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Δ Ω Ρ Ε Α ΠΛΟΥΤΟΥ 
ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΑΣ 

1ον). "Οσα επισκεπτήρια, έξοδεύει κατ' ετος έκαστος σ υ ν δ ρ ο μ η τ ή ς θά εκ-
τυπώνται παρ' ημών δωρεάν (πλην χάρτου). 

2ον). Θά λαμβάνη δωρεάν ημερολόγίον εκάστου έτους. 
3ον). "Εκαστος συνδρομητές θά τά δικαίωμα νά καταχωρίζη δωρεάν μίαν είδο-

ποίησιν έν τω έξωφύλλω, εϊτε πρός σύστασιν τοϋ καταστήματος του, είτε πρός 
σύστασιν τοϋ επαγγέλματος του. 

4ον). Είκοσι λαχεία των αρχαιοτάτων θά τίθενται εις την διάθεσιν τών συνδρομητών, 
και ευνοούσες τής τύχης τό κέρδος θά διανέμεται έξ ίσου εις ολους τους συνδρομτητάς. Οι 
αριθμοί δέ των αγορασθέντων λαχείων θά δημοσιεύωνται προηγουμένως. 

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ 
Τ Υ Π Ο Ι Σ Α Σ Τ Ρ Α Π Η Σ 
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Α Π Ο Θ Η Κ Η Α Π Ο Ι Κ Ι Α Κ Ω Ν 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α . ΚΑΠΕΡΩΝΗ 

Έ ν Πειραιει 
παραπλεύρως τών καταστημάτων Άντων. 
Παπαλεονάρδου και του ζαχαροπλαστείου Κ. Οι-

κονομου, και όπισθεν της Βορειοδυτικης πλευράς 
της 'Αγοράς. 

Εν τω άνω καταστήματί πωλούνται πάντα τά 
ειδη των αποικιακών εις τιμάς ώρίσμένας τοις 

μετρησοις μή έπιδεχομενας συναγωνισμον. 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΗΧΑΝΩΝ Ρ Α Π Τ Ι Κ Η Σ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 
Σ Ι Γ Γ Ε Ρ κ α ι Ν Α Ι Δ Λ Ι Γ Γ Ε Ρ 

— ΕΝ Ν Α Υ Π Λ Ι Ω -
Πλατεία Συντάγματος. 

Ό κ. Ν. Γ. Σεμιδαλάς ανέλαβε τήν διεύθυνσιν και 
άντιπροσωπείαν του υποκαταστήματος της άνω εταιρίας 
εν Ναυπλίω. Παρέχει μηχανάς ραπτικής, μέ εβδομα-
διαίας πληρωμάς έκ δραχ. τριών. 

Μηχαναΐ δι' οικογενείας, ράπτας, μοδίστος 
και υποδηματοποιούς. 

Διδασκαλια και έπιδεόρθωσίς έπι 5 έτη δωρεάν. 

Κ Η Π Ο Σ Κ Ι Μ Ω Ν Ο Σ 
ΕΝ Γ Α Ρ Γ Α Λ Ι Α Ν Ο Ι Σ 

Τό έξοχικόν τοϋτο καφεΐον, τό δι' εξόχου γραφικής 
romantisme προικισθέν έν τη Παγκοσμίω εκθέσει 'της φύ-
τεως, παρέχει εις τού, έπισκεπτομένους αύτό καφέν έκ-
λεκτον, ύδωρ ψυχρότατον και παντοίου ειδους ποτά ανα-

ψυκτικά, γευστικότατα και άρωματικά. 

Κ Α Σ Σ Α Ι Τ Υ Π Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Α Ι 

Έν τω παρά τω σταθμώ του Ααυρίου επιπλοποιείω 
τοϋ κ. Ν. Τριαντάφυλλου κατασκευάζονται κάσσαι τυ-
πογραφικαϊ τελειόταται πρός δραχμάς 20 τό ζεΰγος. 

Σ π ε ύ σ α τ ε κ ύ ρ ι ο ι Τ υ π ο γ ρ ά φ ο ι . 

Έν τώ Ραφείω τοϋ Π. Σταματάχη (όδος 'Αδριανού άρ. 
25) πωλούνται εις συγκαταβατικάς τιμάς σ κ ε λ ε τ ο ί 
καινουργεϊς χρήσιμοι πρός πάσας τάς τέχνας. 

ΑΣΤΡΑΠΗ 

Σ Υ Γ Γ Ρ Α Μ Μ Α Π Ε ΡΙΟ Δ I Κ Ο Ν 

ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ ΔΙΣ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ 

Έτος Β ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ τη 15 Αύγουστου 1895. 'Αριθ. 16 

νοντο ύπ' εκτάκτους ενίοτε δε, μυθυστορικάς 
περιστάσεις. Οΰτω π. χ. διηγοϋντο περί ενός 
περί ιατρικής πραγματευομένου χειρογράφου οτι 
ανεκαλύφθη διά θαύματος, άπάσης τής χώρας 

διατελούσης έν παχυλη άμαθία. Τό χειρόγρα-
φον τοϋτο φυλαττόμενον έν τω ναώ της θεάς 
Τεμπμού ευρέθη τή έπινεύσει της θεας κατά τί-
να πανσέληνον. Οι περί ιατρικής πραγματευό-
μενοι πάπυροι της Αίγύπτου καθώς και τά ια-
τρικά πονήματα τοϋ μεσαιώνος περιλαμβάνουσι 
μετά των πατροπαραδότων μέσων πρός θερα-
πείαν, στηριζομένων κατά τι επί της πείρας 
τήν οποίαν δεν πρέπει νά καταφρονώμεν, πλη-
θΰν μυστικών συνταγών βασιζομένων επί παρα-

δόξων άναλογιών καί διαφόρων μαγικών κανό-
νων και εξορκισμών έλκόντων τήν καταγωγήν 
έκ της πολιάς αρχαιότητος. 

Ό σημαντικώτατος τών περί ιατρικής πραγ-
ματεύομένων παπύρων άναμφιβόλιος είναι ό υπό 
τοϋ "Εμπερς τω 1872 άνευρεθείς. Ούτος θαυ-
μασίως διεσώθη και ένεκα τοϋ πλούτου τοϋ πε-
ριεχομένου τήν πρώτην θέσιν δέον νά καταλάβη 
μεταξύ τών γραπτών μνημείων τοϋ αρχαίου κό-
σμου. Ούτος σύγκειται έξ εκατόν οκτώ σελίδων 
εκάστη τών οποίων περιλαμβάνει από είκοσι έως 
είκοσι δύο χιλιάδας σειρών. Ό πάπυρος ούτος 

κατά τήν γνώμην τοϋ "Εμπερς, έγράφη τω 
1553 η τά 1550 πρό Χρίστου. Ό σπουδαίος 
ούτος πάπυρος πραγματεύεται οΰ μόνον περί 
φαρμάκων άλλά και περί ασθενειών τών 'εσωτε-
ρικών οργάνων, περί γυναικείων παθημάτων, 
ασθενειών τών οφθαλμών κτλ. ένΐ λόγω ό πά-
πυρος ούτος παρίστησιν είδος τι αρχαίας ιατρι-
κής εγκυκλοπαίδειας. Ούτος αποτελείται εκ 
πλήθους συντόμων πραγματειών έτι άρχαιστέ-
ρας καταγωγής η αυτός ό πάπυρος. Έν τώ άριθ-
μώ τών χρησίμων κατά τήν κατασκευήν τών 
φαρμάκων υλικών καταλέγονται: κρίθινος οίνος, 
μέλι, άσφαλτος, σϋκα, Αιγυπτιακά κοκκύμηλα 
και παντοειδείς φυτικαί και μεταλλικαί ού-
σίαι. 

Πολλαί συνταγαί φέρουσι λίαν παράξενον χα-
ρακτήρα καί μαρτυροϋσι περί τής γονίμου φαν-
τασίας τών συνθεσάντων αυτάς ιατρών εκέινης 

ΠΑΡΑΚAΛOΥΜΕΝ τους κ. κ. συνδρο-
μητάς τους παραγγέλλοντας επισκεπτή-
ρια νά άποστέλλωσι και τό άντίτιμον 
του χάρτου, ήτοι μίαν δραχμήν δι' εκατόν 
επισκεπτήρια. 

Σ Υ Μ Β Ο Λ Α Ι 
ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΣΤΌΡΙΑΝ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 

Ε Ν ΑΙΓΥΠΤΩ 
Αι έπ' εσχάτων γενόμενα·, ανακαλύψεις τών 

Αιγυπτιολόγων έρριψαν άπλετον φώς επί 
τής καταστάσεως τής ιατρικής έπιστήμης κατά 
τοϋς αρχαίους χρόνους, πρό τριών δηλαδή χιλιά-

δωv έτών άπό τής ημετέρας εποχής. Καί 
πράγματι· χάρις εις τους παπύρους οιτινες φυ-
λάττονται έν διαφόροις βιβλιοθήκαις τής Εϋρω-
πης ή ιστορία τής ιατρικής έπλουτίσθη δι' όλης 

σειράς άξιοσημειώτων πονημάτων. Ό διάσημος 
Γάλλος χημικός Μπερτελώ λαβών άφορμήν έκ 
τής άνευρέσεοις νέου παπύρου έδημοσίευσε λίαν 
σπουδαϊα διδόμενϊ έν τώ γαλλικώ περιοδικώ 

Journal des Savants άρυσθείς ταϋτα έκ τής εΐδι-
κής σπουδής τής χημείας, τής ορυκτολογίας καί 
της ιατρικής τών αρχαίων. 
Οι ιατροί τής Αιγύπτου έφημίσθησαν καθ' ά-

πασαν τήν Άνατολήν ένωρίτερον τής διαδόσε-
ως τής ελληνικής έπιστήμης. Ό Μπερτελώ πα-

ραγει τά έν τη Όδυσσεια αναφερόμενα περί 
της ιατρικής καί τά υπό τοϋ Ηροδότου μνημο-

νευόμενα φάρμακα τών αρχαίων Αιγυπτίων. Ή 
ιατρική επιστήμη, κατά τήν γνώμην τών έπι-
στημόνων, υφίστατο ήδη κατ' αϋτήν τήν εναρ-
ξιv τοϋ πολιτισμοϋ τής Αιγύπτου. Ό υιός τοϋ 

Μενέσου "Ατοτις, δεύτερος Φαραώ τής Αιγύ-
πτου, ην ιατρός καί εις αυτόν αποδίδονται χει-

ρογραφά τινα περί ιατρικής καί ανατομίας. Έ-
πίσης καί ό Τοζόρτος, δεύτερος μονάρχης έκ 

της τρίτης δυναστείας, ην, ιατρός. 
Οι αρχαίοι επιστήμονες πρός ένίσχυσιν τοϋ 

κυρους των έπειρώντο νά περιβάλλωσι πάντοτε 
τας ανακαλύψεις των διά μυστηριώδους πέπλου 

διηγοΰντο οτι αί ανακαλύψεις αυτα έγέ-
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τής εποχής. Καί τί δεν εισέρχονται είς τά συ. 
στατικά φαρμάκων τίνων! Κεφαλή καρκίνου, εις 
κόνιν τεθλασμένος οδούς άγριοχοίρου, αίμα σαυ-
ρών, έγκατα της γαλής, κόπρος τοϋ κροκοδεί-
λου και διάφοραι άλλαι οΰσίαι. Τό μίγμα τοΰτο 
εθεωρείτο υπό τών Αιγυπτίων ώς πανάκεια ποι-
κιλομορφιών ασθενειών. Άλλ' εκτός τούτων τών 
φανταστικών μέσων, έν τη θεραπευτική τών αρ-
χαίων Αιγυπτίων άπαντώσι καί τοιαύτα φάρ-
μακα άτινα μέχρι τής σήμερον είναι έν χρήσει, 
ως ή άλόη, τό γλυκάνισον, ο κρόκος, τό όπιον 
κτλ. Ό αριθμός τών ΰπό τών Αιγυπτίων μετα-
χειριζομένων μεταλλικών ουσιών δέν είναι μέ-

γας. Έν τώ παπύρω μνημονεύεται μόνον ό χαλ-
κός μετά τοϋ μολύβδου καΐ τοϋ υδραργύρου, έν 
τούτοις ό Μπερτελώ αναφέρει οτι, ώς εξάγει εκ 
τίνων δεδομένων, ήν γνωστή εις τους αρχαίους 
Αιγυπτίους ή θεραπευτική δύναμις τοϋ θαλασ-
σίου άλατος καΐ τοϋ νάτρου. 

Άξιόλογον θέσιν έν τη αρχαία ιατρική τών 
Αιγυπτίων κατέχουσι διαφόρων ειδών συμπαθη-

τικά μέσα τά όποια και τήν σήμερον είναι έν 
χρήσει παρά τοις άπλοϊς. Περίεργον είναι οτι η 
θεραπευτική μέθοδος τοϋ Μπρόουν-Σέκαρ, ήτις 
τοσοϋτον κρότον έποίησε πρό τίνων ετών έν τοις 
έπιστημονικοϊς συλλόγοις σύμπαντος τοϋ κόσμου 
ήν έπίσης γνωστή εις τους αρχαίους Αιγυπτί-
ους. 

Χ03ΑΗΗΊ Η ΡΑΒΟΤΗΗΚΊ 

ΚΤΗΜΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΤΗΣ 
(Δ ι ή γ η μ α) 

Υπο τοΰ διάσημου Ρώσσου συγγραφέως 
ΚΟΜΗΤΟΣ ΛΕΟΝ. ΤΟΛΣΤΟΗ 

(Μετάφρασις έκ τοϋ Ρωσσικοϋ) 
(Συνέχεια ιδε αριθ. 15.) 

"Ητο τρίτη ώρα μετά μεσημβρίαν. Τό ψύχος 
ην δέκα βαθμών, ό δέ ουρανός νεφελώδης κάΐ 
ισχυρός άνεμος έπνεεν. Έν τή αϋλη έφαίνετο ό 
καιρός ήσυχος. Έν τούτοις έν τη όδώ έγίνετο 
έπαισθητή ή ισχυρά φορά τοΰ ανέμου δστις έκ 
της στέγης της παρακειμένης αποθήκης έσάρωνε 
τήν χιόνα. Ευθύς ώς ο Νικήτας ώδήγησε τό ελ-
κυθρον είς τόν πυλώνα τής οικίας ο Βασίλειος 
Άνδρέεβιτς κρατών σιγάρον εις τά στόμα καΐ 
φέρων βαρείαν γούναν περιεσφιγμένην διά ζώνης 
ίξήλθεν είς τήν καλυφθεϊσαν υπό της χιόνος θύ-

ραν καί έστη διορθώνων εκατέρωθεν τό περιλαί 
μιόν του καί άναστρεφων τά ά'κρα της γούνκ 
οπως φθαρώσιν υπό τοϋ ίδρώτος 

— Ίδε τό διαβολάκι πώς έπρόφθασεν, ειναι 
ούτος ίδών τόν υιόν του καθήμενον έν τω έλκυ-
θρω και τρίυων τους λευκούς του οδόντας. Ό 
Βασίλειος Άνδρέεβιτς ήν εύθυμος έκ της βότκας 
τήν οποίαν επιε μετά τών φίλων του και πλέον 
τοϋ συνήθους ην ευχαριστημένος διά οσα έκέκτητο 
και, δι' ότι έπραττεν. Ή σύζυγος τοϋ Βασι-
λείου Άνδρέεβιτς καλύψασα διά μεταξωτοί 
μαντηλιού τήν κεφαλήν της κατά τρόπον ώστε 
μόνον οι οφθαλμοί της έφαίνοντο εξήλθε νά προ-
πέμψη αυτόν καί εστη παρά τήν θύραν. 

— Τή άληθεία, είπεν αύτη, καλόν θά ήτο 
νά ελάμβανες καί τόν Νικήταν. 

Ό Βασίλειος Άνδρέεβιτς δέν άπήντησεν αλ-
λά μόνον έπτυσε. 

— "Εχεις επάνω σου χρήματα, έπανέλαβεν 
αύτη μετά της αυτής συμπαθούς φωνής. Καί ό 
καιρός δεν ήλλαξε. Τή άληθεία ώ θεέ μου! 

— Διατί; μήπως δεν ειξεύρω τόν δρόμον, 
διατί χωρίς άλλο πρέπει νά λάβω καί οδηγόν; 
έπρόφερε ταύτας τάς λέξεις ό Βασίλειος 'Αν. 
δρέεβιτς δι' ιδιαιτέρου άφυσίκου τόνου της φω-
νής διά του οποίου συνήθως ώμίλει μετά πωλ-
τών καί αγοραστών ίσως καταθελγόμενος έκ ταύ-
της της άπαγγελίας. 

— Τή άληθεία νά ελάμβανες όδηγόν. Πρός 
Θεοϋ ! σέ καθικετεύω, έπανέλαβεν ή σύζυγος 
του. 

— Ίδέ πώς έκόλησεν αύτη ώς τά φύλλον 
της δρυός έν τώ λουτρώ . . . . αϊ', πώς νά τόν 
λάβω. 

— Διατί: Βασίλειε Άνδρέεβιτς· είμαι έτοι-
μος μεθ' ιλαρότητας είπεν ό Νικήτας. Μόνον 
απόντος έμοϋ ποίος θά δώση τροφήν είς τά ζώα, 
ποοσέθηκεν ούτος άποτε.νόμενος εις τήν ' κυρίαν 
του. 

— Έγώ θά διατάξω είς τόν Σέμενα, είπεν 
ή σύζυγος τοΰ Βασιλείου Άνδρέεβιτς. 

— Αϊ, πώς. νά ύπάνωμεν; Βασίλειε 'Ανδρέ-
εβιτς, είπεν ό Νικήτας άναμένων. 

—- Ώς φαίνεται,πρέπει νά σεβασθώμεν τήν 
γραία ν. Άφοΰ θά ελθης, πήγαινε, φόρεσε ένδυ-
μα θερμότερον, είπεν ό Βασίλειος 'Ανδρέεβιτς, 
μειδιών καί διά τοΰ δακτύλου δεικνύων τήν κα-
τεσχισμένην καί ρυπαράν γούναν τοΰ Νικήτου. 

— Αϊ, ψυχή μου, έξελθε, κράτησον τόν ΐπ-
πον! έφώνησεν ο Νικήτας έν τή αυλή είς τόν σύ-
ζυγον τής μαγείρου. 

— Έγώ μόνος μου, έγώ θά τόν κρατήσω ! 
είπεν ο υιός τοϋ Βασιλείου Άνδρέεβιτς έκβάλ-
λων έκ τών θυλακίων του τάς έρυθριασάσας έκ 
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— Σύ που έκρύφθης; δώς εδώ τήν μάστιγα, 

Νικήτα, έφώνησεν ό Βασίλειος Άνδρέεβιτς πα-
ρατηρήσας ότι ό υιός του είχε κρυφθή ύπό τό 
εδώλιον τοϋ άμαξηλάτου, θά σοι δείξω, Πή-
γαινε ταχέως είς τήν μητέρα σου σούτκιν σίν 
κυνός υίέ). 

Τό παιδίον έπήδησεν έκ τοϋ έλκύθρου, ό δέ 
'ππος έξηκολούθησε τήν πορείαν του. 

(ακολουθεί) 

Ο Α Ρ Γ Υ Ρ Ο Σ 

Αί διακυμάνσεις επί τής άξίζς τοϋ αργύρου, 
αϊτινες υπήρξαν κύριον θέμα συζητήσεων καί συν-
ελεύσεων ατελεύτητων, άρχαιόθεν έκίνησαν τό 
ενδιαφέρον πάντων τών έθνών τής υφηλίου. Και 
μολονότι ΰπετιμήθη καί άνετιμήθη πολλάκις, 
ουδέποτε ό συναγωνισμός τοΰ μετάλλου τούτου 
πρός τόν χρυσάν ώς μέσον κυκλοφορίας έπαυ-
σεν ή θά παύση,ποτέ. Ό Σολομών ητο ό πρώ-
τος, οστις ΰπεβίβασε τήν άξίαν του, διότι έινε-
κα τής πληθώρας τοΰ αργύρου είς 'Ιερουσα-
λήμ, ενθα τόσος άργυρος εΐχεν είσέλθη, οσοι 
χάλικες εις τάς οδούς, δέν έδέχετο πληρωμάς 
η μόνον εις χρυσόν· έξ άλλου όμως ο 'Ιωσήφ 
απέτιε τά χρεη του εις άργυρον. Ή πληθωρα 

τοϋ αργύρου κατά τήν εποχή έκείνην αποδίδε-
ται εις τά μεταλλεία τής 'Ισπανίας, όπόθεν οί 
Φοίνικες μετέφερον αυτόν είς μεγάλας ποσότη-
τας. Οτι έν 'Ισπανία ό άργυρος ητον άφθονος, 
γίνεται δήλον καί έκ τών αρχαίων Ελλήνων 
συγγραφέων, οϊτινες άναφέρουσινδτι οί "Ελλη-
νες, δτε πρώτον έ'πλευσαν εις Ίσπανίαν, επα-
νήλθον έκεϊθεν έχοντες αγκύρας καί άλλα άντι-
κείμενα έξ αργύρου κατεσκευασμένα. Κατά τόν 
7ον αιώνα π. Χ. τά μεταλλεία τής Ίσπανίας 
ήρχισαν νά έξαντλώνται καί έκ νέου ό άργυρος 
άνέλαβεν εν μέρει τήν προτέραν θέσιν του. 

Τά πρώτα νομίσματα ησαν τεμάχια χρυ-
σοΰ επί τών οποίων τό βάρος έσημειοϋτο δι' 
επισήμου τινός σφραγΐδος. Κατά τό 700όν έτος 
π. Χ., έκόπησαν τά πρώτα νομίσματα, έν δέ 
τώ Βρεττανικώ μουσείω υπάρχει στατήρ τής 
Βαβυλώνος έκ μίγματος χρυσοϋ καί αργύρου, 
νόμισμα οπερ θεωρείται τό άρχαιότατον νϋν 
υπάρχον. Ό άργυρος ητο έπί καιρόν τό έν 
κυκλοφορία μέτάλλον έν 'Ελλάδι, άλλ' έπί τέ-
λους οί αρχαίοι τόν άπέρριψαν καί παρεδέχθη-
σαν τόν χρυσόν ώς βάσιν. Τά αρχαία νομίσματα 
τοϋ Αλεξάνδρου καί Φιλίππου είνε μέχρι σήμε-
ρον πρότυπα τής αρχαίας Ελληνικής νομισμα-

του ψύχους μικράς χείρας του και λαμβανων 
τάς ηνίας 

Μόνον μή άπασχολεΐσαι πολύ περί τόν 
στολισμόν τοϋ έπανωφορίου σου, ογλίγωρα έλθέ, 
εφώνησεν ό Β. Άνδρέεβιτς είς τόν Νικήταν. 
' — Παρευθύς, μπάτιουσκα (πάτερ) είπεν ό 
Νικήτας καί δρομαίως κινών τά παλαιοθέντα 
μαλλινα υποδήματα του έτρεξεν είς τήν αύλήν 
καί έκεϊθεν είς τά δωμάτιον τών υπηρετών. 

Αϊ, Άρίνουσκα, δός μοι όγλίγωρα από 
θερμάστρας τήν γούναν μου, πρέπει νά συν-

οσεύσω τόν κύριόν μου, είπεν ό Νικήτας ταχέως 
εισερχόμενος είς τά δωμάτιον καί λαμβάνων 

τήν ζώνην του. 
Ή μάγειρος αφού έκοιμήθη μετά μεσημβρίαν 
ειχεv ξυπνήσει καί ήτοίμαζε τό σ α μ α β ά ρ ι 

διά τόν σύζυγόν της. Αύτη εΰθύμως υπεδέχθη 
τόν Νικήταν καί βλέπουσα αυτόν σπεύδοντα 
πρευθύς ετρεξεν, έλαβεν έκ τής θερμάστρας 
τήν στεγνόνουσαν γούναν τοϋ Νικήτου καί τήν 
εδωκεν. 
— 'Άριστα καί άνέτως θά διασκεδάσης 

μετά τοϋ συζύγου σου, είπεν ό Νικήτας, οστις 
πάντοτε άπέτεινε φιλοφρόνους λέξεις πρός αυ-
τήν οσάκις διέμενε μετ' αυτής κατά μόνας. 

Περιζώσας διά τής μάλλινης ζώνης τήν γούναν 
του έσφιξε όσον ήδύνατο τά ενδύματα του. 

— 'Ιδού, τοιουτοτρόπως, είπεν ό Νικήτας, 
αποτεινόμενος οΰχί πλέον είς τήν μάγειρον άλλ' 

εις την ζώνην του τής όποίας τά άκρα έπιμε-
λώς εδενε. Τοιουτοτρόπως δέν θά πέσης. Είτα 

λαβών τά χονδρά δερμάτινα χειρόκτιά του είπε· 
Τώρα είνε καλά. 

— "Επρεπε, ώ Στεπάνιτς, είπεν ή μάγειρος 
να σφιξης καλώς τά υποδήματα σου καί νά 

τυλίξης τους πόδας σου επιμελώς διότι τά υπο-
δήματα σου είνε παλαιά, 

Ό Νικήτας έστη ώς νά ένεθυμήθη τι. 
— "Επρεπεν . . . άλλά θά διέλθω καί ού-
τω, δέν είνε μακράν. Είτα δρομαίως άπεμα-

τής αυλής. 
— Δέν θά κρυώσης Νικητούσκα ; είπεν ή 

κυρία του δτε ουτος έπλησίασεν είς τόέλκυθρον. 
- Ποΰ είνε τό ψύχος, είνε ζέστη, άπήντη-
σεν ό Νικήτας θέτων τά έν τω έλκύθρω άχυ-
ρ ον κατά τρόπον ώστε νά καλύπτωνται δι' αύ-
του οί πόδες του. 

O Βασίλειος Άνδρέεβιτς εισελθών έν τω έλ-
αυθυρω κατέλαβε διά τής ράχεως του κεκαλυμ-

μενης διά δύο διφθερών τό όπισθεν μέρος αΰτοϋ 
και λαβών εις τάς χείρας του τάς ήνίας,,ώδήγει 
τον ιππον. Ο Νικήτας έκάθησεν εντός τοΰ έλ· 

καί έκρέμασε τόν ένα του πόδα. 
Ό ίππος σφοιγών έσυρε τά έλκυθρον καί μετά 

ταχεως βήματος έβάδιζεν έπί τής χιόνος. 
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τικης τέχνης. Εν Ρωμη, τα αρχαίοτατα νο. 
μίσματα ησαν έξ ορειχάλκου, κατόπιν δέ ές αρ-
γύρου δτε δέ ούτος ην έν άφθονία, οί Ρωμαίοι 
Αυτοκράτορες παρέλαβον έκ τις 'Ελλάδος και 
Μικρασίας τόν χρυσόν ώς βάσιν. Έν Ρώμη ό άρ-
γυρος υπέστη τας μεγαλειτέρας υποτιμήσεις πρό 
πάντων μετά τάς νίκας τοϋ Καίσαρος, οτε ή 
άξία τών γαιών έδιπλασιάσθη καί έτριπλασι-
άσθη, ό δέ άργυρος, ον οί λεγεώνες τοΰ Καίσα-
ρος έφερον εις μεγάλας ποσότητας, υπερετιμή-
θη αναλόγως. Κατά τήν αΰτοκρατορίαν τοΰ 
Αυγούστου, ή άξία τοΰ αργύρου παραβϊλλομένη 
πρός τόν χροσόν ήτο ώς 1 πρός 10 εις βάρος. 
Κατά τόν μεσ αιώνα ό άργυρος ΰπερετιμηθη καί 
έφθασε σχεδόν είς τήν αυτήν άξίαν τοΰ χρυσού. 
'Επί τής βασιλείας Ριχάρδου τοΰ Α' τέσσαρα 
σελλήνια έν 'Αγγλία ητο ή τιμή ενός βοός 
η άροτριώντος ίππου, δέκα δέ πέντε δηλ. εικο-

σιv εκατοστά τοΰ ταλλήρου ή άξία προβάτου· 
κατόπιν όμως τής κατακτήσεως τοΰ Μεξικού 
καί Περουβίας, ό άργυρος ΰπετιμήθη έκ νέου, 
ή δε άξία τής γης καί τών ημερομισθίων ηΰξη-
σεν. Ή προαγωγή ομως τοΰ εμπορίου καί τών 
μέσων τής συγκοινωνίας, έκαμαν αίσθητήν τήν 
ανάγκην ασφαλούς νομίσματος διά τάς συναλ-
λαγάς. "Αργυρος καί χρυσός έξηκολούθησαν νά 
είνε ώς μέσα νομισματικής βάσεως μέ άνάλογον 
διαφοράν εις τήν τιμήν τοΰ ένός πρός τό άλλο, 
διαφορά, ήτις δέν υπέστη μεγάλας άλλαγάς, 
έως ότου τά ορυχεία τών δυτικών Πολιτειών τής 
'Αμερικής καί τοΰ Μεξικοΰ κατέκλυσαν τόν 
Νέον Κόσμον, ώς άλλοτε ή 'Ισπανία μέ άφθο-
νον άργυρον καί ώς έκ τούτου κατήλθεν έκ νέου 
ή άξία αύτοΰ είς τήν σημερινην ευτελή τιμήν. 

Ό άργυρος θά είνε πάντοτε τό έπικουρικόν 
νόμισμα τοΰ χρυσού, οΰδενός άλλου μετάλλου 
δυναμένου νά καθέξη τήν θέσιν αυτού. Τά ορυ-
χεία τής Αμερικής πιθανόν νά έξαντληθώσιν 
ώς τά τής Ισπανίας καί τό λευκόν μέταλλον 
τοΰ Κεσές τοΰ Σολομώντος πιθανόν νά έπα-
ναλάβη τήν προτέραν αυτού Οέσιν, άμα κατά-
σιη ήττον άφθονον. 

Οί Φοίνικες τόσον πολύν άργυρον είχον, 
ώστε καί τάς άγγύρας τών πλοίων είχον έξ αρ-
γύρου. Καί οί Ίσπανοί μετά τήνάνακάλυψιν 
της Αμερικής υπό τοΰ Κολόμβου τόσον πολύν 
άργυρον ειχον, ώστε καί τάς αΰλάς τών οικιών 
άντί μαρμάρων έπέστρωναν δι' αργύρου. 

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 
Η Γεωργία είνε τόσον αρχαία, όσον αρχαίος 

ειναι ό κόσμος. 'Η 'Αγία γραφή διδάσκει ότι ό 
Κάιν, ο πρωτότοκος υίός τοΰ πρωτοπλάστου Α-

δάμ καί τής Εύας, ητο καλλιεργητής τής γης, 
και ό αδελφός αυτού Άβελ ητο ποιμήν προ-
βάτων. 

Οί δέ πατριάρχαι 'Αβραάμ, 'Ιακώβ καί οί ά-
λλοι ησαν ποιμένες καί καλλιεργηταί τής γής, 

Τό άρχαιότερον έθνος τοΰ πολιτισμού είνε 
τών Αιγυπτίων. Ούτοι έμόρφωσαν καί έπιστημας 
καί τέχνας και γεωργίαν. Ούτοι έπεννόησαν τήν 
καλλιέργειαν τής Γης, ούτοι έφεΰρον τό άρο-
τρον, τό σπάρσιμον, τήν φυτουργίαν, τό κλαί-
δευμα, τόν έμβολιασμόν, τήν καλλιέργειαν της 
αμπέλου, τήν οΐνοποιίαν, κλπ. 

Παρά τών Αιγυπτίων έδιδάχθησαν τήν Γεωρ-
γίαν καί τ ' άλλα έθνη τοΰ κόσμου, οί Ίνίδοι, 
οί Άσσύριοι, οί Μήδοι, οί Πέρσαι κλπ. ούτω 
κατ' ολίγον ή γεωργία έτελειοποιήθη μεγά-
λως. Παρ' άπασι τοις άρχαίοις έθνεσι ή Γεωρ· 
γία μεγάλως έτιμάτο, καί έκαστος ώφειλεκατέ 
τό μάλλον καί ήττον νά ήνε καί γεωργός· ουτε 
αυτοί οί βασιλείς καί οί αυτοκράτορες έξηροϋν-
το. Ό Ξενοφών ιστορεί, οτι οτε ό Λύσανδρος 
μετέβη είς Περσίαν ώς απεσταλμένος παρά τών 
συμμάχων Ελλήνων καί έπεσκέφθη τόν Κϋρον 
τόν νεώτερον εις τάς Σάρδεις, ετυχε παρά τοΰ με-
γάλου τούτου Βασιλέως μεγάλης υποδοχής, ό 
όποιος σύν τοις άλλοις περιποιήσεσιν, ώδηγησε 
τούτον είς τούς βασιλικούς αγρούς, ίνα τώ δειξη 
τήν ώραιότητα τών διαφόρων φυτών, τήν κανο-
νικήν σειράν τούτων καί διάφορα δένδρα, τα 
όποΐα έπεσκίαζον τούς βασιλικούς περιπάτου;. 
Ό Σπαρτιάτης στρατηγός ι'δών τήν λαμπρό-
τατα τών φυτών, καί αληθώς θαυμάζων τήν ω-
ραιότητα ταύτην τής φυτουργίας· θαυμάζω 
είπεν εκείνον, ό όποϊος διερρύθμι-

σε ταΰτα πάντα . Ό Κύρος κολακευθείς εκ 
τών λόγων τούτων είπεν, εγώ, ώ Λύσαν-
δρε, έσχεδιασα ταΰτα πάντα και πολ-
λά τούτων έφύτευσα διά τών ιδίων 
μου χειρών». 

Ό δέ Λύσανδρος "έκπλαγείς έκ τών λόγων 
τούτων, έτεινε τάς χεΐράς του, καί λαβών τάς 
χείρας τοΰ μεγάλου τούτου καί άξίου οντως Βα-
σιλέως, έξεφώνησε. Σύ, ώ Κ ΰ ρ ε , έφύτευ-
σας τα δένδρα δια τών ιδίων σου 
χειρών ; Ναΐ μια τον Οΰρανόν, 
νέλαδεν ό Κύρος». Ό Λύσανδρος τότε 
λαβών αύθις τάς χείρας τοΰ έναρέτου τούτου Βα-
σιλέως, καί σφίγξας αύτάς εΰλαβώς είπε. 
καίως, ώ Κ υ ρ ε , εύδαιμονείς»· έλεγε 
δέ ό δντως μέγας ούτος βασιλεύς, οτι δέν δει-
πνεΐ ποτέ, άν δέν ίδρώση έκ πολεμικών η γεωρ-
γικών έργαβ ων ! 

Η καλλιέργεια τής γής πρέπει νά γίνηται 
τοιαύτη, ώστε νά παράγη εις τόν καλλιεργητην 
τά τής τροφής του, τά έξοδα τής καλλιερ-

δών, κλπ. ούτως έτελειοποίησανκαί τήν Γεωρ-
γίαν. 

Παρ' Όμηρω ή λέξις γεωργός καί γεωργία 
δέν αναφέρεται· "Η καλλιέργεια ομως τοΰ σίτου, 
τής κριθής τής ολύρας η ζειάς, τών έρεβίνθων 
καί τών κυάμων έγένετο καλώς, οί πίσοι, αί 
φαλαί και άλλα όσπρια δέν άναρέρονται. 

Ό δε Ησίοδος εις τά έργα καί ήμέραι δι-
δάσκει πολλά γεωργικά, έξ ών δήλον γίνεται 
οτι καί τότε οΰ σμικρά πρόοίο; τής γεωργικής 

ΰπήρχεν. Ό 'Ησίοδος περιγράφει την κατα-
σκευήν γεωργικών εργαλείων, τήν κατασκευήν 
χειραμαξίων γεωργικών, τάς έποχάς τής καλ-
λιεργείας, τήν έπήρειαν τών ούρανίων σωμάτων 
έπί τών προϊόντων, κλπ. 

Οί Έλληνες διά τής προόδου τής Γεωργίας 
κατέστησεν τό πετρώδες έδαφος αύτών παρα-
γωγόν πρός διατροφών εκατομμυρίων κατοίκων. 

*Η γεωργία έτελειοποιηθη ετι μάλλον επί 
Ρωμαίων, Παραλαβόντες ούτοι τκύτην παρά τών 
'Ελλήνων, καί μαθόντες παν τό χρήσιμον 
έκ παντων τών τότε έθνών τής οικουμένης, α-
περ είχον κατακτήσει, άνέπτυξαν καί ετελειο-
ποίησαν έτι μάλλον τήν γεωργίαν, δσον ίσως 
εισέτι δέν άφίχθη ή νεωτέρα. Οί Ρωμαίοι άνα-
γνωρίσαντες οτι ή γεωργία είναι αναπόσπα-
στος έκ, τής εϋζωΐας τών ανθρώπων. έξησφά-
λίσαν δι' αυστηροτάτων νόμων την ίδιοκτη-

σίαν Ουδείς ήδύνατο νά βόσκη τά κτήνη του 
είς τό κτήμα άλλου. Όστις μετέθετε τά σύνο-
ρα τής ιδιοκτησίας έφονεύετο άποινεί παρά τοΰ 
άδικουμένου. Άπηγχονίζετο οστις έθετε πΰρ 
εις τά γεννήματα. Έμαστιγοΰτο δεινώς ό νυκτο-
κλέπτης πλπ. 'Εν γένει η γεωργία έτιμάτο 
τότε μεγάλως. Είς τόν στρατόν ησαν δεκτοί 
μόνον οί ΐδιοκτήται γαιών. Πρός έκφρασιν τής 
άγάπης είς τά τής Γεωργίας τά κύρια ονόματα 
εΐχον έκ τών όσπρίων, οίον Λαντίλιος (φακάς), 
Φάβιος (Κυάμιος), Κικέρων (πίσιος) κτλ. 

Ή παρά τοις Ρωμαίοι; πρόοδος τής Γεωρ-
γίας έγένετο έπί δημοκρατίας, οτε τά ήθη ησαν 
αυστηρά. Έπί αυτοκρατόρων ομως εισαχθείσης 
τής πολιτελείας καί της ήθικής διαφθοράς, ήρ-
ξατο καί ή γεωργία νά μαραίνηται, καί έκτοτε 
κατ* ολίγον ή τροφης αΰτη τής κοινωνίας άπι-
ξηράνθη έν Ευρώπη, και μόνον τά άπλούστερα 

μέρη διετηρήθησαν λίαν έπιπολαίως 

γείας, τα των φορών, και τα; αλλας δαπανας 
πρός τάς τοΰ βίου άνάγκας. Όθεν τό καλλιερ-
γείν προϊόν μή καταναλισκόμενον είναι πα-
ράλογον. 

Ή καλλιέργεια της γής είνε βιομηχανία. 
'Εάν κακώς διευθύνεται, παράγει ολίγα καί ανε-
παρκή, έάν καλώς μετά επιμελείας καί φρο 
νησεως, παράγει ασφαλεστέρας ωφελείας παρά 
πάσαν άλλην βιομηχανίαν. 

Ή πρώτη λοιπόν τέχνη, τήν όποίαν ό άν-
θρωπος έπενόησεν είνε ή Γεωργία, ήτις καί 
Γεωργική καλείται. Ή άνάγκη τής τροφής 
ώδήγησε τόν άνθρωπον νά περιποιηθώ καί νά 
φυλάξη τά δέδρα έκεΐνα, τών όποιων τούς καρ-
πούς μετεχειρίζετο πρός τροφην. Έκ τής παρα-
τηρήσεως οτι οί καρποί ούτοι μένοντες έν τη 
γη βλαστάνουσι, γίνονται δένδρα καί καρποφο-
ρούσα, ώδηγήθη πρός τής φυτουργίαν. ·Η άγρα 
τών ζωων, διά τοΰ κρέατος των όποίον ετρέ-
φετο, καί τό επίποιν και έπικίνδυνον αυτής ή-
νάγκάσεν αυτόν να διατηρήση παρ αυτώ ζώα 
τοιαύτα, νά τά ήμερώση, ινα άκοπωτερον άπο-
λαμβάνη τό πρός τροφήν τον κρέας, καί τό γά-
λα αυτών, έπρεπεν ομως νά έχη έκτάσεις γαιών, 
ππως διατρέφη ταύτα, κα; μή ένοχλήται παρ' 

άλλων, έντεύθην άρχεται κ τηματας . Ινα 
δέ έκαστος δ ι α τηρ η' αβλαβη τήν ιδιοκτησίαν 
του έγένοντο συμφωνία καί συνθήμαι μεταξύ 
τών άνθρώπων πρός σεβασμόν τής ιδιοκτησίας, 
καί ΰπεράσπισιν ταύτης κατά ξένων έπιδρο-
μέων· εντεύθεν οί πρώτοι νόμοι κατά τών επι-
θέσεων. 

Ή πρόοδος τής γεωργίας συμβαδίζει μετά 
τής προόδου τοΰ πολιτισμού τής κοινωνίας. "Ο-
που μέγα; ό πολιτισμός έκεϊ καί ή γεωργία 
μεγάλως είνε ανεπτυγμένη. Τά αντικείμενα δ-
μως τής γεωργίας είσίν άναλόγος μέ τό κλίμα 
καί μέ τάς άνάγκας τών κατοίκων. 

Οί Αιγύπτιοι φέροντες είς τούς "Ελληνας τόν 
πολιτισμόν πρώτοι έδίδιξαν έν 'Ελλάδι τήν 
γεωργίαν, ό Κέκρωψ έδίίαξε τήν καλλιέργειαν 
τών δημητριακών καρπών, ο δε Τριπτόλεμος 
έδειξε τήν χρήσιν τού άροτρου, καί τήν κατα-
σκευήν τοΰ άρτου είς τούς βαλανοφάγους 'Αρ-
κάδας. 

Οί "Ελληνες, ώς πάντα έτελειοποίησαν όσα 
παρέλαβον παρά τών Αιγυπτίων, Φοινίκων, Ίν-
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Ο Α Π Ρ Ο Σ Δ Ο Κ Η Τ Ο Σ ΓΑΜΟΣ 

(ΔΙΗΓΗΜΑ) 
(Συνέχεια 'ίδε άριθ. 15, 

— Νομίζετε οτι ημπορεί νά γείνη άλλέως 
Λέγετε, γνωρίζετε κάνέν μέσον νά ΰποχρεωθη ο 
πατήρ μου ν' άλλάξη γνώμην, νά θελήση νά 
διαλύση τό συνοικέσιον τοΰτος λέγετε, γνωρί-
ζετε κάνέν τοιούτον μέσον; 

— Ίσως,άπεκρίθην παραδόξως άνασκιρτήσας. 
— "Ω! λέγετε, λέγετε, είπεν ορμητικής· τι 

πρέπει νά κάμω; 
Δύσκολος ήτον τότε ή θέσις μου· ήγγιζα είς 

τόν σκοπόν, αλλά τό δυσχερέστερον καί όλισθη-
ρότερον βήμα ητον τό τελευταϊον. 

Όθεν έδίστασα νά προφέρω τόν όριστικόν 
λόγον. "Επρεπεν ώστόσον νά λαλήσω, ό καιρός 
και ή νεανις μ' έβίαζαν. "Εμελλα νά υπακούσω 
όταν παρ' έλπίδα ό πατήρ έξύπνησε, καί ούτω 
διεκόπη, είς τό ώραιότερόν της μέρος, ή σειρά 
τής ομιλίας μας. Τρίτην ήδη φοράν συνέβαινε 
τό τοιοΰτο, καθώς είς τήν άνάγνωσιν τινών επι-
φυλλίδων, αϊτινες παύουν όταν πάλλοντες πε-
ριμένωμεν τοΰ δράματος τήν λύσιν, και μας 
παραπέμπουν ανηλεώς είς τό έπόμενον φύλλον. 
Καί όμως ηύχαριστήθην σχεδόν διά τήν άκαι-
ρον ταύτην διακοπήν, ήτις άπεμάκρυνε τήν στι-
γμήν χωρίς νά μεταβάλη τήν θέσιν, άν μολα-
ταύτα δέν τήν έχειροτέρευε. Δυσανασχετούσα 
είδε τοΰτο ή νεάνις; Δέν ητον δυνατόν νά κοι-
μηθή πέντε λεπτά ακόμη ό φίλυπνος εκείνος ! 
"Ανθρωποι τίνες ει'ς τόν κόσμον τούτον όλα τά 
κάμνουν παράκαιρα. 

Καί αυτή μεν έλαβε πάλιν είς χείρας τάς ε-
φημερίδας της, έγώ δέ έκόλλησα τήν παρειάν 
μου είς τό έρεισμα τής αμάξης, και έχαμήλωσα 
τά βλέφαρα, ώς άνθρωπος έτοιμαζόμενος νά 
κοιμηθή. Διά τοΰ διπλού τούτου στρατηγήμα-
τος καί τής επιμόνου αφωνίας, ήλπίζετο οτι καί 
εκείνος θά έπανελάμβανε τήν μουσικήν του. 
'Αλλ' ή έλπίς μας έματαιώθη· ό φίλος είχε 
χορτάσει τόν ϋπνον, καί φόβος ητον μήπως τό 
λοιπόν τοΰ ταξειδίου έμελλε νά γείνη μέ ανοι-
κτούς οφθαλμούς. 

Καιρός άστεϊσμοΰ δέν ητον· έπέκειτο ναυα-
γιο·' εντός τοϋ λιμένος. 

"Ολον τό δειλινόν καί τό εσπέρας έμέναμεν 
προσδοκώντες ευτυχές τι περιστατικόν, ίκανόν 
νά μας άπαλλάξη τοϋάκουσίου τούτουΚερβέρου. 

Περί τήν ένδεκάτην ώραν έφθάσαμεν εις Λ... 
οπου έπρεπε νά δειπνήσωμεν. 

Είχα φάγει πολλά ολίγον, ώς ένθυμεϊσθε, καί 
ομολογώ μέ εντροπήν μου δτι δέν ήμην ολωσ-
διόλου χωρίς δρεξιν. 

'Εκάθησα εις τήν τράπεζαν απέναντι τής νεά-
νιδος, ήτις ίδοΰσά με εξεπλάγη. Καθώς τό προ-
λαβόν γεϋμα, ένόμιζεν ίσως οτι καί τότε θ' ά-
φιέρονα τόν καιρόν μου είς τήν σύνταξα νέας 
επιστολής 

Είναι γνωστή ή προσφώνησις τοΰ δημάρχου 
εκείνου πρός τόν Δ. Έρρΐκον, προσφέροντος τάς 
κλείδας τής πόλεως. «Μεγαλειότατε, δέν έκαν-
νονοβολήσαμεν διά τριάκοντα δύω αιτίας· ή 
πρώτη είναι οτι μας έλειπαν τά καννόνια». 
Έγώ είχα δύω αίτιας είς τό νά μη γράψω νέαν 
έπιστολήν δηλαδή τριάκοντα ολιγώτερον από 
τάς τοΰ δημάρχου, πλην ίσχυράς επίσης. Ή 
πρώτη είνε, ώς έν παρόδω τό ανέφερα, οτι μέ 
είχε κυριεύσει πείνα διαβολική· ή δευτέρα καί 
όψηλοτέρας τάξεως, οτι ή νέα αύτη επιστολή 
θά ήτον άπλή έπανάληψις καί παράφρασις τής 
πρεσβυτέρας αδελφής της, καί επομένως δέν 
θά έπροχώρουν δι' αυτής περισσότερον αί υπο-
θέσεις μου· μάλιστα, ητον πιθανόν καί νά ο-
πισθοδρομήσουν. 

"Επειτα, πότε έμελλε ν' άναγνωσθη ή δεύτε-
ρότοκος αύτη επιστολή ; τότε βεβαίως οχι, 
διότι ητον πλέον σκότος, καί θά έχάνοντο πέν-
τε η εξ ώραι πολύτιμοι· καί τήν αύγήν ακόμη, 
ποίος ήγγυάτο δτι θά εΰρισκεν ώς έχθές και-
ρόν η νέα νά τήν άναγνώση, χωρίς νά γεννηθή 
κίνδυνος μήν ίδή και ΰποπτεύση τι ό πατήρτης. 

"Εφαγα οσον ολιγώτερον ήδυνήθην, πάντοτε 
όμως πολύ διά τήν θέσιν μου. Άδεται oτι oi 
ερωτόληπτοι τρέφονται μέ μόνον τόν αέρα· είς 
τήν παράδοξον ταύτην δίαιταν έγώ ποτέ δέν 
ΰπεβλήθην, άν καί πολλάκις ερωτευθείς. Είνε 
αληθές δτι έτρωγα διά νά ζώ, δέν έζων διά 
νά τρώγω .Άλλ'έπί τό προκείμενον έπανέλθωμεν. 

'Αδυνατών νά λαλήσω μετά τής φίλης, έρ-
ριπτα πρός αυτήν συχνάκις τά εκφραστικά εκεί-
να βλέμματα, δσα οί παντός είδους συνένοχοι 
ίεροκρυφίως ανταλλάσσουν· εκείνη δέ, οχι μό-
νον δέν τά άπέφευγεν, αλλά καί άνταπεκρίνετο 
μέ ολην τήν αϋθάδειαν τής άπονηρεύτου άθωό-
τητος· διότι μ' εβλεπεν, όχι ώς εραστήν, άλλ' 
ώς άντιπρόσωπον τής θείας Προνοίας. Είς τά 
βλέμματα αυτής έν τούτοις διεκρίνοντο δυσα-
ρέσκεια ι καί πείσμα· ενόησα δτι, άν καί μοΰ 
επέστρεψε τήν πρώτην έπιστολήν, έπερίμενε 
δευτέραν, καί ώργίζετο κατ' έμοΰ διότι δέν 
τήν έμάντευσα. 'Αλλ' υπεκρίθην δτι μέ διέ-
φευγεν ή έκφρασις τής δυσαρεσκείας ταύτης, η 
τουλάχιστον ή αίτία αυτής καί έξηκολούθουν 
γενναίως τον διά τών οφθαλμών πόλεμον έωσό-
Γου ήναγκάοθημεν νά λύσωμεν τήν πολυορκίαν. 

Περί τό μεσονύκτιον άνέβημεν είς τήν άμαζαν. 
Κατέλαβα πονηρώς τήν θέσιν μου πρώτος, 

θέλων νά λάβω τήν εύχαοίστησιν νά έκτείνω 
τήν δεξιάν πρός τήν ερασμίαν συνοδοιπόρον μου. 
'Αλλά τήν εΰχαρίστησιν ταύτην έπέπρωτο νά 
τήν αγοράσω ολίγον ακριβά· διότι ό κατά προσ-
δοκίαν πενθερός μου, άναβάς πρώτος, έπάτη-
σεν ανηλεώς τόν πόδα μου, καί ολίγον έλειψε 
νά μού σύντριψη τούς δακτύλους. Υπέφερα δέ 
σιωπών τό άλγος, φυλάττων τήν εϋαγγελικήν 
έντολήν τήν λέγουσαν οστις σέ ραπίσει επί 
τήν δεξιάν σιαγόνα» (γράφε «οστις σέ πατήση 
έπί τόν δεξιόν πόδα) στρέψον αύτώκτλ.» Ήλ-
θεν έπειτα ή σειρά τής νέας έτεινα τήν χείρα, 
έθεσεν εύτόλμως τήν έδικήν της, καί έπήδησεν 
ώς στρουθίον. Ή θέσις, η ώρα, τό σκότος μ' 
εσυγχώρουν νά θλίψω τούς πέντε λεπτοφυεϊς 

δακτύλους της, οίτινες άνταπέδωκαν τότε θλί-
ψιν διά θλίψεως. Τοΰτο καί μόνον έφθανε νά μοΰ 

άφαιρέση τό λογικόν, άν έως τότε τό είχα σώον. 
Τήν στιγμήν έκείνην ώρκίσθην ορκον φρικτότε-
ρον τοΰ τής στυγός, δτι ή νεάνις αυτη, καί τόν 
πατέρα της καί τήν μητέρα της καί τούς συγ-
γενείς της δλους μέχρι δωδεκάτου βαθμού—καί 
τοΰ μνηστήρός της αυτού περιεχομένου πρό παν 
τός άλλου—άν έμελλα νά φονεύσω, δέν θά έ-
λάμβανεν άλλον παρ' έμέ σύζυγον διά τήν 
άπόκτησιν αύτής ήμην επιδεκτικός πάσης άφρο 
σύνης, πάσης παρατόλμου επιχειρήσεως, έν τι-
μή καί κατά γράμμα. 

Έν τούτοις, έζάρονα εις τήν γωνίαν μου, 
ανυπομονώς καί άνησύχως παραμονεύων τόν πα-
χύν συνοδοιπόρον μου. Τι δέ έζήτουν τότε παρ' 
αυτού ; Τίποτε δύσκολον, τίποτε οχληρόν, τί-
ποτε επιβλαβές- τίποτε άλλο, παρά νά κοιμη-
θή έν άνέσει· νά κοιμηθη ώς σκύμνος, νά κοιμη-
θή ώς λέων, νά κοιμηθη τόν ύπνον τοΰ δικαίου, 
καί ολας ένί λόγω τάς περί ΰπνου παραδε-
δεγμένας εύφημους φράσεις. Καί τωόντι ή ώρα 
είχεν έλθει, καί τί άλλο καλήτερον ήδύνατο νά 
κάμη, άφοΰ ή συναναστροφή μας έ'ως τότε δέν 
τόν έπροφύλαττεν αρκούντως από τούς όνυχας 
τής αηδίας. 'Αλλ' αί πολλαί προκαταβολαί 
τάς οποίας γενναίως φερόμενος, ό Μορφεύς τοΰ 
είχεν ήδη δώσει, κατέστησαν προβληματικόν άν 
είχέ τι νά λάβη πρός έξόφλησιν. Θά ήρχετο λοι-
πόν, η δέν θά ήρχετο ό ύπνος; That is the 
question, κατά τόν Σεξπήρον. 

'Ημίσεια ώρα—ώρα απέραντος—παρήλθεν έν 
μέσω τών φόβων τούτων. Έκινεΐτο καί εσυ-
στρέφετο πολυειδώς καί πολυτρόπως, ως άν-
θρωπος ζητών τήν καλητέραν πρός τόν ύπνον 
θέσιν· άλλά δέν άπεκοιματο. Τό πράγμα κα-
τήντησεν άνυπόφορον· δέν ήξεύρω τί θά έγίνετο, 
άν ή έλπίς δέν μ' έκράτει είς άνησυχίαν καί 

ϋπομονην. Ηκουσθη τίλος χασμουρισμα, ικανον 
ν' άναστήσγι νεκρόν μετά δύο δεύτερα λεπτά 
νέον χασμούρισμα, καί μετ' ολίγον τρίτον. Η-
σαν τά τελευταία πυροβολήματα, πριν κατα-
βιβάσνι τήν σημαίαν. Έσκέφθην τότε οτι μόλις 
μού έμενε καιρός νά συλλογισθώ τί έπρεπε νά 
ειπώ καί τί νά· πράξω. 

Τελοσπάντων, ή σημαία κατεβιβάσθη, καί ό 
Μορφεύς μας άνήγγειλε, διά τοΰ σημείου τό ό-
ποιον γνωρίζετε, δτι ήδυνάμεθα έν πάση άσφα-
λεία νά σκεφθώμεν περί τών ίδίων ήμών υπο-
θέσεων. Πρώτη ή νεάνις έλυσε τήν σιωπήν. 

— Τό λοιπόν ! κύριε, μού είπε, πρό ολίγου 
ήκουσα από τό στόμα σας λόγους ελπίδος· έ-
φάνητε πεπεισμένος οτι υπάρχει μέσον ν' άπο-
φύγω τήν έπαπειλοΰσάν με τύχην. "Αν ούτως 
έχη τό πράγμα, λέγετε, έξηγήσατέ μου τί πρέ-
πει νά κάμω, ποίον μέσον έχω νά μεταχειρισθώ. 

— 'Ακούσατε με προσεκτικώς, κυρία μου, 
είπα μέ φωνήν σοβαράν καί έπίσημον, άκούσα-
τέ με προσεκτικώς, καί ύποσχεθήτέ μου νά 
μή τρομάξετε από τούς λόγους μου, ο,τι καί 
άν περιέχουν άπροσδόκητον. Ή θέσις αμφοτέ-
ρων ημών είνε τόσον άλλόκοτος, τόσον άνόμοιος 
μέ τάς συνήθης τοϋ βίου έξεις, ώστε δέν αρμό-
ζει παντάπασι νά ζυγίσετε οσα μέλλετε ν' α-
κούσετε μέ τήν καθημερινήν πλάστιγγα. Πρό 
πάντων λοιπόν πρέπει νά μέ βεβαιώσετε οτι 
αίσθάνεσθε διάθεσιν νά έχετε πρός έμέ έμπι-
στοσύνην πλήρη, τής οποίας είνε μάρτυς ό θεός 
οτι δέν θά καταχρασθώ· πρέπει νά μού ΰποσχε-

θήτε δτι θά μέ άκούσητε μέχρι τέλους χωρίς νά 
μέ διακόψετε· υπό τόν δρον τούτον, θά λαλήσω· 
άλλ' ΰπό μόνον τόν ορον τούτον. Συναινείτε ; 

— Τό υπόσχομαι, κύριε, είπε μέ φωνήν έ-
παισθητώς τρέμουσαν. 

— Κυρία μου, ήκολούθησα λαμβάνων τήν 
χειρ* της μέ τοσαύτην κατανυκτικήν επισημό-
τητα, ώστε δέν έδειξε κάμμίαν άντίστασιν· 
κυρία μου, εϊπαμεν λοιπόν οτι έχετε πλήρη έμ-
πιστοσύνην πρός έμέ καί μέ πιστεύετε άνθρω-
πον τίμιον· μόνη ή βεβαίωσις αύτη ήτον ικανή 
νά μέ πείση νά λύσω τήν σιωπην, και μόλα-

ταύτα με πολύν αγώνα το αποφασισω, Σας εί-
πα πρό ολίγου ότι, επειδή ή ύπανδρεία σας δέν 
έξετελέσθη, είσθε ακόμη, δόξα τώ Θεώ ! είς 
καιρόν νά είπήτε οχι· άντετάξατε—καί κατά 
τούτο είχετε δίκαιον—τήν θέλησιν καί τήν έ-
ξουσίαν τοΰ πατρός σας· διότι ό πατήρ σας, 
επί τη προφάσει τής ευδαιμονίας σας καί τοϋ 
μέλλοντός σας, θά νομίσει δτι οφείλει νά μετα-
χειρισθη τήν βίαν, τόν ηθικόν καταναγκασμόν, 
είς τόν όποιον, εννοώ, έπί τέλους θά ενδώσετε 
εις τοΰτο λοιπόν πρέπει ν' άντιπαραταχθώμεν, 
καί τό μόνον όπλον ίσως κατά τοιαύτης φοβε-
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ρ ας επιρροή εινί το υλικος αδύνατον της υπό-
χωρήσεως . . . της υπακοής, έν ένί λόγοι. 

Οί λόγοι μου έπεριτυλίσσοντο είς τόσας πε 
ρισκέψεις καί προφυλάξεις ρητορικάς, ώστε ήμη 
έξ ανάγκης εντελώς ακατανόητος. 

Οί μεγάλοι καί γαλανοί οφθαλμοί της, φω-
τιζόμενοι άπό τήν λάμψιν τών αστέρων τής νυ-
κτός, μ' έκύτταζαν άπορούντες, ερωτώντες σχε· 
δόν, καί ζητούν τες έπί τής μορφής μου τό άπα-
ραίτητον είς τοιούτο σκοτεινόν προοίμιον σχό-
λιον. Ήκολούθησα μέ τόν αυτόν τοϋ δισταγμοί 
καί τής αμηχανίας τόνον, είλικρινώς έν τούτοις 
καί διστάζων καί άμηχανών. 

— Άλλοίμονον ! τό ομολογώ, έν καί μόνον 
πράγμα δύναται νά σας ένισχύση είς τήν άπό-
φασιν τής άντιστάσεως, ώστε νά μην υποχωρή-
σετε απέναντι συμφωνίας ήδη γενομένης, πραγ-
μάτων ετικώς καί τυπικώς τετελεσμένων. Καί 
τό πράγμα τοϋτο είνε τό αίσθημα, τό όποιον 
έπεισε καί έμέ νά διαλύσω γάμον επίσης έντε-
λώς καί θετικώς συμφωνηθέντα . . . Είς τήν έ-
πιστολήν τήν όποίαν μ' έβιάσατε νά λάβω οπί-
σω, σας έλεγα κάπου οτι, όσον καί άν ηναι ά-
δύνατος, οσον εϋπειθής, ή νεάνις ή έχουσα τόν 
έρωτα είς τήν καρδίαν, έχει καί τήν δύναμιν 
νά προστατεύτη τόν έρωτα τούτον καί νά δια-
τηρη αυτόν. Θά έσώζεσθε άν είχετε έρωτα. 

Ή νεάνις έκινήθη. 
Ήκολούθησα έπί τό μάλλον παθαινόμενος. 

— Ναί ! θά έσώζεσθε ! διότι θά ευρίσκετε 
είς τόν έαυτόν σας τήν δύναμιν τής άντιπαρα-
τάξεως κατά τής καταιγίδος· καί διότι ακόμη, 
αν έπρεπε νά παλαίσετε, δέν θά έμένετε μόνη 
είς τήν πάλην. Ά ! άν ήσθάνεσθε έρωτα ! 

— Αλλά, κύριε, έτραύλισε μέ τρέμουσαν 
φωνήν, καί τοϋτο άν ητον, δέν θά έχρησίμευε 
τελευταϊον είς άλλο, ειμή είς τό νά καταστήση 
τήν θυσίαν άλγεινοτέραν καί βεβαιοτέραν τήν 
δυστυχίαν μου. Καί τοϋτο άν ητον, ό πατήρ υιού 
δέν έδωκε τόν λόγον του ; η υπανδρεία μου δέν 
απεφασίσθη άμεταθέτως ; μήπως και τότε θά 
ήμην έλευθέρα ; 

— Αλλά τότε έφθανε νά εκτείνετε τήν χεί-
ρα είς τόν άνδρα τής καρδίας σας, καί νά τοΰ 
είπήτε· (('Σώσέ με, είμαι εδική σου· είς σέ από-
κειται νά μέ διατηρήσης διά τόν έαυτόν σου)). 
Καί άν ό άνήρ εκείνος ητον αληθώς άξιος τής 
ευδαιμονίας του, αυτός θά έξησφάλιζε τήν σω-
τηρίαν σας. 

_— Αλλά, κύριε, έπανέλαβίν ή νεάνις, γνω-
ρίζω τόν πατέρα μου, καί είμαι θετικώς' πε-
πεισμένη οτι τίποτε εις τόν κόσμον δέν δύναται 
νά τόν πείση νά μεταβάλη τόν σκοπόν του. 

—· "Ας είνε δσον θέλει έπίμονος, οταν εγώ 
καθ' υπόθεσιν ευτυχήσω νά έλκύσω τήν άγάπην 

σας . . . όταν με πλήρη και τελειαν έμπιστο-
σύνην αναθέσετε τήν τύχην σας εις τάς χεϊράς 
μου, ό πατήρ σας, θέλει δέν θέλει, θά βίασθή 
νά υποχώρηση είς τήν έκλογήν σας. 

—- Καί πώς θά έκάμνετε ; έτραύλισεν η 
μικρά με φωνήν διακεκομμένην άπό τήν συγκί-
νησιν καίτό προαίσθημα τώνέπομένων μουλόγων. 

— Πώς, κυρία μου ! 'Υποθέτω δτι θά είνεν 
ή νέα είς έμέ έμπιστοσύνην, είπα, πλήρη· διότι 
χωρίς τήν έμπιστοσύνην δέν ΰπάρχε έρως· θά 
τής έλεγα· Σας αγαπώ καί δεν τό αμφιβάλλε-
τε προτιμάτε νά γείνετε εδική μου η τοϋ άλ-
λου εκείνου τόν όποιον δεν γνωρίζετε, καί χωρίς 
νά τόν γνωρίζετε τόν μισείτε ; 'Αν ούτως είνε, 
αφήσατε τήν τύχη σας είς έμέ, καί ποσώς μή 
φοβήσθε· ή τιμή σας είνε τιμή μου, δέν είσθε 
σύζυγος μου ένώπιον τού 'Υψίστου ; 'Αλλά 
τοϋτο δέν άρκεΐ· πρέπει καί ό νόμος καί οι άν-
θρωποι νά επικυρώσουν τήν ένωσίν μας. 'Επει-
δή δέν έχομεν τήν έκλογήν τών μέσων, άς λά-
βωμεν τό μόνον είς τήν διάθεσίν μας μένον· αί 
περιστάσεις καί τό μέλλον δέν θά μας αθωώ-
σουν ; "Ιππων λοιπόν ανάγκην έχομεν καί α-
μάξης, έωσότου νά φθάσωμεν είς' τά μεθόρια, 
χωρίς νά μας ενόχληση βάνεις, χωρίς νά εννοή-
σουν τήν φυγήν μας· τοϋτο δέ είνε τόσον εύκο-
λον νά έκτελεσθη, ώς εείνε αδύνατον ν' άποτύχη. 

'Αφού πατήσωμεν τά ξένα χώματα ζητοΰ-
μεν άπ'έκεΐ συγχώρησιν. Το αποτέλεσμα τοϋ μέ-
σου τούτου, εις τό όποιον σατανικώς καταφεύ-
γομεν, δεν είνε άμφίβολον. Τοϋ μέσου δέ γνω-
στού γενομένου, ή υπανδρεία σας μέ τόν άγνω-
στον έκεΐνον καί μισητόν μνηστήρα καθίσταται 
αδύνατος, τά συνοικέσιονάνατρέπεται άφεύκτως 
ή δέ ένωσίς μας προκαλείται άπό αυτήν τήν 
ανάγκην. Καί έπειτα, άν ή μνηστή φέρη είς 
τόν μνηστήρα πλουσίαν προίκα, ο μνηστήρ' αφ' 
ετέρου ημπορεί, τό κάτω κάτω, καί χωρίς νά 
τήν καταδικάση είς στερήσεις καί ένδειαν, νά 
νυμφευθη τήν κόρην χωρίς τήν προίκα. 

Ιδού, κυρία μου, τί θά έλεγα είς τήν νέαν 
εκείνην ήτις, δσον άν άπεστρέφετο τό προταθέν 
μέσον, θά έπείθετο ο,τι άν υπήρχε μέσον άλλο 
τακτικώτερον είς τό νά τήν λυτρώσω άπό τάς 
άγκάλας εκείνου τοϋ άλλου, δέν θά έδιδα είς 
τήν μέλλουσαν σύζυγόν μου. τοιαύτην ένόχλη-
σιν . . . 'Αλλά, τά ομολογώ, διά νά τολμήση 
να προτείνη τοιούτο "μέσον είς νέαν άγνήν καί 
καθαράν ώς τούς αγγέλους, ό άνθρωπος αυτός 
έχει μεγάλην ανάγκην νά μήν άμφιβάλλη δτι ή 
πρός αυτόν εμπιστοσύνη τής νέας είνε άπεριό-
ριστος . . . . 

ΣΤ' ' 
Άπαγωγήν λοιπόν έπρότεινα, σωστήν άπα-

γωγήν ! χωρατά δέν ησαν. Άς ήμην δσον ήθε -
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ναγκάσθη λοιπόν να παραιτηθώ τοΰ αγώνας. Ή 
πτωχή νέα άρχισε νά τρέμη μέ τά σωστά της. 

Δέν άποκρίνεσθε ! . . . Διά τούς οίκτιρ-
μούς τοΰ θεοΰ ! κυρία μου, συλλογισθήτε τήν 
έξαιρετικήν θέσιν εις τήν όποίαν ευρισκόμεθα!.. 
Δέν μάς μένουν πλέον ειμή πέντε λεπτά τό πο-
λύ ίσως, καί διά τοϋτο πρέπει εγώ μέννά σάς 
ειπώ δτι σάς αγαπώ, δτι άλλην ποτέ δέν θά 
θελήσω ώς σύζυγον, καί δτι ημπορείτε νά μέ 
θεωρήσετε ώς δοϋλός σας· υμεΐς δέ νά μέ ακού-
σετε, νά σταθμήσετε τούς λόγους μου, και ν' 
άποκριθήτε σαφώς καί είλικρινώς. 'Τίς ήξεύρει 
άν όμοία ευκαιρία θά παρουσιασθη ποτέ πλέον. 
Πρόκειται περί τής τύχης άμφοτέρων, προσέξα-
τε. "Αν ό πατήρ σας έξυπνήση πριν μοϋ δώσε-
τε τό δικαίωμα νά φροντίσω περί υμών καί περί 
τοΰ μέλλοντος σας, σάς χάνω διά παντός, καί 
γίνεσθε άφεύκτως κατάκτημα τού άλλου εκεί -
νου, είς τάς άγκάλας τοΰ όποιου σάς ρίπτουν, 
χωρίς νά βεβαιωθήτε πρότερον άν αί ορέξεις καί 

κλίσεις σας συμβιβάζωνται ! Ά ! άς μ ή παί-
ξωμεν τοιούτο παιγνίδιον, σάς επαναλαμβάνω! 
Διαθέσατε περί τής τύχης, πριν διαθέσουν περί 
αύτοις άλλοι. Αγνοώ ποιον σάς έτοιμάζουν ώς 
σύζυγον, άλλ' όστις δήποτε είνε, σάς ομνύω, δέν 
θά σάς άγαπηση ποτέ καθώς έγώ αίσθάνομαι 
δτι σάς αγαπώ ! Κυττάξατε, σάς φαίνεται δτι 
ψεύδομαι ; σάς φαίνεται οτι λέγω λόγους τούς 
οποίους ή καρδία μου αποδοκιμάζει ; "Οχι 
δέν είνε άλήθεια ; Λοιπόν ! διατί δέν άποκρί-
νεσθε ; άλλ' άφόβως, άλλ' είλικρινώς, διότι 
τίμιον άνθρωπον έχετε ένώπιόν σας· άποφασίσα-
τε περί τής τύχης άμφοτέρων. Τήν ώραν ταύτην, 
ή τύχη μας εξαρτάται άπό τήν λέξιν ήτις θά 
έξέλθη άπό τά στόμα σας· τί πρέπει νά γείνη ; 

Τό κατεπείγον τής περιστάσειος, ή υποτιθε-
μένη έντός ολίγων στιγμών μέλλουσα διακοπή 
τής συνομιλίας μας, καί, πρό πάντων, η αληθής 
παραφορά τοΰ πάθους, μοϋ είχαν τελοσπάντων 
λύσει τήν γλώσσαν. "Αν τήν έβλέπετε πάλλου-
σαν καί τρέμουσαν ώς τό φύλλον ! άν εβλεπετε 
τούς Οφθαλμούς της ζητοΰντας χάριν καί έλεος, 
τάς παρειάς της πορφυράς όλας υπό τής αίδοΰς 
καί προσέτι—ώ ευτυχία !—υπό τής άλλης τα-
ραχής' έκείνης ϊΐτις δέν είνε μόνον αποτέλεσμα 
φόβου, άλλά καί μυστικής συνενοχής μέ τόν έπι-
τιθέμενον καθ' ημών έχθρόν ! 

"Ολα ταύτα ησαν καλοί οιωνοί· άλλ' έν τού-
τοις αί στιγμαί παρήρχοντο καί δεν άπεκρίνετο· 
έγώ δέ ήθελα συναίνεσιν, συναίνεσιν ρητήν είς 
σχέδια τά όποια τότε, [οτι καί άν συνέβαινεν, 
είχα σταθεράν άπόφασιν νά έκτελέσω. 

Διά τούς οίκτιρμούς τοΰ θεού! κυρία μου· 
μίαν λέξιν, μίαν μόνην λέξην . . . Ανάγκη πά-
να νά γνωρίζω . . . 

λα εύγλωττος, γλυκύς καί πειστικός ώς ό 
μακαρίτης Κικέρων ό λόγος έπέταξε, καί ποίος 
τρομερός λόγος ! Πώς ητον δυνατόν νά πιστεύ-
σω ' δτι ήδυνάμην νά πείσω τήν παιδίσκην ταύ-
την είς τοιαύτην παράτολμον πράξιν ! Κόρην ά-
δολον, άκακον, άγγελον άγνότητος και αγνοίας! 
Αϊ ! τοϋτο δά κυρίως μ' έκαμνε νά έλπίζω· 
διότι, σημειώσατε, έκεΐνος μόνος φοβείται καί 
προβλέπει τό κακόν, όστις έχει τήν γνώσιν καί 
τήν πεΐραν τοΰ κακού. Πώς νά ύποθέση ή άδο-
λος δτι τεκταίνεται κατ' αυτής δόλος ; ^ 

Καί αληθώς, παραλειπομένης πάσης υποψίας 
περί απάτης καί προδοσίας, δσον αν ητον έκ-
τακτος καί αλλόκοτος ή πρότασίς μου δέν έ-
δικαιολογεΐτο πληρέστατα άπό την αδυσώπη-
τον ανάγκην ; άνευ άπαγωγής, ουδεμία σωτη-
ρία ! "Επειτα, άς μη λησμονήσωμεν οτι άνε-
γινώσκοντο μυθιστορήματα καί έπιφυλλιόες, 
καί οτι έπρεπε κάποιος καρπός νά έξαχθη από 
τάς αναγνώσεις ταύτας. Διατί καί αυτή νά μη 
θέλη νά γείνη ήρωις μυθιστορήματος ; 

'Εννοείται οίκοθεν δτι ή φυγή δέν έχει άλ-
λον σκοπόν, ειμή τήν άφιξιν είς γωνίαν τινά 
τής 'Ιταλίας, οπου οί φεύγοντες γονατίζουν ευ-
λαβώς ένώπιον ιερέως, εΰλογοϋντος καί αυτούς 
καί τόν γάμον μετά τούτο, τί άλλο μένει να 
πράξη ό πατήρ, ειμή νά μιμηθη καί αυτός τον 
ιερέα,' νά ευλόγηση καί αυτός, καί νά έγκρίνη 
ο,τι έγεινεν ήδη καί χωρίς τήν εγκρισίν του ; 

'Ιδού 'ή πατροσέβεια, καθ' ολην αυτής τήν α-
πλότητα καί έντέλειαν. Ποίος πταίει ; άν οί 
γονείς δέν είχαν άλλην θέλησιν παρά τήν τών 
τέκνων των, τοιαύτα πράγματα δέν θά συνέβαι-
ναν. 'Ορίζατε όμως νά είπήτε τούτο είς τούς 
γονείς. Ά ! οί γονείς ! οί γονείς ! 'Αντί γο-
νέων, ητον καλήτερα έξάδελφοι μόνον καί έξά-
δελφαι νά υπάρχουν είς τόν κόσμον. 

Ή καλή νεάνις εΐχε λησμονήσει τήν χεΐρά της 
είς τήν γεϊρά μου, καί ηθέλησε τότε έλαφρά νά 
τήν άποσύρη. Άλλ' άφοΰ την είχα πλέον, δέν 
ηθέλησα νά τήν αφήσω. 

— Μέ ήρωτήσατε, κυρία μου, τής είπα χω -
ρις νά τής δώσω καιρόν ν' άναπνεύση, άν έβλε-
πα μέσον τι σωτηρίας· σάς είπα δέ τούτο τό 
μέσον, δσον άν σάς φανη τολμηράν, διότι δεν 
βλέπω άλλο. Άλλοίμονον ! έδώ δέν είνε η α-
μηχανία. Ό,τι φαίνεται άκατόρθωτον είς έκεί-
νην τήν όποίαν τό πάθος δέν μεγαλύνει, ευκο-
λον είνε είς εκείνην ήτις αγαπά, καί τής ο-
ποίας ζωή είνε ό έρως. Ά ! άν τό πΰρ τούτο 
σάς έφλεγεν ! "Εχ'ετέ τινα πλησίον σας ικανόν 
νά μεταβάλη τούς λόγους είς πράγματα . . . 
Είπατε ότι μ' εννοείτε.. . καί οτι μ' εγκρίνετε! 

Έπροσπάθησε καί πάλιν ν' άποσύρη τήν χει-
ρά της· άλλά μ' εύρεν ετοιμον είς άμυναν· ή-
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Αρχισε τότε να κλαίη άλλα δέν ητον ακό-

μη άπόκρισαις. 
Έν τούτοις εύγλωττα καί εμφαντικά ησαν 

τά δάκρυα ταϋτα· ήσαν ή εκρηξις τής νευρι-
κής στενοχώριας ε.ς τήν οποίαν ευρίσκετο όθεν 
προέβησαν μέχρι λυγμών. Έτρόμαξα· έφοβήθην 
μην έξυπνίσουν τόν κοιμώμενον. 

— "Ω! χανόμεθα ! άνέκραξα αρπάζων τό 
μαντίλιόν της καί θέτων αυτό εις τό στόμα της. 

Η άπογνωστικη μου κραυγή, ήτις ' άλλως 
δέν ήτον προσποιητή, έτελεσφόρησε· διότι καί 
λυγμοί καί θρήνοι έπαυσαν αμέσως. Έσφόγγισα, 
μέ φίλτρον μητρικόν, τά δάκρυα τών παρειών 
της διά τοϋ αύτοΰ μαντιλίου· ' άπώθεσα 'τότε 
ελαφρά τήν χείρα μου, ήλευθέρωσε τήν έδικήν 
της, καί έκρυψε τό πρόσωπον της εις τούς δέκα 
δακτύλους της. 

— Κυρία μου, κυρία μου, άκούσατέ με ! εί-
πα απομακρύνων τάς δύω ωραίας χείρας, δι' 
ών έκρύπτετο τό άγγελικόν έκεΐνο πρόσωπον. 
Δέν βλέπετε ότι ολίγαι στιγμαί ακόμη μας μέ-
νουν ! Εννοώ τήν άμηχανίαν σας, τήν συγκί-
νησίν σας, τόν φόβον σας'αυτόν . . . 'Αλλά δέν 
αισθάνεσθε ότι πρόκειται περί άλλου σοβαροτέ-
ρου πλέον πράγματος, όχι περί ματαίων ακριβο-
λογιών καί διατυπώσεων τάς όποιας έβιάσθη-
μεν νά παραλείψωμεν ; "Ω ! καταλαμβάνω καί 
τούς θρήνους σας καί τά δάκρυά σας, ώστε δέν 
θέλω νά επαυξήσω τήν ταραχή σας. Μίαν καί 
μονην λεξιν ζητώ, μίαν καί μόνην διαταγήν 
θέλω- είπατε, είπατε μου νά σάς σώσω. Τουτο 
μόνον μοϋ αρκεί· διά τούτου καί μόνου θά μά-
θω τί έχω να φοβηθώ καί τί έχω νά ελπίσω·' θα 
μάθω τελοσπάντων τί μένει εις έμέ νά πράξω. 

Ερύθημα πυρός άνέβη τότε είς τάς παρειάς 
της. Είς τα βλέμματα της είδα δισταγμόν θο-
ρυβώδη, άναγγέλλοντα ότι ή τύχη μου τήν 
στιγμήν έκείνην άπεφασίζετο. Ποϊος έμελλε νά 
έξέλθη νικητής, έγώ ό αποτρόπαιος άγνωστος ; 

Εστω λοιπόν, σώσατε με, έτραύλισε μέ 
πνιγηράν φωνήν, άντηχήσασαν όμως είς τά αύτι'α 
μου τόσον ήδονικώίς, ώς τών χερουβίμ μέλος. 

Όθεν έξέχασα ότι ήμεθα τρεις,'καί έκραύ-
γασα κραυγήν άσυνέτου ευδαιμονίας, ήτις έξύ-
πνισε τόν πατέρα έντρομον. 

„ - ΤΙ Εινε ; τι είνε ; ήρωτησε τρίτων τους 
οφθαλμούς του. 

Κατ' εϋτυχίαν, με όλην τήν φωσφορικήν λάμ-
ψιν τών αστέρων, έφεγγεν ολιγώτερον όπωσοϋν 
παρά τήν ήμέραν. "Αλλως ή ταραχή μας καί ή 
άλλοίωσις τών προσώπων μας αδύνατον ήτον 
νά διαφύγουν τήν δρασίν του. 

— Καλέ, ή άμαξα έγύρισεν ; έπρόσθεσεν. 
"Ηκουσα κραυγήν, νομίζω. I 

— Βήχα, θέλετε νά ορίσετε · Έγώ έβηξα, , 

και σάς ζητώ συγγνώμην, άπεκρίθην άπαλλάτ-
των ούτω τήν θυγατέρα του τήςάποκρίσεως,διότι 
ητον αδύνατον νά λαλήση καί νά μή προδοθή. 

— Τότε άλλάσσει. 'Ηπατήθην. 
Ό διάλογος έπαυσεν εδώ. 
Ή θυγάτηρ, θέλουσα τότε νά καλύψη τήν 

αλλοίωσιν τοϋ προσώπου της, ηρεύνησεν είς τόν 
σακκον της καί ηύρε τό κάλυμμα μέ τό όποιον 
είχε δεθή τήν προλαβοϋσαν νύκτα, καί ούτως 
άρχισε νά έτοιμάζη τήν νυκτικήν της στολήν. 

'Ο δέ πατήρ έδειξεν οτι δέν είχε σκοπόν νά 
κλείση πλέον τούς οφθαλμούς· καί "τό άτύχημα 
τούτο είς έμέ έχρεωστείτο τόν ταλαίπωρον !' 

Σιγή βαθεΐα έπεκράτησεν ολόκληρον τέταρ -
τον τής ώρας. 

Ή νεάνις, θελουσα ν' άπαλλαχθή αμφοτέρων 
ημών ήτοιμάζετο νά κοιμηθη, ή νά ΰποκριθη 
ότι κοιμάται άν δέν εύρισκεν ύπνον. Τήν άρ-
πασθεΐσαν παρ' εμού συναίνεσιν διεδέχθη πιθα-
νώς, άν όχι άληθής μεταμέλεια, τουλάχιστον 
τύψις συνειδοτος δτι τοσαϋτα έτόλμησεν. * 

Όσην άν είχεν αθωότητα καί άγνοιαν πλή-
ρη τοϋ κακού, αδύνατον ητον μυστική τις φω-
νή νά μή τήν κάμη νά προαισθανθη, μετά τοι-
αύτην έξήγησιν, τάς δυσχερείας καί τούς κιν-
δύνους τής κατ' ιδίαν συνευρέσεως. Προσποιού-
μενη λοιπόν οτι κοιμάται, απέφευγε κίνδυνον 
και έύριτκε συγχρόνως καιρόν σκέψεως καί ε-
λευθερίας, τών οποίων είχε πολλήν άνάγκην. 

Τό στρατήγημα τούτο εννοείτε ότι δέν μέ 
διέφυγι. Πιθανός δεν είνε ό ύπνος μετά τοιαύ-

τας συνομιλίας, είς πρόσωπον μάλιστα περί τά 
τοιαύτα άσυνείθιστον. 'Αλλ' είτε αληθή είτε 
προσποιητόν, τόν ύπνον τούτον έπρεπε νά σε-
βασθώ. Έπειτα, καί έγώ είχα επίσης άνάγ-
γκην νά σκεφθώ, καί νά σταθμήσώ σπουδαίως 
τάς οποίας ανελάμβανα τολμηράς όπωσοΰν υπο-
χρεώσεις. Τήν μικράν ταύτην βουκουλικήν σκη-
νήν κατ' αρχάς τήν είχα εκλάβει ώς παιδικόν 
άθυρμα, καί ολίγον κατ' ολίγον τό άκατανίκη-
τον τοϋ μαγευτικού εκείνου προσώπου γοήτευ-
μα μ' έκαμε νά προχωρήσω στάδια ολόκληρα 
έπέκεινα τοϋ πρώτου μου σκοποϋ. 'Ιδού τί είνε 
τό νά παίζη κανείς μέ τό πΰρ ! 

Τόν παγετόν τής σιωπής διέρρηξε πρώτος ο 
πατήρ, όστις άρχισε νά συρίσση κυττάζων τό 
φεϋγον όπισθεν ημών τής πέριξ εξοχής φάν-
τασμα. 'Αλλά δέν ητον έξ εκείνων οϊτινες επι-
μένουν ώραν πολλήν είς τόν θαυμασμόν τής φύ-
σεως- όθεν καί δέν έβράδυνε νά κουρασθή είς 

Γήν μονότονον έκείνην διασκέδασιν. "Εστρεψε 
πολλάκις τούς οφθαλμούς πρός έμέ, ώς σκο-
πεύων μέν ν' άπευθύνη πρός έμέ τόν λόγον, μή 
θέλων δέ νά τό άποφασίση ακόμη· ομιλητικής 
διαθέσεως δέν ήμην, καί μετρίαν υποδοχήν θά 

μανδύαν μου κοιμώμενον έπί τών γονάτων της; 
καί μοϋ τόν άπέδωκε. 
— Σάς ευχαριστώ, κύριε, εψιθύρισε μέ ηδο-

νικωτάτην αι'δήμονος ταραχής φωνήν. 
— Είνε πολλά μικρά ή χάρις, άπεκριθην 

τόσον χαμηλά, ώστε καί άκοή όξυτέρα τής τοϋ 
πατρός της δέν θά ήκουε τίποτε, διά τόν ό-
στις' ήθελε νά τοϋ ζητήσετε τήν ζωήν του. 

Οί οφθαλμοί της, τήν φοράν ταύτην, άνε-
παύθησαν έπί τών εδικών μου εκφράζοντες ά-
πειρον γλυκύτητα. Τούτο έσήμκινεν ότι επί-
στευε τήνάφοσίωσίν μου,καί οτι ίσως έμελλε vα 
τήν θέση είς δοκιμασίαν. Καί οτι ακόμη ό έρως 
μου έφερε φανερά τόν τύπον τής γοητείας, την 
οποίαν έπ' εμου είχεν ή ιδία ενεργήσει. "Ημην 
νικητής καί νικημένος συγχρόνως· τούτο δέν 
διέφυγε τήν όξυδέρκειαν τής καρδίας της. 

Έπερίμενα καί τήν πρωιαν έκείνην νά μεί-
νωμεν μόνοι, καθώς τήν παρελθοϋσαν, καί τάς 
πολυτίμους ταύτας στιγμάς έσχεδίαζα νά τάς 
έπασχολήσω ώφελιμώτερον. Ό πατήρ, κυρίως 
διότι ήγρύπνησε τήν νύκτα, έπρεπε νά αισθά-
νεται περισσοτέραν όρεξιν· δέν ήτον δέ πιθανόν 
ότι διαμιάς μετεβλήθη είς προφυλακτικόν καί 
ύπσπτον. Ή δέ θυγάτηρ δέν συνείθιζε νά προ-
γεύεται τόσον πρωί· όθεν θά έμενεν εις τήν ά-
μαξαν ένώ ό γεννήτωρ αυτής θά έρροφα το 
άφθονον ποτήριον τοϋ καφέ μέ τό ζεσταμένον 
γάλα. Ή ένασχόλησις αύτη ήδύνατο νά διαρ 
κέση εν τέταρτον τής ώρας, καί κάτι θά ειπή έν 
τέταρτον τής ώρας, καλώς παρ' ημών ενασχο-
λούμενον. 

"Ημην λοιπόν ανυπόμονος πότε νά φθάσωμεν 
εις τόν εύλογημένον σταθμόν. Μετά τά τελευ-
ταία συμβάντα, ή προσδοκωμένη κατ' ιδίαν 
συνέντευξις έμελλε νά σύντριψη όλοτελώς τόν 
παγετόν, καί νά μας φέρη εις αισθηματικήν 
οικειότητα. 

Τελοσπάντων έφθάσαμεν είς Γ . . . Ή αυτή 
καί πάλιν πρόσκλησις έκ μέρους τοϋ πανδοχέως, 
ή αυτή άπόκρισις έκ μέρους τοϋ πατρός, οστις 
ήρώτησε τήν θυγατέρα του άν ήσθάνετο περισ-
σοτέραν άπό χθες ορεξιν. 

Ήτον τόσον εύκολον νά είπή ό χ ι, καί ανα-
φερομένη είς τά προηγούμενα νά μή σεισθή από 
τήν θέσιν της ! Πιστεύετε δτι έπραξεν ούτως ; 
ολον τό έναντίον είτε φοβουμένη νά εϋρεθή μονη 

μετ' έμοΰ, είτε ΰποπτεύουσα μή τήν μαντεύση 
ό πατήρ της, μετά μικρόν εΐνα δισταγμόν έση-
κώθη καί τόν ήκολούθησε, χωρίς κάν νά τολ-

μήση νά στρέψη πρός έμέ τούς οφθαλμούς της. 
•Ή απελπισία μου, ή μανία μου δέν περι-

γράφονται. "Ολα τά κατά τοϋ γυναικείου 
φύλου γνωμικά τοϋ Εύριπίδου ήλθαν τότε είς 
τόν νούν μου. Ήτον άρα έρωτοτροπία ; Τί πα-

εύρισκαν εις εμε αι θωπευτικαι προσκλήσεις του. 
Ήπατήθην μολαταύτα περί τοϋ σκοποϋ του· έξ 
ενός τών κινημάτων του έμάντευσα περί τίνος 
έπρόκειτο. 

Διστάζοντα κατ' αρχάς ολίγον, τόν είδα 
τέλος πάντων έξάγοντα τήν έκ σηπίου, καπνο-
σύριγγα, τήν οποίαν είχεν άφησει νά κοιμηθή ό-
λην τήν ήμέραν είς εν τών θυλακίων του- τήν 
έκαθάρισε βραδέως καί προσφιλώς, τήν έγέμι-
σεν ομοίως, έπειτα, όταν ήλθεν ή ώρα νά τήν 
μεταχειρισθή, επειδή δέν ητον πρέπον νά κα-
πνίση χωρίς τήν συναίνεσιν μου, απεφάσισε νά 
ζητήσή τήν άδειαν. 

— Μήπως ή οσμή τοϋ καπνού, κύριε, σάς 
πειοάζει ; 

— "Οχι, κύριε· άλλ' ή κυρία . . . 
— Αυτή κοιμάται. Έπειτα, ό καπνός φεύ-

γει διά τής θυρίδος, καί δεν θά αΐσθανθήτε τί-
ποτε. Συγχωρείτε λοιπόν ; 

— Ευχαρίστως, κύριε· μέ μίαν συμφωνίαν 
όμως· ό άήρ τής νυκτός είνε δριμύς, καί, αφού 
αφήσετε άνοικτήν τήν θυρίδα, ή κυρία θυγάτηρ 
σας ημπορεί νά πειραχθή συγχωρήσατε νά έπι-
θέσω έλαφρά τόν μανδύαν μου, καί νά προφυ-
λαχθή ούτως άπό τό ψύχος. 

'Ιδού, κατ' αυτόν τόν τρόπον. 
Καί χωρίς νά περιμείνω νά συναινέση ό πατήρ 

διά τήν θυγατέρα, συνοδεύων τόν λόγον διά 
τής πράξεως, άπλωσα τόν μανδύαν μου είς τά 
γόνατα τής κυρίας Πιπίνας. 

Έκινήθη αύτη ακουσίως, καί τό κίνημά της 
άπέδειξεν δτι πολύ ελαφρός τουλάχιστον ήτον ό 
ύπνος της. 

Πιπίνα, τής είπεν ό πατήρ της, ό κύριος 
φοβείται μή κρυώσης, καί σοϋ προσφέρει τόν 
μανδύαν του· εύχαρίστησέ τον καί δέξαι την 
χάριν, διότι ιδού έξεδύθη τόν μανδύαν του έξ 
αιτίας σου. 

Τούτο καί έπραξεν ή νεάνις μέ ήλλοιωμένην 
Φωνήν· Ό δέ πατήρ, έξάγων άπό τόν κόλπον 
του μικρόν μετάλλινον άγγεΐον περιέχον χημικά 
κηρία, άρχισε 'ν' άνάπτη τήν καπνοσύριγγα. 
Έλπίς πλέον δεν ήτον νά έπαναλάβωμεν κατά 
τήν νύκτα έκείνην τήν έκ τής αφροσύνης μου 
διακοπεϊσαν συνομιλίαν μας· διότι είχε πλέον ό 
καλότυχος άφορμήν ηδονής καί διασκεδάσεως 
είς τόν δρόμον. 

Ή νεάνις έκοιμήθη μέχρι τής πρωίας-
Έξύπνησε δέ είς τήν πρώτην άκτϊνα τοϋ η-

λίου, είσχωρησαντος διά τών ΰάλων τής αμα-
ξης, δροσερά καί λαμπρά ώς ή αυγή εκείνου τοϋ 
μαίου. 

Άπαντήσαντος τού βλέμματος αύτής τό 
βλέμμα μου, έκοκκίνησεν ώς κεράσιον· είδε τό·. 
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ράδοξον ! αί γυναίκες είνε από τά σπάργανα 
έρωτότροποι. Μήπως ήθελε νά έρεθίση έτι μάλ-
λον τόν έρωτά μου, όστις τήν παραμικράν ανάγ-
κην τοιούτου ερεθισμού δέν είχεν ; "Αν καί 
μωρά ή τοιαύτη ΰπόθεσις, εύρισκεν υποδοχήν 
εις τόν θυμόν μου, καί έπίστευσα τήν σκληράν 
εκείνην έπιδεκτικήν τοιούτου μακιαβελλισυμοϋ, 
ορκισθείς νά τής δείξω ότι άτιμωρήτως δέν ή-
δύνατο νά μέ χλευάση. 'Ανεγεννήθη έντός έμοϋ 
ο παλαιός άνθρωπος, ό άνθρωπος τών εϋκόλων 
επιτυχιών, ό φίλος τών έταιρών, ό τόσον συνει-
θισμένος ν' άπατάται. ώστε τό παραμικρόν πε-
ριστατικόν εκλαμβάνεται παο' αυτού άπόδειξις 
αναντίρρητος προδοσίας καί απιστίας. 
Είκοσι λεπτά αιώνια παρήλθαν, καί έβλασφή-

μουν τήν ώραν τής γεννήσεως μου καί τήν ώραν 
τής γεννήσεώς όλων τών γυναικών ! 

οσπάντων, είδα μακρόθεν τούς οδοιπόρους 
έπανερχομένους είς τήν άμαξαν, καί όπισθεν 
αυτών τήν 'Αλβανήν μου μέ τόν πατέρα της. 

Τήν φοράν ταύτην, τήν άφήκα ν' άναβη ό-
πως ήθελε, χωρίς νά τής προσφέρω τήν χεΐρα· 

διοτι ήμη έξω φρενών, καί μά τήν άλήθειαν, 
δέν ήθελα νά καμωθη ή κυρία Πιπίνα ότι δέν 

τό γνωρίζει. Τούτο όμως καί άλλως ητον είς 
αυτήν δύσκολον τά οφρύδιά μου ήσαν σχεδόν 
ηνωμένα, βλοσυρόν καί θηριώδες έβλεπαν οί 
οφθαλμοί μου, καί ό'λη ή φυσιογνωμία μου η-
τον άγριωτάτη. 'Απλούν βλέμμα της λοιπόν ή-
τον-άρκετόν νά γνωρίση τήν γενομένην είς έμέ 
φρικτήν άλλοίωσιν. 

Ή μανία μου μολαταύτα δέν ήτον τοσαύ-
τη, ώστε νά ήμαί άνεπίδεκτος έξετάσεως κκί 
σκέψεως· χρεωστώ νά ομολογώ ό'τι είχε καί τι 
προσποιητόν ό θυμός μου, καί ότι δέν μού ήτον 
δλως άδιάφοιον τό νά γνωρίσω τό μέτρον τής 
έπ' αυτής ηθικής εξουσίας μου. 

Ένόησε κάλλιστα τής μεγάλης ταύτης δυ-
σαρέσκειας τήν αίτίαν. "Αν υπό τήν έποψιν τής 
ηθικής καί τής φρονήσεως καλώς έπραξεν άπο-
ευγούσα τήν κατά τής αδυναμίας αυτής παγί-

δα, ή φρόνησις αυτη καί ή συστολή δέν ήσαν 
προσβλητικαί πρός πιστόν έραστήν, άξιον πλειο-
τέρας έμπιστοσύνης καί ΰπολήψεως ; Ήτον λοι-
πόν ένοχος είς τούς οφθαλμούς τού έρωτος, είχε 
λοιπόν άδικον, καί ώφειλε νά μου ζητήση συγ-
χώρησιν καί νά μ' έξιλεώση. Είδα καθαρώς οτι 
ταύτα πάντα έσυλλογίζετο ένδομύχως, καί ότι 
τήν έτυπτεν ήδη τό συνειδός διά τήν υπερβο-

λήν ταύτην, τής συστολής, ήτις μας έχώοιζεν 
ίσως διαπαντός άπ' αλλήλων. Ή παρατήρησις 
αύτη ήτον ικανή νά μέ καταπραΰνη όπωσοϋν 
καί νά μέ προδιαθέση είς τήν συχώρησιν. 

Ή νεάνις έστρεψε πρός έμέ βλέμμα γλυκύ 
καΐ ίκανόν νά με αφοπλίση· άλλ' εσκληρυνθην 

κατα της γοητείας του περικαλλους τουτου 
βλέμματος, καί τίποτε έπί τού προσώπου μου 
δέν έδειξε τήν όποίαν εσωτερικώς έπροξένησεν 
είς έμέ θελτικήν συγκίνησιν. 

Είπα κατ' έμαυτόν ό'τι ήδονικωτατον ήτον ν' 
άφήσοι νά πολιορκηθώ έν τάξει, καί μόνον μετά 
μικράν καί έντιμον άντίστασιν νά συνθηκολογή-
σω. Τοϋτο βεβαίως ήτον γυναικεία έρωτοτρο-
πία νά ήνχι τό έξαιρετικόν ό'πλον τοϋ άλλου 
φύλου, καί νά μην έπιτρέπεται καί είς ημάς νά 
τό μεταχειρισθώμεν οσάκις ή χρεία τό καλή ; 
"Επειτα, διά τής διαγωγής μου εκείνης έμελ-
λα νά βεβαιωθώ περί τοϋ βαθμού τής μονιμότη-
τος τήν όποίαν ήδύνατο νά έχη τό είς αυτήν πρό 
ολίγου καί αιφνιδίως γεννηθέν αίσθημα, -καί τό 
όποιον, άν ήτον διαοκές, έμελλε διά τών εμπο-
δίων ν' αύξήση. Ό τρόπος μου λοιπόν έπρεπε νά 
ήναι καί δοκιμή καί άπόλαυσις συγχρόνως, τό 
Miscuit utile dulci τοϋ Όρατίου. 

Ζ'. ' 
Καί χείλη λοιπόν καί οφθαλμοί καί όφρύδια 

έτήρουν έπί τοϋ προσώπου μου τήν αυτήν της 
οργής έκφρασιν, καί ήθελα νά μέ πιστεύση σπου 
δαίως καί αληθώς μνησικακοΰντα· άπό τήν πε-
ρίφοβον δέ τής παιδίσκης μορφήν είδα ότι έπέ-
τυχα· δέν ήπατήθην είς τήν όποίαν έπίστευσα 
έπιρροήν μου, κατώρθωσα εντελώς νά τήν πεί-
σω ό'τι μόνος έγώ ήδύνάμην νά τήν σώσω, καί 
νά τήν σταματήσω είς τό χείλος τής αβύσσου. 

Άπό γαληνού καί ήδέως ευμενούς, τό βλέμ-
μ.α της έγεινε ταπεινόν καί ίκετικόν. 'Επειδή 
έζήτει συγγνώμην, σημεϊον ό'τι άνεγνώριζε τήν 
άμαρτίαν της· άλλά δέν έποεπε νά έλπίζη νά μ' 
έξιλεώση τόσον εΰθηνά· καί διά τοϋτο τό πρό-
σωπον μου διετήρησε τά βλοσυρόν καί μνησί-
κακόν του ήθος. Ή αδυσώπητος έπιμονή μου 
προσέβαλεν άλγεινώς τήν μικράν· δύω μεγάλα 
δάκρυα ήλθαν είς τούς οφθαλμούς της, καί κα-
τέβησαν βραδέως έπί τών παρειών της. 

"Ω ! τότε ή αυστηρότης μου διεσκεδιασθη ώς 
ομίχλη. Καί τί πλέον ήδύνάμην ν* απαιτήσω ; 
"Επρεπε νά ζητήση γονυπετής συγχώρησιν ; 
Τοιαύτη βεζιρική άπαίτησις δέν έσυμβιβάζετο 
μέ τά πρόσφατα καί αμφισβητήσιμα δικαιώμα-
τά μου. Καί έπειτα πώς ν' αντισταθώ εις τά 
θέλγητρον τών δακρύων της, καί άν ακόμη τό 
ήθελα ; 

Έδυσωπήθην λοιπόν καί τόν νοϋν καί τήν 
καρδίαν καί, ώφεληθείς έκ τής ευκαιρίας δτι ό 
πατήρ της έβλεπε διά τής θυρίδος πράς τά έξω 
έκυψα είς τό αϋτίον της, καί με σιγαλήν φω-
νήν τής είπα· 

— Διατί δέν έμεινες ; πόσην θλίψιν μοϋ 
έπροξένησες ! 

'Αντι ν αποκριθη, έτεινε πρός εμε τήν ω-

ραίαν γεΐρά τνς. την όποίαν περιπαθώς έσφιγξα. 
Ή συυφιλίωσίς μας ήτον πλήρης. 

Μέχρι τοϋ πολιχνίου 13 . . . όπου ή άμαξα 
έπρεπε νά σταθη δια τό γεύμα, αί ώραι έτρεχαν 
μέ πολλήν ταχύτητα. Έλησμόνησα έν τούτοις 
μικρόν τι περιστατικός, τό όποιο ίσως φανη 
άνάξιον λόγου, άλλ' έγώ μέ πολλήν πάντοτε 
ήδονήν τό ενθυμούμαι. 

Ανέβαιναν βραδέως οί ίπποι μακρόν καί τρα-
χύν άνήφορον. Είς τήν αρχήν τοϋ ανήφορου 
τούτου έκειντο επτά καλύβαι, άπο τάς ό-
ποιας είδαμεν έξερχομένην νεοσσιάν όλόκληρον 
παιδιών έλεεινώς ένδεδομένων ήσαν δέ όλα 
ώπλισμένα μέ ράβδους, εις τήν άκραν τών ό-
ποιων είχαν προσηρτημένας μικράς άνθοδέσμας. 

Πάσαν ημέραν τοϋ Θεού, τά ρακένδυτα ταϋ--
τα πλάσματα παραμονεύουν την διαβασιν των 
οδοιπορικών αμαξών, καί ρίπτονται είς τάς θυ-
ρίδας μέ τάς ράβδο ;ς των είς τάς χείρας, ζή-
τούντες τά ελέη τών οδοιπόρων, οϊτινες, θελον-
τες ν' απαλλαχθούν αυτών καί τών . φωνών των, 
ανταλλάσσουν μικρόν τι νόμισμα μέ τάς άνθο-
δέσμας των. Είνε αληθής πολιορκία, οι δέ ψαλ-
μωδικοί εκείνοι θρήνοι κατασπαράττουν καί τά 
αύτία καί τήν καρδίαν. 

Κατέμπροσθεν τών δύω αντιθέτων θυρίδων εί-
χαν συγχρόνως άνυψωθή δύο μακραί καΐλεπται 
ράβδοι,φέρουσαι, έπί κορυφής τό σύνηθες δέλεαρ. 
Ήρπασα άνθοδέσμην ιων ήτις ήλθε νά χωθη 
εως υποκάτω τής ρινός μου, καί έρριψα τρία 
τέσσαρα σολδία είς τό ακολουθούν γυμνόποδητί 
τήν άμαξαν παιδάριον. -

Όσύντροφός μου αφ ετέρου έπραξε τά ίδιον, 
άρπάσας τό άρωματικόν του οψώνιον διά τήν 
θυγατέρα του. Ή ανθοδέσμη του ήτον θύσανος 
θύμου μέ λευκήν κλωστήν δεδεμένου. 

Ή θυγάτηρ του, μορφάσασα μορφασμών πε-
ριφοονήσεως,είπε, βλέπουσα πράς έμέ, οτι επρο-
τίμα άνθοδέσμην ίων.Μοϋ έφάνη οτι τήν ένόησα. 

' — Κυρία μου, είπα ρίπτων έρωτικάν βλέμμα 
πράς αυτήν, επειδή προτιμάτε τά ία, ας αλλα-
ξωμεν τάς άνθοδέσμας· εγώ δεν συμμερίζομαι 
τήνκατά τοϋθύμου άντιπάθειάν σας,σάς βεβαιόνω 

Εΰχαρίστως, κύριε, άπεκοίθη πλησιάσασα 
τήν άνθοδέσμην είς τό πρόσωπον της πριν μοϋ 
τήν δώση. 

Ή αλλαγή έγεινεν αμέσως. 
Έγώ δέ τήν έφερα είς τά χείλη μου με-

θυσθείς άπό χαράν μανιώδη. Κατ' ευτυχίαν μου, 
ό πατήρ είχε τούς οφθαλμούς πρός τόν δρόμον, 
καί δέν ήδύνατο νά μας ίδη. Ή δέ νεάνις, ώς 
άποσβολωθεΐσα άπό τό πϋρ τών βλεμμάτων μου, 
άπέστρεψε τήν δρασίν της, καί έκρυψε τήν άν-
θοδέσμην είςτόν κόλπον της.Ευτυχής ανθοδέσμη'. 

Υπάρχει σκόπελος τόν οποϊον σπανίως απο-

φεύγει ό γινόμενος ιστοριογράφος τοϋ ιδιου αυ-
τού βίου, καί ό σκόπελος ούτος είνε ή πολυλο-
γία καί ή φορτική οχληρία τών λεπτομερειών. 
'Επειδή τίποτε είς αυτόν δέν είνε άδιάφορον, 
καί ό παραμικρός μορφασμός καί τό παραμικρον 
νεύμα, επειδή" ολα τά παραμικρά ταύτα υπήρ-
ξαν δι' αυτόν μεγάλα συμβάντα καί άφορμαί 
βιαίων συγκινήσεων, δέν ηξεύρει νά έκλέξη· 
δεν ήξεύρει νά παραμερίσω τα επουσιώδη· άλλά 
τά εκθέτει δλα. καί δεν χαρίζεται είς τόν άνα-
γνώστην ούτε τό πλέον ανάξιον λόγου συμβάν. 
Καί τουτο αναμφιβόλως μού συνέβη πολλάκις 
είς τήν παοοΰσάν διήγησιν, αποτελούσαν τά 
φαεινότερον επεισόδιον τής ζωής μου. Άλλά 
πρέπει νά μέ συγχωρήσετε- δεν γράφω μυθιστό-
ρημα- διηγοϋμαι 'ιστορίας άληθινήν, καί καθείς 
άς λάβη τά μέτρα του· παντού δε καί πάντοτε 
είνε παραδεδειγμένον οτι ή αλήθεια έχει τό δι-
καίωμα νά ηναι φορτοτική. Μολαταύτα, θά 
προσπαθήσω νά μή κάμω πολλήν κατάχρησιν 
τοϋ προνομίου τούτου, παρα τρέχων, άν καί με 
λύπην μου, τάς παρελθούσας ολίγας ώρας μέχρι 
τοϋ σταθμού Β...οπου, καθώς είπαμεν, έπρεπε 
νά σταθη ή άμαξα διά τό γεύμα. 

"Ήτον καί ΰπερήτον καιρός δι' έμέ νά συλ-
λογισθώ καί ν' άποφασίσω τί νά πράξω. Τό ε-
σπέρας εκείνο, ή άμαξα έφθανεν είς Μ...τό τέρ-
μα τοϋ ταξειδίου μου. Ή θεία μου διέτριβεν 
ε'ς αγροκήπιον κείμενον μίαν περίπου ώραν μα-
κράν τής πόλεως ταύτης· άλλά τό τέρμα τοϋ 
ταξειδίου τούτου έμελλε φυσικά ν' άλλάξή ο-
μού μέ τόν σκοπόν αυτού, καί τήν στιγμήν 
ταύτην δέν ήξευρα σωστά πού ΰπήγαινα. 

Χωρίς νά ήμαι καθ' υπερβολήν περίεργος, έ-
πετρέπετο βεβαίως είς έμέ νά ζητήσω νά πλη-
ροφορηθώ περί τούτου, ώς καί περί πολλών άλ-
λων' οθεν άμα έφθάσαμεν είς Β., ηύρα προφα-
σίν τινα καί παρεκάλεσα τον άμαξηλάτην νά 

μοϋ δείξη τά ούλλον τής όδοιπορίας του. Μαν-
τεύετε αναμφιβόλως, κύριοι Άναγνώσται, τί ή-
θελα νά μάθω. 

"Εμαθα λοιπόν δτι ό παχύς συνοδοιπόρος 
μού ώνομάζετο κύριος Δουφούρ. Τό ονομα τούτο 

δέν είχε βεβαίως τήν λάμψιν τών Μονμορανσύ 
καί τών Ροχάν· άλλά, γενονένη σύζυγος μου, 
ή κυρία Δουίφούρ δεν θά είχε πλέον όνομα άλ-
λο παρά τά έδικόν μου· τά ονομα λοιπόν ή δίο-
λου ή πολλά όλίγην έπιρροήν είχεν εις τήν υπό-
θεσιν. 

Πληροφορηθείς περί τούτου, έμενε νά μαθω 
πράς ποίαν γωνίαν τής Γαλλίας ό πατήρ καί ή 
θυγάτηρ διεύθύνοντο, διότι είχα πλέον άπόφα-
σιν σταθεράν νά τούς ακολουθήσω. (Άκολουθεΐ). 

15 Α Σ Τ Ρ Α Π Η 
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ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ 
172 — 'Οδός Αίολου — 172 

Κατακευάζονται παντός είδους Κοσμήματα 
όμοια των Ευρωπαϊκών. 

Μεταποιουνται τοιαύτα καθ' απόδειξιν τοϋ πελάτου. 
'Eπιδιορουνται δ' έντελέστατα. 

Κομψοτης και Στερεότης. 
TIMΑΙ ΕΚΤΟΣ ΣΥΝΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Υ Π Ο Δ Η Μ Α Τ Ο Π Ο Ι Ε Ι Ο Ν Η Μ Α Σ Σ Α Λ Ι Α 
'Εν 'Αθήναις—ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ Γ . Ι Α Τ Ρ Α Κ Η - Έ ν 'Αθήναις. 

1 4 0 - Ό δ ό ς Αιόλου, εναντε φαρμακείου Κρίνου— 1 4 0 
Κατασκευάζονται υποδήματα στερεότατα και έκ δερμάτων και υλικών εκλεκτών κομψότατα. 

Μεγάλη συλλογή έτοιμων υποδημάτων. 'Εφαρμογή τελεία καϊ κομψότης απαράμιλλος. 

Φ Ω Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Ν 

Γ. Ε. ΔΗΜΗΓΤΡΙΑΔΟΥ 
ΤΟ ΜΟΝΟΝ ΕΝ ΖΑΚΥΝΘΩ 

(πλατεϊα ποιητου) 
Βραβευθέν έν τή παγκοσμίω εκθέσει Νεαπόλεως 
διά διπλώματος καί τοϋ Grande Medalia 

argenlo καί διά διαφόρων χρυσών μεδαλίων. 
'Εφοδιασθέν διά τών τελειοτάτων μηχανη 

μάτων και τής αρίστης φωτογραφικής ΰλης έκ-
τελεϊ καλλιτεχνικώς και αυτήν τήν δυσχερε-
στάτην έργασίαν, ώς καί τήν φωτογράφησιν 
κατά τήν νύκτα δι' ηλεκτρικού φωτός, τήν εις 
άπαντα τά μεγέθη καθ' οιονδήποτε καιρόν κα-
θημερινήν φωτογράφησιν. 

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑΣ 
Γ . Π. Σ Τ Α Μ Α Τ Α Κ Η 

Έ ν Αθήνα ι ς όδός Καλαμιώτου 42. 
Αναλαμβάνει τήν κατασκευήν παντός 

είδους ανακλίντρων καί πολυθρόνων. 
Τρέξατε εις το ανω καταστημα καί 

θά μείνητε ευχαριστημένοι. 


