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Τέσβαρες διασημότατοι τών νεωτέρων σο
φών θαυμάζουσι τήν άκρίδειαν τών κοσμο- 
γονικών ιστορημάτων τού Μωϋσέως, ωςσυμ- 
φωνοϋντων μετά τών φυσικών παρατηρήσεων.

'() Buffon έν τώ γλαφυρά» αύτοϋ συγ- 
γράμματι “θεωρία τής Γής,, (Theorie de 
la Terre) ομολογεί οτι δ Μωϋσής διηγείται 
φιλυβ07·ιχώτ«τ« τά τής κοσμογονίας. Ό 
Ληναϊος (Curios ual.ur aruaenitat aca- 
dem dissertat IVII) γνωματεύει, δτι ό 
Εδραίος νομοθέτης καί αυγγραφεύς έγραψε 
καθ’ ύπαγόρευσιν αύτοϋ τοϋ πλάστου τής φύ- 
σεως. Ό σοφός γεωλόγος Cuvier εις τό 
πολλής άξίας και σπουδαιύτητος γαιωλογικόν 
αύτοΰ σύγγραμα (Discours sur les revo
lutions de la surfaie du Globe) δεδαιοί, 
δτι αί νεώτεραι γεωλογικά: έρευνα·, έπικυρούσι 
κατά τό μάλλον καί ήττον τήν τάξιυ, καθ' 
ήν τά οντά έδημιουργήθησαν ώς ή Γένεσις 
αναφέρει.Ό δέ Άμπέρβς τέλος (Revue des 
deux mondes) γράφει, δτι τά οργανικά οντα 
άνεφάνησαν, καθώς διέγραψαν αύτά ο πολυ
μαθέστατος, ε’ι μή θεόπνευστος, συγγραφέας 
τής Γενέσεως.

Τις έχει δίκαιον περί τών έπί τής έμφα- 
νίσεως τοϋ ανθρώπου έπί τής γής παρελθόν
των έτών, ό Μωϋσής ή οί ’Ινδοί, Αιγύπτιοι, 
Χαλδαίο: κτλ.; (Ώς γνωστόν ό Μωϋσής ά- 
ναδ'-δάζει τήν πλάσιν τοϋ Άδάμ έίς 4,001 

έτη π. χ. ή κατά τήν έξήγηαιν τών Ο, εις 
5,547. Οί δέ Αιγύπτιοι, Χαλδαϊοι κλπ. ε·.ς 
πολλάς χιλιάδας έτών. Οϊ μέν Χίγόπτιοι λ.χ. 
είς 36,520 ή 525 έτών άναδιοάζουσι τήν 
χρονολογίαν αύτών· οί δέ Χαλδαϊοι άρ-θ. 
μούσι 430,000). Βεβαίως ή Μωσαϊκή χρο
νολογία δέν είναι κατά πάντα ορθή, διότι 
ουδόλως άμφισβητήσιμον, οτι διήλθον πολ
λά: εκατονταετηρίδες μή είς άρίθμησιν ύπο· 
κείμεναι. άλλά καί αί χρονολογία: τών 'Ιν
δών. Αιγυπτίων κλπ. φαίνονται είκον·καί 
ψευδείς καί άβάσιμοι.

Άλλως τε. καθά βέβαιοί ό Πλούταρχος 
“μηνιαίος ήν τό πάλαι ό ενιαυτός τών Αι
γυπτίων, είτα δέ τετράμηνος,,. Οί σοφοί γεω
λόγοι καί αστρονόμοι, ώς καί οί διακεκριμέ
νοι αρχαιολόγοι καί ιστορικοί τοϋ παρελθόν
τος καί παρόντος αϊώνος συντάσσονται ύπέρ 
τής γνώμης, οτι ό κόσμος (ό ανθρώπινος κό
σμος δηλ. ήτοι ή τελευταία τής Γής περίο
δος) είναι νεωτέρα ή όσον φαντάζονται Ιν
δοί, Χαλδαϊοι, κλπ. (βλ. Delainbre, His- 
toire del’ asttouomie sur les Revo
lutions dela surface da globe κτλ)
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Ό λακωνισμός αν καί δέν απαντάται πλέον 
έν Έλλάδι,ύπήρςεν όμως φυτόν τής ελληνικής 
γής. Αύτοφυής καί πρωτότυπος ό Ελληνικός 
λακωνισμός εγκλείει έν έαυτψ ολον τό με- 
γαλείον τοϋ χαρακτήρος τών μεγαλόψυχων 
τέκνων τής Σπάρτης. Αρετή οέ τοϋ λόγου 
τόσον εκφραστική οσον ύπήρξεν ή απαρτία 
τική βραχυλογία, δέν ήτο δυνατόν νά μή εύρη 
τούς μιμητάς του.

Άλλά τά μιμητικά έργα, όπως συνήθως, 
άποτελοδσιν εκφυλισμόν τοϋ πρωτοτύπου, 
καί τρανήν τούτου άπόδειξιν έπί τοϋ προκει- 
μένου έ'χομεν τόν τοϋ Βολταίρου καί Πιρών 
αγώνα λακωνισμού. Ό μεταξύ τών διάσημων 
τούτων άνδρών αγών συνίστατο είς τήν σύν
ταξιν τής βραχυλογωτέρας επιστολής. Οί 
δύο όίνδρες ήσαν ώς γνωστόν δεινοί χειρ:· 
σταί και κύριοι τοΰ λόγου. Ό Πιρών επι
φυλασσόμενος νά γράψη τήν απαντητικήν 
έπιστολήν «σιώπα. Ό δέ Βολταΐρος ένώ ήτο 
έτοιμος ν’ άπέλθη είς τήν εξοχήν, άπέτεινε 
τήν βραχύλογου του επιστολήν πρός τόν 
Πιρών γράψας αύτψ λατινιστί τάδε : «Εο 
rus>, ήτοι ύπάγω είς τήν εξοχήν καί ήτο 

βέδαιος οτι θά έξήρχετο νικητής έκ τοΰ ά 
γώνος. Άλλ’ ήπατάτο ό Πιρών τφ άπήν
τησε μέ μίαν μόνον λέξιν «1», όπερ ση
μαίνει ύπαγε καί άνεδείχθη αυτός νικητής. 
Ο'ον χάσμα μεταξύ τών αθανάτων έκείνων 
ή τίυ ή «πι τάς καί τών λοιπών λακωνι- 
στικών ανεκδότων τής Σπάρτης πρός τά ά
ψυχα ταϋτα «Εο ηΐδ·καϊ «I»!

Άλλ’ ή άπομίμησις άς μή κατορθόνη 
συνήθως νά τηρή τάς άρετάς τοϋ πρωτοτύ · 
που. δέν στερείται όμως πάντοτε καί χάρι- 
τός τίνος. "Εχομεν δέ τό ανέκδοτον τοϋ Καί- 
σαρος. “ήλθον, είδον, ένίκησα„ τό όποιον 
είναι αγαθή άντανάκλασις καί άποτύπωσις 
τοΰ γνησίου λακωνισμού τοϋ Ευρώτα.

Καί επειδή έν τώ κόσμφ δέν παρατηρεί- 
ται μόνον πρωτότυπος παραγωγή καί άπομΐ- 
μησις αύτής άλλά πολλλάκις τό αύτό πράγμα 
πρωτοτύπους παράγεται έπί διαφόρου εδάφους 
παρουσιάζον τότε τάς έκ τής διαφοράς τοΰ πε- 
ριέχοντος (milieu) ποικιλίας εχομεν έν 
τοϊς νεωτέροις χρόνοις τόν άγγλοαμερικανι- 
κόν λακωνισμόν, όστις άν στερήται τό με
γαλείου τοϋ σπαρτιατικού, κέκτηται όμως 
δλην τήν χάριν τοϋ πρωτοτύπου. Ιδού έν 
τούτοις παράδειγμα :

Ό στρατηγός Γράντ, άρτίως εκλεγείς 
πρόεδρος τών 'Ηνωμένων Πολιτειών, εόρί- 
σκεται παρά τώ Διοικητή Μπορνσάϊδ, ανα
ρίθμητου δέ πλήθος συνωθεϊτο περί τό με
γάρου τοϋ Διοικητηρίου όπως επευφημήση 
τόυ ήρωα. Ό Γράντ ένεφανίσθη είς τό πα
ράθυρου, ολον δέ τό πλήθος εκείνο έκραύ- 
γαζε: «Στρατηγέ λό}·ο”! έστω καί δύο λέ
ξεις!» Ό Γράυτ ϋποκλιθείς άπήντησε μέ 
μεγάλην άόρότητα: «No, sir (όχι, κύ
ριοι)». Είχεν εϊπει οΰτω τάς δύο ζητηθεί- 
σας λέξεις, καί τό πλήθος δ'.ελύθη καταγοη- 
τευμένον έκ τής άπαντήσεως ταύτης.

‘Αν μή προήγεΐτο ό σπαρτιατικός λα
κωνισμός, άναμφιίόλως δέν θά ειχομεν τά 
ανούσια εκείνα τοϋ Βολταίρου καί τοϋ Πι
ρών Εο rus καί 1. Αύτό Οά είπή έκφυλιστι- 
κή άπομίμησις. Καί αν έλειπεν όμως ό 
σπαρτιατικός λακωνισμός, θά ειχομεν βε
βαίως καί πάλιν τήν λακωνικωτάτην άγό- 
ρευσιν τ^ϋ Γράντ : «No. sir!», διότι αύτό 
τό «No sir» έγγλείει όλου τόν ιδιόρρυθμον 
χαρακτήρα τοϋ Άγγλοαμερικανοϋ, όπως τό 
ταυ ή έπί τάς ολόκληρον τήν ένδοξον ιστο
ρίαν τής Σπάρτης.
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ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΣΑΝΔΡΗ

I

Κύλα φωνή μου κύλιοε φωνή μου πικραμένη 
Κύλιοβ καί νανάριαε τή νειά τήν κοιμισμένη 

Mis τό γλυκό τόν ύπνο της τόν παραπονεμένο ... 

Κύλα σάν πρώτο όνειρο τή.ν νειύτης λατρεμάνο 
Σά μυρωδιά μαγιάτικη κι' ώσάν τής λίμνης κύμα 
Ποϋ μοιάζανε τοϋ βίου της ποό χύθηκε στο μνήμα... 
Κύλα φωνή μου κύλισε σάν αηδονιού γλυκάδα 
Πού άνασταϊνει τή νεκρή τής νύχτας ώμορφάδα 

Σάν τό αίϋέριυ πέταμα σιγά τήν πεταλούδας 
Γλυκά οάν τό χαμόγελο αύτής τής κοπελούδαν 

— Κύλα σιγά! κύλα γλυκά! νά μή τήν έζυπνήσης 
Καϊ τάγρια τά βάσανα τού κύαμον τής δυμίσης...
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Καί μονπαν οί αντίλαλοι', και μούπε τό αηδόνι'. 
Σώνουν τά μαύρα πά&η της καϊ τό φαρμάκι σώνει 
Πού ή ζωή τήν πότισε τήν άμοιρη παρθένα 

Καϊ μάρανε τά στήίϊια της. άχ! τά δροσοπλασμένα! 
Μή τήν ξυπνάς αδέλφι μου! μή τήν ξυπνάς και πάλι 
Άψες την είς τοϋ ύπνου της την άφραστη αγκάλη 
Νδίό'ρη πλειά ή ουράνια ψυχή της τή γαλήνη 

’Sig τήν πολυλαχτάριστη καϊ μητρική τής κλίνη'. 
' Αφήστέ τηυ! άφήστέ την! τήν καρτερούν τάστέρια 
'ίίβάν δροσάτα όνειρα καϊ φιλικά της ταίρια 
Καϊ μόνο τά μυρώνουν» τον νπνο της λουλούδια 

Μαζί) μϊ τά γλυκόπινα τής νειότης τά τραγούδια 

Και τής θυμίζουν ατά βα&ειά καϊ κρύφια όνειρά της 
Τά λούλουδα. τήν παρθενιά ποϋ εϊχ' έδώ χαρά της 
Καϊ τά τραγούδια τό χρυσό ποΰ τήν προσμένει μέλλον 

Τόν κόβμον τών αγγέλων!

ΑΧΙΛ. HP. K2KXTANTINUH3

Οί ουνδρσμηταί μας δύνανται ν’ 
άπευθύνωνται δι’ δ.τι.Αφορά τά «’Ο
λύμπια» πρός τόν περιοδεύοντα κ. 
Σπ. Μ ακρήν, τέως βουλευτήν.

' Η γενική αντιπροσωπεία τών “' Ολυμ
πίων,, εχει άνατεθή είς τόν κ. Σπυρ. Βελλια- 
νίτην περιοδεύοντα ανταποκριτήν μας.

ΊΙ επιστασία τών “’Ολυμπίων,, εινε ανα
τεθειμένη :

Έν Ξάν&η είς τόν κ Π. Κοκκίνην, 
ιατρόν.

Έν Λεδε-Άγάτς εϊς τόν κ. Α. Κρήτην. 
Έν ~Λρτη εϊς τόν κ. ’Αλέξανδρον Ξαν- 

θόπουλον.

Έν Σέρραις εις τόν κ. Θ. Χρηστίδην, 
φαρμακοποιόν.

Έν ^ιουμουλτζιύη εις τόν κ. Ίω. Πε- 
τρόπουλον.

Έν Μυριοφύτω είς τόν κ. Γεώργιον Κ. 
Βαλτάν.

Έν Περιστάσει είς τόν κ. Οικονόμου 
Παπανικολάου.

Έν Ραιδεστώ είς τόν κ. II. Σταύρον, 
πρόξενον.

Έν Πάτραις είς τό Πρακτορείον τών εφη
μερίδων.

Έν Άρρινάυ είς τόν κ. Δ. ΙΙαπαλάμπρον 
βιβλιοπώλην.

Εν Σύρω εϊς τόν κ· Βασίλειον Συνοδι-

s-ς τόν κ. Δημήτριον

τόν κ. Θρασύβουλον

κ. κ.

νόν, βιβλιοπώλην.
Εν Κερκύρα εις τόν κ. Νικόλαον Ίωαν- 

νίδην, βιβλιοπώλην.
Εν Τρικκάλοις

Μηληγγεώτην.
Έν Λαρίββη είς 

Μακρήν, διδάσκαλον.
Έν αίγύπτω είς τόν κ. Στυλιανόν Βα- 

σιλειάδην, βιβλιοπώλην έν 'Αλέξανδρέ^..
Έν Καΐρω είς τόν Ι’ρηγ. Χειμώνων,· 

βιβλιοπώλην.
Έν Κωνσταντινουπόλει είς τούς 

αδελφούς Νοτάρη, βιβλιοπώλας.
Έν Σμύρνη άς τόν κ. Λεωνίδαν Στυ- 

λιανόπουλον, βιβλιοπώλην.
Έν Θεσσαλονίκη είς τόν κ. Σωτήριον 

Άστεριάδην.
Έν Μιτυλήνη είς τόν κ. Μιχαήλ Μον- 

τενάρην.
Έν 'Βπείρω είς τόν έν Πρεβέζη κ. Πο

λύκαρπον Τραχαναν.
Έν Σάμω άς τόν κ. Πυθαγόραν Χρη- 

στόπουλον.
Έν Καάάλλα είς τόν κ. Καίσαρα Δ. 

Καλέντζην.
Έν κίράμα είς τόν κ. Μιχ. Βαλάνην, 

φαρμακοποιόν.
Εν Λάφνη (Άγιου Όρους) είς τόν 

κ. Χριστό©. Ίβηρίτην.
Έν Λάρνακι είς τόν κ. Π. Νικολαΐδην, 

βιβλιοπώλην.
Έν Λευκωσία είς τόν κ. Κ. Γ. Ρώσσον, 

βιβλιοπώλην.
Έν Βραΐλα, είς τόν κ. Γ. Δ. Χαλικιάν 

βιβλιοπώλην
Έν Φιλιππουπύλει είς τόν κ. Ν ’Ισσα- 

ρην.
Έν Κερασσονντι είς τόν κ. Ρ. Ε. Σουρ- 

λάγκαν καϊ Σαν.
’ Εν Κωνστάντζα είς τόν κ Μ. Γκιών, 

βιβλιοπώλην.
Έν Ρωβσία είς τούς κ. κ. Π. Ματιάτον 

καί Κ. Ν. Μοσχολιόπουλον.

Λήγοντας μετ’ δλίγα φύλλα τοΰ 
πρώτου έτους παρακαλοΟνται οί συν
δρομηταί μας, δσοι καθυοτερούαιν εί- 
σέτι τάς αυνδρομάς των, νά σπεύσωσι 
νά άποστείλωαι ταύτας, ώς καί έκεΐνοι 
είς ους έχομεν πέμψει τάς αποδείξεις.

’Επίσης παρακαλοΰμεν τούς Αντα
ποκριτές μας δσοι δέν έξεκαθάρισαν 
τούς λογαριασμούς των νά εκκαθαρί- 
σωσι τούτους έγκαίρως πριν ή δνομα- 
στί παρορμήσωμεν αύτούς είς τήν 
έκπλήρωσιν τής ύποχρεώσεως ήν ί· 
νέλαβον.

Οί δέ δυστροποϋντες ας διωρθώ- 
σωσι τό έλάττωμά των τοΰτο πριν 
τούς ύποδείξωμεν ήμεϊς τόν τρόπον.

Παρακαλοΰνται 3σοι τών κ.κ. συν
δρομητών μας μετφκησαν νά γνω- 
στοποιήσωσι είς τό γραφεΐον τάς νέας 
των κατοικίας, ϊνα μή έπέλθη Ανω
μαλία τις περί τήν Αποστολήν τοΰ 
φύλλου.

Τ7Π0ΙΣ Γ. ΧΤΑ7ΡΙΑΠ0Τ 

τή, ■■ ή· ωπομετρίαν, άλλά δέν είχεν άνάγκην 
και ιυχυράς ώθήαεως, όπως προοή καί εις 
ταύτην. Ήγάπα εϊλικρινώς την αγαθή πέ- 
νητα καί έμίσει τόν ψευδοεμπερίστατον. "Οσ- 
φρησις θαυμασία άναπτυχθεϊσα διά τής πολ
λής έξεως τή διευκόλυνε τήν άνάκάλυψιν τών 
επιτηδείων οϊτινες μέ τά δάκρυα είς τούς 
οφθαλμούς έρχονται καί επικαλούνται τήν 
φιλανθρωπίαν τού κόσμου διά τήν ετοιμο
θάνατου γυναϊκά του, ήτις τούς περιμένει 
είς τό παρακείμενον καπηλειού έτοιμος νά 
σύγκρουση τά πο.ήρια μέ ενα καλόν άψένθι 
είς υγείαν τού άγαθοπίστου όστις καταβάλ
λει τά έξοδα. Άνεκάλυπτε τούς πελάτας του
ύπό τάς ψευδείς γενειάδας, ύπό τά ψευδή 
ονόματα, καί τού έ'καμνε μεγάλην εύχαρί- 
στησιν νά τούς άφαιρή τήν προσωπίδα Θά 
έδ'.δεν όμως ευχαρίστως καί τό υποκάμισου 
του είς ενα άληθώς δυστυχή άνθρωπον, καί 
θά έπώλει τό ώρολόγιόν του όπως ανακού
φιση τόν άξιον συνδρομής.

Μεταβαίνων δέ ό κ. Έλιφάς οϊκαδε όπως 
προγευματίση, άπεχαιρέτισε τήν κ. Μέσλερ, 
έβασάνιζε κατά νοϋν τήν απόρρητον άνακοί- 
νωσιν του Βουκαρές, πολλφ δέ μάλλον πε 
ρίφροντις ή οσον ήθέλησε νά φανή είς τήν 
γηραιάν φίλην του, έσυλλογίζετο νά έξοντώ- 
ση έπιμελώς τάς σχέσεις αϊτινε ς ήδύναντο 
νά όφίστανται μεταξύ τοΰ κόμητος Κούτρα 
καί τού κακομοφιασμ.ένου εκείνου. ΙΙίθανόν 
ή έπιστολή του νά ήτο ν.νιή απειλή Απευθυ
νόμενη κατά τής πλούσιας κυρίας πρός 
χρηματισμόν. Τό μέσον τούτο εί/ε πλέον 
κλασικόν, καί έπιτυγχάνει είς ανθρώπους 
δειλούς ή ήναγκασμένους εκ τίνος λόγου 
νά ύποκύψωσιν είς εγγυοδοσίαν. Οί επαγγελ- 
ματίαι τού είδους τούτου άποζαλοϋσιν αύτό 
“βολιδοοκόπημα,,. Έάν τό βολιδοσκοπούμε- 

^ον πρόσωπόν δεικνύη Ανησυχίαν τινά, άπό- 
°ειξις προφανής ότι εν τώ βάθει τής αυνει- 
δήσεώς του κρύπτεται μυστηριώδης τ·τ ‘χώρα 
αξία άνασκαφής. Δια τούτο, ό κ. Έλιφάς, 
ώς άνθρωπος έμπειρος, συνε&ούλευσε τήν 
κ. Μέσλερ νά τηρήση πολιτικήν άποθαρρυν- 
τικήν ήτις συνίσταται εϊς τήν άταραξίαν καί 
τήν σιωπήν !

Άλλ' άπό τής τακτικής ταύτης μέχρι 
τής τακτικής τής άμεριμνησίας υπάρχει με
γάλη σπόστασις. Ένώ δέ προέβαιιε διευθυ- 
νόμενος πρός τήν οικίαν του. έλεγε καθ' ε
αυτόν ό παλαιός τών ήμερών φίλος μας: 
“Έννοια σου. παλληζαρά μου, καί θά μάς 
τά είπής όσα όπαινίττεσαι έν τή έπιστο
λή σου,,

Έν τώ γραφείφ του δέ ήδη ευρισκόμενος 
δ κ. Έλιφάς ήνοιξε τήν ύπό στοιχεϊον Β 
θυρίδα τών αρχείων του ζαί άνεζήτησε τόν 
φάκελλον Βουκαρές. Τόν εόρε δέ άνευ δυ
σκολίας καί τον έφυλλογύρισεν άναζητών τό 
φύλλον τώ)ν διευθύνσεων. Ήτο δέ τούτο έν 
τάξει καί έφερε τάς σημειώσεις : οδός Έμ- 
βιέργης 17, στοά Ρασΐλ 2, όδός Ποπεγκούρ 
103, όδός Ώμαίρ 9, όδός Ραμαίϋ 16 . . .

Ό υπουργός τής Φιλανθρωπίας εκλεισε 
τόν φάκελλον. Αίφνηδία λάμψις είχε φωτίσει 
τά ακότια έργα τοϋ Βουκαρές. Δέν ήτο έν 
όδφ Ραμαίϋ δπου είχεν ίδει τόν κόμητα 
έν συνδιαλέξει μετά τής μικράς έκείνης τήν 
όποιαν είχε ραπίσει δ πατήρ της. ό άδελφός 
της, καί δ εραστής της ; Καί ιδού ότι έν 

τή αύτή όδώ κ «τώκει καί ο Βουκαρές. Η 
έκ&ίασις δ εφαίνετο εναργέστατα καί “ή τιμή 
τής οικογένειας,, ήπηλείτο ύπό τοϋ άνδρός 
ϋστις διέκοπτε τας συνεντεύξεις τού κ. 
Κούτρα.

Τί τό σπουδαϊον ήδύνατο νά υπάρχη εν 
τή απειλή ταύτη, καί πρό πάντων εις τί συ
νίσταται ή όπο&εσις αδτϊ] κατ’ ουσίαν ; Αυτό 
δέ άκρι&ώς έπρεπε να γνωσθή. Το να όε- 
χθή ή κ. Μεσλερ τον Βουκαρές ήτο επι
κίνδυνον. Το να μετα&η όμως ό κ. Ε- 
λιφάς παρά τώ Μεσημβρινή τούτο δέν έσή- 
μαινε τίποτε. Διότι τοσάκις είχε μετα&ή οΰ- 
τος παρ' αύτφ αυτοπροσώπως ή είχε στεί
λει τούς ανθρώπους του όπως καταοαλωσι 
τήν δια τήν σύζυγον τού Βουκαρές ώρισμέ- 
νην επιχορήγησιν, ώστε μια επί πκεον επί- 
σκεψις δέν ήτο δυνατόν να κριθή ενοχοποιη
τική.

Έξεκίνησε λοιπόν κατά τήν δευτέραν 
μετά μεσημβρίαν ώραν, καί μέ τό ά/.εξιόρό- 
χιόν του υπό μαλης, μέ ύφος κατωτέρου 
υπαλλήλου, μέ τήν βαρείαν του ρεόιγκόταν 
καί τόν καλώς βουρτααρισμενον πΐ/.όν του, 
άνήλθε τήν κλιτόν του υψώματος τής Μοντ- 
μάτρκς καί εφθασεν εις την οικίαν εν η κα- 
τώκει ό Βουκαρές. Εις τό τέταρτον πάτωμά 
έν τινι στενψ τετραγώνφ, δύο ευρισκοντο Ού- 
ραι. Επί τής μιάς ήτο διά κιμωλίας άνα- 
γεγραμμένη η έπομενη σημείωσις : “Σιαμ- 
πασιου, μεσίτης πολυτίμων Λίθων άπό 9-11 
π. μ. καί άπό 3-6 μ. μ. Σύρετε δυνατα τόν 
κώδωνα,,. Έπί δέ τής έτέρας ήτο καρφω- 
μένον έπισκεπτήριον φερον τ.ς έξης λεξεις : 
“Βουκαρές (Μάριος), μηχανικός,,.

Ο κ. Έλιφάς έκρουσε δια τής λαδής 
τοϋ άλεξιβροχιου του την θυραν τού Λίαρίου 
Βουκαρέ, Ορούς συρόμενων σανδαλίων ήκού- 
σθη, καί έν τώ μέσφ νέφους καπνού έκ 
καπνίσματος ενεφανίαθη αυτός ούτος ό μη
χανικός. Άναγνωρίσας δ' ούτος τόν κ. Ε- 
λιφας αφήρεσε τήν πίπαν εκ τού στόματος, 
ή δέ σκυθρωπή καί ανιαρά μορφή του έλα- 
βεν ύφος χαρωπόν καϊ μέ ύπερόάλλουσαν 
εύγένειαν τροπών ύποκλιθεΐς είπε :

— Ή ! κύριέ μου, λάβετε παρακαλώ 
τόν κόπον νά εισέλθετε ... Δέν έπερίμενα τό
σον γρήγωρα τήν έπίσκεψίν σας ..

— Μά τήν επεριμένετε ; ύπέλαβε μέ ύ
φος βαρύ ό κ. Έλιφάς, εισερχόμενος εις 
απεχθώς ρυπαρόν θάλαμον, χρησιμεύοντα 
ώς μαγειρεϊον καί έστιατόριον.

— Έφρόνουν οτι ή άνακοίνωσίς μου θά 
έκίνει τό ενδιαφέρον τής άγαπτ,τής μου εύ- 
βργέτιδος.

— Ή κ. Μέσλερ δέν ελαβε γνώσιν τής 
επιστολής σας· έγώ τήν ήνοιξα όπως ανοίγω 
δλαςτάς έπιστολάς της ...

— Άλλά καθήσατε παρακαλώ, άξιότι- 
με κύριέ μου, είπεν ό Βουκαρές, προτείνων 
εϊς τόν κ Έλιφάς έδραν τρυπημένην.

— Είναι περιττόν διότι μίαν στιγμήν 
μόνον θά μείνω. Ήλθα μόνον νά σάς εϊπω 
ότι παίζετε ένα παιγνίδι, τό όποιον θά έχη 
ώς συνέπειαν νά σάς παύσω τήν μηνιαίαν 
έπιχορήγησίν σας ... Άν αύτό θέλετε, τό 
λέγετε καί γίνεται...

— Έγώ, άνεφώνησε διαμαρτερόμενος ό 
Μεσημβρινός ... Έγώ όπου ή τύχη τό έφερε 

νά μάθω ενα μυστικόν, τό όποιον άνευ νής 
μεσολαβήσεώς μου ...

— ’Αφήσατε κατά μέρος τάς άγορεύ- 
σεις ! διέκοψεν είπών ό κ. Έλιφάς δΓ 
ύφους τραχέος. Ξεύρω περί τίνος πρόκειται. 
Μή πως έφαντάσθητε ότι είμαι τόσον άσχημα 
πληροφορημένος ; ... Είμαι έγώ άνθρωπος 
διά νά φοβηθώ άπό τά παχειά σας λό
για ; .„

— Ώ ! κύριε, δέν πρόκειται περί εμού. 
Έγώ εις αύτήν τήν ύπόθεσιν είμαι απλούς 
μεσίτης

— Άφοσιωμένος. Άλλ' εις ποιον ; ·
— Εϊς ποιον! Είς τήν γενναιόψυχον 

προστάτριάν μου, τής όποιας έν τή προκει
μένη περιστάσει ειχον περιφρουρήσει τήν 
ησυχίαν μετά ζήλου άξιου πάσης επιδοκι
μασίας ...

— ’Αφήσατε σάς είπα τάς άγορεύσεις, 
έπανέλαβεν ό κ. Έλιφάς. Έμπρός είς τά 
πράγματα...

— Τά πράγματα ιδού πώς έχουν. Ό 
γείτων μου, ό αξιότιμος κ. Σιουμπασιόν, 
ε’χει θελκτικήν κόρην άνήλικον. ηλικίας δε
καπέντε ετών...

ΙΙροφέρων οέ τάς τελευταίας ταύτας λέ
ξεις ό Βουσκαρές έστάθη πρός στιγμήν καϊ 
ΐρριψε βλέμμα εκφραστικόν πρός τόν κ. 
Έλιφάς. Άλλ' ούτος ούδόλως έταράχθη. 
"Ινα συγκινηθή ούτος χρειάζονται άποδεί- 
ξεις· Τά λόγια εϊξευρβ τί αξίζουν.

'Ανήλικον, ηλικίας δεκαπέντε έτών, 
έπανέλαβεν ό μηχανικός.

— Ό Σιαμπασιόν εχει εϊς χ^'-ρας τήν 
άπόδειξιν τού ότι 0 κόμης Κουτρά διακό
ρευσε τήυ μικράν. Ό κ. κόμης έ'στειλεν έν 
άπουσίφ τού Σιαμπασιοϋ μίαν τών γνωστο- 
τέρων μεσιτριών τών Παρισίων εϊς τήν νεα
ράν Ματθίλοην, ή οέ γυνή αΰτη διέπραξε 
τήν ανοησίαν ν' άφήση εϊς τοϋ γείτονός μου 
ίν έπισκεπτήριον τοϋ κ. κόμητος Κουτρά, 
έπί τοϋ όποιου είχεν αύτός γράψει διά τής 
■δίας εαυτού χειρός τήν διεύθυνσίν τής κό
ρης καί τά χαρακτηριστικά της ... Δέν είναι 
άνάγκη βεβαίως νά παραστήσω εγώ εϊς υμάς 
πόσον ενοχοποιητική είναι ή σύμπραξις αυ
τή τού υιού τής κ. Μέσλερ μετά τής κυράς 
Μπλανσιάρ πρός διαφθοράν μιάς ϋνηλίκου 
κόρης ... Όμολογητέον ότι ή ϋπόθεσις Οά 
είναι πολύ ρυπαρά. Άλλά δέν είναι τοΰτο τό 
μάλλον έπίφοβον ... Οί κίνδυνοι είναι πολλφ 
σο&αρώτεροι.

Ό κ Έλιφάς, όστις επερίμενε τάς τοι- 
αύτας αποκαλύψεις, τάς ήκουσε μετά άπα- 
θείας. Έν τούτοις τό άπροσδόκητον συμπέ
ρασμα είς δ κατέληξεν ό Βουκαρές έπρο- 
ξένησεν εϊς αυτόν ίκπληξιν, ήν δέν ήδυνήθη 
νά καταστείλη. Ήρώτησε δέ :

— Καί ποιοι είναι οί σοβαρώτεροι κίν
δυνοι οί άπειλοϋντες τόν κ. Κουτρά ;

— Ό σπουδαιότερος πάντων, κύριέ μου, 
είναι ό κατά τής ζιοής του.

— Άστε’ίζεσθε. φίλε μου, είπεν ό κ. 
Έλιφάς.

— Ούδόλως. Θά πεισθήτε δέ περί τού 
του καί σεις άμέσως. Ή μικρά Ματθίλδη, 
κόρη φρόνιμος, πριν γνωρίση αύτήν ό κ. 
Κουτρά. ήγαπάτο άπό ενα συγγενή της, ενα 
παλληκάρι ε’ίκοσι πέντε έτών, λατόμον τό 
επάγγελμα. Τό πρός τήν κόρην ταύτην αϊ-
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σθημα τού νίυο -τούτου είναι αληθώς λυσσα- 
λέον Είναι άληθές οτι ή κόρη είναι θαυμα- 
σίως ώραία ... Ήμπορεϊ νά ταράξη τάς φρε- 
νας καί ενός άγιου .. Σεις ό ίδιος, κύριε 
μου, είναι άδύνατον νά τήν ίδήτε χωρίς νά 
συγκινήθήτε... Όλος ό κόσμος τήν παρακο
λουθεί είς τόν δρόμον, καί δέν είναι ήμερα 
που νά μήν άναοαίνουν εως έδώ επάνω η
λικιωμένοι κύριοι καί δέν καταβαίνουν τή 
σκάλα γρηγορώτερα παρ' οτι τήν άνέβησαν, 
κρημνιζόμενοι δηλαδή, διότι ό Σιαμπασιόν 
δέν παίζει. Είναι ή τιμή προσωποπεποιη- 
μένη αύτός ό γέρος!

— Άπεφάσισε δέ ό πατήρ της, έξηκο- 
λούθησε λίγων ό Βουκαρές, άπό τό περα
σμένο έτος νά δώση τήν κόρην είς τόν Ρα- 
δέ. Αιμίλιος Ραβέ ονομάζεται ό μνηστήρ τής 
μικράς. Ήννόει ότι ήτο δύσκολον νά φύλα
ξη είς τήν Μοντμάρτρην μίαν Άφρόδίτην 
σάν τήν Ματθίλδην μετά τό ξέκατον εκτον 
έτος τής ηλικία: της καί έβιάζετο νά τήν 
ύπανδρεϋση. 'Αλλά νά σου ή καλή σου μιά 
μέρα, όταν έπέστρεψε άπό τό κατάστημα 
όπου εργάζεται, άφίνει νά τής πέση ένώπιον 
τοϋ πατρός της μία μικρά θήκη έκ μαροκι
νού. ο Σιαμπασιόν τήν αρπάζει, καί ευρί
σκει έν αύτή ζεύγος ενωτίων μέ άδάμαντας, 
αξίας έξακισχιλίων φράγκων .. Ό γέρος δέν 
άπατάται είς τήν έκτϊμησιν τοιούτων πραγ
μάτων, διότι ’ εις ταύτα έχει τήν ειδικότητά 
του ... Έ.ωτά τήν κόρην του μέ ταίς γρον- 
θιαίς... Λυτή όρύεται, άλλά δέν ομολογεί... 
Τότε ό πατήρ κάμνει πώς καταπραδνεται 
καί δέν όμιλεΐ πλέον Έθεσεν όμως ύπό 
περιορισμόν τήν κόρην του, ειδοποίησε τόν 
Ραδέ, καί οί· δύο έστησαν τάς ένέδρας των. 
Δέν έπέρασαν δύο ήμεραι, καί ο κ. κόμης 
Κουτρά έφωράθη συνομιλών μετά τής μι
κρά: πρό τής οικίας των. Ό Ραδέ, οστις 
ήτο κρυμμένος είς τό καπηλειού. έπέπεσε 
κατά τής ώράίας του καί τού έραστού της, 
άλλ’ εδώ, διά νά εί’μεθα δίκαιοι, ευρήκε τόν 
μάστορή του. καί έπέστρεψεν έκ τής συμπλο
κής μέ τό ενα μάτι βγαλμένο, πράγμα πού 
Οέν συμβαίνει συχνά εις τήν όοόν Ραμαίϋ, 
οπού έν τούτοι; δέν λείπουν οι παλληκαρά- 
δες . . ' Εκτοτε είς τό παρακείμενον διαμέ
ρισμα ήρχισε ζωή ανυπόφορος.

Άπό τό πρωί 2ως τό βράδυ τό ξύλο εί
ναι είς ενέργειαν. Ή μικρά θέλει νά δραπε- 
τεύση μέ τόν κόμητα οστις ευρίσκει τό μέσον 
νά τήν βλέπη χωρίς κανείς νά γνωρίζη πού 
καί πώς. Ό Ραόέ ώρκίσθη νά φονεύση τόν 
κ. Κουτρά. καί ό Σαμπασιού σκέπτεται νά 
καταγγείλη τόν κόμητα .... Έπενέδην δέ 
έγώ καί κατώρθωσα μέχρι τούδε νά συγκρα
τήσω τά πράγματα .... Επεισα δέ τήν 
Μστθίλδην νά μείνη ήσυχο; έςώρκησα τόν 
Ραδέ νά μή παίξη μαχαιριαίς, καί επέτυχα 
παρά τού Σαμπασιού ν' άναδάλη τήν καταγ
γελίαν . ■ . . ' Ιδού πού εύρίσκονται τά πρά
γματα. ’Εάν νομίζετε αγαπητέ καί αξιότιμε 
κύριε ότι δέν εξυπηρέτησα τά συμφέροντα 
τής εύεργέτιδός μου, αύτό σημαίνει οτι θέ
λετε ν’ αποθαρρύνετε τούς άγωνιζομένους 
πρός αποτροπήν τών καταστροφών.

Ό Βουκαρές έστάθη. οχι διά νά πάρη α
ναπνοήν, διότι ήμπορούσε νά όμϊλή επί μίαν 
ώραν άδιακόπως, έδιάζετο όμω: νά μάθη 
πώς έ'κρινεν ό κ. Έλιφάς τήν διπλωματικήν 

του τέχνην. Έστάθη λοιπόν έρωτιματικώς 
πρό τοΰ γηραιού επισκέπτου του και μειδιών 
επερίμενε. Ό κ. Έλιφάς εταπεινωσε τούς 
οφθαλμούς, καί έδειξε·? είς τόν Βουκαρές 
πρόσωπον απαθές επί τού οποίου ούδέν ήδύ- 
νατο ούτος να διαγνώαη. Μετ' αδιαφορίας 
δέ καταπληκτικής ηρώτησε :

— Καλά. Καί διατί ολη αύτή ή πολυ
λογία ;

— IIώς, τά λέτε αύτά πολυλογίαν ;
— "Ας τήν όνομάσωμεν τότε επιφυλλίδα

μέ συνέχειαν .... Μή πιστεύσητε οτι μέ 
συνεκίνησαν ποσώς οί λόγοι σας. ’Απ' αύτά 
έχω ακούσει εγώ πολλά, καί τά ξεύρω. Διά 
τούτο δεν τρομάζω ούτε από τό παραμύθι 
τής αγνή; παρθένου, ούτε άπο τόν ζηλότυπον 
εραστήν, ούτε άπο τόν εκδικητικόν πατέρα . 
. . . Όκα αυτα, φίλε μου είναι πλέον τε
τριμμένα .... Ούδέ είς τάς επαρχίας θά 
θά το επίστευον............

— 11ως ; τί δέν θά τό επίστευον ! θέλετε 
νά ίδήτε τήν κόρην ; θέλετε νά ίδήτε τόν πα
τέρα ; . . . . θελετε να σάς δείξη τόν Ραδέ ;

— Καί το μαχαίρι του βέβαια πώς ;
— Ά ! έντιμε κύριε, είσθε παρά πολύ 

σκεπτικιστής καί είναι κρίμα διά τήν κ. Μέ
σλερ . . . θά έπιλθη συμφορά, δίχως άλλο ..

Ό κ. Έλιφάς ύψωσε το μετωπον, καί 
προσηλώσας τό βλέμμα του έπί τού Βουκα
ρές ερώτησε ξηρώς ;

— Καί ποσά πρός αποφυγήν τής συμ
φοράς ;

U Μεσημβρινός ήλλαξε στάσιν έφάνει πε- 
ρίφροντις καί ψυχρός.

— Έγώ, ώς εννοείτε, δέν είςεύρω τί πρέ
πει νά προσφέρητε ....

— Δεν προσφέρομεν τίποτε. 'Απλή περι
έργεια νά μάθωμεν τϊ απαντήσεις ήμποροΰν 
να έχουν.

Ό Βουκαρές δέν άπήντησεν εις τήν έρώ- 
τησιν τΟΰ κ. Έλιφάς. Είναι δέ τούτο σεο. 
χειώοης κανών είς τοιαύτας υποθέσεις. 'Ο. 
μίλησε δέ περί άλλων πραγμάτων.

— Τό μόνον μέσον πρός άποτροπήν -ρα. 
γιϊ·ή; λύσεως είναι νά στείλη κανείς μαχρυά 
τον Ραθϊ μαζί μέ τήν μικρά........... Παν-
δ[?εύ'.>τα._ είς τό εξωτερικόν, άν θέλουν καί 

■Ααλά πανδρευθούν. Τό κυριώτερον εξνα, 
ν’ απαλλαγώμεναύτών. Σάς βεόαιόνω ότι ό 
Ραβέ είναι ικανός νά προβή είς κανέν άσχημο 
πραξικόπημα. Προσεδλήθη βλέπετε είς τόν 
έρωτά τοο καί συνάμα ·ϊς τήν φιλοτιμίαν 
τοο ... . Ο'-ατί ό κ. κόμης τού τήν κατά- 
φερε φοβερά! . . . αυτινόύ, τοϋ Ραδέ, πού 
είναι ό τρόμος τών κατοίκων καί διαβατών 
τής λεωφόρου Όρνάνου !

— Μά μού είπετε, νομίζω, ότι ήτο . . . 
Ώστε είναι νυκτόβιος κακούργος.

— Ά ! οχι ποσώς! Άλλά, ξεύρετε, νέος 
παιδί είναι,διασκεδάζει σάν όλοι οί νέοι,πηγαί
νει στούς χορούς, πιάνονται έκεϊ. χτυπιούνται 
καί επειδή αύτός είναι δυνατός καί επιδέξιος, 
ευρίσκει θαυμαστός οί όποιοι τόν περιποιούν
ται καί τόν άναδεικνύουν,

— Καί θαυμαστρίας αί όποια·, τόν συν
τηρούν... Τί ή μικρά Ματθίλδη ήμπορεϊ νά 
κάμη έξαίρεσιν είς αύτόν τόν κανόνα;. .

— Τό κακόμοιρο τό παιδί, τί ξέρει αύτό. 
’Ενα άθώο πλάσμα έκεϊ ..

— Τό όποιον όμως ευχαρίστως λαμβάνει 

συνεντεύξεις μέ ταϊς κυράδες Μαλανσουάρ...
— Οσο διά τόν πατέρα είναι φοβερός 

άνθρωπος .' Πρό δέκα ετών άπεπειράθη νά 
φονεύση τήν γυναϊκά του έν παραφορά ζηλο
τυπίας. Μόλις κατώρθωσαν νά τοΰ τήν άπο- 
σπάσουν άπό τά χέρια του.

— Ώ ! μά τί λαμπροί άνθρωποι όλοι 
τους !,..

— Μά μήπως έγώ είπα πώς είναι άγιοι; 
Αλλ' ακριβώς δι' αύτό είναι πλέον επίφο

βοι. Καί όμως, άξιότιμε κύριέ μου, μέ ενα 
ποσόν έφ’ άπαξ καταβαλλόμενου άπαλλάσσε- 
ται κανείς άπ' αυτούς μιά καί καλή. Έδώ 
ζούν τώρα καταστενοχωρημένοι. Έάν τούς 
διηυκόλυνέ τις νά πάγουν είς τήν 'Αμερι
κήν, δίδων είς αυτούς τά μέσα νά άνοίξουν 
ίνα άδαμαντοπωλεϊον είς τήν Νέαν Έόρκην, 
λόγου χάριν, ή μικρά Οά έκρατοΰσε τό κα
τάστημα καί φαντασθήτε πόσον θά έλκύη 
τούς άγοραστάς μέ τό έκτακτον κάλλος της, 
θά ήσαν ηύχαριστημένοι, θά εχρεωστούσαν 
ευγνωμοσύνην καί τίποτε δέν Οά είχε νά 
φοοηθή τις παρ' αυτών.

— Σάς τό είπαν αύτό ;
— θεός φυλάξοι! "Οχι! Τά λέγω άπό 

τό νού μου. Άλλά ξεύρω, βλέπετε, τί είναι 
ό άνθρωπος Ή μακρά δυστυχία καθιστά 
τόν άνθρωπον πεπειραμενον ! Έγώ έξαφνα 
άν ήμουν είς τήν θέσιν των δέν θά έδίσταζα 
ποσώς !... Θ' άφηνα μάλιστα τήν μικράν 
δέ'κα πέντε ημέρας είς τό Παρίσι ολομόναχη 
υστερ’ άπ' όλα...

— Ώς φιλοδώρημα!
Ό Βουκαρές έξερράγη είς γέλωτα :
— Ού ! τώρα πού έγινε τό κακό !
Αίφνης όμως λαβών ύφος σοβαρόν είπε :
—- Μόνον πού χειάζονται διακόσια-.ς χι

λιάδες φράγκα !
Άφού δέ επέταξε τήν λέξιν. έθεώρησε 

τόν κ. Έλιφάς. Τίτο ο' ουτος απαθής πήν 
δψιν.

— Τί σημαίνει τό ποσόν αύτό διά τήν 
γενναιόψυχον εϋεργέτιδά μου ; ύπέλαοεν ό 
Μεσημβρινός, θ’ άφήση τόν θετόν υιόν της 
εκτ=θειμένον είς τοιούτους κινδύνους, άφού 
μέ ενα τίποτε ήμπορεϊ νά κάμη τούς χειρο
τέρους εχθρούς της, τούς μάλλον υποχρεω
μένους καί εΰγνώμονας πρός αύτήν ανθρώ
πους !

- Καί πόσα θά πάρητε σείς άπό ταίς 
διακόσιαις χιλιάδες.

— Έγώ, έντιμε κύριέ μου, τίποτε ’. Ό,τι 
πράττω τό πράττω έξ αληθούς άφοσιώσεως 
πρός τήν κ. Μέσλερ όπως άποτρέψη άπ' αύτής 
λύπας μεγίΰτας.

— Άφού είναι έτσι, ησυχάσατε Βουκα
ρές. Ή κ. Μέσλερ ουδέ θά μάθη καν οτι 
άπειί.ήται ό κ. Κουτρά. Και επειδή έξερχό
μενος έντεύθεν θά μεταβώ είς τήν Δ-.εύθυνσιν 
τής 'Αστυνομίας ήμπορεϊτε νά κατευνάσητε 
τού: φόβους σας· διότι ούδέν τό δυσάρεστον 
θά πάθη ό κόμης. Άλλ' οί φίλοι σας δέν 
ήμποροΰν νά είναι ήσυχοι, ά.ν έπιμένωσιν είς 
τό σχέδιόν των. Θά μοί κάμη δέ μεγάλην 
εδχαρίστησιν νά συντελέσω είς εκπατρισμόν 
των. άλλ' όχι διά τών μέσων τά όποια σείς 
συμβουλεύετε.

’ Επί τή δηλώσει ταύτη ό Βουκαρές ϊμει 
νεν εμβρόντητος ά/.λά ταχέως άναλαβών 
θάρρος άνέκραξε:


