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( Έ χ  των τοϋ Maiime Du Camp )

Άςιεροΰτα·. τω  βεραπευτηρίω ·  *0 Εύαγγελισμδς ».

Β'. ΕΝ ΙΙΑΡΙΣΙΟΙΣ.

Αί Μικραί Άδελφαί τών άπορων 'ίδρυσαν άλλ η - 
λοδιαδόχως έν Παρισίοις πέντε καταστήματα διά τούς 
ένδεεϊς γέροντας. Τά πέντε ταΰτα καταστήματα πε- 
ριλαμβά/ουσι μέσον πληθυσμόν 1200 ϋ-οτρσσων επι- 
τηρουμένων καί περιθαλπομένων ϋπδ 100 αδελφών. 
Έν έκαστοι τών καταστημάτων τούτων δ οργανισμός 
εινε ο αυτές- τό σωματειον διευθύνεται ύπό ήγουμένης, 
τήν οποίαν ούδέν διακρίνει εξωτερικόν σημεΤον άπό 
τών άλλων μοναχών, είμή μόνον τό οτι τήν προσχ- 
γορεόουσι μητέρα. Ώς α: ΰποτεταγμέναι αυτή 
άδελφαί, φέρει έσθήτα εκ μελανός ερίου, επενδυτήν 
μέλανα, καλύπτραν λευκήν καί υποδήματα στερεά, 
ύπομιμνήσκοντα τό ένδυμα τών γυναικών τοϋ Σαιν 
Σερβάν καί τήν τ®ΰ ιδρύματος άρχήν. Ό  κανονισμός 
είνε αυστηρός μέν διά τάς μοναχάς, επιεικής δε διά 
τούς υποτρόφους. Πράγματι, αύτοί εινε οί κύριοι, α! 
δέ άδελφαί ύπηρετοϋσιν αυτούς ώς πλύντρίαι, ώ; μα
γείρισσα·., ώς νοσοκόμοι, ώς έρανίστριαι, ώς ύπηρέ- 
τριαι είς πάσαν περίστασιν, έκτελοΰσαι καί τάς άπε- 
χθεστέρας έτι υπηρεσίας. Παρά τών γερόντων ούδέν 
άλλο άπαιτοΰσίν είμή μόνον ν’ άποθάνωσιν έν ειρήνη, 
ούτε τήν πείναν φοβούμενοι ούτε τό ψΰχος. Αί δέ 
άδελφαί τούς τρέφουσι, τοΐς παρασκευάζουσι κλίνας, 
τους ένδύουσιν, έπιδέουσ: τάς πληγάς των, άλλάσσου- 
σι τά κεκη/,ιδωμένα ενδύματα των, έγρηγβροΰσι πα
ρά τήν κλίνην τών νοσούντων, τούς παρηγοροϋσι κατά 
τήν ώραν τοΰ θανάτου, τούς περιτυλίσσουσιν εις τά 
σάβανα, τούς έναποθέτουσιν εις τό νεκρικόν φέρετρον, 
προσεύχονται πλησίον τού νεκρού καί προπέμπουσιν 
αύτόν μέχρι τής θύρας τοϋ ασύλου, όταν μεταφέρηται 
είς τήν τελευταίαν αύτοΰ κατοικίαν. Είς τά καταφύ
για ταΰτα ή πειθαρχία εινε ού μόνον μαλακή, άλλά 
καί μητρική. Ή  γυνή εις μάτην ένδυεται τό μοναχι
κόν σχήμα καί ομνύει όρκους ¿μετακλητούς, δέν δύ- 
ναται ν’ άποφύγη τούς μοιραίους τής φύσεως νόμους" 
έπλάσθη όπως γείνη μήτηρ. Ή  θέλησις αυτής ή αί 
περιστάσεις δύνανται νά καταστρέψωσι τόν φυσικόν 
του φύλου της νόμον, άλλ’ ούδέν ισχύει κατά τοϋ 
επιβεβλημένου αύτή ήθικοΰ νόμου. Έγεννήθη καί μέ
νει μήτηρ. Ώς μικρά κόρη εινε μήτηρ τής πλαγγό- 
νος της, ώς πρεσβϋτις άτεκνος εινε μήτηρ παντός 
βρέφους, ώς αδελφή τοϋ ελέους εινε μήτηρ τών αρ
ρώστων καί πάντων τών δυστυχών, τοσούτω μάλλον,
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καθόσον στερείται τής αληθούς μητρότητος. Είς τά 
καταστήματα αύτών αί Μικραί Άδελφαί τών άπορων 
εινε μητέρες τών γερόντων, τούς οποίους περιθάλ- 
πουσι, μητέρες τρυφεραί, θωπευτικαί, πρόθυμοι καί 
πάντοτε φαιδραί, ώς αρμόζει όπως διασκεδάσωσι παι- 
δία. Είδον έκεΤ μοναχάς νεαράς καί άβράς περιστοι- 
χιζομένας ύπό υιών, ών ό νεότατος ήτο 75 ετών. 
Θέαμα όντως συγκινητικόν. Άλλά τό μάλλον έκ- 
πλήσσον είνε ή φαιδρότης τών Μικρών ’Αδελφών τών 
άπορων. Ό γέλως ήχεϊ άπο τών χειλέων των, ώς νά 
ήτο καί αύτός έκ τών κεκανονισμένων. Η ψυχή αυ
τών είνε άτάραχος, ή δέ συνείδησις του έπιτελεσθέν- 
τος καθήκοντος μεταδίδει αύταϊς ήρεμον ούτως είπεϊν 
εύχαρίστησιν, διαλάμπουσαν έν τη μορφή των. "Αλ
λως, ούδέν τό ταράσσον αύτάς. Ό  τοϋ κόσμου θόρυ
βος παύει είς τό κατώφλιον τής κατοικίας των, αί 
άσχολίαι των δέ είνε τοσαϋται, κατά τάξιν διαδεχό
μενα! άλλήλας, ώστε δέν Ιχουσι καιρόν νά σκεφθώ- 
σι περί τών επιγείων. Τά έν τώ κόσμω συμβαινοντα, 
οί μάταιοι τών άνθρώπων αγώνες, τών γεγονότων τό 
άσυνάρτητον, ή πτώσις τών μεγάλων άνδρών καί τών 
μικρών ή άνύψωσις, ούδόλως ένδιαφέρουσιν αύτάς, 
ούδ’ εύκαιροΰσι νά στρέψωσι τόν νοϋν πρός τά τοιαϋτα, 
ένόσφ καθήκον έχουσι νά θεραπεύωσι τάς άνάγκας 
τής γυμνής, τής πεινώσης, τή; αναπήρου οικογέ
νειας, ήτις άδιαλειπτως τάς ικετεύει. ΤοΟτο είνε τό 
καθ’ έκάστην άνανεούμενον πρόβλημα, τό όποιον 
δέον καθ’ έκάστην νά λύηται. "Οταν δέ λυθή, εύχα- 
ριστοΰοι τόν Θεόν καί ήσυχάζουσιν. Οί γέροντες εφα- 
γον, Ιχουσι πΰρ έν τή καμίνω, /αλαί δέ κλίναι 
άναμένουσιν αυτούς. Ή  θεία Πρόνοια έφράντισε περί 
αύτών. ΙΙοίαν άλλην Ιχουσι μέριμναν; Ούδεμιαν.

"Οπως έπαρκέσωσιν είς τάς άνάγκας τοοοΰτων 
υποτρόφων, ώς έπί τό πολύ ανικάνων, εν μόνον μέ
σον υπάρχει, ό ερανισμός. Τά καταστήματα ταΰτα 
ούτε προσόδους Ιχουσιν ούτε έπιδόματα. Λέγουσι- 
« τόν έπιούσιον ήμών άρτον δός ήμ’ν σήμερον » καί 
ούδέν πλέον. Έκαστη ήμέρα έχει τήν εαυτής φρον
τίδα. Τήν προτεραίαν άγνοοΰσι πώς Οά φάγωσι τήν 
έπιοΰσαν, άλλά γινώσκουσιν ότι Οά φάγωσι καί τρώ- 
γουσι. Μετ’ ευγνωμοσύνης δέχονται τήν ελεημοσύνην 
εϊτε είς νόμισμα είτε εις είδος.

Νομίζω ότι αί διατάξεις άπαγορεύουσιν είς τάς 
ήγουμένας νά έχωσιν έν τώ ταμείο) πλέον ώρισμένου 
τινός χρηματικού ποσοΰ. Παν ό,τι κατά τόν έρανον 
υπερβαίνει τό ποσόν τοΰτο στέλλεται είς τό κεντρι
κόν κατάστημα, όπως χρησιμεύση έπ’ άγαθώ έν γένει 
τοϋ ιδρύματος.

Άνά πάσαν ημέραν εξέρχονται πρός έρανισμόν 
δύω άδελφαί έξ έκαστου τών πέντε παρισινών κατα-
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σχημάτων, καί βαδίζουσι βήματι ταχεΐ επ': των πεζο
δρομίων, κρατείσαι τόν κατάλογον εκείνων, οΰς δφεί— 
λουσι νά έπισκεφθώσιν. Το δρομολόγιόν των ώρίαθη 
έκ των προτέρων, ου δ’ έπιτρέπεται αύταίς ή πρωτο
βουλία εις το επίπονον, τώ δντι, τοϋτο έργον. Δεν είνε 
τίποτε τδ περιπατεϊν επί πέντε καί εξ κατά συνέχειαν 
ώρας έν ταΤς όδοΐς, άλλ’ αΐ οίκίαι εν Παρισίοις είνε 
ύψηλαί, ή δ’ εύσπλαγχνία δέν κατοικεί πάντοτε εις 
τδ πρώτον πάτωμα. Ή  έρανίστρια επανέρχεται ενίο
τε οίκαδε άφοϋ άναβή καί καταβή 150 πατώματα I 
την αυτήν ημέραν. Μία έξ αυτών μοί έλεγε μειδιώ- | 
σα- « Δέν Οά ήτο τίποτε εάν ήδυνάμην ν’ αλλάξω 
γόνατα». Τάς δέχονται ένγένει καλώς. Το εύεργε- 
τικδν ίδρυμά των είνε γνωστόν, ευχαρίστως δέ ταΤς 
παρέχονται βοηθήματα. Σπανίως εξέρχονται χωρίς 
νά λάβωσι νόμισμα άργυροΰν ή χρυσοϋν. Κατά τούς 
χρόνους τούτους τής γενικής άσεβείας πρδς παν τδ 
άξιοσέδαστον αί Μικραί Άδελφαί ήκουσαν βεβαίως 
πολλάκις λοιδορίαν τινά. Ενίοτε μέθυσός τις βλέ- 
πων αύτάς πορευομένας γοργω τώ βήμα τι καγχάζων 
τάς ΰβρισεν, άλλ’ αναγνωρίσας αύτάς άνεφώνησεν:
« Αί Μικραί Άδελφαί των ’Απόρων! »  καί άποκα- 
λύψας τήν κεφαλήν αύτοϋ ήρεύνησεν έν τώ Ουλακίω 
του καί ειπεν « ’Ιδού δύω πεντάλεπτα διά τούς γέ- 
ροντάς σας ». Ή  δε ελεημοσύνη αΰτη δεν είνε Τσως 
ή ή—ον εύπρόσδεκτος. ΙΙόσα συνάγουσιν εις τούς 
κατ’ οίκον έρανισμούς; ’Αγνοώ. Δύναμαι ομως νά 
είπω δτι άνευ των είς χρήματα διδομένων έλεών θά  

ήτο αδύνατον νά θεραπευθώσιν αί άνάγκαι τοϋ ιδρύ
ματος, καθότι τά είς είδος διδόμενα δεν έπαρκοϋσιν 
όπως παράσχωσιν εις τούς υποτρόφους ενδύματα, κλί
νην καί τρορήν.

Καί ομως ούδενός φείδονται κόπου απανταχού ζη - 
τοϋσαι δώρα είς είδος, άλλά τά δώρα ταΰτα είνε το- 
σοΰτον άκανόνιστα, ώστε άγνοοϋσιν έάν Οά προκύψη 
έξ αύτών άρθονία ή ένδεια. Τά λείψανα των μεγά
λων εστιατορίων καί ξενοδοχείων, τά όποΤα συλλέ- 
γουσι τήν πρωίαν, είνε ανάλογα πρδς τήν κατά τήν 
προτεραίαν γενομένην κατανάλωσιν. ΆρκεΤ νά γεί- 
νωσι συμπόσιά τινα καί γάμοι, οπως εύωχήσωσι καί 
οι γέροντες. Έν καιρώ πολιτικής ή οικονομικής κρί- 
σεως, οτε τά πολυτελή δείπνα είνε σπάνια είς τά 
καρενεΤα τοϋ συρμοϋ, καί ο! αλλοδαποί εύάριθμοι 
προσέρχονται είς τάς τραπέζας τών ξενοδοχείων, 
όλίγα λαμδάνουσι καί αί Μικραί Άδελραί, τότε δε 
παρίσταται ή άνάγκη τών χρημάτων. Δυνάμεθα νά 
ειπωμεν δτι τά είς είδος διδόμενα συντελοϋσι κατά 
τδ ήμισυ είς τήν διατρορήν τών περιθαλπομένων γε
ρόντων, τοϋτο δε κατά μέσον όρον, καθόσον πάντες 
οι μήνες δέν εινε έπίσης προσοδορόροι. Ό  χειμών καί 
τδ έαρ είνε καρπορόροι, διότι κατά τάς ώρας ταύτας 
τοϋ έτους γίνονται χοροί, μεγάλα γεύματα, συνανα- 
στροραί, έξ ών ώρελοϋνται οί άποροι. Κατά τδ θέρος, 
τδν Αύγουστον καί τδν Σεπτέμβριον, οτε οί εύπο- 
ροϋντες μεταδαίνουσιν είς τήν έξοχήν, είς τήν Θήραν, 
είς τά θαλάσσια λουτρά ή είς περιήγησίν τινα, πασαι 
αί πηγαί συγχρόνως ξηραίνονται, έπειδή δέ τδ άπο- 
ταμιεύειν είνε άπηγορευμένον, ιός καί το Ιχειν προσό
δους, βλέπουσιν ενίοτε ήμέρας χαλεπάς, καθ’ άς τδ 
κρέας είνε σπάνιον καί τά λάχανα άρθονώτερα τοϋ 
δέοντος διά γεροντικούς στομάχους. Άναμένουσι δέ 
άνυπομόνως τδν ’Οκτώβριον καί τον Νοέμβριον, οτε

ανοίγουσι τά σχολεία, τά δικαστήρια, τά νομοθετικά 
σώματα, συνεπαγόμενα τήν άπλετον δαπάνην, άνευ 
της όποιας ή τράπεζα τών Μικρών ’Αδελφών τών 
άπόρων καταδικάζεται είς άκραν λιτότητα.

Καί πρώτον μεριμνώσι περί τοϋ άρτου, τής κυρίας 
τροφής έν Γαλλία. Ιίάντα σχεδόν τά καταστήματα 
τών Μικρών ’Αδελφών άναγκάζονται ν’ άγοράζωσι 
μέρος αύτοϋ, άλλά λαμδάνουσι τά ύπολειπόμενα τε
μάχια διαφόρων έκπαιδευτικών καταστημάτων.

"Οπως καθ’ έκάστην δύω έρανίστριαι έξ έκάστου 
καταστήματος περιέρχονται τούς ΙΙαρισίους, ωσαύτως 
καθ’ έκάστην πρωίαν μία άμαξα συλλέγει τά είς εί
δος δωρούμενα. Οΰτω λοιπόν αί Μικραί ’Αδελφοί 
άποστέλλουσι δέκα έρανιστρίας καί πέντε άμάξας. 
"Ηθελε δέ είνε ή δαπάνη μεγάλη, διότι πέντε άμαξαι 
άπαιτοϋσι πέντε ίππους χρήζοντας τροφής καί ιππο
σκευής. Άλλά χάρις είς τήν γενναιοδωρίαν τοϋ κ. 
Μαυρίκιου Βίξιο, διευθυντοϋ τής εταιρίας τών μικρών 
άμαξών, ή δαπάνη αυτή δέν επιβαρύνει τδν προϋπο
λογισμόν τών απόρων είς έκαστον τών έν Παρισίοις 
καταστημάτων παρέχει ίππον τρεφόμενον παρ’ αύτοϋ 
καί έπισεσαγμένον. Πρδς δέ, άπαξ τοϋ έτους, βάφει 
τάς άμάξας ίδια δαπάνη. Ή  πραςις είνε καλή καί 
άξια λόγου. ΤΙ άμαξα είνε διεσκευασμένη άναλόγως 
τοϋ προορισμ.οΰ αύτής, εχουσα μεγάλα σιδηρά δοχεία 
καί σάκκους, ίσταται δε είς διαφόρους σταθμούς, καί 
έν πρώτοις είς τά λαχανοπωλεία καί τάς δημοσίας 
αγοράς, οπού αί Μικραί Άδελφαί έμπνέουσι σεβα
σμόν, φιλοφρόνως χαιρετιζόμεναι, καί εύλαβοϋς τυ- 
χοΰσαι δεξιώσεως καί έπί αύτής τής Κ ο ι ν ό τ η - 
τ ο ς. ’Εκεί συγκομίζουσι λάχανα, μεγάλος κράμβας, 
γεώμηλα, δαύκους, ένίοτε τεμάχιον βουτύρου, δπερ 
ομως είνε σπάνιον. Ή  έν τώ έμπορίω έπιτυχία προ
διαθέτει τήν ψυχήν είς τά καλά αισθήματα- δ έμπο
ρος, όστις άπήλαυσεν έξ έπιχειρήσεώς τίνος σπου- 
δαϊον κέρδος, ρίπτει έν τή άμάξη τών Μικρών ’Α
δελφών σάκκον όρύζης ή φασήλων. Αί άγοραί δίδουσι 
σπανίως κρέας ή ιχθύς, τά όποϊα, ώς δαπανηρά, δέν 
φυλάττουσιν οί πωλοϋντες πρδς ίδιαν χρήσιν. ’Απε
ναντίας, αί κοινοί τών οπωρών, τά μήλα καί τά 
άπια, προσφέρονται δαψιλώς.

Έάν είχον αύτδν μόνον τδν πόρον, ήθελον βεβαίως 
άποθάνει τής πείνης. Αί πωλήτριαι δέν είνε πλούσι
οι, τδ δέ επάγγελμά των εινε λίαν έπίπονον, καί τά 
δώρα αύτών ανεπαρκή μέν ώς πρδς τάς προκειμένας 
άνάγκας, εινε γενναία ώς προς τήν κατάστασιν τών 
δωρητών. Το πλείστον της συγκομιδής προέρχεται 
έκ τών μεγάλων έστιατορίων, τά όποια φυλάττουσι τά 
λείψανα τών τραπεζών των διά τήν τράπεζαν τών 
απόρων. Τών λειψάνων τούτων γίνεται διαλογή οσον 
οίόν τε κατ’ είδος καί οΰτω τιθέμενα έπί τοϋ πυρδς 
καθίστανται πάλιν νόστιμα. Είδον έξερχόμενα έκ τών 
σιδηρών δοχείων εκλεκτά τεμάχια βοείου κρέατος, 
όρνιθας καί μηρία έλάφων σχεδόν ανέπαφα. Τά τοι- 
αϋτα μαγειρικά ευτυχήματα δέν άνανεοΰνται, ώς εί- 
κός, καθ’ έκάστην, τά έκλεκτά ταϋτα τεμάχια φυλάτ- 
τονται διά τούς έν τώ θεραπευτηρίω νοσηλευόμενους, 
ούς εύφραίνουσι συνάμα καί ένδυναμοΰσι. Τδ έπιζητού- 
μενον μάλιστα έν τοίς εστιατορίοις είνε ή υποστάθμη 
τοϋ καφέ, ήν μετ’ έπιμονής συλλέγουσι καί έπιμελώς 
επιτηροϋσι, μετά μεγίστης δέ ανησυχίας άναμένουσιν 
οί υπότροφοι καί αύταί ίσως αί Μικραί Άδελφαί
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Αγνοώ τις συνέλαβε τήν εύφυά ταύτην ιδέα·; τοϋ συλ- 
λέγειν τήν υποστάθμην τοϋ καφέ, τήν συνήθως βιπτο- | 
μένην, καί τοϋ κατασκευάζειν έξ αύτής μέλανα ζω- 1 
μόν έχοντα δψιν καφέ. Ό  καφές μετά τοϋ γάλακτος 
είνε τής πρώτης ανάγκης διά τδν παρισινόν πρεσβύ
την. Είχον ήδη παρατηρήσει τδ γεγονός τοϋτο οτε 
έμελέτων τήν Σαλπετριέρ καί τά άλλα δημόσια άσυ
λα τών γερόντων. Ούδεμιας φείδονται θυσίας, Οπως 
άπολαύσωσι καθ’ έκάστην πρωίαν τδν κύαθον έκεϊνον 
τοϋ καφέ καί τοϋ γάλακτος, ου ή έξις κατέστη τυ
ραννική. Αί Μικραί Άδελφαί, κατανοήσασαι τοϋτο, 
ζητοΰσι πανταχοΰ τήν έξηντλημένην τοϋ καφέ υπο
στάθμην, έξ ής κατασκευάζουσι ποτδν έχον θεωρίαν 
μάλλον ή πραγματικότητα, άλλ’ όμως προσφιλές είς 
τούς πτωχούς πρεσβύτας. Έθεώρουν γραίάν τινα έρ- 
ρυτιδωμένην, ήτις έπινε βραδέως άπογευομένη έκαστον 
βόφημα. « Τί λέγεις, είνε καλός δ καφές σου ; », τη 
είπον. “Εστρεψε πρδς έμε τούς πονηρούς οφθαλμούς 
της καί άνυψοϋσα τούς ώμους μέ ύφος ανοχής, άπήν- 
τησε : «  Νά σας είπώ τήν αλήθειαν, είνε ολίγον ξε
πλυμένος, άλλ’ αύτδς μέ διατηρεί ».

"Οταν ή πρδς έρανισμόν έκπεμπομένη άμαξα έπι- 
στρέφη οίκαδε, τά έδώδιμα μεταφέρονται είς τδ μα
γειρείου, επιθεωρούνται, διαλέγονται έπιμελώς καί 
χρησιμοποιούνται μέχρι τοϋ έλαχίστου τεμαχίου. Δέον 
νά έπαρκέσωσιν είς τδ πρωινόν πρόγευμα, τδ γεύμα 
τής μεσημβρίας καί τδ δείπνον παρατιθέμενον είς τάς 
5 μ.μ., ούδείς δέ πρέπει νά έγείρηται τής τραπέζης 
πεινών. Ώς κατά τάς πρώτας ήμέρας, έν Σαίν Σερ- 
βάν, αί Μικραί Άδελφαί τρώγουσιν άφοΰ φάγωσιν οί 
γέροντες, ούς ύπηρετοϋσιν. Ο συλλεγόμενος άρτος 
είς τά έστιατόρια καί τά σχολεία είνε ρυπαρός, ξη
ρός καί σκληρός δι’ ογδοηκονταετών ούλα. Άλλά ι 
καθαρίζεται άφαιρουμένου παντός κεκηλιδωμένου μέ- I 
ρους καί τίθεται είς τδν κλίβανον, οπου γίνεται μαλα- ' 
κώτερος καί μάλλον εύπρόσδεκτος. "Οσα τεμάχια 
είνε καθ’ υπερβολήν σκληρά, συντρίβονται καί χρησι- 
μεύουσιν είς τήν κατασκευήν τής σούπας. Έδοκίμασα 
τά φαγητά έπί τής κοινής τραπέζης καί είπον κατ’ 
έμαυτόν, ότι κατά τάς περιηγήσεις μου Οά έλογιζόμην 
εύτυχής, έάν εΰρισκον πάντοτε τοιαϋτα. "Απαξ τοϋ 
έτους, κατά τήν 19 Μαρτίου, εορτήν τοϋ Αγίου ’Ιω
σήφ, τά καταστήματα τών Μικρών Αδελφών έορτά- 
ζουσΓ τότε δέ δ έπίσκοπος τών Παρισίων μετά τών 
βικαρίων του φερόντων, ώς αύτός, λευκόν περίζωμα, 
υπηρετεί δ ίδιος τούς πρεσβύτας καί τάς πρεσδύτιδας ) 
παρά τήν τράπεζαν καθημένους, εύχαριστοϋντας δέ 
καί κατανοοϋντας διά τοϋ παραδείγματος τούτου, δτι 
ή χριστιανική αδελφότης δέν είνε λέξις κενή.

Τά λείψανα τών παρισινών τραπεζών τρέφουσι τούς 
υποτρόφους τών Μικρών Αδελφών, άλλά καί τών 
υποτρόφων ή τράπεζα έχει λείψανα, τά όποία δέν πρέ
πει ν’ άπολεσθώσι. Τά διά τούς ανθρώπους άκατάλ- 
ληλα, είνε καλά διά τά ζώα- έκαστον λοιπόν κατά
στημα έχει κτηνοτροφείον, όπερ εύχαρίστως δεικνύουσι 
καί τρέφουσιν έκ τών λειψάνων τής τραπέζης καί τών I 
μαγειρείων. Είς εν τών καταστημάτων είδον σύνταγ- | 
μα όρνιθίων ζώντων έν δμονοία μετά στρατού νησσών 
είς Ιτερον έθαύμασα πέντε χοίρους παχεΤς καί στιλ- 1 
πνούς, έτοιμους διά τήν μάχαιραν τοϋ κρεοπώλου. I 
’Αλλαχού υπάρχει πληθύς κονίκλων, δσάκις δέ ύπέρ [ 
τδ δέον πληθύνωνται, δεκατίζονται καί καρυκεύονται

πρδς μεγίστην χαράν τών γαστριμάργων. Μία ήγου- 
μενη μοί έλεγε μετά τίνος υπερηφάνειας: «Μίαν φο
ράν ολοι Ιφαγον πάπίαν! ». Αί τοιαϋται ήμέραι ση- 
μειοϋνται έν τώ βίω τών υποτρόφων καί διατηρούνται 
έν μνήμη πολλάκις άναπολούμεναι.

Τά διδόμενα είδη δέν είνε μόνον εδώδιμα- ούδέν έν 
τώ ίδρύματι τών Μικρών Αδελφών, τδ μή προερχό- 
μενον έκ τής έλεημοσύνης, αύταί λέγουσιν « έκ τής 
θείας Προνοίας ». Δέχονται δέ πάντα- είδον κομιζόμε- 
ν α τεμάχια κιβωτίων έκ λευκού ξύλου. «  Τί Οά τά κά
μετε αύτά;— Είνε λίαν χρήσιμα. Κύριε- δι’ αύτών 
άνάπτομεν τδ πϋρ.» Είς τό υπερώον ενός τών κατα
στημάτων είδον μίαν άδελφήν καί δύω πρεσδύτιδας 
έπιθεωρούσας συντρίμματα κηρίων- όχι τεμάχια έχον
τα είσέτι όλίγην θρυαλλίδα καί ολίγον κηρίον, άλλά 
σταγόνας πεσούσας έπί τής ϋάλου ή έπί τοϋ κηρίου 
πεπηγυίας, κόνιν στεαρίνης, ήτις τινάσσεται άπδ τοϋ 
τάπητας καί μετά τών άκαθαρσιών σαρόνεται. Α! 
Μικραί Άδελφαί δέν τήν περιφρονοΰσι, τήν φυλάττου- 
σι καί κατασκευάζουσιν έξ αύτής κηρία, τά όποία 
καίουσιν, ώς νά μή είχον ήδη καύσει. Έν τώ αύτώ 
καταστήματι έξεκλώθοντο έπιμελώς τεμάχια σειρα
δίων κοσμούντων άλλοτε ανάκλιντρα, τδ δέ έξαγόμε- 
νον Ιριον έπλέκετο- « Κάμνει πολύ καλάς κνημίδας 
διά τδν χειμώνα » - μοί έλεγε μία τών άδελφών. Αύτδ 
είνε τδ μυστήριον, τδ Οαΰμα τής ϋπάρξεως τών Μι
κρών Άδελφών τών άπόρων. Ωφελούνται παντός 
πράγματος καί άναπτύσσουσι πρδς χρησιμοποίησιν 
καί τών μάλλον, κατά τδ φαινόμενον, αχρήστων έκ
τακτον άγχίνοιαν. Είνε αδύνατον νά έπισκεφθή τιςτά 
υπνωτήριά των καί νά μή κατανόηση είς ποιον βαθ
μόν έπιδεξιότητος έφθασαν. Έκάστη κλίνη καλύπτε
ται ΰπδ σκεπάσματος κρύπτοντος τάς σινδόνας καί 
τδ προσκεφάλαιον. Ούδέποτε τοϋ Αρλεκίνου ή ακό
λαστος φαντασία (ονειροπόλησε τοιαύτην ανάρμο
στων χρωμάτων ποικιλίαν. Τά σκεπάσματα ταϋτα 
άποτελοϋνται έκ δειγμάτων συνερραμμενων καί οΰτω 
πως διατεθειμένων, ώστε νά σχηματίζωσι ζωγραφή- 
ματα οσον οίόν τε ήττον άλλόκοτα, βλέπει δέ τις ότι 
συνετέθησαν μετά τίνος καλαισθησίας. Έκ τοϋ υφά
σματος μαντεύεται ή προέλευσις αύτών. Τά μετάξινα 
συνελέγησαν παρά τινι ραπτρια τοϋ συρμοϋ, άλλα 
προέρχονται έξ έπιπλοποιείου. Αλλαχού βλέπω δείγ
ματα ράπτου φέροντα είσέτι τάς έπιγραφάς, έφ’ ών 
σημειοΰται ή τιμή- ήρώτησα διατί, μοί άπεκρίθησαν 
μετά μειδιάματος « ΙΙροφυλάττουσι τδ ΰφασμα ». Τά 
τεμάχια ταϋτα 3έν χρησιμεύουσι μόνον προς κατα
σκευήν κλινοσκεπασμάτων. Έκλέγουσιν έκ τών έρι- 
ούχων τά έχοντα άνάλογον περίπου χρωματισμόν καί 
κατασκευάζουσιν έξ αύτών ύπενδύτας, τούς όποιους οί 
υπότροφοι φέρουσι κατ’ οίκον, καί δέν είνε μέν κομ- 

| ψοί, άλλ’ είνε θερμοί καί κατάλληλοι διά γεροντικούς 
ώμους. Τά κλινοσκεπάσματα ταϋ^α, τά προσκεφά- 
λαια, τά παραπετάσματα, τά ένδύματα κατασκευάζον
ται παρ’ αύτών τών υποτρόφων. Μεταξύ αύτών ΰπάρ- 
χουσιν αρχαίοι ράπται καί ράπτριαι, οίς διανέμεται ή 
έργασία, φιλοτιμοΰνται δέ ν’ αποδειξωσιν ότι δύναν- 
ται είσέτι νά έργασθώσι καί δι ’ ολης τής ήμέρας ρά- 
πτουσι πρδς μέγα τής κοινότητος όφελος. Τά παλαιά 
υποδήματα έπισκευάζονται ύπό τών αρχαίων υποδη
ματοποιών, τά καθίσματα καί αί τράπεζαι ύπδ τών 
άρχαίων ξυλουργών. Πάντες οι έξασκήσαντες έπάγ-
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γελμά τι καί δονάμενοι vi έξασ/.ήσωσιν I r  αύτό, | 
χρησιμοποιούνται, οίίτω 5: ασχολούμενοι διασχεδάζου- 
σιν άμα δέ καί συμμετεχουσι τον ευεργετικού Ιργου 
του ιδρύματος. Καί εις το μαγειρεΤον 51 ωσαύτως καί 
εις το πλυντήριον οί υπότροφοι βοηθοΰσι κατά δύνα- 
μιν τάς Μικράς ’Αδελφός. Εις τινα καταστήματα 
όμάς κηπουρών εργάζονται ύπδ τήν διεύθυνσιν άρχι- 
κηπουροΰ. "Ο τε διευθύνων καί οι έργάται Ιχουσι πάν- 
τες ήλικιαν 70— 80 έτών' άνήκουσι δε εις το κατά
στημα καί άνευρίσκουσιν επί τής τραπέζης τα λάχανα, 
τα όποια ¿καλλιέργησαν. ΙΙαρ’ ά'πασι τοΤς ΰποτρόφοις 
υπάρχει τις άμιλλα εις τδ ν* άποοείςωσι προθυμίαν 
καί δραστηριότητα. Δεν τους πιέζουσιν, οϋτε άπαιτοϋ- 
σί τι παρ’ αυτών, άλλά προθυμοποιούνται οί ίδιοι νά 
προσφέρωσι τάς υπηρεσίας των, ί'να άνακουφίσωσι τδ 
άχθος του χρόνου.

"EüSTat τδ τέλος.
( Μετάφρασή ΕΛΙΖΗΕ Σ . Σ ο υ τε ο υ  ).

Η ΑΠΟΛΕΣΘΕΙΣΑ
[ Μυθιστορία τής Κυρίας Henry tíreville.

Μετάφρασις Π. I. Φέρμπου ].
Συνέχεια· "δε προηγούμ. ρύλ/.ον.

Κ Ζ ’

Περί ώραν 11 π. μ. άμαξα σταθεΐσα προ 
της κιγκλιδωτής θύρας του κηπαρίου, άπεβίβασε 
γυναίκα υψηλήν καί ισχνήν, κρατούσαν μικρόν 
σάκκον παλαιόν έκ μαύρου μαροκινείου δέρμα
τος τετριμένον καί υπέρυθρον κατά τάς γωνίας, 
σάκκον, οστις «  πολλών ανθρώπων ϊδεν άστεα » 
καί πολλών πραγμάτων έγένετο μάρτυς αύτό- 
πτης, άπό της ημέρας άφ’ ής έλυτρώθη τών χει- 
ρών του κατασκευάσαντος αυτόν.

Κροϋσασα τό κωδώνιον τής θύρας, άνέμεινεν 
έσταυοωμένας εχουσα τάς χεΐρας, έν ώ ό αμα
ξηλάτης δυσηρεστημ.ένος διά τό άγώγιον, άπήρ- 
χετο βιαίως, καλπάζοντος τού άτυχούς ίππου του, 
ον, ουδόλως υπεύθυνον όντα κατεμ.άστιζε, δεινώς.

Ούδεμία άπάντησις εις τόν κωδωνισμόν. Διότι 
ή μεν Μαρκέλλα περί ούδενός πλέον ε’σκέπτετο, 
ή δέ διακόνισσα δέν ήδύνατο νά διακρίνη τίνος 
θύρας ήτο ό κώδων, διότι πασών τών οικιών τής 
οδού οί κώδωνες αντηχούν ένεκα τής πρωινής υ
πηρεσίας.

Ή νέηλυς αγανακτούσα έσυρε τον κρίκον έκ 
δευτέρου μ,ετά τοσούτης βίας, ώστε δ κύων τού 
’Ροβέρτου άπεκρίθη διά παρατεταμένων καί δυ
νατών υλακών.

Αί ύλακαί αύται βεβαίως δέν ήτο δυνατόν νά 
δώσωσι θάρρος εις τήν άναμένουσαν γυναίκα, ήτις 
ένόμιζεν ότι δ ύλακτών κύων ήτο έν τω κηπα- 
ρίω. Έσήμανε καί εκ τρίτου άνευ τινός επιτυχίας, 
καί σιγήσαντος τού κυνός παρετήοησε τέλος τήν 
λαβήν τής θύρας. Στρέψασα τήν λαβήν είδε 
παρευθύς τήν θύραν άνοιγομένην, καί είσελθούσα 
εί; το κηπαριον έπληροφορήθη ασμένως ότι τό 
φοβερόν ζωον δέν ήτο έκεί.

Διά βήματος δέ ασφαλούς διέτρεξε τήν μακράν 
δενδροστοιχίαν, καί είσήλεν εις τήν οικίαν ώς 
εάν ήτο όλη κτήμα της· διότι άφ’ ής στιγμής 
έβεβαιώθη οτι δέν υπήρχε πύων, δέν ήτο πλέον 
άξιον τού κόπου νά προφυλάσσηται.

Διερχομένη πρό τής ήμιανοίκτου θύρας τού 
έστιατορίου, δέν ήδυνήθη νά κρατηθή νά μ.ή την 
ώθηση ϊνα ϊδη τί συνέβαινε. ΐδούσα δέ τήν μέν 
θερμάστραν έσβεσμένην, τέφραν δέ διεσπαρμένην 
επί τού μαρμάρου, τό σκεύος εν ώ έθερμαίνετο τό 
ύδωρ, κείμενον έκεί που, τό ήμιτελές δεΐπνον τής 
Μαρκέλλας, διέστρεψε τό πρόσωπόν της διά μ-ορ- 
φασμού εύφραδεστάτου· άλλ’ ούχ ήττον άντι- 
παρήλθε ψιθυρίζουσα:

—  Τό κατακλέψανε τό σπίτι! ΤΗρθ’ άπάνω 
’ς τήν ώρα.

Ή  μικρά αίθουσα ήτο κλειδωμένη· έβεβαιώθη 
δέ περί τούτου διά τής ιδίας αυτής χειρός. Έπε- 
κτείνουσα δέ τάς έρεύνας της πρός τον πρώτον 
όροφον, άνέβη τήν κλίμακα βραδέως.

— Καί ή κυρία Έρμίνη ; πού είνέτην; ήρώτησε 
τήν ε’πί τής κεφαλής τής κλίμακος έμφανισθεί- 
σαν διακόνισσαν.

—  Σας άφησε χρόνους, άπεκρίθη αϋτη.
—  “Αχ! άνεφώνησεν ή κατεσκληκυϊα γυνή 

ολίγον τι συγκινηθεΐσα, καί παρευθύς είσέδυσεν 
εις τό δωμάτιον τής νέκρας, ήλθε πλησίον τής 
κλίνης έφ’ ής έκειτο ή συγγενής της, καί έποίησε 
τό σημεΐον τού τίμιου σταυρού ψιθυρίζουσα προ
σευχήν τινα.Τά χείλη της έκινούντο, αλλ οι 
οφθαλμοί της ανηοεύνων καί τάς έλαχίστας γω
νίας τού δωμ.ατίου.

”Οτε δέ έκρινεν οτι άρκούντως ε”πραξεν ό τι ά- 
πήτει ή ευπρέπεια, έποίησεν έκ δευτέρου το ση- 
μ.εϊον τού σταυρού, άλλά ταχύτερον τού πρώτου, 
καί στραφεϊσα πρός τήν διακόνισσαν μ.ετ’ ήθους 
άνθρώπου έκπληρώσαντος πάσας αύτού τάς υπο
χρεώσεις, είπε μετά μεγαλοπρεπείας:

—  Είμαι ή κυρία Γρεναρδώνη.
Άλλ’ ή διακόνισσα νεαρά εντι καί ολίγον γινώ- 

σκουσα τάς έξεις τών μ.ακρόθεν έρχομένων επίτηδες 
ϊνα κληρονομήσωσιν, έποίησε νεύμα δηλούν κατά 
τό ήμισυ χαιρετισμόν καί κατά τό ήμισυ ερώτη- 
σιν. Ή  δέ γυνή έξηκολούθησε:

—  Ό  γιατρός ψές μοϋ γράψε. Είμ.αι μαθές 
κληρονόμα τής άξαδέρφης μου..

Ή  νέα έποίησε δεύτερον νεύμα, άλλ ουχι 
πλέον νεύμα χαιρετισμού. Τό χυδαίο ν άμα καί 
έπιτετηδευμένον, ή ξηρά φωνή, αί άλαζονικαί 
κινήσεις τής νεήλυδος, έφαίνοντο εις αϋτην ολίγον 
άρμόζοντα πρό τού λειψάνου τού μ,όλις άπεψυ- 
χραμένου τής γυναικός, ήτις έγίνωσκε νά καθί
σταται αγαπητή, τουλάχιστον είς τήν ορφανήν 
ήτες την είχε παρασταθή κατά τήν έπώδυνον του 
θανάτου ώραν.
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  Όμ.ιλεΐτε σιγότερα, είπεν ή νέα θετουσα
τόν δάκτυλον έπί τών χειλέων της.

Η κυρία Γρεναρδώνη έφάνη σφόδρα έκπλα- 
γεΐσα έπί τή προτροπή ταύτη, άλλ’ ούδέν είχε 
πλέον νά είπη, ώστε δέν δυνάμεθα νά γινώσκω- 
μεν έάν ήσθάνθη τήν χρείαν τού « νά κρατήση, 
ώς λέγομεν, λογαριασμόν». ’Εξέβαλε τον πΐλόντης 
καί έφάνη ίκανώς άσχημ,ος κόμη υπόφαιος, το 
άπέθηκεν έπί τού χομμοϋ, εξέβαλε τό σ ά .Ι ιο τ της 
όπερ διπλώσασα άπέθηκεν έπ’ αύτού τόν έκ μ.α-

ξοκίνου σάκκον της, καί έπεφάνη λαμπρώς ένδε- 
υμένη φόρεμα έκ μελανός μερινού, καθαρότατου 

μέν, άλλ’ έχον τήν όψιν εκείνην τήν πρόστυχου, 
ήν οί ά/αοίστου χαρακτήρας άνθρωποι έχουσι την 
χάριν νά μεταδίδωσι καί είς τά ένδύματά των, 
καίτοι καινουργή, άμα ένδυθέντες αύτά.

—  Δέ μου λές; ξέρεις άν είνε καί άλλοι κλη
ρονόμοι ; ύπέλαβεν ή κυρία Γρεναρδώνη, άφ’ ού 
πρώτον διώρθωσε τήν κόμην της πρό τού κατό
πτρου.

Ή  διακόνισσα είχε πολλήν όρεξιν νάμή άπο- 
κριθή, άλλ' όμως ε’γείρασα τήν κεφαλήν είπεν 
ήσύχως:

—  Δέν είξεύρω.
—  Θά ΰπάρχη βέβαια διαθήκη ; έξηκολού- 

θησεν ή έπαρχιώτις έξαδέλφη.
—  Δέν είξεύρω.
Ή κυρία Γρεναρδώνη άπέβλεψε πρός αυτήν 

άπειλητικώς, άλλά παρευθύς τό πρόσωπόν της 
έγένετο ιλαρόν.

—  Αλήθεια, είπε, πραγματικώς, δ έν ’μπο
ρείς νά το ξέρης... Έχει τίποτα νά τσιμπήση 
κανένας;

—  Δέν είξεύρω, άπεκρίθη καί έκ τρίτου ή 
νέα.

Καί παραχρήμα ή κυρία Γρεναρδώνη κατέβη 
τήν κλίμακα ουδόλως άποβλέψασα όπισθεν της. 
Ή  διακόνισσα έκλεισε τήν θύραν ήν ή έξαδέλφη 
άφήκεν ανοικτήν, κατέστειλε στεναγμόν σκεπτο- 
μένη περί τής Μαρκέλλας, ής ή νεότης καί ή 
έρημία διήγειρον τήν συμπάθειάν της, καί έπα- 
νέλαβε τήν προσευχήν της παρά τό φέρετρου.

Ώς φαίνεται δέ, υπήρχε τι καλόν πρός βρώ- 
σιν, διότι ή φίλη δέν άνέβη ταχέως. "Εν τινι 
όψοθήκη τού μαγειρείου εύρεν άρτον, έν τινι κυ
λικείου γλυκίσματα, έπί τ.νος δέ σανίδος μικρόν 
πύραυνον μετά οινοπνεύματος καί εν τινι δοχείω 
καφέ άλεσμένον.

Ούτω λοιπόν, επιθυμούσα νά μή κατατριβή 
τάς ό'ιρας της είς άνωφελή θλίψιν έπί τω αιφνί
διου θανάτω τής συγγενούς της, έπεδόθη μετ’ 
άπληστίας είς τήν άπόλαυσιν προχείρου προγεύ
ματος.

Άλλά καθ’ ήν στιγμήν έρρόφα ήδονικώτατα 
τήν τελευταίαν σταγόνα τήν μείνασαν έν τω πυθ- 
μένι τού κυπέλλου, έκρούσθη θορυβωδώς τό κου-

δώνιον τής κιγκλιδωτής θύρας. Ή  κυρία Γρεναρ
δώνη έλθούσα είς τό παράθυρου, είδεν εισερχόμε
νου είς τον κήπον, όύσπερ καί αυτή, κύριόν τινα 
νέον ε'τι καί κυρίαν γηραιάν. Ήσαν δέ καλώς 
ένδεδυρ,ένοι καί έφαίνοντο ότι ήσαν ξένοι, διότι 
παρετηρουν πανταχόθεν.

—  Τείνε τούτοι ’δώ πάλι; είπε καθ’ έαυτήν ή 
καλή ψυχή. Θά είν’ έπαρχιώτες, πίστεψέ μ.ου...

Καί λίαν φιλοφρόνως φερομένη, άλλά πιθανόν 
καί νά έκινείτο ύπό περιεργίας, έξήλθε τής οι
κίας καί προύχώρησε βήματά τινα έν του κήπου 
είς προϋπάντησιν τών έρχομένων.

—  Τί αγαπάτε κυρία; ήρώτησε μετά κομ- 
ψότητος έμφαινούσης έπαρχιώτιδα έμπορον.

—  Τήν κυρίαν Βερενών, είπεν δ άνήρ.
—— Εδώ είνε, άποκρίνεται ή κυρία Γρεναρδώ- 

νη, μετά προφανούς δυσπιστίας καί άνευ τού προ- 
τέρου περιποιητικού τρόπου της.

—  Καί πώς είνε ή φιλτάτη Έρμίνη; ήρώ- 
τησεν ή γηραιά.

Ή κυρία Γρεναρδώνη πρός αυτήν μέν άπέβλε- 
ψεν άπειλητικώς, πρός δέ τόν κύριον, νέον ε’τι, 
οστις άνέμενε τήν άπόκρισιν κρατών τόν πίλόν 
του καί έχων τόν βραχίονα χαριέντως κεκαμμένον 
ώς χοροδιδάσκαλος.

—  Έπέθανε. Μπας καί εϊσαστε καί τού λό
γου σας συγγενείς ;

—  Είμαι μικρά θεία της άπό τό μέρος τού 
πατρός της, ή κυρία ΙΙερμενή, —  και σεις, κυ
ρία, είμπορώ νά σας έρωτήσω...

—  Είμαι ή άξαδέρφη της άπό τό μέρος τής 
μητέρας της, άπεκρίθη ή κυρία Γρεναρδώνη ξηρά 
ξηρά.

Αί δύο γυναίκες άντήλλαξαν βλέμμα δμοιά- 
ζον πως είς τήν σύγκρουσιν τού πυρεκβόλου έπί 
τής πυροβολοπέτρας. Ό κύριος έπανέθηκε τόν 
πίλον έπί τής κεφαλής του, καί άνοίξας την 
θύραν τής οικίας ύπεχώρησεν, άφήσας τήν μητέ
ρα του νά διέλθη πρώτη. Άλλά πριν αΰτη δυ- 
νηθή νά διαβή τόν ουδόν τής θύρας, ή έτέρα 
γυνή, καθό νεωτέρα καί εύκινητοτέρα, είχεν ήδη 
είσδύση είς τόν διάδρομον.

—  Καλέ κύτταξε! έψιθύρισεν ή γηραιά, ευγέ
νειαν πού την έχει!

Άλλ’ ούχ ήττον είσήλθε καί εύρέθη έν τω έ- 
στιατορίφ πρό τών λειψάνων τού γεύματος.

—  Είσθε πρό πολλού έδώ; ήρώτησεν ή κυρία 
ΙΙερμενή.

—  Έχω περίπου άπό μιαν έυραν, άπεκρίθη ή 
έξαδέλφη μετά φωνής τραχείας.

Ή μήτηρ καί ό υιός άντήλλαξαν βλέμμα δει
νής αμηχανίας.

—  "Αν έπροφθάναμ-εν έγκαίρως τόν σιδηρό
δρομον, θά ήμεθα έδώ ’ς τάς έννέα τό πρωί, ει- 
πεν ή κυρία ΙΙερμενή.

—  Πολλές φορές τήν παθαίνει κανείς, ύπέλα-
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βεν ή -κυρία Γρεναρδώνη, έχουσα προσηλωμένα έπ’ 
αύτών τα. βλέμματά της.

Οί νεήλυδες ούδέν είπον.
—  Καί τίς την έπεριποιή,θη, είπεν έπειτα ή 

γηραιά.
—  Απάνω είνε μία, πώς τη λένε, διακόνισσα, 

είπεν ή έπαρχιώτις έξαδέλφη·
—  Άλλος κανείς ;
—  Ψυχή γεννητά,.
—  Ά μ ’ δ ιατρός πού μας έγραψε;
—  Πιστεύω πώς ΟάρΟγ. Άκόμ.α δέν τον εί

δαμε.
—  Θά τον περιμείνωμεν νά έλθη, είπεν ό κύ

ριος Περμενή άποφασιστικώς. Καθίστε μητέρα.
Ή  γηραιοί έκάθισε καί ο υιός τής την απάλ

λαξε του επανωφοριού της. Ή δέ κυρία Γρεναρ- 
δώνη λαβούσα έδραν έκάΟισεν απέναντι αΰτών, 
καί οί τρεις δέ άπέβλεψαν πρός άλλήλους μετά 
δυσπιστίας. Άλλ’ αίφνης ή δψις αύτών έχαλα- 
ρώθη καί δ κύριος Περμενής είπεν:

—  Υποθέτω ότι εϊμεθα οί μόνοι συγγενεΐςτής 
προσφιλούς μ,ακαρίτιδος.

—  Δέν είξέρω, είπεν ή έκ τού έτέρου κλάδου 
συγγενής, άλλα ποτές μου δέν άκουσα νά λένε 
πώς ή κυρία Βωρενού είχε πολλούς συγγενείς...

—  Καί διαθήκη υπάρχει;
—  II διακόνισσα δέν είμπόρεσε νά μου είπή. 

Τότε ή κυρία Περμενη έγείρασα τούς οφθαλμούς 
είπε:

—  Μέ είχον είπ-7) περί μιας προστατευομένης 
τής ανεψιάς μου, μετά τής δποίας συνέζη.

Ή κυρία Γρεναρδώνη προσή,λοισε πρός τήν γη- 
ραιάν βλέμμα δμοιάζον ούχί πρός σφύραν φονεύου- 
σαν, άλλά πρός πρίονα όστις κατακόπτει.

—  Είχε καί μίαν γραίαν ύπηρέτριαν ’μπι- 
στεμένην, ή ,δποία την έδούλευεν ύπέρ τά τρι
άντα έτη... Πού είνέ την;

Η κυρία Γρεναρδώνη νεύσασα ότι ούδεμίαν 
είχεν εΐδησιν, ήρώτησεν έπειτα μ.ετά τρόπου επι
θετικού :

—  Καί ποιός σού τα είπεν αύτά ;
Άλλ’ ή κυρία Περμενη ούδέν άπεκρίθη- διότι 

πιθανώς δέν τ γ  συνέφερε νά ομολογήσω πόθεν 
είχεν άρυσθγ τάς πληροφορίας ταύτας.

—  Παρατηρήσατε τί πράγμα είνε οί ύπηρέ- 
ται! ύπέλαβεν δ υιός της. Τούς κάμνεις χίλια 
καλά καί σ' άφίνουν μέσ’ ’ς ττ, μέση ίσα ίσα ’ς 
τάς άποφράδας ημέρας.

Ή κυρία Γρεναρδώνη δέν είχε μέν έννοιαν 
σαφή πού τί έσήμαινον αί λέξεις: άποφράδας ημέ
ρας, άλλ’ ένόησεν όμως οτι δέν έλέχθησαν πρός 
ενπαινον τών υπηρετών, καί διά τούτο έφάνη καί 
αύτη συνομολογούσα τοίς λεγομένοις.

—  Καί οί έχοντες υποχρεώσεις; πού είνε τρυ
πωμένοι εις τοιαύτας δεινάς περιστάσεις ; ύπέλα
βεν δ νέος, δν έκ τής έπιμεμελημένης φράσεώς

του, άλλη τις γυνή μάλλον άνεπτυγμένη τής 
επαρχιώτιδος έξαδέλφης, τ,θελεν ύπολάβτ; ώς 
δικηγόρον. Ή νέα χάριν τής δποίας έκαμεν, ώς 
φαίνεται, σημαντικάς δαπάνας, πού είνε τώρα;

Ή  κυρία Γρεναρδώνη άνυψώσασα τούς ώ
μους ύπέδειξεν ότι ούδεμίαν περί τής νέας έχει 
γνώσιν.

—  Έν τούτοις, είπεν αίφνης ή κυρία Περμε- 
νή, δέν,έπισκεπτόμεθα την οικίαν ;

Καί οί δύο έτεροι κληρονόμοι άνηγέρθησαν 
μετά σπουδής, δηλούντες διά τούτου ότι ύπερή- 
ρεσκεν εις αύτούς ή πρότασις αϋτη· Καί έπεθύ- 
μει μέν έκαστος νά διεξαγάγη την έπίσκεψιν 
ταύτην μ-όνος, άλλ’ επειδή τό πράγμα ή το άδύ- 
νατον, τό κάλλιστον πάντων η το νά γίνγ, ή 
έπίσκεψις άπό κοινού, ίνα βεβαιωθώσιν ότι εγέ— 
νετο έν συνειδήσει.

Τό ίσόγαιον δέν άπήτησε λεπτομερείς έρεύ- 
νας, διότι ουδέποτε ή,κούοθη μέχρι τούδε ότι 
άνευρέθη ποτέ διαθήκη έντός χύτρας ή τιμαλ
φή πράγματα κεκρυμμένα ύπό πλάκα τινά τού 
μαγειρείου. Το προνόμοιον τών τοιούτων έχουσι 
κυρίως τά ύπόγεια καί οί κήποι. Άλλως τε ού
δέν έδείκνυεν οτι ή κυρία Έρμίνη, ή ούδέποτε 
προσδοκώσα αίφνίδιον θάνατον, η,θελέ ποτε πε- 
ριέλθ·0 εις τήν άνάγκην νά κρύψγι τά κοσμ-ήματα 
αύτής καί τά άργυρά σκεύη.

Ή  μ,ικρά αίθουσα έμενεν άτάραχος, κεκλεισμέ- 
νη διά τού κλειδιού, καί τοι ή κυρία ΓΙερμ-ενή ώ
θησε τήν Ούραν έλαφρώς διά τού ίύμου της, ίνα 
βεβαιωθγ ότι όντως ήτο κλειστή, καί νά μή έπι- 
μένωσι μάτην στρέφοντες τήν λαβήν τής θύρας.

Όχι, τό κλείθρον πιστότατα έξεπλή,ρωσε τήν 
άποστολή,ν του, καί οί τρείς συγκληρονόμοι ήναγ- 
κάσθησαν νά άποβλέψωσι πρός άλλήλους— καί 
τί άλλο είχον νά πράξωσι; —  άπεφάσισαν δέ νά 
άναβώσιν εις τον επάνω όροφον.

—  Έδώ είνε ή πόρτα τής κάμαρας της, εί- 
πεν ή κυρία Γρεναρδώνη δεικνύουσα τό δωμά- 
τιον έν ώ έκειτο ή νεκρά. Τήνε φυλάγει ή δια
κόνισσα.

—  Μήν έμβή,τε μητέρα, είπεν δ κύριος Περ
μενής, τά τοιαύτα λυπηρά θεάμ-ατα σάς συγκι- 
νούν καί σας ταράσσουν . . .  Ή  ηθική θλΐψις είνε 
φόρος τόν δποΐον πληρώνει ή φύσις όταν τις στε- 
ρήται τούς οικείους του· μή λοιπόν θέλετε νά 
προσθέσετε καί τόν νευρικόν κλονισμόν τόν δποΐον 
θά πάθετε, όταν ΐδήτε τό προσφιλέστατον λεί- 
ψανον . . .

Ή κυρία Περμενή έΌηκε τό μαντήλιόν της 
ποό τών οφθαλμών καί άπεμακρύνθη άπό τού 
νεκρικού θαλάμου. Ή τριάς διηυθύνθη πρός άλ
λην τινά Ούραν, τήν τού κομμ-ωτηρίου, όπερ ήτο 
δωμάτιον εύάρεστον καί χαριέστατον, έχον πα- 
ράθυρον πρός τούς κήπους.

Τά κλειδιά ήσαν έπί τών ιματιοθηκών. Άνοί-
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ξασα αύτά είδον τά ενδύματα τής κυρίας Έρ- 
μίνης έν άκρα τάξει· μόνα δέ εκείνα άτινα έφό- 
ρει τήν ύστάτην τού βίου της ημέραν, έκειντο 
χαμαί κατεσπιλωμένα καί συμπεπεεσμ.ένα, όπερ 
ίδούσα ή έπαρχιώτις έξαδέλφη ύψωσε τούς 
ώμους.

’Επί τού μεσαναβάθρου τής κλίμακος τρίτη 
τις θύοα είχε διαφυγή τάς έρεύνας τών κληρονό
μων. Καθ’ ήν δέ στιγμήν έστρέφοντο προς το μ.έρος 
τούτο, ή θύρα άνοίγει διαχέουσα κύμα φωτός εις 
τήν σκοτεινήν κλίμ.ακα, καί έπεφάνη ή Μαρκέλ
λα έπί τού ουδού.

'Γψηλή καί λεπτή, τήν κόμην έχουσα κακώς 
διωρθωμ,ένην, φορούσα τήν νυκτερινήν έκ λευκής 
φλανέλλας έσθήτα, μέχρι τών ποδών της κατερ- 
χομένην, όιμοίαζε πρός ουρανίαν οπτασίαν. Ίδόν- 
τες αύτήν οί τρείς παρείσακτοι ύπεχώρησαν μ.ετ’ 
έκπλήξεως άμα καί τρόμου.

—  Τρομάρα μου! άνεφώνησεν ή έξαδέλφη 
πρώτη συνελθούσα έκ τού τρόμου ...

Ή  Μαρκέλλα παρετήρει αύτούς μ.ετά βλέμ
ματος κατεπτοημένου καί τεταραγμένου.

Ότε ή διακόνισσα διά λόγων καλών καί προ
τροπών συμπαθητικών κατώρθωσε νά την κατα- 
πείση νά κατακλιθή περί τήν ένάτην ώραν τής 
πρωίας, τό παιδίον είσήλθεν εις τό δωμάτιόν του, 
κατεκλίθη εύπειθώς καί κατελήφθη ύπο ύπνου 
βαθυτάτου, δστις έπ’ όλίγας τουλάχιστον ώρας 
άπήλλαξεν αύτό τού αισθήματος της λυπηράς 
αύτού καταστάσεως.

Κατά τό διάστημα τούτο ή διακόνισσα άνα- 
ζητήσασα εύρε δύο γείτονας, οϊτινες άνέλαβον νά 
δηλώσωσι τήν άποβίωσιν. Ό  Ιατρός, ού ή απου
σία παρετείνετο πέρα τού δέοντος, δέν θά έβρά- 
δυνε νά έλθχΐ όπως δήποτε, καί αυτός πλέον θά 
άπεφάσιζε περί τών παραιτέρω.

Ό θόρυβος ούτος τών βημάτων καί τών φω
νών τών κληρονόμων αφύπνισε τήν κορασίδα, έν 
τώ μεταξύ ονείρου εύαρέστου: ητο θέρος καί ή 
Τριανταφυλλιά είχεν έπανέλθν), ή δέ κυρία Έρ
μίνη μειδιώσα έκάθητο άναπαυτικώτατα έν τω 
μέσω τής χλόης, σκιαζομένη ύπο πλατυτάτου ά- 
χυρίνου σκιαδιού. Ό  ’Ιούλιος καί ό ’Ροβέρτος συν- 
έπαιζον μετά τού μεγάλου κυνός, όστις έπήδα 
άλματα γιγαντιαΐα, καί αύτ-ή δέ ή Μαρκέλλα 
παρατηρούσα αύτούς.έμειδία, έστηριγμένη έν τή 
συνήθει θέσει της έπί τής καθέδρας τής φίλης 
της · . · αϋτη ήτο ή άγαπητή αύτής θέσις, και 
ή καταφυγή έν τε τή ευτυχία της, καί έ'τι μάλ
λον όπότε τις έπέπληττεν αύτήν, διότι τότε ό 
άσπασμός παρηκολούθει έγγύτατα τήν έπίπλη- 
ξιν . . .

Ό  πάταγος τών τριών ζευγών τών σανδαλίων 
έπί τού ηχηρού μεσαναβάθρου, έφάνη έντώ ύπνοι 
τής Μαρκέλλας ώς συνεχείς βρονταί,'καί ή φαν
τασία της μετέβη αίφνης άνευ διαμέσου τίνος εις

τήν άνάμνησιν τής θυελλώδους νυκτός, καθ’ ήν 
ή/λθεν εις -τήν οικίαν ερρηξε κραυγήν τρόμου καί 
έπή,δησεν άπό τής κλίνης πριν ε“τι καλώς άπο- 
σείστ] τον ύπνον . ■ .

—  ’Ξορκισμένος! έπανέλαβενή έξαδέλφη σταυ- 
ροκοπουμένη καί προχωρούσα μετά τόλμης.

Ή  λευκή οπτασία ύπεχώρησε μέχρι τών πο
δών τής κλίνης της, οί δέ κληρονόμοι άναθαρρή- 
σαντες ε’ισέδυσαν εις τό δωμάτιον,

—  Τί εύμορφα πού είν’ έδώ, είπεν ό κύριος 
Περμενής, έξάγων δίοπτρον όπερ λίαν μετριοφρό- 
νως έμ.ενε τέως άφανές. Παρετήρησε δι’ αύτού 
τήν κορωνίδα καί τά έκ λευκού καλικότου παραπε
τάσματα, έπειτα δέ άνεπαισθήτωςδιηύθυνεν αύτό 
πρός τήν κορασίδα, ή τις μετά φρίκης παρετήρει 
έκ διαδοχής τά τρία εκείνα άγνωστα όντα τά 
καταπατούντα τό ιερόν αύτής άσυλον.

—  ΙΙοιά είσαι, παιδί μου ; ήρώτησεν ή κυρία 
Περμενή μετά σοβαρότητας άμα καί προσήνειας.

—  Ή  Μαρκέλλα Μονφόρτ, είπεν ή κορασίς 
άπωθούσα τή,ν κόμην της όπισθεν τών ώτων.

—  Αύτή είνε, είπεν ή γηραιά ιδιαιτέρως πρός 
τόν υιόν της, όστις κλείσας τό δίοπτρόν του έλα
βε στάσιν επιφυλακτικήν.

— Ποιά είνε; ήρώτησεν ή κυρία Γρεναρδώνη 
διά τής ξηράς αύτής φωνής.

—  Ή προστατευομένη τής μακαρίτιδος, είπεν 
ό κύριο; Περμενής έμπιστευτικώς πως.

Ή έξαδέλφη άκούσασα τόν λόγον τούτον, έξε- 
σφενδόνησε κατά τής Μαρκέλλας βλέμμ-α κατα
πληκτικόν, άλλ’ εύτυχώς ή κορασίς φύσει αίδή" 
μων, είχε τούς οφθαλμούς προσηλωμένους κα
τά γης.

—  Αύτ-ή θά είξεύρη ένα σωρό πράγματα, ει- 
πεν ή κυρία Περμενή, θέλουσα νά προκαλέσνι έρω- 
τήσεις καί «νά πάρνι λόγια »-

Ή  δέ άντίπαλος αύτής άπέβλεψε πρός αύτην 
σχεδόν εύγνωμόνως, διά τού βλέμματος ύποδη- 
λούσα: δέν την έρωτώμεν;

Καί άληθώς ήρξατο ή άνάκρισις: Η Μαρκέλ
λα ίσταμ.ένη έτι όρθια, γυμνόπους έπι τού τά- 
πητος, έστηριγμ.ένη έπί τής κλίνης, φρίττουσα 
ύπό τε τού ψύχους καί τής αίδούς, άπεκριθη 
όσον ήδύνατο άκριβέστερον, νοούσα σαφέστατα 
διατί οί έπαχθεΐς έκεΐνοι άνθρωποι άνηρεύνων 
μέχρι τών άδύτων τών ίερωτάτων αύτής ανα
μνήσεων.

Τί έτρωγον έν τ γ  οικία τής κυρίας Έρμίνης; 
Πόσον μ,ισθόν έλάμβανεν ή Τριανταφυλλιά; Έ - 
σύχναζον" πολλοί άνθρωποι; Ή κυρία Ερμίνη 
έτόκιζε τά χρήματά της; Είχε πολύ «άσημικό»; 
Έπλήρωνε τακτικώς τά χρέη της; Είχε διδα
σκάλους διά τήν Μαρκέλλαν. Είχεν εις αύτήν 
ύποσχεθή περί άποκαταστάσεώς της ; Είχε δώσχι 
εις αύτήν πολλά δώρα ;

—  Μάλιστα, οχι,— δέν είξεύρω . . .
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Τάς τρεις τούτα; μόνον αποκρίσεις έγίνωσκεν | 
ή δύστηνος μικρά μάρτυς, καί όσον ήδύνχτο άκρι- 
βέστερον έφήρμοζεν αύτκς, ούδόλως γινώσκουσχ 
έάν καλώς έπραττεν ή κακώς, άποκρινομένη. 
ΙΙάντα δέ τα τής λεπτότητος των τρόπων αι
σθήματα τά τε φυσικά καί τά υπό τής αγωγής 
άναπτυχθέντα, τά αισθήματα, λέγω, ταϋτα 
συμπιεζόμενα, συντριβόμενα, ήττώμενα, μονονου- 
χί εκραΰγαζον έκ των μυχιαιτάτων τής καρδίας 
της, αιτούν τα /άριν.

Οί άβολοι όφθαλμ.οί τής κορασίδος ούχί πλέον 
κάτω νεύοντες ύπό αίδούς, αλλά προσηλωμένοι 
ε’πί τών δημίων της, καί έπικαλούμενοι την βοή
θειαν τής ψυχής αυτών τούτων τών δημίων, έξέ- 
φραζον σαφέστατα την άγανάκτησιν καί τήν 
αδημονίαν τής τρυφερά; ταύτης καρδίας, τής 
επιεικούς ταύτης ψυχής, εναντίον τής σκαιότητο; 
καί τής αγροικίας τών ούτιδανών καί άνελευθέ- 
ρων εκείνων πλασμάτων.
^3—  Καί ό συμβολαιογράφος ; ύπέλκβεν ό κύ
ριος Περμενής έπιτηδείως άναζητών πληροφορίας 
καί άναλαμβάνων τό δίοπτρόν του, ό συμβολαιο
γράφος ήλθε καμμίαν φοράν εδώ ;

—  Δεν είξεύρω τί μ! έρωτάτε, άπεκρίθη ή 
Μαρκέλλα σχηματιζομ-ένη ώς όταν τις έτοιμά- 
ζηται νά τρέξη καί νά φύγη.

—  Ά μ ’ ή διαθήκη της; ’ξέρεις άν έκανε τή 
διαθήκη της, ’ξέρεις πού την έχει τη διαθήκη 
της; ήρώτησεν ή έξαδέλφη διά· τής κνυζώσης 
φωνής της. Δέν ’μπορεί, κάπου θά εΐνε ή δια
θήκη . . .

—  Κύριοι κληρονόμοι, ήκούσθη όπισθεν αύτών 
ή φωνή τής διακονίσσης, σάς ζητούν νά σας έρω- 
τήσουν διά τήν κηδείαν.

Καί εκείνοι μέν έστράφησαν ευθύς, ή δέ Μαρ
κέλλα άπαλλαχθεϊσα τών βλεμμάτων αύτών, 
άνέπνευσε μετά πλείονος ελευθερίας.

—  Έ  ! πού ’πήγε; άνεφώνησεν ή κυρία Γρε- 
ναρδώνη.

Ή  διακόνισσα έγένετο άφαντος, καί ή Ούρα 
τής κυρίας Έρμίνης έρμητικώ; κλεισθεϊσα έπλη- 
ροφόρησεν αύτούς οτι ή διακόνισσα έπανήλθεν εις 
τήν θέσιν της.

Κατεπτοημένοι καί ύποβλέποντες άλλήλους 
κατέβησαν εις τό έστιατόριον, ένθα εύρον τούς 
εργολάβους τών κηδειών.

Άπομείνασα ή Μαρκέλλα μόνη έ'σπευσε νά 
ένδυθή. Άλλ’ αί χεΐρές τη; έτρεμον ύπό τού 
πυρετού έν ώ ποοσεπάθει νά δέση τά κορδόνια 
καί νά εϋρη τά κομβία. “Εσπευδε νά ένδυθή 
όσον τάχιστα, ϊνα δυνηθή νά έξέλθη . . . καί 
πού νά ύπάγη; Ούδ’ αύτή έγίνωσκε. Άλλ’ ΐνα 
άποφύγη τά βλέμματα τών ανθρώπων εκείνων, 
οϊτινες τοσούτον άσπλάγχνως την είχον άνακρί- 
νη, ασμένως θά συγκατένευε νά ύπάγη όπου 
δήποτε.

Ό ιατρός· ιδού τό μόνον καταφύγιόν της ! Αλ
λά πού ητο ό ιατρός: Διατί δέν ήλθε ; Δέν ήδύ- 
νατο νά άμφιβάλλη οτι ό εξαίρετος ούτος άνήρ 
τρέχων άπό ασθενούς εις ασθενή, έπανελθών οί- 
καόε περί τήν τετάρτην ώραν, ήγέρθη τής κλί
νης τήν πέμπτην όΐοαν χάοιν παιδιού τίνος δει- 
νώ; πάσχοντος ύπό νόσου τού λαιμού, καί ότι 
έκεϊθεν, προσκληθείς άλλού, έν τή άπωτάτη άκρα 
τής πόλεως, έτρωγεν ήδη έν τινι έστιχτοοίω, άπό 
τής χθές άπομείνας νήστις . . . Ήμέραι τινές τών 
Ιατρών δμοιάζουσι πολύ ποός τήν ημέραν τής μά
χης, καθ’ ήν ό αρχιστράτηγος οφείλει νά γινώ- 
σκη νά διανυκτερεύη άγρυπνων έπί τού τόπου 
ένθα μέλλει νά συγκροτηθή ή μάχη.

Κ Η '

Οί εργολάβοι τών κηδειών άπεχώρησαν άνευ 
τινός ώρισμένης άποφάσεως. Ό νεκροσκόπος έλθών 
έξεπλήρωσε τό λυπηρόν αύτού καθήκον, ό δέ κ. 
Περμενής, σκεφθείς αίφνης τις οίδε τί, ε’δραμε 
κατόπιν του μ.ετά ταχύτητος καί ευστροφίας, ο
ποίαν ούδείς ποτε θά ύπώπτευε βλέπων τήν 
άκραν πολυσαρκίαν του.

Είσεπήδησεν εις τό διερχόμενον λεωφορείου, 
όπερ τον έκόμ.ισεν εις τό κέντρον τών ΙΙαρισίων, 
κατατρυχόμενον ύπό σφοδρά; αγωνίας καί άβε- 
βαιότητος.

Ή  δέ Μαρκέλλα ένδεδυμένη ήδη, είδεν αυ
τόν έξερχόμενον κεκρυμμένη όπίσω τών παραπε
τασμάτων δέν ήδυνήθη δέ νά καταστείλη κίνη
μα εύαρεσκείκς, βλέπουσα τήν σκιάν εκείνην, ήν 
άμα ίδούσκ καί έμίσησεν, έξαφανιζομένην όπισθεν 
τής κιγκλιδωτής πύλης. Άνοίξασα έπειτα ήρέμα 
τήν θύραν τού δωματίου της, ήκροάσθη μετά προ
σοχής, καί ήκουσε τάς δύο γυναίκας συνδιαλεγο- 
μένας ταπεινή τή φωνή καί μ.ετά πολλής φιλίας· 
διότι, κατορθώσχσκι τέλος νά εόρωσι τό κλειδίον 
τής μικράς αιθούσης, κχτεγίνοντο κατά τήν στιγ- 
μ.ήν ταύτην άνερευνώσαι λεπτομερώς τό περιε- 
χόμενον τών έν αύτή μικρών επίπλων. Μικρά 
τις καί κομψοτάτη σκευοθήκη έκ παλαιού άνα- 
καρδίου ξύλου μετά χάλκινων κοσμημάτων «  ί -  
γινεν άνω κάτοι »  πρός άνακάλυψιν κρυπτών 
συρταρίων, άλλά τοιαύτα δέν άνεκαλύφθησαν : 
πόσον δεξιώτατοι ήσαν οί παλχιότεροι έβενουργοί 
περί τήν έφεύρεσιν « κρυψώνων » ! Τήν έβολιδο- 
σκόπησαν διά τών άπλήστων βλεμμάτων, τήν ή- 
κροάσθησαν, τήν έσεισαν τοσούτον, ώστε τά έπ’ 
αύτής κάτοπτρα ήχησαν τότε δέ αί δύο γυναί
κες έκριναν ε’ργον φρονήσεως νά μή παρατείνωσιν 
έπί πλέον τάς έρεύνας των, αϊτ.νες άναντιρρήτως 
θά έπέφερον βλάβην εί; τήν στερεότητα τού κομ
ψού τούτου έπίπλου.

Τά παντοία έγραφα έταξινομήθησαν καί κα- 
τεγράφησκν, άλλ’ ούδαμού έφαίνετο ή περιλάλη
τος διαθήκη, ή αιτία τών τοσούτων έρευνών.
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Ή Μαρκέλλα έξήλθε τού δωματίου της προ- 
σέχουσα νά μή θορυβήση· τοσαύτας δέ προφυλά
ξεις έλαβεν, ώς έάν έμελλε νά διαπράξη τ. έγ
κλημα. "Εστρεψε τήν λαβήν τού δωματίου τής 
κυρίας Έρμίνης . . . Εύρεθεΐσα πλησίον τού οικεί
ου τούτου ύποκειμένου, όπερ τοσάκις έθώπευ- 
σεν άκούουσα ύστάτην τινά παραγγελίαν, δε- 
χομένη ύστατόν τι μ.ειδίαμ,α, ήσθάνθη τήν καρ
διάν της έξογκουμένην, αί τών δακρύων της 
πηγαί διερράγησαν, καί ήσθάνθη τάς παρειάς 
της καταβρεχομένας ύπό δακρύων θερμών καί 
ευεργετικών.

ΕΙσελΟούσα έστρεψε τούς οφθαλμούς πρός τήν 
κλίνην, έφ’ ής ή νεκρά ϋπνωττεν έν ειρήνη τόν 
ύστατον αύτής ύπνον. Ή  νόσος δέν έλαβε τόν 
καιρόν νά παραμορφώση τούς χαρακτήράς της, 
διετηρεϊτο έτι τό συνήθως ήρεμον αύτής ήθος 
σχεδόν μειδιών μόνον δέ οί κλειστοί οφθαλμοί 
καίή ρίν ή συνεσφιγμένη, άνήγγελλον τήν έπίσκε- 
ψιν τού θανάτου. Ή  διακόνισσα ήγειρε τούς ο
φθαλμούς καί τό βλέμμα τη; προσείλκυσε τό 
βλέμμα τής Μαρκέλλας, ήτις στηριχθεϊσα έπί τού 
στύλου τής κλίνης συνήψε τάς χεϊράς της καί 
είπε ταπεινή τή φωνή:

—  Ώ  καλή μ.ου κυρία Έρμίνη, ώ εύεργέτριά 
μου, πού ποτέ δέν μου είπες ένα πικρόν λόγον καί 
ποτέ δέν μ’ έπέπληξες άδικα καί μέ περιέθαλ- 
ψες όταν έγώ δέν είχα πλέον κανένα εις τόν 
κόσμον . . . Ό  Θεός νά σε άνταμείψη δι’ όσα μού 
έκαμες, καί νά σε κατατάξη έν τώ χορώ τών δι
καίων . . . καλή μου κυρία Έρμίνη, b θεός νά 
σε άναυπαύση, άχ! πόσον σέ ήγάπων !

Καί τά δάκρυα έρρεον άπό τών παρειών έπί 
τών συνηνωμένων χειρών της καί ούδέ διενοεΐτο 
καν νά τα σπογγίση. Ή δέ διακόνισσα, ήτις έξη- 
κολούθει παρατηρούσα αύτήν, ήσθάνθη αίφνης 
τούς ίδιους αύτής όφθαλμ.ούς πληρουμένους δα
κρύων. Οί δάκτυλοί της έξηκολούθησαν μετρούν- 
τες τούς κόκκους τού κομβολογίου, τά χείλη της 
ψιθυρίζοντα προσευχάς, άλλ’ ή ψυχή της ΐπτατο 
ήδη μετά τής ψυχής τής ορφανής πρός τό έξαί- 
ρετον πλάσμα, όπερ τοσούτον έγίνωσκε νά γίνη- 
ται άγαπητόν, καί ούτινος ó θάνατος ένεποίει Ολϊ- 
ψιν τοσούτον ειλικρινή καί άφιλοκερδή.

α Κυρία Έρμίνη, έξηκολούθησεν ή Μαρκέλλα 
διά τής αύτής ταπεινής καί βραδείας φιυνής, 
τώρα πλέον κανένα δέν έχω, είμαι περισσότερον 
ορφανή παρ’ όσον όταν ήλθα έδώ . . . Πάρε με 
μαζίσου, νά μας θάψουν μαζί νά είμαι κοντά σου 
καί εις τόν τάφον, όπως δέν έλειπα ποτέ άπό 
κοντά σου όταν έξης. "Λχ! κυρία Έρμίνη μου...»

Καί ούτω θρηνούσα προσήλθε κατά μικρόν εις 
τήν κεφαλήν τής κλίνης, καί αίφνης έκλινε τά 
γόνατα κρύπτουσα τό πρόσωπόν της εις τάς σιν- 
δόνας, ώς τήν προτεραίαν . . .

Τήν αύτήν στιγμήν φωνή άρρενωπή ήκούσθη
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κάτωθεν έν τώ διαδρόμ.ω, προφέρουσα μ,ετά έν- 
θουσιασμού σωφρόνως χαλιναγωγουμένου:

—  Έρχομαι άπό τού συμβολαιογράφου, καί 
διαθήκη δέν ύπάργει!

ΤΙ Μαρκέλλα ήγέρθη άποτόμ.ως, διότι τί τη 
έμελλεν είτε ύπήρχε διαθήκη είτε μή; Τό μόνον 
φρικώδες όπερ ήσθάνετο, ήτο ή φωνή τού άνδρός 
τού ταράττοντος την πένθιμον αύτής έκστασιν. 
Ήγέρθη δέ νά κλείση τήν θύραν, ότε ήκουσε βή
ματα έν τη κλίμακι. Έλκουσχ πρός έαυτήν 
τήν λαβήν τής θύρας, τήν φίλην της, έκλεισε 
τήν προσφιλή νεκράν της μετά τής διακονίσσης, 
ίνα μή ή φωνή καί τά βέβηλα βλέμματα τών 
ξένων τούτων βεβηλώσωσιν αύτήν.

—  Δεσποινίς ; είπεν πρός αύτήν ό κ- Περμ.ε- 
νής, περνάτε παρακαλώ άπ’ έδώ;

Ή Μαρκέλλα ύπήκουσε, καί προπορευομένου 
μέν τού κ. Περμενή, έπομένων δέ τών δύο γυναι
κών, ήλθεν εις τό δωμάτιόν της, τό χαριέστατον 
έκεΐνο παιδικόν δωμάτιον μετά τών έκ καλικό- 
του παραπετασμάτων, τό όμοιάζον πρός κομψόν 
σκεύος μόορινον. Ή Μαρκέλλα ήσθάνθη έαυ
τήν ώς συλληφθεϊσαν έντός τών όδόντων πιε
στηρίου .

—  Δεσποινίς, έρχομαι άπό τού συμβολαιογρά
φου, είπεν ό κ. Περμενής, προσπαθών νά κατα- 
στήση πατρικήν τήν σοβαράν φωνήν του. Μ’ είπε 
δέ ότι ή συρ·ενής μας έπανειλημμένως έξέφρασεν 
εις αύτόν την επιθυμίαν νά δικθέση τήν περιου
σίαν της . . . Είξεύρετε τί σημαίνει τούτο;

—  Μάλιστα, κύριε, σημαίνει οτι ήθελε νά 
κάμη τήν διαθήκην της, άπεκρίθη ή Μαρκέλλα 
παρατηρούσα αύτόν μετ’ οφθαλμών, έν οί; ή δυ
σπιστία έλάμβανεν ήδη χροιάν οργής λαθραίας.

—  Βλέπω οτι ή συγγενής μου έφρόντισε νά 
σας έκπαιδεύση καλώς, ύπέλαβεν ό κ. Περμενής 
προσπαθών νά μειδιάση. Λοιπόν, ό συμβολαιο
γράφος μ.’ είπεν ότι ή δεσποινίς Βωρενών πάντο
τε άνέβαλλε τήν έκτέλεσιν τού σχεδίου της τού
του, καί οτι ποτέ δέν το έξετέλεσεν. Έχετε γνώ- 
σιν έάν ύπάρχουν τίποτε άλλα έγγραφα άποδει- 
κνύοντα το έναντίον;

—  Κύριε, δέν έχω γνώσιν κανενός τοιούτου 
εγγράφου, άπεκρίθη ή Μαρκέλλα.

—  Ή  δεσποινίς Βωρενών δέν σας ώμίλησέ 
ποτε, λόγου χάριν, οτι είχε σκοπόν νά σας κλη- 
ροδοτήση κάτι τι;

—  Ποτέ ! άπεκρίθη ή Μαρκέλλα, ής τό έντι
μον πρόσωπον έγένετο πορφυρούν.

Οί κληρονόμοι άντήλλαξαν βλέμμα, όπερ ή 
κυρία Γρεναρδώνη συνώδευσε καί διά κινήσεως 
προδήλως έμφαινούσης εύαρέσκειαν. Άλλ’ αύτη 
ήτο ον άνάγωγον.

—  Τότε λοιπόν, κόρη μ.ου, ύπολαβούσα είπεν 
ή κυρία ΙΙερμενή, είπέ μας ποιοι είνε οί συγγενείς 
σου, διά νά ... σέ στείλωμεν.
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—  Δέν έχω συγγενείς, άπεκρίθη ή νεάνις.
Καί το άξιέραστον αύτής πρόσωπο·/ έγένετο

αίφνης αυστηρόν. Έν τη οδυνηρά: ταύτ(ΐ ώρα, τη 
σκληρότερα καί αύτού του θανάτου της προστα
τικός της, άπέβαλεν ή κορασίς παν τό παιδικόν, 
έγένετο νεάνις, κυρία Μονφόρτ —  ή μικρά Μαρ
κέλλα έπέταξεν εις τόν' άλλον κόσμον μετά της 
ευμενούς ψυχής της Έρμίνης.

—  Δεν έχεις συγγενείς; Τότε λοιπόν θα 
ήσουν . . .

—  Όχι, κυρία, ε'γώ είχα χαΟη· ή μητέρα μου 
άπέθανεν, τόν πατέρα μου δέν είμ.πόρεσα νά τον 
εϋρω· είχεν αναχώρηση εις την Αμερικήν καί 
πλέον δέν τον έξαναείδα.

Μετά πόσης βραδύτητας καί πικρίας ή Μαρ
κέλλα άνεμνήσθη των λυπηρών τούτων αναμνή
σεων του βίου της ! ’Λλλ’ όμως ήσΟάνετο ποιάν 
τινα ειρωνικήν ευαρέσκειαν, βεβαιούσα τούς αν
θρώπους τούτους ότι ήτο μ.όνη, ολως μόνη, επί 
τής γης.

—  Μά τότενες λοιπόν, κορίτσι μου, είπεν ή 
κυρία Γρεναρδώνη, ή άξαδέρφη μου θά έκανε 
καλλίτερα νά σου δώση άναθροφή νά ταιριάζη 
μέ τήν κατάστασί σου καί όχι νά σε άναθρέψη 
σάν νάσουνε καμ.μιά πριντσιποπούλα.

Ή  κυρία Περμενή διά νεύματος άξιοπρεπεστά- 
του ύπέδειξεν εις τήν κυρίαν Γρεναρδώνη τό ά- 
τοπον τής έκφράσεώς της, πάραυτα δέ αυτή 
έκλεισε τό στόμα της μετά δυσαρέσκειας.

—  Καί τώρα τί άπόφασιν έχεις, κόρη μ.ου; 
ήρώτησεν ή κυρία Περμενή.

—  Καμμίαν, άπεκρίθη ή Μαρκέλλα μετά 
πάσης άθωότητος.

—  Καί όμως πρέπει νά ά ποφασίσης κάτι τι, . 
έπέμεινε λέγουσα ή γηραιά μετά τρόπου επαγω
γού άμα καί σκληρού.

Ή  Μαρκέλλα ήσθάνθη οτι προετίμα πολύ 
μάλλον τήν τραχεΐαν ϋβριν εκείνης, ή τήν έπί- 
πλαστον περιποίησιν ταύτης. Διά τούτο κατένευ- 
σε σιωπώσα.

—  'Εννοείς, κόρη μ.ου, ύπέλαβεν ή κυρία Περ
μενή, οτι ήμείς δεν είμπορούμεν νά έςακολουθή- 
σωμεν τό φιλάνθρωπον ε”ργον, τό οποίον είχεν επι
χείρηση ή ανεψιά μ.ου, καί νά φροντίσο>μεν περί 
σού·σύ πρέπει νάύποδείξης ποιοι είμπορούν νάσε...

Ή  Μαρκέλλα έγείρασα τήν κεφαλήν είπε;
—  Πολύ καλά, κυρία, έκατάλαβα.
—  θά πας νά εύρης καμ.μ.ίαν φιλικήν σου οι

κογένειαν ;
—  Τώρα αμέσως.
—  Πολύ καλά. Καί Οά μας μηνύσης τήν 

άπόφασιν σου. Τό ένδιαφέρον τό όποιον έχομε·/ 
διά....

'Λλλ'ή Μαρκέλλα δι' ένός βλέμμ.ατος άνέστει- 
λε τήν εύφράδειαν τής γηραιάς, ήτις όμ,ως ύπο- 
λαβούσα προσέθηκεν:

—  Είμπορεϊς νά πάρης μαζίσου μερικά πράγ
ματα άπ’ εκείνα πού σ’ είχε δώση ή εύεργέτις 
σου, μερικά άσπρόρρουχα, λόγου χάριν.

—  Είμπορώ νά κρατήσω τό φόρεμα πού φορώ; 
ήρώτησε μετά ψυχρότητος ή Μαρκέλλα.

Ήτο δέ τό φόρεμα οπερ έφόοει πορευομένη εις 
τ-ήν αγοράν μ.ετά τής Τριανταφυλλιάς « τώ και- 
ρω έκείνω» , οιμοι! οστις τοσοϋτον απείχε, καθ’ 
ον ώς χαρμόσυνον έορτήν έθεώρει τό νά ύπάγη εις 
τήν αγοράν.

 Βεβαίως. Καί όταν εϋρης μ.έρος νά καθί-
σης, τότε πρέπει νά σου βάψουν ένα μ.αύρο φόρεμα...

—  “Ας είνε, άπεκρίθη ή κορασίς μετά τής αύ- 
! τής ψυχρότητος. Είμπορώ, κυρία, νά πάρω καί

ένα καπέλλο καί ένα έπανωφοράκι;
Δέν ήδύναντο νά τη άρνηθώσιν· ένεδύθη λοι

πόν ενώπιον τών γυναικών. Ό  κ. ΙΙερμενής είχε 
καταβή εις τόν κήπον περιχαρής, διότι έβλεπε τά 
πράγματα διευθετούμενα φιλικώ;. "Οτε δέ ή 
Μαρκέλλα ήτοιμ.άσθη, διήλθε πρό τών κληρονό
μων νεύσασα την κεφαλήν ώς σημεΐον χαιρετισμού, 
καί ε’πανήλθεν εις τό δωμάτιον τής μακαρίτιδος 
Έρμίνης.

Στηριχθεΐσα επί τού ποδός τής κλίνης παρετή- 
ρησεν άπαξ έτι τό προσφιλές πρόσωπον, άλλ’ οί 
οφθαλμοί της ησαν στεγνοί, διότι ή ώμότης τών 
αγνώστων εκείνων ανθρώπων είχε ξηράνη τάς 
πηγάς τών δακρύων της. Παρετήρησεν ώραν 
πολλήν καί περιπαθέστατα τό προσφιλές πρόσω
πον, ϊνα παραλαβή έν τή μνήμη της τήν εικόνα 
αύτού αιώνιον, έκλινεν έπειτα πρός τάς έσταυρω- 
μ.ένας χεϊροες τάς κρατούσας τόν Έσταυρωμένον 
καί τας ήσπάσθη εύσεβώς μετά τού τρόμου εκεί
νου, ον τό τού θανάτου ψύχος εμποιεί εις τούς 
άγνοούντας έτι τί έστι θάνατος.

—  ’Γγίαινε, δεύτερή μ.ου μ,ητέρα, είπε ταπει
νή τή φωνή. Έπειτα δέ στρεφόμενη πρός τήν 
διακόνισσαν προσέθηκε:

—  Σάς ευχαριστώ, αδελφή μ.ου, διά τήν κα
λοσύνην τήν όποιαν έδείξατε πρός έμ.έ.

Καί έξήλθε τού δωματίου, έκλεισε τήν θύραν, 
κατεβη τήν κλίμακα δρομαία, διήλθε πρό τών 
δύο άναμενουσών αυτήν γυναικών έπί τού ούδού 
τού εστιατορίου, καί έξηφανίσθη ώς έναέριον όπι
σθεν τής έξω κιγκλιδωτής θύρας.

—  Τήν είδες εκεί τήν αύθάδισσα! είπεν ή κυ
ρία Γρεναρδώνη, χαρά ’ς το! δέ μας είπε ούτε 
ένα « έχετε’γειά ! »

—  Τί νομ.ίζεις ! άπεκρίθη ή γηραιά, Οά είνε 
φοβερά κακομαθημένη!

(  "Εκεται συνέχεια ).

Ό  άνθρωπος, αιωνίως έναοχολούμενος εις τό νά 
έποφθαλμια όσα δέν έχει, καί νά Ορηνή όσα πριν 
είχεν, όλίγας ευρίσκει στιγμές ένα χαρή οσα έχει.
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ΤΟ ΠΡΩΤΟΝ ΜΟΓ ΑΡΘΡΟΝ
Ό  διάσημο; κριτικός καί δημοσιογράφος ΦραγχΓσχος 

Σαρσαί υπό τόν τίτλον « Πώς ϊγεινα δημοσιογράφος » έδημο- 
σίενσεν άρτι τ ’ απομνημονεύματα αύτοϋ, τά άπό τοΰ διορι- 
ομοϋ τον ώς χαΟηγητοΰ εν τινι επαρχία τής Γαλλίας μέχρι 
τής εις Μαρισίους μεταδάσεώς του, όπως όριστικώς άποδυΟή 
¡¡’ς τό δημοσιογραφικόν στάδιον. Διά τέχνης καί χάριτο; 
άξιοΟαυμάστου περιγράφει λίαν ^γλαφυρώς τήν ανίαν του 
επαρχιακού βίου, τόν όποΓον του ήτο πεπρωμόνον νά δοχιμά- 
οϊ| ύφ’  όλας του τάς αποχρώσεις ένεκα τών συχνών καί αλ
λεπαλλήλων μεταθέσεων, εις ας έξ άδικου δυσμενείας καί 
καταφοράς χατεδιχάζετο, έκ τού ένός τή; Γαλλίας άκρου εις 
τό άλλο εξακοντιζόμενος, Άλλά τάς ίδιας εκθέτων αναμνή
σεις ζωηράν καί πιστήν παρέχει συγχρόνως εικόνα τής οίκ- 
τρας τότε καταστάσεω; τών εκπαιδευτηρίων εν Γαλλία καί 
τής αταξίας, εις ήνδιέκειτο τό εκπαιδευτικόν έν γένει σύστη
μα ει'ς χεΓρας αδαείς ή άπειρους ίμπεπιστευμέχον. Τ ’  απο
μνημονεύματα ταϋτα, έν οί; καταφαίνεται πώς άπό έπαρχια- 
κοϋ χαΟηγητοΰ έγένετο κατά μικρόν ό όνομαστός σήμερον 
συγγραφεύς, ό παντοδύναμος κριτικός τοΰ .ϊρο'νον, οΰτινος ή 
γνώμη έχει κϋρος νόμου έν τοΓς ΟεατριχοΓς, περαίνει ό Φραγ
κίσκος Σαρσαί ώς έπομένως: ·  ΠροσεπάΟησα νά δείξω, όσον 
είλικρινέστερον ήδυνήβην, πώς κατά μικρόν καί βραδέως 
ίμορφώΟη τό πνεΰμά μου. Έπί τέλους, ύπάρχουσιν άνθρω
ποι γράφοντες εις τρεΓς τόμους τήν μονογραφίαν τοΰ άστα- 
κοΰ ή τής μηλολόνΟης, εύρίσχονται δέ καί άλλοι άναγινώ- 
σκοντες αυτούς. Ή  μονογραφία ένός άνΟρώπου 5ν γραφή 
ύπό ήΟολόγου, είβισμένου εις τάς ψυχολογικά; αναλύσεις, δυ
νατόν νά είνε ωφέλιμος καί ένδιαφέρουσα «.

Έκ τών απομνημονευμάτων τούτων έρανισΟέντες δημο- 
σιεύομεν έν μεταφράσει τό ύπό τόν ανωτέρω τίτλον τελευ· 
ταΓον μέρος αυτών.

Τήνπρώτηντού έτους έπωφεληθείς τής άδειας, 
ήτις δίδοται κατά τήν ήμέραν ταύτην εις τούς 
¡/.αθητάς καί διδασκάλους, μετέβην εις ΙΙαρι- 
σίους, όπου ¡λ ’  έκάλ.ουν τά πρός τήν οΐκογένειάν 
μου καθήκοντα. Έδραμον δέ νά ϊδω καί τόν 
Άμπού, όστις ήτο τότε έν όλη τή λάμψει τής 
δόξης του. Πλήθος άμετρον συνέρρεεν εις τόν 
οίκόν του, είδον δέ μ.ετά θαυμασμού άμ.α καί 
ζηλοτυπίας παρελαύνοντας έμπροσθέν μου πολ
λούς περιωνύμ.ους άνδρας, καί ήκουσα τούς σπιν- 
θηοισμούς παρισινής συνδιαλέξεως. Ή  δόξα εκεί
νη, ήν άνέπνεον έν τή αιθούση τού Άμπού, μέ 
καθίστα έξαλλον μ.’ έμ.έθυε τό όξύ εκείνο άρωμα 
τού παρισινού βίου, τό όποιον προξενεί ζάλην εις 
τούς έπαρχιώτας, όπως ό καπνός τού πρώτου 
σιγάρου, οπερ θελκτικώς καπνίζει ό μαθητής έν 
τώ μεταξύ δύο μαθημ,άτων διαλείμμ.ατι.

Ήτο λοιπόν τόσον δύσκολον νά παρακαθήσοι κ’ 
έγώ εις τό συμπόσιον εκείνο καί νά μετάσχω κ’ 
εγώ τής παρατεθειμένης άπολαύσεως; Ή τρά
πεζα ήτο τόσον πλήρης, ώστε ήτο άδύνατον διά 
τών άγκώνων άγωνιζόμενος ν’ ανοίξω καί νά κατα
λάβω μικράν θέσιν καί νά ϊδω τ' όνομά μ.ου έν 
τώ καταλόγω τών συνδαιτυμ-όνων; Διατί τάχα 
νά μή λέγουν Φραγκίσκος Σαρσαί, όπως ε’λεγον 
’Ιωάννης Βάίς, Άλφρέδος Άσσολάν, Πρεβιό-ΙΊα- 
ραδώλ, 'Ιππόλυτος Ταίν, χωρίς ν’ αναφέρω εκείνον 
τόν μάλλον περιώνυμον τότε, τόν Έδμόνδον 
Άμπού; Φραγκίσκος Σαρσαί! αί δύο αύται λέξεις 
ήχουν τάχα κακώς εις τά ώτα; Καί τί άπητεΐ- 
το όπως τάς καταστήσω γνωστάς εις τό κοινόν,

καί περινοστώσι, κατά τήν φράσιν τού ποιητού, 
έπί τών χειλέων τών άνθρώπων; Νά γράψω άρ
θρα τινά έν ταίς έφημερίσιν. Ήμην λοιπόν ανίκα
νος πρός τούτο;

'Εσπέραν τινά ύπέστρεψα διακαώς έπιθυμών 
νά διαπρέψω διά μιάς καί νά έκπλήξω κ’ έγώ 
τόν κόσμον. Ήρπασα τήν γραφίδα μ.ου καί διήλ- 
θον ολην τήν νύκτα, πυρετώδη νύκτα, γράφων 
τετρακοσίων ή πεντακοσίων γραμμών άρθρον, έν 
ώ περιέγραφον εις τούς Παρισινούς τό μόνον πράγ
μα, οπερ έγίνωσκον ολίγον, τόν έν ταίς έπαρ- 
χίαις βίον καί τάς άπολαύσεις αύτού.

ΓΙερατωθέν τό έν αγρυπνία γραφέν καί λύχνου 
άπόζον εκείνο άρθρον άνέγνων ύψιφώνως αύτό καί 
δέν έμεινα δυσηρεστημένος. Τό αντέγραψα καί 
άνέγνων αύτό τό δεύτερον. Έσχημάτισα τήν πε- 
ποίθησινότ. όριστικώς έξακόλαψα άριστούργημα.

Ά χ ! δίχως άλλο Οά μού τό δημοσιεύση ό Φ ι- 

γ α ρ ώ ... άνεφώνησα μ.ετά πλήρους έπί τό έργον 
μ.ου πίστεως ταλαντεύων τήν κεφαλήν μου.

Κατ’ άρχάς πράγματι εις τόν Φ ιγα ρώ  έτρε- 
ξεν όνούς μου. Ό Φ ιγα ρώ  τότε έξεδίδετο δίς τής 
έβδομάδος, άλλά περιελάμβανεν όκτώ πελώριας 
σελίδας, έν αίς κατεβρόχθιζε καθ’ έκαστον φύλ- 
λον τρόμε ράν ποσότητα όλης. Εϊξευρον ότι ΰπε- 
δέχετο λίαν φιλοφρόνως τούς άγνώστους, διότ 
άνενέωνεν άκαταπαύστως τό προσωπικόν τής συν- 
τάξεώς του καί είνε άληθέστατον οτι πάσα ή 
ενεργός φάλαγξ τών συγγραφέων τά πρώτά της 
γυμνάσια έτέλεσεν έν τώ παλαιώ Φ ιγαρώ.

Ταύτα διανοούμενος κατεκλίθην καί έκοιμ.ήθην 
βαθέως. Τήν πρωίαν τής επαύριον έδραμον πρός 
τό άριστούργημα μου. Φαίνεται ότι ή νύξ δέν τό 
ώφέλησεν όσον εμέ. Έγώ είχον έγερθή φαιδρός, 
εύδιάθετος, ζωηρός, άκτινοβόλα έχων τά όμ.ματα 
καί δροσεράν τήν χροιάν- άλλά τό ταλαίπωρόν 
μ.ου άρθρον μού ένεποίησεν οίκτον ήτο ώχρόν, κα- 
χεκτικόν. Πάσαι αί εΰφυολογίαι, ας έφανταζόμην 
ότι είχον εγκατασπείρει έν αύτώ μού έφαίνοντο ότι 
κατέπιπτον άστοχούσαι όπως τό’άκόντιον περί ού 
όμιλεί ό Οΰϊργίλιος: telum imbelle sine ictu.

—  Ποτέ δέν θά τό δημοσιεύση αύτό δ Φ ιγα - 

ρ ώ  ! άνέκραξα μετά λύπης καί όργής.
Άπεφάσισα νά προσδάμω εις τόν Άμπού καί 

νά ζητήσω τήν συμβουλήν του. Άλλά καθ’ ήν 
στιγμήν ήτοιμαζόμην νά εκβάλω τό χειρόγραφόν 
μου έκ τού θυλακίου μ.ου αιδώς τις άκατανίκητος 
μέ παοεκώλυεν. Ούχί διότι Ιφοβούμ.ην ειρωνικήν 
τινα λέξιν. Ό  Άμπού ήτο άληθής φίλος κάί μέ 
ήγάπα θερμώς, ώστε δέν ήτο δυνατόν νά μέ λυ- 
πήση σκώπτω·/ με. Άλλ’ έφοβούμην μήπως μοί 
ειπη καμμίαν άπό τάς τετριμμένα; καί τυπικάς 
έκείνας φιλοφρονήσεις, έν αίς, τό εϊξευρον κάλλι- 
στα, περιέκλειε τήν έσχάτην περιφρόνησιν.

Αί επισκέψεις διεδέχοντο τάς έπισκέψεις· προε- 
γευμ.άτιζον έν τή οικία του τήν πρωίαν, έδείπνουν
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ομοίως τήν εσπέραν, άλλά ουδέποτε έμένομεν 
μόνοι καί ευχαριστούν σχεδόν την τύχην, διότι 
παρεΐχεν ουτω δικαιολογίαν εί; την δειλίαν μου.

Έφθασε τέλος ή ημέρα, καθ’ ην ε'πρεπε νά 
λάβω ¡λίαν άπόφασιν. "Ημην έτοιμος προς άνα- 
χώρησιν. Μετεβην νά τόν αποχαιρετίσω, έν ώ δ’ 
έσφιγγον τελευταίαν φοράν την χεΐρά του:

—  Είρε-πορεΤς νά διάθεσης πέντε λεπτά; τώ 
ειπον· θέλω νά σου διαβάσω κάτι τι που έγραψα.

Τά είχα χάσει τόσον πολύ, ήμην τόσον κόκ
κινος, καί έξεδίπλωσα τό χειρόγραφόν ¡/.ου τόσον 
γελοίως, όίστε δεν ήδυνήθη νά κράτηση τόν γέ
λωτα· ένόησεν άμέσω; ότι ποτέ δεν Οά κατώρ- 
θουν ν’ άναγνώσω έγώ τό άρθρον μου.

—  Δόςμου'τό χαρτίσου, μού είπε - γνωρίζω τό 
γράψιμόν σου· έτσι Οά τελειώσωμεν γρηγορώτερα.

Είχα καταφύγει εις γωνίαν τινά του δωματίου 
καί προσεδόκων ακίνητος, άφωνος, αγωνιών ώς δ 
εις θάνατον καταδικασθείς καί έλπίζων νά τύχη 
χάριτος.

—  Πολύ καλό, μου είπεν δ Άμπού άμα έπέ- 
ρανε την άνάγνωσιν, εϊνε μέ οίστρον γραμμένο. 
Λλλά διατί δέν ε'βαλες ύπογραφήν ;

—  Δέν επιτρέπεται νά βάλω τό όνομά μου· θά 
βάλω άπλώς έν X.

—  Όχι, χρειάζεται έ'ν όνομα;... τί όνομα; 
χρειάζεται εν όνομα που νά μυρίζη επαρχίαν ... 
Βινέ ; Ναι. ’Αλλά Βινέ μονάχα δέν φθάνει- χρειά
ζεται καί έν άλλο.

Λαβών δέ τό τελευταΐον φύλλον του χειρο
γράφου μου ύπέγραψεν ίδιοχείρως ύπό τό άρθρον 
μου Σ α τα ν ά ς  Β ιν έ .

—  θά μου κάμης τήν χάριν, τόν ήρώτησα, νά 
τό πας εις τόν διευθυντήν τού Φ ιγα ρώ  καί νά 
τό συστησης ;

—  Δέν είνε ανάγκη· ό Βιλμεσάν άναγινώσκει 
όλα όσα τού στέλλονται.

Έγραψενύπεράνω τού τίτλου τού άρΟρουμου//α- 
ρ α χ α ΐε ϊσ θ ε  νά τό ά ν α γ ν ώ σ ε τε ,ύπέγραψεν ' Ε ό η ό ϊ-  
δος ' Λ  μ, πού  καί μοι ένεχείρισε τό χειρόγραφον.

—  Ρίψε το εις τό κιβώτιον του Φ ιγαρώ, μοί 
είπεν. Είπέ πώς είνε τυπωμένο πλέον.

Άπήλθον άπό δυσβαστάκτου βάρους άνακου- 
φισθείς· ήμην ελαφρός, φαιδρός. Μου έφαίνετο 
ότι οι πόδες μου δέν έψαυον την γην, είχον πτερά.

Φαντάζεσθε ίσως ότι άμα έπέστρεψα εις τήν 
Γρενόβλην, ώνειοοπόλουν άκαταπαύστως άρθρα 
καί έφημερίδας καί ότι τού λοιπού ή διδασκα
λία μοί ένέπνεεν αηδίαν. Τό παράπαν δ άήρ τών 
ΙΙαρισίων μέ είχε μεθύσει έπί στιγμήν· άλλ οί 
καπνοί ούτοι της φιλοδοξίας ταχέως διεσκεδάσθη- 
σαν έν τή ειρηνική σφαίρα τού επαρχιακού βίου· 
έπανέλαβον τάς καθημερινά; μου ασχολίας καί 
άνευ ίχνους συγκινήσεως άνέπτυσσον δίς της έ- 
βδομάδος την εφημερίδα, έν ή είχον έπί στιγμήν 
ελπίσει νά άναγνώσω το άρθρον μου.

Έν τούτοι; ημέραν τινά, έν τφ άναγνωστηρίω, 
άνοιξα; τόν Φ ιγαρώ  κατελήφθην ύπο Οάμβους. 
Τό άρθρον μου έξετείνετο πρό τών όμμάτων μου 
έν τρισί στήλαις, κάτωθι δ’ αύτού άπήστραπτε τό 
ψευδούνυμον, όπερ μ’ έφιλοδώρησεν δ Άμπού: Σ α 
τα ν ά ς  Β ιν έ . Δέν ήδυνήθην κατ' άρχάς νά τό 
άναγνώσω, τόσον μεγάλη ήτο ή συγκίνησίς μου, 

j ή καρδία μου έπαλλε σφοδρώς καί αί γραμμαί 
I έχόρευον πρό τών οφθαλμών μου. Κατά μικρόν 
! συνήλθον ένετρύφων έν έκάστη φράσει, σφοδράν 

καί βαθεϊαν αισθανόμενος χαράν. Είχον παρεισ- 
σφρήσει κατά την τύπωσιν δύο τυπογραφικά λάθη, 
ασήμαντα, είνε αληθές, άλλά παραβλάπτοντα 
ούδέν ήττον τό κλασικόν έκεϊνο άρθρον. Μού έφάνη 
ότι δύο πύρινοι αίχμαί είσέδυον εις τό στήθό; μου 
καί τό διεπέρων. ’Εκείνα τά άθλια τυπογραφικά 
λάθη κατέστρεφον όλην την ευτυχίαν μου.

—  Πώς δ διορθωτής δέν τά είδε; Πώς δ Βιλ- 
μεσάν δέν έχάλασε τόν κόσμον άπό τήν άγανά- 
κτησίν του ;

Έδωκα τήν εφημερίδα εις τόν ζητήσαντα 
αύτήν γείτονά μου. Τόν είδον ότι ήρχισε ν’ άνα- 
γινώσκη τό άρθρον· κατεσκόπευα τό πρόσωπόν του 
προσπαθών νά μαντεύσω τάς έντυπώσεις του εκ 
τής έκφράσεως τής φυσιογνωμίας του· καί ήσθάν- 
θην εις τό βάθος τής ψυχής μ.ου έπιθυμίαν παρά- 
φορον, άκατανίκητον νά τω εϊπω ότε έφθασεν εις 
τ’ άμφίβολα μέρη:

—  Είνε τυπογραφικόν λάθος! Είνε φώς φανε
ρόν ότε είνε τυπογραφικόν λάθος!

Άλλά δέν έφάνη οτι τό παρετήρησεν δ βλάξ! 
Τί τού έχρειάζετο λοιπόν διά νά κινήση τό εν
διαφέρον του; Νομίζω μάλιστα ότι δέν άνέγνω 
μέχρι τέλους τήν τρίτην στήλην καί τούτο μέ 
κατελύπησε· διότι περί τό τέλος εύρίσκετο φρά- 
ot; τις καθ' ύπερβολήν ευφυής, διά τής δποίας ήλ- 
πιζον νά κινήσω εις θαυμασμόν καί γέλωτα τόν 
άναγνώστην. Άλλά δέν έλαβε τόν κόπον οϋτε 
εις τήν καθ’ ύπερβολήν εύφυά φράσιν νά προσέξη 
όπως οϋτε εις τά δύο τυπογραφικά λάθη. Τίτο 
ήλίθιος !

Παρέμεινα έπί μακρόν έν τφ άναγνωστηρίι.) 
όπως συνέλθω έκ τής συγκινήσεώς μου. "Ενεκα 
τού διδασκαλικού μου έπαγγέλματος ήμην ήναγ- 
κασμένος νά μείνω άγνωστος· δέν ήδυνάμην νά 
καταστείλω τήν ύπερεκχειλίζουσαν χαράν. Μού 
έφαίνετο οτι άμα έτόλμων έ'ν βήμα νά κάμω εις 
τήν όδόν, όλοι οί οφθαλμοί θά προσηλούντο έπ’ 
έμού. “Ηκουον ήδη ψιθυρισμόν τινα κατά τήν διά- 
βασίν μου· «Αύτός είνε! αύτός πού έγραψε τό 
άρθρον ! » Πώς νά κατορθώσω νά σβέσω τήν ά- 
στράπτουσαν έν τφ βλέμματί μου εύδαιμονίαν; 
Έσχημάτισα τό πρόσωπόν μου οσον σοβαρώτεοον 
ήδυνήθην καί έπέστρεψα εις τήν κατοικίαν μου, 
βαδίζων παρά τούς τοίχους, συμμαζευμένος, σιω
πηλός· είχον τό μυστηριώδες ήθος άνθρώπου φέ-
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δέν είξεύρει γρύ άπό γαλλικά, κτλ.». Ό  περί ού 
δ λόγος βλάξ έξετέλει καθήκοντα γραμματέως 
τής συντάξεως. Άνέγνω τόν θερμόν μου περί τών 
άρθρων του έπαινον, ενλαβε φιλοφρονώ; τό ίδικόν 
μου διά τού δείκτου καί τού άντίχειρος καί τό 
ερριψεν εις τό καλάθων χωρίς νά είπη λέξιν εις 
τόν διευθυντήν, δ'στις είχε δά καί περί τόσων νά 
μεριμνήση. Έκτοτε ήμην καταδεδικασμένος· πά
σα έπιστολή τήν ύπογραφήν Σ α τα ν ά ς  Β ιν'ε φέ- 
ρουσα, μετέβαινε, χωρίς καν ν’ άναγνωσθή, άπό 
τών χειρών τού γραμματοκομιστού εις τόν φοβε
ρόν κάλαθον· ουτω δέ οί έπιγενόμενοι έστερήθη- 
σαν τριών αριστουργημάτων, ουδέποτε δημοσιευ- 
θέντων.

Ι-'ι*ηιι«·1*<|«ι·» Μ η π ·ρ ν

   --------

ΕΝΤΟΣ I 2 ΠΡΠΝ
Α Γ Α Π Η Θ Ε Ι Σ ,  Π Ρ Ο Δ Ο Θ Ε ΙΣ  Κ Α Ι  Φ Ο Ν Ε Υ Θ Ε Ι Σ

"Οτι καί ό τηλέγραφος αύτός δύναται νά 
καταστή έπικίνδυνος ανταγωνιστής τών μυθιστο- 
ριογράφων, περί τούτου πείθει ήμάς τό άκόλουθον 
χα .Ιω δ ιαχον  μυθ ιστόρημα  άνελιχθέν μεταξύ τών 
τηλεγραφείων Λονδίνου καί Νέας Ύόρκης.

ροντος μέγα μυστικόν, όπερ, άν έμαντεύετο, θά 
ήτο εύδαιμονέστατος. Άλλ’ άμα είσήλθον εις τό 
δωμάτιόν μου καί έκλείδωσα τήν θύραν, έξέσπχ
άνι έλευθέρως ή πνίγουσά με χαρά· έτραγώδησα, 
έχόρευσα, έκαμα μυρίας άνοησίας- ολίγου δεϊν 
έλησμόνουν, έγώ δ κατ’ έξοχήν εις τήν άκρίβειαν 
ε’ιθισμένος, τήν ώρισμένην ώραν τού καθημερινού 
μαθήματος μου.

Τήν έπαύριον έπεσκέφθην όλους τούς φίλους μου, 
μετά τάς πρώτας δέ τυπικά; φράσεις, έφρόντι- 
ζοντακτικώς νά έρωτώ έκαστον άδιαφόρως δήθεν : 
—  Μήπως έδιαβάσατε τό τελευταΐον φύλλον τού 
Φ ιγ α ρ ώ ;  Έχει έν άρθρον περί τών επαρχιών... 
Αύτός πού τό έγραψε γνωρίζει τόν έπαρχιακόν βίον.

’Εννοείτε οτι έσπευσα νά γράψω καί δεύτερον, 
δημοσιευθέν ώς τό πρώτον, είτα δέ καί τρίτον καί 
τέταρτον· καί τό τρίτον δέ καί τό τέταρτον μοί 
έπανήλθον δμοίως έν καλή θέσει τυπωμένα. Τό 
πέμπτον δέν έδημοσιεύθη.

Δέν έδημοσιεύθη οϋτε τό πέμπτον, οϋτε τό 
έκτον, οϋτε τό έβδομον καί |/έ κατέλαβε βαθεΐα 
θλΐψις ή μάλλον θανάσιμος άνησυχία. Έως έδώ 
μόνον ήτο ; Διατί μ’ έξοβέλισαν έκ τού καταλό
γου τών συντακτών; Ό  Μονσελέ, έν ένί τών 
εύφυεστέρων του άρθρων είχε διηγηθή ότι δ Βιλ- 
μεσάν άφ’ ού έπίεζεν, έστράγγιζε μέχρι τελ.ευταίας 
ρανίδο; τούς γράφοντας έν τώ Φ ιγαρώ , προσέφε- 
ρεν εις αύτούς, ιός εύχαριστήριον, ράβδον μέ τήν 
δποίαν τούς παρώτρυνε νά χαράσσουν έν τώ κή- 
πω τού Κεραμεικού μεγάλους κύκλους έπί τής 
άμμου. Μήπως λοιπόν ε"δωκε καί εις έμέ τήν 
ράβδον μου ; Τό περισσότερον δέ τρόμον έμποιή- 
σάν μοι ήτο οτι δ Άμπού μοί έγραψε, μετά τήν 
δημοσίευσιν τών τριών ή τεσσάρων πρώτων άρ
θρων, νά έπιχειρήσω τήν συγγραφήν άλλης σει
ράς, διότι τό έκ τής πρώτης ένδιαφέρον τώ έφαί
νετο έξαντληθέν.

Έμαθον βραδύτερον, οτε μετέσχον τής συντά
ξεως τού Φ ιγαρώ, διατί δέν έδημοσιεύθησαντά άρ
θρα μου, καί ή ιστορία είνε άρκούντως περίεργος.

Έν όλη μου τη άφελεία ένόμιζον οτι άμα αί 
έπιστολαί μου έφθανον εις τό γραφεϊον τού Φ ι
γαρώ  δ Βιλμεσάν έφρόντιζε νά τάς άναγινώσκη 
δ ίδιος, εύλαβώς, άπό τήν άρχήν έως εις τό τέ
λος, καί δέν θά έξεπληττόμην διόλου άν έμάν- 
θανον ότι συνεκάλει άπαν τό προσωπικόν τής 
συντάξεως όπως εις έπήκοον αύτού άνα γνώση τό 
άρθρον μου. Έπέστελλον λοιπόν, προσωπικώ; 
πρός αύτόν, έκτός τού πρός τύπωσιν χειρογράφου 
τάς σκέψεις μου περί τών έκδοθέντων έν τώ με
ταξύ φύλλων, έξέθετον δέ ταύτας μέ τήν τραχύ
τητα έκείνην τής φράσεως, ήτις κατά τήν άρχήν 
τού φιλολογικού μου σταδίου έγένετο παραίτιο; 
άσπονδου έχθρας κατ’ έμού πολλών. Ημέραν 
τινά μού κατέβη νά τώ γράψω: « Εί; τήν 
έφημερίδα σας έχετε καί ένα βλάκα, δ δποΐος

Α ο ν δ ϊν ο ν , ί  Λ ύγούστου, μ εση μ β ρ ία . ·  

α ’Αγαπητέ Ίωνάθαν. θέλω νά νυμ,φευθώ. 
Αί άγγλίδες μέ άνιώσιν. Έκλεξόν μοι άμερικανί- 
δα άρέσκουσάν μοι ».

Ν έ α  " ϊ 'ό ρ χ η , </, ώ ρα μ .  μ .

<ς Αγαπητέ Τζών. Εύρον άκριβώ; κάτι ται
ριαστόν διά σέ. ’Οφθαλμοί γαλανοί, όδόντε; λευ
κοί, κόμη μαύρη, χρώμα ώραΐον, όσφύ; λεπτή 
( ούχ'ι ισχνή ), γυνή τακτική καί οικονόμος, αλη
θή; θησαυρός! »

Α ο ν δ ϊν ο ν , 1 μ .  μ .

<ι Σ’ έμπιστεύομαι καθ’ δλοκληρίαν καί σοι 
δίδω πληρεξουσιότητα νά διαπραγματευθής ». 

Ν έ α 'Τ ύ ρ χ η ,  2 μ · μ .

« Σ’ έξεθείασα πρός αυτήν. Έγκαρδίο/ς απο
δέχεται τοιούτον σύζυγον, άλλ’ έπιθυμεΐ ποότε- 
ρον φωτογραφίαν ».

Α ο ν δ ϊν ο ν , 2  '/j μ . μ 

α Προσαρμόζω εί; τό τηλεγραφικόν σύρμα συ
σκευήν Κασέλλη * καί έπ’ αύτής τήν άπαιτουμέ- 
νην εικόνα».

Ν έ α  Ύ ό ρ χ η , 3  μ .  μ .

« Σ ’ εύρίσκει πολύ ώραΐον καί συγκατατίθεται 
νά σέ συζευχθή. Διά τού αύτού τρόπου λάβε τήν 
είνόνα τής μελλονύμφου σου μί; Ζέννυ. » 

Α ο ν δ ϊν ο ν , 3 ‘/, μ . μ . ·
« Αξιολάτρευτο; Ζέννυ! Άπό τής πρώτη;

( ')  Δια τής έφενρέσεως τχύτης του Κασέλλη όύναταί τις 
τή βοήθεια τοΰ ηλεκτρισμού να φωτογράφηση εξ άποστάσεωςΙ
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στιγμής, κα.0 ήν ήτένισα τούς θελκτικού; σου 
χαρακτήρας, ένεχαράχθησοιν ούτοι βαθέως εις 
την καρδίαν μ,ου. θέλεις νά ίδρύσης την ευτυ
χίαν μ.ου διά παντός; »

Λία 'Τ ό ρ χ η , 4 χε.
« Ναί, συγκατατίθεμ,αι, αγαπητέ Τζών. 'Ο

μοίως καθηδύνουσαν έντύπωσιν μοΐ προύξένησεν ή 
ση είκών. Άλλα ξύρισε τάς παραγναθίδας σου!»

A o r d lr o r , 4 */, μ .  μ .

« Προς τόν Ίωνάθαν. Άγόρασον άδάμ.αντας 
αντι 1500 λιρ. στερλ. παρά τοϋ περιφημότερου 
αδαμ.αντοπώλου της Νέας 'Τόρκης καί πρόσφερε 
αύτού; έν όνόματί μου τη πεφιλημένη ».

 ̂ « Προς την Ζέννυ. Προσφιλές πλάσμα, λάβε 
τά κοσμήματα ταϋτα εις ενδειξιν τοϋ έρωτός 
μου. II λάμψις των είνε μόλις ώ; ή φωσφορικού 
πυρείου απέναντι τής φλογός, ήτις μέ καταβι- 
βρώσκει.»

Ν έ α  'Τ ό ρ χ η , 5 */, μ· /ί·
« Αγαπητέ Τζών! Είμαι βαθέως συγκεκινη- 

μένη έκ τού λαμπρού δώρου. Εύρες την προς την 
καρδίαν μου όδόν. I love you with all my 
heart (Σέ αγαπώ έξ όλης καρδίας).

A o r d lr o r ,  6 μ . μ .

« Είμ-αι είς τόν έβδομον ουρανόν. Άγγελέ 
μου, πόσον ανυπομονώ να σέ σφίγξω εις τάς 
άγκάλας μου, ώς σύζυγόν μου. Την νύκτα ταύ- 
την επιβιβάζομαι άτμοπλοίου, ϊνα σπεύσω πρός 
σέ. Χαϊρε, μέχρι τής προσεχούς ευδαιμονίας . »

Ν έα  'Τ ό ρ χ η , 8  μ . μ .

«  Αγαπητέ Τζών. Είνε ανωφελές νά ταξειδεύ- 
σης. "Οταν ¿γνώρισα πλησιέστερον τήν μις Ζέννυ 
κατά τάς περί σού διαπραγματεύσεις, έρωτεύθην 
τόν άγγελον αύτόν. Τή ήνοιζα την καρδίαν μου 
καί μοί έ'δωκε τήν προτίμησίν της, διότι έγώ ήμην 
ο πλησιέστερός της, ενώ συ χωρίζεσαι άπ’ αύτής 
διά τοϋ ωκεανού. Τό μεσονύκτιον τελούμ,εν τούς 
γάμους μας. »

A o r d lr o r ,  8  */, μ . μ .

« Ίωνάθαν, είσαι αχρείος. Ί Ι ΰβρις αϋτη α
παιτεί αίμα. Εκλέγω ώ; μάρτυρας μου ε’ν Νέα 
Ύόρκη τόν Ίόνσων καί τόν "Αδαμς.»

Ν έα  'Τ ό ρ χ η , 9 μ . μ .
« Μάρτυρες μου έν Λονδίνο» εινε οΐ Σμίθ καί 

Στούαρτ. Είσαι ό προσβεβλημένος καί δύνασαι 
να εκλεξης τα οπλα. Σπεϋσον. Τό μεσονύκτιον 
πρέπει νά νυμφευθώ. »

A o r d lr o r ,  10 */, μ .  μ .

«  Προς τους Ιονσων καί Άδαμ.ς. Ιδού οϊ όροι 
μου. Όπλον, τό ηλεκτρικόν σύρμα. Έκαστος δια
βιβάζει τώ άντιπάλω ισχυρόν κεραυνόν. Ό λα
χνός αποφασίζει τις πρώτος θέλει πυροβολήσει διά 
τής ηλεκτρικής συστοιχίας. »

Ν έα  ' Τόρχη , 11 μ . μ .

« Ο λαχνός άπεφάσισεν ΰπέρ τοϋ Ίωνάθαν. » 
A o r d lr o r ,  11 */, μ . μ .

« Εϊμεθα ενταύθα έτοιμοι. Παρακαλώ είδοποιή- 
σατέ με 2 λεπτά πρότερον. »

Ν έα  Τ όρχη , 2 Λ επ τά  π ρο  τοϋ μ εσογνχτίου .

«  Το μεσονύκτιον ακριβώς άφίνομεν τόν ηλεκ
τρικόν σπινθήρα άπό τήν συστοιχίαν. Προσέξατε.

Ι ο νσων  καί Α δαμ ς  »  

A o r d lr o r ,  μ εσογύχ τιογ .

«  Ό  Τζών έπεσε νεκρός εύθύς ώς ό κεραυνός 
τόν εύρεν. Αί απαιτήσεις τής τιμ.ή; ίκανοποιή- 
θησαν.

Σ μιθ καί Σ το υλρτ . »

[Έ κ  τοϋ βερολιναίου εικονογραφημένου Sc borer’s  F a m i- 
l ie n b la t l  ]  p .

II ΑΓΤΟΚΤΟΝΙΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ

Λογία καί φιλεπιστήμων Κυρία, ώς φαίνεται έκ τής έξης 
δημοσιευομένης επιστολής αυτής, άνακοινοΓ ήμΓν άνωνύμως 
τά επόμενα συμπληρωτικά είς όσα έν προηγουμένοις φώλλοις 
έδημοσιεύσαμεν περί αυτοκτονίας τών ζερών,' ατινα ασμένως 
καταχωρίζομεν εΰχαριστοϋντες τήν ανώνυμον ήμών συνεργά- 
τιδα έπί τή άζιολόγω ανακοινώσει.

Κ ύ ρ ιε  d ιεvθ orτa  τη ς  'Εστίας,
Είς δύο φύλλα τοϋλάξιολόγου~ ύμών περιοδι

κού εγένετο ήδη λόγος περί αυτοκτονίας παρά 
τοϊς ζώοις, καί μετά μεγίστου διαφέροντος άνέ- 
γνων τά περί τού θέματος τούτου γραφέντα. Έκ 
τούτων λαμβάνουσα αφορμήν, τολμώ "ν' άποστεί- 
λο» σημείωσιν παρατηρήσεώς τίνος, ’ έχούσης σχέ- 
σιν πρός τό ανωτέρω θέμα, έλπίζουσα ότι, αν 
εύαρεστηθήτε νά λάβητε ύπ' οψιν ταύτην, θέλω 
ίσως, έξ εύμενείας τινός τών περί ύμάς έπιστη· 
μόνων συνεργατών, φωτισθή περισσότερον έπί τού 
αντικειμένου τούτου.

Παρά τόν αίγιαλόν έξοχής τίνος τής νήσου 
Εύβοιας συνέλαβον γαστρόζωον, τής οικογένειας 
τών ΌΛοθονρΙωγ. Σκοπούσα νά παρατηρήσω 
λεπτομερέστερον τά κατ’ αύτό, έθηκα'τό ζωον 
έν λεκάνη πλήρει θαλασσίου ϋδατος καί ¿τήρη
σα αύτό έπί δύο ήμ,έρας, άνανεούσα τό ύγρόν. 
ΙΙλην την τρίτην, δέν ένθυμοϋμαι ακριβώς ένε
κα τίνος άπασχολήσεως, μοί διέφυγε ν' ανανεώσω 
το νερόν, καί, ότε ένεθυμ,ήθην τό πτωχόν μου γα
στρόζωον, εύρον αύτό σάκκον κενόν μόνον. Παρ’ 
αυτω επέπλεεν ολόκληρος δ πολυσύνθετος πεπτι
κός τοϋ ζωου σωλην! Μετ έλέγχου συνειδήσεως 
άπέρριψα την λεκάνην μετά τών περιεχομένων, 
αλλ' ή έκπληξίς μου επί τώ συμ,βάντι ύπήρξε 
μεγίστη. Δέν ¿τόλμησα νά έπαναλάβω τό σκλη
ρόν πείραμα έπί έτέρου ζώου, άλλ’ άμα τή άφί- 
ςει μου εις την πόλιν προσέδραμον είς τό πρώτον 
είς χεϊρά; μου τυχόν έπιστημονικόν σύγγραμμα,
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ζητούσα την έξήγησιν τοϋ φαινομένου. Τίτο δέ 
τούτο «La vie et les moeurs des animaux» 
ύπό Louis Figuier.

Καί άνέγνωσα έν αύτώ ότι είς τά γαστρόζωα 
τή; τάξεως ταύτης, ώς καί είς ετερα τής κλά- 
σεως τών ' Α χ τ ιν ω τώ τ  καί δη είς τούς Α σ τε ρ ία ς  
παρατηρεΐται τό φαινόμενον της αυτοκτονίας, 
είτε όπόταν ύπό εχθρού καταδιώκωνται, είτε όταν 
ύπ’ άλλης τινός ανάγκης πιέζωνται. Καί τα 
μέν Όλοθούρια άπορρίπτουσι τόν έντερικόν σω
λήνα, οί δε Άστερίαι άποσπώσι τά ακτινοειδή 
αύτών άκρα άπό τοϋ κεντρικού δίσκοι»! Άνέγνων 
προσέτι ότι τ’ άποβληθέντα πεπτικά όργανα τών 
Όλοθουρίων άναπληρούνται ύπό τής δαψιλούς φύ- 
σεως, μεταγομένου τοϋ ζώου είς αισιωτέρας πε
ριστάσεις, ώς παρετηρήθη ύπό τοϋ δόκτορος 
Johnston, κατά τήν μαρτυρίαν τοϋ αύτού προ- 
μνημονευθέντος συγγράμματος. Δύναται λοιπον 
τό γαστρόζωον νά θνήσκη καί ν’ άναζή κατά βού- 
λησιν ; (  άν δύναται νά έπιτραπή ή λέξις ). Ό 
ποιον προνόμιον ! Βεβαίως δυσκολεύεται ή άνθρο»- 
πίνη φιλαυτία ν’ άποδώση είς τόσω ατελή οντα 
τό θλιβερόν πλεονέκτημα τής έν συνειδήσει αυ
τοκτονίας, όπερ μόνον είς τόν ηθικόν κόσμον ήδύ- 
νατο ν’ άπαντα. Πλήν τις δύναμις, όποιον έν
στικτον ώθεϊ αύτά είς τό άπεγνωσμένον τέλος ;

V.

Σ η μ . «Εστίας».Φίλος είδήμωντής «Εστίας», 
είς ον ύπεβάλομεν τά άνωτέρω, έπεσημείωσεν ήμΐν 
τά επόμενα περί τοϋ φαινομένου :

«Είνε αληθές ότι όλοθούριά τινα έκ τών έχι- 
νοδέρμο»ν έ'χουσι τήν ιδιότητα ν’ άπαλλάσσωνται 
μεγάλου μέρους τού πεπτικού αύτών σωλήνος 
διά της έδρας, άνευ τινός βλάβης, διότι το άποο- 
ριφθέν άναγεννάται. Πολλοί επίσης αστερες, και 
ιδία όφίουροι τής αύτής συνομοταξίας, αύτομά- 
τως καταμεριζόμενοι πολλαπλασιάζονται ουτω· 
διότι έκαστον τεμάχιον μετά τινα χρόνον αποκτά 
πάντα τά όργανα τού τελείου ζώου. Τό φαινό
μενου τούτο τών έχινοδέρμων προδίδει την φυλε
τικήν αύτών καταγωγήν. Τά ζώα ταύτα φαί
νονται άποτελεσθέντα έκ τού συνοικισμού πλειο- 
τέρων όμοιων, άτινα διαφυλάττουσι, καίτοι συν- 
ηνωμένα, άπαντας τούς ιδιαιτέρους αύτών χαρα
κτήρας, καί έν καιρώ δύνανται πάλιν νά ζήσωσι 
μόνα ή καί άναπληρώσωσι τάς έλλείψεις των.

Καί είς τά όλοθούρια λοιπόν, καίτοι έξωτερι- 
κώς δέν διακρίνομεν τήν ακτινοειδή μορφήν, συμ
βαίνει τοιοϋτόν τι μαρτυρούν τήν κοινήν μετά 
τών έχινοδέρμων καταγωγήν.

Έξώθούσι δέ τά πράγματα οί απανταχού διο- 
ρώντες αυτοκτονίας τών ζώων έν τή άνωτέρω 
πεοιστάσει τό όλοθούριον άπέθανεν έλλείψει άφθο
νου ϋδατος. Οί πνεύμονες τοϋ ζώου τούτου, διότι 
διά τοιούτων αναπνέει, ο'ίτινες κεΐνται παρά τήν 
έδραν, βαθμηδόν έκτεινόμενοε όπως έν μείζονι έκ-

τάσει ϋδατος άντλήσωσιν αέρα, έξέρχονται έξ 
ολοκλήρου συμπαρασύροντες καί τό άκρον τού 
πεπτικού σωλήνος, οστις είνε τρις μακρότερος τοϋ 
σώματος τού ζώου. Μή δυνάμενον πλέον τό ζώον 
ν’ άνασύρη τά έκβληθέντα αποθνήσκει ές ασφυ
ξίας. "Οταν ζή έλεύθερον έν τή θαλάσση, μόνον 
μεγάλου μέρους τού πεπτικού σωλήνος άπαλλάτ- 
τεται, ούχί δέ καί όλων τών έντοσθίων.

Τά ζψα ταϋτα ζώσιν έρποντα βραδύτατα, 
κατ’ άκολουθίαν δυσκόλως δύνανται νά διαφύ- 
γωσιν έπαπειλοϋντα κίνδυνον, δ δ’ έπερχόμενος 
έχθρός, άν έχωσι τοιοϋτον, διότι άγνοούμεν τοιού- 
τόυς τών ζώων τούτων, πλήν τοϋ ανθρώπου τού 
έσθίοντος όΛοθούριογ τό  έd ώ d ιμ or, βεβαιότατα 
δέν θά ήμποδίζετο νά καταπίη τό θύμά του είτε 
έντός αύτού είτε έκτος έφερε τά έντόσθια.

Ν. X. Α.

II ΚΟΡΗ ΤΗΣ ΑΝΟΙΞΕΩΣ

Γεννήθηκες την "Ανοιξι· κι’  άντί νάρβοϋν ή Ηοίραις 
Να σέ μοιρώσουν β,ιαστικαις κ’ εύβύς νά_ φυγουν πάλι,
Έσύ άπό τήν "Ανοιξι μοιρώβηκες και πήρες 

Τής "Ανοιξις τα κάλλη.

’Απ’ τό χρυσό τόν ήλιο της χρύσωσαν τά μαλλιά σου, 
Βαφτίστηκαν τά μάτια σου ’ ς τής νύχτας της τό χρώμα.
Κ ι’ άπ’  τών άνθών της τή θωριά έβάφτ,κ* ή θωριά σου 

Καί τό μικρό σου στόμα.

•Απ’ ταΓς γλυκειαΓς της ταΓς βραδειαΓς ταΓς μοσχομυρωόάταις 
Πήρες τόν πρώτο άνασασμό γιά νά μοσχομυρίζης,
Κ’ έπήρες άπό ταΓς αύγαΓς, πούνε δροσιά γεμάταις 

Δροσοϋλα γιά ν’  άνβίζης.

Μ’ όλόχαρο κελάδημα τάμέτρητα πουλώ της 
Έδείξανε ’ ς τό στόμα σου πώς πρέπει να ’μιλήση,
Κ’ έπροίκισβ τό γέλ^ο σου μέ τή γλυκερά λαλιά της 

Ή  κρυσταλλένια βρύσι

Κ’  ή φύσις όλη, ’ ξάστερη, άνβόστρωτη, δροσάτη,
Μέσ’ ’ ς τή ζωή σου εύρέβηκε με μ^άς ζωντανεμμενη... 
Θρονιάστηκ’  ή βασίλισσα ’ ς έν’  αξιο της παλάτι 

Κ’  έκεΓγιά πάντα μένει.

Γ εώργιος Δ ρο ς ιν η ς .

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Πονηρίακυνό ς.— Έχω μέγαν ν.ύνα τής Νέας 
Γής, όνδματι Βλέκ, πολύ λαίμαργου είς τά γλυκί
σματα. Συχνότατα, όταν Τέβαινον άπο κανέν ζαχα- 
ροπλαστεΤον, ο σκύλος έσταμάτα καί μέ παρετήρει 
ώς επικαλούμενος τήν γενναιότητά μου ’ έ-(ο> οε συγ- 
κινούμενος ύπό τής άφωνου δεήσεως του τον καθί- 
στων ευτυχή διά δαπάνης ενός πεντάλεπτου.

Ό  κύων άναμφιδόλως παρετήρησεν '¿τι μόνον επ’ 
ανταλλαγή του πενταλέπτου μου ικανοποιείτο ή λαι
μαργία τού, καί ώφελήθη έξ αύτοΰ’ διότι ήδη_ δέν 
άναγκάζομα; νά μεσολαβώ μεταξύ πλακουντοπώλου
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κα 1. αύτοΰ- πάντοτε οσάκις τώ δίδεται πεντάλεπτον το 
λαμβάνει διά τοϋ στόματος μετά προπαντός εύαρεσκείας 
κ α ι τρ έ χε ι εις τον πλησιέστερον πλακουντοποιόν- έκεΤ 
άφίνει να πέση το σολδίον του, κα ί δέν φεύγει πριν ή 
προς α ντά λλα γμ α  του δώσουν πλακούντα, τον οποίον 
μοί φέρει πριν φάγη, διά να μου δείξη άναμφιδόλως 
οτι δεν άφέθη νά τον άπατήσωσιν.

’Ανωφελές νά εϊπω οτι, έάν άντί νομίσματος τώ 
δώσωσιν άλλο άντικείμενον, δέν άπατάται, έκτος 
άν πράξη τούτο έκουσίως- διότι ήμέραν τινά έγένετο 
ένοχος μιας κατ εργαρ ιάς -  Εύρών έν κομβίον, 
το Ιφερε σπεύδων εις μίαν πωλήτριαν γλυκισμάτων, 
τδ άφήκε νά πέση ενώπιον της, καί δίχως νά προσμεί- 
VY) τήν έξακρίόωσιν του νομίσματος, ηρπασεν ό ίδιος 
τό καλλίτερον κομμάτι, με θ' ού έτράπη εις ταχίστην 
φυγήν.

'Οφείλω έν τούτοις νά προσθέσω οτι ό κύων μου 
δέν συνείθισεν εις τοιαύτας πράξεις- αποφεύγει μά
λιστα νά διαπράξη εκ νέου τοιαύτην αγένειαν, άκόμη 
καί όταν παρακινώσιν αύτόν παρουσιάζοντες ωραία 
κομβία, διότι, έκτος τής πράξεως εκείνης, οΰδέν έχει 
τις νά προσάψη εις τήν εύθύτητά του.

Τδ ζήτημα περί τής διά πηδαλίου κυβερνήσεως 
εναερίων σκαφών φαίνεται δριστικώς κεκριμένον. Οί 
Γάλλοι αξιωματικοί Renard καί Krebs έπεχείρησαν 
κατ’ αΰτάς τρίτην αεροπορίαν, πληρέστατα έπιτυχοϋ- 
σαν. Έντδς 45 λεπτών τής ώρας άπήλθον έκ τής 
πόλεως Meudon εις Billancourt, y.ai έπανήλθον κατα- 
βάντες ακριβώς έπί του αύτοΰ σημείου, έφ’ ού έγένετο 
ή άνάβασις. Ή  αεροπορία έξετελέσθη μετά μαθημα
τικής ακρίβειας, διότι τό σκάφος προέβη κατά πάσας 
τάς διευθύνσεις, ύπακοΰσαν εις τήν θέλησιν του πηδα
λιούχου. Ή  έ'λιξ του αεροπόρου σκάφους τών Γάλ
λων αξιωματικών έχει διάμετρον επτά μέτρων, ποιεί
ται δέ 46 στροφάς καθ’ έκαστον λεπτόν.

Ύπολογίζουσιν οτι ό Καΐσαρ έκυρίευσεν 800 φρού
ρια καί υπέταξε 30 έθνη, καί οτι εις τάς διαφόρους 
μάχας άς συνεκρότησεν άπωλέσθησαν 3 εκατομμύρια 
ανθρώπων.

Έκ τών μεγίστων ναών τοϋ κόσμου όλου τήν πλεί- 
στην οαϊίάνην'άπήτησεν ή άγία Σοφία, δαπανηθέντων 
εις τήν οικοδομήν αύτής 3,000 κεντηναρίων χρυσοΟ, 
ήτοι 360,000,000 δραχ., ένώδιάτδν έν 'Ρώμη ναόν 
τοϋ άγίου Πέτρου έδαπανήθησαν μόνον 300,000,000. 
Καί όμως, ένώ ή άνοικοοόμ.ησις τοϋ ναοΟ έκείνου ά- 
πήτησεν 120 όλα έτη, ή τής άγίας Σοφίας συνετε- 
λέσθη έντός 5 ένιαυτών, τρανδν τούτο τεκμήριον τών 
άφθονων μέσων καί τής μεγάλης ζωτικότητος, ήν 
έκέκτητο τδ Βυζαντινόν κράτος.

Τη πρωτοβουλία του Σουλτάνου γενήσεται προσε
χώς έν Κωνσταντινουπόλει διεθνής έκθεσις ίππων. 
Κατα τδν «  Φάρον τοϋ Βοσπόρου »  τό ύπουργεϊον τού 
Εμπορίου λαμβάνει προς τδν σκοπόν τούτον τά κατάλ
ληλα μέτρα και άπηύθυνεν ήδη εις τάς εύρωπαϊ- 
κάς έφημερίδας προς δημοσίευσιν τδν αΰτοκρατορικόν 
ιραδέτδν διατάσσοντα τήν Ικθεσιν ταύτην.

Τήν σημαντικότητα τής έν Λονδίνω συγκεντρου- 
μένης εμπορικής κινήσεως μαρτυρεί καί τούτο τό

γεγονός, ότι έν τώ "Αστει, τη έξόχως εμπορική 
συνοικία τής άγγλικής πρωτευούσης, διανέμονται 
κα τ ά  ;π α σ α ν π ρ ω t α ν Ιν έ/.ατομμύριον επιστο
λών, αί έν 0λω δέ τώ Λονδίνφ καθ’ έκάστην διανε
μόμενοι έπιστολαί άποτελοΰσι πλέον τοϋ τετάρτου 
τών καθ’ δλην τήν Μεγάλην Βρετανίαν άφικνουμέ- 
νων. Ή  Σκωτία δέν λαμβάνει ούτε τάς ήμίσεις τών 
έπιστολών, όσας λαμβάνει μόνον τδ Λονδϊνον, ή δέ 
Ιρλανδία ούτε τδ τρίτον. Άναφέρεται εΓς μόνος οί
κος τοϋ "Αστεως λαμβάνων τρισχιλίας έπιστολάς καθ’ 
έκάστην. Ή  υπέρμετρος αϋτη πληθύς τών έπιστολών 
είνε τοσούτω μάλλον αξιοσημείωτος, καθ’ όσον τδ 
ταχυδρομείον Ιχει νυν σπουδαίον άνταγωνιστήν έν τή 
έμπορική ανταποκρίσει τδ τηλεγραφικδν σύρμα.

Ο ί λ ύ κ ο ι έν Γ α λ λ ί α .  Ό  έπί τής Γεωργίας 
υπουργός έν Γαλλία έοημοσίευσε στατιστικήν τών 
λύκων, οϊτινες έφονεύθησαν κατά τδ 1883, καί τών 
αμοιβών, αίτινες έχορηγήθησαν κατά τά νόμιμα εις 
τούς φονεύσαντας αυτούς. Κατεστράφησαν 1308 λύ
κοι, έδαπανήθησαν δέ πρδς τοΰτο 103,720 δραχμαί. 
Έκ τών καταστραφέντων λύκοι καί λύκαιναι ύπελο- 
γίσθησαν 774, έγκυοι λύκαιναι 32, καί 493 λυκιδείς.

Ταχυδακτυλουργός έπεδείκνυε τήν τέχνην του είς 
τινα δμήγυριν ύπαίθριον- βλέπων δέ οτι τδ άκροατή- 
ριον δέν έχειροκρότει αύτόν, διέκοψεν αίφνιδίως τήν 
παράστασιν καί άπήλθε λέγων" —  Άφοΰ εκείνο που 
δέν τούς κοστίζει τίποτε μου άρνοϋνται, πώς ειμπορώ 
νά ελπίζω ότι θά συνάξω άπ’ αυτούς καί χρήματα;

Αί λαμπρότεροι σελίδες τής ιστορίας τών γραμμά- 
των, τών τεχνών καί τών έπιστημών είνε συνήθως 
αί τραγικώτεραι" πάσαι καθόλου μαρτυροΰσιν, οτι ή 
παραγνωρισθεΐσα άξία του ποιητοϋ, τοϋ καλλιτέχνου, 
τοϋ φιλοσόφου έδέησε νά περιμείνη, άχρις ού οι μωροί 
καί οί βάσκανοι, έξαντληθέντες, έφιμώθησαν. Τότε δέ 
άνίσταται έκ βαθείας νυκτδς ή άξία, ώς μορμολυ- 
κείον, καί λαμβάνει έπί τέλους τήν πρέπουσαν αύτή 
Οέσιν, τουλάχιστον ώς σκιά.

Ι Ι ρο ξ ενήτρ ι α .— Σάς ηύρα μία νύφη, κύριε Κ. 
’Έχει προίκα 30,000 φράγκα.

—  ’Αφήσατέ με ήσυχον, σας παρακαλώ.
—  "Ισως θέλετε μίαν άλλην με 40,000 φράγκα.
—  Ό χι δέν θέλω.
— Είνε μία έκ Τουρκίας μέ 50,000 φράγκα.
—  Σας τδ λέγω άπαξ διά παντός. Δέν ζητώ 

χρήματα- ζητώ έρωτα.
—  Έχω καί μίαν μέ έρωτα ! . .

*  *  \Κύριός τις μετά τής συζύγου του πρόκειται να
διέλθωσι ξυλίνην σαθράν γέφυραν άνω βαθέος ποταμοϋ:

—  ΙΙέρασε πρώτα σύ, γυναίκα, νά ϊδώ άν βαστά 
τδ γεφύρι.

*

♦  *  f

Πρδ τής Ουρίδος τών εισιτηρίων σιδηροδρόμου:
—  Κύριε,...παρακαλώ, έκάματελάθος είςτά ρέστα.
—  Ό χι δά, σωστά σας τά έδωσα, σείς θά έχά- 

σατε τίποτε. . . ξεφορτωθήτέ με . . .
—  Δέν έννοώ, κύριε, ότι μοϋ έδώσατε όλιγώτε- 

ρα, μοί έδοισατε πέντε δραχμάς περ ι σσό τ ερα . . .  
Χαίρετε.
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