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Ο ΑΠΟΜΑΧΟΣ

Ό  κύριος λόγος τής πρός αύτόν άντιπαθείας 
μου ήτο ό απότομος τρόπος, δΓ ού ήνοιγε τήν 
θύραν μας. Τό πλατύ θυρόφυλλον έθλίβετο σπα
ρακτικούς έπί τού δαπέδου, έν ώ σειόμενος βιαίως 
ό κώδων άνέδιδεν ήχους όζεις, οχληρούς, άνερ- 
χομένους νά με διακόψωσι μέχρι τού σπουδαστη
ρίου μου. Έκυπτον τότε έγώ άπό τού παραθύ
ρου πρός τήν α.ύλήν καί τόν έβλεπον κάτω μέ 
ομμα στυγνόν. Ραιβοσκελής, κεκυρτωμένος δ 
γηραιός υδροφόρος έβαινε κοπιωδώς, κρατών 
έπί τού ώμου τό βαρέλιον διά τής έρυθράς του 
βεβρεγμένης χειρός. Ιΐρούχώρει μέχρι τού μυχού 
κατεβίβαζε τό βαρέλιον, έξεκένου έντός τού πίθου 
τού ύπό τήν άναδενδράδα τό ύδωρ, δΓ ού έπο- 
τίζαμεν τόν κήπον, έσυρε διά τής κιμωλίας του 
μίαν γραμμήν άντί άριθμού έπί τού παραθυρο
φύλλου τού μαγειρείου, άνελάμ-βανε τό βαρέλιον 
του καί έξεκίνει. Τότε άνέκοπτε τό στραγγαλιώ- 
δές του βήμα δ χαιρετισμός τής γηραιάς υπη
ρέτριας : ^

«Καλή 'μέρα, κύρ Πέτρο.»
Φλύαροι καί οί δύο έσταμάτων έπ’ ολίγον συν- 

ομιλούντες, έν ώ έγώ έξηκολούθουν περιεργα- 
ζόμ.ενος τόν ύδροφόρον μ.ου. Πολλάκις ε"στηνε τό 
βαρέλιον του όρθιον έπί τού πλακόστρωτου τής 
αυλής καί έκαθητο έπ' αύτού νά φλυαρήση άνε- 
τώτεοον ΤΗσαν ήδη λευκαί αί τρίχες τού πώ- 
γωνος του καί όσας έβλεπον ύπό τό μικρόν αύτού 
πιλίδιον, έκ μ.ελανού κηρωτού. Έφόρει ενδυμα
σίαν έκ κυανού έντοπίου διμίτου, καί έπί τού 
ώμου έν είδος σάγματος δερμ.ατίνου, καθύγρου 
καί μελανού ώς τά υποδήματά του, έφ’ ού έστή- 
ριζε τό βαρέλιον. Ή φωνή του άντήχει βαρεία 
καί διακεκομμένη, δμοία περίπου μέ τόν κρότον 
τού ΰδατος, έκρέοντος άπό τού βαρελιού έντός 
τού πίθου. Ό ταν έφευγεν, ή υπηρέτρια τόν ή- 
κολούθει καί εκλειεν όπισθέν του τήν θύραν σι
γά, σιγά.

Άπό ετών ή τακτική αύτη έπανελαμβάνετο 
καθ' έκάστην δίς ή τρίς, Έν τούτοις όσον αν 
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έξωκειούμην πρός τήν μ.ορφήν καί τούς τρόπους 
τού γέροντος υδροφόρου, ήτο αδύνατον νάποβά- 
λω αόριστόν τινα άντιπάθειαν, έμφωλεϋσασαν 
κατ’ αύτού εις τήν ψυχήν μου. Καί έν τούτοις 
ήτο εύγενεστατος καί γλυκύς δ πρός έμ.έ χαιρε- 
τισμ,ός του, δσάκις μέ συνήντα καθ’ οδόν, έδυ- 
νάμην δέ νά δικαιολογήσω τό φοβερόν ε’κείνο 
άνοιγμα τή ; θύρας, σκεπτόμενος ότι φορτιομένος 
άνθρωπος δέν είμπορεΐ νά κρατηθή σταθερώς, 
ώστε νάνοίζη σιγά, ούτε νά είςέλθη έλευθέρως 
χωρίς νά όρθανοιξη, Έ πειτα  δέν είχα θελήσει 
ποτέ νά έξετάσω τά κατ’ αύτόν. "Ηξευρα μ.όνον 
ότι ήτο ό κύρ Πέτρος, δ έ'τερος τών υδροφόρων 
τής γειτονιάς, άντικαταστήσας παρ' ήμΐν τόν 
κύρ Νικόλαν, ένα συμπαθέστατον άνθρωπον, 
εύμελή νεον, καθαρόν, ε"χοντα μάλιστα ύπό τάς 
διαταγάς του καί φορτηγόν όνάριον, δΓ ού μ.ε- 
τέφερε δύο συγχρόνως βαρέλια. Τούτον όμως δ 
πατήρ μου δέν έχώνευε, χωρίς νά έννοώ διατί, 
εις πρώτην δ' ευκαιρίαν—ήτο πού μάς έλησμό- 
νησε καί μάς άφησεν ένα πρωι χωρίς νερό — 
έφρόντισε νά τον άντικαταστήση.

«Δέν μάρέσουν τά μούτρα τού νέου βαρέλα» 
τώ είπα τήν πρώτην ημέραν καθ’ ήν μάς ήλθεν 
δ κύρ Πέτρος.

«Καί μένα δεν μου άρεσαν τά μούτρα τού
παληού» άπήντησεν δ πατήρ μου.* *

Μίαν ημέραν προβαίνων δλω; άσκόπως καί 
τυχαίως εις τό πρός τήν δδόν παοάθυρόν μου 
έ'μαθον δύο συγχρόνως ειδήσεις, άδιαφόρους μέν 
διά τούς άλλους, άλλά δυναμένας νά κινήσωσι 
τήν προσοχήν μου σημαντικώς. Ή  μέν γείτων 
μ’ έπληροφόρησεν ότι δ κύρ Νικόλαε—δ παλαιός 
υδροφόρος, πρός ον άντεπάθει δ πατήρ μου—άπή- 
γαγε τήν υπηρέτριαν μιας οικίας, εις τήν δποίαν 
έφερεν ύδωρ, κλέψασαν μάλιστα τή συστάσει 
του όλα τά τιμαλφή αντικείμενα τή ; κυρίας. 
Ό δέ αδελφό; μου, προβάς πλησίον μου τήν 
στιγμήν έκείνην διά νάκούση καλλίτερον τά 
σκανδαλώδη νέα, μοί ΰπέδειςε τόν υιόν τού 
Ιδικού μας κύρ Πέτρου,, διερχόμενον κάτωθεν.

Μπα! είχε καί υιόν δ γηραιός υδροφόρος! 
Ποτέ δέν το έσκέφθην, διότι περί ανθρώπου, τόν



Ε Σ Τ 1  A

όποιον κανείς άποστρέφετα:, δέν εϊν’ εΰκολον νά 
σκεφθή οτι είνε πατήρ... Παρετήρησα τον νεα
νίαν. Θά ήτο έ'ως είκοσιτριών ετών, μέτριου 
αναστήματος, φέρων άπλώς ένα χιτώνα εκ 5ο- 
δοχρόου πανίου καί μίαν περισκελϊδα άναδε- 
δεμένην διά πλατείας έρυθράς ζώνης. Έβάδιζε 
μέ βήμα -τοοχύ, μέ κεκυφυϊαν κεφαλήν, κλίνου- 
σαν εναλλάξ προς τόν ένα καί προς τον άλλον 
ώμον. "Οταν έφθασεν ύπό το παράΟυρόν μας 
άνύψωσε τήν κεφαλήν καί μας ήτένισεν. Ό 
ποιον απεχθές γαλανόν βλέμμα ! όποια αποτρό
παιος μορφή ! υιός αντάξιος τού πατρός του ! 
Καί πρός έπίμετρον νά όμοιάζη πρός τ ίν α ; . . . 
προς τόν Βύρωνα ! Μάλιστα, ένα Βύρωνα χυ- 
δαίον, κοντόν, άηδή. Ώ ς τις είρωνία ή κακεν
τρεχής γελοιογραφία ή άσχημος κεφαλή του ύ- 
πενεθύμιζε πολύ τήν έξαισίαν τού ποιητοϋ κε
φαλήν. Παράδοξο; αύτή ή άσχημία των αντι
παθών ανθρώπων, ής ε"χω απαντήσει πολλούς 
τύπους· νά όμοιάζωσι πρός ώραίους καί τόσον 
αγαπητούς! .  .

Έκτοτε ό γέρων υδροφόρος συνεμερίσθη μετά 
τοϋ υιού του τήν αντιπάθειαν μου. Μεθ’ όσης 
δυσαρέσκειας τόν έβλεπα ε’ις τήν αυλήν έκκε- 
νούντα τό βαρέλιόν του καί συνομιλοϋντα μετά 
τής υπηρέτριας, μετά τής αυτής καί μεγαλητέ- 
ρας συνήντων καθ' όδόν τόν υίόν του, άντιπα- 
ρερχόμενον μέ τό ταχύ του βήμα, μέ ένα συριγ- 
μόν διαρκή καί μονότονον καί μίαν άλυσιν συγ- 
κρατοΰσαν δύο κλειδιά, τήν οποίαν περιέστρεφε 
ταχέως διά τής χειρός. Οί κρότοι ούτοι άπετέ- 
λουν εν είδος βόμβου, ώς ό τών ό ι π ζ έ ρ ω τ  εκεί
νων εντόμων, τά  όποια σικχαίνομαι τόσον. ΙΙολ- 
λάκις διήρχετο κρατών έπ’ ώμου, εις ήν θέσιν 
άπέθετεν ό πατήρ του τό βαρέλιόν, εν παιδίον

τόν μικρόν του υίόν, διότι καί ό Βαγγέλης 
ήτο νυμφευμένος. Ά λ λ ’ ή  ουσιώδης διαφορά 
ήτο δτι τό μεν βαρέλιόν τού κύρ Πέτρου έθο- 
ρύβει μόνον όταν έξέχυνε τό ΰδωρ έντός τοϋ πί
θου, εν φ  ό έγγονός του έκλαυθμήριζε διαρκώς, 
βάλλων κατά διαλείμματα καί κραυγάς γοεράς, 
άναστατούσας ολον τόν δρόμον.

* *
•

Ά λλ ’ ήλθεν ημέρα — μία Δευτέρα — καθ’ ήν 
ήνοίχθη σιγά, σιγά, ώσεί μετά δικκρίσεω;. ή  θύ- 
ρα τής οικίας μας- καί εν φ  πάντα άλλον ύπώ- 
πτευσα είσερχόμενον εκτός τοϋ ύδροφόρου, ήκου- 
σα. έςαίφνης τον πίθον μα; άντηχοϋντα . . .  Τί 
συνέβη ; Ήσθάνθην πολλήν ε’κπληξιν και έκυ
ψα πρός τήν αυλήν . . . Ό  υδροφόρος ήτο άλλος, 
εις νέος ευκίνητος άνευ σάγματος έπί τού ώμου. 
διότι έξω τόν περιέμενε τό φορτηγόν του όνα- 
ριον, καί ό όποιος άπήλθε, χωρίς νά σταματή- 
ση εις συνομιλίαν τήν υπηρέτριαν. Τί εγεινεν ό 
κύρ Πέτρος; ΙΙόθεν αυτή ή άντικατάστασις;

Ό ταν ήρώτησα διά τούτο τήν ύπηρέτριαν, 
ήκουσα πολύ παραδοξα πράγματα. Λυτός ό κύρ 
ΙΙέτρος μας έσύστησε τόν νέον ύδροφόρον, διότι 
άπεσύρετο πλέον όριστικώς άπο σήμερον τής 
ενεργού υπηρεσίας. Τοιαύτη ήτο τέλος πάντων 
ή άπαίτησις τού υιού του. Ή το γέρων ό πατήρ 
του καί είχε χρείαν άναπαύσεως. Αυτός ήτο 
ικανός νά. έργάζηται καί διά τού; δύο. Ήρκει 
μόνον νά βλέπη τόν πατέρα του ήσυχον, περι
ποιούμενου μόνον τόν έγγονόν του, χωρίς νά ήνε 
ήναγκασμένος «νά παραδέρνη μέ τό βαρέλι νύχ
τα 'μέρα. »

Ή  ύπηρέτρια μ’ άφήκεν άφωνον, κατάπλη- ■ 
κτον.... Είχον πολύ κακήν ιδέαν περί αυτιών 
καί άδίκως άντεπάθουν προς τούς δύο αύτού; 
άνθοώπους. Ποτέ δεν άνελ.ογίσθην τόν οικογε
νειακόν των βίον, όστις ήδύνατο νά ήνε οό'τως 
ήρεμος καί απλούς καί ευλογημένος, καί ιδού 
ότι άποτόμω; μοί παρίστατο σήμερον ή μάλλον 
ώραία καί έκθαμβοϋσα αΰτοϋ όψις. Βιβλίον. τό 
όποιον ποτέ δέν ήξίωσα άναγνώσεως, μοί ήνοί
χθη αίφνης εις τήν λαμπροτέρκν σελίδα. Ό  γέ
ρων άπελάμβανε σήμερον παρά τού εύγνώμονος 
υιού, ό,τι έπί τόσα έτη τώ  έπιδαψίλευσεν ή 
στοργή του. Ώ , πόσω θά ήσαν ευτυχείς καί οί 
δύο ! πόσω θελκτική ήμέοα διά τήν οικογένειαν 
ή Δευτέρα αϋτη, ή πρώτη καθ’ ήν άνεπαύετο 
ό κεκοπιακώς γέρων καί άπεδίδετο φιλόστοργο; 
καί άφωσιωμένος, ώ ; τώ ανήκε, πρός τόν μι
κρόν του έγγονον !

Καί ήτο ώραία ημέρα, νωχελής καί θερμή έν 
μέσω χειμώνι. Έν τή μακαοία του ραστώνη, 
τη, μετά τόν άγώνα, ό κύρ Πέτρο; θά έκάθητο 
έξω εις τόν ήλιον νά θερμάνη τά  γεροντικά του 
μέλη, καί έν φ  διά τών οφθαλμών Οά παρηκο- 
λούθει τόν παρά τούς πόδας του παίζοντα έγ- 
γο νν , θ' άνέπλασσε τό μέλλον, τόν βραχύν 
ακόμη χρόνον τής ζωής του, ήσυχον καί άμέρι- 
μνον, άνευ τής νοσηρής υγρασίας, άνευ τού άπε- 
χθούς σάγματος, άνευ τοϋ καταθλιπτικού βα
ρελιού, άνευ τοϋ κατηναγκασμένου στραγγα- 
λιώδους βήματος.. Καί όλην αυτήν τήν γλυκεϊαν 
ευτυχίαν έδημιούργησεν ή Οέλησις καί ή έπι- 
μονή τού άσχήμου εκείνου Βύρωνος... ΤΛ, πόσω 
κακόν πράγμα είνε ή προκατάληψι;!

Λί σκέψεις αύται μέ κατεΐχον καί δέν μέ 
άφινον ήσυχον. Ήναγκάσθην νά ένδυθώ καί νά 
εξέλθω, νά έρωτήσω. νά είπω, νά ίδω, νά ικα
νοποιηθώ.

Διηυθύνθην πρό; τόν γειτονικόν οίκίσκον τού 
ύδροφόρου. Μόλις έκαμψα τήν οδόν καί τον 
είδον, ώ; τόν άνέπλασα, εξω τή ; θύεα; του κκ- 
θήμενον εις τόν ήλιον. Έ πί τών γονάτων του 
άνεπαύετο ό μικρό; μέ μίαν λευκήν ποδιάν, 
χωρίς νά κλαίη. Ή  έκ τοϋ ϋδατος έρυθρά χειρ 
τοϋ πάππου έφέρετο θωπευτικώς έπί τή ; ξανθή;
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τού παιδιού κόμης. Καί έμειδία . . . .  “Αν ήτο 
κατηφή; ό γέρων έως τώρα, έ-ήτει, φαίνεται, 
τήν ημέραν ταύτην τής άναπαύσεως καί τής 
άγάπης — διότι ήτο ό κλήρος τής ηλικίας του· 
καί αν τό παιδίον έφώναζε καί έκλαιε πάντοτε, 
έζήτει τόν πάππον — διότι έμάντευεν ότι εις 
αυτό άνήκον φυσικώ; αί τελευταία· του δυνά
μεις. . . .

Πριν ή πλησιάσω τόν κύρ Πέτρον, συνηντή- 
Οην μετά τού υιού του, έξελθόντο; τής οικίας 
τήν στιγμήν έκείνην. Ή  μορφή του δέν μοί έ- 
φάνη όπως άλλοτε άπεχθής καί ήμην διατεθει
μένος νά τώ συγχωρήσω τήν πρός τόν Βύρωνα 
ομοιότητα. Μέ τό δικαίωμα τού γείτονος τόν 
έσταμάτησα καί τώ άπηύθυνα τόν λόγον :

«Μπράβο! τόν έβαλες βλέπω σέ άνάπαψι τό 
γέρο.... καί νά σου 'πώ έκανες πολύ καλά καί 
άγια.»

Έκολακεύθη εις τούς λόγους τούτους καί ή- 
ρυθρίασε μειδιών. ’Αλλά τ ί ήτο ό ίδικός μου 
ε'παινος ένώπιον τής γαλ.ήνης, τήν όποιαν η,σθά- 
νετο βέβαια εις τά στήθη του ό καλός υιός ;

«Α ί, μά βέβαια» μοί άπήντησε στρέφων τό 
βλέμμα πρό; τό θελκτικόν σύμπλεγμα τού πάπ
που καί τοϋ έγγόνου, χρυσοϋν ύπο τον άφθονον 
ήλιον. «'Απόμαχος τόρα πλέον ό καϋμένος . . . .  
Καί νά ίδήτε πού είδα ν '  έπαθα ώς νά τον κα
ταφέρω ν’ άφήση τό βαρέλι. ’Αλλά έτσι είμαστε 
'ς τόν κόσμο. "Αν δέν το κάμω τόρα έγώ πού 
'μπορώ καί δουλεύω γιά  όλους, πώ ; ϋστερ’ άπό 
χρόνια θά κάμη τό ίδιο καί γ ιά  'μένα εκείνος ό 
μικρός ;»

Άπό τής ημέρας ταύτης έξ όλων μου τών 
γειτόνων άγαπώ περισσότερον τον απόμαχον 
ύδροφόρον καί τόν υίόν του.

Γ ρ η γ ο ρ ιο ς  Ξ ε ν ο π ο υ λ ο ς
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'Εκεί 'ς τά βάθη τούρανοϋ φεγγοβολά έν’ αστέρι"
Μ' άν είνε αστέρι αληθινά κανένας δέν το ’ξέρει.
Τό φώς του γιά νάρθή 'ς τή γή καιρού; καί χρόνια τρέχει" 
Τό φώς που είχε βλέπομε κι’ οχι τό φως ποΰ έχει. 
"Ισως τ ’ αστέρι έσβύσθηκεν, έσκόρπισεν, έχάθη,
Μά Οά περάσουνε καιροί κ’ ή γή δέν θά τό μάθη.

*
’Αστέρι τής ζωής μου έσύ, σέ βλέπω, σέ γνωρίζω,
Καί τής άγάπης σου τό φως 'ς τήν οψι σου αντικρύζω. 
Κ ι’ όμως ποιος ’ξέρει άν μ’άγαπάς κι’ αύτή τήν ίδιαν ώρα;
’ Ισως σέ βλέπω δ,τι ήσουν πριν, δέν βλέπω ό,τι είσαι τόρα· 
"Ισως ή  πρώτη αγάπη σου γιά πάντα είνε σδυσμένη 
Κ αί μόνον τό παληά της φως έμπρος μου ακόμα μένει.

Γ ε ώ ρ γ ι ο ς  Δ ρ ο ς ι ν ι ι ς

0 1  ΠΟΙΗΤΑΙ ΤΗΣ ΕΠΤΑΝΗΣΟΓ
Κ Α Δ Β Ο Σ  0  ΖΑΚΥΝΘΙΟΣ

(Σ υ ν ε χ ε ί α ,  ' ¿ ε  -τροη γ η v i i e r n r  gii J . l o r ) .

Έν τέλεε τοϋ βιβλίου τών ’Ωδών του ό ποιη
τής έκρινε πρέπον νά προσαρτήση σημειώσεις 
διά νά συμπεριλάβη έν αύταϊς τήν μετρικήν του. 
Έξ αυτών μανθάνομεν ότι οί στίχοι τούς όποιους 
μετεχειρίσθη εις τήν κατασκευήν τών Ωδών συν- 
ίστανται έκ συνιζήσεων καί τόνων, καί λέγον
ται επτασύλλαβοι μέ πρόσθεσιν σ-.ίχου πεντα
συλλάβου' οτι ό ποιητής διαιρεί τού; τόνου; εις 
τελικούς, πίπτοντας πάντοτε έπί τή ; έκτης συλ
λαβής τού στίχου, εις άνεμφάτους, οίτινες δέν 
συντρέχουσιν εις μελοποιίαν, καί εις κυρίους τό
νους, οίτινες κατεργάζονται τό μέλος καί τό 
μέτρον· ότι εις μέν τού; έπτασυλλάβους στίχους 
ή θέσι; τών κυρίων τόνων ποικίλλεται κατ’ όκτώ 
τρόπου; καί ε’ις τού; οκτασυλλάβους ποικίλλεται 
κατά τρείς, καί οτι μόνον οί κύριοι μετά τών 
τελικών είνε οί άναγκαΐοι τόνοι τοϋ στίχου. Ό  
Κάλβος προτάσσει τών Ωδών του έμμετρον πρό
λογον, τού όποιου ιδού οί πρώτοι στίχοι :

Πολυτέκνου θεάς ώ Μνημοσύνης 
Θρέμματα πτερωτά, χαραί τοϋ άνθρώπου,
Καί τών μακάρων 'Ολυμπίων άείμνηστα 
Κ' ευτυχή δώρα· έπί τά νώτα άκάμαντα 
Τών Ζέφυρων πετάξατε ταχέως.
’Εσάς προσμένει ή γή μου" έκεί τά σφάγια,
Καί τ’ άνθη έκεϊ πλουτίζουσι καί ή σμύρνα 
Χιλίους ναού;- του; έκτισαν ανίκητα 
Τής ΐεράς ’Ελευθερία; τά χέρια.
Ό στίχο; τού προλόγου, ώ; βλέπετε, είνε ό 

γνωστός ένδεκασύλλαβος, ώς μεταχειρίζεται τό 
μέτρον τούτο έπί τό ίταλικώτερον καί ό Σολωμός, 
καί ό Δριμυτικός έν τή Βοσκοπούλα καί οί πλεϊ- 
στοι τών καθ’ ημάς ποιητών μελωδικώτερον καί 
όμαλώτερον αυτού. Ό  Κάλβος εισάγει καί έν 
αύτώτούς καινούς μέν, προφανώς δέ ίταλίζοντας 
θεούς τής μετρική; του. Τόν ένδεκασύλλαβον 
στίχον, συνιστάμενον καί τούτον έκ τόνων καί 
συνιζήσεων, διαιρεί, οός έκ τής έν αύτώ διαφόρου 
έκάστοτε έναλλαγή; τών τόνων, είς είκοσιοκτώ 
είδη, ποικίλλοντα κατά τά ; θέσεις τής τομής, 
τής άναπαύσεως τής περιόδου, κατά τόν αριθ
μόν τών αετά τόν τελικόν τόνον συλλαβών, τήν 
ποσότητα θέσει τών μακρών ή βραχέων,τήν θέσιν, 
τόν αριθμόν καί τήν ποσότητα τών συνιζήσεων 
καί τόν ρυθμόν τών λ.έξεων. Έκ τώ>ν έπισυνημ- 
μένων τούτων συνάγομε·/ οτι άντί τής σταθερας 
καί μονοτρόπου αρμονίας τής έκ τών όμοειδών 
καί τών ομοιοκατάληκτων στίχων τών έν χρή- 
σει παρ’ ήμίν, ό Κάλβος καθιεροΐ τήν έναλάτ- 
τοοσανκαί πολύτροπον αρμονίαν τών περίοδοι.,
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καυχώμενο; δτι οϋτω προσεγγίζει τού; αρχαίους. 
Ά λ λ ' άς άκούσωμεν αυτόν: «Ή  άρρονία τής 
περιόδου είνε άναγκα.ία όχι μόνον ώς άποτελε- 
σματικόν ιχέρος τής ποιήσεως, άλλ’ άκόμη 
ώς μ.έσον το όποιον μάς ελεύθεροί ύπό τήν βαρ
βαρότητα των όμοιοκαταλήξεων, καί συνίστα- 
τα ι έκτής κατασκευής τών στίχων, εκ τής α υ 
τών ποικιλίας καί έκ τής τομής του ¡λίτρου. 
Οι κανόνες αυτής όντες πολλοί άπό πολλούς μ ’ 
ακρίβειαν καί έκτεταμ,ένως έξηγημένοι, δέν ε’χου- 
σι χώραν εις τήν σημείωσιν ταύτην. Τά όσα είπα 
είνε αρκετά πρός τούς άναγινώσκοντας τάς ώδάς 
μου. Τά δέ άλλα τά κρίνω περιττά διά τούς 
άληθεϊς ποιητάς καί περιττότερα διά τούς άν- 
τιποιουμ.ένους μέν τών Μουσών τήν εύμένειαν, 
καταδικασμένους δέ άπό τήν φύσιν εις άλλην 
τινά υπουργίαν.»

Ά λλά  καί τον δεκαπεντασύλλαβον στίχον, 
τόν οποίον άπεκάλει «  ήροκκόν», διέπλαττεν, 
έφαρμ-όζων καί επ’ αύτού τάς άρχάς του «Άπο 
τήν συναρμογήν τών διαφόρων επτασυλλάβων, 
όςυτόνο>ν, παροξύτονων ή προπαροςυτόνων, λέγει 
έν τελεί τών σηρ.ειώσεών του, γίνονται 676 
είδη ηρωικών στίχων, τά οποία μ.εταχειρισθέν- 
τα ρ.έ κρίσιν συμπλάττουσι τήν γνωστήν εί; τούς 
παλαιούς ρ.όνον πολύτροπον αρμονίαν. Άποφεύ- 
γοντες οϋτω τό ρ,ονότονον τών κρητικών επών, 
μιμούμεθα τά κινήματα τής ψυχής καί χαρα
κτηρίζομε» τά οσα ό νοϋ; καί αί του άνθρώπου 
αισθήσεις άπαντώσιν εις τήν φυσικήν καί τήν 
φανταστην οίκουρ.ένην. »

Καί ταϋτα ρ.έν ό ποιητής. ’Εγώ δέ ομολογώ 
έν ειλικρίνεια — άν καί εκφέρω τήν ομολογίαν 
μου ώς άπόρροιαν προσωπικών όλως διαθέσεων, ι 
άνευ άπολύτου πεποιθήσεως ώς :ό άλάθητον αυ
τών— ότι οϊ ρυθμοί του Καλβου έξεγείρουσι βα- 
θέως τήν σκέψιν ρ.ου καί ρ.οί παρέχουσιν αισθη
τικήν άπόλαυσιν έκ τών σπανιωτέρων. Καί τό 
όρ.ολογώ θαρρών τοσούτο ρ.αλλον καθ’ όσον δεν 
έπαυσα νά φ ονώ οτι τό ίσχύον παρ’ ήρ.ϊν στι
χουργία όν σύστημα δύναται ν'άνταποκριθή πρός 
πάσαν άνάγκην τής νεοιτέρας ελληνικής ποιή- 
σεως. Ά λλά  καί δέν δύναμαι νά κρύψω τήν 
στενοχώριαν ρ,ου όσάκις. τυγχανοντος λόγου περί 
του Κάλβου, άκούω παρ: άνθριοπων, έχόντων 
άνεπτυγρ.ίνον τό αίσθηρ.α του καλού, τοιαύτην 
περίπου άπόφα.νσιν:«Καλός εινε ό Κάλβος, άλλά 
δέν μ' άρέσει τό ρ.έτρον του.» Στενοχωρούμαι, 
διότι ούδέν σχεδόν εύρίσκω νά άπαντήσω- ή 
γνώρ-η των είνε λ.ίαν εύλογος καί πιθανώς αρμό
ζεται πρός τήν γνώμην ολοκλήρου τού ε"θνους, εις 
τού όποιου τά ώτα,κατά τό φαινόρ,ενον έλαχίστην 
έντύπωσιν έπροξένησαν οί νόμοι τού Καλβου. 
Ά λλά  σκέπτομαι συγχρόνως οτι έν τή παρούση 
περιπτώσει διά νά λύσωμεν τό ζήτημ.α δέν άρκεϊ 
νά έρ.πιστευθώμεν ευθύς έξ άρχής εις τά ώτα

μας, καί εις μ,όνον αύτά, δέν άρκεϊ «νά μή μάς 
άρέσν) τό ρ-έτρον του», καί δέν είνε δίκαιον νά 
άποφαινώμεθα περί ένός ποιητού, ώς άποφαινό- 
μεθα περί τής τυχούσης παιδίσκης, ήτις έν τή 
όδώ διέρχεται ενώπιον ήμών. Ό  ΙΙυθαγόρας, 
καθ’ ά άναφέρει ό Πλούταρχος, άπεδοκίμαζε 
τήν διά τής αίσθήσεως κρίσιν τής μουσικής, ί- 
σχυριζόμενος ότι πρέπει νά άντιλαμβανώμ.εθα 
ταύτης διά τού νού. οΰχί δέ διά τής άκοής. 
« Νώ γάρ ληπτήν τήν ταύτης άρετήν ε'φασκεν
είνε » Κατά τήν αυτήν άναλογίαν δύναται
τις νά εϊπη οτι διά νά έκτιμήσωμεν άκοιβέ- 
στερον τό ρυθμικόν κάλλος τής ποιήσεως τού 
Κάλβου, διά νά καταστήσυ>μ.εν αυτό προσιτόν 
εις τήν ήρ.ετέραν αίσθησιν, άνάγκη νά λησμο- 
νήσωμεν πρός στιγρ.ήν τήν συνήθειαν, καί νά 
θέσωμεν ιός ενέργειαν ολίγον τ ι καί τόν νούν. 
Πρέπει πρώτον νά κρίνωμεν καί έπειτα νά άπο- 
φανθώμεν, διά τόν λόγον ότι καί ό ποιητής διά 
τής κοίσεως Λιεμόρφωσεν οϋτω τά μέτρα του, 
μεταχειρισθείς αύτά ούχί μηχανικώς, άλλ’ έκ 
φιλοσοφικής, ώς είπεϊν, άντιλήψεως, ώς ρ.αλλον 
άνταποκρινόμενα πρός τά βίαια κινήματα τής 
ψυχής, πρός τής ωδής τάς άτακτους πτήσεις, 
πρός τό λυρικόν ϋφος. ’Εν τή πρός τάς Μούσας 
θαυμασία ωδή ό ποιητής παραβάλλει τό ρ.έτρον 
πρός τόν ίρνιν τού Διό: :

Τάς πτέρυγας απλώνει
Ώ ς τ' ορνεον τοΰ Διος
Καί υψώνεται το μέτρον
"Εως τον ουράνιον κήπον 

Τών Πιερίδων.

Ά λ λ ’ οί άετοί δέν άνίπτανται εις τά  όψη 
άπορ.ιρ.ούρ.ενοι τήν κίνησιν τού μορμυρίζοντος 
ρυακιου, τά βήματα τών τετραχόρων, ή τούς 
κύκλους τών βαλλισμών, καθ' ον τρόπον περί- 

ι που κινούνται, βαίνουσι καί άνακυκλούνται καί 
τά έν χρήσει μ.έτρα. Ίσως έχω άδικον άλλά 
δέν δύναμαι νά άποσιωπήσω ότι αί ώδαί τού 
Κάλβου όχι ρ,όνον κόσρ.ον άψογου ποιήσεως, 
άλ.λά καί νέον κόσμον αρμονίας διήνοιξαν ένώ- 
πιον εμού. Άναγινώσκων δέ προ τίνος έν τώ  περί 
Ύ ψ ο υ ι ;  τού Λογγίνου τίνι τρόπω άποφαίνεται ύ 
μέγας τεχνογραφος περί τών καλουμένων «όμοει- 
δών ρυθμών», κατενόησα άκοπώτερον διατί ό 
Ζαλακώστας κινούμενος έκ καλλιτεχνικού ζήλου 
πρός μεταφύτευσιν νέων μέτρων έν τή καθ’ ήμάς 
ποιήσει, αν καί άτολμ.ος εις τήν έφαρμογήν 
αυτών, άποκαλεϊ τόν ρυθμόν τού δεκαπεντα
συλλάβου «γραμπαλαν», καί άλλαχού στιγρ.α- 
τίζει ώς άηδή τόν δεκαεξασύλλαβον στίχον, τόν 
τόσω προσφιλή εις τούς Σούτσους καί τούς ρ.α- 
θητ άς αύτών. «Ούδέν συντεί ει τόσον εις τό νά 
μικροποιή τό ϋψος όσον οί όρ.οειδεϊς ρυθμοί, συν- 
εκπίπτοντες τέλειον εις τό ορχηστικόν, κομψοί, 
μικρόχαρεϊς, ψυχ ;οί καθιστάμενοι διά τής όμο-
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ειδίας. ΙΙαρασύρουσι τούς άκροατάς άπο τών 
πραγμάτων, βιάζουσιν έπ’ αύτούς τήν προσοχήν, 
δ:ν επιβάλλονται διά τού πάθους τών λόγων, 
άλλά διά τού όυθμ.ού κινούσι τούς άκροατάς νά 
προαποδίδωσι τάς όφειλομένας καταλήξεις.»Νο
μίζει τις ότι ό Λογγίνος έχει ύπ’ όψιν ^υθμ.ούς 
καί μέτρα τής καθ’ ήμάς ποιήσεως.—Ά λλά  τοι- 
αύτας εκβιάσεις, ώς αί άνωτέρω καταδεικνυόμε
να!, δέν ϋφιστάμεθα έκ τών στίχων τού Καλβου, 
οιτινες, αν δέν άναπαύωσιν άκόπως τήν άκοήν, 
άλλά πλήττουσιν αυτήν, εύρεϊς καί άνετοι, ά- 
δέσμευτοι καί μεγαλοπρεπείς, έξόχως έκφραστι- 
κοί καί εύαρμοστούντες πρός τό θέμα όπερ άνα- 
πτύσσουσιν.’Ενούμενοι έν τώ μέτρω, ποικίλλουσιν 
έν τώ ^υθμώ. φέρουσιν άμυδρώς τήν άναμνησιν 
τών μεγάλων μουσικών συνθέσεων, αΐτινες δέν 
κανονίζονται πρός χορούς καί πρός άσμάτια, καί 
έν τή φαινομενική των άσυμμετρί^ είνε διε- 
σκευασμένοι σοφώς. Έκ τούτων οί μέν χωρούσιν 
ήρέμα καί σεμνότερον, οί δέ έκχύνονται βιαίως, 
άνάπαιστοι ορμητικοί, παθητικώτεροι, μέχρις ού 
έκπνέουσιν εις τόν έν τέλει τής στροφής πεντα
σύλλαβον, ώς τό κύμα έκπνέει έπί τής άκτής.
Αί συνιζήσεις άπαλύνουσαι καμπυλούσι τούς 
στίχους, προσδίδουσαι εις αύτούς τήν χάριν βα- 
θυκόλπων παρθένων, καί ή εύηχος έκάστοτε 
εναλλαγή τών φωνηέντων καί τών διφθόγγων— 
παρά τό άσύνηθες πολλών λέςεων καί φράσεων 
—  τούς άπαλάττει σχεδόν έξ όλ.οκλήοου τών 
άφορήτων χασμωδιών. Καί έν τώ διακυμαενο- 
μένω ^υθμώ τού ποιητού άπό τής πρώτης μέχρι 
τής τελευταίας ωδής νομ.ίζεις ότι άποτυπούται 
άύτή ή πατρίς διακυμαινομένη μεταξύ άγωνιών 
καί έλπίδων, θοιάμ.βων καί άποθαρρύνσεων. 
ι' [Ά λ λ ’ άκούω τινά λέγοντα : Έ στω - σοφώτα- 
τος εινε ό ρυθμός τών Ωδών, ό Κάλ,βος είνε ό 
'Αλλάχ, καί σύ είσαι ό προφήτης αύτού. Ά λ λ ’ 
άνευ τών αύστηρώς όμοειδών ρυθμών, άνευ τής 
κανονικής τομής, άνευ τής όμοιοκαταληξίας καί 
τής πεφωτισμένης χρήσεως αύτής, τί μένει εις 
τόν ποιητήν ; Ή  τέχνη κατά μέγα μ·έρος δέν 
είνε άλλο τι παρά ϋπεονίκησις δυσκολιών καί 
ό ποιητής οϋς ό γλύπτης δέον νά έργάζηται έπί 
σκληρού μαρμάρου, ούχί δ' έπί εύπλάστου άρ- 
γίλλου. Ή ένστασις μέ καταλαμβάνει άπροσ- 
δοκήτως. καί σπεύδω ν’ άπαντήσω: Ίσως δέν 
έχετε άδικον, κύριε. Ναι- τά μέτρα τού ποιη- 
τού μου έλευθεριάζουσιν. Ά λλά  σημειώσατε κα- 
7.ώς τούτο, Κύριε· τοιαύτα μέτρα δέν άνέχονται 
ούδ' έπ’ έλάχιστόν τήν μετριότητα, άποκαλύ- 
πτοντα αύτήν έν δλν) της τή  είδεχθεία. Τετριμ
μένα νοήματα δύνανται νά έμφανισθώσιν ύπό 
καινοφανή μορφήν έν όυθμώ βαίνοντι φιλοκάλως 
έπί τό χορευτικώτερον καί νά θέλξωσι περισπών- 
τα τήν προσοχήν διά τής εύτυχίας τών όμοιο- 
καταληξιών. Ά λ λ ’ έν τώ  ρυθμώ τού Καλβου, |

έν τώ όποίω τά  νοήματα βαίνουσι κατ’ εύθεϊαν 
πρός τήν ψυχήν, άνευ τινός περισπασμού, είμή 
τού έκ τής γλώσσης άλλοκότου—οχι πάντοτε— 
μέτρια καί κοινά ποιήματα καθίστανται άνυ- 
πόφορα, χειρότερα καί τού χειροτέρου πεζού 
λόγου. Θέλετε νά δανεισθήτε τά  μ-έτρκ τού 
Κάλβου ; Δανεισθήτε πρώτον τήν ε'μπνευσιν 
αύτού, αν δύνασθε.

Δ’ .
Ά λλά  δέν είνε μόνον τά μέτρα, άτινα συνι- 

στώσι τόν ποιητικόν λόγον· εινε καί ή γλώσσα 
καί τό ϋφος, καί άνάγκη νά σταματήσωμεν 
συντόμως καί επ’ αύτών. Δέν προτίθεμαι νά 
πλέξω στεφάνους εις τόν ποιητήν διά τήν γλώσ
σαν τήν όποιαν μετεχειρίσθη. «Φύσει παντα τά 
άνθρώπινα άπό τού χείρονος άεί μάλλον έπιγι- 
νώσκεται· καί τών μέν αμαρτημάτων άνεςάλει- 
πτος ή μνήμ.η παραμένει, τών καλών δέ ταχέως 
άπορεΐ. » Τόν νόμον ύπέστη καί ό Κάλβος, ση
μειωθείς έν τώ νεοελληνικώ ΙΙαρνασσω μάλλον 
διά τό άπρόσιτον τή : γλώσσης ή διά τό υπέ
ροχο» τής ποιήσεως. Ά λ λ ’ εις τίνα γλώσσαν 
έγραψε» : εις τήν καθαρεύουσαν ; εις τήν δημο
τικήν ; Δύσκολος ή άπάντησις, καί όπως ύπάρ- 
χουσιν έν τή  εύρωπαίκή φιλολογία ποιηταί τούς 
όποιους άντιποιοϋνται άμφότεραι αί μεγάλαι φά
λαγγες τών κλασικών καί τών ρομαντικών— ση- 
μεϊον ότι εις ούδετέραν άνήκουσιν—οϋτω δύναν- 
ται νά διεκδικήσωσι τήν κυριότητα αύτού, αν 
μή μ.ετ' ίσης δυναμεως έπιχειρημάτων, άλλά 
μ-ετά λογικής βάσεως άμφότεραι, καί ή  δημώ
δης καί ή καθαρεύουσα. Ά λλά  τό άληθές είνε 
ότι άμφότεραι, ώς ό φιλόσοφος, στίφουσαι τόν 
ποιητήν διά ρόδιον, άποπέμ.πουσι τής πολιτείας 
των. Ακριβώς είπεϊν ό Κάλβος δέν είνε χυδαϊ
στής,ούτε οπαδός τού Δούκα, οϋτε άκολουθεΐ τήν 
όδόν ήν έχάραξεν ό Κοραής. Μάλλον δέ τών 
ποικιλώνυμων σημαιοφόρων τών περί γλώσσης 
άρχών φαίνεται άκολουθών—χωρίς νά το γνω- 
ρίζη ίσως—τόν γάλλον Μερσιέ, συγγραφέα λε
ξικού νεολογισμών κατά τάς άρχάς τού παρόν
τος αίώνος, άρνούμενον πάσαν αύθεντίαν προκει- 
μένου περί γλώσσης'κ.αί σοβαρώς άποφαινόμενον 
ότι « 1’ hom m eîpensant ne connaît d’au tre  
au to rité  que son propre gen ie »

(Έ πεται συνέχεια) K üethe Παλλμλε.

Σ Κ Ε Ψ Ε Ι Σ  Κ Α Ι  T N Û M A I
<™··" ***»-

Εις γυναικείων στόμα τό είνε πρεσδύτερος α 
δελφός τοΰ Νηί.

* .
”Εβνη χωρίς παραδόσεις είνε δένδρα χωρίς ρίζας.

*
Ή αδικία είνε μήτηρ γόνιμος γεννώσα τέκνα άξια 

αυτής.
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ΦΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΡΙΣΑΕΡ
Μ ΥΘ ΙΣΤΟ ΡΗ Μ Α ΑΛΦΟΝΣΟΥ ΔΩΔΕ

.Μίτάφρασις X. ’ΛννΙνου.

( Σ υ ν έ χ ε ι α '  Μ* πρ οη γ ού ι ι ε ν ο ν  φύ.Ι- lorJ.  
Ταρασσόμενος ύπό τής κοχλαζούσης έν τή  

ψυχή του άγανακτήσεως, ό Γεώργιος άνη-,Ίρθ'Λ 
βιαίως άπό της έδρας καί έβάδιζε πυρετωδώί 
εντός τού θαλάμου. τό δέ βήμά του άντήχεί 
έν τή σιγή της ήρεμου οικίας ώς ζώσα άγρυ- 
π ν ία . . .  Εκείνη έκοιμάτο έκεΐ έπάνω· έκοιμάτο 
χάρις εις τό πλεονέκτημα του ασυνειδήτου καί 
μη υποκειμένου εις ελέγχους χαρακτήρός της. 
"Ισο)ς μάλιστα ώνειρεύετο τόν Καζαβόνην της !

'Οσάκις ή ιδέα αότη έπήρχετο εις τό πνεύμά 
του, ό Γεώργιος κατελαμ.βάνετο ϋπό έξάλλου 
επιθυμίας ν’ άνέλθγι, ν’ αφύπνιση τόν Ρίσλερ, j 
νά του εϊπη τά πάντα, ν’ άπολεσθή μετ’ αυτής. 
Ή το  πολύ ηλίθιος ό άπατώμενος αύτός σύζυ
γος ! Πώς δέν τήν έπετήρει περισσότερον ; ΤΗτο 
άρκετά ευειδής, πρό πάντων δε άρκετά διεφθαρ
μένη, ώστε ώφειλε νά λαμβάνη προφυλάγεις, 

Ένώ δέ έβασανίζετο έ’ρμαιον τών σκληρών 
αύτών καί άγονων μεριμνών, ή απειλητική κραυ
γή  του κυανού άνθρωπίσκου άντήχει αίφνιδίως 
μέ τόν κρότον τού ανέμου, λέγουσα :

« Ί Ι  λήξις ! . .  ή λήξις ! .  .»
Ό  ατυχής! Δέν τό ε.χε σκεφθή έν τή όργή 

του. Καί όμως πρό πολλού εβλεπεν έπερχόμενον 
τό φοβερόν τέλος τού Ιανουάριου. Ποσάκις, κατά 
τά διαλείμματα τών έρωτικών του συνεντεύξεων, 
ότε ό λογισμός του έλεύθερος πρός στιγμήν έκ 
τής Σιδωνίας έπανήρχετο εις τάς υποθέσεις, εις 
τήν πραγμ.ατικότητα τού βίου, είπε καθ’ εαυ
τόν : «Τήν ημέραν έκείνην θά είνε & χαλασμ,ός !» 
Ά λ λ ’ όπως πάντες οί ζώντες τή παρακρούσει 
τή ; μέθης έφρόνει έξ άνανδρίας οτι ήτο πολύ 
άργά καί δέν ήδύνατο τίποτε νά έπανορθώση. 
Καί έπέστρεφε ταχύτερος, άκμαιότερος εις τον 
πονηρόν δρόυ.ον, διά νά λησμονήση, διά νά 
ζαλισθή.

’Αλλά κατά τήν ώραν έκείνην δέν ύπήρχε 
πλέον μ,έσον κανέν όπως ζαλισθή. Έβλεπε κα
θαρά τήν καταστροφήν του καί ή ξηρά καί σο
βαρά μορφή τού Σιγισμόνδου Ιΐλανή ώρθούτο 
ένώπιόν του μέ τά  άξεστα χαρακτηριστικά της, 
ών ούδεμία. έκφρασις έμετρίαζε τήν τραχύτητα, 
καί μέ τού; φαεινούς γερμανοελβετικούς όφθαλ- 
υ.ούς του, οϊτινες άπό τίνος τόν κατεδίωκον δΓ 
άνηλεούς βλέμματος. . . .

Α ϊ λοιπόν, όχι ! όχι, δέν τάς είχεν αϋτάς τά ; 
εκατόν χιλιάδας φράγκων καί δέν ήξευρε πόθεν 
νά τάς εϋρη ΙΙρό εξ μηνών, οπω; έπαρκέση εις 
τ ά ; καταστρεπτικά; ιδιοτροπίας τής παλλακής

του είχε παίξει άρκετά, είχε χάσει ποσά κολοσ- 
σαϊα. Ιίίς έπίμετρον έπήλθε καί ή χρεωκοπία 
ένός τραπεζίτου, έκ τής όποιας μόλις διέσωσε 
ποσόν εύτελέστατον. Τίποτε πλέον δέν τού άπέ- 
μ-ενεν έκτός τού έργοστασίου, τό όποιον καί αυτό 
ήτο εις έλεεινήν κατάστασιν

Πού νά ύπάγη τώρα ; τ ι νά πράξη ;
Ό ,τ ι πρό ολίγων ώρών έφαίνετο αύτώ χάος, 

ανεμοστρόβιλος έντός τού όποιου οΰδέν ήδύνατο 
εύκρινώς νά ϊδη καί έπλαττεν έλπίδας έξ αυτής 
τής άοριστΐα; του, έπεφαίνετο νύν αύτώ μετά φο
βερά; σαφηνίας. Έβλεπε χρηματοκιβώτια κενά. 
Ούρα; έσφραγισμένας, διαμαρτυρία;, καταστρο
φήν. Αυτά ε'βλεπεν όπου δήποτε καί αν έστρέ- 
φετο. ’Επειδή δέ εις ολα ταύτα. προσετίθετο καί 
ή απιστία τής Σιδωνίας, ό άτυχής, έκφρων, μ.ή 
γινιύσκων πού νά καταφύγη έν τώ μέσω τού φο
βερού ναυαγίου, άφήκεν αίφνης κραυγήν έναγ'ώ- 
νιον, λυγμόν, ώσεί έπίκλησιν πρό; άγνωστόν 
τινα Πρόνοιαν.

— Γεώργιε, Γεώργιε ! έγώ είμαι, τ ί έχεις ;
Ή  σύζυγός τουΐστατο ένώπιόν του, ή σύζυ

γός του ήτις νύν τόν άνέμενε κατά πάσαν νύκτα, 
καραδοκούσα μ.ετ’ αγωνίας τήν έκ τής λέσχης 
έπιστροφήν του, διότι έξηκολούθει νά πιστεύη 
ότι έκεΐ διήρχετο τάς εσπέρας του. Βλέπουσα 
τόν σύζυγόν της άλλοιούμενον, καθιστάμενου ό- 
σημέραι σκυθρωπότερου, ή Κλαίρη έφαντάζετο 
ότι τον έστενοχώρει ή ε'λλειψις σπουδαίου τινό; 
χρηματικού ποσού, διότι θά είχε χάσει εις τό 
παιγνίδιον. Τήν είχον ειδοποιήσει ότι έπαιξε 
πολύ, μ.εθ’ όλην δέ τήν άδιαφορίαν, ήν ό σύζυ
γό; της ¿δείκνυε πρό; αυτήν, άνησύχει περί αυ
τού, έπεθύμει νά τή  έμπιστευθή τήν θέσιν του 
νά τή παράσχη τήν ευκαιρίαν όπως φανή γεν
ναία καί φιλόστοργος. Τήν νύκτα έκείνην τόν 
ήκουσε περιπατούυτα λίαν άργά έντό; τού θα
λάμου του. ’Επειδή δέ τό θυγατριόν της έβηχε 
πολύ, καί άπητεϊτο νά τό περιποιήται κατά πα- 
σαν στιγμήν, έμέριζε τήν άσχολίαν της μεταξύ 
τής οδύνης τού τέκνου καί τής τού πατρός. Διε- 
τέλει, τείνουσα τό οΰ; καί άκροωμένη πάντα 
κρότον, έν άγρυπνία, έκ τών φιλοστόογ·ων καί 
θλιβερών ¿κείνων άγρυπνιών, καθ’ ά; αί γυναί
κες άρύονται άπαν αύτών το θάρρος όπως ύπο- 
φέρωσι τό βαρύ φορτίον τού πολλαπλού των κα
θήκοντος. Τέλος τό παεδίον άπεκοιμήθη, άκού- 
σασα δέ τόν πατέρα Ορηνούντα ή Κλαίρη προσ- 
έδραμ.εν.

"Ω ! ότε τήν είδεν ένώπιόν του τόσον συμπαθή, 
τόσον συγκεκινημένην, τόσον ώραίαν, όποια δρι- 
μεία, άλλά βραδεία τύψις συνειδότος τόν έκυ- 
ρίευσεν ! Ναι, αυτή ήτο, ή αληθής σύντροφος, 
ή φίλη. Πώς ήδυνήθη νά τήν έγκαταλίπη ; Έ πί 
πολύ έθρήνησεν έπί τού ώμ.ου της μή δυνάμενος 
νά λ  κλήση. Καί ήτο εύτύχημ.α οτι δέν έλάλει,
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διότι θά έλεγε τά πάντα, τά πάντα θά ώμο- 
λόγει. Ό άτυχή ; είχεν άνάγκην νά έλαφρωθή, 
ήσθάνετο πόθον άκατανίκητον νά κατηγορήσει 
έαυτόν, νά ζητήσν) συγγνώμην, νά έλαττώσγ, 
τό βάρος τού ελέγχου εκείνου, όστις συνέτριβε 
τήν καρδίαν του.

Ή  σύζυγό; του άπήλλαξεν αυτόν τού κόπου 
τού νά προφέρυ) λέξιυ.

— "Επαιξες ; . . τόν ήρώτησε, δέν είνε αλή
θεια ; .  . καί έχασες πολλά, αϊ;

Ό  Γεώργιος ένευσε καταφατικώς. Είτα, ότε 
ήδυνήθη νά όμιλήση ώμολόγησεν οτι είχεν α
νάγκην έκατοντακισχιλίων φράγκων διά τήν 
μεθεπομένην ημέραν καί ήγνόει πόθεν νά τά 
προμηθευθή.

Δέν άπέτεινεν αύτώ ούδεμίαν έπίπληξιν. Ή το 
έκ τών γυναικών αΐτινες άπέναντι τής συμφοράς 
ευρισκόμενα’, σκέπτονται μόνον πώς νά τήν έπα- 
νορθώσωσι χωρίς ποσώς νά καταβοήσωσιν. Μά
λιστα ένδομύχως ηύλόγει αυτήν τήν καταστρο
φήν ήτις έ*,·ένετο άφορμ.ή συμφιλιώσει»; καί συν- 
ήνου ώ ; δεσμός τάς κεχωρισμ.ένας πρό τόσου 
καιρού άπ’ άλλήλων δύο υπάρξεις. Έσκέφθη πρός 
στιγμήν, κατόπιν δέ μετ’ άποφάσεως, ήν μετά 
πολλού κόπου είχε φαίνεται λάβει:

— Δέν πρέπει ν’ άπελπιζώμεθα, είπεν. θά  
υπάγω αΰριον εις Σαβινύ διά νά ζητήσω αυτά 
τά χρήματα άπό τόν πάππον.

Ό  Γεώργιος ουδέποτε ήθελε τολμήσει νά τής 
όμιλήσγ, περί τούτου. Ούτε καν το έσκέφθη. Ή 
σύζυγός του ήτο τόσον ύπερήφανος καί ό γέρων 
Γαρδινοά τόσον άπηνής ! Ή το μεγάλη ή θυσία 
εις τήν όποιαν ύπεβάλλετο χάριν αυτού, ήτο 
δείγμα περιφανές αγάπης. Αίφνιδίως κατελήφθη 
ϋπό τή ; θέρμ,η; τής καρδίας, ύπό τής φαιδρό- 
τητος, ήτις επέρχεται μετά τήν παρέλευσιν τού 
κινδύνου. Ή  Κλαίρη έφαίνετο αύτώ ώς ό / ύπεο- 
φυσικόν ε”χον τό χάρισμα τής άγαθότητο; καί 
τή ; είρηνεύσεω;, όπω; ή άλλη, ή τ ι; εύρίσκετο 
έκεΐ έπάνω, είχε τό χάρισμα τή ; διαταράξεω; 
τού νοός καί τής καταστροφής. Ευχαρίστως θά 
έγονυπέτει έμπροσθεν τής ώραίας έκείνης μορ
φής, ήν οί συνεστραμμένοι ώς έκ τής νυκτός βό
στρυχοι περιέβαλλον ώσεί διά κυανίζοντος φω
τεινού κύκλου καί έν τή όποια ή αύστηρότης 
τών χ αρακτηριστικών συνεκεράννυτο ύπο θαυμα
στής έκφρασεως φιλοστοργίας.

— Κλαίρη, Κ λα ίρ η ... πόσον είσαι άγαθή !
Ή  Κλαίρη χωρίς ν’ άπαντήσΥ] ώδήγησεν αυ

τόν πρό; τό λίκνον τού τέκνου των.
—  Ψίλησέ τ ο ! . ,  είπεν αύτώ ήρέμα.
Καθώ: δέ ήσαν έκεΐ άμφότεροι πλησίον άλ

λήλων, αφανείς σχεδόν έντος τών πέπλων τών 
παραπετασμάτων, κύπτοντες άνωθεν τού στό
ματος τού παιδιού, ούτινος ή αναπνοή είχε μέν 
κατευνασθή όπωσούν, άλλ’ ήτο ακόμη άσθμαί-

νουσα έξ αιτίας τών τιναγμών τού βηχός, ό 
Γεώργιος έφοβήθη μή έξυπνήσγ, τό Ουγάτριόν 
του καί ήσπάσθη περιπαθώς τήν μητέρα.

Ή το τούτο άναντιρρήτως τό πρώτον τοιού- 
του είδους αποτέλεσμα όπερ παρήγαγέ ποτε ή 
έν οικία τινί έμφάνισις τού κυανού άνθρωπίσκου. 
Συνήθως πανταχού όπόθεν διαβαίνει ό άπαί- 
σιο; νάνος χωρίζει τάς χεΐρας καί τάς καρδίας, 
άποτρέπει τό πνεύμα άπό τών προσφιλεστάτων 
αύτού άσχολιών ταράσσων αύτό διά μυρίων ά- 
νησυχιών αίτινε; άφυπνίζονται έκ τού κρότου 
τής άλυσίδος του καί έκ τής άπαισίου άνωθεν 
τής στέγης κραυγής του:

« Ή  λήξις ! .  . ή λήξις ! . .  »
Β ’ .

Αποκαλύψεις.
« Μπά !.  . νά ό Σιγισμόνδος ! . .  Καλώς τόν 

μπάρμπα Σιγισμόνδον ! . . πώς έχεις ; . . Καί 
αί έργασίαι; πώς πηγαίνουν εις τό κατάστη
μά σας;

Ό  γηραιός ταμίας έμειδία μέ ήθος καλοκά- 
γ-αθον, διαμείβων χειραψίας μετά τού προϊστα
μένου, τής συζύγου του, τού άδελφού του καί 
περιφερών, ένώ ώμίλει, τό βλέμμ.α πέριξ αύτού. 
Εύρίσκετο εις τό έργοστάσιον χρωματιστού χάρ
του έν τώ προαστείω τού ’Αγίου ’Αντωνίου, το 
άνήκον εις τού; Ιΐροσασών, ών ό συναγωνισμός 
ήρχισε νά γίνηται έπίφοβος. Οί πρώην αύτοί 
ύπάλληλοι τού οίκου Φρομών ίδρύσαντες κατά- 
στημα δΓ ίδιον αύτών λογαριασμόν, είχον αρ
χίσει έκ λίαν μικρών άπαρχών, άλλά βαθμη
δόν κατήντησαν ν’ άποκτήσωσι καλήν θέσιν έν 
τή άγορα. Ό θείος Φρομών τούς ύπεστήριξεν 
έπί πολύ διά τής πίστεώ; του καί τών χρημά
των του- τούτου ένεκα αϊ μεταξύ τών δύο οίκων 
σχέσεις ήσαν φιλικαί, άπέμενε δέ μεταξύ των 
καί εις έκκρεμής λογαριασμός έκ δέκα ή δεκα
πέντε χιλιάδων φράγκων, τόν όποιον παρημέ- 
λησαν νά κανονίσωσιν όριστικώς, διότι έγίνωσκον 
ότι όσάκις είχον δοσοληψίας μ.έ τούς Προσασών, 
τά  χρήματα ήσαν άσφαλή.

Ή  όψις τού έργοστασίου ήτο πράγματι έν- 
θαρρυντική. Αί καπνοδόχοι έξηρεύγοντο άγερώ- 
χως τόν καπνόν τ«)ν, αί δέ αϊθουσαι τής εργα
σίας ήσαν πλήρεις. Τά κτίρια ήσαν καλώς διε·· 
σκευασμένα, τά  υαλώματα τών παραθύρων κα
θαρά. Τά πάντα έμαρτύρουν δράσιν, εύθυμίαν, 
πειθαρχίαν, όπισθεν δέ τού δικτυωτού τού τα 
μείου ή σύζυγος ενός τών άδελφών, άπλούστατα 
ένδεδυμένη, μέ τήν κόμην λείαν, μέ ήθο; έξου- 
σία; έπι τού νεαρού προσώπου της, έκάθητο 
προσεκτική καί άφωσιωμένη εις μακράν σειράν 
αριθμών.

Ένδομύχως ό γηραιός Σιγισμόνδος άνελογί- 
ζετο πικρώ; τήν ύπάρχουσαν διαφοράν μεταξύ 
τού οίκου Φρομών, τού τόσον πλουσίου άλλοτε,
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άποζώντος δέ νυν έκ μόνης της παλαιάς του φή
μης καί τής προϊούσης όλονέν εύημερίας τής ύπ’ 
δψιν του έπιχειρήσεως. Τό έξερευνητικόν βλέμ
μα του είσέδυε καί εις τάς έλαχίστας γωνίας, 
αναζητούν την ε”λλειψιν, σημεΐόν τ ι τρωτόν ό
πως τό κατακρίνω, έπειδή δέ ούδέν εΰρισκεν, 
ήσχαλλεν, έθλίβετο /.αί τό μειδίαμά του καθί
στατο έπίπλαστον, τεταραγμένον.

'Γόν έτάρασσεν Ιδίως ό τρόπος όν έπρεπε νά 
έκλέξη όπως ζητήσγ τά χρήματα των προϊστα
μένων του, χωρίς ν’ άφήσν) νά φανή ή  στενοχώ
ρια του ταμείου του. Ό  δυστυχής προσεποιείτο 
ήθος ευχαρι, άφροντι, τό όποιον πράγματι ένε- 
ποίει λύπην... Αί υποθέσεις έπήγαιναν καλά... 
πολύ καλά... Διίβαινεν άπό την συνοικίαν τυ- 
χαίως καί έσυλλογίσθη νά έμβγ, μέσα . . . Ή το 
φυσικόν, α ί; Πάντοτε κανείς άγαπα νά βλέπγ, 
τούς παλαιούς συντρόφους. . . .

Πλην τά προοίμια ταϋτα, οί επί μάλλον καί 
μάλλον άπομεμακρυσμένοι ούτοι έλιγμοί δέν 
τόν ήγον έκεϊ όπου αυτός έπόθει- απεναντίας 
τόν άπεμάκρυνον έκ τής ίδIας του, ¿νόμιζε δέ 
ότι έ'βλεπεν ήδη εκπληζιν εις τά  όμματα των 
άκ.οωμένων αύτοϋ· διό άπεπλανήθη εντελώς, 
έτοαύλισεν, έχασε τά λόγιά του καί ώς τελευ- 
ταϊον καταφύγιον ελαβε τόν πΐλόν του καί προσ- 
εποιήθη ότι εξέρχεται. Παρά την θύοαν δήθεν 
αίφνης ε’νεθυμήθη κάτι.

— “Α, ναι, άλήθεια ! . . άφοϋ τόσον καί τό
σον είμ’ έδώ !

Καί έκάμμυε τούς οφθαλμούς μέ μορφασμόν 
τινα τόν όποιον αυτός ¿νόμιζε πονηρόν καί όστις 
πράγματι ήτο θλιβερός.

— Άφοϋ είμεθα έδώ τώρα, ας έξοφλήοωμεν 
καί εκείνον τόν παλαιόν μας λογαριασμόν

Οί δύο άδελφοί καί ή καθημένη παρά τό λο
γιστήριο·/ γυνή προσέβλεψαν άλλήλους ποός 
στιγμήν χωρίς νά έννοώσιν.

— Λογαριασμόν ; . . Τί λογαριασμόν ;
Είτα καί οί τρεις ταύτοχρόνως ήρχισαν νά

γελώσιν έκ καρδίας ώς νά είπεν άστειότητά τι- 
να. όπωσοϋν βαρεία·/, ό γηραιός ταμίας. Τόν 
διάβολον τόν μπάρμπα ΙΙλανήν! Διότι έγέλα 
καί αύτός ό ίδιος, έγέλα ό γέρων ! Έγέλα χω 
ρίς νά έχη καθόλου όρεξιν, μιμούμενος τούς 
άλλους.

Τέλος έπήλθεν ή έξήγησις. Ό  Φρομών ειχε 
μεταβή ό ίδιος πρό έξ μηνών καί παρέλαβε τά 
εις χεΐράς των ύπολειπόμενα χρήματα.

Ό  Σιγισμόνδος ήσθάνθη ότι έκλονίζετο· έσχεν 
έν τούτοις τό θάρρος ν’ άπαντήση:

—- ’Α λή θε ια !., καλά λέγετε! Τά έξέχασα.
Ά  ! ό Σογισμόνδος Πλανής χωρίς άλλο έγήρασε 
πολύ. Παρήκμασα, παιδιά μου, παρήκμασα ! .

Καί ό άξιόλ,ογος άνήρ άπήλθεν άπομάσσων 
τούς οφθαλμούς, ε’ν οίς έστιλβον άκόμη δάκρυα

παχέα, λ.είψανα των πρό μικρού φαιδρών γελώ 
των του. Όπισθέν του οί νέοι προσέβλεπον άλ- 
λήλους σείοντες τάς κεφαλάς. Είχον εννοήσει.

Τόσον σφοδρά ήτο ή ζάλ.η ήν έκ τού τραύματος 
ύπέστη ό ταμίας, ώστε άφοϋ έξήλθεν ήναγκάσθη 
νά καθήση έφ’ ένός θρανίου. Ιδού λοιπόν ή α ί
τια  δ ι’ ήν ό Γεώργιος δέν έλάμβανε πλέον χρή
ματα έκ τού ταμείου ! Τά έσύναζε μόνος του. 
"Ο,τι συνέβη μέ τούς ΙΙροσασσών θά συνέβη καί 
εις όλα τά  άλλα μέρη. Ώ στε ήτο περιττόν νά 
έκτεθή εις νέους έξευτελισμούς. Ν α ι! πλήν ή λή- 
ξις, ή λήξις ! . . Καί έκ τής ιδέας ταύτης άνέ- 
κτησε νέας δυνάμεις. Άπέμαξε τό πλήρες ίδρώ- 
τος μέτο>πόν του καί έπανέλαβε την πορείαν του 
όπως άποπειραθή νέον διάβημά παρά τινι τών 
πελ.ατών τού καταστήματος διαμένοντι έν τώ 
προαστείω. Τήν φοράν ταύτην ελαβε τάς δεού- 
σας προφυλάξεις καί χωρίς καν νά είσέλθη, άπό 
τής θύρας έκραξε πρός τόν ταμίαν :

—Καλημέρα. μπάρμπα τά δε ! . . Μίαν πλη
ροφορίαν δόσε μου, σέ παρακαλώ . . .

Καίέκράτει τήνθύραν ήμίκλειστον, μέ τήν χει- 
ρα. σπασμωδικώς άποτεθείσαν έπί τού στροφέως.

— Ποιαν έποχην έςωφλήσαμεν τόν τελευταιόν 
μας λογαριασμόν ; ¿λησμόνησα νά τόν έγγράψω.

Ώ  ! είχεν έξοφληθή πρό πολλού, πρό πολλοϋ 
ό λογαριασμός. Ή άπόδειξις τού Φρομών έχρο- 
νολογεϊτο άπό τού Σεπτεμβρίου. Είχον παρέλθει 
ήδη πέντε μήνες.

Ή  θύρα έκλείσθη μετά σπουδής.
Είχεν ήδη δύο δείγματα. ΙΙραφανώς τό αύτό 

θά συνέ βαίνε πανταχού.
« Ά ,  κύριε Γεώργιε . . . κύριε Γεώργιε ! ...»  

έψιθύρισεν ό ταλαίπωρος Σιγισμόνδος, ένώ δέ έξ- 
ηκολούθει τήν περιοδείαν του κεκυφώς, μέ τους 
πόδας τρέμοντας, ή άμαξα τής κυρίας Φρομών 
διήλθεν λίαν έγγύθεν αύτοϋ διευθυνομένη πρός 
τόν σταθμόν τής Όρλ.εάνης· άλλ' ή Κλ.αίρη δέν 
ειδε τόν γηραιόν ΙΙλανήν, όπως πρό ολίγου έξ- 
ερχομένη έκ τής κατοικίας της δέν είδε τήν ρε- 
διγκόταν τού κυρίου Σέβη καί τόν υψηλόν πίλον 
τού ένδοξου Δελομπέλ, άμφοτέρων μαρτύρων 
έπίσης τής λήξεως, οΐτινες ε’καμπτον έξ αντι
θέτου διευθύνσεεος τήν γωνίαν τής όδοϋ τών 
Καλογραιών άποβλέποντες άμφότεοοι εις τό έρ- 
γοστασιον καί εις τό βαλάντιο·/ τού 'Ρίσλερ.

Ή  νεαρά γυνή λίαν άπησχολημένη έκ τού 
διαβήματος όπερ έμελλε νά έπιχειρήση δέν προσ- 
εϊχεν εις τήν οδόν.

Συλλογίσθητε κομμάτι!. . Ή το  φοβερόν. Νά 
ύπάγη νά ζητήση; έκατόν χιλιάδας φράγκων 
άπό τόν Γαρδινοα, από άνθρωπον όστις έκαυ- 
χατο οτι ουδέποτε είχε δανεισθήή δανείσει ένα 
όβολό·/ καθ’ όλον αυτού τόν βιον, οστις διηγείτο 
συχ νότατα ότι μίαν καί μόνην φοράν ύποχρεω- 
Οείς νά ζητήσγ παρά τού πατρός του τεσσαρά-
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κοντά φράγκα όπως άγοράσν) άναξυρίδας, άπέ- 
διοκε τά τεσσαράκοντα αύτά φράγκα κατά μι- 
κράς δόσεις Πρός πάντας, καί πρός αύτά τά 
τέκνα του, ό γέρων Γαρδινοά ήκολούθει τάς π α 
ραδόσεις τής πλεονεξίας, άς ή γή, ή σκληρά 
καί πολλάκις άχαρεστος πρός τούς καλλιεργούν- 
τας αυτήν γή φαίνεται έμπνέουσα προς πάντας 
τούς χωρικούς. Έκ τής κολοσσαίας περιουσίας 
του ένόει νά μή περιέλθη τό παραμικρόν εις τήν 
γένεάν του ενόσω αύτός εζη.

— Θά εΰρουν τ’ άγαθά μου άφού άποθανω, 
ε'λεγε συχνάκις.

Έξ αύτής τής άοχής άναχωρών ένύμφευσε 
τήν θυγατέρα του, τήν κυρίαν Φρομών, μητέρα 
τής Κλαίρης άνευ τής ελάχιστης προι/.ός, βρα
δύτερο·/ δέ ούδεποτε έσυγχώρησε τόν γαμβρόν 
του ό φθονερός διότι άπέκτησε περιουσίαν άνευ 
τινός συνδρομής έκ μέρους τον. Διότι ειχε καί 
τούτο ό ματαιόδοξος καί φιλοχρήματος χ*ρ«- 
κτήρ του. νά έπιθυμή όπως καθείς έχη άναγ- 
κην αύτού, οποις προσκυνή τά χρήματά του. 
'Οσάκις οί Φρομών έχαιρον ίνώπιόν του διά τήν 
καλήν τροπήν ήν ήρχιζον νά λαμβάνωσιν αί 
ύποθέσεις των, ό μικρός κυανούς καί πονηρός 
οφθαλμός του έμειδία είρωνικώς ε’λεγε δέ τήν 
φράσιν: «  θά ίδούμεν εις τό τέλος ! » μέ τόνον 
όστις προύξένει φρικίασιν. Ενίοτε περί τήν δει
λήν έν Σαβινύ, ότε ό κήπος, αί δενδροστοι- 
χ ία ι, οί κυανίζοντες σχιστόλιθοι τής έπαύλεως, 
αί ρόδινοι πλίνθοι τών σταύλων, τά έλη, αί δε- 
ξαμεναί. άπήστραπτον περιλουόμενα ύπό τής 
χρυσής αίγλης τού δύοντος ήλιου, ό άλλόκοτος 
αύτός όψίπλουτος άφοϋ ήθελε περιφέρει κύκλω 
τό βλ.έμμα. έλεγεν ένώπιον τών τέκνων του :

—Θ’ άποθάνω εύχαριστημένος μίαν ημέραν, 
πρό πάντων διότι κανείς έκ τής οικογένειας δέν 
θά εινε άρκετά πλούσιος ώστε νά διατηρήση 
επαυλιν τής όποιας ή συντήρησις άπαιτεϊ κατ' 
έτος πεντήκοντα χιλιάδας φράγκων.

Ούχ ήττον χάρις εις τήν όψιφανή φιλοστορ
γίαν ήν καί αύτοί οί αύστηρότατοι τών πάππων 
αισθάνονται εις τά μύχια τής καρδίας, ό γη
ραιός Γαρδινοά εύχαρίστως θά περιποιείτο τήν 
έγγόνην του. Ά λ λ ’ ή Κλαίοη έκ παιδικής ήλι- 
κίας ήσθάνετο άκατανίκητον άντιπάθειαν πρός 
τήν σκληρότητα καί τόν έπηρμένον έγωϊσμόν 
τού πρώην χωρικού. Ά λλω ς τε, όταν ή  στοργή 
δέν συν δέη έκείνους οϋς ή διαφορά τής άνα- 
τροφής διαχωρίζει, ή αντιπάθεια άναμεσόν των 
παντοειδώς έπαυξάνει. Ό τε έπρόκειτο νά γείνη 
ό γάμος τής Κλαίρης μετά τού Γεωργίου, ό γέ
ρων είπε πρός τήν κυρίαν Φρομών :

—’Εάν ή κόρη σου θέλη,θά λαβή άπό έμέ δώρον 
ηγεμονικόν αλλά πρέπει νά μοϋ τό ζητήση.

Καί ή  Κλαίρη ούδέν έλαβε, διότι ούδέν ήθέ- 
λησε νά ζητήση.

Οίον μαρτύριον δι' αύτήν νά έλθη μετά τρία 
έτη νά έπι/.αλεσθή τάς άναγ/.αιούσας έκατόν 
χιλιάδας φράγκων παρά τής περιφοονηθείσης 
ήδη γενναιοδωρίας τον, νά ταπεινωθή, νά ύπο- 
στή τάς άτελευτήτους νουθεσίας, τούς άνοήτους 
σαρκασμούς, ταϋτα πάντα δέ άρτυόμενα διά 
χυδαίων άστειοτήτων, δι' εύφυολογιών κοινών 
έκ τών παροιμιών τών έν γένει όρθών άς έπλα
σαν πνεύματα περιωρισμένα μέν, άλλά λογικά, 
καί αίτινες προσβάλλουσι μέ τήν βάναυσο·/ 
φρασεολογίαν τοεν ώς υβρις κατωτέρου πρός άνώ- 
τερον.

Δυστυχής Κλαίρη! Ό σύζυγός της καί ό 
πατήρ της έταπεινούντο έν έαυτή. ΤΗτο ύπο - 
χρεωμένη νά όμολογήση τήν άποτυχίαν τού έ
νός καί τήν καταστροφήν τού οίκου όν ό άλλος 
είχεν ιδρύσει καί διά τόν όποιον τοσούτον ένόσιμ 
ε'ζη ύπερηφανεύετο. Ή  ιδέα αϋτη ότι έμελλε νά 
προστατεύση παν ο,τι πλέον τώ·/ άλλων ήγάπα 
έν τώ  κοσμώ άπετέλει τήν ίσχύν της άμα καί 
τήν άδυναμίαν τη ς ..........

Ή το  ή ένδεκάτη ώρα όνε έφθασεν εις Σαβινύ. 
Επειδή δέν ειχε προαναγγείλει τήν έπίσκεψίν 
της, ή  άμαξα τής έπαύλεως δέν εύρίσκετο εις 
τόν σταθμόν καί έδέησε νά διανύση τόν δρόμον 
- ¿ ’’ή'ϊ7*·

Τό ψύχος ήτο δριμύ, ή δέ όδός σκληρά καί 
ξηρά Ό  παγερός άνεμος έπνεε·/ έλευθέρως έπί 
τών αύχμηρών πεδίων καί έπί τού ποταμού, 
όπου έπέπιπτεν άκωλύτως διά μέσου τών άφύλ- 
λων δένδρο/·/ καί τών γυμνών οχθών. Τπό τόν 
συννεφώδη ουρανόν ή έπαυλις έφαίνετο έκτυλίσ- 
σουσα. τήν μακράν γραμμήν τού χθαμαλού τεί
χους καί τών φραγμών δι’ ών άπεχωρίζετο άπό 
τών πέριξ άγρών. Οί σχιστόλιθοι τής στέγης 
ήσαν άμαυροί ώς ό ούρανός όν κατώπτριζον ά- 
πασα δέ ή μεγαλοπρεπής αύτή θερινή κατοικία 
μεταμορφωθεϊσα ύπό τού χειμώνος, στυγνή, ά
φωνος, χωρίς ούδέν φύλλο·/ εις τά δένδρα, χωρίς 
ούδεμίαν περιστεράν έπί τής στέγης, έφαίνετο 
μή διασώζουσα άλλο ίχνος ζωής είμ ή τήν ύγράν 
φρικίασιν τών δεξαμενών της καί τόν θρηνώδη 
ψίθυρον τών υψηλών αίγείρων, αίτινες προσέκλι- 
νον ή μία έπί τής άλλης σείουσαι τάς φωλεάς 
τών εις τάς κορυφάς αύτών είσδυσασών κισσών.

Μακρόθεν ή Κλαίρη εΰρισκε τόν οίκον ένθα 
διήλθε τήν νεότητά της εχοντα τό ήθος αυστη
ρόν καί μελαγχολικόν Έφαίνετο αύτή ότι τό 
Σαβινύ τήν εβλεπεν έρχομένην μέ τήν ψυ
χρά·/ καί άριστοκρατικήν μορφήν ήν έδείκνυε 
πρός τούς διαβάτας τής κυρίας όδοϋ, τούς στα
ματώντας παρά τά αιχμηρά σιδηρά τών κιγ-
κλίδων του.

Ώ  σκληρά μορφή τών άψύχων πραγμάτων! 
Καί όμως οχι, δέν ήτο τόσον σκληρά, διότι 

μέ τήν κατάκλειστον αύτοϋ οψιν τό Σαβινύ έ-
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φαίνετο λέγον αύτή : « Πήγαινε ! .  . Μη είσέλ- 
Οης! ο Καί χν ήθελεν άκούσει αύτό ή Κλαίρη 
καί παραιτηθή τού σκοπού της τοϋ νά όμιλήση 
προς τον πάππον της, θά έπέστρεφενέν τάχει εί; 
I Ιζρισιους ν . χ ΐ θά διεσωζε τήν ησυχίαν τοϋ βίου 
της. Αλλά δέν ένόησεν ή άτυχης καί ήδη ο 
μεγαλόσωμος κύων τής Νίας Γης, οστις την εί- 
χεν αναγνωρίσει, προσήλθε σκιρτών άνά ¡/.Ισον 
των ξηρών φύλλων καί έφυσα διά των μυκτή- 
ρων του παρά τήν πύλην.

— Καλημέρα, Φραγκίσκα που είνε δ παπ
πούς ; ήρώτησε τήν κηπουρόν, ήτις προσήλθε 
και ηνοιξε την θύραν, ταπεινή, άτολμος, τρε— 
μούσα ώς πάντες οί έν τή έπαύλει ύπηρετοϋντε; 
οσάκις εϋρίσκοντο ένώπιον τών κυρίων των.

Ο παππούς εύρίσκετο εις τό γραφεϊόν του, 
μικρόν περίπτερον ανεξάρτητον έκ τής κυρίας 
οικοδομής, οπού διήρχετο τάς ήμ.έρας του φυλ- 
λομετρών φακέλλους, χαρτοθήκας, ογκώδη βι· 
βλια με πρασίνην ράχιν, μ.έ τήν μ.ονομανίαν τής 
γραφειοκρατίας τής προερχόμενης έκ τής προ- 
τέρας άμαθείας του καί έκ τής φαντασιώδους 
εντυπώσεως, ήν είχεν έμποιήσει εις αύτόν άλλο
τε το γραφεϊόν τού συμβολαιογράφου τού χω
ρίου του.

Κατ έκείνην τήν ώραν ήτο κλεισμένος εις 
το γραφεϊόν του μαζί μέ τόν φύλακα του, εί'δός 
τι κατασκόπου εςοχικού, έμμισθον καταδότην 
τηροϋντα αύτον ένήμερον περί πάντων τών συμ- 
βαινόντων καί τών λεγομένων εις τον τόπον.

Τίτο ό ευνοούμενος τοϋ κυρίου. 'Εκαλείτο 
Κουνάδης και είχε πράγματι τήν πεπιεσμένην, 
πανούργον καί αιμοδιψή κεφαλήν τοϋ ζώου, ού- 
τινος ε’φερε τό όνομα.

Ιδων είσελθοϋσαν τήν έγγόνην του ώχραν 
καί τρέμουσαν ύπό τάς σισύρας ό γέρων ένόη
σεν ότι συνέβαινε σοβαρόν τ ι καί άσύνηθες καί 
ενευσε πρός τόν Κουνάδην, οστις έξηφανίσθη διο- 
λισθήσας διά τής ημίκλειστου θύρας, ώς νά είσ- 
ήλθεν εις τόν τοίχον,

—  Τί έχεις, κορίτσι μου; . . . ΙΙώς είσαι ε"τσι 
ταραγμένη; τήν ήρώτησε καθήμενος όπισθεν 
τοϋ ύπερμεγέθους γραφείου του.

Τώ ίντ ι τό ταχύ βάδισμά ύπό τόν πανεοόν 
άέρα τής πεδιάδος, ϋ άγων 'ύν ύπέστη έως ότου 
άποφασίση νά μεταβή εκεί, άπέδιδον εις τήν 
μορφήν της, ήττον γαλήνιον τοϋ συνήθους, έκ- 
φρασιν ασυνήθη. Χωρίς αυτός καθόλου νά τήν 
προσκαλεση έπλησιασε, τον ησπάσθη καί έκα- 
θησεν έμπροσθεν τής έστίας, ένθα δαυλοί περι
βαλλόμενοι άπό ςηρόν βρϋον, ή κώνοι πιτύων 
συναχθέντες εις τάς δενδροστοιχίας τοϋ κήπου 
ε'καιον σπινθηρίζοντες ζωηρώς, ένώ έσύοιζεν ό 
έν αύτοΐς χυμός. Δεν άπεσεισε καν πρότερον τήν 
στίζουσαν τόν πέπλον της λεπτήν χάλαζαν, άλλ' 
ελαλησεν αμέσως, πιστώς έκτελοϋσα τήν άπο-

φασίν της όπως ειπη ευθύς άμα τή ε'ισόδω της 
τον σκοπόν τής έπισκέψεώς της, πριν συσταλή 
άπο την έπίδρασιν τής ατμόσφαιρας τοϋ φόβου 
και τού σεβασμού, τής περιβαλλούσης τόν πάπ
πον καί καθιστώσης αύτόν οίονεί θεότητα τινα 
έπίφοβον.

Εδέησε πολλην νά καταβάλη γενναιότητα 
όπως μη ταραχθή, όπως μή διακοπή πρό τού 
οςεος έκείνου βλέμματος τοϋ προσηλωμένου έπ' 
* υτής καί έμψυχωθέντος ευθύς μετά τάς πρώτας 
λέςεις ύπό κακεντρεχούς χαράς, πρό τού θηριώ
δους στόμ.ατος, ου αί γωνίαι έφαίνοντο ¿σφρα
γισμένα-. υπό τής έπιβεβλημένης αφωνίας, τής 
ίσχυρογνωμοσύνης, τής άρνήσεως πάσης ευαι
σθησίας. Έπεράτωσε τήν ομιλίαν της χωρίς νά 
διακοπή, ευσεβάστως άλλ' άνευ ταπεινώσεως. 
κρυπτουσα την συγκίνησίν της, ένισχύουσα τήν 
φωνήν της διά τής άληθείας τών λόγων της.
1 ή άληθεία οστις τυχόν ήθελεν ίδει αύτούς αν
τίκρυ άλλήλων, τόν μέν ψυχρόν, ήσυχον, άνα- 
παυτικώς καθήμενον έπί τής έδρας του μέ τάς 
χειρ ας εις τά θυλάκια τοϋ φαιού χνοώδους ύ- 
πενδύτου του, τήν δέ προσεκτικήν εις πάσαν 
λέξιν ήν άπήγγελλεν, ώς νά έξήρτητο έξ έκά- 
στης αυτών ή καταδίκη της ή ή άθώωσίς της, 
ουδέποτε ήθελεν υποθέσει ότι ήτο έγγόνη ε’νο’ι- 
πιον πάππου, αλλά κατηγορουμένη ένώπιον ά- 
νακριτοϋ.

Ο λογισμός τοϋ γέροντος κατείχετο έξ όλο- 
κλήρου ύπό τής χαρα: καί τής έπάρσεως έπί τώ 
θριάμ.βω του. Ιδού λοιπόν όποϋ κατενικήθησαν, 
αυτοί οί ψωροϋπερήφανοι Φρομών! ’Ιδού όποϋ 
είχον τήν ανάγκην τού γέρω Γαρδινοά! Ή  κε- 
νοδοζία, τό ύπερνικών έκ αύτω αίσθημα, ύπερε- 
ςεχειλιζεν άκουσίως έν πάση αυτού τή συμπε
ριφορά. Αφού ή Κλαίρη έτελείωσεν, ε'λαβε καί 
αυτός τον λόγον καί ήρχισε φυσικώς διά τών 
φράσεων : α . . . ήμην βέβαιος. . . τό προειπα... 
καλά το ελεγα οτι εις το τέλος θά ίδοϋμεν!» 
έςηκολούθησε δέ μέ τόν αύτόν χυδαϊον καί 
προσβλητικόν τρόπον καί έτελείιυσε δηλών ότι 
« ενεκα τών γνωστών εις τήν οικογένειαν αρχών 
του »  δέν έδάνειζεν ούτε οβολόν.

I ότε ή Κλαίρη έλάλησε περί τού τέκνου της, 
περί τού ονόματος τού συζύγου της, τό όποιον 
ητο έν ταυτώ καί το ονομα τοϋ πατρός της καί 
το όποιον έμελλε ν’ άτιμασθή Ό  γέρων ε'μεινίν 
απαθής, αμείλικτος, έπωφελήθη δέ έκ τής τα- 
πεινώσεώς της οπούς τήν ταπεινώση ε'τι μάλλον 
διότι άνήκε καί αυτός εις τήν φυλήν τών άγαθών 
αγροτών, οί όποιοι καί άφοΰ ό εχθρός των πέση 
χαμαί, ούδέποτε τόν άφίνουσι χωρίς ν’ άποτυ- 
πώσωσι τούς ήλους τών ύποδημ.άτων των έπί 
του προσώπου του.

— Γούτο μόνον ήμπορώ νά σού ε’ιπώ, κορίτσι 
μου, ότι το Σαβινύ είνε διά σας πάντοτε άνοι-
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κτόν . .  . "Ας έλθη καί ό σύζυγός σου έδώ· έχω 
ακριβώς ανάγκην ένός γραμματέως. Λοιπον ό 
Γεώργιος θά κρατή τήν άλληλογραφίαν μου μέ 
μισθόν έκατόν φράγκων τόν μ.ήνα, καί μέ τροφήν 
δΓ ολους σας . . Πρότεινέ του αύτό έκ μέρους 
μου καί έλατε . . .

Ή  Κλαίρη ήγέρθη άγανακτούσα. Είχε προσ- 
έλθει πρός αύτόν ώς κόρη του καί τήν ύπεδε- 
χετο ιός έπαίτιδα. Χάριτι θεία όμως δέν ευρί- 
σκετο εις αύτό τό σημεϊον !

— Νομίζεις ; εϊπεν ό Γαρδινοά καμμύων θη- 
ριωδώς τούς οφθαλμούς.

Φρικιώσα ή Κλαίρη έβάδισε πρός την θύραν 
χωρίς ν’ άπαντήση. Ά λ λ ’ ό γέρων τήν άνεχαι- 
τισε δι’ ένός νεύματος.

— Ιΐρόσεξε, ειπε, δέν ήξεύρεις τι άρνεΐσαι. . . 
ΙΙρός τό συμ.φέρον σου, εννοείς ; σού επροτεινα να 
φέρης έδώ τόν σύζυγόν σου . . .  Δέν ηςεύρεις τι 
ζωήν διάγει έκεϊ πέραν . . Δέν το ε’.ξεύρεις βέ
βαια, διότι αλλέως δέν 0ά ήρχεσο νά μού ζη- 
τήσης τά χρήματά μου διά νά ύπάγουν και αυτα 
έκεϊ όποϋ υπήγαν τά Ιδικά σ ο υ .. .  Αι, ημην 
ένήμεροςέγώ ιός πρός τήν διαγωγήν του συζύγου 
σου. Έ χω  τήν αστυνομίαν μου εις Ιίαρισιους 
καί εις τήν Άνιέρην ακόμη, όπο>ς την έχω και 
εις Σαβινύ. 'Ξεύρω έγώ πώς περνά τάς νύκτας 
του καί τάς ημέρας του αύτός ό παστρικός και 
δέν θέλω οί παραδες μου νά χαθούν έκεϊ όποϋ 
χάνεται καί αύτός. Δέν αρμόζει το τωούτο εις 
χρήματα τά όποια έκέρδησα έντίμως.

Ή  Κλαίρη ήκ.ουε μέ οφθαλμούς έκθαμβους, 
διεσταλμένους έκ τής αγωνίας, συναισθανόμενη 
οτι δραμά τι φοβερόν εισέδυσεν εις τον βιον της 
διά τής στενής καίχθαμ-αλής πύλης ιώ ν καταγ
γελιών Ό γέρωνέξηκολούθησε γελών σαρδωνικώς;

—Έ χει φαίνεται γερά δοντακια αύτή ή κυρά 
Σιδωνία !

— Ή Σιδωνία!
— “Ας είνε . .  . τό είπα το'ιρα . . . Έ πειτα  θά 

τό έμάνθανες καί σύ μ.ίαν ημέραν . . Είνε μά
λιστα παράδοξον πώς πρό τόσου καιρού . . . 
’Αλλά σείς αί γυναίκες είσθε ολαι ματαιόδοςοι. . 
Ιίοτέ δέν σας έρχεται εις τόν νούν ή ιδέα ότι 
ήμπορούν νά σάς άπατώσιν , . . Καί όμως μάλι
σ τα ! Ή  Σιδωνία έφαγε τήν περιουσίαν σου, μ.ε 
τήν συγκατάθεσιν τού συζύγου της πάντοτε. ..

'Ανηλεώς δέ διηγήθη πρός τήν έγγόνην του 
πόθεν προήρχοντο τά χρήματα τής έν Άνιέοη 
οικίας, οί ’ίπποι, αί άμαςαι, πώς ητο ηυτρε- 
πισμένη ή χαρίεσσα αύτών φωλεά έν τή λεωφο- 
ρω Γαβριήλ. Έξήγει καί περιέγραφε τά πάντα 
έν λεπτομερείς Έφαίνετο ότι σχών νέαν άφορ- 
αήν όπως έξασκήση τήν περί την κατασκο
πείαν αονομανίαν του, έπωφελήθη αυτής δαψι- 
λώς· ίσως ένυπήρχεν άορίστως έν τή διαγωγή 
ταύττι καί αίσθημα τι κρύφιας οργής κατά. τής I

μικράς Σέβη, τό πνεϋμ.α γεροντικού έρωτος, οστις 
έμεινεν άνεκδή/.ωτος.

Ή  Κλαίρη ήκροάτο ούδέν λέγουσα, καί τά 
χείλη της έστολίζοντο ύπό μ,ειδιάματος απι
στίας. Τό μειδίαμ,α αύτό έξήπτεν έτι μάλλον 
τόν γέροντα, παρώξυνε τήν κακεντρέχειάν του...
“Λ ! δέν μέ πιστεύεις ; . . Θέλεις λοιπόν άπο- 
δείξεις ; . . . Καί τάς έδιδε, τάς συνεσώρευε, κα- 
τεβασάνιζε διά τραυμάτων μαχαίοας την καρ
διάν της. Δέν είχε παρά νά ύπάγη νά ϊδη εις 
τό έμπορικόν καταστημα τού Δάρς, τοϋ έν τή 
όδώ Ειρήνης άδαμαντοπώλου. Πρό δεκαπέντε 
ημερών ό Γεώργιος είχεν αγοράσει άπό αύτόν 
όρμ.αθόν άδαμάντων άξίας τριάκοντα χιλιάδων 
φεάγκων. Αύτό ήτο τό πρωτοχρονιάτικον δώρον 
τής Σιδωνίας. Νά έξοδεύη τριάκοντα χιλιάδας 
φράγκων δι’ άδάμαντας τήν παραμονήν τής 
χρεωκοπίας του !

Ήδύνκτο νά λαλή δι’ όλης τής ημέρας χοι- 
ρίς ή Κλαίρη νά τόν διακόψη. Συνησθάνετο αύ- 
τη ότι ή έλαχίστη προσπάθεια θά έκαμνε νά 
διαοοεύσωσι τά δάκρυα έκ τών πεπληρωμένων 
όοθαλμών της, ένώ αύτή ήθελεν απεναντίας νά 
μειδιά, νά μειδιά έως τέλους ή αγαθή καί ενά
ρετος γυνή ! Έκ διαλειμμάτων μ.όνον έβλεπε 
ποός τήν όδόν. Έβιάζετο νά έξέλθη. ν' άποφυ- 
γη τόν ήχον τής κακοτρόπου έκείνης φωνής, ή- 
τις τήν κατεδίωκεν άμ,ειλίκτως.

Τέλος ό γέρων έσιώπησεν, διότι είπε πάντα 
όσα είχε νά είπη. Ή  Κλαίρη προσέκλινε καί ύ- 
δευσε πρός τήν θύραν.

— Φ εύγεις;.. Πώς βιάζεσαι τόσον: . . είπεν 
ό γέρων παρακολουθών αύτήν ε“ςω.

Ένδομ.ύχως ήσχύνετο όπωσούν διά τήν θη- 
οιωδίαν του.
* Λ* « » Υ ·— Δεν θελεις να προγευματισωμεν μ α ',ι;

Ή  Κλαίρη ένευσεν άρνητικώς διά τής κεφα
λής, ίλή έχουσα τήν δύναμιν νά προφέρη λέςιν.

— 11ερίμ.ενε τούλαχιστον νά ζεύςουν τήν ά
μαξαν . . .  νά σέ μεταφέρουν εις τόν σταθμόν. 
Ά λλ ’ αύτή ήρνήθη έκ νέου.

Καί έςηκολούθησε νά βαδίζη παρακολουθου- 
μένη ύπό τοϋ γέροντος.

Εύθυτ-.νής, άγέρωχος, διήλθε τόν κήπον πλή- 
;ης έκ τών αναμνήσεων τής παιδικής τη ; ηλι
κίας χωρίς καν νά στραφή έφάπας. Καί όμ.ω; 
πόσαι ήχοι τών φαιδρών γελ.ώτων της, πόσαι 
άκτίνες ήλιου τών νεανικών της έτών είχον άπο- 
αεινει καί έπί τού έλαχίστου κόκκου τής άμμου 
τής αύλής έκείνης ! . .

Τό προσφιλές της δένδρον, τό προσφιλές της 
έδώλιον εϋρίσκοντο πάντο.τε έν τή αύτή θέσει. 
Ούτε έν βλέμμα έρριψε πρό; α.ύτά,οϋτε πρός τούς 
φασιανούς του μεγ'αλου κ/.ώβού, ουτε προς τον 
μ.εγαλόσωμ.ον κύνα Κίς, οστις τήν παρηκολούθει 
εϋπειθώς, άνκμένων εις ματην θωπείαν, ήν δέν
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άπέτεινεν χύτώ. Είχεν είσέλθει ώς τέκνον του 
οίκου εκείνου καί άπήρχετο ώς ξένη, κατεχο·· 
μένη ύπο φρικτών σκέψεων, ας καί ή  ελάχιστη 
άνάμνησις του εύδαίμ.ονος καί γαλήνιου παρελ
θόντος τϊΐς ήθελε καταστήσει έτι φρικτοτέρας.

— Ύ γίαινε, παππού.
— Ύ γίαινε, λοιπόν.
Καί ή θύρα έκλείσθη όπισθέν της άποτόμως 

’Αφού εύρέθη μόνη ηρχισε νά βαδίζη ταχέως, 
λίαν ταχέως, σχεδόν νά τοέχη Δέν έβαδι ζ*ν, ε- 
φευγεν. Αίφνης φθάσασα εις την άκραν τού πε
ριβόλου τού κτήματος εύρέθη πρό τής πράσινης 
Ούρας τής περιβαλλόμενης ϋπό άναρριχωμένων 
φυτών, ε'νθα ήτο το ταχυδρομείον τής ε'παύλεως. 
Άκουσϊως έσταμάτησε καταληφθεΐσα ύπό αιφνί
διου έξεγέρσεως τής μνήμης, έξ εκείνων αϊτινες 
επέρχονται εις ώρας κρίσιμους καί άναπαριστώσι 
προ των ομμάτων μας μετά μεγάλης εύκρινείας 
καί τάς έλαχίστας πράξεις τού βίου μας, αϊτινες 
έχουσι σχέσιν μέ τάς παρούσας συμφοράς ή χαράς. 
Προήρχετο άρα γε ε’κ τού ήλιου όστις πλαγίως 
φωτίζων καί όόδινος, ένεφάνίζετο αίφνης, δια- 
χέων τάς άκτϊνάς του επί τής απέραντου πε- 
διάδος κατά τήν χειμερινήν εκείνην δειλήν όπως 
τον Αύγουστον, κατά τήν ώραν τής δύσεως; 
ΙΙροόρχετο έκ τής περικυκλούσης αυτήν σιγής, 
τής διακοπτόμενης μόνον ύπο των αρμονικών 
καί πάντοτε όμοιων κατά πάσαν ώραν τού έτους 
ψιθύρων τής φύσεως :

Το βέβαιον είνε ότι έπανεΐδεν έαυτήν ο'ίαν 
άκριβώς ητο πρό τριών ετών, τήν ημέραν καθ' 
ήν έρριψεν εις τό ταχυδρομείον τήν επιστολήν 
δ ι’ ής προσεκάλει τήν Σιδωνίαν νά ε"λθη ό'πως 
διαμείνη μετ’ αυτής επί ένα μήνα εις τήν εξο
χήν. Ινάτι τι ε”λεγεν αυτή ένδομύχως ότι ή 
συμφορά της 'χρονολογείτο άπό τής στιγμής ε
κείνης « Ά ! αν τό έγνώριζα . . .  άν τό ε'γνώρι- 
ζα ! . . .  »  Καί ένόμιζεν ότι ήσθάνετο εις τήν 
άκραν τών δακτύλων της τον λείον φάκελλον 
έτοιμον νά πέση εντός τού γραμματοκιβωτίου.

Τότε δέ, άναλογιζομένη πόσον άπειρος, α
πλοϊκή, εύελπις, ευδαίμων ήτο τότε, κατελαμ- 
βάνετο αύτή ή τόσον πραεία,ύπό άγανακτήσεως 
κατά τών αδικιών τού βίου καί ήρώτα: «Δ ιατί :
Τ ί έπραξα ;»

Εΐτα αίφνης ε'λεγεν : « Ό χ ι! δέν είνε αληθές. | 
δέν εινε δυνατόν!» Ψεύδονται !»  Καί ένώ έξη- 
κολούθει τόν δρόμον της ή ατυχής, προσεπάθει 
νά πεισθή, νά σχηματίση πεποιθησιν. Α λλά 
δέν τό κατώρθωνεν.

Ή άορίστως διαβλεπομένη αλήθεια ομοιάζει 
μέ τον καλ.υπτόμενον ύπό νεφών ήλιον οστις 
κουράζει τούς οφθαλμούς περισσότερον καί από 
αυτάς τάς φλογερωτάτας τών άκτίνων. Έν τώ 
σκιόφωτι τώ περικαλ.ύπτοντι τήν συμφοράν της 
ή ατυχής γυνή έβλεπε καθαρώτερα άφ’ό,τι ήθε-

λεν. Ένόει ήδη καί έξήγει τά περιστατικά τού 
βίου τού συζύγου της, τάς απουσίας του, τάς 
ανησυχίας του, τό τεταραγμένον ήθός του εις 
μερικάς ημέρας καί ενίοτε, όταν έπέστρεφε, τήν 
δαψίλειαν τών λεπτομερειών άς παρεϊχεν αύτή 
περί τών ιπποδρομιών,άναφέρων έκ τών προτέρων 
τά ονόματα, περί ών αύτή δέν τόν ήρώτα, πρός 
μείζονα πίστωσιν. ’Εξ όλων αύτών τών εικασιών 
προέκυπτε φανερά ή περί τού αμαρτήματος βε· 
βαιότης. Έν τούτοις ήρνείτο άκόμη νά πιστεύ- 
σν) καί έπερίμενε νά εύρεθή πρότερον εις ΙΙαρι- 
σίους διά νά πεισθή όλοσχεοώς.

Ούδείς εύρίσκετο εις τόν σταθμόν, μικρόν, 
άπομεμονωμένον καί μελαγχολ.ικόν, ένθα ούδείς 
επιβάτης έφαίνετο κατά τόν χειμώνα. Έ νφ ή 
Κλαίρη έκαθητο έκεί άναμένουσα τήν άμαξο- 
στοιχίαν καί παρατηρούσα τό πενιχρόν κηπά- 
ρίον τού σταθμάρχου καί τά  λ,είψανα τών άναρ- 
ριχωμένων φυτών, άτινα διέτρεχον πάσαν τήν 
έκτασιν τών παρά τήν όδόν φραγμών, ήσθάνθη 
έπί τής χειρϊδός της θερμήν καί ύγράν πνοήν. 
ΤΗτο ό φίλο; της ό Κίς, όστις τήν είχε παρα
κολουθήσει καί οστι; ύπενεθύμιζεν αύτή τά; 
άλλοτε παιδιάς των διά σκιρτημάτων, διά πη
δημάτων συνεχομένων, διά χαράς πλήρους τα - 
πεινώσεως, άποληξάσης εις τήν έξαπλωσιν τής 
ωραίας λευκής δοράς του παρά τούς πόδας τή : 
κυρίας του έπί τού ψυχρού δαπέδου τής αιθού
σης τών έπιβατών. Αί ταπειναί αύταί θωπεΐαι 
αϊτινες ήοχοντο πρός άναζήτησίν της ώς δει
λή καί συνεσταλμένη συμπάθεια συνέτειναν 
όπως έκραγώσιν οϊ λυγμοί, ους πρό τόση; ώρας 
συνεκράτει. Ά λ λ ’ αίφνης ήσχύνθη διά τήν ά- 
δυναμίαν της. Ήγέρθη, άπέμ-πεψε τόν κύνα, 
τόν άπέμπεψεν άνοικτιρμόνως διά τού νεύματος 
διά τής φωνής, δεικνύουσα αύτφ αακρόθεν τήν 
οικίαν μέ πρόσωπον αύστηρόν, οίον ό ταλαίπω
ρος Κίς ούδέποτε είδεν έν αύτή. Κατόπιν άπέ- 
μαξε τάχιστα τού; ύγρούς οφθαλμούς καί τήν 
χείρά της, έπειδή ήρχετο ή εις Παρισίους διευ- 
θυνομένη αμαξοστοιχία, έγίνωσκε δέ ότι κατ’ 
έκείνην τήν στιγμήν υπέρ ποτε είχεν άνάγκην 
πάσης τής γενναιότητάς της.

Ή  Κλαίρη άμα καπελθούσα έκ τού βαγονιού 
έφρόντισε νά μεταβή πρός τόν έν τή  όδώ τής 
Ειρήνης άδαμαντοπώλην, όστις κατά τό λέγειν 
τού πάππου είχε πωλήσει π:ός τόν Γεώργιον τό 
άδαμαντινον κόσμημα. "Αν τούτο ήτο αληθές 
καί τά άλλα επίσης θά ήσαν Τόσον έφοβεΐτο 
νά μάθη τήν άλήθειαν, ώστε ότε εύρέθη απέ
ναντι τής πολυτελούς προσόψεως τού καταστή
ματος έσταμάτησε, μή τολμώσα νά είσέλθη. 
Όπως φανή ατάραχος ε'στη προσποιούμενη ότι 
παρατηρεί μετά πολλής προσοχής τά διεσπαρμέ
να έπί τού όλοσηρικού τών θηκώντιμαλφή άντι- 
κείμενα. Ό  βλέπων δέ αύτήν κομψήν έν τή κο-
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σμία περιβολή της κύπτουσαν πρό; τήν γοητευ
τικήν σπινθηρίζουσαν λάμψιν τών άδαμάντων 
ήδύνατο νά τήν έκλάβη ώς γυναίκα εύδαίμονα 
άσχολουμένην περί τήν έκλογήν στολισμού τίνος, 
ούδέποτε δέ ώ; γυναίκα τεθλιμμένην καί τετα- 
ραγμένην ήτις μετέβαινεν έκεί πρός άναζήτησίν 
τού άπορρήτου τού βίου της.

Ήτο ή τρίτη μετά μεσημβρίαν. Τόν χειμώνα 
κατ’ αύτήν τήν ώραν ή όδός τής Ειρήνης έχει 
έκθαμ.βωτικήν άληθώς φυσιογνωμίαν. Μεταξύ 
τή; πρωίας καί τής ταχέως έπερχομένης εσπέρας 
ή ζωή καταναλίσκεται εις αύτάς τάς πολυτε
λείς συνοικίας. Ταχέως διέρχονται αί άμαξαι 
μετά κρότου άδιακόπου, έπί τών πεζοδρομίων 
δέ έπικρατεϊ φιλάρεσκος σπουδή, θρούς μετάςης 
καί σισυρών. Ό χειμών είνε ή μόνη ζωηρά έπο- 
χή έν Πκρισίοις. Όπο>ς τούς ϊδη τις ώραίους, 
εύδαίμονας, πλουσίου; τούς διαβολευμένους αυ
τούς Παρισιού; πρέπει νά τούς παρατηρήσγι ύπό 
ουρανόν συννεφώδη, κατάφορτον έκ χιόνος. Ή  
φύσις λείπει ούτως είπεϊν έκ τού πίνακος. Ούτε 
άνεμος πνέει ούδ’ ήλιος λάμπει. Ύπάρκει τόσον 
άκριβώς φώς όσον άπαιτείται όπως τά πλέον ώ- 
χρά χρώματα, αί έλάχισται άνταύγειαι κπο- 
κτήσωσιν έξαίσιον άξίαν, άπό τής έρυθροφκίου 
χροιάς τών μνημείων μέχρι τών κοσμούντων τάς 
γυναικείας ένδυμασίας γαγατών. Ί’ά προγράμ
ματα τών θεάτρων καί τών συναυλιών άπαστρά 
πτουσιν ώσεί φωτιζόμενα ύπό τής λάμψεω; τού 
προσκηνίου. Τά έμπορικά καταστήματα ούδέ
ποτε μένουσι κενά. Όλοι έκείνοι οί άνθρωποι 
φαίνονται περιφερόμενοι χαριν τών προετοιμα
σιών διηνεκών εορτών. Τότε δέ αν θλίψις τις 
άναμιγνύεται είς όλον αύτόν τόν θόρυβον καί 
τήν κίνησιν φαίνεται πολύ φρικωδεστέρα. Έπί 
πέντε λεπτά ή Κλαίρη ύπέστη βάσανον χεί- 
ρονα τού θανάτου. Έκεί πέραν, είς τήν όδόν τού 
Σαβινύ, εν τή άπεραντω έκτάσει τών έρημων 
πεδιάδων, ή απελπισία της διεσκορπίζετο είς 
τόνεύρύν ορίζοντα, καί έφαίνετο κατέχουσα όλι- 
γώτερον έν τή  ψυχή της /.ώρον. ’Εδώ τήν άπέ- 
πνιγεν. Αί πλησίον αύτής άντηχούσαι φωναί, 
τά βήματα, αί άκούσιοι ψαύσεις τών διαβατών, 
ταύτα πάντα έπηύςανον τό μαρτύριόν της.

Τέλος είσήλθεν . . . .
— Ά ,  μάλιστα κυρία ! . . . άκριβώς, ό κύριος 

Φρομών . . . Έ ν περιδέραιον άδαμάντων. . Δυ- 
νάμεθα νά σάς κατασκευάσωμεν έν παρομοιον 
άντί είκοσιπέντε χιλιάδων φράγκων.

Ή  τιμή ήτο κατά πέντε χιλιάδας φράγκων 
μικροτέρα εκείνης ήν έπλ.ήρωσεν αύτός.

— Εύχαριστώ, κύριε, είπεν ή Κλαίρη ; . . θά 
σκεφθώ.

Ίδοϋσα τήν μορφήν τη , μέ τόν κυανούν περί 
τούς οφθαλμούς της κύκλον καί τήν θανάσιμον 
ώχρότητά τη ; είς κάτοπτρον κείμενον άντικρύ,

έφοβήθη. Έξήλθε ταχέως, όρθουμένη καλώ; ό
πως μή πέση.

Ύπό μιας μόνον κατείχετο ιδέας, πώς νά φύ- 
γη έκ τής όδού, έκ τού θορύβου, πώς νά εύρεθή 
μόνη, έντελώ; μόνη, όπως βυθισθή έξ όλοκλή- 
ρου είς τό βάραθρον τών θλιβερ'ν λογισμών της, 
τών μελανών ιδεών αϊτινες περιεδινούντο έν τή 
ψυχή της. Ώ  τόν άθλ.ιον! τόν άτιμον ! . . Καί 
αύτή νά τόν παρηγορή κατά τήν παρελθούσαν 
άκόμη νύκτα, νά τόν έναγκαλίζετα ι! . . .

Αίφνης, χωρίς νά γνωρίζη πώς, εύρέθη έντός 
τή ; αύλής τού εργοστασίου ΙΙοίαν όδόν ήκο- 
λούθησεν ; Ή λθεν έφ’ άμάξης ή πεζή ; δέν έν- 
θυμείτο. Ένήργει άσυνειόήτως ώς έν όνείρευ. Ή 
συναίσθησις τής πραγματικότητος άλγεινή, ά 
γρια, έπανήλθεν είς αύτήν άμα ώς εύρέθη έπί 
τού προστόου τής κατοικίας της. Ό  ’Ρίσλερ ήτο 
έκεί έπιστατών είς τήν άναβίβασιν δοχείων, φυ
τών καί άνθέων είς τήν κατοικίαν του διά τήν 
λαμπράν έορτήν, ήν ή σύζυγός του προητοίμαζε 
κατά τήν ίδιαν έκείνην έσπέραν. Με την συνήθη 
του άταραξίαν ώδήγει τού; έργάτας, ύπεβάστα- 
ζε τους μακρούς κλώνας διά νά μή συντριβώσι 
καί έφώνει: « Ό χι έτσ ι! . .  . Πέρασε πλαγίως!.. 
Πρόσεχε τό χαλί ! . . .)>

Ή τόσον πρό μικρού καταθλίψασα αύτήν άτ- 
μόσφαιρα τής ηδονής καί τή ; χαράς την κατα
διώκει καί μέχρι τού οίκου της. Ή !  έπί τέλους 
ήτο πολύ σκληρά ή ειρωνεία ! Κατεξανέστη 
ένώ δέ ό ’Ρισλερ τήν έχαιρέτιζε πλ,ήρης σεβα
σμού καί συμπάθειας ώς πάντοτε, αύτή έδειξε 
ζωηράν εκφρκσιν άηδίας και διήλθεν ευθυτενή; 
χωρίς νά τού όμιλήση, χωρίς νά ϊδη τήν έκ- 
πληξιν δΓ ής διεστέλλοντο κωμικώς οί χονδροί 
οφθαλμοί του.

’Από τής στιγμής έ'.είνης έλαβε τήν άπόφα- 
σίν της.

Τήν ένέργειαν της διηύθυνεν ή  όργιό, οργή 
έντιμότητος καί δικαιοσύνης.

Μόλις άφού είσήλθεν, ήσπασθη τ ά ; άνθηράς 
παρειάς τού τέκνου της καί έδραμεν έίς τόν θά
λαμον τής μητρός της.

— Γρήγορα, μαμμά, ένδύσου . . .  Θ’ άναχω- 
ρήσωμεν . . .  θ’ άναχωρήσωμεν !

Ή  πρεσβύτες ήγέρθη βραδέως έκ τής έδρας 
ένθα έκάθητο, λίαν άπησχολημένη νά καθκρίση 
τήν άλυσιν τού ώρολογίου της, είσάγουσα καρ- 
φίδα είς έκαστον κρίκον μετ’ αναρίθμητων προ
φυλάξεων. Ή Κλαίρη μόλις κατέστειλε κίνημα 
άνηπομονησίας.

— ’Εμπρός, έμπρός, γρήγορα ! . . Ετοίμασε
τά ρούχα σου ! .  . .

Ή  φωνή της έτρεμεν ό’ δέ θάλαμος τής ά
τυχούς μονομανούς έφαίνετο αύτή άποτρόπαιος 
άπαστράπτων όλ.ος έκ τή ; καθαριότητος, ήτις 
βαθμηδόν ειχε καταντήσει μονομανία. Διότι
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εύρίσκετο εις στιγμήν άπαίσιον, έξ εκείνων καθ’ 
ας ή έξάλειψι; πλάνης τινός συνεπιφέρει τήν έξ- 
αφάνισιν πασών τών άλλων, καί τότε βλέπει τις 
μέχρι.του βάθους της άνθρωπίνη; κακοδαιμονίας. 
Εύρισκομένη μεταςύ τής μητρό; σχεδόν παρά- 
φρονος, του άπιστου συζύγου καί τού λίαν ανη
λίκου τέκνου της, διά πρώτην φοράν έσχε συνεί- 
δησιν τής μονώσεώ; της· άλλά τοϋτο ένίσχυεν 
ετι μάλλον τάς άποφάσεις της.

Έν τώ άμ.α πάντες οί έν τή οικία ήσχολήθη- 
σαν περί την προετοιμασίαν, τής τόσον έσπευμέ- 
νης καί άπροόπτου άναχωρήσεω;. Ή  Κλαίρη 
έβίαζε τούς καταταραχθέντας ύπηρέτας, ένέδυε 
τη ν μητέρα της καί τό κοράσιο/, οπερ έφαιδρύ- 
νετο έξ όλης εκείνης τής ταραχής. Ήθελε ν’ ά- 
ναχωρήση πρό τής επανόδου τοϋ Γεωργίου όπως 
αύτος έλθών εύρη το λίκνον καί την οικίαν κενήν 

ΙΙοϋ έμελλε νά ύπάγη ; ’Ακόμη δεν είχεν 
άποφασίσει. Ίσως εις μίαν θείαν της έν 'Ορλεά
νη, ίσως έν Σαβινύ, άδιάφορον. Εκείνο τό όποιον 
πρό πάντων ώφειλε νά πράξη ήτο νά φύγη, ν’ 
άπέλθη άπό τοϋ μέρους έκείνού τής προδοσίας 
καί τοϋ ψεύδους.

Εύρίσκετο εις τόν θάλαμόν της πληρούσα τόν 
οδοιπορικόν της σάκκον, στιβάζουσα τά  ένδύ- 
ματα. θλιβερά έπασχόλησις! ΙΙάν αντικείμενου 
όπερ μετεκίνει έςήγειρεν έν τη ψυχή της κόσμ.ον 
ολόκληρον ιδεών καί άναμνήσεων. Ενυπάρχει 
μέρος τοϋ έαυτοϋ μας εις πάντα ών ποιούμεθα 
χρήσιν. Ενίοτε τό άρωμα σακκιδίου τινός, τό 
σχέδιον ένός τριχάπτου ήρκει όπως προκαλέσωσι 
τά  δάκρυά της. Αίφνης βήμα βαρύ άντήχησεν 
εις τήν αίθουσαν ού ή Ούρα ήτο ημίκλειστος· 1~ 
πειτα ήκούσθη βήξ ελαφρά, ώς νά ήθελεν ό είσ- 
(λθών νά άναγγείλη ότι κάποιος εύρίσκετο έκεϊ. 

"Ενόμισεν οτι ήτο ό 'Ρίσλερ, διότι αύτός μόνος 
είχε τό δικαίωμα νά εισέρχεται εις τήν κατοι
κίαν της μετ’ οίκειότητος. Ή  Ιδέα ότι έμελλε 
ν' άντικρύση πάλιν τήν υποκριτικήν εκείνην μορ
φήν καί τό άπατηλόν της μειδίαμα τόσην ένέ- 
πνεεν εις αυτήν άηδίαν, ώστε δραμοϋσα έκλεισε 
τήν θύραν κράζουσα :

— Αέν δέχομαι κανένα.
Ά λ λ ' ή Ούρα άντέστη, ή δέ χονδρά κεφαλή 

τοϋ Σιγισμόνδου ίφάνη μεταξύ τού διανοίγματος.
— ’Εγώ είμαι, κυρία, είπε λίαν ταπεινή τή 

φωνή. Έρχομαι διά νά μοϋ δώσετε τά χρήματα.
— Τά χρήματα; είπεν ή Κλαίρη, ήτις δέν 

ένεθυμεϊτο πλέον διατί είχε μεταβή εις Σαβινύ.
— Σ ο ύτ !.. Τό ποσόν τό όποιον μ.οϋ χρειά

ζεται διά τάς συναλλαγματικά; α’ιτινες λήγουν 
αϋριον. . . Ό  κ. Γεώργιος έξερχόμενος μοϋ είπεν 
ότι έπρόκειτο μ.ετ’ ολίγον νά μοϋ τό δώσετε.

— Ά , ν α ι ! . ,  ά λ ή θ ε ια ... Τάς εκατόν χι
λιάδας φράγκων ! .  . Λέν τάς έχω, κύριε I Ιλανή· 
δέν έχω τίποτε.

— Τότε, είπεν ό ταμίας μέ ήχον φωνής πα- 
ράδοξον, ώς νά έλάλει καθ’ έαυτόν, τότε είνε 
χρεωκοπία.

Καί έστράφη άπελθών βραδέως.
Ή  χρεωκοπία!
Ή  Κλαίρη έκάθησεν, έντρομος, ε’νεή.
’Από τινων'ώρών ένεκα τής καταστροφής τής 

ευδαιμονίας της είχε λησμονήσει τήν καταστρο
φήν τοϋ εμπορικού οίκου· άλλά τώρα τήν ένε- 

1 θυμεΐτο.
( Έ π ε τ α ι  σ υ ν έ χ ε ι« ) .

Α Ν Α Α Ε Κ Τ Α

ΤΟ ΘΕΡΜΟΝ Υ Δ Ω Ρ

Τί κάμ,νει αύτός ό συρμ.ός ! Ή  τελευταία 
αύτοϋ καινότροπος άπόφασις είνε νά μ.εταβαίνη 
τις περί τήν πέμπτην ώραν μετά μεσημβρίαν, 
τήν ώραν δηλαδή τοϋ τείου εις ζαχαροπλαστείου 
έκ τών πεφημ.ισμένων καί νά ροφα κατά μικράς 
δόσεις ποτήριον πλήρες, ..θερμού ϋδατος !

Τό θερυ.όν όδωρ εξασφαλίζει ώς φαίνεται, καί 
την παρούσαν καί τήν μ.έλλουσαν ύγείαν. Ό 

( συρμός τήν φοράν ταύτην προέρχεται έξ ’Αμερι
κής· άπό εξ μ.ηνών ήδη πάντες έν Νέα Τόρκη 
πίνουσι θερμόν ΰδωρ. Τά καπηλεία είνε πλήρη 
φιλοποτών οϊτινες άρνούνται περιφρονητικώς τό 
β ρ ά ν δ υ  καί ζητοϋσι ΰδωρ έχον θερμότητα 39 
βαθμ.ών τού έκατονταβάθμου. Είνε τούτο έντονος 
άντίδρασι: κατά τών παγωμένων ποτών, άτινα 
τόσον πολύ έβλαψαν τούς ’Αμερικανούς.

Ό εφευρέτης τού θερμού ϋδατος είνε ό δόκτωρ 
Σώλσβαρυ, λίαν γνωστός έν Ευρώπη έκ τών ε
ρευνών αύτοϋ περί τοϋ έλώδους πυρετού καί τής 
φθίσεως. Ό δόκτωρ Έφραιμ Κώττερ, ό ίκανώ- 
τατος τών μ,ικρογράφων τών Ηνωμένων Πολι
τειών έγένετο ό μάλλον ένθερμος άπόστολος 
τών ιδεών τοϋ συναδέλφου του καί έδημοσίευσεν 
ύπόμνημα περί τής θεραπευτικής πόσεως τοϋ 
θερμού ϋδατος, τής προελεύσεως καί χρήσεως 
αυτής. Λί άρισται τών αγγλικών Ιατρικών έφη- 
μερίδων ύπεστήριξαν τήν γνώμην τοϋ δόκτωρος 
Σώλσβαρυ καί θεωροϋσιν ώς πολύ σοβαράν τήν 
δίαιταν τοϋ θερμ.ού ϋδατος. Ή έφημερίς L an
cet τοϋ Λονδίνου άποκαλεΐ τήν μέθοδον ταύτην 
σπουδαία·/ πρόοδον έν τή Ιατρική τέχνη. "Ω, τί 
κάμνει αύτός ό συρμός I

Όπωςδήποτε όμως ένυπάρχει τι τό καλόν έν 
τώ  συστήματι τού Σώλσβαρυ· άλλως τε δέ έν τή 
θεραπευτική ύπάρχει άξίωμα ούτινος άδύνατον 
ν’ άπομακρυνθή τις, τό εξής : «Συμφέρει πάν
τοτε τό πείραμα καί ή δοκιμή» Ιίαρέχομεν 
λοιπόν διά βραχέων τήν έξήγησιν τοϋ μέσου τοϋ 
πειράματος. Είνε τόσον εύκολος ή πόσις ένό; 
ποτηριού ϋδατος θερμού !

Ε Σ Τ Ι Α 387

ΤΙ μέθοδος είνε άρχαιοτάτη· άλλ’ έλαβεν I 
ύπόστασιν άληθοϋς συστήματος κατά το 1858 
ύπό τού Σώλσβαρυ κατόπιν τών σπουδαίων 
αύτοϋ ερευνών επί τής ζωικής τροφής καί τών 
ύπαρχουσών σχέσεων μεταξύ τής διά ταύτης 
θρέψεως καί τών νόσων. Ό  Σώλσβαρυ έγνωμ.ά- 
τευσε πρό είκοσιπενταετίας ότι ή ζύμωσις τής 
τροφής έν πλείστοις τών ήμ,ετέρων οργάνων καί 
τά προϊόντα τής τοιαύτης ζυμώσεως άπετέλουν 
τούς κυριωτέρους παράγοντας τών νόσων. Ή 
ύπόθεσις κατά τήν έποχήν εκείνην ήτο τολμη
ρά σήμερον φαίνεται ήττον άμφισβητήσιμος· ή 
άνακάλυψις τών πτωμαϊνών, τών διαφόρων άλ- 
καλοειδών εις τόν οργανισμόν, πρόσοατοι έπι- 
στημονικαί έργαοίαι έπί τών φαινομένων τής ζυ
μώσεως έν τή πέψει, άνάλογά τινα περιστατικά 
γνωστά ήμ.ϊν άλλά μήπω δημοσιευθέντα τεί- 
νουσι πράγματι ν’ άποδώσωσι μεγαλην έπενερ- 
γειαν εις τά φαινόμενα τής ζυμώσεως καί τής 
μετουσιώσεως τών τροφών έν πλείσταις όσαις 
άσθενείαις. Ό  κ. Σώλσβαρυ προησθάνθη τήν 
άλήθεια ν.

ΙΙρός άποφυγήν τής ολέθριου έπιδράσεως τών 
ζυμώσεων ό άμερικανός ιατρός έπενόησε νά πλύ- 
νη τόν στόααχον, τά έντόσθια καί τούς άδέ/ας 
δ ι’ άρκετής ποσότητος ϋδατος καταπινομένου. 
Τό ψυχρόν ϋδωρ δέν άπέφερεν άποτελέσμ.ατα 
σαφή. ’Αντικατέστησε·/ αύτό δι' ϋδατος ε'χοντος 
τήν θερμοκρασίαν τού αίματος. Τό θερμόν τοϋτο 
πόμα παρήγαγεν εις αύτόν καί εις έτερα πειρα- 
ματιζόμενα άτομα αισθησίν τινα  εύάρεστον 
άνέσεως καί ραστώνης. Κατά τόν Σώλσβαρυ, 
εις ον καταλείπομεν πάσαν τήν ευθύνην τή; 
θεωρίας του, τό θερμόν ύδωρ διεγείρει τά κανο
νικά περισταλτικά κινήματα τοϋ έντερικοϋ σω- 
λήνος, άποκαθαίρει τάς γαστροεντερικάς βλεννο- 
μεμβράνας άπό τών επικαθημένων έπ’ αύτών 
άκαθαρσιών, διευκολύνει τήν τακτικήν έκκοισιν 
τή ; χολής καί προκαλεϊ τήν άπόκρισιν αυτή ; 
διά τών έντερων, άποτρέπων τήν εισαγωγήν 
αυτής εις τό αίμα καί τήν έκροήν αυτής διά 
τών νεφρών.

Μετά τάς θεωρίας ταύτας συνοψίζομεν ώδε 
τά κυριώτατα παραγγέλματα τοϋ συστήματος 
τοϋ Σώλσβαρυ.

Τ ό  ϋ δ ω ρ  π ρ έ π ε ι  ν α  ε ι ν ι  f l e p p . b r  x a i  ό χ ι  

χ . Ι ι α ρ ό ν  ή Ψ υ χ ρ ό ν :
Τό ψυχρόν ύδωρ προξενεί κατάπτωσιν καί 

έλάττωσιν τών νευρικών δυνάμεων. Τό χλιαρό·/ 
ύδωρ προκαλεϊ, ώς καθείς γινώσκει, εμετούς. Τό 
παγωμένο·/ ύδωρ άπολυτως αποκλείεται. Ή εν 
νένει παραδεκτή θερμοκρασία αύτοϋ είνε ή τού 
τείου ή τοϋ καφέ. ήτοι τούλαχιστον 39 μέχρι 
'Λ  βαθμών έκατονταβάθμου.

Ώ ς  π ρ ο ς  τ ή ν  π ο σ ό τ η τ α  :
Λιαοέρει αϋτη άναλόγως τών άτομ.ων, των

ώρών τοϋ έτους κτλ. Λύναται ν’ άνέλθη άπό 
ένός τετάρτου μ.έχρι τριών τετάρτων τοϋ γαλ
λικού λίτρου.

Π ό τε  π ρ έ π ε ι  τ ι ς  r à  π ί ν η  τ ό  θ ε ρ μ ό ν  ϋ δ ω ρ  : 
Έν γένει λαμβάνεται μίαν ή δύο ώρα; προ 

τοϋ γεύματος καί τοϋ δείπνου καί ήμίσειαν ώραν 
πρό τού ύπνου. Ό  δόκτωρ Σώλσβαρυ δέν συνι- 
στα τήν πόσιν τοϋ θερμού ϋδατος άμ.έσως πρό 
τοϋ γεύματος, διότι προκαλεϊ ένοχλήσεις. Τέσ- 
σαοες δόσεις καθ’ έκάστην άοκοϋσιν όπως μ.ετα- 
βάλωσι ριζηδόν τήν κατάστασιν τής ύγείας.

Π ώ ς  π ρ έ π ε ι  ν α  π ί ν η τ α ι  τ ό  θ ε ρ μ ό ν  ύ δ ω ρ  : 
Πρέπει να μή τό πίνη τις διά μιας διά νά 

μ.ή κουράση τόν στόμαχον. Έκαστη δόσις θά 
πίνηται διά μικρών ροφήσεων έν διαστήματι δέ
κα πέντε έω; είκοσι λεπτών.

Έ π ί  π  σ ο ν  χ α ΐ ρ ό ν  δ έ ο ν  ν α  δ ι α ρ χ έ σ η  ή  χ ρ η -  

σ ι ς  τ ο ϋ  θ ε ρ μ ο ύ  ϋ δ α τ ο ς  ·.
Εις τά ; πλείστα; τών περιπτώσεων έξάμηνον 

διάστημά άρκεϊ όπως καθαρισθώσιν εντελώς το 
ήπαρ καί ό έντερικός σωλήν.

Τ ί  δ ύ ν α τ α ι  v i t  π ρ ο σ τ ε θ η  ε ι ς  τ ό  θ ε ρ μ ό ν  ϋ δ ι.ιρ : 
“Οπως καταστήσωμεν αύτό ήττον άνοστο·/ καί 

μάλλον εύάρεστον εις τήν γεϋσιν δυνάμεθα νά 
προσθέσωμ.εν σταγόνας τινας άρώμ.ατος. Εις την 
’Αμερικήν μεταχειρίζονται έκχύλισμα γιγγιβέ- 
ρεως, οπόν λεμ.ονίου κτλ. ’Οσάκις διψώμεν σφο- 
δρώς,δυναμεθα νά προσθέσωμεν δραγμίδα θειϊκής 
μ.αγνησίας, ή χλωριούχου άσβέστου ή νιτρικού 
καλιού. Έν περιπτώσει κακοπεψίας, προστίθεμεν 
εις τό ύδωρ ελαφρό·/ άφέψημα κιναμώμου, γιγ- 
γιβέρεως καί πιππέρεω;· έν περιπτώσει δυσκοι- 
λιότητο;, εν κοχλιάριο·/ τού καφέ θειϊκής μαγνή
σια; ή ήμισυ κοχλιάοιον τοϋ καφέ ta ianacum . 

Α ό σ ι ς  τ ο ν  π ο τ ο ν  . ? η π τ έ α ε ί ς  έ χ α σ τ ο ν  γ ε ΰ / ι α :  
Ούδέποτε πρέπει νά είνε μείζων τών 309 

γραμμαρίων, εν τρίτον τοϋ λίτρου περίπου, κα
θότι άλλω ; άναλύεται πολύ ό γαστρικός χυμ.ος 
καί ταράσσεται ή πέψις.

Τοιαύτη είνε ή δ ία ιτα , τά  δέ άποτελεσματα 
λέγονται άξιοσημείωτα. Ή έπιφάνεια τοϋ δέρ
ματος ούδεμ.ίαν παρουσιάζει πλέον ξηρότητα, ή 
χροιά καθαρίζεται, ή πέψι; ένεργεϊται μετά θαυ
μαστή; ευκολία;, αισθάνεται τις έαυτόν φαιδρό
τερο·/ καί ζωηρότερο·/.

Ιδού αί τελευταϊαι λέξεις τοϋ ύπομνήματος 
τοϋ δόκτωρος Κώττερ :

«Ή  ατομική πείρα τού δόκτωρος Σώλσβαρυ, 
οστι: πρό είκοσιπενταετίας πίνει θερμόν ύδωρ 
έπικυροϋται ύπό τής πείρας τοϋ ύποφαινομένου, 
βεβαιωθέντος πεοί τή ; χρησιμότητος καί τή; 
άνυσιμότητος τή ; νέα; θεραπευτικής μεθόδου.» 
Δόκτωρ Έφραιμ Κώττερ (έκ Νέας Τόρκη;).»

Άπόκειται νϋν εις τους άσθενεϊ; νά είπωσι 
τόν τελευταίο·/ λόγον περί τής διά θερμού ϋδα- 
το; διαίτης. ( H e n r i  d e  P a r e i l l e J
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Ε Κ  ΤΟ Υ Λ Ε Υ Κ Ω Μ Α Τ Ο Σ  
τκ2 üEsnoimoz γ

ΙΙοΟείς τάς εύχύς μου τφ οντι;
Σου εύχομαι, νέα φιλτιίτπ,
Μα μή ιίοΰ δακονΌη τό ’μάτι 

Να μή ιίού πονέόη τό 'δόντι.
Α. Α ν α γ ν ο ϊτ α κ η ε . 

Ά λ λ ’  αν δέν όυμδοϋν και τά δ ιό . φιλτάττι, 
— Καί εϊνε Αδύνατον τούτο τώ δντι— 
-οίι εύχομαι, ί'ιν ύ ο ϋ  πονέιίη. τό 'δόντι, 

Νίι μή όοϋ δακρύδη καθόλου τό 'μάτι.
Λ. Β ε ρ ν λ ρ λ α κ η ε .

 -------

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
ΜονπκοΣ χεωτκριςμος

Μεταξύ των φιλομοόσων 'Αμερικανίδων ήρχισε νά 
επικρατή ν ί ι ;  μουσικός συρμός. 'Επειδή τό κλειδο- 
ν.ύμόα7,ον μόνον είνε κάπως άψυχον καί μονότονον, 
5 εν έχουν δε ολαι φωνήν καλήν ώστε νά αδωσι συγ
χρόνως. εφεΰρον κάτι το όποΤον δι’ άσκήσεως όλα τά 
στόμ ατα ή μπορούν νά κάμουν : μ.ίμησιν του ήχου τής 
σαλπιγγος. Ή δυσκολία είνε πώς να σαλπίζουν ελα
φρώς τά χείλη χωρίς νά άσχημίζεται ή μορφή υπό 
μορφασμού. "Οταν καί τοΰτο κατορθωΟή ή τέχνη 
εινε εντελής πλέον. ΒεβαιοΟσι δέ οί άκούσαντες ότι 
εινε πολύ ευχάριστος ή άκρόασις μικρών συναυλιών 
αποτελουμένων εκ κλειδοκυμδάλου καί σαλπίσματος 
ωραίου στόματος.

Σ Τ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Η  Τ Ο Υ  Σ Τ Ο Μ Α Χ Ο Υ

Φυσιολόγος τις ύπελόγισεν ότι άνθρωπος φΟάσας 
τό εβδομηκοστόν έτος έχει φάγη άπό τής γεννήσεώς 
του τόσας τροφάς. οσαι θά ήρκουν ϊνα πληρώσουν 
πλέον των είκοσι φορτηγών αμαξών σιδηροδρόμου, 
ήτοι ολόκληρον συρμόν. Ύπολογιζομένου δε τοΰ βά
ρους εις 4τόννους κατά άμαξαν, έχομεν ολικόν βάρος 
τών τροφών 80 τόννους ήτοι 00 χιλιάδας όκάδας πε
ρίπου. Ιός μέτρον τής στατιστικής ταύτης έλήφθη- 
σαν οί μ.ετρίας όρέξεως άνθρωποι.

ΠΕΡΙ ΤΗΝ ΓΗΝ
Εν έκ τών _ περικαλλεστέρων οικοδομημάτων 

τού I Ιεκίνου ο ναός του Ουρανού έγένετο παρανάλω
μα του πυρός. Τό πΰρ άνεφλέγη εκ κεραυνού πεσόν- 
τος επί τραπέζης ξύλινης, πάσα δε προσπάθεια προς 
περιστολήν αύτοΰ άπέβη ματαία καί ό ιερός οικος 
τών Κινέζων άπετεφρώθη όλοσχερώς πλήν τινων 
κινητών άντικειμένων μόλις περισωθέντων.

— Νέα πάλιν έφεύρεσις μηχανική αγγέλλεται εξ 
Αμερικής: εφευρέθη μηχανή φυτευτική. Διά ταύτης 
συρομένης ϋπό δύο ίππων ούνανται νά φυτευθώσι
15,000 φυτά εις*μίαν ημέραν. II φυτευτική μηχα
νή χρησιμοποιείται ιδίως πρός δάσωσιν.

— Μελετάται εν Βερολίνω ή διάΤμετοχικώ'Γκε- 
φαλαίων ίδρυσις μεγάλου καταστήματος νεωτερισμών

κατά μίμησιν του Louvre καί τοΰ Bon Marché τών 
Παρισίων, όπως έπελΟη άντίδρασίς τις εις τήν κυ
ριαρχίαν τοΰ κλάδου τούτου τοΰ γαλλικού εμπορίου.

— ΙΙρό τίνος ή ενταύθα εκδιδομένη συνάδελφος 
Έ δ δ ο μ ά ς  είχε προκήρυξή άγώνα μεταξύ τών ε- 
χόντων πλείονα άρρενα τέκνα έλλήνων γενικώτερον 
αγώνα προεκήρυξε καί αμερικανική τις έφημερίς με
ταξύ τών πολυαρίθμων οικογενειών, έπρώτευσε δέ[σι- 
δηρουργάς τις ές Άρκανσάς πατήρ 23 τέκνων,*ών 
τά 18 ζώσιν έτι.

— Κατά τά επίσημα αποτελέσματα άτινα Οά ϋ- 
ποβληθώσι καί εις τήν γαλλικήν βουλήν ή ΙΙαγκό- 
σμιος έκθεσις τών ΙΙαρισίων κατέλιπε περίσσευμα εξ 
8 εκατομμυρίων φράγκων περίπου, διότι τά μεν έσο
δα άνήλθον εις 49,500,000, τά δέ έξοδα εις 41
500,000 φράγκων.

— Κατά τό λήγον έτος εξήχθη εκ τών εγκάτων 
τής γης χρυσός αξίας 500 περίπου εκατομμυρίων 
δραχμών.Ή μεγαλητέρα ποσότης εξήχθη εκ τών χρυ- 
σορυχείων τής Καλλιφορνίας. τής Κολομβίας, τής 
Βρασιλίας, τοΰ Μεξικού, τής Βενεζουέλας καί τής 
Αργεντινής δημοκρατίας. Κατόπιν έρχονται τα με- 

ταλλεΤα τού Καναδά, τής Αυστραλίας καί τών Ιν
διών παραγαγόντα χρυσόν άξίας 3 — 3 V* εκατομμυ
ρίων δραχμών.

ΕΔΩ Κ’,ΕΚΕΙ
Μ ε τα ξύ  φ ίλ ω ν .

— Δός μου καϋμένε, πέντε φράγκα.
— Τί τά θέλεις ;
— Τά θέλω γιά νά βάλω ενέχυρον τό ρολόγι μου.
— Καί τί σοΰ χρειάζονται τότε τά χρήματα ;
— Γιά νά πάρω τό'ρολόγι άπό τον 'ρολογά.

’ Α ρ ιθ μ η τ ικ ή  τδίν π α ιδ ιώ ν .

Ό  πατήρ πρός τον εξαετή υιόν :
Τί μάθημα είχατε ‘ς τό σχολεΐον τώρα ; 
'Αριθμητική.

— Καί ποΰ είσθε ;
— 'Σ τήν πρόσθεσιν.

- Γιά νά ιδοΰμε λοιπόν ξεύρεις πρόσθεσιν: "Αν 
σού δίνω μία δεκάρα καθε μέρα από σήμερα ώς τό 
σάββατον, πόσαις δεκάραις θά έχης τήν κυριακήν ;

— Καμμία.
— Γιατί καμμία ;
— Γιατί κάθε μέρα θά παίρνω με τή δεκάρα 

καραμέλαις.

ΠΡΑΚΤΙΚΑΙ Γ Ν Ω Σ Ε ΙΣ
•AV.VWVVIVI

Τ ό  κ ρ ιθ α ρ ά κ ι.

Τό μικρόν ε·; τά βλέφαρα απόστημα, τό κοινώς κα 
λούμενον x<it)a(àxi, ουδέποτε βεβαίως είναι επικίνδυ
νον, άλλ’οΰδέν ήττον είναι πάντοτε ενοχλητικόν. Ευτυχώς 
ή θεραπεία του είναι εύκολωτάτη, άν εχετε πρόχειρον 
αδολον γλυκερίνην, διότι δι’ ολίγων αποπλύσεων Οι’ αυ
τής τό κριθαράκι εξαλείφεται. "Αλλως πολεμεΐται διά 
ααλακτικών καί ιδίως δΓ έπιθέσεω: ζεστού καταπλά
σματος κόνεως όρύζης έν λεπτοτάτω καί άγανώ ύφά 
σματι.
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