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Αήξαντος τήν 3 1 7>ν ’Οκτωβρίου τοϋ 
Ε' έτους τών «Ε κλεκτών Μυθιστο
ρημάτων», όσοι τών κκ. Συνδρομητών 
μας έπιθυμουσι νά έξακολουθήσωσι 
και κατά τό ΣΤ' ετος, παρακαλοΰνται 
ν’ άποστείλωσι τήν συνδρομήν αυτών 
εγκαίρως,ΐνα διά τοΰ αριθμού τής άπο- 
σταλησομένης άποδείξεώς των συμμε- 
τάσχωσι τοϋ

ΑΑΧΕΙΟΤ ΒΙΒΑΙΩΝ ΔΡ. 264,
οπερ χάριν τών τακτικών καί τών άπό 
1 ί« Οκτωβρίου έγγραφέντων ή έγγρα- 
'ψησομένων κ.κ. Συνδρομητών ημών 
συνεστήθη.
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[Συνέχεια].

ετο ; όπισθεν ποιας πτυχής κύ- 
χεν άποκρύψει τήν κεραυνοβόλον 

του. Πρέπει νά ύποθέσ·/) τις, οτι 
της του είχεν υπολογίσει πάσας 

πτώσεις, διότι κατ ’ έκείνην άκρι- 
ν στιγμήν νέφος άπροσδόκητον έ- 

τήν σελήνην, άποσβεσαν αίφνης 
τάς πολλαπλάς αντανακλάσεις, 

πεμενον,είς τό πλοϊον τά ηλεκτρικά 
. Άλλεπαλλήλως πάσαι α! δέσμαι 
κτι'νων τ·)υ συνεκεντοώθησαν έξα- 

ι έπί τίκ θαλάσσης οθόνην πελι- 
έμπλεων φωτεινών ατόμων. Έ π ί τοϋ 

φόρου μία ά ν τ λ η σ ε  κοινή κραυ- 
σχεοόν άναφ»νησις.

άπόστασιν τριακοσίων περίπου όρ- 
ν άντικείμειόν τ ι  έπίμηκες, άτρα- 

, άόριϋτον, κλονούμενον ύπό πλη- 
λύζοντος άτμοϋ διέσχισεν ώς ά- 

η την σϊγκεντρωμένην γραμμήν των 
τρικών φοτων τοϋ Φοβερού.  Παρα-

χρήμα ό'μως εΐσήλθεν είς τό σκότος, ένφ 
τό Θω3ηκτόν, άπατηθέν έκ τής σκοτοδι- 
νιώδους αυτής φορόΕς, διηύθυνε συμπυρο- I 
κρότησιν τών μυδραλλιοβόλων καί τών 
τηλεβόλων τών 14 ύφεκατομέτρων κατά 
τής ύποτιθεμένης γραμμής τής διαβάσεώς 
του.

Δύο λεπτά δέν είχον παοέλθει, οτε τό 
πλοϊον εσβεσε τά φώτα, ών ή έξαφάνισις 
έ'μελλε νά σημαίνγ) την ήττάν του.

Ό  αξιωματικός τοϋ τορπιλλοβόλου έ- 
θριάμβευεν. Καθ’ ήν στιγμήν ό κυβερνή
της τού Φοβεροί '  δι έτασσε καί δεύτερον 
κανονιοβολισμόν τυχαίως κατά τοϋ υπο
τιθεμένου σημείου, αξιωματικός τις υπο
πλοίαρχος τόν βαθμόν, παρουσιάσθη πρός 
αυτόν μέ τόν πίλον άνά χεΐοας.

—  Κύριε κυβερνήτα, είπεν, εχω την 
τιμήν νά σάς χαιρετίσω' είμαι είς τάς 
διαταγάς σας.

Έ κπληξ ις  έπεκράτησε πρός στιγμήν.
— Πώς ! σεϊς εΐσθε ! εδώ ; είς τό 

πλοϊον ; είπεν ό κυβερνήτης.
— Έ γώ  ό ίδιος, κύριε κυβερνήτα, ϊχω 

δε τήν δυσάρεστον αποστολήν νά σάς αν
αγγείλω , οτι σάς κατεβύθισα πρό ολίγου.

Καί έδείκνυε τό αόρατον 29 , όπερ,φω- 
τιζόμενον ΰπό τής σελήνης, άπαλλαγεί-  
σης ήδη τού νέφους, έταλαντεύετο ήρέ- 
μα ύπό τής γαλήνιου θαλάσσης, παοά 
τήν κλίμακα τής δεξιάς πλευράς τοϋ 
πλοίου. Ό  Φοιδερϊκος Πλεμόν είχεν έκτε- 
λέσει τεοάστειον αληθώς καί τολαηοόν 
κατόρθωμα. Χάρις είς τήν γενικήν έπα- 
σχόλησιν ήδυνήθη νά έξαπατήσϊ) τήν 
έπιτήρησιν τοϋ γ ιγαντια ίου έχθροϋ του, 
νά  τόν πλησιάστ), ν’ άναρριχηθνί διά τής 
κλίμακο; καί ν’ άνέλθϊ) απαρατήρητος έπί 
τοϋ πλοίου.

Κατά τήν έπάνοδόν του είς τόν ναύ
σταθμον, ένώ άπεβιβάζετο είς τήν προ
κυμαίαν, ό υποπλοίαρχος έδεχθη, έπί πα- 

J  ρουσία λαμπρού επιτελείου, ώς έπίσης 
τής μητρός του, τής Λευκής καί τής κυ
ρίας Διλλιέρ, τά ενθερμα συγχαρητήρια 
τοϋ ναυάρχου.

— Λαμπρά, κύριε υποπλοίαρχε ! ειπεν

ό γηραιός ναυτικός, δστις ήτο συνήθως 
φειδωλός περί τούς έπαίνους. Ήθέλησε νά 
σάς τό εΐπω αυτοπροσώπως.

Ά λλά ζω ν  δΙ τόνον φωνής, έπανέλαβε 
σιγά μετά πατρικοϋ μειδιάματος :

—  Τώρα αύθορμήτως σάς χορηγώ δύο 
ημερών άδειαν απουσίας. Σάς περιμέ
νουν !

"Οτε ό Φοιδερΐκος ήθέλησε νά όμιλήσγ| 
πρός τήν μητέρα του, είδε τούς οφθαλ
μούς τής χήρας ύγρούς. Προήρχετο τούτο 
έκ συγκινήσεως άρά γε ή έξ ύπερηφανίας ;

Καί ή Λευκή ώσαύτως έδάκρυεν.

r

Τήν έπαύριον, οί δύο έρασταί συνην- 
τήθησαν καί αύθις έντός τοϋ περιπτέρου 
?νθα ειχον ανταλλάξει τούς πρώτους έρω- 
τικούς δρκους.

Είχον τόσα νά είπωσι πρός άλλήλους !
Ή  Λευκή έλάλησε πρώτη. ΤΗτο αιφνί

δια διάχυσις τής ψυχής της. Έ ω ς  τότε 
δέν ειχεν αγαπήσει άλλως τόν Φριδερΐ- 
κον, είμή ώς τόν άνδρα, πρός δν άφιέρου 
πάσαν τήν ζωήν της. Ά λ λ ’ άπό τής προ
τεραίας, χάρις είς το θέαμα είς δ παρευ- 
ρέθη, Ιβλεπεν έν αΰτώ τόν ήρωα τών φο
βερών έκείνων και ζοφερών τραγψδιών, 
καθ’ άς ό ναυτικός εΰρίσκεται πρό ένός 
μόνου διλήμματος, τής έπιτυχίας ή τοϋ 
θανάτου.

Ό  Πλεμόν έμεγαλύνθη τεραστίως πρό 
τών οφθαλμών της. Μετεμέλετο νϋν διά 
τούς έλαχίστους δισταγμούς τοϋ πνεύ
ματός της, διά τήν άθφαν φιλαρέσκειαν, 
ήν τυχόν ήθέλησε νά δείξνι πρός αυτόν. 
Ήσθάνετο έαυτήν αίσχυνομένην καί μι- 
κράν, ναί, μικράν απέναντι του, ώς ίδιό- 
τροπον παιδίον, δπερ είς κολοσσός δύνα- 
τα ι νά σκεπάσϊ) διά μόνης τής γειρός 
του. Τί ήτο τάχα αυτή απέναντι του ; 
Ουδέποτε είς τήν εύδαίμονα καί πλήρη 
κολακίας ζωήν της έφαντάσθη δτι ήτο 
δυνατόν νά εύρεθ·7ί αντιμέτωπος περιστά- 
σεώς τίνος έκτάκτου, έπικής , καθ’ ήν 
είς άνήρ μεγεθύνεται διά μιάς, μεταμορ-
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φοϋται ύπό την ακτινοβολίαν υπέροχου "Οτε εΰρέθη μόνος ό αξιωματικός έ- 
τινός πράξεως. πτοήθη. Έμελλε λοιπόν νά ζητήσ-ρ παρ’

’Εντός ολίγων ώρών άπεκαλύφθη αυτή αΰτοϋ την θυσίαν τών προσφιλέστατων,
τό τοιοΰτο, έσχε την γνώσιν ταύτην. τών εΰγενεστάτων φιλοδοξών ονείρων του;
Ταυτοχρόνως όμως ή καρδία της ύπέ- Δέν είχεν
στη σκληρόν σπαραγμόν ! Έσυλλογί- 
σθη φρικιώσα έκ τοϋ τρόμου, μη τολμώσα 
νά σταματήσγ) έπ’ αΰτοϋ τόν λογισμόν 
της κατά πόσον ήδύνατο νά βαρύνγ) ό έ- 
ρως της είς τήν πλάστ ιγγα  τής ειμαρμέ
νης απέναντι τών απαιτήσεων τοϋ καθή-

αρα τα παντα  παραχωρήσει 
πρός τόν έρωτά του συγκατατιθέμενος νά 
νυμφευθή γυναίκα πλουσίαν, άσυγκρίτως 
πλουσιωτέραν άφ’ δσον αυτός ήδύνατο 
ποτε νά είνε ; Ά λ λά  τό στάδιόν του, — 
τόν ευγενή έκεΐνον καί ΰπερήφανον βίον 
τοϋ ναυτικοϋ, ον ήγάπα καί έξ όρμεμφύ-

κοντος καί τής πατρίδος.Ό άνήρ έκεΐνος, του άτομικοϋ δσον καί έξ έπιδράσεως τής
όν ήγάπα νϋν παραφόρως, δέν άνήκεν είς πατρικής κληρονομιάς — ώφειλε λοι-
αύτήν έξ ολοκλήρου, έκτος έάν ήθελε πόν νά τό έγκαταλίπγ), δπως διανύσγ,
μειώσει τήν αξίαν του. τήν όκνηράν καί πλουσίαν ζωήν, ήν μόνη

Πάσας τάς άπελπιστικάς ταύτας σκέψεις ή περιουσία τής Λευκής θά έξησφάλιζεν
έτόλμησε νά τάς έξομολογηθή πρός τόν αΰτώ ;
Φριδερΐκον. Είπεν αΰτώ τοΰς δισταγμούς ”Οχι > μυριάκις όχι ! ό νοϋς του καί ή
της καί τούς αλγεινούς διαλογισμούς της ψυχή του σύσσωμος έξανίστατο κατά τής 
θρηνοϋσα, κλονουμένη ΰπό φρικιάσεων, τοιαύτης άπαιτήσεως καί έξεπλήττετο 
στηρίζουσα τήν κεφαλήν έπί τού ώμου όμολογών καθ’ έαυτόν δτι προΰτίμα μάλ- 
του καί συνενούσα τάς φλεγούσας πυρε- λον ν’ άποσπάσνι τήν καρδίαν του. 
τωδώς χεΐράς της μέ τάς ίδικάς του. Τόν Ητο ή πρώτη σκιά, ή έπιρριπτομένη
καθικέτευσεν. έπί τής έρωτικής του μέθης. ‘Η Λευκή

—  Ό χ ι ,  ε ν̂ε αδύνατον αΰτό, είνε πολύ βεβαίως παρετήρησε τήν ταραχήν του.Μέ 
φρικτόν, Φριδερϊκε. Θ' άπέθνησκα, είμαι τοΰς συνήθίΐς είς τό φΰλόν της άβροΰς δό- 
βεβαία δτι θ’ άπέθνησκα. "Αν μ’άγαπάς, λους έπολλαπλασίασε τάς γοητείας της, 
ώς λέγεις, θά μέ προτιμήσεις, έμέ άπό έ- προετοιμάζουσα καί τήν δευτέραν άπό- 
κείνην, άπό τήν θάλασσαν τήν δποίαν πείραν.
μισώ. "Αν εΐξευρες πόσα ύπέστην, πόσα ’Ακριβώς τήν ήμέραν έκείνην άνεμένετο
βάσανα έδοκίμασα ! Καί αΰτό έν τούτοις ό κ. Γκιδάλ καί ό ανεψιός του Λεοπόλ- 
δέν ήτο είμή παιγνίδιον ! άλλ ’ όποιον δος. Ό  Παρισινός είσήλθεν είς τήν έπαυ- 
παιγνίδιον ! Ό  πρόλογος φρικτών σκη- λιν μέ τό έλεύθερον ήθος, δπερ είχεν ά- 
νών,τάς οποίας μάς έπιφυλάττει ή πραγ- ποκτήσει έν τή κοινωνία, έν ή έζη. Έ ν-  
ματικότης ! δομύχως δέν ήδυνήθη νά μή όμολογήσϊ)

Καί ΰποβοηθούσης τής φαντασίας άνέ- δτι, έχων άντίπαλον τοιοϋτον οίος ό ΰ- 
πτυσσε καί έμεγαλοποίει τό θέαμα τών ποπλοίαρχος, ή ή ττά  του ήτο βεβαία καί 
αγνώστων τρόμων τού μέλλοντος. Ένό- δτι ώφειλε ν’ άποβάλη διά παντός τήν 
μιζέ τις δτι ήσθάνετο ηδονήν νά καθιστ^ έλπίδα τού νά έπανακτήσΥ) τήν προίκα 
πικροτέρας τάς βασάνους,ας προησθάνετο. καί τήν χεΐρα τής Λευκής. Ά λ λ ’ οΰδ’Γ- 

*0 Φριδερϊκος ακόμη δέν είχε σκεφθή χνος άφησε νά διαφανή έκ τής δυσαρε- 
τό τοιοϋτο. Δέν είχε προίδει τήν σύγκρου- σκείας του καί τής λύπης του, πρέπει νά 
σιν, ήτ ις έν τούτοις ήτο αναπόφευκτος, τό είπωμεν, διότι ήγάπα πράγματι έ- 
Ήθέλησε νά τήν καθησυχάσϊ), ν’ άπομα- κείνην, ήν άπό μακροϋ χρόνου είχε συνει- 
κούνγ) τάς ζοφεράς αΰτής προβλέψεις, νά θίσει νά θεωρή ώς μνηστήν του. 
δείξτ) τό έπίφοβον έκεΐνο μέλλον ύπό Όπωςδήποτε δμως ή έλπίς δέν έξέλι-
χρώματα ήττον απαίσια. ! πεν όλοτελώς έξ αΰτοϋ, ή κάλλιον είπεΐν,

Τότε ήθέλησε νά τήν πείσιρ, παριστών τό κακότοοπον έκεΐνο αίσθημα, δπερ π α 
τά -πράγματα ΰπό θαλερωτέραν δψιν, ύπό ρακινεΐ τόν άπηλπισμένον νά έπανακτήση 
τγ-ν ποιητικήν δψιν, ήν παρέχει πάντοτε διά παντός μέσου έκεΐνο, τό όποιον δέν 
ή θάλασσα. Έδέησεν ομως νά όμολονήσν) δύναται θεμιτώς νά έπιτύχη. 
δτι δέν έπέτυχε τόν σκοπόν του καί δέν j 'Ο Λεοπόλδος λοιπόν έπλησίασε μει- 
ήδυνήθη ν’ άποδιώξν) άπό τής άνησύχου διών τόν εΰτυχή αντεραστήν του καί I- 
φχντασίας της τους καταπτοοϋντας αυ- | τεινεν αΰτώ τήν χεΐρα. 
τήν φόβους. Ά φ ’ έτέρου δ’ ήσθάνθη καί 1 — Κύριε, είπεν, οφείλω νά συγχαρώ
κύτος άλγος έν τή καροί^. *Η Λευκή έ- ΰμάς πρώτον μέν διότι προετιμήθητε παοά
δείκνυτο πρός αΰτόν ΰπό νέαν έποψιν, ήν 
δέν έγίνωσκε πρότεοον.

Τήν είχεν ίδει περιπαθή, παραφόρως 
έρώσαν, έμπλεων γοητείας, μέ τά δάκρυά 
της έκεΐνα καί τοΰς άπερισκέπτους τρό
μους της. Δέν έγίνωσκεν αρκετά τάς γυ 
ναίκας, δπως κατανοήσι) τόν ύποκρυπτό- 
μενον άσυνηδήτως είς τόν ερωτά των έ- 
γωϊσμόν, τήν άμείλικτον τυραννίαν τοϋ 
■πάθους, ήτις οΰδέν έπιτρέπει είς τόν ά- τόν πεπολιτισμένον έκεΐνον νέον, οΰ ή
γαπώμενον άνδρα ίόανικόν, ουδεμίαν κλί- κομψότης άπέβαινε χλευαστική καί σχε-
atv ξένην πρός τήν άμεσον ίκανοποίησιν δόν αΰθάδης. Ά λ λ ’ οί λόγοι του οΰδε-
τοϋ έρωτος των. μίαν άπέκρυπτον όπισθοβουλίαν ' έφκί-

νεάνιδος, τήν όποιαν πολλοί άλ.λοι έπε
θύμουν νά καταστήσωσιν εΰτυχή. Είτα 
δέ νά συγχαρώ καί αΰτήν, διότι ηΰτύ- 
χησε νά ποοτιμήστ) μεταξύ δλων άνδρα 
δικαιολογοϋντα τόσον πολΰ τήν τοιαύτην 
έκλογήν.

Ό  Φριδερϊκος άπήντησεν όπωσοϋν τε- 
ταραγμένος. Χωρίς νά γινώσκτι τήν α ι
τίαν ήσθάνετο ένδόμυχον άπέχθειαν πρός

νοντο ειλικρινείς καί χρηστοί. Ά ρ α  οΰ
δέν έδικαιούτο νά ΰποπτεύσγ].

Χυδαιοτάτη συνδι άλεξις συνήφθη μ ε 
ταξύ τών δύο νέων. Ή δη ό Λεοπόλδος 
είχεν έξαγάγει έκ σιγαροθήκης κομψής 
έκ δέρματος καρχαρίου δύο έξαίρετα σι- 
γάρα, ών τό Ιν προσέφερε πρός τόν αξ ιω 
ματικόν, δτε ένεφανίσθη ή Λευκή.

Άμφότεροι κατεθαμβώθησαν.
'Υπό τήν κομψοτάτην περιβολήν -η ς  

διεγράφοντο τά  θέλγητρα πάντα τού 
ρίεντος σώματός τη ς .Ή  Λευκή δέν ένεφα- 
νίζετο πλέον μέ τήν αίδήμονα χάριν τής 
νεάνιδος, άλλά μέ τήν μεθυστικήν γοη
τείαν τής γυναικός.

Έ τεινε  ταυτοχρόνως άμφοτέρας τάς 
χεϊρας πρός τοΰς δύο νέους.

— Μπά ! ό κύριος Λεοπόλδος ! είπε 
μετά χαράς οΰχί προσπεποιημένης. Καλά 
έκάμετε νά έπανέλθητε. Σάς παρουσιάζω 
τόν κύριον Φριδερΐκον Πλεμόν, μνηστήρα 
μου.

— Δεσποινίς, άπήντησεν εΰσεβάστως ό 
ακόλουθος τού υπουργείου, χάρις είς τήν 
κυρίαν Διλλιέρ ή παρουσίασις έγένετο.Συν- 
εχάρην ήδη τόν κύριον Πλεμόν'τώρα προσ
φέρω πρός ΰμάς τά συγχαρητήριά μου.

Οί λόγοι του ήσαν άθωότατοι βεβαί
ως. Ά λ λ ά  φεύ ! τά έλάχιστον άρκεϊ δπως 
έξεγείρ·/) τήν ζηλοτυπίαν σφοδρώς έρώσης 
καρδίας. Δ ιατί τάχα ό υποπλοίαρχος ή- 
σθάνθη αίφνίδιον ψυχρότητα ενεκα τής ά- 
περίττου έκείνης συμπεριφοράς καί τής 
σχεδόν οίκειότητος, ήτις υπήρχε μεταξύ 
τοϋ Παρισινού καί τήςΛευκής; Δέν ήδύνα
το καί αΰτός νά τό έξηγήσΥΐ/Ισως ήσθά
νετο τόν άντίκτυπον τών προηγουμένων 
αΰτοϋ ανησυχιών. Ά λ λ ω ς  τε δέν έσχε 
καιρόν έπαρκή νά σκεφθή. Ή  νεάνις άπέ- 
τεινε χαιρετισμόν οί*εΐον πρός τόν Γ κ ι
δάλ λέγουσα :

—  Επιτρέπετε, αΓ ;
Καί λαβοϋσα τόν βραχίονα τοϋ Φριδε-

ρίκου είσήλθε μετ' αΰτοϋ είς τόν « ί τ ο ν .
Έκεΐ τρυφερώς κλίνουσα πρός U  

αξιέραστος έκ χάριτος καί άφελείι 
ανέλαβε τήν έρώτησιν τής πρωίας.

—  Λοιπόν, ήρώτησε, τ ί  θά μοϋ 
τήσγις ; Έσκέφθης ;

Ά ν  έσκέφθη ! Βεβαίως αί σκέϊ 
έλειψαν άπό τόν νοϋν τοϋ Πλεμό 
τεταραγμένος, άμηχανών, έβλεπε 1 χ 
άνιδα, ήτις τόν παρετήρει άτενί 
τοΰς οφθαλμούς. "Ιστατο ένώτι*ε 
μέ τάς χεΐοας συνηνωμένας, μέ (τ ·» 
έρωτηματικόν, άναμένουσα av*f!oti! 
ν ’ άκούσγι δ,τι ήλπιζε, τήν πάΐ“ί .  
έκείνην, ήτις έμελλε νά έξασφαλίσγι 
εΰτυχίαν της.

Ό  Φριδερϊκος δέν έτόλμησε νά ά 
φανθή διά μιας άπαντήσεος.

Ήστειεύθη έπί τών φαντασιωδών τ 
μων τής νεάνιδος, ώς είχι πράξει καί > 
λοτε. Έπανέλαβε τά έπ χειρήματά τ 
ατινα δέν ελυον τό πρόβλημα, διότι < 
ένέπνεον τήν πεποίθησιν. Ό τε  άπεχω 
σθησαν, μετά συνδιάλεξιι διαοκέσασαν 
λίγας στιγμάς, ήσαν δυσηριστημένοι π . 
άλλήλους’ δέν έφάνησαν ειλικρινείς, ή
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μάλλον είτεΐν,μόνος ό Φοιδερΐκος όπισθο- 
χωρών άτέναντι κατηγορηματικής άπο- 
φάσεως, χπέκρυψε τόν λογισμόν του.

Ή  Λε»κή, πάσχουσα έξ έλαφράς νευρι
κής έξαύεως, είπε :

— Βΐέπω οτι κάμνεις έπιφυλάξεις ώς 
πρός τ ί  μέλλον. Έπίστευον δτι ό γάμος 
ήτο δώρον άνευ έπιφυλάξεως. Ή π α τή -  
βγ)ν' συγχώρησε με.

[^Επεται συνέχεια],
' Χ α ρ .  Α ν ν ι ν ο ς

ΛΕΟΝΤΟΣ ΔΕ-ΤΕΝ ΣΩ

Η ΜΗΤΗΡ ΤΡΕΑΛΗ
Σ Μ Υ Ρ Ν Α ΙΚ Ο Ν  Μ Υ Θ ΙΣ ΤΟ Ρ Η Μ Α

[Συνέχεια]

— Είναι δυνατόν !
— Είναι βέβαιον. Έν παρκδείγματι , 

Ιχω ενα συνάδελφον, — βλέπεις αυτόν ό
πισθεν τής πρός την δύσιν κλινούσης έκεί- 
νης κυρίας ; — οστις αποποιείται έπιμό- 
νως πάντα προσενεχθέντα αύτφ  προβιβα
σμόν. Τί λέγω ; Δέν λαμβάνει οΰδ’ ένός 
μγίνός άδειαν, πλήν έάν τό ώριμον έκεΐνο 
ρόδον έκφράση την έπιθυμίαν νά περιηγηθ?) 
ολίγον την Γαλλίαν. To rTacOiOv του κ ιν
δυνεύει' άπώλεσε τήν δραστηριότητά του- 
άποκαλοΰσιν αυτόν «ό κύριος μέ τάς τ α ι 
ν ίας,» διότι, μιμούμενος τάς ορέξεις τής 
Γλυκεοίας του , έπλήρωσε την αίθουσάν 
του ταινιών, καλλιτεχνικώς κομβωμένων. 
Είναι άνηρ άπωλεσμένος' είναι κάνθαρος.

— Καί σύ ;
— Έ γώ  παλαίω είσέτι,διότι μόνον πρό 

?ξ μηνών εύρίσκομαι ένταΰθα. Πλην, τ α 
χέως ή άργά, θά πάθω ο,τι καί οί λοιποί, 
6ά γίνω κάνθαρος, άλλω ; θά θεωρηθώ κα
κώς άνατεθραμμένος. Θά έθεωρούμην ώς 
έκεΐνον, δτις ψαύει πάντα τά τεμάχια τοΰ 
προσφεοομένου αυτφ  φαγητοΰ πριν ή ά- 
ποφασίσϊΐ νά λάβνι Ιν, Οί άλλοι λέγουσιν 
αύτφ  ένδομύχως : « Λάβετε λοιπόν, τ ί  
διάβολον ! »

—  Είναι, λοιπόν, ολίγον... άτακτος ή 
κοινωνία τής Κωνσταντινουπόλεως ;

— Ά τα κ το ς  ! Α π '  έναντίας. Είναι ή 
τάξις έν τ·7ι αταξία. Άφοΰ συνήθισες, θά

k εύρεθ^ς έν τφ  μέσφ αυτής ώς αστρονόμος 
"  έν τφ  μέσω τής φκινομένης αταξίας τών 

αστέρων. Μόλις φαν·75 πλανήτης τις, θά 
δύν ασαι νά προείπτις ασφαλώς, δτι ό δείνα 
δορυφόρος δέν είναι μακράν. Προκειμένου 
δμως περί πλανητών, παρατήρησαν ξνα, 
τελευταίως άνατείλαντα είς τόν ορίζοντα. 
Ανέρχεται, τή, άληθεία, λίαν τολμηοώ; 
εις τά ζενίθ. Ίδε καί άχουσον

Όρθία έπί τής φερούσης τήν ορχήστραν 
καί διά λαμπάδων φωτιζομένης λέμβου, 
υψηλή καί νεαρά κυρία, μέ τό πρόσωπον 
κα ιά  τό ημισυ κεκαλυμμένον υπό μανδύου 
έκ τριχάπτων, δστις έκάλυπτε τήν κεφα
λήν της, έψαλλε τήν ύερενάταν  τοΰ Πα-

σάντε. Ή  φωνή της ήτο ήκιστα έντελής, 
άλλ' ή άοιδός δέν ήτο άτολμος, ή δέ 
τόλμη αυτής, ένουμένη μετά τής πρωτο
τυπίας τής παραστάσεως, έκαμνε νά λη- 
σμονϊί τις τήν ελλειψιν τής τέχνης.

— Βλέπεις καί άκουεις, έζηκολούθησεν 
ό Λαβόρδ, τήν χαρίεσσαν κυρίαν Μ ιλτιά- 
δου, σύζυγον τοΰ Γενικοΰ Προξένου τής 
Ελλάδος. Π αργιγορειται δτι δέν είναι ή 
πρώτη άπανταχοΰ, πληρούσα τάς αίθού- 
σας τών πρεσβυτικών μεγάρων, διά τοΰ ώ- 
ραίου προσώπου καί τών θαμβούντων στο
λισμών της.Δύναμαι μάλιστα νά ονομάσω 
άξιολόγους τινάς κυρίας, αΐτινες τήν ζη- 
λεύουσι,χωρίς νά ήναι πεπεισμέναι,δτι εί
ναι άξιόζηλος.

— Καί υπάρχει κάνθαρος ;
— "Οχι' εΰρισκόμεθα έίς τά στάδιον 

τών χρυσαλλίδων. Ένυμφεύθη μόλις πρό 
δέκα καί οκτώ μηνών. Ό  σύζυγός της, 
δστις έλαβεν αυτήν μόνον χάριν τών ώ- 
ραίων οφθαλμών της, δέν είναι νέος, είναι 
δμως πλούσιος καί λέγεται δτι είναι πολύ 
αυστηρός.

— Ά  ! αποβιβάζεται, είπεν ό Μαυ
ρίκιος.

Ή  κυρία Μιλτιάδου, άκολουθουμένη 
υπό τών λοιπών ερασιτεχνών, άνήρχετο 
βραδέως τάς έκ μαρμάρου βαθμίδας τής 
κλίμακος τοΰ γαλλικοΰ πρεσβείου. Ή  α 
κολουθία έκλείετο ύπό τών υπηρετών, οϊ- 
τινες, φέροντες τάς δάδας, έτάχθησαν 
κατά μήκος τοΰ έξώστου, πληρώσαντες 
αύτόν θαμβοΰντος φωτός. Ό  πρεσβευτής 
έδραμε πρός τήν ευειδή έπισκέπτριαν.

— Έμελλον νά παραβάλω υμάς πρός 
τήν Κλεοπάτραν έν τ^ τριήρει της, είπεν" 
άλλ ’ οΰδέν άποδεικνύει, δτι ή Κλεοπάτρα 
έγίνωσκε νά ψάλλν) ώ; ύμεϊς.

Ό  Λαβόρδ εθιξ ε τόν αγκώνα τοΰ φίλου 
του καί έψιθύρισε :

— Περιττόν έγκώμιον ! Ή  κυρία δέν 
διακρίνεται έπί παιδεία καί νομίζω οτι 
θά τή ήτο πολύ δυσχερές νά εΐπη τίς ήτο 
ή Κλ εοπάτρα καί τ ί ή τριήρης αυτής.

Ό πως δήποτε, ή Κλεοπάτρα εδειξεν, 
δτι εΰηρέστησεν αυτή ή παραβολή. Έ -  
μειδίασεν, έχαιρέτισε τάς κυρίας καί τούς 
κυρίους καί έκάθισεν έπί άνακλίντρου, 
δεικνυμένη ηΰχαριστημένη διά τήν υπο
δοχήν. Κατ’ έκείνην τήν στιγμήν, άνεκά- 
λυψε τούς ιδιαιτέρως συνδιαλεγομένους δύο 
φίλους.

—  Έξοχώτατε, είπε μέ θωπευτικόν δ- 
φος, συνομνύουν είς τόν οίκον σας. Τίνες 
είναι έκεΐνοι οί συνωμόται, οΐτινες κρύ
πτονται εις τά σκότος ;

— Κύριοι ! κύριοι ! έκραξεν ό πρεσβευ
τής, πλησιάσατε καί δείξατε πρός δλους, 
οτι he' εισθε ώπλισμένοι δι’ έγχειριδίων 
ή δηλητηρίων.

— Ο διάβολος νά πάρη τήν φιλάρε- 
σκον ! έψιθύρισεν ό γραμματεύς. 'Οσάκις 
μεταβώ που, πρέπει δλοι νά εΰρίσκωνται 
έπί τής γεφύρας. Εμπρός, έλθέ" πλήν 
προσπάθησον νά μή φχνης συμπαθητικός 
ευθυς άπ αρχής. Ο πρεσβευτής είναι φ ι
λύποπτος.

Διηυθυνθ Λ,σαν μετ ’αύταπαρνήσεως πρός

τήν όμήγυριν. Ή  κυρία Μιλτιάδου έτεινε 
τήν χεϊοα πρός τόν νεαρόν διπλωμάτην ώς 
πρός παλαιόν γνώριμον. Είτα δέ, διακρί- 
νασα τόν Μαυρίκιον, έφάνη , ώς αύτός, 
έκπληττομένη.

—  Πώς ! άνεφώνησεν ολίγον τεταραγ- 
μένη" ύμεϊς ! ύμεϊς !

Πάντες οί παρεστώτες ήδυνήθησαν νά 
παρατηρήσωσιν, δτι ό Μαυρίκιος έγένετο 
ωχρότατος- δέν τό παρετήρησε δέ τελευ
τα ία  έκείνη, ητις ήτο ή α ίτ ια  τής ώχρό- 
τητος αύτοΰ. “Ισως ήτο α ιτ ία  έμμεσος, 
άλλά τ ί  έσήμαινεν ! Έδει ν’ άκούσϊ) τις 
μέ όποιον προστατευτικόν τόνον φωνής 
είπεν :

—  ’Αγαπητέ κύριε Βιλφερών ! Χαίρω 
πράγματι πολύ, διότι σάς έπανευρίσκω, 
βλέπω δέ μετ’ εύχαριστήσεως, δτι έπίσης 
υμεΐς δέν έλησμονήσατε τήν όδάν τών Ρό
δων.

Οί παρεστώτες παρηκολούθουν τήν σκη
νήν μετά περιεργίας. Μάλιστα δέ τινες 
κυρίαι ήλπισαν δτι έμελλε ν’ άποκαλυφθΐϊ 
« Ιν πτώμα » έν τφ  παρελθόντι έκείνου 
τοΰ ραδιούργου,. Ή  κυρία Μιλτιάδου έξη- 
κολούθησεν ατάραχος, άπευθυνομένη πρός 
πάντας :

—  *0 ιατρός έσύχναζεν είς τόν οίκόν 
μου είς Σμύρνην πριν ή συζευχθώ. Α ! 
Θεέ μου ! Πόσον είναι μακράν έκεΐνος ό 
καιρός ! Καί πόσον ήμεθα τότε νέοι !

Μειδίαμα παθητικόν καί ταύτοχρόνως 
ειρωνικόν συνώδευσε τήν φράσιν. Ούδείς 
πλέον ήδύνατο ν’ άμφιβάλλϊ), δτι ό νεα
ρός ιατρός είχεν έρασθή παραφόρως τής 
ώραίας Σμυρναίας , ήτις περιεφρό-νησεν 
αύτόν. ’Ιδού πώς γράφεται ή ιστορία.

Ό  Μαυρίκιος, μή έννοήσας όποιον μέ
ρος άπέδιδον αύτφ  οί θεαταί, ηρώτησε :

— Πώς έ'χουσιν ό κύριος καί ή κυρία 
Λεωνίδου ;

— Καλώς, ευχαριστώ. Τώρα είναι κα 
τάμονοι, οί καϋμένοι ! Ύμεϊς  ομως προ 
πόσου καιοοΰ εύρίσκεσθε ένταΰθα ;

— Τό πολύ πρό μιας έβδομάδος.
Ή  ευειδής Ά ν ν έ τ τ *  έπεθύμει μεγάλως 

ν’ άπευθύνν) προσέτι έρωτήσεις τινάς πρός 
τόν Μαυρίκιον, άλλά, κα τ ’ έκείνην τήν 
στιγμήν καί ένώπιον τόσων περιέργων, δέν 
ητο δυνατόν. Ήτένισε τόν νέον ώς ίν ’ ά- 
ναγνώσγι έπί τοΰ μετώπου ή έντός τών 
οφθαλμών του τό αίτιον τής είς τήν Κων
σταντινούπολή παρουσίας του, πλήν, ου- 
δέν άνακαλύψασα, είπεν αύτφ  :

— Πότε θά έλθετε νά με ϊδητε ·,
— Ά λ λ ά ,  κυρία...
— Λοιπόν, αΰριον είς τάς τέσσαρας. 

Έ λθετε , θά συνδιαλεχθώμεν περί τής 
Σμύρνης.

Έμειδίασεν άδελφικώς, δπως τφ  ύπο- 
δείξγι δτι ήδύνατο νά ήναι ήσυχος καί δτι 
δέν έμελλε νά τον έπιπλήξϊ), ε ίτα δ’ I-  
στρεψεν αύτφ  τά νώτα καί έπανήλθε με
γάλη κυρία, στενάζουσα έπιχαρίτως, ώς 
θά έπραττεν ή Μαρία Στουάρτη εις το 
Χόλυ-Ρούδ, θρηνοΰσα τήν νεότητά της 
καί τήν αυλήν τής Γαλλίας. Α τυχή ς  Δη- 
μόσθενες ! ατυχής Δουδού ! ατυχής κο- 
κώνα Μαριγώ ! . . . Έάν ήδύναντο νά ί -



δωσι τήν Ά ννέτταν  των και νά λάβωσιν 
Ιν παγωτόν άπό τών χειρών πρεσβευτοΰ !

Ό  Λαβόρδ, διακαιόμενος υπό τής πε- 
ριεργίας και όσφραινόμενος τήν συνέχειαν 
έρωτικοΰ δράματος, είχε λάβει αϋθις τόν 
βραχίονα τοΰ ίατροΰ. 'Οτε δέ παρέσυρεν 
αυτόν είς τό βάθος τοΰ έζώστου, τφ  ειπε:

— Μήπως κατά τύχην αΰτή σ’ εκαμε 
νά τρέξνις εως έδφ ;

— ΤΑ ! — άπεκρίθη ό Μαυρίκιος, ΰ- 
ψώσας τοΰς ώμους— ίδοΰ έρώτησις ανόη
τος δι’άνδρα πνευματώδη. Νομίζω, οτι 
ώφειλες νά έννοήσΐΐς, οτι οΰδέτερος ή 
μών, οΰδ’ έγώ, οΰδ’ έκείνη, προσεδόκει 
τήν συνάντησιν ταύτην.

— Ώ  ! φ ίλτατέ  μοι, τά σημαίνοντα 
Ικπληζιν έπιφωνήματα κατά τάς συναν
τήσεις είναι το  α β  γ  τής έρωτικής τ έ 
χνης. Δύναμαι ομως νά σε διαβεβαιώσω, 
δτι έκ τών είκοσι παρόντων ένταΰθα 
προσώπων, τά δέκα είναι πεπεισμένα, δτι 
ΰπήρξας, είσαι ή θά γίνγις έραστής τής 
κυρίας.

— Πόσον είναι άδικος ή κοινωνία ! Σΰ 
ομως δέον νά μάθγις, δτι. πρό δύο έτών 
άπέφυγον σχέσεις, άπεποιήθην γάμους 
καί Ικλεισα τοΰς οφθαλμούς είς τάς πα 
ρακλήσεις τών αγαθών γονέων μου, ο ΐτ ι
νες έπέμενον νά με κρατήσωσι πλησίον 
των, δπως μείνω πιστός πρός νεάνιδα, 
τήν οποίαν λατρεύω.

— Καί την οποίαν θά νυμφευθής ; — 
ήρώτησεν δ Λαβόρδ.

— Τοΰτο,φίλε μου,είναι ώς τό ανατο
λικόν ζήτημα : «Έλπίζουσιν είς τόν χρό
νον, δπως τό συμβιβάση», έπομένως τεκ- 
μαίοεται δτι οΰδέποτε θέλει συμβιβασθή. 
Τό γινώσκουσι πάντες, σΰ πρώτος, οστις 
πληρώνεσαι διά τήν λύσιν αΰτοΰ, καί ε ί
ναι έντελώς πεπεισμένοι, δτι δέν λύεται.

"Εκ τίνος κινήσεως τής όμηγύρεως οί 
δύο νέοι ένόησαν, δτι ή ώραία κυρία Μιλ- 
τιάδου άπήρχετο, έχαιρέτισαν δ’ αΰτήν, 
άλλ' έκείνη δεν έφάνη, δτι Ιίωκε προσο
χήν είς τόν χαιρετισμόν αΰτών. Καί ό
μως, άφ’ ής στιγμής είχεν "δει αΰτούς, 
δέν Κπαυσε νά τους κατασκοπεύη, ΰπο- 
κρινομένη συγχρόνως δτι δέν προσεΐχεν 
είς αυτούς.

X
ΚΒ'

Τήν Ισπέραν τής ήμέρας, καθ’ ήν ό 
Μαυρίκιος, λαβών τήν γνωστήν ήμΐν έπι- 
στολήν τοΰ πατρός του, έγκατέλιπε τήν 
Σμύρνην, ή Έλενίτσα έκλήθη εί; μυστι
κήν συνέντευζιν ΰπό τοΰ θείου καί τής 
θείας της. ’Εκ τής έκφράσεως τών προσώ
πων των έμαντευσε τά πάντα. "Αλλως, 
ό κατάπλους τοΰ έκ τής Γαλλίας τα χ υ 
δρομικού άτμοπλοίου, ή παρέλευσις ολο
κλήρου τής ήμέρας άνευ ειδήσεων, ή μυ
στηριώδης έπίσκεψις τοΰ Μαυρίκιου καί 
ή άναχώρησίς του χωρίς νά την Εδη, πάν
τα ταΰτα  οΰδέν αγαθόν προοιωνίζοντο 
αυτϊ|. ’Ελάχιστα, λοιπόν, έξέπληξεν αΰ
τήν ή άνακοίνωσις, ήν έποιήσατο αΰτ?ί 
ό κύριος Χάρρισων διά λόγου, έπιμελώς 
δι·»ιρημένου είς τρία μέρη, ώς δ λόγος ίε-

1 ροκήρυκος, ά λλ ’ εΰτυχώς ήττον μακροΰ.
Πρώτον αί απαιτήσεις τής ΰπηρεσίας 

ήνάγκαζον τόν ιατρόν ν’ άπέλθγ) τήν α ΰ 
τήν έσπέραν είς τήν Σινικήν. Δεύτερον ό 
πατήρ του είχεν έπικαλεσθή κατά τοΰ 
προταθέντος αΰτώ σχεδίου νόμιμα κωλύ
ματα, τά  όποια ητο αδύνατον ν’ άρθώσι. 
Καί τελευταΐον είχε συμφωνηθή μεταζΰ 
τοΰ Μαυρίκιου καί τοΰ έπιτρόπου τής 
Έλενίτσας, τοΰ φύλακος τής άζιοπρε- 
πείας της, οτι πό!σα σχέσις μεταζΰ αΰ
τής καί τοΰ ίατροΰ ϊμελλε νά διακοπή 
μέχρι τής ήμέοας— έάν s-μελλε ν’ άνατεί- 
λν) έκείνη ή ήμέρα— καθ’ήν ό κύριος Βιλ- 
φερών πατήρ ήθελεν άποσύρει τήν άρνη- 
σίν του.

— Πώς ! άνέκοαζεν ή δυστυχής νε2- 
νις, οΰτε μίαν έπιστολήν ;

— Ναί, άπεκρίθη ό κύριος Χάρρισων, 
μίαν μόνην. ’Ιδού την.

Έζηκολούθησε δέ τήν ομιλίαν του, 
πλέκων τό έγκώμιον τοΰ Μαυρίκιου καί 
όμολογών, δτι ό νέος Γάλλος είχε προσε- 
νεχθή ώς εντελώς αξ ιό τ ιμ ος  ενγενής  !

Ή  Έλενίτσα ήκουσεν αΰτόν, ώς θά 
τον ήκουεν, έάν επλεκε τό έγκώμιον τοΰ 
ήλίου. Τίς έσκέπτετο ν’ άμφιβάλν) περί 
τοΰ Μαυρίκιου; Τοΰτο μόνον έκείνη έσκέ
πτετο, ν ’ άποσυρθΤί εί? τό δωμάτιόν της, 
δπως άναγνώσγ) τήν έπιστολήν, τήν ο
ποίαν ?ψαυε διά τών δακτύλων της καί 
εδρισκε πολΰ λεπτήν. Είνε ομως δυνατόν 
νά γραφώσι τόσα πράγματα έπί μιόίς σε- 
λίδος! Μόλις ήδυνήθη, ίδραμε καί έκλεί- 
σθη είς τόν κοιτώνά της. Μετά δέ μίαν 
άκόμη ώραν έκάθητο πρό τοΰ γραφείου της 
μέ τήν κεφαλήν μεταζΰ τών χειρών της 
καί μέ τοΰς οφθαλμούς μηχανικώς προσ
ηλωμένους έπί τής έπομένης φράσεως, 
συμβόλου ίερα; ΰποσχέσεως, μόνης έλπί- 
δος.

«Έ π ί τοΰ Ταύρο ν  ώρκίσθην ν’ αφιε
ρώσω ΰμΐν τήν ζωήν μου όλόκληρον. Ό - 

\ σάκις βλέπετε έκεΐνο τά δρος, αναπο
λείτε τήν ΰπόσχεσίν μου. Θά γίνω σύζυ
γός σας ή οΰδέποτε θέλω νυμφευθή. Έάν 
ό Θεός θέλγι, ταχεϊαν έντάμωσιν».

Ό , τ ι  έζέπληττεν αΰτήν ήτο ή σιωπή 
τοΰ Μαυρίκιου περί τής έπιστολής τοΰ 
πατρός του καί περί τών αιτίων τής 
σκληράς άρνήσεως αΰτοΰ.

Τήν έπιοΰσαν έζέφρασε τήν περί τού
των απορίαν της τφ  θείω της, δστις ά- 
πειιρίθη :

— Δύναμαι μόνον νά σε βεβαιώσω,δτι 
τά α ίτ ια  ΰπάρχουσι, θέλεις δέ μάθει αΰ- 
τά, άφοΰ σοί δώσω λογαριασμόν τής δια- 
χειρίσεώς μου ώς έπιτρόπου κατά τήν έ- 
νηλικίωσίν σου. "Αλλως, οΰτ’ έγώ, οΰτε 
σΰ δυνάμεθα νά καταστρέψωαεν αΰτά.

Ή  Έλενίτσα έγίνωσκεν, δτι οΰδέν ή 
δύνατο ν’ άναγκάστ) τόν θεΐόν της νά ό- 
μιλήσν), οσάκις είχεν αποφασίσει νά σι- 
γήσϊ). Έσιώπησε λοιπόν καί άπό έκείνης 
τής ήμέρας οΰδεις πλέον ήκουσεν αΰτήν 
νά ποιήσηται ΰπαινιγμόν περί τής ΰπάρ- 
ζεως τοΰ Μαυρίκιου. Ήγάπησεν, έπί- 
στευσε καί περιέμεινεν έν σιγϊΐ, ώς οί ά 
γιοι, τών όποιων ολόκληρος ό βίος δέν

είναι ή βεβαία καί διαρκής έλτίς νά κα- 
τακτήσωσι τόν ουρανόν.

Ή  ΰγιεία της ομως ήλλοιώίη. Συγ
χρόνως ή ιστορία της είχε καταστή τό 
εΰάρεστον θέμα τών άδολέσχων καί τών 
κακολόγων τής πόλεως. Είς τήν Δευτέ
ραν κοινωνικήν τάζιν έγέλων, λαλοΰντες 
περί αΰτής, είς δέ τήν πρώτην τήν συνε- 
λυποΰντο, δπερ δέν ήζιζε περισσότερον, 
θέσις πεπτωκυίας βασιλίσσης οΰδέπο- 
είναι εΰχάριστος, ενεκα δέ τούτου, δτε. 
Χάρρισων προΰτεινον αΰτϊϊ νά έπ ιταχύ- 
νωσι τήν είς τήν έξοχήν μετάβασίν των, 
έδέχθη προθύμως. Ά πό  τό Μπουρνόβα 
τοΰλάχιστον δέν θά εβλεπε τήν θάλασ
σαν καί τό Λ νμώ ν - ό '  Ονρβίλ.

Τά θέρος παρήλθεν έν τ?ί έρημί^ καί 
άνευ ειδήσεων έκ μέρους τοΰ Μαυρίκιου. 
Ή  Έλενίτσα, μαθοΰσα τά νοσηρόν τοΰ 
κλίμακος τής Κοχιγκίνας, έσκέφθη δτι 
ίσως έκεΐνος είχεν άποθάνει, έπένθει δ’ 
έν ι γ  καρδία της έκεΐνον, τόν όποιον έ- 
θεώρει πάντοτε μνηστήρά της.

Μετά τό πρώτον ψΰχος, ή οικογένεια 
έπέστρεψεν είς τήν Σμύρνην, άλλά τό Λυ-  
μών -όΌνρ ( ) ( λ  είχεν άποπλεύσει. Αΰτη δ’ 
ύπήρζε πικρά άπογοήτευσις διά τήν Έ -  
λενίτσαν, έλπιζουσαν ν’ άκούσν) τοΰς ά- 
ζιωματικούς, ποιουμένους λόγον περί τοΰ 
ίατροΰ. Τά πάντα έφαίνοντο άποχωρί- 
ζοντα αΰτοΰς άλλήλων περισσότερον. Η 
μέραν τινά δμως ?σχε τήν παραμυθίαν νά 
μάθν), δτι ό Μαυρίκιος εύρίσκετο πάντοτε 
ΰγιής είς Σαϊγκόν καί δτι άντετάσσετο 
έπιμόνως είς τάς παρακλήσεις τών γονέων 
του νά έπανέλθη παρ’ αΰτοΐς.

— "Ω ! ό φίλτατός μοι ! είπεν ένδομύ- 
χως. Έάν ήθελε νά με λησμονήση, θά έ- 
πέστρεφε ν’άναζητήσγ) τήν λήθην είς τούς 
Παοισίους.

Κατ’ έκείνην τήν έποχήν, συνέβη γ ε 
γονός, είς δ μεγάλως ήδιαφόρησε, καίτοι 
συγκινήσαν όλόκληρον τήν Σμύρνην.

Θεόδωρός τις Μιλτιάδου ήτο έκεΐ ώς 
πρόξενος. *Ητο σχεδόν ώριμος τήν ήλ ι-  
κίαν καί διά στενωτάτης φιλίας συνδεδε- 
μένος μετά τίνος συμπατριώτου αΰτοΰ, 
καλουμένου Γεωργίου, δστις είχε νυμφευ
θή τήν αδελφήν τής Αθήνας καί κατφ -  
κει είς τήν Κωνσταντινούπολιν, διερμη- 
εΰς ών παρά τινι πρεσβεί^:. Κατά φυσι- 

λόγον, ό κύριος Μιλτιάδου έγένετο 
οικείος τών κυρίων Χάρρισων, έχ. τούτου 
δ’ ό πολιόθριζ, άλλά πλούσιος έκεΐνος ά
γαμος, έθεωρήθη ΰπό τής κοινής γνώμης 
ώς έπιζητών τήν χεϊρα τής Έλενίτσας. 
Ά λ λ ’ ή κοινή γνώμη έσφάλλετο ώς πρός 
τοΰς πόθους τοΰ κυρίου Μιλτιάδου, διότι 
οΰτος έσύχναζεν έπίσης είς τήν οικίαν 
τοΰ κυρίου Λεωνίδου, ήμέραν δέ τινα διε- 
δόθη άποτόμως ή είδησις, δτι ό γάμος 
αΰτοΰ μετά τής Ά ννέττα ς  Ιμελλε νά τε-  
λεσθΤί προσεχώς. Έ π ί τέλους διά τήν ά- 
θώαν τής όδοΰ τών Ρόδων τά κακό ’μ α τ t 
είχεν έζορκισθή καί ήρχιζεν ή εποχή τών 
θριάμβων!

Έ ζ δλων τών μελλόντων καί προσδο- 
κωμένων θριάμβων της, ό εΰαρεστότερος 
αΰτής ΰπήρξε τό νά ϋδγι τοΰς πλουσίους

ν
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Χάρρισων, οΐτινες ουδέποτε είχον προσ- 
καλέσει αΰτήν εί; τόν οίκόν των, προσ- 
ερχομένους νά συγχΓΛρώσιν αΰτή. Δέν δύ- 
ναταί τις νά είπν), δτι προσήλθον εΰχα- 
ρίβτως, αλλά δέν ήδύναντο νά το άπο- 
φύγωσι πρός έκείνην, ήτις έλάμβανε τό 
όνομα τοϋ φίλου τοΰ έπ’ αδελφή γαμβρού 
τής κυρίας Χάρρισων. 'Αλλως, ή Ά ννέτ-  

V , τα υπήρξε μεγάθυμος καί γενναία. ΤΗτο
!*: αδτη έμβριθτ,ς πολιτική ή ή ειμαρμένη
* είχε προορίσει αΰτήν ν’ άναμιχθ^ είς τόν

βίον τής Έλενιτσας, παρά την θέλνισίν 
της ; ’Αληθές μόνον είναι, οτι αί δύο έ- 
κεϊναι νεάνιδες, α ΐτινες, μέχρις έκείνης 
τΫίς ήμέρας, μόλις έγνωρίζοντο έξ όψεως 
καί οΰδέν είχον πρός άλλήλας κοινόν, 
ούτε την καλαισθησίαν, οΰτε την ανα
τροφήν, οΰτε τάς εξεις,άμα σχετισθεισαι, 
έγένοντο στεναί φίλαι. ‘Η Έλενίτσα, εΰ- 
αίσθητος καί ειλικρινής, θεραπευθεϊσα 
άπό της ΰπερηφανείας της διά τών δυσ
τυχημάτων, άνταπεκρίθη άνυποκρίτως είς 
τάς ένδείξεις φιλίας τής Ά ννέττας .  Δέον 
όμως νά εϊπωμεν ότι ή πονηρά αδτη, ό
πως έφελκύσηται την συμπάθειαν τής α 
νεψιάς τών Χάρρισων, μετεχειρίσθη όνο
μα, τοΰ οποίου είχε μαντεύσει τήν μαγ ι
κήν δύναμιν: Μαυρίκιος Βιλφερών ! Κατά 
πρώτον, προΰφερεν αΰτό ώς έξ απροσε
ξίας, ή δέ δεσποινίς Ρεννεφώρ έδέησε νά 
καταβάλγ] δ ιπλωματικωτάτας προσπα- 
θείας, όπως έπαναφέρν) τήν συνδιάλεξιν 
έπί θέματος τόσον άλγεινοΰ, άλλά ταΰ- 
τοχρόνως τόσον προσφιλοΰς. Ή  ’Αννέττα 
άνθίστατο, ώ ; φαρμακοποιός, καθ’ οΰ με
ταχειρίζεται τις βίαν, όπως άνοίξϊΐ 'τό 
έρμάριον τών δηλητηρίων. Μικρόν κατά 
μικρόν ένέδωκε μέ ήθος συμπαθείας καΐμέ 
τοΰς δισταγμούς τρυφερές καρδίας,φοβου - 
μένης νά προξενήστι οδύνην πρός φίλην.

Ή  Έ λ ενίτσα άφ* ετέρου δέ ν προύτίθετο 
νά έμπιστευθή είς τήν Ά ννέτταν. "Ηθελε 
προτιμήσει μόίλλον ν’ άποθάνγι ή νά διη- 
γηθή τίνι τρόπφ ήγάπησε τόν Μαυρίκιον, 
πώς ειχον άναγνωρισθή έντός τοΰ σπηλαί
ου, τάς υποσχέσεις των καί ιδίως τόν άνε- 
ξήγητον καί οδυνηρόν επίλογον τοΰ τόσον 
αίφνιδίως διασκεδασθέντος ονείρου. Πασαι 
αί προσπάθειαι τής’Αννέττας συνετρίβησαν 
κατά τής έπιφυλακτικότητος τής νέας φί
λης της ώς κατά χαλυβδίνου τείχους, ηΰ- 
ξησε δ’ έν τή καρδίι* αυτής τό κατά τής 

I Έλενιτσας μισός της.
Καί όμως ή μνηστή τοϋ προξένου είχε 

^ λόγους νά παρηγορηθή διά τό έκ της πο-

ίνηρίας της έλάχιστον κέρδος. Ή  χαρά τοΰ 
θριάμβου, ή άποψις τοΰ πλούτου, ή ηδονή 
ίνά ί'δϊ) τήν αντίζηλόν της τεταπεινωμένην 
είχον μεταμορφώσει αΰτην. Παροιμία τις 
λέγει,οτι ό έρως δίδει πνεΰμα είς τάς νέας, 
πλήν, παρά τήν παροιμίαν, ή κλείς χρη
ματοκιβωτίου προσδίδει πνεΰμα καί είς τάς 
ήκιστα έπί τούτψ διακρινομένας. ’Επί τ έ 
λους, ή ’Αννέττα αντέγραφε καί έμιμεϊτο 

^καθ’ όλα τήν δεσποινίδα Ρεννεφώρ. Ηΰ- 
χαριστημένη δ’ έξ έαυτής, οΰχί άνευ λό
γου, παρέμενεν έπί μακοόν πρό τοΰ κά 
τοπτρου, άποτείνουσα φιλόφρονας φράσεις 
προς έαυτήν.

— Ά  ! έάν ήτο έδώ ! έάν ήδύνατο 
νά με ίδϊ) ! Ιλεγεν έν συμπεράσματι, έν- 
θυμουμένη τόν Μαυρίκιον.

Εί καί οΰτος ήτο είς τήν Κοχιγκίναν, 
οΰχ ήττον ή έπωδός δέν ήδύνατο νά ήναι 
εΰάρεστος τφ  Θεοδώρφ, άλλά δέν την ή- 
κουεν.

Ό  γάμος έτελέσθη μετά μεγάλης πομ
πής είς τήν έκκλησίαν, βοίθουσαν π λ ή 
θους. Ή  νύμφη έδεικνύετο ύπερχαίρουσα, 
όπερ πολλάκις είναι ή προτελευταία φ ι-  
λοφρόνησις, τήν όποιαν σύζυγος τοιαύτης 
ήλικίας λαμβάνει παρά τής συζύγου του. 
Τόν γάμον έπηκολούθησε μέγα γεΰμα, 
κατά τό όποιον ό μπακλαβάς  τής κοκώ- 
νας Μαριγώς έξετιμήθη εϊπερ ποτε.

Τήν έσπέραν είς τόν χορόν συνέβη ό,τι 
οΰδέποτε πλέον έ'μελλε νά συμβή ήτοι αί 
δύο κοινωνικαί τάξεις τής Σμύρνης συνα- 
νεμίχθησαν είς τάς αίθούσας τοΰ Λεωνί- 
δου.

Η νύμφη, συνδιαλεγομένη μετά τής 
Έλενιτσας, κατώοθωσε νά έπισύργ) τήν 
προσοχήν της έπί τοΰ σημειωματαρίου 
της .

— Ε κπλήττεσα ι ,  είπεν αυτή, ότι βλέ
πεις είσέτι έπ’ αΰτοΰ τά αρχαϊκά γράμ
ματα τοΰ οίκογενειακοΰ ονόματος μου ; 
Μοί το έδωκε πρόσωπον, τό όποιον γνω 
ρίζεις, τήν πρώτην έσπέραν, καθ’ ήν έχο* 
ρεύσαμεν όμοΰ. Ίδέ όποία τρέλλα... έ'γρά
ψε τό όνομά του έφ’ όλων τών σελίδων...

Καί ή δυστυχής Έλενίτσα, μέ τήν 
καρδιάν αΐμάσσουσαν, άνέγνωσεν είκοσά- 
κις τό όνομα τοΰ Μαυρίκιου Βιλφερών.

Τότε τό πρώτον, ήσθάνθη ζηλοτυπίαν, 
ή δ ’ άπό τών βλεμμάτων της έξακοντι- 
σθεϊσα λάμψις ΰπήρξεν εΰάρεστος διά τήν 
Ά ννέττα ν  έκδίκησις.

Έ κτοτε  ή κατάστασις τής ΰγιείας τής 
νεάνιδος έχειροτέρευσεν.

Οί Χάρρισων προσέφυγον είς τοΰς ια 
τρούς, οΐτινες συνεβούλευσαν αλλαγήν 
κλίματος καί διασκεδάσεις. Ό  Θεόδωρος 
τότε είχε προβιβασθή είς Κωνσταντινού
πολή , ή δ’ Α ννέττα  προσηνέχθη νά συν- | 
οδεύσγ) τήν φ ί λ η ν  της παρά τή θεί$ της 
κυρί<£ Γεωργίου, τή συζύγφ τοΰ διερμη- 
νέως.

'Η προσφορά έγένετο δεκτή παρά πάν
των προθύμως καί ή Έλενίτσα συναπήλθε 
μετά τής πρφην βασιλίσσης τών χορών 
τής Λέσχης, άγνοοΰσα, ότι αδτη ήτο ή 
δεύτερα έκτός τής Σμύρνης έκδρομή, τήν 
όποιαν ώφειλε πρός αΰτήν.

Μετά δύο μήνας, οσάκις ή Α ννέττα  
ήρωτατο περί τίνος μελαγχολικής καί πα- 
σχούσης δεσποινίδας, ήτις ένίοτε προσήρ- 
χετο είς τά προξενεϊον, είσερχομένη καί 
έξερχομένη άθορύβως, έάν ή όμήγυρις ήτο 
πολυάριθμος, άπεκρίνετο:

— Είναι μία νέα συμπατριώτις μου, τήν 
οποίαν έφερα μετ’ έμοΰ είς τήν Κωνσταν
τινούπολή. Έ χε ι αίσθανθή λύπας κατά 
τόν βίον της' ό θεϊός της είναι ένταΰθα 
άπλοϋς διερμηνεύς' ή οίκογένειά της όμως 
είναι άξιότιμος.

Τοιουτοτρόπως, μικρόν καί κα τ ’ ολί
γον, οί έπισκέπται τής χαριέσσης συζύγου

τοΰ προξένου είχον έθισθή νά μή προσέ- 
χωσιν είς τήν δεσποινίδα Ρεννεφώρ, ώς 
έάν ήτο άπλή ακόλουθος έκείνης.

Τήν έπιοΰσαν τής έπί τοΰ έξώστου τοϋ 
μεγάρου τής γαλλικής πρεσβείας συναν- 
τήσεως, ή Α ννέττα  περιέμενε τήν ώραν 
τής όρισθείσης μετά τοΰ Μαυρίκιου συνεν- 
τεύξεως.

Ή  ανυπομονησία, μεθ’ ής ήρίθμει τά 
λεπτά τής ώρας, έξηγεϊται ευκόλως έκ 
τής μεγίστης περιεργίας της. Τίς λόγος 
έπανέφερε τόν ιατρόν πλησίον τής μνη
στής του ;

Έκ τής αιφνίδιας τοϋ Μαυρίκιου άνα- 
χωρήσεως έκ τής Σμύρνης ύπέθεσεν ή ’Αν
νέττα , ώς έκαστος, ότι δ γάμος του είχε 
ματαιωθή, πλήν δέν είχε δυνηθή νά μάθγι 
τοΰς λόγους. Οΰδαμώς ήδύνατο νά σκε* 
φθή, ότι ή είς τήν Κωνσταντινούπολιν με- 
τάβασις τοΰ Μαυρίκιου ήτο τυχαία , διότι 
αί γυναίκες Ιχουσι πράς έαυτάς τήν ά- 
βρότητα νά φαντάζωντα ι, ότι συντελοϋσι 
πάντοτε εί; τάς αποφάσεις τών άνδρών. 
Ά λ λω ς  δ’ έχουσι τόσον συχνά δίκαιον, 
ώστε δέν δυνάμεθα, έν συνειδήσει, νά μεμ- 
φθώμεν αΰτών.

Μετά μακράν λοιπόν διάλειμμα, ή αυ
λαία τής σκηνής εμελλεν αύθις νά άρθή. 
Έδει νά προσδοκά τήν λύσιν τοϋ δράμα
τος διά γάμου ; Κατά μέρος τιθεμένη π<2ν 
αί'α&ιιμα, ή κυρία Μιλτιάδου οΰδόλως 
εΰηρεστεϊτο τοιαύτης λύσεως. Ή  μή 
δέν ήναι έξόχως άγαθή, αισθάνεται πά ν
τοτε γλυκεϊαν ίκανοποίησιν νά βλέπγ) τε- 
θλιμμένην καί έγκαταλελειμένην τήν φ ί
λην, ήτις, κατά τόν χρόνον τής λάμψεώς 
της, δέν κατεδέχετο νά χαιρετίστ) αΰτήν 
καθ’ οδόν. Ώ ς πράς δέ τά έκδικητικόν τοΰ 
χαρακτήρός της, ΐνα μή εϊπωμεν περί τών 
λοιπών, ή εΰειδής Α ννέττα  είχε παρά
σχει δείγματα τής άγαθότητός της.

*0 Μαυρίκιος, οστις οΰδαμώς έφαντά- 
ζετο, ότι μικροΰ έδέησε νά συναντήση, 
τήν παρελθοΰσαν έσπέραν, τήν δεσποινίδα 
Ρεννεφώρ, τοΰτο μόνον διελογίζετο :

— Έντός ολίγου θά μάθω περί αΰτης!
Έάν ήθελε, βεβαίως θά είχεν ειδήσεις

της μέχρις έκείνης τής ήμέρας, άλλά δέν 
ήθελε νά καταφύγη, πράς τοΰτο, εις τά  
μεγάλα μέσα. Δέον νά κατανοήσωμεν τόν 

! ίδιότροπον χαρακτήρα αΰτοΰ, ΐκανοϋ μέν 
νά διασχίζη τάς θαλάσσας, ώ ; αρχαίος 
ιππότης, χάριν τής γυναικάς τής καρδίας 
του, ταΰτοχρόνως όμως νωχελοΰς ώς πά- 
σχοντος οπτασίαν Ίνδοϋ, οστις, έξηπλω- 
μένος έπί τής γής, περιμένει νά συντριβή 
ΰπό τοΰς τροχοΰς τοΰ ίεροϋ άρματος. Έν 
τφ  Μαυρικίω, ή είς τά πεπρωμένον πιστις 
είχε καταβάλει τόν άνθρωπον τής δρά— 
σεως. Τό σκληρόν εϊδωλον τοΰ αδυνάτου 
είχε διέλθει έπί τοΰ σώματός του καί τον 
είχε κατασυντρίψει, βαθεΐα δέ καί μακοά 
σιγή έπικολούθησε τήν καταστροφήν του. 
Πράς τί νά έρωτί?. ; Όποιαν άπάντησιν 
ήδύνατο νά προσδοκά ;

— Εκείνη σ’ έλησμόνησε ! Κλαίει ! Ά -  
πέθανε ! Είναι. . . παράφρων ώς ή μήτηρ 
της.

Ή  πρός έκάστην έρώτησίν του άπάν-



τησις μόνον λυπηρά ήδύνατο νά ήναι,έπο- 
μένως £αχε τήν αΰταπάρνησιν τής άβεβαι- 
ότητος μάλλον εΰχερώς ή δβον ήθελε νά 
δμολογήση πρός εαυτόν. Πρό πολλοϋ ό
μως καί Ιδίως άπό τοΰ είς τήν Κωνσταν
τινούπολή διορισμοΰ του, Ιλεγε καθ’ έ- 
αυτόν, δτι ή άβεβαιότης Ιμελλε, κατ ' α 
νάγκην, νά έκλίπγ) ημέραν τινά. Λοιπόν, 
έκείνη ή ήμερα είχεν Ιλθει.. .
I Πρό τ95ς θύρας τής έπαύλεως τοΰ προ
ξένου τής Ελλάδος, ό Μαυρίκιος, έν τφ  
προσώπψ τοΰ καβάότ}, είχεν εΰρει μίαν 
τών προσφιλεστάτων τή Άννέττ(£ έκδη- 
λώσεων τ ι ς  νέας λαμπηδόνος της καί τοΰ 
αξιώματος της. Ό  καβάι ί? js· ήτο υψηλός 
Ιξ πόδας καί ?φερε, κατ ’ έκείνην τήν ή- 
μέραν, τή διαταγή τής κυρίας του, τήν 
πλουσιωτέραν στολήν του.

"Ο,τι δμως υπερείχε της στολής του 
καί παρείχε ποιάν τινα ιδέαν περί τοΰ 
πλούτου τοΰ οίκου ήτο άργυρότευκτος 
ζώνη Κροάτου, φέρουσα όλόκληρον όπλο- 
στάσιον πιστολίων καί μαχαιρών, άξίων 
νά ώσιν έκτεθειμένα είς τήν ΰαλοθήκην 
έμπορου δπλων.

Ό  καβάΰης ,  χωρίς ν’ άνοίξγι τό στόμα 
του, προσέκλινεν ένώπιον τοΰ Μαυρίκιου, 
φέρων τήν χεϊρα έπί τής καρδίας καί έπί 
τοΰ μετώπου του, προηγήθη δ’ αΰτοΰ καί 
άμφότεροι άνήλθον μεγαλοπρεπή κλίμακα, 
είς τήν κορυφήν τής οποίας ύπηρχον μα- 
κοά σειρά ευρειών αιθουσών. Είς τά όμ- 
ματα ευοωπαίου, έκεϊνάι αί αίθουσαι ή- 
δύναντο νά φανώσιν ολίγον κεναί, άλλ ’ ή 
ιδιαιτέρα μικρά αίθουσα τής Άννέττας 
άνεπλήοου πάσαν ελλειψιν. Ή  νεαρά σύ
ζυγος τοΰ προξένου είχε τό μή άσύνηθες 
έλάττωμα νά μιμείται τοΰς Παρισίους 
άντί νά χρησιμοποιή, τελειοποιών αΰτούς, 
τοΰς πόρους καί τάς εξεις της ανατολικές 
πολυτελείας. ’Εν έκείνγ) τή αίθούσγ], έπι- 
πλωμένη μετά μεγίστης αφθονίας καί τής 
οποίας ό πλοΰτος ήδύνατο νά θαμβώσν] 
άστήν εΰρωπαίαν, ή κυρία Μιλτιάδου πε- 
ριέμενε τόν Μαυρίκιον.

"Εφερε μακράν μεταξωτόν οΰρανόχοουν 
καί κεντητόν μανδύαν, μεταξωτάς ροδο- 
χρόους περικνημίδας καίμακρά χειρόκτια. 
Τό φέρειν χειρόκτια οίκοι είναι τά άκρον 
άωτον τής κομψότητος είς τήν Κωνσταν
τινούπολή. Πολλά καί ώραιότατα κοσμή
ματα έλαμπον περί τόν τράχηλον καί τοΰς 
βραχίονας αΰτής, έπί δ! τή προφάσει δια- 
κοπείσης άναπαύσεως, είχεν αφήσει νά 
κυματίζγ) έπί τών νώτων της ή ξανθή 
κόμη της, ήτις ήτο αληθώς ώραία, εί καί 
ολίγον άξεστος.

—  Συγχωρήσατέ μοι, είπεν, ΰπεγερ- 
θεϊσα έπί τών προσκεφαλαίων τοΰ ανα
κλίντρου καί λαβοΰσα ΰφος οίκεΐον, σχε
δόν προστατευτικόν. Μετά τήν παρελ- 
θοΰσαν τόσον βραχεΐαν νύκτα, παηέτεινα 
ολίγον υπέρ τό σύνηθες τόν ήμερήσιον ύ 
πνον μου. Ίί)ου δμως συμπαθητική άφύ- 
πνισις.

Ό  Μαυρίκιος ϊθλιψεν έλαφρώς τήν χεΐ- 
ρα τής κυρίας καί έκάθισε συγκεκινημέ- 
νος, ά λλ ’ οΰδαμώς μετεϊχον τής συγκι- 
νήσεώς του ό μανδύας, αί ροδόχροοι π ε 

ρικνημίδες ή ή ξανθή κόμη. Άμφότεροι 
είχον άνά μίαν έρώτησιν έπί τών χειλέων. 
Ή  κυρία Μιλτιάδου, ήτις είχεν ίδει τήν 
Έλενίτσαν έκείνην τήν πρωίαν, ήδύνατο 
νά μάθγι παρ’ αΰτής πάν δ,τι έπεθύμει, 
πλήν, ενεκα προσωπικών λόγων, προΰτί- 
μησε νά περιμένϊ).

Θεΐσα είς πράξιν πάσαν τήν διπλωμα
τικήν της έπιδεξιότητα, είπεν:

— Πολΰ καλώς ύπεκρίθητε ϊκπληξιν , 
δταν μέ ίδετε τήν έσπέραν τής χθές .Έγώ 
αΰτή σχεδόν σάς έπίστευσα.

— Οΰδέν ύπεκρίθην, κυρία, άπήντη
σεν ό Μαυρίκιος. Έπίστευον δτι είσθε 
πάντοτε είς τήν Σμύρνην.

— Πώς; "Εχετε τόσον κακάς πληροφο
ρίας; Οΰδεις σάς ώμίλησε περί έμοΰ ;

— Θά ήτο δύσκολον. Μόλις πρό ολί
γων ημερών έφθασα καί δέν άπεβιβάσθην 
είς τήν ξηράν ή μόνον δπως έπισκεφθώ 
τήν πόλιν. ’Εξαιρούμενου τοΰ φίλου,μετά 
τοΰ οποίου συνδιελεγόμην χθές, ήμεϊς εί
σθε τό μόνον γνώριμον ποόσωπον, τά ό
ποιον συνήντησα ένταΰθα.

— Ά λ λά  τότε θά σάς έγραψαν ...
—  Οΰδεις μοί Ιγραψεν. "Οχι, κυρία, 

οΰδείς. 'Επανέλαβεν ό Μαυρίκιος, διακρί- 
νας έπί τοΰ προσώπου τής ωραίας κυρίας 
ποιάν τινα δυσπιστίαν.

— "Ωστε ήλθατε είς τήν Κωνσταντι
νούπολή άνευ είδικοΰ τίνος λόγου, είπεν 
έκείνη, ώς ήθέλετε μεταβή δπου δήποτε 
άλλαχοΰ ;

— ’Ώ  ! ώς πρός τοΰτο δχι ! άπεκρίθη 
ό Μαυρίκιος. 'Ομολογώ, δτι έπί τοΰ Πε-  
τρελ  Ιχω ολιγωτέραν έργασίαν ή έπί τοΰ 
Τ ιλό ί τ ,  χωρίς νά λάβω ΰπ ’ δψιν, δτι προ
τιμώ τάς φωταψίας τοΰ Βοσπόρου άπό 
τάς ακτίνας τοΰ ήλίου τοΰ Σαιγκόν.

Ή  καλή πίστις αΰτοΰ ητο καταφα
νής. Λοιπόν, μόνη ή τύχη εφερεν αΰτόν 
είς τήν Κωνσταντινούπολιν. Καί ή Έ λε- 
νίτσα ; . . .  Έλησμονήθη άναμφιβόλως . . . 
Δύο ϊτη  έν τφ  βίφ άνδρός, μάλιστα δέ 
ναύτου, είναι πολΰ μακρά!.. Ή  Ά ννέτ -  
τα έπίστευβε τό πεδίον έλεύθερον καί έ- 
σκέφθη, δτι οΰδέν έκώλυεν αΰτήν νά έρ- 
γασθή υπέρ έαυτής. Έθετο τόν αγκώνα 
έπί τών προσκεφαλαίων καί στηοίξασα 
τήν κεφαλήν έπί τής χειρός, ήτενισε τόν 
ιατρόν καί είπεν αΰτφ  :

—  Λοιπόν, δέν είχετε, αΰτήν τήν φο
ράν, συστάσεις διά τήν Κωνσταντινούπο
λ ή  ;

— Πρός Θεοΰ, δχι, άπεκρίθη ό Μαυρί
κιος ώσεί παίζων. Τώρα είμαι μεγάλος 
καί δύναμαι νά οδηγώ έμαυτόν. ’Ιδού, 
έπί τοΰ προκειμένου, τά σύνθημά μου.

— Τά μετεβάλετε ; Ό τ ε  είδομεν άλ- 
λήλους τό τελευταΐον, τά υμέτεοον σύν
θημα ήτο: Αγνωμοσύνη ! ”Ω ! πόσον εί
ναι εΰτυχεϊς οί άνδρες, διότι δύνανται 
νά λησμονώσι τόσον ταχέως! ’Εγώ, βλέ
πετε, θά ήδυνάμην νά έπαναλάοω πρός 
υμάς αυτολεξεί πάν δ,τι μοί είπετε τήν 
πρώτην ήμέραν, καθ’ ήν ήλθετε είς τήν 
οικίαν ήμών.

— Καί δμως ή ζωή σας μετεβλήθη 
μεγάλως Ικτοτε. Ό χ ι ,  αγαπητή κυρία,

δέν είμαι αγνώμων , άπόδειξις δέ είναι, 
δτι χαίρω είλικρινώς διά τήν ύμετέραν 
εΰτυχίαν. *

— Διά τήν εΰτυχίαν μου ! Λοιπόν, μέ 
θεωρείτε εΰτυχή; Θά το μάθετε δμως έν- 
τάς ολίγου χρόνου, έάν έξακολουθήτε νά 
μ’ έπισκέπτησθε' διότι έλπίζω, δτι τώρα 
πλέον θά βλεπώμεθα συχνάκις, δέν είναι 
αληθές ; „

—  Βεβαίως, άπεκρίθη δ Μαυρίκιος ψυ- 
χρώς, θά έρχομαι νά βλέπω υμάς ένίοτε. 
Έάν δμως έγινώσκετε πίσον ολίγον άρέ- 
σκομαι νά συχνάζω είς τόν κόσμον ! Φο- 
βοΰμαι δέ μήπως είς άγριος, οϊος έγώ, 
φυγαδεύσ'/ι τοΰς περιστοιχοΰντας καί θαυ
μάζοντας ΰμάς...

—  Ά  ! φυγαδεύσατε αΰτούς ! άνεφώ- 
νησεν έκείνη. Οΰδέν θ’ άπολέσω, έάν μοί 
μείνγι φίλος όποιος ΰμεϊς.·

Είτα δ' έλάλησε περί τοΰ συζύγου της, 
α ξωλόγο ν  ο «cog δήπο τε  άν&ρώπου καί 
περί τών έρωτοτροπούντων αυτήν άνευ 
αποτελέσματος, έννοεϊται.

— Είναι μαγικός φανός, £λεγεν, έντός 
τοΰ δποίου διέρχονται αί διαφανείς ΰέλι- 
νοι εικόνες μέ τά γελοία σχεδιαγραφή- 
ματά των καί τά μάλλον ή ήττον παρά
δοξα χρώματά των. Έκαστος έπανέρχε- 
τα ι κατά τήν συνήθη αΰτώ ώραν, έπα- 
ναλαμβάνων τά μέρος του, τά όποιον κρί
νει ώς παρέχον μείζονας πιθανότητας έ- 
π ιτυχ ίας , δεικνύμενος παράφορος, τρυφε
ρός, φιλόσοφος ή ποιητής, λαλών πάντο
τε πεοί τών αΰτών πραγμάτων κ3ίί κατα- 
λήγων είς τήν αΰτήν αϊτησιν. Πλήν, ό
πισθεν πάντων τούτων, αισθάνομαι τήν 
οσμήν τοΰ έντός τοΰ μηχανήματος καί- 
οντος λααπτήρος, ή δέ καοδία μου συν- 
θλίβεται καί έπιζητεΐ ολίγον ήλιον.

Ή  ομιλία δέν ήτο κακή διά κυρίαν ά- 
νατραφεΐσαν ΰπά τών καλογραιών τής 
Σαύρνης, άπεδείκνυε δ’δτι ή κυρία προ
ξένου είχεν έπιδοθή είς σοβαράς άναγνώ
σεις. Δυστυχώς δμως δ Μαυρίκιος δέν ήτο 
διατεθειμένος ν’ άνταγωνισθή κατά τοΰ 
ξανθοΰ φοίβου, κρίνων δ’ δτι αρκετά είχεν 
άκροασθή, ώστε νά Ιχν) έπίσης τά δ ικα ί
ωμα νά λαλήση, έτόλμησε νά πράξν) δ,τι 
ποό τετάοτου τής ώρας προπαρεσκεύαζεν.

— Εΐπατέ μοι τώρα, κυρία, σάς π α 
ρακαλώ, τί γίνονται οί Χάρρισων; είπεν.

Έκ τής ΰποτρεμούσης φωνής, τήν ό- 
ποίαν ήκουσεν, ή Ά ννεττα  ένόησεν, δτι 
μάτην άπώλεσε χρόνον καί κόπον. Έντος 
δευτερολέπτου ή άξιουμένη φιλία της έξ- 
ηφανίσθη καί πρώτη δομή αυτής υπήρξε j 
ν’ άποπέαψη τόν άνθρωπον έκεΐνον, δστίι ' 
είχε τήν δοασιν τόσον βραχεΐαν καί τήι 
μνήαην τόσον καλήν καί ένταυτώ *ακήν, 
πλήν είσέτι συνεκοάτησεν έαυτήν.

— Έ/ουσι καλώς, άπεκρίθη, καλύ- 
πτουσα αίδημόνως, διά τών τριχαπτων 
τοΰ αανδύου της, τόν άποκεκαλυμμένον 
λαιαόν της. Ό  ’Ιάκωβος είναι ολίγον 
πλουσιώτερος καί ή Ά θηνά  ολίγον παχυ- ( 
τέοα’ ίδοΰ τό πάν.

— Ίδοΰ τό παν ! Ο Μαυρίκιος ητο ι
κανός νά την ξυλίσϊ) διά τήν φράσιν έκεί
νην.



-— Καί... ή ανεψιά ; έψιθύρισεν οΰτος 
μετά δυσκολίας.

— Ή  ανεψιά ; ΑΓ ! μά τον Θεόν, χ,ύ- 
ριε, έξέπεσεν ολίγον έκ τοϋ μεγαλείου 
τγΐί· Είναι πάντοτε λυπηρόν διά μίαν 
νέαν νά έγκαταλειφθώ, καθ’ όν τρόπον έ- 
χείνη έγκατελείφθη, υπό τίνος τών γνω 
ρίμων της.

— Πόθεν αντλείτε, κυρία, τό δικαίω
μα, είπεν ό Μαυρίκιος, έγερθείς, νά μοι 
..αλεΐτε τοιουτοτρόπως ;

— Πόθεν άντλώ τό δικαίωμα ; ’Εκ 
τής αγάπης μου πρός την Έλενίτσαν, $1- 
τις δέν Ιχει την στιγμήν ταύτην, ώς η 
ιδία δύναται νά βεβαιώσγ), καλλιτέραν έ- 
μοϋ φίλην.

—  Α ! κυρία, ό Θεός νά διαφυλάτ- 
ττρ έμέ καί τά άγαπώμενα ΰπ ’ έμοϋ πρό
σωπα άπό τινα φιλίαν γυναικών !

— Πλανάσθε, κύριε Βιλφερών, είπεν ή 
’Αννέττα, άτενίζουσα 'τόν ιατρόν κατά 
πρόσωπον. Πλανασθε ώς πρός ττ,ν άξίαν 
μου, εΓτε ώ; συμμάχου, ε?τε ώς έχθροϋ. 
Πλην ΰμεΐς ουδέποτε μοί άπεδώκατε οΐαν 
δήποτε άζίαν. Δυνατόν δμως νά μεταβά- 
λητε ταχέως γνώμην.

— Δέν πιστεύω, ειπεν ό Μαυρίκιος. 
Δέν Ιμαθον μόνον σήμερον όποιον κακόν 
δύναται νά πράξν] γυνή, ανίκανος νά 
πράξν) έλάχιστον αγαθόν.

[Έ πετα ι συνέχεια]. Δ μλ.

ΕΙΣ ΤΟ ΠΡΟΣΕΧΕΣ:

▲ ιήγημα Ά ρ μ ί ν ί ο υ  Ι ιλ δ ίσ ιρ ο υ .

ΑΛ ΕΞΑΝΔΡΑΣ ΠΛΠΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

Μ Ι Α  Σ Ε Λ I Σ
Δςήγημα

[Τέλος]

— Ή  ’Ανθη δέν ήλθε ’στό σπίτι σας ; 
μοΰ είπεν ή μητέρα της.

—  Δέν τήν είδα" καί έπέστρεψα είς τό 
δωμάτιόν μου μέ τό σιγαλό βήμα τών 
καταδικασμένων είς θάνατον. ’Από τήν 
παραζάλη μου είχα ξεχάσει τό κλειδί εί; 
τήν θύραν . . . "Οταν ήνοιζα εύρήκα τήν 
’Ανθούλα είς τόν σοφά τοΰ κοιτώνός μου, 
έξηπλωμένην καί έδιάβαζε τό γράμμα 
μου . . .  μΙ δάκρυα ’στα μάτια .

"Οταν μέ είδε σηκώθηκε... καί μοΰ ε- 
δειζε τό γράμμα ποΰ είχε τήν έπιγραφήν 
της.

— Τί έγωϊσμός ! ! ΜΙ τά σωστά σου 
’θέλησες ν’ άποθάνιρς ;

— Ώ  ! δέν βαριέσαι, αστειότητα ή* 
τανε . . .

—  Καί αυτό αστειότητα ήτανε ;
Έκρυψα τό κεφάλι μου καί ήρχισα νά

κλαίω.
—  ’Ξεύρεις πώς απόψε θά ζητήσϊ) τήν 

χεϊοά τη ;  άπό τόν πατέρα της ; δέν ’μπο

ρώ . . .  δέν ’μπορώ πειά νά ζήσω" θέλω νά 
άποθάνω.

Ή  'Ανθούλα Ιγεινε σοβαρά.
— Νά σοΰ 'πώ. Μέ ’ξεύρεις, είμαι μυ

στική . . . καί εως τώρα κανένα άπό τά 
μυστικά σου δέν έξεστόμισα . . .  μά τώρα 
ή συνείδησίς μου μοΰ λέγει πώ ; πρέπει νά 
τά ’πώ δλα τής γ ιαγιάς σου . . . "Αν δέν

I μοΰ ΰποσχεθ·/); . . . άν δέν όρκισθ^ζ ’στα 
κόκκαλα τής μητρός σου πώς δέν θά έπ- 
αναλάβης αυτό τό κίνημα τό θεότρελλον, 
θά καταβώ καί θά τά είπώ δλα. Πρέπει 
νά μέ δικαιώσιρς, δέν εινε δίκαιον νά γε ί-  
νω συνένοχός σου.

Επειδή έγώ δέν ώμίλησα, ή 'Ανθή έ- 
σηκώθηκε καί έπροχώρησεν αρκετά βή
ματα.

— Καί σύ . . .  καί σύ . . .  είπα τότε πνι-  
γομένη άπό λυγμούς. Νά μέ προδώσγις 
είνε τό ϊδιο σαν νά μέ σκοτώσ·/);. Ή  γ ια 
γιά  μου εινε καλή ··■ άλλ ’ έπειδή ή ίδική 
τη ;  καρδιά έγήρασε, δέν 'μπορεί νά φαν- 
τασθτϊ πώ; υπάρχουν καί νέαι. Ά φ η σ ε . . .  
δέν θά έπαναλάβω πλέον αΰτήν τήν πρά- 
ξ ιν . . .  καταλαμβάνω πώ ; είμαι τρελλή-

Ή  Άνθή έπήρε τό ποτήρι,ίίχυσε τό πε- 
ριεχόμενον, τό έπλυνε καλά καλά μέ τό 
νερό τοΰ νιπτήρό; μου, καί άπεφάσισε νά 
κοιμηθ^ έκεΐνο τό βράδυ μαζύ μου, διά 
προφύλαξιν φαίνεται.

Έ γώ  είχα τού; σκοπούς μου. Ή  με- 
τάνοιά μου ήτο ψεύτικη . . .  ή ιδέα τή ;  
αυτοκτονία; ήτο πλέον ριζωμένη εί; τό 
κεφάλι μου.

Τά πρωί ή γ ιαγ ιά  μου έκτύπησε τήν 
θύρ α τοϋ κοιτώνός μου.

— Άνο ιξε , Δομνίκη, είπεν, εχεις ενα 
γράμμα άπό τόν Τίτο.

Δέν είχα κλείσει μάτι, ·ίίLtΥ)ν σαν μεθυ
σμένη" έπήρα τό γράμμα καί άμα τά 
'διάβασε έπεσα λιποθυμιμένη-

Ή  Ανθούλα έξύπνησε . . . ευτυχώς ή 
γ ια γ ιά  μου είχε φύγει, άμα μοΰ ϊδωκε 
τά γράμμα. Τά άμοιρο κορίτσι, χωρίς νά 
ζγιτΎΐσγ βοήθειαν, ήρχισε νά μέ περιποι- 
ήται καί νά μέ τρίβτι μ! νερό τής Κο
λ ώ ν ^ ; .

Οταν ήνοιξα μετά πολλ>ά τά 'μάτ ια  
μου, θυμήθηκα τά γράμαα καί τό έζή- 
τησα άπο τήν Ανθούλα.

— Τί θά τά κάμγ)ς ; μοΰ είπε. Ωρα 
του καλή. Ποςάς ξεύρει, ά ν  ή αδιαθεσία 
τής μητέρας μου είνε άληθινή ! Νά σοΰ 
’πώ τή,ν ιδέαν μου, αυτόν τόν άνθρωπο 
άπορώ πώς τον ήγ^πήσατε χα ι 0ύ κ χ [ .jj 
Ό λ ια . . .  Εμένα μοΰ έφαίνετο άνθρωπος 
ζών μέ προσωπεϊον.Τά συγγράμματά του, 
τά όποια ή μία θαυμάζει καί ή άλλη 
συγκρίνει μΙ τά τοΰ Τολστόϊ καί τοΰ 
Γιοσταγ^εσκη, είς έμ! δίν Ικαμαν καμ- 
μίαν έντύπωσιν. Τέλος πάντων ή έπι- 
στολή αυτή δίν εινε αληθινή. Πώς νά 
φύγτ), χωρίς νά  σα; άποχαιρετίσ·/; ! καί 
μάλιστα άφού έζήτησε καί τήν χεΐρα τής 
Ό λ ια ;  ; . . . Θά σέ άφήσω καί θά υπάγω 
νά ζητήσω λεπτομερείας άπό έκείνην.

Ή  Άνθή  ειδοποίησε τή,ν γ ιαγ ιά  μου 
περί τής αδιαθεσίας μου. Είχον πυρετόν 
πρόδρομον φοβερδς άσθενείας.

Ό  ιατρός μέ άπήλπισεν, άλλ ’ έσώθην. 
Κατά τά διάστημα τής άσθενείας μου ή 
Ανθούλα δέν Ιλειψεν άπό κοντά μου, ήρ~ 
χετο μέ τό έργόχειρόν τη ;  καί έκάθητο 
πλησίον τής κλίνης μου.

Ή  γ ιαγ ιά  μου έκλαιγε καί έλεγε :
—  "Αχ, Παναγίτσα μου, ηταν τής τύ 

χης μου νά τό θάψω κ ι’ αυτό...
Μίαν ήμέοαν ό ιατρός καθησύχασε τήν 

γ ια γ ιά  μου λέγων :
— Σήμερον θά σάς γνωρίσγ) . . . είνε 

έκτά; κινδύνου, έπέρασαν αί είκοσι δύο 
ήμέραι τή ;  κρίσεω;.

Πράγματι συνήλθον . . . καί ήρχισεν ή 
άνάρρωσι;. Ή  καρδία μου δμω; Ιπασχεν 
έπέτα εί; τ ά ;  Α θήνα ; ό λογισμό; μου, 
καί Ιβλεπον τήν λατρευτήν τοΰ Τίτου 
μορφήν. Οί άλλοι ποΰ κάθε ’μέρα αΰτο- 
κτονοϋν, μήπως ήσαν δυστυχέστεροί μου , 
όχι . . . αί έφημερίδε; καθ’ έκάστην είνε 
πλήρει; άπό λεπτομερεία; αυτοκτονιών... 
ώστε δίν θά νιμαι μόνη έγώ κολασμένη. 
Ή θελα  πάλιν ν' άποθάνω . . .  καί ήρχισα 
νά θεωρώ τή ν Άνθοόλαν πολύ φορτικήν.

—  Ουχ. . . κ ι ’ αυτή στιγμή δέν λείπει 
άπό 'μπροστά μου ! . . .  ά ;  ’πάγτρ 'στό σπ ί
τ ι  τη ;  — έλεγα πρός τήν γ ια γ ιά  μου, ή 
όποία άμα τό ή*ουε μ'έσταύρωνε καί μ’έ- 
διδε νά πίω άγιασμα τοΰ Βαλουκλιοΰ.. .τό
σον τής έφαίνετο τρελλόν αυτά ποΰ έλεγα.

Μίαν ημέραν άπεφασίσθη νά έξέλθω είς 
τά δάσος. Πρό καιροΰ περιπατοΰσα μό
νον μέσα ’στήν σάλα μας. Ή  Ά νθή μ'έ- 
βοήθησε νά ένδυθώ καί έξήλθαμεν μαζύ.

— Δομνίκη, μοΰ είπε πικραμένα, σοΰ 
είμαι ενοχλητική, τά είξεύρω, δέν μ' α 
γαπάς δπως πρίν.

'Εγώ μέ πολλήν ψυχρότητα, τής είπα 
. . .  πώς άπατ&ται.

—  Ό χ ι  . . . έχω σπάνιον διορατικόν 
έγώ. Έάν μ’ έμίσενς ώς άτομον, έγώ διά 
νά μή σέ δυσαρεστήσω, θ’ άπεμακρυνόμην 
. . .  μά μέ μισείς ώς έμπόδιον . . .  ή ιδέα 
τής αυτοκτονίας υπάρχει ακόμη μέσα σου.

Έ γώ  έγεινα πολύ χλωμή, καί έγύρισα 
τά μάτια μου πράς τοΰς άποκρήμνους 
βράχους, ποΰ σκύφτουν καί φιλοΰν τήν 
Προποντίδα.

— Ξεύρεις δτι ό Τίτος σοΰ έγραψε ;
Έ γώ  ’γύρισα καί τήν είδα μ’ έπιπλη-

κτικό μάτι.
— Έγραφε τόσαις ψευτ^αίς, ποΰ συ- 

χάθηκα νά σοΰ τή,ν δώσω τή,ν έπιστολήν.
— Μοΰ έκαμες μεγάλο κακό.
— Ό χ ι ,  είμαι βέβαια πώς δέν σοΰ έ

καμα κακό. Τή,ν έσχισα, μά ένθυμοΰμαι 
τό περιεχόμενον. Σοΰ έγραφε δτι ή μη* 
τέρα του δέν ήτο πλέον άρρωστη, μά δέν 
είνε καί εντελώς καλά. Ό τ ι  «σέ τόν πα -  
ρήγορον  καί χαρ ι τό βρυ το ν  άγγελον  του 
σ’ ένθυμεϊται πάντοτε . . . τή,ν δέ Ό λ ια  
παρά τόν άπει ,ρον  καί α ιώ ν ι ο ν  πρός αυτήν 
έρωτά του, οφείλει νά μή έπανίδνι πλέον, 
διότι ή μήτηρ του, πρός τήν οποίαν τά 
πάντα έξωμολογήθη, άνθίσταται . . .  έκεΐ
νος δΐ λατρεύει τήν μητέρα του. Προτιμά 
νά καταστ?! δυστυχής παρά νά παρακού- 
στι πρός τήν μητερούλα του».

— Ά χ  .. είνε μεγάλη καρδιά .. . αΰτά



τά  ώραία πράγματα δέν είμπορεϊ νά τά 
σκεφθϊΊ χυδαίων αισθημάτων άνθρωπος. 
Ή  υίϊκή οτοργή εινε κα τ ’ έμέ τό εΰγενέ- 
στερον καί τό άνθοωπινώτερον τών συναι
σθημάτων. Πταίει άν δέν μ’ άγαπα ; Νά 
σου ’πω, Άνθούλα , έχεις δίκαιον, δέν σέ 
βλέπω οπως πρώτα. Τό αϋτιον δέν 
τό 'ζεύρεις . Ναι μέν μ’ έμποδίζεις καί 
άπό τόν θάνατον, τόν όποιον θεωρώ σω- 
τήρά μου, άλλά υπάρχει καί άλλο α ί τ ι 
ον. Κακολογείς τόν άνθρωπον, τόν όποιον 
ήγάπησα. Έ γώ  υποφέρω μέν, άλλά blv 
τόν άδικώ . . .  ένόμιζα πώς άγαπόίται . . . 
ο ,τι μοΰ έφάνη έρως, ήτο συγγενική α 
γάπη .. .  Τό έμαθα πολΰ αργοί. Τώρα δέν 
θέλω κανείς νά τόν κακολογήσγ).

Ή  Άνθούλα μέ ήκουεν δπως 6 υπομο
νητικός ιατρός ακούει τό παραπονον τοΰ 
άσθενοϋς του. Τά γαλανά ’μάτια της έ- 
φανέροναν μεγάλην λύπην.. .  καί έστέναζε 
σ ιγά .. .  σ ιγά .. .  Τόσον πικραμένη μοΰ έ- 
φάνη, ώστε έτοιμάσθηκα νά ζητήσω συγ- 
χώρησιν, άλλ’ έσκεφθην δτι τόν άδικεΐ 
καί έσιώπησα, έως δτου έκείνη έλυσε την 
«ιωπήν :

— Διάβασε αΰτό τό γράμμα... είνε τοΰ 
μνηστήρός μου... άρχισε άπό την τρίτην 
σελίδα.

ο. . . Διά τόν Τΐτον Σ. δχι μόνον δύ
ναμαι νά σοΰ δώσω πληροφορίας, άλλά 
καί νά σοΰ τόν περιγράφω άκριβέστατα. 
Είνε εΰφυέστατος νέος, δ,τι γράφει είνε 
χαριτωμένον... άνήκει εις καλήν οικογέ
νειαν, καί είναι ώραιότατος" αΰτά δλα 
χάβονται άπό τά έλαττώματα , τά  όποια 
Ιχει. 'Η κακή συναναστροφή καί ή τυφλή 
στοργή τής μητρός του τόν κατέστρεψαν. 
Πίνει αθεόφοβα . . .  ή συναναστροφή του 
είναι πάντοτε άζιοκατάκριτος .. . καί δέν 
άγαπ^ την έργασίαν. Τάς σπουδάς του 
δέν έτελείωσε... καί ένόμισεν δτι θά δια- 
κριθϊ) ώς συγγραφείς, γράφων χωρίς νά 
γνωρίζγι τά άπολύτως άναγκαΐα. Έχρεώ- 
στει εις δλον τόνκόσμον καί έλεγε : — «Θά 
σάς πληρώσω' έχω ε’ις Κωνσταντινούπο
λ ή  μίαν πλουσίαν συγγενή, την όποιαν 
θά νυμφευθώ».

»Ό τα ν  ήλθε είς Κωνσταντινούπολιν, έ- 
γραψεν είς τοΰς φίλους του : — «Κρίμα 
στα γλυκά ’μάτ ια  που τής έκαμα 
τής συγγενούς μου . . . δέν έχει πεντά 
ρα' καλά ποΰ τό έμαθα έγκαίοως . . . 
άλλως ... άσχημα την ε ίχα». Κατόπιν ε- 
γραψε : — «Τέλος πάντων άνεκάλυψα μιά 
Ροΰσσα ώμορφη καί πλουσία' μ’ άγαπα 
κ ’έγώ την λατρεύω». Ό λοι έπερίμεναν νά 
γυρίσν) νυμφευμένος, δ’ταν έξαφνα έγύρισε 
καί έλεγε μεθυσμένος μέσα σ’ ενα καπη
λειό τών’Αθηνών: — «Δέν έχω τύχη . . .  ά- 
φοΰ έ'καμα στη Ροΰσσα τό κόρτε, άπεφά- 
σισα νά ζητήσω την δεξιάν της .. . άλλά 
δυστυχώς δλα ζερβά ήλθανε. Ή  μητέρα 
της, μία ώραία ξανθή , μ’ έδέχθηκε μέ 
πολλην ο ικειότητα... καί δταν έγώ π ν ιγ 
μένος άπό συγκίνησιν έζεφράσθην, έκείνη 
μοΰ είπε μέ εΰγενή άζιοπρέπειαν: — «Εί
μαι πτωχή , κύριε, έπεθύμουν νά προσφέ
ρω πολλά ...  άλλ ’ δ σύζυγός μου είναι κα 
τεστραμμένος’ χθές μοΰ έλεγε, πώς πρέπει

ν’ άφήσωμεν την Κωνσταντινούπολιν καί 
νά ύπάγωμεν νά κρύψωμεν την πτωχεία 
μας άλλοΰ, εως δτου βελτιωθοΰν αί υπο
θέσεις μας. Τήν δέχεσθε πτωχήν τήν Ό -  
λ ια  μου ;» “Εμεινα κεραυνόπληκτος, καί 
είπα μέ συγκίνησιν, βεβαίως: — Ή  κόρη 
σας είναι θησαυοός, καί έφυγα. Άαέσως 
δέ άφήκε τήν Χάλκην καί ολίγον υστέρα 
τήν Κωνσταντινούπολιν».

»Ά π ό  αυτά , άγαπητή ’Ανθοΰλα,είμπο- 
ρεϊς νά ένοήσης τ ί άνθρωπος είναι . . .»

Ή  έπιστολή κατόπι περιείχε άλλα ά- 
διάφορα είς έμέ. Δέν είπα τίποτε καί ή 
Άνθούλα άπό πολλην λεπτότητα  δέν μέ 
ήρώτησε τάς έντυπώσεις μου. Σιωπηλαί 
έφθάσαμεν είς τήν οικίαν μου, καί έγώ 
ήσθανόμην μίαν άλλόκοτον τρυφερότητα 
πρός δλους.Ό αδελφός υ.ου, δ όποιος ειρ-

’Υ \ r , 1 , νγαί,ετο γ^α μενα και γ ια  την μαμμην 
μέ τόσην αυταπαονησίαν, μοΰ έφαίνετο 
μέγας.'Η γ ιαγ ιά  μου, ή δποία έχασε τήν 
κόρη της καί άφωσιώθη τόσον πολΰ είς 
έμέ καί τόν Γιάννη, μοΰ έφαίνετο μεγά 
λη .. .  ή Άνθούλα, ή δποία μέ πεοιέθαλψε 
τόσον πολύ καί μ’ έσωσε άπό βέβαιον 

■ θάνατον, μοΰ έφαίνετο άκόμα πλέον με- | 
γάλη. Μόνον έγώ ήμην μηδαμινή... έγώ, 
ή δποία άπεφάσισα ν’ άποθάνω δι’ ενα 
άνθρωπόν τόσφ τιποτένιον... καί δ όποιος 
έπαιζε μέ τάς καρδίας άθώων κοριτσιών, 
δπως παίζουν τά παιδιά μέ τΐ)ς μπίλιαις. 
Έγέλασα έκεΐνο τό έσπέρας πολύ. . . καί 
έφίλησα τό χέρι τής γ ιαγιάς μου μέ δλην 
τήν καρδιά μου. Τήν άλλην ήμέραν έζή- 
τησα νέα περί τής άτυχους Ό λ ια ς .  Κατ’ 
άρχάς ΰπέφερεν... ά λλ ’ έπειδή άφήκαν τήν 
Κωνσταντινούπολιν καί μετέβησαν είς Α ί 
γυπτον, δέν εΰρε καιρόν νά λυπηθ^' εί; 
πρώην υπάλληλος τοΰ πατρός της,αρκούν
τως πλουτισθείς έκεΐ, έζήτησε τήν χεΐρά 
τη ς .. .  καί ήδη θά νυμφευθΤ) ..

Λοιπόν, Μαρίκα μου, θέλεις άκόμη ν’ά- 
ποθάνγιςδι'ενα χρυσοθήραν ίσως;. . .  Νά σοΰ 
είπώ, Μαρίκα μου, άν έμεινα γεροντοκό
ρη, καθόλου *1ς αΰτό, δέν συνετέλεσεν ή 
άνάμνησις τοΰ ανθρώπου έκείνου. Είχον 
πάντοτε ολίγην κλίσιν πρός τόν γάμον. 
Δέν είμαι δμως γελοία γεροντοκόρη. Α 
νατρέφω τά παιδάκια τοΰ άδελφοΰ μου, 
άγαπώ τήν νύμφην μου καί έχω ά λλη - 
λογραφίαν τακτικήν μέ τήν Άνθούλαν, ή 
δποία είναι τώρα μία μεγάλη Madame. 
Ένδύομαι άναλόγως τής ηλικίας μου . . .  
καί άγαπώ την συναναστροφήν τών συν- 
ηλικων μου. Πρός σάς τάς νέας δμιλώ ή 
γοάφω μόνον διά νά σάς συμβουλεύσω.

Τήν ζωήν, τήν όποιαν μάς εδωκεν δ 
Θεός, δέν πρέπει νά τήν συντοίβωκ,εν δι’ 
Ιν τρελόν αίσθημα. Έάν δέν είσαι θυμω
μένη άπό τήν άνοστη ιστορίαν μου, π ι 
στεύω θά 8εχθή; τά θερμά μητρικά φιλιά 
μου.

ή φίλη σου 
Α ομνΙχη

Εν Κωνσταντινουπόλει.
Α λ ε ε λ ν δ ρ α  Π α,π π α δ ο π ο υ λ ο υ

Τ  Β  Λ .  Ο  Σ

Τ Ο  ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΚλΙ Τ Τ Π Ο Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Η  Ι Ι Ι Ι ί
μιετεκοριίσθτ) έν τοΐς νεοδριήτοις κατα- 
στήριασι τοΰ κ. Παπούδω®, έν όΒώ 
Προαστείου, άριθ. 10 , έναντι τοΰ κή
που τής οικίας Ρικάκη και παραπλεύ- 
ρως τής μεγάλης οικίας Μαυρομιχάλη.

E I S  ΤΟ Γ Ρ Α Φ Ε ΙΟ Ν

ΤΩΝ ΕΚΛΕΚΤΩΝ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑΤΩΝ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ  Τ Α  ΕΞΗΣ ΒΙΒΛΙΑ:

[Αί ίν  παρενθίσει τιμαί σημειοδνται χάριν τών 
έν ταΐς ίπαρχίαις χαι τω εξωτερικοί έπιθυμούντων 
ν’ άποχτήσωσιν αύτά, Ιλεύθιρα ταχυδρομικών τελών]-

«Ματθίλδη» μυθιστόρημα (μετά εικόνων) Εδ-
γενίου Σ ό η ......................................................Δρ. 7 (8)

«Ά ντω ν ίνα » , μυθιστορία ’Αλεξάνδρου Δουμα, 
υίοΰ, μετάφρασίί Λάμπρου Ένοζ'λη. δρ.3. (3 ,30) 

«Λέων Λεώνης», μυθιστορία Γεωργίας Σάνδης, 
μετάφρασή Ί . ’Ισιδ. Σκολίσση Δρ. 1,50 [1 ,80] 

«Τά Δυο Λίκνα» Αΐμιλίου Ρ.σβοόργ. δρ.1,50[2]
«*Η Ώραία Παρισινή»..................  Χεπ . 60 (70)
«Παρισ'ων ’Απόκροφα», μυθιστορία Εύγενίου

Σΰη, μετάφρασή Ίσιδωρίδοο I. Σκυλίσση (τό
μοι 10)..........................................................  Δρ. 6 [7)

«Ό  Διάβολο - Σίμων, μυθιστορία Ponaon-De-
T e r r a i l ............................................  Δρ. -1,50 (1.70)

«Μπουμπουλίνα— ’Αρκάδων», Δράματα όπό
Γ. Άνδρικοπούλου............................. Δρ. 3 [3 .30]

« Ή  Πλωτή Πόλις » μυθιστορία Ιουλίου
Βέρν.  .......................................  δρ. 1 (1 ,2 0 )

«Τά ’Απόκρυφα τής Μασσαλίας, μυθιστορία
Αίμιλίοο Ζολά ..................................  Δρ. 3 (3,30)

« Η Γυναίκες, τά Χαρτιά καί το Κρασί», μυ
θιστορία Paul de Cock,μετάφρασις Κλεάνθους Ν.
Τριαντάφυλλου ..................................  Δρ. 1 [1 ,20]

Πο ήματα I. Γ. Τσακασιάνου δρ. 3 . (3 ,20)
Χρυσόδετα...................................................  » 4

«Μαρ'α ’Α ντωνιέττα», δπο Γ. Ρ'·’ μα, τραγι
κόν ίστορικον μελόδραμα είς 4 πράξεις, μελο- 
ποιηθέν ΰπο τοϋ έν Ζακύνθψ μουσικοδιδασκάλου 
Ιΐαΰλου Καρερ, μετάφρασις Γ.Κ.Σφήκα λ .50 [55] 

«Οί Μελλόνυμφοι τής Σπιτζεβεργης», μυθιστο- 
ρ'α Ξαβιέ Μαρμιί, στεφθεϊσα ΰπο τής Γαλλικής
’Α καδημ ίας··..................................... Λρ. 1,50 [1 ,70 ]

«Μία ήμερα Ιν Μαδέρα», μυθιστορία Παύλου
Μ αντεγάτσα, δ ρ α χ ................................ 1 ,50 (1 ,60).

«Ό  Διάβολος Ιν Τ ο υ ρ κ ία η τ ο ι  Σκηναί έν 
Κωνσταντινουπόλει, ΰπό Σστεφάνου Θ.Ξένου.’Έκ- 
δοσις δεύτερα, ά ίε ία  τοΰ συγγραφέως, έν ή προσ- 
ετέθη έν τέλει κ ζ ί το δράμα «Ή  κατασ'-ροφή τών
Γεννιτσάρων«.Τόμοι 2 ........................ Δρ. 5. [5 ,50]

«Α ί Έχθραί Μητέρες», μυθιστορία Catulle
Mendes.....................................................δρ. 1.50 (1,70)

« Ο Γ ιάννης», μυθιστορία Paul de Coek με- 
τάφρασις Κλεάνθους Ν. Τριαντάφυλλου δρ. 2 [,20 ] 

«Τά χ ά λ ’ α μας», κωμωδία Π. Λαζαρίδου ή·
θοΓ.οιοΰ  ...............................................λ . 70 (80)

«Ή  Ά δελφοϋλα», μυθιστορία Ε. Μαλόϊ (τό
μοι 2 ) ....................  δρ. 2 .50 (2,80)

«AS Ν ύκτ;ς τοΰ Βουλεβάρτου», μυθιστορία 
P ierre Zaeeone (τόμοι δυο) . . . .  Δρ. 3 (3,30) 

«Α ί Κατακόμβαι τής Ίουλλης», μυθιστορία
Η. Emille C hevalier..................  Δρ. 1,50 (1.70)

«Έ θνικα ί εικόνες», ποιήσεις όπό Γεωργίου Μαρ-
τινέλη, ............................................  Δρ. I 50 ν 1.70)

«Ή  Φωνή τής Καρδιας μου», λυρική Συλ
λογή, ΰπο Δημ. Γρ. Καμποϋρογλου. Λ επ. 60 [70] 

tTo Κατηραμένον Καπηλεΐον», μυθιστόρημα
Λουδοβίκου Νοάρ.............................. Δρ. 1,50 (1,10^

«Ζίλ Β λά» μυθιστόρημα..................... Δρ. 5 (6/1
«Ή  Αύτοΰ Μεγαλειότης το Χ ρήμα», μυθιστο

ρία Ξαβιε δε Μοντεπεν (τεΰχη  11) Δρ. 6 [6 .60] 
«Οί ’Αγώνες τοΰ Βίου: Σέργιο: Πανίνης», μυ

θιστόρημα βραβευθέν ΰπό τής Γαλλικής Ά κα-
J  δημίας................................................ Δραχ. 2 [2 .20)
j "Ο «Ά δικηθείί Ρογήρυς», μυθιστορία Ιουλίου 

Μαρΰ, 2 τόμοι έκ 686 σελίδων, δραχ. 3 (3,40)


