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Ο ΚΑΠΕΤΑΝ. ΓΙΩΡΓΗΣ

Κάθε χωριό, βουνό,"δάσος, λαγκάδι, ρημο
κλήσι ή πύργος έχει καί τό φάντασμά του ή το 
στοιχειό του, κι’ αν καλοεξετάσουμε τό πράμμ.α 
θαϋρουμε άπό ένα στοιχειό καί σε κάθε σ - ίτ ι ! 
άλλου είνε άρρώστια, άλλου θάνατος, άλλου 
μεθύσι, καί άλλου κάποιος άλλος δαίμονας πού 
σου φαρμακόνει τόν άέρα, έκεϊ που θαρρείς πώς 
βασιλεύει ή καλοπερασι καί ή καλοτυχία.

Στο χωριό πού θά σάς πάρω, — ’ς ένα άπ’ 
τά ώμορφότερα νησιά μ.ας, — τό στοιχειό τοϋ 
τοπου ήτανε γιά πολλά χρόνια ό Καπετάν 
Γιώργης. Τώρα ό καϊμένος άπεθανε, κι’ άφήκε 
’ς τόν τόπο του ένα άλλο στοιχειό πού ζή άκό- 
μα, καί όσο ζή, ποιός τολμά νά πάρη θάρρος 
μ.αζί μου !

Λοιπόν άς γυρίσουμε πίσω καμμ,ιά ’κοσαριά 
χρόνια, κι’ α; πάμε ’ς τά βλογημένα κείνα χώ
ματα. "Ας σταθούμε ’ς τό βορεινό άκρωτήρι πού 
ήτανε μιά φορά μεγαλόπολι, μέ τές αρμάδες 
της, μέ τούς ποιητάδες της, καί μέ τές μαρμα- 
ρένιες κολόνες της. ’Αχ, τί θρούβαλα γενήκανε 
όλα ! Ή  άκρόπολι γένηκε τάπια μ’ ένα καλύβι 
άπάνω, ένα μέρος τής πολιτείας κοιμητήριο, 
καί τό άλλο χωράφια μοιρασμένα έδώ κ’ έκεί 
μέ θεώρατους βώλους άπό άσβεστόπετρα. Πόσες 
φορές έπήγαινα τάποβρόχμχ έκεϊ άπάνω γιά 
νά μαζέψω σαλιάγκους ή καυκαλήθρες, κ ’ έγύ— 
ρίζα μέ μιά φούχτα σκωριασμενες άντίκες καί 
σπασμένα λυχνάρια !

Τό καθαυτό χωριό θά τό βροϋμ-ε νά χαμο
γέλα άπ’τό πλάγι, πάνω ’ς τό βουναράκι Όποιο 
παραθύρι κ ι’ άν άνοιξης έκεϊ άπάνω, ανοίγει 
καί ή καρδιά σου, γ ιατί άπ’ τά  δεξιά έχεις θά- 
λασσα όσο φτάνει τό μάτι, έμπροστά ένα κόρφο 
απέραντο, περα μιά σειρά βουνά στολισμένα δώ 
κ’ έκεϊ μέ χωρία, τ ’ αριστερά έ’να κάμπο έληές 
γεμάτο, κι’ ένα ποτάμ.ι ’ς τή μέση: ϊσα ίσα τόν 
κάμπο πού έπεσε όζω μιά φορά ό Όρφέας, καί 
κρέμασε ττ  λύρα του σέ μίαν ίτηά, καί άπο 
τότες έκελαϊδοϋσαν έκεϊ τάηδόνια μέ μιά γλύκα
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πού δέν είχε ταίρι, ¿>ς πρό πέντ’ έξη χρόνια- 
πού κόψανε τές ίτηές οί Τούρκοι, κ’ έγυμ.νώθηκε 
τό ποτάμι, καί φύγανε τά καϊμένα τ ’ αηδόνια, 
υστέρα άπό 30 αιώνων ξεφάντωμα !

"Ας έρτουμε 'ς τόν Καπετάν Γιώργη. Φαν- 
ταστήτε ένα μισοκυρίτη άθρωπο, μέ μέτριο ά- 
νάστημα, κανονικό πρόσωπο, τόσο λιοκαμμένο 
πού θά τόν έπέρνετε γ ιά  άράπη ! Καί τί λέγω 
πρόσωπο! "Ολο του τό κορμί ήτανε τέτοιο, 
γ ιατί άλλα, έκτός κουρελιασμένα ρούχα, δέν 
έ'βαζε. Τοϋ δίνανε ρούχα κ ι’ αυτός έκάθιζε κά
τω άπ' ένα βράχο, τά έκοβγε κομμάτια κομ.- 
μ.άτια, τά ε"δενε παλι μέ σπάγους, καί τάβαζε ! 
ΙΙοτές δέν είπε γ ια τί τό έκανε τούτο. Όλοι 
τώξεραν όμως, καί νά σας τό πώ καί σάς τώρα : 
Τ ίτανε τρελλός !

Ό  Καπετάν Γιώργης μιλούσε μιά γλώσσα 
όλως διόλου δική του· πού καί πού καταλά
βαινες λέξι, ή άλλες κατρακυλούσαν άπ’ τά 
χείλη του σάν πετραδά.κια καί πέφτανε κάτου. 
Φαινόντανε πάντοτε σοβαρός καί βυθισμένος σέ 
συλλογές· ¿>ς καί τό γέλοιο του ( καί γελούσε 
πολύ σπάνια ), είχε μιά παράξενη σοβαρότητα, 
σάν νάλεγε ·. « “Εννοια σου, κυρά Χαρα. το 
ξέρω πώς είσαι ψεύτρα, καί δέν μέ γελάς, » 

Δένήρχούτανε ’ς τό χωρίο παρά σάν πεινούσε. 
Καί φυσικά ολος ό κόσμος τού έδινε. ΤΙ κα
θαυτό φωλιά του ήταν όξω, 'ς τού; τέσσερες ά
νεμους, κατά τήν παληά πολιτεία, Έκεϊ άγα- 
ποϋσε νά τριγυρίζη, καί μά τήν άλήθεια, σάν 
τόν έβλεπα καμμιά φορά μεσ’ ’ςτά χαλάσματα, 
θαρρούσα πώς ήτανε φάντασμα κανενός προγό · 
νου πού σηκώθηκε νά κλαψητά σημερινά χάλια 
τής πατρίδος του.

Καί ποιος ηταν ό Καπετάν Γιώργης: ποτές 
δέν μπόρεσα νά μάθω άπ' τούς κατοίκους, καί 
σάν ^ωτοϋσα τόν ίδιο, έγύριζε τό πρόσωπό του 
πρός τή θάλασσα καί μουρμούριζε μέ μιά φιάκα 
σάν νά παράσταινε 'ς το θέατρο ! Ό Καπετάν 
Γιώργης θά έμενε σέ όλους μας παντοτεινό μυ
στήριο, αν δέν ήρχούτανε μιά μέρα ένας γρΐπος 
νά τραβήξη 'ς τόν κόρφο μ.έσα, κ ι'α ν  δέν κατέ
βαινα κ’ εγώ τήν ακρογιαλιά ν'" αγοράσω 
ψάρια.
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Γρΐπος! Μεγάλη ύχόθεσι! Σάν νά λέμε, ε -  
φθασε τό Αυστριακό! Καί ο/ι γιά τίποτες άλλο, 
παρά γιά τά σπαρταριττά μπαρμπούνια που 
ανεβάζανε υστέρα άπό κανά— δυό ώρες οί ψα- 
ροπουλητάδες, καί σάν τά φώναζε ό γέρο Μπάν- 
τας ( άλλο στοιχειό ! ) μέσα ’ς τούς δρόμους, 
έτραντάζανε τά παραθύρια άπ’ το βοητό.

Έ γώ, νά σάς πώ την άμ.αρτία μου, αγαπού
σα τά ψάρια, μ.ά πλειότερο αγαπούσα νά βλέπω 
τό γρΐπο ! Κάτι τις υ.έ τραβούσε πάντοτε πρός 
τό γρΐπο. Έστέκουμουν όλη την ώρα καί κοίταζα 
τά είκοσιτέσσαρα κουπιά του νά χτυπούν τά κύ
ματα όλα μονομιάς, ν’άνεβαίνουν, νά μένουν ίσια 
καί ακίνητα ’ς τον άέρα γιά μιά στιγμή, καί νά 
βουτούν· πάλι, σάν νά τούς είχες κουρτισμένους 
τούς δώδεκα εκείνους παλληκαράδες πού τά τρα
βούσανε. Έ πειτα κύτταζα τό γύρο πού σχεδιά
ζανε πά’ 'ς τά  ήσυχα νερά καθώς ρή/τκνε τό 
δίχτυ, καί συλλογιούμουν τ ί κακό θά γινούτανε 
κάτω ’ςτό βάθος! Τι όνειρα νάδανε ψες τά κα
κομοίρα τά  ψάρια! Θαρρούσα πώ : τάβλεπα νά 
χύνουνται άπό δώ -κι’ άπό κεί σάν τρελλά, καί 
νά πιανουνται! Καί σάν άνιστορούσα πώ : καί 
νά ξέρανε τί θά π ή δίχτυ, καί νά μή σαλεύανε 
άπ’ τον τόπο τους, παλι θά τάπερνε τό δίχ τυ 
’ς την αγκαλιά του, μού ήρχούτανε νά φωνάξω 
νά σταματήση ό γρΐπος, γ ιά  νά προφτασουν νά 
γλυτώσουν τά ψάρια !

Σέ μισήν ώρα μέσα ή βάρκα ήταν αραγμένη, 
καί τά δώδεκα εκείνα θαλασσοπούλια, -/ωοισυ.έ-

' 5· ' ■ . , . · Μ ! 1να σε όυο γραμμές απανω : τον άμμο, σερνανε 
τά δυό παλαμάρια τού γρίπου σιγά σιγά άπ’ 
τη μέση τους, καί γύριζε πίσω πηδηχτά ένας 
ένας τους νά στρεφογυρίση πάλι τό σκοινάκι του 
με τόν κόμπο 'ς τήν άκρη, καί νά πιαστή ’ς τό 
παλαμάρι γιά νά ξανασύρη. Ή τανε μιά χαρά 
νά τούς βλέπης Δέν πρόκοψα άκόμα νά δώ 
καμμιά ζωγραφιά τους. Γιατί δέν ϊστοοούν οί 
ζωγράφοι μας ένα ρωμαίϊκο γρΐπο; Ζωντανό καί 
χαριτωμένο « σύμπλεγμα », χίλιες φορές πιό 
χαριτωμένο άπό πολλά άψυχα κουρουφέξαλα 
πού βλέπουμε 'ς τά μουσεία. Νά δής άντίκρυα 
μορφιά, δύναμι καί χάρι· νά δής παγίδια πού 
νά τά λιμπίζεσαι, στήθια μπρούτζινα, λαιμούς 
καί κεφάλια σάν τού Απόλλωνα, γυρισμένα 
καθώς τά είχαν πρός τό πέλαγο, με τα χέρια 
τους ακουμπισμένα 'ς τό παλαμάρι.

Ά λ λ η  μισήν ώρα, κι* ό γρΐπος έβγαινε. 
Έβλεπες τά ψάρια άπό μακριά κ ι’ άστράφτανε 
τρεμουλιαστά πανω ’ς τό δίχτυ, σαν τάστέοια 
’ςτόν ουρανό. Σε μιά στιγμή τά παλληκαρια μα
ζευτήκανε τριγύρω, καί τινάζανε τά δίχτυα μεσ’ 
’ς τά κοφίνια. Μπαρμπούνια, σαρδέλες, γούπες, 
σμαρίδες, καλαμαρακια, — καί τι λογής μ.εζέ- 
δες δέν είχε! Κάτω — κάτω ’; τό βάθος τού 
διχτυού, να σου καί μιάν όκαιϊιάρικη συναγρίδα!

Ό Ιναπετάν Γιάννης, πού μέ ήξερε φαίνεται, 
τήν παίρνει, περνά ένα κομμάτι βρούλο άπ’ τά 
σβαραχνά της, τό δένει, καί μού τήν προσφέρ
νει χαμογελώντας. Δέν ή θέλησε νά πάρη χρή- 
μ.ατα. Τόν έπροσκάλεσα λοιπόν ’ς τό δείπνο, γιά 
νά τόν πληρώσω σέ κρασί, καί δέχτηκε.

Τό βράδυ βράδυ ό Καπετάν Γιάννης ήτανε 
σπίτι μας, με τό χρυσό σκολαρίκι ’: ταύτί του, 
μέ τό μακρύ φέσι, καί μέ τό κόκκινο μαντήλι 
κάτω ’πό τό γελέκι του. Βγάζει τά παπούτζια 
του μπρός ’ς τό κατώφλιο, καί μπαίνει μέσα 
’() καπετάνιος μας ήτανε άπάνω κάτω πενην
τάρης, μά βαστιούνταν άκόμα, κι’ άν ήθελε νά 
βάψη, τό ψαρό του μουστάκι, θά γελούσε τόν 
κόσμο καμμιά δεκαριά χρόνια. Ή τανε καί ντρο
παλός σάν κορίτσι. "Γστερ' άπό τά συνειθισμένα 
« άναρωτήματα ο. καθώς τά λέν’ εκεί, έρχεται 
καί ό δίσκος —  « Γεια σας, καλ,ώς σας εΰρή- 
καμ.ε » — κάτω ή μαστίχα ! Έ πειτα  παίρνει 
π ίν τ ’ έξη άμ.ύγδαλα, καί σπάνοντάς τα μέ τά 
δόντια του, καί παστρεύοντας τα μέ τά ροζο- 
μένα δάκτυλά του, μάς έγλέντιζε μέ τά  λόγια 
του, γ ιατί μ,ιλούσε καί λιγάκι παράξενα, σάν 
ΐένο; οπού ήτανε.

’Ακόμα δύο τρεις μ,αστίχες καί καθήσαυ.ε ’ς τό 
φαγει. Ή  συναγρίδα εγεινε πλακί, καί περιττό 
νά τήν επαινέσουμε ‘δώ πέρα. Έ πειτα  είχαμε 
κκι κάτι άλ'Λα καλοφάγια καμ.ωμ.ένα άπό μ.ιά 
τεχνήτρα πού μπορούσε νά κάνη τήν τύχη μέ 
τή μαγειρική άν εζούσε 'ς τήν Ευρώπη! όλα αυ
τά τάχετε καί σείς 'ς τήν ’Αθήνα. Ά ς  μή σας 
κακοφανή όμως νά σας πώ πώ: ε’κτός άπό κάτι 
γλυκύσματά σας, άν θέτε καθαυτό κεφτέδες, 
μπουρέκια, μπακλαβάδες καί άλλα τέτοια, νά 
κοπιάσετε ’ς τά νησιά μας.

Ό καπετάν Γιάννης, μέ τή μιάν άκεαν τής 
πετσέτας χωμένη ’ς τό γιακα του, τά ε'τιμούσεν 
όλα μέ τήν όρεξίν του. Σάν καλός θαλασσινός 
οπού ήταν όμως, πλειότερα άπ' όλα έτιμούσε 
τό κρασί. Σάν έσηκωθήκαμε άπ’ τό τραπέζι, τά 
μάτια τού καπετάνιου τινάζανε σπίθες, καί τά 
μάγουλά του ησαν κόκκινα σάν τον αστακό. 
Έπΐρασε καί ή πρώτη εκείνη ντροπή, καί μ.άς 
διεσκέδαζε τώρα μέ πολλές ιστορίες καί νοστι- 
μ.κδες.

Άπό δμΐλία σέ δυ.ι/.ία, είπαμε καί γιά τόν 
Καπετάν Γιώργη. Ό  μ.ουσαφίρης μας αμέσως φά
νηκε σάν στεναχωρημένος. Έγώ βλέποντας πώς 
κάτι πρέπει νά ξεύρει γιά τό στοιχειό μας, άρ
χισα νά τού βαζω φυτίλια. Στην αρχή δέν ή- 
θελ.ε ν' άνοιξη τό στόμα του. "Αστέρα ομ.ως άπό 
πολλά παρακάλια καί ύπόσχεσες νά μήν τό ξα- 
νκπώ κανενός, καί σάν έφύγανε κ' ή γυναίκες 
που δεν τες εμπιστευότανε φαίνεται, αν καί τές
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έφερνότανε μ.έ μεγάλο σέβας, ^ρχιτε τή διήγησι 
πού θά σας κάμω τώρα μέ πιό λίγα λόγια.

α "Ητανε συμπατριώτης μ.ου, είπεν ό Καπε
τάν Γιάννης, σάν έβγαλε πρώτα τό κόκκινο ¡καν
τήλι του κ’ έσκούπισε μέ κάποια στενοχώρια τό 
πρόσωπό του,— "Ητανε συμπατριώτης μου, καί 
είμαι γαμπρός το υ ! "Ητανε γιός ένός ψαρά, μά 
τό είχε μέσα του, καί ήθελε νά γείνη μεγάλος 
άνθρωπος.Είχε ’ςτό μάτι καί μιά άρχοντοπούλα, 
πού τόν αγαπούσε κι’ αυτή, γ ια τί ήτανε καί 
μορφονιός. Μά πριχού γυρεύση τήν κοπέλλκ ε -  
πρεπε νά προίκιση καί νά παντρέψη τρεις άδελ- 
φάδες, καί έπειτα νά γείνη κι’ αυτός πλούσιος. 
Έσυμφωνήσανε τό λοιπόν νά περιμένουνε μερικά 
χρόνια, γιά νά κάαη σερμαγιά, κ’ έπειτα νά στεί- 
λη τού; προξενητάδες.

Κ' έτσι βγαίνει ό Γιώργης ’ςτόν κόσμο, καί 
δουλεύοντας μέ τήν καρδιά του, ’ς ένα χρόνο 
μέσα τό κατάφερε νάχη δική του βάρκα. ’Σ ά λ 
λον ένα χρόνο ή βάρκα γένηκε τρεχαντήρι. Κάθε 
δώδεκα μήνες γύριζε ό Καπετάν Γιώργης χα
ρούμενος άπό τά ταξείδια του, καί σού πάντρευε 
καί μιάν αδελφή. Τί κακό γινούτανε ’ς τούς γά - 
μους εκείνους ! Πού αν ή χαρά ήτανε μιά γιά 
τό γαμπρό καί τή νύφη, ήτανε δυό χαρές γιά 
κείνονε, γ ιατί κάθε γάμος τόν έφερνε πειο κοντά 
’ςτήν άρχοντοπούλά του. ’Στόν τρίτο γάμο ήμουν 
έγώ ό γαμπρός, καί φτάνει νά σάς πώ πώς τά 
σκυλιά μέ κρατήσανε ένα ήμερόνυχτο μακρύά 
άπ’ τή νύφη μέ τά ξεφαντώματά τους.

Έγύρεψε ό κακομοίρης νά κάμη τές προοενιές 
τότες, καί μακάρι νά τές έκανε, γ ια τί αν καί 
ή σερμαγιά του όλη ’πήγε ’ς τές προίκες, τόν 
ήξευρε τώρα ολος ό κόσμος πώς ήταν άξιος καί 
αυτή ήτανε μεγάλη σερμαγιά γ ιά  τόν Γιώργη 
Μά έλα δά πού ήτανε καί τό καΐκι χρεωμένο, 
χτίσε χτίσε σπίτια γιά τές άδελφάδες! Τού ε'ί- 
ταμε λοιπόν, επειδή καί ό πατέρας τής κοπέλ- 
λας είνε περήφανος άνθρωπος, ας πάγη ένα κα
λό ταξεΐδι άκόμα, κ’ υστέρα άπ’ ενα χρόνο έρ
χεται καί ζητά τήν καλή του.

Θυμούμαι άκόμα τή βραδυά πού πέρασε μ.έ 
τά  παιγνίδια άπ’ τά σπίτια της, καί τής τρα
γουδούσε διαβαίνοντας καί χωρίς νά σταθή, γιά 
νά μή μυρισθούνε τίποτε οϊ δικοί της, πού δέν 
τό ξέρανε ;

Μιαεύω κα ί π’ ά?1νω γε ιά , γλυκειά  μ-ον περισ-έρα.
Σ Ά  π»ραθύρι πρέβαλε νά πάρη ό νοΰ: μσυ^άγίρα.

κι’ άπό τό άπανω άπάνω πάτωμα μισοανοίγει 
ένα παραθύρι.

Τήν άλλη μέρα τό τρεχαντήρι σηκώθηκε, καί 
μέ μιά καραμπίνκ αποχαιρετούσε ό Καπετάν 
Γιώργης τή λυγερή του.

ΙΙέρασαν έντεκα μήνες, καί δέν ακούσαμε τ ί
ποτες. 'Στό δωδέκατο μήνα βούζει 'ς τή  γειτονιά 
μιά φοβερή είδησι. Ή άρχοντοπούλά μας άρρα

βωνιάστηκε μ.’ ένα πλούσιο ξένο, πού ήτανε νά 
τήν παντρευτή καί γλήγορα γλήγορα, καί νά 
τήν πάρη ’ς τόν τόπον του! Καί δέν ήτανε καί 
ψέμματα. Ή δουλειά γένηκε άψε σβύσε. Ή  κο- 
πέλλα φώναξε, έκλαψε, παρεκάλεσε, φοβέριξε. 
"Ολα τού κάκου ! άπ’ ταύτί καί ’ς ιόν παπά ! 
Καί σέ μιά 'βδομάδα μέσα ό ξένος τήν έπαιρνε 
'ς τό χωριό του, μαζί μέ τά  προικιά της, κ ’ έ- 
φαρμ.άκωνε τό σπιτικό μας χωρίς νά γλυκάνη καί 
τό δικό του, γ ια τί τό καϊμ.ένο τό κορίτσι χ τ ί
κιασε κι' άπέθανε σέ μερικούς μήνες.

Τό καραβάνι εκείνο ξεκινούσε άπ’ τή μιά με
ριά τό πρωί, καί άπ' τήν άλλη έμπαινε τό βρά
δυ βράδυ τό τρεχαντήρι τού Γιώργη ’; τόν κόρφο 
μας μέσα. "Ητανε ήσυχη βραδυά καί ή καραμ- 
πίνα του διαλαλούσε παλι 'ςτά  βουνά τριγύρω. 
Δέν κατέβηκε κανένας άλλος’ς τή σκάλα εκτός 
εμένα, γ ιατί εγώ ήξευρα καλλίτερα τή βίδα του, 
κ’ έφοβήθηκα μήν τύχη καί τόν παραλωλάνουν 
οί άλλοι. Καί πού νάξευρα !».

Βγάζει πάλι τό κόκκινο μαντήλι ό Καπετάν 
Γιάννης καί σκουπίζει τό πρόσωπό του.

« Φοβερά βραδυά εκείνη, αφεντικό ! Οί ναύ
τες αρχίζανε νά μαζεύουν τά πανιά, ό Γιώργης 
δός του τουφεκές καί τραγούδι, ν '  έγώ νά στέ
κουμε μονάχος 'ςτή σκάλα καί νά γίνεται ή καρ
διά μου κομμάτια ! Τό καΐκι προσμένει άπ' όξω 
άπ’ τό λιμάνι γιά ν’ άνοιξη ό δρόμοε άπό κάτι 
ψαρόβαρκες πού φεύγανε, ό Γιώργης βγαίνει μέ 
τή βάρκα καί σέ λίγες στιγμές τόν είχα μπρο
στά μ.ου. Σάν μέ είδε νά στέκουμε έτσι μουδια
σμένος καί συλλογισμένος,

—Βρέ Γιάννη, μού λέει, τι έχεις ; άπέθανε 
κανένας ; πές μ.ου το νά γλυτώνουμε.

Σάν τού είπα μέ μασημένα λόγια πώ : δέν 
ήτανε θάνατος, αύτός αμέσως μού κάνει.

— Καί τι είνε ; παντρεύτηκε ;
’Εμένα τότες υ.έ πήραν τά  δάκρυα. Μέ βλέ

πει μεσ' ’ς τά μάτια κίτρινος σάν τό θειάφι, καί 
δέν λέγει λέξι- μ.όνο δαγκάνει υ.έ μιά λύσσα τό 
μουστάκι του, πηδά ’ς τή βάρκα, καί πίσω !

Τάχασα καί δέν πρόφτασα νά μπώ μαζί του' 
τόν φώναξα, τόν παρεκάλεσα ’ςτή ψυχή των γο- 
νειώ του, ποιός ν’ άκοϋση ! Ώσου ναό ρω άλλη 
βάρκα νά πάγω κατόπι του αύτός κυβερνούσε 
τό τρεχαντήρι πού γύριζε πισω. Σέ μισήν ώρα 
δέν έβλεπες παρά ένα μικρό φώς ’ς τό πέλαγο 
πού άπό στιγμή σέ στιγμή λιγόστευε.

Ώς έδώ τά είδα μέ τά ματια μ.ου. Τά άλλα 
θά σας τά πώ σέ λίγα λόγια, γ ιατί πέρασε κ' 
ή ώρα, καί τά παιδιά θά το παραξηλώσουνε κά
τω ’ς τήν ταβέρνα. Θά σας τά  πώ σάν πού τ’ά - 
κούσαμε άπό τούς ναύτες ύστερα άπό καμμιά 
'βδομ.αδα.

Ό  Καπετάν Γιώργης άφήκε τό καΐκι νά 
πάη κατά τόν άνεμο. Κι' ό βοριάς τώφερε ίσα
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ίσα έδώ τον πλατύ Γιαλό πού λέτε. Ή τχνε 
νύχτα, κ ι’ «πάνω κάτω δυό μΐλια μακρυά απ’ 
τη  στερηά, δ καπετάνιο; φωνάζει τούς ναύτες, 
τούς πλερώνει, καί τούς προστάζει νά πάρουν 
τη βάρκα καί νά πάν όπου θένε! Οί ναύτες 
βλέπουν έ'νας τον άλλον σαστισμένοι, κάνουν ν’ 
άντισταθουν, τού 7.ένε πώς θά τούς πάρη δ κό
σμος γιά κλέφτες, μ ’ αυτός άρπα τήν καραμπινα 
του καί τούς δίνει νά καταλάβουν πώς δέν χω 
ρατεύει. Παίρνουν το λοιπόν τή βάρκα καί 
πρυμνίζουνε κατά τήν ακρογιαλιά. Μά είχανε 
καί τό μάτι τους πίσω, γιατί ξέρανε πώς κάτι 
τρέχει μέ τόν καπετάνιο. Σέ λιγάκι βλέπουν 
τό τρεχαντήρι νάρχεται μ’ ανοιχτά καί φουσκω
μένα πανιά καταπάνω ’ς ένα βράχο, έκεϊ μισό 
μίλι όξω π’ τόν κάβο. Γυρνούνε τη βάρκα καί 
τραβούν ίσια πρός τό βράχο. Ώσοϋ νά πάνε, τό 
τρεχαντήρι ήταν άφόντο, κι’ 6 καπετάνιος μαζί 
του! Την πρώτη φορά πού ανέβηκε μισοζών- 
τανος, τόν άρπαξε ένας τους, τόν πήραν ’ς τή 
βάρκα, καί τόν βγαλανε ’ς τήν ακροθαλασσιά ! 
Ή  άναπνοή του ξαναήρτε, μά μήτε ή γνώσί 
του, μήτε ή γλώσσα του ξαναφάνηκε πια.

Αφεντικό, τά ξέρεις όλα τώρα έπρόσθεσε δ 
Καπετάν Γιάννης μέ βρεγμένα μάτια.

—  ’Εκτός ένα πράμ.μα, τού λέγ ιν  πώς δέν 
τόν έπήρατε πίσω ;

— Εστάθηκε αδύνατο. Αυτός ποέπει νά 
τάχε χαμένα πριχού νά βουλιάξη τό καΐκι του. 
Σάν τόν γλυτώσανε καί τόν φέραν όξω, τά/ασε 
ολως διόλου. Γυρέψανε νά τόν βάλουν ένα 
σπίτι ώσού νάρτη κανένας μας, μ* αυτός δέν 
τό κουνούσε άπ’ έκεϊ κάτω. Σάν ήρτα καί τόν 
ηΰρα στρωμένο ’ς τά χαλίκια τού γιαλού καί 
τοϋλεγα νά πάμε πίσω, ήταν τό ίδιο σάν νά 
μιλούσα σέ πέτρα. Σιγά σιγά άρχισε νά μουο- 
μουρίζη καθώς πού κάνει τώρα, κι’ άπ’ τά ι/.ισά 
λόγια του κατάλαβα πώς τό κακό δέν ειχε 
γιατρειά. Μιά μέρα τόν έβαλα μέ τό ζορι "’ς 
ένα καΐκι, κ’ έπήδηξε ’ςτό γιαλό σάν τήν γάτα 
καί κολύμπησε όξω.

Έρχουμαι τώρα δυό φορές τό χρόνο καί τόν 
βλέπω. Τόν βρίσκω κεϊ κάτω πρός τό κοιμη
τήριο τή νύχτα, γ ια τί αν καί τρελλός, δέν θέ
λει νά ςίρη κανένα: τί του είμαι. Θέλει νά μένη 
δλότελα. άγνώριστος εδώ πέρα. Τού φέρνω ρούγα 
καθε φορά πούρχομαι, κι’ αύτός'τά κουρελλιαζει 
πρώτα κ’ ύστερα τά φορεΐ. Είνε δ καϊμένος κι’ 
αυτός βουλιασμένο καραβι, ό νους του έσταμα- 
τησε σάν τό τρεχαντήρι του στόν πάτο μέ όλες 
τές σερμαγιές του. »

I ωρα τά χείλη τού Καπετάν Γιάννη τρέμαν’ 
άπ’ τή συγκίνησι.

— "Ενα κρασί, καπετάνιο, νά πάν ή πικοες 
κάτω ! ΙΙαληόκοσμο;!

— Γειά σας, αφεντικό, καλή άντάμωσι » !

Καί ήπιε τό «ποδαράτο» μ' ένα πείσμα 
σάν νά γύρευε νά πνίξη τόν πόνο πού τόν βα- 
σανι.ε .

Τήν άλλη μέρα ό γρίπο; ε"φευγε, καί είδα 
τον καπετάν Γιώργη νά κοματιάζη ένα κχ- 
πότο, καί νά μουρμουρίζη άκατανόητες λέξεις 
κυτταζοντας πρός τή θάλασσα.

Α ρ γ υ ρ ή ς  Ε φ τ α λ ι ο τ ι ι ς .

ΦΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΡΙΣΛΕΡ -
Μ ΥΘ ΙΣΤΟ ΡΗ Μ Α ΑΛΦΟΝΣΟΥ ΛΩΑΕ

Μετάφρααις Κ. ’Αννίνου.

(Συτ/χιι α' ΪΑε προηγονμετον φν.ΙΛογ) .

Καθόσον δ σταθμός έπληρούτο ύπό τού πλή
θους ή δίοδος καθίστατο δυσχερέστερα. Αί άμα- 
ςαι διεδέχοντο άλλήλας άδιακόπως· ήτο υπο
χρεωμένος νά τρέχη άπό τής μιας θύρας εις τήν 
άλλην. Τότε έξήλθε σκεπτόμενος ότι προτι
μότερου ήτο νά μένη ε“ξω διά νά ϊδη κάλλιον, 
μή δυνάμενος νά ύποφέρη επί πλέον εντός τής 
χυδαίας τήν όψιν καί πνιγηράν ε’χούσης ατμό
σφαιραν αιθούσης εκείνης, τήν αγωνίαν ήτις ήρ- 
χισε νά τόν βασανίζη.

‘Ο Σεπτέμβριος ήτο περί τά τέλη του, έπε- 
κράτει δέ καιρός θερμός καί ύγρός. Έπεπλανάτο 
εις τόν άέρα ελαφρά ομίχλη, άναμέσον τής 
όποιας οί φανοί τών άμαξών έφαίνοντο θολοί 
κάτω εις τήν μεγάλην κατωφερή λεωφόρον. 
Καθείς φθάνων έφαίνετο λέγων : « ’Εγώ είμαι... 
ιδού μ ε!»  Ή Σιδωνία όμως δέν έφαίνετο ποτέ 
κατερχομ.ένη, τήν δέ άμαξαν ήν παρετήρει μα- 
κοόθεν έρχομένην μέ τήν καρδίαν πάλλουσαν έξ 
έλπίδος, τήν έβλεπεν έπιστρέφουσαν εις Πα
ρισιού; χυδαίως έλαφράν καί κενήν.

Ή ώρα τής άναχωρήσεω: προσήγγιζεν. Πα- 
ρετήρησεν εις τό ώρολόγιον καί είδεν ότι ύπε- 
λείπετο μ.όνον εν τέταρτον τής ώρας. Τό τοιούτο 
τόν κατεπτόησεν, άλλ’ ήδη δ κούδων τής άνοι- 
χθείσης θυρίδος τών εισιτηρίων τόν εκάλει. 
Έδραμε καί κατέλαβε τήν θέσιν του έν τή μα- 
κρά σειρά.

— Δύο εισιτήρια πρώτης θέσεως διά Μασσα- 
λίχν ! ειπεν.

Ένόμιζεν οτι ήτο καί τούτο έναρξι; κατοχής.
Μεταςύ τών καταφόρτων έκ δεμάτων άμα- 

ξίων και τών συνωθουμένων καθυστερούντων 
έπιβατών βαδίζων έπέστρεψεν εις τήν πρώτην τή: 
έπισκοπήσεώς του θέσιν. Οί ηνίοχοι έκραύγαζον 
αύτώ: «εμπρός ! . .»  "Ιστατο έγγυς τών τροχών 
καί τών ίππων, μέ τήν άκοήν έκκωφανθείσαν 
έκ τού θορύβου, μέ τούς οφθαλμούς ύπερμέτρω; 
διεσταλμένους Δέν άπεμενον είμή πέντε λε
πτά. Ήτο σχεδόν άδύνατον νά ©Οαση εγκαίρως
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( )ί έπιβάται είσώρμων μετά σπουδής εις τάς 
εσωτερικά; αίθουσας Οί σάκκοι έκυλίοντο έπί 
τών αποσκευών. Χονδρά δέματα περιβαλ,λόμενα 
δι’ οθόνης, δδοιπορικοί σακκοι δερμάτινοι μέ 
όρειχαλκίνους ήλους, μικροί μάρσιπποι τών τα - 
ξειδευόντων έμ.ποροϋπαλλήλων, κάνιστρα παν- 
τοίο>ν σχημάτων καί παντός μεγέθους είσήγοντο 
έξαφανιζόμενα διά τή : αυτής θύρας, σειόμενα, 
ταλαντευόμενα μετά τής αυτής σπουδής.

Τέλος εκείνη έπεφάνη....
Ναι, ιδού αυτή! λυτή  είνε βεβαίως, μία 

γυνή μελανειμων λεπτοφυής, υψηλή, συνοδευο- 
μένη ύπό έτέρας γυναίκας μικροτέρας τό ανά
στημα, ήτις άναμφιβόλως θά ήτο ή κυρία 
Δόβσο>ν. Ά λ λ ’ ευθύς μετά τό δεύτερον βλέμμα 
ή πλάνη διεσκεδάσθη. Ή το νεαρά γυνή δμ.οιά- 
ζουσα πρός τήν Σιδωνίαν, κομψή, ιός αύτή, 
Παρισινή, μ.έ φυσιογνωμίαν φαίδραν. Άνήρ τις 
νέος επίσης σπεύσας ήνώθη μετ’ αυτής. ΤΗσαν 
πιΟανώτατα νεόνυμφοι ταξειδεύοντες· ή μ.ήτηρ 
τούς συνώδευσε καί μέχρι τού βαγονιού ένθα. 
έτοποθέτήθησαν. Διήλθον πρό τού Φράντζ άπο- 
πνέοντες τήν ευδαιμονίαν ϋφ’ ής παρεφέροντο. 
Μετ’ αισθήματος οργής καί φθόνου τούς είδεν 
ύπερβάντα; τήν θύραν τού βαγονιού, στηριζο- 
μ,ένους έπ’ άλλήλων, συνηνωμένους στενώ; έν 
τώ μέσω τών άλλων.

Έφαίνετο αύτώ ότι τόν εκλεπτεν, ότι τό ζεύ
γος εκείνο κατελάμβανεν έν τή αμαξοστοιχία 
τήν θέσιν αύτού καί τής Σιδωνίας ...

Ιδού επέστη νύν ή ύστατη ταραχώδης στιγ
μή τής άναχωρήσεως- ηχεί δ τελευταίος κτύπος 
τού κώδωνος, δ άτμός βράζει μεθ’ ύποκώφου 
κρότου, μ.ετ’ αύτού δέ συνενούται δ κρότος τών 
κατεσπευσμένων βημάτων τών βραδυνόντων, 
καί δ πάταγος τών θυρών καί τών απερχομένων 
βαρέων λεωφορείων Καί ή Σιδωνία έν τουτοις 
δέν έρχεται 1 Ό  Φράντζ εξακολουθεί ν’ άνα- 
μένη. Καί έκείνην τήν στιγμ.ήν μία χειρ άπο- 
τίθεται έπί τού ώμου του.

Θεέ !
Στρέφεται καί βλέπει τήν χονδραν κεφαλήν 

τού κ. Γαρδινοά περιβαλλομένην ύπό δδοιπο- 
ρικού πίλου μέ παρωτίδας.

— Δέν άπχτώμαι, είνε δ κ. Ρίσλερ ! λέγει. 
Αναχωρείτε λοιπόν μέ τό κατευθείαν τής Μασ
σαλίας, καί εγώ επίσης, άλλά δέν πηγαίνω 
μακράν.

Καί εξηγεί εις τόν Φράντζ ότι έπειδή δέν 
έπρόφθασε τήν αμαξοστοιχίαν τής ’Ορλεάνης 
προσπαθεί νά έπιστρέψη εις Σαβινύ διά τής 
γραμμής τής Λυώνος. Ειτα λαλεί περί τού 
πρεσβυτέρου Γ’ίσλερ καί περί τού εργοστασίου.

— Φαίνεται ότι δέν πηγαίνουν καλά αί δου- 
λειαί του έδώ καί ολίγον καιρόν, λέγει... Έ ζη- 
αιώθησαν καί αυτοί άπό τήν χρεωκοπίαν τού

Βοναρδελ... Ά !  οί νέοι μας πρέπει νά προσέ
χουν ! . . . Ό πως πηγαίνουν καί αυτοί ήμπο- 
ρεί νά πάθουν ό,τι έπαθε καί δ Βοναρδέλ . . . 
Ά λλά  μέ συγχωρεϊς . . μού φαίνεται ότι πρό
κειται νά κλείση το παράθυρον τών εισιτηρίων. 
Καλήν έντάμ.ωσιν !

Ό Φράντζ μόλις άντελήφθη τών λόγων του. 
Ή  καταστροφή τού αδελφού του, ή κατάρρευ- 
σις σύμπαντος τού κόσμου ούδεμίαν είχε δι’ 
αύτόν σημασίαν. Περιμένει . . . περιμ.ένιι ! . . .

Ά λ λ ’ ιδού ή θυρίς τών εισιτηρίων αίφνης 
κλείεται ώς τελευταίος φραγμός κατά τής ίσχυ- 
ρογνώμονος έλπίδος του Ό σταθμός έκενώθη 
έκ νέου. Ό  θόρυβος μετετοπίσθη. μετηνέχθη 
έπί τής όδού· αίφνης ισχυρός συριγμός άντηχών 
φθάνει μέχρι τής άκοής τού ίραστοϋ ώς ειρω
νικός αποχαιρετισμός.

Ή  αμαξοστοιχία τής δεκάτης άνεχώρησεν.
Προσπαθεί νά μείνη ατάραχος καί να σκε- 

φθή λογικώς. ΙΙροδήλω; δέν θά έπρόφθασε τήν 
αμαξοστοιχίαν τής Ανίερης· γινώσκουσα ότι 
τήν άναμένει θά ελθη, «διάφορον κατά ποιαν 
ώραν τής νυκτός. Ά ς  άναμείνωμεν ακόμη ! ή 
αίθουσα εις τούτο είνε προωρισμίνη,

Κάθηται δ δυστυχής έπί τίνος Θρανίου/Εκλει
σαν ήδη τάς εύρείας ύαλοφράκτους θύρας έφ’ών 
ή σκοτία έπικολλαται μέ στιλπνότητα βερνι
κωμένου χαρτιού. Ή  βιβλιοπώλις τού σταθμού 
σχεδόν άποκοιμημένη καταγίνεται εί; τήν τα- 
κτοποίησιν τού εμπορεύματος της. Ό νέος βλέ
πει μηχανικώς τάς σειράς τών ποικιλοχρόων 
τόμων, πασαν τήν βιβλιοθήκην τών σιδηροδρό
μων, ής τούς τίτλους άπεστήθισεν ήδη πρό τεσ
σάρων ωρών άφ’ δτου εύρίσκετο εκεί.

Βιβλία τινά έξ αυτών τ ’ αναγνωρίζει διότι 
τ’ άνέγνωσεν έν Ίσμαηλί^ι ύπό τήν σκηνήν του 
ή έντός τού άτμοπλοίου τού έπαναγαγόντος αύ
τόν έκ Σουέζ, τά κοινά δ’ εκείνα καί ασήμαντα 
μυθιστορήματα διασώζουσιν εκτοτε δι’ αύτόν 
άρωμά τι θαλάσσιον ή έςωτικόν. Μετ’ ολίγον 
όμως ή βιβλιοπώλις κλείει τό μ.ικρόν τη ; έμπο- 
ρικόν εκλείπει πλέον καί αυτός δ πόρος όπο>ς 
εξαπατά τήν κόπωσιν καί τόν πυρετόν του. Καί 
αύτό τό άθυομχτοπωλεϊον αποσύρει τόν έκτε- 
θειμένον θυσαυρόν του έντο; τού έρκους τών σα
νίδων αί συρίκτραι, τά μικρά άμάςιχ, τ’ αγ
γεία τού ποτίσματος,τά πτύα, τά δίκρανα,πάντα 
πά μικροσκοπικά εργαλεία τού αγροτικού βίου 
τών μ.ικρών Παρισινών έξηφανίσθησαν έν μια 
στιγμή. Ή  έμπορος, γυνή ασθενική, μελαγχο- 
λική τό ήθος, περιτυλίσσεται παλαιόν μανδύαν 
καί απέρχεται κρατούσα εί; τήν χεΐρα τήν μ ι- 
κραν της φορητήν θερμάστραν.

Ιίαντες αυτοί έπεράτωσαν τό έργον τής ήμε
ρα:, οπερ παρέτειναν μέχρι τής τελευταίας στιγ
μής μέ τήν καρτερίαν καί τήν επιμονήν τής
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πόλεως των Πχρισίων, ήτις σβϋνει τού; φανούς 
τη , μόνον άμα ώ ; φχνή -ή ήμέρχ.

Ή iS i x  αϋτη τής παρχτεταμ.ένης αγρυπνία; 
τον κάμνει νά ένθυμηθή δωμάτιόν τι αρκετά 
γνωστόν εί; αύτόν, ένθα ή λυχνία φωτίζει κατ' 
εκείνην τήν ώραν την τράπεζαν κατάφορτον έκ 
κολιβρίων καί εντόμων στιλπνών· πλήν ή οπτα
σία α.ΰτη παρέρχεται ταχέως διά του πνεύμα
τός του καί άπόλλυται εντός του χάους των 
ασυνάρτητων λογισμών, οΰς γεννά έν αύτώ ή 
ε'κ τής προσδοκίας παραφροσύνη.

Αίφνης συναισθάνεται ότι θνήσκει τής δίψης. 
Τό καφενεΐον τού σταθμού είνε ακόμη ανοικτόν- 
εισέρχεται εις αΰτό. Οϊ ϋπηρέται τής νυκτερινής 
υπηρεσίας κοιμώνται επί τών θρανίων. Τό πά- 
το>μα είνε υγρόν έκ τών αποπλυμάτων τών πο- 
τηριων. βραδύνουσι πολύ έως νά τού φέρωσι 
τό ζητηθέν είτα καθ’ ήν στιγμήν πίνει, ή ιδέα 
ότι ή Σιδωνία ίσως ήλθε κατά τήν απουσίαν 
καί τον αναζητεί εις τήν αίθουσαν τόν κάμνει 
νά έγερθή διά μιας καί ν' άπέλθη ώς παρά- 
φρων άφίνοιν τό ποτήριόν του πλήρες καί τό 
νόμισμα έπί τής τραπέζης.

Ά λ λ ’ ε’κείνη δέν θά έλθη.
Τό συναισθάνεται.
Το βήμα του όπερ άντηχεϊ καθ' ολον τό μή

κος τής πρό τού σταθμού άναβάθρας τόν ενο
χλεί ώ; νά ύπενεθύμιζεν αΰτώ πεισμόνως τήν 
μόνωσιν καί τήν άποτυχίαν του.

Τί λοιπόν συνέβη ; Τις άρα γε τήν άνεχαίτι- 
σεν ; Ήσθένησεν ή μή ήσθάνθη έκ τών ποοτέ- 
ρων τύψιν συνειδότος διά τό παράπτωμά της ; 
'¿Αλλ' έν τοιαύτη περιπτώσει θά τόν προειδο
ποιεί, θά έπεμπε πρός αύτόν τήν κυρίαν Δόβσων. 
Μήπως ό Ρίσλερ εΰρε τήν έπιστολήν του: Ή το 
τόσον τρελλή- τόσον άπερίσκεπτος!..

Ένώ δε ήσχολειτο περί τάς τοιαύτας είκα- 
σίας, ή ώρα προύχώρει. “Ηδη αί κορυφαί τών 
κτιρίων τού Μαζά βεβυθισμέναι τέοις έν τή σκο- 
τία έλευκαίνοντο καί καθίσταντο ευκρινείς. Τί 
νά πράςη ; “Ωφειλε νά μεταβή εις Άνιέρην άμε- 
σως, νά προσπαθήση νά μάθη, νά πληροφορηθή. 
Έπεθϋμει νά εύρίσκετο εί δυνατόν εκεί άμέσως.

Ευθύς ώς τό άπεφάσισε κατήλθε τήν κατω
φέρειαν τού σταθμού διά βήματος ταχέος, συν- 
αντών καθ' οδόν στρατιώτας φορτωμένους τόν 
σάκκον των, πτωχούς άνθ.κόπους έρχομένους χά- 
ριν τής πρωινής αμαξοστοιχίας, ήτις είνε ή άμα- 
ξοστοιχία τών ένδεών καί άτυχων, τών εγειρό
μενων λίαν π :ω ί.

Διήλθε διά τών Ιίαρισίων κατά τό λυκαυ
γές- ή πόλις είχεν δψιν κατ' εκείνην τήν ώραν 
μελαγχολικήν καί ριγηλήν. Ό  φανός τών άστυ- 
νομικών σταθμών έοριπτε κατ' άποστάσεις τήν 
έρυθράν του λάμψιν οϊ δέ κλητήρες έβηματιζον 
άνά δύο, σταματώντες εις τήν γωνίαν τών οδών

καί έξερευνώντες τήν σκοτίαν δ ι’ ένός βλέμ
ματος.

"Εμπροσθεν ένός τών σταθμών αυτών είδε 
πλήθος συνηγμένον, συγκείμενον έκ ρακοσυλλε
κτών καί γυναικών έκ τών περιχώρων. Άναμ- 
φιβόλως διεξήγετο ή λύσις νυκτερινού τίνος δρά- 
ματος έντός τού γραφείου τού άστυνόμου. Ά !. .  
άν ό Φράντζ έγίνωσκεν όποιον ήτο τό δοάυ.α 
αύτό!.. ’Αλλά δέν ήδύνατο νά ϋποπτεύση τι 
καί παρετήρησε μακρόθεν τήν συνάθροισιν μ.ετ’ 
άδιαφορίας.

Πλην όλαι αύταί αί άσχημίαι. ή ήώς ή έγει- 
ρομένη έπί τών Παρισίων μετά κεκμηκυιών ώ- 
χρών λάμψεων, οί φανοί οϊ πνευστιώντες παρά 
τήν όχθην τού Σηκουάνα ώς δάδες κατά τήν 
νύκτα τής προ τού νεκρού άγρυπνίας, ή κόπωσις 
ή προερχόμενη έκ τής Ιδία; αύτού άγρυπνίας 
τόν περιέβαλλον διά βαθείας μελαγχολίας.

Ό τε ε'φθασεν εις Άνιέρην μετά δύο ή τριών 
ώρών πορείαν ένόμισε σχεδόν ότι άνένηφεν έξ 
ονείρου.

Ό άνατέλλων έν όλη αύτού τή δόξη ήλιος 
κατηγλάιζε τήν πεδιάδα καί τόν ποταμόν. Ή  
γέφυρα, αί οίκίαι, ή παρόχθιος οδός, τά  πάντα 
έκέκτηντο τήν πρωινήν έκείνην καθαριότητα ήτις 
έμ.ποιεί τήν έντύπωσιν ημέρας ολως νέας, και
νουργούς ούτως είπεϊν, έξερχομένης στιλπνής καί 
μειδιώσης έκ τού πυκνού ζόφου τής νυκτός. 
Μακρόθεν δι;κρίνε τήν οικίαν τού άδελφοΰ του, 
έν ή οί κατοικούντες εέχον ήδη έξυπνήσει, μ.έ 
τά άνθοδοχ εία παρά τά άνοικτά παράθυρα. Πε- 
ριεπλανήθη έπί τινα ώραν μή τολμών νά είσέλθη.

Αίφνης κάποιος τόν έφώναξεν άπό τής όχθης.
— Μπά !.. ό κύριος Φράντζ !... ΙΙολύ ένωρίς 

ήλθετε σήμ-ερον.
Ήτο ό ηνίοχος τής Σιδωνίας οστις ώδήγει 

τούς ίππους όπως τους λούση εις τόν ποταμόν.
— Είνε τίποτε νέον εις τό σ π ίτ ι;., ήρώτησεν 

αύτόν τρέμων ό Φράντζ.
—  Τίποτε, κύριε Φράντζ.
— Μέσα είνε ό άδελφός μου;
— Ό χι, ό κύριος έκοιμήθη εις τό εργο

στάσιου.
— Μήπως είνε άσθενής κανείς;
— Ό χι, κύριε Φράντζ. δέν γνο>ρίζω νά εινε 

κανείς άσθενής.
Καί οϊ ίπποι είσήλθον μ.έχρι τού στήθους εί; 

τό ύδωρ, οπερ έπάφλασεν άφροσκεπές.
Τότε ό Φράντζ άπεφάσισε νά κρούση τήν μι

κρά-/ θύραν.
Έκαθάριζον τά ; άτραπούς τού κήπου. Τύρβη 

τις έπεκρατει εις τήν οικίαν, υ.ολονότι δέ ήτο 
λίαν πρωινή ή ώρα ήκουσε τήν υωνήν τής Σιδω- 
νίας διαυγή καί ήχηράν, ώς άσμα πτηνού έντός 
τών άντικρινών ροδώνων.

Ή  Σιδωνία ώμίλει μετά ζωηρότητος.
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Ό  Φράντζ λίαν συγκεκινημένος έπλησίασεν 
όπως άκοοασθή.

— Ό χι, δέν χρειάζεται κρέμα, έ'λεγεν... Φθά
νει νά είνε πρό πάντων καλά κρυσταλλωμένου 
καί έτοιμον εις τάς έπτά ώρας... “Λ !... καί 
διά έντράδα τώρα τί θά εχωμεν ;.. ας ίδωμεν...

Συνδιεσκέπτετο σοβαρώς μετά τής ύπηρε- 
τρίας της διά τό περιβόητου γεύμα τής έπαύ- 
ριον. Ή  αιφνίδιος έμφάνισις τού άνδραδέλφου 
της ούδαμ-ώς τήν ήνώχλησεν.

—  Ά ! καλημέρα Φράντζ, είπεν αύτώ ήσύ- 
χως. Τυίρα αμέσως έρχομαι. "Εχομεν αΰριον 
προσκεκλημένους, μερικούς πελάτας τού κατα
στήματος. Είνε γεύμα δι’ έμπορικούς σκοπούς... 
Μού έπιτρέπεις μίαν στιγμήν, α ί;

Θαλερά, μειδιώσα, περιβεβλημ.ένη τήν μα
κράν λευκήν οικιακήν έσθήτά της καί φορούσα 
εις τήν κεφαλήν τόν μικρόν έκ τριχάπτων κε- 
κρύφαλον έξηκυλούθησε νά καταρτίζη τον κα
τάλογον τών φαγητών, άναπνέουσα τόχ άνερ- 
χόμ.ενον έκ τού λειμώνο; καί τού ποταμού δρο
σερόν άέρα. Έπί τής άναπεπαυμένη; μορφής 
της ούδέ τό έλάχιστον έφαίνετο ίχνος θλίψεως 
ή άνησυχίας Τά λειον μέτωπόν της, ή θελκτική 
έκπληξις τού βλέμματός της ή τόσον συντελού
σα εις τήν συντήρησιν τή ; έαυτής νεότητος, τά 
ημίκλειστα ρόδινα χείλη της άπετέλουν παράδο
ξον άντίθεσιν μέ τήν μορφήν τού έραστού,ήλλοιω- 
μένην έξ όλοκλήρου νυκτός άγω νιας καί κόπου.

Έ πί έν μακράν τέταρτον τής ώρας ό Φράντζ 
καθήμενος εις γωνίαν τινά τής αιθούσης ήκουσε 
παρερχόμενα κατά τήν συνήθη αύτών ταςιν 
ολα τά έδέσματα, έξ ών κατά κανόνα άποτε- 
λείτα ι γεύμα παρατιθέμενου έν τή οικία εύπό- 
ρων άστών, άπό τά μικρά θερμά πλακούντια 
μέχρι τών ροδάκινων τού Μοντρεΐλ. Ούδ’ έπι- 
δορπίου τινός έφείσθη ή οικοδέσποινα.

Τέλος, ότε έμειναν μόνοι καί ήδυνήθη νά 
λαλήση ;

— Δέν έλαβε: λοιπόν τήν έπιστολήν μου; τήν 
ήρώτησε μετά φωνής ύποκωφου,

— Βέβαια τήν έλαβα.
Καί ήγέρθη όπως διευθέτηση πρό τού κατό

πτρου βοστρύχους τινάς τής κόμης της άνα- 
μιχθέντας μετά τών παρά τήν κεφαλήν της 
κυμαινόμενων ταινιών, έξηκολούθησε όέ έν ώ 
κατωπτρίζετο :

— Βεβαίως τήν ε“λαβα τήν έπιστολήν σου... 
Έχάρην μάλιστα εις άκοον διότι τήν έλαβα... 
Καί τώρα άν σού έλθη όρεξις νά κάμη; πρός 
τόν αδελφόν σου τάς γελοίας καταγγελίας διά 
τών όποιων μέ ήπείλεις, θά τού άποδειζω ευ
κόλως ότι τό πείσμα άθεμίτου έρωτος, τόν όποιον 
ένώ άπέκοουσα ώς έπεεπεν. εινε ή μόνη άφορμή

• \ Λ » — * -  i»r i · »των ψευ)ων αυτών ‘Λατανγε/.ιων. ΐν/ε το υ·. 
όψιν σου, φίλτατέ μου καί... καλήν έντάμωσιν.

Άγαλλιώσα. ώς ηθοποιός ήτις άπήγγειλε μα
κράν τινα καί προξενούσαν αϊσθησιν εις τό ά- 
κροατήριον περικοπήν, διήλθε πρό αύτού καί 
έξήλθεν έκ τής αιθούσης, μειδιώσα, μέ τό χείλος 
άνασεσυρμένον, θριαμβεύουσα, ούδόλως ώργι- 
σμένη.

Καί εκείνος δέν τήν έφόνευσεν!
Ε'.

"Εν «διάφορον«.
Τήν προτεραίαν τής άποφραδος έκείνης ημέ

ρας, ολίγα; στιγμάς ύστερον άφού ό Φράντζ 
κατέλιπε λαθραίως τό έν τή όδώ Μπράκ δωμά- 
τιόν του, ό ένδοξος Δελομπέλ έπεστρεψεν εις τήν 
κατοικίαν του σφόδρα τεταραγμένος μέ τήν στά
σιν έκείνην τήν κεκμηκυίαν καί άπογοητευμένην 
ήν άντέτασσε πάντοτε εί: ολα τά δυσάρεστα 
δι’ αύτόν γεγονότα.

— Ό  Θεέ μου !... Τί έχεις, άνδρα μου ; ήρώ
τησεν άμέσως ή κυρία Δελομπέλ, ήτις άκόμη 
δέν είχεν αηδιάσει έκ τής έπί εικοσαετίαν ήδη 
διαρκούσης ύπερβολικής καί δραματικής έκείνης 
ΰποκρίσεως τού συζύγου της.

Πριν ή άπαντήση ό πρώην ηθοποιός, όστις 
πάντοτε έφρόντιζεν όπως προηγήται καί τών 
ελάχιστων τών λόγων του έ'κφρασίς τις τής φυ
σιογνωμίας ήν έμαθεν άλλοτε διά τήν σκηνήν, 
κατεβίβασε τά χείλη εις σημεΐον άηδίας καί 
δυσαρέσκεια; ώς νά είχε μόλις καταπίη άντί- 
κείμενόν τι πικρότατον.

— Τί έχω ; είπεν- αύτοί οί 'Ρίσλερ είνε άναμ- 
φιβόλως άχάριστοι ή έγωϊσταί, βεβαιότατα δέ 
άνθρωποι πολύ κακά άνατεθραμμένοι. Είξεύρετε 
τί έ'υ.αθα κάτω άπό τόν θυρωρόν, οστις μ' έκύτ- 
ταζε μέ τήν άκραν τού ματιού του καί μ’ έπε- 
ρίπαιζεν; Ό τι ό Φράντζ Ρίσλερ άνεχώρησεν. 
"Εφυγεν άπό τό σπίτι πρό ολίγου και άπο τού; 
Ιίαρισίου; ίσως κατ’ αύτήν τήν ώραν χωρίς καν 
νά έλθη νά μ.ού σφίγξη τό χέρι καί νά μ’ευχα
ρίστηση διά τήν υποδοχήν όπου τού έκαμα εδώ.. 
Πώς τό ευρίσκετε αύτό ; Διότι ούτε σάς, π ι
στεύω ότι άπεχαιρέτισεν, αί ; Καί έν τοσούτω 
τώοχ ένα μήνα έδώ μέσα εύρίσκεται άκατά- 
παυστα.

Ή  κυρία Δελομπέλ άφήκε κραυγήν έκπλή- 
ξεως καί αληθούς λύπης. Ή  Ποθητή απεναν
τίας ούδέ λέξιν είπεν, ούδέ κίνημά τι έκαμεν. 
Έμεινεν ώς πάντοτε παγερά. Τό όρειχάλκινον 
σύευ.α όπερ περιέστρεφεν ούδ' έσταμάτησε κάν 
μεταξύ τών εύκινήτων δακτύλο>ν της.

—  Έ χε φίλους λοιπόν ! έξηκολούθει ό ένδο
ξος Δελομπέλ. 'Ορίστε ! τί τού έκαμα τώρα 
αύτουνού ;

Μία τών άξίώσεών του ήτο ότι κατεδιώκετο 
ύπό τού μίσους όλοκλήρου του κόσμου.Άπετέλει 
καί τούτο μέρος τής έν τώ βίω έπιτετηδευμένης 
στάσεως τού Εσταυρωμένου εκείνου τής τέχ νης.
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Ήρεμα, διά λόγων φιλόστοργων, σχεδόν μη
τρικών—διότι υπάρχει πάντοτε αίσθημά τ ι ¡λ.·»] 

τρότητος έν τή έπιεικεί και μακροθύμφ στοργή, 
■ην έμπνέουσιν αύτά τά μεγάλα παιδιά—ή κυ
ρία Δελομ.πέλ ¿παρηγόρησε τόν σύζυγόν τη ;, 
τόν ¿θώπευσε, προσέθηκε λίχνευμά τι εί; το 
γεύμα. Ένδομύχω; δ ταλαίπωρο; Δελομ.πέλ 
έλυπείτο πραγματικώς, καθότι μετά την άνα- 
χώρησιν τοϋ Φράντζ ή θέσις τού αιωνίου άμφι- 
τρύωνο;, τήν όποιαν κατεΐχεν άλλοτε ό πρεσβύ- 
τερο; Ρίσλερ άπέμενεν ε’κ νέου κενή, καί δ ηθο
ποιό; άνελογίζετο την μέλλουσαν στέρησιν τό
σων ηδονών του.

Καί έν τούτοι; παρά τήν εγωιστικήν αυτήν 
καί κατ’ επιφάνειαν θλίψιν ύπήρχεν έτέρα Ολί- 
ψις άληθή;, άπειρο;, ή θλίψις ή φονική, ήν ή 
τυφλώττουσα εκείνη μήτηρ δέν εβλεπεν... Δεν 
βλέπει; λοιπόν τήν θυγατέρα σου, άθλια γυνή ; 
Παρατήρησε τήν διαφανή ώχρότητα, τού; άνευ 
δακρύων οφθαλμού; τού; λάμποντας άπλανώ; 
ώ ; νά συνεκέντρουν τόν λογισμόν καί τό βλέμ
μα των έπί αντικειμένου ορατού εί; αύτού; μό
νον. Επιχείρησε ν’ άνοιχθή ή πάσχουσα εκείνη 
κεκλεισμένη καρδία! Έρώτησε τό τέκνον σου. 
Κάμε την νά δμιλήση, κάμε την νά κλαύση πρό 
πάντων όπω; τήν άπαλλάξης άπό τοϋ κατα- 
πιέζοντος αυτήν βάρους, όπω; οΐ θολωθέντε; 
έκ τών δακρύων οφθαλμοί τη ; μή βλέπωσι πλέον 
άπλανώ; εί; τό κενόν τό φοβερόν εκείνο άγνω
στον άντικείμενον εί; ο προσηλούνται μετ’ ά- 
πελπισία;.

Φεύ!....
Ί ’πάρχουσι γυναίκες έν α ί; ή σύζυγος εκμη

δενίζεται άπέναντι τής μητρό;. Έν αυτή όμως 
απεναντίας ή μήτηρ ε’ξεμηδενίζετο άπέναντι 
τής συζύγου. 'Ιέρεια τοϋ θεοϋ Δελομπέλ, άπη- 
σχολημένη έξ δλοκλήρου εί; τήν λατρείαν τοϋ 
ειδώλου της, έφαντάζετο ότι καί ή θυγάτηρ της 
έγεννήθη όπως άφιερωθή εί; τήν αύτήν λατρείαν, 
όπω; γονυπετή πρό τοϋ αύτοϋ βωμοϋ. Άμφότε- 
ραι έπρεπε νά έχωσιν έ’να καί τόν αύτόν σκοπόν 
έν τώ βίφ, νά έργάζωνται ύπέρ τή ; δόξη; τοϋ 
μ.εγχλου άνδρός, νά παρηγορώσι τήν παραγνω- 
ριζομένην μεγαλοφυιαν του. ΙΙάντα τά λοιπά 
δεν ΰπήρχον δ ι’ αύτήν. Ουδέποτε ή  κυρία Δε
λομπέλ είχε παρατηρήσει τό αίφνίδιον ερύθημα 
τής Ποθητής άμα ώ; δ Φράντζ είσήρχετο εί; 
τό έργκστήριόν των, πάντα ; έκείνου; τού; έλι— 
γμού; έν τή δμιλία δι* ών ή έρώσα νεάνι; προσε- 
πάθει νά γ ίνητα ι λόγος περί αύτοϋ οπωσδήποτε, 
ν’ άναφέρηται τό όνομά του εί; παν θέμ,α τών 
κατά τό διάστημα τή ; έργασία; συνδιαλέξεών 
των, τούτο δε πρό έτών, άπό τοϋ άπομεμακρυ- 
σμένου καιρού ότι δ Φράντζ έπορεύετο καθ' έκά- 
στην εί; τήν Κεντρικήν Σχολήν τήν ώραν καθ' 
ήν αί δύο γυναίκες άνήπτον τήν λυχνίαν των

λίαν πρω! όπως άρχίσωσι τήν ήμερησίαν εργα
σίαν των. Ούδέποτε είχεν έξετάση τά ; μ.ακράς 
εκείνα; περιόδου; τή ; σιγή; έντό; τών δποίων 
έκουσίω; βυθίζεται ή εύελπις καί εύδαίμων νεό- 
τη ; δμοϋ μέ τά  όνειρα τοϋ μέλλοντος, άν ποτε 
δέ ένοχλουμένη έκ τή ; άφωνίας τή ; Ποθητή; 
ήρώτα αύτή ν ; «Τι έχεις;» ήρκει ν’ άπαντήση 
ή νεάνι; : «Δέν έχω τίποτε'» οπω; δ πρό; στιγ
μήν παρεκκλίνα; λογισμό; τή ; μ.ητρό; έπανέλθη 
άμέσω; εί; την ευνοουμένην αύτοϋ άσχολίαν.

Τοιουτοτρόπως ή γυνή αύτή ή γινώσκουσα 
κατά βάθο; τήν καρδίαν τού συζύγου της, ή 
μαντεύουσα τ ί ένεκρύπτετο εί; έκάστην ^υτίδα 
τοϋ ολυμπίου καί ήλιθίου μετώπου του ούδέ
ποτε ήσθάνθη διά τήν ταλαίπωρο·/ Ζιζήν τήν 
μαντείαν έκείνην τή ; φιλοστοργίας δι’ ή ; αί 
μητέρες καί αύταί αί μάλλον ήλικιωμέναι καί 
πολυπάθει; νεαζουσιν αϊφνη; μ.έχρι τοιούτου 
σημείου, ώστε νά δεικνύωσι παιδικήν φιλίαν 
όπω; καταστώσιν αί έμπιστοι καί αί σύμβου
λοι τών τέκνων των.

Τοϋτο είνε τό άγριώτατον άποτέλεσμα τού 
ασυνειδήτου εγωισμού τών άνδρών οίος δ Δελο- 
μπέλ. . . . .

Γεννά περι αύτον έγωισμού; άλλους.
Ή  παρά τισιν οίκογενείαι; έξις ν' άνάγωσι 

τά πάντα εις εν μόνον άτομον καθιστά κατ’ 
άναγκην άφανή πασαν χαράν καί λύπην ή τ ι; 
εί; έκείνο είνε άδιάφορο; ή άνωφελής.

Καί σάς έρωτώ κανά τ ί τό νεανικόν αύτό καί 
λυπηρόν δράμα υπέρ ε'θλιβε μέχρι δακρύων τήν 
καρδίαν τής άτυχούς έρώση; νεάνιδος ήδύνατο 
νά ένδιαφέρη τήν δόξαν τοϋ μεγάλου ηθοποιού ;

Έν τούτοι; έκείνη έπασχε πολύ.
ΙΙρό ένός ήδη μηνός, άφότου ή Σιδωνία ήλθεν 

έπί τοϋ όχήματό; τη ; πρό; άναζήτησιν τοϋ 
Φράντζ ή Ποθητή διέγνωσεν οτι δέν ήγαπάτο 
πλέον καί έγίνωσκε τό όνομα τή ; άντιζήλου 
της. Δέν έμνησικάκει κατ’ αυτών, αλλά μάλ- 
λον τούς ωκτειρεν. Διατί ομ.ως έκείνο; νά έπα
νέλθη ; Λιατί νά έμπνεύση αύτή μέ τόσην έλα- 
φρότητα απατηλήν ελπίδα; "Οπως οί δυστυχείς 
καταδεδικασμένοι νά. διάγωσιν έν τή σκοτία 
τής ειρκτή; συνειθίζουσι τού; όφθαλμ.ούς αυτών 
εί; τά ; άποχρώσει; τοϋ σκότους καί τά. μέλη 
των εί; τόν στενόν χώρον, είτα δέ άν τ ι ;  τού; 
έπαναγάγη πρό; στιγμήν εί; τό φώς, εύρίσκουσι 
κατά τήν έπάνοδον τήν ειρκτήν θλιβερωτέραν 
και τόν ζόφον πυκνότερον, οϋτω καί αύτήν τήν 
άτυχή κόρην τό άστράψαν αίφνης έν τώ βίω της 
δχψιλ.έ; φώς κατελίμπανεν άποσυρόμενον πολύ 
περισσότερον τεθλιμμένην, διότι έπανέπιπτεν εις 
τήν κάθειρξίν της. Πόσα δακρυα κατέπνιοεν 
έν σιγή άπό τή ; στιγμής ε κ ε ίνη ;!.. Πόσχς 
θλίψει; διηγήθη πρό; τά μικρά πτηνά τ η ;! Διότι 
καί τήν φοράν ταύτην ή εργασία τήν παρηγόρει
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καί τήν ένίσχυεν, ή πυρετώδη; καί άνευ δια
κοπής έργασία ήτις διά τή ; κανονικότητο; αύ- 
τής, τή ; μονοτονίας της, τή ; διαρκούς επανόδου 
εί; τάς αύτάς μέριμνας εις τά  αύτά κινήματα 
έχρησίμευεν όπως μετριάζη τά ; σκέψεις της.

Ό πω ; δέ υπό τούς δακτύλου; τη ; τά  μικρά 
νεκρά πτηνά έπανεύρισκον ϊχνο; τ ι καί δμοίωσιν 
ζωή;, οϋτω καί αί πλάναι αύτή ; καί αί έλπί- 
δες νέκρα! έπίση; καί πλήρεις δηλητηρίου λε- 
πτοτέρου καί μάλλον διαπεραστικού έκείνου 
όπερ περιιπτατο ώ ; κόνις πέριξ τής τραπέζης 
τή ; εργασίας τη ;, εσειον άκόμη έκ διαλειμ
μάτων τά ; πτέρυγας μετ’ εναγώνιου προσπά
θειας, μέ τήν ζέσιν νεκραναστάσεως. Ό Φράντζ 
δι’ αύτήν δέν εϊχεν άπολεσθή έξ δλοκλήρου. 
Ιναίτοι δέν ήρχετο πλέον όπως τήν βλέπη 
είμ.ή σπανίως, έν τούτοι; έγίνωσκεν αύτή ότι 
εύρίσκετο έκεΐ πλησίον, τόν ήκουεν είσερχό- 
μ.ενον, έξερχόμενον, βαδίζοντα έπί τού πατώ
ματος μ.έ βήμα άνήσυχον, ένίοτε δέ διά τής 
ημίκλειστου θύρας έβλεπε τήν προσφιλή σκια- 
γραφικήν εικόνα τοϋ άναστηματός του διερχο- 
μ.ένην έν τάχει διά τού μεσαναβάθρου. Δέν είχε 
πλέον τό ήθος εϋχαρι. Ά λ λ ω ; τε πώς ήδύνατο 
νά εύτυχή άφοϋ ήγάπα τήν σύζυγον τοϋ άδελ- 
φοϋ του; Καί έπί τή  ιδέα ότι δ Φράντζ δέν 
ήτο εύτυχής τό άγκθόν πλ.άσμ.α έλησμ.όνει σχε
δόν τήν ίδικήν της λύπην διά νά συλλογισθή 
τήν λύπην τοϋ φίλου της.

Έγ ίνωσκεν ότι δέν ήτο πλέον δυνατόν ν' ά- 
ποφασίση εκείνος όπω; έκ νέου τήν άγαπήση. 
Έσυλλογίζετο όμως ότι ίσως ημέραν τινά θά 
τόν έβλεπε νά είσέλθη καιρίως τετρωμ.ένον, έπι- 
θάνατον, νά. καθίση έπί τού παρ’ αύτην ταπεινού 
δίφρου, ν' άποθέση τήν κεφαλήν έπί τών γονά
των της μ.ετά σφοδρού λυγμού, νά διηγηθή πρό; 
αύτήν τήν οδύνην του καί νά τή εϊπη : « ΙΙα- 
ρηγόρησέ μ ε ! .  . »

Μέ τήν άσθενή ταύτην έλπίδκ ε"ζησεν ε’πί 
τρεις έβδομάδας. Ή το  τόσον ολιγαρκής!

ΙΙλήν φεϋ !.. Καί αύτή προσέτι έξέλιπεν ! Ό 
Φράντζ εί·/εν άπελθει, είχεν άναχωρήσει χωρίς 
νά τή ; άποτείνη έν βλέμμ.α, ένα άποχαιρετι- 
σμόν. Μετά τήν προδοσίαν τοϋ έραστοϋ ήρχετο 
ή προδοσία τού φίλου. ΤΗτο φρικτόν.........

Ευθύ; ώ ; ήκουσε τά ; πρώτα; λέξεις τοϋ πα- 
τρός τη ; ήσθάνθη οτι έκρημνίσθη εις βάραθρον 
βαθύ, παγερόν, πλήρες σκότους, εί; δ κατεφε- 
ρετο ταχέως, άσυνει δ ή τως, καλώς γινώσκουσα 
ότι δέν έμελλε πλέον νά έπανίδη τό φώς. Έ - 
πνίγετο έκ τής στενοχώριας. Ήθελε ν’ κντι- 
σταθή, ν’ άμ.υνθή, νά έπικαλεσθή βοήθειαν.

Πλήν τίνος ;
Έγίνωσκε καλώ; ότι ή μήτηρ τη ; δέν τήν 

ένόει . .
Ή  δέ Σ ιδ ω ν ία :.. Ή , αύτήν πλέον τήν

¿γνώριζε κατά βάθος! Προτιμ.ότερον θά ήτο δ ι’ 
αύτήν αν άπηυθύνετο πρό; τά  μικρά εκείνα πτηνά 
μέ τό σπιλπνόν πτέρωμα ών οί μικροί οφθαλμοί 
τήν παρετήρουν μέ τόσην άδιάφορον φαιδρότητα.

Τό φοβερόν δέ ήτο οτι άμέσως τήν φοράν 
ταύτην ένόησεν ότι ούδ' αύτή ή εργασία πλέον 
έμελλε νά τήν σώση. ώς άπολέσασα την εύεο- 
γετικήν αύτή; ιδιότητα. Οί βραχίονες της ά- 
δρανεΐ; δέν είχον πλέον δύναμ,ιν, Αί χεΐρές της 
κεκοπιακυίαι άσύνδετοι ε’μενον άποκεχωρισμέναι 
όκνηραί ένεκα τής άκρα; άποθαρρύνσεως.

Τις ενμελλ.ε νά τήν βοηθήση κατά τήν μ,εγά- 
λην ταύτην συμφοράν ;

Ό  Θεός ; Έκείνο τό όποιον λέγεται Ούρανός ; 
Ούτε κάν τό έσκέφθη. Έν Παρισίοις, καί ιδίως 

εις τάς έργατικάς συνοικία; αί οίκίαι είνε πολύ 
ύψηλαί καί αί όδοί πολύ στεναί καί ό αιθήρ 
πολύ θολός, ώστε δυσκόλως διακρίνεται δ ούρα- 
νό;. Τόν καλύπτει δ καπνός τών εργοστασίων 
καί ή άνερχομένη έκ τών υγρών στεγών δμίχλη· 
άφ' έτέρου δ βίος είνε τόσον σκληρός διά τούς 
πλείστου; έκ τών άνθρώπων αύτών, ώστε αν εις 
τήν έλεεινότητά των άνεμίγνυτο ή ιδέα περί 
Προνοίας τινός ύπαρχούσης, θά ίδείκνυον πρός 
αύτήν άπειλητικώς τήν πυγμ.ήν καί θά τήν 
κατηρώντο. Διά τοϋτο συμβκίνουσιν έν Παρι- 
σίοι; τόσαι πολλαί αύτοκτονίαι. Ό  λαός αύτό; 
όστις άγνοεϊ νά προσεύχηται, είνε έτοιμο; ν' 
άποθάνη κατά πάσαν ώραν. Έν τώ μέσω τών 
παντοειδών βασάνων δ θάνατο; έμφανίζετα'ι προς 
αύτόν ώς τέρμ,α, ώς παρηγοριά καί απαλλαγή.

Λύτόν παρετήρει μ.έ τόσον άπλανέ; βλέμμα, 
ή νεαρά χωλή.

’Αμέσως τό άπεφάσισεν· έπρεπε ν’ άποθάνη !
Πλήν τίνι τρόπω :
’Ακίνητο; έπί τής καθέδρας της, ένώ δ μωρός 

βίο; έξηκολούθει περί αύτήν, ένώ ή μήτηρ της 
παρεσκεύαζε τό δεϊπνον καί δ μέγας άνήρ ά- 
πήγγελλε μακρόν μονόλογον κατά τής άνθρω- 
πίνης αχαριστίας, άνελογίζετο όποιον είδος θα
νάτου ώφειλε νά έκλέξη. Ούδέποτε σχεδόν άπο- 
μ.ένουσα μόνη, δέν ήδύνατο νά καταφύγη εί; 
τό πύραυνον, όπερ άνάπτουσιν οί αύτοκτονούντε; 
άφοϋ έπιμ,ελώ; φραξωσι Ούρας καί παράθυρα- 
ούδέποτε δέ έξερχομένη, δέν ήδύνατο έπίση; νά 
καταφύγη εί; τό δηλητήριον, τό δποίον άγο- 
ράζεται άπό τόν βοτανοπώλην, όλίγην λευ
κήν κόνιν περιτυύ.ιγμ.ένην εί; χαρτίον, το δποίον 
χώνεται εί; τό θυλάκιον δμ.ού μέ τήν βελονο
θήκην καί τήν δακτυλήθραν. [Ιαρεκτό; αύτών 
ύπάρχουσι καί άλλα μ.ίσα αύτοκτονία;, τό θειον 
τών πυρείων, δ ιός τών παλαιών χάλκινων νο- 
μ.ισμάτων, ή άπό τοϋ'παραθύρου πτώσις εί; τήν 
δδόν άλλ’ ή Ιδέα ότι θά παρείχε·/ εί; τού; 
γονείς της τό φρικτόν θέαμα έκουσίου άγωνίας, 
ότι τό συντετριμμένο·/ σώμα της, όπερ έμελλον
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ν’ άνεγείρωσιν έκ τής οδού έν τώ μέσω του 
συναθροισθέντος πλήθους, θά. ήτο άποτρόπαιον 
την θέαν, την έκαμε ν’ άποκρούση καί αύτο τό 
¡Λεοον.

Έμενεν «κόμη ό ποταμός.
Τουλάχιστον ό ροϋς αύτού παραφέρει ενίοτε 

τόσον μακράν τον αύτοκτόνον ώστε ούδείς τον 
ανευρίσκει, ό δέ θάνατος περιβάλλεται ύπό μυ
στηρίου.

Ό  ποταμός!
Έρρίγει άναλογιζομένη αύτόν. Δεν την έπτόει 

δέ ή όπτκσίκ του μέλκνος καί βκθέος ΰδατος. 
Λ ί κόραι των Ιίαρισίων τό αψηφούν αυτό ! σκε
πάζουν μέ τήν ποδιάν των τό πρόσωπον διά νά 
μή βλέπωσι καί ήίπτονται. Ά λ λ ’ έπρεπε πρός 
τοϋτο νά κκτέλθη, νά διέλθη διά τής όδού 
μόνη κκί έπί τή ιδέα τής όδού έδειλία.

Ένώ δέ ή νεάνις έκ τών προτέρων ώρμα ρι- 
πτομένη πρός τόν θάνατον κκί τήν λήθην, ενώ 
παρετήρει μκκρόθεν τήν άβυσσον μέ τούς βλο- 
συρούς οφθαλμούς της, έν οίς ήστρκπτεν ήδη ή 
παραφροσύνη τής αυτοχειρίας, ό ένδοξος Δελο- 
μπέλ αναζωογονούμενος βαθμηδόν έλάλει ήττον 
δραματικώς· έπειδή δέ τό φκγητόν συνίστατο 
έκ κράμβης, ήν ήγάπα καθ’ υπερβολήν, συνεκι- 
νείτο ένώ ε”τρωγεν ένθυμούμενος τούς παλαιούς 
του θριάμβους, τόν χρυσού·/ στέφανον, τούς συν- 
5ρομητάς τού θεάτρου τής Άλανσώνος, ευθύς δέ 
μετά τό τέλος τού δείπνου, έπορεύθη είς τό 
θέατρον του ’Ωδείου διά νά ίδη τήν παραστα- 
σιν τού ΑίισατΑρώπου κατά τήν όποιαν εμελλε 
νά έμφανισθή διά πρώτην φοράν ό 'Ρομπρικαρ, 
ευπρεπής, κεκαλωπισμένος, μέ κατάλευκα περι- 
χειρίδια καί μέ εν νόμισμα τών πέντε φράγκων 
καινουργές καί στιλπνόν είς τό Ουλάκιόν του, 
όπερ του ε“δωσεν ή σύζυγός του διά νά τό δαπα- 
νήση διασκεδαζων.

— Είμαι πολύ ευχαριστημένη, ελεγεν ή κυ
ρία Δελομπέλ, άποσύρουσα τά σκεύη άπό τής 
τραπέζης, ό πατέρας έδείπνησε καλά άπόψε... 
Ό  καιμενος άνεκουφίσθη λιγάκι !... Μέ τό θέα- 
τρόν του θά δικσκεδάση Έ χει τόσην άνάγκην!...

Ναι ! αυτό ήτο τό φοβερόν, νά περιπα- 
τή κατάμονος είς τάς οδούς. Έπρεπε νά περι- 
μείνη νά σβεσθή τό φωταέριον νά κατέλθη τήν 
κλίμακα άψοφητεί άφοϋ ή μήτηρ της ήθελε κα- 
τακλιθή, νά ζητήση νά τής άνοίξωσι τήν θύ- 
ραν καί νά πορευθή διά μέσου τών Ιίαρισίων, 
οπου θά συνήντα κνδρας βλέποντας άναισχύντως 
τάς διαβαινούσας γυναίκας κατά πρόσωπον καί 
καφενεία κατάφωτα. Παιδιόθεν ή Ποθητή ήσθά
νετο τήν τοιαύτην πρός τήν οδόν φρίκην. "Οτε 
ενόσω ήτο μικρά ακόμη κατήρχετο πρός έκτί- 
λεσιν παραγγελίας τινός. οί άγυιόπαιδες τήν 
παρηκολούθουν γελώντες, εΰρισκε δ’έξίσου σκλη
ρά·/ καί τήν παρωδίαν τού ανωμάλου βηματι

σμού της ώς προσεποιούντο αυτήν τ’ αυθάδη 
παιδάρια κα ί τόν οίκτον τών παριόντων, οΐτινες 
άπέστρεφον εύσπλαγχνως τό βλέμμα. ΙΙρός τού- 
τοις έφοβεϊτο τάς άμάξας καί τά λεωφορεία. Ό 
ποταμός έκειτο μακράν. Θ’ άπέκαμνεν έως νά 
μεταβή έκεί. Έν τούτοις άλλο μέσον έκτός αύτοΰ 
δεν ύπήρχεν....

— Πηγαίνω νά κοιμηθώ, κόρη μου- σύ θέλεις 
νά μείνης ακόμη;

Τό βλέμμα έχουσα προσηλωμένον έπί του 
έργου της ή  νεάνις άπήντησεν δτι εμελλεν ά- 
κόμη ν’ άγρυπνήση έπ’ ολίγον, διότι ήθελε νά 
τελειώση μίαν δωδεκάδα.

— Καληνύκτα λοιπόν, είπεν ή κυρία Δε
λομπέλ, ής ή  έςησθενημένη ορασις δέν ήδύνα
τό νά ύπομέννι έπί πολύ τό φώς. Έ βαλα τό 
φαγητόν του πατέρα πλησίον είς τήν φωτιά. 
Κύτταςέ το πριν κοιμηθής.

Ή  Ποθητή δέν έψεύσθη. Θέλει νά τελειώον) 
τήν δωδεκάδα διά νά δυνηθή ό πατήρ της νά 
τήν παραδώση τήν έπαύριον- αληθώς οστις δέ 
ήθελεν ϊδει τήν χαρίεσσαν έκείνην κεφαλήν 
γαληνίως κύπτουσαν ύπό τό λευκόν φώς τής 
λυχνίας οΰδαμώς θά έφαντάζετο τούς απαίσιους 
λογισμούς ύφ’ ών περιεσπάτο.

Τέλος ιδού έπερατώθη καί τό τελευταίο·/ τής 
δωδεκάδος πτηνόν, έξαίσιον μικρόν πτηνό·/, οΰ 
αί πτέρυγες φαίνονται οίονεί διάβροχοι ύπό θα
λασσίου ΰδατος, καταπράσιναι, μέ «ντανάκλα- 
σιν σαπφείρου 

Έπιμελώς, φιλαρέσκως ή Ποθητή προσήρμοσεν 
αυτό διά μετάλλινου σύρματος είς στάσιν χα
ρίεσσαν πτηνού πτοηθέντος καί ιπταμένου ήδη.

Πόσον εύμορφα ϊπτατα ι τό μικρόν κυανοϋν 
πτηνόν! Μέ πόσον τάχος διασχίζει τό άπειρον 
διάστημα! Ό  βλέπω·/ εννοεί ότι την φοράν ταύ- 
την πρόκειται νά επιχείρηση τό μέγα ταξείδιον, 
το αιώνιον, τό άνευ έπανόδου . . . .

Ί ίδ η  ή εργασία ε'λ.ηξεν ή τράπεζα έτακτο- 
ποιήθη. τά τελευταία ισομήκη τής κλωστής 
τεμάχιά έπιμ.ελώς συνήχθησαν, αί καρφίδες 
άπετέθησαν έπί τού έπίτηδες μικρού προσκε- 
φαλαίου.

’() πατήρ κατά τήν επιστροφήν του θά εύρη 
ύπό τό ήλαττωμίνον φώς τής λυχνίας τό νυ
κτερινόν μεταδειπνον παρά τήν θερμήν τέφραν 
τής εστία;· ή εσπέρα αυτή ή φοβερά καί άπαίσιος 
θά του φαν ή ήσυχος ώ: ολαι, ένεκα τής ε’πι- 
κρατούση; έν τή οικία ταςεως καί τή : αΰστηρας 
τηρήσεως τών συνήθων αύτού ίδιστρόπων άρέ— 
ςεων. Ήρέμα ή Ποθητή ανοίγει έν έρμάριον 
καί εξάγει σαλιον δι' ού περιτυλίσσεται, είτα 
δέ εξέρχεται.

Πώς! Ούδ' εν βλέμμα άποτείνει πρός τήν 
μητέρα της. ούδ’ ένα άφωνο·/ άποχαιριτισμόν, 
οΰδεμίαν αίσθανεται συγκίνησιν : . . . "Οχι τ ί
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ποτε! Μέ τήν φοβεράν οξυδέρκειαν τών έτοιμο- 
θανάτων ένόησεν αίφνης χάριν τίνος αγάπης 
εγωιστικής έθυσιάσθη ή παιδική της ηλικία καί 
ή νεότης της. Γινώσκει καλώς οτι μία λέξις τού 
μεγάλου αύτής άνδρός θά παρηγορήση τήν κοι- 
μωμένην έκείνην γυναίκα, καθ’ ής μνησικακεί 
σχεδόν διότι δέν έξεγείρεται, διότι τήν άφίνει 
τοιουτοτρόπως ν’ άναχωρήση /.ωρί; ή  έλαχίστη 
φρικίασις νά ταράξητά κεκλεισμένα βλεφαρατης.

Ό  θνήσκων νέος, έστω καί έκουσίως, θνήσκει 
κατεξανιστάμενος, ή δέ ταλαίπωρος Ποθητή 
έγκατα λείπε: τήν ζωήν ήγανακτημένη κατά 
τού πεπρωμένου της.

Ιδού αύτή είς τόν δρόμον ! Πού πηγαίνει; 
Τά παντα εΐνε έρημα. Λί τόσον θορυβώδεις κατά.

ανάγκην κατακ/.ινονται ταχ 
Ένώ οϊ Παρίσιοι τών βουλεβάρτων, πλήρεις 
«κόμη ζωής έπιρρίπτουσιν έφ’ ολοκλήρου τής 
πόλεως τήν έρυθρωπήν άντανάκλασιν μακρυνής 
πυρκαίας, είς τάς συνοικίας έκείνας φαίνονται 
κεκλεισμένοι πάντες οί πυλώνες, πάσαι αί Ούραι

μενον βήμ.α αστυνομικού κλητήρας «φανούς, ό 
μονόλογος μεθύσου τινός διακοπτόμενος ύπό τής 
παραπαιούσης πορεία: του. ταρκττουσι τήν σι
γήν, ή ριπή άνέμ.ου αιφνίδια, προερχομένη έκγην
τών πλησιόχωρων παραποτάμιων οδών σείει
μετά. πλαταγισμού τά : ύέλους αντανακλαστικού 
τίνος φανού, ή τό παλαιόν σχοινίον τροχαλίας 
καταφέρεται κατά καμπής οδού τίνος, καί εκ
πνέει μ.ετά συριγμού έντός τίνος κακώς ήρμοσμέ- 
νης θύρας.

ΤΙ Ποθητή βαδίζει ταχέως, στενώς περισφίγ-

σθέν της.
Λί όδοί τού Έλους, στεναί, ζοφεραί, ένθα 

μόλις πνευστιά φανός τις άεριόφωτος κατά. μ.α- 
κρυνά. διαλείμματα, δικσταυρούνται, συστρέφον
ται· κατά πασαν στιγμήν δέ, έν τή  πυρετώδει 
τη : άναζητήσει, έπανέρχεται άκουσίως είς τά 
όπίσω. Κάτι παρεντίθεται πάντοτε μεταξύ αύ
τής καί τού ποταμού. Καί έν τούτοις ό πνέων 
άνεμ.ος φέρει μέχρι τού προσώπου της την ύγρά.ν 
αύτού δρόσον. ’Αληθώς θά ένόμιζέ τις ότι τό 
ΰδωρ άποσύρεται, ότι περιβάλλεται ύπό φραγ
μών, ότι ογκώδεις τοίχοι ύψιρόφων οικιών πα
ρεμβάλλονται επίτηδες πρό τού θανάτου. Ά λ λ ’ 
ή νεαρά χωλή είνε θαρραλέα καί βαδίζει, βα
δίζει, βαδίζει έπί τού άνωμάλου έδάοους τών 
παλαιών οδών.

Εΐδετέ ποτε περί τήν έσπέραν ημέρας κυνηγε
τικής πέρδικα μικράν τετοαυματισμένην κατα- 
φεύγουσαν είς τό κοίλωμα αΰλακος ; κλονίζε
τα ι, ψαύει σχεδόν τό ε"δαφος, σύρουσα τήν αί- 
ματόφυρτόν της πτέρυγα είς καταφύγιόν τιε'νθα 
θά δυνηθή ν’ άποθάνη έν ήσυχία Τήν αυτήν 
κατά πάντα έμποιεϊ έντύπωσιν τό δειλόν βά
δισμα τής μικράς έκείνης άγνώστου, ήτις βαί
νει παρά. τά. πεζοδρόμια, ψαύει σχεδόν τούς 
τοίχους. Καινά συλλογίζηταί τις ότι κατ’ έκεί
νην άκριβώς τήν ώραν, είς τήν αύτήν περίπου 
συνοικίαν, άλλος τις πλανάται έπίσης είς τάς 
οδούς, προσδοκών, έλλοχών, άπηλπισμένος. "Ω, 
άν ήτο δυνατόν νά συναντηθώσιν ! "Αν έπλη- 
σίαζεν αύτή τόν πυρέσσοντα διαβάτην καί τόν 
ήρώτα περί τού δρόμου της :

— Παρακαλώ, κύριε... πόθεν πηγαίνουν είς 
τόν Σηκουάνα·/ ;

’Εκείνος ήθελε τήν αναγνωρίσει αμέσως.
— Π ώς!., σείς είσθε, δεσποινίς Ζιζή ; Καί τί 

κάμνετε έξω τέτοιαν ώραν ;
— Πηγαίνω ν’ άποθάνω, Φράντζ. Μ’ έκαμες 

σύ νά μή έχω πλέον ορεξιν καμμίαν νά ζήσω.
Τότε αύτός, ολως συγκεκινημένος θά τήν ήρ· 

παζε, θά τήν ε'σφιγγε, θά τήν άπήγεν είς τάς 
άγκάλας του λέγω·/ :

— “Οχι, μή άποθάνης !.. Σ’ έχω άνάγκην διά. 
νά μέ παρηγορήσεις, διά νά μέ θεραπεύσης άπό 
τό κακόν τό οποίον ή άλλη μού έ/.αμεν.

Α λλά  τό τοιοϋτο είνε ονειρον ποιητού, συν
άντησες έξ εκείνων άς ό βίος δέν συνειθίζει νά.

γει νά παράσχη b βίος καί αύτό τό έλάχιστον 
Διά τούτο τά άληθή μυθιστορήματα είνε πάντοτε
τόσον θλιβερά.

"Επεται συνέχειαι.

ΣΕ  ΔΥΟ ΞΕΡΑ ΓΑΡΥΦΑΑΑ

Είναι χρόνια περασμένα,
Ποϋ τ ’ άχνά γαρύφαλά σου,
’Εκοιμώντανε κρυμμένα 
Σε μιαν άκρη μυστικά ,
’Εκοιμώντανε τόν ΰπνο 
ΓΙοΟ κοιμήθηκε ή  καροιά σου,
Τόσα χρόνια χωρισμένη 
’Από ’μένανε μακρυά

Προχθές πάλι σάν τά ειοα 
Ξάφνου εμπρός ς’ τά  βλέμματά μου,
Μου ένθυμήσαν τήν έλπίοα 
Καί τόν ’έρωτα μαζί :
Σάν τόν ερωτά σου έχύσαν 
Τή γλυκέ ιά τους εύωοία,
Ιναί σάν τήν έλπίοα εσούσαν 
Ποϋ μ’ άοαίρεσε; έσύ.

Δ. I. Μ λργλρηε
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ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ

Θεμελ.ιώδης άρχ ή του δικαίου ύπάρχει, καθ’ 
ήν άγνοια νόμου δέν επιτρέπεται· ήτοι ούδείς 
δικαιολογείται ενώπιον δικαστηρίου προβάλλων 
τό επιχείρημα οτι ήγνόει, αν ύπήρχε νόμος απα
γορεύουν αύτώ νά πράξη τι. Πας τις άρα ενδια- 
φέοεται νά μάθη πόσοι είνε οί νόμοι αυτοί, οΰς 
ύποχρεοΰται νά γνωρίζη καθ’ όλα; αυτών τάς 
λεπτομέρειας, κινδυνεύων νά τιμωρηθή αν έξ 
άγνοιας παραβή ποτε διάταξίν τινα αυτών.

"Αν άληθεύη ή ρήσι; του Πλάτωνος ότι 
« κάκιστη πόλις ή πλείστους έχουσα νόμου; », 
ήν παραφράσας ό Τάκιτος είπε α Gorraptissima 
Respublica ubi plurimae leges » , δεν γνωρίζω τή 
άληθεία τ ί πρέπει νά πράξωμεν ήμεϊς οί "Ελ- 
ληνες, οί έχοντες σχετικώς τούς πλειοτέρους νό
μους πάντων τών εθνών. Κατά τά πεντήκοντα 
καί πέντε έτη άτινα άπό της έλεύσεως του Ό - 
Οωνοςδιέρρευσαν, έψηφίσθησαν, ένεκρίθησαν, έδη- 
μοσιεύθησαν καί έφηρμόσθησαν ϋπέρ τούς τρισ- 
χιλίους νόμους· αριθμός όστις θέλει καταπλήξη 
καί τον μάλιστα πρός την 'Ελληνικήν πολιτικήν 
είθισμένον αναγνώστην. Τρεις χιλιάδες νόμοι δέν 
είνε, νομίζω, μικρόν πράγμα· καί αν άναλογισθή 
τις, οτι οφείλει πάς πολίτης νά τούς γνωρίζη 
πάντα; λεπτομερώς, κινδυνεύων άλλως νά εύρε- 
θή περιπεπλεγμένος μέ τά δικαστήρια, συνδυά- 
ση δέ τούτο πρός την παρ’ ήμΐν ελλειψιν αστι
κού κώδικος, έξ ού κατ’ ανάγκην ισχύει ή δαι- 
δαλώδη; καί δυσκολωτάτη ‘Ρωμαϊκή νομοθεσία, 
άμέσως κατανοεί διατί ενταύθα υπέρ παν άλλο 
κράτος έπληθύνθησαν οί δικηγόροι ε’πί τοσού- 
τον ώστε τά δύο τρίτα σχεδόν τών φοιτητών 
τού Έθν. Πανεπιστημίου νά σπουδάζωσι τήν 
νομικήν. Φαντασθήτε πλέον πόσαι αντιφατι
κά·. διατάξεις, πόσοι εξ αυτών κατηργημένοι 
ύπό νεωτέοων, χωρίς ρητώς νά δηλώται τούτο 
έν αύτοϊς, πόση δυσκολία περί τήν άνεύρε- 
σιν τού έκάστοτε έφαρμοστέου, καί θέλετε έν- 
νοήση όπόσαι ζημία·, έκ τούτων επέρχονται 
εις τούς πολίτας. Καί είνε μέν άληθές ότι πρός 
[ίαθμιαίαν άρσιν πασών τών δυσκολιών τούτων 
ώρίσθη τό άνώτατον δικαστήριον, ό Άρειος 
Πάγος, ου ή νομολογία σκοπόν έχει νά έπιφέρη 
τήν τάξιν καί ένότητα εις τήν νομοθεσίαν άλλά 
καί οΰτος παρεσύρθη ύπό τού καταπληκτικού 
χειμάρρου τών τρισχιλίων νόμων, καί πολλάκις 
τό αυτό ζήτημα έχει λύση διαφοροτρόπως Πρός 
θεραπείαν τών άτόπων τούτων εις τά νεώτερα 
κράτη έπεκράτησεν ή άρχή τής κωδικοποιήσεως, 
ήτοι τής εις ένα καί μόνον συγχωνεύσεως πάν
των τών εις τό αυτό άντικείμενον άφορώντων 
νόμων, όπερ καί παρ’ ήμΐν ήρχισεν έφαρμοζό-

μενον, ψηφισθέντος κατά τήν προτελευταίαν 
τής βουλής σύνοδον -.ού έξ G7 άρθρων συγκει
μένου περί χαρτοσήμου νόμου, οστι; άντικατέ- 
στησε πάντα; τού; περί χαρτοσήμου άρχαιοτέ- 
ρους νόμους, περί τούς 25" καί τού περί στρατο
λογίας, συγκειμένου ές I8G άρθρων καί άντι- 
καταστήσαντο; 15 παλαιοτέρους νόμους. “Αν 
καί εις τό μέλλον εξακολούθηση ή κωδικοποίη
σες τών σχετικών νόμων, ψηφισθή δέ καί ό άπό 
ετών ήδη παρασκευασθείς αστικός κώδιξ, με
γάλη άνακούφισις καί ευκολία θέλει παρασχεθή 
εις τού; περί τού; νόμους άσχολουμένου; καί έν 
γένει εις πάντα; τούς πολίτας.

Έ πί Όθωνος άπό τού 1845 μέχρι τού 1862 
έψηφίσθησαν 756 νόμοι, φέρουτες έκαστος 
διακριτικόν αυξοντα άριθμόν, δηλοϋμενον διά 
τών στοιχείων τού ελληνικού άλφαβήτου· οθεν 
ό μέν πρώτος φέρει τό στοιχεΐον Α' ( = 1) ό δέ 
τελευταίος Ψ Ν ζ'. ( =  756). ΓΙρό τού 1845 μή 
ύπαρχούσης βουλής, οί νόμοι έξεδίδοντο ύπό 
τού βασιλέως ού μόνον ώς τοιούτοι άλλά καί 
ύπό τόν τύπον Βασιλικών διαταγμάτων, έχόν- 
το»ν όμως περιεχόμενον καί Ισχύν νόμου· άγνω
στος δ άκριβής αριθμός τών τοιούτων νόμων, 
δυσχερής δέ καί ή εΰρεσις αυτού- δ κ. Γ. Ά γ -  
γελόπουλος, καθηγητής έν τώ Έθνικώ Πανεπι
στήμιο» αναβιβάζει αυτούς εις 400· ώστε καθ’ 
όλην τήν βασιλείαν τού Όθωνος έξεδόθησαν 
156 I περίπου νόμοι.

Έ πί τής μεσοβασιλείας τού 1862 έξεδόθησαν 
78 ψηφίσματα, ώς ώνομάζοντο τότε οί νόμοι, 
A—ΟΗ’, ών τό μ.έν πρώτον πραγματεύεται περί 
καταρτισεως τής εθνοφυλακής τών δήμων ’Αθη
νών καί Πειραιώς, τό δέ τελευταίου περί χορη
γίας έκτακτου πιστώσεως 40.000 δραχμών.

Έ πί Γεωργίου τέλος μέχρι τής σήμερον έδη- 
μοσιεύθησαν 1775 νόμοι, ών δ πρώτος ορίζει τά 
τής δρκομωσίας τού στρατού, τής εθνοφυλακής 
καί τών ύπαλλήλων, φέροντες τά  άριθμητικά 
στοιχεία Α’—ΑΨΟΕ'.

Ώστε άπο τής έλεύσεως τού Όθωνος μέχρι 
τής σήμερον έξεδόθησαν 3000 νόυ.οι, ών άδη
λον πόσοι εύρίσκονται ήδη έν πλήρει ίσχύϊ.

Έκ τών νόμων τούτων οί μέν περισσότεροι 
άνήκουσιν εις τό ύπουργεΐον τών οικονομικών, 
εις οΰ; περιλαμβάνονται καί οί περί έγκρίσεως 
προϋπολογισμών, πιστώσεων καί τών τοιούτων, 
οΐτινες κυρίως δέν είνε νόμοι. Οί όλιγώτεροι δέ 
ε ί; τό έπί τών έκκλησιαστικών καί τής δημο
σίας εκπαιδεύσει·»;.

Κατ’ έτος δέ, οϊ πλεΐστοι μέν έψηφίσθησαν 
κατά τό 1886, 262 έν όλο», οί εύαριθμ.ότατοι δέ 
τώ 1870, όκτώ μόνον κατάδέ τό 1870 ούδείς. 
Κατά μέσον δε όρον 58 κατ’ έτος.

ΙΙάντες οί νόμοι, άφ’ ού ψηφισθώσιν εις τρεις 
αναγνώσεις ύπο τής βουλής καί έγκριθώσιν ύπό
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τού βασιλέως. θέτοντος κάτωθεν αυτών τήν ύπο- 
γραφήν αυτού, προσυπογραφώσι δε καί ύπό τού 
αρμοδίου ύπουργού, σφραγίζονται διά τής μεγά
λη ; τού κράτους σφραγίδος καί θεωρούνται ύπό 
τού ύπουργού τής δικαιοσύνης, ύπογραφομένου 
κάτωθεν αυτών, τηρούνται δέ έν πρωτοτύπω εις 
τό ύπουργεΐον τής δικαιοσύνης. Δημοσιεύονται 
είτα διά τής Έφημερίδος τής Κυβερνήσεως καί 
άρχονται ίσχύοντες δέκα ημέρας μ.ετά τήν δη- 
μ.οσίευσιν αυτών, έκτός αν άλλως έν αύτοϊς ώρι- 
σται. Καταργούνται δέ ή ρητώς διά νεωτέρου 
νόμου, ή σιωπηρώς, έάν ψηφισθή άλλος νόμος, 
ού αί διατάςεις νά ώσιν αντίθετοι πρός τάς έν 
αυτοί; περιεχομένας, ότε κάτωθεν τού νέου νόμου 
τίθεται ή τυπική φράσι; «πασα διάταξις άντι- 
κειμένη εις τόν παρόντα νόμον καταργεΐται»· 
ουδέποτε δέ δύναται νά καταργηθή νόμος τις 
δΓ άχρηστίας. ΣΤ.

ΑΙ ΠΑΛΑΙΑΙ ΕΚΚΑΗΣΙΑΙ
TÜN ABHNÜN

Α Γ Ι Ο Υ  Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Ο Υ
Τών έντός τής πόλεως άρχαιοτέρων καί έπι- 

σημοτέρων έκκλησιών την σειράν κλείει ή του 
άγιου Γ ε ω ρ γ ί ο υ  roß Κ α ρ ύ χ η , έπ’ ίσης έν τή  βό
ρεια συνοικία, κτισθεϊσα ύπερμεσούντος ΙΑ' αίώ- 
νος, παρα τού χρηματίσαντο; έπειτα στρατηγού 
τής επαρχία; Κρήτης περιβοήτου Καρύκη, έν 
ε’τει 1092 άποστατήσαντος άπό τής έν Βυζαν- 
τίω αύτοκρατορικής έξουσίας.

Τό έπεισόδιον αύτό αναφέρει "Αννα ή Κο- 
μνηνή έν τή βιογραφία τού βασιλέως πατρός ’Α
λεξίου Λ' Κομνηνού. « Καί μεμαθηκώς ό αύ- 
« τοκράτωρ τήν τού Καρύκη αποστασίαν, καί
«ότι τήν Κρήτην κατέσχε μετά στόλου με-
«γάλου κατ’ αύτού τόν | καίσαρα καί μέγαν 
«δούκα τού στόλου | Δούκαν Ίωαννην έξέπεμ- 
«  ψε. Καταλαβόντα δέ τόν Δούκαν τήν Κάρ-
« παθον, οί Κρήτε; μεμαθηκότες έπιθέμενοι
α τώ  Καρύκη, δεινόν τόν φόνον έπ’ αυτού άπειρ
α γασαντο, καί οΰτω τήν Κρήτην τώ μεγάλω 
« δουκί παραδεδώκασι ».

Έκ τού οίκου Καρύκη έσώζοντο ακόμη από
γονοι έπίσημοι άρχομένου ΙΓ’ αίώνος. Δημήτριος 
ό Καρύκης, ύπατος τών φιλοσόφων, ήκολούθησε 
τού; μετά τήν άλωσιν Κωνσταντινουπόλεως ύπο 
τών Φράγκων έν Νίκαια έγκατασταθέντας αύ- 
τοκοατορας, χαιρόμενος Ιδία τήν εύνοιαν τού 
βασιλέως Ίωαννου 1” Βατάτζη (1 2 2 2 -  1255) 
καί τού οικουμενικού πατριάρχου Γερμανού Β’, 
τού έξ ’Ανάπλου τής Ποοποντίδος (1 2 2 1 - 
1239).

Έ ν Νυμφαίω τής ’Ιωνίας, όπου έποιεϊτο τάς 
θερινά; αύτού διατριβάς ο βασιλεύς Ιωάννης, |

Δημήτριος ό Καρύκης έλαβε μέρος εις τήν έν 
προοίμιο» διάλεξιν μετά τών τού πάπα Γρηγο- 
ρίου θ ’ άποκρισαρίων, ότε συνεκροτήθη, έν έτει 
1233 ύπό Γερμανού Β’ καί άλλων πατριαρχών 
τής Ανατολής μεγάλη τοπική σύνοδος, πρός 
συζήτησιν τού παρά τού πάπα προταθέντος όρου 
περί έκποοεύσεως τού άγιου Πνεύματος, καί περί 
ένώσεως τών Εκκλησιών.

Περί άλλου έν Άθήναις βιοΰντος άπογόνου τού 
οίκου Καρύκη, άρχ ομένου τού ΙΖ' αίώνος, μαν- 
θάνομεν έκ γραπτού άφορισμού καί αναθέματος, 
ον έξέδωκεν ό οικουμενικός πατριάρχης Κων
σταντινουπόλεως Τιμόθεος Α' μηνί μαι'ο», έτους 
1610, κατά τού έν Άθήναις Μιχαήλ Καρύκη, 
φωραθέντος έπί πλαστογραφία έγγραφων εκκλη
σιαστικών.

Ή  εκκλησία τού άγιου Γεωργίου τού Καρύκη, 
καταστραφείσα έπί τής τελευταίας έπαναστά- 
σεως κατά τών Τούρκων, άνεσκευάσθη έκ τού 
προχείρου έπί τής πρώτης βασιλείας, λίαν πενι- 
χρώς- άνοικοδομηθεΐσα έπειτα έκ βάθρων καί έν 
μεγαλειτέραις διαστάσεσι τάς τελευταίας αύτάς 
δεκαετηρίδας, ούδέν έτήρησεν ίχνος τού παλαιού 
ναού, άλλ’ έκτίσθη κατά τόν νεώτατον έλληνο- 
βυζαντιακόν ρυθμόν,τόν είςαχθέντα παρ’ήμϊν διά 
τής οικοδομής τής έν Άθήναις μεγάλης μητρο- 
πολιτική; εκκλησίας τού Εύαγγελισμού.

Τλεεοε Ν ε ρο υτ ε ο ς .

Α Ν  Α ά Υ Ε Κ Τ Α

II Α Ν 8 0 Δ Ε Τ ΙΚ Η  ΤΕΧΝ Η

Ή  κυρία Λακοέν, έν Α ο χ ιμ Ι ω  π ε ρ ί  σ υ ν θ έ 
σ εω ν . α ν θ ο δ ε σ μ ώ ν  δεικνύει ήμΐν έπαναληπτικώς 
πόσον, ποοκειμένου περί άνθέων, αί γυναίκες 
ύπερέχουσιν έν τή τέχνη τού γράφειν καί λέγειν 
τερπνότατα πράγματα. Ταύτην τήν μικράν 
πραγματείαν, π ο ι η τ ι κ ή ν  τ έ χ ν η ν  έν τώ είδει 
αύτής, θέλομεν συνοψίσει ένταύθα ίνα θέσωμεν 
τά διδάγματα αύτής ύπό τά ομματα τών ήμε- 
τέρων άναγνωστών. Δέν έχει τις πάντοτε άνθο- 
κόμον πρόχειρον, καί πολλοί έσονται εύτυχεϊς 
έάν έχωσιν οδηγίας περί όλης, ήτις έχει τήν 
ώφελιμότητα αύτής κα ί ήτις όπωςδήποτε απο
τελεί μίαν τών μάλλον εύχαρίστων ημών δια
σκεδάσεων.

Ή  τέχνη τής αρμονικής συνθέσεως τών άν
θέων έν άνθοδέσμη διέπεται ύπό τινων νόμων 
βασιζόμενων έπί τών άντ·.θέσεο»ν τού σχήματος 
καί τών χρωμάτων. Πανταχού ύπάρχουσιν αί 
άντιθέσεις, καί έν τή φύσει καί έν τα ϊ; τέχνκις, 
ουδέποτε δέ άναδείκνυται καλλιον άντικείμενον 
τι, είμή όταν άντιτίθεται πρός έτερον όλ.ως διά
φορον. Συνθέτοντες άνθοδέσμην πρέπει νά λαμ- 
βκνωμεν ύπ* δψει τά πλεονεκτήματα, τά όποια
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δυνάμεθα νά έξαγάγωμεν ex του νόμου τών αν
τιθέσεων. Θέλομεν επιτύχει καλά άποτελέσματα 
ένοϋντες άνθη εντελώς διαφόρων σχημάτων π. 
χ. τά σταχυοειδή άνθη, ώ ; οί γλαδίολ.οι (G la
d io lu s— τά ξίφια τού Διοσκορίδου) και τά 
δελφίνια (Delphinium — κοινώς καπουτσίνοι), 
μετά τών σφαιροειδών, ώς αί παιονίζι και τά 
ρόδα· σχήματα ελαφρά μετά σχημάτων πολύ
πλοκων, π. χ. την τολύπην (T ulipa) μετά βό- 
τρυος σύριγγος (Sy in ga — κοινώς πασχαλιά 
η λίλά).

Εις τάς τών σχημάτων αντιθέσεις προσθέτο
με·/ την άντίθεσιν τών χρωμάτων. Φροντίζομεν 
όμως, διά την εύχαρίστησιν τών οφθαλμών, νά 
Οέτωμεν οσω το δυνατόν παραλληλως τά  συμ
πληρωτικά χρώματα.

'Γό σχήμα της άνθοδέσμης δεν πρέπει νά ήνε 
εντελώς κανονικόν, άλλά πρέπει όλα αυτής τά 
μέρη νά έ'χωσι καλάς αναλογίας. Τά άνθη δεν 
πρέπει νά ήνε σννεσφιγμένα τά μέν έπί τών δέ, 
εις τρόπον ώστε νά καλύπτωσιν εντελώς τά  στε
λέχη καί τά φύλλα. "Οσον άφορα εις την θέσιν, 
ήν έκαστον άνθος οφείλει νά έχη έν τή  ανθοδέ
σμη ή συγγραφεύς λέγει οτι τό σχήμα αύτοϋ 
δεικνύει ταύτην. Ή  ανθοδέσμη πρέπει νά κα- 
τασκευάζηται ώς οίκοδόμ.ημα, ώς μ,έγαρον γοτ
θικόν. Κάτω καί είςτό κέντρον τίθενται τά βα
ρύτερα άνθη· χρησιμεύουσι δέ ώς στερεά θεμέλια 
έπί τών οποίων τίθενται τά ελαφρότερα μέρη 
του οικοδομήματος. Τά σταχυοειδή άνθη καί 
τά ελαφρά άνθύλλια, άτινα τίθενται ύπεράνω 
παριστώσι τους πυργίσκους καί τά κωδωνοστά
σια. Επιτυγχάνομε·/ τοιουτοτρόπως έντύπωσιν 
στερεότητος, ήτις ευχαριστεί την θέαν. Έάν 01- 
λ.ωμεν, δυνάμεθα. νά θέσωμεν ελαφρά τινα άνθη 
κάτω μεταξύ τών χονδρών άνθέων ώς κόσμημα.

Άναλόγως του κομψού ή βαρέος σχήματος 
τού δοχείου, δι’ ο εινε προωρισμένα τά άνθη. 
κατασκευάζομε·/ την ανθοδέσμην έξ άνθέων έ- 
λαφρών ή μή.

Ό  τελειότατος συνδυασμός τών χρωμάτων 
είνε, ιό: εΐπομεν, 6 τών συμπληρωτικών χρω
μάτων. « Έν τούτοις, λέγει ή κυρία Λακοέν, 
ενίοτε, συμπληρωτικά τινα χρώματα σχηματί- 
ζουσι λίαν άπότομον άντίθεσιν· πρός περιορι
σμόν αυτής, ν.αλόν είνε νά μ.ή μεταχειριζώμεθα 
δύο χρωματισμούς τής αυτής έντάσεως. Έάν 
άντιταςωμεν τό πορτοκαλί εις τό κυανοϋν, είνε 
προτιμότερον νά θέσωμεν το κυανοϋν άνοικτον 
πλησίον τοϋ ύπομέλανος καί τό τεϊόχρουν πλη
σίον τού βαθυκυάνου. Τό δυνατόν προκαλί εινε 
χρώμα δυσμεταχείριστον, ώς τό ζωηρόν ερυθρόν. 
Εις ευμεγέθη κάπως άνθοδέσμην πρέπει νά θέ- 
τωμεν πολ.λάς παραλλαγάς έκαστου χρώματος. 
Ή  ζωηροτάτη άντίθεσις πρέπει νά ύπάρχη εις 
τό κέντρον καί νά συνοδεύηται ΰπό βαθμ.ιαίων

χρωματισμών μετριαζόντων την άποτομ.ότητα 
αύτών. Δέν πρέπει νά θέτωμεν ϊσην ποσότητα 
έκ τών δύο άντιτιθεμένων χρωμάτων τό ζωη
ρότερο·/ χρώμ.α πρέπει νά εύρίσκηται έν μικρο- 
τέρα ποσότητι. »

Δυνάμεθα νά κατασκευάσωμεν ανθοδέσμην 
ές ενός μόνου χρώματος· τότε αί άντιθέσεις γ ί
νονται έν τή  διάφορά τής έντάσεως τών παραλ
λαγών. Ή  κυρία άντίθεσις πρέπει νά ύπάρχη 
έν τιΤ) κέντρω τής ανθοδέσμης. Οί άνοικτοί χρω
ματισμοί συνοδεύονται ύπό χρωματισμών έπί 
μάλλον καί μάλλον βαθέων, καθ’ όσον πλησιά- 
ζομεν πρός τό εξωτερικόνχείλος τής άνθοδέσμης, 
αί δέ βαθύχροοι παραλλαγαί περικυκλοϋνται ύπό 
χρωματισμ.ών άνοικτοτέρων. Ή μονοτονία τής 
έξ ένός μόνου χρώματος καταρτιζομένης άνθο- 
δέσμης ποικίλλεται έάν εις την κυρίαν άντίθεσιν 
την κατέχουσαν τό κέντρον προστεθώσι διάφο
ροι άλλαι άντιθέσεις όλιγώτερον ζωηραί,διεσπαρ- 
μέναι εις τά άλλα μ.έρη τής άνθοδέσμης.

Πλησίον τής ές ένός χρώματος άνθοδέσμης 
τίθεται ή άνθοδέσμη ή συγκειμένη έκ διαφόρων 
χρωμ.άτων, μεταςυ τών όποιων όμως ή μετά- 
βασις νά μ.ή ήνε άπότομος. Τοιαύτα είνε τά 
χρώματα τά  μεταβαίνοντα έκ τοϋ κίτρινου εις 
τό έρυθρόν. Διά τής άντιθέσεως τών χρωμάτων 
τούτων δυνάμεθα νά έπιτύχωμεν λαμπρότατα 
άποτελέσματα.

Αϊ ές όλων τών χρωμάτων συγκείμεναι άνθο- 
δέσμαι δύναντκ.ι μέν νά είνε ώραιόταται, άλλ ’ 
ή κατασκεκή αύτών είνε δύσκολος. Χρώματά 
τινα δέν δύνανται νά συνενωθώσιν άνευ άποτο- 
μότητος καί χρειάζονται μ.εταςύ αύτών μετά— 
βάσεις άπαιτοϋσαι χώρόν τινα καί άναγκάζου- 
σαι τάς τοιαύτα: άνθοδέσμας νά λαρ.βάνωσι 
μεγίστας διαστάσεις. Διά νά μή δυσαρεστώσι 
τήν θέαν τά χεώμ.ατα ταύτα, δέον νά τίθενται 
μεταξύ αύτών όλα·, αί πρός μετάβασιν άπαι- 
τούμεναι παραλλαγαί, ή εις μόνον χρωματισμός 
χρησιμεύων ώς συμπληρωτικός τοϋ όλ.ου τών 
δύο τούτο/·/ χρωμάτων. Παραδείγματος /αριν, 
διά νά συναρμ.όσωμ.εν όμοϋ τό ύποκύανον ίό- 
χρουν μετά τού ιοχρόου έρυθρού, άτινα ένούμενα 
θά έσχημάτιζον άνοικτόν ίόχρουν, άνάγκη νά 
τά χωρίσωμεν διά κίτρινης παραλλαγής, ήτις 
είνε τό συμπληρωτικόν χρώμα τοϋ ίόχρου.

Έν άνθοδέσμη εκ πάντων τών χρωμάτων αί 
άνοικτότεραι παραλλαγαί πρέπει νά κατέχωσι 
τό κέντρον· κάτωθεν, οί βαθεϊς χρωματισμοί 
πρέπει νά σχηματίζωσιν ίσχυροτάτην άντίθεσιν, 
ένώ άνωθεν άπλούνται αί μεσαία·, παραλλαγαί.

Έν τώ κέντρω θέτομεν τάς ποώδεις παιονίας, 
ών τό χρώμα είνε ωχρόν τριανταφυλλί, καί άλ- 
λας, ών τό χρώμα είνε τριανταφυλλί με κέντρον 
θειόχρουν, έπειτα ρόδα τειόχροα διαφόρων πα
ραλλαγών. Προς άντίθεσιν τών ανοικτών τούτων

Ε Σ Τ Ι Α 339

χρωματισμών θέτομεν κάτωθεν, ολίγον πρός τά 
δεξιά, παιονίας έρυθράς, έπειτα ρόδα πυρόχροα 
(g ren a t) ή γαρύφαλλα τοϋ αύτοϋ χρώματος, 
τού έρυθροΐΰ ευρισκομένου κάτωθεν τοϋ βοδινού 
καί τού πυροχρόου άνταποκρινομένου εις τούς 
χρωματισμού: τοϋ τείου καί τοϋ θείου. Ύ πε
ράνω τών τείοχρόο/ν ρόδων, θέ τομεν άκουϊλε- 
γίας (A gu ileg ia ) καί δακτυλίτιδας (D ig ita lis), 
αϊτινες θά διακρίνωνται άπό τών δελφινίων 
διαφόρων βαθμών κυανού καί ιοχρόου, τώνσχη- 
ματιζόντων τήν κορυφήν τής άνθοδέσμης. Λί 
άνοικτότεραι παραλλαγαί τούτων εΰρίσκονται 
εμπρός, όπισθεν δέ τών βαθειών κυανών δυνάμε
θα νά θέσωμεν άνθη τινα βαθέως ερυθρά. Κατό
πιν τών δελφινίων θέτομε·/ άλλα άνθη χρώματος 
όοδινοτέρου λιλα, οίον κωδώνια (Cam panula), 
πενταστήμονας (Pentstem on), δακτυλίτιδας 
ή άλλα, πλησιάζοντα έπί μάλλον καί μάλλον 
πρός τό ρόδινον κατά τήν χροιάν, άτινα θά 
συμπλήρωσε τό μεταξύ τοϋ ύψους τής ανθοδέ
σμη: πρός τά άριστερά. Τοιουτοτρόπως θά ε'χ_ω- 
μεν εις μέν τό κέντρον λίαν καταφανή άντίθεσιν 
εν τή διάφορά τής έντάσεως τών χρωματισμών, 
εις δέ τά δεξιά άντίθεσιν συμπληρωτικών χρω
μάτων μεταζύ τών παραλλαγγών τοϋ τείοχρόου 
κίτρινου καί τών κυανών καί ιοχρόου, εις δέ τά 
άριστερά βαθμιαία·/ κλίμακα χρωματισμών συν 
δεόντων τό ρόδινον μετά τοϋ κυανού δια τής 
παρενθέσεως τοϋ ιοχρόου.

Τά χρώμα καί σχήμα τού δοχείου δεν εινε 
άδιάφορα. Κατά προτίμησιν πρέπει νά έκλέ- 
γωνται δοχεία ήδέος χρώματος, ολίγον έσοε- 
σμ.ένου.

Διεξήλθομεν τό σύνολον τών κανόνων, τού: 
όποιους πρέπει νά άκολουθώμεν κατά τήν 
σύνθεσιν τής άνθοδέσμης. Ά λ λ ’ άρά γε διά τών 
κανόνων τούτο/ν δύνανται πάντες νά κατασκευ- 
άζωσιν άνεπίληπτον άνθοδέσμην; Άμφιβάλλο- 
μεν. Ή  ανάγνωσες τής Π ο ιη τ ικ ή ' . ·  Τ έ χ η / ι :  τοϋ 
Ηοαλώ ήδυνήθη μέν νά προφύλαξη άπό λάθη 
συνθέσεως. άλλ’ ούδέποτε κατώρθωσε νά δια
μόρφωση ποιητάς. Ού'τω καί έν τή δυσχερεϊ τέ
χνη τής τακτοποίησε ως τών άνθέων ή μικρά 
ολιγοσέλιδος πραγματεία τής κυρίας Λακοέν 
έσται όδηγός τών μ.ή πεπειραμένων καί θά βοη- 
θήση αυτούς εις τό νά έπινοώσι συνδυασμούς αν 
όχι σοφούς, τουλάχιστον όμως πάντοτε αρμο
νικούς. ( ' Ε Λ ,Ι η π χ η  Γ ιω ρ γ ία / .

VWWW.'.^WWA V*

Σ Κ Ε Ψ Ε Ι Σ  Κ Α Ι  Γ Ν Ω Μ Α Ι
Ύπαρχουσι μισητά προτερήματα καί αρετσκ ελατ 

τώματα.
*

‘II κολακεία είνε κίδόηλον νόμισμα τοϋ όποιου τή 
κυκλοφορίαν επιτρέπει ή ματαιότη;.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
ΤΟ NEON ΕΡΓΟΝ ΤΟΥ ΣΟΛΑ 

Ήρξατο δημοσιευόμενον έν έπιφυλλιδι τής V ie 
P o p u l a i r e  νέον έργον τού Ζολκ, συνέχεια τής σει
ράς τών Ρουγκόν-Μακάρ. Τό νέον τούτο έργον 
φέρει τίτλον : Τ ό  a v fip& n iror χ ι ή η ς .  Ή  ύπό- 
θεσις αύτοϋ κατ’ έξοχήν άγρια καί αιματηρά, 
έκτυλ.ίσσεται έν σιδηροδρόμω, διότι τό κύριον 
πρόσωπον τού μυθιστορήματος είνε μηχανικός 
σιδηροδρόμου. Έκ τούτου λαμβάνων αφορμήν ό 
συγγραφεύς περιγράφει μ.ετά τής συνήθους αύτώ 
δυνάμεως πά·/ τό άφορών εις τήν λειτουργίαν 
τών σιδηροδρόμων καί εις τον βίον τών σιδηρο
δρομικών ύπαλλήλων. Ά λ λ ’ ό κύριος σκοπος τού 
έργου δέν είνε ή περιγραφή αϋτη, ή περιγραφή 
είνε μόνον τό περικαλλές πλαίσιον στυγνής εί- 
κόνος, τής μορφής τοϋ Ιακώβου Λαντιέρ τού μη
χανικού. Ό Ζολά διαμ.ορφών τον χαρακτήρα 
αύτοϋ ήθέλησε ν’ άποδείξη διά τής πράξεως 
ο τ ι άλλοι φυσιολόγοι διά τής θεωρίας ύπεστή- 
ριξαν, οτι εις τό βάθος παντός ανθρώπου υπάρ
χει κεκρυμμένον έτερον ον, τό όποιον ούδείς πο
λιτισμός δύναται νά έξαφανίση. Το όν αυτό 
είνε τ ο  á r á p ó i j c i r o r  χ τ ή κ ο ς ,  είνε ό άνθρωπος 
τής προϊστορικής έποχής, ό άνθρωπος ό φωλεύω·/ 
εις σπήλαια καί εις κορμούς δένδρων, ό βάρβαρος, 
ό θηριώδης άνθρωπος. 'Γό ον αύτό περισταλέν, 
σμικρυνθέν διά τού πολιτισμού τών αιώνων, 
δέν έξέλιπε· μένει συνεσπειρωμένον έν τφ  βαθει 
τής ανθρώπινης φύσεως, έτοιμον ν’ άναπηδήση 
εις πρώτην άφορμήν.

Λ.ΙΪΟΓΡΑΦΙΚΑ ΤΗΣ ΠΑΡΙΣΙΝΗΣ ΕΚ3ΕΣΣΩΣ
Κατά τάς σημειώσεις τής παρισινής αστυνομίας, 

προσηλθον έκ των γαλλικών επαρχιών 5,000,000 
προς έτ,ίσκεψιν τής Έκθέσεως. Ά λ λ ’ ο αριθμός 
ούτος υπολείπεται κατά τι του άληθοΰς, διότι εις τάς 
σημειώσεις τής αστυνομίας περιλαμβάνονται μόνον 
ίσοι κατέλυσαν εις ξενοδοχεία καί οικοτροφεία, ούχί δε 
οί υπό φιλικών οικογενειών ξενισθεντες. Έν τούτοις, 
λαμβανομένου τοϋ στρογγυλού τούτου άριθμοΟ ύπ’οψει, 
επί τή υποθέσει οτι έκαστος επαρχιώτης ¿δαπάνησε·/ 
100 φράγκα κατα τήν έν ΙΙαρισίοις διατριβήν του 
προκύπτει οτι 500 εκατομμύρια φράγκων σφήκαν οί 
έπαρχιώται γάλλοι εις τούς παρισινούς.

Οί ξένοι επισκεπται άνήλθον εις 1,500,000. Ά ν 
ύπολογισΟή κατά μέσον όρον εις 500 φράγκα ή κατ’ 
άτομο·/ δαπάνη τής εν ΙΙαρισίοις διατριβής, εξάγεται 
οτι 750 εκατομμύρια φράγκων κατ’ έλάχιστον άφή- 
καν οί ξένοι εις τούς παρισινούς.

Οί επισκεπται ούτοι διαιρούνται κατ’ εθνικότητας 
ώς έξης :
Βέλγοι 225.400

Άγγλοι 380,000
Γερμανοί 100,000
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'Ελβετοί 52,000
Ισπανοί 56,000
'Ιταλοί 38,000
'Ρώσσοι 7,000
Σουηδοί καί Νορβηγοί 2,500
"Ελληνες, 'Ρωμοΰνοι, Τούρκοι 5,000
Αυστριακοί 32,000
Πορτογάλλοί 3,500
’Αφρικανοί ( ών ο! κλεΤστοι έξ Αλγερίας) 12,000 
Βορειαμεριχανοι 90,000
Νοτιαμερικανοί 25,000
Αυστραλιανοί 3,000

'Γά δύο μεγάλα ξενοδοχεία, το Ηπειρωτικόν καί 
τδ Μέγα, έδέχθησαν κατά το διάστημα τής έκθέσεως 
άνά 70 — 80 χιλιάδας ξένων.

Τήν Ικθεσιν έπεσκέφθησαν έπί πληρωμή από τής 
6 μαίου μέχρι τής 5 νοεμβρίου 25,028,254 έπισκέ- 
πται. Υπολογίζονται δμως εις 4 εκατομμύρια οί δω
ρεάν έπισκεφθέντες αύτήν καθ' ολην τήν έξάμηνον 
διάρκειαν.

Μολονότι ό πύργο; Άΐφφελ δέν είχε περατωθή κατα 
τήν Ιναρξιν τής έκθέσεως, αί εισπράξεις αύτοϋ εκ τι 
μήματος ανόδου άνήλθον εις 6,500,000 φράγκων.

Ό σιδηρόδρομος τής έκθέσεως μετέφερε κατά το 
διάστημα των έξ μηνών 6,062,476 έπιδάτας. Τά με
ταφορικά ατμόπλοια του Λούβρου 1,320,000 έπιδά
τας. Είργάζοντο δέ προς μεταφοράν των έπισκεπτών 
έ'τερα 106 άτμόπλοια. Ή εταιρία των λεωφορείων 
εισέπραξε κατά τούς εξ αυτούς μήνας 54 ,000, 000 
φράγκων, άδηλον δε τί εϊσέπραξαν οί άμαξηλάται οί- 
τινες ειχον ύψωση καί τά αγώγια κατά βούλησιν.

Ή  κατανάλωσις τροφών άνήλθεν εις ποσά κατα
πληκτικά. Καί πρώτον κατά το διάστημα τής έκθε- 
σεως κατηναλώθησαν; 180,555,000 χιλιόγραμμα άρ
του. Ή  δε καθ’ ημέραν κατανάλωσις κρεάτων ήτο 
τοιαύτη :

Βόειον 102,760 χιλιόγρ.
»
»

Μόσχειον 121,532
Πρόδειον 97,629
Χοιρινόν 69,087
"Ιππου καί όνου 12,252

»

Κατηναλίσκοντο προς τούτοις: 209,263 χιλιό
γραμμα πτηνών ημέρων καί άγριων’ 625,272 ώά- 
92,573 χιλιόγρ. καρπών καί 1,200,632 χιλιόγραμ
μα οσπρίων παντός είδους- 42,272 χιλιόγρ. τυροΰ 
καί 79,180 βουτύρου- έτι δέ 230,522 λίπους.

Ή  καθημ ερινή κατανάλωσις θαλασσινών ήτο ή 
έξης: 18,249 χιλιόγρ. ιχθύων του ποταμού, 156,712 
χιλιόγρ. ιχθύων τής θαλάσσης- 412,532 δωδεκάδες 
έστρει διων.

ΠΕΡΙ ΤΗΝ ΓΗΝ
Εις τον αύτοκράτορα Γουλιέλμον έδωρήθη υπό τοΰ 

περίφημου τεχνίτου τής Δαμασκού Άμποΰ Χαλιμ 
θαυμάσιος κώδων δαμασκηνός. Έπί τοΰ μετάλλου είνε 
άναγεγραμμένα αραβικά ρητα καί άνάγλυπτον τό αύ- 
τοκρατορικόν στέμμα τής Γερμανίας.Ό Άμποΰ Χαλιμ 
μετέβη εις Κωνσταντινούπολή καί ένεχείρισε τό καλ

λιτέχνημά του εις τόν αύτοκράτορα, οστις έδέχθη αυτό 
μετα πολλής εύχαριστήσεως.

— Ό  κερδήσας τόν πρώτον αριθμόν τοΰ λαχείου 
τής Παρισινής έκθέσεως, Φρανσάν τό όνομα, είχεν 
ϋποσχεθή εις τόν παΤδα, παρ' ού είχεν άγοράση τόν 
λαχνόν 10000 φράγκων έάν έκέρδιζε Πρό μικρού ό 
παΤς ούτος έργαζόμενος έν τυπογραφείω καί παρασυρ- 
θείς υπό τροχού ατμομηχανής άπώλεσε τόν βραχίονα 
του. Ά λ λ ’ ό κερδήσας τόν πρώτον αριθμόν δεν ¿λη
σμόνησε τήν ύπόσχεσίν του- έζήτησε τόν παΤδα καί 
εδωκε τήν αμοιβήν, ήτις εινε πολυτιμότερα εις αυτόν 
μετά τό συμβάν άτύχημα.

— Ά λλη  πάλιν κινεζική πόλις ή Ταίγγ—ΤσοΟ 
κατεστράφη έκ πυρκαϊας πρό τινων εβδομάδων. 12 
χιλιάδες οικιών άπετεφρώθησαν καί 180 κάτοικοι ά- 
πώλεσαν τήν ζωήν.

— Ό  Ε σ π ε ρ ιν ό ς , ή περίφημος είκών τού γάλ
λ ου ζωγράφου Μιλε ήτις ήγοράσθη έξ 'Αμερικής, ά- 
πεστάλη ήδη εις Νέαν Ύόρκην καί έκεΤθεν θά περι- 
άγεται εις διαφόρους άμερικανικάς πόλεις έκτιθεμένη 
εις κοινήν θέσιν έπί εξ μήνας. Ή  πολύτιμος είκών 
άσφαλισθεϊσα κατά τήν εις 'Αμερικήν άποστολήν άντί 
40 χιλ. λιρών στερλινών, ¿πλήρωσε τέλος είσαγω- 
γής 7 χιλ. λιρών στερλινών.

— Ό  αύτοκράτωρ Γουλιέλμος ήγόρασε διά τηλε
γραφικής έντολής έκ Κωνσταντινουπόλεως διαβιοα
σθείσης εις ΒερολΤνον, τό σχέδιον τής μεγάλης είκόνος 
Καουλμπαχ παριστώσης τήν έν ΣαλαμΤνι ναυμαχίαν. 
Έκ τού σχεδίου τούτου έζωγραφήθη ύπ' άλλου τεχ
νίτου ή έν τώ Μαξιμιλιανείω μεγάλη τοιχογραφία, ής 
όμως όπέρτερον τήν τέχνην θεωρείται τό ύπό τής ίδιας 
χειρός τού Κάουλμπαχ γραφέν σχέδιον, όπερ έπω- 
λήθη εις τόν αύτοκράτορα ύπό τής χήρας τού δια- 
σήμου ζωγράφου.

— Τήν 3 δεκεμβρίου Οά πωληθώσιν έν Βερολίνο) 
δημοσία ύπό γνωστού παλαιοπωλικού καταστήματος 
διάφορα αντίγραφα, έν οίς έπιστολαί τοΰ Γκαϊτε καί 
τής μητρός του, τού Σίλλερ, τού Βολταίρου, τού πα- 
τρός Κέρντρ προς τόν υιόν του καί μουσικαί συνθέσεις 
τοΰ Βεετόβϊν, του Σούβερτ, τοΰ Βάγνερ, τού Σοΰ- 
μανν κλπ,

ΕΔΩ Κ’ ΕΚΕΙ
Γ λ ω σ σ ικ ό ν  ζ ή ν κ μ * .

— Καί εινε πολυμαθής ή μνηστή σου ;
— Ξεύρει πέντε γλώσσαις.
— Δυστυχία σου 1
— Γιατί;
— Ή δική μου ξεύρει μόνον μιά γ/.ώσσα καί δεν 

'μπορεΓ νά σωπάση.

'Α π ο δ ο χ ή  π ρ ο σ κ λ ή σ εω ς.

Φιλάργυρος προσκαλεϊ φίλον είς δεΤπνον. Τό δεϊ- 
πνον είνε τόσον ανεπαρκές, ώστε μετά τό πέρας αύ
τοϋ ό φιλοξενηθείς αισθάνεται κενόν τόν στόμαχον. 
Έν τούτοι: ό άμφιτρύων λέγει φιλοφρονέστατα:

— Ιναί πάτε θέλεις νά ξαναφάμε μαζί ;
— Τώρα αμέσως !
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