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ΓΡΑΦΕΙΟΝ

10 'θ $6{  Προαοτ»1ον> άριΟ. 10

ΑΙ .#νδρομα\ άποστέλλονται ά * ’ ι ! ·  
ΙιΙας <1ς ’ΑΙήνας διά γραμματοσήμου, 
χαρτονο«*μάτων, χρυσού χ τ.Χ.

Π Ε ΡΙΕ Χ Ο Μ Ε Ν Α
Πέτρον  ΜαεΛ : ΤΟ ΤΟΡΠΙΛΛΟΒΟΛΟΝ 29, ναυτιχόν μυθιστόρημα, (μετά 

είχόνων), χατά μετάφρασιν Χαρ.  A r r i r o v , — A eo r zoq Α ε - Τ ε ν σ ύ :  Η 
Μ ΗΤΗΡ Τ Ρ Ε Λ Λ Η , Σμυρναϊχόν μυθιστόρημα χατά μετάφρασιν ΑμΧ. — 
Ί ω α χ ε ι μ  B aX a6arv '·  ΑΛΗΘ ΕΣ ΔΡΑΜ Α ΕΝ Μ ΙΚ ΡΑ Α Σ ΙΑ .— f f i -  
χ οΛάην  ΠοΛεβοη : Λ ΙΟ ΤΔΜ ΙΛ Α , Ρωσσιχόν διήγημα

13ΙΗΖΙΑ ΖΥΜΑΡΟΚΚ

κροχληρκιΐχ
Έ ν ’ΑΙήναις tpp. 8 , ταΐς <χαρχί*ι« 8,58 

ίν τω έξωτιριχω <ρρ. χρυσά 15.
Έ ν  'Ρωβσία |5ούδλια β.

Αήγοντος τήν 31 Τΐν ’Οκτωβρίου τοϋ 
Ε' έτους τών « Εκλεκτών Μυθιστο
ρημάτων», οσοι τών κκ. Συνδρομητών 
μας έπιθυμοΰσι νά έξακολουθήσωσι 
και κατά τό ΣΤ' ετος, παρακαλοΰνται 
ν’ άποστείλωσι τήν συνδρομήν αύτών 
εγκαίρως,ΐνα διά τοΰ άριθμοΰ τής άπο- 
σταλησομένης άποδείξεώς των συμμε- 
τάσχωσι τοΰ

ΛΑΧΕΙΟΤ ΒΙΒΛΙΩΝ ΔΡ. 264,
οπε  ̂χάριν τών τακτικών καί τών άπό 
1ί? Οκτωβρίου έγγραφέντων ή έγγρα- 
φησομένων κ.κ. Συνδρομητών ήμών 
συνεστήθη.

Οί έν Α ίγύπτω  κκ. Συνδρομηταί ή
μών, οί καθυστεροΰντες είσέτι τήν 
συνδρομήν τοΰ λήξαντος Ε' έτους, πα- 
ρακαλοΰνται ν ’ άποστείλωσιν αύτήν 
πρός τόν γενικόν ήμών πράκτορα: 
«Κ ον Π αναγιώτην Γριτζάνην, είς ’Α 
λεξάνδρειαν», δι’ αιγυπτιακών γραμ
ματοσήμων ένός γροσίου διατιμήσεως 
καί έν έπιστολή έπί συστάσει. Διά 
τοϋ τρόπου τούτου δεν θά χάσωσι 
τήν εύκαιρίαν νά συμμετάσχωσι τοΰ 
ΛΑΧΕΙΟ 1’ τών «’Εκλεκτών», διότι ό 
άριθμός τής άποδείξεως καί τοΰ Ε έ
τους θά εινε καί άριθμός τοΰ

ΑΑΧΕΙΟΤ ΜΑΣ

Π Ε Τ Ρ Ο Υ  Μ Α Ε Λ

ΤΟ ΤΟΡΙΤΙΑΛΟΒΟΛΟΝ 29
Ν ΑΥΤΙΚΟ Ν Μ Τ Θ ’ ΣΤΟΡΗΜ Α

[Σ υνέχεια],

Ε'
Ό  Πλεμόν έσκέφθη δτι ήτο έπάναγκες 

νά παρ άσχη el ς ιούς ναύτας ώρας τινάς 
άναπαύσεως καί νοσηλείας. Οί δύο Βοετ- I

τανοί, ό Κλέτος καί ό Ζιλδά, συνήλθον 
ταχέως, όχι δμως καί ό θερμαστής, δσ- 
τις είχε λιποθυμήσει καί δύο ετεοοι άν- 
δρες. Διό μετά ζωηράς έντριβάς καί πρό
χειρον θεραπείαν διά ρακής δ νεαρός αξιω
ματικός έπεβίβασε τούς τοεΐς πάσχόν
τας είς τήν πρώτην διά Τουλόνα αναχω
ρούσαν Αμαξοστοιχίαν. Ά φοΰ  δ’ έφρόν- 
τισε πεοί πάντων τών ύπ’ αύτοΰ άν- 
δρών δ Πλεμόν διηυθύνθη εις τήν πόλιν, 
οπως επανόρθωση, εί δυνατόν, τήν α τ α 
ξίαν τοΰ ίματισμοΰ του.

Πανταχόθεν έκ τών πέριξ είχον ποοσ- 
δράμει, οί πλεΐστοι δ’ έθεώρουν τήν σω- 
τηοίαν τοΰ 29 καί τοΰ πληρώματος του 
ώς θαΰμα. Οί έν τώ φρουρίω μένοντες ά-  
ξιωαατικοί συμπαθώς περιεστοίχισαν τόν 
συνάδελφον αΰτών ναυτικόν, έπιδαψιλεύ-  
οντες αύτφ  τά  τεκμήρια τοΰ σεβασμοΰ 
καί τής συμπαθείας των. Ό  πλοίαρχος 
καί τινες τών ναυτών του διήλθον διά 
τοΰ συνωστιζομένου πλ.ήθους έν τώ μέσω 
άληθοΰς ένθουσιασμοΰ. Ό  Πλεμόν είσήλ
θεν είς Ιν ξενοδοχεΐον, αύτόθι δε τό μέν 
διά λόγους υγιεινής, τό δέ έξ υπερβολικής 
κοπώσεως, χνεπαύθη καί αύτός έπ’ ολί
γον. "Αλλως τε ώφίιλε ν’ άναμείνη καί 
τό έκ Τουλόνος ουμουλκόν, τό όποιον δέν 
ήδύνατο νά έκτελέση τόν πλοΰν είς δ ιά 
στημα ολιγώτερον τών δέκα ώρών.

Ένφ τά ένδύματά του άπεξηραίνοντο 
πρό τής πυράς , δ Φριδερΐκος έκοιμήθη 
έπί τινας ώρας.

”Οτε ήγέρθη περί τήν μεσημβρίαν κα- 
τήλθεν είς τό έστιατόριον.

Αΐ αίθουσαι τοΰ ξενοδοχείου εοριθον 
j πλήθους.

Μεταξύ τών περιέργων ήσαν καί πολ- 
λαί γυναίκες καί νεάνιόες. Οί νεωστί έκ 
Παρισίων ή άλλαχόθεν έλθόντες κατεί-  

; χοντο ύπό τής αύτής πεοιεργείας νά μά- 
! θωσι τό γεγονός. ΤΤάντες οί έκεΐ κατοι-  
I κοΰντες είχον συγκινηθή, πολλοί δέ &ρι-  
j σαν ώς τόπον συνεντεύξεω; τό ξενοδο

χεΐον, έπί τή έλπίδι τοΰ νά μάθωσι τάς 
συγκινητικάς λεπτομερείας.

Είς μίαν τών τραπεζών, ένθα οί συν

δαιτυμόνες ετρωγον μετά πολλής ορέξε- 
ως, είς τό κέντρον φαιδράς δμάδος ή κυ
ρία Διλλιέρ μετά τής θυγατρός της ή-  
κροώντο μετά προσοχής τάς πέριξ δ ιη 
γήσεις καί συνομιλίας. Γηραιός τις κύ
ριος έκ τοΰ δμίλου αύτών, δ θείος Γκ ι
δάλ, προσεκάλ*εσεν ενα τών υπηρετών τοΰ 
ξενοδοχείου καί τόν ήοώτα, δπως ίκανο- 
ποιήση τήν περιέργειαν τών κυριών :

—  Λοιπόν κανείς δέν έπνίγη.
—  Κανείς εύτυχώς, κύριε.
—  Τότε λοιπόν δ ιατί αύτός ό θαυμα

σμός ;
—  Τί λέγετε, κύριε ', άπήντησεν δ υ 

πηρέτης, δστις ητο νέος έκ Νορμανδίας 
εύπρεπέστατος τό ήθος, είνε θαΰμα α λ η 
θώς πώς αύτό τό μικρόν σιδηροΰν σκά
φος δέν έβυθίσθη είκοσι φοράς, όχι μίαν!

—  Έ χει λοιπόν πολύ καλήν κ α τα 
σκευήν αύτό τό τοοπιλλοβόλον ;

—  Πιθανόν, κύριε' τό βέβαιον είνε δτι 
εχει πολύ καλλίτερον πλήρωμα καί ετι 
καλλίτερον κυβερνήτην.

'Η Λευκή τότε ελαβε τόν λόγον.
—  Καί ποιος είνε δ κυβερνήτης του ; 

ήρώτησε.
— Δέν είξεύρω πώς λέγεται, δεσποινίς. 

Μόλις τόν είδα αύτόν τόν αξιωματικόν  
καί νά σάς είπώ, μά τήν αλήθειαν, φαίνε
τα ι ατρόμητος. ’Ιδού, νά τον άκριβώς !. ..

Κ α τ ’ έκείνην τήν στιγμήν δ Φριδερΐκος 
εισήρχετο είς το έστιατόοιον.

'Η παρουσία του έξήγειρε ζωηράν συγ- 
κίνησιν.

Άκουσίως, αύθορμήτως, ύπό τήν ώθη- 
σιν τοΰ καταλαμβάνοντος ένίοτε τά  π λή
θη άνεξηγήτου ένθουσιασμοΰ, §ν μέρος 
τής δμηγύρεως ήοχισε νά χειροκροτη.

Ό  αξιωματικός ωπισθοχώρησεν Ιν βή
μα σκεπτόμενος νά ύποχωρήση.

Δέν ήρχετο έπιζητών άνευφημίας. Ό  
χαρακτήρ του άπηχθάνετο τήν θορυβώδη 
δημοτικότητα.

Πλήν ταύτοχρόνως ό υπηρέτης τοΰ έ- 
στιατορίου έπλησίασεν :

—  Έάν ό κύριος έπιθυμή τραπέζιον, 
είπεν αύτφ , ιδού ! ...



Και ΐδειξε μίαν θέσιν παρά τό παρά
θυρον προφυλαττομένην ύπό τών παραπε
τασμάτων. Αίσχυνόμενος σχεδόν δ υπο
πλοίαρχο;, έκάθισε παρά την ΰποδειχθεϊ- 
σαν τράπεζαν, δτε δέ δ υπηρέτη; ’Αρχισε 
ν’ άπαγγείλη τόν κατάλογον τών φαγη
τών καί τών οίνων ό Φριδερϊκος τόν διέ
κοψεν.

—  “Ο,τι θέλει; φέρε μου, είπε μετά  
φωνές έπ ιτακτικές, άλλά νά τό φέρ·/); 
γρήγορα.

Ό  υπηρέτη; έξετέλεσε στροφήν τοΰ 
σώματο; καί εδραμεν εί; τό μαγειρεϊον.

Μείνα; μόνο; δ Πλεμόν περιέφερε τό 
βλέμμα πέριξ αΰτοΰ.

Αί'φνη; τό αίμά του συνέρρευσε σφο- 
δρώ; el; την καρδίαν του. Ήσθάνθη έαυ
τόν ώχριώντα, βόμβο; συγκεχυμένο; άν- 
τήχει περί τά ώτά του καί εί; τά χείλη 
του άνηλθεν άκούσιο; στεναγμό;.

’Αντίκρυ του, άπό τη ;  μεγαλειτέρα; 
τραπέζη;, έν τώ μέσιρ δμίλου φίλων εΰ- 
ρισκομένη ή Λευκή Διλλιέρ τον παρετή- 
ρει άτενώ;.

Καί ή νεάνι; έπίση; δέν είχε δυνηθέ 
νά συγκράτηση την συγκίνησίν τη ;.

Άμφότεροι άνεγνώρισαν άλλήλου; άμα  
τώ^πρώτφ βλεμματι.

Πρό; στιγμήν δ Φριδερϊκο; εμεινεν 
άνευ άναπνοέ;, μέ τού; οφθαλμού; χ α 
μαί νεύοντα;, μη τολμών ν’ άνεγει'ρη την 
κεφαλήν. Ό  υπηρέτη; είχε τοποθετήσει 
ορεκτικά τινα έδώδιμα πρό αΰτοΰ, άλλά  
δέν έτόλμα νά τά  έγγίση άμέσω;, έπειδή 
ή χείρ του Ιτρεμε καί έφοβεϊτο μήπω; 
φανή.

’Επί διάστημά τι άνυπολόγιστον δ νέο; 
Ιμεινε βεβυθι<?μένο; έν τή άφώνψ μέθη, 
έν τή άροήτω έκστάσει τ έ ;  πρώτη; σ τ ιγ 
μές, ή τ ι ;  παραμένει διηνεκώ; ζώσα έν 
τή μνήμη. "Ερχονται κατόπιν αί έξομο- 
λογήσεις, αί τρυφ;ραί διαχύσει;,άλλά δέν 
εχουσι τήν μυστηριώδη ήδύτητα τών 
πρώτων έκείνων φευγαλέων στιγμών.

Βραδέως, χωρί; σχεδόν νά τό έννοήση, 
ανύψωσε τοΰ; οφθαλμού;. Τό βλέμμα του 
συνήντησε τό τή ; Λευκέ;, δπερ έξεφραζε 
τήν αΰτήν ταραχήν. Τό άπόκρυφον όρ- 
μέμφυτον τή ; καρδία; άπεκάλυψεν εί; τόν 
Φριδερΐκον δτι δέν ήγάπα αύτό; μονομε- 
ρώ;. Ά λ λ ’ ήοκει δπω; τό βέβαιοί ή καρ
δία διά νά τό άονηται άμέσω; τό λογι
κόν.

Βαθμηδόν έν τούτοι; δ νέο; άνέκτησε 
τήν άπάθειάν του. ’Εκ τές πρό ολίγου 
μεγάλης όρέξεώ; του δέν άπέμενε πλέον 
ΐχνο;. Έσπευσε λοιπόν νά πληρώση τόν 
λ.ογχριασμόν καί έζέλθε τοΰ έστιατορίου.

’Ενώ ήτοιμάζετο νά ΰπερβή τήν οΰδόν 
ήκουσέ τινα καλοΰντα αΰτόν.

Ή το δ υπηρέτης
—  Κύριε, είπε μέ τήν παοατεταμένην 

προφοράν του, ενα; κύριο; θέλει νά σά; 
δμιλήση.

—  ’Εμέ ·,
—  Σά;, μάλιστα, κύριε.
Ό  Φριδερϊκο; Πλεμόν έστράφη καί εύ- 

ρέθη άπέναντι τοΰ θείου Γκιδάλ.
Οί δύο άνδρε; έχαιρέτισαν άλλήλου;.

—  Κύριε, ήρξατο λέγων δ πρεσβύτη;, 
θά φανώ ΐσω; άδιάκριτο; . . . Είσθε ό 
πλοίαρχο; τοΰ Τορπιλλοβόλου 29 ;

— Μάλιστα, κύριε.
—  "Ερχομαι έξ όνόματο; τή ;  κυρία; 

Διλλιέρ καί τινων άλλων φίλων έδώ πα
ρόντων νά σά; ζητήσω τήν χάριν δπω; έ- 
πισκεφθώμεν τό πλοϊον.

Ό  Πλεμόν συγκατένευσεν.
—  Θά ίδητε Ομως τό 29 μα; εί; πολΰ 

κακήν κατάστασιν, κύριε, παρετήοησεν.
—  Αΰτή άκριβώ; είνε ή έπιθυμία τών 

κυριών, ν χ ΐ  δέν διστάζω νά σά; άναφέρω 
μάλισ α τήν περί τούτου εκφρασιν τή ;  
δεσποινίδος Διλλιέρ : «Πρέπει νά παραδε- 
χώμεθα τήν θάλασσαν ώ; Ιχει καί τού; 
ήρωας οΐοι είνε » .

—  Πολλή τιμή διά τοΰς άνδρας μου, 
κύριε ! Ά φοΰ Ιχει οΰτω;, θά μεταβώ 
τώρα είς το πλοϊόν μου καί δύνασθε νά 
Ιλθητε δταν εΰαρεστέσθε.

Παράδοξος δραματουργό; είνε ή σύμ- 
πτωσι; ! Όποιο; άρά γε δαίμων ανώνυμο; 
προίσταται τών περιπλοκών τοΰ Ιρωτο; ; 
Βεβαίω; άναχωρών έκ Τουλόνο; κατά  
διαταγήν τών προϊσταμένων του δ Πλε
μόν δέν ήδύνατο νά ΰποθέση δτι ε'μελλε 
νά διέλθη διά τή ;  τρικυμία; δπω; άπο- 
κτήση τήν άνέκφοαστον άγαλλίασιν έξ ή; 
ήσθάνετο πληρουμένην τήν ψυχήν του 
κ α τ ’ έκείνην τήν στιγμήν. Ό  νικηφόρο; 
λογισμό;, δστ ι; μέχρι τές  ήμέρα; αΰτές  
ειχε καταλάβει τά  θορυβώδη σκιρτήματα 
τή ;  καρδία; του, ήτο ή συναίσθησι; τή ;  
πενία; του, τές  άποστάσεω; τές άποχω- 
ριζούση; αΰτόν άπό τ έ ;  Λευκές. Ιδού νΰν 
δτι ή άπόστασις αΰτη έσυντομεύετο, αΰ
τό; δέ δ πτωχός καί δ άγνωστο; υπερείχε 
νΰν δλου έκείνου τοΰ πλήθου; τοΰ συρρέ- 
οντο; δπω; τόν άνευφημήση καί παρου- 
σιάζετο μέ αί'γλην δόξη; περί τήν κεφα
λήν ένώπιον τής γυναικός, ήν έλάτρευεν 
έν σιγή. Ό  Φριδερϊκο; έσυλλογίζετο τα ΰ 
τα  συγκεχυμένο);, παλαίων μεταξύ τές  
άμφιβολίας καί τές παραφοράς. Πόσον 
ήγάπα νΰν τό Τορπιλλοβόλον του,τό κα- 
ΰμένον 29  του, τό κατάκοπον, τό συντε- 
θλασμένον, τό όποιον τόσον άνδρείως εί
χεν έκτελέσει τό καθήκον του κατά τόν 
πλοΰν καί τό όποιον Ιβλεπε κ α τ ’ έκείνην 
τήν ώραν ακίνητον, περιλουόμενον ΰπό 
κυανοΰ ΰδατος, σχεδόν ύπεοήφανον ΰπό 
τ ά ;  λαμπρά; άκτΐνα ; τοΰ ήλίου !

Οτε έφθασεν, οί ναΰται είχον ήδη έ- 
πανορθώσει δπω; κάλλιον ήδύναντο τήν 
έκ τοΰ διάπλου αταξίαν καί τά ;  μικοά; 
βλαβα;. Αί μεγάλαι δμω; ήσαν έξ έκεί
νων, α ΐτινε ; μόνον έν τώ ναυστάθμω διορ- 
θοΰνται. Μετ’ ολίγον τό σιδηροϋν σκάφο; 
Ιμελλε νά έπανέλθη εί; Τουλόνα ρυμουλ- 
κούμενον ΰπό τινο; άτμοπλοίου. "Εμελλε 
νά έπανέλθη τεταπεινωμένον,νεναρκωμένον 
αυτό δπερ πρό μικοοΰ είχε τόσον γεναίω; 
άψηφήση τήν όργήν τη ; θαλάσση; καί τοΰ 
άνέμου !

Ο δλκό; του δέν θά έκαλύπτετο ύπό 
μαργαριτώδου; άφροΰ, όν,έξήγειρον δπι- 
σθέν του αί πτέρυγες τέ ς  ελικό; του.

Ά λ λ ’ άδιάφορον ! ’Όπω; έφαίνετο έκεϊ

άτονον, έντό; ΰδατο; διαυγοΰ;,μ!σον τοΰ 
δποίου διεφαίνετο ή'άμμος τοΰ πυθμένο;, 
μέ τά ;  ρυτίδα; καί τά ρήγματά του πα- 
ρωμοίαζε μέ Ινδοξον τραυματίαν. Έθρι- 
άμβευεν άκόμη !

["Επεται συνέχεια],
Χ α ρ .  Α ν μ ι ν ο ε  

ΛΕΟΝΤΟΣ ΔΕ-ΤΕΝΣΩ

Η Μ Η Τ Η Ρ  Ϊ Ρ Ε Λ Λ Η
ΣΜΥΡΝΑΙΚΟΝ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ

[Συνέχεια]

—  ΤΑ ! τά  ’μάτ^α τών έρωτευμένων 
άνδρών δέν κάμνουν κακόν- τό έναντι ον 
μάλιστα. Αί γυναΐκε;, αί κατηραμέναι... 
Τά; μισώ.

—  Σοί ώμίλησε καμμία διά μέ ;
—  ΑΓ ! καί διά ποίαν άλλην θά ώμι-  

λοΰσαν ; Αί άλλαι έφαίνοντο δοΰλαι 
έμπρό; σα;. Καί δλοι οί άνδρες ήσαν εί; 
τά  πόδια τή ;  βασίλισσά; των, τές σουλ
τάνα; των. Καί δέν διεκρίνατε κανένα ;

Ή Έλενίτσα, διορθοΰσα νωχελώ; τήν 
βαρύνουσαν αΰτήν κόμην τη ; ,  Ινευσεν ά- 
ποφατικώ;.

—  Πώ; ; οΰτε τόν ιατρόν τοΰ γ α λ λ ι
κού πλοίου ; Λέγουν δτι δλοι οί νέοι ή 
θελαν νά ήναι είς τήν θέσιν του.

—  Ειρήνη —  ειπεν ή νεάνι;, χωρί; νά 
δείξη δτι ένόησε τόν υπαινιγμόν— έάν ή- 
ξευρε; πόσον πονώ τήν κεφαλήν !

—  Έ χετε όλίγην ύπομονήν. Θά σά; 
ίατρεύσωμεν. Νά είπωμεν τό ’ξόρκι ;

—  Ήξεύρει;, δτι ό θεϊό; μου τό άπη-  
γόρευσε. Τήν τελευταίαν φοράν, μά; συν
έλαβε καί μ’ έπέπληξε.

—  Σήμερον δέν θά συλληφθώμεν. Ε ί
ναι εί; τόν λιμένα καί ή δασκάλισσά σα; 
κοιμάται. Δέν ήμπορώ ν’ άφήσω τό χρυ
σό μου τό κορίτσι μέ τό κακό ’μάτι έ- 
πάνω του. Περιμένετε ολίγον καί έπι- 
στρέφω άμέσω;.

— Δεσποινί; —  ειπεν ή Κ αίτη, ή τ ι ;  
δέν είχεν έννοήσει οΰδέ λέξιν έξ δλου τοΰ 
διαλόγου — θ’ άοχίσει πάλιν τά  μαγικά
της ;

—  Ναί, άλλά νά μή το είπη;, διότι 
άλλέω; θά ελθη νά συλλάβη σέ δ διάβο
λος.

—  Ώ  ! δεσποινί;, τρέμω σύσσωμο;. 
Καί δμω; μ’ αρέσει νά βλέπω αΰτήν τήν 
μάγισσαν . Μοί ένθυμίζει τ ά ;  γραία; 
στρίγγλα; τών νήσων μα;.

Ή Ειρήνη έπανήλθε, φέρουσα μεθ’ έαυ- 
τη ;  δοχεΐον πλέρε; καιομένων ανθράκων, 
έπί τών όποιων ερριψε δράκα γαρυφάλων, 
άναδόντων πυκνόν καπνόν. Ή Έλενίτσα, 
γινώσκουσα τό τυπικόν τ έ ;  μαγεία; τα ύ 
τη ; ,  ιστατο έν τφ  μέσω τοΰ κοιτώνο;.Έ-  
δακνε μέν τά χείλη τη ;,δπω; μή γελάση, 
άλλ ’ δμως ήσθάνετο παράδοξον καί ήδο- 
νικήν φρικίασιν φόβου, διατρέχουσαν τό



βώμά της. Είναι βιβαίως δυσκολώτατον 
νά πιστεύση τις είς την μαγείαν- άλλά  
τίς οίδεν ; 'Η Ειρήνη έφαίνετο τόσον πε
πεισμένη καί διηγούντο περί αΰτής τό 
σον άλλοκότους ιστορίας!

Ή Καίτη, καταφυγοϋσα εις τό κενόν 
τοΰ παραθύρου, έκρύβη όπισθεν τών παρα
πετασμάτων. Έκράτει την άναπνοήν της 
καί έβλεπε μέ τόν Ινα οφθαλμόν.

Ή γραϊα, μέ τό δοχεΐον εις χεΐράς, πε- 
ριεστρέφετο πέριζ της Έλενίτσας, άπαγ-  
γέλλουσα τρομερούς έζορκισμούς.

Έφ’ όσον τά γαρόφαλα έζερρηγνύοντο, 
έκείνη έψιθύριζε

—  Τούς άκούετε ; Είναι θυμωμένοι , 
διότι εΰρέθηκα έγώ νά τους διώζω. Δοκι
μάσετε νά μ ’ εμποδίσετε, κατηραμένοι ! 
Έχετε νά κάμετε μαζύ μου. Πίφ ! πάφ ! 
άκοΰτε, άκοΰτε ! Βλέπετε πώς είναι όλοι 
μαζευμένοι έδώ ! ’Ανάθεμα I ανάθεμα ! 
Σκυλιά ! χοίροι ! σκορπιοί ! φείδια !

Μετά τόν ώρισμένον αριθμόν περιστρο
φών, ή Ειρήνη άπέθεσεν έπί τοΰ τάπητος  
τό δοχεΐον καί ή νεάνις, άνυψώσασα τόν 
κοιτωνίτην της, έπήδησε τρις άνωθεν α ΰ 
τοΰ, ένφ ή μάγισσα άπήγγελλε τόν τελευ
ταΐον έζορκισμόν της. 'Η Έλενίτσα έμει- 
δία, προσέχουσα νά μή μεταδοθή τό πΰρ 
είς τά  τρίχαπτα τοΰ κοιτωνίτου της. Έ -  
δείκνυεν, ύπό τήν κομψήν μεταζίνην πε- 
ρικνημΐδά της, καλλιτεχνικόν πόδα έντός 
υποδήματος έζ όλοσηρικοΰ, ό όποιος θά 
ητο ικανός παρ’ ήμΐν τοΐς Γάλλοις νά 
προσελκύση όλους τούς δαίμονας άντί νά 
φυγαδεύση αΰτούς. Φαίνεται όμως ότι 
είς τήν Σμύρνην οί διάβολοι Ιχουσιν αν
τιθέτους όρέζεις.

'Η μαγεία είχε περατωθή, ή δέ γραία, 
λαβοΰσα τό δοχεΐον, έκινήθη ν’ άπέλθη.

—  Δέν είναι αλήθεια πώς είσαι καλλ ί
τερα ; ήρώτησε τήν Έλενίτσαν μετά βα
ρείας πίστεως.

—  Ναι, αισθάνομαι καλλίτερα, άπε
κρίθη αδτη.

Καί ήτο άληθές, ότι έ'πασχεν όλιγώτε- 
ρον έκ τ ί ς  ήμικρανίας. Ά λ λ ’ ήτο τοΰτο 
αποτέλεσμα της μαγείας ή ή νεάνις έσκέ- 
πτετο διά τόν ιατρόν, τόν όποιον τ ί  ένε- 
θύμισεν ή γραία καί τοΰ οποίου έπανέ- 
βλεπε τοΰς φλέγοντας οφθαλμούς ατενείς 
έφ’ έα υτ ίς  ;

Θ'

Τήν αυτήν έσπέραν, ό Μαυρίκιος άπε- 
βιβάσθϊΐ είς τήν ζηοάν. Θαυμάσατε όμως 
τόν ήρωα ! Δέν άπεβιβάσθη, όπως μετα-  
βη παρά τη κυρία Χάρρισων. Έδέχετο 
μέν αυτη καθ’ έκάστην έσπέραν καί δέν 
είχε παραλείψει νά κατκστήση τοΰτο γνω
στόν τ φ  ίατρώ, άλλ’ οΰτος δέν έτόλμα, 
μετά είκοσι τέσσαοας ώρας, τήν έπιοϋσαν 
χοροΰ, νά παρουσιασθή πρός έκείνας τάς 
κυρίας, αϊτινες άναμφιβόλως θά ήσάν πως 
κουρασμέναι. "Αλλως, έπρεπε νά έπισκε- 
<ρθ·7) καί τήν οικογένειαν Λεωνίδου.

"Ινα ώμεν έν τ?ί αληθείς, δέον νά δ- 
μολογήσωμεν, ότι, οΰχί άνευ έσωτεοικίς 
τίνος πάλης, ό Μαυρίκιο; διηυθύνθη πρό;

τήν όδόν τών Ρόδων άντί ν’ άκολουθήση 
τήν παραλίαν όδόν μέχρι της θύρας με
γάρου, είς τό όποιον είχεν ΰποσχεθη νά 
μή έπαναθέση τόν πόδα. Ή ύπόσχεσις ό
μως ήτο άκυρος, διότι ύπηρζε πλάνη περί 
τό πρόσωπον. 'Οποίαν μεταβολήν δυνα- 
τα ι νά φέρη είς τά αισθήματα τοΰ αν
θρώπου μία πνοή της ειμαρμένης !

Ποσάκις δ Μαυρίκιος, διερχόμενος, ώς 
έπραττεν έπίσης έκείνην τήν ώραν, τόν 
Φασουλάν, δν διέτοεχεν δρμητικός άνε
μος, άνελογίζετο μετ’ άδολου ήδονίς τήν 
θερμήν αίθουσαν, έν ή περιέμενεν αΰτόν 
αγαθή καί φιλόζενος οικογένεια ! ’Α λλ ’ 
έκείνην τήν έσπέραν, ένόμιζεν ότι διηυ- 
θύνετο είς τήν Σιβηρίαν. Ή όδός τών 
Ρόδων τφ  έφάνη χώρα έ'ρημος, ή Γαρου- 
φαλιά ρακένδυτος έπαΐτις, ή κυρία Λεω
νίδου καί ή γραΐα Κατίνα  ρωποπόλιδες 
καί δ Δημοσθένης τίμιος άνθρωπος, φλύ
αρος καί γελοίος.

Τήν δ’ «ώραίαν Ά ννέτταν»  τότέ τό | 
πρώτον έθεώρει μέ τό όμμα τοΰ κριτικοΰ 
καί όφείλομεν νά δμολογήσωμεν ότι δέν έ
κλινε πρός τήν έπιείκειαν. Παρετήρησεν 
ότι, ώς ποός τήν ώραιότητα, ειχε μόνην 
τήν της νεαοάς ηλικίας, ότι τό πρόσωπον 
της ήτο αέν δοοσερόν,άλλά κοινόν,ότι αί j 
χεΐρές τη ;  οΰδόλως ήσαν άριστοκρατικαί 
καί, έν γένει, οτι ή ζανθή είνέ τ ι  άπε- 
χθές. ’Ιδίως όμως προσέβαλε τά νεΰρά 
του ή φωνή της άτυχου; νεάνιδος, ή φω
νή, ήν άλλοτε είχε κρίνει τόσον διαυγή  
καί άρμονικήν έπί άπαραμίλλων χειλέων.

Έν τούτοις, ή ’Αννέττα, κατ ’ έκείνην 
τήν στιγμήν, έπίστευεν έαυτήν τό εΰδαι- 
μονέστερον ον της Μικράς ’Ασίας. Ε κ ε ί
νος ήτο έκεΐ ! . ..  Έθώπευεν αΰτόν μέ τοΰς 
οφθαλμούς, καταβιβρώσκουσα τά  βλέμ
ματά  του, τά όποια ήσαν ήκιστα έρωτι- 
κά, άκροωμένη τών φράσεων του, αί ό- 
ποΐαι οΰδαμώς ώμοίαζον πρός τάς γλυ 
κείας φράσεις τών έρωτευμενων τοΰ Μυσ- 
σε. ’Α λλ ’ή άτυχης ’Αννέττα δέν ήδύνατο  
νά κρίνη τήν διαφοράν. Είς τό μοναστή - 
ριον, έν φ έζεπαιδεύθη, δέν άνεγίνωσκε 
τόν Μυσσέ οΰδέ κρυφίως !

Οΰχ ήττον, όσον άν ήτο άπειρος, δ ι
είδε ταχέως, ότι είχον μεταβάλει τόν 
Μαυρίκιόν της. Τό δρμέμφυτον άρκεΐ νά 
παράσχη είς τόν Ιρωτα λυπηράς έμπνευ- 
σεις.

Πιστέ φίλε, όστις κοιμάσαι πρό τών 
ποδών μου, ποσάκις, έπανελθών φιλικής 
οικίας, όπου ή χείο μου είχε θωπεύσει ε- 
τερον ή τό ίδικόν σου ρύγ/ος, σέ ειδον νά 
έγερθής βραδέως έπί τών οπισθίων ποδών 
σου και νά με όσφρανθ-^ς μέ ήθος θλιβε
ρόν! Είσαι ζηλότυπο; καί δι’ αΰτό σέ ά
γαπώ. Ύ μεΐ;  h i ,  γυναΐκε;, έάν πολλάκις 
ή ΰμετέρα ζηλοτυπία είναι ήμΐν άνυπό- 
φορος, τοΰτο δέν προέρχεται έκ τοΰ ότι 
τά  ύμέτερα παθήματα άποδίδουσιν ήμΐν 
κατηγορίας, άλλ’ έκ τοΰ ότι δέν είναι 
άφωνα. Διατί όφείλομεν νά γίνωμεν κ α λ 
λίτεροι ή όσον εΐμεθα ;

—  Λοιπόν —  είπεν ή ’Αννέττα, μόλις 
δ Μαυρίκιος έκάθισεν είς τό τ α ν τ ο ϋ ρ ι  —  
ηυχαριστήθητε είς τόν χορόν ;

Ό  «χορός» δι’ αΰτήν ήτο έκεΐνος, είς 
τόν δποΐον είχε χορεύσει μετά τοΰ κυρίου · 
τής καρδίας της, ένψ διά τόν Μαυρίκιον 
ήτο έκεΐνος, εί; τόν δποΐον είχεν εΰρει τήν 
βασίλισσαν της ζωης του. Οΰτος δέν ένε- 
θυμεΐτο κάν τόν χορόν της Λέσχης. Τίς 
μεταβαίνει είς τήν Λέσχην ; Ή κυρία 
Χάρρισων καί ή ανεψιά της είχον ποτέ 
θέσει έκεΐ τόν πόδα ; Καί ή ατυχής 
αφελής ήρώτα αΰτόν έάν είχεν ευχαρι- 
στηθη είς τόν χορόν ! Φαντάσθητε έάν 
τις ήρώτα τόν προπάτορα ήμών, την έ- 
πιοΰσαν τής άπό τής Έδέμ έζώσεώς του, 
έάν είχεν εΰχαριστηθί είς τόν έπιγειον 
παράδεισον !

Ό  Μαυρίκιος, παρατηρών ατενώς αό
ρατόν τ ι ,  άπεκρίθη ώς έμπνεόμενος :

—  Είμαι άκόμη θαμβωμένος. Ητο έζ- 
αίσιος. Οΰδέποτε διίλθον όμοίαν νύκτα, 
οΰτε είς τοΰς Παρισίους.

*Η ’Αννέττα ήρυθριασεν έκ τής άγαλ-  
λιάσεως. Ό  τοιουτοτρόπως άποκρινόμενος 
μετά μόνης α ΰ τ ί ς  είχε χορεύσει. Καί ό
μως ή Τσάτσα Κατήνα, εΰρίσκουσα ότι 
ό Μαυρίκιος είχεν απαντήσει καλώ;, ή- 
θελέ τ ι  καλλίτερον. Οίμοι ! τό καλλ ίτε 
ρον είναι έχθρό; τοΰ καλώ;.

—  Ποίαν νέαν έκρίνατε ώραιοτεραν :—  
ήρώτησε μειδιώσα έπί τη  προσδοκωμένη 
άπαντήσει.

—  Μίαν μόνην είδον —  ειπεν δ Μαυ
ρίκιος, έζαλλο; έκ τής χαράς. Πλήν 
είναι δλόκληρος ιστορία. Πρό παντός, δέον 
νά σάς είπω, ότι δέν ήμην προσκεκλημέ- 
ν ος.

—  Πώς ! δέν ήσθε προσκεκλημένος;—  
έπανέλαβεν ή δεσποινίς Λεωνίδου, ώς έάν 
έπιπτεν άπό τά  νέφη.

—  "Οχι, δέν ήμην προσκεκλημένος. Οί 
φίλοι μου μέ παρέσυρον βιαίως, λέγοντες 
ότι ήθελον διασκεδάσει π</λύ. Λοιπόν, 
μαντεύσατε μέ ποίαν συνηντήθην πρό α υ 
τής της κλίμακος ; Μέ αΰτήν τήν δεσποι
νίδα Έλενίτσαν.

—  Μέ τήν Έλενίτσαν 1 ΤΗσθε λοιπόν 
είς τόν χορόν τών Χάρρισων ;

—  Βεβαίως" διήλθον έκεΐ τήν νύκτα  
καί άπηλθον σήμερον τήν εκτην πρωινήν 
ώοαν.

Τότε ήοχισε τήν διήγησιν τών συμ
βάντων α ΰτφ  καί τών έντυπώσεών του, 
διήγησιν, ήτις ήδύνατο νά διαρκέση έπί 
μακρόν, διότι οΰδείς διενοεΐτο νά διακόψη 
αΰτόν. Θά έλεγέ τις, ότι κεραυνός είχεν 
ένσκήψει έν τφ  μέσφ τοΰ τ α ν τ ο ν ρ ι  ή ότι, 
άντί άοωμάτων, είχε ρίψει τ ις έπί τών 
ανθράκων μαγικάς ουσίας.

Ή θεία Κατήνα συνέσπα όργίλως τάς  
όφρΰς. Μόνη ή φιλοτιμία έκώλυε τήν 
Ά ννέτταν  τοΰ νά κλαύση, άλλ ’ύπό μόνον 
τόν όρον τοΰ νά κράτη συνεσφιγμένους 
τούς όδόντας. Ή Δουδοΰ ήτο συγκεκινη- 
μένη και δ Δημοσθένης, στρέφων καί έ- 
παναστρέφων τήν έφημερίδα, παρετήρει, 
όπισθεν τών ομματοΰαλίων του, τήν πρό 
τών οφθαλμών του συντελουμένην κ α τ α 
στροφήν.

Ώ ;  πολλάκις συμβαίνει, μόνος δ Μαυ
ρίκιος έκρινε διασκεδαστικήν τήν διήγη-



civ του. Αφοΰ δ έτελείωσεν αυτήν, ήοώ- j 
τησεν:

Η δεσποινίς Ελενίτσα είναι όρφχνή;
’Επειδή οΰδείς τών παρεστώτων ήθε- 

λεν ή ήδύνατο ν’ άπαντήσγ), ό Δημοσθέ
νης υπεβαλεν έαυτόν είς την θυσίαν 
ταύτην :

Ητο ακόμη παιδίσκη, είπεν, δτε 
απώλεσε τους γονείς της. Ή μήτηρ της 
ειχε δυο αδελφάς, την κυρίαν Χάρρισων 
και μίαν νυμφευθεϊσαν εις την Κωνσταν
τινούπολή.

Η Αννέττα, μέ τό πρόσωπόν κατα-  
πόρφυρον καί τοΰς οφθαλμούς σπινθηροβο- 
λοϋντας, διέκοψε τόν πατέρα της μετ’ α 
συνήθους ζωηρότητος. Ό  Μαυρίκιος έφρι- 
κίασεν. Εν έκείνω τ φ  προσώπφ δέν άνε- 
γνωριζε πλέον τήν συνήθως τόσον γλυ-  
κεΐαν καί πρ^ον θυγατέρα τοϋ μεσίτου.

Μέ συγχωρεΐτε— ειπεν ή ’Αννέττα — 
λησμονείτε τήν μικροτέραν, ή όποία ϊ -  
φυγε μ ενα αξιωματικόν τοΰρκον.. ."Ισως 
ο κύριος Βιλφερών είναι περίεργος νά μάθ/) 
την ιστορίαν ταύτην.

—  Αννέττα !. . .  ειπεν αΰστηρώς ό κύ 
ριος Λεωνίδου, οστις δέν ήνείχετο αστεϊ
σμούς ώς πρός τήν εις τάς νέας έπιβαλ- 
λομένην έπιφυλακτικότητα.

—  Σιωπώ— έψιθύρισεν ή δυστυχής ά- 
πεγοητευμένη. Έπιτρέψατέ μοι μόνον νά 
προσθέσω— ή παρατήρησις δέν είναι ίδική 
μου— δτι ή Έλενίτσα υπενθυμίζει Ιδίως 
έκείνην τών τριών θείων της, περί τές  
οποίας... είναι άπηγορευμένον νά γίνεται 
λόγος.

Χωρίς δέ νά περιμένν) άπάντησιν, ή 
μικρά πονηρά ήγέρθη καί άπήλθε τοΰ δω
ματίου, έν φ  ή συνδιάλεξις έφθινεν. Ό  
Μαυρίκιος, πραϋνθέντος ολίγον τοΰ έν- 
θουσιασμοΰ του, ήρχισε νά αίσθάνηται  
την αόριστον έντύπωσιν δτι Ιπραξε κα
κήν πράξιν, άλλά δέν συνεκινήθη πλειό- 
τερον ή δσον μεθυσμένος ηνίοχος συγκι- 
νεϊται διά τόν ύπό τοΰς τροχούς της ά- 
μάξης του σνντριβόμενον διαβάτην.

—  Είς τόν διάβολον — είπε καθ’ έαυ
τόν— αί γυναίκες, αί όποΐαι οργίζονται, 
διότι άκούουσιν, οτι άλλη είχεν ώραΐον | 
φόρεμα ! Έλπίζω, δτι ή 'Αννέττα δέν θά 
βραδύνει νά έπιστρέψϊ) καί τότε θά την  
καθησυχάσω, όμιλών αΰτή περί τοΰ χο
ροΰ της Λέσχης. Είτα δέ θά ύπάγω νά 
κοιμηθώ, διότι, τι) άληθεία, άνιώ.

Ό  Μαυρίκιος εΰρίσκετο μακράν τής α
λήθειας. Ή ειρήνη δέν έμελλε νά συνο- 
μολογηθϊί έκείνην τήν έσπέραν, οΰδέ βρα
δύτερον. Ή ’Αννέττα δέν άπήλθε μόνον 
έκ πείσματος, άλλά, κλεισθεΐσα είς, τόν 
κοιτώνά της, άνελύθη είς δάκρυα, τά  ό
ποια ήσαν τά  τελευταία τ ίμ ια  δάκρυα 
τοΰ ήδη άποπλανηθέντος βίου της. Μι
κρός ώς τήν πυγμήν τής χειρός λίθος π ί
πτει έπί τής τροχιάς σιδηροδρόμου καί 
όλόκληρος συρμός έκτροχιάζεται. Ή ει
μαρμένη είναι μυστήριον. Πόσαι γυνα ί
κες, αΐτινες γηράσκουσι λατρευόμεναι διά 
τήν αγαθότητά των, τιμώμεναι διά τήν 
αρετήν των, οφείλουσιν είς τήν απουσίαν 
τοΰ απαίσιου λίθου τόν φωτεινόν στέφα

νον, δστις κοσμεί τήν πολι^ν κόμην των.
Ήδη τό τρίτον ή ' Α ν ν έ τ τ α  έκλαιε την 

πλάνην καρδίας λίαν αθώας καί λίαν νεα- 
ράς. Ώρκίσθη, δτι θά ήτο ή τελευταία  
φορά. Μέ τούς οφθαλμούς ατενείς έπί τοΰ 
δωρηθέντος αύτή  σημειωματάριου, τό ό
ποιον είχε μεταβληθή είς ένθύμιον μ ί
σους, ώμοσεν επίσης ετερον δρκον. Εάν 
ό Μαυρίκιος Ιβλεπεν αύτήν κ α τ  έκείνην 
τήν στιγμήν, ήθελε βεβαίως γελάσει διά 
τήν μεγάλην όργήν της, άλλά θά Ισφαλ- 
λε, διότι τό μέλλον θά τφ  αποδείξει, δτι 
δέν ύπήρχεν αφορμή αστεϊσμού.

Ή δεσποινίς Λεωνίδου δέν έπανήλθεν 
I είς τήν αίθουσαν, ό δέ ιατρός άπεχαιρέ - 

τισε τήν οικογένειαν καί άπήλθε, λέγων 
| καθ’ έαυτόν, δτι, έκείνην τήν έσπέραν, 

ήθελε πράξει κάλλιον, έάν έμενεν έπί τοΰ 
πλοίου. Παρηγορήθη δμως σκεφθείς, ότι, 
κατά τήν αύτήν ώοαν τής έπιούσης, θά 

j έπανέβλεπε τήν Έλενίτσαν.
Καθήμενος έπί τής πρώρας τής λέμ

βου καί διευθύνων ταύτην πρός τόν 
φανόν τοΰ πλοίου, τοΰ όποίου διέκρινε 
μακράν τά  χρώματα, έρυθρόν καί πράσι
νον, έσκέπτετο δτι είκοσι τέσσαρες ώραι 

! είναι ένίοτε πολύ μακρόν χρονικόν διά - 
J  στημα.

I'

Ή κυρία Χάρρισσων έδέχετο έκάστην 
έσπέραν, είς δέ τάς κομψοτέρας δλης τής 
Σμύρνης αίθούσας της ή συναναστροφή 
ήτο ποικίλη καί εύάρεστος. Έάν έκ τοΰ 
άτμοπλοίου τής πρωίας άπεβιβάζετο λόρ
δος Ά γγλ ο ς  ή έμπορος βάμβακος έκ Λι-  
βερπούλης ή καλλιτέχνης ή έπιστήμων, 
ή συνδιάλεξις μετεβάλλετο είς πολιτικήν, 
έμπορικήν, καλλιτεχνικήν ή έπιστημονι- 
κήν. Οΰχί σπανίως παρευρίσκετο περιη- 
γουμένη τις Ύψηλότης ή Πασάς. Πάν
τοτε δμως ήσαν παρόντες μέγας άριθμός 
αξιωματικών πασών τών ναυτικών Δυνά
μεων τής Ευρώπης.Παρήσαν δ’ούχί ώς με
ταξύ συναδέλφων, διότι έπεκράτει αύστη- 
ροτάτη εύκοσμία τρόπων, άλλ’ ώς είς μέ
ρος δπου έγένοντο φιλοφρόνως δεκτοί, ήρ- 
κει μόνον νά δείκνυνται φαιδροί καί εύ 
ήγμένοι.

Ή θεία και ή ανεψιά είχον έκατέρα 
τήν αύλήν ή, ώς έλεγεν ή Έλενίτσα, 
« τόν στόλον των » .

Ή κυρίαΧάρρισσων ήρίθμει υπό τήν ση
μαίαν της τήν πλειονότητα τών Γ άλ
λων, ένφ ή νεάνις έναυτολόγει ιδίως με
ταξύ τών ύπηκόων τής Αυτής Βρεττανι- 
κής Μεγαλειότητος. Αί το ιαΰτα ι δμως 
κατατάξεις δέν είχόν τι τό αποκλειστι
κόν, διότι ΰπήρχον έπίσης οΐ έκλεκτικοί 
καί οΐ λ ιποτάκτα ι. Έκάστοτε ναυτικός 
τις δόκιμος, πολλά παθών έκ τών αστει
οτήτων τής Έλενίτσας ή άπηλπισμένος 
είς τόν έρωτα, ηυτομόλει είς τό αντίθε
τον στρατόπεδον, δπως ευργι θεραπείαν 
τών πληγών του. Πονηροί τινες ήσθά- 
νοντο θέλγητρον νά μεταπηδώσιν έξ υπα
μοιβής άπό τοΰ θελκτικωτάτου έαρος τής 
άνεψιάς είς τό φλέγον θέρος τής θείας.

Πλήν ούτε τό θέρος, οΰτε τό έαρ παρεΐ- 
χόν τι πλειότερον ή τήν λάμψιν καί τά  
μειδιάματά των.

Ούχ ήττον ύπήρχεν άμυ^ρά τις διάδο-  
σις, καθ’ ήν αύτή ή κυρία Χάρισσων ε ί
χεν εύρεθή είς μίαν, άλλά μίαν μόνην 
στιγμήν άδυναμίας έν τφ  βίψ της ! Ε ί
χεν άγαπήσει έπί εξ μήνας, έλεγον.

Πλήν οΐ φόβοι, ή ταραχή τών Ιξ έκεί
νων μηνών, τούς όποιους διήλθε χωρίς 
σχεδόν νά γελάσγ), είχον άπαλλάξει α ύ 
τήν ί>ιά παντός τοΰ έρωτος ώς καταστά-  
σεως άσυμβιβάστου πρός τήν άληθή ευ
τυχίαν.

Έτέρωθ εν καί έξ αντιθέτου αισθήμα
τος, ή άνεψιά έθεώρει τόν έρωτα ώς τ ι  σο
βαρόν καί έπικίνδυνον, οΰχί δ’ ώς πα ι-  
γνιδιον συναναστροφής, είς τό όποιον δέ
χεται' τις ώς άντίπαλον τόν πρώτον τ υ 
χόντα, έπκρυλασσόμενος, έν άπ οτυχ ί^  
νά μή έπαναλάβτ) τό παιγνίδιον.

“Αλλως, ούδετέρα αύτών άπεδέχετο με
ταξύ τών περιιστοιχούντων αύτήν τήν με- 
λαγχολίαν, τούς στεναγμούς καί τάς α ’ι-  
σθηματικάς στάσεις. Πάντες οΐ άνδρες η- 
σαν έλεύθεροι νά έοωτεύωνται, άλλ* ώ- 
φειλον νά μή έπιδεικνύωσι παραπολύ τόν 
έρωτά των, έάν δ’ ήδυνάτουν νά κρύπτω- 
σιν αύτόν, ώφειλον νά μένωσιν είς τήν οι
κίαν των, ώς οΐ πάσχοντες οδονταλγίαν.

Ά π ’ αΰτής τής πρώτης έσπέρας ό Μαυ
ρίκιος ένόησε πάντα ταΰτα  καί ώρκίσθη 
καθ’ έαυτόν, δτι θά συμπεριεφέρετο συ- 
νετώς. Έπάλαιεν είσέτι, θαυμάζων διά 
τήν άδυναμίαν του καί λέγων δτι ή πρό
ωρος έν τή κοινωνία είσοδός του καί αί 
πολλαί μετά γυναικών σχέσεις έδει νά 
τον προφυλάξωσιν άπό τόν κίνδυνον τοΰ 
νά έρωτευθή μέ τό πρώτον βλέμμα, ώς 
έάν, τρέχοντες έπί τών πεδίων τών μ α 
χών άπό τής έφηβικής ηλικίας, έγινόμεθα 
άτρωτοι ! Έρχεται ή κακή στιγμή, μ ία  
σφαίρα βάλλεται όπισθεν φράκτου καί 
ιδού καταβάλλετα ι ό μετασχών δώδεκα 
μαχών ήρως μου !

Ά λ λ ω ς ,  ό Μαυρίκιος δέν θά είχεν ίσως 
τόσον λεπτήν τήν έπιδεομίδα, προκειμέ- 
νου περί δεσποινίδος, ήν ήθελεν άπαντήσει 
εις τάς αίθούσας τής όδοΰ Λονδίνου. Δι’ 
άνδρα είθισμένον είς τά  τελειοποιημένα, 
πλήν ομοιόμορφα καί γνωστά δπλα τών  
παρισινών, νεοίνις ώς τήν Έλενίτσαν ήτο 
λίαν έπικίνδυνος συνάντησις. Σύν τή έν- 
τελεΐ καί άψόγω προσωπική καλλονή είχέ 
τι,  δπερ λείπει άπό τών ήμετέρων νεανί- 
δων, είτε μαθητεύσωσιν αΰτα ι είς τό μο-  
ναστήριον, είτε είς τό μητρικόν σχολεΐον. 
Ή Έλενίτσα είχε τό άπροσδόκητον καί 
τό άπρόβλεπτον. Οΐ μεγάλοι μέλανες ο
φθαλμοί της, έπιστεγαζόμενοι ύπό ό- 
φουών, όμοιων πρός τάς οφρΰς, τάς ό
ποιας οί ’Ινδοί ζωγραφίζουσιν έπί τών 
χαμηλών μετώπων τών ειδώλων των, δ ι έ - 
χεον γλυκεΐαν φλόγα, ήτις ποοΰξένει πο£άν 
τ ινα  ήδεΐαν χαύνωσιν. Αίφνης, διά βλέμ
ματος άτενοΰς, καυστικού, σχεδόν σκλη- 
ροΰ, διεπέρων τό θΰμα ώς φλέγον βέλος 
καί τό πάν είχε συντελεσθή.

Έπίσης ισχυρόν θέλγητρον τής Έλενί-



τσα; η ΤΟ ή  άπχράμιλλος έντέλε ι α  τών 
κινήσεων τη ; και ή χάρις τών χειρονομιών 
της. Δεον νά εί’πωμ.εν, οτι είχε χεΐράς 
θεϊκώς ώραίας, ενεκα δέ τούτου, όσάχις 
διηγείτο τι, χειρονομούσα μετά της συ
νήθους αΰτ?) ζωηρότητος, μετοιαζομένης, 
οΰτω; είπεΐν, ύπό τ ί ς  ανατολικής ήδυ- 
παθεία;, ό Μαυρίκιος τόσον έθαύμαζε τούς 
χαρίεντα; πτερυγισμοΰ; τών ροδοχρόων 
έχείνων πτερύγων, ώ ιτε  θά εΰρίσκετο έν 
μεγίστη δυσχερείς νά έπαναλάβη, έρω- 
τώμενος, δύο καν λέξεις έξ δσων ειχεν 
ακούσει.

Παρά πάντα ταΰτα  δμως, τό έντελέ- 
στατον έκεΐνο δημιούργημα ητο άγαθή, 
εΰπαίδευτος, σοβαρά, ώς δυσειδής γυνή, 
ητις οΰδέν ετερον είχε νά πράξη. "Οχι, 
δέν έκρινεν έαυτήν άσχημον, οΰδ’ ήτο α 
νόητος, οΰδ’ έκλειε τά ώτα είς τάς φ ι 
λοφρονήσεις, άλλ’ ήκουεν αΰτάς, ώς ά-  
κουομεν εις τό θεατρον, άπό της έννά- 
της έσπερινίς ώρας, εΰάρεστον μουσικήν. 
Πεσούσης τ ί ς  αυλαίας, μεταβαίνομεν είς 
την υίκίαν μας καί κατακλινόμεθα, μό
λις ένθυμούμενοι τό όνομα τοΰ άοιδοΰ.

Μία ώρα ήρκεσεν είς τήν Έλενίτσαν, 
δπως έννοήση, δτι ό Μαυρίκιος ήγάπα  
αΰτήν- μία έβδομάς, δπως βεβαιωθΐ), δτι 
ήράτο α ΰ τ ί ς  κατά τρόπον αΰτώ ίδιον, 
χωρίς δέ νά γινώσκη τόν λόγον ΰπέθετεν, 
δτι έκεΐνος ό τρόπος ήτο άριστος. Δέν 
μετεχειρίζετο τόν νεαρόν ιατρόν ώς τούς 
λοιπούς «τοΰ στόλου της». Έν τφ  φα-  
νερώ μετεχειρίζετο αΰτόν χείρον τών λοι
πών, λησμονούσα αΰτόν έπί πολλάς ώρας 
μόνον είς τήν γωνίαν, δπου, ΐνα ώμεν δ ί
καιοι, δέον νά ειπωμεν, δτι ό Μαυρίκιος 
ευηρεστεΐτο νά λησμονίτα ι. Ά λ λ ’ έκ τ ί ς  
άνταλλασσομένης, κατά  τε τήν άφίξιν 
καί τήν άναχώρησίν του, ιδιαιτέρας έγ- 
καρδίου καί ήττον βραχείας χειραψίας, έκ 
τών είλικρινώς ήδέων βλεμμάτων, τά ό
ποια ένίοτε έστρεφε πρός αυτόν, ό Μαυ
ρίκιος Ιβλεπε προφανώς, δτι δέν έλησμο- 
νεϊτο ! Πράγματι δ’ έκείνη έσκέπτετο 
περί αΰτοΰ διαρκώς.

Ο,τι δμως ό Μαυρίκιος ήγνόει ήτο, 
δτι ειχε κατακτήσει καί τήν δεσποινίδα 
Γούδφωλ. Ευρεθείς ένίοτε μόνος μετά της 
παιδαγωγού, οΰδέ λέξιν γαλλικήν γινω- 
σκούσης, καί μετά τ ί ς  μαθήτριας της, 
όμιλών δέ τήν αγγλικήν ώς την μητρι
κήν του γλώσσαν είχε ποιήσει ταύτης μό
νης καί άποκλειστικώς χρησιν έν τη μετά  
της Έλενίτσας συνδιαλέξει του. Διά της 
κοσμιότητας καί τ ί ς  λεπτότητός του, 
λοιπόν, κατενίκησε τήν αντιπάθειαν καί 
τάς προλήψεις, τάς οποίας ή γραία άγ- 
γλίς είχε κατά  τών Γάλλων έν γένει. 
Αυτη, όμιλοΰσα περί τοΰ Μαυρίκιου καί 
έγκωμ.ιάζουσα τάς δύο άρετάς του, α ΐτ ι -  
νες κατέθελγον αΰτήν, έλεγεν :

—  Έπί τέλους, ευρον ενα Γάλλον, ό 
όποιος όμιλεΐ αγγλικά  καί δέν κάμνει φ ι 
λοφρονήσεις !

Διότι ό Μαυρίκιος ήτο ό ήττον ποιού
μενος χρίσιν φιλοφρονητικών φράσεων 
πάντων τών συχναζόντων τάς αίθούσας 
τ ί ς  κυρίας Χάρρισων νέων, ώστε ή Έ -

λενιτσα καί έπέπληξεν αΰτόν ποτέ διά 
τοΰτο.

—  Ήξεύρετε, δτι μ’ έκθέτετε ; —τφ  
είπεν. Ύμεΐς μόνος δέν μοι είπετε, δτι 
είμαι μ ία  τελειότης. Έ στε  βέβαιος, δτι 
θά ύπάρξωσι πονηροί, οΐτινες θά εΐπωσιν, 
δτι ύμεΐς μόνος τά πιστεύετε.

—  Α ! κύριοι,— άπεκρίθη τις τών π α 
ρόντων— άς προσέξωμεν. Άκούω νά γ ί 
νεται λόγος περί τίνος μουσικού τ ί ς  ορ
χήστρας ήμών, ό όποιος εΰοε τόν τρόπον 
νά χειροκροτείται , μετρών τάς παύ - 
σεις.

Μετά δεκαπέντε ήμέρας άπό τοΰ είς 
τόν οίκον Χάρρισων χοροΰ, ή Ά θηνά  καί 
ή ανεψιά της προσεκλήθησαν είς γεΰμα 
έπί τοΰ Λ υ μ ώ ν - δ ' - Ο ύ ρ β ί λ .  Εΰνόητον εί
ναι, δτι τό πλοΐον ήτο είς άναστάτωσιν  
έπι τ?ί εΰκαιρία έοοτίς, διδόμενης χάριν 
τών κομψοτέρων καί συμπαθητικωτέρων 
κυριών της σμυρναϊκίς κοινωνίας.

Τό κατάστρωμα καί αί αίθουσαι ήσαν 
κατάφορτοι ώραίων άνθέων καί τό γεΰμα 
πλουσιώτατον, μετά δέ τό τέλος τούτου, 
αξιωματικοί καί προσκεκλημένοι έχόρευ- 
σαν ολίγον ύπό τοΰς ήχους ύποφερτίς 
ορχήστρας.

Ά φοΰ περί τήν έσπέραν αΐ κυρίαι άπ-  
εχαιρέτισαν τοΰς ξενίσαντας αΰτάς, ή 
Έλενίτσα είπε πρός τήν θείαν της :

—  Πέντε λεπτά, σέ παρακαλώ, δπως 
έπισκεφθώμεν τοΰς ασθενείς τοΰ ίατροΰ. 
Πρέπει νά μεριμνώμεν ολίγον καί διά τοΰς 
πάσχοντας.

—  Τ?ί αληθείς, δεσποινίς,—  άπεκρίθη 
φαιδρώς ό Βιλφερών— μέ καταλαμβάνετε  
άπροπαράσκευον. Δέν έχω οΰδένα άσθενί 
... Έάν το ήξευοον...

—  Ά φοΰ  λοιπόν δέν ΰπάρχουσιν άσθε· 
νεΐς,— άπήντησεν ή νεάνις,— ό ιατρός άς 
θεωρήση τήν έπίσκεψίν μου ώς γινομένην 
πρός αΰτόν. Είναι τόσον ιερά, τόσον συμ
παθητική ή αποστολή του ! Νά διέρχη- 
τα ι τόν βίον μεταξύ οΰρανοΰ καί θαλάσ
σης, μέ δλους τούς κινδύνους καί άνευ τ ί ς  
δόξης τοΰ στρατιώτου, δπως μόνον βοηθϊί 
τούς έν έξοοία συναδέλφους του !

"Οτε οί δύο νέοι εύρέθησαν έν τφ  θερα- 
πευτηρίψ, πέριξ τών τοίχων τοΰ όποιου 
ύπηρχον δύο σειραί κλινών, ή Έλενίτσα  
έκάθισεν έπί ξυλίνου έδωλίου.

—  Νά σκεφθτΐ τις δτι ύπάρχουσι δυσ- 
τ υ χ ί  ανθρώπινα πλάσματα, τά  όποια ά- 
ποθνήσκουσιν έδώ ! —  είπε, παρατηρούσα 
έν συγκινήσει τάς ΰπό λευκοτάτων σιν- 
δόνων κεκαλυμμένας κλίνας.

Ό  Μαυρίκιος έδειξε τήν φαινομένην 
άπό τοΰ μικροΰ παραθύρου θάλασσαν, 
προσθείς :

—  Καί δτι θάπτονται είς έκεΐνον τόν 
τάφον !

—  Τί σημαίνει ποΰ κοιμάται τ ις τόν 
έσχατον ΰπνον ; άπεκρίθη ή Έλενίτσα. 
Τά θλιβερόν είναι ν’ άποκοιμίζηται άνευ 
της τελευταίας μητρικής θωπείας. Ύ 
μεΐς,κύριε Βιλφερών, έχετε άκόμη τήν μη
τέρα σας ;

—  Δόξα τφ  Θεφ, ναί ! Προσφιλής μ ί -  
τερ !. ..

—  Πόσον τήν ζηλεύω !
Μετά μικράν διακοπήν, έξηκολούθησε ·'
—  Δώσατέ μοι μίαν ύπόσχεσιν είς ά- 

νάμνησιν τής πρός ύμάς έπισκέψεώς μου 
ταύτης.

Ό Μαυρίκιος προσεβλεψεν αΰτήν ώσεί 
θέλων ν’ άποτυπώση άνεξαλείπτως είς 
τήν μνήμην του τήν πρά τών οφθαλμών 
του θελκτικήν είκόνα.

—  Σάς υπόσχομαι — είπε— νά μή είσ- 
έλθω ποτέ ένταΰθα, χωρίς νά ένθυμηθώ 
ταύτην τήν στιγμήν.

—  Ύποσχέθητέ μοι κάτ ι. . .  σπουδαι- 
ότερον— ειπεν ή νεάνις, έρυθριώσα. Δέν 
είναι άνάγκη νά συστήσω ύμΐν νά θερα- 
πεύητε καθ’δλας τάς έπιστημονικάς ΰμών 
γνώσεις τοΰς είσερχομένους ένταΰθα δυ
στυχείς. Ά λ λ '  ύποσχέθητέ νά παρέχητε 
αΰτοΐς κάτι περισσότερον, τήν ύμετέραν 
αγαθότητα. Ύποσχέθητέ, δτι δέν θά έγ- 
καταλείπητε εκείνους, ύπέρ τών οποίων 
ή επιστήμη δείκνυται άνίκανος, άνευ ά-  
γαθής τίνος φράσεως, ήτις νά κάμνη αΰ- 
τοΰς νά λησμονώσιν, δτι άποθνήσκουσι 
μόνοι, μακράν πάντων...

—  Μά τήν άγίαν άγάπην τ ί ς  μητρός 
μου, σάς τό ορκίζομαι ! άνεφώνησεν ό 
Μαυρίκιος. ΤΑ! έάν ήδύναντο μόνον, ποίν 
ή κλείσωσι τοΰς οφθαλμούς, νά ιδωσιν 
έμφανιζομένην αΰτοΐς τήν οπτασίαν, ή-  
τις, κατά τήν στιγμήν ταύτην, φωτίζει 
τοΰτον τόν θάλαμον... Τί πράττετε",

Ή Έλενίτσα, έγερθεΐσα καί πλησιά- 
σασα είς τήν ήρτημένην έκεΐ άγίαν εί
κόνα, προσήλωσεν είς τοΰς πόδας τοΰ Ε 
σταυρωμένου τήν ανθοδέσμην, ήτις άπό 
της πρωίας εΰρίσκετο έπί τοΰ στήθους της.

—  Θέσατε τήν άνθοδέσμην ταύτην, ει- 
πεν,είς τάς χεΐράς τοϋ πρώτου ναύτου,δσ- 
τις ήθελεν άποθάνει, δπως τήν φέρη μεθ’ 
έαυτοΰ είς τόν βυθόν τ ί ς  θαλάσσης άντί 
τών ΰπό τ ί ς  μητρός ή τ ί ς  μνη στ ίς  του 
συλλεκτέων άνθέων τοΰ αποχαιρετι
σμού.

—  "Οχι ! —  άνέκραξεν ό ιατρός. —  
Τοΰτο δέν σάς το έπιτρέπω. Τά άνθη 
τα ϋτα  θά είναι ίδικά μου, διότι έπίσης 
έγώ θά εχω ανάγκην είπέρ ποτε ένθυμ,ίου, 
τό όποιον νά με παραμυθά, οΰχί κατά  
της ιδέας τοΰ θανάτου, άλλά κατά τ ί ς  
ιδέας τοϋ δτι δέν θά σάς έπανίδω. Έ φ’ 
δσον εΰρίσκομαι έπί τοΰ πλοίου τουτου, 
ή άνθοδέσμη θά μένει είς έκείνην τήν θέ
σιν. Είτα δέ θά με παρακολουθεί δπου 
δήποτε άν μεταβώ. Καί έάν μοι προώρι- 
σται ό τάφος τού ναύτου, θά έχω αυτήν  
έπί τοϋ στήθους μου, οπως τήν συναπο- 
φερω είς τό βάθος τ ί ς  άβύσσου.

'Η δεσποινίς Γούδφωλ ήτο παροΰσα 
καθ’ δλην τήν συνδιάλεζιν, ά λλ ’ οί νέοι 
είχον λησμονήσει νά όμιλώσιν αγγλιστί.  
Οΰτε ή παιδαγωγός, οΰτε οί δύο νέοι ή 
δύναντο τότε νά φαντασθώσιν, δτι έκεΐνα 
τά  άνθη έμελλον νά έγκαταλείψωσι τά 
πλοΐον έπι καρδίας άπελπιστικώς τεθλιμ.- 
μένης.

Καί οί τρεις έξηλθον τοΰ θεραπευτη
ρίου καί εΰρον τούς προσκεκλημένους έ
τοιμους ν’ άποβώσιν είς τήν ξηράν. Τό
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τελευταϊον βλέμμα τές νεάνιδος, συνο- 
δευόμενον ΰπό μειδιάματος, έστράφη πρός 
τόν Μαυρίκιον.

[ Έ π ε ΐ α ι  συνέχεια ] . Δ μ λ .

ΙΩ Α Κ ΕΙΜ  Β Α Α Α Β Α Ν Η

Α Λ Η Θ Ε Σ  Α Ρ Α Κ Α  ΕΝ Ι ί Ι ΙΚΡΑι ΑΣΙΑι
[Συνέχεια]

Κ ατά ταΰτα  ή μνηστή κρύπτεται 
οΰχί μόνον άπό τών όμμάτων τοΰ μέλ
λοντος συζύγου, άλλά κα'ι τών στενωτέ- 
ρων αΰτοΰ συγγενών. "Οπου νομίζει οτι 
θά εΰρίσκηται ό μνηστήρ, δεν ύπάγει ή 
μνηστή, άλλά καί άν ΰπάγη ποτέ καί 
ίλθη κατόπιν έκεϊνος, αΰτοστιγμεί κατα-  
βιβάζει την καλύπτραν έπί τοΰ προςώ- 
που καί κρύπτεται όπισθεν τών κορα- 
σίων, ή δπου άλλαχοΰ δυνηθέ. Έάν Ιν 
τιν ι διασκεδάσει εξαπίνης καταλάβη  
αΰτήν δ άπηνώς πλέον καταδιώκων 
αυτήν μνηστήρ χορεύουσαν, ρίπτει κατά  
γές τά κοχλιάρια, ίίτινα συγκοούει , 
ώς εϊπομεν, κατά τόν χορόν, καί τρέπε
τα ι είς άτακτον φυγήν. "Οταν δ μνηστηρ 
ί  ή μήτηρ ή δ πατήρ ή ό άδελφός αΰτοΰ 
έπισκέπτηται τόν οίκον τές μνηστές, ή 
μεμνηστευμένη κόρη κρύπτεται άπό τών 
όμμάτων αΰτών 1 αΰτη οιιως δύναται 
νά βλέπη χωρίς νά βλέπηται. Μόνον δταν 
ήναι έν μικροί ήλικί<£ άδελφός τις ή α 
δελφή τοΰ μνηστέρος , παρουσιάζεται 
ή μνηστή καί περιποιείται αΰτοΰς ώςεί 
προέκειτο περί αΰτοΰ τοΰ φίλου προςώ- 
που. Ή Μαρία ητο συνδεοεμένη μετά τές  
Σοφίας δι’ αδελφικές σχεδόν αγάπης καί 
οΰδεμία παρήρχετο ώρα άν δέν συνην- 
τώντο, ά λλ ’ ήδη τά πράγματα ήλλαξαν. 
Ή αδελφή τοΰ γαμβροΰ κατέχει έν Μι- 
κρ  ̂ ’Ασία ΰπεροχον θέσιν- πανταχοΰ πε- 
ριποιοΰνται αΰτήν ιδιαζόντως αί συγγε
νείς τές νύμφης, μυρίας έπιδαψιλεύουσαι 
αυτ·7ί φιλοφρονήσεις καί ένδείξεις αγάπης, 
καί μάλ ιστα  άν γνωρίζωσιν οτι άγαπά-  
τα ι ύπό τοΰ άδελφοΰ αΰτές καί £χει καί 
τινα έπ’ αΰτοΰ επιρροήν. Δέν είναι τοΰ 
παρόντος νά σχολιασθνΐ τό ϊθιμον τοΰτο 
καί νά κριθ-Tj' τοΰτο γενήσεται άλλοτε καί 
άλλαχοΰ, ίσως δ’άποδειχθη τότε οτι λίαν 
συνετώς έκράτησε τό έθιμον τοΰτο έν Μι- 
κρ^ ’Aoicy, ένθα ή Παιδεία καί δ Πολι
τισμός δέν έκαλλιεργήθησαν άκόμη έπαρ- 
κώς. Τό έξης ομως δέν δύναται νά· παοα- 
λειφθ·7ί έντεΰθεν' πάντες οΐ διελθόντες τήν 
περίοδον ταύτην τοΰ βίου όμοφώνως ά-  
ποφαίνονται οτι ή γλυκυτερα έποχή τές  
ζωές αΰτών έν τφ  κόσμω τούτφ ήσαν 
τρεις ·?) Ιξ μένες, ήτοι ακριβώς τοσοΰτος 
μόνον χρόνος, δσον διήρκεσεν ή μνηστεία. 
Πόσον ολίγη εΰδαιμονία ΰπάρχει έν τ?ί 
ζωίί ήμών ! Τόσον μόνον ; ...

Παρέλθε ταχΰς δ εΰτυχής τές μνη

στείας χρόνος,έν τφ  μεταξΰ δέ παρεσκευά- 
σθησαν πάντα τά  διά τον προςεχέ γάμον 
άπαιτούμενα καί ώρίσθη καί ή ήμέρα. 
Σπεύδων νά φθάσω εγκαίρως είς τό τέρμα 
της άφηγήσέώς μου, δέν θά περιγράψω 
δποΐά τινα τά έθιμα τών γάμων παρά 
τοϊς Έ λλησι τές  Μικρές ’Ασίας, έ'πειτα 
δέ δ έπιθυμών νά ίδη ταΰτα  δύναται νά 
λάβη ιδέαν τινά περί τούτων (διότι έν 
πολλοϊς παραλάσσουσιν) άν άναγνώση τά  
έν τίί ΕΣΤΙΑι (Τόμ. ΚΖ', 15 Ίανουρίου 
1889 ,  άριθ. 681 , σελ. 45) Περ ί  ά ρ -  
ρ α β ώ ν ο ς  καί  γ ά μ ο ν  έν Ί κ ο ν ί ω  παρ’ ή 
μών γεγραμμένα . Τοΰτο μόνον είναι 
απαραίτητον νά σημειωθη ιδιαιτέρως έν- 
τα ΰθα - δτι οΐ γάμοι τοΰ Δημητρίου καί 
τές Μαρίας άφέκαν εποχήν διά την με
γαλοπρέπειαν καί τήν ζωηρότητα, μεθ’ής 
διεξήχθησαν. ’Ολόκληρον τό χωρίον εΰ- 
φροσύνως άπό τής Πέμπτης μέχρι τές  
νυκτός τές Κυριακής έπανηγύρισε τόν δε
σμόν τών δύο ήγαπημένων προςώπων. Οί 
άγαθοί νέοι δέν είχον κάμει έχθροΰς έν 
τφ  μικρφ χωρίω των, ίσως διότι δέν έ- 
πρόφθασαν. Τά χριστιανικά χωρία τές  
Μικρας ’Ασίας συνήθως εΰρίσκονται είς 
μικράς άπ’άλλήλων αποστάσεις, ίσως διά 
τόν φόβον τών Τούρκων, γνωρίζονται δέ 
σχεδόν πάντες οί περίοικοι, ώςτε, είς π£- 
σαν πανήγυριν ή έοοτην συορίουσιν έκ τών 
πέ^ιξ καί μ,ετεχουσι τών διασκεδάσεων, 
άφ οΰ μάλιστα  πολλαί οίκογένειαι τών 
χωρίων τούτων συνδέονται προς άλλήλας  
καί δι’ έπιγαμιών. Ό  Δημήτριος λοιπόν 
έτελεσε τοΰς γάμους του ΰπέρ πάντα ά λ 
λον συμπολίτην του μεγαλοπρεπώς' παν-, 
ταχόθεν δέ άνεπέμφθησαν ΰπέρ τές εΰη- 
μερίας του θερμαί εΰχαί εί; τόν Ύψιστον.

Καί ουχί μόνον Χριστιανοί μετέσχον 
τές  πανηγυρικές τελετής τών γάμων 
τούτων, άλλά καί πολλοί Τούρκοι πρό
κριτοι τοΰ χωρίου έ'λαβον μέρος, έπισκε- 
φθεντες τούς νεονύμφου; καί εΰχηθέντες 
τ φ  νεαρφ ζεύγει μακροβιότητα καί εΰ- 
δαιμονίαν, ’Ανεξαιρέτως πάντες ηΰχοντο 
άπό καρδίας υπέρ αΰτών, βλέποντες ρό- 
δινον τό μέλλον. Οΰδείς διέκρινέ τι με- 
λανοΰν τόν ορίζοντα τοΰ αγνώστου, οπερ 
έχει τόσον γλυκΰ δνομα : μ έ λ λ ο ν  ! Οΰδείς 
υπώπτευε τό μέλλον. Ό  συνδυασμός τοΰ 
κάλλους τές Μαρίας καί της εΰπορίας 
τοΰ Δημητρίου έφαίνετο αρεστός τοϊς 
πϋσι καί πάντες προοιωνίζοντο εΰτυχές τό 
μέλλον άμφοτέρων. Οΰδείς έκ τών τόσων 
αγαθών ανθρώπων ΰπώπτευεν δτι ή με
γάλη συμφωνία δεν είναι άρμονία, δτι ά- 
πα ιτε ϊτα ι ένίοτε, ποός πλήρη, πρό; άλη- 
θέ άρμονίαν καί παραφωνία τ ι ; ,  καλώ; 
δέ ειπε γάλλο; τ ι ;  συγγραφεΰ; δτι α ΐ  α ν 
τ ι θ έ σ ε ι ς  π α ρ ά / ο υ σ ι  τ α  κ α λ λ ί τ ε ρ α  α π ο τ ε 
λ έ σμ α τ α  : απα ιτε ίτα ι ολίγον σκότος είς
τό πολΰ φώ; καί καθεξές. Έ πειτα  δέ, 
τό κυριώτατον, οΰδείς έκ τών εΰχετών 
έκείνων, τών μακαοιζόντων την εΰτυχέ  
ξυνωρίδα, έγίνωσκε τό παλαίφατον τοΰτο 
ο Φ&ονερον τ'ο 9ε Ιο ν . »  Όέλληνικός λαός, 
δ καί έκτός τές Μικρές ’Ασίας διαβιών, 
φύσει εΰφυής καί φιλόσοφος,εύχεται έν τέ, 
περιστάσει ταύτη  ΰπέρ πάντας τοΰ; ά λ 

λους λαοΰς την καλλιτέραν τών ?ΰχών.Δέν 
εύχεται ευτυχίαν καί ευτεκνίαν μόνον, 
άλλά Κ α λ ά  υ σ τ ε ρ ν ά .  Φιλοσοφικωτέρα εΰ- 
χή, άπορρέουσα έκ πείρας μακροχρονίου, 
άλανθάστου, δέν είναι δυνατόν νάΰπάρξη. 
Βεβαίως, είσθε ■?) νομίζετε τοΰλάχιστον  
έν τη άφελείι^ ΰμών δτι είσθε εΰτυχεϊς, ώ 
νεαροί τοΰ ’Υμεναίου υπήκοοι, άλλά τίς 
γινώσκει ά.ν είς τόν πυθμένα τές κύλι- 
κος, ήν μετά τοσαύτη; εΰφοοσύνη; καί 
λαιμαργία; κενοΰτε, εΰρίσκηται, ώ; συμ
βαίνει άτυχώ; οΰχί σπανίω;, δηλητήοιον 
αόρατον, δυςδιάκριτον, άπίστευτον; Μή 
ροφατε μετά τηλ ικαύτη ; απληστία ; τήν 
κύλικα τές ήδονές καί τές εΰτυχία;, 
ήν εΰδοκεΐ νά σό?ς χαρίζη μετά τοσαύτη;  
φειδωλία; δ οΰρανό;, μέχρι πυθμένο;- οί 
άτμοί τές  προςκαίρου εΰδαιμονίας ά; μη 
παραζαλίσωσι τόν εΰπαθέ έγκέφαλόν σα;' 
Είναι, φαίνεται, καί ή φιλαργυρία ένίοτε 
καλόν πράγμα....

Ό  γάμο; τοΰ Δημητρίου καί τ έ ;  Μα
ρία; έτελέσθη έν μέσω της γενικές χα
ρά;, οΰδαμοΰ δέ έφάνη ή σκελετώδη; μορ
φή τοΰΦθόνου,δεικνύοντο; τόν ΐοβόλον α ΰ 
τοΰ όδόντα. Οΐ πάντε; καί αί πάσαι ά- 
πεσύρθησαν εί; τά  ίδια, μακαρίζοντε; την 
εΰτυχέ ενωσιν τών δυο καλών δημιουρ
γημάτων τοΰ Πλάστου.

Πέρση; ποιητή; λέγει δτι δ άνήρ άνευ 
τής γυναικός δέν είναι δν τέλειον, είναι 
τ'ο fjμ ι σ υ  τοΰ ά ν9 ρώτ ί ο υ ,  ώ; οΰδέ ή γυνή 
άνευ τοΰ άνδρό;. Έκαστον τέλειον άν
θρωπον παριστ^ έν τφ  οΰρανφ μέλόν τι, 
δπερ δ Δημιουργό; διχοτομεί, ^ίπτει δέ 
εί; τά άπειρον άμφότεοα τά τεμάχια. 
Έπί χρόνον πολΰν πεοιστρέφονται έν τφ  
κενφ, ζη τοΰντα νά ευρωσι τά έαυτών ή - 
μισυ έκαστον. Κατά τήν φοράν τοΰ χρό
νου συναντώνται μετά πολλών ήμίσεων, 
προ;εγγίζουσον άλληλα, νομίζουσιν δτι 
εΰρον τό ποθούμίνον ήμισυ, προςκολλών- 
τα ι,  άλλά μετά λυπη ; βλέπουσιν δτι ή-  
πατήθησαν άμφότερχ καί διασπώνται ά- 
φίνοντα φρικώδη άλγους κραυγήν. Έ ν
τεΰθεν ή έν τφ  κόσμω παρατηρουμένη 
έν πολλοϊς δυςκρμονία τοΰ συζυγικού βίου. 
Τότε μόνον, άλλά τότε μόνον, άποτελεϊ-  
τα ι άρμονία καί σχετική τις εΰδαιμονία 
έν τφ  κόσμιο, δταν κα τ ’ ευτυχέ σύμπτω-
σιν συναντηθώσιν άκριβώς τά  άπεσπα- 
σμένα τεμάχια, καί, ένούμενα είς εν, ά- 
ποτελέσωσιν Ιν δλον, τόν άνθρωπον, τόν 
τέλειον άνθρωπον δπω; έξέλθεν έκ τών 
χειρών του Πλάστου, δςτις, ευλογών τήν 
άμεμπτον ενωσιν, παρέχει αυτφ  τήν πο
θητήν εΰδαιμονίαν.

Περί τοΰ Δημητρίου καί τές Μαρίας 
πάντες είχον τήν ιδέαν δτι τά  ΰπά τοΰ 
Θεοΰ διχοτομηθέντα τεμάχια ήνώθησαν 
άρμονικώτατα' τοΰλάχιστον τοΰτο έτεκ- 
μηοιοΰτο διά πάντων τών φαινομένων.

Ώδηγήθη ΰπό τές μητρός τοΰ Δημη
τρίου είς τήν νυμφικήν παστάδα τό εδ- 
δαιμον ζεΰγος, έσβέσθησαν τά  τελευταϊ*  
κηρία της γαμήλιου έορτές καί μελαίνας 
έξήπλωσεν ή Νΰξ τάςπτέρυγας,δπως φιλό-



στοργος μήτηρ καταβιβάζει μετά προςο- 
χ ίς  τά παραπετάσματα της κλίνης τοϋ 
τέκνου α ΰ τ ίς  καί πάντες παρέδοσαν τά  
έκ τ ί ς  έορτίς κεκμηκότα μέλη αΰτών εις 
τόν λυσιμέριμνον Ύπνον. Ή δέ έπομένη 
Δευτέρα άπετέλεσε νέον σταθμόν νέου 
βίου διά τοΰς νεονύμφους.

["Ε πίτα ι συνέχεια].
Ι ω α κ ε ί μ  Β α λ α β α ν η ς

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΟΛΕΒΟΗ

Λ  1 0 Τ  Δ Μ I Λ Α
[Συνέχεια]

Ή γυνή αΰτη πρώτη διεκήρυξε τήν 
Λιουδμίλαν ώς ηλίθιον. Μετ’ ολίγον κα- 
τώρθωσεν ώστε νά συμμεοισθώσι την ’ιδέαν 
της ταύτην οί ύπηρέται, οι γείτονες καί 
αύτός ό σύζυγός της, καί μετ’ οΰ πολΰ ή 
ταπεινή νεάνις έστιγματίσθη διά τοϋ ο
νόματος της Δουρό τακας ,  τοΰτέστιν ηλ ι
θίου. Ποαγματικώς είχε χαρακτήρα τόσον 
δειλόν ώστε δέν έτόλμ,α νά όμιλήση, οΰτε 
νά κινηθί5 καί αφιέρωνε τό πλεϊστον μέρος 
τοϋ καιροϋ της είς τήν διδασκαλίαν τών 
αδελφών της, οϊτινες την ήγάπων ώς υ 
πήκοον ύπηρέτριαν. Ή θεία της, διευθύν- 

Γ τρια παρθεναγωγείου, τήν παρέλαβε μαζί 
της, καί έν τώ καταστήματι τούτω ή 
Λιουδμίλα διέμεινεν έπί πολλά έ'τη, είς 
τοΰς οφθαλμούς δέ τών κ α τ ’ επιφάνειαν 
κρινόντων, έδικαίωσε τόν τίτλον της τ ί ς  
ήλιθίου. Είς οΰδεμίαν έξέτασιν διεκρίθη, 
άλλά γενναίως έβοήθει τάς συμμαθη- 
τρίας της, είς τάς μελέτας των, δι’ δ ά- 
πασαι τήν ήγάπων. Έπεφορτίσθη μ ά 
λιστα ύπό τ ί ς  θείας της νά διευθύνη 
τό παρθεναγωγεΐον, χωρίς νά παύσωσι νά 
τήν άποκαλώσιν ηλίθιον. Είτα ή θεία της 
άπέθανε καί ή Λιουδμίλα έπανίλθεν είς 
τήν πατρικήν στέγην. Έκεΐ κατεγίνετο 
είς τάς οίκιακάς έργασίας καί παρέδιδεν 
εξαίρετα εις τά τέκνα της μ,ητρυιάς της., 
άλλά πάντοτε τήν άπεκάλουν ήλίθιον.

—  Ά λ λ ά  διατί λοιπόν; ανέκραξα μετά 
τό τέλος τ ί ς  διηγήσεως ταύτης.

—  Διότι είναι ηλίθιος, μοί άπεκρίθη 
ό Κμουϊσλίνσκης, διότι δέν εΐξεύρει ν’ ά- 
ποκριθη οΰτε μίαν λέξιν είς τόν έλάχι- 
στον λόγον τόν όποιον τη άποτείνει ό ξέ
νος, καί επειδή είναι έτοιμος νά κλαύση

, άμα τήν παρατηρήση κανείς. Καί δμως 
| τί καλή νέα ποϋ είναι ! Τί ικανή οικοδέ

σποινα ! Ά λ λ ά  δέν θά ύπανδρευθη. Ό  
πτωχός Ροδόλφος, δέν έ'χει νά τή δώση 
προίκα. Ή χονδρή Θεοδώρα, ή σύζυγός 
του, μόνον διασκεδάσεις καί τήν τουκλί-  
ταν  της σκέπτεται, ή δέ Λιουδμίλα ερ
γάζεται διά νά έπαρκέση είς δλας τάς ερ
γασίας.

Έ πανίλθον πλειστάκις είς τήν οικίαν 
τοϋ χειροκτιοποιοϋ, καί κ α τ ’ εΰτυχίαν

δέν συνήντων τήν Θεοδώραν. Διάκειμ,αι 
φιλίως μέ τόν Ροδόλφον, ό όποιος είναι 
άγαθώτατος άνθρωπος μή στερούμενος 
ευφυΐας, έκ τών καλών έκείνων άνθρώπων 
τών ΰποδουλωθέντων ΰπό τών περιστάσε
ων, καί κακώς ύπό τ ί ς  ειμαρμένης άμει- 
φθέντω ν.Ά λλά  δέν έννοώ τήν Λιουδμίλαν 
καί λυποϋμαι διά τοϋτο. Φαίνεται ένίοτε 
καθ’ ολοκληρίαν έστερημένη πάσης σκέ- 
ψεως. Τό βλέμμα της δέν Ιχει έκφρασιν, 
τό πρόσωπον της είναι σκυθρωπόν καί δ
μως τά  βλέμμ,ατα αΰτά είναι ώραιότατα 
καί τό πρόσωπον γλυκύτατον. "Οταν ή 
μήτηρ της άπουσιάζη, δταν οΰδείς ξένος 
εΰρίσκηται πλησίον της , είναι εΰθυμος , 
χαρίεσσκ καί λαμβάνει διεκεκριμένον ύ 
φος. Ά λ λ ά  μόλις βλέπει τήν μητρυιάν 

| της ή Ιρχεται κάνεις έπισκέπτης καί ή 
φυσιογνωμία της μεταβάλλεται εύθύς,καί 
ύφ ίστατα ι, χωρίς νά φαίνηται προσβεβλη
μένη, τό έπώνυμον της ήλιθίου, άποκοι- 
νομένη είς αΰτό ώς είς τό βαπτιστικόν 
της .

Νομίζω δτι αί Ιογασίαι τού Ροδόλφου 
δέν πηγαίνουν καλά. Εΰρον μέσον νά τώ 
φανώ ωφέλιμος,συνδεθείς στενώτερον μαζί 
του. Τώ ειπον δτι έπεθυμουν νά κ ατα 
θέσω el ς βιομηχανικήν τινα έργασίαν δύο 
χιλιάδας ρούβλια. Μοί έπρότεινε νά συν- 
εταιρισθώ είς τήν έπιχείρισίν του, άλλά  
τώ άπεκρίθην δτι έπροτίμων νά δανείσω 
είς αυτόν τά χρήματά μου μέ τόν συνήθη 
τόκον. Ή ύπόθεσις εγένετο καί τώρα ε ί
μαι φίλος τ ί ς  οικίας. Ή Λιουδμίλα φέ
ρεται πρός έμέ οπως καί είς τόν γέροντα 
Κμουϊσλίνσκην.

Ό χ ι  δπως καί είς τόν γέροντα Κμου- 
ϊσλίνσκην. Ένίοτε, δτε νομίζει δτι δέν 
τήν βλέπω, τήν είδον νά μέ κυττάζη  
τόσον μελαγχολική καί συνεπτική ! ταΰ-  
τοχρόνως δέ τό πρόσωπον της έλάμβανεν 
άσυνήθη εκφρασιν θλίψεως. Έν τούτοις 
έξακολουθώ νά ύποκρίνωμαι τόν άνόητον. 
Έπειδ ή νομίζουν δτι άγνοώ τήν γερμα
νικήν, ομιλούν ένίοτε έλευθέρως παρουσία 
μου είς αΰτήν τήν γλώσσαν.

—  Ποιος ειν’ αΰτός ό νέος; ήρώτα έ- 
σχάτως φίλος τοϋ χειροκτιοποιοϋ δει- 
κνυων με.

—  Καλό και τίμιο παληκάρι, άπεκρί
θη ό Ροδόλφος, άλλ.ά κουτό ολίγον.

Ή Λιουδμίλα άκούσασα ταΰτα  ήρυ- 
θρίασε. Κατετασσόμην, δπως καί αΰτή  
σχεδόν, είς τήν κατηγορίαν τών ηλιθίων.

Ήαέοαν τινά ή Λιουδμίλα άπουσίαζεν. 
Ό  ίδιος Γερμανός είπε πρός τόν Ροδόλ
φον :

—  Βλέπω συχνά αΰτόν τόν νέον σπίτι 
σου ! Μήπως εχει ιδέαν νά πάρη τήν κό
ρην σου ;

— Πώς θελεις νά ε'χη αΰτήν τήν ι 
δέαν ; άπεκρίθη ό Ροδόλφος. Δέν είξεύ- 
ρει τίποτε καί είναι πτωχός. Πώς θά έ- 
παρκεση είς τάς οίκογενειακάς άνάγκας ;

— Α λήθειαν  λέγεις, είπεν ό Γερμανός, 
πλούσιος σκυτοτόμος ών, τοΰ οποίου ϊ -  
βλεπον ένίοτε τήν παχεΐαν καί δυσκίνη- 
τον δίκην πίθου θυγατέρα.

"Ισως οί περί γάμου αΰτοί λόγοι ελέ-

χθησαν καί παρουσία της Λιουδμίλας. "Ι
σως έσυλλογίσθη : «Αΰτός ό νέος εχει τό 
ίδιον έλάττωμα μ’ έμέ. Ό  Θεός μάς ϊ -  
πλασε τόν ενα διά τόν άλλον !» Διότι είς 
τοΰς λόγους της ένυπάρχει τι τό ευμενές, 
καί πλίρες αγάπης...

Ε'

Χθές μετέβην είς τόν οίκον τοΰ Ρο
δόλφου μετά τό δεΐπνον. Έκοιμάτο. Εΰ
ρον τήν Λιουδμίλαν μόνην, ράπτουσαν . 
Μ’ έδέχθη φιλίως δπως συνήθως καί μέ 
παρεκάλεσε νά περιμείνω μέχρις δτου έξυ- 
πνίση ό πατήρ της.

Έμείναμεν έπ’ ολίγον σιωπηλοί. Ή 
Λιουδμίλα μοί έφαίνετο άνήσυχος καί έ- 
στενοχωρημένη- ή έρυθρότης τών παρειών 
της ήλεγχε τήν ταραχήν της καί κατά  
τήν στιγμήν έκείνην ήτο άληθώς χαριε- 
στάτη. Παρά τήν συνήθειάν της πρώτη 
ήοξατο τ ί ς  ομιλίας.

—  Σκοπεύετε, μοί είπε, νά παρατεί- 
νητε άκόμη τήν διαμονήν σας είς Μό-

;
—  Δέν είξεύρω.
— Ήκουσα δτι είχατε έπιθυμίαν νά 

εΰρητε έδώ θέσιν ;
—  Ά ληθώ ς, διότι ή Μόσχα μοί άρέ- 

σκει.
— Καί ή Πετρούπολις ;
—  "Οχι καί τόσον.
Ή Λιουδμίλα μοί έμειδίασεν, έν ω έγώ 

ειχον τό βλακώδες ΰφος μου.
—  Ά λ λ ’ είπέτε μου, έξηκολούθησε, τί 

κάμ-νετε έδώ ;
—  Τίποτε σχεδόν.
—  Καί δέν βαρύνεσθε ;
Ή έρώτησις αΰτη μοί προσέφερεν ώ

ραίαν εΰκαιρίαν διά ν’ άρχίσω τάς κολα
κείας, αΐτινες ώς έπί τό πλεΓστον είναι ή 
έ'κφρασις της ανοησίας. Ά λ λ ά  πράγματι 
δέν ειχον ιδέαν νά κάμω τοιουτοτοόπως 
τόν έ'ρωτα είς τή« νεάνιδα ταύτην. Έ 
κτος τούτου τη  στιγμή έκείνη, ή μορφή 
της έξέφραζε πολλήν αφέλειαν καί άγα-  
θότητα ...

—  Ναί , άπεκρίθην, ένίοτε βαρύνομαι 
καθ’ υπερβολήν .

-— Μήπως είναι αποτέλεσμα της αρ
γίας σας ;

—  Δυνατόν.
—  Διατί δέν ζητείτε λοιπόν εργασίαν,
—  Καί ποίαν ;
—  Ά ν  άνεγινώσκατε, παραδείγματος 

χάριν ; Είναι πολΰ εΰχάριστος χρησιμο- 
ποίησις καιροΰ.

—  Είμαι συνδρομητής ένός αναγνω
στηρίου καί άναγινώσκω μέ πολλήν εΰχα- 
ρίστησιν.

—  Τί ;
—  Μυθιστορήματα.
—  Ελεεινά βιβλία !
—  Μήπως καί σείς δέν άναγινώσκετε 

το ιαΰτα  ;
—  Ναί, μερικά, κατά τήν δρεξιν τοϋ 

πατρός μου. Ά λ λ ’ ύπάρχουν πολλά άλλα  
έ'ργα,τά όποια θά σάς ήσαν ώφελιμώτατα. 
Πολΰ λυπούμαι, Α ντώνιε  Πέτροβιτς, νά
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μη σάς βλέπω πρόθυμον νά διδαχθήτε.
—  Τί τά θέλετε; άπεκρίθην, χωρίς στε

νοχώριαν τινα, δέν μ' έδίδαζαν τίποτε.
—  Έ χετε καιρόν νά μελετήσητε.
—  Έντρεπομαι νά λάβω μαθήματα.
—  Δέν υπάρχει έντροπή διά νά διδα- 

χθη κανείς. ’Ακούσατε, 'Αντώνιε Πέτρο- 
βιτς,αισθάνομαι πολΰ ένδιαφέρον διά σάς, 
ώς έάν ήσθε συγγενής μου, και ό πατήρ 
μου σάς άγαπά είλικρινώς. ’Αρχίσατε , νά 
μελετάτε. Άναγνώσατε καλά βιβλία καί 
θά ίδητε δτι θά σάς αρέσουν.

—  Ά  ! έάν έχητε τήν εΰχαρίστησιν...
— Επιθυμώ τό καλόν σας, μοί είπε μέ 

φωνήν είλικρινεστάτην είς ήν άδύνατον 
νά ύπονοήσγ) τις τήν έλαχίστην φιλαρέ- 
σκειαν.

—  Θέλετε λοιπόν νά έκλέζητε σείς τά  
συγγράμματα διά νά άναγνώσω ;

—  Συγκατατίθεσθε ! άνέκραζεν εκείνη 
εΰθύμως.

Ό  Ροδόλφος έζύπνησε καί μ’ έπλησί
ασε μέ τό σύνηθες μειδίαμά του.

— Πάτερ μου, είπεν ή Λιουδμίλα, έ- 
κράτησα τόν ’Αντώνιον Πέτροβιτς.

—  Καλά έκαμες.
— Καί ώμιλήσαμεν πολΰ σπουδαίως.
—  Διά τ ί  πράγμα ;
— Μέ παρεκάλεσε νά τοϋ έκλέζω βι

βλία.
— Καλή είδησις ! Δός μοι τσάϊ καί 

τήν πίπαν μου.
—  Έζαίρετος κόρη ! ανέκραζε παρα- 

κολουθών αΰτήν διά τοϋ βλέμματος, έν 
ω έκείνη έζήρχετο. Κατόπιν ήρζατο νά 
μοί όμιλή περί τής εΰχαριστήσεως καί 
τών προτερημάτων της μαθήσεως κατά  
τάς διαφόρους φάσεις τοϋ βίου. 'Έπειτα 
οί φίλοι του είσήλθον, οί ανυπόφοροι φ ί
λοι του, ό γερμανός σκυτοτόμος καί είς 
άλλαντοπώλης. Έγώ τόν άπεχαιρέτισα, 
έν ω δέ έζηρχόμην ή Λιουδμίλα έπροχώ- 
ρησε καί μοϋ είπεν :

—  Είπατε νά σάς έκλέζω βιβλία. ’Ι
δού εν.

Ητο ό Ρ ο β ι ν ό ω ν  τοϋ Καμπίου. Τό ϊ -  
λαβον μέ ΰφ ο; σοβαρώτατον. *Η άθφα  
νεάνις έπεθύμει νά μέ διδάζγι ώς παιδίον 
καί μέ μετεχειρίζετο τοιουτοτρόπως.

Εΰλογητός ό Θεός! Αισθάνομαι δτι ό 
κόσμος δέν μοί διέφθειοεν άκόμη τήν καρ
δίαν.

Με τά τρεις ημέρας τή έπέστεψα τόν 
Ρ ο β ι ν ό ώ ν ά  της καί τή έζεφρασα τάς εΰ- 
χαριστίας μου, διότι τό βιβλίον μοί διή - 
γείρε πολΰ τό ένδιαφέρον.

—  Μήπως έ'χητε , προσέθηκα, κάνέν 
άλλο νά μοί δώσητε ; Σάς ομολογώ ότι 
έντρέπομαι,διότι έως τώρα μόνον μυθιστο
ρήματα άνέγνωσα.

—  ’Αλήθεια ! άνέκραζεν αυτη. ’Ακούε
τε, πάτερ μου ; Λαμβάνει εΰχαρίστησιν 
εις τήν μελέτην καί θέλει νά μάθ·»).

—  Θαυμάσια ! άπεκρίθη ό Ροδόλ
φος.

Καί έπανέλαβε πάλιν τά ;  Ιδίας λέζεις, 
τάς όποιας πρό ολίγων ήμεοών μοί είχεν 
εϊπγ) περί τών προτερημάτων της σπουδής.

Ή Λιουδμίλα μοί έδωκε μίαν στοιχει

ώδη Εγκυκλοπαίδειαν, τήν οποίαν τή έ- 
πέστρεψα μεθ’ ένός μικροσκοπίου.

—  Λάβετε, τ ί  είπεν. Τό βιβλίον σας 
μοί άπεκάλυψε τόσα πράγματα ώστε ή-  
γόρασα αΰτό τό έργαλεΐον διά νά κάμω 
τάς παρατηρήσεις,τάς όποιας μοί ύπεδεί- 
κνυε, καί μέ αΰτό τό Εργαλεΐον είί>ον τά  
μάλλον αξιοπερίεργα ζωύφια.

‘Η νεάνις μ ’ έκύτταζε μετά πολλή; 
χαρόί; καί έκπλήζεω;, είτα λαβοϋσα τό 
μικροσκοπίαν κατεγίνετο έπί πολλά; ώρα; 
νά παρατηρή διάφορα αντικείμενα μετά 
τοϋ πατρός της καί τών αδελφών της . 
’ Ηλθεν ή σειρά μου τότε διά νά έκπλαγώ 
διά τάς πολλά; παρατηρήσει; τη;.

Τό δάνειον τών βιβλίων έζηκολούθησεν. 
'Ημέραν τινά ή Λιουδμίλα μοί είπε'

—  Διατί δέν μανθάνετε κάμμίαν ζένην 
γλώσσαν ; Εί; τήν ρωσικήν είναι ολίγα 
βιβλία.

Τήν έπομένην έβδομάδα τή ά\ήγγειλον 
δτι, κατά τήν συμβουλήν τη ;,  παρεδόθην 
μέ πολλήν προθυμίαν μαθήματα γερμα
νική; καί δτι ήρχιζα ήδη ν’ άναγινώσκω 
βιβλία είς αΰτήν τήν γλώσσαν.

—  Είναι δυνατόν ; άνεκραζε.
—  Μάλιστα. Δώσατέ μου Ιν βιβλίον 

καί θά Εδητε.
Έλαβον στοιχειώδη γερμανικόν τόμον 

καί ήρχισα ν’ άναγινώσκω. Ένίοτε Ικα- 
μνα σκοπίμως λάθος, δπερ έκείνη έσπευδε 
νά 8ιορθώστ). Κατειλημμένη ΰπό της εΰ- 
χαριστήσεω; τοϋ ζήλου της, έκάθησε π λη
σίον μου, τόσον πλησίον μάλιστα, ώστε 
βόστρυχο; τή ;  κόμη; της, τή ;  ζα νθ ί ;  ώ-

/ / ν Υ '  /ραια; κομη; τη ;,  ηγγιί,ε την παρειαν μου, 
καί τό περί τόν λαιμόν μανδήλιόν τη ; ήτο 
άμελώ; δεδεμένον, ή χαρά δέ τού νά μέ 
βλέπ·/; παρακολουθοϋντα εΰχαρίστω; τά 
μαθήματά τη ;  έχρωματιζε δι’ έλαφοά; 
πορφυρότητο; τό πρόσωπον τη ;. Τέκνον 
τή ; φύσεω; ! ήγνόει παντελώ;, δπω; αί 
άλλαι, ν’ άποκρύπτϊ) τά ;  έντυπώσει; τη ;.

Στιγμαί τινε; παρήλθον τοιουτοτρό- 
πω;. Είτα αίφνιδίω; παρατηρήσασα τήν 
άφαίρεσίν τη ; ,  άνήγειρε τά  μαλλία της, 
έ'δεσε τό μανδήλιόν καί έχαμήλωσε τούς 
οφθαλμούς.

—  'Α ! δεσποινίς, τή είπον. λάβετε  
τήν καλοσύνην νά μέ βοηθήσητε είς τήν 
μελέτην αΰτήν. Μαζί σας μοϋ φαίνεται 
δτι έννοώ καλλ-ίτεοα !

—  Άστείζεσθε ' άπεκρίθη έκείνη γε- 
j λώσα.

—  Εύγε ! εύγε ! άνέκραζεν ό Ροδόλ
φος μαθών ποίαν νέαν έργασίαν Ικαμνον, 
καί έσυμφωνήθη δπως ή Λιουδμίλα γείνγι 
διδασκάλισσά μου.

["Επεται συνέχεια].

Ε Ι Κ Ο Ν Ε Σ
Τοΰ Α ια ό ό χ ο ν ,  τή; Σ ο φ ί α ς ,  τοϋ Βασι . Ιε 'ως ,  τής 

ΒααηΛ ί σ σ η ς  και τοϋ Α υτο χ ρ ά τ ο ρ ο ς  ΓουΛι έΛμο ν  
έ~\ λαμπροϋ χάρτου και εις μέγα σχήμα, καταλλη- 
λόταται δέ εις διχκόσμησιν αιθουσών κ λ π . πωλοϋν- 
ται έν τώ β-.βλιοπωλΐίω ήμών πρός 50 λεπ. έκάστη. 
Ε ις τάς Ιπαρχίας κα\ τό ε'ξωτερικόν άποστέλλονται 
ε’λεύθεραι ταχυδρομ. τελών άντί λ .  60.

Τά κατωτέρω νεώτατα μυθιστορήματα *άποστέλλον- 
ται ταΐς ’Επαρχίαις καί τώ ’Εξωτερικό;,ελεύθερα τα- 
χυόρομικών τελών Οπό τάς κατωτέρω τιμάς.— ’Επίσης 
άποστέλλεται ασφαλώς όποιονδήποτε βιβλίον, άρκεΐ ή 
αϊτησις νά συνοδεύηται μέ τό άντίτιμον τοϋ παραγ- 
γελλομένου βιβλίου.

Αί Συνοικίαι τοΰ Λονδ’ /ο» δρ. 2 .50  — Τά Μ υ
στήρια τώ ν Χ αρεμ’ω ν, κατά  μ ετ-’φρατιν Κ λεάν- 
θους Τ ρ ιαντάφυλλου, δρ. 1 .70 — Ή  Έ λ μ ά , ήτοι 
σκηναί εν ’Α νατολή, (τόμοι 2 ) δρ. 2 .2 0  —  Τά 
τέκνα τοϋ Γράν, ΰπό ’ Ιουλίου Βέρν, μ ε τ ’ 23  ε ι
κόνων δρ. 5 .5 0  — Ή  Τιμό>ρ!α Βαλεντίνης Σασράν 
δρ. 2 .50  —  ΕΙ; Χ ειμώ ν εντός τών Πολικών Πά
γω ν, δπό ’Ιουλίου Βέρν, δρ. 1 .10 — Έ  Γρύλλος 
τοΰ Μόλου, ΰπό Πονσών δέ Τ ερά ϊλ ,δρ . 2  2 0 —'Η 
"Α μαξα Αριθμός 13, δπό Ξ αβιέ δέ Μ οντεπέν, δρ. 
11 —’Εξομολογήσεις ένός Τέκνου τοΰ Αΐώνος δρ.
2 .2 0  Έ π ισ το λα ί μ ιας Μ ηδενιστρ'ας δρ. 1 .1 0 — 
Έ  Νέα Ε λληνίς, έν τή  αυλή  τοΰ Αϋτοκράτορος 
Νέρ'ονος, δρ. 1 .10 — Άφρ-.κή, ή πέντε  έν άερο- 
ο τ ά τ ί ύ  εβδομάδες, δπό ’Ιουλίου Βέρν, μ ετ ’ εικόνων 
δρ. 3 .2 0 — Έ  Κ λεανθ!νη, δ ιήγημα Γ. Π. Ύ π ερ ί-  
δου δρ. 1 .1 0 — Η Μοσχομα'γχα τώ ν Παρισίων,δπό 
Πώλ δέ Κοκ δρ. 2 .2 0 — ‘ Η Κόμησσα Π αυλίνα δρ.
6 .50  —  ‘ Ιστορία δυο Μ ελλονύμφων, δπό Ά λ ε ξ . 
Μ ζνζόνη (τόμοι 3) δρ. 5 .50  — ’Απόκρυφα Κ ων
σταντινουπόλεως, δπό Χριστόφορου Σαμαρτζ'δου 
(εκδοσις Β ') δρ. 4 .20  — Ό  Καμπούρης τώ ν Πα- 
ρ σ!ων, δπό Πώλ δέ Κοκ δρ. 1 .70  — ‘Η Ά ρ το πώ - 
λις, ύπό 2£αβιέ έ Μοντεπέν (τόμο·. 2 ) δρ. 5 .5 0 - 
Τό ’Ά κρον τοΰ Ώ τος , δπό Α. δέ Κοντρεκόΰρ (τό 
μοι 3) δρ. 5 .5 0 —- Τά ίχ νη  ένός Κακουργήματος 
δρ. 2 .7 0 —  Κλεοπάτρα δρ. 2 .70  — ‘ Η Σόνια δρ.
2 .2 0  —  Τά Μυστήρια τοΰ Κόσμου, μ ετ ’ εικόνων 
δρ. 1 .70 —  ‘Ο ’ Ιωάννης ανευ Ιπιθέτοο (τόμοι 2 ) 
δρ. 4 .30  — ‘Η Μ άμμη (τόμο; 3) δρ. 6 .60  — Τό 
Ιία ιδ ί τοΰ Προαστειου, δπό Α ίμυλίου Ρισβοδργ 
(τόμοι 2 ) δρ. 5 .2 0 — ‘Η Μικ ούλα , δπό Αίμυλίου 
Ρισβοδργ (τόμοι 3) δρ. 6 .50  — Περιοδεία Ιν Περ- 
σ 'α , μ ε τ ’ εικόνων δρ. 3 .30  — ‘Ο Περιπλανώμενος 
Ιουδαίος, μετάφρασις Ν. Δραγούμη δρ. 7 50 - 
‘Ο Μαΰρος Π ειρατής, μ ετά  -πολλών εικόνων δρ.
4 .5 0 —Ή  Λήσταρχος Γυνή δρ. 4 .5 0 — Ή  Κόρη 
μέ 3 μεσοφούστανα, δπό Πώλ δέ Κοκ δρ. 1 .7 0 — 
Οί Τρεις Σ ω ματοφύλακες, δπό Α. Δουμα δρ.4 30 
— Μετά είκοσιν ετη  (Συνέχεια Τριών Σωματοφυ 
λάκων) δρ. 5 .30  —  Τά Μ υστήρια τοΰ Συζυγικοΰ 
’Έ ρωτος (εκδοσις Β ') δρ. 1 .7 0 — Οί Ν ατσαΐοι, ύπό 
Σατωβριάν, μετάφρασις Κ. I. Δραγούμη δρ. 3 .70  
— Χ αρικλής, εικόνες άρχαίων έλλην ικώ ν ηθών 
καί Ιθ 'μων, έκ τοΰ γερμανικοΰ, μετάφρασις Α. 
Σταυρίδου δρ. 2 .2 0 — Τό ‘Τπόγειον, ?) α ί Δύο’Α- 
δελφα ', ηθικόν διήγημα δρ. 1 .3 0 — ‘Η Βασίλισσα 
τή ς Κ αλλονής καί ή Π ριγκιπίσσα Σοφία (τόμοι 
2 ) δρ. 2 .2 0 —‘Ο Αυκογιάννης (τόμοι 4) δρ. 5 .30 
— ‘Η Μ αλβ'να δρ. 1 .60  — Δον Κ ιχώ της, μ ετά - 
φρασις 1. Ίσ .δ . Σκυλίσση, μ ετά  13 εικονογραφιών 
δρ. 5 .3 0 — Αί Τραγφδία ι τώ ν Παρισίων, δπό 2 α -  
βιέ δέ Μοντεπέν (τόμοι 9) δρ. 1 1 —Ή  Αΰτοΰ ‘V- 
ψ ηλότης ο "Ερως, δπό Ξ αοιέ-δέ-Μ οντεπεν δρ.
6 .5 0 —’Α πομνημονεύματα ‘Ενός Δυστυχούς, ήτοι 
Βίος τώ ν Νόθων Τέκνων, μυθ’.στορ'α, δ~ό Σ τεφά
νου Θ. Ξένου (τόμοι 4) δρ. 16 — 'Ο ’Ιατρός τών 
Τ ρελλώ ν (τόμοι 6) δρ. 9 —‘Ο Π ίλεμος τώ ν Γ υ 
να ικώ ν δρ. 2 .2 0 —Ν ανά, ύπό Α ίμυλίου Ζολα δρ.
5 .50  — ‘Ο Ά σκάνίος, δπό Α. Δουμα δρ. 7 .3 0 — 
Δ ιηγήματα , ύπό Λάμπρου Έ νυά λη  (τόμ,οι 2 ) δρ. 
6 .4 0 — Αί Ρωσσ’οες Παρθένοι, ή ό Μηδενισμός έν 
Ρωσσία ( τόμοι 2  ) δρ. 3 .30  — Ρ ένζης, ό τ ελ ευ 
τα ίος τώ ν Ρωμαίων δημάρχι ν .  εκ τ ο ΰ ’Α γγλ ι
κού, δπό Ν. Δραγούμη δρ. 3 .30  —‘ Η Γονή μέ τό 
Βελούδινον Περιδέραιον . δτ-.ό Α. Δουμα δρ. 2 .70  
—  Τό Φρούριο-· Σωμόν δρ. 2  70 — Ή  διδασκά- 
λισσα μυθιστορ'α Εύγενείο·. Σύη δραχ. 3 ,2 0 — 
Π αράπτωσις κα ί Μ εταμέλεια  ήτοι ’Α πομνημο
νεύμ ατα  ’Α λίκης δέ -  Μ; ρβίλλ μυθιστορία 
M axim ilien  P erj’iu  (ολόκληρον τό εργον) οραχ- 
μάς 3 ,70  —  Τό Μυστήριον τοΰ Σκελετού μ υθ ι
στορία Γεωργίου Πραδέλ δρ. 5 ,3 0 — Ό  Ά γνω σ το ς  
τή ς  Β ελλεβ ίλη ς, μυθιστορία Π. Ζακόν δρ. 2 ,7 0  
‘Ο ‘Ιππό τη ς Μ άιος», μυθιστορία Ponson de 
T e rra il δρ. 2 ,70·


