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'Ο γνωσττός τοίς πάσιν μυθιστοριογράφος τής 
Γαλλίας ’Αλέξανδρος Δουμάς, ό τα νυν οΐκών 
έν τή  λαμπρά ΰπ αύτού οίκοδομηθείση έπαύλιδι 
του Μόντε Χρίστου, έγεννήθη έν Βιλλέρση Κ ο ττε- 
ρέτη, πολιχνίω του νομού Αί'σσης, εν τινι ταπεινώ 
οίκίσκω, τήν 2 4  ’Ιουλίου 1 8 0 5 . 'Ο πατήρ αύτού 
ο στρατηγός Δουμάς ήν υιός τού Μαρκεσίου Αασή 
δέ λά Παιλλετβρίου, γενικού φροντις-ού τού ςρατού, 
έπιτηρητού τών προσπάλων τού βασιλέως, συνταγ
ματάρχου και ποτέ διοικητού τού Αγίου Δομίγκου· 
Κατά παράδοξον σύμπτωσιν ό πάππος ούτος τού 
Αουμά άπέθανεν μόνον βήματά τινα μακράν τής 
έπαύλιδος Μόντε Χρίστου.

Κατά τό δίάς-ημα τ ή ; έν 'Α γίω Δομίγκω οίκή- 
σεώς του. ό μαρκέσιο; έσχε νόΟον υιόν έκ τής Αουΐ- 
σης Λεσσέτης Αουμά, ήτις ήκολούθησεν αύτόν εί; 
Γαλλίαν, καί ήν ένυμφεύθη μετά τούτα. Μετά δέ 
τόν θάνατον τής Μαρκεσίας, μητρός τού στρατη
γού Αουμά, έ'γημε τήν οίκονόμον του κυρίαν ί’οτρού. 
Ο δέ υιό; του τοτούτον έλυπήθη, ώς-ε κατετάχθη 
ώς απλού; στρατιώτης ύπο τό όνομα τής μητρός 
του, τουτέτιν ύπό τό όνομα ’Αλεξάνδρου Αουμά, 
διότι 6 πατήρ αύτού τώ  άπηγόρευσε νά φέρη τό 
όνομά του εις τούς κατωτέρους σρατιωτικούς βαθ- 
μούς· οθεν, εί καί κακώς ποιών άνώρυξεν έσχάτως 
ό μυθις-οριογράφος ήμών τόν τού μαρκεσίου τίτλον 
έπί δικαστηρίου, τούλάχις-ον έπραξε τούτο εντός 
τών δικαίων του.

Εξ άπλού λοιπόν στρατιώτου, καί έν τώ  πεδίω

τής μάχης, ό πατήρ τού ’Αλεξάνδρου Αουμά πρού 
βιβάσθη εις τόν βαθμόν άοχις-ρατήγου, καί έτέθη 
άλληλοδιαδόχως έπί κεφαλής τού ορατού τών 'Α λ 
πεων καί τών Πυρηναίων.

Ο στρατηγός Δουμάς ήτο έξ εκείνων τών άκλο- 
νήτων ανθρώπων, οίτινε; πις-εύουσιν ότι ή ψυχή 
ές-Ιν ή συνείδησις, καί ο'ίτινες ποιούσιν ακριβώς ότι 
υπαγορεύει αύτοίς, καί άποθνήσκουσι πένητες. Έ δ ι -  
χος-άτησε πρός τόν Βοναπάρτην έν Αίγύπτω μή θέ- 
λων νά παοαδεχθή τό  περί αποικιών σχεδιόν του· 
μάλις-α δέ εγένετο καί πρόκλησις εις μονομαχίαν, 
ήτις όμως ούδέν εσχεν άποτέλεσμα. Θέλων νά έμ - 
μένη εις τάς δημοκρατικά; παραδόσεις του άπέθα- 
νεν Ις-ερημ-ένος τής εύνοίας καί προστασίας τού αύ- 
τοκράτοοο; Ναπολέοντος· καί όμως ούτος προσήνεγ - 
κεν αύτώ τόν τού Βαρώνος τίτλο ν, άλλ’ ό Δουμάς 
άπερριψεν αύτόν. Έάν είχε μικρόν τινα θέλησιν τού 
νάάνακτήση τόν τού μαρκεσίου τίτλον του, ήδύνατο 
νά άνακτήση αύτόν καί δμως δέν κατεδέχθη νά κόμη 
τούτο, προτιμών νά διατηρήση τό όνομα το οποίον 
έδόςασεδιάτήςάνδρίας καί Ικανότητόςτου καί κατά 
τούτο ις-ίν αξιέπαινος, ’λπέθανε όε έν έτει 1 SOG. 
έν τα ΐς φυλακαΐς τής Νεαπόλεως δηλητηοιασθείς, 
έπί τ ή ; βασιλεία; Φερδινάνδου καί Καρολίνης.

II κυβέρνησις έχρεώς-ει αύτώ είκοσι καί όκτώ 
χιλιάδα; φράγκων, έκ μισθών καθης-ερουμένων, 
άλλά δέν έπλήρωσαν αύτά εις τήν χήραν σύζυγόν 
του· τό αίμα λοιπόν τού στρατηγού τής δημοκρα
τία ς , το χυθέν έπί τού πεδίου τής μάχης, δέν έ -  
πληρώθη ούτε ύπό τής αυτοκρατορία; ούτε ύπό τής 
καθόδου τών νομίμων ή δέ Κυρία Αουμά εμεινεν
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άνευ ούδενός άλλου πο'ρου ζωής πλήν τριάκοντα —λέ- 
θρων γής, άτινα είχε κληρονομήσει παρά τού πα- 
τρός αίιτής. Η  μέν αδελφή του ’Αλεξάνδρου Αουμ·ά 
κατετάχθη είς σχβλεϊον ύποτρόφων iv Παρίσι·«;, 
άλλ’ αύτός δέν ήδυνήθη ν’ απόλαυση τού αγαθού 
τούτου, διότι τα  εισοδήματα των τριάκοντα πλέ
θρων γής δέν ήρκουν όθεν έ^-άλη είς τ ι  σχολείο» τή; 
Βιλλερσης Κ οττερέτης, αντί τριών φράγκων κατά 
μήνα. Το σχολείου τούτο Οπό άξιου τινός καί σε
βασμίου ίερέω; διευθυνόμενον, έν τή  μικρά ταότη 
πόλει τή  έχ δισχίλίων κατοίκων συγχειμέντ), ήδύ- 
νατο νά παράσχη Ικανήν μάθησιν εις τον νέον ’Αλέ
ξανδρον, άλλ’ ιίς μάτην ό καλάς ίερεύ; ήγωνίσθη 
επί έξαετίαν νά διδάξη αυτόν όλίγα Λατινικά’ όσον 
διά τήν αριθμητικήν, ô Κύριος Δουμάς όμολογεΐ 
αύτός ότι τρεις διδάσκαλοι άπηλπίσθησαν ό είς 
ρ.ετάτόν άλλον, προσπαθούντες νά έμβάλωσιν εις 
την κεφαλήν του τάς τέσσαρας πράξεις, καί άμφι- 
βαλλομεν αν έκτοτε έγενετο άξιος λογις-ής.

Αεκαπενταετής τήν ήλικίαν, είσήλθεν είς τήν 
ύπηρεσίαν συμβολαιογράφου τίνος τής πόλεως ταύ- 
τη ς , άλλ άπαντήσας ημέραν τινά τόν ’Αδόλφον 
Λευβήνον νέον έτ ι  εκ Παρισίων έλθόντα, έσχετίσθη 
μ ε τ ’ αυτού ς-ενώς —  *Α; ύπάγωμεν είς Παρισίους, 
τώ  λέγει οΰτος, τ ί  χάνεις τον καιρόν σου εδώ ;

—  Καί τ ί  νά κάμω είς Παρισίους ; τώ  λέγει 
ο Αλέξανδρος,

—  Νά συγγράφωμεν δράματα.
—  Δράματα, εγώ ός-ις δεν είδον ποτέ θέατρον.
—  Δέν βλάπτει τούτο λέγει ό Λευβήνος, καί εξα

κολουθεί νά έμφυσά σκοπούς φιλοδόξους είς τήν κε
φαλήν τού φίλου του.

« Πρωίαν τινά, διηγείται όΛουμά;, ή μ.ήτηρ μου 
είσερχεται είς τον κοιτώνά μου, πλησιάζει τήν κλί
νην μου, μ ’ έναγκαλίζεται κλαίουσα καί μοί λέγει.

—  Τέκνον μου, έπώλησα ήδη παν 2τι εχορ.εν 
διά νά πληρώσω τά  χρέη μας.

—  Καί λοιπόν, μήτέρ μου ;
—  Καί λοιπόν τέκνον μου, δέν ρ.άς μένουσιν 

είμή δώδεκα πινάκια αργυρά, καί διακόσια πεντή- 
κοντκ τρία φράγκα.

—  Ε ισόδημα ;. . ,
Η μήτηρ μου έμειδίασε λυπηρά.
—  Ό λ α  όλα ; έπανέλαβα.
—  Ό λ α  όλα.
—  Λοιπόν μήτέρ μου, παίρνω τά  πεντήκοντα, 

καί υπάγω είς Παρισίους.
—  Τί θά κάμης έκεΐ, δυςυχές τέκνον;
Ως βλέπει τις ή αγαθή αδτη μήτηρ μακράν α

πείχε τού νά μαντεύση τό  λαμπρόν μέλλον τού 
υιού της- καί όμως προσέθετο ή αγία.

—  Υπχγε τέκνον μου, ίσως είναι θεία έμπνευσις!
‘Η ιδέα τού ότι εμελλε νά ϊδη τούς Παρισίους

καί τά  έκεΐ θέατρα, καθίςα αυτόν εύθυμώτερον ή 
ώ -ε  νά αισθάνεται λύπην διά τάς δυσαρές-ους ειδή
σεις τάς οποίας έλαβε παρά τής μητρός αυτού. 
’ Επήδησεν έκ τής κλίνης του, παρεσκεύασε τά  τΐΐς 
αποδημίας καί μ ετ’ ού πολύ άνεχώρησε.

Προ τή ς αναχωρήσει!»; του όμως μεταξύ άλλων 
ύπήγε ν’ άποχαιρετήση καί τόν σεβάσμιον αύτοδ 
διδάσκαλόν τόν έφημέριον, ός-ις άντί πάσης -συμ
βουλής ειπεν αύτώ , «Ό  συ μισείς έτέριρ μή ποιήση; η 
καί ηύχήθη αύτώ έπιτυχίαν είς τούς σκοπούς του.

’Αφικόμενος είς Παρισιού; εγραψεν είς τόν δούκα 
Βελλόνην τόν τότε υπουργόν τού πολέμου, ζητών 
νά τύχη παρ αύτώ άκροάσεως, καί έκθετων αύτώ 
λεπτομερώς τά πρός τούτο δίκαιά του.

Τήν επαύριον 6 ’ Αλέξανδρος Δουμά; υπήγε νά 
ίδη τόν ς-ρατάοχην ’ΐορδάνην, τόν στρατηγόν Σεβα
στιανή·/ καίτιν«ς άλλους πλήν άνωφελώς. Επανήλθε 
λοιπόν είς τό ξενοδοχείου του κατατεθλιμμένος τήν 
καρδίαν Τήν άφελή θαρραλεοτητα καί εϋθυμ,ίαν 
του διεδέχθη δικαία δυσπις-ία,καί ή κατήφεια έπ ε- 
κάθισεν είς τό προσωπόν του. Ό ρ χ ισ ε δέ νά έννυή 
ότι ή κοινωνία κατηγορείται πολύ όλιγώτερον τού 
δέοντος,καί ότι 6 κόσμος ούτος δέν είναι αυτόχρημα 
κήπος άνθίων χρυσών, τού οποίου σί θύραι άνοίγον- 
ται είς τήν νεότητα καί τήν ευφυΐαν.

'θ  Λνύξ Βελλύνης τούλάχις-ον εσχε τήν ευγένειαν 
τού άποκριθήναι αύτώ, αλλά πρό τής άπαντήσεως 
ταύτης τού υπουργού καί κατά συμβουλήν τού 
γενναίου στρατηγού Βερδιέρου, 8ν άπήντησε κατά 
τύχην, έφερεν είς τόν στρατηγόν Φουά επιστολήν 
τινα συστατικήν ήν έκόμιζεν αύτώ παρά τού Κυρίου 
Δανρέ. «Κ α θ’ ήν στιγμήν είσήλθον είς τό  σπουδα- 
ς-ήριον τού άξιοτίμου ς-ρατηγού, λέγει ό Δουμάς, 
ένησχολεΐτο είς τήν συγγραφήν τής ίς-ορίας τής 
'Ισπανίας. ’ Ακοΰων δέ τήν θύραν άνοιγομένην, έσ- 
τράφη μετά τής συνήθους αύτώ ζωηρότητος, καί 
πρωσήλωσιν έπ ’ έμ.έ τά  διαπεραστικά βλέυματά 
του· εγώ δέ ετρεμον άπό κεφαλής μέχρι ποδών.

—  Εΐσθε ό κύριος ’Αλέξανδρος Δουμάς; μοί είπε.
—  Ναι στρατηγέ.
—  Είσθε υιός ¿κείνου ός-ις ήτον έπί κεφαλής 

τού ς-ρατού είς τάς Αλπεις ;
—  Ναι ς-ρατηγέ.
—  ’ ΐΐτο  γεναΐος άνήρ. Δύναμαι νά σάς φανώ 

ωφέλιμος είς τίποτε ; είμαι πρόθυμος.
—  Σάς εϋχαρίΓώ διά τό  ενδιαφέρον οπερ μοί 

δεικνύεται.’ Εχω νά παρουσιάσω είς υμάς έπις-ολήν 
παρά τού Κυρίου Δανρέ.

—  "Α / ’Από τόν καλόν εκείνον φίλον μου- 
Πώς έχει ;

—  Νομίζει εαυτόν ευτυχή διότι συνετέλεσεν 
όπωσούν είς τήν εκλογήν σας.

—  'Οπωσούν ! άνεβόησεν ό ς-ρατηγός άνοίγων 
τό γράμμα’ λέγετε κάλλιαν ότι υπήρξε τό παν. 
'Α ς ίδωμεν τ ι λέγ ει, —  Α. σάς συνίστά θερμ.ώς- 
Σάς άγαπά λοιπόν πολύ ;

—  'Ω ς υιόν του.
—  Λοιπόν ά ; ίδωμεν τ ί ποιητέον. Καί τούτο- 

είπών μ ’ ¿πλησίασε.
—  Τ ί θέλετε λοιπόν νά σάς κάμ,ωμεν ;
—  Ό ,τ ι  αγαπάτε ς-ρατηγέ.
  Πρέπει νά μάθω τ ί  δύνασθε νά κάμητε.
—  Ό χ ι  βέβαια μεγάλα πράγματα.,

ΣΜΤΡΝΑΙΟΣ.

—  Λοιπόν τ ί είξεύρετε; ’Ολίγα μαθηματικά;

—  "Οχι ς-ρατηγέ.
—  Τουλάχιστον έχ ετε  μικράν τινα ιδέαν τής 

’Αλγεβρας, τής γεωμετρίας, τής φυσικής ;

Καί προφέρων ταύταέμέτρει τάς λέξεις του, έγώ 
δέ ήρυθρίων καί ίδρώς κατέρρεεν έκ τού μετώπου 
μου, διότι κατά πρώτην φοράν έβλεπαν ώς έν κα τ- 
όπτρω τήν αμάθειαν μου.

—  Ό χ ι ,  στρατηγέ άπεκρίθην τραυλίζων ό δέ 
στρατηγός παρετήρησε τήν αμηχανίαν μου.

•—  ’Ηκούσατε μαθήματα τής νομικής;
—  Ό χ ι , σρατηγέ.
—  Γνωρίζετε τήν 'Ελληνικήν καί Λατινικήν;
—  ’Ολίγον ( Καί τό ολίγον τούτο ήτο μεγάλη 

ύπερβολή.)

Ο μιλεΐτε ξένας γλώσσας.

—  Τήν Ιταλιχήν άρχετά χαλώς, τήν δέ Γερμα
νικήν άρκετά κακώς.

—  Λοιπόν θά φροντίσω νά σάς βάλω είς τού 
Λαφίττου. Γνωρίζετε νά κρατήτε κατάς-ιχα;

—  Ούδαμώς.

Εβασανιζόμην ουτω,καί αϋτό; έφαίνετο πάσχων 
έ/εκεν εμού. « Ό  στρατηγέ μου ! ή άνατροφήμου 
είναι άτελεστάτη, τώ  εΐπον λυπηρά: τή  φωνή, καί 
αίσχύνομαι νά σάς είπω ότι πρώτην φοράν τό αι
σθάνομαι, άλλά σάς υπόσχομαι τιμίω ς ότι Οελω 
τελειοποιήσει αυτήν.

—  Αλλ’έν τοσούτω,τέκνον μ.βυ έχετε τά  πρός 
τό ζήν^;

—  Α ! δεν εχω τίπ οτε, άπεκρίθην, κατησχυμ- 
ένος διά τε  τήν ένδειαν καί τήν ανικανότητά μου.

Ο στρατηγός έφάνη έπ’ όλίγην ώραν σύννους πι
θανόν διότι έουσκολευετο νά εΰρη θέσιν όποιαν δή
ποτε, διά νέον οστις ούδέν έγίνωσκε τών όσα γινώ- 
σκουσι πάντες, καί τού όποιου ή όλη περιουσία συν- 
ίς-ατο είς τήν νεότητα καί άγαθήν προαιρεσίν του.

—  ”θ π ω ς καί άν «X?. έπανέλαβεν ό ςφατηγόςι 
δότε μοι τήν διεύθυνσίν σας καί θέλω σκεφθή περί 
τού πρακτέου.

Ο ’Αλέξανδρος Δουμά; έλαβε τόν κάλαμον καί 
έγραψε· μόλις δέ ¿τελείωσε δύω ή τρείς λέξεις, καί 
ό στρατηγός όστις έθεώρει αύτόν,έκρότησε τάς χ ει- 
ράς του βοών— 'Εσώθημεν !

—  Διατί ;

Διότι έχετε καλόν γράψιμον !
Τούτο υπήρξε διά τόν ταλαίπωρου νεανίαν κτύ

πημα ροπάλου. Καλόν γράψιμον I 'ΐδου πάν ό ,τι εί
χε. Δια τού προτερήματος τούτου ήδύνατο νά φθά- 
ση μίαν ημέραν είς τόν βαθμόν γραμματέως τής δ ι- 
εκπεραιώσεως ( βχρόιϋΙΐοηηβΪΓβ) 1 Οποίον λαμ
πρόν μέλλον ! « ' Ηθελα προτιμήσει νά μοΰ κόψωσι 
τόν ϊεςιον βραχίονα, είπεν ό Δουμάς μετά  ταύτα.

(Έπεται συνέχεια.)
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Τ Ο Υ  Τ Ρ Ο Π Ο Υ  Ε Υ Γ Ε Ν Ε ΙΑ .

ΚΟΣ5ΙΙΟΤΗΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ.

Ημέραν τινά όδευων πρός την επαυλιν της Κυρίας 
Ο . .  . άπή/τησα καθ οδόν τόν Κύριον Δ. άπλοΰν 
έτι σωματοφύλακα, όςτς μ* παρεκάλασε νά τόν 
σχετίσω μετά τής Κυρίας ταυτης. Τό εργον.τούτο ήν 
ακανθώδες, διο'τι ή'μην προσκεκλημένος είς τό γεύμα, 
καί έφοβήθην μήπως θεωρηθή τούτο ώς αδιακρισία, 
διο'τι ή κυρία αΰτη,ουσα καλλις-ης αγωγής,έγνώριζεν 
ότι ό καλής αγωγής άνθρωπος εκλέγει άλλην ώραν 
διά νά παρουσιαζη τους φίλους του. έπειδή όμως 
ή μην άκρος φίλος αύτής, καί ό νέος κύριος έμελλε 
ν’άναχωρήσή τήν έπαύριον διά νά ϋπάγη είς τό τάγ
μα του, ¿τόλμησα νά πράξω τήν απρέπειαν ταύτην. 
Η κυρία Δ. ύπεδέχθη ήμας μετά μειδιάματος χ α - 
ριες-άτου, τού όποιου όμως, ή όνειδίΓική έκφρασις 
δέν με διέφυγε, διότι είς έμέ μόνον άπετείνετο" 
άλλά τή εδωκα νά έννοήση ότι ό φίλος ήτον αυτό
κλητος καί ούτως ήθωώθην.

Εκαθήσαμεν είς τήν τράπεζαν, καί ή κυρία Ο . . . 
εκαθισε τόν σωματοφύλακα πρός δεξιάν πλησίον 
εαυτής, καί ήρχισε τάς επιτραπέζιους φιλοφρο
νήσεις αυτής. Προσήνεγκε δέ κατά πρώτον ζω 
μόν είς τον έχ δεζιών γείτονα της, ός-ις νομί- 
ζων ότι πράττει Ιργον εύγενείας τον προσφέρει είς 
τόν γείτονα του ός-ις τόν δέχεται, ί ί  κυρία ό .  . . . 
έσυμπέρανεν έκ τούτου ότι δέν τρώγει ζωμόν, καί 
εξακολουθεί νά διανέμη παραλείπουσα αυτόν- αφού 
δέ άπαντες έλαβον τό μερίδιόν των έκτος αύτοδ,παρ- 
ετέθη τό βωδινόν- ό δέ σωματοφόλαξ μου| πάλιν με 
τήν εύγέ-ειάν του, καί πάλιν τήν παθαίνει, ίσως ό 
νέος ούτος δέν πεινά, είπε καθ’ έαυτήν ή κυρία. 
Ηλθε καί τό τρίτον καί τέταρτον φαγητόν καί πάλιν 
ή αυτή ευγένεια,καί πάλιν μένει πεινασμένος- τότε δέ 
μόνον ό κύριο; Δ ...  ήρχισε νά ύποπτεύηται ότι έφίρ- 
θη α,’τόπως, άλλά φιλοτιμία φερόμενος, είς τήν ερω- 
τώσαν αύτον κυρίαν διά τί δεν τρώγει, αποκρίνεται 
ότι δέν πείνφ, τούτου δε ένεκα παραλείπει αΰτόν καί 
κατά τό επιλοιπον τού γεύματος- καί ό ταλαίπωρος 
νέος ¿γείρεται ¿κ τής τραπέζης καταπεινασμένος, 
ούδενος αΑλουγιυθείς ή ήμίσεως ποτηριού άπλού καφέ.

Ιππίΰομεν χαί α/αχ_ωρούμ.εν, χαί τόν ¿ρωτώ τοτε, 
διατί δέν ¿γευμάτισε, χαί μοί εξομολογείται τήν 
αιτίαν. Φίλε μου τώ  λέγω , ού μόνον ή εθιμοτυπία 
περί τής όποιας μοί όμιλείτε είναι γελοία, άλλά χαί 
άγε-ής. Πώς ! μοί ειιτεν, έγώ τό ειδον εις πολλά; 
οίχιας, είς τάς όποιας με προσχαλούν είς τό γεύμα. —  
Κακώς ποιοΰσιν είς τάς οίκ-'ας ταύτας, χαί ιδού διά 
τί. Ημεθα περί τούς δώδεκα είς τήν τράπεζαν, χαί 
μεταξύ ημών ήτο καί είς λοχαγός τών Ούσσάρων 
όστις τρώγει όσον τεσσαρες, νεα τις κυρία πάσχουσα 
ύπό χρσνιχής γαστρίτιδος, ϊερεύς τις ό^ις κινδυ
νεύει ν άπυθάνη υπό φλεγυ,ονώδου; άσθενείας ή 
αποπληξίας, είρηνοδίχης φθισιχός, οΐτινες πάντες 
σ»χ_νάζουσιν είς τήν επαυλιν ταυτην, καί τών όποιων
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την δίαιταν γνωρίζει ή Κυρία Ο — , έκτος δέ τούτου 
νομίζω δτι ή οικοδέσποινα έχει τό δικαίωμα να 
προσφέρη εκλεκτόν τ ι τεμάχιον είς όντινα θελη. 
Καί λοιπόν διά τής ειδικής σου εθιμοτυπίας τ?,ς 
αοιβιριϊς το ελεύθερον του νά προσφέρω τά τεμάχια 
τής εκλογής κα'ι αρεσκείας της εις τους συγκαθημε- 
νους. Αν διανέμεται κανεν ορνίθιβν δύναται διά τ ι ς  
μεθόδου οου νά πόση εϊ; τον Οϋσσάρον κανέν άπαχον 
άκρον πτερού προωρισμένον εις τήν υπό γαστρίτιδος 
πάσχουσαν κυρίαν, εΐ; τόν οίποπλητικόν κανείς υπερ
μεγέθη; μηρός δν είχε προωρισμέ/ον διά τον οΰσσά- 
ρον, εις τούτον οί πόδες καί ή κεφαλή ή προωρ·.- 
ομ,ένη διά τον ιερέα, τό σκελετόν εις τον φθισικόν, κτλ. 
Τ ί διάβολον ! δεν θά υπήρχε πλέον, φιλε μου, τρό
πος συνεννονίσεως, άν ήθελσν οί συνδαιτημόνες νά 
προσφέρωσιν εις τόν γείτονα τό τεμάχιον δπερ έόίόε- 
το εις αυτούς.—  Αληθή λέγεις, είπεν ανες-ενάζων ό 
σωματοφύλαξ· βλέπω δτι είναι άτοπον τό ν’ οΐ- 
ποποιηθή τις δ,τι ό κύριος ή ή κυρία τού οίκου 
προσφέρει αύτώ- καί ταΰτα είπών κατέβη τού ίππου 
καί είσήλθεν εις τι ξενοδοχεϊον, ένθα τόν έπερίμενον 
νά φάγη.

—  Καταλαμβάνω το'ρα φ ίλτα τε, δτι παρέβην 
τήν συμπεριφοράν καί επομένως τόν εύγενή τρόπον, 
άλλ’ ό στόμαχός μου έτιμωρήθη δι’ αύτό. Τούτο 
με ενθυμίζει εν ανέκδοτον, δπερ είδον ΐόίοις όμμασιν. 
Ενταύθα ή έλλειψις τής συμπεριφοράς ήτο μείζων, 
άλλα καί ή ποινή διά τούτο ανάλογος.

Η μην εντός τής άμαξης μετά δέκα ή δώδεκα 
συνοδοιπόρων μεταξύ των οποίων ήτο καί νέα τις 
κυρία ύπερευγενεστάτη ,προσποιούμενη τούς τρόπους 
μεγάλου υποκειμένου καί δεικνύουσα δτι ήθελε νά 
τήν έκλαμβάνωσι τουλάχιστον ώ ; δούκισσαν. Εφθά- 
σαμεν ε ’ς Αϋςέρρην ένθα έμενε συ.ήθως’ή άμαςαόύω 
ώρας, διάνάδώση καιρόν εις τούς οδοιπόρους νάγευ- 
ματίσωσι. Καθη'μεθα εις τήν τράπεζαν καί ή μεγά
λη κυρία εΰρίσκεται τοποθετημένη πλησίον όδοιπό- 
πόρου άναδεχθέντος τόν διαμελισμον τών χρεών 
περί τό μέσον τού δείπνου παρετέθη λαμπρά ό'ρνις 
της Βρέσσης, εις ήν τά λεπτόν καί παχύ δε'ρμα αυ
τή ς, κατακοκκινισμένον εντελώς, έδιδεν όρεκτικω- 
τάτην όψιν. Ö διαμελιςής ήμών άρπαζει τήν παρο- 
ψιδα, καί έρωτά εύγενώς τήν μεγαλην κυρίαν ποιον 
κομμάτι τη  α’ρέσκει. -—  Κύριε, άπεκρίθη μετά θαυ- 
μαςής α’παθείας, δεν τρώγω ποτέ άλλο μέρος είμή 
το δέρμα ! — Εμείναμεν δλοι εμβρόντητοι ίτε  εϊδο- 
μεν τον όδοιπορον δςις διεμέλιζε νά ύποκλίνη εύγε- 
νέςατα ενώπιον τής κυρίας, νά έκδάρη, α'μέσως τήν 
όρνιθα μετά θαυμαστής δεξιότητος, νά θέση ολό
κληρον τό δέρμα έπί τού πινακίου καί νά τό προσφέ- 
ρη εις αυτήν αύτη δ ετό  έδίχθη και τόν εύχαριςησε 
δι’ έλαφρού τίνος σημείου τής κεφαλής καί χαρίεντος 
μειδιάματος.

ΐπήρχον μεταξύ ήμών ά'νθρωποί τινες ών τήν 
εκπληξιν έμελλον νά διαδεχθώσι τά  παράπονα, δτε 
ό διαμελις-ής ελαβε σοβαρώς έκ των ποδών τήν έκ- 
δαρμένην όρνιθα, έφώναξε τόν σκύλον τής οικίας 
καί τήν ίρριψεν εις αϋτόν λέγων, Λάβε καί σύ Αράπη

τόμερίδιόν σου. Στραφείς δε έπειτα πρός τήν κυρίαν 
Βριάντην, τήν ξενοδόχον ήμών, ζητεί νέαν όρνιθα, 
καί προστιθηοιν « ¿1 πρώτη είναι δια λογαριασμόν 
τής Κυρίας, ι

Τό μάθημα ήτο σκληρόν, άλλά τή έπρεπεν. Η δέ 
μεγάλη κυρία ήγέρθη εκ τή ς τραπεζης καί εξήλθε. 
Μετά μιαν ώραν, ένώ α’νεβαίνομεν εις τήν άμαξαν, 
έμαθομεν παρά τού οδηγού ότι ειχεν αναχωρήσει διά 
Παρισιού; έπί τού οχήματος τών τροφών, καί ότι ήτο 
χειριδοποιός 1

Ααα έτελείωσεν ό Κ . Δ. τήν μικράν ταύ-ην ι -̂ο- 
ρίαν, ίππεύσαμεν πάλιν καί ή ομιλία ήμών περιε- 
ς-ράφη έπί μόνης σχεδόν τής εύγενείας καί τής κο
σμιότητας, ήν οφείλει τις νά τηρη καθήμενος εις τήν 
τράπεζαν. —  Τή α’ληθεία, τώ  είπον, δέν πιστεύω 
τοσον πολύ εις τήν αφιλοκέρδειαν καί τήν ευγένειαν 
τών φιλοφρόνων εκείνων ανθρώπων, οϊτινες έπί προ- 
φάσει τού ν’ άπαλλάξωσι τού κόπου τόν οικοδεσπό
την ή τήν οικοδέσποιναν, άναδεχονται όσον δυνανται 
συχνότατα, νά διαμελιζωσι τα μεγάλα τεμάχια, καί 
φροντίζουσι πάντοτε ν αφίνωσι το καλλίτερον τεμα- 
χιον εν τη παροψίδι δι’ εαυτού;. Η α’πρέπεια αύτη 
είναι ό διακριτικός χαρακτήρ τών παρασίτων τής 
έσχάτης τάξεως.

—  Επειδή συνέπεσε λόγος περί παρασίτου, μ 
έφερες εις τόν νούν τήν γραίαν κυρίαν Ρ ., ήτις αφού 
κατές-ρεψε διά τώ ν πολυτελών δείπνων καί τής άσω- 
τείας αυτής τρεις συζύγους κατα αυνε'χειαν, κατήν- 
τησε σήμερον νά μή έχη να ίπληρόνη τό καθημερι
νόν γευμά της.

—  ΙΙώς κάμνει ή δυστυχής ;
Αναπληροΐ τήν έλλειψιν ταύτην διά τρόπου όλως 

ιδιαιτέρου. Γνωρίζει οτι εις τή ; Κυρία; Α. γιυματι- 
ζουσιν εις τάς τέσσαρας, εις τής Κυρίας Β. εις τάς 
πέντε, εις τής Κυρίας Γ. εις τας έ ξ , κτλ . Εις τάς 
τέσσαρας επισκέπτεται τήν κυρίαν Α. άν δέ τήν προα- 
καλέσωσιν εις τό γεύμα τρώγει, άν όμυ>; όχι υπά
γει εις τής κυρίας Β ., έπειτα εις τής κυρίας Γ . καί 
οΰτω καθεξής έω; ού τήν προσκαλέσοισι.—  Πώς τή 
ειπεν ημέραν τινά αρχαία αύτης γνώριμη, δεν φοβεί
σαι μη θεωρηθής άδιακριτος ύπάγουσα έν ώρα γεύ
ματος εις τήν οικίαν ανθρώπων, τούς οποίους πολλά- 
κις μόλις γνωρίζεις. —  \ α ! χ ά ! ι ϊ ι ε  μέ προσκα- 
λέσιοσι, φίλη μου, είτε όχι, είμαι πάντοτε (όεβαία 
δτι θά τούς ευχαριστήσω, άν όχι είσερχομένη, τοΰ- 
λαγ ιςν>ν έςερχομενη.

—  Τούτο άποδείκνύει τήν έξή ; μεγάλην αλήθεαν 
ότι ί'να κάμη τις τόν παρασιτον δέν πρέπει νά έχη 
οδτε εντροπήν οϋτε αιδώ. Αλλ’ εύρεθης ποτέ εις 
δείπνον συγκείμενον εξ ολοκλήρου σχεδόν'έξ οΐνθρώ- 
πων άγρροικων καί άνευ α’νατροφής ;

—  Ποτέ, άπεκρίθη ό νεανίας μ.ου.
—  Τό λοιπόν έγώ υπήρξα ευτυχέστερος σοΰ, 

καί σέ βεβαιώ ότι τίποτε δεν είναι τόσον εύχάρι
στόν όσον τό νά κινδυνεύση τις νά γρονθοκοπηθή·

Δέν πρέπει δέ καί ν’ άποδίδωμεν πολλήν βαρύ
τη τα  εις πράγματα μικρού λόγου άξια καί λεπτο- 
λογίας κυρίως κατά συνθήκην γεν·μ.ένας, άτινα δη-
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λούσιν άλλο ή μεγάλην πείραν τού κόσμου όταν α
κόλουθή τις αύτά καί τά  όποια ούδένα βλάπτσυσιν 
όταν δέν θέλη νά έξασκή αύτά. ’Από δύω ήδη ί-ώ ν 
παρετήρησα ότι 6 φίλος μου ’Ιούλιος δέν πσρευρ -  
σκέτο πλέον εις τας θελκτι/ωτάταε εύωγίνς τας 
όποιας προσέφερεν εις ήυάς άπό καιρόν εις καιρόν 
ή Κυρία Γ . . .  Πρωϊαν ->.νά ο παντό. αε.όν εις τό 
Λουξεμβούργον, καί έρωτώ τήν αιτίαν.

—  Αλοίμονον ο ιλ τετε , μοί είπεν àvir-ενάζων, 
μη όυνάμενος π>.-'ιν νά φέρωμαι κοσμίως είς τήν 
τράπε,αν ήν.-κάσθτ,ν νά μ.ή πατήσω πλέον είς συμ
πόσια.

—  Λεν σάς έννοώ.
—  Ιοέ τούτο είπεν κτυπών τήν κοιλίαν του.

•—  ΓΤάγει καλά' βλέπω ότι πολύ έπόχυνε;, καί 
ότι απέκτησες γαστέρα οικονομολόγου. Τί σημαίνει
τούτο ;

—  rO ti άν πλησιάσω είς τήν τράπεζαν τόσον 
ό’ιτε νά «ίμπορέσω νά πάρω τό ποτήριόν μου, έγγ ί- 
ζω  τό τραπεζομάνδηλον μέ τήν κοιλίαν μου, όπερ 
είναι εκτός πάσης εύσχημ.οσύνης· καί τούτο δεικνύει 
ότι διά νά μή χύσω τόν ζωμ,όν ή τήν σαλσαν έπάνω 
είς τό γιλέκι μου ή είς τό ύποκάμισόν μου, είμαι 
ήναγκασμένος νά κρεμάσω τό χειρόμακτρόν μου είς 
τόν λαιμόν μ.ου καί περάσω τό  άκρον είς τήν θηλει- 
άν τού ενδύματος μου,άλλά τούτο είναι άσυγχούρη- 
τ ο ; άγροικία δι’ άνθρωπον καλή; συμπεριφοράς ήν 
ήςίουν ότι κα τειχον  τούτο έμ.φαίνει μοί είπε λ,υ- 
πούμ.ενος ότι δεν δύναμαι πλέον νά έκτείνω τόν 
βραχίονά μου έπί τ ή ; τραπέζη; 'ίνα διαμελίσω καμ 
μίαν όρνιθα, όταν μοί τό προτείνωσι, καί είναι τό 
μόνον προτέρημ.α τό όποιον έχω . Εκ τούτου έπεται 
οτι δέν δύναμαι πλέον νά φυλάττω διά του; φίλους 
μου τά  καλλίτερα τεμάχια.

—  Καί διά «έ.

—  Καί δι έμ.έ. Λ ! μήμού όμ.ιλεϊται πλέον περί 
τών δυσκολιών τού μεγαλείου παοαβαλλομένων πρός 
τά εμπόδια τ ή ; πολυσαρκίας.

Οί νούν εχοντες δέν συμ.μερίζονται έν πδσι τάς 
ιδέας τού Ιουλίου. Είς γεύμα δε ένθα ύπάρχουβιν 
άνδρες μόνον, άρκεί νά τηρή τις άμοιβαίω; τήν κα- 
λοκάγαθον εκείνην ευγένειαν, δι’ ή ; δυνάι/εθα ν’ 
άποφύγωμεν πάσαν έριδα, καί να ύποχωρώμεν εύ
γενώς είς τά αίσθήμ.ατα τών άλλων. Αιά τούτου θά 
σοι συγχωρηθώσιν ευκόλως αί μ.ικραί παραβάσεις 
«ς δυνατόν να κάμης έν τή  κατά συνθήκην εύ- 
γενεία.

Mr ζήτει π»ρ άνδρός λογίου, ό^’.ς διατελεί τόν 
π λεΪ7 ον χρόνον έν τώ  σπουδαζ-ηρίω του συγγραφών 
κοπιώδους επωφελή συγγράμματα.μή ζήτει λέγω  νά 
γνωρίζή ή καί νά παραδεχθή συνήθειας τινάς τής 
κοινωνίας, οϊτινες,άς τόείπωμεν είλικρινώς,τώ φαί
νονται λίαν παιδαριώδεις· παρ’ αύτού μή περιαένης 
αλλο ή τήν ευγένειαν εκείνην τήςκαρδίας, δι’ ής δύ· 
ναται να μαντευση τήν εύπρέπειον, καί τούτο άρ- 
κεΐ. Αν δε καί σύ αύτό; έχ/,ς ευγένειαν τού τρόπου, 
πρόσεχε πολύ μή σκώψη; ήπροσβάλγ,ς αύτόν, διότι

6 άνθρωπος ούτος όσον «ώφρων καί άν ήναι ή θ έ- 
λη ν- φοίνηται, γνωρ ζει πολύ καλά τήν διαφοράν 
τή άςίας, ήτις ΰπορχει μεταξύ τού διαπρέποντος 
έν τώ  συμποσίω ή έν τή  συνονας-ροφή καί τού έξέ- 
χον-.ος ε ;  το·* αιώνά του καί φωτίζοντας αύτόν.

ι) ηγούμενος Κόσοων περίφημ.ος διδάσκαλος τής 
ρητορική; έ· ιή  '■χολή τού ΜοζαρΕνου, καί είς τών 
πολυμαθέστερων ανδρών τ· ύ παρελθόντος αίώνος, 
προσκληθεί πο ;ε  είς γεύμα είς τ ή , οικίαν του ηγου
μένου Ραδονβιλιέρσου,εύρέθη ρ ετ ά-.θρεύπωντή; υψη
λής περιωπής, οίον ιπποτών,r-ρατσρχώ- τής Γαλλίας 
καί λοιπών διατηρούντων ετ ι  έπ’χρ« ΐκν τινα τών 
εύγενών έθιρ.ων τής εποχής Λουδοβ κου τού δεκάτου 
τετάρτου. ’’Εχων δέ τήν αδυναμίαν νά πιστεύη, ότι 
είναι εγκρατής τής έθιμοταξιας καί τής καλής συιι- 
περιφοράς, έκαυχάτο είς τόν ηγούμενον Λελίήήον 
άναχωρών έκ τού δείπνου, ότι έξεπλήρωσεν άκοι- 
βώς τάς έπί τού γεύματος συνήθειας.

—  Σύ, τώ  άπεκρίθη ô Δελ.ίλ.λος διά νά τόν π ει- 
ράξνϊ, άπατάσαι μεγ£ς·ην απάτην, διότι δέν έπαυσες 
νά κάμ.νρς άτοπίας.

— Τούτο είναι άδόνατον, είπεν δ-/¡γούμενος Κ όσ- 
σων έντρομος, διότι τούλάχι^ον έπραξα ώς όλοι.

—  II οϊησίς σου σέ κάμνει νά τό πιστεύσης" τό 
τό  αληθές είναι ότι ούδέν έπραξας ώ ; οί λοιποί.

—  Απατάσαι.

—  Νά σοί τό άποδείςω" ελα μέτρα μέ τά  δά- 
κτυλάσου.

1 ον."Ανοιξεςτό χειρόμακτρόν σου,τό ηπλ.ωσε; έπί 
σού καί τό προσήρτησες διά τού ένός άκρου είς τήν 
θηλειάν σου· ατόπημα τό  όποιον σό μόνος έπραξας. 
Τό χειρόμακτρόν δέν τό κρεμώσι, άλλ’ άρκούνται 
νά τό άπλόνωσιν έπί τών γονάτων.

2ον. "Εφαγες τόν ζωμόν σου, κρατών έν μέν τή  
μιά χειρί τό κοχλιάριον, ένδε τή  έτέρα τόπερόνιον. 
’θ  ζωμός νά τρώγηται διά τού πεοονίου, ώ ©εέ τού 
ουρανού I

3ον. "Εφαγες έν ώόν καί άφήκες τό ός-ρακον έν 
τεύ πινακίου σου χωρίς νά τό θραύστι;.

4ον. Πριν ζητήσης νά πίη,ς έφύσηοες έντός τού 
ποτηριού σου καί τό έσκούπισες δια τού χ-ειρομά- 
κτρου σου" άλλ’ άθλιε, τί περισσότερον θά έκαμνες 
έν τώ  καπηλείω, τού οποίου ή καθαριότης ηδύ-ατο 
νά σοί παράσχη ύπονοίας. Επραξας,νή τόν Δία,κο
λακευτικόν τ ι διά τόν οικοδεσπότην καί τούς συν
δαιτυμόνας του.

5ον. Έφέρθης άγενές-ατα πρός τόν Κ. ύπουργόν 
Ρ. καί πρός έμ,έ θέλων νά φαίνεσαι περιποιητικώτα- 
τος δ ’ότιόσα κι; —ροσεφέρετο οίνος, σού κατέβαινε 
νά λαβής τά  ποτήρια μας καινά τά πλήρωσή; πρό 
τού ίδικού σου, χωρίς ποσώς νά σέ παρακαλέσωμεν. 
Καί τ ί ; σοί είπεν ότι ήθέλομεν να πίω μεν; Τίς σοί 
είπεν ότι έπεθυμούμεν μάλλον νά πίωμεν οίνον ή 
ΰύ’ωρ, μάλλον έκ τούτου τού Ά -ου ή εξ εκείνου; 
ΙΙώς ήδύνασο νά γνωρίση; άν κατ’ ίδιαν εύνοιαν δέν



Ο ΦΙΛΟΚΑΛΟΣ

ώρισεν ό οικοδεσπότης δι’ έκας-ον έξ ήυ.ών ίδιχίτε 
ρον βουκάλιον οίνου κατά προτίμησίν του. Εις του 
έλαχίς-ου πολίτου το δείπνον τοιαύτη απρέπεια ήθε- 
λεν είναι ασυγχώρητος.

6 ον. ’Αντί νά κόψης τδν άρτον διά τής χειρός 
σου, δπερ πρέπει νά γίνεται πάντοτε, τον έκοψες 
διά του μ,αχαιρίου.

7 ον. Έ ν  τώ  έπιδείπνω έβαλες εις τον κόλπον σου 
ζαχαρω τά, νομίζων άναμφιβόλω; δτι τοϋτο δέν εί
ναι τίποτε. Καί δ μ.ως είναι άπρεπές-χτον πράγμα.

8 ον. Λεγεις δτι έχεις καταρροήν, αλλά τοϋτο δέν 
σε δίκαιοί νά θέτρς μετά τό άπομύττεσθιι τδ μαν- 
δήλιόν σου έπί τής ράχης 7, τών βραχιόνων τοϋ'θρο
νιού σου, δπερ είναι χείρον τής σκαιότητος, διότι 
είναι ρυπαρότης.

9ον.'Επειδή τρώγεις βραδέως καί δέν έπρονόησες 
νά λάβ-ρς μ,ικράς μερίδας ώς τάς τών άλλων, συν
έβη ο>7 ί  όσακις επρεπε νά διανείαωσι νέον φχγητδν 
ν’άναγκασθώσι νά σέ περιμένουν. Σοί φαίνεται τοϋτο 
πολύ εύγενές;

όΟον. Ποοση^έχθησοι καφές λίαν θερμός, σύδέ έχυσες 
αύτόν κατά μικρόν έντδς τοϋ ύποκυμ.βίου σου καί 
έπιες διά μιάς, δπερ δέν γίνεται ποτέ. Πάντες π ί- 
νουσιν αύτδν έντδς τοϋ κυμβίου καί έπ’ ούδεμιά 
προφάσει χύνουσιν αύτδν έντδς τοϋ ύποκυαβίου.

l io v . Τέλος πρδς ύπέραετρον τής άτιμίας, εγει
ρόμενος έκ τής τραπέζης ¿δίπλωσες τδ χειρόμα- 
κτρόν σου. 'Ως εί έφρόνεις δτι ήδύνατο νά χρησι- 
μεύσ-/) δι’ άλλο τι πριν πλυθή 1 ή ώς εί έσκόπευες 
νά έπανέλΟγις την επαύριον.

Βλέπεις λοιπόν, άγαπητέμοι Κόσσων, προσίθη- 
κεν ό Δελίλλος, δτι πολύ απέχεις τής ύποθέσεώς 
σου, καί ο τ ι ούδένέπραξας ώς οί λοιποί. 'θ  τα λα ί
πωρος ήγούμ.ενος έμεινεν εμβρόντητος- καί έννόησεν 
δτι τά  Ελληνικά καί Λατινικά δέν άρκοϋσιν όπιυς 
f/.ορφώσωσιν άνθρωπον καλής συμπεριφοράς, καί δτι 
ή ανατροφή δέν αποκτάται έν τοϊς σχολίοις καί γυ- 
μ.νασίοις.

("Επεται συνέχεια·)

Γ Λ Ω Σ Σ Α Ρ ΙΟ Ν
Τής ΟΙΝΟΙΙΣ (τοϋ Πόντου.)

Κ α β ά τ α  (ή), γαβάθα.
Κ α ιρ ό C, δ χρόνος καί ή κατάστασι; τής ατμό

σφαιρας, ώς χα .ίός  χ α ιρος , χαχός χαερός. 2  Τ οϋ  
χα ιροΰ  σημ.χίνει ές νέωτα, τοϋ χρόνου, τδ ερχόμε
νον έτος.

Τ ό χ α ίε ι χ α ϊ τά  τσο ύ ζει,  ή αντωνυμία τό  ενταύ
θα ές-iv αναφορική, αντί δ χ α ίε ι χ α ΐδ  τσο ύ ζει,f ρά- 
σις γυναικεία λεγομένη έπί κακοτρόπων ανθρώπων.

Κ α χ ά ,  ασθενής, άρρω<-ος. Ε ΐι ια ι  β α ρ έ α  κακά, 
είμαι πολό ασθενής.

Κ α χ α δ εϋ ω ,  νοσώ, ασθενώ, άρρωστώ.
Κ α χ α δ ίχ ιγ ,  ασθένεια.

Κ α χ χ α γ ίζω , κακκάζω. Παροιμ. Γ έγ γ α χ '  έ.ιέχει 
χ α χ χ ά τε ι, έπί τών άφρόνως προλεγόντων την έπ ι- 
τυχιαν «ύτών.

Κ αχού ./η ς, ούλόθριξ.
Κ α χ ο ύ ./ια  μαλλία, ούλαι τρίχες.
Καχοώυ\ρώ, άσώμαι, τδ άδιαθετεΐν έν τή  συλ- 

λήψει.
Kà.l.liOY, καλλίτερον.
Κ α.Ιω σΰγη , ή καλωσύνη, 2  ό καλός καιρός.
Κ α ιια ρ ό τ ω ,  κύπτω (σκύφτω), κλίνω.
Λ α μ ίσ ιγ  (τό), ΰποκάμ,ισον, χιτών.
Κ α π ίτ σ ιγ  (τό), ή καπιθη, τό ήμισυ τοϋ κοιλοΰ. 

Τουρκιστί, τεμιρλί.
Κ α ρ α β ίδ α  (ή), καραβίς (όςρακόδεραον τών πο

ταμών).
Κ αρδαχόιχχομαι, λύομαι τά γυία, έκπλήττο·εαι. 

Ε χ α ρ δ α χ ό χ α  χ ¿ χ άθα ,  (γυναικεία εκφρασις) έμ ει
να εμβρόντητος ύπδ τοϋ φόβου.

Κ α ρ ό  ία ,  ή καρδία, 2  ή τόλμη, ή άνδρία, Γαλ. 
cœ u r, cou rag e.

Κ α ρ χ α ./ά χ ια  (τά), τά σεσηπότα, ίξηραμμένα καί 
τετριμμ,ένα ξύλα, άπερ ή θάλασσα ρίπτει παοά τήν 
ακτήν, πλησίον τών εκβολών ποταμ.οϋ.

K a p W i.h r  (τό), κάλαθος έν ω έναποτίθενται τά 
τεμ ά χια  τοϋ έκ τής τραπέζης περισσεύοντος άρτου.

Κ α τα ιγ ή  (ή ), ή αλουσιά.
Κ α τ α ιγ ίζ ω ,  ξεπλύνω τά φορέματα διάτελευταί- 

αν φοράν- 2  καθαρίζω, ώς ε κ α τ α ίπ α ε ν  ύ ovpartic, 
έκαθάρισεν 6 ουρανός.

Κ α τα κ ά θ ο μ α ι,  κάθημαι καί δέν έχω  πλέον όρε- 
ξιν νά σηκωθώ, κατακάθημαι.

Κ α τα γ χ ά θ ιν  (τδ), (‘ίσως κατά παραφθοράν έκ τού 
κατακάθισμα), τό μ.ετά τήν βράσιν καί διήθησιν μ ε- 
νον έλαιον εις τδβάθος τοϋλέβητος μ.ετά τώνκρομ- 
μύων. Οί Οίνοείς βράζουσι τό καρυδέλαιον μ.ετά 
κρομμύων, όπως δώσωσιν αύτώ ήδείαν γεϋσιν.

Κ αταΥ τρανώ , πολυπραγμονώ τά ξένα.
Κ α τα ρ ρ ά χ τ ες  (δ ), καταρράκτης, θυρόφυλλου διά 

τοϋ όποιου έπικλείεται ή κλίααξ τών οικιών.

Κ α ταρροή  (ή), ή λέξις αυτη παρ’ Οίνοεΰσιν έκ - 
φράζει άράν, ώς καταρροή  ’ς-δ χηψά.Ιι σ' ά χ ά τ ω ,  
χαταρροή  ίιχάνου  σου , χαταρροή  çi}Y x o r iô a  σ' 
Α χάτου.

Κ α τ α σ τα λ ά ζ ω ,  λέγεται έπί τών ΰγοών, μ ετα 
φορικούς δέ καί έπί τών ανθρώπων, ώς ήρτίΥ χα'ι 
χατεστά .ΙαζεΥ  Λ δά, ήλθε κ ι’ απομεινεν έδώ.

Λ ατο .Ιέω ς, αίλουρος, γάττος.
Κ α το υ χ ίζω ,  κατηνορώ.
A ατώ γ ιΥ  (τό ), ύπόγεων.
Κ ατω θύρΐΥ  (τή), ό ούδος, τό κατιόφλιον.
Κ ε.Ιεφ ός  (ϊσως έκτου χαλεπός)κακός. Μ ή γ ϊ η -  

σ α ι χα.1ειρύγ x a i ô i r ,  μή γίνεσαι κακόν παιδίον.
ΚερραΛόχωμα, είδος αργίλου χρησιμευούσης 

τοίς χωρικοίς τοίς πέριξ τής Οίνόης άντί σάπονος.
K - h f i o ç  (ό ), ή κλοπή.
K .h ÿ io j ià τον, κλοπιμαίου. Κ Α εζισμ άτου  ετ ι,  

κλοπημ-αίον είναι.
Κ .Ιού χ τ ιχ ον ,  κλούβιου.

ΣΜΤΡΝΛΙΟΣ. G7

Κ τ ιδ έ α  (ή) κνίδη άτσικνίδα.
K o U la ,  ή κοιλία, τσή χοΐ-ΙΙας ¡ιου r à  ¡ιή μ ο ι-  

ά ζ ’Κ , εκφρασις γυναικεία λεγομένη προς κακότρο
πα παιδια, δηλαδή είθε τδ τής έμής γαστρδς 
τέκνον νά μή σοι όμοιαζη-

K ou xoaxo iriY  ( κομβοσχοίνιον), κομβολόγιον
K o r iâ ir ,  τά ώά τής φθειρός.
Κ ά ν τσ ιν  (τό ), ό αστράγαλος, τό κότσι.
ΚοραχωτήρΐΥ  ( κορακωτήρ), ό Κόραξ τών θυρο- 

φύλλων.
Κ ο ρ δ ΰ ΐα ,  κόμβος, 2
Κ ορύυ .Ιιάζω . κάμ.νω κόμβον.
Κ ορη , ή κόρη, 2 ,  ή κούστα, κούκλα. Π α ίζω  

xopaiç, παίζω μ.έ ταϊς κούτσαις.
Κ ορχότυς  σίτος κοπανισμένος άφοϋ βραχή όλί- 

γον, καί έκκεκαθαρμένος άπό τοϋ φλοιοϋ.
Κ ορίύ ΐΥ  (τό) ή κόρυζα.
Κ ορώ να , ή κοριόνη, ό κόραξ. Οί Τραπεζούντιοι 

περιφρονητικός λέγουσι χ ορώ τα ις ,  ούτινος αντί
στοιχον φρά«ιν παρά τοίς λοιποίς"Ελλησι δέν γνω
ρίζω. Πρδς κατάληψιν δμως τής σημασίας αύτοϋ 
ας είπω τά έξής. Γ ια τ ί  χ έρ χ ετ α ι , χί χ α τ α δ ίχ -  
χετα ι r a i ;  x o p à ra tç  1 Ομοιάζει ολίγον τώ  άρχαϊ- 
κώ ε/c χόραχας.

Κ ο ρ ω τ ίτσ α ,  ατόπημα, στραβοδουλειά. Τ ί χο- 
ρω τίτσ α ις  έποΐκες, τ ί r-ραβοδουλειαΐς έκαμες.

Κ ό σ τ α  (ή), είδος άνθους πλατυφύλλου.
Κ ουδίζω , Γαλλις-ί b ecq u e le r, τσιμπώ  μ.έ τδ 

ράμφος.
Κ ουδοϋχΐΥ  (τό) ράμ.φος. le  bec.
Κ ου.Ιαχεύω  ( κολακεύω ), θωπεύω, χαϊδεύω τά 

αικοα παιδί», καί τι άλλ,ο είναι ή θωπεία διά τά 
μικρά παιδία ή κατώτερος βαθμός κολακείας.

Κ ο υ τΙσχ ομ α ι, περιδινοϋμαι, κουνιοϋμαι.
ΚουτούχιΥ  (τδ ), χονδρόν κούτσουοον- μ.εταφο- 

ρικώς ό αναίσθητος.
Κ οτυ.Ιεώ , κολαίνομαι. ¿ 'crac γ ε .ΐά  χοτυ.ΙεοΰΥ  

τά  ¡ιάγ.Ι' ά τ ε ς ,όταν γελάκοιλαινοναι αί παρειαίτης.
Κοτύ.ΙΐΥ  (τδ), ή κοτύλη.
Κ ω .Ιίζω , μ.εθύω άπό πνευματώδη ποτά.
Κ α φ ό τ  ώ τI r ,  κωφεύειν. ΚωψΟΥ ώ τ ίτ  εχοϊχ' 

άτύ,έκιοφευσα εις «ύτό.
Κ οχχύρε.ίοΥ  (κοκκύμηλον), δαμασκηνόν.

ΛΟΝΔΙΝΟΥ &Π0 ΧΡΥΦΛ.
Ο ΧΟΡΟΣ.

(Συνέχίΐα).

’θ  Λόρδος Τρέο ωρ έδέχθη τον Φραγκίσκον Περ- 
σηοάλην μετά χαράς ειλικρινούς, ' θ  γέρων Λόρδος 
λαβιυν αύτδν παροβσίασεν αύτός εις τήν θυγατέρα 
του, άλλ ένταϋθα ή σκηνή μ.ετεβλήθη. II Μαρία 
ύπεδέχθη τδν μνηστήρα αυτής μ.ετά ψυχρό τη το ς 
τοσοϋτον μ,είζονος οσον ή καρδια αίφνης έξυπνήσασα 
ώθείτο σφοδρότερου πρός αύτόν. Τό ονομ.α μόνον 
τοϋ Φραγκίσκου διχτάραξε τδν λήθαργον αύτής καί

διέσχ ισε τό διαβολικόν κάλυμ.μ.α δι’ οΰ περιεβάλ- 
λετο ή έλ.ευθέρα θέλησις αύτής. Η δέ θέα τού 
Φραγκίσκου έπέρανε τήν μεταφυσικήν ταύτην θερα
πείαν. 'θ  καταρράκτης ός-ις παρεμπόδιζε τδν όφθαλ- 
μ.όν τής καρδιαςτης, ίπεσεν αίφνης,καί ανέβαλε τό 
φώς της. ’ι-ξεπλάγη, έγένετο έντρομ.ος είδοϋσα οΰ- 
τω  καθαρά είς τά  έντός της. ’’Ε π ειτα  δέ δι’ ά ντι- 
δράσειος αναγκαίας καί αίφνιδίου, έπανέστη κατά 
τής δεσποτικής χειρός ήτις έτύφλωσεν αυτήν. ’Αλλ’ 
ή το αδύνατος,ήτο καταβεβλημένη, 'θ  Αίθίοψ δού
λο; δέν έπανίσταται κατά τού κυρίου αύτοϋ εϊμ,ή τήν 
νύκτα καί έντός τών πυκνών δασών, όπου δ φοβερός 
όφθαλμ.ός έκείνου δέν ακολουθεί αύτόν. Ί ΐ  δέ Λαίδη 
Καυ.βέλλη ήτο πλησίον τής Μαρίας.

Ί ΐ  Μαρία ύπέκυψε πάλιν, οί δφθαλμοίτης μ.όλις 
άνεωχθέντες έκλείσθησαν πάλιν- έκαμεν δτι κάμνει 
ό Αίθίοψ είς τά έξημ.ερώμ.ατα όταν άκούση τήν μ.ά- 
ς-ιγα τοϋ έπις-άτου- επνιξε τά παράπονα τής καρ- 
δίας της καί κατέ7η πάλιν διαθέσεως παθητικής.

’ΐδού τίνι τρόπω ή αξιόλογος ή πνευμ.ατώδης 
γυνή δύναται νά μ.ή άξίζη περισσότερον τής κακίς-ης 
καί άνοήτου. ’ΐδού τίνι τρόπω ή ύποταγή, ή μέχρι 
δουλείας, καί άνευ λόγου υποταγή,δύναται νάόμ.οι- 
άση πρός τήν βλακίαν,ώς όμ.οιάζουσι δύω σταγώνες 
ΰδατος, καί νά φέρη έξω  τής όδοϋ τοϋ όοθοϋ λόγου 
τά  εκλεκτότατα πνεύμ.ατα. Καί ποία ή θεραπεία 
τούτου ;  ' I I  τύχη. 'Ε π ειτα  δέ τό πράγμα είναι σπά
νιον- διότι ώς έπί τό πλεΐς-ον αί νεάνιδες δέν άμ,αρ- 
τάνουσι διά πολλής ύποταγής.

Ο Θεός γινόισκει ότι ή Λαίδη Καμβέλλη δέν 
είχε κακόν σκοπόν- εκείνος οςτς ήθελε δείξει είς αυ
τήν διά τοϋ δακτύλου τήν αίμοσταγή πληγήν ήν 
αυτη διετήρει έν τή  καρδία τής προσφιλούς αύτή 
νεάνιδος, ού μ.όνον ήθελεν έκπλήξει αλλά καί 
πληγώσει αύτήν Τις δμως ήθελεν ύποπτευθή πράγ
μα τοσοϋτον άπίΟανον; ’Η Μίςς Τρέβωρ ήτο έκ 
τών λαμπρότατων νεανίδων άςήδύνατό τις νά βλέ- 
π-ρ έν τώ  χρυσώ πλήθει δπερ έπλήρου τάς αίθούσας 
τού πατρός της, καί όλιγισοι παρατηρηταί ήδύ- 
ναντο νά έννοήσωσιν ή νά μαντεύσωσιν τήν καθ 
ύπερβολήν άλλόκοτον Οέσιν της.

’Εταπείνωσε λοιπόν τά  βλέμματά τη ς ένώπιον 
τοϋ Φραγκίσκου, καί δέν άπεκρίθη είς τήν πρόσρη- 
σιν αύτοϋ ήν έπρόφερ:μετά συγκινήσεως ειμή τραυ- 
λιζουσα λόγους τινάς ασήμαντους, ’θ  Φραγκίσκος 
ήρχισε νά φοβήται φόβον όλέθριον ήθέλησε πάλιν 
νά "δμιλήσί), άλλ’ ή Λαίδη Καμβέλλη ήγγισεν ελα
φρώς τον βραχίονα του διά τοϋ άκρου τής ριπίδος 
της.

—  Τό Ταξειδιόν σας ήτο τερπνόν ; είπε.
'Ε π ειτα  δέμεταβάλλουτα αίφνης τήν φωνήν τη ς ,

όχι τόρα, σάς καθικετεύω, είπε, διότι όλοι τήν β λέ- 
πουσιν, μάς βλέπουσι ϊ . .  .

Ο Φραγκίσκος δέν ήδύνατο νά έννοήση τίποτε.
—  Αΰριον εξηκολούθησε νά λε'γη ή Λαίδη Καμ.- 

βέλλη μ.ετά φωνής οίκτροτέραί ή ώ^ε ν’ άπατάται 
πλέον ό Φραγκίσκος- κύριον Οέλιο σάς έξηγηθή . . .  . 
θεωρήσατε με πάντοτε φίλην σας αγαπητέ μ.οι



Φράγκη . . . .  Η ταλαίπωρος κόρη άντές-η πολύ . . . .  
ϋπέφερε πολύ ! . . .

Πώς, Κυρία μου ! άνεβοησεν ό Φραγκίσκος, πρέ
πει νά ύποθεσω ; . . .

—  Σας παρακαλώ, Κύριε Περσηβάλη, ας περι- 
μείνωμεν εως αϋριον.

Ταυτοχρόνως ή Λαίδη Καμβέλλτ, έλαβε τήν χεΧ- 
ρα τού Φραγκίσκου ήν συνέσφιγξε μετ’ ευαισθησίας 
οόχι προσποιητής. 'θ  δέ Φραγκίσκος άπεχαιρέτησε 
καί άπεμακρύνθη φέρων τον θάνατον έν τή  καρδία 
αύτού.

—  'Η Μίςς Τρέβωρ μν. «κάμε τήν τιμήν νά δ εχ - 
0-7, τήν χεΧρά μου διά ταύτην τήν καδρίλλιαν,είπεν 
ό ταγματάρχες Βόρουχβμ, εις τούς πρώτους ήχους 
τής όρχής-ρας ήτις ήρχμζε τό προανάκρουσμα. ’Λλλ’ 
ή Μαρία εμενεν ακίνητο; καί μηδενισμένε.

Εύαρεστηθήτε νά συγχωρήσητε τήν ανεψιάν μου, 
είπεν ή Λαίδη Καμβέλλτ,, ή ; τά βλέμματα έφθα- 
νον παντού, πρό τού τέλους τού χορού θέλει άπο- 
ζημιωθή χορεύουσα μ.εθ’ υμών.

Αλλόκοτον μειδίαμα έφάνη ύπδ τόν μύστακα 
τού ταγματάρχου Βόρουχαμ.

—  'θ  'Ρίο-Σάντος έρχεται πολύ άργά είπεν εις 
τό  ούς τού λόκτωρος Μύλλερ.

Ο Αόκτωρ απεκρίθη σιγηλώς έν καΟαρευούση 
’Αγγλική γλώ σβγ, άν όχι γλαφυρής, καί άνευ τού 
έλαχίς-ου Γερμανισμού κατά τήν προφοράν.

—  Βασίζεται επί τής αγαθής ταύτης Λαίδης 
Κ αμβέλλτς, καί νά μέ παρ’ ό διάβολος άν δέν έχη 
δίκαιον νά ς-ηρίζεται έπ’ αυτής . . . .  νΑνευ αύτής 
δέν εγγυώμαι διά την μικράν.

—  II μικρά αυτη βαίνει ψηλαφητέ'. . . . .  δικά
ζει . . . .  νομ.ίζω ότι άγαπα τόν άλλον . . . .

—  Πά ! 'ίσ ω ς  εχει καρδίαν άλλ’ οφθαλ
μούς ;

—  'Α λλω ς τε υπάρχει ή θεία της /
'Η  δε 9εία ελεγεν εις την άνεψιάνττ,ς.
—  Τέκνον μ.ου τό δυσκολώτερον κατωρθώθη. . . .  

διά τά έπίλοιπον φροντίζω εγώ . . .  . "α  ! 'Αν δέν 
ήτο διά σέ Μαρία δέν άναδεχόμην τήν πρεσβείαν 
ταύττν . . . .  Ο ταλαίπωρος ό Φραγκίσκος ! . . .  .
Αλλά πρόκειται περί τής ευδαιμονίας σου. ΙΙρέπει 

ν άφωσιωθώ εις οε, Αγαπητήμου κόρη· Καί τούτα 
είπούσα επέθεσε φίλημα επί τού ψυχρού καί ύγρού 
μετώπου τής Μίςς Τρεβώρ. —  Μήπως εΐοθε 
ασθενής, αγαπητή μου, ήρώτησε μ ετ’ ανησυχίας.

—  Δέν ήξεύρω, απεκρίθη ή Μορία π ά σ χ ω ___
Νομίζω . . . .

—  Τ ί νομίζετε, θυγάτριόν μ.ου ;
—  Νομ.ίζω ότι άπατώμεθα άμ.φότεραι. . .  'ΐΐ 

θέα τού Φραγκίσκου . . .
—  Αύτό δεν είναι τ ίπ ο τε, είπε διακόπτουσα 

αυτήν ή Λαίδη Καμβέλλη, ήτις άνέλαβε πάραυτα 
τήν αταραξίαν της· έμπιστεύθητι εί; έμέ, κόρη μου, 
διότι έγώ γνωρίζω τά τοιαύτα . . . .  *Α ! είσαι ευ
τυχής, διότι ήδυνηθην νά μαντεύσω τά αίσθ/.ματά 
σου ! . . .

'θ  Φράγκης περιεπλανάτο εις τάς αίθουσας προσ-

παθών ν’ άπομακρύ-.η τόν λυπηρόν φόβον ός-ις κα- 
τέθλιβεν αύτόν, καί νά ύποθάλπη τάς ελπίδας του. 
'Α λλω ς τε  ή ύποδοχτ τού Λόρδου Τρέβωρ ήτο τ ο -  
σοϋτον ειλικρινής όσον καί πρότερον, καί οΐ λόγοι 
τής Λαίδης Κ α μβέλλτ; ήδύναντο νά Ιρμ.ηνευθώσι 
πολυτρόπως. ’ Αλλ ώς πρός τήν Μαρίαν ! ήτο δυ
νατόν νά άπατηθή τ ι ; μετα τήν ψυχρότητα εκείνην 
ήτις ήκολούθησε·/ αίφνης εις τήν άλλοτε θελκτικήν 
άφελειάν ττ,ς,· ηδύνατό τις ν’ άμφιβάλλη πλέον ;
Ο Φράγκης ήγωνίζετο νά καταπολέμηση τάς υπο
ψίας του, άλλ’ ή νικηφόρος απόδειξις έυηδόνιζε 
του ; άγώνάς του. Πού. καί πού οι φίλοι του τόν 
ές-αμ.άτων διά το xa.hoc ώρΙσετε.

— Τί ειδήσεις περί τούΣίμπλωνο;;τόν ήρώτησέ τις.
—  θά  μ έ δείξητε τό λεύκωμά (a lb u m ) σας, 

Φράγκη, είπεν ό άλλος.
—  Πόσον κατηφής είσθε, άνεβόησε τρίτος τις. 

Μήπως έμάθετε ήδη . . .  ;
Ο Φραγκίσκε; διέκοψε τόν τελευταΤον τούτον.
—  Τ ί  ; ήρώτησε μετά σφοδράς ανησυχίας.
—  Κακόμοιρε ! έψιθύρισεν ό φίλος, άλλ’ είσέτι 

δέν εγείνεν έπιοήμως .... είναι άπλώς αδόμενα . . . .
—  Τ ί  λίγουσι τά  άδόμενα ταύτα ;
—  Λέγουσι . . . ίσως όμως ψεύδονται . . . .  λ έ - 

γουσιν ότι ή Μίςς Τρεβωρ μέλλει νά ϋπανδρευθή 
τόν Ρίο-Σάντον.

'θ  Φρακίκσκος έφερε τήν χεΧρχ εις τό μέτωπον.
—  Τις είναι ό Ρίο-Σάντος ούτος ήρώτησεν.
Ο δέ φίλος βλέπων αύ-.όν μεταπορίας.
—  Αέν ηχούσατε, Φράγκη, είπε, νά ό μιλώ σι 

περί τού Ρίο-Σάντου ;
—  Πεοί τίνος λοιπόν όμιλούσιν έν 'Ελ.βετία; . .  . 

'θ  'Ρίο-Τάντος είναι μαρκέσιος ος-ις δέν έχει τόν 
όμ,οιόν του,... μαρκέσιος.. . . Χαίρετε', φ ίλε,-.,Π ερ- 
σηβαλ, Βλέπω έκεΧ πέραν τόν Σιρ Παύλον, δς-ίς μοί 
κάμνει νεύμα ότι χρειάζεται τέταρτος εις τό ούίστι.

’θ  Φραγκίσκος έμ.εινε μ,όνος καί εκτός εαυτού.

—  ’Αγαπητέ καλώ; ώρίσετε, έβόησέ τ ι ;  ίσχνο- 
φώ-ως εις τό ού; του’ έχω  αιώνας νά σάς είδώ, καί 
έλεγον χθες . . . .  είςποΧον τό έλεγον ; Ναι, έλεγον 
εις τόν φίλον μου τόν Μαρκέσιον . . . .  τώ  έλεγον, 
έχω  αιώνας νά ϊδω  τόν Φραγκην, είμαι βέβαιος ότι 
κάμνει τά  ίδικά του εις τήν Ελβετίαν. Ομιλώ 
σπουδαίοι;, τούτο έλεγον . .  . Αλλά φαίνεσθαι λυ
πημένος, φ ίλτατε . . .  . Τό μ.αντεύω· μ,ανθαιω ότι 
ό Ρίο-Σάντος. . .

—  Λοιπόν είναι αληθές ! έψιθύρισεν ό Φράγκης.
—  Φ ίλτα τε, δέν είξεύρω.
—  Αλλ’ αϋτός ό διάβολος ’Ο Ρίο-Σάντος άρμε- 

νίζει τόσον καλά ώΐ"ε . . . .  Επειτα δε φίλτατε, 
έχει περισσότερα έκατομύρια παρ όσα ΰμ.εΧς έχετε. 
ΤΙειισσότερα τού έξ εκατόν λιρών εισοδήματος σας. 
"A. Είναι τρομερός αντίπαλος !

'() υποκόμης \*ντούρης Αούκης είπών ταύτα 
περιεπράφη έφ εαυτόν καί ύπήγε νά φλυαρηση 
άλλοθι.

’Ε· ώ ό Φραγκίσκο; περιεφέρετο χωρίς νά βλέπη,
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καί έκλονεΐτο ώς μεθυσμένος, ήσθάνθη γυναικείο·/ 
βραχίονα διεισδύοντα ϋπό τόν ίδικόν του.

- — Κύριε Φράγκη Πέρσηβαλ, τώ  είπεν ή κσμ.ησ- 
σα τού Λερβή, είοθε δυζΌχής, είσθε λίαν δυς·υχής ;  
σάς λυπούμ.αι . . . .  διότι πρέπει βέβαια νά έμάθετ»
ή δ η   ^

—* Νομίζω ότι έμαθον ήδη τά πάντα, Κυρία μ,ου.
— - Τά πάντα ; . . . .  όχι, Κύριε Περσηβάλη, δέν 

έμάθετε τά  πάντα . . .  ’Ακούσατε λοιπόν, καί έγώ 
ύποφέρο), κ·>ί έπεθύμουν νά ανακουφίσω τόν πόνον 
σου- ίσως ϋε . .  .

Μαντευτικόν δαιμόνιον ένοικε! ε ί ; τά βάθη τής 
καρδίας παντός ανθρώπου, ’θ  Φράγκης εί καί ημι
θανή; σχεδόν έννόησε καί ές-ράφη έκπεπληγμένος 
πρός τήν λαίδην Ωφέλειαν, αύ-η δέ έμειδίασε μ ε -  
λαγχολικώς.

— 'Ίσως κατας-ήσω ύμ.δς Ικανόν νά νικήσητε τόν 
Ρίο-Σάντον έξηκολούθησε νά λέγη· διότι δέν δυνα
τοί τις νά νικήση τόν Pío- Σάντον διά των συνειθι- 
σμενων όπλων. . .  .

—  Πάντοτε ό 'P ío - Σάντος / είπε κατά νούν ό 
Φράγκη; ός-ι« ήσθάνετο διεγειρομένην έν τή καρ- 
δια του εχθραν μανιώδη καί άπεριόρις-ον.

—  ’Ελάτε νά μέ ϊδητε αϋριον, έζηκολούθησεν 
ή κόμησσα Δερβή, διότι έκεϊνα τά  όποια υ.ελλω 
νά σοί άπακαλνψω λέγονται σιγαλέως, καί μ έ Ού
ρα; κεκλεισμίνας έν Οαλάμω μεταξύ δύο προσώπων 
. . . .  Καί οδτω πάλιν ό λαλών εΰρίσκεται ε ί ;  κίν
δυνον ώς καί ό άκροώμενος . . . .  Εις αϋριον, φίλε 
Φράγκη Πέρσηβαλ.

Καί ταύτα είπούσα ΰπέκλινε χαριέντως καί μ ει- 
διώσα, ώσανει έξήρχετο έκ διασκεδάσεως μ.αταίας. 
Αλλ ό Φραγκίσκος δεν είχε τόσην δύναμ.ιν. 'ΐΐ  
αδημονία του άναγινώσκέτο έπί τών χαρακτήρων 
τού προσώπου του, έςηκολούθει δέ νά περιπατή 
ζητών τοίχον ίνα στηριχθή, ή έδραν ίνα πέση έντός 
αύτής. Η Μίςς ’ Αρτεμις Στευάρτη τόν παρετήρησε 
καί τόν προσεκάλεσε,—  Μείνατε πλησίον μ.ου, Φραγ
κίσκε, είπεν αύτη. —  Α ! έχω  πολλά πράγμ.α- 
πα νά σάς εϊπω . . .  Ναι, εϊξευρα ότι τούτο έμελλε 
να σε λύπηση απαρηγόρητα.

—  Είσθε φίλη της, έψιθύρισεν ό Φράγκης όπις 
μόλις ήδύνατο νά δμ,ιλήση, πρέπει νά γνωρίζητε 
τά  ένόόμ.υχα τής καρδίας της . . . .  Ε ϊπατέ μ .οι.. .  .

, ν ΤΓ εΐ7:ω T*iv  γνωρίζω, ταλαίπωρε
έςάόελφέ μου, άλλά προσπαθήσατε ν’άναλαβητε τήν 
προτέραν γενναιότητά σας.

Αρτεμι όμιλ,ήσατε μοι σάς περιμένω.
—  Ιποφέρει όσον καί ΰμεΧς Φράγκη, πις-εύσατέ 

μ.ε. Συμβαίνει τι έν αυτή όπερ δέν έννοώ, άλλ’ ή 
καρ ία της δέν μ ετεβ λή θη  ποσώς· ή Μίςς Τρέβωρ 
σάς αγαπά πάντοτε. Πνοή έκς-ατικ.7,ς χαράς διήλθε 
τήν άθυμούσαν ψυχήν τού Φραγκίσκου.

Ομ.ιλούσι περί αύτού, ή Λαίδη Κσμ,βέλλη 
έπιθυμεΐ α ύτόν  καί ή Μαρία δέν αντιτείνει.

II Μαρία δέν αντιτείνειί έπανέλαβεν ό Ψράγ- 
χης αύτομ.άτως πως.

Ο Ρίο-Σάντος τάς εμάγευσεν . . . .

—  Πάλιν αύτός ό ί ’ίο-Σάντος ! . . 'Α ρτεμι ! . . .
τόν γνωρίζετε;

—  Τόν γνωρίζω, απεκρίθη ή Μίςς Στευάρτη, καί 
χνμαί βλέπουσα ήρυθρίασε.

—  Νά μοί τόν δείξητε . . . νά μοί εϊπητε τ ί 
άνθρωπο; είναι . . .

•—  Μνα-, άνθρωπος εί« τόν όποιον ούδέν δ*να- 
ται ν’ άντις-αθή, έπρόφερε σιγαλέως ή νεάνις- είναι 
ώραΐος, εύγενής, ρωμαλιΧος, οί δέ λοιποί άνθρωποι 
ολίγον τω  όμοιάζουσιν . . . .  Ούαί εις τούς άντερα- 
ι-άς του, Φράγκη ! . . .

Ούαί εις αύτόν ! ύπέκρουσεν ό Περσηβάλη,ς έν- 
θουσιών τρομερά. —  Σάς λέγω νά μοί τόν δείξητε!
. .  . Ά/ πρέπει νά τόν ϊδε κατά πρόσωπον, τόν 
άνθρωπον τούτον, πρέπει ! . .

Η μονότονος καί βροντώδης φωνή τού είσαγγς- 
λέως διέκοψε τόν Φραγκίσκον, καί άνήγγειλεν έ μ -  
φαντικώς- ο 'θ  Αόν Ίωσήφ-Τέλλης^δέ ’Λλαρκάων, 
μαρκέσιος δέ Ι’ιο-Σάντβς . . .  .»

Τό όνομα τού Ρίο-Σάντου οϋτω πομ.πωδώς δι- 
αγγελθέν διά τού οίκου διεσπάραξε τό ούς τού Φραγ
κίσκου Περσηβάλη, καί άντήχησεν εις τάς έντός 
αύτού ώ ; πάταγος βραγχώίης· καί οϋτω τήν ^ ιγ- 
μήν καθ’ ήν ώνόμαζε τόν άγνως-ον μέν, άλλ’ ήδη 
βδελυττβμενον αντίζηλον, ή τύχη τόν έρριψε θο- 
ρυβωδώς κατά πρόσωπον αύτού, ό Φράγκης τρέμων 
ύπό θυμού, καί ηλεκτριζόμενος ϋπό τής άγριας 
εκείνης χαράς ήτις κυριεύει τους ανδρείους προσεγ
γίζοντας τού εχθρού, άπετίναξεν αίφνης τήν αδρά
νειαν του καί διασχίζων τό πλήθος, ύπήγε κ’ ές·ά- 
θη όρμεμφύτως πω ς εις τό μέσον τού δρόρ.ου τού 
μεταξύ τής θύρας τής εισόδου, καί τού μέρους τής 
αιθούσης τού κατεχομένου ύπό τής Λαίδης Κ α μ - 
βέλλης καί τής Μίςς Τρέβωρ· έσυμπέρανε βέβαια, 
ότι κατά πρώτονέκεϊθεν ήθελε περάσει6 Ρίο-Σάντος 

Ο Ρίο-Σάντος, λοιπόν, ένεφανίσθη.
Ί ΐτ ο  άνθρωπος υψηλού άναςή,ματος, καί ηρωι

κού ήθους· Τό πρόσωπον του, λεπτού; έχον τούς 
χαρακτήρας, έξέφραζε τήν ύπεράνθρωπον έκείνην 
γαλήνην, ήν Οαυμαζει τις εϊς τινα ’ Ιταλικά πρόσω
πα, άλλ’ οχι ε ί; τόν αύτόν βαθμόν. ΙΙτον ώοαϊος, 
ώραΧοςόσον κλυτοτέχνη; ζιογράφος δύναταινά φαν- 
τασθή βασιλέα ή θεόν τινα.
Τό χαρίεν καί ωοειδές σχήμα τού προσώπου του δέν 
άσχημίζετο ποσώς ύπό γενείου οχήματος ρισμαντι
κού, κατά τόν τό τε  έπικρατοϋντα συρμόν, καί τόν 
είσδύοντα μέχρι τής ύψηλοτάτης κοινωνία;· άλλά 
μ,όνον έκοσμ.εΧτο ύπό λεπτού μύς-ακος ύπερμέλανος, 
καί άνες-ρχμμέ/ου κατά τόν Ισπανικόν ή Πορτο
γαλλικόν τρόπον. Η δέκόμη αύτού φυσικού; εχουσα 
βοσ-ρύχους, δεν άνήκεν εις τό δείνα ή δείνα σχήμα 
τής κόμης, άλλά συνεσωματούντο οί πλόκαμοι αύ
τής τυχαίως πως καί μ έ χαρίεντας κυματισμοός, 
άφίνοντε; ανοικτόν τό εύρϋ, τό θαρραλέο·/ καί ύπερ- 
ήφανον μ,έτωπόν του. Οί δέ οφθαλμοί του κα τε- 
γοήτευον δεσπόζοντες ύπό τό  αρρενωπόν τόξον τών 
μελάνων όφρύων του. Εν μόνον πράγμ-α όμ.ως εις 
τό θαυμάσιον τούτο πρόσοιπον ήδύνατο νά φαίνεται
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ú ;  κηλίς είς τόν αύς-ηρόν παρατηρητήν. 'Γπήοχεν 
•ϊς το βλέμμα τοϋ Ρίο-Σχντου καί επί των χειλέων 
του ϊκφρασις ήδυπαθείας, η τις έν ώρα άνχπχύβεω; 
έτερπεν αύτόν Si’ ονείρων ποιητικών. ’Αλλά τό α ί- 
σθημ.χ τούτο αίφνης διερεθιζόμενον ήδύνχτο νά μ  ή 
γνωρίζη πλέον Ορια, και νά καταντήση είς τον ρω- 
μχλέον καί περιπαΟές-ατον τούτον άνθρωπον είς τό 
επαχρον τής παραφορά; καί παραφροσύνης.

Αλλά ποιον υπάρχει το  πρόσωπον ε ί ;  τό όποιον 
παρατηρηταί τινε; δεν άποκαλύπτουοι μυρίους λό
γου; ύποψία; ή φόβου;

Τό βάδισμα τού Ρίο-Σάντου η το ηγεμονικόν, άλ
λα τό μεγαλεΐον αϋτού άπείχεν έπιδείξεως συνδυα- 
ζόμενον μ ετ’ αμίμητου χάριτος. 'Η  ένδυμασία αυ
τού ήν αϋτηροτάτης καί ανεπίληπτου φιλοκαλίας, 
καί τρία βασιλικά παράσηαα η7 ρι«ϊτον έπί τού τ ή -  
0ους του.

Τό όνομα αυτού άκουσθέν διήγειρ* θρύλον συνε
χή έντώ  πλήθει. Κυρίαι τινές περ'.έπλεξαν τά  σχή- 
ρ,ατα (figu res) τής καδρίλλ’.ας, άλλαι πάλιν ¿λη
σμόνησαν ν άποκριθώσιν είς τετριμμένην τινά έρώ- 
τηβιν τού καβαλιέρου των. Ο θρύλο; έπαυσε ρ.ετ’ 
οΰ πολύ άλλ' ή συγκίνησις διήρκεσε, καί πάσα γυ
ναικεία καρδία ήσΟάνΟη αύξουσαν την έμφυτον σπου- 
δαρέσκειάν της.

Ó Φραγκίσκος Πέρσηβχλδέν ήϊύνατο νά συγκρι- 
6ή πρό; τόν εξοχον μαρκέσιον κατά τά εξωτερικά 
προτερήματα. IIτο μένκαίαύτό; ωραίος, άλλ’ ή καλ
λονή του δεν συνίς-ατο τόσον ε ί; τήν κανονικότητα 
τών χαρακτήρων, οσον εί; τήν εύγενή ϊκφρασιν τής 
νοημοσύνη; καί γενναιοψυχίας, ήτις ελαμπεν επί τοϋ 
ειλικρίνειαν έμφαίνοντο; προσώπου του. Ó τρόπος 
αύτοϋ ήν ίπποτικό; καί ή συ7 θλή του υπερήφανος, 
αλλά καί αύτή ή υπερηφάνεια του ήτο φιλοφροσύνη, 
καί έν ένί λόγω 0ά ήτο ό βασιλεύς τής φιλόκαλου καί 
έκλεκτής εκείνης νεολαίας, έάν δέν ύπΐρχιν ό Pío - 
Σάντος. ‘Ο Φραγκίσκο; ήτο πολύ νεώτερος τοϋ μαρ- 
κεσίσυ, άλλ ούτο; ήν ές  εκείνων τών ανθρώπων, ¿πί 
τών όποιων τά ετη δεν άφίνουσιν ίχνος, καί τούς 
όποιους ό χρόνος φαίνεται λησμονών εις τήν πορείαν 
του. Αέν ή ίύνατο νά μαντεόση τις πόσων ετών ήτο 
% Pío Σάντος, άλλά δεν διετήρει πλε'ον τήν άνθηρό- 
τητα εκείνην τής νεότητος, ήν διετήοουν οί χαρα
κτήρες τβΰ Φραγκίσκου.

‘Ο τελευταίο; ¿θεώρησε τόν άντίπαλόν του διαρ
κώς καί άσκαρδαμυιιτεί, τοϋ οποίου παρεμπόδιζε τόν 
δρόμον, 8ν ήνεωξε δι’ αύτόν τό πλήθος. Κατά πρώ- 
την όψιν ένόμισεν ότι τό πρόσωπον τοϋτο καί άλλοτε 
έπληξε τήν όρασίν του, άλλ’ ή έντύπωσις αϋτη υπ
ήρξε σύντομος καί στιγμιαία. Εκείνο τό όποιον ό 
Φραγκίσκος είδε καί παρετήρησε μετά σφοδρά; ζη
λοτυπίας, ήτο ή έξοχος καλλονή τοϋ ί’ίο-Σάντου, τό 
δε μίσός του ηϋξησεν άναλόγω; του τρόμου, όστις 
συνέσφιγξε τά σπλάγχνα του. Αιοτι είςίτάς στιγμάς 
ττ,ς ερωτικής άμηχανίας όπου ή άό'ημονία παραλύει 
τήν διάνοιαν, ή καλλονή εμφανίζεται ώς τά μόνον 
καί ϋπε'ρμαχο* όπλο ν  ‘Ο Φραγκίσκος ήσθάνθη έαυ-

τόν ήττημενον καί μηδενισμε'νον ύπό τής καλλονής 
τοϋ αντιπάλου του.

Τόν ¿θεωρεί λοιπόν άδιακόπω; κωλύων τήν διά- 
οασίν του. Ο δε ‘Ριο-Σάντο; πρώτον μέν έβαάδυνι 
τό βημά του, έπειτα δε έτάθ/ι ζητών διά του βλέμ
ματος τήν Λαίδην Καμβελλην καί τήν ανεψιάν της, 
χωρίς καί νά παρατηρήση τόν Φράγκην —  έ κ ε ; 
πέρα, εκεί, Μαρκεσιε ! έφιόνχξιν ό υπηρετικός Λαν- 
τούρης Λοόκας, δεικνύω/ τήν γωνίαν τής αίθιύση; 
όπου εκχθητο ή Λαίδη Καμβέλλη. —  Λί Κυρίαι 
αύται παρχπονοϋ/ται διά τήν άργητά σου . . . .  Λοι
πόν περσηβάλη, φ .λτχτέ μοι, εϋαρε7ηθήτε νά μά; 
άφήσητε νά περάσωμεν τόν Μχρκέσιον καί ¿μένα.

Ö Φραγκίσκο; δέν έκινήθη ποσώ; καί εξακολου- 
θών νά βλέπη άσκχρδχμυκτεί τόν Μχρκεσιον έδιδεν 
ε ί; τό βλέμμα τ*υ ¿ρεθιστικωτχτην π»ριφρό·ητιν, 
ό Ρίο-Σάντο; εκλινεν επ’ αύτόν βλέμμα γχληνιχϊο.· 
καί δέν άπεκρίθη είς τήν ά'φωνον πρόσκλησιν τοϋ 
Φραγκίσκου «ίμή δι’ ύποκλίσεως χαριε7 άτης, λε'γων 
απλώς, —  Θά προσπαθήσω νάλάβω τήν τιμήν τοϋ 
νά παρουσιαΟώ είς τόν Κύριον Φραγκίσκον Περση- 
βάλλην.

Καί πρ’νή ό Λαντούρη; Λούκης χειροτερεύσει τά 
πράγματα διά τής χ’καίρου προθυμίας του, ό Μχρ- 
κέσιο; ένευτεν άνεπαισθήτως, καί ε ί; τό νεϋμά του 
άπεκοιθη έξοχόν τι πρόσωπον πρό ολίγου εισελθώ-, 
καί πρό τον όποιου διίς-αντο πάντε; μετά τής ¿πι· 
δεικτικής καί άφιλοκάλου έπιεικεία; ήτις είναι ή βά· 
σις της αγγλικής φιλοφροσύ/ης. Τό έξοχον τοϋτο 
πρόσωπον τό όποιον γνωριζομεν ήδη καί άπό τοϋ 
όποιου τό κομψόν τοϋ χοροϋ ένδυμα δέν αφήσει τό 
άσήμαντον καί άπλοϋ πολίτου ήθος, δπερ είχεν ίκ 
φύσεως, ¿βάδιζε ύψωμενην έχων τήν κεφαλήν καί 

διεταλμενους τού; οφθαλμούς χωοίν νά Γραφή ποτε 
διά νά άποφύγη σύγκρουσιν ή νά χαιρετήση γνώρι
μόν του.

Ο τυφλός ούτος ήν ό τοϋ Καπηλειού τών Παρα
σήμων τοϋ Στέμματος.

Ε ί ; τό νεΰμα τοϋ Ρίο-Σάντου μετέβαλε διεύθυνσιν 
καί έλθω/ ¿φυτεύϊη ενώπιον τοΟΦράγκη καί τόν εκα- 
μεν οδτω νά χάση άπ’ έμπροσθεν του τόν Μαρκέσιον.

—  Παραμερίσατε, κύριε ! είπεν ό Φράγκη; θυ
μωμένος.

Ö τυχλός ¿Γράφη πρός αύτόν, καί όίπτων ¿π’ αύ- 
τοδ τά άκίνητον καί νεκρόν βλέμμα του.

— ■ Πρός έμέόμιλεΐτε ;  ήρώτησεν ήπίω 'τώ  τρόπω.
—  Πρός «μάς, Κύριε, καί μοί φαίνεται παράξε

νο» ! .  . .
—  ΓΙά, πά, πά! φίλτατε, άνεβόησεν ό Λαντούρης 

Λούκης καγχάζω·/, μήπως άναψες κερί είς τόν διά
βολον . . . .  Μή θέλεις νά μαλλώσης με τόν Σιρ Ε ί -  
μόνδον Μακενσήν oriS είναι τυφλός.

—  Σάς ζητώ  συγγνώμην έμουρμούρησεν ό Φράγ- 
κης μετανοημένος, καί πάλιν Γραφείς ¿ζήτει τον 
Ρίο-Σάντον διά τοϋβλέααατο; ένώ ό τυφλό; έπρό· 
φερεν ¿πιεικώς.

—  έ γ ώ , Κύριε, σας ζητώ συγγνώμην.

ΣΜΤΡΝΑΙΟΣ. 7  (

Αλλ’ ·  ‘Ριο-Σάντος είχε γιίνει άφαντος μεταξύ 
τοδ πλήθους.

—  Μήπως είναι άνανδρος; ήρώτησε κατά νοϋν 
ό Φραγκίσκος· διεοχόμενος δε τάς αίθουσας διά τοϋ 
βλέμματος, τώ  έφαινετο παράξενον πώς ό Μαρκέ· 
«ιος ¿δράξατο τής τυχαίας ταύτης ευκαιρίας τοϋ 
ν’ άτοφύγη αύτόν —  Μήπως είναι άνανδρος έπανε- 
λαββ πάλιν. —  Κ ! έγώ τόν θέλω γενναίον ! . . . .  
—  Θτ τόν είίρητε όποιον τόν θέλετε, εύγενής νέε, 
ύτ^κρουσε σκωπτικη' τις φωνή είς τό ούς του.

ό  Φραγκίσκος έΓράφη διά μιάς, άλλ* δέν εύρε 
πλησίον αύτοϋ εϊμή υψηλόν τινα καί ξένον τήν ό'ψιν, 
¿7'·ί άπισπόγγιζεν έπιμελώς τάς ύέλους γιγαντι- 
«ίου δίόπτρου.

—  Τί εϊπετ* ήρώτησεν 6 νεανίας ΰπερηφάνως.
—  Εγκώ τέν είπα τίμποτε, είπεν απαθώς ό πε

λώριος, ζς ις δεν ήτο άλλ·ς ή ό Αόκτωρ Μύλλερ.
—  Μοί ώμιλήσατε, Κύριε.
—  Εγκώ τέν ώμίλησα, ταρτάϊφλ, άπεκρίθη ό 

Γερμανός Γ ρ έ ο ω ν  τά νώτα.
Ο Φραγκίσκος ένόμισεν έαυτόν ήπατημενον, δτς 

τά ώτα του έβόμβησαν, καί ό πυρετός του τόν έκα
με ν’ άκούση λόγου; οΰ; οϋδείς έπρόφερε, άλλως τε 
είχεν άλλην άαχολίαν τόρ*.

Ο ‘ Ριο-Σάντος έφθασεν είς τήν Λαίδη Καμβελλην 
καί τήν άνεψιάντης. Η γω/ία εν ή έκάθητο κατε'Γη 
αίφνης τό κέντρον τοϋ χοροϋ. λπάντων τά βλέμμα
τα συνεκεντρώθησαν έκεΐ, καί ή αύλή τής Λαίδης 
Καμβελλης αίφνης έδιπλασιάσθη· είναι πιθανώτατον 
ότι ή εϋγενεστάτη αϋτη γυνή πρό πολλοϋ είχε προ- 
ίδει τό αποτέλεσμα τοϋτο τής παρουσίας τοϋ ‘Ρίο- 
Σάντου, καί ότι τό αποτέλεσμα τοϋτο έπενήργει ούκ 
ολίγον διά τήν πρός τον ώραΐον ΙΙαρκέσιον άφωσι- 
ωσίν της.

Τόν έδέχθη ώς δέχεται ή μήτηρ τόν υιόν της, 
υιόν προσφιλή καί θαυμαζόμενον.

—  ίΐ Μαρία ¿γίνετο κατηφής . .  . είπεν αϋτη, 
ϊ··ώ ό Ρία-Σάντος ή σπάζε το τήν χειρ* τής νεάνιδος.

—  Καί μόνη ή απουσία μου ποούζένει τήν κα τ
ήφειαν τής Μίςς 'Γρέβωρ. ήρώτησεν δ ‘ Ρίο-Σάντος 
μειδιών καί άσκόπως, ή Μίςς Μαρία έπειράθη καί 
•«τη νά μειδιάση άλλά δεν ήδυνήθη· Ü αδιαθεσία 
τη ; περιεπλέκετο τόρα ¿κ τής παρουσία; τοϋ Μαρ- 
αεσίου, 071;  δέν είχεν άποβαλει τόν μυτηριώδη 
τρόμον, ον ¿κ πρό)τη; άφετηρία; ένεπνευσιν εί; τήν 
νεχνιδ*. μέ Τή» διαφοραν ότι εί; τήν δόναμιν ταότην 
*3ρσετι0ετο ήδη καί τό φίλτρον όπιο ό Ρίο-Σάντο; 
ίΐ.ςευρε νά έξχσκή έπί πάση; γυναικός καί τό όποιον 
η Μις; Τρέβωρ δέν ήδυνήθη ν’ άποφόγη. Απέναντι 
του Ριο-Σάντου, όσάκι; ήτον υπό τό βλε'μμα του, 
η Μαρία πραγμστικώς έχανε τήν σ·υναίσθησιν τοϋ 
ο,τι συνεοαίνεν ¿ντο; αύτή;. Καί άν ήθελεν αποφα
σίσει Οαρ^ιλέω; ν’ άποκρούση γενναίω; τήν ηθικήν 
τυραννίαν τή; θείας της, δεν ήξεύρομεν τί ήθελεν 
άποκριθή είς τήν έρώτησιν ταύτην καθαρώς προτει- 
νορένην αυτή· Ποιον αγαπάς ; ii~ t  ή πλάνη τής 
Λαίδης Καμβελλης αύςηρώς έξεταζομένη ήτο συγ- 
γνωΓή- όιότι καί αϋτη ήσθάνετο τήν ίπιρροήν τοϋ

φίλτρου αΰτου. Δέν ήθελε λοιπόν είναι άδικον ν’ άπο- 
δ ώ σ η τιςεί; αϋτήν τό σφάλμα είς 8 υποπίπτει ένίοτι 
καί ή Μις; Τρέβωρ ;

Τήν έσπε'ραν έκείνην ό Ρίο-Σάντος έφάνη προθυ
μότερος, περιπαθέστερος καί εύγλωττότερος, παρά 
τό σόνηθες, ήδέ Μι; Μαρία, ήν φωνή ένδόμυχος παρ- 
εκίνει ν’ άπέχη αύτοϋ καί νά ¿γρήγορή, παρεσόρετο 
άκουσίως ύπο τής μαγείας τοϋ άνδρός τούτου τόν ό
ποιον δέν ήγάπα, καί έλησμόνει τόν Φράγκην τόν ό
ποιον ήγάπα. Τοϋτο ήν άνώτερον καί τής γοητευσεως, 
καί ή Μίςς Λρτεμις Στευάρτη είχε δίκαιον νά λέγη, 
ότι ή Μαρία ήτο μαγευμενη. Η λαίδη Καμβέλλη ή - 
κροάτο τοϋ Ρίο-Σάντου, άπεκρίνετο αύτώ άγχινού- 
στατα , καί πρός τούτοι; εϋρισκε καιρόν τοϋ έκφρά- 
ζειν τήν έκ7 ατικήν χαράν της περί τής εύδαιμονί«; 
τής ά·εψ'.άς της. Ποοσέθετον δέ τούς λόγους των καί 
οί παεευοισκόμενοι έπιδοκιμάζοντες καί θαυμάζοντες, 
καί ό υποκόμης Λαντουρνς Λούκης έφεύρισκε μορ
φασμούς ενθουσιασμού άνά πάντα λόγον τοϋ ένδοξου 
πρωτοτύπου του, καί ύπισχνεϊτο αύτάς ίαυτώ ν άνα- 
φέρτι αύτόν έν δε'οντι.

‘Ο Φραγκίσκος ΐΓατο όρθιος εν τινι φατνώματι τοϋ 
τοίχου αρκετά μακράν, ώστε νά μήν άκούνι τίποτε, 
άλλ’ εολεπε τά πάντα καί άπερρόφα μετ’ οδυνηρά; 
άπληςί«* τό πικρόν ποτήριον τής ζηλοτυπίας, έ θ ε -  
ώρει αυτούς έχων τήν ψυχήν του ίλην συγκεντρωμέ- 
νην είς τούς οφθαλμού; του, έρμηνευων πάν κίνημα, 
δίδων είς πάσαν κίνησιν σημασίαν ήτις συνεδαόλιζε 
τόν πυρετόν του καί έδιπλασίαζε τήν οδύνην του. 
όταν ό ‘ Ρίο-Σάντος έκλινε πρός τήν Μαρίαν καί π ε- 
ριεκράτει αυτήν δι’ όλη; τής μαγεία; τοϋ βλέμματός 
του, ό Φραγκίσκος ένόμιζεν ότι χ’νεγίνωσκεν έκεί έρω
τα δειλόν μέν α’λλ’ εϋγλωττον έν τή σιωπή, καί ή 
μανία αύτοϋ έφθανε μέχρι; αγωνίας.

("Επεται συνέχεια)

-------- ■ -ι ■ ~ Γ --------

Ο ΓΑΜΟΣ ΠΑΡΑ ΤΟΙΣ ΑΡΧΛΙΟΙΣ ΕΛΛΙΙΣΙ.ν.

( 'Ε ί. 'Λ0η>·ώ>·. )

( Συνέχεια καί τέ/.βς. )

’Αλλ’ έτςανέλθωμεν είς τό ποοκείμενον πρό τή ; 
τελετής τοϋ Γάμου έν ’λΟήναις άναποφεύκτος ήτο 
ή έγγύη ( ό άρρκβών ) ίνα ε/ν) κϋρος τό γαμικόν 
συμβόλαιον αϋτη δ’ έγενετο πα((ά τοϋ πατρός ή 
τοϋ νομίμου κυρίου τής νύμφης παρόντων τών συγ
γενών άμφοτέρων τών μερών ίκτός όε τούτων καί 
πολλχί άλλαι τελεταί έγίνοντο πρό ή μετά τόν 
γάμον, προτέλεια Γάμου ή προγάμμεια λεγάμενα·., 
καθ’ άς προσφοραί τοϊς γαμήλιοι; θεοϊς έγίνοντο 
παρά τοϋ πατρός τ ή ; νύμφης’ αί όε νύμφαι άνέθε- 
τον τάς άπαρχάς τ ή ; κόμη; αυτών τή  Ηρα τή 
’Λρτέμιδι ( πιθανόν ΐνα έξιλεώσωσιν αύτήν διά 
τήν πρό; τόν γάμον άποτροφήν της ) καί τα'.ς 
Μοίραις, κατ’ άλλους δέ τώ  Ζηνί καί τή νΙΙρα τελεία .

Κατά τήν ημέραν τοϋ γάμου ότί ό γαμβρό; και ή 
νύμφη έλούοντο δι’ ϋϊατο; κομιζομενου ές ειδική; τ ι-
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νο; πηγής (εις Αθήνας τό ύδωρ τούτο έκομίζετο ίκ  
τής πηγής Καλιό ρόης). Μετά ταυτα ή νύμφη καθω- 
δηγεΐτο εις τήν οικίαν τού γαμβρού κεκαλυμμένη, καί 
έφ’ άμάξης, συρόμενης ύπό ζεύγους ήμιόνων η βοών 
ενίοτε δέ πολλή συνοδία παρηκολούθει την νυμφικήν 
πομπήν, ών τινες Εφεραν τάς νυμφικής δαίας.

Kail οδόν χωρούσης τ ι ς  νυμφικής πομπής, ήδον 
υμεναίους· οί δε συναντώντες τούς νεονύμφου; ¿/αι
ρετών αυτούς, εισερχόμενοι δέ εις τήν οικίαν του νυμ
φίου ερραιναν αυτούς μέ διάφορά τραγήματα, εις ση- 
μεΐον ευπορίας. (Και σήμερον ακόμη ύπάρ/ει εις 
πολλά μέρη τής Ελλάδος ή αυτή συνήθεια). Μετά δε 
ταύτα ήρχετο ό καθαυτό γάμος ή ή γαμική θοίνη (το 
γαμικόν συμπόσιον), ήτις όχι μόνον ώς εορταστική 
ουνέλευσι; έχρησίμευεν, αλλ’ ώ ; επί το πλείς-ον ΐνα 
cl προσκεκλημένοι χρησιμεύσωσι μάρτυρες αύτόπται 
του γάμου. Εις τό συμπόσιον τούτο παρευρίσκοντο 
καί γυναίκες, αλλ’ αύται κατεκλίνοντο εις χωρισιάς 
τραπέζας μετά τής νόμφης, ήτις α’κόμη έμενε κεκα- 
λ.υμμένη. Μετά τήν έςάασιν ή νύμφη εφέρετο άπο τού 
γαμβρού εις τον νυμφικόν θάλαμον, ένθα εισερχόμενοι 
συνετρωγον μήλον ή κυδώνιον, εις σημεΐον τής εις το 
μέλλον γλυκείας συνομιλίας αύτων (τύ τοιουτυν έθι- 
μον σώζεται παρά τοΐς όθωμανοι;)· χορός δέ παρ
θένων πρό των θυρών ή δε τό επιθαλάμιον μέλος, ιό; 
περιγράφει ό Θεόκριτος εις το ΐ 8 ιίδύλλιον αΰτοδ, τό 
περί του γάμου τής Ελένης.

Τήν Επιούσαν τού γάμου οί οικείοι εφερον τή  νύμ
φη τά  συνήθη δώρα, εξ ών τά  περιιργότερα ήσαν τα 
ανακαλυπτήρια λεγάμενα, άηνα τή  προσεφέροντο ότε 
τό πρώτον άπεκαλύπτετο.

Οί Σπαρτιάτσι εκτός των άναφερθέντων είχον καί 
άλλην συνήθειαν λίαν περίεργον, ό  γαμβρός πριν ή 
νυμφευθή κατά τά νενομισμένα, ήρπσζε τήν νύμφην 
ε’ν γνώσει όλων των συγγενών καί γονέων αύτής, καί 
συνώκει μετ’ αύτής λάθρα επί τινα καιρόν, Επειτα δέ 
ίςερεν αυτήν, πολλάκις δε καί τήν μητέρα, εις τόν 
οικον αύτού.

Η γυνή ¿θεωρείτο ύπό των αρχαίων ό)ς ον κα τω - 
τε'οας τα;:ι·>ς καί άνεπίδεκτον άνωτε'ρας μαθήσεως· 
δεν ενόμιζον, οϋδ' έθϊώρ-.υν αυτήν ιύς γλυκείαν καί 
εύάρεςΌν κοινωνάν, αλλ’ απλώς χρήσιμον διάτα  ή τ- 
τονος λόγου άξια έργα του βίου. Τά τέκνα αύτων 
κατίταττον cl α’ρχαίοι άνώτερον των γυναικών αυ
τών, διό καί όμιλουντε; έλεγον « τέκνα καί γυναί
κας·» Περιώριζον αύτάς, ώ ςκα ί τ·ήν σήμερονo iλαοί 
τής Ασίας, καί έφρουροϋντο ύπό γυναικονόμων, ή δέ 
δυσπιστία μεταξύ τών ανδρογύνων υπήρχε πολύ αν
επτυγμένη. Αϊ γυναίκες απεκλείοντο παντός σχεδόν 
πολίτικου δικαιώματος. Μόνον δέ έν Σπάρτη καί πα- 
ρα ταίς Λωρικαίς άποικίαις έθιωρουντο αϊ γυναίκες 
επιδεκτικά: άνωτέρας μαθήσεως καί προαγωγής, καί 
ταίς ιΐπένειμον καί τιμάς όνομάζοντε; αύτάς Δέσποι
νας. Αλλως, καθ’ όλου δ ’είπεΐν, ή κατάσασις αυτών 
ήτο, ώς και σήμερον παρά ταίς Ασιαναίς, ελεεινή 
καί « ;ία  οίκτου.

Τ. Γ .

Α Σ Τ  Ε 1 λ .

Ή  . l l a r  ίναΙσΰ?ιτος γυνή.

Γυνή τις  ή οποία εκαυχατο ότι ει/e καοδίαν λίαν 
εύαίσθητον, έμέμφετο ημέραν τινά τόν κρεωπώλην 
αύτής, διότι έξελεξατο επάγγελμα τοσοΰτο μισητόν, 
λέγβυσα· t  Πώς δύνασαι νά θανατόντ,ς μετά τοιαύτης 
όιμότητος τ «  ταλαίπωρα ορνία; » « Τ ί λοιπόν, 
Κυρία μου, τή  απεκριθη έκπεπληγμένος ό κρεωπώ- 
λης, ήθελες νά τά τρώγγ,ς ολοζώντανα ; »

Ό  μ άγος.

Μοιρολόγος τις, ό οποίος έθαυματούργει έν τώ  φα- 
νερφ, συλληφθεί; άπήχθη ενώπιον του δικας-οΰ του 
πταισματοδικείου, ο Ιίίμπορεί; λοιπόν νά προβλέπης 
τό μέλλον, είπεν αύτώ ό πρόεδρος, α’νήρ εύφυές-ατος, 
α’λλ’ α’ς-ειότερος ή όσον πρέπει τώ  δικας-ή. —  Μά- 
λις-α, Κύριε πρόεδρε, α’πεκρίθη σοβαρώς ό μάγος.—  
Aúvaoat λοιπόν νά γνωρίσής τήν απόφασιν, ήν μέλ- 
λομεν νά έκφε'ρωμεν ;  —  Βεβαιότατα. —  Είπέ μ.ας 
λοιπόν τ ί θά συμβή ; —  Τίποτε. —  Είσαι βέβαιο; 
οτι . . . Είμαι βέβαιος ότι θά μέ οΐπολύσητε. ·— Θά 
σέ α’πολύσωμεν; —  Λναμφιβολως. —  Λ ιατί; —  
Αιότι άν έπρεπε νά μέ καταδικάσητε, δεν ήΟιλέτε 
ε’.ρωνευθή διά τό δυσύχημά μου.

Ó πρόεδρος ές-ράφη «μηχανών πρό; τούς δικας-άς 
καί είδεν αυτούς, ό δε μάγος άπελόθη.

Ό  π ανού ργ ος  νεοσύ.Ι.Ιεχζος.

Δύω χωρικοί εν τινι χωρίο: ιοφειλον ν’ οόποσύρωσι 
κλΐρον ενώπιον τού δημάρχου, ΐνα ίδωσι τίς έξ αυ
τών Εμελλε νά κληρωθή διά τήν ύπέρ πατρίδας υπη
ρεσίαν. II έρωμένη τού δημάρχου έσύςησεν αύτώ τόν 
νεώτερον, καί παρεκάλεσεν έπιμόνως νά κάμ.η ώςη νά 
πέση δ κλήρος εις τόν Ετερον. Δέν ύπάρ/ει άλλος τρό
πος, είπεν ό άρχων ούτος, έκτος τού δόλου. Διατά- 
ξ*ς  δέ νά ήναι μέλαιναι ai δύω ψήφοι, άς εμελλον 
νά θεσωσιν εντός τής κάλπης, είπεν είςτού; δύω χ ω 
ρικούς· « O r í ;  άνασόρη τήν μούρην ψήφον θ’ άνα- 
/ωρήστ). Επαρε πρώτος, είπεν εις τον χωρικόν εις 
8 - ήθελε νά πέστ) δ κλήρος, σέ τό διατάττω. » Αλλ’ 
ό/ωρικύς 8ν εΐ/ε προκαταδικάσει, καί όςο; δέν ή δυ
νατό, ('·>; φαίνεται, ν αποφυγή τύ δυςύχημα του, 
Ιφάνη πανουργότερος του δημάρχου. Τποπτευθείς περί 
τού παιγνιδιού όπερ τώ  Επαιζαν, ανέσυρε τήν ψήφον 
καί κατεβρόχθισεν αυτήν πάραυτα. ν Τ ί κάμνεις, 
άθλιε, τώ  είπεν δ δήμαρχος. » Αφέντη, απεκρίθη δ 
χωρικός, άν ή ψήφος τήν όποιαν κατέπια ήναι μαύρη, 
εκείνη πού είναι μέσα εϊ; τήν κάλπην πρέπει νάήναι 
άσπρη, άς τήν ίδωμεν, καί &ν ήναι άσπρη αναχωρώ,
5.ν όμως ¿κατάπια τήν άσπρην, τό τε  —ρέπει ν’ ανα
χώρηση ό σύντροφός μου, είμπορίΐς λοιπόν πολύ εύ
κολα να εΰρτι; τήν αλήθειαν. Ο δήμαρχος περιπλε- 
χθείς Ενεκα τούτου ήναγκάσθη ν'άπολύσγι αύτον, καί 
ΐνα μή δυσαρες·ήσν) τήν ερωμένην του, άπένειμε τήν 
χάριν πρύς άαφοτέρους.

Ιδού έτοιμότης πνεύματος θαομασία, ήν δέν έλ- 
π ζομεν ποτέ άπό χωρικούς.




