχόμενοι καληνύκτα καί πορεύονται οί προξενηταί είς τήν οικίαν 
του Διαματάρη φέροντες τα μνήστρα.)

Σκηνή 4η'

(Ό X. Διάκος, X. Σεβαστός, Προκόπιος καί Παππά Σωτήρης παραλαβόντες τά 
μνήστρα έρχονται είς τήν οικίαν του Διαματάρη διά νά παραδώσωσιν αυτά.)

Οί ανωτέρω, ό Διαματάρης καί ή σύζυγός αυτού Διαματάραινα. Μετά τούς συν
ήθεις καλησπερισμούς.

ΔΙΑΜΑΤΑΡΗΣ

Καλησπέρα σας. ”Αμμ ’ εργηξήτη χά!

X. ΔΙΑΚΟΣ

Άμ’ πλειόν τί θά κάμης; Κελμέκ σενίν έλιντέ, κετμεκ σενιν έλιντέ μι; εγί ϊς 
γιλτά πιττέρ. Ντράνηξη πού πίττησην ή δουλειά μας. Χώρους κόπουν καμμιά 
δουλειά εν πιττίνει στούν κόσμουν. Μόνουν τού Σπανού τά γέννεια εν πιττί- 
νουσιν.
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ΔΙΑ Μ AT ΑΡΗΣ

'Στούν κόπουν σάς έβαλάμουν πλειόν άφηντικά, <ϊμμα να μάς συμπαθάτη. αύτά 
τά πρώματα ετσ’ ήδόστηκάσιν. Γιατί έκαμην ύ Θειος τούς μειάλους κή τούς 
μικρώς; Γιά να διαρττώννουν οι μειάλοι τής δουλλειαϊς τούν μικρών. Ύ θειος 
να σάς ίστηρηώννει.

(Ένφ λέγει ταϋτα ό Διαματάρης ή σύζυγός του περισπάται περί πολλήν διακονί
αν, φέρει προσκεφάλαια, διορθώνει τά υποδήματα των ξένων, ετοιμάζει τον οίνον 
καί τάτρωγάλια έπί τραπεζιδίου, όπερ φέρει καί έναποτίθησιν έν τώ μέσφ τής 
οικίας, συνδαυλίζει τήν πυράν ή δέ κόρη ϊσταται όρθια εις τήν γωνίαν τής οικίας 
[οπισθόδομον] ένδεδυμένη καθαρίως καί παρατηρεί τά νεύματα τής μητρός της.)

ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ 
(προσφέρων τά μνήστρα)

Λάβε, κύριε Διαματάρη τά μνήστρα τής θυγατρός σου Χρυσαφίνης μετά τού 
’Εμμανουήλ Νικολάου Άντιφάτου. Σάς εύχόμεθα τύχην άγαθήν εις τό συνοικέ- 
σιον σας καί τέλος άγαθόν. Κύριος ό θεός ευλογήσει τά μνήστρα ταϋτα, καί 
εύοδώσει τον παρ’ αύτοΐς λεληθέντα λόγον εις τό κάλλιστον τέλος.

ΔΙΑΜΑΤΑΡΗΣ

(Άσπάζεται τήν δεξιάν τοΰ Προκοπίου καί τών άλλων κατά σειράν, καί ή σύζυ
γός του παραλαμβάνει τά μνήστρα άσπαζομένη πάντα τήν δεξιάν.)

Ή εύκή σας Γέροντα. Κι άπ’ τούν άρχουντόπουλλούν σας άφηντικά! Σπουλλα- 
έτή σας, Χίλλια χρόνια ναχητη. 'Υ Θειος νά μήν σάς κάμ’ άζίκην.

X. ΔΙΑΚΟΣ

Ή συμπηθθέρα σας μάς ήκόρανην κουμματάκιν, άμ’ ύστερα ήγέσκιασην. ύ 
συμπέθθερούς σας εϊνην τοΰ Χριστοβ τού ψουμάκιν ήσυχους άθρωπους.

ΔΙΑΜΑΤΑΡΑΙΝΑ

Ή κείνη μητά μέναν έχει μιάν πηριβάρεσιν, άμ εν ήφταίχου ήβώ ή κακουμοΐ-
Ρα-

X. ΔΙΑΚΟΣ

Τί πηριβάρεσιν έχει μαζίν σου;
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ΔΙΑΜΑΤΑΡΑΙΝΑ

Γυνηκίστικης κουβέντης!

X. ΔΙΑΚΟΣ

Τούν γυνηκών καλεμέ λεκμέζ. Μακρυγιά μαλλιά κί νους κουντός. "Αμ ’ άκουσή 
μου τη να Σάς που. Του χουράφιν βούλουν εινην χά! ή μες πουλλά ήπάσκισά- 
μουν άμ' πλειόν...

ΔΙΑΜΑΤΑΡΗΣ

Τού χουράφιν βούλουν! Καλέ τί ’νην ποϋ λέεις, άφηντικόν. Για τονομαν τού 
θειου; αμ' τής άλλης τί θά τής κάμουμουν; πάνου μας κή κάτου μας έναν 
χουράφιν έχουμουν κ’ έναν ίσπήτιν. "Ας ήγύρευγάσιν όγλέίσα κή τού σπήτιν κ’ 
ημάς μαζήν.

X. ΔΙΑΚΟΣ

Άμ τί θά κάμης πλειόν; Ήμές εϊπαμουν ίνναί, όσουν νά σκαρώσσουμουν την 
δουλειάν. Κιαπέν σανού πίρ σουλφά. βαρήρ.

ΔΙΑΜΑΤΑΡΑΙΝΑ 
(πρός τον άνδρα της)

Σώπα πλειόν κή χάλπετ. σή δυο λουλλώς βάλλουν κ’ ενα ίιρρένιμουν. οί 
άθρώποι γισκαίννουντα βοΰλα.

ΔΙΑΜΑΤΑΡΗΣ

Ύσές ξέρητη, άφηντικόν. πάλι ύσες θά τά γισκιάσητη πρώτα κ’ υστέρα. ’Ας 
ειστη καλά. Y θειος νά σάς πουλλουχρουνά!

X.ΣΕΒΑΣΤΟΣ

’Ακούεις τα, X. Πρικόπη; Τί τραβούν οί γουνναί; Κιαπέν έκατσης κή λέεις μου 
σκουλλειά κή γράμματα, εϊδης τους τούς γαμπρώς νάζια πού κάμνουσιν, όσουν 
νά πουν τού ίνναί τουν; Τάθρωπου ή κώλους ήμπαίννει κ’ ήβγαίννει όσουν 
νά βγάλη μιαν κόρην, εϊδης τουν τούν κετσιντζεμέν; Τί ζώριν εινην; Κή σύ 
έκατσης κή διαβάννεις μου συναξάρια. Ξέρουμούν τα κ’ ήμές αυτά τά συναξά
ρια, άμ εϊμουστην εις τού γουμάριν άπού κάτου. Τής κόρης τί θά τής κά
μουμουν; Τέτοια βάσανα ’χ ή ρώκκα, όσουν νά γημίση τάρτάχτιν.

ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ

Τί θέλετε νά είπήτε, Κύριε X. Σεβαστέ;
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X. ΣΕΒΑΣΤΟΣ

Τάχατ’ ύσές οί καλούεροι ’πού εν εχητη μήη πηδιά, μήη κόρης, εϊστη φέγλι 
μαλαχτήρα. Ξέρητη νάρμηνεύγητη τούν κόσμουν. Πού είνν’ άπ’ όξ άπ τούν 
χουρόν πουλλά τραούδια ξέρει.

ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ

’Έχετε λάθος εννοώ πολύ καλά την θέσιν των οικογενειαρχών αλλά τούτο δεν 
άκυροι τάς θεωρίας μου, τάς οποίας προηγουμένως ανέπτυξα. ’Επαναλαμβάνω 
νά σάς εϊπω, δτι το επιχείρημά Σας στρέφεται εναντίον σας, διότι διϊσχυρίζο- 
μαι, ότι ai δυσκολίαι τάς όποιας υποφέρετε εις άποκατάστασιν τών θυγατέρων 
σας καί αυται προέρχονται άπό την άμάθειαν.

X.ΣΕΒΑΣΤΟΣ

Τί ’νην ’πού λέεις, καλέ ήσύ; Τί θά τά κάμης τα στραβά τά θηλυκά;

ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ

Τά στραβά τά θηλυκά θέλουν καί στραβά αρσενικό καί τάνάπαλιν, καί ούτω 
περιστρεφόμεθα εις τόν αυτόν φαύλον κύκλον όπου επικρατεί πυκνόν άμαθείας 
σκότος καί τύφλωσις. ’Εξηγούμαι. Ή μήτηρ είνε ή πρώτη διδάσκαλος τού 
ανθρώπου. Όταν ήσουν εις την κούνιαν άπό ποιον έμαθες τά πρώτα ψελλί
σματα τής γλώσσης σου; άπό την μητέρα. Όταν ήσο παιδίον τίς ήτον ό πιστός 
σου σύντροφος; ή μήτηρ αυτή σε ώδήγησεν εις τόν βίον. ’Εάν είχες μητέρα 
άνεπτυγμένην ήθελες μάθει γλώσσαν ορθήν, καί ήθελες λάβει Ανατροφήν, καί 
ήθελες είσαι καλλίτερος. Πρώτον λοιπόν δυστύχημά σου είνε διότι έγεννήθης 
άπό μητέρα άμαθή. Δεύτερον δυστύχημά σου είνε τό ότι δεν έσπούδασες. Τά 
άλλα σου δυστυχήματα είνε συνέπεια τών δύο τούτων, καθώς καί τό ίδικόν μου 
δυστύχημα τό νά μή δύναμαι νά σάς πείσω. Διότι ενός άτοπου δοθέντος μύρια 
επακολουθεί, καί τής κακής άρχής είνε καί τό τέλος κάκιστον. Έρχόμεθα 
τώρα εις τά στραβά τά θηλυκά. Πρώτον δυστύχημα των είνε διότι είνε στραβά 
καθώς τά ονομάζετε. Δεύτερον διότι προσέρχεσθε εις τούς γαμβρούς καί τούς 
παρακαλεΐτε νά νυμφευθοΰν τάς θυγατέρας σας. Καί γιατί δεν άφήνετε αυτοί νά 
εκλέξουν τάς συζύγους των; Διατί βιάζετε τήν φύσιν μνηστεύοντες μικρά τά 
τέκνα σας;

X. ΣΕΒΑΣΤΟΣ

Γιάτ’ εϊνην τόπου συνήθεια, νόμου κηφάληον.
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ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ

Το συνήθειον τούτο είνε νόμος θεόγραπτος; ή συνθήκη σιωπηλή ανθρώπων 
άμαθών;

X. ΣΕΒΑΣΤΟΣ

Οί άθρώποι το καμάσην.

ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ

Λοιπόν κακώς τό έκαμαν, διότι δεν ήξευραν τί εκαμναν. Τήν πρωτοβουλίαν 
τοΰ γάμου τήν εχει ό άνήρ. Ό ’Αβραάμ άφοΰ ήλικιώθη ό Ισαάκ έστειλε καί 
έζήτησε δι ’ αυτόν σύζυγον.

X. ΣΕΒΑΣΤΟΣ

Άμ’ χάν γεν τούν γυρεύου ήβώ, θά τούν γυρέψη άλλους. Άφήννουν μού τουν;

ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ

Ίσα, ισα λοιπόν διότι θέλεις νά προλάβης σύ, ώστε συ μεν νά έπιτύχης, ό 
άλλος δε ν’ άποτύχη γίνεται ό γάμος δημοπρασία εις ήν κερδίζει ό πλειοδότης. 
Υπάρχει δε καί ποιά τις κακοβουλία καί δυσμένεια εις τήν περίπτωσιν ταύτην, 
ήτις προϋποθέτει τήν έλλειψιν τής χριστιανικής άγάπης.

X. ΣΕΒΑΣΤΟΣ

Ή μες έτσι τούβραμουν συνήθειον, κ’ έτσι θά πααίννει. Χίλλια κή νά κάμης εν 
κόβγητη.

ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ

Τότε λοιπόν υμείς δημιουργείτε τήν τύχην σας, καί εϊσθε άξιοι τής τύχης σας. 
Δέν έχετε αγάπην, καί δεν δύνασθε νά συμφωνήσητε εις τά συμφέροντα τής 
κοινωνίας σας, διότι δέν κήδεσθε τών κοινών συμφερόντων, διότι δάκνετε καί 
κατεσθίετε άλλήλους, καί ύπ’ άλλήλων άναλίσκεσθε άπούσης τής άγάπης τά 
πάντα νεκρά τά πάντα δύσκολα, τά πάντα άδύνατα.

X. ΔΙΑΚΟΣ

"Ας τάφήκουμουν πλειόν αύτά, κή ή κουβέντης εν έχουν τελειουμόν, κι άς πι- 
ούμουν τού κρασίν μας, κι άς πααίνουμουν. Τά λόγια εϊνην θηλυκά. Καλου- 
ρούζικα, Διουματάρη! Κι απ’ τά παντρέματα, κι απ’ τά πηρτέλοιπα.
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ΔΙΑΜΑΤΑΡΗΣ

Νάση καλά, άφηντικόν. ΚΤ απ’ τούν άρχουντόπουλλούν σας. Νά χά, άφηντικόν 
Ύσές ξέφητη πλειόν. Τού χουράφιν χίτσ όλμάσσα νάνην τού μισόν. Γιατ’ είνν 
άδικιά κή σή μέναν.

X. ΔΙΑΚΟΣ

Ai'! Μην χουλλιάς, κή βούλα πιττίνουν- μόνουν τον Σπανού τά γέννεια εν πιττί- 
νουν. Γιά γαμπρόν κή για μηλάνην τούν γαμπρόν μον εν τούν χάννου.

(’Απέρχονται όλοι έπευχόμενοι καλήν νύκτα καί καλόν ριζικόν.)

Χατζή Διάκος καί X. Σεβαστός άπερχόμενοι.

X. ΣΕΒΑΣΤΟΣ

"Ε χατζή Διάκου κή ύ χατζή Πρικόπιους, λώ σ’ αυκερα πιθάρια κλάννει.

X. ΔΙΑΚΟΣ

Άμ’ τί εϊνην λάατη, Καλούερους δά! Τ’ ’έχει να διαλουϊστή; Ξέρει ύ χουρτά- 
τους άπού τούν πεινώντα; στιμάρει κ’ εινην τά γέννεια μαλλιά.

X. ΣΕΒΑΣΤΟΣ

Έτσια πού τού λέεις εινην. Άμ’ εϊνην φουστήρα, μάνας υιέ. Γλώσσαν ’πού τήν 
έχει τής πουττάνας ή γυός!

X. ΔΙΑΚΟΣ

Κ’ ήβώ έτσια φουστήρα εϊμου χάν άρμηνεύγου χίλλης ξυλλαΐς ’στούν ξέ- 
νουν τούν κώλουν.

ΔΙΑΜΑΤΑΡΗΣ 
(προς τήν σύζυγόν του)

Μάρ’ γυναίκα ήβώ αυτήν τήν άγγουρην τήν άχλάδαν εν χαμπουρέσσου νά τήν 
φάου. Χαρρεΐς κι άπουστάθηκήν μου.

ΔΙΑΜΑΤΑΡΑΙΝΑ

Άμ’ τί θά κάμης; πηδάκιν μου, έτσι είνν’ αυτά τά πρώματα. Βοΰλοι θέλουσιν 
κή δίουν τα; Βρέξη κώλουν νά φάης πατέλλαν.
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ΔΙΑΜΑΤΑΡΗΣ

Τού διάολου τήν δουλειάν! βούλουν τού χουράφιν! à μη φτουχέ να ζήσης/ Πώς 
θά γινούμουν κ’ εχουμουν κι άλλης τόσσουρης; Παλλοΰκιν μάνας υιέ!

ΔΙΑΜΑΤΑΡΑΙΝΑ

Έτσι που κάμνει ένας μείας κόσμους θά κάμης κή σύ. Μήη σή σέναν ή 
άρχή, μήη σή ’σέν τού τέλους. Βουλος ύ κόσμος δίει, κ’ ή μες έν θά δέκου- 
μουν; καλά νάση πλειόν κή βούλα τά ζουντανά πιττίννουν.

ΔΙΑΜΑΤΑΡΗΣ

Βούλα πιττίνουν, άμ’ πιττίννει κή ύ αθρωπους. Έδεκάμουν την Ιμιάν τού 
χουράφιν. Τής άλλης τί θά τής κάμουμουν; Νά τής τουρκέψουμουν θέλουμουν; 
αυτή ή δουλλειά εν εινην δουλλειά.

ΔΙΑΜΑΤΑΡΑΙΝΑ

Ή σέναν θά διαλουϊστοΰσιν; βοϋλοι τού δικόν τουν ήντρανούσιν. Γιατί λέ- 
ουσιν κόρη = κουρασιά, πηδιά = πήδεψη; Ναταν καλαΐς ή κόρης εν ήθε
λαν νά τής χουλλιοϋσιν ήκεΐνοι πού τής εχουσιν. Ύ Βασιλλειάς τήν εκα- 
μην, λε κ’ ήπγην τής πικρής ήλλιάς τού φαρμάκιν.

ΔΙΟΥΜΑΤΑΡΗΣ

Κιαπεν τήν κηφάλιν μας ’στού τσελίκιν τήν έβαλάσιν; ή αρκούδα λέ, τού 
κόκκαλουν μήτρα του πρώτα ’στούν κώλουν της κ’ ύστερα τού τρώει. 
Ήβώ αυτό εν θάμπουρέσου νά τού φάου.

ΔΙΑΜΑΤΑΡΑΙΝΑ

Βοϋλοι έν άμπουροΰσιν άμ’ τρώουν του κή μήη 'μιλλιά τουν έν ήβγαίννει. "Εν 
ήντρέπηση άντζαμμου;

ΔΙΑΜΑΤΑΡΗΣ

Διάολου κόρη, ήσύ μ’ έβαλης ήμέναν σ’ αυτόν τούν κόρτουν. Μήν ’μιλάς πάρ- 
μου. Άνάθθημάν σας! Γυναϊκης εν εϊστη; άντραν θέλου, τώρα δά τούν θέλου.

ΔΙΑΜΑΤΑΡΑΙΝΑ

Σώπα! Σώπα! ε πηδάκιν μου, θέλουτου κ’ ήβώ να δέκου; άμ’ εύρη μου τού 
κολάϊν δά.
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ΔΙΑΜΑΤΑΡΗΣ

"Α ς την λείπη ύ άντρας του διάολου την κόρην.

ΔΙΑΜΑΤΑΡΑΙΝΑ

"Ας σ’ ελειπην dà κ’ ήσέναν ή γυναίκα εν τού ξέρεις πού τά πίσ’ άππίδια 
έχουν νουρραίς- Γιατί καλέ βλαστημάς τού τσοτζίκιν σου.

ΔΙΑΜΑΤΑΡΗΣ

Του διάολου τής γυναίκης, πρ' άδαρφέ, πώς τούν καταφέρνουν τούν άθρωπουν!

ΔΙΑΜΑΤΑΡΑΙΝΑ

Γιατί καλέ στην ο υχουρ γή ση; μή τού ζώριν θά σή πάρουν τού πρώραν σου 
ύστερα ύστερα;

ΔΙΑΜΑΤΑΡΗΣ

Μάρ’ έ διάολου κόρη, τ’ άζων δέννουν τ’ άπ’ τού κηφάλιν κ’ ύ άθρωπους 
δέννητη μεί τούν λόουν του. 'Έστελάμουν τού τόπου τούς άθρώπους κ’ 
υπήαν κ’ εκαμάν μας ίμιάν δουλλειάν, άμπουρούμουν ν’ άπουφύουμουν; Ή 
κουβέντα ήδόστηκην. Άμπουράς νά πής ετσινά μου κ’ ήκείννά μου;

ΔΙΑΜΑΤΑΡΑΙΝΑ

Ήνναί άμμά χάν γαμάς, λέ τούν ΐφτουχόν, νά ντρανάς κή τούν θειον. 

ΔΙΑΜΑΤΑΡΗΣ

Άκου τέκεινα! Τούν θειον μοι λουαργιάννει! ποιος τά διαλουάτη, μαρ’ αύτά; 
Πάσα ένας κεντί τσικκαρηνά πακκάρ ξένους πόνους κόπανους.

ΔΙΑΜΑΤΑΡΑΙΝΑ

Έτσια ’πού τού λέεις εϊνην. Άμ τί θά κάμουμουν; Μην κάμνης κακουσίμην, 
κ’ εϊχην ύ θειος κή γιά τής άλλης. Πάσα τσοτζούκιν μεί τού κκουσμάτιν του 
γηννήτη. Γιατί κόβγεις άπού τούν θειόν τού μοΰτιν σου. Κιοϋν τόγματαν, 
λε νελερτογάρ.

ΔΙΑΜΑΤΑΡΗΣ

Αλλάχ κκερίμ. Κκεριμίν κουγιουσοΰ τερίν.
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ΔΙΑΜΑΤΑΡΑΙΝΑ

’Έτσι που παίρνεις κή νοικουκυρόπουλλον, κή μουνουγιόν άντίκιαστουν κή ζη- 
λημένουν, κή θά γίνη ή κόρη σου μιά χρουσουνοικουκυρά, τοναν της τού χέ- 
ριν εις τού μέλιν κή ταλλου της εις τού λάδιν. Πώς ιστιμάρεις; ήσύ εν τά 
πήρης; αυτά εϊνην δανεικά ψ ου μιά.

ΔΙΑΜΑΤΑΡΗΣ

Τί ήπήρα ήβώ, μαρή; Δέκη την τά προικιά 'πόφερης απ’ τάφέντη σου. 

ΔΙΑΜΑΤΑΡΑΙΝΑ

Ή κείνης ή χρουννιαίς ήταν άλλης κή τίτης είνν’ άλλης. Τ’ αχυρούν σου θά 
πειράσης άπ’ τού κουμέρκιν, όπως άμπουρέσης.

ΔΙΑΜΑΤΑΡΗΣ

Τού διάολου τής κόρης! Πώς τά σουφίννουσιν! Μή λάς, μαρή, κ' εταξής του 
μέι τά λαδικά ποστελλης;

ΔΙΑΜΑΤΑΡΑΙΝΑ

Θειος άμήν τού ρούση! Ήβώ εν έταξα τίποτις αμ’ χώρους νά τάξης πιττίννει 
ή δουλειά σου;

ΔΙΑΜΑΤΑΡΗΣ

Map’ εφυήν μας κ’ έναν κουττινί ’στούν επίτροπουν κ’ έναν εις τούν πρου- 
ηστόν.

ΔΙΑΜΑΤΑΡΑΙΝΑ

’Αμ’ κ' ήκεϊνοι γιά τά μαύρα σου τά ’μμάτια ήτσασαλάτιννάσιν; Κ’ ήκεϊνοι 
αυτά άλιμένουσιν εν τού ξέρεις πού λέει τά κάμνουν πέντη δάκτυλα εν κά- 
μνουν πέντη άγιοι;

ΔΙΑΜΑΤΑΡΗΣ

Φέρ’ μας ’μαρ’ έναν κρασίν, στ’ άνάθθημαν πλειόν, οπού πάει ας πάει! μητά 
’κατόν ’στήν φυλακήν, κή μή τά χίλλια μέσα.

ΔΙΑΜΑΤΑΡΑΙΝΑ

Μήν χουλλιάς, κή καλά κή καλουρρούζικα νάνην, κ’ έχει ή θειος κή γιά τής 
άλλης, άκόμια οσουν νάρτη ύ κηρός τουν...
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ΔΙΑΜΑΤΑΡΗΣ

Όσουν να τρίψης τού μμάτιν σου ήπλάκωσαν κ’ ήκείνης, εν θουράς; άργειαϊς 
κή πήχης μειαλαίνουσιν τού διάολου ή κόρης.

ΔΙΑΜΑΤΑΡΑΙΝΑ

Γιατί, καλέ ή βλαστημάς τά μουρά μου κή χουλλιοϋσιν ας μήν τάσπειρνης 
ύστερα ύστερα! έφερα καμμιάν απ’ τ Αφέντη μου;

ΔΙΑΜΑΤΑΡΗΣ

Σώπα πλειόν. Τζάνηνά σητζτηγήμ.

ΔΙΑΜΑΤΑΡΑΙΝΑ
(ή μήτηρ προς τήν μνηστευθεΐσαν κόρην κατ’ Ιδίαν)

Ήσύ, κόρη μου, να μήν άκούης τούν αφέντην σου. Άφης τουν κ’ έ,τι θέλ’ ας 
λέη. Αύριουν ήσύ τήν αυγήν να βάλης τού σσουπαννάκιν σου, κή να δουστής κή 
τού μαντήλιν σου τού μηταξουτόν κή νά νιφτής δμορφ’ όμορφα, κή νά κάμεις 
κή μιάν μάτσαν λουλούδια κή νά πάης να γη μίση ς Ιμιάν βιτύναν νηρόν, κή νά 
τήν πάης είς τού πηθθηροΰ σου. Κή νά τσακκίσης κή τά καρύδια τήν νύχταν 
γιατί θά κάμουμουν τού πακλαβού κή θά κάμουμουν άναβούρης, κ’ ήμέναν 
εστελήν μου του χαπάριν ή συμπηθθέρα μου. Καλουρούζικη ναση κόρη μου, 
Μήν άκούης τούν Αφέντην σου. Κή ύ δικός μου ετσια ήταν, οί άφηντάδοι τδ- 
χουσιν.

Τέλος τής Πρώτης Πράξεως
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Σημειώσεις ερμηνευτικού 
εις τόν Γάμον τον Άντιφάτον

1. Προξενητής, θηλ. Προξενήτρια. Οί πεμπόμενοι έκ μέρους των γονέων 
τής κόρης προς τούς γονείς καί οικείους τού μελλονύμφου, ί'να προ- 
τείνωσι τήν χεΐρα αύτής προς έκεΐνον ή πράξις προξενειά αί γυναίκες 
διαδραματίζουσιν σπουδαιον πρόσωπον έν τη περιπτώσει ταύτη.

2. Χαΐριν. Λέξ. τουρκική: αίσιον, άγαθόν.
3. Κησμάττιν (κησμέτ). Λέξ. τουρκική: μοίρα, τύχη καί τα τυχηρά. 

Μάσαλλάχ. Έπίρ. τουρκικόν: φυλάξαι Κύριος· λέγεται προς αποτρο
πήν βασκανίας.

4. Τρόπους. Συγγενές του γρίφος· είδος ραφιδεύματος πολύπλοκου καί 
ποικίλου.

5. Καρκάφιν. Τουρκιστί κερκέφ, πλαίσιον έφ’ ού πλατείνεται τό παννίον 
καί ποικίλλεται, όμοιον τώ φραγκικώ τελάρφ (telaro) ποικιλτήριον.

6. Μαρή προς τάς γυναίκας· μπρε προς τούς ανδρας: έπιφωνήματα βάρ
βαρα.

7. ’Αφέντης (αύθέντης). Ούτως ώνόμαζον πρότερον τόν πατέρα καί Μά
ναν τήν μητέρα. Νυν άκούονται αί ώραΐαι λέξεις Πατέρα, Μητέρα.

8. Άρίφ όλάν άγνασήν. 'Ο νοών νοείτο.
9. Κατηβασιά. Κατάρρους· προσωπαλγία, οδονταλγία, ώταλγία, καί πάσα 

πάθησις τού προσώπου.
11. Χασταΐ πακκάν χαστά όλούρ. 'Ο έπιβλέπων νοσοΰντα ασθενεί καί αυ

τός.
12. Χασταλήκ σαγλήκ πιζίμ ίτσίν. Ή νόσος καί ή ύγεία είνε δι’ ήμάς 

(τούς ανθρώπους δήλα δή).
13. Ττακκιά. Κάλυμμα τής κεφαλής των γυναικών, έφ’ οδ έδεναν 5-6 μαν- 

δήλια, καθέτως καί έγκαρσίως καί έχημάτιζον ενα πελώριον κεφαλό
δεσμον. Έπ’ ίσης καί οί άνδρες είχον τό κιλάφιον (κητουλάχ) έφ’ ού 
έτύλισσον στρόφιον (σαρίκι). Νΰν τό ύογινοβαφές (φέσιον) αντικατέ
στησε τά καλύμματα ταΰτα εις άμφότερα τά φύλα.

14. Σαμάν χαραρή κιπι τεππίπτουρούζ. 'Ως σάκκον άχύρου πληροΰμεν πι- 
έζοντες.

15. Κατέρ καί Μουκκατδέρ. Λέγεται ή Μωαμεθανική Ειμαρμένη. Τό πε- 
πρωμένον. Τό δόγμα τούτο πιστέυεται καί υπό των Χριστιανών.

16. Τζερεμές καί Τζεραΐμ. Χρηματική ποινή ήν έπέβαλλον αύθαιρέτως οί 
Τούρκοι άγάδες καί τυραννίσκοι προ τού Τανζιματίου ήτοι προ τής 
Μεταρρυθμίσεως έν Τουρκία ήν έκήρυξεν ό Σουλτάνος Μετζίτ τώ 
1840. Προ τής μεταρρυθμίσεως ταύτης οί χριστιανοί έδέροντο, ήγγα-
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ρεύοντο, έφυλακίζοντο καί έπλήρωνον πρόστιμον έπί άπλή ύπονοία, 
εστιν ότε καί έσφάζοντο υπό των Βοεβοδών ή άγιάνιδων, Τερεπέ- 
ηδων, Σπαχήδων κτλ.

17. Λεσπερλάρ πόκ γεμεγιντζε, άαλάρ χαλβά γεμέζ. Έάν ό γεωργός δέν 
φάγη κόπρανα, ό άγας δέν τρώγει χαλβάν. Δήλα δή εάν δέν σφάλη ό 
πρώτος, ό δεύτερος δέν ευρίσκει εύκαιρίαν να άργυρολογήση.

18. Φιλτζάν γιουκλοΰ καττήρ ούρκιουτούρσην ταγιάα βάρ. Έάν έξιππάζης 
ήμιόνους φορτωμένας φιλτζάνια (καφφεπότηρα κυμβία), εχει ξύλον, 
ήτοι θά σε δείρουν.

19. Τομουζοΰν πουρνοΰν κουλαγηνή κκεσσάν γίνε τομούζ γίνε τομούζ. Έάν 
κόψης τα ώτα καί τήν μύτην του χοίρου, πάλιν χοίρος, πάλιν χοίροι 
είναι. ’Ήτοι ή φύσις δέν μεταβάλλεται.

20. Καντάρα. Ή 'Ιερά μουσουλμανική κρίσις- καί στατήρ.
20. Σουβλίν ήτο όνομαστός τις στρεψοδίκης.
21. Όφκέ ίλέν καλκάν ζιγιάν ίλέν ότουρούρ. 'Ο άνιστάμενος μετ’ οργής 

καθίζει μετά ζημίας.
22. Ήβώ μεί τούν άάν μιλοΰ κι’ άπού τού σακκοδλλιν του γημίννου. Λέγε

ται ότι τούτο είπεν ένας προεστώς άλαζονευόμενος διά τήν εύνοιαν 
τού Τούρκου Διοικητοΰ. ’Άλλος τις είπεν άλαζονευόμενος: «Εί'πην υ 
άάς, αϊ Παρασκηυγά!» Τούτέστιν έθεώρουν οί άθλιοι τιμήν ύψίστην 
καί μόνον εάν έκάλει αυτούς ό άγας μέ τό όνομά των. Οία κατάπτω- 
σις!

23. Προ τής μεταρρυθμίσεως έκαλοΰντο οί προεστώτες τών Χριστιανών 
Κοτζαβάσιδες (μεγαλοκέφαλοι Chef) καί Κκεχαγιάδες (Κκαχάδες) τιμη
τικός δέ τίτλος ήτο τό τσορπατζή. Σήμερον τιτλοφορούμεθα μέ τό 
έφένδη, οίον Γιάννη έφένδη, Δημητράκη έφένδη κτλ.

24. Ύ άάς θέλει κιοστάκια. Ό διοικητής διατάττει νά δώσουν οί Χριστι
ανοί πέδικλα διά τούς ίππους του- παρεξηγεΐται δέ ότι ό Διοικητής 
μαίνεται καί θέλει δεσμά! Τώ όντι οί τυραννίσκοι ούτοι άπήτουν παρά 
τών χριστιανών ό,τι ήθελον.

25. Καβαλλάρης. Ιππότης· ούτως έλέγοντο συμβολικώς οί είσπράκτορες 
τών φόρων, ή οί πεμπόμενοι ύπό τών άνωτέρων διοικητών προς τούς 
κατωτέρους απεσταλμένοι, οίτινες ήσαν αύθαίρετοι ώς οί έντολεΐς αυ
τών.

26. Άσπρουν ειδής; άσπρα θέλει. Μαύρουν ειδής; κι’ άλλα θέλει. ’Επειδή 
οί Τούρκοι έφόρουν λευκόν σαρίκιον καί οί άρχιερεις καί 'Ιερωμένοι 
μέλαν κάλυμμα, διά τού άσπρου εννοούνται οί Τούρκοι είσπράκτορες 
καί διά τού μαύρου οί 'Ιερωμένοι ’Αξιωματικοί, οίτινες ήσαν κατα- 
θλιπτικοί έπ’ ίσης εις τούς Χριστιανούς, διό καί έσχηματίσθη τό δί- 
στιχον τούτο έννοοΰν τήν χρηματολογίαν άμφοτέρων.
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27. Πεσιγινί μι σαλλατήμ; Μήπως έκούνησα τήν κούνιαν του; Μήπως τον 
άνέθρεψα; είνε τέκνον μου; ή άδελφός μου;

28. Ή 'Αγία Κλήρα ήτο τό συνέδριον τό ύπό τήν προεδρίαν του άρχι- 
ερέως ή του επιτρόπου του. Κληρικοί δέ ήσαν οί 'Ιερωμένοι, καί οΐ 
τιτλοφορούμενοι διά όφφικίων έκκλησιαστικών χριστιανοί λαϊκοί, 
οίτινες ήσαν μέλη τής αγίας Κλήρας. Σήμερον τό συνέδριον τούτο 
συγκροτεί ή Δημογεροντία ύπό τήν προεδρίαν τού άρχιερέως ή τού 
έπιτροπεύοντος αύτόν 'Ιερωμένου. Έσωτέρα έλέγετο ή κλήρα καί 
Έξωτέρα τό οθωμανικόν δικαστή ριον.

29. ’Άρειου τήν Πόρταν λέγοντες έννόουν τό ’Οθωμανικόν δικαστήριον 
από τού αίρεινάρχου Άρείου, ον έθεώρουν ίσον τω Μωάμεθ, ώς άρ- 
νούμενον τήν θεότητα τού ’Ιησού Χριστού.

30. Ό αμαθέστατος X. Διάκος λέγει ότι δικάζει κατά τούς θείους καί 
ιερούς νόμους, ενώ αγνοεί αυτούς.

31. 'Η δίκη τού Θουρουδή είνε γεγονός, όπερ ήρύσθην έκ παλαιοτάτου 
εγγράφου, καθ’ ο έτιμήθη μία οίκία αντί 30 γροσίων κατά τό 1720 ότε 
τό νόμισμα είχε μεγίστην αξίαν ήτοι εν γρόσιον ίσούτο μέ 20-30 ση
μερινά.

31. Δίου. Ρήμα· άόρ. έδεκα άντί εδωκα (δίδω-εδωκα), δουσμένους (δεδομέ
νος). Συγχέεται μέ τό δένω, έδεσα, δουμμένους (δεδεμένος).

32. Έσκι, ραγπέτ, κιονούλ σουλτανίντηρ. 'Ο ερως, ή τιμή, ή θέλησις είνε 
τού αύτοκράτορος, είνε άπαραβίαστα.

33. Ππαραγί βαρέν τουτουγί τσαλάρ. 'Ο πληρώσας τά χρήματα θά παίξη 
τόν αυλόν.

34. Άταμήν Ίμανηνή κηζτήρμα. Μή διερεθίζης τόν φανατισμόν τού άν- 
θρώπου (τό θρησκευτικόν συναίσθημα).

35. Πιζίμ κουσουρουμουζά πακμάζσαν όλούρ. Δέν πρέπει νά παρατηρής τά 
ίδικά μας σφάλματα.

36. Όσμανλής. Έκ τού Όσμάν ή Όθμάν, εξ οΰ καί òθωμανός. Ουτω κα
λούνται οί Τούρκοι έκ τού ονόματος τού πρώτου Σουλτάνου. Ή λέξις 
αϋτη δίδεται κατ’ έξοχήν είς τούς ύπαλλήλους έν φ οί κοινοί Τούρκοι 
καλούνται περιφρονητικώς Turges. Όσμανλήκι δέ λέγεται ό ίπποτι- 
κός, ό άγριος, ό δόλιος, ό τυραννικός χαρακτήρ ήτοι κράμμα στρατι
ωτικών άρετών καί τυραννικών κακιών οίος ήτο ό έπί τού Πελοπον- 
νησιακοΰ πολέμου Λύσανδρος «όπου ούκ έφικνεΐτο ώς Λεοντή προσ- 
ραπτέον τήν άλωπεκήν».

37. Σέν χότ πέν χότ άττά κίμ άτόυν οτ. Σύ αύθέντης έγώ αύθέντης, τίς θά 
δώση είς τόν ίππον χόρτον;

38. Κουραμδς (ό) καί τό Κουραμά είνε ή διανομή τού φόρου είς τούς φο- 
ρολογουμένους. Χαράτσι δέ ήτο ό κεφαλικός φόρος. Προ τού Τανζι-
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ματίου οί φόροι ήσαν αυθαίρετοι κατά τό δοκούν τοΐς Τοπάρχαις έπι- 
βαλλόμενοι. Μετά τό Τανζιμάτιον ώρίσθησαν όσα έπληρόνοντο καθ’ 
όλον τό έτος κουραμά είς πολλά κονδύλια νά πληρώνωνται είς εν 
κονδύλιον όνομαζόμενον Βερκί (δόσιμον, φόρον). Τό δέ χαράτσι με- 
τεβλήθη είς στρατιωτικόν φόρον, είς ον υποβάλλεται πας χριστιανός 
ή μή μουσουλμάνος από 15 έτών μέχρι εξήκοντα πέντε έτών. 'Ο κατ’ 
αποκοπήν φόρος (Βερκούϊ μακτουά) μετεβλήθη σήμερον εις έμλάκ βερ- 
κουσί (κτηματικόν φόρον) καί ττεμεττοΰ βερκουσί (φόρον έπιτηδεύμα- 
τος). Μένοντος παγίου τοϋ στρατιωτικού φ. όστις αύξομειοΰται άνα- 
λόγως του άρρενος πληθυσμού, άναλογιζομένων 5.000 γροσίων είς 
136 άρρενα.

39. Οί διισχυρισμοί ότι ή μεγάλη παιδεία είνε περιττή είς τόν τόπον μας 
ύφίστανται καί σήμερον μέ τά αύτά έπιχειρήματα τού X. Σεβαστού.

40. Σόζ άγνάτ. Δός νά έννοήση.
Έγριτζα (ζωΰφιον). Μύωψ.
Έγλεντζέδοι. Διασκεδάσεις.
Σόϊν. Συγγένεια, γένος.
Μαντινάδα. Κώμος.

Άτζαλεγά καλμέζ. Δέν έρχονται είς τήν έπίσπευσιν χρήζουσι σκέ- 
ψεως καί ώριμου σκέψεως.
Γιασαγιντζα κετσινετλεγινή γιαρου, λούντζαγιά καταρ άραμαλή. 'Ο 
άνθρωπος τήν σύζυγον μεθ’ ής θά ζήση μέχρις οδ άποθάνη πρέπει νά 
τήν ζητή, έως ότου νά κουρασθή.
Χάλπετ. Βεβαίως, όπωσδήποτε.

’Αλλάχ ίτζίν. Κατά θείου.
Μινασίπιν. Κατάλληλον.
Τεβεκκιννήδισσης. Έχουν τήν μνησικακίαν τής καμήλου.

Άγήρ παστήκτζα γεγνί καλκάρ. 'Όταν πατή τό βαρύ, σηκώνεται τό 
έλαφρόν.
Καϊναγιάν γερινέ τεκερσάν όλούρ. Έάν χύνης είς τό βράζον μέρος 
κατορθοις νά σβύσης τήν πυράν. Δήλα δή διά θυσιών άπαλλάττεταί 
τις τών θλίψεων.
Σετζατές. Τάπης μαλλωτός.
Χαφταγιά κατάρ ούλαστηρινή. Μέχρι τής προσεχούς έβδομάδος τά 
προφθάνω, τά πέμπω.
Στούμπους. ’Αγορά εν Λειβησίφ· φαίνεται ότι άρχαιότερον είχαν είς 
τήν θέσιν ταύτην στούμπον (ϊγδην λιθίνην, εν ή έλειοτριβεϊτο τό βα- 
λανίδιον).
Τζάνήμ κουρπάν όλοούν. Ή ζωή μου ας θυσιασθή.
Μαλιματλής. Είδήμων.
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Τζουάπιν. Άπόκρισις.
Γιαγλάς. Θερινόν ένδιαίτημα.

”Ατσ κιοζουνοΰ άτσάρημ κιοζουνοΰ. ’’Ανοιξε τούς οφθαλμούς σου διότι 
τούς ανοίγω εγώ ή άλλοι.
Κατσιντζεμές. Ή πέρασις, ή ζωάρκεια.
Χαΐριν. Αγαθόν.

Άσλαννιά. Γρόσια.
Άρίφης. Είδήμων.
Αλλαχά σουκκιούρ. Δόξα τω Θεφ.
Όλάν σέν μάλ άσηκή τεΐλσίν. Βρέ σύ δέν άγαπάς πράγματα (περιου
σία).
Γινενίν τελιγιντέν χιντιστανή σεϊρ έτέριζ. Έκ τής όπής τής βελόνης 
θεωροϋμεν τάς ’Ινδίας (δηλ. ειμεθα οξυδερκείς).
Μουλάχλαγιά ταλτηνήζ. Έβυθίσθητε είς σκέψεις.
Κετσιντζεμέ ίκκί παστόν όλούρ. 'Η πέρασις (ο βίος) γίνεται έκ δύο 
κεφαλών (δύο συζύγων).
Κάτς πεϊτ ποΰ; Πόσοι στίχοι είναι τό άσμα τούτο; δηλαδή διατί πο
λυλογία;
Πίρ παλτά ιλέν άγάτσ κεσιλμέζ. Τό δέντρον δέν κόπτεται διά μιας 
πληγής τού πελέκεως.
Γιά τεβέ, γιά τεβετζή. Ή ή κάμηλος (ψοφά) ή ό καμηλάτης άποθνή- 
σκει.
Σερινέ ναλέτ. Ανάθημα είς τήν κακίαν των.
Κιοπέϊλεν χαραρά κιριλμέζ. Δέν δυνάμεθα νά εμβωμεν είς τόν σάκκον 
μέ τόν σκύλον.
Χέμ τογέρσιν, χέμ σεβέρσιν. Καί μέ δέρεις καί μέ άγαπάς.
Καπουλττοΰ. Είναι δεκτόν.

Άφερίμ. Εύγε.
Έν έϋσίμι. Τό καλλίτερον είνε.
Όϋλέ λακκηρτή όλμάζ. Τοιοΰτος λόγος δέν γίνεται.
Γιούζ βερτίκζες άληγιά Σητστή κεττή χαληγέ. Όσον δίδεις πρόσωπον 
(θάρρος) είς τόν Άλήν (βάρβαρον) τόσον σχήζει τόν τάπητα (παρε
κτρέπεται).
Κλοΰππιν. Ή λαβή των άγγείων.
Χαζήριν. Έτοιμος.
Τσαλήμιν. Κόψις, ύφος, τρόπος.
Χαϊρλή ίς γιλτά πιττέρ. Ή καλή έργασία είς εν έτος τελειώνει. 

Άλιατά κιοζουμούζ βαρ αμμα κουτρέτ γιόκ. Άγαπώμεν τά ώραία άλλά 
δέν δυνάμεθα.
Καλαϊτζής. 'Ο γανωτής κασιτερωτής.
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Άλισβερίσιν. Δούναι καί Λαβεΐν, έμπόριον, ληψοδοσία.
Άττουμιά παροΰτιν. Πυρίτις διά μίαν βολήν πυροβόλου.
Τζιλασηνήμ. ’Αγαπητόν.
Ίκκί πατζακληγιά έϋλίκ γιαραμάζ. Εις τα δίποδα τό άγαθόν δέν χρη
σιμεύει- οί άνθρωποι φύσει είνε άχάριστοι.
Πειρνδ χωρά. Πιάνει τόπον.

Άχαλής. Λαός.
Ζώριν. Δύσκολον.
Κεμισινί κουρταράν καπτάν τηρ. 'Ο σώζων τό πλοίον του είνε πλοί
αρχος.
Άρσούζικουν μιλλέττιν. Έθνος αϋθαδες.
Γένουμου ζάφτιν. Διοικοϋμαι.
Ττοπποϋζα. Ή σκυτάλη.
Ποϊντουρούκιν. 'Ο ζυγός των βοών δι’ ών ζεύγνυνται.

Όλμαλή. (Τοιοϋτος πρέπει) νά είναι ό άνθρωπος.
Κιαπάλης. ’Απ’ άληθείας.
Στιμάρου. Stimare, τιμώ, λογαριάζω, νομίζω, υπολήπτομαι τινά.
Πάζ πάζηλαν κάζ κάζηλαν. Τά όμοια τοΐς όμοίοις πελάζουσι.
Κετέλ τταβισή κκέλ χαραζουλαν. Έκαστος έκάστφ, χήν χηνί καί ή 
κασιδιάρα όρνιθα μέ τόν κονιδιάρην άλέκτορα.
Ταβίν. ’Αγωγή. Ταβατζής. 'Ο ένάγων.
Βερτιτζεγίν κιπί άλτητζαγήν όλμασσα, βερτιτζεγίν χαράμ όλσούν. Έάν 
ό,τι δώσης δέν είνε καθώς εκείνο τό όποιον θά λάβης, ο,τι δώσης μή 
εστιν εύλογημένον, ήτοι ό,τι δώσης θά τό λάβης.
Κουμέρκιν. Τό τελωνεϊον. -ιάρης. 'Ο τελώνης.
Ταβά μιρασά καλμάζ. Ή άγωγή δέν κληρονομείται.
Ζιλλέτ. Ζίλ γέτ, ό κάτοχος.

Άμανάτιν. Παρακαταθήκη, υποθήκη καί τό έτοιμόρροπον.
Κελμέκ σενίν έλιντέ κιτμέκ σενίν έλιντέ μις. Τό έλθεϊν έξαρτάται άπό 
Σέ, όχι όμως καί τό άπελθεΐν.
Πιττίννου. Τελειώνω. Ήπίττησα. Έτελείωσα.
Φέγλι-μαλαχτήρα, Φαϊλί-μουχτάρ. Αυτεξούσιος, ένήλιξ.
Καλεμά κελμάζ. Δέν έρχονται είς τόν κάλαμον, δέν γράφονται, είναι 
άκατανόματα.
Τταμασαλής. Θεατρικός, άναιδής.
Ούγιούρ. Άκκαλής, ευήθης.
Μίσσι-ππούφφου-άλαππούφφου. Έπί τών όσφραινομένων καί άηδι- 
αζόντων έπί τή δυσωδία καί έπί τών μή άρεσκομένων είς τίποτε. 
Κουμανταίρου. Διοικώ, έξουσιάζω.

Άβοϋρτιν. ’Απόρρητον. Άβουρτζής. Ραδιούργος.
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Μαϊ-ματτιά. Ό πρωταίτιος τίνος πράξεως.
Παζαρτά πουλούνμαγιαν κκιουλάχ όλσοΰν. Τό μή ευρισκόμενον έν τη 
αγορά έστω τό κάλυμμα τής κεφαλής (λέγεται επί των μή σπανίων 
αλλά κοινών καί ευκόλως ευρισκομένων πραγμάτων).
Γιναττζής. Ίσχυρογνώμων.

Ίστιλλάχουν. Ύφος, στόμφος.
Ττακμάνην. Κόπανον.

Άϊκκηρητζής. Ό άποπλανών, άπατεών.
Ταγαρτζίκιν. Μάρουππος.
Κουβάνιν. Κυψέλη μελισσών (κουβέλι).
Πιγεντοΰ. Άρέσκομαι.
Τέγγιν. Άντίρροπον, ίσοζύγιον.

Άναάττιν. Εύμένεια.
Ίπνι-φασάτιν, κιούλλουν μουτζιρίμιν. Κάκιστος άραβ. φράσις.
Κέφιν. 'Ηδονή, ευθυμία.

Ίλλαλλαχ. Φυλάξοι Κύριος!
Ττεφεκκελής. Εύπιστος.

’Αρκάς. Ό προστάτης.
Ζεμανέ άβλατή. Τέκνα τού αίώνος.
Τουτοΰκιν. Αύλός ποιμενικός.
Σαμαριάτικουν. Δικαίωμα τού μαΐστορος διά τόν ίππον όστις ύπηρετεΐ 
τήν εταιρίαν τών γανωτών.
Τιγνατίννου. Υπακούω.
Γιλτίννου. Άπαυδώ.
Κιουτσλοϋς. Ρωμαλαΐος.
Κάλφας. Ύπομήστωρ καί άρχιτέκτων.

Έϋλικτάν μαμάζ κελίρ. Έκ τής άγαθοεργίας έρχεται νόσος. 
Μπούγιουν. Ενθουσιασμός.

Όρταλίκην. Έδαφος ή κοινωνία.
Κουρσάρικ. Καταδρομεύς.
Σακκίν τούν ράγιάν μου. Προσέχετε τούς Υπηκόους μου.
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