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οφθαλμοί έξην.όντιζον άστραπάς πονηριάς, τέ δέ 
στόμα έδεικνυε τούς όδόντχς.

—  Σύ διασκεδάζεις καί μου ρίχνεις τά παι
γνίδια σου ς τον κήπον μου ; είπε τό στόμ-α αύ- 
στηρώς μορφάζον και διχψεϋδον τούς έκ φαιδρό-

' “  ~  τήτος λάμποντας οφθαλμούς.
—  Δεν το έκαμα επίτηδες 1 έψέλλισεν ή Μαρ- 

Α χ! άνεφώνησεν ή Μαρκέλλα μετά παρα- , κέλλα άμηχχνοϋσα.

Η ΑΠΟΛΕΣΘΕΙΣΑ
{ Μυθιστορία τής Κυρίας Ημιγυ ΟΓβτίΙΙε. 

Μετάφρασις II. I. Φέρμπου ]. 
Συνέχεια· ίϊε  προηγούμ. φύλλον.

τεταμένης κραυγής δηλούσης αποτυχίαν καί 
δυσαρέστησιν.

Είχε όίψη την καινουργή σφαίραν της μ.ετά 
δυνάμεως πέρα τοΰ δέοντος, καί ή σφαίρα ύπερ- 
βασα τόν τοίχον τοϋ παρακειμένου κήπου κατέ- 
πεσεν έν αύτό).

Ή κυρία Έρμίνη είχεν άποφασίση άπας διά 
•παντός νά θεωρή ώς όριστικώς απολωλότα όσα 
παιγνίδια τής Μαρκέλλας έπιπτον έν τω κήπω 
καί ουδέποτε έστελλε νά τα ζητήση. Καί όμω-- 
συχνάκις τά παιγνίδια άνευρίσκοντο εν τω κηπα- 
ρίιρ τής κυρίας Έρμίνης· βεβαίως θά τα έρρι- 
πτέ τις έκ τοΰ παρακειμένου κήπου. "Οπως δή
ποτε τούτο ακριβώς ήθελε καί ή κορασίς, άλλ 
ούχ ήττον κινουμ,ένη ϋπό περιεργίας έλεγε καθ 
έαυτήν όποΐόν τι ήτο τό μυστηριώδες εκείνο καί 
ευμενές ον, οπερ τη άπέστελλε τά παιγνίδια της 
καί άπέφευγε τάς ευχαριστίας της. Το ον τοΰτο 
βεβαίως θά έγίνωσκε τήν ώραν καθ’ ήν δέν ήτο 
ή Μαρκέλλα έν τω κήπω. Θά ήτο βεβαίως άλλη 
τις καλή κυρία « μέ τά χα τσα ρά  της καί μέ 
τήν σχουφέττα  της μέ πολλές πολλές ¿ α χ τέ .Ι -  
.1ε<; » , ώς ή κυρία Έρμίνη, διότι ή Μαρκέλλα 
τοιοΰτόν τι έφαντάζετο τό ιδεώδες τοΰ εύμενοΰς 
και περιποιητικού ανθρώπου.

Έτερον άχ ! ήχώ τοϋ ίδικοΰ της, άντήχησεν 
όπισθεν τοΰ τοίχου, άλλ ή ήχώ αϋτη ητο ήχώ 
σκο»πτουσα, καί παρα/ρήμα ή σφαίρα ριφθείσα 
ύπό χειρός Ισχυρής, κατέπεσεν επί τής ρινός τής 
Μαρκέλλας, ήτις τήν στιγμήν εκείνην ητο έστραμ- 
μ.ένη πρός τά άνω.

—  “Αχ ! έπανέλαβεν ή αύτή σκωπτική φωνή,

—  Αύτό δα μας εΤειπε ! είπε τό παιδίον μετ’ 
αποδοκιμασίας.

Ή Μαρκέλλα ήσθάνετο έαυτήν τεταραγμένην, 
διότι άπό τοϋ χρόνου ήδη τών κακών αύτής η
μερών είχε μέγαν φόβον πρός τό πράττειν τό κα
κόν. Ύψωσε δειλούς οφθαλμούς πρός τήν κεφα
λήν ήτις έφαίνετο ήδη ύπεράνω μελανός λαιμο
δέτου, περιλαίμιου λευκοΰ, μάλλινης κυανής 
βλούζης καί δύο χειρών ερυθρών στηριζομένων 
έπί τοΰ τοίχου. Τό παιδάριον συμπαθούν πρός το 
συγκεχυμένο·) ήθος τής κορασίδος άνεκάγχασε θο- 
ρυβωδώς καί είπε :

—  Κουτό ! δέν είμαι κακό παιδί
Ό  λόγος ούτος ένεθάρρυνε τήν Μαρκέλλαν κιν- 

δυνεϋουσαν ήδη νά κλαύση. Μειδιάσασα λοιπόν, 
ολίγον τι όμως συγκεχυμένη έθηκε, την σφαίραν 
της έπί τοΰ άφετήρος καί διά μικρών κινήσεων 
άνέπαλλεν αύτήν.

—  Στάσου νά ’πα νά φέρω καί τόν δικό μου 
νά παίξωμε μαζί.

Καί ή μέν κεφαλή έξηφανίσθη τάχιστα ιός διά 
ταχυδακτυλουργικής τέχνης, ή δέ Μαρκέλλα 
έμεινε·) άμηχανοΰσα καί έρωτώσα έαυτην έάν 
ώφειλε νά έπχνέλθη είς τόν οίκον, ή νά άναμείνη 
τήν έπάνοδον τοϋ άπροόπτου φίλου. ’Αλλά δέν 
ήδυνήθη νά σκεφθή έπί μακρόν, διότι αίφνης 
σφαίρα υπερμεγέθης διχβχσχ τόν τοίχον ώς βα
ρύ πτηνόν κατέπεσεν έπί τής άμ-μου πρό τών 
ποδών της.

—  Άρπαξε την, είπεν ή φωνη όπισθεν τού 
τοίχου, καί στείλέ μού την πάλιν.

Ή κορασίς δέν άνέμεινε τήν έπανάληψιν τής
ήδη πολύ εύκρινέστερον, καί ή Μαρκέλλα είδεν προτάσεως, καί άγων ομηρικός συνήφθη μεταξύ 
άνακύπτουσαν ύπεράνω τών πυκνών φύλλων ά— τών δΪΛ ̂.ν—. δοι ¿'βΤ̂ πην αλλ-λλουε.ιαικτών οϊτινες δέν ε”βλεπον άλλήλους.

ου γελόεσσαν καί φίλοσκώμμονα, ου οΐ τεφρόχροι στέρνα! Καλά πού ’ψόφησαν τα κόκκινα ψάρια, 
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τά ¿ψάρεψε ό γάτος την περασμένη ’βδομάδα. 
"Εχε 'λιγάκι το νού σου, ακόυσες;

—  Μά, παρετήρησεν ή Μαρκέλλα, δέν είςέ- 
ρω που νά την £ίξω.

—  "Ισα, ίσα αύτό δά είνε νόστιμο. "Ελα 
εμπρός, ο·"π!

Ή Μαρκέλλα ήσθανετο ήδη κατάκοπον τον 
βραχίονά της, άλλα δ συμπαίκτωρ ητο ακατα
πόνητος.

Αίφνης ένεφανίσθη ή Τριανταφυλλιά έπι τής 
φλιάς τοϋ οίκου καί έμεινεν ώς άπολελιθωμένη 
βλέπουσα τήν σφαίραν διαβαίνουσαν τον τοίχον 
καί πίπτουσαν έπι τοϋ άφετήρος τής Μαρκέλλας. 
’Ελέησε νά παρέλθη στιγμή τις ΐνα κατανόηση ή 
καλή κάγαθή γυνή ότι ή σφαίρα αΰτη δέν ίπτα- 
το μόνη της. Ευθύς δέ ώς ένόησε το πράγμα, έκά- 
λεσε την Μαρκέλλαν ήτις άνεσκίρτησε καί έστρε
ψε προς αΰτην το καταπόρφυρον έκ τοϋ αγώνος 
πρόσωπόν της.

—  Μέ ποιον παίζεις ; ήρώτησεν ή Τριαντα
φυλλιά, καταπλαγεϊσα ένεκα τοϋ γεγονότος τού
του, όπερ ούδέν είχε το προηγούμενων έν τή ιστο
ρία τοϋ φιλήσυχου βίου της.

—  Δέν είξέρω, άπεκρίθη ή κορασίς παρατη
ρούσα αυτήν διά των αθώων της οφθαλμών. 
Είδα έ’να κεφάλι άπανω ’ς τόν τοίχο. Μοϋ φαί
νεται νά είνε κανένα μικρό παιδί, γιατί ή βλού- 
ζά του κουμπώνει ς το πλάγι.

Ή συνοπτική πως αϋτη περιγραφή συνε- 
πληρώθη διά τής έμφανίσεως τής κεφαλής, ήτις 
άνέδυσεν ΰπεράνω των άγριαμπέλων καί είπε 
μετά σοβαρότητας:

—  ’Εγώ είμαι, Ιούλιος Βρεώ. Λέν με γνωρί
ζεις, κυρία Τριανταφυλλιά ; Έχετε ένα κοριτσάκι 
’ς το σπίτι σας καί σύ μου το είχες κρυφό;

—  "Α! σύ είσαι, παληόπαιδο ; είπεν αίφνης ή 
Τριανταφυλλιά φαιδρυνομένη. ΙΊοϋ ’ξεφύτρωσες;

-—  Κύτταξ’ έκεΐ! Καί τί κάνουν τάχα όταν 
είνε παύσεις; δέν έρχονται ’ς τό σπίτι; Καί πώς 
τό λ.ένε τί) κοριτσάκι σας;

—  Μαρκέλλα, είπεν ή κορασίς άναλααβάνου- 
σα θάρρος, διότι έβλεπεν ότι τά πράγματα έφαί- 
νοντο ότι έιιελλον νά διορθωθώσι.

—  Θά έδειχνες τήν καλή σου ανατροφή άν 
ε’ρχόσουν νά κάνης έπίσκεψι ’ς τήν κυρίαν Έρ- 
μίνη. Αύτό έπρεπε νά κάνης, νά άναβαίνης ’ς 
τούς τοίχους καί νά τριβής τά δούχά σου.

—  Ποιος το λέει! ούτε τά όοϋχά μου τρίβω 
ούτε ανεβαίνω 'ς τούς τοίχους, είπε τό παμ- 
πόνηρον παιδίον κλεϊον τούς οφθαλμούς του. Έχω 
σκάλα.

Ή  Μαρκέλλα άνεκάγασεν. ΤΙ κεφαλή έζηφα- 
νίσθη έκ δευτέρου καί υ.ετά υ.ίαν στιγμήν τό κωδώ- 
νιον τής κιγκλιδωτής πύλης αντήχησε υ.ετά με- 
γαλης βίας, ικανής νά σείση όλην τήν οικίαν.

—  Χαρά 'ς την ανατροφή πού την έχει ή

λέρα! είπεν ή Τριανταφυλλιά πορευομένη νά άνοι
ξη. ’Αλλά τό πρόσωπόν της τό άείποτε σοβαρόν 
ούδέ τήν έλαχίστην άγανάκτησιν ένεφκινεν.

Ή Μαρκέλλα είδεν είσερχόμενον παιδίον δω- 
8εχ.αετές περίπου, ύψηλόν καί ρωμαλέον- ή ρ.ορ— 
φή του ήτο εϋγενής καί όοδόχρου; καί 8ιά τοϋτο 
έφαίνετο νεώτερον παρά τήν άληθή ηλικίαν του. 
Έλαβε τήν χεΐρα τής Τριανταφυλλιάς καί την 
έσεισε μετά δυνάμεως, καί έθώπευσε τήν πα
ρειάν τής Μαρκέλλας μετά μεγίστης ευστρο
φίας καί ελευθερίας, όπερ κατετάραξε τήν κορα
σίδα. Έπειτα τό παιδίον κατηυθύνθη εις τήν 
οικίαν συνοδευόυ.ενον ύπό τε τής θεραπαίνης καί 
τοϋ κορασιού. Διερχόμενον πρό τής χλόης άπέβλε 
ψε πρόςτά λευκανθερ.α και είπε.

—  Δέ θά ε“χετε σκύλο· δ ’δικός μας παντού 
σκάβει.

—  Πρέπει νά τον έχετε δεμένο, είπεν ή Τριαν
ταφυλλιά ρ.ετά σοβαρότητος.

—  Ποτέ ! είπε ζωηρώς δ ’Ιούλιος. Ό αδελφός 
μου δέ θέλει νά τον δέσωμε τό σκύλο του! αύ- 
τός θέλει νά παραγεμίζη τής τρύπες όπου σκάβει 
δ σκύλος— μά δέν ξαναφυτρώνει πιά χορτάρι...  
Διακόψας δέ τόν λόγον καί στρεφόμενος πρός την 
Μαρκέλλαν : Μέ τοϋτο δά παίζεις; είπε μετά 
περιφρονήσεως, δεικνύων τόν άφετήρα δν αύτη 
έκρατει έτι· δέ μου φαίνεται παράξενο γιατί 
ερριξες τή σφαΐρά σου ’ς τ-ή στέρνα! Μέ τέτοιο 
’μπορεί ποτε κανείς νά παίξη ! ’Εγώ έχω δύο καί 
θά σου δώσω τόν ένα.

Ή  κυρία Έρμίνη ε”βλεπεν άπό τοϋ παραθύρου 
τήν βραδέως έρχομένην τριάδα καί έμειδία πρός 
αυτήν. Ό  Ιούλιος άφήρεσεν εύγενώς τό πηλή- 
κιόν του, όπερ έφόρει ώς μαθητής, καί έχων αυτο 
άνά χείρας είσώρμηβεν εις τήν οικίαν.

—  "Αχ ! αλιτήριε ! είπε πρός αυτόν ή κυρία 
Έρμίνη, ήλθες πάλιν; Θά ξαναρχίσης πάλιν τά 
κατορθώματα σου ; θά μου πειράζης τόν κήπό 
μου, τό γάτο μου, τά καναρίνια μου, όλα μ.ου 
όσα άγαπώ;

—  Σάς παρακαλώ νά με συγχωρήσετε, κυ
ρία, είπε τό παιδάριον λαμβάνον ήθος άνδρός α
ξιοπρεπούς, ένέχον τι τό κωμικόν. Τότε ήμουν 
μιά σταλιά παιδάκι, καί δέν είξερα τί μου γίνε
ται. Τώρα όμως αλλάζει.

Αί δύο γυναίκες καί ή Μαρκέλλα άνεκάγχα- 
σαν· τοσούτόν ταις εφάνη νόστιμος ή μετ’ άςιο- 
πρεπείας δικαιολόγησίς του.

’Εκείνο δέ πρώτον μέν άπέβλεψε πρό αύτάς 
ολίγον, άλλ’ ευθύς ε”πειτά τας έμιμήθη καί αϋτό.

Έκάθιοαν κύκλω έν τή μικρά αιθούση, ή δέ 
Τριανταφυλλιά σταυρώσασα τους βραχίονας έστη- 
ρίχθη έπί τής θύρας· αϋτη δέ ήτο ή άγαπητη 
αύτής στάσις.

—  Έλειπες σέ ταξείδι; ήρώτησεν ή κυρία 
1 Έρμίνη.
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—  "Αχ! ναι, καί ταξείδι μακρινό· καί ίσα 
ίσα έγυρίσαμ’ έδώ τήν ώρα πού πρέπει νά ’πά
γοι πάλιν μέσα ’ς τό λύκειο, χωρίς νά μ’ άφή- 
σουν νά ξανασάνω ’λιγάκι.

—  ’Αμέ τής παύσες τής πρωτοχρονιάς; τί 
έγινες; ήρώτησεν ή Τριανταφυλλιά μετ’ αύοτη- 
ρότητος.

Ό ’Ιούλιος ¿ταπείνωσε τούς οφθαλμούς.
—  Νά σας ’πώ τήν αλήθεια ήμουν τιμωρία, 

ώμολόγησεν έρυθριών δ ’Ιούλιος, άλλα δέν ε’πταια 
ε’γώ.

Ή  κυρία Έρμίνη έμ.ειδίασε.
  Τό καταλαμβάνω δά, όταν σάς τιμωρούν

ποτέ δέ πταίετε σείς. Τί λόγο: ! Καί ή μητέ
ρα σου ;

—  Μένει πάντα ’ς τή Νίκαια. ’Εκεί θά ξε- 
χειμωνιάση.

—  Άμ’ δ πατέρας σου;
—  Καί εκείνος. —  Ό αδελφός μου 'Ροβέρ

τος καί εγώ είμαστε οί αντιπρόσωποι τοϋ σπιτιού 
μας, έγώ 'ς τό λύκειο, καί αυτός έδώ ’ς τή γει
τονιά σας. Σέ σάς έδάνεισε τό περασμ-ένο φθι
νόπωρο τό κρεββατάκι μου πού είχα σάν ήμουν 
μικρό παιδάκι;

—  ’Δικό σου ήτον τό κρεββατάκι; ήρώτησεν 
ή κυρία Έρμίνη· ά, χαίρω πολύ. Ή Μαρκέλλα 
ητον άρρωστη, καί έπλάγιαζεν ¿πάνω.

Τό παιδίον παρετήρησε περιέργως τήν κορα
σίδα.

—  "Αρρωστη ; "Ω! δέν άξιζε τόν κόπο νά άρ- 
ρωστήση γι’ αύτό! είπε μετ’ αστείας χειρονομίας. 
Καί είνε ανεψιά σας ή μικρούλα, κυρία;

—  Όχι, είνε φίλη μου· άπεκρίθη σοβαρώς ή 
κυρία Έρμίνη.

Ό  Μαρκέλλα έλθοϋσα πλησίον τής φίλης της 
έστηρίχ_θη ¿π’ αύτής. Τούτο δέ ήτο συνήθως ή 
εύγλωττοτάτη των θωπειών.

—  Σέ συγχαίρω, κυρία! είπεν δ ’Ιούλιος πρός 
τήν Μαρκέλλαν μετά βαθύτατης ύποκλίσεως. 
Έμενα ποτέ της δέ θά μ’ ε'λεγε φίλο της ή κυ
ρία Έρμίνη! Άπ’ αύτό καταλαβαίνω ότι είσαι 
φρόνιμο κορίτσι.

—  Ά !  μάλιστα! είπεν ή γηραιά κόρη. Μό
νον είσαι άδικος, ’Ιούλιε, διότι καί σύ θά είσαι φί
λος μου άν είσαι φρόνιμος.

—  Θά είμαι φρόνιμος, καί θά ιδητε- έγώ τώρα 
έγινα καλό παιδί. Ό  ’Ροβέρτος είνε ’λιγάκι. .

—  Καί διατί δέν έρχεται δ ’Ροβέρτος νά με 
ίδή ;

Ό  ’Ιούλιος ϋψωσε τούς ήμους μετ’ ήθους δη- 
λούντος οτι γινώσκει τό διατί.

—  Είνε λύκος αυτός καί δ σκύλος του, είπεν 
δ ’Ιούλιος, ένα ζευγαράκι μιά χαρά.

—  Καί τί σκύλος είν’ αυτός ; ήρώτησεν ή κυ
ρία Έρμίνη.

—  Ένας σκύλαρος ώς έκεϊ ’πάνω, άπεκρίθη δ

’Ιούλιος ύψών τήν χείρα μέχρι τοϋ οφθαλμού του. 
Δέν τον πολυνοστιμεύομαι, αλλά, τί νά κάμω, 
τόν καλοβλέπι« .. .

—  Φοβάσαι τά δόντια του; ύπέλαβενή Μαρ
κέλλα.

—  Όχι, άλλά πρός χάριν τοϋ αδελφού μ.ου, δ 
δποΐός τον αγαπά πολύ, καί γιά όλον τόν κόσμο 
δέ θέλω ποτέ νά τον δυσαρεστήσω τό ’Ροβέρτο.

Τί λέτε, κυρία Έρμίνη, δέν είνε αύτό ύπο- 
κρισία ;

Η Τριανταφυλλιά άνεκάγχασε παρά την θύ- 
ραν ίσταμένη, άλλά παρευθύς άνέλαβε τήν προ- 
τέραν σοβαρότητα της.

—  Όχι, είπεν ή Έρμίνη γελώσα καί αύτή, 
δέν είνε ύποκρισία, άλλά καλά κάμνεις νά είσαι 
περιποιητικός, έστω καί πρός ένα σκύλον. Νά εί- 
πής ’ς τόν αδελφόν σου νά ε"λθη νά με ίδή. ’Επι
θυμώ νά του ’μιλήσω, νά τον έρωτήσω διά τούς 
γονείς σου . . .

—  Ώ  ! ώς πρός αύτό έγώ θά σας πληροφο- 
φορήσω καλλίτερα, είπεν δ ’Ιούλιος μετά θάρρους.
Σ εμένα γράφει πάντα ή μητέρα. Ό  ’Ροβέρτος 
είνε πάντα α πεσμένος μέ τά μούτρα » ’ς τά βι
βλία του. Νά είξέρατε τί του καταφέρνει ή μα
γείρισσα ! Τού περνά τό ένα γιά τρία. Μά μή 
σας μέλει καί θά λογαριασθοϋμε μιάν ήμερα.

—  Έχεις σκοπόν νά την διώξης; ήρώτησεν ή 
κυρία Έρμίνη άπιστούσά πως

—  "Λ, μπά ! θά της κάμω τό λογαριασμό 
καί θά γράψω ’ς τή διαφορά: Έλαβα ε'μπρός 
τόσα.

—  Χαρά 'ς το νοικοκύρη ! είπεν ή γηραιά κόρη. 
Έλα τώρα, πήγαινε νά παίξετε μέ τήν Μαρ
κέλλαν, καί προσέχετε νά μή κάμετε καμμία 
ζημία ’ς τόν κήπον.

Τά παιδία «έγιναν αστραπή», δ ’Ιούλιος ε"- 
δραμε νά εύρη τά άφετήριά του καί τό παιγνι
διού έπανελήφθη λαμπρότατα Άλλά μετ’ ού 
πολύ τό παιδίον έσταθη καί είπε μετ’ άθυμίας

—  Τί καλλίτερα ¿παίζαμε όπίσ’ άπό τόν 
τοίχο, χωρίς νά βλεπώμασθε!

Κ Α ' .

"Ω, των μακαρίων ή μερών! Ή  Μαρκέλλα 
είχε φίλον, είχε τινα δμήλικα σχεδόν, κοινωνόν 
τών σκέψεών της καί τών πράξεων, σκώπτοντα 
αύτήν καί άποτείνοντα πρός αυτήν λόγους λατι
νιστί . . . Άλλ’ « δ Θεός νά τα κάμη »  λατι
νικά! Αϊ σκιαί τών έγκριτων συγγραφέων πλει- 
στάκις έφριξαν.

Άλλ’ Ομως ήμίσειαν μόλις ημέραν συνέπαιζον, 
τό απόγευμα τή: Κυριακής, καί τά παιδία εΰρι- 
σκον τά διάστημα τούτο πέρα τοϋ δέοντος βρα
χύ. Τά παιγνίδια τής σφαίρας ήσαν πρό πολλοϋ 
ήδη έγκαταλελειμμένα, δ κύων τοϋ 'Ροβέρτου 
είχε καταβροχθίση καί σφαίρας καί άφετήρας
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ή¡Λέραν τινά καθ' ήν ό ’Ιούλιος έλησμόνησε νά τα I 
φύλαξη. Τά παιγνίδια ταύτα άντικχτεστάθησαν 
ύπο αναγνώσεων σιωπηλών έν τω αύτω βϊβλίω, ! 
καθ’ άς ϊνα στρέψι>>σι την σελίδα πεοιέμενον ! 
άλλήλους.

Τις δύναται να είπη τόν μυστηριώδη μαγνη
τισμόν των κοινών τούτων αναγνώσεων καθ' ας 
τό αυτό μέν τών διανοημάτων ρεύμα διέρχεται 
τούς δύο εγκεφάλους, οί δέ δάκτυλοι συνενούνται 
έπί τής αυτής γωνίας τής σελίδος, οί δε οφθαλ
μοί διατρεχοντες τούς αυτούς στίχους διαμείβουσι 
βλέμμα δηλοϋν ότι ώρα είνε νά στρέψωσι τήν 
σελίδα ; Αί συγκινήσεις αί εκ τής άναγνώσεω; 
παραγόμεναι ε’νίοτε είνε διάφοροι, διότι ο τι εύ- 
φραίνει τούτον δυσάρεστε! εκείνον, άλλ’ όμως ή 
διχαζόμενη αύτη έντύπωσις επιδρά ούχ ήττον 
έπί τών δύο ψυχών: είνε ό άρτος καί τό άλας 
της φιλοξενίας ταύτης τού πνεύματος.

Ο ’Ιούλιος καί ή Μαρκέλλα άνέγνωσαν ούτω 
πως τά βιβλία πάντα, άτινα άπό καταβολής 
κόσμου είνε ή χαρά καί ευφροσύνη τών νέων γε
νεών : Ο Ροβινσών Κοούσο; παρεκίνησεν αυτούς 
νά όνειροπολήσωσι ταξείδια· ώκοδόμησαν σπή- 
λαιον ύπό τάς πασχαλεας διά πεταύρων πεσόν- 
των έκ τού όρνιθώνος. Ό κύων τού 'Ροβέρτου 
τυγχάνων ίδιαζούσης εύνοιας, τάς ημέρας καθ' 
άς έκλείετο ό γάτος τής κυρίας Έρμίνης, προε- 
βιβάσθη εις λέοντα τής έρημου καί πλέον ή 
άπαξ οί δύο μοναζοντες ήναγκάσθησαν νά τρα- 
πώτίν εις φυγήν, διωκόμενοι ύπό τού τερατώδους 
τούτου ζώου, ίίπερ τέλος κατεκύλιεν αύτούς έπί 
τής χλόης πρός μεγίστην βλάβην τών λευ- 
κανθέμ.ων άτινα έταράσσοντο έν ώ ήσύχαζυν 
ανοικτά.

'Εσπέραν τινά τού 'Ιουνίου, περί την ιοραν τού . 
γεύματος, έπειδή δ ’Ιούλιος έκώφευε πρός τάς 
έπανειλημμένας προσκλήσεις συρίκτοας, ή τις 
άκουομ,ένη άπό τού παρακειμένου τοίχου προσε- 
κάλει τον Ιούλιον καί τον έπανέφερεν εις την οι
κίαν του, υψηλός τις νεανίας μελαχροινός, ούτι- 
νο; μόλις ΐδρωνεν δ μύσταξ, γαλανός τούς βαθεϊς 
καί γαληνιαίους οφθαλμούς, ώθησε την κυγκλιδω- 
τήν πύλην, ήν δ ’Ιούλιος αείποτε σχεδόν άφινεν 
ανοικτήν, καί είσήλθεν εις τό κηπάοιον της κυ
ρίας Έομίνης.

—  Ό  αδελφός μου ! άνεφώνησεν δ Ιούλιος τα
ραχθείς μ.έν ολίγον, άλλ’ έτι μάλλον καταγοη- 
τευθ.είς.

—  Μέ αναγκάζεις νά έλθω νά σε γυρεύω γιά 
νά φάμε, είπεν δ 'Ροβέρτος έπιπληκτικώς πως.

Η κυρία Έρμίνη ένεφανίσθη έπί τού ούδού τής 
οικίας καί είπε πρός αυτόν :

—  α Σάν τά χιόνια», έρημίτη μ.ου! ΙΙώς το 
έ’παθες καί -ξετρύπωσες άπό την τριόγλην σου;

—  Ό  Ιούλιος είνε ή αίτια. Τόν φωνάζω νά 
έλθη νά φάμε, καί αύτό; κάνει τόν κουφό.

—  Καί τί καλά έχετε σείς οί δύο ¡ ιπ ε χ ιά ρ ι-  
δες, έγκαταλελειμμένοι άπό τούς γονείς σας;

—  Έχομ’ ενα κοτοπούλι, θαρρώ,κλί σαλάτα.. .
—  Τριανταφυλλιά, άνεφώνησεν ή κυρία Έρμί

νη, τρίξε νά ζητήσης τό πουλί καί τη σαλάτα 
τών κυρίων Βρεώ· θά φάγουν έδώ. Έάν εϊξευρα

| ότι θά ε’λθης, κύρ ’Ροβέρτε, θά έφρόντιζα διά 
I φαγητόν άνάλογον, άλλά ευτυχώς ή επικουρία 
j σου θά μας κάμη νά φάγωμεν καί νά εύφρανθώ- 
| μ.εν έξαίρετα. "Ελα, Μαρκέλλα, βάλε άλλα δυο 
I πιάτα.

Ή κορασίς ύπηκουσε μετά σπουδής, καί μετ’ 
ού πολυ ή φιλική δμήγυρις εύρεθη καθημένη ενώ
πιον σουπ ιέρας ίκζλευκής πορκελάνης, ής τό 
κάλυμμα άφαιρεθέν άφήκε νά έξέλθη ήδύτατο'ν 
άρωμα ζοιμού.

ΤΙ Μαρκέλλα δεν έξεκόλλα τούς οφθαλμού; 
της άπό τού άδελφού τού φίλου της. Ό ’Ιούλιος 
έθεώρει τόν άδελφόν του ώς τό άλφα καί το ω
μέγα. Άμφότεροι τέκνα μητρός ασθενική;, μή 
δυναυ.ένης νά συμβιβασθή πρός τό κλίμα τών 

j ΙΙαρισίων, ήσαν πολλάκις μόνοι έν τή οικία των.
I Ό πατήρ των άμφιρρέπων κατ’ άρχάς μεταξύ τής 

λύπης τού νά καταλίπη μόνην ε”ν τινι πόλει τής 
Μεσημβρίας την γυναίκα του ήν έλάτρευε, καί 
τής επιθυμίας τού νά είνε πλησίον τών τέκνο»ν 
το", άπεφάσισε τέλος νά άκούση την συμβουλήν 
τού ιατρού καί νά μείνη δοιστικώς παρά τή συ- 
ζύγφ του, ής ή άδυναμία προέβαινεν, έπι'τεινο- 
μ,ένη. Ό  πρεσβύτερός του υιός παρεσκευάζετο εις 
έξετάσεις, καί ή πρώιμος εύφυία τού άξίολόγδυ 
νεανίσκου συνετέλει ώστε νά ζή μ.όνος άμέοιμ.νός, 
καί νά έπιτηρή τόν νεώτερον άδελφόν του, έσω- 
τιρικόν έν τφ λυκιίφ.

Τό αίσθημα τής εύθύνης ταύτης, ή -λυπηρά 
προαίσθησις τού προώρου θανάτου της μητρός του, 
ήν ήγάπα καθ’ ύπερβολήν, καθίστων τόν πρεσβύ - 
τερον άδελφόν σιωπηλόν καί πως άγριον. Άλλ, 
όμ.ως ήτο, ώς πάντες οί άνθρωποι, φύσει φίλ.ος 
τών οικογενειακών άπολαύσειυν, καί ή οικία τής 
κυρίας Έρμ.ίνης ζωογονούμενη ύπό τών μεγάλων 
οφθαλμών καί τού γελαστού στόματος τής Μαρ- 
κέλ.λας, ήτ.ς ούδέν άλλ.ο ε’καμνεν ή νά παρατηρή 
καί νά μειδιά, άνέμνησεν αύτόν αίφνης τάς φαι- 
δροτάτας ημέρας τής παιδικής του ηλικίας, καθ' 
δν χρόνον ή οικία ήτο φαιδρά καί μεστή άνθρώ- 
πων, ή δέ μήτηρ του ήτο ύγιεστάτη καί δ ’Ιού
λιος, μικρόν μ.ικρόν παιδίον καί μαμμόθρε- 
πτον, έπενόει κατά πάσαν στιγμήν φαιδράν τινα 
άταξίαν.

Αί έντυπώσεις του αύται μετεφράσθησαν διά 
μ.ιάς λέξεως ήν είπε πρός τήν κυρίαν Έρμίνην 
άφ’ ού άφηρέθη τό τοαπεζομάντηλον.

—  Έπρεπε νά έλθω νά σας ίδώ πρωτήτερα, 
είπεν. Ή  άγριότης μου αΰτή πολύ με βλάπτει, 
τό είξεύρω, αλλά έφοβούμην μήπως γίνω οχληρός.
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—  Ειπέ τήν αλήθειαν, ύπελαβεν ή κυρία Ερ- 
μ,ίνη, ήτις είχεν ίδη αύτόν γεννώμενον πρό δεκα- 
επταετίας, έφοβεΐσο μήπως στενοχωρηθής πλη
σίον μου. Τό είξεύρω ότι πρό ένός έτους ήμουν 
μ.όνη, άλ.λ’ άφ’ ότου έχω πλησίον μου ένα καλόν 
κοράσιον εγώ έςανάνειωσα.

Ό ’Ροβέρτος παρετήρησε μ.ετά πολλής προσο
χής τήν Μαρκέλλαν, ής ή φρονιμωτάτη οψις ήρυ- 
θρίασεν εξ αίδούς.

—  Συγγενή σας ; ήρώτησεν δ 'Ροβέρτος.
—  Όχι, θά σού τα διηγηθώ καμμίαν ημέραν. 
Ουδέποτε έπήλθεν εις τόν νούν τού ’Ιουλίου

νά μεριμνήσγ, περί τής καταγωγής τής μικράς 
φίλης του. Αιό προαισθανόμενος μυστήριόν τι, πα· 
ρετήρησεν αυτήν μετά πολλής προσοχής πρώτην 
ήδη φοράν άπό τής ημέρας καθ’ ήν πρώτον την 
είδε. (

—  Νόστιμος είνε ή μικρούλα, είπεν δ μαθητής 
τού λυκείου μετά τής συνήθους αυτώ αφελείας. 
Έχει ενα στόμα πού κοντεύει νά πάη πίσω απο 
τό κεφάλι της. Καθόλου δέ σας μοιάζει, κυρία 
Έρμίνη. Ούτε ’ς τό πρόσωπο κάν άλλά έπήρε 
όμως τή φωνή σας . . . Παράξενο.

—  Διότι με αγαπά! είπεν ή γηραιά κόρη, τά 
μ.έγιστα εύαρεστηθεϊσα έκ τής άλλοκότου ταύτης 
παρατηρήσεως.

ΤΙ Μαρκέλλα έρυθριάσασα έμειδίασε. Τό στό
μα της ουδόλως έφάνη μικρότερον, άλλ ομ.ως ή 
χάρις τού προσώπου της δεν ένέκειτο έν τή καλ
λονή τών χαρακτηριστικών της.

—  Έπρεπε νά με βοηθήσης, σύ, είπεν rfκυρία 
Έρμ-ίνη πρός τόν 'Ροβέρτον. 'Εγώ δέν είμ.αι τό
σον δυνατή εις τήν άριθμητικήν, καί οσάκις θέλω 
νά της δώσω νά έννοήση τό μάθημά της, την 
στενοχωρώ πολύ τήν καίμένην. Αν ηρχεσο σύ 
κάποτε νά τής το έξηγής.

—  Μετά χαράς, άπεκρίθη δ νέος. « Ο διδά
σκων δίς διδάσκεται » θά ωφεληθώ και έγω πολύ, 
διότι θά μάθω τήν μεγάλην τέχνην νά είμαι 
σαφής.εις τάς όκφράσεις μου, —  πράγμα τό ο
ποίον ούτε οί καθηγηταί τό διδάσκουν ουτε τα 
βιβλία.

(Έ πετα ι συνέχεια).

   -----

Ό βίος άπας πρέπει νά Οεωρηθή ώς μέγα σχο- 
λεϊον πείρας, ούτινος μαθηταί είνε άνδρες καί 
γυναίκες. Ώς δέ συμβαίνει εις όλα τά σχολεία, 
πρέπει νά έχη τις πεποίθησιν εις τά μαθήματα, 
άτινα διδάσκεται· ένίοτε συμβαίνει νά μή έννοώ- 
μεν την διδασκαλίαν καί νά εύρίσκωμεν δύσκο- 
λον τήν αάθησιν, πρό πάντων οταν διδασκά
λους έχωμεν τάς δοκιμ.ασίας, τας ζλύπας, καί 
τάς δυσκολίας· όφείλομεν όμ.ως ν' άποόεχώμεθα | 
ταύτα, άναγνωρίζοντες ότι πρός τούτο υπό τής 
θείας χειρός πέμπονται.

ΣΠΟΤΔΑΣΤΟΪ ΠΕΡΙΗ ΓΗΣΕΙΣ

ΣΤ '.

[ Συνέχεια· ίίε αελ. όδΟ ].
Έ  Ζυρίχη, τα μουσεία καί αί επιστημονικά! αύτής συλ- 

λογαΐ.—ΙΙολΰτεχνεΓον καιδημαρχεΓον.—ΟΓ.έν Ζυρίχη Έλλη
νες σπουδααταί. — Ή ΛαΛονμι'τ η κεφαλή. — ’Ελληνικόν 
καπνοπωλεΓον.—Διακεκριμένοι λωποδύται έν 'Ελβετία.—Μά
θημα διοικητικοί δικαίου. — Ό  Έλλην καί αί πολίτικα! 
ΟεωρΙαι.—Ό  περίβολος τής έκΟέσεως—  Τά κυριώτερχ εκθέ
ματα καί τό παραλειφβέν. — Τό καφενεΓον τοϋ αίγιβαλοΰ. 
—Παράσημα δημοχρατιχών'χα! ζήτημα τής ημέρας. — Τό 
έν τή λίμνη βέαμα.—Ή φωταψία καί τό τέλος τής εορτής.— 
Ναυαγήσαντα σχέδια καί ύποχώρησις. — Συμβούλων καί 
άσδματα.—Άπό βυρωροϋ εις θυρωρόν.—Αποχαιρετισμό; καί 
άναχώρησις.

Ή  Ζυρίχη, ώς πόλις, λίαν γλισχρως ικανο
ποιεί τού φιλοσπούδου περιηγητού τάς απαιτή
σεις. Αί όλίγαι άρχαϊαι έκκλησίαι της ούδέν 
παρουσιάζουσι τό όλω; ιδιαιτέρας σημασίας ά- 
ξιον, καίτοι έν τή πόλει ταύτη κατά την ΙΣΤ' 
εκατονταετηρίδα έδόθη ή πριόιη ώθησις πρός 
τήν θρησκευτικήν, ιός τρεις αιώνας άργότερον, 
έν τή ίδιοι, πρός τήν πολιτικήν τής 'Ελβετία; 
μεταρρύθμισιν. Τών μουσείων αυτής αί έπιστημο- 
νικαί συλλογαί, καί ιδία αί αντικειμένων προϊ
στορικής έπο-χής, εχουσι βεβαίως μέγα ένδιαφέρον 
διά τόν περί τοιαύτας είδικάς μελετάς ασχολού- 
μενον, οΰχί όμως καί διά τόν χάριν αναψυχής 
ταξειδεύοντα· αί καλλιτεχνικαί είσίν ήσσονος 
προσοχής άξιαι. Άλλ’ έν γένει ή περιγραφή τού 
επιστημονικού κυρίως περιεχομένου πασών τών 
ότίωσδήποτε άξιολόγων τοιούτων συλλογόύν, ε”στω 
καί αυτής τής πρωτοφανούς πως διαρκούς έ .ίβ ε- 
ζ ιχ η ς  έχθέσεως τώ ν  τής σχοΑ ειαχής π α ιδ εύ - 
σεως, έν ή καί ή αίθουσα τοϋ Ι Ιε σ τα .Ιό τσ η , γεν- 
νηθέντο; έν Ζυρίχη μεσούσης τής παρελθούσης 
έκατονταετηρίδος, ήδύνατο ίσως νά ένδιαφέρη 
τούς άναγνώστας ειδικού τίνος έκπαιδευτικού ή 
άλλου διδασκαλικού περιοδικού, άλλ’ οΰχί βε
βαίως καί τούς τής 'Ε σ τ ία ς . Διό ούδέ περί τού
των θέλω γράψει τι, άλλ’ ούδέ περί τών καλών 
βιβλιοθηκών τη;, έν αίς βεβαίως πολλά άξια 
μνείας ύπάρχουσι καί ιδίως χειρόγραφα καί άρ- 
χαϊαι [εκδόσεις. Δι’ ού; λοιπόν λόγους“άνέπτυξα
uon ragioniam’ di l o r o ................

Έκ τών οικοδομημάτων όμως τής Ζυρίχης 
ιδιαιτέρως ώφειλον ίσως νά μνημονεύσω τού έξό- 
χω; ωραίου π ο Λ υ τε χ ϊ είου αυτής, άπο τού οποίου, 
ώς άφ’ ύψηλής άκροπόλεως, απολαμβάνει τι; θαυ- 
μασιαν άποψιν της πόλεως καί τών πέριξ όρέων, 
τής λίμνης καί τού Αιμμάτου. Άλλ’ ή περιγρα
φή αύτού καθώς καί τού όντως άξιοθεάτου δη
μ α ρχε ίου  θά κατελάμβανε χώρον, ον έπεθύμουν 
νά έπιουλάξω καί δι' άλλα μεν, άλλά προ πάν
των διά τήν έγχώοιον ε”κθεσιν, πρός τήν όποιαν πο
ρεύομαι οδηγούμενο; ύπό καλού φίλου Ελληνο; 
σπουδάζοντο; έκεϊ τήν μηχανικήν.
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Αλλά πριν περί ταύτης γράψω τι, επείγομαι 
νά είπω ολίγα περί τής έν Ζυρίχη ελληνικής 
παροικίας, εκ νέων σπουδαστών, σφριγώντων, α’ι- 
σθηματιών, φιλότιμων καί λίαν περιποιητικών 
προ; τούς έκεϊθεν διερχομενου; Έλληνας. Ζώσιν 
έκεΐ οί καλοί νέοι έν έπαινετή αρμονία, συντε
ταγμένοι εί; άξιοζήλευτον σωματεΐον, κατά γερ
μανικόν πρότυπον, συνεορτάζοντες μέν καί συνευ- 
Ουμοϋντες έν έπισήμοις ήμέραις καί έθνικαϊς έορ- 
ταϊς. 0πω; ούτω κοινή άναμιμνήσκωνται τών 
οικείων καί τής πατρίδος, αλλά καί συμβοηθού- 
μενοι έν ταίς σπουδαΐς αύτών καί άλλο»; έν κοι- 
ναΐς συνεντεύξεσιν ούχί μόνον τό πνεύμα άνα- 
πτύσσοντες, άλλά καί τά σώματα μορφούντες 
^ι’ ασκήσεων, ών προσφιλεστάτην Ιχουσι τήν 
κωπηλασίαν, έν ή καί πολλάκις διεκρίθησαν 
κατά τούς δημοσίους αγώνας. Ηάντας δε τού
του; δύναταί τις νά συνάντηση άπας τουλάχιστον 
κατά τό διάστημα τής ημέρας εις τό έκεΐ ελλη
νικόν καπνοπωλεϊον.

Διότι ΰπάρχουσι βεβαίως πολλαί έ’τι παρθένοι 
τής γής γωνίαι, όπου έλληνικό; ποϋς δέν έπατη- 
σεν, άλλ’ άμφιβαλλω αν υπάρχει πόλις τής Ευ
ρώπης σημαίνουσά πως, έν ή δέν άποκατέστη 
καί βιοΐ Έλλην. Φίλος καλός καί αξιόπιστος 
μοί διηγείτο ποτε, ότι έν τή κατ’ έξοχην τών 
πλανη'τών χώοα, τή Βοημία, άνεκάλυψεν άλή- 
τας ύπό την οδηγίαν ΙΙελοποννησίου περιάγοντας ι 
πρός άργυρολογίαν, άπό χωρίου εις χωρίον, έπί 
τών βοημικών όρέων τήν Αα .Ιουμέτηγ χ ιφ α .ΐή γ  * / 
Όμολογήσωμεν μετριοφρονώ;, οτι είμεθα προνο
μιούχος φυλή! Καί ενπειτα σκέφθητε αν ητο δυ
νατόν νά μη ύπάοχη καί έν Ζυρίχη "Ελλην 
έμπορευόμενο;! Ιδού λοιπόν, οτι ό αγαθός νέος 
κ. Διαμαντόπουλος συνέστησεν έκεΐ καπνοπω- 
λεΐον, έν ώ πωλούνται καπνοί τού ’Αγρίνιου καί 
τής Λαμίας, καί όπερ κατέστη κέντρον συναντή- 
σεως διά τού; Έλληνας. Έκεΐ συνήντησα καί : 
εγώ καλούς συμπατριώτα; καί μεταξύ αυτών 
φίλον δικηγόρον καί συσπουδαστήν έν Γερμανία. 
Ή μορφή του έγκρύπτουσα άγανάκτησιν μόλις 
περιστελλομένην μ’ ε'καμε νά έρωτήσω την αι
τίαν.

—  Τά τέκνα τή; έλευθερίας, μοί άπεκρίθη 
μετ’ άπογοητεύσεως, οί δημοκοατικοί πολϊται τή; 
πατρίδος τού Γουλιέλμου Τέλλου, είνε άπλού- 
στατα δ ια χεχρ ιμ έχο ι .¿ω ποδντα ι, φίλε μου.

Καί μοί διηγήθη πώς τή πρωία έκείνη, ένω 
έλούετο έν τή λίμνη, άχρεΐός τις Ελβετός πο
λίτης, b έπιστάτης τών λουτρών καθ’ όλας τάς

·. Οντως άπΕχά/.ε·. ελληνιστί σ κολϋμητι; αρχηγός τής 
ετκιρίχς τό ύ«ό τό δνομκ α ι ω ρ ο ν μ / r v  χ ε ψ α Α ή  (schwe
bender Kopf) γνωστόν τέχνασμα, χαθ’ 8 τή’ βοήθεια κατό
πτρων χαί όμοιο/ρώμου περιβλήματος τών τοίχων, χατορ- 
Οοΰτα: να παρίσταται ή κεφαλή τον έπί σκηνής τίνος, εις 
νψηλότερον έπιπεοον, τοποθετημένου συντρόφου, οΰτινος τό 
λοιπόν σώμα έπιμελώς χαλνπτεται, ώς άποκεχομμένη, με
τέωρος χαί όμως ζώσα, ομιλούσα καί άίονσα.

I πιθανότητας, έσκέφθη οτι b λουόμενος οφείλει ούχί 
μόνον τά ένδύματα προσώρινώς ν’ άποβάλη, άλ.λ,ά 
καί τό βαλάντιον διά παντός. Καί ¿φρόντισε λ.οι- 
πόν νά τόν άπαλλάξη έκεΐνος τού περιττού βάρους 
τού περιηγητικού του ταμείου.

—  Καί τί έκαμες έ'ως τώρα; ήρώτησα.-
—  Έπήγα εις την αστυνομίαν . . .
—  Έ ;  λοιπόν;
—  Μοί είπον ότι δεν υπάρχει ελπίς !
—  Πώς ! Διατί ;
—  Διότι, λέγει b ύπαστυνόμος, jto.l.lai το ιαϋ  

τα ι  χ .ϊοπ α ί συχέβησαΥ μ έ χ ρ ι τονδε ε ις  το  χ α -  
τά σ τ ιψ α  έχε ιχο  χ α ι ούδεμ ία  ουδέποτε ά χ εχ α - 
¿ύψβη !

—  Ά λ λ ’ ή άπόκρισις εινε αχρεία, όσον καί 
I θλιβερώς κωμική.

— ■ Καί έν τούτοις, φίλε μου! Έάν έβλεπΕ; τό 
φλεγματικόν έκεΐνο ύφος τού ύπαστυνόμου θά έ- 
καμνες ο,τι ίγώ έκαμα καί τίποτε άλλο.

—  Καί τί έκαμες ; ήρώτησα μέ περιέργειαν, 
νομίζων, οτι ένήργησε δι’ άλλη; οδού πρός άνεϋ-

j ρεσιν τών χρηυ άτων του.
—  Τίποτε άλλο, μοί άπεκρίθη ή τω  άνέμνη- 

I σα τά  καθήκοντα τής αστυνομίας, τφ  είπον, Öxt
1 δέν τά γνωρίζει, τώ έξέφρασα τήν απορίαν μου 

διά ποιον λόγον έπί τέλ.ου; υπάρχει αυτός μετα
ξύ τών αστυνομικών υπαλλήλων, ώ; παρωδία, καί 
άφού τού τά έψαλα έλληνικώτατά, τώ  άφήκα 
τήν διεύθυνσίν μου, ΐνα μοί άποστείλη άσφαλ.ώς 
τήν οριστικήν άπάντησιν, οτι ούδέν άνεκαλυψε, 
καί τόν άπεχαιρέτισα άπομείναντα άναυδον έκ 

! τή; διδαχής.
—  Καί τώρα, άφού τω  παρέδωκες τό μάθη

μα αυτό τού διοικητικού δικαίου;
—  Καθημαι έδώ άκουσίως μου, καί φιλοσο- 

φικώτατα περιμένω νά λάβω νέα χρήματα. Έν 
τω μεταξύ δέ άναλογίζομαι τί πάταγο; θά έγί- 
νετο άν τοιούτό τι συνέβαινεν έν Ελλάδι καί ά- 
πασχολώ τόν νούν μου εις σκέψεις περί πολιτευ-

I ματων. Κατέληξα δέ εις τό συμπέρασμα, ότι 
; άπό όλας αύτάς τάς δημοκρατία; μέ κλέπτας 
I καί τοιαύτην άνήκουστον διοικητικήν παραλυ- 
I σίαν προτιμώ άπόλ.υτον μοναρχίαν μέ τίμιους πο- 

λίτας καί διοργανισμόν καθώς πρέπει.
—  Όπου άποδεικνϋεται, προσέθηκα, οτι b 

Έλλην είνε ευχαριστημένο; νά κάμη πολιτικάς 
θεωρίας έστω καί μέ ζημίαν έκατοστύων τινών

1 φράγκων.
Καί έχωοίσθημεν γελώντες, ΰποσχεθέντες άλ- 

λήλοις νά συναντηθώμεν τή έσπέοα διά τήν εορτήν.
Ά λ λ ' αί παρεκβάσεις μέ άπεμάκρυναν τής έκ- 

θέσεως, όπου ΰπεσχέθην νά όδηγήσω τόν ανα
γνώστην. Καί λοιπόν σπεύδω έκεΐ. Σημαΐαι ανα
ρίθμητοι έπί ιστών υψηλών μοί δεικνύουσι τόν έν 
ώ ή Έθηχή τής ' Ε.ΙβετΙας Ιχθεσις τόπον, καί 

j ρεύμα πλήθους έκεΐσε πορευομένου τήν πρός ταύ-
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την όδόν. Άνεγερθέν τό κατάστημα αυτής παρ’ 
άλσίδιον ωραίων καί υψηλών δένδρων καί παρά 
τό ε̂ΐθρον τού ποταμού Sihl, άπέκτησεν αμέσως, 
άνευ άλλης προνοίας, κήπον έν τω περιβόλω άνε- 
πτυγμένον, δροσεράν καί εϋσκιον παρέχοντα τήν 
άνάπαυσιν τοϊς έπισκέπταις. Ή  ευφυή; έκμετάλ- 
λευσις τής φύσεως έχάρισε τά δένδρα καί τόν 
διαορέοντχ τόν περίβολον ποταμόν. Έπήλθε δ’ είτα 
ή φιλοκαλία καί ή τέχνη καί έξωραϊσε τόν αυτο
σχέδιον κήπον διά γεφυρών καί όδών, λοφίσκων 
χλοερών καί καφφενείων κομψοτήτων, παντοει
δών τέλος σταθμών, όπου ήδύνατό τι; νά ίκανο- 
ποιήση τήν δίψαν ή τήν πείναν, άπό τών ώρζιο- 
τέοων έστιατορίων καί τών άγροτικοιτέρων γαλα
κτοπωλείων μέχρι τών χαριεστέρων ζυθοπωλείων 
καί τών άφελεστάτων παραπηγματων διά δροσι
στικά καί άναψυκτικά ποτά. Παντός είδους στοαί 
καί παραπήγματα έσταμάτουν τού επισκέπτου 
τό βήμα προσφέροντα αύτώ άνακούφισιν, ή πα- 
ρουσιάζοντα χαριτωμένου νεωτερισμόν, ή ίκανο- 
ποιούντα πάσαν έπιθυμίαν. Περί παντός είχε 
ληφθή πρόνοια, ακόμη καί περί στοάς χρησιμευού- 
ση; ώ; γραφεΐον καί πηγή πληροφοριών διά τού; 
έπισκεπτομένου; τήν έκθεσιν δημοσιογράφους καί 
ανταποκριτής έφημερίδων. Ό κατάφυτος έκεΐνος 
καί ύπό τού Silll διασχιζόμενος περίβολος, έν ώ 
ή φύσις καί ή καλαισθησία μετά μερίμνη; καί 
εϋφυίας συνήνωσαν πάσαν καλλονήν καί προέλα- 
βον πάντα πόθον, ήν άληθώ; άνεκτίμητος άπό- 
λαυσις!

Τό έσωτερικόν τής έκθέσεως έχρηζεν όντως μα- 
κοά; μελέτης. Άλλ’ ή βραχυχρόνιος διαμονή μου 
δέν έπήρκει βεβαίως ποό; τοιαύτην. Άντί πάσης 
άλλη; λεπτομερούς περιγραφής θέλω άπλώς μνη
μονεύσει εκείνων μόνον τών έκθεμάτων, όσα προς- 
έπεσαν εις τήν άντίληψίν μου, ώς τά τελειότερα 
προϊόντα τής ελβετικής βιομηχανίας. ’Ιδιαιτέραν 
λοιπόν έντύπωσιν ένε.τοίησάν μοι τά μεταξωτά 
καί αί μηχαναί τού καντονιού τή; Ζυρίχης, τά 
τρίχαπτα καί λευχείματα τού καντονιού Sl (.»al
ien, τά ωρολόγια τής Γενεύης καί τά έκ τού 
καντονιού Glams . . . .  χα Λ ιψ χερ ία  μ α χδή Ίια \  
Τό τελευταίου τούτο προϊόν ιδίως ύπερέβαινε πά
σαν προσδοκίαν μου. Διότι ύπαρχε·, παρ' ήμΐν 
παραδοσις, ότι ταύτα μόνον έν τή Ανατολή κα
τασκευάζονται, έγώ δέ άνεκάλυπτον έκεΐ, οτι τά 
άριστα μόνον έξ Ελβετίας ήτο δυνατόν νά είσά- 
γωνται εις όλον τόν κόσμον, καί μάλιστα άφού τό 
καντόνιον Ghll'US σεμνύνεται έπί σημαντική αύ
τών παραγωγή καί έζαγωγή. Άλλ’ εκτός τών 
μνημονευθέντων τούτων κυριωτέρων προϊόντων, 
άτινα άπασχολούσι τό μέγιστον μέρος τής ελβε
τικής βιομηχανίας, ιδιαιτέρα; επίσης προσοχής 
άξια ήσαν ή περίφημος σοχο.Ιάτα τού Suchai'd, 
τό ευεργετικόν συμπεπυκνωμένον γάλα, οί έξαίσιοι 
άλάντες καί ό θαυμάσιο; τυρός. Τό τμήμα δέ

τούτο τών εδωδίμων ήν τόσον όρεκτικώ; διεσκευα- 
σμένον, ώστε νά προσελκύση καί προκαλή τήν 
έπισταμένην τών γαστριμάργων μελέτην. Έκεΐ 
που δέ πλησίον τά σ ιγά ρα  καί οί καπνοί τού 
βραβευθέντο; έργοστασίου Παπαστάθη, συνεταί
ρου τού κ. Διαμκντοπούλου, μοί προξενούσιν, ώ; 
Έλληνι, ιδιαιτέραν άγαλλίασιν. Καί άφού διήλ- 
θον το λαμπρόν τμήμα τών μαρμάρων καί τά 
πλουσιώτατα τής άρχιτεκτονικής καί γεφυροδο- 
ποιίας, έφθασα εις τό όντως πάντων τελειότατου, 
τό τής μηχανικής, καί άπεθαύμασα, έν σμικρώ 
εκτεθειμένα έκεΐ, πάντα τά μηχανήματα, δι’ 
ών έγένετο ή τού όρου; τού Άγιου Γοτθάρδου 
διάτρησις. Κατάκοπο; δέ μετά πολύωρου περι- 
πλάνησιν, μάτην έξηντλημένο; αναζητώ μετά 
τών καλών συνοδών μου έν τών μάλλον διαδεδο
μένων προϊόντων τής Ελβετίας . . . .  τάς διδα- 
σκαλίσσας. Βλέπω πάν ό,τι άφορα εις τήν έκπαί- 
δευσιν καί τά σχολεία έκεΐ εκτεθειμένου, άλλ' 
αύταί ούδαμού ! Γ11ν τό μόνον έκ τής έκθέσεως 
παραλειφθέν έλβετικόν προϊόν.

ΤΙ ώρα τού ύπνου μέ ήνάγκασε νά έγκα- 
ταλείψω τήν έκθεσιν. Είχον ϋποσχεθή εις τούς 
άλλους Έλληνα; νά συναντηθώμεν εις τό μεθ’ 
εστιατορίου καφενείου τού Α ίγ ιθ α .Ιο υ  (zur Meise), 
όπου ήδύνατό τις εις λογικά; τιμάς νά δειπνήση 
καλώς καί ν’ άπολαύση τής άπό τού έξώστου 
λαμπρά; θέας. Διότι τό κατάστημα τούτο, έκτό; 
τών άλλων προσόντων, είχεν άληθώς καί έςαισίαν 
τοποθεσίαν, κείμενον άκριβώ; εις τό άκρον τή; 
μ η τ  p o x o .h r ixT/c γεφύρ-Λς (Münsterbf Ücke),̂ ή τι; 
έκ γρανίτου καί τεφροχρόου μαρμάρου έκτισμένη 
ύπέρκειται τού σημείου, όπου ό ποταμος Λίμμα- 
τος συνδέεται μετά τή; λίμνης τής Ζυρίχης. Έκεΐ 
λοιπόν άφού δειπνήση τις καλώς έν ταίς εύρυτά- 
λαις αίθούσαις τού μεταμερίσματος, οπερ άποτελεΐ 
τό εστιατορίου, δύναται, μεταβαίνων εί; το δια
μέρισμα τού καφενείου, νά ροφήση έν μαγευτική 
άπολαύσει, τόν ύπό δροσερά; Έλβετίδο; παρα
τιθέμενου καφέ του έπί τού έξώστου, άποθαυμα- 

I ζων έκεΐθεν τήν πέριξ πλήρη Οελγήτρων άποψιν 
καί τήν καλλονήν τών τοπείων, έν ώ κάτωθεν ά- 

| πλούται τού ποταμού τό βαθέω; κύχνούν ρεύμα 
| καί ολίγον άπωτέρω τής λίμνης ή φρικιώσα έπι- 
| φάνεια, διασχίζει δέ τό ύπό τους θόλους τής γέ

φυρα; ύδωρ μεγαλοπρεπής άποικία κύκνων.
’Ολίγον μετα τόν δείπνου άφίκοντο οί Ελλη- 

| νες σύντροφοί μου καί άπήλθομεν πρός τήν τελε - 
; τήν. Τάς όδου; έπλήρουν έκθέται φέροντε; χ ο -  

χάρδας ερυθρά; ώ; παράσημα........... βιομηχα
νίας ! Έδώ άρχίζει τό ποιητικόν μέρος τών έρ- 
γατών, άλλά περιστέλλω τόν έκρηκτικά; διαθέ- 

! σεις δεικνύοντα λυρισμόν μου εί; άπλούστατον 
' θαυμασμόν πρός τούς δημοκρατικού; έκείνου; πο- 
' λίτας, οϊτινες τόσον ύπεοηφάνω; ε"φερον ττ,ν δη- 
; λούσαν έργασίαν, ιδρώτα, τιμήν, έρυθράν ταινίαν.



676 Ε Σ Τ Ι Α

Oí έκθέται όλοι είσήρχοντο «ΐς σξν Tonhalle, 
όπου δι’ αυτούς μόνους είχε παρασκευασθή θέσις, 
όπως έκείθεν θεώνται άνέτως των πυροτεχνημά- 
των, άτινα επ' ευκαιρία τής πρό; τιμ,ήν των έκθε
των διδόμενης εορτής έμελλον να καώσι. Καί 
•Λτο λοιπόν ζήτημα τής ημέρας, άν ή Tonhalle 
θά έχώρει δλον έκεΐνο τό πλήθος των έκθετων, 
ώς άλλο ζήτημα ήτο άν θά έδίδετο εις χρήσιν 
τών θεατών ή μήπω τελειιυθεϊσα καί παρακείμε
νη νέα γέφυρα.

Μετά πολλούς κόπους καί επί άδρώ μισθώ- 
ματι έπιτυχόντες era  η μίαν λέμβον, άνήχθημεν 
εις την λίμνην, όπως έκείθεν άπολαύσωμεν του 
θεάματος της έορτής. Άπειροι λέμβο; έπέπλεον 
τής γαληνιώσης ε’πιφανείας τής λίμνης, μεσταί 
άνθρούπων παντός φύλου καί πάση; ηλικίας, 
φωταγωγημέναι διά φανών ένετικών. Άτμ.άκα- 
τοι δέ, φέρουσαι αστυνομικούς υπαλλήλους ορί
ζοντας τάς θέσεις, διέσχιζον ταχέως δι’ ελιγμών 
τό πλήθος εκείνο τών λέμβων καί τό θέαμα άνε- 
μίμνησκε τάς διώρυγας τής Βενετίας κατά τάς 
έορτασίμους νύκτας διασχιζομένας ύπό σμήνους 
φωταγωγημένων y o rd o .lü r , άφ’ ών μελωδία 
μουσικών οργάνων καί φωναί έρωτόληπτοι πλη- 
ροϋσι τόν αέρα κώμων. Καί όντως ή Επιτροπή ! 
μίαν τοιαύτην ί τ ε τ ιχ η χ  νύχτα  (venetianische 
Nacht), κατά τό έκδοθέν πρόγραμμα, έσκόπει 
νά προσφέρη τοΐς έκθέταις. Έφωταγωγήθη λοιπόν 
ή Tonhalle καί ή γέφυρα, θελκτικόν άντανα- 
κλώσαι έπί τών ύδάτων τής λίμνης, καί συνεπλη
ρούν τό σκηνογράφημα αί μουσικαί παιανίζουσαι. 
Μετ’ ολίγον δ1 έδόθη τό σύνθημα τής άναφλε- 
ξεως τών πυροτεχνημάτων καί τό παν έξήστραψε 
διά μιας. Άπό τής κορυφής του όρους Uetliberg 
ώσεί αυγή έξεχύθη σέλας τεχνητόν καί έφώτισε 
τήν ατμόσφαιραν, ένώ πλοΐον έν σή λίμν-η, έν 
πυροτέχνημα όλόκληρον, ήρξατο συρίζον καί 
έκχύνον πίδακας φλογός καί φώτων πολυχρώμων, 
άλλοι δέ δύο τοιοΰτο; πυροτεχνικοί πύργοι 
άναφθέντες συνεπλήρουν τό πανόραμα. Καί ήν 
τό θέαμα όντως μεγαλοπρεπές. ’Εντός βραχύτα
του χρόνου άπλέτως έφωτίσθη πάσα ή άτμο- 
σφαΐρα καί ή έπί τής λίμνης αντανάκλασες νέον 
διήνοιγε κάτωθεν ήμών στερέωμα, έν ώ διέσχιζον 
την σελαγίζουσαν έκτασιν βολίδες πολύχρωμοι, 
έντονωτέραν διαγράφουσάι φωτεινήν γραμμήν 
έν τώ άμαυρώ τής λίμνης πυθμένι. ΙΙέριξ δέ τό 
παν ήν όρατόν έν τώ άπλέτω έκείνω τεχνητό» 
φωτί καί αί μορφαί τών άπό τής γεφύρας καί 
τής Tonhalle θεωμ.ένων ήλλαζον μεν χρώματα 
πολλά, άλλά τό έκ περιτροπής κυριεϋον ήν ώχρόν, 
περιβάλλον αυτούς μυστηριώδές τι καί μεγαλο
πρεπές έν μ.έσφ τών ές ένετικών φανών πολυσυν
θέτων έκείνων διακοσμήσεων τών δύω τούτων 
έπισήμων ούτως είπεΐν θεωρείων.

Άλλ’ ήρχισεν όλη ¿κείνη ή λάμψις βαθμηδόν

νά έκπνέη, καί ήμαυρούτο, καί έμειούτο όλ,ονέν. 
πάσαι δέ αί έστίαι αύτής, ή μία μετά τήν άλ
λην, έίέπεμπον μίαν τελευταίαν αναλαμπήν καί 
ε'σβυνον. Καί μετ’ ολίγον ό έπί τής λίμνης με
γαλοπρεπής σελαγισμός έπαυσε καί έφαίνοντο τά 
λείψανα τών πυροτεχνημάτων, ώς άκραι άνημ- 
μένων σιγάρων, καί οί ένετικοί φανοί ώς πυγολαμ
πίδες έν τώ σκότει. Αί λέμβοι ήρξαντο νά κι- 
νώνται πρός άναχώρησιν καί τά πάν έφαίνετο 
πολυ σκοτεινότερον ή όσον πραγμ.ατικώς ήτο. 
Δεξιά καί αριστερά ήκούοντο σχόλια περί τής 
μακαρίτιδος πλέον φωτοχυσίας, πού δέ καί που 
γέλως φαιδρός διέσχιζεν, ώς μεταλλικός ήχος. 
τήν ατμόσφαιραν. Έδώ δύω λέμβοι προσήγγιζον 
άλλήλαις διά ν’άνταλλάξώσιν ένα λόγον, καί εκεί 
ελαφροί κωπηλάται διέσχιζον γοργώς τά ύδατα 

| τής λίμνης καταδιώκοντες μειδιώσαν άπό άλλης 
λέμβου γλυκεΐαν μορφήν. Άλλά τό σύνόλον, άνεζ- 
αρτήτ<ι»ς τών ρωμ.αντικών έπεισοδίων δι’ ών 
έστόλιζον τήν εικόνα οί αίσθημ.ατίαι έκ τών θεα
τών, ώμοΐαζε φυγή εσπευσμένη, οϊαν στρατός 
νικηθείς ύοίσταται ή προσκεκλημένοι άποτόμως 
ύπό του ιδιοκτήτου είδοποιηθέντες, ότι έπέστη 
της άποχωρήσεως ή ώρα! ’Εντός βραχέος χρονι
κού διαστήματος αί διαπλέουσαι τήν λίμνην 
λέμβοι έμετροϋντο έπί τών δακτύλων. Τό πάν 
είχε σκοτασθή καί ή πρός τιμ.ήν τών έκθετών 
έορτή είχε λήξει.

’Ημείς δέ έπανερχόμενοι εις τά ίδια είσήλθο- 
μεν εις τό καφενεϊον τού Λ ίγ ιΰα .ΐοϋ  καί έπεδόθη- 
μ.εν εις ζυθοποσίαν έπί τού μαγικού έξώστου, 
καταστρωννύοντες τών έκδρομών τής έπιούσης τό 
δρομ.ολόγιον. Συνεφωνήσαμ,εν νά συναντηθώμεν 
τή πρωία καί άνέλαβεν ό φίλος μου δικηγόρος 
νά έλθη πρός άναζήτησίν μου εις τό ξενοδοχείου. 
Άλλ’ όποια ύπήρξεν ή έκπληξίς του, όταν έλθών 
τό πρωί έκεί, μ’ εΰρεν έ’τοιμ.ον πρός άναχώρησιν 
έκ Ζυρίχης. Τώ ανέπτυξα πώς ή έξέλεγξις τού 
ταμείου καί ή πρό ημερών παραμεληθείσα κα- 
τάστρωσις τών έξόδων έπέβαλλόν μοι τήν έσπευ- 
σμ.ένην φυγήν. Καί έπειδή είχομεν συνυπηρετή
σει έν τή στρατώ, μ,εταχειρισθείς έκφρασιν ά- 
πομ.είνασάν μοι λείψανον τής έν μακαρία τή λή
ξει έπιστρατείας,

—  Τό βαλάντιόν μου, τώ είπον, ήχεΐ . . . 
άναχ.Ιη τήρεον .

Καί πρό τής γυμνής πραγματικότητος έπεί- 
σθη ότι δεν χωρούν λόγοι πρός αποτροπήν, καί 
έγέλασε τόν έγκάρδιον έκείνον γέλωτά του, τόν 
μεταδίδοντα τήν ευθυμίαν εις ένός μιλίου άπό- 
στασιν. Ούτως εύθύμως ήτενίζομεν τό ναυαγιον 
τών σχεδιασθεισών έκδρομών καί έπί τό κωμι- 

I κώτεοον άπεθαυμάζομεν τήν περιηγητικήν ολι
γάρκειάν μου, άνθισταμένου εις τόν πειρασμόν 
νά μ-είνω μίαν μόνην έτι ημέραν, όπως άναβώμεν 

; έπί τού ΙΙβΗΪ1)β^, καί διατρέξωμεν τά πλη.
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σιέστερα περίχωρα, καί διαπλεύσώμεν τήν λί- 1 
μ,νην. Έν τώ μεταξύ δέ σκωμμάτων καί ευφυο
λογιών ήγόρασα τό μ.έχρι Λόυζέρνης (Luzern) 
εΐσιτήριόν μου καί έπεριμένομεν τόν θυρωρόν τού 
ξενοδοχείου, όστις είχεν άναλαβη νά κομίσ-η εις 
τόν σταθμόν τάς άπΟσκευάς μου. Άλλ’ ό θυρω
ρός οΰδαμού έφαίνεΐο καί ή ώρα έπροχώρει, ή δέ , 
άυ.αξοστοιχία ήν έκεί ύπό άτμόν έτοίμ.η πρός I 
άναχώρησιν. Ή  άνησυχία ήοχισε νά τρέπ-η εις ! 
φυγήν τήν πρωινήν ήμών ευθυμίαν, διότι άν μή ! 
άνεχώρουν δι’ έκείνης τής αμαξοστοιχίας, τό μέν 
έκδοθέν είσιτήριον ε'χανε πάσαν ίσχύν καί άξίαν, j  

έγώ δέ μόλις τή έπιούσ-η ήδυνάμην πάλιν ν’ I 
άναχωρήσω έγκαίρως εις Λουζέρνην καί δυνηθώ ( 
νά χρησιμοποιήσω τό διάστημ.α τής ημέρας εις : 
έπίσκεψιν τής πόλεως. Καί έπί τέλους, τό κάτω, 
κάτω, τό ζήτημα ε'θιγεν άκριβώς τήν εύαίσθητον 
χορδήν τήν ύπαγορεύσασαν τήν άναχώρησιν.

Έν τή κρίσιμο» στιγμή συνεκροτήθη συμβού
λιου καί άπεφασίσθη, δπο»ς έγώ μέν είσέλθω εις I 
τήν περιμένουσαν άμ.αξοστοιχίαν, ό δέ φίλος μου, j 
διανοίξας τά λίαν ευμεγέθη σκέλη του, έρωτήση j 
εις τό ξενοδοχείου περί της τύχης τών αποσκευών 
ρ;ου. Έν πάσ-η περιπτώσει θ’ άνεχώοουν καί άνευ 
αυτών, ό δέ άγαθός σύντροφος άνέλαβε νά μοί 
τάς άποστείλη έντός τής ημέρας.

Ό  σιδηρόδρομος όλίγιστα ά.κόμή λεπτά έχρειά- 
ζετο διά νά αναχώρηση, οτε έφθασεν άσθμαί- 
νων ό καλός φίλος καί μοί άνήγγειλεν, ότι ό 
θυρωρός τού ξενοδοχείου παρέδωκε τάς άποσκευάς 
εις τόν θυρωρόν τής αιθούσης τής β' θέσεως. Τοε- 
χομεν πρός εκείνον καί οί δύω καί τέλος μετ’ 
άναζητήσεις νευρικάς ηλεκτρικής ταχύτητος 
ανακαλύπτω τούς πιστούς τού ταξειδίου μου συν
τρόφους ύπο κάθισμά τι.

Άλλ’ ό κώδων τού σιδηροδρόμου ήχεϊ τό 
τρίτον τή στιγμή ¿κείνη, καί έγώ . . . .  μ.όλις 
7ροφθάνω ν’ άναβώ εις τήν πρώτην τυχοϋσαν 
σιδηροδρομικήν άμαξαν άκολουθούμενος ύπό τού 
φίλου μου, όστις ¿πήδησε πάλιν έξω, ένώ πλέον 
ή αμαξοστοιχία είχεν έκκινήσει. Άπεχωρίσθην 
αυτού ύπό τόσον άτμηλάτους περιστάσεις, ώστε 
σήμερον έτι παραμένει μοι αίνιγμα, πώς έγώ μέν 
κατώρθωσα ν’ άναχωρήσω μετά τών άποσκευών 
μου, ¿κείνος δέ νά μ.ή μ.έ συνοδεύσει άκουσίως μέ
χρι Λόυζέρνης! Τ%

Ό Αρίστιππος, ύβριζόμενος ύπό τίνος, έπετά- 
χυνε τό βήμα του εις φυγήν.

—  Διατί φεύγεις; τώ ¿"»ώναξεν ό άλλ.ος.
—  Διότι σύ μέν έχεις το δικαίωμα, άπεκρί- 

θη, νά μ.έ ύβρίζης, έγώ δέ νά μή άκούω τάς 
ύβρεις.

ι η ’ . τ ο μ ο ι ; — 1884

II ΜΥΟΣΩΤΙΣ
Δ Ι Η Γ Η Μ Α

Τώ 1 303, έν τώ 12«? συντάγμ,ατι τού γαλλικού 
πεζικού, τό όποιον έφρούρει τότε έν Στρασβούρ- 
γψ, ύπήρχεν έπιλοχ_ίας ονομαζόμενος ΙΙέτρος Πι- 
τοά, έκ Μοοβάν. Ό  Πέτρος ήτο γενναίος καθ’ 
ύλην τήν σημασίαν τής λέξεως· ήτο πρώτο; πάν
τοτε καί τελευταίος εις τόπύρ, ¿θεωρείτο δέ πάν
τοτε ώ: άγαπών δύο μόνον πράγματα έν τψ κό- 
σμω· τήν οσμήν τής πυρίτιδος καί τόν συριγμόν 
τών σφαιρών.

Ημέραν τινά ό ΙΙέτρος ¿ζήτησε δι’ έπιστολής 
παρά τού συνταγματάρχου αύτού άδειαν άπου- 
σίας όπως νοσηλεύσει τήν βαρέως άσθενούσανγη- 
patav μητέρα του. Έν τή έπιστολή ποοσέθετεν, 
ότι ό πατήρ αύτού, όγδοηκοντούτης καί παραλυ
τικός, ουδέ τήν έλαχίστην ήδύνατο νά παράσχει 
συνδρομήν πρός τήν δυστυχή γραίαν. Τπέσχετο 
δέ νά έπανέλθη άμα ώς ή μ.ήτηρ του άνελάμ.- 
βανεν έκ τής άσθενείας αύτής.

Άλλ.’ ό συνταγματάρχης άπήντησε πρός τόν 
Πέτρον ότι, έπειδή άπό στιγμής εις στιγμήν πε- 
ριεμένετο ή διαταγή όπως τό σύνταγμα έκκινήση 
πρός πόλ.εμ,ον, ούδεμία ύπήρχεν έλπίς νά τώ δοθή, 
άδεια.

Ό Πέτρος ύπέμεινεν άγογγύστως.
Παρήλθον δεκαπέντε ήμέραι, δευτέρα δέ έπι

στολή έστάλη πρός τόν συνταγματάρχην.
Διά ταύτης ό Πέτρος άνήγγελλε τω προίστα- 

μένω αύτού, οτι ή μήτηρ του είχεν άποθάνει μετά 
τής λύπης οτι δεν είδε τόν υιόν σεις παρ αυτή, 
ένώ έπεθύμει, ώς μ.ήτηρ καλή καί φιλόστοργος, νά. 
τόν εύχηθή, διά τελευταίαν φοράν. Ό  Πέτρο; 
καί τήν φοράν ταύτην έζήτει άδειαν άπουσία; 
ένός μηνός, έλεγε δέ 8τι δέν ήδύνατο νά γνω- 
στοποιήση τόν λόγον, δί ον ήναγκάζετο νά ζητή
σει σε,ν άδειαν ταύτην ήτο οικογενειακόν μυστι
κόν . . . Ικέτευε δ’ έπιμόνως τόν συνταγματάρ
χην του νά μή τψ άονηθή, σέ,ν χάριν ταύτην.

Άλλά καί ή δευτέρα έπιστολή τού Πέτρου 
έσχε τήν τύχην τής πρώτης. Μόνον 6 λοχαγός 
τού δυστυχούς στρατιώτου εΐπεν αύτώ:

—  Πέτρε, ό συνταγματάρχης έλαβε τήν έπι- 
στολήν σου. Έλυπήθη διά τόν θάνατον τής γη- 
ραιάς μ.ητρός σου, άλ.λά δέν δύναται νά σοί δώση 
σέ,ν άδειαν σήν όποιαν ζητεί;, διότι αύριον το 
σύνταγμα άναχωρεΐ έκ Στρασβούργου.

—  Ά !  τό σύνταγμα άναχωρεΐ άπό τό Στρα
σβούργον ; καί πού πηγαίνει, σάς παρακαλώ;

—  Εις τήν Αυστρίαν. Θά έπισκεφθώμεν τήν 
Βιέννην, γενναϊέ μου Πέτρε. θά κτυπηθώμ,εν μ.έ 
τούς Αυστριακούς . . . τούτο δέ σ’ ευχαριστεί, 
δέν έχει οϋτω ;

Ό  Πέτρος οϋδέν άπήντησεν έφαίνετο βεβυ- 
θισμένος εις βαθείας σκέψεις. Ό  λοχαγός τόν εν- 
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λχβεν έκ τής χειρός, σι ίων δέ σφοδρώς την  χεί- | 
ρα αύτού, τώ είπεν :

—  Όμίλει λοιπόν, Πέτρε· μήπως σήμερον 
είσαι κωφός; Σοί άναγγέλλω οτι έντός οκτώ νί
μερων Οχ λάβης τήν εύτυχίαν νά κτυπηθής με 
τούς Αύστριακούς, καί δέν μ’ εύχχριστεις διά τήν 
καλήν είδησιν; Φαίνεσαι μάλιστα ότι δέν μέ α
κούεις ;

—  Μάλιστα, λοχαγέ μου, πολύ καλά σάς 
έννόησα κχί σάς εύχαριστώ πολύ διά τήν είδη- 
σίν σας· την ευρίσκω έξαίρετον.

—  “Εχει κχλώς.
—  Λοιπόν, λοχαγέ μου, δέν ύπάρχει μέσον νχ 

λάβω χύτην την άδειαν ;
—  Άλλ’ είσχι τρελλός ; Ζητείς άδειαν ... την 

πχρχμονήν πολέμου . . . Εϊς τοιχύτχς στιγμάς 
δέν δίδονται άδειαι!

—  "Εχετε δίκαιον! . . . Ούτε ζητούνται . . . 
διότι τοιουτοτρόπως θά έφχίνετό τις άνανδρος... 
λοιπόν, δέν ζητώ άδειαν άπουσίχς.

—  Κχί κχμνεις κχλχ.
Τήν έπιούσαν το 12°·' σϋντχγμχ τού πεζικού | 

είσήρχετο είς Γερμχνϊκν.
Μετά τρεϊς μήνις, ένώ τό Ι2ον σύνταγμα, 

¿φθόνους ε’ν τοΐς πεδίοις τού Βάγρχμ δρίψαν δά- 
φνχς, είσήρχετο θριάμβευτικώς είς Στρασβούργον, 
χωροφύλακες έπχνέφερον τον Πέτρον είς το σύν
τχγμχ χύτου.

ΙΙχρχυτχ συνέρχεται τό στρατοδικειον, ό δέ 
Πέτρος κατηγορεϊται ώς λιποτχκτήσχς καθ’ όν 
χρόνον τό σύνταγμά του έπρόκειτο νχ συγκρου- 
σθή μετχ τού εχθρού.

Το στρατοδικειον τούτο πχρουσίχσε θέχμχ 
παράδοξον. Ό  κατήγορος άνεγίνωσκε τά έξης:

« Πέτρε ΙΙιτοχ. σύ,είς τών γεννχιοτέρων στρχ- 
» τιωτών, σύ, τού όποιου τό στήθος κοσμεί τό

παρχσημον τής λεγεώνος της τιμής, σύ, οστις 
» ούδέποτε έτιμ,ωρήθης ούτε έπεπλήχθης ϋπό 
ο τών άνωτίρων σου. άφήκες το σύνταγμά σου,
" τούτο δέ σχεδόν τήν προτεραίαν τής μά- 
» χης άνευ ισχυρού λόγου. Τό στρατοδικειον ζη- 
') τεί νά μάθη τόν λόγον τούτον, διότι θά εθεώ—
» ρει εύτυχίαν του αν ήδύνατο, κν όχι 'νά σέ 
ί  άθωώση —  τό όποιον ούτε οφείλει ούτε θέλει 
ι νά πράξη —  αλλά τούλάχιστον νά σέ συστή- 
» στ, ε'ις τήν έπιεΐκειαν τού Αύτοκράτορος.

Είς τχύτχ ό κατηγορούμενος άπήντα· «— Έ- 
» λειποτχκτησχ χνευ λόγου, χνευ αιτίας, καί 
» δέν μετανοώ. “Αν ήδυνχμην νά τό πράξω κχί 
. πάλιν, Οχ τό επρχττον. Είμί άξιος θανάτου- 
καταδικάσατε με! »

Είτχ έλθόντες οϊ μάρτυρες ειπον :
« —  Ό  Πέτρος ΙΙιτοχ έλειποτάκτησε, το εί- 

ξεύρομεν, άλλα δεν τό πιστεύομεν ».
“Αλλοι είπον:
α —  Ό  Πέτρος Πιτοά έτρελλάθη· τό στρχ-

» τοδικεϊον δέν δυνχτχι νάκχτχδικάση ένα τρελ
ή λόν. Πρέπει αντί νά τόν καταδικάση είς θά- 
» νατον νά τόν στείλη είς τό φρενοκομειον ».

Μικρού δεΐν νά γείνη παραδεκτή ή τελευταία 
χύτη γνώμη, διότι πάντα τά μέλη τού στρατο
δικείου έχαρακτήριζον τήν λιποταξίαν τού Πέ
τρου Πιτοά ώς πράξιν άκατανόητον. Έν τούτοις 
ό κατηγορούμενος έφάνη τοσούτον απλούς, τοσού- 
τον λογικός έν τή επιμονή αύτού όπως τόν κατα- 
δικάσωσι, μετά τοσαύτης τολμηρχς ειλικρίνειας 
άνεκήρυξε τό έγκλημα αύτού, έπαναλαμβάνων 
άδιαλείπτως οτι δέν μετεμελεΐτο, ώστε δέν 
υπήρχε τρόπος νά κατχφύγωσιν είς επιείκειαν. 
"Οθεν άπηγγέλθη ή είς Οχνχτον καταδίκη.

Όταν άνέγνωσαν προς τόν Πέτρον τήν θα
νατικήν χπόφασιν ούδέ άν συνωφρυώθη. Τόν 
παρεκίνησχν έπιμόνως νά ζητήση χάριν άλλ' 
ήρνήθη.

’Επειδή δέ πάντες έμάντευον ότι έν τούτω 
ύπήρχε παράδοξον μυστήριον, άπεφασίσθη ν’ 
άναβληθή ή τού Πέτρου θανατωσις. Ό  κατάδι
κος ώδηγήθη κχί πάλιν είς τήν στρατιωτικήν 
φυλακήν, τώ ανήγγειλαν δ’ ότι, συνεπείκ όλως 
ιδιαιτέρας εύνοιας, τώ πχρεχωρούντο έβδομήκον- 
τα δύο ώρχι 0πο»ς ζητήση χάριν- άλλ’ ό Πέτρος 
άνέστειλε τούς ώμους καί δέν άπήντησε.

Τήν επιούσαν έπρόκειτο νά έκτελεσθή ή θανα- 
τωσις, άλλά περί τό μεσονύκτιον ήνοίχθη ήσύχως 
ή θύρχ τής φυλακής τού Πέτρου, είς ύπαξιωμα- 
τικός προύχώρησε μέχρι τής κλίνης έφ’ ής ε'κοι- 
μάτο ό κατάδικος, αφού δέ πχρετήρησεν χύτόν 
επ' ολίγον τόν έξύπνισεν. *0 Πέτρος ήνέωξε τούς 
οφθαλμούς, παρατηρών δέ περί αϋτόν είπε·

—  Ά !  ε’φθχσε λοιπόν ή ώρα;... Τέλος!----
—  “Οχι, Πέτρε, άπεκρίθη ό ύπαξιωματικός, 

δέν έφθασεν άκόμη ή ώρα, άλλά μετ' ολίγον θά 
σημάνη.

—  Καί τί μέ θέλεις ;
—  Πέτρε, δένμέ γνωρίζεις, άλλ’ έγώ σέ γνω

ρίζω· Σέ είδον είς Αύστερλίτζ ένθα έπολέμησες 
γενναίως. ’Από τής ημέρας έκείνης, Πέτρε, δια
τρέφω πρός σέ ζωηράν καί ειλικρινή ύπόληψιν. 
Άφιχθείς χθές είς Στρασβούργον, έπληροφορήθην 
τό έγκλημα καί τήν καταδίκην σου. ’Επειδή 
δέ ό δεσμοφύλαξ είνε συγγενής μου, μοί επέτρε
ψε νά ε'λθω καί νά σοί είπω- Πέτρε, ό μέλλων 
ν’ άποθχνη λυπεϊται πολλακις, διότι δέν έχει 
πλησίον του ένα φίλον πρός τόν όποιον νά δύνχ- 
τχι ν’ άνοιξη τήν καρδίχν του καί νά τώ άνα- 
θέση ιερόν τι καθήκον όπως έκπληρώση . . . ΙΙέ-

{ τρε, άν συγκχτχτίθεσαι, θά είμαι αύτός ό φί- 
ι λος . . .

—  Ευχαριστώ, σύντροφε, άπεκρίθη ό Πέτρος 
διά βραχείας φωνής.

—  Δέν έχεις νά μοί εΐπης τίποτε;
—  Τίποτε.
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—  Πώς! ούδ’ ένα καν αποχαιρετισμόν διά 
τήν μνηστήν σου, διά τήν άδελφήν σου;

—  Ούτε μνηστήν είχον ποτέ ούτε αδελφήν.
  Διά τόν πατέρα σου;
—  Δέν έχω πλέον πατέρα. Άπέθανε πρό δύο 

μηνών είς τχς άγκάλας μου.
—  Διά τήν μητέρα σου ;...
—  Διά τήν μ.ητέρα μου; . . . εϊπεν ό Πέτρος , 

μετά φωνής βαθέως ήλλοιωμένης, διά τήν μη
τέρα μου!... "Αχ! σύντροφε, μή προφέρεις αύ- 
τό τό όνομα, διότι όσάκις τό ακούω, καί οσάκις τό 
προφέρω κατά διάνοιαν, συγκινόύμαι ώς παιδιον.
Καί κατά τήν στιγμήν τχύτην νομίζω ότι, άν 
ώμίλουν περί τής μητρός μου .. .

—  Καί λοιπόν!
—  Θά έκλαιον . . . Καί ό άνήρ δέν πρέπει 

νά κλαίη! Νά κλαύσω, έξηκολούθησε παραφε- 
ρόμ,ενος, νά κλαύσω όταν έχω πλέον όλίγας μ.ό- 
νον ώρας νά ζήσω, τούτο θ’ άπεδείκνυεν ότι εί
μαι άνανδρος!

—  Είσαι πάρα πολύ κύστηρός, σύντροφε Νο
μίζω, δόξα τψ Θεω, ότι ε“χω τόσην καρδίαν ό
σην καί πας άλλος, καί έν τούτοις θά έκλαιον 
χωρίς εντροπήν όμιλών διά τήν μητέρα μου.

—  ’Αλήθεια ! είπεν ό Πέτρος λαμβάνουν μετά 
ζωηρότητος τήν χεΐρα τού ύπχξιωματικού. Είσαι 
άνήρ, είσαι στρατιώτης, καί δέν θά ήρυθρίχς νά 
κλαύσης;

—  Άναλογιζόμενος τήν μητέρα μου ; . . . όχι 
βεβαίως. Είνε τόσον καλή, μ.έ άγαπά τόσον, καί 
έγώ τόσον τήν άγαπώ!

—  Σέ αγαπά ; τήν άγαπάς; . . .  Ώ  ! τότε, 
θά σοί είπω τά πάντα· ή ψυχή μ.ου είνε πλήρης 
καί πρέπει ν’ άνακουφισθώ, όσον δέ παράδοξα 
καί ί ι  σοί ωανούν τά αισθήματα μου, είμαι βέ
βαιος ότι δέν θά γελάσης δι’ αύτά. Άκουσόν 
αε, λοιπόν, διότι ό,τι πρό ολίγου έλεγες είνε αλη
θές· όταν τις πρόκηται ν’ άποθάνη, είνε ευτυχής | 
ε’χων φίλον πρός τόν όποιον ν' άνοιξη τήν καρ
δίαν του .. . Δέν είνε αληθές ότι θέλεις νά μέ 
άκούσης ; Δέν είνε αληθές ότι δέν θά γελάσης

ψ ί ί ,
—  Σέ ακούω, Πέτρε .. . Ό  μέλλων ν’ άποθάνη | 

διεγείρει πάντοτε συμπάθειαν.
  Μάθε λοιπόν οτι, άφ’ ότου έγεννήθην, εν

μ-όνον πρόσωπον ήγάπησα, τήν μητέρα μου! . . . 
Τήν ήγάπησα δέ ώς δέν άγαπούν πάντοτε, μ.έ 
ολην τήν δύναμιν της ψυχής μ.ου. “Οταν ήμ.ουν 
μικρός, άνεγίνωσκον είς τούς οφθαλμούς της, κα
θώς καί εκείνη άνεγίνωσκεν είς τούς ίδικούς μ.ου. 
Διά τήν καρδίαν μου ή μήτηρ μου ητο έγώ· διά 
τήν καρδίαν της έγώ ήμην εκείνη. Ούτε ε’ρωμ.έ- 
νην άπέκτησα ποτέ ούτε φίλους. Ή μήτηρ μου 
μοί ήτο τό παν.

"Οταν μέ προσεκάλεσαν είς τόν στρατόν, όταν 
μοί είπον ότι ενπρεπε νά τήν άφήσω, κατελήφθην

| ύπό μεγάλης άπελπισίας καί έκήρυξα οτι, καί 
αν άκόμη μετεχειρίζοντο τήν βίαν, δέν θά μ.έ 
άπεχιόριζον άπό τής μητρός μου ζώντα. Άλλ’ ή 
άγια καί γενναία έκείνη γυνή μ.έ ένα λόγον μ.ε- 
τέβαλε τήν άπόφασίν μου.

« —  Πέτρε, πρέπει νά άναχωρήσης, μοί είπε,
τό θέλω ».

Έγονυπέτησα καί τή είπον :
« —  Μήτέρ μου, Ο’ άναχωρήσω ο. 
α — Πέτρε, προσέθηκεν, υπήρξες καλός υιό; 

καί εύχαριστώ δι’ αύτό τόν Θεόν άλλ’ ό άνήρ 
δέν ίχει νά έκπληρώση μόνον υίϊκά καθήκοντα. 
Πας πολίτης οφείλει τήν ζωήν του είς τήν πα
τρίδα του· ή πατρίς σου σέ προσκχλεϊ· ύπάκου- 
σον! Θά γείνης στρατιώτης· άπό τής στιγμής 
τχύτης ή ζωή σου δέν σοί άνήκει πλέον, ανήκει 
είς τήν πατρίδα. “Αν τά συμφέροντα της άπαι- 
τούν τήν ζωήν σου, μ.ή τήν φειδωλευθής. Άν 
ό θεός θελήση ν’ άποθάνης πρό έμ.ού, θά σέ 
κλαύσω έξ όλης ψυχής άλλά θά είπώ:— Ό  Θεός 
μού τόν ε'δωκε καί ό Θεός μού τόν έπήρεν. Εύ- 
λογημένον έστω τό άγιον του όνομα! Αναχώρη
σαν λοιπόν, καί άν μέ άγαπάς, έκτέ.λεσον τό 
καθήκον σου!»

Ώ  ! ποτέ δέν θά λησμονήσω τούς λόγους τής 
άγιας έκείνης γυναικός. «Έκτέλεσον τό καθήκον 
σου!» είχεν εϊπει, άλλ’ ό στρατιώτης έχει καθή
κον νά ύπακούη παντού καί πάντοτε- παντού καί 
πάντοτε ύπήκουσα. Καθήκον έπίσης έχει ό στρα
τιώτης νά προβαίνη κατ’ εύθεΐαν ένώπιόν του, έν 
τώ μέσω τών κινδύνων χωρίς νά διστάζη, χωρίς 
νά σκέπτεται. Οΐ βλέποντές μ.ε βκδίζοντα τοιου
τοτρόπως πρό τών σφαιρών έλεγον :

« — Ιδού είς γενναίος!»
Έπρεπε μάλλον νά λέγωσιν : 
ο —  'Ιδού είς ό όποιος άγχπα πολύ τήν μη-

τέ ρα του ! »
Ημέραν τινά έλ.αβον μίαν έπιστολήν πληρο- 

φοοούσάν μ.ε ότε ή φιλτατη μ.ήτηρ μου ήτο άσθε- 
θής ! Ήθέλησχ νά ύπαγω καί νά τήν ϊδω. Έζή- 
τησα άδειαν άπουσίαςάλλά δέν μ.οί τήνέδωκαν. 
Ένεθυμήθην τούς τελευταίους αύτής λόγους ;

<ι —  "Αν μ.έ άγαπάς, έκτέλεσον τό καθή
κον σου. »

Καί ύπέμεινχ. Μετ’ ολίγον έπληροφορήθην οτι 
άπέθκνεν. . . "Ω! τότε έχασα τόν νούν. Αντί 
πατης θυσίας καί μ.εθ’ όλα τά. προσκόμματα ήθε- 
λον νά έπιστρέψω είς τήν πατρίδα μ.ου. Πόθεν 
μοί προήρχετο ή τοσούτω ζωηρά, ή τοσούτω έττ- 
τακτική επιθυμία χύτη νά έπχνίδω τά μέρη. 
είς τά όποια είχεν άποθάνει ή μ.ήτηρ μου ; Θά 
σοί τό ομολογήσω, καί έπειδή έχεις καί σύ μη
τέρα, έπειδή τήν άγαπάς, θά μ.' έννοήσης. .. 

Ήμ.εϊς οϊ χωρικοί τού Μορβάν είμεθα άπλοϊ- 
1 κοί καί εύπιστοι· ούτε έπιστήμονες ούτε πεπαι- 

δευμένοι είμεθα, καθώς είς τάς πόλεις, άλλ
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εχομεν τα; πεποιθήσεις μας, τάς όποιας οί κά
τοικοι των πόλεων όνομάζουσι προλήψεις. ’Αλλά 
τί μέ ενδιαφέρει ή λέξις; Προλήψεις ή πεποιθή
σεις τάς έχομεν, Οά είνε δέ πολύ επιτήδειος οστις 
δυνηθή νά μάς τά; άποσπάσν). Λοιπόν, κατά 
τινα τών κυριωτέρων πεποιθήσεων μας, οστις δρε- 
ψν» το πρώτον άνθος, το όποιον 0’ άνοιξη έπί του 
χώματος ενός τάφου, είνε βέβαιος οτι ποτέ δεν 
θά λησμονήσγι τον νεκρόν ούτε θά λησμονηθή ύπ' 
αΰτοϋ. Ή πεποίθησις αύτη είνε φιλτάτη! Μετ’ 
αυτής ό θάνατος ούδέν πλέον έχει τό τρομακτι
κόν, διότι ό θανατος άνευ τής λήθης είνε πλέον 
γλυκύς μόνον ϋπνος, καί άνάπαυσις μετά μάκρους 
κόπους.. .

Τό άνθος τούτο ήθέ7.ησα νά τό ίδω φυόμενον 
καί νά τό δρέψω. Άνεχούρησα λοιπόν! . .. Μετά : 
δεκαήμερον μακράν καί επίμοχθον πορείαν έφθα- 1 
σα μέχρι του τάφου τής· μητρός μου. Ή γή 
έφαίνετο ακόμη προσφάτως άνασκαφεΐσα- ούδέν 
άνθος είχε φυτρώσει. Παρήλθον εξ εβδομάδες, 
είτα κατά την ανατολήν ωραίας τινός ημέρας 
είδον άνοιγόμενον μικρόν κυανόχρουν άνθος. ΤΜτο 
έκ τών άνθέων εκείνων, τά όποια οί κάτοικοι τών 
πόλεων όνομάζουσι μ νοσω τίδα ς , καί τά όποια 
ημείς ονομάζομε·/ Μ  ή μ ε  Λησμονείς· Όταν τό 
έδρεψα, έχυσα δάκρυα χαράς, διότι ¿νόμιζαν ότι 
τό μικρόν εκείνο άνθος ήτο ή ψυχή τής μητρός 
μου, ότι είχεν αίσθανθή τήν παρουσίαν μου, καί 
ότι ύπο την μορφήν του άνθους τούτου έπανήρ- 
χετο πρός με.

Ούδέν μέ ε’κράτει π7.έον εις τήν πατρίδα μου, 
διότι ό πατήρ μου δέν έβράδυνε ν’ άκολουθήση 
τήν μητέρα μου εις τόν τάφον έπειτα είχον 
δρέψει τό τοσούτω πολύτιμον άνθος μου, τί ήθε- 
λον πλέον: Ένεθυμήθην τάςμητρικάς συμβουλάς:

—  « Έκτέλεσον τά καθήκον σου! »
Έζήτησα τούς χωροφύλακας καί είπον πρός

αύτούς:
« —  Έδραπέτευσα, συλλάβετέ με!
ΊΙδη θ’ άποθάνω, καί άν, καθώς μ' ¿βεβαίω

σες, σ’ έχω φίλον, θ’ άποθάνω χωρίς λύπην διότι 
θά μοί κάμης τήν χάριν τήν όποιαν παρά σου 
περιμένω. Τό άνθος τό όποιον, μέ κίνδυνον τής 
ζωής μου, έδρεψα έπί του τάφου τής μητρός μου, 
εύρίσκεται εδώ, έντός του φυλακτού τούτου, τό 
όποιον κρέμαται έπί τής καρδίας μου· ύποσχε- 
Οητί μοι λοιπόν ότι 0ά φροντίσης νά μή μοί τό 
άφαιρέσουν. Αύτό είνε ό δεσμός ό συνδέων με 
μετά τής μητρός μου, άν δ’ έννόουν ότι ό δεσμός 
ούτος θά διερρήγνυτο, ώ ! τότε θ’ άπέθνησκον 
χωρίς γενναιότητα. Λέγε, μοί ύπόσχεσαι νά κά
μης ό,τι σοί ζητώ;

—  Σοί τό υπόσχομαι.
—  “Ω ! δός τήν χεϊρά σου νά τήν θλίψω έπί 

τής καρδίας μου! Είσαι πολύ καλός δι’ έμέ καί 
σέ άγαπώ, άν δ’ ό θεός διά τής παντοδυναμίας

αύτού μοί έδιδε δευτέραν ζιοήν, έπεθύμουν νά 
σοί τήν άφιερώσω.

Οί φίλοι άπεχωρίσθησαν.
Τήν έπιούσαν, άμα έφθασαν εις τό μέρος τής 

θανατικής έκτελέσεως ή δε όλεθρία άπόφασις 
είχεν ήδη άναγνωσθή, ήκούσθησαν μεταξύ τών 

I γραμμών τών στρατιωτών υπόκωφος ψιθυρισμός 
| καί είτα παρατεταμέναι κραυγαί :

« —  Ό αύτοκράτωρ ! . . .  είνε ό αύτοκρά- 
| τωρ ! . . .  ζήτω ό αύτοκράτωρ ! . . .

Ό αύτοκράτωρ άφίππευσεν, είτα δέ, μέ τό 
βραχύ καί ταχύ αύτού βήμα, ¿βάδισε κατ' εύ- 
θεϊαν πρός τόν κατά δικόν. Ό Πέτρος τόν παρε- 
τήρησεν ένόμιζέ τις ότι ήθελε νά όμίλήση άλλά 
κατελήφθη ύπό θάμβους.

« —  Πέτρε, είπεν ό αύτοκράτωρ, ένθυμήσου 
ό,τι μοί είπες αύτήν τήν νύκτα. Ό  Θεός σοί δίδει 
δευτέραν ζωήν, άφιέρωσον δ αύτήν ούχί εις έμέ 
άλλ’ εις τήν Γαλλίαν! Καί αύτή είνε καλή καί 
άξια μήτηρ ! . . .  ’Αγάπα την καθώς ήγάπας 
τήν α.ΙΛην. »

Καί άπεμακρύνθη έν τώ μέσω παρατεταμένων 
ζητωκραυγών.

Μετά τινα έτη ό Πέτρος, οστις ήτο τότε λο
χαγός έν τη γηραιά φρουρά, ε’πιπτεν έπί τού πε
δίου τής μάχης, έν Βατερλω, καίπερδε θανασίμως 
τοωθείς, εύρεν έτι άρκούσαν δύναμιν ϊνα κραυ- 
γάση μετά φωνής βροντώδους-

« —  Ζήτω ό αύτοκράτωρ! ζήτω ή Γαλλία! 
ζήτω ή μήτηρ μου. »

( Έ κ  τ ο ν  γ α λ λ λ ικ ο ΰ  ) .  Ε .  Μ ο γ ε ν .

ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

ΤΑ  Ο ΙΝΟ  ΠΝΕΥΜΑΤΩΔΗ ΙΙΟΤΑ
Σ Τ '.  —  ΟΛΕΘΡΙΑ ΕΠΙΛΡΑΣΙΣ ΤΗ Σ  ΚΑΤΑΧΡΗΣΕΩΣ 

TO N ΟΙΝΟ ΙΙΝΕΙ'Μ  ΑΤΩΝ ΕΠΙ ΤΗ Σ  ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
Κ Α Ι ΕΠΙ TO T  ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ 

ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΟΣ.

Τα θύματα τού οινοπνεύματος έν τ^ κοινωνία. —  Τά τέ
κνα πληρόνονσιν αμαρτίας γονέων. —  Ή  μεγάλη βνησιμό- 
της τών τέκνων τών οίνοποτών καί ή άνάπτνςις διαφόρων 
υστερικών καί νευρικών παθήσεων έπί τών πλείστων έπιζών- 
των έζ αυτών. —  Ή  βαθμιαία έχφύλισις καί καταστροφή έκ 
του οινοπνεύματα; ολοκλήρων οικογενειών, ολοκλήρων φυλών, 
ολοκλήρων εθνών !

Ή φθορά καί καταστροφή, ήν σήμερον εις τήν 
κοινωνίαν ποιοϋσι τά οινοπνευματώδη ποτά, είνε 
εύρυτάτη, καί αδύνατον νά φαντασθή τις τό μέ
γεθος καί τήν σπουδαιότατα αύτής.

Ή όλεθρία έπί τού ανθρωπίνου οργανισμού ε
πιρροή τών οινοπνευματωδών ποτών, ής τίνος μό- 

I νον σκιαγραφίαν ασθενή έδώσαμεν ανωτέρω, 
άπεδείχθη ού μόνον δι έπισταμένων έρευνών έν 
τοϊς έπιστημονικοϊς έργαστηρίοις, άλλά καί δι’ 
έπιμελών καί ακριβών παρατηρήσεων καί στατι
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στικών γενομένων παρ’ αύτώ τώ λαώ, έν αύτή 
τή κοινωνία.

Ό  γάλλος ιατρός Maguan έπί 12 όλόκληρα 
ε“τη κατεγίνετο εις τό ζήτημα τοϋτο, καί δι' 
έργου σπουδαιοτάτου, στεφανωθέντος ύπό τε τής 
‘ ¡ά τρ ιχ η ς  Α κ α δ η μ ία ς  τώ ν  Ι Ια ρ ισ ίω ν  καί ύπό 
τού γαλλικού ’Ιν σ τ ιτο ύ το υ , απέδειξε τάς φοβε- 
ράς καταστροφής τών οινοπνευματωδών ποτών.

Ό διάσημος Cruveilhier ύπελόγισε πρό τι- 
νων έτών ότι έν ’Αγγλία άπέθνησκον κατ’ έτος 
50 χιλιάδες έκ τής καταχρήσεως τών οινοπνευ
μάτων, έν δέ τή Γερμανία ό5 χιλιάδες! Ό 
Tourgennef άνεβίβαζεν εις 100 χιλιάδας τούς 
άποθνήσκοντας έν Ρωσσία ύπό τής αληθούς 
ταύτης τ?ς άνθοωπότητος μάστιγος!

Έν ’Αμερική δέ είνε τοσούτον διαδεδομένη ή 
κατάχρησις τών οινοπνευμάτων, ώστε. έξ απολύ
του ανάγκης ϊδρύθησαν νοσοκομεία πολλά, ,είδι- 
κώς προωρισμένα εις θεραπείαν πνευματικήν καί 
σωματικήν τών οίνοποτών! Κατά τινα δέ τελευ- 
ταίαν στατιστικήν έν μ.όναις ταΐς Ήνωμέναις 
Πολιτε:αις τής ’Αμερικής εις 8 ε*τη άπέθανον εκ 
τού οινοπνεύματος 300 χιλιάδες ανθρώπων! . ..

* *
Έφημερίς τις αγγλική ( British medical 

Journal ) μόλις τό παρελθόν έτος ¿δημοσίευσε·; 
έκθεσιν έπιτροπής έξοχων Άγγλων έπιστημόνων 
περί τής έπιρροής τής καταχρήσεως τών οινοπνευ
μάτων έπί τής έν γένει θνησιμότητος. Μετά μα- 
κράς έπιμελείς παρατηρήσεις καί πολλάς ακρι
βείς στατιστικής οί έπιστήμονες ούτοι εύρον, ότι 
τά νοσήματα τού ήπατος είνε τετράκις συχνότε
ρα εις τούς οίνοπότας ή εις τούς μή· έπίσης καί 
τά νοσήματα τών νεφρών είνε διπλασίως συχνό
τερα. 'Ομοίως ή πνευμ,ονία, ή πλευοΐτις καί διά
φορα άλλα νοσήματα τών ’σπλάγχνων είνε πολύ 
συχνότερα εις τούς οίνοπότας· έχουσι μάλιστα 
παρ’ αύτοΐς άπαντα τά νοσήματα ταύτα χαρα
κτήρα βαρύτερον καί κακοηθέστερο·/, καί πολλά- 
κις Οανατηφόρον. ’Επίσημον δ’ αύζησιν παρετή- 
ρησαν εις τά νευρικά καί φρενικά νοσήματα !

* *
Άλλά τό λυπηρότερου ε'τι είνε, ότι ή όλεθρία 

αδτη έπιρροή τού οινοπνεύματος δέν περιορίζεται 
μόνον εις τούς ένοχους, εις αύτούς μόνον τούς κα
ταχραστής, άλλά κληρονομικώς προσβάλλει καί 
άτομα άτυχή, έντελώς άθώα έκ τής αμαρτίας 
τών προγόνων αύτών.

Καί πρώτον, εύθύς έξ άρχής, έξ αύτής τής 
συλλήψεως αύτών τά τέκνα τών οίνοποτών πλη- 
ρόνουσι τά σφάλματα τών γονέων αύτών. Έξ αύ
τής έτι τής κοιλίας τής μητρός αύτών τά έμ
βρυα διατρέχουσι τόν κίνδυνον τού θανάτου, διότι 
άπεδείχθη. οτι αί εκτρώσεις είνε πολύ συχνότεραι 
εις οίνοπότας γονείς. ’Αλλά καί τό παιδίον, έλθόν

εις τόν κόσμον ζών, απειλείται διαρκώς ύπό προ
ώρου θανάτου, καθ’ όσον ή μέση θνησιμότης τών 
παιδιών έξ άλλων αιτίων υπερβάλλεται κατά πολύ 
έκ τού αίτιου τού οινοπνεύματος. Άλλά καί τον 
κίνδυνον τούτον διαφυγόντα ταύτα προσβάλλον
ται, κατά τό πλεΐστον, καί ταλαιπωρούνται οίκ- 
τρώς ύπό διαφόρων νευρικών καί ψυχολογικών 
παθήσεων.

Ούτως ό υστερισμό; καί αί διάφοροι νευρικαί 
καί ύστεροειδείς παθήσεις τών κορασίδων, κατά 
τό πλεΐστον, οφείλονται εις τήν ύπέρ τό μέτρον 
φιλοποσίαν τών γονέων έπίσης ή ύστεροεπιληψια, 
καί πρό πάντων ή επιληψία, ήτις είνε συχνή καί 
συνήθης εις τά τέκνα τών οίνοποτών, πρό; ά 
συμπαρομαρτούσι καί διάφορα νοσήματα τού 
εγκεφάλου καί τή; διανοίας, δι’ ών καθίστανται 
τά τέκνα ταύτα μωρά, εύήθη, ηλίθια, βλάκες 
κλπ. Οϋτω δέ κατ’ ολίγον έκπίπτουσιν, εκφυλί
ζονται καί κχταστρίφονται όλόκληροι οικογένει
α;, όλόκληροι'φυλαί, όλόκληρα έθνη!

« Έάν προσθέσωμεν —  λέγει ό ΕιιηΐθΓ ό α
σχοληθείς έπί τή; έπιρροής τής καταχρήσέώς 
τών οινοπνευματωδών ποτών—  έάν προσθέσωμεν 
εις τόν μέγαν αριθμόν τών φρενοβλαβών εκ τού 
οινοπνεύματος καί τόν άριθμ.όν τών έκ τών οίνο
ποτών γεννωμένων τέκνων πτωχών τώ πνευματι, 
ήλιθίων καί μετ’ άλλων εγκεφαλικών διαταρα
χών, όαδίως φθάνομεν εις άναλογίαν 50 έπί τοϊς 
100, ών ή πάθησις οφείλεται εις τό οινόπνευμα. » 
Κατά την στατιστικήν λοιπόν ταύτην τού 
ΐΛΐηίβΓ τά θύματα τού οινοπνεύματος άντιστοι- 
χούσι πρός τά θύματα όλων τών άλλων νοσημά
των τής άνθρωπότητος συνηνωμένων !. . .

Τά πορίσματα τής στατιστικής ταύτης τού 
ΕπηιβΓ δέν είνε υπερβολικά, όταν λάβωμεν έτι 
ύπ’ όψιν μας, ότι όλόκληροι φυλαί άγριων έν τή 
Αμερική, πρό τής ύπό τών Εύρωπαίων άνακαλύ- 
ψεως αύτής ύπάρχουσαι, σήμερον κατεστράφησαν 
έντελώς καί έξηλείφθησαν έκ τού προσώπου της 
γή; άποδεκατισθέντες ύπό τού οινοπνεύματος τού 
είσκχθέντος παρ’ αύτοί; ύπό τών Εύρωπαίων κα
ταχτητών !

Ιθ · ΦΟΪΕΤΑΝΟΕ

Σ Ε Λ ΙΔΕ Σ  ΕΚ T O T  ΗΜ ΕΡΟΛΟΓΙΟΥ MOT

Τ ε τ ά ρ τ η  —  10 Ό χ τω β ρ ίο ν ·

"Αν ή Κυριακή είνε ή μεγάλη ήμερα διά μικρούς 
καί μεγάλους, ήμέοα πχιγνιδίων καί άγαλλιάσεων, 
ή άναπαύσεων καί ύποδοχών, διά την Σοφίαν μας 
καί έμέ ύπάργει έξαίρεσι; τού γενικού κανόνος· ή 
ίδική μα; Κυριακή ενρχετα·. κά·θε Τετάρτην, εί; τάς 
τέσσαρας καί μισήν, όταν ή Σοφία, έπιστρέφουσα 
άπό τό σχολεϊόν της, θά έμβη, θά πετάξη μέσα
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:i; τό δωμάτιόν μου, κι’ εγώ Οχ τήν υποδεχθώ I 
καί θά την κακαρώσω. Άλλ’ άν εγώ αντλώ I 
την ί δικήν μου εύχαρίστησιν άπό εκείνην ¡/.όνον, 
εάν προθύμως πχραιτώ το βιβλίου μου, ένθα πολ- 
λάκις εμβριθής άνάγνωσι; μέ απασχολεί, οπω; 
άνχγνώσω προθυμότερου τό παιδικόν άριστούργη- 
μχ των οφθαλμών της, εκείνη, ή κακή, δέν 
φροντίζει τόσω δι’ έμέ οσω διά τά είκονογραφη- j 
μένα περιοδικά τού γραφείου μου, εις τά δποϊα 
χρεωστώ τά; τακτικά; επισκέψεις τη;· γνωρίζει 
ότι τά λαμβάνω άπό τό ταχυδρομεΐον κατά 
Τετάρτην· αυτά εινε ή μανία καί ή ευτυχία της, 
οταν άποκαλύπτη καί περιεργάζεται καί Οαυ- 
μάζη καί τρώγη μέ τά μάτια καί φιλή τάς επι
βλητικά; καί ώρ αία; μορφά; τών μεγάλων 
άνδρών, τών ηγεμόνων, τών έξοχων καί ώραίων 
γυναικών, καί τής λοιπή; όλης τών περιοδικών 
αυτών. Εις αυτά ή άγάπη της, καί εις εμέ ή 
ευγνωμοσύνη της. Καί όταν κορεσθή ή ακό
ρεστος, δρμα πρός την θύραν καί αφανίζεται, 
άφίνουσχ εί; εμέ την φροντίδα νά περισυνάξω 
καί κατατάξω τά διασκορπισθέντα καί κατατμη- 
θέντχ φυλλάδια, επί τών σελίδων τών όποιων 
διακρίνω τάς ρυτίδας, ά; έπέφερον οί ανυπόμο
νοι δάκτυλοι, μεθ’ όση; ίσως στοργή; ό ποιητής, 
όστις, ώ; είπεν, επί τών αραβουργημάτων τά 
όποια άσυνειδήτως έχάρκττε διά τή; μολυβδί- 
δος έπί τών χαρτιών του ή μικρά του θυγάτηρ 
έγραφε τού; ώραιοτέρους στίχους του.

Σήμερον ήλθε νά μου αάμη την συνειθισμέ- 
νην της έπίσκεψιν τά φύλλα τοϋ ταχυδρομείου 
έμενον έτι άθικτα έπί τ-ή; τραπέζης μου· ή Σο
φία περιέφερε τά βλέμματά της άπο τούτων εις 
εμέ, μή τολμώσα νά έπιχειρήση τι κατά τών 
ταινιών, αί'τινες τά έπροστάτευον- άλλ’ έκυπτεν 
επάνω των, ώ; διά νά άκούση την άναπνοήν των, 
καί τά έθώπευε κρυφά κρυφά, απαράλλακτα, 
όπως την είδα κύπτουσαν πρός τόν διετή άδελ- 
φόν της, έσπαργανωμένον καί κοιμώμενον εντός 
τοϋ λίκνου του. 'Αλλά μόλις έξέφυγεν άπό τά 
χείλη μου έν α κύτταξέ τα », ή μικρά τίγρις ώρ- 
μησεν έπί τής λεία; της.

ΙΙαρήλθον λεπτά τινα, άφ’ ής ή Σοφία περι- I 
ειργάζετο τά; εικονογραφίας μετ’ ίσης πυρετώ- 
δους ταχύτητος ή άφωνου προσηλώσεως, ότε τήν 
είδα έξαφνα νά σταματήση, νά κρεμάση έν άμη- 
χανία τάς χεΐράς της, νά τεντώση τά μάτια, 
νά διάνοιξη τό στόμα, έπί τοϋ προσώπου της 
νά σχηματισθή μορφασμό; ύπερτάτη; έκπλή- 
ζεως, άλλ’ ούχί καί περιφρονήσεις; αμέτοχος, καί 
ν’ άνακράξη τέλος, κωμικώ; παρατείνουσα τό 
φωνήεν έκαστη; συλλαβής:

—  τΑααα ! ό γερο Καζής!
Η άναφωνησις ήτο καί δι’ έμέ άπροσδόκη- 

τος· ¿γερθείς έπλησίασα τήν μικράν πρό αύτή; 
παρέμενεν άνοικτόν τό «The Graphic» τοϋ

Λονδίνου έπί σελίδος, ήτις ούδέν άλλο παρίστα 
άλλ' ή τόν μετά τόσης έκπλήξεως άναγγελθέν- 
τα. Καί είχε δίκαιον ή μικρά νά φωνάξη· ύστε
ρον άπό πρίγγιπας καί βασίλισσας καί παλάτια 
καί αγάλματα, κόσμου; άγνώστου; καί καινο
φανείς, ε'βλεπεν έμπρός της τόν γέροντα βαρκά 
ρ η * , οστις τό τελευταίου καλοκαίρι καθ' όλα; 
σχεδόν τά; ημέρας τοϋ μηνός, τόν όποιον έπέ- 
ρασε μέ τούς γονείς της εί; τό Μεσολόγγι, τού; 
περιέφερε τό δειλινόν μέ τό μονόξυλόν του εις 
θελκτικά; έκδρομάς άνά τά τενάγη καί τάς ξη- 
ρονήσου; τή; λιμνοθαλάσσης.

'Εκείνος είνε. Όρθιο; εντός τοϋ πλοιαρίου 
του, κρατεί εις τάς χεΐράς του τό μακοόν καί βα
ρύ σ τα . Ι ίχ ι, δι’ οΰ πρωτοτύπω; καί δεξιώτατα 
οί ναυτικοί τής λίμνης τοϋ Μεσολογγίου ώθοϋ- 
σιν έν αύτή τά πλοϊά των, ένδεδυμένος τήν έορ- 
τάσιμον στολήν του, τό θυσανωτόν φέσιον, τό γ ε -  
J ix o r ,  τήν ζώ π μ - καί τό πολύπτυχον καί φουν
τωτόν το υ μ ά π . Έν τή είκόνι παρίσταται κάπως 
έξιδανικευμένος ό άφελής άξεστο; γέρων, άνυψών 
τήν κεφαλήν έν εύγενεί άξιοπρεπεία, καί άφίνων 
νά διαγράφηται μεταξύ τοϋ δασέος μύστακος 
καί τών λευκών γενείων του λεπτότατον μειδία
μα, οίονεί εύαρεσκιίας έπί τή άνελπίστω τιμή. 
Αλλά τής τιμή; ταύτης δ έν άξιοϋται ούδέ διά 
τήν εκφραστικήν φυσιογνωμίαν του, ούδέ διά τό 
γραφικόν ένδυμά του, ούδέ διά τά ιδιόρρυθμα τού 
θαλασσινού επαγγέλματος του όργανα· ό τίτλος 
της είκόνος έξηγεΐ τόν λόγον τής έν τώ άγγλι- 
κώ περιοδικό» άπαθανατίσεω; αύτοϋ: «  Ιωάν
νης Καζής, ό Έλλην λεμβούχος τοϋ λόρδου Βύ
ρωνος ».

ΊΙ ε’ικών αύτη έξέπληττε τήν Σόφιαν, καί 
έπληττε τάς χορδάς τών σκέψεων μου. Ή φήμη 
είνε πρό; τόν μ,έγαν άνδρα δ,τι ένάρετος, άλλ’ 
είστοργος γυνή πρός τόν σύζυγον : τά πάντα πα
ραχωρεί εις αύτόν καί ούδέ βλέμμα εις τού; ξέ
νους. II φήμη παρέχει εις τόν Γλάδστωνα τήν 
δύναμιν νά μεταβάλλη τά ξύλα τών δρυών, άτι- 
να ή πελεκυφόρο; χειρ του καταρρίπτει, εις τίμια 
λείψανα, εύλαβώ; περισυ/.λεγόμενα καί τόσον α
κριβά πωλούμενα· ή φήμη δίδει τό δικαίωμα εις 
τόν Βύρωνα νά μεταδώση, κατά χιλιάδας αντι
τύπων καί τό όμοίο»μα εντι τοϋ ήδη πρεσβύτου 
καί παρηλλαγμένου, άλλά τότε νεανικού λεμ
βούχου του. Άφ' ετέρου πόσοι μκταίως καί βλα- 
κωδώ; άγωνίζονται νά δικσώσωσι τής λήθης τό 
άσημον όνομά των, έγγράφοντε; αύτό έπί τή; 
ύψηλοτέρας πυραμίδος καί χαράσσοντες έπί τής 
καλλιτεχνικωτέρας Καρυάτιδος τοϋ Έρεχθείου ! 
Καί άπό τοϋ πρό όφθαλαών μ,ου είκονιζομένου 
άντιτύπου μετεστράφην εις τό έν Μεσολογγίω 
βιοϋν πρωτότυπον. Τά έτη παρήλθον άλλεπάλ- 
ληλα, καί αί μ.εταβολαί έπηλθον ^αγδαϊαι, άφ’ 
ή; ταπεινός έκεϊνος π ρ ια ρ ιτ ζή ς  περιήγε τόν μ.έ-
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γαν ποιητήν εις τούς έπιμ,όνου; καί έκκεντρικούς 
περιπάτους του· έκτοτε ό Βύρων άπέθανεν, ή ποιη
τική αύτοϋ δόξα, άνελθοϋσα εις τό ζενίθ, ώχρια 
κατά τι σήμερον έν τή ίδια πατρίδι, έν ώ ή 
πρός αύτόν εύγνωμοσύνη ούδέ ποτέ θά ώχριάση 
έν ταίς καρδίαις μ.ας· ή πατρίς ήγωνίσθη, έμαρ- 
τύρησεν. ήλευθερώθη· τό Μεσολόγγι έσφαγιάσθη, 
κατηρειπώθη καί έδοξάσθη, καί άνακύπτει σή
μερον μέ άμάξας καί έπιθαλασσίας όδούς, τό 
άλλοτε πυρίφλεκτον στρατόπεδον τών άλιέων τοϋ 
Κότσικα, καί Τοϋν κλεφτών τοϋ Μάκρη, πόλις 
φραγγοφορεμένων δικηγόρων καί εύρωπαϊζουσών 
δεσποινίδων· καί μ.όνος ό γέρο-Καζής χειρίζεται 
άκόμη τό σταλίκι μετά τή; αύτής νεανικής εύε- 
ξίας, έν τή αύτή γλώσση καί τή αύτή περιβο- 
λή, άμέτοχος παση; περί αύτόν συντελεσθείση; 
κοινωνικής καίήθική; προόδου ή άλλοιώσεως, καυ- 
χώμενος μόνον έπί τωοτι μετέσχε τού άγώνος μέ 
τό σταλίκι εί; τήν μίαν χεϊρα, καί τό τρομπώνι 
εί; τήν άλλην. Εί; τά; καλάς του ώρας τόν έν- 
θυμεϊται τόν «  Μιλόρδον του », καί έπαναλαμβά- 
νει εί; τού; έπιβάτας τοϋ πλοιαρίου του τά γε
ροντικά του άπομνημονεύματα περί τοϋ μανιώ- 
δους κολυμβήματος τοϋ Βύρωνος έντό; τής λίμνης 
έν μέσω~τοϋ χειμώνος, περί τής ούδέποτε άστο- 
χούσης αύτοϋ βολής, όσάκις έξήρχετο πρός θή- ! 
ραν τών έν τή λίμνη πτηνών, καί περί τών γεν
ναίοον αύτοϋ φιλοδωρημάτων.

Καί όταν εύρίσκηται εί; τάς ώρας τής άθυ- 
μίας του, σιγά.σιγήν πείσμονα, ή ύπογογγύζει 
έν πρεσβυτικω έγωΐσμώ παραπονούμενο; κατά 
τής άδιαφορία; μεθ' ής έν τή ηρωική πόλει πε- 
ριστοιχίζουσιν αύτόν καί τούς ολίγους, όλιγίστους 
έπιζώντας έκ τών ηρώων έκείνων.

Καί δέν είνε ίσως τόσω άδικον τό παράπονον 
τοϋ γέροντας. Δέν ύπερβαίνουσι τούς δέκα οί ύ- 
πολειπόμενοι έκ τών αγωνιστών τής πολιορκίας, 
έκ τών μαρτύρων τή; εξόδου. Μία έκ τών τε- 
τευταίων καί έπισημοτάτων αύτών έμφανίσεων 
ύπήρξεν ή κατά τά άποκαλυπτήρια τοϋ άνδριάν- 
τος τοϋ Βύρωνος, οτε μετά τήν παράταξιν τής 
τελετής καί τήν τύρβην τού πλήθους έθεάθησαν 
ύποστηριζόμενοι, κλονούμενοι, καί γονατίζοντες 
πρό τών βαθμιδών τού άνδριάντος, καταθέτοντες , 
έκεΐ ούχί άνθη καί δητορικά σχήματα, άλλά ; 
τά δάκρυά το»ν καί τήν δόξαν των πρός τόν 
εύεργετικόν « Μιλόρδον», τόν όποιον ή τέχνη 
άνίστα έν ύπερτάτη νεότητι άπέναντι έκείνων, έξ 
ών ό μέν είχε κατακτήσει τήν φιλίαν του, ή δέ 
τά βλέμματά του, δ μέν τόν ύπηρέτησεν, ή 
δέ τόν ένοσήλευσεν, δ είς διέσωζεν έτι τά δώρα 
του έν τή οικία, καί δ άλλος τούς λόγους του έν 
τή μνήμη . . . Καί τόρα, καθ’ όσον άραιοϋνται, 
τοσούτω, κατ’ εύνόητον λόγον, ε'πρεπε νά καθί
στανται ά χριΰώ τερο ι. Εδικαιούντο νά σιτίζων- ί  

ται είς τό Πρυτανείου· άλλ’ άμφιβάλλω αν οί

πλείστοι έξ αύτών σιτίζωνται καν έκ τοϋ δημο
σίου, έστω καί διά τών πεντάδραχμων ή έπτα- 
δράχμων συντάξεων, δε' ών έχομεν έξοφλήσει 
τάς ύποχρεώσεις μας πρό; τόσου; μαχητάς τής 
έπαναστασεως. Δύνανται μόνον νά φέρωσιν έπί 
τοϋ στήθους τό Αριστείου τοϋ Άγώνος, ϊνα με
τά τόν θάνατον αύτών, κηδευόμενοι, καταστα- 
θώσιν άξιοι τιμητικής φρουράς . . έξ στρατιω
τών, κατά τό κεκανονισμένον. Καί οί άνθρωποι 
ούτοι, καί έν τώ βαθεΐ καί παρημελημένω γή- 
ρατι, άντέχουσιν έτι οί πλείστοι. εύρωστοι, καρ
τερικοί, χαλύβδινοι οργανισμοί· δποΐον μάθημα 
είς τόσους έκ τών νέων μας. Δέν είνε μόνο; δ 
λεμβούχος τού Βύρωνος, δ ά ποζών έτι έκ τοϋ 
έπαγγέλματός του- δ Χέστωρ τών άγωνιστών 
τής έξόδου εινε δ εκατοντούτης, γνωστό; τοίς 
πάσιν εκεί έργατικώτατος καραβοκύρης, ώς άπο- 
καλούσι τούς διευθυντάς τών ιχθυοτροφείων. Γνω
ρίζω άλλο σεβαστόν λείψανου, έφ' ού δεκάκις 
ένέσκηψενή άποπληξία, χωρίς νά τόν καταρρίψη 
ούτε είς τον τάφον, ούτε είς τό στρώμα· έπιμένει 
έτι νά ζή, νά βαδίζη, νά συζητή καί νά σκέ- 
πτηται.

Οί δυνάμενοι νά μεριμνήσωσιν άγνοοϋσιν ίσως, 
καί οί γνωρίζοντες άφροντιστούσι περί τής διχ- 
σώσεως τοϋ ένδοξοτέρου μνημείου τής νεωτέρα;

I ημών ιστορίας· ή ΙΟ.είσοβχ, ή περιφανής Κλεί- 
I σοβα κατατρώνεται, κατακλύζεται όσημέραι 

ύπό τών κυμάτων άπό τίνος ή μικρά αύτής εκ- 
τασι; ήρξατο έλαττουμένη έπαισθητώς- μετά 

| τινα χρόνον θά έξαφχνισθή έντελ.ώ;, βραδύτερου 
! ετι θά άπολεσθώσιν ίσιος καί τά ίχνη της, άν 

σύντονο; πρόνοια δέν σταματήση τήν φθοράν διά 
καταλλήλων περιφραγμάτων. Ούτω βαίνουσι 
φθειρόμενα πρός τό μνήμα καί τά ζωντανά μνη
μεία τής ιστορίας μας. Έν τή αύτή άμελεία 
συνενούνται τά έν τή αύτή δόξη άδελφωθέντα 
πρόσιυπα καί πράγματα.

Καί τάς σκέψεις μου έπισφρχγίζων, διηυθύνθην 
πρός τήν είσέτι διαποροϋσχν Σοφίαν, καί θείς 
τόν δάκτυλον έπί τής είκόνος τοϋ Αγγλικού φύλ
λου, άνέκραξα μετά πανηγυρικής σοβαρότητος:

—  Σοφία, κύτταςέ τον κι’ αύτον καλά, σάν 
τούς άλλου;· μην παραξενεύεσαι· εινε κι αύτός 
μεγάλο; άνθρωπος!

Άλλ’ ή μικρά :
—  Πώς 'μοιάζει, θεΐέ μου, μ’ έκείνον πού μάς 

πήγαινε '; τό Μεσολόγγι μέ τό προιάρι! χΐ;
Χ ρονογραφοε

Έτ.£γροεμ.|Α·α ά ρ χ α ϊο ν

Δροσάτο ό̂δο άν σούστειλα, τοϋ £όδου κάνω χάρι. 
Άπ’ τή 'δική σου μυρωδιά κ’ έκεΐνο θενά πάρη.

( Κατά μετάφρ. Γ. Δροαίνη ),
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Ε Γ Γ Ρ Α Φ Ο Ν  Τ Η Σ  Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ  Α Ι Ο Ι Κ Η Σ Ε Ω Σ  
Τ Ω Ν  Ι Ο Ν Ι Κ Ω Ν  Ν Η Σ Ω Ν

Ό  εν τω χβτωτέροι εγγράφω άναφερόμενο; "Γ&ραΓο; πλοίαρ
χο; Κυριάκος Νικολάου είνε à èv τη Ιστορία του ύπερ ανε
ξαρτησία; άγώνο; γνωστό; ύπό τό οικογενειακόν του όνομα 
Σχούρτης, δστι; τω 1825 άνεδείχΟη Οπό τής τότε προσωρινή; 
Κυίερ/ησεω; αρχηγό; των κατά ξηράν δυνάμεων. Τό έγγραφον 
τούτο ελληνιστί και γαλλιστί εύρίσκεται παρά τή ευγενεΓ 
Κυρία Σταματίνα Δημητρίου Μπουντοϋρη, έγγονή πρός 
πατρό; του Κυριάκου Νικολάου Σκουρτη. Μεταφίρομεν 
ωβι μόνον την επίσημον έλληνικήν μετάφρασιν.

ΔΙΟΙΚΗΣ1Σ ΓΕΝΙΚΙ1 TO N ΙΟΝΙΚΩΝ ΝΗΣΩΝ
Έη άνΰματι τής αντοϋ Μ. Αντοχρατοριχής 

χαί Βασι./ιχής row Αντοχράτορος τών ΓάΛ.Ιων, 
¡Ηασι.Ιέως τής’Ιτα.Ιίας, Προστάτου τήςτον Ρήνου 
συιιραχ-ίας, Μεσίτου τής σνιιραχίας των Σόιχί- 
ρων (M éd ia teu r de la C on fédération  Suisse).

Ί  ΙΐλΕίς, Γενικός Διοικητής καί Αϋτοκρατορικός 
Κομισάριος είς τας Ίονικάς νήσους.

Έπιβεβαιούμεν είς όποιονδήποτε θέλει άνή- 
κει, ότι ó Καπιτάνος Ύδριώτης Κυριάκος Νικο
λάου, άρχηγος ττ,ς ίίολάκας τριών Καταρτίων, 
με οθωμανικήν σημαίαν, όνόματι: ή Παναγία 
τής "Τάρας: φέρων είς Κορυφούς εν άξιόλογον 
φόρτωμα σιταριού, είς τήν στ.γμήν οπού h Λαός 
τής νήσου ταύτης ήρχιζε νά δοκιμάζη ^¡αττι
κός χρείας, άπέδωκε, τόσον είς τον Λαόν τούτον, 
όσον καί είς την Άμινιστρατζιών όπου είναι επι
φορτισμένη να έπαγουπνη πρός διατήρησίν του, 
τάς έπωφελεστέρας εκδουλεύσεις.

"Οτι ό ελεύθερος καί είληκρινής τρόπος με τόν 
όποιον αύτός έπραγματεύθη την πώλησιν τού 
J-ηθέντος φορτεύματος είναι αξιέπαινος, καί οτι 
αυτός άπέκτησεν ούτω δικαιώματα πρός την 
αγάπην των Εξουσιών, καί πρός την ευγνωμο
σύνην τών εγκατοίκων των Κορυφών.

Όθεν προσκαλοϋμ.εν. είτε τούς αρχηγούς τών 
ενόπλων Καραβιών τής Λ . Μ. Λύ. καί Β. οπού 
αύτός ήθελεν απαντήση είς τό ταςίδιόν του, είτε 
τούς Γπάτους ( les Consuls ), τής Γαλλίας είς 
τάς διαφόρους σκάλλας, όπου θέλει άραξει, είτε 
τέλος πάντων τάς διαφόρους Γαλλικός Αξίας, 
στρατιωτικός τε καί πολιτικός με τάς όποιας θέ
λει ίσως αύτός πραγματευθή είς τό έξής, νό έχωσι 
διό τόν ρ-ηθέντα καπετανον Κυριάκον Νικολάου 
τάς προσοχός καί την εύνοιαν, είς τός όποιας ·ή 
αύτού όδ-ηγία (sa  conduite)  ήαξιότιμος καί ή 
ουσιώδης δούλευσις όπού αύτός ε"κάμε, τώ δίδου- 
σιν ένα τίτλον τόσον μόνιμον, όσον καί νόμιμον.

Ποιηβέν καί δοΟόν εί; Κορυφου; τήν 15 Μαίου 1811.

Ό  Γ e r ix S c  Δ ιο ικ η τή ς  σ τρ α 
τη γ ό ς  τή ς  Δ ια ιρ εσεω ς  
file Division I.

Δ Ο Ν Ζ Ε Λ Ο Τ

Δ ι ό  τ ο υ  Α ύ τ ο κ ρ α τ ο ρ ι -  Δ ιά  ιο ύ  Γ έ ν ίχ ο ΰ  Λ ιο ιχ η χ ο ϋ .

κ ο ΰ  Κ ο μ ι σ α ρ ί ο υ  ό  Γ ε ν ικ ό ς  Ό  α ρ χ η γ ό ;  το ύ  Μ ε ίζο ν ο ς

i £  α π ο ρ ρ ή τ ω ν  τ ο ϋ  Α ύ τ ο  Β α θ μ ο ύ  ( É t a t - M a j o r )  τ ή ;

κ ρ α τ ο ρ ικ ο ϋ  Κ ο μ ι σ α ρ ί ο υ .  Γ ε ν ικ ή ς  Δ ιο ικ ή ο ε ω ;  τώ ν

Ί ο ν ικ ώ ν  Ν ή σ ω ν .
Β Ο Τ Τ Ο Υ  Β Ο ΛΟ ΥΗ

O  A Y T O R F A T O P IK O E  

Κ Ο Μ ΙΧ Α ΡΤΟ Ε

M r Λ  Ε Σ  Ε Ψ

ΔΑΝΕΙΟΝ ΠΝΕΓΜ Α

Δ ικηγόρος .  —  Βεβαιότατα ... τή δίκη τήν 
παίρνω εγώ επάνω μου.

Χωρικός .  —  Λοιπόν νομίζεις πώς θά τήν κερ- 
ίίσωμε;

Δ ι κ η γ ό ρ ο ς .  —  Χωρίς άλλο, ’σαν ποΰ σέ βλέ
πω καί μέ βλέπεις.

Χωρ ι κός .  —  Ξέρεις · · τότες δεν θά τόν πάω 
ς τά δικαστήρια.... "Ο,τι σοϋ διηγήθηκα ώς τώρα 

είνε τοϋ άντιδίκου μου, καί όχι δικό μου!

A ... —  Δάνεισε μου, σε παρακαλώ, πέντε δραχ - 
μαίς. Έξέχασα τό πορτμοννέ μ.ον ’ς τό ’σπίτι.

Β’. —  Ναι, μα συχνά συχνά ξεχνάς τό π ο ρ τ μ ο ν- 
ν ε σου ’ς τό σπίτι.

Λ. —  Δεν Ιχει vi κάνη τίποτε' τό πορτοφόλι  
έτσι κι’ έτσι δέν έχει ποτέ τίποτα μέσα.

1 Εν ξενοδοχείω.
Είς τών ένοικούντων ξένων καλεϊ τόν υπηρέτην :
—  Δόσε. σε παρακαλώ, τό παπούτσι μου εις τόν 

απέναντι υποδηματοποιόν. ΧΟές έαχίσθηκε ολίγον 
άπό ένα καρφί.

—  Ευθύς, κύριε.
Μετά ήμίσειαν ώραν ό παΤς τοϋ ύ,τοδηματοποιοϋ 

λέγει είς τόν θυρωρόν του ξενοδοχείου : « Νά το πα
πούτσι.. . έρράφθηκε ... κοστίζει 50 λεπτά».

Ό  θυρωρός πληρώνει, είτα δε φέρει τό υπόδημα 
είς τόν υπηρέτην.

—  Να τό παπούτσι, τό έφερε τό παιδί' τοϋ έδωσα 
ένα φράγκο.

Ό υπηρέτης φέρει τό υπόδημα είς τόν θαλαμη
πόλον :

—  Δόσε μου 1*/ι φράγκο γιά τ’ αφεντικό Τόσο 
έπλήρωσα γΐά ραφτικά.

θαλαμηπόλος ( πρός τόν ξένον ) . —  Ί όού, 
κύριε' είνε εξαίρετος εργασία' έκόστισαν τά ραφτικά 
δύο φράγκα.

Ό  ξένος πληρώνει άγογγύστως. Μετ’ ολίγον δέ 
διαβαίνωνάπό τοϋ ύποδηματοποιείου. έρωτα εκ περιέρ
γειας τόν υποδηματοποιόν :

—  1 Ιόσο στοιχίζουν τά ραφτικά ;
—  Τίποτε, κύριε, άπαντά ό υποδηματοποιός, τί

ποτε' ήτον μικροδουλείά.

Λογι*.ή άγριων.
—  Απάνθρωπε, ειπέ ποτε πεπολιτισμε'νος τι; εις 

άγριον, τρώγεις τόν πατέρα σου όταν γηράση !
—  ’Αχάριστε, άπήντησεν ό άγριος, άφίνεις τον ¡δι

κόν σου καί τόν τρώγουσιν οί σκώληκες !

—  θέλεις vi μάθης πόσον αξίζει έν τάλληρον ; 
Ζήτησε το δανεικόν.

Έν Άβήναις έκ τοϋ τυπογραφείου Άνίρέσυ ΚορομηΧα 1884 — Β , 89U.


