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0 1  ΠΟΙΕΤΑΙ ΤΗΣ ΕΠΤΑΝΗΣΟ!
Κ Α Δ Β Ο Σ  Ο ΖΑΚΎΝΘΙΟΣ

Ιίαρήλθον ετη έ'/.τοτε.
’Ενθυμούμαι οτι ήγόρασά ποτε εκ τίνος παρά 

τήν ’Αγίαν Ειρήνην παλαιοπώλου δύο τομίδια 
ελληνικών ποιημάτων. Κατά τήν εποχήν ε’κεί- 
νην ήγάπων άσυνειδήτως τού; στίχους, καί δύο 
όμοιοκαταληξίαι, οποιαιδήποτε, μέ συνεκίνουν 
βαθέως. Τό έν έκ τών τομίδιο»·/ ήτον b « ’Οδοι
πόρος») τού Παναγιώτου Σούτσου. Προ πολλού 
άνεζήτουν τό σπάνιον βιβλίον. Τήν εύρεσίν του 
άπεδέχθην ώς δώρον τής θείας Πρόνοιας καί 
κατέβαλα προθύμω: το άντίτιμον αυτού άνευ 
τινός δυστροπίας. Τουναντίον τό έτερον τομίδιον 
συγκατετέθην μόνον τή έπιμόνω παρακλήσει 
τού πα'λαιοπώλου νά φορτωθώ άντί καταβολής 
εύτελεστάτου τιμήματος. Έπανελθών εί; τό μα
θητικόν δωμάτιόν μου, διήλθον όλοκλήρους ωρας 
έν έκστασει πρό τών πατριωτικών μονολόγων 
καί τών έρωτικών διωδιών τού ’Οδοιπόρου καί 
τή ; ’Ραλλούς. Καί άφού έκορέσθην ές αυτών, 
έτεινα τήν χεΐρα πρό: τό δεύτερονίβιβλίον,'ά
γνωστον άγνο'ιστου εις έμέ ποιητού' τό ήνοιξα 
μηχανικώς, καί εις τήν σελίδα έφ' ής τυχαίο»; 
προσηλώθησαν τά ομματά μου άνέγνων, άλλοτε 
μέν έλκυόμενος. άλλοτε δ' έκπληττόμενος τούς 
έ'ής παραδόξω; συντεταγμένους στίχους, ύπό 
τόν τίτλον «Ό  Ωκεανός» :

Γή, τών θεών φροντίδα,
Έλλας ήρώων μητέρα.
Φίλη, γλυκεία πατρίδα μου.
Νύχτα δουλείας σ' έσκέπασε,

Νύχτα αιώνιον

Ούτω εις τδ χάος άμέτρητον 
Τών ουρανίων ερήμων.
Νυκτερινός έξάπλωσεν 
Έρεβος τά πλατέα

Πένθιμα έμβόλια.

1 Ανεγνώσδη έν τώ ΣυΧλδγω ΙΙαρνασσώ. 
ΤΟΜΟΣ Κ ΙΙ ιη « μ

Καί εις τήν σκοτίαν βαθεΓαν,
Εις τό άπέραντον διάστημα 
Τα φώτα τών αστέρων 
Κινούνται σιγαλά

Κ αί λυπημένα.
Έχάθηχαν ή πόλεις,
Έχάθηκαν τά δάση,
Κ ’ ήΤθάλασσα κοιμάται 
Καί τά βουνά καί δ θόρυβος

Παύει τών ζώντων.
Εις τά φριχτά βασίλεια 

'Ομοιάζει τού θανάτου 
Ή φύσις δλη· έχεΐθεν 
Ήχος ποτέ δέν ερχεται

"Υμνων ή θρήνων.
Ά λ λ ά  τών μακαρίων 
Σταύλων ιδού τα ήώα  
Κάγκελλα ή ώραι άνοίγουσιν,
Ίοού τά άκάμαντα άλογα

Τού ήλιου έκβαίνουν.
Χρυσά, φλογώδη, καίουσι 
Τους δρόμους τού αέρος 
Τά άμιλλητήρια πέταλα,
Τούς ουρανούς φωτίζουσι

Λάμπουσαι ή χαίτα ι,
Τώρα 'ξανοίγει τ ’ άνθη 
Εις τόν δροσώδη κόλπον 
Τής γης ή  αυγή' καί φαίνονται 
Τώρα τών φιλοπάνων

Άνδρών τά Ιργα.
Τα μυρισμένα χείλη  
Τής ήμέρας φιλοϋσι 
Τό άναπαυμένον μέτωπον 
Τής οικουμένης' φεύγουσιν

Ό νειρα, σκότος,
"Υπνος, σιγή· καί πάλιν 
Τά χωράφια τήν θάλασσαν,
Τόν άέρα γεμίζουσι 
Καί τάς πόλεις μέ κρότον

Ποίμνια καί λύραι.
Εις τού σπηλαίου τό στόμα 

Ιδού προβαίνει δ μέγας 
Λέων, τόν φοβερόν 
Λαιμόν τετριχωμένον

Βρέμων τινάζει.
Ό  αετός άφίνει
Τούς κρημνούς ύψηλούς·
Κτυπάουσιν ή πτέρυγες 
Τά νέφη, καί τόν “Ολυμπον

Ή κλαγγή σχίζει.
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Έ θλιψε τήν Ελλάδα  
Νύχτα πολλών αιώνων,
Νύχτα μαχρας δουλεία;,
Αισχύνη άνδρών, η  θέλημα

Των αθανάτων.
Ή  χώρα τότε έφαίνετο 
Ναός ήρειπωμένος,

"Οπου οΐ ψαλμοί έσίγησαν 
Κ αί τού κισσού τά άτρέμητα

Φύλλα χοιμώνται
'Ωσάν επί την άπειρον 
Θάλασσαν τών ονείρων 

Ό λίγαι άπηλπισμέναι 
Ψυχαί νεκρών διαβαίνουσι

Με δίχω; δίαν,

Ούτως απ'ο τού "Αθωνος 
Τά δένδρα, έως τού; βράχους 
Τών Κυθήρων, κυλιουσα 
Τήν άμαξαν βραδεΓαν

Ούρανοδρόμον,
Ή τρίμορφο; Ε κάτη  
Έθεώρει τά πλοία 
Εις τού Αιγαίου τούς κόλπους 
Λάμνοντα άδόξως, φεύγοντα,

Διεσχορπισμένα. ..

Συ τότε, ώ λαμπρότατη 
Κόρη Διός, τού κόσμου 
Μόνη παρηγοριά,
Τήν γην μου σύ ένθυμήθηχες,

Ώ  Ελευθερία !

Ήλθ’ ή θεά’ κατέβη 
Εις τά παραθαλάσσια 
Κλειστά τής Χίου, τά; χεΓρας 

"Απλωσ’ ορθή, καί κλαίουσα
Λέγει τοιαϋτα.

—’Ωκεανέ, πατέρα 
Τών χορών αθανατων,
'Άκουσον τήν φωνήν μου 
Κ αί τής ψυχής μου τέλεσον

Τ'ον μέγαν πόθον.

Ένδοξον θρόνον εϊ/ον 
Εις τήν Ελλάδα' τύραννοι 
ΙΙρο πολλοΰ τον κρατοΰσΓ 
Σήμερον σύ βοήθησον,

Δός μου τον θρόνον.

Ό ταν τούς άνοήτους 
Φεύγω θνητούς, με δέχονται 

’Η πατρικαί σου αγκάλαι·
Ή έλπίς μου εις τήν άγάπην σου 

Στηρίζεται όλη.—
Είπε- καί ευθύς επάνω 
Εις τά; ροάς έχυθη 
Του ωκεανού, φωτίζουσα 
Τα νώτα ύγρά καί θεία,

Πρόφαντος λάμψις.

Άστράπτουσι τά κύματα 
Ώ ; οί ουρανοί, καί ανέφελο; 
Ξάστερος φέγγει δ ήλιος 
Κ α ί τά πολλά νησία

Δείχνει τού Αιγαίου

Πρόσεχε τώρα· ώς άνεμος 
Σφοδρός μέσα εις τά  δάση,

Ό  άλαλαγμός σηκώνεται"
Λ κουε τών πλεόντων

Τα ί ϊ α  ¡ ια.Ια.
Σχισμένη ύπό μυρίας 
ΙΙρώρας αφρίζει ή θάλασσα,
Τά πτερωμένα αδράχτια 

’Ελεύθερα ’ξαπλώνονται
Εις τόν άέρα.

’Επί τήν λίμνην ούτως 
Αυγερινά πετοΰν 
Τών μελισσών τά πλήθη 

"Οταν γλυκύ τού εαρος
Φυσάη τό πνεύμα.

Έ πί τήν άμμον ούτω 
Περιπατούν οί λέοντες 
Ζητούντες τά κοπάδια,
Τήν θέρμην τών ονύχων

Έαν αίσθανθώσιν.

Ούτως έάν τήν δύναμιν 
Ακούσουν τών πτερύγων 
Οί αετοί, τό κτύπημα 
Τών βροντών ύπερήφανοι

Καταφρονούσιν.

Πεφιλημένα θρέμματα 
Ωκεανού, γενναία 
Κ αί τής ’Ελλάδος γνήσια 
Τέκνα καί πρωτοσταται

’Ελευθερίας.

Χαίρετε σείς, καυχήματα 
Τών θαυμάσιων Σπετσών,

"Υδρας, Ψαρρών, σκοπέλων,
"Οπου ποτέ δεν άραξε

Φόβος κινδύνου.

Τά δειλά τών έχθρών σας 
Πλήθη καταφρονήσατε- 
Την κόμην πάντα δ θρίαμβος 
Στέφει τών ύπέρ πάτρης

Κινδυνευόντων.
Ώ  επουράνιος χείρα !
Σε βλέπω κυβερνώσαν 
Τά τρομερά πηδάλια,
Καί τών ήρώων ή  πρώραι

Ιδου πεταουν.
Ιδού κροτούν, συντρίβουσι 
Τούς πύργους θαλασσίους 

Έχθρών άπειρων σκάφη,
Ναύτας, ιστία, κατάρτια

Ή  φλόγα τρώγει,
Κ αί καταπίνει ή θάλασσα 
Τά λείψανα· τήν νίκην 

"Υψωσε ω λύρα" αν ήρωες 
Λοξα.ζωνται, τό θειον

ΦιλεΓ τούς ύμνους.

Τ ού; σ τ ίχ ους  τούτους, έν οίς ή  άρχα ιοπρέ- 
π ε ια  τώ ν  εικόνων α μ ιλ λ α τ α ι  πρός τό μέγεθος 
α υτώ ν , κ α ί ή  άπ ό  τώ ν κ υ μ ά τω ν  άναδυομένη  
Δ ιογένης ελευθερία π α ρ ίσ τ α τ α ι ώς ή  ύψ ίσ τη
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χροσωποποίησις τών θαλασσίο>ν θριάμβων τού 
Άγώνος, μ,ετά τήν «άπ ’ τά κόκκαλκ βγαλμέ- 
νην » Ελευθερίαν τού Σολωρ.οό, τούς στίχους 
τούτους, πρωτοτύπως ωραίους, εγραψεν ό Ά ν- 
δρέας Κάλβος, Κάλβος δ Ζακύνθιος. Σήμερον 
διαφόρως άντιλαμβανόμ.εθα τού έν τή ποιήσει 
καλού. Ό  « ’Οδοιπόρος» τού Σούτσου, παρά τόν 
σεβασμόν όν τρέφω πρός τόν ποιητήν, με κινεί 
σχεδόν'είς μειδίαμα. ’Αλλά θαυμ.άζω τάς ώδάς 
τού Καλβου, καί τόν λόγον τού φαινομένου επι
χειρώ νά εξηγήσω σήμερον πρός ύμάς έν πκση 
ειλικρίνεια.

Α’.
Γερμανός λόγιος, δημοσιεύσας πρό τίνος χρό

νου περιγραφήν τής Ιθάκης, έξήρε διά θερμών 
έκφράσεων τά θέλγητρα, άτινα διακρίνουσιν 
έκάστην τών Ίονίων Νήσων· τάς γραφικά; το
ποθεσίας τής Κέρκυρας, τήν ίδιοφυά σύστασιν 
τής Λευκαδος, τά μεγαλοπρεπή άγροκήπια τής 
Ζακύνθου, τά ελώδη ορη τής Κεφαλληνίας, καί 
τό μεγαλειον τής μικράς ’Ιθάκης, τό όφειλόμε- 
νον εις τά έπη τού 'Ομήρου Οΰδείς ό τυφλώττων 
πρός τά ίδιάζοντα κάλλη τής επτανησιακής 
φύσεως, πολλώ μάλλον οί ξένοι, οϊτινες κατερ- 
χόμ.ενοι έκ τών ομιχλωδών αύτών πατρίδων 
έντρυφώσι δι’ οφθαλμών άπλήστων ε’ις τό φώς 
καί τήν αιθρίαν τού έλληνικού ουρανού. "Ομως 
καί άλλαι χώραι τής ήμετέρας πατρίδος έπροι- 
κίσθησαν διά θελγήτρων άξίων νά προκαλέσωσι 
τόν θαυμασμόν τών ξένων- αί Χάριτες δχψι- 
λεύουσι τά δώρα των εις τό Αΐγαίον ώς οί ε"ρω- 
τες τά μειδιάματα των εις τό Ίόνιον. Ά λλά  τό 
χάρισμα όπερ ελαχεν ώς έςαιρετικος κλήρος εί; 
τήν Επτάνησον, τό θέλγητρον, οΰ τίνος το μυ
στήριον μόνη αυτή κατέχει, είνε ή νεωτερχ έλ- 
ληνική ποίησις. Οί ποιηταί τής νεωτέρας Ε λ 
λάδος δεν φθχνουσι τό γιγάντιον άναστημα τών 
άοιδών τής άρχαιότητος, ούδέ μετέχει τό άσμα 
των τού άπλ.ού καί άνεπιτηδεύτου μεγαλείου 
τών έπί τών χρόνων τής Τουρκοκρατίας άνωνύ— 
μων άδελφών αύτών. 'Αλλά καί οότοι έβαπτί- 
σθησαν έντός τών ρείθρων τού Ιίερμησσού καί 
ούχί σπανίως έβάδισαν τήν όδόν ήτις τείνει 
πρός τά ύψηλά.

Πάντων τούτων, άναμφισβητήτω δικαιώμα- 
τι, ύπερέχουσιν οί ποεηταί τής Έπτανήσου, 
κληρονόμοι τής φόρμιγγος τού Δημοδόκου, ήτις 
έφαίδρυνε τάς καρδίας τών Φαιάκων καί εφερε 
τά δάκρυα εις τούς οφθαλμούς τού Όόυσσέως. 
Μόλις ύ "Αρης ήνθησεν έν Έλλαδι, καί ή ήδύ- 
πνους Μούσα συνήνθησε μετ’ αύτού, μ,εγαλυν- 
θεΐσα, έξω τών στενών θρίων, έν οίς περιέκλειον 
αυτήν οί ποιηταί τών ηγεμονικών αυλών και 
τών σατραπικών δωμάτων. Ό ύμνος τού Σο- 
λωμού έδημ.οσιεύετο τό πρώτον έν τώ άγων 
ζομένω Μεσολογγίω, καί ό Κάλβος έλάμβανε

τό πύρ τής έμπνεύσεως έκ τού πυρσού τού Κα— 
ναρη. Οί ποιηταί τής Έπτανήσου, καθ’ ά έκ- 
φράζεται σοφός άνήρ ύ Βραΐλας περί ένός έξ 
αύτών, τού γλυκυτάτου’Ιουλίου Τυπάλδου, δ ι- 
ηρμήνευσαν διά τών στίχων των «τήν άλήθειαν 
τών κοινωνικών καί άτομικών γεγονότων, οσα 
χορηγούντα τήν ύλην εις τήν ποίησιν, άποτελού- 
σι τήν πνευματικήν αυτής ύπόστασιν οί στίχοι 
των αύθορμήτως εξέρχονται έκ τής άεννάου καί 
καθαρωτάτης πηγής τής δημοτικής ποιήσεως, 
καί ήδυνήθησαν νά κατασταθώσιν εύχερές καί 
έναρμόνιον δργανον τής μετά τού ελληνικού πο
λιτισμού ώσημέραι άναγεννωμένης έλληνικής 
ποιήσεως.» Τολμ.ώ νά προσθέσω οτι οί ποιηταί 
τής Έπτανήσου υπέδειξαν πάσας τάς τρίβους 
άς οφείλει νά άκολουθήση ή νεωτέρα ελληνική 
ποίησις, παρέσχον νέαν ζωήν εις αυτήν, καί ά- 
πήλθον ή έσίγησαν παρασκευασαντες τήν ύδόν 
εις τούς ποιητάς τού μέλλοντος, οϊτινες θά έκτε- 
λέσωσιν ώραιότερα θέματα δΓ οόραιοτέρων στί
χων. Ό  Σολωμός ψάλλει τήν έλληνικήν έπα- 
νάστασιν δι' ύψηλών φθόγγων καί παρεχει εις 
τήν ποίησιν καί απλότητα καί βάθος, άγνωστα 
τέως εις αυτήν. Ό Βαλαωρίτης εις τούς στίχους 
του κατοπτρίζει ολην τήν άρματωλικήν μεγα
λοπρέπειαν τού Όλύμπου καί τής Όσσης έν τή 
φύσει, έν τώ άνθρώπω, έν τή γλώσση. Ό Τερ- 
τσετης εις τόν άρχαϊον μύθον παρέχει άκοπώ- 
τατα τήν χροιάν τού δημώδους άσματος. Ό 
Μαρκοράς, έμπνεόμενος έκ τού παρόντος θρηνεί 
καί έξιδανικεύει δι’ εύγενών νοημάτων καί ά- 
λησμονήτων εικόνων έν σοφώς έρρυθμισμένφ στί- 
χιρ τάς συμφοράς τής Κρήτης. Ό Ιούλιος Τυ- 
πάλδος ψάλλει μελωδικώτατα τόν έρωτα, ή δέ 
βάρβιτος αύτού έκβαλλει τόνους οίονεί δκκρυ- 
σταγεϊς ώς τό παραπονον άνθρώπου, καί ύπο- 
τρέμοντας ώς ή πρωινή δρόσος έπί τών φύλλων. 
Καί ό Αασκχρατος διά στροφών, έν αίς τό περιε- 
χόμενον καί ή μορφή συνδέονται άναποσπάστως, 
γεννά, τόν μέγαν γέλιυτχ. Πάντες ούτοι, καί 
οταν δέν έμπνέωνται άγνώς έκ τής έλληνικής 
παραδόσεως, άλλά πάντοτε έξεφρασθησαν έν τή 
γλώσση τού λαού, εύγενεστκτη, ώς πάσα γλώσ
σα δι' ής έλάλησεν ή ποίησις, καί κατά τόν 
ποιητήν, «έδωσαν νέα φορεσιά τόν κλέφτικο 
τόν στίχο.» Καί οταν άκόμη τό ύφασμα τού 
ένδόματός των παραλαμβάνουσιν άλλοθεν, κα- 
τασκευαζουσιν αύτο κατά τόν πατροπαραδοτον 
τρόπον καί δ'.κθέτουσι τάς πτυχάς του έλλη- 
νοπρεπώς Ή ποίησις έκείνων ζή, καί σύγκειται 
έκ σαρκός καί πνεύμ-ατο;

Δέν γνωρίζω δ ιατί, έγώ τουλάχιστον, άδυ- 
νατώ νά διακρίνω τήν ζωήν ταύτην καί τήν 
άρτιότητα καί εί: τά ποιητικά προϊόντα τής 
καθαρευούσης. Νομίζω οτι το κυριώτερον κα
τόρθωμα τής γλώσση; τών έφημερίδων καί τών
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κοινοβουλευτικών αγορεύσεων είνε νά σύρη τήν 
ποίησιν εγγύτερον του βαράθρου τής πεζότητας. 
Και όταν ετι ή καθαρεύουσα αΰτη διχμορφούτχι 
κατ’ αρχαϊκόν ζήλον, καλλετεχνεκώτερον, καί 
τότε τά δημιουργήμ.ατα αύτής φέρουσιν εις την 
μνήμην μου μίαν άπό τά ; υπερφυείς ήρωίδας 
Ινος μεγάλου άγγλου ποιητοΰ· πλάσμα περικαλ
λές καί γοητεϋον, άλλα πλασμένον <ρεϋ! έκ 
χιόνος.

Ά λ λ ' ό ποιητή; τοϋ όποιου το έγκώμιον θέ
λω ήδη νά πλέξω ενώπιον ύυ.ών, δικαίως δύνα- 
τα ί τις νά παρατηρήστ, ότι δέν έγραψε ν εις τήν 
γλώσσαν του λαού, τήν όποιαν διά τόσω ζωη
ρών χρωμάτων έξαίρω. Ναί· εΐνε άληθές οτι ό 
Κάλβος πρός τού; ποιητάς τής Ίονίου σχολής 
συνδέεται μάλλον διά τής γεννήσεως ή διά τής 
γλώσσης αύτοϋ. Ά λ λ ’ ό ποιητής τών Τίδώκ. 
κατέχων εξαιρετικήν όλως θεσιν έν τή ιστορία τής 
νεοελληνικής φιλολογίας, έοαιρετικώ: πρέπει νά 
κριθή. Οί ποιηταί τής Επτάνησου πηγάζου- 
σιν άμέσως ή εμμέσως έκ του Σολωμού· ό Κάλ- 
βος έξ ούδενός τών συγχρόνων αύτώ έδέχθη μα
θήματα, καί ούδένα εύρε μιμητήν. Δέν ώμίλησε 
τήν γλώσσαν του λαού, άλλ’ ούτε τήν σήμερον 
έν χρήσει καθαρεύουσαν. Μεταχειρίζεται γλώσ
σαν άχαλίνωτον καί άκανόνιστον, έν ή τό στιλ
πνόν μάρμαρον τής αρχαίας χρωματίζεται συνή
θως ώς ε“μψυχον έκ τής καθομιλουμένης.Άλλ’αν 
τοιαύτη γλώσσα καθιστά έν πολλοί; δυσπρόσιτον 
τήν ποίησίν του, ή άρχ αία Μούσα παρέχει σχε
δόν εί; πάντα στίχον αύτού άσυνήθη χαρακτή
ρα, μακράν παντός κινδύνου κοινοτοπίας καί 
πεζολογίας. Σύγχρονος τού Κανάοη καί τού 
Βότσαρη, ψάλλει τήν σύγχρονον Ελλάδα ώς 
μικρός τις Ιΐίνδαρος, ήπιώτερο; καί μετριώτερος. 
«έν Λυδίοις αύλοΐς άπύων, » και ά τήν ρήσιν 
αύτού τού ψάλτου τών Όλυμπιονικών. Έφαρμο 
ζων τό περιλάλητον παραγγελμα τού Άνδρέου 
Σχενιέ, έπίνεωτέρων νοημάτων τεχνουργεϊ άρ- 
χαικούς στίχους.

(Έ π ετα ι  συνέχεια) Κ οετηε Π αλαμας.

Σ Κ Ε Ψ Ε ΙΣ  Κ Α Ι  Γ Ν ίΙ Μ Α Ι
Έπαινοΰμεν τού; άλλους συνήθως διά νά έπαινεΟώ- 

μεν ημείς. διότι έπαινοϋμεν διά προτεεήματα τά όποια 
φανταζόμεΟα ότι εχομεν ήμεΓς εί; άνώτερον 3α9μόν.

*
"Οταν ή ζηλοτυπία δέν κολακεύη τήν γυναίκα, τήν 

προσβάλλει.
*

Οΐ όρκοι δανείζονται καί δέν χαρίζονται, δι’ αυτό 
δίδονται μέ τόσην ευκολίαν.

*
Πρέπει πάντοτε νά συλλ.ογίζεται κανείς δ,τι λέγει, 

αλλα δεν εινε ανάγκη νά λέγη ό,τι συλλογίζεται.

Ό συγγραφεύς τοϋ κατωτέρω διηγήματος ζή έν Γράτς 
τής Αυστρίας. Ινατ’ άρχάς ήτο πλανόδιο; ράπτης μέ- 
χρι τής ηλικία; δεκαοκτώ έτών, καί συνέλεγε τήδε 
κάκεΐσε έν ταΓς άγροτικαϊς οΐκήσεσιν όπου είργάζετο 
τήν έσπέραν τάς διηγήσεις καί παραδόσεις τής Στει- 
ρίας. Ημέραν τινά άπέστειλεν εις τήν εφημερίδα τής 
γενεΟλίου πόλεως διήγημα πλήρες μέν ορθογραφικών 
πταισμάτων, αλλά Οαυμασίως γεγραμμένον. Του διη
γήματος άναγνωσβέντος, ό συγγραφεΰς αύτοΰ παρεκλή 
θη νά μεταβή εις τό γραφείον τής εφημερίδας. Μεγάλως 
δ’ έςεπλάγησαν ίδόντες μικρόν χωρικόν ώ/ρόν καί ήλι- 
οκαή. Τότε ή σύνταή·-; τής εφημερίδας, καταληφΟεϊτα 
ύπό συμπάθεια; πρός τ'ον έκτακτον τούτον συγγραφέα, 
άπέστειλεν αϋτόν εις τό σχολεΓβν, δΟεν έςήλΟε μετά 
δύο έτη. "Βκτοτε δέ παρήλ,βον εί'κοσιν έτη καί πλέον καί 
ό 'Ροζέγκερ είνε εις τών άςιολογωτέρων συγγραφέων καί 
τών δημοτικωτέρων λογογράφων τής Αυστρίας.

Σ. τ. Λ.

01 ΙΣΧΥΡΟΓΝΩΜΟΝΕΣ
Δ ιή γ η μ α  ύ π ό  Γ Ι. Κ .  'Ρ ο ζέγ κ εο .

— Νκί, είπεν ό Φλώρης.
— Ό χι, είπεν ή Βρόνκ.
— Καί άκόμη μίαν φοράν ναι, ειπεν ό νεα

νίας, συνοφρυούμενο:.
— Καί άκόμ.η μίαν φοράν όχι, άπεκρϊθη ή 

νεάνις, καταβιβάζουσα τού; όφθαλμ.ού.;.
— Τότε λοιπόν είσαι μία άπό εκείνα; όπου 

λένουσι πάντοτε όχι, όταν ό άνηρ λ.έγ.'.ι ■ αί. 
Καί ε’πειτα λέγεις, οτι μέ άγαπας. Καί θέλεις 
νά γείνης σύντροφό; μ.ου εις τάς χαράς καί τάς 
λύπας, όπως λεγει ό παπάς.

— Δέν τό είπεν όμως άκόμη.
—  Ω ραία! λαμπρόν ζευγάρι θά κάμης! Δέν 

μέ άγαπας ! y otlpe, χσεΤρε ! διά παντός.
ΤΙ νέα: έκρεμασθη άπό τού τραχήλου του.
’Εκείνος τήν άπώθησεν άλλ’ έκ.ίνη δέν τον 

άφήκε, καί έκραύγασεν.
— Άνοιξε μου τό στήθος καί ίδέ τήν καρ

διάν μου! Μόνον τήν εικόνα σου θά εϋρης! Δέν 
λ.έγω τίποτε περισσότερον.

— Δέν θέλω ν’ άκούσω τίποτε, θέλω νά ϊδω. 
Άπόδειξέ μου αίαν φοράν, μ,ίαν μόνην φοράν 
εκείνο τό όποιον μού είπες περισσότερον άπό χί
λ ια ; φοράς.

— Ά ν  ή  ¡απορούσες νά έννοήσης. Φλώρη μου, 
είπεν εκείνη, έν ώ αί κόραι τών οφθαλμών της 
έμεγεθύνοντο, θα σου έλεγον το ναι άπό καρδίας. 
Τί θά επείρα.ζε ; Μέ άγαπας· τι μέ μ.έλει δι’ όλα 
τά ά λλα ; χωρίς σε δέν είμαι -.ίποτε. Ά λ λ ’ αν 
συνδεθής σήμ.ερον μαζί μ.ου μέ άλυσιν σιδηράν, 
αϋριον ή ζωή σου καί ή ευτυχία σου δέν θα σου 
άνήκουν πλέον.

— Θά άνήκουν ε’.ς σέ, καί θά σέ νυμφευθώ.
— Θά μέ νυμφευθής! τό πιστεύω, άλλ.ά θά 

τό καί μη; άπό άγάπην ή άπό άνάγκην ; θέλε
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νά. είσαι ελεύθερος όταν θά μ.ου δώσης τήν χείρα 
εις τήν εκκλησίαν.

— Αύτό δέν γίνεται, Βρόνα! Δεκαπέντε ήμέ- 
ρας πρό τού γάμου δίδεται ό λόγος καί αύτός, 
όταν ϋπάρχη τιμ.ιότη:, συνδέει οσον καί ή ευχή 
του παπα. Αέ λοιπόν, Βρόνα, σήμερον σού δίδω 
τόν λόγον μου, ότι θά σε πάρω.

— Καί πιστεύεις ότι δύνασαι νά. ύπανδρευ- 
Οής μετά δεκαπέντε ήμ.έρας;

— Έπεθύμουν νά είξεύρω καί ποιος θά είμ- 
ποροϋσε νά μ’ έμ.ποδίση.

— ΙΙοίος είμπορο ,σε νά σ’ έμ.ποδίση ; ό αύ- 
τοκράτωρ.

— Ό  αύτοκράτωρ;
— Είσαι είκοσι ένός έ’του: καί ύστερον άπό 

τρεις εβδομάδας θά τραβήξη: κλήρον.
— Καλέ τί μού λέγεις; Είξεύρει; ότι είμαι 

μονογενής- οί γονείς μου είνε γέροντες καί άδύ- 
νατον μέρος, τό υποστατικόν είνε μεγάλον. Δέν 
θά υπηρετήσω.

— Δέν θά γείνης στρατιώτης; ειπεν ή κόρη 
έκβάλλουσα κραυγήν χαρας.

—  “Οχι! όχι! καί σέ ερωτώ άκόμη μίαν οο- 
ράν πότε θά γείνη ό γάμο; ;

Δέν άπήντησεν, άλλ’ οτε έξήλθε τού δάσους, 
κατατεθκμβωμένος ύπό τού άπαστράπτοντος ή
λιου τού άπογεύμ.ατος εκείνου τού ’Ιουνίου, είχεν 
είπεΐ τό ναι.

*
Ό  γέρων Σβανδχόφερ ήτο εις τών μεγκλ.ων 

γαιοκτημόνων τής χώρα;. Ά λλοτε ήτο ρωμα
λέο; καί εύθύ; οό; ό πύργο; τού ύποστατικού του. 
Ούδέν άλλο είχε κυρτώσει αϋτόν είμή τά έβδο- 
μήκοντά του έτη. Ά λ λ ’ αύτά πλέον τόν είχον 
καταβάλει. Δεν έβάδιζεν άνευ ράβδου, καί ή 
χειρ του ε"τρεμ.ε· μόνη ή θέλησί; του εμενεν άκό
μη σταθερά καί δι’ αύτής ε'βαινον τά πάντα έν 
τώ οίκω. Ή  σύζυγό; του ήτο ή άξια αύτοϋ 
σύντροφο;. Εκείνη ήτο είκοσαέτις, εκείνο; δέ 
τεοσαρακοντούτης οτε ένυμφεύθησαν. Τήν είχε 
βαστάσει, άναθρεψει, άγαπήσει.

Τώρα εκείνη ήτο ό άνήρ καί εκείνο; τό παι - 
δίον- έχρειάσθη καιρό; διά νά έννοήση οτι ή 01- 
λησι; τής γυναικό; του είχε γείνει Ισχυρά πλη
σίον τής Ιδική; του. ότι έκείνη ένήργει καί έσκέ- 
πτετο ώ : αύτός. Ό  κόσμος διετεί ·ετο ότι κατεί- 
χον χρήματα, άλλ’ ύπήρχον οί λέγοντε; ότι τά 
χρήματα κατεΐχον αυτούς. Φθονεροί, όποιοι ύ- 
παρχουσιν απανταχού, α ϊ !

Εί; ούδένα έπροξενουν κακόν, άλλα δέν είχον 
κα .δ ίζν, τήν καεδίαν έκείνην ή τις προξενεί τόσα 
καλά, άλλά καί τόσα κακά. Ί1 γέννησι; τοϋ 
υιού των θά ήδύνατο νά τους μεταβαλη, άλλ’ 
ήτο πολύ άρ-ά, ήσαν ήδη άπεξηραμένοι ’11- 
σθάνθησαν μόνον χαράν ίδιοτελή δεν κατώρ- 
θωσαν νά. τόν άγαπήσωσιν, ούδέ κατώρθωσαν ν’

άγαπηθώσιν. Ό νεανίας ήτο έντιμο; ώς οί γονείς 
του, άλλ’ ίσχυρογνώμων καί ξηρός ώ; αύτοί.

Ό γέρων Σβανδχόφερ δέν θά έσκέπτετο άκό
μη νά παραχώρηση τό υποστατικόν ε ί; τόν υιόν 
του. "Οταν ό χωρικό; παραχωρή το κτήμα του, 
παραχωρεί πολλάκις τήν ελευθερίαν του, γίνεται 
υπηρέτης, υπηρέτης τού τέκνου, ενίοτε μάλιστα 
επαίτης, ύποχρεούμενο; νά ζητήση τεμάχιον 
άρτου έν αύτώ έκείνω τώ οίκω ον εκτισεν. « Ό 
Φλώρη; είνε παρά πολύ νέος, άλλ’ όταν τά 
παεδία γείνουν αύθένται ζούν καλλίτερα άφ’ 
ό,τι τους πρέπει, καί δέν σκέπτονται τίποτε 
άλλο, παρά πώ : νά φαίνωνται ώσάν αύθένται 
καί τρώγουν όλα όσα. κερδίζουν καί περιπλέον 
άκόμη..

’Ιδού τί έλεγεν ό γέρων Σβανδχόφερ!
Ά λ λ ’ ό είρηνοδίκη: τώ είπεν άλλα, εκείνος!

« Ό Φλώρης είνε είκοσιενός έτους μέ τό σώμα 
οπού εχει θά τόν κάμουν θωρακοφόρον !»  Ά ν  ό 
γέρων θέλει νά τόν άπαλλάξη, πρέπει νά τώ 
παραχώρηση το υποστατικόν καί τήν περιουσίαν 
του. Ή  σύζυγος τό ήσθάνθη πολύ! Δέν ήθελε 
νά χάση τό κτήμα, άλλά δέν ήθελε νά χάση 
καί τόν υιόν της. Ά λ λ ’ δ σύζυγος είπε· «πρέπει 
ν’ άποφασϊσωμεν θά παραχωρήσω τό κτήμ.α 
εί; τό παιδί, άλλά. θά τόν κκμω νά καταλαβη 
ότι παραχώρησι; περιουσία; δέν θά είπή παρα
χώρησες θελήσεως ! »

’Ιδού πού εύρίσκοντο τά  πράγματα, οτε ό 
Φλ.ώρη; έπανήλθεν έκ τοϋ δάσους. Ήνοιξε τήν 
θϋραν, είοήλθεν άγέρωχος, αισθανόμενος ότι είχε 
γείνει άνήρ. "Ηθελε νά όμ.ιλήση πάραυτα εις 
τόν γέροντα καί ομ.ως δέν ήσθάνετο φόβον.

Η:
Εύρίσκοντο έν τώ  ώραίω των δωματίω, σώ 

δωματίω τοϋ συμβουλίου, τώ δωματίω, ές ού 
εξέρχονται πασαι αί διαταγαί. ’ Εκείνος καθη- 
ται έπί καθίδρας, εχων προσκεφάλαιον ύπό τήν 
κεφαλήν· έκείνη κάθηται έπί τής ¡Οάσεως τής θερ
μάστρας. Είνε παράδοξος γυνή· όταν δμιλή. ó 
σύζυγος, σιωπά καί περιμένει νά τελείωση εκεί
νο; πριν ή είπη τήν γνώμην της. ΙΙολλακις συμ.- 
βαίνει αί γνώμ.αι ν'άπίχοισιν άλλήλων όσον τό 
ναι άφίσταται τοϋ όχι.

Έ ν τοιαύταις περιστάσεσιν έκείνη κάμνει τό 
πρώτον βήμα πρός ϋποχώρησιν. Δέν είνε άκόμ.η 
σύμφωνοι. Γυρίζουσι, 'ξαναγυρίζουσιν, έκαστος 
έν τή θέσει του, καί τέλος φθανουοιν άμφότεροι 
εκεί οπού οί καλοί σύζυγοι πρέπει πάντοτε νά 
είνε. Ά ν  ή συμφωνία δεν έπέλθη έντός μιας η
μέρας, μεταβαίνουσι πρός ύπνον, καί τήν ϋστε- 
ραίαν τά  πάντα είνε έν.τάξει. Καί τριάκοντα 
ήδη ολζ ε’τη ζώσι τοιούτον βίον !

Ό Φλώρης εισέρχεται εις τό δωματιον
Μέχρι; έκείνη; τής ημέρας είχε καί εκείνος 

θεσιν έν τώ συμβουλίω, ó μ.ικρός έξόριστος, πλη-
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σίον του ωρολογίου· άλλά δέν είχε ψήφον άπο- 
φασιατικήν. Σήμερον δέν κάθηται, άλλά στηρί
ζεται εις τή ν τράπεζαν, έχων τού; βραχίονα; 
εσταυρωμένου;.

Ό  γέρων τον θεωρεί, ύψόνει τήν κεφαλήν ά- 
γέρωγον, καί άπευθύνει εις αύτόν άδιαφόρους 
τινάς ερωτήσεις.

Ό  Φλώρη; λέγει; « πρέπει νά γείνη ».
Ό  γέρων στρέφει τήν κεφαλήν, κλείει τά βλε 

φαρα ώςεί ένύσταζε καί άποκρίνεται.
—  Τί λέγεις, Φλώρη:
— Λέγω. δτι αν το υποστατικόν είνε εί; τό 

όνομά μου δέν δύναμαι νά μείνω μόνος.
— Λοιπόν ;
— θέλω  νά νυμφευθώ.
— Αλήθεια ! Είπεν ή μήτηρ, μέ φο/νήν πα- 

γόνουσαν.
— Γνωρίζω μίαν ! Έξηκολούθησεν ό νεανία;, 

δέν θέλω νά χάνω καιρόν εις δέκα πέντε ήμέρας 
θά είμαι ύπανδρευμένος.

Ό γέρων κυμβαλίζει έπί τής τραπέζι; διά 
τών άπεξηραμένων αύτού δακτύλων.Τέλο; λέγει:

— Καί ήμποροΰμεν νά μάθωμεν μέ ποιαν :
— Μέ τήν Βρόναν, τήν Βρόναν τού Στέγ- 

βρουν.
— ’Αλήθεια! είπεν ό γέρων. Καί ε’πειδή ουδέν 

πλέον προσθέτει, 6 υίος άργεται εκθέτων τούς 
λόγους τού; άναγκάζοντας αύτόν πρός γάμον, 
ευρίσκει δέ τόσους, ώστε δεν έχει ανάγκην νά 
εϊπνι τον μόνον, τόν άληθή.

Ή  μήτηρ κινεί τήν κεφαλήν ώς διά νά έκδι- 
ώξγ) μυίαν, ό πατήρ είνε εμβρόντητος, άνοίγει 
δέ τό στόμα μόνον καθ' ήν στιγμήν ό υιός αύ- 
τοϋ ετοιμάζεται ν’ άναχωρήσν), καί λέγει πρός 
αύτόν:

— Μείνε ακόμη ολίγον δέν είμεθα σύμφω
νοι. . .  . "Επειτα εγείρεται, στηρίζεται έπί τή ; 
τραπέζης καί προσθέτει:

— ’Αγαπητέ μου Φλώρη, τώρα δά είπες λό
για εις τόν άέρα· κύτταξε νά τά πάρη,ς ’πίσω· 
εγώ δέν ακόυσα τίποτε, λέγω πω ; δέν άκουσα 
τίποτε. "Αν θέλης νά ύπανδρευθής. είξεύρει; 
ποιον πρέπει πρώτα νά έρωτήσης. Είζεύρεις ό τ ι 
οί γονείς σου δέν ήμποροϋν νά θέλουν παρά τό 
καλόν σου. Δέν θά σου δώσουν λοιπόν γυναίκα 
όπου δέν σου 'ταιριάζει. "Αφησε του; νά κάμουν 
αυτοί δ.τι πρέπει. Τώρα ήμπορεΐ; νά φύγης.

Ά λ λ ’ ό Φλώρης δέν έφυγε ν.
— Αυτή είνε ή άπάντησί; σου, πατέρα ;
— Δέν είνε ζήτημα· καί βέβαια !
Καί ή μήτηρ άναμιγνυομένη λέγει:
—  Έτρελάθης, Φλώρη : Δέν ήμπορούσες νά 

διαλέξη; άλλη χειρότερη. Αυτή δά έχει ίσα 
ίσα όλα εκείνα που δέν σου χρειάζονται. Σιώπα 
καί μήν όμιλής πλέον, άνόητε. Εινε άπαράλ- 
λακτη 'σάν τού; γονείς τη ;. Έπρεπε νά τού;

ε'βλεπε: αυτούς όταν ήσαν άκόμη πλούσιοι. Δέν 
κατεδέχοντο ούτε νά μάς κυτταξουν. Έφορού- 
σαν ολο μετάξι καί βελούδο. Τώρα πού τά κα- 
τεξώδευσαν όλα, όπου εγειναν ζητιάνοι, τώρα 
βέβαια μου θέλουν νά ’πάρουν τόν υιόν μας. Τήν 
ευρίσκεις εύμορφη·/; Μά τήν άλήθεια πολύ έπι- 
θυμούσα νά μάθω πού τήν κρύβει τήν εύμορ- 
φιά της. ’Εγώ δέν τήν είδα άκόμη. Ά  ναι θά 
γείνη μία λαμπρά νοικοκυρά, χωρίς άλλο ΙΙα- 
ναγιά μου! θ ά  είχε καλά νά έξοδεύση, καί θά 
ήμποροϋσε ώραΐα νά κάμη τήν κυρίαν. ’Από 
τήν κορυφήν ’;  τά  νύχια νά τήν πάρης ξέρει 
νοικοκυριό λιγώτερο παρά ό,τι ξέρει ’ς τό μικρό 
της δάκτυλο ή δούλα όπου μά; φυλάει ταίς 
άγελάδε; Πάρε μίαν δούλα, αν θέλης, φθάνει 
νά νά δουλεύη, άλλά όχι μία κόρη όπου 
ήταν μία φορά πλούσια καί τώρα δέν εινε. Όσο 
είμεθα ήμείς έδώ, έκείνη δέν θά έμβη έδώ μεσα.

Ό  γέρων ύψόνει τήν κεφαλήν. Ό νεανίας ά- 
ποκρίνεται- ή μήτηρ άρχίζει πάλιν, έρεθίζεται, 
τερατεύεται, κραυγάζει έως ού ό πατήρ λ έγ ε ι:

— Φθάνει πλέον, "Αννα, αύτά είνε παιδια- 
ροκαμώματα.

— Διαβολε, κραυγάζει ό Φλώρης κτύπων τόν 
πόδα· δέν θ' άφήσω νά προσβάλλουν τήν Βρό
ναν· θά τήν παρω.

—  ’Ανόητε, είπεν ό γέρων αν θέλ·»)ς νά φω- 
νάζης καί νά βλάσφημης, πήγαινε εις τήν αυ
λήν. Θά έκαμνες πολύ καλλίτερα νά κουβαλήσης 
τήν κοπριάν ε ί; τό χωράφι- έμένα μου πονεί τό 
χέρι, καί θά έ'χωμεν βροχήν.

— Πατέρα, άποκρίνεται ό νέος, προ σπαθών 
νά κρατηθή· άπό τόν καιρόν όπου κουνώ τά 
χέρια μου καί τά πόδια, εργάζομαι διά σάς. 
Μού είπαν πολλαίς φοραϊς ότι ήμην κουτό; νά 
δουλεύω άπό τό πρωί έ'ω; τό βράδυ, χειμώνα 
καλοκαίρι, έγώό μοναχογυιό;. Δέν σάς είπα ποτέ 
τίποτε· εξακολούθησα, επειδή τό ήθέλετε σείς. 
Ά λλά  τώρα είνε άλλο πράγμα, καί άφού θέλε
τε νά μέ έμποδίσητε νά ύπανδρευθώ θά κάμω 
ό,τε πρέπει.

—  Θά κάμης καλά !
— Ούτε ό θεό; ούτε ό διάβολος θά μέ έμ- 

ποδίση νά ύπανδρευθώ.
— ’Εμπρός! Ειπε μορμυρίζων ό γέρων. Είχεν 

άκουσθή κτύπος εις τήν θύραν.
Είσήλθεν ό άγροφύλας, κρατών άνά χεΐρας 

έγγραφόν τι.
— Τ ί θέλεις, πάλιν ;
— Τίποτε δυσάρεστο·/. ’Ακούσατε νά σας 

διαβάσω.
— « Κατά τόν νόμον του * * * ή αϊτησι; τού 

Λαυρέντιου ΙΙούργερ τού επιλεγόμενου Σβανδχό- 
φερ καί τής συζύγου του Ά ννη ; Ποϋργερ, ε'κ 
τού ύποστατικού τού Σβανδχόφ, ή άναφερομένη 
εί; τήν άπαλλαγήν τού υιού των, ύν χρειάζον
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τα ι ώ ; υποστήριγμα τού οίκου των. δύναται νά 
γείνη δεκτή, αν τό κοινοτικόν συμβούλιον επι
κύρωση τήν ύπογραφήν ήν θά θέσωμεν οί άνα- 
φερόμενοι κάτωθι τού παρόντος. »

Ό  αυτοκρκτοριχό; καί βασιλικό; επίτροπος 
Κ.

— Τί λέγεις; έοωτά ό Σβανδχόφερ. Δέν είνε 
αλήθεια. Δέν ύπογράφω τίποτε. Είμαι πολύ κα
λά εί; τήν ύγείαν μου, καί έχω αρκετά; δυνά
μει; διά νά διευθύνω τό σπίτι μου. Δέν έχω ά
νάγκην άπό κανένα. Δόσε μου νά τό γράψω.

—  Τό γράφω έγώ, αν θέλτ,ς είπεν ό Φλώρης.
—  Καλά. Γράψε λοιπόν « ’Αποσύρω τήν αί- 

τησίν μου· θέλω νά μείνω κύριος εις τό σπίτι 
μου. “Ας πάρουν στρατιώτην τόν υιόν μου. » 
Γράψε, γράψε λοιπόν.

— Είνε περιττόν, είπεν ό άγροφύλαξ· χωρίς 
τήν ύπογραφήν σα; τό συμβούλιον δέν είμπορεΐ
τίποτε νά κάμη.

— Καλά λοιπόν, τότε πήγαινε.
— Μέ πολλήν μου εύχαρίστησιν μαθαίνω πού 

έγείνατε καλά,άφέντη,είπεν ό άγροφύλαξ,κλείων 
τήν θύραν.

Ό  Φλώρης είχε τήν ώχρότητα νεκρού. Οί 
κρόταφοι αύτού έσφυζον. Λί πυγμαί αύτού άνυ- 
ψώθησαν Ά λ λ ’ άφήκεν αύτά ; νά καταπέσωσι, 
καί είπε·

— Δέν έχω άναγκην άπό σάς. Ό  Θεό; νά 
δώσγ, νά μή λάβητε καί σείς τήν άνάγκην μου!

— Καί διά τελευταίαν φοράν έν τώ βίω του 
διέβη τήν φλοιάν τής πατρικής οικία;.

Μετά τέσσαρα; έβδομάδα; ήτο στρατιώτης. 
Μετά έξ μήνα; ίφρούρει έν στενή τινι άτραπώ
τή ; ’Ερζεγοβίνης . . .

Οί γέροντες τού Σβανδχόφ ήσαν άσθενεΐς. 'Η
μέραν τινά ίλαβον δύο πράγματα, μίαν έπιστο- 
λήν φέρουσαν μέλαιναν σφραγίδα καί εν βρέφος. 
Τό βρέφος έστέλλετο έκ τής κλίνης έφ' ής άπέ- 
θνησκεν ή βρόνα, ή δ’ έπιστολή παρά τή ; στρα- 
τιωτικής άρχής τού Μοστάρ. Έκλαυσαν έπί 
τής επιστολής, καί έμειδίασαν πρό; τό παιδίον.

[Έ χ  γ ο ο  Γt p / t a r t χ α ϋ ) .

Δ Η Μ Ω Δ Η  Δ Ι Σ Τ Ι Χ Α  
[Κυθήρων)

Τό άχ  τό λένε μια φορά χ’ εγώ τό οευτερόνω,
Πόνο ε/ω μέσα ’ς την καροιά μά 3έν τον φανερόνω.

'*
Τά μάτια μου όταν σ'είόανε, ταύτιά μου όταν σ' αχούσαν 
Κρυφή '/αρά τό λάβανε, μά όέν τό μαρτυρούσαν.

*
Άνοιξαν τά ουράνια καί Βγήκε νέα πλάσι 
Βγήκε και μ ιά  μελαχρινή τόν κόσμο νά /αλάση.

*
Έσΰ άπ' αύτού μαραίνεσαι κ' έγώ άπό ’ίώ  λυπούμαι. 
Πότε θά σμίξουμε τά 3υό τά πάθη μα; νά 'πούμε.

IΈ χ  r7/C συ.Ι.Ιογΐ ίς iV. Δε.Ιαχοβια.)

ΦΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΡΙΣΛΕΡ
Μ ΥΘ ΙΣΤΟ ΡΗ Μ Α ΑΔΦ Ο ΝΣΟ Υ ΔΩΑΕ

Μ ετάφ ρασες X . Ά ν ν ί ν ο υ .

( Σ υ χ / χ η α '  Μι  προηγού/ι ενηγ φύΛ.Ιοχ/.
Διέρχεται οδού; καί πάλιν όδού;, είτα μίαν 

πλατείαν καί μίαν γέφυραν ή ; οί φανοί χαρατ- 
τουσιν έπί τού μελανού ίίδατος έτέραν γέφυραν 
φωτεινήν. Τέλος πάντων ιδού ό ποταμός. 'Ενεκα 
τή ; όμίχλης τής ύγράς έκείνη; καί ήπιου φθι
νοπωρινή; νυκτός βλέπει τούς άγνωστους εις αυ
τήν Παρισιού; εντός άορίστου τινό; μεγαλείου 
όπερ επαυξάνει ή άγνοια τών τόπων. Έδώ είνε 
ή κατάλληλος θέσι; οποί; άποθάνη.

Αισθάνεται έαυτήν πολυ μικράν, μεμονωμέ- 
νην, άπολωλυϊανέν τώ μέσω τή ; άπειρομεγέθου;, 
καταφώτου καί έοήμου πόλεως. Νομίζει ότι είνε 
νεκρά ήδη Πλησιάζει εί; τήν παοόχθιον όδόν, 
αίφνης δέ άρωμα άνθέων καί έσκαμμένης γής 
τήν σταματά κατά τήν διάβασίν της. Παρά τούς 
πόδα; της έπί τού πεζοδρομίου σωροί θάμ.νων 
περιβαλλόμενοι·/ ύπύ άχύρου, άνθοδοχεΐα μ.έ τά 
έκ λευκού χάρτου σκεπάσματα το>ν είσιν ήδη 
τοποθετημένα διά τήν άγοράν τής έπαύριον. 
ΙΙεριβεβλημέναι τά  περιώμιά των, μέ τούς πό
δα; άποτεθειμένου; έπί τών μικρών θερμαστρών 
των αί άνθοπώλιδες έρείδονται έπί τών έδρών 
των, νεναρκωμέναι έκ τού ΰπνου καί τή ; νυκτε
ρινή; δρόσου. Μαργαρϊται παντό; χρώματος, 
οίνάνθαι, £οδαί άνθοφοροϋσαι παρακαίρως ήρω- 
μάτιζον τόν άέρα τεταγμέναι έν σειρά εί; μέρος 
φωτιζόμενο·/ ύπό τή ; σελήνης, έπιρρίπτουσαι κύ
κλω τήν έλαφράν σκιάν των, έκτετοπισμέ - 
ναι, εί; μέρος άηθες δι’ αύτά ; εύρισκόμεναι, όπου 
άναμένουσι τήν ίδιότροπον ορεξιν τών κοιμωμέ-
νων Παρισίων

Ταλαίπωρο; Ποθητή ! ΤΗτο ώ ; ν’ άνήρχοντο 
ε ί; τόν νούν της όμού μέ ευωδίαν τού φορητού 
εκείνου κήπου αί άναμνήσεις πασαι τής νεότη- 
τός τη ;, τών σπανίων ήμερων τής χαρά; καί 
τού άπατηθέντος έρωτός της. Βαδίζει ήρέμα έν 
τώ  μέσω τών άνθέων. ’Ενίοτε πνοή άνεμου προ
ξενεί θρούν τών θάμνων έπιψαυόντων άλλήλους 
ώ ; κλάδοι δενδροσειράς Παρά τό χείλος δέ τού 
πεζοδρομίου κάνιστρα πλήρη φυτών έξερριζωμέ- 
νων άνεκδίδουσιν όσμάν ύγρας γής.

’Ενθυμείται τήν έξοχκιήν εκδρομήν ήν ό Ψράντζ 
διωργάνωσεν. Τόν άέρα τή ; παρθένου φυσεως ον 
άνέπνευσε διά πρώτην φοράν κατά τήν ημέραν 
εκείνην έπανευρίσκει καί κατά τήν στιγμήν ταύ- 
την τού θανάτου της : « —Ένθυμού ! φαίνεται 
λέγουσα αυτή, αύτή δέ άπαντά ένδομύχως : 
ο— “Ω, ναι, ένθυαούμαι ! »

I Τό ένθυμεΐται μάλλιστα. πάρα πολύ. Φθάσα-
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σα είς την άκραν τής παραποτάμιου όδού τής 
έστολισμ,ένη; οίονεί έορτασίμ.ως δ ι’ άνθέων, ή 
μ-ικρά λαθραίω; προχωρούσα σκιά σταματά είς 
την κλίμακα, δ ι'ή ς κατέρχονται είς την Οχθην.

Πάραυτα σχεδόν άντηχοϋσι κραυγαί καί θό
ρυβος καθ’ όλον το μήκος τής παραποταμ.ίου 
όδού. « Γρήγορα μ,ίαν λέμβον ! . άρπάγας! » 
Ναΰται, κλητήρες, προστρεχουσι πανταχόθεν. 
Λέμβος άποσπάται έκ τής όχθη: φέρουσα είς τά 
έμπροσθεν φανόν.

Αϊ άνθοπώλιδες αφυπνίζονται· μία εξ αύτών 
έρωτα χασμωμένη τί συμβαίνει, ή δέ συνεσπει- 
ρωμένη παρά τήν γωνίαν τής γεφύρας καφεπώ- 
λις άπαντα άταράχως :

— Μιά γυναίκα έπεσε είς τό ποτάμ.ι.
Ά λ λ ’ όχι· ό ποταμός δέν ήθέλησε νά δεχθή 

τήννεάνιδα. Ηύσπλαγχνίσθη τόσην άγαθότητα 
καί χάριν. ’Ιδού, υπό τό φώς των είς τήν όχθην 
κάτω κινουμένων φανών μέλας τις όμιλος σχη
ματίζεται καί εκκινεί. Έσώθη I . . Είς εργάτης, 
έκ των έξαγόντων άμμον, τήν άνείλκυσεν. Κλη
τήρες κομίζουσιν αύτήν περιστοιχιζόμ.ενοι ύπό 
ναυτών, ύπό εκφορτωτών. έν τή νυκτί δέ άκούε- 
τα ι φωνή βαρεία, βραχνή ήτις λέγει σαρδωνι- 
κώς : «Αύτή ή πάππια μ’ ε"καμε πολύ νά κο
πιάσω. Έπρεπε νά ίδήτε πώς γλιστρούσε μ.έσα 
άπό τά δάκτυλά μου !.. Ήθελε νά μέ κάμη νά 
χάσω τήν αμοιβήν μου!..» Βαθμηδόν ό θόρυβος 
κοπάζει, οί περίεργοι διασκορπίζονται, ενώ δέ 
ό άμ.αυρο; όμ-ιλος απομακρύνεται διευθυνόμενος 
πρός τινα αστυνομικόν σταθμόν, αί άνθοπώλιδες 
έπαναλαμβάνουσι τόν ΰπνον των καί έπί τής 
έρήμου παραποτάμιου όδού οΐμαργαρΐται φρίσ- 
σουσιν ύπό τήν πρωινήν αϋοαν.

Ά ,  δυστυχής νεανις, έπίστευε; ότι ήτο εδ- 
κολον ν' άπέλθης έκ τής ζωή:, νά έξαφανισθή; 
διά μιας!.. Ήγνόεις οτι άντί νά σέ παρασύρη 
ταχέως είς τό μηδέν όπερ έπεζήτεις ό ποταμό; 
θά σέ άπώθει πρός πασαν τήν αισχύνην καί τά 
στίγματα τών άποτυγχανουσών αυτοκτονιών. 
Έν πρώτοι; ιδού ó άστυνομικός σταθμός, ό ει
δεχθής σταθμό: μέ τά όυπαρά θρανία του, μέ 
τό δαπεδον ου ό ύγρο; κονιορτός όμ.οιάζει ποάς 
τον βόρβορον τών όδών. Έκεϊ έδέησε νά διέλθη 
ή Ποθητή τό υπόλοιπον τή ; νυκτός. Τήν άπέ- 
θεσαν έπί κλίνης στρατιωτικής έμπροσθεν τή ; 
ευσπλαχνω; δΓ αυτήν άνημμένης θερμάστρας, 
ης ή νοσηρά θερμότης έκαμ,νε νά καπνίζοισι τά 
βαρέα καί άποστάζοντα έξ ϋδατο; ένδύματά 
της. Πού εύρίσκετο ; Λέν ένόει άκριβώς. Τού; 
άνδρας τούς κατακεκλιμένους πέριξ αυτής έπί 
κλινών παρομοίων μ.έ τήν ίδικήν της, τήν με- 
λαγχολικήν κοινότητα τού θαλάμου, τά ; ώρυ- 
γάς δύο μεθύσων -κρατουμένων έκεί, οΐτινες ε"- 
κρουον σφοδρώς τήν είς τό βάθος θύρανμετα φρι- 
κωδών βλασφημιών, ταύτα πάντα έβλεπε καί

ήκουεν ή νεαρά χωλή συγκεχυμένος, χωρίς ά 
έννοή.

Πλησίον της γυνή ρακένδυτος, μέ τήν κόμην 
λελυμενην επί τών ώμων έκειτο συνεσπειρωμένη 
πρό τού στομίου τής θερμάστρας, ής ή ε’ρυθρά 
άναλαμπή δέν ίσχυε νά χρωματίση τό πελι
δνόν καί βλοσυρόν πρόσωπόν της. Ή το παρά- 
φρων συλληφθείσα κατά τήν νύκτα έκείνην, 
πλάσμα άτυχες, ήτις ε’σειε μ.ηχανικώς τήν κε
φαλήν καί έπανελάμ.βανεν άδιακόπως μετά φω
νής άσυνειδήτου, άνεξαρτήτου σχεδόν τή : κι- 
νήσεως τών χειλέων τη ς : «Ή  να ι! φτώχεια 
'μπορεί κανείς νά 'πή... Ή  ναι ! φτώχεια, 'μπο
ρεί κανείς νά 'πή. . »  Τό άπαίσιον δέ αύτό πα 
ράπονου άντηχούν έν τώ μέσω τού ρογχασμού 
τών καμωμένων ήνώχλει φρικτά τήν Ποθητήν. 
Έκ διαλειμμάτων ή πρός τήν όδόν θύρα ήνοί- 
γετο, ήκούετο ή φωνή προϊσταμένου τινός προσ- 
καλούντος όνομ-αστί τούς κλητήρας, δύο έξ αύ
τών έξήρχοντο, ένώ έτεροι δύο εισερχόμενοι 
έ’πιπτον έπί τών κλινών έξαπλούμενοι κατά
κοποι ώς ναύται διανυκτερεύσαντες έν ύπηρεσία 
έπί τού καταστρώματος

Τέλος έπεφάνη ή ημέρα μ.έ τήν μεγάλην 
εκείνην λευκήν της φρικίασιν, τήν τόσον σκλη- 
ράν διά τούς άσθενεί;. Άνανήψασα αιφνίδιοι; 
έκ τού λήθαργου της ή Ποθητή ήγέρθη έπί τή; 
κλίνης, άπέρριψε τόν χονδρόν μανδύαν δΓ ού 
την εέχον σκεπάσει καί παρά τήν κόπωσιν καί 
τον πυρετόν τη ; προσεπαθησε νά όρθωθή όπως 
άνακτήση τήν κατοχήν έαυτής καί τή ; θελή- 
σεώς της. Ύπό μιας μόνον κατείχετο νύν ιδέας, 
νά διαφύγη όλους έκείνους τούς πέριξ αύτή; 
οφθαλμούς, νά έζέλθη έκ τού φρικώδους αύτού 
τόπου ένθα ό ΰπνος είχε τόσον βαοείαν τήν 
πνοήν καί τόσον τεταραγμένην στάσιν

— Κύριοι, σά: παρακαλώ, είπε τρέμουσα, ά- 
φήσατέ με νά έπιστρέψω είς τήν μητέρα μ.ου.

Όσον συνειθισμένοι καί αν ήσαν είς τά πα
ρισινά δράμ,ατα οί αγαθοί αυτοί άνθρωποι συν- 
ησθανοντο ότι εύρίσκοντο προ εύγενεστέρα; τινός 
και ύπερ τά ; συνήθεις συγκινητικής περιστά- 
σεως. ΓΙλήν δέν ήδύναντο νά τήν όδη-·ήσωσι 
πρό: τήν μητέρα της. Έπρεπε πρώτον νά μετα- 
βώσι πρός τόν άστυνόμον· τό τοιούτο ήτο ά- 
παραίτητον. Έξ οίκτου πρό, αύτήν προσεκάλι- 
σαν μίαν άμαξαν άλλ' όπως δήποτε ώφειλε νά 
έςέλθη έκ τού σταθμού, ύπήρχον δέ πολλοί 
άναμένοντε; παρά τήν θύραν όπως ίδωσι διερ- 
χομένην τήν νεαράν χωλήν, μέ τήν βεβρεγμέ- 
νην καί προσκεκολλημένην παρά τούς κεοτά
φου; κόμην καί μέ τόν χονδρόν μανδύαν ύπό 
τον όποιον ούχ ήττον έτρεμεν έκ τού ψύχους. 
Είς την αστυνομίαν τήν προσεκάλεσαν ν' άνέλ- 
θη σκοτεινήν καί ϋγράν κλίμακα δΓ ής άνήρ- 
χοντο άνδρε; μέ μορφήν άποτρόπαιον. Μία θύρα
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αυτομάτως κλειομένη ήνοίγετο κατά πάσαν 
στιγμήν ύπό τής βαναυσότητος τής ύπηρεσίας. 
Τά δωμάτια ήσαν ψυχρά καί κακώς φωτιζόμε
να, έπί τών έδωλ,ίων δέ έκάθηντο σιωπηλοί, 
άποκεχαυνωμένοι, νυσταλέοι, άλήτα ι, κλέπται, 
γύναια φαύλα· έπί τραπεζης καλυπτομένης ύπό 
παλαιού πρασίνου σκεπάσματος έγραφεν ό γρα- 
φεύς τού άστυνόμου, ύψηλόσωμός τ ι; μέ κεφα
λήν άμορφον, καί φέρων ίμάτιον έφθαρμένον.

Ό τε ή Ποθητή είσήλθεν, άνήρ τις ¿γερθεί: έκ 
τή ; σκιάς προσήλθε καί έ’τεινεν αύτή τήν χειρα. 
Ή το ό κερδήσας τήν άμ.οιβήν, ό άπεχθη; σω- 
τήρ της χάριν τών είκοσιπέντε φράγκων.

—Αϊ μικρούλα μου, είπεν αύτή μέ τόν κυ- 
νικόν του γέλωτα '¿αί μέ την φωνήν του εκεί
νην τήν βραχνήν, ήτις ύπενεθύμιζε τά ; επί τού 
ποταμού ομιχλώδεις νύκτας, πώ ; πηγαίνομεν έ
πειτα άπό τή βουτηξιά ;

Καί διηγείτο είς τούς παρεστώτας τίνι τρόπω 
τήν έσωσε, πώς τήν ήρπασε κατ' άρχάς τοιου
τοτρόπως, κατόπιν ουτω καί πώς άνευ αύτού θά 
έταξείδευεν αύτήν τήν ώραν είς τήν Ρουέννην 
μέσα είς το νερό.

Ή  άτυχης νεανις ήτο έρυθρά έκ τού πυρετού 
καί τή ; αισχύνης· τοσούτονδέ τεταραγμ,ένη ώστε 
τή έφαίνετο ότι τό ϋδω; ειχε καταλίπει πέπ/.ον 
έπί τών οφθαλμών τη ; καί βόμ-βον παρά τά 
ώτα της. Τέλος είσήγαγεν αύτήν είς δωμάτιον 
υ.ικοότεοον, ένώπιον ύποκειμένου τίνος άςιοπρε-
ι Γ » ’  -  , ,  »~οΰς, -κοασηαοφονοΰντο:, του κυρίου αστυνόμου, 
όστις ε'πινε τόν καφέν μ.έ τό γάλα άναγινώσκων 
ένταυτώ τήν ' Ε φ η μ ε ρ ί ΰ α  τ<7»· Α  ι χ α σ τ η ρ ί ω τ .

Ένώ έβρεχε τό διπυρόν του είς τόν καφέν χω
ρίς νά έγείρη τά όμ.ματα άπό τής έφημερίοος 
είπεν αίφνης μ.ετά δυστροπίας

— ”Α ! σείς είσθε ; . .  .
Καί πάραυτα ό συνοδεύσα; τήν Ποθητήν ένω- 

υ.ατάρχης ήρχισε ν' άναγινώσκη την έκθεσίν του:
« Τήν δωδεκάτην τού μεσονυκτίου παρά τε- 

ταετον εί; τήν παραποτάμιον όδον τών Βυρσο
δεψείων, έμπροσθεν τής ύπ’ άριθ. 17 οικία: ή 
λεγομένη Λελομπέλ, ετών είκοσιτεσσαρων. κα- 
τασκευάστρια τεχνητών άνθέων, κατοικούσα εις 
τήν όδόν Μπράκ μετά τών γονέων αύτή:. άπεπει- 
ράθη ν' αύτοκτονήση ριπτομ.ίνη εί: τόν Σηκουά- 
ναν, όπόθεν έξήχθη σώα καί άβλαβή; παρά τού 
κυρίου Παρσεμινέ έργατου, κατοικούντος είς την 
όδόν Βύτ—Σωμόν.»

Ό κ. άστυνόμ.ος ήκροάτο τρώγων μέ το άτά- 
ραχον καί βαρυμένον ήθος ανθρώπου δν ούόέν 
έκπλήττει. Τέλος ήγειρε πρό; τήν λεγομένην 
Λελομπέλ βλέμμα έπιτετηδευμένης σοβαρότη- 
το; καί αυστηρόν, έπέπληξε δέ αύτήν όπως τή; 
έχρειαζετο. Ή το κάκιστον, ήτο άνανδρον αύτό 
τό όποιον έ'πραξεν. Ποια άραγε αίτια τήν έζώ- 
θησεν είς τήν τοιαύτην πραξιν ; Λιατί ήθελε νά

καταστραφή ; Έ λα  λοιπόν, απάντησε, λεγο- 
μένη Λελομπέλ., δ ιατί ;

Ά λ λ ’ ή λεγομένη Λελομπέλ έπεμενε νά μή 
άπαντα. Εφαί/ετο αύτή οτι θά έμίαινε τόν ί -  
ρωτα της έξομολογουμένη αύτόν είς παρόμοιον 
μ.έρος.» Λέν είξεύρω . δέν είξεύρω . . . »  έλεγε 
ταπεινή τή φωνή καί φρικιώσα.

Λυσανάσχετών, άγανακτών ό κ. άστυνόμ.ος 
είπεν οτι έμελλε νά δια τάξη όπως τήν έπανα- 
γάγωσιν είς τ ή . κατοικίαν τών γονέων της, άλλ’ 
ύπό ένα όρον. νά ύποσχεθή δηλαδή αύτή ότι 
δέν θά τό 'ςανακάμη πλέον.

— νΩ, ναι, κύριε ! .  . .
— Δέν θά τό 'ξανακαμης πλέον;
— Ό χ ι, οχι, ποτέ . . . ποτέ . . .
Μέ όλας 0μ.ω: τάς διαμαρτυρίας της ό άστυ

νόμ.ος έσειε τήν κεφαλήν, ώς νά μ.ή έπίστευεν είς 
τόν όρκον αύτόν.

Έξήλθον ήδη καί διευθύνοντο πρός τήν οι
κίαν της· άλλά τό μαρτύριόν της άκομη δεν 
έληξεν.

Εντός τής άμάξης ό συνοδεύων αύτήν άστυ
νομικός ύπάλληλος έδείκνυτο καθ’ ύπερβολην 
φιλόφρων καί περιποιητικός Αύτή έφαίνετο ώσεί 
υ.ή εννοούσα, άπεμ.ακρύνετο, άπέσυρε την χειρα 
τ η ς . . .  Οϊα βάσανο;! . Τό φοβερώτερον δέ
ήτο ή άφιξίς τη ; είς τήν όδόν Μπράκ. οπού ή 
οικία ήτο άναστατο; καί ώφειλε νά υποστή την 
περιέργειαν τώνγειτόνων. ”1 Ιδη άπο πρωίας πάσα 
ή συνοικία έγίνωσκε τήν έξαφανισίν της, διεδί- 
δετο δέ ότι είχεν άν.ιχωρήση μετά τού Φράντζ 
Ρίσλεο. Λίαν ενωρίς είδον έξερχόμενον τον ένδο
ξον Λελομ-πέλ, σφόδρα άνήσυχον, μ.έ τον πίλον 
πλαγίως έπί τή ; κεφαλής καί τά περιχειρίδια 
συντεθλασμένα, τούθ'όπερ ήτο ε"νδειςι; έκτακτου 
ταραχή;· ή θυρωρός άναβιβάσασα τάς προμή
θειας τής ημέρας εύρε τήν άτυχή μητέρα σχε
δόν παράφρονα, διατρέχ .‘υσαν άπό του ένός δω
ματίου εί; τό έτερον, άναζητούσαν μίαν λέξιν 
τού τέκνου ης. εν ίχνος όσονδήποτε μικρόν, δυ- 
ναμενον όμως νά τήν όδηγήση όπως σχηματίση 
τούλάχιστον εικασίαν τινά.

Είς τόν νούν τής ταλαιπώρου γυναικ.ος βρα
δεία έπήλθε διαφωτισις διά μιας ώ: προ: την 
στασιν τής θυγατρός της κατά τάς τελευταίας 
ημέρας, καί τήν σιγήν αύτής διά τήν άναχώ- 
ρησιν τού Φράντζ. α Μή κλαίης, γυναίκα μου.̂ . 
θά σού τήν φέρω όπίσω . . » είπεν ό πατήρ ες- 
ερχόμενος, άφότου δε έξήλθε διά νά πληροφορηθή 
μέ ν άλλα καί διά ν’ άποφύγη το θέαμα εκείνο 
τής σφοδρά; θλίψεως, ή σύζυγός του άλλο τι δεν 
έ'ποαττεν είμή νά περιφέρνηται άπό τού παράθυ
ρου είς τήν κλίμακα καί άπό τής κλίμακος είς 
τό παράθυρον. Ά μ α  ώςήκου: τό έλκχιστον βήμα 
είς τήν κλίμακα, ήνοιγε τήν θύραν μ.ετά βίαιων 
παλ.μών καρδίας καί ώρμα έ;ω  εϊτα δέ όταν
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έπέστρεφεν. ή έρημ.ία τού μικρού εκείνου οική
ματος επαυξανόμενη ε”τι μάλλον εκ τής κενής 
καθέδρχς τής Ποθητής, έστραμμένης εξ ήμισείας 
προς τήν τράπεζαν τής εργασίας τήν έκαμνε νά 
χύνη δάκρυα.

Αίφνης όχημα ¿σταμάτησε κάτω πρό τη ; 
εισόδου, φωναί δέ αντήχησαν ε’ις την οικίαν;

— Κυρά Δελομπέλ, να την ! Ή  κόρη σου 
εύρέθη !

7IIτο πράγματι ή Ποθητή ήτις άνήρχετο ώ 
χρα. κλονιζόμενη, ερειδομίνη εις τον βραχίονα 
ένό; αγνώστου, άνευ έπωμ.ίου καί πίλου, περιβε- 
βλημένη εύρύχωρον μανδύαν αμαυρού χρώματοτ. 
Ίδούσα την μητέρα της έμειδιασε πρός αυτήν 
σχεδόν ήλιθίως

— Μ ή τρομαξης, δέν είναι τίποτε . . . προσε- 
πάθησε νά εϊπη· άλλ’ έκάμφθη επί τη; κλίμακος
< Ιύδέποτε ή κυρία Λελομπέλ ήθε λεν υποθέσει 
οτι ήτο τόσον ρωμαλέα. Έν όιπή οφθαλμού ή - 
πασε τήν θυγατέρα της. την άπεκόμισε, τήν ά- 
πέθηκεν επί της κλίνης, καί ώμίλει πιός αυτήν 
καί τήν ήσπα,ετο.

—Έγύρισες τέλος πάντοιν; . Πόθεν έρχεσαι, 
καϋμένο παιδί ; Είνε αληθές, είπε μου. ότι ή
θελες νά φονευθή:; . . Λοιπόν ήσθανεσο τόσην 
μεγάλην θλίψιν; . . διατί μου τήν άπεκρυπτες ;

Ίδούσα τήν μητέρα της εις τοιαύτην κατά- 
στασιν, καταβληθεϊσαν ϋπό των δακρύων, γη - 
ράσασαν έντος ολίγων ώρών ή Ποθητή κατελήφθη 
ϋπό σφοδρά; τύψεως συνειδότος Άνελογίζετο 
οτι είχεν άπέλθει χωρίς ν' άποτείνη αυτή ούδ' 
ενα χαιρετισμόν καί ότι ένδομύχως τήν κατη
γορεί ότι δέν τήν ήγαπα

Δέν τήν ήγάπα !
— Θ’ άπέθνησκα ¿0 αιτίας τού θανάτου σου !.. 

έλεγεν ή ατυχής γυνή . 'Ώ ! οτε τό πρωί έση- 
κώθην καί είδα οτι τό κρεββατι σου ήτο άγγι- 
κτον καί δέν σ' εύρηκα οϋτε εις τό έργαστήριον... 
Έστριφογύρισα καί έπεσα κάτω ξερή... Έζεστα- 
θης τώρα : . . . Είσαι καλα ; . . Δέν θά οανακα- 
μης αυτό πλέον, αλήθεια, δέν θά προσπαθήστ,ς 
νά φονευθής : . .  .

Καί συνέπτυσσε τάς άκρα; τών σκεπασμάτων, 
εθέρμανε τους ποδα; της, τήν έσφιγγεν επί τού 
στήθους της όπως την λικνίση.

'Από τής κλίνης της ή Ποθητή, μέ τά όμ- 
ματα κεκλεισμενα έπανεβλεπε πασας τά ; λεπτο
μέρεια; τής αυτοχειρίας της, παντα τά ειδεχθή 
περιστατικά δι’ ών διήλθε διάφυγούσα τόν θά
νατον. Ίον τώ πυρέτιο της, όστις νϋν έσφοδρύνετο 
έν τώ καταλαμοανοντι αυτήν [ίαρεϊ ληθαργω 
τήν έταρασσε. τήν έβασανιζεν άκόμη ή ε'κφρων 
αυτής άναμέσον τών ΙΙαρισίων πορεία. Χιλιάδες 
ζοφερών όιίών ήνοίγοντο ενώπιον της έχουσαι τόν 
Σηκουάναν είς τήν εσχατιάν αυτών.

Ό  φοβερός ποταμός, ον δένήδυνατο νά άνευρη 
τήν νύκτα, τήν κατεδίωκε νϋν.

Ήσθάνετο έαυτήν περιρραινομένην ϋπό τής 
ιλύος του, ϋπό τού βορβόρου' έν τώ καταπιέζοντι 
δέ αυτήν εφιάλτη, ή ταλαίπωρος κόρη μή γινώ- 
σκουσα πώς ν' άποφύγη τήν ένόχλησιν τής άνα- 
μνήσεώς της έλεγε ταπεινή τή φωνή προς τήν 
μ.ητέρα της; « Κρύψε με. . . , κρύψε με . . έν- 
τρέπομαι ! . . .»

ζ  .
' ΐπ ε σ χ έ θ η  νά  ιηα τύ ξα να κ ά ιιη  π λέο ν .

“Ω, όχι, δέν θά τό ξανακάμη πλέον. Ό  κύριος 
αστυνόμος δυναται νά μένη ήσυχος. Δέν υπάρ
χει φόβος νά τά έπαναλαβη. Καί έν πρώτοις 
πώς Οά ήδύνατο νά μεταβή μέχρι τού ποταμού 
τώρα άφού δέν δύναται νά κινηθή άπό τής 
κλίνι,ς της ; “Λν ό κ. αστυνόμος τήν ε'βλεπε 
κατά τήν ιτιγμήν ταύτην, ουδόλως θ’άμ,φέβαλλε 
περί τής ύποσχέσεώς της Βεβαίως ή θέλησις, ή 
επιθυμία τού θανάτου ή τόσον μοιραίως έγκε- 
χ αραγμένη έπί τού ώχρού προσώπου της την 
προτεραίαν είνε άκόμη καταφανής έν όλω τώ 
σώμάτι- έγένετο μόνον ήπιωτέρα, μάλλον έγ- 
καρτερούσα Ή  λεγομ.ένη Δελομπέλ γινώσκει 
ότι αν άναμείντ) ολίγον καιρόν, ελάχιστον, ό πό
θος της θά έκπληρωθή.

Οί ιατροί άξιούσιν ότι θνήσκει έκ περιπνευ
μονίας, εξ ής προσεβλήθη ενεκα τών ύγρών εν
δυμάτων της. Ά λ λ ’ οί ιατροί άπατώνται· δέν 
είνε περιπνευμονία. Τότε λοιπόν τήν θανατώνει 
ό έρως τ η ς ; . .  “Οχι Άπό τής φοβέρας εκείνης 
νυκτός δέν θεωρεί πλέον έαυτήν άξίαν ν' άγαπα, 
ουδέ ν’ άγαπάται. Τού λοιπού θά ύπάρχη μ.ία 
κηλίς είς τόν τόσον άγνόν βίον της καί έκ τού
του άκριβώς θνήσκει.

Έκαστην λεπτομ-έρειαν τού φρικτού δράμ.ατοςό 
λογισμ.ός της θεωρεί ώ; ρύπον, καί τήν εξαγωγήν 
της έκ τού ΰδατος ενώπιον τόσων ανθρώπων καί 
τον κεκμηκοτα ύπνον της είς τόν άστυνομικον 
σταθμόν, καί τά άσεμνα άσματα άτινα αυτόθι 
ήκουσε, καί τήν παράφρονα ήτις έθερμ-αίνετο 
πρό τής θερμ.αστρας, παν ό,τι φαύλον, νοσηρόν, 
άναιδές πρό; 'ό συνεχρωτίσθη άνερχομένη τήν 
κλίμακα τής αστυνομίας, τήν περιφρόνησιν με
ρικών βλεμμ.άτων, την άναισχυντίαν μερικών 
&λλων, τούς άστεϊσμούς τού σωτήρός της, τάς 
περιποιήσεις τού αστυνομικού κλητήρος, τήν 
διά παντος καταστραφεϊσαν γυναικείαν τη ; συ
στολήν, τό όνομα της όπερ έδέησε νά όμολογήση, 
ιός καί αυτήν προσέτι τήν έκ τής σωματικής 
της έλλείψεως ένόχλησιν, ήτις την κατεδίωξε 
καθ' ολας τά ; φασει; τού μακρού μαρτυρίου της 
ώ; είρωνία επιπρόσθετος, γελοιοποίησες τής έξ 
έρωτος αυτοκτονίας της . . .

Αποθνήσκει έκ τής αισχύνης, σας λέγω Ό-
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σάκις παραληρεί τήν νύκτα αυτό επαναλαμβά
νει άδιακόπως: α Έντρέπομαι!.. ¿ντρέπομαι!..» 
κατά τάς στιγμάς δέ τής άταραξίας χώνεται 
είς τά σκεπάσμ.ατα, τά σύρει έπί τού προσώπου 
της ώς διά νά κρυβή ή διά νά ταφή.

Πλησίον τής κλίνης τής Ποθητής, παρά το 
φώς τού παραθύρου ή κυρία Δελομ.πέλ εργάζεται 
άγρυπνούσα έπί τής θυγατρός της. Έκ διαλειμ
μάτων εγείρει τά όμματα καί κατασκοπεύει τήν 
άφωνον εκείνην άπελπισίαν, τήν άνεζήγητον 
νόσον, είτα δ’ έπαναλαμβάνει το έργαν της τά
χιστα. Διότι μία τών μεγίστων θλίψεων τού 
ενδεούς είνε καί τούτο ότι ούδέ νά πάσχα, δύ- 
ναται όσον θέλει. Πρέπει νά εργάζηται άδια
κόπως καί όταν άκόμη ό θάνατος περιπλαναται 
πέριξ νά μέριμνα περί τών έπειγουσών απαιτή
σεων καί τών δυσχερειών τού βίου.

Ό πλούσιος δύναται νά έπιδοθή έξ ολοκλή
ρου είς τήν θλίψιν του. νά προσκολληθή εις αυτήν, 
νά ζήση μ,ετ’ αυτής, μή πραττων άλλο τι είμή 
θλιβόμενος κλαίων.

'() πτωχός δέν έχει ούτε τά μ.έσα, οϋτε τό 
δικαίωμ.α. Έγνώρισα είς τήν πατρίδα μ.ου, είς 
τήν εξοχήν γραίαν ήτις είχεν άπολέσει εντός 
τού αύτού έτους τήν θυγατέρα της καί τόν σύ
ζυγόν της, τάς φοβερά; δε δοκιμασίας ταύτας 
ύπέστη άλλεπαλλήλω;' είχεν όμ.ως τέκνα άρρενα 
ν' άναθρέψη καί εν κτήμα ένφκιασμένον, έπί 
τού όποιου ώφειλε νά έπιστατή. Άπό τού ορθρου 
ώοειλε νά έπασχολήται, νά επαρκή εί; παντα, 
νά έκτελή διαφόρους εργασίας είς τού; αγρούς, 
εί; μέρη διεστώτα, άπέχοντα λεύγας άπ' άλλή- 
λωνένίοτε. Η ατυχής χήρα μοί έλεγεν; « Ούδέ 
μιάν στιγμήν τήν εβδομάδα δέν ε"χω καιρόν νά 
κλαύσω- άλλά τήν Κυριακήν . . . ώ, τήν Κυ
ριακήν άποζημιώνομαι! . . » Τώ όντι δέ κατ’ 
εκείνην τήν ημέραν, ένω τά παιδία ε“παιζον έ'ξω 
ή περιεπατουν, αύτή ε’κλείετο έντό; τού έρημου 
οίκου της καί διήρχετο όλον τό άπόγευμα κοαυ- 
γάζουσα, επικαλούμενη τόν σύζυγον καί την 
θυγατέρα της.

Ή  κυρία Δελομ.πέλ δέν είχεν οϋτε καν τήν 
Κυριακήν είς τήν διάθεσιν της. Άναλογίσθητε 
οτι τώρα είργάζετο μ.όνη. οί δέ δάκτυλοί της 
δέν ειχον τήν θαυμασίαν έπιτηδειότητα τών λε
πτοφυών χειρών τής Ποθητής, ότι τά φάρμακα 
ήσαν άκριβα. καί ότι διά κανένα λόγον δέν θ' 
άπεφάσιζε νά στέρηση τον « πατέρα »  τίνος των 
προσφιλών του έξεων. Διά τούτο καθ' οΐκν δή
ποτε ώραν καί αν ηνοιγε τούς οφθαλμούς της 
ή ασθενής, έβλεπε τήν μητέρα της ύπο τοώχρόν 
φώς τής πρωίας ή ύπό τό τής άγρυπνούσης λυ
χνία: έργαζομένην πάντοτε, έργαζομένην άδια
κόπως.

Όσκκις τά παραπετασματα τής κλίνης τη; 
ήσαν καταβιβασμ.ένα ήκουε τόν ξηρόν καί με

ταλλικόν κρότον τής ψαλίδος άποτιθεμένης έπί 
τής τραπέζης.

Ό κάματος αυτός τή ; μητρός, ή άγρυπνία 
αύτή ήτις διαρκώς συνώδευεν ώ ; σύντροφος τόν 
ίδικόν της πυρετόν ήτο επίσης μία άφορμή ο
δύνης δι’ αυτήν. ’Ενίοτε μάλιστα ή τοιαύτη 
οδύνη έπεσκίαζε πασας τάς λοιπας.

— Έ λα , δόσε μ.ου κ’ έμέ τήν εργασίαν μου. 
έλεγε προσπαθούσα νά καθήση έπί τής κλίνης. 
Ή το τούτο μικρά αίθρια έν τώ ζόφφ όστις κα
θίστατο όσημέραι πυκνότερος. Ή  κυρία Δελομ
πέλ, ήτις διέβλεπεν έν τή επιθυμία ταύτη τής 
θυγατρός της θέλησιν όπως προσκολληθή έκ νέου 
είς τήν ζωήν, τήν έτοποθέτει όπως ήδύνατο 
κάλλιον καί μετέφερεν εγγύτερον τήν τραπεζαν. 
Ά λ λ ' ή βελόνη νύν ήτο πολύ βαρεία, οί οφθαλ
μοί της πολύ άσθενεΐς, ό ελάχιστος δέ κρότος 
άμάξης κυλιόμενη; έπί τού λιθοστροιτου, αί 
κραυγαί αί άνερχόμεναι μ.ίχρι τών παραθύρων 
ύπεμίμνησκον είς τήν Ποθητήν ότι ή όδός, ή 
άχρεία όδός, έκειτο έκει πλησίον. "Οχι. άναμ- 
φιβόλως δέν είχε πλέον τήν δύναμιν νά ζήση. 
”Ω, άν ήδύνατο ν' άποθάνη πρώτον καί έπειτα 
ν' άναγεννηθή 1 .Έν τοσούτω έθνησκεν, άποκτώ- 
σα βαθμηδόν ύψίστην αΰταπάρνησιν Ή μήτηρ 
ένώ έρραπτε παρετήρει τήν κόρην της όσημέραι 
ώχροτέραν καί τήν ήρώτα :

— Είσαι καλλίτερα;
- — Πολύ καλλίτερα . . . άπήντα ή άσθενης 

μετ' ελαφρού μειδιάματος μελαγχολικού όπερ 
έφώτιζε πρός στιγμήν τό τεθλιμ.μενον της προ- 
σωπον. δεικνύον πάσαν τήν έτ’ αυτού γενομ.ένην 
καταστροφήν, όπως άκτί; ήλιου είσδύουσα είς 
τό οϊκημ.α πένητος άντί νά τ ; φαιδρύνη. έζαί- 
ρει ¿'τι μ.άλλου τήν γυμνωσιν αυτού καί το πέν
θος. Έπήρχοντο κατόπιν μακραί περίοδοι σι
γής, καθ’ ά ; ή μήτηρ δέν ώμίλει έκ φόβου μή
πως κλαύση άκουσίως, ή δέ θυγάτηρ ε'μενε 
νεναρκωμένη ύπό τού πυρετού, περισετυλιγμένη 
ήδη εντός τών άοράτων πέπλων, δι’ ιόν ό θάνα
τος περιβάλλει' οίονεί ¿ξ οίκτου τού; ψυχορρα- 
γούντας όπως κατανίκηση τάς άπομενούσας εί; 
αυτούς δυνάμεις καί τούς παραλάβη ήσυχότερον, 
άνευ άντιστάσεως.

Ό  ένδοξος Δελομπέλ ουδέποτε παρευρίσκετο. 
Ό  βίος αύτού ώ ; ηθοποιού άεργου κατ' ούδέν 
είχε μεταβληθή. Έγίνωσκεν έν τούτοι; ότι ή 
θυγατηρ του ήτο έπιθανατος, ό ιατρός τόν είχε 
προειδοποιήσει περί τούτου. Μαλιστα είχ_ε προ
ξενήσει τό τοιούτο είς αυτόν σφοδράν συγκίνησιν 
διότι κατά 'βάθο; ήγαπα πολυ τήν θυγατέρα 
του- άλλ' εί; τόν —αραδοξον εκείνον χαρακτήρα 
τ '  άληθέστατα καί ειλικρινέστατα τών αίσθη- 
υάτων έλαμβανον τροπήν έπίπλαστον, ήκιστα 
φυσικήν, οπω; τά επί τραπέζης επικλινούς άπο- 

| τιθέμενα αντικείμενα δέν φαίνονται εύθέα.
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Ό Δελομπέλ προ πάντων ήθελε νά περιπα- 
7 - ? , ,  νά περιφερή καί νά σκορπίζη τήν λύπην 
του. Ί'πεκρίνετο τόν άτυ-χή πατέρα άπό της 
μιας άκρα: τού βουλεβάρτου μίχρι τής ετερας. 
Τον συνήντων είς τά περεξ των θεάτρων, εί; τά 
καφενεία τά συχναζόμενα παρά των ηθοποιών 
με τού: οφθαλμούς ερυθρούς καί τό πρόσωπον 
ώχρόν. Ηγαπα νά τον έρωτώσιν : « Λϊ λοιπόν, 
καϋμένε, πώς πηγαίνει ή άσθενής τ ο υ ;»  Ί'ότε 
δέ αυτός ε’σειε τήν κεφαλήν διά κινήματος νευ
ρικό ϋ· συνείχε τά δάκρυα δ·.’ ενός μορφασμού, 
έκράτει μέ τό στόμα τάς άράς καί τά παράπονα 
καί έζετόξευε κατά τοϋ ουρανού άφωνο·/ καί πλή
ρες οργής βλέμμα, ώς 0τε ύπεκρίνε-ο τόν '/α- 
ζγ></>· τώ/· Π  ι ί ύ ω ν .  Τούτο όμως δέν τόν έυ.πόδι- 
·,εν άπό οού νά δεικνύη πάσαν άοράν καί φιλό
στοργου πρός τήν κόρην του επιμέλειαν.

Οϋτως επί παραδείγματι ειχεν άποκτήσει 
τήν έ'ζιν, άφότου ή Ποθητή ήσθένει, νά κομίζη 
αυτή άνθη εκ τών άνά τούς Παρισιού: εκδρομών 
του. Δεν ήρκεϊτο δε είς τά συνήθη άνθη, είς τά 
ταπεινά ία, τά θαλλοντα εί; πάσαν γωνίαν ό- 
δού καί προσιτά είς παν βαλάντιο·/ "Ηθελε ν’ 
άγοραζη κατά τάς θλιβερά; έκείνας ημέρας τού 
φθινοπώρου ρόδα καί καρυόφυλλα, πρό πάντων 
δέ λευκά λειριά, λειριά βλαστήσαντα έν τεχνη- 
τώ άνθοκομείω, ών τά άνθη, τό στέλεχος καί 
τα φύλλα έ'χουσι το αυτό ύποπρασινον χρώμα 
ώσανεί ή φύσις έν τή σπουδή αυτής νά ενέαει- 
νεν είς το αυτό όμοιόμορφον χρώμα.

— "Ü, είνε π ο λ ύ . . .  πάρα πολυ . .  . θά μέ 
δυσαρεστήσης, ελεγεν Ικαστοτε ή ασθενής οσάκις 
τον ε'ολεπεν εισερχόμενου θριαμβευτικώς με τήν 
ανθοδέσμην άνά χείρας. Ά λ λ ’ αύτός άπήντκ μέ 
τόσον ελευθέριον καί μεγαλοπρεπές ήθος: «"Α
φησε δ α . . .  άφησε S y . . » ώστε ή νεανις δέν 
ετόλμα επί πλέον νά έπιμείνη.

Έν τοσούτω ή δαπάνη ήτο μεγάλη καί ή 
μήτηρ μετά κόπου κατώρθου νά κερδίζη τά πρός 
τό ,ήν άναγκαϊα καί τών τριών.

I Ιλήν άντί νά παραπονηθή ή κυρία Δελομπέλ 
άπεναντίας εύρισκε λαμπράν τήν πραξιν τού με
γάλου αΰτής συζύγου.

Ή  τοιαύτη πρός τά χρήματα περιφρόνησις, 
ή υπερήφανο; άρ.εριμνησία ένέπ-εον αύτή άπε- 
ριόριστον θαυμασμόν, περισσότερον S i  παρά ποτέ 
επίστευεν είς την μεγαλοφυίαν καί τό θεατρικόν 
μέλλον τού συζύγου τη ;

Καί αύτός επίση; διέσωζεν έν τώ μέσω τών 
συμβάντων πεποίθησιν ακλόνητο·/. Έ·/ τούτοι; 
όμως ολίγον ελειψε ν' άνοιχθώσιν οί οφθαλμοί 
του πρός τήν αλήθειαν όλιγον ελειψε μικρά χειρ 
φλέγουσα άποτεθείσα έπί τού μεγαλοπρεπούς 
καί άειποτε πεπλανημένου κρανίου του νά έκ- 
διώξη τήν αυτόθι πρό τόσου καιρού βομβούσαν 
μηλολόνθην. Ιδού πώς συνέβη τό πράγμα :

Νύκτα τινά ή Ποθητή άφυπνίσθη αίφνης είς 
παράδοξον καταστασιν. Σημειωτέου ότι τήν 
προτεραίαν ό ιατρός έλθών πρό; έπίσκεψίν τη ; 
λιαν ές,επλαγη ιϋρών αύτην ζωογονηθεϊσαν, 
μάλλον ήρεμου, τόν δέ πυρετόν τη ; καταπεσόν- 
τα. Μή δυνάμενος νά έξηγήση τήν αιτίαν τής 
τοιαύτης άπροσδοκήτου άναστάσεω; άπήλθε λέ- 
γων : «  α ; περιμένωμεν! » βασιζόμενος είς τά 
αιφνίδια σκιρτήματα τής νεότητος, είςτήν ίσχυν 
τού χυμ.ού τού έγκεντρίζοντος ζωήν νέαν ε'ν ή έκ- 
δηλούνται τά συμπτώματα τού θανάτου. “Λν 
ήθελε παρατηρήσει ύπό τό πορσκεφάλαιον τής 
Ποθητής θά εύρισκε μίαν επιστολήν φέρουσαν 
τήν ταχυδρομικήν σφραγίδα τού Κάιρου ή τ ι; 
ήτο ή απόκρυφος αίτια τής ευτυχούς ταύτης 
μεταβολή;. Ή σαν τέσσαρε; σελίδε; ύπογεγραμ- 
μέναι ύπό τού Φράντζ, έν αίς έξήγει πρό; τήν 
προσφιλή αυτού Ζιζήν καί ώμολόγει πασαν αύ- 
τού τήν διαγωγήν.

Λύτήν τήν επιστολήν ώνειροπόλει ή άσθενή;. 
Καί αν αυτή ή ίδια ήθελε τήν υπαγορεύσει, δέν 
θά ήσαν μ.έ τόσην εντέλειαν έκπεφρασμέναι ολαι 
έκειναι αί θίγουσαι άπ' ευθείας τήν καρδίαν τη ; 
λέξεις, ολαι έκεϊναι αί λεπταί δικαιολογίαι αί- 
τινες έπέχεον βάλσαμον εί; τήν πληγήν της. 
Ό  Φράντζ μ.ετενόει, έζήτει συγγνώμην, χωρίς 
δέ ούδέν νά ύποσχεθή, χωρίς ουδέ ν πρό παν- 
τΐον νά ζητήση διηγείτο πρό; τήν πιστήν του 
φίλην τού; άγώνά; του, τά ; τύψει; τού συνει- 
δότος, τάς όδύνας του. Ή γανακτει κατά τής 
Σιδωνία;, ικέτευε τήν Ποθητήν νά δύσπιστή 
πρός αυτήν καί μετά. μνησικακίας ήν το πρό- 
τε.ον πάθος του καθίστα οξυδερκή καί φοβε- 
ράν (όμιλει αύτή περί τού χαρακτήρό; τη ;, τού 
φαύλου άμα καί έπιπολαίου, περί τής άχρόου 
φωνής της, ήτις ήτο καταλληλότατη εί; τό 
ψεύδεσθαι κα ίήτις ούδέποτε εξέφραζε τόνον προ- 
ερχόμενον έκ τή ; καρδία.;, διότι καί ή φωνή 
αύτή προήρχετο έκ τής κεφαλής της όπως όλαι 
αί έμ.παθείς ό;μαί τή ; παρισινής έκείνη; πλαγ
γόνας.

Τί δυστυχία να μή φθαση ή έπιστολή αύτή 
όλίγας ήμέρα; ένωρίτερον ! Ό λοι αύτοί οί καλοί 
λόγοι ήσαν τώρα διά τήν Ποθητήν ό,τι είνε έκ- 
λεκτά έδέσματα κομιζόμενα λίαν βραδέως πρό; 
άνθρωπον θνήσκοντα έκ τή ; πείνη; Τά οσφραί
νεται, τά ορέγεται, άλλ.ά δέν έχει τήν δύναμ.ιν 
νά τά γευθή. Δι’ όλης τή ; ημέρας ή ασθενής 
άνεγίνωσκε τήν επιστολήν ταύτην Τήν έξήγεν 
έκ τού φακέλλου. άκολούθω; δέ τήν συνέπτυσσε 
παλιν φιλοστόρνω: καί έςηκολυύθει νά τήν βλέ- 
πη καί άφού έκλειε τού; οφθαλμού;, ολόκληρον 
ώ ; είχε. μέχρι καί αύτού τού χρώματος τού 
γραμματοσήμου. Ό Φράντζ τήν είχεν ένθυμ.η- 
θή ! Τούτο καί μόνον ένέπνεεν αύτή γλυκεία·/ 
γαλήνην, έν ή τίλ.ο; άπεκοιμ.ήθη ώσεί ησθάνετο
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οτι χειρ φιλική ύπεβάσταζε τήν άδϋνατον κε· '] 
φαλήν της.

Διά μιας άφυπνίσθη καί, ώς εϊπομεν άνωτε- 
ρω, είς καταστασιν περίεργον. Ησθάνετο άύυ- · 
ναμίαν, στενοχώριαν καθ όλον αύτής το σώμα, 
κάτι τι άνεκφραστον. Ένόμιζεν ότι δεν συνεί- 
χετο πλέον μετά τή ; ζωή ; είμή διά. λεπτού 
νήματος, λίαν τεταμένου καί έτοιμου νά  συν
τριβή, ού ό νευρικός κραδασμό; άπέδιδεν ε̂ίς 
πάσας αύτής τά ; αισθήσεις λεπτότητα καί ο;υ- 
τητα ύπεράνθρωπον. Ή το νύξ. Ό  θάλαμος·ένθα 
κατέκειτο κλινήρης καί όστις ήτο ό τών γονέων 
της παραχωρηθεί; αύτή ώς μ.αλλον ευάερος καί 
αα'λλον εύρύχωρος ή το στενόν τη ; κλινοστά- 
σιον, ήτο σχεδόν σκοτεινός Ιοίς την οροφήν 
περιεστεέφετο κυκλοτερώς ή άντανακλασις - ή; 
κανδύλη;, ή μελαγχολική αύτή Μεγάλη "Αρ
κτος, ή τ ι; απασχολεί τού; άγρυπνούντας άσθε- 
νεϊ;· έπί τής τραπέζης δέ ή λυχνία με το̂  φώ; 
ήλαττωμένον, περιοριζόμενον ύπό του άλεςιφω- 
του έ φώτιζε τήν διεσπαρμένη·/ έργασίαν καί το 
αμαυρόν σχήμα τής άποκοιμηθείση; επί τής 
έδρας της κυρία; Δελομπελ.

(Έ π ε σ α !  συνέχειαI

ν.ν.~
Μ  1 Α

Μέσα ’ς τον κόσμο χωριστή, μέσα σε τόσα·; μια ! 
ΙΙε:νάς, καί μέσα ταίς καροιαίς γεννάς τήν τρικυμία. 
Καί ’ς τήν ψυχήν μου. θάλασσα βαθειά γαληνεμμεν 
Τ'ο πέρασμά σου τα όνειρα ’σαν αύρα τ ανασταίνει.

’Στον κόσμον ή αλλαις έμμορφιαις,όλαι; ’μπροστά'ςέσένα, 
’Ά νθη  τή ; γης μοσχοβολούν 'ς τ'ο χώμα ριζωμένα,
Καί δένονται καί σέρνονται καθώς φανούν σιμά σου.
Κ' εσένα είνε λευκόφτερο τό κάθε κίνημά σου.

Κάθεσαι, στέκε δείχνεσαι πι'ο φτερωμένη πάλι·
Γέιν’ ή  λαμπάδα· ή  φλόγα της ξανάφτει πι'ο μεγάλη. 
Φεύγεις καί πας άέρινο στοιχειό μέ τά  στοιχεία.
'Σαν αστραπή, 'σάν άνεμο; καί ’σαν τήν ευτυχία.

Μην είσαι υ ιά  καλόγνωμη θεά ποΰ πλούσια οώρα̂  
Σκορπά; τά'όλόγλυκα όνειρα -; τής χαραυγής τήν ώρα. 
"Οταν ο ύπνο; μάς κρατή 'ς τοϋ κρεβατιού τό στρώμα 
Κι’ απ’ τά  χλωρά ροόόφυλλα πιό μαλακός ακόμα;

Μήν είσαι διαβατάρικη νεράιδα άπο ’οώ περα 
Σε πιό λαμπρό πηγαίνοντας πλανήτη, ;  άλλη σφαίρα : 
Έ  φαντασία μή σ’ επλασε για μια στιγμή και μόνη 
Ά π ’ τόν άχν'ο ποϋ χάνεται κι' άπ' τόν άφρό ποϋ λυώ νει;

Μήν είσαι άρ/αΐον άγαλμα κ' ένα; θεός Βουληθη 
Νά σοϋ ταραξη μέ ζωήν ανθρώπινηγά στήθη;
Μήν είσ’ έκείνη' πώφυγεν, έκείνη ή Καρυάτις,
Κ ’ ή ταξειδεύτρα γύρισε·/ άπό τήν ξενητειά της ;

Νοιώθω έναν πόθον άσβυστο νά σε δοξολογήσω, _
Καί νά σκοοπώ 'ς τό δρόμο σου γύρω κ' εμπρός και πισω, 
Γονατιστός κι’ αθώρητος, μέ τά ’δικά μου χέρια 
Λιβάνι, άλόη, μυρωδικά, στεφάνια, περιστέρια!

ΚίΙΕΤΗΕ Ι Ι α ΛΑΜΑΕ

Η ΔΕΞΙΑ. TOY KPIEZQTH
' Ι σ τ ο ρ ι κ ό ν  ¿ π ε ι σ ό δ ι ο ν .

Κατά τήν εποχήν αύτή·/— τώ 1847—ο Κριε- 
ζώτης είχεν έπαναστκτήση αατά τού "Οθωνος.

Δυσηρεστημένος έα διαφόρων αφορμών εναν
τίον τής αρατούσης άρχής ειχε προστεθή άπο 
•/.αιοού είς τό περί τόν Μαυροαορδατον έχθρικώς 
διααείαενον πρό; τήν τότε κ,υβέρνησιν καί δει- 
νώ; διαφερόμενον πρός τόν έν εύνοια Κωλέττην 
περί τής'εξουσίας κόμμα, κηρυχθείς έκ τών 
έπιθυμούντω/ τήν μεταβολήν του καθεστώτος. 
Πρός' έκδήλωσιν όμως τών αισθημάτων αύτού 
τούτων δέν είχεν επιχείρηση βίαιόν τι κίνημα 
ούτε έσκόπει ίσως νά προβή, οτε ή κυβέρνησές, 
άνοήτως φερομένη κ’ επιχέουσα έλαιον εις την 
πυράν, μαθ'ούσα τήν είς τό κόμμα τού Μαυρο- 
κοόδατου προσέλευσιν αύτού, νομίζουοα δ’ οτι 
διά τού εκφοβισμού τών εναντίων θά κατώρθου 
νά γίνη σεβαστή, επωφελούμενη άσημάντου 
τινός αίτιας, διέταξε τήν σύλληψιν τού αρχηγού 
τής Εύβοιας καί τήν έν τώ φρουρίω τής Χαλ- 
κίδος καθειρξίν του.

Τούτο έξηγρίωσεν είς μέγαν βαθμόν τόν καί 
άλλως εύερέθιστόν Κριεζώτην, άπεφάσισε δε 
νά ρίψη τόν κύβον, εγείρων στάσιν κατα της 
βασιλείας, κατά τά είθισμένα τοτε καί επι τοις 
έλα/ίστοις παρά τοί; δυσυποτάκτοις όπλαρχη- 
γοί; τού άγώνος, οϊτινες μόλις έςελθόντες πλή
ρεις δόξης καί άγερωχία; άπο τού επταετούς 
φρικτοϋ πολέμου πρός δημιουργίαν τού άρτι- 
συστάτου ελληνικού έθνους ε'βλεπαν έαυτους 
κινδυνεύοντας νά περιπέσωσιν αίφνης ύπό τόν 
νεότευκτον ζυγόν τή ; Βαυαροκρατίας ή μειού- 
μενα τά προνόμια, άτινα δικαίως ήξίουν, ύπο 
τών διαδεχο/ένων άλ.λ.ήλας εν τή κανονική 
διοικήσει τού κράτους πολιτικών μερίδων, άνα- 
λόγως τής δεξιότητο; έκαστη;. Διό, μετ’ ολί
γον, μεθύσας επιτηδειω; τόν φυλασσοντα αύτόν 
λάκωνα άξιωματικόν Καβακον, μεθ’ ου συνέ
τρωγε. καί άφαιρέσας άπ’ αύτου τά : κλεϊς, 
«’δραπέτευε·/ άπό τού φρουρίου διά διδούσης 
πρό; τήν θάλασσαν πορτοπούλας, έςωθεν τής 
όποιας, κατά τό μέρος τών άμπελίων, εντός 
τού ΰδατος, διότι ρηχά έκει τά νερά, άνεμενεν 
έκ προηγηθείσης συνεννοήσεως πρός του; εν 
Χαλκίδι φίλους έπισεσαγμένος κ’ έτοιμος ο ίπ 
πος του, άπήρχετο δέ εί: τά ενδότερα τή ; νή
σου, άφίνων τόν μέν Καβάκον νά χώνευση ώ; 
ήδύνατο τόν ποθέντα οίνον, τήν δε κυβερνησιν 
νά τρίβη τούς οφθαλμούς διά τό συμβάν

Ή  έν Εύβοια έμφανισι: αύτού άπελευθερω- 
Οέντος έννοείται οϊκοθεν ότι κατέστη το σύν
θημα γενικής έξεγέρσεως, μετά παρέλευσιν δε
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μόλις ήμερων τινων ύπέρ τάς τρεις χιλιάδας 
άνίρών έτάσσοντο ύπό τήν σημαίαν του, οϋς 
άγων ένεφκνίζετο ε'ξωθεν τής Χαλκίό'ος.

Εχει, το στρατοπέδου αύτού εστησεν εις τά 
..εριβολια, κατεσκευασε δέ τά  δέοντα οχυρώ
ματα καί παρέταφε τον στρατόν του, ήοξατο 
δέ πολιορκών τήν πόλιν. ύπέρ ής ήμύνετο έσω
θεν, κεκλεισμένος εντός αυτής, ό κυβερνητικός 
Γαρδικιώτης, Ινώ άπό τού Εΰβοίκοϋ κόλπου, 
ήγκυοοβολημίνον Ιν αύτώ, εις θέσιν Άφρατι, 
βαπόρι πολεμικόν επί τούτω άποσταλε'ν εκ 
Πειραιώς ϋπο τής εξουσίας έκανονοβόλει τήν 
άνταρτικήν όροήν.

Τήν ημέραν εκείνην, ή τε προσβολή καί ή 
άμυνα ^εκατέρωθεν μεταξύ τών διαμαχομένων 
μερών ήσαν υπέρποτε σφοδραί. Οϊ στρατιώται 
του επαναστάτου, κεκλιμένοι όπίσω τών προ
χείρων οχυρωμάτων των. διηύθυνον άδιάκοπον 
τό πυρ αυτών κατά τής πόλεως, άπό τών ε
πάλξεων αυτής όρμητικώς άνταπεκρίνοντο οϊ κε- 
κλεισμενοι. άπο το Άφράτι δέ τό πολεμικόν 
λυσσώδεις ε βάλλε τών κανονιών του τάς άπαύ— 
στους καί βαρυήχους βολάς. Ό Κριεζώτης 
Ιπεθεώρει τά οχυρώματα τοϋ στρατοπέδου του, 
μόνος ορθιος υπερ αυτά μεταξύ τών κεκλιμένων 
στρατιωτών του, αδιαφορών πρός τάς γύρω συ- 
ριζούσας σφαίρας, κ εκθετο)ν πανταχόθεν ορατόν 
τό ϋπερυψηλον αυτού άναστημα καί τόν γιγαν- 
τώδη κορμόν εις τά εχθρικά βλήματα. Ό άγώ ν 
όιεξήγετο αγρίως, έμαίνετο Ιν βρυγμω αμφίρ
ροπος, το πείσμα των εμφυλίων συγκρούσεων 
Ιςέκαιεν αυτόν, άποφασιστικόν δέ προευ.ηνύετο 
τό αποτέλεσμα. Ά λ λ ’ άπό τής Ινάρξεως τής 
πάλης, όιήρχετο o'jtoj διά τών στοίχων τών 
μαχομένων, απαθώς, ύπέρ τήν ώραν ήδη, ίστα- 
μενος κατά διαλείμματα, παροτρύνω·/ αυτούς 
£_'·ς/J>v έΛ5έΧ'/'/ν. κανονίζων τά κατ’ αυτήν, ή 
απλώς παρατηρών τά γινόμενα.

Εκ τής πόλεως πρέπει νά τόν ε“βλεπαν, καθώς 
καί εκ τού άτμοπλοίου, διότι οπού Ιτύχαενε 
να σταθή, ευθύς πρός τά εκεί, ώς έκ μυστικής 
συνεννοήσεως, κατεπέμποντο πυκνότεραι καί αί 
άπ’ εκείνης σφαΐραι καί οί όλμοι οί άπ’ αύτοϋ. 
Τούτο ομως δεν εμπόδιζε τόν περίπατόν του, 
ελάχιστα έφαίνετο ώς νά τόν ήνώχλει, ένόυ.ι- 
,ες οτι δέν ε’κρινεν άξιον τοϋ κόπου νά προφυ- 

ί5τω καί μικρόν, συχνά δέ ήγειρε τήν 
χεϊρα διδων διαταγής η δεικνύω·/ απέναντι 
σημεία πρός έπίθεσιν.

Αίφνης, τήν φοράν αυτήν, ώς έτεινε τόν βρα- 
χίοναϊνα δείςη παλιν τι άντίκρυ, βολή κανονιού 
ριφθεισα άπο τοϋ άτμοπλοίου πλήττει αυτόν 
άκριβώς άνά μέσον τον καρπόν τής δεξιάς.

Ο πληγωθείς ειδε τό τραύμα παρευθύς, ν '  
Ιγείρων ταυτοχρόνω, σχεδόν τήν φουστανέλλαν

του εκρυψε μεταξύ τών πτυχών αυτής τό πα- 
θον μέλος εν σπουδή, χωρίς οϋτε σταγών αίμα
τος νά σώση καί πέση εις τό χώυ.α, διά νά 
μ.η προφθάση άλλος καί άντιληφθή τυχόν τί 
εγινεν. Οί έγγύς όμως ευρισκόμενοι είχον ήδη 
παρατηρήση τό γεγονός, καί συνεταράσσοντο 
επιστρεφόμενοι, καί διέκοπτον τό πύρ. Ά λλ ' 
εκείνος, βλοσυρώς άποβλέποιν πρός αυτούς, ορ
γίλος διότι έφωράθη'

— Τί κυττατε μ.ωρέ ; . . ., λέγει τραχέως. Τή 
δουλειά σας, τή δουλειά σας σείς !

Καί κατερχόμενος τού οχυρώματος, βραδέως 
βαίνων,διευθύνεται ήσύχως πρός τήν σκηνήν του.

Έκεΐ, έσήκωσε τόν πληγέντα βραχίονα καί 
έκυτταςεν αυτόν, ειδε δέ ότι ή χειρ, άποκεκομ- 
μένη σχεδόν Ιντελώς τοϋ καρπού ύπό τού βλή
ματος, μ.όλις Ικρέματο άπ' αύτοϋ διά λεπτού 
νευρου. Καί απευθυνόμενος πρός παρισταμενον 
οπλίτην :

—Βρέ, λέγει αύτώ, βγάλ' τό μαχαίρι σου καί 
κόφτο! . .  .

— Ά  καπετάνιε ! . . . , Ι’καμεν ό άνθρωπος, 
άποσυρόμενος, έμφοβος καί συγκεχυμένος.

— Οΰ νά χ α θ ή ς ! .  .
Καί άπλώσας, άνασπφ ό ίδιος τό μαχαίρι 

άπο τού σελαχιού τού οπλίτου, καί κόπτει δ ια
μιάς αύτός τό νεϋρον. Ή χειρ, άποσπασθείσα 
όλοκλήρως, Ιδούπησε καταπεσούσα βαρεία Ιπί 
τού εδάφους, λίμνη δέ αίματος έσχηματίσθη 
κύκλω της άμέσως

— Βράστε τώρα ένα τσουκάλι κατράμι! , 
επέταξε βιαίως.

Δύο-τρεϊς Ιχύθησαν εύθύς έξω τής σκηνής, 
μετά μικρόν δέ χύτρα πλήρης πίσσης έκομίζετο 
κ’ έναπετίθετο Ιπί αύτοστιγμεί έτοιμασθείσης 
μεγάλης πυράς, ής α ί φλόγες περιετύλιξαν αύ- 
τήν πανταχόθεν έν όρμή.

Ύπό τήν δύναμιν τού πυρός τό κατραμι ήρ- 
ξατο άναλυόμενον καί σίζον, Ιντός ολίγου δέ 
ηχνισε κ’ Ικόχλασεν, Ινώ ή δριμεΐα όσμή του 
βρά,οντος έπλήρου τήν σκηνήν.

Ό ήρχηγός έπλησίασεν εις τήν χύτραν, Ικύτ- 
τα.ςεν εντός, κ ά ίίδ ώ ντή ν άσφαλτον άναλυθεί- 
σαν καί καπνίζουσαν, Ιβύθισεν άστραπιαίως τήν 
αίμασσουσαν χεϊρα έν αύτή.

Πρός τήνΙπαφήν τής ζεουσης πίσσης ή πλη
γωμένη σαρξ έκριξεν, έτριξε, συνεστάλη, διε- 
στάλη, άνεπαλθη, έφριξε, μετά λεπτά τινα δέ' « I 1 -  , *προς την οσμ.ην τής πισσης συνανεμίγνυτο καί 
ώς ο;εία απόπνοια ψηνομένου κρέατος, άλλ’οΰτε 
μυς τού άλλου σώματος του άνδρός έροίγησεν.

Αφήκεν αύτήν ούτως Ιπί εν τέταρτον πε
ρίπου, άλλοϋ βλέπων καί συνομιλώ·/ πρός τους 
στρατιωτας, άνακινών δ' αύτήν ένίοτε έντό: τή: 
χύτρας καί άναμοχλεύων τό κατράμι δι' αύτή;, 
μεθ' δ τήν Ιξήγαγεν ήρέμα. Ή αιμορραγία είχε
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σταματήση Ιντελώς, τό τραύμα είχε καυτηρι- I 
ασθή βαθύτατα, άποπετρωμένος δέ καί μαύρος 
παρίστατο ό βραχίων, ώς καείς κλάδος ρωμα
λέου δένδρου. Τοιούτον, Ιτύλιξεν αύτόν δίς η 
τοίς έντός εύρέος μανδηλίου όπερ έςεβαλ.εν άπο 
τής ζώνης του, έδεσε τάς δύο άκρα; τουτου 
άπό τού λαιμού, καί άνήρτησεν αύτόν Ιπί του 
στήθους. , I

Τότε, κύπτων πρός τήν γην, λαμβάνει απο 
τού δαπέδου διά τής υγιούς χ,ειρος την άλλην, 
τό άποκεκομμίνον τμήμα τήςσαρκος όπερ εκειτο 
χαμαί, πλέον Ιν τώ λ.ύθρω, — πλατείαν χεϊρα 
κολοσσού ής αί άρτηρίαι Ιξέχεον ακόμη αίμα
τος κρουνούς, — την ύψόνει αίμόφυρτον και 
παλλομένην, τήν παρατηρεί έπί μικρόν, και 
ζυγίζων αύτήν έν τή παλάμη.

'— Βρέ τού κέρατα τό χέρι βάρος πού τω 
ν ει ! . . . . έπιλέγει.

Μιχαήλ Μητχλκης

Α Ν Α Α Ε Κ Τ Α

Η  Ο Ρ Ε Σ Τ Ε Ι Α  Ε Ν  Δ Α Ρ Μ Σ Τ Α Τ Η ’-.

Κατά τόν παρελθόντα μήνα ή φιλόκαλος οιευθυν- 
σις τοϋ έν Δαρμστάτη Μεγάλου δουκικοϋ θεάτρου 
παρέθηκε σπανίαν πνευματικήν πανδαισίαν εις τους 
λάτρεις τής αρχαίας τέχνης καί τοϋ ελληνικού κα
θόλου πνεύματος, διά τής έν τρισίν εσπέραις διδασκα
λίας τεσσάρων αρχαίων ή αρχαίας ύποθέσεως ορα
μάτων ών τά τρία δυνανται νά θεωρηθώσιν ώς απο- 
τελοΰντα τριλογίαν, τήν Όρέστειαν. Ή διδασκαλία 
τούτων γενομενη καθ’δν περίπου χρόνον επανηγυριζοντο 
έν Άθήναις οί γάμοι τοϋ διαδόχου καί τα βλέμματα 
πάντων ήσαν έστραμμενα πρός τήν Ελλάδα, ήτο επί
καιρος έκδήλωσις τής πρός τήν ελληνικήν αρχαιότητα 
εϋσεόείας καί οίονεί τις χαιρετισμός, ον έκ Δαρμστα- 
της έπεμπεν εις Αθήνας ή γερμανική τέχνη.

Ή  διεύθυνσις τοϋ θεάτρου έπέτυχε πληρέστατα 
τοϋ σκοποϋ' πάντες οί μετασχόντες τής διδασκαλίας 
τεχνΐται άνευ έςαιρέσεως, έςετέλεσαν Οαυμασίως τό 
δυςχερές έργον των, οί δε Οεαται βαθύτατης
συγκινήσεως καί έν άδιαπτώ-ψ προσοχή Ιδλεπον εκτυ
λισσόμενα έπί τής σκηνής τα απαράμιλλα τοϋ έλλη- 
νικοΰ πνεύματος πλάσματα, τά δεινά πάθη και τα; 
τόν Ιλεον καί τόν φόόον κινούσας πράςεις των τρα
γικών ηρώων: άπ; τής Ουσίας τής αορας άλλ α.υ- 
χοϋς Ι φ ιγ έ ν ε ια ς  (εν Αύλίδι), και τή; φριχτής 
μητροκτονίας έν τή Ή λ εκ τρ α , μέχρι τής λύσεω; 
τών κακών έν τή Ιφ ιγ έ ν ε ια  τ ή έ ·/ Τ α υρ ίδ ι 
τοϋ Γκαΐτε ’ )' έφαίδρυνο·/ δ' αυτούς τελευταίου αι 
ίλαραί σκηναί τοϋ σατυρικού οράματος̂  Κ ύ κ λ  ω π ο ς 

Τά διδαχθεντα τεσσαρα δράματα ησαν:

') Δέν δ ύ ν α μ α ι  ν ά  π α ο έ λ ί ΐ ω  ε ν τ α ύ θ α  ά μ ν η μ ό ν ε υ τ ο ν  ύ τ ι  τ ο ϋ  α ρ ι σ τ ο υ ρ γ ή μ α τ α ;  τ ο ύ τ ο υ  τ ο ύ  μ ε γ ά λ ο υ  1 ’ ε ρ μ α ν ο υ  π ο ι η τ ο ν  ά ρ ί σ τ η ν  ε λ λ η ν ι κ ή ν  μ ε τ ά φ ρ α σ ι ν  έ φ ι λ ο π ό ν η σ ε ν  ο  κ .  Α . _ Ρ .  • Ρ α ν κ α β ή ; .  ί η μ ο σ ι ε ν δ ε Γ σ α ν  τ ό  π ρ ώ τ ο ν  ε ν  τ ω  ¿ , γ τ . ,  ί ρ ω  ε ι τ α  δ ’  έ ό  τ ι ν ι  τ ώ ν  τ ε λ ε υ τ α ί ω ν  τ ό μ ω ν  . ' Α π ά ν τ ω ν  τ ω ν  Φ ι / ο λ ο γ ι -  χ < 7 > ν §  αυτόν.

1) 11 Ι φ ιγ έ ν ε ια  έν  Α ύ λ ίδ ι  του Ευρ'.τΰΐδου 
κατά μετάφρασιν τοϋ εςόχου ποιητοϋ Δχίλλερ.

2) Ή  Ή λ ε κ τ ρ α  τοϋ Σοφοκλέους, διεσκευασμε- 
νη διά τά γερμανικά θέατρα ϋπο Λ. Βιλοραντ.

3) Ή  'Ι φ ιγ έ ν ε ια  έν Τ α υ ρ ίδ ι ή ύπό τοϋ δαι
μόνιου Γκαίτε κατά τόν τύπον τών Ελληνικών ορα
μάτων πεποιημένη και

4) Ό Ινύκ λω ψ  τοϋ Εύριπίδου κατα τήν γερμα
νικήν μετάφρασιν τοϋ Α. Βιλδραντ.

Πρός λεπτομερή περιγραφήν τών καθ' εκαστα τής 
τελειοτάιης ταύτης διδασκαλίας αρχαίων δραμά
των οεν θα έπηρκει βεβαίως ό χώρος, ον δύναται να 
διάθεση πρός τοϋτο ήΈ στί α.Τοϋτο δέ μόνον είρήσθω, 
ότι οί ύποκριταί κατώρθωσαν τό μέγα άληθώς κατόρ
θωμα τοϋ νά μεταδώσωσιν εις τούς εγγύθεν και πόρ- 
ρωθεν συρρεύσαντας Οεατάς τοιαϋτα ισχυρά συναισθή
ματα, οία κατεΐχον ίσως τάς ψυχάς τών κατά τους 
χρόνους τοϋ Περικλεούς Αθηναίων, όσοι παρίσταντο 
είς χήν πρώτην τών ορΛαατι/.ών εχεινων 
χνημάτων διδασκαλίαν.

Αληθώς όπόσον άόρά και συμπαθής παρεσ-η ήμίν 
I ή Ιφιγένεια (έν Αύλίδι), ήν ύπεδύετο ή επεραστος 

δεσποινίς φόν Φέλδεν ! "Οτε δ’ έπορεύετο την εις τόν 
θάνατον άγουσαν, τον θάνατον ον εμελλε να ύποστη 
έπί σωτηρία τής πατρίδος, έν θρήνοις και όλολυγμοϊς 
ήτένιζε πρός αύτήν τό θέατρο·/. Ή δε Κλυταιμνήστρα 
εκείνη, ήν ή δεσποινίς Βερλ ΰπεκρίνετο, Ιχουσα καί 
τό ήθος καί τό παράστημα βασιλίσσης, μεθ'όπόσης τέ
χνης ύπεδείκνυεν ότι αύτός ο μεγας Αγαμέμνων θά 
πέση έςιλαστήριον θϋμα τού άγους τής άνθρωποθυσίας, 
ήν δέν ήδυνήθη νά κωλύση ύπείκων άνάνδρως εί: τά; 
παρακελεύσεις φανατικού ιερατείου, άποτολμώντος να 
ύψώση βάσκανα ομματα μέχρις αύτοϋ τοϋκραταιοΰ των 
'Ατρειδών οίκου. Του δ' Άγαμέμνονος τόν^εύμετά- 
όολον χαρακτήρα μετά θαυμαστή; έντελείας διετύπω- 
οεν ό κ. Δαλμόνικος, μοναδικός έν τή τέχνη τοϋ 

I ύποκρίνεσθαι βασιλικά πρόσωπα.
Έν δέ τή Ή λ εκ τρ α  ή μεγάλη ήμών τραγωδός, 

ή δεσποινίς Κράμερ, άνέπτυςε πάσαν τήν άρρητον 
αυτής δύναμιν μετα τελειότητος σχεδόν ανέφικτου, ώς 

I 'Ι φ ιγ έ ν ε ια  δ’ ή αύτή τραγωδός παρέστη ενώπιον 
ήμών μετα τοσοϋτον έπιόλητικοϋ μεγαλείου  ̂καί γο- 
σαύτης ιερατικής σεμνότητος, ώστε μόνον ούχί έλη- 
σμονήσαμεν πάντες οί θεώμενοι ότι εϋρισκομεθα εν 
θεάτρω, ύπολαμόάνοντες άληθή καί πραγματικα τα 
δρώμενα. Τό δυσχερές του Όρέστου πρόσωπο·/ ύπε- 
δύθη έςόχως ο κ. Έοδαρδ, βοηθούμενος εί; τούτο τα 
μέγιστα ύπό τή; έπιτηδειοτάτης φύσεως αύτοϋ. 'Ομοίως 
μετά πολλοΰ πλαστικού κάλλους καί λεπτότητος 
παρέστησεν εύγενέστατον καί μεγαλοπρεπέστατου τον 
βασιλέα τών Σκυθών Θόαντα ό κ. Δαλμόνικος, φυ- 
σικώτατα δ' επίσης και τεχνικώτατα ύπεκρίθη ό κ. 
Μίκλερ τόν Σκύθην στρατηγόν Άρκάδα.

Ό  ύποδυθείς τόν Κ ύ κ λ ω π α κ. Άϊλερς ήν 
απαράμιλλος, όμοίως καί ό κ. Βέρνερ έν τφ Σειλη- 
νώ, ό δέ φαιδρός τών Σατύρων χορός, άποτελούμενος 
έκ τών θελκτικωτάτων έκ τών όρχηστρίδων τοϋ ήμε- 
τέρου θεάτρου, μετα πολλής τέχνης και χάριτος -Í-- 
τέλεσε τό έργον του.

Προστεθείσθω δ' εις ταϋτα ότι τα μέγιστα εις τήν 
, έπιτυχιαν συνετέλεσε καί ή εύαρμοστια προς τά πα-
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ριστανόμενα δράματα των προοιμιακών μελών' (τό 
σεμνόν και παθητικόν τοΰ Γλύκ εν τη '[φιγενεία τη 
έν Αΰλίδι' τό ταραχώδες καί σφοδρόν του Bargiel έν 
τη Ήλέκτρα, το τοΰ Ίοομενέως τοΰ Μόζαρτ έν τη 
Ίφιγενεία τη εν Ταυρίδι' καί ή υπό Σοΰλτσερ μελο- 
ποιία τοΰ Ινύκλωπος εν τώ Κύκλωπι). “Αν δε ληφθή 
προ οφθαλμών καί ή μεγάλη επιμέλεια ήν κατέδαλον 
προς εύδόκιμον διδασκαλίαν τών αριστοτεχνημάτων 
τούτων ο τε διευθυντής τοΰ θεάτρου κ. Βύρτσερ καί 
ό έφορος της σκηνής κ. Λαλμόνικος, προμηθεαθεν :ες 
καταλλήλους σκηνογραφίας, ενδυμασίας, όπλα καί 
τα τοιαϋτα, ευνόητοι είναι ai εντυπώσεις, ας άπεκό - 
μισαν οΓκαδε οί θεαταί (έν οίς συγκατελεγοντο καί ή 
οικογένεια καί ή αυλή τοΰ Μεγάλου Δουκός)· εϋλό ■ 
γως δε καί δικαίως τούτων ένεκα τόήμέτερον Οέατρον 
δύναται να καλήται « Ιερόν τής τέχνης ».

' E r  Δ η  p y i o t á  ί  IJ. ΑϊΓΟΥΕΤΟΪ. ΒΟΛΤΕ

-ΧΛ. VW.V.

ΠΕΡΙ ΤΗΝ ΓΗΝ
V-W'AVVVvW

Ή πυγμαχία απηγορεύθηάπό πολλοΟ καιρού έν’Αγ- 
γλία, άλλ’ οί θιασώται αύτής εΰρον ένα τρόπον προς 
παραίασιν τού νόμου: ναφέρωσι χειρίδας κατα τό μάλ
λον ή ήττον παχείας 8πως έλαφρύνωνται τά κτυπή
ματα. Έν τούτοις μεθ' όλον τό απαλόν τοΰτο περί
βλημα τής πυγμής, πολλάκις καταφεροντα: δια ταύτης 
κτυπήματα δυνάμενα νά φονιύσωσι βουν. Τοιαύτη τι; 
πυγμαχία έγένετο εσχάτως έν γυμναστική λέσχη τοΰ 
Λονδίνου έπί παρουσία, πλείστων εγκρίτων μελών 
τής αγγλικής κοινωνίας. Έκ τών πυγμάχων ό μεν 
ήτο άγγλος ό δε αύστραλός. ϋ ς  άμοιόή έτάχθησαν 
χίλια; λίραι: 80U δια τον νικητήν καί *200 διά τον 
ήττημενον. Ό  άγών έπανελήφθη δίς καί διήρκεσεν 
άνά τρία λεπτά. Έκ τής λυσσώδους πάλης κατεπεσεν 
άψυχος σχεδόν ό άγγλος, όστις, καί διά τούτο και 
διότι άκόμη άπεπειραθη να καταβάλη τον αντίπαλον 
διά δόλου, εκηρύχθη ήττημενος ϋπό τών κριτών.

— Τό νεώτατον παιγνίδιον τοΰ σ..ρμοϋ εν 'Αγγλία 
ε ίνετώ ν έπ τά  σ φ α ιρ ιδ ίω ν  Εντός μικράς πυ
ξίδας ύελοσκεποΰς περιέχονται επτά σφαιρίδια διαφόρου 
χρώματος έκαστον, τό δ' έμβαδόν τής πυςίδος εΐνε 
τμηματικώς χρωματισμένον δι' όμοιων χρωμάτων. 
Άνοκινών τις καί περιστρέφω·/ δεξιώς τήν πυξίδα 
πρέπει να κατορθώση ώστε έκαστον σφαιρίδιον νά 
εΰρεθή εις τό μέρος έκεΤνο τής πυξιδος τό όποΤον φέ
ρει όμοιον χρώμα. Τό άπλούστατον τοΰτο παιγνίδιον 
φαίνεται ότι πολλήν παρέχει τέρψιν εις τούς "Αγ
γλους όλων τών τάξεων καί ό/.ων τών ηλικιών. Ό 
εφευρέτης έπλούτισεν εξ αυτού καί οίκοδομεΤ Ιπαυλιν 
έκ τών κερδών του. άτινα ανέρχονται εις δύο σχεδόν 
εκατομμύρια δραχμών.

— Παραδοξότατος γάμος έτελέσθη πρά τίνος έν 
Βρούξ τής Βοημίας. Ό  αρχιληστής Γαετάνος Κρά- 
ϊσσλ, καταδιχασθείς εις τον δΓάγχόνης θάνατον, ένυμ- 
φεύθη ολίγον πρό τής έκτελέσεως τής ποινής τήν "Αν
ναν "Εκλ ερωμένην καί συνεργόν τών έγκλημάτων 
του.Ό γαμβρός ήτο άλυσόδετος καί έφερε τόν χιτώνα 
τοΰ καταδίκου, ή 3έ νύμφη μελανειμονούσα έθρήνει 
καθ' όλην τήν διάρκειαν τής τελετής.

— Τό Βερολΐνον έξ όλων τών μεγαλοπόλεων έχει 
τόν περισσότερον εργατικόν πληθυσμόν Κατά νεω- 
τάτην άπογραφήν αριθμεί 400000 μισθωτούς εργά- 
τας ών αι 60000 εινε γυναίκες.

— Κατα τήν υποδοχήν τών άντιπροσώπων τής 
Βορείου καί τής Νοτίου 'Αμερικής ϋπό τής συζύγου 
τού προέδρου τών Ηνωμένων Πολιτειών κυρίας Χά- 
ρισσον έκόσμε; τήν τράπεζαν παμμεγέθης ανθοδέσμη 
έχουσα σχήμα ημισφαιρίου καί είκονίζουσα δι’ άνθών 
καί φύλλων αυτό τό ήμισφαίριον τοΰ νέου κόσμου. Ή 
θάλασσα άπετελεΤτο έκ φύλλων δάφνης έκάστη δε 
τών αμερικανικών έπικρατειών διαγράφετε δι’ άνθών 
διαφόρου χρώματος. Ή  ανθοδέσμη, αληθές αριστοτέ
χνημα ανθοδετικής, κατεσκευάσθη ύπό τήν έποπτειαν 
αυτής τής οικοδεσποίνης

—Προς τόν Βέρδην εορτάζοντα τήν πεντηκον- 
ταετηρίδα τοΰ μουσικού του σταδίου ό Κρίσπης άπέ- 
στειλε τό εξής τηλεγράφημα.

Ίωιίύψ Βέρδην, Β ο υ σ σ / χ ο ν .
Προς σε δ στις μετήλθες τήν άρίστην πολιτικήν— 

τήν πολιτικήν τής τέχνης — αποστέλλω τόν ειλικρι
νή χαιρετισμόν αν ορός, Εν ή μεγαλοφυία σου καθίστα 
ύπερήφανον διότι έγεννήθη ’Ιταλός.

Φ. Κρίσπηΐ

ΕΔΩ Γ  ΕΚΕΙ
‘II γ ν ώ μ ή  τ ο ΰ  'Λ γ α θ ο π ο ύ λ ο υ

Φίλος όμιλεΤ προς τόν Άγαθόπουλον περί τής 
όμοιότητος δύο άδελφών:

— Πώς ’μοιάζουν, ό Γιάννης καί ό Νίκος! δεν 
'ξαναεϊδα τόσην ομοιότητα.

— Πρό πάντων ό Γιάννης! ανακράζει ό Άγαθό- 
πουλος.

Αυσεύρετον
Έν συναναστροφή παίζουσι τό παιγνίδιον εκείνο 

τών μικρών χαρτών/με ερωτήσεις καί απαντήσεις.
Έ ν άπό τά χαρτία εύρέθη φέρον τήν έρώτησιν :
— « Που ήμπορεΤ νά εΰρεθή κεφαλή γυναικός 

κρατούσα ξένα μυστικά; »
Καί τήν άπάντησιν :
« Μόνον έπί γραμματοσήμου. »

‘ II μ ύτη  κα ί τό στόμα
Έ ν σιδηροδρομική άμάξη:
Επιβάτης πίνει ήμισυ ποτήριον οίνου καί προσφέρει 

το ϊιπόλοιπον εις γείτονά του "Αγγλον άφοΟ έσφόγγι- 
σε διά τοΰ μαντιλιού τά χείλη του ποτηριού.

— Όκι, άπαντα ο “Αγγλος- καλλίτερα πίνει άπό 
τό στόμα σου παρα από τή μυτη σου.

 « ·  ·♦ ------
ΠΡΑΚΤΙΚΑ Ι ΓΝ Π ΣΕΙΣ

ΙΙώς κ α θα ρ ίζο ντα ι τά  γύψ ινα  Α γάλματα,
Λαμβάνετε πολύ πυκνήν διάλυσιν κόλλας τών υποκα

μίσων : 
μιαιρίοχ
τό στρώμα καιαστή αρκετκ παχύ 
φίνετε νά ςηρανθή. Ή κόλλα εκλεπιζομένη ολίγον κατ’ 
ολίγον συναποφέρει καί τάς χηλίδας τοΰ γύψου. Έν α
ποτυχία πρέπει να επαναλάβετε τό πλύσιμον.
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