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ΔΩΡΕΑΝ ΠΛΟΥΤΟΥ 

ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΑΣ 

1οv). Όσα έπισκεπτηρια έξοδεύει κατ' ετος εκαστος σ υ ν δ ρ ο μ η τ η ς Θα έκ-
τυπώνται παρ ήμών δωρεάν (πλην χάρτου). 

2ον). θά λαμβάνη δωρεάν ήμερολόγιον έκαστου έτους. 
3ον). " Εκαστος συνδρομητης θα εχη τό δικαιωμα νά καταχωρώ δωρεαν μιαν 

ποίησιν έν τω έξωφύλλω, είτε πρός σύσταση τοϋ καταστηματος του, ειτε προς 
σύστασιν του έπαγγέλματός του. 

4ο,).Είκοσι λαχεία των αρχαιοτήτων θα τίθεται εις την διάθεσιν των συνδρομητών, 
και εϋνοούσης της τύχης το κέρδος θα διανεμηται ες ισου εις ο λ ο υ ς , τους συνδρομητας.Οι 
αριθμοί δέ τών αγορασθέντων λαχείων θα δημοσιεύωνται ·προηγουμένως. 
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Κατασκευάζονται παντός είδους Κοσμήματα 
όμοια τών Ευρωπαϊκών. 

Μεταποιουνται τοιαύτα καθ' ύπόδειξιν τοϋ πελάτου. 
Έπιδ ιορθουντα ΐ δ' έντελέστατα. 
Κομψότης καΐ Στερεότης. 

ΤΙΜΑΙ ΕΚΤΟΣ ΣΥΝΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ' 

Ύ Π Ο Δ Α Η Μ Α Τ Ο Π Ο Ι Ε Ι Ο Ν "Η Μ Α Σ Σ Α Λ Ι Α " 

Έν 'Αθηναις—ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ Γ. ΙΑΤΡΙΚΗ~Έν Άθήναις. 

140-*0?ός Αιόλου. έ'ναντε φαρμακείου Ιέρένου — 1 
Κατασκευάζονται υποδήματα στερεοτατα και εκ δερμάτων καϊ υλικών εκλεχτών κομψότατα. 
Μεγάλη συλλογή ετοίμων υποδημάτων. 'Εφαρμογή τελεία καΐ κομψότης απαράμιλλος. 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΕΙΟΝ 

Γ. Ε. ΔΗΜΓΤΡΙΑΔΟΥ 
Τ Ο M O N O Ν EΝ Ζ Α Κ Υ Ν Θ Ω 

(Πλατε ία ποιητου) 
Βραβευθέν έν τη παγκοσμίω εκθέσει Νεαπόλεως 
δια διπλώματος και τοϋ Grande Medalia d' 

argento καϊ διά διαφέρων χρυσών μεδαλίων. 
Έφοδιασθέν διά των τελειότατων μηχανη-

μάτων και της αρίστης φωτογραφικής ΰλης έκ-
τελεΐ καλλιτεχνικως καϊ αυτήν τ ην, δυσχερε-
στάτην έργασίαν, ώς καΐ τήν φωτογράφησιν 
κατά τήν νύκτα δι' ηλεκτρικού φωτός, τήν είς 
άπαντα τά μεγέθη καθ' οιονδήποτε καιρόν κα-
θημερινήν φωτογράφησιν. 

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ 'ΤAΠΕΤΣ A PI Α Σ 
Γ. Π- ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ 

Έ ν Άθήνα ι ς όδός Καλβμιώτου 42. 
'Αναλαμβάνει τήν κατασκευήν παντός 

είδους άνακλίντρων καΐ πολυθρόνων. 
Τρέξατε είς τό άνω κατάστημα καϊ 

θά μείνητε ευχαριστημένοι. 

ΑΣΤΡΑΠΗ 

Σ Ύ Γ Γ Ρ Α Μ Μ Α Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ι Κ Ο Ν 

ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ ΔΙΣ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ 

Ετος Β'. ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ τη 1 Αύγουστου 1895. Άριθ.15. 

Δημοσιεύοντες έν μεταφράσει τό έπ' έσχα-
των υπό τοΰ κόμητος Λέοντος Τολστόι έκπονη-
θέν διήγημα Χ ο ζ ά η ν ρ α π ό τ ν η κ 
(Κτηματίας καϊ υπηρέτης), νομίζομεν οτι δέν 
θά ητο άσκοπον νά προτάξωμεν έν είδει προ-
λόγου τάς σκέψεις αιτινες έπήλθον ήμΐν κατά 
τήν άνάγνωσιν της υπό της κυρίας Ζέηρον συγ-
γραφείσης βίβλου περί τοϋ Λέοντος Τολστόη 
ϋπό τήν έπιγραφήν : Graf Leo Tolstoi. lu-
times aus seinem Leben, εκδοθείσης δε έπ' 
έσχατων έν Βερολίνω. 

Ή συγγραφεύς της ρηθείσης βίβλου επί πολ-
λά ετη έχρημάτισε παιδαγιογός έν τη οικία 
τοΰ κόμητος Λέοντος Τολστόη καϊ είχε την 
κατάλληλον εύκαιρίαν νά παρατηρώ έκ τοϋ 
σύνεγγυς τόν ίξοχον τοϋτον συγγραφέα έν τω 
ιδιωτικώ αύτοΰ βίω. 

Ό κόμης Λέων Τολστόη παρίσταται επί 
τοσοϋτον εξαίσιος μορφή, τοσοϋτον έκτακτον 
φαινόμενον έν τη σφαίρα της καλλιτεχνικής 

δημιουργίας ώστε, μεθ' ολας τάς έπικρίσεις 
των άντιθρησκευτικών του δοξασιών, τάς οποίας 
ούτος άπό τίνων έτών σπουδάζει νά διαδώση 
μεταξΰ τοϋ λαοϋ, τό πρόσωπον αύτοΰ έν πάση 
περιπτώσει έξεγείρει άναμφήρηστον ένδιαφέρον 
παρά παντί παρατητη. Τά άπομνημονεύματα 
της κυρίας Ζέηρον, καίτοι δέν διακρίνονται επί 
βαθεία ψυχολογική παρατηρήσει τοΰ έκκεντρι-
κοϋ τούτου συγγραφέως, παράγουσιν εϋχάριστον 
έντύπωσιν ένεκα της αμεροληψίας και εΐλικρι-
νείας τήν οποίαν άποπνέουσιν. Αυτη διηγείται 
παν ο,τι παρετηρησε καΐ κατά τό πλείστον α-
πέχει παντός σχολίου. 

Διηγουμένη περί τοΰ βίου τοΰ κόμητος 
κατά τά τελευταία έτη, δτε έπηλδεν αυτω ή 
ουχί εις πολλούς γνωστή μετατροπή των φρο-
νημάτων αύτοϋ, ή κυρία Ζέηρον έπισυνάπτει τά 
άκόλοιιθα. 

«Έν τη κώμη ήγάπων τόν κόμητα, άλλ 
ουχί τόσον ώς ήδύνατό τις νά αναμένη. Ούτος 
ουδέν άπητει παρά των δουλοπάροικων του, 

αλλά καΐ ουδέν υπέρ αυτών επραττεν η του-
λάχιστον ολίγον περί αυτών έφρόντιζεν. Ούτος 
πάντοτε είχε πρό οφθαλμών τό σύστημα, οπερ 
οί "Αγγλοι καλοϋσι selfhilf, συμφώνως πρός 
τό όποιον ο άνθρωπος πρέπει νά μή άναμένη 
βοηθειαν παρά τίνος άλλά νά εχη πεποίθησιν 
μόνον εις τάς δυνάμεις του. 'Εν τούτοις ο κό-
μης είς πάντα έπανελάμβανε τό ((άγάπα τόν 
πλησίον σου ώς σεαυτόν». Ούτος πολλάκις μό-
νο; του ήροτρία τους άγροΰς της έπαύλεώς του 
η εν συνοδία ι/ετά των δουλοπάροικων του. 
Ήτε ούτος διετέλει έν άθυμία η δέν ήθελε νά 
έκπληρώση τήν παράκλησίν τίνος—οπερ συχ-
νάκις συνέβαινε—έν αύτώ έξεγείρετο ό δεσπό-
της τοΰ δεκάτου έκτου αιώνος. Ην κατάδηλον 
οτι μεταξΰ τοΰ κόμητος καΐ τοΰ δουλοπάροι-

κου (μουζίκ) άροτριώντος παρά τό πλευρόν αΰ-
τοϋ χαίνει ολόκληρος άβυσσος. Τά βλέμματα 
του οργίλως έξετόζευον τόν ίκέτην, όστις πλή-
ρης απελπισίας άπεμακρύνετο κινών τήν κεφαλήν. 

Ό κόμης Λέων Τολστόη έν τη νεότητί του 
ην διακαής υπέρμαχος της έκπαιδεύσεως τοΰ 
λαοϋ. Ούτος ίδρυσε πρότυπον σχολήν έν τη οΰ 
μακράν της Μόσχας άπεχούση έπαύλει του 
Γιάσναγια Πολιάνα καϊ ο ίδιος έδιδασκεν. Έν 
τούτοις ούτος άπό τίνων έτών υπό τήν επιρ-
ροήν τών νέων του φρονημάτων παντάπασι πα-
ρημέλησε τήν διδασκαλίαν. «Ή σχολή απειλεί 
πτώσιν, γράφει ή κυρία Ζέηρον, έν τη αΐθούση 
τών παραδόσεοιν έκτος τών θρανίων οΰόεν απέ-
μεινε». Μίαν φοράν ή κυρία Ζέηρον συνήντησε 
δύο αγνώστους αΰτη έπισκέπτας έν τη Γιάσνα-
για Πολιάνα οΐτινες ίδόντες έν τίνι καταστά-
σει ευρίσκεται ή πολυθρήλητος σχολή καϊ μα-
θόντες δτι έν τη έπαύλει ούδ' ίχνος νοσοκομείου 
άπαντα περί τοΰ οποίου εΐχον άκούση νά γίνη-
ται λόγος έν Πετρουπόλει, άπήλθον μή θελή-
σαντες νά έπισκεφθώσι τόν κόμητα. 

Ενδιαφέρουσα έπίσης είναι και η διήγησις 
της κυρίας Ζέηρον περί της γενομένης είς τόν 
κόμητα Λέοντα Τολστόη έπισκέψεως τοϋ γνω-
στοΰ έν Ευρώπη υπερμάχου και κήρυκος της 
revanche (άνταποδόσεως) Παύλου Δερουλέδ. 
"Οτε ούτος άφίκετο ει'ς τήν ίπαυλιν τοΰ κόμη-
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τος γιασναγια Πολιανα, ουόείς ακριβώς έγί-
νωσκε τίς είνε ούτος ό κύριος, όστις είχε στρα-
τιωτικών παράστημα και ήν κεκαλυμμένος διά 
φαιού μακροκρασπέδου έπανωφορίου. Ουδείς 
έγίνωσκε τό όνομα αυτού διότι έν τή έπαύλει 
τοϋ κόμνιτος δεν άνεγινώσκοντο τακτικώς αί 
έφημερίδες. 'Επί τινα χρόνον μάλιστα αι εφη-
μερίδες παντάπασιν εΐχον έξορισθή έπί τή προ-
φάσει ότι ή άνάγνωσις αϋτών μόνον αφαιρεί 
τόν χρόνον καί άποβλακοΐ τόν άναγνώστην. Ό 
Δερουλέδ άμέσως κατέλαβεν ότι ό πόλεμος, ή 
άνταπόδοσις, ή συνάθροισις υπογραφών υπέρ η 
κατά είς τόν Λέοντα Τολστόη ήσαν πράγματα 
παντάπασι ξένα. Ό Δερουλέδ έννοήσας τοϋτο 
Εσπευσε νά χαρακτηρίση την έπίσκεψίν του 
-αύτην ώς άπλούν φόρον εκτιμήσεως ((πρός τόν 
ηλιον τών γραμμάτων έν Ρωσσία)) Ο άγχίνους 
Γάλλος διέτριψε τρεις ημέρας εν τή Γιάσν'αγια 
Πολιάνα και ώς φαίνεται λίαν έστενοχωρήθη· 
έν τούτοις ήλπιζε νά άψηται τοϋ περι άνταπο-
δόσεως θέματος. Ούτος από καιρού εις καιρόν 
ΐσαγήνευεν, άλλ' ό κόμης Λέων Τολστόη αύ-
θωρεί ελάμβανε την άκινησίαν τοϋ μαρμάρου. 
Μόνον άπαξ ό κόμης ήρξατο νά όμιλη περί τών 
ατελεύτητων φρικαλεοτήτων τοϋ πολέαου. Ού-
τος εϊχεν ιδεί πώς ό νυκτερινός αίματώδης ου-
ρανός έξετίενετο επί τού πεδίου της μάχης και 
πώς χιλιάδες φονευθέντων μετ' ανοικτών όφθαλ 
μών έζήτοον, ώς έφαίνετο, άπολογίαν παρ' εκεί-
νων οίτινες έτόλμησαν νά όδηγήσωσιν αύτούς 
εις τό άνθρώπινον σφαγεϊον. Ό Δερουλέδ ΐσχυ-
ρίζετο ότι ό Ρήνος πρέπει νά περιέλθη εις τους 
Γάλλους. Εις τουτους τούς λόνους ό κόμης ά-
πήντησε μετά μειδιάματος. ((Ουχί δι' αίματος 
δέον νά χαραχθώσι τά όρια τών χωρών άλλα 
διά της συνετής συμφωνίας τών έθνών, τηρου-
μένων άπαραχαράκτως τών δικαιωμάτων καί 
της ώφελεϊας εκάστης χώρας». 'Ενταύθα ενε-
φανίσθη έπί της σκηνής τό que la guorre est 
dans la nature. Ό κόμης διέκοψε τήν όμιλίαν 
ταύτην έπειπών ατούς πολέμους πρέπει και 
δυνάμεθα νά άποφεύγωμεν· εάν δέ έπισυμβαί-
νη ώστε ό αδελφός νά φονεύη τόν άδελφόν του, 
τοϋτο προέρχεται έκ της μοιραίας έπηρείας τών 
περιστατικών. Τό κυριώτατον δέ εινε όποις μη-
δείς ευρέθη όστις νά ήθελε νά προκαλέσει τόν 
πόλεμον η νά παράσχη τήν συνεργασίαν του.» 
Μετά τούτους τούς λόγους ό κόμης εγερθείς 
ταχέως έξήλθεν έκ της αίθούσης. Τοιουτοτοόπως 
ό υπερμαχος της revanche· άνεχώοησε αετα κε 
νών των χειρών δυσανασχετών έπί τω ότι ού-
τως άνωφελώς απώλεσε τόν χρόνον έλθών είς 
τήν Γιάσναγια Πολιάνα. 

ΚΤΗΜΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΤΗΣ 
(Δ t η γ η μ α) 

Ύπό τοϋ διάσημου Ρώσσου συγγραφέως ΚΟΜΗΤΟΣ ΛΕΟΝ. ΤΟΛΣΤΟΗ 
(Μετάφρασις έκ τού Ρωσσικοϋ) 

Τοϋτο συνέβη τώ 1870, την έπομένην τη έορ-
τή τοϋ Άγ. Νικολάου ήμέραν. 

Έν τή ενορία τοϋ χωρίου Γιάδριν έπκνη-
γύριζον, ένεκα τούτου ό κτηματίας τούτου τοϋ 
χωρίου Άνδρέεβιτς Μπρεχούνοφ, έμπορος δευ-
τεροβάθμιος δέν ήδυνήθη νά απομακρυνθή τοϋ 
χωρίου, έπρεπε νά παρευρεθή κατά την πανή-
γυριν της 'Εκκλησίας—ούτος ην επίτροπος της 
'Εκκλησίας—και νά ΰποδέχηται και φιλόξενη 
τούς συγγενείς και τούς γνωστούς του έλθόντας 
ένεκα της έορτής έκ τών πλησίον κειμένων χω-
ρίων. 'Αλλ' ιδού- οί τελευταίοι ξένοι του άνε-
χώρησαν, ό δέ Βασίλειος Άνδρέεβιτς ήρξατο 
νά έτοιμάζηται όπως άμέσως αναχώρηση πρός 
συνάντησιν τού γείτονος· Μπογίάρου (κυρίου 
έπαύλεως) καΐ πρός συμφωνίαν ώνήσεως παρ' 
αΰτοϋ τού πλησίον κειμένου δάσους. 'Ο Βασί-
λειος Άνδρέεβιτς έσπευδε νά αναχώρηση τα-
χέοις φοβούμενος μήπως οί έμποροι της πόλεως 
Τοβόλσκης πλειοδοτησωσι και άοπάσωσι τοϋτο 
τό εύρημα. Ό νεαρός Μπογιάρος έζητει διά τό 
δάσος του δέκα χιλιάδας ρουβλίων μόνον διότι 

ό Βασίλειος Άνδρέεβιτς έπρότεινε πρός άγοράν 
αυτού επτά χιλιάδας. 'Επτά δέ χιλιάδες ρου-
βλίων άπετέλουν μόνον τό εν τρίτον της πράγμα 
τικής άξιας τοϋ δάσους. «Ο Βασίλειος Άνδρέε-
βιτς ήδύνατο ετι εΰθυνώτερον νά άγοράση, τό 
δάσος, διότι τοϋτο εκείτο έν τη τεριφερεία του 
καΐ μεταξύ αύτοϋ και τών εμπόρων της πόλεως 
Τοβόλσκης ύφίστατο συμφωνία καθ' ην έμπορός 
τις δέν ήδύνατο νά πλειοδοτηση έν τη δημοπρα-
σία κτηματός τίνος κειμένου έν τη περιφερεία 
ετέρου έμπορου. 'Εν τούτοις ο Βασίλειος Άν-
δρέεβιτς έπληροφορηθη ότι οί ξυλέμποροι της 
νομαρχιακές πόλεως ητοιμάζοντο νά πλειοδο-
τησωσιν έν τη δημοπρασία τού δάσους Γοργάτ-
τσκην και άπεκάσισεν άμεσως νά άπέλθη οπως 
τελειόση την εργασίαν του μετά τοϋ Μπογιάίρου. 

"Ενεκα τούτου ευθύς ώς παρήλθεν ή πανη-
γυρις. ούτος έξηγαγεν έκ τοϋ χρηματοκιβω-
τίου του τά υπάρχοντα χίλια ρούβλια εις τά 

οποια προσθέσας δύο χιλιάδας άλλα έκ του 

Α Σ Τ Ρ Α Π Η 12 

'Εκκλησιαστικού τ α μ ε ί ο υ προσεκτικως 
ήρίθμησεv αυτά και. εύρε συμποσούμενα εις 3 
χιλιάδας. Είτα θέσας αυτά επιμελώς έν τώ 
χρηματοφυλακίω τουή-κιμάσθη, διά τοταξείδιον. 

Ό υπηρέτης Νικήτας, όστις κατ' έκείνην 
την ήμέραν έκ πάντων τών υπηρετών τοϋ Βα-
σιλείου Άνδρέεβιτς δέν ε'ιχε μεθύσει έ'σπευσεν 
όπως έτοιμα ση τό ελκυθρον. Ό Νικήτας δέν 
είχε μεθύσει κατ' έκείνην την ήμέραν διότι ά-
παξ έν καταστάσει μέθης πωλησας τά ένδύμα-

τα και ΰποδηματά του, είχεν όρκισθη τοϋ λοι-
πού νά μη πίνη καΐ έτηρησε την ένορκον ταύτην 
ΰπόσχεσιν έπί δύο μήνας δεν επιε και σήμερον 
μεθ' όλην την άφθονίαν της βότκας (οίνοπνευ-
ματώδους ποτού τών Ρώσσων), την οποίαν ό 
κύριος του ώς επίτροπος της εκκλησίας διένε-
με κατά τάς δύο ημέρα; της πανηγύρεως. 

Ό Νικήτας ήν πεντηκοντούτης, πατήρ οι-
κογενείας τήν οποίαν παντάπασιν έγκατέλειπεν 
όπως μισθωθη ώς υπηρέτης. Πάντες έξετίμων 
αυτόν διά τήν φιλοπονίαν του, τήν έπιτηδειό-
τητα και τήν άντοχήν του εις τήν έργασίαν, 
κατ' εξοχήν δέ διά τόν αγαθόν καΐ εύπροσήγο-
ρόν του χαρακτήρα. Άλλ' ' οϋδενα κύριο, επί 
πολύν χρόνον ήδύνατο νά υπηρέτηση, διότι δις 
τοϋ έτους ενίοτε δέ και συχνότερόν εμέθυε καί 
τότε εκτός τοϋ ότι έπώλει χάριν τοϋ ποτού 
πάν ο,τι έφερεν έφ' έαυτοϋ έξηγριοϋτο και έδερ-
νεν. Ό Βασίλειος Άνδρέεβιτς εϊχεν αποβάλει 
αυτόν πολλάκις άλλά πάλιν τόν -αρελάμβα-
νεν έκτιμών τήν τιμιότητα του, τήν τυμπάθειάν 
του πρός τά ζώα καΐ ιδία τό ευτελές τοϋ 
μισθού άντί τοϋ οποίου υπηρέτει Ό Βασίλειος 
Άνδρεεβιτς έδιδε κατ' έτος ουχί όγδοήκοντα 
ρούβλια είς τόν Νικήταν, ώς συνήθως ό τελευ-
ταίος έμισθοϋτο, άλλά μόνον τεσσαράκοντα καΐ 
ταύτα ουχί διά μιας άλλά κατά μικρά πο-
σά, ώς έπί τό πλείστον άνοίγων αΰτώ πίστωσιν 
έν τώ παντοπωλείω του έκ τοϋ οποίου τω έπω 
λει διάφορα χρειώδη εις μεγάλην τιμήν. 

Ή σύζυγος τοϋ Νικήτου, Μάρθα, άλλοτε 
διακρινομένη έπί τη καλλονή της έζη έν τινι 
καλύβη μετά τοϋ μικρού υιού της και τών δύο 
άνυπάνδρων άδελφών της. Αύτη ουδέποτε έδέ-
χετο τόν Νικήταν έν τή καλύβη της κατά 
πρώτον διότι άπό είκοσιν ήδη έτών άνόμως συνέ-
ζη μετά τίνος βαρελοποιοΰ έξ άλλου χωρίου 
καί δεύτερον διότι αύτη, αν και έπαιζε τόν σύ-
ζυγόν της ώς ήθελεν, έφοβεΐτο αυτόν ώς πϋρ 
έν καταστάσει μέθης διατελούντα. Μίαν φοράν 
ό Νικήτας μεθύσας έν τή καλύβη του, πιθανόν 
όπως έκδικηθή την σύζυγόν του διά τήν πολύ· 
χρόνιόν του ταπείνωσιν συνέτριψε τά κιβώτιό' 
της, ελαβε τά καλλίτερα της ενδύματα και δια 

τοϋ πελεκεως εις μικρά τεμάχια κατεσχισεν. 
'Ο μισθός τοϋ Νικήτου έδίδετο εις τήν γυναί-
κα του χωρίς ούτος νά έναντιοϋται είς τούτο. 
Ούτοι καί τώρα πρό τής πανηγύρεως ή Μάρθα 
ήγόρασεν έκ τοϋ εργαστηρίου τού Βασιλείου 
Άνδρέεβιτς άλευρον, τέϊον, σάκχαριν, βότκαν, 
άξίας τριών ρουβλίων καί λαβοϋσα έπί χείρας 
άλλα πέντε ρούβλια ηύχαρίστει διά τοϋτο ώς 
δι' έκτακτον ευεργεσία", καί τοι ό Βασίλειος 
Άνδοέεβιτς ώφειλε νά άποδώση εις τήν σύζυ-
"ον τοϋ Νικήτου ακόμη είκοσι ρούβλια. 

Μήπως έκαμα συμβόλαιον μετά σοϋ ; έ'-
λεγεν ό Βασίλειος Άνδρέεβιτς εις τόν Νικήταν, 
λάβε ό,τι έχεις ανάγκην νά ζήσης. 'Εγώ δέν 
πράττω ώς οί λοιποί κύριοι οί όποιοι λέγουσιν 
είς τούς ύπηρέτας των: περίμενε, θά λογα-

ριασθώμεν, θά πλήρωσης πρύστιμον. Ήμεΐς έν-
τίμως διαχειριζόμεθα. Σύ υπηρετείς είς έμέ, 
έ·'ώ δέ δέν θά σε εγκαταλείψω. "Οταν έχης 
ανάγκην, εγώ θά προσδράμω. 

Λέγων ταύτα ό Βασίλειος Άνδρέεβιτς ήν 
πεπεισμένος ότι ευεργετεί τόν Νικήταν· έπί 
τοσούτον ούτος μετά πειθούς έγίνωσκε νά όμιλη, 
πάντες δέ οί ΰπηρέται μή έξαιρουμένου τοϋ 
Νικήτου διά της άφελείας καί άκακίας των 
ενισχυον ταύτην την πεποιθησιν τοϋ κυρίου των. 

— Ναί, εννοώ, Βασίλειε Άνδρέεβιτς, βλέ-
πεις ότι σοι υπηρετώ ώς εις τόν σαρκικόν μου 
πατέρα, κάλλιστα έννοώ, άπήντα ό Νικήτας 
(εντελώς καταλαμβάνων οτι ήπατατο υπό τοϋ 
Βασιλείου Άνδρέεβιτς, άλλα μή δυνάμενος 
νά άπέλθη άλλαχόσε πριν η εύρη έτίραν καλ-
λιτεραν θέσιν). 

Τώρα ό Νικήτας διαταχθείς παρά τοϋ κυρίου 
του νά έτοιμάση τό ελκυθιον, ώς πάντοτε μεθ' 
ίλαρότττος καί προθυμίας δι' έλαφροϋ καί ζωη-
ρού βήματος ΰπήγεν εις τήν άποθήκην, έ'λαβε 
τήν άποσκευήν τοϋ έλκύθρου καί διηυθύνθη είς 
τόν κεκλεισμένον σταύλον έν τω όποίω έν ίδία 
φάτνη έβοσκεν ό ίππος τόν όποιον ό Βασίλειος 
Άνδρέεβιτς διέταξε νά ζεύξωσιν είς τόέλκυθρον. 

— Τί, έστενοχωρήθης, έστενοχωρήθης, δου-
ρατσόκ (ανόητε), ιστάμενος μόνος έν τώ οταύ-
λω. Άρκεϊ, άρκεϊ ! έχεις καιρόν, έλθέ πρώτον 
νά σέ ποτίσω τόν άνόητον, συνδιελέγετο ό Νι-
κήτας μετά τοϋ ίππου, άκριβώς ώς όμιλοϋσι 
μετά λογικών όντων, καί είτα θωπεύσας τήν 
πλατείαν καί ευτραφή πλάτην τοϋ ίππου ϊθε-
σεν εις τό στψα αΰτοϋ τόν χαλινόν καί τόν 
ώδήγησεν είς τήν δεξαμενήν. Μετά προσοχής ό 
ίππος έξελθών έκ τοϋ μεστού κοπρίας σταύλον 
έσκίρτα καί έλάκτιζε προσποιούμενος ότι διά 
τής οπλής του θέλει νά παίση τόν δρομαίως ά-
κολουθοϋντα και πορευόμενον εις τήν δεξαμενην 
Νικήταν. 
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— θέλεις θωπείας, διαβολάκι ! έλεγεν ο 

Νικήτας, γινώσκων τήν επιφυλακτικότητα μεθ' 
ης ό ίππος έλάκτιζε και ότι διά της αριστεράς 
οπλής του έπρόσεχε νά έγγίση μόνον τό ένδυ-
μα τοϋ φίλου του. 

'Αφού ό ί'ππος έ'πιε ψυχράν ύδωρ, έστη έπ* 
ολίγον, άνέπνευσε σείων τά ΰγραθέντα ισχυρά 
χείλη του εκ τών οποίων έσταζαν σταγόνες δι-
αυγοϋ; ύδατος και έχρεμέτισεν. 

— Δέν θέλεις ΰδωρ ; πρέπει νά τό είξεύρω-
μεν, μή ζητείς πλέον, εΐπεν ό Νικήτας σοβαρώς 
καϊ λεπτομερώς υποδεικνύων είς τόν ιππον τι 
νά πράξη. 

Ούτος έτρεξεν είς τήν άποθήκην σύρων έκ 
τοϋ χαλινού τόν σκιρτώντα και χρεμετίζοντα 
νεαρόν 'ιππον. 

— Ουδείς έκ των υπηρετών παρήν, μόνον ε-
τυχε νά παρευρεθη έκεϊ ό διά τήν πανήγυριν 
της εκκλησίας έλθών σύζυγος της μαγείρου. 

— Πήγαινε νά ερώτησης, ψυχή μου είπεν 
είς αυτόν ό Νικήτας, ποιον έλκυθρον διατάσσει 
ό κύριος νά έκβάλω, τό έλαφρόν ή τό μένα ; 

Ό σύζυγος της μαγείρου άπελθών εις τήν 
οίκίαν ταχέως επέστρεψε μετα της διαταγής 
περί της προετοιμασίας τοϋ μεγάλου έλκύθρου. 

'Ο Νικήτας έν τω μεταξύ χρόνω έθεσεν εις 
τόν ϊππον τήν άποσκευήν του και κρατών αυτόν 
έπλησίασε πρός τά δύο έκεϊ κείμενα έλκυθρα-
Έκτελών τήν διαταγήν τοϋ κυρίου του έφερε 
τόν ϊππον είς τό μέγα έλκυθρον και τη βοηθεία 
τή: συζύγου της μαγείρου έζευξεν αότόν. 

Ότε τό έλκυθρον ήτοιμάσθη, απέμενε δε 
μόνον ή έκκίνησις, ό Νικήτας έστειλε τόν σύ-
ζυγον της μαγείρου είς τήν άποθήκην όπως φέ-
ρη ά'χυρον και τόν τάπητα πρός έπίστρωσιν. 

— Εξαίρετα, αϊ, αϊ, μή σπεύδεις ! έφώνη-
σεν ο Νικήτας είς τόν ϊππον και έθετε τό ά-
χυρον έντος τοϋ'έλκύθρου. 

— Τώρα δε δός τόν τάπητα όπως στρώσω. 
ιδού τοιουτοτρόπως δύναταί τις μετ' Αναπαύ-

σεως να καθήση, έλεγεν ό Νικήτας και συγ-
χρόνως έπραττεν ο,τι έλεγε, τοποθετών τόν τά-
πητα επί τοϋ άχυρου. 

— Ευχαριστώ, ψυχή μου, είπεν ό Νικήτας 
τόν σύζυγον τής μαγείρου, οταν δύο όμοϋ 

έργάζωνται ευκολώτερον καί ταχύτερον έκτε-
λεΐται ή εργασία. Λαβών δε τάς ήνίας καί 
καθησας έπί τής θέσεως τοΰ άμαξηλάτου έφερε 
τό έλκυθρον είς τόν πυλώνα της οίκίας. 

— Διάδουσκα, διάδουσκα(=Μπάρπα Νική-
τα) έφώναζεν όπισθεν τοϋ Νικήτου ό επταετής 
υίός τοΰ Βασιλείου Άνδρέεβιτς όστις φέρων 
μαύρην γούναν, νέα λευκά έκ χονδρού έριούχου 
ύποδήματα και χειμερινόν πίλον κατεσπευσμέ-
νως διηυθύνετο πρός τό έλκυθρον. 

•— Λάβε καί έμέ, διά λεπτής φωνής ό παις 
παρεκάλει καί επιμελώς έκούμβωνε τήν γού-
ναν του. 

— "Οχι, ό'χι, φύγε περιστεράκι, είπεν ο Κι. 
κήτας καί σταματήσας τό έλκυθρον έλαβεν είς 
τάς άγκάλας του καί έ'Θεσεν είς τήν θέσιν τοΰ 
άμαξηλάτου τόν απαστράπτοντα έκ χαράς υ'ιόν 
τοϋ κυρίου του. (Ακολουθεί) 

ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΑ Τ Η Ν ΓΎΝΑΙΚΩΝ 
ΕΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΗ 

Αι άγγλικαί έφημερίδες πρό τίνων χρόνων 
ανήγγελλον οτι ή βουλή τής νοτίου Αυστραλίας 
άκολουθοΰσα τό παράδειγμα τής νέας Ζηλαν-
δίας έπεψήφισε νόμον περί τής παροχής ταϊς 
γυναιξίν εκλογικών δικαιωμάτων. Ή βουλή ώ-
ρισε διά τε τούς άνδρας καί τάς γυναίκας ώς 
ελάχιστον όριον τής ηλικίας τό 21ον έτος, τά 
ποσόν τής περιουσίας τά παρέχον τό δικαίωμα 
πρός έκλογήν αντιπροσώπων έν τη άνω βουλή 
καί εδωκε ταϊς γυναιξί τό αυτό πρός τούς άν-
δρας δικαίωμα εκλογής έν έκατέρα βουλή. 'Εκ-
τός τούτου αί γυναίκες έλαβον ταύτην τήν ΰπερο 
χήν υπέρ τούς άνδρας, δτι αύται, κατά τάς 
ασθενείας ή όταν διατρίβωσιν έν αποστάσει 
πέντε χιλιομέτρων άπό τοϋ τόπου τών έκλογών, 
δύνανται νά δώσωσι γραπτώς τήν ψηφον των 
ΰπερ τοϋ αρεστού αυταις υποψηφίου. 

Ή κϊνησις υπέρ τής παροχή; ταίς γυναιξίν 
εκλογικών δικαιωμμάτωνεϊχεν ήδη άναφανή πρό 
πολλού, πρό 30—40 έτών, άλλά μέχρις εσχά-
των αύτη δέν έσχεν έπιτυχίαν καί μόνον μετά 
τάς προσπαθείας τοϋ πρός ευρυνσιν τών πολιτι-
κών δικαιωμάτων τών γυναικών ίδρυθέντος τω 
1888 συνδέσμου η κίνησις αύτη ένισχύθη καί 
έλαβε μεγάλας διαστάσεις. 

Τό πρώτον νομοσχέδιον περί τών εκλογικών 
δικαιωμάτων τών γυναικών προϋτάθη υπό τοΰ 
γνωστού φυσιολόγου Έδβάρδου Στίρλιγγ. Αί 
προσπάθειαι αΰτοϋ ώς καί τοϋ διαδόχου του 
Κολδουνέλλη δέν έμειναν ά'νευ αποτελέσματος, 
κατά δέ τό παρελθόν έ'τος η βουλή τής νέας 
Ζηλανδίας [έπεψήφισε νόμον περί τής παροχής 
ταϊς γυναιξί έκλογικών δικαιωμάτων έν ταϊς 
έκλογαϊς τών άντιπροσωπων. Τό παράδειγμα 
αυτής ήκολούθησε τό νομοθετικόν σώμα τής νο-
τίου Αυστραλίας. Αί γυναίκες έν νέα Ζηλαν-
δία ήδη έπωφελήθησαν τών δικαιωμάτων των 
καί 90200 έξ 190461 εκλογέων έλαβον μέρος 
έν ταις έκλογαΐς τών αντιπροσώπων. Αί έκλο-
γεΐς τής νοτίου Αυστραλίας θά έξασκήσωσι τά 
νέα των δικαιώματα ουχί ένωρίτερον τοΰ 1896, 
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οταν θά γινωσιν αϊ γενικαί έκλογαί τών αντι-
προσώπων τής βουλής. Έν γένει ή Αυστρα-
λία έν τη ρηθείση περιπτώσει ΰπερηκόντισεν ού 
μόνον τήν Εΰρώπην άλλά καί τήν Άμερικήν, έ'ν-

θαέδόθησαν ταϊς γυναιξίν έκλογικά δικαιώματα 
μόνον έν δύο πολιτείαις, τώ Κολοράδω καί 
Οΰομίγγη.Έν 'Αγγλία καταβάλλουσιν ίσχυράς 
προσπαθείας υπέρ τής εΰρύνσεως πολιτικών δι-
καιωμάτων τών γυναικών άλλά μέχρι τούδε εις 

ουδέν πρακτικάν αποτέλεσμα έληξαν. 'Ακόμη 
καί έν Γερμανία, εν τη χώρα έν ή γυνή κρα-

τείται έν μείζονι υποδουλώσει παρά τοϋ άνδρές, 
προ τίνος χρόνου έξηγέρθη τό ζήτημα έν τη βου-

λή περί της παροχής εκλογικών δικαιωμάτων 
ταΐς γυναιξίν. Ό ρήτωρ ο διεγείρας τούτο τό 
ζήτημα ώμίλησε λίαν εϋγλώττως περί τών εξ 

εκατομυρίων γυναικών, αίτινες έξ ϊσου πρός τούς 
άνδρας δι' επιμόνου εργασίας κερδίζουσι τόν 
έπιούσιον άρτον. Ούτος διά ζωηρών χρωμάτων 
ιξέθηκεν τήν είκόνα τοϋ αγώνος τόν όποιον έπί-
κειται έν Γεομχνία νά διεξάγωσι περί τής 
αναγνωρίσεως τής γυναικός ώς ένηλίκου άνθρω-
που, καί εδειξΐ τό άδικον πολλών νομοθετημά-
των περί των γυναικών, νομοθετηθέντων μόνον 
υπό τών ανδρών. Ούτος λίαν ',ωηρώς ύπερήσπι-
ζεν έν γένει τάς γυναίκας, ίδία δέ τάς Γερμα-
νίδας διότι θεωρεί ταύτας ίδία καταπιεζομένας 
ΰπά τών ανδρών. Ή άγόρευσίς του παρήγαγεν 
ίσχυράν έντύπωσιν καίτοι οι πλείστοι τών βου-
λευτών έν τω Γερμανικω κοινοβουλίω ήναντιοϋν-
το είς τήν παροχήν ταϊς γυναιξίν δικαιωμάτων 
τινών, οπερ καί έξέφρασαν διά τών ειρωνικών ε-
πιφωνημάτων πολλάκις διακόψαντες τόν λόγον 
τοϋ ρήτορος. "Οτε ούτος ειπεν ότι αί γυναί-
κες έν Γερμανία άποτελούσι πλέον τοΰ ημίσεως 
τοϋ πληθυσμού,έκ τής δεξιάς πτέρυγος τής βου-
λής ήκούσθη ή ίρωνική φράσις: «σεις βεβαίως 
θέλετε νά είπήτε—τήν ώραιωτέραν μ.ερίδα τοΰ 
πληθυσμού;» Άλλ' ό ρήτωρ άταράχως απήντη-
σε ((vαi, τήν καλλιτέραν)) καί ανέπτυξε λε-
πτομερώς έκεΐνα τά προσόντα άτινα κατ' αυτόν 
έξυψοϋσι τήν γυναίκα υπέρ τόν ά'νδρα έν τη 
συγχρόνω κοινωνία. "Οσον ευγλώττως καί άν η-
γόρευσεν ό πρόμαχος ούτος τών δικαιωμάτων 
τής γυναικός, άπίθανον φαίνεται τό, οτι ούτος 
έπέσπευσετήν λύσιν τοϋ περί γυναικών ζητήμα-
τος έν Γερμανία, διότι έν τη συγχρόνω έκεϊ κοι 
νωνία έξακολουθοϋσιν ΰφιστάμεναι αί ίσχυραί 
προλήψεις περιορίζουσαι τήν σφαΐραν τής ε-
νεργείας τής γυναικός έν τω στενώ οίκογενεια-
κώ κύκλω. Έν τούτοις οί Γερμανοί θά ΰποχω-
ρήσωσιν έπί τέλους είς τήν πίεσιν τών οικονο-
μικών ορων οϊτινες διεγείρουσι τόπερί γυναικών 
ζήτημα έν άπάσαιςταΐς χώραις καίίδία ένΓερμα 

νια καί επιμόνως θά άπαιτήσωσι τήν λύσιναυτοΰ. 
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ΕΝ INΔΙΑΣ 

Ή ανταποκρίτρια τής 'Αγγλικής έφημερίδος 
Daily Graphic έπισκεφθεϊσα τάς 'Ινδίας έπί σκο 
πω νά μελετήση τόν έν Ίνδίαις βίον καί τήν 
έκεϊ κοινωνίαν καί ήδη άποστείλασα πολλάς α-
ξιοπερίεργους ανταποκρίσεις είς τήν ρηθεϊσαν ε-
φημερίδα έν τη τελευταία τηςέπιστολη περιγρά-
φει τήν έπίσκεψίν της τοϋ πρώτου έν Βομβάη 
Ίνδικοΰ θεάτρου. 

Κατά τήν περιγραφήν τής ρηθείσης Λαί-
δης τό Ίνδικόν θέατρον δύναται νά περιλάβη 
περί τούς χίλιους πεντήκοντα θεατάς. Τά μέρη 
άτινα έν τοΐς θεάτροις τής Ευρώπης συνήθως 
καταλαμβάνονται υπό τής όρχίστρας,έν τώ Ίν-
δικώ θεάτρωαποκλειστικώς έπιφυλάσσονται είς 
τάς κυρίας. Τά μέρη ταύτα κείνται ολίγον 
χαμηλότερον τής κονίστρας καί δι' υψη-
λής κιγκλίδος χωρίζονται άπ' αυτής, ώστε αί 
κυρίαι είναι κεκρυμμέναι άπό τών ομμάτων τών 
περιέργων. Ότε ή ρηθείσα ανταποκρίτρια έδή-
λωσε τήν έπιθυμίαν να παρευρεθη εν τη παρα-
στάσει δραματός τίνος τού εγχωρίου συγγραφέ-
ως Γουεράτη, ή διεύθυνσις τοΰ θεάτρου λίαν 
συμπαθητικώς άπέβλεψεν είς τήν αϊτησιν καί 

μάλιστα έπί τούτω έξεδήλωσε τήν εϋαρέσκειάν 
της είς τήν άνταποκρίτριαν,ώς τήν πρώτην Εΰ-
ρωπαίαν ήτις έπισκέπτεται τό ίνδικόν θέατρον. 
Διά τήν 'Αγγλίδα καί τούς άκολούθους της έ-
πίτηδες έν τη πρώτη θέσει έτέθησαν έδραι πο-
λυτελώς έπεστρωμμέναι διά λαμπρού κιτρίνου 
άτλαζίου, ό ίδιος δέ διευθυντής τοΰ θεάτρου 
προϋπάντησεν αυτήν κατά τήν εϊσοδον καί άνήρ-
τησεν άπό τοΰ λαιμού της περιδέραιον έξ αν-
θέων ίάσμης. 

Ώς οϊκωθεν εννοείται, ή Άγγλίς διήλθεν 
όλόκληρον τήν νύκτα έν τώ πρωτοτύπω τούτω 
θεάτρω μή άφαιρέσασα τό μυροβόλον τούτο πε-
ριδέραιο ν. 

Τό θέατρον ην πλήρες θαμώνων. Τά δρά-
μα καλούμενον Μχντσίγγ καί Άμπχατσαζίγκ 
έλαβε τό θέμα του έκ τίνος αρχαίου Ίνδικοΰ 
μύθου .Τό άπέριττον τοϋκεριεχομένου τούτου τοΰ 
δράματος, μεστού ποικίλων παραλογισμών καί 
τίνος καθαρώς παιδικής άφελείας έσυγχωρεΐτο, 
ώς αναφέρει ή Άγγλίς. ου μόνον ένεκα τής πο-
λυτελούς διασκευής τοΰ θεάτρου, ήτις θά ενε-
ποίει τιμήν εί; οιονδήποτε Εύρωπαϊκόν θέατρον, 
άλλά καί ένικεν τής έπιτυχοϋς παραστάσεως 
τών ηθοποιών. Τά πρόσωπα τών γνναικών ώς 
έν τώ άρχαίω 'Ελληνικώ θεάτρω υπεδύοντο 
άνδρες οϊτινες τοσοϋτον έπιδεξίως υπεκρίνοντο 
ώστε δυσκόλως θά ήδύνατό τις νά άνακαλύψη 
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την απατην. Το δραμα τούτο απετελειτο εκ δω-
δεκα πράξεων καί χλωρούς σκηνογραφημάτων 
ή παράστασις διήρκεσεν έπί έξ ώρας καί, το 
θαυμαστότερον, καθ' όλον τοϋτο τό χρονικόν δια 
στημα τό ενδιαφέρον τών θεατών δεν έμειοϋτο. 

Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ 

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 

Έν τώ περιοδικώ Woman at Home άπαντώσι 
λεπτομέρεια τίνες έκ τοϋ ιδιωτικού βίουτήςβα-
σιλίσσης Μαργαρίτας. "Ό συγγραφεύς τοϋ περί 
τής βασιλίσσης άρθρου καλεΐαύτήν ου μόνον λίαν 
προσηνή καί φιλόχαριν άλλά καί τήν μόνην άνε -
πτυγμένην έκ τών βασιλισσών τής Ευρώπης. 

'Η βασίλισσα Μαργαρίτα κατά βάθος γι-
νώσκει τήν άγγλικήν, γαλλικήν, γερμανικήν, ί-
σπανικήν καί λατινικήν καί ομιλεί ταύτας τάς 
γλώσσας τοσούτον τελείως ώς τήν μητρικών της 
γλώσσαν. Έκτός τούτου αύτη έδιδάχθη καί 
τήν Έλληνικήν. 

Ό Πετράρχης, ό Δάντης, ό Γέτε καί ο Σεκ-
σπήρος,ίδία ό τελευταίος είναι οί πεφιλημένοι 
της συγγραφείς. Αύτη μάλιστα συνέγραψε ποι-
ημάτιον περί τών ηρωίδων τοϋ Σεκσπήρου, άλ-
λά βεβαίως ουχί όπως έκδώση αυτό. 

Αύτη απέκτησε τήν φήμην άκαμάτου καί 
άφοβου περιοδευτρίας καταφρονούσης τούς κιν-
δύνους. Αύτη πολλάκις έπί τών "Αλπεων έποίει 
τόσον τολμηράς έκδρομάς ώστε ένέβαλεν είς έκ-
στασιν καί αυτούς έτι τούς έμπειροτάτους ορει-
νούς οδηγούς. Η βασσίλισσα Μαργαρίτα οϋδό-
λωςοεικύει σημεία καμάτου, αύτη ανέρχεται εί; 
τάς άποκρημνοτάτους άτραπούς, τά άκρα τών 
απόκρημνων βαράθρων τοσούτον ταχέως ώ τε 

οι οδηγοί μόλις προφθάνουσιν αυτήν. Αύτη έκ-
τός τών έτι τών ορέων εκδρομών δέν αγαπά έ-
τερας ασκήσεις (sport) καί καταγίνεται περί 
τήν άνθοκομίαν είς τήν οποίαν άφιεροΐ σχεδόν 
απάσας τάς ελευθέρας της ώρας κατά τόν χρό-

νον της διατριβής της έν Μόντσα. 

Αύτη τήν έσπέραν καταγίνεται περι την 
ανάγνωσιν καί τήν συγγραφήν τήν δέ πρωίαν 
μεχρι τής τετάρτης ώρας επιδίδεται είς έργα 

φιλανθρωιπίας, δέχεται πρεσβείας κάί έπισκε-
πτεται έκεΐνα τά ιδρύματα τών οποίων τήν 
προστασίαν εϊχεν αναλάβει. 

Ο Α Π Ρ Ο Σ Δ Ο Κ Η Τ Ο Σ 

(ΔΙΗΓΗΜΑ) 
(Συνέχεια ίδε άριθ. 14) 

Γ'. 
Άπο τάς ολίγας ταύτας λέξεις, καί τόν εί-

λικρινή καί άδολον τής λαλιάς . της τόνον, 
έγνώρισα ότι ή συνοδοιπόρος μου ήτον μαθήτρια 
Παρθεναγωγείου, έπιστρέφουσα κατά τάς δια-
κοπά; είς τήν πατρίδα της. 'Αλλ' άν ή ομιλία 
της έφανέρωνε μεγάλην άφέλειαν καί άγνοιαν 
πλήρη τοϋ άθλίου τούτου βιβλίου τό όποιον ποτέ 
χωρίς πυρετόν καί χωρίς κίνδυνον δέν άναγι-
νώσκεται καί καλείται άνθρώπινος βίος, καί 
όμως ύπό τήν παρθενικήν έκείνην δειλίαν άνε-
καλύπτετο ήθος εύτολμον καί σχεδόν ριψοκίν-
δυνοι καί εις τό βλέμμα έκεϊνο, τό φοβούμε-
νον άκόμη νά προσηλωθή που, διεκρίνοντο το-
σαϋτα σπέρματα πυρός καί πάθους, ώστε 
ήσθάνθην ότι, άν τό εύμορφον αυτό άγαλμάτιον 
δέν ήτο άκόμη νεάνις δέν ήτον όμως ούτε παι-
δίον πλέον. 

Ά ! άν ήμην ελεύθερος, άν δεν είχα δεθή μέ 
μισητήν ΰπόσχεσιν· άν ό,τι. μ' έφερεν είς τήν ά-
μαξαν ταύτην δέν ήτο ό μελετώμενος γάμος 
μου ! . . . . 

'Αλλ' είχα τωόντι έρωτευθή προς τήν νέαν 
ταύτην ; Νομίζω, να ι , όσον άν φανη τούτο ά-
πίθανον. Τουλάχιστον ύπό τινα έποψιν, δι-
ότι πολλά καί ποικίλα είναι τά είδη τοϋ έρω-
το;. Ό έρως — ο πλήρης καί τέλειος έρως — 
σύγκειται άπό πέντε εξ τουλάχιστον έρωτας, 
έρωτες είναι άναμφιβόλως τόσοι, όσοι είναι κα-
αί έπί τοϋ ερωμένου προσώπου χάριτες καί έν 
τέλειας ίσως δέ καί ελλείψεις. 

Τί ήγάπων είς τήν νεανίδα ταύτην ·, Τήν 
μορφήν της πρώτον,έπειτα τήν είλικρίνειαν, τήν 
άθωότητά της, όλας τάς άποφατικάς της ά-
γνοιας της άρετάς, όσας δέν έχει πλέον ή άπαξ 
έρασθεϊσα γυνή, όσας δέν έχουν, φεΰ ! πλέον 
τόσαι καί τόσαι άπό τά σχολεία έξερχόμεναι 
νεάνιδες. Έλησμόνησα καί άλλο αυτής θέλγη-
τρου· την συγκυρίαν, τό παράξενον της άπαν-
τήσεως καί τά νόστιμον τοϋ άπηγορευμένου καρ-
πού· διότι ήμην ήδη έγγαμος, ή σχεδόν έγ-
γαμος, καί μεταξύ ημών έφαίνετο υπάρχουσα 
άβυσσος. 

Βεβαιώς καί άναντιρρήτως, ιδέα τις χα-
μερπής καί άτιμος δέν εβαινεν είς τόν νόϋν 
μου. Τί ήθελα λοιπόν ; Ούτ' εγώ δέν ήξευρα. 
'Ήμην είς κατήφορον τόσον ταχύν και όλισθη-
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ηλιος θα την διασκορπίση ως εκ θαυματος· 
— Καιρός είναι βέβαια δια τας ώραίας ή-

μερας· έμβήκε σχεδόν ο Μάιος, καί πάντοτε 
βροχήκαί ψύχος ώς τόνχειμώνα δένυποφέρεται. 

— Μισείτε λοιπόν τόν χειμώνα· ωστόσον 
έχει, νομίζω, καί αυτός τά καλά του. 

— Δέν γνωρίζω, εγώ τουλάχιστον, τί κα-
λά έχει. 

— Καλέ, τί λέγετε, κυρία μου ; Τόν χει-
μώνα εχομεν τάς συναναστροφάς, τούς χορούς, 
τά θέατρα. 

— Μάλιστα δι' όσους χορεύουν καί διασκε-
δάζουν· άλλά διά τούς άλλους ; 

— Δέν εχορεύσατε αυτόν τόν χειμώνα ; 
— "Ω ! μάλιστα κύριε. Έχόρευσα, καί 

συχνά μάλιστα . . . . Άλλά γυναίκες μέ γυ-
ναίκας, εννοείται δέν ήτο πολύ διασκεδαστικόν. 

— Πώς ! μόνον γυναίκες ! 
— Μάλιστα, κύριε. Είς τό μοναστήριον 

νέοι δέν έμβαίνουν. Τά μεγαλήτερα κοράσια εί 
χαν τήν θέσιν τών άνδρών. άλλά δέν είναι τό 
ίδιον. 

Απορώ πώς δέν έξεκαρδίσθην γελών. 
Μολαταύτα, ήκολούθησε σοβαρώς, έλπίζω νά 

άποζημιωθώ τό έρχόμενον έτος. 
—"Άοχισα τότε να προσέχω· ν'άποζημιωθη, 

θά είπη, τόν έρχόμενον χειμώνα νά υπάγη εϊς 
τάς συναναστροφάς, είς τά θέατρα, είς τούς χο-
ρούς· νά χορεύει καθ' ήμέραν· έν ένί λόγω νά 
πράττη μέχρι κόρου ό,τι πρότερον μέ πολλήν 
της θλίψιν τής ήτον άπηγορευμένον. Άλλά τό-
τε, δέν έπρεπε νά είναι είς τό μοναστήριον. 

Έτελείωσεν αρά γε ή μαθητεία της; Ούτως 
έπρεπε νά είναι, μολονότι εϊχεν άκόμη μικρά 
τινα πράγματα νά μάθη, άλλά τά μικρά ταύ-
τα δέν τά διδάσκει τό μοναστήριον. 

Θά έμβαινα διά τοϋτο είς άλλεπαλ-
λήλους ερωτήσεις, άν δέν το ένόμιζα περιττόν 
διότι είχα τουλάχιστον τόσην έπιθυμίαν νά λα · 
λή, ό'σην εγώ νά μανθάνω. "Οθεν καί περιω-
ρίσθην είς τό έργον τοϋ άκροατοϋ. 

— Μέ ΰπανδρεύουν, έπρόσθεσεν ή νεάνι;, 
νεύουσα χαμαί τούς οφθαλμούς. 

Τό μ έ υ π α ν δ ρ ε ύ ο υ ν τούτο ήτο 
περιεκτικώτερον ολοκλήρου ραψωδίας. 

Μέ ύ π α ν δ ρ ε ύ ο υ ν , δηλαδή δέν εί-
μαι πλέον κοράσιον καθώς εχθές, είμαι άκόμη 
κόρη ,πλήν υπομονή· θά μέ ειπούν κυρίαν εντός 
ολίγου· θά έχω καζιμίριον καί σύζυγον νά δείξω 

Μέ υπανδρεύουν— δηλαδή μετ' ολίγον θά 
περιπατώ μέ τήν κεφαλήν όρθήν, άν καί σήμε-
ρον νεύω χαμαί τούς οφθαλμούς ώς παρθένος· 
δέν θά υπακούω πλέουν είς διδασκάλους καί 
υποδιδασκάλους, ούτε καί είς αυτόν τόν πατέ-
ρα μου· θά λέγω καί εγώ· θέλω. 

ρόν, ώστε ευρέθην κάτω χωρίς νά νοήσω, καί 
χωρίς νά έχω σκοπόν ν'άπομακρυνθώτής κορυφής 
Δεν εσυλλογίσθην λοιπόν ότι καλή ήτον ή ευ-
καιρία καί έπρεπε νά ώφεληθώ, άλλ' έπραξα 
ώς νά το έσυλλογίσθην.Τοιαύτη είναι ή ιστορία 
πάση; άδυναμία; καί παντό; σφάλματος. 

Οί ίπποι έπροχώρουν βραδέως, δυσχερής καί 
ανάντης ήτον ό δρόμος. Τινές τών έπί τής ορο-
φής ή είς τό όπισθεν τής αμάξης κλεΐσμα κα-
θημένων είχαν καταβή, καί έβάδιζον έμπροσθεν 
αυτής, οί μεν δεδεμένας μέ μαντίλιον έχοντες 
τάς κεφαλάς, οί δέ ένδεδυμένοι τούς μανδύας 
των, όλοι προσπαθούντες νά έςαιμωδιάσουν ό-
πω; καλήτερα ήδύναντο, καί έκπέμποντες έμ-
προσθέν των τής ταχείας πνοής των τόν άτμον 
άναβαίνοντα σπειροειδώς είς τόν ουρανόν ώς κα-
πνόν κατάλευκον. 

'Ολίγον όπισθεν καί βαρέως περιπατών ό 
καλός μου γείτων έπάσχιζε νά γεμίση καί νά 
ανά ψ η τήν άναπητήν του καπνοσύριγγα,μηδόλως 
συλλογιζόμενος ότι ή άπουσία του έπέφερε τόν 
παραμ.ικρόν είς τήν θυγατέρα του κίνδυνον. Ό-
σον άν ήναι μακράς ό είς τόν δρόμον μας ανή-
φορος, καί μέ όσην άν τον άναβαίνωμεν βραδύ 
τητα — εκτός άν θελήσωμεν νά σταματήσω· 
μεν — είναι αδύνατον νά μή φθάσωμεν το 
τέρμα του· τοϋτο συλλογισθείς, έπροθυμοποιή-
θην νά ώφεληθώ άπό τάς χαρισθείσας είς ημάς 
ολίγας στιγμάς, τουλάχιστον πρός άπλήν δοκι-
μήν κατά πρώτον διότι πρέπει πάντοτε ν αρ-
χίζωμεν άπό κάτι. 

Άλλ' εδώ έγεννατο ή αμηχανία. 
Καί διά τοϋς ευφυείς καί διά τούς άνοή-

τους, τό πρώτον βήμα είναι τό δύσκολον είς 
τον έρωτα ιδίως ή άρχή είναι τό πάν, διότι, ά-
φοϋ άπαξ ό πάγος συντριβή, οί έρασταί φιλοτι-
μούνται ποιος πρώτος νά εύκολύνη τόν άλλον; 
καί νά τοϋ καθαρίση τόν δρόμον. 

Άπ' τά μαθήματά μου όλα, τήν άρχήν 
καλά γνωρίζω. 

Τόν στίχον τούτον είπεν ό Μικρογιάννης. 
καί κατά τούτο ό· Μικρογιάννης ήτον μέγας άν-
θρωπος.Πόσα τώ όντιθαυμάσια ποιήματα έρωτος 
καί πόθους δέν άπέτυχα δι' έλλειψιν προοιμίου 
δι' έλλειψη τής σατανικής ταύτης άρχής, τής 
οποίας ώς έπί τό πολύ λαμβάνουν τόν τόπον αί 
περί βροχής καί ζέστης όμιλίαι ! 

Καί τοϋτο, μά τήν άλήθειαν, συνέβη κα 
τότε· μήν ήξεύρων τί νά είπώ, άρχισα νά λαλί 
περί τού καιρού. 

—Λαμπράν ήμέραν θά έχωμεν σήμερον,είπα 
— 'Ομίχλη πολλή είναι, είπεν ή νεάνι 

κυττάζουσα τήν έμπροσθεν αυτής άπλωμένην ο 
θόνην τών λευκών τής γης άναθυμ.ιάσεων. 

—· "Ο ! μ ή σας μέλη, καί εντός ολίγου 
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θά ήμαι κάτι τι ώς βασίλισσα, δεχομένη σε-
βασμούς καί προσκινήσεις πανταχόθεν· θά έχω 
ολόγυρα μου άλλους μέν λέγοντας, ότι είμαι ώ-
ραΐα, άλλους δέ δτι είμαι ευφυής, καί κολα-
κεύοντας με μυριοτρόπως. Έως τώρα μόλις μ' 
έκύτταξαν· είς τά έξης θά ήμαι τό κέντρον τό-
σων βλεμμάτων, τόσων φροντίδων, τόσων πε-
ριποιήσεων. Έν ένί λόγω, άπό τούδε 0ά έχουν 
νά κάμουν μ' έμέ. 

Μέ ύπανδρεύουν—έπρεπεν άκόμη 
νά σημαίνη· έχθές, δέν ηγάπων κανένα· σήμερον 
άγαπώμ,αι καί αγαπώ ! Εχθές, έζων διά τόν 
εαυτόν μου· είς τό εξής θά ζώ πρό πάντων δι' 
άλλον ό'στις έχει τήν ζωήν μου, έχει όλα όσα 
ανήκουν είς έμέ, τούς λογισμούς μου, τήν ήλι-
κίαν μου ! 'Ιδού διατί είμαι υπερήφανος, καί 
διατί είμαι ευτυχεστέρα ακόμη παρότι είμαι 
υπερήφανος ! 

'Αλλ' είς τάς διεφθαρμένας μας κοινωνίας, 
μεταξύ δίκα παρθένων ΰπανδρευομένων, αί 
έννέα πάν άλλο συλλογίζονται παρά τόν νυμ-
φευόμενον αΰτάς σύζυγον. '('σύζυγος παρι-
στάνει τήν έλευθερίαν, τήν πολυτίλειαν, όλας 
τής τύχης και της ματαιοτητος τάς άπολαύσεις. 
'"Αποβλέπουν λοιπόν είς τόν γάμον άφηρημέ-
νως, ώς είς άντικατοπτρισμόν «άπατηλόν, τόν 
οποίον ή νεανική των φαντασία βλέπει με προ-
κατειλημμένους εΰνοίκώς οφθαλμούς. Ό καλή 
τερος λοιπόν συζυγος είναι εκείνος ό'στις ευκο-
λύνει περισσότερον τήν πολυτελή ταύτην καί 
Ιπιδεικτικήν εύημερίαν, πλήρη θελγήτρων είς 
τήν φαντασίαν διά τόν έ'ως τότε λιτόν είς τό 
έσωτερικόν τής οικογενείας βίον. Ποΐα δέ τά 
έπακόλουθα τών παραδόξων τούτων ιδεών, ας 
τό παραλείψωμεν. 

Μέ υ π α ν δ ρ ε ύ ο υ ν , είπεν ή κυρία 
Πιπίνα. Δέν ηθέλησα λοιπόν καί έγώ νά φανώ 

όλιγώτερον μεταδοτικός. 
— Καί έμέ ώσαύτως, είπα. 
— Καί σας, κύριε ; 
— Ναι, κατά δυστυχίαν, κυρία μου. 
Τό κ α τ ά δ υ σ τ υ χ ί α ν δέν παρε · 

τηρήθη· ήκουσε μόνον τό άλλο. Εκείνο τό κ α ί 
έμέ ω σ α ύ τ ω ς έφθασε νά μέ κάμη νά 
διατρέξω είς έν δεύτερον λεπτον πολλών ημε-
ρών δρόμον πλησίον τής παιδίσκής ταύτης, 
ήτις έρριψε τότε έπάνω μου γλυκύ καί φιλικόν 
σχεδόν βλέμμα· τήν αίφνιδίαν αυτήν συμπά-
θειαν έχρεώστουν βεβαίως είς τήν θέσιν τοϋ 
μελλονύμφου. Πόσον ήρμοζεν ομως είς έμέ τότε 
ότι υπήγαινα νά νυμφευθώ ! 

'Αναμφιβόλως, άξίωσιν δέν είχα νά εκτοπίσω 
τόν άντεραστήν μου, καί νά καταλάβω θέσιν 
τήν οποίαν ή συνθήκη τής κυρίας Σωφρονίας 

δέν μ.' έπέτρεπεν ούτε καν νά φαντασθώ. Μο-
λαταύτα, είχα αποφασίσει νά προχωρήσω, χωρίς 
νά συλλογισθώ πού ήδυνάμην νά φθάσω. Πι-
στεύω κάποτε είς τό πεπρωμένον λέγω ότι έκεϊ 
μόνον φθάνομεν ο'που εΐνε γεγραμμένον οτι πρέ-
πει νά φθάσωμεν, ο,τι καί άν πάθωμεν λαμ-
βάνοντες ταύτην μάλλον η έκείνην τήν διεύθυν-
σιν· όθεν πρός τί νά στενοχωρώμεθα, πρός τί νά 
συλλογιζώμεθα, πρός τί να προβλέπωμεν ; Το 
φέρον ας μας φέρη· κάπου θά φθασωμεν. 

— Γρήγορα ; . . . μέ ήρώτησε δειλώς ;:αί 
περιέργως συνάμα. 

— Μόλις φθάσω- διά τούτο καί μόνον υπάγω. 
— Καί έγώ ώσαύτως, είπε τότε καί αυτή. 
—· 'Αλλά σεις τοΰλάχιςον, κυρία μου, έσυμ-

βουλεύθητε τήν κλίσιν τής καρδίας σας . . . . 
τόν γνωρίζετε βεβαίως τόν κύριον σύζυγόν σας· 
ένώ έγώ . . 

— Ένώ σεις, κύριε ; 
— Δέν γνωρίζω κάν τήν μνηστήν μου. 
— Καί έγώ ωσαύτως. 
— Πώς ! κυρία μου, καί σεϊς . . . 
Ή άμαξα έπάθη· ειχαμεν φθάσει είς τήν 

κορυφήν. Πρίν λάβω καιρόν νά τελειώσω τήν 
φράσιν μου, ό πατηρ έπρόβαλεν εις τήν θυρίδα 
τά παχύ του πρόσωπον, καί κατέλαβε τήν θέσιν 
του πλησίον τής θυγατρός του. Τί ατυχία ! 

Ό,τι προείπα έγίνετο. Ή ομίχλη διεσκε-
δάζετο ολίγον άπο τΐς λαμπράς τοϋ ήλίου 
ακτίνας έντός μιάς ή δύω ωρών θά είχαμεν 
ζέστην άνυπόφορον. Ή νεανις έξετύλιξε τήν κε-
φαλήν της, καί. έξάγουσα μικρόν κάτοπτρον, 
άρχιζε νά διϋλίζη μέ τά έν τών κτενίων της τούς 
πίπτοντας έπί τών ώμων της μακρούς καί 
ξανθούς πλοκάμους. Κόπος, αταξία ή πλέον 
άφρόντιστος, κόμη άμελώς διεσπαρμένη, ενδύ-
ματα κατατετριμμένα, ολα άρμόζουν είς ταύ-
την τήν ήλικίαν. Καί τό θαΰμα τούτο τής νεό-
τητος καί τής καλλονής έμελλεν, αύριον η με-
θαύριον, νά γείνη κατάκτημα μαθητού τινος 

εργαστηρίου, καί ούτω νά μεταμορφωθη ό άγ-
γελος είς κοινήν πωλήτριαν. "Ω λύπη ! "Ω 
αισχος ! ώ καταδίκη ! 

Καί είς τό κακόν καί είς τό καλόν, δέν αρ-
κεί η θέλησις, χρειάζεται δύνκμις· καί έδώ ή 
περίστασις ήτον ακανθώδης. "Εκαμα ουσιώδη 
άνακάλυψιν· ήξευρα οτι ή ΰπανδρεία τής κυρίας 

Πιπίνας δέν έγίνετο κατ' έκλογήν καί συγκα-
τάθεσίν της, οτι δέν ήτον ούτε έρως ούτε κλίσις 
είς τό μέσον, οτι, έν ένί λόγω, ό εχθρός τόν ό-
ποιον έλεγα νά νικήσω δέν ήτον, αυτός καθ' 
έαυτόν, λίαν άξιόφοβος· τό περιστατικόν τούτο 
ήτον βεβαίως άξιον λόγου, διότι τό φρούριον 
θά ήτον άπόρθητον, άν ό μελλόνυμφος ητον 
επίσης ει'ς τήν νύμφην ώς καί είς τόν πενθερόν 

άρεστός. Καί μολαταύτα, το έργον μου ήτον 
όχι ολίγον δυσχερές· έπρεπε νά λυθώ συγχρό-
νως άπό τά δεσμά μέ τά όποια ή καλοκαγα-
θία τής φιλτάτης θείας μου μέ είχε δέσει, καί 
συγχρόνως νά ελκύσω μέχρι δεσμών τήν καρ-
δίαν θυγατρός πρά τών οφθαλμών αυτών τοϋ 
πατρός της, χωρίς άλλο μέσον παρά τήν εΰγλωτ-
τίαν μόνην τών Ομμάτων, καί τούτο έντός 24 
ώρών. "Ας προχωρήσω, είπα ώστόσον, καί ό 
θεός βοηθός. Ήδυνάμην δέ κάλλιστα νά έπι-
καλεσθώ τήν θείαν βοήθειαν, διότι, άν όχι άλ-
λο, άπάτη καί διαφθορά δέν έμβαινεν είς τόν 
σκοπόν μου. 

Ή νεανις, αφού έθεσεν είς τάξιν καί άρμο-
νίαν τήν κυματίζουσαν κόμην της, έρευνώσα 
τόν σάκκον της έξήγαγε κύλινδρον χαρτίων, τά 
όποια άπό τήν δλως είδικήν μορφήν των έγνώ-
ρισα ότι ήσαν επιφυλλίδες έφημερίδων. Νά σας 
είπώ τίνος έφημερίδος, είναι αδύνατον, διότι 
μόνον τά κάτω πάτωμα είχε μείνει, τό είς τά 
είδος τούτο τής φιλολογίας διωρισμένον, καί 
προσιτον έπίσης καί είς μεγάλους καί μικρούς 
νόας, καί είς μεγάλα καί μικρά βαλάντια. 

Φαίνεται έκ τούτων οτι άναγινωσκονται μυ-
βίστορίαι είς τά σχολεία καί μοναστήρια, κρυ-
φίως ισως, άλλ' ώς τόσον άναγινώσκονται, ένώ 
έπρεπε μέ πάσαν αυστηρότητα νά έμποδίζωνται 

Δι' έμέ, καλόν ήτον δτι τό έμαθα· ή άνακά-
λυψις„αϋτη ύψωσε κατά είκοσι τοις εκατόν τάς 
μετοχάς μου· κέρδος άξιόλογον ! 'Ανάγκη ή-
τον έν τούτοις ν' αρχίσω το έργον μου. Καιρόν 
είχα νά μελετήσω έν άνέσει τό σχέδιόν μου, 
διότι ή φίλη έβυθίσθη είς τήν άνάγνωσιν μέ 
τοσαύτην προσοχήν καί λαιμαργίαν, ώστε έκτός 
τών ΰπο τούς οφθαλμούς της τριών πυκνοτάτων 
στηλών, έλεγες δτι κόσμος άλλος δι' αυτήν δέν 
υπήρχεν. 

Κατ' αρχάς συνέλαβα τήν ίδέαν ν' αρχίσω 
τήν πολιορκίαν, έμβαίνων είς όμιλίαν μέ τόν 
πατέρα, σύνηθες είς παρομοίας περιστάσεις 
στρατήγημα. Ή άνοικτή δέ καί άδολος φυσιο-
γνωμία του ύπέσχετο πληρεστάτην έκ μέρους 
του υποδοχήν. Άλλά παρητήθην ευθύς τοϋ μέ-
σου τούτου τής έφόδου, διότι τό έθεώρησα δ-
λως μάταιον ό καλός άνθρωπος είχε δώσει τόν 
λόνον του, καί, ό'σην άν τοΰ ένέπνεα συμπάθειαν 
μέ τάς θωπείας μου, δέν ητον δυνατόν νά ελ-
πίσω άνατροπήν συμφωνίας εγγύς ούσης νά έκ-
τελεσθη. 

Ένώ λοιπόν έσκεπτόμην περί άλλου τρόπου 
έφόδου, ή άμαξα έτρεχε καί ό καιρός συγχρό-
νως· καί, καθώς έγώ έβάδιζα, ήτον φόβος πο-

λύς μή με καταλάβη τό τέλος τοϋ ταξειδίου 
τόσον ολίγον προχωρημ.ένον, όσον ήμην είς τήν 
άρχήν. "Οθεν ήρχιζα πλέον νά καταφρονώ τόν 

εαυτόν μου δια τήν άγονον δλως φαντασίαν 
μου, ό'ταν ή άμαξα έσταμάτησεν είς σταθμόν 
τινα όπου έπρεπε νά μείνωμεν εν τέταρτον 
τής ώρας. 

Αμέσως τότε ενεφανίσθη είς τήν θυρίδα τής 
αμάξης υπηρέτης πανδοχείου, προσκαλών τούς 
οδοιπόρου; νά καταβοϋν, καί νά προγευθούν 
καφέν μέ γάλα, καί άλλα τινά φαγητάπρόχειρα. 

— Ακούς έκεϊ, ακούς έκει, πώς δέν έρχό· 
μεθα· έξεφώνησεν ό κατά προσδοκίαν πενθερός 
μου. "Ελα, Πιπίνα μου, γρήγορα· μόλις έχομεν 
καιρόν νά ροφήσωμεν ολίγον καφέν· δέν έχομεν 
βέβαια σκοπόν νά περάσωμεν έδώ τήν νύκτα. 

— Ευχαριστώ, πάτερ μου, άπεκρίθη ή νεά-
νις, χωρίς νά σηκώση κάν τούς οφθαλμούς άπά 
τήν άγαπητήν της έπιφυλλίδα· δέν πεινώ παν-
τάπασι. 

— Καλέ, καλέ, τί λέγεις ; καφέν, καλέ, 
μέ γάλα ζεσταμένον . . . . 

— Ευχαριστώ, πάτερ μου· είνε πολλά πρωί 
ακόμη. 

— Οπως θέλης· τόσω χειρότερα διά σε άν 
ύστερα πεινάση;· ποίος σοϋ πταίει ; 

Καί, ταύτα λέγων, έθετε τόν ένα πόδα καί 
μετά ταύτα τόν άλλον είς τό ύποπόδιον τής α-
μάξης, ώστε έντός ολίγου έπάτησε καί μέ τοϋς 

δυο τήν γήν. 
— Είχα μαζωχθη είς τήν γωνίαν μου ώστί 

ν* φαίνωμαι τό πλέον άκακον ζωον τοϋ κόσμου. 
Αλλά καί δεν ήτο ανάγκη τοσούτων προφυλά-

ξεων, διότι ανύποπτος ήτον ό γενναίος, ούτε 
συνέλαβε κάν τήν ίδέαν οτι ήτον φρονιμώτερον 
καί εύσχημότερον νά προσκαλέση τήν θυγατέρα 
του να τόν συνοδεύση. 

Ό πανδοχεύς μ' έπροσκάλεσεν επίσης νά κα-
ταβώ καί νά τόν συνοδεύσω είς τήν τράπεζαν 
τών ξένων του· άλλά, καί είκοσιτέσσαρας ώρας 
άν ήμην νυστικός, δέν θ' άφινα τήν θέσιν μου 
είς παρομοίαν στιγμήν. 

Δ' 
— Λοιπόν, κύριε, μοΰ είπε μετά μικράν 

παϋσιν στραφεΐσα αίφνης πρός έμέ, έσχηματίσϊ-
τε βέβαια είς τήν ίδέαν σας τήν εικόνα τής 
νέας τήν οποίαν θά νυμφευθήτε ; Είνε ώραία, έν 
πρώτοις ; 

— "Ω ! άγγελος ! 
— Μαλλία μαύρα ; 
— "Οχι, μαλλία ξανθά ώς τά εδικά σας. 
— Ά κύριε, τά μαύρα είνε ώραιότερα. 
— Δέν τό φρονώ. 
— Καί οι γαλανοί οφθαλμοί, τότε ; 
—· Ναί, oι μεγάλοι γαλα.οί οφθαλμοί, ώς 

οί βλέποντες με ταύτην τήν στιγμήν. 
Έκοκκίνισεν. 
— Άλλά, κύριε, δέν πρόκειται περί έμού 
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— Καί αν, κατά μίαν τών ανήκουστων εκεί-

νων περιστάσεων τάς όποίας. δεν θέλομεν γα πι-
στεύσωμεν, ώμοιάζετε κατά πάντα μέ τήν σ ύ-
ζ υ γ ό ν μ ο υ ; 

"Αν εις άλλην παρά παιδίον έλεγα ταϋτα, 
θά μ' έ περίπαιζε- άλλ' είχα νά κάμω μέ άθώαν 

ολωσδιόλου, καί το πράγμα άλλάζει. 
— Τήν είπατε όμως πολύ ώραίαν ; 
— Μήπως ήπατήθην ; 
Ή κυρία Πιπίνα έκοκκίνισε καί πάλιν. 
— Τότε λοιπόν, κύριε, μοΰ είπε μέ πονηρίαν 

ή'τις μού έδωκε πολλά καλήν ιδέαν περί τής 
ευφυΐας της, άν τόσον εύκολα είνε κάνεις άγ-
γελος ώραιότητος, δέν ήξεύρω διατί θά λυπη-
θήτε, αφού πληθύν τοιούτων άγγέλων ημπορεί-
τε ν' άπαντήσετε. 

'Απεκρίνετο δέ ούτως ώς εις απλούν φιλο-
φρόνημα, διότι δέν είχε τήν παραμικράν ίδέαν 
τοϋ κουφίου σκοπού πρός τόν όποιον πασαμία 
τών φοάσεών μου έτεινεν· έπρεπε λοιπόν νά 
έςηγηθώ σαφέστερον. 

— Ό Θεός νά δώση άπεκρίθην. 
"Εγεινε καί δευτέρα παϋσις καί νέα σιωπή. 
— Κύριε, έπανέλαβεν ώς σκεπτομένη, αρά 

γε όλοι οι νυμφεόμενοι άνδρες σχηματίζουν ώς 
υμεϊς μέ τήν φαντασίαν των εικόνα τινά, τήν ό-

ποίαν ή μέλλουσα σύζυγος των πρέπει νά όμοια-
ζη, άλλως δεν τήν αγαπούν ; 

Ή νεάνις, χωρίς νά τό γνωρίζη, διευκόλυνε 
τήν μελετωμένην τής ομιλίας μου σειράν· έπρε-
πε λοιπόν νά ώφεληθώ. Δέν έπρόκειτο νά ειπώ 
άλήθειαν, άλλά νά επιτύχω έπειτα, τό τέλος 
νομιμοποιεί πάντοτε τά μέσα. 

Άπεκρίθην λοιπόν καταφατικώς με τήν με-
γαλητέραν άναισχυντίαν. 

— "Αν ήναι τοϋτο, ήκολούθησε, καί εκείνος 
έπλασεν ίδανικήν εικόνα. 

— Ποϊος ; 
— Ό μέλλων νυμφιος μου, κύριε, άνυπομό-

νως άπεκρίθη. 
— Ά ! ναι, τό είχα λησμονήσει. 
— Πολύ καλϊ, κύριες άν έφθασε νά σχεσιάση 

καί αυτός καθώς ύμεϊς τοιαύτην εικόνα, καί δεν 
θέλη νά κάμη κάμμίαν πρός χάριν μου συγκκ-
τάβασιν, πρέπει νά απελπισθώ ότι θά μ' άνα-
πήση ποτέ ό σύζυγος μου. Είναι άλήθεια ; 

— Καλέ, όχι δά, κυρία μου . . . . 
— "Ω ! μή ζητης νά μέ παρηγόρησης. Ό σύ-

ζυγος μου δέν θα μ' άδαπήση ποτέ· διότι πώς 
είνε δυνατόν νά όμοιάυω άπαραλλάκτως μέ τήν 
εικόνα τής φαντασίας του ; 

— "Ά ! άν σας εϊχεν ιδεί. 
— Άλλά δέν μέ είδε. Καί ο πατήρ μου ό 

ίδιος δέν τόν είδε ποτέ. 
— Πώς ! ούτε ό πατήρ σας ; 

— Όχι, κύριε· τό συνοικέσιον έσυμφωνηθη 
μεταξύ στγγενών. Ό πατήρ μου είναι πλούσιος 
μού δίδει πολλήν προίκα· Ό νέος καί τώρα έ-
χει ίκανήν περιουσίαν, ώς φαίνεται, καί κληρονο-
μίαν έλπίζει μεγάλην περισσότερον δέν έχρειά-
ζετο διά τόν πατέρα μου. "Ας είχε τούλάχι-
στον πληροφορηθή άπό τούς συγγενείς περί τοϋ 
ιδανικού μέρους τής μνηστείας μου ! ήτον τό 
μικρότερον πράγμα, δέν είνε άλήθεια ; 

— Αναμφιβόλως. 
— "Αν έγνώριζε τοϋτο, θά ήξευρε πώς νά 

φερθή, καί θά έκρινεν άν μοϋ ήρμοζε τοιούτος 
σύζυγος· τώρα όμως φοβούμαι μή ζήσω δυστυ-
χής τό υπόλοιπον τών ήμερων μου· διότι θά ή-
μαι βεβαίως δυστυχής άν καταλάβω ότι δέν μ' 
άγαπα. 

— Καί νομίζετε ότι αυτός είνε ό μόνος σκό-
πελος τόν όποιον έχετε νά φοβηθήτε ; 

— Καί μικρόν σας φαίνεται τοϋτο, ώστε θέ-
λετε καί άλλο ; 

— Άλλά, κυρία μου, λέγετε νά σας άγαπή-
ση ό σύζυγός σας· τούτο σημαίνει, άν δέν άπα-
τωμαι,ότι αΐσθάνεσθε εις τόν εαυτόν σας τήν θέ-
λησιν, τήν ανάγκην νά τοϋ άνταποδώσητε τά ίσα. 

— Καί είχετε περι τούτος άμιιβολίαν, κύριε; 
— Παραδέχομαι ότι σας ευρίσκει άπαράλ-

λακτον μέ τήν οποίαν έπλασεν εικόνα· ποίος 
σας βεβαιόνει ότι θά ήσθε διατεθειμένη νά τοϋ 
Ανταποδώσετε κλίσιν άντί κλίσεως, ότι θά τόν 
αγαπήσετε τέλος πάντων; 'Ημπορεί νά μήν 
είναι ωραίος, νά μήν είναι ευφυής- ή ημπορεί νά 
είναι καί νά μή σας άρέση, διότι ή συμπάθεια 
δέν επιβάλλεται. 

— "Ω ! κύριε, μέ τρομάζετε ! Καλέ, είνε 
αληθές τοϋτο ! ημπορώ νά μή τόν άγαπώ ! 
Καί άν εγώ δέν τόν άγαπώ καί αυτός μέ άγα-
πα, είνε άκόμη χειρότερον παρά νά μήν άγαπα 
κανείς τόν άλλον ! . . Καί έγώ νά μή τό ΰπο-
πτεύσω, καί νά ήμαι ευτυχής σχεδόν ! διότι, 
χωρίς νά γνωρίζω τό διατί, ή ιδέα μόνη τής 
ύπανδοείας μ' έκολάκευεν. Άλλά πώς νά μαν-
τεύσω όλα ταϋτα ! 

Τήν στιγμήν ταύτην ήκούσαμεν τήν βιαστι-
κήν τοϋ άμαξηλάτου φωνήν, έπιπλήττοντος τήν 
βραδύτητα τών οδοιπόρων. 

Ή συνομιλία έπρεπε νά διακοπή έδώ, εις τά 
ώραιότερόν της μέρος. Μολαταύτα ήτοιμαζόμην 
ν' άποκριθώ καί κάτι νά προσθέσω, όταν ή μι-
κρά έσπευσε νά θέση τόν δάκτυλον είς τό στό-
μα της, λέγουσα ταχέως. 

— 'Ιδού ό πατήρ μου. 
Καί άληθώς ό πατήρ έδειξε τήν κεφαλήν του 

είς τήν θυρίδα, καί μετ' ολίγον κατέλαβε τήν 
γωνίαν του. 

Ή θυγάτηρ του έπρόλαβε ν' άρπάση τάς 

Εφημερίδας, τάς οποίας ό μεταξύ ημών διάλο- ' 
Υος τήν είχε κάμει νά λησμονήση ολωσδιόλου. 
Τότε όμως, αί δραματικαί έκεΐναι καί συγκινή- ; 
τικαί τής νεανικής φαντασίας της σελίδες είχαν 
χάσει όλον των τό γοήτευμά, διότι ώχραί έφαί-
νοντο άπέναντι τής πολύ πλέον ένδιαφερούσης 
α ύ τ ή ν ά λ ηθ ε ί α ς · έ π ρ ό κ ε ι το περί ολοκλήρου τοϋμέλ < 
λοντος αυτής,όθεν πάς άλλος λογισμός έσιώπα. 

Τά άδολον τοϋτο πλάσμα έφαίνετο οτι μοϋ 
έδιδεν ή ιδία τά μέσα νά θριαμβεύσω είς πά-
λιν, καθ' ήν μόνος έγώ ήμην ένοπλος ! Μή 
έχων άλλο τι πρός τό παρόν νά πράξω, άρχισα 
νά τήν παραμονεύω, ερευνών έπί τής ειλικρινούς 
καί ευκινήτου μορφής της τάς εντυπώσεις τών 
ιησουίτικων μου εισηγήσεων. Ηδυνάμην νά τρί-
βω πλέον τάς χεΐράς μου, ή φαντασία της ειρ. 
γάζετο είς τήν μονότονον κίνησιν τής αμάξης, 
ήτις έτρεχεν όρμητικώς έπί τής πλήρους κο-
νιρτοϋ καί όμαλής όδοϋ. Μετά δύο ή τρεις 
τοιαύτας συνομιλίας ό σκοπός μου έπετύγχανεν. 

Έν τούτοις, διακόπτουσα ενίοτε τούς δια-
λογισμούς της, έστρεφε πρός έμέ βλέμμα προ-
δίδον όλην τήν έσωτερικήν ταραχήν της. Πολ-
λάκις ό πατήρ της έπάσχίσε νά τήν απόσπαση 
άπό τήν κατηφή σιωπήν της· αλλ' αυτή άπε-
κοίνετο μόνον' διά τών ξηρών λέξεων ν α ί καί 
ό χ ι, καί πάλιν έβυθίζετο είς τήν αυτήν άφω-
νίαν. Κωφοί καί άλαλοι λοιπόν έταξειδεύσαμεν 
μέχρι τής Β . . . οπού ή άμαξα στέκεται μίαν 
περίπου ώραν. 

Τήν φοράν ταύτην, ή νεάνις κατέβη όμοϋ μέ 
τόν πατέρα της, καί έμβήκεν είς τό ξενοδοχεϊον 
τοϋ «Λευκού "Ιππου» 

Φαντάζεσθε ίσως ότι έσπευσα καί έγώ ν' ά-
κολουθήσω τήν έρωμένην μου καί παν μέσον 
νά μεταχειρισθώ ώστε να καθήσω εις τήν τρα-
πεζαν πλησίον της. παντάπασιν. Είδα απέναν-
τι τοϋ <<Λευκού "Ιππου» άθλιόν τι πανδοχεΐον 
ο ί κ ο ν ο μ ι κ ό ν (ώς έλεγεν ή επιγραφή 
του), όπου είσέρρευσαν όλοι οί είς τό όπισθεν 
καί τό επάνω τής αμάξης μέρος καθήμενοι, καί 
τούτους ακολούθησας, εκάθησα έμπροσθεν τρα-
πέζης προβληματικής καθαριότητος, τής όποίας 
ή δαπάνη μόλις έφθανε τό τριτημοιον τής ή-
τοιμασμένης είς τό αντικρύ τής όδοϋ 'Λέρος. 
Ποίας δέ λογής συνδαιτυμόνας είχα, ευκόλως 
έννοεΐται. 

Ρυπαρός υπηρέτης ήλθε πρός έμέ. 
_ Τί ορίζετε, κύριε ; Έχομεν βραστόν άξιό-

λογον. μακαρόνια, όρνιθα πάραγεμιστήν, ψηττόν 
μέ γεώμηλα . . . 

— Κονδύλιον μελάνην καί χαρτίον είς τήν 
στιγμήν. 

Ό τάλας έκείνος μ' έκύτταξεν έκθαμβος. 
'Αξιόλογος καταναλωτής, θά είπϊ καθ* εαυτον. 

Υπηγε μόλα ταϋτα νά φέρη τά διαταχθέντα. 
Έπανήλθε δε μετ' ολίγον φέρων κονίύλιον 
μεν χονδρόν ώς τόν μέσον των δακτύλων του, 
μελανοδοχεΐον τό όποιον βορβοροδοχεΐον ήδύ-

να το προσφυέστερον νά ονομασθη, και χάρτην 
εις τυλίγματα παντοπώλου μάλλον η εις γρα-
φην επιστολών κατάλληλον. Άλλα, παρά τήν 

νομβρίαν ,προτιμοτέρα ή χάλαζα, κατά την πα-
ροιμίαν. Τά έδέχθην λοιπόν. 
'— Τώρα, τι άλλο επιθυμεί ο κύριος ; 
— "Ο,τι θέλεις, άπεκριθη, άνοίγων τήν 

κραν τοϋ κονδυλίου με τό ονύχιον. 
' 'Επιθυμεί μίαν καλήν σοΰπαν ο κύριος ; 
— 'Έστω μία καλή σοϋπα. 
— Αμέσως. 
Εννοείται οτιο£ μόνος τρόπος ν' άπαλλαχθώ 

τοΰ κακοδαίμονο; τουτου ήτον ή τυφλή παραδο-
χή της προτάσεως του. 'Απαλλαχθείς, αρχισα 
ά γράφω ταχέως τήν έξης επιστολών. 

»Κ υ ρ ί α μ ο υ ! 
«Όχι ή τυφλή τυχη, άλλ' ή προνοια τοϋ Υ· 

ψιστου ηΰδόχησε ν' άπαν'τηθώμεν, χωρίς να ζητήση 

δ εις τόν άλλον, χωρίς νά γνώριζώμεθα καθ ην 

στιγμήν εμέλλαυεν να χρημνισθώμεν κατακεφαλα εις 

τό βάραθρον τρομεροϋ καί άπηλπισμένου μέλλοντος. 

Μήπως ηβέλησε νά σωθώμεν άμοιβαίως, έμποδιουιαν 

οΰτω τήν άπώλειαν άμφοέρων ; _ Έγώ βαδιζω εις 

γάμον τον οποϊον τά προαισθήματά μου αποκρούουν 

υμεΐς άφίνετε τό μοναστήριον, καί τρέχετε να νυμ-

φευβήτε ποιον ; άνδρα τόν οποιον ποτέ δεν ειδατε, 

τον οποϊον δεν αγαπάτε άκόμη. τον όποϊον δεν θ α-

γαπήσετε ίσως ποτέ ! ή συνομιλία μας, άν και βρα-
χεϊα, μ' έφώτισε πολύ τόν γάμον ε'ις τον οποϊον τό-

σον απερισκέπτω'. συνήνεια, τόν όλέβριον τοϋτον γά-
μον τόν διαλύω, από τήν στιγμην ταυτην, οποιαι-

δήποτε καί άν' ηναι Της άποφάσεώς μου αί συνε-
πειαι. Θέλω ν' αγαπώ την σύζυγίν μου καί ν' άγα-πώμαι παρ' αύτής. ι 

«Σας ελεγα πρό ολίγου ότι ειχα την λυπηραν πε-

ποίθησιν οτι δεν' θά δυνηθώ ν' άγαπήσω έκεινην,_ τήν 

οποίαν εντούτοις ετρεχα νά νυμφευθΰ. Me ηρωτησα-
τε, καί σας άπεχοίβην ότι ή σχεδόν βεβαιοτης αγ 
αΰ'τη προήρχετο έχ τοϋ oxι θεω ώ αδύνατον να ο· 
μοιάζη ή μνηστή μου τήν άμετάβλητον δι' έμε ει-

χίνα της ίδανίκής ερωμένης μου. Ήτον αυτή μια 
τών αιτιών, αλλ' οχι ή μόνη· εχω καί άλλην ισχυ-

ροτέραν, κυρία αου, κτλ αυτή είνε οτι το ιδανικον 
τοΰτο πρόσωπον, τό πρό πολλών ετών παρόν εις 
τήν φαντάσίαν μου. τό ηυρα τελος πάντων ! Άλλ ειμαι' δια τοϋτο εΰτυχέστερος ; Άλλοίμονον ! το ένύπνιον τοϋτο, τό μεταβληθέν είς άλήθειαν, μόλις τό είδα και πέπρωται νά τό στερηίώ ; 'Αναγνώσατε τό παρόν, κυρία μου, καί αναγνω-σατέ το, άν ηναι δυνατόν. με τήν καρδίαν σας· καί, αν μέ θεωρησατε τολμηρόν. καταδικασατε την σοβαρότη-τα και το κατεπειγον των περιστασεων οιτινες εινε άνωτεραι ημών και μ' έβιασαν νά σας ράψω » Τοιαύτην αρά γε έπρεπε νά γράψω επιστο-λήν τοιαύτης ηλικίας κόρην ; Αλλά δεν ητον δυνατον νά μη έχω τήνσυνειδησιν του 
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παραδόξου, τουλάχιστον, τής τοιαύτης μου άπο-
φάτεως. Ήσθάνθην οτι έρως τόσον ταχέως γεν-
νηθείς ητον έπόμενον νά φανή ύποπτος, καί έ-
πρεπε νά προφυλαχθώ κατά τοϋ δισταγμού και 
της απιστίας. 

Είχα ομως άδικον· είς τήν ήλικίαν τής νέας 
ταύτης, ή πείρα τοΰ βίου δέν ήλθεν άκόμη νά 
παχώση τήν είς ολα έκτεινομένην έμπιστοσύνην· 

ο δισταγμός είσχωρεϊ αργότερα είς τήν καρδίαν 
της γυναικός, άφοϋ πραγματικώς γνωρίση τήν 
άπάτην. "Επειτα, είναι καί πλάναι τινές τόσον 
γλυκεϊαι, ώστε καί ή πλέον ύποπτος γυνή ευρί-
σκει δι* αΰτάς πίστιν. Διατί δέ η νεανις αυτη 
νά μή πιστεύση τους λόγους μου; Ητον ωραία, 
καί τοΰτο, μέ όλην της τήν απλότητα, τό 
ήξευρε καλά· μήπως χρειάζεται άλλο τι είς τό 
νά έλκύση ή γυνή τόν ερωτα; 

Μόλις ηγγισα τήν σοϋπαν καί άλλα δύω η, 
τρία φαγητά, τά όποια είχε φέρει προθύμως ο 
πανδοχεύς. Έδίπλωσα τήν έπιστολην μου, έπλή-
σωσα ο,τι μοΰ έζήτησε, καί εξήλθα. Ή άμαξα 

έπιρίμενεν· οι Ιπποι είχαν ζευχθη οί συνοδοι-
πόροι μου ανέβαιναν· έφθασα έγκαίρως· τό ση-
us'iov τής αναχωρήσεως έδίδετο. 

Είδα τήν νέαν συνοδοιπόρον μου κυττάζου-
σαν περί αυτήν, ώς ζητοϋσάν τινα η πράγμά τι. 
Τέλος πάντων οί όφθαλμοί της απήντησαν τους 
οφθαλμούς μου, καί ήλλαξαν διεύθυνσιν, ώς οί 
κλέπται οταν άκούουν, όλίγα βήματα πλησίον 
.των, τόν ήχον τών υποδημάτων τοϋ χωροφύλα-
κος. Έμέ άρά γε έσυλλογίζετος έμέ έζήτει ό 
ανήσυχος εκείνος οφθαλμός; 

Άπό τό ήδονικόν σκίρτημα τής καρδίας μου 
είς τό μικρόν τοΰτο περιστατικόν, έπείσθην περί 
τής αληθείας τοΰ έρωτός μου. Τήν ηγάπων λοι-
πόν; Τόσω καλητερα! δέν έψεύσθην άρα είς τήν 
έπιστολήν μου· έτρώθην άρα πρώτος· τοΰτο έμελ-
λε νά μαρτυρήση υπέρ τής άθωότητός μου είς 
δσα είχα ήδη επιχειρήσει, καί είς οσα νά επι-
χειρήσω έσκόπευα, άν καί κατά τήν γνώμην 
τών αύστηρών, τό πάθος, ώς καί ή μέθη, δέν 
ισχύει ώς δικαιολογία ένώπιον τοΰ νόμου! Έκα-
θήσαμεν. 
Είχα ευρεΐ τάς επιφυλλίδας τής νεάνιδος είς τήν 
θέσιν μου καί τάς επήρα. Έθεσα έπιδεζίως με-
ταςύαύτών τήν έπιστολήν μου, καί τάς έδωκα, 
λαβών ώς άμοιβήν ερασμιώτατον ευχαριστίας 
μειδίαμα. 

Είχα λάβει άφορμήν νά παρατηρήσω πράγμα 
άπό τό όποιον ήδυνάμην νά ώφεληθώ· ητον δέ 
τό έξης· δ καλός πατήρ είχεν έκ φύσεως δρα-
στηριότητα, άποκρούουσαν τήν μακράν άπραξίαν 
ητον έκ τών χαρακτήρων έκείνων οϊτινες, με-
ταξύ τού ένεργεΐν καί τοΰ κοιμάσθαι, δέν άφί-
νουν διάστημα διά τήν σκέψιν, διά τήν σύννοιαν 

καθώς οί ποιητικοί καί θεωρητικοί διοργανι-
σμοί. Ό άνθρωπος ούτος έζήτησεν ομιλίαν, άλλ' 
άπαντήσας πρόσωπα κατηφή καί σιωπηλά, άπηλ-
πίσθη καί είχεν άποκοιμηθή, ώς εϊδαμεν Ιστο-
χάσθην λοιπόν δτι, άν δέν τοϋ έδιδα παραμικράν 
συνομιλίας άφορμήν, θά έκλειε καί πάλιν τούς 
οφθαλμούς καί, πρός χάριν μας, θά έκοιμάτο έκ 
νίου. Καί δέν έλάνθασα* μετά δέκα λεπτά, η 
μβυσική—ήξεύρετε ποία μουσική—άρχισεν, 

Ή νεανις μ' εκύτταξε μειδιώσα. 
— Θά τόν έξυπνήσω, μοΰ είπε· μας κω-

φαίνει. 
— Μή, διά τόν Θεόν ! άπεκρίθην ζωηρώς 

είναι μεγάλη σκληρότης. 
Ύπήκουσε, καί έσεβάσθη τόν πατρικόν υ-

πνον. 
Έκράτει είς τήν χείρα της τάς εφημερίδας* 

τά φλογερά μου βλέμματα τήν έστενοχώρουν μέ 
δλην της τήν αθωότητα έγνώρισε τό διπλωμέ-
νον ώς σημεϊον μέρος τής σελίδος,οπου είχε δια 
κόψει τήν άνάγνωσιν, καί έπανέλαβεν αύτήν. 
Τοΰτο καί έγώ ήθελα. 

Χαλαρά ήτον ή ένωσις τών φύλλων, καί είς 
αυτά κρυπτομένη επιστολή μου δέν ήδύνατο νά 
σταθη πολλήν ώραν είς τήν θέσιν της. Καί αλη-
θώς, ήμίσειαν στήλην δέν είχεν αναγνώσει, καί 
ή έπιστολή έπεσεν είς τά γόνατά της. 

Έκπλαγεΐσα, ελαβεν είς χείρας τό χαρτίον, 
καί τό έγύρισε καί τό έξεναγύρισεν ίκανήν ώ-
ραν. Καλά καί δέν τήν έσφράγισα, διότι, μή 
γνωρίζουσα τί ητον, δυσκόλως θ' άπεφάσιζε νά 
τήν έκσφραγίση. Τής είχαν δανεισθή αί επιφυλ-
λίδες άπό συμμαθήτριάν τινα ίσοις, καί ίιπέθε-
σεν δτι ητον άσκοπόν τι έγγραφον είς τήν φί-
λην της ανήκον· οθεν τό έξεδίπλωτε, μακράν 
τοϋ νά πεοιμένη ο,τι περιεϊχεν. 

"Αμα διεξελθοΰσα τούς τρεις πρώτους στί-
χους, δέν έδίστασεν δτι ή έπιστολή διευθύνετο 
πρός αυτήν, καί δτι ό γράψας ήμην έγώ. Διε-
κόπη λοιπόν, καί έστράφη πρός έμε, ώς ερωτώ-
σα με τί τοΰτο έσήμαινεν. 

"Εκυψα είς τό ώτίον της,και, μέ φωνήν ίκε-
τικήν, τής είπα-

— Σας παρακαλώ, αναγνώσατε. 
Ή αρχή τής επιστολής είναι σύντομος έ'πο-

ψις τής καταστάσεως αμφοτέρων ημών,καί σύ-
νοψις τρόπον τινά τής έκ διαλειμμάτων προτέ-
ρας μεταξύ ημών συνομιλίας. Περί τά μέσα έ-
ξηγοϋμαι καλήτερα, καί αρχίζω νά γίνωμαι σα-
φής. Άλλά τέλος, δσην άν δεικνύω αύταπάρνη-
σιν καί άφιλοκέρδειαν, τό δεύτερον ήμισυ τής 
έπιατολής περιέχει ιδέας τινάς, αϊτινες δέν απο-
βλέπουν μόνον τό άπειλούμενον μέλλον τής νέας 
τό μέλλον τοΰτο είς τό όποιον δέν έκρύπτετο ή 
επιθυμία μου τοΰ νά λάβω τινά μετοχήν, 

Άνανινωσκομένη κατ ίδίαν, μακραν πρό 
--άντων τοϋ γεάψαντος, ή έπιστολή αύτη δεν α 

ειχε τι προσβλητικό·,. Άλλ' είδατε ποτε ερα-
στην, άναγκάζοντα τήν έρωμένην του ν ανα-

γνώση, παρόντος αύτοΰ τό πρώτον ε ρ ω τ ι κ ο ν 
γραμμάτιον; Γυνή φιλάρεσκος βεβαίως θα τα 

εχανε γυνή απλοϊκή ήδύνατο μόνη να έξέλθη 
θαρραλέως τοϋ αγώνος. Λέγω άπλοικη διοτι, , 

εις παρομοίας περιστάσεις, απαιτείται ιδιως, 

φέρει άμηχανίαν. 
Ε'. 

Άνέγνωσεν ή κυρία Πιπίνα μέχρι τέλους τήν 
έπιστολήν μου, έκοκκίνισε πολύ περί τα μέσα, 
άλλά δέν διεκόπη. Έπειτα τήν έδίπλωσε καί 
μοΰ τήν έδωκε. „ , , „ 

Δέν ήθελε να δείξη μέ τούτο ούτε οργην, ούτε 
περιφρόνησιν μόνον εσωτερική τις φωνή της ίλε-

γεv δτι δέν επρεπε να φυλάξη ταύτην την έπι-
στολήν, Ήπατήθην κατ' αρχάς περί το, σκο-

ποϋ της ένόμισα δτι έθεώρησεν απαραιτητον να 
δείξη άγανάκτησιν, καί νά προσποιηθη οτι προ-
σεβλήθη. 

_ 'Ώ < κυρία μου ! έψιθύρισα στεναζων ως 
εραστής παραγνωριζόμενος καί αποβαλλόμενος 

' __ Καλέ, λάβετέ την, μου είπε* αυτό μας 
νρειάζεται, νά τήν ίδή ό πατήρ μου. 

Η φράσις αύτη, ώς ητον έπόμενον, μ ενε-
θάρρυνεν. 

'"Ελαβα τήν έπιστολήν. , . , , 
_ Κυρία μου, τής είπα μέ φωνήν της οποίας 

ή συγκίνησις 'δέν είχέ τι προσποιητόν ανεγνω-
σατε τήν έπιστολήν μου· έπείσθητε, ελπίζω, οτι 

ένδιαφέρομαι υπέρ υμών χωρίς ποσώς να λείψω 
τό άπαιτούμενον σέβας. Δέχεσθε φιλίαν ήτις, 

άν καί χθές λαβοϋσα άρχήν, θά ηναι, σας όμνυω 
πλήρης άφοσιώσεως ; . . . Μήν αποποιησθε ισως 

ποτέ δέν θά λάβετε είς τήν ζωήν σας πλειοτε 
ραν ανάγκην όδηγοΰ καί φίλου. 

— Κύριε · · έτοαύλισεν ή άκακος νεανι 
καταπλαγεϊσα καί συγκινηθεϊσα συνάμα έκ τώ 
μεγάλων τούτων φράσεων, αιτινες ήλθαν αφ 
αυτών είς τά άκρα τών χειλέων μου. _ Λέγετε, τί θά κάμετε; ηκολουθησα με 
τήν αυτήν άφέλειαν. 

_ Καί τί θέλετε νά κάμω; απεκρίθη κυττα-
ζουσά με κατά πρόσωπον. , 

__ 'Υπακούετες συγκατατίθεσθε εις τήν 
ποίαν σας προτείνουν ύπανδρείαν ; ·_· · · 

__ Άλλ' ήμπορώ πλέον, κύριε, να ειπω 
δέν σογκατατίθεμαι ένώ ολα ετελε 
σαν, όλαι αί έτοιμασίαι έγειναν, καί μόνον η 
παρουσία μου περιμένεται ; . . · · • 

_ . Αυτην μόνην τήν ένστασιν έχετε; 

_ Άλλοίμονον! κύριε, -τούτο μόνον δέν 
αρκεΐ; 
— Φρονείτε; 
— Καί σεις, κύριε; 
_ Έγώς βλέπετε δτι φρονώ ολίγον διαφο-

ρετικά δίότι, άν καί είς τήν αύτήν περιστασιν 
αν καί Τόν λόγον μου επίσης έδωκα και μέ 
περιμενουν Γένουν άδΐστάκτως, άποφασίζω να διατ,-
ρησω τήν έλευθερίαν μου νά μη τήν αλλαξω, 

Κ νά είπώ, παρά μέ εσμά χιλιάκις γλυκυ-
τερα καί αυτής τνς ελευθερίας. , 

Ω! υμεϊς, κύριε, υμεΐς είσθε ανηρ 
„ Μάλιστα διότι είσθε γυνη, η αβυσσος 

εϊνε βαθυτέρα, καί ό κίνδυνος μεγαλητερος, άν 
δεν έχετε τήν αναγκαίαν τόλμην να τον προλα -

βετε 'Ο άνήρ, άν ηναι δυστυχής εις τα οικια-
κά του, δέν μένει πάντοτε εντός της οικίας, η 

γυνη ομως μένει, καί μένει ώς εις δεσμωτηριον 
αιώνιον, καταδικασθεϊσα είς βασάνους και μαρ-

τυρια ατελεύτητα. 
Ο δυστυχης ανήρ κατα το 

ημισυ μόνον ημπορεί νά θεωρηθη δυστυης όταν 
ομως η ύπανδρος γυνή ηναι δυστυχης, η δυστυ-
χια της είναι πλήρης καί άνεπανωρθωτος ! 

Κατ' αυτόν τόν τρόπον τήν έφόβιζα οι δε 
λόγοι ,ου έφεραν τό έπιθυμητόν αποτέλεσμα. 
Έτρόμαξεν ή μικρά διά τήν περιμένουν αυ-
την δυστυχίάν διότι η ζωηρά φαντασία της έδένθη προθύμως ως αναποφεύκτους ολας τας 
θλιβεράς υποθέσεις, όσας ανηλεώς εξέθεσα ενω-πιον. 

Αναμφιβόλως, αναμφιβόλως, έψιθύρισε 
μέ ήλλοιωμενην φωνήν, βλέπω οτι δυςυχησω 

• Άλλά μήπως βλέπω καί τό μέσον τηςθεραπειας, 
t 

-υποθέτετε λοιπόν οτι ό κύριος πατήρ σας;.. 
- Ό πατήρ μου ; άν ήξευρε μόνον οτι τοιουτο τι διαλογιζουμαι! 
κακός δεν είναι και πολυ μεαγαπά,αλλα νομίζω οτι θα 
μέφονευεν! 

— Είναι δυνατόν ! . 
-"Επειτα, έδωκε τόν λόγον του, καί δεν 

είνε άνθρωπος να τον ανακαλέση,και αν ακόμη 
πεισθή ότι ο γαμος ούτος θα με καταστηση δια 

βιου δυστυχή 
-τρομερόν πράγμα! είπα στενάζον 

-εστεναξε δε και η κόρη στεναγμον αθυ-

μιας καί θλιβεράς ύπομονής, οστις πανταπασι 
δεν μ' ηυχαριστησε διότι έπανάστασιν ήθελα και οχι υποταγήν. 

Λοιπόν,ανέλαβε μετά μακράν παυσιν,θα 

υπακούσετε ; 
Μ' έκύτταξεν άτενώς. 

(άκολουθεΐ) 
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Έ ν Πειραιει 

Παραπλεύρως τών καταστημάτων Άντων. 
Παπαλεονάρδου καί του ζαχαροπλαστείου Κ. Οι 
κονόμου,και όπισθεν της Βορειοδυτικές πλευράς 

της Αγοράς-. 
Ev τώ άνω καταστήματι πωλούνται παντα τά 

ειδη τών αποικιακών εις τιμάς ώρισμένας τοις 
μετρητοίς μή έπιδεχομενας συναγωνισμόν. 


