
Λήγοντος τήν 3 17)ν Οκτωβρίου τοϋ 
έτους τών α Εκλεκτών Μυθιστο- 

ΐμάτων», όσο ι τών κκ. Συνδρομητών 
£ς έπιθυμοΰσι νά έξακολουθήσωσι 
:ί κατά τό ΣΤ' έτος, παρακαλοΰνται 
άποστείλωσι την συνδρομήν αύτών 
■καίρως,ΐνα διά τοΰ άριθμοΰ της άπο- 
αλησομένης άποδείξεώς των συμμε- 
σχωσι τοΰ
ΛΑΧΕΙΟΥ ΒΙΒΛΙΩΝ ΔΡ. 264,

ιτερχάριν τών τακτικών καί τών άπό 
ί5 Οκτωβρίου έγγραφέντων ή έγγρα- 
ησομένων κ.κ. Συνδρομητών ήμών 
ιινεστήθη.

Οί έν Α ίγύπτω  κκ. Συνδρομηταί ή- 
ών, οί καθυστεροΰντες είσέτι την 
υνδρομήν τοΰ λήξαντος Ε' έτους, πα- 
ακαλοΰνται ν άποστείλωσιν αύτήν 
;ρός τόν γενικόν ήμών πράκτορα : 
;Κον Παναγιώτην Γριτζάνην, είς Α
λεξάνδρειαν», δι’ αιγυπτιακών γραμ- 
ιατοσήμων ένός γροσίου διατιμήσεως 
:αί έν έπιστολί) έπί συστάσει. Διά 
:οΰ τρόπου τούτου δεν θ? χάσωσι 
:ήν εύκαιρίαν νά συμμετάσχωσι τοΰ 
ΛΑΧΕΙΟ Γ τών «Ε κλεκτώ ν», διότι ό 
Αριθμός τής άποδείξεως καί τοΰ Ε' έ- 
Εους θά είνε καί αριθμός τοΰ
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[Συνέχεια].

— ’Ιδού, έψιθύιησεν ό Φοιδεοϊκος μετά 
βεβι ασμένου μειδιάματος, τώρα γνωρίζεις 
τα πάντα. Γνωρίζεις τό μυστικόν μου.

! Είνε τάχα έπάναγκες νά σοΰ ε£πω οτι δέν 
τρέφω καμμίαν ελπίδα ;

‘Η χήρα τόν ένηγκαλίσθη.
—  Ό χ ι ,  όχι! άνέκραξε μετά δυνάμεως. 

Λέγων αΰτό πρός έμέ ταπεινώνεις τόν έ
αυτόν σου. Γνωρίζω ποίαν καρδίαν σοΰ 
έχάοισεν δ Θεός !

Ά π ό  τής συνδιαλέξεως έκείνης ή κυρία 
Πλεμόν ποοσεπάθησε νά έξαλείψη έκ τοΰ 
πνεύματος τοΰ υίοΰ της την αλγεινήν έν- 
τύπωσιν, ήν πιθανόν είχον προξενήσει είς 
τόν υιόν της οΐ δεισιδαιμόνες αΰτης φό
βοι. Συνώδευεν αΰτόν εις τάς έκδρομάς του 
πανταχοΰ, είς την έξοχήν ί) είς την θά- 
λάσσαν, φαιδρά, ζωηρά, φιλοπαίγμων ώσ- 
ανεί άντί νά εινε μήτηρ του είχε μεταβλη- 
θή διά τές ράβδου μαγίσσης τινός α γα 
θές είς αδελφήν του νεαοάν.

Οΰδείς έγένετο πλέον λόγος περί τοΰ 
έπιφόβου αντικειμένου.

Ό  Φριδερϊκος τό έφοβεϊτο δσον τοΰλά- 
χιστον καί ή μήτηρ του' αΰτή δέ πρώτη 
έπελήφθη αΰτοΰ.

Έιτέστρεφον ?κ τίνος έπισκέψεως, δπως 
συντομεύσωσι δέ τόν δρόμον ή μήτηο καί 
δ υιός είχον εΐσέλθει είς στενόν δρομί- 
σκον φρασσόμενον έ'νθεν καί Ινθεν ΰπό 
των τοίχων κήπων, άνωθεν τών οποίων 
τά δένδρα συνήνουν είς θολίαν τοΰς κλά
δους των.

—  Τί νά σοΰ είπώ ! ήρχισε λέγουσα ή 
κυρία Πλεμόν εισερχόμενη άνευ προοιμίων 
είς τό θέμα, άόικον εχει κανείς ένίοτε νά 
έπιμένη είς τήν πρόληψιν, διότι έπί τέλους 
δ πλοΰτος τ ί  είνε ; Είνε πολλά εϋδη πλού
του' δ ίοικός μας πλοΰτος είνε ή έντιμό- 
της μας' δ ίδικός σου, Φριδερϊκέ μου, είνε 
δ βαθμός σου, τό μέλλον σου, ή ύπόληψις 
τήν όποίαν απέκτησες ήδη, ή τιμή, ή 
δόξα τήν όποίαν δικαιοΰσαι νά έλπίζης.

Ο Φριδερϊκος έννόησε ποΰ εμελλε νά 
καταλήξη.

Διό στραφείς έν τάχει καί έπωφελούμε- 
νος τές περιβαλλούσης αΰτοΰς σκοτίας ά- 
φηκε τόν βραχίονα τές μητρός του καί 
έλαβε δι’ άμφοτέρων τών χειρών τήν κε
φαλήν της δπως τήν άστασθή κάλλιον.

—  Ά ,  μητέρα, είπεν άγαθώς γελών, 
βλέπω δτι παίζεις μαζί μου καί προσπα
θείς νά μέ έξαπατήσης. Λοιπόν, κυρία 
μου, άς παυσουν αί γενικότητες. "Εχω 
αΰτία  διά ν’ ακούω καί έννοώ καλά τ ί  θέ
λεις νά είπίΐς: «Έπί τέλους δ Φριδερϊκος 
μου άξίζει δσον καί κάθε άλλος. Δ ιατί 
λοιπόν δέντοΰ άρμόζουν τάχα αί πλούσιαι 
κληρονόμοι ;» Έμάντευσα :

Ή φχιδρότης του μετεδόθη καί είς τήν 
χήραν.

—  Ναί, μάλ ιστα, έμάντευσες ! αΰτή  
είνε ή καθαρά αλήθεια. Ά φοΰ  άγαπας  
τήν νεάνιδα έκείνην δέν είξεύρω κατά  τί 
ή προίξ αΰτής σ’ έμποδίζει νά τήν νυμ- 
φευθής.

—  Μητέρα !...
—  Μή μέ διακόπτης !. .. Βεβαίως θά 

έπροτίμων καί έγώ νά μή είχε τόσα π ολ
λά χρήματα. Μή νομίσης δμως άφ’ έτέ-  
ρου δτι ήθελα ποτέ σέ συμβουλεύσει νά 
νυμφευθ·?ίς γυναίκα χωρίς προίκα. ’Ά λλω ς  
τε τό τοιοΰτο σοΰ απαγορεύεται ...

—  Μητέρα, μητέρα !. .. Τί λόγια μοΰ 
λέγεις ;... σύ !. ..  σύ !. ..

—  Σούτ !. .. Υίέ μου, πρέπει νά μέ ά -  
κροασθίίς μέ σιωπήν. Λοιπόν δ πλοΰτος 
είνε μικρόν κακόν άν δέν είνε καλόν. Καί 
άφοΰ ή νέα είνε πεπροικισμένη μέ τόσα 
άλλα προτερήματα, ήμπορώ νά παραβλέ- 
ψω τό μικρόν αΰτό έλάττωμα.

Καί ήστειεύετο τόσον είλικρινώς, μετά 
τόσης άπροσποιήτου χάριτος, ώστε δ Φρι- 
δερΐκος οΰδεμίαν εΰρισκεν άπάντησιν.

Τήν ήμέραν έκείνην ή κυρία Πλεμόν 
κατέκτησεν έ'δαφος έπί τοΰ ΰποθετικοΰ 
έκείνου, ώς φαιδρώς τόν άπεκάλει, χώρου, 
κατανικώσα τήν αποστροφήν τοΰ υΐοΰ 
της.

Διό δτε κατόπιν έπανέλαβε τήν παρόρ- 
μησιν δ άξιωματικός τήν άνεχαίτισεν εΰ- 
θΰς έξ άοχης λέγων :

—  Είξεύοεις, μητέρα, δτι έχεις άξιο- 
θαύμαστον φαντασίαν ; ... Έδημιούργη- 
σες, χάριν τοΰ υποπλοιάρχου Φριδερίκου 
Πλεμόν,νέαν Ικδοσιν τοΰ μυθιστορήματος 
«Περιπέτειαι άπορου νέου» . Μία μόνη μ ι 
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κρά δυσκολία δμως υπάρχει είς το φαντα
σιώδες αΰτό συνοικέσιον, δτι διά νά γεί-  
ντ), άπαιτοϋνται δύο άτομα.

—  ’Αναμφιβόλως καί είσθε δύο.
—  Ό χ ι ,  είμαι s v a g  μόνον. Ή δεσποι

νίς ΔιλλιΙρ, ώς καλώς γνωρίζεις, δέν μέ 
άγαπδί, διά τόν άπλούστατον λόγον δτι 
άγνοεΐ καί αΰτόν τόν έρωτά μου, άφοΰ 
δέν μέ γνωρίζει. Ά λ λ ω ς  τε, καί αν μέ έ- 
γνώριζε, τίποτε περισσότερον δέν θά προ- 
έκυπτεν έκ τούτου.

—  Ώ ,  άν είχον οΰτω τά  πράγματα, 
έπίτρεψέ μου ν’ άμφιβάλλω ! Δυσκόλως θά 
παραδεχθώ δτι μία νεάνις δύναται νά 
μείνγι άναίσθητος είς τόν έρωτα ωραίου 
καί άνδρείου νέου οίος είσαι σύ.

Αυτη ήτο ή τελευταία  όπωσοϋν σαφής 
συνδι άλεζις, ή γενομένη περί τοϋ αντικει
μένου τούτου. Είς μάτγιν ί) κυρία Πλεμόν 
άπεπειοάθη πλειστάκις νά θίξγι καί αύθις 
την χορδήν. Ό  υίός της άντέταζεν άπό- 
λυτον σιγήν. Διέγνωσεν έν τούτοις δτι αί 
παρ’ αΰτής γίνόμεναι διακρίσεις, ώς πρός 
τοΰς τ ίτλους καί τήν περιουσίαν, είχον έν 
μέρει κλονίσει τήν στωϊκήν άντίστασιν  
τοϋ νεαρού άζιωματικοϋ. Διά τοΰτο δτε 
επέστη ή ώρα τής άναχωρήσεως τοΰ Φρι- 
δερίκου, ή χήρα είπε καθ’ έαυτήν παρη- 
γορουμένη :

— "Η θά τήν λησμονήση, καί τοΰτο θά 
είνε τό καλλίτερον, ή θά τήν έπανίδγ) καί 
τότε βεβαίως θά προσπαθήση νά τής φα- 
νή αρεστός. Τήν σκέψιν δέ ταύτην, ήν 
ΰπό τύπον διλήμματος έποίει ή μήτηρ, έ- 
ποίει καί αΰτός ό Εδιος ένδομύχως. Έ μ-  
ψυχούμενος έκ τών προτέρων συνδιαλέξεων 
έλεγε καθ’ έαυτόν δτι άποποιούμενος πά- 
σαν έλπίδα, πάντα πόθον εΰδαιμονίας, 
έζώθη υπέρ τό δέον ίσως τήν υπερηφά
νειαν. Ό  έρως μεταχειρίζεται δλα τά μέ
σα δταν πρόκηται νά έπαναγάγν) είς έ
αυτόν τάς έκλεκτάς του ψυχάς.

Δ'

Ό  Φριδερΐκος Πλεμόν έπανήλθεν είς 
τήν θέσιν του.

Έπανεϋρεν αΰτόθι τόν Ζιλδά καί τόν 
Κλέτον.

’Επανεϋοε τό Τορπιλλοβόλον 29.
Έπανεϋρεν έαυτόν.
Δηλαδή έγένετο πάλιν ό γενναίος καί 

είς τό καθήκον του προσηλωμένος άνήρ, 
οίος ώρκίσθη νά είνε πάντοτε. Τό τρίμη
νον διάστημα, δπερ διήλθεν έν Βρεττανία 
είχε ταυτοχρόνως ισχυροποιήσει καί έκ- 
θηλύνει αΰτόν. "Οσάκις έλπίς τις εισδύει 
είς τήν άνθρωπίνην καρδίαν τήν διαστέλ- 
λει καί τήν προδιαθέτει είς τήν εΰτυχίαν. 
Ό  καιρός είχε διαρρεύσει είχεν άπομα- 
κρύνει τάς προτέρας θλίψεις. Ή μισυ έτος 
είχεν ήδη παρέλθει άπό τοΰ γενομένου έπί 
τοΰ Ρυβελ ιε  χοροΰ.

Νέαν άπέκτα καλλονήν είς τάς άνα- 
μνήσεις του ή είκών, ήν είχε μόλις διίδει. 
Ή κυρία Πλεμόν, ώς μήτηρ φιλόστοργος 
καί έπιτηδεία, £ίχε βαθμηδόν προετοιμά
σει τόν αΰστηρόν καί άκαμπτον χαρακτή

ρα τοϋ υίοΰ της εΕς τινας συγκαταβάσεις 
υπέρ τοΰ χιμαιρικοΰ έκείνου έρωτος.

Μετά πολλής χαράς ό Φριδερΐκος έπα- 
νέβλεπε τήν έπάνοδον τοϋ χειμώνος,δστις 
έν τή Μεσογείψ δέν έχει οΐαν καί έν τα ΐς  
άρκτώαις χώραις πένθιμον άποψιν. Προσ- 
εδόκα νά Εδη τόν παγετόν αΰτοΰ διώκον- 
τα  τάς γελιδόνας έκ τών βορείων αΰτών 
καταφυγίων καί έπαναφέροντα τοΰς ριγη
λούς ταζειδιώτας παρά τάς εΰηλίους ά-  
κτάς. Ένφ αί σκοτειναί ήμέραι τοΰ ’Ο
κτωβρίου έπεβάρυνον τόν μολύβδινον οΰ- 
ρανόν τών Παρισίων, τό καυστικόν θέρος 
μετεβάλλετο είς ήμερον καί άπαστράπτον 
φθινόπωρον έν Νίκαιας. Έμελλον λοιπόν 
νά συρρεύσωσιν αυτόθι πάντες καί πασαι. 
δσους τό ψΰχος πτοεί καί οΐτινες προτι- 
μώσι τήν άπαστράπτουσαν φαιδρότητα  
τών αειθαλών φυλλωμάτων καί τών χρυ
σωμένων ύπό τοϋ ήλίου βράχων.

“Ελεγε ταϋτα  πάντα καθ’ έαυτόν συμ- 
μετέχων καί αΰτός τής μόνης έορτής. Ό  
Πλεμόν ήγάπα, καί ό έρως του ήτο έν α 
ναλογία πρός τήν ψυχικήν του ίσχύν.

Ανεύρισκε μετ’ έκπλήζεως έν τΐί ψυχή 
του διαχύσεις, ών οΰδέποτε ήθελε πιστεύ- 
σει έαυτόν έπιδεκτικόν, αιφνίδιας συγ
κινήσεις, άς ΐσως ήθελε χλευάσει άλλοτε  
βλέπων είς άλλον. Ό  καθημέραν βίος του 
δμως διετέλει είς άντίθεσιν μέ τά  όνειρά 
του. Έ ζη μέν είς εΰήλιον παραλίαν, ά λλ ’ 
ή Τουλών διαφέρει τής Νίκαιας κατά  
πολύ. Τό κυανοΰν κϋμα έλίκνιζε καί α ΰ 
τόθι τάς όλκάδας καί τ ’ άλλα πλοιάρια, 
άλλ ’ έσειε σφοδρώς τά σιδηροΰν σκάφος, 
δπερ τό μίσος καί οΰχί ή αγάπη είχεν 
έφεύρει.

Είνε αληθές δτι αΰτή άκριβώς ή άντί- 
θεσις καθίστα τόδνειρον γοητευτικώτερον. 
Αί έκ τοΰ υπουργείου τών Ναυτικών προ- 
ερχόμεναι δ ιαταγα ί προδιέγραφον ακριβέ
στατα  τό πρόγραμμα τών γυμνασίων. 
Προέβλεπον έν τώ ύπουργείψ έπικειμένην 
νέαν χρήσιν τής φοβέρας καταστρεπτι
κής μηχανής, ήθελον δέ ταχέως και ά- 
σφαλώς περί τούτου νά πληροφορηθώσιν. 
Είς έκαστον τών άζιωματικών τών τοο- 
πιλλοβόλων είχε διανεμηθή ειδικός κα 
τάλογος ζητημάτων, ήτοι όποία ήτο ή 
πραγματική δύναμις τής ριπτομένης τορ- 
πίλλης, όποία ή ένέργεια αΰτής έπί τών 
έπιπέδων ή κυρτών έπιφκνειών, όποιον τό 
άμεσον αΰτής αποτέλεσμα έπί ακινήτων 
ή έπί κινούμενων σωμάτων. Καί οΰ μό
νον ταϋτα , άλλά καί πώς άκριβώς είχον 
είς τό πέλαγος τά  τορπιλλοβόλα σκάφη 
καί κατά πόσον άντεΐχον έν ώρα τρικυ
μίας' άν ήδύναντο μετά μαθηματικής αΰ- 
στηρότητος νά έκτελώσι τοΰς έλιγμούς 
των μετά τήν έκκρηζιν καί άν ώφειλον νά 
προσδοκώσιν έζ αΰτών άποτελεσματικήν 
συνδρομήν έν περιπτώσει ναυμαχίας με- 
ταζΰ δύο στόλων.

Είς πάντα ταΰτα  τά  ζητήματα  άνε- 
δέχθη ν’ άπαντήσν) ό διοικητής τοΰ Τορ- 
πιλλοβόλου 29  έν έπιγνώσει, μή θέλων ν’ 
άπαντήσν) ώς έγγιστα καί κατ' εικασίαν. 
Τά έπί τής τορπίλλης κυρίως πειράματα 
άνεβλήθησαν διά τό προσεχές έαρ, δτε

προΰτίθεντο νά ένεργήσωσιν έν Χιρβούργψ 
το ιαΰτα δσον τό δυνατόν άκριβή καί πει
στικά διά τορπιλλών διαφόρων συστημά
των, άτινα  είχε παραδεχθή τό ναυαρ- 
χεΐον. Ή δη έγίνετο λόγος περί ριζικής 
μεταβολής τοΰ ΰπάρχοντος συστήματος 
κατά τό υπόδειγμα τής αΰτονόμου τορ
πίλλης Οΰάϊτχεδ. Μόλις δύο ή τρία τορ- 
πιλλοβόλα είργάσθησαν τί)δε κακεΐσε ά- 
σχοληθέντα είς άποπείρας άτελεΐς. Ό  
Φριδερΐκος Πλεμόν άρα έγίνωσκε τ ί  ώ- 
φειλε νά πράζγι, ό δέ ζήλος αΰτοΰ περιω- 
ρίζετο είς τήν σπουδήν τοϋ τορπιλλοβόλου 
αΰτοΰ καθ’ έαυτό.

Τό ίδικόν, τό 29  του, ώς τό άπεκά- 
λει, είχε νΰν καταστή είς αΰτόν προσ
φιλές. Γεννώνται ένίοτε ρεύματα συμπα- 
θείας μεταζΰ τής ΰλης καί τοΰ λογικού 
όντος. Μήπως δέν άγαπ£ τις τήν οικίαν 
του, τό δωμάτιον του, τά  έπιπλά του, 
καί αΰτόν τόν χάρτην δ ι’ οΰ είνε έπιστρω- 
μένοι οί τοίχοι καί αΰτάς τάς γηραιάς 
καί έφθαρμένας τοιχοστρωσίας, αΐτινες 
διατηροΰσιν άναμνήσεις όμοΰ μετά τής 
κόνεως είς τάς πτυχάς των. Έπανιδών τό 
29  μετά τρίμηνον χωρισμόν ό Φριδερΐκος 
έχάρη.

Εΰρίσκετο έκεΐ γαλήνιον, προσωρμισμέ- 
νον παρά τήν παραλίαν, μόλις ταλαντευ-  
όμενον, τό έπίμηκες έκεΐνο σιδηροΰν σκά
φος, έφ’ οΰ έζεΐχεν ή καπνοδόχος όπισθεν 
τής θέσεως τοΰ κυβερνήτου. Έκ νέου ό 
άζιωματικός έλαβε κατοχήν τοΰ πλοίου 
του. Ήσθάνετο πάλλοντα τά  νεϋρά του 
έκ τών σκιρτημάτων τοϋ σιδηροΰ έκείνου 
σώματος ΰπό τήν ώθησιν τής ελικος, δι- 
ερχόμενον διά τοΰ στήθους του τό άσθμα 
τής μηχανικής έκείνης αναπνοής, διαθέ- 
ουσαν τό αίμά του ή θέρμη τοϋ έκπεμ- 
πομένου καπνοΰ. Τότε, ώς νά τήν έδοκί- 
μαζε διά πρώτην φοράν, σφοδρά υπερη
φάνεια κατέλαβε τήν ψυχήν του διά τό 
φοβερόν μεγαλεΐον τής άνατεθείσης είς 
αΰτόν άποστολής. Καθίστατο άγγελος 

| τοΰ θανάτου δπως ύπερασπίστι τήν υπαρ- 
ζιν τοΰ ίεροΰ έκείνου όντος τοΰ έζευγενί- 
ζοντος πάντα τόν άγαπώντα καί άφοσι- 
ούμενον είς αΰτόν —  τής Πατρίδος.

'Όπως τήν έζυπηρετήσνι ώφειλε νά
προσφέργ) αΰτνΐ έκατόμβας, χιλιάδας άν-
δρών έζαφανιζομένων είς τήν άβυσσον πριν
ή προφθάσωσι καν νά ΰποπτεύσωσι τόν
κίνδυνον καί νά πβολάβωσι τήν καταστρο- 

k ' » φήν. Πρός έκπλήρωσιν τής το ιαυτης α*
j παισίου έντολής δέν έζήρκει τό χυδαΐον
j θάρρος. Ποό πάντων άπιρτεΐτο πονηρία
! καί τόλμη. “Επρεπε νά καταλάβν) έζ έφό-
j δου διά νά φονεύσν), νά καταστγί άόρατος,

άσύλληπτος διά τής ταχύτητος, νά είσ-
δύ·/) έν τφ  μέσω τού σκότους τής νυκτός,

! μεταζΰ τών κυμάτων, ώς δολοφόνος ένε-
I δρεύων καί κρυπτόμενος. Ή τιμή άπητει

νά καθυποταχθή είς τά  μίση καί είς την
κα τ ’ έπιφάνειαν προδοσίαν καί άνανδρίαν.

['Έ πετα ι συνέχεια].

X s p .  A n n i n o s



ΑΕΟΝΤΟΣ Δ Ε -Τ Ε Ν Σ Ω

Η Μ Η Τ Η Ρ  Τ Ρ Ε Α Α Η
ΙΜΥΡΝΑΙΚΟΝ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ

[Συνέχεια]

Ή κυρία Λεωνίδου δέν προσεΐχε κάν νά 
φάγ-j, άλλά παρεκάθητο el; την τράπε
ζαν, δπως μόνον έποπτεύη καί διευθύνη 
τήν υπηρεσίαν. Έκεραυνοβόλει έκάστοτε, 
διά τοΰ βλέμματος, τάς δυστυχείς θερα
παινίδας καί, άνά πάσαν στιγμήν, έκάλει 
αΰτάς δι’ ύποκώφου φωνές :

—  Γαρουφαλιά ! . . . Γαρουφαλιά !. .. 
Σμαράγδα!...

Συνώδευε δέ τοΰς λόγους της διά νευ
μάτων, άτινα έφαίνοντο π*ριέχοντα φρι- 
κώδεις άπειλάς’ ήγείρετο πολλάκις τής 
τραπέζης, δπως προλάβη σφάλμα τ ι  ή έ- 
πισπεύση την υπηρεσίαν. Ώμοίαζε μάλ
λον πρός διευθυντήν έργοστασίου καθ’ η 
μέραν σπουδαίων πειραμάτων ή πρός οι
κοδέσποιναν' ήτο κάθιδρως.

Είς το συνεχόμενον δωμάτιόν ήκούοντο 
ήττον συνεσταλμέναι επιφωνήσεις. Τοι
ουτοτρόπως ό θορυβώδης μηκυθμός τής 
Σκύλλης άνταπεκρίνετο είς τόν ύπόκω- 
φον βόμβον τής Χαλύβδεως. "Ετερός τις, 
μάλλον πεπειραμένος τοΰ Μαυρίκιου, θ’ ά- 
νεγνώριζε .τάς φωνάς τές  κοκκώνας Μα- 
ριγώς καί τής γραίας θείας, αΐτινες, έπί 
τή προφάσει ημικρανίας, είχον άπόσχει 
νά παρακαθήσωσιν είς τό γεΰμα.

Ό  οικοδεσπότης έ'κοπτεν. ’Ερυθρός τά 
•πρόσωπόν, μέ πλατείαν μάχαιραν είς τήν 
χεϊρα, ένεθουσία έν τή έκτελέσει τοΰ έρ
γου του.

’Εκ διαλειμμάτων ό Δημοσθένης διέ- 
κοπτε τήν έργασίαν του, δπως άπομάξη 
τό μέτωπόν του καί πλήρωση τό ποτή- 1 
ριον τοΰ ξένου του δι’ οίνου τοΰ Κου- 
κλουτζά, δστις, ώς πρός τε τό χρώμα καί 
το άρωμα, ώμοίαζε μεγάλως πρός τόν 
οίνον τής Μαδέρας.

Μετά δέ τοΰτο ή Γαρουφαλιά ένεφα- 
νίζετο μέ νέας τροφάς καί εκείνος έπανήο- 
χιζε νά κόπτη.

Η ’Αννέττα Ιτρωγεν ολίγον, πρό παν
τός μέν διότι δέν είναι προσήκον είς τήν 
Σμύρνην νεάνις νά δεικνύη καλήν όρεξιν, 
ιδίως δέ, διότι είχε τόν στόμαχον πε- 
φραγμένον ΰπό τίνος αορίστου άνησυχίας. 
Τί έσκέπτετο έκεΐνος ό Παρισινός, έκεϊνος 
ό ημίθεος περί τής μαγειρικής, περί τών 
οϊνων, περί τής υπηρεσίας, περί τής οίκο
γενείας της ; ’Α λλ ’ ιδίως τ ί  έσκέπτετο 
περί αΰτής καί περί τοΰ στολισμού της ; 
Η ’Αννέττα έφερε μάλλινον οΰρανόχρουν 

φόρεμα, έπί τοΰ όποιου είχε θέσει έπίσης 
οΰρανόχρουν, άλλά διαφόρου άποχρώσεως, 
μικρόν μανδύαν μεθ’ υπορράμματος έκ 
λευκοΰ όλοσηρικοΰ. Μολονότι τό γεΰμα 
ειχε παρατεθή περί τήν μεσημβρίαν, ή 
νέα είχε θέσει έπί τής ξανθής κόμης της 
ροδόχρουν γαρύφαλον, τό όποιον θά έσκαν-

δάλιζε συνδαιτυμόνα μάλλον τοΰ Μαυρι- 
^ου σοβαρόν είς τά  τής έθιμοτυπίας. 
"Αλλως, τό γαρύφαλον ήρμοζε καλώς δ
που ΐστατο, καί, έκτός τούτου, οσάκις ή 
άοιδάς είναι ώραία, συγχωρεϊται αΰτή  
ευχαρίστως είς τόνος λελανθασμένος.

Ό  ιατρός Ιτρωγεν ώς ταξειδιώτης, ώς 
ναύτης, ώς νέος είκοσιπενταετής, ώς ά τ υ 
χης καταδεδικασμένος νά φάγη τήν πρώτην 
ώραν μετά μεσημβρίαν. Πλήν δέν έκωλύετο 
καί νά λαλή, μή έχων δ’έπιλογήν μεταξύ 
πολλών, συνδιελέγετο μετά τής θυγατρός 
τών ξενιζόντων αΰτόν, ήτις οΰδέποτε ά λ 
λοτε είχε παρευρ*θή είς δμοίαν έορτήν.

Έκ δέκα νέων, οΐτινες ήθελον εύρεθή 
είς τήν θέσιν τοΰ Μαυρίκιου, οί οκτώ ή 
θελον βεβαίως κάμ ε ι  τ ο ν  έ ρω τα  πρός τήν 
δεσποινίδα καί ό έννατος θ’άφηγεΐτο α ΰ 
τή τήν βιογραφίαν του.’Α π ’έναντίας δμως 
ή ’Αννέττα έν τφΜαυρικίψ άπήντησεν άν
θρωπον καθυστεροΰντα ολόκληρον έκατον- 
ταετηρίδα, δστις ήθέλησε νά σπουδαιολο
γήσω μετ’αΰτής, νά την κάμη νά λαλήση  
καί νά λάβη ένδιαφέρον περί αΰτής, περί 
τών πράξεων καί τών σκέψεών της, φερό- 
μενος πάντοτε μετά τής εΰγενείας τοΰ νά 
θέτη αΰτήν ύπό εΰχάριστον καί εΰνοϊκόν 
φώς. Αΐ γυναίκες, μεθ’ δ,τι άν λέγηται, 
έκτιμώσιν έν πάσι τήν εΰφυίαν.

—  ΤΑ ! έλεγε καθ’έαυτήν ή ’Αννέττα, 
γοητευομένη ύπό τής γλυκείας μουσικής 
τής φωνής τοΰ Μαυρίκιου, ύπό τής κα- 
θαρότητος τής γαλλικής προφοράς καί 
ύπό τής προφητείας τής προτεραίας — ό
ποιον ονειρον νά διέλθω τάν βίον μετά 
συντρόφου τόσον περιποιητικοΰ , πνευμα
τώδους καί άγαθοΰ ! Όποία εΰδαιμονία 
ν’ άποφύγω τόν κίνδυνον τοΰ νά όνομά- 
ζωμαι κυρία φάν Άουχεν ή άπλώς κυρία 
’Αννέττα, έάν πέπρωται νά κληθώ κυρία 
Βιλφερών.

Ο Δημοσθένης, κόπτων τά παρατιθέ
μενα τρόφιμα, δέν έ'χανε λέξιν έκ τής 
συνδιαλέξεως, μέχρι δ’ έκείνης τής σ τ ιγ 
μής δ μέλλων γαμβρός οΰδαμώς τφ  άπή- 
ρεσκεν.

Αφοΰ άπέθεσε τήν μάχαιραν, έκρινε 
προσήκον,άποφασίσας έπί τέλους νά φάγη 
τι,  νά παρεμβάλη έρώτησίν τινα.

—  Λοιπόν, δ πατήρ σας είναι ιατρός ; 
—  ήρξατο έρωτών. Είς τήν Σμύρνην ή ι 
ατρική είνε καλόν έπάγγελμα. Έχομεν 
μάλιστα ιατρόν Γάλλον, δστις,έντός πεν
ταετίας, κατώρθωσε ν’ άγοράση οικίαν. 
Ο πατήρ σας έχει ιδιόκτητον οικίαν ;

—  Ναί, κύριε, άπεκρίθη ή Μαυρίκιος.
— Οικίαν δι’έαυτόν μόνον j
— ’Αλλά ναι" είναι κάπως εΰπορώτερος 

άκόμη.
—  "Ισως έχει πολυάριθμον οικογένειαν.
—  Ό χ ι ,  κύριε, είμαι τά μόνον τέκνον 

του.
—  Καί ταξειδεύετε ; "Α ! βέβαια. Πρέ

πει νά έπωφελήταί τις άπό τήν νεότητά 
του, ΐνα κερδίζη χρήματα.

—  Ώ  ! δέν γίνεται βεβαίως ή περιου
σία έπί τών πολεμικών πλοίων. Θά τα -  
ξειδεύσω κάνέν έτος χάριν έκπαιδίύσεως 
καί ακολούθως θά έπιστρέψω είς Παρι-

σίους, δπως διαδεχθώ τόν πατέρα μου.
—  Ναί, άλλ ’ είς τοΰς Παρισίους είναι 

πολλοί Ιατροί καί αί έπισκέψεις δέν θά 
πληρώνονται ακριβά. Ό  πατήρ σας πό
σον πληρώνεται τάς ίδικάς του ;

—  Δύο λουδοβίκεια, νομίζω, έκτός έάν 
πρόκειται περί άσθενών πτωχών, άπεκρίθη 
δ Μαυρίκιος, δστις δέν ήδύνατο νά θεω- 
ρηθνί προσβαλλόμενος έκ τοΰ πλήθους έ- 
κείνου τών ερωτήσεων, διότι ήτο άφελε- 
στάτη  ή περιεργία τοΰ ξενίζοντος α υ 
τόν.

—  Καί έπισκέπτεται καθ’έκάστην πολ
λούς πλουσίους ;

—  Δέκα ή δώδεκα, κατά  μέσον δρον, 
είπεν ό Μαυρίκιος.

— ’Αλλά, καλέ μου κύριε— άνέκραξεν δ 
Δημοσθένης, άφοΰ ύπελόγισε κατά  διά
νοιαν —  ό πατήρ σας θά κερδίζει τοΰλά-  
χιστον έκατόν χιλιάδας φράγκα κατ ’έτος. 
Ήξεύρετε, δτι δ οίκος Χάρρισων, δ σπου
δαιότερος τής άγοράς μας, δέν κερδίζει 
πολλάκις περισσότερα ;

Ό  έμποοομεσίτης έλεγε καθ’ έαυτόν:
—  Αΰτάς δ νέος έχει έντιμον έξωτε- 

ρικόν άναμφιβόλως, άλλά λέγει χονδρά 
ψεύδη. Πρέπει νά πληροφορηθώ παρά τοΰ 
συστήσαντός μοι αΰτόν.

—  Θεέ μου ! έλεγεν έτερωθεν καθ’ έ- 
αυτήν ή ’Αννέττα, υιός έκατομμυριούχου! 
Νέος, δ όποϊος θά γνωρίζει τάς πρώτας 
κομψευομένας τών Παρισίων ! Ήμεΐς θεω- 
ρούμεθα ύπ ’ αΰτοΰ πτωχοί ! Μετά πέντε 
ή Ιξ ήμέρας, θά έλθη ν’ άποδώση ήμϊν 
τήν έπίσκεψιν τής καλής του πέψεως καί t 
δέν θά τον έπανίδωμεν !

Είχεν ήδη παρέλθει ή ώρα τετάρτη, 
δτε ήγέρθησαν τοΰ γεύματος, δπως μετα- 
βώσιν είς τήν έπί τή εΰκαιρίί* ταύτη  ά-  
νοιχθεΐσαν καί κακώς διά μ α γ κ α λ ι ο ύ  θερ- 
μανθεϊσαν αίθουσαν. ψ

—  ’Αννέττα, είπεν δ μεσίτης, κάθισε 
είς τά κλειδοκύμβαλον καί τραγώδησέ 
μας κάτι. Θά συγχωρήσητε τήν θυγατέ
ρα μου, κύριε. Δέν είναι κλειδοκυμβαλί- 
στρια,ώς αΐ ύμέτεραι παρισιναί, άλλ ’δμως 
αί διδάξασαι αΰτήν μοναχαί τήν έθεώ- 
ρουν ώς οΰχί εΰκαταφρόνητον μουσικόν.

Ή δεσποινίς Λεωνίδου, τρέμουσα ώς 
φύλλον καλάμου, έκάθισε πρό τοΰ κλειδο- 

I κυμβάλου καί έψαλεν δσα έγίνωσκεν ά- 
, σμάτια. Χάρις είς τάς συμβουλάς τοΰ 

διασήμου Βερολινείου καί τοΰ Νεαπολι- 
τανοΰ κλειδοκυμβαλιστοΰ, κατέστησε τήν  
φωνήν της μελψδικήν. ’Ιδίως έψαλλε μετά 
τόνου περιπαθοΰς καί οΰκ οίδά πως θλ ι
βερού, δστις καθίστα αΰτήν αληθώς αξίαν 
διαφέροντος. Ουτω θά έψαλλεν ή νύμφη 
Εΰχαρις, ένφ ό Τηλέμαχος, νηχόμενος, 
προσήγγιζεν είς τό πλοΐόν του άνευ έλ- 
πίδος έπιστροφής.

Μετά παρέλευσιν άρκετοΰ χρόνου, δ 
Μαυρίκιος ένόησεν, δτι είχε νυκτώσει 
καί δτι δ κύριος Λεωνίδου έκοιμάτο, ένφ 

1 ή οικοδέσποινα έπώπτευεν, έν τ φ  συνεχο- 
μένψ δωματίω, τήν ταξινόμησιν τοΰ πο- 
λεμικοΰ ύλικοΰ.

Μέλλων ν’ άπέλθη, δ ιατρός είπε πρός 
| τήν νεαοάν μουσικόν :



—  Πρό πολλών μηνών δέν είχον διέλ- 
θει τόσον ευχάριστους ώρας.

— Θά σάς έπανίδωμεν καμμίαν φοράν; 
ήρώτησεν ό Δημοσθένης, άφυπνισθείς.

—  Κάμμίαν φοράν ! είπε φαιδρώς ό 
Μαυρίκιος. ’Αλλά, κύριε, θά με βλέπετε 
συχνάκις, έάν μοι έπιτρέπητε να σάς έ- 
πισκέπτωμαι.

Ό  μεσίτης δεν θά ητο δ,τι ητο, δήλα 
δη ό ειλικρινέστερος καί μάλλον φιλόξενος 
τών ανθρώπων, έάν δέν άπεκρίνετο :

—  "Εχει καλώς ! Ένθυμήθητε, δτι ά- 
νελάβετε την ΰποχρέωσιν νά Ερχεσθε καθ’ 
Ικάστην.

’Εκείνην την εσπέραν, ή ’Αννέττα ήτο 
φαιδρά, φαιδροτάτη καί έψέλλιζεν ώς 
πτηνόν, ένφ έξεδύετο, δπως κατακλιθή.

Ά φ ’ έτέρου, ό Μαυρίκιος, έξηπλωμέ- 
νος έντός τοϋ λέμβου,έσκέπτετο μετά τής 
γαλήνης ήχηροΰ στομάχου καί ήσύχου 
ψυχής.

—- Κάκιστον σύστημα ! Νά κάθηνται 
εις τό γεΰμα τήν μίαν μετά μεσημβρίαν 
καί νά παραμένωσι μέχρι τής τέταρτης!.. 
Ά λ λ ά  δίν Σημαίνει ! εΰρον εΰχάριστον 
οίκον καί άξιολόγους ανθρώπους. Είναι 
ευτυχία διά τόν χρόνον τής έν Σμύρνη 
διαμονής μου.

Ό  Μαυρίκιος διήρχετο δλας περίπου 
τάς έσπέρας έπί τοϋ πλοίου. 'Οσάκις δέν 
εΰρίσκετο έκεϊ, ήδύνατο τις νά ειπη ά- 
λανθάστως, δτι ήτο ε’ις τήν όδόν τών Ρ ό 
δων. Οΰχί δτι έτέρπετο έκεϊ μεγάλως ή 
διενοεΐτο νά έρωτοτροπήση μετά τής δε
σποινίδος Λεωνίδου, άλλά διότι έξ δλων 
τών ΰπό τοϋ νέου βίου του έπιβαλλομένων 
αυτώ στερήσεων ή μάλλον βαρύνουσα ήτο 
ή τής έλλείψεως τής οικογενειακής ζωής, 
τής δποίας είχεν απολαύσει εως τότε τάς 
ήδύτητας.

Μεταξύ τών συμπλωτήρων του ύπήρ- 
χον πολλοί, οΐτινες ειχον έγκαταλείψει 
τήν πατρικήν στέγην άπό τής δεκαετούς 
ή δωδεκαετοϋς ήλικίας των, έπανερχόμε- 
νοι κατά μακρά διαλείμματα, δπως πα- 
ραμείνωσιν έκεϊ βραχύτατον χρόνον. Τοι
ουτοτρόπως είχον άπομάθει τόν ειρηνικόν 
βίον τής οικιακής Ιστίας, Ιχοντες τετα-  
ραγμένα τά  νεϋρά των έκ τών αλλεπαλ
λήλων υπερβολών τής έογασίας καί τών 
ήδονών, έκ τής άντιθέσεως αΰστηροτάτης 
πειθαρχίας καί απεριορίστου έλευθερίας. 
Ά λ λ ’ ό Μαυρίκιος είχεν αίσθανθή πάντο
τε -.αυτόν έλεύθερον, διότι είχεν αίσθανθή 
έαυτόν άγαπώμενον ΰπό τών διοικούντων 
αυτόν. Καθ’ ήν ήλικίαν ό συνήθης μαθη
τής γυμνασίου καπνίζει τό πρώτον σιγά- 
ρον του καί παοακολουθεΐ, μέ τήν καρ
δίαν συγκεκινημένην καί τάς παρειάς κα- 
ταπορφύαους, τήν πρώτην προσβλέπουσαν 
αΰτόν γλυκέως νεάνιδα, έκεΐνος έν τη α ι
θούση τοϋ πατρός του είχε γνωρίσει τήν 
τέχνην ύπό πάσας τάς μορφάς, τήν καλ
λονήν μεθ’ δλων τών θελγήτρων της. Δέν 
ήσθάνετο ανίαν ή κόπωσή πρός τό καλόν 
καί αγαθόν, ακριβώς δμως, ώς γινώσκων

καί έκτιμών αΰτό, ήσθάνετο αποστροφήν 
πρός παν τό ύποπτον ή ήλλοιωμένον.

Αφικόμενος είς Σμύρνην,έπίστευε,κατά 
τάς πληροφορίας τών συναδέλφων του, δτι 
θά είχεν επιλογήν μόνον μεταξύ τών βι
βλίων του καί δημοσίου τινός καταστή
ματος ήτοι καφείου ή άλλου. Ά π ’ έναν
τίας δμως, έν οίκίί* άγνώστω αΰτφ  τήν 
προτεραίαν, άνεϋρε τό δι’ αΰτόν ισχυρόν 
θέλγητοον τοϋ ο&οι— τόν λαμπτήοα, τό 
τ α ν τ υ ν ρ ι ,  τό θερμόν δωμάτιόν, δτε ό ψυ
χρός άνεμος Επνεεν έκτός αΰτοΰ. Συγχρό- 

| νως είχεν άνεύρει ξένους φιλόφοονας, πε- 
ριμένοντας καί ΰποδεχομένους αΰτόν α- 
παξ τής έβδομάδος ώς μέλος τής ιδίας 
των οίκογενείας,τήν τσάτσα Κατήνα πλέ- 
κουσαν, τήν Δουδοΰ κεντώσαν,τόν Δημο- 
σθένην μέ τήν σπανίωςμέν θέλγουσαν,άλλά  
πάντοτε ένδιαφέρουσαν συνδιάλεξίν του 
καί τήν Ά ννέτταν  μέ τοΰς χαριεστάτους 
γέλωτάς της, έκρηγνυμένους δι’ Ιν τίποτε, 
οσάκις έκεϊνο τό τίποτε προήρχετο έκ τού 
Μαυρίκιου.' Ολα έκεΐνα τά αξιόλογα πρόσ
ωπα έλάτρευον αυτόν, έκαστον κατά τόν 
Γδιον τρόπον του καί έθεμελίουν έπ’ αΰ-  
τοϋ μόίλλον ή ήττον κεκρυμμένας έλπί
δας, αΰξούσας έφ’ δσον εβλεπον αΰτόν νά 
έπανέρχηται είς τήν οικίαν των . Διατί 
ήρχετο ; Οΰχί βεβαίως, ΐνα συνδιαλεχθή 
περί αρχαιολογίας μετά τοΰ Δημοσθένους, 
περί φιλανθρωπικών Εργων μετά τής Δου- 
δοϋς καί περί ήμικρανίας μετά τής γραίας 
θείας. Λοιπόν, ήρχετο διά τήν Ά ννέτταν,  
τήν έν τφ  κόσμφ έντελεστάτην έντέλειαν, 
κατά τήν κοίσιν τών τριών λατρευτριών 
αΰτής 1 ΤΑ ! αΰτός βεβαίως είχε κ α λα ι
σθησίαν, διά τοΰτο δ! πρό παντός ήσαν 
αυτφ  εΰγνώμονες. ’Επί τέλους, είχον εδρει 
ενα νεον ώς επρεπεν.

'Η Γα ρουφαλιά, δπως άναγνωρίζη κτύ
πημά τι τοϋ ρόπτρου τής έξωθύρας, δέν 
είχεν ανάγκην νά προβάλλη πλέον είς τόν 
άνεμον τήν άκτένιστον κεφαλήν της. Και 
αΰτή ή Α νν έ τ τα  άνελάμβανεν ήδη στά 
σιν σοβαράν καί έπιφυλακτικήν οία άρμό- 
ζει πρός νεάνιδα, ήτις δέν είναι πλέον 
βεβαία, δτι είναι έλευθέρα καί κυρία έαυ- 
τής. Οί έρώμενοι αΰτής, διότι ΰπήρχον 
τοιοϋτοι, ά λλ ’ άνευ σημασίας παρετήρουν 
αυτήν ώς παρατηρεϊται έν τοϊς έρμαρίοις 
τών έμπορικών καταστημάτων πολύτιμόν 
τ ι  άντικείμενον, τεθέν κατά μέρος μέχρι 
νεωτέρας διαταγής. ’Ενίοτε δ’ δ Μαυοί- 
κιος άπήντα έν τφ  διά καέντων γαρυφά- 
λων άρωματισμένιρ γυναικωνίτη άλλας 
τσάτσας καί άλλας κοκκώνας, έλθούσας 
Τυχαίως, ώς Ελεγον, πράγματι δμως, δ
πως ΐδωσι τόν ώραΐον έκεΐνον νέον, δστις 
ήράτο τής Ά ννέττας.

Όφείλυμεν νά δμολογήσωμεν, δτι δ 
Μ αυρίκιος έ χαμνε  τ ο ν  έρωτα  καθ’ δν τρό
πον δ κύριος Ζουρδαίν Εγραφεν είς πεζόν 
λόγον. Περιεστοιχίζετο δμως ύπό ποοσώ- 
πων, άπόφασιν έχόντων νά διαβλέπωσιν 
έν πάσι τόν Ερωτα. Δέν ήδύνατο νά εϋπη 
«ύγειαίνοιτε» πρός τήν Ά ννέτταν, έάν 
αΰτη έπταρμύζετο, χωρίς δ πατήρ καί ή 
μήτηρ της ν’άνταλλάξωσι βλέμματα π λή
ρη έννοιας. Ό  Μαυρίκιος, δπως άνταπο-

κρίνηται δπως δήποτε είς τάς έπ^νειλημ- 
μένας προσκλήσεις είς γεΰμα, άπέστελλε 
παντοΐα δώρα. 'Έκαστον άτμόπλοιον τών  
Γαλλικών Διαποοθμεύσδων'Εφερεν έκ Πα
ρισίων κιβώτιον μυρίων κομψοτεχνημά
των. Έπρεπε νά βλέπη τις πώς τό έλά- 
χιστον δώρον έμελετατο, έσχολιάζετο, 
έξηγεϊτο ώς γρίφος, καθ’ δν τά  αντ ικεί
μενα τής τέχνης έλάλουν, έν πλήρει ά
γνοια των, τήν γλώσσαν τών άνθέων.

Κ ατά τήν κρίσιν ολοκλήρου τής οίκο
γενείας, τά  πράγματα είχον προβή μεγά- 
λοις έπί τή ευκαιρία τοΰ έτησίου χοροΰ 
τής Ελληνικής Λέσχης, δοθέντος μετά  
τινας έβδομάδας άπό τοϋ κατάπλου τοΰ 
Λ υ μ ώ ν - ό ' -Ο ν ρ β ί λ .  Ό  Μαυρίκιος είχε δω- 
ρήσει τϊί δεσποινίδι Λεωνίδου καλλ ιτεχνι
κόν σημειωματάριον, προωρισμένον νά πα- 
ραγάγη θόρυβον μεταξύ τών κομψών τής 
έορτής. Ή Α ννέττα ,  λαμβάνουσα τό θαυ- 
μάσιον έκεϊνο κομψοτέχνημα, έπί γωνίας 
τοΰ οποίου ήσαν έντετυπωμένα τά αρχι
κά τοϋ ονόματος της γράμματα, πορφυ
ρά έκ τής εΰχαριστήσεως, είπε τφ  δω
ρητή :

— Τή άληθεία, κύριε, είναι πολύ ώ 
ραΐον διά τήν Σμύρνην.

Έκείνη ή δήλωσις προΰκάλεσεν απάν
τ η σ ή  ής ή σημασία έσημειώθη παρά 
πάντων.

—  Άστείζεσθε, δεσποινίς, είπεν δ 
Μαυρίκιος. Ούδέν υπάρχει πολΰ ώραΐον 
δι’ ύμ2ς. Ά λ λ ω ς ,  τ ίς οίδεν ; "Ισως δέν 
μείνη διά παντός είς τήν Σμύρνην.

Έν τέλει δέ, ώς έάν μή είχεν ύπερμέ- 
τρως προβή, δ Μαυρίκιος, προσκληθείς νά 
έγγραφή δι’ ενα στρόβιλον κατ ’ έκλογήν 
του, Ελαβε τό σημειωματάριον, Εγραψε 
τό όνομά του έφ’ δλων τών σελίδων καί 
άπέδωκεν αΰτό, είπών :

—  Έγγράφομαι δι’ δλους τοΰς χο
ρούς. Είς υμάς δ’ άπόκειται, δεσποινίς, 
νά καταδεχθήτε νά έκλέξητε.

Έκείνην τήν νύκτα, /] οικογένεια Λεω
νίδου ήγρύπνησε πολύ, σχολιάζουσα τά 
γεγονός.

—  Ίσως, Ελεγεν ό Δημοσθένης, θά ε- 
ποαττον καλώς νά μεταβώ καί άποκατα-  
σταθώ είς Μασσαλίαν, θά ήμην μόνον δώ
δεκα ώρας μακράν τών Παρισίων, άνθρω
πος δέ μέ τήν έδικήν μου πείραν θά έκέρ- 
διζε πολλά χρήματα !

—  Χρήματα ! χρήματα ! "Ας πηγα ί-  
νωμεν, Δημοσθένη, είσαι αρκετά πλού
σιος, ώστε πρέπει ν’ άναπαυθής, άφοΰ μ ά 
λιστα  θά Εχωμεν καί γαμβρόν πλούσιον.

Ταΰτα Ελεγεν ή κοκώνα Μαριγώ. Ή 
δε γραία Κατήνα, κα τ ’ άρχήν μέν άπηρέ- 
σκετο είς τούς γάμους, ών ενεκεν ήναγ-  
κάζοντο αί νεάνιδες ν’ άπομακρύνωνται 
τής γενεθλίου γής, άλλά συγκεκριμένως 
έπί τοΰ προκειμένου, ώμολόγει δτι ή ευ
καιρία ήτο δυσεύρετος.

‘Η Α νν έ τ τα  Εζη ώς έν όνείρφ, μή δυ- 
ναμένη δ’ έπί τοΰ παρόντος νά πράξη Ετε
ρόν τ ι ,  παρήγγειλε παρά τφ  Διογένει —  
τφ  πρώτφ ραπτικφ καταστήματι τής 
Σμύρνης — μίαν ένδυμασίαν, ικανήν ν’ α 
πόδειξη, δτι οί Παρίσιοι δέν Εμελλον νά



έρυθριάσωσιν, άφικνουμένης έκεΐ της κυ
ρίας Μαυρίκιου Βιλφερών.

Ήμέραν τινα, καθ' $]v έπέστρεψεν άπο 
τοΰ πεφημισμένου ράπτου, ό ιατρός έκά- 
θητο ήδη είς τό τ α ν τοΰρι. Ένφ δ’ ή 'Αν
νέττα είσήρχετο, ί) κοκώνα Μαοιγώ έλεγε 
τφ  Μαυρικίψ :

— Έάν ό κύριος ιατρός θέλη νά ίδη 
ώραϊον χορόν, άς κατορθώση νά προσ
κληθώ άπό τούς κυρίους Χάρρισων. Είναι 
μία οΙκία...

— Οί Χάρρισων ! διέκοψεν ή ’Αννέτ- 
τα, έξακοντίσασα κατά της κοκώνας τρο
μερόν βλέμμα, τ ί  θέλετε νά κάμη ό κύ
ριος Βιλφερών είς την οικίαν τοιούτων αν
θρώπων ; Ό  κύριος Χάρρισων είναι είς 
γέρων Σκώτος, δστις δέν γνωρίζει είμη τά  
έριπορικά του βιβλία καί την άγίαν Γρα
φήν του !

—  Θά υπάγετε υμείς, δεσποινίς, είς 
αυτόν τόν χορόν ;

— Έγώ ; Βεβαίως, όχι. Μοί άρκοΰσιν 
οί χοροί της Λέσχης. Έκεΐ τουλάχιστον  
είναι τις είς την ιδίαν του οικίαν, διότι 
πληρώνει καί πρός οΰδένα άναλαμβάνει 
υποχρεώσεις.

Δυστυχής ’Αννέττα ! Ή Μαριγώ είχε 
θέσει τόν δάκτυλον έπί μιας τών πληγών  
της ζωής της,τών οποίων αί λοιπαί ήσαν 
όΒερολιναΐος καί ό Νεαπολιτανός. Οί χο
ροί της Λέσχης ήρκουν αΰτη ! ΟΕμοι! Έ -  
ποιεΐτο την ανάγκην φιλοτιμίαν. ’ Ανίκεν  
είς την «δευτέραν τάξιν» τ ί ς  κοινωνίας, 
ένφ ή κυρία Χάρισσων, βασίλισσα τ ί ς  
«πρώτης», δέν έξαπέστελλε τά προσκλη
τήριά της μέχρι της όδοΰ τών Ρόδων. Είς 
έπιμετρον δ’ ή μισητή έκείνη γυνή είχεν 
άνεψιάν, μίαν άνεψιάν, την όποιαν ή Ά ν -  
νέττα έγνώριζεν ολίγον μέν έξ δψεως, 
πολύ δμως ώς φημιζομένην έπί εύφυί^ 
καί καλλονή, γοητευούση πάντας τούς 
πλησιάζοντας αΰτην. “Α ! έκείνη ή Μα
ριγώ είχεν έκλέξει τφ  δντι την κατάλλη
λον στιγμήν, δπως ποιήσηται λόγον περί 
τών Χάρρισων.

Τά έπεισόδιον τοΰτο προΰξένησε τφ  
Μα.υρ ικίφ πρόσκαιρον άπλώς Ικπληξιν. 
Επί πέντε λεπτά της ώρας, τό συνήθως 
τοσον γλυκύ καί ήρεμον πρόσωπον της 
Αννέττας, ύπό την έπιρροήν της οργής, 

είχε καθόλου παραμορφωθη, ώστε ήτο ή 
προφανής βίρνησις έαυτοΰ' ή λευκή χροιά 
του είχε μεταβληθ ί είς μέλαιναν.

Βλέμματά Ttva, τά όποια διαφεύγου- 
σιν άπό τών οφθαλμών άβλαβους καί γ λ υ 
κείας συνήθως γυναικός, είναι ώς τά ί'χνη 
ονύχων θηρίου έπί της ροδοχρόου άμμου 
δάσους της Κεϋλάνης. ’Ακολουθήσατε τόν 
δρόμον σας, έάν έπ ιθυμίτε, άλλά μή έκ- 
τεθητε πολύ καί, είς την πρώτην φράτ- 
τουσαν τήν όδόν σας βάτον, λάβετε θέσιν 
αμυντικήν.

Ο χορός της Έλληνικης Λέσχης έπέ- 
τυχεν, άριστα, ώς συνήθως, ό δέ Μαυρί
κιος, καίτοι παρισινός, έδέησε νά όμολο- 
γήσνι, δτι καί έν Σμύρνη τά πράγματα έ- 
γίνοντο καλώς. Ό  φωτισμός ητο άπλε
τος, ή ορχήστρα πολυάριθμος καί τά γ λ υ 
κίσματα έ π ιτυχ ί  καί άφθονώτατα. "Ισως

αί εΰρεϊαι αΐθουσαι, έπιπλωμέναι μόνον 
διά κατόπτρων καί ό ί βα , ν ίων , κατά μ ί -  
κος τών τοίχων τεταγμένων, έδείκνυόν 
πως αύτάς κενάς' ά λλ ’ οί στολισμοί τών 
γυναικών δέν έστεροΰντο κομψότητος.Ένφ  
αί δεσποινίδες, μέ τάς αιθέριας έσθητάς 
των, έκυμαίνοντο, ούτως είπεΐν, ΰπό τούς 
ήχους τ ί ς  μουσικής, ώς έλαφρά νέφη, ω
θούμενα ΰπό τ ί ς  έσπερίας αύρας, αί μ η 
τέρες, κατάφορτοι ΰπό πολυτίμων κοσμη
μάτων καί έσθήτων έξ όλοσηρικοΰ ή βε
λούδου, έκάθηντο μεγαλοπρεπώς ώς ώραϊα 
άγάλματα. "Ο,τι δμως παρεΐχεν είς την 
έορτήν ιδίαν λάμψιν ήσαν τό πλήθος τών 
αξιωματικών, φερόντων πάσας τάς ναυτι- 
κάς ευρωπαϊκάς στολάς. ’Αλλά καί όποιοι 
χορευταί ! Δύο είναι τά μάλλον προτι- 
μώμενα ύπό τοΰ ναύτου, ιδίως δ’ ύπό τοΰ 
Γ άλλου ναύτου, πράγματα, ή ιππασία  
καί ό χορός, διότι έν αύτοΐς πραγματο
ποιείται τό ιδεώδες δύο άδυνάτων, ή ξηρά 
καί ή γυνή.

Ο Μαυρίκιος Βιλφερών ητο παρισινός, 
είς δέ τήν είκοσιπενταετη ηλικίαν δέν χο- 
ρεύουσι πλέον είς Παρισίους. Εκτός δμως 
τούτου, ήτο οκνηρός ώς Τοΰοκος καί άπέ- 
φευγε τόν κόπον νέων παρουσιάσεων. Τρις 
μόνον έχόρευσε καί πάντοτε μετά της δε
σποινίδας Λεωνίδου, διότι αυτη έπέμενεν 
είς τοΰτο.

Δυστυχής κόρη ! Έκείνη ή νύξ ύπίρξε 
δι' αύτήν δνειρον. Ή κίνησις, ή μουσική, 
ή μακρά έγκατάλειψις α ΰ τ ί ς  είς τόν βρα
χίονα ώραίου νέου, γινώσκοντος νά λέγη 
απροσκόπτως τάς είς τόν χορόν έπιτρε- 
πομένας φράσεις, αί έκδροααί είς τό κυ- 
λικεϊον, ολίγος καμπανίτης,πάντα ταΰτα  
ησαν πλέον ή ικανά νά μεταδώσωσιν α ύ 
τη την π ίστ ιν ,δτι μετεϊχεν έρωτικης δυω- 
δίας, ένφ άπ’ έναντίας άπήγγελλε μονό
λογον. Ό  Μαυρίκιος συνώδευσεν αύτήν είς 
τήν οικίαν της, ή δ’ έπιστροφή έκείνη είς 
τήν όδόν τών Ρόδων συνεπλήρωσε τήν ο
πτασίαν αΰτης. Ή θερμοκρασία ήτο γλυ 
κεία' ή σελήνη της ’Ανατολής έλουε τήν 
πόλιν διά τοΰ ξανθοΰ φέγγους της, τό ό
ποιον ή ύχρά χροιά της ύποφωσκούσης η 
μέρας δέν εί^εν είσέτι λευκάνει. Οί δύο 
νέοι, στηριζόμενοι ήδέως είς τούς βραχίο
νας άλλήλων, ώδευον, άκολουθούμενοι ύπό 
τοΰ Δημοσθένους καί τ ί ς  συζύγου του, 
οΐτινες κατεσκόπευον αΰτούς μετά φιλο- 
στόργου περιεργίας. Άμφότεροι ήσθάνοντο 
έαυτούς εύδαίμονας έν τ φ  βίω καί το ώμο- 
λόγουν άμοιβαίως οί ασύνετοι,ώς έάν πρέπη 
νά όμιλώμεν μεγαλοφώνως περί τ ί ς  εΰτυ- 
χίας, περί τ ί ς  ύγιείας, περί τών θησαυρών 
ήμών ! Οί κλέπται έ'χουσι τήν άκοήν ό- 
ξεϊαν καί έχουσιν αύτήν όξυτέραν οί άό- 
ρατοι έκεϊνοι κλέπται, οΐτινες καλοΰνται 
νόσος καί οδύνη.

Είπον άλλήλοις, δτι ήτο θελκτικόν τό 
ζην έν τη ώρχίοί έκείνη νυχτί, δτι ό ου
ρανός ούδέποτε είχεν έφαπλώσει μανδύαν 
διαφανέστερον καί μάλλον άστεροποίκιλ- 

I τον, δτι ή μακράν ύπνώττουσα θάλασσα 
ητο μαγευτική καί δτι, έπί τέλους, εί
χον διέλθει τερπνάς καί άλησμονήτους 
ώρας.

Δυστυχής ’Αννέττα ! Πάντα ταΰτα,  
ύπ’ α ΰ τ ί ς  λεγάμενα, έσήμαινον «σέ ά
γαπώ», ένφ, προφερόμενα ύπό τοΰ Μαυ
ρίκιου, έσήμαινον μόνον, δτι ητο νέος καί 
δτι έβλεπεν ένώπιον του άνοιγόμενον τόν 
κεχρυσωμένον ορίζοντα ζω ίς  έλευθέρας, 
άφρόντιδος καί εύτυχοΰς. Ούτος έψαλλε 
τόν φαιδρόν ϊψνον τ ί ς  έλευθερίας, ένφ έ
κείνη ήδε μετά στεναγμών την μελψδι- 
κήν έποποιίαν γλυκείας καί προσφιλοΰς 
δουλείας. Τοιαύτη είναι πολλάκις ή έν 
τφ  βίω άμοιβαία συνεννόησις !

Ό τε  οί σύζυγοι Λεωνίδου έμεινον μό
νοι μετά τ ί ς  θυγατρός των, ή μήτηρ τήν 
ήρώτησεν, έναγκαλιζομένη αΰτήν :

—  Δέν σοι είπε τίποτε ;
Ή ’Αννέττα έφάνη ώςάφυπνιζομένη καί 

ήνέψξε τούς οφθαλμούς. Είτα δ’ ήρεύνησε 
τάς άναμνήσεις της καί τό πρόσωπον της  
έσκυθρώπασεν, ένφ έπί τών χειλέων της 
έπεφάνη έλαφρός μορφασμός οργής, δ- 
μοιος πρός τόν μορφασμόν παιδός, δστις, 
τήν πρωίαν, εΰρίσκει κενόν τά δίκτυον, τά 
όποιον άφ’ έσπέρας είχε τείνει περί την 
ποθητήν πτηνών φωλεάν.

—  Ό χ ι ,  μαμμά, είπε μετά στεναγ
μού, δέν μοι είπε τίποτε.

Μόνη έν τ φ  θαλάμψ της, έβράδυνε 
πολύ νά έκδυθη, πριν ί  δέ κατακλιθ·?; έπί 
της καταλεύκου κλίνης της, έκλεισεν έν
τός κιβωτιδίου τό περίφημον σημειωμα- 
τάριον, έφ’ άπασών τών σελίδων τοΰ ό
ποιου Ιν μόνον όνομα ύπίρχε γεγραμμέ- 
νον: Μαυρίκιος Βιλφερών ! Έλησμόνει,δτι 
δύο ετερα ονόματα είχεν ήδη άναγκασθί  
νά έξαλείψη άπό τοΰ παρθενικοΰ βιβλίου 
τ ί ς  ψυχής της. Έκείνη, ητις, πρό της 
εικοσαετούς ηλικίας της, δέν ύπέπεσεν είς 
το ιαΰτα  σφάλματα μνήμης, βαλέτω πρώ
τη κατ ’ αΰτης τόν λίθον! "Οτε, περί τήν 
δεκάτην πρωινήν ώραν της έ^τιούσης, ή
γέρθη της κλίνης, χωρίς νά δυνηθ‘75 τά 
παράπαν νά κοιμηθη, πρώτη αΰτης φρον- 
τίς ΰπηρξε ν’ άποσύρη τά  παραπετάσματα  
τοΰ παραθύρου καί νά παρατηρήση μα
κράν είς την θάλασσαν Ιν πολεμικόν 
πλοΐον, έπί της σημαίας τοΰ οποίου μό
νοι οί οφθαλμοί ερωτευμένης ήδύναντο νά 
διακρίνωσι τά έθνικά χρώματα της Γ α λ 
λίας. Δυστυχής νεάνις ! Είθε αν ή άκοή 
της ήτο έπ’ ίσης ώς ή δρασίς της όξεϊα.

Κ α τ ’ αυτήν έκείνην τήν στιγμήν έπί 
τοΰ Λ υ μ ω ν  -  ό ' - Ο ν ρ β ι λ  οί αξιωματικοί 
προεγευμάτιζον, κατά φυσικόν δέ λόγον 
συνδιελέγοντο περί τοΰ χοροΰ της προτε
ραίας.

—  Τη άληθεία, ιατρέ, έλεγον οί σύν
τροφοι τοΰ Μαυρικίου, είχετε χθές ύπό 
αΰστηράν φύλαξιν τήν μικράν έκείνην 
έλληνίδα ! Οΰδείς ήδυνήθη νά χορεύση 
μετ’ αΰτης οΰδ’ ένα στρόβιλον. Τοιουτο
τρόπως,έξηγεΐται ό μυστηριώδης βίος σας 
άφ’ ής ήλθομεν είς Σμύρνην. Τώρα έννο- 
οΰμεν διατί ούδαμοΰ σάς βλέπομεν.

—  ”Ω ! τό πράγμα είναι άπλούστατον, 
άπεκρίθη ό Μαυρίκιος' ύμεϊς άγαπάτε^τά  
ώδικά καφεΐα καί διέρχεσθε'έκεϊ τόν κα ι
ρόν σας, ένφ έγώ δέν δύναμαι νά τα  υπο
φέρω καί δέν πατώ ποτέ είς αΰτά. Λοι



πόν, πώς είναι δυνατόν νά συναντηθώμεν;
—  Σιγά, σιγά, διότι, έάν σι2ς άκούση 

τις, θά είπη, δτι ήμεϊς περιωρίσθημεν ε’ις 
μόνας τάς άοιδούς. Χάρις τ φ  Θεφ, δέν 
είναι μόνος ό οίκος τοΰ κυρίου Λεωνίδου 
φιλόξενος είς την Σμύρνην, άλλ ’ ύμεϊς εί
σθε αποκλειστικός καί ίίχετε πρός τοΰτο 
εΰλόγους άφορμάς.

—  Δέν είμαι αποκλειστικός, άλλά  
ζώον της συνήθειας. 'Ομοιάζω πρός τόν 
Ιππον, δστις σταματ^ πρό τής θύρας, είς 
την όποιαν τφ  δίδωσι σάκχαρι.

[Έ π ετα ι συνέχεια]. Δ μ λ .

ΙΩ Α Κ Ε ΙΜ  Β Α Δ Α Β Α Ν Η

Α Λ Η Θ Ε Σ  Δ Ρ Α Μ Α  ΕΝ ΜΙΚΡΑ:  ΑΣΙΑι
[Συνέχεια]

Καί άληθές μέν δτι ουδέποτε s-χει τό δ ι
καίωμα παρά ταϊς έλληνικαΐς κοινότησι 
τές  Μικράς 'Ασίας τό τέκνον νά άντιτείνη  
είς την τυχόν γενομένην έκλογήν τών γο
νέων ή τών πρεσβυτέρων έκ τών συγγε
νών, άλλ ’ ή μήτηρ τοΰ Δημητρίου ητο 
δπως δήποτε πεπροικισμένη διά νοημο
σύνης ικανές καί διά στοργέ; μεγάλης, 
ώςτε ποό παντός έπόθει την ευδαιμονίαν 
τοΰ υίοΰ της, δθεν είς πάσας τάς είτε 
έμμέσως είτε άμέσως ΰπό τών διαφόρων 
συγγενών καί οικείων γινομένας προτάσεις 
περί ώραίας, ΰγιοΰς, νοικοκυρδ; κτλ. κό
ρης, άπήντα στερεοτύπως :

—  ’Αφήστε νά περάση ’λίγος καιρός 
άκόμη. Ό  Δημητράκης μου δέν θά φύγη 
’γλίγωρα. Έχουμε καιρόν.

Καί προέτρεπε τόν Δημήτριον νά με- 
ταβαίνη δπου έτελεϊτο πανήγυρίς τις είτε 
τοΰ ίδικοΰ των χωρίου είτε καί τών πέριξ 
χριστιανικών κωμοπόλεων, οπότε τά  πρός 
γάμον ώριμα κοράσια διεσκέδαζον χορεύον- 
τα  τοΰς συνήθεις τοΰ τόπου χορούς καί 
μάλιστα  τόν δλως ιδιόρρυθμον έκεϊνον, δς- 
τιςείναι είδοςκ«ριϊιλ«μβ,καθ’δναί χορεύου- 
σαι κροτοΰσι μετά χάοιτος ζεΰγος ξυλίνων 
κοχλιαρίων' ιδέαν τ ινα  τούτου λαμβάνου- 
σιν οί ίδόντες τήν δεσποινίδα HaUSSmann 
έν τίί λαμπρά Carmen, ήτις δίς ήδη έ- 
ψάλη ύπό τοΰ γαλλικού θιάσου έν τφ  
Νεφ θεάτοψ  ’Αθηνών, χειροκροτηθεΐσα 
διά τήν ήδυπαθέ μουσικήν τοΰ Brizet 
καί τό γλυκύ ασμα τής συμπαθούς άοι- 
δοΰ. Αί το ιαΰτα ι συναθοοίσεις τών Έ λ-  
ληνίδων κορών δέν είναι άγνωστοι καί 
έν τη Έλευθέρα Έλλάδι' ένθυμοΰμαι δέ 
το ιαύτην πανήγυριν έν Λεωνιδίφ τές  
Κυνουρίας, ήν οΐ έντόπιοι άστεϊζόμενοι 
καλοΰσι Γ α ΐ δ ο υ ρ ο π ά ζ α ρ ο ν ,  έκεϊ δέ, ώς 
έν έκθέσει τινί καλλονές, πολλοί έκ τών 
κατά τάς έορτάς είς τήν πατρίδα αΰτών 
έπανελθόντων βλέπουσι τάς ώραίας τές 
γενετείρας καί έκλέγουσι τό ετερον ήμισυ 
αυτών.

Ό  Δημήτριος περιέλθε πάσας τάς κώ- 
μας καί τά  χωρία τές  περιφερείας Νί- 
Υδης, άλλά τό βλέμμα του Ιμεινε προς-

ηλωμένον έπί τές  συμπατριώτιδος αΰτοΰ 
Μαρίας. Άπεί-.ους καλλονάς είχεν ίδεΐ 
καί έν Κωνσταντινουπόλει καί έν Σμύρνη 
κατά τήν όλιγόωοον άποβίβασίν του έν 
τίί καλλιγύναικ ι ταύτη  τές ’Ιωνίας πό- 
λει, καί νΰν έν τ έ  Καππαδοκία, άλλ ’ έν ό - 
μιζεν δτι οΰδεμία καλλονή εφθανε τήν  
Αρμονίαν της τελειότητας τών διαφόρων j 
χαρακτηριστικών τές  ώραιότητος τές  
δροσερές Μαρίας τοΰ χωρίου του. Ή Μι
κρά 'Ασία δέν δύναται νά θεωρηθέ πολΰ 
κατωτέρα άλλων χωρών ώς πρός τάς 
γυναικείας κυρίως καλλονάς, έν πολλοϊς 
μάλ ιστα  δύναται νά θεωρηθη καί πολύ 
άνωτέρα. Φυσικόν κάλλος, δλως ξένον 
τές  τέχνης, διήκει άπό τές μιό!ς άκρας 
μέχρι τές άλλης τήν άπέραντον ταύτην  
χερσόνησον.’Ιδίως τό μελαγχροινόν χρώμα 
εΰρίσκεται έν πληθώρα' οΰχί μόνον αί Ό -  
θωμανίδες καί αί ήδυπαθεΐς 'Αρμενίδες, 
άλλά κυρίως αί Έλληνίδες διαπρέπουσιν, 
ών μετά πολλοΰ θαυμασμού βλέπει τις τά 
άγαλματώδη κάλλη έν τη φυσική, τίί ά- 
περίττφ αΰτών περίβολέ Έν φ δέ αί Ό -  
θωμανίδες καί αΰτα ί αί 'Αρμενίδες δ ια 
φόρους μηχανώνται τέχνας, δπως προς- 
θέσωσι διά τές τέχνης είς τήν φύσιν 
κάλλος τι μή ύπάρχον παρ’ αΰταϊς, αΐ 
Έλληνίδες άπ’ έναντίας οΰδεμίαν πρός- 
θετον κόμμωσιν ή άλλην τινα έκ τών 
άπειροπληθών τές καλλυντικές έπινοή- 
σεων μεταχειρίζονται , διότι θεωροΰσιν 
α μ ά ρ τ η μ α  τήν π α ρ α π ο ί η α ι ν  ταύτην τοΰ 
έ'ογου τοΰ Θεοΰ. Ή ένδυμασία τών Έλ-  
ληνίδων τές Μικρβίς ’Ασίας είναι άφε- 
λεστάτη, ποδήρης, όμοία περίπου πρός 
τήν τών Έλευσινίων γυναικών, κοσμή
ματα  δέ ολίγα φλωρία είς τό μέτωπον 
καί χρυσοΰν τ ι  κόσμημα περί τόν λαιμόν, 
καί τών πλουσιωτέρων καί μακρά σειρά 
φλωρίων άπό τοΰ τραχήλου έξαρτωμένη 
καί μέχρι τοΰ ομφαλοΰ κατεοχομένη" τήν 
δέ κόμην, τήν πλουσίαν, τήν άφθονον, 
τήν ονειρώδη διά τάς γυναίκας τ έ ;  Εΰ- 
ρώπης κόμην άπό αιώνων πλέκουσιν εί; 
μικρούς πλοκάμους, οΰς συνδεουσι διά 
δύο - τριών σειρών φλωρίων. Μή δέ νομίση 
τις δτι αί Έλληνίδες τές ’Ανατολές, φέ- 
ρουσαι τοσοΰτον πλούτον περί τό σώμα, 
είναι παραδεδομέναι είς τήν σπατάλην. 
Σκέπτονται μακοότερον, καί κατά τοΰτο 
ίσως είναι έσφαλμένη ή τουρκική παροι
μία, ή λέγουσα έν γένει περί τές  γυναί
κας, ήν θεωροΰσιν, ώς γνωστόν, οί Τούρ
κοι πολύ κατώτερον τοΰ άνδρός πλάσμα, 
Μ α χ ρ υ α  μαλλιά κ α ί  κ ο ν τ ή  γ νώβ ι .

Αί γυναίκες τ έ ;  ’Ανατολές φοβούνται 
πολύ τά μέλλον, διότι τό πλεϊστον μέρος 
τοΰ βίου των οί σύζυγοι αύτών διέρχονται 
έν τίί ξένη καί, άγνοοΰσαι τ ί  άπευκταϊον 
δύναται νά συμβγ), περιορίζονται είς κο
σμήματα το ιαΰτα, τά  όποϊα είναι τ ί άν τα  
π  αράδ ες .  Διότι, α ν  έλθ·/] χρόνος δ ύς ε ν τ ο ς  
κ α ί  χ ρό ν ος  δ υ ς τ υ χ ι β μ ΐ ν ο ς .  εχουσα ή χήρα 
τά φλωρία έκεΐνα, άτινα  έν τίί εΰδαιμο- 

[ νία αυτής έκόσμουν τό στήθος, τό μέτω 
πον καί τήν κόμην της, δύναται νά ζήση 
έπί χρόνον αρκετόν, μέχρις οΰ ευοιωνότε- 
ρον άνχτείλη καί δι’ αΰτήν τό μέλλον.

Αί είς τά  διάφορα χριστιανικά χωρία 
έκδρομαί τοΰ Δημητρίου καί ή θέα τών 
έν αΰτοΐς διαθεσίμων κορασίων άντί, ώς 
προςεδόκων οί πολλοί των συγγενών, νά 
έλκύση εΓς τ ι  έξ αΰτών τήν συμπάθειαν 
καί τόν Ιρωτά του, άπ’ έναντίας στερρό- 
τερον προςήλου αΰτόν είς τήν έκ τές πα· 
τρίδος αΰτοΰ Μαρίαν. Συγκρίνων πάσας 
τάς καλλονάς τών λοιπών χωρίων καί κω
μοπόλεων εΰρισκεν αΰτάςύστερούσας πολύ, 
ύπερτέραν δέ πάσης συγκρίσεως τήν ά- 
φελέ παιδίσκην τοΰ μικρού χωρίου του. 
Ά φέκεν αύτήν, άναχωρών είς Κωνσταν
τινούπολή, μικρόν παιδίον μόλις ψελλίζον 
όλίγας λέξεις, καί έ'βλεπεν αύτήν νΰν ά- 
ναπτυχθεΐσαν καταπληκτικώς κατά  τε το 
σώμα καί τάς χάριτας τοΰ πνεύματος. 
Πολλάκις ήκουεν, έν Κωνσταντινουπόλει 
ευρισκόμενος, νά έπαινέται τό σπάνιον 
κάλλος τής Μαρίας, άλλ’ ύπώπτευε πάν
τοτε μή οί Ιπαινοι οΰτοι έγίνοντο τίί είς- 
ηγήσει τών συγγενών τές κόρης ή καί τές  
ιδίας αύτοΰ μητρός, δπως προςελκύσωσι 
τήν προςο^ήν αΰτοΰ. Δέν είπεν ό πατήρ 
τής Ιστορίας : ώτα  τ υ γ χ ά ν ε ι  άν&ρώποιβ ι  
ε όν τα  ά π ι β τ ό τ ε ρ α  όφ&αλμών  ;

Καί διά τ ί  νά άποτελέση έξαίρεσιν ό 
Δημήτριος ; Έπεθύμει νά ίδη καί οΰχί νά 
άκούη- νά βασισθη έπί τής ιδίας άντιλή-  
ψεως καί κρίσεως, οΰχί δέ έπί τές  τών άλ
λων, οΐτινες, άλλους οφθαλμούς Ιχοντες, 
πιθανόν άλλως νά έ'βλεπον τά ποάγματα. 
Καί είδεν. Καί έπίστευσεν δτι οί έ'παινοι 
ήσαν κατώτεροι τής άληθείας, δτι τφ  όντι 
ή Μαρία ήτο καλλονή σπανία,έπιβάλλουσα 
παντί τ φ  όρώντι αΰτήν σέβας καί Ικ- I 
πληξιν. "Ο,τι δέ κυρίως έμάγευεν ήτο ή 
αφέλεια αΰτές,ή  παιδική, ή άγνή, ή άνύ- 
ποπτος άφέλεια, μεθ’ ής έξετέλει πάσας 
τάς οίκιακάς έργασίας. Οΰδεμία έν τφ  
χωρίφ κόρη ήδύνατο νά παραβληθί] πρός 
τήν καθαρότητα τής τε ψυχές καί τοΰ 
σώματος τές Μαρίας.

Δέν είχες άνάγκην νά είςέλθης έντός 
τοΰ πατρικού οίκου τές Μαρίας ΐνα ϊδης 
καί άπολαύσης τό αόριστον έκεϊνο άρω
μα, δπερ διαγέεται γλυκυθύμως είς τήν 
ψυχήν ήμών διά τές παρουσίας κόρης. 
Καί μακρόθϊν ώσφραίνεσο τό άρωμα έκεΐ- 
νο. Ή αυλειος θύρα τές οικίας τές Μα
ρίας έλαμποκόπει έκ καθαριότητος, διότι 
καθ’ έκάστην μετ’ έπιμελείας έσάρονε τήν 
όδόν, οί δέ πάσης ήλικίας συγχώριοι αΰ-  
τές, διερχόμενοι πρό τές οικίας α ΰ τ έ ;  
ήσθάνοντο ιδιαιτέραν εΰχαοίστησιν, ήν 
οΰδόλω; άπέκρυπτον, ήγάπων πάντες άνε- 
πιφυλάκτως τήν φιλόκαλον κόρην,πάντοτε 
δέ ώς παράδειγμα τήν Μαρίαν προέβαλλον 
είς τάς θυγατέρας ή άδελφάς αΰτών. Ό  
Δημήτριος άμα τό πρώτον ίδών αΰτήν έ- 
νόμισεν δτι εΰρε τόν ποθούμενον σύντροφον 
τοΰ βίου του.Ποοςηλώθη πρό τές διαβαι- 
νούση; παρθένου καί εκτοτε π5?ς διαλο
γισμός αΰτοΰ πρός τήν Μαρίαν περιεστρέ- 
φετο.

[Έ π ετα ι συνέχει®].

Ι ω α κ β ι μ  Β α λ α β α ν η ς



Ν ΙΚΟ ΛΑΟ Υ ΠΟΛΕΒΟΗ

Λ  1 0 Τ  Δ Μ I Λ  Α
[Συνέχεια]

Έφάνη λίαν έστενοχωρημένη καί οΰδέν 
άπεκρίθη. Ά λ λ ά  διατί είδον τά  χείλη της 
διαστελλόμενα είς μειδίαμα ;

Ή θεία της διέκοψε τήν συνομιλίαν 
μας .

—  Τί κάμνεις λοιπόν έδώ ; μοί είπε 
τήν έπιοϋσαν, δταν μετέβην πρός έπί,σκΕ- 
ψίν του, δ πατήρ τ ί ς  Παυλίνας. Ποιον τό 
αίτιον διά νά παρατείνηςτήν διαμονήν σου 
έν Μόσχι  ̂ ! Πρό ολίγου καιρού ήκουσα νά 
γίνηται λόγος περί σοΰ διά τρόπου ό ό
ποιος δέν μέ ηΰχαρίστησε ποσώς, καί τώ
ρα βλέπω ότι δέν είσαι ένδεδυμένος συμ- 
φώνως πρός τήν θέσιν σου. Θά τά χαλά-  
σωμεν, Αντώνιε , καί όμως σέ ήγάπων , 
έσυνείθισα νά σέ θεωρώ ώς υιόν μ ου .Ά λλά  
μοί φαίνεται ότι γελάς διά τάς παρατη
ρήσεις μου !

Τη στιγμή ταύτη  ή τρομερά θεία είσ- 
ίλθε καί μοί είπεν ότι έπεθύμει νά όμι- 
λήση ιδιαιτέρως μετ’ έμοΰ.

Διατί λοιπόν έγκατέστη έδώ ώς διευ
θύντρια της οικίας ; Όποιαν συνομιλίαν 
θέλει νά λάβη μαζί μου *,

—  ’Ελπίζω, μοί ίίπεν, ότι αποτείνομαι 
πρός γενναΐον άνθρωπον, ένθυμούμενον τάς 
έκδουλεύσεις, τάς οποίας παρέσχομεν είς 
αυτόν, καί εΰρίσκομαι είς τήν ανάγκην 
νά σοί φανερώσω τό άτοπον τ ί ς  πρός η 
μάς συμπεριφοράς σου. Δέν έ'χω δικαίωμα 
νά ζητήσω λόγον περί τών άλλων τρόπων 
σου, ουτε περί τοΰ τρόπου διά τοΰ οποίου 
άκολουθεϊς τό στάδιόν σου. Ά λ λ ά  δει
κνύεις πολΰ στενάς σχέσεις πρός τήν Παυ
λίναν καί οφείλω νά σοί παρατηρήσω ότι 
τοιουτοτρόπως δύνασαι νά καταστρέψης 
τά σχέδιά μας. Σέ ειδοποιώ λοιπόν ότι 
σχεδόν είναι μνηστευμένη. (Καί ή ά- 
διάλλακτος θεία ώνόμασε τόν άζ ιωματι-  
κόν τών οΰσσάρων). Σέ παρακαλώ λοιπόν 
νά μή φροντίζης τοΰ λοιποΰ δι’ αΰτήν.

—  Μήπως ή Παυλίνα, ήρώτησα έγώ, 
σάς έζωμολογήθη τ ίπ ο τ ε ;

1— Μήπως είπέ τι εις σέ ;
—  Σ υγκατατίθετα ι είς αΰτό τό σχέ- 

διον τοΰ γάμου ;
—  "Εχεις δικαίωμα νά τό έρωτας ;
—  Ακούσατε, Πρασκόβνα Ίβανόβνα, 

άγαπώ τήν Παυλίναν. Άνετράφην μαζί 
της. Μήπως δέν ειμπορώ λοιπόν νά τήν 
νυμφευθώ ;

Ή Πρασκόβνα Ίβανόβνα μ ’ έθεώρησεν 
έκπεπληγμένη, έτήρησε σιγήν έπί τινας 
στιγμάς, ε ίτα  μοί ειπεν’

’Ελπίζομεν οτι μετ’ ολίγον θ’ άνα- 
χωρήσητε έκ της Μόσχας.

—  "Οχι, άπεκρίθην, εΰρίσκομαι ένταΰ- 
θα κατά διαταγήν τών άνωτέαων μου καί 
θά μείνω άκόμη εως ενα μ ίνα .

—  Έν το ιαύτη περιπτώσει, θά σάς πα-

ρακαλέσωμεν νά λάβητε τήν καλοσύνην 
νά μάς στερήσητε τ ί ς  τ ιμ ί ς  τής συντρο
φιάς σας.

Ύπεκλίθην καί, χωρίς λέζιν νά προ
φέρω, έζηλθον.

Γ'

“Ηθελον θλιβϊί είς άκρον, άλλ ’ ή περι- 
φρόνησις καί ή άγανάκτησις ΰπερηκόντι- 
ζον τόν Ιρωτά μου καί έδέσποζον τ ί ς  θλί- 
ψεώς μου. Δέν έπανεϊδον τήν Παυλίναν 
καί έκείνη έπ’ ίσης οΰδόλως άπεπειράθη 
νά μ’ έπανίδη. Οΐμοι ! δέν μέ ήγάπα λοι
πόν ! Ή πατώμην λοιπόν ώς πρός τά  α ι
σθήματα της ! Ό  ίδικός της λοιπόν Ιρως 
ήτο έπιπόλαιος έντύπωσις, παιδικόν ονει
ροπόλημα.

Οΰδόλως έθλίβην, άλλ ’ δ βίος μέ τρο
μάζει. Όποιον κενόν πέριζ έμοΰ ! Μετα
βαίνω πρός τήν κατοικίαν μου, άλλ ’ οΰ- 
δένα έπισκέπτομαι καί οΰδένα ώσαύτως 
προσκαλώ είς έπίσκεψίν μου. Τί μ ’ ένδια- 
φέοουν τώρα ή ΰπηρεσία καί οί τ ίτλο ι,  
τοΰς όποιους θά άπέκτων. Τί θά Ιπρατ- 
τον είς Πετρούπολιν, καί τ ί  νά πράζω είς 
Μόσχαν ;

Μοί συνέβη παράδοξον συμβεβηκός. 
Μετέβην νά ϊδω αγαθόν τινα γέροντα γνω- 
ρίσαντα τήν οικογένειαν μου. Δέν τφ  ϊ -  
καμα οΰδόλως λόγον περί της νέας κατα- 
στάσεώς μου, ήρζατο δέ νά μοί- όμιλη 
μετ’ αγάπης περί τοΰ πατρός μου καί τ ί ς  
μητρός μου. Έν ω συνωμιλοΰμεν, δίκην 
παλαιών φίλων, άνθρωπός τις είσίλθεν, 
όστις, έκ της φυσιογνωμίας του, έκ τοΰ 
βαδίσματος του, έκ της ένδυμασίας του, 
μ ’ έζέπληζεν, ώς έάν ήτο παράδοζος τ ύ 
πος. Έπλησίασεν οίκείως τόν γηραιόν φ ί
λον μου καί λαβών τήν χεΐρά το υ-

— Σέ συγχαίρω, τώ είπε, διά εικοστήν 
φοράν. Θά σ’ εΰχηθώ άκόμη άπαζ ; Ό  
Θεός είζεύρει !

Καί λέγοντος ταΰτα  τά  δάκρυα Ιρρεον 
έκ τών οφθαλμών του.

—  Τί τρέλα ! προσέθηκεν άπομάσσων 
τοΰς οφθαλμούς του. Χαϊρε μέχρι τ ί ς  
έσπέρας. Θά ελθω μέ τούς ίδικούς μου.

—  Σ2ς περιμένω, άπεκρίθη δ γέρων. 
Ή έορτή μου χωρίς τον Ροδόλφον θά ήτο 
χωρίς χάριν διά τόν Κμουϊσλίνσκην. Ά λ 
λά ποΰ πηγαίνεις τόσον βιαστικός; Μείνε 
λοιπόν.

—  Ό χ ι ,  δέν ειμπορώ. Απόψε λοιπόν.
Καί έζήλθε.
—  Σ’ έζέπληζεν δ γηραιός φίλος μου ; 

μοί ειπεν δ Κμουϊσλίνσκης.
•— Ό χ ι ,  άλλ ’ είμαι πρό πάντων πε

ρίεργος νά μάθω...
—  Ό  Ροδόλφος αΰτός, δ κάλλιστος 

τών ανθρώπων, μόνον κ α τ ’ όνομα είναι 
Γερμανός. Έγεννήθη έν Ρωσίι£ καί άνε- 
τράφη έν Ρωσίί*. Ό  πατήρ του, ιατρός 
ών, τόν προώριζε διά τό αΰτό έπάγγελμα, 
άλλ ’ ό Ροδόλφος άφ’ οΰ έσπούδασε λα μ 
πρά τήν ιατρικήν, παρήτησε τό έπάγγελ
μα αΰτό καί Ιγεινε πολιτικός ΰπάλλη-  
λος. “Επειτα παρητήθη καί άπ’ αΰτήν τήν

υπηρεσίαν καί άπό είκοσιπενταετίας κα
τοικεί είς Μόσχαν, ενθα ίδρυσε κατάστη
μα χειροκτίων. Καταγίνεται πολΰ είς τήν 
έργασίαν του καί θά ήτο εΰτυχέστατος άν 
δέν τόν έβάρυνεν είς άκρον πολυμελεστάτη  
οικογένεια, άν δέν είχε τήν νεανικήν α ΰ 
τήν ζωηρότητα,τήν όποιαν τά ετη δέν ή-  
δυνήθησαν νά έλαττώσουν. Μέ τόν άγα-  
θότατον χαρακτήρα του γίνεται ερμαιον 
άπάτης καί κλοπίς. Ά λ λ ’ αί οίκογενεια- 
καί λύπαι έρρυτίδωσαν άπό πολλών έτών 
τό πρόσωπον του.

Ό  γέρων ήτοιμάζετο νά μοί διηγηθή 
ολόκληρον τήν ιστορίαν τοΰ φίλου του , 
όταν τόν διέκοψα διά νά τόν έρωτήσω τί 
έσήμαινεν ή εικοστή έκείνη εΰχή, τήν ο
ποίαν δ Ροδόλφος τφ  άπηύθυνε.

—  Διότι, έπί είκοσιν άκριβώς ετη, μοί 
άπεκρίθη, ερχεται άκριβώς νά μ ’ έπισκε- 
φθή κατά τήν έπέτειον τ ί ς  γεννήσεώς 
μου καί νά διέλθη τήν έσπέραν μαζί μου. 
’Ελπίζω οτι θά εΰαρεστηθης νά έ'λθης 
ώσαύτως.

—  Φοβοΰμαι μή σάς ένοχλήσω.
—  Καλέ τι λέγεις δά ; Θά χορεύσης 

μέ τούς συνομιλικιώτας σου, ήμεις δέ οί 
γέροντες θά σάς βλέπωμεν. Έ π ε ιτα  θά 
δμιλήσωμεν περί τών ΰποθέσεών μας.

Ή υποδοχή τοΰ γέροντος μέ είχεν εΰ- 
χαριστήση υπερβαλλόντως. Ό  καλός καί 
τίμιος οΰτος άνήρ, άπηλλαγμένος τών 
τύπων τ ί ς  έθιμοταζίας, ήτο δι’ έμέ άντι-  
κείμενον νέας διασκεδάσεως.

Τήν έσπέραν έπανήλθον είς τήν οικίαν 
ταύτην έν ή είσίλθον ευθυμότατος, ΐσως 
διότι είχον κουρασθΤί άπό τάς κομψάς καί 
πολυτελείς αίθούσας. Τά πάντα έν τη  
κατοικία ταύτη  είχον ΰφος άστικώτατον’ 
εβλεπέ τις φυσιογνωμίας καί ένδυμασίας 
λίαν παραδόζους, καί έζεκαρδίζοντο ά- 
γνοώ διά ποΐα χυδαία άστε*ολογήματα, 
άτινα δέν έννόουν. Έν τούτοις ή θέα τών 
δύο βιολίων καί τ ί ς  βαρβίτου εις τινα  
άντιθάλαμον, ή όψις τοΰ οικοδεσπότου, 
άσπαζομένου άλληλοδιαδόχως άπαντας  
τοΰς προσκεκλημένους αΰτοΰ, καί οί νέοι 
μέ τάς ένδυμασίας,κεκοσμημένας δι’ ΰπερ- 
μεγέθων κομβίων, μέ τά  έκ βελούδου έσω- 

; κάρδιά των καί αί νεάνιδες μέ τό βαρύ 
t βάδισμά των καί τάς βυσσινοβαφεΐς π α 

ρειάς των, καί αί μητέρες των τοποθετη- 
! μέναι κατά  σειράν ή μέν κατόπιν της δέ 

καί οί γέροντες έλκυόμενοι έναλλάζ άφ’ 
Ινός άπό τό ποΰντς ή άφ’ έτέρου άπό τό 

! χαρτοπαίγνιον , πάντα τα ΰτα  οΰδόλως 
τότε μοί έφάνησαν γελοία. Επειδή άπαν- 
τες οί προσκεκλημένοι έγνωρίζοντο μετα
ζύ των, ή παρουσία ζένου έν τφ  μέσω 
αΰτών βεβαίως διήγειρε τήν περιεργίαν 

( των. Πλεϊστοι όμιλοι έσχηματίζοντο κατά  
, μέρος, προφανώς περί έμοΰ δμιλοΰντες.Έπί 
( τέλους τά  βιολία, άρζάμενα νά κρούωσι 
1 δημοτικόν χορόν, εδωκαν τό σημεϊον τοΰ 

χοροΰ . Οί τετράχοροι έσχηματίσθησαν. 
Έγώ, τούς πάντας άγνοών, άλλως τε φο- 

ι ρών ρ α ν τ ι χ ό τ α ν ,  ήδυνάμην νά μή χορεύ- 
σω, δι’ ό ϊμεινα εις τινα γωνίαν τ ί ς  α ι
θούσης παραδεδομένος είς τάς σκέψεις 

| μου. — Τί παράδοζος δμήγυρις, διελογι-



ΓΡΑΜΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟΥζόμην, φυσιογνωμιών καί ένδυμασιών ! 
Τί μορφαί άπαθεΐς και άνευ έκφοάσεως ! 
Ά π ό  τ ί  διασκεδάζουν λοιπόν αυτοί οί άν
θρωποι ; Διατί είναι ευτυχείς ; 'Υπάρχει 
κάμμία ψυχή, κάμμία καρδία είς αυτούς ;

Καί έν ω ήοώτων έμαυτόν περί τούτου, 
άνεμνήσθην τών λαμπρών αιθουσών της 
Πετρουπόλεως, έν αίς ή καρδία είναι έ- 
σβεσμένγι καί δθεν ή ψυ^ή εύρίσκεταί 
έζόριστος, τάς αίθούσας της Μόσχας, έν 
αίς σχεδόν τό αΰτό συμβαίνει. Τά πολύ
τ ιμ α  δώρα τοϋ Θεοΰ κατέφυγον άρά γε 
είς την ταπεινήν ταύτην τάζιν ;

Έ ναντι έμοϋ έχόρευε ζεύγος προσελκύ- 
σαν την προσοχήν μου. Ό  χορευτής ήτο 
υψηλός νέος ένδεδυμένος χονδροειδώς. Ή  
νεάνις δέν ήτο, ώς συνήθως λέγουσι, καλ
λονή, άλλά μ ’ έζέπληζεν έκτάκτως διά 
τήν Ικφρασιν τών κυανών οφθαλμών της. 
Τό χρώμα της ήτο δροσ = ρότατον καί ή 
κόμη της βαθέως ζανθή. Καί έκ τής έν
δυμασίας της διεκρίνετο τών άλλων νεα
νίδων. Έφόρει έσθήτα έκ λευκής μ ο υ ό ε λ ί -  
νΐ]s ,  άνευ κοσμημάτων , άπλουστάτην, 
άρμόζουσαν έντελώς ταύτη , τό δέ άνά- 
στημά της ήτο χαριέστατον, καί τά μέ- 
λανα υποδήματά της πεοιεκλειον δύο ω 
ραίους μικρούς πόδας. Έχόρευε μετά χά- 
ριτος, καί ομως ΰπήρχεν έν τή φυσιο
γνωμία της, έν τη στάσει της άγνοώ τ ί  
τό παοάδοζον. Τούς οφθαλμούς καταβε-  
βιβασμένους ϊ/ουσα έκινεΐτο, χωρίς οΰ
δεμίαν λέζιν ν’ άποτείνη πρός τόν συγχο
ρευτήν της' κατά πάσαν στιγμήν εσφχλ- 
λεν είς τοΰς διαφόρους έζελιγμούς τοϋ 
τετραχόρου, δ’ δ ήρυθρία. Έδεσπόζετο, 
μοί έφάνη, ύπό άκατανικήτου δειλίας καί 
ή χείο της Κτρεμεν. 'Όταν έπανήλθε διά 
νά καθήση είς τήν θέσιν της, οΰδείς τήν 
έπλησίασεν, οΰδείς τή ώμίλησεν, άλλ ’ ό- 
πόση μελαγχολική εκφρασις ένυπήρχεν 
έπί τοϋ προσώπου της τότε !

—  Ποία είναι αΰτή ή νέα, ήρώτησα 
τόν γείτονά μου.

—  'Η Λιουδμίλα, κόρη τοϋ Ροδόλφου 
τοϋ κατασκευαστοϋ χειροκτίων.

—  Μοί φαίνεται πολύ νόστιμος.
—  Δέν είναι άσχημος. Κρίμα δτι...
—  Πώς ;
—  Κρίμα δτι είναι ηλίθιος !
—  Ηλίθιος !
—  Βεβαίως. Είναι καλή καί άνετράφη 

πολΰ καλά, άλλ ’ είναι ηλίθιος. Εί δ’άλ- 
λως πρό πολλοϋ θά είχεν ΰπανδρευθή.

—  Ά λ λ ά  τ ί  εννοείτε με τήν λέζιν η 
λίθιος ;

—  Παράζενος έρώτησις ! Δεν έννοώ. 
Έρωτήσατε οΐονδήποτε θέλετε, θά σάς 
είπη δτι είναι ήλ.ίθιος.

— Δυστυχές πλάσμα ! έσυλλογίσθην 
θεωρών τήν νεάνιδα, ήτις, τή στιγμή ε
κείνη, άπεσύρετο είς ετερον δωμάτιον. 
Είναι S υνατόν ύπό τό γλυκύ καί διαυγές 
πρόσωπον σου νά μή ύπάρχη μυελός !

Δέν έπανήλθεν είς τόν χορόν. Έν τού- 
τοις δ χορός καθίστατο ζωηρότερος· διά 
τών ταχέων κινήσεων των οί χορευταί ή-  
γειρον πολΰν κονιορτόν, ή δέ θερμότης 
άνέλυε τό στέαρ τών κηρίων. Άπεσύρθην

είς τ ι δωμάτιον, ενθα είχον κ,αταφύγη 
γραΐαι τινές, άς δέν προσεκάλουν είς χο
ρόν.

'Η Λ ιουδμίλα εΰρίσκίτο έκεΐ, καθημένη 
μελαγχολικώς μόνη. Είχε τήν κεφαλήν 
έσκυμμένην έπί τοϋ στήθους της, τούς ο
φθαλμούς χαμηλωμένους, Ινα βόστρυχον 
τής κόμης της έπί τού ωμου, είς τήν 
χεΐρα b' έκράτει ρόδον, δπερ άπεφύλλιζεν 
έν τή άφαιρέσει της.

Έν ώ κατεγινόμην είς τήν παρατήρησιν 
ταύτην, την είόον στενάζουσαν. Οί ο
φθαλμοί της ύψώθησαν πρός τά  άνω. 
Οποίοι οφθαλμοί ! "Οχι, δέν είναι τό 

σον άθλία δπως τήν λέγουν.
Ο πατήρ της τήν έπλησίασε καί δοΰς 

ταύτη διά θωπευτικής χειρός έλαφρόν 
κτύπημα είς τήν κεφαλήν τή είπε

—  Τί κάμνεις αΰτοΰ, μικρά τρελή ;
Εκείνη έμειϊ>ίασεν άμα καί ήρυθρίασε, 

μοί έφάνη δέ δτι δάκρυ εροευσε τών βλε
φαρίδων της. Όποία σκληρότης δμως 
διαπράττεται πρός αΰτήν. "Αν αληθώς 
στερήται τοΰ λογικού της, δ ιατί τότε νά 
την έκθετωσι τοιουτοτρόπως είς δλων τά  
βλέμματα ; Δ ιατί νά τη ένθυμίζωσιν έ- 
κάστην στιγμήν τό πάθος της ; Καί έάν 
διετήρησε συναίσθησίν τινα τής κατα-  
στάσεώς της, ή αν οί λόγοι, οΰς πρός 
ταυτην αποτείνουσιν έζεγείρουσιν έν αΰτή  
την συναίσθησίν ταύτην, όποία βαρβαρό- 
της !

Σκυθρωπαί σκέψεις μέ κατέλαβον. Ή -  
δυνάτουν νά άνέχωμαι τήν παοουσίαν άν- 
θρώπων θεωρούντων έαυτοΰ; φοονίμους. 
Έζήλθον.

Παράδοζον πράγμα ! Ή είκών τή ; ά τ υ 
χούς κόρης, τήν όποιαν καλοΰσι Λονρύχ -  
β χα !/, (ηλίθιον), εύρίσκεταί πάντοτε ένώ
πιον μου και μοί έμπνεει βαθύτατον οί
κτον.

Φρόνησις καί παραφροσύνη ! Ά κ α τ α -  
παυστως ακούονται αί δύο αύται λέζεις. 
Εννοοϋν πράγματι καί πάντοτε οποίαν 

σημασίαν έ'χουν αΰτα ί ; Καί έγώ δ ίδιος 
νομίζω ότι κατά  πρώτην φοράν προσπαθώ 
να τάς έννοήσω. Ποσάκις λέγομεν παρά- 
φρονας ανθρώπους μόνον αδίκημα έχον
τας δτι άγνοοΰσι τύπους τινάς τής κοι- 

I νωνίας !
Μήπως καί δ Ρώσος δέν έφάνη ώ; 

τρελό; ει; τους οφθαλμούς τών ωραίων 
μαρκησιών καί τών λαμποών κυοίων τής 
Γαλλίας κατά τόν τελευταΐον αιώνα ; 
Μήπως >>έν συνήντησα ανθρώπους τής έ- 
σχάτη; βλακία;, άλλ ’ ένδεδυμένου; κομ- 
ψώ;, ουρείς δέ τού; έθεώρει παράφρονα;. 
Καί τίς άνθρωπος δέν φαίνεται μωρός έν 
τη παραφορά βιαίου πάθους ; Ποιος ποι
ητής έν τώ ένθουσιασμω του, ποιος ερα
στής έν τή έκστάσει τοΰ όνειοαπολήματός 
του δέν έπλησίασε τήν τοέλαν ; Ποϋ είναι 
το σταθερόν δριόν μεταζΰ τοΰ λογικοΰ καί 

'■ τή ;  παραφορά; ; Μήπω; δλοι οί χορεύ- 
σαντε; έν τώ χορφ ,έκείνω πέριζ τής 
Λιουδμίλας είχον πλήρη τήν κρίσιν των ;

[ Επεται συνέχεια].
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ραχόπουλον, Ν· 11. Νιχολάου, χηροπλ. Δ. I Μάο- 
γαρην, Διον. Φ ιλιώτην, ?μπορ., Δημ. Ν Κοχχώ- 
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Ή λίαν 'Ανδριχόπουλον, Δημ. Μαοχότην, Δη·/. X. 
Κάγχαν, φαρμαχ , Ί ω .  Δ Φραγχόπουλον, Έ μ . Σ. 
Μπούκην, Ί ω . 11. Βελέντζαν, Ά ν τ .  Σ. Πσαραν, 
εύχαριστοΰμεν. Ένεγράφητε άπό 1ης Όχτωβρίου* 
γνωρίζομεν δμως ύμϊν ότι ό αριθμός έχάστης άποδεί- 
ξεως πληροιμής, είνε χαί αριθμός τοΰ Λ α χ ε ί ο ν  τών 
■ Έ χλεχτών», δθεν, άνάγχη, νά χατέχητε τάς οίχείας 
αποδείξεις, ΐνα συ,υμετάσ'/ητε αύτοΰ. — χχ. Γει!·ργ. 
Χρηστομάνον, Έ μ . Γ . Βουτζιναν. Έλήφθησαν. Κΰ- 
•/αριστοΰμεν.—χ. Β. Ρ , Πάτρα ς .  «Π οιήματα· Τσα- 
χασιάνου, άπεστάλησαν. Μένει είς διάθεσίν σας ύπόλ. 
δρ. 1.50, χαθότι είς τούς συνδρομητά; τών «Έ χ λε 
χτών» παραχωροΰνται άντί δρ.2 ,50. χαί ού'/ί 4 άντίτ. 
τής άρχιχής του τιμής. —χ. Ί ω  Σ. Φ. Τ ν ρ γ α β η ν .  
Έ χ ετε  δίχαιον, ά λλ ’ άδύνατον ανευ αύτών νά προχι>>- 
ρήσωμεν.—χ.Γ.Ξ Ζ ά κ υ ν θ ο ν . Ό  συγγραφεύς τής Λευ-  
χ οφ ό ρ ο ν  ΟύΐλχηΚόλλινςάπεβΙωσε τήν 11 π. Σεπτεμ
βρίου έν Λονδίνω έχ παραλυσίας. Ή γ ε  τό 65 Iτος 
τής ήλιχίας του, τό δέ τελευταΐον αύτοΰ ?ργον εΤνε 
ό «Τυφλός 'Β ίρως·, δπερ ήδη δημοσιεύεται είς τά 
«Εικονογραφημένα Νέα τοΰ Λονδίνου». — χ. Β. Ν . 
Ν α ί π Λ ι ο ν .  Άπατασθε, είς τό Βιβλιοπωλεΐον ήμών 
δέν ευρίσκετε είς εύθηνάς τιμάς μόνον μυθιστορήματα, 
άλλά καί παντός είδους διδακτικά βιβλία, μή έξαι- 
ρουμίνων καί αύτών τΰ ν  έπ στημονικών, άλλά . . . 
τοΐς μ ε τ ρ η τ ο ΐ ς .— κ. Ν. Φ. Κ α Λ ά μ α c. ΉμεροΛό -  
γ ι ο ν  κ. Σκόχου, τοϋ 1890. έξεδόθη. Πέμψατε άν
τίτιμον δπως άποσταλώσιν 'ΤμΤν τά αίτηθέντα άν- 
τίτυπα . — χ. Ζαφ. Ζαφειρόπουλον, λογ. Γ. Σχολής, 
Ά ΐδ ίνιον. Φύλλα νέων συνδρομητών καί Α’ καί Β ' 
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Έστάλησαν τά περιπλέον 30 άντίτυπα .Ε κ λ εκ τώ ν» . 
Ε ίς τό έξης θά λαμβάνετε φύλλα 45. — κ *Τποπρ. 
Μ ε σ ο λ ο γ γ ί ο υ . Ε ίς τό έξη; θά λαμβάνετε φύλλ. 45.

ΤΟ ΓΡΛΦΕΙΟΝ ΚΛΙ ΤΤίΤΟΓΡΛΦΕΙΟΝ ΒΙΑΣ
[/.ετεκο[χίσθ/] έν τοΐς ν$οδ[/,ήτοις κατα- 
στή[Λα!ΐι τοΰ κ. Παπούδω®, έν όδω 
Προαστείου, άριθ. 10 , έναντι τοϋ κή
που της οίκίας Ρικάκη και παραπλεΰ- 
ρως της [Χεγά7>.ν]ς οικίας Μαυρο[/.ιχάλη.

ΓΝΩΣΤ0Π0ΙΗ2ΙΣ

Συνδρορι/(ταί έγγράφονται εις τά 
«Ε κλεκτά Μυθιστορήματα» κατά π δ ί-  
σαν έποχήν. Φύλλα προηγούμενα εύ- 
ρίσκονται έν τω Βιβλιοπωλεΐω ήμών, 
είς πάντα τά 'Υποπρακτορεία τών Ε 
φημερίδων, καί τοΐς κ.κ. Ανταποκρι- 
ταΐς ήμών.


