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ΓΕκ τθ"ΰ γα.Ι.Ιιχοΐ ί.τό .V.;
πνίγονται άπό συγκίντ,σιν, ό πατήρ

τοΰ νέου κζί ο πζτήρ τή; νέα;. ΊΙ σύμ.πτωσι; αυτή
ή έκ τύχη; ζύτή συνζντνίσ".;... «Αλλά μέ είχατε
ε··~εΐ ότ·. ο υίό; σα; δέν ήθελε νά νυμφευθγ,.— Δέν
ήθελαν άλλά είδε τήν κόρην σας καί θέλει. 'Εμπρός·

τηλεγράφησε εί; Μασσαλίαν εί; τήν Κυρίάν Δερζμ—
Άλλά Οά τήν έλΟζ, έςαφνικό άν τήν συστήσω τηλε
γραφικά; γαμβρόν.»

'Επιστροφή τοΰ υπηρέτου. Φέρει τηλεγράφημα
διά τόν κύριον Δερζμ. Τό άνοιγε·.: «Είνζι τή; συζύ
γου υ.ου, από Μαζών 2 καί 15.
— Περίφημα. λέγει ό κύριο; Σζμπλζρ, καλά τά

πζμ·. κζλά τά. πάμε.»
αΠο.Ιϊι ταραγμέΐ'ΐ/... Απαντήσαμε)· εις τόν σι
δηρόδρομον τόν ι·'/',ι· τον κ. Σ. τον <piJov σου
τήν. .Ιέσχπς. Ι/t τον έσΰστησεν ό Μαυρίκιοι;. Συ
χνά μοί ε.ίεγει. δι’ ενα περί τούτον δυνατόν σιτδυασμόν. Ιέίμιι βέβαια οτι τήν αρέσει. Αί'τήν τήν
στιγμήν συνομι.Ιονν καί τήν κυττάζει, τήν κυττάι.ει. τί να κάμω ; Πρέπει να. διακόι’ιω ή ν’ άιρήσω
να προχωρήσουν ;... δ/εγά./η περιουσία, έ ;»
Ό πατήρ Δεράμ. έπίση; έδειξε τό τηλεγράφημά

του εί; τόν ζ.

Σαμπλάρ.. ΈξαζολουΟοΰν νά συνομι

λούν μέ πολλήν εύΟυυ.ίζν, καθ’ όλζ σύμφωνοι καί δέν
επαναλαμβάνουν τό πικεττο τιο·ι t.-z.-Aj. άτού έστειλαν
τά δύο τηλεγραφήματα εί; τό ξενοδοχείων Χοζϊγ.
α'. Τηλεγράφημα εί; τήν κυρίαν Δεράμ.— 7i>'/r
σέ aptOri; gar r^r άρε'σι/ ναι... Μεγά.Ιη περιουσία.
β'. Τηλεγράφημα εί; τόν Ι’ζούλ.— Ώμί./ησα J.
τη.ΙεγραρεΙ κυρίαν J., εγκρίνει, έγώ επίσης.
Ό υπηρέτη; φέρει τζύτοχρόνω; τά δύο τηλεγρα
φήματα εί; -.ό τηλεγραφείου τή; Πλατεία; τοΰ χρη
ματιστηρίου.. Κ ζί ενώ ζύτά διατρέχω·/rz τά παράλληλζ τού σιδηροδρόμου σύρματα φθάνουν εΐ; Μασσα
λίαν πρό τή; ταχεία; αμαξοστοιχία;, ζζτά τά; εξήμυσι, εί; τά περις τοΰ Σζίν Ραμ.περ, οί Δεράμ. κζί ό
Ι’ζούλ. ζαί ό Μαυρίκιο; εδείπνουν εί; τήν αυτήν
τράπεζαν, φαιδρότατα μέ τελείαν οικειότητα ζζί ή
Μάρθα έζύττζζε τόν Ι’ζούλ ζζίό Ι’ζούλ εκύτταζε τήν
Μάρθαν ζζί ή κυρία Δεράμ έλεγε καθ’ έαυτήν:
«ΙΙήρε πάλε φωτιά ή Μάρθα· τήν γνωρίζω έγώ, πήρε

ζι; έβγαινε
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ττ,ν θεωρίαν ταύτην: οτι τό πρότιστον καθήκον κάθε
γυναίκα; συνίσταται εΐ; τό νζ έχη, εί; όλα έν γένει
λεπτεπίλεπτου κομψότητα. ’Εξηγούσε μέ πολλά;
πολλά; λεπτομερεία; τί έστί ζωή τοΰ καλού κόσμου
άπολύτω; άμεμ.πτο; τί έστί γυνή άπολύτω; κομύή.
βριαμβευτικώ; τήν περιέφερε τήν κομι-ήν τον γυ

ναίκα έ.τ.ό τό Παρίσι εί; Τρουβίλλην, άπό Ί'ρουβιλ.λην εί; 'Ελβετίαν, άπό τήν 'Ελβετίαν εί; τό Μόντε
Κάρλο. . Κζί έζωγρζφιζε τού; ταξειδιωτικού; σάκκου;, Οαυμασίους, οί οποίοι έστιζάζοντο εΐ; τού; αντιΟζλάμου; τών μεγαλλι τερών ξενοδοχείων. Άλλω;
τε εΐχεν εφεύρει κζί ένα ταξειδιωτικόν σάζκον.
Κατόπιν μέ πολύ·/ λεπτότητα, ύπέβζλε τήν νεα
ρά·/ Μάρθαν εί; είδος εξετάσεων, αί οποία·, ούδέν
είχον τό κοινόν μέ τί; εξετάσει; τή; Σορβόνη; :
Έάν πζγοδρομ.ή ;... Πρώτα πρώτα αύτό ήθελε
νά υ.άΟη· ό ίδιο; ήτο άριστο; παγοδρόμο;. Μόλι;
έπρόφερε τήν λέξ'.ν παγοδρομίαν, καί εύΟύ; ό [Ζίκρό;
άδελφό;—είναι άνεκτίυ.τ,τοι πολλάζι; οί υ.ιζροί άδελφοί—ξεφώνα,σεν : «Ά .' ή αδελφή ;ζου παγόδρο;ζεΐ Οζυυ.ά.σια. 'Οκτώ, ζωγραφίζει στόν πάγο οκτώ!
καί κολυυ.βζ σαν ψάρι !
Πζγοδρου.εΐ .' κολυ’ζβχ ! Ό Ι’ζούλ. είπεν εί; τήν
νεάνιδζ ;ζέ σοβαρόν ένΟουσιασυ,όν : «Σα; συγχαίρω,
δεσποινί;... γυνή ή όποια δέν κολυυ.βζ δέν είναι
γυνή
ζζί προσέθεσε υ.έ αύξάνουσζν σοβζρόττ.τζ.
— Γυνή ή οποία δέν πζγοδρου.εϊ δέν είναι γυνή».
Όταν τοΰ ήρχετο ;ζία ·ζεγάλτ) ιδέα, τήν συνόψιζε
πάντοτε εΐ; φράσιν βραχεϊαν καί έκφραστικήν.
Τό πρόσωπον τή; Μάρθα; άπήστρζπτεν άπό χα
ράν Ητο πραγυ.ζτικώ; γυνή! Ποτέ δέν εΐχεν άκούσει
γλυκυτέρου; λόγου;.
Είχε νυκτιύσει... έπρεπεν έπί τέλου; νά διακόψιοσι τήν τρυφεράνταύτην συνδιάλεξινκαινά έπιστοέψουν

εί; το βαγόν-σαλόν... τόν υ.ικρόν Δεράχ. τόν έπερνεν
ο ύπνο;. Έστ,ζώΟ/,σζν ζζί ήρχισαν νά περιπατούν.
Χά τό πέρζσυ.α... Τό πέρασυ.α τή; πρωία;, τό πέρασυ.α τή; πρώτχ; συναντήσει»;. Εκείνα, έβάδιζεν
έρ.πρό; άπό τόν Ι’ζούλ, ό όποιο; τήν είπε χαυ.ζλάχαυ.τ,λά·. Έδωπέρζ τό πρωί...»
'Εκείνα, έστρά&Τ) καί υ.ειδιώσα: «Χαί. έδωπέρα
τό πρωί...»
Καί πάντοτε >ζέ τήν άγγλ.ικήν έζείνν,ν προφοράν ή
οποία δέν τήν άφτ,νε ποτέ, ζζόχ.ζ, ούτε όταν ήσθά-

Ι’ζούλ ωμίλει, ωμίλει, ώμίλει. Κζί μάλιστα πολλά

νετο ισχυρά; συγζινήσει;.
Έδιοπερα τό πρωί. . Μόνο τόσον, ;ζά όλα τά έλεγεν αυτό. Χύξ Οζυν.ζσία, ούτε βροχή ούτε άνε;ζο;
πλέον. ’Ήδη τό ζλίυ.α, ή γλυκύττ,; τών [ζεσηυ.βρινών
•ζερών... ΊΙ σελή·.7, έφώτιζε τό υ.έ όώτ,Ί ττ,'ΐ δύναιζιν
τού ζτν.ού ειδύλλιο·/ τούτο. Παντού ζνοιξι; κζί εί;
τον ούρζνόν κζί εί; τζ; καρδίας.
— Μέ άγαπζ. είπε καθ’ έαυτόν.
— Μέ λατρεύει, είπε καθ' έαυτήν.
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φωτιά. Κζί πέρυσι πάλιν είχε πάρει φωτιά στό χορό
δι’ έναν νεανίσκον πολύ κομψόν άλλά χωρΐ; περιου
σίαν. Εύτυχώ; αυτήν τήν φοράν, ναι, ό Έ.δουάρδο;
πολλάζι; μέ τό είπε... υπάρχουν πολλά χρήματα...
λοιπόν, φυσιζζ έάν ή Μάρθα τό θέλη καί ήμεΐ; Οά τό
Οελήσω'ζεν.»
Π αμαξοστοιχία έτρεχε·/, έτρεχε·/. έτρεχε κζί ό

ΜΕΣΣΙΑΣ

μέχρι τών γενικών ιδεών κζί άνέπτυσσε μετά σ')έ·ννες

ΊΙιίτε,πόιε θ!ι /ιαν. ι'ι Ηη<:. Χριί'τέ (ίον και
^air'ipa. νεε διίιιιονργΐ, νίε π.Ιαστιι τ~ιο
γ.Ιώσσαι: μιΐΓ. τΓ/ο r/'<ic;»
7Ί·.ΙΊ/’//Δ· (Ταξίοι)

Ώ ! πότε Οά προ(·ά?νης·. ΙΙοιητίι,
τοΰ τραγουδιού Μεσαία ;
Πότε Οά ?»άιιύη.
ν ν < ’ πότε θ' ιίκουοτίΐ·
της κιθάρας Σοι· τοισευλογητη
ΊΙ άοιιονία
;
CV
Όταν ό θείος ίίλιος—Ώθαν\ά
έν τοϊς 'Γήήστοτς !—Σού πρωτογυλάοη.
ιιέ μάτια θαμπισμένα άιΟρωπινά
<·ί· θ' ιίντικρύζω. καθώς τιόοα. ιϊχνά
τί» ψώς, τίιν πλάσι.
Άπ’ τίιν ζωιϊν έτοιίτη, ίλπνο βαθύ,
σ' a?k?ui ζωή Οιϊχ<·> ξυπνήσει αιώνια,
πάλι ή ψυχή μου σκόρπια θ' άπλωΟι!
στό Σάμπαν μά κ'εκεί Οά Σέ ποΟιϊ,
και Οιι Σ' άκούση κα\ στά καταχή'οια.

Ένα καί μόνον όνειρο θεϊκό
ώαΐ’τάίεταί uou ·'· νοϋς. κ' ή καρδιά πλάττιι :
Έςαώνα τό τραγοϋοι Σου γροικώ,
και μοϋ χρωστάει, τό παναρμονιι.ο,
κ' έηένα κάτι.
"Ω ! τότε δ.τι κι’ άν είμαι, όπου βρεθώ,
στό'ν 'Ολυιμπο κι' άν έχω έτεροι'γίσει,
σέ Ί'αρτάοου κι' άν δέρνωμαι βυθό,
και στών σφαιρών τή μουσική άν μεθώ,
καί στοϋ διωτός άν λούζοιμαι τή βρύσι.

Στοϋ κόσιιου τήν πολέιιια χλαλοή
ό.τι κι' άν γίνω κι' όπου κι' άν γυρίσω,
I Ινεϋμα, νερό, γη, χλόη, φωτιά, πνοή,
κ’ άν είμαι πάλι ανθρώπινη ζωή,
Οέι λαχταρίσω!
ΚΩΣΊΊΙΣ ΙΙΙΔΙΜΑΣ

ΑΝΟΙΚΤΟ

ΓΡΑΜΜΑ

Έπι τών κλιτΰων τοΰ ΐεροΰ

υρους«

ί Σεπτε.'ζζρίου 96.
Άγαπηιέ Ν- Φαί.ηοεσ,
.. Έδώ έννιίησα τί σημαίνει άγιον ζωής· περίελΟε χωρία και χοιρίδια, νει ίδιϊς ανθρώπων
ιιορφάς μόλις ζώσας. άπεσκελετωμένας, ρι
κνός, αίμασσούσας χεΐρας. κάθιδρους αναδρο
μής σωμάτων αρχαιοπρεπών γυναικείων,έργαζοιιένας όπως όρέψωσι τους κηφήνας τών
μεγαλοπόλεων ή των μεγιιλοχωρίων. Όσοι
τρώγουσι γερμανικούς άρτους άς έλΟωσι νιϊ
φάγωσι σικαλοαραόοσίτινον άρτον τόν όποιον
ό γάτος ιιου δέν τρώγει· καΟημένους είς οι
κίας διδόμενης 4 0 γρόσια κατ' έτος- καί ύ
στερον καταστάσεως τοιαύτης ή έφημερϊς τής
κυρίας ΙΙαρρέν νά όνειρεύηται χειραφετήσεις
καί ή Δεσποινίς Αλεξάνδρα ν<ϊ μ’έρωτά άν
έργάζηται ή γυνή. Μάλιστα κυρία μου · Ερ
γάζεται νά σπάσιι τή μούρη της άτε μή έχοι σα παρθενικόν γάλα, νιϊ σπάσιι τους δα
κτύλους ούς Αδύνατο νΐι χρησιμοποίηση out
κλειδοκυμόαλον ό σνγγοαρευς τής Γιαννούλας, νεϊ μεταόάλη τους πόδας αυτής είς άπο/αΟοιμένους στηλοόάτας σώματος σπευδοντος πρός τον Οάιτιτον. νά παρασκευάο'η

διέι τόν κόσμον όντα λογικά, πλατυώνυχα. δί
ποδα, άπτερα, δυστυχώς νοϋ καί έπιστήμης
ανεπίδεκτα. 'Εργάζεται ώς μιιχανή τήν όποιαν
άδυνατοϋμεν νει διορθώσω μεν... Και πώς λυ
πούμαι μερικός · είναι μιϊ τήν άλιϊθειαν τύποι
χωοι κ ή ς καλλο νή ς.
Σέ ζσπζζγζα·.

ΜΛΧΟΠΙΔ ΓΕΔΕΩΧ

ΕΙΚΩΝ
(ί·ι:

τοΰ πραγιιατικοΰ

βίοι·).

ΒιέΟτ,ζζ π:ό τή; ζυ.’κκλήτυυ άπζ·.τήσ·ω; πέυτϊ
οίλ.ωυ, γ,ΰξτ,υ.έυω·/ ζζτζ δ:κζ υ.ποτίλ’.ι; κ;ασί καί
δέυ ήτο ίϋκυλ'/ν υζ ότιτ^ο/ΐα-.ί.τω.
Κατόπ·.·/ ·ζζταίων διζ;ζζ:τυφήσ£ων.τ··/ύ; ήκολούθησα. ή μζλλ'// μ.έ ϊσυ;α·. ;ζζζύ του; κζί μετ' ού πολύ

£·.; έκ τώυ φίλων, ό Χΐκυ;, κτυπο·ύ« τήν 0ύ;αν υ.εγάλου τπτ,τ’.ού, ·ζέ πζύζθ·μα Οίοσκότεινα. Σέ λίγο
ξιούτοωσε ένζ κεφζλάζ·. από ένα πζιζΟυιο τού τρί
του πζτωμ.ζτο;, μα; είπε πώ; κοιμούντζ·., δε,λ. νά
φύγωμεν έπειτα, κατόπιν διαταγή; φαίνεται, μζ;
είπε νά πεειμένι.ιμεν και τ: πέντε λεπτά εύρε'Οζ,μεν
ένώπιον τή; κυ;ζ; Τζζννού; ζζί τή; ζωντοχήρα;
κό;τ,; τζ; Μ '”' Μαμή;. Ό Χικο; έτύττζτεν έμέ κζί
τόν Γιώργο εί; τά; κυρία;, διότι οί άλλοι ήταν
γνωστοί κζί άμέσω; ήρχισεν ή συνδιαλεςι;, ή, όρΟιό-
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τερον, ό μονόλογο; τή; καλή; ζωντοχήρα;, εϊ; βάρος
τή; πλαγινή;, ή οποία είχε Χά καί αύτή αουαξ'ε

γ^'ζζ τό βράΧυ καί Χέν τήν άφήκζν νά κλείση μάτι
μέ τέ; άγριοφωνάρε; των.
Μετά τήν βυσινάΧα, μζ; έφεραν επανειλημμένο;

κον.άκ καί οί πρό πολ,λοϋ σουρωμένοι φίλοι μου, τώριξαν στό τραγοϋΧι. Ή ευθυμία ηΰξανε καί ή ζωηρότη; τών κυριών, μολονότι Χέν έπιναν, ήτο αρκετή

ώστε νά μζ; ένθζρρύνη.
Έν τούτοι; έγώ Χέν ήξευρα πού εύρισκόμην καί οί
φίλοι τού; όποιου; ήρώτησζ επανειλημμένος, άφοΰ
μέ έβεβαίουν οτι εύρισκόμεθα εί; πολύ καθώ; πρέπει
σπήτι, μέ ύπέσχοντο νά μοϋ εΐπούν ύστερα, τί συνέβαινε. ΊΙ ΧιζσκέΧασι; Χιήρκεσε μέχρι τή; τρίτη;
μετά τό μεσονύκτιον καί θά Χιήρκει άκόμη, άν ή νοι
κοκυρά Χιά τή; προσποιημένη; νύστα; τη;, Χέν έΧιΧε
τό σημείον τή; άνζχωρήσεω; εί; τού; τέσσαρα; έξ

ήμών.
Ό Χϊκο; καί ο Κώτσο; ο Χικηγόρο;, έμεινανέκεϊ.
Εί; έκ τών τεσσάρων Χέν είχε μζζύ του τό κλειΧί
τού σπητιοϋ του καί ήλθε νζ ζοιμηθή σέ μένα. Τοϋ

ύπέμνησα τήν ύπόσχεσιν του καί άρχισε νζ μού λέγη ότι ό Κώτσο; προξενεύει τόν Χϊκο στή Μαρή, r,
οποία Χέν έχει Χιαζύγιόν καί ότι ο Κώτσο; ώ; Χικηγόρο;, θά έφρόντιζε νά τή; τό πάρη.
θύμιυσα Χιά τήν Χιαγωγήν τοϋ φίλου μου καί. ή

πρώτη μου εργασία τή; επομένη;, ητο νά πάγω εί;
τό γραφεϊόν του κζί νά τόν ψάλω. Μέ ακούσε μέ τό
σην αταραξίαν, ώστε προ; στιγμήν τού έόωκα τον
τίτλον τού άναιΧοΰ;. Έζήτησε, μ.έ ειρωνικήν λ.πτότητα, νά άπολογηθή καί μού Χιηγήθη ότι ή Μαρή,
τήν όποιαν γνωρίζει πρό έ’του; ώ; ένοικιάζουσαν Xwμάτια. ήλθε μιά μέρα εί; τό γραφεϊόν του νά τόν
συμβουλευθή Χιά τό Χιαζύγιόν τη;, οτι ο Νίκο; τήν

στατεύση ούτω; απέναντι τών

πιθανών

κινΧύνων,

τού; οποίου; Χιατρέχουν αί νέαι χήρα·. καί όταν
άκόμ.η έχουν τό εύτύχημα νά μή είναι καλλοναί.
Έσεβάσθην τήν αγαθότητα τοϋ άνΧρό; καί άφήκα τόν Κώτσο, άφοΰ τόν έζήτησα συγγνώμην. Έφυ
γα μέ καρΧιά φουσκωμένην άπό εύχαρίστησιν κζί
κεφάλι γεμάτο άπό σκέψεις στρεφόμενα; περί τόν
γάμον τοϋ φίλου μου.
'Οταν βράΧυασε καί ξεφούσκωσε ή καρΧιά μου κζί
ξεκαθάρισε τό κεφάλι μου, άρχισα νά βλέπω οτι θά
έ'κζμνε τρέλλα ό Χϊκο; άν έπερνε τήν ζωντοχήρα·/,
γυναίκα αγνώστου προελεύσεω;. γυναίκα άγνώστου
πζρελΟόντο; κζί πζρόντο; μή γνωστού, γυναίκα τή;
οποία; ούΧένα συγγενή γνωρίζει, αύτήν Χέ τήν ίΧίαν
μόλι; χθέ; είΧε. Χαι, θά ήτο τρέλλα καί έγώ, ο φί
λο; του. άφοϋ τό έβλεπα, είχα χρέος νά τόν έμποΧίσω νά τήν Χιαπραξη. Καί είσήλθον εί; τόν κήπον
κορΧωμένο;. ώ; άνθρωπο; βαίνων πρό; έκπλήρωσιν
υψηλού καθήκοντος. Εί; τόν πρώτον γϋρον, είΧζ τόν
Χϊκο ριμμένο σέ μιά καρέκλα, κάτω άπό ένα ΧένΧρο
καί πολύ σκεπτικόν. Έφιλοσοφει, φαίνεται, έπί τοϋ
θέματος τοϋ άπασχολοϋντΟ; τήν καρΧιά του. Ίΐπλη-

σίασζ, τόν ήρώτησζ πώ; τά πάει καί άφήκε νά εςέλθη τού στόματό; του χείμζρο; βλασφημιών εναντίον
ένό;, συντελε'σαντο; εί; τήν άποτυχίζν εμπορική;
πρζξεω; εϊ; λογοριζσμόν του.
ΊΙ συνΧιάλεξι; έστράφη έπί τή; χθεσινή; ΧιασζεΧάσεω; καί έγώ, μέ τρόπο, άρχισα νά είσάγωμαι
εί; τό θέμα μου ζαί νζ τού άναπτύσσω μέ πολύν
ζήλον τζ; θεωρία; μου, ώ; πρό; τόν μετά τή; ζων
τοχήρα; γάμον του. Ίέμίλουν έπί πολύ ζαί ο Χϊκο;
έβγαλε τζ γυαλιά του κζί μέ πζρετήρει μέ τόσην
-p'W/-r,v. ώστε νά πιστεύω πώ; μέ έθαύμζζε. Έτελείωσα κζί άκόμη μέ έβλεπε, άλλ' άνεκάλυψζ οτι

πάντοτε καλό κον.άκ γιά τού; ευεργετικού; κυρίου;,
των οποίων ό κύκλο; σύν τώ χρόνο καθίστατο με-

ύ.έ έβλεπε υ.έ 'ζζτι άνθσώπου οίκτείοοντο; τον άπέ‘
‘ ‘
‘
νζντί του ζζί σζΣπτον.ένου, ζν τ.μτ.τ, ν2/. τον πε^’.φζονήση ή νά τόν άξιώση άπζντήσεως. Τέλο;, άνοι
ξε τό στόμα του. έγέλασε γέλωτα ειρωνικότατου
καί μζζύ μ’ ζύτόν τόν γέλωτα βγήκε ένα παγερό :
— Όχι.βρ’ άΧερφέ, ποιο; σοϋ ταπε πάλιν αύτά ;
Έγέλζσεν άκόμα καί έπειτα μοϋ είπεν απαθέ
στατα, ότι ούΧέποτε έσκέφθη περί γάμου, ότι πρό
κειται άπλούστατα περί συνήθους άρραβώνο;, Χεκάτου πέμπτου ή Χεκζτου έκτου τούτου, ο όποιο; θά
Χιαλυθή άμα έπιτευχθή τό Χιαζύγιόν ! Εί; τήν έρώτησίν μου ΐι>· tier ίtrot αδικία. ν.τ.Ύ,ΊΤί,'ϊί Χιά τή;

γαλειτερας άκτίνο;.
Τό βράΧυ πού ήμην κζί έγώ, εϊμεΟα έξ καί έκάμα-

έρωτήσεω; :
— Πώ; θά περάσουμε γιά τόν χειμώνα ;.......

είΧεν έκεϊ καί ότι μετά τινα; ήμερα;, έκ συμπτώσεω; παοα.Χόξου Χι’ αύτόν, συνηντήθησαν κζί οί Χύο
εί; τή; Μ""’ Μαρή;.
Ό ένζ; <■>; ^•,ΛΤ,γόζ'); τη; 7.χ·. ο Ά'/λ; ώ; υποψή
φιο; γαμβρό;. 'Ο ένα; νεκροΟάπτη; τοΰ πρώτου γά
μου. ό άλλο; εργάτη; τού Χευτέρου. Ό ένζ; έφρόντιζε νά έξομαλύνη τά τοϋ παρελθόντος, ό άλλο; νά
Χιατάξη τά τοϋ μέλλοντος. Οί Χύο καλοί φίλοι συ-

νειργζζοντο Χιά τήν εύΧζιμονίζν τή; πτωχή; γυναικός, ή όποίζ, ο Ηεός ξεύρει πώ; κατώρθωνε νά έχη

μεν αρκετήν κζταναλωσιν γνησίου κον.άκ Καμπζ.
Ο Κώτσο; έξηκολούΟει τήν απολογίαν του καί
έγώ έπείσθην ότι ο Χϊκο;. έ; εύγενών ορμώμενο; αι
σθημάτων ποό; τήν πολλά πζθοϋσζν καί τέλο; εγκαταλειφθεϊσαν ύπό του πρώτου συζύγου ζωντοχήρων,
άπεφάσνσεν, έν στιγμή, έςεγέρσεω; τών φιλανθρωπι
κών του αισθημάτων. νά τήν συζευχθή καί τήν προ-

Μ \Ξ

-------

ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ
Ό κύριο; Λετουρνω, ό σοφο; καθηγητής τής σχολής τής
ανθρωπολογίας τών Ιίαρισίων έπροτίμησεν ώς άντικείμενον
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άσκητισμόνένώ ούπερεπιτηΧευμ.ε’νο; πολιτισμ.ό; ύπο-

τζσσει τά. πάντα εί; τήν καλλιτεχνικήν,φιλολογικήν,
επιστημονικήν κζί φιλοσοφικήν καλλιέργειαν, ϋστε
πρό παντός ό παιΧζγωγό; πρέπει νά όρίση τόν σκο
πόν τόν οποίον έπιΧιώκει.

τών έπί τής ίστορίαι; ζοΐ: πο.1ιτιπιιο<! μαθημάτων του το
τόσον ενδιαφέρον ζήτημα τής δια μέσου τών αιώνων άνα-

τροφ-ής. Πιστός εις τήν μέθοδόν του ήρχισεν άπό τήν μελέ
την τή; ε-ελίςεως τή; ανατροφής είςτν βασίλειο·/τών ζώων
κατόπιν εΐ; τας φυλά; τών ανθρώπων,κατά τήν ίεραρχικήν

αυτών τά-tv, διά νά καταλήςη, βοηΟούμενο; άπΐ όλα αύτά
τά γεγονότα, έπισταμένω; ταςινομιμένα, νά έςακριοώση
το αμέλ),ον» του.
Εί; τό τελευταΤον αΰτοϋ μάθημα, δημοσιευθίν ήδη. κατώρΟωσε νά συνοψίση τά ζυριώτερα θέματα τοΰ ίργον του.
Χάριν τών ά/αγνωστών ήμών και επειδή έκρίναμεν ότι
μ-.γάλην είμ-οροΰμεν νά άρισθώμεν τήν ώφέλε,αν, μετεφράσαμεν έν εκτάσει όλον το άφορόν το μέλλον τής ανατρο
φής μέρος. Τό κύριον χαρακτηριστικόν τών συμπερασμά
των, καθώς άλλως τε, όλων τών συγγραμμάτων τοΰ κ. Λετουρνώ, είναι ακραιφνής υλισμός και ειλικρινέστατη αισιο
δοξία.
X. Δ.
ΑΙ ΤΡΕΙΣ ΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ

Έάν λάβωμεν ύπ' ό'ψιν τήν Χιά υ.έσυυ τών Χιζοό-

ρων φάσεων τή; κοινωνική; άνζπτύξεω; έξέλιξιν
τή; πζιΧζγωγική;, θά εϊΧωμεν ότι κζτ’ άρχά; έπί
μζκ.ροί; χρόνου; ή άνζτροφή περιωρίζετο εί; τήν ΧιΧζχήν χρησίμων πραγμάτων, κζί ούτω; είπείν βιο
ποριστικών· ήτο ΧηλζΧή ανάλογο; μέ τήν άνζτροφή·/
τήν οποίαν πολλά ζώζ ΧίΧουν εϊ; τά νεογνά των.
Οτζν άργότερζ Χιά κζτζλ/.ή/.ων εξασκήσεων, Χοκιμζσιών κζί μυήσεων προσεπάθησαν νά ένισχύσουν
τήν θέλησιν ζζί νά μορφώσουν τόν χζρζκτήρζ ή άνζ

τροφή έιυ; τότε άπλώ; φι-σικΐι κζί βιοποριστική μετετράπη εί; ή(Ιικίμ·. Έπί τέλου; ότζν ή θρησκεία κα
τέστη Χύνζμι;. ότζν όπω;Χήποτε ή έπιστήμη έμορφώθη καί αί τέχναι ούσιωΧώ; άνεπτύχθησαν. ή άνζ
τροφή ήλλζξε y.opfi,'/ καί έγεινε βαθμηΧόν <haro>/τική.
Αί τρεί; αυται φάσε·.;, φνιτικί/, ΐιβικίμ κζί 'h«Γωιτικι'ι -ζ^ς
είκονίζουν επαρκώ; τζ; τρεί;
μεγάλα; φζσει; τή; Χιά μέσου τών αιώνων άναπτύ
ξεω; τού άτόμου κζί τή; άνθρωπότητο; κζί καθο
ρίζουν άκριβώ; τά; τρεϊ; μεγάλα; άπόψει; τή; πζιΧζγωγίζ;. 'Αλλά ύπαρχου·/ πολλοί τρόποι έκπζιΧεύσεω; τού σώματο;, τή; καρΧίζ; κζί τοϋ πνεύματα;.
Πώ;. ζζί ύπο ποίζν έποψιν πρέπει νά τά άνάπτύξωμεν: ΊΙ άπάντησι; Χυνατόν νά Χιζφέρη άνζλόγω; τού
βαθμού κζί τού είΧου; τοϋ έν ίσχύϊ πολιτισμού. Ούτω
πολιτισμό; βασιζόμενο; έπί τοϋ πολέμου έκτιμζ μό
νον τά; σωματικά; άσκήσει;.ούτω; ώστε ή άνατροφή

κζτζντζ προπαρζσκευήστρατιωτική· πολιτισμό; ποτισμένο;μέ τζ νάματα τή; θρησκεία; όΧηγεϊ εί; τόν

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ

Πρέπει αρζ γε, ώ; ό Σπένσερ νά περιορίσωμεν τά;
πζιΧζγωγικά; άξιώσει; μζ; εί; τήν Χιζπλζσιν τοϋ
παιΧό; άνζλόγω; τοΰ ε'ίΧου; τή; ζωή; ή όποίζ τόν
περιμένει ; εί; τό «νά μορφώσο/μεν πολίτην ικανόν νά
ζήση εί; τόν κόσμον.» πζρζΧείγμζτο; χάριν ήσύχω;
νά τόν μορφώσωμεν εί; τήν τζπείνωσιν. έάν είναι
προωρισμενο; Χιά τήν ταπεινήν ζωήν: Πρέπει αρζ γε
πρό παντό; νά άποφεύγωμεν νζ μορφώνο/μεν άνθρώπινον πλάσμα ΐΧεώΧε;, τό όποιον Χέν θά άνήχετο ή

κοινωνία εί; τό μέσον τή; οποία; θά ζήση: Πρέπει
νά θεωρώμεν τήν σκληρότητα τών γονέων Χιά τά
τέκνα των ώ; προάσκησιν εί; τό κτηνώΧε; τοϋ βίου;

Τότε τά καθήκοντα τού παιΧζγωγού καταντούν ά
πλούστατα, άλλά κζί πόσον περιορισμένα .' ’Οχι βέ
βαια. Χέν πρέπει νά περιφρονώμεν όλω; Χιόλου τό
άναπόφευκτον βιοποριστικόν μέρο;τή; άνζτροφή;. Άναμφιβόλω; κάθε άνθρωπο; πρέπει νά κζτορθώνη νάζή
έν τή κοινωνία τή; οποία; είναι μέλο;· άλλά πρέπει
έπίση; νά Χιζκρίνη τά; άτελέίζ; ζζί τά ελαττώμα
τα αύτή; καί νά έργάζητε νά τά Χιορθο/νη. Διότι
εκφυλίζεται κάθε κοινωνία ήτι; Χέν προοΧεύει άκατα-

παύστω;.
0 ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΦΥΣΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΣ
\ί άρχζϊαι κοινωνία·, κζί ίΧίζ ή Ελλά; κζί ή Ρώ
μη, περί πολού έποιοϋντο πάντοτε τήν ουσικήν άνζπτυζιν, τήν οποίαν, μόναι ζί άσκητικαί θρησκεία·,
παρεγνώρησαν. ΊΧίζ ο χριστιανισμό; άνύψωσεν εί;
περιωπήν Χόγμζτο; τήν περ'.φρόνησιν τή; μυϊκή;
Χυνζμεω; καί τή; ώρζιότητο;. Διά τήν έκκλησίαν
τό σώμα, αντικείμενο·/ έσχάτη; περιφρονήσεω;. έθεωρείτο έμπόΧ'.ον εί; τήν άπελευθέρωσιν τή; ψυχή;
κζί εί; τήν θριαμβευτικήν αύτή; εϊσοΧον εί; τήν ά

νω Ιερουσαλήμ.
II άνθρωποκτόνο; αϋτη ίζ'/'λ r-'j
ή βάσι; τή; παιΧζγωγίζ; κζθ’ όλον τόν μεσαιώνα·
καί σήμερον έτι εί; τήν Γαλλίαν καί έν γένει εί; ό
λα; τά; λατινικά; χώρα; έπιβζρύνει άκόμη τήν άνζ
τροφή·/. II ’Αγγλία κζίή’Αμερική έσχον τήνκζλήν ίΧέαν
νά άπζλλαγώσιν άπό τήν αρχήν τζύτην κζί ό Σπένσερ Χιετύπωσε μόνον τήν γενικήν γνςόμην τοϋ τόπου
του ώ; έξη; : «Ό πρώτο; όρο; Χιά νά έπιτυγχάνη

κζνεί; εί; αύτόν τόν κόσμον συνίστατζι εί; τό νζ
είναι 'ira κα.Ιοτ ΐ,ωο)· κζί ό πρώτο; όρο; τή; εύημερίζ; ένό; έθνου; συνίστατζι εί; τό νά σύγκειτζι
άπό κα.Ιά ΐ,ωα.·»
Έν’Αγζ'λίζ τά πζιγνίΧιζ ζζί ζί γυμναστικά·, άσκή-

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ

σεις μεγάλην έχουσιν ύπόλ'ηψιν πρό πάντων είς τά
ζοϋ.ϋ.έγια καϊ είς τά πανεπιστήμια. Κάθε φοιτη
τής είναι ν.έλος μιά; γυμναστική; λέσχης· καί αύτοί
οί καθηγηταί. όταν είμποροϋν νά διδάξουν τήν γυ
μναστικήν προθυμοποιούνται νά προσθέσουν είς τούς
λοιπούς των τίτλους τόν τίτλον athletic. Έκτο-δέ
τούτου εν ‘Αγγλία τά τής δημοσίου εκπαιδεύσει»;
ζαθιδρύμζτα σχεδόν όλα εγείρονται είς τήν εξοχήν,
είς τοπία ευάερα, έν τώ μέσοι εκτεταμένων λειβα
διών καϊ παραρτημάτων διά τά γυμναστικά παι
γνίδια.

’Απεναντίας, έν Γαλλία ζαί έτι περισσότερον έν
’Ιταλία, τά αρχαία ζολλέγια, μέ τήν ανθυγιεινήν αύ
τών αρχιτεκτονικήν, με τήν έλλειψιν τοϋ συστήματος
αερισμού, μέ τά; ιττενχς κύλα: των, μέ ·ττ,ν συνήθω;
ρυπαράν αυτών άποψιν, μέ τήν αύστηράν αύτών πει
θαρχίαν, μετέχουν ταύτοχρόνω; μοναστηριού, στρα
τώνας ζαί σωφρονιστηρίου.
Τά καθιδρύματα ταϋτα εκχέουν καθ' έκαστον
έτος είς τήν κοινωνίαν ολόκληρον κύμα νεανιών σχε
δόν όλων ζοΐ'ηγιασμΪΓωτ καί ώς έπί τό πλείστον
στερούμενων χρησιμοποιήσιμων γνιόσεων. ΊΙ 'Ιταλία
κατέχει πρώτην θέσιν είς τήν εναντίον της φύσεως
παιδαγωγίαν ταύτην άπό τάς εϊκοσιν ώρας τής η
θικής άνατροφής ή μία μόνον κζθιεροϋται διά τήν
σωμζτικήν. Ούδεις άλλος τόπος αριθμεί τόσους δικη
γόρους, ιατρούς ζαί ιερείς 1 ,· δι’ ο έπί I 0011 εθελον
τών ένας έτους, οί 347 έχουν ατροφίαν τοϋ μυϊκού
συστήματος.
ΛΠΟΠΕΙΡΛΙ ΔΙΑ ΤΗΝ ΔΙΛΣΟΣΙΝ ΤΟΤ ΣΩΜΑΤΟΣ

II Γαλλία [ζ'όλαςτάς από τίνος γινόμενα; δειλά;
απόπειρας μεταρρυθμίσεων, αί οποίαι άλλως τε σχεδόν
άπεπνίγησαν άπό τήν πυκνοτάτην βλάστησιν τών
προ·,βαμμάτων καί τήν μανίαν τών εξετάσεων. δέν
κζτώρθωσεν περισσότερον άπό τήν ’Ιταλίαν νά διά
σπαση τόν πεπαλαιομ.ένον τούτον κύκλον. Είς τήν
’Αγγλίαν καί είς τήν 'Αμερικήν χαίρεται ή καρδία

τού ανθρώπου νά βλέπη τό rta./.hxdoi τ'Λ σχολίου,
τόν φοιτητήν τών κολλεγίων καίτων πανεπιστημίων.
ΊΙμπΟροϋμεν νά εϊπωμεν τό 'ίδιον καί διά. τούς πλεί-

στους τών μαθητών τών γαλλικών λ.υκίων καί των
άνωτέρων σχολών; Καί όμως το ρητόν: ΓΟΐή ίγιΐιι/ι;
έ»· αώ/ιατι νγιιΐ είναι ή ακριβής έκφρασις τής
άληθεία;. Πολύτιμοι ίδιώτητε; χαρακτήρος εί
ναι άναποσπκστως συνδεδευ.ένοι μέ τήν ρώμην
τοΰ σώματος: ή δραστηριότης, ή τόλμη, ή δύναμις τής θελήσει»;, τό πνεύμα της πρωτοβουλίας,
πολύτιμα προτερήματα άπό τά οποία εξαρτάται όχι
μόνον τό παρόν.άλλά. ζαί τό μέλλ.ον κάθε έθνους σπαI) Μϊ; παραγνωρίζει ό αγαΟΐς γαλάτης άρά γε οέν ί/··.
πληροφορία; περ: τής καθ’ή;ζα; ανατροφή;: Δικηγόρου;
λέ·'ει και ιατρόν;!., εϊμείΐα εί; θέσιν να όανείσωμεν και
εί; τού; ίταλονς ακόμα.

νίως ένοιζοϋν είς σώματα καχεζτικά.Όταν ή φυσική
καχεξία φθάση μέχρι σημείου τίνος επακολουθεί ται
συνήθως ή ήθική άδράνιζ, τήν οποίαν άλλως τε ύποβοηθεί υπερβολικά ή άκαμπτος πειθαρχία τών εκ
παιδευτηρίων.
Καθώς τό είπεν ό Δόκτωρ Μοσσώ : «ΊΙ εξανάγ
κασε; τής νεολαίας νά. σιγοβρζζη διά τάς εξετά
σεις» δέν είναι άζριβώς ή καλλίτερα προπαρασκευή
ανδρικής υπάρξει»;. Μεγάλη ελευθερία, μεγάλη χρήσις παιγνιδίων είς τόν καθαρόν άέρα. τό κολύμβημα δι' όλους τέλος μέριζα1, γυμναστικά1, ασκή
σεις, επιστημονικοί; εκλεγόμενα·, καί χωρίς ύπερβολάς έκτελούμεναι αξίζουν καλλίτερα διά νά μορφώ
σουν τόν άνδρα καί τήν γυναίκα ακόμα, άπο όλας
τάς άπηρχαιομε’νζ; σχολικά: εργασίας τών οποίων
τήν παράδοσιν έλάβομεν άπό τόν μεσαιώνα. Τό ήν-

νόησαν έν ’Αμερική, όπου εί; κάθε σχολεΐον διαμένει
εις ιατρός τού οποίου τό καθήκον είναι νά έποπτεύη
κα'ι νά κανονίζη τήν γυμναστικήν.
Η ΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗ ΜΟΡΦΩΣΙΣ ΔΕΝ ΕΠΕΤΕΤΧΘΗ ΕΤΙ

ΊΙ είς τήν ανατροφήν εφαρμογή καταλλήλου φυ
σική; διαπλάσεως είναι όπιο: δήποτε σχετίζω; εύκο
λος. άφοϋ καταντά νά ήναι ζήτημα ευθυκρισίας καί
χρημάτων. Άλλ' όλω: διάφορον είναι τό λεπτόν
ζήτημα τής ήθική: αναπτύξει»;. Ούχ ηττον, πληΟύς παρατηρήσεων έπιβεβαιοϋν ότι ύπό τήν έποψιν
ταύτην ή ούσις είναι πολύ εϋπλαστος. Πράγματι,
καί τούτο πλέον είναι άναντήρρητον—όλη μας ή ηθι
κή μόρφωσις
ορφωσι; είναι αποτέλεσμα τής άνατροφής ήμών.
καί τής ατομικής
καί προπάντων τής προπα
ατομική
τορικής.
......ής. είς τήν οποίαν ίδ'
ίδια όφείλομεν τάς έμφύτους κλίσεις μας, είτε καλάς είτε κακά;. Πολλά

άπό αύτά τά έ'μουτα είναι τόσον ισχυρά ώστε πολλάκες κάθε ατομική άνατροφή αποβαίνει ματαία·
άλλά τά πλείστα έ αύτών είναι δυνατόν νά ,άναπτυχθοϋν ή νά περιορισ'θοϋν διά. καταλλήλου καλλιεργίας· είναι μάλιστα δυνατόν να παρασζευζσων.εν τόν σχηματισμόν νέων κλήσεων τά; όποιας αί
'ζέλλουσαι κοινωνία·. Οά. απαιτήσουν, Άλλά ώς προς
; παιδαγωγία
δέν
αύτό ολόκληρος ή επιστημονική
π
σ
;ι; ώρας
ώρας περιορίσθησαν σχεδόν
έδημιουργήΟη έτι. Μέχρι;

ελείας
θρησκείας καί είς
μόνον είς τάς παραγγε
----- , τή;
.
τάς κοινοτοπίας τή; τρεχούσης ηθικής. Τό κοινωνικόν μέσον αναλαμβάνει νά κάμη ή νά. ξεκάμη τό
έπίλοιπον.
Άλλά είναι βέβαιον ότι, κζί τό κεφάλαιον τούτο
τής παιδαγωγίας, ώς καί τά λοιπά, είναι δυνατόν
νά γραφή διά. τής συνοψίσει»; τών αποτέλεσμα των
τή; παρατηρήσει»; καί τής πείρας. Όθεν, άπό όλας
τάς σχολάς, μόνζι αί αχο.ΐαΐ ~iji. Λζαεοσώ »/< τής
αρχαία; ΙΙερσία; ανέλαβον νά αναπτύξουν προς ορι
σμένου σζοπόν τήν ήθικότητα καί τόν χαρακτήραΕίς τά.; περσικά; ταύτας σχολά;, των οποίων ο ορ

ΗΧΩ

γανισμό; ι·.γι ti.syiVry αναλογίαν μέ τάς άρχαιγόνους πάτριά:, έδίδασκον τήν δικαιοσύνην όχι διά.
παραγγελμάτων, άλλά. π-ιρκματικώς, επωφελούμε
νοι δηλαδή άπό τά γεγονότα τής καθημερινής
ζωή;(I
Όσον συντόμως κζί άν μας τό διηγήται

ο Ξενοφών, το δίδαγμα
ληφθή ύπ' όψιν· είναι
έμπνεύση.
Περίεργος δοκιμή τήν
ό άναμορφωτής Όββεν

τούτο αξίζει τόν κόπον νά.
άνάγκη νά μας

ικανόν έν

οποίαν έ'Οεσεν είς ενέργειαν
έν τή βιομηχανική αυτού

αποικία τού Χιοϋ-Αζνζρκ, άποδεικνύει έπίσης ότι.
διά τήν ηθικήν μόρφωσιν, ο φόβος τή; δημοσία
μομφής ζαί ο πόθος τών επαίνων είναι ισχυρός
μοχλός (2', άφού ηρζεσεν είς τόν 'Οββεν νά μόρφω
ση είς ολίγα έτη ολόκληρον όμιλον παίδων. πζρζληφθέντων χωρίς έκλογήν άπό τζ διάφορα άσυλα
τού Έδεμβούργου.

(Ακολουθείς

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑΙ ΜΕΛΕΤΑΙ
Ίδεοκλέίτται-λαγωνικά.
.Χαί, κλέπτουται καί αί ιδέα', ό/', μέ λωποδυτιζήν ταχύτητα. Διότι έπί τέλους ό λωποόύτης
άποδεικνύει ότι έχει δεξιότητα ταχυδακτυ
λουργικήν.
'() κλέπτης τών ιδεών, δέν έχει τίποτε ύπ:ρ
έαυτοϋ. ΙΙτωχεία, γυμνότης, στενοκεφαλιά.
Καί ζλέπτει χωρίς νά πεινά· ώςτε είνε περισσόσότερον άξιοκατάκριτος άπό τόν κλέπτοντα ύπό
τούς νυγμούς τής πεινης.
Μερικοί άπό τούς ίδεοζλέπτας, άποοεικνύουν
έκτακτον καλαισθησίαν κλέπτουν, ό,τι μέγα έγράφη, ό,τι εύγενές. Αλλοι είνε άκαλαίσθητοι,
κλέπτουν παλαιά πράγματα μόνου, τά όποια νο
μίζουν λησμονημένα άπό τούς πολλούς.
Απο τάς κλοπάς αύτάς, έν μόνον είμπορεΤ
κάνεις νά διιδη : Τήν μεγάλην περιφρόνησιν τοϋ
ίδεοκλέπτου πρός τούς μέλλοντας άναγνώστας
του. Τούς περιφρονεΐ, οιότι νομίζει ότι μόνον αύ
τός άνέγνωσε τά ξένα άριστουργήματα καί ότι
οί άλλοι καί άν τά άναγνώσουν με τάς όλιγας
μεταρρυθμίσεις καί μ= τό γλωσσικόν φόρεμα, τό
οποίον τόσον τεχνηέντως τά έφόρεσεν,είνε άούνατον οί άπ/.ο.κοί να τό άναγνιυρίσουν.
Καί γελά ό ίδεοκλέπτης... πολύ γελά, ότι
κατορθώνει καί άπατά τόσον εύθηνά καί περνά
1 ϊινουιΰντο; ’Λνάβκβι;
Π. Keiigrll. θ>υσ·.θΛογίζ τϋ; Οιλήσεω;

ώς αριστοτέχνης, καί θαυμάζεται καί άγαπάται. Καί συνειθίζει όμως τόσω πολύ είς τήν
άτμόσφαιραν αύτήν τής θωπείας καί τής άγάπης, ώστε κατόπιν οέν γελά πλέον, άλλά φο
βείται μήπως τόν άνακαλύψουν καί έχει όπως
βλέπετε καί ή κλοπή αϋτη ή εύκολος, ή άπηλλαγμένη προσωπικών κινδύνων καί καταδιώ
ξεων δικαστικών, τά βάσανά της... ή καλλίτερα
μέσα είς τό έγκλημα, κρύπτεται καί ή τιμωρία.
Γπάρχουν ιδεοκλέπται ; Ί'πάρχουν. Καί ό
πλέον αισιόδοξος τούς ανακαλύπτει κάτω άπό
τήν λεοντήν των καί έρυθριά έκ μέρους τιον.Φαντασθήτε μ'ι ολον τόν ενθουσιασμόν σας νά έπαινήτε είς ένα ξένον έργον συγχρόνου, ίσως καί τοϋ
μάλλον εύνοουμένου σας συγγραφέως καί ό ξένος
νά μειδ'.άση μειδίαμα, έγκλεΐον πολλήν ειρω
νείαν καί άλλον τόσον οίκτον, καί νά σάς πλη
ροφόρηση ότι τό άντικείμενον τοΰ θαυμασμού
σας είνε κλοπιμαίον,—πατριωτάκι του ίσως—τί
αίσχος ! !

• *
Γπάρχουν ιδεοκλέπται.
Άλλ' υπάρχουν καί κακόβου'Αοι, οί όποιοι επω
φελούμενο·. τής ύπαρξεω; τών εύαρίθμων τού
των πλασμάτων, έρχονται νά κορέσουν μίση
παλαιά, επάνω είς μίαν σελίδα επίζηλου συγ
γραφέως.
Καί σορεύουν επιχειρήματα έπί επιχειρημά
των, οιά νά άποδείξουν τόν κ. δείνα καί τόν κ.
τάδε κλέπτην.
Ούτε δύνανται νά ξεχωρίσουν τήν εμ,τνεύσιι·
άπό τήν κ.1οη·ή>·. Διαφέρει πολύ, πολύ οιαφερει
νά έμπνευσθή κάνεις άπό έν έργον καί νά γράψη
ό'/.ως διόλου νέα πράγματα, έπί τών όποιων όμως
φαίνεται ή πρώτη έπ.ορασις, άπό τήν χυδαιαν
τήν άδικαιολόγητον κλοπήν.
Ούτε γνωρίζουν ο! τυμβωρύχοι αύτοϊ, τήν
συνάντησ·.ν δύο μεγάλων πνευμάτων ή καί μι
κρών άκόμη.
Διατί μία σελίς άγαπητοϋ συγγραφέως, ή
οποία έτθασεν εις τά αιθέρια τοϋ ιδανικού ύψη,
μιαν άλλην ξένην αθάνατον σελίδα, να μή μέ
καμη ύπερηφανον ; Είναι άνάγκη νά περιφρονήσω ίργον τοσω μέγα, κατόρθωμα τόσω δύσκο
λου, μόνον καί μόνον διότι χμίλη άνίερα έψιθύρισαν τήν λέξιν χ.ίο.σ////
Αλλ έσχάτως άνεκάλυψα τό έλατήριον τών
κυρίων λαγωνικών τής φιλολογίας. Αλλον τί
τλον νά έχουν δέν είνε ούτε εύκολου, ούτε λογι
κόν, λοιπόν μένει είς τίτλος πολύ εύαπόκτη-

ΦΙΜΛΟΓΙΚΙΙ

Ο τίτλο; ποΛνμαθόϋς. Και παραθέτουν
κείμενα ξένων συγγραφέων γνωστών καί άγνω
στων καί δέν έξαφνίζεται μόνον ό αναγνώστης,
άλλά καί ό άτυχή; συγγραφεύ;, τοϋ οποίου τά
έργα δηλητηριάζονται καί πιστεύουν οί πολλοί
καί αγανακτούν οί περισσότεροι, άλλ' οί ολίγοι
οί νηφάλιοι, ανακαλύπτουν οτι ή φαινομενική
όμοιότης, είνε μόνον φαινομενική.
Αν οί ίοεοκλέπται είνε ασυγχώρητοι ζαί τά
φιλολογικά αύτά λαγωνικά εϊνε άκόμη πλέον
ασυγχώρητα.
ΕίμποροΟν πολύ καλά νά γράψουν εί; ένα
χαρτάκι τόν κατάλογον τών βιβλίων τά οποία
άνέγνωσαν καί σά; βεβαιώ ότι θά όνομασΟοΰν
καί πάλιν πολυμαθείς, άλλά νά άποδεικνύουν
τήν πολυμάΟειάν των με τόσω άνίερον τρόπον !!
είνε ασυγχώρητοι.
Εγιυ άζριβώ; έζείνα τά έργα θαυμάζω πε
ρισσότερον, τά όποια έσυριχθησαν άπό τά λα
γωνικά.
<ης.

ΙΙρίν νά πιστεύση κανείς τυολώ; είς όσα
γράφουν ή λέγουν μέ στόμφον τά λαγωνικά,
ά; έξετάση λιγάκι καί τό ποιόν τοϋ συκοταντουμένου. Ειπον άνωτέρω ότι χρειάζεται πολύ
στενοκεφαλιά διά νά. προβή ό άνθρωπο; εί; κλοπήν
τοιούτου είδους. Τό έπαναλαοάνω· πολλή στενοκεφαλιά καί παντελή; έλλειψι; σεβασμού πρό;
εαυτόν.

I ο έργον τοϋ λαγωνικού ζημιώνει και πάλιν
τον άναγνώστην. ΙΙολλοι άνέγνωσαν τοιαύτας
χριπχός με./ι- rar ή ήκουσαν προφορικού; Φιλιπ
πικού; εναντίον έργου, τό οποίον εννοείται δ'.ν
εϊχον άναγνώσει, καί έτάχΟησαν εί; τό εναντίον
στρατοπέδου μέ τήν άπόφασιν νά μς άναγνώσουν αυτοί οί μενίι.Ιοι < ϊ Tt.lfut,
tjvmzl'jτούμενον έργον.

Αν εύρεΟή κανείς θεοφοβούμενο; χριστιανό;
καί άναγνώσει εί; αύτούς τού; κυρίου; τό άποκηρυχΟέν έργον, Οά τού; έκπληξη καί Οά τού;
εύεργετήση. θά μάθουν ; ότι δέν πρέπει να εκφέ
ρουν γνώμην άναμασσηΟείσαν άπό αμφίβολα
πρόσωπα. Οσω σεβαστή είνε ή
καί ευ
συνείδητο; κριτική,οσω φωτίζει μέ 'λυχνάρι λογι
κόν όλα; τά; καλλονά; ένό; έργου,τόσω σκοτίζει
καί επιζήμιο; άποβαινει ή κριτική τών αύτοχειροτονήτων κριτικών.
)‘-άρχουν ίοεοκλέπται, υπάρχουν όμως καί
λαγωνικά, έκουσίω; πρό; τήν αλήθειαν άμβλυωποϋντα και συκοφαντοϋντα αθώου;.
Οι πρώτοι μαρτυρούν μεγαλην δοσιν βλακεία;

ή οποία τού; καθιστά γελοίους, άλλ’ οί δεύτεροι
είνε μοχθηροί άνθρωποι καί φωνασκοϋν δήθεν
ύπέρ τή; άληΟεία; καί κατά τή; πλάνη;, ένω
πλανώνται οί ίοιοι καί παραπλανώ?! καί τόσου;
εύπιστους.
ί > ίοεοκλέπτης σά; περιφρονεί, διότι νομίζει
ότι μόνο; αύτό; άνέγνωσεν όσα έκλεψε. Τό λα
γωνικό'? περιφρονεί όλόκληρον τό έθνο; του, διότι
νομίζει, ότι δέν είμπορεί κάνει; άπό τού; ίοικού;
μα; νά γράψη όπως οί ξένοι.
Εγώ γνωρίζω ένα κύριον, ό οποίο; μόνον τού;
παρόντα; συγγραφείς, δέν άποκαλεί κλέπτας
όλοι δέ ο· άπόντες είνε κατάδικοι έρήμην.
Λ; εξετάσουν οί φρενολόγοι αύτά τά ψυχολο
γικά φαινόμενα.
Ας πέση όλη ή περιφρόνησι; τών συγχρόνων
καί τών μεταγενεστέρων έπί τοϋ ίοεοκλέπτου
καί ά; γείνωνται δεκταϊ πάντοτε μέ φρίκην αί
γνώμαι τών λαγωνικών.
Είνε ό μόνο; τρόπο; διά να διορθωθούν α· δυο
αύταί ψυχολογικά! παΟήσει;, αί όποίαι σπανι’ω;
συναντώνται είς τόν άγώνατής ζωής,διότι σπα
νίω; λαγων,ικόν έπετέθη εναντίον άληθινοΰ ίδεοκλέπτυυ. Αν έπέπιπτεν έπ’ αύτοϋ τό έργου του
Οά. ήτο σεβαστόν καί τότε ή πολυμάΟειά του Οά
έχρησίμευεν είς ωφέλιμον έργον.
'() ιδεοκλέπτη; εύτυχώ; είνε τύπος, ό οποίος
άρχίζει νά έκλείπη,ένω τό λαγωνικού είνε τύπος
ό όποιος ουστυχώ; ζωντανεύει καθημέραν πε
ρισσότερόν.
1 όν ένεΟάρρυνεν ή προσοχή τήν οποίαν τού
παρέσχον.
ΑΛΕΞ. ΙΙΑΙΙΙΙΛΔΟΙΙΟΓΛΟΓ

Ο ΠΕΙΡΑΣΜΟΣ
(,Μι-ΟκΙτόοιπκι ΤΗ. ΒΕΝΤΖΟΝ).

f’M# σε./. ->1Ο '.
II

Κλαίρη. τούλάχιστον,

λατρεύει τόν σύζυγόν

τη; οσον της είναι δυνατόν νά τόν λατρεύει... Κζί
πω; αλλέως είμ.ποροϋσε νά κάμη ; "Οσον άφορά τόν
Μάξ. ο ■;<■>; του διά τήν δεσποινίδα Φελίν, έάν ύπήρςε ποτέ, ήτο άπλή παροδική οαντασία. Ηζ ήτο
εύκολου καί μόνη τζ,; νζ τόν έπζνζφέρη πλησίον τζ.;.
κζθώ; ελαβον έγώ) τήν πλζ,ιεστατζ.ν ά.πόδίίξιν.
Μέ τήν πρώτην εύκαιείαν. εννοείται οΐκοθεν, έπήγαμεν νζ ϊδωυ.εν τό δράμα εκείνο, εί; τό όποιον
συνέρρεεν όλο τό ΙΙζρισι. μολονότι οί έπιφυλλιδογγςάφοι τή; τρίτης έλζμβζ.νον όλα τζ προσχήματα. σο
βαρά; σεμνοτυφία; όταν έκζ.μνον λόγον περί ζύτοϋ.

Καί έγώ ή ιδία θά έψευδόμην έάν δέν ώμολόγουν
ότι μερικαί θέσεις τοϋ δράματος μέ έφερον εΐ; δύ
σκολου θέσιν. άλλά ή ποίζ,σι; ρίπτει καί είς τά μάλ
λον παρακεκινδυνευμένα μέρη ένα θείου πέπλου. Τό
παν δύναται νά ρηθή μέ τόν στίχον καί

τήν μουσι

κήν, αρκεί ή μουσική καί οί στίχοι νά είναι πριότζ,;
δυνάμ.εως, αυτή είναι ή τελειωτική κρίσις μ.ου. ΊΙ
βαΟεϊα συγκίνζ,σις πού έπροσπάΟουν νά συγκρύψω καί

ή οποία όμως έξεδζ,λοϋτο παρά τήν θέλζ.σίν μου,
Οά ε'κολάκευε βεβαίως τόν συγγραφέα περισσότερον
άπό τά. κοπλιμέντα πού Οά τοΰ έκαμνζ. "Οσον διά
τήν ήΟοποιόν, φθάνει ενίοτε μέχρις ύψους,
ι;, και μ’
όσα καί άν λέγη ή Κλζίρζ,. ή όποια έχει. τό πολύ
γυναικείου έλάττιυμα νζ έκφαυλίζη μερολζ,· ικώτατζ πζν ϋ.τι τήν επισκιάζει, κατέχει έκτο, τοϋ άναμ.φισβητήτου καλλιτεχνικού ταλάντου τζ,ς, καΐ

ένα είδος γοζ,τείας φυσικής, δυσκόλου νά περιγραφή,
είς τήν όποιαν οί άνδρες είναι ιδιαίτεροί; ευαίσθητοι,
καΟώ; ύποΟέτω. Σχεδόν πάντοτε ότι μζ; τρομάζει

ή και μάς αηδιάζει, έμζς,βασκαίνει ολίγον έζείνους·
δέν λαμβάνουν συνήθως ύπ’ οψιν όσον πρέπει τήν
διαφοράν τών εντυπώσεων διά τά δύο φύλα, καί ε'κ
τούτου τόσαι συζητήσεις άνωφελεί; καί μάταιοι.
'U έμ.παΟής φυσιογνωμία, τό μεθυστικόν χαμόγελον τή; δεσποενίδος Φελίν, τά μάτια εκείνα πού
ονομάζει ή Κλαίρζ, μάτια Ίίμπούση;, όλα αυτά φέ
ρουν τήν σφραγίδα τοϋ πάθους, χιλιάκι; πλέον ελκυ
στικού κζί άπό αύτήν τήν τελείαν άπλώ; καλλονήν.
ΙΙρός τό συμφέρον τή; έπιτυχία; τών συμβιβαστικών
σχεδίων μου, έπρόσεξζ νά μήν άποτελέσω παραφω
νίαν είς τόν γενικόν ενθουσιασμόν τόν οποίον έπροκαλει ή Κίρκη εκείνη, άπεναντίας· άπο τά χειροκροτή
ματα έκινδύνευσαν νά σχισΟοϋν τά γάντια μ.ου- εσωρευσα, τά μέν έπί τών δέ, τά μάλλον ύπερβολικά,

επίθετα διά νά επαινέσω τήν
'.ι.ς. ζύ,ί υ.ορφίήν της, τό σώμα τη;, τήν στάσιν της, τάς ένδυμασ ας της. ΊΙ Κλαίρη μ’ έκοίταζε μανιώδης, διερωτωμένη μήπως μ’ έκέρδισε τό στρατοπέδου τών
έχΟρών της, μήπως είχα σκοπόν νζ ύποδαυλίσω πε
ρισσότερον τό πΰρ. Ίίν τούτοις ή διόπτρα μου δέν
άφηνε στιγμήν τήν Φελίν. Ίΐζήτουν τό τρωτόν μέ
ρο; τοϋ Οώρακος, διά νά καταφέρω τό Οανζσιμον
τραύμα. Όταν, εί; τήν τρίτην σκηνήν. άνεστραμμέ:
■·κ
·..
νη έπί ενός μεγάλου ανακλίντρου ρεμβάζει
•ζε την
τό
πόδι
κεφαλήν στηριγμένην έ
ή; χειρός, καί μέ
πολύ προτεταμένου επάνω είς ένα βελούδινου μαξιλάρι, είπα, έτσι ανεπιτηδεύτ
άνεπιτηδεύτως. χ,ωρίς να φα ίνωμα·,
καί έγώ; ότι δίδω σημασίαν ε ., εκείνο πού λέγω I
Γ..............
ιρυβή ή έλλει— Τί περίεργον νζ μ.ή μπορή
ναποκρυβ"
ψι; καταγωγής καί άπό τά μάλλον άλλω; τε άφε·.δώς πεπροικισμένα πλάσματα !
άν.ίμ.ητος
αυτή Φελίν, είναι ήναγκασμένζ
άντυτε
μακρά φορέματα·
αχθοφόρου.
— Δέν τό πάρε
ζ,ρω; ο

κ. Ρενάλ. μέ προφανή δυσθυμίαν, ένώ έλάμ.βανε τάς
διόπτρας μ.ου καί τάς έφερεν είς τούς οφθαλμούς του.
Έπειτα έξηκολούθει νά κο.τάζη, νά κοιτάζη, έπί

πολύ, χωρίς λέζιν νά έκστομίση.
— Τόν έπείραξε;, μού είπε, χαμηλοφώνως ή
Κλαίρη,
Πραγματικώ;. μού έφάνη, τό ε’πίλοιπον τής εσπέ

ρας εκείνης, ότι έφέρετο μί -Άλήν
απέ
ναντι μου. ΤΙρχισα νά θλίβωμαι όλίγ·ον καί νά. σκέπτωμαι ότι παίζω ένα παράδοξον πρόσωπον, κινδυνεύουσα δ'.ά τήν άγαπην τής φίλης μου ή οποία δέν
θά μοϋ έγνώριζε καί μεγαλιν χαριν δι’ αύτό, νά χά

σω ένα άνθρωπον τοϋ όποιου ή συμπάθεια έξ άρχής
μοϋ ητο άπείρως πολύτιμο;. Ι·’.ύτυχ<ΰς ή άνησυχία
μ.ου δέν διήρκεσε πολύ.
Τήν επομένην επρόκειτο νά συγγευμ.ατίσω μί τούς
Ρενάλ. Έφθασα ολίγον νωρίς, τήν ώραν τοϋ μαθή
ματος τής Κλαιρέτης, καί εισήχθην είς τό μικρόν
σαλόνι. ΊΙ ήμερα ητο βροχερά. Έκάθησα εμπρός εί;
τήν φωτιά καί έστέγνωνα τά πόδια μ.ου. μέ τό φό
ρεμα σηκωμένου ολίγον,διά νά μή κζή άπό τήν πολύ

ζωηράν φλόγα. Έφαφνα άκούω άπό πίσω μ.ου τήν
φωνήν τοϋ κ. Ρενάλ.
—■ Τόρα τό εννοώ διατί είσθε τόσον αυστηρά εί;
τάς κρίσεις σας περί τών άλλων, έχετε τό δικαίω

μα. κυρία.
Κατέβασα γρήγορα τόν γϋρον τοϋ φορέματός μ.ου.
έντροπιασμένη, άλλά ένώ έρριπτα τό βλέμμα μου έπί
τού καθρέπτου, επάνω άπό τήν θερμάστραν, είδα
τήν μορφήν τοϋ Μάξ, μ' ένα χαμόγελου πού έβλεπα
διά πρώτην φοράν είς τά χείλη του. ’Αδύνατον νά
ά'ΛΟίβζλλω, ότι έπρόσεχε τότε μόνον κατά, πριϋτον
εί; ό,τι θέλγητρα είμποροϋσα νά έχω καί έγώ).
— Τί-οτα δέν μ’ άρέσει περισσότερον άπό τό
κου.ψόν τό πόδι, έπρόσθεσεν, ένώ έλάμ.βανε θέσιν
πλησίον μ.ου. Τολμώ νά. σάς τό είπώ τόοα, άν καί έ
χετε κ' ενα χαριτωμένο χέρι, ότι ύπάρχει ένα πρζγ'·!.■/. σπανιωτεοον καί άπό τό πιο εϋαοεοο νέοι. Τό
1
. '
..
1 .· 1 ,Χ
1
χέρι μζς απατζ συχνά, είναι εύκολου νζ εςωραϊσθή,
άλλά τό πόδι άνθίσταται είς πάσαν περιτέχνησιν.
Τό χέρι έςαφνα μιά; γυναικό; όπως ή Φελίν, μπο
ρεί έπί τέλους νά. φζνταςη, χάρις εί; τήν έπιδεξιό-

τητα ειδικού τεχνίτου, άλλά εϊχετε δίκαιον χθές τό
βράδυ, τό πόδι της είναι μεγαλύτερο άκόμη καί
άπό τό μποτίνι της· έξεχείλιζεν γελοιότατα.
— Καί μάλιστα, έπρόσθεσα καί έγώ μεθυσμένη
άπό τήν ευκολία τή; νίκη; μ.ου. έκείνο τό άπατηλόν
μποτίνι ήτο πζρζβαρυμ.ένο μέ ογκώδη στολίσματα,
πού φιονζζουν οτι είναι προωρισμενα νάποκρύψουν κά
ποιαν δυσμορφίαν. Ιΐίμ.αι τή; ιδέας, ότι πρέπει είς
τήν ένδυμασίαν έν γένει, ζαί ιδιαιτέρως είς τήν υπόδησιν, νά έφαρμόζεται αύτό τό άξίωμα : νά. είναι
τόσον καλά καμωμένο

τό κάθε τι, πού κανείς νά
μήν τό πζρζτηρή...
— Δια νά είναι δυνατόν νζ δίδεται ολη ή προσο
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χή εί; τύ πρόσωπον, συνεπλήρωσε κζζεντρεχώ; ο ζ.
Ρενάλ- είναι βέβαιον ότι τύ πλούσιον ζαί επιδεικτι
κόν δέσιμ.ον, δέν προσθέτει τίποτε εί; τήν άξίαν ζαί

τήν λάμψιν τού διαμαντιού. Άλλ’ αύτό είναι κατά,
βάθο; τό αξίωμα τή; κοκεττιά;.
— Ίσως... Δέν ζηλεύω λοιπόν πολύ πλέον τά φυ
σικά κεφάλαια τή; άνδραδέλφη; μου Ίζα;, διότι

σά; πιστεύω έρωτευμένον μέ έκείνην, τού είπα χωρί;
■/αποσύρω τό χέρι μου (βλέπετε, χάριν έκείνη; .

— Ερωτευμένο; μέ τήν Φελίν ! άνέκραςεν μέ
τήν ζέσιν έκείνην, μέ τήν οποίαν οί άνδρε; συνήθω;
πυρπολούν τά είδωλά των, όταν καταπέσω Γ·

παραφορά τή; λατρεία; των, έρωτευμένο; μέ μίαν
ήΟοποιόν. Έγώ πού βδελύσσομαι παν ό,τι δέν είναι

τήν έβλεπα νά συσσωοεύ-ή έπάνω εί; τήν αύτήν παν
τούφλαν, ένα φιόγγον, ένα κολύβριον, ζαί τόσα κυ

φυσικόν ! Έπέρασαν δέκα έτη άπό τότε πού έπλήρωσα. καί έγώ τόν φόρο·/ μου εί; αύτά; τά; αδυνα

νηγετικά σήματα. 'Υπάρχει Οέσι; διά πολλά πράγ
ματα έπάνω σέ μερικά αγγλικά πόδια.
— Δι’ αύτό έκαμετε καλά νά επαναφέρετε το δι
κό σα; εί; τήν Γαλλία, δέν έχει ανάγκην νά κατα
φεύγω σέ τόσα πολλά βοηθήματα διά νά τό θαυμά
ζουν. Έπρεπε νά μαντεύσω τήν τελειότητά του καί
μόνον νά σά; έβλεπα νά περιπατάτε. Τό καυχώμαι
μολαταύτα πώ; έχω μεγάλην ειδικότητα εί; αύτό
τό κεφάλαιο·/. Δέν γνωρίζω τίποτε έπαγωγότερον
άπό τήν φυσιογνωμίαν ένό; μικρού ζαί ζωηρού πέλματο;, πού προχωρεί. νομίζει;, τριποδητεί, πού ρεμ
βάζει, πού διστάζει έμπρό; εί; τά προσκόμματα,
πού τά ύπερπηδά. τέλο; μέ τόλμην, ή τάποφεύγη μέ
έπιδεζιότητα, πού πηγαίνει άσυνειδήτω; έδώ καί
έκεϊ, πού ανησυχεί, άνυπομονεϊ καί πού σά; διδάσκει
περισσότερον άπό τήν συνδιάλεξιν μιά; ώρα; περί
τή; διαθέσει»;, τή; ιδιοσυγκρασία;, τή; καλαισθη
σία; καί τή; μορφώσει»; τή; γυναικό; πού παίρνετε
καταπόδι.
— Αύτά είναι άναμνήσει; χωρί; άλλο τού νεανι
κού σα; βίου, είπα, ένώ έστρεφα τά βλέμματα πρό;
τήν θύραν,άπό τήν όποιαν έπερίμενα τήν Κλαίρην νά
είσέλθη.
—-Άλλά δι’ αύτό. έξηκολούθησεν ο Μάς χωρί;
νά προσέξω εί; τήν διακοπήν μου, πρέπει τό περιέχον νά έπιτρέπη εί; τό περιεχόμενο·/ νά διασκεδάζω
κατά βούλησιν. Ιδού διατί σά; συγχαίρω πού φορείτε πολύ φαρδιά μποτίνια, άν καί τόσον μικρά πάλιν.

μία;· ήμουν τρελ,λό; μέ υ.ίχν ζωμωδόν, ή οποία άνεπιφυλάκτω; άσχημο; άπό πλησίον, μετεβζλ.λετο εί;

— "Λ; άφήσωμεν τά πτωχά μου τά. μποτίνια.,
είπα, ένώ τά. άπέσυρα έξ ολοκλήρου κάτω άπό τήν
ρόμπα μου. καί ά; όμιλήσωμεν διά τήν δεσποινίδα

— Τί έχετε νά γελάτε μέ μένα ; Δέν μπορεί κά
νει; νά. είναι ευγνώμων πρό; μίαν καλλιτέχνιδα διά.

Φελίν.
— Όχι, προτιμώ χιλιάκι; νά. ομιλώ δι’ ΰμα.;.
Κλίνω πολύ νά πιστεύσω, όπω; ό στρατάρχη; τή;
Σαξονία; αν καί έξ άλλη; άπόψεω;, ότι αί μάχαι
κερδίζονται μέ τά. πόδια.

κάτι τι άλλο μόλι; τό φωτεινόν προσκήνιο·/ τήν έχώριζεν άπό τού δημοσίου. Απάτη οπτική. χωρί;
άλλο! εύρισκε ένζ μεγαλόπρεπά; βλέμμα, καί ή
βραχνή ζαί όχι εύζρινή; φωνή τη; έπαιρνε κάτι τό
νου; πού έδόνουν βαθύτατα τήν ψυχήν. "Οταν, εί;

ηλικίαν ήδη προχωρημένη-/, ύπεκρίνετο πρόσωπα ε
ρωτευμένων γυναικών, ήτο άδύνζτον νάρνηθή, κάνει;
ότι έπετύγχανε άπό κάθε νέαν καλύτερα, μέ τό ύπέροχόν τη; μάλιστα έκεϊνο πλεονέκτημα : ότι είχε
τόν διάβολον μέσζ τη;. Έν τώ πιοσώπω τη; αγά
πησα τύ ψεύδο;. Έδώ κάτω τό παν πρέπει νάγαπήση κάνει; διά νά. γνωρίσω τέλο;. καθώ; τό είπε ο
Μυσσέ, τί μπορεί νάγαπηθή καλύτερα. Αί, λοιπόν,
ό,τι σήμερον αγαπώ καλύτερα, είναι τό πνεύμα καί ή
ειλικρίνεια.
— Τόσον τό καλύτερον, έσπευσα νά. ε’ίπω, διότι
ή Κλαίρη, έχει καί τά δύο αύτά πλεονεκτήματα.
— Δεν έχει τό δεύτερον, μού φαίνεται, διότι
ήρχισε νά μού κάνη μούτρα, αντί να ομολογήσω ότι
είχε τήν ανοησίαν νά μέ ζηλεύη, διότι αυτό κατα
λαμβάνω τόρα πώ; έπαθε· δέν είναι έτσι; "Ενα κονταρόξυλο σάν τήν Φελίν. ένώ έγιυ θέλω τήν γυναίκα
μικρούλα, ένζ κονταρόξυλο στεφανωμένο υ.ί Griyj.x

λιναριού, ένώ έγ<·> ίγχζώ μόνον τί; μελαχρινέ;.
ΈνΟυμήθηκζ πώ; ή γυναίκα τυυ μού έγραφε: «Δέν
άγζπά παρά τί; ξανθέ;·» καί ήρχισα νά γελώ.

τήν θεατρικήν επιτυχίαν του, πού οφείλει εί; αύτήν
χωρί; νά. έρωτευθή διά αύτό τήν γυναίκα ;
Καί έψιθύρισε μέσα εί; τά δόντια του κάτι τι οχι
πολύ υποχρεωτικόν καί αβρόν, πού μόλι; ήκουσα, διά.

κή ή ήττα τή; δεσποινίδο; Φελίν.
Μ’ έκοίταζεν έκπεπληγμένο;. Εννόησα οτι είχε
πά-ω τόν κατήφορον παραδόξου παρεξηγήσεω;. διότι

τά; φαντασία; τών μικρών αστών.
II Κλαίρη είσήρχετο τήν ιδίαν στιγμήν, κρα
τούσα τήν κόρην τη; άπό τήν χεϊρα, ή οποία είχεν
άξιωΟ-ρ — σοβαρόν νέον! — δύο εύσημα έπιμελεία;.
Ένώ έφιλούμεθα κατώρθωσα νά τή; ψιθυρίσω ότι
είχα τήν βεβαιότητα, τήν απόλυτον βεβαιότητα
περί τή; έντελοϋ; αδιαφορία; τού συζύγου τη; διά

ήρπασε τήν χεϊρα μου καί τήν έφερεν εϊ; τά ’fy'l-t,
του. Νομίζω, αγαπητή μίστρε; \όελ—μεταξύ μα;,
παεακαλώ—ότι Οά έζαμνε τό ίδιον καί διά τό πόδι

τήν Φελίν. Τί χαρούμενου βλέμμα εύγνωμ.οσύνη;
πού μού έ'ρριψε !
Ακολουθεί.'

— Κατ’ αύτόν τόν τρόπον καί Οά. χάνωνται βέ
βαια. είπα γελώσα, καί εύχομαι νά είναι τελειωτι

υ.ου άν τού τό έπετρεπον.
— Όρκισθήτε μου ότι έχει άδικον ή κ. Ρενάλ νά

//.V.Q
Καί είχαν πολύ δίκαιον νά. αφήνουν εαυτού; τοιουτοτροπω; χωρί; πάλην. χωρί; άντίστασιν εί; τήν όομήν ή οποία τού; εϊλζυσε ουσικώτατζ πεο; άλλήλου;. Άπο τά; πρώτα; λέξει;, έδειξα·/ μίαν τόσον

τελείαν, τόσον στενήν συγγένειαν ορέξεων, κλίσεων,
ιδεών καί αϊσθηυ.άτων. ΊΙσαν τόσον καλά καυ.ωυ.έ...
1 ·
νοι εκείνο το μικρόν νευρόσπαστον ζζί εκείνη ή μικρά
κούκλα διά νά κατρακυλούν θριαμβευτικό»;, οί δύο
μαζί, μέ τύ Λ-οΐ’.τέ Δ’</μ.τ.Ζ/'/ρ· -Ιί',ι κατάλληλοι διά
νά διέρχωνται μαζί τόν κόσμον, έκτελούντε; μηχανι
κό»;. αυτοματικό/;, εί; τήν κατάλληλον ώραν, μέ
τήν ζπζι τουμένην ενδυμασίαν, παντού όπου είναι π;έ-

πον νά. εύχαριστούνται. όλα τά υπουργήματα τή; ζωή;
τών κομψευομένωυ καί όλα; τα; τελετά; τή; θρη
σκεία; τού καθώ; πρέπει κόσμου...
Έφθζσαν εί; τό βαγόν σαλόν Έτράβηξζν τά πα
ραπετάσματα έπί τών λαμπτήρων όλζι ζαί όλοι οί
τζξειδιώται ησαν μουδιασμένοι, άποκο'.υ.ισυ.ενοι εί;
τά μεγάλα κόκκινα καθίσματα.
«Ά; άλλάξωμεν θέσει;, είπε κρυφά ό

Ι’ζούλ εί;

τον Μαυρίκιον... Κάθησε πλησίον τη;... έγ<» θά. ζζθήσω πλησίον τή; μητρό;, πρέπει νά. τήν ομιλήσω.»
Ό Μαυρίκιο; προθύμω; υπακούει. II Μάρθα δέν
εννοεί διόλου. Διά τί ταχζ τήν άφήνει: Διατί «ομι
λούσε μέ τήν μητέρα τη; κζί τόσον σιγά, τόσον σιγά
ώστε νά. μή εϊμπορν) νά. ά./.ούη '· Τί νά έλεγε : τί νά.
έλεγε:
Ιδού τί έλεγε μεταξύ Μοντελιμάρ — 8 κζί 35 —
καί Πιερλάτ,— 8 ζζί 55.

«Ακούσατε με, Κυρία, άκούσζτέ με. Είμαι τίμιο; άνθρωπο;, θέλω, χρεωστώ νά σά; ·■ νωστοποιήσ«ο τήν κατάστζσιν τών πραγμάτων. Καί πρώτον θά
σά; είπω ζατι πολύ ενδιαφέρον... 'Ο πζτνίρ μου γνωοίζει τόν κύριον Δεεζμ.
— Μζλιστα, μάλιστα, τό ξεύρω.
— ’Άλλο πλέον ενδιαφέρον άκομζ... Πρέπει νά
σά; είπώ πρώτον τά ουσιώδη.. Είναι πολύ πλούσιο;
ό πατέρα;
— Τό ξεύρω, τό ξεύρω κι’ αύτό.
— Πολύ καλά, τότε πολύ καλά... Εξακολουθώ..
Έφυγα άπύ τύ Παρίσι σήμερα τύ πρωί ζαί έχω. έδώ
εί; τό θυλάκιό·/ μου τό εισιτήριο·/ τοϋ θαλαμίσκου
αριθμό; 27 τού άτμοπλοίου Ίραουάδδυ, τό όποιον θ’
αναχωρήσω αύριο·/ εί; τά; τέσσαρα; διά Σουέζ,Άδδεν
Κολόμβο. Σιγκαπούρ.. καί θά έπιβιβασθιό αύριο·/ εί;
τά; τέσσαρα;, έπί τοϋ άτμοπλοίου τούτου εάν δέν
μέ άφήσετε νά έχω ελπίδα; ότι θά γί·/ω γαμ
βρό; σζ;.

πώ οτι γνωριζόμεθα,

ή δεσποινί;

Μάρθα κζί έγώ,

καλλίτερα άπο τά τρία τέταρτα τών μνηστήρο/ν,
τήν ήμέραν τών γά.μ<·»ν τ<·>ν. Είξεύρετε πώ; συμβαί
νει συνήθω; τό πράγμα .' Βλέπονται έπί τινζ λεπτά
από μακράν εί; τό θέατρο·/... έφεραν μαζί των καλά
τηλεσκόπια. . Άλ.ληλοεξετάζονται. «Πώ; τόν ευρί
σκει;:— Καλούτσικο;, καλούτσικο;.» Έπειτα μετά
τινα; ήμερα; εί; τόν χορόν μεταξύ δύο σχημάτων

τού τετραχόρου άντζλλασσουνδύο φράσει; πνευστιώσζ; αποκομμένα;. Έπειτα συνάντησι; εί; ένζ μου
σείο·/. Έκεϊ δζ ύπάρχει κάποια οίκειότη;.. Μέ συνέβη
αύτό με μίαν έπαρχιώτιδζ... τό πρωί άνεδύφησα τον
οδηγόν .Ιιι.Ίΐιιυ· διά νά έχω κάτι νά είπώ έπί τών ά-

ριστουργημζτων τών Ραφαήλ καί τών Μουρίλλο.
Κατόπιν μερικών συνεντεύξειον αύτού τού είδου;,
γνωρίζονται, είναι κατάλληλοι ό εί; διά. τον άλλον
ζαί άποφασίζετζι ό γάμο;. Ένώ ή Δεσποινί; Μάρθα
καί έγ«’ο εΐμ.εθζ ήδη παλαιοί φίλοι... Καί πρώτα
πρώτζ. ώ; αρχήν, σήμερα τό πρωί εί; τά; ένδεζζμυσι. έπεσε εί; τά; άγζάλ.ζ; μου.
— II κόρη μου εί; τά; άγζάλ.ζ; σζ;!
— Μήν πηδάτε, κυρία μου, ή Δεσποινί; Μάρθα
θά. παρατηρήσω ''τ· πηδάτε...
II Μάρθα πρζγματικώ; ανάμεσα άπό τά; ήμικλείστου; βλεφαρίδα; τη; παρηκολούθει διά τού
βλέμματο; τήν σκηνήν τζύτην ζαί διενοεϊτο. «θεέ
μου! Τί νά τήν ψάλλη τήν μητέρα: άνζγζαζεται'
νά κραπήται μέ τά; χείρά; τη; άπό τό κάθισμα τη;
διά. νά μή πηδήξη στόν άέρα.»

— Μζλιστα, Κυρία μου. εί; τά; άγζζλα; μου...
κατά μεγίστη·/, κατ’ εύτυχεστάτην σύμπτωσιν συνεκρούσθημεν εί; ενζ άπό τά. περάσματα τή; άυ.αξοστοιχία;. Κζί έκτοτε τήν είδα... όχι εί; τό ε’πίπλαστον φώ; ενύ; θεάτρου ή ένό; Μουσείου ά.λλά ύπύ
τύ καθαρόν φώ; τού ήλιου- τήν ειδζ νά τρυ/γη ζαί

νζ σπάντ, φουντούκια μέ τά. ωραιότερα τοϋ κόσμου
δόντια- τήν ειδζ πρύ ολίγου μέ τύ «όχρόν τή; σελή
νη; φώ; ζζί είξεύρω ότι πζγοδρομεϊ καί είξεύρω ότι
κολυμβά και είζεύρ/j» ότι επιθυμεί νά εχη ένα ζοευτέ.
χρώματο; μαργαριταριού., ζαί θά τό έχω··· καί τιά
ρα τήν θζυμ-άζω εί; τό ήν.ίαυ; τούτο, θελκτική !
δέν εινζι θελκτική;

— Κύριε, ποτέ, καμμία μητέρα δεν εύρέθη...
— Ει; μίαν τοιαύτη·/ θέσιν... τό άνζγνωρίζω,
Κυρία, καί δι’ αύτό πρέπει νά βγήτε όσον τό δυνα
τόν γρηγοριότερα, άπύ αύτήν τήν θέσιν. Είναι ολο
φάνερο οτι δεν είμπορεΐ νά έπεζτανθή.

— Κύριε...
Μήν κινεϊσθε. Κυρία, μ.ήν κινεϊσθε... ΊΙ δεσπινί; Μάρθα προσποιείται οτι κοιμάται, άλλά δέν
κοιμάται. Μά; παρατηρεί καί δέν σά; τά είπα όλα,
μόλι; αρχίζω... θά μ.έ απαντήσετε—ώ! είμαι βέ
βαιο;— οτι δέν μ.ε γνωρίζετε, οτι ή δεσποινί;
Μάρθα δέν μέ γνωρίζει. Επιτρέψατε' μοι νά σά; εί

— Ηραγμ.ατιζιΰ;..
— ’Ιδού τί σά; προτείνω: θά κζταβήτε εί; τύ
ςενοδοχεϊον Νοάϊγ—κ’έγώ έπίση;, φυσικά.— Έ
χετε εί; τήν διάθεσίν σζ; ολόκληρον τήν προ/ίαν διά
να συνομιλήσητε μ.ε τήν δεσποινίδα Μάρθαν, καί τό
τηλέφωνο·/ διά νζ συνομιλήσητε μέ τύν κ. Δεράμ.
Ι-.ίςεύρετε ποιο; είμαι... Μέ είδατε, κ’ έμέ έπίση; μέ
το φώ; τού ήλιου. 'Ομίλησα, πολύ «ϋμίλησζ- είμπο-
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ρέσατε, ύμεί; ζζί ή Δεσποινίς Μάρθα νά

έννοήσητε

τί τ,μην τί έσζεπτόμην... λοιπόν! αϋριον σκοπεύετε

νά προγευματίσατε :
— Μά δέν ξ-ύρω... Σζ; βεβζιώ. κύριε. είμαι τα
ραγμένη , έ ξουδενισμένη...
•— Όπω;δήποτε ά; ορίσωμεν μ.ϊζν ώραν. εί; τά;

ένδεκα—θέλετε εί; τά; ένδεκα:

— Έάν θέλετε.
— Λοιπόν, αϋριον. εί; τά; ένδεκα θά είμαι εί;
τήν τραπεζαρίαν τού ξενοδοχείου. Έάν μέ είπζ,τε :

άί-α^-ώ'-ΥίΓε Οά αναχωρήσω. Έάν μέ εΐπζ,τε: μεΐπ
fix μείνω. Μή μέ απαντάτε τίποτε τώρα. Κερδίσατε
καιρόν διά νά σκεφθήτε αξίζει τόν κόπον. Έ; αϋριον. κυρία. έ; αϋριον εϊ; τά; ένδεκα...
•
•
·
Το πρωί άντηλλάγζ,σαν σπουδαία·. τηλεφωνικαϊ
κοινοποιήσει; με ταςύ Μασσαλία; ζαί ΙΙαρισιοΰ.
Όταν ή κυρία Δεράμ είσήλθεν εϊ; τό εστιατορίου
τοΰ ξενοδοχείου, εί; τά; · ένδεκα, ό Ρζούλ διηυθύνθη κατ’ εύθείαν πρό; αύτήν. 'Ο εϋζωνο; τζ,; Άθ;ική;. πάντοτε επιτήδειο; εί; τοϋ; έξελιγμσύ; του.
παρέσυρε τζ,ν Δεσποσύνην Μάρθαν... βραχύ; διάλογο;
άντζ.λλάγζ, μεταςϋ τού Ραούλ κζί τή; κυρία; Δε;άμ.
ή οποία ζ,το πολύ συγκεκινζ,μένη.’
— Μέ είπαν, κύριε, ότι έχε- ατμόπλοιου. μεταξύ
Μασσαλία; καί Ίνδο-Κίνα; κάθε δεκαπενθαμερίαυ...

είμπορείτε νά άυαβάλετε τό ταξεϊδι σα;... ν’ άυαχωρήσετε μέ τό επόμευου ζτζ.όπλοιου...

— "Α ! σα; ευχαριστώ. Κυρία . σάς ευχαριστώ...
» ·
Εί; τά; δύο οί Δεράμ κζί ό νέο; Σαμπλάρ ώδήγζ,-

σαν τόν Μαυρίκιον εϊ; τό ατμόπλοιου. Έπί τού καταστρώματο; ο Ραούλ είπεν εί; τόν φίλον του.’
— ’Εννοείται ότι θά είσαι παράνυμφό; μου. Αμα
φθάση; ζήτησε ευθύ; άδειαν απουσία; άπό τόν συν
ταγματάρχην σου... νομίζω ότι ό γάμο; θά γεϊνη,
μετά ές εβδομάδα;.

Ό Ραούλ ήπατζτο. Έξάπαντο; ζ,το γάμο; έζσπρέ; μόνον πέντε έβδομα#!; ήρκεσαν.
Όταν ανέβαιναν τί; σκάλε; τή; εκκλησία; ό
Ραούλ είπεν εί; τήν Μάρθαν: «Μεσημέρι.»
— Τί σκέπτεσαι :
— Ά ! ζαί σύ τί σκέπτεσαι;
— Μεσημέρι... ή ώρα τοΰ περάσματο;. Δέν είναι;
— Όλο κι’ όλο.
ΊΙρχησαν νά γελούν άλλά άμέσω; έπανέκτησαν
τήν σοβαρότητα των καί είσήλθον εί; τήν εκκλη
σίαν άμέμπτω;.
Άπλήστω; τού; έκύτταζαν καί ολόγυρα αντάλλα
ζαν τά; έξή; φράσει; :
«Είξεύρει;, είναι γάμο; εξ έρωτο;...— Κεραυνοβόλο; έρω;!... Τί ωραίου πράγμα!., καί είναι τόσον
σπάνιον!... Ά ! βέβαια, πολύ σπάνιον ! γάμ.ο; έξ έρωτο; ! ’Αληθινό; γάμο; έξ ερωτο;!»
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