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Έν ΙίωνΣταντεν<ινπόλ.« ΓρόΣιιι............................ 40
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Επειδή ή £κδσΣις ήρχίΣεν ήδη άπό τό Σά6(5ατον 3] 15 Φεβρουάριου παρακαλοΰνται οί κάτοχοι αγγελιών νά έπιΣτρέψωΣι τούς καταλόγους τών Συνδρομητών δΣον οίόν τε

τάχιον είς τήν ΔτεύθυνΣιν τής Φιλολογικής Ίΐχοής, ύοός ΧαρατΣή, άριΟ. 12. Γαλατά.
Ώς μυθιστόρημα έπροτιμήΟιτμεν να βυνεχίόωμεν τήν

Καρδϊαν όκεπτικιΰτοΰ»

τό λεπτότατου καί πλήρες παρΟενικοϋ άρώματος έργον τοΰ //■ Arilel τό όποιον δμεννεν

άτελείωτον κατά τήν Α' περίοδον τής ΊΙχοΰς. ΔΓ <>
ΕΙ2^,

TOY’S ΝΕΟΎ·2 ΖΤΧΊΚΓ Ζ\ΡΟ ΜΜΤ ΑΣ

προπληρώνοντας μέχρι τέλους Φεβρουάριου τήν έτηΣίαν των Συνδρομήν παρέχον

τούς

ται δωρεάν τά

Ήχους·,

13 διπλά

δηλαδή

όγκώδης

(208 Σελίδες) φυλλάδια τής

τόμος

μέ έκτακτον

Α’ περιόδου της

ποικιλίαν

"Φιλολογικής

περιεχομένων.

Είς τούς

κατά φυλλάδιον άγοραΣτάς δίδεται άντί 3 γροΣίων τό είς τά προηγούμενα φυλλάδια έκ-

δοΟέν

τής

μυΟιΣτόρημα άνατυπούμενον είς μικρόν Σχήμα, ή άντί 13 γροΣίων τά 13 φυλλάδια

Λ’ περιόδου.
Είς δέ τούς προπληρώΣαντας τήν έτηΣίαν αυτών Συνδρομήν της α’ περιόδου τό φϋλ-

λον παρέχεται δωρεάν μέχρι τοΰ τέλους τοϋ α' έτους τής Β' περιόδου.

ΑΠΟΓΕΜΑΤΙΑΝΗ

Καί είδα 'στον ύπνο μου. τή σάλα τήν άκριβοστολισμένη, πολίτισες με πολίτικα λογάκια. αλλά
μέ προφορά γαλλική, άγγλική καί κάθε άλλο παρά

Μέ τήν πε'ννα 'στά χέρια, συ'λλογίζουμα'.: «γιατί
εγώ καί ό παραφέντη; μου, ίέν πήγαμε φέτος 'στα

ελληνική.

χορό».
’Αλήθεια, αλλαις χρον.αί;. χαίραυνταν ή καρδιά

τινο χιόνι, πού θαρρείς φυλλορρούσαν τά άσπρα λου
λουδάκια τής άμυγδαλιάς. άνοιξε ο οροφή καί πα

•j.'j'j. •j.eGV. 'ιτ 'ί,ς φωτολουσμέναι; καί άνθοπερεχυμέ-

ρουσιάστηκε ένας άγγελος, χωρίς φλογίνην ρομφαίαν.
Καί είπε ...
Τί άγρια πού ’μιλούσε αύτό; ό’Αγγελο;! τά δια

είπε :
— Φέτος, ό χορός εκείνος,

πού μαζοΰνουνταν τό

Hii/ ///’ καί ο μόνος πού ’μπορούσαν τά αριστοκρατι
κά πόδια μου νά πατήσουν, δέν έδόθηκε...
— ’Α... γι’ αύτό δέν πήγα ’στό χορό !!! Έγώ
αριστοκρατικά πόδια δέν έχω, μ.ά φορώ άριστοκρατικών ποδιών. ’ποδηματάκια καί λέγουμαι αριστοκρά
τη;. Πόσους πέρσυ έβλεπα, όλιγώτερον άριστοκράτκς, νά χοροπηδούν έκεϊ μέσα.
Τά συλλογίστηκα αυτά όλα. συλλογίσθηκα καί

κάτι άλλα θελήματα τοϋ άφέντη μου, καί όπως μού
συμβαίνει, όταν έχω πολλαίς δουλειαΐ; . . . αποκοι
μήθηκα.
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βολάκια, πειό γλυκά θαρρείς μιλούνε

τά καύμένα).

— Τώρα, πού 'σ αυτήν τήν σάλα, δέν υπάρχει
αίμα πληβείου καί είσθε όλοι άληθινοί πατρίκιοι,
άν κρίνη κάνεις άπ’ τήν περηφάνεια τού καθενός σας,

τώρα είνε ώρα. νά μού παρουσιάσετε τούς τίτλους σας·
γιατί επάνω ’στό ουρανό, γράφουν τώρα ολοι και
σχηματίζεται μιά θαυμασία. συνοικία αριστοκρατών,
πού θά τού; βάλλουμε σέ θέσι ξεχωριστή ’στή δεύ
τε;
I α παοουσία».
»
Όλαι; καί όλοι σώπασαν μά. ο φόλας άγγελο
τού καθενός, πήγε, σκάλιζε γιά νά φέρη
0 τού; τίτλου,
καί κατά λάθος, άπρόσεκτα, άπρόσεκτα, έφερε

»
**

γιά τήν άνάμνησι τη; Δουλσινέ.
'Ενώ, βαθειά συλλογΐζουμουν, ό αφέντη; μου, μου

'Er

σταντίΓον.-τό./ει, 9 (ρι6ζθΐ·αςϊου 1896.

Ίιίάδελόοι; όίλος
ΜΑΝΟΥΗΛ I. ΓΕΔΕΛΝ

ΑΝΘΙΜΟΓ ΤΟΓ ΑΠΟ ΚΓΖΙΚΟΪ
ΚΑΤΑ ΠΡΟ IΚΟΔΟΣΙΩΝ.
Άνθιμος ίλέω θεοή κτλ.

ι

ναις σάλαις. ’Αχ ' καί ή νεράιδε; ή μαομαροστήθαις,
ίέν μ' άφιναν ασυγκίνητο. Μά ό παραφέντη; μ.ου,
κατάπινε καί αύτόν τόν θαυμασμό του, άπό σεβασμό

Έξαφνα, ενώ όλοι καί όλαι περεχύθηκαν άπό χάρ

Φρονών ΰτι προσφέροι πρόσφορου έρανον είς
συγκομιδήν ύλης αναγνώσιμου της «Φιλολο
γικής Ήχους» αποστέλλω Γράμμα πατριαρ
χικόν, άποστελλ'-μενον πρός τούς ορθοδόξους
τής μιιτροπόλεως Νικομήδειας ι:<Γι καταρ
γούν το κατά τάς- ποοικοδοσίας έπεισΦρΰσαν
κακόν. Διατριβής ίκανώς έκτενεϊς έξέδωκα
έν ΙΓ τόμω τής « Έκκλησιαστ. ’Αλήθειας»
καϊ ένΚΑ' τοΰ Ελληνικού Φιλολογικού Συλ
λόγου, άντικείμενον έχούσας παρομοίου ένέργειαν τοϋ Πατριάρχου κατά τίϊς πολυτελείας
και της ύπεριιέτρου σπατάλης περί, τάς· προικοδοσίας. Πριν τ.’> Πατριαρχείου Κωνσταντι
νουπόλεως καταδικάση τό περϊ τάς προικοδοσίας κακόν, προηγήθη έν τη καταδίκη ή
τών Ίιοαννίνων φιλογενης κοινότης. Οί τής
Κωνσταντινουπόλεως ορθόδοξοι ίίλθον κατόπι,
μετ’ αΰτοΰς έτεραι κοινότητες και ύστερον
ή τίϊς Νικομήδειας.
Γράμματα ποιαΰτα χρήσιμα γίνονται ιϊμΐν
πρός γνώσιν ηθών τε και χαρακτήρων, ο’α
λ. χ. τά έν g δ’ και ε’ τού παρόντος γράμμα
τος. Έν ταϊς «Κανονικαϊς Διατάξεσί» μου
εϋρίσκει τις παρόμοια' "Οςτις θέλει 'να μελετήση ευρίσκει και θέματα μελέτης και σκέ
ψεων αφορμάς- Ίσως φωτισθή και έπϊ τοιούτων ζητημάτων έπικαίοων πάντοτε, ίι, καθώς
αί παρ’ άμϊν εφημερίδες γράφουσι, φλεγόντων.
Έπιτοέψατέ ιιοι, αγαπητέ, ’να ιιή όνοιιάσω
ταϋτα φλέγοντα. "Οπου ψλοξ αισθήματος
θερμαίνει καρδίας άγνάς, έκεϊ λόγοι και συ
ζητήσεις περϊ ποοικοδοσίας καί χριιματολογιών οΰδεμ'αν έχουσι χώραν. Αί τοιαΰται
συναλλαγαϊ καθιστώσι τό ζήτημα τοϋ ΐεοωτέοου τών έπϊ γης συναλλαγμάτων όχι Φλέγον, άλλά. τοΰτ’ αύτό ϋϋχον.

όλο τεοτέρια συντεχνιών.

Ό άγγελος ό μεγάλος, τά πήρε—δέν ςευρει κ α
θαρεύουσα καί δημώδη, ςευρει τήν γλώσσα τού Εύαγ-

ϊ

Περϊ τής εκκλησιαστικής καί αδιάλειπτου προνοία; καί
τής ;ζετά ζήλου αυτής προμήθειας πας τις άν ίρ.ολογή-

νικής περιωπής έπεςε'ρχεται φιλοστόργως τά. κατά μέρος

συμπίπτοντα, τά συμφυή δηλ. και σύστοιχα τω κανονικω
βιω τοϋ ανθρωπίνου γένους καί τή τοϋ όρΟοδόςου πληρώμα

τος περϊ τούς νομίμους γάμους διατάξει, συμβάλλοντα δίαι
τα καϊ έπανορΟοΤ κκϊ ούδ'εν αθεράπευτου ανέχεται παραλιπεΤν, άλλα τά πάντα προς το δνήσιμον καϊ κοινωφελές
διευθύνει, ώσπερ καί επί τής προκειμένη; τών γαμικών
συναλλαγμάτων ύποΟέσεως, διάπυρον εχουσα ή εκκλη
σιαστική πρόνοια τήν περί τά συμφέροντα τοϋ ήμετέρου
γένους μέριμναν γενναίως καταβάλλεται τήν επιμέ
λειαν καϊ σπουδήν. ’Επειδή τοιγαροϋν καϊ ένευανίσ&η
ήμ~ν συνοδικοί; προκαθημένους κοινή ενυπόγραφος αναφο
ρά τών προεστώτων καί προκρίτοιν χριστιανών τή; ε
παρχίας Νικομήδεια; διά τοϋ άρχιερέο·; αυτών κυριάρχου
τή; επαρχία; ταύτη; ίερωτάτου μητροπολίτου Νικομή
δειας κύρ Διονυσίου κτλ., έν ή κοινώς και συμφιόνως
εςιστοροϋσι τας εις τους γάμους καί ύπανδοεία; αυτών
συμβαινούσα; καθ’ έκάστην δεινά; καταχρήσεις καϊ φθορο

ποιά; βλάβα; έκ τή; απολύτου καϊ απεριορίστου πολυτε
λεία; τών γαμικών προικοδοτημάτων, καϊ ό'σα άτοπα
καϊ παράλογα γίνονται έν τή άποδόσει τής προικδς, ένεκεν έπικρατησάσης τίνος ολέθριου τοπική; συνήθεια;, ή
μάλλον ειπεϊν δεισιδαιμονία;, έναντίας τοϋ ίεροϋ μυστή
ριου του γάμου, καϊ τών νόμων τής θεία; οικονομία;.
Το'αΰτα καί άλλα πολλά αηδή καί παγχάλεπα καϊ εϊ;
τήν ψυχήν καϊ τ’, σώμα βλαπτικά έςιστοροϋσιν οί είρη(αένοι χριστιανοί, συμβαίνοντα εί; τήν πατρίδα αυτών
έκ τής κακή; τών προικοδοτημάτων συνήθειας καϊ πα-

ρασκευάζοντα έπαχΟή καϊ άνήσυχον όλων τών κατοί
κων χριστιανών τήν ζωήν άπερ καϊ μετά φρονήσεω;
διανοηΟέντε; καί συσκεφΟέντες οί προεστώτε; καϊ πρό

κριτοι τή; έπαρχία; Νικομήδειας, έςητήσαντο όμοφιύνως. τή συγκαταΟέσει καί γνώμη τοϋ άρχιερέως αυτών
συναδέλφου ημών περισπουδάστου αγίου Νικομήδειας,
παρά τής εκκλησιαστικής προνοία; τήν παντελή κα
ταργήσω, τών γενομένων καταχρήσεων καί άτοπων καϊ
παραλόγων πράξεων περί τάς προικοδοσία; καί γάμους
τών νυμφευόμενων, καί τήν διαρρύΟμισιν καί περιορισμόν
τών περί του; γάμου; παρά τών γονέων τα~; Ουγατρίσιν επιδιδόμενων προικοδοσιών. καί λοιπών κοσμημά
των, καί θερμίϋ; έδεήΟησαν άπδ κοινή; γνώμης, ίνα
όροΟετηθώσι κανόνες περί τών απανταχού τής έπαρχία;
ταύτη; γινομένου·/ συναλλαγμάτων καί προικοδοσιών, καί
έμποδισΟώσι μεν άπασαι αί καταχρήσεις, όλα τά περιτ
τά. καϊ επιζήμιοι ϋπερδολαϊ, άποκατασταΟώσι δε τά σε
μνοπρεπή περί ταϋτα καϊ μέτρια, καί τυ καθήκον τή
χριστιανική διαγωγή, καί τω ραγιαδικώ χαρακτήρι καί
πολιτεύματι, καί έπικυρωΟώσι διά συνοδικού γράμματος
ήμών, όσα κοινώς ό χριστώνυμος ούτος λαός έστερξε καϊ
αποφάσισε. Καί δή προς τήν δέησιν αυτών έπινεύσαντες
έπηνέσαμεν τ'.ν θεοφιλή αύτοιν σκοπόν, καί άπεδεξάμεΟα

σειεν, ότι μή μόνον τά εγγύς καί οίκειότερα τοϋ χριστωνόμου λαοϋ περισκοπεί, καί δίαιτα, άλλά καί έπϊ τά πόρ-

ευχαρίστως τό αίτημα ώ; θεάρεστο·/ καί κοινωφελές αγαθόν.
Έι>’ ω καί κοινή γνώμη συνοδική τών ένδημούντων περί

ρω εςικνουμένη, ώσπερ ε; άπόπτου τίνος άπδ τής οικουμε

ήμας ίερουτάτων αρχιερέων καί ϋπερτίμων, τών έν άγιοι
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πνεύματι αγαπητών ήχων αδελφών και συλλειτουργών

γαμβροΰ, τότε νά δίδεται μόνον ένα εις τον σύντεκνον,

τα κοινώς αύτοϊς στερχθέντα και άποφανθέντα έδοξε και
κανονικώς νά τά επικυρώσωμεν, και διά συνοδικοί! ήμών
γράμματος άν-ξάλειπτα εις τδν έξής άπαντα αιώνα νά
τά παραδώσωμεν, και δι’ εκκλησιαστικών επιτιμίων νά

εϊς άλλον τινά νά μή δίδηται· ΙΙον) εις κάθε ενορίαν
τών κασαμπάδων, χωρών, καί χωρίων τής έπαρχίας ταύ-

θεραπευσωμεν τδ κακόν· περί ών καί άποφαινόμενοι Οεσπίζομεν, συνοδική άποφάσει, νά δεαφυλκχθώσιν εις αιώνα τ'.ν
άπαντα άπαράτρεπτα τά εφεξής έν ρητοϊς κεφαλαίοις έν

δεκα όροθετηθέντα· Αον ή προϊκα <ί>ς έκ πολλοΰ τοΰ χρό
νου νενομοθετημενη νά ηναι συγχωρημένη και εις τον δίδοντα καί εις τδν λαμβάνοντα· πλήν νά vjvzi προσοιωρισμένη εϊς τεσσαρας βαθμούς καί της μεν α' τάξεως νά έξαπλοΰνται έως πέντε χιλιάδων γρόσια, καί

όχι περισσότερα· της δε β' τάξεως τρεις χιλιάδες, τής
δέ γ' δύο χιλιάδες, της δέ δ’ χίλια· ουδέποτε δέ κτή
ματα κινητά, ή ακίνητα, δσπήτιον δηλ. εργαστηρίου,
χρήματα μετρητά επί λόγω προικδς νά μή δίδωνται.
Βον) τά διδόμενα εις προϊκα παρά τών γονέων εν
δύματα, τζεβρέδες δηλ. προσώψια ή χαβλχά, καί άλ
λα παρόμοια ρουχικά, νά μή ήναι τελείως χρυσοκεντημένα, άλλα άπλα, σ/έτα. κεντημένα μόνον μέ με
τάξι καί τριπλίκι καί αυτά μέ μετριότητα Ι’ον, εις
τούς γινομένους αρραβώνας τά διδόμενα άμοιβαίως δα

κτυλίδια εξ έκατέρων τών μερών νά ςετιμώνται απ',
γροσϊων εκατόν έως διακόσια πενήντα, κατ' αναλο
γίαν τών έν τω α' κερ. βαθμών τής προικός· διετάχθη νά έκλείψωσι διόλου τόσον εις τούς αρραβώ
νας, όσον καί εις τούς γάμους τά κουφέτα καί τά
πολυτελή συμπόσια καί τραπέζια, καί απλώς κάθε
πολυέξοδος κατάχρησις, ώς ασύμφορα τω γένει ημών
καί δυστυχίας πρόξενα· ό δέ άρραβών νά έκτείνηται
έως έ'να χρόνον, άν δέ τύχη κανένα έμπόδιον, καί μετά
τον χρόνον νά έκτελήται δ γάμος. Δον) ή προϊκα τής
κόρης νά καταγράφηται παρά τοΰ κατά καιρόν ταβουλλαρίου εις προικοσύμφωνου γράμμα, ύπογεγραμμένον άπδ τδν πατέρα, ή μητέρα τής κόρης, καί μαρτυρημένον άπδ τδν ιερέα τής ενορίας, καί προεστώτα
τής χώρας, νά ήναι οέ καί ή τιμή τής προϊκας ξε
κομμένη, καθ' δν έλαχε βαθμόν, μή ουσα δέ ή τιμή
της ξεκομμένη θέλει είναι άκυρος καί απαράδεκτος·

Εον ή προϊκα τής

κόρης νά

τίθεται εις

σεντούκι,

καί νά στέλλεται μέ τούς ίδιους συγγενεϊς της εις τδ
όσπήτιον τοΰ γαμβρού, καί όχι κατά τήν έπικρατήσασαν παράλογον συνήθειαν μέ ίερεϊς καί τζορπατζή-

δες, τοΰτο ώς άτοπον νά καταργηθή- ϊΤον νά καταργηθή καί διόλου νά έξάλειφθή ή έπικρατήσασα κακή
συνήθεια τοΰ νά στέκηται ή νεόνυμφος κόρη άφ’ ε

σπέρας εϊς τδ σκαλοκέφαλον τοΰ δσπητίου, καί νά άσπάζηται τάς χεϊρας τών εισερχομένων εις τδν όδά

τής χαράς, καί τοΰτο ώς πάντη άτοπον καί απρεπές
νά λειψή καί νά μή γίνηται εις τδ έξής· Ζον) τρία
ποχτζαλίζια νά δίδωνται μόνον δηλ. εις τδν σύντε
κνον, καί εις τδν πατέρα καί μητέρα τοΰ γαμβροΰ,
καί όχι περισσότερα, άν όμως δέν ύπάρχωσι γονεϊς τοΰ

της νά διορισθώσι δυο έκτιμηταί τής προίκας, δ ίερεύς

τής έν τή ενορία έκείνη εκκλησίας, καί ένας λαϊκός έκ
τών προκρίτων αυτής, οι'τινες νά έκτιμώσιν άοόλως καί
άφιλοπροσώπως τάς προϊκας, διά νά μή ύπερβαίνωσι τούς
προσδιορισμούς τών τάξεων, καί νά καταγράφωσιν ακριβώς
τάς τιμάς τών προκειμένων πραγμάτων, άν όμως ευρωσι
τά εμποδιζόμενα εϊς τδ β' κεφ. χρυσοκεντημένα φορέματα,
ή τιμήν πλείονα τής τάςεως τής προϊκας όποΰ ξετιμώσι, τά μέν χρυσοκεντημένα καί τά περί πλέον τής τιμής
τής προικδς, νά τά άφαιρώσιν άπδ τήν προϊκα καί νά άφίνουν τδ ισότιμον τής τυχούσης τάςεως. καί νά ύπογράφωσιν όμοΰ τήν τοιαύτην ξετίμησιν· ο,τι δέ έξετίμησαν
τήν τοιαύτην προικοδεσίαν, τοΰτο νά τδ άναγγέλλωσιν εϊς
τον αρχιερέα αυτών, ή τδν επίτροπον αύτοΰ, διά τών συνή
θων μαρτυρικών τεσκερέδων ζητητικών τής άδειας τοΰ στε
φανώματος, καί υπογεγραμμένων άπό τδν ιερέα τής εκκλη
σίας τδν καί εκτιμητήν Θον κάθε προικοσύμφωνου, όποΰ
δέυ έχει τάς ύπογραφάς τών προικοδοτούντων, καί τάς μαρ
τυρίας τώυ εκτιμητών καί συυεκτιμητοΰ ίερέως, δέν θέ
λει έχει τδ κΰρος- Ιον νά συνταχθή επίτηδες κώδηξ
γενικός, εις τον όποιον νά καταστρώνωνται τά κατά
στιχα τών διατιμήσεων, παραδιδόαενα παρά τών εκτι
μητών δ δέ κώδηξ ουτος νά μένη πεφυλαγμένος εις
τήν άγιωτάτην μητρόπολιν τής έπαρχίας Νικομήδειας,
ώστε οί κατά καιρόν αρχιερείς τής μητροπόλεως ταύτης νά έφορώσιν ως κυριάρχαι καί νά έπαγρυπνώσιν α
μέσως τε καί εμμέσως διά τών επιτρόπων αυτών εϊς
τήν διατήρησιν τής διατάξεως ταύτης, έπεξεργαζόμενοι τάς πράξεις τών εκτιμητών, καί έπιδιορθοΰντες
τάς ενδεχόμενα; καταχρήσεις, καί κατά τήν χρείαν
παιδεύοντες τούς προφανώς παρά τάς διαταγές πράττοντας- ΙΑον) καί τελευταϊον, οϊ έκτεθέντες όροι έχουσι τ’- κΰρος καί τήν ΐσχύν ιος νομικαί διαταγαί
νά ένεργώνται άπδ τής σήμερον. Ταΰτα τοιγαρουν τά
εϊς τά ένδεκα κεφάλαια περί τών γαμικών συναλλαγ
μάτων έκτεθέντα, καί άρεσκεία κοινή όροθετηθέντα.
ως ανατρεπτικά τών επιβλαβών καταχρήσεων, καί άναμφ-βόλως ωφέλιμα τώ κοινωνικοί βίο, έπικυροΰμεν εκ
κλησιαστικούς καί θεσπίζομεν. "να μένωσιν άπαράτρε
πτα άπδ τοΰ νΰν εϊς άπαντα τόν εφεξής χρόνον εν
τή έπαρχίφ ταύτη. ”Ος δ’ άν καί όποϊος τών Χρι
στιανών παραβάς τούς δε τούς νόμους δράση τά συ

νήθη, καί παρά τά νενομοθετημένα έπαυθαδιάσας άνατρέ'άαι θέληση αυτά άντιβαίνων |εΐς] τους κειμένους
(νόμους), ό τοιοΰτος. όποϊος άν ε’η τάςεως ή βαθμοΰ,
επικατάρατος εΐη (κτλ.ί έξ εναντίας δέ ό φυλάξας α
παράβατα τή κοινή γνώμη νενομοθετημένα ευλογημέ
νος ε’η (κτλ.). 'Όθεν εϊς ίνδειξιν έγένετο καί τδ πα
ρόν ήμέτερον πατριαρχικόν, καί συνοδικόν γράμμα, καταστρωθέν έν τω ίερω κώδηκι τής καθ’ ήμας τοΰ
Χρίστου Μεγάλης ’Εκκλησίας, καί έδόθη εϊς τήν ά-

γιωτάτην μητρόπολιν Νικομήδειας, ϊνα διαδοθή παντί
τω έκεϊ όρθοδόξω πληρώματι, πρός γνώσιν τών έν
αύτω ιερών διαταγών, καί ακριβή διαφύλαξιν αυτών.

Τή γλύκα εκείνη τή; ζωή; μου. τή; γιαγιά; μου
τά χάδια καί τά παραμ.ύθια. τόν πόθο τόν αθώο
πού είχα νά μοιάξω μιά μέρα καί έγώ μέ τού; με

Ιανουάριον,

γάλου; εκείνους, τήν 'mfy/. μ.ου καί τή χαρά μου,
τόν παράδεισο τόν κρυφό πού είχα στά στήθη μ.ου
μέσα, άφτά όλα ποιό; θά μού τά ξαναδώση
"Ενα
σεκέρι μού φαίνουνταν τότες όλη μου ή ζωή.

Έν έτει σωτηρίω
έπινεμήσεως ιδ'.
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αωμα' κατά

μήνα

Πατριάρχης Κων)«όλεως άποφαίνεται.
7/ «κ.ίείας Διονί'άιος.
Κνζίκον "AvOiuoc.
Λνκομηάείας Διονι'κΗος.
Χα.Ιχηόυνοι: Ιερόθεος.
ζίέοκων Γερμανός.
7ωατ·>·ι'>-ωι· ’Ιωακείμ.
Αιικητ(ΐπίδο( Ματθαίος.
Σισανίον Λεόντιος.
Ilj)i>ixori'ioov Βηιίόαρίων.

"Ενα σεκέρι μού φαίνουνταν τότε; κ’ ή αγάπη, ή
πρώτη μου παιδιακήσια άγάπη. Άπό παιδί έγινα
άγωράκι, παίζαμε συχνά μαζί, μ’ άρεζε τό χαριτω
μένο τη; τό προσωπάκι. μ’ άρεζε ή λαλιά τη;, τά
ήμερά τη; τά μάτια. .Μέ πονοΰσε καί μέ ζέσταινε ή
άγάπη. ’Αμέσως τήν ήθελα δική μου. Τήν πρώτη
φορά πού τήν είδα, τήν άρπαξα άπό τά μαλλιά καί
τή; κάθισα ένα σεκέρι στό στόμα.
Δένμπόρεσα, δέν μπορώ τά σεκέρια μου νά ξεχάσω.

ΤΑ ΣΕΚΕΡΒΑ

ΨΥΧΑΡΗΣ

Τίποτα <ϊέ νοστιμ.ε'φτηκζ ποτέ στή ζωή μ.ου σάν

Μ SOTTOZS-IiiTIESA

τά πολίτικα τά σεκε'ρια πού στά σοκάκια τά που
λούν οί σεκερτζήίες. Όσα καλά φαγιά, όσα γλυκί
σματα μυρωδάτα κι’ άν έμαθα στήν Έβρώπη, ίέν

ΈχεΙ χοντά ’οεό ρέιια, χάζον 'στά Σοζτό.Ιια,

μπόρεσα, ίέν μπορώ τά σεκέρια μου νά ςεχάσω.

ή κόρη κατοικεί, παιδιά, ποϋ .Ιαχταρώ-

Τί οιραϊα πού τά θυμούμαι τά πολίτικα τά σεκέ
ρια πού τά πουλούνε στά σοκάκια οί σεκερτζήίες !

.Ιον.Ιοϋδι πιό δροσάτο ιιέσ' 'στά περιδόΛια,

Μαβροντυμένη, μέ τό γλυκύ της πάντα χαμόγε
λο, μέ τά ξυπνά της τά ματάκια, κάθουνταν ή γιαννούλα, στόν κόκκινο τό σοφά, στό σαλάκι της κου
κουλωμένη καί γώ σιμά, σιμά της τής φιλούσα τό
μικρό της κάτασπρο χέρι, πού εϊτανε πάντα σάν κρύο
λιγάκι.
Τάλλα τά παιδιά, τάλλα τη; τά έγγόνια, πιό

μεγάλα άπό μένα, μελετούσανε μπροστά μα; τά
μαθήματά του;, ποιό γεωγραφία, ποιό αριθμητική,
ή πάλε, καθισμένα μέ τήν άράία στό τραπέζι, ζου-

γράφιζαν καί πού καί πού, σβύνανε μέ

ψύχε; ψωμί

μιά γραμμή τή; ζουγραφιά; του;.
Έγώ μελετούσα μέ τή γιαγιά μου. Τή; φιλούσα
τό χεράκι καί τήν κοίταζα στά μάτια πού μ.ού λη
γότανε παλιέ; ιστορίες, τού Πλούταρχου τί; ιστορίες
καί τά παραμύθια, καί μέ τάλεγε τόσο γλυκά, τόσο

ωραία, πού χτυπούσε χτυπούσε ή μικρή μου ή καρ
διά κι’ άναφτε ό μικρό; μου ό νού;.
Άξαφνα, νά κι ό σεκερτζή; μέ τά σεκέρια. Περ
νούσε στό δρόμο ό σεκερτζή; μέ τόν ταβλά του.

Ξεχνούσα τόν Πλούταρχο κα·- τί; παλιέ; ίστοριε;
καί μέ τό πρόσωπο τώρα χαμηλωμένο, άρχιζαν τά
δάχτυλά μου νά μισοτραβούν τή; γιαννούλα; τό σα
λάκι. Καί μιά χαρά μέ περεχούσε, όταν ακόυα τή
γιαννούλα νά φωνάζη τό σεκερτζή γιά νά μού άγο-

ράση καί σεκέρια.
Τί καλά πού τά θυμούμαι τά πολίτικα τά σεκέ
ρια ποΰ τά πουλούνε στά σοκάκια οί σεκερδζήδε; !
Δέν ν.πόεεσα,

ςεχάσω.

* *
δέν απορώ

τά

σεκέρια

I
μου να

κ.Ιωσάρι δεν ανθεί πιό τρνφερό.

'Ανούσια 'στό κορμί τηο της Φραγκιάς στο.Ιίδια

ή κόρη πού μ' αρέσει εμένα δέ <ρορατά καστανόι της μάτια, τά σμιγμένα φρύδια,

καί τά μα.ί.Ιιιι της έχει τά σγουρά.

Άπό Φραγκιάς δασκά.Ιες, δρόμων κατακάθια,
δέν έμαθε τό ι'έμα καί την πονηριά'
ά.Ιάθεφτα όσα νιώθει 'στης ύζυγης τά βάθια

μέσ' τη γ.Ινκιά της Λάμπουν τη θωριά.

Ετσι όπως 'σ τοΰ Φα.Ιήρου τό Λιμάνι κάτω,
όταν ανέμου γύρω χνώτο δέ φυσά,

παντού θωράς σπαρμένα στον γιαΛοΰ τόν πάτο

τά πράσινά του χόρτα καί χρυσά.
Άπό 'Φραγκιάς βιθΛία φάθΛα μαθημένη
δέν ξέρει τά φιΛιά της ν' ΐι.Ιαφροσκορπά,
δέν ξέρει όπιον ’στηστράτασμίξει νά γΛυκαίνη,
χωρίς $υχή ποτές της ν' αγαπά.

Μιά τό βγαΛεφορά τό «σ’ιιγαπώ» άπ τό στόμα

—σ'έμένα άπ'τΓ\·: καρδιάς της τό πε τό βυθό—
κι'έμένα θά Λατρέβει ώς νά ταφή 'σ τό χώμα,

ιιφτη κι' έ)’ώ ώς νά. σ6ύσο> θά ποθώ.
’Αθήνα, 1895.

Ά3.ίξ. Πάλλης.
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νει; (τί νά κάνη; ;) χωρίς αντιλογία. Γιατί λοιπόν

ναι . .. Ξεύρετε,

φέ; του ;
Βένιερης.— Ποιός τό ξέρει; Είμ.πορεΐ νά είνε
καί αύτές οπαίοι τής άλζθεια;.
Θεώνη.— ’Αχ. μζ κοροϊδεύεις, νά ζγς... ’Απ’
αύτό τό παιδί κρέμονται. Καί άν δέν είνε νά

δέν ’ έτόλμζσε; νά πή; καί σ’ αύτού; μ.προστά.
πώ; θέλει; τή γυναίκα σου νά δουλεύη; θά πή
πώ; δέν είνε σωστό. Μιά ιδέα κενούργια, άπό τά
χίλια παράξενα πού γράφουν τόρζ ύστερα, είδε;
πώ; σε συμφέρει ζ.ζί μαμ τήν έχαψε;...
Βένιερης.— θά είχα χίλιε; αντιλογίες στις άνοζ,σίε; αύτές, καί πρώτα - πρώτα θά σου ενθύμιζα
ότι έχω αρκετά τό θάρρο; τών ιδεών μου. ’Αλλά
τόρα δέν μου μένει καιρό; γιά λόγια... καί όποιο;
δέν μιλεϊ τόν θάφτουν ζωντανό. ((Ιγάΐ,ει το '.πορτοφύ.ΐΐ τον). Πόσα είπε; πώ; θέλει;;
Θεώνη.— (γε.ίοιοα) Χά, δέν σου τώλεγα ; Είκοσιπεντάρικο θέλω.
Βένιερης.— Σάν πολλά είνε. καϊμένζ, χωρί;
τάστεϊζ... Δέν έχει; διόλου χρήματα;
Θεώνη.— Διόλου, διόλου, σού ορκίζομαι. Χά,
μά δέ; εδώ. (Έζάγει. το πορτοφό.Ιι της, τ'ο ιινοίγει χαι το άναποάογνρίΐ,ει!■ ούτε πεντάρα!
Βένιερης.— Άφ’ ού ορκίζεσαι! Μά πού δέν

σήμερον νά δείξωμεν ολζ,ν μα; τήν συμπάθειαν προ
τού; δυστυχεί; αύτού; άνιάτου; .. . Δυστυχώ;.. .
Κυρία Ρούσου.— Δέν πειράζει...
Βένιερης.— ΙΙολύ λυπούμαι— ή συνδρομ,ή μου
θά ζ,ναι τόσον μικρά, τόσον έξευτελισμένζ,, ώστε

δώση.

Τί θά γίνουν

γ, διστυχισμένες ή

βγ·ή τή; προκοπή;.. {π.Ιέχει εν μά.Ιινον περιώμιον).

Βένιερης.—Σπουδαία ύπόθεσι; Μπά! (τόν .τροσ-

β.Ιέπει έπί τινα δεύτερό./επτά άφηρημένος . Οχι.
δέν έφάνηκε άπό ’δώ ,'.τρ/χ τήν Φραντζέσχαν. Μή
πως είναι έπάνω ό κύριο; Βάρλα; ;
Φραντζέσκα.— Όχι. z-’<'·5· Δέν

ήλθε άκόμζ.

(’// ΦραΓπζίΰζΑΐα απέρχεται j.
Γεωργός.— Καλά, δέν πει ρζζει...

θά πάγω νά.

τόν ευρώ στό σπίτι του.
Βένιερης.— Δέ θά τον βρής, καϊμένε. Χά σε
πώ. Δέν έρχεσαι εδώ κζτά τό μεσημέρι; Ελα νά
φάμε μαζί. Εκείνη τήν ώρα πάντα θά είνε έδώ.
Γεωργός.— Όχι, όχι, εύχαρι στώ. Αν δέν τον
πιτυχω, θά έλθω. Αλλά μετά —■ό’ φαγητόν.
Βένιερης.— Πολύ καλά- όπω;
όπως αγαπάτε!
Γεωργός.— Χαίρετε. Εί;
’·? τήν θεία τά σέβζ μου.
Βένιερης.— ’Αντίο, άγαπζ,τέ μου.. Καί μή μα;
ξεχνάς, σέ παρακαλώ. ΊΙ είλιζ.ρίνεια <δέν είνε λόγος, πιστεύω... (μειδιών I.
Γεωργός.— (ομοίως) "Α,
όχι...
τί λέτε...
(εξέρχεται ·
Βένιερης.—(Tor παραχο./ονθεΐ διά τοΰ β.Ιέμματος καί ειφοΰ έξαφανιαθί), τόν μονντζόνει)
Χά ! νερόβραστε!... μέ τήν άλήθειζ σου. ('Εξάγει

σιγάρον, το θέτει εις τήν πίπα του χαι τό ά>·άπτει. Πίνει οΦίγον καφέ χ:ν. αρχίζει νά επιθεωρΐ) τά έ.τΐ τοΰ γραφείου τον γράμματα και χαρ
τιά, ετοιμαζόμενος πρός εργασίαν. Έν τώ μεταξυ κατέρχεται ή κυρία. Βένιερη). Ά έσύ εϊσκι;... Ένα λεπτό τής ώρα; πρωτήτερα άν ζ.α.τέβκινε; θά έβλεπες ζ.ζί τόν άνεψιό σου.
Θεώνη— Ηλθε ό Ευτύχιο; ;
Βένιερης.— Όχι καλέ, ό Γεωργό; τής ’ Αγγελίδαινα;. Ό θεό; νζ σού τον φυλάη. κυρία
θεία του μζκρυνή. θά γίνη μεγάλος άνθρωπο;.
Θεώνη.— Άλζθεια, καϊμε'νε; μακάρι.
Βένιερης.— ό./ονεν εργαζόμενος
Άμ. τί,
ψέμ.μ.ζτα ; Σού είνε ένα; μεγαλοφυής ! θά τραντζςη
τήν Ελλάδα μιά μέρα... Έμπορο;! θά έπιδοθη
εί; τό εμπορικόν στάδιον. Πού Ρότσιλδ ζ.ζί πού
Βάντερμπιλδ! Άφησε νά ίδής...

Θεώνη — ( Καθημένη επί τοΰ thliarlov π.ίηΕλα
ντέ τόρα!
σίον). —
..............
Βένιερης.— Τ ί; ξέρει; τί εμπόριο κάνει ζ άλ·/,θεία; χμ! "Ολα :ζ έκζτομμ.ύριζ πού φαντάζον-

α. θά. ίδή;...
τζι οί τρελοί, καί πάλι λίγα είπα.
θά ίδής τί πείνα θά τόν δέρνη ϋστερ’ άπό ενζ
χρόνο.,
Θεώνη. — Τόν καϊμένο! Ό θεό; νά ;λζ
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Βένιεοιις.— Καλά, καλά. Γιά νά σε πώ τόια
Έφρόντισες νζ ίδή; εκείνο πού σε είπα στήν κου
ζίνα, νά μζ βαζτ, τόσα κάρβουνα διά μια; ή
Φραντζέσκα ;

Θεώνη.— Έννοια σου, έφράντισα. Τή; είπα
νζ ριχτή κάθε τόσο άπό λίγα - λίγα...
Βένιερης.— Α, διάβολε! τί πυροστιές ήταν
έκεϊνε; προχθές ; Βαπόρι είναι ή κουζίνα ζ γύφτι
κο ; Αύτά πρέπει νζ τζ βλέπη ή νοικοκυρά. Σπα
τάλη !■■·
Θεώνη.— Καλά, μήν άρχίση; τόρζ τά ίδια,
γιζτί δέν έχω όρεξι. Έγώ ήλθα νά σοϋ κάμω
λίγζ συντροφιά.
Βένιερης.— Πολύ καλά, εύχαριστώ. Συντροφιά,
χωρί; κουβέντα. Τζ δουλειά σου καί τή δουλειά

μου. ϊοιπόν. (Γράφει έν ώ ή Θεώνη π.Ιέχει, σιω
πή./ή έπί τινας στιγμάς·/
Θεώνη.— Χά. σε πώ, καϊμένε Λεωνίδα. Πεν
τάρα δεν

έχω πάλι, δεν μ.ου δίνει; κανένα είκο-

σιπεντάρικο ;
Βένιερης.— (Γράφων) Τί νά σου δώσω :

Θεώνη.— Κανένα είκοσιπεντάρικο.
Βένιερης.— Ά, αύτή ήταν ή συντροφιά πού
ήλθε; νζ μου κάμη;; Μωρέ καλωσύνη, πρωί πρωί,
ζ.ζί τί το θέλει; ;
Θεώνη.— Χά. τό θέλω. Τί σε μέλει; Δικά
μου έξοδα.
Βένιερης.— Άμ’ άφοΰ έχη; δικά σου έξοδα,

έπρεπε νά. έχη; καί δικά σου έσοδα.

Εμένα άφζσέ

με, δέν έχω σήμερα.

Θεώνη.— Έλα, καϊμένε. Πρώτα θά μου βγάλη; τήν πίστι ζ.ζί ύστερα θά μου δώση; ζ.ζί τήν
πεντάρα άκόμζ- Γιζτί έχει; αύτό τό κακό ιδίωμα;
Πότε σοϋ γύρεψα χωρί; νά μου δώση;; θά μου
όώση; λοιπόν καί τόρζ. Έσύ ςέρει; ποιό είνε τό
χρέο; τού καλού συζύγου... Μά γιατί νά μού το
βγζνη; ξυνό μέ τή μουρμούρα;
Βένιερης-.— Γιά νά γυρεύη; λιγώτερα, γιά νά
γυρεύη; μέ διάζ.ρισι. νά. “Αν νομίζη; πώ; τό χρέος
τή; καλή; συζύγου είνε νά σκορπά τά χρήμ.ατα
πού μαζεύει ό άντρα; τζ; καί τάνάπαλιν) είσαι
πολύ άπζτζ,μένζ. Αύτά πέρασαν τόρα, έργάζου καί

σύ γιά ναχης.
Θεώνη.— Μάτια μ.ου!

Δζλαδή

δέν θά

μ.ου

διόση;.
Βένιερης.— ’θχι, σήμερα όχι.
Θεώνη.— Καλά κάμω έγώ ζ.ζί καμιά φορά, σού
γυρεύω μπροστά σέ άλλου;. Τότε μονάχα μού δί

έχω κ’ έγώ ψιλά; (έ-άγνει) Χά, δόσε μου τά ρέστα
άπό ένα εκατοστάρικο.
Θεώνη.— (γέ\ώιτα ζωηρώς ! Σέ κζλό σου.
Βένιερης.— Ά, ναι, είπε; πώ; δέν έχεις.
Τό ξέχζσα . . . ’ίσω; γιατί δέν τό παραπίστεψα.
Kovitovi-ίΐ,ει· εισέρχεται ύ Μανώ.Ιηι. ■ Πήγαινε
στον κ. ταμία νά σού χαλάση αύτό τό εκατο
στάρικο· (ό ΐ'πηρέτης άρπάΐ,ει το χαρτοι·ό(ΐισ^ια
άποτόριως χαι το τσα.Ιαχώνει). Έ, παιδί μου !
πώ; τό πιάνεις έτσι ; . . . Έσυλογίσθζζ.ε; ποτέ
τί είνε αύτή ή ζωγραφιά; (το πέρνει τό ισιάζει,
καί τον το Ι,αναιΜει) διά νά μήν ξέρη; άκόμζ ~ώ;
πιάνουν τά εκατοστάρικα, ούτε πώ; τά κερδί
ζουν θά μάθη; ποτέ. Έλα, πήγαινε, βάνδαλε !
(Ό ύπηρέτης έζέρχεται. Ό
Βέηερης άνάτττει
νέοι- σιγάρον).
Κυρία Ρούσου.— (εισερχόμενη) Ό κύριο; Βένιερζ; ; (Ti/r εισάγει ό Τέ.Ιης, επιστρέφω»· «μέσως).
Βένιερης.— Μάλιστα, κυρία μου· εγειρόμενος)
Εί; τά; διαταγά; σα;.
Κυρία Ρούσου.— θά μου έπιτρέύετε νά σζ;
ενοχλήσω ολίγον. Είμαι ζ κυρία Ρούσου...
Βένιερης.— Κυρία μου... ν.ποκ.ίίνεται ραθέοιι.)
ΊΙ κυρία Βένιερζ! (Λ κνρίαι ί-ποκ.Ιιτονται άμοι-

ΰαίως). Εί; τί «μπορώ να σα; φανώ χρήσιμο; ;
Καθήστε.
Κυρία Ρούσου. — Σζ; εύχαριστώ. (μένει όρθια !
θά σα; τό εΐπω μέ δύο λέξεις. Έκ μέρους τζ;
Φιλανθρώπου Ίΐταιρία; τών Κυριών, συνάζω ερά
νου; ύπέο τού ’Ασύλου τών ’Ανιάτων.
ΊΙλθα,
κύριε, νά λάβω κζί τό έδικόν σα; βοήθημα.
"Ο,τι έχετε εύχαρίστζσιν, ό,τι εύκολύνεσθε...
Βένιερης.— Ταράσσεται καί. στρέφει τό γ>·Ημμα .πρός την σί'ζνγόι· τον). Δζλαδή ■ ■ ■ ο/ι. ■ .

αί περιστάσεις δέν μζ; έπιτρέπουν

τήν αλήθειαν, θά. ήτο προτιμώτερον. ..
Κυρία Ρουσον.— Δέν έχει νά κάνη, κύριε Βέ
νιερζ. Η συμπάθεια
πρό; τού; δυστυχεί; δέν

μά

μετρεΐται μέ τά χρήματα, πού

είμπορεΐ κανείς νά

δώση. Δέν είναι έτσι, κυρία · μου ;
Θεώνη.— Βεβαιότατα.
Κυρία Ρούσου.— ΊΙ κόρζ μου ή οποία μού
στέλνει άνωνύμω; μίαν δραχμήν, δέν συμποσεϊ
ζρζ γε περισσότερον άπό τόν εζατομμυριούχον, ο
όποιο; προσφέρει θορυβωδώς χίλια φράγκα ;
Βένιερης.— (τρομάζοιι·) Χίλια φράγκα !! Δέν
πιστεύω, κυρία μου, νά με πέρνετε γιά εκατομ

μυριούχο ;
Κυρία Ρούσου.—· (ΜεΛιώσα Δέν ήςεύρω τί
ποτε περί τής περιουσία; σα;, κύριε. Αλλά καί
νά ήξιυρα, έγώ βέβαια δέν θά ώριζζ ποτέ τό
ποσόν τή; συνδρομή; σα;. Μέ παρεξζγήσατε. Σζ;
είπα, ό,τι έχετε εύχαρίστζσιν .. . 'Ιδού εδώ τό
βιβλιάριου τή; έγγραφή;. Είμπορεϊτε νά προσφέ
ρετε μέ το όνομα σα; ή άνωνύμω;. Ό κατάλογο;
αύτό; δζμοσιεύεται.
Βένιερης.— (Λαμβάνει
τό βιθ.Ιιάριον) 7Α,
δζμοσιεύεται ; Κυρία μου, θά μου επιτρέψετε νά
προσφέρω μέ τό ταπεινόν όνομά μου. (διατρέχει
μερικός σε.Ιίάας τοΰ χατα./όγον) Κζί βλέπω μέ
χαράν μου ότι πολύ ολίγοι προσε’φεραν άνώτερον
άπό τό ποσόν, πού είμπορώ νά θυσιάσω κ’ έγ-ώ.

’Αλλά μέ τόνομζ μου...
Κυρία Ρούσου. —“Οπω; άγαπζτε.
Βένιερης.— ΊΙ άνωνυμία εί; τοιαύτα; περιστά
σεις είνζι κοινωνικώ; έπιζζμία. Τό παράδειγμα,
τό παράδειγμα είναι ή καλλίτερα ένθάρρυνσι;.
Θεώνη.— Βέβαια, τό τιν-ζί^ειγμα..
Βένιερης.— Ένα; άνθρωπο; τή; ίδική; μ.ου Οέσεω;, π. χ. άπέχει τού εράνου, νομίζιον ότι οφεί
λει νά δώση άξιοπρεπώ; τούλάχιστον 500 δραχ

μή.;. Άλλ' άμα ίδή ότι έγώ, ο γράφει') Λεωνί
δας Βένιερης, ποοσέφερα ύπέρ τών ’Ανιάτων δρ.

2J, θά δώση ζ.ζί αύτό; άλλα τόσα πιστεύω, χω
ρί; δισταγμόν, (επιστρέφει τό βιΰ.Ιιάριο).
Κι ρία Ρούσου.— Σζ; εύχαριστώ πολύ, κύριε
Βένιερζ. καί έκ μέρους τή; εταιρία; κζί έκ μέ
ρους τών Δυστυχών. (Έίσβρ.γεΓαι ό Μανώ.Ιηι. καί
.παραδίνει μετ' αχρας προσοχΐ’ις εις τόν Βένιερην τέσσαρα ε'ικοσι.πεντάδραχμα . Δίδετε πάρα

πολλά . ..
Βένιεοιις.— (Έγχειρίζων τό εν εΐκοσι.πεντάάραχμον εις τήν κνρίαν Ρονσον Όρίστε, κυρία
μου, καί μέ συγχωρεϊτε πολύ πού .. .
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Κυρία Ρούσου.— f0/rowra γαρΓοηί/«<ψα καί

τινή εύτυχία, γιά τήν ειρήνη πού θά γίνη άνάμεσα

τοϋ σακκιΛίον της) Ά, τί λέτε,

σ’ όλα τά πλάσματα, πού σοϋ άνοιγε τούς ούραίούς

σάς ευχαριστώ καί πάλιν. Χαίρετε, κυρία μου.
Χαίρετε, κύριε. (Χαιρετά. άμφοτέρουι. Λά γειρα-

καί φανέρωνε τά μυστήρια τους, πού σοϋ είχε μιά κά
ποια μαγεία καί φεγγοβολή, σάν τή χώρα τοϋ ήλιου
καί τής μυρωδιάς, οπού είχε γεννηθή.

βιβ.1ιάρΐο>· εντός

ι'-ιας. Έπι'ραίνεται ό Ευτύχιος και ΐσταται είς
ά.ιόστασιν .ααρά τήν Οΰραν. έως ου γύγη ή κυ

ρία Ρούσου).
Βένιερης.— Καί θά. γίνγ;—παρακαλώ αρκετά,
εύρύχωρον αύτό τό Άσυλο·» τών ’Ανιάτων ;
Κυρία Ρούσου.— Άναλόγως τοϋ χρήματος.
Έλπίζομεν ότι θά είμ.πορή νά περιλάβη άνέτως
πενήντα άσθενεϊς.
Βένιερης.— Πενήντα άσθενεϊς. Καί τί είναι
πενήντα ασθενείς εμπρός είς τό άπειρον πλήθος
τών ανιάτων ! τών κάθε είδους ανιάτων...
Κυρία Ρούσου.— Τό έσυλλογίσθημεν καί αυ
τό. ’Αλλά τί νά κάμωμεν ; (ρειάιώσα) Μας λεί
πουν τά μέσα. Μήπως καί τά ύπάρχοντα φρε
νοκομεία δέν είναι ανεπαρκή διά. τάς άνάγκας

τής κοινωνίας ; (κινεί νά ίζέ.ΐθη .
Βένιερης.— (προπέμιτων) Θέλετε νά πήτε ότι
οί άπ’ έξω τρελοί είνε πολύ περισσότεροι άπό τούς
άπό μέσα ;
Κυρία Ρούσου.— (Έζερχομένη) Ακριβώς.
Βέννίερης.— Σύμφωνοι, κυρία μου, προσκυνώ.
(ΙΙρος τόν Ευτύχιον) "U. καλώστον1 τί κάνεις ;

Ήλθες έπί τέλους.
Θεώνη. — (σ.τεϋάουσα και. αυτή) Καλό στό
παιδί μου, καλό στόν Ευτύχιόν μου. Τί κάνεις,
μάτια μου, καλά είσαι ;... ΊΙ μαμά σου ;
Ευτύχιος.— ('Λσ.τάΙ,εται τήν κυρίαν Βένιερη

και χαιρετά άιει Ρερμΐ/ι; χειραψίας τον Βένιε·
ρην). Πολύ καλά, θείε' μου... λαμπρά, θεία μου...
ευχαριστώ. Πώς περάσατε άπό χθές ;
Βένιερης.— Ωραία· (ιΜει έν εΐκοσι.τεντάάραγμον είς την Θεώνην και φυ.Ιάττει τα Abo «./.Ια είς το πορτορρύ.Ιι του).
Ευτύχιος.— Σέ καλή ώρα ήλθα, βλέπω. Μες
τή μοιρασιά... Δέν έχει καί γιά μένα τίποτα ;
’Ακολουθεί·).

ΤΟ ΘΑΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΚΕΡΑΣΙΕΣ.
—
(Rene

Αυτό

Maizerou).

έγινε στά. παλιά παλιά,

εκείνα χρόνια,

πού άκόμα τών Ρωμαίων οί τςιήεεις ήταν άοαγμένες στό λιμάνι τοΰ Φρέγιου. καί οί ψηλοί τούβλινοι πύργοι, οί καμάρες, τά υδραγωγεία, οί χρυσές

πόρτες τής πόλης έσκέπαζαν ολόγυρα τό γαλανό
κόλφο, καί πού μ’ όλους τούς διωγμούς, οί πιό
πλούσιοι πατρίκιοι κ’ οί φτωχότερο; άθσωποι έτρε
χαν σ’ εκείνη τήν καινούργια θρησκεία πού δίδασκε
γιά τήν άνάσταση τών πεθαμένων, γιά μιά παντο

στραβά του πεύκα, τά σκευρωμένα άπό τό άνεμόδαρμα τής ανοιχτής θάλασσας. ΊΙ Μαργαρίτα διά

λεξε τό δεύτερο, μέ τό πυκνό του δάσος, γεμάτο
άπό τό αιώνιο μουρμούρισμα, μέ τούς ψηλούς κάβους

Είταν τότε σ’ εκείνη τήν πόλη μιά νέα πού τήν
έλεγαν Μαργαρίτα, πού όλοι τήν σέβουνταν γιά τή

του πού έβλεπαν τις μακρυνές χιονισμένε: κορφές.
Καί πριν νά. χωριστούν, φιληθήκανε θλιβερά μέ

φανταχτερή της έμορφιά. Αλήθεια τόσο ξανθά, τόσο
μεταξωτά είταν τά μαλλιά της, τόσο χαριτωμένο

τή ψυχή σπαραγμένη όπως στή στερνή αγωνία, καί
γνωρίζοντας τήν άδυναμία τους, πού ποτέ δέ θά

τό στόμα της, τόσο φίνος ό λαιμός της, το’σο
κυματιστές καί καθαρές οί γραμ.μές τοϋ κορμιού
της, πού μ.ποροϋσε, σάν μιά Νικήτρα Αφροδίτη, νά
τήν άναστυλοίσουν πάνω σέ μαρμαρένιο στυλοβάτη
γιά νά τήν λατρεύη ό λαός.
Ειταν άκόμη κι’ ένας πατρίκιος, πού τόν έλεγαν
Όνοράτο, πάνω στό άνθό καί σ’ όλη τή δύναμη τής
νιότης του Θά νόμιζες πώς έβλεπες, μέ τά μαύ
ρα σγουρά του, πού μισοσκέπαζαν τό μέτωπό του,

μπορούσαν νά σκοτώσουν τόν έρωτά τους, μήτε με
νήστιες μήτε μέ προσευχές, καί δέν θά. βαστούσαν
σ’ αύτή τήν εξορία άν δέν τού: φώτιζε μέ λίγο φως
κάποια ελπίδα, συμφωνήσανε νά βλέπουνται μιά. φο
ρά. μονάχα τό χρόνο, τήν ήμερα πού θάνθιζαν οί ά

τήν πεταχτή του κορμοστασιά, τά ματιά του τά
βαθιά σάν πράσινες καταβόθρες, τόν ατρόμητο ε
κείνο Βάκχο πού παρασταίνουν γελαστό καί φαιδρό
άνάμεσα στά παραλυμένα μεθύσια, άνάμεσα στά

χτυπήματα τών θύςσων.
Καί ό ένας κι’ ό άλλος δέ γνώριζαν τό τί είχαν,
εκάθουνταν σέ πλούσια μέγαρα, καί περπατούσαν
στή ζωή. σάν σ’ένα δρόμο ηλιοφώτιστο καί σπαρμέ
νο μέ ρόδα, καί άλλαξαν τις καρδιές των άπό τήν

πρώτη μέρα πού ανταμώθηκαν οί ματιές των καί
άγγιξαν τά χέρια τους.
Κι’ άγαπιούντανε άδολα κι’ απλοϊκά. κ ή άγά.πη
των είταν γλυκιά καί σαστισμένη. ’Εκείνη είταν τό
κλήμα κ’ εκείνος ή φτελιά. Τούς έφερναν οί σκλάβοι
μές στά φορεία τω», μακριά άπό τήν πόλη, καί ξά

γριες κερασιές.
’Απελπισμένοι οί στεναγμοί του: άντιλαλούσαν
τις νύχτες, βουβοί καί πνιγμένοι σάν τά. βουίσματα
τοΰ ζώου πού χάση τόν άφέντη του. Είχαν τό μαρ
τύριο μές στήν καρόιά τους. Χίμάτωναν τό μέτωπο,
τά. γόνατα, τά χέρια καί τό στήθος στούς βάτους
καί στις μύτες τών βράχων. Έπειτα πάλι, λίγο λίγο,
ημέρωναν τόν πόνο τους κ' έθαφταν τά βάσανά τους
μέ πολύωρχ γονχτίαυ.χτχ. ρ.έ τάς εκστάσεις των.
μέ τά. οράματα πού φέρν’ ή δίψα κ’ ή νήστια. Ό
Όνοράτος έβλεπε τόν εαυτό του ανάμεσα στούς χο
ρούς τών Άγιων, ξόρκιζε τούς πειρασμούς τοϋ
Σατανά, έφραζε ταύτιά. του με παχιά λάσπη γιά.
νά μ.ήν άκούη τό κελάϊδημα τών πουλιών πού θά.
τοϋ θύμιζε πολύ τή κρουσταλένια φωνή τής ιατρε
μένης του, σφαλούσε τά. μάτια γιά. νά. μή βλέπη
τή θάλασσα πού, μέ τά. χρώματα τοϋ σμαραγδιού
καί άμεθύστου, θά τοϋ έφερνε στο νοϋ του την πα
ράδοξη ματιά τής Μαργαρίτας, καί τήν κυματιστή

πλωναν πλάι πλάι στήν άμμο τής ακρογιαλιάς κέβλεπαν ταστρα καί μουρμούριζαν σιγανά, μέσα στό

χάρι τού κορμιού της.
Ό λογαριασμός τών αμαρτιών των

μονότονο παράπονο τοϋ γιαλού, λόγια γεμάτα άπό

καί μίκραινε στοϋ Θεού τό κατάστιχο. Καί όταν
τέλος ξύπνησε τό καλοκαίρι καί σκεπάστηκαν οί
άγριοκερασιές καί οί άγκαθωτές προυνελιές σαν
άπό ένα μορισμένο χιόνι, τότες καί ο άγιος ήσυ
χος μ’ όλη τήν εμπιστοσύνη του στήν Πρόνοια

μιάν ατέλειωτη εύτυχία.
Τέλος—είταν Ίδοί τοϋ Μάρτη τότες — έγφ,ισε
μιά. μέρα τούς έρωτεμένους ή χάρη τοϋ Θεού, ενώ
ακόυαν τήν κατανυκτική ομιλία πού έκανε·» ένας
γέρος επίσκοπος μέ τάσπρα γένεια, μ’ αΰλακωμένα
τά. μάγουλά, άπό πληγές—σημάδια τών βασάνων πού
άψήφισε μιά. φορά.—εμπρός σέ καμπόσους χριστια
νούς μαζεμένους. Τότε τούς φανερώθηκε τό όραμα
τής αιωνιότητας, σάν νά. κατέβηκε τό πνεύμα τοϋ
Ηεοΰ στήν κεφαλή τους, έμέτρησαν πόσο μεγάλο
είταν τό κρίμα τους, πόσο μάταιες οί ανθρώπινες
χαρές, πόσο τιποτένιες οί αμαρτωλές αυτές τρυφερό
τητες. Καί άφοϋ βαπτιστήκανε καί καθαριστήκανε,
έδωκαν όλα τά. υπάρχοντά τους στήν έκκλησιά. έφυ
γαν μέ μιά. μικρή ταρτάνα στά. νησιά τών θερινών,
μ’ ί-ί^χσ-η να τελειώσουν εκεί τις μέρες των ρ.ί
~τ.ν προσευχή, καί τή μοναξιά τους.
'Ο Όνοράτο; πήγε στό μιαρότερο άπό δύο νησιά,

εκείνο πού απλώνεται όλο βράχια, καί πέτρες, μέ τά

σβύνουνταν

ξεκίνησε γιά. τό μεγάλο νησί. "Οπως ο Χρίστος στήν
Τιβεριάδα λίμνη, περπατούσε στό κύμα επάνω, μέ
τήν χαρά στά. μάτια κι’ ό χρυσός κύκλος πού εστεφάνωνε τήν, κεφαλή του, καθρεφτίζουνταν μές τά.
γαλήνια νερά, καί τά. έχάραζε. καθώς προχωρούσε

ν.' ένα αύλάκι. πού θάμπωνε τά. μάτια.
ΊΙ Μαργαρίτα τόν περίμενε στάκρογιάλι γονα
τιστή. μέ χέρια δεμένα.
Άγγέλοι έπετούσκν τριγύρω τους, καί δρόσιζαν με
τά οτερούνια του; τά. μέτωπα τοϋ άγιου καί τής
άγιας,· σκορπούσαν στον άέρα λουλουόιών φύλλα,
καί βαλσαμένια άρώαατα, σάν νά. 'σπλαχνίζονταν
τούς φτοιχούς έρωτεμένους πού ησαν καταδικασμέ
νοι νά. χωριστούνε καί νά. βασανίζουνται μέρες καί
πάλι μέρες...
Χωριστήκανε

τό ηλιοβασίλεμα

καί ξανάπεσαν

στήν πικρή τους μετάνοια.

Καί όταν ήλθε πάλι

τό φθινόπωρο νά κρεμάση κόκινα κομπολόγια στις
κλιμ,ατόβεργες τής βατομουριάς, ένα πρωί ;υπνόντας ό άγιος καί ή άγια, ένόμισαν πώς τούς
γελούσε καί τούς περιπάιζε κανένα όνειρο. Οί
κερασιές ξανά ησαν κάτασπρες άπό λουλούδια, έ-

κουνοϋσαν μές στά. ύγρά τής αυγής άντιφεγγίσματα
τά. παρθενικά τους τσαμπιά, καί βαλσάμωναν τόν
αέρα μέ μιά λεπτή μυρωδιά βανίλιας. Καί μέ καρ
διά γεμάτη ευγνωμοσύνη, ό Όνοράτος κ’ ή Μαργα
ρίτα κατάλαβαν πως ο Θεός, πού τούς έσκέπαζε μέ
τήν άτέλειωτή του καλωσύνη. έκαμε τό θάμα του
γιά νά. έχουν, χ/ορίς νά. πατήσουν τόν όρκο τους, αύ
τή τήν παρηγοριά, αύτή τή μακαρία παρηγοριά νά
ξαναβλέπουνται μιά. φορά άκόμα μέσα στόν τόσο

μεγάλο χρόνο . . .
I. ΓΡΥΠΑΡΗΣ.

ΚΑΡΔΙΑ

ΣΚΕΠΤΙΚΙΣΤΟΤ

Μυθιστορία Η. ARDEL.
(Συνέχεια σε.!.

14).

\ί σκέψεις αύταί ήγέρθησαν άποτόμως είς τόν νούν
τής Ισαβέλλας όταν εύρέθη μόνη τό βράδυ είς τά.
δωμάτιά της,
άνήσυχος, νευρική, παρωργισμένή
διότι πρό μικρού είχε προσέτι βεβαιωθη πόσον έξο

χος μουσική ητον ή Κίλιαν.
Ί'πήρχε λοιπόν θλιβερόν τι μυστήριον άποβλέπον

είς τήν νεαράνκόρην καί τό οποίον έκράτουν άπόκρυφον
εκείνοι πού τήν αγαπών. Ίσως αύτό ήτο τό ασφα
λές μέσον νά χωρίση τόν Ροβέρτον άπό τήν Λίλιαν εκείνην, πού τής τόν έκλεψε. Άλλά. ποιον
νά. έρωτήση; πώς νά. τό μάθη; Πολυάριθμος άγγλική κοινωνία συνηθροίζετο είς τής κ. de (ιΓΟΙΙ-

ville· έκεϊ 'ίσως ήδύνατο νά. συναντήση εκείνον ή
εκείνην, πού θά. τής έδιδε τάς πληροφορίας, τάς
οποίας έπεθύμει ήδη μετά, ζέσεως πυρετώδους καί
κακεντρεχούς. Καί πράγματι ή τύχη τήν έβοήθει
διότι νέον παιγνίδι garden-pa ITV διωργανίσθη είς
τό (,'vlises· ήδύνατο λοιπόν άμέσως ν' άρχίση αύτό
τό είδος τών ερευνών της, τάς οποίας επέσπευδε

μετά, πάθους κοκέττας, πληγείσης είς τά. καίρια,
είς το κεφάλαιο·» τής ματαιότητός της δηλαδή,
καί ή οποία επιδιώκει, άδιάφορον άντί ποιας τι

μής, ταχεία·» καί σκληράν έκδίκησιν.
Καί είχε προβϋ.έψη μοναδικά. Πάσα

ή κοσμο-

πολίτις κοινωνία, ή μάλλον εκλεκτή τού X evev
εύρέθη συνηθροισμένη είς τής κ. de (irouville
όταν, δύο ήμέρας κατόπιν, είσήλθεν εκεί καί περιεκυκλώθη άμέσως περισσότερον ά.φ' ότι ήδύνατο
καί αύτή νά. ποθήση. Άλλά. πόσον έγραφε τήν
στιγμήν εκείνην τήν σπουδήν μεθ’ ης έπεζήτουν οί
άνδρες τήν γνωριμίαν της άφού ό μόνος όστις τήν
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ένδιέφερε ό Ροβέρτος.

Ι1ΧΩ

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ

δέν ήτο έκεϊ... θά ήρχετο;

Καί, νευρική, συνωμίλει μετά τόσης ζωηρότητας
ή οποία τής προσϊοιδε άμύθητον αίγλην.
—Είναι δυνατόν. κόμησσα, νά φθάσωμεν μ,έ-

■/:·.: ύμών; είπε φωνή τις όπισθεν.
’Αδιάφορος έστράφη καί άνεγνώρισε τόν βαοώνον Hurel, είδος γηραιού διπλωμάτου, χαρίεντος
άλλ' άσημάντου, τόν όποιον συνήντα εϊς τής κ.
de Grouville, εϊς τό Παρίσι.
—Κόμησσα, ποια Οεότης εϋνους σας οδηγεί έδώ.
κατά τήν βραχεΐάν μου άπό τό Xevey διάβασιν;
ΊΙ Ισαβέλλα μέ i/.ίγχ; λέξεις τού άπεκοίθη.
Τήν ήκουε μέ ήθος προφανούς εύχαριστήσεως καί
έκάθησε πλησίον της ενθουσιασμένος έκ τής συναντήσεως των. Καί ή ιδία έπί τινας στιγμάς έλάμβανε κάποιαν εύχαρίστησιν ν’ άνακαλγ τάς παντοίας αναμνήσεις τού Παρισινού βίου, νάκούη τά
φιλοφρονήματά του χωρίς νά δίδη πολλήν σημα
σίαν εις αύτά, όπως τό λαίμαργου παιδί πού
γλύφει άδιαφόρως όλα τά ζαχαρωτά.

Άλλ’ αίφνης έπαυσε νάκούη καί τής έφάνη
οχληρός. Εϊς τήν μεγάλην αίθουσαν είσήρχετο ή
λαίδυ EvailS καί ή Λίλιαν.

*Α! βέβαια ήτο πολύ εύμορφη άκόμ.η ή Ίσσαβέλλα. αλλά ποτέ δέν είμ.πόρει νά έπισκιάση τήν
άνθισμένην εκείνην νεότητα. Μέ ζηλότυπου βλέμμα
τήν έπεσκόπησε άπό τήν άκραν τού μικρού της ύποδήματος μέχρι τών ξανθών πλεξίδων, πού έκυμάτιζον

έπί τού μ.ετώπου της. Καί πώς όχι.'... ’Εκείνο πού
τήν έκαμνε τόσον επαγωγόν δέν ήτο διόλου τό φό
ρεμά της, αλλά τό διπλούν άνθος τών γαλανών
της οφθαλμών, πού έλαμπαν άπό ζωήν, ή εκτά
κτου λεπτότητος καί διαφανείας σάρξ, τά στρογ
γυλά της χείλη τά όποια τόσον άνεδεικνύοντο
έμπροσθεν τών γαλακτωδών της όδόντων.
Ή 'Ισαβέλλα τό ένόησε καί τυφλή έπιθυμία νά
συντρίψη τό νεανικόν έκεΐνο θέλγητρου έτάραξεν
όλα της τά νεύρα. Δέν αατενόησε μόνη επίσης
τό ταχύ βλέμμα μέ τό όποιον ή Λίλιαν άνεζήτησεν έν τή αιθούση τόν Ροβέρτον ; 'Εκείνου άπόντος. οί άλλοι δέν ύπήρχον δι' αύτήν, καί ή ’Ι
σαβέλλα ήσθάνθη χαιρέκακον θρίαμβον έκ τής
άπογοητεύσεως τής νεαράς κόρης. Έπειτα κατεχομένη ύπό ίσχυράς άνάγκης νά μάθη τί έλεγαν
γύρω της περί τής Λίλιαν έστράφη πρός τόν βαρώνον Hurel καί ήρώτησεν περιφρονητικώς, ύποδεικνύουσα διά τού ριπιδίου της !
—Ποια είναι αύτή ;
—Αύτή ή κόρη ! Μία άγγλίς. ή λαίόυ Λίλιαν
Evans.
—Μάλιστα τό γνωοίζω αύτό. Καθήμεθα εϊς
το ίδιον ξενοδοχείου.
—Εις τό ίδιον έπίσης καί μέ τόν φίλον μας
Χωρή,
είπεν ό βαρώνος συστέλλωυ ζακοβούλως
τό λίαν μικρόν στόμα του. Καί όσον ψχυολόγος

Χωρή
μού φαίνεται πώς ζατετάχθη εις τήν φάλαγγα
τών θαυμαστών τής νεαράς αύτής καλλονής, ή
συγγραφεύς

καί άν είναι καί πεπορωμένος ό

οποία πράγματι ήτο ή μάλλον άξιοσημείωτος μεταζύ της παροικίας μας. πριν ή έλθητε ύμεΐς έδώ,
κόμησσα.
Έκαμε μικρήν τής κεφαλής κλίσιν καί ήρώτη
σεν ακόμη.

—Είναι κληρονόμος, δέν έχει ούτως ;... καί άπό
παλαι άν οίκογένει αν...
—Οϋμ... οϋμ... κληρονόμος... ΊΙ λαίδυ Evans
εχει άμέτρητον περιουσίαν, άλλ' ή άνεψιά της...
"Αν πιστεύσω εις τάς παλαιάς μου αναμνήσεις—
χωρίς νά δύναμαι νά διαβεβαιώσω τίποτε — ό

πατήρ της Δο; Evans, καθ' όσον ήκουσα νά λέγεται
εις Άγγίαν, θά ήτο λίαν άθλιον υποκείμενον καί
δέν άφησε κληρονομιάν εις τήν κόρην του...

—Ά ! έκαμεν ή Ισαβέλλα μέ
ενδια
φέροντος τόσον ζωηοάν ώστε ό διπλωμάτης ήσθάν
θη πληρεστάτην εύχαρίστησιν πού τήν έδέσμ.ευσε
κατ’ αύτόν τόν τρόπον.
Καί ένθαρρυνόμενος άπό τοιαύτην αρχήν έξηκολούθησε μετά σπουδής.
—θεέ μου. κόμησσα, προσωπικώς δέν είμαι καί

αρκούντως πληροφορημένος όσον αφορά τήν οικο
γένειαν τής Δο; Evans, τήν όποιαν καί έπί τέ
λους δέν

έγνώριζον

καθόλου.

Άλλ’ άν σάς

ήτο

εύχάριστον νά έχετε μερικάς πληροφορίας περί τής
καταγωγής τής νέας αύτής, είμαι όλος εις τήν
διάθεσίν σας διά νά σάς προμηθεύσω τόσον πλή
ρεις όσον θά
EvailS έχει
λην, έχω δέ
θά ήδύναντο

έπιθυμούσατε. Γνωρίζω ότι ή λαίδη
κτήσεις κληρονομικής εις Κορνουάλεις τήν 'Αγγλίαν φίλους οί όποιοι
νά μού παρασχωσι τάς έκδουλεύ-

σεις των.
—Τότε εύχαρίστως θά καταχρασθώ τής εύγενοϋς σας προτάσεως, είπεν ή Ισαβέλλα τής όμοιας
ό λάρυγξ ήτο ξηρός καί τά χείλη φλογισμένα.
Έχω πολύ σπουδαίαν άφορμήν νά. επιθυμώ) νά γνω
ρίσω πάν ό,τι άποβλέπε·. τήν μις Χίλιαν. 'Αλλά
θά μέ ύποχρεώσετε νά μήν κάμετε εις κανένα λό
γον περί αύτής τής εντολής τήν οποίαν σάς άνέθεσα. 'Αν θέλετε, άς U-l'cr, μ.υστικόν μεταξύ μας.
Είχε άρχίση τήν φράσιν της μέ τόνον ήμιπαιγνιώδη. συνοδεύουσα αύτήν μέ τό μειδίαμα έ
κεΐνο, πού έπεφύλαττε δι’ όσους είχον τήν τύ
χην νά. τήν εύχαριστώσι καί τό όποιον έκαμνε
τόσον έκφραστικώς λαμπράς τάς μαύρας κόρας τών
οφθαλμών της. Άλ.λά τό μειδίαμα ήφανίσθη άμέσως- είδεν αίφνης τόν Ροβέρτον πλησίον τής

Λίλιαν...

'Ακολουθεί .

γέλιου μόνον— χωρίς νά. τά διαβάση, καί πέταξε

πάλιν 'στά ούράνια.
Αί, ΣάνκοΠ
Πετάχθηκα τρομαγμένος καί χωρίς νά. ξεχωρίσω
τή φωνή τού κυρίου μου άπό τού αγγέλου, θάρρεψα,

πώ; υ.ού νυςεύουν τίτλους καί ετοιμάσθηκα νά σκα-

).·ξω vi εύ;ω τού; τίτλου; τού κυρίου υ.ου. οτζν...
άχ... έννοιωσα ένα ράπισμα αυθεντικόν δηλ. τού πα-

ραοέντη μου.
Ά...
— Χάσαμε τόν Ροζινάντη. "Εφυγε ο άπόγονος τό

σων ήίώων...
Δέν δίνω άπάντησι καί τρέχω ςεσκούφωτος.
Εύρέθηκε 'στό Γαλατά γυρεύοντας καί έξαφνα
τόν =ίδα. τόν γνώρισα, ναι, έκεϊνος ήταν.Έσερνε αμά
ξι τροχιοδρομικό τρικούβερτο. \χ, τό εύγενές ζώον!
ή ταπείνωσες.
'Αρχίζω νά. κάμω τά.ς παραστάσεις μου καί λέγω
ότι: τά. γνωρίσματα του εινε. ή σπονδυλική του
στήλη, πού ό παραφέντης μου. τήν μεταχειρίζουνταν

πάντα γιά κομπολόγι καί συχνομετρούσε τούς σπον
δύλους του. Τό γνώρισα καί άπό τά. ποδιά του,

πού πήγαιναν λιγάκι στραβά,

γιατί όπως λέγει ο

Δόν Κισότος, είνε πλασμένο νά πετά αυτό τό άλογο
'στον αιθέρα καί στή γή δέν ξέρει νά. περπατήση.
Τά είπε όλα όλα καί άμα τά τελείωσε, μέ ξυλο-

κόπησαν καί έτσι άρρωστημένος γύρισα ’στό σπήτι,
όπου ηυρα τόν Ροζινάντη καί κατάλαβα τήν πλά
νη μου.
Καί βέβαια τί άνοησία!! μόνον ό Ροζινάντης έχει

σπονδυλική στήλη σάν κομπολόγη!!

Σιινκο ΙΙάνόας.

com me nos pores: nons no pouvons parlor coniine
eux.
de demandai tin jour a Arsene Darmesteter si tine
locution dont jo voiilais me servir dans mi de mes
livres etait bonne on mauvaise. II me regar.la en
souriant! «lie quel pays etes-voiis? me demandat-il. — he rile-de-Erance. — Le dialeete est bon;
volts ue potivez. vous tromper». Tome la science
des langites vivantes so trouvait ainsi resumee.
Et Port hographe, et les dictionnaires, quelles inittilit.es ! Qu’est-ce qtte cela fait que vous ecriviez, un
mot comnle ceei on commo cela, myrte on iiurti·.,
parexstnple ?...Quel besoin avons-nons d'un dictionnaire? Les m >ts quo vous connaissez., vous pouvez.
les derive, et ceux que vous lie connaissez. pas, ces
appellations biz.arres, insolites, qui sentent 1’erndit.ioii, les bonqiiins, no feraient. que charger inutilement voire style.
A'oitJez-voits toute ma pensee ! L'orthographe est
mie invention do, la bourgeoisie, des parvenus, des
acqmirenrs de bions muionanx, qui out troiive ce
prneeib'· ires commode pom· so constitner une no
blesse. d'empriint. Hors do cela, idle ue sort qu'ii
procurer a des pedagogues des places d'oxaminatenrs
dans les examens quo passent les jeunes lilies.

Ces spirituelles observations ne laisseraient
pas de siirprendre cliez. un nouveau eollaborateiirdu Diction naive academique, si l'on ne savait deja tmite la liberte d'esprit de l'aimalde et
charmant ecrivain.
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Εϊς έκ τών συνδσομητών μας μάς ζητεί όνομα

δισύλαβον θυλικόν, τό όποιον γφαφόμενον μέ λατινι
κούς χαοακτήοας κεφαλαίους. νά ά.ναγινώσκεται καί
ελληνιστί καί ίταλιστί ώς ΑΛΛ Α—XIXΛ [εις τόν

πφώτον εύφέτην δίδεται έκατοντάς έπισκεπτηείων
άπό έκεΐνα τά. τέλεια τά. όποια ξεψει νά κάμη τό
τυπογσαφεΐον Ζιβίδη.

Λ'. Διαγωνιιΐιιύς τίΐς «ΊΙχοΡς».
Γ. Παραθέτομεν τό κατωτέρω γαλλικόν κείμενον
πρός μετάφρασιν. Άδιάφορον άν ή μετάφρασις είναι
εις άρχαίζουσαν ή νεωτέραν γλώσσαν, άρκεΐ νά. ηναι
πιστή καί καλή. ΊΙ έπιτυχεστέρα μετάφρασις δη
μοσιεύεται μέ τό όνομα τού μεταφραστοϋ εις τόν
οποίον δίδεται ιός δώρον
π^ώτη .τεςιίοάος ~/~/c
«Φιλολογικής Ήχους» γρυσοδε^ιελ·»/.

Μ. Anatole France et la grammaire. — D’niie
ainniiisante interview prise, par ['Eclair an notivel
aeaildmicien, nous-ext rayons les passages snivants:
« La graniniaire fixe les langites, en fail qiielque
ehose <le dur, d'invariable, de pedantesque.de liinite.
Or, line langue qui so parle est line chose, vivante,
qui s'use, se renouvelle, se diversifie ti l'infini, selon
le temperament, le genie de ceiix qui femploient.
Tom lionnnc qui parle-a besoin, pour egalet· son ex
pression a sa pensee, de faire subir an langage des
a'ieux des modifications.cn apparence insensibles, et
qui a la longue deviennent enormes. Les langites out
lent· vie propre, toujours la meme, mais sans cesse
modifier. Xous lie pensons pas, nous no sentons pas
I5

ΑΝ ΑΛΕΚΤΑ
Th σ.τι/.ΙαιΟΓ rail ΜαμοΐΊΙ τό παγκοσμίως γνω
στόν σπήλαιον έν Kentucky τών Ίίν. Πολιτειών,
έχει ατμόσφαιραν μοναδικής καθαρότητος- είναι δ'έκ

τος τούτου καί άξιοσημείωτον διά. τά. φαινόμενα
καί τά φυσιολογικά αποτελέσματα, τά. όποια προξε
νεί έπί εκείνων οι'τινες έπί πολύ διαμένουσιν έν αύτω
καί άναπνέουσι τόν άέρα του, ταύτα ακριβώς περιέγραψεν ό διάσημος γεωλόγος lloi'CV μετά δωδεκάω-

ρον διαμονήν έν τώ σπηλαίω. ΊΙ α'ίσθησις, λέγει,
τής όσφρήσεως προσλαμβάνει άνάπτυξιν καί όξύτη-

τητα σημειώδη. ’Αφού έξήλθε τού σπηλαίου, οί άν
θρωποι τούς όποιους συνήντα, τά. δένδρα, οί βράχοι.
όλα. τ' άψυχα όντα έφαίνοντο ότι άνέπεμπον πέριξ
αύτών όσμάς ιδιαιτέρας, τόσον ίσχυράς ώστε άμέσως
κατελήφθη ύπό σφοδράς ναυτίας. Τό οσφραντικόν

του νεύρον έγινε τόσον εύαίσθητον ώστε όλα τ' αν
τικείμενα τά. όποια ύπό τούς συνήθους όρους ησαν
παντελώς άοσμα δ'.' αύτόν ειχον ήδη έκαστον οσμήν
16
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sui generis άτ,δή όμως ώς έπί τό πλεΐστον κζί ~ζ'.~
χαλούσαν τον έμετον, ζζί ή νζυτιώδης ζϋτη διάθεσις
διήρκεσεν ήμίσειαν ώραν ύπό ττ,ν όξεϊζν χύτης μορ

Αύτό; ό ίδιος τά διηγείται:
Ήτο δεκζέξ ετών όταν έγραψε τό πρώτο του
έργον μέ τήν εξής πρωτοτυπίαν ότι οί στίχοι ήσαν

φήν, μιθ' ό μικρόν κατά μικρόν έξέλιπε. Τά τ.ζ·Λζ^γζ τζύτζ φαινόμενα
εί; ττ,ν απόλυτον κα
θαρότητα τοΰ περιεχομένου ζέρος έν τώ σπηλζίω,
συνεπείζ τής οποίας ή οσφρτ,σις δέν προσβάλλεται
ύπ’ ούδεμιζ; οσμής δυνζμένης νά ττ,ν έρεθίση κζί νά
ττ,ν κράσή έν έγρηγόρσει, ούτως ώστε εί; τόν εξωτε
ρικόν αέρα παν τό όποιον πριν έφαίνετο όλως διόλου
έστερημένον οσμή;, έλάμβανεν ήδη τοιζύτην.
I.

μεγζλήτεροι ή μικρότεροι άνζλόγω; τής σπου
δαιότατο; τού όμιλοΰντο; προσώπου.
Περιττόν, λέγει νά προσθέσω ότι δέν είδε πο

Ή Revue (les Revues είχε ττ,ν εύφυά ζζί λε
πτήν ιδέαν νζ ζητήστ, ττ,ν γνώμην «τή; γυνζιζό;»
διά τά; ομοφύλους ττ,ς. Τοιουτοτρόπως αποφεύγει

τζ; κρίσεις τοΰ άσχημου φύλου τό όποιον έζν μέν
τά; συμπαθή τά; αναβιβάζει μ.έχρι τρίτου 'ΰζν.'ΐ’Λ
ενώ άν ήναι κανένα; Σωπενχάουερ αλλοίμονο του;.
Πρώτη ή Κάρμεν Σύλβα, τ χαριτωμένη ζζί μουσο
τραφή; βασίλισσα έκαμε τήν αρχήν μ’ ένα ώραιάτατον ώ; μανθάνω άρθρον περί ρουμανίδων, τό ο
ποίον προδίδει όχι πλέον τήν ζμείλιζτον σμίλην τοΰ
άνατόμου άλλά τή; τρυφερά; μ.ητρό; τήν θωπείαν.
Προσέχω; εάν όχι ήδη ή κυρία Alphonse Bau

dot θά συνέχιση τήν θελκτικήν σειράν περιγράφουσα
τήν α Γαλλίδα».
Πιστεύομεν όμω; ότι δέν θά έπηρεασθτ, άπό τζ;
ιδέας τοΰ συζύγου της.
*
• ·
Αύτέ; γ Γαλλίδε; ! Όλος ό κόσμος, καί χωρίς
νά τζ; γνωρίση. κλίνει μπροστά του; σάν νά είχον
μόνζι τό μονοπιύλειον όλων τών χζρίτων. Η μόδα
πρό πολλοΰ τάς έστησε άγαλμα εί; τούς ναούς ττ,ς
κζί τά; προσκυνεϊ ιός τόν προστάτην τη;.
Κζί μόνον ή μ,όδα : Υπάρχουν περισσότερα τών

είκοσι πρακτορείων εί; τό Παρίσι τά οποία ασχο
λούνται άποζλειστ'.ζώς νά τάς ύπανδρεύωσι.
Καί είναι ό,τι πολύπλοκου ό οργανισμός αυτών
τών πρακτορείων. Ιδού ένα παράδειγμα τό οποίον
αναφέρουν τα γαλλικά φύλλα :
Κάποιος ήθελε νά νυμφευθή κόρην πλουσίζν. ’Ε
πειδή όμως έγνώριζε ότι ή κόρη δέν θά τόν έδε'χετο

κζί πολύ όλιγώτερον οί γονείς της άπετάθη εί; εν
τοιούτου είδους πρακτορείου τό όποιον αμέσως άπό
τής έπιούσης κατόρθωσε νά εισαγάγω εί; τήν οικο
γένειαν τή; κόρης μίαν παιδαγωγόν, οργανόν του.
Τόσον δε καλά προδιέθεσε αύτή τήν νέζν ώστε μ.ετά
ες μήνα; ύπανδρεύετο τόν άπένταρον μνηστήρα καί
τοΰ προσέφερε πεντακόσια; χιλιάδα; φράγκα προίκα.
Ό πράκτωρ έλαβε ζζί αύτος τήν υ,ερίδα του ε
ξήντα χιλιάδας φράγκα.
• ·
Έτσι έρριπτε τά δίκτυά του καί
SardoU γιά νά πιάση τή φήμη του
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τέ τό οώς... τοΰ θεάτεου.

Κατόπιν άλλο έργον μέ τήν έςή; πρωτοτυπίαν
ότι ήρεσκεν εί; τόν ένα διευθυντήν τού θεάτρου εις
τό όποιον τό παρουσίασε καί ζπήρεσζεν εί; τόν άλ
λον. Εί; τά διάφορα λοιπόν μέρη τού καταλόγου
τών έργων όπου ήτο περασμένο ύπήρχεν σημειωμέ
νου «δεκτόν» μέ ττ,ν ύπογραφήζ τοΰ ενός καί
«απαράδεκτου» μέ τήν υπογραφήν τοΰ άλλου..
Τό πράγμα τοΰ έφάνη πολύ αστείο κατόπιν όταν
έγινε με'γας ζζί πολύ;, προηγουμένως όμω; ή πεί
να δέν τόν άφηνε νά γε'λάση.
Ό ίδιος διηγείται πώ; εξοικονομούσε τά έξοδα
του τότε. Πολλάκις. λέγει, ή μάλλον συχνώτζτα
έγέμιζε τό στομάχι του υ.ί τά;... ιδέας μόνον πού

ήκουε εί; τζ; συναναστροφή.; οτε έςζφνζ τού πζρουσιάσθη κάποιος ξένος, τή συστάσει φίλου του,
ό όποιο; έζήτησε
νά λαβή μαθήματα γαλλι
κή;· τό οποίον ή Σαρδοϋ μέ δάκρυα συγκινήσεως
πζρεδέχθη- καί μόνον όταν έπί τέλους ήρχισε φη
μισμένος πλέον νά μή εύρίσζη καιρόν, τόν άπεχωρίσθη μέ δάκρυα.Έχει ζζί ή φτώχια τήν ποίησί της.
«
¥ ·
Όταν ή ζαρδία καθοδηγή τό πνεύμα, ή ζαρδία
χάνει τό πνεύμα.
Όταν τό πνεύμα ζαθοδηγή τήν κζρδίαν αύτό

Marivaux.

τήν χάνει.

• ·
Π άνθρωπότης υποδύεται όλα τά προσωπεία διά
νά έξζπατήστ, αύτή έζυτήν.
Schiller.
Γ. I. Κάο.

Άλληλογραόί α.
I Κύριον Μ. Γ εδεών εις ‘Άγιον 'Όρος.— Ευ
χαριστώ, επιστολή καί έπισυναπτόμενον έλήφΟη. 11ου νά
απευθύνω τήν άπάντησιν :
Κ υριον X. Μ. ενταύθα.— Ιίερί τής φωτογραφίας τοΰ
αοράτου ώς καί περί τής τών χρωμάτων Οι γράψωμεν.
Περιμενομεν νά κχτακαβήση τδ ζήτημα καί νά γνωσΟϋ,
κατά τό μάλλον καί ήττον ή πραγματική σπουδχιότης τής
έφευρεσεως καί έκεΤνο τόδποΤον πραγματικώς είναι δυνα
τόν νά περιμε'νωμεν άπό αυτήν.
Όσους κατέχουν αγγελίας— ΙΙαρακαλεΤ ή
ΑιεύΟυνσις νά τάς έπιστρέψουν όπως άποσταλώσιν εις τούς
ε'γγραφε'ντας τά ήδη έκδοΟέντα φυλλάδια.
Κύριον Ρ. εις Σμύρνην. — Ούδε'να ούδαμου ουστυχώς ανταποκριτήν έχε·, πρός τ> παρόν ή α ΊΙ^ώ» έκάμαμεν πολλάς προτάσεις άλλ' είσέτι άπάντησιν δεν έχομεν.
Αί συνδρομαί άποστέλλονται κατ’ ευθείαν εις τούς κυρίους
Ζιβίδην καί Σζ έως ου έκδοΟώσι τά ονόματα τών άντχποκριτών μας. Ευχαρίστως δεχόμεΟα ιροτάσεις άνταποκρίσεως.
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