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Λήγοντος τήν 31 Τιν Οκτωβρίου τοΰ 
Ε' έτους τών « Εκλεκτών Μυθιστο
ρημάτων», όσοι τών κκ. Συνδρομητών 
μας έπιθυμοΰσι νά έξακολουθήσωσι 
και κατά τό ΣΤ' έτος, παρακα/^οΰνται 
ν’ άποστείλωσι τήν συνδρομήν των εγ
καίρως, ινα διά τοΰ αριθμού τής άπο- 
σταλησομένης άποδείξεώς των συμμε- 
τάσγωσι τοΰ

ΛΑΧΕΙΟΥ ΒΙΒΛΙΩΝ,

οπε  ̂χάριν τών τακτικών και τών άπό 
1ί! Οκτωβρίου έγγραφέντων ή έγγρα- 
φησομένων κ.κ. Συνδρομητών ήμών 
συνεστήθη.

Π Ε Τ Ρ Ο Υ  Μ Α Ε Λ

ΤΟ ΤΟΡΠΙΛΛΟΒΟΛΟΝ 29
Ν ΑΥΤΙΚ Ο Ν  Μ ΥΘ ΙΣΤΟ ΡΗ Μ Α

[Συνέχεια].

Β'

Έκ. τών τελευταίων άπελθόντων τοΰ 
χοροΰ προσκεκλημένων ήσαν καί πρεσβύ
της τις λευκοπώγων, μία κυρία τεσσαρα- 
κοντοΰτις περίπου καϊ μία νεάνις ήλικιας  
δέκα οκτώ εως είκοσι έτών.

Έτοποθετήθησαν έντός κομψής μικοάς 
θαλ αμηγοΰ, ταλαντευόμενες ΰπό τήν δι
αυγή λάμψιν της σελήνης.

Τρία ετερα άτομα συνηνώθησαν μετ ’ 
αυτών, είς άνήρ νέος καί δύο νεάνιδες.

Τότε τό γοργόν σκάφος, άπομακρυνθέν 
τοϋ θωρηκτοΰ, ήρχισε νά διασ^ίζη τήν 
οπινθηροβολοΰσαν της θαλάσσης έπιφά- 
vtiav. Ταΰτοχρόνως αί νεανικαί φωναί 
τών έπιβατριών του άπετέλεσαν άομονι- 
κην συναυλίαν συνομιλιών καί γελώτων.

Ή θαλαμηγός επλεεν ήρέμα.
—  Ά λ λ ά  !... τώρα τό έσυλλογίσθην, 

μαμμά ! άνέκραξεν αϋφνης ή πρώτη τών 
νεανίδων" δέν Ιχει πλέον τραϊνον αύτήν  
τήν ώραν !

—  Ά  ! είπεν ή μήτηρ μετά δυσαρέ
σκειας.

—  Μήπως ήλπιζες δτι θά ευρισκες, α 
γαπητή μου ; ήρώτησεν δ πρεσβύτης.

— Τό ήλπιζα, όμολογώ. Καί πώς θά 
κάμωμεν τώρα ;

—  Δύο μέσα υπάρχουν, άπετόλμησε νά 
είπη ό νέος. "Η ν'άποβιβασθώμεν ε’ις Ά 
γιον Ίωάννην καί νά ένοικιάσωμεν άμα
ξαν, ή νά καταφύγωμεν είς τό πρώτον ξε- 
νοδοχεϊον, τά όποιον θ’άπαντήσωμεν.

—  Ώ ,  κύριε Λεοπόλδε ! είπε χλευα- 
στικώς ή νεαρά φωνή της νεάνιδος. Πώς 
είνε δυνατόν νά προτείνητε τοιαύτην λύ- 
σιν ; Έγώ εχω νά προτείνω κάτι άλλο, 
τό όποιον θά γείνγ) εύκολώτερα παραδε
κτόν καί είνε πολύ περισσότερον γραφι
κόν.

—  Τί, Λευκή, τί ; είπον διακόπτουσαι 
μετ’ άπλήστου περιεργείας αί δύο σύντρο
φοί της. Ό  Ρέντσος καί δ Βατίστας άντί 
νά κωπηλατώσι, νά υψώσουν τό ίσ τ ίο ν  
θά πνεύση άνεαος νοτιοανατολικός καί θά 
μεταβώμεν κ α τ ’ εΰθεϊαν είς Κάννας.

Ό  πρεσβύτης έπενέβγι τότε.
—  Είς Κάννας !.. Τί κάθησαι καί λέ

γεις, κόρη μ ο υ ;. . .  Δέν θά φθάσωμεν έκεϊ 
παρά πολλάς ώρας άφοΰ έξημερώση.

—  Αι ! άνέκραξεν ή νεάνις, αΰτό δά 
θέλομεν καί ήμεϊς. Έγώ ποτέ δέν είδα 
τήν άνατολήν τοΰ ήλίου καί ή ευκαιρία 
είνε πολΰ κατάλληλος. "Έπειτα, κύριε 
Γκιδάλ, ά,ν φοβήσθε τοΰς ρευματισμούς 
σας, έχομεν κάτω είς τήν θαλαμηγόν δύο 
μικροΰς θαλάμους, οΐτινες άκόμη δέν μάς 
έχρησίμευσαν.

—  Κόρη μου ! είπεν ή μήτηρ αποπει
ρώμενη νά τήν έπιπλήξ-ρ.

—  Έ λα  δ ά, μαμμά, μή δυσαρεστη- 
θϊίς ! Ό  κύριος Γκιδάλ δέν έπειρά^θη. Θά

I τόν περιποιούμαι τόσον πολΰ δταν θά 
ι γείνω σύζυγός του !

Ή ίλαρβτης μετά τοΰτο μετεδόθη είς 
δλους.

—  Σύζυγός μου ! άνέκραξε φαιδρώς ό 
γέρων’ καλά, τήν φυλάττω αΰτήν τήν ύ- 
πόσχεσιν. Τό άκούετε, δεσποινίς μέ τά  
πολλά γελοία; Καί έγώ, δστις είργαζόμην 
διά τόν ανεψιόν μου !

Έ^ηκολούθησαν συνομιλοΰντες τοιου
τοτρόπως.

Οί δύο έκ Νίκαιας ναΰται ειχον ήδη 
έκτελέσει τήν δοθεϊσαν αΰτοΐς διαταγήν. 
Τά ιστ ία  άνεπετάσθησαν καί ωθούμενη 
ΰπό τής ποντιάδος αΰρας ή θαλαμηγός ε
πλεεν ώς πτηνόν έπί τής γαλήνιου έπι-  
φανείας. Ή σελήνη πλησιφαής διέχεε δα- 
ψιλώς τάς άκτΐνάς της είς τόν κόλπον 
τών ’Αγγέλων. Ή Νίκαια ένεφανίσθη έν
τός τοΰ έξαισίου αΰτής πλαισίου έκ λευ
κών σκοπέλων καί ήστραπτον έν τφ  μέ
σω τής νυκτός τά  πολυάριθμα φώτά της 
καί ή άντανάκλασις τοΰ πλαγίως έπί 
τών παραθύρων της καταπίπτοντος σε- 

ι ληνιακοΰ φωτός.
Είτα ή άκτή έξωγκοΰτο, αί οίκίαι έξ

ι ηφανίσθησαν έν τφ  σκιόφωτι καί ή αόρι
στος λάμψις κατέπιπτε μόνον έπί σκηνο
γραφίας άμαυοώς ύπό τής νυκτός διαγρα- 
φομένης. Ό  πλοΰς έκεΐνος, ό πλήρης ρέμ
βης, ήτο τόσον έλαφρός, τόσον ήδυπαθής, 
ώστε μικρόν κατά μικρόν αί συνδιαλέξεις 
έχαυνώθησαν. Ό  κ. Γκιδάλ πρώτος καί 
κατόπιν ή μήτηρ τής Λευκής κατενική-  
θησαν ύπό τοΰ ΰπνου καί κατήλθον είς 
τοΰς θαλάμους, παρακολουθούμενοι ύπό 
τών δύο νεανίδων, αΐτινες ήρχιζον ήδη νά 

J αίσθάνωνται τήν έκ τοΰ χοροΰ κόπωσιν. 
Μόνη ή φιλόγελως νεάνις καί ό νέος Ιμε- 
νον έπί τοΰ καταστρώματος.

"Οτε έπλησίαζον είς τάς Ά ντ ίβ α ς  ή 
ήώς ήρχιζεν ήδη ν’ άνατέλλη. Αί μαρμα- 
ρυγαί τής ήμέρας διηυλάκουν τόν ζοφερόν 

! ουρανόν.
—  Είσθε ρομαντική, δεσποινίς Λευκή ;

I ήρώτησεν ό σύντροφός της μετά τίνος εί- 
| ρωνείας.

—  Κ αί σείς δέν είσθε, κύριε Λεοπόλδε; 
άπήντησεν ή νεάνις.



—  Δέν το πιστεύω. Μεταζύ μας, άν 
δέν ητο ή παρουσία σας, θά προΰτίμων 
την κλίνην μου άπό τάς ώχράς απόψεις 
τής ήοΰς.

Ή κόρη κατέστη σκωπτική.
—  Σάς πιστεύω, είπε, και σας συλλυ- 

ποΰμαι διά την υπερβολικήν σας στενο
χώριαν. ’Ακούσατε, αν είνε το ιαύτη ή 
διάθεσίς σας, μη βιάζετε τόν έαυτόν σας 
έπί πλέον. Θά ύπάρχν) κάτω μία κλίνη 
πλησίον τοΰ θείου σας κυρίου Γκιδάλ.'Υ
πάγετε ν’ άναπαύσητε τά  κατάκοπα έκ 
τοϋ ΰπνου βλέφαρά σας !

Ό  Λεοπόλδος Γκιδάλ διεμαρτυρήθη.
—  Πώς όμιλεΐτε περί υπνου είς έ'να 

χορευτήν, είς ενα νυκτοβάτην ώσάν έμέ;
—  Χορευτής ; πιθανώς- νυκτοβάτης δέ 

τών βουλεβάρτων, σας πιστεύω, κύριε Λε- 
οπόλδε.

"Οσην όρεζιν καί άν ήσθάνετο νά κοι
μηθεί ό νέος, έπέμεινεν οΰχ ηττον νά μέν·/) 
πλησίον της.

Ή Λευκή έφαίνετο ΰπό την αόριστον 
ανταύγειαν ώς πλ&σμά τ ι  οΰράνιον, δπερ 
ή πρωινή ομίχλη περιέβαλλε διά διαφα- 
νοϋς μανδύου. Τό έπανωφόριόν της περιε- 
κάλυπτε τό σώμά της μέχρι τοΰ λαιμοϋ, 
προφυλάσσον αΰτην άπό τοϋ πρωινοϋ ψύ
χους. Ή ζανθή κόμη της λελυμένη κα- 
τέπιπτεν έπί τών ώμων της, σχηματίζου- 
σα ένίοτε ΰπό τάς ριπάς τ'7ις αυοας οίονεί 
στεφάνην φωτεινήν πέριζ τοϋ έζαισίου ύο-  
ειδοϋς προσώπου της, ήτις καί αΰτη έ
φαίνετο βυγχεομένη μέ την ομιχλώδη αν
ταύγειαν τής άνατελλούσης ημέρας. ΤΗτο 
τόσον ώραία, ώστε προΰκάλει την ρέμβην 
καί παρήγεν αίσθημά τ ι  έκστάσεως είς 
πάντα τόν παρατηροϋντα αΰτην.

Φιλήδονος, σκεπτικός, ή μάλλον είπεΐν, 
αμαθής καί οΰ^ί πολΰ εΰαίσθητος ό Γκι
δάλ έζεπλήττετο, διότι ήσθάνετο έπί τΫ̂  
θέα τγΚ ταραχήν άγνωστον τέως αΰτώ. 
Πρό τινων ώρών άλλοίαν αϊσθησιν είχε 
δοκιμάσει απέναντι τής αίγλης τής γ α 
λακτώδους εκείνης σαρκός, ζωηρώς χρω- 
ματιζομένης ύπό νεαροϋ καί όρμητικοϋ 
αΐματος.Έζεπλήττετο, διότι κατείχε καί 
την ποιητικήν έκείνην γοητείαν ή ώραία 
νεάνις, ητις διέχεε πέριζ αΰτής άκατανί-  
κητον φρικίασιν πόθου. Μικρόν κατά μ ι 
κρόν παοατηρών αυτήν τοιουτοτρόπως έ- 
γένετο σιγηλή.

Τήν έολεπε μέ τοΰς μυκτήρας φρικιών- 
τας, μέ τάς κόρας τών οφθαλμών ύγραινο- 
μένους ύπό φωτεινοΰ ρευστοϋ έπιμόνως 
βλεπουσαν τό αόριστον βάθος έντός τοΰ 
οποίου ή ναυαρχίς έζηκόντιζε τάς τελευ
τα ίας τοΰ ήλεκτρικοΰ φωτός ακτίνας. 
Καθ’ δσον ό μέλας δγκος τοΰ θωρηκτοϋ 
έγένετο ήττον εΰδιάκριτος έν τΫ) σκιά, τό 
βλέμμα τϊίς νεάνιδος καθίστατο ετι μάλ
λον έπίμονον καί διαπεραστικόν.

Ό  Γκιδάλ άπεφάσισε νά έζακολουθήση 
τήν συνδιάλεζιν.

—  Λοιπόν διεσκεδάσατε είς αΰτόν τόν 
χορόν ; ήρώτησεν.

—  Υπερβολικά.
—  "Δ , τόσον  τό  κ α λ λ ί τ ε ρ ο ν ,  δ ιό τ ι  χ α ί 

ρετε φ ή μ η ν  δ τ ι  δ υσ κ ό λ ω ς  ε ΰχ α ρ ισ τ ε ΐσ θ ε .

Οί ναυτικοί μας λοιπόν εΰρον χάριν ένώ- 
πιόν σας.

—  Ίσως.
—  Τό ίσως αΰτό είνε αινιγματικόν" 

άς ίδωμεν, μεταζΰ αΰτών διεκρίνετε κά
ποιον ;

—  Ναί.
Σιγή πρός στιγμήν έπεκράτησεν.Ό Λε- 

πόλδος έπανέλαβεν :
—  Ά  !. .. καί ποιον, παρακαλώ ;
—  Δέν γνωρίζω πώς λέγεται.
— Δέν ήμπορεΐτε νά είπήτε τά  χαρα

κτηριστικά του ;
—  Σάς τά  λέγω- είνε υψηλός, ισχνός 

σχεδόν, μέ τήν κεφαλήν έπνιρμένην, άγέ- 
ρωχον, μέ τό βλέμμα σχεδόν αΰστηοόν. 
Είνε μελαγχρινός- Ιχει χεΐράς γυναικείας 
καί πόδας παιδικούς, άλλ ’ ήθος έν γένει 
ηοωος.

Ό  Γκιδάλ άπεπειράθη νά γελάσν).
—  Ώ ,  ώ ! δεσποινίς, τό ήθος ηρωος... 

μυθιστορήματος βεβαίως, διότι, χωρίς νά 
σάς κακοφανή, μυθιστόρημα αρχίζετε νά 
κατασκευάζετε !

Ή Λευκή ύψωσε τοΰς ώμους.
—  Καί τ ί  πρός τούτο ; άπήντησεν. 

Μήπως μοι εινε άπηγορευμένον ;
— ”Οχι βεβαίως- άλλ’είνε μερικά μυθι

στορήματα, τά  όποΐα αρχίζουν ώς ειδύλ
λια καί τελειώνουν ώς δράματα. Προσέ- 
ζατε νά μή διαθέσετε τήν καρδίαν σας 
είμή έν έπιγνώσει.

—  Κύριε Λεοπόλδε Γκιδάλ, άπήντησεν 
ή νεάνις διά φωνής αΰστηράς, ή καρδία 
μου ανήκει είς έι*.έ καί είς οΰδένα άνέθηκα 
τήν φύλαζίν της.

—  ’Ακόμη καλλίτερα ... ίδοΰ δτι έζα- 
κολουθεΐτε νά κατασκευάζετε τό ρομαν
τικόν σας ποίημα. Και άν δέν είμαι α 
διάκριτος, ύπό ποίαν ιδ ιότητα αγαπάτε  
τόν φέροντα ναυτικήν στολήν αρχάγγελον 
αΰτόν ;

Ή νεάνις άπήντησε πειραχθεΐσα :
—  Νομίζω, κύριε, δτι υπερβαίνετε τά  

δρια τών έπιτρεπομένων έρωτήσεων- τό 
τοιοΰτο δι’ ενα μνηστήρα είνε άδεζιότης.

—  Πιθανόν" άλλά θά μοΰ επιτρέψετε 
νά είμαι άδέζιος έάν είμαι ζηλότυπος.

—  Δέν σάς έπιτρέπω τίποτε. Ά ς  σάς 
όδηγήσΥΐ ή κρίσις σας.

Κ α ί ε ίπ ε  τ α ΰ τ α  μέ  τόνον φ ω νή ς  μ ε 
τ α λ λ ι κ ή ς  τ ο ιο ΰ τ ο ν ,  ώ σ τ ε  έ π έχ υσ ε  θ λ ίψ ι ν  
πολλ ,ήν  ε ίς  τ ή ν  καρδ ία ν  τ ο ΰ  ά τ υ χ ο υ ς  μ νη -  
στήρος .  Ε ί τ α  έγε ιρομένη  :

—  Ά ς  παύσωμεν, ειπε, κύριε, διότι 
αλλέως θά μαλλώσωμεν. Σάς έπαναλαμ- 
βάνω δτι υπάρχει κάτω μία κλίνη άκόμη.
Οπως δέ έννοήσετε κάλλιον τόν χαρα

κτήρα έν γένει τών αισθημάτων μου I- 
χετε πάντοτε ύπ ’ δψιν σας τήν δήλωσίν 
μου ταύτην : άγαπώ πάν δ,τι ώραϊον.

Διά τών λόγων τούτων τόν άπέπεμπεν.
Ό  Γκιδάλ δέν διεμ,αρτυρήθη. Κατήλθε  

τήν μακράν χαλκίνην κλίμακα τήν άπο- 
λήγουσαν είς τόν έσωτερικόν κυκλοτερή 
θάλαμον, πέριζ τοΰ οποίου εύρίσκοντο οί 
κοιτωνίσκοι.

Καί ή Λευκή μείνασα μόνη έστράφη έζ 
δλοκλήρου πρός άνατολάς, μή προσπα-

θοΰσα πλέον νά καταστείλγι τά δάκρυα, 
άτινα  Ιροεον ήρέμα έπί τών παρειών της.

Έν τούτοις ή ήμερα ήδη άνέτελλεν. Ή  
γή άπέσειε τό* πέπλον του ΰπνου. Μα- 
κραί ζώναι ομίχλης διασχιζόμεναι είς τάς  
κορυφάς τών όρέων άφινον νά διαφαίνων- 
τα ι  πράσινα τά  φυλλώματα τν ς̂ αλόης, 
τών φοινίκων, τών έλαιών καί τών ροδο
δαφνών, νά διακρίνωνται οίονεί πυριφλε
γείς αί στέγαι, τά  παράθυρα καί οί έπί 
τής κορυφής τών ναών έπίχρυσοι σταυροί 
ΰπό τό ποώτον τοΰ ήλίου μειδίαμα. Ή 
θαλαμηγός ϊ πλεεν ώς κύκνος έπί τών κυα- 
νιζόντων ύδάτων καί ή σκηνογραφία πε- 
ριεβάλλ ετο πάντα τά λαμπρά χρώματα  
μαγικοΰ θεάματος.

Παράλια θελκτικά, ακτή μεμυρωμένη 
Ινθα ή εΰμένεια τοΰ οΰρανοϋ έπέτρεψε νά 
έπιζήση μέρος τοΰ παραδείσου, ?νθα ό άν- 
θοωπος αναπνέει άγνωστον μέθην, Ινθα ή 
καρδία πάλλει παοαδόζους αίσθανομένη 
δονήσεις, ΐ-νθα ό λογισμός σταματά έκ 
φόβου μήπως παύσγι τό δνειρον, θέατρον 
άπαράμιλλον, δπου ή φύσις φαίνεται θε- 
λουσα νά έμπνεύσν) τον πόθον τής μα
κρινής Α νατολής είς τάς ψύχρας ζώνας 
τοΰ Βοοοά δ ιατ ί δέν έπλάσθητε είμή διά 
τήν διαμονήν τοΰ άνθρώπου, διά τήν έζ- 
έγερσιν τών παθών του, διά τό άνέφικτον 
τών πόθων του ·

"Οτε τό έλαφρόν σκάφος προσέγγισαν 
ετι μάλλον είς τήν άκτήν εκαμψέ τό ά-  
κρωτήριον τών Ά  ντιβών καί εισεχώρησεν 
είς τόν κόλπον τής Ναπούλης παραπλέον 
τήν Α γ ία ν  Μαργαρίταν, δτε οί προέχον- 
τες βράχοι τής Γαρούπης έζηφανίσθησαν 
ενεκα τής άποστάσεως, ή Λευκή δέν ή -  
κουσε τό βήμα τής μητρός της καί το 
τών φίλων της, αΐτινες άνήρχοντο εις το 
κατάστρωμα. Ί στα το  ακίνητος είς τήν 
αΰτήν θέσιν, μέ τούς οφθαλμούς πάντοτε  
προσηλωμένους έπί τίνος μέλανος σημείου, 
έζαφανισθέντος ήδη, άλλά τοΰ οποίου διε- 
βλεπεν άκόμη τήν θέσιν έν τή λευκϊΐ 
γραμμή τοϋ δοίζοντος.

Γ'

Ή μοίρα τοϋ στόλου ειχεν έκπλεύσει 
έκ Βιλλαφοάγκας. Ένεφανίσθη έπ’ ολίγον 
είς τά  παράλια τής Α λγερίας και τής 
Τύνιδος, είτα έπανήλθεν είς Κορσικήν. Ό  
Φριδερΐκος Πλεμόν δέν τήν παρηκολού- 
θησεν.

Τήν μεθεπομένην τοΰ χοοοΰ ήμέραν διά 
διατάγμ,ατος τοΰ Προέδρου τής Δημοκρα
τίας διωοίσθη διοικητής τοΰ Τορπιλλο-
βόλου 29.

Δέν είχεν άκόμη τότε έφευρεθή τό κυ
λινδρικόν Ιν σχήματι σιγάρου τορπιλλο- 
βόλον, κεκλεισμένον καί περικεκαλυμμένον 
πανταχόθεν, έφωδιασμένον διά τοΰ σωλή
νας τοϋ έζακοντίζοντος τήν τορπίλλην" 
ήτο τό άτελές, άλλ ’εΰθαρσές σκάφος, δπερ 
κατέφερε τό ίδιον τήν φοβεράν έκκρηκτι- 
κήν μηχανήν μέχρι τών υφάλων τοΰ έ- 
χθρικοΰ πλοίου.

Έν τούτοις τό διοικούμενον παρά τοϋ 
Πλεμόν τορπιλλοβόλον ητο νεωτάτης κα-



•τασκευής καί διά πρώτην φοράν έμελλε 
νά πλεύβ-/). Οί ανώτεροι του, οΐτινες έγί— 
νωσκον καλώ; τήν άξίαν του, ειχον συ
στήσει τόν Φριδερϊκον διά τά πρώτα πει
ράματα. *Μέ αΰτόν τόν νέον, είχεν εϋπει ό 
υποναύαρχος διοικητής τής μοίρας, δυνά- 
μεθα νά είμεθα βέβαιοι δτι θά έχωμεν 
πληροφορίας σοβαράς καί πειράματα μα-  
θηματικώς ακριβή».

Ό  υποπλοίαρχος λοιπόν άπήλθεν είς 
Τουλόνα άποχαιρετι'σας τοΰς άνωτέοους 
καί τούς όμοβάθμους του. ’Ήδη ήτο ά- 
νεξάρτητος. ’Επί τοϋ μικρού σιδηρού εκεί
νου σκάφους έξουσιάζων ήτο κύριος τής 
ζωής δέκα άνδρών. Δέν ήτο πλέον δ αΰ
τός οίος έπί τοΰ θωρηκτοΰ βίος, ένθα ή 
κίνησις, οί χειρισμοί, τά γυμνάσια, ή δια
νοητική καί σωματική εργασία άντισταθ-  
μίζουσι τήν δυνατήν έξόδευσιν τής αν
θρώπινης δραστηριότητος, ένθα ή εΰθύνη 
τών δευτερευόντων καλύπτεται υπό τής 
τών άνωτέρων των. Έκεϊ απεναντίας μία  
μόνη κεφαλή ώφειλε νά περιλαμβάνη τάς 
μέριμνας δέκα υπάρξεων, ν’ άναλαμβάν-ρ 
πάσαν φροντίδα καί πάσαν πρόνοιαν. 'Η 
άνάπαυσις, καί προσωρινώς έστω, δέν πα- 
ρείχετο αύτω  είμή μετά τό πέρας τής δο
κιμασίας.

Ο Πλεμόν έγίνωσκε πάντα ταΰτα . Καί 
■έν τούτοις άπέναντι τοΰ προβλήματος έ- 
κείνου τών καθηκόντων τοΰ έπαγγέλμα- 
ματός του δέν έδίστασεν. Ψυχή σιδηρά 
άπιρτεΐτο διά τά σιδηροΰν σώμα. Διό έδε- 
νθη αΰτός νά γείνη ή ψυγή τοΰ Τορπιλ- 
λοβόλου 29.

"Αλλως τε υπήρχε καί ετερος λόγος ύ- 
•παγορευων τήν τοιαύτην έκλογήν.

Ό  Φριδερϊκος ήράτο.
Είκοσιεπταέτης τήν ήλικίαν, μή έχων 

άλλην περιουσίαν έκτός τοΰ μισθού του 
καί άλλην οικογένειαν έκτός τής μητρός 
του, χήρας αξιωματικού τοΰ ναυτικοΰ, εΐ- 
χεν αποφασίσει ν’ άφιερώσν) τόν βίον του 
υπέρ τής μητρός του καί υπέρ τής πατρίδας 
του.Ε’ις τοιαύτην καρδίαν ό έρως έκρηγνύ- 
μενος ήδύνατο νά καταστρέψη πάσης α ΰ 
τής τάς ίνας' συνετρίβη δμως κατά τής αρ
ρήκτου αΰτοΰ θελήσεως. Ό  Φριδερϊκος έ- 
πέβαλε σιγήν είς τόν λογισμόν του' ήθέ- 
λησε ν’άπαγορεύσνι καί αΰτάς τάςάναμνή-  
σεις του.’Αλλά φεΰ ! ή άνάμνησις δέν υπο
τάσσεται εις τήν θέλ.ησιν. ’Εν τούτοις έκ 
τής αιφνίδιου εκείνης προσβολής ό νέος 
έξήλθεν έσωτερικώς μόνον τετραυματι-  
σμένος. Οΰδέν έξωτερικόν σημεϊον άπεκά- 
λυπτε τήν οδύνην, ήτις ήτο έμπεπηγμένη 
ώς έγχειρίδιον είς τά μυχ ια ίτα τα  τής 
καρδίας του. Κατέστη μόνον σοβαοώτε- 
ρος καί τό μειδίαμα, δπερ οΰχί συχνάκις 
άνέτελλεν έπί τών χειλέων του, έγένετο 
■σπανιώτεοον.

Τό γεγονός έπήλθεν αιφνίδιος, άπροό- 
πτως, άνευ προδρόμων, πέραν έκεϊ, είς 
Βιλλαφράγκαν, τήν νύκτα τοΰ χοροΰ, 
κατά τήν διάβασιν θελκτικής νεάνιδος 
^εκαεπταέτιδος, λευκής ώ; τό ονομά της, 
άπαστραπτούσης έκ νεότητος καί έκ ζωη- 
ράς άμεριμνησίας. Άσυνειδήτως, χωρίς 
■νά γνωρίζνι καν τόν νεαρόν αξιωματικόν,

ή νεάνις κατέκτησε τήν καρδίαν του καί 
τόν λογισμόν του. Αυτός, άφ ετέρου, ου- 
δέν έπραξεν δπως προσεγγίσγ) είς αΰτήν. 
Έκ διακεκομμένων φράσεων συνδιαλέξεων, 
γινομένων πέοιξ αυτού, έμαθεν οτι εκα
λείτο Λευκή Διλλιέρ, δτι ήτο θυγάτηρ 
ένός πρώην νομαρχιακοΰ συμβουλου καί 
μητρός Ίταλίδος, ώραίας ε’ισέτι, ήτις έ- 
καλεΐτο οίκείως Βιάγκας, δτι είχε προίκα 
ένός έκατομμυρίου, καί δτι κατώκει έκ 
περιτροπής είς Νίκαιαν καί είς Παρισί- 
ους.

Διό δέν έμελλε πλέον νά τήν έπανίδγ;. 
Δέν υπήρχε πιθανότης δτι έμελλε νά συν- 
αντήση καί αΰθις είς τόν δρόμον του τήν 
εΰδαίμονα έκείνην πλουσίαν νεάνιδα. 0 -  
θεν ό Πλεμόν άφωσιώθη έξ ολοκλήρου είς 
τό έργον του, έπιθυμών μόνον νά γείνγ) ο
νομαστός, τοΰθ’ δπερ εινε ή μόνη φιλο
δοξία ή έπιτετραμμένη είς τούς πτωχούς, 
δσάκις αΰτη δέν είνε βλαβερά είς τούς ό
μοιους των, οΰδέ είς τήν πατρίδα.

["Έπεται συνέχεια].
Χ α ρ .  Λ ν ν ι ν ο ς

ΛΕΟΝΤΟΣ ΔΕ - ΤΕΝΣΩ

Η Μ Η Τ Η Ρ  Τ .Ρ Ε Λ Α Η
ΣΜΥΡΝΑ1Κ0Ν ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ

[Συνέχεια]

Β'

Δέν ειχον είσέτι διέλθει τήν γέφυραν 
’Ασνιέρ καί δ νεαρός μαθητής ήτο ήδη 
στενός φίλος τής ΰπ’ αΰτοΰ διασωθείσης 
ώραίας κόρης. Είχε μάθει τό όνομά της 
— Ελένη Ρεννεφάρ —  τήν ήλικίαν της —  
Ιξ καί ήμίσεος έτών —  καί δτι κατώκει 
«έκεϊ κάτω είς ώραίαν οικίαν, μεταξύ 
πολλών άνθέων».

—  Έχεις πατέρα ;
— Βεβαίως' έχω πατέρα, δποΰ διαβά

ζει δλην τήν ήμέραν εν βιβλίον.
—  Έχεις αδελφούς, άδελφάς ;
—  "Οχι” έχω δμως ένα σκυλί, πού τό 

λέγουν Π ο μ π ή ΐ ο ν  καί μέ τό όποιον π α ί
ζω τόν κρυφτόν. Θά παίξ-ρς καί σύ, άλλ ’ 
δχι απόψε" μέ πονεΐ τό γόνατο.

—  Μόνον Ιξ έτών καί ήμίσεος είσαι ; 
ήρώτησεν αυτήν δ Μαυρίκιος.

—  Μόνον" αλήθεια, μαμμά ; είπεν ή 
Ελένη.

Ή κυρία Ρεννεφόρ, έχουσα τά πρόσω- 
πον κεκρυμμένον διά τοϋ μανδηλίου της, 
έκλαιεν ήσύχως, δ δέ Μαυρίκιος, καθησυ- 
χάσας έκ τής ήρεμου έκείνης έκδηλώ- 
σεως, -/)σθάνετο εαυτόν μάλλον ηΰχαρι- 
στημένον. Είς τήν έρώτησιν τής κόρης, ά- 
πεκάλυψε τό πρόσωπόν της, ίδοΰσα δέ τόν 
μεταξύ αΰτής καί τής θυγατρός της κα- 
θήμενον συνταξειδιώτην, έφάνη πως έκ- 
πληττομένη. Είτα δέ, ώ; έάν έπανήλθεν

αΰτνί ή μνήμη, τό πρόσωπόν της έπραύν- 
θη καί ή διάνοια, ώ; ό έξερχόμενος όπι
σθεν τών νεφών ήλιος, έφώτισε στ ιγμ ι-  
αίως τό μέτωπόν της. Οΐ χαρακτήρες τοΰ 
προσώπου της, έφ’ ών διεκρίνοντο ίχνη  
προώρως έκλιπούσης καλλονής, άνέλαβον 
παραχρήμα άρρήτως θλιβερά ν αδημο
νίας έκφρασιν. ’Ανεγινώσκετο έπ’ αυτών  
τά ύστατον χαϊρε, βεβαίως άσυνειδήτως, 
πρός παν δ,τι υπάρχει πολυτιμώτατον έν 
τώ βίω. Έσυρε τήν παιδίσκην είς τήν 
αγκάλην της, έκάλυψε τά πρόσωπόν αυ
τής διά φιλημάτων καί μέ φωνήν γλυ-  
κεϊαν καί ξενικήν προφοράν είπε προς α υ 
τήν :

—  Ήσπάσθης τόν φίλον σου, Ελένη; 
Πρέπει νά τον άγαπας πολύ, διότι, χωρίς 
αΰτόν, θ’ άπέθνησκες !

'Η μικρά, όρμεμφύτως συγκινηθεΐσα, 
άνεπλήρωσεν εΰγενώς τήν έλλειψίν της. 
Κ α τ ’ έκείνην τήν στιγμήν, ό σιδηροδρομι
κός συρμός έστη πρά στάθμου, κεκρυμμε- 
νου έντός δύο φρακτών. ΤΗτο δ Οίκος- 
Λαφίτ.

Ό  Μαυρίκιος άφήκε στεναγμόν άνα-  
κουφίσεως, διότι είχεν έκπληρώσει τό 
μάλλον επικίνδυνον, έάν μή τό λυπηοότε- 
ρον, μέρος τής έντολής του. Ό πως δ ή 
ποτε, δ φάκελλος, όν έφερεν είς τό θυλά- 
κιόν του, έβάρυνεν αΰτόν μεγάλως" έπαλ- 
λεν ή καρδία του, συλλογιζομένου, δτι έ
μελλε νά δώσν) τήν έπιστολήν έκείνην 
πρός τόν σύζυγον τής ασθενούς.

—  Δυστυχή κύριε Ρεννεφώρ ! έλεγε 
καθ’ έαυτόν. Είθε ή απρόοπτος εΐδησις νά , 
μή άποβή α ΰτφ  άπαισία !

‘Η μικρά Ελένη απολύτως δέν ήδύνατο 
νά βαδίσν), διότι τό γόνυ αΰτής είχεν 
έξογκωθή, ώστε έδέησε νά την θέσωσιν 
έφ’ άμάξης, δπως μετενέγκωσιν αΰτήν  
μέχρι τής κατοικίας της. .

’Από τοΰ έκ γύψου έστιλβωμένου κ ιγ-  
κλιδωτοΰ διεκρίνετο κ,ηπάριον, πλήρες 
δενδρυλλίων καί άνθέων. Δεξι^, ύπό π λ ά 
τανον,ύπήοχον τινά άγροτικά έδώλια καί 
τράπεζα, έφ’ ής πολλά βιβλία. Είς τό 
βάθος τοΰ κηπαρίου ήτο έκτισμένος δ 
λευκός οίκίσκος,εϊς δν άνήρχοντο δι’έξωτε- 
ρικής κλίμακος έξ ολίγων βαθμίδων, είς 
τό άνω άκρον τής δποίας δ Πομτ ΐη ϊ ο ς  έ- 
κοιμάτο μέ τό ρύγχος μεταξύ τών έμ- 
προσθίων ποδών του. Είς Ιν δέ τών π α 
ραθύρων τής πρώτης οροφής έφαίνετο πο- 
λιόθριξ κεφαλή, κεκλιμένη είς έργασίαν.

ΤΗτο ό κύριος Ρεννεφώρ, δστις πρό 
πενταετίας έβίου έν έκείνγι τνί οικία, α 
σχολούμενος τόν πλεϊστον χρόνον είς τήν  
συγγραφήν τοΰ μεγάλου έ'ργου του περι, 
τώ ν μεταναβτεύβεων τής τέχνης.

—  Είναι ώραΐον έργον— έλεγε θλίβε - 
ρώς πρός τούς έπισκεπτομενους αΰτόν ο
λίγους γνωρίμους. Ά λ λ ά  θά κατορθώσω 
νά το δημοσιεύσω ; Υπήρξα ήκιστα τυ-  
χηρός είς τήν ζωήν μου.

Φοβερόν μυστήριον τοϋ πεπρωμένου ! 
Ύπάρχουσιν άνθρωποι, καταδιωκόμενοι 
άπό τής κοιτίδος μέχρι τοΰ τάφου, κα-  
ταδεδικασμένοι νά βλέπωσι μαραινόμενον 
πάν άνθος, τό δποϊον θίγουσιν ! ‘Η θρη



σκεία, ή φιλοσοφία, τό θάρρος παραινοΰ- 
σιν ήμόίς νά μή πιστεύωμεν εις τό πεπρω- 
μένον. Καί ομως !

Καί δμως ό κύριος Ρεννεφώρ, έπιστή-  
μων, έργοέτιης ακάματος, καρδία γενναία, 
υψηλή διάνοια, έγήρασκεν έν τή έρημία 
καί έν οίκονομικαΐς δυσχερείαις, μετά μα- 
κρόν καί κοπιώδες στάδιον έν τή προξε
νική υπηρεσία. Καί είς τίνα προξενεία ! 
Είς τάς κινδυνωδεστέρα;, τάς άπωτέρας 
καί άνθυγιεινοτέρα; θέσεις. Είχε τόσον 
άπογοητευθή Ικ τοΰ σταδίου, ώστε, έν ή- 
λικί'.of τεσσαράκοντα καί πέντε έτών, ά 
φοΰ Ιπαιξε καί τό τελευταΐον παιγνιό- 
χαρτόν του έπί τοΰ πρασίνου τάπητο;  
τή ;  έλπίδο;, νυμφευθείς ώραιοτάτην καί 
νέαν ζένγιν έδέησε νά παραιτηθώ σταδίου, 
τοΰ οποίου τό βάρος έγένετο άνώτερον 
τών δυνάμεων του.

Ήμέραν τινά άφίκετο είς τόν Οίκον 
Λαφίτ —  Κύριος οίδε δ ιατί μάλλον έκεΐ 
ή άλλαχοϋ —  δπως διέλθγ) τά μέχρι τοΰ 
θανάτου του άπομένοντα αΰτφ  Ιτη. Ά π ό  
τών μακρών περιπλανήσεων του άπέφερε 
μικράν περιουσίαν, νεωτεραν αυτοΰ καί 
αρκετά ώραίαν σύζυγον, εί καί φιλάσθε- 
νον, διετϊί θυγατέρα καί τό διά τήν συγ
γραφήν τοΰ έργου του άπαιτούμενον υ λ ι 
κόν.

Είς την νέαν διαμονήν του, γι'' έπί- 
στευεν ώς μέλλουσαν νά ήναι ή τελευταία  
του, έθεώρουν αΰτόν ώς πεπαιδευμένον 
καί παράδοξον άνθρωπον. Άπεκάλουν δ’ 
αΰτόν ιό κύριος πρόξενο;>,διότι είχε δ ια 
τηρήσει τρόπους διπλωματικούς, έπιφυ-  
λακτικοΰς καί ψυχρούς. Μάλιστα ή έπι- 
μονή τή ;  ατυχίας του είχε προσδώσει αΰ
τ φ  ποιάν τινα δειλήν αιδώ, την συστο
λήν έκείνην τών ανθρώπων, οΐτινες θεω- 
ροΰσιν έαυτοΰ; ώ; προωρισμένου; νά μη 
δύνανται νά θίξωσί τ ι ,  χωρί; νά φέρωσι 
βλάβην. Έπί τέλου;, μεταξύ τών γε ιτό
νων είχε συνδέσει τ ινά ; γνωριμία;, άλλ’ 
οΰχί φ ιλ ία ;.

Ίδών την φέρουσαν την σύζυγον καί την 
θυγατέραν του άμαξαν, άγνωστον είς αΰ
τόν πολυτέλειαν, ό κύριος Ρεννεφώο έσκέ
φθη άμέσω; δτι δυστύχημα συνέβη, μ ά 
λ ισ τα  δέ σχεδόν έξεπλάγη, μαθών δτι τό 
παν περιωρίζετο εί; απλήν έκδοοάν τοΰ 
γόνατο; τή ;  θυγατρό; του. Ό  δυστυχή; ! 
Δέν έγίνωσκεν άκόμη τ ί  τόν περιέμενεν ! 
*0 Μαυρίκιο; άφηγήθη τά συμβάντα μέ 
τό έρύθημα τή ; μετριοφροσύνη; καί τοΰ 
ψεύδου; εί; τό μέτωπον, διότι ήγάπα ήδη 
πρό παντό; τήν αλήθειαν, έπίση; δε τώ 
άπήρεσκε νά λαλή ΰπέρ έαυτοΰ. “Αγνω
στον είναι έάν διωρθώθη έκ τών δύο τού
των ε λ α τ τ ω μ ά τ ω ν , άλλά, ώ; θέλομεν ίδει 
κατωτέρω, διετήρησεν αΰτά  έπί μακρόν 
χρόνον.

—  ’Αγαπητέ κύριε —  είπεν δ κύριο; 
Ρεννεφώρ, άφοΰ ή σύζυγο; καί ή θυγά-  
τηρ του άπήλθον —  πώ; όνομάζεσθε ;

—  Μαυρίκιο; Βιλφερών —  άπεκρίθη δ 
νεανίας, ώχριάσας, διότι ήσθάνετο έγγί- 
ζουσαν τήν άπαιβίαν στιγμήν.

—  Βιλφερών ! Μήπως τυχόν είσθε δ 
Λίός τοΰ ίατροΰ ;

—  Ναί,Χ κύριε" γνωρίζετε τόν πατέρα 
μου ;

—  Τον γνωρίζουσιν δλοι έξ ονόματος 
καί φήμης, νεαρέ μου φίλε. Είναι ικανό
τατος άνήρ, έάν δ’ ή σύζυγός μου προσεΐ- 
χεν είς τους λόγους μου, θά τόν συνεβου- 
λεύετο πρό πολλοΰ.

—  Τόν συνεβουλεύθη σήμερον. Λεν μ’ 
Ιφερεν ή τύχη είς τήν πλατείαν τής "Α
βρής, δτε ή μικρά θυγάτηρ σας έκινδύνευ- 
σεν. Εύρισκόμην έκεΐ κατά θέλησιν τοΰ 
πατρός μου, δστις μέ είχε διατάξει νά 
παρακολουθήσω τήν κυρίαν Ροννεφώρ καί 
νά έγχειρίσω τοΰτο πρός τόν σύζυγόν της.

Ό  πρόξενο; Ιλαβε τήν έπιστολήν καί
περιέστρεψεν αΰτήν ολίγον εί; τ ά ;  χεΐοά;
του. Εκείνος δ φάκελλο;— ήτο βέβαιος-^-
περιέκλειεν Ιν δυστύνημ,α. Ά λ λ ’ δποΐον : 
TA l i ' T * t ρ - \Ά. : εαν ητο δυνατόν, σε6ομ.ενοι την
σφραγίδα, ν’ άφίνωμεν διά παντό; κεκλει-
σμένην την θλίψιν ύπ’ αΰτήν.

—  Κύριε, είπεν δ νεανία;, σπεύσατε ν’ 
άναγνώσητε έφ’ δσον είσθε μόνο;.

Ίδοΰ τ ί  περιεΐχεν ή έπιστολή.
«Το έλθον να με συμβουλευθή πρόσωπον εχει 

προσβληθή από τίνος χρόνου έ£ έγκειραλικής άτα 
ξίας, τή ς  όποιας, αν=υ έτέρων πληροφοριών, δέν 
δύναμαι νά όρ'σω τήν ®ΰβ·ιν κα ί τα  α ίτ ια . Τοΰτο 
μόνον εΤναι βέβαιον, δτι το μέχρι σήμερον ΰπ νώ τ- 
τον πάθημα απειλε ί να Ικραγή άπο ήμέρας είς 
ήμέραν κα ί ΐ'σως άπο ώρας ι ίς  ώραν. ‘Η τοιαότη 
εκρηςις δόναται νά προσλάβτ) Ιπικ ινδυνωδεστά- 
την μορφήν ού μόνον διά τή ν άσθενή, άλλά  κα ί 
ί ιά  τά  πλησ ιάζοντα  αΰτήν πρόσωπα, ιδίως δέ 
διά τήν θυγατέρα τ η ;.  "Ε χω  λοιπόν το καθήκον, 
έπ ιφυλαττόμενος νά προβώ είς σπουδαιοτέραν έ- 
|ετασιν, Ιάν ζητηθώ , νά καταστήσω  γνωστόν τφ  
ένδιαφερομενφ το κρίσιμον τής περιστάσεως. Αυ
στηρότατη έποπτεία  είνα ι άπό τοϋδε ά να γκ α ία » .

—  Δυστυχή; σύζυγέ μου ! είπεν δ κύ
ριος Ρεννεφώρ μετ’αΰταπαρνήσεως,έκπλη- 
ξάση; τόν Μαυρίκιον, οστις περιέμενε νά 
Γδϊ] σύζυγον άπηλπισμένον. Μοί Ιλεγε πάν
τοτε διά τά  νεΰρά τη ;  ! Είκοσάκι; παρε- 
κάλεσα αυτήν ματα ίω ; νά συμβουλευθή 
ιατρόν. Σήμερον, χωρίς οΰδένα νά είδο- 
ποιήσγι, άπήλθεν έπί τιν ι προφάσει είς 
Παρισιού;, δπου δέν μετέβαινε οΰδέ τρί; 
τοϋ Ιτους. Καί μετέβη νά συμβουλευθή 
κρυφίως τόν πατέρα σας ... Θεέ μου ! δέν 
σ2; φαίνεται καί τοϋτο φοβερόν σύμ
πτωμα !

Ό  Μαυρίκιο; μόνον ν’άπέλθνι πλέον έ- 
σκέπτετο, άπήντησε δέ δι’ άναζητήσεω; 
τήν θύραν διά τοϋ βλέμματα;, προσθεί; :

— Ελπίζω  ,κύριε,δτι δ πατήρ μου έλαν- 
θάσθη. Ω; πρό; με, θά ήμην αδιάκριτο;, 
έάν παρεμενον περισσότεοον, έπομένω; έ- 
πιτρέψατέ μοι...

—  Έπεθύμουν νά υποδεχθώ ύμόί; καλ
λίτερον, γενναϊέ μου νέε, καί νά σά; εΰ- 
χαριστήσω καταλληλότερον διά τήν σω
τηρίαν τή ; ζωή; τή ;  άγαπητή ; έκείνη; 
παιδίσκη; —  είπε μετά συγκεκινημένη; 
καί ΰποτρεμούση; φωνής δ κύριο; Ρεννε
φώρ —  πλήν, πρό παντός, οφείλω νά με- 
ριμνήσω περί τής δυστυχοΰς γυναικός 
μου. Έπιστρέψατε, λοιπόν, δ,τι τάχιον 
είς Παρισίους καί όρκίσθητέ μοι δτι αυ-

1 ριον ό ιατρός θά είναι ένταΰθα.

—  Θεωρείτε βεβαίαν, είπεν «ό Μαυρί
κιος, δστις θά Κδιδεν οίον δήποτε δρκον, 
ΐν’ άπέλθν) έλεύθερο;, τήν έπίσκεψίν τοϋ 
πατρό; μου. ‘Υπόσχομαι άντ ’ αΰτοΰ.

Ά πήλθε  δ’ εΰτυχέστατο;, δτι έξεπλή- 
ρωσε τήν δυσχερεστάτην έντολήν του. 
Άπέθνησκε τή ;  πείνη;' εί; ηλικίαν δε
κατεσσάρων έτών, δλαι αϊ συγκινήσεις 
άνοίγουσι τήν όρεξιν.

Τήν έπομένην Π έ μ π τ η ν ,  δ ιατρός Βιλ-  
φερών είπε τφ  υ ίφ  του :

—  Ή μικρά Ρεννεφώρ ζητεί τόν σω- 
τήρά της. Τί) ύπεσχέθην τήν έπίσκεψίν 
σου σήμερον.

—  Καί ή μήτηρ ;
—  "Ω ! ή μήτηρ !. ..
Ό  Βιλφερών δέν προσέθηκε λέξιν, ά λλ ’ 

ή κίνησις τών όφρειών, δι’ ής συνώδευσε 
τήν έπιφώνησίν του, έσήμαινε καταδίκην.

*0 Μαυρίκιος εΰρε τήν μικράν φίλην 
του έν τφ  κήπψ, έξηπλωμένην έπί μα-  
κροϋ καθίσματος ύπό τήν σκιάν τής πλα
τάνου. Παρά τό πλευρόν αΰτής καί έφ έ- 
τέρου έδωλίου έκάθητο σοβαρώς δ Π ο μ -  
η ή ϊ ο ς ,  φέρων έπί τής κεφαλής νυκτικόν 
σκοϋφον, έπί τής ράχεως λευκήν νυκτικήν 
καί έπί τοϋ ρύγχους όμματοΰάλια, έφαί
νετο δέ μελαγχολικός ΰπό τήν αποσκευήν 
έκείνην γραίας γυναικός.

— Ίδέ πόσον είναι κφμικός! άνέκραξεν 
ή παιδίσκη πριν ή δ φίλος της κλείσ·/] το 
κιγκλίδωμα. Π ο μ π ή ΐ ε  ! ποιος σ’ Ιμαθε νά 
ξύνεσαι έμπρός είς τόν κόσμον ",

—  Πώς πηγαίνει τό γόνυ ; ήρώτησεν 
δ Μαυρίκιος, άφοΰ λίαν εΰγενώς έπλήρωσε 
τόν φόρον τοϋ θαυμασμοϋ του προς τον 
κύνα.

—  Κάκιστα" είναι κατάμαυρον" ίδέ το.
—  Δέν ήμπορεΐςάκόμη νά περιπατήβϊΐ;;
—  "Οχι καί δι’ αΰτό ένοχλοΰμαι, άφοΰ 

μάλιστα δέν μ’ άφίνουν νά υπάγω νά ιδω 
τήν.μαμμά μου, δποϋ είναι κλινήρη;.

—  Καί δ μπαμπά; σου ;
—  Διαβάζει πάντοτε καί κλαίει. Θά 

μείνει; πολύ μαζύ μου ;
—  "Οσον θέλει;.
—  "Ω ! τότε μείνε εω; τό βράδυ. Κ ά

θισε τώρα καί ϊκδυσε τόν Π ο μ π η ϊ ο ν .
—  ’Ιδού, Ιγινε. Καί τώρα, ;
—  Θά μου διηγηθή; ιστορία;, άφοΰ 

δέν ήμποροΰμεν νά τρέξωμεν.
—  Οΰμ ! ιστορία;. Εί; τό γυμνάσιον 

δέν μανθάνομεν πολλά;, δποϋ νά ένδια-
| φέρουν τά  κορίτσια. Ά λ λ ά ,  διά νά σ’ εΰ- 
s χαριστήσω, θά διηγηθώ μίαν.

Ή άφήγησι; τοΰ Μαυρίκιου είχεν έξα- 
χθη έκ τοΰ 'Ομήρου. Εί; έκείνους τούς 
χρόνους, οί σπουδασταί τόν άνεγίνωσκον 
άκόμη ! Μετά τά τέλος αΰτή ; ,  ή κόρη 
άνέκραξε, χειροκροτοΰσα :

—  Ανδρομάχη ! Περίεργον ! Ή παιδα
γωγό; μου λέγεται Ανδρομάχη.

—  Καί σΰ λέγεσαι Ελένη ; Πραγματι- 
κώ; παράδοξον. Ά λ λ ’ άληθινά, ποΰ έγεν- 
νήθη; ;

—  Ώ  ! μακράν, πολΰ μακράν άπ’ έδώ" 
είς τήν Σμύρνην.

—  Έγεννήθης είς τήν Σμύρνην; Τότε,
| λοιπόν, ή ώραία Ελένη θά είναι άνά-



δοχό; βου . Μάλιστα καί ομοιάζει; .
—  "Ω ! όχι, άπεκρίθη σοβαρώ; ή μ ι-  

χρά. Ή νοννά μου ονομάζεται θεία ’Α 
θήνα.

"Οτε οί δύο φίλοι Ιμελλον ν' άποχωρι- 
σθώσιν, ό Μαυρίκιο; ήναγκάσθη νά όρκι- 
σθή, ότι ήθελεν έπιστρέψει την προσεχή 
Πέμπτην. Ά λ λ ’ έκείνην την ήμέραν είχε 
τιμωρηθη καί δέν έξϊίλθε τοΰ γυμνασίου. 
Την μεθεπομένην δέ Πέμπτην εβρεχεν ά- 
διαλείπτω;. ’Ακολουθώ; έπήλθον αί ήμέ- 
ραι τών απολυτηρίων έξετάσεων καί ό 
νεανία;, όστι; ήτο έργατικώτατο;, διΐίλθε 
τό μεσάζον χρονικόν διάστημα εί; τήν με
λέτην. Κατά  τά ;  έξετάσει;, έ'λαβε διά
φορα βραβεία καί άνεχώρησεν — ήτο υπε
σχημένη αμοιβή— εί; Έλβετ ίαν μετά τή ;  
μητρό; του. Μετά δέ τοΰτο, μετέβη εί; 
μικράν περιήγησιν εί; τ ινα ; έπαρχία; πρό; 
έπίσκεψιν θείων καί έξαδέλφων καί έπί 
τέλου;, ευρισκόμενο; τυχαίω ; εί; διασκέ- 
δασιν εί; τά  περίχωρα τοΰ Οίκου-Λαφίτ, 
άπεσπάσθη μίαν στιγμήν άπό τών ηδονών 
έξοχικοΰ συμποσίου, όπω; μεταβή καί 
σημάνη τόν κωδωνίσκον τή ;  οικία; τών 
Ρεννεφώρ.

Ή χείρ του ομω;, τήν όποίαν είχεν υ 
ψώσει έπί τούτφ, έπανέπεσεν. Οί οφθαλ
μοί τοΰ νεανίου είχον ί'δει ταύτην τήν εί- 
δοποίησιν ή μάλλον τοΰτο τό έπιτύμβιον 
έπίγράμμα τη ;  ευτυχία; μ ιά ; οίκογενεία;:

Ή  παρονβα οCxia πωλείται.
Πράγματι δ’ ή Ιρημο; έκείνη κατοικία, 

μέ τά  παράθυρα κεκλεισμένα καί τόν κή
πον άκαλλιέργητον, ώμοίαζε πρό; τάφον, 
ώστ’ έδέησε νά παρέλθϊ) ήμίσεια ώρα, ο
πω; ό Μαυρίκιο; άνακτήσηται τήν φαι- 
δρότητά του.

Γ'

Ό  ιατρό; Βιλφερών άνέτρεφε τόν υιόν 
του εί; τήν ύπακοήν μετ’ αυταρχική; έπι- 
βλητικότητο;, άλλά ταΰτοχρόνω; μετ ’ 
άκρα; έπιεικεία;. “Εθετε τήν άρχήν τί); 
ΰπακοϊί; μετ’ άκάμπτου ένεργητικότητος, 
κατά δέ τήν έφαρμογήν αΰτΤίς άφίετο εί; 
τήν άμοιβαίαν συνεννόησιν καί τήν άγα-  
θήν πίστιν τοΰ παιδό;, έπαναλαμβάνων 
α ΰτφ  ευχαριστώ; τήν λέξιν, ή τ ι ;  καθί-  
στησι τοΰ; ανθρώπου; αγαθού; : «διορ-
θώνου ».

Ό  Μαυοίκιο; έγίνωσκε κάλλιστα νά δι- ! 
ορθοΰται. ’ Ητο μόλι; πενταετή; καί έϊ>ί- ί  

δασκε τήν όδόν τών καλλίτερων ζαχαρο
πλαστείων εί; τ ά ;  έπαρχιώτιδας παιδα- j  

γωγού; του.
Βραδύτερον δ’ οΐ εί; τό γυμνάσιον συμ- 

μαθηταί του ϋλεγον περί αΰτοΰ :
— ’Αδύνατον νά καταληφθή ό Βιλφε- 

ρών ανέτοιμο;. Ό τα ν  ήξεύργ) ό,τι έρωτά- 
ται, αποκρίνεται ώ; οΐ λοιποί' όβάκι; ό- 
μω; δέν το ήξεύρει, τότε ό καθηγητή; ά- 
φαιρεΐ τά  όμματοϋάλια του, ΐνα τόν ά- 
κροασθή καλλίτερον.

Δέν ελεγον όμως, διότι τό ήγνόουν, ότι 
τοιοΰτο; θρίαμβο; έλύπει τόν Μαυρίκιον 
καί οτι οΰτο;, άμα επανερχόμενο; εί; τήν 
οικίαν του, διήρχετο πολλά; ώρα; εί; τήν

μελέτην τοΰ ζητήματο;,τό  όποιον προσε- 
ποιήθη τήν πρωίαν, ότι έγίνωσκεν. Ητο 
δίκαιο; εί; τοιοΰτον βαθμόν, ώστε θά 
προΰκάλει μάλλον τήν έκ τ^; τάξεως α 
ποβολήν του ή νά δεχθή άδίκω; κακόν 
βαθμόν , δέν ?χ«ιρε δ’ άπ’ έναντία; διά 
καλόν βαθμόν, δοθέντα αΰτφ  παρά τήν 
άξίαν του. Ήδιαφόρει εί; τοΰ; υπέρ έαυ- 
τοΰ έπαίνους, έάν δέν ήθάνετο έαυτόν 
άξιον αΰτών.

’Αφικόμενο; εί; τήν προσήκουσαν ή λ ι 
κίαν όπω; έμφανισθή εί; τήν συναναστρο
φήν, οΰδέν ετερον Ιπραξεν ή νά κατέλθτ) 
εί; τήν δευτέραν οροφήν καί νά είσέλθγι εί; 
τήν αίθουσαν τ ί ΐ ;  υποδοχής. 'Απ' αΰτΐΐς 
τή ;  άρχή;, ήσθάνθη ζωηρόν αίσθημα κε- 
νοΰ. Άπεχώρει νά κατακλιθή έκτό; έαυ- 
τοΰ, άφοΰ παρευρίσκετο εί; τόν θρίαμβόν 
τι.νος άνοήτου, βεβαμμένου δι' άλλοτρίου 
πνεύματο;,όστι; διέκοπτεν όλην τήν έσπέ- 
ραν τ ά ;  συνετά; ομιλία; τεσσάρων ή πέν
τε ευφυών.

Πρό παντό; δ’ ήσθάνθη ναυτίαν, ότε, 
μαθών νά παρατηρή τά ;  γυναίκα; όπισθεν 
τοΰ συνήθου; α ΰ τα ϊ ;  προσωπείου, διέκρι- 
νεν, ότι πολλάκι; έρωτότροπό; τ ι ;  καί μέ 
τό πρόσωπόν έψιμμυθιωμένον γραϊα ήμαύ- 
ρου πολλάκι; πραγματικήν τινα καλλο
νήν, συνοδευομένην ύπό καρδία; άγαθΐί; 
καί τ ιμ ία ; .

Έσχε μέν τήν τύχην νά μή γίνη μ ι
σάνθρωπο; ή, ώ; λέγουσι σήμερον, α π α ι
σιόδοξο;, έγένετο ομω; άνήρ όρθή; κρί- 
σεω; καί καλϊίς πίστεω;, δύσκολο; διά 
τού; άλλου; και ίδίω; αΰστηρό; δι’ έαυ
τόν, περιφρονών, πολΰ πλέον ή όσον έφαί- 
νετο, τ ά ;  προπαρεσκευασμένα; κρίσει; 
καί τά ;  έκ συνθήκη; έκείνα; άρχά;, α ΐτ ι -  
νε; είναι, διά τό ταξείδιον τοΰ βίου, ό,τι 
είναι διά τά  καθ’έκάστην ταξείδια τά  ει
σιτήρια τοΰ Πρακτορείου Κούη μέ τό έπι- 
βεβλημένον δρομολόγιον.

Ό  Μαυρίκιο;, άναγορευθείς διδάκτωρ 
της ’ιατρικές είς ήλικίαν είκοσιπέντε έτών, 
έξεδήλωσε τήν έπιθυμίαν νά καταταχθή  
είς τό πολεμικόν ναυτικόν.

— Τή αληθείς, είπεν αΰτή ό πατήρ 
του, δεν το πεοιέμενον, στοιχηματίζω δ’ 
ότι έξ όλων τών νέων ιατρών, οΐτινες πε- 
ριτρέχουσι τάς θαλάσσας, οΰδείς θά υπάρ
χει, όστις δεν θά έθεώρει έαυτόν τόν εΰ- 
τυχεστατον τών άνθρώπων, έάν εύρίσκετο 
είς τήν θέσιν σου.

—  Τό πιστεύω' άλλά δέν πρόκειται νά 
παραχωρήσω τήν θέσιν μου πρός ετερον. 
Θά μοι έγκαταλείψ/ις αΰτήν, τό εύχομαι, 
δσον δυνατόν βραδύτερον. ’Εν τφ  μεταξύ 
τουτφ  τί θά έ'πραττον εις Παρισίους ; Θά 
προΰτιμάτε νά λέγωσι περί έμοΰ ό,τι περί 
τοΰ γνωστοΰ ήμΐν έκείνου δικηγόρου: «εί
ναι υιός πνευματώδους πατρός»;

Ό  Μαυρίκιος όμως δέν ώμολόγει , 
ότι ή πατρική οικία τ φ  έφαίνετο πολΰ 
μελ.αγχολική. Διά τάς κυριωτέρας πελά- | 
τιδας τοΰ ίατροΰ Βιλφερών κρίσις τοΰ 
1 8 7 0  υπήρξε νόσο; πολΰ δεινοτέρα τών 

! παθήσεων, περί ών μετέβαινον νά λάβωσι 
συμβουλά; εί; τό μέγαρον τη ; όδοΰ Λον- 

1 δίνου. Πολλαί τών πελατίδων είχον γίνει

άφαντοι, άλλαι δ’ έθεραπεύθησαν διά τή ;  
ήλικ ία ; ή δέν είχον τοΰ; άναγκαίου; χρη
ματικού; πόρου;, όπω; ώσιν άσθενεϊ;. Ή  
φειδωλή δημοκρατία είχε διαδεχθή τήν 
άφειδ'71 αυτοκρατορίαν, τοΰτο δ’ένόει καί ό 
ήδη γεγηρακώ; Πο&ητός έκ τών ολίγων 
δώρων, τά  όποια έλάμβανεν.

[Έ - ιτ α ι  συνέχεια]. Δμλ.

ΙΩ Α Κ Ε ΙΜ  ΒΑ Λ Α Β Α Ν Η Χ

Α Λ Η Θ Ε Σ  Δ Ρ Α Μ Α  ΕΝ Μ ΙΚ Ρ λ ι  Α Ι Ι Α ι
[Συνέχεια]

Τέσσαρας καίδεκα μήνα; διήρκεσεν ή 
τή πατρίδι διαμονή τοΰ θείου παρά 

τή οίκογενεί^ αΰτοΰ, καί τό διάστημα  
τοΰτο ήρκεσεν ΐνα καταναλωθή πάν ό,τι 
έν τοσούτφ μακρφ χρόνψ συνεκομίσθη 
μετά πολλής τ?ί; φειδοΰς καί στερήσεων 
μεγάλων' όθεν έγένετο άνάγκη, κατά  τά  
παρά Μικρασιάται; κρατούντα έθιμα, νά 

I έπανέλθνι εί; τήν Κωνσταντινούπολιν, 
συνομολογήσα; δάνειον έκ λιρών τουρκι
κών δέκα διά τά  οδοιπορικά έ'ξοδα, καί 
νά άρχίσνι πάλιν τόν πρότερον βίον, άπό 
τό Α, ώ; λέγομεν, πρό; συντήρησιν έαυ- 
τοΰ πε καί τ ί ί ;  οίκογενεία; του.

Ό  Δημήτριος, πρό πολλοΰ ύπολογίζων 
τόν δι’ αΰτόν βραδύτατα παρερχόμενον 
χρόνον, είχεν ορίσει καθ’ έαυτόν τό προ;ε- 
χέ; Έαρ διά τόν νόστον αυτοΰ. Οί α τυ 
χείς Μικρασιάται Έλληνες δέν δύνανται 
νά ταξειδ εύωσιν ώ; οί άλλοι άλλων με
ρών εΰδαίμονε; θνητοί, όταν θέλωσιν. ’Ι
δίως επικίνδυνος είναι ή είς τήν πατρίδα 
έπάνοδος, διότι οί λ-ρσταί ^ιαλώς ΰπολο- 
γιζουσι τά  βέβαια κέρδη, άτινα θά προς- 
πορίζωνται ασφαλώς παρά τών έπανερχο- 
μένων είς τά  ίδια, δέν διακινδυνεύουσι 
δέ έπί μ ατα ίφ , καταδιώκοντες τούς δι’ 
έργασίαν καί πρός ευρεσιν πόρου ζωης είς 
Κωνσταντινούπολιν ή άλλαχοΰ μεταβαί-  
νοντας. "Εχουσι τήν άπαιτουμένην γεν
ναιότητα νά άφίνωσιν ήσύχους τοΰς έκ- 

; πατριζομένους,πρώτον διότι δέν έ'χουσι νά 
έλπίζωσι παο’αΰτών μεγάλα πράγματα καί 
Ιπειτα διότι θά διεφημιζετο ή υπαρξις 
ληστεία ; καί θά ήραιοΰτο ή τάξ ι;  τών 
εί; τ ά ;  Ιστία; έπανακαμπτόντων. Ά λ λ ’ 
έκτό; τής ληστείας, ή τ ι ;  διηνεκώ; μ α 
στίζει τόν δυςτυχή έ κ ε ϊν ο ν  τόπον, καθί
σταντα ι δύςβατοι αί όδοί καί δυςχερε- 
στάτη  ή συγκοινωνία ενεκα τοΰ χειμώ- 
νο;, όςτι; βαρύ; καί άρκετά έγκαίρω;, 
άπό τών μέσων τοΰ Οκτωβρίου, ένσκή- 
πτει κατά τήν Μικράν ’Ασίαν διαρ
κών μέχρι καί τοΰ ’Απριλίου. Μόνον δί; 
τοΰ έ'του;, μετά προηγουμένην συνεννόη- 
σιν πολλών συνταξειδιωτών έκ τών περι
χώρων, δύνανται νά ταξειδεύωσι, τό Φθι- 
νόπωρον μετά τήν 1 4 7iv Σεπτεμβρίου, έορ- 
τήν τ ϊ ί ;  Ύψώσεω; τοΰ τιμίου Σταυροΰ, 
καί τό Έαρ, μετά τήν Κυριακήν τοΰ 
Θωμά, ήτοι άφοΰ έκαστο; φάγϊ) μετά



τής οίκογενείας αυτοΰ τό Ά γ ιο ν  Πάσχα. 
Οί Μικρασιάται Έλληνες, είπερ τινές 
και άλλοι, ευσεβείς καί τών πατρώων 
παραδόσεων πιστοί θεματοφύλακες, συν- 
δέουσιν οΐαν δήποτε δπωςοΰν σπουδαίαν 
αυτών έπιχείρησιν μετά τής θρησκείας, 
εΰλαβώς έκάστοτε την έξ ' Υψους αρωγήν 
έπικαλούμενοι. Καλώς δέ έκτιμώντες 
τό πλήρες παντοίων κινδύνων ταξείδιον 
αΰτών, καί μεταλαμβάνουσι τών άχράν- 
των μυστηρίων πρό τής άναχωρήσεως. 
Σεβαστά αληθώς Ιθιμα, πρό αιώνων άπό 
γενεά είς γενεάν κληροδοτούμενα καί ά- 
ναλλοιώτως καί έπιμελώς, αγαθή τύχη, 
τηρούμενα. Έάν διανύσωσιν αισίως την 
κατά γήν οδοιπορίαν, είναι άρά γε άσφα- 
λεϊςδτι ομοίως ευτυχώς θά διαπεραιώσωσι 
και την τής θαλάσσης ; Τό μέλλον είναι 
άγνωστον’ τ ί  δέ θά έβλάπτο-» το, άν, συν 
τοΐς λοιποί; έφοδίοις, έλάμβανον καί τό 
τής θρησκείας δλως άβαρέ;,μάλιστα δέ καί 
κοΰφον καί λίαν ανακουφιστικόν, διότι ί) 
θρησκεία πρό παντός άλλου έπιγείου έφο- 
δίου είναι χρησιμωτέρα, παρηγοροΰσα μέν 
έν ταΐς θλίψεσι καί ένισχύουσα έν ταΐς  
δυςτυχίαις τοΰ βίου καί διαχέουσα την 
γαλήνην είς την καρδίαν τιμών εΰημε- 
ρούντων ; Διά τ ί  δέ, άν ή πεπρωμένη 
ώρα σημάνη καθ’ όδόν εΐ'τε διά β ί
αιου είτε καί διά φυσικοΰ θανάτου, νά 
εύρεθή ανέτοιμος, Χριστιανός αΰτός, καί 
μάλιστα  'Ορθόδοξος, καί νά ψοφήβη 
θαν τό βχυλϊ απάνω  ’ ς το βουνό, κατά  
την ιδίαν αύτοΰ σκέψιν , άκοινώνη- 
τος ; Καί Ιπειτα τίνα βλάπτει μία ίκε- 
τήριος υπέρ τοΰ κατευοδίου παράκλησις, 
κατευθυνομένη είς τόν Πλάστην διά τής 
Εκκλησίας υπέρ άποδημοΰντο; φίλου 
προ;ώπου ; Λέν συγκινεΐ καί δέν συνδέει 
άρρηκτότερον τοΰ; συγγενικού; δεσμού; 
το ιαύτη μέριμνα ; Λίαν καλώ; γινώσκω 
δτι έν ω χρόνω ζώμεν, εΰρίσκονται πολ
λοί, οΐτινες θά μυκτηοίσωσι το ιαΰτα έθι
μα, οία τά τών Μικρασιατών Ελλήνων, 
ά λλ ’ είμαι βέβαιο; έξ άλλου, δτι θά εύ- 
ρεθώσι καί πολλοί, πάρα-πολλοί μάλ ι
στα εΰτυχώς, οΐτινες μετ ’ ένδομύχου ά- 
γαλλιάσεως θά μακαρίσωσι τοΰς έν Μι- 
κρ^ Ά σ ία  αδελφούς αΰτών, δυναμένους έν 
τή παρούση πυρρωνιστικη έποχί) νά δια-  
τηοώσι το ιαΰτα  έθιμα, μηδένα μέν βλά- 
πτοντα, πολλήν δέ καί την άγνότητα  
τών ηθών έμφαίνοντα.

Βεβαίως έκ τοΰ έπειςαχθέντος Λολι τ ι -  
6μοΰ  σΰν άλλοις πολλοΐς κακοΐ; έκληρο- 
νομήσαμεν καί την απιστίαν καί την 
πρός τά πάτρια περιφρόνησιν οί πολλοί, 
ά λλ ’ ουχί δμω; καί εί; απελπιστικόν 
βαθμόν, οΰδέ πάντε;' ϊσω; διότι οΰδείς 
άνθρωπο; δύναται νά διαπλεύση τό πολυ- 
κύμαντον τοΰ βίου πέλαγο;, χωρί; τή ;  
άρωγής τή ;  θρησκεία;. Τώ όντι, τ ί ; ,  δσον 
εΰδαίμων καί μακάριο; καί άν νομίζηται, 
δέν έλαβεν οΰχί άπαξ τήν ανάγκην νά κα- 
ταφύγη ώς ναυαγός είς τόν σωτήριον τής 
θρησκείας λιμένα ; "Οταν βαρύθυμοι κύ- 
ιττωμεν την κεφαλήν πρό τής σιδηράς ε ι
μαρμένης μ ώ ν, δταν άνοικτίρμων δάκνη 
την καρδίαν ήμών ό Άπελπισμός, τίς ά-

νυψοΐ τήν πρώτην καί τίς χέει παραμυθίας 
βάλσαμον έπί τών τραυμάτων τής δευτέ- 
ρας ή ή θρησκεία ; Ώ  ! Εστω άπειράκις 
εΰλογημένη !

<Γ 
* *

Ό  Δημήτριος, δτε άπεβιβάσθη είς 
Κωνσταντινούπολιν, ήλθεν Ιγων ενα μό
νον σκοπόν, νά έπανέλθη καί αύθις είς 
τήν πατρίδα, άφ’ οΰ κερδήση ολίγα y ρή- 
ματα, άτινα νά δαπανήση μετά τής οί- 
κογενείας αΰτοΰ έν συμμετοχή πάντων 
τών φ ιλτάτων. Τοΰτο προτιθέμενος, πρό 
πολλοΰ, άπό τής πρώτη; ημέρα; τή ;  έν 
Κωνσταντινουπόλει έγκαταστάσεώ; του, 
νά προμηθευηται καί νά ρίπτη είς τό βά
θος τοΰ κιβωτιδίου του διάφορα μικρά 
πράγματα, άτινα  ήμέραν τινά, άμα τη 
αίσια είς τήν γενέθλιον έπανόδω αΰτοΰ, 
θά τφ  έχρησίμευον ώς δώρον διά τούς υ 
πάρχοντας καί τοΰς μέλλοντας συγγενείς 
αΰτοΰ. Ήδη δέ, συμπληρώσας έπιμελώς 
πάντα τά διά τήν μακράν, άλλά ποθει
νήν οδοιπορίαν άναγκαιοϋντα Ιφόδια καί 
έκτελέσα; άνελλιπώ; άπαντα τά θρη
σκευτικά καί κοινωνικά αύτοΰ καθήκον
τα, έπεβιβάσθη πλήρη; έλπίδων καί χα 
ρά; εί; τό άτμόπλοιον έν συνοδεία τών 
συγγενών καί συμπολιτών του, έπιφορ- 
τισθείς 7tap’ ένός έκάστου καί διά μι- 
κροΰ δέματος διά τήν οικογένειαν α ΰ 
τών. Τό άτμόπλοιον μετά τάς συνήθεις 
συγκινήσεις τοΰ άποχωρισμοΰ, άπήρε διά 
τήν Μερσίνην τής Κιλικίας, ήτις είναι τό 
έπίνειον τών ένδοτέρων χωρών τής Μικοάς 
Ά σία ς ,  καί Ιφθασεν αισίως μετά πενθή
μερον πλοΰν είς τόν πρός δν δρον. Φαι
δρός έπάτησεν ό Δημήτριος τήν ξηράν 
καί διανυκτερεύσας Ιν τιν ι τών πολλών έν 
Μερσίνη χ α ν ίω ν  μετά τών συνοδοιπόρων 
του, λίαν πρωι τήν έπιοϋσαν άνεχώρησεν 
όμοΰ καί εφθασε μεθ’ Ιξ ώρών οδοιπο
ρίαν είς τήν Ταρσόν, τήν περιώνυμον π α 
τρίδα τοΰ Αποστόλου Παύλου, κατοικου- 
μένην τανΰν ύπό Τούρκων καί άραβοφώνων 
Ελλήνων, οΐτινες καί έν τί) Εκκλησία  
τελοΰσι τάς άκολουθίας, τοΰ Ινός χοροΰ 
ψάλλοντο; έλληνιστί καί τοΰ ετέρου άρα- 
βιστί. *0 Δημήτριος δέν ήθελησεν, ώ; οΐ 
λοιποί συμπατριώται αΰτοΰ, νά ίππεύση 
έπί τοΰ αΰτοΰ ίπποζυγίου, έφ’ οΰ έφορ— 
τώθησαν αί άποσκευαί του, άλλ ’ ήθελεν 
άναπαυτικώτερον καί μεγαλοπρεπέστερον 
νά είςέλθη εί; τήν γενέτειραν. Καί δι- 
καίως’διότι άλλως πρό; τίνα λόγον διήλθε 
τοσαΰτα Ιτη έν στενοχωρίαι; καί γλισχοό- 
τη τ ι  ; Τί; θά έβλεπε τήν έλ,ευθεριότητα 
αΰτοΰ έν Κωνσταντινουπόλει, έν η το- 
σαΰται χιλιάδες ανθρώπων, καί τ ί  τφ  ε- 
μελεν άν ή περιβολή αΰτοΰ Ικαμνεν ή όχι 
έντύπωσιν εί; άνθρώπου; δλω; άγνωστου; 
ή άδιαφόρου; αΰτφ,περί τών εΰμενών-ft μή 
κρίσεων τών οποίων οΰδένα οβολόν έδι- 
δεν ; Αΰτό; ήθελεν έν τ φ  στενφ τοΰ χω- 

' ρίου του κύκλω ν α  φαν ί ] ,  νά δείξη δτι 
χ: !τ ι  καί αΰτό; Ικαμε τ ό β α  χ ρ ό ν ι α  ’g τ η ν  
ζ εν η τ ε ι ά ,  ήθελεν ή μήτηρ του, ή άδελφή 
του, τά χωρ ιό  τ ο υ  νά τόν καμαρώΰτ ) ,  ή 
θελε τά  μετά τοσούτων στερήσεων κερ-

δηθέντα χρήματα νά τά χαρχ τ η ν  π α 
τ ρ ί δ α  τ ο υ ,  δπου θά ητο περίβλεπτος καί 
ζηλωτό; αΰτό;, έν τφ  μέσψ τών συγγε
νών καί γνωρίμων του.Έν τϊΐ άχανεΐ Κων- 
σταντινουπόλει τ ίς τόν έγνώριζεν; έν ώ έν 
τϊί πατρίδι του τ ί ;  δέν τόν έγνώριζεν; τίς 
έν τή πολυδαιδάλω έκείνη Βαβέλ Ισκοτί- 
ζετο διά τ ό σ ο ν  μηδαμινόν ΰποκείμενον;Έκ 
τή ; Ταρσοΰ λοιπόν ήγόρασεν ώραϊον φαι- 
όχρουν ΐππον άντί 8 λιρών καί ίππεύ- 
σας αΰτόν ήκολούθει τοΰς συνοδοιπόρους 
^λίΰθερο πουλί, χωρί; νά ηναι συνεσφη- 
νωμένος μεταξύ τοΰ κιβωτίου του άφ’ 
έ\ά; καί τών στρωμνών του άφ’ έτέρου.

*
♦ *

Ή συνοδεία, άναβάσα τόν Ά ν τ ί τ α υ -  
ρον καί διελθοΰσα τάς όνομαστάς Κ ιλ ι
κίας Πύλας [Κιουλεχ-Μπογαζή), κατήλ-  
θεν είς εΰρεΐαν πεδιάδα, διασχιζομένην 
ύπό ποταμοΰ ήρέμα κυλιομένου πρός τήν 
Μεσόγειον καί κατόπιν διαβάς τό Κ'ιρχ- 
Γχεταήτ (Σαράντα-Περάσματα), ποταμόν 
οΰχί άσήμαντον,όνομασθέντα οΰτω, διότι 
άναγκάζεται ενεκα τοΰ έλικοειδοΰς αΰτοΰ 
νά διέλθη αΰτόν πολλάκις ό οδοιπόρος’ 
τέλος δέ μετ’ έπίπονον πορείαν άνήλθον 
έπί τής κορυφής τοΰ Λιχμεν, ύπεράνω 
τοΰ Μπαΰμαχτζή, καί έκεΐθεν έξ άπόπτου 
Ιβλεπον είς τό βάθος τοΰ όρίζοντος μελα- 
νούμενά τινα στ ίγματα  έπί τών υπωρειών 
μικρών βουνών καί χλοαζούσα; εκτάσεις, 
ώς ποτε ό Μωυσή; άπό τοΰ δρους Χωρήβ 
τήν Γήν τής Ε π αγγελ ίας .'Η καρδία πάν
των τών συντχξειδιωτών ήρξατο βιαιότε- 
ρον παλλομένη. Ό  πόθος τοΰ ίδεΐν, δυυν- 
για  γχιοζον ίλέ  (μέ τά γήϊνα ’μάτια),  
κατά τουρκικήν είκονικωτάτην Ικφρασιν, 
τήν φίλην γαΐαν έπτέρου τήν φαντασίαν  
καί μακρόθεν, άπό τής κορυφής έκείνης, 
εβλεπεν ώ; έν μαγευτικφ όράματι συνη- 
θροισμένου; τοΰ; συγγενεΐ; καί φίλου; 
καί μετ’ άγωνία; άναμένοντα; τήν έπά- 
νοδον τοΰ προ;φιλοΰ; ξενητευμενου των 
έπί τή ;  κορυφή; τοΰ πρό τοΰ χωρίου λό
φου. "Ηθελε νά πετάξη ώ; πτηνάν καί νά 
ριφθη εί; τ ά ;  άγκάλα; τή ;  άγαπητή ; μη- 
τρά; καί τών ποθητών άδελφών του,άλλ ’αϊ 
πτέρυγε;, ,στερρώς είς τήν φαντασίαν του 
ποοςκεκολλημέναι,δέν άπεσπώντοΐνα κολ- 
ληθώσιν έπί τοΰ βαρέος σώματός του. Ό  
ΐππος, τά νοημονέστατον μετά τόν έλε- 
φαντα ζφον τοΰτο, συνεμερίζετα τούς πό
θους τοΰ αγαπητού αναβάτου, άλλά δέν 
ήδύνατο δμως καί νά μεταβληθ^ καί είς 
Πήγασον- δθεν,έπελθούσης τής νυκτός, ή-  
ναγκάσθησαν νά διανυκτερεύσωσιν έν ύ- 
παίθρω, οΰχί δέ έν τφ  τουρκικφ χωρίψ 
Μπααμαχτζή, ΐνα ήναι κατά τρεις ή τέσ- 
σαρας ώρας πλησιέστερον τής ποθητής 
έστίας. Έξήπλωσαν τά χνοώδη χαλιά 
των παρά κελαρύζον ρυάκιον, έ.τότισαν τά  
κτήνη των οί άγω γιάτα ι καί παρεσκευά- 
σθη έκ τοΰ προχείρου γεΰμά τ ι,  έξ οΰ δ
μως μεθ’ δλην τήν πεινάν των δέν ήδυ- 
νήθησαν νά φάγωσιν δσον έχρειάζοντο. 
Τόσον ή χαρά, δσον καί ή λύπη άφαιρεΐ 
τήν όρεξιν. Άμφότερα τά  συναισθήματα



ταΰτα τοσον είναι ισχυρά, ωςτε κάμνουσι 
τόν άνθρωπον, ζώντα πλέον διά τ ϊ ί ;  φαν
τασία;, νά λησμονήση παν τό έπίγειον,καί 
αΰτάς τά ; μάλλον κατεπειγούσας άνάγ-  
χας, άποδιώκουσι δέ καί αυτόν τόν ΰπνον, 
δςτις καί έν τϊί πρώτη καί έν τ?) δευτέριγ. 
περιπτώσει ανακουφίζει τά ;  έξηντλημένας 
δυνάμεις ήμών. Οΰδείς τών συνοδών τοΰ 
Δημητρίου ίίχεν ανάγκην τής προειδο- 
ποιήσεως τών αγωγιατών οπω; έξεγερθή 
τοΰ ΰπνου, δ ιότι οΰδείς είχε κλείσει τοΰ; 
οφθαλμούς. "Εκαστο; έρρέμβαζε την ά-  
ναμένουσαν αΰτόν εΰτυχίαν καί παρετηρει 
προ;ηλωμένος τόν άργυρόστικτον οΰράνιον 
πέπλον καί ήρίθμει τοΰς είς την πρώτην 
τϊί; πρωίας πνοήν σβεννυμένους αστέρας. 
Καί οΰτος μέν έφιλοτέχνει κατά φαντα
σίαν μνηστήν καί μέλλουσαν σύζυγον, άλ- 
λοςτήν γηραιάν καί πολύπαθη μητέρα καί 
τά ; νυμφευθείσα; άδελφάς του, άλλος τά  
μικρά άδελφάκια του, άτινα  άπό βρεφών 
θά μετεβλήθησαν ήδη είς παιδία χαροιτά 
ή καί μειράκια μετά τών πρώτων ίούλων 
τής νεαράς ηλικίας των καί άλλος τό ά 
γνωστον αύτοΰ τέκνον, δπερ μετά έπτά-  
μηνον συμβίωσιν κατέλιπεν έ'μβρυον έν 
τή μητρική νηδύϊ καί έν απουσία αΰτοΰ 
είδε τό φώς τοΰ ήλίου καί ηυζανεν έν 
χάριτι καί κάλλει άναμένον νά άπολαύ- 
ση τών θωπειών τοΰ άγνωστου αΰτφ  π α 
τρός του, καί άλλος άλλα. Έν το ιαύτη  
£έμβη διετέλουν πάντες, δτε ή έναγωνίως 
προςδοκωμένη Αΰγή έφάνη μακράν είς 
τόν ορίζοντα, άγωνιζομένη νά διάσχιση 
τόν πυκνόν πέπλον της Νυκτός, πάντες 
δέ, ώςεί έξ έλατηρίου αοράτου ώσθέντες, 
άνεπήδησαν άπό τών προχείρων αΰτών 
κλινών καί έμάστιξαν τοΰς ϊππους,γοργώς 
χωροΰντες εις τό γλυκΰ καί ποθητόν 
τέρμα.

["Επεται συνέχεια].
Ι ω α κ ε ί μ  Β α λ α β α ν η ε

Ό  T t o c  τ η ς  I l azp l i oQ.  Ά λ λ ’ έν xrj δευτέρα ταύτη 
δημοσιεύσει του δέν ήδυνήθη, όπως είς τήν πρώτην, v i 
άποχαλύπτ») έλευθέρως τόν δηκτικόν οΤστρόν του.Ή το 
έπιφυλακτικώτερος ε ί; τάς Ιδέας του, διότι έφοβεΤτο 
μή χαταδιω'/θή αΰθις.

Έ χτός τών δύο ανωτέρω έφημερίδων, 6 Πολεβόη 
έδημοσίευσε καί διαφόρου ε?δους β ιβλία, ήτοι δρά
ματα, μυθιστορήματα, ημιτελή Ιστορίαν τής ρωσιχής 
αύτοχρατορίας καί διηγήματα Σιβηριανά. Έ ν  Πε- 
τρουπόλει ευρισκόμενος άπέθανεν έν ηλικία πεντήχοντα 
έτών.

Ν Ι Κ Ο Δ Α Ο Γ  Π Ο Δ Ε Β Ο Η

Ό Ν ι χ ό . Ι α ο ς  ΑΛεζ ί εβ ι τ ι ;  ΠοΛι βόη  — ονπρδτοι 
ήμεΐς γνωρίζομεν τώ Έ λ λ η ν ι άναγνώστη, άρχόμενοι 
άπό τής σήμερον τής δημοσιεΰσεως έν μεταφράσει έ
νός τών χαριεστάτων διηγημάτων αύτοϋ, τής Λ ιο υ δ -  
μ ίΛα ς ,  — ΰπήρξεν εΤς έχ τών γονιμωτάτων καί έχ 
τών πρώτων έφημεριδογράφων τής Ρ ω σ ίας. Έ γ εν -  
νήθη έν Σιβηρία τω 1796, έχ πατρός εμπόρου, έπιθυ- 
μοϋντος νά κατατάξη ωσαύτως τόν υιόν του οπαδόν 
τοΰ χερδψου Έρμου. Δ ι’δ τά πρώτα ετη τής νεότητάς 
του ό Ιίολεβόη διήλθε παρασκευαζόμενος είς τό έπάγ- 
γελμα τοΰτο. Α λλ’ οί λογαριασμοί τών έμποριχών 
βιβλίων έξηρέθιζον τήν ζωηράν καί.αεικίνητον φαντα
σίαν του. Άπό τοϋ καταστήματος, έν ω  έσημείωνε τά 
έμπορεύματα, ά νοΰς του "πτατο πρός άλλην σφαίραν, 
πρός τά θέλγητρα τής γραμματολογίας. Εζακολουθών 
τήν χαθημερινήν έργασίαν, ην τώ έπέβαλλεν ή πατριχή 

έλησις, άφιέρωνε τάς νύχτας του είς τήν μελέτην χαΐ 
όνος άπέμαθε τήν γερμανικήν χαί τήν γαλλικήν 

γλώσσαν. "Οτε ήσθάνθη έαυτόν ικανόν νά εισέλθη είς 
νέον στάδιον, έγκατ έστη έν Μόσχα, £νθα ίδρυσε τό 
περιοδικόν ό Τ ηΛ εγ ρ α φ ο ζ  Διά τήν Ρωσίαν ήτο μο
ναδικόν εργον· διήγειρε τήν εκπληζιν τοϋ χοινοΰ διά 
τών νεωτερισμών του, ταυτοχρόνως όμως προσέβαλ* 
διά τής τόλμηc αύτοϋ ολόκληρον λεγεώνα λογιών καί 
Ιπαλλήλων. Δ ι’ ό κατά τό ?τος 1834 τό περιοδικόν 
τοΰτο έπαύθη. Ό  Πολεβόη μετέβη είς Πετρούπολιν 
καί έχει έδημοσίευσε νέαν έφημερίδα ήν έπέγραφεν :

A 10 Τ Δ Μ 1 Λ Α
Α'

Μόσχα ! Μόσχα ! Μετ’ ολίγον θά φθά- 
σω. Εί; μόνος σταθμός μέ χωρίζει τη ;  
γενεθλίου πόλεως μου, τής προσφιλούς μοι 
ώραίας πόλεως. Έκεϊ είναι η Παυλίνα 
μου. Μεθ’ όπόσης ανυπομονησίας διήλθον 
πόλεις καί κώμας ! Καί τώρα πλησιάζω  
πρός αΰτήν, πρό; τήν ΙΙαυλίναν. ”Ω! θεέ! 
πόσον πάλλει ή καρδία μου ! Πόσον ή κε
φαλή μου είναι τεταραγμένη !

Δέν ή?)υνήθην νά προχωρήσω καί έστα- 
μάτησα εί; Τσέρνοϊ - Γκριάση. Έζήτησα  
δωμάτιόν καί πρό μ ιό? ς ώρας τώρα πη
γαινοέρχομαι, κάθημαι, έγείρομαι μετά 
πυρετώδους ορμής . Συλλογίζομαι τήν 
Παυλίναν, μόνον αΰτήν . Διά τοιαύτην  
σκέψιν οΰδέ ή αίωνιότης άρκεΐ.

Βάναυσος υπηρέτης ήλθε νά μ’ έοωτήση 
άν έπεθύμουν νά φάγω καί νά πίω. Ό τα ν  
σταματά κάνεις είς τ ι χωρίον είναι ανάγ
κη νά φάγη καί νά πίη ; Δέν δύναταί τις 
νά μείνη ήσυχος είς τό καταφύγιόν του 
διά νά ζήση μέ τήν εΰτυχίαν του καί μέ 
τά  όνειροπολήματά του !

Μέ τά  όνειροπολήματά του ! Τί είπον, 
Ό ,τ ι  έπί μακρόν χρόνον ύπήρξεν ονειρο
πόλημα δι’ Ιμέ, έγένετο πραγματικότης. 
"Ω ! Παυλίνα, θά γείνη; ίδική μου !

Όποία θαυμασία μεταλλαγή τής θέ- 
σεώ; μου ! Καί πώ; ; Διά τινων χρυσών 
νομισμάτων. Πρό ένό; μηνός εύρισκόμην 
έν απελπιστική καταστάσει. Μεθ’ οποίας 
θλίψεως έθεώρουν τότε τόν κόσμον καί 

t τάς εΰθύμου; διασκεδάσεις του,δχι έκ φθό
νου, όχι, οΰδαμώς ήσθάνθην τό μυσαρόν 
τοΰτο αίσθημα' άλλ’ έλυπούμην είς άκρον 
βλέπων τοΰς εΰδαίμονας τής γης, συλλο- 
γιζόμενος δλας τάς πηγάς τής εΰτυχίας 
τάς οποίας ό θεός Ιθεσεν έν τ φ  κόσμφ, 
τόν ανθρώπινον βίον, τήν καρδίαν μου 
καί έβασανιζόμην ύπό διακαούς πόθου μή 
δυναμένου νά έκπληρωθϊί. Έβλεπον ήδη 
έμαυτόν προωρισμένον νά μαρανθώ άνευ 
βοήθειας ύπό τό βάρος τής λύπης μου ... 
Ίσως. Νά τό εϊπω ; ... καί σάκκοι τινές 
ταλήρων μετήλλαξαν τήν ειμαρμένην μου.

’Αλλά δ ιατί λοιπόν έσταμάτησα έδώ ; 
Είναι καί αΰτό παράδοξον αίνιγμα τή ;  
ζωής ; Ό χ ι ,  ή καρδία μου είχε πλημμυ
ρίση άπό συγκινήσεις. ’ Ητο άνάγκη νά 
σταματήσω. Έάν έξηκολούθουν τόν δρό
μον μου, θά Ιφθανον είς Μόσχαν τήν νύ

κτα καί τότε πώς θά διηρχόμην τό υπό
λοιπον τής νυκτός, είς άπόστασιν ολίγων 
μόνον βημάτων άπό τή ;  Παυλίνας, χωρίς 
νά τήν ίδω ; Ητο άδύνατον. Τώρα είμαι 
μακράν πλέον άπ ’ αΰτής μόνον είκοσι βέρ- 
στια. Έντός μιάς ώρα; δύναμαι νά τά  
διατρέξω καί τά  πρώτα βήματά μου είς 
Μόσχαν θά ήναι πρός τήν κατοικίαν της,  
καί τό πρώτον πρόσωπόν, τό όποϊον θά 
χαιρετίσω, θά ήναι αΰτή. Μοί φαίνεται 
ιεροσυλία νά ρίψω τό πρώτον βλέμμα μου 
είς άλλο πρόσωπόν άπό τοΰ ίδικοΰ της.

Πόσον αί ώραι παρέρχονται βραδέως ! 
Η νΰξ αυτη είναι μακροτέρα τών μακρο- 

τάτων χειμερινών νυκτών της Λαπωνίας. 
Τόσον λοιπόν νά ήλλαξε τό κλίμα τής 
Μόσχας ώστε νά έξημερώνη τήν έννάτην 
πρωϊνήν ώραν ; Ά λ λ ’ είναι ή τελευταία  
νΰξ τοΰ σκληροΰ χωρισμοΰ. Αΰριον θά έ- 
γερθώ μέ τήν εΰτυχή σκέψιν δτι τοΰ λο ι
πού θά βλέπω τήν Παυλίναν μου καθ’ έ- 
κάστην. Ά ς  παρέρχηται λοιπόν λεπτόν 
πρό; λεπτόν ή ατελείωτος αΰτη νύς δι’ 
έμέ είναι ή τελευταία σταγών τοΰ ποτη
ριού τών θλίψεων.

"Ηνοιξα τό παοάθυρον. Τί ώραΐος κα ι
ρός ! Τί χλιαρός άήρ. Μοί φαίνεται δτι ό 
άστερόεις οΰρανός μοί προσμειδιά. Καί ε- 
πειτα όμιλοΰν περί τών ώραίων έσπερών 
τής ’Ιταλίας ! Δέν θά ύπάρχουν έν ’Ιτα 
λία γλυκύτεραι άπό τήν σημερινήν. Τό 
δωμάτιόν μου είναι σκοτεινόν, ώσεί διά 
νά στραφώσι τά  βλέμματά μου άπό τών έ- 
πιγείων εικόνων καί μείνωσι προσηλωμένα 
έπί τοΰ οΰρανοΰ μετά τής ψυχής μου.Ή-^ 
θελον τώρα νά ήσθανόμην θλίψιν τινα' μοί 
φαίνεται δτι θά τήν έδεχόμην μέ πράον 
μειδίαμα.

Παιδίον ! Μόλις άπέφυγες τό κΰμα Εν
θα ολίγου έδέησε νά πνιγή; καί δέν φο
βείσαι νά πα ίζη; έπί τών όχθών. Οίον 
θράσο; ! Έλησμόνησα τά ;  νύκτα; τάς ο
ποίας διηρχόμην κλαίων ; Μήπως δέν εί
ξεύρω όπόσαι ήσαν καί όποία πικρία έν- 
υπήρχε ; Ναί, φρικιώ άκόμη είς τήν σκέ
ψιν δτι μυριάκις εύρισκόμην έγγυς τή ;  ά- 
βύσσου. Ά λ λ ά  τώρα, άν Εβλεπον άνθρω
πόν τινα παρασυρόμενον ύπό τή ; δυστυ
χίας εις τήν δίνην τής αΰτοκτονίας, θά 
τφ  Ιλεγον : Στήθι, μή παρασύρεσαι ύπό 
τοΰ άπελπισμοΰ. Οί τόποι τής έλπίδος 
είσίν άπειροι, δπως καί οί τόποι τοΰ I- 
ρωτος.

'Υπήοξεν έν τούτοι; καιρός καθ’ δν ά- 
πηρνούμην τήν έλπίδα, καθ’ δν εβλεπον 
διανοιγομένην τήν άβυσσον μεταξύ τής 
Παυλίνας καί έμοΰ. Ά ν  μέ ήρώτων τήν 
ιστορίαν μου τ ί  θά Ιλεγον ; Ήγάπων καί 
δέν έτόλμων νά πιστεύσω δτι έκείνη τήν 
όποίαν ήγάπων θ’ άνήκεν είς έμέ ήμέραν 
τινά. Τί τό παράδοξον έν α ΰ τφ  ; Ά λ λ ά  
τ ί  καλεΐτε τά  πράγματα παράδοξα; Πα
ραβάλατε τά ;  τραγφδίας σας πρός τήν 
εικόνα πατρός δστις βλέπει έκπνέοντα πρό 
τών οφθαλμών του προσφιλή υιόν,ή μητρός 
παρ’ής πτωχά παιδία ζητοΰσιν άρτον καί 
ή όποία οΰδόλως εχει νά τοϊς δώση. Καθ’ 
έκάστην τοιοΰτον θέαμα διαδραματίζεται 
είς τάς μεγαλοπρεπείς πόλεις μας, καί δέν



βλέπετε, δέν είξεύρετε είς ποιον αμαυρόν 
καταφύγιον κρύπτεται ή θλΐψις, οΰτε ποΰ 
τήκετα ι ή πτωχή αΰτη μήτηρ μέ τά  τέ 
κνα της. Ποσάκις, ύπό τό βάρος τή ί  ιδίας 
μου άθλιότητος, έφευγον μακράν τοΰ Νέ- 
βα, μακράν τοΰ τυρβάζοντας κόσμου, είς 
τάς ζοφεράς συνοικίας Ινθα δ ια ιτάτα ι  ή 
πτωχία. Έκεΐ, εύρισκόμνιν μεταξύ τών 
αδελφών μου, πτωχός ώς αύτοί καί ώς 
έκεΐνοι πάσχων έπίσης. Ποσάκις παρατη- 
ρών τούς αθλίους κατοίκους έν ό ς απα ί
σιου δρομίσκου τής Πετρουπόλεως, τοΐς 
έλεγον κ α τ ’ έμαυτόν: Είμαι πτωχότερος
άπό σάς, «ν καί δέν ήμαι ρακένδυτος καί 
μικρόν τεμάχιον τών χαρισμάτων, τά ό
ποια ή τύχη δίδει είς πολλούς άλλους, ή- 
θελεν άρκέση διά νά μέ καταστήση ευ
τυχή.

’ Αν έ'καστος άνθρωπος διηγείτο την α
ληθή ιστορίαν τής καρδίας του, όποιον 
μυθιστόρημα, όποιον ποίημα θά έγίνετο 
ή ιστορία αυτη ; Ά λ λ ’ ό άνθρωπος απο
θνήσκει καί έπί τοΰ τάφου του γράφουσι 
μίαν ημερομηνίαν καί εν όνομα.

’Ιδού δτι, ώς σύννεφα, αί πικραί ανα
μνήσεις βαρύνουσιν έπί τοΰ πνεύματός 
μου Ευλογητός ό Θεός ! ‘Ο καιρός α υ 
τών παοήλθεν.

Ένθυμοϋμαι τόν θάνατον τοΰ πατρός 
μου. Ήμην παιδίον άκόμη, ά λλ ’ ένθυ- 
μοΰμαι τούς λόγους τούτους,τούς οποίους 
άπηύθυνε πρός τήν κλαίουσαν μητέρα μου: 
«Θά σέ συγχωρήσουν αρά γε, σέ καί τόν 
υιόν μας, άφ’ ού άποθάνω ; Θά σοί άρ- 
νηθοΰν άκόμη τήν βοήθειαν αΰτών, έπει- 
δη προσέβαλες τήν ύπερηφανίαν τής πλου- 
σίας οίκογενείας σου ύπανδρευθεΐσα π τω 
χόν άνθρωπον; Καί δμως ό θεΐός σου ε ί- 
vat άγάθός».

Ά λ λ ’ ό αγαθός αύτός θείος, έν τή ά- 
κάμπτω ύπερηφανία του, ουδόλως κατε- 
δέχθη νά μεριμνήσγι περί τής μητρός μου. 
Ένθυμοϋμαι τήν ώραν, καθ’ ην εφερον 
τόν πατέρα μου είς τόν τάφον του καί 
τήν συγκίνησιν, ή όποία μέ κατέλαβεν, 
δτε ή*·ουσα νά ρίπτουν τό χώμα έπί τοΰ 
φερέτρου του. Δέν ήξευρα τότε δτι κα
ταντά  τις ένίοτε νά συλλογίζηται, δτι 
προτιμότερον νά ταφή είς τά  σπλάγχνα  
τής γής, παρά νά ζ*7ί είς την έπιφάνειάν 
της. Έκεΐ είναι ή άνάπαυσις του δικαί
ου, έκεΐ ή παρηγορία τοΰ πάσχοντος.

Μετ’ ολίγον ή μήτηρ άπέθανεν έπ’ ί
σης καί έμεινα μόνος.

Δ ιατί λοιπόν αΐ πένθιαοι αύτα ι είκ·ό- 
νες κατέλαβον την πρό ολίγου τόσον έλα- 
φράν καί εύθυμον καρδίαν μου ! Δ ιατί εκ
τυλίσσουν έπί τής εύτυχίας μου τόν πέν- 
θιμον πέπλον των ; ... Έάν, έν τούτοις, 
δέν ύπέφερα αύτάς τάς συμφοράς, δέν ή" 
θελον σέ γνωρίση, Παυλίνα. Αΐ βουλαί 
τοΰ ‘Υψίστου είσίν άνεξεοεύνητοι.

Είναι ανάγκη νά έξηγήσω την αιτίαν  
τών βαθέων θλίψεων, αΐτινες ύπέσκαψαν 
την ζωην τών γονέων μου ; Ό  πατήρ μου 
ητο πτωχός εύγενής. Ήράσθη πλουσίας 
νεάνιδος, καί άντηγαπήθη' ήθελησε νά 
τόν ύπανδρευθη, παρά τάς μομφάς καί 
την άντίστασιν υπερφιάλου χορείας θείων

καί λοιπών συγγενών. "Αν Ιζων άκόμη 
οί καλοί καί προσφιλείς γονείς μου, ή α 
γάπη έμοΰ καί τής Παυλίνας θά τούς 
παρηγόρει δι’ δλας τάς θλίψεις εις τάς ο
ποίας κατεδικάσθησαν.

*0 θεΐός μου δέν ήθέλησε νά έπανίδη 
! την μητέρα μου. Έν τούτοις άπεφάσισε 

νά έπαγρυπν'Τί είς έμέ μακρόθεν, ώς αόρα
τος πρόνοια. Ό  πατήρ τής Παυλίνας μοί 
έχορήγησεν άσυλον είς την οικίαν του. 
Άνετράφην καί ήλικιώθην μετά τών τ έ 
κνων του. Τοιουτοτρόπως, Παυλίνα, σ’έ- 
γνώρισα, καί πώς, άφ’ ού σ' έγνώρισα, νά 

| μη σέ άγαπήσω ; Είς σέ οφείλω τάς πρώ- 
1 τας μου χαράς τοΰ βίου μου, τάς πρώτας 

εντυπώσεις τής νεότητάς μου, ή δέ είκών 
σου άδιακόπως ΐπτατο  έπ’ έμοΰ. Ήλθεν  

! ήμερα καθ’ ή ν έ'μαθον δτι τό αίσθημα δ
περ συνήνου άμφοτέρους είς δλας τάς συγ
κλήσεις μας, ήτο έρως. Ήμέραν τινά καθ’ 
ήν μετεβαίνομεν, κατά την συνήθη ώραν, 
πρός τόν πατέρα σου’

—  Α ντώ ν ιε ,  μοί είπεν ούτος, αδοιον 
| πρέπει ν’ άναχωρήσης είς Πετρούπολιν.

"Ελαβες πολύ καλήν ανατροφήν. Ό  θεΐός 
σου είναι ευχαριστημένος άπό σέ. Τώρα 
έπιθυμεΐ νά είσέλθης μέ πνεΰμα καί έρ- 
γασίαν τακτικήν είς τόν πρακτικόν βίον. 
Έάν κατορθώσης νά καταλάβης τιμίαν  
θέσιν έν τφ  κόσμψ, ό θείος αύτός, δστις 
είναι φίλος μου, θά φροντίση περί τοΰ 
μέλλοντος σου.

—  Δέν είμπορώ τώρα νά τόν ίδω ;
—  Ό χι.Λέγει δτι, δταν καταστ-^ς ά 

ξιος τής αγάπης του διά τής διαγωγής 
σου, θά συγχώρηση την μνήμην τής μ η 
τρός σου, καί θά σέ κάμη κληρονόμον του. 
"Εως τότε, σοί δίδει τά μέσα διά νά ζή
σης εύπρεπώς. Λάβε αύτάς τάς συστατι-  
κάς έπιστολάς διά την Πετρούπολιν, αί 
όποΐαι είμποοοΰν νά σοί παράσχουν εύα- 
ρέστους σχέσεις καί νά έξομαλύνουν τόν 
δρόμον σου. Έν πάση περιπτώσει, ένθυ- 
μοΰ δτι θά εΰρης πάντοτε είς έμέ πατέοα 
καί φίλον.

Είπών ταΰτα  ό γενναίος προστάτης μου 
ίκλαυσε, καί άπαντες έκλαύσαμεν ώσαύ- 
τως μετ’ αύτοΰ.

Ή ήμέρα έκείνη διέμεινε κεχαραγμένη 
έν τ$  μνήμη μου ώς ιερά. Την ήμέραν έ
κείνην, ή Παυλίνα καί έγώ, ώρκίσθημεν 
πρός άλλήλους αιώνιον έρωτα.

Καί άνεχώρησα είς Πετρούπολιν, με
στός φλογερών ονείρων ποός δόξαν καί 
έρωτα.

Διηλθον έκεΐ τρία έ'τη. Τό εισόδημά 
μου μόλις έπήρκει διά νά πληρώσω την 
στολήν μου καί μη άποθάνω άπό κρυολό
γημά τ ι.  Αΐ συστατικα ί έπιστολαί, α ΐ-  
τινες θά μέ ώφέλουν είς άκρον, μ’ έβοή* 
θησαν μόνον εις τό νά είσέλθω έν τή υπη
ρεσία. 'Υπεβλήθην είς έπίπονον έργασίαν, 
ήν ούδεμία εύχαρίστησις διεσκέδαζεν. Αί 
έλπίδες μου διεψεύσθησαν τα/έως. Έ ζη-  
σα μόνος καί περιήλθον είς άγρίαν κατά-  
στασιν.

["Επεται συνέχεια],
* *

Τ Ο  Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Ν  ΚΑΙ Τ Π Ι 0Γ Ρ » » Ε Ι 0Ν1Ι «
μετεκομίσθη έν τοΐς ,νεοδμήτοις κατα- 
στήμασι τοΰ κ. Παπούδωφ, έν όδώ 
Προαστείου, άριθ. 10 , έναντι τοϋ κή
που της οΙκίας Ρικάκη καί παραπλεύ- 
ρως τής μεγάλης οικίας Μαυρομιχάλη.

Τ Ο Μ Ο Ι
«Ε κλεκτώ ν Μυθιστορημάτων» τών έτών A ', B f, Γ ' 
κα\ Δ1 δεδεμένοι στερεώτατα κα\ κομψότατα πω- 
λοΰνται έν τώ Βιβλιοπωλείω ήμών. Έ πίσης φύλλα τών 
« Ε κλεκτώ ν Μυθιστορημάτων» τοΰ A f Β ' και Ρ  *Ε- 
τους πρός λεπτά 20 έκαστον, τοΰ δέ Δ' κα\ Ε* πρός 
λεπτά 10.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΊΗΣΉ
Συνδρομηταί έγγράφονται είς τά 

«Ε κλεκτά Μυθιστορήματα» κατά πα- 
σαν έποχήν. Φύλλα προηγούμενα εύ- 
ρίσκονται έν τώ Βιβλιοπωλείω ήμών, 
είς πάντα τά 'Υποπρακτορεία τών Ε 
φημερίδων, καί τοΐς κ.κ. Ά νταποκρι- 
ταΐς ήμών.

M A G A Z I N E  I L L H S T R j i

D B  L A  F A M I L L E
Parait ά Paris le 5 et le 20 de chaque mots

PRIX DES ABONNEMENTS:

S i x  m o i s :  F r .  i> . — U n  a n :  f i* .  1 6 .

t (Συνδρομηταί έγγράφονται παρ’ ήμΤν).

La Saison
(Η ΕΠΟΧΗ)

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟΝ

ΔΥΟ ΕΚ ΔΟ ΣΕΙΣ ΔΙΣ ΤΟΤ ΜΗΝΟΣ

Π ρ ώ τ η  ’i  κ δ ο σ ι ς : 24  αριθμοί περ ιέχον- 
τες πλέον τών 2000  σχεδίων διά -ά ν τ α  τά  άν- 
τ ικείμ ενα  τοΰ καλλω πισμού τώ ν Κυριών, δι’ ά- 
σπρόρρουχα, Ινδΰματα κορασίων, παίδων, άσπρόρ- 
ρουχα, Ινδΰματα άν5ρών καί νεανίσκων, όθό- 
νας κλ ίνης, τραπέζης, καλλω πισμού κ τ λ . Π άντα 
τά  εΓδη Ιργασίας τώ ν Κυριών.

12 π ίνακες περιέχοντες, πλήν πολλών δπο-

δειγμάτω ν κεντγ]ματος, άρχ.κά στο ιχεία , μονο
γράμ μ ατα  κ τ λ . τουλάχιστον 200  σχήματα  φυ
σικού μεγέθους κα ί πλέον τών 400 σχεδίων κεν- 

I τήματος, soutache κ τ ι .
Τιμή συνδρομές άπλής ίκδόοιω; :

Διά τάς ’Αθήνας : έξάμηνος δρ. 5. Έ τη σ ία  δρ. 10 
Διά τά ς  έπαρχ ία ς » » 6. » » 42

“Ε κ δ ο σ ι ς  π β λ υ τ ε λ ή ς  : περιέχουσα
π ά ντα  τ ’ άνωτέρω  προς τούτοις δέ 36 ε ίκ ίνα ς  
συρμών χρω ματισμ ένας κ α τ ’ ετος.

Τ ιμ ή  σ υ νδ ρ ο μ ή ς  π ο ^ υ τ ιλ ο δ ς  { κδό α ιω ς

Διά τά ς  ’Αθήνας ! έξάμηνος δρ. 10. Έ τη σ ία  δρ.20 
Διά τά ς  Ιπαρχ ία ς » » 12. » » 24

ΕΥΝΔΡ0ΜΗΤΑΙ ΠΡΟΠΑΗΡΠΤΕΟΙ
έγγράφονται έν τώ Βιβλιοπωλεία ή μ ώ ν .


