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( Έ χ  τω ν το ϋ  M a x im e  Ι) ιι C a m p  )

*Λ?ιεροΰτ3ΐ τω βεριπεντηρίω < Ό  Ευαγγελισμός »

Ή  δημοσία αγαθοεργία είνε κοινωνικές θεσμός. 
Καί έπιτελεί μεν Ιργον ελεημοσύνης, ούδεί; περί τού
του αμφιβάλλει, άλλ’ έπιτελεί ίδίω; ϊργον δημοσία; 
ασφαλείας περιθάλπουσα τού; αρρώστους, περιορίζου- 
σα τούς φρενοβλαβείς, φιλοξενούσα τούς γέροντα;, υίο- 
θετο3σα τα έγχχταλελειμμένα παιδία, διανέμουσα 
βοηθήματα εις τούς ενδεείς, οδς ή πενία ή ή οκνηρία 
άγει πρός την έν ταίς άγυιαΤ; επαιτείαν. Τί είνε τα 
εκατομμύρια, τα οποία δαπανά, ώ; προς τούς κινδύ
νου; δι’ών ήθελον έπαπειλεί τήν ασφάλειαν των Πα- 
ρισίων αί τριακόσιαι χιλιάδες άνθρωποι, ούς κατ' ίτος 
έλεέϊ; Έάνή δημοσία αγαθοεργία Ιπαυεν αίφνης λει
τουργούσα, οί ανάπηροι ήθελον κατακλόσει τά πε
ζοδρόμια, αί έπιδημικαί νόσοι ήθελον καταμαστί- 
ζει τήν πόλιν, ή παιδοκτονία ήθελε λάίει επίφο
βους διαστάσεις καί ή οχλαγωγία ήθελεν άδιαλείπτως 
πολιορκεΤ τάς θύρα; των αρτοποιών. Ή  πόλις των 
ΙΙαρισίων, αφειδείς παρέχουσα πόρους εις τούς τά 
τής εύποιίας επιτετραμμένους αύτή;, υπερασπίζει 
τούς τε απόρους καί έαυτήν. Το Ιργον είνε καλόν, 
αλλ’ επιβάλλεται ύπό τής συνεσεοις καί τή; περί τήν 
αύτοσυντήρησιν φροντίοος. Ό  προϋπολογισμός τή; δη
μοσίας αγαθοεργία:, ανεξάντλητος κατάτό φαινόμενον, 
είνε ανεπαρκής παραβαλλόμενο; προς τήν πληθύν 
των αναγκών, ας χέκληται νά θεραπεύση. Ούχ ήτ- 
τον, όπως ίχει, εΤνε μέσον προφυλάςεως, είνε ό με- 
λιτόεις πλακοϋς, ό μή κορεννύων μίν, άλλά πραύνων 
τόν Κέρβερον.

Ή  δημοσία αγαθοεργία εινε επιτήδεια. Έρχομένη 
εις συνάφειαν μετά πολλών ανθρώπων, διαγινώσκει 
τά προτερήματα καί τά ελαττώματα αυτών, άμοο- 
τέρων δί επωφελείται. Εις τά; δωρεάς, τάς όποια; 
λαμβάνει, επιθέτει επίγραμμα ούδεν Ιχον τό πλατω
νικόν. Γινώσκει ότι ή αφιλοκερδής άρετή είνε σπανία 
καί ότι ό άνθρωπος αγαπά τήν εκ τών καλών αϋτοϋ 
πράξεων άπόλαυσιν. Τό πράγμα είνε φυσικόν οΰδ’ 
επιθυμώ νά προσάψω μομφήν εις εκείνους, οΰς ή με
γαλοδωρία των καθιστά όνομαστούς. Πλεΐστα άσυλα, 
κλειστά καταφύγια καί πλεΤστα έτι νοσοκομεία δεν 
ήθελον υπάρχει εάν τό όνομα τών ιδρυτών αΰτών, 
χρυσοί; γράμμασιν έπί μαρμάρου κεχαραγμένον, δεν 
επεφαίν-το εις τό μετωπον τών κτιρίων γνωρίζον τοΤ; 
πασιν, οτ·. ό δείνα έλεήμων αφιέρωσε διά τή: τελευ
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ταίας αύτοΰ βουλήσεως τα πλούτη του πρός περίθαλ- 
ψιν τών δυστυχονντων. Άλλ’ οΰτοι ωφελούνται καί 
τοϋτο είνε τό ουσιώδες. Ευλογητός είη ό ευεργέτης! 
Δυνάμεθα άρά γε νά ειπωμεν απολύτως οτι άληθή; 
εΰποιία είνε μόνη ή ανώνυμος εύποιία ; ’Αγνοώ' άλλ’ 
οπωσδήποτε είνε μάλλον αξιέπαινος λαμβάνουσα α
μοιβήν ενδόμυχον, ής οΰδείς υπάρχει μάρτυς.

Μοί φαίνεται ότι τό σκότος τό περιβάλλον αγα
θήν τινα πραςιν, καθιστά αυτήν άγχθοτέραν καί μετα
δίδει αύτή θαλπωρήν ύποθερμαίνουσαν τήν καρόιαν.

Ύπάρχουσι γυναίκες έπιοανείς, νεαοαί καί ευει
δείς, κεκλημέναι να γευθώσι πάσας του κόσμου τάς 
ήδονάς καί τάς απολαύσεις, εις πάσαν δε ειθισμέναι 
πολυτέλειαν, α! όποίαι επισκεπτονταιτούς ενδεείς, καί 
περιποιο3;ται τού; αρρώστους, καί άναλικνίζουσι τά 
βρέφη τά μή εχοντα μητέρα, ουδέποτε δε έπί τούτοις 
καυχώνται, ώς νά ένίσχυεν αύτάς αύτό τό μυστήριον 
τή; αύταπαρνήσεώς των. Έν τώ μέσω τών περι- 
στοιχοΰντων αύτάς παντοίων δελεασμάτων, διάγουσι 
βίον άπταιστον, έρειδόμεναι έπί τής ενδομύχου καρ
τερίας, ήτις κατέστησε·; αύτάς έλεήμονας χαί σώφρο- 
νας. Κατά τήν νεότητά μου, ειϊόν τινας έξ αυτών 
πορευομένας τήν κοπιώδη οδόν, ής έκαστον σταθμόν 
δι’ ευεργεσίας τινός έσημείουν. Τάς ήκολοϋθησα μα- 
κρόθεν κρυπτόμενος' εϊσήλθον κατόπιν ¡αΰτών εις τά 
καταγώγια, όπου ειχον είσδύσει ώς ακτίνες ήλιου, 
άφίνουσαι έν αύτοίς ώσεί απαύγασμα το3 περιβάλ
λοντος αύτάς φωτός, ίίολλάκις ετυχε νά τάς συναν
τήσω τήν εσπέραν εντός αιθούσης, ϋπό τήν λάμψιν 
τών πολυφώτων, φαιδράς, αστείας, φιλάρεσκους, δια
τηρούσα ς δέ έν τώ βλέμματι καί έν τώ μειδιάματι 
τήν γαλήνην εκείνην, τήν άπορρέουσαν έξ άταράχου 
ψυχής. Τόσον καλώς δε έτήρουν τήν περί τής εϋ- 
ποιία; αυτών έχεμυθίαν, ώστε ούδείς ποτέ έγνώρισεν 
αύτήν. Αί τοιαϋται πράξεις τής ιδιωτικής άγαθοερ- 
γείας εινε συχναί έν ΓΙαρισίοις, άλλ' αγνοούνται. 
Τό πλήθος δεν Ιχει καιρόν νά σταματήση καί νά 
ίδη έκ ποιων χειρών πίπτει ή ελεημοσύνη. Μόλις 
γινώσκει 0τ: ύπάρχουσιν ίδρύμαια έκ κοινού εράνου 
καταρτισθέντα, όπου οί ενδεείς περιθάλπονται καί 
όπου καθ' εκάστην άνανεοΰται τό 0α3μα του πολ
λαπλασιασμού τών άρτων. Τά ιδρύματα ταίϊτα άνή- 
κουσι κυρίως εις τήν ανώνυμον αγαθοεργίαν. Οϊ με- 
τερχόμενοι αύτήν —  άνδρες καί γυναίκες —  κατέλι- 
πον τό κοσμικόν αυτών όνομα καί Ιλαβον άλλο. ΙΙόθεν 
προέρχονται αί δωρεαί αί παρέχουσαι τά μέσα του 
παραλαμβάνειν τούς γέροντας, τοΰ περιθάλπειν τούς 
άνιάτους, του περισυνάγειν τά άιίολωλότα παιδία; Ού
δείς γινώσκει. Ούδενός ευεργέτου αναγράφεται τό 
όνομα. Μία μόνη έφημερίς, ό Φ ι γ α ρ ώ, έλαβεν
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έντός δεκαετία; εκ συνεισφορών καίδιένε μεν εις έλεη- 
μοσύνας 3,541,003 φράγκα.

Τά κηρύγματα ταΰτα τής άληρύκτρυ εύποιίάς, τα 
καταστήματα τής ιδιωτικής αγαθοεργίας προτίθεμαι 
νά μελετήσω σήμερον.

Εις τήν θορυβώδη ταύτην πόλιν, ή όποια πλέον 
ή ποτέ κατέστη το προαγωγεΤον του κόσμου, όπου 
αί δημόσιαι έλευΟερίαι παρεκβαίνουσιν εις ακολασίαν, 
οπου οΐ αλλοδαποί πάσης χώρας φερουσι τ'.: πλούτη 
των καί τήν πολυπράγμονα διαφθοράν των, πρέπει 
απομακρυνόμενοι των βουλευαρίων, των Ίίλυσίων, 
των εκ του δηλητηριώδους άψίνθου οζόντων καφε
νείων, των θεάτρων εκείνων καί των Έ  δ έ μ, τά 
όποϊα παριστώσι ζώσης σαρκ'ος ούτως είπεϊν εμπο
ρεία, νά μεταβωμεν εις τάς μεμακρυσμένας συνοικίας, 
τά άρχαΤα προάστεια, τά έν τή μεγαλοπόλει περι- 
ληφθέντα, καί νά κρούσωμεν τήν Ούραν μιας τών 
ευτελών εκείνων οικιών, αίτινες δι' ούδενός εξωτε
ρικού εμβλήματος διακρίνονται, φαίνονται δέ σεμνά! 
ώς το άκήρυκτον ευεργέτημα. Κατά πάσαν ώραν 
τής ήμέρας καί τής νυκτός ή Ούρα ανοίγεται, καθότι 
ή φιλοξενία ουδέποτε καθεύδει. Έκ τών τοίχων τών 
διαδρόμων κρέμαται σταυρός, εις τά υπνωτήρια α’ι 
κλίναι συμπυκνοΰνται. Ό χώρος έχρησιμοποιήθη, 
καθότι άδιαλείπτως κροΰεται ή Ούρα παρά τών ζη- 
τούντων άντίληψιν. Οι υπότροφοι είνε συνηθροισμένοι 
εις τάς κοινας αίθούσας ή εν εΰδία θερμαίνονται έν 
τφ κηπαρίω, ό πλυν'ος καπνίζει, του μαγειρείου αί 
χύτρα: βράζουσιν εις τ'ο θεραπευτήριον οι πάσχοντες 
περιθάλπονται. Τά παντα εινε πεπλυμένα, καθαρά, 
στιλπνά. Διά πολλών φροντίδων καί άκρας καθαριό- 
τητος άποσοβοδνται αί επιδημία:. Το άσυλον είνε 
ήσυχον, μόλις άκούεται εις αυτό ό έξω θόρυβος Ό  
ατομικός βίος είνε ελεύθερος, άλλά χάριν τής τάξεως 
ό κοινός βίος είνε κεκανονισμένος. ’Εγείρονται, τρώ- 
γουσι, κατακλίνονται εις ώρισμένας ώρας. Καί είνε 
άρά γε ευτυχείς οι έν αύτφ ένδιαιτώμενοι ; ’Αγνοώ' 
άλλ’ είνε ήσυχοι περί τής τύχης των, διότι ό οίκος 
ουδέποτε αποβάλλει εκείνους, οΰς άπαξ έδέχθη.

'Αλλά τίνες είνε οί υπότροφοι ούτοι ; Φεϋ ! είνε 
έκεϊνοι τούς οποίους άποστρέφεται ό κοδφος πολι
τισμός, οί Λάζαροι οϊ μή συγκινήσαντες τήν καρδίαν 
του κακού πλουσίου. ’Εδώ ο! πρεσβύται, οί έσχατό- 
γηρρι, οί παλίμπαιδες, ούς αί οικογένεια·, άπωθοΰσι, 
δέν ήδυνήθησαν δέ νά παραλάβωσι τά δημόσια κατα
στήματα. Εκεΐ οί ανίατοι, έκεϊνοι τούς όποιους κα- 
τατρώγει ό καρκίνος καί διαβιόρώσκει ώς βεβαίαν 
βοράν ό έπίμονος έ'ρπης, ον ό Μεσαίων έκάλει Νοίϊ 
ιαβ Ιαη^Γβ! μή μου άπτου. Διατί δέν εύρίσκονται 
εις Βισέτρ ή εις τήν Σαλπετριέρ , εις τά μεγάλα έκεΐ- 
να ενδιαιτήματα τών χρονιών νοσημάτων ·, Διότι δέν 
υπάρχει Οεσις έν τή Σαλπετριέρ, διότι τό Βισέτρ 
είνε πλήρες καί διότι, αναγκάζομαι νά τό εϊπω, οί 
δυστυχείς οί έκ τών τοιούτων ειδεχθών παθήσεων 
πάσχοντες, γινώσκουσιν ότι ή μέν επιστήμη έχει φάρ
μακα μόνον, ή δέ θρησκεία έχει λόγους παραμυθητι
κούς έμπνέοντας ελπίδα. ’Αλλαχού βλέπετε παιδιά, 
ζώσαν λέπραν γεννηθεϊσαν έν τώ βορβόρω τής συμ- 
μίξεως, ήν παρέλαβον έκ τής διαφθοράς καί τής 
ακολασίας, λέπραν ηθικήν μάλλον δυσίατον τής σω
ματικής λέπρας. “Οπως άποσπάσωσι τά άτυχή έκεϊ- 
να οντα από του παρασύροντος αυτά κακού, όπως

αποπλύνωσίν αύτά από του ρύπου τής διαφθοράς, 
χρειάζεται φιλάνθρωπο: ζέσ'.ς, ήν οΰδέν δύναται νά 
κατάσβεση. 'Αδύνατον νά ί’δη τις εργαζομένους τούς 
έπιχειρήσαντα; τό αχαρι το3το έργον, καί νά μή έν- 
ΟυμηΟή τόν μύθον του Σισύφου' εις μάτην κυλίουσι 
τόν λίθον, οδτος πίπτει πάλιν καί όμως ούδέν πτοεί 
ούύ έξασθενεϊ τήν καρτερίαν αύτών. Καί Ινα μόνον 
υπότροφον αν κατορθώσωσι νά σώσωσιν έπί εκατόν, 
έπί χιλίων, ό σπόρος τής αγαθής προαιρέσεως δέν 
άπωλέσθη.

Οί άφοσιούμενοι εΐ; τά έργα ταύτα, τά όποϊα δέν 
έγνώρισεν ή άρχαιότης, άνήκουσιν εί; θρησκευτικά 
σωματεϊα ή συνδέονται αύτοϊς. Ή  εύποιία δέν δια
κόπτει τήν προσευχήν. Προσεύχονται ύπίρ εκείνων, 
οΰς σώζουσι, προσεύχονται ύπέρ τών καταρωμένων 
καί τών καταδιωκόντωυ. Βλέπουσι τού ανθρωπίνου 
πλάσματος τήν τε σωματικήν καί· τήν ηθικήν αρρώ
στιαν καί πρισπαθοΰσι νά θεραπεύσωσιν αμφοτέρις.
1 Ιοίον είνε τό όνομα αυτών ; Ονομα δέν έχουσι πλέον. 
’Ονομάζονται αδελφός ’Ιωσήφ ή αδελφή Μαγδαληνή. 
Ή αγαθοεργία απέκλεισε·/ αυτούς άπό τού κόσμου, 
όπου επανέρχονται μόνον διά ν' άναζητήσωσ: δυστυ
χείς χρήζοντας άντιλήψεως και βοηθήματα ύπέρ τών 
δυστυχούντων. Άλλά πόθεν έρχονται οι ήρωες ου- 
τοι τής εΰποΐας ; ΙΙανταχόθεν. Έκ τής πόλεως καί 
έκ τής εξοχής. Μεταξύ τών άνδρών βλέπω ίερεϊς, 
στρατιώτας, χωρικούς, δικηγόρους, καθςγητάς. Μετα
ξύ τών γυναικών συγκαταλέγω υπηρέτριας, έργάτι- 
δας, θυγατέρας κατωτέρων καί άνωτέρων άστών, θυ
γατέρας εύγενών, αίτινες διατηρούσιν ίσως έν μνήμη 
τάς κοσμικός πανηγύρεις, έν αΓς έπεδείχθησαν πριν 
ή έπιθέσωσι φανικόν όξύ έπί καρκινωδών πληγών 
ή πλύνωσιν ένδύματα παλιμπαίδων. Πολλάς δέ αυ
τών δύναμαι καί νά ονομάσω.

Αδελφή Μαρία, σάς άνεγνώρισα. Ότε ενώπιον 
υμών, ή ήγουμένη άνέφερε τό όνομά μου έταράχθη- 
τε καί ή κεφαλή σας έκλινεν ώς ίνα καλυφθή υπό 
τά; πτυχάς τής καλύπτρας. Ό  πρός μητρός πάππος 
σας, ό στρατηγός . . . .  ήτο στενός συγγενής μου. 
Παΐς ών συνέχαιρα πολλακις μετά τής μητρός σας, 
διότι ήμεθα τής αυτής σχεδόν ήλικίας. Σάς είδον μι
κρά'/ καί σάς είδον νεάνιδα. Ένθυμεΐσθε ότι μίαν 
έσπέραν σάς ήκουσα άδουσαν τό Χαϊρε τού Σού 
6ερτ ; Ο αδελφός σας είνε κόμης καί ακολουθεί τό 
στάδιόν του έν τώ βίφ. ΊΙ ζωή είχε πολλά τά θέλ
γητρα δι’ ύμας. Όταν έγίνετε ένήλιξ σάς ειπον 
« Είνε καιρός νά νυμφευθής ». Σεΐς δε άπεκρίθητε: 
« Θά γίνω ή έν πνεύματι σύζυγος τού Κυρίου περι 
Οάλπουσα τού: πτωχούς». Καί ένεδύθητε τήν βαρεϊαν 
έσθήτα, καί άπεκείρατε τήν ξανθήν σας κόμην,—  
έλευκάνθη άρα ; δέν ήδυνήθην νά ίδώ—καί έγίνετε 
ή μήτηρ τών στεναζόντων. Η ώχρότης τού μονα
χικού βίου καλύπτει τήν μορφήν σας, ήτις δέν απέ- 
6αλε τήν παιδικήν αυτής πραότητα. Ή  άόρά σας 
χειρ έσκληρύνθη καί έρρυτιδώθη άναστρέφουσα άχύ- 
ρινα στρώματα, έπιδεουσα έλκη καί άναμετροϋσα τό 
έξ έβενου κομόολόγιον. Οί δυστυχείς προσβλέπρυσιν 
ύμας μετ αγάπης οσάκις εΐσέρχεσθε εις τό ύπνωτή- 
ριον άποτείνουσα αύτοϊς παραμυθητικούς λόγους. Εν 
όμως μέ έξέπληξεν. Ότε ήσθε νέα, πλησίον τής 
μητρός σας, εις τήν οικίαν «κείνην τήν βλέπουσαν 
πρός μέγαν κήπον, ήσθε μελαγχολική καί κατηφής.
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ώς νά έπεβάρυνεν ύμας τό άχθος ήμερων πολύ μα
κρών. "Οτε σας συνήντησα μετά παρέλευσιν πλέον 
τών εί’κοσιν ετών, έν τφ νοσηλευτηρίω υμών, μοί έφά- 
νητε ζωηρά, εύθυμος, ιλαρά, προσπαθούσα δέ νά φαι- 
δρύνητε τούς αρρώστους σα:. Μήπως ή γαλήνη εύρί- 
σκεται έκεΐ οπου είσθε ; Αδελφή Μαρία, έξαδέλφη 
καί αδελφή μου, ουδέποτε θέλετε άναγνώσει τάς 
γραμμάς ταύτας καί τούτο μοί έπιτρέπει νά σάς εί- 
πω : Είσθε άγία !

Μή άρά γε κατέφυγεν εις τούς οϊκους εκείνους 
ή ψυχή τών ΙΙαρισίων; Τό έπίστευσα ένίοτε. Ευχή 
ήπια, αρωγός, ποθούσα τήν τελειότητα, ήν άποκτα 
διότι κατώρθωσε ν' άποσπασθή τού ηδυπαθούς αστείος, 
τού οποίου περισυνάγει τα συντρίμματα καί παρα- 
λαμδάνει τά άποβλήματα. ΙΙαρήγορον είνε τό γινώ- 
σκειν ότι ένφ ή παρισινή οκνηρία προεξάρχε! τών 
οργίων, ή αγαθοεργία ταπεινήν φέρουσα περιόολήν 
καί ανοικτήν έχουσα τήν χεϊρα, έγρηγορεί, προσεύ
χεται, άφοσιούται καί λάμπει ϋπεράνω τών ήμετέρων 
ατασθαλιών, ώ; φανός ύπεράνω βαράθρου. Τά κατα
στήματα, όπου τό έργον τής σωτηρίας καί τής φι
λοξενίας έπιτελείται μετ' επιμονής, ήν δίδει μόνη 
ίσως ή πίστις, είνε πολλά έν Παριοίοις, διότι έκεΐ 
πλέον ή πανταχού ή Ινδεια βασιλεύει, αί καταστρο- 
φαί συμβαίνουσι συχνά! καί ή βοήθεια έπείγει. Δέν 
δύναμαι νά μελετήσω άπάσας τάς ευλογημένα; ταύ
τας οικίας, ας ούδεις έπί ματαίφ Ικρουσε. Θέλω εκ
λέξει έξ αύτών τινάς δυναμένας νά χρησίμεύσωσιν 
ώς τύπος καί ώς παράδειγμα. Θέλω εΐπει τίνι τροπω 
ίδρύθησαν, ποίου είδους συμφοράς θεραπεύουν, δια 
τίνων μέσων έκπληροϋσι τήν εντολήν των, χωρίς δέ 
νά παραβώ τήν έχεμυθίαν, ήν επιβάλλει τό προκείμε- 
νον, θέλω έκθέσει διά ποιων κόπων άτρύτων και 
πολλάκι; άπεχθών, κατορθούσιν ού μόνον νά συντη- 
ρώνται, άλλά καί νά προκόπτωσιν έπ’ άγαθώ τών 
δυστυχούντων. Καί πρώτον θέλω ομιλήσει περί τών 
Μικρών ’Αδελφών τών άπορων.

σ υ νέχ ε ι* ).

( Μετάφρασις Ε λ ιζη ε  Σ. Σ ο ί ΐψ Ύ  ).

ΪΠΟΑΟΧΑΓΟΣ
Δ Ι Η Γ Η Μ Α

ΤΙ χφιξις τής διλοχίχς του πυροβολικού έν τή 
μικρά, άλλ’ ιστορική πόλει *** συνεκίνησε τούς 
κύκλους τών κατοίκων της. ΊΙ έκεϊ πέραν άπό 
χρόνων έδρεΰουσα στρατιωτική δόνα μις όνόμ.ατι 
μ.έν άπετελεϊτο ύπό τάγματος εύζώνων, πράγ
ματι δέ ύπό λόχου έξ εκατόν περίπου άνΟρών 
έκτακτον δ’ ¿θεωρείτο γεγονός ή έμφάνισις πυ
ροβολητών ή ιππέων, άν τυχόν διήρχοντο έκεϊ- 
θεν ίνα μ.εταβώσϊν εις τά σύνορα. "Αμα τή προ
αγγελία ίσπευδον οί κάτοικοι άθρόοι έξω τής 
πόλεως, παρατασσόμενοι ένθεν καί ένθεν τής 
λεωφόρου, δι' ής έμελλον νά παρελάσουν οί κι- 
νοϋντες τήν περιέργειαν όπλϊται· καί ήτο μετ 
ολίγον τρυφή S ix  τούς πρθσ<ίραμόντας ή θέα τών 
σφριγηλών ίππων, οΐτινες έχώρουν έν παρατάξει,

ε’γείροντες άφθονον τήν κόνιν τής οΑοϋ, καί φέ- 
ροντες τούς επιβλητικούς στρατιο/τας μέ τάς γυ
μνά; σπάθας, τά πράσινα πηλήκια καί τούς ύπο 
λευκών σειρητίων ^ακέντητους χιτώνας· τό κα- 
τρακύλισμα τών κανονιών τής πυροβολαρχίας 
έπί τών φορτηγών άμαξών, τά λακτίσμ.ατα τών 
ίυσπειθών ήμιόνων, τό πεϊσμ-α τών ίαμαζόντων 
αύτάς άνίρών, καί ή έπί τών ίππων στάσις τών 
άξιωματικών.

Καί τήν έσπέραν, όταν αί σάλπιγγες τής 
άποχωρήσεως έσημείουν άπαρεγκλίτως τήν εις 
τά ϊοια επάνοδον οπλιτών όμοϋ καί πολιτών, οϊ 
τελευταίοι έτεινον ήίέως τήν άκοήν εις τάς ποι- 
κιλωίίας τών πυροβολητών καί ιππέων σαλπι- 
στών, έβράίυνον τό βήμα ίνα μή άπολέσωσι καί 
τήν έσχάτην άπήχησιν του σαλπίσμ.ατος, άΑι- 
αφόρως S’ είτα έπανελάμβανον τήν εις τά ίίια 
πορείαν μόλις ίιε&έχοντο τάς πρώτα; αί τραχεί- 
αι καί συνήθεις εις τά ώτά των κλαγγαί τών εΰ- 
ζωνικών σαλπίγγων.

Άλλ’ ή έν τή πόλει μ.ετά τή; «ϊιλοχιχς ε'μφανι- 
σις του νέου ύπολοχαγοϋ συνεκίνησε πολλω ζωη
ρότερου τούς κύκλους τών νεανύϊων. Δύο ήμέρας 
μετά τήν αφιξίν του κατέστη τό γενικόν καί θελ
κτικόν άντικείμενον τών συνδιαλέξεων αύτών, 
καί μάλιστα, οσάκις, άπαλλασσόμεναι τής πα
ρουσίας αυστηρών μητέρων, άνεκοίνουν έλευθερίως 
πρός άλλήλας τούς πόθους, τά; δυσαρέσκειας, τάς 
ιδιοτροπίας, τάς φιλαρεσκείχς των έν ταίς έπι- 
σκέψεσι, τοϊς περίπατοι:, τοί; ναοίς, έν παντί κέν- 
τρω συναντήσεως καί φλυαρίας, έψιθύριζον ή έμ.ε- 
γαλοφώνουν, ήστείζοντο ή έπαθαίνοντο δι’ αύτον. 
Έν τφ γλωσσικω ίδιούματι τού τοπου, άδυνάτοι 
νά καταγραφή ενταύθα, ού τίνος αί λέξεις έκρή- 
γνυνται μάλλον, ή εξέρχονται, τού στόματος, 
συνεσφιγμέναι καί συγκεκομμέναι μέχρι τού άκα- 
ταλήπτου, άλλ’άποκτώσαι ίδιάζρυσαν έμμ.έλειαν 
έπί των χειλέων ευειδών καί νεαρών γυναικών, 
έκυκλοφόρουν φράσεις τοιαύται:

—  Αχ! καυμένη ! τί ε"μ.μορφος πού είνε !
—  Τί χαριτωμένα πού τού πηγαίνει ή στολή!
—  Ώς καί τ' όνομά του ώοχϊο είνε : Αιμίλιος !
—  Είδες μέ τί ευγένειαν πού χαίρεται τάς 

κυρίας;
—  Αύτός θά είνε ά π ό  σόι, έλεγεν ή θυγάτηρ 

δικηγόρου, χρηματίσαντος βουλευτού, καί άπαξ 
ύπουργοϋ έπί Όθωνος.

—  ’Ψηλό τό άνάστημά του, άλλά δέν είνε 
κρεμανταλάς, 'σά μερικούς... άνεφυ/νει νεαρά δύσ- 
ερως, έκδικουμένη οϋτω διά την πρός α’ύτην 
άπιστίαν νέου φοιτητού, διασήμου διά τό π οΛ ν  
αύτού άνάστημά ούχ ήσσον τών πολλών αυτού 
ερώτων.

—  Καί πώς κυττάζει! εί̂ ες πώς κυττάζει; 
προσέθετε μικρά τις φιλάρεσκος.

—  Τί τά θέλεις. . . όλοι γυρεύουν χρήματα
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συνεπλήρου μελαγχολικώς νεχνις της όποίας πολ- 
λα συνοικέσια είχον άποτύχιι ένεκα έλλείψεω; 
τής υπεσχημένης προικός.

ΙΙάσχι σχεδόν αί τρυφερά: θικσώτιδες του 
νεήλυδος, αϊτινες, αν ήδύναντο, 6α έπανελάμβα- 
νον κατ' εκείνου το ε’ν τή νήσω τής μυθολογίας πρα
ξικόπημα τών Ναϊάδων κατά τού καλλιμόρφου 
Γλχ, άνήκον εις τήν αριστοκρατίαν τής πόλεως, 

είς τάς κα.Ιάς, ώς ¿τιτλοφορούντο, οικογένειας, 
άποτελουμένχς ύπο υπαλλήλων, δικηγόρων, ια
τρών, καθηγητών, καί τινων ά μπ ε λ ο κτη μόν ω ν—  
κατ επιείκειαν. Τοεϊς δέ λόγοι κυρίως συνηγορούν 
ύπέρ τής μοναδικής πρός τόν ύπολο/αγόν εύνοιας:

Πρώτος λόγος: ήτον ώρχϊος τήν [κορφήν, 
περισσότερον συμπαθής ή ώρχΐος, μόνος μεταξύ 
τών συναδέλφων του· είχεν εύκαμπτον καί αν
δρικόν τό παράστημα, άκοπον ευθύτητα επί τού 
ίππου, καλλίσχημον τόν μύστακα, καί τόσην 
ειλικρίνειας εκφρασιν επί τών οφθαλμών καί τών 
χειλέων. Δεύτερον ήτο ξένος εν τωτόπω· προσόν 
παρέχον αφορμήν είς γλυκείας ελπίδας καί ονει
ροπολήματα μεταξύ τών νεανίδων· διότι αί πρός 
τούς εντοπίους νέους σχέσεις αυτών δεν ήσαν, 
έν γένει, πολύ εγκάρδιοι- οί νεαροί προικοθήραι 
έγίνωσκον ύπέρ τό δέον τήν άναργυρίαν τών συμ.- 
πολιτίδων τοιν καί αί νεαραί γαμβροθηρεύτριαι 
άπεκρίνοντο περιφρονούσαι ύπέρ τό δέον τήν φι- 
λαργυρίαν τών συμπολιτών. ΓΙρός τούτοις ή 
άβρότης τού ήθους έν τώ ύπολοχαγώ άντετίθετο 
προς την εκπεφρασμένην φιλοσκωμ-μοσύνην καί 
τό φιλόψογον εκείνων. Τρίτος λόγος: ήτον αξιω
ματικός τού πυροβολικού· καί αί δεσποινίδες 
έτρελλαίνοντο δια τάς ώραίας στολάς μέ τάς 
χρυσά; ε'πωμίδας καί τά πλατέα ερυθρά σειρή- 
τια καί τά ύψηλά καί ¿πτυχωμένα ύποδήματα. 
Τα κόκκινα περιλαίμια καίαί κυαναΐ περισκελίδες 
τών αξιωματικών τού πεζικού, οίτινες δέν ήσαν 
« τής Σχολής », καί είχον πεζά καί χονδρά τά 
σανδάλια, καθ ο στερούμ,ενα πτερνιστήρων, δέν 
περιείχοντο είς τό πρόγραμμα τών καλλιτεχνικών 
των πόθων · όσον διά τάς φουστανέλας τών εύζώ 
νων, εκείναι φεύ ! άπησχόλουν ρ.όνον τάς ύπηρε- 
τριας, αφ ης έπαυσαν φερόμεναι καί έν τή μικρά, 
αλλ ιστορική πόλει *** ύπό τής έκλεκτής νεο
λαίας, άμιλλώμεναι έν πτυχαϊς καί λευκότητι 
προς τα έκ χρυσού καί βελούδου κοντογούνια 
και φέσια, ύφ ών άπήστραπτεν είς τούς καλούς 
καιρούς ή χάρις τών γυναικών τού τόπου.

Μεταςύ τών νεανίδων τής πόλεως συγκατε- 
λέγετο καί ή Μελπομένη· άλλά δέν είχε σχεδόν 
καμμίαν όμοιότητα πρός αύτάς. Κόρη άντισυν- 
ταγματάρχου, διαμένοντος μακράν τής οικογέ
νειας του παρά τω τάγματι αύτού, ή Μελπομένη 
¿ζη μετά τής μητρός της, μόνη Ουγάτηρ άπο- 
μείνασα ¿ν τω πατρικώ οϊκω μετά τήν υπαν
δρείαν τής νεωτέρας αδελφής· ή παράβασις χύτη

τής ¿ν τώ γάμω ιεραρχίας έγένετο τή γενναία 
συγκαταθέσει τής πρεσβυτέρας· ήτο δέ άλλως 
μοναδικόν γεγονός ¿ν τή πόλει, ένθα οί τύποι 
καν τών πατροπαοαδότων έθίμων ασφαλώς Ιτι 
ετηρούντο. Ούδεμ-ία περιέφερεν, ώς ή Μελπομένη, 
τοσούτω χαριέντως τό υψηλόν της ανάστημα, ¿ν 
ώ ή ςανθή ώχρότης τού προσώπου της άνέδιδε 
γλυκύ τι φέγγος ώσεί πρωινού λυκαυγούς, καί οί 
κατάμαυροι οφθαλμοί της γοργά; λαμπηδόνας, 
ώσεί νυκτερινών άστραπών μόνη αύτη κατείχε 
το μυστήριον, καί μακράν τή; πρωτευούσης, νά 
ένδύηται φιλοκάλως, άλλ’ απερίττως, μέ μόνην 
την συνδρομήν τών χειρών της, καί δύο τρία 
βλέμματα διφθέντα επί τής Jou rn a l des D em oi
selles' το γαλλικόν φύλλον είχεν άρτι είσαχθή 
είς τήν πόλιν ύπό τής συζύγου βουλευτού, συν- 
δρομητρίας οΰσης έν αύτώ,.καί αί νεοφώτιστοι κυ- 
ρίαι ήμφισβήτουν τήν κατοχήν του, ώς αί ύδρευό- 
μεναι νοικοκυραί έν ώρα συνωστίσεως τό στό- 
μ.ιον τή; κρήνης· άλλ’ αί πλεΐσται κατέφευγον 
συνήθως χάριν τής αξιοπρέπεια; των είς τήν μίαν 
καί μόνην ψάπτριαν τή; πόλεως, έκτελούσχν συν
άμα καί χρέη ιδιωτικής διδασκαλίσσης. Μόνη 
έν τή προφορά δέν διετήρησε τό τοπικόν ιδίωμα, 
άλλ’ απέδιδε τάς λέξεις άπαλάς καί στρογγύλας, 
μελοποιουμένα; ¿ν τώ ήχω τής λαλιά; της. Αί 
λοιπαί νεάνιδες, καί αύταί αί φίλαι της, καλά 
καλά δέν τήν ήγάπων· τάς ήνώχλουν αί άπομο- 
νωτικαί διαθέσεις της, έν τώ βαθει τών όποιων 
διέβλεπαν περιφρόνησιν πρός τού; θορυβώδεις όμ,ί- 
λους των καί τάς γυναικείας φλυαρίας· δέν ύπέ- 
φερον τάς ύπεκφυγάς της, οσάκις τήν προσεκά- 
λουν είς τόν περίπατον, ή τήν μ,ακράν σιωπήν 
τη; πολλακις εν τώ μέσω τών έπισημοτέρων 
συνδιαλέξεων περί έσθήτων καί συνοικεσίων ή 
τήν ρεμβώδη προσήλωσίν της είς τινα αισθημα
τικήν περίοδον έκ βιβλίου οπερ άνεγίνωσκεν, ήτις 
είχεν έντυπωθή έν αύτή βαθύτερον, καί τήν άνε- 
κάλει αίφνης μεγαλοφώνως είς τήν μνήμην της, 
άποτόμως διακόπτουσα τάς διαχύσεις τών συν
τρόφων της· δέν ύπέφερον νά τήν συλλαμβάνουν 
¿π’ αύτοφώρω είς τήν οικίαν της άλλοτε μέ τήν 
μετάφρασιν τού Π ερτϊρου , άλλοτε μέ τάς ποιή
σεις τού Πκπαρρηγοπούλου, άλλοτε μέ τήν 
« Ήρωίδα τής Ελληνικής Έπαναστάσεως.» Τήν 
ε'σκωπτον έμπρός, την κατεγέλων όπισθεν, τήν 
κατηγορούν ότι «προσποιείται τήν κουβέντα της», 
καί τήν ώνόμαζον «̂ ξιππασμ.ένην »■ καί τινες, αί 
μοχθηρότερα’., άνέφερον ένίοτε πρός άλλήλας,χαι
ρεκακώ; γελοιοποιούσα:, γνωστά; τινας άτυχίας 
έν τώ βίω της.

Διότι ή Μελπομένη, όλιγώτερον έπαρχιώτις έν 
τή δμιλία, τή φιλοκαλία καί ταΐς διαθέσεσιν, εί 
καί ούδέποτε σχεδόν παραμείνασα μακράν τή; 
επαρχίας, ήτο μάλλον ήρωις μελαγχολικού ποιή
ματος Τά έτη παρήρχοντο καί δι’ εκείνην άγονα
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είς άποκατάστασιν- έν ή έβίου κοινωνική ατμό
σφαιρα ή ύπανδρεία ήτο δι’ αύτήν δυσκολωτέρα. 
Ούχί μόνον οί γονείς τη; δέν είχον άρκούσαν εύ- 
πορίαν, ίνα Οεραπεύσωσι τήν πανταχού είσχωρή- 
σασαν Ιπροικομανίαν, άλλά καί έδυσπίστουν οί έπί- 
δοξοι γαμβροί πρός τήν ύπέροχον κόρην, τήν 
όποιαν ή φιλοσκωμμοσύνη είχε περιβάλει δι’ ιλα
ράς τ.νος μυθιστορικότητος. Πολλάκις ή βαθεία 
τών πολλών γνώμη σχηματίζεται έκ κουφοτάτου 
φρασειδίου ενός- καί είς καγχασμός, μία αμφίβολος 
περί τής κόρης ρήσις ημέραν τινά ένός γυναίου 
ήρκεσε νά μορφώση είς είκοσιν άνδρών έγκεφάλους 
τήν πεποίθησιν ότι αύτή δέν είνε « γιά νοικοκυ
ρά ». Είχε συμπληρώσει τέσσαρα καί είκοσιν έτη 
τή; ηλικίας της· τής πρώτης, τής παιδικής νεό- 
τητος ή δροσερότης ήρχιζεν άνεπαισθήτως νά τήν 
εγκαταλείπει, άλλ’ ή δρόσος είχεν έξατμισθή άπό 
τή; καρδίας της πολύ πριν άρχίση νά έξατμίζη- 
ται άπό τού προσώπου. Δέν ήτο ετι δεκαεπτά 
έτών, ό’τε μ.έ όλην τήν άφοσίωσιν τού έρωτος ή- 
γαπήθη ύπό νεαρού ιατρού, μόλις άποπερατώσαν- 
τος τάς σπουδάς του· ό είκοσαέτης έραστής, εύ
πορος, μή ύποκείμενος είς οικογενειακά; υποχρεώ
σεις, μη έχων άδελφάς νά φροντίση περί αύτών, 
τήν έζήτησεν είς γάμ.ον· έγένοντο οί αρραβώνες- 
ό μνηστήρ άνεχώρησεν είς Αθήνας διά τάς πρα
κτικά; έξετάσεις του- έξετασθείς, ανήγγειλε τήν 
ημέραν τής έπανόδου του· τήν ημέραν ¿κείνην, 
άντί τού μνηστήρας, έλήφθη τηλεγράφημα, γνω
στοποιούν τόν θάνατόν του. Η άπορφανισθεΐσα 
μνηστή, ήτις τόν είχεν άνταγαπήσει μέ όλον τής 
πρώτης αγάπης τό γόητρον, τόν έθρήνησεν έν 
όλη τή παραφροσύνη τού ανατολικού πάθους, όλο- 
λύζουσα γοερώς, αγρίως άποσπώσα τάς τρίχας 
τής κεφαλής, καί διά τών προσφιλεστέρων ονομά
των καλούσα τόν ακριβόν της νά έπανέλθη. Μή
νας είχεν άπομείνει κεκλεισμένη έν τώ δωματίω 
της, καί μ.όνον μετά δύο ετη έπανήλθεν είς τόν 
κόσμον, έξήλθεν ηύπρεπισμένη είς τόν περίπατον. 
Έφαίνετο άνακτήσασα τήν προτέραν γαλήνην· 
μόνον τήν ύγιά τής μ.ορφής ̂ οδαλότητα άντικατέ- 
στησεν εκτοτε νοσηρά ώχρότης, ώς αν είχεν απο- 
θέσει τά £όδα τού προσώπου της έπί τού τάφου 
τού μνηστήρο; . . Άλλά έκτός τού έρωτος τής 
μοναξίας, τόν όποιον είχεν αποκτήσει κατά τό 
διάστημα τής μοναστικής διετίας, έξήλθεν έκεΐ- 
Οενφέρουσα τόν έρωτα τής άναγνώσεως. Τήν πρός 
τά βιβλία αγάπην παιδιόθεν είχεν έμπνεύσει είς 
αύτήν ό αδελφός της φιλοκάλως καλλιεργών τά 
γράμματα, δημοσίευσα; μάλιστα καί συλλογήν 
στίχων αξιοπαρατήρητων διά τήν απλότητα καί 
τήν τέχνην, άλλ’ άναγκασθείς βραδύτερον, χάριν 
τού περί ύπάρξεως άγώνος, νά θυσιάση τό καλλι
τεχνικόν αύτού τάλαντον είς προξενικήν θέσιν έν 
τή εσχατιά τής 'Ανατολής. Ή Μελπομένη ήτο 
τό έμψυχον ήμερολόγιον τού νεανΐου· εί; ταύτην

άνεκοίνου τάς σκέψεις, τά αισθήματα, καί τά ό
νειρά του, είς ταύτην έδημοσίευε τό πρώτον τά 
ποιητικά του χειρόγραφα, άτινα, έννοεΐται, άνευ 
έζαιρέσεως εύρισκεν ε’κείνη αριστουργήματα. 
"Οταν άπέθανεν ό μνηστήρ, ό αδελφός τη; ήτο 
μακράν· άλλ’ ή μ.ικρά του βιβλιοθήκη, περιέχου- 
σα ο,τι έκλεκτότερον έγράφη έν τή ήμετέρα φιλο
λογία, τή παρέσχε πάσαν παραμυθίαν άντ’ εκείνου.

Τρία ε'τη μετά τό δυστύχημα, παρουσιάσθη 
νέα ευκαιρία άποκαταστάσεως. Εύυπόληπτος 
νέος, γραμματεύς τραπεζικού καταστήματος έν 
Άθήναις, παρεπιδημ.ών έν τή πόλει * *, έσχετί- 
σθη μετά τού οίκου τής Μελπομένης· συνεπάθη- 
σεν είς τήν κόρην, καί τάς συμπάθειας του έξέ- 
φρασεν είς φίλην τής οικογένειας κυρίαν, παρ' ή 
διετέλει γνώριμος. ΤΙ κυρία Θεοδοσίου, τής Μελ
πομένης ή μήτηρ, ανέθηκεν, έπί τώ άκούσμχτι, 
είς Γην έν λόγω κυρίαν νά ζητήση είς γάμον τόν 
νέον διά τήν θυγατέρα της, δηλαδή «νά τής κά- 
μη ταίς προξενιαίς». Ή προξενήτρια ένήργησεν 
ούτωσί δραστηρίως, όίστε κχτώρθωσε τήν ένωσιν 
τού γραμματέως.. ., άλλά μετά τής ίδικής της 
θυγχτρός .... Είνε ιστορία συνεχώς άπαντώσα είς 
τά χρονικά τής ,-τραζεηάο· 11 Μελπομένη έκλαυ- 
σε καί διά τήν δευτέραν ατυχίαν της, ήτις, άν 
δέν είχε θίξει τήν καρδίαν, επλησσεν όμως τήν 
φιλοτιμίαν της.

"Εκτοτε μία σκέψις ήρχισε νά καρφούται είς τό 
πνεύμ,α της· οτι μοιραία είνε πάσα εύτυχμα έν τώ 
βίω, καί ότι έκείνη είχε γεννηθή ά μ ο ιρη . Μίαν 
νύκτα, αγρυπνούσα έν τή κλίνν) τη; ύπό τοιούτους 
λογισμούς, ούκ οίδέ πως, άνεμνήσθη παλαιού τί
νος έπεισοδίου έν τή ζωή της, μηδαμινής συμ- 
πτώσεως τήν όποιαν είχε λησμ-ονήσει, καί τόρα 
έξαφνα τήν έκαμνε νά φρίσση, έπιτείνουσα τήν 
αϋπνίαν. Μηνάς τινας πρό τής συναντήσεως 
τού πρώτου καί γλυκυτάτου μνηστήρας της, ώ- 
ραίαν δείλην τού Ιουνίου, κατά τήν εορτήν τού 
Αγίου Ίωάννου, παρίστατο είς φιλικήν οικίαν, 
έν ή έξήγον άπό τού κλύδωνος τά ριζικά· είς 
έκαστον δίστιχο ν, χρυσήν ποίησιν εύχών καί αί- 
σθημάτων, έξερχόμενον κατά σειράν άπό τά χείλη 
έκάστη; νεάνιδος, ήκολούθει τό ανάθημα, έξαγό- 
μενον ύπό τής χειρός αμίλητου παιδός άπό τά 
βάθη τού ά μ ι.ίή του  νερού· άμα τή άποκαλύψει 
τού κτήτορος έξερρήγνυντο γέλωτες, χειροκροτή
ματα καί περιπτύξεις καί χαραί, ώς άν ή εύτυ- 
χία, τήν όποιαν έπεκαλούντο, δέν άνέμενεν ή δύο 
πλήρεις μέλιτο; στιχίσκους, ϊνα διαχύσν, τό μέλι 
της έπ’ εκείνης είς ήν ε"λαχον ούτοι.

—  Αί! κυρά Μήτραινα, δέ’ μάς λές κ' έσύ 
κανένα στιχάκι γιά τά ριζικά;

Ή ούτωσί προσκλ.ηθεΐσχ ύπό τίνος τών πχρευ- 
ρισκομίνων πεντηκοντούτη; μέγάιρα, παρά την 

1 θύρχν ίσταμένη, ήτο γνωστή ώς ή διχσημο- 
I τέρα της πόλεως μοιρολογήστρα, εργον έχουσα
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να ψάλλτ) επί των νεκρών μοιρολόγιχ έπί μισθώ- 
ματι, να κλείν) τού; οφθαλμούς των, καί να άγρυ- 
~ν>ό τα; νύκτα; πχρ αυτούς· κνδρογύνχικα, μυ- 
στακιώσα, βρχχνόφωνος, άπαισία. Άπεδέχθη την 
πρόσκλησιν, καί διχνοίξασα το στόμα εις εΙ«ϊος 
μειδιάματος, έσύριξεν εις το μέσον της αιθούσης 
το εξής:

Πάντα γυρεύω γ^ά να ’ βρω βοτάνι χι& να ’γιάνω,
Καί το βοτάνι τωχει όχτρδς ποΰ Οέλβι να π«ϊάνω.

Οΐ στίχοι ησαν πένθιμοι, ε’ν δυσαρμονία —ρο; 
τον φαιδρότητα των άλλων. Τό έξαχθέν εκ τού 
κλύδωνος ητο εν δακτυλίδιον τη; Μελπομένη:.., 
Το δίστιχον εκείνο επανήλθε την νϋκτκ εκείνην 
εί; την μνήμην τη;, καί σχεδόν την ¿φόβισε. Καί 
όσημ,έραι καθίστατο δεισιδαίμοιν, καί ή σκώπτου- 
σα πριν ένεκολπούτο ήδη αίαν πρός αίαν πάσαν 
πρόληψιν τή; γηραιας μητοός τη;, καί τα; παοα- 
δοξοτέρας έτι δεισιδαιμονίας των γυναίων. Ουδέ
ποτε ηρχιζεν εργασίαν τήν Τρίτην, ουδέποτε 
έσταύρου ύπτια τα; χείρας έπί του στήθους, περιέ- 
πιπτεν εί; άθύμίαν, όταν ό πρώτο; τον όποιον 
έξυπνίσασα ήθελεν ίδει ητο ρασοφόρο;, δέν ήθελε 
δεκατρείς εις τήν τράπεζαν, καί τά λοιπά.

Άπο του παραθύρου της οικίας της κειαένης 
έπί της κεντρικωτέρα; όδού, τό πρώτον διέκρινε 
τόν ώραΐον αξιωματικόν, όταν ύπό τον ήχον 
τών σαλπίγγων, έπί κεφαλή; τού λόχου του, 
είσηρχετο εί; την πόλιν, κονιοσκεπής καί ξιφή
ρης, σοβαρέ; καίτηρών τήν κεφαλήν έστραμμένην 
πρές τού; δπλ.ίτα; του, ϊνα αεταδίδη εί; αυτούς 
μέ δλην τήν ε’ντασιν τή; φωνής του τά προστάγ
ματα- δευτέραν φοράν τόν είδε διελθόντα έίοιπ- 
πον· καί τρίτον τόν άντίκρυσε καθεσθέντα έπί 
του κάτωθεν τής οικία; τη; καφενείου, έξω έπί 
μια; τών τραπεζών, τών τεταγμένων έπί τού 
πεζοδρομίου· έκεί συνηθροίζοντο οί έμβριθεί; ύπάλ- 
ληλοι τής Κυβερνήσει·); καί ή φαιδρά νεολαία 
τή; πόλεως. Τά; δύο πρώτα; φοράς άπεθαύμασε 
τήν στάσιν του έπί του ίππου, άφελή καί άσά- 
λευτον· θαυμασμός, ένισχυθείς ύπό τή; γλυκεία;, 
άλλ' αρρενωπή; αυτού οψεως, μελαγχροινής ούχί 
ύπο τής φύσεως, άλλ’ ύπό τή; στρατιωτικής 
διαίτη;· ό ξανθός μύσταξ, καί λευκότατη γραμ- ! 
μή, ώσεί εξ ίάσμων στεφάνη, έπί τού άνο> μέ
ρους τού μετώπου του, οσάκις έμενεν ασκεπής, 
έμαρτύρουν περί τούτου· είχε καιρόν νά καμα- 
ριύσ/ι τοιούτον ιππέα έ'βλεπε βέβαιοι; πολλούς 
νά διέρχωνται έπί τών ίππων, άλλ’ οί πλείστοι 
είχον λόγον πρός τούς ιππείς, οίον οί βαναυσουρ- 
γοί πρός τού; καλλιτέχνας. Τήν δευτέραν φοράν 
μάλιστα συνήντησεν αίφνης τό βλέμμα του· ου
δέποτε βλέμμα τή έφάνη άγαθώτερον καί εύγε- 
νέστερον.

« Νά άνθρωπος, έσκέφθη, πού ξέρει νά κυττά- 
ζτ, γυναίκα ». "Οταν δέν τήν παρετηρουν άδια- 
φόρως, τήν παρετηρουν τόσον άδιακρίτω; οί

συμπολϊταί της. Τήν τρίτην φοράν δ ήχος τής 
φωνής του, καθημένου πρό τής τραπέζης τού 
καφενείου, έφέρετο διαλείπων μ-έχρις αυτής· δ 
ύπολοχαγός ώμίλει βραδέως καί 'σοβαρώ;· άλλ’ 
ένίοτε ένεψυχούτο έπί μάλλον, έσειε τήν κεφαλήν, 
έτόνιζε γοργότερον τάς φράσεις, έχειρονόμει, ώσεί 
διά τών χειρών συνεπλήρου μακράν άφήγησιν 
περιπετειών καί κινδύνων· πέριξ αύτού κύκλος έκ 
πολιτών καί στρατιωτικών έφαίνετο άκούων έν 
εύλαβεϊ σιωπή.

Ή  Μελπομένη προσέσχε περίεργος· τί διηγείτο 
δ ύπολοχαγός; δέν ήδύνατο έν συνεχεία νά άντι- 
ληφθή τών λόγων του· οί λόγοι του δέν ήσαν 
βεβαίως ούτε χονδοαί φιλονεικίαι περί τών πολι
τικών τής ημέρας, ούτε κακολογήματα, τά 
προσφιλέστερα θέματα έν τή ημερησία διατάξει 
τών πλείστων θαμ.ώνων τού καφενείου. Άλλ' 
Ιφθανον ενίοτε εις τά ωτά της τοιαύται φράσεις: 
« 'Εκείνην τήν ημέραν έϊχαμεν αποφασίσει ' τήν 
ζωήν μας . . . ’Μπροστά μου έπεσε δ Πραίδης... 
είκοσι χιλιάδες στρατός μάς είχε ζώσει . . . Μάς 
έφεραν καταματωμένους ’μπροστά ’ς τό Μου- 
σταφά . . .  ή μάχη τού Βαφέ . . . »  Αί ημιτε
λείς φράσεις, συνδεθείσαι πρό; τό ονομα τού αφη
γούμενου, οπερ ειχε μάθει τήν πρωίαν τή; ημέρα; 
έκείνης, συνεπλήρωσαν έν τω πνεύματι τής κό
ρη; καί εξήγησαν τήν άφήγησιν του. Εκείνο; 
ή τον!

Ό Αιμίλιο; Στεργιάδης, δ γενναίο; αξιωμα
τικός, οστι; έπολέμησιν εί; τήν Κρήτην, ήκού- 
σθη εί; τό Βαφέ, σύντροφο; τού Πραίδη, τού 
Έσλεν, τού Βαφειάδου, καί μαζή των έδοξά- 
σθη, έπληγώθη, συνελήφθη, ώδηγήθη εί; Κων
σταντινούπολή, καί είχεν ανακτήσει πρό τινο; 
χρόνου την ελευθερίαν. Ό  Αιμίλιο; Στεργιάδης- 
τόρα ενθυμείται ότι πολλάκι; άνέφερε τό όνομα 
δ πατήρ τη;, δ γηραιός άντισυντάγματάρχης, 
έξαγγέλλσ>ν τά; εντυπώσει; του έκ τή; άναγνώ- 
σεως τών έφημεριδων, πεπληοωμένων ύπό τών 
Δελτίων καί τών θριάμβων τή; Κρητική; Έπα- 
ναστάσεω;· δσάκι; ε"βλεπεν έν κύταϊ; όνομα 
στρατιώτου, απερχομένου ώς έθελοντού εί; Κοή- 
την, ήγάπα νά δμιλή περί αύτού· καί άν είχε 
ποτε διατελέσει ύπό τά; διαταγάς του διέτοι- 
βεν άκόμη εί; τόσα; λεπτομέρεια; περί αύτού, ώς 
άν έκαυχάτο διά τήν γνωριμίαν του. Ή  Μελπο
μένη ήκουε προσεκτικώ;, έμάνθανε νά π άλλη καί 
νά συγκινήται μετά τού στρατιώτου πατρό; καί 
τού ποιητού αδελφού, παρηκολούθει τάς εφημερί
δας, καί έν τή ζωηρά φαντασία τη; άνέπλαττε 
πολλάκι; τούς πολεμιστά; εκείνους, καί ιδίως τού 
Βαφέ τούς εύγενεϊς νεανίας, τοσούτω θαυμαστο- 
τέρους, καθ' όσον δέν έλαμπρύνοντο ύπό τής κί- 
γλης τή; ηρωικής εποχής τού παρελθόντος, άλλ' 
ησαν σύγχρονοι, έν μέσω ταπεινών καιρών, αύτοί 
εςοχως ύπέροχοι έν τω πατριωτισμ.ψ καί τή θυ
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σία των. Τά ένθυμήθη όλα, διότι ολίγος καιρός 
είχε παρέλθει άπό τού οίκτρού τέλους τής Έ- 
παναστάσεω; τού 1866· άκόμη έσύροντο εί; τά; 
οδούς κρητικά γυναικόπαιδα. Και τόρα εις έκ 
τών ήριύων τη; ήτον ολίγα βήματα μακράν της· 
καί ώς έν ύποτροπή θαυμασμού τόν έβλεπε πολυ 
μεγαλείτερον τών περί αυτόν, έκ τών όποιων 
πολλούς ήδη άνεπόλει κραυγάζοντας έξω τών 
καφενείων έν μαθηματικοί; ύπολογισμοΐς ότι 
δέν εχομεν στρατόν, ότι θά χαθώμεν άν πολεμή- 
σωμεν, έν (¡» έκείνος έχυνεν έκεί κάτω το αίμά του.

"Οταν μ.ετ’ ολίγον, ώσελθούσα, ήθέλησε νά 
έπαναλάβη τήν άνάγνωσιν ενός μυθιστορήματος, 
δέν ήδυνήθη· διότι μεταξύ [τών οφθαλμών της 
καί τού βιβλίου παρενετιθετο έτερος γοητευτικώ- 
τερος ήρω; μυθιστορήματος, φεροντος τόν τίτλον 
Κ ρ ίμ η  !

Β\

•Τό άπό της θαλάσσης διαχωρίζον τήν πόλιν 
* * * εύρύ, άλλ' άβαθές τέναγος, διαστίζεται ύπό 
μικροσκοπικών ξηρονήσων, ¿σπαρμένων έν γραφι
κή αταξία, δίκην μελανοφαίων κύκλων, κεντη
μένων έπί κυανού τάπητος. Έπί τών γυμνών αυ
τών τεμαχίων, έφ’ ών οί άλιεΐς διαμένοντες 
παρασκευάζουσι τά πρός άγραν κατάλληλα 
καί όρμώνται πρός αλιείαν, άναπνέεται ό επιρ- 
ρωστικώτερος άήρ καί διαβλέπεται ό βαθύτερος 
όρίζων τά σιωπηλά νησίδια άντηχούσι πολλάκι; 
ύπό τού θορύβου φαιδρών ομίλων, οίτινες αποβι
βάζονται έκεί, ϊνα διέλθωσι δύο τρεϊς ώρας 
συμποσιάζοντες, έν δρόσω καί απομονώσει. Έν 
έξ αύτών, καλούμενον " Α ί  Ν ιχόΛ α ζ έκ τού έπ 
αύτού έκκλησιδίου, τό μεϊζον την εκτασιν, καί 
κείμενον εις τήν έσχατιάν τής τεναγώδους θα
λάσσης, παρά τήν είσοδον εί; τό πέλαγος, χρη
σιμεύει ώς έπίνειον τής πόλεως · τά μεγάλα πλοία, 
μή δυνάμενα νά είσπλεύσωσι τά τενάγη, άγ- 
κυροβολούσιν εις μικράν άπο τού Αϊ Νι/.όλα 
άπόστασιν, καθοδηγούμενα την νύκτα ύπο τού 
φωτός τού έπ’ αύτού έστημένου φάρου. Έπί τού 
"Λί Νικόλα διέρχονται συνήθως τούς θερινούς μή
νας οίκογένειαι άπό τής πόλεως « διά νά κάμουν 
τά λουτρά των », καί ασθενείς, όδηγηθέντες έκεί 
ύπό τών ιατρών ή πρός άνάρρωσιν ή προς άνά- 
παυσιν . . . αίωνίαν. Πενιχρά τινα οικήματα 
δίδονται δωρεάν ύπό τού δήμου εις τούς εγ
καθιστάμενους, ξύλινον παράπηγμα παρέχει 
πρός τούς διερχομένους επιβάτκ; αναπαύσεις 
ξενώνος, εστιατορίου καί καφενείου, τού όιευθύ- 
νοντος όντος συγχρόνως καφεποίλου, θαλαμηπόλου, 
μαγείρου, ύγιειονόμου, επιστάτου εν τω φαρω, και 
κανδηλανάπτου έν τω ναω. Επί τών άκρων τού 
νησιδίου εγείρονται άλιευτκαί καλύβα·., καί παρ 
αύταίς άπλούνται μικραί πρασιαί, έπιμελώς ή- 
σφαλισμέναι άπό τής επιρροής τής Οχλχσσίχς

άλμης, έν αί; οί άλιεϊ; έν ταί; ώραι; τής σχολή; 
των καλλιεργούσι χειμωνικά καί πέπονα;.

Έπί τού νησιδίου καθ' έκαστον θέρο; διαιτών- 
ται έπί ένα ή δύο μήνας ή Μελπομένη μετά τής 
μητρός. Παιδική χαρά καταλαμβάνει τήν κόρην 
άμα τή προσεγγίσει τών ημερών αύτών.

Έπί τού αμμώδους καί άλικλύστου εδάφους 
αισθάνεται ίαυτήν έλευθερκν, άπηλλαγμένην τής 
οχληράς έν τή πόλει συνθλίψεως, ζώσαν έν ηδονι
κή άγριότητι. περιπλχνωμένην έκεί μόνην καί 
άτημέλητον, έκπλέουσαν εις Οχλχσσίας περιηγή
σεις άνά τά γειτονικά νησίδια. Έκεί ή εργασία 
είνε δι’ αυτήν διχσκέδασις, καί ή διασκέδασις 
έκστχσις· έκεί τό σώμα λούεται εις τήν αίωνίαν 
δρόσον τών ύδάτων τής άκτής, καί -ή ψυχή εις 
τήν αίωνίαν γαλήνην της. II κυρία Θεοδοσίου, 
πριν άπωλέσϊΐ έν διαστήματι ολίγου χρόνου δύο 
χαριτωμένα τέκνα της, ήτο μία τών συνήθων έ- 
παρχιωτίδων δεσποινών, επιμελή; νοικοκυρά, θε
οσεβή: γυνή, τηρούσα έν νηστεία τά; Τετράδα; 
καί τά; Ιίχρχσκευά;, φοιτώσχ κατά Κυριακήν 
εί; τήν έκκλησίαν, καί άναγινώσκουσχ τήν ΐεράν 
Σύνοψιν άλλά μετά τούς δύο σκληρού; θχνάτου; 
είχε πέσει εί; είδος πνευματικού λήθαργου, καί 
προσεκτήσατο μέν τάς ιδιότητας ά,γ'ανθρώπου. 
ώ; λέγουσιν έκεί, άλλ’ ή οικοδέσποινα, ή μήτηο, 
δέν ύπήρχον σχεδόν έν αΰτή. Ή Μελπομένη δι
ευθύνει τά τού οίκου· διά τούτο έν τω ήθει αυ
τής διαφαίνεται έλευθεριότη; καί πρωτοβουλία 
δεσποίνης, ών στερούνται συνήθως αί κόραι. II 
γηραιά μήτηρ ακούει τάς προτάσεις καί αποδέ
χεται τά; φροντίδα; τής κόρης τη; πάντοτε δι' 
ένό; « Καλά, μάτια μου » , έκφερομένου σιγά 
σιγά, ότέ μέν έν μελαγχολική κινήσει τή; κεφα
λής, ότε δε έν ανεξιχνίαστη μειδιάματι. ”Ιχνη 
τής πάλαι βουλήσεως διασιόζει μ-όνον έν τή έπι- 
μονή μεθ’ ής έπιποθεί τήν έν τώ νησιδίω τού 
"Αϊ Νικόλα διαμονήν εινε ή μόνη άπαίτησις καί 
ύπόμνησις αυτής, άμα τή προσεγγίσει τού και
ρού, πρός τήν θυγατέρα, ήτι; δέν δύναται ή ν' 
άπαντα κι' εκείνη : « Καλά, μητέρα μου ! »

Έν τούτοι; ό Αιμίλιος είχε κχταστή ό τακτι- 
κώτερο; έπισκέπτης τής οικίας. Καθ' ο στρατι
ωτικό;, γνωρίζων τόν Θεοδοσίου, καί ύπηρετήσας 
ποτέ ύπό τήν φρουραρχίαν του, καθήκον έκρινεν 
ήμερα; τινάς μετά τήν άφιξίν του νά έπισκεφθή 
τήν οικογένειαν τού άντισυνταγματάρχου του.

Έν ταί; έπαρχίαι; άπό τής πρώτης έπισκέ- 
ψεως ό νέηλυ; ύποβάλλεται εί; άναπόφευκτον δο
κιμασίαν, έξ ής δρίζεται ή Οέσι; του έν τοί; αί- 
σθήμασι τών οικογενειών. ΤΙ λυδία αότη λίθο; 
είνε μία έρώτησι; :

—  Πώς σάς φαίνεται ή πόλις μας ;
"Αν ό έρωτώμενος άπαντήσν) ές ύποκρισία; ή 

έξ άβρότητος δι' εγκωμίων κάί φιλοφρονήσεων, 
εύχερώς αποκτά τίτλους συμπάθειας καί οίκειό-
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τητος παρά τοί; αγαθοί; έπχρχιώτχις· έά·; δ’ ο έ- 
ρωτώμενος απαντήσει έξ ειλικρίνειας ή έχ. τρχ- 
χΰτητος διά σκωμμάτων χ.χί έπιτιμήσεο»·;, προ- 
γράφεται από τής ύπολήψεως κχί πολλάκις από 
τής γνωριμίας των έντοπίων. Ό εγκληματίας τί
θεται έκτό; του νόμου, καταζητείται ό τόπος τής 
γεννήσεως, ή ιδιαιτέρα πχτρΐς του, καί αλλοί- 
μονον χν αύτη κοιθή κατώτερα ή αμφίβολο; την 
υπεροχήν τνι; ύπ’ χύτου ύβρισθεισης. Την έκ.δϊ- 
χ.ησιν τη; προσοληθείσης πχτρίδο; χνχλχμβά- 
νουσιν ίδίκ αί γυναίκες, μάλλον μνησίκακοι των 
άνδρών: «  Βέβαια δέν τ ’ αρέσει ό τόπο; μας· 
άκοΰς; ά; πάη νά ζήση τόν ’δικό του τον καλ
λίτερο- άκου;; ό ψωριάρης ! ό ξιππχσμένο;! »

—  Κχί πώ; σάς φαίνεται ή πόλις μας; ήρώ- 
τησι καί ή Μελπόμενη τόν ύπολοχχγόν άμα τη 
πρώτ/) επισκέψει.

—  Κυρία μου, μετά τά; ’Αθήνας, τά; Πάτρας 
χ.χί την Κέρκυραν είνε ή μόνη πόλις πού μπορεί 
ένα; ξένο; να ζήση αξιόλογα- 'βρίσκει επί τέλου; 
ανθρώπου; νχ συνχνχστρχφή · ολίγον πληκτική 
τόν χειμώνα· άλλα μήπως άλλου είνε καλλίτε
ρα; τό καλοκαίρι όμως είνε μοναδική.

Ή Μελπομένη χνεπνευσε μειδιάσχσχ· πολύ θά 
έλυπείτο, άν ήχ.ουεν άπό τό στόμα τού ύπολοχχ- 
γοΰ περιφρονητικού; λόγου; διά τόν τόπον τη;, 
εί χ.αί όλϊγω ξένη έν μέσω χύτου, εί χ.αί γινώ- 
σκουσχ τη; περί αυτήν κοινωνίας τχ έλαττώμχ- 
τα, κχί την επαρχιακήν ασχήμιαν τή; πόλεω;· 
διότι χ.αί λεπτοτέρα τις εγωιστική σκέψις δικαιο
λογεί τήν πικράν έντύπωσιν, τήν όποιαν εμποιεί 
ο τοιούτο; δυσφημισμό;· ή σκέψις ότι ό κατήγο
ρων τό ποτήριον έπί ρυπχρότητι δέν πίνει άπό τού 
περιεχομένου του. Άλλ’ ό Αιμίλιο; τα εύρισκεν 
όλα ρόδινα, εγκωμιάζω·; εις τήν Μελπομένη·; τό 
εύκρατον τού κλίματος, τήν ζο>ηρότ·ητχ των πε - 
ριπάτων, τήν ανεπτυγμένη·; κοινωνίαν, τχ; ινραί
α; γυναίκα; χ.αί τήν φιλοξενίαν τής πόλεω;. ΔΓ 
εν μόνον έτόλμησε νχ πχρχπονεθή: διά τού; 
σκύλους.

—  Δέ’ μ άφίνουν νχ κοιμηθώ τή νύχτα μέ 
τά άδιάκοπα γαυγίσματχ των. Καί καθώς μά
λιστα δύσκολα κοιμούμαι... υποφέρω άπό άϋπνί- 
αν ... μένω όλη τή νύχτα έξυπνος. Μόνον '; τήν 
Κωνσταντινούπολι έχω ίδεί τόσου; πολλούς σκύ
λους.

—  Στην Κιυσταντινούπολι! τόρα έσχατοι; μέ 
τήν αιχμαλωσίαν σας : διέκοψε ζωηρώς ή Μελ
πομένη.

—  Μάλιστα.
—  Ά! Κύριε Στεργιάδη, πόσον πρέπει να σας 

έκτιμώμεν καί νά σας καμαρώνωμεν δΓ οσα έχε
τε υποφέρει χάριν τή; πχτρίδος. ΙΙόσχι; φορχις 
ό πατέρας σάς άνέφερε μέ ενθουσιασμόν, χ.αί σάς 
είχε ώς παράδειγμα . . Νά ’ξεύοατε τι δάχ.ουχ 
έχύναμεν, οτχν ε’διαβάζαμεν εις τάς εφημερίδας

τό άποτέλεσμχ τής μάχης τού Βάφε, καί πώ; 
έπχρχκχλούσχμε τό θεό νά σας σώση άπό τά 
χέρια των Τούρκων. Έπρεπε νά εύρισκόμεθα όλα 
τά κορίτσια εκεί σιμάσχ; εί; τόν κίνδυνον νά 
φροντίζωμεν δΓ όλους σας.

Διετήρει έν τή ομιλία της πανηγυρικόν τινα 
τόνον, χ.χί τάσιν ένίοτε ποό; εκλογήν λέξεων έχ. 
τής χ.χθχρευούσης· μόναι κηλίδες, προδίδουσαι 
τήν επαρχιακήν της φύσιν.

Τάς τελευταίας λέξεις έτόνισε μειδιώσα ώς έν 
έξάλλω άστειότηττ άλλ’ ήτο υπερήφανο; έν τω 
βάθει τής καρδίας της, διότι εύρεν άμέσως ευ
καιρίαν νά έπιδείξη τήν έχ.τίμ.ησίν της, ούχί συν
ήθους νεάνιδο; σαγηνευθείση; ύπό τού μύστάκος 
καί των πτερνιστήρων του, άλλά γυναικός ένθου- 
σιώσης διά τήν άνδρείαν καί τήν τιμήν έκτίμη- 
σις, τήν όποιαν ματαίω; Οά άνεζήτει έκεϊνο; 
μεταξύ των άλλων δεσποινίδων, τών όποιων αί 
πλείσται ήγνόουν ίσως τό πολεμικόν παρελθόν 
του έν Κρήτη· καί ή σκέψις αϋτη έπληττε γλυκύ
τατα τήν χορδήν τή; φιλαυτίας της.

Ύπό τάς άρρενωπάς διαχύσεις τή; κόρης ό 
ύπολοχαγός, άνακτήσας τήν διαλογικήν του θερ
μότητα, ήρξχτο άφηγούμενος τάς τύχας τού 
Κρητικού άγώνος, καί τάς περιτετείας του, περι
πέτεια; πολεμιστού έπί τών βουνών τής Κρήτης. 
Ή  γνώμη του περί έκείνης, ήτις έν τώ κύκλω 
τής επαρχιακής δειλίας καί άπλοϊκότητο; έγνώ- 
ριζε νά τω όμιλή μετ’ έπιβολής κυρίας μάλλον 
ανεπτυγμένου κόσμου, διεφαίνετο έν τω ζωηρω 
τής άφηγήσεως τόνω. Έπετείνετο ή ζωηρότη; 
έφ’ όσον έπετείνετο ή προσοχή τής κόρης, θρη
σκευτική προσοχή, άνασκιρτώσα εις έκαστον θρί
αμβον, φρικιώσα εί; έκαστον κίνδυνον. Αί πολέ
μια, αί υπομνήσεις έξηκολούθησχν καί κατά τάς 
λοιπά; έπισκέψεις, ούχί πλέον τάς πρωίας τών 
Κυριακών, άλλ’ οίκειότερον καί εις άλλα; ημέρας 
καί άλλας ώρας. Ό  καταρτισμός τών σωμάτων 
τών εθελοντών, ή στρατηγική των πρός τούς 
Τούρκους, ή άνδρείχ τών Κρητών, τά στίφη τού 
Μουσταφά, αί θηριωδίαι τού Όμέρ, αί διχσημό- 
τεραι τών μαχών, τά τρχγικώτερα ή τρυφερώτε- 
ρχ επεισόδια, τά όρη, αί φάρχγγες, τά σπήλαια, 
οί έν θαλάσση, κίνδυνοι, οί οπλαρχηγοί, άπό τής 
χαρμοσύνόυ ανατολής μέχρι τού θλιβερού τέλους 
τή; Έπαναστάσεως, τά πάντα έξεικονίσθησαν, 
περιεγράφησαν, έξηντλήθησαν. ΓΙότε ώς θέμα 
άνεγράφετο ή μεγάλη τετραήμερος μάχη τών 
Βρυσών, καθ’ ήν τόσον αίμα έρρευσε καί τόσον οί 
έχθροί κατησχύνθησαν· πότε ή ύπό τών Τούρκων 
άνχκάλυψις σπηλαίου, ύφ' ον είχον καταφύγει 
περί τά πεντακόσια γυναικόπαιδα, άπαντα κατα- 
σφαγέντα· πότε ό ηρωισμός τών γυναικών τού Σέ
λινου καί τών Λάκκων, αϊτινε; καοτερικώς συνέ
τρεχαν τούς άγωνιζομένους, κ.ομίζουσαι έν ώρα. 
τού κινδύνου άρτον καί ύδωρ χ.αί πυρίτιδα. Κα
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είχεν ούτως ά.ναπτυχθή μεταξύ τών δύο νέων 
παράδοξος σεπτή οίκειότης, ά.ντί έκ συνήθων φι
λοφρονήσεων καί άργολογιών, άποτελουμένη έξ 
ευκλεών αναμνήσεων, θερμαινόμενη ύπό τούν φλο
γών τού Άρκαδίου, φωτιζομένη ύπό τής αίγλης 
τών θυμάτων τού Βαφέ.

'Εννοείται ότι κατά πάσαν έπίσκεψιν ή σεβα
στή κυρία Θεοδοσίου παρίστατο εύλαβώς έρειδο- 
μένη έπί τού καναπέ, ένίοτε κινούσα θλιβερώ; 
τήν σφιγκτά έντός τού μαύρου περιδέσμου έσπαρ- 
γανωμένην κεφαλήν της, ή μετ’ έχ.πλήξεω; ύπο- 
ψιθυρίζουσα:

—  Καλά, μάτια μου!
Ή  πρός τήν οικογένειαν φιλία τού ύπολοχχ- 

γού ήρχισε νά παρχτιηρήται έν τή πόλει· οί μεν 
άνησύχουν, οί δέ ΰπεμειδίων, οι δέ ήδιαφόρουν. 
Δί; έθεάθη έν τω περιπάτω, καθ’ ήν ώραν έπαιά- 
νιζεν ή μουσική, άποσπασθεί; τών φίλων, ϊνκ 
συμβαδιση τή Μελπομένη· περί τού σπουδαίου 
συμβάντος έγένετο λόγο; έν τή πόλει· ή λέξις 
.Ιόγος εν τω ίδιαιτέρφ κοινωνική λεξική σημαί
νει χα χο.Ιογ ία .

Έπήλθον αί πρώτχι ήμέραι τού Αύγουστου. 
Ή σταφίς έξαπλούται εις τάλώνιχ κατά μεγά
λα βαθυκύανα τετράγωνα- ή έξοχή ευωδιάζει 
όλη έξαύτής, πλήρης εργασίας, θορύέου καί ζωής. 
Τό ελάχιστο·; νεφύδριον ανησυχεί τούς πτωχούς 
κτηματίας· φοβούνται τήν βροχήν, ώ; φοβούνται 
ναυσιπόροι τήν θύελλαν έν τή Ώκεανή. Όσοι 
«  έσήκωσαν άπό τάλώνια » μεταφέρουσι τόν 
καρπόν εις τήν πόλιν, ϊ·;χ τόν παραδοισώσιν εις 
τά κόσκινα τών κ.χθχριστικ.ών μηχανών· άπό 
πολλών οικιών εξέρχονται οί έκκωφαίνοντες κρό
τοι της μ ά χ ιτα ς , ποό τή; όποιας συναθροίζονται 
εκστατικά χ.αί λαίμαργα τά παιδία. Ό χ.χύσων 
αφόρητος μέχρι τής μεσημβρίας, μεθ’ ήν άπό τής 
θαλάσσης εγείρεται θωπεύω·; τήν ακτήν διά τών 
δροσογόνων πτερύγων του ό ευεργετικό;μ α ΐσ τρο ι:. 
Επέστη ή ώρα νά λάβη τήν έτησίαν πραγμά- 
τωσιν τό θερινόν όνειρον τής μητρός, ή αναχώ
ρησες εις "Αί Νικόλα. Τήν επιούσαν τής πωλή- 
σεως τής σταφίδος των, ήν πχρήγε πάντοτε 
πρωίμώτερον τών άλλων μικρόν τι κτήμα, είπε·; 
εις τήν θυγατέρα της:

—  Μελπόμενη, έτοιμάσου αύριο νά πάμε* μού 
φαίνεται πώς εφέτος αργήσαμε λιγάκι.

Τή αύτή ήμερα ό ύπολοχαγός άπεκρϊνετο εις 
τήν Μελπομένη·;, άναγγέλλουσαν τήν άνχχώρη- 
σίν των:

—  Δεν είνε παοάξενο νά έλ.Οω εί; άντάυ.ω- 
σίν σας δΓ όλΐγας ημέρας μέ τήν μητέρα μου· 
τής έγραψα νά έλθη, χ.αί τήν περιμένω. Έζή- 
τησα δύο μηνών άδειαν, διότι αισθάνομαι τόν 
εαυτό μου πολύ κουρασμένο·;· θέλω νχ ξχνχσάνω 
λιγάκι. Πιστεύω πώς θχ σάς χγαπήση ή μητέρα 
μου άμα σάς ίδή. Καλή διχσκέδασι.
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Πλησιάζει νά παρέλθη μήν, άφ’ ής διαμένον- 
σι·; έν τή νησίδιο» μήτηρ χ.χί κόρη. Ούδένα βλέ- 
πουσιν έχ. τής πόλεως, έκτο; τού κατά Σάββατο·; 
κομίζοντας τά τρόφιμα λεμβούχου καί ένίοτε κατά 
Παρασκευήν ταξειδιωτών τινων, έπί ποδός άνα- 
μενόντων τήν άφιξιν τού άτμοπλόίου. Τήν πρωίαν 
πρό τής ανατολής τού ήλιου, μετά τό λουτρό·;, 
καί τό δειλινό·; μέ τήν δύσιν, πρό τού δείπνου, 
καθήμεναι άμφότεραι έπί τού λίθινου εδράνου, 
τού κατέχοντος τό μήκος τής πρός τήν θάλασ
σαν πλευρά; τού οίκίσκου των, ένή τό ύδωρ τής 
ακτής περιβρέχμι σχεδόν τούς πόδας των, διχ- 
σχ.εδχζουσι πχραχ.ολουθούσχι τήν πορείαν τών 
μικρών καρκίνων, τήδε χ.άκείσε διασταυρουμένων 
εις τά βάθη τών άβχθών, ήρεμοιν καί διαυγών 
ύδάτων ολίγον συνομιλούσε, καί πολύ παραδί- 
δονται εις τήν νάρκην, τήν όποιαν εμπνέει εί; 
πάσαν ψυχήν ή θέα τή; θαλάσσης. Καί έν 
ταύτη μεν ή μήτηρ έπανευρίσκει τήν συνήθη 
τώ·; πχρελθουσών θερινών περιόδων ψυχαγωγίαν 
άλλ’ ή κόρη έπαναβλεπει έν τή νάοχ.η τόν ύπο- 
λοχαγόν, ούχί πλέον αντικείμενο·; ύπολήψεως καί 
θαυμασμού, ώ; έ·; τή πόλει, άλλ' όνειρον αγάπης 
καί άφοσιώσεως. Έν τή πνιγηρά ατμόσφαιρα τής 
κοινωνίας, ύπό τήν τύρβην, τά βλέμματα, καί 
τήν πολυπραγμοσύνην τό αίσθημα έτηρεΐτο έντός 
τής καρδίας της, ϊευστόν χνχβράζον, άλλ’ έπιμ.ε- 
λώς πεπωματισμένον έντός φιάλης, οπεο, άρθείσης 
ήδη τής πιέσεοις, έκρήγνυται ορμητικόν, αφρώδες, 
όξύ χ.χί γλυχ.ύτκτον.

Αί πολεμικά·, αφηγήσεις του τή επανέρχονται 
συνεχώς εί; τήν μνήμ.ην καί ήδη, έν τή ελευ
θερία τή; μονώσεως κχί τίρ πυρετοί τού πόθου, 
δεν χρκεΐται μόνον εί; τής μνήμης τάς ήδύτητχς· 
ή φχντχσίχ της έξαπτομενη, πχριστα πρό αύτή:, 
ώσεί έν οπτασία, τήν εικόνα τής αίχ·;.αλωσίας 
του εις τήν μάχην τούΒα.φέ, έν ίδεώδει μεγενθύν- 
σει προσώπο»·; καί πραγμάτων. 'Ιδού ό βραχέος, 
άπορρώξ καί υψηλότατος, έφ’ ού, απομονωθείς τών 
έτχίρών, κρατερώς χνχρόιχχται ό ύπολοχαγός, 
προσλαμβάνω·; τάς διαστάσεις ήρωο; τής κλε- 
φτουριά;· κάτω εις τήν πεδιάδα σύγχυσις, σφαγή 
καί φρίκη· ό νεανία; ασθμαίνει αϊματόρρυτος ύπό 
τό βάρος σάκκου πολεμεφοδίων, άλλά δέν άπκυδα· 
τά ένεπιστεύθη ό αρχηγός εί; τήν ισχύ·; του, καί 
δέν θέλει νά τκπορρίψη· άλλ' ό κίνδυνος έπεί- 
γει· κάτωθεν άπό τών πυκνοτάτων εχθρικών 
γραμμών μανιώδες πυρ εύθύνετ’ εναντίον του· όλοι 
καθ’ ένός. Ό  νεανίας αποφασίζει ν’ απαλλαγή 
τού φορτίου του, εκλέγει ώς έρεισμα τόν κορμόν 
μιας ξυλοκερατιάς, βραχύν λίθον ώς προτείχισμα, 
καί ετοιμάζει τό όπλο·; του μή βλέπω·; περί 
αύτόν ούδένα τών συμμαχητών του, έν τή φο
βέρα μονώσει, αισθάνεται τό μένος του αύξάνον,
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ώς άν συνεκεντρώθη έν ;κεί·/<ρ μόνω άπαν τό σθένος 
τής Έπχνχστάσεως. Άλλ' αίφνης αί σφάϊρχι 
πχύουβι συρίζουσκι περί αύτόν· καί πριν η έξηγή- 
ση τήν παράδοξον ανακωχήν, αισθάνεται βαρεϊαν 
χειρ* σύρουσαν αύτόν από τού τραχήλου- σπείρα 
Τουρκαλβανών δρμήσασα ε’α τού αντιθέτου μέρους 
τού λόφου, ϊνα τόν ζωγρήση, εμφανίζεται επί τής 
κορυφής, άνωθεν εκείνου. "Ολοι ρυπαροί, ειδεχθείς, 
μυκώμενοι, τέρατα τής κολάσεως, θέλουσι να τόν 
δράξουν μέ τάς χείρας έπιπίπτοντες- 6 ύπολοχα- 
γός προσπαθεί νά σύρη τήν πιστόλαν του, άλλ’ 
είς Τουρκαλβζνός,δ πάντων χπαισιώτερος, μέ μίαν 
πληγήν τής μχχαίρας του καταρρίπτει αδρανή 
την χεϊρά του, καί ή Μελπομένη βλέπει χυνόμε- 
νον τό χιμά του, εκείνη, ήτις θα εφρικίχ καί μία 
μόνη σταγών του άν έχύνετο. Ίδέ πώς προσκολ- 
λώνται επί τών χειρών, των στηθών, τών ενδυ
μάτων καί τών δπλων του, έρευνώντες καί ωρυό
μενοι, διψώντες π .ΐιά τσ ιχ α , οί άπληστοι ούτοι 
κόρακες τής λαφυραγωγίας. Τό ώρολόγιόν του 
άρπάζουοι συγχρόνως δέκα χεϊρες, καί δέκα τό 
άμφισβητοϋσι, καί άπό δέκα στομάτων έξέρχον- 
ται βλασφημίχι καί ύβρεις, καί μάχαιραι άπχ- 
στράπτουσι, καί τήν άλληλοσφαγίαν παρεμποδί
ζει ά χώρος μόνον, στενός καί απόκρημνος, απειλών 
νά κρημνίση τούς δέκα διαμαχομένους είς τήν 
άβυσσον. Καί, δ ενδέκατος, καταφθάς, καί μή εύ- 
ρίσκων επί τού γυμνωθέντος αιχμαλώτου καί τό 
ελάχιστον πρός αποκομιδήν, άποτυχών έν τω ενρ- 
γω τού λαφυραγοιγοϋ, αναλαμβάνει νά έκτελέση 
το εργον τού δημίου- καί σύρων άπό τής κόμης 
τόν Αιμίλιον, συνέχει τήν κεφαλήν του έπί 
τού λίθου, καί άνυψοΐ τήν σπάθην κατ’ αύτής. 
Αλλ' άποτρέπει το θανάσιμο-/ κτύπημα νεαρός, 
άλλ’ υπέροχος ’Αλβανός, χρυσοστόλιστο; καί αρ
χηγών τών άλλων, βέης τις ίσως· μέ άγγέλου 
χαρακτήρας άναπλάσσει τήν δψιν του ή Μελπο
μένη, καί ή ζοφερά είκών αιθριάζει κατα τι- 
καί πείθων καί ύβρίζων . σώζει τόν αιχμάλωτον 
έκ τής μανίας των, αύτό; παραλαμβάνων δπως 
δδηγήση είς τήν σκηνήν τού ΓΙασά. Τόν άπάγου- 
σιν έκεϊθεν διέρχονται τήν πεδιάδα παρελαύνον- 
τες προ τών τάςεων τού Αιγυπτίου στρατού- δ 
αιχμάλωτος βαδίζει κατεσχισμ ένος, καταιματω- 
μένος, άλλ’ ατάραχος· φέρει ύποδήματα, συλη- 
θεντα προ δύο ημερών έν τή νίκη τών Βρυσών 
άπό τακτικού Αιγυπτίου· οί "Αραβες, ά/αγνωρί- 
ζοντ ες τό λάφυρον, πνέουσι μένεα κατά τού θρα
σέος δεσμώτου- καί τρεις αύτών έγκαταλείπον- 
τες τάς τάζεις, ύψούσι τού; πελέκεις, προχω- 
ρούσιν έναντίον του- πάλιν κινδυνεύει δ ύπολοχα- 
γός, καί τόν λυτρώνει πάλιν δ χρυσοστόλιστος βέης. 
. . . Καί ούτως ή Μελπομένη προχωρεί, προχωρεί 
άνελίττουσα τάς σελίδας τής νοερας έποποιίας, 
τήν δποίαν πολλάκι; άκορέστως άνέγνω, μέχρι 
τής τελευταίας σελίδος, 3τε δ ήρως μετ’ ανακρί

σεις καί βασάνους καί καταδίκας καί φυλακάς 
ανήλιους άποδίδεται είς τάς άγκάλας τής μη- 
τρός του.

Καί είτα μετά τήν έςαφάνισιν τής μεγάλης 
είκόνος μία φράσις εμφανίζεται είς τήν μνήμην 
της αύθις : « Δέν είνε παράξενο νά ε"λθω είς άν- 
ταμωσίν σας δι’ ολίγα; ημέρας μέ τή μητέρα 
μου. » Άπό τής δευτέρας ημέρας τής άφίξεώς 
της ήρςατο άνχμένουσα· αατασκοπεϊ πάσαν λέμ
βον, πλέουσαν πρός τήν νήσον, καί άναπάλλεται 
είς την θέαν ιστίου, ώς νά τήν χαιρετά μακρόθεν 
εκείνος έρχόμενος, μέ τό μανδύλι του. θά έλθουν, 
έσκέπτετο, ώ, βεβαίως θά ε"λθουν. Ή μητέρα του 
θά είνε καλή καί άνοιχτόκαρδη· άπό τής πρυί- 
τη; ημέρας θά συνάψωσι τάς έγκαρδιοιτέρα; σχέ
σεις· θά συναντιόνται καθ’ έκαστον έπί τού λίθι
νου καθίσματος- όταν αϊ δύο μητέρες βυθίζονται 
είς τάς ιδιαιτέρας εξομολογήσεις τών βασάνων 
των, εκείνοι, οί δύο των, ήρεμα έξ αύτών μακρυ- 
νόμενοι, θά διέρχωνται τάς ώρας είς άτελευτήτους 
περιπαθείς συνδιαλέξεις. Τό κύμα τό ροχθούν 
έπί τής άμμου θέλει τελεί τό προανάκρουσμα 
τής ερωτικής συμφωνίας των, καί ή φύσις θά 
προστάσση περί αύτούς σιωπήν, ώσεί άναμένουσα 
ν’ άκούση τάς έξομολογήσεις των. Θά παραπλέ- 
ωσι τήν άκτήν αλιευτικά πλοιάρια, έφ’ ών, φαι
δροί οί άλιεΐς, θά τραγουδώσιν, ώσάν επίτηδες 
δι' αύτούς, τά ωραιότερα Γ ΐα ν ν ιώ η χ α  δίστιχα 
δ καταφθάνω·/ μέχρι; αύτών απειλητικός καί ά- 
παυστος μηκυθμός τού άπωτέρω πελάγους θά 
τούς συσφίγγη ώσεί έν τρόμω, στενώτερον τό σύ- 
ριγμα τών ατμόπλοιων καί δ μίλα; άτμος τών 
καπνοδόχων θά ένθυμίζη είς αύτούς τήν τέρψιν, 
ήν παρέχουσιν αί άποδημίαι είς δύο διδύμους 
ύπό τού έρωτος υπάρξεις, καί δ εύρύς αύτός 
δρίζων άπό τού μέρους δθεν βαθύτατος χωρών, 
χωρίς ούδί γραμμή βουνού νά τόν στίζη, τερμα- 
τούται ένούμενος πρός τήν θάλασσαν, θά τούς 
καλή νά φύγοισι μακράν, μακράν είς τό άπειρον... 
Μετέπειτα άποχωριζομένη τού Αιμίλιου, θά συναν
τά τήν μητέρα του- θά διανοίςη πρός έκεί- 
νην παντα θησαυρόν άρετής, προκοπής καί άγα- 
Οότητος- καί ή καλή γυνή τόσον θά τήν άγα- 
πήση, ώστε μ.ίαν ημέραν, έν γλυκύ δειλινόν, 
προύτ/) ή μήτηρ θά την φιλήση ο»ς θυγατέρα είς 
τό μέτωπον, καί θά παράσχη είς τά τέκνα της 
τήν θαυματουργόν ευλογίαν τής μητρικής στορ- 
γής, πριν ή δ ίερεύς παράσχη την εύλογίαν τής 
θρησκείας. Κ' έπί μακρον ακολουθούσα πλοίο·/, 
άπαίρον εν ολη τή ερατεινή λευκότητι τών ιστίων 
του ε"βλεπεν έαυτήν έπί του πλοίου νύμφην, προ- 
πεμπομένην ϋπό τών συγγενών, καί παρ’ αύτή 
έκεϊνον, τόν Ύπολοχαγόν της, δδηγούντα αύτήν 
είς χώραν, ένθα δ βίος τού μέλιτος δέν διαρκεί 
μήνα μόνον, άλλ’ είνε άπέραντος.

Μίαν πρωίαν, ένωρίτερον έγερθεϊσα, έκάθησεν
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έν τή συνήθει θέσει. Μίτον ή τελευταία πρωία 
τού Αύγούστου. Μικρά εύκέλαδα πτηνά προσέ- 
παιζον ταπεινώς προσπετώντα έπί τών φυκών, 
καί χαράσσοντα το ύδωρ διά τής άκρας τών 
πτερύγων των Τά κοιμώμενα νερά έξυπνων μουρ- 
μουρίζοντα ύπό τό γοργόν πέρασμα τών διασχι- 
ζόντων αύτά πλοιαρίων οί άλιεΐς μ.έ τά πλα
τύγυρα σκιάδια καί τά λευκά των ένδύματα, 
γυμνόποδες καί ήλιοκαεΐς, έσπευδον έπί τό έογον 
κομίζοντες άγκαλίδας καλάμων, καλάθους καί 
κάμακας. Τό φώς τού φάρου έλαμ.πεν ετι ώς 
άμαυρούμενος οφθαλμός ί πιθανά του- δ άπό τού 
δρους ανατέλλουν ήλιος διέγραφεν έπί τής κορυ
φής του μακράν έλικοειδή ταινίαν έξ άπαοαμίλ- 
λου όοδοχρύσου.

Έπί τής ξύλινης άποβάθρας προσαράσσει μο
νόξυλου- άποβιβάζοντ’ έξ αύτού δύο Κύριοι συνο- 
δεύοντες γραίαν γυναίκα. Ή Μελπομένη ρήγνυ- 
σι κραυγήν, άναγνωρίζουσα τούς νεήλυδας.

—  Μητέρα, μητέρα, ό κ. Αιμίλιος μέ τήν 
μητέρα του.

Ή  κ. Θεοδοσίου εύμενώς αποδέχεται τήν εΐ- 
δησιν γνο>ρίζει ότι δ Αιμίλιος είνε καλός γαμ
βρός, καί πρέπει νά φέρηται πρός αύτόν φιλοφρο
νώ;· τις οϊδε . . Ή  άγαθή μήτηρ τρέπεται είς 
διευθέτησιν τών τής οικίας, έν ώ ή Μελπομένη 
διευθύνεται είς τόν καθρέπτην πρός εύπρεπισμόν, 
ώς δ φρουρός είς τό δπλον του, άμα τή αγγελία 
τής νυκτερινής έφόδου. Κατόπιν ισταται πρό τού 
παραθύρου κατοπτεύουσα.

Άλλ'έχει τι σφόδρα άνήσυχον έν τή καρδία- έν 
τω συνοδεύοντι τόν Αιμίλιον άνεγνώρισε τόν Ιατρόν 
Κ.. . 'Γί τάχα έδήλου ή παρουσία του ; Ό  ια
τρός είνε φίλος τού ύπολοχαγού, δέν είνε παράδο
ξον δτι μετέχει τής ψυχαγωγικής έκδρομής. . . 
αλλά δέν δύναται νά μ.ή άναμνησθή τών τελευ
ταίων λόγων του, άποχαιρετίζοντος αύτήν έν τή 
πόλει : « Αισθάνομαι τόν έαυτό μ.ου πολύ κου
ρασμένο . . »  θεέ μ.ου ! άν ήτο ασθενής ; τόρα 
τής φαίνεται δτι τάς τελευταίας ημέρας τόν έβλε- 
πεν ωχρόν, καταβεβλημένον διέκοπτεν ένίοτε 
τήν δμιλίαν του ξηρό; βήξ . Άλλά γενναίοι; άπο- 
διώκει τάς λυπηρά; χίμαιρας· ή ώχρότης του 
ήτο άποτέλεσμα μιας αϋπνίας, μιας στρατιωτι
κής κακουχίας, καί δ βήξ δέν είνε πράγμα ν’ 
άνησυχή κανείς. Είνε καλά, καλά, καί νά πού 
έρχεται νά τήν ϊδη, νά έκτελέση τήν ΰπόσχε- 
σίν του.

Μετά πάροδον όϊρας τινός αί γυναίκες έδέχον- 
το τήν έπίσκεψιν τού ιατρού, λίαν οικείου τή οι
κογένεια. "Αμα τω πρώτε.) χαιρετισμέ, ή Μελ
πομένη, ανυπόμονος ν’ άκούση περί τού ύπολο
χαγού, τόν ήρώτησε :

—  Καί πώς έδώ, γιατρέ ; πώς άφίσατε τού; 
’δικούς σας γιά νά μάς ’θυμηθήτε έδώ ’ς τόν ξε- 
ρότοπο;

—  7Ηλθα συντροφεύων τόν καϋμένον τόν Αι
μίλιον μέ τή μητέρα του· περιμένουν νά ξαπο
στάσουν γιά νά ’ρθουν κι’ αύτοί νά σάς ίδούν. 
Έγώ θά φύγω τό βράδυ μέ τή δροσιά .. δ Αι
μίλιος θά μ.είνη έδώ πέρα . .. οί συνάδελφοί μ.ου 
τού διώρισαν ώς τελευταίο·/ φάρμακο·/ τον Ά ί- 
Νικόλα... έγώ τό θεωρώ περιττόν δέν Οά τού 
κάμη τίποτε· άλλ’ δπωσδήποτε κατήντησεν επι
στημονικόν έθιμ.ον νά τούς στέλνωμεν έδώ . .. 
Τίλθχ μ.αζή τους διά νά τούς έκλέξω κατάλλη
λον οΐκημ.χ· ηϋρχμεν ένα, άλλ’ είνε άθλιον- μόνον 
μετά δύο ημέρα; θά είνε έτοιμ.ο γιά νά καθήσουν. 
ΙΙιθκνόν έως τότε νά ζητήσουν τήν φιλοξενίαν 
σας.. . Πολύ σάς υπολήπτεται δ καϋμένος. Κρί
μα, κρίμα ’ς τό ανεκτίμητο παιδί, ς’ τόν λαμ
πρόν στρατιο/την. Άλλά —  προσέθηκε ταπεινό- 
τερον —- πρέπει κάπως νά προφυλχττεσθε · δέ’ 
λέγω, ή φθίσις δέν είνε πάντοτε κολλητική, ό- 
μως δέν βλάπτει ή προφύλαξις. ■ . Τί έχετε, Μελ
πομένη ;

Ό  ιατρός θά έξηκολούθει ακόμη τάς θανασί- 
μΟϋς ανακοινώσεις του, Οά έφιλοσόφει έπί τής 
είρωνος καί μ.οχθηράς άντιθέσεως, ήτ.ς σώζει τόν 
νέον μαχητήν άπό τό μεγαθήριο·/ τού πολέμου 
διά νά τόν παραδώση είς τό μικρόβιον τής νόσου, 
θά έξήγει τά τής κληρονομ.ικότητος ταύτης, Ου- 
σιασάσης πρό αύτού έκ τής οικογένειας του πα
τέρα καί αδελφόν, καί αίφνης έκραγείσης καί 
έπ’ αύτού έν απελπιστική σφοδρότ/)τι καλπαζού- 
σης φθίσεως, θά έξεικόνιζε τήν σκοτεινήν γαλήνην 
τού ύπολοχαγού, ή έκ τής σπαρακτικής τών 
πραγμάτων άγνοιας ή έκ τής σπαρακτικωτέρας 
αύτών γνώσεως, ύπομ.ένοντο; μετά μαρτυρικής Ι
σχύος, χάριν τής μητρός, τής δυστυχούς μ.ητρός, 
την δποίαν πρός αναψυχήν είχε καλέση πλησίον 
του, συντετριμ.μένην έκ δύο θανάτων θά έξηκο- 
λούθει δμ.ιλών, άν δέν τόν έσταμάτα ή οψις τή; 
κόρης, ήτις ύπό νεκρικής περιχυθείσα ώχρότ/ιτος, 
είχε βιαίως στηριχθή έπί τού έρεισινώτου μιάς 
έδρας.

—  Τί έχετε, Μελπομένη;
 Τίποτε- ολίγη σκοτούρα έτσι έξαφνα, για

τρέ· θά μού πεοάση, έψιθύρισε μ.ετ ασθενούς φωνής.
’Ολίγη σκοτούρα! Πρό τής κοινωνικής εύσχη- 

μ.οσύνης οϋτω μόνον ήναγκάσθη νά έρμ.ηνεύση ή 
κόρη τό κεραυνοβόλημα τών ερώτων καί τών 
ελπίδων της. Άπό τών πρώτων λόγων τού ιατρού, 
άφ’ δ’του είπεν « δ καϋμένος δ Αιμίλιος » , την 
έφώτισεν άπχισίως ή πρώτη αστραπή· έδέχετο 
κατάκαρδα έκαστον λέξιν, άλλ’ ε'τι δέν ήδύνατο 
*νά ύπολογίση τό μ.έγεθος τής συμφοράς, ώς δ ύπο 
μαχαίρας πληγείς δέν εννοεί έν' άρχή τήν οξύτητα 
τού τραύματος. Άλλ’ όταν ή λέξις φ θ ίσ ις έσύρι- 
ξεν είς τά ώτά τ/)ς, ήσθάνθη συγχρόνως φθίνου- 
σαν μετά τής ευτυχίας τος καί τήν ίσχύν νά 
ύπομείνη απαθώς πρό τών άλλων τό άκουσμα.



6 9 6 Ε Σ Τ Ι Α

ϋχρίασεν, έκλονίσθη, καί μόλις έσχε τήν έτοιμό- 
τητα. να στηριχθή ϊνα μή καταπεση. θάμβος 
επεχυθη πρό τών όμμάτων της, καί έν τή σκο
τεινή άπογνώσει, ώς οπτασίαν ¡χέ πτέρυγας 
άστραπής, έπχναβλέπει το πλοϊον τών ρεμβα
σμών της, εφ’ ού προπεμπομένη νύμφη ύπό τών 
συγγενών, έχει πλησίον της έκεϊνον, τον ύπολοχαγόν 
της... Άλλα δύο μορφαί δυσδιάκριτοι, δύο λευκό: 
φαντάσματαΆ πρώτος, τών δεκαέξ ετών της ό 
μνηστήρ, τον όποιον ό τάφος της έκλεψε, καί 
δ δεύτερος, τόν όποΤον 6 κόσμος της ήρπασεν, 
έρχονται καί παραλαμβάνουν τον νυμφίον της, 
κα: περιπλεγδην μετ’ αύτοϋ πτεροϋνται, ύψοϋν- 
ται, εξαφανίζονται, ενώ εκείνη, θέλουσα νά τούς 
ακολουθήσει, πίπτει εις τήν θάλασσαν καί πνί
γεται, ενώ έν τή βοή τών κυμάτων διακρίνει 
τό δυσοίωνον δίστι/ον τής Μεγαίοας τού κλύ- 
δωνος, τήν μοΐράν της:
ΙΙάνζα γυρεύω για τα  'βρΒ βοζά η  για  τα  γΐάτο>, 

το Ροζατι ζά χ ε ι άχερο,: που θέ.Ιει τα  πεθάτω.

Ο ιατρός έσπευδε προς τήν κόρην, ϊνχ πχρά- 
σχη τας βοήθειας του, ότε, άνοιγείσης τής Οΰρας 
τοϋ δωματίου, άνεφάνη ό ύπολοχαγός μετά τής 
μητρός του. Η Μελπομένη έν μ.έσω τής σκοτο
δίνης της άντελήφθη τής παρουσίας του, καί 
άνευ συνδρομής άνέκυψε, χωρούσα βήματά τινα 
προς αυτούς, άλλ’ ώχροτατη.

Αξιοπρεπής τις αιδώς πρό τών εισερχομένων 
ύπαγορεύουσα φιλόφρονα υποδοχήν, έσχα

τη σκέψις έλέου καί στοργής πρός τόν έπιθάνα- 
τον, άπαγορεύουσα πάσαν επί τού ήθους αυτής 
άντανάκλασιν τοϋ θανάτου, οστις βραδέως, άλλ’ 
ασφαλώς τόν ύπεσκαπτε, την άνεκάλεσαν εις 
εαυτήν. Ο ϋπολοχαγος ήτο ένδεδυμένος πολιτι
κά· χαίρετε, ξίφη καί πτερνιστήρες καί χρυσο
ποίκιλτα σήματα- παρήλθον αί λάμψεις σας με
τά  ̂τών λάμψεων τής υγείας καί τής ακμής. 
Ή οψις του διατηρεί ακόμη ώχράν τινα ζωήν 
καί γαλήνην- άλλα τό ευθύ, τό άκαμπτον σώμα 
ηρξατο ελαφρώς κυρτούμενον ύπό τό άχθος, δπερ 
δέν θά βραδύνη να τό καταρρίψη έπί τεσσάρων 
σανίδων ύπτιον. Πλησίον του ή μήτηρ, μαυρο
φορούσα άπό κεφαλής μέχρι ποδών, στρέφει'τό 
βλέμμα συνεχώς πρός τόν υιόν, άνήσυχον καί 
αλγεινόν βλέμμα, ώσεί διατελεϊ ύπό τόν εφιάλ
την φοβέρας απέλπιδος προσδοκίας.

Ο ύπολοχαγός προύχώρησε παρουσιάζων την 
μητέρα του εις τας γυναίκας, καίχαιρετίζων την 
κόρην διά τού φιλικωτέρου μειδιάμ.ατος. Καί ή 
Μελπομένη, αντί παράφρων νά ριφθή κατά γής, 
άντί̂  νά κλαύση, άντί νά όλολύξη, τώ έμειδίασε 
κι’ εκείνη· άνέκφραστον χαμόγελον, έν ώ περιε- 
κλείετο ή απελπισία της, ώς ή θύελλα έντός 
χειμερίου νέφους, χρυσωθέντος πρός στιγμήν ύπό 
τών άκτίνων δύοντος ήλιου. . . .

Κ ο ε τ η ϊ  Π α λ λ μ α ε

Η ΑΠΟΑΕΣΘΕΙΣΑ
[  Μυθιστορία τής Κυρίας Henry Greville. 

Μιτάφρασις Π. I. Φέρμτιου ].

Συνέχεια- "δε προηγούμ. φύλλον.

Κ Β ·

Κυπτουσα έπί τοϋ τετραδίου της ή Μαρκέλλα 
ήκροάτο τών μαθημάτων τοϋ 'Ροβέρτου, καί ή 
βαρεία φωνή τού νεαρού καθηγητοϋ, είσδύουσχ 
μέχρι τών μύχιων τής δικνοίας της, ήνοιγεν εις 
κύτήν νέους όρίζοντας.

Η μέθοδος τής διδασκαλίας τής κυρίας Έρ
μίνης, ολίγον τι απηρχαιωμένη, άντικατεσταθη 
κατα μικρόν ύπό τών άρχών τής νεωτέρας ε'πι- 
στήμης. Αταράχως καί άνεπαισθήτως τό πνεύ
μα τής κορασίδος παρεσκευάζετο εις ύποδοχήν 
εννοιών καί γνώσεων νέων.

—  Είνε πολύ δυνατή άναλόγως τής ηλικίας 
της, είπεν ημέραν τινά ή κυρία Έρμίνη πρός τήν 
κυρά Ζαλίνην, ήτις παρέτεινε τήν διαμονήν της 
ϊνχ συνδιαλέγηται περί τής Μαρκέλλας. Ψαντά- 
σου είξεύρει μερικά πράγματα πολύ καλλίτερά μου.

Η δέ κυρά Ζαλίνη άκούουσα ταύτα, ήνοιγε 
τόσους τούς οφθαλμούς της- διότι μέχρι τής ώρας 
έκείνης ή κύρια Έρμίνη έφαίνετο εις αυτήν άβυσ
σος σοφίας- άλλ’ έάν ή Μαρκέλλα ήθελε μάθη 
πλειονα τής αβύσσου. . . Αλλά τούτο δέν γίνε
τα ι, θά ήτο ύπερβολή.

—  Οχι, καθόλου! άπεκρίθη ή κυρία Έρμίνη, 
άκούσασα τήν γνώμην ταύτην, ήν ή κυρά Ζα- 
λίνη έξέφρασε μετά πολλής συστολής. Γίνεται, 
έγω το βλέπω πολύ καλά! Καί μάλιστα άφ’ 
δτου με ήλθεν ή λαμπρά ιδέα νά παρακαλέσω 
τόν ‘Ροβέρτον νά την προγυμνάζει εις τήν αριθ
μητικήν· άλλ’ αυτός παρετήρησεν οτι δέν άρκεϊ 
μόνη ή άριθμητική καί δι’ αύτό της παραδίδει 
άπ' όλα . . .

—  Ήταν τυχερή ή μικρούλα, είπεν ή κυρά 
Ζαλίνη μετά τινα σκέψιν.

—  Καί της ήξιζεν, έπειτα άπό τά τόσα καί 
τόσα πού ΰπέφερεν! ΰπέλαβεν ή κυρία Έρμίνη, 
καί οί οφθαλμοί της έξήστραψαν, ώς έάν ή κυρά 
Ζαλίνη είχε τήν εναντίαν γνώμην.

—  "Αχ! ναί, άπεκρίθη ή πλύντρια στενάζου- 
σα. Μά έννοια σας καί ή κυρά Φαβροϋ τό εύρήκε!

—  Πώ?;
—  Ή  δουλειές των δέν έπήγαν καθόλου 

καλά, κόντεψαν « νά ρίξουν τό κανόνι». Τότε 
’θυμήθηκαν πώς έχουν μιά θειά, δέν είξέρω σέ 
ποιά επαρχία, καί της έγραψαν. Εκείνη τους 
έδιώρθωσε τής δουλειές τους, μέ τή συμφωνία νά 
'παν νά καθίσουν μαζί της, —  καί καταλαβαί
νετε ή γρηά δέ χωρατεύει, σου είνε μιά παρά- 
ςενη, ό Θεός νά μας ουλάγη .. . Μά θά της ά- 
φήση κληρονόμες... δέν είνε δά καί μεγάλα 
πράγματα! Θά περάσουν όμως ζωή καλή! Έγώ
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τί νά σας ’πώ, μού φαίνεται πώς ό θεός της 
παιδεύει γιά τήν απονιά τους ’ς αυτή τή μι
κρούλα ! .. .

—  Ή μικρούλα είνε σάν τά χελιδόνεα, είπεν 
ή κυρία Έρμίνη σιωπηλή· όπου στήσουν τή φω
λιά των εκεί φέρνουν καί τήν ευτυχίαν. "Ακούσε 
νά ίδής. Είχα μετοχάς καί τόσον καιρόν δέν έ- 
κέρδιζα τίποτε άλλο, παρά μόνον τόν νόμιμον τό
κον, καί τώρα έξαφνα ήρχισαν καί μου δίδουν 
καί μέρισμα κάτι καλό . . . Τό έμοίρασα μέ τήν 
Μαρκέλλαν μισά καί μισά. Καί νά ίδής άρχίζει 
τώρα ή Μαρκέλλα νά έχη ιδιαίτερον ταμεΐον.

Οί οφθαλμοί τής κυρά Ζαλίνης έξέφρασαν όλον 
αύτής τόν θαυμασμόν- έπειτα δέ έστρεψε τήν κε
φαλήν πρός τόν κήπον, ένθα ή ζωηρά μορφή τής 
μικρά; άπετυποϋτο έπί τοϋ πρασίνου τάπητος 
τής χλόης. Κρατούσα βιβλίον περιεφέρετο βρα
δέως μελετώσα τό έσπερινόν μάθημά της.

—  Είνε κατά διαταγήν τού ιατρού, είπεν ή 
κυρία Έρμίνη· πρέπει όσον τό δυνατόν νά άναπνέη 
καθαρόν άέρα. Μόνον όταν βρέχη μένει μέσα, 
εΐ δέ μή γυρίζει όλημέρα είς τόν κήπον.

Ή  Μαρκέλλα τώ όντι έφαίνετο φιλάσθενος- 
"Εχουσα άνάπτυξιν μεγάλην άναλόγως τής ηλι
κίας της, έφαίνετο δεκατεσσάρων μέχρι δεκαπέν
τε έτών, καί τοι ήτο μόλις δώδεκα. Τό λευκόν 
πρόσωπόν της διέψευδε παρευθύς τήν πρώτην 
ταύτην έντύπωσιν. Τά τέσσαρα έτη, άτινα διήλ- 
Οεν ύπό τήν στέγην τής κυρίας Έρμίνης, ού μόνον 
ούδεμίαν τών παιδικών αύτής χαρίτων έξήλειψαν, 
άλλά καί έτι μάλλον χαρίεσσαν τήν κατέστησαν 
καί εύγενεστέραν τούς τρόπους, οΰς έμαθεν έκ 
της συμβιώσεως μετά τής γηοαιάς φίλης της.

Άπό ένός ήδη έτους ή Μαρκέλλα έγένετο έμ- 
βριθεστέρα. Ούδείς λόγος πλέον έγίνετο περί τής 
σφαίρας καί τού τοίχου έξ ού ε’ρρίπτετο, ό περίφη
μος μαύρος κύων, ό τοσαύτας άνοίξας όπάς έν τώ 
κήπω τής κυρίας Έρμίνης, ήτο ήδη πράος καί σο
βαρός τοσοϋτον, ώστε όσάκις -ήθελον νά παίξωσιν 
ήτο χρεία νά τον σύρωσι διά τής βίας, άλλά δέν 
•ητο καί εμβριθέστερος τής Μαρκέλλας, ής είχε 
γίννι επιστήθιος φίλο;.

Καί ό ’Ιούλιος δέ μετεϊχεν ήδη τή; γενικής 
ταύτης νηνεμίας. Πλήρης τής άξιοπρεπείας τών 
δεκαέξ έτών του, είχεν όρθίαν τήν κεφαλήν, ή- 
γόοασε δίοπτρα τής ρινός καί έλάλει περί τών 
έζετάσεών του ώς περί πράγματος μηδαμινού, ού 
έμελλε νά άπαλλαχθή πριν παρέλθη έξαμηνία.

Ο μόνος δέ έκτής φαιδράς ταύτης συντροφιάς 
όστις, άντί νά γίνη σοβαρώτερος, τουναντίον κα
τέστη κοινωνικώτερος καί φαιδρότερος ήτο ό ‘Ρο
βέρτος, ή άρκτος αΰτη, ώς τον ε"λεγεν ό άδελφός 
του.Ή άγαν συστολή αϋτοϋ καί ή δειλία, ήτις άλ
λοτε δέν τον άφινε νά επίδειξη τό Ισχυρόν καί 
λαμπρόν πνεϋμά του, διελύθη ώς καπνός, καί τήν 
εΰάρεστον ταύτην μεταβολήν ώφειλεν εί; τήν ά-

νανέωσιν τής πρός τήν κυρίαν Έρμίνην φιλίας 
του. Άλλοτε, μόνος ώς έπί το πολύ, ή μάλλον 
έν τώ σχολείω μετά τών συμμαθητών του είχε 
χάση μακράν τής μητοό; του τήν έξιν τής οι
κογένειας καί τής μετά γυναικών άναστροφής, 
ήτις τοσοϋτον άναγκαία είνε είς τούς νέους, ϊνα 
συνηθίζωσιν εί; τήν καλήν συμπεριφοράν. Εύρι- 
σκόμενος πλησίον τής γηραιάς κόρης, ήτις τον 
είχεν ώς υιόν, πλησίον τής Μαρκέλλας, ήν αυτός 
θά έπεθύμει νά είχεν άδελφήν, ήσθάνετο τήν ψυ
χήν του άγαλλομένην ώ; τό άνθος ύπό τάς ακτί
νας εαρινού ήλιου.

Έκ τής έν τ λ , Νίκαια, εξορίας τη; ή κυρία 
Βρεώ είχε γράψη πολλάκις πρός τήν κυρίαν Έρ
μίνην, ευχαριστούσα αυτήν διά τήν έξαίρετον 
έπί τών υιών της έπίδρασιν αύτής· ταύτην δέ 
τήν έπίδρασιν είχε δυνηθή νά εκτιμήση κατά τό 
διάστημα τών διακοπών άς οί νεανίαι κατ’ έτος 
διήρχοντο παρ’ αύτή. Ή  τελευταία δέ αύτής 
επιστολή κατελύπησε τήν έξαίρετον γηραιάν κό
ρην, διότι ή άτυχή; μήτηρ έξέφραζε πλαγίω; έν 
τή έπιστολή ταύτη τήν άνησυχίαν της περί τής 
τύχης τών δύο άδελφών, έάν ποτε συνέβαινε νά 
μείνωσιν ορφανοί.

—  Ό σύζυγός μου, έλεγεν, είνε λίαν αδύνα
τος, καί άν με χάση δέν τολμώ νά προιδω πού 
θά τον φέρη ή λύπη του. Έγώ ςπταισα διότι 
έπέτρεπον άλλοτε είς αύτόν νά ζή δι’ έμέ καί 
μόνον δι’ έμέ. “Ημην τυφλή καί δέν έβλεπον μα- 
κρότερα τής παρούσης ώρας· άληθώς είπεΐν μέ
χρι τών τελευταίων τούτων χρόνων είχον πάντοτε 
έλπίδα ότι θά θεραπευθώ- άλλά τώρα πλέον 
βλέπω καί έγώ ότι ή έλπίς αύτή είνε μωρία. Τού
το μόνον τό ονειρόν μου είμπορεΐ νά μου συγχω- 
ρήση τήν φιλαυτίαν τήν όποιαν ε’δειζα, άφίνουσα 
τόν πατέρα νά ζή μ,ακράν τών τέκνων του. Ή  
φρόνησις τοϋ μεγάλου μου υιού κατιόρθωσε νά 
προφυλάξη τούς δύο άδελφούς άπό τά δυσάρε
στα επακόλουθα τής τοιαύτης άνωμάλου κατα- 
στάσεως τών οικιακών μας πραγμάτων. Άλλ' 
όμως φοβούμαι μήπως ή άγάπη τών τέκνων δέν 
θά έχη τόσην δύναμιν, ώστε νά κράτηση τόν πα
τέρα είς τήν ζωήν, όταν έγώ πλέον δέν θά ύπάρ- 
χω. Δέν θά τους έπιβλέπετε σείς, καλή μου γει- 
τόνισσα καί φίλη ; Θά τους εμποδίσετε νά λυ
πούνται πάρα πολύ, νά ζούν μόνοι ώς έγωϊσταί, 
όπως έκάμαμεν έγώ καί δ σύζυγός μου, διά νά 
μή έχουν ύστερον άφορμάς νά τους τύπτη ή συν- 
είδησίς των όπως σήμερον μέ τύπτει έμέ.

Ή κυρία Έρμίνη φυλάξασα τήν λυπηράν ταύ
την επιστολήν, έδειξε μείζονα άγάπην καί μέρι
μναν πρός τούς νέους. Μετά μεγίστης δέ χαράς 
ε’βλεπε τόν Τοβέρτον προσκολλώμενον μάλλον 
μάλλον είς τήν πρόοδον τής Μαρκέλλας. Όσον 
δέ άσθενής καί άν ήτο δ κλάδος ούτος τής σω
τηρίας, ήλπιζεν ότ. θά χρησιμεύσή ούκ ολίγον
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τήν ójpotv καθ’ ήν ή έπί τώ Οανάτω τής μ.ητρός 
ταυ λύπη έμελλε νά τον βαρόνη.

Καί είχε δίκαιον διότι ή ενδελεχής καί 
τακτική έργασία, ή έπιβάλλουσα ήρ.ΐν υποχρεώ
νεις πρός τον πλησίον, είνε τά ¡λόνον αντισήκωμα 
πάσης ήμών αδυναμίας καί πλάνης ... "Ονον καί 
άν είνέ τις εύηρεστημένος έκ του έργου του ¿άν 
μή έχη να δώση λόγον εις άλλον τινά, ε’ν κρίσι
μα) τινί ήμεροι δέν θά είνε αυτό επαρκές νά μας 
σώση· διότι, όταν είνε κίνδυνος μή άλλος τις 
πάθη ένεκα της ήμετέρας άμελείας, τότε άντλού- 
μεν έκ του αισθήματος του καθήκοντος τό θάρ
ρος ίνχ άντέχωμεν καί εις τάς δεινοτάτας δοκι
μασίας.

—  Έγεννήθην καθηγητής! εΐπεν ημέραν τινά 
ό ’Ροβέρτος εύηρεστημένος έξ εαυτού μετά μάθη- 
μ.ά τι έξαίρετον έξ εκείνων, άτινα καταγοητεύ- 
ουσι τόν τε διδάσκαλον καί τον μαθητήν. "Οταν 
ήμην μαΟητης καί έμάνΟανα εκείνα τά όποια 
τώρα διδάσκω, ποτέ δέν ήσθάνθην τήν εύχαρί- 
στησιν την όποιαν τώρα αισθάνομαι. Έχει καί

. . > ·Γ ι >ι? η - > ·το πραγμα αυτο την χαριν του! ΙΟπιυυμω να επι-
δοΟώ εις τό διδασκαλικόν επάγγελμα- αύτή φαί
νεται είνε ή κλήσίς μου.

—  Είνε τό δυσκολώτερον καί τό σφαλερώτε- 
ρον άπό όλα, άπεκρίθη ή κυρία Έρμίνη. Άν 
είνε άνθρωπος ό όποιος πληρώνεται μέ αχαρι
στίαν, εινε ό καθηγητής. Χρεωστούμεν χάριν εις 
τόν ιατρόν διά τήν θεραπείαν τήν όποιαν μ,χς
κάμνει, εις τόν δικηγόρον διά τήν ΰπεράσπισιν
των υποθέσεων μας, καί εις τόν έμπορον ακόμη, 
έάν μας πωλή καλής ποιότητος εμπορεύματα- 
—  αλλά τις χρεωστεΐ χάριν εις τόν καθηγητήν 
διά τάς ώρας τάς όποιας ¿ξοδεύει εις τήν διδα
σκαλίαν; Μήπως δέν πληρώνεται διά τούτο; Καί 
ναι μέν καί οί άλλοι ανταμείβονται διά τόν κό
πον τθ)ν καί άδρότερον μάλιστα, —  αλλά τί ση
μαίνει ; "Ακούσε μου, παιδί μου, γίνου ό τι άλλο 
θελης, άλλά μή καταταχθής εις τόν διδασκαλι
κόν κλάδον, άν δέν θελης νά δοκιμ.άσης μεγά
λα: πικρίας καί σημαντικάς δυσαρέσκειας.

—  Λοιπόν! είπε στενάζων ό νέος, Οά κάμω 
ό τι θέλη ό πατήρ μου· άλλά τουλάχιστον Οά 
προσπαθήσω νά έχω τήν ιδέαν οτι είμ.αι ώφέλι- 
μ.ος εις κάτι άλλο παρά εις τήν ίδιαν μου 
εύτυχίαν.

—  Καί τί θά κάμης, νέε μου απόστολε ;
—  Θά δώσω δημόσια μαθήματα δωρεάν, 

όπου δήποτε Οά είνε δυνατόν νά φανώ χρήσιμος, 
έστω καί εις τήν διανοητικήν άνάπτυξιν ολίγων 
μόνον άνθρώποιν. θά μ.εταχειρισθώ τήν έπιστή
μην χάριν των πολλών . . .

Ή Μαρκέλλα άπέβλεψε πρός τόν καθηγητήν 
της. όστις έλάλει βραδέως ιός άνθρωπος ζητών 
νά διαφώτιση τήν διάνοιάν του. Αίφνης δέ στρα
φείς πρός αυτήν είπε μειδιών:

—  Μέ ωφέλησες πολύ, Μαρκελλίτσα. Σύ μ' 
έκαμες νά αισθανθώ τήν άνέλπιστον κλίσιν εις τό 
διδασκαλικόν επάγγελμα ι . Πόσην είχα εύ- 
χαρίστησιν όταν σ' έδίδασκα καί μ.’ έννόούσες, 
καί πόσην εΰχαρίστησιν όταν δέν μ ’ εννοούσες, 
καί έπρεπε νά εόρω μέ τόν νούν μου πώς νά τα 
είπώ μ.έ περισσοτέραν σαφήνειαν καί ακρίβειαν. 
Σού χρεωστώ πολλάς ευχάριστους ώρας...

—  Καί· εγώ·! είπεν ή Μαρκέλλα, αίσθανθεϊσα 
τούς οφθαλμούς της πληρουμ.ένους δακρύων. Τά
χα εγώ δεν σου χρεωστώ χιλιάκις περισσότερα;

Ό  'Ροβέρτος έκινήθη έλαφρώς πρός αύτήν. 
Άλλοτε, 0τε ήτο μικρά, τήν ήσπάζετο οσάκις 
ήρχετο, άλλ’ άφ’ ού ή κορασίς μετέβη άπό τής 
τάξεως τών κορασίδων εις τήν τών νεανίδων, 
δέν την ήσπάζετο πλέον. Άλλά νυν, παραβαίνων 
τήν συνήθειάν του, έκυψε πρός τό αγνόν τής κο
ρασίδας μέτωπον καί έπέθηκεν ασπασμόν άδελ- 
φού πρεσβυτέρου, άσπασμόν καθηγητού.

Μετά τούτο σιγή έπεκράτησεν έν τώ έστιατο- 
ρίω. "Εκαστος παρηκολούθει τον στοχασμόν του.

—  ΙΙαράξενον πράγμα, είπεν ή κυρία Έρμ.ίνη, 
όμιλούμεν ώς νά έπρόκειτο νά άποχωρισθώμ,εν... 
’Ελπίζω όμως, 'Ροβέρτε, ότι δέν έχεις σκοπόν νά 
διακόψης τάς παραδόσεις σου.

—  ’Εγώ; “Οχι βέβαια ! Ή ώρα τού μ.αθή- 
ματος είνε ή καλλιτέρα ώρα τής ημέρας.

Καί ταύτκ είπών άπήλθε, καί έπί τού ου
δού τής Ούρας σταθείς έστράφη άπαξ έτι καί 
άπέστειλεν εις τάς δύο φίλας του νεύμα αποχαι
ρετισμού.

Την επιούσαν κατά την στιγμήν καθ’ ήν ή 
Τριανταφυλλιά έξήρχετο νά άγοράση τό πρωινόν 
γάλα, είδεν άμαξαν πρό τής Ούρας τής κυρίας 
Βρεώ, ή δέ μαγείρισσα ε’διδεν εις τόν αμαξη
λάτην σάκκον ενδυμάτων καί σκέπασμα τής 
οδοιπορίας.

—  Τί τρέχει: ηρώτησεν ή γιγαντόσωμος 
Τριανταφυλλιά μετά σοβαρότητος, διότι σπα- 
νίως άπέτεινε τόν λόγον πρός τήν μαγείρισσαν, 
περιφρονοϋσα αυτήν διά τά άτοπα μ.έσα άτινα 
μετεχειρίζετο ίνα κερδαίνη ολίγα χρήματα.

  Ό  κύριος ’Ροβέρτος πηγαίνει 'ς τή Νίκαια
'ς τούς γονείς του· άπεκρΐθη ή μαγείρισσα, ούδό- 
λως στρεφομέν-η προς την Τριανταφυλλιάν, οπερ, 
ώς πας τις γινώσκει, είνε τρόπος δι' οΰ εκφράζει 
τις τήν έλαχίστην ύπόληψιν ήν έχει πρός τόν 
λαλούντα.

Ταυτοχρόνως έπεφάνη καί ό 'Ροβέρτος σπεύ- 
δων καί ωχρότατος· έκράτει τηλεγράφημα λη- 
φΟέν πρό ολίγων στιγμών.

_ _  Λάβε το, Τριανταφυλλιά, καί δός το εις 
τήν κυρίαν Έρμ.ίνην, καί θά καταλάβη.

—  Ιναί πότε θά γυρίσετε; ήρώτησεν ή άςιό- 
λογος θεράπαινα τεταραγμένη.

Άλλ' εκείνος έκίνησε τήν χείρα άπελπις καί
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έπήδησεν εις τήν άμ.αξαν ήτις άπήλθε κατεσπευ- 
σμένως.

ΊI μαγείρισσα έκλεισε τήν κιγκλιδωτήν θύ- 
ραν τού κήπου ούδέν είπούσα, ή δέ Τριανταφυλ
λιά άκίνητος έκ τής συγκινήσεως έσκέφθη νά 
ίδη τό τηλεγράφημα.

Τό φύλλον τού κυανού χάρτου περιείχε τάς 
λέξεις ταύτας:

«  Πατήρ προσεβλήθη ύπό παραλυσίας. Μήτηρ 
άσθενεΐ βαρέο>ς. Σπεύσον».

II Τριανταφυλλιά έφρικίασε, διότι ουδέποτε 
έφαίνετο άδιάφορος έν τή δυστυχία οίου δή
ποτε άνθρώπου.

—  Τά καιμένα! έλεγε. Καί σπεύσασα ήγό- 
ρασε τό γάλα, διότι όπως δήποτε ώφειλε νά 
προγευματίση ή κυρία της. Μετά δέ ταύτκ ήλ
θε πρός τήν κυρίαν Έρμίνην, ήτις άναγνούσα 
τό τηλεγράφημα άπέμεινεν άναυδος καί βεβυθι- 
σμενη έν ώκεανώ θλιβερών σκέψεων.

( "Επετιι σν>έχε·.α ).

ΧΡΠΣΙ.ΜΟΤΙΙΣ ΤΩΝ Μ ΓΙΩΝ

ΊΙ γενικώς παραδεδεγμένη γνώμη περί τών 
μυιών είνε οτι καί τά έντομα ταύτα άνάγονται 
εις τάς μικράς αθλιότητας τής ζωής, άπό τών 
όποιων αδύνατον είνε νά άπαλλαγή τις έντελώς, 
ό,τι καί άν πράξη. "Οταν αί μυΐαι υ̂πχίνωσι 
τάς εικόνας μας καί τά κοσμήματα τών οικιών 
μας, όταν πίπτωσιν εις τό γάλα, ή μάς έμ.πο- 
δίζωσι νά κοιμηθώμεν βομ.βούσαι καί γαργκλί- 
ζουσαι, εύχαριστούμεν τήν πρόνοιαν,ήτις διά τού 
ψύχους μάς άπαλλάσσει τού άνά πάσαν στιγμήν 
οχληρού τούτου έ̂ Ορού. Σκεπτόμεθα τότε εις τί 
άρα χρησιμεύει το ε”ντομ.ον τούτο, έάν δέν χρη- 
σιμεύη εις τό νά μ.άς έρεθίζη. Καί όμως ή μυϊα, 
0σω άνυπόφορος καί άν είνε, έχει καί αύτή, ώς 
παν ό,τιζή έδώ κάτω, αποστολήν νά έκπληρώση, 
καί σημαντικήν άποστολήν, δι’ ήν πρέπει νά 
τή συγχωρήσωμ.εν τάς πεισματώδεις προσβολάς, 
τών Οποίων ειμεθα τό άντικείμενον.

Παρατηρήσατε προσεκτικώς μυΐαν, ήτις άνα- 
παύεται μετά τήν πτήσίν της· θέλετε τήν ίδει 
έκτελούσαν σειράν κινήσεων, αίτινες ένθυμ.ίζουσι 
τάς τής γαλής, καλλωπιζομένης, ή τού πτηνού 
στιλπνούντος τά πτερά του. Κατ’ άρ-χάς οί οπί
σθιοι πόδες συνθλίβονται ό εις έπί τού άλλου· 
είτα δ’ έκάτερος έπί μιάς τών πτερύγων· μεθ' δ 
ε'ρχεται ή σειρά τών έμπροσθίων ποδών· τέλος Οά 
ΐδητε τήν προβοσκίδα της νά διέλθη έπί τών 
κνημών καί έφ’ όλων τών μερών τού σώματος, 
άτινα δύναται νά φθάση.

Ή  άσκησις αυτη γίνεται μόνον έπί σκοπώ 
καθαριότητος; Τούτο έπιστεύετο μέχρι τούδε· 
άλλ’ ό "Αγγλος χημικός Έμερσον άπέδειξεν έσχά-

τως ότι πάντη άλλως έχει τό πράγμα. ΙΙαρα- 
τηοών διά τού μικροσκοπίου συλληφθείσαν μυίαν 
είδεν οτι αυτη ήτο κεκαλυμμένη ύπό παρασί
των άπιστεύτου σμικρότητος· έπανέλαβε τό πεί
ραμα έπί άλλων καί έβεβαιώθη τό αύτό δι'όλας.

Ακολούθως παρετήρησεν οτι αί μυΐαι έφε- 
ρον τήν προβοσκίδα έπί τού σώματός των, 
έκεΐ ένθα ύπήρχον παράσιτα, καί ότι τά διάφο
ρα κινήματα τών ποδών, περί ών εϊπομεν, δέν 
είχον άλλον σκοπόν ή νά συναθροίζωσιν όσο» τό 
δυνατόν πλείονα τών ζωυφίων αύτών έν μια θέ
σει, όπως διά μιάς τά καταβροχθίση ή μυϊα. Ό  
Έμερσον ¿νόμισε κατ’ άρχάς ότι αί μυΐαι έτρω- 
γοντά νεογνά των, διότι γνωστόν ύπάρχει οτι τά 
φέρουσι προσκολλημένα εις τό σώμά των άλλά 
νέα πειοάμ-ατα τόν έξήγαγον τής πλάνης.

Έθηκεν ύπό τό μικροσκόπιον τεμάχιον λευκού 
χάρτου, έφ’ού ύπήρχον άποτεθειμέναι δύο μυΐαι, 
αΐτινες έφαίνοντο πολύ άπησχολημέναι εις τό νά 
τρώγωσιν έβεβαιώθη καί έπί τού χάρτου ή πα
ρουσία τών αύτών παρασίτων. Έσφόγγισε τότε 
τόν χάρτην καί τόν έθεσεν εις μέρος, εις ο έφρόν- 
τισε νά μή πλησιάση ούδεμία μ.υϊα· μετά πα- 
ρέλευσιν ώρισμένου χρόνου έπανέθηκε τόν χάρ
την ύπό τό μικροσκόπιον καί είδε μετ’ έκπλήξεως 
ότι ήτο κεκαλυμμένος ύπό παρασίτων. Δέν ί -  
τρωγον λοιπόν αί μυΐαι τά τέκνα.των, άλλά μι
κρόβια κινούμ.ενα έν τω άέρι και προσκολλώμενα 
έπί τών πτερύγων, τών ποδών -καί τού σώματός 
το>ν. Άφού αί μυΐαι ήθελον κορεσθή τής ζώσης 
τροφής των, άπεσύροντο είτα εις ήσυχον γωνίαν 
πρός άνάπαυσιν.

Ό πειραματιστής άνενέωσε τάς παρατηρήσεις 
του καί εις διάφορα άλλα μέρη. Εις τόπους ρυ
παρούς, ένθα ό άήρ ήτο μεμολυσμένος, έβεβαιώθη 
ότι αί μυριάδες τών έκεΐ συνθλιβομένων μυιών 
ήσαν κατά γράμμα κεκαλυμμέναι ύπό ζωυφίων. 
Τούναντίον αί μυΐαι, αί συλληφθεΐσαι εις μέρη 
ύγιεινά καί ευάερα, ήσαν ίσχναί, καί σχεδόν έν
τελώς άπηλλαγμέναι ζωυφίων. Ούτως οπού 
ύπήρχε σήψις, ύπήρχον Ομοίως τά ζωικά σπέρμα- 
τα, τά δυνάμενα νά προξενήσωσι νόσους, έπίσης 
δέ καί αί άγρεύουσαι ταύτα μ.υΐαι. "Οπου ήτο 
καθαριότης, δέν έβλεπέ τ.ς ζωύφια, καί αί μυΐαι 
ήσαν σπάνια·, καί πειναλέαι.

Τοιουτοτρόπως ό κ. Έμ.ερσον συνεπέρανεν ότι 
αί μυΐαι έχουσιν έν τώ κόσμ.ω τούτω άλλην άπο
στολήν ή τό νά μάς ένοχλώσι.

Διά τών άναζητήσεών του ό παρατηρητής 
ούτος έ γνώρισε νέον κρίκον τής καταστρεπτικής 
άλύσεως, ήτις ύφίσταται έν τή έμψύχω φύσει. 
Τά μικοοσκοπικά ¿κείνα σωμάτια χρησιμεύου- 
σιν ώς τροφή εις την μυΐαν, έκείνη εις τήν αρά
χνην, ή αράχνη εις τό πτηνόν, -κ  πτηνόν εις τά 
τετράποδα ή εις τόν άνθρωπον.

Άλλά καί τά μικρόβια έκεΐνα έχουσιν άνάγ-
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κας. Ttvt τρόπω τρέφονται: Πράττουσι πρός άλ
λα αόρατα ζωάρια δ,τι καί αί αυΐαι προ; αΰτα 
ταύτα; Ί&ού έρώτησις, εις τήν ¿ποιαν ίέν ίύνα- 
ταί τις να απαντήση, καί τήν όποιαν ή τελειό- 
τ·/]; των οργάνων ούίεποτε ίσως θέλει Συνήθη νά, 
¿'ιευκρινίσν,. Ό,τι 'ϊύναταί τιςνά συμπεράννι ά το ά
λως, είνε ότι καί τά παράσιτα εχουσι τήν χρη
σιμότητα των ε’ν τω κόσμω, ίιότι ή φύσι; οόοεν 
παράγει άνευ αιτίας.

U.

ΑΣΜΑΤΊΟΝ

"Ολα περνούν,
Και τίποτε δίν μένει’

Αναχωρούν—
IΙοί; δπου. . .  t i σημαίνει.

Μηδενικά,
Εις το μηδέν περώμεν.

Είδες έκεϊ!
Τί τάχα αν χαθώμεν ;

Καταστροφήν 
Ή  γή άν δλη πάθη 

Κ ευργι ταφήν,
Το σόμπαν δίν έχάθη.

Ψώς ιερόν
Ιίαι Ιρεβώδες σκότος,

Νυχθημερόν
I Ιαλαίουν άλλοκόσως...

Πλήν θά σβεσΟή
Τό φως τί άνατέλλον,

Θά ήττηΟη’
Tb σκίτος είνε μέλλον ...

Γή, Ουρανός
Και σφαίρα; καί πλανήσαι,

Εϊς εν κοινώς
Μνημείου θά χαθήτε.

Κ αί θά ριφθή
Ός πλάξ επιτύμβια,

Σκότος βαθύ
Καί σιωπή βαθεΐα !

(Ταίγάν.'.ν, τί,ν Σεπτέμβριον του 1882).
Α .  Π Α Ρ Α Σ Χ Ο Σ .

— ~----

Σ Η Μ Ε ΙΩ Σ Ε ΙΣ

Παρά τοίς ζώοις τά αποτελέσματα μακρας̂  έκγυ- 
μνάσεως καί συνεχούς αγωγής εινε τοσοΰτον ισχυρά, 
ώστε δΰνανται νά νικήσωσι τά φυσικά Ινστικτα καί 
τάς βαθύτατα έρριζωμένας επιθυμίας’ π. χ. κύων 
δόναται μάλλον νά άποθάνη τής πείνης παρά νά κλέ- 
ψϊ). Μνημονεύονται μάλιστα περιστάσεις, καθ’ ας. 
παρά τοίς ζώοις, το μητρικόν ένστικτον ήττήθη υπό 
τοΰ πόθου νά ύπηρετήσωσι tbv κύριόν των’ έν ταύ- 
ταις υπάγεται το επόμενον εκπληκτικόν γεγονός, ο- 
περ αναφέρει ό διάσημος φυσιοδίφης Romaues.

Ποιμήν τις συνείθιζε νά εμπιστεύητα: το ποίμνισν 
του εις τήν ν.ύνα του άνευ ούδεμιάς έπαγρυπνήσεως

επ’ αυτής. Μίαν ημέραν έπιστρέψας εις τά ίδια εν 
ώρα προκεχωρημέντι, έξεπλαγη μαθων 3τι το πιστόν 
ζώον δεν είχεν έτι έμφανισθή μετά του ποιμνίου’ α
μέσως αότ'ος καί δ υιός του ήτοιμάσθησαν νά έξέλ- 
θωσι, διά διαφόρου όδοΰ έκάτερος, πρός άναζήτησίν 
των. Άλλά μόλις κατήλθον επί τής όδοΰ διακρίνου- 
σι τήν κϋνα έρχομένην μετά τοΰ ποιμνίου πλήρους, 
καί κρατούσαν εις το στόμα της νεογνδν κυνάριον. 
Τήν κατέλαόον οι πόνοι τοΰ τοκετού έπί τοΰ όρους’ 
πώς το πτωχόν ζφον κατώρθωσεν έν τοιαύτη κατα- 
στάσει νά όδηγήση το ποϊμνιον, είνε άγνωστον, διότι 
ούδείς τήν συνήντησε, διαρκοόσης τής πορείας της. 
Ό  κύριός της άνετριχίασεν όταν είδε τί ΰπέφερε και 
τί επραξεν’ άλλ’ ή κόων, ευσταθής, καί ουδόλως έξη- 
σθενημένη, άφοΰ άπέθηκε τό μικρόν της έν άσφαλεϊ, 
άνεχώρησε πάλιν διά το όρος έν πάση ταχύτητι, και 
ούτως έπανεφερεν έκαστον τών νεογνών, διαδοχικώς 
τό εν μετά τό άλλο, μέχρι του τελευταίου, δπερ ητο 
νεκρόν.

Χάρτινα·, φ ι ά λ α ι ’Ο χάρτης έπί τών ήμε
ρων μας χρησιμεύει εϊς κάθε τι, άκόμη καί εις κατα
σκευήν τροχών άτμαμάξης και εις οικοδομήν οικιών. 
'Ομοίως κατασκευάζουσιν έξ αύτοΰ καί φιάλας. Λαμ- 
όάνοντες ζύμην συγκειμένην έκ ρακών, άχυρου, καί 
ξύλων παράγουσιν έξ αύτής φύλλα χονδροχάρτου’

I έκαστον ούλλον χρίεται έπ’ άμφοτέρων τών μερών 
3ι’ ιδιαιτέρου μίγματος, καί άφίνεται νά ξηρανθή. 
Έπαναλαμβάνουσιν είτα τήν έπίχρυσιν. Μεθ' 'ό λαμ- 
ίάνουσι δέκα φύλλα, άτινα π'.εζόμενα έντός τύπων 
ιδίων σχηματίζουσι τό ήμισυ εκάσ-ης φιάλης. Τέλος 
ένοΰνται τά ήμίση πιεζόμενα άνά δύο. Αί οΰτω κα- 
τασκευαζόμενα: φιάλαι δέν προσβάλλονται ούτε ϋπό 
τοΰ οίνου, ούτε ύπό τοΰ οινοπνεύματος, ούτε ϋπό τών 
πλείστων ρευστών, καί δέν ούνανται νά Οραυσθώσιν 
ώς αί ύάλιναι.

Ό  κ. II* είμπορεΤ νά ίώση μαθήματα φιλαργυρίας 
καί εί; αύτόν τόν Εξηνταβελόνη?.

Έχει μικρόν υπηρέτην Δημήτρην, έκτελοΰντα δ- 
λην τήν υπηρεσίαν τοΰ οίκου, τόν καθαρισμόν, τό 
μαγείρευμα, κλπ. Προχθές, τήν ήμέραν τής εορτής 
του, αποφασίζει νά τοΰ δώση έν δείγμα τής εύνοιας 
-ου διά τον τόσον ζήλον, και τόν προσκαλεΐ προ 
σηνώς:

—  Δημήτρη, λέγει πρός αύτόν, νά, καΰμένε, πάρε 
νά διασκέδασης καί σύ ημέρα ποΰ είνε σήμερα.

Καί τοΰ θέτει μεγαθύμως εις τήν χείρα μίαν----
πεντάραν!

Μεταξύ δύο φοιτητών:
—  Ούφ, κι’ αύτή ή Κυριακή τό πρωι! Δέν έχει 

κανείς τί νά κάνη----
—  Ούτε ένα κανόνι δέν μπορεί κανείς νά ρίςη 

τό μάθημα 1 _________

Ή  σκηνή έν Τω Νεκροταφείιρ:
Δικαστικός κ λ η τ ή ρ. —  "Εχεις έδώ μια 

κλήσι διά χρέος.
Νεκροθαπτης, εξερχόμενος του τάφου ον α~ 

νέσκκπτε’ —  Νά πάρη ό διάβολο;' ούτε ς τον τάφο
μίσα δέν σ αφίνουν ήσυχο !

*Εν Άβήνϊΐς ;χ τον τυπογραφείου ΆνίρΙου Κορόμηλά 1884 — Β’ , 903.


