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ΑΗΐΙΝΑίΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ

Εις τό ΰέατρον ιταλική μουσική’ εις τήν 
Βουλήν πάντοτε ή επιστολή· έκεϊ έπιτυχία. έδώ 
—λ.ν πέος τους οΰο τούτους πόλους τής πρώ
το . ίοχιζτίζη; χειμερινής έποχή; μας. φέρεται 
με-.ζ πρωτοτύπου πεισμονής ή δεδιζαιολογη- 
μένη περιέργεια τού κοινού τής πρωτευούσης. 
,'i.c ής στιγμής νέοι ορίζοντες έστέγασαν τα 
ε·ε πια τής πλημμύρας και ή κοίτη τού Ίλισ- 
σο·. κατέστη απεχθής είς τού; παρόχθιους οίκο- 
δεσποτας ! Έν τούτοι; ή φιλανθρωπική μέρ·.- 
υ.ν:. τών αρμοδίων νέμει διαρκώς τόν οβολόν τή; 
ελεημοσύνη; καί ύποχωρούν αί λυπηρά: αναμνή
σεις απέναντι τών προαγγελλομένιον κοινωνικών 
διασκεδάσεων τής Ώρας. "Ερχονται ευχάριστοι 
ήμερα·. I ή μάλλον τεεπναί νύκτες. Εί; τά ανά
κτορα ήρχισαν τά διπλωματικά γεύματα καί πολ
λοί ιδιώται. έκ τών τά πρώτα φερόντων εννοεί
ται. έγκαινίζουσ: τάς χοροεσπερίδα;. II πρόθυ
μο; νεοτη; στροβιλίζει έλαφρώ ποοί. καί κρού- 
ουσι τεςφιύύυ.ω; τά κύυ.βαλα. ύπό τό σκοτεινόν 
στετέωαα τών επικειμένων κρίσεων καί τών 
μελλόντων αγώνων. Μόνον ή ' Αντιπολίτευσι; 
δυσανασχετεί και τά ξενοδοχεία πλήττουν άνευ 

ξένων. Πρώτον τούτο έτος καθ’ ο συνανεπτύ- 
χΟησαν λειψανδρία κα! λειψοξενία. ας μάς έπι- 
τραπή ή εκφρασις. καί βαδίζουσιν έν αδελφικό'· 
συμπ/,έγματι. Άλλ’δμ.ως. ή πνευματική κίνησις 
δέν ύστεοεϊ' ήδη οί αρχαιολόγοι έξεστράτευσαν 
μετά πολυαρίθμου έφεδςεία; έπ·στημονικών γνώ
σεων καί διασ^.πίζουσ-.ν από τή; κορυφή; τής 
Άκροπόλεω; Τιαι από τού βήματος τούς άδιαφι- 
λ.ονεικ.ήτου; τίτλους τώνέσκονισμένων πλακώνκαϊ 
τών τείιίαυσμένων αγαλμάτων, τά όποια ώς τό
σοι Λαζαοοι τή; άρχαιότητο; ύπακούουσιν εί; τό 
"Δεύρο έξω" τή; έπιστήμ.ης. Ούοέν ώραιότερον 
τής ειλικρινούς συναδε/φότητος. ήτις εγκαθί
σταται μεταξύ τών διαφόρων μελών τών έν τή 
πςωτευούση ήμ.ών έτεροεΟνών αρχαιολογικών 
συλλόγων. 'Έχουσι διαρκώς τςάντες έσκυμμένα 
τά πρόσωπα πρός τά; άνασκαφάς. συναναστρεφό- 
μενοι προφαν-ώς κατά προτίμησιν μετά τών προ
γονικών ήυ,ών αναμνήσεων, χωοΐς τό παράπαν 
νά συγκινούνται οϋτε έκ τών πολυσέλιδων αγο
ρεύσεων τών πολυαρίθμων ήμών κοινοβουλευτι
κών ρητόρων. ούτε έκ τή; νευρικής ταεαχής. 
ήτις άστραπιαίως διεδόΟη άνά τήν πόλιν έπί τή 
ειδήσει ότι διέορευσε ριγηλό; ίδρως κατά μήκος 
τής σπονδυλική; στήλη; τού σεβαστού Έ- 
Ονάρχου.

Αλλ’ ή στιγμιαία άσΟένε α ·άθη καί τά στήθη 
άνεκουφίσΟησαν άφιστάμεύα παρασάγγες όλους 
τή; ποθητής Ζ'.ίσεω;. Μόνον ό Γυμνασιάρχη; 
τής Πλάκας τό δη λεγόμενον, δέν χωρατεύει— 
ΊΙ αυτού έλλογιμότης δίδουσα ϊσω; άκαιρον πα
ράδειγμα. έλχκτισε δώδεκα μαΟητ.-ς έπί τώ λό
γοι ότι δεν χωρούν ε·ς τό Γυμνάσιου’ pas com 
rnode'o προϊστάμενος τού γυμνασίου τής Πλά- 
κας’πΰοτιμώμεν τόν ζ. Κατσαραν καθηγητήν 
τού Πανεπιστημίου οστι; έπράϋνε τά; επαναστα
τικά; διαθέσεις τών ακαδημαϊκών φίλων του διά 
μιας ίτογωω τ,χω πεοσλαλιίς. Όπως ζαί άν ή 
τά πρχγματζ ησύχασαν ζαίπλέομεν ο: πάντες εί; 
άνέσ-ερον λιμένα, ύπό τού; γλυκείς ήχους τής 
τετεαφώνου Εκκλησιαστική; Μουσικής, ήν 
πρόκειται νά έγζαινίση ό θεία συνάρσει ήμέτερος 
Προκόπιος ad majorem Dei gloriam

II lilOMHXAMKII ΑΚΑΔΗΜΙΑ

Ενθυμούμαι, ότι όταν ήρχισε λειτουργούσα 
έν Πειραιεί πρό διετία; ή Βιομηχανική ’Ακαδη- 
υ.ία. άοκετή συγκίνησις κατέλαβε τό-.ε τήν Ελ
ληνικήν νεολαίαν. Τό έκτοτε αναπτυχΟέν ρεύμα 
κατά τή; σχολαστικής εκπαιοεύσεως. κατά τιΰν 
'άευτογραμμζτων τών Γυμνασίων κα! τού Πανε
πιστημίου. ύποκώ|ω: μέν άλλά ζωηρώς άντήχει 
παρά τή μεσαία ίδ·.ω; τά:»·. έν Έλλάδι. Νισάφι 
άπο ψευτοπαιδείαν. άπό δ·.πλ·.'·ματα καί αργίαν 
έφιόναζεν ό τύπος καί έψιίιύριζον πολλλοί γονείς. 
Καί εύρέΟησαν τότε οχι ολίγοι, οϊτινες ήίιέλησαν 
νά πραγματοποιήσωσι τά; νέας ταύτα; άρχάς διά 
τί,; έγγοαφής των έν τή νεοσυστάτω Βιο
μηχανική Ακαδημία έν Πειραιεί. < Γ πρώτοι 
ουτοι έηξιζελευΟυι νεανία:, ήσαν καί οί πρώ,τοι 

ΰποστηρικταΐ καί οπαδοί τής Ιδέας καί τού έργου 
τ<ΰν ιδρυτών τής Βιομηχανικής Ακαδημίας κ. 
κ. Γερακη και Ρουσοπούλόυ. Καί οί νεανία·, ο’τ·.·. 
ευτυχώς διν φαίνεται σήμεΰον νά έχουν μετανο
ήσω θι·>. τήν άποκήρυξιν τού σχολαστικισμού τών 
σχολε ων καί τήν καταφυγήν των είς μίαν Σχο
λήν. ήτις μετά κόπον όλίγοιν έτβιν τού; καθιστά 
ανδρας αμέσιο; χρησίμους έν τή κοινωνία, τού; 
εξασφαλίζει ευθύ; μετά τήν άποφοίπησίν των μίαν 
θέσιν, έν επάγγελμα ασφαλές. Τοΰτο τουλάχιστον 
αντελήφύην προχθές έπισκεφΟεΐς τήν Ακα
δημίαν.

Ή Βιομηχανική Ακαδημία άριόμούσα ήδη 
τό τρίτον έτος άπό τής ίδρύσεώς της. μετεφέρβή 
άπό τού παρελθόντος Σεπτεμβρίου ;κ τών οικιών 
τών κληρονόμων Φιλίπ έν Πειραιεί. εις μεγαλο- 
πςεπή καί εϋουτατην οικίαν έν τή πλατεία τού 
Κάνιγγος έν ΆΟήναις. Ο,τι ζτυπά αμέσως καί 
μέ τ-ήν πλέον κοινήν άντίληψιν σήμερον, είνε ή 
ακρίβεια, ή τάξις, ό ρυθμό; έν γένει, οστι; διέπε: 
τά πάντα έν αύτή. Κατά τό παρόν σχολ/κόν ετο; 
λειτουργούν πχσαι αι τάξει; αυτής, ήτοι δύο τά
ξει; τοΰ προπαιδευτικού σχολείου, ούο τ-χξεις τή; 
Ίόμ.ποοική; καί δύο τής Βιομ.ηχανιζής Σχολή;. 
<); έγ ρ-.αφέντε; έφέτος σπουοασταί ανέρχονται εϊ; 
153. έξ ων ο’ 73 είνε παλαι».ί ζαί οί 73 νέοι. 
Εκ τών παλαιών 25 είνε τελειόφοιτοι τής 'Εμ

πορική; καί 3·· τελειόφοιτοι τ-ής Βιομηχανικής 
Σχολής. (>ί διδάσκοντες έφέτος καθηγηταί*άνέρ- 
χονται εϊ: 21 έν όλ<;ι. Φιλοτιμώ; εργαζόμενοι οι 
οιϊυΟιντοΙ τή; Ακαδημίας κ. κ. Γεράκης καί 
Ι’ουσ-πουλο; προσπαδούν νά καταστήσουν τήν 
Σχολήν των τελειοτέραν καίκοινωφελεστέραν. Ί1 
ϊδρυσις τον Χημείου τής Σχολή; είνε μία μαρ
τυρία ακόμη τώ>ν κα/.ώ,ν ανωνων των. Από πε- 
ρνσιν άκόμη ή θεωρητική διδασκαλία τής χη
μεία; συνοδεύεται καί ύπο τής πρακτικής διδα
σκαλία; τή; άναλυτιζής χημείας έν γένει. καί ε·- 
δικώτερον ακόμη διδάσκεται ή χημεία δΓ ανα
λύσεων σχετιζομένων πρό; τήν κτηνοτροφίαν, 
τήν έλαιουργίαν, τήν οινοπνευματοποιίαν πρός 
τά τρ.οιαα. Χημείαν έν τή σχολή διδάσκουν ό 
έκ τιΰν διευθυντών κ. Ι’ουσόπουλος καί ό ζ. Ά- 
ραπίδη; ό διευθυντής τού έν ΆΟήναις χημείου 
τού ΙΙαΟολογιζού τμήματος τού Πανεπιστημίου, 
έχοντες ώς βοηθόν τόν ζ. I Ιαραγάλ.λ.ον. Θαυ
μαστόν είνε τό μικροβιολογικόν έργαστήριον πής 
Σχολή; έν ω έξασζούντζι οί μαΟηται εϊ; τήν πα- 
οατήοησιν καί τήν καλλιέργειαν τών μικροβίων 
τ.ών προκαλούντων τά; ζυμώσει; έν γένει. Τό έρ- 
γαστ-ήριον τούτο είνε άνοίτερον εϊς τινα ϋσγανκ 
νεωτέρας κατασκευής και αύτοΰ τού μικροβιολο
γικού εργαστηρίου τού Πανεπιστημίου. Οΰδεν 
λείπει από τό χημειον. από τής αποσταζτιζής 
του μηχανή; και τού μεγάλου ατμαπαγωγού δΓ 
ου αποοροοούνται έκ τής αιθούση; οί μολυσμένοι 
ατμοί.μέχρι τών ελάχιστων ύαλίνων οωλ.ηναρίων

Ή ΆΜαδημία έπίσης έπλουτίσΟη ήδη δ·.' 
ιδιαιτέρας αιθούση; Μουσείου, τών ουσικών καί 
χημικών οργάνων ίδρυΟέντο; παρά τ-ήν ιδιαιτέ
ραν αίθουσαν τών ΟεωρητικιΑν χημικιόν παραδό
σεων. ΊΙ 'Ακαδημία κέκτηται ήδη καί Οίνο-
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πωεϊον λαμπρόν, <·>ς καί πρότυπον Ελαιουργείο* 
οπερ ζατεσζευάσΟη έν Γαλλία.

Τό άνω πάτωμα τής Σχολής κατέχει τό οι
κοτροφείο·/. Διαιτώνται έν αύτώ εφέτος 20 έσω- 
τεριζοί μαΟηταί, ών ή ή επ-.τήρησις αυστηρότατα 
διενεργεΐται ΰπ' αύτής τής Διευθόνσεως. Ή 
Σχολή ιδιαιτέραν έχει έπιστήσει τήν προσοχήν 
τη; εις τήν ζαΟαραν και άμεμπτον διατροφήν 
των, πρός τοΰτο δέ άπό πέουσιν ϊδουσεν ιδιαί
τερον εστιατόριο·/. ού τήν καθαριότητα έπιολέπε·. 
αύτς ή ιδία ή ΔιεύΟυνσις τής Σχολής καί έν τω 
όποίω οί μαΟηταί τρώγουν ζαΐ οίκονομικ -'.τερον 
καί εϋΟηνότερον. 'Ενθυμούμαι, ότι παρευρέΟην 
είς τά εγκαίνια τοΰ εστιατορίου τούτον ύπό τήν 
πρόχειοον τότε προεδρεία·/ τής εΰφυοΰ; οσον 
και ίςόχου μρρφώσεως χαριτωμένης κυρίας 
Γεράκη. καί τζ συγχαρητήρια όλων τών παρευ- 
ρεύίντων πρός τήν ΔίεϋΟυνσιν υπήρξαν ί'χι μόνον 
θερμά, άλλά καί δίκαια διά τήν καθαριότητα τοΰ 
εστιατορίου τών μαθητών. ϊ'πό τούς αύτούς 
λαμπρούς όρους εξακολουθεί λειτουργούν τό κυ- 
ρι.•'.τερον τοΰτο τμήμα τής Σχολής διά τήν υγείαν 
τών μαθητών της.

()· σπουδασταϊ τ-ής 'Ακαδημίας εινε αρ
κούντως περίεργοι. Δέν ομοιάζουν καθόλου μέ 
τούς λοιπού; μαΟητάς τών ύπό πήν σκιάν τοΰ κ. 
Ιίετρίδου λειτουργούντων εκπαιδευτικών μα; δη
μοσίων σχολείων.Ούοεμία σχολαστικότης ύπαρχε·, 
εκεί μέσα, Φυσιογνωμία·. ζωηραί. εύθυμοι, έ
ξυπνο·. μέ τήν εκ&οασιν τοΰ θετικισμού επ αύ
τών δλοι ζητούν νά μάθουν μίαν έντιμον τέχνην, 
μίαν πρακτικήν τέχνην, νά ζήσουν. νά προο
δεύσου, κα1. νά ωφεληθούν εϊς τήν κοινών αν. 
Λπαντες σχεδόν ανήκουν είς εύπίρους οικογέ

νειας κτηματιών. εμπόρων, βιομηχανων. Πολ
λοί δ'εξ αυτών μετά τήν έξοδόν των έκ τής'Ακα- 
δημία; Οά ιδρύσουν ϊδιζα των βιομηχανικά εργο
στάσια. άλλοι μέλλουν νά καταλάβουν Οεσεις 
διευθυντών, υποδιευθυντών, είς τά ύπάρχοντα έν 

Ελλάδι τοιαΰτα' οδηγών κτλ. ()■ τ-ής Εμπο
ρικής σχολή; πρό πάντων σχεδόν από τοϋδε έξη- 
σφάλησαν την θέσιν των είς διαφόρου; εμπορικούς 
οΐκους. Άλλά οέν πρέπει νά λειψή ot' αύτούς 
καί ή κυβερνητική πρόθλεψις. Είνε ανάγκη ν' 
αποκτήσουν δι' ειδικού νομοσχεδίου δικαιώματα 
καί προσόντα διορισμού εις τόν οικονομικόν και 
τελωνιαζόν κλάδον. Είς τούτο άποδλέπουσα ή 
Σχολή εφέτος είσήγαγε οι' αύτούς καί τό μάθημα 
τ-ής έμπορευματολογίας, δι" ης διδάσκεται επι
στημονικό.; ή γνιοσις τών διαφόρων εμπορευ
μάτων, οί οοιτώντες δέ είς τό μάθημα τοΰτο 
αποκτώσι μάΟησιν. ής δέν έχουν καί πολλή·/ 
γνώσιν οί τελεωνειακοί υπάλληλοι τοΰ κοάτους. 
<)ί σπουδασταϊ προσήλΟον μέχρι τοϋδε έκ πολ
λών μερών ως έξ 'Αθηνών, έκ 11 ελοπονν.’σου, έξ 
Αιτωλίας, έζ Ηήρας ιδίως, καί έκ Τουρκίας, καί 
τ-ής μικρά; Ασίας. Οί μαΟηταί δέ είνε καί οί 
μόνοι ύποστηρικταί τ-ής Σχολής. Κυβερνητική 
αρωγή ουδεμία υπάρχει διά τήν σχολήν ταύτην. 
έάν όποιαν τό κράτος τόσον ώφειλε νά ένΟαρρύνη. 
Έπόση; έν τή Ακαδημία φοιτώσιν άνω τών 50 
ααΟητών εϊς τά έσπεοινά ααΟήιαατα διαοόΐων 
γΑ<»σσ.«»·/. xat Αογιστιχης αντί
■» δραχμών μηνιαίων διοάκτρων. Διδάσκουν δέ 
τά; ξένα; γλωσσά; καΟηγηταί έκ τών πλέον μορ
φωμένων.

< >ί καΟηγηταί τ 
πάντες. Οί πλέον 
δάσκουν έν αύτή. 
προσοχής εινε τό 
ταύτης. Τυχαίω; 
μου εν τή ' ' 
Λοσιν τού 
τάξει 
ό γ/«ιστός έν ----,
Μανωλάτος. Ί1 τάξις ήτο πλήρης 
άπαντες σχεδόν νεανία·, ήδη 
ζωηοάς φυσιογνωμία;, παρηκολοϋ1 
δοσ.ν μ' άφοσίωσιν καί βαΟείαν π 
κρατούν σημειώσεις προσπαύοΰντε 
εις τήν έννοιαν και τών έλαχιστών φράσεων τοΰ 
ζαΟηγ-ητού των. Ό κ. Μανωλάτος μέ τό <’.»- 
ραιον /ψηλόν τον παράστημα, με τήν γλυκεϊαν 
ς./σιογν«>μ αν. ίδ δίσκε μ: παιδικήν ιυιλειιν, 
όταν καί επιστημονικήν έμβρίΟειαν μαζί. Τ

ντ-ής Σχολή; διακρίνονται ά- 
διακεκριμένοι επιστήμονες οι- 
”(I ,τι δέ είνε άξιον πολλής 
εύμέίοδον τής διδασκαλίας 

προχθές κατά τήν έπίσκεΔίν 
Ακαδημία παρευρέΟην εις τήν παρά- 
'Εμπορικού Δικαίου έν τή ίνωτέρα 

τής Σχολής. ΙΙαρέδιδε τήν στιγμήν έκείνην 
Αθήνα·.; δικηγόρος ζ. Ιωάννης 

οί μαΟηταί 
μέ ευφυείς καί 
’Όονν πήν παρά- 
τροσοχήν. Ε
ις νά είσδύτουν

ε-

λείος τύπος νεωτέρου καΟηγητοΰ. 11 γλώσσα 
του απέριττος, καταληπτή, ή μέθοδός του άπλου- 
στάτη. αλλά τεχνικώ; άπλουστάτη. Ο κώδων 
έσήμανεν. Οί μσΟηταί απήλΟον ζωηροί. Μετ 
αύτών απήλΟον κ' έγω ζατενΟουσιασμένος τ' ο
μολογώ» έν γένει έκ τιόν εντυπώσεων μου.

ΜΙΙΟΕΜ.

Όιιιί.ϊαι ΟοικΙιιει-τοκΓι ί·πό 
Ίγναντιοι· Ίο<ί··<ίκιι.

Βιολίον έξόχως σημαντικόν καί κοινωφελές 
έξεδόΟη ύπό τοΰ κ. Μοσχάκη. Είναι οϊ λόγοι 
οί θρησκευτικοί οί κατά καιρού; έκφωνηΟέντες 
καί καταζλύσαντε; τά ωτα τών εύτυχησάντων 
νά τούς ακούσωσι

ΊΙ έκ τής άναγν ΰσεως αύτών έπίδρασις εί
ναι ανυπολόγιστος. ΙΙαρ' ήμίν ένθα τό θρησκευ
τικόν αίσθημα βαίνει καί αύτό παραλλήλως μέ 
τήν κοινωνικήν μας έκλυσιν καί άποσύνύεσιν. 
έν εποχή ένθα ό υλισμός έπόρωσε τά; ψύχος 
ήαώιν καί έδηλητηοίασε παν ιδεώδες, λόγοι 
οιοι οι του διαπρεπούς μα; εκκλησιαστικού ρη- 
το;ος πρέπει νά θεωρηθούν ώ; άκτΐνε; έν τή 
σζοτία.

Διά Οαυμασία; γλαφυρά; γλώσσης. διά_ιια υαυμασια; γ/.αφυρα; γλώσσης. οια ω
ραίων ιδεών καί ευαγγελικών αρχώιν ήρμοσμέ- 
νων έπί κοινωνικών θεμάτων πραγματεύεται, 
τά ύΔιστι κοινωνικά ζητήματα τά 
λοΰντα καθ' ήμέραν τού; γονείς 
κνα. τού; χριστιανούς καί καθόλου · 
Ορωπον συναισθανόμενο·/ τ 
ρισμόν.

Τίς διδάσκαλος, τί; παιδαγοιγό; Οά ύστερήση 
νά α·/αγ·/'.'>ση τό πεζόν τοΰτο Ευαγγελικόν ποί
ημα. ούτινο: αί θαυμάσια·, περικοπαί προκαλοΰσι 
τά δάκρυα. Οίγουσι τά; λεπτοτέρα; τής καρδία; 
ήμών χορδές καί ένστζλάσσουσι τήν παρηγοριάν 
εΐ; τόν έν κλγειναί; δοαιαασίαις βιούντα καί τα
λαιπωρούμενο·/ θνητόν: Ι> ζ. Μοσχάκη; σάς ό
μιλε· κατ' ευθείαν είς τήν καρδία·/. διότι έκεί ύ
παρχε·. ή πηγή τ ών αγαΟιών καί πονηρών συναι
σθημάτων. Δέν εξαντλείται εϊς Οεολογικάς πα- 
ραυολάς καί ιστορικά; μονογ διη-γήσεις, άλλά 
κανωνικι.'ιτατα και υπό νεωτέρου έλαυνόμενος 
πνεύματος διεξέρχεται τα άπασχολούντα τόν άν
θρωπον κοινωνικά προβλήματα, καί επιζητεί 
τήν έπίλ.υσιν αυτιών διά τού Ευαγγελίου. Άπο- 
στέργει τάς άγαν Οεολογικάς καινοτοπιας καί διά 
γλώσσης ρεούσ-ης καί γλυκεία; αποκαθαίρει, 
δροσίζει συνάμα τήν ψυχήν τοΰ χριστιανού δια- 
παιδαγωγών αύτόν καί ένσταλάσσων έν τή ψυχή 
αύτοΰ τ-ήν παρηγοριάν.

Τοιοΰτο τό βιολίον τοΰ κ.Μοσχάκη. πρέπει δέ 
νά καταστή τό απαραίτητον ανάγνωσμα παντό; 
έπιστήμονος. παντό; σπουδαστοϋ και πάση; χρι
στιανικής οικογένεια;.

Μεγαλειτέρκν έκδούλευσιν δέν ήδύνατο νά 
προσφέρη ό μόνο; παρ’ ήμίν έκκ/.ησιαστικός ρή- 
τωρ εις τε τήν θρησκείαν Ζαΐ εί; τήν κοινωνίαν.

"Εκαστος χριστιανός οφείλε·, νά θεώρηση α- 
πόκτημα τό έν λόγιο βιολίον.

τα
χντα

τον υψηλόν αύτοΰ π

.1

κι

’<■> Βιιιίιιόι:.
Τό ΰπό τον τίτλον τούτον δημοσιευόμενο-/ 

ΐν τιώ πιτοντι ;νλλι·> ποίη·αα ·οΰ ποώτην /δη 
φοράν εμφανιζόμενου προ του κοινού νεαρού 
ποιητοϋ κ. Σ. Ματσούκι, αποκαλύπτει φύ- 
σιν προνομιούχο·/, έγγυωμένην να προσφέρη εϊς 
τήν σύγχεονον ποίησιν ίριστον βουκολικόν ποιη
τήν. Άς μά; έπιτρέψη δέ ό ποιητή; νά τόν συ- 
στήσωμεν περισσότερα·/ έπίδοσιν.

ΜΙΑ ΠΑ1ΆΑΙΙΣ1Σ ΤΗΣ ΚΟΡΕΑΣ

Μέ τήν ρων.αλ-ζίαν αυτού ίσχνότητα. ό 
Κορεά—η: έκάθισε πλησίον τ-ή; εστίας.ταλ.αι- 
πωρούμενος άπό είδος βη/ός προερχόμενη: 
άπό τήν χιόνευσιν καί άναμιμνησκούσης τούς 
βαΟεΐς λά:υ·".-ας τών βοών. ΊΙ ευφυΐα ή

μάλλον ό έρως της ευφυΐας έφώτιζε -.ό ή- 
λιοκαές αΰτοϋ πρόσωπον. Έγραφε κι
νήσεις παντελώς αντιστρόφους εκείνων τας 
όποιας διαγράφουσιν αί λευκαί μας φυλαί. 
επιδεικνύω·/ τό όπισΟεναρ τής χί’ρός μετά 
τών δακτύλων έστραμμε'νων κατ αντί
στροφον κλίσιν. Επί μακρόν περιήγε τάς 
σκέψεις αΰτοϋ έν με'σω μυρίων βαρβαρισμών 
κα! πολλαπλών συνδυασμών, έγώ δέ τόν ή- 
κουον καί μεθ’ ύπομονής ήκολούΟουν τούς 
ύπολογισμοΰς αΰτοϋ.προθυμ.οποιούμενος δια 
λογικής καί ήρεμου εργασίας νά τους συν
δυάζω ένδομύχως. Ίίτο είδος τι ονείρου 
ένεκα τής ιδανικής του γλώσσα,ς.ήτις έχα- 
ραττε διαρκώ: ψευδείς διευθύνσεις εις πήν 
φαντασίαν. Και ίσως απήλαυσα ύπέρ τό 
δε'ον τήν ίστοοίαν του. διότι μόλις δύναμαι 
σήμερον νά πήν άναπαοαστήσω.Δι 'αυτό δέ 
και άπεφάσισα νά αποδώσω αΰπήν εν άΰλω 
καταστάσει. ώς αΰπη ύπάρχει έν έμοί. Δέν 
διηγούυ.εΟκ τά όνειρα λε'γοντες «//’·/·/ » <>’/</- 
τ/’-» καί «Ί7έ tilth: txti ti-pf/hi» r. ακόμ·.'. 
« Γ..////γ/»’»·//τ</ ιη'-τι',. ή.Ι.ι ·,·^ n χ >τ·
η

ΊΙ <)·ΰ-μ.ου-σου-ρ·ή ήσο α/.αλος. Διήνυε 
τό άβε'βαιον εκείνο πής ηλικίας πης στάδιο·/, 
οπεο διαπηοεΐ είς τάς νεάνιδας τόν παιδικόν 
των είσέτι χαρακτήρα. Εζη έν άφανείκ 
π/.ησίον τοϋ πατρός πης. ’Ακριβώς κατα 
πήν ϊ/λ·.ίύ;ι ώστε βουδδι-
σπής ίερευς νά χύν-η ένα νέον κώδωνα δια 
πήν πόλιν Κύγκ-Σζγκ. Είχεν άποτύχε·. εν
νέα οοράς κκί όλ.ος ο κόσμος εν Κΰγκ-Σάγκ 
είχε·/ άπελπισΟή. Ότε. διά δεκάπην φο
ράν. ό βουδδισπής ύπέβαλε τό μέτα/.λον 
αΰτοϋ εϊς πήν επιρροήν τοϋ πυρός. καθ’ ήν 
στιγμήν έπήρχετο ή τήξις, Άλλ ακριβώς 
πήν σ.τιγυ.-ήν αΰπήν-ή άλαλος Οΰ-.Μοϋ-Σού 
-ρή άνεϋρε τόν λόγον καί ήρχ’-σε νά λέγζ.

— Εντός ολίγων φρών αποθνήσκω.
Καί όμως ο χυτουργός έςηκολούΟε; 

προσεχών εις τόμέταζ.λον αΰτουέν μέσω πής 
έρυΟράς φλογός τοϋ πυρός. ΊΙσΟάνετο περί 
αύτόν συγκεχυμένη·/ τινά διαβολικήν ατμό
σφαιραν. τήν κακοποιόν ίσχΰν τών στοι
χείων. και όπως ήτοιμάζετο νά χύση τόν 
κώδωνα, εννόησε* ότι τοϋ ίλειπεν ικανή 
ποσόπης μετα/.λου. ΈςήλΟε περί μεσονύ
κτιον ϊνα ζητήσ-ή άπό τόν πατέρα πής < ·ΰ- 
μου-σου-ρή. καί εκείνος αγόμενος ύπο χ.υ- 
σπηριωδους αισθήματος, προσ-ήνεγκεν · ς 
τόν βουδδισπήν πήν κόρην του. 11 μικρά 
έστολίσΟη ώς έάν έπρόκειτο να μεταβή είς 
έορπήν τινα. καί ήκολούθησεν ήρεμος τόν 
■ερέα έν τώ μέσο» πής νυκτός. Μετ’οΰ πολύ 
άυ.φότερο·. εύρέΟησαν π/.ησίον τοϋ πηκομέ- 
νου μετάλλου. Ά/.λ' ή διαβολική έπίδρασι: 
έςηκολούΟει. τά. στοιχεία ήσαν διαοκώς πο
λέμια. χ-έχρι τοιούτου σημείου, ώστε ό χυ
τουργός άποκαμών έκοιμή/λη. Διαρκοϋντος 
τοϋ ύπνου του ώνειρεύΟη ότι άνωτέρκ δύ- 
ναμις τοϋ επέβαλλε νά κρημνίσ-η τήν < >ΰ- 
[Λου-σου-ρή έντός τοϋ φλέγοντος μετάλλου. 
Έδίστασε πρός στιγμήν ατενίζω·/ πρός πήν 
ερυθρά·/ λάμψιν τοϋ φωτός, ά/.λ’ άπεφάσι- 
σεν έπί τέ/.ους καί τρέξας ήρπασε πήν μι
κρά·/ κόρην. Εκείνη ητο ήρεν.ος καί γ/.υ- 
κεία. πρόΟυχ.ος όπως β/.α τα παιδία τής 
κίτρινης φυλής νά ύπακούπη είς πήν ειμ·/.ρ-

τήν οικειότητα καί πήν οξυδέρκειαν, ο
φθαλμούς τών όποιων ή ώραιόπης δέν είνε 
αντικειμενική, οί οποίοι δέν εχουσι πήν ανα
λαμπήν τών πολυτίμ.ων λίθων ή τών με
λανό»·/ σπινθήρων, άλλά περ'.κλείουσ·.·/ εις 
πήν κόρην των μίαν λάμψιν υποβεβ/.ημένην 
πρό αιωνων.είς κοινωνικούς νόμους, καί είς 
πειθαρχίαν λέξεων καί λογισμών. 11 είκών 
δέν είνε αμέτοχος ποιου τίνος αγροίκου χα- 
ρακτήρος. όσον καί άν παρίσταται ήπια, 
έν δεδομένη δέ περιστάσει ό εΰσυνείδητος 
συμβουλατωρ. ο ηθικολόγος οπαδός τοϋ 
Κομφουκίου’ θα ήνε είς θέσιν νά παρασπή 
δράστης φόνου μετ’ άποφασ’.στικότητος 
άναμιμνησκούσης έπαςίως τον ΙΙάτροκλονή 
τόν 'Οδυσσέα. ΊΙ ψυχή τοϋ Κορεάτου. είνε 
ψυχή παιδός έμπνεομ.ένη ύπό τών συμ
βουλών τοϋ γέροντος. Ίσως -.οιαύπη είναι 
και ή ψυχή όλων τών κίτρινων. Διαπη- 
ροϋσιν άκόμη τό βίαιο·/ τών ήρωίκ.ών χρόνων 
έν παρα/.λήλω μετά πής βαρεία: επιδρα- 
σεως τών συμβουλών καί τών δογμ.άτων. 
Όμοιάζουσιν έν πολλοϊς πρός τούς αρχαίους 
Σαμήτας και τούς αρχαίους Ελληνας. 
Άλλ' ή άντίΟεσις φαίνεται ζωηρότερα μ.ε- 
ταζυ τών ύψη’λοτέρων έκ τών ο·./.οσοφικο»ν 
δογμάτων καί πής άφελοϋς των ώμότητος. 
Ό Αιγύπτιος, όπως ό αρχαίος "Ελλη·/ έ- 
πρέσβευε τούλάχιστον πήν λαμ.πρά.ν αρχήν 
πής άσπλαγχνίας.

Άλλά παρακολουθώ τόν άνθρωπον 
τούτον είς τήν πατρίδα του. <>ί σ’/μπο- 
λίταί του άνταλλασσουσ·. ποιητικής γνώμας 
άντΐ κυκλοφορούντο: χρήματος. ΊΙ συνή
θεια τοΰ νά λαμβάνωσι ταύτας καί νά τας 
διαβιβάζωσιν είςάλ.λους κάμνει ώστε δέν τάς 
εξετάζουν πλέον. "Εχουσι κυκλοφορίαν. 
Διεξάγεται αύτόΟ: άγων πρός διαπήρησιν 
φιλοσοφικού δόγματος, ομοιος πρός τοιοϋτον 
διεξαγόμενο·/ ύπέρ διαπηρήσεως χρηματικής 
περιουσίας. Αί ψυχαί των εύρίσκονται ό
πισθεν τών φιλοσοφικών των δογμάτων.π-η- 
γαίνουν και έρχονται ώς άγρια θηρία ό
πισθεν κιγκλιδώματος. Εκτοτε. είτε κατά 
τούς χρόνους τοϋ Βουδδισμ.οϋ. είτε όταν ή 
σοφία τοϋ Κούγκ - Τσέου είχεν άναλάβει 
πήν διοίκησιν τών πραγμάτων, ό χυτουργός 
τών κωδόινων άπεσύρΟη και κατοικεί μο
νήρης εντός παραπήγμ.ατος. ένθα ή διαρκή: 
ολόξ κοκκινίζει τό έδαφος. Τά διαβολικά 
πνεύματα δεν άπασ/ο/.οϋσιν. ούτε ο Κουγκ- 
Τσέου ούτε ό Μεγκ- Τσέου. ά/.λ άνασκιρ- 
τώσι ταϋτα έντός πής κεφαλή: τοϋ τεχνίτου. 
Διατελεί ούτος πεπεισμένος περί τής μο- 
χθηρίας τών στοιχείων, ό δέ φόβος του 
αΰτός είναι πλήρη: ενδομύχου ζέσεως. καί 
έυ.πλεως καρτερικής δυναμεως άρυομένης τό 
κύρος αΰπής έκ τής πειθαρχίας τών δογ
μάτων. 11 οργή του άντιστοιχεϊ μέ τόν 
πόνον του. Α'/.'/. ο διάβολος έν παντί καί 
πάντοτε είναι ή άδεξιόπης. καί αύτη πάν
τοτε έπιτείνεται έν πή όρζ-ή.

• · άνθρωπος οΰτος έχει άνάγκην τοϋ 
παυσωδύνου πής μαγείας. 'Ο χυτουργός 
τών κωδωνο»·/ εγείρεται έντός πής μελαίνης 
αΰτοϋ καλύβης. καί βαίνει διά πής πό/.εως 
ώς παιδίον ύποκριτικώς σώορον. ώς κατά 
φαντασία·/ άσθενής. όστις μεγα/.όνει τα πα
θήματα του μεταβαίνω·/ ταρά τω ίατρώ. 
Εύρίσκε·. τόν πατέρα πής < >υ-μου-σου-ρή.

μένην.ΊΙ συγκεχυυ,ένη διαβολική έπίδρασις 
περιεκύκλου τό σύχ.π/.εγμα καίέζ-ήτει έπιμ.ό- 
νως πήν Ουσίαν.'Ο βουδδιστηςένεψύχωσε τό 
πϋρ. ειτα έρρ'-ψε τή* ά/.αλον κόρην έντός 
τοϋ ζέοντος μετάλλ.ου, τό οποίον κατεβρό- 
χΟισεν αΰπήν. δίκην δράκος ποικιλοχρόων 
πετάλων. Τότε τό μέταλλο·/ επ/.εόνασε καί 
ήδυνήθη νά έπαρκέπη είς συμπλήρωσιν πής 
μήτρας, ή διαβολική δύναμις έπραΰνΟη έ- 
πιδείςασα εΰ;/.ενεστέρας διαθέσεις, καί ό 
χυτουργός ύπό πήν άμεσον τοϋ πρός τόν 
κώδωνα αΰτοϋ έρωτος επιρροήν,έ/.ησμόνησ» 
τήν εκατόμβην.

Έν μέσω πής πανδήμου χαράς, έγνώ- 
σΟη οτι ό κώδων είχε χυΟή καί ότι επέ
τυχε κατά πάντα Οαυμκσίως. Μετέφερον 
αύτόν είς τό εύρύπεδον πήςΚήγ'κ-Σάγκ.ίνα 
άναρπήσωσιν αύτόν εϊς δοκόν, όπως είχον 
κάμει καί δια τόν μέγαν κώδωνα πής Σύε 
-Οϋλ. Αλλά τά σχοινιά είς πάσαν από
πειραν έκόπτοντο. Επέκεινα τών εκατόν 
αποπειοών έναυάνησαν.» ·

Είς άπομεμακρυσμένην γωνίαν πής πό- 
λεο»ς κατώκει μικρόν παιδίον . άλαλον 
καί αύτό. Έν τι·/·, στιγμή πής ήμέρας ε
κείνης. καθ’ ήν έματαιοπόνουν πρός άνάρ- 
π/,σιν τοϋ κώδωνος ώμί/.ησ=ν, όπως είχεν 
ομιλήστ, ή Οΰ-μ.ου-σου-ρή. Καί. είπεν.

— Άφήτέ με νά έξέλΟω. <-)ά ύποδείςο» 
τό μ/ρος όπου θέλω νά. ύπαγω.

Έξ-ήλΟεν. Ό παπήρ του τό έσυνώ- 
δευσε καί άμφότεροι έφθασα·/ είς τό εύρύ
πεδον. Τό.παιδίον α/.αλον,σώφρον. γλυκύ, 
όπως καί ή καταβρωχύισΟεΐσα ύπό τοϋ με
τάλλου κόρη, συνεβούλευσε να δέσουν τόν 
κώδωνα είς πήν δοκόν, αλλά νά μή δοκι
μάσουν νά. τόν σηκώσουν και νά σκάψωσι 
κάτωθεν τής δοκού, τοιουτοτρόπως <ΰστε ο 
κώδων νά εύρεθή άνηρπημένος. Οΰτω καί 
έγένετο· ό δέ κώδων δαμασΟείς ύπό πής έ- 
πιδεξιόπητος τοϋ αλάλου, ήσθάνθη τό ρίγος 
τών αίωρουμένων κωδώνων.

Άλλ’ ή εσπέρα έπήρχετο καί ό λαός ά- 
νέμενε τόν κπύπον πής γλωσσίδος. Τό άλα
λον παιδίον είχε ρητώς απαγορεύσει είς 
πάντας νά εγγίζουν τόν κώδωνα, αυτός έ
πρεπε" πρώτος νά τόν σημανη. ΙΙροΰχώ- 
ρησε τώ ϋντι. έκπΰπησε τό μέταλλο·/, έν ώ 
δέ ό κώδων άνέπεμπε τους αρμονικούς του 
ήχους, τό παιδίον κατέπεσε νεκρόν. Ό κώ
δων έν τώ βιαίω αΰτοϋ μ.ουρμουρισμώ έλεγε 
διαρκώς.

Οΰ-μ.ου-σου-ρή, Οΰ-μου-σου-ρή. Οΰ- 
μου-σου-ρή.

Άφ οΰ άφηγήόην πήν παράδοσιν ταύ- 
π/.ν μετά τίνος άπλότητος διά νά μή ψανώ 
περιπαίζω·/.πήν πρός τάς παραδόσεις οφει- 
λομένην εΰλάβειαν. Οά μοι έπιτραπή νά έ- 
πι/ειοήσω ποιαν τινα άναπαοάστασιν τοϋ 
διηγήματος, όια των αυτών εικόνων, ας 
μ.ετά ζωηρόπητος έδημιούρ-.-ησεν είς πήν 
φαντασίαν μ.ου ή άμ.φίβολος και αβέβαια 
τοϋ Κοοεάτου γλώσσα..

Και πρώτον μ.έν αΰτός ό Κορεάπης. είχε 
πήν ύπερήοανον στάσιν πής σοοίας καί τό 
έπιβ'/ητικόν πρόσωπον τής πεποιΟήσεω:. έ- 
κάπνιζεν έπιδεικχύων τό στίλβον δέρμα τά 
λιπαρά αΰτοϋ βλέφαρα, καί τούς όοΟαλμ,ούς 
του. βαθύσκιους έν πολ/.οίς ομοίους πρός 
τούς ήμετέρους. οϊ οποίο·, άναμιμνήσκουσι 

Αί δύο ύστερικαι των φύσεις σ·/νεννοοΰ·/τα·. 
διά τοϋ πέπλου τών λέξεων. Ο βουδδι- 
στής ίερεύς πρέχει διά τοϋ ιερατικού αυτού 
βήματος π/.ησίον τοϋ χωνευπηρίου τών με
τάλλων του. Μία στιγμή φοβέρας αγωνίας 
διέρχεται έντός πής μελαίνης ατμοσφχίρας 
τού παραπήγματος. <) Κίτρινος είναι εγ
γύτατος πής ύλης, μόλις πήν χωρίζει άπό 
τόν άνθοωπον. Τό παν ζή. Ό κώδων θά 
ζήπη. Ά/.λα δέν θα έζη άρά γε καλ/.ητερα 
έάν έχύνετο είς αύτήν μία σταγών αληθούς 
ζωή:! Ιδού ή εύτυχία τής < >ΰ-;/.ου-σου-ρή- 
θυσιασμένη διά τήν αιωνιότητα θά έν- 
δυθή τήν ώραιοτέραν αύτής περιβολήν. 
ΊΙ αδυναμία σου θα άνθέξη ολίγον εις τα 
δόγματα καί τάς άρχάς. Κα: πόσον εΰχ=- 
ρέστεοον θα προκύύη δι έσε τό πρά-'/.α. 
διότι δύνασαι νά στολισθής νά περιβά/.λης 
τάς χάριτάς σου. νά πνίξγς το πρόσωπον 
σου έν τή θεία γα'/.ήνη τών λαμπρών περί
βολων. Μετά τούς άλλους, διελαύνε·. πήν 
νύκτα, όπισθεν τού μετα/.λουργοΰ. τοϋ ορ
γίλου ί-ρέως. Ιδού αΰτοί έντός τοϋ παρκ- 
π-ήγματος τοϋ σκότους και τής φλογός. 
Μήπως ή ιστορία έπρόοερε την λες·.·/ 
οοίκη : I Ιώς λοιπον κατέλαβε·/ αΰπήν ά- 
γ/ήν καί άδύνατον. ύποταγή κκί άνθιστα- 
μένην συγχρόνως ; Μήπως εξέβαλε κραυ- 
"ήν οδύνης ή μικρά άτυχης : Τό μέταλ
λο·/ ήνοιςεν άαέσως ή οχι : Δεν είναι αύτη 
ή ιστορία ό/.ων τών νέων παοθένων τόσον 
εΰαιβθήτων εις τήν οδύνην, τόσον επιτη
δείων εϊς τάς αίμαπηράς θυσίας, τόσον θερ- 
ι/.ώς ά·· απουσών τον δήν.ιόν των :

Τέλος εϊς τήν μικράν ταύτην φυχην 
ένός κώδωνος παρίστατο άνκγκη νυμφίου, 
καί δι' αύτό φαίνεται έν πή ιστορία ό δεύ
τερος άλαλος. Αποθνήσκει, νυμφεύεται τόν 
κώδωνα είς τον οποίον ένεφύσησε ζωήν.Και 
δεν βλέπει τις είς όλα ταϋτα τα σύμβολα 
του κώδωνος και πής γλώσπης του : Ιόν 
πκπη περιπτώσει το όνομα τοϋ< )ΰ-μου-σου- 
ρή. είναι ονοματοποιία άποδίδουσα λίαν 
εΰστόχως πήν άπήχησ·.·/ τού μετα/.λου.

/ ’/ix ro? γιι.Ι.Ιιχοΐ·)

Ο ΑΧ',ΜΈΑΙΙΣ II \<)ΓΓ<>Σ
έρχονται πρός ήμάς........

'<· Ί’εδέλ καπή/.θεν αμέσως πής άμά
ξης. τό αύτό έπραξε και ό Ελιφάς καί ό 
Φρειδερίκος και ό ταγματάρχης. < >ί κ. 
ΙΙρ’-έρ καί δέ Κροά Μεν·/, σταμαπησαντες 
τό αμάξι των. προΰχώρουν μετά σοβαρό- 
τητος προδιδούπη: φανερά.ν συγκίνησιν. ΊΙ 
στάσις των έφάνη τόσον παράδοξος είς τόν 
ταγματάρχην, ώστε έφώναξε χωρίς ούτε 
καν νά λάβη σχεδόν τόν άπαιτούμενον χρό
νον ινα χαιρεπήσ·/,.

— Είσθε μόνος κύριε: ΙΙοϋ είναι λοι
πόν ό κ. δέ Κουτρά :

- Εϊμεθα μόνοι, είπε μέ ύφος άπελπι- 
στικόν ό κ. ΙΙοιέο καί ΰ κ. δέ Κουτρά δέν 
θά έλθη !

Διατί: ήρώπησεν ό Ρέδελ μέ φωνήν 
άπει/.ητικήν..

Διότι άπέθανεν είπεν ό Κροά-Μενί/.. 
Άπέθανε:

Επί πής οδού πής κατασκονισμέ
νης, έν μέσω πής χειμερινής ταύπης χώρο-
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γραφίας. ύπό τόν βάρύν ζαί ζαπηφή ου
ρανόν. οί φίλοι τού ζ. δέ Ρεδελ παρεπή- 
ρουν ζλλήλους μετά θαμβούς. Μόνος ό ζ. 
Ελιφάς δέν έφχνη ταραχθείς ό ζ. ΙΙριέρ 
προσέθετο.

- Τόν εφερον στό σπήτι σήμ.ερον τό 
πρωί. μέ μίαν μαχαιριά μεταξύ τών 
ώμων.

Εις τάς λέξεις ταύτας ό Φρειδερίκος 
ζατελήφθη ύπό σζοτοδινιάσεως. τά ώτα 
χύτου έβώμ.βυζον. Έπείσθη ότι ο παπήρ 
του ήτο ενήμερος τού εγκλήματος. ζαί 
συνέλαβε πήν υπόνοιαν ότι δέν τό είχε πα
ρεμπόδισα,. Τόν έπήρεν άπο τόν βραχίονα, 
ζαί ούρων αύτόν μέχρι τοΰ ρείθρου τής ο
δού, μέ φωνήν τρέμουσαν.

Έγινωσζες. ότι ο ζ. δέ Κουτρά Οά 
έφονεύετο την νύχτα ταύπην :

Χαί. φίλε μ.ου. τό έγίνωσζον.
Καί έπέτρεψες νά έζτελεσθή τό έγ

κλημα τούτο:
— Κανίβαλον πάσαν προσπάθειαν τό 

επ' έμο.ί όπως προλάβω τόν δυστυχή αύτόν 
έζ τού βεβαίου θανάτου. Αλλ είμαι άν
θρωπος. ζαί δέν ήδυνήθην νά τόν πείσω 
να είσέλθτ, εί: τόν εύθύν δρόμον. Τότε έ- 
στά.θμ.'.σα κατ' έμαυτόν τά χαζά τών οποίων 
έγένετο πρόξενος, εκείνο τό οποίον έπρό- 
ζε'.το άκόμη νά κάμη. ζαί τόν άφήζα νά 
άποθάνη.

Τ) Ί’ρε'.δεοΐζος ζατά πήν τοαγιζήν εκεί-
• ‘/Λ · « ' ·* *νζν στ'.γ'ΛΤ,ν e.osv δνωπ'.ον του χπαστααπτού- 

σαν [αίαν αχτίνα φωτός. ΊΙ ατάραχος ίμ- 
πιστοσύνη ήν έτρεφε πρός πήν σύζυγόν του 
ύπέστη στιγμιαϊον κλονισμόν. Ώχρίασεν, α
τένισε πρός τόν πατέρα του μέ όφθαλμ.ούς 
πλήρζς αδημονίας ζαί σφιγγών τόν βραχίονα 
αυτού.

— ΙΙοϋ εύθύνονται οί ύπαινιγμοί σου : 
Διατί υπήρξες αδυσώπητο:: ΙΙοίος λοιπόν 
ήπε’.λείτο :

— Ενας τίμιος άνθρωπος είς τόν βίον 
του. ζαί [αία έντιμος γυνή είς τήν τι
μήν τζς.

'<> Φρειδερίκος έκυψε πήν κεφαλήν 
ζα: δέν ή ρώτησε πλέον τίποτε. Κατά τήν 
αύτήν στιγμήν, ό Ί‘έδελ ζα: ό ταγματάρ
χης Βελλιΐρ άπεμαζρύνοντο έζ τών μαρ
τύρων τού ζ. δέ Κουτρά καί έ'βαινον είς 
συνάντζσιν τών φίλων των.

— ί) καζόχοιρος, έλαβε θάνατον ό- 
μοιον μέ τζν ,ωην του.απέθανεν όπως ε,η- 
σεν, είπεν ό συνταγματάρχη: μετά περι
φρονητικού οίκτου.

— Χαί. προσέθετο. ό ζ. Ελιφάς, είς 
τον βόρβορον.

’· · περίπατος ούτος μοί εδωζεν όρεξιν. 
<->ά προγευματίσω μέ εύχχρίσπησιν, είπεν 
ό ταγματάρχης Βελλ'.έρ. Λ: επιστρέψω- 
μεν είς I Ιαρισίους.

ΊΙ Κυρία Μέσλερ ζα: ό λειτουργός τής 
Ελεημοσύνης δέν ίδώθησχν πλέον. 'Όπως 
είχε προίδη ό ζ. Έλιφάς. ό θχνατος τού 
Βαλεντίνου έπρεπε νά διαζοψη οριστικούς 
τούς δεσμούς τής αρχαίας φιλίας των. 'Α
παρηγόρητος καί όμως αποφασισμένη, 
διότι είχε διαζρίνη είς τό τραγικόν τούτο 
τέ/ος πήν ανέκκλητον τής ειμαρμένης άπό- 
φασιν ή Κ. Μέσλερ έμ.εινε κατάπληκτος. 

άφιε'ρωσεν δλον αύτής τόν βιον μετά πά
θους εις πήν άναζούφισιν τών παρ' αξίαν 
ταλαιπωρούμενων. Δεν έδέχετο παρά τήν 
Κ. δέ Κουτρά. καί ενίοτε τόν συνταγματάρ
χην Ί’εδέλ. Άμφότεροι διήνυσαν τό θέρος 
ζαί μέχρι τέλους φθινοπώρου είς Σαβ'.γνύ. 
Είτα. ότε ή χιών ήπλωσε ~'ry λευκήν αύ
τής σινδόνα έπί τής πρασινοχλόης ζαί έπα- 
σπάλισε τά δένδρα με νιφάδας έπανήλθεν 
εις ΙΙαρισίους.

— ΊΙ Έρριέτττ, δέν ήθέλησε νά ζατοι- 
ζήση ζαί πάλιν είς τήν λεωφόρον Φρίδ- 
λανδ ζα1. ήλθε νά κατοίκηση μέ τήν Κ. 
Μέσλερ. Γπήρςε δι' αύτήν θυγάτηρ ύπή- 
ζοος. τρυφερά καί τόσον εντελώς αγαθή 
ώστε ή γραία γυνή, μίαν εσπέραν καθ ήν 
έζάθηντο μόνα: πλησίον τής εστίας, ρεμ- 
βώδης καί μελαγχολική, διέκοψε τ-ήν σι
γήν ζα: είπε.

— Φιλτάτη μου Έρριέττη, μετά πι
κρίας παρατηρώ ότι διάγεις βίον πενιχρόν 
πλησίον γραίας πής ήλιζίας μ.ου. Μέχρι 
τοϋδε δέν έδοζίμασες τήν εύτυχίχν παρά 
πολύ ολίγον, ζα: όμως έάν ύπήρχε γυνή ά
ξια να. ευτυχηση ήσο σύ. ΊΙ πραγματική 
ύπεύθυνος τών άπαγοητεύσεών σου. έζείνη 
ήτις προεζάλεσε τάς σκληρής θλίψεις ας 
ύπέσπης είμαι έγώ. Καί θά ήμην λίαν εύ- 
τυχής. άν κατά, τό μέτρον τών δυνάμεων 
μου. ήδυνάμην νά έπανωρθώσω τό κακόν, 
τό οποίον ακόυσα σοι έποοςένησα.

— II νέα γυνή έτεινε τάς ωραίας χει
ρ άς της ίκετευτιζώς καί διαζόπτουσα πήν 
Κ. Μέσλερ ....

— Σέ παρακαλώ μή μέμφεσχι έαυπήν 
γνωρίζω τήν αγαθότητά σου, καί μέ
χρι τίνος σημείου διεψεύσθησχν αί έλπίδες 
σου. Γπέστημ.εν τά αυτά ατυχήματα, και 
έκλαύσαμεν ένεκα τών αύτών πόνων. Δέν 
πταιεις εις τίποτε, είσαι αθώα, μόνον ό 
βίος είναι ό αληθής τών ατυχιών μας πρό
ξενος.

Σ' ευχαριστώ διά τούς λόγους τούς ό
ποιους μού λέγεις, είπεν ή Κ. Μέσλερ. 
ΊΙ ευγενής ζαρδι’α σου μίαν άκόμη φοράν 
προδίδεται έν τή έκφράσει ταύτη ήν μοι α
πευθύνεις.παράπάσάν μου αξίαν.διότι ύπέ- 
πεσα είς μέγιστον λάθος, ήθελησα ν αντι
καταστήσω πήν διανοητικήν ζαί ήθιζήν 
υπεροχήν διά τής δυνάμεως τοΰ χρήματος. 
Ένόμισα ότι ό πλούτος έπήρζει εις τό παν 
ζαί έπείσθην ταπεινωθεϊςα ότι είναι περιτ
τός. Τί λέγω : κάτι περισσότερον άπό ανω
φελής. έπιζήμιος. Είς καζας χεϊρας ό πλού
τος δέν έχρησίμευσε παρά είς πήν διαφθο
ράν καί δέν έκαμε παρά θύματα.

11 γραία δέσποινα εμεινεν έπ ολίγον 
σιωπ-ηλή. ώς άνανεούσα τας άπομ.εμακ:υ- 
σμένας αύπής αναμνήσεις, προσέθετο δέ διά 
βραδείας και χαμηλής φωνής.

— 'Ο Μέσλερ μ.οι έλ-γεν ή μέραν τινα 
«Γυναίκα μου μέ φόβον ατενίζω πρός τά 
πλούπη μα; ! Είναι αυτά ωφέλιμα: ΊΙ 
περιουσία άμα περάσ-η ώρισμένη,ν ποσόπο- 
τα. ζαταντζ φαντασιώδης ζαί φοβούμαι 
μη εύζολωτερον ό άνθρωπος κάμη κακήν 
χρήσιν αυπής παρά καλήν. 'Ας άφήσωμεν 
δλα αύτά. ζαί ας πηγαίνωμ.εν νά φυτεύ- 
σωμεν τας κράμβας μας.' Με εκατόν χιλι
άδας δραχμ.ών εισόδημα, ε'ίμεθα πλουσιώ- 

τατοι. Ί ο περ'.πλέον καταντά ένοχλησις και 
τις οίδε : ίσως καί πηγή θλίψεων ■. » Δεν εί
χεν άδικον.

Σιγή έπεζράτησεν. ΊΙ Κυρία Μίσ- 
λερ άπομάσσουσα δάκρυ τό όποιον ζατέρ- 
ρευσεν έπί τής παρειάς της, ύπελ.χβεν.

— ’Εξ όλων τών όδύνων τάς όποιας ύ- 
φίσταμαι ή όξυτέρα είναι έζείνη, ήτις μέ 
πείθει ότι δέν ήδυνήθης νά χρησιμ.οποιήσγ,ς 
τόν βίον σου, τέκνου μ.ου και οτι είς τούτο 
μέχρι τινός συνετελ.εσα ζαί έγώ. Άλλ' εύ- 
τυχώς. είσαι αρκετά νέα άκόμη διά νά τόν 
ξαναρχίσςς. Εκείνος εις τόν- οποίον προ
φανώς ήσο προωρισμένη σέ άγαπά. πάντοτε 
ζαί δεν περιμένει παρά μίαν μόνον λέςιν 
σου δια νά σού προσφέργ τό όνομά του. 
ΙΙιστεύω άζραδάντως. ότι πήν λέξιν ταύ- 
πςν. διστάζης νά πήν προφέρης έζ σεβα
σμού πρός έμ.έ. Τούτο σκεπτομένη τήν έ- 
πρόφερα δι’ έσέ προσφιλής μ.ου θυγάπηρ, 
Σόΰ όφεΓ/.ω τήν ίζανοποίησιν ταύπςν. ζαί 
αισθάνομαι έμαυπήν λίαν εύτυχή δυναμένη 
νά σοι τήν προσφέρω έκ βάθους πής ψυ
χής μου.

— Τί μητέρα μ.ου. έψελ.λισεν ή Ι'.ρ- 
ριέττη. θέ/.ε·.ς ....

— Χ'ά ύπανδρευθής τόν Ρέδελ νέα θυ- 
γάτηρ μ.ου, τό θέλω διότι διά τού γάμου 
τούτου εξασφαλίζεις πήν εύπυχίαν του κα1. 
πήν ίδικήν σου.

— Τοϋ έμήνυσα νά μού κάμη πήν χά
ριν να έλθη πήν εσπέραν ταύτην όιά να μ.ού 
όμιλήσ-η.

Κατ' αύπήν ακριβώς πήν στιγμήν, ή- 
ζούσθη ό ήχος τοΰ ζωδωνίσζου. οστις έτά- 
ραξε πήν βαθείαν σιγήν τού μεγάρου.

— Χάτος. είπεν ή Κ. Μέσλερ. Αύτός 
θά είναι.

— ΊΙ θύρα ήνεώχθη ζαί ό συνταγμα
τάρχης έπροχώρησε πρός τάς δύο Κυρίας.
ΙΙσπάσθη πήν χεϊρα πής Κ. Μέσλερ. έκλινε 

πήν κεφαλήν ένώπιον πής Κ . δέ Κουτρά ζαί 
έπληροφορή,θη περί τής ύγείας άμφοτέρων.

- Αισθάνομαι ό’τ·. εκλείπω όσημεραι 
φλ.τατέ μ.ου. είπε μετά ύφους άπερϊττου η 
βασίλισσα τού χρυσού. Είς πήν ήλικίαν 
μ.ου. άλλως τε είμαι άχρηστος έπί πής γής 
ταύτη:. ζαί δέν πρέπει νά σάς ταράσπη 
αύπή ή εΐδησις, έδώ όμως ίχομ=ν μιαν νέαν 
μόλις είκοσι ετών, είς πήν όποιαν τό μέλλον 
επιφυλάσσει διζαίας άμ.οιβάς. 'Εν μόνον 
ποθώ.τάςάμ,οιβάς ταύτας νά τάςδαψιλεύσω 
έγώ είς αύπήν,άνευ άνάβολης, θέλω νά τήν 
έμπιστευθώ εί: γενναίου καί τίμιον άνθρω
πον.οστις νζ ττ,ν αγαπά όπως άξιζε·- νά ά- 
γαπάται.Χομίζω οτι δέν άπατώμα: Ι'έάελ 
ύποθέτουσα ότι ό άνθρωπος αύτός,είσαι σύ.

Ό συνταγματάρχης είχε γίνε·, κάτω- 
χρος. Έστρεψε τούς ερωτηματικούς οφθαλ
μούς του πρός πήν Έρριέτττ,ν. Αυπ/·. έκλινε 
ταπεινώς τήν ξανθήν ζεφαλήν π<,:. είτα έ- 
γερθείσα. έρρίφθη γονυζλιπής ένώπιον πής 
Κ. Μέσλερ ζαί σφίγρουσα είς τάς άγζάλας 
τη: πήν τρέμουσαν έκ συγζινήσεως γραίαν 
δέσποιναν, έψιθύρισε μετά φωνής ή όποια 
άνήρχ,ετο έζ τού βάθους τής ζαρδίζς πτς.

— Εύχαριστώ, μητέρα μ.ου.
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