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Τϊ είναι θρησκευτική ανοχή ; Είναι ή ανα
γνώρισες του δικαιώματος τών άλλων νά π ι- 
στεύωσι περί Θεοϋ καί λατρεύωσιν αυτόν καθ’ 
ϋν τρόπον νομίζουσιν όρθότερον. ΙΙά; άνθρωπος 
οφείλει νά αναγνώρισή τώ  άλλω τό δικαίωμα 
τούτο- ή πολιτεία πρέπει νά άνέχηται διά τού
το τά διάφορα θρησκεύματα καί δεν πρέπει έν 
όνόματι ένός νά καταδιώκη τά άλλα καί έν γ ί 
νει νά μεταχειρισθή βίαν κατά τών ιδεών οίου- 
δήποτε· ή δέ εκκλησία δύναται μέν καί οφεί
λει νά κηρύττη τά : δοξασίας της καί νά ζητά, 
νά έλ.κύση τού: άλλ,ους ύπέρ αύτών διά τού κη 
ρύγματος καί του λόγου, άποδοκιμάζουσα τάς 
έναντίας ιδέας, ουδόλως όμως πρέπει νά άπαι- 
τήση τήν διά τής βίας καταδίωξιν τών άντι- 
φρονούντων. Τούτο είναι ή θρησκευτική άνοχή. 
τούτο είναι ή ελευθερία τής συνειδήσεως.

Ή  θρησκευτική άνοχή, τό νά άνέχηται τις 
τάς θρησκευτικά; δοςασίας τών άλλων καί νά 
μή μισή αύτούς διά τούτο καί νά μ ή Οέλη νά 
έμποδίση αύτούς νά έ'χωσι καί έκδηλώσι τά: 
ιδέας των ταύτας είναι καθήκον χ α ν τ ' ο ο ,  «>-- 
δγού.τοί) πρός τούς άλλους, πηγάζονεκ τού όφει- 
λομένου σεβασμού πρό; τήν συνείδησιν τών άλ
λων. Ή θρησκεία είναι έργον συνειδήσεως, είναι 
εσώτατη πεποίθησις περί τής τελευταίας αιτίας 
τών 5ντο»ν καί περί τού αιωνίου προορισμού τού 
άνθοώπου. Είς τήν συνείδησιν τού άλλου ούδείς 
δικαιούται νά επεμβή. Ό βιάζων τινά νά έγκα- 
ταλίπη τάς ιδέα; του εισέρχεται αυθαιρετώ; 
καί βεβήλως εί: τό άδυτον τής ψυχής αυτού καί 
έξ ασκεί βίαν καί συντρίβει έν τώ βάθει αύτή; 
τήν πνευματικήν τού άνθρώπου φύσιν. ’() ύβρί- 
ζων καί βιάζων τήν συνείδησιν τού άλλου υ
βρίζει καί προσβάλλει τό πολυτιμότερον αύτοϋ 
κτήμα. Λεν δικαιούται δέ τις νά βιάση τον άλ
λον νά δεχθή τάς Ιδίας ιδέας, διότι δήθεν είναι 
όρθότεραι τών αύτού, διότι έκαστος θεωρεί τά :

(·) ’λπδοπασμϊ έκ μελέτη; άνβγνοκτβιίβη; ε·, τ ι  ον/.- 
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ιδέας του ορθοτέρας. ’Εάν λοιπόν ή συναίσθησις 
τού ύτι κατέχομε·/ τήν αλήθειαν ε"διδεν είς ήμάς 
δικαίωμα νά έπιβάλωμεν αύτήν τοίς άλλοις, 
επειδή τό δικαίωμα τούτο έκαστος Οά έπεκα- 
λεΐτο ύπέρ εαυτού, θά εΐχομεν τότε κεκηρυγ- 
μένον τόν πόλεμον πάντο/ν πρός πάντα:, (bel- 
lum omnium contra omnes) όπερ συνέβαινε 
πράγματι καθ’ ούς χρόνους, λησμονηθείσης τής 
έλευθερία; τής συνειδήσεως, αί θρησκευτικά· πε
ποιθήσεις δέν ήνείχοντο άλλήλας. ώς εΐδου.εν 
ανωτέρω. Δύναμαι νά μή συμφωνώ πρό; τάς θρη
σκευτικά; Ιδέας τού άλλου καί νά θεωρώ αΰ- 
τάς πεπλανημένας, καί όμως νά μή μισώ αυ
τόν, νά διάκημαι μάλιστα πρό; αυτόν, εάν άλ- 
7,αι περιστάσεις έπιφέρωσι τούτο, καί φιλικώς 
διότι ή πλάνη μή έξαρτωμένη έκ τή ; θελήσεως 
τού άνθρώπου δέν είναι έγκλημα. Τάς ιδέας 
του σχηματίζει έκαστος άναλόγως τής ανατρο
φής του, τού κύκλου έν ώ ζή, τών σπουδών του, 
τή ; πνευματικής ιδιοφυία; του, τής τάσεως τού 
πνεύματός του. Πώς θά θεωρήσω έγκλημα τό 
ότι οί άλλοι έχουσιν άλλας ή έγώ θρησκευτι
κά; πεποιθήσεις; Μόνον έγώ έχω τό προνόμιο·/ 
τούτο; Ά λ λ ’ ήδύνατό τις νά εί'πη· λοιπόν πρέ
πει νά εϊμεθκ αδιάφοροι πρός τάς πλάνας τών 
άλλων, πρέπει νά άνεχώμεθχ τό ψεύδος; “Α
παγε ! Δέν έννοοϋμεν τούτο, ύποστηρίζοντε; τήν 
θρησκευτικήν άνοχήν. Τήν πλάνην καί τό ψεύ
δος δέν πρέπει νά άνέχηται τις- άλλά δύναμαι 
νά αποκρούω τήν πλάνην χωρίς νά μισώ καί 
διώκω τόν πλανώμενον. Ή  πλάνη καταπολε
μείται ούχί διά τής βίας καί τών ύβρεων, άλλά 
διά τής πειθούς, διά τού λόγου, διά τής συζη- 
τήσεως. "Εκαστος δικαιούται καί οφείλει νά 
ύπερασπίζη τά : πεποιθήσεις του καί νά κατα
πολεμά, τά : αντιθέτους ιδέας, άλλά δέν πρέπει 
νά λησμονά,, ότι και οί άλλοι έ’χουσι δικαίωμα 
νά έχωσι καί ύπερασπίζωσι τά; δοξασίας των 
καί ότι μόνον όπλον επιτετραμμένο·/ κατά τών 
αντιθέτων ιδεών είναι ό λόγος. Ιόίναι ώραΐος ό 
διά τοιούτων πνευματικών όπλων διεξαγόμενο; 
α γώ ν είναι επαίσχυντος τουναντίον ό άγών τών 
ύβρεων καί τή ; βίας.

Καθώς δέ έκαστον άτομο·/, οΰτω κα ί τό λ·//«-
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roc οφείλει νά τιναι άνεξίθρησκον. Ή άνάμιξις 
του κράτους εις τάς θρησκευτικάς συζητήσεις 
έπήνεγκε πάντοτε, ώς είδομεν, μεγάλα κακά. 
ΙΙρός τήν άνάμιξιν ταύτην είναι άναρμόδιον τό 
κράτος. Τέ κράτος σκοπόν έχον νά έξασφαλίση 
τήν ελευθερίαν ή τά  δικαιώμ.ατα τών πολιτών 
καί νά προαγάγη ύλικώς καί ηθικώς τόν λαόν, 
δικαιούται μόνον νά έμποδίση αναρχικά; καί 
ανήθικους ιδίας ώς άντικειμίνας εις τήν τάξιν 
καί τά δημόσια ήθη· άλλά τίνι δικαιώματι θά 
επέμβη εις τάς θρησκευτικάς καί φιλοσοφικά; 
ίύέας τών πολιτών ; "Οπως έκαστον άτομον πρέ
πει νά σέβηται το άδυτον τής συνειδήσεως του 
άλ,λου, οΰτο) καί τό κράτος· καθώς τό άτομον 
εγκληματεί βιαζον τήν συνείδησιν του άλλου, 
ουτω καί τό κράτος διαπράττει τό αυτό έγκλη
μα διώκον οίονδήποτε διά τά ; θρησκευτικάς 
του ιδέας. Είναι γελ,οΐον νά είπη τις, οτι τό 
κράτος δέν πρέπει νά άφίνη νά ταράσσωνται αΐ 
συνειδήσεις τών πολλών διά νέων ιδεών. Δύνα- 
τα ι νά κάμη τό κράτος διάκρισιν μεταξύ τών 
συνειδήσεων τών πολλών καί τών συνειδήσεων 
τών ολίγων ; "Οπως ευλαβείται τήν συνείδησιν 
τών μέν, οφείλει νά εύλαβήται καί τήν συνεί- 
δησιν τών δέ. Καταδιώκον χάριν δήθεν τής συν- 
ειδησεως τών πολλών τά φρονήματα οίουδή- 
ποτε, καταπνίγει έπειτα τά κράτος τήν έλευθέ- 
ραν σκέψιν, καθιστά αδύνατον πάσαν επιστη
μονικήν έρευναν, ήτις μόνον εν πλήρει ελευθερία 
συνειδήσεως είναι δυνατή καί καταδικάζει τόν 
τόπον εις πνευματικήν ακινησίαν, εις νέκρωσιν, 
εις πνευματικόν θάνατον. Παρατηρήσατε τίνα 
κράτη προοδεύουσι· τά απόλυτα άρά γε καί 
δεσποτικά, όπου κωλύεται ή έλευθερία τής συν- 
ειδήσεως καί του λόγου, ή εκείνα, οπου κρα
τεί πλήρης ή επιστημονική έλευθερία ; Βεβαίως 
ή έλευθερία τού λόγου, ώς πάσα έλευθερία, έχει 
καί τούς κινδύνου; της- δύναται νά γινη αυ
τής καί καταχρησις. Ά λλά  τά έκ τών κατα
χρήσεων τούτων κακά είναι μηδαμινά άπέναντι 
τών μεγάλων έκ τής έλευθερία; του λόγου κα
λών, άπέναντι τής γιγαντιαίας προόδου τών 
επιστημών καί τής μεγάλης τών λαών άναπτύ- 
ξεως τής έντεύθεν προερχομένης. Τά απόλυτα 
καί δεσποτικά κράτη στερούνται τών μεγάλων 
τούτων καί άναριθμήτων αγαθών τής ελευθε
ρίας έκ φόβου τών άσημάντων καταχρήσεων αυ
τής. Αί παρεκτροπαί τής έλευθέρας έπιστήμης 
περιορίζονται ώς ίπ ίτό  πλείστον ύπ ' αυτής ταύ- 
της τή : επιστήμη;· αυτή ή έλευθέρα έπιστημο- 
νική έρευνα εύρίσκουσα ίπ ί τέλους τό άληθές, 
καταπολεμεί τήν πλάνην, καί οΰτως ή έπιστη- 
μονική ισορροπία έπέρχεται άφ’ έαυτής. Έ π ε ι
τα οι δίδοντες εί; τό κράτος τοιούτο δικαίωμα 
δέν άναλογίζονται, ότι τό κράτος, οϋτε άλάν- 
Οαστον είναι ούτε υπάρχει έγγύησι; οτι δέν θά

κάμη κατάχρησιν τής δυνάμεως ταύτης; Τό 
κράτος δύναται νά καταδιώξη ευκόλως ένα Σω
κράτη, ένα Γαλιλαίον, ένα Κέπλερον, ένα Φίχ- 
τε. Δέν είναι ή παρεμπόδισις'τής έλευθερία; τής 
έπιστήμης τό κατάλληλον μέσον ϊνα μ ή ταράσ- 
σωνται αί συνειδήσεις τών πολλών. "]να στη- 
ρίξητε τάς συνειδήσεις τών πολλών, έχετε άλλα 
προσφορώτερα μέσα. Διδάξατε τόν λαόν· μ.ορ- 
φώσατε τούς ιερείς του. Έ τ ι γελοιωδέστερο» είνε 
νά είπη τις, ότι τό κράτος πρέπει νά ύποστηρί- 
ζη τάς ιδέας τών πλειοτέροιν. Ή  αλήθεια δέν 
κρίνεται κατά πλειονοψηφίαν εί; δυνατόν νά 
έ'χγι δίκαιον καθ' ολοκλήρου λαού.Ούδέ έν όνό- 
ματι τού γενικού συμφέροντος δικαιούται ή πο
λιτεία  νά ίμποδίζη τάς Ιδέας ούδενός, διότι τό 
γενικόν συμφέρον τής πολιτείας έγκειται έν τή 
επιστημονική έρεύνη τών πραγμάτων, ήτις είναι 
αδύνατος άνευ τής έλευθερία; τής συνειδήσεως 
ή πλήρους θρησκευτικής άνοχής. Ή  έπιστήμη 
είναι ή έξέτασις τών λόγων τών πραγμάτων, ή 
βαθύτερα άντίλ.ηψις αυτών, ή άνωτέρα συνεί- 
δησις ή ό νούς τών λαών.· "Οπου ή έπιστήμ-η 
είναι νεκρά, b λαός ουτο; κινείται καί ζή κατά 
τυφλάς προλήψεις. Ή  έπιστημονική ζωή δίδει 
την εί; τά πρόσω ώθησιν τοίς λ.αοί; καί άνυψοΐ 
αυτούς. Ά νευ αύτής ούδεμία πρόοδος δυνατή. 
Ά λ λ ’ ήδύνατο τις νά είπη, ότι τοιουτοτρό- 
πο>ς ή κυβέρνησες δύναται νά άφίνη νά διαδί
δονται ύπό τό πρόσχημα έπιστημονικών αλη
θειών άναρχικαί καί ανήθικοι ίδέαι. Άπαντώμεν· 
παν ό,τι αντιβαίνει εις τά  ήθη ή άπειλεΐ τήν 
δημοσίαν τάξιν απαγορεύεται ύπό τών νόμων, 
καί αυτών τών φιλελευθερωτάτων ίθνών· διότι 
αί τοιαϋται άναρχικαί καί ανήθικοι ίδέαι προσ- 
κρούουσιν άμέσως πρός τόν σκοπόν αύτόν τού 
κράτους καί απειλούσε τήν ΰπαρξιν αυτού, ένώ 
τοιούτον έπικίνδυνον διά τό κράτος χαρακτήρα 
δέν έχουσιν ο;αιδήποτε φιλοσοφικαί ή θρησκευ
τικά; ίδέαι. Έν τώ κράτει δύνανται νά συνυ- 
πάρχωσι πολλά θρησκεύματα καί νά διδάσκον
ται τά διαφορώτατα πρόςΐ άλληλα φιλοσοφή
ματα. χωρίς τούτο νά διατρέχη μηδέ τόν ελά
χιστου κίνδυνον. Μόνον αί άναρχικαί καί άνήθικοι 
διδασκαλίαι άποτελούσιν έγκλημα διασείουσαι 
αύτάς τάς βάσεις τής κοινωνίας. Κατά τών 
κινδύνων τούτων είνε ώχυρωμέναι αί κοινωνία·, 
διά τή : ποινικής νομοθεσίας. Ούδείς κίνδυνο; 
λοιπον απειλεί έντεύθεν. Είτα παρατηρούμε» 
ότι εί; τήν πολιτείαν άνήκουσι πολίται δια
φόρων θρησκευμάτων. ΙΙρό; τούς πολίτας τού
τους εχει ή πολιτεία ίσα καθήκοντα- πάντες 
ουτοι οί πολίται έχουσιν ίσα δικαιώματα έπί 
τή ; παρά τού κράτους προστασίας τής άσκή- 
σεως τής θρησκεία; των. Τό κράτος οφείλει 
πάντα ταύτα τά  θρησκεύματα νά ύπερασπίζη, 
άπαγορεϋον τήν διατάραξιν τής λατρεία; των
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καί πασαν χλεύην καί ϋβριν κατ’ αύτής, τής 
διδασκαλίας αυτών καί τών λειτουργών αύτών 
καί πάντα αισχρόν προσηλυτισμόν διά χρημά
των π. χ. τής μιάς κατά τής άλλης θρησκείας. 
ΓΙώς δύναται τό κράτος νά έκπληρώση τά κα
θήκοντα ταύτα έάν μ.ή έμπνέηται ύπό τής αρ
χής τής θρησκευτικής άνοχής; Έάν δέ τις τέλος 
είπη, ότι τό κράτος άναγνωρίζον κατά καθήκον 
πάσαν θρησκευτικήν ιδέαν καί παν νέον θρήσκευ
μα ακόμη, ανοίγει τήν θύραν εις νέους θρησκευ
τικούς θορύβους καί συζητήσεις, έξ ών δ κόσμος 
άλλοτε ε"παθε τοσαύτα καί τηλικαύτα κακά, 
άπαντώμεν αύτώ, ότι τά κράτος παρεμποδίζον 
τήν έκδήλωσιν τών φρονημάτων το>ν τοίς όπα- 
δοϊς οίουδήποτε παλαιού ή νέου θρησκεύματος 
καθιστά αύτούς τότε μάλιστα φανατικωτερους 
καί εκτραχύνει μάλλον τά πράγματα, έμπίπτον 
ταχύτερον καί άναποφεύκτως εις ό,τι θέλει νά 
άποφύγη. ’Αφήσατε νά ε'λ.θωσιν εις φως αΐ θρη- 
σκευτικαί πεποιθήσεις καί τότε άφαιρείτε άπ’ 
αύτών τόν έπικίνδυνον χαρακτήρα. Ό  χρόνος 
έξασθενεΐ τόν φανατισμόν. Ή  πλάνη αύξάνει 
κρυπτομένη έν τώ σκότει, τούναντίον δέ δια
λύεται έν τφ  φωτί τής ημέρας, όπως εί: τά ; 
πρώτας αύγάς τής ήούς εξαφανίζονται τά  φά
σματα τής νυκτός.

Ά λλά  ού μόνον τό άτομον καί τό κράτος, 
άλλά καί ή ε χ χ . Ι η α ί α  πρέπει νά είνε άνεξίθοη- 
σκος άποφεύγουσα τούς διωγμούς καί τήν χρή- 
σιν τής βίας κατά τών άντιδοξούντων. Τούτο 
έπιβάλλεται αύτή ύπ’ αύτού τού άνεξιθρήσκου 
πνεύματος τού εύαγγελίου. Ό 'Ιησούς Χρίστος 
δέν ε'δωκε τήν έντολήν τοίς άποστόλ.οις καί 
διαδόχοις αύτών έπισκόποις καί τώ κλήρω κα
θόλου νά έπιβάλωσι διά τών διωγμών καί τής 
βίας τήν χριστιανικήν πίστιν, άλ.λ.ά νά κηρύ- 
ξωσιν αύτήν διά τού λόγου καί πείσωσιν τόν κό
σμον περί τής άληθείας της. Τούτο έπιβάλλεται 
αύτή καί ύπ' αύτής τής ήθικής, ής είνε διδά
σκαλος, καί ήτις άπαιτεΐ καί παρ’ αύτής, οπω; 
καί παρά τού άτόμου καί τού κράτους, τόν σε
βασμόν τής συνειδήσεως τών άνθρώπων. β ιά- 
ζουσα τήν συνείδησιν τών άλλων καί ή εκκλησία 
έγκληματεΐ. Τούτο όμως δέν σημαίνει καί ότι 
ή έκκλησία πρέπει νά. άδιαφορή περί τής πλά
νης. Ή  εκκλησία έχει καθήκον νά καταπολεμή 
τήν πλάνην καί νά διαδίδη τήν άλήθειαν, άλ
λ,ά ούχί διά τής βίας, ούχί έξάπτουσα τά μίση 
τού όχλου, ούχί έπικαλουμίνη τόν βραχίονα 
τής πολιτείας κατά τών άντιπάλων της, άλλά 
διά τής διδασκαλίας, διά τής πειθούς, διά τής 
θεολογικής σοφία; της. Δέν θέλω τούς κληρικούς 
άδιαφόρους, ψυχρούς· άποστρέφομαι τον άνευ 
πεποιθήσεων καί ένθουσιασμού θεολόγον τιμώ 
τόν έχοντα ζήλον ύπέρ τής πιστεώς του λει
τουργόν τή ; έκκλησία;· θέλω όυ.ως τόν ζήλόν

του πεφωτισμένον, θέλω αύτόν έμπεφορημένον 
ύπό τού φιλανθρώπου ζήλου τού εύαγγελίου, 
ούχί ύπό τού φανατικού καί άπανθρώπου ζήλου 
τού Κορανίου. Τό όπλον τού κληρικού είναι δ 
λόγος, ή πειθώ- αί έπάλξεις, άφ’ ών πρέπει νά 
παλαίη κατά τής πλάνης, είναι ή έδρα καί ό 
άμβων. Λαλών καί γράφων είναι ισχυρός,"διότι 
είναι σεβαστός· καταφεύγων εις τήν βίαν, είναι 
άσθενής, διότι είναι μισητός Ή  διδασκαλία 
τού εύαγγελίου είναι τόσονγύψηλή, είναι τόσον 
άγια, τόσον θεία, ώστε περικλείουσα έν έαυτή 
άκατάβλητον σθένος δέν έχει ανάγκην νά ύπο- 
στηριχθή ύπό τής βίας. Ή  έκκλησία έθαυμά- 
σθη καί ένίκησε τόν έθνικόν κόσμον διωκομένη 
έπέσυρε δέ τάς μομφάς πολλών καί ύβρίσθη καί 
έξησθένησε διοικούσα.

Α. Δ ιο μ η δ η ς  Κ υ ρ ιά κ ο ς

0 1  H 0IH T A I ΤΗΣ ΕΠ ΤΑΝ Η ΣΟΓ
Κ Α Δ Β Ο Σ  0  Ζ Α Κ Υ Ν 8 Ι 0 Σ

( Σ υ ν έ χ ε ια  χ α ϊ  ιέ .Ιοε) ,

Ό  Κάλβος, ώς αληθής ποιητής, δίδει πολλήν 
σημασίαν εις τό έπίθετον, τό χρωματίζον τόν 
λόγον καί έμψυχούν τά πράγματα· ούδέν σχεδόν 
έπίθετον απαντάται έν αύτώ χυδαίον, τούτέστιν 
άχρουν καί τετριμμ.ένον ό άρχαϊσμός τού.Κάλ- 
βου έκδηλοϋται πρό παντός έν τή έκλογή τού 
επιθέτου, όπερ ώς έπί τό πλείστον δανείζεται 
έκ τής άρχκίας. (Άκάμαντα, άμβροσίοδμα, λύ- 
σιον, πρόνοος, ύψηλοκάρηνος, κτλ .) Αγνοεί ή 
καταφρονεί τό άκένωτον θησαυροφυλάκιον τών 
έπιθέτων τής δημώδους. Καί παρ' αύτά μετα
χειρίζεται ονόματα ούσιαστικά καί ρήματαοκαί 
μόρια έκ τού λεξικού τού λαού. (Ποτάμι, λαγ
κάδι, άέρας, γελάει, κουφοβροντάει, άρματα, 
άμμή, άμμετε, άμποτε.) Τήν πληθυντικήν τού 
θηλυκού άρθρου α ί σχηματίζει σταθερώς κατά 
τήν δημώδη ή. Ώσεί διά τής βίας έπεβάλλετο, 
πεοτάσσει έκάστοτε τού έπιθέτου το ούσιαστικόν, 
όχι καθώς συνειθίζομεν κοινώς παραθέτοντες 
υ.εταξύ άμφοτέρων το άρθρον ούδέποτε π. χ. 
λέγει «τούς νυμφικούς θαλάμους)), άλλ,’ ούτε 
καί «τούς θαλάμου; τούς νυμφικούς» · ή φράσις 
σχηματίζεται άνεξαιρέτως «τούς θαλάμους νυμ
φικούς», «τό κύμα Ίόνιον» καί καθεξής. Θέλων 
πιθανώτατα νά άναστήση εις τούς στίχους του 
τήν χάριν τής ίονικής διαλέκτου— «Ίόνιον λύ
ραν» άποκαλεί τήν λύραν του—τρέφει ίδιάζου- 
σαν άδυναμίαν πρός τά  ασυναίρετα, ονόματα 
καί ρήματα, καί τά μεταχειρίζεται κατά πολύ 
διάφορον τρόπον τού έν χρήσει παρά τώ σηυ-ε-

Ιρινώ λα φ - (λητογενέως, άντί λητογενούς, άγε- 
νέοιν, άντί άγενών, Οεοειδέων, βροντάουσι, περ-
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νάουν) λέξεών τινων άφ’ενός βιάζει την εϋχρηστον 
σημασίαν, έγκαθιστών την άπωτέραν, καί λε- 
ςεών τινων άφ’ ετέρου επιδιώκει τον σχημ.ατι- 
σμόν όλω; ίδιοτρόπως: (μ ειδ ίαμα , σεβάζονται, 
παραπονούντα κτλ.) Σπανιώτερον διαπράττει 
καί βαρύτερ χ  ετι· διπλασιάζει του; μετοχι
κού; παρακειμένους, παρενθέτει λέξει; έκπλητ·. 
τούσας, υπερπηδά την γραμματικήν καί λησμο
νεί το συντακτικόν. ’Αλλά δέον νά παρατηρήσω 
οτι κατά: των σκοπέλων τούτων δέν προσκρούει δ 
αναγνώστη; ούδ’ έν πάση στροφή, ούδ’ έν πά- 
σαι; τα ί; ώδαΐς. Γπάρχουσι στίχοι έν άμέμπτω 
γλώσση χωροϋντε; καί πολλά των ωραίων αρ
χαϊκών επιθέτων του είνε παρ' ήμΐν εύχρηστα. 
'Ενθυμούμενος οτι καί ξένων εθνών μεγάλοι 
ποιηταί, ώ ; δ Σέλλεϋ, ώς δ Λαμαρτίνο;, ώ ; δ 
Άνδρέας Σενιέ, κατεκρίθησαν ώ ; ένοχοι σολοι
κισμών, νεολογισμών, καί γλωσσικών αυθαιρε
σιών, εχων δ ύπ' οψιν την γλωσσικήν αναρχίαν 
ήτις απ' αιώνων κρατεί παρ’ ήμΐν, δέν κρίνω 
άξιον θανάτου τον ποιητήν διά τήν γλώσσαν 
του, ήτις οσον αν έκτρέπεται εί; υπερβασίας, ου
δέποτε καταπίπτει εί; χυδαιότητα καί είνε ώς 
κόσμος τις πλαττόμενος καί ήμιχαώδη;. Σημειώ 
δέ, πρό; αποφυγήν παρεξηγήσεων, οτι τήν γλώσ
σαν δέν άποκαλώ χυδαίαν κατά λόγον του δη
μώδους ή του καθαρεύοντος αύτή;, άλλά κατά 
λόγον του ποιητικού ή αντιποιητικού αυτής· δια- 
κρισις ούσιωδώ; διαφέρουσα τής έν χρήσει.

'Αλλά καί τά  περί τά μέτρα τολμ.ήματα καί 
τά περί τήν γλώσσαν ολισθήματα έξαγνίζει τό 
ϋφο;· ΰφο; άγνού λυρικού ποιητού, στερρώ; συγ- 
κρατουμένου έκ τών ύγιών παραδόσεων. Έν τοϊς 
στίχοι; τού Κάλβου διαλάμπει, ώ ; άπεφθο; χρυ
σός, ο Λυρισμός, περιβεβλημένο; έν τή συνθέσει 
καθαρώτατον τό αρχέτυπον ένδυμα. 'Υπό οιαν- 
τασία; ύψηλή; έπροικίσθη· μετάρσιο; ψαύει τά 
άστρα, άλλά δέν χάνεται εί; τά  νέφη, καί 
ποτέ δέν χάνει άπό τών οφθαλμών του τήν γην. 
“Αν ή γλώσσά του είνε ακανόνιστος, άλλ’ ουδέ
ποτε υπό τό πρόσχημα δήθεν τής έμπ εύσεω; 
καταλείπει άκανόνιστον τήν φαντασίαν του. Λέν 
λησμονεί τον μύθον ον άναφέρει ό Πίνδαρος, ό 
μέγα;διδάσκαλος αύτού. Πτερωτός είνε δ 11η- 
γασο;, άλλα κοσμ.είται συγχρόνως καί ύπό χρυ
σού χαλινού, δώρου τής 'Αθήνα; πρό; τον ήοωα. 
οστις έμελλε νά ίππευση έπ’ αύτού. Διά τούτο 
αί ώδαί τού Καλβου δέν ε'χουσιν ούδέν τό τε
ρατώδες και συμφυρματικόν. '() ποιητής άγαπα 
τήν άλήθειαν καί τήν ζωήν, καί ώ ; δ'Ομηρικό; 
Α ία; έζήτει φώ; διά νά πολεμήση, οϋτω καί 
εκείνο; ψάλλει έν πλήρει φωτί. Έκ τού έξωτε- 
ρικού κόσμου παραλαμβάνει ευκρινή σχήματα, 
ώ; αί γραμμαί τών ελληνικών όρεων, λαμπρά 
χρώματα, ώ ; δ χρυσός καί ή πορφύρα νεφελώ
δους δυσεως. Έκ τών τύπων τή : μυθολογία;.

έκ τών ελληνικών θεών, αιωνίων συμβόλων τού 
ώραίου, έκ τών άναμνήσεων τής ιστορία; καί 
τών θελγήτρων τής φύσεω; κατασκευάζει κο
σμήματα δι’ ών σεμνώ; περιβάλλει τήν Μού- 
σάν του. Καί τολμών ισχυρίζομαι ότι τήν ελ
ληνοπρέπειαν τή ; ποιήσεώς του συνιστή μάλλον 
ή μέθοδο; δι’ ής έκτυλίσσει τό θέμα ή αυτό τό 
θέμα. Εικόνας, ώ ποιητα, υ.εταχειρίζου, εικό
νας, όχι κενά; φράσεις, συμβουλεύει δ Γκαϊτε. 
Ο ποιητη; συμπυκνοί καί τά ; όευστοτέρα: έν
νοια;. ’Αντλεί έπί τή ; παλάμης του ΰδωρ, καί 
το ύδωρ μεταμορφούται εί; κρυσταλλίνην σφαί
ραν. Τής έργασία; ταύτη ; ουδέποτε ήμέλησεν δ 
Κάλβος. Τά νοήματα αύτού έκφράζει είκονικώ; 
καί συγκεκριμένως, καί αύτού; τού; κοινούς 
τόπους άνακαινίζει διά τής δυνάμεως καί τού 
εύρυθμου τή ; έκφράσεως. Τά ποιήματα αύτού 
δέν δμοιάζουσι πρό; στιχουργημένα πατριωτικά 
άρθρα καί έμμετρους προκηρύξεις δπλαρχηγών. 
Και λύοντε; του; άλλως άνέτου; ρυθμ.ούς των, 
πάλιν εχετ,ι πρό ύμών λογογραφήματα ούσιω
δώ; διαφεροντα τού πεζού λόγου.

"Λ; μή δρέξη ποτέ 
Τό σύννεφον καί ό άνεμος 
Σκληρός άς μή σκορπίσηf|i» « « I ‘ »*ίο χωμα το μακαριον

Ποϋ σάς σκεπάζει.
"Ας τό ποτίζη πάντοτε 
Με τ’ αργυρά της δάκρυα 
ΊΙ ροδόπεπλος κόρη 
Καί αύτοϋ άς ξεφυτρώνουν 

Αιώνια τ' άνθη.

Σάς άρπαξεν ή τύχη 
Τήν νικητήριου δάφνην 
Κι'άπό μυρτιάν σάς έπλεξε 
Καί πένθιμον κυπάοισσον

Στέφανον άλλον.
Άλλ' άν τις άποθάνη 
Διά τήν πατρίδα, ή μύρτος 
Εινε φύλλον άτίμητον 
Καί καλά τά κλαδιά

Τή;
Τών στίχων τούτων, τού; δποίους τυχαίω; 

άποσπώ έκ τή ; πρό; τού; ίερολο/ίτα; τού Δρα
γατσανίου ωδής, δύνασθε νά μεταθέσετε κατ’ 
αρέσκειαν τά ; φράσεις. "Ισω; θά συγχύσετε τήν 
εύρυθμίαν, άλλ’ όχι καί τήν ποίησιν αύτώ ν τό 
άνθος φυλλορροεί, άλλά τά πέταλα διατηρούσε 
τήν εύωδίαν των.

Μια έκ τών λαμπρότερον συντεθειμένων είνε ή 
ώδή εί; τό Σούλι, έν ή δ ποιητή; εξυμνεί τήν 
παρά το Καρπενήσι μάχην καί τόν ηρωισμόν τού 
Μάρκου Βοτσαρη. Αναφέρω έξ αύτή ; την πρό; 
την νύκτα έπικλησιν, την δποίαν φαίνεται ώ; 
νά είχεν ύπ' οψιν καί δ Ζαλοκώστα; εί; τόν 
« Βότσαρήν » του.
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Ώστόσον τής ημέρας 
Τό φως έγίνηκε άφαντον.
Τόν ουρανόν σκεπάζει 
Τό φοβερόν σου κάλυμμα,

'Ιερά νύκτα.
Μητέρα φρονημάτων 
Τολμηρών, συνέργέ 
Ψυχών τολμηρότατων,
Νύκτα ουρανία καί σύγχρονε 

Δικαιοσύνης!
Συχνά άπό σέ παιδεύονται 
Λαοί άφρονες, άσωτοι·
Συχνά καί τών τυράννων 
’Αλλάζεις τήν χρυσήν

Ζώνην εις στάκτην.
Τώρα έδώ τό πυκνότερον 
Σκότος σου χύσε. "Ανθρωπος 
"Ανθρωπον άς μή ξίλέπη,
Ά ς μή ξανοίγη μάτι

ΧεΓρα δπλισμένην.
Τό πνεύμα ταραγμένον 
Τών εχθρών τής πατρίδος μου 
’Άς πλάση φοβερούς 
Γίγαντας καί άς φαντάζεται 

Παντού μαχαίρας.

'Π ώδή αυτη μοσχοβολεΐ χριστιανικόν λίβανον, 
ώ ; δεικνύουσιν οί σταυροφόροι καί ρομφαιοφόροι 
άγγελοι καί αί ύπερνέφελοι ψυχαι τών δικαίων 
α’ίτινες έπιφαίνονται έν αύτή,. Άλ.λά προ τού θεού 
τών χριστιανών δ Κάλβο; δεν κατανύσσεται 
τόσον οσον πρό τών μκκάρων τής ελληνική; πο- 
λυθεία;· τά κάλλη τού παραδείσου δέν θαμ- 
βούσιν αύτόν οσον τά  ύψη τού Ολυμπου Η 
ποίησι; τού Κάλβου έξυμνεΐ την έπανάστασιν, 
έκπροσωπούσα τήν ελληνικήν παράδοσιν. Ιδεώ
δες αύτή ; εινε αί Ά θήναι, όχι το Βυζάντιον. 
Τούναντίον έν τώ  Σολομω έκφαινεται ζωηρότε
ρα ή έπίδρασις τής Βυζαντινής παραδόσεω;. 
Ό ποιητή; τού «"Υμνου πρό; τήν Ελευθερίαν» 
στρέφει τού; οφθαλμούς προς τον Βόσπορον

Έκεί πουν’ ή άγια Σοφία 
Μέ τούς λόφους τούς έπτα.

Ένώ δ Κάλβος έ'νθου; άνακράζε-.·
Έπί τόν Υμηττόν 
Έβλάστησεν ή δάφνη,
Φύλλον ιερόν στολίζει 
Τά ήρειπωμένα λείψανα

Τού ΙΙαρΟενώνος.
Ό  εθνισμό; τού Κάλβου ούδαμοϋ άλλοθι έκ-

στροφας.
Χαίοετε, ώ κόρα;, χαίρετε 
Ψωναί οπού τά δείπνα 
Τών 'Ολυμπίων πλουτίζετε 
Μέ χοοών εΰφροσύνας

1ν’ εύρυθμον μέλος.

Σείς τά αιθέρια νεύρα 
Τής φόρμιγγος κροτείτε,
Καί τά θηρία καί τ’ άλση 
Χάνονται άπό τό πρόσωπον

Τής γής πλατείας.
Όπου τρέμουσιν απειρα 
Τά φώτα τής νυκτός,
’Εκεί ύψηλά πλατύνεται 
Ό Γαλαξίας καί χύνει

Δρόσου σταγόνας.
Τό ποτόν καθαρόν 
Θεραπεύει τά φύλλα,
Κι’ όπου άφησε τό χάρτον 
Εύρίσκει ρόδα ό ήλιος

Καί μυρωδιάν.
Οϋτω ύπό τούς δακτύλους σας 
Ή έλικώνειος λύρα 
Τρέμει, καί τάνθη αμάραντα 
Τής 'αρετής γεμίζουσι

Πάσαν καροίαν.
Διά παντός μοιράσατε,
Θείαι παρθένοι, τήν δίκην 
Διά παντός χαρίσατε 
Τών ανθρώπων αισθήσεις 

Ύψηλονόους.
Αφρίζουν τα ποτήρια 
Τής αδικίας, δυνάσται 
Πολλοί καί διψασμένοι 
'Ιδού τ' άδράχνουν, γέμουσι 

Μέθης καί φόνου.
Τώρα ναι, τώρα άστοάψατε 
’ Ω Μούσα-., τώρα αρπάξατε 
Τήν πτερωτήν βροντήν.
Κατά σκοπόν βαρέσατε

Μ’ εϊστοχον χ.είρα.
Φυλάξατε τούς ϋμνους 
Διά τούς δικαίους· μόνον 
Εις αυτούς τήν ειρήνην 
Καί τούς χρυσούς στεφάνους,

Εις αυτούς δότε.
Ε’.

Ή  ποίησι; τή ; νέα; Ελλάδος δεν έγεν- 
νήθη,όχι, «ε ί; τόν Βόσπορον, εί; τή ; τρυφής τά 
στήθη » ώ ; έδογμκτισεν εί; τών έπισημοτέρων 
ποιητών ημών. Ά ν  τήν γέννησιν τού θείου 
άοιδού διεξεδίκουν έπτά πόλεις έν τή άρχαιό- 
τητι, ούδεμία πόλις, έστω καί ή μαγική Έπτά- 
λοφο;, δύναται νά πρόταξη έαυτήν ώ ; πατρίδα 
τή ; νεοελληνική; ποιήσεώς. Πολύ πριν άντηχη- 
σωσιν έν τα ί; αίθούσαι; τής Κωσταντινουπόλεως 
οί στίχοι τού Χριστοπούλου, ή έθνικη ποίησι;, 
έλάνθανε δρέπουσα εί; τά ; αρκαδικά; κοιλάδά; 
τά εύοσμότερα τών άνθέων, ρυθμίζουσα έπί τών 
βουνών τή ; 'Ηπείρου τά βήματα τού κλέφτου, 
καί ώ; θειον πνεύμα έφέρετο άνοιθεν τή ; αβύσσου 
τής δουλείας. Ά λ λ ’ εί; τόν έρωτώντα πού έγεν- 
νήθη, όχι ή ποίησι;, άλλά πού άνεφάνησαν τό 
πεώτον οί ποιηταί, οϊτινε; περιεβαλον αυτήν 
νέον πολύπτυχον καί βαρύτιμον ένδυμα, άς-.ον 
τή ; βασιλίσση;, οί δδηγοί πρό; ον; όφείλουσιν
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άπαύστως νά στρέφωνται έν τή  όδώ τών Μου
σών οι ζητοΰντες νά προφυλαχθώσιν άπό τών 
πτώσεων καί τών παραπλανήσεων, άδιστάκτως 
0ά ώνόμαζον τήν πατρίδα του Σολωμοΰ καί 
του Κάλβου, «το άνθος τής ’Ανατολής» έκ τών 
καλύκων του δττοίου έξεχύθη τό άρωμα τής νεω- 
τέρας ελληνικής ποιήσεως. Είνε ή  Ζάκυνθος,προς 
τήν όποιαν τοιούτους χαιρετισμούς απευθύνει ό 
Κάλβος:

ΤΩ φ ιλ-άτη  πατρίς,
Ό  Οαυαασία νήσις,
Ζάκυνθο; συ μοϋ εδωκας 
Την πνοήν και τοΰ 'Απόλλωνος 

Τα χρυσά δώρα.
Ποτέ δέν σ’ ¿λησμόνησα,
Ποτέ- καί ή τύχη μ' έρριψε 
Μακρά άπο σέ· μέ είδε 
Τό πέμπτον τοΰ αίώνος 

Εις ξένα έθνη.
’Αλλά ευτυχής ή  δύστηνος,
Όταν τό φως έπλούτει 
Τά βουνά καί τά κύματα,
Σε εμπρός τών οφθαλμών μου 

Πάντοτε; ειχον.
Σύ όταν τά ουράνια 
Ρόδα με τό αμαυρότατο·/
Πέπλον σκεπάζη ή νύχτα,
Συ είσαι τών ονείρων μου 

Ή χαρά μόνη.
Τό κϋμα Ίόνιον πρώτα 
Έφίλησε τό σώμα,
Πρώτα οϊ Ίόνιοι Ζέφυροι 
Έχά'ιδευσαν τό στήθος

Τής Κυθερείας.
Καί όταν τό έσπέριον αστρον 

Ό ουρανός άνάπτη 
Καί πλέωσι γέμοντα έρωτο;
Καί φωνών μουσικών

Θαλάσσια ξύλα,
ΦιλεΓ τό ίδιον κϋμα,
Οί αύτοί χαϊδεύουν Ζέφυροι 
Τό σώμα καί τό στήθος 
Τών λαμπρών Ζακυνθίων,

"Ανθος παρθένων.
Μοσχοβολάει τό κλίμα σου,

ΤΩ φιλτάτη πατρίς μου,
Καί πλουτίζει τό πέλαγος 
Άπό τήν μυρωδιάν

Τών χρυσών κίτρων. 
Σταφυλοφόρους ρίζας,

'Ελαφρά, καθαρα,
Διαφανή τά σύννεφα 
Ό βασιλεύς σοΰ έ̂χάρισε

Τών Αθανάτων.
Ή λαμπάς ή αιώνιος 
Σου βρέχει τήν ημέραν 
Τούς καρπούς, καί τά δάκρυα 
Γίνονται τής νυκτός

Εις εσέ κρίνα.
Δέν έμεινεν έάν έπεσε 
Ποτέ είς τό πρόσωπό·/ σου 
Ή χιών' δέν έμάρανε 
Ποτέ 6 θερμός Ινύων

Τά σμάραγδά σου.

Εϊσ’ ευτυχής καί πλέον 
Σέ λέγω εύτυχεστέραν,

Ότι σύ δέν έγνώρισε;
Π ο τ ε  τ η ν  σ κ λη ρ α ν  μ ά σ τ ι γ α

ΈχθρΠν, τυράννων.
"Ας μή μου δώσ' ή μοΓρά μου 
Είς ξένην γήν τόν τάφον·
Εινε γλυκύς δ θάνατο;
Μόνον όταν κοιμώμεθα

Είς τήν πατρίδα.
Ή  ευχή του ποιητοΰ δέν έξεπληρώθη ■ ό 

Κάλβος ύπέστη πικρόν τόν θάνατον εν τή  ξένη. 
Καί άν παρετείνετο ή ζωή ύπό τό ¡¿νήμα, ό 
ψάλτης τού α’Ωκεανοϋ» θά συνησθάνετο μυριο- 
πλάσιον τήν πικρίαν, βλέπων τό όνομά του κα- 
ταπινόμενον έν τφ  ώκεανώ τής λήθης.'’Αλλά μ ή 
προδικάζωμεν.

Ή  νεωτέρα Ε λλάς ηύτύνησεν είς ποιητάς 
άξιους τοΰ ονόματος· άλλά διά λόγους οΰς δέν 
είνε του παρόντος νά άναπτύξωμεν, δέν ελαβεν 
άκόμη καιρόν νά διακρίνη αύτούς άπό τών ανα
ξίων, οϊτινες πολλάκις δρέπουσι τούς δΓ άλλους 
προωρισμένους καρπούς· καί άν που προσηλ.οϋται 
είς ονόματα, ώτινα δικαίως έπιπλεουσι τής γε
νικής άδιαφορίας, καί τότε, έν τή εκτιμήσει 
καί αύτών ενεργεί ή πρόληψις μάλλον τής σκί- 
ψεως καί ή  έν τώ  έργω το>ν χρυσόκονις δέν 
διαχωρίζεται τών άλ.λωνε’ν αύτώ ευτελών μεταλ
λευμάτων. Έν εποχή καθ' ήν 6 Σολωμός δέν 
κατέσχε τήν προσήκουσαν θέσιν, παράδοξον θά 
ήτον άν δ Κάλβος ε’ξετιμάτο καί έφημίζετο 
παρ' ήμ,ϊν. Ό ,τ ι συνέβη ήτο άναπόδραστον. Ή  
ποίησις τοΰ Κάλβου δημοτικωτάτη καθ’ δλην, 
έγένετο κατ’ έξοχήν άριστοκρατική διά τής άρ- 
χαιοπρεπείας τοΰ είδους αυτής. Τό καινοφανές 
τού ρυθμοΰ έπέτεινε τήν άντιδημοτικότητα αυτής 
καί τό άλλοπρόσαλλ.ον τής γλώσσης συνετέλε- 
σεν είς τήν προγραφήν της. Διηγούνται ότι καθ’ 
ον καιρόν τό πρώτον παρεστάθη έν Γαλλία ό 
« Δόν Ζουάν » , τό κωμικόν αριστούργημα τοΰ 
Μολ.ιέρου, άπέτυχεν οίκτρώς· καί ποιον ήτο, νο- 
μ.ίζετε, τό αίτιον τής άποτυχίας; Μέχρι τοϋδε 
πάσαι α ΐ κωμωδίαι έγράφοντο έμμέτρως· πρώ
τος δ* ό Μολιερος έτόλμησε νά παρουσιάση τόν 
«Δόν Ζουάν» του γεγραμμένον είς πεζόν λόγον 
άλ'/.' ακριβά έπλήρωσε τήν τόλμην του, άντι- 
στρατευθείς κατά  τής καθιερωμένης συνήθειας. 
Καί πώς να μή πληρώσγ, ακριβά τήν τόλμην 
του ό Κάλβος, θρασύς, καινοτόμ.ος, άπαρνητής 
τών πατρώων θεών καί τών λαϊκών παραδόσεων; 
Καί πώς νά μη λησμονηθή δ πτο/χός, άλλ’ ύπε- 
ρήφανος ποιητής, ό ζήσας, σιγήσας προώρως 
καί άποθανών μακράν τής Ελλάδος, άπρόσι- 
τος καί έν τή ςενητεία, ώς έν τοΐς στίχοις αύτοϋ; 
Ά λ λ ’ α : έλπίσωμεν, ώς ήλπιζε καί ούτος, ότι 
«μετά θάνατον εύρίσκεται γλυκυτέρα ζωή καί 
τόν προσμένει.» Ή  θρησκεία τοΰ άγνώστου θεού
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θά διαφώτιση μίαν ήμ,έραν καί τήν φιλολογι
κήν συνείδησιν τής πατρίδος ημών. Ώς έψαλεν 
ό Καρασούτσας :
'U φυλή δέν εινε μία τών πτηνών τών ήδυφώνων 
Ούδέ ποιητών ύπάρχει είς τήν γήν εν γένος μόνον.

Ό  Κάλβος ανήκει είς τό γένος έκείνων οίτι- 
νες έρχονται καί παρέρχονται ϊνα δικαιωθώσι 
μετά θάνατον. Ά λλω ν ή δόξα έκρήγνυταt ευ
θύς έξ άρχής ώς πυροτέχνημα, καί άλλων ή 
δόξα δμοιάζει πρός τούς ταξιδεύοντας άστέρας, 
τών όποιων τό φώς δέν ε'φθασεν άκόμη είς τήν 
γήν. Καί έν τή φιλολογία τής Δύσεως δέν 
είνε ολίγα τά παραδείγματα τής όψιγόνου δό- 
ξης, ώς λ.χ . έκείνης ής άπήλαυσαν έν Γαλλία ό  
Άνδρέας Σενιέ, καί έν ’Αγγλία ό Κόλλινς.

Ένθυμοϋμ,αι τούς ώραίους στίχους τοΰ Θεοφί
λου Γωτιέ: «Ή  εύρωστος τέχνη μ.όνη κατακτά 
τήν αιωνιότητα. Καί οί θεο’Γάποθνήσκουσιν,άλλ’ 
οϊ στίχοι διαμένουσι κυρίαρχοι καί δυνατώτεροι 
τοΰ χ_άλυβος.» Καί πώς είνε δυνατό, ποτε νά 
τεθή ε’ξω τοΰ νόμου ό στιβαρός καλλιτέχνης, ό 
ύπέροχος ποιητής τών Ωδών : Διότι έξ άναπο- 
δράστων λόγων παρεγνωρίσθη έν τή κοινή συνει- 
δήσει, δυσκολεύομαι νά πιστεύσω ότι είνε άνά- 
ζιος τής άθανασίας.

Κ ω ε τ ι ι ς  Π α λ λ μ λ ς

ΦΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΡΙΣΛΕΡ
Μ Υ Θ ΙΣ Τ Ο Ρ Η Μ Α  Α Λ Φ Ο Ν Σ Ο Υ  ΔΩΔΕ

Μ ίτ ά φ ρ χ α ι ς  X. Ά ν ν ί ν ο υ .

( Συ νεχεια ίΛι προηγοϋμεro r  ijtú.l.lor/.
Λοιπόν ό σύζυγός της ήτο κατεστραμμένος !
Μετ’ ολίγον, εύθύς ώς θά έπέστρεφε, θά έμαν- 

θανε τήν καταστροφήν καί θά έμάνθανε ταύτο- 
χρόνως ότι ή σύζυγός του καί τό τέκνον του ει- 
χον άπέλθει καί θά έμενε μ.όνος έν τώ μέσω τής 
συμφοράς.

Νά μείνη παντελ.ώς μόνος ό άνήρ αύτός ό 
τόσον άδ ρανής, ό τόσον άσθενής τόν χαρακτήρα, 
όστις άλλ.ο τι δέν ειξευρεν είμή νά θρηνή, νά 
δεικνύη άπειλητικώς τήν πυγμήν πρός τήν ζωήν 
ώς παιδίον! Τί θά έγίνετο ό δυστυχής;

Τόν ωκτειρε με θ’ όλον αϋτοΰ τό έγκλημα.
"Επειτα έπήλθεν αύτή ή ιδέα ότι θά έφαΓετο 

ίσως ότι έφευγε προ τής χρεωκοπίας. πρό τής 
ένδειας.

Ό  Γεώργιος ήδύνατο νά είπη :
—  Ά ν  ήμην πλούσιος θά μ’ έσυγχώρει!
Ώφειλεν άρά γε νά καταλίπη όπισθέν τη; 

αύτήν τήν άμοιβολίαν ;
Εις ψυχήν γενναίαν καί ύπερήφανον οία ή τής 

Ινλαίρη; δέν άπητεΐτο άφορμή μεγαλειτερα όπως 
μεταβάλη τήν άπόφασίν της.

Έν τψ  άμα κατηυνά.σθη έν τή ψυχή της πα-

σα ή άηδία, πάσα ή άγανάκτησις ώς νά έφώ- 
τισε λάμψις αιφνίδιο; τό καθήκον της. "Οτε 
ήλθον νά τής άναγγείλωσιν ότι τό παιδίον ήτο 
ένδεδυμένον καί αί άποσκευαί ετοιμαι, ή νέα 
της άπόφασις είχεν ήδη λ.ηφθή.

— Είνε περιττόν ! . . είπεν ήρέμα . . . δέν 0’ 
άναχωρήσωμεν.

Γ’ .
Ή  λ ΰ ξ ις .

Μίαν ώραν μετά τό μεσονύκτιον έσήμαινε τό 
μέγα ώρολόγιον τοΰ Άγιου Γερβασίου. Τοιοΰτο 
ητο τό ψΰχος, ώστε ή κατερχομένη λεπτή χιών 
έπήγνυτο καταπίπτουσα καί συνεσωρεύετο είς 
τό ε'δαφο; κατάλευκος καί τρίζουσα ύπό τούς 
πόδας.

Ό ΊΡίσλερ περιτετυλιγμένος τόν μανδύαν του 
έπανήρχετο έκ τοΰ ζυθοπωλείου μετά σπουδής 
διά τής έρημης κατοικίας τού Έλους. Ή το ηύ- 
χαριστημένος δ αγαθός ’Ρίσλερ Είχε πανηγυρί
σει πρό ολίγου μετά τών δύο πιστών οφειλετών 
του Σέβη καί τοΰ Δελομπέλ, τήν πρώτην του 
ε”ξοδον, τό πέρας τής άτελευτήτου καθείρξεώς 
του, καθ’ ήν είχεν επιτηρήσει τήν κατασκευήν 
τής έκτυπωτικής μηχανής του μεθ’ όλων τών 
ψηλαφήσεων, μεθ’ όλων τών εύχαριστήσεων καί 
τών άπογοητεύσεων τοΰ εφευρέτου. Τήν τελευ- 
ταίαν στιγμ-ήν παρετηρήθη ελλειψίς τις· δ κρεμα- 
στήρ δέν έλειτούργει καλώς καί έδέησε νά γείνωσιν 
έξ άρχής σχέδια καί προϋπολογισμοί. Τέλος τήν 
ημέραν έκείνην έγένετο ή δοκιμή τής νέας μη
χανής, τά πάντα δέ έπέτυχον κατ’ εύχήν. Ό 
αξιόλογος άνήρ έθριάμβευεν. Ένόμιζεν ότι άπηλ- 
λάσσετο οφειλής παρέχων είς τόν οίκον Φρομών 
τό ευεργέτημα νέας έφευρέσεως, έξ ής θά ήλατ- 
τοΰτο ή έργασία, τά  ημερομίσθια τών εργατών, 
καί θά έδιπλασιάζοντο τά κέρδη καί ή φήμη 
τοΰ έργοστασίου. Διό βαδίζων έ’πλαττεν ώραϊα 
όνειρα, σας βεβαιώ ! Τό βήμά του άντήχει άγε- 
ρώχως, τονούμενον έτι μ,άλλον έκ τής εύδαίμονος 
καί εύσταθοΰς πορείας τοΰ λογισμού του.

Πόσα σχέδια έπλαττεν πόσας ελπίδας!
Ήδύνατο ν’ άντνκαταστήση τήν έν Άνιέρη 

έπαυλιν, ήν ή Σιδωνία ήρχισε ήδη νά άποκαλ,ή 
εύτελή καλύβην, δι’ ώραίας έξοχικής οικίας κει- 
μένης είς άπόστασιν δέκα ή δεκαπέντε λευγών 
έκ I Ιαρισίων, νά χορηγήση είς τόν κ. Σέβην 
σύνταζιν γενναιότερα·/ δπωσοΰν, νά βοηθή συ- 
χνότερον τόν Δελομπέλ, ού ή ταλαίπωρος σύζυ
γο; ε’θ/ησκεν έκ τής πολλής εργασίας. Τέλος ή
δύνατο ν’ άνακαλέστ, τόν Φράντζ. Αύτός ήτο δ 
προσφιλέστατος τών πόθων του. Άδιακόπως έ- 
συλλογίζετο τον άτυχή νέον,έξόριστον εί; χώραν 
νοσώδη, διατελοΰντα ύπό τήν εξουσίαν τυραν
νικής διευθύνσεως, ήτις έχορήγει άδειαν ε ί; τούς 
ύπαλλήλους της καί τού; άνεκάλει σχεδόν ά- 
μέσως άνευ τινός έξηγήσεως. Διότι δ 'Ρίσλερ έ-
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Ολίβετο άκόμη διά τήν τόνον έσπευσμ.ένην καί 
τόσον ανεξήγητο·/ άναχώρησιν του Φράντζ κατά 
τό τελευταΐόν του ταξείδιον, καί διά την βρα- 
χεΐαν έμ.φάνισιν του άδελφού του, οστις χωρίς 
νά του άφήση καιρόν νά τόν χαρή, άνεζωπύρησε 
πάσας τά ; αναμνήσεις τής στοργής καί του κοι
νού βίου. Δ·.ό προΰτίθετο, μετά την εύδοκίμησιν 
τής μηχανής του, νά εύρη εις το εργοστάσιου 
μικράν τινα θέσιν, ένθα ό Φράντζ ήδύνατο νά 
εύημερήση παρασκευάζωνέαυτώ άληθές μέλλον. 
‘Ως πάντοτε ό 'Ρίσλερ έσκέπτετο μόνον περί 
τής ευτυχίας των άλλων. Ή  μόνη νου εγωιστι
κή εύχαρίστησις ήτο νά βλέπη μειδιώντας πάν- 
τας τούς περί αυτόν.

Σπεύδων οϋτως έφθασεν εις τήν γωνίαν τής 
όδού Καλογραιών. Μακρά σειρά αμαξών έστάθ- 
μ,ευε πρό τής οικίας καί ή λάμψις τών φανών 
των εις τήν όδόν, αί σκιαί τών ηνιόχων προφυ- 
λαττομ.ένων άπό τής χιόνος εις τούς μυχού: καί 
τας γωνίας, άς αϊ γηραιαί τής όδού οίκίαι διε- 
τήρουν καί μετά τήν χάραξιν τού πεζοδρομίου, 
ένεψύχουν τήν ε’ρημον καί σιωπηλήν συνοικίαν.

— Μπά ! αλήθεια ! έσυλλογίσθη ό καλός Τ?ίσ- 
λερ· ε”χομ.εν χορόν εις τό σπίτι μας.

Ένεθυμήθη οτι ή  Σιδωνία είχε διοργανώσει 
εσπερίδα μουσικήο καί χορού, άπαλλάξασα αυ
τόν άπό τού νά παρευρεθή «  διότι έγνώριζεν οτι 
ήτο πολυ άπησχολημένος » Έν τώ μέσω τών 
σχεδίων καί τών οπτασιών τού γενναιόδωρου 
πλούτου του ή εορτή εκείνη, ής ή ήχώ εφθανε 
μέχρι; αυτού, έπέτεινε τήν άγαλλίασίν του καί 
τόν κατέστησεν ύπερήφανον. Μετά τίνος με- 
γαλοπρεπείας ώθησε τήν βαρεΐαν θύραν, ημί
κλειστου όποκ πηγαινοέρχωνται οί προσκεκλη
μένοι,, καί πέραν εις τό βάθος τού κήπου διέκρινεν 
ολόκληρον τό δεύτερον πάτωμα πεφωταγωγη- 
μ-ένον.

Σκιαί διήρχοντο άδιακόπως όπισθεν τού κυ- 
μ,αινομένου πέπλου τών παραπετασμάτων. Ή  
ορχήστρα, ής ή παρουσία έμαντεύετο έκ τής 
παλίρροιας τών άναδιδομ.ίνων ύποκώφως ήχων 
έφαίνετο παρακολουθούσα τήν κίνησιν τών λ α 
θραίων αυτών εμφανίσεων. Έχόρευον. ΓΙρός στιγ- 
μήν ό 'Ρίσλερ έπέστησε τό βλέμμα του επί τής 
φαντασμ.αγορίας ταύτης τού χορού καί εντός μι
κρού δωματίου παρακειμένου εις τήν αίθουσαν, 
άνεγνώρισε τήν σκιάν τής Σιδωνίας. ΤΗτο όρθια 
έν τή πεοιεσταλμένη ενδυμασία της, έν τή στά- 
σει γυναικός κατοπτριζομένης. "Οπισθεν αυτής 
σκιά τις μικρότερα, άναμ,φιβόλω; ή κυρία Δόβ- 
σων έπιδιώρθου αταξίαν τινά εις τό φόρεμ.ά της 
τον κόμβον ταινίας προσηρμοσμένης εις τόν λαι- 
μ.όν, ής αί μακραί καί κυματίζουσαι άκραι είχον 
χαμηλώσει καταβιβασθεΐσαι. Ή  εΐκών ήτο λίαν 
αόριστος, άλλ’ ή χάρις τής γυναικος άνεγνωρί- 
ζετο έν πάσαις ταις άμυδρώς διαγραφομέναις

γραμμ.αΐς, ό δέ 'Ρίσλερ έστη έπί πολύ θαυμά
ζω·/ αυτήν.

Εις τό πρώτον πάτωμα ή άντίθεσις ήτο κα
τάδηλος. Οΰδέν έφαίνετο φώς είμή ή λάμψις 
μικράς λυχνίας όπισθεν τών ίοχρόων παραπε
τασμάτων τού κοιτώνος. Ό 'Ρίσλερ παρετήρησε 
τήν λεπτομέρειαν ταύτην, έπειδή δέ ή μικρά 
κόρη τών Φρομ-ών είχεν ασθενήσει πρό τινων ή- 
μ.ερών, άνησύχησεν, ένεθυμήθη τήν παράδοξον 
ταραχήν τής κυρίας Γεωργίου οτε διήλθεν έγγΰ- 
θεν αύτού τό άπόγευμα καί έπέστρεψε μέχρι 
τού φυλακείου τού θυρωρού ’Λχιλλέως όπως πλη- 
ροφορηθή.

Τό φυλακεϊον ήτο πλήρες. Οί άμαξηλάται 
έθερμαίνοντο παρά τήν θερμ-άστραν, έφλυάρουν 
καί έγέλων καπνίζοντες, "Οτε ένεφανίσθη 6 'Ρίσ
λερ έπεκράτησε σιγή, σιγή περίεργος, χλευαστι
κή, έξεταστική. ΙΙεοί αύτού βεβαίως θάέλάλουν.

— Μήπως είνε άρρωστον τό παιδί τών Φρο- 
μ ώ ν; ήρώτησεν

— "Οχι, δέν είνε άρρωστον τό παιδί, άλλά ό 
κύριος.

— Ό κ. Γεώργιος είνε άρρωστος;
— Μάλιστα, ήσθένησε τώρα τό βράδυ άφού 

έγύρισε εις τό σπίτι. Έτρεξα άμ.έσως καί έκραξα 
τόν ιατρόν . . . Είπεν οτι δέν είνε τίποτε καί ότι 
ό κύριος έχει μ.όνον άνάγκην άναπαύσεως.

’Ενώ δέ ό 'Ρίσλερ έκλειε πάλιν τήν θύραν, ό 
γέρων Άχιλλεύς προσέθετε ταπεινοφώνως, μέ 
τήν αυθάδειαν τού κατωτέρου, έξ ήμισείας πε- 
φοβισμένην καί έξ ήμισείας αυθάδη, ήτις θέλει 
ταύτοχοόνως ν’ άκουσθή καί νά μή άκουσθη σχε
δόν :

— Ά ,  μάλιστα! δέν γλεντούν αυτοί εις τό 
κάτω καθώς εις τό έπάνω πάτωμα.!

’Ιδού τ ί συνέβη:
Ό  Φρομο/ν έπιστρέψας τήν έσπέοαν εΰρε τήν 

σύζυγόν του μέ φυσιογνωμ.ίαν τόσον τεθλιμ.μ.έ- 
νην, ώστε ευθύς έμάντευσεν ότι συμφορά τις έν- 
έσκηψεν. Ά λ λ ’ είχε τόσον συνειθίσει άπό δύο 
έτών εις τήν άτιμ.ωρησίαν τής άπιστίας του, ώ 
στε δέν έπήλθε ποσώς εις τόν νούν του ή ιδέα 
ότι ήτο ενδεχόμενον ή σύζυγός του νά έμαθε τήν 
διαγωγήν του. Ή  Κλαίρη άφ’ έτέρου όπως μή 
τόν καταβάλη αμέσως έσχε τήν γενναιότητα 
νά μ.ή όμιλήση αύτώ είμή περί τής εις Σαβινύ 
έπισκέψεώς της.

— Ό  παππούς δέν ήθέλησεν, είπεν αύτώ.
Ό  άτυχής ώχρίασε φρικωδώς.
— Έ χ ά θ η ν !.. έχάθην! έπανέλαβεν δίς ή 

τρις μέ παράνοιαν πυρέσσοντος- καί αί νύκτες 
τής άγρυπνίας άς διήλθε, μία τελευταία φοβε
ρά σκηνή, ήν είχεν ύποστή μετά τής Σιδωνίας 
προσφάτως καθότι ήθελε νά τήν έμ.ποδίση άπό 
τού νά τελέση τήν έορτήν έκείνην τήν παραμο- 
νήν τής καταστροφής, ή άρνησις τού κ. Γαρδι-
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νοά, πάντα τά παθήματα ταύτα, άτινα συνεί- 
χοντο πρός άλληλα καί τόν είχον συνταράξει 
έκ περιτροπής συνωψίσθησαν εις σφοδράν νευρι
κήν κρίσιν. Ή  Κλαίρη τόν ηύσπλαγχνίσθη, τόν 
ύπεχρέωσε νά κ.ατακλιθή καί έκάθησε παρά τήν 
κλίνην του. Προσεπάθησε νά τού όμιλήση, νά 
τόν καταπραύνηάλλ’ ή φωνή της δέν είχε πλέον 
τόν φιλόστοργον έκεϊνον τόνον, οστις κατευνά
ζει καί πείθει. Εις τά  κινήματα της, εις τόν 
τρόπον μ.εθ’ ου ύπανήγειρε τό προσκεφάλαιον τού 
άσθενούς, εις τόν τρόπον μ.εθ’ ού παρεσκεύαζε 
δΓ αύτόν καταπραϋντικόν τι ποτόν ένυπήρχεν 
άδιαφορία, άναλγησία τις περίεργος.

— Ά λλά  σέ κατέστρεψα! ε’λεγεν άπό καιρού 
εις καιρόν ό Γεώργιος ώς νά ήθελε ν’ άποσείση 
τήν Ολίβουσαν αυτόν ψυχρότητα έκείνην. Αύτή 
όμως άπήντα δι’ έξαισίου περιφρονητικού κινή- 
μ.ατος . . .  Ώ  ! άν ήθελε τής κάμ.ει μ.όνον αύτό!...

Έν τούτοις ή νευρική του έξαψις έπραΰνθη 
έπί τέλους, ό πυρετός κατέπεσε καί άπεκοιμήθη.

Ή  Κλαίρη έμεινε πλησίον του άγρυπνούσα.
« Είνε τό καθήκον μου» έλεγε καθ’ έαυτήν.
Τό καθήκον τη ς !
Εύρίσκετο έκεΐ νύν, άντικρύ τού άνδρός ον τό

σον τυφύ.ώς έλάτρευσεν έπί τή έλπίδι μακρού 
καί εΰδαίμ.ονος κοινού βίου.

Κατά τήν στιγμήν εκείνην ό χορός ήρχιζε νά 
γίνεται ζοιηρός εις τήν κατοικίαν τής Σιδωνίας. 
Ή  όροφή έτρεμεν έρρύθμ.ως διότι οπω; διευκολύ- 
νη τήν δρχησιν ή  κυρία ’Ρίσλερ είχε διατάξη 
ν’ άφαιρεθώσιν όλοι οί τάπητες έκ τών αιθουσών. 
’Ενίοτε έπίσης έφθανε μέχρι τής ακοής των ό 
θόρυβος φωνών κατ’ αιφνίδιους φοράς, εϊτα χει- 
ροκροτήμ.α.τα πολυάριθμα, πολλαπλασιαζόμενα, 
έξ ών έδηλούτο τό πλήθος τών θεατών, ή πλή
ρης αίθουσα.

Ή  Κλαίρη έσκέπτετο. Δέν κατετρίβετο εις 
λυπηράς σκέψεις, εις άγονα παράπονα. Έ γίνω- 
σκεν ότι ό βίος είνε αδυσώπητος καί οτι όλαι 
αί δικαιολογίαι δέν άναχαιτίζουσι τήν θλιβεράν 
λογικήν τής άναποφεύκτου πορείας του. Δέν έ- 
συλλογίζετο πώς ό άνήρ αύτός έπί τοσούτον χρό
νον τήν ήπάτα, πώ : ήδυνήθη διά μίαν ιδιοτρο
π ίαν νά χάση τήν τιμ.ήν καί τήν χαράν τού 
οίκου του. Αύτό ήτο τό γεγονός, πασαι δέ αί 
σκέψεις δέν ήδύναντο νά τό εξαλείψωσι, νά έ- 
πανορθώσωσι τό άνεπανόρθωτον. Τήν άπησχό- 
λει πρό πάντων τό μέλλον. Νέα ΰπαρξις άνει- 
λίσσετο πρό τών οφθαλμών της ζοφερά, αύστη- 
ρά. πλήρης στερήσεων καί μόχθων κατά πα
ράδοξον δέ σύμπτωσιν ή  καταστροφή άντί νά 
πτοήση, ένέπνεεν αύτή θάρρος. ’II ιδέα τής έκ- 
πτώσεως έν τή κοινωνική αύτή; περιωπή, έκπτώ- 
σεω: αναγκαία; ώς έκ τών οικονομιών εις άς
τ » / « ρ -  ·  1 -τ,ταν τ,νχγλ«σ;/·νοι να προοωσιν, τ, ιόεα της 
καταναγκαστικής έργασίας εις ήν θά ϋπεβαλλε--

το ό Γεώργιος ίσως δέ καί αύτή ή ιδ ία , μ.ετέ- 
διδε ποιάν τινα δραστηριότητα εις τήν χαύνην 
γαλήνην τή ; απελπισίας της. Βαρύ ηθικόν φορ
τίο·/ έμελλε ν’ άναλάβη μέ τά τρία παιδιά της 
τήν μ.ητέρα της δηλαδή, τό κοράσιόν της καί 
τόν σύζυγόν της.Ή  συναίσθησις τής εύθύνης τη;, 
νά κατανυχθή περισσότερον έπί τή συμφορά της, 
τήν εμπόδιζε έπί τή  καταστροφή τού έρωτός 
της. Έφ’ όσον δέ έλησμόνει έαυτήν έπί τή ιδέα 
τών ασθενών όντων άτινα ώφειλε νά προστατεύ- 
ση, τοσούτον κάλλιον ήννόει τήν άξίαν τής λέ- 
ξεως «Ουσία» τής τόσον άορίστου εις τ ’ άδιάφορα 
στόματα καί τόσον σοβαρά; οσάκις καθίσταται 
μέθοδος βίου.

Ταύτα έσκέπτετο ή άτυχής γυνή κατά τήν 
θλιβεράν έκείνην αγρυπνίαν, αγρυπνίαν μάχης 
καί δακρύων, καθ’ ήν παρεσκευάζετο διά τόν 
δεινόν άγώνα. Τήν σκηνήν ταύτην έφώτιζεν ή 
άμ.υδοά λυχνία, ήν ό ’Ρίσλερ ε’βλεπε κάτωθεν ώς 
άστέοα πεσόντα έκ τών έκλαμπρων πολυφώτων 
τού χορού.

Ήσυχάσας έκ τής άπαντήσεω; τού γέρω 
Άχιλλέως ό αγαθός άνήρ έσκέφθη ν’ άνέλθη εις 
τόν ιδιαίτερόν του θάλαμον αποφεύγω·/ τήν έορ
τήν καί τούς προσκεκλημένους, περί ών ήκιστα 
έμ.ερίμνα.

Έν τοιαύταις περιπτώσεσι συνείθιζε ν’ άνέρ- 
χηται διά μικράς κλίμακος τή ; ύπηρεσίας συγ- 
κοινωνούσης μέ τά γραφεία τού ταμείου. "Οθεν 
είσήλθεν εις τά υαλόφρακτα έργαστήρια, άτινα 
ή  άντανάκλασις τή ; σελήνη; έπί τής χιόνος έ
φώτιζεν ώ ; έν πλήεει ήμερα. Άνέπνεέ τις έκεΐ 
άκόμ.η τήν άτμ.όσφαιραν τής ημερησίου έργα
σίας,θερμότητά τινα βαρείαν, έμπλεων όσμής γύ
ψου καί βερενικίου. Ό έπί τών ξηραντηρίων έκτε- 
θειμ.ένος χάρτης έσχημ.άτιζε μακρούς θροούντας 
στοίχους. ΓΙανταχού έφαίνοντο έρριμμένα έργα- 
λεΐα καί χιτώνες εργατικοί άνηρτημ-ένοι τήδε 
κακεϊσε, έτοιμ.οι διά τήν έργασίαν τής έπαύοιον. 
Ούδέποτε ό 'Ρίσλερ διήρχετο έκεΐθεν χωρίς νά 
αίσθανθή εύχαρίστησιν.

Αίφνης εις τό πέρας τής μ.ακράς σειράς τών 
έρήμ.ων δωματίων είδε φώς εις τό γραφεΐον τού 
ΓΙλανή. Ό γηραιός ταμίας είργάζετο άκόμη 
Ά λ λ ’ έπειδή ήτο ή πρώτη μ,ετά τό μεσονύκτιον 
τό πράγμα ήτο άληθώ; παράδοξον.

Τό πρώτον κίνημα τού ‘Ρίσλερ ητο νά στρα- 
φή όπίσω, καθότι άπό τή ; έποχής τής άκατα- 
νοήτου αύτού ρήξεως μετά τού Σιγισμόνδου, καί 
άφότου ό τελευταίος ούτο; ειχε λάβει άπέναντί 
του στάσιν σιωπηρά; ψυχρότητος, άπέφευγε νά 
τόν συναντά. Ή  προσβληθείσα φιλία του άπε- 
τρεψεν αύτόν άπό πασης έξηγήσεως· έθεώρει ώ ; 
υπερηφάνειαν τρόπον τινά τό νά μ.ή έρωτήση 
τόν ΙΙλανήν διατί τόν ήχθρεύετο. Έν τούτοις 
τήν εσπέραν έκείνην ό ’Ρίσλερ ήσθανετο τοιαύ-
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την ανάγκην διαχύσεως, ειλικρινούς φιλίας καί 
ή ευκαιρία άφ’ ετέρου ήτο τόσον καλή πρός συν- 
ίντευξιν κατά μόνας μετά του άρχαίου φίλου 
του, ώστε δέν ήθέλησε νά την άποφύγη καί είσ- 
ήλθε γενναίως εις το γραφείο·/.

Ο ταμίας έκάθητο ακίνητος μεταξύ σωρείας 
φακελλων και ογκωδών βιβλίων άναδιφουμέ— 
νων, ών τινα είχον πέσει χαμαί. Ούδέ καν ή
γειρε τούς οφθαλμούς άκούσας τόν κρότον του 
εισελθόντος προϊσταμένου του. Είχεν αναγνωρί
σει τό βήμα του Ρίσλερ. Δειλιάσας ούτος δπω- 
σούν έδίστασεν έπί στιγμήν. Είτα ωθούμενος 
υπο τίνος των κρύφιων ελατηρίων άτινα έν ήμΐν 
φέρομεν καί άτινα μάς έξωθούσι παρά παν άλλο 
έμπόδιον ειςτηνόδον του ήμετέρου πεπρωμένου 
έπορεύθη κατ’ εύθεϊαν προς τό δικτυωτόν του 
ταμείου.

— Σιγισμόνδε... είπε μετά φωνής σοβαράς.
Ό πρεσβύτης ύψωσε τήν κεφαλήν καί ¿"δείξε

πρόσωπον συνεσπασμένον, έφ’ ού έρρεον δύο δά
κρυα, τά πρώτα ίσως άτινα ό άριθμο-άνθρωπος 
αυτός έχυνεν έπί ζωής του.

— Κλαίεις, φίλε μ ο υ ; . .  Τί έχεις:
Καί ο αγαθός ’Ρίσλερ δλως συγκεκινημένος έ-- 

τεινε την χείρα πρός τόν φίλον του, όστις άπέ- 
συρε τήν ίδικήν του άποτόμως. Τόσον δέ τό κί
νημα τούτο ητο όρμέμφυτον καί τόσον βίαιον, 
¿»στε πάσα ή συγκίνησις του ’Ρίσλερ μετεβλή- 
θη εις άγανάκτησιν.

Όρθώθη αϋστηρώς.
— Σου τείνω τήν χεΐρά μου. Σιγισμόνδε 

ΙΙλανή ! είπεν.
— Καί έγώ δέν σου δίδω τήν ίδικήν μου. . 

είπεν ό Πλάνης εγειρόμενος.
Επεκράτησε σιγή φοβέρα, κατά τήν διάρ

κειαν τής όποιας ήκουετο επάνω δ υπόκωφος 
ήχος τής ορχήστρας καί ό κρότος του χορού, ό 
κροτος εκείνος ό βαρύς καί οχληρός τού δαπέ
δου σειομένου υπό τού δυθμού τής όρχήοεως.

— Διατί άρνεΐσαι, νά μού δώσης τήν χεΐρά 
σου: ήρώτησεν άπλώς ό ’Ρίσλερ ένώ τό δικτυω- 
τον έφ’ ού έοτηρίζετο έ’τρεμεν έκ μεταλλικής 
φρικιασεως.

Ο Σιγισμόνδος ϊστατο άπέναντί του στηρί
ζω·/ τάς δύο χεϊρας έπί του γραφείου του ώς νά 
ήθελε νά τονίση καλλιον τήν άπαντησίν του.

— Δ ι α τ ί Δ ι ό τ ι  κατέστρεψες τό κατάστη
μα, ύιότι εις αυτήν τήν θέσιν εις τήν όποιαν 
τώρα εύρίσκεσαι θά ε'λθη μετ’ όλί-ον ό υπάλ
ληλος τής Τραπέζης νά ζητήση εκατόν χ ιλ ιά
δας φράγκων, έγώδέ, χάρις εις σέ, δέν έχω ού
τε οβολόν εις τό ταμειον . . . νά διατί !

Ό ’Ρίσλερ ήτο κατάπληκτος
— ’Εγώ κατέστρεψα τό κατάστημα :.. ένώ ;
— Ακόμη χειρότερα, κύριε. Τό κατέστρε

φες διά τής συζύγου σου καί ¿συμφωνήσατε νά |

έπωφεληθήτε σείς άπό τήν καταστροφήν μας 
καί άπό τήν ατιμίαν σας. "1}! ήννόησα καλά τό 
παιγνίδι σας, έννοιά σας. Τά χρήματα τά όποια 
ή σύζυγός σου έσούφρωσεν άπό τόν δυστυχισμέ
νου τόν Φρομών, ή έπαυλις τής ’Ανίερης, τά 
διαμαντικά καί τά λοιπά θά τά  έ’χη γράψει εις 
τό όνομά της διά νά είνε έξησφαλισμένα άπό 
πάσαν καταστροφήν. Καί τώρα βέβαια ήμπο- 
ρεΐς ν’ άποσυρθής άπό τήν έργασίαν!...

”Ω !.. είπεν ό ’Ρίσλερ διά φωνής έσβεσμένης, 
κατασιγασθείσης αμέσως, άνεπαρκοϋς εις τό 
πλήθος των λογισμών, ους ήθελε νά έκφράση. 
Ί ’ελλίζων έσυρε τό δικτυωτόν πρός έαυτόν μέ 
τόσην όρμήν, ώστε άπέσπασεν ολόκληρον τεμά- 
χιον. Τέλος έκλονίσθη, κατέπεσεν έπί του έδά- 
φους καί έμεινεν άκίνητος, μή προφέρων λέξιν, 
διατηρώ·/ μόνον έν τή έναπομενούση έντός αύ- 
τού ζωή τήν σταθεράν θέλησιν νά μή άποθάνη 
πριν δικαιολογηθή. Καί πρέπει νά ήτο πολύ 
ισχυρά ή θέλησις αυτή, καθόσον ένώ οί μήνιγ- 
γές του έπαλλον, σφυροκοπούμενοι ύπό τού κυκ- 
νίζοντος τό πρόσωπόν του αίματος, ένώ τά  ώτά 
του έβόμβουν καί οί θολοί οφθαλμοί του έφαί- 
νοντο ήδη ¿στραμμένοι πρός τό τρομερόν άγνω
στον, ό άτυχής ¿ψιθύριζε καθ’ έ αυτόν διά φω- 
νής μη άκουομένης, μέ τήν φωνήν τών ναυα
γών, ο'ίτινες λαλούσι μέ τό στόμα πλήρες υδα- 
τος εντός τού πατάγου του σφοδρού άνέμου τής 
τρικυμίας : «πρέπει νά ζήσω . . . πρέπει νά
ζήσω !»

Ό τε ανέκτησε τάς αισθήσεις του εύρέθη κα- 
θήμενος έπί τού άνακλίντρου, εις τό μέρος όπου 
οί έργαται συνωθούντο κατά τάς ημέρας τής 
πληρωμής, μέ τόν μανδύαν του έρριμμένον κατά 
γής, μέ τόν λαιμοδέτην του λελυμένον, μέ τό 
υποκάμισό/ του ανοικτόν, διεσχισμένον ύπό τού 
κονδυλομαχαίρου τού Σιγισμόνδου. Ευτυχώς 
δι’ αυτόν αί χεϊρές του είχον κοπή οτε άπέσπασε 
τό δικτυωτόν, τό αίμα έρρευσεν άφθόνως καί τό 
μικρόν αυτό περιστατικού ήρκεσε νά τόν σώση 
εκ προσβολής άποπληξίας. Άνοίξας έκ νέου τά 
ομματα είδε πλησίον του τόν γηραιόν Σιγισμόν- 
δον καί τήν κυρίαν Γεωργίου, ήν ό ταμίας έπο
ρεύθη καί προσεκάλεσεν έν τή αμηχανία του. 
Εύθύς ώς ό Ρίσλερ ήδυνήθη νά όμιλήση, πρός 
ταύτην άπετάθη πνευστιώ·/.

— Εινε άληθές. κυρία Γεωργίου, είνε άληθές 
αυτο όπου υ.ού είπαν ;

Ή  Κλαίεη δέν ε’σχε τό θάρρος νά τόν έξα- 
πατήση καί άπέστρεψε τό βλέμμα.

— Λοιπον έοηκολούθησεν ό άτυχής, ό οίκός 
μας κατεστράφη καί έγώ είμαι ή αιτία...

— Οχι, ’Ρίσλερ, όχι, φίλε μου . . . δέν εί
σαι σύ.

— II σύ,υγός μου, α ί ; "Π, εινε φρικτόν ! 
Ιδού λοιπόν πώς σας ¿πλήρωσα τό χρέος τής εύ-
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γνωμοσύνης ! . . ’Αλλά σείς, κυρία Γεωργίου, 
σείς δέν είνε δυνατόν νά μ’ ¿θεωρήσατε συνένο
χον τοιαύτης άτιμίας !

— Ό χι, όχι, φίλε μου . . . ησύχασε ! . . 
Τό είξεύρω ότι είσαι ό εντιμότερος άνθρωπος τού 
κόσμου.

Τήν προσέβλεψε πρός στιγμήν μέ τά χείλη 
τρέμοντα, μέ τάς χεϊρας συνηνωμένας, διότι 
πασαι αί έκδηλώσεις τού άφελούς αύτού χαρα
κτήρας είχον κάτι τι τό παιδικόν.

— 'Ω κυρία Γεωργίου . . . κυρία Γεωργίου . . 
έψιθύρισεν. Ό ταν συλλογίζωμαι ότι έγώ σάς 
κατέστρεψα! . . .

Έν τή μεγάλη συμφορά ήτις τόν έπληττε 
καί ήτις πρό πάντων έπληττε την πληρη έρω
τος πρός τήν Σιδωνίαν καρδίαν του, άλλο τι 
δέν ¿"βλεπεν αύτός είμή τήν οικονομικήν κατα
στροφήν τού οίκου Φρομών τήν προελθούσαν έκ 
τής τυφλώσεως αύτού άπέναντί τής συζύγου του. 

Αίφνης ήγέρθη άποτόμως.
—  Εμπρός είπεν· άς μ.ή συγκινώμ.εθα . . Πρό

κειται νά κανονίσυψ.εν τούς λογαριασμούς μας.
Ή  κυρία Φρορ-ών Ιφοβήθη.
— ’Ρίσλ.ερ . . . .  ’Ρίσλερ . . . πού πηγαίνεις : 
Ένόμιζεν ότι ήθελε ν’ άνέλθη εις τόν θάλα-

μον τού Γεωργίου.
Ό ’Ρίσλερ τό ήννόησε καί έμειδίασε περιφρο- 

νητικώς.
— ‘Ησυχάσατε, κυρία . . . Ό  κ. Γεώργιος 

δύναται νά κοιμάται ήσυχος. Έ χω  νά πράιω 
άλλο τι μάλλον κατεπείγον άπό τήν έκδίκησιν 
τής συζυγικής μου τιμής. Περιμένετέ με έδώ... 
θά έπιστρέψω.

Καί ώρμησε μετά σπουδής πρός τήν μικρά·/ 
κλίμακα· ή Κλαίρη πεποιθυΐα εις τούς λόγους 
του, έμεινεν αντίκρυ τού ΙΙλανή έπί μίαν στιγ
μήν έκ τών ύψίστων εκείνων καί αμφιβόλων 
στιγμών, αϊτινες φαίνονται μακραί ώς εκ τών 
παντοίων εικασιών τών γεννωμένων κατά την 
διάρκειαν της.

Μετ’ ολίγον κρότος βημ-ατων κατεσπευσμέ
νων καί Ορούς έσθήτος ήκούσθη εις την στενήν 
καί ζοφεράν κλίμακα.

Ή  Σιδωνία ένεφανίσθη πρώτη φέρουσα ένδυ- 
μασίαν χορού, έξαίσιον. καί τόσον ώχρά. ώστε 
τά πανταχού έπί τού άλαμπούς δέρματός της 
διακεχυμένα τιμαλφή κοσμήματα έφαίνοντο 
πεοισσότεοον αύτής ζωντανά, ώσεί διεσπαρμένα 
έπί τού ψυχρού μ.αρμάρου άγάλματος. Έκλονί- 
ζετο άκόμη σύσσωμος έκ τού άσθμ.ατος τής ορ- 
χήσεως, έκ τού τρόμου τής συγκινήσεως καί έκ 
τής ταχείας πορείας, αί δ’ έλαφραί τα ινία ι της, 
οί έπιποόσθετοι τής έσθήτός της γύροι, τά άνθη 
της, ό πλούσιος αύτής έορτάσιμος κόσμος, κατε- 
πιπτον περί αυτήν τραγικώς. Ό  ’Ρίσλερ την 
παρηκολούθει κατάφορτος έκ θηκών, έκ κιβωτι-

δίων καί χαρτιών. "Αμα ώς ε'φθασε έκεΐ επάνω, 
ώρμ.ησεν εις τό γραφείο·/ τής συζύγου του και 
έλαβε πάν ο,τι πολύτιμον περιείχε, τιμαλφή κο- 
σμ.ήμ.ατα, χρεώγραφα, τό πωλητήριον τής έν 
Άνιέρη έπαύλεως· είτα άπό τής θύρας τού θα- 
λάμ,ου τήν προσεκάλεσεν άπό τού χορού μεγα
λοφώνως :

— Κυρία 'Ρίσλερ ! . . .
Αύτή προσέδραμ,εν έν τάχει, χωρίς οί προσ- 

κεκλημένοι νά λάβωσι ποσώς γνώσιν τής τα  - 
χείας ταύτης σκηνής καί χωρίς νά διαταραχθή 
έξ αύτής ή εις τό κατακόρυφον τής ζωηρότητος 
διατελούσα κατ’ ¿κείνην τήν ώραν έσπερίς. Ίδού- 
σα τόν σύζυγόν της όρθιον πρό τού γραφείου της, 
τά συρτάρια ανοικτά, διερραγότα, άνεστραμμέ- 
να έπί τού τάπητος μετά τών μ.υρίων ασήμαν
των αντικειμένων άτινα περιεΐχον, ηννοησεν οτι 
οοβερόν τι συνέβάινεν.

— Έ λα  γρήγορα, είπεν ό 'Ρίσλερ γνωρίζω 
τά  πάντα,

Ήθέλησε τότε αύτή νά προσποιηθή ήθος ά- 
θώον καί άλαζόν άλλ ’ εκείνος τήν ήρπασεν έκ 
τού βραχίονος μετά τοιαύτης σφοδρότητος, ώστε 
άαέσως έπήλθεν εις τον νούν της ή άνάμνησις 
τών λόγων τού Φράντζ : «Θ' άποθάνη ίσως, 
άλλά προτερον θά σέ φονεύση . . . »  Καί επειδή 
¿Φοβείτο τόν θάνατον, τόν άφήκε νά τήν παρα- 
σύρη άνευ άντιστάσεως, μή σχούσα ουτε καν 
τήν δύναμιν νά ψευσθή.

— Πού θά ύπάγωμεν : ήρώτησε ταπεινο- 
φώνως.

Ό  Τ ίτλε ρ δέν άπήντησεν. Ή  Σιδωνία μόλις 
έπρόφθασε νά ρίψη έπί τών γυμνών της ώμων, 
μέ τήν φίλαυτον μέριμναν ήτις ουδέποτε τήν 
έγκατελίμπανε, πέπλον έξ έλαφρού τουλίου καί 
τήν παρίσυρε, τήν ώθησε μ.αλλον εις την άγου
σαν ποός τό ταυ.εΐον κλίυ.ακα, ήν κατήλθε ταύ-I ~ I I
τοχρόνως μετ’ αύτής, παρακολουθώ·/ έγγύθεν τά 
βήματά της έκ φόβου μήπως ή λεία του δια- 
φύγη.

— 'Ιδού, είπεν είσερχόμ.ενος . . . Έκλέψαμ.εν 
καί άποδίδομεν τά κλοπιμαία . . . Ινύτταςε. 
Πλανή, μέ όλ’ αύτά ήμπορεί νά πιάση κάνεις 
χρήματα . . . .»  Καί άπέθηκεν έπί τού γρα
φείου τού ταμίου πάντα τά κομ.ψά λάφυρα, δ ι’ 
ών ήτο φορτωμένη ή αγκάλη του. έξεζητημέ- 
νους γυναικείους κόσμους, μικρά αντικείμενα 
φιλαρεσκείας, έγγραφα έπί χαρτοσήμου.

’Ακολούθως στρεφόμενος πρός τήν σύζυγόν του:
— Τώρα τά στολίδια σου !—  είπεν. Έ λα 

γρήγορα...
Αύτή έξετέλει τό πρόστάγμα βραδέως. "Ηνοι- 

γε μετά θλίψεως τά έλατήρια τών ψελίων και 
τών ένωτίων, ιδίως δέ τήν λαμπρά·/ άδαμαντί- 
νην πόεπην, έν ή τό αρχικόν στοιχεϊον τού ονο- 
υ.ατός της, έν ή έν 8 άστραπηβόλον έφαίνετο ώς
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όφις κοιμώμενος, αιχμάλωτο; εντός χρυσού κύ - 
κλου. Ό 'Ρίσλερ άνυπομ.ο·/ών ε“θραυε σκαιώς τά 
εύθραυστα αυτών προσαρμόσματα. ΊΙ πολυτε
λεία έτριζε ζωηρώ; ύπό τά δάκτυλά του ώοεί 
τιμωρούμενη.

— Τώρα είνε ή σειρά μ.ου, είπε κατόπιν . . . 
πρέπει v i  δώσω καί εγώ όλα όσα έχω. . . ’Ιδού 
τό χαρτοφυλάκιόν μου . . . Τί άλλο έχω ; . .  τι 
άλλο έχω ;

Καί άνεζήτει ερευνών πυρετωδώ; τα θυλά
κιά του.

— Ά  ! τό ό/ρολόγιόν μ.ου μαζί μέ την άλυσιν 
στοιχίζει χίλια φράγκα. . . τά δακτυλίδια μου, 
τον αρραβώνα μου... Ό λα  εί; τό ταρ.είον, όλα ! 
ΙΙρέπει νά πληρώσωμ.εν σήμερον τό πρωί εκατόν 
χιλιάδας φράγκων. . . Μόλις ε'ξημερώση πρέπει 
νά αρχίσω αμέσως τάς ένεργείας διά νά πω - 
λήσω, νά εκποιήσω ..  . Είξεύρω ένα όστις έπι- 
ΟυμεΙ ν’ άγοράσγι τήν έπαυλιν τής 'Ανίερης. Θά 
του τήν παραχωρήσω αμέσως.

Έλάλει καί ένήργει μόνος. Ό  Σιγισμόνδος 
καί ή κυρία Γεωργίου τόν έβλεπον άφωνοι. Ή  
Σιδωνία έφαίνετο αναίσθητος, χωρίς συνείδησιν. 

’(> ψυχοόε άτο ό ·κ η η η ι* - ιΑ . - -  -

.1 1  ·---· 'Τ "" ’  ΤΖ’ τ,·\ \ ί·)?.'.
του σκεπάσματος της μέ τούς οφθαλμούς α
πλανείς, μέ τόν νούν έκφρονα. "Ηκουε τουλά
χιστον τά βιολιά του χορού της, ών ό ήχος 
έφθανε μέχρις αυτής κατά τά διαλείμματα τής 
σιωπής ό/ς άγρια ειρωνεία, όμ.ού μέ τόν βαρύν 
κρότον τών σειομένων σανίδων τού πατώματος 
ύπό τών χορευτών:.. Χειρ σιδηρά καταπεσούσα 
επ' αυτής τήν έξήγαγε διά μια; άπό τού λη - 
Οάργου της. Ό  'Ρίσλερ τήν ήρπασεν έκ τού 
βραχίονος καί σύρων αυτήν προ τής συζύγου 
τού συνεταίρου του :

—  Γονάτισε ! εΐπεν αυτή.
II κυρία Φρομών άπεμακρύνετο άντιτείνουσα

— Ό χι, όχι, 'Ρίσλερ, όχι, α υ τ ό ! . . .
— ΙΙρέπει! είπεν ό ’Ρίσλερ άδυσώπητος. . . 

Είνε άνταπόδοσις, έπανόρθωσις. . . Γονάτισε 
λοιπόν, άθλια !

Καί διά κινήματος άκατασχέτου έρριψε τήν 
Σιδωνίαν παρά τού; πόδας τής Κλαίρης, είτα 
δέ, εξακολουθώ·; νά κρατή αυτήν έκ τού βρα
χίονος :

—Θά έπαναλάβη; μαζί μου. είπε, λίξιν πρός 
λέξιν ο,τι θά ειπω· « Κυρία. . .  »

ΊΙ Σιδωνία νεκρά σχεδόν έκ τού φόβου έπα- 
νέλαβεν ήρέμα « Κυρία.. . »

— 'Ολόκληρος βίος ταπεινώσεως καί ύποτα-
y  ? · · · ·

— Ολόκληρος βίο; τα π ε ι. .  . .  Ό , όχι! δέν 
δ ύ ν α μ α ι.. . είπεν έγειρομένη διά μιας μετά

σκιρτήματος άγριου ζώου καί άπαλλασσομένη 
άπό τών χειρών τού 'Ρίσλερ, διά τής ανοικτής 
θύοας, ή ; ή θέα τήν έπείραζεν ήδη άπό τής 
ένάρξεως τής φρικώδους σκηνής, προσελκύουσα 
αυτήν εις τόν ζόφον τής νυκτό; εις τήν ελευθε
ρίαν τής φυγής, άπήλθε φεύγουσα ύπό τήν κα - 
ταπίπτουσαν χιόνα καί τόν μαστίζοντα τούς 
γυμνούς της ώμου; άνεμον.

— Σταματήσατε την, σταματήσατε την ! . .  
'Ρίσλερ, Πλανή, σάς παρακαλώ !... ΔΓ εύσπλαγ- 
χνίαν, μη την άφήσετε νά φύγη κατ’ αυτόν τόν 
τρόπον!

Ό Πλανής έκινήθη διευθυνόμενος πρός τήν 
θύραν.

Ό  'Ρίσλερ τόν άνεχαίτισεν.
— Σού άπαγορεύω νά κινηθής άπ’ έ δ ώ !. .  

Σας ζητώ συγγνώμην, κυρία, άλλά έ’χομεν νά 
διεκπεραιώσωμεν ύποθέσεις πολύ σπουδαιότερα; 
άπό αυτήν. Δέν πρόκειται πλέον έδώ περί τής 
κυρίας 'Ρίσλερ... Πρέπει νά σώσωμεν τήν τιμήν 
τού οίκου Φρομ-ών, τήν μόνην ήτις κινδυνεύει, 
καί ήτις μ.’ ένδιαφέρει κατά τήν στιγμήν ταύ- 
την. Έμ.πρός, Πλανή, εις τό ταμ.εϊον! καί άς 
κάμωμεν τούς λογαριασμούς μας.

Ό  Σιγισμόνδος έτεινεν αύτώ τήν '/εΐοα.
— Είσαι τίμιος άνθρωπος, 'Ρίσλερ, συγχώ- 

ρησέ με άν αμφέβαλλα.
Ό 'Ρίσλερ προσεποιήθη οτι δέν ήκουσεν.
— Λοιπόν έλέγομεν ότι έχομεν νά πληρώ- 

σωμεν έκατόν χιλιάδας φράγκα : . .  Πόσα ύπάρ- 
χουν εις τό ταμεΐον ;

Σοβαρώς έκαθέσθη όπισθεν τού δικτυωτού, 
άναδιφών τά λογιστικά βιβλία, τά χρεώγραφα, 
άνοίγων τάς θήκας, ύπολογίζων μετά τού Πλα
νή, ούτινος ό πατήρ ύπήρξεν άδαμαντοπώλης, 
πάντα τά  κοσμήματα άτινα έθαύμαζεν άλλοτε 
φερόμενα ύπό τής συζύγου του χωρίς νά ύπο- 
πτεύ·ει τήν άξίαν των.

Έν τώ μεταξύ ή Κλαίρη τρέμουσα όλη πα- 
ρετήρει διά μέσου τών ύέλων τό κηπάριον κατά- 
λευκον έκ τής χιόνος, έφ’ ής τά ίχνη τών βημά
των τής Σιδωνίας έξηλείφοντο ήδη ύπό τών 
καταπιπτουσών νιφάδων, ώς νά ήτο τούτο έ’ν- 
δειξιςότι έν τή λαθραία εκείνη φυγή, δέν ύπήρχεν 
έλπις επανόδου.

Καί έκεϊ επάνω έχόρευον άκόμη. Ένόμιζον 
ότι ή οικοδέσποινα ήσχολ,εΐτο εις τάς έτοιμ.ασίας 
τού δείπνου, ένώ αυτή άπεδίδρασκε μέ τήν κε
φαλήν ασκεπή, καταπνίγουσα τάς κραυγά; τής 
λύσσης καί τούς λυγμούς της.

Πού μετίβαινεν ;
Άπήλθεν ώς παράφρων διασχίζουσα τόν κή

πον, τάς αύλάς ·:ού έργοστασιού, τούς σκοτεινού; 
θόλους, ένθα είσώρμα ο άνεμο; άπαισίως, συ- 
ρίζων καί παγερός. Ό  γέρων Ά χιλλεύς δέν 
τήν άνεγνσ'ιρισεν είδε τοσας άνθ:ωπίνους σκιάς
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τήν νύκτα εκείνην νά διέλθωσι περιβεβλημ.έναι 
λευκά σκεπάσμ,ατα !

ΊΙ πρώτη έπελθούσα σκέψις εις τήν νεαράν 
γυναίκα ήτο νά μεταβή πρός συνάντησιν τού ό- 
ξυφώνου Καζαβόνη, ον επί τέλους δέν είχε τολ
μήσει νά προσκαλέση εις τόν χορόν άλλ’ αύτός 
κατώκει έν Μονμάρτρη καί ό δρόμ,ος ή:ο μα
κρύς ιδίως διά τήν περιβολήν τήν όποιαν έφε- 
ρεν. "Αλλως τε μήπως ήτο βέβαιον οτι θά εύρί- 
σκετο εις τήν κατοικίαν το υ ; Οί γονείς της θά 
τήν ε'δέχοντο βεβαίως· άλλ’ ήδη ένόμιζεν ότι 
ήκουε τά παράπονα τής κυρίας Σέβη καί τάς 
έμφαντικά: παραινέσεις τού μικροσώμου πατρό; 
της. Τότε άνελογίσθη τόν Δελομπέλ, τόν γη
ραιόν της φίλον Δελομπέλ. Έν τή πτώσει παν
τός αύτής τού μεγαλείου ένεθυμήθη εκείνον όσ- 
τις πρώτος έμύησεν αυτήν τον βίον τών κοινω
νικών τέρψεο>ν, οστις παρέδωκεν αυτή μαθήματα 
τού χορού καί τού καλώς συμπεριφέρεσθαι οτε 
ήτο άκόμη μικρά, οστις έγέλ.α διά τήν χαρίεσ- 
σαν αύτής συμπεριφοράν καί τήν έδίδαξε νά 
θεωρή, έαυτήν ώραίαν πριν ή κανείς άλλος τής 
τό είπν). Κάτι τι τήν προειδοποιεί ότι ό έκπτω
τος έκείνος θά τήν έδικαίωνε παρά τήν γνώμην 
όλων τών άλλων. Άνήλθεν εις μ.ίαν τών παρά 
τόν πυλώνα σταθμευουσών αμαξών καί διέταξε 
νά τήν μεταφέρωσιν εις τήν λεωφόρον Βωμαρ- 
σαί, ένθα κατώκει ό ήθοποιός.

’Από τίνος καιρού ή κυρία Δελομπέλ είργά- 
ζετο περί τήν κατασκευήν άχυρίνων πίλων πρός 
έξαγωγήν. Ή  έργασία ήτο πενιχρά καί μόλις 
άπέφερεν αυτή κέρδος δύο καί ήμίσεος φράγκων 
μετά δώδεκα ώρών κόπους.

Ό  Δελομπέλ έξηκολούθει νά παχύνηται ένώ 
ή «  άγιά του σύζυγος » καθίστατο δσημέραι 
ισχνότερα. Κατ’ έκείνην τήν στιγμήν άπεκάλυ- 
πτε λοπάδα πλήρη ευώδους όοφήματος μετά 
τυρού, όπερ διετηρείτο θερμόν παρά τήν τέφραν 
τής εστίας, ότε έκρούσθη σφοδρώς ή θύρα. Ό  
ηθοποιός, οστις είχε παρευρεθή εί; τήν παρά- 
στασιν έν τώ θεάτρω Βωμαρσαί δράματός τινο; 
πένθιμου, αίματορρύτου μέχρι καί αυτού τού 
εικονογραφημένου έπιδεικτικού προγράμματος 
του, άνεσκίοτησεν άκούσας τά  επανειλημμένα 
κτυπήματα εις παρομοίαν άσυνήθη ώραν.

— ΙΙοΐο; είνε; ήρώτησεν όπωσούν συγκεκι- 
νημένος.

— ’Εγώ ε ίμ α ι. . . .  ή Σιδωνία . .  . ανοίξατε 
γρήγορα.

Είσήλθε ριγούσα καί άποβαλούσα τό κάλυμ
μα τής χορευτικής της ενδυμασίας έπλησίασεν 
εις τήν έστίαν ε'νθα τό πΰρ ήτο ήδη έτοιμόσβε- 
στον. Ώμίλησεν άμέσως, έξέχυσε τήν οργήν ήτις 
πρό μιας ώρας τήν κατέπνιγεν, ένώ δέ διηγείτο 
τήν έν τώ έργοστασίω σκηνήν, καταστέλλουσα 
τάς εκρήξεις τής φωνής της όπως μή άφυπνίση

τήν κοιμωμένην εις τό παρακείμενον δωμ.άτιον 
κυρίαν Δελομπέλ, ή πολυτέλεια τού καλλωπι
σμού της έντός τού οικήματος έκείνου πέμπτου 
πατώματος, τού τόσον γυμ.νοϋ καί πενιχρού, ή. 
λευκή λάμ.ψις τή ; περιβολής της έν τώ  μ.έσω 
τών στηλών τών χονδροειδών πίλων, τά  διε- 
σκορπισμένα έντός τού δωματίου ρινίσματα τού 
άχύρου, πάντα ταύτα παρείχον τήν έντύπωσιν 
δράματος, έκ τών φοβερών έκείνοιν συγκλονι
σμών τού βίου, καθ' οϋ; καί αί κοινωνικαί τά- 
ςεις, καί τά  αισθήματα καί αί καταστάσεις εύ- 
οίσκονται διά μια; συγκεχυμένα.

— "Ω, δέν θά έπιστρέψω πλέον εις τήν κα
τοικία·; μ ο υ !..  Είμαι έλευθέρα, ιδού, είμ,αι έ- 
λευθερα τώρα !

— Ά λλά  τέλος πάντων, ήρώτησεν ό ήθοποιός, 
ποιος τάχα σέ κατήγγειλε·; εις τόν σύζυγόν σου ;

— Ό Φράντζ. Είμαι βέβαια οτι είνε ό Ψράντζ.. 
Άπό όποιονδήποτε άλλον ήθελε τό ακούσει, δέν 
θά τό έπίστευεν . . . Χθέ; τό βράδυ άκριβώς έ- 
φθασε μία επιστολή άπό τήν Αίγυπτον . . .  Ώ , 
πώς μέ μ.ετεχειρίσθη έμ.προσθεν τής γυναικός 
εκείνη ;!. . Νά μέ ύποχρεώσγι νά γονυπετήσω!.. 
Ά λλά  Οά έκδικηθώ. Έ λαβα άκριβώς ό,τι χρει
άζεται διά νά έκδικηθώ πριν άναχωρήσω.

Καί τό μειδίαμα τών παλαιών ημερών της 
άνεφάνη εί; τήν γωνίαν τών ώχρών χειλέων της.

Ό  γηραιός ήθοποιός ήκροάτο· πάντα ταύτα 
μετά πολλού ενδιαφέροντος. Μέ ολον τον οίκτον 
ϋν ήσθάνετο διά τόν ταλαίπωρο·/ 'Ρίσλερ, δι’ 
αυτήν ταύτην τήν Σιδωνίαν, ήτις τού έφαίνετο 
κατά τήν θεατρικήν φρασεολογίαν « ώραία ε"νο- 
χος » άκουσίως έξήταζε τό πράγμα ύπό έ'ποψιν 
καθαρώς σκηνικήν καί επί τέλους άνέκραξε πα- 
ραφερόμενος ύπό τής μονομανίας του:

—  Τί κατάλληλος περϊστασις διά μίαν πέμ- 
πτην πράξιν !

Αύτή δέν τόν ήκουσεν. Άπησχολημένη ύπό 
λογισμού τίνος κακεντρεχούς, όστις έκ τών προ- 
τέρων τήν ηύφραινεν, έπλησίασεν εις τό πύρ τής 
Ιστία; τά ; περικνημίδας της καί τά διαβροχα 
έκ τής χιόνος υποδήματά της.

— Αί, καί τώρα τ ί Οά κάμη,ς ; ήρώτησεν ό 
Δελομπέλ μετά μίαν στιγμήν.

— Θά μείνω έδώ έως νά έξημερώση . . θ’ ά- 
ναπαυθώ ολίγον . . . Καί ύστερα θά ίδώ.

— Ά λλά  δυστυχώς δέν έχω νά σού προσφέρω 
κανένα κρεββάτι, καϋμένη. ΊΙ κυρία Δελομπέλ 
είνε πλαγιασμένη.

—  Μή άνησυχγ,ς δ ι’ εμέ, φίλτατέ μου Δε- 
λομπέλ . . .  θά κοιμηθώ έπάνω εί; αύτήν τήν 
καθέδραν. Δεν σας στενοχωρώ, έννοια σας ! . .

Ό  ήθοποιός έστέναξεν.
— Ά , ν α ι! .  . εις αύτήν τήν καθίδραν. τΙΊτο 

τή ; καύμίνης τής Ζιζής μου! . .  ΙΙόσας νύκτας 
έμεινε·/ άγρυπνος εί; αύτήν, οτε ή εργασία ήτο
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χ α ι ε π ε ί γ ο υ σ α  L  . Τ ί  τ ά  θ έ λ ε ι ς !  Ε κ ε ί ν ο ι  ό π ο υ  
α π ο θ ν ή σ κ ο υ ν  ε ί ν ε  ο ί  ε ύ τ υ χ έ σ τ ε ρ ο ι !

_ Είχε πάντοτε εις την διάθεσίν του κανέν εξ 
αυτών τών εγωιστικών καί παρηγορητικών απο
φθεγμάτων. Ευθύς ώ ; το δ'ιετύπωσε καί άνελο- 
γισθη μετά τρόμου ότι δ ζωμός του είχεν ήδη 
παντελώς ψυχρανθή. Ή  Σιδωνία είδε τέ κίνημά 
του.

— ’Αλλά ήσουν έτοιμος νά δειπνήσης, είπε, 
μή ε’νοχληθής έξ αιτίας μου.

— Ά , ναι, αλήθεια· τί τά θ έ λ ε ις !. ,  απο
τελεί καί αύτό μέρος του επαγγέλματος, τής 
σαληρας ζωής, τήν όποιαν διάγομεν ημείς οί 
ηθοποιοί. Διότι ώς βλεπεις, κόρη μου, αντέχω. 
Δέν άπηρνήθην, καί δεν θ’ άπαρνηθώ ποτέ !...

Ο,τι άπέμενεν έκ τής ψυχής τής Ποθητής 
εντός του πενιχρού αύτού οΙκήματος ε"νθα επί 
εϊκοσιν έτη είχε βιώσει, θά έφρικίασε βεβαίως 
άκοϋσαν τήν οοβεράν δήλωσιν. Δέν θ’ άπηρνεΐ- 
το ποτέ ! . . Ο Δελομπελ έξηκολοϋθησεν

— “Ας μου λέγουν οσα θέλουν είνε το ώοαιό- 
τερον επάγγελμα τού κόσμου. Είνε τις έλεύθε- 
ρος, δέν έξαρτάται^άπό κανένα ... ’Ανήκει δλό- 
κληρος εις την όόοαν καί εις τό δημόσιον!
Αχ I ε’γώ είςευρα τί θά έκαμνα αν ήμουν εις 

την θεσιν σου. Δέν ήσουν γεννημένη νά ζήσης 
με όλους αυτούς τους οίκοκυραίους, τί διάβολον! 
—ού έπήγαινε καλλίτερα ό καλλιτεχνικός βίος, 
ο πυρετός τής επιτυχίας, το άπρόοπτον, αί συγ
κινήσεις.

Καί λεγων ταύτα έκάθησεν, έόϊεσε τό μάκ- 
τρον του ύπό τόν πώγωνα καί έπλήρου ροφήμα
τος, εΰρύχωρον βαθύ πινακιον

— . . . Χωρίς νά ΰπολογίσωμεν, έξηκολούθη - 
σε,ν ,.5.ΤΙ ° ®πιτυ/Αα C5’J “ ς γυναικος ώραίας δέν 
θά ε’βλαπτε καθόλου τήν επιτυχίαν σου ώς η
θοποιού . . . ’Ξεύρεις τ ί ; .  . Πρέπει’ νά λαβής με
ρικά μαθήματα απαγγελίας. Μέ τήν φωνήν όπού 
έχεις, μέ τήν έξυπνάδ'α σου, μέ τά προτερήματα 
σου θά ε’χης λαμπρόν μέλλον.

Διά μιας δε ώς νά ήθελε νά τήν μυήση τάς 
ήδονάς τού δραματικού βίου:

Αλλά τωρα συλλογίζομαι, είπεν, ότι ά- 
κόμη δέν̂  έδείπνησες .. Καί αί συγκινήσεις προ- 
καλούν όρεξιν. Ιναθησε εκεί, πάρε αυτό τό π ι-  
νάκιον. Είμαι βέβαιος οτι εχεις πολυν καιρόν 
νά φαγης σούπαν μέ τυρί !

Άνεστάτωσε τήν σκευοθήκην διά νά εύρη 
,εύγος περονιου καί μαχαιριού καί μάκτρον δ ι’ 
αυτήν. 11 Σιδωνία έκαθησεν απέναντι του βοη
θούσα αυτόν, γελώσα δπωσούν διά τάς δυσχέ
ρειας τής προετοιμασίας. ΙΙτο νύν όλιγώτερον 
“ ΧΡ* Μάλιστα οί οφθαλμοί της ήστραπτον ές 
οιραίας λαμψεως έκ τών πρό ολίγου δακρύων 
και έκ τής τωρινής φαιδρότητός της.

Ή  ΰποκρίτρια!

"Απασα ή ευδαιμονία τού βίου της είχε διά 
παντός έξαφανισθή, ή τιμή, ή οίκογένε’ια, ή 
περιουσία. Είχεν έκδιωχθή έκ τής οικίας της 
γυμνωθή, άτιμασθή. Είχεν ύποστή πασαν τα - 
πείνωσιν, πάσαν συμφοράν. ’Αλλά τούτο δέν 
την ήμπόδιζε νά δειπνήση μετά θαυμασίας ό- 
ρέξεως καί ν’ άπαντα φαιδρώς εις τάς αστειό
τητας τού Δελομπέλ περί τής κλίσεως αϋτής 
και τών μελλόντων θριάμ.βων της. ’ΗσΟάνετο 
εαυτην ελαφράν, εύδαίμονα, άπερχομένην πρός 
τόν αλήτην βίον, τήν άληθινήν' πατρίδα της. 
Τί εμελλεν ακόμη νά τής συμβή ; Έκ πόσων 
ανυψώσεων καί καταπτώσεων θά συνέκειτο ή 
μέλλουσα αυτής απρόοπτος καί ιδιότροπος υ- 

! Ανελογίζετο ταύτα άποκοιμωμένη επί 
τής καθεδρκς τής Ποθητής· πλήν ταύτοχρόνοις 
εσκεπτετο και την εκδίκησίν της, τήν προσφι
λή της έκδίκησιν, ήν έκράτει εις χεϊράς της 
έτοίμην, τόσον ασφαλή καί τόσον άγρίαν !

Δ’.
Ο νέο ς  υ π ά λ λ η λ ο ς  το ϋ  ο ίκου Φρομών.

ΙΙτο ηδη ή ήμερα προκεχωρηκυΐα ότε ό Φρο- 
μων άφυπνίσθη. Πασαν τήν νύκτα μεταξύ τού 
δράματος τού διεςαγομ.ενου κάτωθεν αυτού καί 
τής εορτής τής θορυβούσης άνωθεν, έκοιμήθη 
βαθέως τόν ύπνον τού λήθαργου, όν κοιμώνται 
οι καταδικοι τήν προτεραίαν τής καρατομήσεώς 
των καί οί ήττηθέντες στρατηγοί τήν μετά τήν 
ήτταν αύτών νύκτα, τόν ύπνον έξ ού θά ηύχε- 
τό της ουδέποτε νά έγερθή, καί καθ’ ϋν δ θά
νατος λαμβάνει προκαταβολικώς κατοχήν διά 
τής παντελούς ελλείψεως τών αισθήσεων.

Γο δαψιλές φώς τό είσδύον διά μέσου τών 
παραπετασμάτων επιτεινόμενο·/ έκ τής ανταύ
γειας τής πυκνής χιόνος, έξ ής δ κήπος καί αί 
περις στεγαι είσί κεκαλυμμέναι, τόν μετήγα- 
γεν εις τήν συναίσθησιν τής πραγματικότητος. 
Ησθάνθη τιναγμόν εις ολον αύτού τό σώμα καί 
πριν ή καλώς σκεφθή μάλιστα, τήν άόριστον ε
κείνην έντύπωσιν τής θλίψεως. ήν αί λησμονη- 
θεισαι συμφοραί άφίνουσιν εις τήν θέσιν των. 
ΙΙάντες οί γνωστοί κρότοι τού εργοστασίου, ή 
άσθμαίνουσα καί υπόκωφος πνοή τών μηχανών 
διετέλει εν πλήρει δράσει. Λοιπόν ό κόσμος ύπήρ- 
χεν ακόμη ! καί ή Ιδέα τής ευθύνης βαθμηδόν 
εςηγέρθη έν αύτώ.

— Σήμερον είνε !.. ειπε καθ’ έαυτόν κινούμε
νος άκουσίως πρός τό σκιερόν μέρος τής κλίνης 
ώς νά ήσθάνετο όρεξιν νά βυθισθή έκ νέου εις τόν 
βαθυν ύπνον του.

Ό κώδων τού εργοστασίου ήχησεν, έπειτα 
άλλοι κώδωνες εις τά πέριξ καί ακολούθως οί 
/.ώοωνες τών νκών.

— Είνε ήδη μεσημβρία! . . είπεν. Πόσον έ- 
κοιμήθην !

Ε Σ Τ Ι Α

ΊΙσθάνθη όλίγην τύψιν συνειδότος αλλά καί 
μεγάλην άνακούφισιν διότι το δράμα τής λή- 
ξεως παρήλθεν, αυτού άπόντος. Πώς έκαμαν κά
τω εις τά γραφεία; Διατί δέν τόν ειδοποίησαν;

Ήγέρθη, διήνοιξε τά παραπετάσματα και 
ειδ'ε τόν Τίσλερ καί τόν Σιγισμόνδον συνομι- 
λούντας δμού εις τόν κήπον. Νά συνομιλούν αυ
τοί, οίτινες πρό πολλού ήδη δέν ώμιλουν προς 
άλλήλους ! . . Τί άρά γε είχε συμβή ; Ό τε ή- 
τοιμάσθη νά κατέλθη, ευρε την Κλαίρην παρά 
τήν θύραν τού θαλάμου του.

— Δέν πρέπει νά έζέλθης, είπεν αύτώ
— Δ ια τ ί;
— Μεϊν’ έδώ. Θά σού εξηγήσω.
— ’Αλλά τ ί τρέχει λοιπόν ; . . ΤΙλθον άπό 

τήν Τράπεζαν ;
 Ναι, ήλθον . . .  αί συναλλαγματικαι επλη-

ρώθησαν.
— Έπληρώθησαν;
— Ό  Τίσλερ εΰρε χρήματα ’Από τό

πρωί έτρεξεμέ τόν Πλανήν. Ί'αίνεται ότι ή σύ
ζυγός του είχε πολύτιμα κοσμήματα . .  . Μόνον 
τό μεγάλον έξ άδαμάντων κόσμημά της έπω- 
λήθη άντί είκοσι χιλιάδων φράγκων. Έ πώλη- 
σεν επίσης και τήν έ'παυλίν του εί: τήν Άνιερην 
μέ ολα όσα περιεΐχεν. Επειδή όμως άπητειτο 
καιρός διά νά έγγραφή ή πράξις τής πωλήσεως, 
δ Πλάνης καί ή άδελφή του προκατέβαλον τό 
ποσόν.

Λαλούσα άπέστρεφεν άπ’ αύτού τό πρόσωπόν 
της. Αύτός άφ’ έτέρου έκυπτε τήν κεφαλήν οπως 
άποφύγη τό βλέμμα της.

—  Ό Τίσλερ είνε έντιμος άνθρωπος, εςηχο- 
λούθησεν ή Κλαίρη, καί άφού έμαθεν άπό ποιον 
είχεν ή σύζυγός του όλην αύτήν την πολυτε
λείαν . . . .

— Πώς! είπεν δ Γεώργιος έντρομος.'Έμαθεν,. -
— Τά πάντα . . άπήντησεν ή Κλαίρη τα - 

πεινούσα τήν φωνήν.
Ό άτυχής ώχρίασε καί έψέλλισε λέξεις τινάς
— ’Αλλά τότε . . .  σύ ; . .
— *Ώ, έγώ εϊξευρα τά πά/τα πρό τού Τ ίσ

λερ. Χθές άφού έπέστρεψα, ενθυμείσαι σού είπα 
οτι έκεϊ πέράν εις Σαβινυ ήκουσα μερι .ά πράγ- 
αατα πολύ σκληρά καί ότι θά έδιδα δέκαέτηέκ 
τής ζωής μου διά νά μή κάμω αύτό τό ταξεΐδι.

— Κλαίρη !
'Ορμή ζωηρά φιλοστοργίας τόν έκυρίευσεν 

προέβη εν βήμα όπως πλησιαση πρός τήν σύ
ζυγόν του- άλλ' αύτή είχε τό πρόσωπο·/ τόσον 
ψυχρόν, τόσον θλιβερώς άποφασιστικόν, ή άκρα 
της θλίψις τόσον εύκρινώς έξεδηλούτο δι αυστη- 
;άς άδιαοοοίας έφ’ ολου αυτής τού σώματος, 
ώστε δέν έτόλμησε νά την σφίγξη επί τού στή
θους του ώς έπεθύμει, άλ.λ' έψιθυρισε μόνον τα
πεινή τή φωνή.

— Συγγνώμην ! συγγνώμην . . .
 ΙΙρέπει νά μέ εύρίσκης πολύ ήσυχον, είπεν

ή θαρραλέα γυνή· τούτο προέρχεται διότι έχυσα 
χθές'όλα τά δάκρυά μου. Φαντάζεσαι ϊσω; ότι 
έθοήνουν διά τήν καταστροφήν μας· άπατασαι. 
Ενόσω τις είνε νέος ακόμη καί ρωμαλέος ώς η
μείς, τοιαύτη άποθάρρυνσις δέν είνε συγγνωστή. 
Εϊμεθα έξωπλισμένοι κατά τής^ πενίας καί δ'υ- 
νάμεθα ν’ άγωνισθώμεν κατ’ αύτής αντιμέτω
ποι . .  . Ό / ι !  Έθρήνουν τήν καταστραφεϊσαν
εύτυχίαν μας, έθρήνουν σέ, τήν τρέλλαν την ό
ποιαν έκαμες νά χάσης τήν μόνην, τήν αληθινήν 
σου φίλην.

Ή το ώραία ένώ έλαλει ούτως, ώραιοτερα άφ 
οσον ποτέ όπήρξεν ή Σιδωνία, περιβαλλομένη 
ύπό φωτός άγνού ΰπερ εφαινετο καταπίπτον ά
νωθεν ώς ανταύγεια ούρανού αίθριου, άνεφέλου, 
ένώ τά  συντεθλασμένα χαρακτηριστικά τής 
άλλης έφαίνοντο πάντοτε άρυόμενα την λαμπρό
τητά τοΐν, τό κατεργάρικον καί αύθαδες Οελγη- 
τρόν των οιονεί έκ τής επίπλαστου λάμψεως 
τού προσκηνίου θεάτρου τινός. Τήν άλλοτε ελα
φρά·/ ψυχρότητα καί άκινησίαν έν τή φυσιογνω
μία τής Κλαίρης ένεψύχου νύν ή άνησυχία, ή 
άμφιβολία, όλαι αί βάσανοι τού πάθους καί ό
πως αί έξ άτηκτου χρυσού πλίνθοι δέν έχουν 
χΕ,ίκν εια*/) άφου το Νθ{/.'.(7{Α3ζΤ0//-0Τίειον άττοτυ— 
ττώση ττρότερον επ’ αυτών το σηυ.ά του, ουτο> 
καί ή ώραία αύτής γυναικεία μορφή σημειωθεισα 
ύπό τής σφραγίδος τής λύπης διετήρει άπο τής 
προτεραίας ε'κφρασίν τινα άνεςαλειπτον συμ
πληρούσαν τήν καλλονήν της.

Ό Γεώργιος τήν έβλεπε μετά θαυμασμού. 
Τού έφαίνετο περισσότερον ζωντανή, περισσό
τερόν γυνή καί άξιολάτρευτος ένεκα τού λόγου 
τών χωρισμών καί τών εμποδίων, άτινα αυτός 
συνησθάνετο ήδη. Ή  τύψις τού συνειδότος, ή 
άπελπισία. ή αισχύνη είσέδυσαν εις τήν καρ- 
δία·/ του όμού μετά τού νέου ερωτός του καί ή- 
θέλησε νά γονυπετήση ένώπιόν της.

 "Οχι, οχι, οήκω ! είπεν αύτώ^ή Κλαίρη·
έάν ήξευρες τ ί μου υπενθυμίζεις, εάν ηξευρες ποιον 
πρόσωπον ψευδές καί πλήρες μίσους είδα παρά 
τούς πόδας μου τήν παρελθουσαν νύκτα . . .

  Ώ  ! =γώ δέν ψεύδομαι . . . άπήντησεν δ
Γεώργιος φρικιών . . . Κλαίρη. σέ ικετεύω έν ό- 
νόματι τού τέκνου μας ! . . .

("Επεται συνέχεια
< Λ ν% 'Λ ·Λ ^ 4^ ν.·.ν.νΛ

Σ Κ Ε Ψ Ε Ι Σ  Κ Α Ι  Γ Ν Ώ Μ Α Ι 
    .

Λεν είνε πάντοτε φρόνιμον νά έμποόίζη τις κατόπιν 
ό,τι επρεπεν εξ αρχής ν' απαγόρευση.

Η!
"Οταν ένοιαφέρεται κανείς δι’ όλα χαταντα νά μην 

ένδιαφέρεται έπί τέλους Εια τίποτε.
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ΠΕΡΙ_ΤΗΝ ΓΗΝ
ΤΙ πλουσιωτέρα χήρ* "7  κόσμου κατοικεί έν 

Βαλπαραίζω τη; X ιλής καί έχει περιουσίαν οχι ό- 
λιγωτέραν του ενός δισεκατομμυρίου καί τριακοσίων 
εκατομμυρίων δραχμών.

— Ό Φραγκίσκος Ιίοππέ έπεράτωσε νέον δραμα
τικόν εργον εχον ύ-όΟεσιν σχετικήν προς τήν εν Πα- 
ρισίοις άρχήν των Κοινωνιστών κατά το έτος 1871. 
άλλ’ ή παράστασίς αΰτοΰ άπηγορεύθη.

— Ό διάσημος γαλλος ζωγράφος Μεσσονιε έλαβε 
παρά τής γαλλικής κυβερνήσεως τήν εντολήν νά 
φίλοτεχνήση μίαν εκ τών μεγάλων τοιχογραφιών τοΰ 
Πανθέου, είκονίζουσαν τήν άποθέωσιν τής Γαλλίας.

— Ό Γλάδστων εινε εκ τών συγχρόνων συγγρα
φέων ό άκριβώτερον πληρωνόμενος. Τό αμερικανικόν 
περιοδικόν Nine'.heenth Century,έν τώ δποίω συχ- 
νάκις δημοσιεύει άρθρα, πληρώνει δ·.'έκαστον τούτων 
όχι μακροτερον τών 1500 λέξεων 2500 δραχμών 
ήτοι περίπου 1 δραχμήν και 10  λεπτά τήν λέξιν.

— Ή  μακροτέρα τηλεφωνική γραμμή τής Ευ
ρώπης, ή μεταξύ Βουδαπέστης καί Ιΐράγας εχου- 
σα μήκος 600 χιλιομέτρων, ενεκαινίσθη εσχάτως, 
λειτουργεί δε άριστα.

— Ό διάσημος άοιδός τοΰ Μονάχου Φδγλ απέρ
χεται εις Αμερικήν ί'να οώση σειράν 70 μουσικών 
εσπερίδων επί άμοιβή 800 χιλιάδων δραχμών.

— Αί εσχάτως συμβάσαι εν ’Ιαπωνία πλημμύρα: 
έπήνεγκον ανυπολογίστους ζημίας : 12 επαρχία: κα- 
τεκλύσθησαν, 2500 άνθρωποι επνίγησαν, 50000 οί- 
κιαι έκρημνίσθησαν ή έπληρώθησαν ύδατος, 6000 
γέφυρα: παρεσύρΟησαν. Άπδ τριακονταετίας τοιαύτη 
καταστροφή δεν είχε συμβή έν 'Ιαπωνία.

— ’Εν 'Ισπανία ύπάρχουσ: 29220 καλογήρων καί 
25000 καλογραιών, άνήκοντες εις 170 διαφόρους 
τάξεις καί κατοικοΰντες εις 1330 μοναστήρια. 11α- 
ρατηρεϊτα: δε ολονέν αύξουσα τάσις προς τον μονα
στικόν βίον. 'Λπ'ο τοΰ 1875 μέχρι τοΰ νΰν ό αριθμός 
τών καλογραιών έδιπλασιάσθη, έξαπλασιάσθη δε ό 
τών καλογήρων.

— ’Ιδιαιτέρα σιδηροδρομική άμαξα προς χρήσιν 
τοΰ ήγεμόνος Φερδινάνδου τής Βουλγαρίας κατε- 
σκευάσθη εν Βιέννη κατά παραγγελίαν αύτοΰ- εινε 
δέ πολυτελεστάτη καί εστοίχισεν 63 χιλιάδας δραχ
μών περίπου.

— Έν Γερμανία ήρχισαν νά κατασκευάζωσιν ά- 
μάξας χειμερινά;, δυναμένας νά Οερμανθώσι διά 
μικρας θερμάστρας.

— Έν Νεαπόλει θά παρασταθή προσεχώς όραμα 
γραοεν ϋπό ίταλοΰ εχον ώς κύριον πρόσωπον τόν 
αύτοκράτορα τής Γερμανίας Φρειδερίκον I".

— Ο ΓΙ ρ οφή τη ς τό γνωστόν μελόδραμα τοΰ 
Μαγερδερ παρεστάθη εσχάτως ενΒρισδένη τη πρω- 
τευούση τής Κενσλανδίας εις γλώσσαν Βολαπύκ.

— Τά γερμανικά ταχυδρομεία κατά τήν επίση
μον άπογραφικήν σημείωσιν εγένετο ή εξής κίνησις 
κατά τό 1888: γράμματα 2.123,557,315,εφημερίδες 
568,957,960 καί παραρτήματα αύτών 34,989,420, 
δέματα καί επιταγαί 103,350,605. II έν συνόλω 
κίνησις παρουσιάζει πλεόνασμα τής γενομένης κατά 
τό 1887, εξ 118 εκατομμυρίων τεμαχίων.

Σ Α Π Φ _ Ι Κ Α
Φ Α ΙΝ Ε Τ Α Ι  ΜΟΙ Κ Ε Ι Ν Ο Σ

’Άλλο; θεός μοϋ φαίνεται εκείνος πού άντιχρύ σου 
ΘωρεΓ τό χαμογέλιο σου. κ ι’ άκούγει τή φωνή σου.
Κ ’ έμένα μέσ’ τα στήθια μου έπήδηξ' ή  καρδιά μου, 
Καθώς σ' έπρωτοκύτταξα, καί πιάσθηκ' ή λαλιά μου. 
Γλώσσα δεν ε'.χα για 'μιλιά, στό αίμα μου μια λαϋρα 
Λεπτή έκρυφοχύθηκε, τά έβλεπα όλα μαΰρα.
Δεν άκουγα παρά βοητό, πετοϋσα σαν τό ψάρι,
Ό  ϊ5ρο; μ.’ έπερέχυνε, καί σαν ξηρό χορτάρι 

Χλωμή σαν σ’ έθωροΰσα,
Δέν ήξερ' αν άπέθανα, ή  άν ακόμα ζοϋσα.

Δ Ε Δ Τ Κ Ε  ΜΕΝ A ΣΕΛ Α Ν Α .

Τό φεγγαράκι έμϊσεψε, μεσάνυχτα σιμόνει,
Ή ιΰραις φεύγουν καί περνούν, κ’ έγώ κοιμούμαι μόνη.

Α ρ γ υ ρ ή ς  Ε φ τ α λ ι ο τ η ς .

ΕΔΩ Κ’ ΕΚΕΙ
VNWVWVVW*

Μ πλή ά ξ ια  εμπορεύματος.
1 Ιλανόδιος καπνοπώλης συνιστα επιμένω; εις δια

βατήν’τό εμπόρευμά του :
— ΙΙάρετε άπ' αυτόν τόν ώραΐον καπνόν τοΰ Α 

γρίνιου.
Ό  διαβάτης όργίλως :
— Ώ χ, άδερφέ, δέν καπνίζω.
— Τότε πάρετε άπό τόν άλλον καπνόν που δέν 

καπνίζεται.

Έ ν Έ στιατορΙω .
— Παιδί, τί μπριζόλα ε’ν' αυτή που μοΰφερες ; 

Αυτό δέν εινε κρέας, εινε τελατίνι.
Καί ό υπηρέτης απαθώς :
— Λν ήτον τελατίνι δέν θά είχε εβδομήντα λε

πτά μόνον.

ΠΡΑΚΤΙΚΑΙ Γ Ν Π Σ Ε ΙΣ

Π α ρ α σ κ ε υ ή  ίνός μόνου κ υ π έ λ λ ο υ  τ ε ί ο υ .

Τάς κυρία; αί όποίαι έχουσιν ώρισμένην ημέραν υ
ποδοχής ενδιαφέρει βεβαίως ό νέο; τρόπο; εύκολου παρα
σκευής ένό; μόνου κυπέλλου τείου. Τόν τρόπον αυτόν 
μετεχειρίζονται αί Κινέζαι δέσποινα: καί αί 'Αμερικα
νίδες, ε'ισή/θη δέ άπό τίνος καί εις Παρισιού;. Έν τή  
αιθούση ΰπάρχουσιν έπΐ μικρας τραπεζης βραστόν νερόν 
καί τα  απαραίτητα πρ'ος παρασκευήν τειου, μετ' αύτών 
δέ καί σφαίρα χρυσή μεγάλη ιί>ς καρύδιον, ή  όποια 
εινε κενή,κατατρυπημένη καί άνοιγοκλείεται δΓ ελατη
ρίου ώς τά ωρολόγια τή ; τσέπης. Ή σφαίρα αύτή εινε 
δεμένη μέ μικράν άλυσιν καί ή άλυσις εχει αγκίστρων 
εις τήν άλλην ακραν. "Οταν ή κυρία θέλει νά προσφέρη 
χύπελλον τείου εί; ένα μόνον επισκέπτην, ανοίγει την 
σφαίραν, θέτει έντός φύλλα τείου, τήν κλείει, διά 
τοΰ μικροϋ αγκιστριού την κρεμνά εις εν απο τά οα- 
κτυλίοιά της καί τήν άφίνει νά πέση έντός κυπέλλου 
εί; τό οποίον χύνει καί βραστόν νερόν· τήν αφίνει δε 
έντός αΰτοΰ έως ού τό τείον γείνη τόσον βαρυ όσον επι
θυμεί ό επισκέπτης. Ό  τρόπος αύτός τής παρασκευής 
εινε χαριέστατος, λέγουν, όταν ή κυρία εχει επιτηδειό- 
τητα καί — πρό πάντων — εύμορφον χέρι.
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