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ΦΙΛΘΛΟΓΙΚϋ

ΑΠΟΓΕΜΑΤΙΑΝΗ

'A</>f>'TlX<> {ΙΟΓ,

Τί μεγάλη εορτή στή Μόσχα! Στέφεται αϋτοζρά- 
•τωρ πασών τών Ρωσσιών Νικόλαος ό Β'. Ή μεγά
λη, ή αχανής Ι’ωσσία, κάτω άπό τόν άλυωτο πάγο 
της θερμάνθηκε. Ό Μουζίκος αλλάζει πατέρα. Κυ
ματίζουν τά έκατομυ.ύρια τών ύπηκόων καί εύχον
ται διά τόν νέον Τσάοον. ΊΙ εκκλησία υ.ας, έστειλεν 
εκλεκτούς αντιπροσώπους νά εύχηθή, τόν ορθόδοξον 
αΰτοκράτορα. Αί εύχαί των άς αληθεύσουν κζί άς 
σκεπάζει θεϊκό χέρι τόν πατέρα τής άγιας Ρωσσίας. 
”.Ά /<?/ ττενθήαγ χα/ιμια Ρωσσόπον.Ια εξ αιτία/·, 
τον. Αύτό μοΰ φαίνεται τό μεγαλείτερο κατώρθωμα 
γιά ένα άνθρωπο πού τοϋ δίδεται στά ανθρώπινα 
χέρια του, θεϊκή εξουσία.

’Αφεντικό μου, πολύ μοΰ άργησες στά ξένα. Μά 
έγώ αδιάκοπα σέ θυμούμαι. "Εχω νά σού μεταδώσω 
πολύ ευχάριστα νέα.

Πολλαίς φοραίς μέ πόνο μοΰ μιλούσες για τις προ- 
παγάνδαις, ποΰ θάρρεψαν τούς έδώ ορθοδόξους άν- 
θρωποφζγους, είδωλολατρας, κζί ήλθαν νά τούς 
προσηλυτίσουν.

θυμούμαι μιά μέρα, ποΰ πήγαμε μαζύ κι’ακού
σαμε ένα διζμαρτυρούμενο 'πρώην ορθόδοξο ιεροκή
ρυκα νά διδάσκη μέ σοφίσματα τό ακροατήριό του. 
Μέσα στό ακροατήριο τό αρκετό πυκνό πού ήτον 
σχεδόν ή όλομ,έλειά του άπό ανθρώπους τού λαού, 
ήταν καί μιά παραμάνα μέ τό μωρό της. Γύρισες 
καί μού είπες, ένώ έβλεπες παιριπζικτικά όπως βλέ
πεις όλτ,ν τήν άνθρώπινην κωμωδία—Αύτός οχι μόνον 
δέν ξεύρει νά γαλούχηση. μά εμποδίζει καί τή γυ
ναίκα αύτή, νζ γαλούχηση τό βρέφος της».

Καί μιά μέρα θυμούμαι πώς μετρούσες οδηγούμε
νος άπ’ τή φυσιογνωμία, τά έλληνόπα.ιδζ πού έβ
γαιναν άπ’ ένα σχολείο καθολικής προπαγάνδας, 
καί σχημάτιζες χίλια όνειρα καί σχέδια γιά νά κα
ταπολεμηθώ τό κακό ζαί ένα μόνο ευρισκες «ιεροκή
ρυκας παντού σ’ ϋλαις τις έκκληοίαις καί... δωρεάν 
έκπαίδευσι.»

Τώρα άφεντικό μου, αύτά πού έλεγες κ’ έγώ γε
λούσα τότε γιατί μ.’ έλεγαν πώς είσαι ανείξο.-τό.ΐοζ 
καί πρέπει γιά νά φανώ έξυπνος άνθρωπος νά γελώ 
σέ κάθε όνειρό σου. ηύοαν ή/ώ. ’’Ανθρωποι μέ καρ- 
ί·.ά. ζαί ζΕ©άλι εννοιωσαν τύν ιοιο πόνο πού αίσΟάν- 
θήκες έσύ καί ηύραν πόρους, γιά νά πολεμηθή τό κα
κό. θά δίδεται ή έκπαίδευσις δωρεάν, σού στέλλω 
τό ι'.τύχουψα νά τό μελετήσης καί νά ίδγ,ς ζαί νά 
χάρης. Μόνον αύτό σοϋ λέγω ότι εγεινε .-ταραθεχτο 
καί σβύσθηκε μονάχζ ενα άρθρο τον έκεΐνο πού έ- 
•πρεπε ό χωρεπίσκοπος Πέραν νά δίδη κάθε χρόνο έζα- 
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τό λίραις. Δέν τό πολέμησε ό Γερμανός Καραβαγγέ- 
λης. ΊΙ σιωπή τοΰ χωρεπισκόπου απέδειξε πώς άν 
καί δυσβάστακτο τό βάρος, έκεϊνος ήταν έτοιμος 
νά τό βαστάξη. ’Αλλά δέν τό παραδέχθηκαν οί ένο- 
ρϊτζι Πέραν, πού ξεύρουν οτι κερδίζει μόνον τόσα 
όσα φθάνουν γιά νά κράτηση τό γόητρον τής θέ- 
σεώ; του.

» ·
Έγώ άφεντικό μου, βρίσκω πώς καί ή σχολή τών 

απόρων στό Πέρα δηλ τό Παρθενζγωγεΐον τής Πα
ναγίας, θά μπορούσε νά έργζσθή καλλίτερα καί νά 
συμμαζέψη τά πτωχόπαιδα πού μένουν άνυπεράσπι- 
στα στά χέρια τών προσηλυτιστώ·/ άν ή κ. διευθύν
τρια δέν τό θεωρούσε ένα είδος τιμαρίου καί έάν δέν 
έφέρετο μέ τόσην περιφρόνησι καί καμμιά φορά απο
νιά για τά κορίτσια τοϋ πτωχολογιοΰ. Όταν ένα 
πτωχοκόριτσο φεύγει άπ’ τό σχολείο στάς επτά τό 
βράδυ, τί ώρα θά μελετήση καί τί ώρα θά βοηθήση 
τή πτωχή μητέρα του πού έλειπε όλη τήν ήμερα 
στό μερομίσθι", Κζί τί κάμ.νει τό κοριτσάκι στάς 
επτά; Ράπτει... κεντ£ τής κ. Δείνα ζαί τής κ. 
Τάδε τά άσποόρρουχα. Τό παιδί τό καχεχτικό ποΰ 
τρέφεται όσω γιά νά βαστιέται στά πόδια κεντά 
καί ράπτει γιά σάς. μεγάλαι μου κυρίαι. καί σείς τό 
παραδέχεσθε; Είνε ή άλήθεια ότι έργάζεσθε . γιά τά 
πτιοχόπαιδα όλαι σας καί τρέχετε κζί φροντίζετε 
και σάς καμαρώνω καί μοϋ φζίνεσθε ωραιότερες μέ
σα στό παρθενζγωγεΐον τών άπόρων καί στό έργα- 
στήριον παρά στή χρυσοντυμένη σάλα σας. Μά θέ
λετε πληρωμή γιά τόν κόπο σας; Όχι. Ναί· έκεϊ- 
να τά παιδιά ποΰ μαθαίνουν γράμματα δωρεάν χάρις 
είς σάς, άς ευρίσκουν άγάπη καί πόνεση.

’Επειδή ο λόγος γιά πτωχούς, πτωχούς όμως έρ- 
γατικούς, άς έλθωμεν καί στούς άλλους πτωχούς ε
κείνους πού αποτελούν ιδιαίτερη συντεχνία καί ζοϋν 
άπό τήν επαιτεία.

"Αν έλθης, δέν θά εύρης πειά έκείνην τήν πτωχή 
πού βιαστική βιαστική σέ τραβούσε άπ’ τό φόρεμα 
καί έλεγε πώς έχει ετοιμοθάνατο τό παιδί της στό 
σπίτι. Ούτε έκεΐνον τόν τυφλό πού έλεγε τραγουδι
στά ολόκληρο εύχολόγιον. Ούτε τήν τυφλή πού τρα
γουδούσε· ούτε - ούτε κανένα άπ’ τήν πζληάν γνω- 
ριμιάν πού έζωναν τόν νάρθηκα κάθε εκκλησίας. θά 
μου πής τί έγειναν. Μέ τή βία τούς οδηγούν τώρα 
στό πτωχοκομεϊο. Τό πτωχοκομεϊο ένα κτίριο μεγά
λο καί τρανό, άπάνω σέ μιά θέσι ώραία κτισμένο, 
βλέπει άπ’ τό ένα μέρος τά γλυκά νερά καί άπό τό 
άλλο τό Πέρα. Έχει δύο έκκλησιαίς, ’Ορθόδο
ξη έκκλησία ζαί ’Αρμενική ζαί ένα ώραΐο τζαμί γιατί 
θά φιλοξενήση πτωχούς αδιακρίτως θρησκεύματος. 
Μιά τακτική τροφή κζί ένα καθαρό κρεβάτι τούς 
περιμένει· καί όμως δέν αποφασίζουν ν’ άφίσουν τό 
επάγγελμά τους.

121ΗΧΩ

« ΕΛΠΙΔΕΣ »

ΑΓιΝΩεΤΟ ΜΥΡΟ

Ξυπνώ κι’ ό νοΰς γοργόψτεοος τα π:ραθμένα σμίγει 
—άχ μυς τόν ύπνο τόν βαθύ τ’ όνείρατο τό πλάνο— 
στήν αγκαλιά της μ’ έψερε τούς πόνους νά θξρμάνω 
noir στίιν ψυχή μου, βιαστικά, παλιά ζωή ξανοίγει.

Ξυπνώ κι’ άκόμα λαχταρώ, καϊ σιγακούω σιμά της 
τήν αρμονία, ποΰ σκορπά κάθε λευκό της χέρι 
τους χτύπους ποΰ στά βάθια μου, άψίνει ή ματιά της 
ψλογόάολη κι’ άπ’ τοϋραιοΰ τό πιό τρανό αστέρι.

Ξυπνώ, κι’ ή πρώτη σκέψις μου τρέχει γοργά σ’ έκείνη 
λες κ’ έμενε στά χέρια τιις τοΰ κ ίσιιου ό μαγνήτης 
καϊ δέν μ’ άψίνει νά χηρώ τόν έρωτα τριγύρω-

Ψυχή νικητρα τής ζωής, τοΰς πόνους σου δε σβύνει 
ή μελιστάλαχτη ματιά, στό φλογερό φιλί της 
θάβρης ούράνιες εύωδιες, αγνώστου ρόδου μύρο.

'Αθήνα. ΠΕΤΡΟΣ ΖΙΙΊΌΓ.ΧΙΛΊΊΙΣ

0 ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΓ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ

ΙΙοός την διεύθυνσιν τής «Φιλολογικής Ίΐχούς».

Τό έχω κρίμα ότΐιν καρδιά μου τώρα τόσα χρόνια 
νά θαυμάζω αυτό τό άριότουργηρατάκι τοϋ λογο
γράφου μας Γρ. Ξενοπούλου μόνος έγώ.

Εινε γραμμένο ότά 1885. Παιδί τότε ύ Ξενύπου
λος, φοιτητής τών φυσικομαθηματικών, τά ιΐχε καί 
τότε μέ τούς δασκάλους λιγάκι, άλλά ήξενρε νά 
άγαπμτούς άληΟινοΰς διδασ ν.άλους.

Λυτό τό διηγηματάκι είναι σχεδόν σύγχρονο μέ 
τό άθυρμα, διά τό όποιον ένας όυγγραφεϋς τής 
Γαλλίας, ό Άλφόνόος Δωδέ άν καλώς ένΟυμοϋμαι, 
είπεν, οτι 0ά τό υπέγραφε πολύ εύχαρί- 
ότως, μέ τήν βεόαιότητα, ότι μέ τό διηγηματάκι 
έκεΐνο, ϋ’άριθμούόε μιάν επιτυχίαν άκόμη.

• Δ. ·

Ό Διδάσκαλος ψυχορραγεί- ό Διδάσκαλος θ’άπο- 
θάνη. Περί τήν κλίνην έκείνην τοϋ θανάτου, έννενή- 
ζοντα πεΰΐίπτζνται έτη, μεστά αγώνων κζί ανα
μνήσεων.

’Ολίσθαιναν διά τοϋ παραθύρου τό γαλακτώδες 
φώς τής πρωίας, θωπεύει τήν πολιζν μορφήν τού 
πρεσβύτου. Μόλις διαγράφεται τό κάτισχνόν του 

σώμα ύπό τζ σκεπάσματα, άπολλύμενον έν τώ μέσω 
τής εύρείας κλίνης, μεταξύ τών ύπερμεγέθων προσκε- 
φαλαίων. Σιγηλός είναι ό κοιτών. Πρό τής πάλαΐάς 
εΐζόνος τής Θεοτόκου, μία κζνδύλα κυανή διαχέει 
ώχραν και πένθιμον λάμψιν. (Ιλήν έφ’ όλων δεσπόζει 
έν γλυκύ, εν αγγελικόν μειδίαμα, ανήσυχαν, τρεμο- 
σβύνον ώς άστρον, έπί τών χειλέων τοϋ ετοιμο
θάνατου.

Ποιαν άρά γε έλπίδα έγζλείει τό μειδίαμα τούτο ; 
Ιδού τοϋ γέροντος παλαιμάχου τής ζωής όλοι οί 
πόθοι εκπληρωμένοι. Ο ίερεύς πρό μικρού εύρε τήν 
συνείδησίν του διαυγή καί κζθζράν, ώς τά κρυστάλ
λινα δίοπτρα, τζ όποια συνείθιζε νζ φορή τόσω συμ- 
πζθώς. ΊΙ θρησκεία, ώς μήτηρ τό μάλλον άγαπημέ- 
νον αύτής τέζνον. τόν έσκίασεν ήδη μέ τάς ίσχυράς 
κζί παρηγόρους αύτής πτέρυγας.... ΊΙ γηραιά σύζυ
γός του, πλήρης αγάπης τρυφεράς, περιφέρει μετ’ 
αγωνίας έντός τοϋ κοιτώνος ένα λευκόν κεκρύφαλον 
και μίαν μαύρην λύπην. Μετά τόν θάνατόν του, είς 
καμμίαν ημέραν τών εξήκοντα έτών τού συζυγικού 
των βίου, δέν θά εύρη ή χήρα μίαν καν άνά.μνησιν 
πίκραν... Ό υιός του, ό τόσω καλός, ύπό τό παρά
δειγμά του αυξηθείς, προηγήθη αύτού είς τόν ουρα
νόν, καί ιδού ότι τόρα θά τόν έπανέβλεπεν άφήκεν 
όμως έπί τής γής μίαν σύζυγον, τήν νύμφην του, 
τής οποίας τά δάκρυα, παρά τήν κλίνην καθημένης 
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έν άφωνη λύπη. ήστραπτον πολυτιμότερα άδαμάν- 
των.... Οί έγγονοί του, οί νέο·, κχι εύέλπιδες τής 
οικογένειας βλαστοί, ~~λ μικρού προσήλθον ζ.αί ζ.α- 
τησπάσθησχν τάς χείράς του, έδέησε δέ νάπαχθώσι 
διά τής βία; έξω, μακράν. ΐνα μή διαταράττωσι τόν 
γέροντα οί γοεροί ολοφυρμοί των.... ΊΙ μικρά πόλις, 
διαρκούση; τής άσθενείας του, πολλαχώς έξεδήλωσε 
τήν πρός τόν διδάσκαλόν της, τόν πνευματικόν πα
τέρα τών τέκνων της, λατρείαν. Τά δελτίον τής ύ- 
γείας του, τό οποίον έδημοσίευσεν ή έφημερίς, διέτρε- 
χονμετ’ άγωνίας ζ.αί ύγρών οφθαλμών οί τόσοι πα
λαιοί μαθητζί.... Ειρηνική ζ.ζί εύσζ.ιόφυλλος άνα- 
δενδράς, ζ.αλύ.ττουσα ώς πράσινον παραπέτασμα τό 
πζράθυρον, άπχμβλύνει τάς άκτϊνας τοΰ όλοέν ένδυ- 
νζμ.ουμένου φωτός, ζ.αί βυθίζει είς ήμίφως τό άδυτον 
τοΰ κοιτώνος εκείνου, άγιου ώσεί ναοΰ. Κζί περί 
τήν κλίνην εκείνην τοΰ θανάτου έννενήζ.οντα περιί- 
πτζνται έτη, μεστά άγώνων ζαί αναμνήσεων.

Άλλά τό μειδίαμα εκείνο εκφράζει άνησυχίαν, 
προσδοκίαν τινά άγωνιώδη, μίαν έλπίδα γλυζ.εϊαν, 
μυστικήν, άβεβαίαν, ώ; έάν έπζπειλεΐτο ή διάψευσίς 
της. Τί θέλει λοιπόν, άκόμη ό Διδάσκαλος, τί πε
ριμένει, τί φοβείται, τί ελπίζει ; 'Άς άνοιξη τό στό
μα του τό ωχρόν ζ.ζί άς άζ.ουσθή ή βραχνή του φωνή. 
"Ας διατάξη ! όλοι οί οικείοι του, όλοι οί φίλοι του, 
ή πόλις ολόκληρος, είναι έτοιμοι νά τόν ύπαζ.ούσωσιν.

Ά ! δ/ι ! ό,τι ζητεί ό Διδάσκαλος, ζ.αμμία άν- 
Ορωπίνη δύναμις δέν ήμπορεί νά τώ πζράσχη· τόν 
κίνδυνον, όστις άπειλεί νά. πιζ.ράνη τήν τελευταίαν 
του στιγμήν, κανείς, ούτε όλης τής ζωής του ή εύ
τυχία, δέν δύναται ν'άποτρέψη. Διότι ή άγάπη, ή 
τουφερά ένΟΰμησις, ή αδιαφορία, ή άχζριστία είναι 
πράγματα άνεξάρτητα τής Οελήσεως τών ανθρώπων, 
ζ.αί ενός έκαστου, καϊ όλων ομοΰ....

Καί ειχεν έν τούτοι; τήν άξίωσιν ό γέρων Διδά
σκαλος νά τόν άγαπά εκείνος. ό τελευταϊός του μα
θητή;! ΊΙσΟάνετο πρός αύτόν, γεροντικήν τινα αδυ
ναμίαν, ζ.αί κρίμα νά μή τω τήν φανέρωση ποτέΤο 
ήξευρε, τό προησθάνετο, ότι αύτός Οά ητο ό -zz'kvj- 
ταΐός του μαθητής, ό τελευταίος νοΰς, έφ’ ου συνε- 
κέντρου τάς ύστατα; άκτϊνας τοΰ έτοιμοσβέστου 
φωτός του... Καί νά μή τόν άγαπήση! Κατά, τό 
διάστημα τής άσθενείας του νά μήν έλθη ό αχάρι
στος νζ τόν ίδη '· 11. καί τόρα θάπέθνησκεν άνευ τοΰ 
εύγνώμονος φιλήματος ζ.ζί τοΰ δακρύου τοΰ τελευ
ταίου του μαθητου!... Έπταιεν άρά γε αύτός ή 
εκείνος ; ή άχζριστία τοΰ μαθητοΰ, ή ή άνικανότης 
τοΰ διδασκάκου ; ΊΙ. τί λυπηρόν ! αύτός, ό έν τω 
μακρώ του σταδίω διαπζιδζγωγήσας γενεάς, νζ 
μείνη αίφνης ασθενής, άοπλος, άνίσχυρος, νά έμπνευ
ση, ώς άλλοτε, μετά, τής ύγιοΰς παιδείας τήν άγά
πην καί τήν άρετήν !... 'Αλλά μή ειχεν άδικον ; μή 
θά ήρχετο σήμερον ; Έφαίνετο νέο; ά.γζθών αισθη
μάτων. Δέν ήτο δύσζ.ολον νζ τόν ήγάπζ... Καί όλα 
αύτά,— -χωρίς νά όμιλήση διόλου ό Διδάσκαλος,— 

εξέφραζε τό μειδίαμά του έκείνο τό άνήσυχον ζ.ζί οί 
οφθαλμοί του οί ολάνοικτοι, οί στρεφόμενοι συχνά 
πρός τήν θύραν είς τον έλάχιστον κρότον, χωρίς να 
κινήται ή κεφαλή....

ΙΙαρήλθεν ολίγη ώρα ζ.ζί ιδού άνοίγεται ή Ούρα. 
’Εκτοπίζεται ή αύλαία. Είς νεανίας εμφανίζεται, 
προβαίνει άψοφητεί ζ.αί πλησιάζει τήν κλίνην. Είναι 
εκείνος. 'Επί τοΰ εύγενοΰς του προσώπου διζχείται 
ή όχρότης καί ή συγκίνησις. Τό μέτωπόν του άπο- 
στίλβει έξ ίδρώτος ζ.ζί αί ολόξανθαι τρίχες του φαί
νονται ώσεί φριζ.ιώσζι. ΊΙ ενδυμασία του ατημέλη
τος ώς ταξειδιώτου, ζ.ζί τά χονδρά του ύποδήματα 
είναι έσκονισμένζ. Οί υγροί οφθαλμοί του ρίπτουσιν 
έ.\τό; τοΰ θαλάμου τήν γαλανήν των μαρμαρυγήν. 
Ό γέρων τόν είδε ν. Είς τήν είσοδόν του, τόν ε’ζ.λό- 
νισεν εις παλμό; χζράς, τή; τελευταίας βεβαίως έν 
τή ζωή του. Άλλ’ άπέσβεσε τό μειδίαμα έκ τών 
χειλέων του, καί έτεινε πρός τόν νεανίαν τήν λυπό- 
σαρκον χείρα μετ’ άξιοπρεποϋς σοβαρότητας, ώς τόν 
άπεχζιρέτιζεν άλλοτε μετά τό μάθημα... Ό τελευ
ταίο; μαθητή; έγονυπέτησε λύζων καί κατέβρεξε 
τήν χείρα τοΰ Ονήσκοντος διδασκάλου μέ δάκρυα ζ.αί 
μέ φιλήματα. «Έχε τήν εύχή μου, παιδί μου, έχε 
τήν τήν ευχήν μου. ό θεός νζ μή λησμονήση ποτέ 
τήν χαράν ποΰ μοϋ...» ΊΙ τελευταία λέξις δέν ήζ.ού- 
σθη· τόσον άσθενής ητο ή φωνή τοΰ διδασκάλου. 
Καί άπέσυρε τήν χείρα του καί άπέστρεψε πρό; τόν 
τοίχον τό πρόσωπον, διά νάποκρύψη τήν συγκίνησίν 
του. Τόρα μάλιστα θάπέθνησκεν ήσυχος, ώ; πτη- 
νόν. Τά οικοδόμημα τή; έπί γή; εύτυχία; του 
έπεστεγάσθη.

Ό τελευταϊός του μαθητής τόν ενθυμείτο. τόν 
ήγάπζ... Αύτό έζήτει νά ϊδη, καί τίποτε περισσό
τερον. Ό αληθής διδάσκαλο; μένει διδάσκαλο; μέ
χρι τής _ έσχατης του πνοής. Αΰτη μόνον τόν παρη- 
γόρει ζ.αί τόν ικανοποιεί ή ευτυχία· οτι ποτέ δεν 
έσβέσθη τό φώ; του ζ.αί ότι έδυνήθησαν ζί τελευ- 
ταϊαίτου άκτίνες νά Οερμάνωσιν όπιο; καί αί πρώτζι.

*Ά, ήτο ευτυχής, πολύ εύτυχής. Δόξα σοι ό 
θεός.......

Ό Διδάσκαλος άποθνήσκει .' ό Διδάσκαλο; άπέ- 
θανεν ! ’Από τής κλίνης εκείνης τοΰ θανάτου, άπέ- 
πτησζν, τό έν κατόπι τοΰ άλλου, έννενήζ.οντζ έτη, 
μεστά, άγώνων ζ.ζί άναμνήσεων....

ΓΡ. ΞΕΝΌΙ1ΟΤΔΟΣ.

ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ

JI ΔΤΣΤΤΧΙΣΜΕΝΠ

(’hit at.l. 116)

— Καϋυ.ένη ζ.αί σύ, ήλεγεν ή μιά τή; άλλης, 
εχει το σπίτι τη; συγυρισμένο, γιατί εχει τη τ,επη 
τη; γιομάτη.

Σάν νά λέυ.ε : γιά νανζι υ.ιά καλή νοικοκυρά καί* · · '

τ.ριτ.ν. νάχη νά ξοδέβη κανένα σακκί λίρες. 
Γιά νά φαίνεται τό σπίτι της παστρικό, πρέπει νά 
κρεμάη στούς τοίχους φλωριά, ζ.Γ ά; άφήνη μια 
βδομάδα άσκούπιστο ζ.αί σκουτιά ριγμένα άπ’ έδώ 
ζ.Γ άπ’ έκεϊ. Γιά νά γίνεται τό ψωμί τη; καλό πρέπει 
νά ρίχνη λίρες στό ζουμάρι. Γιά ίδές μυαλά ζ.ζί 
γνώση !

“Οπως ήταν ή μακαρίτισσα ή Δήμενα ή χρυσογύ- 
νζικα εκείνη, άπαράλλαχτη γίνηζ.ε κ’ ή θυγατέρα 
της ή θανάσενα. Καλά τό λέει ζ.Γ ό μύθο; «πώ; 
τό μήλο άπ’ κάτω άπ' τή μηλιά Οά. πέση». Σ’ 
όλα τής ώμοιαζε.

Χαίρουσουν ποΰ έμπαινες στό σπίτι της, γιατί 
λαμποκοπούσε ζ.αί μοσκοβολούσε άπ' τήν πάστρα 
ζ.Γ άπ' τήν τάςη πού είχε σ' όλα της τά πράγματα. 
Καί γάλα νάχυνες τό μάζωνες. Κρίνα τωχε τό 
σπίτι της- ζ.αί τί δέν είχε; καί πουλιού γάλα νά 
γύρευες ήβρισκε;.

'Εκείνοι πώρχουντζν άπό τά ξένα όλο μέ τό όνο
μα τής Θζνασενας είχαν νά κάμουν, κι όπου πήγαι
ναν σ' τά σπήτια γιά «χρόνους πολλούς» σέ καμμιά 
γιορτή, όλο παίνιες γι’ άφτήν ήλεγζν.

— Μωρ' τί χρυσογύναικζ ποϋ είν’ έκείν' ή θα- 
νά.σενζ ! καλότυχος ο άντρα; ποΰ τήν έχει, ακόυα 
νά λέη μιά. βραδυά στή γυναίκα του ό γείτονά; μου 
ό Γιάννη; ό Κζλοζ.αίρη;.

— Καλότυχε ζ.ζί σύ, άπάντησε έκείνη, καί τί 
δέν κάμουν οί κιτςινου.υ.άτε; :

— θέλεις ζ.αί νά -ζρίνη; μπροστά μου καί νά 
μοΰ πή; γιά. δικαιολόγηση πώς ξοδεύει πλειότερα 
απο τ’ εσένα; Ούτε τά μισά άπό όσα άραδιάζει; 
έσύ δέν ξοδέβει έκείνη, ζ.αί ούτε ντουβάρια τρανύ- 

^Ζε'· ούτε πόρτες ζ.αί παραθύ
ρια μπογιατισμένα, μόνε έχει νιονιό, έχει τά μυαλά 
τρακόσια ζ.αί σύ δέν τής φτάνεις ούτε τό νύχι.

— Μ’ έφαγες κάθε μέρα μέ τή θανάσενά σου. 
Τέτοια βρέθηκα έγώ.

— Βούβάσου γιατί θ' αρπάξω τό δακζνίκι· στή 
μύτη μοΰ τώφερες.

Ό Κωνσταντή; ό Στρουμπούλης ό μουχτάρης 
καϋμό τ<·>χε ζ.ζί ολημέρα τώλεγε ποΰ δέν μπορούσε 
νά. φΓ/.έψη κανένζν ξένο, από τού; τρανού; πώρχουν
τζν στό χωρίο, γιατί δέν έπιαναν τόσον τά χέρια 
τής γυναίκας του άπό νοικοκυριό. Γιά ταΰτο ό Δε
σπότης, ο μουλαζίμης, οί δεκατιστάδες ζ.Γ όλοι οί 
τρανοί πώρχουντζν στό χωριό, κόνεβαν στή; θανά- 
σενας ποΰ ήςερε άπό κόσμο και μπορούσε ζ.αί βα- 
σιληά νά ζ.αϋτερέση.

Καί μήνα τή; έπεφτε τίποτε άπό τό χέρι ; Όλα 
τάξερε ζ.Γ όλα τά μορφόφκιανε. Τό ψωμί πώβγαζε 
ή θανάσενα τοΰ Κλαδά, δέν τώβγαζε άλλη στό 
χωριό Ό ΙΙαπαβασίλης. όντας άπολνοΰσε ή Εκκλη
σία. καί έβγαινε καί κάθουνταν στο χαγιάτι, όλο 
μέ τή λειτουργιά τής θανάσενα; είχε νά κάμη. Καί 
μόναχζ στό ψωμί δέν είχε συντρόφισσζ; Καί στή 

ρόκα καί στόν άργζλειό ζ.ζί στό λανάρι ζ.ζί σέ κάθε 
άλλη δουλειά.

Οί γειτόνισσές της. όντα; τύχαινε νάχουν καμμιά 
δύσκολη δουλειά, όλες έτρεχαν ζ.αί γύρεβαν όρμήνεια 
απ' αύτήν. Τότε μόναχζ τής έ’καμναν τό φίλο. Κ' 
ή ζ.αϋμένη ή θανάσενα «όχι» σέ καμμιά δέν ήλεγε. 
Πήγαινε πάντοτε: πρόθυμα νά τούς διζλέξη μαλλιά, 
νά. τούς δείξη στό ϊδιασμα, στό τύλιγμα, στό άνζ- 
βόδισμζ, στόν άργζλειό, στό βάψιμο ζ.αί σ’ όλα. Τές 
ορμήνευε όλες σάν αδερφάδες ζ.Γ άφτές άπό τή ζήλεια 
δέν έβανζν τίποτε; στό κεφάλι τους. Άφτή ή δυ
στυχισμένη τούς ήλεγε τό καλό ζ.Γ αύτές τήν ώχ- 
τρέβουνταν.

Τήν ώχτρέβουνταν γιατί ήταν σ’ όλα ποΰ δέν εί
χε συντρόφισσζ στό χωριό, τήν ιόχτρέβουνταν ζ.αί 
γιατί είχε καλή ψυχή ζ.αί τούς έκρενε πάντοτε; ά- 
κ.ακ.ζ ζ.αί δίκια λόγια κι’ ζς ήξερε πώς όλες τής 
ήθελαν τό κακό.

Έτσι είνζι ό ζηλιάρη; ζ.Γ ό κακό; ό άνθρωπο;· 
όσο γλέπει μιά, μιά τές χάρες τοΰ καλού, άλλο 
τόσο φουσκόνει άπό ζήλεια -καί κακία, ζ.αί δέν τόν 
πέρνει ύπνος, ζ.αί τότε μπορεί νά κάμη ζ.ζί κακό.

Φαντζσθήτε κακία άπό κόσμο νά πηγαίνουν γ·υ- 
ρεύοντας ν’ άνταμόνουν τήν θύμιενζ τήν Τσοκαροΰ 
γιά. νζ μαθαίνουν τί κάμνει ζ.αί πώς περνάει ή Κλζ- 
δίνα· τάχα πώς τής ήθελαν τό καλό.

— Καί τί με ρωτάτε, τούς άπαντοΰσε, κάθε μέ
ρα τί κάμει καί τί γένεται; Άφτή ούτε τσοφλίκια 
έχει ούτε βιλαέτια ορίζει. Δέν τήν αφήνετε στή φτώ
χια της ζ.αί στή πίκρα τη;;

Κ’ έκεϊνες μ’ ένα στόμα :
— "Ε καί σύ ! όλο άλλοιώ; τά παίρνεις τά λόγια. 

Δέν τή σκοτώσαμε ποΰ ρωτούμε, ούτε τής κλέψαμε 
τές λίρες.

Ρωτούσαν πάντοτε; τήν Τσοκαροΰ. γιατί ήταν 
ζγηπημένη πολύ μέ τήν Κλαδίνα, ζ.Γ αύτή μόναχα 
ήλεγε όςω καλό λόγο. ΙΙταν ζζ.αζ.η καϊ ά,θώα γυ
ναίκα· ούτε τό νερό τής κόττας δέ θόλωνε. Γι' αύ
τό κ’ ή θανάσενα τήν είχε σάν άδερφή της, ζ.Γ ότι 
ζ.αΰμόν είχε σ' αύτήν μόναχζ τόν ήλεγε.

ΊΙ καϋμένη ή θύμιενζ λυποΰνταν κ’ είχε μεγάλη 
στενοχώρια ποϋ δέν είχε τόν τρόπο νζ τή βοηθήση 
σ' αυτή τόρζ τή δύστυχη περίσταση. Τί νά σού κά
μη ; Φτωχή, πεντάφτωχη μέ τρία κορίτσια νταρν
τάνες ώς έκεϊ πάνω καί μέ τόν ί'/τζν. της παρμένον 
άπο τή μέση ζ.ζί κάτω καί ζ.οιτάμενον y.ipx νύγτχ.

Καί όλοι αύτοί οί πέντε νοματέοι ζ.ζϊτεροΰσαν 
άπό ένα παιδί δεζ.ά.ξη χρονών, πουχαν στήν ξενητειά. 
Τί νά τούς έκζμνε κι’ αύτό μέ δύο δραχμές τήν ή
μερα ποϋ έπερνε. Ξενοδούλευαν καί τά κορίτσια σ' 
αμπελοχώραφα, ξενόγνεθε ζ.ζί ξενογύφζινε ζ.' ή θύ- 
μιενα, «μά ή άρκούδα μέ μερμήγκια δέν χορταίνει» 
λέει ό μύθος.
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Ill

Είχαν πέντε μέρες νά. ίίωθοϋν οί ίυό φιλνάίες, 
γιατί ή φτωχή ή θύμιενα είχε βιά νά βγάλη ένα ξέ
νον αργαλειό. Χύχτα έφευγε άπό τό σπίτι της. νύχ
τα πήγαινε, ζι ή ίύστυχη θανάσενα άν ήθελε νά 
τήν ζντζ; ώση ίέν τής έρχουνταν εύκολα. νιατί ί ν 
πήγαινε σέ ;ένο σπίτι, ςον απο τής θύμιενας. άφόν- 
τας τήν είχε κάψει ο χάρος Τή νύχτα άπό τή βα
ρυχειμωνιά ίέν μπορούσε νά γυρναη στους ίρόμους.

Τό σαββατο ζύμωσε ζαί τό άλέβρι ποϋ είχε ζαί 
πέρζσε ώς τήν πέφτη.

Τήν πέφτη τό βράίυ, έφαγε μέ τό Μήτρο της, 
πέντε χρονών παιίί, ζι’ άπόμεινε κ’ ένα κομμάτι. 
Τό πήρε ζαί τό ίίπλωσε σέ μιά πατσέτα ζαί τό- 
βαλε μέσα στό σαντούζι.

«Άφτό, είπε, Οά τό φυλάξω γιά τό παιίί μου» 
ζαί τά μάτια τζ,ς ποϋ έβραζαν άπό ώρα ξεχείλισαν. 
Πήρε ύστερα τό Μήτρο τζ,ς στήν άγκαλιά ζαί έζατσε 
σιμά στή φωτιά, γιατί έκαμνε πολύ ψύχρα.

Δεκέμβρης μήνας, καί τό χιόνι -[~ιί ένα μπόϊ δ- 
ςω. Ούτε κλαρί φαίνονταν ούτε πέτρα· ούτε γής 
μαύριζε πουθενά. Ήλεγες πώς είχεν απλώσει ό θεός 
κανένα άσπρο σεντόνι σ’ όλον τόν τόπον. Τά ίένίρα 
είχαν τά κλωνάρια λυγισμένα άπ’ τό πολύ τό χιόνι 
ζαί φαίνουνταν σάν νά ήταν σουλουπωμένα υ.έ βαμ- 
πάκια.

•Ώς τήν ώρα έκείνη ίέν τής είχε φοβηθή τόσο τό 
μάτι- «έχει ό θεός» ήλεγε. μά σάν ειίε πώς άπό- 
μεινε μ*  ένα κομ.μάτι ψωμί μόναχα ίέν τήν κρατού
σαν τά σκουτιά τζ,ς κι’ ό -.ντΛς τλ'ι στέκουνταν.

Τί νά κάμη καί ποϋ νά πάη υ.έ τέτοιο χειμώνα; 
ΙΙοιά πρώτη ώρα νά πάρη καί ίανεικό ; Τό ίανεικό 
ψωμί τό πήρες σήμερα ποϋ ίέν άίειασες νά ζυμώσης 
αύριο πρέπει νά τό ίώσης. Καί ποϋθε καί μέ τί Οά 
τό γύριζε τό ίανεικό ή ίυστυχισμένη έκείνη γυναίκα; 
Άπό ποιόν στά. υστερνά νά γυρέψη; Άπό τήν Τσο
κάρου ; Αφήνομε ποϋ τήν ήγλεπε φτωχή κχί τό 
θαρρούσε βάρος, μά τήν ήξευρε καί στόν άργαλειό. 
καί τή νύχτα ίέν μπορούσε νά βγή άπό τό χιόνι στόν 
άπάνω μαχαλά πού ζάθουνταν ή θύμιενα. Χά γύ- 
ρεβε τοϋ παπά ίέν ήστεκε. "Αν είχε τό θάρρος μέ 
τήν παπαίιά ζ,ταν ίιαφορετικά, μά κ’ ή παπαίιά 
ήταν μιά άπό κείνες ποϋ είχαν βάλει σέ λόγια τό 
γαμπρό τζ,ς καί τή θυγατέρα τζ,ς, άς ήταν ζαί πα
παίιά.

Μέ τέτοιες σκέψες ζαί μέ μάτια ίακρυσμένα πή
ρε τό παιίί τζ,ς ζαί πλάγιασε νά ζοιμηθή. Χά κοι- 
μηθή λέει ; Χά συλλογίζεται πώς ήταν ξακουσμένη 
νοικοκυρά καί νά κζταντήση νά μή έχη ούτε ψωμί 
ζαί νά τήν πιάση ύπνος; Μπορεί νά κοιμηΟζ, κανέ
νας άπάνω σ’άγκάΟια ; Κ’αύτή θαρρούσε πώς εκεί
νη τή νύχτα τήν κεντούσαν όχι αγκάθια, μόνε σου- 
βλερά. μαχαίρια ζαί σπαθιά.

Δέν Οά γνώριζε τρανότερη καλωσύνη στον κόσμο 

άπ’ έκείνη πού Οά τής έκαμναν αύτήν τήν νύχτα 
ίυό λόγια άπό τήν μονάκριβη φλινάία της τή θύ
μιενα. Καίγουνταν στα ίαυλιά κζί στές φλόγες καί 
ίέν είχε έναν ή ίυστυχισμένη νά τής ρίξη μιά στα
λιά νερό. Γύριζ’ απ' έίώ, γύριζ’ άπ’ έκεί, συμμάζονε 
τό παιίί της, ίέρνουνταν. ξείέρνουνταν, πουθενά 
ίστατι ίέν είχε. Καϊτεράει νά ξημερώση, τίποτες. 
Χύχτα θάλασσα,

Στό στρώμα ίέν μπόρεσε νά βαστάξη περισσότερο. 

Σηκώθηκε γάλι, γάλι γιά νά μή ξυπνήση τό παι- 

ίί της καί πήγε νά ίίζ, άπό τό παραθύρι άν κόντεβε 
νά φέςη, καί κατά πού -.άνοιςε, θαμπώθηκε άπό 
τήν άπέραντη κι’ άχτιίερή άσπράία τού χιονιού. 
Ούτε πετεινούς άκουγε, ούτε τίποτες. Τό χωριό κι' 
όλος ό τόπος φαίνουνταν έρημιά. “Ακουγε μόναχα 
τό ποτάμι π’ αχούσε λυπητερά κζί τό χιόνι ποϋ έ
πεφτε άπό τά ίέντρζ πού τάίερν’ ό βοριάς.

Άπάν’ άπ’ τό βουνό ποϋ κρούει ο ήλιος ήταν ένζ 
θεόρατο ζαί μαύρο σύννεφο πού ήστεκε έκεί μπροστά, 
σάν νά ήταν -κανένα θεριό στοιχειωμε'νο καί καϊτε- 
ρούσε νά φάη τόν ήλιο.

Τήν πλάνεξε τ' άχητό τού ποταμού καί τό χιόνι 
πώπέφτ'ε άπό τά ίέντρα καί έκατσε στό παραθύρι 
μά έκείνη καί μέσα στούς πάγους άν ήταν, ίέν Οά 
καταλάβαινε άπό τή φλόγα πού είχε στήν καρίιά.

Ώς τόσο ύστερα 'πό λίγη ώρα ή ψύχρα τήν περό
νιασε στά. κόκαλα, κ' έκλεισε τό παραθύρι καί έπεσε 
πάλι στο στρώμα. Άπλωσε τό χέρι γιά νά συμμά- 
ση τό παιίί της κ’ έκεΐνο ήταν ξέσκεπο. Είχε ώρα 
έτσι, μά έκείνη είχε αστοχήσει άν ζούσε στόν κόσμο, 
όχι άν είχε καί παιίί.

«Βλαστάρι μου, τοΰ λέει, κατά, πού τό σκέπαινε, 
Οά μού πούντιασες κ' έγώ ίέ σέ σκέφτηζζ προτήτε- 
ρα» καί μ’ άφτά τά λόγια άποκοιμήθηκε, ύστερ' ά
πό τόσο πικρή κζί μαύρη νύχτα πού πέρασε.

Δέν πρόφταζε νά ζοιμηθή ίυό ώρες καί ξύπνησε 
τόσο τρομαγμένη άπό ένα όνειρο, πού άπό τό φόβο 
της ίέ Ουμοΰνταν τί είίε.

Σέ λίγο έφεξε ή μέρα καλά. Σηκώθηκε άναψε, τή 
φωτιά, σκούπισε καί πήρε τ’ άγγειά νά πάρζ, νερό.

"Οντας κατέβηκε καί άνοιςε τή Ούρα τής έπεσε 
έξαινα μπροστά στά ποίζρια της ένας σωρός χιόνι, 
κζί κατατρόμαξε.

Λογιάζει όξω, τί νζ ίίγ ! Τό χιόνι ώς άπάνω καί 
ή πόρτα βουλωμένη.

Μ’ άφτόν τόν καιρό ίέν μπόρεσε νά πάη στό 
πηγάίι ζαί νάνοιγε τή στράτα ίέν ήταν σέ κατά
σταση. Πή:ε τό φκιζρι κ’έρριςε όςω τό χιόνι, πουχε 
πέσει μέσ' άπό τό κατώφλι, έκλεισε πάλε τή θύρα 
κ’ άνέβηκε κ’εκατσε σιμά στή φωτιά μέ τό κεφάλι 
άκουμπημένο στό ντουβάρι. Συλλογίστηκε, συλλο
γίστηκε, ζι' όσο συλλογίζονταν άλλο τόσο πικραί- 
νουνταν, γιατί όλα άνάποία τής έρχουνταν.

Σέ λίγο ξύπνησε καί τό παιίί της κ' έκλαιγε·

— Σήζου κ’έλα μου 'ίώ γυόζα μου, τού λέει, έλα 
νά πυρωθής στή φωτιά.

Σαν είίε πού ίέν σηκόνουνταν πήγε νά τό πάρη 
μοναχή, της άπό τό στρώμα. Τό ξεσκέπασε, ζι' όντας 
έβαλε τό χέρι της στά μαγουλάκια του νά τό χαϊ- 
ίέψη. τής φάνηκε πώς τόβαλε άπάνω σέ ρουχωμένο 
σίίερο. Εβραζε άπό τήν κάψη.

Λαβωματιά τής ήρθε πού ήβρε τό παιίί της σέ 
τέτοια κατάσταση.

■— Παιίάζι μου σέ πλευρίτωσα άπόψε ζαί θά σέ 
χάσω άπό τό έρμοκεφαλό μου. Τί σέ πονεΐ άστρο μου;

— Τό τσεφάλι μου, θέλω ψωμί.
— Χζ σου ίώκω ψυχή μου, νά σοϋ ίώκω άοέντη 

μου. έγώ γιατά έσένζ τό φύλαςα.

Τό σκέπασε καί πήγε νά πάρη στήν άλλη κάμαρη 
τό ψωμί, μόνε τί νά ίίη! Τό σαντούζι ήταν άνοιχτό- 
τώχε άστοχήσει άπό βραίίς έτσι από τή ζάλη 
πούχε. καί τό ψωμί ήταν ξείιπλωμένο, καταγίαρμένο 
καί καταφαγωμένο άπό τις γάτες. Μέση ίέν είχαν 
άφήκει καθόλου.•

Τήν είχε κάψει άμα μπήζε στήν πόρτα καί είίε 
τό σαντούζι ανοιχτό, μά σάν είίε ζαί τό ψωμί φα
γωμένο ίέν ήξερε πού βρίσκουνταν. Γής πάνιασαν 
τά μάτια κ' ημέρα τής φάνηκε νύχτα. Διαμάντια 
ζζί χρυσαφικά νάχανε ίέν Οά πιζραίνουνταν τόσο. 
Τάχε χάσει καί άρχίνησε καί κουβέντιαζε στόν 
άγέρα.

— «Μήτρο μου, Δζ,μητράκη μου. θά μ' άπομείνης 
ίίχως ψωμί σήμερα. Τί νά κάμω έγώ ή έρμη τόρα, 
πού νά πάω καί πού νά βαίσω νά βρω ψωμί; "Αχ 
παλιόγατες, άχ λυκοφαγώματα μέ ιό -/.m τλ·ι μοϋ 
κάμανε. "Αχ παιίί μου! Άχ βλαστάρι μου ! Τί 
νά σοϋ κάμω, ποϋ νά σοϋ βρώ ψωμί;»

Άφοϋ πήρε τήν άπόφαση πήγε κ’ έζατσε σιμά 
στό παιίί της.

— Πεινάς, Μήτρο μου, τοϋ λέει, πείνας πολύ- ζι’ 
άρχίνησε νά τό χαίίεύη.

Ή κάψη τουχε φουντώσει πλειότερο ζ’ είχε ζζλι- 
σθή καί ίέν μ.ποροϋσε νά ζρίνη τό ίυστυχισμένο. 
Συλλογίστηκε νά τοϋ βάλη πανιά μέ τό κρύο νερό 
στό κεφάλι, κατά πού τής είπε ζαί άλλη φορά ό 
Πζπαβασίλης, μά νερό ίέν είχε.

Άνοιξε τό παραθύρι καί ειίε πώς είχαν άνοίξει 
τό ίρόμο άπό τό χιόνι οί γυναίκες καί γύριζαν πίσω 
μέ τά φκυάρια στόν ώμο.

— Κ’ ή άφεντιά σου ίέν βγαίνεις νζ μάς βοηθή- 
σης. τής λέγει μιά. άμα τήν ειίε στό παραθύρι, κι' 
άγναντεύεις άπ’ άφτοϋ σάν τρανή κυρά. "Π ίέ σοϋ 
χρειάζεται νερό ;

— Άφησε με, καλότυχη, γιατί ίέ μού μπορεί 
τό παιίί.

Οί γυναίκες τράβηξαν τόν ίρόμο τους μουρμουρί
ζοντας κι' άφτή έκλεισε το τζχυ.·. καί πήρε τ' άγ- 
γειά. νά πάρη νερό.

Πώς πήγε καί πώς γύρισε άπό τό πηγάίι ό θεός 
κι' άφτή τό γνώριζαν. Άπο τόν πονοκέφαλο, άπό 
τή ζάλη, άπό τή φλόγα, άπό τό βήμα κι' άπό 
τήν τρεμούλα πουχε, ίέν μπορούσε νά σκαργιαστή 
κι' άμα έβαλε σιμά στό παιίί ένα σαχάνι μέ κρύο 
νερό ζαί άνα ίυό πανιά έπεσε σωρός στό στρώμα. 
Άλλαξε κάμποση ώρα τά πανιά στό κεφάλι τού παι- 
ίιού καί ύστερα τυλίχτικε. Δέ βάσταξε άλλο γιατί 
όσο π·ήγαινε ζζί χειροτέρευε.

"Ολη τήν ήμέρα ίέν είχαν σηκώσει κεφάλι άπό 
τό στρώμα καί μάννα καί παιίί. Τό βράίυ τήν ώρα 
πού μαζόνεται ό κόσμος στά σπίτια, είχε άλαφρώσει 
λίγο ή ίυστυχισμένη θανάσενα καί έκαμε κουράγιο 
ζαί σηκώθηκε νά κλείση τά παραθύρια καί νάνάψη 
κζί τή φωτιά γιατί ήτζν σβυσμένη ζ' είχε κρυώσει 
ή κάμαρη.

Τό παιίί άρχίνησε κι' αυτό νά. κλέγη καί νά γυ- 
ρεύη ψωμί, άμα κατάλαβε πώς είχε σηκωθη ή μάν

να του.
Κ' ή μάννζ. του πού χούχλαζε ή καρίιά της άπό 

τήν πίκρα, άρχίνησε νά χτυπιέται καί νά τραβάη τά 
μάγουλά της, σάν ακούσε τό παιίί της νά γυρεύη 
πάλι ψωμί. Μά μ' όλα άφτά ίέν μπορούσε νά βγάλη 
τίποτα, καί μόναχα ή έλπίία στό θεό πού ίέν α
φήνει κανένα νά χαθη τής άλάφρωνε τή ραγισμένη 
της τήν καρίιά.

Τό σήκωσε άπό τό στρώμ.α, το πήρε στήν αγκα
λιά της κ' έκατσε κοντά στή φωτιά γιά νζ τό με- 
ιώση.

— Δέν κάνει νά φας, Μήτρο μου, τού λέει, γιατί 
έχεις κάψη. Κοιμήσου τόρα κι' αύριο σού ίίνω καί 

τρώς.
Μουρμούρισε κάμποσο στήν άγζαλιά της κι' άπο- 

κοιμήθηζε. Παράχωσε ζι' αυτή τή φωτιά σε λίγη 
ώια καί ίιπλώθηζε στό στρώμα μέ το Μήτρο νά. κοι- 
μηθν,.

Κακοπέρασε κι’ αύτή ή νύχτα πότε μέ άναστε- 
νάγματα ζαί ίάκρυα καί πότε μέ ύπνο.

Τό πρωί τό Σαββάτο. πού ξύπνησε ίέ φαίνονταν 
νάχε τή φλόγα ζαί τό ζακό πού είχε τήν περασμένη 
νύχτα, μά ίέν ήταν πάλε ζαί σέ τόσο ζάλή κατά
σταση. γιζτί ό βήχζς ζι' οί σφάχτες ίέν τήν άφη
ναν νά γυρίση οϋτ' άπ' έίώ, ούτ’ άπ’ έζεί. Κζί με 

τά χάλια σηκώθηκε 
ίουλιές είχε, καί μόναχα τό 
στή μέση, επειίής ζαλίστηκε 
τόπος. Δέν μπορούσε νά στζθή 
ρια κ' έπεσε στο στρώμα.

Τό πζιίί πού είχε ίροσισθή λίγο κατά τά χα
ράματα, καψώθηκε πάλε καί άρχίνησε ζαί βογ- 
κοϋσε.

Τού: βασάνιζε ή φτώχεια ζζί ή πείνα τους μπή
ζε στά σίγουρα κ’ ή αρρώστια-

καί έκαμε οτι μικρο- 
σζούπισμα τ’ άφηζε 
ζζί τής πράσινη σε ο 
πλειότερο στά ποίά-
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Έτσι γίνεται καμμιά φορά. «Όπου ίδγ(ί κζνζ 
κακό νά. τ.ερ.'ΐ.νιηζ κι’ άλλο», λέει ό μ.ϋθθς.

Δυστυχισμένη κι’ άτυχη θανάσενα, πού έπρεπε ό 
τόπος όπου στέκουσουν, πώς κατήντησες!

IV
Κοντά στό γιώμα κάποιος άνοιξε τήν πόρτα κι’ 

ανέβαινε στή σζάλλα, σάν νζτζν τού σπιτιού άν
θρωπος, κι’ άνασηκώθηκε κα! καϊτερούσε ανυπόμο
να κζί μέ χίλιες δυο ιδέες.

Πτζν ή Τσοκάρου, κι' άμα τήν άντίκρυσε τής 
φάνηκε πώς είδε τήν Παναγιά.

— Έλα θύμιενά. μου, έλζ άδερφοΰλα μου. Τόρα 
μέ συλλογίστηκες άπό τόσες μέρες ; Μ' άφηζες νζ 
σβύσω έδώ μοναχή μου; Κζί τζ μάτια της πνίχ
τηκαν στα δάκρυα.

— Τί έχεις μπρε καί κοίτεσαι στό στρώμα ; Κζ- 
λημέρα σου.

—Κακή κζί ψυχρή μέρα.πέ μου,όχι καλημέρζ μου.
— Γιατί;

Καί τί καλό έχω ;
— Έμ... Τί νζ κάμ.ωμε ; Χρειάζεται ύπομονή, 

κι' ό Θεός δέ χάνει κανέναν.
— Νά που αποφάσισε νά χάση εμένα καί τό παι

δί μ.ου.
— Μή λές έτσι κζί κολάζεσαι, γιατί είσαι μισό- 

κζιρη γυναίκα.
— ΊΙ ανάγκη μέ κάμει κι'ας μέ σχωρέση ό Θεός.
— Δέν μπορεί καί τό παιδί;
— Ίδές το.
— Μπά ! άφτό καίει φωτιά.
— Μήνα έγώ είμαι καλύτερα ;
- - Τί έχεις, πού σέ πονεί;
— Καϊ τί δέν έχω; "Ολα τά κακά καϊ τά μαύ

ρα τάχω·
— Άπό πότε είστε άρρωστοι; πού κρυώσετζν ;
— Μή τά ρωτάς. Τόρα ϊδέ τί Οά μάς κάμης.
— Τί θέλεις νά σού κάμω ;
— Πάρε μου πρώτα λίγο νερό.
Δέν πρόφτακε ή φτωχή ή Θύμιενζ νάφήση τάγ- 

γειά, πού γύρισε άπό τό πηγάδι, καϊ τό μικρότερό 
της το κορίτσι ήρθε καϊ τής φώναζε απ' οξ<» άπό 
τήν πόρτα σάν νά ήταν φοβισμένο.

— Μάννα! Μάννα!
— Τί θέλεις, Ρίνα;
— Έλα γλήγορα στό σπίτι γιατ' είν' ανάγκη.
— Γιζτ'ι ποιος μέ θέλει;
— Ό μουχτάρης, έλα εύτύς.
ΊΙ δυστυχισμένη ή Θανάσαινα άμα ακούσε πως τό 

κορίτσι γύρευε τή Θύμιενζ. καταπικράθηκε γιατί 
χωρίς νά προφτάκη νά ϊδή τή φιλενάδα της τήν έ
κραζαν στο σπίτι, κι' ή πεντάφτωχη ή Θύμιενζ δέ 
μπορούσ; νά κάμη διαφορετικά.

’Ακολουθεί .

ΕΙΚΟΝΕΣ

II 7.ΩΙΙ

Στήν πηγή τού ποταμιού, έκεϊ πού χύνεται άπό 
τό ψηλό, τό καταχνιασμένο βουνό, τ' άφρισμένο τό 
δροσερό νερό, τρελλά κι' αβάσταχτο, χωρίς τά γνω- 
ρίζη πού τρέχει, στέκεται άνάμεσα άπό μυρωδάτα 
λουλούδια καϊ δροσερούς άνθούς, μιά ξανθομ.α.λλοϋσα, 
γαλανομάτα κόρη, μέ τό χαμόγελο στό στόμα, μέ 
τήν ούρανία εκείνη γαλήνη στό πρόσωπο πού συνζν- 
τάται μόνο στές αθώες, τές ευαίσθητες καρδιές καϊ 
μέ διαμαντένιο χτένι, μέ χτένι μαγικό τής δόλιας 
ομορφάδας χτενίζει τά ξέπλεγα ξανθά μαλλιά της, 
πού χρυσοκυματίζουν στό στήθος καϊ στα ροδαλά 
μάγουλά της, σάν τις λεπτές, τις χρυσωμένες αχ
τίδες στή διαμαντένιζ δροσιά τών ανθών τοϋ 
κάμπου.

Τό αβάσταχτο τό τρεχούμενο νερό στό γρήγορο 
πέρασμά του παίρνει μέ πόθο ττ,ν v.xJyrj. ττ,ζ καί μέ 

καί ζήλια τήν κρατεί στό καθαρό, στό δειλό 
χρώμα του.

ΊΙ γεμάτη νιάτα κόρη στήν ομορφιά είναι άγγελος 
καί παρθένα, στήν καρδιά περιστερά κι’ άγάπη· όλα 
τά χαρίσματα πού έσκόρπισε ό Θεός στή φύση έχει 
αύτή έπάνω της.

Τήν κράζουν χαρά, κζί γελοίο, άγάπη κζί καλο
σύνη. ζωή καί νιάτα, έγώ θέλω κι' άγαπώ νά τήν 
λέγω πρώτη ζωή.

• *
Κάτω στό βάθος τού ποταμιού, έκεϊ πού χύνεται 

στό χάος τό νερό, πού θάφτεται καί χάνεται, έκεϊ 
πού ό κατζράχτης τού νερού όλα σέρνει, βουρκώνει 
καϊ σκεπάζει, σέ μοναχικό καί έρημο τόπο τριγυρι- 
σμένο άπό άγρια φαρμακερά αγκάθια, όλο πόνο, κι’ 
άπό ψηλά, ψηλά. φυτά, στέκεται κρυμμένη, μέ > σβυ- 
μένη ματιά, μέ κατάλευκα σάν χιόνι μαλλιά, μέ όψη 
πολύπαθη καί τυραγνισμένη, μ.έ χείλια αδύνατα καί 
χλωμά. μια άσχημη γριά, φάντασμα τής νύχτας, 
γεμάτη πζθιζ καί καϋμούς, χωρίς σκέψη καί δύναμ.η, 
άναίσθ η τη ζωή.

Τριγυρισμένη άπό τάγρια αγκάθια, τά φαρμακερά 
τ’ αγκαθωτά λουλούδια, θελει νά. κινηθή μά. δέν 
μπορεί, δέν έχει δύναμη, όλα χάνουνται άπ’ έμπεός 
της, σάν όνειρο σάν καπνός.

Τήν κράζουν πάθια καί βάσανα, πίκρες καί καύμ.οϊ, 
λύπες, συφορές, γεράματα, έγώ τήν κράζω άναί- 
σθητη ζωή.

Ο ΚΟΣΜΟΣ

Με μουρμουρητό πότε σιγαλό καί πότε ανήμερο 
τρέχει άπ' τή πηγή τ' άφρισμένο νερό μεζ τό ποτάμι 
καί θολό παραδαρμένο χύνεται ελεύθερο στήν άχόρ- 

ταγή θάλασσα, στήν άπειρη θάλασσα, πού ότι βρή 
αρπάζει μέ ζθ···χ καί πόθο στον άπειρο κόρφο της, 
ώς πού νά τό βγάλη πάλι στ’ ακρογιάλι, στό ποθητό 
ακρογιάλι, πού στήν πολύξερη καί πολύπαθη αγκα
λιά του δέχεται μέρα ζαί νύχτα ότι έβζσάνισε κι’ 
έπαίδευσε ή αχώριστη συντροφιά του καί μέ χάρη το 
κρατεί στόν άμμο καί τά χαλίκια, όπου κεϊ μ' άγά
πη μάννας τό νανουρίζει γλυκά, γλυκά μέ τό φλοί
σβισμα άπό τό κύμα κζί μέ τήν πνοή τού δροσερού 
κζί θζλασσου.υρισμένου άγέρζ.

Γεννιέται τό νερό άπ’ τήν πηγή καί κάμνει το 
ποτάμι- καί τό ποτάμι τρεχούμενο κι' άβάστζχτο 
τρέχει άνάμεσα άπό τές ό'χτες πού είναι κζτζστό- 
λιστες από κάθε λογής φυτό καί χύνεται στό χάος 
άφρισμένο καί θολό, άδιάφορο καί σκληρό, σέρνοντας 
μέ τχ δόλια κύματά του ότι άνθό καί λουλούδι βρή 
στό γρήγορο πέρασμά του. Καί σέρνει τό άγριο άγ- 
κάθι, τό λευκό κρίνο, τ' άγκελωτό βάτο, τό μυρω
δάτο γιούλι βζθυά, βζθυά στον βουρκωμένο κόρφο 
του, χωρίς νά ξέρή κι' αύτό στή λύσσα του πως τό 
φαρμακερό αγκάθι πληγώνει τό λευκό κι’ αθώο 
κρίνο, πώς -η τσουκνίδα φιλεί τά ρόδα, ό βάτος 
σέρνει τό μυρωδάτο γιούλι, μαζί μέ φύλλα τού καλα
μιώνα. μέ ρίζες, κλώνους, φυτά, άνθούς, πού όλα. ολα 
ενωμένα παλαίβουν, σέρνοντας, φιλιώντας στο χάος 
καϊ στήν άβυσσο πού ρίχτηκαν σκληρά.

ΙΙΛΙΑΣ ΣΤΑΓΡΟΓ.

Η. ARDEL

ΚΑΡΔΙΑ ΣΚΕΠΤΙΚΙΣΤΟΥ
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— 'Επειδή έπρεπε, είπεν άσθενώς, καϊ τό κύμα 
τών σκληρών αναμνήσεων άνέβηκεν είς τήν κεφαλήν 
της έξαφνικά μ’ άκατάσχετον δύναμιν, διαλύον τήν 
μ.υχίαν διαβατικήν χαράν πού τήν έπλημμύρησεν είς 
τήν θέαν τού Ροβέρτου. Τήν ημέραν πού σάς έδωκα 
τήν ύπόσχεσιν έκείνην,ένόμιζα. ότι είχα τόδικαίωμα. 
Άλλά τό ίδιον βράδυ, ένώ είσθε σείς μακράν είς τήν 
Γενεύην, έμαθα ότι δέν ητο δυνατόν νά γίνω σύζυγός 
σας.... ότι ύπήρχεν ισχυρός λόγο; όστις δέν το 
έπέτοεπεν.

— Καί δέν ήθελήσετε καν νά μάθω αύτόν τόν 
λόγον!... Διατί, Λίλιαν, νά μή μ'έρωτήσετε τί έσκε- 
πτόμ.ην καί εγώ περί τού προσκόμματος, τό οποίον 
ύπαινίττεσθε ;

— 'ΙΙτο αδύνατον, είπε μετά, πάθους.
— Καϊ δι’ αύτό λοιπόν μού έγράψετε τά σκληρά 

έκείνζ πράγματα καϊ ήθελήσατε νά μέ κάμετε νά 
άμφιβάλ,λω δι' ύμάς. Διατί νά αδικείτε κατ’ αύ
τόν τόν τρόπον τόν εαυτόν σας;

Ίον διέκοψεν έκείνη!

-----Ti! συγχιορήσζτέ με... είχα άδικον... άλλά 
ύπέφερζ τόσζ, δέν έσκεπτόμην πλέον! Εΐξερα μόνον 
ότι δέν ήτο δυνατόν νά σας έπανίδω πλέον, οτι έ
πρεπε νά κάμω τό παν διά νά. σάς άποσπάσω άπό 
εμέ, διά νζ μέ λησμονήσετε, διότι έπρεπε, χωρίς 
άλλο έπρεπε νά. γίνη αύτό!...

Έκεϊνος έξηκολούθει πάντότε νά κρατή σφικτά 
τά χέρια της πού έτρεμαν μέσα είς τά δικά του.

— Λίλιαν,άπάντησέ μου, σας παρακαλώ... Έχετε 
λοιπόν τόσην όλίγην αγάπην δι’ ε’μέ ώστε νά. παρα- 
δεχθήτε άνευ δισταγμού τήν ιδέαν ότι δέν θά ζα- 
νζβλεπόμεθα. 'ίσως ποτέ;

ΊΙσθάνθη τοιαύτην δίψαν ειλικρίνειας, ώστε ή έκ- 
μυστήρευσις άνέβρυσεν έκ τής καρδία; της, πού 
έπαλλεν ολόκληρος:

— Διότι χίλιες φορές μού ήτο πλέον άγαπητή 
ή δική σας εύτυχία άπό τήν ίδικήν μου, δι’ αύτό τό 
έπήρα άπόφασιν νά χωρισθώ άπό σάς... τούλάχιστον 
έδοκίμασα νά τό πάρω άπόφασιν!

Είδος μειδιάματος πζραδόξως φωτεινού διήλθεν 
έπί τής σοβαρά; φυσιογνωμία; τού Ροβέρτου καί 
διέστειλεν τά χαρακτηριστικά του.

— Τότε άκούσατέ μου, Λίλιαν. Μ' έρωτήσατε 
πρό ολίγου διατί επανήλθα; Διότι δέν σάς έδωσα 
πίσω τόν λόγον σας έγώ, πού σάς έθεώρουν πάντοτε 
ώς ίδικήν μου καϊ ήθελα νά έπανεύρω τόν θησαυρόν 
μ.ου ... Μόνον...

Έσταμάτησε, έσκυψε πρό; αύτήν καί ή φωνή 
του έγεινε όσον είμ.πορούσε βαθυτέρα καίτρυφερωτέρα, 
ώς νά. έφοβείτο μήπως τή,ν τρομάξη.

— Μόνον, ότι δέν έπιθυμώ πλέον τήν Λίλιαν 
Έβανς διά σύζυγόν μου, άλλά τήν Λίλιαν Βένσεύ...

Έτινάχθη πρός τά. όπίσω με -/.^χύγτ,ν αρρήτου 
οδύνης καί έκρυψεν τό πρόσωπόν της μέσα είς τάς 
παλάμας της.

— Θεέ μου, γνωρίζετε !!! ’Ώ ! ποιος σάς τό είπε;
— Λοιπόν ένομ,ίσατε ότι θά σας ζφινα νά έζαφα- 

νισθήτε κατ’ αύτόν τόν τρόπον, χωρίς νά ζητήσω νά 
μάθω τήν αφορμήν ή οποία ήναγκαζε τήν Λίλιάν 
μου ν' άπαλλαο'7; τής ύποσχέσεως πού μ.' έ’δωκε;

— Άλλά τόρα τήν γνωρίζετε! διατί εύρίσκεσθε 
λοιπόν έδώ ; Διζτί νά μ.ή μέ λυπηθήτε καί νά έλ
θετε νά. μ.ου ενθυμίσετε τό πτωχόν μ.ου ονειρον πού 
έτελείωσε ; ύπέφερζ πολύ, δεν μπορώ πλέον.

Εκείνο; τήν περιέβζλεν μετά βλέμματος ύψίστης 
τρυφερότητας:

— Πτωχό μου παιδί, έψιθύρισε.
Καί άπεμ.άζρυνεν χ~ό τό πρόσωπόν της τούς λεπ

τοφυείς δακτύλους πού τό έσκέπαζζν.
— Λίλιαν, άγαπητό μου παιδί, ίδέτε με. Μ'έρω- 

τάτε διατί ήλθα,νά σας εύρώ; δέν τό ξέρετε; Δέν 
ένοήσετε τόρα άπό καιρού είς ποιον βαθμόν σας ά- 
γαπούσζ; Κζί τόρζ πού σάς έχω πλησίον μ.ου θά 
έχετε τό θάρρος νά μέ άπωθήσετε ;
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ΊΙσθάνετο έπιβλητικήν τήν άνάγκην ν' άνταπο- 
κριθή εί; τόν έρωτα αύτόν πού τή; έπροσοέρετο τόσον 
γενναίω; νζ λησμονήση πλησίον τοΰάνθρώπου 
αύτοΰ, ετοίμου δι' όλα; τά; θυσία;, τήν όδυ- 

νηράν δοκιμασίαν τήν οποίαν δίήλθε, καί νά έμ- 
πιστευθή si; τήν ανδρικήν καί άφοσιωμένην αύτοΰ 
προστασίαν. Άλλά τόν ήγάπα πολύ διά νά μή σκέ
πτεται μόνον διά τόν εαυτόν τη;, υ.έ όλην τήν 
τυφλήν ορμήν πού τήν παρέφερε πρός τήν δυνατήν 
αύτήν εύτυχίαν.

— Ναί, πρέπει νά σά; απωθήσω, έπανέλαβεν δέν 
είμπορώ νά. γίνω σύζυγό; σα;... Δέν είμπορώ νζ σά; 
προσφέρω όνομα άτιμασμένον... Δέν θέλω έξαφνα 
νά διατρέχετε κίνδυνον νά ύποστήτε καμμίαν προσ
βολήν έξ αιτία; μου. Εί; τό Παρίσι όλο; ό κόσμος 
θά γνωρίση, εύθύ; ύστερα άπό λίγο τήν σκληράν 
αύτήν ιστορίαν.

Έσζέπασε τό μέτωπόν του μέ τήν χείρα του.

"Ο,τι έλεγε τόρα έκείνη, τό είχε σκεφθή ήδη έπί 
νύκτα; ολοκλήρου; άπό τήν ήμέραν όπου ή 'Ισαβέλ
λα τοΰ έκαμε τχς πρώτα; άποκαλύψει; τών οποίων 
ύστερον έμαθεν όλα; τά; λεπτομέρειας έν 'Αγγλία. 
Μέ τήν ψυχήν σπαραγμένην ζαί αναποφάσιστον με- 
τίοΎ, εί; τό Λουγανό, γνωρίζων ότι θά εϋρισκε έκεϊ 
τήν οικογένειαν Χέϋρτον κζί άγωνιωδώς άνυπόμονος 
ν'άζούση, νά μάθη περί τή; Λίλιαν.

Ήτο ύπεύθυνο; έκείνη, έκείνη, τό λατρευμένον 
παιδί, διά τό έγκλημα τοΰ πατρό; τη;, τοϋ μόνου 
όστι; άπό τά; δύο οικογένεια;, έκ τών οποίων κα- 
τήγετο είχε ύποπέση εί; οίονδήποτε παράπτωμα ;

Καί όμω; είχε διστάση. Τό έγνώριζεν καλά ή 
Λίλιαν πώ; ήτο αύστηρό; ζαίάκαμπτο; εί; τά ζητή
ματα τή; τιμή; καί μή άνεχόμενΟ; νά διέλθη καί 
σκιά έστω έπί τή; ύπολήψεω; τοΰ άνδρό;. Είχε δισ- 
τζση μεθ’ όλην τήν έςέγερσιν τοΰ έρωτό; του, μέχρι 
τή; ημέρα; καθ’ ήν έκ άφελών εκμυστηρεύσεων τή; 
Ένιδ έμαθεν ότι ή Λίλιαν ύπε'φερε κάί προσέτι οτι 
ή νεαρά κοράσι; ήγνόει τήν θλιβεράν -εν/ι,'ΐ τοΰ πα
τρό; τη;. Τότε αίφνηδίω; οί δισταγμοί τή; άξιο- 
πρεπείας του οϊτινε; τον συνεζράτουν παρεσύρθησαν 
καί αύτοί ώ; ούλλα. ςηοά ύπό τήν πνοήν τή; θυέλ- 
λης.

Καί τόρα πού τήν ξανάβλεπε, καί τήν εΰρισκεν 
πάλιν τήν ιδίαν πάντοτε, καί ύφίστατο έκ νέου τό 
μάγευμα τή; δροσερά; αύτή; νεότητο;,ήσθζνετο ότι 
καμμίζ προσβολή δέν ήτο δυνατόν νά φθάση μέχρι; 
αύτοΰ όταν έκείνη, ή άγαπημένη του εύρίσκετο πλη
σίον του... Δέν ειχεν εύχηθή. ;ζίαν ήμέραν έκεϊ εί; 
τόν πύργον Δεκρέτ, μέ τήν μάλλον απόλυτον τή; 
ψυχή; του ειλικρίνειαν, νά κάμη εύτυχισμένον καί 
μακάριον τό μέλλον τη;, όσον τούλάχιστον ήδύνατο 
νά το έπιτοέψη άνθρώπινο; όύναμι:’,

— Λίλιαν έπανέλαβε μέ τήν αύτήν απόλυτον καί 
σοβαράν τρυφερότητα, δέν πρέπει νά σκεπτόμεθα τό 

παρελθόν, ούτε τόν δυστυχή εκείνον όστι; εξιλέωσε 
τά; τρέλλα; του σκληρώ;, άλλά μόνον όλου; έζείνου; 
τή; οικογένεια; σα; οϊτινε; ησαν πράγματι ανεπίλη
πτοι εύπατρίδαι, τήν μητέρα σζ; τή; οποία; 
τό όνομα είναι άκηλίδωτον ... Πρέπει νά λησμονώμεν, 
όπω; κάμνω καί έγώ, τήν θλιβεράν αύτήν ιστορίαν, 
τήν οποίαν κανείς έντό; ολίγου δ'έν θά ενθυμείται 
πλέον..Πρέπει να έχετε εμπιστοσύνην εί; εμέ Λίλιαν.. 
Χά; ορκίζομαι ότι ούδέποτε λέξι; προσβλητική δέν 
θά μπόρεση νά φθάση μέχρι; ύμ.ών.

Είδεν ότι έμελλε νά όμιλήση... άλλ’ έστάμάτησε 
εί; έν κίνημα του. Δέν ήθελε πλέον ν’ άκούση ούδέ 
λέξιν άρνήσεω; νά πέση άπό τά χείλη τη; ... Πέριξ 
των έβασίλευεν εξακολουθητικό; ή μεγάλη έκείνη 
ήρεμία, ή οποία επιτρέπει εί; τά; ψυχά; νά συνεν
νοούνται-μόλι; μακράν ήζούετο ασθενή; άπήχησι; 
κωδωνίσκων.

Τό φώ; έγίνετο γλυκύτερου ζαί ό όρίζων έθάμ- 
βωνεν όσον περισσότερον προσήγγιζεν τό δειλινόν. 
Εΐ; αύτό τό βραχύ διάστημα σιωπής, πού έπεκρά- 
κράτησεν μεταςύ των, διήλθεν πρό τοΰ νοΰ τοΰ Ρο
βέρτου Νωρή τό όραμα τή; περασμένη; ζωή; του, τό 
κενόν τή; οποία; τόσον συχνά τόν είχε καταβάλη. 
αύτόν τόν σκοπόν, αύτήν τήν ύπερτάτην τροφήν τή; 
ζωή; του, πού τόσον έπόθει νά συνάντηση, τήν κα
τείχε τέλο;· τοΰ έπετρέπετο ν’ άφοσιωθή, μέχρι τή; 
νομίμου θυσία; τοΰ άνδρικού αύτοΰ εγωισμού, εί; τήν 
εύτυχίαν ένό; προσφιλούς όντο;...

— Λίλιαν, είπε τελευταίου— καί ή φωνή του 
άντήχεί ικετευτική- — έζησα έπί πολύ άπομονωμένο; 
έστω καί έν μέσω τοΰ πλήθους, περίλυπο; μέχρι βά
θους ψυχή;, μέ τήν άπελπιστικήν πεποίθησιν ότι, έ- 
έςώδευατά; ώρα; τή; ζωή; μου άνωφελώς... σήμερον, 
έκείνο πού δέν είχα καί τοΰ όποιου ή έλλειψι; τόσον 
συχνά μέ έκανε νά υποφέρω, μπορείτε νά μοΰ τό 
δώσετε... Εισθε ή μόνη μου χαρά, όλη μου ή έλπίδα 
μόνον μέ σά; μπορώ νά είμαι εύτυχής... Πολύ άγα
πημένη μου, μήν άκούετε πλέον τήν ύπερηφάνειάν 
σα;. ίυπηθήτε με, καί όπω; εί; τό Βέβεϋ ξαναπήτε 
το πώ; θά γίνετε σύζυγό; μου.

Ειχεν άγωνισθη μετά θάρρους καί επιμονή;, άλλ’ 
ητο πλέον νικημένη, Τόν έκοίταξε ζαταπρόσωπον 
μέ τά μάτια τη; γεμάτα φώ;- καί τότε χωρίς λέξιν, 
ερρίφθη παλλουσα κζί συντετριμμένη έπί τή; καρδίας 
τοΰ σκεπτικιστοΰ έζείνου, τήν οποίαν κατέστησεν 
ικανήν ν’άγαπήση καί νζ πιστεύση καί ή οποία ήτο 
άπο τοΰδε ολόκληρο; πλέον ί δ ι κ ή του.

Τ Ε Λ Ο S

Μέ βία τού; παίρνουν- προτιμούν τό ψωμί το πε- 
ριφρονημένυ, γιατί έφθασαν σ’ έκείνη τήν ηθική νέ
κρωσε, ποΰ τίποτε πειά δέν μπορεί νατού; τζπεινώ- 
ση,νά τού; ρίψη παρακάτω, νά τού; κεντριόση. Τό 
πτωχοκομείο. πού διαιρείται εί; δεζαέξη μεγάλα 
μεγάλα τμήματα, γέμισε, ζαί όμως ύπάρχουν ακό
μη δεξιά ζζί αριστερά έπαϊται, χωρί; νά λογαριά
σω έζείνου; πού εί; τό άκουσμα τού πτωχοκομείου, 
έξενητεύθησαν άμέσως. Έγώ άφεντικό μου λέγω, νά 
κτίσουν ζαί ένζ μεγάλο φρενοκομείο ζαί νά κλείσουν 
>j.; βία μεριιού;, οί όποιοι δέν καταλαβαίνουν πώ; 
είνε τρελλοί. Γιατί θαρρούν τήν τρέλλα γνώσι ζαί 
τή γνώσι τρέλλα.

Ό βιοφο6οί·ιιενο<; ύοΊ!.Ιο<: σου

ΣΛΝΚΟ Ι1ΛΝΣΛΣ.

ΑΝ ΑΛ ΕΚΤΑ

Ί'ελευταίως έκαμε στή Γαλλία μεγάλο κρότο τό 
περί άνζγνωρίσεως ζαί περιφρουρήσεως τών συγγρα
φικών δικαιωμάτων.

Τό πειό αξιοσημείωτο άπ’ ολα, γράφει σέ γαλλι
κό φύλλο ο Μωρέλ, είναι ή άντίστασις τή; Αγγλία; 
καί τή; Νορβηγία; διά νά παραδεχθούν τού; όρου; 
τών Γάλλων. Οί Νορβηγοί μάλιστα δέν πήραν μέρο; 
εί; τό συνέδριο·/ αύτό παρά μέ τήν πρόθεσι νά σπεί
ρουν τά περισσότερα ζιζάνια.

Καί βέβαια, έξακολουθεΐ νά λέγη ό ίδιο;, τά έ
θνη πού δέν έχουν φιλολογία καί δέν ζοΰν παρά άπο- 
κλειστικώ; σχεδόν άπό τήν ίδική μα; φιλολογία δέν 
ένοώ πώ; θά μπορούσαν νά συμφωνήσουν μαζί μ.α; 
άφοΰ πρόκειται μόνον γιά τό δικό μα; συμφέρον. Ε
κείνοι πού σάν τήν Γερμανία έχουν φιλολογίαν ικα
νήν νά ζήση καί νά καρποφορήση θά σπεύσουν νά μά; 
•υποστηρίξουν διά νά τού; ύποστηρίξωμεν κ’ εμείς- 
όσο γιά τά άλλα έθνη θά γίνεται ό,τι γίνονταν ώ; 
τώρα δηλαδή θά εξακολουθούμε νά τά προμηθεύωυ.ε 
τά έργα μα;».

Καί όμω; ϊσω;, γιά τί; φτωχέ; φιλολογίες, δέν 
έχουν δίκαιο αύτοί πού τόσο φωνάζουν. Ίσω; θά 
ητο τό μόνο καλό πού μπορούσε νά γίνη στά τρυφερά 
καί άδύνατα φιλολογικά γεννήματα νά λείψουν άπ’ 
τή μέση τάνυπόφορα 
μα; μαύτήν μα; τ ι,

ζιζάνια πού σπέρνομε·/ μόνοι 
τήν ασυδοσίαν.

Δέν άρνεϊται κάνει;, πιστεύω, πώ; 
φτωχοί φιλολογικώ; έχομεν άνάγκην 
μάλιστα άπό τά ξένα φώτα. Δεν είναι 
ή άπομόνωσι;. Ή ιδέα είναι γενική, 
σμ,ου καί δέν χωρεϊ σέ στενά όρια- άπ' 
λίστα πρέπει νά p'-χθή μέσα στό γενικό χωνευτήρι 
τοΰ κόσμου. Ίσω; ξέρουν κάτι εκείνοι πού προσδο

πλούσοι καί 
ζαί μεγάλην 
πειά δυνατή 
όλου τοΰ ζό- 
έναντία; μά-
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κούν τόσο μεγάλο πράγμα άπό τή γενίκευσι τών 
ιδεών.

Άλλά έδώ τό πράγμα άλλάζει. Ρίξτε μιά ματιά 
στή δική μα; π. χ. φιλολογία νά διήτε ποιά έργα 
μεταφράζονται ! Τί χαμένο; κόπο; άλλά καί τί ζ.α- 
ταστροφή! Παραγνωρίζονται τόσα όμορφα έργα 
πρωτότυπα δικά μα; πού έπρεπε ό μικρό; κόσμο; 
μα; νά τά διαβάση γιά νά ξέρη τί έχει διά. τον Ρο- 
καμβώλ έξαφνα. Οί ε’φημερίδε; μα;, δέν πταίουν δη
μοσιεύουν όλο μεταφράσει; ξένων διότι δέν κοστίζουν 
τίποτε καί τά. δικά μα; έργα σκεπάζουνται κάτω 
άπό άοκετά στοώματα σκόνη; λησμονημένα.

θά ήτο λοιπόν εύτύχημα νά μ.ήν είχαμε αύτήν 
τήν άσυδοσίαν διότι τότε θά μπορούσαμε ν’άρχίσω- 
με πρώτα-πρώτα άπ' τά δικά μα; διά νά διαβάσο-υ- 
με ύστερότερα μέ τή σειρά του; ζζί τά δικά του; έν 
πρωτοτυπώ όπερ ζάμνουν ζαί τώρα εκείνοι που είναι 
εί; θέσιν νά τά νοιοίσουν.— Κζί θά διαβάζονται 
τά έργα μα; καί θά ένθαρρύνωνται εκείνοι πού τά 
γράφουν οί καϋμένοι καί έχουν τόσην άνάγκην έν- 
θαρρύνσεω; .'

*
• ·

Ένα νόστιμο πάθημα έπαθε ό Δίζεν;:
Ένα; δραματικό; ποιητή; έκαμε ένα δράμα άπό 

τό μυθιστόρημά του «Όλιβιέ Τουίστ» άλλα δέν 
επέτυχε. Έστερ’άπό λίγον καιρό καί ό Δίκεν; φαν- 
τάσθηκε νά μετατρέψη εί; δράμα τό ’ίδιο μυθιστόρη
μά του άλλ’ ό προηγούμενο; τόν ένήγαγε ζαί εκέρ- 
δισε τήν δίκην διότι έκείνο; είχε τήν κυριότητα τοΰ 
τοιούτου δράματος.

Κζί ό Δίκεν; άναγαάσθηκε νά κρύψη τό δικό του.
Δέν είνε παράδοξο ;

’Εννοείται τώρα δέν μπορεί πειά νζ συμβή αύτό 
τό πράγμα γιατί κάθε συγγραφεύ; έχει απόλυτον 
έξουσίαν έπϊ τοΰ έργου του.

*

Τό ποδήλατο εξακολουθεί νζ κάμνη καταπληκτι
κά; προόδου;. Σέ πολλά μέρη τή; Εύρώπη; τό μετα
χειρίζονται οχι μόνον ώ; μέσον διασκεδάσεω; άλλά 
δι’ όλω; πρακτικόν σκοπόν. Π. χ. οί διανομεϊ; τοΰ 
ταχυδρομείου, οί υπάλληλοι διαφόρων καταστημά
των έπιφορτισμένοι νά μεταφέρουν διάφορα πράγμα
τα πού άγοράζουν οί πελάται των καί άλλοι είναι 
εφοδιασμένοι μέ ποδήλατα. Τοιουτοτρόπω; καί γρη- 
γορώτερα τελειώνουν τήν έργασία τους καί όλιγώτε- 
τερον κουράζονται.

Τώρα ένα άγγλικό φύλλο απαριθμεί τά; προόδου; 
πού 'έζζυ.ε τό ποδήλατο εί; τού; ύψηλού; κύκλου; 
καί πρό πάντων εί; τά; εύρωπαϊζά; αύλά; :

Οί Αύτοκράτορε; τή; Ρωσσία; ζαί τή; Γερμανία; 
ό βασιλεύ; τή; Πορτογαλλία; καί ό μικρό; βασιλεύ; 
τή; Ισπανία; είναι κατ’ αύτό οί κυριώτεροι οπαδοί
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ζύτοΰ z.xQc·»; κχΐ οί περισσότεροι έκ τών μελών τών 
διαφόρων βασιλικών οικογενειών μεταςύ τών οποίων 
ζαί ο/.οι οί βασιλόπαι^ε; τή; Έλλάίο;.

Γ. 1 Κάρ.

Ε3ΕΔΟΘΙΙ

ΓΡΈίΓΟΈΊΟΥΓ ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΙΔΙΚΟΝ ΘΕΑΤΡΟΝ

=0=
Μονίιλ.ογοι, Δνιλογο» καϊ Δραιιάτιο.

/Δι’ ίορτ&ι; Σγο.Ιείων και Oixnyevsi&v/. 
Τιμϊται δραχ...............................2

Διά τδ ε'ςωτερικ'ν φρ. χρ. 2.)

ΆπείΟυντίον: Πρδςτΐν κ. X Π. ΠΛΙΙΑΔΟΠΟΙ’ΛΟΝ 
εκδότην καϊ διευθυντήν τής «ΔιαπΛασεωη εών //αιιΐωτ» 
όδός Αιόλου 1 19, εϊς ’Αθήνας.

Μικρά χαρτάκια.

ΙΟ. ΙΙοιο πράγμα άΐ>· ίρχεται στο νοϋ τοΰ 

χαβενόι;;
/7. Τί χάμκει τρ'τς μεγίί.Ιονζ άΐ'άραι;;

18. Τί σε σνγχιχεϊ περισσότερο άπ’ ίί.Ια ;

Άπαντίιάης εις τάς ΐρωτιιάεις τον 13 άριΟιιοϊ· 
τάς «Φιλολογικής Ήχοβς».

10. "Orar άί>- εχει ~ί >'ά πΐ) ϊ/ όεΐ' μπορεί ret 
πΐ) εχεϊιο ποϋ εχει >ά Λ/J.

11. Κ'οι ά'ΐ'ο, orar ό ιρεύγων tier ζερει τί 
άιιίρη σΐικ γι/ρίση και δ μετωΐ' itr θά ζαταδρη ο.τι 

εχασε.
{2. Τί/>· ωρα>· τοΰ <ραγητοΰ χαί τοΰ ϊπι-οι·· σν- 

νήθωι; εζ άσωτέρας ρίας.
ΓΕΩΡΓΙΙΣ

ΙΟ. Σιωπά κανείς όταν κοιμάται.

/ I. 'Ο μενών πονεί περισσότερον.

12. Φεόγοον γριη-ορώτερον αί ώμαι τοΰ γ.τγογ.

ΑΓΓΕΛΙΚΗ.

Αλληλογραφία.
44. ζ. Ν. Β. ένταΰΟα. δημοσιεύομεν ολόκληρον τδ 

γραμματάκι τοΰ κ. A. I. II. τοΰ ετέρου εκ τών φιλόπονων 
έκδοτων της «Πιερίας», χωρϊς νά χρύψωμεν τήν χαράν 
μας. Βλέπει κανείς ανάμεσα εϊς τάς γραμμής του, τήν 
φρίκην, ήν αισθάνεται ή μαβητευομενη νεολαία διά τήν 
λογοκλοπίαν και τήν περιρρόνησιν διά τόν λογοκλόπον, τοΰ 
όποιου έπεσαν θύματα οί νεαροί έχδόται. Άλλ'έπεσαν 
χαι θύματα τής καλαισθησίας των. διότι μέ οίανδήποτε 
υπογραφήν ένα ποίημα τοΰ Βιζυηνοΰ, εινε πάντοτε ποίημα 
αληθινά, ζωντανό κα'ι... πολύ ορεκτικό δι’ ενα εκδότην. 
Μϊς στέλλετε διά τδ ΙΤον φυλ. τδ ,ίά.άσμα ή τίποτε άλ
λο ϊδιχόν σας :

«Ό λογοκλόπος τοΰ ποιήματος τοΰ άτυχους ποιητοΰ 

τοΰ Κάδρου κα'ι τών ΆτΟίδων αδρών, ανήκει εϊς τήν 
τάςιν τών τυχοδιωκτών, ώστε και άν άκόμη ήδύνατο 
τις νά τόν τιμωρήση επϊ τών βάσεων τής παλαιϊς περ’ι 
λογοκλοπία; νομοθεσία;, άφ’ ού έγράφη τ', ποίημα πριν ή 
τεΟή έπϊ τάπητο; κάν ό νέο; νόμος, πάλιν Οά εύρίσκετο εϊς 
τήν ψυχολογικήν κατάστασιν νά τον έλεεινολογήση κανείς· 
δχιδι’ άλλον λόγον, άλλά διότι άμέσως Οά έννοήση τις. ότι 
εύρ’σκϊΐται πρό μιϊς δεύτερα; έκδόσεο»; τοΰ ηρωος τοΰ 
Σερδάντε καί... τοΰ άφεντικοΰ τοΰ άρΟρογράφου τή; Άπο. 
γε'ΐιατιανάς, άπό τής ηλικίας μέχρι τοΰ ρ'.κνοΰ άνκστή- 
ματος, τδ όποΤον βλέπετε εϊς τήν δευτέραν έκδοσιν τοΰ 
Φέξη κα'ι εϊς μερικά μάλιστα Γερμανικής προελεύσεως 
τοϋ τοίχου χαλάκια

θά εϊδετε βέβαια Οι’ έτέραν λογοκλοπίαν ενός ποιήματος 
τοΰ Παλαμϊ, άπο κάποιον δοξομανή εϊς τά «’Ολύμπια» τί 
έγραφεντήν άλλην ημέραν ό ποιητήςείς τήν εφημερίδα τοΰ 
Ρούκη Γιαννοπούλου.

Τώρα ή μόνη δια.ορά είναι οτι. έκεΤνο τδ ποίημα δέν 
ήτο δυνατόν, νά τδ θυμάται δ Μπάμπης, διότΐΐ’χ: τυπωΟή 
προ δέκα έτη καϊ ένω ή Χάλκη πολύ καλά ήμποροΰσε δια 
τής τρυφερωτάτη; τοΰ Βασιλειάδου περί Βιζυηνοΰ με
λέτη; εϊ; τό προπερσυνΰν τοΰ Σκόκκου ήμ-ρολόγιον, νά μϊς 
βοηθήσει έστω καϊ μέ τά δύο της τετράστιχα γιά νά τσα- 
κώσωμεν τον κλέπτην.

Άλλά... τί νά σϊς ’πώ, δέν μπορεί νά τά Ουμϊται 
κανείς όλα καί έπειτα μέ τδν τρόπον ποΰ μοΰ τδ παρέδωσε, 
ήδύνατο νά γελασύή καϊ αύτ'.ς ό Βιζυηνό;· άλλοτε ή 
« Ί/γώ» έγραφε κάτι τι εις τήν άλληλογραφίαν της εις 
κάποιον, τοΰ οποίου τό ψευδώνυμον μυρίζει κενοπαλαιϊς 
διαθήκης μέ τήν διαφοράν οτι άντί μαΟηταρίου.....................
έπρεπε νά γράφη τίποτε άλλο- άφ’ού πϊν άλλο είναι, παρά 
μαθητής».

45. κ. Σ. Β. Σμύρνην. Αί πληροφορία·. σας δέν ή
σαν άσοαλεΤς. Τοιοΰτον σχέοιον δέν υπάρχει. Άφοΰ ή ιδέα 
τοΰ καθήκοντος δεσπόζει έχετε άνάγκην όλη; τής δραστη- 
ριάτητός σας καϊ δέν πρέπει νά κυριευΟήτε άπο τήν απο
γοήτευσή, ή όποια ε ινε σκωρία επιβλαβής. Συνδρ^μηται 
έγγράφονται καϊ τώρα.

46. κ. Μ. Κ. ένταΰΟα. Ό Δουμα; πατήρ δέν έγεινεν 
ακαδημαϊκός, άλλ’ ό νέος ήτο τδ στεφάνωμα τής ακα
δημίας. Δωδέ γράφουν τρεΤς. 'Ο πατήρ Άλφόνσος Δωδέ 
ό άΟάνατο; συγγραφεύς τοΰ Ζάκ, ό υιός του Λέων Δωδέ, 
ό όποϊος έγεινε άν καϊ ν'ώτατος, πολύ γνωστός καϊ δ αδελ
φό; του Έρνέστο; Δωδέ. Μά καϊ ή κ. Δωδέ γράφει άπό 
καμμιά φορά.

κ. Α. Γ. ένταΰΟα.— «ΊΙ πρώτη πενιά» αρχίζει πολύ 
χαριτωμένα. Αί πρώτα·, σελίδες ’μπορούν νά αποτελόσουν 
ένα ώραιότατον παιδικόν διηγηματάκι. Μά παρακάτω 
ή 'Πρωί; σα; είναι χωρική· τήν χωρικήν πολύ ολίγον τήν 
έζωγράφησαν πιστά, διότι καϊ δέν τήν γνωρίζουν. ΊΙ χω
ρική σας έχει τά ελαττώματα κυρίας τών σαλονιών καϊ 
ούδ’ αυτός ό θάνατός της τήν εξαγνίζει. Νά λαμβάνεται 
τόπου; γνωστού;. «Τής επιστολή;» τοΰ άλλου διηγήματος 
ό ασθενής δέν έπεδόΟη πιστά.
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