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Τίς δεν ενθυμείται τήν παραβολήν του κόκκου 
ίινάπεως, « δς οταν σπαρή έπί τής γής μιαρότερος 
πάντων των σπερμάτων έστί των έπί τής γής· καί 
otav σπαρή, άναβίείνίι καί γίνεται πάντων των λα- 
χάνων μείζων καί ποιί7 κλάδους μεγάλους, ώστε δύ- 
νασθαι ύπό τήν σκιάν αύτοΰ τά πετεινό τοΰ ούρανοΰ 
κατασκηνοΰν ». Είνε ή είκών τοΰ ίδρύματος των Mt- 
κρών Αδελφών των 'Απόρων, τοσοΰτον κατ’ άρχάς 
ταπεινοΰ, ώστε εφαίνετο οιονεί εξ αισχύνης κρυπτό- 
μενον, λαβόντος δε τάς διαστάσεις δημοσίου ευεργε
τήματος. Και παρήχθη μεν εν χώρα ειθισμένη να 
άγωνίζηται κατά των στοιχείων καί πολλάκις εις 
συμφοράς περιπεσούση. Ώς δένίρον εύλογημένον 
έβλάστησεν ε!ς την μικράν πόλιν Σαίν-Σερδάν, τήν 
δίδυμον αδελφήν τοΰ Σαιν-Μαλώ. Εις τάς άκτάς 
έκείνας ή θάλασσα είνε βαθεόα, ύπό υφάλων διακε
κομμένη, επικίνδυνος είς τάς πλημμυρίδας της, είνε 
θάλασσα επίβουλος καί αδυσώπητος. Βλέπων τις τό 
ένδυμα των γυναικών, εννοβΤ πόσον είνε επίφοβος. Ή 
έσθής αυτών, ό επενδυτής, το κάλυμμα τής κεφαλής 
είνε έκ μελανός ερίου. Είτε εργάσιμος είνε ή ήμερα 
είτε εορτή, το ένδυμα είνε ένδυμα πένθους, είνε ή 
περιίολή τοΰ θανάτου καί τής θλίψεως. Ή  θάλασσα 
επιβάλλει αυτό καθ’ έκάστην ποιοΰσα χήρας καί ορ
φανά, άναρπάζουσα τους ναύτας καί ουδέποτε άποδί- 
δουσα αυτούς· ουντρίίουσα τάς λέμβους και διασκορ- 
πίζουσα αύτάς κατά τά ρεύματά της. ΙΙνίγουσα τόν 
αρχηγόν τής οικογένειας, φέρει τά όρφανά είς τήν 
ένδειαν καί άγει τόν πρεσβύτην είς τήν επαιτείαν. Δίς 
έν τω βίφ μου,— κατά τήν παιδικήν μου ηλικίαν καί 
κατά τήν νεότητα— *επεσ/.έφθην τό Σαίν-Σερβάν, είς 
έκάστης δε όδοΰ τήν γωνίαν είδον επαίτην κινοΰντα 
τό κομβολόγιον καί ζητοϋντα ελεημοσύνην.

Είνε κοινός τόπος τό λέγειν οτι ή πενία γεννά 
τήν εύσπλαγχνίιαν’ ώς επί τό πολύ ή εύσπλαγχνία 
αύ’τη είνε αόριστος καί νομίζει οτι έξετε’λεσε τό έαυ- 
τής καθήκον θέτουσα κατά τύχην τήν ελεημοσύνην 
της είς τήν χεΤρα τήν πρός αύτήν τεινομένην. Ή  
έλλογος εύσπλαγχνία είνε σπανία, εννοώ εκείνην, 
ήτις είνε αυστηρά άπέναντι έαυτής, ήτις προσπαθεί 
νά μή άποπλανηθή καί πράγματι θέλει νά πράξη 
τό καλόν. Δεν άρκεΤ νά δίδωμεν, πρέπει νά γινώ- 
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σκωμεν καί πώς νά δίδωμεν, τοΰτο δέ είνε τέχνη 
δύσκολος, ή οποία διά τής πράξεως έκμανθάνεται 
καί επιτρέπει ήμΤν νά μή,δεχώμεθα τούς κρυφίως 
έπαιτοΰντας ψευδοπενητας πρός βλάβην των ενδεών. 
Πρέπει Γσως νά εζησί τις πτωχός διά ν' άποκτήση 
τήν τέχνην του άγαθοεργεΤν, διά νά μάθη τίνι τρό- 
πω πραύνεται ή σωματική άλγηδών ή όνομαζομένη 
ενδεια καί ή ηθική άλγηδών ή όνομαζομένη αισχύνη 
του έπαιτεΤν. Διά τοΰτο τά πλείστα βοηθητικά ιδρύ
ματα—εννοώ εκείνα, τά όποϊα αύδεμιας φείδονται θυ
σίας ο πως καταπολεμήσωσι τήν δυστυχίαν τοΰ πλη
σίον—έθεμελιώθησαν ύπό ανθρώπων τών οποίων ό 
βίος δεν ύπήρξεν άμοιρος δυσχερείων. ‘Εν γίνει πέ- 
νητες εινε οΐ ζητοΰντες νά άνακουφίσωσι τούς πενη- 
τας. ’Αλλά δέν άρκεΤ ή θίλησις, καί οΰτοι ώς όρ
γανα άπλώς ένεργοΰσιν' όπισθεν καί πλησίον αυτών 
όπως τούς διευθύνη χρειάζεται νοΰς, ζηλωτής τοΰ 
καλοΟ, διαγνωστικός καί εύρίσκων εν έαυτφ τά ηθι
κά στοιχεία τά μεταδίδοντα είς τήν εύποιίαν χα
ρακτήρα ουδόλως έφήμερον.

Ύπό τοιούτους όρους παρήχθη τό ίδρυμα τών 
Μικρών 'Αδελφών, εύρόν ταύτοχρόνως ψυχήν, ούτως 
είπεΤν, καί σώμα. έξ ών άπετελέσθη οργανισμός 
έχων έκτακτον τήν ζωτικότητα. Δύω νεαραί έργάτι- 
δες καί μία πρώην υπηρέτρια, τή παρορμήσει ταπει
νού εφημερίου, έθεμελίωσαν εν τών μεγίστων αγα
θοεργών ιδρυμάτων. Ποιούμενος λόγον πρώτον περί 
τής υπηρέτριας, εκτελώ καθήκον πρός τήν Γαλλικήν 
'Ακαδημίαν, ήτις ήμειψε τήν αύταπάρνησιν της.

Ώνομάζετο Ίιοάννα Ίουγάν γεννηθεΐσα τή 28 
’Οκτωβρίου 1792 έν Ινανκάλ. πλησίον τών άπορ- 
ρώγων άκτών τών έκτεινομένων μέχρι τοΰ 'Αγίου 
Μιχαήλ. Ή οικογένεια της ήτο πολυάριθμος καί ή 
ζωή δύσκολος κατά τούς χρόνους εκείνους τοΰ πολέ
μου καί τοΰ άποκλεισμου. ’Εξέπλεον πρός είίρεσιν 
όστρέων, κατά τήν έποχήν τής ανόδου τών άττακέων 
προσεπάθουν νά άγρεύσωσι τινάς είς τήν εκβολήν 
τοΰ Κουενσόν' έλίπαινον μετά κόπου τήν γήν καί 
έπεχείρουν καλλιέργειαν τινα, ήν άπεξήραινεν ό θα
λάσσιος άνεμος. Είς τάς άκτάς τής Βρετανίας ό 
άρτος ήτο σπάνιος καί πολλάκις είς τάς καλύβας 
ετρωγον ρίζας μόνον. Ή ’Ιωάννα Ίουγάν ήτο κόρη 
υψηλή, ισχνή, Ιχουσα άποτόμους τάς κινήσεις, ολίγον 
τι αρρενωπός. Οί κοχλία:, τούς οποίους συνέλεγε 
κατά τήν άμπωτιν, ή κάνναβις ήν Ινηθε τήν εσπέραν 
παρά τήν λυχνίαν, δέν ήρκουν πρός άγοράν τοΰ τρέ- 
φοντος αύτήν μέλανος άρτου. Άπεφάσισε λοιπόν ν’ 
άποχωρισθή τής οικογένειας της καί νά μίσθωση 
έαυτήν ώς υπηρέτριαν. Τω 1817, έν ηλικία 2δέτών, 
μετεβη είς Σαίν Σερβάν ϊχουσα κρούπελα είς τούς
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πόδας, μικρόν δέμα ύπό τον βραχίονα, χομίολόγιο» έν 
τώ θυλακιω καί τήν χαρδίαν τεθλιμμένων. Εις τήν 
επαρχίαν έκείνην οι μισθοί 3έν ήσαν υπέρογκοι- εξ 
τρίφραγκα το πάσχα καί ούδέν πλέον οί μάλλον 
μεγαλόδωροι των χορίων Ι3ι3;ν ενίοτε κατά τήν εορ
τήν τής Υπαπαντής ζεύγος υποδημάτων χάριν τής 
Παρθένου. Ή  ’Ιωάννα Ίουγάν ευκόλως εύρε θέσιν, 
ϋπηρετήσασα δέ εις διαφόρους οικίας, έγεινε τέλος 
υπηρέτρια γραίας δεσποινίδας, ήτις ήγάπα χαί έδοή- 
Οει τούς πτωχούς. Παρ’ αύτής Ιμαθε τδ άγαθοεργεΤν. 
Ή Ιωάννα ήτο καλή υπηρέτρια καί καλή έργάτις, 
ώστε ότε ή κυρία της άπέθανε τώ 1838 ή Ιωάννα 
το 46 ήδη Ιτος άγουσα, ενφκίασε το υπερώον οικί- 
σχου τίνος ενός προαστείου τής μιχράς πόλεως Σαίν 
Σερβάν χαί έλάμδανεν εργασίαν κατ’ οίκον ή ειργά- 
ζετο ώς ήμερομισθία, μόλις ποριζομένη τά προς το 
ζην. Είχε δε χαί 600 φράγκα άποταμιευθέντα εις 
είκοσιν ετών υπηρεσίαν. Εις Σαίν-Σερβάν ούδεν 
υπήρχε φιλανθρωπικόν κατάστημα, ούδεν άσυλον διά 
τούς άπορους γέροντας, οΓτινες άπέθνησχον άνευ αρω
γής έπί ρυπαρού κραδβάτου ή έχυλίοντο έν ταΐς 
άγυιαΤς χαί γονυπετοΰντες εις τά πρόθυρα τής εκκλη
σίας έζήτουν ελεημοσύνην. Ό  χειμών τοΰ 1830 
επήλθε βαρύς, ή θάλασσα είχε καταποντίσει πολλά 
πλοία, ψύχος δε έπεχράτει χαί πείνα δεινή. Γυνή 
τις πρεσδΰτις, άσθενής, άνάπηρος, τυφλή έζη έχ τής 
ελεημοσύνης, ήν ύπερ αύτής έζήτει ή άδελφή της. 
Ή  άδελφή άπέθανε καί |τά ελέη έπαυσαν. Ύπό 
πάντων έγχαταλελειμμένη, χαί έν τώ σχότει τής 
τυφλώσεως άπομεμονωμένη ή δυστυχής γραΤα εφθι- 
νεν εξ άσιτίας ψιθυρίζουσα προσευχάς, ας ούδείς 
ήχουεν, έλεείνοτέρα χαί αύτοϋ τού Ίώδ καί έπί τής 
ιδίας χαθημένη κοπριάς. Ή  ’Ιωάννα Ίουγάν είδο- 
ποιηθεΤσα ΰπό τοΰ νεαρού εφημερίου, έοραμε προς τήν 
δυστυχή ονομαζόμενη» Άνναν Σωβαίν, χήραν Χανώ, 
μετακομίσασα δε αυτήν εις τήν οικίαν της χαί στή- 
σασα τήν κλίνην της παρά τήν ίδικήν της, τή είπε’
«  θά ήσαι ή μήτηρ μου ». Ά λλ’ ήπατάτο, έπρεπε 
νά είπη: « θ ά  ήμαι ή θυγάτηρ σου ». ’Επεριποιήθη 
δε τήν ασθενή, παρέχουσα αύτή τροφήν καί διατηρού
σα αύτήν καθαρά·». Διά τή» πενίαν της ή δαπάνη 
ήτο μεγάλη, άλλ’ έπορίσθη αύτήν διά τής βελόνης 
εργαζομένη ώρα; τινάς τής νυκτός.

’Ολίγον καιρόν άφοΰ παρέλαδε τήν χήραν Χανώ, 
πληροφορείται οτι ή Ίσαδέλλα Κερού ή παρά τον 
λιμένα έπαιτοϋσα τοσοΰτον έςησθένησεν ώστε δεν 
δύναται νά έξελθη πρός επαιτείαν. Ή  Ίσαδέλλα j 
εκείνη ήτο υπηρέτρια, ή όποια μείνασα πλησίον των 
κυρίων της εις πενίαν περιπεσόντων, ύπηρέτησεν I 
αυτούς άμισθί μέχρι τού θανάτου των. Ή Ιωάννα 
τήν παραλαμδάνει καί τήν έγκαθιστά έν τώ υπερώο» 
αύτής. Αί τρεις χλΤναι έγγίζουσιν άλλήλας" ελλεί
ψει χώρου, ή Ιωάννα εργάζεται έπί τού χλιμακοπέ- 
δου. ’Αλλ’ ή τοιαΰτη χατάστασις δεν είνε άνεκτή.
Ή  Ιωάννα άναλογιζομένη ότι ό Θεός δέν εγκατα
λείπει τους εις αύτόν πεποιθότας, ενοικιάζει οικίαν 
χαί εγκαθίσταται έν αύτή. Έχε? είχεν ευρυχωρίαν με
τά των δύω υποτρόφων της, άλλά δεν είχε λάδει 
ύπ’ δψειτήν πενίαν, ήτις πρός αύτήν ικετευτιχώς ήτέ- 
νιζεν, οϋτε τό πάθος, τήν παραφοράν τής εύποιίας, 
τήν καταλαμδάνουσαν τούς μετερχομένους αύτήν. 
Τήν 1 Οκτωβρίου 1841 έλαβε κατοχήν τής

νέας κατοικίας τη:, τήν I Νοεμβρίου έφιλοξένει ήδη 
είκοσι γραίας άπύρους, ρακένδυτους, ύπό τοΰ γήρατος 
καταβεβλημένα; ή καί κλινοπετεΤς. Καίτοι μετά 

1 καρτερίας εργαζομένη καί παρατείνουσα τήν νυκτε
ρινήν εργασίαν της, ή Ιωάννα ήδυνάτει νά έπαρκέση 
εις πάντα- τό αποταμίευμα αύτής είχεν έςαντληθή,

| παν άντικείμενον έχον αξίαν τινά είχε πωληθή, καί 
όμως έπρεπε νά οίκονομηθώσιν αί έπείγουσαι άνάγ- 
και, καθότι δεν ήτο δυνατόν ν’ άποπέμψη τά δυστυ
χή πλάσματα, τά όποΓα είχε παραλάβει ή νά τά 
άφήση νά άποθάνωσι τής πείνης. Τότε ή ’Ιωάννα 
Ίουγάν τή συμβουλή τού διευθύνοντος τάς πράξεις 

| της ίερέως, έλαβε πρωτοβουλίαν, ής αί συνέπειαι 
υπήρξαν ανυπολόγιστοι. Πασαι αί πρεσδύτιδες, τάς 

I οποίας περιέθαλπεν, έζων προ πολλοΰ έχ τής έλεη- 
J  μοσύνης. Άπεφάσισε λοιπόν νά έπαιτή χάριν τών 

επαιτών τη;" πληροφορηθε'σα παρ’ αύτών τίνες ήσαν 
οί έλεοΰντες συνήθως αύτάς έξήλθε πρός έρανισμόν. 
Μελανήν ενδεδυμένη έσθήτα καί κρατούσα κάνιστρον, 
έκρουε τάς θύρας ζητούσα ελεημοσύνην ύπερ τών 
πτωχών της. Τά έκάστοτε συναγόμενα έφερεν εις 
τήν οικίαν, όπου οί ήττον ασθενείς συμμετεΐχον τής 
διανομής τών τροφίμων. ’Αφού ετρωγον οί πτωχοί, 
έτρωγε και ή ’Ιωάννα, έάν έμενε τι. Ούδεν δε άπε- 
ποιεΤτο, ούτε τό ξηρόν τεμαχιον άρτου ή τυρού, ούτε 
τά έφθαρμένα ενδύματα, ούτε τό τετρυπημένον υπό
δημα- έκ πάντων ωφελείτο έπ’ άγαθώ τών γερόν
των της.

Τοιαύτη πράξις δέν ήδύνατο νά [κείνη μεμονω
μένη. Είτε καλόν, είτε κακόν, τό παράδειγμα είνε 
μεταδοτικόν. Έλεήμονες τινές κάτοικοι τού Σαίν- 
Σιρβάν καί τού Σαίν-Μαλώ, συγκινηθεντες έκ τής 
αύταπαρνήσεως τής Ιωάννας, ήγόρασαν συνερανι- 
σθέντες καί έδώρησαν αύτή οικίαν εύρύχωρον, έν r, 
οί πρεσβύται της ήσαν ήττον συσσωρευμένοι, άλλά 
συγχρόνως τη έδήλωσαν ότι αν παρελάμβανε πε
ρισσοτέρους εκείνων, ούς ήδύνατο νά κατοικίση. καί 
νά θρέψη, Ιπραττεν αύτό ίοίοις κινδύνοις. Ή  ’Ιωάν
να Ίουγάν ύπεσχέθη νά είνε εϊς τό μέλλον φρονιμω- 
τέρα, δεχθεΤσα δε μετά χαράς τήν νέαν οικίαν έγκα- 
τέστησεν εν αύτή τάς δώδεκα γραίας τον ’Οκτώβριον 
τού 1842. Άλλ’ ή εύλογία τοΰ θεού είνε έπί τά 
καλά έργα. Μεγαλειτερας ούσης τής οικίας πολλα- 
πλασιάζονται καί οί ένδεεΤς. Περί τά τέλη τού
1842 άριθμεΐ τριάκοντα υποτρόφους, τον Νοέμβριον
1843 πεντήκοντα- τήν 31 Δεκεμβρίου 1844 εξή
κοντα πέντε. Οί πρεσβύται έχουσι τού λοιπού άσυλον. 
Ού μόνον δε ή Ιωάννα τούς δέχεται, άλλά τούς 
άναζητεΤ, τούς ανακαλύπτει, καί μεταφέρει τούς μή 
δυναμένους νά περιπατήσωσιν. Ή  οικία οιονεί ευρύνε
ται ίνα στεγάση τούς πλάνητας καί άπορους γέρον
τας: «Κρούετε καί άνοιγήσεται ίιμΓν».

Έν Σαίν-Σερόάν εζη άρχαΤος ναυτικός, μή συν
ταξιούχος. ονομαζόμενος ‘Ροδόλφος Λαινέ καί άγων 
τό 72 έτος. Έν πλήρει σχεδόν ακινησία περιελθών 
συνεπεία αρθριτικού ρευματισμού, αδυνατών δέ νά 
πορισθή τά πρός τό ζην, κατώκει προ 18 μηνών εις 
υπόγειον δωμάτιον καί έκειτο έπί σεσηπότος άχυ
ρου, έχων τήν κεφαλήν έπί πέτρας καί ζών έκ τινων 
τεμαχίων άρτου, τά οποία τώ έρριπτον διαδαίνοντες 
οί πτωχοί. Μόνον ένδυμα είχε παλαιόν ίστίον λέμ
βου, 3Γ ού ϊκάλυπτε τήν γυμνότητά του. ΊΙ Ιωάννα

έδραμε πρός τήν δυστυχίαν εκείνην, ώς πρός αγαθήν ! 
τινα τύχην. Ό  ταλαίπωρος Ροδόλφο; Λαινέ έκα- 
θαρίσθη, ένεδύθη καί μετενεχθείς έτέθη* εϊς άληθή 
κλίνην, έσιτίσθη καί έπεπλήχθη διότι δέν έκαμνέ 
γνωστήν τήν ένδειάν του. Γυνή τις κακοήθης βαρυν- 
Οεΐσα νά κατοική μετά τής μητρός τη;, τής χήρα; 
Κολινέ, γραίας άσθενοΰς καί καταβιβρωσκομένης τήν 
κνήμην ύπό ερπητος, τήν λαμβάνει έπί τών ώμων καί 
τήν ρίπτει έν τώ μέσω τής οδού άπέναντι τής κατοι
κίας τής ’Ιωάννας. Αϋτη παραλαμδάνει τήν δυστυχή 
καί τή λέγει" «  Καλώς ήλθες 1» Ημέραν τινά ή 
Ιωάννα είδε κοράσιον πενταετές, τήν Θηρεσίαν Ποϊν- 
σά, ορφανήν μαχητικήν, ήτις έσύρετο πρός τό Σαίν | 
Μαλφ κατά τήν αμπωτιν χάριν έπαιτείας. «  ΠοΤος : 
σε περιποιείται;— Κανείς.— Πού είνε οί γονείς σου;
—  Άπέθανον.» Ή  Ιωάννα έλαβε τό κοράσιον εις τήν 
αγκάλην της, καί τό έφερεν εις τήν οικίαν της. Ά λ 
λοτε συναντά δύω παιδιά έκ Πενμάρκ, τά δποΤα 
είχον δραπετεύσει διότι δέν υπήρχε πλέον άρτο; έν 
τή οικία των, προ ημερών δέ ώΒοιπόρουν άγνοούντα 
πού έπορεύοντο. Όποιον εθρημα ! Τά οδηγεί μεταξύ 
τών γερόντων της- δύω μικρά, πολύ .μικρά παιδία 
τόσον ολίγον τόπον χατέχουσιν!

Ό εφημέριος, ό δήμαρχος, τά. μέλη τού δημοτι
κού συμβουλίου τού Σαίν-Σερβάν κατανοήσαντες, οτι 
τοιαύτή αύταπάρνησις άπταιστος καί’ αδιάλειπτος ήτο 
άξία αμοιβής καί ιδιαιτέρας μνείας, ¿¡-έστειλαν πρός 
τήν Γαλλικήν ’Ακαδημίαν υπόμνημα συνοϊευόμενον 
ύπό δικαιολογητικών έγγράφων. Ή έπί τών βραβεί
ων τής άρετή; επιτροπή προέτεινε νά δοθή εις τήν 
Ιωάνναν Ίουγάν το ποσόν 3000 φράγκων εκ τού 
κληροδοτήματος τού Μοντυόν. ’Αχούσασα τήν άνά- 
γνωσιν τής αναφοράς, ή ’Ακαδημία έπεκύρωσε τήν 
άπόφασιν τής ’Επιτροπής ( 1845 ).

Ό  έπαρχος τοΰ Σαίν-Μαλώ, καλέσας τήν ’Ιωάν
ναν Ίουγάν τή άπηύθυνε λογίδρίον καί τή ΙνεχεΓρισε 
τάς 3000 φράγκων. Τρεί; χιλιάδες φράγκα, 600 πεν
τόφραγκα, ουδέποτε ή Ιωάννα είχεν αποκτήσει, ουδέ
ποτε είχεν ιδεί τοιούτον ποσόν. Καί ώνειροπόλησεν 
άσυλα απέραντα, έν οίς άπαντες οί πτωχοί τής οι
κουμένης ήθελον εϋρει τροφή·» καί κατοικίαν. ’Οπτα
σία τοΰ μέλλοντος, κατ’ ολίγον πραγματουμένη, ήν 
ή πτωχή κόρη πολλάκις είδε βεβαίως δτε μέ τον 
άνεμον, μέ τήν βροχήν, μέ τον ήλιον ή μέ τήν χιόνα, 
έζήτει άπό θύρας εϊς Ούραν, ουδέποτε άποκάμνουσα, 
ούδεν ύπερ έαυτής αιτούσα, άλλ’ ίκετεύουσα υπέρ τών 
άλλων καί ένίοτε δακρυρροούσα οτε έδιηγεΐτο τά περί 
τών δυστυχών, χάριν τών οποίων έτεινε τήν χείρα: 
"Εν πεντόλεπτον, παρακαλώ! Όπόσα κατορθούνται 
θαύματα δι* ένός μικρού πεντολίπτου όταν τις ήξεύ- 
ρη νά τό χρησιμοποίηση !

Εϊς τήν ανωτέρω άφήγησιν ήκολούθησα κατά πό- 
3α; τό υπόμνημα, τό-όποίον πιστοποιηθέν καί.έπικυ- 
ρωθέν, υπεβλήθη κατά τον Δεκέμβριον τού 1844 εις 
τήν Γαλλικήν ’Ακαδημίαν. Τά άφηγηθέντα γεγονότα 
αποδίδονται πάντα εις τήν ’Ιωάννα» Ίουγάν, άλλ’ ο · 
μω; δέν ήτο μόνη, καί ίσως ή καρτερία αύτής ήθελε 
μαρανθή, έάν δέν ύπήκουεν εί; ηθικήν όδηγίάν καί εϊς 
συμβουλάς χειραγωγούσα; αύτήν εϊς τήν όδόν τού α
γαθού. Όύδεμία ά·»0ρωπίνη δύναμις ήθελεν άνθέξει 
εις τήν εργασίαν, τήν όποιαν είχεν άναλάβει. Καίτοι 
βοηθουμένη ύπό τών υποτρόφων της τών ήττον ασθε-

νών καί διανίμουσα αύτοίς τήν εργασίαν καί χρησι
μοποιούσα τήν ύπολειπομένην δραστηριότητα αύτών, 
ήθελεν ύποκύψει ύπό τό βάρος τής έπιχειρήσεως, έάν 
έν Σαίν-Σαιρδάν δέν ύπεστήριζον αύτήν ψυχαί φι
λάνθρωποι, αί όποίαι έπόθουν ωσαύτως ν’ άφιερωθώ- 
σιν εις τον Θεόν, αντιλαμδανόμενοι έκείνων, ούς οί 
άνθρωποι έγκαταλείπουτιν. Εύθύς έξ αρχής, οτε κα- 
τώκει έν τώ ύπερώψ, γυνή προβεβηκυία, ή Φανσόν 
Ώδέρ, είχε προσκολληθή αυτή καίτοι δέ έξήκοντα 
ετών ήλικίας, έσάρονε τό δωμάτιον καί έτίνασσε τά 
άχύρινα στρώματα. Κεκτημένη μικρόν τι άποταμί- 
ευμα καί ολίγα τινά οικιακά σκεύη καί ενδύματα, έ- 
δωρήσατο αύτά πάντα καί έγ-[·υήθη τήν Ιωάννα» Ίου
γάν, οτε αύτη στενοχωρημένη έν τή κατοικία της 
έμίσθωσεν οίκημα εύρυχωρότερον. Ταΰτα είπον αί 
πρός τήν ’Ακαδημίαν έπίσημοι έκθέσεις. Ή  άλήθεια, 
καίτοι κατ’ ούδεν έλαττούσα τήν άξιαν τής Ιωάννας 
Ίουγάν, 3έν είνε αύτή. Εις τήν διαθήκην αύτής ύπα 
γορευθεΐσαν τή 3 Ιουλίου 1874 ή Ιωάννα έλεγε :
« Τά δέ 3000 φράγκα τοΰ βραβείου Μοντυδν, τά ό
ποια μοί έδόθησαν διότι ώς έρανίστρια ή μ η ν μάλ
λον γνωστή, έ/ρησιμοποιήθη-αν διά τάς άνάγκας 
τών πτωχών».— Τωόντι ή Ιωάννα προετάχθη ώς 
ούσα μάλλον γνωστή, τή άπεδόθη δέ πρωτοβουλία, 
τήν όποιαν δεν έλαβε. Καί ήτο μεν άγαθή καί έλε- 
ήμων ούδ’ ήκουεν εις μάτην τάς ίκεσάς τών ένδεών, 
άλλά δέν ήτο ικανή νά συλλάβη καί νά έκτελίση τό 
έργον τής σωτηρίας, τό όποιον έγεινε, προϊόντος τού 
χρόνου, τό ίδρυμα τών Μικρών ’Αδελφών. Μετέφερεν 
αληθώς τούς άνικάνους γέροντας, πλήν άλλοι άνε- 
κάλυπτον καί κατεδείκνυον αύτούς. Δύω νεάνιδες 
φλέγόμενα: ύπό τής άγάπης τοΰ θεού, ποθούσα: δέ 
τον βίον τών θρησκευτικών σωματείων και συνδεδε- 
μέναι άλλήλαις διά τή; ταύτότητος τών ιδεών καί τής 
μεγίστης εύλχβείας, διηύθυνον πράγματι τό άσυλον. 
τού οποίου ή Ιωάννα ήτο τό ενεργόν μέλος. Ύπότό 
μοναχικόν σχήμα ή μέν ώνομάζετο Μαρία Αύγουστί- 
να, ή δέ Μαρία Θηρεσία. Τό κοσμικόν όνομα τής 
μιάς ήτο Βιργινία Τρεδανιέλ- αυτη άπέθανεν, άλλ’ 

¡.ή μνήμη της διατηρείται εις τάς οικίας, εϊς τών ό
ποιων τήν άνάπτυξιν τοσοΰτον συνετέλεσεν. Ή  Μα
ρία Αύγουττίνα ώνομάζετο καί ήδύνατο έτ: νά όνο- 
μάζηται Μαρία Αικατερίνη Ίαμέτ. Είνε τήν σήμερον 
έξηκοντούτις καί γενική ηγούμενη τών Μικρών ’Αδελ
φών τών άπορων. 1 Ιαρατηροϋντες τήν εικόνα της βλέ
πομε·» δτ: ήτο εύειδεστάτη- ή μορφή της έχε: γλυκύ- 
τητα άμύθητον, εκφράζει δε μητρικήν στοργήν πο
θούσαν νά διαχυθή καί νά έγκολπωθή πάντας τούς 
πάσχοντας. Θεωροΰντες τήν εικόνα ταότην τήν άπο- 
πνέουσαν ηρεμίαν συνάμα καί ίσχύν, άνεμνήσθημεν 
άκοντες τής έν Έφέσφ Άρτέμιδος, ήτις έδύνατο νά 
θρέψη τον κόσμον άπαντα. Ό  πρός τήν αγαθοεργίαν 
έρως, βστις διέφλεγεν αύτήν διαλάμπει έν τώ έργω, 
ού ύπήρξεν ή κυριωτέρα έργάτις. Τό θαυμαστόν έν 
τώ βίω τής πτωχής ταύτη; κόρης είναι οτι ούδέν ποτε 
κατέβαλε τήν θέλησίν της. "Ωρμησε πρός τάς χρο
νιάς νόσους καί πρός τήν δυστυχίαν, ώς άλλοι όρμώ- 
σι πρός τήν ευτυχίαν καί τά πλούτη. Άπό τής πρώ
της ήμέρ«ς τής φιλανθρώ-ου αποστολής της, ένέμει- 
νεν ακλόνητος εις τήν άφοσίωσίν της οϋδ’ έξέκλινε 
τής χαραχθείσης όοού. Ή πίστις αύτής πρός τόν 
θεόν. ον ήθελε νά εύαρεστήση, δέν έπετρεπεν αύτή
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ένϊοιασμούς' ςγάπησε τούς πτωχούς καί τούς íuotj- I 
•/εΤς, 8tótt i  θεός της εζησε δυστυχής καί πτωχός μή 
ϊχιΔΊ που τήν κεφαλήν κλΤνα:, διότι εκείνοι των ό
ποιων άντελαμβάνετο τη άνεμ(μνησκον τον' θεόν 
τής λατρείας της, διότι εν- λίγώ είχε -ήνένίργόν 
πίστιν, 3ι’ ής ανακουφίζονται αί βυμοοραΐ /.αί ή άν- ( 
Ορωπότης ώφελεΤται·

Παρά τήν ’Ιωάνναν Ίουγαν καί ύπερτέρα αυτής ή 
Αικατερίνη Ίαμετ καί ή Βιργινία Τρεδα·;:έλ είοήγα- 
γον μοναστικόν τρόπον τινά κανόνα. Ή  ήμε'ρα ήτο 
διηρημένη εις ώρας προσευχής καί εργασίας ούδ’ α- 
φινε τόπον εις τήν αργίαν. Ή  χρήσις; έκαστου λεπτοΰ 
τής ώρας έφαίνετο έκ των προτέρων ώρισμένη.. Ή  
έξις ε·.νε δΰναμις- τούτο άπεδείχθη εις τό μικρόν ε
κείνο σωματεΤον τό συνιστάμενον έκ τεσσάρων πτω
χών γυναικών, αιτινες μόνην άρχήν καί στήριγμα εί- 
χον τήν προς τόν θεόν πίστιν. Ένόμιζέ τις ότι ύπί- 
κειντο είς πειθαρχίαν καί εις επιβεβλημένων εύπείθει-
αν. Ένήργουν ώς νά είχον κύριον καί πράγματι είχον.

|*Ε««ται συνέχεια) 1 ·

( Μετίφραα:« Ε\ΠΗΙ Σ. ΣθϊΤ£0ϊ  ).

Η ΑΠΟΛΕΣΘΕΙΣΑ
I  Μ υ ίισ τ ο ρ Ια  τ ή ς  Κ υ ρ ία ς  l lo n r y  G r c v l i l e .  

Μετάφρασις Π. I. Φίρμπου ].
Σ υ ν έ χ ε ια ·  Γ ίε  π ρ ο η γοΰ μ . φ ΰλλον.

K r
Τό κακόν οΰδέποτ’ έρχεται ¡/.όνον του, λέγε·, ή 

παροιμία.

Είνε αληθές ότι κατά τινας στίγμα; τού βίου 
ημών τα συμβάντα φαίνονται συνομόσαντα, ΐνα 
καταδιώξωσιν ημάς όπου δήποτε καί άν κατα- j 
φύγωμεν. Καί όντως, εάν υπήρχε συμβάν τι οπερ 1 
έφαίνετο απρόοπτον, ήτο βεβαίως ή παραλυσία ¡ 
ή τι; προσέβαλε τόν κύριον Μρεώ. ι

Ή  δύσμοιρος συμβία του αείποτε πάσχουσα j 
ήσθένησε έκ τού τρόμου καί της λύπης, h δε υιός I 
της έλθών εΰρέθη μεταξύ δύο κλινών, Έν τού- \ 
τοός ή μήτ-ηρ ανέλαβεν ολίγον τί τη βοήθεια 
τοϋ μεγάλου θάρρους αυτής καί τής ανάγκης, 
ή τις την ήνάγκαζε να καταβολή όλην αΰτής 
τήν δραστηριότητα ΰπέρ της άναρρώσεώς της.

—  Τί είπες εις τόν Ιούλιον ; ήτο ή πρώτη 
αυτής έρώτησις.

—  Τίποτε, άπερίθη ό ’Ροβέοτος. Επειδή δέν 
εϊξέυρα τί θά έλθω νά ευρώ εδώ, εσυλλόγίσθην j 
ότι ήτο περιττόν νά τον άνησυχήσοι καί νά τα
ράξω τήύ ε’ργασίαν του;

  Δέν είξεύρει ότι άνεχώρησες;
—  "Οχι, είμ.ποροϋμεν να του μηνύσωμεν άπ 

ίδώ, τήν Κυριακήν
Τηλεγράφημα εστάλη πράς τήν κυρίαν Έρμί- 

νην, ήτις ανέλαβε νά ύπάγη είς τό λύκειον νά εϋρη 
τόν Ιούλιον, καί'νά τω άναγγείλη τήν νέαν συμ
φοράν ήτις ένέσκηψεν είς τήν οικογένειαν του

Πολύ κακή Κυριακή ήτο ή ημέρα καθ’ ήν ό 
Ιούλιος έμαθε τήν λυπηράν εΐδησιν. Μάτην ύπε- 

κρίνετο γενναιότητα συνδιαλεγόμενος μεγάλη 
τη φωνή, διότι οί οφθαλμοί του οί έίυθροί διέ- 
ψευδον τήν αταραξίαν καί τό θάρρος του, κατά 
πάσαν δέ στιγμήν έξηφανίζετο άνευ άποχρώντος 
λόγου καί, έπανήρχετο έχων τάς παρειάς κακώς 
¿σπογγισμένος, εξ ών έφαίνετο προδηλότατα ότι 
είχε, κλαύση. Καί ή Μαρκέλλα ήτο καταπε- 
πληγμένη, διότι, παιδιόθεν ούσα ¿στερημένη πό
σης παιδικής ευφροσύνης καί χαράς, ¿θεωρεί τήν 
οικογένειαν πράγμα τι ιερόν, άπαραβίαστον, α
πρόσβλητον ύπό αίας δήποτε δυστυχίας. Πολύ 
καλά ήδύναντο τά απολωλότα κοράσια νά ίδωσι 

1 τήν μητέρα των αποθνήσκουσαν επί ξυλίνου θρα
νίου εντός δημοσίου κήπου· άλλ' όμως, παιδία ε- 

' χοντα γονείς έστω καί μακράν των τέκνων των 
ευρισκομένους, έστω καί ασθενείς, δεν ήτο πρέπον 
νά είνε υποκείμενα είς τοιαύτας συμφοράς καί 
καταστροφής ! :. .¿ν· ·.·; ω.

Τούς στοχασμούς -της τούτους άνεκοίνωσεν είς 
τήν κυρίαν Έρμίνηί. i  1 '

—  "Αχ! κπεκρίθη ε’κείνη, ή τύχη δεν είνε 
πάντοτε δίκαια καί επιεικής.

Καί παρευθύ; έσκέφθη περί τοϋ μέλλοντος τής 
Μαρκέλλας, ς 1Γ .

—_ Καίμένο παιδάκι, ύπέλαβε, δεν γνωρίζεις 
πολλά πράγματα τής ζωής. . . σκληρόν θά εινε 
νά σε κάμω νά τήν’μάθης τόσον γρήγορα. Ό  
θεός νά δώση νά ζήσω αρκετά, διά νά σε εξα
σφαλίσω από πασάν στέρήσιν ?

Ή  κυρία Έρμίνη άπεφάσισε νά πορευθή ανυ
περθέτως τήν προσεχή Δευτέράν είς τού συμβο
λαιογράφου της, Ϊνα διάθεση τά καθ' ¿αυτήν 
πρός όφελος τοϋ παιδ.ίου οπερ σφόδρα ήγάπα.
Τίτο ήδη ΙΙέμπτη καί δέν ήτό τις βία. Έπα- 
νελήφθη δε έν τω οϊκω της κυρίας Έρμίνη; ό 
συνήθης' τακτικός βίος.

Τό Σάββχτον τό : πρωί ό γραμ,ματοκόμιστής 
ε'νεχείρίσέν είς τήν Τριανταφυλλιάν δύο επίστό- 

! λάς, ας άΰτή έκόμισε προ; τήν κυρίάν της χωρίς 
καν νά παρατηρήση την επιγραφήν. Ή  κυρία 

Τ̂ ρμίνη ελαβε γνωσιν τής μιας, δι’ ής ό 'Ροβέρ
τος άνήγγελλε μικράντινα βελτίώσιν τής ΰγιείας 
τοϋ πατρός του, έπειτα δέ έτο,ιμαζομένη να άπο- 
σφραγίσ-η καί τήν έτέραν,· έστάθη καί:

—  Μά αύτή έίνε ’δική σου̂  εϊπέ πρός τήν 
Τριχνταφ·υλ.λ.ιάν, ήτις, ΐστατό εύσεβάστως, τάς 
χεΐρ’ας έχουσα ΰπό πήν ποδιάν της καί άναμέ- 
νο-υσά νά μαθή περί τής ΰγιείας τοϋ κύριου Βρεώ 
καί τής κυρίας Βρεώ.

—  ’Δικό μου είνε τό γράμμα; είπεν ή Τριαν
ταφυλλιά απιστούσα. "Ε! Θεέ μ.ου! Καί πού 
είδατε άλλη φορά νά μου γράψουν εμένα! ’Εγώ 
ποτέ δέ λέαβαίνω γράμματα άπό κανένα!

—  Καί όμως δεν ονομάζομαι ίγώ Τριαντα-
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©υλλια IΙικαρδϊώτη, ειπεν ή κυρία Έρμίνη. Έλα, 
διάβασε τήν επιστολήν σου.

—  ’Ξέρετε καλά, κυρία, πιλς εγώ δέ διαβάζω 
παρά μόνο ’ς τόν τύπο! "Αν έχετε τήν καλο
σύνη διαβάσετε το σείς καί μου λέτε τί γράφει.

Ή κυρία Έρμίνη έστερέωσε τά δίοπτρά τη; 
επί τής ι̂νόςκαί άπεσφράγισί την επιστολήν, ήτις 
ήτο έσφραγισμένη διά ψιχός άρτου.

Μεταξύ ορθογραφίας άλλοκότου, στίξεως μάλ
λον άλλοκότου, κατακλυσμού κεφαλαίων γραμ
μάτων καί έν τώ μέσω των λέξεων, είδεν οτι 
προέκειτο περί τριών μικρών παιδιών —  κοιμω- 
μένων έν τή όδφ — , τέκνων ανθρώπου τινός 
έξώλους καί προώλο’/ς, καί γυναικός τινο; πρό 
ολίγου άποθανούσης.

ΤΙ Τριανταφυλλιά ήκοοάτο μετά μείζονος σο- 
βαρότητος, έχουσα έτι τάς χεΐρας ύπό τήν πο
διάν της καί οΰδέν λέγουσα. Ότε δέ ή κυρία 
Έρμίνη έτελείωσεν, έξέβαλε τά δίοπτρά της καί 
απ̂ βλεψε πρός τήν πιστήν αύτής θεράπαιναν.

—  Καταλαμβάνεις τύ τίποτε; τήν ήρώτησεν 
απορούσα.

Η Τριανταφυλλιά κατένευσε.
—  Τώρα θά σας ’πω, κυρία, είπε μετά σοβα- 

ρότητος. Ποτέ δέ σας έκαμα αυτήν τήν όμιλία, 
γιατί οϋτε τιμή μού έκαμνε, καί πολύ μ’ έσύ- 
χιζε νά ’ξέρω οτι έχω ·ς τήν ο’ικογένειά μ.ου τέ
τοια πράγματα, πού έπολεμούσα νά τα βγάλω 
άπό τό νού μου. Είχα μιάν αδερφή πολύ μικρό
τερη μου, αύτή είχε μείνη ’ς τήν πατρίδα. Είνε 
καμμιά δεκαπενταριά χρόνοι πού της κατέβηκε 
’ς τό κεφάλι νά ’μπή ’ς τόν κόσμο, καί μού το 
ε'γραψε. ’Εγώ τόν είξερα τόν νέο, ήταν ένας χα
μένος άνθρωπος, πού έφαινότανε πώς θά έχη κακό 
τέλος ή ουτω; ή αλλέως. Δέν ήθελα νά σας κάμω 
ποτέ λόγο, κ’ έπαρακάλεσα τήν κυρά Ζαλίνη καί 
μου έκαμε ένα γράμμα. Όλα μου τά μυστικά 
τά’ξέρετε, κυρία, μά αύτό μοναχά δέσάς το είπα 
ποτέ. ’Σ τό γράμμα μου ε’γραφα ’ς την κακομοί
ρα τήν αδελφή μου νά μή τον πάρη αυτόν τόν 
παλιάνθρωπον, καί της έλεγα όσα είξερα γι’ αυ
τόν, μά αύτή ήταν ’λαφρόμυαλη καί έπειτα τό 
είχε καμη καί άπόφασι. Άμα ¿στεφανώθηκαν, τό 
έδειξενή κουτή τό γράμμα μου ’ς τόν άνδρα της, 
καί αύτός της είπε νά μή μου γραφή. Άπό άλ
λου όμως έμαθα εγώ ότι έκαμαν πολλά παιδιά καί 
τα μεγαλήτερχ ’πέθαναν, καί είχαν άπομείνη τά 
μικρότερα όταν έπέθανεν ή αδελφή μου πρό δύο 
ή τρία χρόνια. ’Μπορεί κανείς να 'πή οτι έμαρτΰ- 
ρησεν ή καϊμένη, καί τό χειρότερο γιατί δέν ή- 
θέλησε ν’ άκούση όταν τήν έσυμβούλευαν. Έγώ | 
παντα τό έλεγα πώς ό πατέρας θά βαρεθή νά 
θρέφη τά μικρούλιχ, αύτός πού δέν αγαπούσε τή 
δουλειά. Τώρα λοιπόν άφού λέγει τό γράμμα πέος 
ε'φυγε καί άφησε τά παιδιά του χειρότερ’ άπό 
άρφανά, δέ μου φαίνεται παραξενο, κυρία, μού

σπαράζει τήν καρδιά, μά δέ μου φαίνεται παράξενο.
Και έμεινεν ευθεία, ακίνητος, παρατηρούσα μα

κράν τις οίδε τί πράγμα, ίσως τά τρία ορφανά 
περιβεβλημένα ράκη, πρό τής Ούρα; τής κλειστής 
οικίας των, ύπό την δριμεΐαν τοϋ Μαρτίου αύραν.
II δέ κυρία Έρμίνη ήτο σιωπηλή.

—  Έγώ ποτέ μου δέν τα είδα αύτά τά μι
κρά, ούτε ’ξέρω άν είνε κοριτσάκια ή άγοράκια, 
οϋτε καν τά ονόματα τους. Αλλά όταν συλλογί- 
ζωμαι τή Μαρκέλλα μας πώς ήταν όταν τήν 
εύρήκαμε ’ς τήν πόρτα μας, καί όταν συλλογί- 
ζωμαι πώς αύτά είνε χειρότερα άπ’ ότι αύτή 
ήταν τότε . . .

Καί άπέστρεψε τό πρόσωπόν της έφ’ αύ κατέ
ρευσαν δύο τόσα δάκρυα.

—  Άλλ’ όμως, άνεφώνησεν ή κυρία Έρμίνη, 
δέν είμπορούν νά μείνουν έτσι! Πρέπει νά γράψω- 
μεν, νά μάθωμεν, νά στείλωμεν χρήματα.

ΤΙ Τριανταφυλλιά ¿κίνησε τήν κεφαλήν βρα
δέως.

—  Νά στείλωμε χρήματα! είπε· καί σέ ποιόν 
νά τα στείλωμε; καί άν τα κρατήσουν για τόν 
¿αυτό τους; Όχι, άλλο πράγμα χρειάζεται μά 
κ’ έγώ δέν ξέρω.

‘Η κυρία Έρμίνη έθηκε τά δίοπτρα έν τή 
θήκη των μετά χειρονομίας δηλούση; άπόφασιν.

—  Βά χνχχωρήσης, είπεν, άπόψε, καί μόνη 
σου πλέον θά ΐδής τί πρέπει νά γίνη. Ό  δήμαρ
χος θά καμη κάτι τι. Καί έπειτα πιθανόν νά 
εΰρης καί συγγενείς· μέ ολίγα χρήματα κατορ
θώνει κανείς πολλά πράγματα.

Ή  Τριανταφυλλιά παρετήρησε τήν κυρίαν της 
μετά βλέμματος κατεπτοημένου.

—  Καί πώς θά κάμ,ετε μονάχη σας χωρίς 
εμένα; ’Ξέρετε πώς δέν ’μπορείτε νά κάμετε καμ- 
μιά δουλειά; δέν ’ξέρετε πού νά βρήτε τό φλυ- 
τζάνι σας τής σοκολάτας.

— Βά πάρω καμμιά νά με ύπηρετη, τήν 
μαγείρισσαν τής κυρίας Βρεώ, φέρ’ είπεΐν, ή όποια 
τώρα ίσα ίσα δέν έχει δουλειές.

—  Ι'ιά πήτέ το άλλη μιά φορά! άνεφώνησεν 
ή Τριανταφυλλιά τοσοϋτον έξαφθεϊσα εξ άγανα- 
κτήσεως, ώστε ύψωσε τήν φωνήν της χωρίς νά 
το νοήση. Αύτή δα τή χρυσοχέρα που μέ τά- 
φεντικα της «είνε λόγος σου καί λόγο; μου! η 
Αύτό δά δέν το συλλογισθήκατε; Τότε ε'χω 
καλλίτερα νά μείνω!

Καί σταυρώσασα τάς χεΐρας μετά μεγαλειό- 
τητος, έφάνη ακλόνητος ώς ί» πύργος τής Βαβέλ. 
Ή δέ κυρία Έρμίνη δεν ήδυνήθη νά μήγελάση.

—  Ησύχασε, είπε, καί δέν την πέρνομεν αυ
τήν. Έχάθηκαν τόσαι τίμιαι γυναίκες, αί όποϊαι 
μετά χαράς θά έλθουν νά υπηρετήσουν διά με
ρικόν καιρόν;

—  Ξένες! είπεν ή Τριανταφυλλιά μετ’ άνεκ- 
! φραστου περιφρονήσεως, ξένες, νά μου κάμουν τό
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μαγειρείο μου άνω κάτω, καί όταν γυρίσω να 
μ.ήν ’μπορώ νά βρω ούτε μιά γερή κατσαρόλα...

Ή  Ούρα αίφνης ανοίγεται ήρεμα καί ή κεφαλή 
τής Μαρκέλλας προέβχλε. Ίδοϋσα τάς δύο γυ
ναίκας άπησχολημένας, άπεσύρθη ζωηρώς φοβη- 
Οείσα ¡/.ή ε’φάνη αδιάκριτος.

  "Ελα εδώ, Μαρκέλλα, είπεν ή κυρία Έρ
μίνη . Ή  Τριανταφυλλιά είνε ήναγκασμίνη νά 
ϋπάγη δι’ ολίγας ημέρας εις τήν πατρίδα της, 
καί δέν θέλει νά με άφήση νά πάρω άλληνπαρα- 
τρεχάμενη. Είπέ την λοιπόν ότι σύ Οά εχης τόν 
νοΰν σου εις όλα, καί ότάν έπιστρέψη Οά τα εύρη 
όλα ε'ν τάξει.

  Παρατρεχάμενη; είπεν ή Μαρκέλλα. Καί
διατί;

 Διατί; διά νά ριάς υπηρέτη ! είπεν ή κυ
ρία Έρμίνη.

—  Δέν είν’ ανάγκη, είπεν ή Μαρκέλλα, καί 
άκτίς φαιδρότητος έφώτισε τούς καστανούς οφθαλ
μούς της. Ή  Τριανταφυλλιά μ’ έμαθε νά τα 
κάμ.νω όλα, καί είμαι περίφημη μαγείρισσα, νά 
ίδήτε, πολ.λές φορές έφάγατε μαγείρεμα του χε
ριού μου,—  δέν είνε αλήθεια, Τριανταφυλλιά ;—  
καί σας έφάνηκαν νόστιμα. ’Εγώ Οά είμαι ή 
δουλίτσα σας. Καί ίσα ίσα άπό τότε πού ε'φυγεν 
ό Ροβέρτος δέν ίχ ω  τί νά κάμω . . .

Καί έστέναξε· σκιά δέ διήλΟεν ε’πί τού φαιδρού 
προσώπου της.

Αί δύο γυναίκες προσεϊδον άλλήλας αμηχα- 
νοϋσαι.

—  Σύ, τί λέγεις; είπεν ή κυρία Έρμίνη.
—  Μά τό ναι, άπεκρίθη ή Τριανταφυλλιά, 

ποτέ μου δέν ήκουσα λόγο φρονιμώτερο . . .
—  "Ας εινε λοιπόν! είπεν ή κυρία Έρμίνη θω- 

πεύουσα τήν κόμην τής Μαρκέλλας, ήτις προσ- 
ετρίβετο επί τού ώμου τη; ώς γαλή.

Άλλά καί μετά τήν άπόφασιν ταύτην ή 
Τριανταφυλλιά ι'στατο άμηχανούσα.

—  Τί έχεις; τήν ήρώτησεν ή κυρία της.
—  Νά σας πώ τί έχω, είπεν ή Τριανταφυλ

λιά . Εγώ δέν είξέρω νά γράφω καί μόνο 'ς 
τόν τύπο διαβάζω. ’Εκεί Οά χρειασθή νά κάμω 
καί νά υπογράψω πολλά έγγραφα, καί έγώ δέ 
σκα μπά ζω  τίποτ' άπ’ αύτά, μ' άπάνω 'ς τή 
δουλειά, αλήθεια, κανένα δέ φοβούμαι. Δέν το 
έχουν τίποτα νά με βάλουν έκεϊ νά ύπογράψω μ’ 
ένα σταυρό σέ ένα σωρό πράγματα πού δέ θα 
καταλαβαίνω ούτε" γρύ, καί έπειτα νά έχω σκο
τούρες. Μού έχρειαζότανε νά έλθη μ.αζί μου ένας 
άνθρωπος πού να ξέρη νά μιλή καί να μή μ' 
άφίνη νά τα χάνω.

—  ΙΙάρε μαζί σου τήν κυρά Ζαλίνη, είπεν ή 
γηραιά κόρη. Αύτή είνε όπως σου χρειάζεται.

'Αστραπή εύαρεσκείας έλαμψεν εις τούς οφθαλ
μού; τή; Τριανταφυλλιάς. Άλλά ή πιστή θερά-

παίνα δέν ήτο φιλοπροσήγορο; καί ήρκέσΟη μόνον 
νά βϊπγι:

—  Ευχαριστώ, κυρία.
Μετά τούτο κατάκοπος, έκ τής πολλής συνδια- 

λέξεως, έπανήλΟεν εί; τήν έστίαν της καί διήλθε 
τήν ημέραν έπιφέρουσα εις τό μαγειρείον γενικήν 
άναστάτωσιν, ΐνα μή καταλίπη όπισθέν της 
κανέν χουσοΰμί} -ώ ?  είπε πρός τήν κορασίδα.

’Ανήγγειλαν τό πράγμα πρός τήν κυρά Ζχ- 
λίνην καί τήν επιούσαν πρωίαν άπήλθον άμφό- 
τεραι εις ΓΙικαρδίαν, τεθλιμμένα; πολύ μάλλον 
διότι ν.ατέλιπον τήν κυρίαν Έρμίνην, ή εάν ειχον 
θάψη πάντας ομού τούς οίκείρυς των.

Κατά τήν ιυραν τού προγεύματος ή γηραιά 
κόρη προσκληθεϊσα ύπό τής μικράς προστατευο- 
μένης μετά πάσης τής νενομ.ισμένης εθιμοτυπίας, 
έκάθισε πρό τραπέζης άμ,έμ.πτου. Ούδέποτε τά 
κρυστάλλινα σκεύη ησαν κχθαρώτερα, τά αργυ
ρά στιλπνότερα, τά έκ πορσελάνης πινάκια 
έστιλβον ώς ή πανσέληνος καί ή Μαρκέλλα έκό- 
μισεν έν θριάμβω ώά έν τω πινακίω, χ-Λνα 
ε'φαίνοντο ώς μικροί τινες ήλιοι δρώμενοι διά μέ
σου λευκής όμίχλης.

—  Καί οϋτω καθ’ έξης! είπεν ή Μαρκέλλα 
έκδηλοϋσα οϋτω τήν εϋαρεστησιν ήν ς'νεποίει εις 
αυτήν ή επιτυχία τής πρώτης ταϋτης απόπει
ρας. Θά ίδήτε, κυρία, οτι ποτέ άλλοτε έως τώρα 
δέν είχετε τόσον καλήν ύπήρεσίαν.

Μετά δέ τό δεϊπνον ή Μαρκέλλα περιβεβλη- 
μένη τάς μεγάλα; ποδιάς τής Τριανταφυλλιά; 
ήλθε καί εστάθη παρά τή Ούρα τού ϊστιατορϊου 
μιμουμ.ένη πιστώ; τήν στάσιν τής μαγειρίσσης. 
Τούς βραχίονας έχουσα εσταυρωμένους, τό βλέμ
μα ασταθές απήγγειλε τάς καθιερωμένα; λέξεις:

—  Τί προστάζετε, κύρια, δι’ αύριον;
'Γοσοΰτον δέ τελεία ήτο ή άπομίμησις, καί τό

ήθος τής Μαρκέλλας τοσούτον πειστικόν, ώστε ή 
κυρία Έρμίνη ϋψωσε τήν κεφαλήν καί σύνήντησε 
τούς φαιδρούς οφθαλμούς τής μικράς της φίλης.

—  Αχ! άνεφώνησεν ή μικρά καί σπεύσασα 
έκάθισε παρ’ αύτή, τί ώραΐα, τί ώραΐα !

—  Τ ί! είπεν ή κυρία Έρμίνη, νά είμ.εθα χω
ρίς μαγείρισσαν ;

—  Όχι, άπεκρίθη τό παιδίον, άλλά νά σας 
υπηρετώ, νά ’ξέρω ότι σας είμαι χρήσιμη, καί ότι 
αν δέν ήμουν έγώ έδώ, Οά ύποφέρατε, διότι δέν 
θά είχατε τά πράγματα σας όπως είσθε συνηθι
σμένη. “Αχ! άν άρρωστούσατε τί καλά πού θά 
σας έκύτταζα, τί περιποιήσεις πού θά σας έκαμνα !

—  Ναι, είπεν ή κυρία Έρμίνη μετά σκωπτι- 
κού τόνου φωνής, άλλά μή έλπίζης νά σου γίνη 
αύτή ή χάρις.

Κ Α  ’

— Τί διασκεδαστικέν πού είνε, κυρία Έρμίνη! 
είπεν ή Μαρκέλλα έχουσα τάς έκ τού ψύχους κυα
νά; χεϊράς της εντός τού θαλψιχειρίου της.
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Έβάδιζεν ύποπηδώσα παρά τήν κυρίαν Έρ
μίνην, ήτις έκράτει άβρότατα κάνιστρον, περιέ- 
χον κάρδαμα καί τευτλίδας, τό δέ κρέας έκρά- 
τει ή Μαρκέλλα έντός μικρού σάκκου κρεμαμίνου 
άπό τού βραχίονός της.

—  Τί πράγμα είνε δικσκεδαστικόν; ήρώτησεν 
ή γηραιά κόρη, σπεύδουσα διότι ήσθάνετο ψύχος.

—  Τό χιόνι, καί άπάνω ’ς τής πασχαλιές ακό
μη! τί όμορφο, τί ωραίο ! Τά φύλλα είνε πράσινα 
σάν νά είνε καλοκαίρι, καί χιονίζει σάν νά είχαμε 
χειμώνα! . . . Είνε πολύ διασκεδαστικόν, σάς βε- 
βαιώ! Τί λέτε σείς;

—  Έγώ λέγω ό-π είνε ψϋχος καί έπεθύμουν 
πολύ νά ήμεθα τώρα ’ς τό σπίτι, άπεκρίθη ή κυ
ρία Έρμίνη. Καί νά ΐδής, θαρρώ, όχι θαρρώ άλλ' 
είμαι σχεδόν βεβαία, οτι άφησα τά παράθυο’ 
άνοικτά. Δέν είξεύρω πώς τα έλησμ.όνησα ... καί 
θά είνε τό σπίτι παγωμένο. . . .

—  Δόστε μου το κλειδί νά τρέξω νά τα κλεί- 
σω, είπεν ή Μαρκέλλα τείνουσα τήν χείρα.

Έστάθησαν έν τή γωνία τής όδοϋ, ίνα ή κυ
ρία Έρμίνη άναζητήση έν τω θυλακίω της τήν 
δέσμην τών κλειδιών, άλλά μ.ετά τοσαύτ/); βίας 
καί σπουδής άνεζήτει, ώστε δέν ήδύνατο νά τα 
εύρη. Επανειλημμένοι; εχωσε τήν χείρα εις τό 
εύρύτατον βάραθρον έν ώ έκρυπτε τούς θησαυ
ρούς της, καί την άνέσυρε κενήν μετά χειρονομίας 
άγανακτήσεως.

ΤΙ χιών ήμίτηκτος ώθουμένη ύπο παγερού 
βορειοδυτικού ανέμου, περιεδινείτο πέριξ αύτών 
κατά πυκνάς νιφάδας. Ή κυρία Έρμίνη άποβα- 
λούσα τήν ύπομονήν της ϋψωσε τήν κεφαλήν καί 
άνέπνευσε μετά δυνάμεως.

—  ΤΙ κακοτυχία! είπε, δέν θά το εϋρω! 
ΙΙαρευθύς δέ ή χειρ ήτις διά κινήσεως αύτο-

μάτου περιεστράφη άνερευνώσα, σύνήντησε τό 
κλειδίον.

—  Νά το, είπεν ή εξαίρετος γηραιά κόρη· 
τρέξ’ έμπρός καί άναψε ’λίγη φωτιά, διότι είμαι 
παγωμένη ώ; τά κόκκαλα.

Καί ή μέν Μαρκέλλα εύθύς «  έγινεν αστρα
πή » , ή δέ κυρία Έρμίνη κατηυθύνθη πρός τήν 
οικίαν, αίσθανομένη τούς πόδας της ώς έάν ήσαν 
έκ μολύβδου. Ένόμιζεν ότι βαδίζει ταχέως καί 
όμως δέν προύχώρει. Ό  άνεμος έφερε κατά τού 
προσώπου της τήν χιόνα, ώστε έδέησε νά σταθή 
πολλάκις Ϊνα άναπνεύση· τότε δέ άνέπνεε παρα- 
τεταμένως, είσπνέουσα τον άέρα μέχρι τών μυ- 
χιαιτάτων τού στήθους της, καί έπειτα έπανε- 
λάμ,βανε τήν πορείαν της μετά στιγμιαίαν άνα- 
κούφισιν, ήν μ.ετ ού πολύ διεδέχετο πνιγμός επώ- 
δυνος.

Μετά πολλού κόπου ήλθε μέχρι τής κιγκλι- 
δωτής πύλης τού κηπαρίου, ήν ή Μαρκέλλα εί- 
χεν άφήση έπίτηδες ήμιανοικτον Είσελθούσα ή 
Ερμίνη τήν ώθησεν ϊνα την κλείση, καί μετ’

έκπλήξεως παρετήοησεν ότι ήτο τοσούτον βαρεία-
—  Καί πώς είμπόρεσε παιδί πράγμα νά κι- 

νήση τόσον βάρος; είπε καθ' έαυτήν θαυμάζουσα. 
Χρειάζεται ένας γίγα; σάν τήν Τριανταφυλλιάν 
διά νά μετακινήση ένα τόσον όγκον !

Καί ό νούς της έπήγεν εις τήν Τριανταφυλ
λιάν, άπούσαν άπο τριών μόνον ημερών, τριών 
ημερών αϊτινές τη έφάνησαν τρεϊς αιώνες, καίτοι 
ή Μαρκέλλα έδείκνυε μεγίστην προθυμίαν.

—  Ά χ Ι καί άς ήρχετο γλήγορα! διενοήθη ή 
κυρία Έρμίνη. Άπέκαμα πλέον.

Άμα είσήλθεν εις τήν οικίαν καί παρευθύς 
καπνέ; πυκνός προσέβαλε τόν λαιμόν της. !ΙΙ 
φωνή τής Μαρκέλλας ήκούσθη ώς άπό τού πυθ- 
μένος φρέατο; έξερχομένη.

—  Μή ’μ.παίνετε ’ς τήν τραπεζαρία, έκραύγα- 
ζεν, ό άνεμος καταιβάζει τόν καπνό, Ακόμη δέν 
είμπόρεσα ν’ ανάψω τή θερμάστρα.

Ή  κυρία Έρμίνη ούδόλως πειθομένη εί; τάς 
προτροπάς τής Μαρκέλλας, είσήγαγε τήν κεφα
λήν της διά τής ήμιανοίκτου θύρας τού έστια- 
τορίου, καί είδε τήν κορασίδα γονυκλινή έπί τού 
έδάφους, εχουσαν τήν κεφαλήν εις τά ένδότατα 
τής θερμάστρας, καί μεθ’ ύ πομονής καταγινομέ- 
νην νά θέση έπ’ άλληλα ήμίκαυστα ξύλα, ών 
αί έντός τού σωλήνος μετά κρότου άντηχούσαι 
συστροφαί τών σπινθήρων άπέστελλον τόν καπνόν 
κατά τού προσώπου της.

Έξαγαγούσα τήν κεφαλήν έκ τού μέλανος 
άντρου έσπόγγισε τούς δακρυβρέκτου; οφθαλμούς 
της διά τού επάνω μέρους τής ολίγοιτερον Τρυ
πωμένης χειρός της καί είπε πρός τήν κυρίαν 
Έρμίνην μετά μ-ειδιάματος αγγελικού:

—  Άναιβήτε ’ς την καμαρά σας, κυρία Έρ
μίνη, ή φωτιά θά έπιασε, τήν άναψα.

Ή  κυρία Έρμίνη ούδέν άποκριθεΐσα, άνέβη 
βραδέως τήν κλίμακα, έκπληττομένη διότι ή- 
ναγκάζετο νά στηρίζηται πολύ έπί τών κιγκλί- 
δων τής κλίμακος. Εισερχόμενη δέ εις τό δωμά- 
τιόν της, ού τό πρό μικρού μόνον κλεισθέν παρά- 
θυρον εΐχεν άφήση νά είσδύση πανταχού υγρασία 
παγερά, ήσθάνθη φρικίασιν άπό κεφαλής ρ.έχρι 
ποδών καί έκάθισεν άτονος έπί τής μακράς καθέ- 
δρας, χωρίς νά λάβη καν τήν δύναμιν νά απαλ
λαγή τών καθύγρων ένδυμάτων της.

Τό πύρ τής θερμάστρας δέν -ήθελε νά άνάψη, 
καί έκ διαλειμμάτων πλατεία νιφάς χιόνος 
ήπλούτο άστεροειδώς έπί τών στακτόχρων ξύλων, 
άτινα μόλις ήσαν μαύρα πρός τό έπάνω μέρος 
ύπό πρώτης τινές φλογός παρευθύς σβεσθείσης. 
ΤΙ κυρία Έρμίνη ήσθάνθη έν τω στόματί της 
μικρόν τινα κρότον καί ταραχήν άλλόκοτον τα- 
ράσσουσαν όλον της τόσώμα. Οί όδόντες της συν- 
εκρούοντο καί δέν ήδύνατο νά τους κρατήση. ’Ε
πειδή δέ ούδέν άλλο ήδύνατο νά πράξη, συνέ- 
στειλεν ύπό τό φόρεμ.ά της του; κχθύγρους πό-



708 Β £ Τ Ι Δ

δα; της, καί οί/τω συνεσπειραμένη άνέμεινε καρ
τέρι κώς μέν άλλ’ εις άκρον άπελπις τήν παρά 
θεού βοτ,θείΛν.

Ή βοήθεια δέν έβράδυνε πολύ νά φχνη. II 
Μαρκέλλα είσήλθε κρατούσα μικρόν πύρχυνον.

—  θεέ μου! άνεφώνησε, τί έχετε, καλή μου 
φίλη! Είσθε φωτιά, κόκκινη καί τά. μάτια, σας 
είνε κ’ έγώ δέν είξέρω καί ζωηρά καί κομ
μένα. θά ¿κρυώσατε χωρίς άλλο! Νά, σάς έφε
ρα νά ζεστκθτ,τι.

Καί έκλινε το γόνυ προ τής μακράς καθέδρας, 
εξέβαλε μετά προσοχής τά ¿ιάβροχα σανδάλια 
καί τάς καθύγρου; περικνημίδας τής εύεργέτιδός 
"της, καίπεριετύλιξε τούς πόδας τη; εντός προσο- 
ψίου κατεσπευσμένως ΟερμανΟέντος διά τοϋ πυ- 
ραύνου, καί έπειτα άπέβλεψε πρύς την κυρίαν 
Έρμίνην μείδιώσα τό καλόν εκείνο μειδίαμα, οπερ 
αυτό καί μόνον ήτο ικανόν νά ανακούφισή ασθε
νή άνθρωπον.

—  Πρέπει νά σας βγάλω τά φορέματα σας, 
καί νά σας βάλω ’ς τό κρεοβάτι σας, να σας 
κάμω καί ένα ζεστό νά το πγήτε καί νά σας φέρω 
καί ένα μπουκάλι νερό ζεματιστό... Δέ θέλετε νά 
σας γδύσω; “Αχ ! θεέ μου! κη αύτη ή πκλιοφω· 
τιά νά μην ανάβη! ΤΙ θερμάστρα βρίζει κάτω· 
μά, μοϋ έβγαλε .την ψυχή μου!

Διά ταχείας περιστροφής τής χειρός τό άχρη
στον πλέον πύραυνον έκενώθη εις τήν έστίαν καί 
τό. παραπέτασμά της κατεπετάσθη. Οϊ διάπυ
ροι άνθρακες μετ’ ού πολύ άνέδωκαν ζωηράν 
φλόγα, καί πυκνοί σπινΟηρισμοί μετά κρότου 
ανήγγειλαν οτι ή απειθούσα θερμάστρα είσήλΟεν 
εις τήν εύθεϊαν όδόν.

—  ’Ελάτε, μάτια μου κυρία Έρμίνη, είπεν ή 
Μαρκέλλα διά τής έπαγωγοτάτης φωνής της, 
γλήγορα τό κρεββατα/.ι σας.

—  Βοήθησε με, είπεν ή κυρία Έρμίνη, καί ή 
φωνή της_ήτο αλλόκοτος καί υπόκωφος, θά ¿νό
μιζε; ότι ήτο περιτετυλιγμένη διά πυκνού στρώ
ματος βάμ.βακος.

ΤΙ κορασίς έσπευσε καί ύπό τάς ευκινήτους 
χεΐράς της αϊ ένεταί καί οί κόμβοι έλύθησαν 
τάχιστα, τά ενδύματα κατέπεσαν εις σωρόν επί 
τού εδάφους καί ή κυρία Έρμίνη εύρέθτ, έν τή 
κλίνη της, ούδ’ αύτή έννοήσασα τό πώς. Έκ τής 
έπαφής των σινδόνων τήν κατέλαβε πάλιν ή φρι- 
κίασις, καί ή Μαρκέλλα ήκουσε τόν φοβερόν 
βρυγμόν των όδόντων, οστις σφόδρα ταράττει 
τούς ανθρώπους καθ’ ό προάγγελο; δεινής νόσου.

Όθεν δεν περιωρίσθη εις λόγους μόνον, άλλ’ 
έδραμεν εις τήν θερμάστραν, ένθα είχε θέση διά 
παν ένδεχόμενον, δοχείον πλήρες ΰδατος.

Τό ύδωρ τούτο είχέ πως την οσμήν τού κα
πνού· άλλα δέν ήτο καιρός τοιούτων λεπτολογιών. 
Ή  μικρά Σινική, τεϊοχόη έπληρώθη τείου άρωμα- | 
τικού, ή δέ Μαρκέλλα καύσασα καθ’ υπερβολήν |

τούς δακτύλους της έγέμισε τό πήλινον δοχείον, 
όπερ ή,το. άεϊποτε τό αύτό, όιότι ουδέποτε συν- 
ετρίβετο ¿τίποτε έν τη οικία τής κυρίας Έρμίνης, 
καί οπερ έχρησίμευσεν εις θέρμανσιν τής Μαρκέλ
λας έν τη παρελθούση άσθενεία της. Οϋτω δέ 
ώπλισμένη κατά τού ψύχους, είσήλΟεν εις τό δω- 
μ.άτιον ένθά αί άντανακλάσεις πυράς ιλαράς καί 
λχμ-ροτάτη; έχόρευον έπί τών παραπετασμάτων 
καί τών στιλβόντων επίπλων.

—  Έ ! δέν είσθε τώρα καλλίτερα; είπεν είσ- 
ερχομένη, καί τά πρόσωπόν της τό παιδικόν είχε 
κατά τήν στιγμήν εκείνην έκφρασιν μ,ητρικήν. 
Καί όντως τήν στιγμήν ¿κείνην δέν ήτο ή μικρά 
μήτηρ τ·7,ς κυρίας Έρμίνη;, ήτι; συγκεκαλυμμένη 
ύπό τά προσκεφάλαια, την παρετήρει μετά σο
βαρότητας άμα καί τρυφερότητος καί δέν είχε 
καν την δύναμιν νά τη μειδιάση;

—  Δέν κρυώνω τόσον πλέον, είπεν ή γηραιά 
κόρη, άλλά πονώ έδώ.

Καί ταύτα λέγουσα ¿δείκνυε τό στήθος της, 
όπερ άνυψούτο ταχέως ίνα αναπνέη συχνότερον 
καί κατά μικρόν.

 .Δέν είνε τίποτα. Τώρα θά σας δώσω ένα
καλό τσάι μέ πολλή πολλή ζάχαρι καί ζεστό 
ζεστό. Μή βλέπετε πώς είνε λιγάκι καπνισμένο, 
είνε άπό τά ξύλα πού ¿κάπνιζαν.

II ασθενής έπιε διά μικρών ροφημάτων τό 
ήμισυ τού κυπέλλου καί έπειτα κατέπεσεν έπί 
τών προσκεφαλαίο>ν. Τοσούτον δέ έφαίνετο κατα
βεβλημένη, ώστε ή Μαρκέλλα έφοβήθη·

Νά ’πά νά φωνάξω ιατρόν; ήθελε νά ερώ
τηση, άλλά δέν έτόλμησεν. Ή κυρία Έρμίνη 
ασμένως προσεκάλει τον ιατρόν χάριν τής Τριαν
ταφυλλιάς η τής Μαρκέλλας, άλλά πλειστάκις 
είχεν έκφραση καί πρός αυτόν τόν γηραιόν Ιατρόν 
της τήν πρός τήν ιατρικήν αποστροφήν της" ό 
δέ ιατρός ένίσχυε ταύτην τήν δοξασίαν της, έπί 
τη προφά,σει ότι ·ή άπόφασις τού νά μ·ή είνε τις 
άρρωστος εινε το -ήμισυ τής ύγιεΐας.

—  Πήγαινε νά προγευμ,ατίσης, είπεν ή κυρία 
Έρμίνη διά τών χειλέων μάλλον τ, διά τής φω
νής, Άλλ’ ή Μαρκέλλα ένόησε καλώς καί άνέ- 
νευσεν άποφατικώς.

—  Έγώ θέλω, έπέμεινε λέγουσα ή εξαίρετος 
γυνή προσπαθούσα νά άκουσθη τ, φωνή της, διότι 
αν τυχόν ασθενήσω πρέπει σύ νά έχης δυνάμεις... 
Πήγαινε!

Ή  Μαρκέλλα ύπ-ήκουσεν άνευ τινός έτέρας 
άντιρρήσεως. Τώ όντι είχε χρείαν δυνάμεων! 
"Εψησε τήν x o z e je tz a r  τη; εις τούς άνθρακας 
τής θερμάστρας —  ελεεινήν εύωχίαν — , έφαγε 
τεμάχιον άρτου, καί μετά σπουδής επανήλθε 
πρός την κυρίαν Έρμίνην τ,ν εύρε νεναρκωμένην.

Έθηκε κωδώνιον πλησίον τής ασθενούς ώστε 
νά δύνχται νά το φθάνη, καί έδρχμε μετά σπου
δής εί; τόν κήπον. Καίτοι δέ ή μαγείρισσα τής
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κυρίας Βρεώ ήτο ολίγον προσηνή;, άλλ’ όμως δέν | 
θά τη ήρνεϊτο βεβαίως τήν συνδρομήν τη; έν τη 
εξαιρετική ταύτη περιστάσει. Άλλ’ ή κορασίς 
μάτην έσήμαινε τόν κώδωνα τής θύρας. Ή  μα
γείρισσα χρησιμοποιούσα τάς ώρας τής σχολής 
της «χι« άπέλθη εις επίσκεψην τών φίλων της, 
καί άπό πολλών ημερών δέν έπανήρχετο πλέον 
ιίς τήν έρημον καί απομεμακρυσμένην οικίαν.

Ή Μαρκέλλα λοιπόν επανήλθε σφοδρά περί- 
φροντίς. Τί αλλόκοτος ατυχία νά είνε απόντες 
πάντες οΐ φίλοι της ή καί'οι άπλώ; γνώριμοί τη; 
κατά τήν άπαισϊαν ταύτην ώραν, καί νά εύρεθη 
όλως μόνη μετά τής κυρίας Έρμίνη; !

—- Είνε τά Θέλημα τού Θεού! διενοήθή κατα- 
λ-ηφθεϊσα ύπό αισθήματος ένθερμοτατη; εύγνω- ί 
μοσϋνης. Καθώς αύτή με έπεριποιήθη άλλοτε 
όταν μ’ εύρτ,κε πεσμένη ’ς την πόρτα της σαν 
σκύλο, άπαράλλάκτα ή θεία Πρόνοια μέ προσ
τάζει σ-ήμερα νά της πληρώσω μικρό μέρος τών 
0β« μοΟ βέαμϊξΧΓί'’λ·ϊ ϊ ’'' ν' '·'Λ ' "  · _

Αίφνης νέα πίστις, ένθερμο; πεποίθησις εις τήν 
πρόνοιαν τήν διαχαράττουσαν τοσούτον προφανώς 
τήν όδόν, ·ην έμελλε' νά τραπη, αφελ-ής χαρά 
σχεδόν διότι έβλεπε·/ έαυτ-ήν. κεκλ-ημ.ένην εις τη- 
λικαύτα έργα, αίφνης είσέδύσαν ώς άκτίς -ηλι
ακή είς τή,ν ψυχήν τής κορασίδος. Άπό της 
ώρας καθ’ ήν ή θεία Πρόνοια -ηθέλεν ΐνα ή Μαρ
κέλλα άποδωση πρός τήν κυρίαν Έρμίνην ελά- 
χιστον μέρος τής ευεργεσίας ·ήν παρ’ αύτή; είχε 
λάβη, τά πάντα έβαινον άφ’ εαυτών. Ή  κυρία 
Έρμίνη θά -ήσθένει καί θά ήσθένει ίσως βχρέως, 
εί δέ μ.·ή δέν θά ήτο άξιον τού κόπου νά τ·ην 
περιποιηθή. Έπειτα ήμίρ«ν τινά μετά τινα 
χρόνον θά έπανήρχετο ή Τριανταφυλλιά καί θά 
ευρισκε τήν κυρίαν της αδύνατον μέν, άλλα" μει- 
διώσαν κχθημένην έπί τής κλίνης ή μάλλον έπί 
τής μακράς καθέδρας —  ναι, έπί τής μακράς 
καθέδρας, θά είνε πολύ ώοαιότερόν, —  τρώγουσχν 
χ ο τ ι . ΐ ί τ τ α *  ήτις δέν θά είχε καπνισθη, καί Οά 
έλεγε προ; τ·ήν έκπέ'πλ,-ηγμένήν άγαθ-ήν θεράπχι- 
νχν. . .

—  Ναι, ή Μαρκέλλα μόνη τη; μ.'έπεριποιήθη 
καί με ίάτρευσε μέ τήν βοήθειαν τού Θεού.

Ή περί τό φαντασιοκοπεΓν κλϊσι; της κυρίά; 
Έρμίνη; είχε μετάδοθη καί εί; τήν νεαραν μχ- 
θήτριάν της. Ή  κορασίς ούδέποτέ είχεν άναγνώ- 
ση μυθιστορήματα, άλλ’ έν ταϊς συνδιαλέξεσι 
μετά τ-ής προστάτιδός της, αϊτινες όσήμέραι εγί- 
νοντο διεξοδικώτεραι, είχε μάθη καί αΰτη νά 
έλπίζη εις τάς περιπετείας, νά πιστεύη είς τά 
απρόοπτα συμβάντα, νά όνεIροπόλη, πράγμα βε
βαίως μ.έν επιτρεπόμενο·/, άλλά καταστρέφον ·ή 
τουλάχιστον άλλοιούν τήν ισορροπίαν τού πνεϋμα- 
τος. Ή Μαρκέλλα τοσούτον είχεν όνειροπόλή,ση 
θαυμασιώδη πράγματα, θαύματα πιθανά, ώστε 
κατά μέγα μέρος είσήγαγεν αύτά μεταξύ τών
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στοιχείων τού βίου της. . ; Μακάριοι οί όνειρο- 
πολούντες καί φαντασιοκοπού'/τες, ταλλά μόνον 
μέχρι τής ημέρας καθ’ ήν ή πραγματικό της έρ- 
χομένη διαλύει τά όνειρα !

Μ  Μαρκέλλα παρεισέδυ πλησίον τής κυρίας 
Έρμίνης ή τις έκοιμ.άτο ύπνον, τεταραγρ-ένον. Αί 
,πυρετώδεις παρειαί της καί ή επίπονος αναπνοή 
ένέφαινον κατάστασιν έπϊφοβον. ΤΙ κορασίς παρέ- 
μεινεν ολίγον παρά τη κλίνη συνηνωμένας έχαυσα 
τάς χειρ ας καί εν έκστάσει. Ή  θέα της προσφι
λούς ασθενούς δέν την έφόβιζε· τοσαύτην -ήσθάνε- 
το έν ¿αυτά, ευφρόσυνο·/ άφοσίοισιν.

Αίφνης ή κυρία Έρμίνη ανοίγει τούς όφθαλΛ 
μοϋς, άνακάθηται, εκτείνει τούς βραχίονας πρός 
τι ον αόρατόν κάί φαντασιώδες καί ανακράζει: 

_  Νά τον, νά τον! έγώ είξευρα πολύ καλά
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σθέν της· ·ή γηραιά κόρη, τούς. οφθαλμούς έχουσα 
λάμποντας, τάς χεΐρας τρεμ.ούσας, έςηκολούθει 
νά άπευθύνη λόγους ταχείς καί άσυναρτήτρυς 
πρός τό φαντασιώδες όν. ΤΙ πεποίθησις ήν είχε 
τό παιδίον έξ-ηφανίσθη, ώς έάν- αίφνης το ¿κάλυ
ψε·/ ή νύξ· οθεν ύπεχώρησε μ-ίχρι τού τοίχου καί 
παρετή,ρησε τήν φίλην της μετ' όφθαλμών άπο- 
πεπλκνημένων. ί

—  Κυρία Έρμίνη, άνεφώνησεν -ή δύστηνος κο
ρασίς, μάτια μου κυρία Έρμίνη. καλή μου φίλη, 
έγώ είμ’ έδώ, έγώ, ή Μαρκέλλα . . .

Άλλ’ ή Έρμίνη ούδέν ένόει καί έςηκολούθει 
άδιαλείπτω; -νά λαλη, τό δέ παιδίον προσελθόν 
πρός τήν κλίνην έκλινε τά γόνατα.

—  Κυρία Έρμίν-η, μάτια μου κυρία Έρμίνη, 
μητέρα μου, δέν μ’ ακούετε; είμαι ή Μαρκέλλα, 
σάς αγαπώ, εγώ σας προσέχο), θά σας περιποιού
μαι .. . "ίί 1 κυρία ’Ερμίνη, κυτταξετέ με, σάς 
παρακαλώ πολύ.

Ή ασθενής κινούσα πυρετωδ.ώς τάς χεΐράς, 
συνήντησεν ύπό Τούς δακτύλους της τήν κόμην 
τού παιδιού, όπεο ¿στήριζε τό πρόσωπόν του επί 
τού καλύμματος τής. κλίνη; κλαίον πικρώ;.

—  ΤΙ Μαρκέλλα ! είπε, ναι, αύτή εινε. Τήν 
βλέπετε τήν κόρη σας, κύριε, σάς την δίδω όπί- 
σω, θά λογισθτ,τε ευτυχής, λάβετέ την...

Ή  Μαρκέλλα άκούσασα τούς λόγους τούτους 
άνεσκίρττ,σε, νο-ήσασα ότι τόν Μονφέρτ έβλεπεν 
•ή Έρμίνη,- καί ύπό τού πυρετού παραληρούσα 
πρός αύτόν έλάλει! "Οθεν καταληφθεϊσα ύπό 
δεινού φόβου έφυγε κλείσασα καί τήν θύραν τού 
δωματίου, καί έδοχμ.ε κατ’ εύθεϊαν είς τήν οι
κίαν τού ιατρού, έκεϊ που πλησίον κειμένην.

Ό  γηραιό; Ιατρός ήτο άπών. Ή δέ θεράπαινα 
χύτοϋ τ,τις έγϊνωσκε τήν Μαρκέλλαν, ύπεσχέθη 
νά τον άποστείλη άμα έπανελθόντα, καί ή κο
ρασίς επανήλθε σπεύδουσα είς τήν οικίαν. Είχε 

| δέ γυμνήν τήν κεφαλήν, διότι δέν έλαβε κάν
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καιρόν να φορέση τόν πίλόν της· οί πλόκαμοί της 
έκρέμαντο επί των ώμων της, πλήττουσαι τάς 
παρειάς της έν ώ έτρεχεν άπελπες. Ή  χιών επι- 
πτεν άδιαλείπτως καί ύπό τούς πόδχς της κορα- 
σίδος ¿σχημάτιζε το πηλός πηχτός χαί παγετώ
δης. Τό παιδίον έξηκολούθησε τόν δρόμον του 
εως ότου εύρέθη έν τφ κήπω της οΐχίχς, χαί έ-, 
στάθη άσθμαίνουσχ, τρέμουσχ έχ της συγκινή- 
σεως χαί του φόβου, διότι έμελλε πάλιν νά εί- 
σέλθη εις τό δωμάτιον έν ώ ή κυρία Έρμίνη 
έλάλει ίσω; ε"τι πρός τόν Μονφόρτ, τόν άπόντα 
τούτον καί απολωλότα πατέρα, οστις τόν ώραν 
ταύτην την πένθιμον έφαϊνετο εις τήν ορφανήν 
ώς άναστάς έχ νεκρών.

( Έ ι κ τ α ι  σ υ ν έ χ ε ια  ).

ΟΙ Ω ΡΪΟ Μ Ε Ν Ο Ι ΔΕΡΒΙΣΑ Ι

Ή  δ ια τ ί  ϊφ υ γο ν  ο ί  Τ ο ύ ρ κ ο ι έ χ  Θ εσσαλίας.

Περί τά τέλη του φθινοπώρου του 1882 εύρι- 
σκόμην έν Λαρίσση. Ό  πληθυσμός αυτής άνερ- 
χόμενο; εις είκοσχκισχιλίους χαί πλέον κατοίκους 
έπί του τουρκικού καθεστώτος, ώς έχ τής καθ’ 
έκάστην φυγής τών Τούρκων, είχεν έπαισθητώς 
άραιωθή. 'Ολόκληροι συνοικίαι ήσαν έρημοι, καί 
έπί πολλήν ώραν ήδύνχτονά περεέρχηταί τις αύ- 
τάς, χωρίς νά συναντά άλ).ον διαβάτην ή στρα
τιώτην δαπανώντα τόν χρόνον τής έκ τής υπη
ρεσίας σχολής εις τό νά περιπατά, άνά τάς οδούς 
ταύτας, καί έρευνα έταστικώτατα τά περιφράγ
ματα (καφάσια) τών παραθύρων τών τουρκικών 
οικιών, όπισθεν τών όποιων είχεν ακούσει ίσως 
ότι έκούπτοντο άλλοτε οί φλογεροί έκεϊνοι οφθαλ
μοί, οί τοξεύοντες τά τόσον έρωτύλα βλέμματα. 
Πολλούς ήκουον διαλεγομένους καί σχολιάζοντας 
έν Λαρίσση τά αίτια τής φυγής τών Τούρκων, 
άλλ’ ήδυνάτουν νά πιστεύσω εις αύτά, καί κα
τελήφθην ύπό τής έπιθυμίας, εί δυνατόν, νά άνα- 
καλύψω τήν αλήθειαν τής άλλοκότου ταύτης 
φυγής ανθρώπων, οίτινες άνευ πόνου, άνευ λύπης 
έγκατέλειπον τήν γενέτειραν, καί χωρίς νά πιέ- 
ζωνται ύπ’ άνωτέρας τινός βίας η ανάγκης εφευ- 
γον, ώς τά αποδημητικά πτηνά κατά τήν προσ- 
έγγισιν τού χειμώνος. Έξήτασα τινάς πλησιά
ζοντας τούς απερχομένους Τούρκους, άλλ’ ούδέν 
ιμαθον ή συγκεχυμένα καί άσαφή. —  Έπί τέ
λους έσκέφθην, οτι προσφορώτερον πρός άνακά- 
λυψιν μέσον θά ήτο νά αποταθώ πρός τούς πα- 
ρκμένοντκς ετι Τούρκους έν Λαρίσση, παρ’ ών 
ίσως θά έπετύγχανον έξήγησιν τινά. Πρός τούτο 
δ’ άπεφάσισα νά έπισκεφθώ τινάς αύτών κατ’ 
οίκον· γινώσκων δέ καλώς τά ήθη καί έθιμά των 
κατέβαλλαν πάσαν προσπάθειαν, όπως κατά τάς 
μετ’ αύτών συνεντεύξεις μου ούτε κατά κεραίαν 
παρεκκλίνω τής όφειλομένης φιλοφροσύνης. Ήθε-

λον έμπνέων αύτοϊς έμπιστοσύνην νά επιτύχω ει
λικρινείς έξηγήσεις. Εις έκάστην έπίσκεψίν μου 
εΰρισκον τόν οικοδεσπότην περιστοιχιζόμενον ύπό 
πολλών όμοθρήσκων του, ών αί φυσιογνωμίαι ή
σαν κατηφεϊς καί σκυθρωπαί. Ό  φόβος έφαίνετο 
κατέχων αύτούς. Ό φόβο; δ* ούτος, ή κάλλιον τό 
δέος, έπετείνετο, ότε έκ συμπτώσεως διέβαινον 
πρό τών οικημάτων αύτών ένοπλοι στρατιώταί 
μας, καί ιδίως έλάται τού πυροβολικού όδηγούν- 
τες τάς βαρείας άμάξας των· ό κρότος τού έκ τών 
τροχών τών αμαξών δονουμένου λιθοστριότου 
ένόμιζέ τις ότι, ώς δι’ ήλεκτρικού σπινθήρος μετα
βιβαζόμενος εις τόν οργανισμόν των, παρήγε 
τρομώδη τινά συγκίνησιν, όμοίαν έκείνης ήν ύφί- 
στανται τά κατοικίδια πτηνά, όταν καθορώσι 
τήν σκιάν τού υπερθεν ιπταμένου ίέρακος. Περί
φοβοι παρηκολούθουν διά τών βλεμμάτων την 
διάβασιν τών αμαξών, άμα δέ παρήρχοντο, έ- 
φαίνοντο ήσυχώτεροι, καί ώς νά διεξέφυγον προ
φανή κίνδυνον. Ώμίλουν σιγαλώτατα, τό δ’ άντι- 
κείμενον τής συνομιλίας αύτών ητο ώς έπί τό 
πλείστον, πίνες οί άναχωρήσαντες έκείνην τήν 
ημέραν, τίνες οί προτιθέμενοι νά πράξωσι τούτο 
τήν έπαύριον, καί τίνες οί έκποιήσαντες τάς ιδιο
κτησίας των. "Οτε άνηγγέλλετο πώληοίς τις εις 
ύψηλήν τιμήν, άπαντες έφαίνοντο εύχαριστημένοι, 
καί έσειον τάς κεφαλάς, ώς νά ωκτειρον τούς ά- 
γοραστάς. Έπιλαμβανόμενος αφορμής τίνος, άνε- 
μιγνυόμην εις την συνομιλίαν των καί ήρώτων 
αύτούς πρός τί ή τόση σπουδή τής μεταναστεύ- 
σεώς των καί τις ή αίτια τής φυγής των. Αί έρω- 
τήσεις μου ένέβαλλον αύτούς εις απορίαν, καί 
έκαστος προσεπάθει νά εύρη έπιχειρήματα δικαιο- 
λογούντα τήν φυγήν. “Αλλοι ε’λεγον ότι δεν δύ- 
νανται νά παραμείνωσι μετά την άναχώρησιν 
τών οικείων καί συγγενών των, άλλοι ότι άφού 
άνεχώρησαν οί γείτονές των, αύτοί δεν δύνανται 
πλέον νά παραμείνωσιν, άλλοι ότι φοβούνται τήν 
μέλλουσαν στρατολογίαν τών τέκνων των, ή μάλ
λον τόν έξ αύτής πιθανόν έκχριστιανισμόν των, άλ
λοι οτι φοβούνται αντεκδικήσεις τών έντοπίων Χρι
στιανών, καί άλλοι έπί τέλους ότι φοβούνται τούς 
.... δικηγόρους.— Προσεπάθουν νά καταπολεμήσω 
έκαστον τών σαθρών αύτών έπιχειρημάτων, έξαί- 
ρων τήν ασφάλειαν καί ησυχίαν τής χώρας, τήν 
πρόοδον τού τόπου ύπό τό κράτος τών νόμων, τήν 
ύπερτίμησιν τών κτημάτων των, καί έν τέλει τήν 
ώ; έκτής συστάσειυς τών Τραπεζών αφθονίαν τού 
χρηματικού καί εύθηνείαν τού τόκου, ένω άχρι τού- 
δε αύτοί, καίτοι πλούσιοι γαιοκτήμονες, δανειζό
μενοι, κατέβαλλον άδροτάτους τόκους. Είνε αλη
θές οτι προσεΐχον εις τούς λόγους μου, καί έφαί
νοντο έπιδοκιμάζοντες τά έπιχειρήματά μου, 
άλλ’ έπίσης βέβαιον είνε ότι αύτά ούδόλως συν- 
ήργουν εις τό νά μετατρέψωσι τήν πρός μετανά- 
στευσιν έπιθυμίαν των, την εις το βάθος τών
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κχρδιιον των έντετυπωμένην. Μεθ’ όλας δέ τάς 
δικαιολογητικάς των απαντήσεις, ούδόλως έπεί- 
σθην καί έγώ περί τού αληθούς αίτιου τής φυ
γής των. Ύπίθετόν τι ώς βέβαιον αίτιον, καί 
τούτο ήτο ό γνωστό; φανατισμ.ός τών οπαδών 
τού θρησκεύματος τού Μωάμεθ, άλλά κατά τάς 
μετ’ αύτών συνομιλίας μου, καίτοι έθιξα καί 
τούτο, δέν έτυχον άπαντήσεως τινός πειστικής. 
Άλλ’ ό,τι ήρνούντο αύτοί νά μοί διακοινώσωσιν, 
ό,τι μοί άπέκρυπτον τόσον φειδωλώς, άνεκάλυψα 
εύκόλως, εύρον ούτως είπεϊν ύπό τούς πόδας μου, 
ένφ τό άνεζήτουν έν τώ ούρανφ.

Είνε γνωστόν οτι ή καθ’ ήμάς ημέρα Παρα
σκευή τής έβδομάδος είνε ή Κυριακή τών Τούρ
κων. Τήν ημέραν ταύτην πολυπληθείς μεταβχί- 
νουσιν εις τά τζαμία πρό; προσευχήν, καί αί πρός 
άλλήλους έπεσκέψεις είσί συνηθέστεραι. Τούτο 
έχων ύπ’ οψιν μετέβαινον εις έπίσκεψίν τίνος έκ 
τών πρωτευόντων μπέηδων τής Λαρίσσης, ότε 
καθ’ οδόν συνήντησα ομάδας ’Οθωμανών καί 
Όθωμανίδων, σπευδόντων πρός διεύθυνσιν τινά. 
Τό πράγμα μοί έφάνη παράδοξον, διότι Όθωμ.α- 
νός, καί μάλιστα άνωτέρας τάξεως, σπεύδων άνά 
τάς όδούς, είνε τι άπρόοπτον. Τό λόγιον τών 
Αγγλοσαξόνων « ό χρόνος είνε χρήμα » παρ’ αύ- 
τοΐς ούδεμίαν έχει σημασίαν. Όπαδοί τού σ χ ιν -  
όε βραδέω ς βαδίζουσι πάντοτε νωχελέστατα, 
καί φαίνονται αιωνίως κεκμηκότες, καί ώς έπαν- 
ερχόμενοι έκ μακράς πορείας. ΤΙ τόση λοιπόν 
σπουδή των μοί έκίνησε τήν περιέργειαν, καί 
ήτοιμαζόμην νά έρωτήσω περί τούτου τόν πρώ
τον διαβάτην, ότε μεταξύ τών άλλων είδον 
σπεύδοντα καί γνωστόν μου διπλωμάτην, ’Αρμέ
νιον τό γένος, μένοντα έν Λαρίσση ώς ύπάλλη- 
λον τής Πύλη;· ούτος δέ, λύων τήν άπορίαν μου, 
είπεν ότι έσπευδον πρός τό τζαμίον τών όρχουμέ- 
νων δερβισών, ζ ώ γ  M iS . i t 6.Ιήόύΐγ, οίτινες ώς οί 
έν Ινωνσταντινουπόλει συνάδελοοί των άνά πά
σαν Παρασκευήν έκτελούσι την άλλόκοτον όρ- 
χησίν των, ήτις τόσους θεατά; προσελκύει εις 
τό έν Περαία Μέγα τζαμίον των. ’Επειδή τό 
θέαμα μοί ήτο γνωστόν, άπέφυγον νά λάβω τήν 
πρός τό τζαμίον άγουσαν, άλλά μετ’ ολίγον φί
λος τις παρεπιδημών έν Λαρίσση, βαίνων δέ 
καί αύτός πρός τό τζαμίον, άκοντα μέ παρέσυρε 
μεθ’ αύτού, όπως ίδωμεν τούς στροβιλιζομένους 
δερβίσας. Άλλ’ ότε έκάμψαμεν τήν γωνίαν τής 
οδού, τήν πρός τό τέμενος άγουσαν, οί πιστοί 
παμπληθείς έξήρχοντο αύτού, άνήγγειλαν δ’ ήμΐν 
ότι ή τελετή έληξεν· ότι όμως εις άλλο παρακεί
μενον τέμενος, άνήκον δ’ εις άλλην αίρεσιν δερβι
σών, τών Σ α ό ί, ήτοι έμπνεομένων ή ωρυόμενων, 
έξακολουθεΐ ή ιεροπραξία, καί δυνάμεθα, έάν θέ- 
λωμεν, νά παραστώμεν εις αύτήν. Τούτο δέ καί 
άμέσως έπράξαμεν, είσελθόντες έντό; εύρέος προ
αυλίου, είς την βορείαν τού όποιου πλευράν φκο-

δόμητο τό τέμενος. Τό οικοδόμημα ήτο έλεεινόν 
καί σχεδόν ήρειπωμένον ή έξωτερική του δέ 
αΰτη όψις έμαρτύρει, ότι οί έπιτροπεύοντες είς τά 
τής περιουσίας του (καί είνε γνωστόν ότι όλα τά 
έν Λαρίσση τεμένη έχουσι μεγάλα εισοδήματα 
έκ κτημάτων) μάλλον έμερίμνων ϊνα διά τών 
εισοδημάτων τρέφωνται αύτοί, ή δαπανώσι πρός 
καλλωπισμόν τού τεμένους. Γραΐαι, δυσειδέστα- 
ται αίθιοπίδες, άπελεύθεραι δούλαι τών χαρε- 
μίων, ε’φραττον τήν είσοδον τού προαυλίου πω- 
λούσαι έρεβίνθους ( στραγάλια), αίθίοψ δέ μέ 
κτηνιόδη φυσιογνωμίαν, άμα ίδών ήμάς, προσε- 
φέρθη ώς οδηγός. Ύπό τούτου όδηγούμενοι άνήλ- 
θομεν κλίμακα έξ έπτά ή όκτώ βαθμιδών, σεσα- 
θρωμένην, διά θύρας δέ ύψους μόλις άναστήμα- 
τος είσήλθομεν έντό; τού τεμένους. Τό οικοδόμη
μα τούτο, κοινοτάτης άρχιτεκτονικής, ούτε έξω- 
τερικώς, ούτε έσωτερικώς είχε ρυθμόν τινα, ώς 
πολλά τών έν Κωνσταντινουπόλει τζαμιών. Έσω- 
τερικώ; ήτο τετράγωνος αίθουσα, περιστύλων 
δέ ξύλινον, διά κιγκλίδων συνδεόμενου, έχώριζε 
τήν αίθουσαν είς δύο, είς κυρίως αίθουσαν ή 
ιερόν τού τεμένους, καί είς διάδρομον τριών 
μέτρων πλάτους. Άνωθεν τού διαδρόμου τού
του ύπήρχε καί δεύτερος, οστις, ώς έννόησα έκ τών 
έν αύτώ συνωθουμένων Όθωμανίδων, έξεπλήρου 
τον αύτόν σκοπόν, ον τά έν ταϊς έκκλησίαις 
ήμών Γ ν τα ιχ ι ϊα . Ή  πρός μεσημβρίαν μόνον 
πλευρά τού τεμένους ήτο άνευ διαδρόμου, τά δέ 
τείχη έντός ήσαν κεκαλυμμένα ύπό σημαιών, 
πρασίνων καί έρυθρών, φερουσών ποικίλματα χρυσά 
διάφορα καί γράμματα τού τουρκικού άλφαβή- 
του, βεβαίως ρητά τού Κορανίου. Έν τώ μέσω 
δέ άκριβώς τής πλευράς αύτής έσχηματίζετο έν 
τώ τοίχω γ ιό ’άς άφ’ ής άνήρτηντο άκόντια λογ
χοφόρα καί άλλα άγχέμαχα όπλα παραδόξου 
σχήματος. Τό δάπεδον τής έκ τού διαδρόμου 
κεχωρισμένης αιθούσης ήτο έπεστρωμένον διά τα
πήτων άσιατικών, έκ δέ τής οροφής έκρέμαντο 
κανδήλαι, φωτίζουσαι άμυδρώς τήν αίθουσαν.—  
Έπροχωρήσαμεν σχεδόν ψηλαφητεί έντός τού 
διαδρόμου, ώς έκ τού έν αύτώ σκότους, ώθούν- 
τες δέ διεσχίσαμεν τούς πολυαρίθμους θεατά;, 
ών οί πλεΐστοι ήσαν ’Οθωμανοί, άλλά καί πολλοί 
τών ήμετέρων, ιδίως αξιωματικοί καί στρατιώ- 
ται. Έν τφ κεχωρισμένω ιερφ χώρω έκάθηντο 
άναμίξ μετά δερβισών οί τά πρώτα μεταξύ τών 
έν Λαρίσση Τούρκων φέροντες, άπαντες άνυπό- 
δητοι, κρατούντες άνά χειρας κομβολόγια, σοβα
ροί την μορφήν καί διαρκώς κινούντες τά χείλη· 
ήσαν πχραδεδομένοι είς σιωπηλήν προσευχήν. 
Οί δερβίσαι ιδίως έπί τών γονάτων καθήμενοι καί 
κρατούντες βίβλους, άνεγίνωσκον, κινούντες κατά 
τήν συνήθειαν όλων τών Άσιατικών λαών τάς 
κεφαλάς βιαίως έκ τών όπισθεν πρός τά έμ
προσθεν καί τάνάπαλιν.
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Εις το κέντρο·/ τ ι; αιθούσης έτεροι 1
δερβίσαι κρατούντες βίβλου; καί κναγινώσκοντες. 
Δύο εξ αύτών έκρουον κρόταλα, είς το άκρον δέ 
τής .προς βορράν πλευράς ίστατο έν ευθεία γραμ
μή, ώς έν παρατάξει, ό χορός τώ» μεμυημένων 
δερβι«««, άποτελούμενος εκ 12— Ιό προσώπων, 
συνεχώς εναλλασσόμενων, έτερος δέύπέργηρως, μέ 
μχκρόν λευκόν πώγωνα, ίστάμενος βήματα τινά 
μακράν αύτών, ώς χορηγός έδιδε τό σύνθημα τής 
ενάρςεως καί καταπκύσεως.τών ορχηστικών κινή
σεων. Οί άλλοι παριστάμενοι δερβίσαι ύπεβοή- 
Οουν έν ανάγκη τον καταπονούμενου χορηγόν εις 
δ’ αύτών νεαρώτατος καί λίαν εύειδής έξετέλει 
εναλλάξ καθήκοντα διακόνου καί χορευτού. 
Οτε είσήλθομεν καί κατελάβομεν καί ήμείς θέσιν 

έν τώ διαδρόμω, ή ιεροπραξία είχεν αρχίσει· τά 
κρόταλα συνεκρούοντο σφαδρώς; οί δερβίσαι έ- 
ψάλλον εις τήν. διά πασών, καί ή όρχησις είχεν 
αρχίσει. Αλλ όποια ορχησις! Ή δεκαπεντάς τών 
άποτελούντων. τόν χορό» ατόμων, άλληλοκρα- 
τουμένη σφιγκτώς έκ του αύχένος, έξετέλει πα
ραδόξους κινήσεις, ίδιας μαινομένων άνθρώπων. 
Εναλλά' εκινουντο ολοι όμού, ώς νά ωθούντο ϋπό 
θαλασσίου κύματος, καί έκαστος χωριστά, κινών, 
περιστρόφων ή διαστρέφω·/ τό τε σώμα καί τήν 
κεφαλήν καθ’ όλας τάς διευθύνσεις. Αί κινήσεις 
των δ’ αύται έρρυθμίζοντο ύπό τε τών ψαλτών 
καί τού κρότου τών κροτάλων, γινόμεναι ύτέ μέν 
γοργότεραι, ότέ δέ βραδύτεραι. Ενίοτε ώς κατα
λαμβανόμενοι ύπό αιφνίδιας έμπνεύσεως, βραδέως, 
βραδέως.ήρχιζον όρχούμενοι κυκλικώς, πέριξ τών 
ψαλτών υπόκωφοι στοναχαί, η κραυγαι όμοιαι 
πρός τάς τών κινδυνευόντων, έποίκιλλον τάς μα
νιώδεις αύτών κινήσεις. Έπί ώραν καί πλέον 
παριστάμην θεατής τού αλλοκότου αύτού θεά
ματος άναμενων λύσιν τινά· χάλλ’ ή λύσις δεν 
ίπήρχετο. Τά δρώντα πρόσωπα τά κινούμενα ώς 
δαιμόνια, τά άλαλάζοντα, ών το στόμα έπλη- 
ροΰτο άφρών, οί δέ οφθαλμοί είχον διασταλή, 
καί οί κρόταφοι σφοδρότατα έπάλλοντο, δέν είχον 
ετι εμπνευσθή, δεν είχον έπηρεασθή ύπό τών φαν
ταστικών οντων, ών την άντίληψιν έπεκαλοΰντο 
διά τών κινήσεων, τών γοερών κραυγών καί τών 
ψαλμωδιών των ή έπιφοίτησις τών δαιμόνιων έ- 
βράδυνεν ή παρουσία τών άτάστων τήν παρεμ- 
πόδιζεν.

Εις έκ τού /_ορού, αίθίοψ πελιΰριος, μέ αληθώς 
αποτροπαίαν καί άγρίαν όψιν, είχε φθάσει εις τό 
επκκρον τής θρησκομανούς έξάψεως· οί βολβοί τών 
οφθαλμών του διαστρεφόμενοι σχεδόν έςήρχοντο 
τής κόγχης των, 6 άφρός πυκνότατος έπεκάθητο 
έπί των χειλεων τού, αί δέ όρχηστικαί του κινή
σεις ησαν οΰχί μαίνομένου πλέον, άλλ’ άλλου τί
νος άγριου όντος, αίτούντος να κατασπαράξη τά 
προ αύτού · οί λοιποί συγχορευταί ένέτεινον καί 
αύτοί τάς δυνάμεις των, αί στοναχαί των εγει-

ναν ώρυγαί, αλλά πάσας εχάλυπτον αί ώρυγαί, 
αί σπαρακτικαί φωναί τού δαιμονιώντος αίθίοπος· 
έφαίνετο ώς ζητών σωτηρίαν, έκδίκησιν, τιμωρίαν. 
— ·ιι Κ ιά φ ρ , κιάψρ », (άπιστοι, άπιστοι ) ώρύετο 
φοβερώς, καί μεθ έκάστην ώρυγήν έπανελάμβα- 
νε τάς κινήσεις ταχύτερον αΰτος καί οί συνορχού- 
μενοι. Αλλά καί οί δερβίσαι δέν ε”μενον αμέ
τοχοι τού οίστρου, τού ϊλλιγος τών όρχουμένων 
καί αύτών αί φυσιογνωμίαι προσέλαβον ε”κφρασιν 
άγρίαν, έ'ρριπτον δε βλέμματα οργίλα, φοβερά 
πρός τούς πχρισταμένους άπιστους, ενώ οί πι
στοί, άφωνοι, ένεοί μ.έ τό βλέμμα προσηλωμένον 
έπί τού παραφόρως κινούμενου συμ.πλέγματος, 
έφχίνοντο ώς συνωμόται άνχμένοντες το σύνθημα 
παραβόλου τινός πράξεως. —  Τή άληθεία άκου- 
σΐω; έρρίγησα, άνχλογισθείς πώς έπί τόσον χρό
νων διεσώθημεν έκ τοιούτου πλήθους θρησκομα
νούς, φανατιζομένου καί έξαγριουμένου ύπό όμοιων 
σκηνών.— Πκρέμεινα έπί τινας ετι στιγμάς θεώ- 
μενος τήν παράφορον αυτήν σκηνήν καί ,άκούων 
τάς ώρυγάς των, άλλ1 είχον πλέον έςασθενίσει, 
ήσαν μονότονοι, ό δέ αίθίοψ καταβληθείς καί 
αυτός ύπό τού καμάτου, κατέπεσεν έπί τού δαπέ
δου λιπόθυμος. Καί οί δερβίσαι αύτοί καταπο- 
νήθέντες μόλις ήδϋναντο νά έξακολουθήσωσι τάς 
ψαλμ/.ιδίας των, εί; δ’ αύτών προσκλίνχς έπί τού 
εκτάδην κειμένου αίθίοπος, έψέλλισεν εις τό 
ους του λέξεις ενθαρρυντικά; ίσως. Αλλά τό θέα
μα πλέον ήτο κοινόν, θέαμα γοήτων. —  Όθεν 
έθεώρησχ περιττόν νά παρατείνω τήν διατριβήν 
μου έντός τής ζοφεράς καί πνιγηρά; ατμόσφαι
ρας, εί; ήν από ώρας διέμενον προσδοκώ·/ λύσιν 
έτέραν εκείνης ήν είδον. Εκορέσθην τής τελετής 
τών ώρυομένων δερβισών, δι’ ο καί δρομαίως 
κάτηλθον τήν κλίμακα, φεύγων τήν άποτροπαίχν 
σκηνήν τής θρησκοληψίας καί τού αγρίου φανα
τισμού. "Οτε όμως έξήλθον εις τό προαύλιον, καί 
ό πνέων βορράς άνεκούφισε τήν άλγούσαν κεφα
λήν μου, άνεπόλησα δέτήν σκηνήν ής παρέστην 
θεατής, τότε άνελογίσθην ότι ή σκηνή κΰτη είνε 
ή μόνη ίσως έξήγησις τού προβλήματος, όπερ μέ 
άπησχόλει έπί τόσας ήμερας, ότι οι Τοϋρχυι 
εφυγογ εχ Θ εσσα .Ιία ς μ ό γο γ  ί ζ  α ίτ ια ς  τον θρη- 
σχευτιχον  τω>- φ ανατισμού.

Έν Βάλω χχιά Ιούνιον τοϋ 1884.

Π ε ρ ικ λ ή ·; Χ ρ . Α π ο γ τ ο λ ιδ π ϊ

Αύναταί τις νά παραβάλη τούς κατοίκους έ
θνους τινός πρός τά όργανα, τά άποτελούντα μίαν 
ορχήστραν; Πάντα δια|έρουσιν άλλήλων κατά 
τε τό σχήμα καί τόν ηχον ον έκπέμπουσι, τινά 
είνε χρησιμώτερα άλλων, ούδέν όμως είνε περιτ
τόν όπως άποτελεσθί, εντελής αρμονία.

Η  ΞΓΛΙΝΗ  ΚΝΗΜ Η Ό  Ιατρός έκάθησίν.
  Ακούσατε με, έπανέλαβεν ό άγνωστός·

οίονδήποτε καί άν;·>/ινί τά αποτέλεσμα της-έγ- 
χειρίσεως, ιδού εκατόν γκινέαι, αί όποίαί θά είν» 
ίδικαίσας &μα τελειώσήτε · άλλά θέλώ’ν' άπο-
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Κατά τό φθινόπωρο·/ τού 1782. ό χειρουργό; 
Λουδοβίκος θεβενέ, έκ Καλαί, προσεκλήΟη δι’ 
ανώνυμου επιστολής νά μεταβή τήν έπιού,σαν εις 
τινα οικίαν,,παρά τήν πολιν, .μετά τών ,άναγ- 
καιούντων χειρουργικών εργαλείων -διά τήν απο
κοπήν μιας κνήμης. Ό  ιατρός Θεβενέ ήτο διάση
μος, ρ-ή περιοριζομένη; τής φήμη; αύτού. μόνον έν 
Καλαί· πολλάκι;προσεκάλουν αύτον εί;'Αγγλίαν 
διά σοβαρώτατα ιατρικά συμβούλια. Έπί πολλά 
έτη υπηρέτησε παρά τω στρχτφ, παρά δέ τό 
ολίγον απότομον τού χαρακτήρος αύτού πάντες 
τόν ήγάπων διά τήν ειλικρίνειαν, αγαθότητα καί 
τιμιότητα αύτού. Έπί πολύ έδίστασε πριν ή 

I ύπακούση εις τήν ανώνυμον ταύτην πρόσκλησιν. 
Ώρίζετο μετά λεπτορ.ερούς ακρίβειας ή ώρα καί 
ό τόπος, ή δ έγχείρισις ενός μέλους είνε πάντοτε 
περίεργος εργασία δι' ένα καλόν χειρουργόν .... 
'Αλλ’ό ιατρός φοβηθείς ένέδραν έμεινε παρ’ έαυτώ.

Μετά τρεις ημέρας έλαβε νέαν πρόσκλησιν 
προσεκαλεϊτο επειγόντως. Προειδοποιούν αύτάν 
οτι τήν πρωΐαν τής έπχούσης, κατά τήν.ίννάτην 
ώραν, όχ,ημα θά παρελάμβανεν αύτόν έκ τής οι
κίας του, όπως τόν μεταφέρη εις τό ύρισθέν μέρος.

Άμα τό ώρολόγιον έσήμανε τήν έννάτην ώραν, 
ώραίον ανοικτόν όχημα εύρίσκετο πρό τής θύρας 
τού χειρούργου. Τήν φοράν ταύτην δέν έδίστασε 
πλέον καί άνέβη έπί τού οχήματος. Μόλις δέ 
καθεσθείς ήρώτησε τόν αμαξηλάτην

—  Πού πηγαίνομεν; .
—  "Οπου διετάχ_θην νά σάς οδηγήσω, ιατρέ, 

άπήνίηοεν αγγλιστί ό αμαξηλάτης, καί ¿μαστί
γωσε τούς ίππους αύτού.

—  “Ο ! ώ! έχω νά κάμω μέ 'Άγγλο-ν, έσκέ- 
φθη ό ιατρός, άλλα θά μου πληρώση τήν αυθά
δειαν τού υπηρέτου του.

Τό όχημα εφθασε τέλος. ,. -
—  Ποιος ασθενεί; ήρώτησεν ό ,Θεβενέ τόν

ϋπηρέτην. Είνε άνςρ ή γυνή;
. —  Ό κύριο; Οά ϊδη, τώ άπήντησε, ψυχρώς ό 
υπηρέτης.

Πράγματι, πρό τής θύρας ϋπεδέξατο αύτόν 
ωραίος νέος, ηλικίας είκοσι πέντε έως τριάκοντα 
περίπου έτών, καί τόν είσήγαγεν έντός μεγάλου 
δωματίου πλούσιος διεσκευασμένου.

—  Σείς μέ προσεκαλέσατε ;
—-Ναι, κύριε, καί χαίρω βλέπων οτι έδέχθητε 

την ανώνυμον πρόσκλησιν μου. Άναπαυθήτε, σάς 
Παρακαλώ... .  “Εχετε ανάγκην νά λάβετέ τι 
πριν ή άρχίση ή έγχείρισις ;

—  Άλλ’ έν πρώτοι;, κύριε, επιτρέψατε μοι νά
ίδω καί νά εξετάσω την κνήμην ίσοι; δέν είνε
άνχγκάία ή έγχείρισις.. . .

> ; * . · · < u  ρ  ·.—  11 ε γ χ ε ιρ ισ ίς  εινε αναγκαία, ιατρέ Μείιενε·
πάθήσατε, παρακαλώ.

κόψητε τήν κνήμην μου, νά μοί τήν άποκόψήτε 
άμεσως, εννοήσατε τούτο καλώ;· άν «ρνηθή,τε, 
εϋρίσκεσθε εις τήν εξουσίαν μου, όσόν δ’ εύ/έ βέ
βαιον ότι υπάρχει θεός εις τόν ουρανόν, τινάζω 
άμέσως τά μυαλά σας εις τόν άέρα.

Καί ταϋτα λέγων έξήγαγε τού θυλακίου αύτού 
πιστόλιον, τό οποίον έστρεψε κατά τού ιατρού.
'  —  νΏ ! κύριέ, δυνασθε νά μέ σκοπεύόητε, τό 
τΐιστόλιόν σας δέν θά μέ κάμη νά ώχριάσω· άλλ’ 
ίδωμεν· εϊπατέ μοι είλικρινώς καί άνευ περιστρο
φών, διατί μ’ έπροστ.αλέσχτε;

—  Σάς τό εΐστον'* διά ν' άποκόψήτε τήν δεξιάν 
κνήμην μου.

—  Ευχαρίστως, κύριε· κόπτω καί τήν κεφα
λήν σας, άν τούτο σάς ευχάριστή· άλλ’ άν δέν 
άπατώμαι, ή κνήμη σας μοί. φαίνεται ύγιής. ΙΙρό 
ολίγου μάλιστα διέβητε την κλίμακα μετά ευ
κινησίας σχοινοβάτου!

—  Άδιάφορον· επιθυμώ.νά μοί τήν άποκόψήτε.
—  Κύριε! είσθε τρελλός!
 Τούτο, ιατρέ, δέν σάς ενδιαφέρει.
—  Άλλ’ ε'χώ, νομίζω, τό δικαίωμα νά σάς 

ε'οωτήσω, διατί 'θέλετε ν' άπαλλαγήτε κνήμης 
τοσούτον ύγιού; καί καλοκαμωμένης; διότι τ̂ λος, 
κύριε, είμεθα ξένοι πρός άλλήλους, καί έπεθύμουν 
να εχω αποδείξεις οτι πράγματι έχετε ,τό λο
γικόν σας.

_  Κύριε Θεβενέ, θέλετε νά έκτελέσητε τήν 
επιθυμίαν μου;

—  Ναι, κύριε, όταν μοί δώσητε άποχρώντα 
λόγον διά ν’ άνχγκχσθώ νά προβώ εί; έγχ&ίρι- 
σιν τοσούτω παράδοξον.

—  Έπί του παρόντος δέν δύναμαι ν' άποκαλύ- 
ψω πρό; ύμά; τήν αλήθειαν ίσως δυνηθώ νά τό 
πράξω εντός έτους. ’Αλλά στοιχηματίζω άνευ 
φόβου, οτι μετά τό τέλος τού έτους θά ώμόλό- 
γήσητε καί σείς ό ίδιος ότι τό λογικόν μοί ύπη- 
γάρευσε τήν στέρησιν της μιας κνήμης, καί θά 
έπιδοκιμάσητε τήν άπόφασίν μου.

—  Ούδέν στοίχημα αποδέχομαι πριν ή μοί 
εΐπητε τό όνομά σας, τήν διαμονήν σας, τήν οι
κογένειαν καί τό επάγγελμά σας.

—  θά πληροφορηθήτε τά πάντα, κύριε, αλλ 
όχι έπί τού παρόντος. ’Επιτρέψατε μοι νά σας 
έρωτήσω· μέ θεωρείτε άνθρωπον τίμιον ;

—  Ό  τίμιος άνθρωπος, κϋόιε, δέν σκοπεύει 
μέ πιστόλιον ένα χειρουργόν διά νά τόν βιάση 
ν’ άποκόψη τήν μίαν κνήμην του. Έχω καθή
κοντα νά εκπληρώσω, καί πρός ύμάς έτι, διότι 
μοί είσθε πάντη ξένός!, ουδέποτε δέ θά συγκα-
Α , , . , . , ν . , .  , . ί ,  / - ί -  '/ - / Α / . ι — λ Ί σ  Γ / Λ  * V  — Λ '  » ' / V  ' Τ Λ ’ Ι Τ Π
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είνε άπολύτως άναγκαΐον διά τήν ύγείαν «ας. 
Ήδη, κύριε, άν θεωρήτε εαυτόν υπόχρεων να 
καταστήτε φονεύς άθώου οικογενειάρχου, πυρο
βολήσατε.

—  Έχει καλώς, ιατρέ· είσθε άνθρωπος γεν
ναίος. Δεν θα σάς φονεύσω, άλλα θά σάς βιάσω 
νά μοί άποκόψητε τήν κνήμην, καί θά πράξητε 
έξ οίκτου πρός με ο,τι δέν ε'πεισεν ύριάς νά πρά
'τ,τε ό φόβος καί τό δέλεαρ του χρυσού.

—  Πώς τούτο, κύριε;
—  Θά διατρυπήσω διά σφαίρας τήν κνήμην 

μου ενώπιον ύμών.
Πράγματι, 6 νέο; έκαθέσθη καί διά τού πι

στολιού έσκόπευσε τό γόνυ αύτού. Ό  Ιατρός ώρ- 
μησεν ε'π' αυτού επί τή έλπίδι νά τόν έμποδίσχ).

—  "Αν κινηθήτε, άνίκραξεν ό "Αγγλος, πυ
ροβολώ. Μίαν ε'τι λέξιν. θέλετε νά μέ άπαλλά- 
ξητε ανωφελούς αμηχανίας; θέλετε διά της 
άρνήσεώς σας νά μέ βιάσητε νά αυξήσω τού; 
πόνους, τούς όποιους πρέπει νά ύποστώ;

—  Κύριε, ε’τι άπαξ, είσθε τρελλός! άλλ' υ
ποκύπτω εις τήν ε'πιθυμίαν σας, συγκατατίθεμ.αι 
νά άποκόψω τήν δυστυχή ταύτην κνήμην σας.

Αί προπαρασκευαί έγένοντο πάραυτα. Μετά 
τήν πρώτην τομήν 6 "Αγγλος ήνκψε τήν καπνο
σύριγγα αύτοΰ καί ώμοσεν ότι δεν θά άπεχωρί- 
ζετο αυτής· πιστός εις τόν λόγον του έκάπνιζεν 
άχρις ού ή κνήμη αύτού κατέπεσεν επί τού έδά-
? ου.ς·

Ό  κ. θεβενέ ανέπτυξε τήν συνήθη αύτφ δε
ξιότητα, ε'ντό; δέ σμ.ικρού ό ασθενής έγένατο ύ-

Ρής. Ήμειψε γενναίως τόν χειρούργον, έκάστοτε 
ήσθάνετο αύξάνουσαν τήν πρός αύτόν ύπόλη- 

ψίν του. Τέλος άφού δακρύων τόν ηύχαρίστησε 
διότι τόν άπ-ήλλαξε τής κνήμης του, έπανήλ- 
Οεν εις ’Αγγλίαν μετά ε’ξαιρέτου ξύλινης κνήμης.

Μετά 18 περίπου μ/ήνας ό κ. θεβενέ έλαβεν 
έξ ’Αγγλίας τήν έπομ.ένην επιστολήν

α Κ ύ ρ ιε  θ ε β ε τ έ  !

« Έγκλείστως ευρίσκετε ένταλμα 250 γκινεών 
επί ΙΙαρισίων, τάς όποιας παρακαλώ νά δεχθήτε 
πρός ένδειξιν τής εύγνωμοσύνης μ.ου. Άποστερή- 
σαντέςμε μέλους τό όποιον ήτο τό μόνον πρόσκομ
μα εις τήν επί τής γής εύτυχίαν μου, κατεστήσατέ 
με τόν εύτυχέστερον τών θνητών. Καί ήδη, κάλλι- 
στε τών ανθρώπων, θά μάθετε τέλος τούς πραγ
ματικούς λόγου; τής πράξεως, τήν όποιαν εύη- 
ρεστήθητε νά χαοακτηρίσητε ώς τρέλλαν καί 
Ιδιοτροπίαν. Ίσχυρίσθητε ότι ούδϊν ε’ν τω κόσμω 
ήδύνατο νά παρακινήσγι τινά τού νά στερηθή 
έκουσίως ένός μέλους αύτού. Καλώς έπράξατε 
άρνηθέντες τό στοίχημα τό όποιον σάς προέτεινον, 
μάθετε δέ τήν αλήθειαν.

» Μικρόν μετά τήν ε'κ τών ’Ανατολικών ’Ιν
διών ε’πάνοδόν μου εγνώρισα τήν Αιμιλίαν Χάρ
λεϋ καί έμμανώς ήράσθην αύτής. Οΐ συγγενείς

μου έπεδοκίμασαν προθύμ.ώ; τόν έρωτά μου έ
νεκα τού πλούτου καί τής εύγενείας τής νέας, 
μολονότι ε'γώ είχον ύπ’ οψιν μόνον τήν καλλονήν 
καί τόν αγγελικόν αύτής χαρακτήρα. "ΙΙρχισα 
λοιπόν νά σύρω μετά τοσούτων άλλων τό θρι
αμβευτικόν αύτής άρμα.

» Φεϋ ! φίλτατί μ οι κύριε, ε’σχον τήν εύτυχίαν 
νά καταστώ ό δυστυχίστερο; άπάντων τών αν
τιζήλων μου, διότι ή Αιμιλία εμέ μόνον ήγά- 
πησε, μοί ώμολόγησε τόν ε’ρωτά της καί μοί ήρ- 
νήθή τήν χεϊρά της. Μάτην ίκέτευον άύτήν επι
κούρους έχων τούς συγγενείς καί φίλους αύτής· 
υπήρξεν άκαμπτος.

» Έπί πολύν χρόνον δεν ήδυνήθην ν’ άνακα- 
λύψω τόν λόγον τής επιμόνου άρνήσεώς της. Τέ
λος μία αδελφή τ/ις μοί άπεκάλυψε τό μυστι
κόν. Ή  μις Χάρλεϋ ήτο περικαλλεστάτη άλλά, 
πράγμ-α παράδοξον, είχε γεννηθή μ.ετά μιάς μό
νον κνήμης, ώ; έκ τού τοιούτου δ’ ελαττώματος 
αύτής ήρνεΐτο τήν χεϊρά μ.ου, έκ φόβου μήπως 
μοί έμπνεύση αηδίαν.

» "Αμα πληροφορηθείς τούτο έλαβον πάράυτα 
τήν άπόφασίν μου. Άπεφάσισα νά εξουδετερώσω 
τό έλάττωμ.α τούτο ύποκύπτων καί ε’γώ ίις αύτό, 
τούτο δέ κατώρθωσα, σεβαστέ μοι κύριε θεβενέ, 
χάρις εις υμάς.

» Έπανήλθον εις Λονδϊνον μ.ετά τής ξύλινης 
κνήμ,ης μου, καί πάραυτα μοί έδόθη ή χειρ τής 

j μ.ίς Χάρλεϋ· διότι συνεπεία επιστολής προηγη- 
θείσης εμού, φήμη διεδόθη ότι συνεπεία πτώ
σεως έξ ΐππού συνέτριψα την κνήμην μου, ώς έκ 
τούτου δ’ άπέκοψα αύτήν, καί έγενόμην άντικεί- 
μενον γενικού οίκτου. Τήν επιούσαν τού γάμου 
μας τη έξωμ,ολογήθην διά πρώτην φοράν τήν 
θυσίαν εις ήν προέβην όπως κίτωρθώσω νά λάβω 
τήν χεϊρά τ/)ς. Ό  έρως Της ώ; έκ τούτου ήΰξη- 
σεν ε’τι μάλλον. "Ω ! ιατρέ, θά άπέκοπτον δέκα 
κνήμας, άνευ τής ελάχιστο; λύπης, διά ν’ απο
λαύσω τήν Αιμιλίαν μου.

» Μόνον ό θάνατος δύναται νά περατώση τήν 
πρός ΰμάς εύγνωμοσύνην μου. "Ελθετε νά ίδητε 
ημάς εις Λονδϊνον, όταν δέ γνωρίσητε τόν άγ
γελον τής ζωής μου, ένώ μέ έχαρακτηρίζετε ώ; 
τρελλόν, θά ζηλεύσητε τήν τρέλλαν μου.

Κ άρο.Ιος Ί 'ά ρ π .Ι · »

Ό  ιατρός έδείκνυεν έπί πολύ πρός τούς φίλους 
του τήν επιστολήν, διηγούμενος πρός αύτούς ά- 
πάσας τάς λεπτομέρειας τού έπεισοδίου, όσάκι; 
δέ διηγείτο τήν ιστορίαν ταύτην έγέλα προσθέ
των. —— Είνε ύπέρποτε τρελλός.

Άπήντησε δέ ώ; επομένως :

α Κ ύ ρ ιε  Τάμ.π.2 ,
« Εύχαριστώ ύμάς διά τό όντως βασιλικόν έν- 

θύμιόν σας, διότι δέν δύναμαι νά χαρακτηρίσω 
άλλως τήν αποστολήν χρηματικής ποσότητος
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κατά πολύ ύπερτέρας τών ταπεινών έκδουλεύ- 
σεων άς άπέδωκα ύμιν.

«  Σάς συγχαίρω διά τόν γάμον σας μετά τής 
θαυμ.ασίας συμπατριώτιδος ύμών. Τή άληθεία, | 
πολύ θά έσκεπτόμην νά θυσιάσω μίαν κνήμην, 
έστω καί όπως αποκτήσω ώραίαν καί ένάρετον 
σύζυγον, καί έν τούτοις δέν είνε μεγάλη ή θυσία 
άν καταστή τις εύτυχέστερος μετά μιάς κνήμης 
όλιγώτερον. Ό  Άδάμ έθυσίασε μίαν πλευράν 
όπως άποκτήσγι τήν Εύαν πολλοί άλλοι, μετ' 
αύτόν, έξέθηκαν χάριν ώραίο>ν τήν ζωήν αύτών... 
'Αλλά παρά τάς διαμαρτυρίας ύμών, έπιτρέψατε 
νά εμμένω εις τήν πρώτην γνώμην μου. Πιθανώ- 
νατον νά έχετε δίκαιον έπί τού παρόντος, διότι 
εύρίσκεσθε είσέτι εις τήν σελήνην τού μέλιτος... 
Άλλ’ έχω καί έγώ δίκαιον, μετά τής διαφοράς 
ότι απαιτείται καιρός πρός δικαιολόγησιν τής 
γνώμ.ης μ.ου, διότι μόνον μετά παρέλευσιν χρόνου 
αναγνωρίζομε·; τάς αλήθειας, αί όποιαι προσβάλ- 
λουσι την φιλαυτίαν ημών.

«Ά ν  αί προβλέψεις μου, κύριε, δέν μέ άπατώσι, 
(καί είθε νά μέ ήπάτων!) μετά δύο έτη θ’ άρχί- 
σητε νά έπιθυμήτε όπως ή έγχείρισις έγίνετο κά
τωθεν τού γόνατο;· μ.ετά τρία έτη θά έπεθυμού- 
σατε νά έχάνετε μόνον τόν πόδα· μ.ετά τέσσαρα 
έτη θά έθεωρεΐτε οτι θά ήρκει ή απώλεια μόνον 
τού μεγάλου δακτύλου τού ποδός σας, πρό δέ 
τού τέλους τού πέμπτου έτους θά λυπηθήτε διά 
τήν θυσίαν καί μ.όνον τού μικρού δακτύλου.

« Λέγω ταύτα πάντα, πιστεύσατέ μοι, ούδα- 
μώς άμφιβάλλων περί τών αρετών τής κυρίας 
Τάμπλ, περί τών όποιων μ.οί αναφέρετε. Ή καλ
λονή καί ή αρετή είσί προσωρινώτερα τής κρί- 
σεως τού ανθρώπου. Κατά τήν νεότητά μου θά 
έξέθετον εύχαρίστω; τήν ζωήν μου ύπέρ τής φιλ- 
τάτης μου, άλλ’ ούδέποτε θά έθυσίαζον μίαν 
κνήμην. Ούδέποτε θά μετενόουν διά τήν απώ
λειαν τής μιάς, άλλ’ έκάστοτε θά έθλιβόμ.ην διά 
τήν άλλην. Άν δέ συγκατένευόν ποτε εις τοιαύ- 
την Ουσίαν, θά έλεγον βεβαίως· θεβενέ, φίλε μου, 
διέπραξες μεγίστην τρέλλαν!

«  "Εχω τήν τιμήν κτλ.
Α .  Θ εβενέ. »

Τω 1 793 ό ιατρός θεβενέ, καταγγελθείς ώς 
αριστοκράτης ύπό συναδέλφου φθονούντος τήν 
υπεροχήν αύτού, κατέφυγεν εις Λονδϊνον όπως 
διαφύγνι τόν κίνδυνον έγχειρίσεως ήν πρός ούδένα 
ούδέποτε έποίησε, κατά δέ τήν ε’.ς Λονδϊνον άφι— 
ξιν αύτού ήρώτησε πού κατώκει ό σίρ Κάρολος 
Τάμπλ, όστις ασμένως ύπεδέξατο αύτόν.

Ό  κ. Τάμπλ, καθήμ.ενος έπί ώραίου ανακλίν
τρου, παρά τήν έστίαν, είγε πρό αύτού φιά
λην πλήρη πόρτερ, είκοσάς δέ εφημερίδων περί 
αύτόν άπεδείκνυεν ότι δυσχερώς ήδύνατο νά
‘γ£Ρ0ί·, , ,

—  Καλώς ήλθατε, κύριε θεβενέ, άνέκραξεν ό |

σίρ Κάρολο; Τάμπλ. Συγγνώμην άν κάθημαι 
j αμέσως· ή κ.ατηραμένη ξύλινη κνήμη μου δέν λει

τουργεί πάντοτε καλώς. Άναμφιβόλως, αξιόλογε 
μ.ου φίλε, ήθελήσατε νά ίδητε άν μ.ετεμελήθην 
διά τήν ιδιοτροπίαν μ,ου.

—  Φεύ ! όχι, είμί φυγάς έκ τής πατρίδος μου, 
καί ε"οχομ.αι νά ζητήσω άφ’ ύμών προστασίαν.

—  Τότε, ιατρέ, επιθυμώ νά έχετε άσυλον μό
νον τόν οίκόν μου, διότι είσθε συνετός μεταξύ τών 
συνετών. . . Κατά τήν στιγμήν ταύτην, φίλτατέ 
μοι κύριε, θά ήμ.ην ναύαρχος άν αύτή ή επικα
τάρατο; ξύλινη κνήμη δέν μέ απέκλειε τής υπη
ρεσίας τής πατρίδος μου. Άναγινώσκω ενταύθα 
σημαντϊκωτάτας ειδήσεις καί καταρώμαι τόν 
αστέρα μ.ου διότι ούδαμώ; δύναμαι νά μετάσχω 
τών συμβαινόντων. Ήτο ανάγκη νά έλθητε διά 
νά μ.έ παρηγορήσητε.

—  Άλλά, κύριε Τάμπλ, ό άγγελος τής ζωής 
σας δέν είνε άγγελος παρήγορος ;

  "Ω ! ό άγγελος άπέπτη, ή ξύλινη αύτού
κνήμη τόν !μ.ποδίζει νά χορεύη, έπεδόθη εις τό 
χαρτοπαίγνιον καί τό σκάνδαλον, αδύνατον δέ 
νά τόν περιορίσω. Έν τούτοις είνε γυνή αρκετά 
καλή . . . κατά τόν τρόπον αύτής.

—  Λοιπόν, είχον δίκαιον;
—  Φεϋ! ναι, φίλτατέ μοι ιατρέ, διά τούτο 

συνέστησα εις τούς υιούς μου τό αξίωμα τούτο: 
Ποτέ μή κάμητε χάριν μιάς γυναικός θυσίαν 
ανεπανόρθωτου· κόψατε, διά νά τήν εύχαριστή- 
σητε, την κόμην, τό γένειον καί τούς όνυχάς σας. 
διότι ταύτα μεγαλόνουσι πριν ή λάβητε καιρόν 
νά μ.εταμεληθήτε, ποτέ όμως μή θυσιάσητε δι’ 
αυτήν βραχίονα ή κνήμην, καί άν ακόμη είνε 
άγγελος, ώς ή μήτηρ σας !

( Μετά?ρασις) • *
 ̂ ^  ̂  ρ  ̂̂  -  -  *

Π ΕΡΙ ΤΗΣ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ
   ·

Έκιιτέλλοντζι ήμΓν τα έπόμτνα :

Φ Ι.Ιε Κ ύ ρ ιε  Α ιευ θ υ νζα  τη ς  «  Ε σ τ ία ς  »,

Μετά πολλού τού διαφέροντος άναγινώσκω ν 
πάντοτε τό κάλλιστον ύμών περιοδικόν, παρετή- 
ρησα έν αύτώ προχθές περίεργον μελέτην τού 
καθηγητού W . Preyer περί αύτοκτονίας παρά 
τοΐς ζώοις, μεταφρασθεΐσαν ύπό τού διδάκτορος 
κ. Σπ. Μηλιά ράκη.

Καίτοι πάντη ιδιώτης τής φυσιολογίας καί 
συνωδά ανίκανος νά εκφέρω -ρώμην επί ζητήμα
τος εις αύτήν άναγομένου, άποτολμώ έν τούτοις 
νά παρατηρήσω ύμΐν, οτι τά περί αύτοκτονίας 

| τού σκορπίου άναφερόμενα φαίνονται πως άντι- 
στρατευόμενα πρός τά παρά· τής πείρας διδασκό
μενα. Ό καθηγητής W. Preyer ισχυρίζεται, 
ότι ούχί ή ιδέα τής άπελ-ισίας ώθεΐ τόν σκορ- 
πίον νά φονεύηται διά τού ίδιου κέντρου, άλλ’ ότι
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το φώς ή ή θερ|Λ0της χροσβάλλοντα τά όχτικά 
όργανά του τον άναγκάζουσιν άπατώαενον νά 
χροσβάλη τήν ίδιαν κεφαλήν έχί τή χεπόιθήσει, 
ότι iv .ii ό έχθρό; εμφωλεύει. Ή χετρα όμως δι
δάσκει ήμϊν τουναντίον.

Κατοίκων χρό έτών εις τι χαρά τόν Βόσπορον 
χωρίον, ήναγκχζόμην να εύρίσκωμχι εις άένχον | 
πόλεμον πρός τούς σκόρπιους, οϊτινες ένεκεν της υ
γρασίας καί τοϋ πλήθους τών πέριξ κήπων ύπερε- 
πλεόναζον. Εσπέραν τινά, κατόπιν ραγδαίας βρο- 
χής, είσελθών εις τό δωμάτιό·» μου, κείμενον εν τινι 
εν τω κήπω χεριχτερω, κατελήοθην ύχό φρίκης 
ίδιον κεκαλυμμένους— καί τοϋτο ί?ίν είνε υπερβολή 
— τού; τοίχους ύχό τών ειδεχθών τούτων ζωυφίων. 
Έντρομος έξήλΟον τοϋ δωματίου καί καλέ σας τόν | 
κηπουρόν τόν παρεκάλουν νά μέ σοίση. Ούτος λα
βών μεγάλη·» λεκάνην καί Θείς ε'ν αύτή χόρτον 
τι, ού λευκά ίά φυλλα καί βαρεία ή οσμή, μετέ- 
δωκεν εις αύτό τό χύρ καί είσαγαγών έν τώ δω
μάτιο» εκλειοεν ερμητικώς τήν Ούραν. Μετά εν 
τέταρτον είσελθόντες εις τό δωμάτιον έβαδίζα- 
μεν έπί έκατοντάδος σκορπιών. Στρεφόμενος δέ 
τότε Οριαμ.βευτικώς χρός με ί> κηπουρός, « ’δεες 
τους, αφέντη », μοί λέγει, « χώς εινε κουλουρια- 
σμένοι » ,  «— Καί διατί είνε κουλουριασμένοι; ι> 
τόν ήοωτησα. « — Γιατί εΐνε παλληκαράδες καί 
σά ’διοϋν τά στενά φαρμακόνουνται μοναχοί τους.» 
Τό πραγμ.α έφάνη μοι περίεργον καί την επαύριον 
ζωγρήσχς μέγαν σκοοπίον έκ τών φαιόν έχόντων τό 
χρώμα καί ίοβολωτάτων ενέθετα αυτόν εντός ϋελί- 
νου κιύδωνος, ον είχον έμπλήσει καπνόν. Ό σκόρ
πιός πιεζόμενος ύπό τοϋ καπνού ύπανηγειρε τό κίν- 
τρον όπως δι' αύτοϋ πληγή, άμα όμως έγείρω γ  
το ν  χώδωνα ίχ  τή ς μ ια ς  κ ,Η υράς κα ρεΐχοΥ  έ.Ι- 
π ίό α  σζύτηρίας ε ις  του  σχορπ ίοΥ , ούτος χ α τε β ί-  
βαζε γι/>· χ ίρ χ ο ν  το ν  χα ί προσεπάθει να ό ιε χ -  
φύγτι. Τέλος άφαιρίσας π*ν μέσον σωτηρίας, άπό 
τοϋ σκορχίου, είδον αύτον πλησσόμενον διά τοϋ 
ίδιου κέντρου-καί α ν το χ το γ ο ν γ τα . Μή άρκούμε- 
νος εις τό πείραμα τοϋτο καί ίδιαν αισθανόμενος 
ήδονην νά βασανίζω τούς σκόρπιους, οΰς άλ
λοτε τοσοϋτον έφοβούμην, συνέλαβον καί έτε
ρον, ον π.ίήσσΜΥ ε ις  Λιάγυρα μ έρη  τοϋ σώ
ματός1 το ν  τόν έξηνάγκασα νά α ντοχ το τήση . 
Τέλος £ίψας σκοοπίον εντός δεξαμενής έπείσΟην 
όλοσχερώς, ότι ούτος άπεχειρατο ν' αντοχτονήση  
έν έπιγνώσει καί πρός αποφυγήν τού κινδύνου. 
Καθότι, έφ’’ ίσον έχλησίαζον αυτόν διά' μικροϋ 
κλάδου πρός τά χείλη τής -δεξαμενής καί τω πα- 
ρεϊχον ούτως ελπίδα σωτηρίας, ούτος κατεβίβχζε 
την κέρκον αύτοϋ, άμα δε τόν άπεμάκρυνον, 
ούτος ά π εΛ π ιζόμ ενος τήν άνεβί€αζε καί άπεπει- 
ρατο νά φονεύση εαυτόν, χλήν δεν τό κατώρΟου, 
άγνοώ διά ποιαν αιτίαν— πιθανόν έκ τής διά τοϋ 
ψυχρού υδατος άποναρκώσεως τών νεύρων αύτοϋ.

Τά πειράματα ταϋτα, εις α δύνασθε νά προ-

• βήτε ϋμεϊς «ύτός εις πρώτην ευκαιρίαν, χείθουσι, 
■ νομίζω, αρκούντως σαφώς περί τής έν έπιγνώσει 

καί πρός αποφυγήν τών βασάνων αυτοκτονίας τοϋ 
| σκορχίου.

Ν . ί. Σ ιτλν-δ ο ν η ς

ΦΘΙΝΟΠΩΡΩΝ
Τό βοριαδάκι που διαβαίνει 
μέ τήν βροχούλα τήν ψιλή 
‘στην χώρα τήν σκυθρωπασμένη 
ψυχρά μηνύματα λαλέϊ.

—  Έγώμ’ ένα γοργό κοπέλι 
μ’ έ'να τραγούδι σιγανό.
Ιχω ν’ αφέντη που με στέλλει 
νά σας τό ψάλω σαν περνώ.

Εις τ' αψηλά βουνά, ς’ εκείνη 
τήν κορυφή τήν μακρινή, 
άσπρη, χιονάτη, ξαναστήνει 
τ' αφεντικό μου μιά σκηνή.

Δια νά ’6γή νά κυνηγήση 
μέ κοφτερώτατη πνοή 
"στούς κήπους πώχει οπείρ' ή φύση 
τήν εύμορφιά και τή ζωή.

Τ’ ακούν' τά δένδρα καί χλωμιάζουν 
γιατί φοβούνται δυνατά, 
τ' άκούνε τ' άνθη, μαραζιάζουν 
καί καταντούν τοΰ θανατά.

Τ’ ακούει κάδε χελιδόνι, 
μισεύει μ' άχαρι καρδιά;
Είν’ ό χειμώνας ποΰ ζυγόνει.—
ΙΙάρτε τά'μέτρα σας, παιδιά.

Γ. Μ. ΒΙ7ΛΜΝΌΪ.

Σ Η Μ Ε ΙΩ Σ Ε ΙΣ
Ό βασιλεύς τής ’Αγγλίας Γεώργιος ό Β' Ιμα- 

Οεν οτι έφημεριδογράφος τις εμελλε νά τιμωρηθή, δι
ότι, όπως φανή δημοσιεύω·» τάχιστα τόν βασιλικόν 
λόγον τόν άπαγγελΟέντα έν τη Βουλή, είχε κατα- 
σκευάσει καί δημοσιεύσει ένα ίδικόν του. «  —  Ελπί- 

; ζω, ειπεν ό βασιλεύς πρός τόν υπουργόν, οτι θά φανήτε 
επιεικείς πρός τόν άνθρωπον αυτόν. Έγω παρέβαλα 
τόν ίδικόν του καί τόν ίδικόν μου λόγον, καί καθ 
οσον ήδ.νήθη·) νά κρίνω ό ¡δικός του εινε πολύ καλ
λίτερος τοϋ ϊδι/.ου μου . »

Ό  Δ’ πρός τόν φοβερόν καπνιστήν Α :
—  Πόσα τσιγάρα καπνίζεις τήν ήμερα;
_  Μά θά πίνω 30-40 λεπτών καπνό κάθε μέρα.
— Γ»ά ’δες χαμένοι παράδες. "Αν οίκονομοϋσε; τά 

χρήματα, θά είχες σήμερα ένα μεγάλσ ’σπίτι ’ς τας 
‘Αθήνας.

—  Σύ καπνίζεις;
—  Όχι.
—  Ποΰ είνε λοιπόν τό ’δικό σου ’σπίτι ς τάς Αθή

νας ;

Έν Άβήναις έχ τοϋ τυπογραφείου Άνίρέου Κορόμηλα 1884 — Β', 908.


