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Το ζήτημα τής μετά θάνατον κατασ'.άοτως άπη- 
σχόλησε τήν ανθρωπότητα άπό τής πρώτης ήδη χα
ραυγής τής σκέψεως. Μύθοι και δοξασίαι καί θρη- 
σκεϊαι έπλάσθησαν άπό τών παναρχαιοτάτων χρόνων, 
καί θεωρίαι καί υποθέσεις έξηνέχθησαν, καί φιλοσο
φικά συστήματα διεμοοφώθησαν καί έπεδιώχθη παν- 
τοιοτρόπως ή επικοινωνία μεταξύ τοϋ ύπαρκτοΰ 
καί του άοράτου κόσμου, χωρίς ποτε νά έπέλθη στε
ρεόν τι καί άπολύτως πειστικόν αποτέλεσμα, διότι 
ή μυστηριώδης ’Ίσ ις, ή δύναμις ή φρουρούσα ζηλο- 
τύπως παρά τόν ουδόν τής πύλης τής κειμένης 
μεταξύ τής ζωής καί τού πέραν αύτής, εΐς κανένα 
ζώντα δεν επιτρέπει νά εΐσχωρήση είς τό άδυτόν της.

'Ο  άνθρωπος έν τούτοις δέν επαυσε καταγινό- 
μενος είς τήν έξερεύνησιν τοϋ μυστηρίου, ο δέ ακοί
μητος οΰτος πόθος πολλάς Ιδημιούργησε πλάνας καί 
στάδιον εύρύ παρεσκεύασεν εΐς τήν έξασκησιν τής 
άπατης καί τής άγυοτείας. Μόλις δέ κατά τούς τελευ
ταίους καιρούς ή επιστήμη ήδυνήθη ν’ άποκαθαρη 
τό ζήτημα άπό την παλαιάν σκωρίαν τών προλήψεων 
καί ν’ άναγάγη τήν έξετασιν αύτοΰ είς ύψηλότερον επί
πεδον, ύπό τό φως τής ννώσεως καί τής αλήθειας. 
Πρό: τόν ειδικόν δέ τοϋτον σκοπόν ίδρύθησαν εται
ρεία ι, άποτελούμεναι οχι άποκλειστικώς ύπό έπιστη- 
μόνων, άλλά καί ύπό άτόμων ανεπτυγμένων καί φιλο
μαθών, έπιδιωκόντων τήν έξακρίβωσιν καί τήν μελέτην 
τών διαφόρων περιέργων ψυχικών φαινομένων, δσα 
δέν εξηγούνται διά τών γνωστών μέχρι τοΰδε επιστη

μονικών νόμων, συνάζουσαι οΰτω τό υλικόν έπί τοϋ 
όποιου θά στηριχθή άν ούχί ή τελείως αληθής καί 
ακριβής, άλλά τουλάχιστον ή μάλλον σχετικώς προσεγ- 
γίζουσα εΐς τήν έπιστημονικήν άλήθειαν, έξήγησις.

Εν Αγγλία πρό πάντων έσημειώθη ένωρίτερον 
και ζωηροτερον ή τοιαύτη ευσυνείδητος έρευνητική 
εργασία διά τής 'Εταιρείας τών Ψυχικών ’Ερευνών, 
το συνταχθέν δέ πλούσιον καί πολύτιμον υλικόν, 
καταλλήλως ταξινομημένον έξεδόθη πρό έτών εΐς τό 
πολύκροτον βιβλίον ΰπό τόν τίτλον Phantasm s of 
the living (Φαντάσματα τών ζώντίον) τό δημοσιευθέν 
ύπό τών τριών άγγλων έπιστημόνων Gurney, Myers 
καί Podmore. Το έργον τοϋτο αετεφράσθη έν έπι- 
τομή γαλλιστί ύπό τοΰ Marillier καί έδημοσιεύθη 
μ;τα σοφοϋ προοιμίου τοϋ επιφανούς έπιστήμονος 
Ch. R ichet. 'Ω ς δείγμα δε τής περιεχομένης είς 
αύτο σοβαράς εργασίας, παραθέτομεν έν αεταφράσει 
καί μιαν περιεχομένην έν αυτοί μαρτυρίαν έξ Έ λ -  
λάδοc, άναφερομενην δέ είς περίεργον συμβάν τηλε
πάθειας.

** *

'Η  μόνη έκ τής χώρας μας προερχομένη μαρτυρία 
αϋτη περί περιέργου τηλεπαθικοϋ φαινομένου «ακου
στικής παοαισθήσεως» είχεν άποστσλή έκ Κεεκύρας 
παρά τοΰ ιατρού Νικολάου Γονέμη, εχει δέ ώς εξής:

«Φεβρουάριος, 1885.

«Κατά το 1S69 ύπηρέτουν ώς ιατρός είς ό̂ν ελλη
νικόν στρατόν, διά διαταγής 8ε τοΰ 'Υπουργείου τών 
Στρατιωτικών έτοποθετήθην εΐς τήν φρουράν τής



νήσου Ζακυνθου. Ενώ εύρισκόμην έντός τοϋ άτμο- 
πλοίου, St’ οΰ μετέβαινον εις τήν θέσιν μου (εις άπό- 
σ .ασιν δυο περίπου ωρο>ν απο του λιμένος της άφίξεως) 
ήκουσα φωνήν έντός μου λέγουσάν μοι ίταλιστί: 
«Πήγαινε νά ΐδης τόν Βολτέρραν!»

« Ή  οοάσις αΰτη τοσάκις έπανελήφθη, ώστε κατε- 
πλαγην. Μολονότι ή υγεία μου είχεν άριστα εκείνην 
την. στιγμήν,^ έπτοήθην έκ τοϋ πράγματος, τό όποιον 
εξελαμβανα ώς παραίσθησιν τής ακοής. Δέν υπήρχε 
καμμ’α αίτια ωστε νά συλλογισθώ τό δνομα τοϋ κυοίου 
Βολτερρα, δστις διεμενε μονίμως κατοίκων είς Ζά
κυνθον, και τον οποίον δε·; έγνώριζα κδν, άφοΰ μόλι·" 
μίαν φοράν τόν εϊχον ΐδει προ δεκαετίας. ’Επροσπά- 
θησα νά βύσω τά ώτά μου καί νά συνομιλήσω μέ τούς 
συνταξειδιώτας μου. άλλά τίποτε δέν κατώρθωσα, 
διότι ή φωνή έξηκολούθει ν’άκούεται οπω: καί πρότερον.’

«Τέλος πάντων άπεβιβάσθημεν, έπορεύθην δ̂  
κατ’ εύθεϊαν είς τό ξενοδοχεΐον, δπου ήσχολούμην 
να λυσω  ̂ τας αποσκευάς μου. άλλ’ έν τώ μεταξύ r  
μυστηριώδης φωνή έξηκολούθει νά μέ καταδιώκη. 
Μετ όλιγην ώραν είσήλθεν ό υπηρέτης τοϋ ξενοδοχείου 
και uou άνήγγειλεν οτι κάποιος κύριος ήλθεν είς άνα- 
ζήτησίν μου, επιθυμων νά ιχοϋ όμιλήση.

«— Ποΐος εινε αύτός; ήρώτησα.
11 ~t Ο κύριος Βολτέρρας, μοϋ άπήντησεν.

, , «Εισήλθεν ό κύριος Βολτέρρας δακρυρροών καί 
υπο το κράτος σφοδρας θλίψεως μέ καθικέτευσε νά 
μεταβω μαζί του, διά νά έπισκεφθώ τόν υιόν του, δστις 
επασχε δεινώς. Μεταβάς εδρον τόν δυστυχή νέον 
φρενοβλαβή μανιακόν, έντός γυμνοϋ δωματίου, ένκα- 
ταλελειμμένον δέ παο’ δλων τών έν Ζακύνθω ιατρών 
απο πενταετίας ήδη. Ή τ ο  ειδεχθής τήν δψιν καί τόν κά
κιστων φρικωδέστεοον οί αδιάκοποι παροξυσμοί ύφ’ ών 
κατειχετο, συνοδευόμενο- ύπό συριγμών καί ώουγών 
και υλακών καί άλλων τοιούτων φωνών ζώων. ’Ενίοτε 
συνεστρεφε τήν κοιλίαν του ώς δφις, άλλοτε κατέ- 

Υ°νυ^ετής, βυθιζόμενος είς εκστασιν, κάποτε 
c σίελεγετο και εφαίνετο ώς νά έφιλ.ονείκει με φαντα

στικά πρόσωπα. Μετά δέ τάς τοιαύτας σφοδράς κρίση; 
επηκολούθουν. λιποθυμίαι παρατεταμέναι.

<(, γ1νοιξα την θυραν τοϋ δωματίου του, ώρμησε 
μανιώδης έναντίον μου. άλλ’ ένώ έστάθην ακίνητος κα> 
αρπασας αύτόν έκ τοϋ βραχίονος, τόν έκύτταξα άτενώς. 
i c-τά τινας στιγμας τό βλέμμα του κατέστη άτονώ- 
τερον, τ,ογισε νά τρέμη καί κατέπεσεν είς τό έδαφος 
με τα ομαχτχ  κλειστά. ’Ενήργησα μαγνητικάς τινας 
κινήσεις διά τής παλαμηί έπί τοϋ σώματός του καί έν 
οιαστηματι ήμισείας ώρας σχεδόν περιέπεσεν είς 
υπνοβατικήν κατάστασιν. s

« Η θεραπεία διήρκεσεν έπί δύο μήνας καί πλέον, 
κατα το διάστημά δέ τοϋτο παρετήρησα πλεϊστα οσ« 
επ αυτοϋ περίεργα φαινόμενα Μετά δέ τήν ιασίν του 
ο πασχών ουδεμιαν υπέσττ; υποτροπήν.))
, Επιστολή τοϋ κυοίου Βολτέοοα, χρονολογουμένη 
εκ Ζακύνθου άπό 7 )19 ’Ιουνίου 1885 έπικυροΐκαθ’ όλο- 
κληοίαν τ  ανωτέρω έκτιθέμενα. Ή  έπιστολή αυτη, 
απευθυνόμενη προς τον ιατρόν Γονέμην, έ’χει ώς έξης:

«Προ τής ύμετέρας άφίξεως είς Ζάκυνθον ούδε 
μίαν ειχά. ποτε σχέσιν μεθ’ υμών, αν καί διέτριψα έπί 
πολλά ετη εις Κέρκυραν ώς άντιπρόσωπος τής Ζα
κυνθου εν τή ( Ιονίω) Βουλή. Ουδέποτε έτυχε νά 
συνομιλήσωμεν καί νά σας αναφέρω τι περί τοϋ υίοϋ

μου. Ουδεποτε καν σάς έσυλλογίσθηαεν, οϋτε έζη- 
τησαμεν τήν συνδρομήν σας μέχρι τής στιγμής καθ’ ήν 
ήλθα πρός συνάντησίν σας, μαθών δτι ήρχεσθε είς 
Ζάκυνθον ως στρατιωτικός ιατρός, καί σας ίκέτευσα 
να σώσετε τόν υιόν μου.

« Γην ζωην του όφείλομεν είς σας κατά πρώτον 
λόγον και κατόπιν εις τήν μέθοδον τής διά τοΰ μαγνη- 
τισα,οΰ θεραπείας. Φεωρώ καθήκον μου νά σας διαβε- 
βαιωσω περι τής ειλικρινούς εύγνωμοσύνης μου καί 
υποσημειοΰμαι μετά πάσης αγάπης:

« Δημητριος Βολτεορας, κόμης Χρυσοπλεύρης.

» Προσυπογράφονται :

•(Λαύρα Β ολ τερρα  (σύζυγος Μ. Β ολ τέρρα).
«Δ ιονύσιος Λ. Β ολτέορας, κόμης Χρυσοπλεύρης'.
« Ό  θεραπ ευθείς  ’Α ν αστάσ ιος  Βολτέρρας,
ιιΚ . Β λαοόπ ονλος, μάητυς.
«Δ η μ η τριος κόμης Κ ουερΐνος (β εβ α ιώ ).
«Λ αυρέντιος  Τ . Μ ερκάτης».

Ή  έπιστημονική ερευνά τών περί ών ό λόγος 
φαινομένων ενεργεΐται σήμερον είς εύρύτατον κύκλον 
εν ταϊς πλεισταις τών πεπολιτισμένων χωρών. Εινε 
δέ λίαν εύχάριστόν οτι καί ή πατρίς .χας,' δπου μέχρ'ί 
τοΰδε επεκρατουν περι τήν τοιαύτην εργασίαν χυδαίος 
εμπειρισμός καί άγυρτεία περισσή, δέν καθυστερεί 
πλέον περί τήν σοβαράν μελέτην τοΰ ζηττματοε μετά 
την επ’ άγαθοϊς οίωνοΪΓ πρόσφατον παρ’ ήμϊν 'ίδρυσιν 
τ^ς 'Εταιρείας τών Ψυχικών ’Ερευνών, ήτις πολ>ά 
παρεχει εχέγγυα σοβαρότητοί.

Ε_ν τούτοις τό ζήτημα δέν δύναται , πολλου γ :  
και δει, να θεωρηθή ως λελυμένον, ή καν ποοσεγγίζον 
εις τήν λύσιν του, παρά πάσας τά-c καταβαλλομένας 
φιλότιμους προσπαθείας. τήν θέσιν δέ είς ήν εύρίσκεται 
σήμερον καθορίζει σαφώς τό επόμενον λογικώτατον 
άρθρον τοϋ^γάλλου κ. J .  Benand, δημοσιευθέν πρό 
τινων ημερών είς τήν παρισινήν εφημερίδα «M atin»'

« Ό  πνευματισμός δέν ύπόκειται είς σπουδήν. Ή  
πιστεύει κάνεις είς αύτόν, ή δέν πιστεύει. Οί πιστοί, 
δηλαδή οί εύρίσκοντες παραμυθίαν καί έλπίδα 
εις τήν πνευματιστικήν δοξασίαν, δέχονται, μετ’άφελοϋς 
ενίοτε προθυμίας παν δ,τι φαίνεται ύποστηρΚον τήν 
ιδέαν ταύτην. Οί άπιστοι άρνοϋνται έκ τών προτέρων 
και τυφλώς τα γεγονότα, δσα θά ήσαν ικανά ν’ αντι
φάσκουν είς τόν έπίσημον ύλισμόν τών Σχολών. 
f t Την  ̂ συγχυσιν επαυζανουν αί δύο αντίθετοι 
ομάδες,^έπικαλουμεναι τήν διαιτησίαν τής Σορβώνης. 
Αλλ’ δμως ήμπορει νά εινε κανείς* θαυμάσιος 

χημικός, εςοχος μαθηματικός, χωρίς έν τούτοις 
νά γνωρίζν^νά «έλέγχη» τό μ έ δ ι'ο υ μ. διότι αύτό 
εινε εργον εντελώς ειδικόν, τά μέγιστα δυσχερές καί 
απαιτοϋν πολυγρόνιον πεϊοαν. ’Εάν ή έπίβλεψις είνε 
ανεπαρκής, το μεδιουμ θ’ άπατήση, έπειδή ή παρα
γωγή αληθινών μεταψυχικών φαινομένων διά μεσά
ζοντος έν υπνωτική καταστάσει διατελουντοί είνε 
πάντοτε επίπονος καί ενίοτε οδυνηρά. ’Εάν άντιΡέτως 
ό έλεγχος εινε υπερβολικός, έμπνέει εις τό μέδιοιμ

ύποβλητικώς τήν ιδέαν περί τής ανικανότητάς του, 
είς τήν οποίαν εύΟϋς ύτίακούει, ’Ε ξ άλλου οί παριστά- 
μενοι εις τά τοιαΰτα πειράματα έξασκοΰν σημαντικήν 
έπίδροίσιν Ιπί τών φαινομένων, καθότι οδτοι πρέπει 
νά εινε καί άγρυπνοι 5ί·αί απαθείς, νά έχουν ομοιογέ
νειάν πεποιθήσεων, νά εινε 
λίαν υπομονητικοί καί λίαν 
εξοικειωμένοι είςτά μακράκαί 
άγονα πειράματα. Ή  ατμό
σφαιρα δμως τών συνεδριά
σεων τής Σορβώνης, ο>ς προ- 
κύπ :ει έκ τών επισήμων αύτής 
πρακτικών, εινε έντελώς άπο- 
κοουστική. έάν δέ ποτε κανέν 
μέδιουμήθελε θριαμβεύσει έν
τός αύτής, Οά ήτο αύτό μέ
διουμ ψευδές καί απατηλόν.

Μελετώ άπό τής παιδικής 
μου ήλικίας τά μεταψυχικά 
γεγονότα, καί τά άναοαινό- 
μενα αυτομάτως είς τόν κα
θημερινόν βίον, καί τά παρα- 
γόμενα διά τής μεσολαβήσεως 
τώ ; ανωμάλων, τών εξαιρετι
κών οντων, τών καλουμένων 
μεδιουμ. Προσθέτω δτι είμαι 
γνώστης δλων τών μυστικών 
τής Οαυματοποιϊας. άλλως τε 
οι απλοϊκοί καί άπό συνειδή- 
σεως ύποκρινόμενοι εινε τήν 
σήμερον πολύ σπάνιοι.

Παρατήρησα πολλακις φαι
νόμενα περιεργότατα, πρός 
έ;ήγησιν τών οποίων ώφειλα 
νά προστρέξω είς υποθέσει;, 
άλλά κανέν έξ αύτών δέν μοϋ 
παρέσχε τήν υλικήν άπόδειξιν 
ίτ ι  ή «έπιβίωσις» είνε τι πε
ρισσότερον άτίό ενα εύγενή 
ανθρώπινον πόθον.

Γά περί ών ό λόγος φαινόμε
να! δύνανται νά ύπαχθοϋν είς 
δυο κατηγορίας, ήτοι: είς τά 
ατϊοκλϊΐστίκώς ψυχικά, οία.εΐ- 
νε τά προμηνύματα, τά τηλεο- 
ράματα; αί έμφανίσειζ έτϊίθα- 
νατων, αί διαγνώσεις νόσων',’ 
αι όίΐταβίαι* καί είς τά έχοντα

γενικής έξηγηματικής θεωρίας. Έ ν  τούτοις Οά προσ
παθήσω νά παρασχω αύτήν. Τά μεταψυχικά φαινό
μενα είνε ώς έπί τό πλεΐστον προϊόντα συνεργασίας: 
α ') τής κρυτΓτομνησίας, ή τοΰ υποσυνειδήτου, καί 
β ')  τής τηλεπε.Οείας.

χαρακτήρα υλικόν, όΓ;ως αι Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Υ Σ . — ι2ς ε ί ν α ι  γ ν ω σ τό ν  έ κ τ η ς  Ε λ λ η ν ικ ή ς  μ υ θ ο λ ο γ ία ς ,  κ α τ ά  τη ν  ε π ο χ ή ν  τ η ς  δ η μ ιο υ ρ γ ία ς , ό
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κ α τ η γ ο ρ ί α  ττ α ρ έν εί  Ι δ α ο ο ς λ ί α ν  «Οονς- K a t ^ id o o v .'Έ σ τ ε ιλ ε  δ ε  ε ν α  ά δ η φ ά γ ο ν  γ ν π α  δ ιά  ν ά  τ ο ν  τρ (ό γ ε ι  τ ό  ή π α ρ  τ ο υ  κ α θ '  ε κ ά ο τ η ν ,  τ η ν  δ ε  ν ύ κ τ α  
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επιφυλακτικός ώς πρός τά
περιστατικα τ αναγόμενα είς αυτήν την κα
τηγοριών, εκτός έάν ή πραγματικότης των είνε 
αντικειμενική, καί έάν άνάγωνται είς τάς όμαδικάς 
παραισθήσεις τάς έπιβαλλομένας ύπό .του μεδιουμ, 
οποις συμβαίνει είς τόν φακιρισμόν.

Δύσκολος αποβαίνει ή δι’ ολίγων έκθεσις τής

' Η μνήμη μας εινε τελεία, τά πάντα καταγράφει 
άλλά τό σπουδαιότερον μέρος τών άναμνήσεών μας 
εινε ύποσυνείδητον. πρεσβΰται ψυχορραγοΰντες ομι
λούν αίφνης μέ τήν γλώσσαν μέ τήν οποίαν ώμίλουν 
κατά τήν παιδικήν των ηλικίαν, τήν έλησμόνησαν δέ 
πιθανώτατα κατόπιν καί έκ τής οποίας οΰτε μίαν λέξιν 
δέν θά ήδύναντο πρό μικροΰ νά προφέρουν. Τό δέ



παραλήρημα μερικών πυρεσσόντων, η άλκολικών, 
ή τοξικομανών άπο δεικνύει ωσαύτως δτι τό υποσυνεί
δητόν των διεκρατησε γεγονότα σημαντικά, ατινα 
έφαίνοντο διαφυγόντα τάς αισθήσεις των, ώστε εν 
ύγιεϊ καταστάσει θά ήδύναντο μεθ’ δρκου νά βεβαιώ
σουν ότι ουδέποτε έλαβαν γνώσιν αύτών. Τά τοιαΰτα
εινε-συνήθη ψυχολογικά φαινόμενα..........

'Η  τηλεπάθεια εινε πολύ μυστηριωδεστέρα. άλλ’ 
όμως ή ΰπαρξις τοϋ ανθρωπίνου αύτοίί άσυρματου

υ ρ γ ί
αΰτη; 'Τπό τίνας επιδράσεις καί έν τίνι μέτρω; Ά τ ε -  
λώς γινώσκω πάντα ταΰτα. Ά λ λ ’ εινε τόσον ολίγον 
υποθετικά ώστε έκ τών πνεύματιστών καί αύτοί οί 
μάλλον πρόθυμοι νά παραδέχονται τά πάντα, δέν 
αναγνωρίζουν ώς πειστικά τά γεγονότα, εΐς τά όποια 
η τηλεπάθεια αποτελεί σοβαρόν παράγοντα.

Τ->ην  σ υ ν α ν τ ω ϋ ,ε ν  α κ α τ α π α υ σ τ ω ;

ψυχικά πειράματα. Τά έξησκημένα μέδιουμ εΐσδύου'. 
αναμφισβητήτως εΐς την υποσυνείδητον σκέψιν τώ',

τα μετα- 
ύουν

_ _ , εψιν τών
άλλων καί αποδίδουν καλή τή πίστει τάς τοιουτοτρόπως 
άποκτηθείσας πληροφορίας εΐς τήν παρέμβασιν τών 
«πνευμάτων». Ποαγματικώς δμως τίποτε δεν απο
καλύπτουν, τό όποιον νά μή εύρίσκεται έν καταστάσει 
ε ι̂τε άκριβεΐ εϊτε συγκεχυαένη εΐς τήν σκέψιν τών 
άλλων. Τάς αποκαλύψεις ταύτας μεταδίδουν υπο
συνείδητος διά της αυτοματικής γραφής τής τραπέζης 
η τής πινακίδος,—τήν οποίαν αυτοί οί ίδιοι όδηγοΰν άσυ- 
ναισθήτο)ς,—διά τών παιγνιο/άρτων, διά ποτηριού 
ΰδατος, διά τοΰ κατόπτρου, διά τών γραμμών τής 
παλαμης τής χειρός, εΐτε καί άνευ τίνος αντικειμένου 
μεσολαβοΰντος, δπως συμβαίνει εΐς τόν έξης 
συνηθεστατα εν χοησει τρόπον, δστις άποτε- 
λεϊ, μέ τινας άσημάντους παραλλαγάς, τό υπό
δειγμα τών πνευματιστικών πειραμάτων:

Μια τις «νοομάντις» υπνωτισμένη άπαντα 
ώ - εξής περί τίνος έπιδειχθέντος είς αύτήν με
ταλλίου: »Κύριε, τό μεταλλίον αύτό εύρίσκεται 
συνήθως εντός τοΰ τρίτου συρταρίου τοΰ γρα
φείου σας, πρός τά δεξιά... Σάς έδόθη τήν ημέ
ραν καθ’ ήν συνεπληρώσατε τό δο^δέκατον ε'τος 
τής ηλικίας σας παρά τοΰ θείου σας, δστις σάς 
ελεγεν έκείνην τήν στιγμήν : «Παιδί μου, νά μή 
λησμονησης τον θεΐόν σου, δστ ις τόσον πολύ σέ 
άγαπα!» Καί ό θεϊός σας ' ακολούθως εθεσεν εΐς

’Ενίοτε τά τηλεπαθικά κύματα εινε πολύ ισχυρά, 
ώστε νά μή ήμποροΰν νά γείνουν δεκτά, καί ύπό τοΰ 
μάλλον τελείως φυσιολογικοΰ ατόμου. Χάριν λόγου, 
άτομόν τι προσφιλές μας θνήσκει μακράν καί μας 
συλλογίζεται τήν στιγμήν έκείνην. Επειδή  δέ ή ύπο- 
συνείδητος ενέργεια εινε τόσον μάλλον ζωηρά, δσον 
μάλλον άτονεΐ καί χαυνοΰται τό συνειδητόν, (καί διά 
τοϋτο. πρός απαλλαγήν άπ’αύτής άποκοιμίζονται τά 
μεδιουμ) καί έπειδή ό θάνατος θίγει πρώτον τό 
συνειδητόν, ή ύστατη έκείνη σκέψις έχει μεγάλην τηλε- 
παθικήν δύναυ,ιν. ’Επηρεάζει τό ύποσυνείδητόν μα-c, 
τό όποιον ποοσπαθεΐ νά μάς εΐδοποιήση. άλλ’ είνε 
ό «άγνωστος ξένος», περί τοΰ όποιου όμιλει ό Μαί- 
τερλιγκ καί δεν έπικοινωνεΐ μεθ’ ημών, είμή διά 
παραισθήσεων, τοιαύτην τινά θά μάς προξενήση καί 
κατ’ έκείνην τήν περίστασιν. καί θά νομίζωμεν δτι 
βλέπομεν τό προσφιλές μας δν παλαιόν κατά τοΰ κίν
δυνου !... Ή  περίπτωσή αΰτη εινε έκ ηών γνωστο- 
τάτων, πολ/.αί δέ οικογένεια ι τήν παρεττρησκν.

Κατά τοιοΰτον τρόπον έν γένει δηαιουργεϊται ή 
απάτη περί τοΰ θαυμαστοΰ, καί ή πλάνη αΰτη ενίοτε 
προσλαμβάνει τοιαύτην τοομεράν άληθοφάνειαν, ώστε 
καθείς άναλογίζεται τότε τήν πράον καί παρήγορον 
δοξασίαν τοΰ Άλλαν Κάρδεκ. Πλήν εάν σέβωμαι τούς 
πνευματιστάς, εάν αναγνωρίζω δτι οχι μόνον δέν έξα- 
πατώνται εύκόλως, δπως κοινώς νομίί,εται, άλλ’ δτι 
εφαρμόζουν κατά τά πειράμ.ατά των έπιτήρησιν αξίαν 
πάσης έκτιμήσεως. δπως είνε τοιαύ-ιη καί ή εΐλικρίνειά 
των, δέν άνήκω ούχ ήττον, φεΰ, εΐς τόν δμιλόν των. 
Καθότι ούδέν μέχρι τοΰδε γεγονός, άποδεικνύον μοι 
τήν υπαρξιν τών «πνευμάτων», δέν έφώτισε τό έτερον 
μέρος τής άβύσσου !

αι λεπτομέρεια είνε άκριβεΐς καί ό πειραματι- 
ζομενος απέρχεται καταπληκτος. Καί έν το- 
σουτω η νοομαντις τίποτε άλλο δέν εκαμε παρά 
vy. διάγνωση την σκεψιν του, τήν συνειδητήν ή

Β  μ εγάλη  δ ιώ ρ ν ξ 'τή ς  Κ ω π α ΐδ ο ς  (μήκος 34 '/ιλιομ.).— Dpo ολίγων 
·6α8*ίας έκάλυπτεν ή λίμνη Κωπαίς ή ίποία άπε- 
χνητή διωρυξ κατεστευάοθη κύκλφ τής άλλοτε 

άποστραγγίζονται τά νερά της πεδιάδος. Ε ’.ς τήν 
αύτήν χύνεται καί δ ποταμός Μέλας τοϋ δποίου τά ΰδατα πολ-δί-ν ^ΐνε Χ,Α _·χ, . οιωρυγα αυτήν χύνεται και δ ποταμος Με/.ας τοϋ δποίου τά
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(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου).

«Έάν δέν σας ακούσω νά εκβάλετε ώρυγάς εν
θουσιασμοί, σημαίνει δτι δέν εισθε ικανοί νά εννο
ήσετε τίποτε, είπεν ό Φλωμπέρ πρός τους άκροατάς 
του, πρίν άρχίση τήν άνάγνωσιν. Ά λλ’ ή ετυμηγο
ρία υπήρξε δυσμενής· οί δυο φίλοι του είχον μείνει 
σύμφωνοι νά ειπουν έν πάση ειλικρίνεια τήν γνο3μην 
των είς τόν συγγραφέα' κατ’ αυτούς τό έργον εΐχεν 
άρετάς, εύρείαν πολυμάθειαν, ζωηράς περιγραφάς, 
στιλπνόν ΰφος, άλλ’ ητο πλημμελές εις τήν σΰνθεσιν 
του’ ό ήρως του έφαίνετο πρόσωπον εντελώς ωχρόν 
καί άσήμαντον, τό ενδιαφέρον κατεμερίζετο καί έχά- 
νετο είς τάς λεπτομερείας. Καί ή κρίσις κατέληγεν 
είς τήν εξής σκληράν άπόφασιν : «πρέπει νά καύσης 
τό χειρόγραφόν σου?’.

Ό  Φλωμπέρ κατεξανέστη, διεμαρτυρήθη, ύπερή- 
σπισε τό έ'ργον του δσον ήδΰνατο· άλλ’ έν τέλει έδέ- 
ησε ν’ αναγνώριση τήτ αποτυχίαν του. Δέν έκαυσεν 
δμως τό χειρόγραφον' μετά πολλά έτη τρις τό άνε- 
θεώρησε καί τό έπεξειργάσθη, τό έξέδωκε δέ αρκετά 
μεταβεβλημένον μόνον κατά τό 1874 μετά τάς πολύ
κροτους επιτυχίας τής «Σαλαμπώ» καί της «Μαντάμ 
Μποβαρύ».

Δέν έλυπήθη δέ μόνος ό συγγραφεύς έκ τής κρί- 
σεως τών φίλων του' άκόμη περισσότερον αύτοΰ ήλ- 
γησεν ή μήτηρ του. Ή  συζήτησις μετά τήν τελευ- 
ταίαν άνάγνωσιν, διηγείται ό Δυκάν, παρετάθη 
μέχρι τής όγδοης πρωινής ώρας. "Οτε δέ ήνοιξε τήν 
θυραν τοϋ διαδρόμου, λέγει, ήκουσε θροΰν έσθήτος 
καί είδε σκιάν τινα έξηφανιζομένην. Ή το  ή κυρία 
Φλωμπέρ,ήτις εΐχεν αγρυπνήσει δλην τήν νύκτα παρά 
τήν θΰραν άκροωμένη καί άπεσΰρετο περίλυπος διά 
τήν αύστηράν άπόφασιν περί τοΰ έργου τοϋ υίοΰ της!

’Εν τούτοις έκ τής καταδίκης ταύτης προέκυψεν 
αγαθόν άσυγκρίτως πολυτιμότερον. Ό  Μπουγιέ, κα
τακρίνουν τό θέμα τοΰ έργου, άπετάθη αίφνης πρός 
τόν συγγραφέα λέγων:

—  Διατί δέν γράφεις τήν ιστορίαν τοΰ Δελωναί;
Ό  Φλωμπέρ άνεσκίρτησεν, έτυψε τό ^,έτωπον καί

άνεφώνησε :
—  Τί ώραία ιδέα !
Ό  Δελωναί αύτός ήτο ιατρός, μαθητής τοΰ πα- 

τρός Φλωμπέρ καί γνώριμος τής οίκογενείας του. Ή  
γυνή τήν οποίαν ένυμφευί^η εις δεύτερον γάμον ήτο 
ελκυστική χωρίς νά εινε ωραία' άλλά πάσχουσα έκ 
νυμφομανίας, έκυλίσθη εΐς τόν βόρβορον τής άκο- 
λασίας, καί έν τέλει ηΰτοκτόνησεν, άφοΰ κατέστρεψεν 
οΐκονομικώς τόν σύζυγόν της, δστις κατησχυμμένος 
ήναγκάσθη καί αύτός ν’ αύτοκτονήση. ’Από αύτό τό

κΟινόν καί χυδαΐον γεγονός έπήγαόεν εν αριστούργη
μα, ή «Κυρία Μποβαρΰ», ήτις έγράφη μετά τινα έτη.

’Άλλο κώλυμα πρός αναβολήν τοϋ μελετωμένου 
ταξειδίου δέν υπήρχε πλέον. ’Απεναντίας θλιβερόν τι 
συμβάν διηυκόλυνε μάλλον τήν θέσιν τοΰ ενός τών 
μελλόντων περιηγητών. Ό  Δυκάν ήτο ελεύθερος κοι
νωνικών ύποχρεοκτεων, ώς έλέχθη ήδη, καί οικογε
νειακών δεσμών. Τό μόνον έπιζών μέλος τής οίκο
γενείας του ήτο ή γηραιά του μάμμη, τήν οποίαν 
ύπερηγάπα καί κατά τά συχνά του ταξείδια μετά 
πολλής θλίψεως άπεχωρίζετο έξ αύτής. Τήν πρώτην 
εβδομάδα τοΰ Σεπτεμβρίου ή πρεσβύτις ήσθένησεν 
έπικινδΰνως καί μετ’ δλίγας ημέρας άπέθανεν. 'Ο 
Φλωμπέρ καί ό Κορμενέν έσπευσαν νά παρευρεθοΰν 
κατά τάς τελευταίας της στιγμάς, διά νά παραμυ- 
θήσουν τόν φίλον των, και νά διέλθουν μαζί του τήν 
πένθιμον άγρυπνίαν παρά τήν νεκράν. 'Ο  Δυκάν, 
σφόδρα συγκεκινημένος, παρεκάλεσε τόν Φλωμπέρ 
ν' άναγνώση μεγαλοφώνως τό κατά Ίωάννην Εύ- 
αγγέλιον δταν έφθασεν ή άνάγνωσις είς τό ΙΑ ' κε- 
φάλαιον, τό άφηγουμενον τήν άνάστασιν τοΰ Ααζά- 
ρου, τούς απήγγειλε τήν φράσιν : «καί φωνή μεγάλη 
έκραύγασεν ό Ίησοΰς «Λάζαρε, δεΰρο έξω». «’Ενό- 
μισα, λέγει ό Δυκάν, δτι ή νεκρά έμελλε νά έγερθη 
καί νά μοΰ μειδιάση. Τήν έκύτταξα' άλλά τό ώχρόν 
πρόσωπόν της ήτο ακίνητον καί τό σώμα διεγράφετο 
άκαμπτον υπό τήν οθόνην».

Παραθέτω τό περιστατικόν τοΰτο ώς ενδεικτικόν 
τοΰ χαρακτήρος καί τής ποιητικής, άλλά καί κάπως 
μυστικοπαθοΰς φΰσεως τών ανθρώπων εκείνων.

Ή  άναχώρησις ειχεν όρισθή διά τήν 29 "Οκτω
βρίου. Τάς τελευταίας ημέρας μεταξύ τών πολλών 
ποιητικών σχεδίων των έπήλθεν εις αύτά καί μία 
πρακτική σκέψις,νά έφοδιασ&οΰν τουτέστι μέ κάποιαν 
επίσημον ιδιότητα, διά νά εΰρουν προθυμοτέραν τήν 
προστασίαν καί έν ανάγκη τήν συνδρομήν τών έν τή 
’Ανατολή διπλωματικών καί έμπορικών άντιπρο- 
σώπων τής Κυβερνήσεώς των. Καί είς μέν Δυκάν 
άνετέθη— αμισθί Εννοείται—έντολή ύπό τοΰ υπουρ
γείου τής Παιδείας, σχετική πρός τά γράμματα καί 
τάς έπιστήμας' τόν δέ Φλωμπέρ τό ΰπουργεΐον τής 
Γεωργίας καί τοΰ ’Εμπορίου έπεφόρτισε έν συλλέξη 
εΐς τους διαφόρους λιμένας καί τά έμπορικά κέντρα 
πληροφορίας χρησίμους διά τά έν Γαλλία έμπορικά 
έπιμελητήρια !

Φαίνεται δτι υπάρχουν μερικά πράγματα, τά 
οποία δέν συμβαίνουν άποκλειστικώς έν Έλλάδι !

Γ

Παλινωδίαι καί φαντασιοκοπήματα.— Αί προλήψεις τοΰ 
Φλωμπέρ.— Ή  συμβουλή τοΰ Θεοφίλου Γ κ ω τιέ .— Ά π ό  
Μασσαλίας είς Α λεξάνδρειαν.—Ό  Μ εχμ έτΆ λής καί οί Ε υ
ρωπαίοι.— ‘ Ο δήμος τοΰ Μεσσολογγίου.— Ή  έ'ρήμος καί 
τά παρισινά παγωτά.— Εύρημα έπί τοΰ Ν είλου.— Ή  
Σμύρνη καί τά πεπόνια.— Ή  Κωνσταντινσύπολις.— Π ρο
φητικοί λόγοι.

’Ολίγον πρό τής ώρισμένης διά τήν άναχώρησιν 
ημέρας ό Φλοψπέρ ΰπέστη σφοδράν κρίσιν, ψυχικήν 
αύτήν τήν φοράν. ’Άστατος καί παλίμβουλος, δπως 
εινε συνήθως οί νευροπαθεΐς, ώνειροπόλει τήν έκ- 
πλήρωσιν τοΰ πόθου του μέ δλην τήν θέρμην τής



φαντασίας του·' αλλά μόλις to ονειρόν του ήρχιζε να 
5ΐραγματοποιήται, άίΐεγοητεύετο αμέσως έξ αύτοΰ. 
Συχνάκις έπανελάμβανε τό ρητόν τοϋ Μισελέ: «Δέν 
υπάρχει τι τό ελκυστικόν, είμή μόνον τό αδύνατον».

Φαντασιοκόπος αδιόρθωτος, ώνειρεύετο πράγματα 
ακατόρθωτα, δράματα δπιομανοΰς. Κατέστρωσε σχέ- 
διον διαμονής έπί ενα χειμώνα έν Παρισίοις, μέ μέ- 
θ_ην άπερίγραπτον φαντασίας, εν πρόγραμμα βίου 
χλιδής και απολαύσεων, εΐς τό όποιον περιελαμβά- 
νοντο αί τερατοοδεις άκολασίαι τής Ρωμαϊκής Αυτο
κρατορίας, ή καλλιτεχνική κομψότης τών χρόνων 
τής Αναγεννήσεως καί ή φανταστική οπτασία τών 
Αραβικών μύθων. Διετείνετο δέ οτι είχε καταστρώ- 

σει τον προϋπολογισμόν τής άπαιτουμένης διά τήν 
πραγματοποίησιν τοΰ σχεδίου του δαπάνης, λέγοον: 
«εινε ζήτημα δώδεκα δισεκατομμυρίων τό πολύ !» 
Ε ίς τάς επιθυμίας του ήτο ακόρεστος. "Οτε μετά τήν 
οριστικήν περί τοΰ ταξειδίου άπόφασιν ό Δυκάν τοΰ 
ειπεν: «Έ π ί τέλους θ ’ άναπλεύσωμεν μαζί τόν Νεί
λον!» ό Φλωμπέρ άπήντησε δυσηρεστημένος: «Τι ση
μαίνει ! άφοΰ δέν θά ύπάγωμεν νά λουσθώμεν είς 
τον Γάγγην καί νά έπισκεφθώμεν τήν Κεϋλάνην, 
ητις εκαλείτο ύπό τών αρχαίων Ταπροβάνη !» Καί 
έξηκολούθησεν έπαναλαμβάνων : «Ταπροβάνη ! Τα
προβάνη ! . . τί ώραΐον δ'νομα !»

Τρείς ημέρας πρό τής άναχωρήσεως, δ Δυκάν επι- 
στρέψας τήν εσπέραν είς τήν κατοικίαν του, εμαθεν 
δτι ό Φλωμπέρ εύρίσ/.ετο έκεΐ καί τόν άνέμενε. Τόν 
εΰρεν έξηπλωμένον χαμαί έπί δέρματος άρκτου καί 
οίμώζοντα' είς τάς έρωτήσεις του δέ άπήντησε μέ 
θρηνώδη φωνήν :

—  Δέν θά ξαναϊδώ πλέον τήν μητέρα μου ! . . 
δέν θά ξαναγυρίσω εΐς τόν τόπον μου ! . . Αύτό τό 
ταξεϊδι εινε μακρυνόν καί θά διαρκέση πολύ- είνε 
τρέλλα ! . . είνε ώσάν νά προκαλοϋμεν τήν Ειμαρμέ
νην, Διατί νά τα-ειδεύσωμεν ;

Καί τοΰ διηγήθη δτι φεύγων έκ τής κατοικίας του, 
άφήκε τό δωμάτιόν του ά'θικτον, ώς αν έ'μελλε νά 
έπιστρέψη τήν έπιοΰσαν, τό βιβλίον όποΰ άνεγίνω- 
σκεν άνοικτόν έπί τής τραπέζης του, τόν κοιτωνίτην 
του επάνω είς ενα κάθισμα, τάς έμβάδας του παρά 
τήν κλίνην : «διότι εινε γ ρ ο υ σ ο υ ζ ιά  νά λαμβάνί) κα
νείς προφυλάξεις». Έπρόσθεσε δέ, ύπαινισσόμενος 
τόν πρόσφατον θάνατον τής μάμμης τοϋ φίλου του :

— Ά  ! είσαι εύτυχής έσύ, δποΰ δέν άφίνεις κα- ' 
νένα άπ’ δπίσω σου !

Ό  Δυκάν δέν άπήντησεν, άλλά τήν έπομένην ήθέ
λησε νά καθαρίση όριστικώς τό ζήτημα.

— Εάν διστάζης νά ταξιδεύσης, είπε πρός τόν 
Φλωμπέρ, δέν σέ αναγκάζω 
νά μέ άκολουθήσης" θ ’ ανα
χωρήσω μόνος μου.

Εκείνος διεμαρτυρήθη· οί 
δισταγμοί του είχον ήδη κλο- 
νισθή, τή παρεμβάσει δέ καί 
τών προσελθόντων δύο κοινών 
φίλων, τοΰ Μπουγέ καί τοΰ 
Κορμενέν, έξέλιπον τελείως καί 
άνέκτησε τήν προτέραν διάθε- 
σιν καί τήν αισιοδοξίαν.

Τήν εσπέραν τής παραμονής 
οί δύο φίλοι ταξειδιώται μετά 
τοΰ Θεοφίλου Γκωττέ, μετά τοΰ 
δποίου άπό τίνος είχον γνωρι- 
σθή, παρεκάθησαν είς τό άπο- 
χαιρετιστήριον δεΐπνον.Ό Φλω
μπέρ ήτο εϋθυμος καί ύπέσχετο 
έν έξάψει ν’ άνακαλύψη τάς 
πηγάς τοΰ Νείλου' δ Γκωτιέ 
τούς παρεκίνει ν’ άσπασθοΰν 
τήν μουσουλμανικήν θρησκείαν, 
διά νά έχουν τό δικαίωμα νά 
φοροΰν μεταξωτά ΐμάτια καί νά 
υπάγουν ν’ άσπασΰοΰν τόν ίερόν 
μέλανα λίθον τής Μέκκας' ό δέ 
Μπουγέ συνίστα εις αύτούς νά 
τόν ένθυμηθΌϋν,όπόταν ήθελον 
ανακαλύψει άνάμνησίν τινα τής 
Κλεοπάτρας.

Τέσσαρες ήμέραι έχρειάσθη- 
σαν διά νά μεταβοΰν μέ τά τότε 
έν χρήσει μεταγωγικά μέσα είς 
Μασσαλίαν, δπου τήν 4 Νοεμ
βρίου έπεβιβάσθησαν έπί τοΰ 
«Νείλου»,άτμοπλοίου δυνάμεως 
250 ίππων. Τά ταξείδια δέν

ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΦΑΓΟΙ
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έγίνονΐο ΐότε μέ τήν ευκολίαν καί τήν άνεσιν τοΰ 
σημερινού καιροΰ' τό πέλαγος ήτο τρικυμιώδες, τό 
μικρόν σκάφος έκλυδωνίζετο διαρκώς καί ό πλοϋς 
μέχρις ’Αλεξανδρείας, ητις ήτο ό πρώτος σταθμός 
τής περιοδείας των, διήρκεσεν ένδεκα δλας ήμέρας, 
κατά τάς οποίας δ Φλωμπέρ βεβαίως πολλάκις θά 
έπανέπεσεν είς τήν προτέραν του άθυμίαν καί τήν 
άπόγνωσιν.

Τό πρόγραμμα τής περιοδείας περίελάμβανε τήν 
έπίσκεψιν τής Αίγύπτου, τής Παλαιστίνης, τής Συ
ρίας, τής Μικράς ’Ασίας, τής Κωνσταντινουπόλεως, 
τής Ελλάδος καί τής ’Ιταλίας. Δέν θά ένδιάτρίψω 
εΐς τας περιπετείας τών δύο συγγραφέων εΐς τάς 
χώρας ταύτας καί τά διάφοοα έπεισόδια, άτινα μέ 
πολλήν χάριν καί μέ πολύ πνεϋμα διηγείται δ Δυκάν 
εις τάς «Φιλολογικάς ’Αναμνήσεις».

Σημειώ μόνον δτι μερικαί λεπτομέρειαι αύτών 
παρουσιάζουν ιδιαίτερον ένδιαφέοον διά τόν έλ- 
ληνα άναγνώστην, οίαι αί άναφερόμεναι είς τήν 
κατάστασιν τής Αίγύπτου κατά τήν έποχήν εκεί
νην, δτε ήγεμόνευεν αύτόθι ό ’Αμπάς 'πασσάς, 
έγγονός τοΰ άποθανόντος κατ’ Αύγουστον τοϋ 
1849 Μεχμέτ Αλή, καθώς καί αί άφορώσαι εΐς 
τούς τότε διαμένοντας έν Αΐγύπτω Εύρωπαίους 
— Γάλλους πρό πάντων— τυχοδιώκτας καί έξω- 
μότας, οίτινες υπήρξαν οί βοηθοί εΐς τό μεταρρυθ- 
μιστικον εργον τού ώμοΰ, άλλά μεγαλοπράγμονος 
σατράπου, Ό  περιφημότερος έξ αύτών ήτο ό άπαι- 
σίου μνήμης γάλλος αρνησίθρησκος Σέλβ, ό ύπό τό 
δνομα Σουλεϊμάν πασσάς δράσας άπαισίως ώς ύπαρ- 
χηγός τοΰ Ίβραήμ κατά την πολιορκίαν τοΰ Μεσο
λογγίου. Υπήρχε καί ετερος τοιοΰτος τυχοδιώκτης, 
Γ  άλλος επίσης, δστις μεταβάς εΐς τήν άγωνιζομένην 
Ελλάδα διά νά συμπολεμήση μετά τών Φιλελλήνων, 

ηύτομόλησεν είς τόύς Αιγυπτίους, έξισλαμίσθη δνο- 
μασθείς Εδρίς Έφένδης καί παρέμεινεν είς τήν αι
γυπτιακήν υπηρεσίαν. Τό πραγματικόν μιαρόν του 
δνομα δέν άναφέρέται εΐς τάς σελίδας τοΰ βιβλίου.

'Ο Δυκάν καί δ Φλωμπέρ περιήλθον τήν Αίγυ
πτον, άνέπλευσαν τόν Νείλον μέχρι Νουβίας, έπε- 
σκέφθηοαν τό Κάϊρον, τό Αουξόρ" τάς Πυραμίδας, 
διέσχισαν τήν έρημον τοΰ Κοσεΐρ, διά νά φτάσουν 
είς τάς οχθας τής Έρυθράς θαλάσσης καί κατά τήν 
οδοιπορίαν έμειναν διψώντες έπί δύο ήμέρας, διότι 
ή κάμηλοςή φέρουσατούς υδροφόρους άσκούς κατέπε- 
σεν δλισθήσασα, οί ασκοί διερράγησαν καί τό ύδωρ 
έχυθη. Ο Φλωμπέρ, δστις ύπό τό κράτος τών νέο>ν εν
τυπώσεων καθίστατο ζωηρότερος καί άνέκτα συχνότε- 
ρον τήν τάσιν του πρός τήν φιλοπαιγμοσύνην, ήρέ- 
σκετο νά βασανίζη τόν συνοδοιπόρον του, ύπενθυ- 
■άζων είς αύτόν κατά τάς ώρας έκείνας τάς σκληράς 
τοϋ καύματος καί τής δίψης τήν δροσερότητα τών πα
γωτών τοϋ περιφήμου καφενείου Τορτόνι. Ό  Δυκάν 
δυσηρεστήθη, ώργίσθη καί έπί δύο ήμέρας δέν άπέ- 
τεινε τόν λόγον πρός τόν σύντροφόν του.'Η  δυσαρέ
σκεια αΰτη, ή μόνη άναφυεϊσα μεταξύ τών δύο φί
λων καθ δλην τήν διάρκειαν τής περιοδείας, διεσκε- 
δάσθη ευθύς ώς ήδυνήθησαν νά σβέσουν τήν δίψαν 
των φθάσαντες εις τό τέρμα τής οδοιπορίας.

Είχεν δμως έν τώ μεταξύ διαλείψεις ανίας καί 
δυσθυμίας κατά τάς οποίας ένοστάλγει τήν Γαλλίαν 
καί ενθυμείτο μέ πόνον τήν μητέρα του, ητις πάλιν

εμερίμνα μέ άγρυπνον φιλοστοργίαν περί τοϋ άπόν- 
τος υίοΰ της καί έγραφεν ιδιαιτέρως εις τόν Δυκάν 
νά μή̂  τοΰ έπιτρέψη νά έπιχειρήση έκδρομήν είς τήν 
Περσίαν καί τόν Εύφράτην. ’Αλλά δέν έσυλλογίζετο 
άποκλειστικώς τούς οικείους του" κατά τάς ώρας τής 
ρέμβης του συνδιητάτο νοερώς μέ τά πλάσματα τής 
φαντασίας του, μέ τά πρόσωπα τών μελλόντων μυ
θιστορημάτων του. Ενώ ευρίσκο^το είς τά σύνορα 
τής Νουβίας, έντός τής ν τα χ α μ π ία ς ,  τοΰ πλοίου δι’ 
ου διεπλεον τόν Νείλον, ό συνταξειδιώτης του τόν 
ήκουσεν αίφνης άνακράζοντα: « — Εύρηκα! εύ
ρηκα !.. θά τήν ονομάσω Έ μ μ α ν  Μποβαρύ !»

ΤΗτο τό δνομα τήςήρωΐδος τοΰ έ’ργου, τό όποιον 
έμελέτα νά γράψη.

Μετά πολύμηνον έν Αίγύπτω διατριβήν οί δύο 
περιηγηταί άποβιβασθέντες είς Βηρυτόν έπεσκέφθη- 
σαν τήν Παλαιστίνην καί τήν Συρίαν. Έπορεύθη- 
σαν είς τούς 'Αγίους Τόπους καί είδον τούς δπαδούς 
ολων τών χριστιανικών θρησκευμάτων καί αιρέσεων 
ετοίμους ν’ άλληλοσφαγοΰν παρά τόν τάφον τοΰ 
θείου κήρυκος τής αγάπης καί τής ειρήνης, έρίζοντες 
περί τής κατοχής τών ιερών μνημείων, έξ αιτίας ένός 
τών οποίων, τοϋ έν Βηθλεέμ, έμελλε νά πρόκυψη 
μετά τρία έτη ό πολύνεκρος Κριμαϊκός πόλεμος, 

^Κατόπιν μετέβησαν είς Λίβανον, δπου έδόθη εις 
αύτούς άφορμή νά γνωρίσουν τά περίεργα ήθη τών 
καθολικών Μαρωνιτών καί τών μουσουλμάνων 
Δρούσων καί τήν μεταξύ τών δύο τούτων φυλών 
άσπονδον έχθραν, ητις μετά μίαν δεκαετίαν άπέλη- 
ξεν είς τήν φοβεράν σφαγήν τών πρώτων ύπό τών 
δευτέρων, έξ ής προεκλήθη ή είς Συρίαν εκστρατεία 
τών Γ  άλλων κατά τό 1860. ’Έπειτα προσήγγισαν 
εις Ρόδον, δπου παρέμειναν διατρίψαντες μερικάς 
ήμέρας, διά νά περιεργασθ-οΰν τά μνημεία τών Ι π 
ποτών, εκεΐθεν δέ διά καϊκιού διεπεραιώθησαν εΐς 
Μικράν Άσίαν.

Είς Σμύρνην καί τά περίχωρα οί δύο ταξειδιώται, 
εκ τών οποίων άλλως τε ό είς είχεν έπισκεφθή καί 
πρότερον τήν χώραν, δέν εύρον πολλά τ’ αξιοθέατα. 
Έξέδραμον μέχρι Κασάμπας καί έγεύθησαν τών 
περίφημων πεπονιών της. Ά λλ’ έκεΐ δ Δυκάν προσ- 
εβλήθη ύπό ελώδους πυρετοΰ καί ήναγκάσθη νά 
μείνη  ̂ νοσηλευόμενος είς Σμύρνην' κατά τάς ώρας 
δ εκείνας ή μόνη των ψυχαγωγία ήτο ή άνάγνωσις 
παλαιών γαλλικών μυθιστορημάτων, άνακαλυφθέν- 
των ύπό τοΰ Φλωμπέρ εις τά έκεΐ βιβλιοπωλεία. "Εν 
έξ αύτών ιδίως, ό «Ερημίτης» τοΰ ύποκόμητος 
Δαρλιγκούρ, έπροξένησεν εΐς αύτοΰς πολλήν θυμη
δίαν. Παρευρέθησαν κάποτε καί είς τό θέατρον, 
δπου ξεπεσμένος τις θίασος παρίστανεν έργα τοΰ 
παλαιοΰ γαλλικοΰ δραματολογίου. «Αί ώραϊαι Έ λ - 
ληνίδες τής Σμύρνης, γράφει μέ ποιάν τινα κακεν- 
τρεχειαν ό Δυκάν, κατάφορτοι άπό κοσμήματα, έκυ- 
πτον άπό τών θεωρείων των, διά ν’ άκούσουν τάχα 
καλλίτερα τούς λόγους τών ηθοποιών καί έγέλοιν 
θορυβωδώς μόνον δταν έβλεπον τούς γάλλους άκροα
τάς νά γελοΰν».

Αλλ’ ήτο Νοέμβριος ήδη καί ό χειμών εΐχεν Ιν- 
σκήψει. 'Ό θεν οί ταξειδιώται. ύπείκοντες καί εΐς τήν 
συμβουλήν τοϋ ΐατροΰ, παρητήθησαν τοϋ σχεδίου 
τής διά ξηράς μεταβάσεως είς Κωνσταντινούπολιν 
πρός τόν σκοπόν τής επισκέψεως τής χώρας τής



Τροίας και τής Βιθυνίας. ’Εννοείται δτι καθ’ δλην 
την διαρκειαν τής περιοδείας των ό Φλωμπέρ ούδ’ ά
παξ καν εσυλλογίσθη τήν επίσημον αποστολήν του 
εκ μέρους τοΰ υπουργείου τής Γεωργίας καί τού 
Εμπορίου και δέν έφρόντισε καθόλου νά συλλέ'ξη 

πληροφορίας περι τοΰ βάμβακος τής Αίγυπτου, τών 
σύκων της Σμύρνης και τοΰ οπίου τής Μικράς ’Ασίας.

. Ανεχωρησαν εκ Σμύρνης διά τής «’Ασίας», άτιιο- 
πλοιου του αυστριακού Λόϋδ, καί μετά τριήμεόον 
πλουν απεριβασθησαν εις Κωνσταντινοΰπολιν τήν 
πρωίαν τής 12 Νοεμβρίου. Ή  πόλις ήτο πλήρης 
προσφυγών, ιδίως Πολωνών, Ούγγρων καί ’Ιταλών 
συρρευσαντων έκεΐ μετά τήν αποτυχίαν τών έκοα- 
γεντων εν Ευρώπη κατά τά δυο προηγούμενα έτη 
επαναστατικών κινημάτων. Ί Ι τ ο  δέ ή Ινωνσταντινοΰ- 
πολις κατα τούς χρόνους εκείνους ρυπαρά καί ατη
μέλητος, η δέ αυτόθι διαμονή έν ώρα χειμώνος 
ενεκα του ψύχους, τής υγρασίας, τής ομίχλης καί 
του ρορβορου δεν ήτο ποσώς ευχάριστος. "Οθεν οϊ 
δυο ξένοι δεν παρέμειναν πλέον τοΰ μηνός, κατά τό 
διάστημα οε αυτό έσπευσαν νά ϊδουν δσα περίεργα 
και ενδιαφέροντα περιείχε ή περίπυστος καθέδοα 
της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Ό  Δυκάν έπεσκέ- 
πτετο δια δευτέραν φοράν τήν Κωνσταντινοΰπολιν, 
τας εξ αυτής δ’ έντυπώσεις του εκθέτει εΐς τά προη
γούμενα κεφάλαια τοΰ βιβλίου του· εις τήν δευτέραν 
ταΰτην επίσκεψιν μόλις αφιερώνει δυο ή τρεις σε
λίδας, εις τας οποίας οΰδείς σχεδόν γίνεται λόγο- 

'περι τοΰ Φλωμπέρ.
'η  *\V τ° ι5™ις ίιία λεπτομέρεια εινε αξιοσημείωτο;. 
U Αυκαν ειχε γνωρίσει έν Αΐγΰπτω προσφάτως τόν 
Αρτιμ βεην, πρεσβύτην περινοΰστατον, ’Αρμένιον 

το γένος, δστις πρωθυπουργός ών τοΰ Κεδίβου Ά μ - 
πας και περιπεσών αιφνιδίωςεΐς δυσμένειαν, ήναγκά-

σθη νά δραπετεύση, επιβιβασθείς κρυφίως είς τό 
γαλλικόν ατμοπλοιον, δι’ οδ οί δύο γάλλοι συνγρα- 
φεις ανεχωρησαν έξ ’Αλεξάνδρειάς, καί κατέφυγεν 
εις Κωνσταντινοΰπολιν. Αυτόθι 6 Δυκάν τόν έπε- 
σκεφθη μονάζοντα παρά τόν Βόσπορον. ’Ενώ δέ 
συνωμίλουν περί τών τουρκικών πραγμάτων, άκατος 
πολυτελής, ελαυνομένη ύπό εϊκοσιτεσσάρων έρετών 
και φερουσα τόν σουλτάνον Άβδούλ Μετζίτ διέσχιζε 
το στενόν. Ό  γάλλος συγγραφεύς ήροότησε:

— «Και αυτός τί είν ε;
— »Αυτός, άπήντησεν δ γέρων χαμηλώνων τήν 

φωνήν, εινε η σκιά τοΰ Θεοΰ επί τή ς  γ ή ς !
Κα; ώσεί μονολογών έπρόσθεσε : 

e Χαί, εινε η σκιά τοΰ Θεοΰ, δπως τό σκότος εινε 
η σκια τοΰ φωτός, δπως τό ψΰχος εινε ή σκιά τής 
νερμοτητος, δπως τό πονηρόν εινε ή σκιά τοΰ 
αγαθού.

Η συνδιαλεξις εξηκολουθησε έπί τοΰ ’Ανατολικού 
ζητηματος, «τοΰ καρκίνου αύτοΰ δστις άναπαρά- 
γεται αύτοματως ευθύς μετά πάσαν έγχείρησιν». Καί 
ό σοφος πρεσβύτης άπεφάνθη τελικώς διά τοΰ εξής 
αποφθέγματος, τό οποίον εΐς τούς σημερινούς και
ρούς και τάς περιστάσεις αποκτά έκτακτον σηιιασίαν 
και επικαιρότητα :

— ’Ενόσω υπάρχει είς μόνος Τοΰρκος, εΐς μόνος 
Μουσουλμάνος παρά τά παράλια τής Μεσογείου, τό 
Ανατολικον ζήτημα δέν θά  λυθη !

, Εδεησε να παρελθουν εβδομήκοντα έτη έκτοτε 
κοι να χυθοΰν χείμαροι χριστιανικοΰ αίματος, διά 
να διαπιστωθή ή αλήθεια τών προφητικών τούτων 
λόγων. Καί δμως υπάρχουν ακόμη διπλωμάται, οϊ- 
τινες διστάζουν νά τήν παραδεχθούν !

ΜΠΑΜΠΗΖ ΑΝΝ1Χ02

Αξΐ0ς' ’Αγέλας 2J0_300 *α1 πλέ°ν β°υβάλων βλέπει ό δεχόμενος τήν πεδιάδα Θεσσαλονίκης
εις τας οχθας τοΰ Άξιοΰ ποταμού.
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(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου)

Τφ δντι ολίγον κατ’ ολίγον αί συμπυ ρ σοκ ρ οτήσε ις 
έγειναν τόσον φοβεραί, ώστε ό γηραιός μΰλος έκλο- 
νίζετο. "Ενα φύλλον παραθύρου έπεσε μέσα εις τό 
νερον, κατατρυπημενον ως δαντελλα. Αντικατεστάθη 
αμέσως μέ ενα στρώμα. Ό  γέρο-Μερλιέ κάθε τόσον 
εξετιθετο, δια νά ιΛή τάς βλάβας τοΰ δυστυχοΰ; τοο- 
Χ°ΰ του, τοΰ οποίοι» οι τριγμοί τοϋ έσπάρασσαν τήν 
καρδιάν. Εΐχεν ήδη καταστροφή τελείως, κατά τρό
πον ώστε δέν ήδύνατο πλέον νά έπιδιορθωθή.

Ο Δομίνικος παρεκαλει τήν Φραγκίσκαν ν’ από
συρση· άλλ’ αύτή έπέμενε νά μένη μαζί του· έκάθητο 
δέ δπίσωάπό ενα μεγάλο δρύινο ντουλάπι, τό όποιον 
τήν έπροφύλαττεν. Έν τούτοις μία σφαίρα είσήλθε 
καί έκτύπησε τό έπιπλον αύτό, τοΰ δποίου αί πλευραί 
άν®δωκαν ήχον βαρύν. Τότε ό Δομίνικος έτοποθ·:- 
τήθη έμπροσθεν τής Φραγκίσκος. ’Ακόμη δέν είχε 
πυροβολήσει· έκράτει τό δπλον είς τάς χεϊράς του, 
αλλά δέν ήδύνατο νά πλησιάση εις· τά παράθυρα, τών 
όποιων οί στρατιώται έ σκέπαζαν δλον τό πλάτος. Είς 
κάθε δέ έκπυρσακράτησιν τό πάτο&μα άνεσκίρτα.

—  Προσοχή ! . . .  προσοχή ! . . .  έφώναξεν αίφνι- 
δίως δ λοχαγός.

Είδε νά έξέρχεται άπό τό δάσος ένας δγκος μαύ
ρος. Καί άμέσως ήρχισε κατά τοΰ μύλου ραγδαΐον 
πΰρ ουλαμού. Επεσεν επάνω είς τό κτίριον ώς τυφών. 
Καί άλλο φύλλον παραθύρου άπεσπάσθη καί άπό τό 
χαϊνον άνοιγμα έμβήκαν αί σφαϊραι.

Δύο στρατιώται έκυλίσθησαν εις τό πάτωμα· έξ 
αύτών ό ένας έμεινεν άκίνητος, τόν έσπρωξαν δέ 
πρός τόν τοίχον διά νά μή μένη έκεΐ ώς έμπόδιον. Ό  
άλλος συνεστρεφετο άλγεινώς, ζητών νά τόν αποτε
λειώσουν- άλλά δέν τόν ήκουον ποσώς. Αί σφαϊραι 
έξηκολούθουν νά εισδύουν καί καθείς έπροφυλάσσετο 
καί έ προσπαθεί νά εύρη καμμίαν θέσιν, άπό τήν 
οποίαν θά ήδύνατο νά πυροβολήση.

Καί τρίτος στρατιώτης έκτυπήθη· άλλ’ αύτός δέν 
είπε λέξιν κατέπεσε παρά τήν άκραν μιας τραπέζης 
μέ τά μάτια απλανή καί βλοσυρά.

Βλέπουσα δλους, αύτούς τούς νεκρούς ή Φραγκί
σκα κατεληφθη απο φρίκην καί απώθησε μηχανικώς 
τό κάθισμά της, καθήσασα κατά γής καί άκουμβη- 
μένη είς τον τοίχον. Ένόμιζεν δτι τοιουτοτρόπο.ις 
έσμικρύνετο ό δγκος της καί οί κίνδυνοι άπέβαινον 
δλιγώτεροι.

Έ ν τοσούτφ οί στρατιώται μετεκόμισαν δλα τά 
στρώματα τοΰ σπιτιού καί έφραξαν κατά τό ήμ·συ 
τό παράθυρον. Ή  αίθουσα δέ ήτο γεμάτη άπό θραύ
σματα, άπό δπλα σπασμένα, άπό έπιπλα κατεστραμ
μένα.

Εΐνε πεντε η ωρα ! είπεν δ λοχαγός. Βαστάτε 
καλά ! Θά προσπαθήσουν τώρα νά περάσουν τό πο
τάμι.

Έκείνην τήν στιγμήν ή Φραγκίσκα έξεφώνησε· 
Μιά σφαίρα άναπηδήσασα τής έψαυσε τό μέτωπον. 
Ολιγαι ρανίδες αϊματος έρρευσαν από τό τραύμα. 
Ο Δομίνικος τήν έκι'ιτταξεν έπειτα πλησιάσας είς 

τό παράθυρον έρριι|ίε τήν πρώτην βολήν καί δέν 
έσταμάτησε πλέον.

Έγέμιζε τό δπλον του καί έπυροβόλει, χωρίς νά 
προσεχή π .̂έον τί συνέβαινεν ολόγυρά του. Άπό καιρού 
εΐς καιρόν ερριπτεν ένα βλέμμα πρός τήν Φραγκί
σκαν. ’'Αλλως τε αύτός δέν έδιάζετο- άλλά έκύτταζε 
καί έσκόπευε μέ προσοχήν.

Οί Πρώσσοι, προχωροΰντες παρά τάς λεύκα;, 
έπροσπάθουν νά διαβοΰν τόν Μορέλλαν, δπως προεΐ- 
δε,ν ό λοχαγός· ω ΐ'  εύθύς ώς κανείς έξ αύτών έτάλμα 
νά ριψοκινδυνεύω] έπιπτε νεκρός μέ μίαν σφαίραν 
είς τήν κεφαλήν, ριπταιιένην ύπό τοΰ Δομίνικου.

 ̂ Ό  λοχαγός, δστις παρετήρει τόν άγώνα αυτόν, 
έξίστατο. Συνεχάρη τόν νέον, λέγων δτι θά ήτο εύ 

αν ειχε πολλούς σκοπευτας ώσάν αύτόν ύπό 
τάς διαταγας τοι>. ’Α?-1.’ δ Δομίνικος δέν ήκουε. Μία 
σφαίρα τοΰ εσχ·σεν ο>ίγ~ν τόν Αμ0ν καί μία άλλη 
τοΰ έ μωλώπισε τόν βραχίονα. Αύτός δμως έξηκολού- 
θει νά πυροβολή.

Δύο ακόμη άνδρες έφανεύθησαν. Τά κατερρακω- 
μένα στρώματα δέν έφρατταν πλέον τά παράθυοα. 
Ενας τελευταίος άθρόος τσυφεκοβολισμός έφάνη 

ωσαν να επροκειτο να καταρρίψη δλον τόν μύλον.
Ή  θέσις του δέν άντεΐχε πλέον. Έν τοσούτφ δ 

λοχαγός έπανελάμβανε :
—  Βαστάτε καλά ! . . .  Πρέπει νά μείνωμεν έδώ 

μισήν ώραν ά*όμη.
Εμετροΰσε τώρα π).ε:σν καί τά λεπτά. Εΐχεν ύπο- 

σχεθή εις τους άρχηγούς του ν’ άναχαιτίση τόν εχ
θρόν εΐς εκείνην τήν θέσιν έως τό βράδυ, καί δέν 
ήθελε ν’ άπομακρυνθη ουτε ένα βήμα πρό τής ώρας 
της προσδιορισμένης διά τήν ύποχώρησιν. Διετήρει 
τό πρόσχαρον ήθός του καί έμειδία πρός τήν Φραγ
κίσκαν, διά νά τήν καθησυχάζη. ’Έσκυψε δέ και έλαβε 
τό τουφέκι ενός φονευ*θέντος στρατια>ταυ καί έπυρο- 
βόλει καί αύτός ό ίδιος.

/έν έμεναν παρά τέσσαρες μόνον στρατιώται είς 
την αίθουσαν. Οί Πρώσσοι είχον συναχθή άθρόοι 
εΐς τήν αντίπεραν δχθην τοΰ Μορέλλα- ήτο φανερόν 
δτι «Επροκειτο να διαβοΰν τόν ποταμόν άπό στιγμής 
είς στιγμήν.

Έπέρασαν άκόμη μερικά λεπτά. Ό  λοχαγός έπέ
μενε με πείσμα καί δέν ήθελε νά δώση τό ποόσταγμα 
τής ύποχωρήσεως, δτε ενας λοχίας έδραμε καί τοΰ 
είπεν :

—  Εύρίσκονται είς τόν δρόμον έρχονται νά μάς 
άποκλείσουν άπό πίσω !

Οί Πρώσσοι είχον κατορθώσει νά φθάσουν εΐς 
τήν γέφυραν. Ό  λοχαγός άνέσυρε τό ώρολόγι του.

—  Πέ^τε λεπτά άκόμη ! είπε. Θέλουν άκόμη 
πέντε λεπτά διά νά φθάσουν έως έδώ.

Τέλος κατά τάς έξ ακριβώς έστερξεν έπί τέλους 
νά επιτρέψη είς τούς άνδρας του νά φύγουν άπό τήν



μικράν θύραν δπου εύρίσκετο είς ενα δρομίσκον. 
Α π ’ έκεϊ έμβήκαν εις μίαν τάφρον και εφθασαν εις 
τό δάσος τοΰ Σωβάλ.

Ό  λοχαγός πρ'ιν φύγη, άπεχαιρέτησε πολύ εύγε- 
νώς τόν μπάρμπα-Μερλιέ ζητών συγγνώμην. Τοϋ 
έπρόσθεσε μάλιστα :

■— Περιποιέσου τους νά μείνουν ! . . .  Η μείς θά 
ξανάλθωμεν. *

Ό  Δομίνικος έν τοσούτω έ'μενε μόνος ε’ις την αί
θουσαν. Έξηκολούθει νά πυροβολή, μή άκούων τίποτε 
καί μή έννοών τί συνέβαινε. Ήσθάνετο μόνον τήν 
ανάγκην νά προστατεύση τήν Φραγκίσκαν.

Οί στρατιώται είχαν φύγει, χωρίς καθόλου αυτός 
νά τό έννοήση. Έσκόπευε καί έφόνευεν ένα έχθρόν 
μέ κάθε του πυροβολισμόν.

’Έξαφνα ήκούσθη θόρυβος μέγας. Οί Πρώσσοι 
άπό τό οπίσθιον μέρος εισέβαλαν είς τήν αυλήν.

"Ερριψε καί τήν τελευταίαν βολήν άλλ’ οί εχθροί 
ώρμησαν κατ’ έπάνω του καί τόν έ'πιασαν, ενώ τό 
τουφέκι του έκάπνιζεν άκόμη.

Τέσσαρες άντρες τόν έκράτουν. ’Άλλοι έφώνα- 
ζαν τριγύρω μέ μίαν γλώσσαν άγρίαν. ’Ολίγον έλειψε 
νά τόν σφάξουν έπί τόπου. Ή  Φραγκίσκα είχεν όρ- 
μήσει πρός α ί 7 0 Ιλ* «.iu uou. Άλ,Υ έμβήκεν εκείνην 
τήν στιγμήν έ'νας άξιωματικός, δστις διέταξε νά τοϋ 
παραδώσουν τόν συλληφθέντα. Άφοΰ δέ άντήλλαξε 
μερικάς φράσεις γερμανικάς μέ τοΰς στρατιώτας ό 
άξιωματικός έστράφη αύστηρώς πρός τόν Δομίνικον 
καί τοϋ είπεν είς άπταιστον γαλλικήν γλώσσαν :

—  Θά τουφεκισθης μετά δύο ώρας.

Γ ' .

Τό γερμανικόν έπιτελεΐον είχε θεσπίσει τόν κα
νόνα δτι πας Γάλλος, μή άνήκων είς τόν τακτικόν 
στρατόν καί συλλαμβανόμενος ένοπλος, θά έτουφεκί- 
ζετο. Καί αυτοί άκόμη οί λόχοι τών έλευθέρων σκο
πευτών δέν άνεγνωρίζοντο ώς τακτικά μάχιμα σώματα. 
Μέ αύτάς τάς τρομεράς παραδειγματικός τιμωρίας, 
τάς έπιβαλλομένας είς τούς χωρικούς όποΰ ύπερήσπι- 
ζον τά σπίτια των, οί Γερμανοί έπροσπάθουν νά εμ
ποδίσουν τήν πανστρατιάν, τήν οποίαν έφοβοΰντο.

Ό  άξιωματικός, στεγνός καί ύψηλόσωμος, πεν
τηκοντούτης τήν ηλικίαν υπέβαλε τόν Δομίνικον εις 
σύντομον άνάκρισιν. Ά ν  καί έλάλει τήν γαλλικήν 
πολύ όρθώς, ώμίλει μέ δλως πρωσσικήν τραχύτητα.

—  Είσαι άπ’ έδώ ;
-— “Οχι, είμαι Βέλγος.
—  Καί διατί πολεμάς τότε ;. . . Ό  πόλεμος αυ

τός δέν σ’ ένιδιχχφέρει.
Ό  Δομίνικος δέν άπήντησεν. ’Εκείνην τήν ο'τιγ- 

μήν ό άξιωματικός είδε τήν Φραγκίσκαν, ή όποία ' 
εστεκεν όρθια, πολύ ώχρά καί ήκροάζετο. Είς τό μέ- 
τωπόν της τό λευκόν τά έλαφρόν τραΰμα έσχημάτιζεν 
ώσάν μίαν γραμμήν κόκκινην.

Ό  άξιωματικός έκύτταξε τό νεαρόν ζεύγος έφάνη 
δτι εννόησε τί συνέβαινε καί ήρκέσθη νά προσθέση:

—  Δέν άρνεΐσαι δτι έπυροβόλησες ;
—  Έπυροβόλησα δσον περισσότερον ήμπόρεσα, 

άπήντησεν άταράχως ό Δομίνικος.
Ή  ομολογία αύτή ήτο περιττή, διότι ήτο μαύρος

άπό τήν πυρίτιδα καί καταϊδρωμένος, καί λερωμενο* 
άπό μερικάς σταγόνας αίματος, όποΰ είχαν χυΟή άπό 
τήν άμυχήν τοϋ ώμου του.

—  Πολύ καλά, είπεν ό άξιωματικός. Θά τουφε/.ι- 
σθής μετά δύο ώρας.

Ή  Φραγκίσκα δέν έφώναζεν. Ή νωσε τά χέρια 
της καί τά ύψωσε μέ έκφρασιν άφώνου απελπισίας. 
Ό  άξιωματικός παρετήρησεν αύτό τό κίνημα. Δύο 
στρατιώται είχαν οδηγήσει τόν Δομίνικον είς τό πλα
γινόν δωμάτιον, δπου έπρεπε νά περιμένη ύπό φρού- 
ρησιν. Ή  νεάνις επεσεν έπάνω είς μίαν καρέκλαν 
διότι τά πόδια της έκλονίζοντο- δέν ήδύνατο νά κλαύ- 
ση καί έπνίγετο άπό τόν πόνον της.

Ό  άξιωματικός έξηκολούθει νά τήν κυττάζη, καί 
εις τό τέλος τής άπηύθυνε τόν λόγον.

—  Είνε άδελφός σου αύτός ό νέος ; την ήρώτησεν.
Αύτή άπήντησεν άρνητικώς μέ νεύμα τής κεφα

λής- ό δέ άξιωματικός έμεινεν άπαθής. ’Έπειτα μετά 
τινας στιγμάς σιγής είπεν :

—  ’Έχει πολύν καιρόν ποΰ κατοικεί είς αύτό τό 
χωρίον ;

Αύτή ενευσεν έκ νέου καταφατικώς.
—  Τότε θά γνωρίζη καλά τά δάση έδώ ολόγυρα;
Αύτήν τήν φοράν ή νέα ώμίλησε.
—  Μάλιστα, κύριε, είπε, κυττάζουσα αύτόν μέ 

κάποι αν έκπληξιν.
Εκείνος δέν έπρόσθεσε τίποτε άλλο, άλλά έστρεψε 

τά νώτα καί διέταξε νά προσαχθή ό δήμαρχος τού 
χωρίου. Ή  δέ Φραγκίσκα έσηκώθη μέ έλαφρόν ερύ
θημα είς τό πρόσωπον, διότι ένόμισεν δτι εννόησε 
τόν σκοπόν αύτών τών ερωτήσεων καί άνέκτησεν 
ελπίδας. Έ τρ εξ ε  δέ αύτή ή ιδία πρός συνάντησιν 
τοΰ πατρός της.

Ό  μπάρμπα-Μερλιέ, μόλις έπαυσαν οί πυροβο
λισμοί, εσπευσε νά καταβή άπό τήν σκαλωσιάν διά 
να παρατηρήση τόν τροχόν τοΰ μύλου του. Έλάτρευε 
τήν κόρην του, ήσθάνετο γερήν άγάπην πρός τόν 
Δομίνικον, τόν μέλλοντα γαμβρόν του άλλά καί ό 
τροχός κατείχε θέσιν σημαντικήν είς τήν καρδιά 
του. Αφού δέ τά «δύο παιδιά», δπως έλεγεν, είχαν 
γλυτώσει χωρίς καμμίαν βλάβην άπό τήν συμφοράν, 
έφράντιζε διά τόν άλλον τόν άγαπημένον ό όποιος 
έξ έναντίας είχεν ύποστή μεγάλην ζημίαν. Σκυμμένος 
δέ έπάνω είς τό όγ/.ώδες καί σαθρόν ξύλινον οργανον, 
έξήταζε τά τραύματά του με ύφος περίλυπον. ’Έχωνε 
τά δάκτυλά του είς τάς τρύπας τών σφαιρών, διά νά 
μετρήση τό βάθος των έσκέπτετο δέ μέ τί τρόπον 
θά ήδύνατο νά έπανορθώση δλας έκείνας τάς βλάβας.

Ή  Φραγκίσκα τόν εύρε καθ’ ήν στιγμήν έβού- 
λωνε τάς ρωγμάς, μέ συντρίμματα ξύλων καί μέ λει
χήνας.

—  Πατέρα, σέ ζητούν, τοΰ είπε.
Καί εκλαυσεν έπί τέλους καί τού διηγήθη τί ή- 

κουσε. Ό  γέρο-Μερλιέ έσεισε τήν κεφαλήν. «Δέν 
τουφεκίζουν δά έ'τσι τούς άνθρώπσυς !. . . Αύτό θά 
τό ίδοΰμεν !» είπε.

Καί είσήλθεν είς τόν μΰλον μέ τό συνηθισμένον 
ειρηνικόν καί σιωπηλόν ήθός του. 'Ό τε ό άξιωματικός 
τού έζήτησε τρόφιμα διά τούς άνδρας του, άπήννη- 
σεν δτι οί κάτοικοι τοϋ Ροκρέζ δέν ήσαν συνηθισμέ
νοι νά ύπσκύπτουν είς τοιαύτας εκβιάσεις καταχτητών

ν.αι οτι τίποτε δέν θά κατώρθωναν νά επιτύχουν 
άπ’ αυτούς, άν μετεχειρίζοντο τήν βίαν. Άνέλαβε νά 
φροντιση περί δλων ύπο ιόν δρον νά τόν άφήσουν 
νά ένεργήση μόνος. Ό  άξιωματικός κατ’ άρχάς έπει- 
ράχθη άπό τήν άταραξίαν του- άλλά έπειτα ύπεχώ- 
ρησε πρό τών σοφών καί βραχυλογών απαντήσεων 
τοΰ πρεσβύτου. Τόν άνεκάλεσε μάλιστα διά νά τοΰ 
άπευθύνη μίαν έρώτησιν :

—  Αύτό τό δάσος άπέναντι πώς ονομάζεται ;
—  Δάσος τσΰ Σωβάλ.
—  Καί τί έκτασιν έ'χει ;
Ό  μυλωνάς τόν έκύτταξεν άτενώς.
—  Δέν γνωρίζω, άπήντησε.
Καί άπεμακρύνθη.
Μετά μίαν ώραν ό ζητηθείς παρά τοΰ άξιοματι- 

κοΰ πολεμικός φόρος είς τρόφιμα καί είς χρήματα 
εύρίσκετο είς τήν αύλήν τοΰ μύλου. Έκόντευε νά νυ- 
κτώση καί ή Φραγκίσκα παρηκολούθει μέ άγωνίαν 
τάς κινήσεις τών στρατιωτών. Δέν άπεμακρύνθη άπό 
τό δωμάτιον, δπου έκρατεϊτο φυλακισμένος ό Δομί
νικος. Κατά τάς έπτά σφοδρά συγκίνησις τήν κατέ- 
λαβεν. Είδε τόν άξιωματικσν νά είσέλθη είς τό δω
μάτιον τοΰ αιχμαλώτου καί έπί ενα τέταρτον τής 
ώρας ήκουε τάς έντονους φωνάς των. Πρός στιγμήν 
ό άξιωματικός άνεφάνη είς τήν θύραν καί έδωσε 
μίαν διαταγήν γερμανιστί, τήν όποιαν αύτή δέν εν
νόησε. Άλλά δταν είδε δώδεκα στρατιώτας νά έλθουν 
νά παραταχθούν εις τήν αύλήν μέ τό δπλον έπί βρα- 
χίονος, ήρχισε νά τρέμη σύσσωμος καί παρ’ ολίγον 
νά ξεψυχήση.

Τετέλεσταί, λοιπόν ! Ή  καταδίκη έπρόκειτο νά 
έκτελεσθή. Οί δώδεκα άνδρες έμειναν έκεϊ έπί δέκα 
λεπτά- ή φωνή τοϋ Δομίνικου έξηκολούθει ν’ άντηχή 
μέσα μέ εκφρασιν σφοδράς άρνήσεως. Έπί τέλους 
ό άξιωματικός έξήλθε κλεΐσας βιαίως τήν θύραν 
καί λέγων :

—  Πολύ καλά- σκέψου ! . .  . Σοΰ δίδω προθεσμίαν 
έως αϋριον τό πρωΐ.

Καί μέ ένα νεϋμά του διέταξε τούς παρατεταγμέ- 
νους δώδεκα στρατιώτας νά άπέλθουν.

Ή  Φραγκίσκα έ'μενεν ώς άποσβολωμένη. Ό  
μπάρμπα-Μερλιέ, δστις έξηκολούθει νά καπνίζη τήν 
πίππαν του καί έκύτταζε τόν ούλαμόν τών στρατιω
τών μέ ϋφος άπλώς περίεργον, έπλησίασε καί τήν 
έσήρίωσεν άπό τόν βραχίονα μέ πατρικήν καλωσύνην, 
τήν ώδήγησε δέ είς τό δωμάτιον της.

—  Ησύχασε, τής είπε, καί προσπάθησε νά κοι- 
μηθης· αϋριον, δταν θά ξημερώση, θά ίδοΰμε.

"Οταν δέ άπεσύρθη, τήν έκλείδωσεν είς τό δω- 
μάτιόν της προνοητικώς. Είχε κατ’ άρχήν τήν γνώμην 
δτι αί γυναίκες δέν άξίζουν τίποτε καί δτι φέρουν 
βλάβην, οσάκις άνακατευθσϋν είς σοβαράν ύπόθεσιν.

Έν τούτοις ή Φραγκίσκα δέν κατεκλίθη. ’Έμεινεν 
έπί ώραν πολλήνι καθισμένη είς τήν κλίνην της καί 
ήκουε κάθε κρότον δπου έγίνετο μέσα είς τήν κατοι
κίαν. Οί γερμανοί στρατιώται, κατηυλισμένοι εις τήν 
αύλήν, έτραγουδοΰσαν κ’ έγελοϋσαν. Θά έμενον έκεϊ 
τρώγοντες καί πίνσντες μέχρι τής ένδεκάτης ώρας, 
διότι ό θι ρυβος δέν έ'παυσεν ουτε μίαν στιγμήν. Καί 
μέσα είς τόν μύλον άκόμη βήματα βαρέα άντήχουν

άπό καιρού είς καιρόν, τά όποΐα βέβαια θά ήσαν τών 
σκοπών, όπρΰ άνιτικαθίσταντο.

Πρό πάντων δμως τήν ένδιέφερον οί κροτοι δσους 
ήδύνατο νά διακρίνη δτι προήρχοντο άπό τό ύποκά- 
τωθεν τοΰ ίδικοΰ ττ|ς δωμάτιον. Πολλάκις έξηπλιόθη 
χάμω καί έκάλλησε τό αυτί της είς τό πάτωμα. Τό 
κάτωθεν δωμάτιον ήτο άκριβώς έκεΐνο δπου είχε φυ- 
λακισθή ό Δομίνικος, θά  έπεριπατοϋσεν αύτός άπό 
τήν θύραν είς τό παράθυρον, διότι ήκουεν έπί πολλήν 
ώραν τό τακτικόν βάδισμα αύτοΰ τοΰ περιπάτου του.

_ ’Έπειτα έπεκράτησεν άκρα σιγή, καί τούτο βεβαίως 
διότι αύτός θά είχε καθήσει. "Ολοι οί κρότοι άλλως 
τε έπαυσαν. 'Ό τε δέ δλον τό σπίτι έβυθίσθη είς τήν 
σιγήν, αύτή ήνοιξε τό παράθυρον δσον τό δυνατόν 
ήσυχώτερα καί έστήριξεν είς αύτό τούς άγκώνας.

Έ ξ ω  ή νύκτα ήτο γαλήνιος καί χλιαρά. Ή  λεπτή 
δρεπάνη τής σελήνης, δυούσης δπισθεν τών δασών 
τού Σωβάλ, έφώτιζε τήν έξοχήν μέ τήν λάμψιν νυ
κτερινής κανδήλας. Ή  έπιμήκης σκιά τών υγρών 
δένδρων, έφραττε μέ μαύρην ζώνην τά λειβάδια, ένφ 
ή έκτασις τής χλόης είς τ’ άσκεπή μέρη προσελάμβανε 
τήν άπαλότητα πρασίνου βελούδου.

Άλλ’ ή Φραγκίσκα δέν έπρόσεχε διόλου. είς τό 
μυστηριώδες θέλγητρσν τής νυκτός. Έξήταζε τά 
πέριξ, προσπαθούσα νά δ ι ακρινή τούς φρουρούς 
τούς όποιους οί Γερμανοί ειχον τάξει πρός έκεΐνο τό 
μέρος. Καί έβλεπε καθαρά τάς σκιάς των παρατε- 
ταγμένας κατά μήκος τού Μορέλλα. "Ενας μόνος 
εύρίσκετο πρό τού μύλου, έκεΐθεν τοΰ ποταμού, σιμά 
είς μίαν ιτέαν, τής όποιας οί κλώνοι εβρέχσντο άπό 
τό νερόν. Ή  Φραγκίσκα τόν διέκρινε καλά. Ή το  ένας 
νέος, ύψηλόσωμος, δστις εστεκεν ακίνητος, μέ τό πρό
σωπον έστραμμένον πρός τόν ούρανόν, ώς κάποιος 
βοσκός ρεμβάζων.

’Έπειτα, άφού παρετήρησε μέ προσοχήν τό μέ
ρος επανήλθε καί έκάθησεν είς τήν κλίνην της, έμεινε 
δέ έκεϊ έπί μίαν ώραν, βυθισμένη είς διαλογισμούς. 
Μέσα είς τό σπίτι δέν ήκούετο πλέον ούτε ή έλαχίστη 
πνοή.

Έπέσ-Βρεψε πάλιν είς τό παράθυρον καί έρριψεν 
άπ’ έκεϊ ένα βλέμμα. Αλλά βέβαια τό έ'ν κέρας τής 
σελήνης, τό όποιον έφαίνετο άκόμη όπίσω άπό τά 
δένδρα, τής έφάνη ενοχλητικόν, διά τοϋτο δέ άπε- 
φάσισε νά περιμένη άκόμη.

Τέλος πάντων ένόμισεν δτι ήλθεν ή κατάλληλος 
στιγμή. Ή  νύκτα ήτο τώρα έντελώς σκοτεινή' δέν 
διέκρινε πλέον τόν άπέναντι σκοπόν, ή δέ πεδιάς έξε- 
τείνβτο μαύρη, ώσάν λίμνη μελάνης. "Έτεινε τήν 
άκοήν της πρός στιγμήν καί έπειτα άπεφάσισεν.

Εύρίσκετο εκεί πλησίον της μία σκάλα σιδηρά σιμά 
είς τό παράθυρον, μέ τάς ράβδους της τάς σιδηράς 
χωσμένας είς τόν τοίχον, φέρουσα δέ άπό τοϋ τροχοΰ 
είς τήν άποθήκην τοΰ υπερώου καί χρησιμεύουσα άλ
λοτε είς τάς έργασίας τού μύλου διά ν’ άνέρχωνται 
καί έξετάζουν τά διάφορα έξαρτήματα- κατόπιν, άφοΰ 
ό μηχανισμός έτροποποιήθη πρό πολλοΰ, ή άναβάθρα 
αύτή έμενεν άχρηστος, κρυμμένη μέσα είς τούς πυ
κνούς κισσούς, οί όποιοι έσκέπαζαν τήν σκάλαν εκεί
νην τοϋ μύλου.

Ή  Φραγκίσκα θαρραλέους διεσκέλισε τήν βάσιν



τοϋ παραθύρου, ήρπασε μίαν άπό tag σιδηράς εκεί
νος ράβδους καί εύρέθη κρεμασμένη είς τό κενόν. 
Ή ρχισε τότε νά καταβαίνη. Τα φουστάνια της την 
ήνώχλουν πολύ. ’Έξαφνα μία πέτρα άπεσπάσθη άπό 
τον τοίχον καί έπεσεν είς τόν Μορέλλαν μέ θορυ
βώδη παφλασμόν.

Η νεάνις εσταματησε παγωμένη άπό τόν τρόμον 
της. Έσυλλογίσθη δμως δτι ό κρότος τοΐ καταπί- 
πτοντος νερού μέ τόν άκατάπαυστον ρογχασμόν του 
έσκέπαζε μέχρις άποστάσεως μακρυνής κάθε άλλαν 
θόρυβον, όποΰ θά ήδύνατο αυτή νά προξενήση, καί 
τότε κατέβη τολμηρότερα.

"Οτε έφθασεν άντικρύ τόύ δωματίου, δπου εύρί- 
σκετο φυλακισμένος ό Δομίνικος, έσταμάτησε. Μία 
αποσδοκητος δυσκολία ολίγον έλειψε νά την κάμη νά 
χάση δλον τό θάρρος της· τό παράθυρον τοΰ δωμα
τίου τοϋ κατωτέρω πατώματος δέν εύρίσκετο ακριβώς 
και είς τήν αύτήν γραμμήν κάτωθεν τοΰ παραθύρου 
τοΰ ίδικοΰ της δωματίου, άλλά άπεΐχεν άπό τήν σκά
λαν, δπου δέ καί άν έξέτεινε τό χέρι της δέν συνήντα 
παρά τόν τοίχον...

’Έπρεπε λοιπόν ν’ άναβή έκ νέου καί νά έπιστρέψη, 
χωρίς νά έκτελέση τό σχέδιόν της ; Τά χέρια της 
έκσυράζοντο πλέον ό ψίθυρος τοΰ ροΰ τοΰ Μορέλλα 
ύποκάτωθέν της ήρχισε νά της προξενή ζάλην...

’Απέσπασε άπό τόν τοίχον μερικά τεμάχια πηλοΰ 
καί τά έρριψεν είς τό παράθυρον τοΰ Δομίνικου. Αύ
τός δέν ήκουεν ίσως θά έκοιμάτο. Έ ξυ σ ε πάλιν 
εκείνη τόν τοίχον καί σχεδόν έξέγδαρε τά δάκτυλά 
της. Αί δυνάμεις της έξηντλσΰντο καί ήσθάνετο δτι 
έμελλε νά καταπέση ύπτία, δτε ό Δομίνικος έπί τέλους 
ήνοιξε σιγά-σιγά.

—  Έ γώ  είμαι, έψιθύρισεν ή νέα. Πιάσε με, διότι 
θά π έσω .. .

Ή το  ή πρώτη φορά όποΰ τοΰ ώμίλει είς τόν 
ενικόν. Τήν έπιασεν εκείνος σκύπτων καί τήν έμβα- 
σεν είς τό δωμάτιον του. Έκεϊ μέσα κατελήφθη άπό 
κρίσιν νευρικήν έχυσε δάκρυα καί κατέπνιγε τους 
λυγμούς της διά νά μή τήν ακούσουν. Τέλος κατέ- 
βαλεν ύπερτάτην προσπάθειαν, συνήλθε καί ήσύχασε.

—  Σέ φυλάγει κανείς ; τόν ήρώτηβε χαμηλο- 
φώνως.

Ό  Δομίνικος, άκόμη έκπληκτος, διότι τήν έβλε- 
πεν έκεϊ σιμά του, ένευσε καταφατικώς καί έδειξε τήν 
θύραν. ’Απ’ έκεϊ ήκούετο προερχόμενον ρογχαλητόν. 
Ό  φρουρός στρατιώτης, ένδίδων είς τόν ύπνον, είχε 
κατακλιθή κατά γής, δίπλα είς τήν θύραν, συλλσγι- 
ζόμενος δτι ό φυλακισμένος τοιουτοτρόπως δέν θά 
ήδύνατο νά δραπετεύση.

—  Πρέπει νά φύγης ! έπανέλαβεν ή νέα μετά 
σπουδής- ήλθα διά νά σέ παρακαλέσω νά φύγης καί 
νά σέ άποχαιρετήσω.

Αύτός δμως έφαίνετο ώσάν νά μή ήκουε τί τοΰ 
έλεγε- καί έπαινελάμβανε :

—  Μά πώς ! έσύ είσαι ; έσύ ! . . .  Ά χ  ! πόσον 
μ’ έκαμες νά τρομάξω ! . . . .  Ήμποροΰσες νά σκο- 
τωθής.^

Καί έ'πιασε τά χέρια της καί τά έφίλει.
—  Πώς σέ αγαπώ, Φραγκίσκα ! . . .  Είσαι γεν

ναία δσον καί καλή. Έ ν α  φόβον είχα μόνον, μήπως 
άποθάνω πριν σέ ξαναϊδώ, Άλλά τώρα όποΰ ήλθες,

ήμποροΰν νά μέ τουφεκίσουν δταν θέλουν. Έ ν α  τέ
ταρτον τής ώρας νά μείνω μαζί σου μόνον καί υστέρα 
είμαι έτοιμος.

Ολίγον κατ’ ολίγον τήν είχε τραβήξει πλησίον 
του καί έστήριζε την κεφαλήν του είς τόν ώμόν της. 
Ό  κίνδυνος τούς συνήνωνεν. Έλησμονοΰσαν τά πάντα 
μ’ εκείνον τόν εναγκαλισμόν.

—  Ά ,  Φραγκίσκα ! είπε πάλιν ό Δομίνικο; μέ 
φωνήν θωπευτικήν. Σήμερα είνε ή εορτή τοΰ άγίου 
Λουδοβίκου, η ήμερα οποΰ περιμέναμεν διά τόν γάμον 
μας. Τίποτε δέν ήμπόρεσε νά μάς χωρίση, άφοΰ εύ- 
ρισκόμεθα αύτήν τήν στιγμήν μαζί μόνοι μας, οί δύο 
μας, πιστοί είς τήν αγάπην μας. . . Δέν είνε άλήθεια ; 
Σήμερα, αύτήν τήν στιγμήν, ξημερώνει ή ήμέρα τοΰ 
γάμου μας.

—  Ναί, ναί ! έπανέλαβεν εκείνη· ή ήμέρα τοΰ γά
μου μας.

Καί άντήλλαξαν φίλημα φρικιώντες άπό τήν συγ- 
κίνησιν. Άλλά έ'ξαφνα ή νεάνις άπεσπάσθη άπό τόν 
εναγκαλισμόν. Ή  τρομερά πραγματικότης ώρθσΰτο 
ενώπιον της.

—  Πρέπει νά φύγης !. . . πρέπει νά φύγης ! . .  . 
έψέλλισε· μή χάνωμεν ούτε στιγμήν.

Ενώ δ εκείνος ήνοιγε πάλιν τήν άγκάλην του 
είς τό σκότος διά νά τήν περιπτυχθή, αύτή έπανέλαβε:

—  ’Ώ  ! σέ παρακαλώ, άκουσέ με. Ά ν  έσύ άπο- 
θάνης, θ ’ άποθάνω κ’ έγώ. Μετά μίαν ώραν θά ξη- 
μερώση. Θέλω νά φύγης άμέσως.

Καί τοΰ έξήγησε τότε βιαστικά τό σχέδιόν της. 
Ή  σιδερένια σκάλα έκατέβαινε μέχρι τοΰ τροχοΰ- άπ’ 
εκεί θα ημποροΰσε, βοηθούμενος άπό τά σανίδια τοΰ 
τροχοΰ, νά έμδη είς τήν βάρκαν, όποΰ εύρίσκετο είς 
ένα μικρόν μυχόν'. ’Έ τσι θά τοΰ ήτο εΰκολον κατόπιν 
νά διαπεραιωθή είς τήν άντικρυνήν δχθην τοϋ πο
ταμιού καί νά σοίθη.

—  Άλλά θά υπάρχουν σκοποί ! παρετήρησεν 
έκείνος.

—  "Ενας μόνος, άπέναντί μας, υποκάτω άπ» τήν 
μικράν ιτέαν.

—  Καί άν μέ ίδή αύτός ;. . .  Ά ν  θελήση νά φω- 
νάξη ; . . .

Ή  Φραγκίσκα έφρικίασε. Τοΰ εδωκεν είς τό χέρι 
τό μαχαίρι, τό όποιον είχε πάρει μαζί πρίν καταβή.

Έσιώπησαν μερικάς στιγμάς.
—  Καί ό πατέρας σου ; . . .  Καί σύ ; . . .  Τί θά 

γίνετε ; . . .  είπεν ό Δομίνικος. ’Ό χι, δχι ! δέν ήμπορώ 
νά φύγω. . . Έάν δέν μ’ εύρουν, αυτοί οί στρατιώται 
ίσως θά σάς σφάξουν δλους. Δέν τούς ξεύρεις έσύ 
τί είνε ! Μοΰ έπρότειναν νά μοΰ δώσουν χάριν, άν 
έδεχόμην νά τούς χρησιμεύσω ώς οδηγός μέσα είς τό 
δάσος τοΰ Σ ω β ά λ ... ’Ά ν δέν μέ ξαναεύρουν έδώ, 
είνε Ικανοί νά κάμουν κάθε τι.

Ή  νέα δέν ήθέλησε νά χρονοτριβήση συζητούσα. 
Άπήντησεν απλώς είς δλας τάς δικαιολογίας του.

—  Διά τό χατήρι τό δικό μου, φύγε ! . .  . . Ά ν  
μ’ άγαπάς, Δομίνικε, μή μένης οΰτε στιγμήν περι- 
πλέον έδώ.

Τοΰ ύπεσχέθη έπειτα δτι θ ’ ανέβαινε πάλιν είς τό 
δωμάτιον της. Κανείς δέν θά τό έγνώριζεν δτι αύτή 
τόν έβοήθησε νά δραπετεύση. Είς τό τέλος τόν μγκά-

λιάσε, τόν «φίλησε, διά νά τόν πείση, μέ ζέσιν καί μέ 
πάθος έκτακτον.

Ένέδωκεν αύτός ύστερα καί τής άπηύθυνε μόνον 
μίαν έρώτησιν :

—  'Ορκίζεσαι δτι ό πατέρας σου γνωρίζει αύτό 
τό διάβημά σου καί δτι μέ συμβουλεύει καί αύτός 
νά φύγω ;

—  Ό  ίδιος ό πατέρας μου μ’ έστειλεν, άπήντησε 
τσλμηρώς ή Φραγκίσκα.

Εψευδετο δε λέγουσα ταύτα. ’Εκείνην τήν στιγμήν 
μίαν μόνην ήσθάνετο άνάγκην μεγίστην, νά βεβαιωθη 
δτι έκεϊνος εύρίσκετο έν· άσφαλεία, ν’ άπαλλαγή από 
τήν φρικώδη σκέψιν, δτι ό άνατέλλων ήλιος έμελλε 
νά δώση τό σύνθημα τοΰ θανάτου του. Φθάνει αύτός 
νά ηθελεν άπομακρυνθή, καί δλ.αι αί συμφοραί άς 
επιπτον έπάνω της- δλα θά τά έστεργεν ευχαρίστως, 
άρκεΐ νά ζήση εκείνος. Ό  εγωισμός τής άγάπης της 
αύτό πρό πάντων έπόθει, νά είνε εκείνος ζωντανός.

—  Καλα, είπεν ό Δομίνικος· θά κάμω αύτό ποΰ 
θέλεις.

Δέν (ομίλησαν περισσότερον. Ό  Δομίνικος διηυ- 
θύνθη είις τό παράθυρον καί τό ήνοιξε πάλιν. Άλλά 
έξαφνα ήκούσθη ένας κρότος ποΰ τούς έπάγωσεν. 
Ή  θύρα έσείσθη καί ένόμισεν δτι έπρόκειτο ν’ άνοι- 
χθη Κάποια περιπολία βέβαια θά είχεν άκούσει τήν 
συνομιλίαν των. Καί οί δύο των όρθιοι, ό ένας σιμά 
είς τόν άλλον έπερίμεναν μέ άπερίγραπτον άγωνίαν.

Ή  θύρα έσείσθη έκ νέου, άλλά δέν ήνοιξε. Καθείς 
των τότε έξέψερεν ένα συγκρατούμενον στεναγμόν 
άνακουφίσεως. Εννόησαν δτι ό κρότος προήρχετο 
άπό τόν στρατιώτην, δστις έξηπλωμόνθς δπως ήτο έκεϊ 
παρά τήν θύραν, θά είχε γυρίσει τό σώμα είς τόν 
ύπνον του.

Καί πράγματι, ή σιωπή άποκατεστάθη πάλιν, καί 
οί ρογχασμοί τοΰ κοιμωμένου έπανήρχισαν.

Ό  Δομίνικος άπήτησεν άμετατρέπτως πρό παίντός 
άλλου ή Φραγκίσκα ν’ άναβή πάλιν είς τς δωμάτιον 
της. Τήν έσυρεν έίς τάς άγκάλας του καί τήν έσφιξε 
μέ άφωνον αποχαιρετισμόν. Έ π ειτα  την έβοήθησε νά 
άναβή είς τήν σκάλαν, έπιάσθη δέ καί αύτός. Ήρνήθη 
δμως νά καταβή ένα καί μόνον σκαλοπάτι, πρίν τήν 
ίδή νά είσέλθη εις τό δωμάτιον της. 'Ό τε δέ ή Φραγ
κίσκα είσήλθε, τοΰ άπηύθυνε μέ φωνήν έλαφράν καί 
άσθενή ώς πνοήν αύτάς τάς λέξεις :

—  Καλήν άντάμωσιν ! σέ αγαπώ.
Έμεινεν είς τήν θέσιν έκείνην, στηριζομένη μέ 

' τούς άγκώνας είς τό παράθυρον καί έπροσπάθει νά 
παρακολουθή μέ τό βλέμμα τόν Δομίνικον. Ή  νύκτα 
έξηκολούθει νά είνε σκοτεινή. Έκύτταζε νά ΐδη τόν 
σκοπόν, άλλά δέν τόν διέκρινε- μόνη ή ιτέα έσχημά- 
τι,ζε μίαν ώχράν κηλΐδα μέσα είς τό σκότος.

Έπί μίαν στιγμήν, ήκουσε τόν θροΰν τοΰ σώ
ματος τοΰ Δομίνικου άνάμεσα εις τόν κισσόν. ’Έπειτα 
ό τροχός έτριξε καί ήκούσθη ελαφρός παφλασμός, 
άναγγέλλων δτι ό νέος είχεν εύρει τήν λέμβον. Τώ 
δντι μετά ένα λεπτόν διέκρινε τό μαΰρον σχήμα τοΰ 
πλοιαρίου έπάνω είς τήν φαιάν οθόνην τοΰ Μορέλλα.

Τότε φοβερά άγωνία ήρχισε νά πιέζη τό στήθος 
της. Κάθε στιγμήν ένόμιζεν δτι άκούει τήν κραυγήν 
τοΰ φρουροΰ, είδοποιοΰντος τούς στρατιώτας περί 
τής άποδράσεως- οί ελάχιστοι έδώ κ’ έκεϊ άκουόμενοι

Ό  Β ό λ γ α ς  κ α ι  το μ α ν ρ ο  χ α β ιά ρ ι.

Ό  Βόλγας είναι ό μεγαλύτερος ποταμός τής Ευρώπης. 
’Έ χ ει τάς πηγάς του εις μικράν λίμνην παρά τούς πρόπο
δας τών Βαλδαίων λόφων Λρός Ν. τής Π ετρουπόλεως καί 
χύνεται είς τήν Κασπίαν θάλασσαν.

Ό  Βόλγας είναι πλωτός μέχρις αυτών τών πηγών του. 
Τ ό  πλάτος του άπό όχθι^ς είς όχθην κατά τόν μέσον αύτοΰ 
ροϋν πλησιάζει τά 1800 μέτρα, χύνει δέ τά νερά του είς 
τήν Κασπίαν θάλασσαν δι’ έβδομήκοντα στομίων. Διά τοϋ 
συστήματος τών διωρύγων, αί όποϊαι συνδέουν τούς ποτα
μούς τής Ρωσσίας, ό Βόλγας συγκοινωνοΐ μέ τήν Λευκήν 
θάλασσαν, μέ τήν Βαλτικήν καί μέ τήν Μαύρην θάλασσαν.

Τόν χειμώνα ό ποταμός παγώνει όλος άπό τάς πηγάς 
μέχρι τών εκβολών του.

Αί νήσοι είς τό στόμιον τοΰ Βόλγα είναι τό κυριώτερον 
κεντρον τής αλιείας τοϋ όξυρρύγχου (κοινώς μερσίνι). Τό 
■ψάρι αύτό (όςύορυ /χος) ζή είς τόν Βόλγαν άπό τών πηγών 
του, μέχρι τής Κασπίας θαλάσσης. Ά λιεύονται όξύρρυγχοι 
ζυγί'Γοντες μέχρι 750 οκάδων έκαστος. Ά π ό  τά αυγά τοΰ 
ψαριοΰ αύτοϋ κατασκευάζεται τό μαΰρο χαβιάρι.

Μ όλις ό πάγος αρχίζει νά σκεπάζη τόν ποταμόν,οί όςύρ- 
ρυγχοι τρέχουν πρός τήν θάλασσαν. Π ολλοί δμως δέν προ
φτάνουν νά φθάσουν είς αύτήν καί περικλείονται είς τά 
βαθεα κοιλώματα τοϋ ποταμοΰ δπου συνιοστίζονται άπο- 
τελοϋντες σχεδόν μίαν συμπαγή μαζαν. Έ κ ε ϊ  συλλαμβά- 
νονται άπό τούς Κοζάκους ψαράδες χωρίς πολλήν δυσκο
λίαν. Οί Κοζάκοι αύτοί έρπουν έπί τής παγωμένης έπιφα- 
νείας τοϋ ποταμοΰ καί προσπαθοΰν νά άνακαλύψουν διά 
μέσου τοΰ διαφανούς πάγου ποΰ έχουν κρυφθή όξύρρυγχοι.

μέσα είς τό σκότος ψόφοι τής έφαίνοντο βήματα κα
τεσπευσμένα τών στρατιωτών, καί κλαγγή όπλων, 
καί κρότος τουφεκίων έκτεινομένων πρός πυροβο
λισμόν.

Έν τούτοις τά δευτερόλεπτα παρήρχοντο καί εις 
τήν πεδιάδα έπεκράτει άκρα γαλήνη. Ό  Δομίνικος 
θά είχεν άποβιβασθή είς τήν άντίπεραν όχθην.



Ή  Φραγκίσκα δέν έβλεπε πλέον τίποτε. Ή  σιγή 
ητο έπιδλητικη. ’ Ηκουσε μόνον κάποιον κρότον βί
αιων βημάτων, μίαν κραυγήν βραγχνήν καί τήν ύπό- 
κωφον πτώσιν κάποιου σώματος. ’Έπειτα έπεκοά- 
τησε πάλιν σιγή βαθεΐα. Καί τότε, ώς νά ήσθάνθη 
τόν θάνατόν διερχόμενον, εμεινεν ακίνητος, παγωμένη 
απέναντι τοΰ βαθέος σκόϊρυς τής νυκτός.

Δ '.

Μόλις εξημέρωσε, θόρι>6ος κραυγών συνετάραξε 
τον μύλον. Ο Ιίπάρμπα-Μερλιέ έλθών ήνΟιξε τήν Αύ
ραν τοΰ δωματίου τής Φραγκίσκος, αύτή δέ κατέβη 

( εις τήν αυλήν ώχρα, άλλά ήσυχωτάτη.
’Εκεΐ δμως δέν ήδυνήθη νά κάταστείλη τήν συγ- 

κίνησίν της, εΰρεθείσα άπέναίντι ενός πρώσσου στρα
τιώτου νεκροΰ, έξηπλωμένου είς τό έδαφος έπάνω είς 
ενα μανδύαν, σιμά είς to πηγάδι.

Περιξ τοΰ νεκροΰ οί στρατιώται. έχειρΟνόμοΰν 
καί έφώναζαν με ΰφος ώργισμένον. Πολλοί έξ αυτών 
ετεινον άπειλητικώς τήν πυγμήν πρός τό χωρίον. Έν 
τώ μεταξύ ό αξιωματικός είχε προσκαλέσει τόν μπάρ
μπα-Μερλιέ, ώς δήμαρχον τοΰ χωρίου.

—  Όρίστε, τοΰ είπε, μέ (ρωνήν ήλλοιωμένην άπό 
τήν οργήν, ενας άπό τούς στρατιώτας μας, όπου εύ-* 
ρέθη δολοφονημένος σιμά είς τήν όχθην τοΰ ποταμοΰ... 
χρειάζεται μία παραδειγματική ίκανοποίησις καί βα
σίζομαι είς εσάς δτι θά μάς βοηθήσετε νά εΰρωμεν 
τόν ένοχον;

—  ̂ Είμαι έτοιμος είς δ,τι άγαπάτε, άπήντησεν 6 
μυλωνάς μέ ψυχραιμίαν: Σάς λέγω δμως δτι τό πράγμα 
δέν είνε εΰκολον.

Ό  άξιωματικός είχε κύψει διά νά παραμερίση 
μίαν ακραν τοΰ μανδΰου, δστις έ σκέπαζε τό πρόσωπον 
τοΰ νεκροΰ. Καί τότε έφάνη μία πληγή τρομερά. Ό  
φρουρός είχε κτυΛηθη είς τόν λαιμόν καί ιό δπλοιν 
είχε μείνει είς τό τραύμα, Ή το  δέ τό δπλον αύτό 
ενα μαχαίρι τού μαγειριού μέ μούρην λαβήν.

—  Κυτταξε αύτό τό μαχαίρι, είπεν ό άξιωματι
κός προς τόν μπάρμπα-Μερλιέ- ΐσως θά σάς διευκο- 
λύνη είς τήν έρευναν όποΰ θά κάθετέ.

Ό  γέρων άνεσκίρτησεν άλλά τάχιστα συνήλθε, 
καί άπήντησε, χωρίς νά ταραχθη καθόλου ή δψις του:

—  "Ολοι έχουν τέτοια μαχαίρια είς τά χωριά 
μας. . . Ήμπορει καί ό στρατιώτης σας νά έκουράσθη 
να πολεμά καί νά εσκοτώθη μοναχός το υ .. .  ’Έτσι 
φαίνεται.

—  Σιώπησε ! άνέκραξε μέ οργήν ό άξιωματικός. 
Δέν ήξεύρω τί μέ βαστά καί δέν άποφασίζω νά βάλω 
φωτιά νά κάψω δλο τό χωριό !. . .

Ευτυχώς ή οργή ήμπόδιζε τόν άξιωματικόν νά 
παρατηρήση τήν σφοδράν ταραχήν τοΰ προσώπου 
τής Φραγκίσκος. Είχεν άναγκασθή αύτή νά καθήση 
είς έ'να λίθυνον έδώλιον πλησίον είς τό πηγάδι. Χωρίς 
νά τό θέλη τά βλέμματά της ήσαν διαρκώς προσηλω
μένα είς τό πτώμα, τό έξηπλωμένον κάτω εις τό έδα
φος, σχεδόν παρά τά πόδια της.

Ο φονευμένος ήτο ενας ωραίος μεγαλόσωμος 
νέος, ό όποιος ώμοίαζε μέ τόν Δομίνικον, μέ ξανθά 
μαλλιά καί μέ γαλανά μάτια. Αύτή δέ ή όμοιότης τήν 
κατετάρασσεν. Έσυλλογίζετο δτι καί ό νεκρός έκεΐ

νος θά εΐχεν ΐσως άφήσει εκεί πέραν είς τήν Γερ
μανίαν κάποιαν ερωμένην, ή όποία έμελλε νά τόν 
κλαύση. Άνεγνώριζε δέ καί τό μαχαίρι τό ίδικόν της 
είς τό τραύμα τού θύματος. Τόν είχε φονεύσει αύτή !

Έν τοσούτφ ό άξιωματικός έ'λεγεν δτι θά τιμο> 
ρήση τό Ροκρέζ μέ παραδειγματικά μέτρα, όπόταν 
εφθασαν δρομαίοι οί στρατιώται. Τότε μόλις είχαν 
παρατηρήσει τήν δραπέτευσήν τού Δομίνικου, τοΰτο 
δέ έπροξένησε σφοδράν ταραχήν. Ό  άξιωματικός 
μετεβη επι τοπου, έκΰτταξεν άπό τό παράθυρον, όπού 
είχε μείνει ανοικτόν, εννόησε τί συνέβη καί επανήλθε 
καταθυμωμέ/νος.

Ό  μπάρμπα-Μερλιέ εφάνη πολύ στενοχωρημένος 
διά τήν άπόδρασιν τοΰ Δομίνικου.

—  Ό  άνόητος ! έψιθύρισε· μάς τά έ χάλασε δλα !
Ή  Φραγκίσκα, άκούσασα τούς λόγους αύτούς,

κατεληφθη άπό άγωνιώδη ταραχήν. Ό  πατέρας της 
εν τούτοις δέν ύπώπτευε τήν συνενοχήν της. ’'Εσεισε 
τήν κεφαλήν καί τής είπε σιγά :

—  Τώρα εΐμεθα καλά !
—  Αύτός ό αχρείος θά τό εκαμε ! . . . .  αύτός ό 

άχρεϊος !. . . . έφώναζεν ό άξιωματικός... Θά έκρύ- 
φθηκεν είς τό δάσος. Άλλά πρέπει νά τόν εύρουν, ή 
άλλέως τό χωρίον θά πληρώση δι’ αύτόν.

Αποτεινόμενος δέ πρός τόν μυλωνάν, τοΰ είπεν :
—  Εμπρός ! . . .  λέγετε σεις- θά γνωρίζετε ποΰ 

είνε κρυμμένος.
Ό  γέρο-Μερλιέ έμειδίασε σιωπηλώς καί έ'δειξε 

ΐήν εύρεΐαν έ'κτασιν τών δασωμένων λόφων.
—  Ποΰ νά βρεθη ένας άνθρωπος έκεΐ μέσα ; είπε,
—  ’Ώ  ! θά υπάρχουν τρύπες καί γωνιές, όποΰ σείς 

θά τής γνωρίζετε. Θά σάς δώσω δέκα ά'νδρας. ’Εσείς 
θά τούς οδηγήσετε.

—  Πολύ καλά. Σάς λέγω δμως δτι χρειάζονται 
οκτώ ήμέρες διά νά ψάξωμεν εΐς δλα τά έδώ τριγύρω 
δάση.

Ή  άταραξία τοΰ γέροντός έξώργίζε ιόν αξιωμα
τικόν. Άνεγνώριζε καί αύτός πόσον γελοία θά ήτΟ 
ή τοιαύτη έ'ρευνα. Έκείνην τήν στιγμήν δ ι έκρινε 
καθημένην εΐς τό έδώλιον τήν Φραγκίσκαν ώχράν 
καί τρέμουσαν. Έσιώπησεν έπί ολίγος στιγμάς καί 
παρετήρησεν εταστικώς τόν μυλωνάν καί τήν Φραγ
κίσκον.

—  Έκεΐνος ό νέος, ήρώτησεν έπί τέλους άποτό- 
μως τόν γέροντα, δέν είνε ό άγαπητικός τής κόρης 
σου ;

Ό  μπάρμπα-Μερλιέ έγεινε πελιδνός καί θά έλεγε 
κανείς δτι ήτοιμάζετο νά εφόρμηση κατά τού άξιω- 
ματικοΰ καί νά τόν πνίξη. Ή  Φραγκίσκο εκρυψε τό 
πρόσωπον μέ τά χέρια της, ενώ ό γέρων έγεινε βλο
συρός καί δέν άπήντησε.

-— Ναι, ναι, αύτό είνε ! έξηκολούθησεν ό Πρώσ- 
σος. Τοΰ λόγου σου καί ή κόρη σου τόν έδοηθήσατε 
νά δραπετε\>ση. Είσαι, συνένοχός του. Διά τελευταίαν 
φοράν σ’ ερωτώ : θά μοΰ τόν παραδώσης ή οχι ;

Ό  μυλωνάς δέν άπήντησεν. Άπέστρεψε to πρό
σωπον καί έκύτταζε μακρυά μέ ήθος άδιάφορον, ώς 
νά μή άπηυθύνετο πρός αύτόν ή έρώτησις. Ή  στάσις 
του αυτη έξήψεν είς τό επακρον τήν οργήν τοΰ άξιαπ 
ματικοΰ.

( Πολυ καλα ! τοΰ είπε. Τότε θά τουφεκισθής 
εσύ αντί εκείνην

Και δ^ΐαξε να έτοιμασθη ό ουλαμός τού τουφε- 
Ό  μπάρμπα-Μερλιέ δμως εμεινεν άΐάραχος. 

Μόλις ήρκέσθη νά ύψώση Ιλαφρώς τούς ώμους·"έφαί
νετο ώσάν νά μή_ τόν ενδιέφερε καί πολύ δλον εκείνο 
*ο δράμα. Βαδαιωζ δεν επιστευεν δτι τουφεκίζεται 
ϊοσόν εύκολα ενας άνθρωπος. "Οτε δμως είδε μετ’ 
ολίιγον νά εμφανισθή ό ούλαμός, είπε μετά σοβαρό- 
τητος :

—  νΑ ! ώστε λοιπόν τό λέγετε στ’ αλήθεια ; . . .  
’Έστω ! κ’ έγώ τό προτιμώ αύτό. Άφοΰ σάς χρειά
ζεται νά τουφεκισθη ενας, καλλίτερα έγώ παοά κάθε 
άλλος.
ν. ' ^ ·  ή Φραγκίσκα είχε σηκωθή έντρομος, τραυ- 
λίζουσα :

— Ελεος, κύριε ! έφώναξε. Μή πειράξετε τόν 
πατέρα μου ! Φονεύσατε εμέ καί οχι αύτόν. Έγώ 
έ βοήθησα τόν Δομίνικον νά φύγη. Έγώ  μόνη είμαι 
ένοχος.

Σιωπάινε εσύ, μικρούλα ! άνεβόησεν ό μπάρ- 
μπα-Μερλιε. Γιατί λες ψευματα ; Αύτή, κύριε, έμει- 
νεν δληιν τήν νύκτα κλεισμένη μέσα είς τό δωμάτιόν 
της. Λέγει ψεύματα, σάς βεβαιώ.

__ Οχι, δέν ψεύδομαι ! άπήντησε τολμηρώς ή 
νεάνις. Κατεβηκα απο το παράθυρον καί παρεκίνησα 
τόν Δομίνικον νά δραπετεύση. . . Αύτή είνε ή αλή
θεια !. . .  ή μόνη αλήθεια !. . .

Ό  γέρων έγεινε κάτωχρος. Διέκρινε καλά είς τά 
μάτια της δτι ή κόρη του δέν έψεύδετο καί ή διήγη- 
σίς της τόν κατετράμαζε. "Αχ !. . .  αύτά τά παιδιά 
μέ τά αίσθήματά των καί μέ τούς έρωτας των, όρίστε 
τί καταστροφή φέρνουν !. . .

Καί τότε έθύμωσε. . .
—  Είνε τρελλή !. . . Μή τήν άκοΰτε ! είπε. . . . 

Αύτά πού σάς λέγει είνε παραμύθια.. . ’Έλα, ας -re- 
λε ιώνωμεν !

Αύτή ήθελε νά έπιμείνη άκόμη. Έγονάτισε, συνή- 
νωσε τά χέρια της ίκετευτικώς. * Ό  αξιωματικός δέ 
παριστατο αταραχος είς τήν θλιβεράν έκείνην σκηνήν.

—  Τί νά σάς̂  κάμω ! είπεν έπί τέλους. Πέρνω 
τον πατέρα σας, αφού ο άλλος δέν υπάρχει... Ποοσ- 
παθήσατε νά τον εΰρετε εκείνον, καί ό "πατέρας σας 
άμέσως θ ’ άπολυθή.

Έπί μίαν στιγμήν ή Φραγκίσκα -όιν έκύτταξε 
κατά πρόσωπον,  ̂ μέ τούς οφθαλμούς διεσταλμένους, 
κατάπληκτος άπό τήν σκληροτάτην έκείνην πρότασιν.'

—- Είνε φρικτόν αύτό ! έψέλλισε. Ποΰ θέλετε νά 
τόν ευ ρω έγά> τόν Δομίνικον τέτοιαν ώραν ; ’Έφυγεν, 
άλλο τίποτε δέν γνωρίζω.

Τέλος πάντων, εκλέξατε- ή εκείνον, ή τόν πα
τέρα σας !

’ 9 ’ ,®εε μου ! ■ · · μήπως ήμπορώ νά εκλέξω ; 
Και αν άκόμη έγνώριζα ποΰ εύρίσκεται ό Δομίνικος, 
πάλκν δέν θά ήμποροΰσα νά εκλέξω !. . . Έσέΐς σχί
ζετε τήν καρδιά μου. . . Προτιμώ καλλίτερα ν’ άπο- 
θάνω άμέσως !. . . Ναι !. . .  ’Έτσι θά τελειώσουν τά 
βάσανά μου γρηγορώτερα. Φονεύσατέ με, σάς παρα
καλώ ! φονεύσατέ με.

Ο λοχαγος επι τέλους οδημονησεν άπό τήν πα-

Η  5ηραγξ της Καρδιτσης εΐζ  τήν Κωπαΐδα, διά της δπο'.ας 
τα (ίδατα διοχετεύονται είς τήν λίμνην ΠαραλΕμνην 

καί άπό έκεΐ είς τόν Ευνοϊκόν κίλπον

ρατεινομένην αύτήν σκηνήν τής άπελπισίας καί τών 
δακρύοίν.

Ζ · είπε- θέλω νά φανώ συμβιβαστικός
και σάς διδω καιρόν δυο ώ ρ α ς.. . .  " Λν έντός δύο 
ωρών ο εραστής σας δέν φανερωθη, ό πατέρας σας 
θα πλήρωσή δι’ αύτόν.

, Καί διέταξε νά όδηγη-θή ό μπάρμπα-Μερλιέ είς 
το δωμάτιόν όποΰ είχε χρησιμεύσει ώς φυλακή είς 
τον Δομίνικον. Ό  γέρων έζήτησε νά τοΰ δώσουν κα
πνόν και ηρχισε να καπνιζη. Είς τό άπαθές του πρό
σωπον δεν εφαί;ν?το ή ελάχιστη συγκίνησις. ’Α }1’ο-αν  
έμεινε μονος και εκαπνιζε, έκλαυσε, καί δύο χονδρά 
δάκρυα έκυλίσθησαν άπό τάς παρειάς του.
> Ηώς^έπασχε τό καϋμένο, τό άγαπημένο του παιδί! 
εσυλλογίζετο.

Ή  Φραγκίσκα^ είχε μείνει είς τό μέσον τής αύλής. 
Πρώσσοι στρατιώται διήρχοντο γελώντες. Μερικοί 
έξ αύτών τής άπηύθυναν άστειότητας καί πειράγματα, 
τά όποια αύτή δέν έννοούσε. Έκύτταζε τί̂ ν ίΚ>ραν| 
άπό την οποίαν είχεν έξέλθει ό πατέρας της- καί μέ 
κίνημά βραδί» εφερε^ τήν χεΐρά της είς τό μέτωπον, 
ώς να ήθελε νά τό έμποδίση νά έκραγή.

Ο άξιωματικός εστράφη δπως άπομακρυνθή, 
λέγων :

, Εχετε καιρόν δυο ώρας- προσπαθήσατε νά 
τας χρησιμοποιήσετε.

Είχε καιρόν δύο ώρας : αύτή ή φράσις έβοι.ιβού- 
σεν είς τήν άκοήν της. Μηχανικώς τότε έξήλθεν άπό 
τήν αύλήν καί έβάδισε κατ’ εύθεϊαν πρός τά έμπρός. 
Ποΰ ύά έ πήγαινε ; τί έμελλε νά πράξη ; Ούτε καν 
επροσπάθει νά λάβη μίαν άπόφασιν, διότι έγνώριζεν 
έκ τών προτέρων οτι θά ήτο μάταιος ό κόπος της.

Εν τοί'τοις ήθελε να ίδή τόν Δομίνικον- ί)·ά συν
εννοούντο όι δυο των καί ΐσως θά εΰρισκον κανένα 
μέσον. Καί μέ αύτήν τήν σύγχυσιν τών σκέψεών της 
κατεβη μέχρι τής όχθης τοΰ Μορέλλα, τόν όποιον διέ- 
6η κάτω άπό τό φράγμα, είς ένα μέρος δπου ύπήρχον



πέτραι έξέχουσαι. Έβάδισε χωρίς νά θέλη μέχοι τής 
πρώτης ιτέας, είς τήν άκραν τοϋ λειβαδιού" Τήν 
στιγμήν οπαΰ έκυπτε ν, εΐδεν αίμα πολύ χυμένον είς 
το έδαφος, το όποιον τήν έκαμε νά ώχριάση.

Ey-εΐ συνέβη τό δραμα !
Ήκολούθησε τά ίχνη τοΰ Δομίνικου μέσα εις τήν 

πυκνήν χλόην· θά είχε τρέξει αύτός είς έκεΐνο τό 
μέρος, διότι έφαίνετο μία γραμμή άπό μεγάλα βή
ματα εκτεινομένη λοξά είς το έ'δαφσς τοΰ λειβαδιού.

Επειτα ̂ περαιτέρω έχασε τά ίχνη του. Άλλ’ είς 
ενα αγρόν έκεϊ πλησίον ένόμισεν δτι τά έπανεΰρε. 
Ιοιουτοτροπως έφθασεν είς τό κράσπεδον τοΰ δά
σους, δπου κάθε ίχνος πλέον έξηλείφετο.
, , ^  Φί>αγκ|σκα μδλα ταΰτα είσεχώρησεν ύπό τά 
οενδρα. Η μονωσις τήν άνεκοΰφιζε· καί έκάθηοεν 
εκει επι μερικάς στιγμάς. "Επειτα, άναλογισθεϊοα δτι 
η ωρα παρηρχετο, έσηκώθη όρθια. Πρό πόσης ώρας 
ταχα είχε ξεκινήσει άπό τόν μΰλσν; πρό πέντε λεπτών; 
προ μισής ώρας ; Δέν είχε συνείδησιν τοΰ χοόνσυ.' 

Ισως ο Δομίνικος είχεν υπάγει νά κρυφθή είς μίαν 
λόχμην, οπου τήν έγνώριζε καί αύτή, καί όποΰ έν’ από
γευμα είχαν φαγει εκεί μαζί φουντούκια.

, Μ ίΙ εξτ) εί  ̂ τήν λόχμην, ήρεύνησεν· ένα; κόσσυφος 
μονον επεταξε, συρίζων τό γλυκύ καί θλιβερόν του 
ασμα. Γοτε έσκέφθη μήπως ό μνηστήρ της είχε κα- 
ταφύγει είς ένα κοίλωμα τών βράχων, δπου κάποτε 
εστεκετο είς τό καρτέρι, δταν έκυνηγοΰσεν άλλά καί 
το κοίλωμα ήτο κενόν.

Ποΰ νά τον ζητήσΐ] πλέον ; Δέν θά τόν εϋρισκε 
πουρνά. Αλλ’ ολίγον _ κατ’ ολίγον ό πόθος τοΰ νά 
τον ανακαλύι)ΤΙ τήν έφλόγιζε καί τήν έκαιιε νά βαδίζη 
ταχύτερα. Εξαφνα έσυλλογίσθη μήπώς ό Δομίνικος 
είχεν αναβή είς κανένα δένδρον, άπό τής στιγμής δέ 
εκείνης έκύτταζεν ύψηλά καί διά νά τήν άκούση 
και εν νόηση οτι εύρίσκετο έκεϊ πλησίον, κατά πάντα 
δεκαπεντε ή_ είκοσι βήματα έφώναζε τό δνομά του. 
1ης απαντοΰσαν οι κοΰκκοι, κάποια δέ πνοή ανέμου 
περώσα άναμέσον τών κλάδων τήν έκαμνε νά φαντα- 
σθή δτι ό φυγάς τήν είδε καί κατέβαινε. Μίαν φοράν 
μαλιστα έφαντάσθη δτι τόν έβλεπε καί έσταμάτησεν 
αγωνιωσα άπό τήν συγκίνησιν καί αίσθανομένη τήν 
ορεξιν νά τραπή εις φυγήν. Τί έμελλε νά τοΰ εΐπη ; 
Ηρχετο λοιπόν διά νά τόν φέρη όπίσω καί νά τόν 

κάμη νά  ̂τσυφεκισθη ; Ά ,  όχι ! δέν θά τοΰ έκαμνε 
λογον δια τέτοια πράγματα ! Θά τοΰ έφώναζε νά 
φύγη, νά μή μένη εις τά περίχωρα.

Άλλά έπειτα πάλιν ή άνάμνησις τοΰ πατρός της, 
οστις τήν έπερίμενε, τής έπροξένησεν άλγος όξύτατον. 
’ Επεσεν έπάνω είς τήν χλόην κλαίουσα καί έπαναλαμ- 
βανουσα μεγαλοφώνως :

_ ^Θεε μου ! Θεε μου !. . . . Τί ήλθα νά κάμω 
εδώ ; Ητο τρελλα αύτό ποΰ έκαμα.

_ Καί ως νά τήν κατέλαβε φόβος, έτρεξε προσπα
θούσα νά έξέλθη άπό τό δάσος. Τρεις φοράς έπλα- 
νήθη εις τάς προσπαθείας της καί έφοβήθη μήπως 
δεν έπανεύρη τόν μύλον, δτε φθάσασα είς ένα λειβάδι, 
εύρέθη άντικρύ ακριβώς τοΰ Ροκρέζ.

Μόλις είδε τό χωρίον, έσταμάτησε. Έσυλλογδζετο 
άν επρεπε να ύπάγη έκεϊ μόνη.

Καί εστεκεν όρθια, δτε μία φωνή τήν έκάλεσε 
σιγά :

—  Φραγκίσκα ! Φραγκίσκα !
Είδε τότε τόν Δομίνικον, δστις ύψωνε τήν κεφα

λήν άπό μέσα άπό μίαν τάφρον. Ά ,  Θεέ μου !
Νά ποΰ τόν εύρισκεν ! . . .  "Ωστε λοιπόν ό Θεός ήθελε 
τόν θάνατόν του ;

Συνεκράτησε τήν κραυγήν όποΰ ήτοιμάζετο νά 
εκφέρη, καί άφηκε νά διολίσθηση καί νά εύρεθή 
μέσα εις τήν χάνδακα.

Μ εζητοΰσες ; την ηρώτησεν ό Δομίνικος.
~  Ναι, άπηντησεν εκείνη, ένώ ή κεφαλή τ>>; 

εβούϊζε καί δέν ήξευρε τί έλεγε.
—  Τί συμβαίνει ;
’Εκείνη έχαμήλωσε τό βλέμμα καί έψέλλισε :
—- Τίποτε- άνησυχοΰσα καί ήθελα νά σέ ίδώ. 
Άφοΰ ησύχασε ν έκ τής άπαντήσεώς της ό ανη- 

στήρ της, τής εξήγησε ν δτι αύτός δέν ήθελε ν’ άπο- 
μακρυνθή άπ’ εκεί, διότι έφο&εΐτο μήπως πάθη τίποτε 
αύτή και ό̂  πατέρας της. Εκείνοι οί κακούργοι οί 
Πρώσσοι ήσαν ικανοί νά εκδικηθούν καί νά' κακο
ποιήσουν τάς γυναίκας καί τούς γέροντας. Τέλος πάν
των τά πράγματα έπήγαιναν καλά· έπρόσθεσε δέ 
γελών :
,  ~  Ο Υ“ μος μας θ ά  γίνη μετά οκτώ ήμ ερα ;· αύτή
ήτο ή μόνη μα; ζημία.

Επειδή ομως τήν έβλεπε ταραγμένην, έγεινε καί 
αύτός; σοβαρός.

Μά τί έχεις ; τήν ήρώτησε- κάτι μοΰ κρύβεις!
, 7~ °,χι’ σοΐ ορκίζομαι· άλλά έτρεχα νά έλθω

καί έκουράσθηκα.
t Τι1ν εφιλησε και τής είπεν δτι ήτο αφροσύνη καί 

κίνδυνος και δια τους δυο των νά στέκουν έκεϊ περισ
σότερον καί νά συνομιλούν. Καί έκινήθη ν’ άναβή 
εις το χεΐλος τής τάφρου και να εισχώρηση νά κρυφθή 
παλιν εις τό δάσος. Αύτή δμως τόν ήμπόδισε τρέ- 
μουσα.

‘ Ακούσε ! θά είνε ίσως καλλίτερα, τοΰ είπε, 
νά μείνης αύτοΰ. Κανείς δέν σέ καταζητεί- δέν υπάρ
χει κανένας φόβος.

—  Φραγκίσκα, άπήντησεν εκείνος, κάτι μοΰ κρύ
βει; !. . .

 ̂Αύτή διεμαρτυρήθη εκ νέου, όρκιζοιιένη δτι δέν 
τού άπέκρυπτε τίποτε. ’Επιθυμούσε μόνον νά ήξεύρη 
δτι εύρίσκετο πλησιέστερα. Έψέλλισε δέ καί Λεοικάς 
άλλας δικαιολογίας. Άλλά οί λόγοι της καί ή συμπερι
φορά της τοΰ εφάνησαν τόσον παράξενοι, ώστε τώρα 
πλέον αύτός ό ίδιος δέν ήθελε ν’ άπομακρυνθη. ’’Αλ
λως τε έπιστευεν οτι οι Γ  άλλοι εμελλον νά έπανέλθουν. 
Είχον ήδη έμφανισθή στρατεύματα γαλλικά είς τά 
περιξ τοΰ Σωβάλ.

_ “  Αχ ! άμποτε νά κάμουν γρήγορα καί νά φα
νούν έδώ τό ταχύτερον ! έψιθύρισεν εκείνη μέ ζέσιν.

, ’Εκείνην τήν στιγμήν ένδεκα ώραι έσήμαναν είς 
το κωδωνοστάσισν τοΰ ναού τοΰ Ροκρέζ.

Τά κτυπήματα ήκούοντο ηχηρά, ευδιάκριτα. Ή  
νέα ήγέρθη περίτρομος^ είχαν περάσει δύο ώραι άφ’ 
δτου έφυγεν άπό τόν μύλον.

—  ’Ακούσε, τού είπε γοργά· άν σέ χρειασθοΰμε, 
θ  άναβώ είς τό δωμάτιον μου καί θά σού κάμω ση
μάδι μέ τό μανδήλί μου.

Καί άνεχώρησε τρέχουσα, ένψ ό Δομίνικος, πολύ

ανήσυχος, εστεκεν όρθιος παρά τήν τάφρον, διά νά 
έπιβλέπη έκεΐθεν τόν μύλον.

Τήν στιγμήν όποΰ εφθανεν είς τό Ροκρέζ ή Φραγ
κίσκα, συνήντησεν ένα γέροντα ζητιάνον, τόν γέρο- 
Μποντάν, ό όποιος έγνώριζεν δλον τό χωρίον. Τήν 
έχαιρέτισε καί τής είπεν δτι είχεν ίδή τόν μυλωνάν 
άνάμεσα είς τούς Πρώσσους- έπειτα έσταυροκοπήθη, 
έψέλλισε μερικάς λέξεις άσυναρτήτους καί έξηκολού- 
θησε τόν δρόμον του.

—  Αί δύο ώραι έπέρασαν, είπεν ό άξωιματικός 
δτε παρουσιάσθη ή Φραγκίσκα.

Έκεϊ εύρίσκετο καί ό μπάρμπα-Μερλιέ, καθισμέ
νος είς ένα θρανίον πλησίον είς τό πηγάδι. Ή  νεάνις 
ίκέτευσεν έκ νέου καί έκλαυσε καί έγονυπέτησεν. "Η 
θελε νά κερδίση καιρόν. Ή  έλπίς νά ϊδη έπιστρέ- 
φοντας τούς Γάλλους είχε μεγαλώσει μέσα της, ένώ 
δέ ώδύρετο, ένόμιζεν δτι ήκουε μακράν τό ρυθμικόν 
βήμα στρατεύματος. ”Ω! ας έμφανίζοντο αύτοί, διά 
νά τούς έλευθερώσουν δλους !

•—  Ακούστε, κύριε !. . . μίαν ώραν, μίαν ώραν 
μόνον σάς ζητώ ! . .  . Μπορείτε νά μάς παραχωρή
σετε μίαν ώραν άκόμη !

Άλλ’ ό άξιωματικός έμενεν άδυσώπητος. Διέταξε 
μάλιστα δύο άνδρας του νά τήν άπομακρύνουν, διά 
νά γείνη ή θανάτωσις τοΰ γέροντος έν ησυχία.

Μάχη σφοδρά καί φρικτή συνήφθη τότε μέσα είς 
τήν ψυχήν τής Φραγκίσκος. Δέν ήδύνατο ν’ άφήση 
νά θανατώσουν έτσι τόν πατέρα της. ’Όχι, όχι ! . .  . 
Θ’άπέθνησκε καλλίτερα αύτή μαζί μέ τόν Δομίνικον!

"Ωρμησε δέ είς τό δωμάτιον της, όπόταν έξαφνα 
ό Δομίνικος έμβήκεν είς τήν αύλήν.

Ό  άξιωματικός καί οί στρατιώται έξέφεραν κραυ
γήν θριαμβευτικήν, δτε τόν είδαν. Εκείνος δμως, 
ώσάν νά μή υπήρχε παρών έκεϊ άλλος κανείς έκτος 
τής Φραγκίσκας, έπροχώρησε πρός αύτήν άτάραχος 
καί μέ τό ήθος κάπως αυστηρόν

—  Αύτό ποΰ έκαμες είνε άσχημον, τής είπε. Διατί 
δέν μοΰ είπες τί τρέχει, διά νά έπιστρέψω ; Έχρειά- 
σθη νά τά μάθω δλα άπό τόν γέρο-Μποντάν ! . . .  Τέ
λος πάντων, ιδού όποΰ ήλθα ! . . .

Ε \  -
Ήσαν αί τρεις μετά μεσημβρίαν.
Μεγάλα σύννεφα είχον σκεπάσει βαθμηδόν τόν 

ουρανόν, ώς ούραγία κάποιας γειτονικής θυέλλης. 
Καί ό κίτρινος εκείνος, ούρανός, καί τά χαλκόχροα 
έκεϊνα άπσκάμματα τών συννέφων μετέδαλλον τήν 
κοιλάδα τοΰ Ροκρέζ, τήν τόσον φαιδράν δταν φωτί
ζεται άπό τόν ήλιον, είς φάραγγα πλήρη σκιάς 
άπεχθσΰς.

Ό  πρώσσος άξιωματικός ήρκέσθη νά διατάξη δπως 
φυλακισθή ό Δομίνικος, χωρίς νά έκφρασθη περί τής 
τύχης, όποΰ τόν άνέμενεν. Άπό τό μεσημέρι ή Φραγ
κίσκα έδασανίζετο ύπό φρικιόδους άγωνίας. Δέν ήθελε 
ν' άπομακρυνθη άπό τήν αύλήν, δσον καί άν τήν πα- 
ρεκίνει ό πατέρας της. Έπερίμενε τούς Γάλλους. 
Άλλά αί ώραι παρήρχσντο, ή εσπέρα έπλησίαζεν, 
αύτή δέ έθλίβετο καί έπασχεν άφοΰ τό διάστημα 
έκεΐνο όποΰ έκέρδησαν δέν έφαίνετο δτι ε ι̂ελλε νά 
μεταβάλη τήν τρομεράν λύσιν τοϋ δράματος.

Έν τώ μεταξύ άπό τάς τρεις οί Πρώσσοι είχον

αρχίσει τάς προετοιμασίας των διά τήν άναχώρησιν. 
Άπό τινων στιγμών δ άξιωματικός, δπως καί τήν 
προτεραίαν, είχε κλεισθή ίδιαϊτέρως μετά τοΰ Δομί
νικου. Ή  Φραγκίσκα έννάησεν δτι έμελλε ν’ άποφα- 
σισθή ή τύχη τού μνηστήρός της. Έσταύρωσε τότε 
τά χέρια της καί έδέετο. Ό  μπάρμπα-Μερλιέ σιμά 
της έτήρει τήν συνήθη του στάσιν, τό ήθος τό σιω
πηλόν καί αύστηρόν τού γηραιού χωρικού, δστις δέν 
έννόει ν’ άντισταθή είς τάς αποφάσεις τοΰ πεπρω
μένου.

—  ”Ω, Θεέ μου ! Θεέ μου ! έψέλλισεν ή Φραγ
κίσκα· θά τόν φονεύσσυν.

Ό  μυλωνάς τήν έσυρε πλησίον του καί τήν έκά- 
θισεν είς τά γόνατά του ώς παιδίον.

Εκείνην τήν στιγμήν ό άξιωματικός έξήρχετο, 
δπισθέν του δέ δύο στρατιώται ώδήγουν έξω τόν 
Δομίνικον.

—  Ποτέ, ποτέ ! έφωναξεν ό νέος- είμαι έτοιμο; 
ν’ άποθάνω.

—  Σκέψου καλά, έπανέλαβεν ό άξιωματικό;. Αύ
τήν τήν έκδούλευσιν όποΰ σοΰ ζητοϋμεν, θά μά; τήν 
κάμη άλλος. . . Έ γώ  σού προσφέρω τήν ζωήν* είμαι 
γενναίο;. Πρόκειται άπλώ; νά μά; όδηγήση; εί; τό 
Μοντρεδόν διά μέσου τού δάσου;. Θά ύπάρχουν βέ
βαια μονοπάτια.

Ό  Δομίνικος δέν έίδιδε καμμίαν άπάντησιν.
—  Επιμένει; λοιπόν ; τόν τ]ρώτησεν ό αξιωμα

τικό;.
—  Φονεύσατέ με νά τελειώνωμεν ! άπήντησεν ό 

νέο;.
Ή  Φραγκίσκα μέ τά; χεΐρα; συνηνωμένα; τόν 

ίκέτευεν άπό μακρυά. Τά έλησμόνει δλα καί ήτο πρό
θυμο; νά τόν συμβουλεύση νά διαπράξη άνανδρίαν. 
Άλλά ό μπάρμπα-Μερλιέ ήρπασε τά χέρια της, διά 
νά μή ίδούν οί Πρώσσοι τό κίνημα έκεΐνο τής τρο
μαγμένης γυναικός,

—  Καλά λέγει ! έψιθύρισεν είνε προτιμότερον 
ν’ άποθάνη.

Ό  ούλαμό; διά τόν τουφεκισμόν ήτο έτοιμος. Ό  
άξιωματικό; "έπερίμενε νά φοβηθη ό Δομίνχκο; καί 
νά ένδώση- ήλπιζε δέ δτι είς τό τέλος θά τόν έπειθεν.

Έπεκράτησε σιγή. Πέραν ήκούοντο κρότοι μα- 
κρυνοί βροντής. Βαρεία θερμότης έπίεζεν δλην τήν 
έκτασιν. Μέσα δέ είς τήν σιγήν έκείνην αντήχησε 
μία κραυγή :

—  Οί Γ  άλλοι !... Οί Γάλλοι !...
Ή σαν αύτοί τώ δντι. Είς τήν οδόν τοΰ Σο>6άλ, 

παρά τήν εσχατιάν τού δάσους, διεκρίνετο ή γραμμή 
τών κόκκινων πανταλσνιών.

Μεγάλη άναστάτωσις έπροξενήθη είς τόν μΰ/.ον. 
Οί Πρώσσοι στρατιώται έτρεχον έκφέροντες φωνάς 
*.αρυγγώδεις. Άλλά πυροβολισμός κανείς δέν είχεν 
άκόμη ριφθή.

—  Οί Γάλλοι ! οί Γάλλοι ! έφώναξεν ή Φραγ
κίσκα, κροτούσα τάς χεΐρας.

’Έκαμνεν ώσάν τρελλή. Άπεσπάσθη άπό τήν 
άγκάλην τοΰ πατέρα της καί έγέλα, καί έσκίρτα μέ 
τά χέρια ύψηλά. ’Επί τέλους, ήρχοντο ! Καί ήρχοντο 
έγκαίρω;, άφοΰ ό Δομίνικο; ήτο άκόμη ζωντανός, 
έκεϊ !

Φοβερόν πΰρ ούλαμοΰ, τό όποιον άντήχησεν ώς



κεραυνός είς τας ακοάς της, τήν εκαμε νά στραφη.
Ο αξιωματικός είχε ψιθυρίσει :

Πρό παντός ας έξοφλήσωμεν αύτόν τόν λο
γαριασμόν !
. , ^θησε δέ δ ίδιος τόν Δομίνικον πρός τόν τοίχον 
ενος  ̂ύποστέγου και διέταξε τόν πυροβολισμόν.

"Οτε ή Φραγκίσκα έστράφη, ό Δομίνικος ήτο 
εξηπλωμενος κατά γ ή ς  μέ τό στήθος τρυπηαένον άπό 
οωοεκα σφαίρας.

Δέν Μαυσεν· έμεινεν ώς αποσβολωμένη. Τά μά
τια της εγειναν απλανή και έκάθησεν είς τό ύπόστε- 
γον, ολίγα βήματα μακράν τοΰ νεκροΰ.

, '̂ον εκυτταζε και εκαμνεν έκ διαλειμμάτων ένα 
κίνημα αόριστον και παιδικόν μέ τό χέρι.

Οί Πρώσσοι είχον σύλλαβε ι καί έκράτουν τόν 
μπαρμπα-Μερλιέ ώς δμηρον.

Η  μαχη ήρχισε σφοδρά. Ό  αξιωματικός παρέ
ταξε ̂  τους στρατιώτας του είς άμυναν, κατανοών δτι 
δεν ήδυναντο νά υποχωρήσουν χωρίς νά έξολοθρευ- 
θουν. Το προτιμότερον ήτο νά πωλήσουν άκοιβά τήν 
ζωήν των.

Αύτήν τήν φοράν ήσαν οί Πρώσσοι όποΰ ήμύ- 
νοντο είς τόν μΰλον̂  καί οί Γάλλοι όποΰ έπετίθεντο.

, Ό  τουφεκοβολισμός ήρχισε πυκνότατος, δέν έπαυσε 
δε ποσώς επι μισην ώραν. "Επειτα ήκούσθη κρότος 
υποκωφος καί μία δβίς έθραυσεν ένα έκ τών κυριω- 
τερών κλάδων τής αίωνοβίου πτελέας. Οί Γάλλοι διέ
θεταν καί τηλεβόλα. Μία πυροβολαρχία, στηθεΐσα α
κριβώς άπ’ έπάνω άπό τήν τάφρον, δπου έκρύπτετο 
ο Δομίνικος, έσάρωνε τήν κυρίαν οδόν τοΰ Ροκρέζ.
, , ' °  “Υ“ ν δέν ήδύνατο μετά τοΰτο νά παοαταθή 
επι πολύ. ν

Ά .  τόν καϋμένον τόν μΰλον ! Αί οβίδες τόν διε- 
τρυποΰσαν άπό πέραν ώς πέραν. Έ ν α  μέρος της 
στέγης του εΐχεν άφαρπαγή, δύο δέ έκ τών "τοίχων 
εκρημνίσθησαν. Πρό πάντων δμως, πρός τό μέρος 
του Μορέλλα, ή  ̂ συντελεσθεΐσα καταστροφή ήτο 
οίκτρα. Οί κισσοί, οί άποσπασθέντες άπό τους κλο 
νισθέντας τοίχους, έκρέμαντο ώς ράκη· δ ποταμός

Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α

παρεσυρεν είς τό ρεΰμά του παντοειδή συντρίμματα 
και μέσα άπό μίαν ρωγμήν έφαίνετο τό δωμάτιόν της 
Φραγκίσκος μέ τήν κλίνην, τής όποιας τά παραπε- 
τασματα ησαν επιμελώς κατεβασμένα.

Ό  γηραιός τροχός τοΰ μύλου έδέχθη δύο κατά 
συνεχείαν οβίδας καί έξέφερε τόν τελευταϊον στεναγ. 
μον τά σανίδια του παρεσύρθησαν άπό τό ρεΰμα καί 
ο σκελετός συνετρίβη. Ή  ψυχή τοΰ μύλου εΐχεν 
αποπτή. Λ

Οί Γάλλοι κατόπιν ώρμησαν είς έφοδον καί έπη- 
κολουθησε λυσσώδης μάχη δι’ άγχεμάχων δπλων. 
Υπο τον ουρανόν μέ τό σ/.ουριασμένον χρώμα ή φά- 

ραγξ τής^κοιλάδος έγέμισεν άπό νεκρούς. Οί πλατείς 
λειμώνες έφαίνοντο άγριοι, μέ τά υψηλά των μει.ιο- 
νωμενα δένδρα, με τας λεύκας των κατά σειράν ώς 
παραπετασματα, έξαπλώνοντα έπάνω την σκιάν των. 
Δεξιά και αριστερά τά δάση έφαίνοντο ώσάν τοίχοι 
στίβου, εντός τοΰ δποίου έπάλαιον οί ιιαχηταί, τών 
δε πηγών καί τών ρεόντων ύδάτων δ ρόχθος άπέκτα 
ομοιοτητα μέ τόν ήχον τών λυγμών μέσα είς τόν πα
νικόν τής εξοχής.

Ή  Φραγκίσκα δέν είχε μετακινηθώ άπό τό ύπό- 
σ.ε^ον, οπου εμενε συμμαζευμενη πλησίον τοΰ νεκοοΰ 
πτώματος τοΰ Δομίνικου. Ό  γέρο-Μερλιέ είχε φο- 
νευθή ακαριαιως, υπό σφαίρας παρεκκλινάσης. Τότε 
δε άφοΰ έξωλοθρεύθησαν οί Πρώσσοι καί ένφ δ μΰλος 
εφλεγετο, ό Γάλλος λοχαγός εισήλθε ποώτος είς τήν 
αυλήν. " 1
c 'A™ τής ένάρξεως τών εχθροπραξιών ήτο αύτή 
η πρώτη επιτυχία του. 'Όθεν δλος έξημμένος, άνορ- 

’V γαυρον τό υψηλόν του ανάστημα, έπαρουσιάζετο 
γελαστός με το ήθος ώραίου ιππότου.

Ιδών έ̂ τήν Φραγκίσκαν άποβλακωμένην μεταξύ 
το,ν πτωμάτων τοΰ  ̂μνηστήρός της καί τοΰ πατρός 
της, αναμεσα είς τά καπνίζοντα έρείπια τοΰ μύλου, 
την έχαιρέτισεν άβροφρόνως μέ τό ξίφος του φο> 
ναχ,ων : "

'— Νίκη ! νίκη !. . .
________________  (Μ ετάφρασις Μ η . Ά ν ν ίν ο υ )

Κ α σ τ ό ρ ια . Η λίμνη τής Καστορίας τροφοδοτεί μέ ψάρια τήν δυτικήν Μακεδονίαν.

Η ΔΙΟ ΡΘ Ω ΣΙΣ ΤΩΝ ΚΑΚΩΝ
( Έ κ  τών τοϋ Βοκκακίου).

Τά κακώς γενόμενα αρχή 9 εν καί άπό μακροΰ ήδη 
χρόνου υφιστάμενα, είναι πολύ εύκολώτερον νά γεί- 
νουν έξ αρχής, παρά νά έπιδιορ&ωθυΰν.

II  Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ ΙΚ Η  Ε ΙΛ ΙΚ Ρ ΙΝ Ε ΙΑ
(Έ κ  τών τοΰ Jean Richepin)

'Η μείς οί συγραφεΐς (μή έξαιρουμένου και έμο~, 
δστις έν τούτοις είμαι, ώς γνωσιόν, φαΰλος) έχομεν 
μίαν χρηστότητα, εν είδος φιλοτιμίας .Αύτή δέ ή 
χρηστότης καί ή φιλοτιμία επιβάλλει έπιτακτικώς, 
δπως, οσάκις έμφανιζόμεθα μέ τήν άξίωσιν ν’ άπει- 
κονίσωμεν ακραν τινα τής ζωής, μή χρωματίζωμεν 
ως-λευκόν δ,τι είναι μέλαν, ή ελαφρώς ρόδινον, 
η καί ρόδινον αυτόχρημα, δτ,ι είναι βαθύ ερυθρόν. 
Τήν καλλιτεχνικήν ταΰτην αρετήν έξήσκησά καί εγώ 

καί δχ^ μόνον δέν μετεμελήθην, άλλά καί σεμνύ
νομαι δι’ αυτό.

Η ΕΥΟ ΥΝ Η  ΤΩΝ Σ Υ ΓΓΡ Α Φ Ε Ω Ν  
(Τοΰ αυτού)

Διά τίνος τερατώδους παραλογισμοΰ κατήντησάν 
τινες νά ί)εωροΰν δτι πρέπει νά καταδικάζονται έν 
τώ πρόσωπα) τοΰ συγγραφέως τά σφάλματα τών 
προσώπων τών έργων του ; Διατί τότε δέν απαγγέλ
λουν κατηγορίαν καθ δλων τών συγγραφέων, τών 
μυθιστοριογράφων καί τών δραματογράφων, οϊτι- 
νες παρουσιάζουν είς τά έργα των καί κλέπτας καί 
απατεώνας καί φαρμακεΐς καί γονείς; ’Εάν θέλη 
να εινε συνεπής πρός έαυτήν ή Δικαιοσύνη, πρέπει 
νά καταδικάζηδχι εις φυλάκισιν ενός μηνός, άλλ’ εις 
θάνατον άκόμη. πάντα δστις έχει γράψει έργον, 
ένθα πάλλει καί αίμάσσει κάποιον σπάραγμα τής εγ
κληματικής ανθρώπινης καρδίας.

II  ΚΑΘΑΡΑ ΤΕΧ Ν Η
(Too αυτο·))

^Όμιλών περί τέχνης, εννοώ τήν κα&αράν τέχνη)·, 
αυτήν καί μόνην. Βεβαίως υπάρχουν καί συγγρα- 
φεΐς χρησιμοποιοϋντες μέσα καλλιτεχνικά πρός διά- 
δοσιν θεωριών πολιτικών, κοινοτικών, η θ ικ ώ ν , ού- 
τοι δέ οφείλουν νά λογοδοτοΰν εις όίλλους καί ούχί 
είς την κριτικήν. Αλλά καί περί τούτου είνε ζήτημα 
μέχρι ποίου σημείου οφείλουν νά -δίδουν λόγον εις 
τήν Δικαιοσόνην, ητις, καθόσον γνωρίζω, έχει τήν 
αποστολήν νά μή προστατεύη τι άλλο παρεκτός τής 
ελευθερίας, τής ιδιοκτησίας, τής τιμής καί τής ζωής 
τών πολιτών, δέν είνε δέ ποσώς ή θεματοφύλαξ επι
σήμου τινός φιλοσοφίας.

Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟ Υ Κ Α Λ Λ ΙΤΕΧΝ Ο Υ 
(Τοΰ αυτού)

Τί τό κοινόν μεταξύ ενός καλλιτέχνου, εφ ’ δσον 
εξετάζεται ώς καλλιτέχνης, καί τής Δ.καιοσύνης καί 
τής ’Η θικής; Αύτός ούδέν επιθυμεί νά προσβάλη, 
ούδέν νά καταστρέψη, ούδέν νά μεταβάλη, ούδέν νά 
απόδειξη, ούδένα καν νά πείση. Ά ρκεΐται νά παρα- 
τηρή την ζωήν, νά τήν διερμηνεύη, νά τήν έκφράζτ) 

• δσον τό δυνατόν καλλίτερα, νά έξεγείρη τήν όνειρο- 
πόλησιν, νά θέλγη τήν φαντασίαν, νά θίγη τήν καρ- 
δίαν δέν έχει πράγματι σκοπόν άλλον είς τήν ποίη- 
σιν παρά αυτήν τήν ποίησιν. Προσέξατε δέ καλώς 
είς τούς λόγους μου’ δέν άναμασσώ τήν παλαιάν 
θεωρίαν τής «Τέχνης διά τήν Τέχνην». Έ ξ  εναντίας 
πιστεύω, καί τό άπέδειξα χρείας τυχούσης, δτι είνε 
απαραίτητον εΐς τόν ποιητήν ν’ άνήκη είς τήν σύγ
χρονόν του εποχήν, νά ένδιαφέρεται περί τής ζωής, 
ητις αγωνίζεται, πάσχει, θρηνεί, ή οίδει ολόγυρά 
του’ φρονώ δέ δτι δέν εινε δυνατόν νά παραγάγτ] 
τις έργον αληθώς ανθρώπινον, είμή ύπό τόν δρον 
νά εινε αύτός ό ίδιος κατά βάθος καί καθ’ δλα 
άνθρωπος.

Φαίνεται τοΰτο απόφθεγμα αντάξιον τοΰ Mon
sieur de la Palice, τόσον τό πράγμα είνε αύτόδη- 
λον. Ά λλ’ είνε επίσης φανερόν δτι ή ποιητικώς άπει- 
καζομένη ζωή καί ή ζωή ή πραγματική είνε δύο 
κόσμοι εντελώς διάφοροι, οίκτρότατον δέ σόφισμα 
διαπράττει ό ζητών νά κρίνη τόν ένα ύπό τό φώς τοΰ 
άλλου. Ή  πραγματική ζωή έχει ώς πόλον τό άγα-
ΑΧ».  '     /’ V.* ». >

αληθές, δέν συγχέονται είμή ύπό τό έξώφυλλον τοΰ 
συγγράμματος τοΰ φιλοσόφου κ. Κουζέν. Είς τήν 
πραγματικότητα διαστέλλονται καί δέν ήμποροΰν 
νά φέρωνται έχθρικώς πρός άλληλα αν*υ παραλο- 
γισμοΰ.

Άφοΰ ή ’Ηθική άξιοι νά διέπη τήν Τέχνην, δέν 
βλέπω τόν λόγον διατί καί ή Γεωμετρία, έπί παρα- 
δείγματι, νά μή χοόση καί αύτή τήν μύτην της έν 
εϊδει οξείας γωνίας, είς τό ζήτημα. ’Όχι ! ό ποιητής 
δέν εξαρτάται άπό τά Δικαστήρια, καθώς δέν έξαρ- 
τάται ούτε άπό τήν ’Ακαδημίαν τών ’Επιστημών. 
Λυποΰμαι διά τό Δικαστικόν Σώμα. άλλ’ δταν αύτό 
παρεμβαίνη καί όμιλή περί προσβολής τών ηθών έξ 
αιτίας τών ασμάτων μου, τόσον υπερβολικά παραλο
γίζεται καί τόσον άπαισίως κωμικόν εμφανίζεται, 
δσον αν εκαμνε πρόσθεσιν βαμβακερών σκούφων 
μέ αστέρας, ή αν ένέδυε μέ περισκελίδας τόν Άπόλ 
λωνα τοΰ Μπελβεδέρε.

Π ΡΟ Φ Η ΤΙΚ Ο Ι Σ Τ ΙΧ Ο Ι
( Έ κ  τών ChUim ents τοΰ Βίκτω ρος Of) γχώ—Στίχοι 

προφητικοί πρός τόν Ναπολέοντα τόν Γ ' αμα 
τή άναρρήσει του έπί τοϋ αΰτοκρατορικοϋ 

θρόνου, τό 1853.

Οταν εκείνος (ό Μεγας Ναπολέων) έπεσεν, έγκα- 
ταλείπων τόν κόσμον, ό αχανής πόντος ήνοιξε, διά 
νά τόν δεχθή πίπτοντα, τήν πικράν του ά'βυσσον. 
Καί εβυθίσθη αύτός εκεί, ώς πεπτωκώς αρχάγγελος, 
και κατεποθη. Αλλά σύ θά πνιγής είς τόν βόρβο
ρον, μικρός καί ευτελής.



ΤΟ Μ ΕΤΑΒΛΗΤΟΝ ΤΩΝ ΖΩΩΝ
( Εκ τοΰ βιβλίου τοϋ Ε . F e r r l£ re , περί τοϋ Δαρβινισμού).

Ή  θεωρία τοϋ μεταβλητού τών ειδών τών ζώων 
(Variabilite des especes) εχει τό πλεονέκτημα τοϋ 
να εξη γ ή τα  φυσικά φαινόμενα διά φυσικών αίτιων, 
παραμερί,ουσα πάσαν θεολογικήν άποψιν, ήτις εινε 
η λύμη τής Επιστήμης. Διότι ή επιστήμη εινε ή 
αποκρουσις τοΰ υπερφυσικού από τής έξηγήσεως τών 
φυσικών πραγμάτων.

Η Ε Π ΙΚ Ρ ΙΣ ΙΣ
( Έ κ  τών τοΰ D r Sw ift).

Η έπίκρισις εινε ο φορος, τον όποιον πληρώνει 
είς τό κοινόν πάς ό έξέχων μεταξύ τών άλλων.

ΤΟ ΘΕΛΗΜ Α ΤΟ Υ ΛΑΟΥ
( Ε κ  τών Ιστοριών τοΰ 'Ηρωδιανοΰ).

« . . . Καλεσας ό Νίγρος (1) έν ’Αντιόχεια τοτ-ς τε 
πανταχοθεν στρατιώτας είς ρητήν ήμέραν τοΰτε λοι
πού πλήθους συνελθόντος, βήματος αυτού κατα- 
σκευασθέντος, έλεξε τοιάδε άνελθών:

«Τής μέν εμής γνώμης τό πράιν καί πρός τά με
γάλα τών τετολμημενών ευλαβές, ίσως εστίν ύμΐν 
πάλαι γνώριμον,^ ουδ αν νΰν είς υμάς ήλθον ταΰτα 
δημηγορήσων, εί έκ μόνης προαιρέσεως ιδιωτικής 
καί άλογου ελπίδος, ή μείζονος έλπίδος έπιθυμίας 
ανεπειθ^όμην" αλλ εμέ καλοΰσι Ρωμαίοι, καί συνε
χώς βοώντες, έπείγουσιν όρέξαι τε χεΐρα σωτήριον, 
καί οΰτω^τήν ένδοξον καί ένάρετον άπό προγόνων 
άνωθεν αρχήν μή περιϊδεΐν αίσχρώς έρριμμένην. 
ωςπερ δε τό τοΐς τηλικοΰτοις έπιτολμάν, οΰκ οΰσης 
εύλογου προφάσεως, προπετές καί θρασύ, οΰτω καί 
το προς καλοΰντας δεομενους οκνηρόν άνανδρείας 
άμα  ̂καί προδοσίας φερει επιβολήν" διό παρήλθον 
πεισόμενος υμών τίνα γνώμην έχετε καί πρακτέον 
ηγεΐσθε, συμβούλους τε ύμΐν καί κοινωνοΐς χρησό- 
μενος περί τών καθεστώτων».

(1) Ο Πεσκήνιος Νίγρος (N iger) στρατηγός τών έν Συ- 
ρι·? λεγεώνων, άπεπειράθη ν” άναλάβν] τήν αύτοκρατορι- 
κήν αρχήν μετά τόν φόνον τοΰ Κομμόδου, άλλ' άϊίοτυχών 
έφονεύθη.
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ΑΠΟ ΤΟ ΓΚΙΟΥΛΙΣΤΑΝ ΤΟΥ ΣΑΑΔΗ

ΟΙ ΓΗ -Ι-Ν Ο Ι Α Σ Τ Ε Ρ Ε Σ
( Έ κ  τών τοΰ Ό ρατίου).

 ̂ H abet sua sibera tellus. (έ'χει καί ή Γή  τούς 
αστέρας της).

ΤΑ ΡΟΔΑ
"Ενας^σοφός ξεχάσθηκε μες σ εκτασι μεγάλη·
Καί σάν έξαναξύπνησεν άπ’ τά βαθειά όνειρά του, 
Ρωτήθηκε απο φίλο του : — Σάν τί μάς φέρνεις πάλι 
Απ το ταξίδι σου αψηλή, σ εμάς τους άλλους κάτου;

>
Κ ι’ άπήντησε:— Είχα άπόφασι μέ ρόδα νά γεμίσω 
Την ανοιγμένη μου ποδιά καί νά σάς τά σκορπίσω. 
Μ ά τόσο μ’ έμεθύσανε τά μΰρα τους τά αιθέρια, 
Που απ τη ποδιά μου σκόρπισαν, σαν που άνοιγα

[τά χέρια . . .
£

Τήν πεταλούδα άρώτησε πώς άγαπούν, τ ’ αηδόνι1 
Κ εκείνη έρωτοχτύπητη, σιωπαίνει καί άχνολυώνει!

ΤΟ Δ ΙΑ Β Α Ζ Α  
Κάποιος μέ μιά άσχημη φωνή καί πρόστυχη δσο

„ , [φθάνει
έδιαβαζε οσο δυνατά μπορούσα τό Κοράνι.
Κι ενας σοφός έδιάβηκε καί το ύ π ε:— ’Αποκομμένα 
ποσο μισθό νά σοΰ έχουνε τό μήνα ;

— Ά  ! μπά! κανένα.
0  *

Τότε γιατί κουράζεσαι τοσο πολύ, καϋμένε ·
— Για την άγάπη τοϋ Θεού, σοφέ μου τιμημένε.
-  Γ ιά  τήν αγάπη τού 0 3 ο ϋ , ποΰ πάντα είνε μεγάλος, 
Μή τό διαβάζης, φθάνει πειά, τοΰ άπαντά κι’ ό άλλος. 
Γιατί αν ξυλώνης έτσι δά καί σχίζεις τό Κοράνι,
Νά σβΰση τούς Ίσλάμιδες τό διάβασμά σου φθάνει.

Ο ΑΣΤΡΟΛΟΓΟΣ·
"Ενας άστρολόγος μπήκε στον φτωχό του τόν όντά> 
Κ είδε κάποιονε νά στέκη στή γυναΐκά του κοντά·
= Αρχισε νά τήνε βρίζη· καί στό δόλιο σπητικό 
Μπήκε ή άπονη διχόνοια καί τής γρίνιας τό κακό.

#
Πέρασ’ ένας διαβασμένος καί τοΰ λέγει: Μέ τό νοΰ 
Πώς μπορείς νά ξέρης τ’ είναι μές τά αστέρια

ν .  _ [τούρανού,
Μ ια που δεν μ π ο ρ είς  να  βλεπτ]ς μέ τά  μά τια  πειό

ττ - * / , [κοντά
Ιίο ιο ς  εύρίσκετα ι, κα ϋμένε, στον φ τω χό σου τόν ό ν τ ά ;.

Οο Ε Κ Τ .  Ρ Ω Μ Α Ν Ι Ο Λ Ι  Ολο

Τ ραγ ική  π α λ ιν ω δ ία  ε ίς  πρα,ζιν μ ία ν , 

-ι Μετάφρ. ίλ ..

Κάποιος Βεζίρης ποΰ ειχε γυιό, γενησιμιό κουιάβι, 
Σ ’ ένα σοφό τόν έστειλε μέ μήνυμα μαζί:
Πάρ’ τό παιδί μου στοΰ γεροΰ μυαλού σου τό καράβι 
Καί κάνε μου τον άνθρωπο, σάν άνθρωπος νά ζί).

ΑΚάμποσους μήνες ό σοφός εβάλθη στά σωστά,
Μ’ ανώφελα στον άμυαλο μυαλό νά τού φυσήξη. 
Καί τοΰ μηνάει—Ό  μαθητής τή ρότα του βαστά, 
Μά τό καράβι ό δάσκαλος κοντεύει νά τό ρίξη . . .

£
Τί καί νά πλύνης στό γιαλό επτά φορές σκυλί 
Ψωριάρικο; ψωριάρικο καί πάλι θά στό βγάλη·
Καί τό μουλάρι τοΰ Χριστοΰ στή Μέκκα κι’ αν σταλή, 
Μουλάρι σάν πώς έφυγε θέ νά γυρίση πάλι.

ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΓΓΡΟΠΟΓΛΟΣ

Μ όλις α ί  α κ τ ίν ες  τοϋ  ήλιου  φ α νονν  όρμ οϋ ν  ολοι α ν δρ ες ,γ υ ν α ί
κ ες  κ α ί  π α ιδ ιά  κ α ί  π ίπ τ ο υ ν  ε ίς  τά  ν ερά  τοϋ  ίερ οϋ  π ο τ α μ ο ΰ .

Ό  ’Ιορδάνης είναι 6 ιερός ποταμός τής Παλαιστίνης καί 
ενας άπ ο  τούς  πλέον  ιστορικούς ποταμούς τοϋ κόσμου. Π η
γάζει άπό το δρος Άντιλίβανον, διασχίζει τήν Παλαιστίνην 
άπό βορρά πρός νότον καί χύνεται είς τήν νέκραν θάλασσαν.

’Ολίγον πρίν χυθη είς τήν νεκράν θάλασσαν, ό ’ Ιορδάνης 
παρουσιάζει βάθος μόνον 3 μέτρων, καί πλάτος 35 μέτρων, 
εις τό σημεΐον τοΰτο, τό «πέραμα τοϋ Ίορδάνου», πιστεύεται 
δτι έβαπτίσθη ό Κύριος ύπό τοϋ Ίωάννου, ώς έκ τούτου 
δέ συναθροίζονται έκεϊ κατ’ έτος χιλιάδες προσκυνητών, 
άπό δλα τά μέρη, διά νά λουσθοΰν καί αύτοί είς τά ιερά νερά.

Ώ ραϊα είναι ή είκών, τήν οποίαν παρουσιάζουν οί προ- 
σκυνηταί, Ά νά τήν πεδιάδα είναι σκορπισμένοι άνθρωποι 
άπό δλας τάς φυλάς τοϋ κόσμου, οί όποιοι όμιλοϋν δλας τάς 
γλώσσας τοϋ κόσμου καί φοροϋν κάθε λογής φορέματα. 
’Εξέρχονται άπό τάς σκηνάς των τήν χαραυγήν καί περιμέ
νουν τήν ανατολήν τοΰ ήλίου,

(Συνέχεια καί τέλος)

ΣΚΗΝΗ Δ '.

Α γ λ α ΐ α  (Κατάπληκτος) Ή  Ά λ κ η σ τις !
”Α δ μ η τ ο ς (Ό μοίω;) Ή  σύζυγός μου !
Α γ λ α ι α Ζωντανή !

’Ά δ μ η τ ο ς  Ζωντανή ! . . Μά πώς !.. ζή άκόμη
Ή  ρ α κ λ ή_ς  ̂  ̂ ’Απ’ τά δεσμά

τοΰ θανάτου τήν έλυσα.
Ά δ μ η τ ο ς   ̂ ’Ε σ ύ !.. Π ώ ς;
Η ρ α κ λ ή ς  Έ γ ώ  ναί. Μέ τόν θάνατον έπάλαιψα.
“Α δ μ η τ ο ς  Έπάλαιψες ;
Η ρ α κ λ ή ς   ̂ Ναί, κ’ ήτανε τό πάλαιμα 

φρικτό* θάκουσες βέβαια καί σύ 
τά φοβερά οΰρλιάσματα ποΰ έβγαζε 
τό τέρας. Ι\α !,. κυτταξ εδώ στό σώμά μου 
μένουν μελανιασμένα τά σημάδια 
άκόμη άπ’ τό θανατερό του πιάσιμο.
Ποτέ απ’ τό σώμά μου δέν θά έξαλειφθούν, 
κι’ άπό τή μολυσμένη επαφή του 

τίποτε δέν μπορεί νά μέ ξεπλύντ) !..
"Ομως εύτυχισμέιος άς λογιέμαι.
Ευγέ μου, άφοΰ οΐ τόσοι κόποι μου 
φέρνουν τόση Ατούς φίλους μου χαρά ! 

Ά λ κ η σ τ ι ς  (Συνερχόμενη βαθμηδόν). Αύτό εινε 
[τό σπίτι μου ;.. ή μήπως 

ή μαύρη τοϋ “Λδη είνε κατοικία ;
Ποιος δαίμονας σκληρός μέ βασανίζει..
Τό σπίτι μου είνεί.Νά, έδώ ό άντρας μου!. 
Νά καί ή αδελφή μου! ’Ώ ! αλλοίμονο μου! 
"Οταν άπό τό θάνατο έγλύτωσα 
κ’ έδώ έκίνησα νά έλθω μέ καρδιά 
ποϋ εσκίρτα άπο χαρά, μιά λάμψι μέσα 
εις τή ψυχή μου, λάμψι χρυσοφώτιστη 
χοροπηδούσε, κ οί παλμοί έκτυποϋσαν 
μέ θεϊκή αρμονία,. καί τά πόδια μου 
αναλαφρα δεν άγγιζαν τό έδαφος.
Κ έβλεπα μέ τόν νοΰ μου τή χαρούμενη 
πρώτη συνάντησί μου μέ τόν άντρα μου 
μέ τή γλυκειά μου άδελφή. . . Ά χ , άλλοί-

, , [μονον!
Τωρα τ’ άγαπημένα αύτά ονόματα 
μ άηδία τό στόμα μου γεμίζουν 
και δεν μπορώ νά τά προφέρω πλέον !.. 

(Κλαίει)
Γιατί ; γιατί ; . . Πές μου τί σου' φταιξα,

[Ά δμητε ; 
μη σούκαμα ποτέ κακό κανένα ; 

πές μοΰ το καί σέ συγχωρώ. Πές μου καί σύ

?



Αγλαΐα, τι σοΰ έκαμα ; έγώ πάντοτε 
δέν σ αγαπούσα ; εσύ δεν ήσουν πάντοτε 
η αδελφού/,α μου ή αγαπημένη 
*Α, δχι εις τον "Αδη θά εΰρίσκωμαι! 
ονειρον ητο μόνον πώς ξανάζησα' 
εις τών σκιών υπάρχω τό βασίλειο, 
μέσα είς τούς κολασμένους, καί αρχίζει 
τώρα ή καταδίκη μου στόν Τάρταρο !

Η ρ α κ λ ή  ς. ’Ό  ! άμποτε νά ητον έτσι, Ά λ κ η σ τι!. 
πειό ευτυχισμένη -θά ήσουν!....

Α λ κ η σ j  ι ς (Πρός τον Αδμητον) Μά απάντησε ! 
άπάντησέ μου, πώς άλλάξαν ολα 
σέ μιά στιγμή Εγώ έψυχομαχοϋσα, 
εσυ έκλαιγες και λόγια τρυφερά 
μοϋ έλεγες.,. Και τώρα !.. Ά  ! οχι, ο χ ι!.. 
Τό λογικό μου χάνεται ! πώς σιωπάς ; 
Απάντησε,^ Αγλαΐα σύ !.. Στό πρόσωπο 

γιά κύτταξέ με !...
(Πιάνει διά τής βίας τό κεφάλι της ’Α

γλαΐας και προσηλώνει τά μάτια της είς τά 
ιδικά της. Έξαφνα αποσύρει τό πρόσωπό 
της βιαστικά και άφίνει κραογή άποστροφής 
καί φρίκης.)

Ά  !.. αυτό τό βλέμμα !.. 
ποτέ δεν το ειδα άλλη φορά στάμάτιά σου, 
ν αστράφτη έτσι ψυχρό, φαρμακωμένο 
σάν τής οχιάς!.. Τοόρα καταλαβαίνω!.. 
Τυφλή, θεοτυφλη ήμουν ποΰ προτήτερα 
δέν τό είχα νοιώσει! Ό  Ά δμητος δέν 
* 5 [φταίει,
οχι! εσύ είσαι ή φταΐστρα!.. Τόν ξελόγιασες 
εσύ μέ τή λαγνεία σου! μέ τό δόλωμα 
επιασθηκε τοΰ νεαροΰ κορμιού σου, 
μέ τό άρωμα τής νιότης σου τόν μέθυσες· 
σκλαβοςσου εγεινε !.. Αλλά θά ίδοΰμε τώρα! 
Θα σοΰ τον παρω, εστω και αν έπρόκειτο 
και την καρδιά σου ακόμη νά ξεσχίσω, 
παληογυναϊκα ! (Τήν αρπάζει απειλητική)

Α γ λ α ΐ α   ̂ Ά φ η σ ε μ ε! σέ μ ισώ !..
Τι θέλεις από μ έ ν α Ά π ό  τής δυό μας 
εσύ ήσουν παντα ή ξένη, κ’ είσαι άκόμη 
Καλά έκαμε ή Μοίρα ποΰ άπ’ εμπρός μου 
σ εβγαλε !̂ Μά κι’ αν αύτός εύρέθηκε 
δ ήρωας ό αστόχαστος (Δείχνει τόν Ηρακλή)

ποΰ ήθέλησε

άπό τό πεπρωμένον νά σ’ αρπαξη 
κι’ άπό τόν θάνατο, πάλι δικός μου 
ό ’Άδμητος θά εινε! ’Εγώ τοΰ αξίζω 
σάν βραβείο . .  . Γ ι ά  πες μου τί προσφέρεις 
εσύ στόν άνδρα ποΰ αγαπάς ; τήν κόμη σου 
ποΰνε ξεθωριασμένη, ή τό στήθος σου 
πού έστράγγιξαν αχόρταγα τά χείλη 
τών παιδιών σου; ή τάλόγια σου τά γλυκερά 
και άνοστα ; Μά έγώ τοΰ δίνω χείλη 
παρθενικά κα'ι σώμα νέο καί άκμαιο ! 
τοϋ δίνω έγώ τοΰ έρωτα τή μουσική 
όποΰ μεθά, τοΰ δίνω τήν καρδιά μου 
πουν’ εϊκοσι χρονών. Τί φοβερίζεις 
νάμέσκοτώσης;.. Σκότωσέ μεσ’ ’στή καρδιά 
τοΰ Άδμητου, αν ήμπορής, τόν έροκα 
ποΰ έ'χει σ’ ε μ έ ! .  Προσπάθησε καί κάμε 
αύτή τή δοκιμή. Δέν σέ φοβάμαι !
Μαζί σου νά παλαίψω δέν επιθυμώ.
Μόνην μ’αύτόν σ’ άφίνω, καί σάν ήμπορής, 
πεΐσέ τον  κι’ όταν μάθω πώς μέ ένίκησες, 
έννοια σου, ξέρω έγώ πώς στή ζωή μου 
νά δώσω τέλος ! . . ( ’Εξέρχεται)

Α δ μ η τ ο ς (Προσπαθεί νά τήν σογκρατήσ^), Α 
γλαΐα, μείνε !

Ά  λ κ η σ τ ι ς (Πρός χόν Άδμητον) Ά ς  την νά 
[φύγη ! . . Σοΰ τό διατάσσω ! 

άςτην καί μείνε έσυ. τό θέλω!., τό απαιτώ! 
Τήν πρώτη μου ήμερότητα απορρίπτω 
σάν άχρηστο κουρέλι. Τώρ’ άπάντησέ 
δέν είσαι έμπρός στή σύζυγό σου πλέον, 
άλλά στό δικαστή σου- Άπολογήσου!

(Στιγμή σιωπής).
Σωπαίνεις ; .  . Μά για τί. . .  (Αλλάζει τά 

[οφος) Ά  ! είπα ψέμματα ! . . 
’Όχι, δέν σέ προστάζω . . . σέ ικετεύω! 
ταπεινά σέ ίκετεύω νά μιλήσης! . .
Στή σύζυγό σου, όποΰ τώρα μόλις
έξέφυγε τά δίκτυα τοΰ θανάτου
δέν μπορείς ν’ άρνηθής, δέν πρέπει,

[Ά δμητε, 
δ,τι παραχωρείς στόν ταπεινότερο 
άπό τούς υπηκόους σου ! . . Νά, κύτταξε!.. 
σκύβει καί σέ παρακαλε'? ή γυναΐκά σου, 
τείνει σ’ εσέ τά χέρια σάν ζητιάνα 
Ά δμητε, ΤΩ, ναί ! έλα στά λογικά σου ! 
συλλογίσου εμένα, τά παιδιά μου 
ποΰ εινε παιδιά δικά σου . . . .

Ά δ μ η τ ο ς  ■ [ Ά . . . σώπα ! . .
Α λ κ η σ τ ι ς Τόν έρωτά μας συλλογίσου,Άδμητε!.. 

Θυμήσου πόσο έγώ σέ άγάπησα θερμ ά ! . . 
Ά πό τήν ώρα ποΰ σ’ εσένα έχάρισα 
τήν παρθενιά μου, πές μου, μ’ είδες μιά 

, , , [στιγμή,
να είμαι για σενα αδιαφορη, άμελής, 
νά σέ ξεχάσω ;

Α δ μ η τ ο ς  ’Ό χι, ποτέ ! . . τ’ ομολογώ.
Ά  λ κ η σ τ ι ς Μιά άνταμοιβή μικρή γι’ αύτήν τήν

[πίστι μου 
ζητώ τώρα άπό σέ" δέν σοΰ ζητώ, οχι, 
τήν πρώτη άγάπη νά μοΰ ξαναδώσης 
τήν παληά, τή θερμή· ζητώ μονάχα 
— ’Όχι γιά μέ! γιά σέ καί γιά τά τέκνα

σου—

στο σπίτι τό δικό της νά μή φαίνεται 
η Αλκηστις σάν ξένη καί παρείσακτη.
Η Αγλαΐα πρέπει νά φυγη ! . . .

Α δ μ η τ ο ς  αύτό
μή τό^ζητήσης, Αλκηστι ! . . Δέν γίνεται! 
! . . . Όχι ποτέ !

Α λ κ η σ τ ι ς  Αδμητε ! . .  Ά δμ ητε ! . .  εσύ είσαι 
ποΰ μιλάς ετσι ; εσύ θέλεις νά ζής 
άκόμη μέσα. είς αύτό τό αίσχος, 
όποΰ σέ κάθε μΐά στιγμή ποΰ μένεις 
ακόμη περισσότερο μολύνεσαι;
Αλλοίμονον ! σέ τί βαθμό σέ έμάγεψε 

εκείνη ή σκληρόκαρδη άδελφή μου !
Μά ΐδές πώς άπ’ αύτό τό μάγευμα τό αισχρό 
θέλησαν νά σέ σώσουν τώρα οί θεοί 
κ’ επέτρεψαν στόν ήρωα τόν Ηρακλή 
νά καταργήση τούς νόμους τοΰ θανάτου. 
Άπόφυγε τήν Αγλαΐαν, Ά δμητε 

' καί διώξε την, δυστυχισμένε ! . .
Ά  δ μ η τ ο ς Ναί

δυστυχισμένος είμαι περισσότερον 
απ ο,τι μέ νομίζεις· ή σοΰ φαίνεται 
οπώς καί έγώ ό ίδιος δέν σιχαίνομαι 
τον εαυτό μου ; άν κάποτε τά μάτιά μου 
τύχη νά προσηλώσω είς τόν καθρέπτη, 
είς τό στόμα μου έπάνω τό μειδίαμα, 
το περιγελιο κάποιου κακοΰ δαίμονα 
μοΰ φαίνεται πώς βλέπω. ’Έχεις δίκηο, 
πραγματικώς υπάρχει κάποιο μάγιο 
ποΰ μέ κρατεί δεμένον άλλά δέν μπορώ 
τήν Αγλαΐα ν’ άφήσω !

Α λ κ η σ τ ι ς  Τούς ιερείς,
τούς μάντεις θά  καλέσωμε, καί άλλους 
όποΰ τήν τ«χνη τής μαγείας γνωρίζουν' 
αυτοί μ’ έξορκισμούς καί μέ τά φίλτρα 
θέ νά μπορέσουν τό κακό νά διώξουν 
άπ’ τή ψυχή σου,

Ά  δ μ η τ ο ς Τί μάντεις καί τί μάγους
μοΰ λές ! πολύ, πολύ μεγάλο είνε 
τό π άϋ ος  μου ! . . στά φυλλοκάρδια μέσα 
φωλιάζει τρομερά, καί άπό κεΐ 
ώσάν φαρμάκι χύνεται καί τρέχει 
εις ολες μου τής φλέβες καί στό λογικό. 
Ρανίδα δέν υπάρχει άπό τό αίμά μου 
ποΰ νά μήν είνε άπό τήν Αγλαΐα 
μαγευμένη !

Α λ κ η σ τ ι ς  Ά δμ ητέ μου, ό καιρός
εινε ό καλλίτερος γιατρός* η ώρες 
μία μία θά περνοΰν καί θά σοΰ φέρνουν 
τή γαλήνη, τή λήθη θά  σοΰ φέρνουν.

Ά  δ μ η τ ο  ς Τή λήθη ; Δέν τή θέλω ! Γ ια τί νάΐθη
ή λήθη ; γιά νά μέ γυρίση όπίσω
πάλι στούς χρόνους όποΰ δέν έγνώριζα 
έκείνη ; Νά γυρίσω στής ήμερες 
ποΰ ούτε φώς, ούτε χρώμα είχαν γιά μένα; 
ποΰ ήτον νεκρά ή ζωή μου ; νά γυρίσω 
στόν θάνατο, έπειτα άφοΰ έγνώρισα 
τή ζωή ; · . Ά  δχι ! , . τή λήθη δέν τή

[θέλω.

Α λ κ η σ τ ι ς Αδμητε, άκουσε ποΰ σέ ικετεύω, 
άφησε την !

Α δ μ η τ ο ς  Ποτε ! ποτε δέν θά μπορέσω !
ή ζωή μου δλη άφιερωμένη 

σ’ έκείνη.

Α λ κ η σ τ ι ς  Τί είν’ αυτό ποΰ λές, ταλαίπωρε ! 
Γάχα ή ζωή σου αύτή είνε δική σου ; 
τήν άγόρασα έγώ μέ τή δική μου 
ζωή !

Α δ μ η τ ο ς   ̂Α ! τέλος πάντων τήν έπρόφερες, 
τήν είπες άσυλλόγιστα τή λέξι, 
ποΰ άπό τό δίκτυ τό πυκνό μέ βγάζει 
ποΰ μ’ είχε τυλιγμένον καί τοΰ κάκου 
έπροσπαθοΰσα ν’ άποφύγα) ! Τό είπες 
τώρα καί κατά πρόσωπο μοΰ ρίχνεις 
τιι θυσία ποΰ εγω δέν σοΰ τή ζι^τησα !
Τή ζωή μου αύτή, ποΰ είνε δική σου, 
βαθυα στά σώθηκα μου τήν αισθάνομαι 
σά μιά σφραγίδα αϊσχους ! Κύττα τώρα 
πόσο αγαπώ καί πόσο λογαριάζω 
τή γλυκεία αύτή ζωή !.. ’Δες !.. την πετώ!..

(Σύρει τό ξίφος καί αποπειράται ν’ αύτο- 
κτονήση.)

Η ρ α κ λ ή ς  (Τόν αναχαιτίζει.) Ά δμ η τε ! είσαι 
r [τρελλός ! Τί λές ;.. Τί κάνεις ; 

Τί λόγια είν’ αύτά ποΰ ξεστομίζεις 
στή σύζυγό σου τήν ήρωϊκή ; Ντροπή σου !

Ά  δ μ η τ ο ς Ναί ί άφαιρώ έπί τέλους τήν προσ-
, , [ποίησι

άπ τό πρόσωπο· άπ’ τά δεσμά τοΰ ψεύδους 
λύνω τή γλωσσά μου. Δέν ξεύρω πλέον 
Ά λκηστι, άν κάποτε σέ άγάπησα- 
ξεύρω αυτο μόνον, πώς άπ’ τήν αιώνια 
γλύκα καί καλωσύνη σου, καθώς καί άπό 
τα χάδια όποΰ μούκανες, σάν νά ήμουν 
κανένα άπ’ τά μωρά σου, πρό πολλοΰ 
ήμουν βαρυεστισμένος !.. Καί νά χάνεται 
έβλεπα τί] ζωή μου, ποΰ είς τήν αρχή 
τής νειότης μου την έβλεπα νά λάμπή 
φωτεινή άπό τά δνειρα τής δόξης, 
τοΰ έρωτος ! Τήν έβλεπα νά φεύγη 
ολοένα μέσα στή μονοτονία 
τή σαχλή τοΰ δικτυοΰ, ποΰ ολόγυρά μου 
έπλέκανε τά μαλακά σου δάκτυλα.
Μά ήλθε ή ’Αγλαΐα μέ τή μαγεία της, 
μέ τά δνειρα, μέ τό άγνωστο μεθύσι 
τής ζωής...

Α λ κ η σ τ ι ς  TQ, άχάριστε !. αχάριστε !
τί λές δέν συλλογίζεσαι ;

Ά δ μ η τ ο ς Άφησε με
ολα νά σοΰ τά ’πώ. τόσο καί τόσο 
έπρεπε μιάν ημέρα νά μιλήσω !

Α λ κ η σ τ ι ς  Σωπαινε ! άλλα μήν πής !.. παρα-
, % . , [φρονείς

τωρα’ στά λογικά σου έλα προτήτερα. 
Ά λλα μήν Vtrjg!...



Ά  δ μ η t  ο ζ "Ολα θά σου τά ’πώ !
'Η  ’Αγλαΐα ήλθε, κ’ έρωτας τρελλός 
δλη μου τή ψυχή τήν εκυρίευσε 
ξάφνα* κ’ έκείνη επίσης άναψε 
άπό τήν ϊδια φλόγα τής αγάπης.
Ά  τέλος πάντων ’κόντευα νά φθάσω 
στών πόθων μου τό όνειρευμένο τέρμα ! 
"Ήτον ή ’Αγλαΐα άνθος κλεισμένο, 
ποϋ έφΰλαγε κρυφά τό άρωμά του 
στά φΰλλα τά κλειστά του, δσο ν' άνοιξη 
μιάν αυγή δροσερή και νά σκορπίση 
τήν ευωδία τριγύρω,.. ’Αλλ’ ανάμεσα 
ς αυτό το άνθος και στό χέρι μου, έστεκες 
εσύ σά ζοφερό εμπόδιο... Νά μιλήσω 
ήθέλησες ; αλήθεια ; Ιδ ο ύ  λοιπόν 
ποΰ τό χέρι μου χώνω δίχως φρίκη, 
δίχως φόβο, στο σύμπλεγμα τό απαίσιο 
τών έχιδνών, ποϋ μέσα στή ψυχή μου 
κουλουριάζονται. Πόσες μακρές ημέρες, 
πόσους μήνες ατέλειωτους ελπίσαμε 
κ οι δυο μ α ζι! Λόγο ποτέ δέν είπαμε, 
μα έβλεπε ο ένας στοΰ άλλουνοΰ τά μάτια 
τον κοινο πούο : στο σπίτι μας νά ένσκήψη 
τοΰ θανάτου τό φάντασμα, νά πάρη 
εμάς τούς δυό, ή εσένα !

Ή  ρ α κ λ η ς (Άγ«νακτών). Σώπα !. Δέν θέλω 
άλλο λόγο νά ’πής· άκουσες ·

Α λ κ η σ τ ι ς  (Γομνώνει τό στήθος της.) Ά δμ ητε, 
γιατί δέν με σκοτώνεις Σκότωσέ με ! 
εινε καιρός ακόμα.

Α δ μ η τ ο ς   ̂ Δέν τό ήθέλησες ;
Δέν είπες νά μιλήσω ; νά ποΰ έμίλησα ! 
Τοΰ θανάτου τό φάντασμα εκατέβηκε 
κ’ έλαβε αύτή ή θλιβερή ύπόθεσις 
τό τέλος ποΰ τής έπρεπε. Μά έφθασε 
κακή ωρα αυτός εδώ ό άνδρειωμένος 

(Δείχνει τόν Ηρακλή) 
κι’ δ,τι έκαμε ή Μοίρα, αύτός τό χάλασε 
και χωρίς νά τό θέλη μάς έβύθισε 
στή πρώτη δυστυχία. Κύτταξε, Ηρακλή, 
τούς καρπούς τοΰ ώραίου σου άνδραγα-

[θηματος
και ^καμαρωσε ! Τρια δυστυχή πλάσματα 
σ’ εύχαριστοΰν !...

Η ρ α κ λ ή ς   ̂ Λοιπον σοΰ ορκίζομαι, ’Άδμΐ]τε, 
πώς μέ τόσα θηρία, μέ τόσα τέρατα 
έπάλαιψα ώς τώρα καί τό στήθος μου 
δέν ήσθάνθη ποτέ ανατριχίλα ! 
μά δταν βλέπω εσένα κατά πρόσωπο,

. άπό τή βδελυγμία ανατριχιάζω.
Θά μπορούσα έγώ μ’ ένα μου σφίξιμο 
νά ζουλήσω και λυώμα νά τής κάμω 
τής πλαδαρές σου σάρκες, ποΰ σκεπάζουν 
τέτοια άνομη καρδιά ! Μά έχε χάρι 
όποϋ τήν ιερή φιλοξενία 
σέβομαι. Ενοια σου ομως !.. καί άνίσως 
ή Ψυχή μου δέν σφάλλη, ή Έριννύες 
γοργά γιά σένα ετοιμάζονται. Τράβα !..

" Ά δ μ η τ ο ς  Ποϋ νά τραβήξω ; Μέ τό κατόρ
θ ω μ ά  σου

δλη μου τήν ζωήν τήν αναστάτωσες.
Ά ,  'Ηρακλή, Ηρακλή !.. ανδρειωμένος 
είσαι πολύ, μά φρόνιμος δέν είσαι !

(Εξέρχεται.)

ΣΚΗΝΗ Ε '

Α Λ Κ Η ΣΤΙΣ Η ΡΑΚΛΗ Σ

Η ρ α κ λ ή ς  Καϋμένη Α λκηστις ! καϋμένη !..

Α λ κ η σ τ ι ς  Τί μπορώ
τώρα νά κάμω Ποΰ θά πάω ;

ι

' Η ρ α κ λ ή ς   ̂ Στήν Τίρυνθα,
στο σπίτι το δικο μου θά βροΰν πάντα 
βασιλική φιλοξενία ή ’Αλκηστις 
και τά παιδιά της.

Ά  λ κ η σ τ ι ς Δέν μπορώ, Ηρακλή,
αύτό τό σπίτι νά έγκαταλείψω, 
ποΰ έμεινα πανδρευμένη κ’ εύτυχής, 
μά ούτε καί νά μείνω δέν μπορώ. Ηρακλή! 
αχάριστη δέν είμαι, άλλά σΰρε με 
φέρε με όπίσω καί παράδοσέ με 
στό θάνατο. ’Εγώ είμαι ή αιτία 
ποϋ τόση συμφορά καί τόσος πόνος 
σ’ αύτό τό σπίτι έπεσε ! Καί τί ειμ’ έγώ; 
Μιά σκιά, έ'να φάντασμα ! Παράφρων 
εκείνος ποϋ νομίζει πώς μπορεί ποτέ 
νά παραβή τής Μοίρας τήν άπόφασι ! 
Ποτέ κανείς δέν πρέπει άπό τό μνήμα 
νά βγάζη έναν ποΰ άπέθανε. 01 νεκροί 
στόν "Αδη ας μένουν- μά έδώ στή γή έτοΰτη 
μόνον οί ζωντανοί μποροΰν νά μένουν. 
Πάρε με, Ηρακλή, σέ ικετεύω, 
καί στών νεκρών τή χώρα άπόδοσέ με !

Η ρ α κ λ ή ς  Ά λκηστι, αύτό μή τό ζητής ! Μ’ έμένα 
ολοι τα βάζουν κι’ δλοι μ’ επιπλήττουν, 
κι’ δλοι φωνάζουν πώς εγώ τούς νόμους 
τής φύσεως παρεβίασα. Τί ανόητοι !
Τέτοια άςίωσι δέν έχει ή δύναμί μου.

’Ά ν ν.ατώρθωσα δπίσω νά σέ φέρω 
είς τή ζωή, τό ήμπόρεσα, γιατί ήτον 
έτσι γραφτό άπ’ τή θέλησι τής Μοίρας 
εΐς τή ζωή δπίσω νά γυρίσης.
Σέ περιμένουν τά έρμα τά παιδιά σου 
εσένα, τή μητέρα των. Μή φοβηθής 
γι’ αύτά, γιά τήν άγάπην των. Θά τρέξουν 
σ’ έσένα σάν ξεπαγιασμένοι ναυαγοί 
εΐς τής φωτιάς τή ζεστασιά. Έ χ ε  θάρρος! 
ζήσε μέ γενναιότητα μαζί των ! 
ζήσε γιά τό καθήκον !...

\

Α λ κ η σ τ ι ς  Γιά τά δάκρυα

( Έ  Αλκηστις Ιξέρχεται. Όταν εξαφα- 
νισθ·}], εισέρχεται αιφνιδίως δ Θάνατος. Είνε 
νέος όψηλός, λιπόσαρκος, πελιδνός, στεφα
νωμένος μέ μήκωνας καί σκεπασμένος μέ 
μαόρον πέπλον.)

Θ ά ν α ΐ  ο ς Μ π ά !. μή θέλεις
νά σκοτώσης τόν θάνατο ;

Η ρ α κ λ ή ς

στή φούρκα μου,
Ά φ η σ έ με

σου Λεγω

Θ ά ν α τ ο ς  Γ ιά  πες μου έσύ(
θριαμβευτή άπαράμιλλε, γιατί δέν πας 
έκεΐ στό θάλαμο τής Αγλαΐας, 
νά πνίξης μέσα στήν τρικυμισμένη 
τήν καρδιά της τό πάθος τό νεανικόν ; 
Τόν ’Άδμητον γιατί δέν τόν αρπάζεις ; 
νά σβύσης μεσ’ στό στήθος του τή φλόγα 
τήν άγρια, ποΰ άκόλαστη φλογίζει 
τά χρόνια του τά μαραμμένα ; Καί γιατί 
στή ψυχή μέσα τής γλυκείας Άλκήστιδος 
— ποϋ εινε πράγμα τόσο εύκολο —  δέν

[σβύνεις
τήν φωτίτσα, ποΰ μένει τόσο άδύνατη, 
ποΰ μόλις φέγγει θολή, σάν άπό πίσω 
άπό αλάβαστρο, κι’ δμως αντέχει άκόμη 
στοΰ θανάτου τόν κτύπο καί τόν κτύπο 
τής ζωής ;...

Η ρ α κ λ ή ς  Α ΐ ! πάψε!. Μή μέ φουρκίζης, σοΰ
είπα !

Τίποτε πλέον δέν δύναμαι. Έσένα, 
τόν Θάνατον, νά σέ νικήσω ήμπόρεσα* 
άλλά τόν έρωτα ποιος τάχα, ποιος μπορεί 
νά τόν νικήση ;

Θ ά ν α τ ο ς Έ γ ώ  θέ νά μπορέσω.

(Εισέρχεται ε?ς τόν θάλαμον τής Αγλαΐας. 
Πίπτει ή αϋλαία.)

ΤΕΛ Ο Σ

ΣΚΗΝΗ ΤΕΛ ΕΥ Τ Α ΙΑ  

ΘΑΝΑΤΟΣ καί Η ΡΑ ΚΛ Η Σ

Θ ά ν α τ ο ς  Ανδρειωμένε νικητή μου, χαΐρε,
γυιέ τοΰ Διός γενναίε !.. Δέν μοΰ λέγεις, 
άπ’ αύτό τό κατόρθωμα ποΰ έκαμες 
είσ’ ευχαριστημένος ;

Η ρ α κ λ ή ς  Τέρας πονηρόν,
μή μέ χλευάζης, σώπαινε !.. Άκόμη 
θαρρώ πώς τά πλευρά θά σοΰ πονάνε 
άπό τ’ άγκάλιασμά μου !

Θ ά ν α τ ο ς  ’Ίχνη διόλου δέν έμειναν επάνω μου* 
Έ γ ώ  δμως βλέπω στό δικό σου σώμα 
τά μελανά σημάδια τοΰ δικοϋ μου 
άγκαλιάσματος !

' Η ρ α κ λ ή ς  Ε ινε γερά άκόμη
τά χέρια μου* βουβάσου, γιατί άλλοιώτικα 
χειρότερα θά πάθης !



Μη ν ι α ί α  ε ι κ ο ν ο γ ρ α φ η μ έ ν η  “ ι ρ ι ς ,,

ί ι Η ΚΑΤΑΡΑ 1 1 ΝΙΜΠΕΑΟΥΓΚΕΝ !
(ΓΕ Ρ Μ Α Ν ΙΚ Ο Σ  ΘΡΥΛΟΣ)

(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου)

Οταν φθάσαμε κοντά στις πόρτε- ο'

τούς ?ώτγ>σαν «ΐν«κι άπο που % ο ν τ«ι. Τότε ό Σίγκφριντ κΡύβοντ^ 
την αλήθεια, εϊπε^ δτι έρχονται άπό ένα ποΗ 
μακρυνό μέρος, για να προσφέρουν τά σέβη τους στόν 
βασιΛη α .Ο ι φυλακές φεραν’ αμέσως τήν εϊδησι στον 
πυρ ι>ο κι υστερ ^απο λίγο ό βασιληας, κι’ οί σωμα
τοφυλακές του ήλθαν νά προυπανττ,σουν τούς φί
νους των. · s

’Αδέλφια μου σείς ξέρετε δτι, δταν ό βασιληα- 
Αανκρατ επηγε στη Βαλχάλλα, δπου οί νεκροί ήρωες

κ α Ι^ ρ Ο  ^  7 ων ζω ^ ά στά  μά τια  τω ν μ π ροστά  
και μεθούνε ολοκληρες νύ χτες , τό  βασίλειο έπεσε
στα χέρια του πρώτου παιδιού του, τοΰ Γκύντερ.
Αυτός λοιπον και οί δυό άδελφοί του. Γκε^νότ καί
I Χΐσλερ κρατούσαν μακρυά τούς εχθρούς της πατρίδος.
Είχανε πολλά παλληκαρια γύοω τους κι’ ήταν δεμένοι
μ ενα όρκο, να προστατεύουνε παντ α καί νά ύπεοα-
σπι^ουνται τη βασίλισσα Ούτέ καί τή ξανθή Κριμ-

Δέ τραγουδούμε στά τραγούδια μας τόν λεοντό- 
? ° Χ ΓΟλν  ̂αΥκ«·ν, τον εύθυμο αύτόν τραγουδιστή, 

που με τη ,.υρο. του σκόρπιζε τή χαρά καί 4ου ’ίερέ
έ ν θ Γ ~ π · . σπαϋί Του στήν πανοπλία το'ΰ

, 0 * ? 1 ° ’' τρα γουδιστά δες δέν τόν γνω ρί
ζουνε αυτόν τον τρουβαδοΰρο καί δέ μιλούνε γ ιά  τή  
μ ο υ σ ικ /j που α ντη χουσ’ ά π ’ τό  σπα θί του πάνω  στους  
ατσαλένιους θώ ρα κες;

^ αϊ κεν ήταν τυλιγμένος μέσ’ σ’ ένα μαύρο 
επλο. Ια μαλλια του έπεφταν ώς τούς ίμους του 

και η.ανε καταμαυρα σάν τοϋ κοράκου τά φτερά, 
- ι χ ε  περάσει τα προ~,τα νεανικά του χρόνια καί τώρα 
πια βρισκότανε στο μισό δρόμο τής ζωής. 'Ο Γκύντερ,
τν/Τα °  ~ Γ κ ο σ ελ εΡ και αλλα π ολλά γενναία

παλληκαρια μάθανε τή  τέχνη  νά π ολεμ ά . Αίγες 
φορές χ α μ ο γ ελ ο ύ σ ε’ κανείς σ τά  μά τια  νά τόν κ υ ττά ξη  
. ‘  3  μ 0υ ? ε, κι έ ΡΡιΖνε γύρω  του βλέμ μ α τα  που  
ε£νο ί Γ  ^ ~'°Γ'~ε ’ · ^ ισ τ°ζ  σά σκύλος, ένα καί αό\ο
κ α ί , νικ/ο : να όουλευη στόν άγαπημένο β α σ ιλη α ’του ,

π όλεμ ο ^  ^  είρ^  καί στόν

παράξεν°> δτι ° Χάγκεν καί δ Φόλκερ 
ΐά ΐ-α  'Π ~επΐσ'Τη ° U,  Καί 5μως ετσι συμβαίνει 
Τά "ττ,’ό ,μαϋ?0ς ''σκιο« ε(·ναι κοντά στό φώς τό ζωηρό, 
άστοαπ-λ^ s *  τΡαΤου^ια είναι γεμάτα δάκρυα- 'Η 

τραπη πηδάει απο τα συνεφα τά σκοτεινά καί μέσ’

τ ί «  &  ■* *  τά τρυφερώ-“ερα λουλουοια. Του Φόλκ~ο ·£ >' 'πΛίαί / ι Α  „ r  τ* καΡδια ητανε σαν
πουλί αλαφριά. Κι οταν άκόμα ετρενε 0ou*~ty0c

'“ ί·,'·· « ρ « τ ο Λ 5 «  τρ .γ ο ύ ί»  χαρωπά, S - J

SS3  Τ Ό ° τχ ·  a p “ '- K‘' -  S T Sκ ! ’ * ΐ  * ?  Χ «Τκεν ηταν σάν τή μοίρα σοβαρός 
Κι ο,*ν ακόμα οι αοιδοί έσκόρπιζαν τές γλυκές των

μεΛ.φδιες, δεν εχα ρα ζε ένα χ α μ ό γελο  τά  χείλη  τοϋ  
Ι α  λογ  α του αν σπάνια, μά οταν ’μιλούσε* δ /ο ι  

σωπαιναν σ τη  σ τ ιγ μ ή , τά  γέλια  κι’ οί φωνές έπάύανε 
γ ια τί ητανε σοφ ώ τερος ά π ’ ολους. ’

r ,,, ,/ ; βασιληας ό Γκύντερ προπορεύεται, πίσω βαδί
ζουν ο Χαγκεν καί ό Φόλκερ καί παλληκαρια άτρό- 
μ/;τα ποΑλα μαζύ των. Στις -όρτες X  π ο / Γ -Γ , 
φθανουν χαρωποί, όπου ό Σίγκφρ,ντ τούς π ε ρ ι Χ ί  
με τους δωόεκα γενναίους σωματοφύλακάς του

MJ L S U ? \ β1,° * Ρ* ^ ός σα-  Φώναξε V' Γκύντερ 
Κ  ,;·υ ·°„ς εκεΐ,’ ?εΧωρίζει άπ’ τούς άλλους 
π ώ Γ Χ  ’ Γ  ° μω ; Χπ παΡάστημά του φαίνεται

Ά η φ  Ζ :ά ΐ ί 1  ·*ξέ?*
.< , “ΜοΊ  ενι;/Κ'- γνω στός, είπε ό Χ άγκεν.-Μ ά -
Ε ίΐίΓ ν έ ο Γ υ̂ ΐγκ? Ρΐν»τ έ’9θασ,ε ώς Βουργουνδία 
αά’ ναι ' KV * L aU-T0V ε8ω εύγενη τόν ξένο, 
Ιίοόσωπό ^ κουστός. Δέν είδα ποτέ τό
ψηλός <σάν°υ’' μ<Χ ' ^  “ντΡαζ ζηλευτό::,
μπράτσα." * ρΐσσ1’ ϊ εΡ°ζ σά σίδερο, μέ ατσαλένια

°Ττ-(Τ& Γκύντερ^ στρεφεται καί τον ρωτάει:
« _  μ -σ<ΧΙ σ.υ όν% *φ Ρ'·ντ, ό γυιός του Σίγκμουνδ;

καί ά ν θ ο ο Γ 1 ° Σ ΐΥ*?Ριντ’ 6 Ύ^ος του Σίγκμουνδ και άνθρωπο κανένα δέ φοβούμαι.
αύτά κυντεΡ,κι °λν· τά παλληκάρια των ακούοντας 
τό νέΑ λόγια, εσουφρωσαν τά φρύδια των καί βάλα%ε 
«Ε ΐστ- £  τουξ· ’Λλλα εκείνος τούς εΐπε: 
πολ^αΓσ-' 'T‘ •''α"1 “^μ^σ^άδες καί σάς μίλησα σάν 
ε ί α ι Τ ο ? ς ^  λόγια μου σάς φανήκαν ζωηρά, 

μ .  ιοιμος να σας μιλήσω μέ τό σπαθί μου. Σ-τεί-

σας παλλ^ ·άΡι νά με

του ^ Tou^a ^  λθγ^' τ Ρά^ ε ° Γκύντερ τό σπαθί 
τούνε λ  ’ V?  στό Σιγχφρ^ντ. Μά ό Χάγκεν
Έ ίν ;  1 aUJ l να πεΡΨ·εν7) καί νά ρωτήση τόν
Γ Α σ τ '°τΓ ’ βΛ ’ ~άφ0° ερχεται’ κα0ώ? λεεί> ‘ νά χαι- 
άκουσε - I  βασ^ Γ'α’ ,»4* ?  μέ τέτοιο τρόπο. Ό  Γκύντερ 

συμβουΛη του̂  μέ οργή κι’ ό Σίγκφριντ 
Ο Γρ°πιασμενος: «Λένε στή Νίδερλανδ ~ ώ : οί
^ουργουνδιοι είναι περήφανος λαός καί πώς τά λόγια

^  Γ  μ? χα^ ·  αύτ6 κ1’ έ'ί'ώ έπίστεψα πώς 
- X a c  4  μΚϊ  σΚζ ^  W  μου δεί-
ίίά  S  ^  !'·°υ· Μά ·βλέπω 7;ώ: ολ· αύτά
ϊά > Ι Γ  Χη συκ°φαντια· Αοιπόν, άν θέτε, ξενάστε
S i  ” 5 ™  - « Λ  - f  * \ * mκαι παλληκαρια μου φιλοΕενία».

ααί'ύ £ „ / (  μ^  - ° G Γκύντερ ^μαλάκωσε, κι’ βλοι 
ψΚνε~τ * >Λγά τ °υς ^  τή διεύθυνσι τοΰ

γεμά- Γ ά ν  ?" ωνΤας μέσ’~άπ0 τ °ύς ποΰ’ταν
Ιί  κάτο- γυναίκες καί παιδιά. Γιατί δλοι
ν β“?  ΤΟα 9μζ Τρέξανε νά SoGv τούς ξένους,

« α  τή

α α Ζ ώ?Χ' '·0άσαΛε παλάτί. Ή  Κρίμχώδ, καθι-

” ·1ς ^  ' -
, γ ι ιπποκόμοι βάλανε ταλογα στό στάβλο 

ί γ ' ; ; νοϊ· κ*θισαν γυρω σ ένα χαρωπό συαπόσιο. 
foTC της Νίδερλανδ οί άντρες άρχισαν νά τραγου-

M HNIAIA ΕΙΚΟ Ν Ο ΓΡΑ Φ Η Μ ΕΝ Η  ‘Ί Ρ ί ί , , Ϊ5

δούνε τά καράβια, τις μάχες ποϋ γίνουνται μέσ’ στή 
θάλασσα, τις τρικυμίες καί τ ’ άγρια κύματα. 'Ο 
Σίγκφριντ πήρε τήν άρπα του κι’ έπαιξε μιά μελωδία 
τόσο γλυκειά, ποϋ όλοι σωπάσανε και βλέπανε με 
θαυμασμό τ ’ ώραϊο πα?.ληκάρι. Γιατί ή μουσική 
μιλάει σ’ όλες τις καρδιές κι’ δλοι καταλαβαίνουν 
τή γλωσσά της, άρχοντες καί χωριάτες, στή Βουρ
γουνδία καί άλλοΰ.

Μά ή Κρίμχιλδ δεν ήλθε στό συμπόσιο. Καιρ.ό 
πολύ ήταν στόν τόπο γιορτές καί γλέντια καί ξεφάν- 
τωμα. Οί εύγενεϊς τρέχαν’ άπ’ δλες τις μεριές γιάν νά 
τιμήσουνε τούς ξένους, 'ξ ΐ αέρες καί ή νύχτες ήταν 
χαρωπές κι’ ή πολιτεία γεμάτη τραγούδια καί χαρά.

Συχνά ή βασίλισσα Ούτέ μέ τήν άκολουθία της 
βρισκότανε στις ιπποδρομίες καί χειροκροτούσε τούς 
άγωνιστάς. Τά μάτια τοΰ Σίγκφριντ μάταια προσ
παθούσανε νά βρούνε μεσ’ τό περιβόλι, ποϋ τόσα τρυ
φερά λουλούδια στόλιζαν, τ ’ ώραϊο τριαντάφυλλο, 
πού ή φήμη του τόν έκααε ν’ άφίση τήν πατρίδα καί 
νά ξενιτευθή. "Οσο γιά τήν πριγκήπ'ίσσα, αν κ’ είχε 
ακούσει άπ’ δλους μέ πόση τέχνη πολεμούσε ό Σίγκ
φριντ, έαενε δμ,ως κλειστή μέσα στόν πύργο, ήτανε γιά 
κάθε γιορτή άδιάφορη κι’ έδιάβαζε ατάραχη στή 
κάααοά της.

Μιά μέρα ό Σίγκφριντ συνομιλούσε μέ τόν Γκύν
τερ, τόν Γκύσελερ καί τόν Γκέρνοτ. Μαζύ τους ήταν 
ο Χάγκεν καί ό Φόλκερ.«’Ώ ,είναι αλήθεια! εΐπε άξαφνα 
ό Σίγκφριντ, ειδα θαυμάσιες γυναίκες έδώ, στήν 
ευγενικιά πολιτεία σας καί τώρα νοιώθω τήν παροιμία 
πού τής ζωγραφίζει σάν άσπρα τριαντάφυλλα μέ 
μιά κοκκινάδα ντροπαλή.» Κι’ ό Γκύντερ εϊπε στόν 
Σίγκφριντ: «Καί πού νά ’δής τή πριγκηπέσσα μας, 
δην πεντάμορφη ξανθοϋλα I Τί είν’ αυτές πού έχεις 
τή μπροστά στήν τόση εύμορφιά της;» Τότε ό Σίγκ
φριντ ρώτησε τόν Γκύντερ: «Μά τέλος πάντων ποΰ 
βρίσκεται αύτή ή πριγκηπέσσα; Σ ’ ένα παλάτι βέβαια 
μακρυνό.» «Δέ βρίσκεται σ’ ένα παλάτι μακρυνό, 
τοΰ άποκρίθηκε ό Γκύντερ. Είναι στήν πολιτεία, 
μά γιά γιορταίς καί πανηγύρια δέ τήν μέλει. Μέσ’ στό 
παλάτι βρίσκει τήν ευτυχία της. Κάποτε πάει στά 
μοναστήρια πάνω στά βουνά, ποΰ κατοικούνε οί 
ωχρές καλόγρηες. Αύριο είναι δμως μιά μεγάλη 
εορτή καί ή βασίλισσα Ούτέ θά πάη στήν έκκλησιά 
μαζύ της. Αύτή τή μέρα τά κορίτσια τοΰ παλατιοΰ 
δέν πάνε στήν εκκλησία μέ τ ’ άλογο. Τήν ώρα ποΰ 
κάνουνε τήν προσευχή τους, έγώ κι’ οί σύντροφοί μου 
περιμένομε άπ’ έξω, ώς νά τελειώση ή λειτουργία, 
λι’ δταν τελειώση, γυρίζομε δλοι μαζύ στό παλάτι, 
δπου ένα γεΰμα μάς περιμένει έκεϊ υπέροχο. Αύριο 
κοιπόν θά δής τήν Κρίμχιλδ λίγες στιγμές». ,

Ό  Σίγκφριντ έταραχθηκε, καί, ή καρδιά του 
άρχισε νά χτυπά/] δυνατά. 'Ο  Χάγκεν τον έβλεπε μέ 
ύφος σοβαρό. 'Ο  Φόλκερ χαμογελούσε καί τά δά
κτυλά του κινούσε σάν ν’ άγγιζε τής χορδές τής 
λύρας του.

Εκείνη  τήν ήμέρα ό Σίγκφριντ σηκώθηκε πολύ 
πρωί, έφώναξε τούς συντρόφους του καί τούς παρα- 
κάλεσε νά στολιστούνε καί νά τόν περιμένουνε εμπρός 
στήν εκκλησία. 'Η  μέρα γλυκοχάοαζε. Στο πνλάτ'. 
καί στούς δρόμους είχε αρχίσει ή κίνησις, γιατί αύτή 
ή έορτή ’ήταν ή μεγαλύτερη τοΰ τόπου. Γρήγορα ό 
κόσμος χύθηκε στούς δρόμους, κι’ έγέμισε τήν

μεγάλη πλατεία, ποΰ ήταν μπρος στή Μητρόπολι. 
Ό  Γκύντερ, όΐ αδελφοί του κι’ οί σωματοφύλακες 
πήγαν μέ τ ’ άλογά τους ώς ένα μεγάλο τόπο άνοικτό, 
ποΰ φύλαγαν γι’ αυτούς οί στρατιώτες. Έ κ ε ϊ  άφή- 
κανε τάλογά τους, ποΰ φέρανε πίσω στό παλάτι οί 
ιπποκόμοι.

Τότε γ ί καμπάνες άρχισαν νά σημαίνουνε χαρωπές 
κι άκούστηκε μέσα στό πλήθος ένας θόρυβος, δμοιος 
μέ τό βουητό ποΰ κάνουνε τά μελίσσια. Ό>ονών τά 
μάτια στραφήκανε πρός τό παλάτι. Έ κ ε ϊ  άστράφτανε 
οί λόγχες τών στρατιωτών, ποϋ περιμένανε τή βασί
λισσα καί τή Κριμ,χίλδ.

’Άξαφνα οί σάλπιγγες άρχισαν νά ήχοΰν καί τήν 
ίδια στιγμή βγήκε σιγά-σιγά ή βασίλισσα άπό τό 
παλάτι καί βάδισε πρός τή μεγάλη πλατεία τής 
εκκλησίας.

Πώς νά περιγράφω αύτό ποΰ έγινε μέσ’ τήν καρ
διά τοϋ Σίγκφριντ; ΤΙΙταν αληθινά τά λόγια τοΰ κό
σμου. 'Η  Κρίμχιλδ ήταν ύπέροχη, τόσο υπέροχη, 
όσο αύτές οί εικόνες, ποΰ βλέπει κανένας στά λει
τουργικά μέ χρυσάφι, μ’ ασήμι καί μ.έ πλούσιέ χρώ
ματα, εικόνες ποΰ τόσο άκριβά αγοράζουν οί βασι
λιάδες. "Ενα τέτοιο λειτουργικό ειδα σ’ ένα μου τα
ξίδι μεσα σέ μιά έρημική έκκλησιά. Λοιπόν ^ άνιες 
’πού’ ταν ’κεΐ ζουγραφισμένες, ήταν ώραιότερες 
άπ’ τής ώραΐες ποΰ ζοΰνε μεσ’ στά παλάτια τά 
χρυσά.

'Ο Σίγκφριντ κάρφωσε τά μάτια του πάνω στήν 
Κρίμχιλδ, κι’ δταν πέρασ’ άπό κοντά του, αίσθάνθηκε 
στήν καρδιά του μιά περίεργη ταραχή. Εΐχε γυρίσει 
τόν κόσμο ολόκληρο, ελεύθερος σάν πουλί. Συχνά 
στά ξένα παλάτια, καθισμένος κοντά σ’ εύμορφα καί 
χαριτωμένα κορίτσια, τραγουδούσε τραγούδια ερω
τικά. Τά μάΐια των ήταν’ αστέρια τ’ ούρανοΰ κι’ άχτίδες 
τοΰ ήλιου τά ολόχρυσα μαλλιά τους. "Επειτα μ’ ένα 
χαμόγελο γλυκό άφινε το τραπέζι, καί ΰστερ’ άπό 
λίγο ήτανε ξεχασμένα τ ’ άστέρια τ ’ ούρανοΰ κι’ οί 
άχτίδες τοΰ ήλιου. "Ητανε σάν τό άηδόνι, ποΰ πάνω 
στ’ άνθισμένα δέντρα κελαϊδεϊ, καί υστέρα, πετώντας 
μακρυά ξεχνάει λουλούδια κι’ άρώματα.

Μ’ αύτή τή- μέρα ό Σίγκφριντ δέν ήταν σάν και 
πρώτα. Βαδίζοντας μέσα σ’ ένα όνειρο, δέν έβλεπε 
τίποτ’ άλλο παρά τόν μαγευτικό όραματισμό, ποΰ 
τοΰ ’χε παρουσιασΟή άξαφνα στο κατώφλι τοΰ παλατιοΰ.

’Αδέλφια μου, τά τραγούδι' τών ραψωδών μιλοΰνε 
γιά τούς προσκυνητάδες, ποΰ ταξειδεύουνε σέ τόπους 
μακρυνούς, καί βλέποντας στόν ύι:νο τους άγγέλους 
τ ’ ούρανοΰ, ξυπνούνε τρέμοντας άπ’ τόν φόβο τους 
μαζύ κι’ άπ’ τήν χαρά τους. "Ενα τέτοιο φόβο αίσθάν
θηκε ό Σ.γκφριντ καί μιά τέτοια χαρά. Ή  Κρίμχιλδ 
του φάνηκε σάν ένα ούράνιο πλάσμα, κι’ δταν κάθισε 
δίπλα της στό συμπόσιο, τής ειπε λίγα λόγια. Τέλος 
ή Κρίμχιλδ γύρισε πίσω στό παλατι μέ τή βασίλισσα, 
κι’ ή άρπα ά,τό χέρι σέ χέρι πέρασε στόν Σίγκφριντ, 
μ’ αύτός τήν έβγαλ’ άπό κοντά του μ’ ένα βαθύ άνα- 
στεναγμό.

Ό  Φόλκερ χαμογελώντας πήρε τή Λύρα του 
κι’ έτραγουδοϋσ* ένα τραγούδι λησμονημένο σήμερα: 
«το δόλωμα τής άγάπης». Αύτό τό τραγούδι 
έξηγάει πώς ή καρδιά μπλέκει τρομαχτικά σέ κάτι 
άόρατα δίχτυα, που τήν κρατοϋνε παντοτινά δεμένη. 
Μά ό Χάγκεν δέν χαμογελούσε. "Ολο εκείνο τό πρωί
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τα βλέμματά του ήταν καρφωμένα στον Σίγκφριντ 
μ  ̂ αυτα τά βλέμματα δέν ηταν χαρωπά. Γιατί έ 
Χαγκεν ειχε δύναμι προφητική. Ά λλοι λέγανε πώ - 
ηταν ο πατέρας του τελώνιο τοϋ άέρα καί πώς πήοε 
απ αυτο το ξωτικό τό μελαχροινό το χρώμά του κ^ί 
τα καταμαυρα μαλλιά του. Ά λλοι, πώς είχε σάν τ ί ' 
νεράιδες τών δασών, τό δώρο νά διαβάζη τά μελ
λούμενα κακά στά τραγούδια καί στό πέταγμα -ών 
πουλιών. 1 ^

Έκείνη λοιπόν τήν ήμερα, ποΰ είχε φθάσει ό 
Σίγκφριντ με τήν ακολουθία του, ενας ‘κόρακας 
πετωντας μπρος του, κατέβηκε κάτω στή γή κι’ έκά- 
Ο'.σε στην πόρτα τής πολιτείας. Ά πό έκείνη τή στιγμή 
καθε φορα ποϋ οί ιππότες μαζευότανε στό παλάτι 
ο κόρακας πετουσε δεξιά κι’ άριστερά μέ μιά οωνή 
που εόειχνε πως ένα μεγάλο κακό έπρόκειτο νά γίνη. 
Μέρες πολλές ’πετοΰσε γύρω στό παλάτι κι’ έκά- 
ϋιζε στον ^πύργο του ψηλά. 'Ο Χάγκεν δέ μιλούσε 
μα ενας^φοβος μυστικός έτρωε τά σωθικά του. Αύτός 
ο ςενος ήρθ έδώ νά φέρη τή δυστυχία καί τόν θάνατο; 
Ιια τι αυτο προέλεγε του κόρακα ή ©ωνή. Ά ρα γε 
θα γκρεμιστή τό βασιλικό παλάτι καί τά παιδιά τοΰ 
μασίΛηα θα. φυγουν από δώ έξόριστα καί πεΡιφΡονη- 
«ενα, ριγμένα μακρυά σάν τά λουλούδια, όποΰ πα
τούνε ( μεσ τό λειβάδι τό άνθόσπαρτο; Άλλοιώς, 
γιατί ο κόρακας ο ααΰρος φωνάζει τόσο δυνα ά νΑ  
πανω στον πύργο τό θεώρατο κυττάζοντας τόν Χ ά γκεν 

Αδέλφια, δε σας λέω πειό πολλά. ’Έ χ ετε  δ·?’ 
πολλές φορες  ̂ στής μάχες αύτά τά γρουσούζικα 
■.λ όρνια, που σκοτεινιάζουνε τόν ούρανό καί ποΰ 
γεμίζουνε με φοβο τόν άέρα.

, (Μ ιχρα σ ιω π ή —Βάνόονε ξύλα. — Ο πειό νέο' 
ραψ ωδός χορδίζει την δραπ ά  του, τραγουδάει τό 
«θόλωμα τη ; αγαπης» κι υστέρα εξακολουθεί τό νήμα 
της ιστοριχς του. κ .λ .π .)

_ 'Ο ήλιος έβγαινε κι’ έβασίλευε καί ό Σίγκφριντ 
ζουσε στην πολιτεία, μέ τήν έλπίδα νά ξαναδή τή 
κόρη των ονείρων του καί νά τής μιλήση ακόμα" μιά 
φορα. Η πριγκηπεσσα κλεισμένη στό παλάτι όφαινε 
ρούχα για τους φτωχούς. Τά κορίτσια τοϋ παλατιοϋ 
τραγουδούσανε καί παίζανε στό άνθισμένο περβόλι 
που τανε γυρω στό παλάτι τής βασίλισσας. II ίσω 
απο τους τοίχους ο Σίγκφριντ άκουε κάποτε τόν ή·/0 
της φωνής της, ποϋ ήταν τόσο καθαρός σάν άργυ- 
ροηχη καμπανα. Μα δέν είχε πειά φανή ε ίς  τά Συμ
πόσια, σαν τα κορίτσια τής ακολουθίας της, π’ άγα- 
πουσανε τους χορούς καί τά γλέντια. Καί ή δικ* -ης 
/I καρδιά ήτανε ταραγμένη, άν καί στά μάτια τοΰ κύ- 
σμου ήτανε^τοσο ήσυχη, όσο κι’ ή βρύση τοϋ περι
βολιού που τραγουδούσε στή Κρίμχιλδ τό χαρωπό 
τραγούδι της. Α“·ρωπο

ΙΙοιος είν’ αύτός ό ξένος μέ τό ψγιλό καί λινερό 
κορμί, W T a v  όοθός στής έ κ κ λ η ^ ς  τήν. 
και που την είχε σύντροφό του στό συμπόσιο; Τής

ο0τ'σσ '^ '“Τ  T'0V - r W P ^ .  ε^πανε πώς ειχε 
ρθ/;· στήν πολιτεία με δώδεκα παλληκάρια ξακουστά.

θ α  μεινη α.ρα γε πολύ καιρό στου βασιληά; Δέν έχει, 
καθώς φαίνεται, καμμιά διάθεσι νά φύγη.

Και τά κορίτσια λέγανε μεταξύ τους π6k ό Σίγκ
φριντ, που τανε τόσο χαρωπός, άπό έκείνη τή αεγάλη 
εορτή, ειχε μελαγχολήσει. Αγωνιζότανε παντα στής

ιπποδρομίαις, μά δέ φαινότανε συχνά ουτε στά γεύ
ματα, ούτε στό παλάτι.

, Η Κρίμχιλδ θυμότανε τά βλέμματά του στήν 
πόρτα της εκκλησίας καί στό συμπόσιο. Ητανε 
παντα σιωπηλή μά συχνότερα σέ σκέψεις βυθισμένη, 
και τα κεντήματα της πέφταν’ άπό τά /έρια τη<:, έ\ώ

*1 Γημματη; χανοτανε βτϊΚ βρύσης τά νεοά. Μέσ’ άπ’ 
το βάθος πρόβαλλε ή εικόνα τοΰ Σίγκφριντ, σάν μιά 
μαγευτική εικόνα, ποΰ βλέπει κανένας σ’ Ινα όνειρο.

Μια μερα κοντά στή βρύση καθισμένη, είδε \ά 
πέτα ενα γεράκι πάνω άπό τό κεφάλι της. Μέσα 
στης βρύσης τα νερά χαράχτηκε γιά μιά στιγμή ή 
εικόνα του πουλιοΰ. Τότε ή Κρίμχιλδ πήδησε πάνω 
απότομα κι̂  εβυθισε μέσ’ στό νερό τά βλέμματά τηΓ. 
Μα το γεράκι ειχε πετάξει μακρυά κι’ άπό τά βάΡτ 
προ,ίαλε παλι ή εικόνα τοΰ Σίγκφριντ. Ή  Κρίμ-χιλδ 
τρομαγμένη θυμήθηκε τό γεράκι τοΰ ονείρου της 
.̂ου χαν σπαραξει οί άητοί, καί μέσα σέ μιά σκοτεινή 

προαισϋησι χαμένη, κλείστηκε μέσ’ στή κάμαρά της 
κι εχυσε δακρυα πικρά.

Δ '.
"Οπου ό Σίγκφριντ πολεμάει τούς Σάξωνας 

μαζί μέ τόν Γκύντερ . κ .λ .π .

, ? τ'?ν έποΧή εκείνη οί Σάξωνες είχαν θυμώσει μέ
τον αφέντη τους τόν βασιλέα Γκύντερ. Είχανε λοιπόν 
σχηματίσει ενα στρατό καί πέρασαν τά σύνορα -ντο 
βουργουνδίας, σπέρνοντας τή καταστροφή καί τόν 
θάνατο. _ Ι^νας άγγελιοφόρος, χωρίς καιρό νά -/άση, 
ετρεςε την ειδησι νά φέρη στήν πολιτεία. Ό  βασιλέας 
1 κυντερ ερεθισμένος φοβερά, φώναξε τούς ίππότας 
του^κι εόωσε σ’ ολα τά καράβια του τήν εντολή \ά 
ρσουν κοντά στήν πολιτεία.

_ 0  ^Σίγκφρ-ντ, κουρασμένος άπ’ τή μονοτονία
της ζοιης καί πληγωμένος κατάκαρδα άπ’ τήν άγάπη. 
ικ^-τευσε τον βασιλίδα να τον αφίση νά πολεμήση αύτός 

^ ωνο ζ̂ · Ο Γκυντερ καί τά παλληκάρια του 
δεχθήκανε να ενωθή μαζύ τους, γιατί άπ’ όλους τούς 
πολεμισταδες ήταν ό πειό άντρειωμένος ό Σίνκφριντ 

, ειχε νικήσει σέ μ-ά ιπποδρομία τρομαχτική 
κι χυτόν τον ίδιο τόν Χάγκεν;

Τήν ώρισμένη ήμέρα ξεκίνησ’ ό στρατός. 'Η 
σημαίες^κυμάτιζαν στόν άέρα χαρωπές, κι’ έ ήχος 
των σα/πίγγων, ανακατωμένος μέ τών άλογων τό 
ποόοπατημα, χτυποΰσέ στ’ αυτιά τοΰ Σίγκφριντ σά μιά 
υπέροχη αρμονία. Μά πόσο θλιβεροί ήταν αύτοί οί 
άγριος ηχοι είς τής γυναίκες καί τούς γέοους π’ άφινε 
πισω ο στρατός ! ίίάνω σ’ ένα πύργο έβλεπε ή Κρίμ- 
χίΛό τα ωμορφα καί γενναία παλληκάρια. Πρίν 
Υ ^κοχαραξη^ αποχαιρέτισε τούς άδελφούί της πνιν- 
αενη στά δάκρυ α. ΙΙήγαν οί ίδιοι στή κάμαρή της,

^  όειζΏ μ-ρός στό λαό τήν άγωνία της. Τώοα 
βαδίζει ο στρατός μέσα στούς κάμπους κοντά στόν 
-ιοταμο κι η Κρίμχιλδ χύνει δάκρυα πικρά.

Αξαφνα Ινας κόρακας πετάει μπρος της καί 
στριφογυρίζει πανω στό στρατό μέ μιά φωνή ώργι- 

μεν/ι. Η Κρίμχιλδ είδε τόν Χάγκεν νά στρεφη -ό 
πρόσωπό του λυπημένος σ’ αύτό τ ’ άπαίσιο πουλί 
και ν ακολουθη τό πέταγμα του μέ τά γοργά το 
βλέμματα. Η Κρίμχιλδ, όσες φορές βρισκότανε 

ν πυρΥ° μ°ναΧΛ, ενόμιζε πώς βλέπει τό ποόσωπο

τοΰ Χάγκεν καί πώς ακούει τή βραχνή τοΰ κόρακα 
φωνή ποΰ πάγωνε άπό τό φόβο τήν καρδιά της.

Μά μόνο στόν Χάγκεν στραφήκανε τά βλέαματά 
της, τήν ■ ώρα ποΰ βάδιζε μέσα στούς κάμπους ο 
στρατός; Αδέλφια 
μου, ήταν έκεΐ ένα 
παλληκάρι, όποΰ ξε- 
χώοιζε άπ’ όλα τάλλα 
τοΰ στρατοΰ. Τά ολό
χρυσα τής περικεφα
λαίας του φτερά ά- 
στράφτανε στόν ήλιο 
κι’ ό πέπλος του ό 
κάτασπρος χτυποΰσέ 
τόν άερα, ώσάν που- 
λιοΰ φτερό. ’Ήτανε 
δίπλα στόν βασιληά 
κι’ εβλεπε γύρω του 
μ’ άγωνία. "Οταν 
έμπήκε μέσα στό δά
σος, γύρισε τό κε
φάλι του στή πολι
τεία σά νά ζητοΰσε 
κάτι άνάμεσα στούς 
πύργους καί στάκαμ- 
παναριά.

'Ο  ήλιος είχε βα
σιλέψει καί παγωμέ
νος ό άέρας φυσοΰσε 
σ’ όλες τις γωνιές, 
άγγίζοντας μέ τά 
κρύα δάχτυλά του 
τήν καρδιά κάθε μά
νας, συζύγου κι’ ά- 
δελφής. Οί φύλακες 
φωνάζανε τις ώρες.
Οί πόρτες κλείσανε 
καί μεσ’ στή πολι
τεία βασίλευε νεκρική 
σιωπή. Ένόμιζε κα
νένας πώς βρίσκεται 
σ’ ένα νεκροταφείο.

'Η  Κοίμχιλδ εμενε 
στό παράθυρο σέ σκέ
ψεις βυθισμένη. Δυό 
πρόσωπα φαινότανε 
στά μάτια της μπρο
στά, ποΰ βγαίνατε 
μέσα άπό τό σκο
τάδι: Τό πρόσωπο 
τοΰ Χάγκεν καί τοΰ 
Σίγκφριντ. 'Η  Κρίμ- 
χιλδ άρχισε νά τρέμη 
κι’ έκλείστηκε στή 
κάμαρά της μέ μάτια 
βουρκωμένα καί u.k 
καταμαυρη καρδιά.

(Μ ικρή διακοπή.—'Q νυκτοφύλακας φωνάζει τά  
μ εσάνυινα  Κ ΐ  δ ραψωδός ξαναρχινάει.

Ε'
Ή  Μ προυνχΙλδ

Πρέπει νά περιγράψωμε καί πάλι τοΰ Σίγκφριντ

τά κατορθώματα στή χώρα τών Σαξώνων; Μ προστά 
στούς Βουργουνδίους έφευγε ό εχθρός άπ’ όλες τις  
μεριές σάν τις σπίθες, όταν ό γύφτος χτυπά 
στ’ άμόνι. *0  Φόλκερ έπαιξε εύθυμες μελωδίες μέ

τ ’ ατσαλένιο τόξο του. Τό σκοτεινό του πρόσωπο καί 
τά διαπεραστικά του μάτια έκαναν τούς Σάξωνας 
νά τρέμουν καί νά φεύγουν άπ’ τή μάχη βιαστικά. 
'Όταν ό Σίγκφριντ φάνηκε άπανω στ’ άλογό του, οι 
λόγχες πέσανε στό χώμα, σάν στάχυα, ποΰ ξερρι- 
ζώνει ό άέρας. Καί ποιος μπορούσε σέ τέτοια παλλη
κάρια ν’ άντισταθή;



Δέν πέρασε πολύς καιρός κ«10 [ Βουργούνδιοι γύοισαν 
πισω στην πατρίδα τους γεμάτοι άπό χαρά. Ό  Σίγκ-

σ τ Γ ^ ο 0? ' ^ ^ 9’ ποΰ ™ λεν̂ σανε μ«ζύ 6 ένας κοντά στον άλλο, είχαν αγαπηθη σάν δυό άδέλφια κι’ 6λος ό
κόσμος εξυμνούσε τή δύναμί τους καί τό θάρρος τους.
j,K! ανα^  νά μΛήσωμε γιά τής γιορτές

για ,α πανηγύρι, π°ύ γέμισαν τή πολιτεία·

δ ^ λ ε ί ^ ΐ ε  ν ’ >δε7'6Υ1κ ,Λ ' χ α ρ ά · Μ ά κ “ 1 τά  δάκΡυ*  
τεία  Γ  α! ί  I  fl δέ στήν π ο λι-
ν ν £ ε  £ γ ~ α.νΚ.τ ° ς Τρέχεί μ έ  τ> αλογο σ τή  μά χη καί 
λ Ξ  f  ^  - α  καί σ τ ’ άλλο π α λ-

^ α ι  δταν φωναζη ό θάνατος ποιος άπό μ ά ί  
μπ ο ρ εί να μ ή ν άκούση τή  φωνή τ ο υ ; μ ?

άονισΓπάλαστΡ'° β^ ίλευε ή εί^ νγ> κι’ 6 Ρασιληας . /. - παλι να σκέπτεται τον γάμο του. Neoc έ-τ-=·
σε τόπους μακρινούς, άκολουθώντας στόν πόλεμό

γιά ν «  σ^μαί ς· Κι> ετσι δέν ΙλαΡε ποτέ κ4 °  
ποϋ ’νε τ ΐ ί η  ™  ^  άϊ άπ'^· Μά τώρα πειά
a ;  ̂ -ερασει το κατώφλι, ποϋ χωρίζει ττι νεότητα
κ α ίν ά σ —0η1μ? 7*>'ικία'^π^ 71σε κι’ αύτός νάπαντρευθή 

‘■-ρεωση τη δυναστεία του.

Σίνκοοιντ ?̂ ’ Τ " ’™ " μ6ν0ί στ° παλάτι μέ τόν
So'G f  ty i ’ ' αν01"ε την Χ0ΓΡδιά του καί γύρεψε συμ- ρθ’ΐλ/j.«Σίγκφριντ, τοϋ είπε, ί  σκέψις „ 0υ 4 * ε ι δ ε £ ι

S T 4 V-i « ν'δί“ Μπρουνχίλδ.
καί επικίνδυνη*" για-'/ώ 7:ερί~έτειχ  τρομαχτική 
τω θ^ ™ ~  !  ~ ως τωρα ηΡωες πολλοί θανα-

ωΟηκαν κυνηγώντας τήν Μπρουνχίλδ. Μά τί βασί
λισσα ποϋ Οά’ναι αύτή γιά τόν περήφανο λαο>ου! Γιά 
μια λοιμόν τέτοια κατάκτησιεδκολα δίνω τή ζωή μου !>, 
λ- Αλήθεια λες, του αποκρίθηκ’ ό Σίγκοοιντ 
Λίγες γυναίκες είναι σάν κι’ αύτί. Τό ό 'ν Ξ  τ ί  
είναι ξακουσμένο. Δέν πρέπει δμως νά 4 4 -ί
S f c  f e ‘ * *  ’κείνον, ποΰ θά τοϋ δώση^τήν

ί 1 Γ ν ? χ ^ ί “ ς ,ά ν “ ήθ!15

β < .ψ . 1 1 « » «

τι Μ ^ ά ?γκ<ΡΡΐνΤ’ ~°? ?'ξε?ε πώ ς  ^ταν κτ^μά του
μ’ ολ* '°υΥκ απ° κ,Ρΐ̂ κε: ((Θά σέ βοηθήσωμ Ολη ι,ην καρόια μου κι’ Ϊσως απ’ 6σο λογαριάζειc 
περισσότερο. Μά πρόσεξε! Αύτή ή γ ο ν Χ Χ ?

σ τ ί  φ ^  βαρβ^ ’ ' iVat ή φυλή ^  Τ Ρ-/-ε!· μέσα τη φλεβες ^της το αιμα τών Βαλκύρων. ’Από τόν

5 Α λλο ίμ ο ^ ^   ̂’ κανείς δε θά μπ°Ρέσ'Λ νά τή βγάλη. 
σπίτι σου». ^  ^  ^  θάνατο στό

«Μιά τέτοια βασίλισσα νά κατακτήσω τρένω 
μπροστά σέ κάθε κίνδυνο, είπε ό Γκύντερ ’ Μά ^

σ υ μ ΐο υ Τ ' ’ναι σ ° ^  καί ™  «*ί
^ λ ί ο »  Φ °™  ™ τεΡ* ς Χα1 στήν στόνπόλεμο» Φωναςανε λοιπόν τοϋ Χάγκεν. *0  Χάγκεν
δταν έμαθε τά σχέδια τοϋ Γκύντερ, έμεινε μι4 στ^μή’ 
σιω,.ηΛος κι υστέρα τοΰ ειπε: «Μήν πας στήν Ισλαν
δία. Βλ,πω  τον θανατο σαν ίσκιο νά σ’ άκολουθάη 
στο μακρυνό ταξείδι σου. Βλέπω τό παλάτι ^
φλόγες κι ακούω απελπιστικές καί σπαραξικάρ
διες φωνές στη Βουργουνδία. ’Ό χι, δέν πρέπει νά 

Ό ^ ; ηδΤήν Ι ? έλλ?*Θά τ? μετάνοιώσης πικρά» 
ποΰ ί Ζ ϊ ί  μως.δε μ,π°Ρ£σε να πεισθη,. Σάν τή μελιά
Τ Ι α Α σ? ν “ ί *  κι δστεΡα πάλι σηκώνεται 
. /}λα, οταν πέραση η μπορρα, έτσι κι’ ό βασιληας,

ακούοντας τής συμβουλές τοΰ Χάγκεν καί τοΰ ΣιΥ- 

ρχισε (να διστα5^· ° ταν σώπασαν αύτοί
ν ί·,^ Ργησν “ r‘ στί) πρώτη άπό9 ασί του. Τότε ό - ι  .κφριντ βλέποντας πώς τίποτα δέ θά μποοοΰσε νά

^  τ ? β “ ε <αυ·ά τά λόγια: «Κ αλά,'θά ’ρθώ 
μαζυσου και θα σε βοηθήσω νά βρής τή γυναίκα
L  ί'-; ^  θέλω νά παντρέυθώ. Έ σ ύ

α ξ-ρεις ποια ειν η κόρη τών ονείρων μου. Μέ τή 
γλυκεία Κριμχίλδ δίπλα μου, ό ούρανός * ου θά ’ναί 
καθαρός,^μακρυά τ̂ης θά πλανιέμαι στό' σκοτάδι»! 
ν ,Λ -  Τ ρ(’,\ το, α^ θη μ * σου, άποκρίθηκε ό Γκύντερ
τ ω *  r f ’ 1 ' μ° ^ 8έ/ πθρεΐ νά ^  μεναλύτερη-μη.^Γι αυτο και θα σε βοηθήσω, οσο περισσότερο

Ζ?°μιά ώ η μ χ-λδ δέν Clvat σάν τ 4? άλλες, μια ζω λ μοναχική, περι^ρονώνταο γιορτές καϊ

? Ζ Π ^ ί ' · Τ ίέ~ >  “in V ' μ, °λη μ°υ τί)ν καρδιά.
υ ά η α  i S EV >εβ«λεπ ε TiY, ? W ‘vr μ έ λυπημένα μάτια , γ ια τι α ε ϊχ ε  τή  δύναμι νά διαβάΐη τά 
μελλούμενα κακά -'a ! V
θά φερνε αύτόι: ό vrfiin- ' μεΤαλγ3 συμφοράν ρ 5 αυτός ο γάμος στο παλάτι.

ΣΤ'
Ή  κ α τά κ τη σις τή ς Μπρουνχίλδι

ΤώΡ’ μ°υ έμπρ°ς ϊ ίά τ> ^ΪΡ^« μέρη.
κόβει σά 0 '°^  τοπο^ τοΰ  βοΡ?ι5, δπου ό άέρΚί 
j  ι ^  σα σπαθί, οπου οι άντρες είναι δυνατοί σάν -ά
δ P!Ic  PS  ί ^ λα,ίβ„0υν? μέ “ντάρα καί τήν παγωνιά,'
μέ τοαϊούδ εΖ ?0υ? των ’ σάν άΪΡ ια ^ p ia , μά καί με τραγουοια χαρωπα.

τ ό ^ ^ ^ ^  βασίλισσας.’Εξουσιάζει άπ’ τά ίίψη
λ έίΐό ο  3 τ ° ^ ~ τ ν άπόρΟητοι. Δέν έχει πολ-
λ * ; πόρτες, γιατί εδω καί πολλά χρόνια οί πειραταί λη-
στευανε την Ισλανδία καί οί Ίσλανδοί έμάθανε νά
σώζουν Χη ζωη τους μέ τ ’ άτσαλένιαμπράτσα τους.
άπ’ οαϋ πρ '  Val εκεϊν? ^ κ α ρ ά β ι , ποϋ κατεβαίνει 
απ του Ρήνου τα νερά: Έ ρχεται άπό τό ΒόΡμί
^ην ωραία πολιτεία "Εν« μεγάλο καλοτάξειδο καράβ’ι
μ° κα ‘άσπρα πανια. Μέσα σ’ αύτό τέσσερες μόν0
δένΡε 1 ε μπ ?  ^  ^ τοί! Τ έ^ ι«  παλληκάρια
<Λ y ,  π °τες  καν„εν« καράβι σέ καμμιά θάλασσα !
U Σίγκφριντ, που ’ναι ή Μπαλμούνγκ κτημά του 

ητανε στο τιμόνι. 'Ο Γκύντερ καί 6 Χάγκεν στά 
πανια, γιατι άπό παιδιά ξέραν’ αύτή τή τέχνη. <Q

2 S ?  Μ Τη μ~εση ' τ0ΰ  καραβΐ0δ τ Ραγούδα γε σάναηδόνι. Μπορεί κανένας νά πιστέψη πώς αύτά τά 
αλληκαρια παν να παλαίψουν μέ τόν θάνατο·

^ λ ό ? Γ σ τ ε ’ εκ α ν εν “ ς π ^ ά? μ ^ ζ ο υ ν ε  γ ιά  ένα τόπ ο  φιλος^νο κι ευγενικό;

Ηταν ήιθέλησι τοϋ Γκύντερ νά φύγη μέ λίγους 
μονο συντροφους του σαν μνηστήρας κι’ ’6 γ ϊ σά 
βασιληας μ ενα στρατό μεγάλο.

, ^ΙεΡεζ πολλές καί νύχτες πάλαιβε τό καράβι 
με τ  αγρια κύματα, πάνω στή θάλασσα τοΰ Βορρια.

, ανεμ°ζ( φυσούσε σά δαιμονισμένοε. Χιόνι πανύ 
σκεπαζε το καταστρωμα καί κρύσταλλα κρεμότανε 
σα σταλακτιτες πάνω στά σκοινιά. ’Άξαφνα ένα 
πρωι φανηκ ο ήλιος, καί μέ τής κάτω/pec άχτίδες 
TOU φώτισε την αφρισμενη θάλασσα. Ό  Σίνκφριντ

λ ? σ α ? Τες τ ° ’πα'λατΐ -τής Μ~ρουνχίλδ τής βασίλισσας, όμοιο μ ενα συνεφο γερμένο στό γιαλό.
Ιοτες σηκώσανε δλα τά πανιά κι’ ό Φόλκερ

τραγουδησ ενα ΰμνο στή μουσική, ποΰ άντρειώνει 
τής καρδιές, κι’ δταν άκόμα βρίσκεται ό θάνατος 
κοντά τους. "Ολοι χαμογελοΰσαν καί μόν’ ό Χάγκεν 
ήτανε σκυθρωπός. Τώρα πειά φαίνεται τό παλάτι, 
στημένο σε μιά κάτασπρη ερημιά. Μπρος στό παλάτι 
ητανε στρατιώτες, ποΰ ’χαν τά μάτια τους στραμ- 
μενα^προς τη θαλασσα καί το καράβι ποΰ πλησίαζε. 
Μα ο Χαγκεν δέ χαμογελοΰσε, γιατί ό κίνδυνος ποΰ 
παραμόνευε τόν βασιληα ήταν παντοτεινά μπροστά του.

Το ^καραβι πλησίαζε ολοένα στή στεργιά. Τά 
παλληκαρια τής ’Ισλανδίας περιμένανε ορθά μέσα 
στο  ̂χιόνι τον ερχομό του."Οταν λοιπόν άκούστηκε τό 
τρίξιμο^ τοϋ καραβιοΰ άπάνω στά πετράδια, ένας 
Ισλανδος προχώρησε καί ειπε στούς συντρόφους του: 

»Παιδια, τραβήξτε τό καράβι καί βάλτε το σ’ ένα 
μικρό λιμάνι, ασφαλισμένο άπό τά λυσσασμένα 
κύματα». 1 στερα στράφηκε σ’ ένα ταξειδιώτη καί 
τον ρώτησε: «Π ετε μου ποιοι εΤστε σ ε ΐς ;Τ’Από ποΰ 
έρχεσθε; Τ ί θέλετε έδώ»;
, Γκύντερ ̂ άποκρίθηκε: «—Είμαστε βασιληάδεε, 
εΡΧθμαστε απο να τόπο μακρυνό νά δοΰμε τή βασί
λισσα σας». Ο Ίσλανδός έκαμε μιά ύπόκλισι καί 
βοήθησε τους ξένους νά κατεβοΰνε στή στεργιά. Ό  
αέρας σφύριζε σάν ξωτικό καί οδρλιαζε σά πεινα- 
σμενος λύκος, σωριάζοντας δεξιά κι’ άριστερά τό χιόνι. 
^Ενόμιζε ^κανένας πώς ό ΐδιος ό Όντίν, παίρνοντας 
υλικό απ τή μεγάλη άποθήκη του, έσπερνε στή γή 
τής ’Ισλανδίας.

Επροχωρήσανε παλαίβοντας μέ τό χιόνι καί 
φθασανε κοντά στό παλάτι τής Μπρουνχίλδ. Μά μόλις 
μπορεσανε να το δοΰνε , γιατί δταν ήτανε πειά πολύ 
κοντά, το χιόνι στράβωσε τά μάτια τους καί ό άέρας 
ανετιναξε το παλάτι, δπως ένας άντρας δυνατός 
τινάζει ένα δεντρουλάκι. 'Ο  Χάγκεν νόμισε πώς άκούει 
πένθιμες φωνές, μά οΐ άλλοι τίποτα δέν άκούσανε. 
^Οταν φθασανε στό κρεμαστό γεφύρι, έπεσε άξαφνα 
ο αέρας , ο ήλιος φάνηκε πάλι κατακίτρινος καί τό 
χιόνι επεφτε ολιγοιτερο πυκνό. Ψηλά σ’ ένα παράθυρο 
τοϋ παλατιοϋ ήτανε ή Μπρουνχίλδ μέ τή Φρίγγα, τή 
γρηα θαλαμηπόλο της, καί έβλεπε τόν ερχομό τών 
ξένων.Μέ τό σύνθημα τοϋ φύλακα,ήΜπρουνχίλδ εΙχε δή 
το καραβι, ποΰ πάλαιβε μέ τά κύματα. *Τό ’χε δή 
να χανεται κάτω απ τό χιόνι κι’ ύστερα νά· πλησιάζη 
ολοένα. Τελο<:, οταν οΐ ταξειδιώτες πήδηξαν στή 
στεριά, τους ειδε να βαδίζουνε ανάμεσα στούς στρα
τιώτες. Μα το χιόνι ποΰ ’χε ξαναρχίσει πάλι νά πέφτη 
πυκνό, σωριασμένο, άπ’ τόν άέρα, τήν έμπόδισε νά 
τους γνωοιση’ απ’ το βάδισμά τους δμως κατάλαβε 
πώς ητανε τρανοί άφεντάδες. ’Ενώ οί ξένοι προχω
ρούσανε μέ κόπο αεσ’ στό χιόνι, είπε στή Φρίγγα: 
«—Αύτή τή νύχτα είδα ένα παράξενο όνειρο. Καθόμουνα 
σ ενα παραθύρι κεΐ ψηλά καί βλεπα τή θάλασσα, 
ποΰ ταν τοσο ταραγμένη σάν τά κλαδιά στά δάση, 
όταν φυσαη ο αέρας δυνατά. ’Άξαφνα είδα ένα καράβι 
να πλησιαζη με δυσκολία, σάν κι’ αύτό ποΰ είδαμε νά 
παλαιβη με τα κύματα. Στό τιμόνι βρισκόταν ένας 
άντρας μεγαλύτερος άπ’ τόν Κάρλ, τόν φύλακά μας, 
καί τόσο ωραίος καί δυνατός, όσο ό Όντίν. Είδα τής 
αστραπές τών ματιών του, ποΰ ήταν καρφωμένα 
πάνο) μου, σάν νάτανε σιμά μου. Τότε σκέφθηκα πώς 
ήταν άξιος νά γίνη άντρας μου. Κι’ έξύπνησα».

(Έπεται συνέχεια)

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΡΑΛΟΓ 
Προέδρου τηςΊοτορ. χ«ί'Εθνολ.'Ετ«ίρ . τής'Ελλάδος
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Η Κεφαλληνία άριθμεΐ πολλά άρειότολμα τέκνα 
της, διαπρεψαντα, κατά το διάστημα τής δουλείας 
και οιονει εκλειψεως τοΰ “Εθνους, ύπό ξένας σημαίας. 
Μεταξύ αυτών υπήρξαν αί άληθώς υπέροχοι πολε- 
μικαί φυσιογνωμία ι τοΰ στρατηγοΰ Πέτρου Μελισ- 
σινοϋ^έν τη ύπηοεσία Αικατερίνης τής Μεγάλης, 
περίφημου άρχηγοΰ καί όργανο^τοΰ τοϋ οωσσιχού 
πυροβολικοϋ, τοΰ Κόμητος Σπυρίδωνος Αούζη, άξιω- 
ματικοΰ τοΰ Φρειδερίκου Β ' τής Πρωσσίας, τοΰ Νι
κολάου Λοβερδου Μικελακάτου, στρατηγοΰ, βαρώνου 
κα̂ ι κόμητος τής αύτοκρατορίας τοΰ Ναπολέοντοε, 
τοϋ Διονυσίου Βούοβαχη, τοΰ έπί τοΰ πεδίου τής μάχης 
ποοαχθεντος εις τόν βαθμόν τοΰ συνταγματάρχου έν 
/]λικια είκοσι μόνον ετών, τοΰ ύπέρ πατρίδοε έν 
Καματερώ τών ’Αθηνών πεσόντος . Πάντας δμως 
τούτους τους «Κεφαλλήνιους πολεμικούς» ύπερέβη 
δια την στρατιωτικήν αύτου ιδιοφυίαν ό κόμης Γεώρ 
γιος Χωραφας, διά τόν όποιον έπεθύμουν νά εΐπω 
ολιγας λεξεις επ εύκαιρία τήί άναρτήσεως τή<: είκόνος 
του εν τω Ιστορικώ καί ’Εθνολογικώ Μουσείω, 
μικοοΰ αντίγραφου, ληφθέντοςέκ τής εγχρώμου είκόνος 
τής ευρισκόμενης έν’Αργοστολίω καί έν τή οίκονενεια- 
κή πινακοθηκη του κόμητος’Αννίνου Χωραφά.Θά δη- 
μοσιευσωμεν προσεχώς έκ τής είκόνος αύτής φωτογρα
φίαν του ανδρος,οστις έγινε άφορμή νά σχηματισθή άπό 
τών μέσων τοΰ όεκάτου ογδόου αίώνος έν τώ Βασιλείω 
των Δυο Σικελιών σπουδαίο ν στρατιωτικόν σνολεϊον 
δια τους Ελληνας. Ο Xojpacpaq 'ίδρυσε τό «Βασιλικόν 
Μακεδονικόν Σύνταγμα», Reggimento Macedone 
Reaje, εις τό όποιον προσεπάθησε νά συγκεντρώση 
πάντας τούς έξ Ελλάδος στρατιωτικούς, οιτινεί: 
σποράδην έμάχοντο ύπό ξένας σημαίας καί έχάνοντο 
μεσα εις τό πλήθος τών ξένων στρατιωτικών. Ό  
βασιλεύς άπενειμεν εΐς αύτόν τόν βαθμόν τοΰ συνταν- 
ματάρχου. τούς τίτλους τής ιδιοκτησίας τοΰ Μακε- 
δονικοΰ Συντάγματος καί τό δικαίωμα νά διορ'ζη 
καί προάγη τούζ αξιωματικούς ·;ου. Ό  Χωραφας 
άοοΰ έσχημάτισε τόν πρώτον πυρήνα, ήλθεν tic  τήν 
Ελ?^αδα, εντείνων τάς στρατολογικάς έpγαcίαc του 

καί βαθμηδόν κατήρτισεν έν Νεαπόλει έξ Ελλήνων 
καί τινων ’Αλβανών τριάκοντα λόχους. Τό σύντανμα 
επέζησε τοΰ Χωρα©ά καί πλεϊστοι δσοι τών ηρώων 
τής Έ>ληνικης Έπαναστάσεως είχον υπηρετήσει, 
ή ακριβεστερον, είχον αρχίσει τό πολεμικόν των 
στάδιον έν αύτώ. ’Εν αύτ<ρ ό Ριχάρδος Τσώρτ^τ, οστις 
πεοι το τέλος του Άγώνο£ ύπήοξεν άρ/ιστράτηγος 
τής Ελλάδος, εϊχε γνο>ρίσει πολλοϋι: τών Ελλήνων 
οπλαρχηγόν καί συνεδέθη μετ’ αύτών καί πολλούς 
επροστάτευσε ώς τόν Γιαννηκώσταν ύπολο/αγόν έν 
τω Μακεδονικοί συνταγματι. Διότι ό Τσώρτ^ υπήρξε 
βραδυτερον ό,τι ο Χωραφαε προ "ύτοΰ έν Νεαπόλει, 
ήτοι αρχιστράτηγος καί alter ego τοΰ Βασι>έω<:. 
Διά τόν Χωραφαν είχε λεχθή τό «e \renuto Corafa
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11 επιτυχία, της οργανωσεως του Μακεδονικού 

Συνταγματος επεισε τον άνδρειον καί συνετόν , τόν

της καταγωγής σας, κόμη Γεώργιε Χωραφα, είς λωτας προερχομένους έκεΐθεν.
« τας εκδουλεύσεις πρός τόν γαληνότατον Φαρνέζιον — ’Αφοΰ γελούν έκεϊ μέσα, είπε, θέλω ν ’ έγώ
« βασιλικόν οίκον καί πρός τό στέμμα μου καί είς νά γελάσω.
« το οτι αφήσατε την ιδίαν πατρίδα διά τήν βασιλικήν Είσήλθεν, άλλ’ έξεπλάγη ευρών τόν πατέοα μόνον
« μου υπηρεσίαν, προάγω ύμας είς υποστράτηγον παρά τό γραφεϊόν του.
« του πεζικού μου στρατεύματος». —’Εγώ έγελοΰσα, τοϋ είπεν ό συγγραφεύς τών

Ευθυς μετ’ ολίγον ο Χωραφας έδικαίου τήν εδνοιαν «Τριών Σωματοφυλάκων». Αύτό που γράφω εινε
του Κάρολου, είς τήν μάχην τοϋ Βελλέτρι καί είς τό τόσον άστεϊον, όποΰ μ’ έπιασαν τά γέλια.
ορος Φαγιολα, δπου με τό ξίφος εις τήν χεϊρα ώδήγησε Καί έπρόσθεσε μετά μίαν στιγμήν:
τους ανδρείους Μακεδόνας του κατά τοΰ στρατεύματος — Νά σοΰ είπώ διατί τά βιβλία μου ήρεσαν τόσον
του στραταόχου τής μεγαλεπηβόλου αύτοκρατείρας πολύ είς τούς συγχρόνους μου ; Διότι ηρεσαν είς εμέ 
; ^ ρ ι α ς  Μαρίας Θηρεσίας—Λούκοβιτς.Πολλοί επεσον τόν ίδιον πρώτα πρώτα, δταν τά έγραφα.

Ιουτο υπήρξεν εν τών πολ.λών κατορθωμάτων « δρομάχη» (ή τραγωδία τοΰ Ρακίνα) καί μ’ έκαμε
-ουΧωραφα. Βραδυτερον κατά τήν άλ.ωσιν τής Παβίας « νά χύσω περισσότερον άπό εξ δάκρυα. Δι’ ενα. έ "χρ-
πρώτον το Μακεδονικόν Σύνταγμα είσήοχετο είς αύτήν « χιακόν θίασον είνε άρκετά!»
με τα «ςιφη γυμνά», ώς λέγει σύγχρονος ίταλός ίστο- 'Έ ξ  δάκρυα μόνον εινε μεγάλ.η φειδωλία. Ύπήρ-
ρικος. Δηλαδη μ έ  τ ·() ς π ά λ λ α ι ς  σ τ ό  χ έ ρ ι ,  ξαν, καί υπάρχουν άκόμη έργα, τά όποια έκαμαν νά 
οιοτι οι τριακοντα λοχοι τοΰ Χωραφα είχον έντελώς ρεύσουν δάκρυα ικανά νά σχηματίσουν ρύακας καί
αρματωλικον τύπον καί συγκρότησιν έλλ.ηνικήν. ποταμούς, άκριβώς δπως μυθολογείται δτι ό Κω-

Δυστυχώς δεν υπάρχει έν ’Αθήναις άντίτυπον τοϋ κύτος κάτω είς τόν "Αδην άποτελέσθη άπό τά δάκρυα

έργων του 
ποιητής

Φρύνιχος, δστις κατεδικάσθη είς βαρύ πρόστιμον 
ύπό τών έν’Αθήναις δικαστών, δ'.ότι μέ· τό δραμά του 
«Μιλήτου άλωσις» είχε συνκινήσει σφοδρότατα τούς 
’Αθηναίους διά τά διατραγφδούμενα είς τό εργον του 
παθήματα τών Μιλησίων, οΐτινες ήσαν άποικοι 
’Αθηναίοι.

Μερικοί δέ άπό τούς έργάτας αύτούς τοΰ θρήνου 
έμειναν διάσημοι κατά τούς νεωτέρους χρόνους, καί 
διασημότερος δλων έχρημάτισεν ό γνωστότατος καί 
είς τό ελληνικόν κοινόν, καί μάλιστα κατά τήν περα- 
σμένην γενεάν, γάλλος θεατρικός συγγραφεύς ’Αδόλφος 
Δενερύ. Τά εργα του, τά όποια έγνώρισεν ένωρίτατα 
καί τό ελληνικόν κοινόν, έκράτησαν τά σκήπτρα έπί 
μίαν τεσσαρακονταετίαν κατά τόν παρελθόντα αιώνα 
είς τήν σκηνήν τών λαϊκών θεάτρων τών Παρισίων, 
τών θεάτρων άτινα διά τήν συχνότητα τών παριστα- 
νομένων είς αύτά ζοφερών δραμάτων, Ιγειναν άφορμή 
να επονομασθή ή οδός δπου εκειτο ύπό τών εύφυο- 
λόγων τοϋ καιροϋ εκείνου «Λεωφόρος τών Ε γ κ λ η 
μάτων». ’Απ’ έκεϊ δέ έξεπορεύοντο καί εγκαθίσταντο 
μεταφραζόαενα είς δλα τά θέατρα τών πεπολιτισμένων 
χωρών τοΰ κόσμου, καί προκαλοΰντα πανταχοΰ ρίγη 
συγκινήσεων καί σφοδρόν κατάρρουν τών δακρυ- 
χόων άδένων.

'Ο  Δενερύ, τόν όποϊον προαναφέραμεν καί δστις 
ύπήρξεν ό δαψιλέστερος δακρυοπαραγωγός έξ δλων 
Ισοic  τών δραματικών συγγραφέων τοΰ κόσμου, 
ήρχισε τό στάδιον του κατά τό 1841 μέ ίο εργον τ'.υ 
«L a Grace de Dieu», τό όποιον τόν κατέστησε δημο- 
τικωτατον. Μία παλαιά γελοιογραφία, τήν οποίαν 
παραθέτομεν, τόν απεικονίζει καθαρίζοντα κρομμύδια, 
άντιπροσωπεύοντα τά δραματικα του εργα, καί δα- 
κρυρροΰντα, ένώ άνωθεν αύτοΰ άπό τοΰ ύπερ'ώου τοΓ 
θεάτρου σταλάζουν βροχηδόν τά δάκρυα τών θεατών 
τοΰ δράματός του. Έ π ί  έ'ν τέταρτον αίώνος, μέχρι 
δηλαδή τοΰ 1886, δτε παρεστάθη τό τελ.ευταϊον του 
δραμα, ή «Μάρτυς», οί δακρυγόνοι αδένες τών θεατών 
τών λαϊκών παρισινών θεάτρων δέν έπαυσαν νά δια- 
τελοϋν είς κίνησιν. Τά δραματικά του έργα, ή «Μαρία 
Ιωάννα», ό «Δον Καϊσαρ τοΰ Βαζάν», ό «Περι- 
πλανώμενος», ό «’Ιατρός»,τών Παίδων», ή «Διά
σημος δίκη», καί αί «Δύο’Ορφαναί», ύπήρξαν σειρά 
θριάμβων, μεταφρασθέντα δέ καί παρασταθέντα παν
ταχοΰ άπό σκηνής, έθελξαν καί συνεκίνησαν τό παγ
κόσμιον κοινόν.

Τό μυστήριον τής πολυκρδτου Ιπιτυχίας τών έργων 
τούτοίν έγκειται είς τό δτι ό συγγραφεύς έγνώριζε 
ν «νταποκρίνεταί κατά τήν διεξαγωγήν τοΰ δράματος 
εις τό ομαδικόν αίσθημα καί είς τήν ιδιαιτέραν ψυχο
λογίαν τοϋ κοινοϋ τών λαϊκών θεά-τρων πρό πάντων. 
Κάποιος κριτικός άνέλυσεν άλλοτε ώς εξής τήν τοιαύτην 
ετίϊρασιν: «Παν θεατρικόν έργον, λέγει, εινε προω-
ρισμένον νά παοιστάνεται ενώπιον ενός πλήθους 
ά/θρώπων. διά νά προξενή δέ έντύπωσιν είς τό πλήθος 
αύτό, πρέπει ό δραματουργός νά γνωρίζη τάς ορέξεις 
αύτοΰ, τάς προτιμήσεις του, τά όρμέμφυτά του, τά 
πάθη του. Διότι τό πλήθος δέν εινε μόνον τό άθροισμα 
τών άποαελούντων αύτό άνομων, έ'χει καί μίαν ιδιαι
τέραν ψυχήν ίδικήν του, ήτις ενδέχεται νά είναι έντελώς 
διάφορος άπό τό άθροισμα δλων έκείνων τών άτο- 
μικών ψυχών. Έ χ ε τ ε , έτ.ί παραδείγματι, τεσσαρά

κοντα ή πεντήκοντ.ί παιδία, έκαστον τών οποίαν 
εινε αγαθόν καί πραον. ένώσατέ τα, καί θ’ άποτελέ- 
σητε μίαν «τάξιν σχολείου», ή όποία θά έκλέξη εν 
ες αυτών τό πλέον άκακον ή τό πλέον άτολμον, καί 
θά. τό καταστήση τό «θΰμά»» της, καί Οά τό βασανίζη 
άσπλάγχνως.

«’Έ χ ετε  εκατόν άτομα άνδρας καί γυναίκας, χρη
στούς κατά μάλλον καί· ήττον, δχι πολύ θσ.ρραλέους, 
μάλλον φρονίμους καί άτόλαχους καί άποστρεφο^ ένους 
τάς ρήξεις.Ένώσατέ τους δλους, καί θά ΐδητε ν’ άπο-

τελεσθή εν σύνολον κοινοϋ, συνταρασσόμενον άπο δλα 
τά γενναία καί ίπποτικά καί «φιλοκερδή αισθήματα, 
διαπνεόμενον άπό ψ»χήν ηρωικήν.

«Παραστήσατε καμμίαν λαϊκήν κωμωδίαν η παν
τομίμαν ενώπιον όμηγύρεως μικρών παιδιών, άγορίών 
μέ κοντά πανταλονάκια καί κορασίων άγγελομόρφων. 
Θά τά ίδήτε νά ενθουσιάζονται καί νά χειροκροτούν, 
δταν ό καραγκιόζης, ή ό παλιάτσος ξυλ.οκοπή ανηλεώς 
τόν χωροφύλακα, ή κανένα άλλον κακομοίρην. Παρα
στήσατε έργον τι θεατρικόν ενώπιον κακούργων φυλα
κισμένων, καί θά τούς ίδήτε χειροκροτοΰντας κατά 
προτίμησιν τά ρωμαντικά καί τά ελεγειακά μέρη...

«Όποία τις εινε λοιπόν αύτή ή ψυχή τοΰ πλήθους 
τοϋ συναθροιζομένου είς τά θέατρα, δπου παριστά- 
νονται τά λαϊκά αισθηματικά έργα;

«Είνε μία ψυχή ευκόλως συ/κινούμενη, απλοϊκή, 
εύπιστος, ή όποία γρήγορα άφίνεται είς τήν διάθεσιν 
τοϋ συγγραφέως. Τά αισθήματα της είνε ραγδαία καί 
υπερβολικά. Διά ποιας τίνος οίονεί νευρικής μολύν 
σεως ή συγκίνησις μεταδίδεται είς δλον τό άκροα- 
τήοιον. Ρεΰμά τι τι ηλεκτρικόν διαχύνεται είς τήν αί
θουσαν καί πολλαπλασιάζεται διά τοΰ πλήθους τών 
θεατών. Δύο παλάμαι χειροκροτοΰσαι, προκα/,οΰν
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αμέσως τό χειροκρότημα έκατόν άλλων. ένα μανδήλι 
απομάσσον δάκρυα δίδε. τό σύνθημα νά έξαχθοΰν 
πολλαι δεκάδες μανδηλίων. άκούονται ύπόκωφοι 

Τα δακ?υα αρχίζουν νά ρέουν έκ '-ώνοφσαλμων.
»Το πλήθος δέν κάμνει διάκρισιν μεταξύ τοϋ πραγ- 

ματικου^και του επιπλάστου. "Ο,τι βλέπει έπί σκηνής 
ομί^ει οτι συμβαίνει πραγματικών, καί καθ’ ήν σνιγ- 

μην προσωπον τι δόλιον ή κακοποιόν τοΰ δράματος 
πράττει τι τό εγκληματικόν, ακούονται φωναί έκ 
του ακροατηρίου.

Μ.ΤλΑ άΧ?εΐον !····  ΤΑ, τόν κακοϋργον ! . . . .
Οταν δε, λογου χάριν,τό άθώον πρόσωπον έτοι- 

μα.ι,εται να ροφηση τό έν άγνοια του δηλητηριασμένον 
ποτόν πάντοτε σχεδόν θά εύρεθή μεταξύ'τών θεατών 
ο αφελής δστις του φωνάξη μέ φωνήν αγωνιώδη:

ft  ’ <?< τ° π^·ζ !  μ*  ! -----  Είνε δηληττριον ! . .
Τ ε ° ε τοση η μήνις τών αφελών αύτών ανθρώ

πων εναντίον των έπί σκηνής δρώντων έγκληματιών,
7  3α ζ®ψερα ιδίως λαϊκά δράματα, ώστε τινές έξ 

αυτών κάποτε διατρέχουν σοβαοούς κινδύνους. Καί 
- Ρ ή γ μ α τ α  οτι κάποιος ήθοποιός νάλλος 

~ λαικ“ ν θέατρων, ύποκρινόμενος τό πρόσωπον 
του ρςιδιουργου, —δπως έλέγετο άλλοτε τό μέρο<- 
αυτό^εις την γλώσσαν τής παλαιοτέρας έλληνικής 
σκηνές ολίγον έλειψε νά φονευθη ύπό τινων έξηα- 
μενων θεατών, ο’ίτινες μετά τήν παράστασιν ένή- 
δρευον εςωθεν του θεάτρου, απ ο φασ ι σ μέ ν ο ι " τ ό ν

i 5 d y « «  ™ »υ ρ γί«ς του, 
z ; παΡεμβ<*σεως τής αστυνομίας,
εγκαίρως είδοποιηθείσης. Η ζ’

Σκηναί ανάλογοι έκ τής αύτής άφορμτς συνέ- 
βα.νον και είς τα ημετερα λα'ϊκά θέατρα, τά ύπαίθρια 

f ο πάντων, ένθα το κοινόν ήτο πάντοτε λαΐκώτερον 
-αι επιρρεπεστερον είς τήν έκδήλωσιν τών σφοδρών 
ι0υ συγκινήσεων. Είς τά πρόχειρα ίδίως θέατρα τών 
παριλισσίων κήπων, τ ’ άκμάσαντα πρό πεντηκονταε
τίας, τα όραματα τοΰ Δενερύ,παοιστανόμενα έν μετα
φράσει υπο των ελληνικών θιάσων, είχον πάντοτε 
ε|ησφαλισμενους τούς μεγαλειτέρους θρίάαβους καί 
'ri*. ϊ ενν«^τερας εισπράξεις. Ό  μακαρίτης Ά λ ε- 
ζιαοης, οστις διεπρεπε κυρίως είς αύτά ώς πρωτανω- 
ιστης, ο Αρνιωτάκης, οί αδελφοί Ταβουλάρη ‘ α· 

κυρίαι Ταβουλαρη, ΓΓαρασκευοπούλου, Βερώνη καί 
-Αλοι ηθοποιοί διακεκριμένοι τής παλαιοτεοας έλλτ- 
ικης σκηνης, κατώρθωνον νά συγκινοϋν καί νά συναρ-

ναοιΤό Γ α πλήθη·. ^νηθέστατα δέ, όσάκις λόγου 
χ Ρ , ηθοποιος ο υποκρινομενος τό πρόσωπον τοΰ

‘ °  V Ρ Τ0°  υ το5 δράματος, έπεχείρει διά δολίου 
■ ρο,ου να λαβη σπουδαϊον τι έγγραφον παρά τίνος
«γ«θο„ προ,ώπο» ™  ή γ φ ο ,,ο
ακροατηρίου φωναι αφελών θεατών, λένουσαι:

«γ > δώσ71ς ! ™ δο'·σΠζ !
 _ΤΡ“? ων τας παρούσας γραμμάς ετυχε νά

γτ * " ~η, ‘ε, τ 0!·αυτην τινά δραματικήν σκηνήν.
Παριστανετο είς έν ύπαίθριον Οέατρον των παριλισ- 
σιων θέατρων £ν τοιοΰτο δράμα τραγικώτατον τοΰ 
Δεννερυ -νο μ ίζω  οτι ήσαν αί « Δ ύ ο  Ό  ο φ α ν α ί— 
και^το πολυάριθμον κοινόν παρηκολούθει δακρυο-

^  σζ ’:Χ'·' σ̂ει τά? περιπετείας του. ’Αλλά 
σροδρο ,ερον ολων τών άλλων θεατών έπαθαίνετο 
κάποιος μεσόκοπος, καθήμενος είς τήν πλατείαν

παρα την όμίλικα σύζυγόν του, παρακολουθών Ινα- 
γωνιως τό δράμα καί μή δυνάμενος νά συγκράτηση 
τα δακρυα καί τούς λυγμούς. Δέν ήτο φαίνεται συνη
θισμένος εις αυτάς τάς θεατρικάς συγκινήσεις, καί 
δια ,ουτο καθ ην στιγμήν διεξήγετο μία τών παθητι- 
κωτερων σκηνών, τόν ηκουσα νά λέγη πρός τήν σύ
ζυγον του μέ φωνήν κλαυθμηράν καί μέ τόνον έπι- 
π/.ήξεως:

■ Διατι να με φερης είς αύτό τό μαρτύριον;

Συμπατριώτης τις τοϋ περίφημου τούτου δακρυο- 
γονου συγγραφέως κατήρτισε πρό τινων έτών' είς 
παρισινόν περιοδικόν τήν έξής περίεργον στατιστικήν 

Τά δραματα τοΰ Δενερύ, λέγει,’ παρεστάθησαν 
παντού,^εν Παρισιοις, έν ταΐς έπαρχίαις τής Γαλλίας 
και εν τφ εςωτερικώ. ’Ά ς  θέσωαεν δτι κατά μέσον δρον 
παρεσταθη απο σκηνής χιλιάκις έκαστον τών είκοσι 
ύραματων του, δτι δέ είς έκάστην παράστασιν παρευ- 
ρεΟησαν κατα μέσον δρον χίλιοι θεαταί. Συνάγεται 
εκ τουτου τό πόρισμα δτι είκοσιν έκατοαμύρϊα ανθρώ
πων συνεκινηθησαν έκ τών Ιρνων αύτών καί τεσσα- 
ρακοντα έκατομμύρια όφθαλμών έχυσαν κρουνούς 
δακρύων. Σημειωτέον δτι ό υπολογισμός' οΰτος 
εγενετο προ εικοσαετίας καί επομένως τό εξαγόμενον 
π ρ ^ ει τουλάχιστον νά διπλασιασθή.

Αλλά πώς. νά μή παθαίνεται τό κοινόν έκ τών 
έργων του Δενερύ, άφοΰ έπαθαίνετο έξ αύτών πρώτος 
° , συγγραφεύς; Τόσον ήτο διαρκώς προσηλωμένος είς 
τας^περ ιπετειας ^τών δραμάτων του, ώστε διηγούνται 
περι αυτου το έξής: Ειχε συνεργάτην του τόν Κορμόν,
° οιεφωνησε κάποτε είς τήν κατασκευήν *νό' 
των δραμάτων καί χολωθείς άπεχώρησεν άπό τής 
συνεργασίας. Μετά πάροδον δέκα ολοκλήρων έτών ό 

όρμον εισήλθεν είς τό γραφεϊον τοΰ Δενερύ, ουτο^
, 7ον ει8εν> εγείρεται, τόν άρίτάζει έκ τοΰ βρα-

χιονος και τοΰ φωνάζει:
, Λοιπόν σου λεγω, φίλε μου, δτι ή σύζυγος δέν 

πρέπει να έμφανίζεται εις τήν άρχήν τής πρ’άξεως, 
Οίλλα ττρεπει ν ά . . . .

Και έςηκολουθησεν έ κ θ έ τ 6>ν τήν γνώ μ ην του .

Πλήν δέ τοΰ συγγραφέως. έπαθαίνοντο καί οί 
ηθοποιοί οι διερμηνεύοντες τά εργα του. ήσαν δέ ούτοι 
οι πλέον ονομαστοί καλλιτέχναι τής σκηνής κατ’ έκει- 
νην την εποχην, ό Φοιδερίκος Αεμαίτρ, δστις ήρατο 
θριάμβους εις τό δραμα τοΰ Δ’ Ένεού « Ό  Γέρο 
Δεκανευς», ή Μαρία Δορβάλ καί άλλοι. Τό φαινόμενον 
άλλως τε τής προσηλώσεως τών ήθοποιών ε ίς  τόν 
ρολον τοΰ προσώπου, τό όποιον υποκρίνονται μέχρι 
του σημείου ώστε νά συνταυτίζωνται έν τέλει με-’ 
αυτοΰ, είνε σύνηθες είς τόν θεατρικόν βίον. Οΰτω 
περι του ήθοποιοϋ Μαραί, δστις είς τό πολύκοοτον 
δραμα  ̂ Μ ι χ α ή λ  Σ τ  ρ ο γ κ ώ φ ύπεκρίνετο 
το προσωπον τοϋ ήρωϊκοΰ ταχυδρόμου τοΰ άφω- 
σιωμενου είς τόν Τσσρον, άναφωνών τήν περίφημον 
φρασιν : »Διά τόν Θεόν! διά τόν Τσάρον ! διά τήν 
πατρίδα!» διηγοΰνται τό έξής· δτε μετά τήν δολο
φονίαν  ̂ τοϋ Τσάρου ’Αλεξάνδρου τοΰ Β '  έτελέσθη 
εις τον έν Παρισίοις ρωσσικόν ναόν τό έπίσημον μνη-

μόσυνον, Μαραί έθεώρησε πρέπον νά παραστή είς [ίϊ| 
την τελετήν, φερων πένθιμον περιβολήν, περίλυπος 
δέ είς άκρον, καί έτοιμος νά δεχθή καί συλλυπητήρια, 
ώς ν’ ανήκε πραγματικώς είς τήν υπηρεσίαν τοΰ αύτο- 
κράτορος.

Αί συγκινήσεις καί οι θρήνοι διά τάς τύχας' τών 
ήρώων τών δραμάτων τοΰ Δενερύ έσχον κατ’ αύτάς 
περίεργον έπιβίωσιν.

I ά σπαρακτικά αύτά έργα άπό αρκετών έτών ειχον 
ήδη περιέ>*θει είς παρακμήν καί σχεδόν είς άφάνειαν. 
αλλ ή έφεύρεσις τοΰ κινηματογράφου άπέδωκεν 
είς αύτά νεον στάδιον ύπάρξεως. Καί οί κινηματογρα
φικοί συνθέται, οί άναμοχλεύοντες τά ούράνια καί τά 
επίγεια πρός άνεύρεσιν θεμάτων, διά νά τροφοδοτούν 
τό θέατρον τών σκιών, προσέτρεξαν καί είς τούς δρα
ματικούς θησαυρούς τοΰ Δενερύ, υιοθέτησαν τάς περί
φημους »Δ ύ ο Ό  ρ φ α ν ά ς» καί τάς υετέωερον 
είς τήν οθόνην μέ περίσσειαν λεπτομερειών καί πλού
τον σκηνικόν, οιον δέν δύναται ποτέ νά έχη ή δραματική 
σκη νή .

Τό κινηματογραφικόν δράμα παρεστάθη είς τό 
Αττικόν Θέατρον κατ’ αύτάς, συνέρρευσαν δέ είς τήν 

αχανή του αίθουσαν έπί δύο εβδομάδας μυριάδες 
θεατών. Οί έπιζώντες θαμώνες τών παριλισσίων 
θεάτρων μετά τών τέκνων καί τών έγνόνων των 
έσπευσαν νά προσφέρουν καί πάλιν τάς σπονδάς τών 
δακρύων των είς τάς άναξιο,:αθούσας όρφο.νάς, τήν 
τυφλήν Λουίζαν καί τήν άγαθήν Έρριετην, τόν άνά- 
πηρον ’Ιάκωβον καί τήν λοιπήν χορείαν. Συνέβη 
μάλιστα καί είδος τι νεκραναστάσεως θεατρικής, διότι 
δχι έπί τής οθόνης άλλ’ έπί της σκηνής άνεβιβάσθη 
πάλιν τό άναζωογονηθέν πολύκροτον δράμα καί είς τό 
θέατρον Μ» ρίκας Κοςοπού/η άνέζησαν έπί μερικάς 
εσπερας αί Δ ύ ο  Ο ρ φ α ν α ί, μίαν τών οποίων 
έστερξε νά ύποδυθή ή πρωταγωνίστρια τής έλληνικής 
σκηνής, κυρία Μαρίκα Κοτοπούλη, ένώ τό πρόσωπον 
τής μεγαίοας καί κακούργου γραίας Φροσάρ ύπεδύετο 
ή παλαίμαχος μήτηρ αύτής κυρία Ελένη Κοτοπούλη, 
άνανεοϋσα παλαιούς θριάμβους της.

R u d y a r d  K ip l in g

*  Δ Ι Α  z  η Η

, « Ό χ ι ,  καί α·> άκόμη έπρόκειτο ν’ άποθάνης 
απόψε, ώ πολυαγαπημένε μου, καί νά γείνης φά
σμα, και  ̂νά ελθης νά θρηνωδός παρά τήν θύραν 
μου, ό Φόβος ό θανάσιμος δέν'θά καταβάλη ποτέ 
τον αθανατον Έ ρ ω τά  μου. — Θά σέ άγαπώ τότε 
περισσότερόν, άφοΰ έπανερχομένη άπό τήν κατοι
κίαν τοϋ Θανάτου, θά μοϋ χαρίσης άκόμη μίαν 
στιγμήν άνακουφίσεως εις τήν άπαραδειγμάτι- 
στον συμφοράν μου».

( Κ α τ ο ικ ία *  τον  Ζ ό φ ο ν )

Ούτως έπικυροΰται διά μυριοστήν φοράν τό ρηθέν 
οτι παν έργον τέχνης γεννάται μέ τήν ίδικήν του τύχην, 
H-abent sna fa ta  libelli, δπως λέγει τό παλαιόν 
λατινικόν απόφθεγμα.

ΜΠΑΜΠΗΣ ΑΝΝΙΝΟΣ

Οσοι γνωρίζουν άπό τί συνίστανται αί ψυχαί καί 
πόθεν διαβαίνουν τά όρια τοΰ δυνατοΰ, ήμποροΰν ίσως 
να εξηγήσουν τήν παροΰσαν διήγησιν. 'Όσον τό κατ’ έμέ 
ζώ αρκετόν ήδη καιρόν είς τήν ’Ινδίαν καί γνωρίζω 
οτι το καλλιτερον έξ δλων εινε νά μή γνωρίζη κανείς 
τίποτε.^ καί άλλο τι δέν ήμπορώ νά πράξω, παρά νά 
διηγηθώ τό πράγμα δπως συνέβη.

Ο Δορμόϊζ ήτο ό πολιτικός ιατρός μας είς τό 
Μερίδκι, τόν ώνομάζαμεν δέ ημείς Δορμάουζ δηλαδή 
μυωζον,  ̂επειδή ήτο μικροσωμος, ολοστρόγγυλος καί 
κοιμισμένος. ’Ητο καλός έπιστήμων καί δέν έφιλο- 
νεικοΰσε ποτε με κανένα, ουτε μέ αύτόν τόν επιμε
λητήν τοΰ λοχου μας, δστις είχε συμπεριφοράν άξέ- 
στου^φαντάρου καί διάκρισιν άλόγόυ. Είχε δέ νυμ- 
φευθή μιαν νεαν, όλοστρόγγυλην καί άποκοιμισμένην, 
δπως καί αύτός, κόρην τοΰ σ κ ο υ ά ς Χιλλαρδάυς 
Μπέρρας, έκείνου όποΰ ένυμφεύθη τήν θυγατέρα τοΰ 
προϊσταμένου του κατά λ»αθος.

Αλλ αύτό εινε ξεχωριστή ιστορία.
Ή  σελήνη τοϋ μέλιτος είς τήν ’Ινδίαν δέν βαστά 

περισσότερόν άπό μίαν έβδομάδα. καθένας δμως είνε 
έλεύθερος νά τήν παρατείνη καί πέραν τών δύο 
και τών τριών ακόμη έτών. 'Η  ’ Ινδία εινε χώρα έντρυ- 
φησεως^ διά τούς έγγάμους όποΰ άγαπώνται άμοι- 
βαιως. Ημποροΰν να ςοΰν έντελώς μόνοι των χωρίς 

η̂ν ελαχίστην δυσαρέσκειαν . Αύτό ακριβώς έκαμνον 
καί ό κύριος καί ή κυρία..........

Τά^ δύο αύτά μικρόσωμα υποκείμενα, άπεσύρ- 
θησαν απο την κοινωνικήν ζωήν μετά τόν γάμον των 
και εζοΰσαν πολύ εύτυχισμένα. Οί Δορμόϊζ ύπε- 
χρεωθ/)σαν φυσικά να δώσουν μερικά γεύματα κάπου 
κάπου, αλλ.α με αυτό τό μέσον δέν κατώρθωσαν νά 
κάμουν κανένα φίλον, καί ή κοινωνία τοΰ σταθμοΰ 
ηδιαφόοησε καί τούς έλησμόνησε. Κάποτε μόνον 
περιωρίζοντο νά λέγουν δτι οί Δορμόϊζ ήσαν πολύ 
καλοί άνθρωποι, άλλά κομμάτι πληκτικοί. Πολιτικός 
ιατρός^δστις να μη μαλλώνη,εΐνε κάτι τό σπάνιον, 
καί διά έκτιμαται ώς τοΰτο.

Πολυ ολίγοι ήμποροΰν νά διαδραματίζουν τό 
προσωπον τοΰ Ροβινσών είς όποιανδήποτε χαιραν καί 
πολυ ολιγωτερον είς τήν ’ Ινδίαν, δπου οί ξένοι εΐμεθα 
ολίγοι καί ό καθείς αισθάνεται τήν ανάγκην νά εύρί- 
σκεται πλησίον εις τόν γείτονά του. 'Ο  Δορμόϊζ έσφαλ.8 
ν’ άπομακρυνθη άπό τήν κοινωνίαν έπί έν έτος ολό
κληρον καί εκατάλαβε τό σφάλμα του δταν έξαφνα 
εξερ ρά γη  έν κ α ιρ ώ  χ ε ιμ ώ ν ο ς έπ ιδ η μ ία  τυφ οειδοΰς



πυρετού είς τον σταθμόν μας, προσεβλήθη δέ έξ αυτής 
η συζυγος του. Ή το άνθρωπος πολύ δειλός καί έχρο* 
νοτριβησεν επι πεντε πολυτίμους ήμέρας, έως νά 
εννοηση ότι ή κυρία Δορμόϊζ δέν έπασχεν έξ άπλοΰ 
πυρετοΰ. Άφήκε δέ νά περάσουν άλλαι τρεις ήμέραι, 
πρίν τολμήση νά έμφανισθή εις -ήν κυρίαν Σιούτ, την 
σύζυγον τοΰ μηχανικού καί ν’ άναφέρη δειλά δειλά 
τί συνέβαινεν είς τό σπίτι του.

Κάθε περίπου οικογένεια είς τήν ’Ινδίαν γνωρίζει 
οτι οι ιατροί εινε σχεδόν περιττοί είς τήν περίπτωσιν 
τυφοειδούς πυρετού. 'Η μάχη πρόκειται νά διεξ^θή 
μεταξύ των νοσοκομων και του θανάτου, στιγμήν πρός 
στιγμήν^ καί βήμα πρός βήμα. Καί ή κυρία Σιούτ 
παρ ^ολίγον να ραπιση τον Δορμόϊζ, πρός τιμωρίαν 
‘ήζ ε ; κληματικης χρονοτριβής του, όπως τήν άπε- 
κάλει, έσπευσε δέ αμέσως νά περιποιηθή τήν δυστυχή 
πάσχουσαν.

Είχομεν επτά κρούσματα τυφοειδούς είς τόν σταθ
μόν έκεϊνον τόν χειμώνα’ καί έπειδή ό μέσος όρος τής 
θνησιμότητος είς αύτήν τήν νόσον εΐνε εν έπί πέντε 
περίπου,  ̂ειχομεν τήν βεβαιότητα ένδομύ/ως ότι 
κάποιος άπό τούς προσβληθέντας έμελλε ν’ άποΟάνη. 
’Εν τοσούτω όλοι έ'πραξαν τό καθήκον των . Αί γυ
ναίκες ^αγρυπνούσαν την νύκτα περιποιούμεναι τάς 
ασθενουσας, οι δέ άνδτες ένοσήλευαν τούς άγάμούς, 
επαλαισαμεν δε μέ τόν τύφον έπί πενήντα εξ ήμέρας 
και ηόυνηθημεν να επαναφερωμεν τούς πάσχοντας 
άπό τά σκότη τοΰ "Αδου είς τήν ζωήν. ’Ακριβώς όμως 
την στιγμήν οπού ενομιζομεν ότι είχον τελειώσει όλα 
και ετοιμαζομεθα να διοργανωσωμεν ενα yoρό ,̂ διά 
να πανηγυρισωμεν την νίκην, ή ασθένεια τής κυρίας 
Δορμοϊζ ελαβεν υποτροπήν και ή πάσχουσα άπε- 
βιωσε μετα μιαν εβδομάδά. Όλο*, οί διαμενοντες 
είς τόν σταθμόν παρευρεθημ,εν είς τήν κηδείαν της. 
Ο Δοομοϊζ κατεληφθη απο λυγμούς πρό τοΰ τάφου 

της καί εχρειασθη νά τόν μεταοέρωμεν είς -ιήν κατοι
κίαν του εν ελεεινή καταστάσει.

Μετά τό δυστύχημα αύτό ό Δορμόϊζ έκλείσθη είς 
.ο σπιτι^του και δεν ήθελε ν άκούση καμμίαν παρη
γοριάν. Εςεπλήρωνε τά ιατρικά του χρέη είς τήν 
εντέλειαν, έβλέπομεν όλοι ότι ήτο ανάγκη νά τοΰ δοθή 
άδεια,  ̂ οί δέ συνάδελφοί του τής ιατρικής ύπτρεσίας 
τοΰ .ο ί,ΐπαν φανερα. Ο Δορμοϊζ έςέφρασε πολλήν 
ευγνωμοσύνην διά την συμβουλήν—έφαίνετο ευγνώ
μων καί διά τήν έλαχίστην φιλοφοοσύνην τάς ημέρας 
ε/.εινας--και ανεχώρησε 'διά Τσίνι, θέλων νά κάμη 
εκδρομήν πεζοπορικήν.

( Τσινι απεχει είκοσι ημέρας περίπου όδοιπο- 
τής Σίμλας, ή τοποθεσία του δέ εΐνε πολύ 

κατάλληλος καί ώφέλιμος διά τούς πάσχοντας. Ή  
οόος διέρχεται δια μέσου εκτεταμενων καί άταρά^ων 
δασών, κάτωθεν άποκρήμνων καί έρήμων βράχων 
κα̂ ι απέραντων καί ήσύχων πεδιάδων, πρασίνων, 
πεοιαδων, όποΰ κυματίζουν ώσάν κόλποι γυναικών. 
Και ο άνεμος ο πνεων ανάμεσα είς τά χόρτα, καί ή 
βΡ°Χ^ πιπτουσα επάνω είς τά δένδρα μαίνεται 
ωσάν νά λέγουν: « Σ ο ύ τ !... .  σ ο ύ τ ! . . . .  σούτ! . . . . »
, ,Ά πεστάλη λοιπόν ό Δορμόϊζ εις τό Τσίνι, διά 

ν ανακουφισθή άπό τήν θλίψιν του, μέ μίαν μεγάλην 
φωτογραφικήν μηχανήν καί ενα κυνηγετικόν τουφέκι. 
Επήρε μαζί του καί ενα υπηρέτην, τόν όποιον δέν 

είχε καθόλου ανάγκην, άλλά τόν ήθέλησε διά μόνον

ιον λογον οτι ήτο άλλοτε ό ευνοούμενος ίπηρέτης 
τής συζύγου του. Ή το  αύτός ένας κακοροίίικος 
οκνηρός καί κλέπτης, άλλ’ ό Δορμόϊζ, τόν έμπιστεύετο 
καθ όλα.

 ̂ "Οταν έπέστρεφεν άπό τό Τσίνι, ό Δορμόϊζ έκαμψε 
“■ρος το μέρος τού Μπάτζι καί έπέρασεν άπο τήν 
γωνίαν τοΰ οοους Χώτο. Ό σοι έ'/ουν ταΕείδεύσει πολύ 
εις διάφορα μέρη βεβαιοΰν ότι ό' δρόμος άπό τό Κό- 
τεγκαρ είς το Μπάτζι εΐνε άπό τούς ώραιοτέρους 
οπού υπάρχουν  ̂ είς τόν κόσμον. Ό  διαβάτης πέρνα 
αναμεσα άπό δάση σκοτεινά καί υγρά καί εύρίσκεται 
c-ςαφνα^εις τάς πλιευρας μιας λοφοσειράς ερημικής καί 
θλιβερας, σκεπασμένης άπό βλάοτησιν ασθενικήν, άνά- 
μεσα είς βράχους καταμαύρους. Τό δακ—μπουγκάλω 1) 
του Μπάτζι εΐνε έκτεθειμένον είς όλους τούς άνεμους 
και τό κρύον μέσα είς αύτό εΐνε τρομερόν.

Ιίολλοί ολίγοι διαβάται μεταβαίνουν είς τό Μπάτζι 
και αυτός ήτο ΐσως ό λόγος διά τόν όποιον έπήγεν έκεϊ 
° Δορμόϊζ. ’Εστάθμευσε κατά τάς έπτά τό βράδυ 
καί ο υπηρέτης του έκατέβη τόν κατήφορον όποΰ φέρει 
^  Ζ° -̂ωΡιονϊ διά ν<* παραλάβη άπ’ έκεΐ αχθοφόρους, 
°ποΰ έχρειάζοντο τήν έπαύριον διά τήν μεταφοράν 
γ ον α'~οσκευών. Ό  r-λιος είχε δύσει καί οί νυκτερινοί 
άνεμοι ήρχισαν νά κλαυθμηρίζουν ανάμεσα είς τούς 
βράχους.

' ο  Δορμόϊζ έστηρίχθη είς τά κάγκελλα τής 
βεραντας τού πανδοχείου, περιμενων -.ήν έπιστροφήν 
τοΰ υπηρέτου του. Αύτός έπέστρεψε πολύ γρήγορα, 
σχεδόν αμέσως· μετά τήν άνάαχώρησίν του, καί μέ 
τοσον βιαστικόν βήμα, ώστε ό Δορμόϊζ ύπέθεσεν οτι 
ετρομαξε, διότι θ’ άπήντησεν είς τον δρόμον καμμίαν 
αρκούδαν. ’Ανέβαινε τόν λόφον τρένων όσον ήμπο- 
? ΰ̂σε  ̂ ταχύτερα. Ά λλ’ ό πολύς αύτός τρόμος του 
δεν εςηγεΐτο μέ τήν συνάντησιν τοΰ θηρίου. ’Έφθασε 
τρεχων ωσάν τρελλός μέχρι τής βεράντας. Τό αίμα 
ετρεχεν άπο τήν μύτην του καί ή όψις του είχε λάβει 
χοώμα στακτερον ως τό σίδηρον. "Επειτα έτραύλισε 
καί εΐπεν:

Ειδα. τήν μεμσοχίπ (τήν κυρίαν)! είδα τήν 
μεμσαχίπ!___

— Ποΰ; ήρώτησεν ό Δορμόϊζ.
( — Ν α !. . . .  πέρα, έκεϊ κ ά τ ω !. . . .  Έπερπατοΰσε

εις τον δρόμον οποΰ πηγαίνει είς τό χωρίον. Έ φ ο - 
ροΰσε ένα γαλάζιο φόρεμα, έσήκωσε τό πέπλον όποΰ 
εσκεπαζε το πρόσωπον της καί μοΰ εΐπε: «Ράμ
Ντας, δοσε χαιρετίσματα έκ μέρους μου είς τόν κύριον 
καί να τοΰ ειπης ότι θά έλθω νά τόν εΰρω τόν προσεχή 
μήνα εις τήν Νουδδέαν!» ’Εγώ τότε τό έβαλα στά 
πόδια, έπειδή έφοβήθηκα πολύ.

Ί  ί εκαμε τότε ό Δορμόϊζ δέν γνωρίζω. Ό  Ράμ 
.Ντας βεβαιώνει ότι δέν εΐπε τίποτε, άλ/ά έπερι- 
πατοΰσε πηγαινοερχόμενος είς τήν βεράνταν όλην 
εκείνην την παγεράν νύκτα, περιμένων τήν μενσαχίπ 
(την συζυγον του) ν’ άναβή είς τόν λόφον μέχρι τοΰ 
πανδοχείου και στεκών μέ τάς άγκάλας άνοικτάς 
μέσα είς τό σκότος ώς τρελλός.

Η κυρία όμως δέν ήλθε, καί τήν ακόλουθον ημέραν 
αυτός επροχωρησε μέχρι τής Σίμλας, κάθε τόσον δέ

1 'Ένα είδος πανδοχείων εξοχικών, τά όποια έίλλοτε συνε- 
τήρει ή Κυβέρνητις της Ινδίας.’

είς τόν δρόμον έπροσκαλουσε καί έξήταζεν επανει
λημμένος τόν υπηρέτην του.

’Άλλο τι δέν ήξευρε νά είπή ό Ράμ Ντάς, παρά 
μόνον ότι είχε συναντήση τήν κυρίαν Δορμόϊζ, ότι 
αύτή έσήκωσε τόν πέπλον της καί τοϋ εΐπε τήν παραγ
γελίαν διά τόν σύζυγόν της, τήν οποίαν αύτός πιστώς 
διεβίβασεν. t

Αύτό μόνον έβεβαίωνεν ό Ράμ Ντάς καί είς αυτό 
έπέαενε. Δέν ήξευρε ποΰ έκειτο ή Νουδδέα, ουτε 
έγνώριζε κανένα είς τήν Νουδδέαν βεβαίως δέ αύτός 
δέν θά έπη να ιν ε ποτέ εις την Νουοδεαν, εστω χαι 
τοΰ έδιπλασίαζαν τόν μισθόν του.

Ή  Νουδδέα κεΐται είς τήν Βεγγάλην καί βεβαίως 
δέν υπήρχε καμμία σχέσις μεταξύ αύτής και ένος 
ίατροΰ ύπηρετοΰντος είς τό Πουνζαβ. Το̂  μέρος 
άπεΐχε πλέον άπό χίλια διακόσια μιλ/.ια τουλάχιστον 
πρός νότον τοΰ Μερίδκι.

Ό  Δορμόϊζ έπέρασεν άπό τήν Σίμλαν χωρίς να 
στααατήση ουτε μίαν στιγμήν, και επεστρεψεν εις 
Μερίδκι, διά νά άντικατασττση τόν συνάδελφόν του, 
δστις τόν εΐ/εν αναπληρώσει εις την θεσιν του κατα 
το διάστημα τής άπουσίας του. Εχρειασθη να συνεν- 
νοηθή μαζί του περί τών λογαριασμών τών δαπανών 
τής υπηρεσίας, καί νά λάβη γνώσιν τών προσφάτων

διαταγών του προϊσταμένου αρχιάτρου. Μέ αύτή^ 
τήν υπηρεσιακήν ασχολίαν έπέρασεν ολόκληρος ή 
ήμέρα.

Τό βράδυ ό Δορμόϊζ διηγήθη είς τόν άντικατα- 
στάτην του—δστις ήτο παλαιός του φίλος, άπό τόν 
καιρόν άκόμη όποϋ ήτο άγαμος—τί τοΰ συνέβη είς 
τό’ Μπάτζι. εκείνος δέ έχαρακτήοισε τά λόγια τοΰ 
Ράμ Ντάς ώς άνοησίας.

' ’Εκείνην άκριβώς τ /jv στιγμήν ήλθεν ένας τηλε
γραφητής κρατών τηλεγράφημα, τό όποιον έστέλ- 
λετο άπό τήν Σίμλαν. Δι’ αύτοϋ’ διετάσσετο ό Δορ- 
•ι,όϊζ ν’ άφήση άναπληρωτήν του είς Μερίδκι καί νά 
μεταβή άμέσώς είς Νουδδέαν δι’ ειδικήν υπηρεσίαν.

Σφοδρά έπιδημία χολέρας είχεν ένσκήψει είς 
Νουδδέαν καί ή διοίκησις τής Βεγγάλης, μή διαθέ- 
τουσα, όπως συνήθως, επαρκές προσωπικόν, έδα- 
νείζετο ένα ιατρόν άπό τήν υπηρεσίαν τοΰ Πουνζάβ.

Ό  Δορμόϊζ, άφοΰ έδιάβασε τό τηλεγράφημα, τό 
έπεταξεν έπάνω είς τό τραπέζι και εΐπεν εις τον 
συνάδελφόν του:

— Λοιπόν !  τί λέγεις:
Ό  άλλος ιατρός δέν εΐπε τίποτε. Καί πραγμα

τικών δέν ήξευρε τί ν’ άπαντήση.
’Ενθυμήθη τότε ότι ό Δορμόϊζ είχε περάσει άπό

ΜΕΓΑΛΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΤΗΣ ΕΓΡ8ΠΗΣ

Ή  Ρεννανία (έπαρχία τοϋ Ρήνου). Είναι ή οίνοπαραγωγος χώρα τής Γερμανίας. Εκεί αι οχθαι του 
ποταμοΰ καλύπτονται ύπό άμπελώνων. Ή  ποσότης τοϋ παραγομένου οίνου είναι πολυ μεγάλη.

Ή  κοιλάς τοϋ Ρήνου είναι ή μεγάλη βιομηχανική χωρα τής Γερμανίας, η πυκνοτερον κα,ωκημένη καί η 
πλουσιωτέρα. Εΐνε πλούσια άπο τον Ρήνον ό όποιος εΐνε περιουσία ανεκτημητος και απ^ τους παραπόταμους του, 
οί όποιοι κινοϋν έδώ υφαντήρια, έκεΐ,χαλυβουργεία, βυρσοδεψεία, βαφεία, εργοστάσια χημικών προϊόντων. Είναι 
πλούσια άπό τά μεταλλεύματά της. Ό  γαιάνθρας τής κοιλαδος του Ρουρ (παραποταμου του Ρήνου) εκ α μ α .α ι 
είς 130 δισεκατομμύρια κυβικών μέτρων. Είναι πλούσια απο το σ^ηροδρομ’.κον δίκτυόν της τό οποίον 
έξαπλοϋται άκριβώς οπως αί κλωσταί^ένος ίστοϋ της αράχνης. Το 1) 8 των βιομηχανιών της Πρωσσιας, και
1 )6  όλης τής Γερμανίας εύρίσκονκαι έκεΐ συγκεντρωμένα'.. < » > '  α > >

'Υπάρχουν 120 ύψικάμινοι, ( 1) 115 έργοστάσια σιδήρου και χαλυβος. 240 κλίβανοι δια τον καθαρισμόν και 
ατοοπή ί το0 χυτοσιδήρου είς σίδηρον μαλακόν ή χάλυβα, και 250 χυτήρια και έ/.ασματουργεια >με 150000 

έργάτας. Πρέπει νά προσΟέσωμεν είς αύτά 1600 έργοστάσια δια την κατασκευήν μηχανών τα οποία απασχολούν 
70000 έργάτας. 'Η  υαλουργία άπασχολεΐ 15000 έργάτας είς £ξ μόνον έργοστάσια' 30000 εργαται απασχολούνται 
είς τάς γημικάς βιομηχανίας' 135000 διά τάς υφαντουργικας βιομηχανίας. , , γ η

'Υπάρχουν έκεΐ άκόμη 200 έργοστάσια χάρτου άνωτερας ποιοτητος, βυρσοδεψεία, οινοπνευματοποιεια, ζυθο-

π ° ΐε·Η χώρα φαίνεται σάν νά είναι έσπαρμένη μέ καπνοδόχους. Τοιαύτη συγκέντρωσις ’Εργοστασίων δέν υπάρχει 
είς άλλο μέρος τής Ευρώπης, ουτε είς τήν μεγάλην βιομηχανικήν άγγλικήν χώραν.

1) Ύ γ ικ ά μ ιν ο ι λέγονται τ ά  έρ γ οσ τάσ ια  5πον κατεργάζον τα ι τ ά  σιδηρούχα μ εταλλ εύ μ ατα  δ ιά  νά λάβουν τάψ 
σίδηρον.

Τ ά  έργοστάσ ια^ τοϋ  Κ ρ ο ν π  εις  τήν π ά λ ιν  τον  χ άλ νβ ος , τό ’Έ σ σ ε ν  τής Ρ εν ν α ν ία ς .



=  Φ Ι Λ Ο Ξ Ε Ν Ι Α  =

Σ κ η ν η  κ α θ η μ ε ρ ιν ό ν  β ΐο ν

Π ΡΟ ΣΩ Π Α  

Μ ανά ρ η ς  είσοδηματίας, πενηντάρης.
Λ-UQtft U T a v a g r j .
Ο κΰρι,ος 'Α χιλλέας, λοχαγάί άπόστοατος.

Λ α τερ ιν α ,  υπηρέτρια.

Η  σκηνή εΐς τήν τραπεζαρίαν μιας βίλλας εια α π άτη ,  
τον  και ερημικόν μέρος τοϋ Παλαιού Φαλήρου Τό τοα
πεζι είνε στρωμένον, έτοιμον διά τό γεύμα. 6

Α '

« , ϋ 7-ΧΑΡΙ1^' (’Ε ^ πλωμέν°ζ εις τήν πολυθρόναν 
διαβα^ει την εφημερίδα του). Νά καί κάτι ποΰ μ Γ  
ενδιαφερει ! (Προς τήν σΰζυγόν του). Ά κ ουσε έδώ τί

γράφει, Πολυξένη. 
(Ά ναγινώ σκει)· 

“ Ή  δημοσία ά- 
«σφάλεια εΐς τά 
‘-περίχωρα της 
«πρωτευούσης μας 
«διατελεΐ εις οί- 
«κτραν κατάστα- 
«σιν. Κρούσματα 
“ληστείας συμοαί- 
«νουν καθημερι- 
«νώς, ώς καί είς 
«αυτά τά πέριξ 
«τών φαληρικών«συνοικισμών Δηλαδή έδώ σιαά ' 

Κα Μ ΑΝ ΑΡΗ Δ - 1  — υστυχία μα

«Κ α ά ΐΝτΑ ΡΗ ι (ΈπαναΑαμβ“ Υεΐ τ>1ν «νάγνο^σιν) . «Κατα την τελευταιαν βδομάδα συνέβησαν αύτόθι πε0ί
«τας ^εκα κλοπας διά ρήξεως και δύο φόνοι»...

Μ AN  A P l i ' r  F t  μ Υ Αενη '̂ Παναγί*  ! -
«δ λ χ τά  λ-irofî " ( Ε ^ακολου^ 1 τι1ν άνάγνωσιν). «Μ εθ5 
J ' L  ηφ ^  ° π° ΐών « Μ ών Iι έ τ Ρ*> δέν κατωο- 
“ θωθη μέχρι σήμερον νά συλληφθή κανείς έκ τών ένό- 
«χων, οιτινες υποτίθεται δτι ανήκουν εις σπείραν έπι-

Ϊ Τ ^ ι ρ Ϊ Γ 111 πα?α τί*ν Γ λ ^ ά δ α ν » ...
δαν ι ^  (Κ ατεπτοημένη). Παρά τήν Γλυφά-

παΡ5ίπερα δηλαδή ! . . .  ' Τ

«τό άνάγνω σιν)... «Είχαν

ΐένηνΡ" ° ς "  βλδ0ϋν *  μίαν έπ™λ"  * « « « ”
Κα Μ Α Ν Α ΡΗ  ('Ω ς άνω). Κατοικημένην ' Μπά 

τους κακούργους ! . . .  J α

« Ε ^ Μ Α Ρ ]1Σ  (Ώ ς  “ v4 · ·  “ Καί τήν κατελήστευσαν. 
«Εινβ δ% βοτυχημ« οτι οι κατοικοΰντες, ή έκοιαώντο

« τ ε ! ? "  % Ζ ηΓ 1 ΐ  ύ  ί  ~  δπερ L  πιθανώ-

« v T w «  Γ ^ ω? όθβΓ ι : ί πέμφα; ισθοδν καί
«θρασυιάτων ληστών» ’  ™ ν

Κ *  Μ Α Ν Α ΡΗ  Ά κοΰς έκεΐ ! . . .  Μπορεί κ ’ έαεϊς

ίαπνίσηπα! Γ π ε κ?ίμμΐάν ^ ° taV Ά ν  τούς
M A N A P H v ?f n T V ’W ”  νύκ«  κι’ άπ’ έδώ 

Λ (Οελων να δειξη δτι δέν παοαδένεται
Κ *  W A V 7 ρ « υτΓ  π ρ “ ^ ια )· Έ λ α  δά ! . . . '  ·
Ινα Μ Α Λ Α Ρ ΙΙ Και γιατί τάχα Μήπω- ε’ίυιεθα

1 T i  « ? * « * ·  ° « «  ™  
π ο τ Τ ά π ^ - Τ  ε* ατον, ^ * ” -  Καί δέν περνά ψυνή

Μ Α Ν Α ΡΗ Σ m *  νόχ”  « ■ *“ " * -  
λ έ γ ω Γ ά λ ^  ( ° πωσ0υν ’Λ υ μ έ ν ο ς ) .  Δεν σοΰ

έ ρ η μ ία ΐΑ Ν Α Ρ Η  ΦωΓΙσμό; δέν ύ^ ρ χ ε ι  διόλου...

κ α τω -λτ ί Ρν Σ Κ ^λέ .̂ δ*ν„ θά τολμήσουν. (Ά να κ τώ ν  
£  , θάρρος του). 'Ησύχασε.

π ο £ -  6ά το Α^ Η ^  δν * 0 * ιάθ9Ι>ν ^ λ ο ς  πάντων, ποιο, σα τους άντισταθη ; Δεν αοΰ λέ- -

πώς ΑγώΑΡ,ΗΣ (Μέ κά'ποιαν δ8ιλί«ν).’ Μά υποθέτω

τήν_Σίμ>αν έπανερχόμενος έκ τοΰ Μπάτζι, κα ί ο~ι 
εκ=.ι ισως ειχε μάθει κατά πρώτον τήν εΐδτσιν τ ric 
ενεργουμενης μεταθεσεώς του. J

Έπροσπάθηηε νά διατυπώση αύτό τό έρώτη^α τό 
οποίον περιείχε καί τήν Αμφιβολίαν του δία τό παρά
δοξος του πραγματος. Ά λλ’ ό Δορμόϊζ τόν δ,έκοΓν.

το επιθυμουσα αυτό, τοΰ είπε, δέν θά έττ- 
στρεφα  ̂ ποτέ, άπό τό Τζίνι. Έ κ ε ΐ  πέρα δίεσκέδαζ* α“έ 
το_κυνηγι. Θα έπροτιμοΰσα νά ζήσω άκόμη δ Χ

μθυ'θ ΐχ λ ο Γ ·  &ν ?ράσε^ -  ’Αλλά θά λυπηθώ....' ν y  άλλος εσκυψε περίλυπος τήν κεφαλήν καί ύπό
το φως του δειλινοΰ ^βοήθησε τόν Δορμόϊζ νά τακτο
ποίηση παλιν τας αποσκευάς του, τά- οποία- -ο ' 
μικρού μόλις εΐχεν  ανοίξει. " ’  “pJ
F rP  Ρ “μ Χ7 τάς έμβ'^-ν ύστερώτερα φέρων τά φώτα

- Π ο ο Τ Γ  ■' ^Jlou σα υπαγη ο κύριος; .
-  Είς τήν Νουδδέαν, είπεν ό Δοραόιΐ „έ η ,  

γανην φωνήν. 1 ■  ̂ μ- σ <·~

Ράμ, ΝΤάς ακούμβησε τά δάκτυλά του γονατι- 
σμενο, σιμα εις τα ποδια καί τά ύψηλά ύποδήματα

έ θ ο ^ Γ  ΐ  > Κ ' ^  καθ, 1κέτ6υε νά μή φύγη. Κ αί 
τ ό ί = Φ ωναξεν,  έ'ως δτου ήναγκάσθ^σαν νά
t°v εκβάλουν εςω  άπό τό  δω μάτιόν διά τή ς βίας.

τά  π οά ν , 50 ^  ΧΚ " ύτ0ζ  Ρ ^ ά  του καί δλα 
α ύ θ Ε μ  '^°υ κΚΙ επιστρέψας έζήτησεν άπό τόν

ίδ ΐ  Δλ ¥ ύ ν ' τ 0  ^  £ές τ ^ν Νουδδέαν, διά νά
ιόη τον κύριον του ν’ άποθάνη έκ εΐ πέραν !< W  δέ 
ν αποθάνη καί αύτός ό ίδιος. ?  ’ ς

σθούΓ0 - ^ ^ ' ' ^  ί π λ 'Κ ω ° ε τούς όφειλομένους μ ι-
v  i z  ·“ '  “ ’’Τ ' ^  « ·  *  Τ *  Ν « Λ » & .
ο ε τ .ΐ ;  - ; . Γ ’ Ρ' " 1" 7 δπως & „ 7„ -
ρ .ο υ ; τον καταδικασμενον είς θάνατον.

w . a v S , ” ε̂κα έπορεύθη καί α ύ τ ό , νά
σ Λ α ν τη σ η  την μακαριτισσαν. Ή  διοίκησή 'r , r  S - v -

διά ν’ς ά^ωνγ κ 0~θη ν* ζ~ ™  δανεικόν άλλον Ιατρόν
'Ο  ν ε κ ο ό Γ  ~ κ ' Τα T7]? d q τήν Νουδδέαν.
U νεκρός του πρώ του μ ετα βά ντος άνεπαύετο η ς  τό

πανδοχειον τοΰ Τ σοοδά γκ α . ?

(Μ ετ α φ ρ , J\Jt Ά ν ν ίν ο ν ) ,

Κα ΜΑΝΑΡΗ (Μέ οίκτιρμόν αρκετά φανερόν). 
Έσύ ΤΑ ! οχι, Νικολάκη μου, οχι !...

Β '
Εισέρχεται η Κ Α Τ Ε Ρ ΙΝ Α  μέ μίαν πιατέλλαν σκε- 

πασμένην, τήν οποίαν άποθέτει επί τής τραπέζης. 
ΚΑΤΕΡΙΝ Α Όρίστε τό στυφάδο !
Κα ΜΑΝΑΡΗ Ας φάμε τώρα ώστόσον. (Κάθηται 

παρά τήν τράπεζαν).
ΜΑΝΑΡΗΣ (Πλησιάζων τό κάθισμά του εις τό 

τραπέζι κα ι  κρεμών τήν πετσέταν του είς τόν λαι
μόν του). Κ 3 έχω μιάν ορεξιν !...

(Ακούεται είς τήν εξώπορταν τό κουδούνι νά 
κτυπά δυνατά).

ΜΑΝΑΡΗΣ (Κρατών μετέωρον τό πηροΰνι του). 
Ποιος νά είνε ;

Κα ΜΑΝΑΡΗ Ο διανομεύς Θά είνε, καλέ ! 
ΚΑΤΕΡΙΝ Α Ό χ ι, κυρία ! Είνε μισή ώρα τώρα 

ποΰ έπέρασεν ό διανομεύς κ’ έ'φερε τήν έφημερίδα.
Κα ΜΑΝΑΡΗ Καλά λες !,. Άγκαλά Πέμπτη σή

μερα !.. Δέν μπορεί νά είνε άλλος παρά δ κόρ Ά -  
χιλλέας !

(Ή  Κατερίνα εξέρχεται).
ΜΑΝΑΡΗΣ (Φουρκισμένος ρίπτει τήν πετσέταν 

του επάνω είς τό τραπέζι). Εκείνο τό τσιμπούρι ;.. 
Ά  !., μά γιά νά σοΰ πώ ! φθάνει πειά !... Ά  !.. ' μάς 
παρασκότισε αύτός δ κύριος !.. Τό παράκαμε πλέον !.. 
Κάθε Πέμπτη καί Κυριακή νά τόν έ'χωμε στή ράχι αας 
φόρτωμα !.. Δέν υποφέρετα-, βρέ άδελφέ !.. Δέν μπο- 
ρεϊ νά μένη καί στό σπίτι του ;...

Κα ΜΑΝΑΡΗ Καί νά μάς βρωμίζη μ1 έκείνην τήν 
πίππα του !..

ΜΑΝΑΡΗΣ Καί νά φτόνη διαρκώς στό αανδήλι 
του !.. Τί άηδία ! ‘

Κα ΜΑΝΑΡΗ "Ενας χονδράνθρωπος, έγωϊστή:, 
ταραχοποιός !...

ΜΑΝΑΡΗΣ Ανυπόφορος αλήθεια, μ ’ έκεϊνα τά 
χονδροκομμένα αστεία του, καί μέ τής στερεότυπες 
ίστο,οίες διά τά ανδραγαθήματα του ...

Κα ΜΑΝΑΡΗ Πρέπει νά τοϋ δώσης νά καταλάβη 
πώς μάς παραφορτώνεται !

ΜΑΝΑΡΗΣ (Κουρδισμένος ήδη). Μή σέ μέλει καί 
θά ΐδής ! Δεν θά τόν ντραπώ έγώ αύτόν τόν κύριον, 
όποΰ μας κοπιάζει τακτικά μέσ’ στήν ώραν τοΰ γεύ
ματος. αυτόν τόν παράσιτον τόν άνυπόφορον! . .

ΚΑΤΕΡΙΝ Α (Είσερχομένη) Κυρία, είνε δ κύριος 
Αχιλλέας...

Κα ΜΑΝΑΡΗ Καλά τό είπα έγώ ! (Πρός τήν Κα
τερίναν μέ υ'φος,δυσαρεσκείας). Πές του νά κοπιάση!. 
(Πρός τόν σΰζυγόν της) Ά  ! μά είνε άνυπόφοοο- 
άλήθεια.

ΜΑΝΑΡΗΣ (Μέ έμφασιν]. Τώρα Qta  ΐδής !...
Γ

Ο κύριος Αχιλλέας, τοΰ οποίου τήν έμφάνισιν 
προαναγγέλουν οί τριγμοί εις τήν σκάλαν καί ό 
κροτος τών υψηλών στρατιωτικών του υποδημάτων 
του, απομιμείται άπ’ έξο) τόν ηχον σαλπίσματος.

ΑΧΙΛΛΕΑΣ Τά !. ταρατά !. ταρατατά !. ταοατατά !.. 
(Είσέρχεται^περιστρέφων είς τήν χεΐρά του ώς μΰλον 
τό μπαστούνι του). Καλημέρα τής άφεντιάς σας !.. 
Έδώ είμαι κ ’ έγώ... Παρών ! 
ο ΜΑΝΑΡΗΣ (Χωρίς νά δείξτ] τήν παραμικρών 

ευχαριστησιν, ουτε να κινηθή διόλου πρός υποδο

χήν του). Σέ εί'δαμε δά! είνε περιττόν νά μάς τό λές.
ΑΧΙΛΛΕΑΣ "Οταν είδα πώς είνε δ καιρός τόσον 

ωραίος, ειπα μέσα μου : «Μωρέ, δέν πηγαίνω νά ΐδώ 
έκείνους τούς άγαπητούς μου τούς Μανάρηδες, πού θά 
στενοχωροΰνται ’ίσως μονάχοι τους έκεΐ πέρα ;» ...

(Βραχύ  ̂ διάλειμμα σιγής. Οί δυο σΰζυγοι σερβί- 
ροΛ'ται απο τήν πιατέλλαν καί αρχίζουν νά τρώγουν 
μέ ό'ρεξιν.)

Κα ΜΑΝΑΡΗ (Πρός τόν σΰζυγόν της.) Λιγάκι 
άκόμη, σε παρακαλώ, Νίκο. Βάλε μου καί κανένα 
κρομμυδάκι... (Τείνει τό πιάτο της). (Ό  Μανάρης 
τήν σερβίρει άκόμη).

Α ΧΙΛ Λ ΕΑ Σ (Μέ όπισθοβουλίαν). 'Ωραΐον φαγη- 
τόν εχετε !.. 'Η μυρωδιά του ανοίγει τήν δρεξιν ! Στυ
φάδο είνε ;

ΜΑΝΑΡΗΣ Ναι. Η Κατερίνα σήμερα έμαγείρεψεν 
έξοχα.. (Πρός τήν σΰζυγόν του) Θέλεις άκόμη λι
γάκι, Ελένη ;

Κα ΜΑΝΑΡΗ Ναί, βάλε μου. (Ό  Μανάρης τήν 
σερβίρει).

ΑΧΙΛΛΕΑΣ Ά  ! είνε ευτύχημα νάχη κανείς μιά 
καλή μαγείρισσα !..

Κα ΜΑΝΑΡΗ (Πρός τόν Άχιλλέα ομιλούσα 
γρήγορα) Δεν σά; ειπα νά καθήσετε στό τραπέζι μας, 
διότι είμαι βεοαία πώς θά έγευματίσετε. (Ό  ’Αχιλλέας 
ετοιμάζεται ν απαντησν], άλλ’ ή κυρία τόν προλαμ
βάνει καί εξακολουθεί). Πέτε μου, αλήθεια.... έδια- 
βάσατε έφημερίδες ; Τι λένε ;

ΑΧΙΛΛΕΑΣ (Απογοητευμένος) Ό χ ι !..
Κα ΜΑΝΑΡΗ Ηκουσα πώς εγεινε κάπου ενα 

μεγάλο δυστύχημα κ ’ έχάθηκε πολύς κόσμος.
(Πρός τόν σΰζυγόν της) Λιγάκι ψωμί, Νίκο !...

ΜΑΝΑΡΗΣ (Τής προσφέρει τό ψωμί). ΙΙάρε ! 
Έγώ τήν έτύλωσα γιά καλά.

Κα ΜΑΝΑΡΗ Εξακολουθούσα νά τρώγη) Λέγουν 
πώς εγεινε κάπου μεγάλος σεισμός κ ’ έσκοτώθηκαν 
χιλιάδες άνθρωποι !.. (Μέ πολύ άτάραχον ΰφος) Φο
βερόν πράγμα αύτό.

ΑΧΙΛΛΕΑΣ Μπά ! ’Εγώ είδα χιλιάδες σκοτωμέ
νους εις τόν πόλεμον ! Θυμάμαι μάλιστα στό Μπι- 
ζάνι....

Κα ΜΑΝΑΡΗ (Άποτείνουσα κρυφίως βλέμμα 
συνεννοήσεως πρός τόν σΰζυγόν της, ό όποιος κάμνει 
κίνημα δυσφορίας. ’Ιδιαιτέρως) Μάς άρχισε πάλιν με 
τής άνδραγαθίες του !

ΑΧΙΛΛΕΑΣ Οταν έκαμαν εξοδον οί Τούρκοι, μίαν 
ήμεραν... Ημουν τοποθετημένος μέ τόν ουλαμό μου 
σέ μίαν θέσιν άπόκεντρον καί έπικίνδυνον... Έρχονται 
οι εχθροί !.. Νά σου_μπροστά μου ενας Τουρκαλάς!...

ΜΑΝΑΡΗΣ Τί εγεινε αύτό το βρωμόσκυλο ; (Κυτ- 
τάζει εδώ κ’ έκεΐ).

ΑΧΙΛΛΕΑΣ Ά  οχι !.. δέν ήτο βρωμόσκυλο !... 
ήτον παλληκάρι σωστό !

ΜΑΝΑΡΗΣ Τί παλληκάρι, άδελφέ !.. Έγώ λέγω, 
γιά τό σκυλί μου !..

ΑΧΙΛΛΕΑΣ Α !. ένόμιζα πώς έλεγες γιά τόν 
Τούρκο ... γιατί πρέπει νά ε’ίμαστε δίκαιοι !.. Τό 
λοιπόν.

Κα ΜΑΝΑΡΗ (Κρυφίως πρός τόν σΰζυγόν της). 
Θά μάς λυσσάξη πάλι με τή λίμα του.

ΑΧΙΛΛΕΑΣ ( Εξακολουθών καί έξαπτόμενος 
όσον προχωρεί ή διήγησίς του). ’Έρχεται κατεπάνω
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μου !.. Μέ πυροβολεί μέ τό περίστροφον !.. Δέν μέ 
βρίσκει !.. Ξαναποροβολεΐ... τίποτε !.. Τραβάω τότες 
εγώ τό σπαθί.. Τόν άρχίζω.. πάτ !.. κιούτ... Παρ’ 
τον κάτω !

( Ενφ λέγει τ’ ανωτέρω κάμνει ταύτοχρόνως διά
φορα σχήματα 
μέ τό- ραβδί του.
Εις τό τέλος διη
γούμενος τήν 
σπαϋιάν, μετα
χειρίζεται τό 
ραβδί ώς σπαθί 
τάχα και μέ τήν 
τελευταίαν κί- 
νησιν σπάζει τό 
επί τής τραπέ- 
ζης ποτήρι τοΰ 
Μανάρη και χύ
νεται τό κ^ασί εις τό τραπεζομάνδηλον, καί τό λε
ρώνει ολόκληρον. Ό  Μανάρης καί ή σΰζυγός του 
αναπηδούν τρομαγμένοι καί πολύ ώργισμένοι.)

Κα ΜΑΝΑΡΗ (Μέ θυμόν) Ά  !.. μά αυτό είνε 
πάρα πολύ !..

ΜΑΝΑΡΗΣ ('Ωσαύτως) Δέν μάς λες, αδελφέ, 
τί είν’ αύτά πού μα; κάνεις ;

ΑΧΙΑΑΕΑΣ (Πολύ έν-τροπιασμένος) Μέ αυγχω- 
ρείται, αγαπητοί μου φίλοι... Δέν τό ήθελα !.. Κ ’ έγώ 
δέν ξεύρω πώς εγεινε !..

Κα ΜΑΝΑΡΗ Βοήθησε μας τουλάχιστον νά διορ
θώσουμε αύτήν τήν συμφοράν... Τρέξε νά φέρης κανένα 
σφουγγαρόπανον άπό τήν κουζίνα...

ΑΧΙΑΑΕΑΣ (Σπεΰδων νά εξέλθη) ’Αμέσως !... 
άμέσως !... Μή στενοχωρείσθε.. δέν είνε τίποτε.... 
(Εξέρχεται).

Δ'.
Κα ΜΑΝΑΡΗ (' Εξακολουθούσα νά σκουπίζη τό 

τραπεζομάνδηλον). Είδες έκεΐ τό βλάκα !... ’Ανυπό
φορος κατήντησε !

ΜΑΝΑΡΗΣ Έννοια σου, καί Θά τοϋ δώσω ’γώ τό 
πασσαπόρτι, νάμή ξαναπατήση πειά εδώ../Ωχ,αδελφέ!..

(’Έξαφνα εισέρχεται ή Κατερίνα ή υπηρέτρια 
βιαστική, άσθμαίνουσα καί τρομαγμένη). 

ΚΑ ΤΕΡΙΝ Α  Ά χ  !.. Κυρία ;.. Κυρία ;
Κα ΜΑΝΑΡΗ(Στρεφομένη) Ποιος είνε ; Τιτρέχει; 
ΜΑΝΑΡΗΣ (Πρός τήν Κατερίναν). Τί έ'παθες ; 
ΚΑΤΕΡΙΝ Α Ά  !.. μά είνε τρομερόν !.. Δέν ξεύ- 

ρετε !.. (Καταπίπτει έπάνω εις μίαν καρέκλαν). Ή  
κυρία Προβατάκη... ποΰ κάθεται έδώ παρακάτω... 

ΜΑΝΑΡΗΣ Μά λέγε μας λοιπόν !..
Κα ΜΑΝΑΡΗ Μας έ'σκασες Κ.
ΚΑ ΤΕΡΙΝ Α  Τί;ν έσκότωσαν !.. Έμπήκαν λησταί 

τήν νύκτα είς τό σπίτι της... Τήν έ'πνιξαν... Κ ’ έλή- 
στευσαν δλο τό σπίτι· έσήκωσαν ολα τά πράγματα, 
χρήματα, διαμαντικά, ρούχα...

ΜΑΝΑΡΗΣ (Κατάπληκτος). Μά πώς ;...
Κα ΜΑΝΑΡΗ (Ταύτοχρόνως). νΩ !...
ΚΑΤΕΡΙΝ Α Τ/)ν βρήκαν στήν αυλή... Φαίνονται 

τά σημ δια στό λαιμό της...Τήν είδα κ ’έγώ .Ά  ! είνε 
τρομερόν ! (Σκεπάζει τό πρόσωπον μέ τά χέρια της).

ΜΑΝΑΡΗΣ (Κατατρομαγμένος). Φρικτόν πράγμα.
Π ρ επει νά είδοποιηθή ή αστυνομία !...

ΚΑΤΕΡΙΝ Α Τώρα πειά !.. Ειδοποιήθηκε, καί ήλ
θαν ό άστυνόμος μέ τόν άνακριτήν. Αένε πώς βρήκαν

κάποια ίχνη τών κακούργων... Φαίνεται πώς υπάρχει 
μία συμμορία άπό λωποδύτες καί κακούργους,ποΰ έδρα- 
πετευσχν άπό τάς φύλακας κ ’ έχουν ρημάξει δλα έδώ 
τά περίχωρα !..

ΜΑΝΑΡΗΣ (Έντρομος). Αύτό Ιλεγε ή εφημε
ρίδα τό πρωί !..

Κα ΜΑΝΑΡΗ Μά ποιός ήμποροΰσε νά τό πιστεύση 
τέτοιο πράγμα !..

ΜΑΝΑΡΗΣ Βέβαια!...
ΚΑΤΕΡΙΝ Α (Σηκώνεται βιαστικά καί μέ ταρα

χήν). Έγώ, ξέρετε, θά φύγω !
Κα ΜΑΝΑΡΗ (Ανησυχούσα). Καί ποϋ Οά π^ς ;...
ΚΑ ΤΕΡΙΝ Α  Δέν ξ = ύρω... 'Οπουδήποτε... Μπορεί 

νά πάω στό ξενοδοχείο... Μπορεί νά φύγω και γιά τήν 
πατρίδα μου. Άλλά έ3ώ βέβαια δέν μπορώ νά μείνω.

Κα ΜΑΝΑΡΗ (Τρομαγμένη). Τί λές
ΜΑΝΑΡΗΣ (Τκετευτικώς). Κατερίνα!...
ΚΑΤΕΡΙΝ Α Ό χι, αφεντικό !.. Ουτε στιγμή δέν 

μπορώ νά μείνω !.. Φοβάμαι... Φεύγω άμέσως τώρα.
(Εξέρχεται).

Ε'
(Οί δυο σύζυγοι μένουν κατάπληκτοι, περίλυποι, 

καί κυττάζουν μέ αμηχανίαν έπί μερικάς στιγμάς ό 
ενας τόν άλλον).

ΜΑΝΑΡΗΣ (Μέ ΰφος περίλυπον). ’Έφυγε !..
Κα ΜΑΝΑΡΗ (Μέ τό αύτό ΰφος). Πάει κι’αύτή!.. 

'Ωραία είμαστε τώρα !
ΜΑΝΑΡΗΣ Τί θά κάμωμ’ εμείς νά μοϋ πής ;
Κα ΜΑΝΑΡΗ Πρώτα άπ’ ολα πρέπει νά φύγωμε 

από ’δώ !.. 'Γστερα άπ’ αύτά όπού συμβαίνουν... Έγώ 
τουλάχιστον δέν μπορώ νά μείνω οδτε μία ώρα.

ΜΑΝΑΡΗΣ (θρηνωδώς). Μά ουτ’ εγώ βέβαια !..
ΑΧΙΑΑΕΑΣ (Εισέρχεται κρατών ενα σφουγγαρό

πανο). Αύτό εύρηκα μοναχά !..
ΜΑΝΑΡΗΣ (Μέ ΰφος δΰσθυμον καί σχεδόν από

τομον). Ά  ! τοϋ λόγου σου είσαι ;.. Κάτι γρήγορα 
^γύρισες...

ΑΧΙΑΑΕΑΣ Μά δέν φταίω έγώ !.. ’Έψαχνα μισή 
ώρα νά τό βρώ αύτό τό κουρέλι... Στή κουζίνα, στό 
ύπόγειο, στό πλυσταρειό !..

Κα MAN ΑΡΗ (Απότομος ωσαύτως). Καλά, καλά! 
Βάλτο έκεϊ πέρα... (Κυττάζει τόν Άχιλλέα καί φαί
νεται ωσάν νά τής επέρχεται καμμία αιφνίδια σκέ- 
ψις καί απευθύνεται πρός αύτόν μέ ΰφος πλέον φι- 
λόφρον)... "Ή καλλίτερα ! Άκοΰστε, κύριε Ά χιλλέα... 
Πάρτε αύτό τό πανί καί τρίβετε καί σείς, οπως κάνω 
έγώ... (Σκουπίζει μέ έ'να ά'λλο πανί τό τραπεζομάν
δηλον). Νά... βλέπετε ;..Έφυγε σχεδόν ό λεκές... Δέν 
ήτον δά καί σπουδαίο πράγμα !.. Λ’έν.ς διακρίνεται 
τώρα. (Πρός τόν σύζυγόν της, δστις τήν κυττάζει έκ
πληκτος, κρυφά). Σιώπα ! μοϋ ήλθε μία καλή ιδέα !.. 
Βοήθησε  ̂ με και σύ... (Πρός τόν Άχιλλέα). Αοιπόν, 
τί μάς ελέγετε γιά ’κείνον τόν Τούρκο, κύριε Ά χιλ- 
λέα ;... Τόν έσυγυρίσατε γιά καλά, α’ί ;..

ΑΧΙΑΑΕΑΣ (Κατευχαριστηαένος διότι είχε προ
ξενήσει έντΰπωσιν ή ανδραγαθία του). Α’ι, βέβαια !.. 
Αν καί ήτανε έ'νας άνδρουκλάς ώς εκεί επάνω ! ... 

(Λαμβάνει έν τώ μεταξύ τό μπαστούνι του καί τό 
καπέλλο του). Άλλά είνε άργά πλέον καί πρέπει νά 
φύγω... νά προφθάσω τό τράμ '..

Κα ΜΑΝΑΡΗ (Ανήσυχος). Ά  ! μά έ'χετε καιρόν. 
Μή βιάζεσθε νά φύγετε τόσον γρήγορα.

ΜΑΝΑΡΗΣ Ελάτε δά ! . . Μείνετε κομμάτι ! . .

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΙΚ Ο Ν Ο ΓΡΑ Φ Η Μ ΕΝ Η  “ΙΡ ΙΣ ,,

Εσείς έ παλιός μας φίλος !.. ποϋ εΐ'χαμε τόσον καιρόν 
νά σάς ίδοΰμε !

ΑΧΙΑΑΕΑΣ (Άξιοπρεπώς). Λυπούμαι πολύ, άγα- 
πητοίμου... Άλλά βλέπετε είνε άνάγκη νά φύγω... 
(Σκοπίμως). Έπειδή μεταξύ τών άλλων πρέπει νά 
υπάγω νά γευματίσω...

Κα ΜΑΝΑΡΗ (Προσποιουμένη έκπληξιν καί μέ 
τρόπον δσον τό δυνατόν περισσότερον περιποιητι
κόν). Πώς !.. Άκόμη δέν έγευμ,ατίσατε Άκοϋς, 
Νίκο ; Ό  κύριος Άχιλλέας δέν έγευμάτισε !.. (Πρός 
τόν Άχιλλέα). Καί δέ μάς τό Ιλέγατε τόση ώρα ;.. 
Μπά !.. Καθήστε είς τό τραπέζι...

ΑΧΙΑΑΕΑΣ (Διστάζων, μέ κάποιον υπόλειμμα 
άξιοπρεπείας). Μά... δέν ξεύρω άν πρέπη νά σάς δώσιρ 
αύτήν τήν Ινόχλησιν...

MAN ΑΡΗΣ (Πρός τόν όποιον ή σΰζυγός του γνέ- 
φει κρυφίως) Τί λόγος μεταξύ παλαιών φίλων !.. Κα
θήστε καί άφήστε τά κοπλιμέντα ! Δέν σάς άφίνομεν 
νά φύγετε.

Κα ΜΑΝΑΡΗ Καθήστε !.. (Πρός τόν σύζυγόν 
της) Νίκο !.. βάλε ενα πιάτον... φέρε καί μαχαιροπή- 
ρουνα άπό τόν μπουφέ,.. Άπό τ’ άσημένια διάλεξε... 
καί μιά πετσέτα καθαρή. (Δεικνύει είς τόν Άχιλλέα 
τήν θέσιν δπου έκάθητο ό σΰζυγός της) Έδώ κα
θήστε !.. κοντά στή φωτιά !.. (Τόν τοποθετεί εκεί)

ΑΧΙΑΑΕΑΣ (Μέ ειλικρίνειαν) Μά σάς παρα
καλώ ! Τήν άλήθεια Θέλω τώρα νά μοΰ ’πήτε !.. Δέν 
σας δίδω βάρος ;

Κα ΜΑΝΑΡΗ Βάρος ; Μά τί είν’ αύτά ποΰ λέτε:.. 
’Εμείς έδώ ζοΰμε στή μοναξιά !.. Ξεύρετε τί έ'πρεπε 
νά κάμετε, κύριε Άχιλλέα, αν είσθε καλός φίλος

(Ό  κΰριος Μανάρης δέν γνωρίζει ποϋ θά κατα- 
λήξη ή ομιλία τής συζύγου του, έν τούτοις υποστη
ρίζει μέ πεποίθησιν τούς λόγους της).

ΜΑΝΑΡΗΣ Ναί,ναί!.Ξεύρετε τί έ'πρεπε νά κάμετε;
ΑΧΙΑΑΕΑΣ (Διστάζων καί αμήχανων) Μά... δέν 

ξεύρω βέβαια τί Θέλετε νά ’πήτε !..
Κα ΜΑΝΑΡΗ Λοιπόν, Θά μας ελέγετε !.. -Καλοί 

μου φίλοι, Θά σάς 
κάμω νά έκπλαγήτε!.
Άπεφάσισανά μείνω 
έδώ μερικές ήμερες 
μαζί σας !»..

ΑΧΙΑΑΕΑΣ (Κα
τάπληκτος) Έγώ ;.. 
νά μείνω έδώ ήμέ- 
ρες

ΜΑΝΑΡΗΣ Βέ
βαια ! αύτό επρεπε 
νά μάς ’πήτε !

Τί ; παράξενο σάς 
φαίνεται ;

ΑΧΙΑΑΕΑΣ Ό 
χι !.. άλλά !.. ξεύρω κ ’ έγώ !

ΜΑΝΑΡΗΣ Περιττόν νά γίνεται άλλη κουβέντα... 
Έτελείωσε τό ζήτημα. Έ σεΐς είσθε εργένης... Δεν 
σάς περιμένει κανένας είς τό σπίτι σας. Λοιπόν σάς 
κρατούμε έδώ. Θά σοϋ βάλουμε ενα κρεββάτι είς τήν 
κάμαρη ποΰ μάς περισσεύει...

Κα ΜΑΝΑΡΗ Τί λές καλέ, Νίκο ! Στά σωστά σου 
είσαι ;.. Θά δώσωμε είς τόν κύριον Άχιλλέα τή δική 
μας τήν κρεββατοκάμαρα.
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ΑΧΙΛΛΕΑΣ(Σαστισμένος)Ά!..μά αύτό είνε πάρα 
πολύ,κυρία μου !Τί κουβέντα είν’ αύτή ! Δέν έννοώ....

ΜΑΝΑΡΗΣ ("Οστις ενθουσιάζεται μέ τήν ιδέαν 
δτι θά φιλόξενή εις τήν κατοικίαν του ένα γενναιον 
στρατιωτικόν, ικανόν νά προστατεΰση τό σπίτι άπό 
κάθε κίνδυνον καί φέρεται ποός αύτόν έγκαρδιώ- 
τατα).Άφήστε τώρα αύτά!..Νά ίδήτε πώς θά καλοπερά- 
σωμε ! Τό πρωί ποϋ θά ξυπνάμε, θά πέρνουμε τόν 
καφέ μας στόν κήπο... Θά σάς πηγαίνω νά έπισκεπτώ- 
μεθα τό κοττέτσι μας... Τό μεσημέρι θά διαβάζωμε... 
Θά παίζωμε κααμιά κοντσίνα ! Θά κάνωμε κανένα πε- 
ριπατάκο... Κάπου κάπου πρός τό βράδυ θά μάς ’έρ
χεται καί ο κύριος Καρβουναρόπουλος— τόν ξεύρετε;— 
ό υπάλληλος τ%  Εφορείας, νά μάς παίζ·{] με τό 
φλάουτό του... Ά  θά καλοπεράσωμε !

Κα ΜΑΝΑΡΗ Μοϋ φαίνεται πώς σάς βλέπω άπό 
τά τώρα ! νά κάθεστε ξαπλωμένος σ’ αύτήν τήν πολυ
θρόνα νά καπνίζετε τήν πίπα σας!

ΑΧΙΛΛΕΑΣ (Ενθουσιασμένος) Πώς !.. Θά μοΰ 
έπιτοέπετε αύτό ;.. Ένόατζα πώς σάς έπείοαζε...

Κα ΜΑΝΑΡΗ Τί λέτε κα λέ;.. Βέβαια, δέν έπι- 
τρέπω είς δλους, άλλά γιά σάς, ουτε λόγος νά γίνεται... 
Έπειτα  συχνά τό βράδυ, οταν δά ε’ίμεθα άναμεταξύ 
μας, έγώ θά κάθημαι έκεϊ δά κάτω... ό Νίκος θά κα
ταγίνεται κατά τήν συνήθειάν του, είς τής πασιέντζες, 
καί σείς, ξαπλωμένος άναπαυστικά στή πολυθρόνα σας 
σιμά στή φωτιά, θά μάς διηγείσθε γιά τή ζωή σας είς 
τόν στρατό, γιά τούς πολέμους...

ΜΑΝΑΡΗΣ (Καταστέλλων ένα μορφασμόν). Ά ,  
βέβαια !. Αύτά πρό πάντων είνε πολύ διασκεδαστικά !..

ΑΧΙΑΑΕΑΣ (Κατευχαριστημένος καί αμήχανων). 
Αγαπητοί μου, φίλοι δέν ξεύρω πώς νά σάς εύχαρι- 
στήσω !...

Κα ΚΑΝΑΡΙΙ "Ωστε έτελείωσε; Εί'μεθα σύμφωνοι- 
Δέν είν’ έ'τσι ;

ΑΧΙΛΛΕΑΣ Άφοΰ επιμένετε !.. Θά ε'λθω λοιπόν 
τήν έρχομένην Πέμπτην, νά περάσω μερικές ημέρες 
μαζί σας...

ΜΑΝΑΡΗΣ (Άνασκιρτών). Καλέ ποιά Πέμπτη ;.. 
Δέν χρειάζεται αναβολή. Μια φορά πού τό άποφασί- 
σετε, θά έγκατασταθήτε έδώ άμέσως άπό σήμερα . . . 
(Άφηρημένος καί παρ’ ολίγον νά έκδηλοοση τήν 
σκέψιν του). Τί είν’ αύτά !.. Αύτό δά μάς έχρειάζετο!. 
Νά μείνωμεν τόσες ήμτρες εδώ ολομόναχοι στήν έρη- 
μιά, καί νά......

Κα ΜΑΝΑΡΗ (Διακόπτουσα εγκαίρως τόν σύζυ
γόν της). Άπό τά τώρα θέλομέν νά έ'χωμε τήν εύχα- 
ρίστησιν νά σάς κρατήσωμεν έδώ μιά εβδομάδα ολό
κληρη...

ΜΑΝΑΡΗΣ Καί δυό εβδομάδες άκόμη !
Κα ΜΑΝΑΡΗ (Ρίπτουσα βλέμμα φοβισμένον άπό 

τό παράθυρον πρός τόν έρημον δρόμον). Μά καί 
τρεις εβδομάδες !.. Κ : ενα μήνα άκόμη.

ΑΧΙΑΑΕΑΣ (Συγκινημένος, μέ μεγάλην κατάνυ- 
ξιν). Ά ,  καλοί μου φίλοι !.. Δέν ήξεύρετε πόσον μέ 
κάμνετε νά συγκινοΰμαι μέ τήν τόσην καλωσύνην σας! 
Αισθάνομαι διά πρώτην φοράν είς τήν ζωήν μου, έγώ ό 
b μαγκούφης, τό γεροντοπαλλήκαρον, ό παλαιός στρα
τιώτης, μιά χαρα έξαφνική, ώσάν ν’ άποκτοΰσα οικο
γένειαν,...μίαν οικογένειαν όποΰ νά μέ άγαπά !... (Σχε
δόν δακρύζει άπό συγκίνησιν). Ά ,  φίλε μου ! . . ά, 
καλή μου κυρία, πόσον είσθε άγαθοί !... Τέτοιες στιγμές



δέν λησμονοΰνται είκ ολα  ! . Π ου νά πάρη ή δογή » 
Α κους έ κ ε ι,.Λ α  ευρω τέτοια περιποίησι έγώ , Ινα πα-

λη οτομ α ρ ο!.. ενας γέρο-λύκ ος' 5Α1 1 α Α -λ  ΐ  

W w -  (Πιάνει J ,  x l ; ,=„ ' ; i u L  5 v T « t  Μ

5 Γ % Λ τ ;  i a ° 1· ’ 4 055 ?λέ“λ Λ" , ,  · , - · π°λυ -π ολυ συχνότερα ...
( Ο̂  Μαναρης κα1 ή σΰζυγο*ς του ίνταλλ(£

κρυφά βλέμμα συνεννοήσεως, τό όποιον σηιιαίνει 
» * « ο »  « Ν α ΐ σ κ ε π ε ρ ί μ έ , ε ! ,  Π ρο « , „ . „ 5 ν ™ Ε

Γ „ Γ « , ε θ Ξ Γ ’, ' · ’’·“ '·°1· Τ ;" ' " * " > *  εκείνην
Μ ί Γ * ' « ί ξνω! 5 , ΐ  ™ ιγΒ - *  *  - * * « ·  

ή « 2 ^ η  ™ » » ο Γ  ■* * *  “ ν · * - » *  " Λ
ΜΑΝΑΡΗΣ Ναί. Κάποιος τήν ά'νοιίε TTnTn̂  <' 

εΐνε ; (Μέ ανησυχίαν). ‘ ?  ' ' ' Π°·°ς να

ν ά ^ ςΜΑΝΑΡΗ (Πρ0ς T0V 0ΰζυγ6ν τη?) Π^ * ινϊ 

κ α ? ί ^  ΛΚΗΣ ^ θβΐσ^ 0? *«<■ κάτωγρος). Τί λες,
κρόωμα ^  * Ρ*° ^  1"' Νά

x ^ c X s ? ! / 001 ^ Ικανε

CO ΆγιΓ/ΑΡΗ«?ία^ β'ί ‘ "Λν ®?’/ε τίίν κ*λωσόνη !,. 
της '  W v m a i  * * " « *  *(>*? τήν θύραν

Κα Μ V * * ¥  ! ’Αίΐέσω? πη?*ίνω .Κα ΜΑΝ ΑΡΗ (Π ο0ς τον Άχιλλέα). Κουμπώστε 
ν« μην κρυώσετε !.. Καί κάμετε γρήγ’ 
πήτε καί τι απειεασ'σατε t /Me „  ι ’ 

δίαααϊ 'Fvp-s Λ-5 ” t ' ‘ t Φι^ ν·ωτατον μει- οιαμαΐ. L /ετε οπ οφιν σας ώστόσον, δτι έγώ άπό τά
τωρα ετο·αάζω τό κρεββ-ίτι σας.

χ ε τ < ΙΑΑΕ1 Σ Καλέ Τά ε ' παμεν· Σ^?ω νοι | (Έ ξέρ-

ί  ^ Μ Ρ Β Μ ί ^ Λ - κ , , ,  rivoc itov

MANΑΡίΤΤ Τ 8* ° * β τό »«>*λί Μ-ου !
λγ)στ^ρ Α<α κοπίάσ'3ί)ν> 5ν «γαπάν δσοι
ληστα,ες θέλουν. Δεν υπάρχει πλέον κίνδυνος γιά υάς
Οταν ^χωμεν στό .σπίτι εναν ά'νθρωπον ποΰ έχε- κάμίι’ 

τ « * ς · Ν Λ «  1 (Μέ οτεναγμόν <5ν«*„„φι'«εω ς ' 
Τέλος πάντων !. τώοα είααι rΜυχώτεοος

E A T E m l V ' * ’ έγώ·: " p ,'“  «  ; “ ?··ί  « ·  !κυρία! (Εισερχόμενη ορμητικά). Κ υρία!.

κ“  ; ί ϊ ; νΛ νΗ α̂ ? , « Ε" φ νίίονι“ ) ·

ΚΑΤΕΡΙΝΑ Κγλ " ’  : (ΠερίφοβοΛ
λέ« Τ  ?  Ασθμ αινούσα). Ό χ ι, δχι ; . Τί 
λετε !.. Εξ έναντιας !.. Τούς επιασαν .-,! τούς επιασαν 

c καΧ0ΰΡ ϊ^ ί  ! · . Μοΰ τό είπεν ό Γ-αννακός ό 
σταθμάρχης. Ηταν σ’ ενα καπηλειό κ 5 έγλεντοΰσάν

τούς'ίκλΓσαν Γ ν0Γ  ^  ^  άστ0ν°?“ * ° ν °™θμδν καί τους εκλεισαν εις τό κοατητήριον.
θ ε^ ,  ΐ ^ ΧΑ*ΡΗ (Ηραϋνοιιένη). Ά  ! δόξα σοι ό
πότε θά φ ^ 7  £^ ^ WT0V- Kati Κατερίνα,

rj. ΚΛΤ?ΕΡΙ^  (Κάπως εν αμηχανία). Μά.,.έγώ, κυ- 
ριβ ... δεν βλέπω γ,ατι νά φύγω πλέον ! . . Μιά csopά 
που δεν υπάρχει φοβος, άφοΰ τούς Ιπιασαν έκεΐνους

τούς κακούργους . Μοΰ φαίνεται πώς μπορώ νά 
μείνω...Δέν είν’ έτσι ; ^ ‘

(Οΐ σΰζυγοι Μανάρη βλέπουν μελαγχολικα τόνΆ -

Χ1 κ “ μα1 Γ ρ1Η '!ςΓ , Γ ΐδ" ν ” *  βί* “ ί»«τημένος). 
ΜΑΝΑΡΗΣ A t ! . ,  jeeaia I..
Κ Α ΤΕΡΙΝ Α  Θά πάω λοιπόν, νά ίδώ κάτω στόν 

κηπο... στήν κουζίνα...
Κα ΜΑΝΑΡΗ (Μέ νευρικότητα) Ναί, ναί t πή

γαινε ! 7 · <
(Ή  Κατερίνα εξέρχεται).
ΑΧΙΑΑΕΑΣ (Εισερχόμενος). Δέν ήτον κανείς!.. 

Κάποιο παλιόπαιδο θά κτύπησε ετσι γι’ αστεία ’ ( "α 
πλώνεται είς τήν πολυθρόναν). Καί τώρα εχω νά σάς 
πω, καλοί μου φίλοι, πώς άπεφάσισα δριστικώς νά 

μείνω μαζι σας. Ναί, βέβαια !..
 ̂ (Χ ω £>ΐς ενθουσιασμόν). Μπά... ετσι ·

^ v r !  *τ Η Ρ Η .( 'Ως “νω ·̂ ’Α'?οδ τ° θάλετε... '
-ι ΙΛΑΕΑΣ (Εξάγει άπό τήν τσέπην του μίαν 

τεραστιαν πιππαν καί τήν γεμίζει καπνόν). Ναί ή 
καλωσυνη σας, ή^έπιμονή σας, ήτο τόσο πολύ έγκάρ- 
διος, ωστε δεν ειχα τό θάρρος ν’ άντισταθώ. (Μέ τό 
υφος ανθρώπου^ δπου λαμβάνει μίαν ήρωϊκήν άπό- 
φασιν.) Ιελος πάντων, άπό αυτήν τήν στιγμήν είμαι 
εγκατασττ^ένος εις τό σπίτι σας γιά Ινα μήνα τούλάχι- 
στου „ (Οι δυο σύζυγοι Μανάρη κρυφοκυττάζονται 
με απελπισίαν, αλλα δεν τολμούν νά ομιλήσουν. Συλ- 
λογι,ονται με πολλήν θλϊψιν δτι πρέπει νά ύποστούν 
τωρα την διαμονήν ΙπΙ ενα μήνα τού παρασίτου 
εκείνου μεσα εις το σπίτι των, χωρίς νά ΰπάρχη 
πλέον καμμια ανάγκη· καί εΐνε υποχρεωμένοι νά

τον ταΐζουν και νά άκοΰουν καθημερινώς τ ’ ανδρα
γαθήματα του καί δλην τήν ιστορίαν τού Βαλκανι
κού ΙΙολεμου.
, Πράγματι, ώς νά εμάντευσε τήν σκέψιν των 
εκείνην την στιγμήν ό Άχιλλέας άρχίζει τήν διή- 
γησιν του). " 1

Μ ΑΛΕΑΣ ...Σάς ελεγα λοιπόν δτι έκεΐ στό 
χίπιζανι,  ̂ μιαν ήμεραν ήμουν είς τό άντίσκηνον, δταν 
ακούω Θόρυβον... Οί Τούρκοι μάς έ'καμαν έπίθεσιν !..

Ισαν είκοσι χιλιάδες... Αρπάζω τό σπαθί μου καί 
πετιεμαι μέ τούς άνδρας μου καί άρχίζω πάτ-κιοότ ! 
(ΙΙιπτει ή αυλαία).

(Μίμησις)

ΣΚΕΨΕΙΣ! ΚΑΙ ΓΝΩΜΑΙ
(Ά π ό  τό Carne ενός ίδιοτρόπου)

Ξεΰρετε διατί οΐ αρχαίοι παρίστανον τήν Α λή
θειαν γυμνήν ;

Διά νά ήμπορεΐ κανένας νά τήν ένδΰη σύμφωνα 
μέ τό γούστο του . . ή καί μέ τό συμφέρον του.

*
Ή  πολιτική δέν αυτοσχεδιάζεται- σπουδάζεται καί 

μελετάται.
*

"Οταν δυο Δυνάμεις κάμνουν αμοιβαίας παραχω
ρήσεις, επέρχεται προσέγγισις μεταξύ των. Καί ή 
προσέγγισις εινε τοιαΰτη κάποτε, ώστε εΰρίσκονται 
έξαφνα είς άπόστασιν βολής τουφεκίου άπ’ άλλήλων.

*
Ή  δεξιά δέν πρέπει νά γνωρίζη τί πράττει ή άρι- 

σνερά. Εινε παράγγελμα τό όποιον συχνά παρατη- 
ρεϊται ·εΐς τήν Βουλήν.

Φ
Ή  στατιστική άποφαίνεται δτι εις τάς Εύρω- 

παϊκάς χιυρας αναλογεί ενας τρελλός μεταξύ χιλίων 
κατοίκων. Άλλά δ λογαριασμός δέν εινε ακριβής, 
διότι γίνεται έπί τή βάσει τοϋ αριθμού τών φρενο
βλαβών όποΰ εΐνε κλεισμένοι είς τά θεραπευτήρια. 
Ό  Μοντεσκιέ παρετήρησε πολύ δρθώς άλλοτε δτι 
περιορίζουν μερικούς τρε?.λούς είς τά θεραπευτήρια, 
διά νά φανή δτι δλοι δσοι εΰρίσκονται έ'ξω εινε φρό
νιμοι, απαράλλακτα δπως περιορίζονται μερικαί διε
φθαρμένοι γυναίκες είς ειδικά σπίτια, διά νά υπο
τίθεται δτι δλαι αί άλλαι εινε ενάρετος.

*
Δύο καί δυο δέν κάμνουν πάντοτε τέσσαρα. Πολ- 

λάκις 2 καί 2 κάμνουν 22.
*

— «Τά βιβλία τού συγγραφέως Ω εΐνε από εκείνα 
ποΰ μένουν ! μοΰ έλεγε κάποιος φίλος καί θαυμα
στής του.

«— Μένουν βέβαια, τού άπήντησα, άλλά . . .  είς 
τάς άποθήκας τών βιβλιοπωλείων.

*
Μία συμβουλή.
Ά ν  εύρεθής ποτε είς δωμάτιον ξενοδοχείου οπού 

δέν σοΰ έχουν βάλει νερό, καί άν ζητήσης καί δέν 
σπεΰσουν νά σοΰ φέρουν, φώναξε δυνατά :«Φωτιά !» 
Καί θά ί̂δής τότε νά τρέξουν δλοι νά φέρουν τό νερό 
μέ κουβάδες καί μέ στάμνες.

*
Είς εκείνον όποΰ σοΰ χαρίζει χαλκόν, ανταπό

διδε χρυσάφι’ άλλ’ εις εκείνον ποΰ σέ κέντα μέ βε
λόνην, πρέπει ν’ άπαντας μέ κτύπημα μαχαίρας.

«· ΚΑΦΕ ΜΑΝΤΕ Ι Α ^

Δ ια ν ά  π ρ ο ε ίπ τ) χ άν ε ις  τό μέλλον
μ ε  τό κ α τα σ τά λ α γ μ α  τοϋ  κ α φ έ .

(Συνέχεια έκ τής σελίδος 47).

Σχ. 8. Τ ρ ίπ ο ν ς .—  Θχ κατορθώσετε νά νικήσετε

Σ χ. 8.

τάς μηχανορραφίας ένος έχθροΰ, άλλά θά είσθε ήναγ- 
κασμένος νά μεταχειρισθεϊτε τήν βίαν.

Σχ. 9. Π ολ λ ο ί λ ο φ ίσ κ ο ι .— Άποφύγετε τήν συνα
ναστροφήν ά θρώττων έπ,5 ινδύνων, οί όποιοι δέν πε

ριμένουν π.:ρά τήν κατάλληλον στιγμήν διά νά σάς 
φέρουν είς πολύ κακήν θέσιν.

Σχ. 10. Π ρ ό σ ω π ο ν , άνϋ·ρώ πινον , με άκρα π ;ός 
τά κάτω.— Πρόσωπον έλαφροΰ χαρακτήρος. μέ τό

I * * Λ.

>  \

Σχ. 10.



ίπ π ο ν  είσθε συνδεδεμένος, τί. όποιον ήμπορει νά σας 
καμη π;ρισσοτερον κακόν π<ρά καλόν.

Σν. 11. ώρχετά μ α κ ο ά .— Πε-

Σχ. 14. Τ ρ ίγ ω νον .— Στ,ς άναγγέλει μίαν τύχην 
ανελ~ ^ · ' *  έ ' —  . ν ά , ,  Λ?κ^ „ .ο Χ ..ν ιν .ά ς  ή

Σ χ . 11.

^  μ«γίλ«ς χαρές, άλλ5 έπαρκώς 
γαΛηνιος, αν δεν εισθε απαιτητικός.

Σχ. 12. Κ ύ κλ ος . ."Ενας μόνος: κολός οίωνός
Υάλ1ματα·' °'' ήι«πί'ρπισμένοι: θά κερδίσετε αε- focA/ ποσά.

’Εάν εύρίσκεται έπί .της όριζοντίας διαμέτρου, εϊνε

• Λ
* —

ο  Ο

καλιτεχνικάς επιχειρήσεις σας. Θά γνωρίσετε έπιτυ- 
χιας και τιμάς, αλ> ύπό -ιόν ορον δτι τό τρίγωνον θά 
εινε καλα σχηματισμένον.

S i - ? ’ ^  Φ τηνόν. ’Αγγελιαφόρος εύχαρίστου εί- 
οησεως, θα σας προξενηση μικράν χαράν.

* * .  %
%  .·  -

Σχ. 12.

σημεΐον σημαντικού κέρδους. Πρέπει τό στρογγύλον 
να εινε καλώς κλειστόν καί νά μή παρουσιάζη άνοιγμα 
Ο/.ως το στεφάνι.

Σημειώσατε κα? ως.—’Η μ π ο ρ ε ι  κ αν είς  νά συμ- 
βουλ ευ& υ  το κ α τα σ τά λ α γ μ α  το ϋ  κ α φ έ  έ π ί  τοϋ  
ζη τη μ ατος  τούτον  κ α ί  μόνον.

Σχ. 13. Τ ετρ άγ ω ν ον .- Q i  έχετε εύτυχίαν, εύχα- 
ριστησιν, μέθην. ’Αγαπαοθε ή 6’ άγαπηθήτε άπό Ινα 
προσωπον κατεχον μεγάλας άρετάς καί τό όποιον δέν

Σ χ. 15,

Σχ. 16. Κ λ άδος . Κέρδη είς τό χαραο'παίγνιον ή 
εις το εμποριον. '

··. I« 4 - -  V
® * · 

, *

.. . . . 1. _

Σ χ. 16.

Σχ. 17, Σ τέφ α ν ος .  "Ενας στέφανος : μικρά επι
θυμία πραγματοποιουμένη. Πολλά στεφάνια συνηθροι-

θα σας καμη να μετανοήσετε γιά τήν κλίσιν πού έ'/ετε 
(η που θα εχετε) πρός αύτό. ’Εννοείται καλώς οτί τό 
τετράγωνον πρέπει νά εινε σχηματισμένον κατά τοό- 
πον σχεδόν άμεμπτον καί νά θεωρηθή ώς άκυοον έν 
εναντία περιπ'ώι-ει. 1

Σχ- 17.

σμένα_: προστατεύεσθε άπό άνθρωπον εχοντα επιρροήν 
ο οποίος θα σας καμη νά έπιτύχεται οτι έπιθυμεΐτε

μεγάλως- ενας δικαστικός ή δικηγόρος θά σαςκάμη νά 
κερδίσετε μίαν δίκην. Μεγάλη επιτυχία.

Σχ. 18. Σ τέφ α ν ο ς  μ ε σ τα υ ρ ό ν .—"Ενα έμπόδιον 
τίθεται πρό της επιθυμίας σας.

#
*

Σ χ. 18.

Σχ. 19. αστρον  ή &ν&·ος.— Θά δοκιμάσετε πλη
σίον μιας νέας κόοης πού σας άγατ;α ( έάν πρόκειται

*

c.-r.i

» « · *

• # » ****· ·  ·  · ·  . · : *

• # · , · ·  ·

\ <£τήν οίκογένειά σας καί άν ή ησυχία σας είς τήν 
έστίαν σας ύπέστη μεοικάς άνωμαλίας, θά γνωρίσετε 
μετ’ ολίγον άλλες χαρές πού θά σάς κάμουν νά λησμο
νήσετε τις κακές στιγμές.

Σχ. 21. Π λοΐον . — Θα κάμετε μετ’ ολίγον ένα τα
ξίδι. Τοποθετούμενον οχι μακράν ενός σταυροΰ, ση-

Σ χ. 21.

μαίνει δτι θά κάμετε ένα ταξίδι έ'νεκα θανάτου είς τήν 
οικογένειαν σας. Έάν γειτονεύη μέ κλάδους : κληρο
νομιά ταξίδιον έπικερδές.

("Επεται τό τέλος)

II ΚΟΥΖΙΝΑ ΜΑΣ

Σ χ. 19.

περί ενός συμβουλευομένου) ή νέου άνδρός άφωσιω- 
μένου (έάν πρόκειται περί γυναικός) ικανοποιήσεις 
πολύ ευχάριστους, Έάν τά άστρα καλώς διαγραφόμενα 
σχηματίζουν ενα άστερισμόν, ήμπορεΐτε νά έλπίζετε 
ί ν -  ; '&·ρίαμβον είς τήν ύ.τόθεσιν ή οποία σας άπα- 
σχολεΐ.

Σχ. 20. Σ π ίτ ι .— Τό σπίτι ήμπορει ευκόλως νά 
συγχέεται μέ άλλα σχήματα, γι’ αύτό συνιστώμεν είς

Σ χ. 20.

τόν συμβουλευόμενον νά έξετάζη καλώς τό διάγραμμα 
πρίν '~ό λάβη ύπ’ δψιν του. Ποτέ δέν έλάβαμεν ύπ’δψιν 
μίαν εικόνα οικίας τής οποίας ή στέγη ή ί ο  άνεπαρκώς 
σχηματισμένη καί άν δέν έφαίνοντο παράθυρα είς 
αύτήν.

Τό σπίτι σημαίνει δτι θά ευτυχήσετε στό γάμο σας

5β(υόινο καζα  νέον ζρόωον.
Ποσόν διά 4  άτομα.
Διάρκεια κατασκευής 3 1)2 ώρας.
ο00 δρ. κρέας (άπό τά μέρη κοντά στήν ουρά).
1. κουτ. τοϋ γλυκοΰ αλάτι 
ολίγο πιπέρι 
1)2 μ. μαϊντανό 
25 δράμια λαρδί 
ολίγα φύλλα δάφνης 
1 - 2  κρεμμύδια 
1 κουτ. τής σούπας άλεϋρι 
1 μικρό ποτήρι κρασί άσπρο 
1 » » ξύδι.

Κατασκευή., , , , « / \ ?<> \ »ΓΙ/.ενομε πρώτα το κρέας, το σκουπίζομε με μια
καθαρή πετσέτα, και έπειτα τό κτυποϋμε καλά μέ 
τό μπαλτά. Τοΰ άφαιροΰμε προσεκτικά τά κόκαλα 
και κάνομε μέ έ'να μυτερό μαχαίρι εδώ κα! εκεί 
τρΰπες. Κόβωμε πολύ ψιλά τόν μαϊντανό και ανα
κατεύομε μέ τό αλάτι και τό πιπέρι, εις αυτο δέ τό 
μίγμα κολάμε στενές λωρίδες λαρδί τής οποίες βάζομε 
στίςτρύπες τοΰ κρέατος ποΰ ανοίξαμε μέ τό μαχαίρι.

Εΐς μία χάλκινη κατσαρόλα τοποθετούμε μερικά 
κομμάτια λαρδί, τό κρεμμΰδι στρογγυλές φέτες και 
τά πλυμμένα φΰλλα δάφνη;, Έπάνω δέ εις αυτά 
βάζομε τό κρέας. Είς μία μικρή κατσαρόλα βάζομε 
τό κρασί, τό ξΰδι και λίγο ζουμί η νερό νά βράσουν. 
"Αμα βράσουν τά χύνομε στό κρέας τό σκεπάζομε 
καί τ ’ άφίνομε νά βράση σέ σιγανή φοιτιά. Γ Οταν 
εινε έτοιμο, κόβωμε ωραίες φέτες καί σερβίρομε. 
Τήν δέ σάλτσα δένομε μέ τό άλεΰρι τό όποιον πρίν 
ρίψωμε στή σάλτσα λυώνωμε μέ λίγο κρΰο νερό.



3 ΐ α ζ ά ζ ε ς  μ ε  ίίβωρη οάΛζσα.
Διά 4 άτομα.
Διάρκεια κατασκευής 1 1)2 ώρα.

300 δρ. πατάτες
νερό διά νά βράσουν
4 κουτ. τ. σούπας βοΰτυρο
4 κουτ. τ. σούπας άλεΰρι
1)2 οκά γάλα ζεστό
1)2 οκά νερό ή ζουμί εάν υπάρχει
ολίγο πιπέρι
1 κουτ. τ. τής σούπας αλάτι 
εάν αρέσει ολίγον μοσχοκάρυδο 
1)2 μάτσο μαϊντανό 

Κατασκευή.
Βράζομε τις πατάτες ακαθάριστες καί κόβωμε 

έ'πειτα λεπτές στρογγυλές φέτες.
Έ ν  τω μεταξύ ετοιμάζομε τήν σάλτσα.
Βάζομε τό βοΰτυρο σέ μία κατσαρόλα πήλινη, καί 

δταν λυώσει ρίπτομε τό άλεΰρι, άνακατεΰομε μ’ έ'να 
ξΰλινο κουτάλι, χΰνομε τό ζεστό γάλα καθώς καί τό 
νερό, τό αλάτι, τό πιπέρι. Ά φοΰ πάρη βράσιν ρί- 
πτομε τις πατάτες καί αφήνομε 4 —5 λεπτά στή 
φωτιά. Πρίν καταιβάσωμε βάζωμε καί τόν ψιλοκομ
μένο μαϊντανό άνακατεΰομε καί σερβίρομε ζεστές.

ίΚ έϊκ  μ ε  σζαφίδα.
ΙΙοσόν διά 2 φόρμες 
Διάρκεια κατασκευής 2 1]2 ώρες.

75 δρ. βοΰτυρο 
8 αυγά 

150 δρ. ζάχαρι 
200 δρ. άλεΰρι λευκό 
200 δρ. σταφίδα μαΰρη ή άσπρη

κανέλλα καί γαρΰφαλλα κοπανισμένα 
1 ποτηράκι ρούμι 
1 φλυτζάνι γάλα 
1 κουταλάκι σόδα 
1 λεμόνι 

Κατασκευή.
’Ασπρίζομε καλά τό βοΰτυρο, προσθέτομε τή ζά- 

χαρι καί έπειτα τούς κρόκους τών αυγών έ'να,έ'να καί 
γυρίζομε διαρκώς. 'Ρίπτομε έπειτα τό άλεΰρι κοσκι
νισμένο καί έ'πειτα τό ροΰμι. Κατόπιν προσθέτομε 
τά μυρωδικά ψιλοκοπανισμένα, τήν σταφίδα, τήν 
οποίαν προηγουμένως έκαθαρίσαμε άπό τά κοτσάνια, 
έπειτα τό γάλα, καί τήν σόδα λυωμένη είς τό ξυνό 
τοΰ λεμονιού.

Τελευταΐον ρίπτομεν τά ασπράδια τών αυγών καλά 
κτυπημένα άνακατεΰομεν χωρίς πλέον νά κτυποΰμε, 
καί βάζομε στις φόρμες τις οποίες προηγουμένως 
άλοίφομε καλά μέ βοΰτυρο καί γαλλέτα ψιλή. Τις 
φόρμες γεμίζομε ώς τή μέση διότι τό κέϊκ εΐς τό 
εις τό φοΰρνο φουσκώνει.

SYlap μεΛ ά δα  άωο νεράνζ$ια
afopzo K aJJia  και Λεμόνια.

Διάρκεια κατασκευής 2 1)2 ώρας.
4 νεράτζια 
1 πορτακάλι 
1 λεμόνι 
1 οκά ζάχαρι.

Κατασκευή.
Τά πλένομεν δλα καί τά βάζομεν νά βράσουν μαζί 

μέ τό νερό έως νά λυώσουν. Κανόπιν τά βγάζομε, 
τά ξεπλένομε μέ νερό κρΰο καί τά περνοΰμε άπό 
ένα τρυπητό (ό'χι μετάλλινο).

Άνακατεΰομε αυτό τόν πολτό μέ τή ζάχαρι, προσ
θέτομε καί 1 ποτήρι νερό φέρομε έπί τής φωτιάς 
καί βράζομε εως νά δέση. Σερβίρομε σέ πήλινα δο- 
χεΐ, αφήνομε νά κρυώσί) καί δένομεν τά βάζα κα
τόπιν.

W V \ χ \  ν  ν% ν% ν

Υ Γ Ι Ε Ι Ν Η  &

Ή  Άμυνα κατά τοϋ χειμώνος.

Ό  χειμών εινε ή πλέον επικίνδυνος εποχή τοΰ 
έ'τους καί μάλιστα διά τούς ευπαθείς. Τό ψΰχος καί 
ή υγρασία, καθώς καί ή άστασία καί τό εύμετάβλη- 
τον τοΰ καιρού πολλάς ενδέχεται νά επιφέρουν βλά- 
βας εις τόν οργανισμόν καί νά γίνουν πρόξενοι σο
βαρών παθήσεων. "Οθεν ή φρόνησις απαιτεί νά 
λαμβάνωνται μέτρα άμΰνης καί προφυλάξεως, τά 
όποια συνοψίζονται εις τόν επόμενον δεκάλογον:

1. Μή εξέρχεσαι ποτέ τό πρωί άπό τής κατοικίας 
σου νηστικός.

2. Μή εκτίθεσαι είς τόν ψυχρόν άέρα άμέσως, 
άφ )ΰ έπιες οίονδήποτε ποτόν θερμόν.

3. Μή εξέρχεσαι ποτέ χωρίς νά εινε καλά σκεπα- 
σμένον μέ θερμόν ένδυμα καί τό στήθος καί τό μέ
ρος τής ράχεως τό μεταξύ τών δύο ώμων.

4. Μή άναπνέης μέ τό στόμα πρό πάντων δταν 
εύρίσκεσαι εις τό ύπαιθρον, άλλά μέ τήν μΰτην, διότι 
τοιουτοτρόπως ό άήρ θερμαίνεται πρίν φθάση εις 
τούς πνεύμονας.

5. Μή στηρίζης ποτέ τά νώτα σου εις όποιονδή- 
ποτε ψυχρόν άντικείμενον.

6. Μετά οΐανδήποτε σωματικήν άσκησιν ή ρίνη- 
σιν, μή περιφέρεσαι είς άμαξαν άνοικτήν καί μή μέ- 
νης πλησίον άνοικτοΰ παραθύρου είς τό βαγόνι τοΰ 
σιδηροδρόμου ή τοΰ τροχιοδρόμου.

7. Μή στέκης ακίνητος, δταν εύρίσκεσαι εντός ψυ- 
χράς άτμοσφαίρας, ιδίως άφοΰ έπεριπάτησες ή ήσκή- 
θης, ή έκινήθης οπωσδήποτε υπερβολικά. Μή στέκης 
έπάνω εις τό χιόνι, ή είς τόν πάγον, καί μή εκτίθε
σαι εΐς τόν ψυχρόν άέρα.

8. Μή όμιλής, δταν είσαι συναχωμένος, είμή δταν 
είσαι άπολΰτως ήναγκασμένος, διότι άλλέως ή θά 
πάθηςάπό ερεθισμόν τοΰ λάρυγγος ή καί τών πνευ
μόνων, ή θά βραχνιάσης τουλάχιστον.

9. Μή λησμονής νά κάμνης τακτικά τό λουτρόν 
σου, διότι αν τό δέρμα δέν διατηρείται ελαστικόν, 
τό ψΰχος θά συστείλη τούς πόρους του καί θά σέ 
καταστήση εύπαθέστερον εΐς τήν συμφόρησιν καί 
τάς άλλας παθήσεις τοΰ πνεΰμονος.

10. Μή κατακλίνεσαι' μέ τούς πόδας παγωμένους 
ή υγρούς, εάν θέλης ν’ άποφΰγης τήν άϋπνίαν.
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