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"Οταν υπό τίνος περιφρονήσαι καί έξυβρίζησαι, νά μήν 
άδημονής καί παροξύνησαι, άλλ’ ούτε νά μεταβάλλνις τήν 
καλήν Σου διάθεσιν διά τήν αδικίαν ήν νομίζεις ότι επα- 
θες. Σκέφθητι, ότι εκείνοι οΐτινες Σέ έλύπησαν, είναι είς 
καλλιτέραν κατάστασιν νά Σέ κρίνωσι, παρά νά κρίνν,ς Σΰ 
αύτή υπέρ έαυτής' σκέφθητι, λέγω, ότι μάλλον πρέπει νά 
πιστεύης εκείνους ή τήν ιδίαν Σου φιλαυτίαν, ήτις αείποτε 
Σέ κολακεύει καί Σέ άπατα' επειδή ών ό άνθρωπος επιρρε
πής είς τό νά κολακεύτι εαυτόν, είναι αδύνατον νά γείνη 
κριτής αδέκαστος εαυτού.

‘Ήδη δέ άς άνακεφαλαιώσωμεν έν όλίγοις τά  μέχρι τούόε
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είρημένα' ταύτα δέ είσίν, ότι πρέπει νά απαλλαγής τής συ
νήθους τών γυναικών αγωγής καί τών προλήψεων τής νη- 
πιύτητος, ότι είναι άναγκαΐοντό λογικόν νά κρατά .ωθή καί 
συνάμα ένδυναμωθή' ότι τά πλεΐστα τών σαθρών φρονη
μάτων καί τών αταξιών τής ζωής μας προέρχονται έκ 
τών ψευδών υπολήψεων' οτι όταν ή καρδία μας δέν είναι 
εύόλισθος είς τά  πάθη, είναι άπόδειξις οτι τό'πνεύμα μας 
είναι πεφωτισμένον, καί τέλος, ότι πρέπει νά έχωμεν είς 
μέν τό πνεύμα μας άληθείας αψευδείς, διά νΑ μάς προφυ- 
λάττωσιν άπό τήν πλάνην, είς δέ τήν καρδίαν μας φρο
νήματα ορθά διά νά τήν κρατύνωσι κατά τών παθών.

"Ήδη δέ άς μεταβώμεν καί είς τά τής πολ.ιτικής ζωής 
χρέη καί καθήκοντα, ών τό κυριώτερον Αναιδή πρός τόν 
πλησίον αγάπη καί φροντίς. “Οσοι ζώσι μόνον δ ί  έαυτούς, 
έκτος τού κόσμου λογίζονται, ή μάλλον ώς όντα μή όντα, 
καί περιπίπτουσιν είς τήν κοινήν περιφρόνησιν καί λοιδο-
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ρίαν. "Οσοι δέ πάλιν άπαιτούσι παρα τών άλλων πλέον ; 
του δέο ντος, ού μόνον καί τών ρ.ετρίων άποτυγχάνουσιν, 
άλλά καί τής παρά τών άλλων φιλίας, συμπάθειας καί 
άντιλήψεως έκπίπτουσιν. 'Ο πολιτικός βίος είναι συνάλ
λαγμα αμοιβαίων ευεργεσιών’ όθεν όταν φροντίζωμεν περί 
τής των άλλων ευδαιμονίας, τότε αύξάνωμεν τήν ιδίαν 
ήμών ευδαιμονίαν’ καί τωόντι στυγεροί καί άξιομίσητοι 
είσίν όσοι ζώσι μόνον δι’ εαυτούς. Ό  εγωιστής εχει καρ- 
δίαν ώς πας τις άλλος, πλήν τήν έχει διά τον ίδιον έαυ- 
τόν του. 'Η φιλαυτία κατά το μέτρον τών διαφόρων αυ
τής βαθμών παράγει καί διάφορα κακά, καί ού μόνον 
μάς κρημνίζει εις μεγάλα ατοπήματα, άλλά καί ττ,ν αρε
τήν εκνευρίζει, καί τής πολιτικής κοινωνίας διόλου σχε
δόν άφαιρεΐ την τερπνότητα.

Άδύνα τον νά οίκεΐωθγ ό άνθρωπος με όσους ή ύπερ- 
βάλλουσα φιλαυτία έκυρίευσε’ τότε μόνον δέ δύναταί τις 
νά λυτρωθή αυτής όταν τό ζήν έκμετρήση. 'Ημείς νομί- 
ζομεν, ό'τι θέλομεν υψώσει εαυτούς, όταν τόν πλησίον τα- 
πεινώσωμεν, καί διά τούτο γινόμεθα καί σκώπται καί ύ- 
βρισταί καί φθονεροί καί λοίδοροι’ άλλά Σύ οφείλεις νά 
θεμελιώντ,ς τήν ιδίαν όπόληψιν έπί τής άρετής Σου, καί 
«ύχί έπί τής τών άλλων άνυπολήπτου καταστάσεως, πε
πεισμένη ότι τά  τών άλλων προτερήματα δεν δύνανται 
νά άφαιρέσουν άπό Σέ τό παραμικρόν’ έν συντόμω, εις ού- 1 
δένα πρέπει νά άποδίδνι τις τής ύπολήψειός του τήν κα- 
τάπτωσιν είμή εις εαυτόν.

"Οσα λέγει τις καί πράττει κατά τών άλλων είτε εμ
μέσως είτε αμέσως, πάραυτα ή βραδέως, κατ’ αυτού αν
τανακλώνται καί έπιστρέφουσι. Μάθε όθεν ότι πάσα κακία 
άναποφεύκτως έχει καί τήν αντίθετον ποινήν καί τιμωρίαν 
της. Παραδείγματος χάριν, άν τις ήναι λοίδορος θέλει έ
χει καί τόν άντιλοιδορούντα, αν ήναι φθονερός θέλει έχει 
καί τόν άντιφθονούντα καί άν ήναι χλευαστικός βεβαίως 
θά έχή τόν άντιχλευάζοντα’ διό ταΰτα μετ’ ακρίβειας γι- 1 
νώσκουσα, άνάγκη νά εύφημης τούς άλλους ΐνα καί οί 
άλλοι εύφημούν Σε, καί κρύπτοντες τά έλαττώματά Σου ¡ 
μεγαλύνωσι τά προτερήματα καί διακηρύττωσιν αύτά.

Εις τάς κρίσεις Σου πρός τούτοις νά μήν βιάζεσαι (α) , 
ούτε νά δίδνις εις τάς συκοφαντίας άκρόασιν, διά νά μή 
δικάσγς έπισφαλώς καί καταδικάσνις αδίκως (β), επειδή 
είναι καί πράγματα όμοιαλήθη άτινα δεν είναι άληθή, καί 
αληθή άτινα δεν είναι πάλιν όμοιαλήθη’ διό, εις τάς ιδιαι
τέρας κρίσεις μας, πρέπει νά μιμώμεθα τούς δημοσίους 
κριτάς, οΐτινες ούδέν άποφασίζωσι πριν έξετάσωσι, άκού-

( a )  Ai pœnitendum properat, cito qui judicat.
1‘. Syrus.

{6) Difficilem liabere o porte t aureut ad crim ina.
P. Syrus.

σωσι, καί παραβάλλωσι τάς μαρτυρίας μ ε  τούς διαδικα- 
ζομένους. 'Ημείς όμως συνήθως καθιστώμεν εαυτούς τοιού- 
τους διαιτητάς τής τών άλλων ύπολήψεως ώστε, όταν 
πρόκηται λόγος διά νά καταδικάσωμεν, πάσα μαρτυρία 
φαίνεται άξιόπιστος, διότι προτρεπόμενοι άπό τήν έμφυ
τον μοχθηρίαν μας νομίζομεν ότι προσθέττομεν εις εαυ
τούς ό,τι άπό τούς άλλους άφαιρούμεν’ όθεν έκ τούτου 
καί αί έχθροπάθειαι προέρχονται καί αί δυσμενειαι άνα- 
φύονται* Σύ δέ ταύτα γινώσκουσα έσω δικαία περί τάς 
κρίσεις Σου, έπειδή, ώς άνωτέρω είπα, ουτω θέλουν Σέ 
κρίνει οί άλλοι, καθ’ 8ν τρόπον Σύ κρίνεις τούς άλλους’ 
λοιπόν άν θέλγς νά Σέ εύφημώσιν οί άνθρωποι, μή κακο- 
λογής ποτέ τινα.

Μία τών πρωτίστων τής κοινωνίας άρετών είναι καί ή 
τιμιότης (γ)’ αρετή ήτις έπαίρει καί υψώνει Βτόν άνθρω
πον εις βαθμόν ύπέρτατον’ αύτη δέ δέν υποστηρίζεται άλ
λως είμή με ζημίαν τής φιλαυτίας μας.

'Ο άνθρωπος φύσει επιθυμεί νά δεσπόζή, άξιοι δέ τά 
προνόμιον τής υπεροχής παρά τοίς άλλοις’ όμως, μόνον ή 
τής άρετής ύπεροχή είναι δικαία καί νόμιμος’ όθεν άν 
έπιθυμής νά ύπερέχης τών άλλων, έσο μάλλον καλοκάγα

θος αυτών.
Τά προτερήματα τής ψυχής συνάπτουσι τόν πολιτικόν 

κόσμον καί τούς ανθρώπους πρός άλλήλους’ διότι βλέπο- 
ιζεν πολλούς μεν ευήθεις καί αμαθείς χρηστούς καί έναρέ- 
τους, πολλούς δέ πεπαιδευμένους καί νοήμονας, πονηρούς 
καί αποτρόπαιους’ ή ταπείνωσις άν καί έθεωρήθη μία τών 
χριστιανικών άρετών είναι έκτός τούτου καί μία τών πο
λιτικών’ θεωρείται δέ τόσον αναγκαία, καθόσον άνευ αυ
τής ό άνθρωπος θά ήτο άκοινώνητος. Διό, τά νά ύποστη- 
ρίζη τις ύψηλοφρόνως τά προτερήματά του καί νά έλατ- 
τώντι τά τών άλλων, άποδεικνύει ότι κακήν έχει περί εαυτού 
ύπόληψιν. ’Έσο όθεν ταπεινή, χωρίς νά αίσχύνησαι διά 
τήν ταπείνωσιν. Συνήθιζε νά βλέπης τά  μέν υπέρ σεαυτήν 
χωρίς έκπληξιν καί φθόνον, τά δέ ύπό σεαυτήν άνευ ύπε- 
ροψίας καί περ.-φρονήσεως’ άς μήν σέ έκθαμβη, ή εξωτερική 
πεοι©άνεια, καθότι τούτο είναι ίδιον τών χαμαιζήλων.

"Εσο πρός τούς δούλους σου επιεικής καί συμπαθής (δ). 
Τών αρχαίων τις έλεγεν, ότι .πρέπει νά θεωρ&μεν τους 
δον.ίους, ώς ψίΛονς δυστυχείς. Τωόντι ή πρός εκείνους 
ύπεροχή σου, είναι έργον τής τύχης καί ούχί τής άρε-

(γ.) Dès qu une femme a banni de son cœ ur cet 
honneur tendre et délicat qui doit être la règle de ja 
vie. Tremblez pour les autres vertus (Mm. de L u n - 

bert).
(δ) Μή Γτθς ώ ς  λ έ ω ν  έν  τω  οΓκφ σου, κ α ί φ α ντα σ ιο κ ό π ω ν  έν  το ϊ}  
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τής σου αποτέλεσμα’ διό είναι μικροπρέπειας αποτέλεσμα 
τό νά δεικνύης μεγαλεία εις τούς υποκειμένους Σου. 'Η 
δουλεία είναι τυχηρά περίστασις εναντίον τής φυσικής 
τών άνθρώπον ίσότητος, διό καί πρέπει νά τήν γλυκαίνω- ¡ 
μ.εν’ δέν έχομεν δέ δικαίωμα νά θέλωμεν τούς δούλους 
άνευ ελαττωμάτων, ενώ ημείς καθημέραν πλημμελούμεν 
καί άμαρτάνωμεν. Δέν πρέπει όμως νά τοίς δίδηςκαι τοσον 
θάρρος, ώς-ε νά φρονώσιν έαυτούς ισοδυνάμους Σου, οφείλεις 
όμως νά συμπαθής τά δεινά των, νά έπισκέπτησαι τάς 
άσθενείας των, (α) καί ευγνωμονούσα διά τάς ύπηρεσίας 
των νά άντιβραβεύγις έκαστον κατά τήν άξίαν του.

Μή ήσαι πρός τούτοις, φιλτάτη μου, επιρρεπής εις 
μίσος ή έκδίκησιν, διότι ούδέν πάθος είναι χαμερπεςερον 
τής έκδικήσεως. Ά λλ’ άντί νά έκδικήσαι, περιφρόνει τούς 
λυπήσαντάς Σε, ίνα ουτω δεικνύης καί τής ψυχής Σου τό 
μεγαλεΐον, καί τόν εχθρόν Σου μέ καταισχύνην του εκδι
κείσαι. Όταν αί ύβρεις είσί περί πραγμάτων μηδαμινών, 
Σύ έσω συμπαθής, ΰπάρχουσιν όμως καί ύβρεις άδικοι εις 
άς καί οί ειλικρινέστεροι φίλοι σου πειθόμενοι παοοςύνον- 
ται κακίζοντές σε. Τότε προσπάθησον παντοίοις τρόποις νά 
έξελέγζης τήν απάτην των, άν όμως έπιμένωσιν άμετά- 
πιστοι, ύποχώρει, άφίνουσα τήν ένδειξιν τής άθωότητός σου 
εις τόν χρόνον. ’Εάν δέ ήθελες πεοιπέσει εις άνθρώπους 
βλέποντας τά πράγματα μέ τό μικροσκόπιον τών προλή
ψεων, τούς φαντασιώδεις, λέγω, εκείνους τερατοπλάστας 
ών ή κεκαυτηριασμένη φαντασία τερατουργεί αδικίας, τό 
δέ άσθενές πνεύμα τάς υποστηρίζει, τότε έτι μάλλον ύ- 
ποχώρει, άντιπαρατάττουσα τήν τής άθωότητός αιγίδα εις 
τήν αισχύνην τής έξομολογήσεως, ήν θά άναγκασθοϋν νά 
δώσουν έκόντες άέκοντες, όταν βεβαιωθούν περί τής άθωό
τητός Σου. "Ινα δέ έκδικηθής κατά τών κακολογούντων Σε, 
εύποίει καί εύφήμει αυτούς, καί ούτω πράττουσα καί τήν 
αρετήν σου δεικνύεις καί τό πάθος σου ευχαριστείς.

Ό ταν έννοήσης ότι φίλος σου παρεξετράπη τών καθηκόν
των του προσποιηθητι άγνοιαν* επειδή όταν νομίζγι, ότι δέν 
έγνωσθη το σφάλμ-α του, τότε ή φιλαυτία του ευχαριστεί
ται καί ή καρδία του άναπαύεται, καί καιρόν λαμβάνει 
διά νά μετανοήση, καί γείνη φίλος σου ειλικρινέστερος ή 
πρίν. Αί υποσχέσεις Σου έστωσαν απαράβατοι, ϊνα δέ είσί 
τοιαύται, ποτέ μήν υπόσχεσαι πράγμ.ατα ύπέο δύναμιν 
άτινα έξήρτηνται άπό τό άδηλον τού μέλλοντος. Συνήθιζε 
νά λέγτ,ς τήν αλήθειαν μέχρι τών άδιαφόρων καί αη- 
δαμινοτέρων πραγμάτων, επειδή ό ψεύστης καί τόν θεόν 
περιφρόνει καί τούς άνθρώπους δέν αίσχύνεται. Φεύγε δέ 
τούς όρκους’ διότι άρκεϊ ό λόγος μόνον των τιιαίων αν
θρώπων άντί πάσης άλλης έγγυήσεως. Ό ταν δέ τις Σοί

j ορκίζεται, μήν δεικνύης απιστίαν, διότι κατά τήν γνώ
μην τού "Αμφιδος, οατις όμννοντι μηδέν πείθεται, αυ
τός έπιορχεΐν ραδίως επίαζαζαι.

Μεγάλη στολή προσέτι, φιλτάτη μου, είναι εις τάς νέας 
ή σιγή’ επειδή τάς ενδύει τήν τής σεμνοπρεπείας καί κο- 
σμιότητος χλαμύδα (α). ’Επειδή δέ δέν είναι δυνατόν νά 
σιωπής πάντοτε, πρώτις-ος κανών είναι διά νά όμιλής κα
λώς, νά σκέπτεσαι πρότερον, καί όταν νομίζης, ότι αί ί- 
δέαισου είσίν όρθαί τότε καί αί κρίσεις σου εσονται αλη
θείς, όχι δέ νά άρχίζης όμιλίαν χωρίς νά γνωρίζης πού 
θά καταντήσεις διότι κατά τόν Νικόστρατον,

Εί τό συνεχώς καί πολλά καί ταχέως λαλειν 
ήν τού φρονεΐν παράσημον, αί χελιδόνες 
έλέγοντ’ άν ήμών σωφρονέστεραι πολύ.

Πρέπει δέ εις τάς ομιλίας Σου νά σέβεσαι τάς προλήψεις 
καί τά έθη άτινα κοινώς πολιτεύονται’ πρά πάντων δέ 
πρόσεχε μήν επιπίπτεις εις σκώμματα καί βωμολοχίας^ 
διότι τά τοιαύτα είσί μισητά καί αποτρόπαια’ όταν ά- 
κούης τινά όμιλούντα μή φαίνεσαι ότι δέν προσέχεις εις 
αυτόν’ οσάκις όμως τύχη, ομιλία ανάρμοστος, τότε δεί
κνυε απαρέσκειαν, μετατρέπουσα τήν όμιλίαν εις άλλο 
άντικείμενον. Πρέπει δέ νά έγκρίνης μέν τά παρά τών 
άλλων καλώς λεγάμενα ποτέ δέ νά μή θαυμάζης, κα
θότι ό θαυμασμός είναι άπόδειξις κουφότητος.

Ταύτα, φιλτάτη μου Κλεαρέτη, τό άδελφικόν χρέος μοί 
ύπηγόοευσεν νά σοί αποτείνω, εύελπις ότι δέν θέλεις πα
ρατρέξει τάς παραινέσεις μου ταύτας βασιζομένας έπί τών 
ιδεών τών μάλλον έπί τής γυναικείας άνατροφής άσχολι- 
ληθέντων σοφών, 'Ελλήνων, Γάλλων καί ’Ιταλών. Καί 
τούτο έσεται ή αντιμισθία μου. "Ινα δέ συλλέξω καί α
παρτίσω ταύτας, αρκούντως ένησχολήθην εις τό περί τών 
χρεών τών γυναικών κεφάλαιον, όπερ ελπίζω, άν έπί τού 
παρόντος πονήματος ακούσω τήν έπιδοκιμασίαν Σου, νά 
σοί προσφέρω μετέπειτα διά τής ΕΔΕΜ, άφιερών αυτό εις 
τήν ψι.Ιτέραν των Αδε.Ιιρών.

Έν Ν. Έφέσω 1862.

Ό  Άδι.ΐιρός  σου.

A. I. Σ. (Σάμιος.)

ί

(a ) Ό ς  φράσσει ώ ττα  τοΰ  μ ή  είσαχούσαι ασθενούς, x a t  αύτδς έ π ι -  (α) Γ λώ σσης χ α ν τ α χ ο ύ  χε ιρ ώ  χρ α τείν ,· δ ν χ ΐ  .γάρο vet x a l νει* 
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Ήτον εσπέρα φθινοπώρου, γαληνιαία καί χλιαρά καθ’ ήν 

τι άνεπαίσθητος πνοή του ζέφυρου άποσπώσα κατά μυ-| 
ριάδας τά φύλλα άπό των δένδρων έκάλυπτε διά τούτων1 
πενθίμως τήν γην. 'Η σελήνη έμενε κεκαλυμμένη υπό τά 
νέφη ώσεί πενθηφορούσα διά τήν άποχαιρετώσαν τήν φύ-| 
σιν φαιδρότητα" οΰδείς ήχος ήκούετο έκτος του μονοτόνου I 
καί λυπηρού άσματος τού κοσσύφου καί τού ήδέος ψιθυ
ρισμού παραπλήσιου τινός ρύακος. ϊ ά  φώτα των οικιών 

εϊχον σβύσει, τό παν υπνωττεν, ή ώρα ήν μία μετά τό 
μεσονύκτιον. . . . "Ωρα σοβαρά καί επίσημος τώ όντι, μόνη 
ώρα καθ’ ήν ό άνθρωπος δύναται νά θαυμάση τά έργα 
τού πλάστου, μόνη ώρα καθ’ ήν ή ψυχή ήρεμος καί 
ατάραχος, δύναται ν’ άναπνεύση τά τελευταία εκείνα ά- 
οώμ.ατα δι’ ών τό αναχωρούν θέρος κοσμεί τήν φθισιώ- 

σαν φύσιν.
Αίφνης, τά κατά γης φύλλα έτριξαν πιεζόμενα, βήματα 

βραδέως χωροϋντα ήκούσθησαν, σκιά δε τις αμφίβολος 
διήλθε διά μέσου των δένδριυν. Κατ’ αύτήν τήν στιγμήν 
ή σελήνη άπαλλαχθεΐσα τού νεφελώδους μανδύου της έ- 
φώτισε τά πέριξ, εις τήν ώχράν δέ αυτής λάμψιν έφάνη- 
σαν τά χαρακτηριστικά νεανίου εικοσαετούς μόλις, κεκυ- 
φυία βαίνοντος τήν κεφαλήν. Μετά παρέλευσιν τινών λε
πτών ό νεανίας έξαγαγών κιθάραν ύπά τον εύρύν μανδύαν . 
του εκάθησεν έπί λιθίνου τινός έδωλίου. Καί ή πνοή τούζε- 
ουεου καί τό μονότονον τού κοσσύφου άσμα έσίγησαν ώς ίν’ 
άκροασθώσιν, μόνος δε ό όύαξ έξηκολούθει τον τερψίθυμον 
μυρμ.ηρισμόν του. Μετ’ ού πολύ ήδύφθογγον προανάκρου- [ 
σμ.α τού μ,ουσικού οργάνου άντήχησεν, τά δάκτυλα τού 
νεανίου πυρέσσοντα διέτρεξαν τάς χορδάς τής κιθάρας, φω
νή δέ λιγυρά, μελαγχολική, θρηνώδης, έψαλλε τό άκό-Ι

λ,ουθον άσμα.
Τ ' ουρανοί· οί άναρίθμητοι Λύχνοι,
ΌΛοι άνάβονν και Λάμπουν μ ε  χάρι,
Λα/. σεμνό προ χοιρεΐ τό φεγγάρι 
Κ αί τ’ ώραϊον σου πρόσωπον δείχνει !

Πριν έτι τελειώσει τήν πρώτην στροφήν, τό παράθυρον 
μιας απέναντι οικίας ήνεώχθη άψοφητί, κεφαλή τις έπρό- 
βα/.λεν, γυναικεία δέ τις φωνή έκραξε σιγανώς προς τόν 

ψάλτην:
—  Αι’ αγάπην θεού! Μιχαήλ, σιώπα! ή μήτηρ μου 

είναι έξυπνος, άναχώρησον, φίλε μου, σέ καθικετεύω! Τό

| παράθυρον έκλείσθη έκ νέου ό δε νεανίας βαρέως στενάξας 
κμί κρύψας έκ νέου τήν κιθάραν υπό τόν μανδύαν του, έ- 

I γεινεν άφαντος όπισθεν τών δένδρων.

Β\
Κ; , ; . . . .
! Η οικογένεια Κ . . .  .

Ή  σκηνή ήν ανωτέρω διηγήθημεν συνέβαινεν εις χωρίον 
τι τής Κωσταντινουπόλεως παρά τάς οχθας τού Βοσπόρου 
κείμενον. Έν τώ χωρίω τούτω έζη προ ικανών έτών οι
κογένεια είς τήν μέσην τάξιν τής κοινωνίας άνήκουσα. Ή  
οικογένεια αύτη ούχί μόνον τό θέρος άλλά καί τόν χειμώ
να ακόμη διέμ-ενεν έν έξοχή. Πολλά έλέγοντο περί τού
του, ότι δήθεν τό πολυδάπανον τής ζωής έν τή ΓΙόλει 
ήνάγκαζε τήν οικογένειαν Κ. νά παραχείμαζα, έν αγρο
τική κατοικία, τό βέβαιον όμως είναι ότι ή άνάμνησις τού 
αώρου θανάτου τού συζύγου τής Κυρίας Κ. τελευτήσαν- 
τος έν Πέρα δεκαπέντε έτη πρό τής ένάρξεως τής διη- 
γήσεώς μας, έκράτει αύτήν άπομεμακρυσμένην άπό τού 

όλεθρίου μέρους ένθα έκειτο ό προσφιλής της ’Αντώνιος.
Τέσσαρα άτομα έσχήμάτιζον τήν οικογένειαν ταύτην 

καί τέσσαρες διάφοροι χαρακτήρες ύπήρχον έν τή οικία 

έκείνη.
Ή κυρία Κ. φιλόστοργος μέχρι τού ύπερτάτου βαθμού 

πρός τάς θυγατέρας της ήθελεν θυσιάσει τά πάντα υπέρ 
αυτών- ήθελε συντέμνει τά έτη τού βίου της όπως χα
ρίση στιγμάς εί; αύτάς. Ή  άκρα όμως αυτη φιλο
στοργία ώθει αύτήν πολλάκις είς λάθη μέγιστα άπερ δέν 
ήννόει. ’Ήρκει, αί θυγατέρες της νά ώσιν εύδαίμονες, 
άδιάφορον όμως πώς καί τινί τρόπω. Ήγνόει, ή τάλαινα, 
ότι αί πρός τήν ευδαιμονίαν άγουσαι όδοί εΐσί τόσω πολυ
πληθείς καί όμοιάζουσι τόσω μετά τών πρός τήν δυστυ
χίαν φερουσών ώστε πολλάκις εκλαμβάνει τις τάς μέν διά 
τά δέ. Γυνή μή σπουδάσασα αρκούντως τόν κόσμον καί 
τήν πολυκύμαντον ταύτην κοινωνίαν, ώς αρμόζει εις γυ
ναίκα είς ήν τρυφερών ψυχών άγωγή είναι ένεπιστευμένη, 
ένόμιζεν άφατον ευδαιμονίαν τό έπί τών κοράλλινων χει- 
λέων τών θυγατέρων της όλισθαϊνον μειδίαμα, καί δυπυ- 
χίαν μεγίστήν τό άπό τών μελαίνων οφθαλμών των κυ- 
λίον δάκρυ. Καί όμως ποσάκις τό μειδίαμα δέν είναι ό 
άγγελος τής θλίψεως·, Ποσάκνς τό δάκρυ τής έσωτερικής

ευδαιμονίας δέν είναι μάρτυς ;
Ή  μεγαλητέρα τών θυγατέρων τής κυρίας Κ. Χαρί- 

κλεια τόνομα, άμα είσελθούσα είς τήν κοινωνίαν δέν έσκέ- 
φθη είμί πώς ν’ ασφαλίτη τό μέλλον της, πώς ν’ άπαλ- 
λαχθή τής μητρικής έπιτηρήσεως. Έχθρά άσπονδος παντός 
υψηλού αισθήματος έθεώρει τόν έρωτα ώς τήν καταλληλο

τέραν οδόν όπως φθάστι είς τόν προορισμόν έκείνον τών 
νεανίδων, είς τόν υμέναιον. *Έρως άνευ έλπίδος υμεναίου 
ήτο κατά τήν Χαρίκλειαν γελοιωδέστατου πάθος, ποτέ δέ 
δέν ήθελεν έρασθή τινός άν πρώτον δέν ήν βεβαία περί 
τής ευτυχούς άποβάσεως τού έρωτος αύτής. Ή ν δηλαδή 
ώς οι έμφρονες έκεΐνοι έμποροι οϊτινες ουδέποτε έπίλαμ- 
βάνονται έπιχειρήσεως έάν μ.ή πρώτον άσφαλισθώσι περί 
τής έπιτυχίας. Ό  τρόπος ούτος τού σκε'πτεσθαι είναι ίσως 
κάλλιστος, άλλά δυστυχώς ή άνθρώπινος καρδία δέν υ
ποτάσσεται ευκόλως είς τόν νούν. Ή  κυρία Κ. έπεδοκί- 
μαζε τό φρόνημα τούτο τής Χαρικλείας, ' καί άνέπεμπεν 
ευλογίας είς τόν "Τψιστον ότι ή θυγάτηρ της δέν κατεί- 
χετο υπό τής ρωμαϊκής έκείνη; φαντασίας ήτις τοσαύτα 
θύματα κατεβίβασεν άώρως είς τόν τάφον.

Πολλά βλέμματα έρρίπτοντο έπί τής Χαρικλείας ήτις 

δέν ήτον έστερημένη καλλονής, πολλοί περιπαθείς λόγοι 
τή άπετείνοντο, άλλ’ ή Χαρίκλεια έγέλα, έγέλα πάντοτε 
πλήν, άλλοίμονον! έπέπρωτο μ.ίαν ήμέραν νά πληρώση διά 
ποταμών δακρύων τούς γέλωτάς της !

Ή  δευτερότοκος θυγάτηρ, ’Αγλαΐα τόνομα, μ.όλις άριθ- 
μούσα δεκαπέντε έτη έπί τής δέλτου τού βίου της, ήτον 
όλως άντιθέτου χαρακτήρος πρός τήν άδελφήν της. Ώ - 
ραιοτέρα έκείνης δέν είχε τά χαμ,αίζηλα έκεϊνα αισθήματα 
τής Χαρικλείας. Ψυχή εύγενής καί γενναία έφαίνετο ώς 
μή ουσα τής έπιγείου ταύτης σφαίρας πλάσμα, τρυφερά ώς 
τό μόλις άπό τόν κάλυκα έξερχόμενον ρόδον δέν έφαίνετο 
ζώσα είμή διά τής πρωινής δρόσου. Τό πρόσωπον αύτής 
έστερείτο μέν τών ζωηρών έκείνων χρωμάτων άπερ άπο- 
τελούσι τήν ώραιότητα τών νεανίδων, άλλά τό ωοειδές 
μάλλον ή στρογγύλον πρόσωπον τής ’Αγλαΐας είχε ώχρό- 
τητα τινά τόσω έπαγωγόν, τόσω θελκτικήν, ώστε ήθελεν 
ειπή τις ότι ή νεάνις αύτη κατερχομένη έπί τής πρόσκαι
ρου ταύτης διαμονής μας είχε φέρει μ.εθ’ έαυτής καί ιδίαν 
τινά καλ.λονήν είς μόνην αύτήν άρμόζουσαν καί είς μόνην 
αύτήν ύπάρχουσαν. Οί μεγάλοι όπωσούν οφθαλμοί αύτής, 
οί Οπό πυκνών βλεφαρίδων σκιαζόμενοι ήσαν μέλανες ώς 
λίθοι γαγάτου, ότε δέ έστρεφε αύτούς πρό; τινα, τοιαύτην 
ζωηρότητα καί μελαγχολίαν ένέπνεον ώστε πας τις έμ.ενε 
ώσεί δεσμευμένος ύπά τό βλέμμα της, ότι δέ πάλιν ένευεν 
χαμ,αί, τά πρόσωπόν της όλον τοιαύτην άγνότητα καί παρ- 
θενικήν χάριν έλάμβανεν ώς-ε ήσθάνετο τις τό αύτά σέβας 
οπερ αισθάνεται παριστάμενος ένώπιον τής Θεομήτορος Παρ
θένου. Αί τοξοειδείς αύτής όφρεΐς καθωράϊζον τό άγνόν καί 
διαφανές μέτωπόν της, ή συμμετρική αύτής ρΐς παρίς-ανεν 
λαμπρόν τού Φειδίου έπινόηαα, τό δέ έπί τών λεπτών καί 
κοράλλινων χειλέωντης πλανώμενον άείποτε μ,ειδίαμα καί 
ή μόλις μέχρι τών ώμων της φθάνουσχ στιλπνή καί μέ- 
λαινα κόμη, προσέθετον νεανικόν τι καί χαρίεν ήθος εις τήν 
τελείαν ταύτην καλλονήν.

Άποφεύγουσα τήν συναναστροφήν τών συνομηλίκων της, 
παρεδίδετο πάντοτε είς τήν (¿νάγνωσιν- πολλάκις ή κυρία 
Κ. εύρεν αύτήν καθημένην είς τά παράθυρον πριν τής άνα- 
τολής τού ήλίου καί άναγινώσκουσαν" τότε ή φιλόστοργος 
μήτηρ έπροχώρει άκροποδητί ΐνα ίδγι τί άναγινώσκει ή θυ
γάτηρ της. Τό έπί τών γονάτων τής ’Αγλαΐας ήνεωγμένον 
βτβλίον ήτον ό Βύρων, ό Λαρ.αρτΐνος, ό Σενιέ ή ό Πετράρχας.

Καθ’ όσον άφορά τόν αδελφόν τής κυρίας Κ. άρκεΐ νά 
είπωμεν ότι ό Κ. Θεόδωρος ήτο έντιμος έμπορος, αγαθός 
συγγενής καί ούδέν πλέον.

Γ .
Ο  Μ ι γ α ή Λ .

Ό  αναγνώστης έπιθυμεϊ βεβαίως νά γνωρίσγ τις ήτον ό 
νεανίας εκείνος 8ν είσήξαμεν είς τήν άρχήν τής διηγήσεώς 

μας. "Ινα γνωρίσωμεν τόν Μιχαήλ (ούτως ώνομάζετο ό νεα
νίας), όφείλωμεν νά άνατρέξωμεν τινά έτη πριν τής ένάρ
ξεως τής παρούσης διηγήσεώς.

Είναι εσπέρα χειμώνας. "Ενδον οικίας πενιχοάς, ής τά 
παράθυρα καλύπτονται διά χάρτου άντί δι’ ύέλου καί τής 
όποιας ή διάτρητος οροφή δίδει είσοδον είς τήν καταπίπ- 
τουσαν χιόνα, κεΐται έπί άχυρίνης κλίνης γυνή ισχνή ήν 
οωτίζει ό τρεμ.οσβύνων λύχνος ό πρό τής είκόνος τής Θεο
τόκου άνηρτημένος. Πλησίον αύτής, κάθηται έτέρα γυνή 
έξηκοντούτις τήν ήλικίαν- σιωπή άκρα έπικρατεί έν τώ δω- 
ματίω διακοπτομένη ένίοτε ύπό οδυνηρών κραυγών άς έκ- 
βάλλει ή έπί τής κλίνης νοσούσα, είςέκάστην δέ κραυγήν 
ή γραία τύπτουσα διά τών χειρών τό μέτωπον άνακράζει. 
—  Κατάρα! Κατάρα!

Καί πάλιν ή αύτή έπανακάμπτει, σιγή καί πάλιν. —  
Κατάρα ! . . Κατάρα άκούεται.

Αι’ ολίγων λέξεων, είς τάς όποιας όμως τρομερόν 
θέλει κατοπτρισθή δράμα καί είς τάς οποίας πληγή άνία- 
τος τής κοινωνίας θέλει καταφανή, δι’ ό λίγων λέξεων, λέ- 
γομεν, θέλομεν έκθέσει τά τάς δύο έκείνας γυναίκας τά 
τά δύο έκεΐνα φάσματα άφορώντα.

Ή έπί τής κλίνης γυνή είναι ή Αικατερίνη, ή πλησίον 
αύτής καθημένη είναι ή μήτηρ της.

Ή  Αικατερίνη εΐχεν υπάρξει ποτέώραία, έσχε καί αύ
τή τήν δεκαοκταετή της ηλικίαν, έσχε καί αύτή μαύ
ρους καί ώραίους οφθαλμούς, πλήν φεύ’ Ή  καλλονή της 
έμαράνθη ώς κατασυντριβέν ύπό τού ανέμου ρόδον τά έτη 
τού βίου της έπεσωρεύθησαν ταχέως, ρυτίδεςίέχαράχθησαν 
άώρως έπί τού μετώπου της, καί οί γλυκείς οφθαλμοί 
της ήμαυρώθησαν ύπό τών δακρύων. Ή  Αικατερίνη είχεν 
ύπάρξει τιμιωτάτη άλλ’ εΐχεν ύπάρξει καί πτωχή . . . 
Ή Αικατερίνη ήτον αθώα άλλά τήν ήπάτήσα*. Έζήτησε ν’ 
άπολαύσνι τόν άρτον της άλλ’ άπώλεσε τό τιμαλφέστερον 
καί μόνον κτήμα της, τήν τιμήν της !
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Είσελθούσα μ.όλις δεκαεξαετής υπηρέτρια παρά τώ Κ . Δ. 
ώφειλε ν’ άντιπαλαίσ-ρ καθ’,δλων εκείνων τών ραδιουργι
ών, ώφειλε νά προφυλάξή έαυτήν άφ’ όλων εκείνων των 
παγίδων ας αί μοχθηραί έκεΐναι ψυχαί βάλλουσιν εις ενέρ
γειαν προς έπίτευξιν των σκοπών των. Ούδέν άλλο οπλον 
είχε ν’ άντιτάξή r. δυστυχής Αικατερίνη κατά των δολι
ότατων του Κ. Δ. είμ.ή την άθωότητά της. "Οπλον εύγενές, 
ώραϊον τώ  οντι, άλλα καί λίαν ασθενές προς τούτοις. Ό  
Κ. Δ. ήτο άγαμος, ‘«το πλούσιος, ύπεσχέθη τή Αικατερίνη 
δτι Οά την λάβη σύζυγόν του, ή αθώα κόρη έπίστευσεν καί 
ηπατηθη.

"Ηδη ώχρά καί επιθανάτιος κεΐται έπ'ι της κλίνης του 
τοκετού καταρωμένη την στιγμήν της γεννήσεως της.

Ό  Κ. Δ. ήδύνατο βεβαίως νά μετριάση, τάς όδύνας, ν’ ά- 
νακουφίσγ τά δεινά της άπατηθείσης διά μ-υρίων μέσων άλλ’ ! 
ό Κ. Δ. ήτο έζ έκείνων τών μοχθηρών ανθρώπων οΐτινες ΐ 
άρπάζουσι καί δέν δίδουσι, άτιμάζουσι και λησμονούν, ώς 
λησμονεί ό διαβάτης την εσπέραν δπερ την πρωίαν κατε- 
σύντριψεν ύπδ τόν πόδα του άνθος.

Αΐφνης κραυγή όξεϊα καί οδυνηρά ήκούσθη, όμοια εκείνης 
ήν η γυνή εκβάλλει δτε εις τό τρικυμιώδες πέλαγος τού 
βίου νί’ον καί άσθενές άκάτιον άναφαίνεται, δτε εις την ο
δόν της ζωής νέος προβαίνει διαβάτης, δτε εις τάς ιδιο
τροπίας της Ειμαρμένης νέον προσφέρεται θύμα.

Την αύτην στιγμήν ό προ της Παναγίας λύχνος έ- 
σβέσθη ένεκα έλλείψεως ελαίου καί σκότος τρομερόν καί 
άπαίσιον έκάλυψε τον θάλαμον ώς πρώτος οιωνός επί 
τού βίου τού νεογέννητου τέκνου. Τό εις τό σκότος γεννη 
θέν τό εις τό σκότος αύξηθέν καί τό εις τό σκότος ζών 
τέκνον ήτον ό Μιχαήλ.

Παρακατιόν θέλομεν ίδει τά την παιδικήν ηλικίαν αυ
τού άφορώντα.

( ϊπεται, συνέχεια. )

- ---------------   τ c  ’■■■■--------;— -

Χ Λ Υ . Α Π Ο Χ

ΠΑΡΑ ΤΑΣ ΑΚΤΑΣ ΤΗΣ ΑΦΡΙΚΗΣ.

{’Εκ τον Γα.Ι.Ιιχοϋέ)

’Επιστολή τις μέ προσεκάλει νά έμφανισθώ άνευ ανα
βολής εις Έλ-Άρού, καί ή αμηχανία μου ήν υπέρμετρος, 
ύίότι τό έκτελούν την υπηρεσίαν τής παραλίας ταύτης 
άτμόπλουν έμελλε νά διέλθτι μετά δέκα ημέρας. Καί εΐ 
μέν ευρισκόμ.ην εις λιμένα όπωσούν πολύπλουν, ευκόλως 
ήδυνάμην νά έκτελέσω την πάροδόν μου δι’ εμπορικού 
πλοίου, άλλά την ελπίδα ταύτην δέν ήδυνάμην νά τρέφω

έν Βουγία, ήν σπανιώτατα σκάφη τινά έπεσκέπτοντο. Καί 
ούτω δέ, άπεφάσισα νά κατέλθω μέχρι τής παραλίας ό
πως πληροφορηθώ αν όριστικώς έμελλον νά περιμένω την 
έλευσιν τού ταχυδρόμου.

Κατερχόμενος την όδόν ή μάλλον τό κάταντες λιθό- 
στρωτον δπερ εφερεν εις την παραλίαν ήσθάνθην όπισθεν 
χεΐρα τύπτουσάν με οίκιακώς έπί τού ώμου.

—  Καλή ’μέρα \ πώς έχεις ·, μέ ήρώτησε μειδιών μέ- 
γας τις μαύρος, μεθ’ ού μήνας τινάς ποότερον είχον πολ- 
λάκις ταξειδεύσει.

—  Είσαι σύ, Μουσσά; καί προ τίνος καιρού εύρίσκεσαι 
έν Βουγία;

—  Πρό όκτώ ήμερων* άλλ’ αυριον την πρωίαν θέλο
μεν άποπλεύσει.

—- Α ! . .  . δέν παρετήρησα την όλκάδα σου έν τώ 
λιμένι.

Ό  μαύρος έξέφερε βαθύν στεναγμόν καί προσέθεσε*
—  Ή Έλ-'Ρεσούλ δέν υπάρχει πλέον, τά λυσσομανή 

κύματα τού ακρωτηρίου Ματιφού, κατεβρόχθισαν τό ξύλι- 
νον σώμά της.

—  Τάλαν Μουσσά ! Καί ήναγκάσθης λοιπόν ν’ άγο- 
ράσγς έτέραν... . .

—  Καί πώς; δέν είχον ούτε λεπτόν ότ’ έπανήλθον 
εις Δήλυν.

—  Ά λλ’ αυριον αναχωρείς, ώς μοι είπες.
 ’Αληθώς* έπί τού δρόμωνος Ά γ ια  Μαρία τον

Πάθους, διοικουμένου υπό τού Νεαπολιτανού ναυκλήρου 
’Ιωσήφ.

—-  *Καί πού θέλεις διευθυνθή;
-—  Έχομεν φορτίον οίνου διά Στόοαν.
— ■■ Απέρχεσαι λοιπόν εις Στόραν; έκραύγασα. Καί ςο- 

I χάζεσαι δτι ό ναύκληρος ήθελε συγκατατεθή νά συμπε- 
ί ριλάβη, καί τινα έπιβάτην;

—  Μάλιστα, πρό πάντων άν πληρών/ι καλώς, διότι 
ό ’Ιταλός ούτος εχει πολλήν δρεξιν λεπτών.

I ·—· 'οδήγησόν με λοιπόν παρ’ αύτώ.
Καταβάντες τό λιθόστρωτον έφθάσαμεν έντός ολίγου 

j  πλησίον μικρού έφολκίου, δπερ εις λεπτά τινα μάς έφερεν 
| εις την Α γ ία ν  Μ αρίαν τον Πάθους. Μετρίως έθέλχθην 
έκ τής θέας τού ευτελούς τούτου πλοιαρίου, δπερ, σχήμα- 
τος ον λίαν αποτόμου, καί χωρητικότητος ούχι μείζονος 

ί τών 25  τόνων, τόσω ήν έμπεφραγμένον, ώστε οί πίθοι 
j τών οίνων ύπερέβαινον καθ’ έν πλήρες ήμίμετρον τά έκα- 
τέρωθεν παραρρύματα. "Τπτιος έπί παλαιάς προβατείας 
μηλωτής, καί τόν συνήθη πίλον τών ναυτών τής Μεσογείου 

ι φέρων, ό ’Ιωσήφ ¿κάπνιζε νωχελώς.
—  Αϊ! ναύκληρε! ιδού είς επιβάτης διά Στόραν* θέ

λεις νά έπιβιβασθή; ήρώτησεν ό μαύρος προσπελάζων τό 
έφόλκιον καί προσκαλών με νά μεταβά είς τό πλοιον.

—  Φέρει αποσκευήν; έβαρβάρισεν ό ’Ιωσήφ χωρίς νά 
στρέψη τήν κεφαλήν.

—  Ούχί, άπεκρίθην.
'Ο ναύκληρος μέ ήξίωσε τότε πλαγίου τινός βλέμματος. 

Οί έκλελυμένοι χαρακτήρες καί ή δυσμορφία τού προσώ
που του δέν μοί ένέπνευσαν πολλήν εμπιστοσύνην.

—  Είκοσι φράγκα έκτος τής τροφής, μοί λέγει.
—  Παραδέχομαι.
—  Δότε μοι λοιπόν τό διαβατήριόν σας, καί έλθετε νά 

διανυκτερεύσητε μεθ' ήμών.
Τήν επαύριον περί τήν άνατολήν τού ήλιου (καί αύτη 

ήν έκ τών μεγαλοπρεπών έκείνων τάς οποίας δέν βλέπει 
τις σχεδόν είμή έν τή ’Ανατολή) ή Ά γ ια  Μ αρία άνη- 
χθη. Μόλις άπεμακρύνθημεν ήμισυ σχεδόν μίλιον τής ξη
ρές, καί ή τρίγωνος οθόνη έκολπώθη ώς σφαίρα, ό δε 
βραδύς ήμών δρόμ.ων διέγραψε βαθεϊαν αύλακα επι τών 
κυανών τού κόλπου κυμάτων. Μεθ’ δλην τήν κακήν τού 
πλοίου τούτου κατασκευήν καί τήν άβελτηρίαν μεθ’ ής 
είχε ταξιθετηθή τά φορτίον, διηνύσαμεν έξ μίλια, οπότε 
αιφνίδια μεταβολή τού άέρος κατέβαλε τό ΐστίον, δπερ 
κατέπεσε κυμαινόμενον. Ό  ναύκληρος διεταξε στροφήν, 
άλλ’ αμέσως έδεσμεύθημεν ύπό πολυώρου νηνεμίας καθ ην 
ούδ’ήμίσειαν λεύγαν προέβημεν.

Κατά ταύτην ακριβώς τήν εποχήν, ό στρατηγός Βεδω 
έπεχείρει εκστρατείαν έν τή άνω Καβυλία, δπως πληρο- 
φορηθή περί τής άληθούς τών λαών αυτής καταστάσεως, 
άπαντες δέ οί ορεινοί εύρίσκοντο είς κίνησιν, ·καί διά τη
λεσκοπίου εντελέστατα διεκρίνομεν αυτούς συνηθροισμέ- 
νους άνά πολυάριθμα ς-ίφη έφ’ όλων τών λόφων τής άκτής.

Ή  δψις τού Υωσήφ μοί έφαίνετο άνήσυχος* παρετήρει 
μετά προδήλου προκαταλήψεως τήν επιφάνειαν τής θα
λάσσης ήτις ουδόλως έρρυτιδούτο. Έλθόντος δθεν τού 
Μουσσά ΐνα έκτελέση εργασίαν τινά πλησίον μ.ου, ήρώτησα 
αύτόν χαμ-ηλοφώνως:

—  Τί άρα έχει ό ναύκληρος ; μοί φαίνεται άσθενής.
—  Σιγή ! ύπέλαβεν ό μαύρος περιβλέπων κύκλιο δπως 

βεβαιωθή δτι ούδείς τόν ήκουεν* ό ’Ιωσήφ βλέπει τι ερ
χόμενον είς τόν άέρα.

—  Ά ! είπον έκπεπληγμ.ένος* καί δμως ό άνέφελος ού
τος ουρανός καί ή καθαρά άτμ.οσφαΐρα ούδέν προμηνύουσι 
δυσάρεστον.

—  Eivat παγίς έν ή οί παλαιοί ναύται δέν παγιδεύον 
ται. . . . Ίδέ έκ τούτου τού μέρους, οί δελφΐνες άρχον- 
ται νά χορεύωσι.

Καί ό Μουσσάς μ.οί έδειξεν είς άπόστασιν έξήκοντα όρ- 
γυιών μεγάλους ιχθύς παίζοντας εις τό ύδωρ.

—  Είς πάσαν περίστασιν θέλομεν λάβει καιρόν, νομί
ζω, νά ζητήσωμεν άσυλον έντός ένός τών πολυαρίθμων 
λιμ-ενίσκων τής άκτής.

—  Φεύ, φεϋ ! άμφιβάλλω. . . ύπετονθόρισεν ό μαύρος, 
καί μάλιστα άν ό ναύκληρος πηδαλιουχήση.

—  Είναι λοιπόν κακός ναυτικός ;
—  Ούχί* τούναντίον ούδείς γνωρίζει κάλλιον τήν πο

ρείαν του.
—  Τότε λοιπόν. . .
Ό  Μουσσάς κλίνας εις τό ούς μου,
—  Είναι δειλός. . .  είπε, χάνει έντελώς τόν νουν του 

δταν πνεύση λαύρος ό άνεμος.
Θάλπος πνιγηρόν διεδέχθη έντός όλίγου τήν γλυκεΐαν 

αύραν, ήν άπό πρωίας άνεπνέομεν, καί ό ούραώς έγένετο 
αίφνης φλογόχρους.

—  Είς τάς κώπας, κωπηλατώμεν καρτερώς! έκραύ- 
γασεν ό ’Ιωσήφ, καταλαμ,βάνων τό πηδάλιον καί διευθύ- 
νων τήν πρώραν πρός ορμίσκον τινά, δν έκ προγενες-έρας 
έποχής έγνώριζεν.

Ό  Μουσσάς, είς γέρων ναύτης Γενουαΐος καί ό παις τού 
πλοίου, οΐτινες άπετέλουν τό πλήρωμα τού δρόμωνος, έ- 
σπευσαν νά καταλάβωσι τάς μ.ακράς κώπας καί ήρξαντο 
στιβαρώς νά έλαύνωσιν. Έβοήθησα αύτούς δσον ήδυνάμην. 
Άλλά δέκα λεπτά μόλις είχον παρέλθει, καί σφοδρόν 
κτύπημα άέρος ώθησεν ημάς έκ τού πλαγίου, ύψωσε δέ 
τό άρμενον πρός τόν αιθέρα ώς λεπτήν ταινίαν έκ τρι- 
χάπτου. Αίφνης νεφέλη αμαυρά ώς φιάλη μέλανος, κυλι- 
σθεΐσα ύτεράνω τών κεφαλών μας κατέκρυψεν άφ’ ήμών 
τόν ουρανόν. Ό  λαίλαψ άνειλίχθη τότε μεθ’ όλης τής φρι- 
κώδους αύτού μεγαλοπρεπείας.

Ή  θέσις ήμών έδεινούτο άπό στιγμής εις στιγμήν, διό
τι ό δρόμων τού όποιου τά κατάστρωμα έξισούτΟ σχεδόν 
μέ τήν έπιφάνειαν τής θαλάσσης, είσεδέχετο τεράστια κύ
ματα. Ήναγκάσθημεν δθεν νά έγκαταλείψωμεν τήν κω
πηλασίαν καί νά προσαρτηθώμεν είς τούς προτόνους, ινα 
μή σαοωθώμεν ύπό τών κυμάτων άτινα κατά πάσαν στιγ
μήν παρήρχοντο ύπεράνω τών’κεφαλών μας.

Ό  δυστυχής ’Ιωσήφ, πελιδνός τήν οψιν άφήκε τά πη
δάλιον καί ήρξατο γεγονυία τή φωνή ν’ άπαγγέλλη δσας 
ή μνήμη του διετήρει προσευχάς. Ό  Μουσσάς έσπευσε τό
τε πρός τό οίάκιον δπως τόν διαδεχθή. Ό  ευτελής ήμών 
κέλης άπέδιδεν ώς καρύου λέπος φοβερωτάτους τριγμούς, 
ώστε άνά πάσαν στιγμήν άνεμένομεν νά ίδωμεν αύτόν 
διαλυόμενον. ’Επί τέλους πελώριόν τι κύμα φρικωδές-ερον 
τών προγενεστέρων έρριψεν ήμάς έπί σπιλά^ος, έφ’ ής ό 
δρόμων κατεσυντρίβη ώς υελος, ήμείς δέ κατεβροχθίσθη- 
μεν ύπό τών κυμάτων. . . .

Αγνοώ πώς εύρέθην παρά τήν άκτήν* ήνέχθην πιθανώς 
ύπό τών κυμάτων. Ή  πρώτη μ.ου σκεψιςί άφ^ού ήδυνήθην 
νά έπανορθωθώ, ήν νά έρευνήσω περί τής τύχης τών δυσ
τυχών συμπλωτήρων μου. Είς άπόστασιν 15 περίπου βη
μάτων άπ’ έμού άνεκάλυψα τόν μαύρον έκλελυμένον καί
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άσθμαίνοντα πλησίον των πτωμάτων τού τε ’Ιωσήφ καί 
του Γενουαίου' ήρώΐησ* αυτόν περί του πχιδός άλλ.’ ού- 
δέν έγνώριζεν.

Ήτένιζα δι’ ένός βλέμματος τήν φρίκην της θέσεώς 
μας' διεσώθημεν έκ της θαλάσσης όπως περιπέσωμεν εις 
τάς χεΐρας -ών Καβυλίων.

—  Στοχάζεσαι δυνατόν, ήρώτησα τόν Μουσσαν, οτι θά 

οθάσωμεν εις Βουγίαν η εις Ζιζελλί, χωρίς νά συλληφθώ- 
μεν υπό των ορεινών ;

—  Moi φαίνεται αμφίβολον, διότι δέν δυνάμεθα είμή 
νά όδοιποοώμεν διά νύκτός, άλλως τε δέν γ-ωρίζω τόν 
τόπον τούτον κάλλιον σου.

—  Όφείλομεν άρα ν’ άφεθώμεν πρός αιχμαλωσίαν.
—  Ούδαμώς τό έπεθύμουν.
—  Τί θ’ άποβώμεν λοιπόν ;
Ό  Μουσσας μ’ έθεώρησε περιέργως εις ταύτας τάς 

λέξεις.
—  "Ο,τι συνήθως άποβαίνουσιν οί εχθροί αύτών, είπε 

ποιήσας εκφραστικήν τινα κίνησιν.
—  Στοχάζεσαι ότι θέλουσι μάς καρατομήσει ;
—  Άναμφιβ όλως, άφού πρότερον μας έψήσωσιν έπι 

τής έσχάρας.
—  Κάλλιον όθεν ν' άποθάνωμεν παρά νά περιπέσω- 

μεν εις χεΐρας αύτών, καί τούτο είναι τό μόνον μέτρον ό- 
περ ήδη δ υνάμεθα νά λάβωμ^ν.

—  Τό αύτό φρονώ, άπεκρίθη ό μαύρος αφού κατώρθω- 
σεν ήδη νά στ ή έπΙ τών ποδών του.

Ή  νύξ ήρξατο νά προχωρή, άλλ’ ό τυφών δέν κατέ- 
παυεν. Εις μάτην έζητήσαμεν νά συναθροίσωμεν χρήσιμά 
τινα  λείψανα τού ναυαγίου' τό μέρος έν ώ εύρισκόμεθα 
ήν μέν εύπρόσιτον, αλλά τόσω στενόν, καί περιεκυκλούτο 
υπό τόσω υψηλών καί αποτόμων άκτών, ώστε οΰδέν σύν
τριμμα ήδυνήθη νά διασωθή έπι τής χέρσου. Βλέποντες 
δ ’ ότι άνωφελώς ήθέλομεν άπολέσει τόν πολύτιμον καιρόν 
μας, ένταφιάσαντες έν τή άμμω τούς νεκρούς τού τε ναυ- 
κλήρου καί τού Γενουαίου, κατελίπομεν τήν άκτήν καί 
ήρξάμεθα ν’ άνέρπωμεν έπί τίνος γηλόφου, όπόθεν ή όρα- 
σις έδύνατο νά περιλάβγ ικανήν εκτασιν γής.

Πρώτος ό μαύρος εφθασεν έπί τής κορυφής όπου αίφνης 
κατεκλίνθη ποιών μοι σημεΐον ΐνα σιωπήσω. Έ πί χλοερού 
λόφου, οκτακόσια σχεδόν μέτρα άπέχοντος, παρετηρήσα- 
μεν σημαντικόν αριθμόν ραβδωτών σκηνών περιστοιχου- 
μένων ύπό πολυαρίθμ,ων άνδρών τών οποίων διεκρίνομεν 
τά  μακρά πυροβόλα. Έκατοστύς δέ ίππων εβοσκον τήν 
δροσεράν πόαν τού λόφου.

—  Λεινόν, δεινόν. . . έψιθύρισεν ό Μουσσας μορφαζό- 
μενος' εύρισκόμεθα έν τώ μέσω πολυαρίθμου στρατιάς πα- 
ρασκευαζομένης εις έκστρατείαν.

—  Μέλλει ίσως νά σπεύσνι πρός έπικουρίαν τών προσ- 
βληθεισών φυλών ύπό τού Γαλλικού σώματος.

—  Τό πιστεύω. Ά λλ’ άγωμεν, δέν είναι συμ.φέρον νά 
προβώμεν περαιτέρω, έπανέλαβεν ό μαύρος όπισθοπορών 
τετραποδητί, καταβώμεν αύθις πρός τήν θάλασσαν, καί 
ζητήσιομεν μέσον δι’ ού νά έξέλθωμεν έκ τής έπικινδύνου 
αύτής θέσεως.

Παρηκολούθησα αύτόν μετά πίστεως, διότι έκτος τής 
ιδιαιτέρας ύπολήψεως ήν μοι ένέπνεεν ό χαρακτήρ αύτού, 
έγίνωσκον ότι ούχ ήττον έμού έθεώρει συμ.φέρον ν’ άποφύ- 
γνΐ τούς Καβυλίους. Κυριολεκτικώς άπεθνήσκομεν τής πεί- 
νης, καί τά ενδύματα ήμών βεβαρυμένα ύπό τού ύδατος 
μετέδιδαν ήμϊν ζιυηράν δρόσον, ήτις άπέβαινεν αφόρητος. 
Παραπορευόμενοι τήν άκτήν εύρομεν εύτυχώς έχίνους τινάς 
καί δύο παγούρους οΐτινες πρός ολίγον μάς διατήρησαν. 
Άλλ’ ή νύξ έπήλθε καί ήμεΐς είσέτι δέν ήδυνήθημεν νά 
έξέλθωμεν μ,ετά τίνος ασφαλείας έκ τής ειρκτής ταύτης.

—  ’Ανυπερθέτως όφείλομεν αύριον ν’ άναχωρήσωμεν 
πρωιαίτατα, διότι άλλως θέλομεν άφεύκτως ανακαλυφθή 
ύπό τών ληστρικών ταγμάτων.

—  Τί ποιητέον;
—  ’Αγνοώ.
Ή  θέσις μας άληθώς ήν φρικώδης' όπισθεν μέν έξετεί- 

νετο τό άπειρον τής θαλάσσης, έμπροσθεν δέ εις άπότα-" 
σιν έκατοστύων τινών βημάτων έσκήνουν εχθροί άδυσώ- 
πητοι.

—  Συνέλαβά τινα ιδέαν, λέγω πάραυτα εις τόν μ.αύ- 
ρον, δάνεισόν μοι τήν μάχαιράν σου.

Ό  Μουσσας έξήγαγεν έκ τού κολεού μακρόν καί πλατύ 
φάσγανον.

—  Πρός τί ς μέ ήρώτησεν.
’Αντί πάσης άπαντήσεως ήρχισα νά κόπτω τούς πυ- 

κνοτέρους τών κλάδων έξ όσων ήδυνήθην νά εύρω, καί 
προσεκάλεσα τόν μαύςον νά τούς έπισωρεύσγ. 'Ότε δ ’ ή 
ποσότης αύτών μοί έφάνη ικανή, έξέβαλον τόν χιτώνά μου, 
έκοψα αύτόν εις στενά χωρία τά όποια τυλίσσων κατε- 
σκεύασα σχοινίον ικανών μέτρων.

— Ένόησα! έκραύγασεν ό Μουσσας, θέλεις προσβάλει 
τούς Καβυλίους δι’ αύτών τών όπλων των, θέλεις δηλ. 
κατασκευάσει θάμνον άκανθώδη δ ι’ ού νά διέλθής μετα,ύ 
αύτών. Θέλομεν ίσως επιτύχει, άλλ’ έπεΆα ·,

—  Έ πειτα , σκεπτόμεθα.
(«ύτ ί ται το τί,Ιοι;.)
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ΝΑ ΚΑΤΕΛΘΗ ΕΙΣ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟΝ.

(Μ πάφρασις.)

Παρήλθον έκτοτε έξ χιλιάδες έτη περίπου. . .
Πρό ήμίσεως μόλις αϊώνος είχε δημιουργηθή ό κόσμος' 

ό δέ Θεός είχεν ήδη έξώσει τόν Ά δάμ καί την Είίαν 
άπό τόν παράδεισον. Αέν έμενον πλέον εις τόν ουρανόν εί- 
μή αί μέλλουσαι νά κατέλθουν ε?ς τόν κόσμον ψυχαί ίνα 
ζωογονήσωσι τά γεννηθησόμενα σώματα.

Ή  πρώτη έπανελθοΰσα εις τούς ούρανούς ήτον ή τού 
*Άβελ, καί αί δοξολογίαι τών ’Αγγέλων μετά τής εύλογίας 
τού Ύψίστου έδέχθησαν τήν έπάνοδον τής έξορίστου καί 
μάρτυρος έκείνης ψυχής, ήτις ώφειλε τήν γέννησίν της εις 
ίν άμάρτημα καί τόν θάνατόν της εις έν έγκλημα.

Αευτέρα ήτον ή τής Εύας' ότε δέ αί πύλαι τού ούρα- 
νού ήνεώχθησαν είς τήν άφιξιν τής άμαρτωλόύ ταύτης 
ψυχής, ήτις κηλιδωθεΐσα άπό τήν αμαρτίαν έξηγνίσθη 
διά τής λύπης, όλαι αί μέλλουσαι νά έλθουν εις τόν κόσμον 
ψυχαί δραμοΰσαι περιεκύκλωσαν αύτήν όπως μάθωσι τά 
τής γής.

Ή  Εΰα ήρκέσθη νά άπαντήση,:
“ Ήμάρτησα, ύπέφερα, έδεήθην. Τής ζωής τά πάθη 

» εΐσί πολλά καί αί πικρίαι ούχί όλιγώτεραι, ένώ ή 
» χαρά είναι βραχυτάτη. » Καί κατηυθήνθη πρός τά δε
ξιά τού πατρός, ίνα έκεΐ περαιώση τήν έν τή γή άρξά- 
μένην δέησίν της.

Αιά τάς ουρανίας ψυχάς τάς ούδέν έτερον τών έπουρα- 
νίων οίδούσας, αί δύο αύται λέξεις πάθη καί πικρίαι, ή- 
σαν άγνωμοι, καθότι δέν έγίνωσκον είμή τήν ήρεμον αιω
νιότητα, καθώς δέν διέκρινον είμή έκτασιν ακίνητον' διό 
περιδιαβάζουσαι εις τούς κήπους τού Θεού τούς ύπό τούς 
πόδας των μέ αστέρας πεποικίλμένους, άπασαι ρεμβάζου- 
σαι, ήρώτουν άλλήλας, τ ί άραγ·ε έσήμαινον τά πάθη αύτά 
καί αί πικρίαι αί άγνωστοι είς τόν ουρανόν.

Ενίοτε ψυχή τις άπομακρυνομένη τών άλλων, ήκολ.ού- 
θει μυστηριώδη τινα ατραπόν άγουσαν είς μέρος ένθα άλ,- 
λη δέν τήν ήκολούθει, καί έκεΐ κύπτουσκ πρός τούς θόλους 
τού ούρανού προσεπάθει νά διακρίνη τί συνέβαινεν έν τή 
γή' άλλ.ά τά πυκνά σκότη τών παθών έμεναν αδιαπέρα
στα είς τούς ουρανίους της οφθαλμούς ώς αί ακτίνες τής 
αίωνιότητος είς τήν άνθρωπίνην έπιστήμην.

Μεταξύ τών περιέργ'ων τούτων ψυχών ύπήρχε μία είς 
ήν ό καλός της Ά γγελος προεΐπε, ότι έμελλε νά γεννηθή 
άπό τούς κόλπους γυναικός καί νά κατέλθη είς τήν γήν 
αύτήν ήν ό Θεός έδημιούργησε.

—  Πότε θά γεννηθώ ; ήρώτησε περιέργος ή ψυχή·

—  Περίμενε καί προσεύχου" άπήντησεν ό Άγγελος.
Καί άπέπτη πρός άναβολάς τού ούρανού έγκαταλιπών

τήν δύστυνον ταύτην ψυχήν περιεργοτέραν παρά ποτε.
Ημέραν τινά ό ήλιος έσκοτίσθη. Ψυχή τις άφήκε τήν 

γήν’ άλλ’ ότε ηλθε νά κρούση τάς πύλας τού ούρανού ό 
Ά γγελος τής δικαιοσύνης τήν άπέβαλλεν.

Ά πας ό περί τόν Θεόν σύλλογος γονυκλιτής καί δεό
μενος ήρώτησε τόν Θεόν, τίνος ένεκεν ή ψυχή έκείνη άπε- 
κλείετο τού ούρανού.

Ό  Θεός άπήντησεν.-
ιι Εκαλείτο Κάϊν καί έφόνευσε τόν αδελφόν του Ά -  

βελ' διά τούτο ό ήλιος έκρύβη πάλιν, ώς ότε έπράττετο 
τό πρώτον κακούργημα.

Έν τούτοις τό πρώτον άμάρτημα έξήψε τήν όργήν 
τού Θεού, διό καί αν οί θνήσκοντες ¿πολλαπλάσιά 
ζοντο, δέν έπανήρχοντο όμως είς τόν ουρανόν είμή ό- 
λίγαι ψυχαί έκ τών απερχομένων έκεΐθεν. Ά λλ’ άσά- 
κις έπέστρεφέ τις, τήν ήρώτουν μέ πλείονα προθυμίαν ει
δήσεις τών έν τή γή διατρεχόντων άλλ’ αύτη άπήντα: 
« ’Ενώπιον τού Θεού ή άνάμνησις τού άνθρωπίνου άπόλ- 
λυται' ό,τι όμως έκεϊνος έπραξεν είναι καλόν' ή δέ γή με
ταξύ τών όδυνών της έχει καί άπολαύσεις. »

Καί προσήρχετο πρός τόν Θεόν Ϊνα έκθεση τάς δεήσεις 
καί όδύνας, άς ήδύνατο νά άντιτάξνι διά τάς άμαρτίας της.

Οί δέ αιώνες παρέρχοντο καί ή ψυχή περιέμενεν! . . .
'Ημέραν τινα οί Ά γγελοι κύπτοντες πρό τού θρόνου τού 

'Τψίςου είδον δάκρυ είς τά  βλέφαρά του" τό δάκρυ εκείνο, 
έπροξένησε τόν κατακλυσμόν.

Τεσσαράκοντα ημέρας ό ούρανός έκλαυσε διά τάς ά
μαρτίας τής γής, καί ή γή έξηφανίσθη.

Έκ τού ύψους τών ουρανίων θόλων, τό βλέμμα τών 
αγγέλων παρηκολούθει ένώ έδέοντο, ώς ήμεΐς παρακολου- 
θοΰμεν έναν αστέρα, άντικείμενόν τι όπερ έφέρετο έπί τών 
κυμάτων' ήτον ή κιβωτός τού Νώε.

Ή  ψυχή ήτις περιέμενεν άνυπομόνος τήν γέννησίν της, 
άπώλεσε τάς έλπίδας της βλέπουσα έξηφανιζομένην τήν 
γήν. 'Π "Ίρις τή εδωκε τάς έλπίδας της' ό κόσμος ά- 
νεφάνη.

'Οσάκις ψυχή τις κατήρχετο είς τόν κόσμον ή ανυπόμο
νος ψυχή τήν συνώδευεν όσον ήδύνατο μ.ακρότερον λέγου- 
σα αύτή:

—- "Οταν άδελφή μου έπιστρέψη: μην λείψγς νά μοί. 
διηγηθής τά  τού κόσμου.

"Οταν δέ πάλιν ή ψυχή αύτη εύρίσκετο πλησίον τού
καλού της ’Αγγέλου κατά, τήν ωραν τής προσευχής τόν 
> / 4Ύίρωτα: *

—  Θά γεννηθώ άραγε ταχέω ς;
—  Περίμενε καί προσεύχου* άπήντα ούτος.
Καί οί αιώνες παρήρχοντο. . .
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Έν τουτοις ό κόσμος καθημερινώς έδίδετο εις τνιν απώ
λειαν' αί δοξολογίαι έξηκολούθουν μέ περιττό τέραν ζέσιν 
καθόσον ή λατρεία του Θεού έξέλιπεν άπό την γην. Ά ν 
δέ ποτε ψυχή τις έπέστρεφεν εις τον ουρανόν, έγένετο δε- 
κτή μέ μέγαν ζήλον και ό βεός την ηύλόγει.

’Επειδή δέ καί ή τιμωρία δεν έπενήργησεν'έπί των 
ανθρώπων ό Θεός ήθέλησε νά δοκιμάσνι διά της συγγνώ
μης" έπλασεν όθεν ψυχήν κατ’ εικόνα τής 'Αγιότητος του, 
καί την έπεμψεν έπΐ τής γής- Οί άγγελοι τήν συνώδευον 
ψάλλοντες, καί ότε έγένετο μακράν αυτών εμενεν γονυ
κλινείς μακράν της είσέτι επί πολύν χρόνον.

Μόλις ή ψυχή αύτη, ήν ό μέν Θεός άπεκάλεσεν υιόν του 
οί δέ άνθρωποι Μεσσίαν, διέμεινεν εις τήν γήν τριάκοντα 
irr,, καί αί ψυχαί ήρχισαν νά επανέρχονται εις τόν ουρα
νόν, καθαριζόμ-εναι άπό τόν θείον αύτόν άνθρωπον. Καθε- 
κάστην έγένοντο έορταί, καθεκάστην έπέστρεφον εις τόν 
ουρανόν νέοι μάρτυρες καί θεΐαι παρθένοι.

Τέλος καί αυτός ό υιός του Θεοΰ έπανήλθεν φέρων είς 
τάς αίματοφύρτους χεΐρας του τόν άκάνθtvov στέφανόν του.

Ό  δέ Θεάς εϊπεν αύτώ:
—  Έλθέ υιέ μου' οί πόδες σου έπληγησαν είς τήντρα- 

χείαν όδόν ήν διέβη,ς, άλλ’ ή καρδία σου Ιμεινεν άγνή ά- 
πέναντι των πειρασμών.

Καί τή,ν εθεσεν έκ δεξιών του.
■ —- Τί κόσμος είναι αύτός, έσκέπτετο ή ρεμβάζουσα ψυ

χή , είς 8ν τολμουν νά φονεύσουν τόν υιόν του Θεοΰ ;
Φήμη διέτρεχεν είς τούς ουρανούς οτι έμελλεν οσονούπω 

νά έλθη ψυχή τις αμαρτωλός ήν ό Μεσ- σίας ήγνισεν.

Καί ήλθε μετ’ ού πολύ.
Ή  πρώτη είς προϋπάντησιν της όραμούσα ψυχή ην ή 

περιμένουσα τή,ν γέννησίν της μέ τόσην άνυπομονησίαν. Τη, 
είπε δέ:

—  ΙΙοΐον ήτο τό όνομά του εν τή γη άόελφη μου;
—  Μαγδαλη,νή- άπήντησεν ή πρώην αμαρτωλός.
■—  Καί ύπάρχουν πολλαί αί απολαύσεις τής ζωής ;
•— Ναι, πλήν είναι βραχεΐαι ένώ αί του Κυρίου είσίν 

αιώνιοι.
Καί ή Μαγδαληνή προσήλθεν καί έγονυπέτησε πρό τού

θρόνου τού Ύψίστου.
Ή  περιμένουσα ψυχή ήκουσε τόν Θεόν λέγοντα τή

Μαγδαληνή:
„ Πολλαί εσονται αί άνταμοιβαί σου Διότι καί ό έρως

σου ήτο πολύς.
Ήρώτα δέ έαυτή,ν τίς έστίν ό ερως ούτος οστις έγέ

νετο ή πρώτη αμαρτία τής άπωλείας τών άνθρώπων' περί 
τού οποίου ούδέν έγνώριζον έν ούρανοΐς' οστις άπώλεσε 
τήν Είίαν έσωσε δέ τή,ν Μαγδαληνήν.

Αιό καί καθίστατο έπί μάλλον ανυπόμονος ϊνα μάθνι 
τά μυστήρια ταύτα του κόσμου είς δν ό Θεάς έξώριζεν το-

σούτους άνθρώπους, είς τόν όποιον δια στιγμιαίαν εύχα- 
ρήστησιν έθυσίαζον τάς αιωνίους άπολαύσεις. Αέν ήτο δέ 
πλέον ή άνυπομονησία της αύτη έπιθυμία, καθότι ή φύ- 
σις της τή άπηγόρευε τό έπιθυμεΐν- ήτον έλπίς. Ήθελεν 
ίσως νά ύποκύψη καί αύτή είς τά μαρτύριόν της, ίνα έπα- 
νέλθν] πράς τόν Θεόν εστεμμένη μέ τόν διπλούν στέφανον, 
τής μετάνοιας καί τής άγιότητος οστις όμως ήθελεν εί- 
σθαι ίσως ήττον θείος έκείνου τών αδελφών της' καί ήσ- 
θάνθη τή,ν πνοήν τής όργής ήν ό πεσών τού ούρανού ά γ
γελος έξετόξευσε κατά τών ψυχών. “Οπως καί άν γ, έν 
τώ μέσω τής άπειρου μακαριότητος, αύτη περιέμενε τήν 
έπιπόλαιον ταύτην χαράν.

Καί οσάκις άπήντα τόν άγγελόν της τώ άπέτεινε τήν 
αυτήν έρώτη,σιν είς ήν ούτος άπήντα πάντοτε τά « περί- 
μενε καί προσεύχου. »

Αί ειδήσεις έν τουτοις τάς όποιας έλάμβανον έκτής γής 
δέν ήσαν τόσον ευχάριστοι διά μίαν ψυχήν τού ούρανού. 
Οί ’Απόστολοι έκ τού σύνεγγυς παρηκολούθησαν τόν Χρι
στόν καί μολονότι έπανήρχοντο μέ τήν ψυχήν άγνήν, τό 
σώμα των όμως έφερε τούς μόλωπας τών κακουχιών. Αί 
παρθένοι αίτινες έπέστρεφον είς τόν ουρανόν ηύχαρίστουν 
τόν Θεόν τού οτι τάς ήλευθέρωσεν άπό τό γήινον σκήνω
μά των, καί οσάκις ώμίλουν περί τής γής, δέν έλυπούντο 
διότι τή,ν άφησαν.

'Η ψυχή περιέμενε πάντοτε. . . .  ( ακολουθεί. )

( ύπό τής Κ α?. Μ. Α. Σ . )

Ο Π Ρ Ο Σ Τ Ο Υ Σ  Τ Ε Θ Ν Ε Ω Τ Α Σ  

Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ .

Mortui te salutant,

Ή  πρωΐα ήτο νεφελώδης καί ψυχρά. 'Ο νεκροκράββα- 
τος— νεκροκράββατος τής τελευταίας τού λαού τάξεως—  
έστάθμευεν παρά τήν θύραν τού Νοσοκομείου ζοΰ Έ.Ιε'ους.

Έπρόκειτο νά ένταφιάσωσι άξιέραστον καί ένάρετόν φινα 
νέον οστις είχεν άποθάνει έκ τής φιλολογίας δ ι’ ής ήλπι- 
σε νά ζήσν).

Τίνος άρα έστερεΐτο ή εύγενής αυτη καρδιά, ό εύφυής 
ούτος νούς όπως διά τής φήμης φθάση είς τή,ν ευδαιμο
νίαν; Τόσων ελαττωμάτων όσας άρετάς είχεν. Ό  Φίλιπ
πος ήτο μετριόφρων, ευσυνείδητος, ειλικρινής καί γενναίος' 
τρομερά τώ οντι τετράς έπικινδύνων αρετών! “Ωστε 
πρωίαν τινά ή άσθένεια καί μετ’ αύτήν. . .

Γνωρίζετε τά λοιπά. —  “Ημεθα τρεις είς τήν κηδείαν 
του ήτις ώδευε πράς τό νεκροταφεΐον τού Παρνασσού.

Ή  νεκρική συνοδία έβαινε βραδέως, καί καθ’ όδόν, 
κατ’ άρχαίαν συνήθειαν, όλοι οί άνδρες άπεκαλύπτοντο,
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όλαι αί γυναίκες έποίουν τό  σημ.εΐον τού σταυρού- πτω 
χοί τε καί πλούσιοι νέοι τε καί γέροντες άπένειμον 
τελευταΐον πρός τόν τεθνεώτα χαιρετισμόν. Είκοσάκις 
υπήρξα μ.άρτυς τού πρός τούς θανόντας σεβασμού τών 
διαβατών" είκοσάκις έγώ αύτός όρμεμφύτως πώς άπέ- 
νειμον τόν τελευταΐον άσπασμόν πρός τούς τελευταίους 
τούτους παροδίτας. Πλή,ν διατί τή,ν ημέραν εκείνην ό χε- 
ραιτισμός ούτος μοί προύξένησε τοιαύτη,ν βαθείαν έντύ- 
πωσιν; ποιον τό αίτιον;

“Ισως ή πένθιμος σιγή τής τελετής, ίσως ή ώρα τού έτους 
καθ’ ήν ό Νοέμβριος έξετύλισσεν τόν νεκρικόν μανδύαν του ί
σως ή άνάμνησις τού δυστυχούς φίλου.. . “Ισως ταύτα πάντα.

’Εν τούτοις ήρχισα νά σκέπτωμαι καί σκεπτόμενος μοί 
έφάνη αίφνης ότι ήκουσα γνωστήν μου τινά φωνήν. Ήτον 
ή φωνή τού Φιλίππου δστις διά τού μελαγχολικοΰ καί 
ειρωνικού ύφους του μοί ελεγεν:

—  Βλέπεις; μέ χαιρετούν όλοι σήμερον... ένώ χθές! ... 
Είξεύρεις, ότι είναι ουραίος ό θάνατος; ’Εκείνος πρός δν 
ούδείς έπρόσεχε χθές, έκεΐνος είς ούτινος τάς όδύνας ούδέν 
βλέμ.μ.α έστρέφετο, σήμερον βλέπει τοσαύτας κεφαλάς ά- 
ποκαλυπτομένας ενώπιον του. Φίλε μου, πρέπει νά άπο- 
δείξω είς τούς φιλόφρονας τούτους ότι καίτοι πτωχός, υ
πήρξα όμως νέος καλής διαγωγής καί διακεκριμμένη,ς 
συμπεριφοράς* φίλε μου. οφείλω νά τοΐς άποδώσω τόν 
χαιρετισμόν.

—  Ιδού —  κατά παράδοξον σύμ.πτωσιν —  διαβαί- 
νομεν ήδη τή,ν συνοικίαν ήν κατώκουν. Ό λ ’ αύτά τά πρό
σωπα τά γνωρίζω, ένώ έμέ ούδείς μέ αναγνωρίζει. Λοιπόν 
άς ωφεληθώ έκ τής μετεμφιεσεώς μου ταύτης. Ζών βε
βαίως δεν ήθελον ένοχλήσει ή δυσαρεστ-ήσει τόν πλησίον 
μου διά σκληράς τινός άληθείας. Ά λλ’ ήδη άναχωρών διά 
παντός, έχω νομίζω τό δικαίωμα νά κάμω μίαν έξαί- 
ρεσιν.

—  Καλή ’μέρα σας, φίλτατε κύριε Φιλαργυρίόη ! Πού 
πηγαίνετε τόσω πρωί τυλιγμένος μέσα είς αύτήν τήν παμ- 
μεγέθη γούναν; είς τόν περίπατον βεβαίως" καί έγώ, ώς 
βλέπετε υπάγω είς τόν περίπατον- καί μάλιστα έφ’ άμά- 
ξης! Μή συνοφρυάτε! δέν προτίθεμαι νά ταπεινώσω τή,ν 
δίτροχον άλαζόνα άμαξαν σας. Καλή μέρα σας κύριε Φι- 
λαργυρίδη ! ύπήρξατε ολίγον άπτ,νής πρός έμέ —  σάς έ- 
χρεώστουν έν μηνιαΐον διά τό δωμάτιον μου, άλλ’ ό χαιρός 
ήν τόσω ψυχρός- τριάντα τρία φράγκα καί πενήντα έκα- 
τοστά —  άλλ’ έπιπτε τοσαύτη χιώ ν! —  Σάς παρεκάλουν, 
σάς καθικέτευον. ’Οκτώ ήμέρας διορίαν όπως έξέλθω, οκτώ 
ήμέρας καί τίποτε περισσότερον!

Δέν ήθελήσατε νά μέ άκούσητε, δέν έσυγκατανεύσατε, 
καί μέ άπεβάλλετε τού οίκου. “Εφυγα δθεν έγκαταλεί- 
πων ώς άντιμίσθιον τά πενιχρά μου έπιπλα! Έ π ί ολοκλή
ρους νύκτας ήναγκάσθτ,ν νά περιέρχωμαι τάς όδούς μή I-

χων πού τήν κεφαλήν κλίναι, διότι μοί είχετε άφαιρέσει 
παν δ,τι καί αν είχον. “Ισως κατά τάς δύο έκείνας νύκτας, 
φίλτατε Φιλαργυρίδη, άπέκτησα τήν στηθικήν ταύτην 
άσθένειαν ήτις μέ άφήρπασεν άπό τής γής. . · Πλήν «¿διά
φορον* δέν σκοτίζεσθε διά τοιαύτα μικρά πράγματα! Μέ 
συγχωρεΐτε δτι σας έμποδίζω άπό τόν δρόμον σας" σάς 
έμποδίζω ίσως ένώ πηγαίνετε να τελειώσητε καμμίαν έμ- 
πορική,ν πράξιν μέ ό'φελος 7 5  τοΐς 100. ’ιδού φεύγω- τό 
συνειδός σας δέν σάς τύπτει βεβαίως διότι μέ έχαιρετή- 
σατε, ύγειαίνοιτε, κύριε Φιλαργυρίδη !

—  Αξιέραστε μοι προστάτα, είμαι όλος ύμέτερος, έ- 
πανέλαβε μετά μικρά) σιγή,ν ή φωνή άποτεινομένη πρός 
παχύσωμον τινά κύριον. . . ’Αγνοείτε ίσως πρός ποιον έκ- 
βάλλετε τόν πίλον σας. Ένθυμεΐσθε ίσως τόν άθώον εκεί
νον καί άπειρον νεανίαν δστις ήλθεν είς Παρισίους πρό 
τεσσάρων έτών ; Είχον μίαν συστατικήν έπιστολή,ν πρός 
ύμ.άς διότι σάς ένόμιζον τόν έναρετώτερον άνδρα.. . “Ω, 
τί λαμπρά ύποδεξίωσις! Γνωρίζετε τόν κόσμον καί είξεύ- 
ρετε νά περιποιήσθε τούς πρωτοπείρους. Μόνον έπεθύμουν 
νά μοί είπήτε άν ηναι δυνατόν τί έγίιναν οί δύο έκεΐνοι 
τόμοι τούς οποίους έγώ συνέγραψα καί ύμεΐς ύπεγράψατε 
όπως πωλη,θώσι καλλίτερον. “Εκαμαν κρότον καθώς μέ 
έπληροφόρησαν- διότι καί ή θύρα σας μοί έκλείσθη έκτοτε. 
Τό στάδιον μου, ώς βλέπετε, ύπήρξεν ήττον λαμπρόν έκεί
νου τών συγγραμμάτων Σας!... “Οταν ύμεΐς άποθάνητε θά 
σάς πλέξουν,— άναμφιβόλως— έγκώμια καί νεκρολογίας... 
Έ γ ώ .. . .  μ’ έχαιρετήσατε. . .  μέ άρκεϊ. . . Είμαι δλο ς 
ύμέτερος άξιέραστε μοι προστάτα !

(εχεται τό τΐ.Ιοζ)

Λ Ν Α I I11ν Τ \.
ΤΟ ΓΕΛΟΙΟΝ ΣΤΝΟίΚΕΣΙΟΝ. —  Γελοιωδέστατον συ- 

νοικέσιον έτελέσθη εσχάτως έν Όλδαβιγκτών τής ’Αγ
γλίας. Ό  ’Ιάκωβος Πόλκερ όγδοηκονταεξαετής ένυμφεύθη 
τήν δεσποινίδα  Μαρίαν Βάγκ τό ογδοηκοστόν δεύτερον 
τής ηλικίας της άγουσαν. Ό  Ιάκωβος Πόλκερ πρό έξη - 
κοντα περίπου έτών έλάτρευεν ένθέρμως τήν δεσποινίδα 
Μαρίαν Βάγκ, άλλ’ αύτη είχε προτάξει (ίείποτε καρδίαν 
σιδηράν είς τή,ν λατρείαν τού σταθερού καί έπίμονος έραςοΰ. 
Τέλος, μετά εξηκονταετή άντίστασιν ή σκληρά καί αδυσώ
πητος έρωμένη, ένέδωκεν, δοθείσης δέ τής εύλογίας τού 
γάμου οί νεόνυμφοι άνεχώρησαν είς πάρακ^ιμένην τινα έ- 
παυλιν όπως διέλθωσιν τόν μελίρρυτον μήνα τού γάμου των.

ΠΕΠΟΙΘΗΣΙΣ.—  Δύο άξιωματικοί φιλονεικούντες έπί 
σοβαρού τίνος αντικειμένου, τοιαύτας άντήλλαξαν ύβρεις,
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«στε ή χρί®1? "ών όπλων έγένετο άναγκαΐα' πριν όμως 
ξιφουλκήσωσιν, στραφείς είς έξ αυτών προς νεανίσκον τινα, 
— Παΐ, τω  είπεν, δεικνύων αΰτώ τόν αντίπαλόν του ιδού 
δέκα λεπτά ΰπαγε είς τήν εκκλησίαν καί νά διατάξγς να 
κρούσουν πενθίμως τους κώδωνας καί νά φροντίσωσιν περί 
της κηδείας του πτώματοςτούτου.—  Άλλά κύριε, απήν- 
τησεν όπαϊςμοί φαίνεται ότι ό αντίπαλός σαςζή είσέτι. . .

—  "Ε, ευήθη, ύπέλαβεν ό περί τ ις  νίκτις πεπεισμένος 
αξιωματικός, δέν βλέπεις ότι ζητεί νά μονομαχήση μετ’ 
εμού ;

ΟΔΗΓΗΣΟΝ ΜΕ ΕΙΣ ΤΗΝ ΒΡΪΣΙΝ. —  Κύριός τις 
έδείπνα παρά τινι φίλω του' βλέπων όμως ότι ένώ πλεΐ- 
στα φαγητά παρεθέτοντο είς την τράπεζαν, οίνος δέν υ
πήρχε διόλου καί αισθανόμενος σφοδράν δίψαν έκραξε 
παρ’ αύτώ τόν ίπποκόμ.ον. Καλέ άνθρωπε τω εΐπεν, όταν 
διψάσουν οί ίπποι σου τ ί  κάμ.νεις ;— Τούς ιππεύω καί τούς 
όδηγώ είς τήν βρύσιν άπήντησεν ό ιπποκόμος.—  Τότε λοι
πόν ϊππευσόν με καί φέρε με είς την βρύσιν διότι θά σκά
σω άπό την δίψαν.

ΥΠΟΜΟΝΗ. —  ’Αμερικανός τις έξώδευσε τρία ολό
κληρα έτη έργαζόμενος οκτώ ώρας την ημέραν όπως γνω- 
ρίσφ ακριβώς τόν αριθμόν των έν τή 'Αγία Γραφή ρή
σεων, λέξεων καί γραμ.μάτων. Εύρεν δέ Οτι αυτη περι- 
εϊχεν 31 , 173 ρήσεις, 7 1 3 ,6 9 2  λέξεις, καί 3 ,9 6 6 ,4 8 0  
γράμματα. Τό όνομα Σαβαώθ άναφέρεται έν τη Βίβλω 
6 ,8 6 6  φοράς.

τ α  ΜΑΓΟΝ ΑΝΘΟΣ.
Τω Φι.ϊτάτω μοι Μ ιλτιάδη Π αχχα.

Έν Άνθος μοί ειπον ’ς την γην πώς ανθεί,
Μυρίας πληγάς καί δεινά θεραπεύον,
Καί λήθην τών πόνων εύθύς δαψιλεύον,
Είς όντιν* άπαξ αύτό όσφρανθη.

Πεισθείς είς λειμώνας έζήτησ’ αύτό'
Διέβην κοιλάδας κρημνούς καί θαλάσσας,
Πλήν μάτην τού βίου τάς ώρας άπάσας 
Διήνυσά τ ’ άνθος αύτό νά ζητώ.

Είπέ μοι κάν, Φίλε, μή Σύ έπι γης 
Ηύτύχησας τ ’ 'Ανθος αύτό ν’ άπαντήσνις ·
Εύρών ήδυνηθης την φλόγα νά σβύση,ς 
Τής νέας είπέ μοι ώ φίλε, πληγής·, . . . (α)

{>') "Ορα « ΰ χ ο ς , ή Ζ'. "Εν δ ά κ ρ υ  ε ί ς  τ δ ν β ά ν α τ ο ν  τ ο ΰ  

π β τ ρ ό ς τ ο ϋ φ ί λ ο υ  μ ο υ  ύπ* του αύτοΰ ποιητοΰ. Σημ, ίυ ν τ .

Φεύ! μάτην τό Άνθος τό μάγον ζητώ
Είς βράχους παντοίους κρημνούς καί κοιλάδας,
Ένώ είς τού τάφου θαρρώ τάς σχισμάδα,
Πώς αυριον μέλλω νά ευρω αύτό! . . .

A N A M N H S E U !

Ο temps de reverie et de force el de grace !
Y. Hugo.

Την ποίησιν ήν μ’ έδιδε ’ς τά  νεαρά μου έτη 
Καί τάς πλούσιας κ’ ύψηλάς τού έρωτος έννοιας 
Μία άκτίς τού ούρανού, άναμιμνήσκομ’ έτι !.

Μακράν τής τύρβης έζησα, άλλ’ οχ’ είς ερημιάς'
Τής φαντασίας τάς τερπνάς απόλαυσα χίμαιρας 
Καί έπλανήθην είς μονάς τού παραδείσου θείας.

Άναμιμνήσκομαι, θρηνώ τάς προσφιλείς ημέρας,
Καθ’ άς τό πρώτον πάλλουσαν ήσθάνθην την καρδ ίαν 
Καί βλέμμα πρώτον έστρεψα εύγνώμον ς’ τούς άστέρας.

Παρήλθον ! ήσαν όνειροι, δέν βλέπω είμή μνείαν'
Πόσον ταχύ τό πέτασμα τ ’ αδυσώπητου Κρόνου 
Νεότης, Άνθη, Ήδοναί, την πτήσιν έχουν μίαν !

A. I. Σ .  ( Σ ά μ ί κ )

Π Ρ Ο Β Λ Η Μ Α .

ΤΟ ΤΕΡΑΣΤΙΟΝ 45  —  Ζητείται: Νά διαιρεθή ό α
ριθμός, 45  είς τέσσαρα μέρη' είς τό πρώτον μέρος νά προ- 
στεθή ό αριθμός 2 ' άπό τό δεύτερον μέρος ν’ άφαιρεθή ό 
άριθμός 2 ' τό τρίτον μέρος νά διαιρεθή διά τού άριθμού 2 ' 
τό τέταρτον νά πολλαπλάσιασθή διά τού άριθμού 2 ' τό δέ 
όλον τής προσθέσεως, τό ύπόλοιπον τής άφαιρέσεως, τό 
πηλίκον τής διαιρέσεως καί τό γινόμ.ενον τού πολλαπλα
σιασμού νά ώσιν ίσα.

Τω Λντη τον προβλήματα: όωρηθ ήσιται τό νεοίατι 
εχδοθιτ μυθιστόρημα , Ο ΜΕΑΑΓ.ΧΡΟΥΣ ΕΠΑΙΤΗΣ.

Λ  να κ: τον ¿r τώ Η'. ψύ.ΙΛω προβλήματος'·

Τό έν τώ Η', τεύχει τής ΕΔΕΜ προταθέν πρόβλημα έ- 
λυσεν έπιτυχώς δ κύριος Κ. Δαπέρης, έχει δέ ώς εφεξής: 

Περιουσία roü Χατρός λίρ. 360 ,000
Π ο ϊ  tf, —  ελαβον έκαστος »■ 60 ,000
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τόν σκοπόν τής έκδρομής έφέρετο άνω χαϊ χάτω  όπως ( τόν Κλεμανσώ καί τώ είπε λάθρα δεικνύων την κυρίαν 
διοργανίσφ τήν αναχώρησή. Καμπάς διά τού βλέματος:

Πάντες ήσαν φαιδροί. ! y  Ένθυμού!
Ή  Κλάρα, ώς έάν νέα τις ζωή είχε κατισχύσει τής χα- j Ό  Βελμότ ίστάμενος κατ’ εκείνην τήν στιγμήν πα- 

ριέσσης έκείνης νωχελείας ήτις πολλάκις κατελάμβανεν ρά τόν Κλεμανσώ έστράφη νά ίδγ προς ποιον άπετείνετ» 
αύτήν, έπ/ίγαινε, ήρχετο, έσκίρτα, ούτως είπείν, ύπό τής τό « ένθυμού » άλλά δέν άπήντησε είμή τό άπείλιτικόν
χαράς ήν ένεποίει αύτή ή ιδέα τής ριψοκινδύνου έκδρομής. καί απλανές βλέμμα τού Έρνέστου τό όποιον έφαίνετο
Έ πί τού προσώπου τής κυρίας Δέ Καμπάς, όπερ συνήθως προσπαθών νά άποφύγή.
έφαίνετο άπαθές, έζωγραφίζετο ή σταθερά εκείνη καί έν- [ Έν τούτοις, ήκολούθησε διά τού βλέμματος τόν Κ. Ό -
θερμος ψυχή ήν ένομίσατο ιερόν καθήκον της νά περιστεί- βεν άπομακρυνομενον καί εϊπεν Άγφ λιστί είς τόν Τζών 
λη έπί τοσούτον χρόνον, τό δέ λάμ,πον βλέμμα της, τό ήμι- κρατούντα τόν χαλινόν τού ίππου του: 
νεωγμένον αύτής χ ειλος έδείκνυον έτι άνέπνεεν ήδη άλλον Οταν έπιστρέψω, θά σοί συστήσω τόν Ιρλανσάν
άέρα, ότι ευρύτερος όρίζων τήν περιέβαλλεν. ) τούτον κυνα.

Κατ’ ούδέν ήττον εύθυμος ήν ό κύριος Σαμψών, όστις έν '°  Κλεμανσώ τόν ήκουσεν, άλλ’ άφησε νά παρέλθουν 
τή φαιδρότητί του ταύτη συννενούτο μετά τινών νεανίσκων ° :· λογοι ούτοι ως κενός ηχος, ινα έπι πλέον πείση 
έριζομένων τίς έξ αύτών νά δείξιρ πλειότερον θάρρος καί τ °ν Εδουάρύον, οτι δέν έγνωριζε την Αγγλικήν. Συνάμα 
ευκινησίαν. '  άπαντες ιππέυσαν.

Άλλως τε ή διάθεσις αύτη τού δίδεσθαι είς νευρικήν, ό Βελμοτ δεν κατειχετο ύπό τού Αγγλικού έκείνοι*
ούτως είπείν, ένέργειαν άπό τήν πρά μικρού νωχέλειαν πνεύματος, τό όποιον μη έξαοκουμενον είς τήν ιδέαν ήν έχει 
είναι συνήθης εις τούς κατοίκους τού τροπικού. περι τής υπεροχής του, φανταζεται ότι ούδεις δυναταε

Δύο μόνον μορφαί, ή τού Κλεμανσώ καί ή τού υπηρέτου, νά πΡ“£ή ά'5τι "Αγγλος άνευ δυσκολίας κατορθοί, θά 
άπεκόσμουν τήν εύχαριν έκείνην όμήγυριν. Καί ό μέν Έρ- έπετύγχανεν ίσως είς τό τέχνασμα όπερ έμελέτα κατά: 
νέστης κατείχετο άπό τήν ιδέαν τής θέσεως είς ήν έμάν- τ °ύ Ερνέστου. Είς Γάλλος, είς τέλος με πνεύμα ανθρω- 
θανεν ότι εύρίσκετο ό Σαμψών, καί περί πλέον διότι ή. πος, ήθελε μεταχειρισθή πλειοτέραν πανουργίαν πλην ό- 
ναγκάζετο νά παρακολουθήσνι έκδρομήν όργανισθεϊσανπαρά λιγωτεραν κακεντρέχειαν είς τόν άστεϊσμον του. 
τού αντιπάλου του καί προς όφελος αύτοΰ τού ίδιου. | Έάν τήν διανομήν τών ίππων έμελλε νά κάμη ό Έρνέ-

Ό  Πλονζέ άφ’ ετέρου ύπό τήν επιρροήν είσέτι εύρισκό- και έπεθύμει νά καταστήσνι τόν Βελμότ γελοΐον,
μένος τής συγκινήσεως τής προτεραίας έμελαγχόλει, έ- ^θελε τώ προσδιορίσει τόν άογότερον και άθλιεστεοον ϊπ- 
χων τάς άείποτε έρυθράς παρειάς του πεποικιλμένας ύπό πον) και τοιουτοτρόπως τόν άναγκάσν) νά άκολουθή μακρό- 
λευκών στιγμάτων καθιστώσας τό πρόσωπόν του μαρμα- θεν την συνοδίαν" ποτε όμως δέν ήθελεν αποφασίσει νά τώ 
ρόχρουν. δώστρ τόν άγριώτεοον καί ζωηρότερον ίππον μέ κίνδυνον

Μόλον τούτο οί οφθαλμοί του ήσαν είς άένναον κίνησιν, νά τού θραύσ·ρ τά οστά. 
μεγάλην δέκατέβαλεν προσπάθειαν ινα κατας-είλή τήν φρι- Άλλα ό Βελμότ έ'πραξε τήν ’Αγγλικήν του κακεντρέ- 
κί ασιν ήν καθ’ όλα του τά μέλη -ρσθάνετο, οσάκις έβλεπε χειαν, μόλις δέ ό Κλεμανσώ ίππευσε, καί εύθύς ήδυνήθη 
μαύρόν τινα πλησίον του διερχόμενον' καθ’ όσον μάλλον νά κρίνρ μέ οποίον ζώον (έννοούμεν τί ν ίππον) είχε νά 
τώ έπήρχετο ή έπιθυμία νά τού θωπεύση τήν ούλότριχα κάμη.
κεφαλήν, μέ τήν άκραν τού πυροβόλου του. j Αί περιστροφαί, αί έγκλίσεις, οί λακτισμοί, τά πηδή-

Άπαντες ήσαν ένοπλοι, ούδ’ αύτών τών δύο υπηρετών ματα, ήρχισαν αμέσως, καί πανταχόθεν φωνή τρόμου καί 
έξαιρουμένων, είς ους είχον δώσει άνά έν πυροβόλον ινα φρίκης ήκούσθησαν, ότε ό Έρνέστης ύπ’ οργής καί κενοδα- 
μή φανή ότι τούς μεταχειρίζοντο ώς άνδράποδα, καί ξ£ας όομώμενος έπελήφθη νά δαμάσιρ τόν τρομερόν ίππον, 
τό αληθέστερου χάριν προφυλάξεως' καθότι οί μαύροι εί- τ ήν μόνην έλπίδα τού Κ. Βελμότ. Ούτως, ότέ μέν άφίνων 
χον άνά χεϊρας τούς άκινάκεις των τούς οποίους είς τάς τόν χαλινόν έλεύθερον καί βυθίζων τούς πτερνιστήρας είς 
εργασίας των μεταχειρίζονται, και ούς εφερον ινα κοπτουν τα πλευρά τού ίππου, ότέ δέαίφνηδίως σύρων τόν χαλινόν 
τούς σχοίνους καί τούς χαμαίροπας' (α) οΐτινες ήδύναντο καί σχίζων τά χείλη του, ήδυνήθη μετ’ όλίγα λεπτά νά 
νά έμποδίσουν είς τήν διάβασή τών περιηγητών. θραύση, ούτως είπείν, τήν μανιώδη όρμήν του, ώστε ότε

Καθ ην στιγμήν άνεχωρουν, ο Ε. Οοεν έλθων να λαβτρ επλησιασεν πρός τήν πεφοβισμένην Κλάραν,* τό δύτυνον 
τας τελευταίας όιαταγάς τού Κ. Σαμψών, έπλησιασε ζώον, κεκαλυμμένον άπό άφρόν μεμιγμένον μέ αίαα καί

ι ιδρώτα, έτρεμε καθ’ όλα του τά μέλη καί ύπήκουεν έννοή- 
(α) Ε ίδος χαμηλού φ ο ίν ιχος . j σαν οτι τήν διεύθυνσίν του άνέλαβεν ισχυρότερος κύριος.1

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΔΕΜ.) 5



Η  B A N A N E A

' 'Η Κλάρα ττο παιδίον, πλήν παιδίο καλόν, αφελές 
μή όχον καμμίαν των προσποιήσεων καί πανουργιών αΐ- 
■τινες καθιστώ« τάς γυναίκας τόσον ισχυρά; καθ’ ή μ φ .

Κίπεν όθεν εις τόν Έρνέστην:
—- Πόσον Κύριε Κλεμανσώ μέ ¿τρομάξατε ! Είτα ς-ρε- 

φεμένη ιερός τον Έδουάρδόν τώ εΐπε μέ σοβαρότητα:
— Αιατίνά δώσητε τοιούτον ΐππον είς τόν Κύριον Κλε

μανσώ; "Αν δέν ήτο τόσω καλός ίππευσής ήδύνατο νά 
συμβή δυστύχημά τι, καταστρέφον τήν περί διασκεδά- 
σεως πρόθεσιν μας.

'Η μεταξύ των λόγων τής Κλάρας ΰπάρχουσα διαφορά 
καί τών συγχαρητηρίων δπερ ή κυρία Αέ Καμπάς άπηύ- 
θυνεν προς τόν Έρνέστην επί τής γενναιοψυχίας του καί 
τής έπιδεξιότητος αύτού, ήτον, ότι ή μέν Κλάρα έλευθέ- 
ρως εξέφραζε τόν αληθή τρόμον 8ν ήσθάνθη, τήν ειλικρινή 
επίπληξιν ήν άπέτεινε καί τέλος τόν φόβον μή άπολέση 
τήν διασκέοασίν της περί ής μεγάλα έφρόνει, ενώ οί τής 

κυρίας Καμπάς, ένώ έφαίνοντο ότι πρός τον Έρνέστην 
μόνον άπετείνοντο, όπέκρυπτον χλευασμούς αορίστους καί 
μέμψεις περιφρονητικός εναντίον του Έδουάρδου Βελμότ.

Έν τούτοις άνεχώρηοαν, καί μετ’ ολίγον ή αεγαλοπρέ
πει α τού μέρους ΰπερίσχυσεν ούχί μόνον κατά τής άγα- 
νακτήσεως του Έρνέφου αλλά καί τού τρόμου του Πλονζέ. 
Πρό πάντων, όταν διαβάντδς τάς καλλιεργημένα; γαΐας 
είοεχώρησαν πρός ,τά πρό αυτών άνοιγόμενα σύσκια καί 
ζοφερά εκείνα δάση ών όμοια έκτος έν τώ Νέω Κόσμω ού-| 
δαμού τις άπαντά, τότε ό Έρνέστης άπεβαλεν πάσαν άλ-; 
“λην άνάυ.νησιν.

Έκεί ύιίουν πρός τόν ουρανόν τάς κορυφάς των οί ίνδο-ί * 1 1
κάλαυ.οι υ.ετά τών πρασίνων ώς ό σμάραγδος φυλλωμά- 
των των' ή πτέρις ή’τις έπί Τής κορυφής τού έβενώδους 
κοον.ού της διαστελλει τό εύρύ της άλεξήλιΟν' ή μεγάλο 
πρεπής ακακία, ή κολοσσιαία κωνόκαρπο; (ηΊ.ι:μϋέί) ήτις 
έπί τών παχέων κλόνων της φέρει φύλλα πολυάριθμα τρε
φόμενα αρκούντως διά τού χυμού της' πόός τούτοις δε τα 
εύώδη πέοιζ άνθη, τα πλ,ανώμενα πτηνά μέ τα πικοιλό, 
χροα πτερά των, τά ψιθυρίζοντα καί διαυγή ύδατα τών 
πολυπληθών ρυακων, προσέθετον ποιητικόν τι καί έπίση- 
μον εις τήν θάλλονταν ταυτην φύσιν.

Ό  Έρνέστης όέν επαυεν είς έκαστον βήμα έκφερων 
ψιθυρισμόν θαυμασμού, λησμονών κατ’ αύτην τήν φιγμήν καί 
Κλάραν καί Σαμ.ψών καί κυρίαν Καυ.πάς, καί αυτό ετι το 
•πρός τον Έδουάρδον μίσος του.

Μετά πο λλου; τέλος κόπους ήδυνήθησαν να φθάσουν είς 
που; πρόποδας τού θειώδους μέρους ένθα άφήκαν τούς ίπ 
πους των. Έκεί τό θέαμα ήλλαζε' τήν μεγαλοπρεπή φύσιν 
διεδέχετο μονότονος έρημία, αί δέ κυρίαι μή δυνάμεναι νά 
διελθουν τάς δυσβάτους οδούς. τάς οποίας οφείλει τις νά 
διαπρεξη ιναάνελθη είς τήν κορυφήν τού όρους, έταμάτησαν,

ένώ ό Κ. Σαμψών, ό Κλεμανσώ καί ό Έδουάοδος, συνο- 
δευόμενοι υπό τινων μαύρων, ήκολούθησαν Τήν όδόν των.

Αέν προτιθέμεθα ένταύθα νά <̂ώσωμεν ακριβή περιγρα
φήν τού ήφαιιήείου αύτού τού πάντοτε καπνίζοντος καί 
Τού όΛοίου τά πυρά καίοντα άκαταπαύστως προετοιυ.ά- 
ζουσιν ΐσως φρικώδη τινα έκρηξιν ήτις θά μεταβάλη τήν 
πρόσοψιν τής νήσου ταύτης, ή θά τή προσθέση νέον τι νη
σί διον είς τήν Μεγαλην Γήν ήτις δέν είν/ι καί αύτή έΐμή 
•υψωμά τι γης υποβρυχίου, συμβάν είς στιγμήν Μονισμού 
Τίνος έκ τών καταξεσχιζόντων τά σπλάγχνα τής γής.

Πανταχόθεν παρίστανται οχετοί όθεν έξέρχεται καπνός 
λευκός, πυκνός, πνιγηρός, βράχοι κεκαλυμμένοι ύπό θείου 
κρυσταλλωμένου ού τίνος τά κροκοειδές χρώμα έχει τι 
πελιδνόν.

Ένώ έπροχώρουν βραδέως καί ό Βελμότ έθεώρει μέ 
πολλήν περιέργειαν τό έδαφος ό Κ. Σαμψών τώ είπε μέ 
ύφος υπερήφανου:

—  " Βλέπεις, Έδουάρδε, ή τύχη μας όλη δέν συνίςαται 
εις τάς κατοικίας καί έάν ή Γαλλία άντί νά λησμονή τάς 
αποικίας της ή άντί νά τάς θεωρή ώς βάρος περιττόν, έξώ- 
δευεν ένταύθα τινά εκατομμύρια έξ ών ρίπτει είς ανωφε
λείς έργασίας, καί έδοκίμαζεν τά μεγάλα έκεΐν* επι
χειρήματα τά παράγοντα τά πλούτη των έθνών, ταχέως 
θά εύρισκε τήν αμοιβήν τών κόπων της.

Ά λλ’ είς τήν Γαλλίαν ή λέξις αποικία είναι ταυτό
σημος Τής λέξεως καταστροφή. Έσχηματίσθη όθεν α
ριθμός τις οικονομολόγων οϊτινες εύρον ότι έκαστη γη ο
φείλει νά έξαρκή είς τούς κατοίκους της καί άν ώμίλειτις 
περί δαπάνης ήτις θά έγινε το μακράν τής Γαλλίας θά ά- 
νίσταντο κατά τής εξουσίας.

Ό  Κ. Σαμψών έτελείωσε τήν τελευταίαν ταύτην φράσιν 
μετά λυπηρού ύφους καί προσέθεσε σείων θλιβερώς τήν 
κεφαλήν:

—  Εις τήν ’Αγγλίαν όμως δέν έχει ούτω.
Ό  Κ. Βελμότ μή γνωοίζων άναμφιβόλως τί νά απάν

τηση είς τόν έπαινον τής πατρίδοςτου ανέκραξε ζωηρώς.
—  ’Ώ ! ούχί βεβαίως καί άν τάς κατείχαμεν δέν θά 

παρημελούμεν όμοίαν πηγήν απολαβής.
Ό  Κλεμανσώ είς τούς λόγους τούτους ένθυμήθη τ ί εί- 

χεν υποσχεθή είς τόν Κ. νθβεν καί παρετήρησε τόν Κ. 
: Βελμότ συναθροίζοντα ποσότητα αρκετήν θείου ΐνα έχη, 
ώς έλεγεν, άνάμνησίν τινα τής έκεϊσε έκιδρομής του. Έάν 

¡ ό Κλεμανσώ δέν ήτο προειδοποιημένος περί τού σκοπού 
τού Βελμότ θά έπίστευεν είς τα λόγια τούτου. Καθότι 
πάντες γινώσκουσι ότι μία τών μεγάλων μανιών τών "Αγ
γλων είναι τό νά φέρωσιν σημεία υλικά τών ταξειδίων 
των. Ή  μανία αύτη, ή πολλάκις γελοία, καθίσταται έ- 

; νίοτε άλογος άπαίτησις βαίνουσα μέχρι τού βανδαλισμού. 
Είς Ά γγλος συνάζει έν λιθάριον πρός άνάμ.νησιν τού ότι

!
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διέβη ένα ποταμόν, καί υποκλέπτει πάντοτε τεμάχιον 
οικοδομήματος ώς σημείον βέβαιον τής έκείθεν διαβά- 
σεώς του.

Έπεσκέφθην πρό τινων έτών υπόγεια τινά ένθα ύπηρχον 
τά ερείπια αρχαίου τι/ος δικαστηρίου. Τήν τελευταίαν

—  Ή  άνωφέρεια αύτη φίλοι μου μέ άπε'καμεν' άς κα- 
θήσωμεν ένταύθα ολίγον.

Είτα ενεκα μικροψυχίας ειτε ένεκα τής χαμερπούς εκεί
νης δειλίας ήν ό Θεός εγχέει είς τάς μοχθηρά; καρδίας, 
καί ήτις αποδίδει έίς άλλους τάς εγκληματικά; έκείνας

φοράν καθ’ ήν τά είδαν δέν έμενον είμή τά  τείχη μόνον, διαθέσεις άπερ αύτή ή ιδία διατρέφει, ό Βελμότ έξεπλάγη
ό δέ φύλαξ μοί είπεν ότι τά επίλοιπα έκλάπησαν κατά 
τεμάχια παρά τών Ά γγλων περιηγητών. Ά ν ήδύναντο 
ήθελον θραύσει ένα τών δακτύλων τού έν Παρισιοις αγάλ
ματος τού ’Απόλλωνος, ΐνα λαβόντες αυτό τά κρεμάσωσιν 
είς αίαν τών ένΛονδίνω αιθουσών των. Ενεκα τουτου δεν 
προύξένησε μεγάλην έντύπωσιν είς τόν Κ. Σαμψών ή συνά-

είς τήν πρότασιν ταύτην, καί δι’ άκουσίου κινήματος ώπι- 
σθοδρόμησεν, ένώ ό Κλεμανσώ τώ είπε μετά σκωπτικού ύφους: 

—  Εΐμεθα δύω, κύριε, μετά σού μήν φοβήσαι τόσον.
'Η προσβολή αύτη ή τον τόσον ευθεία καί τόσον ζωηρά 

ώς·ε ό Κ. Σαμψών ήννόησεν αυτήν, νομίζων δέ, ότι τούτο 
έπραττεν ό Έρνέστης πρός άνταπόδοσιν τής τού “Άγγλου

θροισις τού θείου παρά τού Έδουάρδου. Άλλα κατά τήν πρωινής άστειότητος, έπρόσθεσε.
ιδέαν τού Κλεμανσώ 6 Βελμότ συνήθροισε περισσοτέραν —  Τωόντι, εΐμεθα δύω, κύριε Κλεμανσώ, άλλ’ εύρέθην 
άφ’ όσην έχρειάζετο ποσότητα, ώστε άλλην τινά μεταχεί- | μόνος ένταύθα άλλοτε, καθ’ ήν έποχήν μάλιστα οί λευκοί 
ρισιν θά προύτίθετο ό Έδουάρδος ή τήν έν τή πατρίδι του ' δέν ησαν ώς σήμερον σεβαστοί πρός τούς μαύρους, 
μεταφοράν άπλού δείγματος. , —  Κ,αί τόν σεβασμόν τούτον νομ ίζετε ΐσως μεγάλης

"Ο τε Κλεμανσώ καί ό Έδουάρδος έπές-ησαν τήν προσο- ώφελείας πρόξενον ; ήρώτησεν ό Έρνέστης, ένώ ό Βελμότ 
χήν των έπί τού είδους τού έδάφους έπί τών φυσικών δια- καταστείλας τήν ταραχήν του, έφαίνετο άναμετρών τήν 
θέσεων του, καί έπί τού καταλληλότερου τρόπου τρύ δια-ί καταλληλοτέραν στιγμήν πρός τιμ.ωρίαν τού Έρνέστου. 
γράψαι εύβατον τινά όδόν άπά τού ορούς είς τήν θάλασσαν. | —  Τοσούτον, άπήντησεν ό Κ. Σαμψών, ωσε ήθελον προ-

Ούτω, ένώ ούτοι έθεώντο προσεκτικώς προέβησαν είς τιμήσει νά πλανώμαι είς τά άγριώτερα δάση καί είς τά 
τήν κορυφήν τήν καλουμένην Μ εγά.Ιηγ Σ χισμάδα  ήτις | μάλλον άνυπέρβλγτα καταφύγια τών μαύρων ή είς τάς 
διαιρεί είς δύο τό ορος. | πλατείας τών Παρισίων σας άγυιάς.

Ή  σχισμάς αύτη κατέχεται έγκαρσίως ύπό σωρού βρά- | Ήσθάνθην καί έγώ τήν ίσχύν αυτήν καί ώς σάς είπον 
χων οϊτινες τήν διατέμνουσιν ώσεί γέφυρα άνηρτημένη ύπε- ■ καθ’ ήν έποχήν έχείροκρότουν τήν ύπό τών μαύρων κατα
ράνω τού χάσματος. Οί βράχοι ούτοι κυλισθέντες βεβαίως ς-ροφήν τών λευκών. Ήμην πολύ νέος τότε. Έπανερχόμην 
άπό τής κορυφής τού όρους συναπηντήθησαν καθ’ ήν στιγ- άη;ό τήν Γαλλίαν καί ήμην, ώς ύμεΐς τούρα, ολίγον συνειθι- 
μήν έκυλίοντο σωρηδόν είς τό βάραθρον, καί έσταμάτη- υμένος μέ τήν άγρίαν αυτήν φύσιν, ήτις έμελλε νά ρίψη 
σαν έπί τών χειλέων αύτού. | ¿πί τού συμβεβηκότος μου τούτου μέλαν χρώμα ικανόν νά

Ό  Κλεμανσώ έκύλισεν λίθους τινάς πρός την καταβά-1 φοβήση τόν γενναιότερον τών άνθρωπων. 
θραν ήτις δέν έκάπνιζον, καί τούς ήκουσαν κυλισμένους Ήτο πρόδηλον ότι ό Κ. Σαμψών είχε την επιθυμίαν 
μετά πατάγου έπί τινα λεπτά είς τά βάθη. : νά διηγηθή τό συμβάν αυτό.

Ό  λευκόχρους καπνός ό έξερχόμενος άπό τούς πολυπλη- ' Αραγε έπεθύμει τούτο διότι ήτον ό ήρως τού συμβαν- 
θείς οχετούς έκάλυπτε τήν όδόν ήν είχον διατρέξει, καί | τος, ή διότι δι’ αύτού τού διηγήματος ήδύνατο νά δώση 
μετά περιέργου συμπτώσεως ό Έδουάρδος καί ό Κλεμανσώ μάθημα είς τους δυο νέους ; Γούτο ό Κλεμανσώ δέν 
έσκέφθησαν ότι έκεί ήδύνατο νά πραχθή τό φρικωδέστερον ; ΐσχυσε να εννοηση, άλλα τώ ηρκ=.ι ότι τούτο ήρεσκεν είς 
έγκλημα χωρίς τά παραμικρόν νά φανή ίχνος. Ήσαν καί τόν Κ. Σαμψών ΐνα καί ούτος φανή ότι έπιθυμεΐ νά ά- 
οί τρεις πραγματικώς ώπλισμένοι, άλλά μετ’ αϋτών ήτον κροασθή, καθ’ όσον μάλλον ό Βελμότ έπεμενεν ότι χάνουν 
ολόκληρος δωδεκάς μαύρων όλων ρωμαλαίων εναντίων των ;τον πολύτιμον των χρονον, και οτι αι Κυριαι θά έβαρύν- 
όποίων τά πυροβόλα των ούδέν ΐσχυον, καθότι πριν ή θησαν νά τούς αναμένουν.
σκεφθούν καλώς, έκείνοι ήδύναντο υπερασπιζόμενοι ύπό τού —  Τότε, έπρόσθεσεν ό Κ. Σαμψών, Οέ̂ .ω σάς εύχαρι- 
καπνάν νά έπιπέσουν κατ’ αύτών καί τούς κρημνίσουν εις ττήσοι άμφοτέρους, είς υμάς Κ. Κλεμανσώ λέγω τί μοί 
μίαν τών πολυπληθών χαραδρών. συνέβη, είς ύυ,άς δέ φίλ,τατε Έδουάρδε, τό διηγούμαι ώσαύ-

Ή  ιδέα αύτη ή έπελθούσα είς τού; δύο Εύρωπαίους έ - ιτ ως ότε θά κατερχόμεθα. 
ζωγραφήθη τόσον είς έπί τού προσώπου των καί είς τό πε- I Οί περιηγηταί ήρχισαν τήν όδόν, ιδού δε τί τοΐς έδιη- 
ρίεργον βλέμμα όπερ έρ^ιψαν γύρω, ώστε ό Κ. Σαμψών γήθη ό Κ. Σαμψών, 
τούς ήννόησε καί έμειδίασε, θέλων δέ τρόπον τινα νά τούς; ·
δοκιμάση τοΐς είπεν:
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Είχε παρέλθει ολίγος καιρός ¡Αετοί την εκστρατείαν του 
'Ρισεπάνς, εγώ δέ είχον έπανακάμψει έν Γουαδελούπή έπί 
σκοπώ τού νά τεθώ έπί κεφαλής τών έργοστασίων μου' 
άλλα έπιθυμών νά πληρηφορηθώ πρώτον περι της κατα- 
στάσεως της αποικίας, άπεσύρθην παρά τινι έκ τών πλου- 
σιωτέρων κτηματιών μας, κατοικούντι έν Καπες-έργ μικρώ 
προαστείω κειμένω παρά τάς οχθας της θαλασσής, εις την 
άκραν της εκτεταμένης και εύφορου πεδιάδος ή τις άρχεται 
από της κατωφερείας τού όρους εις ό'περ εΰρισκόμεθα ήδη.

Έν τώ προαστείω τούτω υπήρχε μικρά τις φρουρά διοι- 
κουμένη ύφ’ ενός Μασσαλιώτου όστις είχε φέρει μεθ’ 
εαυτού καί την σύζυγον του, ήτις άληθώς ήν ώραιοτάτη 
καί λίαν φιλάρεσκος. 'Υπήρξα είς έκ τών πρώτων τρωθέν- 
των ύπό τής καλλονής της καί τών προκλητικών τρόπων 
της, άλλά δεν ήδυνάμην ποτέ νά πιστεύσω καί τα περί 
αύτής άδόμενα.

. Είς; εποχήν καθ’ ήν πλεΐστοι άνυπότακτοι μαύροι πε- 
ριεφέροντο άκόμη είς τά δάση, βεβακχευμένοι εισέτι ύπό 
τών αιματηρών κατορθωμάτων των, ή Μαριάννα ήοέσκετο 
νά δίδη συνεντεύξεις εις τά  πλέον μεμακρυσμένα μέρη, 
καί είς τά δάση αύτά άκόμη άπερ περιφράσσουσιν όλοτε- 
λώς τό μέρος τούτο.

~Ητο δύσκολον νά έννοήση τις μέχρι τίνος ήδύνατο νά 
φθάσή ή άδυναμία τής γυναικός ταύτης προς έκείνους οί- 
τινες ήθελον δεχθή την συνέντευξιν ταύτην' τά βέβαιον 
δυ.ως είναι ό'τι μέχρι τής ημέρας τής έκεϊσε έλευσεώς μου 
ούδείς είχεν άποφασίσει νά διατρεξτ] τοσούτον κίνδυνον 
δπως τύχν) τής συνεντεύξεως ταύτης, έξαιρέσει δύογάλλων 
άξιωματικών οϊτινες έδολοφονήθησαν μετ’ όλίγας ημέρας.

’Ήμην δεκαοκταετής, κύριοι, καί είς την ηλικίαν ταύ
την πας κίνδυνος καθίσταται θίλγητρον διά τόν έρώντα. 
Ό  Μασσαλιώτης ήτο είς θρασύδειλος οστις έκαυχάτο οτι 
ήθελε διαπεράσει διά τού ξίφους του τόν πρώτον ό'στις ή- 
θελεν ρίψει βλέμμα έπί τής συζύγου του, προσέτι ή τών νυ
κτερινών συνεντεύξεων ιδέα με κατεγοήτευεν καί μοί προσε- 
μειδία. ’Ετέθην δθεν κατόπιν τής Μαριάννης καί μετά 
τινας ημέρας, χωρίς ν’ άναγκασθώ νά στενάξω έπί πολύ, 
είδον έμαυτόν είς θέσιν τού νά κάμω τήν έπίσημον προς 
αύτήν διακοίνωσιν μου. Λεν έπερίμεινα πολύ τήν άπάντη- 
σιν' ή Μαριάννα μοί είπε γελώσα:

—  « Δέν κάμνω έγώ τοιαύτα πράγματα έντός οικίας 
ής οί τοίχοι εχουσιν ώττα, ούτε είς μέρη ένθα δύνανται νά 
Ιλθωσιν οί περίεργοι καί οί συκοφάνται. Αύριον, πρός τό 
έσπερας εύρέθητι είς τόν Φαών Βράχον' θά ήμαι έκεΐ.

—  » θέλω έλθει τή άπήντησα ».
Ή  Μαριάννα μέ ήτένισε κατά πρόσωπον, έγώ δέ έν- 

νοήσας τήν άμφιβολίαν της, έπανέλαβον:
—  » ©ά έλθω καί θά σέ περιμείνω ό'λην τήν νύκτα.
—  “ θέλεις τολμήσει;
—  ή θέλω τολμήσει. »
Ή  Μαριάννα ήν σχεδόν τριακοντούτις έγώ δέ δεκαο- 

κταετήί. Μέ έθεώρησεν μ.ετ’ ένδιαφέροντος, καί μοί είπε 
χαμηλή τή φωνή:

—  » Πτωχέ νεανίσκε! παραφέρεσαΓ πλήν, ό χ ι! . .  έγώ 
δέν έρχομαι . . . »

—  Μοί τό ύπεσχέθης, εχω τόν λόγον σου, άπήντησα 
λαμβάνων τάς χεΐρας της.

Ή  Μαριάννα άπεμακρύνθη ταχέως λέγουσά μοι.
—  Είσαι παράφρων. . . δέν θέλω. . .
Δυσαρεστηθείς ολίγον έκ τής άπαντήσεως ταύτης, ύ-

πέλαβον είρωνικώς:
-— . « Είμαι άρα γε ό πρώτος τολμήσας τό τοιούτον ; »
Είς τούς λόγους τούτους ή Μαριάννα ώχρίασε καί έκρυ

ψε τό πρόσωπον είς τάς χεΐρας της.
'Ομολογώ ό'τι ή άνάμνησις τού θανάτου τών δύο άξιω

ματικών μοί έπροξένησε κατ’ έκείνην τήν στιγμήν άλλόκο- 
τον έντύπωσιν, καί ή ιδέα ότι ή δολοφονία των ύπήρξεν 
ό ίλασμός τής μετά κινδύνων προσκτηθείσης εύδαιμονίας 
μοί ένεποίησε τρόμον.

Ά λλ’ αύτός ούτος ό τρόμος μοί έδοισε πλειότερον θάρ
ρος, αίσχυνόμενος δέ είπον πρός τήν Μαριάνναν:

—  « Αύριον περί τήν κλίσιν τής ημέρας θά ήμαι είς τόν 
Φαών Βράχον  ».

Ή  άλλόκοτος αύτη γυνή μέ έσταμάτησε λέγουσά μοι:
—  <■ Μέ άγαπας λοιπόν πολύ νεανίσκε; “
—  '■ Έσο βεβαία περί τούτου Μαριάννα. »
'Η έρωτότοοπος γυνή έφάνη πρός στιγμήν διατελούσα 

ύπό άμηχανίαν καί σφοδράν τής ψυχής άγωνίαν' έπί τέ
λους δέ μοί είπεν:

—  ·< Έ , λοιπόν, καί έγώ σέ άγαπώ' καί έπειδή σέ ά- 
γαπώ δέν θέλω νά ύπάγγς είς τόν Φαών Βράχον. "

'Ο είς τούς οφθαλμούς της ζωγραφιζόμενος τρόμος, μέ 
έπεισεν έτι μάλλον ότι ή συνέντευξις αύτη περιέκλειε φρι- 
κώδές τι μυστήρυ^ όθεν είπον αυτή:

—  « Τί φοβείσαι δι’ έμέ, Μαριάννα ·, ή μήπως έπισρέφων 
τις έκ τών μαγευτικών μετά σού συνεντεύξεων καταδικά
ζεται είς θάνατον ; »

'Η Μαριάννα προσήλωσεν έπ’ έμού τό φλογερόν βλέμμ-ά 
της καί μοί είπεν :

—  <> Παραφροσύνη νεανική ύπήρξεν ό πρός έμέ ερως σου 
παραφροσύνη νεανική είναι καί ή επιθυμία σου τό νά ζητής 
νά γνωρίσής τό μυστήριον τούτο. Δύνασαι νά ύπάγής είς 
τόν Φαών Β ρά χο ν . . .  έγώ δέν θέλω έλθει. . . »


