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ΧΡΟΝΙΚΑ

Τά υπουργικά δ ια τελούσ ιν  εις πλτίρΥΐ οργήν. ’ Αφού κ α ί ό 

Βασιλεύς πλέον άνεκατώθη . θ ’: υπουργοί είναι πιασμένοι 

μ αλλ ιά  μέ μ α λλ ιά . Ό  «Ά σ μ ο δ α ϊο ς »  π ιστεύομεν δ τ ι  θά έχη  

αυριον εικόνα. Πόλεμος Ράλλη  καί Τριχούπη, πόλεμος Τρι- 

κούπη καί Ρούφου. Ό  τελ ευ τα ίο ς  κάμνει τον άρρωστον επ ί
τη δες" δέν  π α τά  ού τε  είς τό  ύπουργείον ού τε είς τ ά  συμ

βούλια ’ ο βασιλεύς άναχωρών ήθέλησε νά φέρη ειρήνην νο- 

μ ίζομεν δ τ ι  δέν τό  κ α τώ ρθ ω σε . Κ α ί τ ό τ ε  λοιπόν πώς ανα

χω ρεί ; ’Αφού δέν άφινει κυβέρνησιν δπ ισθέν του  ; Λ έγ ε 

τ α ι  μ ά λ ισ τα  δ τ ι  ό κ. Τρικούπης μ ετα β ά ς  παρά τ ώ  β ασ ιλεί 

πρό ημερών τ ώ  ε ίπ εν νά μήν υπογραφή δ ια τά γ μ α τ α  τού 

κ. Ρούφου. Είναι κ α τά σ τα σ ις  λοιπόν αυτή  ;

Α ύ τά ς τά ς  διαψεύσεις τά ς  επισήμους ή «Έ φ η μ ερ ίς »  νά 

τά ς  άφήση" μπορεί νά είναι υπουργική* τού το  δέν τή ν  ¿μ

π ο δ ίζε ι νά  μήν ζεύργι ενίοτε τ ί  τή ς  γ ίν ε τα ι"  δ ιό τ ι  ακριβώς 

πολλάκ ις οι φ ίλοι γνωρίζουν ο λ ιγώ τερ α  άπό τούς μή φ ί

λους" δσα λο ιπ όν γράφει περί διαδοχής τού  κ. Ά ς ε λ ο ϋ  εις 
τή ν  Οέοιν τού Αιευθυντού τή ς  Α σ τυ νο μ ία ς  δ τ ι  ήσαν ανυπό

σ τα τα  ήσαν πολύ ύ π οσ τα τά " ό κ. Ά ξ ε λ ό ς  μπορεί νά τής 
ειπη  δ , τ ι  θέλει, ά λλά  τό  ζήτν,μ,α τού  Διευθυντού τή ς  άσ τυ - 

νομίας σ υ νε ζη τε ΐτο  καί σ υ ζη τε ϊτα ι μ ε τα ξύ  Τρικούπη καί 

Ράλλν;, ό δ έ  κ. Τρικούπης έπέμενεν εις τά ς  συμπαθείας του 

πρός τό ν  κ. Ά ε ε λ ό ν .  Τ ού το  έγράψαμεν ημείς, το ύ το  ή το  τό  

αληθές καί αυ τά  τ ά  δοκτορικά  α π οφ θ έγμ α τα  τή ς  «Έ φ η μ ε- 

ρ ίδος» μάς συ γχω ρε ϊ νά τή ς  ’ πούμε δ τ ι είνα ι ολ ίγο ν  γελοία .

Ό  Β ασιλεύ ; χ α ρ ιέσ τα τα  ήπλω σε τή ν  π ροσ τα τευ τική ν 

του  χείρα επ ί ένα υιόν τού  ποιητού Συνοδινοΰ, το ν  Νικίαν 
του, ά ξ ιο λ ο γ ω τά τη ν  άνήσυχον φύσιν ύπισχνουμενην πολλά , 

καί το ν  εκαμεν υπότροφόν του  επ ί π εν τα ε τ ία ν  εις έν εδώ  

εκ τώ ν  κα λλ ιτέρω ν λυκείων. Ή  επιθυμία του ή το  νά τό ν  

κ α τα τά ξη  εις τή ν  Σχολήν τώ ν  Ε υελπ ίδων, α λ λ ’  ή ηλικία 

δέν τά  επ έτρεπ ε. Κ α ί π ά λ ιν  κ α τά  τή ν  άκρόασιν ής ετυχεν 

ό κ. Συνοδινός, ό Βασιλεύ; τό ν  δ ιεβεβα ίωσε περί τή ς  α γ ά 

πης του , καί εκείνος μέ τή ν  άθώαν ίησουϊτικήν εκένην αφέ

λειαν τού είπε πώς τό ν  έχει σάν τή ν  καρδιά του, λαβών 

μ ά λ ισ τα  θάρρος νά τό ν  ε’ ρω τήση  πώς το ν  α γα π ά  ώς Συνο- 

δινόν η ώς ποιη τήν, καί τού  Βασιλέως φ ιλομ ειδώ ς άπ αντή - 

σαντος, δ τ ι  καί ΰπά τά ς  δύο ιδ ιό τη τά ς  του , δ ιαβεβα ιώ σαν- 

το ς  μ ά λ ισ τα  δ τ ι  έδ ιάβασε καί τ ά  «Β έ λ η »  του  κα ί τό  ποιη- 

μ α τά κ ι του  γ ιά  τή ν  Βασίλισσά μας."II οποία Βασίλισσα, ιός 

νω στό ν , έχ ε ι πάλιν υπότροφον ένα κορ ίτσ ι τού  Συνοδινού, 

ιό τ ι ό ποιη τής τώ ν  Βε.Ιών  είνε πλούσιο; εις π α ιδ ιά  καί 

είς σ τίχους, μόνον είς τά λλη ρα  δέν είνε πλούσιος, τ ά  όποια 

τά λλη ρα , τ ί  δ ιάβολο  ! κ α τά  τή ν  γνώμην του  έπρεπε νά 

βγαίνουν άπό τ ά  β ιβλ ία  του  !

Ό Β ασ ιλεύ ; έξέδραμε π ρω ί π ρ ω ίχ θ ές  καί επέστρεψε βράδυ 

βράδυ είς Τ α τό ϊ,  μ.αζύ μέ τά  π α ιδ ιά  καί μ.αζύ με τή ν  κυ

ρίαν Κέρ καί τή ν  εξω τικ ή ς  καλλονής δεσπ ο ιν ίδα  Κέρ, εκ εί

νην πού διευθύνει καμιά φορά τ ’  αμαξάκ ι.

Δέν χαλούν τό ν  κόσμον α: δη μ ο τικά ! καί βουλευτικα ί 

έκλογα ί, ά λλά  καί α: ηγουμενικά!, άν καί αυ τή , περί ή; θέ- 

λομεν γράψει, εχάλασε μύτα ις ά ν τ ί κόσμου.

Δύο κόμ μ ατα  έπάλαισαν εν Ά μ ο ρ γ ώ  δ ιά  τή ν  εκλογήν 

τού Η γουμενοσυμβουλίου, τό  τού κ. Νομικού καί τό  τού  κ. 
Συνοδινού, άμφότερα μ ετρούντα  τ ά ;  ψήφου; έν τή  παλάμη" 

τού  τελευ τα ίου  τού έλειπ ε μ ία  ψήφος, δ ιό τ ι  ή ψήφος α ύ τή  
είνε τώ ρα  κλινήρη; επ ί π εν τα ε τ ία ν , καί έπρεπε νά σηκωθή 

ή ά γ ία  ψήφο;— εβδομ ηκοντού τη ; γέρ ω ν ,π ά τερ  Κ ύριλλος,—  
καί ¿σηκώθηκε, τεθ ε ίς  επί δύο σανίδω ν, μετακομ ισθείς δ ιά  

μέσου δύ σβ α τω ν  βράχων εις τό ν  πρός 8ν όρον, ενώ  ή διά - 

οασίς του  έμύρωνε τό ν  αέρα δ ιά  γεροντικώ ν ευω διώ ν, δ ιό τ ι  

ό άνθρωπος τούς τώ π ε ,  θά τό ν  σηκώσουν, ά λ λ ά  έχουν νά 

τραβήξουν.

Κ α ί δέν  περιωρίσθη τ ό  κακόν μόνον είς τό ν  δρόμον, 

άλλά  κα ί έ ν τό ; τή ς  εκκλησίας όπου έγινεν ή ψηφοφορία, κ α ί 

Ολίγου δ ε ΐν  ν ’  άφήσουν τή ν  ψηφοφορίαν καί νά π άνε ο: ά ν 

θρωποι έ ξω  ν’  άναπνεύσουν.

Τό δ έ  άπ οτέλεσμ α  ;

Τ ά  δύο κόμ μ ατα  ήλθαν είς ίσοψηφίαν ! Τδού τ ί  γ ί ν ε τ α 1
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μ£ τά μοναστήρια, τά όποια δέν ξεύρομεν τ ί  τά φυλάμε καί 
δεν τά  δημεύομεν όλα ;

Έχομεν ύπ’ οψιν Κ α τ ο η σ μ ο ν  τον Σν.Ι.Ιύγου  τώ>· :Υί'ω>- 
»/ Β ε λ τ ίω σ ε ς  |ν Πάτραις, ττερί τού όποιου τόσον εύφήμως 
καί εΰγλώττως ¿/μίλησε καί ό βουλευτής Πατρών κ. Κον- 
τογούρης κατά τήν λογοδοσίαν του. Σκοπός του Συλλόγου 
αναγράφεται «ή  διά φιλολογικών καί κοινωνικών ομιλιών 
καί συζητήσεων προσγιγνομένη ήθική καί διανοητική Βε.Ι- 
τ ίω σ ις.ιι Καί τό όνομα δεικνύει μετριοφροσύνην καί ό σκοπός 
σεναίσθησιν τών έπιχειρησάντων τοιούτον ήθικόν αγώνα καί 
ή νεολαία τής πρώτης επαρχιακή; πόλεως εχεε ανάγκην νά 
υψωθή είς ατμόσφαιραν άλλην παρά τήν καθημερινήν χυ- 
δαίαν ή ενθουσιώδη άκαρπον, φροντίζουσα νά πληθύννι τάς 
γνώσεις της καί νά έξευγενίστ, τό ηθός της· χαίρομεν πολύ 
διότι έκ τού πρώτου άρθρου τού Κανονισμ.οΟ ούδέν άλλο 
προσόν πράς εγγραφήν τίνος ώς μέλους αίτείται ει’μή κοσμι- 
ότης. Αυτός είναι ό άδάμας πάσης αληθινής νεολαίας ήτις 
είναι ή άνοιξις τού βίου καί πάσα άνοιξι; είναι σεμνή.
.  . * Λ Λ « ·  » "

ετιζων ε-*Ας έπιδοθώσι λοιπόν είς τόν κόσμον τών t -
πιστημών καί ο όχι τών ξηρών καί ένίοτε έν τή απομονώ
σει των διαφθειρόντων νομικών, καί ας προσπαθήσωσιν ακό
μη νέοι όντες νά ώσιν άνδρες νέοι.

Ίίξεφύτρωσε πρωί'πρωί είς τόν ΙΙύργον τού Παρασκευαί- 
δου η μάννα τών Άρκετσαίων καί σύζυγος τού γέρου τών 
καταδεδικασμένων είς θάνατον βεβαίως άθώων ή τουλάχι
στον μή αποδεδειγμένων ενόχων, όπερ επίσης είναι φοβε
ρόν έγκλημα είς ο ύπέπεσεν ή δικαιοσύνη. Φέρει μαζύ καί 
τό δεκαετές παιδί της, ένα συμπαθητικώτατον φουστανελ-

λόπουλο, ό'περ ο: παράνομοι καί αυτό είχαν προφυλακίσει. 
Καί τώρα έμεινεν ’στή ράχη της ί; νύφη της, ή γυναίκα 
τού Δήμου μέ τά δυό παιδιά της καί ή πεθερά της έννενήν- 
τα  χρονών. ’Έρημος άπό τόν άνδρα της, άπό τά παιδιά 
της, τό ένα της άπέθανε εντός τής φυλακής— τρεις άνθρω
ποι καταδικασμένοι είς θάνατον, έξ ου ό είς άπέθανε είς 
τήν φυλακήν, καί νά ήναι άθώοι—έρημη άκόμη καί άπό τό 
βιό της, 304  γίδ ια  διαλύθηκα/, τής τά έκλεψαν δηλαδή 
οί ζωοκλόποι, άν δέν πιστεύετε στείλτε νά εξετάζετε, καί 
κλαίει έπιφωνούσα ; ΕΪναι αδικία σ’ εμένα τήν κακομοίρα. 
ΤΩ ! 'Ελλάς ! *Ω ! 'Γουρκιά !

Κομψότατον μυθιστόρημα έκ τών τού Χαλεβή θ' άρχίσνι 
πάλιν νά δημοσιεύη η Ε στία  άπό aupiovi τόν Πάτερ Λω>·- 
στa r r i v e r ,  μυρίζοντα θυμάρι οικογενειακής πιήσεως καί 
λουλουδίζοντα άπό τά εύγενέστερα αισθήματα καί πολλαϊς 
έμορφιέ; Οφους καί πλοκής. Κατωτέρω ό αναγνώστης βλέπε:

Λα r ô r ia .

Πολύτιμον νεωτερισμόν εισάγει ή Ε στία  ποοκηρύττουσα 
έν τώ  αύριανώ της δελτίω  «Διαγώνισμα πρός συγγραφήν 
ελληνικού διηγήματος», καί τιθείσα άθλον τριακοσιόδραχ- 
μον διά δέκα σελίδας τής 'Ε στίας τό ολιγώτερον. Τό δια
γώνισμα θά παροτρύνν) πολλούς τών νεαρών ιδίως συγγρα
φέων μας είς τά νά βαπτίσωσι τόν δημιουργικόν των κάλα- 
αον είς διαυγέστερα έλληνικώτερα νάματα, ξετινάσσοντε; 
ολίγον τόν παρισινόν κονιορτόν τόν έξ ανάγκης καί έξ ήλε-
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( Συνέχ. ί ί .  άριΟ. 478 )

—  Μάλιστα, μήτερ μου.
— ’ Λ ! άχάριστος, αχάριστος !
—  Α λλά  γνωρίζετε καλώς δτι σάς άγαπώ.
— Όμιλεϊς περί ευτυχίας σου, καί ή ευτυχία ή δική μου 

Έρριέττη! ΤΑ ! κόρη μου, κόρη μου, παράδοξος είνε ό τρό
πος αυτός τού ν ’ άγαπάς την μητέρα σου ί . . . Ά λ λ ’ όχι, 
άδύνατον έκείνο τό όποιον θέλεις νά κάμρς, είνε έξαψις, υ
περβολή φαντασμού ασθενούς παιδιού.

— ’Αγαπητή μου μήτερ,άκουσόν μου· είς σέ, ήτις τοσού- 
-.·ον μέ ήγάπησες, δέν θέλου νά ψευσθώ, οΰχί έκ κλίσεως, 
θέλω νά άσπασθώ τόν μοναχικόν βίον. άλλ’ έχω άνάγκην 
νά παρακαλέσω, ν’ αποχωρήσω τού κόσμου. Πιστεύσατέ 
μοι, μήτερ μου, δέν δύναμαι νά ήμαι ευτυχής, δέν δύναμαι

νά ζήσω ή αφιερωμένη είς τόν Θεόν, άφοσιουμένη καθ’ ολο
κληρίαν είς τήν θρησκείαν.

—  Καί αυτό μόνον νομίζεις ότι είνε τό καθήκον σου ! 
Άφοϋ έγενόμην ή δυστυχεστέρα τών συζύγων, θέλεις νά 
καταστώ ή δυστυχεστέρα τών μητέρων ! Χάριν σου, έκαμα 
όλας τάς Ουσίας, καί αυτή είνε ή ανταμοιβή μου ! . . .  Ό 
βίος μου ήτο καταβεβλημένος, έμπροσθεν τής κοιτίδος σου 
ήντλησα τήν δύναμιν τής άπαρνήσεως καί τής άφωσιώσεως· 
οΰδέν πλέον έχουοα νά έλπίζω διά τόν έαυτόν μου, ήλπισα 
διά σέ- είχον νά έκπληρώσω νέον καθήκον, νά έογασθώ διά 
τήν ευτυχίαν σου. Γνωρίζεις πώς σέ άνέθρεψα, γνωρίζεις OTt 
σου έδωσα βλην τήν τρυφερότητα τής μητρικής μου καρ- 
δίας ! . . .  Καί ύστερον άπό τόσας πληγάς τής καρδίας μου, 
συ, κόρη μου, τέκνον τής ψυχής μου, τελευταία μου έλπίς, 
έρχεσαι ν ’ άνοίξ/,ς έν τή  κατεσπαραγμένρ μου καρδία νέον 
τραύμα τρομερώτερον όλων τών άλλων ! . .  . Ό άδελφός σου 
γνωρίζεις, δέν μού άνήκει, δέν έχω παρά σέ, σέ μόνον. . . 
Καί θέλεις νά μέ εγκατάλειψης. . . ”Ω ! Τό τοιούτον σημαί
νει, ότι δέν έχεις πλέον άνάγκην τής μητρός σου, ώς νά μοί 
λέγεις- πήγαινε, δυστυχής γύναι, πήγαινε άποθάνη.ς.

—  -Ω! είπεν ή νεάνις κύπτουσα μέχρι τού έδάφους.
—  ’ Λ ! έξηκολούθησεν ή κυρία Δεσιμαίζ διά φωνής πε

πιεσμένης, ένόμιζα ότι θά εϋρισκον πλείονα ευγνωμοσύνην έν 
τή  καρδία τού τέκνου μου. Είνε κακό/ έκείνο, τό όποιον 
θέλετε νά κάμητε, Έρριέττη, μάλιστα, είνε πολύ κακόν.
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κτρισμοϋ καί έλλείψεως έθνικωτέρας ατμόσφαιρας έπικαθή-

ίενον τών γραφίδων όλων μας. Καί δέν θά έχωμεν μέ τό 
ιαγώνισμα αυτό έν καί μόνον κομψόν έλληνόηθες έργον— 
τό βραβευθησόμενον— άλλά βεβαίως καί άλλα , τά όποια θά 
άνθαμιλλώνται μέ έκείνο, και ίσως θά ήνε έν πάσιν ισάξια, 
άν μή καί υπέρτερα, έκ μιας ή άλλης πλευράς, διότι προ- 
κειμένου περί έκλογής έργων συγγραφέων ίση φέρ’ είπείν 

δυνάμεως δεν θά έπικρατήσουν γ ετγά όες  άπόλυτοι καί αλύ
γιστοι κανόνες, άλλά άπλούστατα γούστο  τριών ανθρώπων, 
τό όποιον μπορεί καινά μήσυμφωνήση, πρός τήν αίσθησιν τού 
καλού τριακοσίων ή χ ιλ ίω ν ή καίτριών μόνον αίσθανομένων 
τό καλόν ίσως ίσχυρότερον παρ’έκείνους. Οι τρεις αυτοί άν 
θρωποι έσονται ό κ. Ροίδης ¿/ς κλασικός, ό κ. Λάμπρος ώς 
ιστορικός καί δ κ. Πολίτης ώς Έ λλην. Συγχαίρομ.εν έγκαο- 
δίως τήν Διεύθυνσιν τής Ε σ τ ία ς  ήτις πράγματι είνε Διεύ- 
θυνσις, καί όχι διευθυντής, δηλαδή θήλεια, παραγωγός, 
δημιουργική, ένθουσιώσπ διά τό καλόν. Τή συγχαίρομε·/.

  ----------------

Δ ΙΚ Α Σ Τ ΙΚ Α  Χ ΡΟ Ν ΙΚ Α

ΕΝ ΤΠ ΚΑΚΟΤΡΓΟΔΙΚΕΙΩ

Μαριγώ Κωνσταντινίδου, ή ένάγουσα, έκ Νάξου, κόρη ώς 
18 έτών, ή καί ώς 1 6 , κατά τό λέγειν τη,ς, πολύ νόστιμος, 
ζαχαρωμένη, έξυπνος, ζωηρά, σ κ ε ρ τ ζ ό ζ α ,  έπιτηδευο- 
μένη τήν φράσιν.της τήν όποιαν θέλει έλληνίζουσαν, υπηρέ
τρια τήν έπιστήμην.

Οί κατηγορούμενοι, Γεώργιος ’Αρβανίτης, 32 έτών, Κων
σταντίνος Ροδοκάλης, 22  έτών, άμαξηλάται τήν έπιστήμην.

Τό παρελθόν θέρος έπέστρεφον αί οίκογένειαι Δράκου καί

Καί ή δυστυχής μήτηο έξεοράγη είς λυγμούς.
Ή  Έρριέττη προύχ οόρη.σε μέχρι τής μητρός της, τής ό

ποιας τάς χεϊρας έκάλυψε διά δακρύων καί φιλημάτων.
Μετά στιγμήν όδυνηρας σιωπής, ή κ. Δεσιμαίζ έξηκολού- 

θησε διά φωνής βραδείας καί σοβαράς.
—  Ποιαν στέρησιν λοιπόν έχεις έδώ Έρριέττη ; Τί δύνα- 

σαι νά έπιθυμής;
— ’Αλλά τίποτε, αγαπητή μοι μήτερ, τίποτε.
—  Έρριέττη, πάντοτε σχεδόν, όταν νεάνις τις έκ τού 

ήμετέρου κόσμου, ώραία καθώς σύ, άποσύρεται είς μονα
στήριον, έχει είς τήν ψυχήν της απελπισίαν.

Ή  νεάνις έφρικίασεν.
—  Έρριέττη, έξηκολούθησεν ή βαρόνη, πολλάκις, όταν 

νεάνις τις ώραία καί περιπαθώς άγαπωμένη υπό τής μη
τρός της, ώς σύ, σκέπτηται νά κλεισθή έντός σκοτεινού τ ί
νος μοναστηριού, πράττει τούτο βεβαίως, διότι υπάρχει έν 
τή καρδία της άθεράπευτον τραύμα, ατυχής, απελπιστι
κός έρως ! . .  .

—  Μήτέρ μου, έπεφώνησεν ή νεάνις.
—  ’Εάν άγαπάς, Έρριέττη, δ ια τ ί δέν λέγεις τούτο είς 

τήν μητέρα σου ; Ό ταν σκέπτωμαι περί τής ευτυχίας σου, 
περί τού μέλλοντος σου, μήπως νομίζεις ότι δέν σέ θεωρώ 
τήν νεαράν καί άξιέραστον γυναίκα αγαθού καί ειλικρινούς 
νεανίου, είς 8ν αφιέρωσα: τήν καρδιαν σου ; Μήπως δέν σέ 
θεωρώ προωρισμένην μητέρα κεκλημένην, μέ άκτινοβολούν-

Σαρόγλου έκ ταξειδίου έκ Πόρου- είς τήν πρώτην ήτον υπη
ρέτρια ή Μαριγώ- αί κυρίαι έτράβηξαν μέ τ ’ άμάξι- τάς δέ 
υπηρέτριας ένεπιστεύθησαν είς τόν άμαξάν Αρβανίτην, κουμ- 
πάρον τής κυρίας Σαρόγλου.

ΤΗτο βράδυ. ‘Ο ’Αρβανίτης—έχων μ.αζύ του καί τό μικρό 
παιδί του—παίρνει τήν Μαριγώ καί αντί νά τήν όδηγήση είς 
τήν όδόν Πατησίων,όπου ό οίκος τής δεσποίνης της,τήν διευ
θύνει κατά τήν Πλατείαν ’Ελευθερίας. ‘ II Μαριγώ διαμαρτύ
ρεται, καί θέλει νά βγγ εκεί, στό σπήτι μιάς γνωρίμου της, 
μαμ.μής τήν έπιστήμην. Όπου καί καταβαίνει.

‘ Ιΐτοιμάζοντο νά κοιμ.ηθούν όταν δ Αρβανίτης— ό άμα
ξας— κτυπά τήν πόρτα νά πάρη τήν Μαριγώ- διότι ή κυρία 
Δράκου έβαλε κλήτορας τής αστυνομίας καί τήν ζητάνε.

Νά πάγη, νά μήν πάγνι, νά πάγη. Πηγαίνει.
Είχε μαζύ ό Αρβανίτης καί τόν νεανίαν συνάδελφον Ι’οδο- 

κάλην.
Άπό τού Ουρανίου Κήπου στρήβει κατά τόν Ελαιώνα καί 

είς τό δάσος— έν τή  σκοτία— ύπό τό έγκληματικόν φώς 
τής σελ.ήνης καί τά άλλα μυθιστορικά τερτίπια— άφαιρούν 
οί κύριοι άμαξηλάται τά άνθη τής λεμονιάς τής δροσά
της Μαριγώς.

Μετά τό δρέψατε άνθη έρασταί, έπάνοδος.
Κατά τήν όδόν τής Άκροπόλεως ή Μαριγώ έπήδησεν 

άπό τό άμάξι, έζήτησε βοήθειαν καί έφώναξεν ότι τήν έ- 
βίασαν.

‘Ο είς τών δραστών συνελήφθη αμέσως" ό άλλ,ος έφυγο- 
δίκησε καί συνελήφθη μετά τρεις μ.ήνας.

‘Η δίκη τό πρωί διεκόπη έλλείψει ένό; μάρτυρος τής ΰ- 
περασπίσεως, τού παιδιού τό όποιον είδε τήν Μαριγώ νά 
κλαίνι καί νά φωνάζ-ρ καί τό όποιον βρέθηκε κρυμμένο ’ς τό 
Φάληρο μέσα σέ τρία άρ·/;ά άρνίακά ντιμένο καί αυτό.

Έν τή δίκ-ρ, ήτις θά γίνη, κεκλεισμένων τών θυρών, θά

τας οφθαλμούς, ένθουσιασμένην έπί τής κοιτίδος ροδοπα- 
ρείου παιδός κοιμωμένου ;

Έρριέττη, τέκνον μου, έάν άγαπάς, είπέ μ.οι, καί προ- 
θύμως 0’ ανοίξω τάς άγκάλας μου είς έκεϊνον, όστις θά σ’ 
άγαπήσρ ! . . . "Ίσως είνε πτωχός, έξ άσήμου οικογένειας... 
Άδιάφορον ! Ο: καλοί άνθρωποι δέν άπαντώνται είς τάς 
μεγάλας αίθουσας, δύναται νά ευρρ τις  τοιούτους καί ύπό 
τήν στέγην καλύβης ! .  . . Έρριέττη, δέν είμαι έξ έκείνων 
τών γυναικών, α’ίτινες θεωρούσι τήν πενίαν ώ : έλάττωμα" 
δικαιούσαι νά έκλέξη,ς τόν μνηστήρά σου.

—  Δέν άγαπώ, μήτέρ μου, δέν άγαπώ , άνέκραξεν ή νεά
νις άπελπις.

—  'Λ  ! δ τόνος τής φωνής σου διαψεύδεί τούς λ.όγους 
σου.

—  Δέν θέλω ν’ άγαπήσω, μ.ήτέρ μου, δέν θέλω ν’ άγα- 
πήσω ! Τό μοναστήριον, τό μοναστήριον !

Ή δυστυχής κόρη συνέστειλε σπασμωδικώς τούς βρα
χίονας.

Τήν στιγμήν ταύτην έκρούσθη ή θύρα τής αιθούσης.
Ί1 Έρριέτ-.η ήγέρθη ζωηρώς.
Ή βαρόνη άπέμ-αξε μετά σπουδής τό πρόσο/πόν της διά 

ρινομάκτρου καί μετέβη μόνηνή άνοιξη τήν θύοαν, δίδουσα 
ούτως είς τήν θυγατέρα καιρόν νά συνέλθη.

— Κυρία βαρόνη, είπεν ό υπηρέτης, ένας κύριος, ένας 
ξένος ζητεί νά όμιλήση τήν κυρίαν βαρόνην.
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έξετ*σθ§ άν ή λεμονιά ήτο εις τό άνθος τη ; η είχε δώσει 
καρπόν.

Μέγας ιατροδικαστής των έσπεροειδών παρίσταται ό φί
λος κ . Ζωγιό;

-------------- -»#=4*βββ«6=**---------------

ΚΑΚΟ ΤΡΓΙΟ ΔΙΚΕ ΙΟ Ν  Σ Τ Ρ Ο Τ
(Ε ΙΔ ΙΚ Ο Υ  Α Ν Τ Α Π Ο Κ Ρ ΙΤ Ο Τ  Μ Α Σ )

Δεν ¿λησμόνησαν—η άν ¿λησμόνησαν τοίς τό ενθυμίζω— 
οι άναγνώσται τού « Μ ή Χάνεσαι», ότι κατά τον παρελθόν
τα Αδγουστον, άντί νά τοίς παράσχω πρός ανάγνωσή τά &ιά- 
/««εα Γ?7ί Π αναγίας  τοίς Ιδώρησα τά θαύμα τα  τώ ν  χωρο- 
ιρν.Ιιιχων.

Έπρόκειτο περί τίνος άναιρέσεως γενομένης ¿ν Πάρω κατά 
τήν πανήγυριν τής Έκατο νταπυλιανής υπό χωροφυλάκων.

Χθές ή ΰπόθεσις αυτη έδικάσθη ¿νώπιον του ένταύθα Κα- 
κουργιοδικείου, διαρκέσασα μέχρι τής 7  ώρας π . μ. τής σή
μερον. Δύναμαι νά σάς παράσχω τινάς λεπτομερείας ¿π’ αυ
τής, άν μοί ΰπόσχεσθε νά μή φρίξητε.

Κατηγορούμενοι τέσσαρες. Εις ύπονωμοτάρχης, Δρίτσας, 
καί τρεις χωροφύλακες, Τσουκαλάς, Βαλσαμάκης καί Φραγ- 
κουλάκης. Οι μάρτυρες ήσαν τέσσαρες, ή μάλλον εις, ή μάλ
λον μισός. 'Ο υιός τού φονευθέντος, Οι λοιποί ακούσανε ότι 
τό Γιάννη τάν ΓΙρινέα σκοτώσανε οι χωροφύλακες, όμως μπρο
στά δέν έΐτανε. Πήρανε όρκο- ψέμματα δέν λένε. Ά λ λ ’ ό

—  Ά λλά. . .
— Πρόκειται, μ.οϋ είπε, περί σπουδαιοτάτης ΰποθέσεως.
—  Ό κύριος ουτος είπε τό ό'νομά του ;
—  ’Ονομάζεται Λαγγάρδ.
—  Τό όνομα τούτο μού είνε όλως άγνωστον.
—  ’Αγαπητή μου μήτερ, σάς άφίνω νά δεχθήτε τό πρό· 

σωπον τούτο’ εγώ ανέρχομαι εις τό δωμάτιόν μου.
Ή μήτηρ προσβλέψασα τρυφερώ; τήν θυγατέρα της :
—  Πήγαινε, τέκνον μου, εϊπεν’ απόψε ή αϋριον θά όμι- 

λήσωμεν ακόμη.
Ή Έρριέττη έξήλθεν.
—  Είπατε εις τόν κύριον Λαγγάρδ νά είσέλθ/ι, ειπεν ή 

βαρόνη εις τάν υπηρέτην.

I H '

Ο ΦΙΛΟΣ ΤΩΝ ΔΥΣΤΥΧΩΝ

Μετά τήν είσοδον τού έπισκέπτου εις τήν αίθουσαν ό υ
πηρέτης έξελθών έκλεισε τήν θύραν,

Ό κύριο; Λαγγάρδ ήτο κομψότατα ένδεδυμένος καί έ- 
κράτει τόν πίλον έν τή χειρί. 'Τπεκλίθη μετά σεβασρ ού πρό 
τής βαρόνη;, έπειτα έμειναν πρό; στιγμήν ακίνητοι, σιω
πηλοί, παρατηρούντε; άλλήλους.

υιό; τού Πρινέα μάς φωτίζει. Νεαρός χωρικός, είκοσιτριετής, 
ήλιόκαυτος, όις ρέγγα, ειλικρινής, δειλός, ώς κόρη, απαθής, 
έκαμε καί στρατιώτης· λαλεϊ πρός τό Δικαστήριον, ιός νά 
διαπραγματεύηται πέπονας, καί πρός τού; δικηγόρους, ιός νά 
μετεκίνησαν τά ορόσημα τού άγρού του. Έφύλαγε τά πεπό
νια στό μπαξέ, γ ιατί ήτανε πολύς κόσμο; εις τήν Πάρο γιά 
τό πανηγύρι. Έπήγανε κάτι μ ά γ χ ις  Συριανές καί τού κλέ
ψανε πεπόνια, καί τούς ¿φοβέρισε μέ τό τουφέκι. Φύγανε καί 
είπανε : Τώρα βλέπεις. "Ύστερα ήρθανε τέσσαρες χιυροφύλ,α- 
κες μέ τά σπαθιά στό χέρι καί τά τρίβανε γάμου. Τούς έφώ- 
ναξα : ιιΒρέ τί σούρνετε τά σπαθιά σας, γιά νά φοβηθώ νά 
φύγω, νά ρημάξητε τό μπαξέ ;»  Αυτό; ¿φώναζε « ’Αφέντη». 
"Ετσι λένε εις τήν Πάρο τόν πατέρα. ‘Ο αφέντης του έξύ- 
πνησεν άπό τήν καλύβα, καί έτρεξε νά προφΟάαη μέ τό ραβδί 
του πού άκούμπαε. "Ητανε κουτσός βλέπεις, πού τόν είχε 
ριχμένο τό μουλάρι. "Αμα ό άφέντης φάνηκε, ό νωματάρ
χη ; είπε «Βρέ χτυπάτε τό γέρο». Ευθύς οι δύο) έτρεξαν, τόν 
άρχισαν. "Εξη σπαθιές εις τήν κεφαλήν καί μία πέρα πέρα 
άπό τήν ράχι άπό κάτω. Λένε πώς τούς χτύπησε ό άφέντης 
μέ τό ραβδί, γ ιατί μέ δέρνανε, καί γιά τούτο τόν σκοτώσα
νε. Είναι ψέμματα. Δέν έπρόφθασε νά έρθη κοντά. "Αμα ό γέ
ρος έπεσε, τότε πήγανε στήν καλύβα καί ¿σχίσανε ένα γμά- 
μ ι ,  γιατί δέν ηϋρανε σχοινί, δέσανε τόν γυιό καί τόν έπήγα
νε χτυπώντας τήν στρατώνα καί τόν άφήκανε δεμένο. Τό
τε ό κόσμος τό έμαθε. Ίϊπήγε άπό κάτω άπό τήν στρατώνα 
καί φωνάζανε. Έκομματιάσατε τόν πατέρα καί έχετε καί 
τό γυιό φυλακή. Θά σάς κάψωμε». Τότε τόν άφήκανε.

Οί μάρτυρες τής υπερασπίσεως είπαν ότι μερικοί κατηγο
ρούμενοι είναι χα.Ιής δ ια γω γής . ’Αφού οί χα.Ιής δ ια γω γής  
χωροφύλακες διαπράττουν τοιαύτα, τ ί κάμνουν λοιπόν οί 
κακής ; Οί κατηγορούμενοι είπον ότι σ Τσουκαλάς καί Βαλ-

— -----

Έν τώ βλέμματι τού επισκέπτου ένυπήρχέ τ ι άνάμικτον 
έκ περιεργείας καί προσπάθειας’ τό τή ; κυρία; Δεσιμαίζ ε
ξέφραζε καί αόριστόν τινα άνησυχίαν.

Ή ωραία συμπαθητική μορφή τού ξένου καί τό εξωτερι
κόν του ένεθάρρυναν μέν όλίγω τήν βαρόνην, ηύξησαν όμως 
έτι μάλλον τήν έκπληξίν τη;.

—  Εύαρεστηθήτε νά καθίσητε, κύριε, είπε δεικνύουσα 
άνάκλιντρον, έφ’ ού ¿κάθισε καί ή ιδία.

Ό κ. Λαγγάρδ θεί; τόν πίλόν του επί τραπεζίου ¿κά
θισε.

—  Σάς άκούω, κύριε, ειπεν ή βαρόνη’ ή έπίσκεψίς σας 
αποβλέπει, ιό; μού είπον, εις σπουδαιοτάτην ύπόΟεσιν.

—  Μεγίστης σπουδαιότητος, κυρία βαρόνη, θέλετε δέ 
πεισθή περί τούτου όταν σάς εϊπω περί τίνος πρόκειται.

—  Μήπως ή ΰπόθεσις αύτη άφορά κανένα ¿δικόν μου ; 
ήρώτησεν ή βαρόνη διά φωνής ολίγω τρεμούσης.

—  Σάς καί τούς ¿δικούς σας, κυρία, κατά τό μάλλον 
καί ήττον αμέσως.

—  'Ομιλήσατε λοιπόν, κύριε, είμαι έτοιμη νά σάς α
κούσω.

—  ’Εννοώ τήν άνυπομονησίαν σας, κυρία βαρόνη’ έν τού
το ι; πριν σά; γνωστοποιήσω τόν σκοπόν τής έπισκέψεώ; 
μου, πριν σά; εϊπω ό,τι άπαιτώ άπό σάς, έχω άνάγκην 
πληροφοριών τινων, τάς οποία; μόνη σείς δύνασθε νά μού
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σαμάκης έκτύπησαν τόν γέρο. 'Ο νωματάρχης καί δ άλλος 
δέν έχουν εϊδησι.

'Ο Τσουκαλάς καί ό Βαλσαμάκης είπαν οτι έκτύπησαν, 
άλλά καί άπ’ αυτού; κανένας δέν τόν ¿σκότωσε.

—  «Ποιος τόν ¿σκότωσε λοιπόν;»
— Κάποιος έκ τών ενόρκων, οϊτινε; ¿κήρυξαν άθώον τόν 

Φραγκουλάκην, ένοχον μόνον άδικου έπιθέσεως κατά τού υιού 
τόν ένωμοτάρχην, καί ένοχους άναιρέσειος τούς δύο άλλους. 
Κατεδικάσθησαν λοιπόν αύτοί εις 11 χρόνια έκαστος πρό
σκαιρα δεσμ.ά, δηλαδή 2 2  όμοϋ . . .  ‘Ο νωματάρχης 6 μή
νας. Ό  άλλο; τίποτε.

’Ήρξατο σήμερον μ. μ. ή δίκη τών συνεργών εις τήν ΰπό 
τού άφάντου Παλάσκα γενομένην ΰπεξαίρεσιν τών 64 ,000 
φράγ. τών Χαριλάου καί Κανάκη πέρυσιν εις ’Αθήνας. Ένθυ- 
μεϊσθε τόν Παλάσκαν, ήτοι τόν έπί υποθέσει ποιήσαντα τό 
Άύ Χελιδώνη ταξείδιον έντός μπαού .Ιον  ; 'Π δίκη θά διαρ- 
κέση, καί αύριον καί μεθαύριον κατά τά κουκιά πού έχει ή 
φλάσκα. Προσεχώς λοιπόν.

ΪΜπ.έκ

Χ ΡΟ Ν ΙΚ Α  ΠΥΡΓΟΥ
(Ε Κ Τ Α Κ Τ Ο Υ  Α Ν Τ Α Π Ο Κ Ρ ΙΤ Ο Τ  Μ Α Σ )

Έ ν  Π ύ ρ γ ω ,  10 Μαίου·

Ή  άκαταστασία τού καιρού έξακολουθεΐ έτ ι, ή εΰφλογία 
ΰφίσταται, άλλειψις έργατών ένυπάρχει, τό δέ ημερομίσθιον

κυμαίνεται μεταξύ τών 6— 8 δραχμών. ’Αναγράφω ταύτα 
ό>; ειδήσεις σοβαρά;’ διότι όπως χωρεΐ ή καλλιέργεια τών 
σταφιδαμ-πέλων, τά άνωτέρω δεινά προμηνύουσιν έν τή έ- 
παρχία μας κοίσιν λυπηράν ένδιαφέρουσαν καί υμάς, τό δέ 
μέλλον τού προϊόντος, εάν καί τό ημερομίσθιον ούτω πηγαί- 
ννι τό έξη;, Ισται έπίση; απελπιστικόν, καί θά ήνε’ διότι 
ό έργάτης δέν θέλει τόρα νά έργασθ·/) μέ έν πεντόφραγκον 
τήν ημέραν. Θέλει τά ; 8 τά ; 10 τά ; 12 δραχμάς, τά ; ό 
ποία; έλαβε τήν παρελθούσαν ¿βδομάδα. Καί τήν ¿βδομά
δα ταύτην άρχεται τό χαράκι, έργασία μή περιμένουσα, 
μάλλον έπείγουσα καί απαραίτητος. "Ανευ χαρακιού τό 
κλίμα δέν παράγει καρπόν, άπαιτεϊ δέ χείρας πολλ.άς. 
Ευτυχώς εις τήν διαπεραίωσιν τής καλλιέργειας ταύτη; 
συντελεί καί τό τοπικόν στοιχείον’ διότι οί παϊδες, καί 
αί γυναίκες ιδίως ταύτην έπιχειρίζονται έπιτυχώς, καί έ- 
πομένω; πολλοί κτηματίας καταβαίνουσιν οίκογενειακώ; εις 
τά κτήματά των διά τούτο. ’Εάν ή καλλιέργεια αύτη δέν 
έβοηθείτο, ώ ; είπον, ΰπό τών έν τοπίων, ήθελεν είσθας ζή
τημα έάν θά έδυνάμεθα νά τήν φέρωμεν εις πέρας, ένεκα 
τής έλλείψεως τών χειρών καί τού ημερομισθίου, διά τό ό
ποιον άπό τούδε έχομεν ΰπ’ οψει τ ά ; διαμαρτυρίας τών 
παίδων, τών λούστρων, καί λοιπών άξιούντων τό δεκάφραγ- 
κον τήν ημέραν, καί πλέον. Έκ τών άνωτέρων κατανοείται 
ότι διά τόν κτηματίαν άπομένει κέρδος ό μόχθος, καί ή 
έλπίς τού Αυγούστου. «Θά περάση ημέρα ;» λέγουσι. κ'Λλλ’ 
άν περάσφ νύκτα ; τότε άλλοίμονον ! » Μέ τά ; τρεχούσα; 
τιμά ; τών ημερομισθίων ή καλλιέργεια ενός στρέμματος ά- 
πα ιτεί δαπάνην 120 δραχμών, καί πλέον, καί ή δαπάνη 
αΰτη δύναται νά καλυφθή έάν τό στρέμμα παρέξη 800 λ ί
τρα;, ΰπολογιζομένης τή» τιμή ; πρό; 2 ΐ0  δραχμάς. Ά λ λ ’ 
έάν όλιγώτεοον ; Έάν βρέξη; Έάν ή τιμή είνε τάλληρα 25; 
Τότε θά μάς μείνη τό χρέος διά κέρδος, καί εις έπίμετρον 
οί φόροι. Ενταύθα οί άπλοι σκέπτονται ότι οί έπιβληθέντες

δώσετε. "Αν θέλετε, κυρία βαρόνη, θά κάμωμεν μίαν μικράν 
έκδρομήν εις τόν ιδιωτικόν σας βίον.

Ή κυρία Δεσιμαίζ άνεσκίρτησεν έπί τής, έδρας της τά δέ 
μέτωπόν τη ; έγένετο καταπόρφυρον.

—  ’Αληθώς, κύρςε, ανέκραξε μετά γαλήνης καί άξιο- 
πρεπείας, μήπως δέν σά; ήκουσα καλώς ;

—  Μάλιστα, κυρία βαρόνη, ηχούσατε καλώ ;, άλλά σά; 
παρακαλώ μή προσβληθήτε, μή τρομάξητε’ αμέσως θά σάς 
δώσω εξηγήσει; τ ιν α ;’ πρό τούτου όμως έπιθυμώ νά μάθω 
έάν θά δυνηθήτε νά μέ έννοήσητε.

—  Πάντα ταύτα εχουσι κάλλιστα, κύριε’ άλλ’ άναλαμ- 
βάνετε δικαίωμα τά όποιον δέν δύναμαι ν’ αναγνωρίσω 
εις σάς’ παοουσιάζεσθε εις τάν οικόν μου τρόπον τινα, ώ; 
τις άνακριτής, έπιζητών νά μέ ΰποβάλητε εις άνάκρισιν. 
Τέλος, κύριε, δέν έχω τήν τιμήν νά σάς γνωρίζω.

—  Είνε άληθέ; ότι ή κυρία βαρόνη Δεσιμαίζ μέ βλέπει 
σήμερον κατά πρώτην φοράν ό ΰπηρέτης, όστι; μέ άνήγ- 
γειλεν, ώφειλε νά εϊπη, τά όνομά μου, ονομάζομαι Λαγγάρδ.

— Μάτην άνέδραμα εΐ; τά ; αρχαιότερα; μου άναμνή- 
σεις, κύριε, τό όνομά σα; μού είνε άγνωστον.

—  Έάν είχον άνάγκην άξιοχρέων προσώπων, κυρία βα 
ρόνη, δύναμαι νά έπικαλεσθώ τά όνομ.α τού γηραιού λοχα
γού ’Ιακώβου Βαιγιάν έκ Μαρέϊλ, όστις μέ γνωρίζει, καί τό 
τού βαπτιστικού του, ’Ιακώβου Γρανδέν, λοχαγού τών οΰσ- 
σάρων, φίλου μου.

—  'Ο ’ Ιάκωβος Βαιγιάν καί ό ’Ιάκωβος Γρανδέν έκτιμών- 
ται άπό όλους, κύριε, ειπεν ή κυρία Δεσιμαίζ.

— Τώρα, εϊπεν δ κ. Λαγγάρδ, μειδιών, ή κυρία βαρόνη 
μοί έπιτρέπει νά παίξω όλίγον τό πρόσωπον τού άνακριτού ;

—  Τί, κύριε, έχετε τήν άξίωσιν ! . .
—  Νά γνωρίσω τουλάχιστον έν τών μυστικών σας. Μά

λιστα, κυρία βαρόνη.
—  Ά λλά  ποίος είσθε, κύριε, ώστε νά τολμάτε νά μού ό- 

μιλήτε οΰτω;
'Ο κ. Λαγγάρδ ήγέρθη.
—  Κυρία, άπήντησε μέ φωνήν βαθεϊαν καί σοβαράν, είμαι 

ό έχθρός τών κακών, τών άτιμων ! ΕΪμαι ό φίλος τών άγα- 
θών, ό προστάτης, ό υπερασπιστής τών δυστυχών καί ό έκ- 
δικητής τών θυμάτων !

Ή  βαρόνη έφρικίασε καί έγένετο φρικωδώς ωχρά.
—  Έρωτήσατε, κύριε, θά άποκριθώ, είπε μέ φωνήν δια- 

κεκομμένην.
—  Ευχαριστώ, ειπεν ό κύριος Λαγγάρδ, καθίσας. Ε ν

νοείτε, κυρία βαρόνη, ότι, έπειδή είσθε δυστυχής γυνή, είμαι 
άναγκαίω; φίλος σας. Μάλιστα είμαι φίλος σα; καί είναι ά- 
νάγκη νά ήμαι, άφού μέ βλέπετε ένταϋθα ένώπιόν σας.

Δέν μέλλω νά ζητήσω άπό σάς τήν έξιστόρησιν τού βίου 
σας, τήν άφήγησιν τών παθημάτων σας. Αυτά, κυρία βαρό
νη, τά γνωρίζω. Ήξεύοω πόσον προσεβλήθη ή άξιοπρέπεια, 
ή τιμή σας άπό άνάξιον σύζυγον.
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τέως τοιούτοι, Ιπεβλήθησαν έπί βάσβω; σαθρών. 'Π πτώσις 
τής σταφίδας θά συνεπιφέρη, και καταστροφήν τού εμπο
ρίου, θά περιορίση τήν κατανάλοισιν τού οίνου, οστις ιδίως 
¿ξοδεύεται εί; τήν εργασίαν, καί θ’ άποφέρη άλλα δεινά. 
Διά τούτο δέ οί προτείναντε; τήν οικονομίαν, ώ ; άπαραί- 
τν,τον καί έπιβαλλομένη,ν ανάγκην, έσκέφθν,σαν δρθώς,Άλλ’ 
οί νύν ίθύντορες τήν πλουτοκρατίαν ύποστηρίςοντε: παν 
άλλο διενοήθηταν ή νά σκεφθώσιν περί οικονομίας, καί 
περί θεραπείας των κακώς κειμένων. Ή κρίσις δέ ή πολι
τική, καί ή οικονομική τού έθνους εΐνε έπί θύραις. Έσωτε- 
ρ ιιώ ; πλέομεν είς πέλαγος άβεβαιότητος. Έςωτερικώς ά- 
πειλούμεθα. κινδυνεύομεν. Καί ομιυς καίτοι τα ύτ ’ δλα είσι 
καταφανή εις πάντας, δέν προνοούμεν περί τού κινδύνου.

Άρκούν ταύτα. Τά παράπονα τών επαρχιών εν Άθή- 
ναις δεν έξετάζονται. Μόνον δταν πρόκηται περί επιβολής 
φόρων μάς ένθυμεϊσθε' διότι φαίνεται εκ τών προτέρων κά- 
μνετε τόν λ'σμόν τών εισοδημάτων μας, καί μάς επιβάλ
λετε τοιούτους φοβούμενοι μήπως έγείρωμεν πλουτούντες 
κεφαλήν. Μάς θέλετε ταπεινούς, καί έ’ρπόντας πρό τών πο- 
δών σας; Θέλετε άειποτε νά δουλεύωμεν διά τάς ’Αθήνας; 
Θέλετε άκόμη νά μάς άρπάσητε καί τάς αρχαιότητας διά 
νά στολίσητε αυτά ;, καί μάς γυμνώσητε όπως μη οί ξένοι 
λαμβάνωσιν αφορμήν νά έπισκέπτωνται καί ημάς ; Μή σκέ- 
πτεσθε τοιουτοτρόπως, άλλά έργασθήτε καί διά τάς επαρ
χίας, αΐτινες σάς παρέχουν ευμάρειαν καί ζωήν, καί μή 
μοχθήτε ΐδιοτελώς, άλλά σεβασθήτε τήν υπομονήν τού 
λαού, καί προσέχετε, έπιβάλλοντες αι’ιυνιως φόρους, μή έξ- 
εγείρητε αυτόν εις σκέψεις παραφόρους. Διότι δ λαός 
πιστεύει, βτι διά τών μέχρι τούδε φόρων έπιμελώ; βεβαιου- 
μένων, τιμίως καί μετά φειδούς διαχειριζομένων, δυνάμεθα 
νά έχωμεν άνάλογον στρατόν καί στόλον, υπαλληλίαν άξιο- 
πρεπη, καί διοίκησιν αγαθήν, ένώ έξ άλλου καί διά τών 
έσχάτω; έπιψηφισθέντων φόρων, κατανοεί, δτι οΰδεμία θε-

Ή  βαρόνη ¿χαμήλωσε τήν κεφαλήν, ό δέ κύριος Λαγγάρδ 
¿ξηκολούθησε.

—  Ό  βαρόνος Δεσιμ.αίζ δέν έσεβάσθη ούτε τήν σύζυγον, 
ούτε τήν μητέρα- σάς ¿πότισε πάσαν πικρίαν- ένεκα αυτού 
¿γνωρίσατε πάσα; τάς θλίψεις, πάσας τάς όδύνας. Είσθε δυ
στυχής πολύ, κυρία, καί πιστεύσατέ με σάς λυπούμαι έξ 
όλης καρδίας. Γνωρίζω πώς άνετράφητε εύγενώς έδώ έν Βω- 
κούρ ύπό γονέων οίτινες σάς έλάτρευον γνωρίζω πώς άπορ- 
φανισθεΐσα ένυμφεύθητε τον βαρόνον Δεσιμ.αίζ ολίγον πιεσθεΐ- 
σα ίσως ύπό τής θελήσεως κη,δεμόνος δχι τόσον οξυδερκούς, 
διά νά μή εϊπω τυφλού.

Ή  νεότης σας, ή ώραιότη,ς, τό πνεύμά σας καί δλα τά 
άλλα πλεονεκτήματα σας ήσαν διά τόν σύζυγόν σας δ,τι τά 
παίγόια εις τάς χείρας παιδιού ίδιοτρόπου καί ίσχυρογνώμο- 
νος. Τήν ευγένειαν, τάς μικρά; φροντίδας, τάς κολακείας, τήν 
προσποιητήν ειλικρίνειαν αγάπης τών πρώτων ήμερων διεδέ-' 
χθησαν ή ψυχρότης, ή αδιαφορία, τό μίσος, ό δέ κύριος βα
ρόνος έπανήλ.θεν εις τάς αρχαίας έξεις του καί παρεδόθη ύπέρ 
ποτε εις τάς αίσχρότητάς του.

Επειδή ή κατάστασίςσας κατέστη αφόρητος,έγκατελείψατε 
τόν σύζυγόν σας τή συναινέσει του βεβαίως, καί πάντοτε νέα 
καί ωραία, παραιτούμενη καθ’ ολοκληρίαν τού κόσμου, κα- 
τεφύγετε εις Βωκούρ μετά τού ενός έκ τών δύο τέκνων σας, 
της θυγατρός σας Έρριέττης!

"Εκτοτε, πλείω τών δέκα καί επτά ετών παρήλθον ήδη,

ραπεία θέλει έπέλθει, άλλά θά μένη ¿στερημένος, ώ; πάντο
τε, διοικήσεως πατριωτικής, ταπεινούμενος έν τώ  έςωτερι- 
κώ, έν τώ τόπω γυμ.νούμενος άπόνως, καί άφρόνως οδηγού
μενος εις μέλλον άδοξον. Ό πρός την πατρίδα δε £έρω; έ- 
φυγαδεύθ/;, ή άπογοήτευσις βασιλ,εύει, ή πρός τήν τιμήν 
όδός έφράγη τή νεολαία, ητις γίνεται θύμ.α πολιτικών κερ- 
δοσκόπων, άναισθήτων, καί χρηματολόγων.

Η λεϊο ς

ΛΕΒΛΕΠΙΤΖΗΣ Χ Ο Ρ-Χ Ο Ρ  ΑΓΑ

Αΐ Άθήναι άνησυγούσι, συνταράσσονται διά νά ϊδουν 
επί τέλους έπί τής σκηνής αυτόν τόν πολυθρύλλητον X ά ρ- 
X ό ρ Ά  γ  ά, όστις, μολονότι λ ε β λ ε π ι τ ζ ή ς ,  μάς έρ
χεται μ’ ¿ν λαμπρόν εδώ χαρέμιον, δπω; μάς άποσπάση 
πρός στιγμήν άπό τάς συνήθεις εις τά μελοδράματα αίθου
σας τών χορών, τών ψυμμιθυωμένων ώραιοτήτων, τών ευ
φυολογιών, τών φιλοφρονήσεων, καί έπί τέλους τής πλή,ξεως 
καί μάς όδηγήση, εις γυναικωνίτας σκιερούς καί μυστηριώ
δεις, αποπνέοντας μ.ύρα άνθέων καί σαρκών, όπισθεν σιγη
λών καί καταλεύκων δικτυωτών, οπού άκούονται κρυφά 
καί ηδυπαθή φιλήματα, καί διαγράφονται, ό)ς σελήνη ύπό 
άραιά νέφη, αί εύμελεΐς σκιαί πυρεσσουσών οδαλίσκων καί 
άφροπλάστων χανουμισών . . .

Ά λ λ ’ είναι τόσω ιδιόρρυθμοι αυτοί ο! ευλογημένοι όθω- 
μανοί καί τόσω δύσπιστοι καί ρ.υστηριώδεις προκειμένου 
μάλιστα περί υποθέσεων τών γυναικών των, ώστε άπαιτεΐ- 
τα ι νά προηγηθή θερμή σύστασι; καί γνωριμία μετ’ αυτών 
διά νά κατορθώση κάνεις, δταν μάλιστα δέν γνωρίζει τήν

δέν έπανίδετε τόν κ. Δεσιμαίζ, ούτε μίαν φοράν μετέβητε έν 
Παριοίοις, όπου εν τούτοις έχετε άκόμη φίλους τινας, οίτινες 
δέν σάς ¿λησμόνησαν. Ώ ; βλέπετε, κυρία βαρόνη, εΐμί κάλ- 
λιστα πλη,ροφορημένος.

—  Εΐνε άλη,θές, κύριε, ούτω δέ δέν έχω περιπλ.έον τ ι 
τό όποιον νά σάς γνωστοποιήσω.

—  "Ισως, κυρία βαρόνη- μετ’ ολίγον θά τολμήσω νά 
θέσω πρό ύμών λεπτόν τ ι ζήτημα άλλά πρό τούτου, εάν 
έπιθυμήτε, θά δμιλήσωμεν περί τού κ. Ραούλ Δεσιμ.αίζ.

— Περί τού υιού μου ; Τι έχετε λοιπόν νά μοΰ εί'πητε 
περί αυτού, κύριε ;

—  Τόν βλέπετε σπανίως καί δέν έχει πρός σάς τό άπαι- 
τούμενον σέβας, τήν άγάπην καί τήν τρυφερότητα.

—  ’Αλλά, κύριε, είπεν ή κυρία Δεσιμαίζ προσπαθούσα 
νά διαμαρτυροθή.

—  θέλετε νά τόν ύπερασπίση,τε, τούτο εΐνε δικαίοομα 
σεβαστής μητρός, άλλ’ δσω επιεικής καί άν ήνε γυνή τις 
διά τά ; ελλείψει; τών τέκνων τη ;, δσω ευφυής καί άν ήνε 
διά νά τά ; άποκρύψρ, δέν είσθε ήπατημένη ώς πρός τήν 
ύπόθεσιν τού Ραούλ Δεσιμαίζ- δι’ αυτόν έπίση; υποφέρετε. 
Εινε αδύνατον ίλλ.ως ν’ άγνοήτε δ,τι ό υιό; σας πράττει έν 
Παρισίοις.

(ακολουθεί)
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γλώσσαν καί τά  έθιμ-ά των, νά είσχωοή,ση εις τά  μυστήρια 
τού σκοτεινού χαρεμ.ίου των, είς τό ούρί αυτό τό προωρι- 
σμένον μόνον διά τρυφηλούς, άμερίμνους καί φιληό'όνους Ο
θωμανούς.

★*  *

"Οσοι έτυχέ ποτε νά επισκεφθώσι τήν ώραίαν Κωσταν- 
τινούπολιν, εάν όχι τό εσωτερικόν τής ’Ανατολής, θ’ άπήν- 
τησαν βεβαίως εκεί ε ί; τά σκιερά, πολυάνθρωπα καί αψιδω
τά τσαρσεΐα  (άγοράς), καθ/μένους εδώ καί εκεί σταυρωτέ! 
εν τώ μέσω τής όδού, έπί μιάς πέτρας ή, τό πολ,ύ, έπί 
πεπαλαιωμένου χαγνα6 άτσυυ  δπου καί τό εμπόρευμά των, 
άλλοκότους τινάς τύπους ανθρώπων μέ ύπέρυθρον, έκ τη ; 
πολλής χοήσεως, ¿πενδύτην άπολήγοντα εί; ρυπαράν κυα- 
νόλευκον ζώνην, μέ ανοικτόν καί ό'ασύμαλλον μέχρι; όμ- 
φαλού σχεδόν στήθος, μέ άναξυρίδα κοντήν περί τά σκέλη 
καί έν ζεύγος χονδρών υποδημάτων ικανών νά περικλείσω- 
σιν έυ μεγάλη ευρυχωρία καί αύ-ού; τού; πόδα; τού έν μα- 
καρία τή λήξει Βουρδούση.

Οι άνθρωποι ούτοι, γνωστοί έκεϊ ύπό τό δνομα τού Λε- 
βλεπιτζή, ήλιοκαείς, ρυτιδοομένοι, γέροντε; ώ ; έπί τό πολύ 
καί άφελεϊς, ζώσιν άκόμη έν τή άπλοϊκότητι καί τή δεισι
δαιμονία τών προπατόρωντων,θεωρούντε; ώςπολυτέλειαν νά 
έχη τ ι ; άλλο ρινόμακτρον παρά τού: δακτύλου; των η τά 
θυλάκιον τού έπενδύτου των καί εγειρόμενοι τρις τής ημέ
ρα; όπως γονυκλίνωσι μετά σεβασμού επί τής θέσεώς των 
εί; τήν πρώτ/,ν λέξιν τού Ί μ  ά μ η προσκαλούντος διά τής 
ψαλλούση; φωνή; του εις προσευχήν τούς πιστούς. "Αν
θρωποι αμαθείς, άγροϊκοι καί ιδιόρρυθμοι, εύρίσκονται εις 
μεγίστην άπόστασιν άπό τού τρυφηλού καί εύρωπαίζοντο; 
σήμερον ¿Οωμανού, τού πίνοντο; οίνον καί συχνάζοντος 
πλέον είς ’Ωδικά καφενεία καί θέα-.ρα, καί άποφεύγουσι 
πάσαν μ ετ’ αυτού σιγχρώτισιν, άπαράλλακτα ώς ό φίλο; 
ποιητής Συνοδινός προκειμένου περί χρυσοκανθάρων, ή οι 
¿κλογεϊς λαϊκού δημάρχου απέναντι υποψηφίου ομογενούς...

★*  *

Φαντασθήτε λοιπόν σείς τώρα τοι.ύτον ενα γέροντα, ά- 
φιχθέντα τίς ξεύρειάπό ποίαν καλύβην τούΤαχταλ,ή ή ποίαν 
έρημωμένην γωνίαν τού Ά γ ’ασλούκ- άνθρωπον μέ τάς προ
λήψεις καί τάς περιορισμένα; ιδέας τού τόπου του, όνειρευό- 
μενον τήν ευτυχίαν τής κόρη; του είς τάς νευρώδεις άγκά- 
λ,ας κανενός συναδέλφου του, η, τό πολ.ύ, περιορίζοντα αυ
τήν εις τά τέσσαρα ξύλα τής καλύβης κανενός ξυλοκόπου, 
φαντάσθη,τέ τον μανθάνοντα αίφνης ό'τι ή μικρά του περι
στερά, μή συμμεριζομένη φαίνεται κατά τούτο τά ; πολύ 
κυνικά; σκέψεις τού πατρός της,απέδρασε μίαν εσπέραν άπό 
τού πατρικού δρηθώ νος  καί εύρέθη είς τάς άγκάλας ενός.... 
νεοπλούτου Ί£(ρφέγδή,

Φαντασθήτε τόν άφελή αυτόν γέροντα οργιζόμενον, κλαι
όντα, καταρώμενον, συμβουλευόμενον την γνώμην δεκάδος 
τινός αγροίκων καί κωμικών συναδέλφων του, εξερχομέ- 
νων τήν νύκτα μετά χάρτινων φανών καί παμμεγέθων 
νταουΜ ωΥ, έκλαμβάνοντα διά θυγατέρα του τήν καλυπτο- 
φύρον μορφήν ενός . . . Γενιτζάρου, δερόμενον καί δέροντα, 
παρακαλούμενο/ καί παρακαλούντα- φαντάσθη,τέ τον ανα- 
καλύπτοντα τέλος καί είσερχόμενον έντό; τού σκιερού καί 
μυστηριώδους χαρεμιού τής θυγατρός του- ευρισκόμε
νον αϊφν,-,ς απέναντι τεσσάριυν, όμοιων ως ο ιόιος μορφών, 
λεβλεπιτζίδων, αϊτινε; προβάλλουσιν άποτόμω; άφ’

έκαστου τών τοίχων τού θαλάμ,ου, άφ’ ού ήρτηται καί μέ- 
γιστος καΟρέπτηί πλη,σιάζοντα έν εκπλή,ξει, ώς κατοπτρι- 
ζόμενος κύων, είς έκάστην αυτών, όπως άποσυρθγ μετ’ ολί
γον πρό; τήν άλλην μετά μειδιαμάτων καί μεγαλειτέρας 
Ικπλήξεως- καθήμενον έπί τής ευρωπαϊκής καθέκλας, πί- 
πτοντα καί άναστρέφοντα αυτήν όπως καθήσρ άνετώτερον- 
άνερχόμενον μετά τών ΰποδημ άτων του έπί τού σοφά 
δπως καθή,ση έπί τού έρεισινώτου καί στηρίςη τήν ράχιν 
έπί τού τοίχου- καιόμενον έξ άφαιρέσεως είς τόν καφφέν 
καί φυσώντα, διά νά μή ¿παγαχα\ι, τό παγωτόν- καί έπί 
τέλους φαντάσθητε δεκάδα καλλισφύρων όδαλισκών παρε- 
λαύνουσαν ένώπιόν του, άς δλα; ποθεί νά περιπτυχθγ, νά 
φιλήσηι- μετ’ ολίγον δεκάδα μαυρωπών ευνούχων χαιρετών- 
των αυτόν διά τψ .ίνΰ , καί πλαγιαύλου- καί μετ’ ολί
γον, έν τη μ.έΟη του εκείνη καί τή έκστάσει, τήν θυγατέρα 
του μετά τού ‘έραστοϋ γονυκλινή, παρακαλ.ούσαν καί έπί 
τέλους πείθουοαν αυτόν, καί έχετε τότε ένώπιόν σας τόν 
Λεβ.1επιτζΐ\ Χ όρ-Χ ύρ-Ά γα  έν όλη αυτού τή κωμικότητι, 
δράσει καί πλοκή.

**  *

Οί χαρακτήρες τών προσώπων είσί καλώς διαγεγραμμέ- 
νοι. Κυρίως ό Λεβλεπιτζής διεπλάσθη επιτυχέστατα. Είς 
αληθής Λεβλεπιτζής άπό τού άκροατηρίου, έν τή άφελεία 
καί άγνοία του, δύναται ώς άλλοτε ό ίππος πρό τής είκό- 
νος τού Ά πελλή νά τόνέκλάβη ώς πραγματικόν συνάδελφον. 
Εΐνε τύπος άνατολικός- πρωτοτυπότατος. Έάνθελήσετε ολί
γον νά τόν εύρωπαίσητε, τόν καταστρέφετε. Εινε ώς νά 
ζη,τήτε έπί σκηνής τήν Κυρά Ά γ γ ώ  ύπό ένδυμα σεμνότυ
φαν ή τήν Νάνα ομιλούσαν γλώσσαν παρθένου. ’Ίσως οί έ- 
ρασταί εύρωπαίζουσιν ολίγον. Ή μουσική δμως άποπνέει 
καί έκείνη πολλαχού πρωτοτυπίαν άνατολικήν, καί περι
κλείει τήν ιδιόρρυθμον έκείνη,ν έμπνευσιν τήν οποίαν άπαν
τά Ttç είς τά  ψαλλόμενα ύπό τών τούρκοον άσματα, μονό
τονα μέν ίσως καί βαρύνοντα τό ου; τού Ευρωπαίου μουοι- 
κοΰ, άλλά κηλούντα έναρμονίως τήν άκοήν τού τρυφηλού 
άνατολίτου. ’Εξ άλλου οί έφ’ δλου τού έργου έπιπνέοντε; 
ήχοι μεμ.ακρυσμένων ευρωπαϊκών μελωδιών, σύγκιρνώμενοι 
έν θελγούση ποικιλία μετά τή ; μεθυστικής καί τρυφηλής, 
ώς χανούμισα, ασιατικής μουσικής, άποτελούσιν άλλόκοτον 
καί ποικίλην αρμονίαν, ήτις καί διά τούτο καί μόνον εινε 
έτι μάλλον περιεργοτέρα.

XJJAJPVJÔÇ

ΜΙΚΡΑ ΧΡΟ Ν ΙΚΑ
ΕΚ  T O T  Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ ΙΚ Ο Υ  Δ Ε Λ Τ Ι Ο Υ

1 4  M ac ου

Ή Δάφνη Δ. Βασιλείου κατήγγειλε χθές εί; τόν ΰπαστυ- 
νόμον τού Γ' τμήματα; τόν (4  ετών Πάνον Μαρκόπουλον, 
καπνοπώλην έν τή πλατεία τών ΊΊρώων, άποπειραθέντα νά 
άσελγήση έπί τή ; δετούς θυγατρός αυτής Ευανθίας. Ό ϋ- 
παστυνόμος ούτο; συνέλαβε τόν καταγγελθέντα καί μετά 
τή ; ένεργηθείσης άνακρίσεως, καί τής ιατρικής έκθέσεως, δ ι’
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$ς βεβαιούται ότι τωόντι ή πο&ξις αυτή ελαβε χώραν, ά- 
πέστειλεν εις τθν άΡΙχό5ιον εισαγγελέα.
| __ Οί I- Καζατζή; ή Φουρνόξυλο; καί Παναγ. Καραμπί-
ν/,ς, καρραγωγεί;, μεταβάντε; χθες εις τό καρά το παλαιόν 
Οέατρον χαμαιτυπείου τή ; Μαντάμ Ζόρζ έκακοποίησαν 
κοινήν τινά γυναίκα, καί έθραυσαν ποτ'/,ριά τινα ταυ κατα
στήματος. Ό ΰπαστυνόμο; τού Γ' έπελήφθ» ανακρίσεων.

  Τήν ταρελθούσαν νύκτα εΰρέθ/ι ανοικτόν τό επί τ/,;
οδού Σοφοκλέου; σιδηρουργείου τού Λ. ’Λναστασαπούλου υπό 
τού εκεί αστυνομικού φρουρού, δστι; ειδοποίησα; τόν κατα
στηματάρχην έσφάλισεν αυτό.

—  ’Από τής παρελθούση; Δευτέρας έγένετο άφαντο; ή έν 
τη οικία τού κ. Ήλιάδου, γραμματέω; των ενταύθα Πρω
τοδικών, υπηρετούσα Τριανταφυλλιά Κουμπαρούλα, ηλικίας 
ετών 16, άναστήματος μέτριου, μελαχρινοί. Ό γνωρίζων 
τ ι περί α υ τ ί ;  παρακαλεϊται νά εΐδοποιήση τή,ν αστυνομίαν 
καθ’ δσον αϋτη κατν,γγέλΟϊ, δ ι’ εγκληματικήν πραξιν, καί 
αί συνέπειαι τού νόμου θέλουσιν επιβαρύνει αυτόν.

  Έν Πειραιεί χθές τήν πρωίαν ό Άνδρ. Βαλιάνο; κα
τά  τήν οδόν ’Εργοστασίων κατεπλάκωσε διά τού 'ίππου του 
του τν,ν Παναγιωτίτσαν Μπόμπολα, καί Ιτραυμάτισεν αυτήν 
εί; διάφορα μέρη τού σώματο;.

—  Ουδέν κρούσμα εύβλογία; χθές ενταύθα τε καί έν 
Πειραιεί.— Άνεκαλύφθ/,σαν δέ πάσχουσαι κατά τό χωρίου 
μελετοπούλου, έν Πειραιεί ή Αικατερίνη Δελάκ/, καί Ειρήνη 
Χΐώτο) καί μετ/,νέχθησαν εί; Κάνθαρον.

ΑΓΓΕΛΙΑ
Τήν άναπτυχθεΐσαν παρ’ ήμϊν αγάπην πρός τήν άνάγνω- 

σιν των αρίστων τής Ευρώπης συγγραφέων έξυπ/,ρετούντες 
διά τής ευώνου άποκτνίσεως, άπεφασίσαμεν τν,ν έκδοσιν πε
ριοδικού υπό τόν τίτλον

έν ώ θά δ/,μοσιεύωνται τά κάλλιστα τών έργων τ-ής νεωτέ- 
ρας ευρωπαϊκή; έλαφράς φιλολογία; τών Ακαδημαϊκών μυ- 
θιστοριογράφων, δραματικών καί λοιπών μετά εεκόνω ν  
ευρωπαϊκών. ’Εκ τούτων ήρξατο ήδα η τύπωσι; τών

Α Θ Λ ΙΩ Ν
τοί$ Β έ κ τ ω ρ ο ς  Ο υ γ κ ώ  μ .ετά  ¿ * 2  εεκόνω ν.

'Ομοίως καί αί TVXAI ΤΟ Ί Τ ΗΑΕΜΑΧΟΥ μετ’ 
εεκόνω ν.

Ή Ε Ι ’ Τ Ε Ρ Π Η  θά έκδίδ/,ται εΐ; τόμου;, ών έκα
στο; έξ 160 σελίδων, σχήματος μεγάλου 16ου, θά τιμά- 
ται διά τού; κκ. συνδρομητάς αντί λεπτών 5 5 0  πλζ,ρονο- 
μένων άμα τή παραλαβή εκάστου τόμου.

Ά ν έ σ τ η ς  Κ ω νοτοεντενέδ^ ς.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
πλατεία ; τού Κολωνακίου περιέχουσα 4 δωμάτια, αίθουσαν, 
μαγειρείου, πλυσταρειον,ύδωρ πόσιμον καί ά'παντα τά χρει
ώδη. Πληροφορίαι εις τ/,ν παραπλεύρω; έργαζομέν/,ν ’Ιωάν
ναν Κρανιδιώτου.

Τό άριστον καί θελκτικώτατον τών κατά τά τελευταία 
έτη έκδοθέντων γαλλικών μυθιστορημάτων ήρξατο από τη ; 
έβδομάδο; ταύτης δημοσιευόμενου

έν τή Ε 1 Τ Ι Λ

Τιμή εκάστου φύλλου λεπτά

Γίνονται δεκταί σύνδρομα! είτε άπ ’ αρχή; τού έτους 
αντί φο. 1 ^ ,  είτε καί άπό 1 λίαίου μέχρι τέλους Δεκεμ
βρίου άντί φρ 8  προπληρωτέων.— ’Εκ τών επαρχιών τα- 
χυδρομικώ; διά χαρτονομίσματος η γραμματοσήμου έντός 
επιστολή; συστημένη;.

Ή 'Ε ο τ έ α  έκδηδομένη κατά Κυριακήν, περιέχει πάντο
τε ποικίλ/,ν εαί τερπνήν ύλην.

Εΐ; τού; έγγραφομένου; συνδρομητά; δίδονται διάφορα 
συγγράμ-ΐκατα εΐ; τό 5ον τη ; άξια; των.

(3 , Α)

ΓΟΣίΙΜΑ £ £ 2 7 -
ριθμόν 2 0 0 0 ,  ιζωΛοΐψται. ΊΙ διεύθυνσι; εν τώ γρα- 
φείω μα;.
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ΔΙΝΟΡΑ
ΕΚ Τ Ω Ν  T O T  ΚΛΑΡΕΤΗ

Μ Ε Ρ Ο Σ  Π Ρ Ω Τ Ο Ν  

I

Πλπσιέστατα τού έπί τής πλατείας τού Δελφίνος Δικα
στηρίου, τό οποίον ΰψούται πρός τόν ουρανόν ώ ; λευκό; λ ί 
θινο; όγκος, εσπέραν τινά τού Φεβρουάριου καθ’ ζ,ν ώραν 
τό εσπερινόν λυκαυγές διαχύνεται έπί τών υψηλών οικημά
των, υψηλή τις  γυνή στηρίζεται έφ’ ένό; παραθύρου ανοικτού 
πρός τ/,ν κλίμακα τού Δικαστηρίου, έν στάσει προφανούς α
γωνίας.

Είνε νέα ή, γυνή. ώχροτάτη, φρικιώσα έντό; τού σκεπά- 
ζοντο; αΰτή,ν γουναρωτού επανωφοριού· άπό καιρού εΐ; και
ρόν ήμικλίνουσα τά σώμά τν,ς έξ<ο τού παραθύρου, έρωτα μα- 
κρόθεν διά τών οφθαλμών της, τών κεκαυμένων υπό τού πυ
ρετού, τά ; λίθ ινα ; βαθμίδας διά τών όποιων Οά καταβή ή 
Βικτοοίνα, η γηραιά τη;,υπηρέτρια, τ/,ν όποιαν περιμένει διά 
νά τή ; εϊπη τ ί άπήντησαν ο; ένορκοι καί τ ί άπεφάσισαν οί 
δικασταί . . ,

Οί δικασταί !
ΙΙοίος Οά έλεγεν εΐ; τ/,ν φτωχή,ν Βικτορίναν δτι Οά έπή,- 

γεινε μίαν ημέραν εκεί, νά ίδη τόν Κύριον γ «  χάθητα ι εις 
τό σ κ α μ ν ί,  καί ό’τ ι ητο προωρισμένη αυτή, μέ όλα τη ; τά 
γεράματα νά άναγγείλη τό αποτέλεσμα τής δίκης εΐ; τ/,ν 
δεσποινίδα Δινώραν, κλεισμ.έν/,ν εκεί κάτω , μέσα ε ΐ; έν δω
μάτιο·; ξενοδοχείου, τό όποιον επίτηδες ενοίκιασε διά τή·; 
τρομεράν εκείνην ημέραν, άντί άσυλου οπού δύναταί τις νά 
κρυφθή καί νά περιμείνη, καταπνίγων τούς ολολυγμού; του ; 
Χαί· ποιο; θά προελεγεν αυτά τά πράγματα εΐ; τ/,ν υπηρέ
τριαν ; ό Κύριο; πού ήτο τόσω καλό;, τόσω γλυκύ; ! εκείνος 
κατεργάρ/,ς πού τόν έζύμωνες όπως ήθελες! Καί τό κορίτσι 
πού τό είχεά  να θρέψει ή Βικτορίνα ! Μπα ! τό κορίτσι ! έ'να; 
άγγελος ! κορίτσι !

"Επερασαν ώραι καί ώραι, καί η Λινώρα περιμένει. Άλ.λ’ 
ήόη ~ρό μια; στιγμ/,ς έγκατέλιπε τό ανοικτόν παράθυρο·; 
καί τό δωμάτιο·; εκείνο, όι/,λθε τ/.ν πλατείαν, άν/,λθε τ/,ν 
μεγάλην κλίμακα, έσπρωξε τ/,ν ΰελωτ/,ν θύραν, καί Ιπροχώ- 
ρ/,σεν έντός τών εΰρέων προθάλαμων, οϊτινε; γειτνιάζουσι μέ 
τ/,ν αίθουσαν τών συνεδριάσεων, όπου τόν δικάζουσιν,— τόν 
δικάζουσιν ! εκείνον, τόν πατέρα τ/,ς ! —  Παρεμόνευσε τούς 
έξερχομένου;, ήκουσε τά ; συνδιαλέξεις, έσπούδασε τού; γ έ 
λω τα ;, προσεπάθησε νά μαντεύση τ/,ν πιθανή,·; έκβασιν τής 
δίκη; έπί τών γελαστών ή ψυχρών προσώπων τών δικηγό
ρων, τών όποιων οί οφθαλμοί έζήτονν νά διασχίσωσι τόν 
πέπλον τή ; υψηλή; αυτής νεάν.δο; ή τ ι; διέβαινεν έκεϊ, πεν
θηφορούσα καί ευθυτενή;, ώς άγαλμα . .  .

Τίποτε- τίποτε δέν ήδυντ,θη νά γνωρίση.
Τ/.ν έπνιγε μέσα έκεϊ ή ζέστη. Οί κρότοι τών βημάτων 

τών άντηχούντων έπί των λευκών πλακών, τών περιεστεμ- 
μένων υπό μελανιών γραμμών, άτινα έφαίνοντο ώ ; επιτύμ
βιοι έπιγρατ,αί. τ/,ν κατεθοούβουν.

ΊΙ; υπό παραδόξου μαγνητισμού έλκυσθείσα έσταμάτησε 
πρό τών κοιλωμάτων τών έσκαμμένων έντός τού τοίχου, έφ’ 
ώ·; άνεγινώσκετο : ’Λ.ro ya  σεις τον Κ αχονργοδιχείου. 'Υπο
κάτω μεγάλα λευκά προγράμματα, τοιχοκολλημένα. παρεί
χαν τά ονόματα καί τά χαρακτηριστικά τών καταδίκων.

Α ποσπάσματα  τώ ν αποφάσεων ! Άνεγάνωσκεν εκεί μη
χανικώς, έσυλλάβιζε τόν κατάλογον τών εγκλημάτων, έζήτει 
τόν αριθμόν τή ; ποινής, έπειτα μετά φρίκης άπεμ,ακρύνετό 
τού βασανιστηρίου εκείνου, δπου τή,; έφαίνετο δτι άνεγίνω- 
σκεν, δτι εκινδύνευε νά άναγνοισ/,, ή δυστυχή; τό όνομα τα- 
πατρό; τ/,ς !

'¡'πύθεσ/ς τώ ν μετα .Ι.Ιείω ν τή ς  Σ ιερρα-Φ υνέντας.
Λ: εφημερίδες άπό μηνών είχον κάμει τόσον λόγον περί 

αυτής ! Βέβαια θά ήτο πολύς κόσμο;, έκεϊ επάνω εις τό έ
κτο·; τμήμα. Τόσο; κόσμο; ό'σο; είνε ε ί; π  ρ ιό την θεατρικήν 
παράστασιν δπου έπή,γαινεν άλλοτε μαζή μέ τόν Ευγένιον 
Φερώ, τόν πατέρα τ/,ς" έκείνο; ήτο υπερήφανο; διά τήν ώ- 
ραίαν του Δινώραν, καί ευτυχής εκείνη, επιδεικνυόμενη μέ 
τόν δημοφιλή καί έντιμον άνδρα όστι; είχε τόσιρ πολλήν 
ευφυΐαν εις τά παλαιά λησμονημένα μυθιστορήματα του- τό
σην ευφυΐαν, καί περισσοτέραν ακόμη άφ' όσην έχουσι τά νέα 
μυθιστορήματα τώρα μέ τάς μακράς αναλύσεις καί τάς α
τελεύτητου; περιγραφά; των . . .  ΊΙ Λινώρα τό έπανελάμ- 
βανε πολύ συχνά εΐ; τόν δυστυχή πατέρα τη ;, καί τόν επ ι
φανή, άλλοτε συγγραφέα, καί σήμερα πενόμενον, παρηγόρει 
όιά τ/,ν άπώλ,ειαν τών αναγνωστών του τό άγαθόν καί θαυ- 
μασμού μειδίαμα τή ; πιστή; του κόρης, τής μόνης ά\α- ■ 
γνωστρίας του . .  .

— "Ο,τι είνε σωστό, κορίτσι μου, έλεγεν, είνε δτι όλα όσα 
έγραψα μ,πορεΐ; νά τά διαβάση; ! Παλ/,ό βώδι ! έστω, καθώς 
θά  έλεγαν, α ν  ώμιλόΰσαν γ·ιά μένα, άλλά καλό; άνθρωπος ! 
ΤΑ ! είχαν ομιλήσει καί πάλιν περί αυτού, περί τού όποίιυ 
δέν ώιμίλουν πλέον! Ό Ευγένιος Φερώ είχε καταστή ό ήρως 
τής ημέρα; μετά τ/,ν νπόθεσιν. Αί μικραί έφ/μ.ερίδες, αϊτι- 
νε; τόν ήγνόουν σχεδόν, άνεδημοσίευον τ/,ν βιογραφίαν του, 
μεμφόμεναι αυτόν διότι είχεν «έγκαταλίπει τήν φιλού,ο- 
γίανa διά «τήν οικονομίαν» καί ανταλλάζει τόν κάλαμον 
«τού συγγραφέωςο μέ τό οργανον τού γραμματέω; τής Ά - 
τα ιρ ία ς  τώ ν  Μ ετα.Ι.Ιείων τής Σ ιίρ ρ α ς  Φονέντας. Τόν κά
λαμον τού σνγγραγέω ς !  Πρό πολ,λού χρόνου ό κάλαμος υεν
τού παρείχε τά μέσα τού ζ/,ν, καί άφού έπρεπε νά ζ/,ν/).......
Καί τόρα όλο τό Παρίσι τόν έβλεπε τόν γέροντα Φερώ, κα· 
Οήμενον εί; τ/,ν θέσιν τού κατηγορουμένου, έν μέσω δύο μεγά- 
λιον τραπεζιτών, οϊτινε; κατά τύχ/,ν τόν είχον παρασύρει. 
Καί ή Δινύρα, ώ ; εάν τά βλέμματα τού πλήθους ύιεπέρων 
τούς τοίχους, ήσθάνετο ίπ ’ αυτού τού μετώπον τη ; τό καύμα 
τών οφθαλμών, οϊτινε; κατέτρωγον τόν Ευγένιον Φερώ.

Δέν ήδυν/,θη νά παραμένη πολύ έν τώ  Δικαστηρίω. Τής 
έφαίνετο ότι ήγείροντο περί αότ/,ν, διά νά τ/,ν υβρίσουν, σκω- 
πτικαι περιέργεια·, καί ψίθυροι καί δικηγορικά όμματα μέ 
διόπτρα; οπλισμένα. ’Επανήλθε·; ε ΐ; τό δωμάτιο·; τού ξεννο 
δοχείου τη ;, καί έκεϊ πρό τού ανοικτού παραθύρου ότέ μεν 
έν νευρικώ ερεθισμώ δαγκάνουσα τά  χειρόκτιά τη ; μέ κί ν 
δυνον νά ξεσχίση καί τ/,ν σάρκα τ/,ς, ότέ δέ άπολιθωμένη, 
έν/,δρευεν άναμένουσα τ/,ν πτωχήν γηραιάν θεραπαινίδα, /¡τις 
έμελλε νά φαν/, κεκυφυία, έπί τή,; μεγάλη; κλίμακος έκεϊ 
κάτω τού δικαστηρίου.

Παρά τό έπερχόμενον σκότος, ή Δινόρα τά πάντα έβλε
πε·;· οί κατάμαυροι οφθαλμοί τ/,ς περιελάμβανον τό μέγα 
λιθοστεγέ; οικοδόμημα, τού όποιου υπερέκειτο ή, οξεία κορυ-
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φή τον κωδοναστασίου τής Σ α ,ινσαχ ί.Ι  μέ τόν χροσοΰν ¿λέ
κτορα. Διέκρινεν έπί τής λευκής κλίαακο; «ό; μαύρα; σκια
γραφίας, δικαστικούς καί διαδίκους άνεβοκαταβαίνοντας καί 
ή βαρεία θύρα έπανέκλειε κάθε φοράν δι’ ΰποκιάφου εκρηκτι
κού θορύβου. Εις φόλαξ ¿βημάτιζε βραδέως όπισθεν τής κιγ- 
κλίδος μέ τό τουφέκι επ’ ώμου, καί σκεπασμένο; μέ τήν στα- 
κτερήν του κχπότχν. Καί ή Δινίόρα τόν ήκολούθει διά τών 
βλεμμάτιυν, ήρίθμει τά βήματά του, καί έλεγε καθ’ έαυττ,ν 
εν πζρχδόξω δεισιδαιμονία ότι εάν εις διάστημα πέντε λε- 
π*ών ό φόλας είχε διέλθει πρό αύτής τ ο σ ά χ / ς .  ο  αριθμός ήτο 
περιττό:,—ό πατήρ θά έκηρύσσετο αθώος, ελεύθερος. Έ πειτα  
έταράσσετο εις τούς λογαριασμού; τη ; καί έπανήρχιζε. Τά 
υψηλά λίθινα σχήματα τών αγαλμάτων τού Λόχου καί τής 
Δικαιοσύνης, όρθούμενα ττρό του Δικαστηρίου μετ’ αναλγησία; 
δημκου, τήν έτρόμαζον.

Τότε απέστρεφε τήν κεφαλήν ιός διά νά λησμονήση τό 
Δικαστήριον κχί παρετήρει ττρός τήν πλατείαν διέκρινεν εις 
τό βάθος τό ζαχαροπλαστείου, ττ,ν άμαυράν ΰελίνην σφαίραν 
έφ’ ής άντγγέλλετο τό ξενοδοχείου, καί ήτις ττ,ν είχεν έλκύ- 
σει τό πρι·ιί πρός αύτό, τήν δενδροφυτείαν τών άφυλλων καί 
μισοξηραμμένιον καί σκελετωδών καστανεών. Διήρχοντο παι- 
δία· οί διαοάται ήσαν άραιοί-αι σκιαί των διεγράφοντο επί τού 
λευκάζοντος εδάφους. Έ πειτα  ύποκύπτουσα εις νέαν πυρετω- 
δη έξαψιν εΐσήρχετο εις τό δωμάτιόν της, παρετήρει έπί τών 
τοίχων τόν φαιόν χάρτην τόν πεποικιλμενον ΰπ’ ωχρών άν- 
θίων, δλην τήν αθλιότητα, δι’ ής ή το έφοδιασμένον τό ξενο
δοχείου, καί ετι πλέον, ενώπιον αύτής, μεταςύ τών χελαγ
χολικών εκείνων οικιών μέ τά πο.κίλα σήματα, τάς γηραιάς 
αότάς διαχονάς, αϊτινες άπεπνεον τόν εύρώτα εγγράφων με- 
στών υπό πάσης στρεψοδικίας· καί έσταμάτα μαγνητισμένη 
έφ' ενός σημείου βαθυπρασίνου μέ κιτρινωπά γράμματα : 7’ό 
κ1ίχαιο>·, ( γ η ρ ιρ ίς  τώ ν  Α ιχαοτηρίων.

Καί ή νέα κόρη έκ νέου ¿φρικιά, καί τή/ έπνιγαν λυγμοί 
«ός πρό ολίγου εκεί κάτω, ενώπιον τών τοιχοκολλημένων α
ποφάσεων καί τής έφαίνετο ότι άνεγίνωσκεν καταβρεγμένη 
άπό δάκρυα τό αυριανόν φύλλ.ον τού Αιχαίου περιέχον τήν 
Α ίχην τον ριταΛ .Ιείου  τής Σ ιέρρα-Φ ονέντας  —  Συνεδρία«; 
τής 20  Φεβρουάριου 1877.—  καί τήν άνάκρισιν τού Ευγε
νίου Φερώ, τού δειλού πρεσβύτου, τραυλίζοντας καί τρέχοντος 
πρό τών ερωτήσεων τών σκληρών δικαστών, ο'ίτινες συνθλί- 
βουσι τήν συνείδησιν, 0πι>>; οί δάκτυλοι τόν σπόγγον καί 
χε.τά τήν άνάκρισιν —  τρόμος πολύ χεγαλείτερος άκόμη —  
τήν καταδίκην τού πατέρα, «τήν φυλάκισιν! η Έδιάβαζεν, 
έδιάβαζεν όλα αυτά, καί ¿μάντευε, καί ήκουε τά σχόλια καί 
τούς σαρκασμούς ¿κείνων όσοι θά άνεγίνωσκον «όσαύτως εις 
τά γραφεία τών Ιφημ,ερίδων, εις τά καφενεία, πανταχού, τόν 
άπαίσιον αυτόν άριθμ.όν τού Αι/.αίου, (ψ ημ ιρ ίδος  τώ τ Α ιχα- 
στηρ ίω ν.

*11 Δινόρα είχεν ΰποστή σκληρά, πνιγηρά όνειρα, όταν τήν 
έβασάνιζεν εφιάλτης, όμοιάζοντα πρός τήν μοχθηράν ταύτην 
πραγματικότητα. Ά λλ ’  ¿κείνα ήσαν όνειρα, νοσηραί όπτασίαι. 
Καί τόρα ! .  . .

Αίφνης εξέβαλε κραυγήν, καί ή πρώτη κίνησίς τη ; υπήρξε 
νά ριφθή πρός τήν θύραν διά νά τρίξη. ’Εκεί κάτω επί τής 
κλίμακος, εις τό εσπερινόν σκιόφω; παρετήρησε, κεκλιμένων 
καί διστάζουσαν τήν σκιαγραφίαν γυναικός, τήν οποίαν πολύ 
καλά έγνώριζεν.

Ή Βικτορίνα.
'ίΐρχετο , ή Βικτορίνα !
Τό πάν ¿τελείωσεν, ή άπόφασις είχεν έκδοθτ.

Καί ή Δινόρα, άφού όίρμησε νά τρέξη, έστηρίχθη ¿πί τής 
βάσεως τού παραθύρου καί έκράτει στυλωμένα τά όμματά 
της ¿πάνω εις ¿κείνην τήν σκιάν, ήτις έπροχωρεί τόσον άογά. 
τόσον αργά . Τής έφαίνετο ότι ή γηραιά υπηρέτρια έστηρί- 
ζετο έπί τού λ.ιθίνου προσερείσματος διά νά μ.ή πέστ,.

"Οπισθεν τής Βικτορίνης, ή Δινόρα έζήτει τόν πατέρα.
Οί άνθρωποι έξήρχοντο, τό δικαστηριον έκενούτο. Έπτερ- 

νοκόπουν οί ίπποι εις τήν γωνίαν τής όδού Χαρλαί, καί αί 
ά'μαξαι άπήγον τούς θεατάς, ώς εις τήν έξοδον άπό θεάτρου. 
Δέν ήτον εκεί. Διατί ό πατέρας δεν ήτον έκεί ;

Καταδικασμένος τότε ; .... Άλ.λ’ όχι· ελεύθερος. Ελεύθε
ρος, άλήθε·α! Δέν ήτο άκόμη καιρός νά τόν άφήσουν έλεύθε- 
ρον. Θά ήρχετο. Καί ή κόρη του πώς θά ¿πήγαινε νά κρέμα- 
σθή άπό τόν λαιμόν του, καί νά καταφιλήση μέ τά ξηραμένα 
χείλη της άπό τόν πυρετόν τό ψαρόν του γένειον, αυτήν τήν 
εξαίρετου εικόνα τιμίου άνθρώπου !

Ή γραία διέσχιζεν ήδη τήν πλατείαν, ήρεμα, συρόμενη, 
δ ι’ όλου τού βάρους τών ετών της, καί τού βάρους τού μ.υ- 
στικού τής έκβάσεως τής ^δ-'κης, τό όποιον έφερε. «Γρηγο- 
ρώτερα ! γρηγορώτερα ! » ή Δινόρα ¿λαχταρούσε νά κραυγάσγ 
διά μέσου τού ανέμου άπό τό εν άκρον εις τό άλλο τής πλα
τείας. ’Αλλά δέν θά ήκουεν ή Βικτορίνα.

— Εις £ν "λεπτόν, £ν μ.όνον λεπτόν, θά είναι έδώ.
Ή  καρδία τής Δινόρα ς ΰφίστατο τάς βασάνους μ.υρίων 

νυγμών βελόνης, καί ήσθάνθη έκλειπούσας τάς δυνάμεις της. 
Ά λ λ ’ έσχε τήν δύναμιν ν’ άνοιξη τήν θύραν, καί όρθια, ευ
θυτενής, άποφασιστική, νά περιμείνγ, τήν Βικτορίναν, τής 
οποίας τό βήμα ήκούετο πλέον έπί τής κλίμακος, νά άναβή 
καί φανή επί τού κατοφλίου.

Ά λ λ ’ όταν τήν είδε νά είσέλθη εντός τού αθλίου θαλάμου 
τού ξενοδοχείου, καταβεβλημένη, καί είδε τό πρόσω πόν της, 
τό έχον συνήθως τήν κεκαυμένην χροιάν, ή όποια προξενεΐται 
άπό τό πύρ τού μαγειρείου, λευκόν ώς ή άσβεστος, ή Δινόρα 
Φερώ ήσθάνθη θανάσιρ.ον ψύχος περικαλ.ύπτον αυτήν ώς πα
γωμένη σινδών.

Δύο λόγια μόνον είπε !
—  Α ϊ! λοιπόν ;
Έγνώριζεν εκ τών προτέρων τ ί θ’ άπεκρίνετο ή Βικτορίνα. 

Ή  απελπισία, ή ζωώδης έκπλ.ηξις καθίστων χαίνουσαν τήν 
όψιν τής πτωχής γραίας, ήλιθίας υπό τής λύπης.

Καταδικασμένος ! Ή  Βικτορίνα δέν είχεν ομιλήσει, καί ή 
Δινόρα τά πάντα ¿γνώριζε.

Κατώρθωσε νά κρατηθή.
Μέ φωνήν συριγμ.ατώδη, ήτις έφαίνετο έξερχομένη άπό 

τόν λάρυγγα άνθρώπου πάσχοντο; άπό κυνάγχην,ήοώτησε:
— Πόσον ;
*11 γραία δέν ¿τόλμα ν’ άποκριθή, άλ.λ’ ¿κάλυπτε τήν Δι- 

νόραν διά βλεμμάτων άφωσιωμένου κυνός. Χυνήνου ίκετικώς 
τάς ερρυτιδωμένας χεϊοάς της, άλλά δέν έκλαιεν. '11 κεφα- 
λή της έσείετο εδώ κι’ εκεί, ώς νά ήτο κενή, επί τόιν κυρ
τών της ώμων.

— Πόσον; έπανηρώτησεν ή Δινώρα, τής όποιας ή γραία 
δέν έβλεπε πλέον είμή τύος διά μαύρου κύκλου ¿στεφανωμέ
νους οφθαλμούς έπί τού ώχρού της προσώπου.

*11 θεράπαινα τραυλίζουσα και μισοπνιγμένη κατώρθωσε 
ν’ άποκριθή.

—  Πέντε χρόνια ’.
’ίϊς  έξ ενστίκτου ή Δινώρα Φερώ έστράφη δι’ άγριας κινη- 

σεως πρός τό Δικαστήριον, ό’περ έξηλείφετο ολίγον κατ’ ολί
γον έν τή ομίχλη τής εσπέρας, καί τού έροιψε γοργόν καί 
ΰργίλον βλέμμα.
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Έκεί μέσα, εκεί, εκεί, έρραπισθη τό μέλλον τού πατρός 
της. Έκεί μέσα εύρίσκετο άκόμη ό καταδικκσθείς, συντε
τριμμένος ΰπό τό βάρος τής άποφάσεως, καί ή Δινώρα ήθελε 
νά φωνάξη πρός τούς δικαστάς του·, ιι ’Ανόητοι! ανόητοι η 
μοχθηροί! Δέν ήμπορέσατε νά καταλάβετε τ ί άνθρωπος είνε 
ό φτωχός αύτός άνθρωπος : »

Πέντε έτών καταδίκη! Μπά! δέν θά ήκουσε καλά ή Βι· 
κτορίνα. Είνε πάρα πολύ διά τόν Ευγένιον Φερώ, οστις δέν 
¿γνώριζε περί τίνος έπρόκειτο εις τήν ΰπόθεσιν αύτήν τής 
Σιέροα Φουέντας· πού νά τό πίστευεν ή Δενώρα, τ ί έμελλεν 
νά δοκιμάσουν, όταν τής «ομίλησε περί αυτής κατά πρώτην 
φοράν. ΤΑ! είνε παρά πολύ δι’ ένα άθώον !

—  "Αχ! Κυρία, φτωχό μου κορίτσι, Δινώρα μου, έμουρ- 
μούριζεν ή υπηρέτρια, δαγκάνουσα τό κάθυγρον μανδύλι της, 
άν ήκουες τόν εισαγγελέα . . τ ί  εϊπεν, τ ί  τού εϊπεν τού Κυ
ρίου . . . Τί κατηγορίαις τού έκαμαν, ¿κείνοι οί άνθρ«οποι. . . 
κάθε λ.ογής. "Ιίθελα νά τούς φ«ονάς«ο π«ος λένε ψέμματα, 
ότι δέν έγνιόριζον τόν Κύριον, ότι ό Κύριος είνε άγγελος . .  . 
Ά λλά  δέν ¿τόλμησα . . . άλλως τε καί δέν ήμποροϋσα . . . 
έτρεμα . . Γ ιατί νά μήν μέ προσκαλέσουν κ ζ ί μένα μάρτυρα; 
’Εγώ θά τούς έμάθενα τ ί πράγμα είνε ό Κύριος! Έ γώ  θά 
τούς τό έλεγα, έγιό! Γιατί νά μή φροντίσουν νά ζητήσουν 
άποδείξεις καθώς πρέπει άπό καλούς άνθροίπους, σάν τόν 
Κύριο; Οί άλ)οι, ναί, ό Βερινιων, ναί, ό Ιίαλούκης. ναί, είνε 
μασκαράδες! Μά ό Κύριος!

Καί, μέ τήν σειράντης ¿πήγαινε, πρός τό παράθυρον, αψη
φούσα διά τού βλέμματος τό Δικαστήριον, ένώ ή Δινώρα, 
στηριζομένη έπί τού τοίχου, έπανελάμβανε, χαμένη έν πυρε- 
τώδει καταλήψει:

—  Πέντε χρόνια !
"Επειτα ¿ρώτησε μηχανικώς:
—  Καί οί ά λλο ι;
— Ποιοι άλλ.οι ;
— 'Ο Βερινιών. . .
—  Εκείνος; πέντε χρόνια ! πέντε χρόνια καί ό Παλού- 

κης ! όλοι, πέντε χρόνια !
—  Ά χ  ! πατέρα μου, είπεν ή Δινώρα. Ατιμασμένος σάν 

αυτούς τούς άχρείους! Καί τιμωρημένος ίσα μ.’  αυτούς. "Αχ! 
άθλιοι ! άθλιοι!

Καί υπήρχε τόση οργή έν τή τελευταία φράσει, τή ριφθείση 
πρός τήν δροσοίδη εσπερίαν αύραν, τόση οργή εναντίον τών 
δικαστών, αϊτινες τίποτε δέν ¿μαντέυσαν, δέν ήννόησαν, δέν 
ανέλυσαν, όση καί έναντίον τών αισχροκερδών άπαταιώνων 
τού Ευγενίου <Ι>εριο, οϊτινες τόν έσυραν μ.αζή τ«·>ν ε:ς τόν βόρ
βορον έν άγνεί πτιόσει.

"ΙΙρπασε τραχέως τό χέρι τής υπηρέτριας, καί έξεπλάγη 
έκείνη.συναντήσασα τόσην ενεργητικότητα παρά τή  κυρία της.

—  Έ λα, φτωχή μου Βικτορίνα! δέν πρόκειται τώρα νά 
χαθούμε ! . . . πρέπει νά άντισταθώμεν ! . . .

—  Ναί, ώ ! ναί, Κυρία, ναί . . .
Άπεκρίνετο χωρίς πολύ νά έννοή τ ί έλεγε* άλλ’ ήσθάνετο 

μικράν άνακούφισιν, βλέπουσα ότι ή Δινώρα δέν έχασε τό 
θάρρος της.

— Μία τοιαύτη άπόφασις, σάν αυτή, είνε ίσιος άκυρος.
— Τό έλπίζω , κυρία, πολύ τό ελπίζω.
Ή  Δινόρα είχε καταβιβάσει τόν πέπλον της άνεπαισθή-

τως, καί δι’ αυτού παρετήρει τό Δικαστήριον, ένθα ό πατήρ 
της καταβεβλημένος, άπεμωραμένος ΰπό τής οδύνης, έκλαιεν 
άναμφιβόλως, ώς παιδίον, έν τινι γωνία.

Όλολυγμός διέσχισε τά στήθη της, μέχρι τών χειλέιον 
τη; «ο; κύμα πικρίας άνελθίον, καί ήρεμα καί θλιοεριότατα, έν

τ«ο μέσο» τής έπερχομένης εσπέρας, καί πρό τού ημίφωτος 
! τιον άστέρων. οϊτινες τρομιοδιος έσελάγιζον «ός τόσοι όφθαλ- 
I μοί, ή νέα κόρη διηύθυνι μακρόν, τρυφερόν, περιπαθές φ ί

λημα πρός εκείνον όστ.ς ¿κρατείτο έκεί πέραν,— έντός τών 
τοίχων εκείνων,—·η υ.ετεφέρετο ήδη έφ’ άμ.άξης μακράν,πολύ 
μακράν, εις τά προάστεια όπου είνε ή φυλακή.

Τό φίλημα έρρίφθη πρός τό κενόν. Έγκαταλείπουσα δέ 
τό παράθυρον ή Δινώρα έφρικίασεν άκόμη παρατηρούσα, ο
ρατά είσέτι, μεθ’ όλ.ον τό σκιόφως τά  κιτρινωπά γράμματα: 
Τό Α ιχα ιον . . . Α ιχαστήρ ιον  !

—  "Ας φύγωυ.εν, άς φύγωμεχ γρήγορα ! Έσπευδε νά έγ- 
καταλίπτ, τό άθλιον διομάτιον όπου είχεν έλθει νά κρύψη 
τάς άγωνίας της, καθώς άλλοι — χωρίς αυτή νά τό γνωριζτ, 

ι —  είχον κρύψει εντός τιον τετριμμένων τοίχιον του τάς έρ«ο- 
τικάς συντυχίας τιον. Ένόμιζεν ότι ε:’ς τό σπητάκι της, ό 
προσφιλής, ό δυστυχής, ό άθίϋος πατέρας της θά τήν άνέμενε... 
Έδιοκεν εις τόν ήνίοχον τήν διεύθυνσίν της. Καί ¿ν«ό έν τή 
άμάξη έβυθίζετο εις μυρίους διαλογισμούς, καί έζήτει άγκυ
ραν σωτηρίας έντός τού χάους τιον σκέψεων της, ήκουσε τήν 
Βικτορίναν νά ψιθυρίζη, : « ’Εκείνοι οί αχρείοι· οί άχρεϊοι ¿κεί
νοι ! δέν είνε ό κύριος ! » Και ή ορφανή κόρη, μεμονωμένη έν 
μέσ«ρ τών μεγάλων Παρισίων, τών όποιων τάς βωμολοχίας 
μόνον θά προΰκάλει αύριον τό όνομα Φερώ, έσκέπτετο πρός 
τίνχ νά διευθυνθή διά νά ζητ/,σγ τήν άναθεώρησιν τής δίκης, 
τήν έπανόρθωσιν τού αδικήματος· καί ολίγον κατ’ ολίγον, οι 
στοχασμοί της έστρέφοντο φυσικά πρός τό μόνον ον, τό όποιον 
μετά τόν πατέρα της, άπησχόλει τήν νεάνιδα.

—  Γνωρίζεις πού κάθεται ό Κύριος Ναντενα-, Βικτορίνα;
—  *0 ποίγγιψ ; Μάλιστα, Κυρία. Ό Κύριος μέ είχε στεί

λει μίαν ημέραν νά πάγ<·> ένα βιβλίο εις τό μέγαρον ϋ-/ν
τε ναί. Μήπως ό πρίγγιψ ένδιαφέρεται γιά  τόν κύριον καί 
τόν έσυλλογίσθη ή κυρία μου :

— Ναί, είπεν ή Δινώρα. Θά τού πάς ένα γράμμα  αύτό 
τό βράδυ!

I I

Ία. λησμονηθέντα βιβλία τού Ευγενίου Φερώ είχον άλλο
τε άοκετήν φήμην, τόν καιρόν καθ’ δν τά κομψά εις όγδοον 
μέ τά κινιτρωπά των εξώφυλλα μυθιστορήματα, έπλήρουν τά 
αναγνωστήρια. Είχε πέρψει γενεάν αναγνωστών έκλιπούσαν 
ήδη, «ός εκείνος, ή έπαισθητώς έλαττ«οθεϊσαν,καί μή κερδίζων 
πολλά ήρκείτο εις μικρά εισοδήματα, πλάττων διηγήματα 
πλήρη δακρύων καί στεναγμών καί τρόμων διά τά ; εύαισθή- 
τους· άλ.λ’ ολίγον κατ’ ολίγον ό μ.υθιστοριογράφος συνγσθά- 
νετο εαυτόν έγκαταλειπόμενον ΰπό τών πολ.λών ό συρμός του 
παρήρχετΟ; καί άπέμενεν ώς βαρκούλα άφεθείσα εις τήν ακτήν,
¿ν«ύ νέα πλοία κομψά καί όρμητικώτερα διαπ/.έοντα τήν θά
λασσαν, έλ.άμβανον κατοχήν αυτής. Ό Ευγένιος Φερώ ήτο 
τότε εξηκοντούτης πρό τεσσαράκοντα ετών ακριβώς είχε δη
μοσιεύσει τάς προΰτας γραμμάς του. Έ πί τεσσαράκοντα έτη 
έπεσώρευε μετ’ άκαταβλήτου ένεργητικότητος χειρόγραφα έπί 
χειρογράφων καί τόμους έπί τόμ«υν. Καί έπί τέλους άνευ κέρ
δους άπομείνας, βλέπων σκληρίας κλειομένας πρό αύτού τάς 
θύρας τών γραφείιον τών εφημερίδων, αϊτινες άπαξιοΰσι τάς 
λεύκάς τρίχας όταν κανέν πράσινον ούλ.λον δάφνης δέν ανα
μιγνύεται μέ τήν λευκήν χιόνα τ«ον, έστοχάζετο, έν αγωνία,
μίαν πρωίαν, πού έμελλε νά καταντήση.......

—  ’Ά  ! εάν ήτο μόνος εις τόν κόσμον, τ ί άπλούστερον 
τούτου; Άποσύρεται κανείς εις μίαν τρύπαν εξοχικήν, καί 
ζή «ό: χωρικός, μέ ολίγα χρηματάκια τά όποια ήδυνήθη νά



12 MH Χ Α Ν Ε Σ Α Ι

θέση κατά μέρος έν μόχθοι; εργαζόμενος Ά λ λ ’ ήμπορούσε 
νά καταΧικάσνι τήν Δινόραν του εις τήν μελαγχολικήν ζωήν 
των επαρχιών ; Αυτή ήτο γεννημένη Χιά τό Παρίσι, ή Δι- 
νόρ«· τόσω Οαυμασίως χαρίεσσα, 8λη άκμή και παρθενικόν 
θέλγητρου, ραΧινή· καί ώχρα, λεπτοκαμωμένη ώς κόρη τής 
’Αραβίας, μέ ¿φθαλμ.ούς μαύρους ώ ; ή νύξ, μέ τά ; πλατείας 
πλεξίδας των άφθονων μαλλιών της, των έχόντών τό χρώ
μα του γαγάτου. Καί Παρισινή άπό κορυφή; μέχρι: ονύχων, 
ή Δινόρα. Παρισινή σωστή, νωθρά καί ορμητική έν άντιθέσει, 
ώς ή μητέρα της, μία κρεόλη, θυγάτηο ναυτικού έπιθεωρητού, 
τήν όποιαν ό Ευγένιο; Φερώ είχε νυμοευθή, μόλις συμπλή
ρωσα; τό τεσσαρακοστόν έτος τής ηλικίας του, κύριος τότε 
τής τύχη; του. καί ονειοόπολ.ών περιλαμπείς επιτυχίας, όχι 
τόσω Χι’ εαυτόν δσω Χιά τήν προσφιλή σύζυγόν του 1 'II μή- 
τηρ τής Λινόρας άπέθανε λίαν προώρως. 'Ο Κυγένειος έσκέ- 
πτετο ήΧη: «Κατηνάλωσα Χέκα έτη, τά καλλίτερα τής 
ζωής μου, θρήνων τήν απώλειαν της Δι’ αυτήν μόνην ήλ- 
πιζε Χάφνας, θεατρικά; επιτυχίας, θριαμβευτικά; έσπερίΧας, 
πυρετού αγωνίας, καταιγίΧας επευφημιών. ΠαρελΟούσης εκεί
νης, άφήκε νά μαρανθώσι αί προσΧοκίαι του, ώς άνθη στερού
μενα άέρος. Πρός τί νά Χοκιμάση τοιαύτας απολαύσεις αφού 
i x f i y y  Χέν υπήρχε πλ.έον Χιά νά χειροκρότηση; Δέν αποβλέ
πει τ ις  παρά εις χαράν τήν οποίαν Χύναται νά μερισθή μετ’ 
άλλου.

“Άμα έμεγάλωσεν ή Δινόοα, τότε μόνον ό ατυχής Φερώ 
ήσθάνθη εαυτόν κεντοίμενον καί άναζώντα- δλην τήν αλκιμον 
φλογερότητα τής προσφιλούς νέκρας του τήν έπανεύρισκεν εις 
τήν παιΧίσκην εκείνην, εύγενή ΰπαρξιν, πλήρη πάθους καί 
οίστρου, κατά τι ρωμ.αντικήν ίσως, άλ.λ’ ήόύνατο ό παλαιός 
μυθιστοριογράφος νά μεμφθή τήν κόρην του, Χιότι ήγάπα δ,τι 
καλλίτερου υπάρχει έν τώ  κόσμφ : τήν χίμαιραν; Καί Χέν 
τήν ειχε σημειώσει τρόπον τινά αυτός ό ίό'.ο; με τήν σφρα- 
γίΧα τού ρωμαντικοΰ, όταν, μετά μνκράς αναζητήσεις, τής έ- 
ΧιΧε τό ποιητικόν όνομα Jn -iip a , εις άνάμνησιν ενός μυθι- 
στορήματός του, οπεο έσχε μεγάλχν επιτυχίαν, καί έπεγρά- 
φετο : J i n y a  ·,

—  Δινόρα! . .  .  Δ ινόρα! .  . .  Κ α ί γ ι α τ ί  ό έ ν  τ ή ν  ο νο μ άζε ις  
Δ ουσάννα , κ α θ ώ ς  έ μ έ , άφού τ ή  λ έ ν ε  κ α ί  Δ ουσάννα ;

Τού έλεγεν ή γυναΐκά του ποτέ, καί ό Φερύ άπεκρίθη·
-— Δουσάννα . .  . Αϊ! μάλιστα, νόστιμ.ο εϊνε, άλλά κομ

μάτι χωριάτικο. Ένώ J i r o p a  ! "Ακούσε λοιπόν τ ί μουσική: 
J t r o p a  ! ολόκληρον μέλλον θριάμβου αντηχεί! . . Δινόρα!

Καί Χιατί νά έκπλαγή. δτι αΰξάναυσα ή Δινόρα έμερίζε- 
το τάς χίμαιρας τού ονειροπόλου, Χιαβλέποντος εις Sv όνομα, 
καθώς ό Δτέρν ολόκληρον πεποωμ.ένον ευτυχίας ; Δέν ή τον 
αρκετά χιμαιρικός ό ίΧιος ; *Εζη έν ειρηνική παρακρούσει εις 
άπιθάνους κόσμους, ώς οί άγριοι τής ’Αμερικής καί οί παρίαι 
τών ΊνΧών. Έζηκολούθει έν ηλικία πεντήκοντα έτών μεθ’ υ
πομονής μανιακού τά ; Χιηγήσεις τών τριάκοντα έτών του. 
Έπανελάμβανε καί άνεθεώοει τά παλαιά του ιστορήματα, μ ή 
ζητών πλέον έξ αυτών τήν Χόξαν έν τώ μέλ.λοντι,ώς άλλοτε, 
άλλά τάν έπιούσιον άρτον μόνον, τήν τιμήν τή ; αγωγής τής 
Λινόρας, τήν όποιαν ήθελε νά άναθρέψη, καί άναπτυξη έξό- 
χως, ώς ήγεμονίΧα.

Ίίφοόντ.ζε τά πάντα νά ΧιΧαχθή ή κόρη του,ιχνογραφίαν, 
μουσικήν, ζωγραφικήν, κ α ί  νά έπιΧεικνύη εις πάντων τάς α ι
σθήσεις έν πλήρει φωτί τήν εκλεκτήν αυτήν ευφυΐαν τής θυ- 
γατρός του τΙ1το υπερήφανος Χιά τήν μάθησιν καί τήν καλ
λονήν τή ; Λ ινόρας. Δ ιέκ ο π τ ε ν  ενίοτε εκτενές μυθιστόρημα' 
παραγευ.ισμ.ένον μέ οόνους Χιά νά έλθη νά καΟήση παρά τό '

πλευρόν τής νέας κόρης, καί ηρέμα νά έπανεύργ εί; τινα με- 
λωΧίαν τού ΜένΧελσον, τήν οποίαν ή Ουγάτηρ του έξετέλει, 
τά μελαγχολικά ποιήματα τών είκοσι έτών του. ι ι 'ί ΐ φωνή 
τού σπητίού» ώς άπεκάλει τό κλειΧοκύμβαλον τής Λινόρας, 
ήταν ωσαύτως ή φωνή τού παρελθόντος του, ότε ονειροπώλει 
νά γράψη, στίχου;— «ναι, στίχους, Δινόρα μου, έμμετρα Χρά- 
ματα, στίχους οϊτινες άπό τού Θεάτρου θά με ώΧήγουν εί; 
τήν άκαΧημίαν.... καθώς τόσους άλλους. ΤΑ ! ωραία όνειρα 
κατεσκευάζομεν δταν είμεθα εικοσαετείς«.

Καί άνευ θλίψεως πρό τών νεκρών αυτών φιλοΧοζημάτων 
ό άγαθό; άνθρωπος έπέστρεφεν είς τά χειρόγραφά του καί 
εςηκολ.ούθει τάς συνήθεις ιστορίας του : έπρόκειτο πάντοτε 
περί κόρης άρπαγήσεις, περί μονομαχίας, περί Χηλητηριά- 
σεως, περί τής απαραιτήτου Χολοφονίας, περί Χιαφιλονεικου- 
μένης κληρονομιάς, περί ψίυΧούς Χιαθήκης, περί άνευρεθέν- 
τος παιΧίου, περί έριΧος Χύο μη-έρων, ενώ Χιά τής ήμιανοί- 
κτου θύρας ή συμφωνία τού ΜένΧελσον φρίττουσα υπό τού; 
Χακτύλους τής Λινόρας τώ εφερεν τήν ηχώ τών έλπίΧων, 
αϊτινες άπέστησαν, τών ασμάτων, άτινα έοβέσθησαν.

Καί ήτο ευτυχής ό γηραιός Φερώ, εάν άπροσΧοκήτως α; 
ίστορίαι του Χέν ήθελον φανή φρικωΧώς έπαναλαμβάνουσαι 
τά ΐΧια, καί Χέν ήνωχλούντο αί μικραί έφημερίΧες άπό τάς 
μονομαχίας, τάς Χολοοονίας καί τάς τοσάκις Χιαμοιρασθεί- 
σα; κληρονομιάς των. Τώ ήρκει νά είνε απλούς στρατιώτης 
τής φιλολογίας.

Έν τοσούτω τόσω κομψώ; ήτο Χιεσκευασμένη ή μικρά κα
τοικία των ! ή Δινόρα έπέθετεν έΧώ, έκεΐ, τήν σοραγίΧα τής 
φιλοκαλίας της, ήτις περιείχε·/ οίονεί ψήγματα πολυτελείας. 
Τά κεντήματα τής Λινόρας, τά προσφιλή της άνθη έφαίνοντο 
ώς τό μειΧίαμα τού άστυκού αυτού ένΧιαιτήματος, γεμάτου 
άπό βιβλία καί χειρόγραφα, άλλ ’ έπισκεπτομενου υπό τού 
ήλιου, καί περικοσμουμένου, ώς υπό μεμακρυσμένου τάπητος, 
υπό τής πρασινάΧος τών ΧένΧρων τής πλατείας, έφ’ ής έκειτο 
ή οικία των.

Ά λ λ ’ ολίγον κατ’ ολίγον ό Ευγένιος Φερώ εϊΧεν εαυτόν 
άναγκαζομενον νά περιμένη έξω τής θύρας τών έφημερίΧων. 
Οι έκΧόται, πρό; τού; όποιους έγραφε, Χέν τού απαντούσαν 
έάν επήγαινε νά τούς επιτυχή ει’ς τάς οικίας των, μέ πεοισ- 
σοτέραν βεβαίως υπομονή τόρα μέ τά εξήκοντα έτη του. 
παρ’ όσον είχεν ότε ήτο εΐκοσαέτης, —  έκεϊνοι Χέν έΧέχοντο, 
ή ε ί  έφευγαν Χιά τής οπίσθιας θύρας,ή έκάλυπτον τήν άρνησίν 
τοιν υπό τοιαύτας απαντήσεις : α ΒραΧύτερον . .  . τώρα έχω 
ένα σωρό χειρόγραφα, τά όποΤα περιμένουν ! Μ’ έχουν κατα- 
πλημμυρισμένα τά χειρόγραφα ! . . . Τάς προσρήσεις μου εις 
τήν θελκτικήν κόρην σας ! δ/.ον τό έτος μου είνε ά γχ α ζα ρ ι-  
a j i i r o r  άπό τό μυθιστόρημα τού Γιουβενέ». Νέας, αυτός ό 
Γιου Βενέ ! Εκείνος.ό Φερώ,ήτο παληός ! Τετριμμένος,άπηγο- 
ρευμένος, παρελθών. «Φαίνεται ότι Χέν πο/λούνται πλέον τέ- 
τοιαις ιστορίαις. Καί όμως ήξιζαν πο/.ύ έκείναις, πού έκα
μαν νά κιτρινίζουν αί άναγνώστριαι του άλλοτε. Ά λ λ ’ ίΧού : 
— ό συρμός ! βάλ.ετέ τα λοιπόν μέ τόν συρμόν !» Έπανήρχετο 
τότε ει’ς τήν οικίαν του υπό βαθυτάτου ηθικού σπαραγμού 
κατατρυχόμενος. ΤΙαρετήρει βαρύλυπος τά ; στοιβάΧας τών 
μαυρισμένων πχληοχ άρτων του. τά όποια οϋΧείς πλέον έπε- 
Οόμει, καί τού ήρχετο τρελλή επιθυμία νά τά καύση, όλα. 
Δτάχτη νά γίνουν. Μόνον γιά τή φωτιά ήσαν άξια ήΧη.

(ακολουθεί)


