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Η ΓΑΛΛΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΙ Ο ΣΑΡΣΑΙ

[ Σπάνιον παράδειγμα φιλολογικής μετριοφροσύνης 
εδωκεν εσχάτως δ διάσημο; δραματικός κριτικός Φραγ
κίσκος Σαοσαί, παραιτηθείς τής έν τή  Γαλλική ’Α
καδημία ύποψηφιότητος αύτοϋ, καίτοι ή εκλογή του 
ήτο έκ τών προτέροιν έξησφαλισμένη. Τους λόγους τής 
παραιτήσεως ταύτης ό έπιφανής συγγραφείς εξήγησε 
δι’ εύφυοΰ; καί φιλοσοφικωτάτου άρθρου, τό οποίον πα- 
ραθέτομεν ένταΰθα ηάριν Τών αναγνωστών τής Εστίας. ]

Ή  έδρα του Ώζιέ έκενώθη έν τή Γαλλική 
Ακαδημία. Τινές έκ τών μάλλον επιφανών άν- 
δρών τού ένδοξου ούτου σωματείου έσχον την 
τιμητικήν ιδέαν ν’ άποβλέψωσι προς έμέ καί 
μ’ έκαλεσαν νά κατέλθω εις τον αγώνα τής 
εκλογής. Εννοείτε οτι αί προτάσεις αύται μέ 
συνεκίνησαν καί μέ έτκραξαν βαθέω:. Επί πολύ 
έδίστασα τί ε"πρεπε νά πραξω- άλλά σήμερον ε“- 
λχβα τήν άπόφασίν μου καί έάν έκμυστηρεύωμαι 
τάς ανησυχίας μου εις τούς άναγνώστας τών 
Αγ)οκι*ώκ(ι ) πράττω τούτο διότι έξ όλων τών 
έφημερίδων εις τάς όποιας γράφω είνε εκείνη 
μετά τών αναγνωστών τή : όποιας αισθάνομαι 
οτι διατελώ εί; μεγαλειτέραν οικειότητα ιδεών 
καί αισθημάτων. Του: θεωρώ ώ ; φίλου; καί 
ευχαριστούμαι νά συνομιλώ μ.ετ’ αυτών έλευ- 
Οέροις.

Λέν είμαι έξ εκείνων, οϊτινες συνειθίζουσι νά 
έκτοξεύωσιν εύκολα επιγράμματα κατά τή; 
Γαλλική; 'Ακαδημία;· πάντοτε (ομίλησα περί 
αϋτήςμετ’ εύλαβεία; καί μετ'εκτιμήσει,»;. Ιίολ- 
λάκ ι; εί; τόν βίο·/ μου μού συνέβη νά γράψο» κατ’ 
ακαδημαϊκών άλλά πρό: τήν ’Ακαδημίαν ανέ
καθεν έτρεφα βα.θύν σεβασμόν. Είνε μετά τής 
Γαλλικής Κωμωδίας έν τοϊς γράμμασι τό μ-όνον 
ίδρυμα, τό όποιον συνδέει τήν Γαλ λίαν πρός τό 
άρχαίον πολίτευμα καί διάμεσου τής Έπανα- 
στασεως συνεχίζει τήν άλυσσιν τών εθνικών πα
ραδόσεων. ’Απολαύει εξαιρετικού γοήτρου με
ταξύ τών πλείστων λογιών και πάντων τών 
φιλογραμμάτων.

| · ,  Του περιοδικοί έν τώ οποίοι έδημοσιεόθη "ό άρθρου.
ΤΟΜΟΣ Κ Ι. .ΚΙ!'·

Καί οί έπιμονώτεροι σαρκασταί αναγκάζον
ται νά όμολογήσωσιν ότι αν περιλαμβανη μ ι
κρόν αριθμόν ανθρώπων άναξίων λόγου, άριθμεί 
όμως έν τοϊς κόλποι; της τάς επιφανέστερα; προ
σωπικότητας τής πατρίδος μ.ας. Ό  ’Αλέξανδρο; 
Δουμά; υιό;, δστι; άφού κατειρωνεύθη τήν 'Α 
καδημίαν, κατέληξεν εις τό νά θέση τήν υπο
ψηφιότητά του, έλεγεν εις άπάντησιν τών μεμ- 
φομένων αυτόν διά τήν παλινωδίαν ταύτην;

— Τί τά θέλετε; Εινε πάντοτε εύχάειστον 
ν’ άποτελή τις μέλος σωματείου, τό όποιον α
ριθμεί -ίΟ μόνον μέλη.

Ήδύνατο νά πρόσθεση ότι έκ τών τεσσαρά
κοντα αυτών μελών, τριάκοντα ή καί τριάκοντα 
πέντε είνε περιώνυμοι, διακρίνονται έν τοϊς 
γράμμασιν, έν τα ί; τέχναις, ώς ρήτορες, έν τή 
πολιτική, εις τάς αίθουσας, πάντες δέ, άκόμη 
καί αυτοί οί ολως άγνο»στοι, εινε άνθρωποι κα- 
λοχνατεθραμμένοι, μετά τών όποιων ευχαρί
στως συναντάταί τις τάς ημέρας τών συνεδριά
σεων καί όμιλεΐ έν έλ,ευθερία.

Τήν ιδέαν ταύτην ουδέποτε έπαυσα νά υπο
στηρίζω έν τή δημοσιογραφία. ’Επί τριάκοντα 
έτη μεταβαίνω τακτικότατα ε'ις τάς συνέδρια 
σεις τών επισήμων δεςιώσεων διά ν’ ακούσω 
εί; μίαν γωνίαν, ή όποια έκ παραδόσεως κατέ
στη ίδική μου καί τήν όποιαν μού φυλάττουν 
οί συνήθεις άκροαταί, τού; λόγους τού νέου 
άκαδημ,χίκού καί τού δεξιουμένου αυτόν άντι- 
προσώπου τής 'Ακαδημία;· τήν έσπέραν ώμί 
λουν περί αυτών έν τώ τύπω καί του; άνεγίνω- 
σκα, προσπαθώ·/ νά έςάρω ό,τι μάλλ.ον έτίμα τό 
εύγενέ; σωματεϊον.

Δέν έκωλυόμην λοιπόν ούτε έστενοχωρούμ ην 
άπό δηλώσεις, όποϊχι αί διαφυγούσαι άλλοτε 
τόν Ζολά καί διά τά ; όποιας μεταμελείται τοό- 
ρα (!) ή όμοιων πρός όσα; έπανείλημμένω; διε- 
τύπωσεν ό Δωδέ. Δέν ήμην ύποχρεωμένο; <1ις οί 
άλλοι νά λατρεύσω Ο,τι τήν προτεραίαν ε’κχυσα, 
διότι δένε“καυσα τίποτε. Ιίχντοτε ¿φρονούν οτι 
ό τίτλος τού ακαδημαϊκού είνε ή ώρχιοτέρχ

( ' )  Ό ;  γυωστόν ό Ζολα προβάλλ'ΐ νυν τλυ υποψηφιότη
τά του ίν  τή Α κ α δ η μ ία .
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■/.'Λ έπιφθονωτέρκ  άμοιβή, την όποιαν δύναται 
νά έπιθυυ.ήση λόγιος.

Τά μάλα λοιπόν μέ έκολάκευσαν αί άγαθαι 
διαθέσεις άκαδημαίκών τινων, οϊτινες μοί ύπε- 
δείκνυον ότι ίσιο: μεταξύ των πιθανολογούμε
νων υποψηφίων ήμην εις έκ των καταλληλοτέ- 
ρων διά νά ομιλήσω άρμοδίο/ς περί του Αιμί
λιου Ώζιέ καί απαγγείλω τόν επιτάφιόν του.

Είλικρινώς — δέν Οά προσποιηθώ τόν μ.ε- 
τριόφρονα — δέν έθεώρουν τόν εαυτόν μου ά- 
νάξιον της τοιαύτης τιμής. Άποβλέπων προς 
τήν διανυθεϊσαν περίο-ίον τής ζωής μου, ένόμιζα 
ότι τριακονταετής δημοσιογραφικός βίος, καθ’ 
ον έσπειρα τόσας όρθάς Ιδέας διά πολυαρίθμων 
έφημερίδων, ήδύναντο νά συνηγορήσωσιν υπέρ 
έμού καί νά δικαιώσωσι τόν άγώνα μου ενώ
πιον δικαστών έπιθυμούντων νά άνταμείψωσιν 
αν όχι την έκτασιν καί την λαμπρότητα, του
λάχιστον τήν απρόσβλητον χρηστότητα τής 
εργασίας καί φιλολογικού έρωτα πάντοτε άκμα- 
ζοντα.

Ύπήρχον λοιπόν πολλοί λόγοι διά νά έπω- 
φεληΟώ των συμπαθειών, αί όποΐαι άθορύβως 
μοί προσεφέροντο καί νά υποβληθώ εις τήν ψή
φον τής ’Ακαδημίας. Αέν κάμνω τόν ύπερήφα- 
νον. Έ πί τινας ημέρας ήμην εις άκρον τετα- 
ραγμένος. Δεν έκοιμ.ήθην τόν συνήθη ήρεμον 
ΰπνον μου. Ή  άβεβαιότης μέ έκρατει άγρυπνον, 
μέ άνησύχει. Είνε σκληρά βάσανος νά μην ή - 
ξεύρη κανείς τι πρέπει νά κάμη.

Εις μόνον τρόπος υπήρχε διά ν’ ανακτήσω 
τήν άπολεσθείσαν ησυχίαν μου. Νά λάβω Ερι
στικήν τινα άπόφασιν.

Τήν ελαβα. Δέν θά παρουσιασθώ ώς υποψή
φιος εις τήν Ακαδημίαν.

Μή νομίσετε ότι πράττω τούτο έκ φόβου 
τού άγώνος. Έγεννήθην συζητητής, καί έ’χω 
τό πολεμ.ικόν μένος έμφυτον Ή  προσδοκία τής 
πάλης θά μέ έκέντα τουναντίον άντί νά μ.έ άπο- 
θαρούνη.Είς τόν κόσμον μόνον το άγωνίζεσθαι είνε 
εύχάριστον. Καί ή ϋποψηφιότηε τής Α καδη
μίας εινε καί αύτό αγών, ώς αί ίπποδρομίαι. 
Έγεννήθην δέ φύσει παίκτης.

Έ χω  άλλου: λόγους.
Ανήκω εις τήν ενεργόν δημοσιογραφίαν. Ή 

τύχη, ώθούσα μ.ε πρός τήν διεύθυνσιν πρός τήν 
όποιαν έκ κλίσεως ε'ρρεπον, μέ ε'ρριψεν εις τήν 
κριτικήν, όπου βραδέως απέκτησα κάποιαν φή
μην. Ετράπην εις διάφορά είδη λόγου άλλα 
προφανώς την καλλιτέραν μ.ου φήμ.ην απέκτησα 
ιός δραμ.ατικος κριτικός καί άν ή ’Ακαδημία μ.έ 
έζέλεγε, βεβαίως θά έσκόπει νά τιμήση έν έμοί 
τόν έπιφυλλιδογράφον τής Δευτέρας, ένα τών 
διαδόχων τού ένδοξου ήμ.ών προκατόχου, τού 
Ιουλίου Ζανέν.

"Εστω ! δέν πλανώυαι. ’Εννοείται οίκοθενοτι

δέν θε<ι>ρώ τόν εαυτόν μου οΰτε ώς άνόητον,
ούτε ώς ηλίθιον, όπως προσποιούνται ότι π ι- 
στεύουσιν οί νέοι, οί όμιλούντες περί εμού. Γνω
ρίζω όμως καλώς ότι ή άρετή, τήν όποιαν κυ
ρίως έκτιμ,φ έν έμοί τό κοινόν, εινε ή ειλικρίνεια.

Καθ’ ήν ήμεραν ελαβα τόν καλ.αμον άνά 
χεΐρας, ώρκίσθην ότι θά λέγω πάντοτε περί 
παντός έργου, τό όποιον παρέρχεται ένώπιόνμ.ου, 
τήν γνώμην μου, καλήν ή κακήν άδιάφορον, 
άλλ’ ή όποια θά είνε πάντοτε ίδική μ.ου· καί 
ότι θά τήν λέγω πάντοτε ειλικρινή, σαφή, ά- 
διαφορών περί τών συνεπειών. Έτήρησα πιστώς 
τόν όρκον μου- έπί τέλους απέκτησα την εμπι
στοσύνην τού κοινού. Ήγόρασεν ό,τι έπώλουν. 
Έπίστευσεν.

Τό είπα πολλάκις, έν τή κριτική τό κύρος α 
ποτελεί ή έμπιστοσύνη τών άλλ.ων. Τήν εμπι
στοσύνην ταύτην τήν κατέκτησα βαθμ.ηδόν, ήμέ- 
;α  τή ημέρα, όχι διά τής άςίας μου, άλλά διά 
τής έπιμ.ελείας καί τής χρηστότητας μου. Σή
μερον δρέπω τούς καρπούς μ.ακράς έπιμ,ονής. 
Λέγουσι περί εμού συνήθως: «Είνε ηλίθιος, μω
ρός, κτήνος, γεροξεκουτιασμ.ένος» άλλά προσθέ
τουν : «Λέγει ό,τι φρονεί»

Δέν απαιτώ πλειότερον. Έπί τής ιδέας αυτής 
τής άπολύτου καλής μ.ου πίστεως έστηρίχθη ή 
φήμη μ.ου καί έδραιούταε το κύρός μου.

Ένθυμ.ούμ.α.ι οτι πρό ικανών έτών (ήμην ήδη 
άρκετά γνωστός έν Παρισίοις) φίλοι μ.ού τινες 
μού είπον ότι ό μακρός πώγωνμου καθίστα σκαιάν 
τήν μ.ορφήν μ,ου καί μέ συνεβούλευσαν νά ξυρι- 
σθώ. Μετέβην εις ένα κουρέα καί τόν έκοψα. 
Τήν έπομένην συνή/τησα τόν δημοσιογράφον 
Γαστωνα δέ Σαίν Βαλρύ, ό όποιος δέν ζή σή
μερον, είχε δέ πνεύμ.α φιλ.όσοφον :

— Δέν έκαμες καλ.ά, μ.ού είπεν, οί Παρισινοί 
σέ έγνώριζαν μέ γένεια. Δέν πρέπει ποτέ διά
σημος άνήρ νά τούς χαλνα τήν εικόνα τήν ό
ποιαν έσχημ,άτισαν περί αυτού.

Ή  ιδέα μού ε'καμεν έντύπωσιν. Έτήρησα δέ 
αυτήν ώ : άρχήν τού βίου μου. Έάν έπρότεινα 
τήν υποψηφιότητά μου εις τήν Ακαδημίαν, 
άναμ.φιβόλως, όσοι έχουν ε’ις τήν ειλικρίνειαν μου 
άπόλυτον πεποίθησιν, θά έπίστευον ότι υποτάσ
σω τήν κριτικήν μου εις τάς άνάγκας τής έκ- 
λογής.

Ίδου εν παράδειγμα, λόγου χαριν. ΓΙαριστά- 
νεται υία κωμωδία τού κ. Καμίλλου Δουσέ ’Ε
γώ προσωπικώ: αγαπώ πολύ τό είδος αύτό. πε
παλαιωμένου π'λέον σήμ.ερον, τό όποιον μ.ού έν- 
θυμ,ίζει τόν Κολέν δ’ Άρλεβίλλ, ένα άπό τούς 
νεανικούς μου θαυμασμούς. Έπανειλημμ,ένως καί 
έν πάση έλευθερία είπα ό,τι καλόν έφρόνουν 
πιθανόν νά ειπέ τις: «Τί παραοενα γ ο ν σ τ α  όπου 
έχει αύτος ό Σαρσαί ! » Τώρα θά είπούν: « Νά! 
τό κάμ.νει διά τήν ψήφόντού Δουσέ ». Καί θά
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έχανα όλον μ,ου τό κύρος, πράγμα άφόρητον δΓ
Μ'*·,

Εις τήν Ακαδημίαν υπάρχουν πολλοί δρα
ματικοί συγγραφείς Γνωρίζω οτ ιτ ινέςές αύτό ν 
άνευ δυσαρέσκειας θα έψήφιζαν ύπέρ έμού. Άλλ" 
έγώ θα ήδυνάμην πλέον νά κρίνω έλευθέρως τά 
έργα τω ν ;

Βεβαίοις θά έτήρουν τήν ελευθερίαν μου καί κα
νείς δέν θά δυσηρεστεϊτο, διότι εινε άνδρες υπέ
ροχου πνεύματος καί άπηλλαγμένοι μικρολογιών

Τό κοινόν φαντάζεται ότι χρειάζεται μ.εγαλη 
τόλμ.η διά νά είπή εις κριτικός ότι έν δραμ,α 
τού Δουμ.ά, τό όποιον ευρίσκει κακόν, είνε κα
κόν. "Οχι, τίποτε εύκολώτερον τούτου Είξεύρω 
ότι αν ό Δουμάς εϋρεθή εις τήν κακήν του, ήμ- 
πορεί νά δυσαρεστηθή. άλλά θά μ,εταμεληθή 
άμέσως. Εινε άνώτερος μικροπρεπειών. Δέν υπάρ
χει εις τόν κόσμον άνθρωπος, τόν όποιον δυση- 
ρέστησα περισσότερον τού Σαρδού. ’Αλλά υπο
λήπτομαι αυτόν άρκούντως, ώστε νά πιστεύω 
οτι, καίτοι θεωρών με ώς άνθρωπον μ.ή δυνάμε- 
νον νά έννοήση τά ώραϊα έργα, θά έψήφιζεν ύπέρ 
έμού, αν δέν είχε προγενεστέρας υποχρεώσεις.

Το αληθές θάρρος συνίσταται εις το νά λέγη τις 
περί τού άσημάντου ε”ργου δημοσιογραφίσκου 
τίνος ό,τε άληθώ; φρονεί Τό μ.ΐσός του είνε ά- 
δυσώπητον Σάς ομολογώ ότι έγώ, όστις τήν 
ειλικρίνειαν έθηκα ώς νόμον, έδίσταζα ένίοτε 
νά κάμω λόγον περί βωδεβιλλείου, τό όποιον 
ήδυνάμην νά παρέλθω έν σιγή, χωρίς νά πα- 
ρατηρηθή τό πράγμα, Πρός τί έ'λεγον καθ’ έ- 
αυτόν ; Κανείς δέν 0 ■ προσέξη τήν παράλειψιν. 
Καί γνωρίζω τόν συγγραφέα- αν ρίψω κάτω τό 
άριστούργημά του, έπί έξ μήνας θά μέ καταδε- 
ώκη μέ τούς υβριστικούς υπαινιγμούς του! Ά λ λ ’ 
ουδέποτε ΰπεχώρησα εις τάς δειλά: ταύτας υ
παγορεύσεις καί αισθάνομαι διά τούτο κάποιαν 
υπερηφάνειαν.

Δέν έχει οϋτως προκειμ.ένου νά κρινη τις τόν 
Δουμαν, τόν Φεγιέ, τόν IΙαλλιερώαν, τόν Σαρ
δού, τόν Άλεβύ, τόν Μεγιάκ καί άλλους συγ
γραφείς τοιαυτης άςίας Δυσαρεστούνται τήν 
μίαν ημέραν, τήν άλλην σου δίδουν τό χέρι.

Δέν άποσύρομ.αι λοιπόν τού άγώνος έκ φόβου 
μή δυσαρεστήσω αυτούς. "Οχι, άποσϋρομαι αυ
τού, διότι είμαι δούλος τής κοινής γνώμης. Τό 
κοινόν θά ύποθέτη ότι υποψήφιος καί βραδύτερο·/ 
άκαδημαίκός, αν έμελλον νά έκλεχθώ, δέν δύ
ναμαι πλέον νά λέγω τήν άλήθειαν, ότι δέν λέ- 
γω πλέον αυτήν. Θά έχανα τό ήμ.ισυ τής δυνά- 
μεώς μου.

Έθυσιασα ήδη πολλά εις τήν κοινήν γνώμην 
Διά νά κατακτήσω αυτήν, άπέκρουσα πασας 
τάς τιμάς, αί όποια: είνε τά τυχηρά τού έπαγ
γέλματος μου! προεδρείας, παράσημα καί τά 
λοιπά άπεμακρύνθην αύστηρώς τής κοινωνίας,

μή δεχόμενος ποτέ πρόσκλησιν, ή όποια ήδύ- 
νατο νά μ.ί έκθεση εις τήν άνάγκην ν’ αποδώσω 
χάριν άντί χάριτος- έζησα δίκην άγριμίου- προ- 
τιμότερον νά παραμείνω άγρίμιον.

Έάν ή δημοσιογραφία τήν οποίαν ήγάπησα 
σχεδόν όσον καί τό Διδασκαλείο·/ (Ecole- nor
m ale) είχεν άνάγκην έμού διά νά άντιπροσωπευ- 
θή έν τή Ακαδημία, ίσως ή ιδέα αΰτη μ.έ με- 
τέπειθεν Ά λ λ ’ έκποοσωπείται έν αυτή ύπό τού 
ένδοξου πρύτανεως ημών Τζών Λεμοέν, βλέπω 
δ’ όπισθεν αυτού δύο άλλους, ίσως τρεις, οϊτινες 
βαίνουσιν ήρέμα πρός τήν Άκαδημ,ίαν καί θά 
καταλαβωσι λαμπρώς τήν θέσιν τήν όποιαν 
άφίνω εις αυτούς. Έγώ μιαν μόνην φιλοδοξίαν 
έχω- έπί τού τάφου μου νά τεθή αυτή ή επιγρα
φή, ή συνοψίζουσα τόν βίον μ.ου :

ε Α Ρ Σ  Α Ι

Κ η θ ι ιγ η ιη Γ .  <5 ’¡ ¡¡ ,οσ ιηγράφηΐ·
Έτελείωσα τό άρθρον μου Χιλιάδάς έπί χ ι

λιάδων διέσπειρα έδώ καί έκεϊ, άλλ’ οΰδέν άλλο 
έγραψα μετά μεγαλειτέρας συγκινήσεως καί 
στενοχώριας. Διότι αί συζητήσεις αϋταί είνε έξ 
εκείνων, εις τάς όποιας δέν έπανέρχεταί τις. 
Άποτελούσιν ισοβίους υποχρεώσεις.

Ά λ λ ’ ή θυσία έγένετο, ή γέφυρα έκόπη όπι
σθεν μου- καί τώρα έρ.πρός !

(Κ.). FramiSque Sairccy.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
ΠΩΣ Α Λ VX Λ Τ ΙΣΕ .ν  Ο ΖΟΛ Λ

Έπεσκεφθη πρό τίνος τόν Ζολά ίταλός τις δημο
σιογράφος ί’να ερωτήση αύτόν περί τού νέου έργου του. 
του Ά  ν 0 ρ ω π ί ν ο υ κ τ ή ν ο υ ς . Ιναθ’ ήν στιγμήν 
ο: έ'τεινε πρός αύτόν τήν χεΤρα είπεν :

— Αύτήν τήν φοράν σας ευρίσκω ώσάν νεώτερον 
καί ακμαιότερο·/παρ’ άλλοτε. Όταν σάς είχα ςαναϊδή 
τήν τελευταία·/ φοράν μοΰ εφάνητε χονδρός, βαρύς- 
τόρα ολα αύτά ελειψαν.

— Καί αύτό τό οφείλω εις μίαν καλήν σύμπτωσιν. 
"Ετυχεν εν βράδυ εις τό Οέατρον ενώ έπερνοΰσα μέ
σα από τα καθίσματα δια να φθασω εις τήν θέσιν μου. 
νά είνε εκεί εμπρός καί ό ζωγράφος ’Ραφαελης. Γυ
ρίζω καί του λέγω : «Τ ί βάσανο νά είνε κανείς πα
χύς». Μοΰ αποκρίνεται : « ’Άμα θέλεις ήμπορεις ν’ 
αδυνατίσης». Εις τό πρώτον διάλειμμά τόν ευρίσκω 
καί τόν εοωτώ πώς ή μπορώ ν αδυνατίσω. Μοΰ λέ
γει λοιπόν οτι ό μόνος καί άπλούστατος τρόπος διά νά τό 
κατορθώσω εινε να μήν πίνω ούτε νερό·/, ούτε τίποτε.

Τήν άλλην ήμερα·/ εις τό πρόγευμα ήθέλησα νά 
δοκιμάσω. 11 γυναϊκά μου εθύμωσε, μοΰ είπε πώς 
θα καταστρέφω τήν υγείαν μου με αύταίς ταίς τρέλλαις. 
Έν τούτοις εγώ αναποδογύρισα τό ποτήρι μου καί δεν 
επια τίποτε- έςηκολούθησα' δε τήν ςηρασίαν αύτήν 
επί ήμερα:. Αϊ λοιπόν- μετά μίαν εόδομάδα ειχαελα- 
φρώση κατά δέκαλίτρας καί μετά τρεΤς μήνας ¿Ξεφορ
τώθηκα άπ’έπάνω μου σαράντα λίτρας πάχος Καί ή 
υγεία μου είνε λαμπρα και είμαι κατευχαριστημένος.
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ΦΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΡΙΣΑΕΡ
Μ ΥΘ ΙΣΤΟ ΡΗ Μ Α ΑΑΦΟΝΣΟΥ ΔΩΔΕ

Μίτίφρασις X. 'Αννί/ου.

( Σ υ ν ε χ ε ία  ιΜί τρα ηγ η νμενη ν  φύΛΛον/.

Κατ’ εκείνην την στιγμήν έκρούσθη ή θύρα.
—  Σήκω λοιπόν ! . . βλέπει; ότι πρέπει νά 

έπιδοθώμεν εί; τον νέον μα; βίον, είπεν αύτω 
ταπεινή τή  φωνή καί μετά πικρού μειδιάματος.

Ειτα έπορεύθη νά ιδη τις ήτο 6 κρούων
Ό  κ. Ρίσλερ παρήγγελλεν εις τον κύριον νά 

καταβή κάτοι είς το γραφείο·/.
— Πολύ κ ιλ ά , άπήντησεν αύτή- είπέτε οτι 

Οά κατχβώμ.εν μετ’ ολίγον.
Ό  Γεώργιος προυχώρησεν όπως έξέλθη, άλλ 

αύτή τον ήμπόδισεν.
— "Οχι. είπεν· άφησε νά ύπάγω έγώ. Δεν 

πρέπει νά σέ ίδη άκόμη.
—  Ό μ ω ς . . .
— Ό χ ι, σού λέγω τό απαιτώ ! Λεν είξεύρεις 

είς ποιαν κατάστασιν άγανακτήσεως καί ορ
γής εύρίσκεται ό άτυχης αύτός τον όποιον ήπα- 
τήσατε. Νά τον έβλεπες την νύκτα πώς συνε- 
τριβε σχεδόν άπό τό σφίξιμον τούς βραχίονας τή; 
συζύγου του !...

Έ λεγε ταύτα άτενίζουσα αύτόν είς τους ο
φθαλμούς μετά περιεργείας σκληρά; δΓ αυτήν 
τήν ιδίαν. Ά λ λ ' ό Γεώργιος δεν συνεκινήθη· ήρ- 
κέσθη μόνον ν' άπαντήση ;

— Ή  ζωή μ.ου άνήκει είς αύτόν τον άνθρω
πον.

•— Ά ννκει καί είς εμέ επίσης καί όέν θέλω 
νά καταβή;. ’Αρκετόν σκάνδαλον εγεινεν είς 
τόν οίκον τού πατρό; μου. Συλλογίσου ότι όλον 
τό έργοστάσιον γινώσκει τά διατρέχοντα. Μας 
παραμονεύουν, μας κατασκοπεύουν. Έχρειάσθη 
νά μ,εταχέιρισθούν όλην τήν έφουσίαν των οι 
άρχιεργάται διά νά άρχίστ, σήμερον ή εργασία, 
διά νά προσηλωθούν είς τό έργον των ολα τά 
περίεργα βλέμματα.

— ’Αλλά θά έφαίνετο οτι κρύπτομαι!
— Έ στω. Καί τί με τούτο ; Ιδού, αυτοί εινε 

οίάνδοες! Δέν οπισθοχωρούν άπέναντι τών με
γάλων εγκλημάτων, ν’ άπατήσωσι τήν σύζυγον, 
ν'άπατήσωσι τόν φίλον άλλ’ ή ιδέα ότι ένδί- 
χεται νά κατηγορηθώσιν ιό; φοβηθέντες τους 
προξενεί περισσοτέραν άπό παν άλλο αϊσθησιν. 
"Αλλως τε ακούσε ή Σιδωνία άνεχώρησε, άνε- 
/ώρησε διά παντός· έαν έξέλθης άπ’ εδώ, θά 
ύποθέσω ότι πηγαίνεις νά τήν συνάντησης.

— ΙΙυλύ καλά, μένω, είπεν ό Γεώργιος- θά 
κάμω δ.τι θέλεις.

Ή  Κλαίρη κατήλθεν είς τό γραφεΐον τού 
I Γ/.ανή.

Ό στις ήθελεν ίδεΐ τόν 'Ρίσλερ περιπατούντα 
έντός τού γραφείου με τάς χείρας όπισθεν, άτα- 
ραχον οός συνήθως ουδέποτε ήθελεν ύποθέσει όσα 
συνέβησαν αΰτω άπό τής προτεραίας. Τού Σι- 
γισμόνδου ή^μοοφή ήκτινοβόλει, διότι είς όλα 
ταύτα αύτός άλλο τι δέν ε'βλεπεν είμή τάς 
συναλλαγματικά; έξοφληθείσας κατά τήν προσ- 
διωρισμένην ώραν καί τήν τιμήν τού καταστή
ματος διασωθεϊσαν.

Ό τε ένεφανίσθη ή κυρία Φρομών, ό 'Ρίσλερ 
έμειδιασε θλιβερώς καί έσεισε τήν κεφαλήν.

— Τά έπερίμενα ότι θά καταβήτε ύμεϊς άντί 
εκείνου, είπεν, άλλά δέν ήμπορώ νά συνεννοηθώ 
μεθ’ ύμών. Είνε άπόλυτος ανάγκη νά τόνήίδω, 
νά τού δμιλήσω. Έπληρώσαμεν σήμ.ερον τά 
λήξαντα συναλλάγματα τό σπουδαιότερον έ- 
γεινεν άλλά πρέπει νά συνεννοηθώμεν περί)πολ
λών άλλων πραγμάτων.

— 'Ρισλερ, φίλε μου, σας παρακαλώ,'περι- 
μ.είνατε άκόμη ολ.ίγον.

— Διατί κυρία ; δέν πρέπει νά χάσωμεν ούτε 
στιγμήν .. "Ω, δέν άμφιβαλλω, φοβείσθε ίμήπως 
δέν δυνηθώ νά συγκρατήσω κανέν κίνημα οργής
.. . ησυχάσατε... καθησυχάσατε καί αύτόν.....
Ένθυμεϊσθε τί σας είπα, περί μιας μόνης τιμής 
ένδιαφέρομαι καί μ.εριμ/ώ περισσότερον καί άπο 
τήν ίδικήν μου, περί τής τιμής τού οίκου Φρο 
μών. Τόν έξέθεσα διά τού‘σφάλματός μου. Ό - 
φείλω^λοιπόν προ πάντων νά επανορθώσω το 
κακόν τό όποιον έ'πραξα, ή τό όποΐον^άφησα 
νά γείνη.

— Ή  προς ήμάς διαγωγή σας είνε άξιοθαύ- 
μαστος, φίλτατε 'Ρίσλερ, τό γνωρίζω.

— "Ω, κυρία ! . . αν τόν έβλέπετε ! . . είνε ά
γιος, είπεν ό ταλαίπωρος Σιγισμ.όνδος, όστις μή 
τολμών νά όμιλήση προς τόν φίλον του. ήθελε 
τούλάχιστόν νά έκδηλώση πρός αύτόν την μ.ε- 
ταμέλειάν του.

Ή  Κλαίρη” έξηκολούθησεν.
— Ά λλά  δέν φοβείσθε;.. Λί άνθρώπιναι δυνά

μεις έ’χ ουν όρια . . . "Ισως ή παρουσία τού άν- 
θ.ώπου όστις τόσον πολύ σάς έ’βλαψεν . . . .

Ό 'Ρίσλερ έλαβεν άμ.φοτέρας τάς χείρας της 
καί τήν προσέολεψεν είς τό βάθος τών όφθαλ- 
υ.ών αετ' άνεπιτηδεύτου θαυμασμού,* ' Τ ·— Εισθε άγκθώτατον πλάσμα, είπεν αφού 
μ.ού όμιλείτε μ.ό·.ον περί τής βλάβης τή ; ίδι- 
κή; μ.ου . . . Ά λλά  δέν είξεύρετε λοιπόν ότι τόν 
μισώ έπίσης καί διά τήν προς ύμχς προδοσίαν 
του; Κατά τςν στιγμήν ταύτην όρ.ως ούδέν έφ 
αύτών συλλογίζομαι. Κατά τήν στιγμήν ταύ
την είμαι έμπορος, όστις επιθυμεί νά συνεννοηθή 
υ.ετά τυύ συνεταίρου του διά το καλόν τού εμ
πορικού των οίκου. "Ας καταβή λοιπόν άφοβως 
καί αν φοβείσθε μήπως παραφερθώ, μείνατε καί 
σείς έδώ ΊΙ θέα μόνη τής θυγατρός τού πκ-
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λαιού μου προϊσταμένου άρκεϊ νά μού ύπενθυ- 
μίση τόν λόγον μου καί τό καθήκον μου.

— Σας πιστεύω, φίλε μου, είπεν ή Κλαίρη καί 
άνήλθεν όπως προσκαλέση τόν σύζυγόν της.

Ή  πρώτη στιγμ.ή τής συνεντεύξεως υπήρξε 
φοβερά. Ό  Γεώργιος ήτο πελιδνός, συγκεκινη- 
μ.ένος, τεταπεινωμένος. ΙΙρουτίμκ χιλιάκις νά 
εύρεθή άπέναντι τού πιστολιού τού άνδοός εκεί
νου είς είκοσι βημ.άτων άπόστασιν. άναμένων νά 
πυροβόληση, παρά νά έμφανισθή, ένώπιόν του ώς 
ένοχος άτιμώρητος, καί νά είνε ύποχρεωμένος 
νά συγκρατή τά αισθήματα του όπωςμή έκτρα- 
πώσιν έκ τής άπερίττου γαλήνης συνδιαλέξεως 
περί συμφερόντων καί ύποθίσεων.

Ό  Τίσλερ προσεποιείτο οτι δέν τόν ε"βλεπε 
καί έξηκολούθει νά περιπατή μεγάλοις βήμασιν 
ένφ έλάλει :

— . . Τό κατάστημά μας διέρχεται φοβεράν 
κρίσιν. .  . Άπεφύγομεν τήν καταστροφήν σήμε
ρον, άλλά δέν είνε αύτή ή τελευταία λήξις... 
Ή κατηραμένη εκείνη έφεύρεσις μ.’ έκαμε ν' ά- 
πομακρυνθώ προ πολλού έκ τών ύποθίσεων. Ευ
τυχώς τώρα ήλευθερώθην καί δύναμαι ν’ ασχο
ληθώ είς αύτάς. Πρέπει όμως ν’ άσχοληθήτε 
καί σείς έπίσης. Οί έργάται, οί υπάλληλοι ηκο- 
λούθησαν καί αυτοί έν μ.έρει τό παράδειγμα τών 
προϊσταμ.ένων. Υπάρχει ύπερβολική αμέλεια 
καί ελευθερία. Σήμερον μ.όλις άπό ένός ήδη έτους 
ήρχισαν τήν εργασίαν κατά τήν τεταγμένην ώ
ραν. Ε λπ ίζω  ότι θά τά διορθώσητε όλα αυτά. 
Έγώ πρέπει νά καταγείνω είς τά σχέδια μ.ου, 
διότι τά ύποδείγμ.χτα έπαλχίωσχν πολύ χρει
άζονται νέα διά τάς νέας μηχανάς. "Εχω μεγά- 
λην πεποίθησιν είς τάς Έκτυπωτικάς μηχανάς 
μας. Τά πειράματα έπέτυχον ύπέρ πασαν προσ
δοκίαν. Δι’ αύτού τού μέσου βεβαίως θ’ άνυψώ- 
σωμεν τό έμ.πόριόν μας. Δέν σάς το είπα πρτ- 
τερον, διότι ήθελα νά σας κάμω έκπληζιν άλλά 
τώρα δέν ήμπορεΐ πλέον νά. ύπάρξη έ'κπληςις 
άναμ.εταξύ μας. Δέν είνε αληθές, Γεώργιε;

Ή  φωνή του είχεν ίκφρασιν ειρωνείας τόσον 
άλγεινήν, ώστε ή Κλαίρη έρρίγησε φοβηθείσα έ- 
πικειμ.ένην έκρηξιν. Πλήν αύτός έπανέλαβεν 
άπαθέστατα :

— Ναι, πιστεύω ότι δύναμ.αι νά σάς διαβε 
βαιώσω οτι μ.ετά εξ μ-ήνας ή Έκτυπωτικη μη
χανή Τίσλερ θ’ άρχιση νά δίδη λαμπρά άπο 
τελέσματα. Ά λ λ ’ αύτό τό διάστημα τών έ ; μη
νών θά ε·νε πολύ χαλεπόν. Πρέπει νά περιορι- 
σθώυ.εν, νά έλαττώσωμ.εν τά ε'ξοδα μ.ας, νά 
κάμωμεν όσας οικονομίας δυνηθώμεν. Έχομεν 
πέντε σχεδιαστάς δένθά έ'χωμεν είς τό έςής είμή, 
δύο. Άναδέχομαι έγώ εργαζόμενος τήν νύκτα 
ν' άναπληρώσω τήν εργασίαν τών λοιπών. Προς 
τούτοι: άπό τού μηνός τούτου παραιτούμαι τής 
ίδιότητος τού συνεταίρου, θ ά  λαμ.βανω τόν μι-

ί σθόν τού έργοστασιάρχου ώς πρότερον καί ούδέν 
I πλέον.

Ό Φρομών ήθέλησε νά λαλήση, άλλ’ έν νεύ
μα τής συζύγου του τόν άνεχαίτισεν ό 'Ρίσλερ 
έςηκολούθησεν :

— Δέν είμαι πλέον συνέταιρός σας, Γεώργιε. 
Γίνομαι παλιν υπάλληλος, οίος έπρεπε πάντοτε 
νά μείνω . . Άπό τής ημέρας ταύτης τό συμ- 
βόλαιον τού συνεταιρισμού μας είνε άκυρον Τό 
θέλω, μ’ εννοείτε; τό θέλω. Θά μ.είνωμ.εν έν 
τοιαύτη σχέσει πρός άλλήλους μέχρι τής ήμ.έρας 
καθ’ ήν ό οίκος θά έξέλθη τής δυσχέρειας καί 
εγώ θά δυνηθώ νά . .  . Ά λλά  τί θά κάμω τήν 
ημέραν εκείνην τούτο άφοοα μόνον ε'μέ. Λύτά 
ήθελα νά σάς είπώ, Γεώργιε. Πρέπει νά άσχο- 
ληθήτε περί τού εργοστασίου δραστηρίως, νά. σας 
βλέπουν, νά συναισθάνωνται τήν παρουσίαν τού 
κυρίου, πιστεύω δέδτι μεταξύ τών πολλών συμ.- 
φορών μας υπάρχουν καί μερικαί έπιδεχόμεναι 
διόρθοισιν.

Κατά τήν έπακολουθήσασαν σιγήν ήκούσθη 
κρότο; τροχών έντός τού κήπου, δύο δε μεγάλα 
φορτηγά αμάξια έσταμάτησαν πρό τής εισόδου 
τής οικίας.

— Σάς ζητώ συγγνώμην, είπεν ό 'Ρίσλερ, 
πρέπει νά σας άφήσω μίαν στιγμήν. 'Ήλθον αί 
άμαξαι τού Δημοπρατηρίου νά παραλαβουν τά 
πράγμ-ατά μ.ου.

— Πώς! πωλεϊτε καί τά  έπιπλά σας; ηρώ- 
τησεν ή κυρία Φρομών.

— Βεβαίως . ... μέχρι τού τελευταίου . . . Τ' 
άποδίδω είς τό κατάστημά μας" άνήκουν εί; 
αύτό.

— Ά λ λ ’ είνε άδύνατον, είπεν ό Γεώργιος.. 
Δέν δύναμ.αι νά τό υποφέρω αύτό.

Ό  'Ρίσλερ έστράφη μετά κινήματος άγανα- 
κτήσεως.

— Ορίστε; είπε τί δέν δύνασθε νά υποφέρετε;
Ή  Κλαίρη τόν άνεχαίτισε διά νεύματος ικε

τευτικού.
— Αλήθεια . . . άλήθεια . . . έψιθύρισε καί 

έξήλθε τάχιστα όπως άποφύγη τον πειρασμ.όν 
ύφ’ ού κατελαμβανετο, ν’ άφήση δηλαδή έπί 
τέλους τήν καρδίαν του νά ίκχυθή.

Τό δεύτερον πάτωμ.α ήτο έρημον. Οί θερά
ποντες πληρωθέντες καί άποπεμφθέντες άπό 
πρωίας εί/ον έγκατάλείψει τήν οικίαν έν τή ά- 
ταξία ήν παρουσιάζει ή έπαύριον τής έορτής- 
έκέκτητο δέ τό οίκημα τήν ιδιαιτέραν εκείνην 
όψιν τού μέρους ένθα συνέβη δραμα τι, καί τό 
οποίον μένει τρόπον τινά αετέωρον υ.εταξύ τών 
τελεσθέντων ήδη γεγονότων καί τών μελλόντων 
νά τελεσθώσιν. Αί άνοικται θύραι, οί άποτεθει- 
μένοι παρά. τάς γωνίας τάπητες, οί πλήοεις πο- 
τηρίων δίσκοι, αί προετοιμασίαι τού δείπνου, ή 
ε’στρωμένη άκόμη καί άθικτος τράπεζα, ό έκ
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του χορού κονιορτός έπί των επίπλων, ή έπικρα- 
τούσα ανάμικτος όσμή ε κ  πουντσίου, άνθέων 
μεμαοαμένων καί κόνεως έξ όρύζης, πάσαι αύ- 
τα ι αί λεπτομέρειαι παρουσιάσθησαν πρό των 
όμμάτων τού 'Ρίσλερ άμα ώς είσήλεν.

Είς την αίθουσαν, ένθα ε’πεκράτει πλήρης ατα
ξία, ή οργιαστική μουσική του Ό ρ< ρέω ς ¿ γ  "Α ό ο υ  
ανοικτή επί του αναλογίου καί αί στιλπνοβαφεΐς 
τοιχοστρωσίαι αί έπιδεικνυόμεναι άνωθεν τής 
ακαταστασίας εκείνης, αί άνατετραμμέναι ώσει 
έπτοημέναι ούτως είπεΐν εδραι, παρεΐχον τήν 
εικόνα αιθούσης άτμοπλοίου ναυαγήσαντος, σκη
νής σύμβασης κατά τήν φρικώδη νύκτα αιφνί
διου δυστυχήματος, καθ’ήν μανθανουσιν άπροσ- 
δοκήτως οί έν τώ πλοίω διασκεδάζοντες ότι 
ένεκα συρράξεως διερράγησαν αί πλευραί του 
σκάφους καί τό όδωρ εισρέει πανταχόθεν.

Ήρχισαν νά καταβιβάζωσι τά έπιπλα.
Ό 'Ρίσλερ παρετήρει τούς ασχολούμενους είς 

τήν μετακόμισιν έργάτας μέ ομμα άδιαφορον ώς 
νά εύρίσκετο έν ξένη οικία. Ή  πολυτέλεια έφ’ ή 
ένηβρύνετο άλλοτε ένέπνεεν αύτω νυν άκατονό- 
μαστον αηδίαν. Εν τούτοις ότε είσήλθεν είς τον 
κοιτώνα τής συζύγου του ήσθάνθη αόριστόν τινα 
συγκίνησιν.

Ήτο ευρύχωρος θάλαμος, ού οί τοίχοι ησαν 
έπεστρωμένοι διά κυανού λειοσηρικοϋ, έπικεκα- 
λυμμένου ύπό τριχάπτων λευκών. Ή το αληθής 
φωλεά έταίρας. Ή σαν έκει διεσκορπισμένοι πρόσ
θετοι ποδόγυροι έκ τουλίου, διεσχισμένοι καί 
συντεθλασμένοι, κόμβοι ταινιών, άνθη τεχνητά. 
Επειδή τά κηρία τού κατόπτρου ειχον κατα- 
ναλωθή εως τέλους είχον διαρραγή τά ύάλινα 
κηροπήγια, ή δε κλίνη καλυπτόμενη ύπό των 
κεντητών αυτής ύφασμάτων μέ τήν κυανήν αυ
λαίαν της καί τά μεγάλα παραπετάσματα άνε- 
συρμένα, άθικτα έν τφ  μέσω όλης αυτής τής 
άναστατώσεως. έφαίνετο κλίνη νέκρας, στρωμνή 
νεκρικού θαλαμου, έφ’ ής ούδείς ε”μελλε πλέον νά 
κοιμηθή.

Τό πρώτον κίνημα τού 'Ρίσλερ είσελθόντος εκεί 
ητο κίνημα όργής, έπιθυμία νά όρμήση έφ’ όλων 
έκείνων τών αντικειμένων, νά διάσχιση τά παν- 
τα, νά τά θραύση, νά τά καταστρέψη. Διότι 
ούδέν όμοιάζει περισσότερον πρό: τήν γυναίκα 
άφ' όσον ό θάλαμός της. Καί όταν άκόμη αυτή 
άπουσιάζη, ή ε’ικών της μειδιά είσέτι είς τά 
κάτοπτρα έφ’ ών άπεικονίσθη. Μέρος τι έξ αυ
τής, εκ τού άγαπητού της άρώματος παραμένει 
είς όσα άντικείμενα ήγγισεν. Αί στάσεις τού σώ
ματός της άνευρίσκονται έπί τών προσκεφαλαίων 
τών άνακλίντρων, δύναταί τις δέ νά παρακο- 
λουθήση τάς μεταβάσεις της άπό τού κατόπτρου 
εις τό καλλυντήριον άναμέσον τών σχεδίων τού 
ταπητος. Τό πρό πάντων ύπενθυμίζον ενταύθα 
την Σιόωνίαν ήτο μία σκευοθήκη κατάφορτος

έκ παιδικών μικροτεχνημάτων, λεπτών καί άση- 
μάντων σινικών άθυρμάτων, ριπιδίων μικρισκο- 
πικών, σκευών διά πλαγγόνας, πέδιλων έπιχρύ- 
σων, μικρών βοσκών καί ποιμενίδων κατάντικρυ 
άλλήλων, άνταλ,λασσόντων βλέυ.υ.ατα έξ θα
μάτων πορσελλάνης στιλπνών καί ψυχρών. Ήτο 
ή ψυχή τής Σιδωνίας αύτή ή σκευοθήκη καί 
οί λογισμοί της πάντοτε χυδαίοι, μικροί, μα
ταιόδοξοι καί κενοί ώμοίαζον π;ός αύτάς τάς 
μηδαμινότητας. Ναι, τη  άληθεία, έάν τήν νύ
κτα έκείνην, ένώ τήν έκράτει, ό ’Ρίσλερ έν τη 
μανία του συνέτριβε τήν μικράν καί εύθραυστον 
κεφαλήν της θά έφαίνοντο έκχεόμενα έξ αυ
τής άντί εγκεφάλου παμπληθή μικροτεχ νήματα 
σκευοθήκης.

Ό ατυχής άνελογίζετο θλιβερώς ταύτα ένφ 
έκρότουν αί σφύραι καί περιήρχσντο τήδε κα- 
κεΐσε οί έργάται τής μετακομίσεως, οπότε βήμα 
έλαφρόν, μικροπολυπράγμον καί άξιωματικόν 
ήκούσθη όπισθέν του· καί ένεφανίσθη ο  κ. Σέβης, 
ό τοσούτσικος κ. Σίβης, έρυθρός, φυσών, άστρα - 
πηβόλος. "Ηρχισεν, ώ: πάντοτε, νά λαλή ύψη- 
λοφώνως πρός τόν γαμβρόν του.

— Τί ειν' αύτά ; . . τί ε'μαθα ; Αϊ, θά μετοι 
κήσης λοιπόν ;

— Δέν θά μετοικήσω, κύριε Σεβη, θά πωλήσω.
Ό  άνθρωπίσκος άνεπήδησεν ώς κυπρίνος ζε

ματισμένος.
— Θά πωλήσης ; . . Καί τί ταχα ;
—  Τά πωλώ όλα, είπεν ό 'Ρίσλερ μετά φω

νής ύποκώφου, χωρίς καν νά τόν κυττά ιη .
— Έ λα  δά γαμβρέ μ ο υ !. ,  νά είσαι καί 

κομμάτι φρόνιμος. Θεέ μου ' . . . δέν λέγω ότι ή 
διαγωγή τής Σιδωνίας . Ά λλω ς τε έγώ δέν 
είξεύρω τίποτε . .  Δένήθέλησα ποτέ νά μάθω... 
Σού υπενθυμίζω όμως ότι πρέπει νά δείξης ά- 
ςιοπρέπειαν. Τά άκάθαρτα £ούχα πρέπει νά 
πλύνωνται μέσα είς τό σπίτι, τ ί διάβολο! Δέν 
πρέπει κανείς νά θεατρίζεται, όπως καμνεις σύ 
άπό τό πρωί, Κύτταξε τόν κόσμον είς τά παρά
θυρα τού εργοστασίου. . κύτταξε καί είς την 
είσοδον!.,. Έγεινες ό περίγελως τής συνοικίας, 
φίλτατέ μου !

— Τόσον τό καλλίτερον. Ή  άτιμία ήτο δη
μοσία, δημοσία πρέπει νά είνε καί ή έπανόρθωσις

Ή φαινομενική αΰτη άταραξία, ή άδιαφορία 
πρός πάσας τάς παρατηρήσεις του παρώργισαν 
τόν κ. Σέβην.Ήλλαξεν άμέσως συμπεριφοράν καί 
ήρχισε νά λαλή πρός τόν γαμβρόν του μέ τον 
σοβαρόν καί προστακτικόν τόνον μεθ' ού άπο- 
τείνονται συνήθως πρός τά παιδία ή πρός τούς 
παράφρονας.

— Λοιπόν, όχι, δέν έχεις τό δικαίωμα νά 
σηκώσης τίποτε άπ’ έδώ. Έναντιούμαι ρητώ, 
μέ όλην μου τήν δύναμιν καί μέ ολ.ην μου τήν

| έιουσίαν ώς πατήρ. Νομίζεις ταχα ότε θά σέ
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άφήσω νά πεταξης τό παιδί μου είς τήν ψάθαν ; 
Λί όχ ι! . . όχι, σού λέγω. Ά ς  παύσουν πλέον αί 
τρέλλαι. . Τίποτε δέν θά ε"βγη μέσα άπό τό 
σπίτι.

Καί ό κ. Σέβης κλείσας τήν θύραν έτοποθε- 
τήθη έμπροσθεν αυτής μετά κινήματος ηρωικού. 
Δεαβολε ! άφού έπρόκειτο καί περί τού ίδιου αύ- 
τού συμφέροντος. Διότι άφού ήθελεν εύρεθή τό 
παιδί τουε’ ς τήν ψάθαν, ώς έλεγεν, έτρεχε καί 
αύτός μέγαν κίνδυνον νά μή κοιμάται είς τά 
πούπουλα. Ή το  έξαίσιος έν τή  στάσει έκείνη 
τού ώργισμένου πατρός· άλλά δέν τήν έτήρησεν 
έπί πολύ. Δύο χεϊρες, δύο σιδηραι λαβίδες τόν 
ήρπασαν άπό τόν καρπόν τής χειρός καί εύρέθη 
έν τώ οέσω τού θαλ.άμου, άφήσας έλευθέραν την 
θύραν είς τούς έργάτας.

— Σέβη, φίλε μου άκουσέ με καλά, ε'λεγεν 
ό ‘Ρίσλερ κύπτων προς αύτόν. Έφθασα είς το 
έπακρον τής υπομονής . . . .  Άπό τό πρωί κα
ταβάλλω άνηκουστους προσπάθειας διά νά βα- 
σταχθώ· άλλά δέν χρειάζεται πολύ διά νά έκ- 
ραγή ή οργή μου καί τότε άλλοίμονον είς έκεϊ- 
νον όπού εΰρω εμπρός μου. Είμαι ικανός νά 
φονεύσω άνθρωπον... ’Άκουσέ το!., καί πήγαινε 
γρήγορα!

‘-Υπήρχε τοιούτος τονος εις τους λογους του, 
καί ό τρόπος μεθ’ ού τόν εσειεν ό γαμβρός του 
ένώ συγχρόνως τού ώμίλει ήτο τόσον εύγλωττος, 
ώστε ό κ. Σέβη: έπείσθη πάραυτα. Έψέλλισε 
μάλιστα καί μερικούς λόγους ζητών συγγνώμην. 
Βέβαια ό 'Ρίσλερ είχε δίκαιον νά φέρηται τοι
ουτοτρόπως . . . "Ολοι οί έντιμοι άνθρωποι θά 
ήσαν ύπέρ αυτού. . . Καί ώπισθοδρόμει βαθμη
δόν πρός τήν θύραν. Φθάσας έκεϊ, ήρώτησε δει- 
λ,ώς άν ή σύνταξις τής κυρίας Σέβη έμελλε νά 
έξακολουθήση.

— Ναι, είπεν ό ’Ρίσλερ, άλλά μή δαπανάτε 
περισσότερον άπό τό ποσόν αυτής, διότι τώρα ή 
θέσις μου έδώ δέν είνε πλέον ή αυτή. Δέν είμαι 
πλέον συνέταιρος είς τό καταστημ.α.

Ό  κ. Σέβης ήνοιξε τούς έκθαμβους οφθαλ
μούς του, καί έλαβε τήν φυσιογνωμίαν έκείνην 
τήν ευήθη, ήτις ε'καμνε πολλούς νά πιστεύω- 
σιν ότι τό συμβάν είς αύτόν άλλοτε δυστύχημα 
— ένθυμείσθε, καλέ, παρόμοιον μ.έ έκεΐνο όπού 
συνέβη είς τόν δούκα τού Όρλεάν— δέν ήτο 
μ,ύθος έφευρεθείς ύπ' αυτού· δέν έτόλμησεν όμω; 
νά κάμη τήν έλαχίστην παρατήρησιν. Χωρίς 
άλλο θά τού τόν ήλλαξαν τόν γαμβρόν του. 
Αύτός ήτο ό "Ρίσλερ, αύτός ό αγριόγατος όστις 
άγρίευεν είς τόν έλάχιστον λόγον καί δέν έλεγε 
τίποτε όλιγώτερον παρά ότι θά φονεύση άνθρώ- 
πους;

Έφυγεν, άνέκτησε τό θράσος του μόνον άφού 
κατέβη τήν κλίμακα, καί διήλθε διά τής αύλής 
βαδίζων μέ ήθος νικηφόρον.

Άφού πάντα τά  δωμ.κτια έκενώθησαν, ό 
'Ρίσλερ τά διέτρεξε διά τελευταίαν φοράν, 
ε’πειτα έλαβε τήν κλείδα καί κατήλθε·» είς τό 
γραφεϊον τού ΓΙλανή, όπως τήν παραδώση πρός 
τήν κυρίαν Γεωργίου.

— Δύνασθε νά ένοικιάσητε το οίκημα, είπεν 
αύτή. Θά είνε καί αύτό εν εισόδημα διά το 
έργοστάσιον.

— Ά λλά  σείς, φίλε μ.ου
— Ώ , έγώ δέν έχω άνάγκην άπό μεγάλα 

πράγματα Έ να κρεββάτι έκεϊ έπανω είς το 
ύπόστεγον.... Είνε άρκετόν δΓ ένα ύπάλληλον. 
Διότι σας έπαναλαμ.βάνω οτι έγώ δέν είμαι άλ
λο τι πλέον είμή υπάλληλος . , . . ϊ ’παλληλος 
καλός, άσφαλής και τίμιος, άπό τόν όποιον δέν 
θά έχετε νά παραπονεθήτε, σας τό ύπόσχομαι.

Ό Γεώργιος όστις έξήλεγχε τους λογαρια
σμούς μετά τού ΓΙλανή, τόσον συνεκινήθη ά- 
κούων τόν άτυχή αύτόν λαλούντα τοιουτοτρό
πως, ώστε έξήλθε κατεσπευσμένως. Οί 'λυγμοί 
τόν έπνιγον. Ή  Κλαίρη επίσης ήτο λίαν συγ- 
κεκινημένη καί πλησιασασα τον νέον ύπαλλη- 
λον τού οίκου Φρομών :

— ’Ρίσλερ, είπεν αύτω, σας εύχαριστώ έν 
όνόματι τού πατρός μου.

—  Αύτόν συλλογίζομαι πάντοτε, κυρία, ά- 
πήντησεν έκείνος άπλούστατα.

Κατ’ έκείνην τήν στιγμήν ό γέρων Άχιλλευς 
είσήλθε κομίζων τάς έκ τού ταχυδρομείου έπι- 
στολάς.

Ό ’Ρίσλερ ε"λαβε τόν σωρόν αύτών, τάς ή- 
νοιξε μίαν πρός μίαν ήσύχως παραδίδων κατό
πιν έκάστην πρός τόν Σιγισμόνδον.

— ’Ιδού μία παραγγελία διά τήν Λυώνα... 
Διατί δέν άπηντήσαμεν είς ’Άγιον Στέφανον ;

Καί έβυθίσθη παση δυνάμει είς τάς λεπτο
μέρεια: τών υποθέσεων τού καταστήματος, δει- 
κνύων έκτακτον διαύγειαν πνεύματος, προερχο- 
μένην άκριβώ; έκ τής διηνεκούς τασεως τού 
πνεύματός του πρός τήν γαλήνην καί τήν λήθην.

Αίφνης μεταξύ τών εΰρέων φακέλλων σεση
μασμένων δΓ εμπορικών ονομάτων, ών ό χ άρτης, 
ή πτυχή, έμαρτύρουν τήν έξ έμπορικού γρα
φείου προέλευσίν των καί τήν έσπευσμένην αύ
τών διεκπεραίωσιν, άνεκαλυψεν ένα μικρότερο·», 
έσφραγισμένον έπιμελώς καί ύποκρυπτόμενον 
τόσον έπιβούλω: έν τώ μέσω τών άλλων, ώστε 
κατ’ άρχάς δέν τόν δ'ιέκρινεν. Άνεγνώρισε τάχι
στα τόν έπ' αύτού λεπτόν, έπιμήκη καί εύσταθή 
γραφικόν χαρακτήρα: « IIpb< ; r o t -  x r p t o r  ' Ρ ι σ -  
,/ ε ρ ' ί ό ί α ι τ ι ρ ο χ  »  Ή το ό χαρακτή; τή : Σιδω- 
νίας. Ίδών αύτόν έδοκίμασε τήν αύτήν αίσθησιν 
ο’ίαν και έκεϊ έπάνω είς τόν κοιτώνα.

Ό λη ή άγάπη του ολ.η ή οργή τού άπατη- 
θέντος συζύγου έπανήρχοντο είς τήν καρδίαν του 
μέ τήν ορμήν έκείνην τή ; άγανακτήσεως τήν
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ε'ξωθούσχν τούς φονείς. Τί του έγραφε ν άρά γε ; 
ποιον νεον ψεύδος είχεν εφεύρει; Ί Ιτοιμάζετο ν' 
άνοιξη την επιστολήν, οτε έσταμάτησεν. Ή ν- 
νόησεν οτι αν ήθελε την άναγνώση, τό θάρρος 
του άπώλειο. Κύπτω» δέ προς τον ταμ ίαν:

— Σιγισμόνδε, φίλε μου, είπεν αύτώ κρυφίως, 
θά μου κάμης μίαν χάριν ;

— Άκου; έκεΐ! . . είπεν δ αγαθός πρεσβύτης 
μετ' ενθουσιασμού. Ή το  τόσον ευτυχής άκούων 
τόν φίλον του νά του δμιλή μέ την αγαθήν φω
νήν του των παλαιών ημερών !

— 'Ιδού, νά μ.ία ε’πιστολή τήν όποιαν μού 
Εγραψαν καί τήν όποιαν δέν θέλω ν’ άναγνώσω 
τώρα. Είμαι βέβαιος ότι θά με εμπόδιζε νά 
σκεφθώ καί νά ζήσω. Φύλαξε μού την καί μαζί 
ρ.ε αυτήν τούτο . . . .

Έξήγανεν έκ τού θυλακίου του μικρόν δέμα 
έπιμελώ; δεδεμένον, όπερ έτεινεν αύτώ διά μέ
σου τού δικτυωτού

— Αυτό είνε ο,τι μού άπομένει έκ τού πα
ρελθόντος, ό,τι μού άπομένει έκ τη : γυναικός 
έκείνης. Άπεφάσισα νά μή τήν ίδω πλέον, ούτε 
νά ίδω πράγμα τι τό όποιον νά μ.ού τήν ύπεν- 
θυμίζη. πριν τό έργον μου έδώ τελείωση καί 
τελείωση καλώς . . "Εχω ανάγκην νά διατηρώ 
τό κεφάλι μου ήσυχον, έννοείς . . .  Σύ θά πλή
ρωσής τήν σύνταξιν τών Σίβη. Καί αύτή άν 
ζητήση τίποτε, κάμε ό,τι χρειάζεται.... Ά λλά  
μή μού δμιλήσης ποτέ περί αυτής . . Καί φύ
λαξε αύτήν τήν παρακαταθήκην έπιμελώς μέ- 
χριςδτου σο; τήν ζητήσω πάλιν.

Ό Σιγισμόνδος έκλεισε τήν έπιστολήν καί τό 
μικρόν δέμα έντος μικρού άποκρύφου συρταριού 
τού γραφείου μετ' άλλων εγγράφων πολυτίμων. 
'Αμέσως ό 'Ρίσλερ ήσχολήθη ν’ άναγνώση τήν 
αλληλογραφίαν του- άλλά καθ’όλον τό διάστημα 
ό 'Ρίσλερ έβλεπε μηκυνομένους πρό τών οφθαλ
μών του τούς λεπτούς άγγλικούς χαρακτήρας 
γραφέντας ύπό τής μικοάς χειρός, ήν τοσάκις είχε 
περιπαθώς θλίψει έπί τής καρδίας του.

Ε'.
Τό Ω δ ικόν καψενε ΐο ν .

Τί ύπάλληλος σπάνιος καί εύσυνείδητος ήτο 
ό νέος ύπάλληλος τού οϊκου Φροι/ών!

Καθ’ έκάστην ή λυχνία του άνήπτετο πρώτη 
καί έσβύνετο τελευταία εις τά παράθυρα τού εργο
στασίου. Είχον έτοιμασει δι’αύτόν υψηλά ύπό τήν 
στέγην εν δωμάτιον ακριβώς παρόμοιον μέ εκείνο 
εις τό όποιον κατώκει άλλοτε μετά τού Φραντζ, 
αληθές κελλίον μοναστού, έχον ώς μόνα έπιπλα 
μίαν μικράν κλίνην σιδηράν καί εν ξύλινον τρα- 
πέζιον κείμενον ύπό τήν εικόνα τού άδελφού του. 
Ή το ό αυτός έργατικός, κανονικός καί ήσυχος 
βίος, δν διήγε καί κατά τήν έποχήν έκείνην.

Είργαζετο διαρκώς καί παρήγγελλε νά τού

φέρωσι τό φαγητόν του άπό τό έγγύς κείμενον 
γαλακτοπωλ,εϊον. ’Αλλά φεύ ! ή νεότης, ή έλπί; 
διά παντός άποπτάσαι άπεστέρουν παντός θελ- 
γήτρου όλα: αύτάς τάς παλαιάς του αναμνή
σεις. Ευτυχώ; άπέμενον αύτώ άκόμη ό Φράντζ 
καί ή κυρία Γεωργίου, τά  δύο μόνα δντα, τά 
όποια ήδύνατο νά συλλογισθή άνευ λύπης. Ή 
κυρία Γεωργίου ήτο πάντοτε παρούσα, πάντοτε 
προσεκτική οπω; τόν πεοιποιήται καί τόν πα- 
ρηγορή, ό δέ Φράντζ τού έγραφε συχνάκις, άλλά 
περιέργους, χωρίς ποτε νά του άναφέρη τήν Σι- 
δωνίαν. Ό ’Ρίσλερ ένόμιζεν οτι κάποιος τόν 
ειδοποίησε περί τών έπελθουσών συμφορών, άπέ- 
φευγε δέ καί αύτός εις τάς έπιστολάς του πάντα 
έπί τού άντικειμένου τούτου υπαινιγμόν. « Ή , 
πότε θά ήμπορέσω νά τόν προσκαλέσω νά έπι- 
στρέψη ! » Λύτό εινε τό δνειρόν του καί ή μόνη 
φιλοδοξία του· ν’ άνυψώση τό κατάστημα καί 
ν’ άνακαλέση τόν άδελφόν του.

Έν τοσούτω αί ήμέραι παρήρχοντο δΓ αύτόν 
όυ-οιόμορφοι πάντοτε έν τ<ρ μέσω τού ζωηρού 
θορύβου τού έμπορίου καί τής θλιβερά; μονώσεως 
τής λύπης του. Καθ’ έκαστην πρωίαν κατήρχετο, 
διέτρεχε τά εργαστήρια, ένθα τό βαθύ σέβας 
δπερ ένέπνεεν ή αυστηρά καί σιωπηλή μορφή 
του είχον άποκαταστήσει τήν πρός στιγμήν δια · 
ταραχθεΐσαν τάςιν. Κατ’ άρχάς πολλά έφλυά- 
ρησαν καί πολυτρόπως έσχολιασθη ή άναχώ- 
ρησις τής Σιδωνίας. Οί μεν έ’λεγον δτι είχε 
δραπετεύσει μετά τού έραστού της, οί δέ οτι 
τήν έδίωξεν ό ’Ρίσλερ. "Ο,τι άπεπλάνα πασαν 
εικασίαν ήτο ή πρό; άλλήλου; συμπεριφορά τών 
δύο συνεταίοων, ήτις ήτο φυσική ώς καί πρό- 
τερον ’Ενίοτε όμως, ύτε συνωμίλουν κατά μόνα; 
έντό; τού γραφείου, ό ’Ρίσλερ αϊφνη; άνεσκίρτα 
ώ ; νά διήρχετο πρό τών οφθαλμών του ή οπτα
σία τής μοιχείας. Έσκέπτετο δτι τά ένώπιόν 
του δμματα έκεΐνα, τό στόμ.α, ή μορφή, είχον 
ψευσθή πρός αύτόν έν ταϊς μυρίαις αύτών έκ- 
φράσεσιν.

Τότε τόν κατελάμβανεν ή έπιθυαία νά έπι- 
πέση κατά τού άθλιου εκείνου, νά τον πνίςη 
άνηλεώ;· άλλ’ ή πάντοτε παρούσα εις τόν νούν 
του ένθύμησις τής κυρίας Γεωργίου τόν άνεχαί- 
τιζεν, Ή το πρέπον νά φανή ήττον γενναίος, 
ήττον κύριος εαυτού άπό τήν γυναίκα έκείνην; 
Οΰδ’ ή Κλαίρη, ούδ’ ό Φρομών, ούδ’ άλλος τις 
έγίνωσχε τί συνέβαινεν έν τή ψυχή του. Μόλ,ις 
έν τή συμφορά του έδηλούτο αύστηρότης καί 
ακαμψία τεως άσυνήθη; εις αυτόν. Νύν ό 'Ρίσ
λερ έπεβαλλετο εις τού; ίργάτας· όσοι δέ έξ 
αύτών δέν ήσθανοντο σεβασμόν προς τήν λ.ευ- 
κανθείσαν έντός μ ιά; νυκτο; κόμην του. προς τά 
συνεσπασμένα καί γεγηρακότα χαρακτηριστικά 
τή ; μορφής του, έτρεμον πρό τού παραδόξου 
βλέμματός του, έξακοντιζομένου έξ οφθαλμού μέ-
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λανος καί κυανίζοντος ώς ό χάλυψ δπλου.’Αείποτε 
καλοκάγαθος καί ήπιος πρός τούς έργάτα;, είχε 
καταστή φοβερός διά πάσαν τού κανονισμού πα- 
ραβασιν. Ένόμιζέ τ ι ;  δτι εξεδικείτο δΓ άγνω- 
στόν τινο; παρελθούσαν έπιείκειαν, τυφλήν καί 
έγκληματικήν, ής συνησθάνετο τό βάρος.

Ή το βεβαίως θαυμαστός ύπάλληλος ό νέος 
αύτός ύπάλληλος τού οίκου Φρομών.

Χάρις εις αύτόν ό κώδων τού έργοστασίου μ.έ 
δλον τό τρομώδες τής γηραιάς καί διερραγυίας 
φωνής του είχεν ανακτήσει γρήγορα το κύρος 
του· αύτό; δέ δ τά πάντα διευθύνων άπηρνείτο 
πάσαν δΓ έαυτόν άνακούφισιν. Αϊτός ώ; μαθη- 
τευόμενος, άφινε τά  τρία τέταρτα τού μισθού του 
ε ί; τόν Ιΐλανήν διά τήν σύνταξιν τού Σίβη, άλλ’ 
ουδέποτε ήρώτα περί αύτών Τήν τελευταίαν 
ημέραν έκαστου μ.ηνός ό άνθρωπίσκος ήρχετο 
τακτικώς καί έζήτει τό μικρόν τον εισόδημα, 
φερόμενος άξιοπρεπώς καί σοβαρώς πρός τόν Σι- 
γισμόνδον, ώς αρμόζει εί; είσοδηματίαν. Ή 
κυρία Σέβη άπεπειράθη νά φθάση μέχρι τού γαμ
βρού της, δν συνεπόνει καί ήγάπα άλλά μόνη 
ή έμφάνισις τού περιωμίου της ύπό τήν είσοδον 
έτρεπεν εις φυγήν τόν σύζυγον τής Σιδωνία;.

Διότι τό θάρρος δΓ ού ώπλίσθη ήτο φαινομε
νικόν μάλλον ή πραγματικόν. Ή  άναμνησις τής 
συζύγου του ήτο αείποτε παρούσα εις τό πνεύ
μα του. Τί είχε γείνει άρά γε ; τ ί έ'καμνε ; σχε
δόν δυσηρεστείτο κατά τού Πλανή διότι δέν 
τού έλεγε τίποτε. Ή  έπιστολή πρό πάντων, ή 
έπιστολή εκείνη ήν δέν έτόλμησε ν’ αποσφρά
γιση, τόν έτάραττε πολύ. Διαρκώς έσκέπτετο περί 
αύτής. “Αν είχε τό θάρρος, θά τήν έζήτει παρά 
τού Σιγισμόνδου.

'Ημέραν τινά δ πειρασμέ; υπήρξε σφοδρός 
Εύρίσκετο μόνο; κάτω εις τό γραφεϊον. Ό  γη - 
;α ιό ; ταμίας είχεν άπέλθει δπω; προγευματίση 
άφήσας κατ’ άσυνήθη σύμπτι. σιν τό κλειδίον εις 
τό συρτάριον τού γραφείου του. Ό 'Ρίσλερ δέν 
ήδυνήθη ν’ άντιστή. Ήνοιξε τό συρτάριον, ή- 
ρεύνησεν, άνεσήκωσε τά έγγραφα άλλ.' ή επι
στολή δέν ήτο πλ.έον έκεϊ. Ό Σιγισμόνδος θα 
τήν είχε κρύψει έπιμελέστερον, προβλέπω·/ ίσως 
ώ ; ένδεχόμενον αύτό τό δ ποιον συνέβαινε κατά 
τήν στιγμήν έκείνην. Ένδομύχως δ 'Ρίσλερ δέν 
δυση.εστήθη διά. τήν άποτυχίαν, επειδή συνη
σθάνετο ότι άν ήθελεν εΰρει τήν έπιστολήν, θά 
έληγενή φιλόπονος έγκαρτέρησι;, ήν μετά τόσου 
κόπου είχεν επιβάλει εις έαυτόν.

Κατά τό διάστημα τή ; έβδομαδος τά πράγ
ματα έβαινον καλώ;.'Ο βίος ήτο ύποφερτος κατα- 
τριβόμενο; περί τά ; παντοειδείς φροντίδα; τού 
καταστήματος καί τόσον έπίπονος.ώστε δ Ρίσλερ, 
άμα τή ; νυκτός έπελθούσης, ε’πιπτεν εις την 
κλίνην του ώς αναίσθητο; μαζα. Αλλ' ή Κυ
ριακή ήτο μα.κρά καί οδυνηρά δι’ αύτόν. Ή  εν

τή αύλή σιγή, ή έρημία τών εργαστηρίων άφι- 
νον εις τόν νούν του στάδιον εύρύτερυν σκέψεως. 
Άπεπειρατο νά έργασθή, άλλ’ έλειπεν ή έκ τής 
έργασίας τών άλλων προερχόμενη ένθάρρυνσις. 
Αύτό; μόνος ήσχολεΐτο έντός τού εύρυχώρου ά- 
ναπαυομένου έργοστασίου, ούτινος καί αύτη ή 
πνοή είχε σταμ.ατήσει. Οί μοχλοί τών θυρο.ν, 
τά κεκλεισμένα παραθυρα, ή ήχηρά φωνή τού 
γέρω Άχιλλέοις παίζοντος μετά τού κυνός του 
εί; τάς έρήμ.ους αύλάς, τά. πάντα ύπενεθύμιζον 
αύτώ τήν μόνωσιν. Τήν αύτήν έντύπωσιν ένε- 
ποίει αύτώ καί ή συνοικία. Εις τάς εύρυχώρους 
δδούς, ένθα οί διαβάται ήσαν ήσυχοι καί σπά
νιοι, άντήχει μελαγχολικώς δ ήχος τών κωδώ- 
νων τού έσπερινού· ενίοτε ή άπήχησις τού παρι
σινού θορύβου, δ κρότος τών τροχών διερχομένης 
άμ.άξη;, οί ήχοι φορητού τινο; οργάνου βραδύ- 
ναντος, ή τό κρέμβαλον άθυρμ.ατοπώλιδος, διε- 
τάρασσον στιγμ.ιαίως τήν σιγήν οίονεί όπως έ- 
παυξήσωσιν αύτήν ετι μάλλον.

Ό 'Ρίσλερ ε’πεζήτει συνδυασμούς άνθέων καί 
φυλλωμάτων, ένω δέ έκίνει τήν μ.ολυβδίδα του, 
δ λογισμό; του οστις δέν εόρισκεν εί; τό έργον 
αύτό άσχολίαν έπαρκή διέφευγεν. άνέτρεχεν εί; 
τήν παρελθούσαν εύδαιμομίαν, εί; τάς άλησμο- 
νήτους συμφοράς, ύφίστατο βασάνου; και κατό
πιν επανερχόμενος ήρώτα τόν ταλαίπωρον ύπνο- 
βάτην οστις έξηκολούθει νά κάθηται πρό τής 
τραπέζης του · « Τί έπραξε; κατά τήν απουσίαν 
μου: » Φεύ! ούδέν είχε πραξει.

”Ω ! πόσον μακραϊ, πόσον μελανχολικαί. πό
σον σκληραί ήσαν αί Κυριακαί ! Συλλογίσθητε 
οτι άνεμ.ιγνύετο εί; παντα ταύτα τά συναισθή
ματα τή-, ψυχής του καί ή πρόληψις έκείνη τού 
λαού περί τών έορτασίμων ημερών, περί τής α
γαπητής εικοσιτετραώρου άναπαύσεως, καθ’ ήν 
ά.νευρίσκει τις τό θάρρος καί τάς δυνάμεις του. 
Έάν ήθελεν έξέλθει. ή θέα εργάτου τινός συνο- 
δευομένου ύπό τού τέκνου του καί τής συζύγου 
του θά τόν έκαυ.νε νά κλ.αύση άλλ’ ή αυστηρά 
μ.οναστική του καθειρξις έπεφύλαττεν αύτώ άλ
λα : όδύνας. τήν άπελπισίαν τών έρημιτών, την 
Φοβεράν αύτών ανταρσίαν ότε δ Οεος προς δν ά- 
φιερώθησαν δέν άνταποκρίνεται προ; τάς Ου
σία; των Ό θεό: τού 'Ρίσλερ ήτο ή εργασία, 
επειδή δέ δέν ευρισκε πλέον έν αύτή τόν κχτευ- 
νασμόν καί τήν γαλήνην, δέν έπίστευε π/έον εις 
αύτήν καί την κατηράτο.

Συχνάκις κατά τάς ώρα; ταύτα; τής πάλης 
ή Ούρα τής αιθούση; τού σχεδιάσματος ήνοίγετο 
ή ρέμα καί ένεφκνίζετο ή Κλαίρη Φρομών. Ή 
μόνωσις τού ταλαιπώρόυ άνδρό; κατά τάς μχ- 
κράς μεταμ.εσηβρινάς ώρα; τή ; Κυριακής ενέ- 
πνεεν αύτή οίκτον, καί ήρχετο νά τού καμη συν
τροφιάν δμού μέ τό κοράσιόν της, γινώσκουσα 
έκ πείρας πόσον ή πραότης τών παιδιών ητο



Ε  Σ Τ  I A

μ.εταδοτική. Ή μικρά, ήτις νύν έβάδιζε μόνη κα
τά,ρχετο έκ τής αγκάλης τής μητρός όπως δρά- 
μη προς τον φίλον της. Ό  'Ρίσλερ ήκουε τά 
μικρά κατεσπευσμένα βήματά της· ήκουε τήν 
έλαφράν της πνοήν όπισθεν του καί πάραυτα συν- 
ϊίσθάνετο τήν αναζωογονητικήν καί καταπρα
ϋντικήν έπίδρασίν της. Με πόσην πολλήν προ
θυμίαν ή μικρά περιέβαλλε τόν τράχηλόν του 
διά των μικρών ευτραφών βραχιόνων της, γελώ- 
σα τόν άφελή καί άναίτιον γέλωτά της καί ά- 
σπαζομένη αυτόν με τά όαδινόν στόμα της τό 
μηδέποτε ψευσθέν! Ή Κλαίρη Φρομών όρθια 
παρά την θύραν τούς έβλεπε υ.ειδιώσα.

— Ρίσλερ. φίλε μου, έλεγεν αύτώ, πρέπει 
νά καταβήτε ολίγον καί εις τόν κήπον Έργά- 
ζεσθε πολύ., θ '  άρρωστήσετε

— °/.1· °'χι> *υ?'·*' απεναντίας ή εργασία 
μέ διατηρεί... Μέ εμποδίζει νά σκέπτωμαι . .

Είτα μετά μακράν σιγήν ή κυρία Φρομών 
έπανελαμβανεν :

— "Ελα £α, φίλτατε 'Ρίσλερ πρέπει νά προσ
παθήσετε νά λησμονήσετε.

— Νά λησμονήσω! . Μήπως είνε δυνατόν; 
Εινε μερικά πράγματα ανώτερα των δυνάμεων 
μας. Συγχωρεϊ τις. άλλά δέν λησμονεί.

Πάντοτε σχεδόν τό παιδίον κατώρθου νά σύ- 
ρη αυτόν εις τόν κήπον, "Επρεπεν έκών άκων νά 
παίξη μετ' αυτής τό τόπι· άλλ' ή άδεξιό-.ης, ή 
ολίγη προθυμία του συμπαίκτου της ταγέως έ- 
νεποίουν έντύπωσιν εις τήν κορασίδα. Τότε έστε- 
κεν ήσυχος, άρκουμένη νά περιπατά, σοβαρώς 
μεταού τής σειράς των θάμνων, την χεΐρα έχου- 
σα έντος τής χειρος του φίλου της. Μετά τινας 
στιγμάς ό 'Ρίσλερ δέν ένεθυμεΐτο πλέον τήν 
παρουσίαν της,άλλά χωρίς νά τό συναισθκνηται. 
ή Οερμότης τής εντός τής ίδικής του μικρας χει- 
ρος παρήγε μαγνητικόν άποτέλεσμ,α καταπραύν- 
σεως επί τής τετραυματισμένης ψυχής του.

Συγχωρεϊ τις, άλλά δέν λησμονεί ! .  .
Και ή ατυχής Κλαίρη επίσης τό έγίνωσκεν 

αύτό, διότι ούδέν είχε λησμ-ονήσει μέ ολην της 
τήν άκραν γενναιότητα καί τήν ιδέαν ότι έ
πραττε τό καθή-.όν της Δι* αυτήν ώς καί διά 
τόν 'Ρίσλερ ό τόπος ένθα έζη ήτο διαρκής ά- 
φορυ.η ΰπενθυμίσεως των θλίψεων της. Άνηλεή 
τά περιστοιχοϋντα αυτήν άντικείμενα ήνοιγον 
παλιν τάς έτοιμους νά έπουλωθώσι πληγας. Ή 
κλίμας, ό κήπος, ή α ύλη, πάντες οϊ μάρτυρες 
αυτοί, οί άφωνοι συνένοχοι τής μοιχείας είχον 
μερικάς ημέρας φυσιογνωμίαν άμείλικτον. Αϋ- 
τα ί αί φροντίδες, αί προφυλάξεις άς έλάμβανεν 
ό συζυγός της όπως τήν άπαλλαςη από τών ο
δυνηρών αναμνήσεων, ή επιδεικτική πρόθεσις 
μεθ' ής δεν έξήρχετο τήν εσπέραν έκ τής οι
κίας του καί μεθ’ ής διηγείτο τάς κατά τήν η
μέραν περιοδείας του, συνέτεινον ¿τι μάλλον νά

ύπομιμνήσκωσιν αυτή τά παραπτώματά του. 
ΊΙσθάνετο ενίοτε τήν όρεξιν νά τόν παρακαλέση 
νά παύση, νά του ε?πη: « Μή κάμνης πάρα 
π ο λ λ ά !., η  Ή  πίστις είχε συντριβή έν έαυτή 
καί ή φρικτή βάσανο; του ίερέως οστις άμφιβάλ- 
λει καί οστις θέλει έν τούτοις νά μείνγ, πιστός 
εις τόν όρκον του έξεδηλοϋτο εις τό πικρόν της 
μειδίαμα, εις τήν παγεράν καί άνευ παραπόνου 
ήπιότητά της.

Ό  Γεώργιος ήτο δυστυχέστατος. Ή γάπα νυν 
τήν σύζυγόν του. Τό μεγαλεϊον του χαρακτήρός 
της τον ένίκησεν. 'Ενυπήρχε θαυμασμός εις τόν 
έρωτα αύτόν, πρός τούτοις δέ ή θλίψις τής 
Κλαίρης έπεΐχε τόπον έν αυτή φιλαρεσκείας, 
ήτις δέν συνεβιβαζετο μέ τόν χαρακτήρά της 
καί ής τήν έλλειψιν πάντοτε συνησθάνθη ό σύ
ζυγός της. 7Ητο καί αυτός έκ του παράδοξου 
τύπου τών άνδρών τών έπιθυμούντων τάς κα
τακτήσεις. Ή Σιδωνία ιδιότροπος καί ψυχρά 
άνταπεκρίνετο καλλιον εις τήν τοιαύτην Ιδιο
τροπίαν τής καρδίας. Ά φ ’ ού ήθελε τήν άφήσει 
μετά τρυφερώτατον αποχαιρετισμόν, τήν άνεύ- 
ρισκε τήν έπομ,ένην άδιαφορον, έπιλήσμονα καί 
ή διαρκής αυτή ανάγκη όπως τήν έπαναφέοη 
πρός εαυτόν άντικαθίστα τό άληθές πάθος. Ή 
γαλήνη έν τώ ε'ρωτι τόν έκούραζεν, ώς κουράζει 
τούς ναύτας άκύμαντος πλους. Τήν φοράν ταύ- 
την άπέναντι τής συζύγου του ολίγον έλειψε νά 
ναυαγήση, κατά τήν ώραν δ’ εκείνην ό κίνδυνος 
άκόμη δέν είχε παρέλθει όριστικώς. Έγίνωσκεν 
ότι ή Κλαίρη είχεν άποσπασθή άπ’ αυτού, ά- 
φοσιωθείσα έξ ολοκλήρου εις τό παιδϊον, τόν 
μόνον πλέον ύπάρχοντα μεταζύ αυτών δεσμόν. 
Ή τοιαύτη άπομάκρυνσις τήν ε’καμνε νά του 
φαίνεται ώραιοτέρα, μάλλον επιθυμητή· κατέ
βαλλε δέ όπως τήν άνακτήση πασαν τήν περί 
τό σαγηνεύειν τέχνην του. Έγίνωσκε πόσον 
τούτο ήτο δύσκολον, διότι δέν ειχε νά καμη 
μέ χαρακτήρά τινα χυδαίον Ούχ_ ήττον δέν 
άπηλπίζετο. ’Ενίοτε εις τό βάθος τού τόσον ή- 
δέος κατά τό φαινόμενον άλλά τόσον άπαθοΰς 
β/έμματος τού θεωμένου τάς προσπάθειας του 
λαμ.ψις τις άόριστος ε"λεγεν αύτώ νά έλπίζη

Τήν δέ Σιδωνίανδέν άνελογίζετο πλέον. "Λς 
μ.ή έκπλαγή δέ τις διά τήν τοιαύτην ταχεία·/ 
ηθικήν όήξιν. Τά ύύο έκεϊνα επιπόλαια όντα 
ούδέν έκέκτηντο τό όυναμενον νά σύνθεση αυτά 
ίσχυρώς πρός άλληλα. Ό Γεώργιος ήτο άνίκανος 
νά αίσθάνηται διαρκώς έντυπώσεις, έκτός έάν 
αύται άκαταπαύστως άνενεούντο. Ή  Σιδωνία 
άφ’ έτέρου δέν ήδύνατο νά έμ.πνεύση πάθος έπί- 
μ.ονον ή μέγα. Ή το ε”ρως έταίρας πρός φιλόκομ.- 
ψον καλλωπιστήν,συνιστάμενος έκ ματαιοδοξιας, 
έκ πείσματος φιλαυτίας, μή ίμπνέων άφοσίωσιν 
ή σταθερότητα, άλλά μ.όνον περιπετείας τραγι- 
κάς. μ.ονομαχίας ή αυτοχειρίας, έξ ού πάντοτε
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τις σχεδόν απομακρύνεται καί άπομ.ακρύνεται 
τεθεραπευμ.ένος. "Ισως αν ήθελε τήν έπανίδη, 
θά έπανέπιπτε παλιν εις τήν νόσον του- άλλ' 
ή θυελλώδης φυγή τής Σιδωνία; είχε παοαφέρει 
αυτήν πολύ ταχέως καί πολύ μακράν, ώστε ή 
έπάνοδος δέν ήτο πλέον δυνατή. Όπωςδήποτε 
ήτο άνακούφισις δι’ αύτόν οτι ήδύνατο νά ζήση 
χωρίς νά ψευσθή, ό δέ νέος βίο; δν διήγε, συν- 
ιστάμενος όλος έξ εργασίας καί στερήσεων, τεί- 
νων δέ πρός άπομεμακρυσμένον σκοπόν επιτυχίας 
δέν άπήρεσκεν αΰτώ. Καί τούτο ήτο ευτύχημα- 
καθότι δέν άπητεϊτο μικρόν θάρρο; καί θέλησις 
έκ μ,έρους τών δύο συνεταίρων όπως άνυψωθή ό 
εμπορικός των οίκος

Ό  ταλαίπωρος αύτός οίκος Φρομών διέρρεε 
πανταχόθεν. Διό ό γέρων Πλανής διήλθε πολλάς 
άκόμη κακάς νύκτας βασανιζόμενος ύπό τού ε
φιάλτου τής λήξεω: καί τής άπαισία; οπτασίας 
τού κυανού άνθρωπίσκου. Χάρις όμ.ως εις τήν 
οικονομίαν έγένετο δυνατόν νά πληρωθώσιν όλα

τά χρένι;Μετ’ ολίγον τέσσαρες έκτυπωτικαί μηχαναί 
'Ρίσλερ θριστικώς έγκαθιδρυθεΐσαι έλειτούργουν 
έν τώ ε’ργοστασίω. Ε ί; τόν κύκλον τού έμπορίου 
τού χρωματιστού χάρτου ήρχισε νά γεννάται 
συγκίνησις. Ή  Λυών, ή Κάν, ή 'Ριζάϊμ, τά 
μεγαλα βιομηχανικά κέντρα άνησύχουν πολύ έξ 
αίτιας τής « περιστροφική; καί δωδεκαγώνου » 
μηχανής. Είτα ημέραν τινά οί ΙΙροσασιύν πα- 
ρουσιασθησαν προσφέροντες τριακόσια; χιλιάδας 
φράγκων, όπως μετάσχωσι μόνον καί αυτοί τού 
προνομίου.

—  Τί νά κάμωμεν ; . . ήρώτησεν ό Φρομών 
τόν 'Ρίσλερ.

Οΰτος ύψωσε τούς ώμους μ.ετ’ ήθους άδιαφόρου.
— Σκεφθήτε σείς καί άποφασίσετε . . . Δέν 

άφορα εμέ . . . Έ γώ δέν είμ.αι παρά υπάλληλος.
Ή  λέςις αύτη ρηθείσα ψυχρώς, άνευ οργής, 

έπεσεν έπί τού έκθάμβου προ.ώπου τού Φρομ.ών 
καί τόν άνεκάλεσεν εις τήν σοβαρότητα τής 
καταστασεως ήν αύτός πάντοτε ήτο έτοιμος νά 
λησμονήση.

"Οτε όμως εύρέθη μ,όνος μετά τής προσφιλούς 
του κυρίας Γεωργίου, ό 'Ρίσλερ τήν συνεβούλευ- 
σε νά μή δεχθώσι τήν προσφοράν τών Ιΐροσασών.

— Ιίεριμείνατε καί μη βιασθήτε, ειπεν . . . 
Αργότερα θά πωλήσετε άκριβώτερα.

Ώμίλει μόνον περί αυτών προκειμένου πε.ί 
ύποθέσεως, ήτις τόσον ένδόξως τόν ένδιεφερεν. 
Πρόδηλον ήτο ότι έκ τών προτέρων άπεστιάτο 
άπο τού μέλλοντος των.

Έν τούτοι; αί —αραγγελίαι έίρθανον σωρηδόν. 
Ή  ποιότης τού χάρτου καί ή ύποβίβασι; τών 
τιμών ένεκα τής περί τήν κατασκευήν ευκολίας, 
κκθίστων αδύνατον παντα συναγωνισμόν. Ά -  
ναντιρρήτως κολοσσαία περιουσία προητοιμάζετο

διά τούς Φρομών. Τό έργοστασιον ειχεν άνακτή- 
σει τήν άλλοτε άνθηράν του όψιν καί τόν μέγαν 
αύτού ώσεί κυψέλης βόμβον. Ζωηοότης φιλόπονος 
έπεκ; άτει εις όλα αύτού τά εργαστήρια άναμέ- 
σον τών πληρουσών αύτά έκατοστύων έργατών. 
Ό γέρων Ιΐλανής έμενε νύν διαρκώς εις τό γρα- 
φεΐόν του· έφαίνετο άπό τού κηπαρίου κύπτων 
έπί τών ογκωδών βιβλίων τών έσοδων, κατα- 
στοώνων δι’έςαιοέτων αριθμών τά έκ τής Έκτυ- 
πωτικής μηχανής κέρδη.

Ό  'Ρίσλερ ε'ργάζετο επίσης διαρκώς άνευ 
διασκεδάσεώς τίνος ή άναπα.ύσεως. Ή έπελθού- 
σα ευημερία κατ' ούδέν μετέβαλλε τά ; αυστη
ρά; του έξεις καί άπό τού παραθύρου τού δω
ματίου του τού κειρένου εις τόν ανώτατο·/ όροφον 
τού κτιρίου ήκουε φθανοντα μέχρι; αυτού τον 
δραστήριον κρότον τών μηχ ανών του. Δέν έγέ
νετο όλιγώτεοον κατηφής ή όλιγώτερον σιγη
λός. Μίαν ήμ.έραν έν τούτοις έγνώσθη εις τό 
έργοστασιον, ότι ή Έκτυπωτική μηχανή, ής 
υπόδειγμα είχε πεμφθή εις τήν μεγαλην έκθε - 
σιν τής Μαγκεστρίας, έλαχε τού χρυσού βρα
βείου, έπικυρούντος όριστικώς τήν επιτυχίαν 
της. Ή κυρία Γεωργίου προ'εκάλεσε τον 1’ίσλερ 
ε'ς τόν κήπον καί κατά τήν ώραν τού προγεύ
ματος καί ήθέλησε ν’ άναγγείλη αύτώ ή ιδία 
τήν καλήν εϊδησιν.

Διά μ-ιας μειδίαμα υπερηφάνειας διέστειλε τό 
γηράσαν καί κατηφές πρόσωπόν του. Η κενο
δοξία του ώ ; έφευρέτου, ή έπαρσις τής δόξης, 
—ρό πάντων δέ ή ιδέα ότι έπηνώρθου τόσον 
λαμπρώς τήν γενομένην παρά τής συζύγου του 
βλάβην εις τόν οίκον πρός στιγμήν τον έκαμαν 
νά αίσθανθή άληθή άγαλλίασιν. Έθλιψε τάς 
χείρας τής Κλαίρης καί έψιθύρισεν όπως κατά 
τάς παρελθούσα; εύδαίμονας ήμέρας :

— Είμαι ευχαριστημένος... είμαι ευχαριστη
μένος !...

Ά λ λ ’όποία διαφορά τόνου! ή φρασις έλέχθη χα- 
λχρώς, άνευ έλπίδος μέ τήν ίκανοποίησιν άπλώς 
έκπληρουμένης ύποχρεώσεως καί οϋδεν πλέον.

Ό κώδων έσήμανε την επιστροφήν τών ερ
γατών καί ό ’Ρίσλερ έπανελθών ήσύχως άνέλαβε 
τήν εργασίαν του όπως καί κατά τάς άλλας 
ήμέρας.

Μετ’ όλίγας στιγμάς κατήλθε παλιν. Άκου- 
σίως ή εϊδησις αδτη τόν συνεκίνει περισσότερον 
άφ’ όσον ήθελε νά δειξη ΙΙεριεφέρετο εντός τού 
κήπου, περιεπόλει πέρερ τού ταμείου, μειδιώ·/ 
θλιβερώς πρός τόν γέρω Πλανή διά μέσου τών 
ύέλων.

— Τί νά τρέχη;... έ"λεγε καθ' έαυτόν ό γη
ραιός ταμίας. Τί νά μέ θέλη ;

Τέλος, τής εσπέρας έπελθούσης, καθ’ ήν ώ
ραν έκλείετο το γραφεΐον, ό 'Ρίσλερ άπεφάσισε 
νά είσέλθη καί νά τού όμιλήση.
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—τ- «ΙΙλανή, φίλε μου, ήθελα.. »
Καί έδίστασεν έπί μικρόν.
— “Ηθελα νά μού δώσνςς τήν επιστολήν.... 

είξεύρεις, εκείνην την νέκραν έπιστολήν μαζί μέ 
το δέμα.

Ό Σιγισμόνδος τόν προσέβλεψεν έκθαμβος. Έν 
τη, άπλοίκότητί του ένόμιζεν οτε ό 'Ρίσλερ δέν 
έσυλλογίζετο πλέον την Σιδωνίαν, ότι την είχε 
παντελώς λησμ.ονήση.

— ΙΙώς !.... θέλεις :. ..
— Ά  ! ακούσε με, το ε'κέρδησα καί αυτό μ.έ 

τον κόπον ριου. Θέλω νά φροντίσω τώρα καί δι’ 
εμέ αρκετά έφρόντισα διά τούς άλλους.

— Έ χεις δίκαιον είπεν δ Πλάνης. Λοιπόν 
ιδού τί θά κάμωμεν. Ή επιστολή καί τό δέρα 
εϋρίσκονται εις την κατοικίαν ι/,ου, εις Μον- 
τρούζ. "Αν θελτρς, θά ύπάγωμεν νά γευμ.ατίσω- 
μεν μαζί εις τό Παλαί - Ροαγιάλ, όπως εις τόν 
παλαιόν μας καλόν καιρόν, ενθυμείσαι Έγώ 
θά σου κάμω τό τραπέζι. Θά τό βρέξωμ.εν 
το βραβεΐόν σου μέ ολίγον κρασί παλαιόν . . . 
άπο εκείνο το περίφημον! Έ πειτα θά ΰπάγωμεν 
μαζί εις τό σπίτι. Θά πάρης τά πράγματά σου 
καί άν είνε πολύ άργά καί δέν θά ήμπορής νά 
έπιστρέψης, ή δεσποινίς ΙΙλανή, ή αδελφή σου, 
θά σου έτοιμαση ένα κρεββάτι καί θά κοιμηθής 
εις τήν κατοικίαν μας... Εΐν: καλά έκεΐ κατω... 
είνε έςοχή... Aoptov το πρωί εις τάς έπτά θά 
έπιστρέψωμεν μαζί εις τό ε’ργοστάσιον, μέ τό 
πρώτον λεωφορεΐον... Έ λα  φίλε μου, κάμε μ.ου 
αυτήν τήν χάριν! είδερ.ή θά μ,ού φανή ότι εξα
κολουθείς νά μνησίκακη,ς κατά του παλαιού σου 
φίλου, του Σιγισμ,όνδου.

Ό "Ρίσλερ έδέχθη. Λεν έσκέπτετο αυτός νά 
πανηγυρίσει τήν άπονομήν του βραβείου, άλλά 
ν’ αποσφραγίσ»! ώρας τινάς ένωρίτερον τήν μι- 
κράν επιστολήν, ήν ε χεν ήδη Αποκτήσει τό δι
καίωμα ν’ άναγνώσγ,.

Έδέησε νά ένδυθή. Τό πραγμα άπήτει κά
πως καιρόν, καθότι έπί έ ; διαρκείς μήνας έφερε 
πάντοτε τήν εργατικήν του ενδυμασίαν, έθεω- 
ρήθη δέ ώς έκτακτον συμβάν εις τό έργοστά- 
σιον. Αμέσως ειδοποίησαν τήν κυρίαν Φρομών...

— Κυρία, κυρία!... δ κ ’Ρίσλερ εξέρχεται!...
Ή  Κλαίρη τόν παρετήρησεν έκ του παρα

θύρου, τό υψηλόν δ’ εκείνο σώμα, τό κεκυφός 
εκ τής θλίψεως καί έρειδόμενον έπί του βρα- 
χίονος τού Σιγισμόνδου ένεποίησεν αυτή βα- 
θεϊαν έντύπωσιν, παράδοξον, τήν δποίαν πάν
τοτε ένεθυμείτο κατόπιν.

Εις τήν οδόν οί άνθρωποι εχαιρέτιζον τόν 
'Ρισλερμετά προθυυ.ίας, αύτόςδέ ό απλούς χα ι
ρετισμός τον ένεκαρδίωνεν. Είχε τόσην ανάγκην 
εύμ.ενείας ! Ά λ λ ' δ κρότος τούν αμαξών τόν έζα- 
λιζεν όπωσοϋν.

— Αισθάνομαι ζά λη ν . . . .  έλεγε πρός τόν 
Ιΐλανήν.

— Στηρίξου καλά επάνω μου, φίλε μου . . . 
μή φοβήσαι !

Καί δ αγαθός Πλάνης ώρθούτο περιφερών τόν 
φίλον του μετά τής άφελοϋς καί φανατικής 
έπάρσεως χωρικού εκ Μεσημβρίας φεροντος τόν 
άγιον τού χωρίου του.

Έφθασαν τέλος ε ί: τό ΙΙαλαί -  Ροαγιάλ.
Ό κήπος ε"βριθε πλήθους ΙΙολλοί ήρχοντο 

όπως άκροασθώσι τήν μουσικήν, έν τφ  μέσω δέ 
τού κονιορτού καί τού κρότου τών άνακινουμέ- 
νων εδρών, καθείς άνεζήτει θέσιν όπως»τοποθε- 
τηθή. Οί δυο φίλοι είσήλθον μ.ετά σπουδής εις τό 
έστιατόριον, όπως άποφύγωσιν όλον εκείνον τόν 
θόρυβον. Έκαθησαν εντός μ.ιας τών μ.εγαλων 
αιθουσών εις το πρώτον πατωμα, δπόθεν φαί
νεται τό πράσινον χρώμα τών δένδρων, οί περι- 
πατούντες καί δ πίδαξ τού ϋδατος μεταξύ τών 
δύο μελαγχολικών τετραγώνων τής πλατείας. 
Διά τόν Σιγισμόνδον ήτο τό άκρον άωτον τής 
πολυτελείας ή αίθουσα εκείνη τού εστιατορίου, 
ή πανταχού επίχρυσος, μέ τά κεχρυσωμένα κά
τοπτρά, τά πολύφωτα καί τάς έκ χάρτου χρω- 
μ.ατιστού τοιχοστρωσίας. Τό λευκόν μάκτρον, δ 
μικρός άρτος, δ κατάλογος τών φαγητών τού 
έπί τιμ.αίς ώρισμεναις γεύματος έπλήρουν αΰτόν 
άγαλ,λιασεως.

— Καλά εϊμεθα έδώ, α ι; ε"λεγε πρός τόν 
'Ρίσλερ.

Είτα μετά παν νέον φαγητόν τής έπί δαπάνη 
δύο φράγκων καί πεντήκοντα εκατοστών ευωχίας 
έκείνης, έςέφερεν έπιφωνήματα, έπλήρου διά τής 
βίας το πινάκιον τού φίλου του:

— Φάγε άπ' α υ τό !., είνε ώεαϊον.
Ό  "Ρίσλερ μέ δλην αύτού τήν προθυμίαν οπω: 

φανή εΰχαρις, έφαίνετο περίφροντις καί έβλεπε 
διαρκώς άπό τού παραθύρου.

— Ενθυμείσαι, Σιγισμόνδε ; . . είπε μετά πέ
νας στιγμάς.

Ό  γηραιός ταμίας όστις ήτο άφωσιωμένος εις 
τάς παλαιάς αναμνήσεις, τής εποχή: οτε είσ- 
ήχθή δ 'Ρίσλερ εις το εργοστάσιου, άπήντησεν:

— Άκούς έκεΐ άν ενθυμούμαι! . . ιδού. Ή 
πρώτη φορά δπού έγευματίσαμεν μαζί εις τό 
Παλαί 'Ροαγιάλ ήτο τόν Φεβρουάριον τού 46, 
το έτος δπού έ'γεινεν ή μεταρρύθμισες εις τάς πλά- 
κας εις το κατάστημα . .

Ό 'Ρίσλερ έσεισε τήν κεφαλήν.
— "Ω, όχι!., έγώ λέγω έδώ καί τρία έτη... 

Έκεΐ άντικρύ έόειπνήσαμεν έκείνην τήν περίφη- 
μη βραδυα . .

( " Ε τ ε τ α ι  - ο  τ ε .Ι ο κ ) .
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ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΟΥΔΑΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Α’.
Ή  πρώτη Κυβέρνησες, ήτις ευθύς, άμ.α τή 

έλεύσει τού "Οθωνος έσχηματίσθη υπό τής άν- 
τιβασιλείας συνέκειτο έκ τών Αειμνήστων Σ. 
Τρικούπη, τού κλεινού τής έπαναστάσεως ιστο
ρικού, ώς προέδρου καί ύπουργού τών έξωτερικών 
καί τού έμ.πορικού ναυτικού, X. Κλονάρη, του 
μ.ετέπειτα προέδρου τού’Αρείου Πάγου, ώςύπουρ· 
γού τής δικαιοσύνης, Δ. Χρηστίδου τώνζέσωτερι- 
κών, I. ’Ρίζου τού Νερουλού τών Ικκλησιαστι- 
κών, Ά λ . Μαυροκορδατου τών οικονομικών, Κ. 
Ζωγράφου τών στρατιωτικών καί Δ. Βούλγαρη 
τών ναυτικών. ’Από τής 25 Ιανουάριου 1833, 
οτε έσχηματίσθη τό ύπουργεΐον τούτο, μέχρι 
τής 3 Σεπτεμβρίου 1843, ότε έδόθη τό πρώτον 
σύνταγμα, οί υπουργοί διωρίζοντο άπ’ ευθείας 
ύπό^τού βασιλέως. λαμβανόμενοι ή έκ τών έν
δοξων άνδρών τού άγώνος, ώς οί Σ. Τρικούπης, 
Ά λ  Μαυροκορδάτος, I Κωλέττης, Ά ντ . Κριε- 
ζής, Άνδρ/Μεταξας, ή έκ τών έξ Ευρώπης, ένθα 
έσπούδαζον, έπιστρεψάντων πολιτευτών ως οί 
Ν. Θεοχάρης, Κ. Σχι-.άς, Γ. Τάλλης, Λ.· Με 
λάς η τέλος έκ τών μετά τού "Οθωνος κατελ- 
θόντων έπισήμων Βαυαρών ώς οί, X. Σμάλτς, 
Γ. Λεζουιρος, Δ. ’Ρονδάρτ. Πρωθυπουργοί κατά 
τόζέννεαετές τού-.ο διάστημα διωρίσθησαν ές, 
οί Σ. Τρικούπης, Ά λ . Μαυροκορδάτος δίς, I. 
Κωλέττης, Δ. Τουδάρτκαί Ά ντ. Κριεζής, όστις 
κυρίως δέν’ ήτο πρωθυπουργός, άλλά προήδρευε 
τού ύπουργ. συμβουλ.ίου ώς πρεσβύτερος' πλήν 
τούτων δ έ ,ά πό  μέν τή ς '20 Μαίου 1835 μέχρι 
τής 2 Φεβρουάριου 1837 π.οήδρευε τού ύπουρ- 
γικού Συμβουλίου δ Άρμουνσπεργ, άπό δέ τής 
8 Δεκεμβρίου 1837 μέχρι τής 10 Φεβρουάριου 
1841 αυτός δ βασιλεύς "Οθων κατά το συγκεν- 
τεωτικώτατον σύστημα, ούτινος ήτο άκρος θια 
σώτης, καθ’ δ οί υπουργοί μετεβάλλοντο εις 
απλούς γραμματείς τού βασιλέως, μ.ή άπαξιούν- 
τος νά κατέρχηται μέχρι καί τών ελάχιστων 
λεπτομερειών τής διοικήσεως. Έκ τών κατά τήν 
έποχήν ταύτην διορισθέντων υπουργών έπί πλεί- 
ονα μέν χρόνον έτήρησαν τό χαρτοφυλακιον οί 
Ά ντ. Κριεζής τών ναυτικών ( 3 1 Δεκεμβρίου 
1836— 3 Φεβρουάριου 1843) καί X. Σμάλτς 
τών στρατιωτικών (10 ’Ιουνίου 1835—2 Ιου
λίου 1841), έπί έλάχιστον δέ δ Ν. Σιλήβεργος 
τών οικονομικών (6 Νοεμβρίου 1842— Δεκέμ
βριον 1842). Τέλος δέ 30 έν όλω πρόσωπα κατά 
τό διάστηυ.α τούτο διωρίσθησαν! ύπουργοί ή

, , » * * . γγρζαι/.ζτεις της εττ'.χ.ατεικς, <·>: ωνοαα.οντο
τότε.

Βλ
Δευτέρα περίοδος τού δημοσίου τής Ελλάδος 

βίου είνε τ  άρχομένη άπό τής 3 Σεπτεμβρίου 
1843. οτε δ λαός ήνάγκασε τόν βασιλέα νά 
ένδώση εις τήν έπιθυμίκν του, οπω: κυβερνάται 
συνταγματικώς καί λήγουσα τήν 1 1 Δεκεμβρίου 
1862, οτε δ λαός πάλιν νομίζων ότι δ βασιλεύς 
έδολιεύετο τό σύνταγμα τόν ήνάγκασε νά κκ- 
ταλίπη τήν Ελλάδα καί τό στέμμα καί έπι- 
στρέψη εις τήν πατρίδα αυτού πλήρης πικρίας 
καί Απογοητευμένος,διότι αί καλαί αύτού διαθέ
σεις καί προσπάθειαι ύπέρ τής Έλλάδο: έπί ολό
κληρον τριακονταετίαν, παρεξηγήθήσαν Κατά 
τήν πεοίοδον ταύτην τό κοινοβουλευτικόν πολ,ί- 
τευμα ένεκα τή : φανερας έπεμβάσεως τών κυ
βερνήσεων κατά τάς έκλογάς βλάβης μάλλον ή 
ώφελείχς πρόξενον κατέστη Κατ’ αυτήν έπτάκις 
ένηργήθησαν έκλογαί, ήτοι έπτα βόυλευτικαί 
περίοδοι συνεκλήθησαν, ών αί δύο διελ,ύθησαν, 
ή τρίτη καί ή έκτη έκείνη μ.έν ύπό τού Κω- 
λέττου άπολέσαντος τήν πλειονοψηφίαν, αΰτη 
δέ ευθύς άμα τή έκλογή ώ: προέδρου τής δευ- 
τέρας αυτής συνόδου τού θρ. Ζαίμη, λυσσωδώς 
πολεμουμένου ύπό τής βασιλείας. Ευθύς έκ τής 
πρώτης βουλευτικής περιόδου ήρχισαν αί έπεμ.- 
βάσεις κατά τάς έκλογάς, α’ίτινες κατήντησαν 
αληθώς είκονικαί· καί άν δέ τις τών Αντιθέτων 
έπετύγχ ανε κατ’ αύτάς, ή έκλογή του ήκυρούτο 
κατά τάς έξελέγξεις. Ένδεκα δ’ έν όλω κυβερ
νήσεις διεδέχθησαν άλλήλας κατά το διάστημα 
τούτο, ώστε κατά μέσον όρον ή διάρκεια έκά- 
στης ήτο είκοσι σχεδόν μηνών Ούχ ήττον ύπ- 
ήρξαν καί υπουργεία διαρκέσχντα πολύ περισ
σότερον, ώ : τό τήν 6 Αύγούστου 1844 ύπο τον 
Κωλέττην σχηματισθέν, όπερ διήοκεσε μ·έχρι 
τού θανάτου αύτού συμβάντος τήν 5 Σεπτεμ
βρίου 1847, τό ύπό τόν Ά ντ. Κριεζήν (12 Δε
κεμβρίου 1849·— 15 Μαίου 1854) καί τό ύπό 
τόν Ά θ. Μιαούλην (13 Νοεμβρίου 1857 — 26 
Μαίου 1862)· καί έτερα διαρκέσαντα πολύ όλι- 
γώτεεον τού μ.έσου όρου, ώς το υπο τον Αλ. 
Μαυροκορδάτον σχηματισθέν τήν 30 Μαρτίου 
1844 διαρκέσαν μέχρι τής 6 Αύγούστου 1844- 
Ή  σειρά τών κατά τήν περίοδον ταύτην πρω
θυπουργών είνε ή έξης: Άνδρ. Μεταοκς, έφ' οΰ 
έψηφίσθη τό σύναγμ α , Ά λ . Μαυροκορδάτος, 
όστις έκλήθη ίνα έφαρμόσ/·, αύτο κατά πρώτον. 
I Κωλέττης, Κ. Τζαβέλλας, διαδεχθείς πρόσω· 
οινώς τόν Κωλέττην θανόντκ εις τήν προεδρείαν 
τού ύπουργικού Συμβουλίου, Γ. Ινουντουριώτης, 
Κ. Κχνάρης, Λ. Κριεζής, Ά λ . Μαυροκορδάτος, 
Δ. Βούλ.γαρης, Ά θ. Μιαούλης καί 1. Κολοκο- 
τρώνης, όστις μ.ετά τών Ν Δρχγούμη. Ε. ’11- 
λιοπούλου, Δ. Χατζίσκου, II Βχρβογλη, Σ 
Μήλιου καί Ν. Μέθη έσχηματισε το τελευταίον 
τού "Οθωνος ύπουργεΐον, r x o u p y f i o r  r o d  a i j i a -
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roe έττικληθέν Κατά τήν περίοδον ταύτην έν 
τώ καταλόγψ των υπουργών πλεονάζουσι τά 
όνόρ.ατα των άντρων του άγώνος (Κ Κοενάρης. 
Άνιϊρ. Λόντος, Ά νχστ. Μαυρομιχάλης, Τ. Μαγ- 
γίνας, Κ. Τζαβέλλας, Γ. Κουντουριώτης, I. 
Στάίκο: κτλ) καί τά τών έν Εύρώ—η τ,-ουία- 
τάντων καί θεωρούμενων ώς άνωτέρας παιδείας 
τυχόντων (Μιχ Σχινας, Μιχ. Σκαλιστή.ης. Κ. 
ΙΙροβελέγγιος, Σπ. ΙΙήλλικας, Π. Καλλιγάς, 
Μιχ. Ποτλής, Π. Άργυρόπουλ.ος, Ν. Δραγού- 
μης, A. Ρ . ’Ραγκκβής κτλ)· οΰχ ήττον όμως 
προσετέθησαν καί άλλα, άνίρών έκ του κοινο
βουλίου άνα^ειχθέντων, οίτινες νεον αίυ.α μετήγ- 
φισαν εις τά [/.έλη τών ίιευθυνόντων τήν κυβερ
νητικήν μηχανήν, καί οΐτινες εμελλον ¡/.ετά 
ταϋτα νά ^ιαχειρισθώσιν αυτοί άποκλειστικώ; 
τήν κυβέρνησιν (Ά λ . Κουμουνίουρος, Θρ. Ζαί
μης. X. Χριστόδουλος, Δ. Κκλλιφρονκς. Λ. Σμο- 
λένσκης, Λ. Κρεττενίτης κλπ) Τέλος έν όλω 
κατά τήν περίοδον ταύτην άνήλθον έπί τής υ
πουργική; έ’ίρας 72 πρόσωπα.

Γ'.
Μετά τήν έξωσιν τοϋ Όθωνος ουνέστη τήν 10 

’Οκτωβρίου 1862 τριμελής άντιβασιλεία συγκεί
μενη ύπο τών πρωταγωνιστών τής μεταπολιτεύ- 
σεως Δ. Βούλγαρη ώ : προέδρου, Κ. Κανάρη 
καί Μ. ’Ρούφου, ήτις ίιώρισε τό πρώτον ΰπουρ- 
γεϊον συγκείμενον έκ τών Ά ί .  Διαμαντοπούλου, 
Λ. Κουμουνδούρον, Θρ. Ζχίμη, Τ. Μαγγίνα. Δ. 
Μαυρομιχάλη, Δ. Καλλιφρονά, Σ. Δεληγιώργη 
καί Β.Νικολοπούλου. Συνελθούσης δέ τής αμέσως 
συγκληθείσης έθνοσυνελεύσεως ή προσωρινή κυ- 
βέρνησις κατέθηκε τήν εξουσίαν δοϋσα λόγον τών 
πεπραγμένων κατά τό διάστημα τής άρχή: αυ
τής, άπό δέ τής 12 Φεβρουάριου 1863 άνέλα- 
βεν αυτή ή συνέλευσις τήν εκλογήν τών βουλευ
τών διά μυστικής ψηφοφορία; και οΰτω τρεί; 
κυβερνήσεις έςελέγησαν μία ύπό τόν Δ Κυριάκόν 
καί δύο ύπό τόν Μ. Τ’ούφον, έκτός τή ; κατά 
τάς τελευταία; ημέρας τής προσωρινής κυβεονή- 
σεω; σχηματισΟείσης ήτι; 1 μόλι; ημέρας διήρ- 
κεσεν Κατά τό διάστημα τούτο υπουργοί έξελέ- 
γοντο,ώς είκός,οί άκρω; άντιβασιλικοί,οί τά μάλι
στα συντελέσαντες εις τήν πτώσιν τού Όθωνος 
Κατά τήν μεσοβασιλείαν άνήλθον τό πρώτον 
εις τό υπουργικόν αξίωμα οί μετέπειτα μεγαλω; 
διαπρέψαντες Έπ. Δεληγιώργη;, Α. Αυγερινό;, 
Άθ. ΓΙετιμεζάς, Θ. 11. Δηληγιαννης, β  ΝικΟ- 
λόπουλος, I. ΙΙαπαζκφειρόπουλος. Γ. Μπούυ.που- 
ληςκτλ. Έν όλω κατά το μόλις ενιαύσιον τούτο 
διάστημα έξελέχθησχν ύπουογοί 35 πολιτευταί.

Δ’.
Τελ,ευταία περίοδος είνε ή άπά τής έλεύσεω; 

τού Γεωργίου Λ . μέχρι σήμερον. Κατ’ αύτήν 
καίτοι ή  κοινοβουλευτική μηχανη λειτουργεί 
άκριβώς, μόλις έπ’ ε’σχάτων κατωρΟώΟη νά ε’ -

χωμεν μονίμους κυβερνήσεις. Μοναδικόν είνε τό 
συμβάν κατά τό 1865, ότε εξ ύπουργεία διε- 
δέχθησαν άλληλοδιαδόχω; άλληλα· τό ύπό τόν 
Ά λ . Κουμουνδούρον (2 Μαρτ.—·20 Όκτωβρ.), 
τό ύπό τόν Έπ. Δεληγιώργην τό πρώτον χρι- 
ομ.ένους πρωθυπουργούς, διαρκέσαν 14 ημέρας, 
τό ύπό τόν Δ. Βούλγαρην τριήμερον, τό ύπό 
τόν Ά λ . Κουμουνδούρον ε’φθήι/.ερον, τό ύπό τον 
Έπ. Δεληγιώργην διαρκέσαν 16 ημέρας καί 
τέλος τό ύπό τόν Μ. 'Ρούφον άχρουν. Ιίλήν 
τούτων κατά τήν περίοδον ταύτην έχομεν καί 
έτερα ύπουργεία βραχύ διαρκέσαντχ· το ύπό 
τον Άρ. Μωρχϊτίνην εΆασσον τού μήνός, τό ύπό 
τόν Έπ. Δεληγιώργην (26 Νοεμβρίου 1876 — 
1 Δεκεμβρ. 1876) επί τέσσαρας ήμ.έρας, τά ύπό 
τόν X. Τρικούπην έπί 5 ημέρας (21-26 Όκτωβρ. 
1878, τό ύπό τόν Δ. Βάλβην έπί 12 ημέρας (27 
Απριλίου—9 Μαίου 1886 καί άλλα. Μακρόβια 
δέ ύπουργεία έπί Γεωργίου είσί τό ύπό τόν Έπ. 
Δεληγιώργην τή ι  8 ’Ιουλίου 1872 όρκισθέν καί 
διαρκέσαν μέχρι τής 9 Φεβρουάριου 1871 καί 
τά δύο τελευταία ύπό τόν X. Τρικούπην, ών τό 
μεν πρώτον διήρκεσεν ε'τη τρία καί έ’να μήνα 
(3 Μαρτίου 1882— 19 Απριλίου 1885), τό δέ, 
δπερ κατά τά φαινόμενα έσται τό μακροβιώτε- 
ρον πάντων τών έν Έλλαδι σχηματισθέντων 
υπουργείων άναλαβόν τήν έξουσίαν τήν 9 Μαίου 
1886 εξακολουθεί ε'τ: διαχειριξόμενον αυτήν. 
Αξιοσημείωτου είνε καί τό ύπό τόν Κ. Κανά- 
ρην, τήν 26 Μαί'ου 1877 σχηματισθέν καί 
διαρκέσαν μέχρι τής 1 1 ’Ιανουάριου 1878, ήτοι 
καί μ-ετά τόν θάνατον τού Κανάρη, συμβάντα 
τήν 2 Σεπτεμβρίου 1877 ούτινος μ.έλη άπετέ- 
λουν οί Έ π Δεληγιώργη;, Ά λ. Κουμουνδού- 
ρος, Θρ. Ζαιμη;, X. Τρικούπης, Θ. Δηλιγιάννη; 
καί X. Ζιμβρακακη; καί όπερ o l x o a p t r i x o r  
έπεκλήθη. Κατά την περίοδον ταύτην έσχημα- 
τίσΟησαν 38 ύπουργεία καί άνήλθον εις τό ύ
πατον τής πολιτείας άξίωμα οί έξής, ών τινες 
πλέον ή άπαξ, ό δέ Κουμουνδούρος δεκάκις : 
Δ. Βούλγαρης, Κ Κανάρης. Ζ. Βάλβης, Ά λ . 
Κουμ.ουνδούρος, Έ π. Δεληγιώργη;, Μ. ’Ρούφος, 
Χρ. Μωραίτίνης, Θ. Ζαίμης, X. Τρικούπης, Θ. 
Δηλιγιάννη; καί Δ. Βάλβης Οί δέ άνελθόντες 
εις το άξίωμα τού υπουργού ύπερβαίνουσι τούς 
80, ών ελάχιστοι οί έκ τών άγωνιστών, ή πλει- 
ονότης δέ έκ νέων πολιτευτών, σχηματισάντων 
τό σταδιον αύτών διά τής προσωπικής εύφυία; 
καί ίκανότητο; αύτών ή υιών τών κατά τόν 
άγώνα καί έπί τού Όθωνος διαπρεψάντων, είσί 
δέ καί οί στερούμενοι έντελώς πάση; προσωπι
κή; άξίχς, διελθόντες δέ ώ ; αστραπή έπί τού 
πολιτικού υρίζοντο;, καί ούδέν καταλιπόντες 
ίχνος τής διαβάσεως αύτών, ώστε έξισταται 6 
άναγινώσκων τόν κατάλογον αύτών πώς κατώρ- 
Οωσαν νά άνελΟωσιν εις τοιούτον άξίωυ,α.
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Έν συνόλω άπό τής συστάσεως τής βασι
λείας 61 πρωθυπουργοί διεδέχΟησαν άλλήλους' 
έκ δέ τών ύπουργείων τού; μέν πλείστου; προϊ
σταμένους ε’σχε τό τής δικαιοσύνης 93, τού: ό 
ελάχιστους τό τών ναυτικών 75, έξ ών έλάσ- 
σονες τού ήμίσεως οί έξ έπαγγέλματος ναυτικοί 
καί έκ τούτων οί πλεϊστοι έπί Όθωνος, ότε 
έζων οί δαφνοστεφείς ήρωες τών Σπετσών, τής 
Ύδρας καί τών Ψαρρών. Έκ δέ τών έπί τών 
στρατιωτικών 79 υπουργών, εις ητο αντιστρά
τηγος I  Β. ΓΙετιμ.εζάς (3 0  Απριλίου 1879 ), 
είκοσι ύποστράτηγοι, εί; λοχαγός, ό Δ. Γρίβα;, 
οκτώ πολ.ιτικοί, εις ναυτικός, ό Δ. Μπούμπου- 
λης (26 'Οκτωβρίου 1818 — 18 Δεκεμβρίου 
1878) καί οί λοιποί στρατιωτικοί άπό τού βαθ- 
μ.ού τού συνταγματάρχου μέχρι "τού τού ταγ - 
ματάρχου.

Ε\

Άπό τής ψηφίσεως τού πρώτου συντάγματος 
μ.έχρι τής έξώσεως τού ’Όθωνος συνεκλήθησαν 
7 βουλευτικά! περίοδοι, ώ ; καί άνωτέρω είπο- 
μεν, ών αί σύνοδοι άνέρχονται εις 20, έξ ών 
αία μόνον έκτακτος, ή τελευταία. Έκ τών πε
ριόδων τούτων αί πέντε πρώται συνέκειντο έκ 
3 συνόδων έκαστη, ή  έκτη έκ δύο καί ή έβδο
μη έκ δύο τακτικών καί τής έκτακτου Έ πί δέ 
τής βασιλείας τού Γεωργίου συνήλθον ΙΑ' πε
ρίοδοι, ών αί σύνοδοι ανέρχονται εις 33, ές ών 
έπτά ε“κτακτοι. Τάς πλείστας συνόδους έσχεν ή 
έβδομη, τέσσαρας τακτικά ; καί δύο έκτακτους 
καί τάς έλαχίστας ή τετάρτη. μίαν καί μόνην. 
Εις τό άξίωμα δέ τού προέδ ;ου τής βουλής 
άνήλθον 34 βουλευταί, ών τινες δίς, τό ολ.ον 53 
εις δηλ. πλέον τών συνόδων διότι κατά τήν 
γ*. σύνοδον τής Ε' έπί Όθωνος περιόδου ό τήν 
31 ’Οκτωβρίου 1855 εκλεχθείς πρόεδρος Ά λ . 
Κουμουνδούρος παργ,τήθη τήν 28 ’Ιουνίου 1856 
ώς διορισθείς ύπουργός καί έξελέγη άντ’ αυτού 
ό I. Ζάρκος. Έκ τούτων ύ μέν κ. Άνδρ. Αύγε- 
ρινός έξελέχθη δεκάκις, ό δέ κ. Θρ Ζαίμης 
πεντάκις, οί δέ λοιποί άπαξ ή δίς. Τή; συνε- 
λεύσεως τής 3 Σεπτεμβρίου πρόεδρος μέν έςε- 
λέγη ό II Νοταρας, άντιπρόεδροι δέ ι.ί Ανδρ. 
Μαυροκορδάτος, όστις καί διηύθυνε τά ; συνε- 
δοιάσεις ένεκα τού έσχατου γήρατος τού 11. 
Νοταρά, Α. Μεταξάς, I. Κωλέτης καί Άνδρ. 
Λόντος. Τής δέ β’ . έν Άθήναι; Εθνικής Συνε- 
λεύσεως τού 1862 πρόεδροι έξελέγησαν άλλη- 
λοδιαδόχως οί Ζ. Βάλβης, Άρ. Μωραίτίνης, 
Δ. Κυριάκός, Έπ. Δεληγιώργη; καί 1. Λ. Μεσ- 
σηνεξης.

Τό παοελβόν, τό οποίον ή το ίσιος Ολιδεριοτα τον όταν 
ήτο παρόν, φαίνεται παράδεισος εις εκείνους οί οποίοι 
δέν έχουν πλέον μέλλον.

Έκ τοΰ εμμέτρου ημερολογίου τοϋ ' l ' a ¡ j i r i n v  εκδιόομέ- 
νου κατ’ αϋτΰς δημοσιεύομεν κατ’ ευμενή παραχώριριν τόν 
έσίλογον έν ώ 6 Φασου/ή; καί δ ΙΙερικλήι συνδιτλέγονται 
περί τού τέλους τοϋ κόσμου μετα ποιητικής έξάρσεω; πολύ 
διαφόρου τή; συ.ήδου; αύτων ευτρ«πέ*ου στιχομυθίας.

ϊ .  τ .  Λ.

ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
Φ. — Sátv τί φρονείς, βρε Περικλή, 6 κόσμος πώς θά γίνη;
Π.— Λίγο μέ μέλει, Φασουλή, ρουθιΰνι άν δεν μείνη.
φ —Ίυγώ τάς δέλτους τάς σοφάς τών ¡/.άντεων ανοίγων
πιστεύω πώς ό ήλιος ολίγον κατ’ ολίγον
θά χάση τήν θερμότητα που έχει πρό αιώνων
καί δέν θά σσέλλη πλέον φως ’στην σφαίραν τών κλαυθ-

[μώνων.
Τότε δή τό:ε κοπετός κι’ όλολυγμός πολύς,
θά όίψουν τάς πορφύρας των χαμαί οί βασιλείς,
εις του; σκηπτούχους Καίσαρας οί δούλοι δέν θά κύ-

[πτουν,
ύ.τό τήν γήν οί άνθρωποι τόν πλούτον δεν θα κρύπτουν, 
θά λείψουν πόλεμοι δεινοί, στρατεύματα καί στόλοι, 
οί δέ φιλόσοφοι τής γήε κι’ οί νομοθέται όλοι 
θά παύσουν νόμους γραφοντες καί εις τούς δύο Πόλους 
διά να δοέπωμεν ήμείς άκ'άνθας καί τριβόλους.
Θά λείψουν τά προνόμια καθ’ ίπ ασαν τήν κτίσιν 
καί θά τα/θώμεν άπαντες εις μίαν μοίραν ί'σην 
καί κόσμους θά ζητήσωμεν καί χώρας θερμοτέρας 
καί θά μεταναστεύσωμεν 'ς τών Τροπικών τας σφαίρας, 
ποϋ άπειρα μικρόβια ώς άμμος τής θαλάσσης, 
μέ τά οποία τρέφεται μυστηριώδης πλάσις, 
αόρατα καί άγνωστα πρό χιλιάδων χρόνων 
διά προνοίας θαυμαστής καί συνεχών αγώνων 
¿δημιούργησαν ςηράς ήπείρων απέραντων 
ποός τελευταίον άσυλον τών δυστυχών απάντων.
’Αλλά κι’ έκεί ό ήλιος τήν γήν δέν θά Οερμαίνη 
κι’ έκεί τό παν κατάξηρον καί φύσις παγωμένη, 
κι' ουδέ πυραι καί κλίβανοι καί πάντα τά όπτά, 
ούδ’ ή μεγάλη κάμινος τών παίδων τών έπτα, 
οϋδ’ άνθρακες παντοδαποί, οϋδέ όπαί κρατήρων, 
ουδέ Πυριφλεγέθοντες μετάλλων διάπυρων,
Οά δυνηθοϋν θερμότητα νά δώσουν επαρκή, 
εις μάτην δέ θά τρέχωμεν πρός θέρμανσιν έκεί.
Θά γίνη μαύρη εοημο; αύτός ό κόσμος πλέον, 
δέν θά βρυχάται άγριο; ό βαθυχαίτης λέων. 
ό μύρμΤ|ξ πολυμέριμνο; τροφήν δεν θα συναζη, 
θα κρυσταλλώσουν τά  ρευστά καί τάχανή πελάγη, 
παντού θά φέρη θάνατον τό πνεύμα τού Hoppa, 
δέν θά κυλούν' οι χείμαρροι άφριζοντα νερά, 
οϋδέ θά βλέπης τούς αμνούς σκιρτώντας έπί λόφων, 
οϋδέ θ' άκούης μουσικήν ρυάκων πολυστρόφων, 
ούδ’ άσμα η πτερύγισμα πτηνών καλλικέλαδων, 
ούδ' Iva καν δέν θ' άπαντά; έπί τών δένδρων κλάδον, 
ούδέ άγρ’ο; πολύκαρπος, οϋδε ανθούσα ράχ_ις, 
ούδέ θά παίζ' ή  Δήμητρα μέ τούς χρυσού; της στάχυς, 
ούδ' άροτρον καί βούκεντρον, ούδέ ΙΙανός αυλός, 
ούδέ άνθέων κάλυκες καί σφρίγος καί καυλός, 
ούδ' άμπελος καλλίβλαστος κι’ εργατική κυψέλη, 
ούδέ γλυκεία σταφυλή, ούδ' οίνος, ούδέ μέλι, 
ούδ' ερως άκτινοβολών μέ τόςα καί φαρέτραν, 
πλουσ'ίαν οέρων βλάστησιν κι' εις τήν αργούσαν πέτραν, 
έξωραίζων τού παντός τήν φύσιν καί τό σχήμα, 
ζωογονών τήν άρουραν μέ τό γοργόν του βήμα, 
πολύμοοφος, πολύχρωμος, μεθών, κομπάζων, τέρ.των, 
καί ύπό θάμνου; άφανή; κ:’ ύπο βοτανας ερπων, 
τόν σπόρον του τόν γόνιμον εί; γήν καί πόντον σπειρών, 
θεός θανάτου καί ζωής δημιουργών καί φθειρών.
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Εγω 8ε τότε θα είπώ: «"Ας κλίνωμεν τό γόνυ... 
ό ήλιος που εδιδε το σφρίγος καί το φως 
αύτός εκείνος σήμερον τάς σάρκας μας παγόνει 
καί σόμπας καταστρέφεται ό κόσμος'ο σοφός.
Ώ  κόσμε, εις τοΰ Χάρωνος τό ελεος αφήσου.... 
ή μόνη σωτηρία σου έν τή καταστροφή σου.
ΚΓ άν νέον θάλπος χαί ζωήν ό ήλιος σου 8ώση 
άπό τήν μαόρην μοίραν σου τις πλέον Οά σέ σώση ;
Εις τα; ήμερα; άλλοτε αίώνων"|άειμνήστων, 
όπάταν επροσμένετο οευτέρα παρουσία, 
προφήται ύψονόμενοι έπί τής μηλωτής των 
παντού ευηγγελίζοντο τήν έλευσιν Μεσαία.
ΚΓεφάνη φως ανίσπερον εις τήν Ανατολήν  
κι’ έβλάστησεν ίκμάς ζωής εις τού Χριστού το μνήμα, 
κι’ από τα χείλη, πού πίκραν ίρρόφησαν χολήν, 
έςήλβε τό γλυκύτερον οιά τόν κόσμον ρήμα.
Ά λλα  κατέρριψαν πολλοί μέ τού σοφού τήν πείραν 
τον στέφανον των ακανθών εκ τής χρυσής του κόμης, 
καί ει; τού πρώτου μάρτυρος τήν άσπιλον πορφύραν 
ώργιασαν ο! Καίσαοες έκαστης νέας ‘Ρώμης.
Ώ  Κόσμε, τρέμων κύτταήε των ουρανών τόν Οάλον 
παρήλβον οί τρισόλβιοι τής σωτηρίας χρόνοι, 
κ ι’ από τάς αμαρτίας σου ή χειροτέρα όλων, 
ύπήρςε μία πάντοτε... ή αρετή σου μόνη.
Ίο άγιόν της είοωλον αείποτε κρατών, 
κατεκνλίσθης ώς τυφλό; εί; βόρβορον παχύν, 
ό 8έ αραχνοΰφαντος τής αρετής χιτών, 
βορβορον φέρει στίγματα εί; πάσάν του πτυχήν.
■‘Ω άνθρωποι, ό ήλιος τό φώ; του δέν σας στέλλει, 
καί πά; προφήτης έπαυσε Μεσσίας ν’ άναγγέλλη. 
Άπόοοτε τού πνεύματος τήν τόσην ευστροφίαν 
πάσαν ιδέαν αγαθού, ωραίου, άληθέος, 
άπόοοτε 'ς τόν ουρανόν τήν ζείόωρον σοφίαν, 
έπόσην τού έκλέψατε οιά τοΰ Προμηθέως !u 
Λύτα θά λέγω 'ς των θνητών τήν τόσην συμφοράν, 
θά βλέπω οέ τριγύρω μου τήν πλάσιν νεκρουμένην, 
και τόσην θα αισθανωμαι ανέκφραστου χαράν, 
όσην ό Νέρων θεωρών τήν 'Ρώμην καιομένην.

Γ ε ο Ρ γ ι ο ϊ  S o Y M j ; .

■W Λν^φ^ί-Λνν-Λ

Π Ε Ρ Ι  ΤΗΝ ΓΗΝ
Αί ελβετικαι εταιρία: τής έπί σκοπόν βολής ειχον 

προ καιρού αποφασίσει να εγείρωσι δι' εθνικού ερά
νου ανδριάντα εις τόν πρωτουργόν τής ελβετικής ε
λευθερίας Γουλιέλμον Τελλον. Μεθ’ ολας ομως τάς 
ενεργείας αυτών αί ολα: εισφορά: μέχρι τοΰοε δεν 
ϋπερέδησαν τά 1206 φράγκα και 50 εκατοστά. Τούτο 
οε προέρχεται εκ τής όλονεν ριζουμενης ιδέας οτι ό
1 έλλος είνε πρόσωπον πλ.ασΟέν υπό τής παραδόσεως.

—Πώλησις αύτογράφων άξιων λόγου εγενετο έσχά-
τω; εν Λονδίνιρ.Μεταξύ άλλων έπωλήΟησανιάντί 155 
δραχμών εν γράμμα τού Φραγκλίνου πρός ανεψιάν 
του. αντί 435 δραχμών έτερον γράμμα τοΰ λόρδου 
Νέλσωνος πρός τόν Βάλτερ Σκότ υπό ημερομηνίαν
2 μαίου 1803 γραφεν επ': τού πλοίου Β ικ τ ω ρ ία ,  
αντί 430 δραχμών'έν αύτόγραφον τού Βάλτερ Σκότ, 
αντι 535 δραχμών" εν αύτόγραφον τού ποιητού Σ ί/,- 
λεύ, καί εις ποικίλας τιμάς άλλα αύτόγραφα τού 
Βολταίρου. τού Λίκενς. τής βασιλίσσης Ελισάβετ, 
τού Δσραέλη' ακριβώτερον οε πάντωνεν γράμμα τού 
Βύρωνος άντί 050 δραχμών.

— Ιΐροκειμένου να γείνη μέγας χορός δημόσιος έν 
Κ'.γκιννάτη τής 'Αμερικής καίμή ύπάρχοντος καταλ

λήλου πρός τούτο οικοδομήματος, απεφασίσΟη νά γείνη 
ό χορός εντός ναού τόν οποίον ενοίκιασαν πρός τούτο. 
Καί καμμία άντίρρησις δέν προεβλήΟη'άπό τούς ευλα
βείς καί ό χορός εγεινε καί επέτυχε πολύ.

— Έν γένει μεν έκ τών άνά τήν Ευρώπην οί τα
χύτεροι σιδηροδρομικοί συρμοί είνε οί τής ’Αγγλίας, 
άλλ’ υπάρχει μία γαλλική γραμμή ή μεταξύ Όρ- 
λεάνς καί Παρισίων έπί τής όποιας ό ταχύς συρμός 
τού Βοοδώ διατρέχει 1540 μ.ετρα κατά λεπτόν ήτοι 
οσα επί ούδεμιάς άλλης γραμμής.

— ' Αγγλος έπιστήμων ό κ. θωμάς Τσέλδ έπανελ- 
0ών έκ ταξειδίου εις Κίναν έκόμισε φωτογραφίας τών 
αρχαιότατων αστρονομικών οργάνων'άτινα,ϋπάρχουσιν 
έν τώ αστεροσκοπείο) τού Πεκίνου. Τά όργανα ταύτα 
είνε τού Ιτου; 1279 μετ’ εξαίρετου τέχνης κατα
σκευασμένα έξ ορειχάλκου, διατηρούνται ο’ έν άρίστη 
καταστάσει μέχρι τής σήμερον.

— Καί εν Ιαπωνία ήρξατο λειτουργούν τό τη
λέφωνο·/ δημοσία τηλεφωνική γραμμή συνεδεσε δύο 
πόλεις άπεχούσας 160 χιλιόμετρα τήν 'Τοκοάμαν 
καί τήν Σιζουόκαν.

— Έν τώ ναώ τού Άγιου Πέτρου εν 'Ρώμη ε- 
στήΟη γιγάντειον εκκλησιαστικόν δργανον. Πρός εγ- 
καίνισιν δ' αύτού παρεκλήΟη ό Γκουνώ νά σύνθεση 
πανηγυρικό'Γτι μέλος, τό όποιον Οά ψαλή Οπό 4000 
φωνών

— ΈκλείσΟη τό ΙΙανεπιστήμιον τής Όδησσοΰ 
ένεκα ταραχών τών φοιτητών.

— Κατά τινα αγγλικήν στατιστικήν ή αναλογία 
τών γάμων έν ’Αγγλία κατά τό Ιτος 1888 ύπήρ- 
ξεν ακριβώς όποια καί κατά τό 1887 ήτοι 11,2 επί 
τοις χιλίοις. ΓΙρό τού 1866 ή άναλογία ήτο 17,5, 
άλλ' Ικτοτε ήρχισε να καταβαίνη.

Σ Κ Ε Ψ Ε Ι Σ  Κ Α Ι  Γ Ν Ω Μ Α Ι
WWWWWVA

Ό τ α ν  μ ία ν  γ υ ν α ίκ α  δεν τ ή ν  εννοούν Οά. ε ίπ ή  ότι 
α ύ τ ή  δεν έ ν νο ε ί το ύς ά λ λ ο υ ;.

*
Ό τ α ν  γ ε ίν η  ζ η λ ό τ υ π ο ; ό ερως α π ο κ τά  εκ α τό ν  ο φ 

θ α λμ ο ύ ; ύ>; άλλος "Αργος Ά λ λ '  ά π ’ο τούς έκατό ν αύτούς 
ο ΰτε οί ούο ί'εν β λέπο υν  κ α λ ά .

*
'Ά ν  οέν ε ίχ ε ν  ε λ α τ τ ώ μ α τ α  ό άνθρω πος όέν Οά έβλεπ ε 

μ έ  τό ση ν  χ α ρ ά ν  τ ά  έ λ α τ τ ώ μ α τ α  τ ώ ν  ά λ λ ω ν .

ΕΑΩ J T E K E I
Έ κ  τ ή ς  φ υ σ ι κ ή ς  ι σ τ ο ρ ία ς .

Θείος : Πού εΙσΟε τώρα εις τήν φυσικήν ιστορίαν;
’Α ν ε ψ ιό ς :  Αρχίσαμε τά πουλιά.
Θ ε ί ο ς : Καί ποιό πουλί προτιμάς άπ’ όλα
’Α ν ε ψ ιό ς : Χήνα ψητή με πατάτες.

-€§1»- 
Μ ή τη ρ  κ α ί  κ ύ ρ η .

— Νά σού ’πώ, κόρη μου,αύτός όνέος πού 'μιλούσε 
τόσην ώραν μαζί σου δεν σου είπε κανένα γλυκόν 
λόγον, τίποτε πού νά δείχνη πώς Οά επιθυμούσε να

’ , . * .— Ό χι, μητέρα, μόνου μ Άρώτησεν αν εχης
σκοπόν νά συγκατοικήσης μαζί μου οταν ’πανδρευΟώ.
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