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II ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

Τό μικρόν ξενοδοχεϊον τού αγαθού κύρ Μανώλη 
ή τον εις άναστάτωσιν κατά τήν εσπέραν εκείνην 
τού Νοεμ.βρίου. Εί; έκ τών τακτικών αύτοΰ πελα
τών, δ ’Ιωάννης Καλλίδης, άνα κηρυχθείς διδά- 
κτωρ τής Νομικής μετ’ επαίνων παρέθετε τοΐς 
φίλοι; τό είθισμένον γεϋμα. Οί συνδαιτυμόνες 
ήσαν ΰπέρ τούς δεκαπέντε, κατηριθμεΐτο δέ 
μεταξύ αϋτών καί δ  ξενοδόχος, προσκληθεί: εις 
αμοιβήν τής αύταπαρνησίας αύτοΰ, διότι είχεν έκ 
τών προτέρων άνακηρύξη ότι τήν εσπέραν αύτήν:

—  Γιά χάρι τών παλληκαριών τό κλείνει τό 
μαγαζί καί τά χύνει Μα θύΛασοα.

Ό  ρητινίτης ξανθός καί διαυγής ώς άναλε- 
λυμένον χρυσίον εκυκλοφορεί άδρώς καί έκ τών 
παρακαθημένων τινές είχον έλ.θη ήδη είς τό χέρι· 
Υπέρ πάντα; δ ’ έφαίνετο μεθυσθείς ξανθός άμύ- 
σταξ νεανίας, άβρόσαρκος ώς κόρη, ε'χων τούς 
ώραιοτέρους γαλανού; οφθαλμούς τού κόσμ.ου καί 
την άσχημοτέραν ρίνα. ΤΙγέρθη κλονούμενος, 
προέτεινε τό ποτήριον πλήρες, προσήλωσεν άτενώς 
τό βλέμμα, είς τήν οροφήν καί ήνοιξε τό στόμα 
ώς θέλων νά δμιλήση · άλλ' ή φωνή του έπνίγετο 
έν τή άσυναρτήτω βοή τών καγχασμών καί τών 
ασμάτων. Τότε δ ’Ιωάννης επέβαλε σιωπήν:

—  Παιδιά, είπέν, δ ποιητής μας έμπνέεται, θ' 
άπαγγείλη ποίημα- ήσυχίά ν’ άκούσωμε.

—  Ησυχία, ησυχία! έκραξαν πάντες* καί δ 
θόρυβος διεκόπη έν άκαρεϊ:

—  Είς υγείαν τής αγάπης μου, που έχει 
μαλλιά χρυσά' σάν τό κρασί! είπε τραυλίζων δ 
νεανίας, καί έκένωσε μέχρι πυθμένος τό ποτήριον

—  Οΰρρά! άνεβόησαν πάντες ποδοκροτοΰντες 
καί συρίζοντες.

 ’Ερωτευμένος δ ποιητής! δ Λαμαρτΐνό; μας;
—  Κι’ άπό -πότε αυτό:
—  Ποια εϊν* ή ξανθή αυτή ;
—  Δέν βαρειέσαι; ιδέα του είνε...
—  Τόρα θά μάθωμε* ε'ννοιά σας! είπεν 6 

’Ιωάννης, καί άποταθείς πρός τόν ξανθόν νέον, 
όστις ε'κυπτε τήν κεφαλήν βεβαρημένην έκ τοΰ 
οίνου:

 Μενέλαε, πώς τήν λένε έκείνη π’ άγαπάς;
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—  Δέν 'ξεύρω τόνομά της, έψέλλισεν εκείνος.
Οί καγχασμοί έξερράγησαν ώς βροόταί:
—  Δέν ’ξεύρει τόνομά τη ς !!..
—  Μά τότε πώς τήν έγνώρισες;
— · Δέν τήν έγνώρισα I. ..
Νέοι καγχασμοί ύπεδέχθησαν τήν δευτέραν 

άπάντησιν καί έν τώ  ένθουσιασμώ είς τών συνδαι
τυμόνων συνέτριψε τό πινάκιόν του.

—  Μά τότε πώς τήν αγάπησες ; έπηρώτησε 
καί πάλιν δ ’ Ιωάννης, έκπληρών τά πρώτα του 
άνακριτικά καθήκοντα ώς νομικός.

-—Τήν είδα δύο φοραίς είς τόν δρόμον...τήν είδα 
χίλιαις φοραίς είς τώνειρό μου— τήν άγαπώ, τήν 
άγαπώ... Καί ή φωνή του έσβέσθη είς λυγμούς 
καί δάκρυα.

Οϊ παρακαθήμενοι δίύ έγέλασαν πλέον. Τά 
δάκρυα καί.δτάν ακόμη είνε κίβδηλα δάκρυα μέ
θης, έμπνέουσι τόν οίκτον, ένθυμίζουσι τήν άληθή 
λύπην. “Αλλως τε τό μεσονύκτιον είχε παρίλθη 
καί ήτο καιρό; ΐνα έκαστος άπέλθη είς τά  ίδια. 
Τόν Μενέλαον άνέλαβε νά συνοδεύση δ Ιωάννης. 
’Έκράτει δ’ αύτόν καθ' δδόν έστηριγμένον έπί του 
βραχίονός του, διότι οί πόδες του δέν έβαινον 
ασφαλώς. Ούίένα λόγον άντήλλαζαν δ νεανίας 
είς πάσας τάς ερωτήσεις τοΰ φίλου του έτήρει 
άδιάλειπτον σιωπήν. Μόνον όταν έφθασαν είς τό 
ίωμάτιόν του καί δ Ιωάννης τώ  ηύχήθη καλήν 
νύκτα, εκείνος πάλιν άνελύθη είς δάκρυα ψελ- 
λ ίζω ν:

—  Τήν άγαπώ, τήν άγαπώI...

Β'.

Τή επαύριον δ Ιωάννης ίξύπνησε λίαν πρωί 
ύπό τήν επήρειαν λαμπρού ονείρου. Ώνειρεύθη οτι 
διωρίζετο ύπουογός τής Δικαιοσύνης καί προσε- 
καλεϊιο είς τά άνάκτορα ϊνα δώση τόν νενομι- 
σμένον δρκον. Ά λ λ ’ εύρεθείς αίφνης έν τή 
απογοητεύσει τής πραγματικότητας ίέν ήδυνήθη 
νά κλείση πλέον τούς οφθαλμούς ώς άπλοΰς ιδιώ
της καί ένδυθείς μετέβη είς τήν κατοικίαν τοΰ 
Μενελάου, ήτις δέν ήτο μακράν.

Ό  Μενέλαος έκοιμάτο ¿τι, άλλ’ άφυπνισθείς έκ 
τού κρότου τής άνοιγείση; θύρας άνεκάθησεν έπί 
τής κλίνης.

—  Καλή 'μέρα, Μενέλαε, πώς πέρασες;
—  Ά ,  εσύ είσαι Γιάγκο ; κάτι πρωί ε”ξω ;
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—  Ήλθα νά ίδώ τί κάνεις σήμερα ;
—  Γιατί; ήμην άρρωστος χθες;
—  Δηλαδή δ έ ν  ήσουν καί τόσον καλά· αλλά 

δέν τρέχεις κανένα κίνδυνον, αύταίς ή άρρώ- 
στιαις είνε πάντα περαστικαίς : ■

—  Δεν ’θυμούμαι τίποτε- Οά είχα πιή κάτι 
παραπάνω. Δέν ’ξεύρω καν πώς εύρέθηκα ’ς το 
σπίτι μου.

—  Δέν 'θυμάσαι ουτε τί μάς είπες ;
—  Σάς είπα τίποτε ;. .. .
—  Ώ , βέβαια μάς έξωμολογήθηκες τόν έρω- 

τά σου. . .
—  Τί! Τί!... έφώνησεν δ Μενέλαος άνασκιρ- 

τών, σάς είπα πώς αγαπώ;...
—  Καί μάλιστά μιαν πού μήτε τήν γνωρίζεις.
Ο Μενέλαος απέμεινεν άλαλος ε’πί μικρόν, είτα

δέ προσείπε θλιβερώς μειδιών:
—  Ανάθεμα τό κρασί, ποϋ κάνει γελοίους τούς 

ανθρώπους.
Ό  ’Ιωάννης συνεπάθει έγκαρδίως τόν εύαίσθη- 

τον καί ^εμβώδη αυτόν νέον, τόν όποιον οί άλλοι 
σκωπτικώς άπεκάλουν ποιητήν ή Λαμαρτίνον, 
διότι άπεστήθιζε στίχους τού Λαμαρτίνου άντί ν’ 
άποστηθίζη Νεαρά; τον ’Ιουστινιανού. Τόν έξετίμα 
δέ ιδίως διά την άβρότητα καί ευγένειαν του 
χαρακτηρος καί διά την αγαθότητα αύτού, ήτις 
έςικνεϊτο έπί τοσούτον, ώστε όχι μόνον εαυτόν 
άλλα καί πάντα; τούς άλλους νά νομίζη ανικάνους 
πρός πάσαν κακήν ή ταπεινήν πράξιν. Τάς ιδέας 
του περί μέλλοντος, τα οικογενειακά του, εις ού- 
δένα άλλον ένεπιστεύετο ό ’Ιωάννης- ό Μενέλα
ος μ.όνος ητο ό χποθεματοφύλαξ αύτού, ασφαλής 
καί άδιάρρηκτος ώς σιδηρούν χρηματοκιβώτιον. 
Έάν έπρόκειτο να ζητήτ/·, γνώμην τινά, μόνον πρός 
τόν Μενέλαον άπετείνετο- καί ητο βέβαιος οτι 
πάντοτε Οά τόν συνεβούλευεν, αν όχι τό συμ-φέρον, 
άλλα βεβαίως τό ορθόν καί τό πρέηον. Καί ήδη 
το γλυκύτερον μυστικόν του μόνον εις τόν Μενέ
λαον είχεν άποκαλύψη- ήτο μεμνηστευμένος.

Πρό ένός έτους είχεν άγαπήση έν ΓΙάτραις, τή 
πατρίδι αύτού, κόρην ούχί τόσον εύμορφον ώς 
αύτός ελεγεν, άλλά καλήν, τόσοι καλήν. Ή  κόρη 
δέν έμεινεν αδιάφορος εις τό αίσθημα τού νεαρού 
τελειόφοιτου. Καί τέλος έδόθη λόγος, κατά την 
καθιερωθεϊσαν φρασεολογίαν, ύπό τόν όρον ότι ό 
άρραβών θά μείνη μυστικός μέχρις ού ό γαμβρός 
λαβή τό δίπλωμ-ά του. Ό  Ιωάννης, δστις δέν 
είχε τόσην κλίσιν εις τά νομικά, ένισχυθείς όμως 
ύπό τού ε'ρωτος— δστις δύναται ν’ άναδείξη καί 
νομομαθείς ακόμη δταν θελήση —  έκλείσθη εις 
τό δωμάτιόν του έπί οκτώ μήνας καί ε’ξήλθε μό
νον χθές την εσπέραν, ώς εϊδομεν, διδάκτωρ μετ’ 
ε’παίνων. Μετά δύο δ’ ήμ,έρας θ’ άνεχώρει εις 
1 Ιάτρας, ο που τόν άνέμενεν, άντί παντός άλλου 
στεφάνου νίκης, δ γαμήλιος στέφανος.

Καθήμενος έπί τής κλίνης τού φίλου του ήτέ-

νιζε μ.ετ’ άνησυχίας τήν ώχράν αύτού κεφαλήν 
κεκλιμένην έπί τού προσκεφάλου:

—  Μενέλαε, έχεις, άλήθεια, κανένα μυστι
κόν πόνον κρυμμένον ’ς τήν καρδιά σου; Ή  χθε
σινή ταραχή καί συγκίνησις,'ή όποια δέν ήτον 
βέβαια μόνον από τό ολίγον κ ρ α σ ί ό π ο ύ  έπιες- ή 
σημερινή σου άνησυχία, διότι μάς εξομολογήθη
κες πώς αγαπάς, αύτά δλα μέ κάμνουν νά ύπο- 
πτεύω δτι κάτι έχεις καί κάτι κρύβεις καί άπό 
’μένα άκόμη.

—  Αϊ, ναι λοιπόν! είπεν ό νεανίας, καί έν νευ- 
ρικίρ μορφασμφ συνέτίτοξε τό μέτωπον καί τάς 
παρειάς, ένφ πορφυρούν -χρώμ.α έζωογόνησε τήν 
μέχρι τούδε ώχράν αύτού όψιν, θά σού τό είπώ. 
Δύο χρόνους το έχω το μυστικόν μου κρυμμένον 
εις τά βάθη τής καρδιάς μου, καί δέν ήθέλησα 
κανείς νά τό μάθη .... ούτε σύ κάν, ό μ.όνος μου 
άληθής φίλος, ό αδελφός μου. Μή μέ εϊπη; εγωι
στήν. Δέν έκρυπτα τό αίσθημά μου άπό εγωι
σμόν, άλλ’ άπό εντροπήν. Ναι, πράγματι- έκεί- 
νην τήν όποιαν άγαπώ δέν τόν γνωρίζω ...ούτε 
τ’ όνομά της, ούτε τήν πατρίδα της... τίποτε, 
τίποτε. Μόνον τήν είδα. Άντίκρυσα τά ’μάτια 
της... καί έμεινα έ'ςαφνα ’σάν κεραυνόπληκτος. 
Κάτι τι έκλόνησε τήν καρδιά μου σάν νά ήθελε νά 
τήν ξερριζώση, καί κάποια φωνή μούλεγε, γλυ
κεία, γλυκεία σάν ουράνιο τραγούδι: Νά,νάέκείνη 
πού αγαπάς!.. Άπό τήν πρώτη αυτή στιγμή δέν 
ήτον πλειά ξένη γιά μ.ένα. Μρύ έφαίνουνταν σάν 
νά την είχα γνωρίση κάπου ’ςέ άλλον κόσμον καί 
τόρα τήν ξανάβλεπα πάλι εδώ. Τήν είδα άκόμη 
δύο, τρεις φοραίς και δέν την ξχναεΐδα πλειά. 
Κάτι τι μρύ λέγει πώς ούτε Οά τήν ξαναϊδώ 
ποτέ, ποτέ, ποτέ!’

"Εκρυψε τήν κεφμλήν εις τάς χεϊράς του καί 
έστέναξε.

—  Καϋμ.ένε Μενέλαε, είπεν. δ Ιωάννης συμ· 
παθώς, τί κακόν πράγμα είνε ή ευαισθησία καί 
ή ισχυρά φαντασία, αύχά. τά δύο σέ τυρεφννούν.

—  "Ω ναι, ναι! "Οταν κάποτε είμ,αι ήσυχος, 
οίκτείρω έμαυτόν, ¿ντρέπομαι. Λΐ, λέγω, για μιά 
άγνωστη, γιά μιά γυναίκα, ή όποια εις τά μάτια 
τού άλλου κόσμου «νε τό πολύ, πολύ αδιάφορος, 
νά ύποφέρω έγώ; Γιατί; γιατί έχω αυτήν την 
κατηραμένην καρδιά μου! Καί τότε μού έρχεται 
νά σχίσω τά στήθη μου, νά τήν ξεσπάσω σύρριζα 
καί νά τήν ρίξω εις τούς σκύλους, νά ησυχάσω. 
Νά ήζευρες τί νύκτες περνώ!... Πολλαίς φοραίς 
έχω τόσον δυνατούς παλμούς πού νομίζω πώς θά 
σκάσουν τά στήθη μου. Καί κοντά ’ς αυτούς ό 
λογισμός μου γυρίζει, γυρίζει καί ανεβαίνει μέσα 
’ς ένα κόσμον γεμάτον άπό άστρα κατάλαμπρα 
καί φλογισμένα, πού μέ φωτίζουν καί μέ καίνε 
συγχρόνως- τόσον κοντά τους φθάνω. Ά ν ήμουν 
μουσικός, εις τάς ώρας μου αύτάς νομίζω πώς θά 
’μπορούσα ν’ αναλύσω τόν πόνον μου εις μελωδίας
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θαυμασίας. “Αν ήμουν ποιητής θά έγραφα εις στί
χους μαργαριταρένιους τό μαρτύοιόν μου ... θά 
ήμπορούσα κάν νά ξεθυμάνω. Άλλά δέν είμαι 
τίποτε... ανίκανος, αμαθής, έλεεινός, γελοίος.

Καί ήρχισε νά κλαίη.
Ό ’Ιωάννης τόν εύτφιγζεν έν τή αγκάλη μετά 

τρυφερότητα; μητρικής. Δέν άπεπειράθη νά τόν 
παρηγορήση διά λόγων, άλλ’ έκείνος αίφνης άπε- 
σπάσθη έκ τών χειρών του, κατήλθε τής κλίνης 
και ήνέψξε τό ήμίκλειστον παράθυρον. Ό  ήλιος 
είσήλθε θωπευτικώτατος.

—  Τί ώραία ήμ-έρα χειμωνιάτικη... Κ’ έγώ 
σέ πλήττω με ταϊς άνοησίαις μου καί τά παι
διακίσια δάκρυά μου. θά ’ντυθώ νά πάμε περί
πατον νά ήλιασθούμε ’λιγάκι, καί νά ’μιλήσω- 
με γιά τά ’δικά σου. Πότε φεύγεις λοιπόν;

—  Μεθαύριον τό πρωί, άν θέλή ό θεός.
—  Φαντάζομαι τήν χαράν τής Μαργαρίτας, 

δταν θά έλαβε τό τηλεγράφημά σου χθές βρά
δυ. Κοντεύω νά γείνω κακός... αρχίζω νά σέ ζη
λεύω γιά τήν ευτυχία σου.

—  Άφησε τάς ’Αθήνας όλίγας ημέρας κ’ 
έλα μαζί .μου καί σύ. θά σού κάμη καλόν τό 
ταξεϊδι καί θά ξεχάσης τά φαντασιώδη αυτά 
βάσανά σου.

—  "Οχι, όχι! δέν θέλω ν’ ανακατώσω εις 
τήν ευτυχία σου τήν ίδική μΟυ δυστυχία- ποτέ!

Είχεν ήδη ένδυθή· ε*λαβε τόν πίλον καί τήν 
ράβδον του καί έζήλθε μετά τού Ίωάννού. Άνεφ 
ούδεμιάς συνεννοήσεως διηυθύνθησαν πρός τό 
Στάδιον- εκεί ήτο ό συνήθης καί φίλτχτος περί
πατος αυτών.

Γ '.

Ό  ’Ιανουάριος, ό λευκαγένειος αύτός γέρων τών 
ημερολογίων, είχε καταστήση τάς Αθήνας λευ
κά; δπως τά γένειά του διά σπιθαμιαίου στρώ
ματος χιόνος. Ευτυχείς δσοι είχον πλήρη τήν 
αποθήκην τών καυσοξύλων, καλήν έστίχν καί 
ούδεμίαν έργασίαν, ήτις ν’ άναγκάζη αυτούς νά 
έξέλθωσιν.

Ό  Μενέλαος κατά τό τρίτον μόνον εύτυχής 
έμενε' κεκλεισμένος έν τω ψυχρώ δωματίω του. 
Έκάθητο πλησίον τού παραθύρου, ό.τέ μέν ύψών 
τό βλέμμα πρός τόν μολύβδινον ουρανόν, ότέ δέ 
προσηλούμενος ώραν πολλήν έπί τών Π οιη ζιχώ *· 
¡ιεΛ ε τώ γ  τού Ααμαρτίνου, άς έκράτει έπί τών 
γονάτων του. Μολονότι δέ είχε περιβληθή τη 
ήμ.έρα εκείνη διπλά καί τριπλά ένδύματα, άλλά 
τό χιονώδες ψύχος είσεχώρει εις τό δωμάτιόν του 
τό έστερημένον πυράς, καί ό ατυχής νεανίας όιγών, 
πολλάκις ήναγκάζετο νά καταλίπη τήν παρά 
τό παράθυρον θέσιν, ΐνα περιπατητή γοργώς έπί 
τινα λεπτά κατά μήκος τού δωματίου προστρι
βών καί έμφυσών τάς έψυγμένας χείρας αύτού.

Ήτο σχεδόν μεσημβρία, ατε έκρούσθη ή θύρα 
τού δωματίου του καί έγερθείς έσπευσε ν' άνοιξη.

Περιβεβλημένος τόν κηρωτόν αύτού μανδύαν είσ- 
ήλθεν ύ γραμματοκομιστής.

—  Γράμμα συστημένον. είπε καί έτεινε τόν 
φάκελλον άμα καί τό βιβλίον τής παραλαβής 
πρός τόν Μενέλαον.

Έρριψεν έκείνος εν βλέμμα έπί τής ταχυδρο
μικής σφραγίδος, ήτις έφερε τό όνομα Π ά τρ α ι, 
ύ—έγραψε καί, άμα άπήλθεν δ γραμματοκομιστής, 
έσπευσεν εις τήν παρά τό παράθυρον θέσιν του, 
άποσφραγίζων τόν βαρύν καί σκληρόν φάκελλον. 
Υπέθετε τί περιείχετο έντός. Ό  ’Ιωάννης τω 
είχεν ύποσχεθή δτι θά τω στείλη προσεχώς τήν 
φωτογραφίαν τής μνηστής του. ’Εκ τής ανυπο
μονησίας κατέσχισε καί τόν φάκελλον καί μέρος 
τής εντός αύτού επιστολής. Ή  φωτογραφία άπε- 
καλύφθη— άλλά συγχρόνως κραυγή της οξεία, 
σπαρακτική, έξέφυγεν έκ τών χείλέων τού νεανίου.

—  Αύ—ή, αύτή 1... έψέλλισε τρίζων τούς όδόν- 
τας, καί κατέπεσεν άσπαίρων έπί τού δαπέδου.

Οί παροικούντες σπουδασταί έντρομοι έκ τής 
κραυγής εκείνης, ήτις συνετάραξεν όλόκληρον τήν 
σαθράν οικίαν, έσπευσαν εις τό δωμάτιόν τού 
Μενελάου- εΰρον δ’ αύτόν άπνουν ήδη, εκτάδην 
κείμενον έπί τού δαπέδου καί κρατούντα έπί τής 
καρδίας τήν φωτογραφίαν τής Μαργαρίτας, συν- 
τεθλιμμένην, κατεστραμμένην έκ τού σπκσμωδι- 
κού συσφίγματος τών δακτύλων.

Πάσαι αί προσπάθειαι αυτών δπως άναζωογο- 
νήσωσι τόν νέον άπέβησαν μάταιαι- διακεκριμένος 
δ’ ιατρός προσκληθείς παραχρήμα έβεβαίωσεν οτι 
ήτο νεκρός, άποθανών έκ νοσήματος καρδιακού, 
έκ τού όποιου φαίνεται δτι έπασχε πρό χρόνου.

Γ η ο ρ γ ιο ε  Δ ρ ο ι ι ν η ς .

ΙΔ ΙΩ Τ ΙΚ Η  ΑΓΑΘΟΕΡΓΙΑ  ΕΝ ΠΑΡΓΣΙΟ ΙΣ
ΑΙ ΜΙΚΡΑΙ Α Δ Ε Λ ΊΆ Ι ΤΟΝ ΑΠΟΡΟΝ 

( Έ χ  τ δ ν  το ΰ  M a x im c  Du C a m p  ) 

’Δ?ΐ£ροΰτα! τφ  Οεραχευτηρίφ ι Ό  Εύαγγελισμόί · 

Β·. ΕΝ ΠΑΡΙΣΙΟΙΣ.

Πολλοί τών δυστυχών τούτων αποκλείονται πά- 
σης εργασίας, γενόμενοι παλίμπαιδες καί μόλις έν- 
νοοϋντες ιδέαν τινά άχλήν, μόλις δυνάμενοι νά έκ- 
φράσωαιν επιθυμία-/, διότι δυσκόλως άρθροϋσι λέξεις 
τινάς άσυναρτήτους. Καί αυτοί δέ οι οφθαλμοί των 
δέν ίχουσι βλέμμα, ΙφΟασαν εις τήν έσχάτην βαθ
μίδα τής ανθρώπινης κλίμακος. Άλλοι κατέόησαν 
·£τι κατώτερον καί περιέπεσαν εις βίον κτηνώδη. 
Δέον νά έπιμελώνται αυτών καί νά αλλασσωσιν αυ
τούς ώς μικρά παιδία, καθόσον ούδενδς Ιχουσι πλέον 
συνειδησιν, ούδ’ αύτών τών φυσικών αναγκών. Εινε 
δέ συνηγμένοι εις αίθουσαν ιδιαιτέραν πλησίον του 
θεραπευτηρίου— οπερ άτοπον —  καί ζώσιν ή μάλλον 
συντηρούνται ύπο τήν έπίδλεψιν αδελφής, ήτις πολ
λάκις βεδαίως μετά πόθου άνεμνήσθη τής εποχής, 
οτε νέα ούσα καί το ποίμνιον αυτής βόσκουσα, άνέ- 
πνεεν έλευθέρως τον καθαρόν άέρα τών άγρών. Καί
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καίουσι μίν θυμίαμα, άλλ’ ή ναυτιώϊής όσμή μόλις | 
μετριάζεται. Ύπάρχουσι πρός τούτοι; παράλυτο:, 
τυφλοί, δυστυχείς πάσχοντες έξ επιληψίας, παράφρο- 
νες, ούς κρατοΒσιν ενόσω είνε ακίνδυνοι, ώσεί τα 
ανθρώπινα δεινά επεσωρεύθησαν έχει, όπως έμπνεϋ- 
σωσ: μετριοφροσύνην τινά εις τον βασιλέα τοϋ κόσμου. 
Δεινά άφ’ ενός μεν σωματικά, τά όποια βλέπομεν 
καί ψηλαφώμεν καί συγκινούμεθα, άφ’ ετέρου δέ 
ηθικά, τά όποϊα άχθόμενοι μαντεύομε·'. Βεβαίως το 
ίδρυμα των Μικρών Αδελφών των απόρων είνε λι- 
μήν σωτηρίας καί κατχφύγιον. άλλά διά τίνων υφά
λων καί μετά πόσας τρικυμίας εισέρχονται εις αύτόν; 
ΈκεΤ εςοκίλλουσιν υπάρξει;, οίάς άδυνατοΰσι νά έπι- 
νοήσωσιν οί εφευρετικότεροι τών μυθιστοριογράφων. 
•Εάν έκαστος διηγείτο την εαυτοϋ ιστορίαν, ήθέλο- 
μεν θαυμάσει τό πλήθος τών συμφορών καί τών κα
κιών, αίτινες έπιβαρύνουσι τον άνθρωπον. Πόθεν ώρ- 
μήθησαν οί ταλαίπωροι οΰτοι ύπότροφοι; ποίαν όδόν 
διήνυσαν; εις ποιους σταθμούς άνεπαύΟησαν ; εκ τίνων 
βαράθρων εξήχΟησαν πριν η γείνωσι δεκτοί εις τή·/ 
φιλόξενο/ οικίαν ; Δεν κοινολογοΰσι·/ ευκόλως τό 
περί τούτων απόρρητον. Αί Μικραί Άδελφαί γινώ- 
οκουσιν αΰτό, άλλά σιωπώσιν, εάν 3; μοί έγένετο 
εμπιστευτική τι; ανακοίνωσες, δεν δύναμαι νά μετα
δώσω αύτήν. Ίερεύς τις μοί έλεγε περί τών γερόν
των όμιλών « Επανέρχονται τα /έως εις τά καλά αι
σθήματα » . — Επανέρχονται άρά γε ; Δεν πιστεύω" 
οί πλεΤστο: πρώτον ήδη έρχονται εις αυτά. Ύπάρ- 
χουσι μεταξύ αυτών άνθρωποι, οί όποιοι είχον πε
ριουσίαν τινά καί εζησαν τον βίον τοΰ συρμού" τι·/άς 
ήγαγεν εις τήν πενίαν επάγγελμα κακώς έκλεχθόν 
καί κακώς έξασκηβέν άλλοι οιήλθον διά τών δικα
στηρίων και τής ειρκτής, άλλοι πάλιν, ατυχείς και 
απροστάτευτοι, δεν ήόυνήθησαν ν’ άνθέςωσιν εις τον 
τής ζωή; αγώνα καί ήττήΟησαν εν αύτφ. Πολλοί 
παραχωρήσαντες τήν μικράν αύτών περιουσίαν εις 
τα τέκνα των, ΰπέστησαν παρ’ αύτών οικισμούς, καί 
ίκδιωχθέντες ήναγκάσθησαν νά ζητώ:·./ ελεημοσύνην. 
Ύπάρχούσι δε και άλήται, ίυς ούδείς νόμος ήδυνή- 
Οη νά δαμ,άση, ούίέν επάγγελμα νά χαλινώση, καί 
οίτινες, όμοιοι πρός τινα μεταβατικά πτηνά, ΰπήκου- 
σαν εις τό αήττητο·/ τής φύσεως αύτών όρμέμφυτον" 
τούτους άδυνατοΰσι νά κρατήσω σι. Καί προσπαΟσΰσι 
μίν νά μβίνωσι, νά συνειΟίσωσιν εις ζωήν τακτικήν, 
νά ύποόάλωσι τήν αδάμαστο·/ ανεξαρτησία/ των εις 
τάς άπαιτήσεις του εν κοινώ βίου, άλλ’ εις μά- 
την. Δύναμίς τις «γνωστός άγει αυτούς Ιξω καί κα
τακλύζονται ύπό τάς γέφυρας, εισέρχονται λάθρα εις 
ασβεστοκαμίνους, κοιμώνται εις τόν ήλιον έπί τών 
οχυρωμάτων, ενίοτε δέ συλλαμδάνονται, οδηγούνται εις 
τήν αστυνομίαν καί στέλλονσαι εις δημόσιόν τι άσυ- 
λον, άλλά μή δυνάμενοι ούδ’ εκεί νά μείνωσι, δρα- 
πετεύουσι καί επαναστρέφουσιν εις τήν προσφιλή αυ
τοί; αλητείαν, έ’ως ού καταλάβη αυτούς ό θάνατός 
έπί τοΰ χείλους χάνδακός τίνος, επί τοϋ κραόόάτου 
του νοσοκομείου ή εις τό κελλίον τής ειρκτής.

Τών γυναικών ό βίος δεν ύστερε! κατά τάς περι
πέτεια:. Ιίολλαί αύτών Ιζηοαν ήμερα; δόςης και 
ήκουσαν τούς φοιτητάς χειροκροτοΰντας βακχικόν τι 
άσμα έπιτυχώς εκτελεσθέν ή ορχηστρών άθλον ήκι
στα σεμνοπρεπή. Αύται ευκόλως αναγνωρίζονται, 
καίτοι έχουσαι ρυτίδας καί κόμην λευκήν καί τήν τοΰ

έσχατον γήρατος έν γένε: παρακμήν, καθότι έν τη 
στάσει αύτών, εν τώ λοξφ τού βλέμματος, έν τω 
άναιδεί τής οψεως, διετήρησάν τι τό άναμιμνήσκον 
τάς αρχαίας προκλήσεις, ιός κενή τις καί τεθραυ- 
σμένη φιάλη διατηρεί τό άρωμα τοΰ μύρου, τό οποίον 
περιέκλειεν. Ίίκ τής έξογκώσεως τών τενόντων τοΰ · 
λαιμόν διακρίνονται οσαι έσυραν ποτε τήν άμαξαν 
τής λαχανοπώλιδος, αί δέ έγγαμοι, έκ του χρυσοϋ 
δακτυλίου τοΰ λάμποντος έπί τοΰ δακτύλου των. 
Όίον πτωχή, όσον πειναλέα καί άν η γυνή τις, δίν 
ΰπάρχε: παράδειγμα τοΰ νά ενεχυρίασε τό·/ νυμφι
κόν της δακτύλιον, τόν ορατόν τοΰτον μάρτυρα τής 
νομιμότητος τοΰ βίου της, ούδέ κατ’ αύτήν τήν ώραν 
τής μεγίστης στενοχώριας. Τοΰτο είνε γνωστόν εις 
τό ένεχυροδανειστήριον ( Μοιιέ <1ε-ρίιΗέ ). Αί γυναί
κες είνε μάλλον δυσδιοίκητοι τών άνδρών" οΰτοι, έκ
τος όλιγίστων έξαιρέσεων, είνε ήπιοι καί μετά 'σεβα
σμού ΰπείκουτιν εις τών Μικρών ’Αδελφών τήν μη 
τρότητα. Αί γυναίκες, μάλλον νευρικοί, βασανιζό
μενα: δε ύπό τών αναμνήσεων των καί καυχώμεναι 
έπί τώ παρελθόντι βίω, 0ν παρα.δόξως πως μεγεθύ- 
νουσι, πρός 8έ μή ϋφιστάμεναι ώς οί άνδρες τήν τοΰ 
έτέρου φύλου επιρροήν, άπειθοϋσι·/ ενίοτε-, μεμψιμοι- 
ροϋσι, κλαίουσι καί καταρώνται τήν τύχην. Διά τρό
που καλοΰ τάς καθηουχάζουσιν, άλλ' ένίοτε δέν κχ- 
τορθοΰσι να τάς καταπραύνωσιν είμή μόνον διά προσ
θέτου κυάθου καφέ. Εις τό δέλεαρ τοΰτο ούδεμία 
άνθίσταται οργή.

Αί Άδελφαί καλοϋσι τούς εύ-ειθεΤς τούτους ύπο- 
τρό ,ους καί τάς άπειΟεΤς υποτρόφους « καλούς μικρούς 
γέροντας» καί « καλάς μικράς γραίας »" α! ίδιαι 
καλούνται « καλαί μικραί άδελφαί », ή δέ ήγουμίνη 
«καλή μικρά μήτηρ». ΙΙάντες είνε καλοί καί 
μικροί. Αί παιδαριώδεις μίν άδται άλλά συγχινη- 
τ.καί επικλήσεις άποδεικνύουσι πόσον ή πειθαρχία 
είνε μαλακή καί ανάλογος πρός τήν αδυναμία·/ τώ·/ 
διοικουμέ/ων. ’Ενίοτε αί άδελφαί άποστρέφουοι τήν 
κεφαλήν, Γνα μή Γδωσι καί μή άναγκασθώσι νά έπι- 
πλήεωσι. Δίς τής έβδομάδος αί Θύραι ά/οίγονται καί 
οί ύπότροφοι έχουσιν άδειαν έξόδου άπό τής πρωία; 
μέχρι τής Γ> τής εσπέρας. Πολλάκις είς τών καλών 
μικρών γερόντιαν ή μία τών καλών μικρών γραιών 
επανέρχονται τραυλίζοντες καί έχοντες τούς οφθαλ
μούς λαμπρούς καί τό βάδισμα άβέδαιον. Αί Άδελφαί 
προσποιούνται ότι δεν παρατηροΰσι τό τοιοΰτο/. «Τό
σον ευκόλως μεθύσκονσαι »! μοί έλεγε μία ηγούμε
νη. Άλλ’ εάν. έπί τής κλίμακος ή έν τψ ύπ/ωτηρίω 
άνάμνησίς τι; τοΰ καπηλειού εκδήλωθή δι’ άσματος 
ασέμνου ή δι’ άπρεποΰς χειρονομίας, ή Μικρά Αδελ
φή επεμβαίνει καί τιμωρεί τό/ πταίσχντα διά στερή- 
σειας έξόδου. Α ¡¡τη δε είνε ή μεγίστη ποινή καί 
σπανίω; επιβάλλεται. Είς τά δυστυχή εκείνα όντα 
μία υπολείπεται εϋχαρίστησις, ή τοΰ παρελθόντος 
λήθη. Ό οίνος συντελεί είς τχύτην, διό καί δέν ελέγ
χονται αύστηρώς έάν μή συμβή σκάνοαλον. Έπί 
άκρατεία κατηγορούμενοι απολογούνται λέγοντες"
«  Είμαι ολίγον στο κέφι καί μέ επιπλήττουν ώσάν 
νά ήμουν στουπί». Αί λεπτολόγοι αΰται δια
κρίσεις έμβάλλουσιν είς αμηχανίαν τάς Μικράς Άδελ- 
φάς. "Ινα ωσι βέβαιαι ότι δεν πράττουσιν αδίκημα, 
συνεβουλεύθησαν τόν γενικόν ηγούμενον άββά·/ Ι . ρ  

ΡλΙΙΙβαι·, έρωτήσασαι αύτόν" « I Ιώς δύνανται νά
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διακοίνωσι μετά βεβαιότητος οτι άνθρωπός τις είνε 
είς κατάστασιν μέθης;» Ό  άβόά; άπήντησεν. ότι 
« όταν καλός τις μικρό; γέρων δέν δύνατα: νά δια- 
κρίνη όνον άπό άμάξης χόρτου συρόμενης ύπό τεσ
σάρων ίππων, δυνάμεθα νά συμπεράνωμέν οτι έπιεν
ύπέρ τό δέον » Είνε δύσκολο ν νά έχη τις μειζο-
να επιείκειαν.

Έν τοΤς καταστήμασι τά φΰλα είνε κεχωρισμίνα, 
καί υπάρχει τμήμα τών άνδρών καί τμήμα τών γυ
ναικών . Βλέποντες τούς υποτρόφους, χάριν τών 
όποιων τοιαΰτα λαμβάνονται προφυλαχτικά μέτρα, 
τήν κατάπτωσίν των, τήν σωματικήν παραμόρφω- 
σιν, τήν αδυναμία·/, άκοντες μειδιώμεν, καί ομως 
φαίνεται ότι είνε απαραίτητα. Ο ι  σιύνεζευγμίνοι —  
ύπάρχουσι τοιοΰτοι παρά ταϊς Μικραί: ’ΑδελφαΤς 
—  δύνανται νά συνέλθωσι πρός στιγμήν τήν εσπέραν 
μέτά τό δείπνον. ’Αλλως δε, όμιλοΰσι πρός άλλή- 
λους οι υπότροφοί άμφοτέρων τών φύλων μετά 
τίνος έπισημότητος. Οι γέροντες λέγουσιν « αί κυ- 
ρίαι » ,  αί γραίαι Λέγουσιν « οί κύριοι ». 'Όταν κατά 
τύχην συ /αντώ/ται είς τινα δίοδον ή έν τώ κήπφ, άν- 
ταλλάσσουσι χαιρετισμ.ούς καί υποκλίσεις. « Τί νά 
σάς είπώ, κύριε πρόεδρε, » Ιλεγεν όγδοηκοντούτης 
γέρω/, οι είδον είς τό κρατητήριον τής αστυνομία; 
« ή καρδία δέν γηράσκει ·>. Έκαστη λοιπόν οικία 
διαιρείται είς δύω διακεκριμένα τμήματα καί ιδιαιτέ
ρας αίθούσας, εστιατόρια, υπνωτήρια καί θεραπευτή
ρια διά τούς ανδρα; καί διά τάς γυναίκας. Εις τά εύ- 
ρύχωρα καταστήματα οί ανδρες Ιχουσι καί καπνιστή
ρια, καί αυτοί δέ οί κήποι δέν είνε κοινοί Οί άνδρες 
έχουσιν ίδιον κηπάριον, ομοίως δέ καί αί γυναίκες" 
συνέρχονται δέ μόνον έν τη εκκλησία, όπου καθ’ έκα
στη·/ πρωίαν γίνεται λειτουργία. Οί υπότροφοι ψάλ- 
λουσι δήθεν αύτήν" πράγματι τήν ψελλίζουσι" άλλά 
καί έκεί τά φΰλα είνε κεχωρισμένα, οί άνδρες Γσταν- 
ται άφ’ ένό·, αί δέ γυναίκες άφ’ ετέρου. Είς τόν νάρ
θηκα, συγκοινων;ΰ/τα αμέσως μετά τοΰ θεραπευ 
τηρίου, κυλίουστ τάς έδρας τών παραλύτων καί τών 
παλιμπαίδων, οί’τινες πάρευρίσκονται οίϊτω εις τή·/ 
λειτουργίαν.

Ή  ηγούμενη είνε κυρία έν τώ καταοτήματι, τό 
οποίον διοικεί, ώς ό πλοίαρχος έπί τοΰ πλοίου, τό 
οποίον κυβερνά. Δέχεται ή αποποιείται τάς περί 
εισαγωγής αιτήσεις, λα,/.βάνουσα ύπ’ όΐ/ει μόνην τήν 
σωματικήν κατάστασιν καί τήν ένδειαν τών αίτούν- 
των, πρός δέ καί τάς κενά; θέσεις.

Αί θέσεις είνε ολίγαι, αληθώς είπιίν δέ·. ύπάρχου- 
α:" τά καταστήματα είνε πλήρη, κροόοντα: δέ νυχθη
μερόν αί Ούραι αύτών διά μίαν Οέαιν κενήν παρου
σιάζονται πεντήκοντα άποροι, πολλοί δέ είνε έ/.είνοι, 
ούς δεν ήδυ/ήθησαν εισέτι νά ίεχθώσι, άλλά Οά 
προσλάβωσιν άμα κενουμένης κλίνης τινός. Όπως 
δεχΟώσιν αυτούς, ούδέ·/ άπαιτοΰσιν έκτος μόνον νά 
είνε γέροντες καί ανίκανοι νά πορισθώσι τά πρός τό 
ζ ή ν .  Άγνοοόσαι τόν νόμον τής 24 βενδεμιαρίου 
έτους 6’, τόν ορίζοντα έξάμηνον διαμονήν εις τούς 
απόρους, όπως άποκτησωσι δικαίωμα συνδρομής, δέν 
ύποβάλλουσιν αυτούς εις έξέτασιν, ώς πράττει πρός 
ασφάλειαν της ή δημοσία αγαθοεργία, προσπαΟοΰσι 
δέ νά δέχωνται πρώτον τούς πένητας, καί έπειτα νά 
μεριμνώσι περί τής κατοικίας αύτών. Δέν έςετάζουσι 
δέ ούδέ τήν έθνικίτητα τών ζητούντων καταφύγιον.

Έν τή κοινή αιθούση ένός τών έν Παρισίοις κατα
στημάτων είδον πρεσδύτιδα συνεσπειρωμένην παρά 
τήν θερμάστραν. Ήτο Γερμανίς, ούτε λέξιν τής 
γαλλικής εννοούσα. Ού|μακράν αύτή; Ίταλίς μύωύ, 
τυφλή σχεδόν, στηριζομένη έπί τοΰ παραθύρου, προσε- 
πάθει νά ράψη καί έφερε τήν βελόνην τόσον έγγύς τοϋ 
προσώπου της, ώστε άνάπάσα·/ στιγμήν έκεντα τήν ρί
να της. Ελεγε·/ « a c c i il c n t e ! »  καί έςηχολούθει. 
ΊΙδυνάμην νά προδώ καί περαιτέρω, έάν ήθελον νά 
θίξω τό περί θρησκείας ζήτημα, νά άποκαλύψω δέ 
ίσως παράδοξα πράγματα. Έτι μάλλον ή ή δικαιοσύ · 
νη, ή αγαθοεργία οφείλει νά Ιχη δεδεμΌου; τούς 
οφθαλμούς.

Τά καταστήματα ταΰτα είνε ήσυχ/ύτατα. Α; Μι
κρά: Άδελφαί μόνον ζητοΰσι δικαίωμα τό άγαθοερ- 
γεϊν, οι ύπότροφοι δέ τό άποΟνήσκειν έν ειρήνη. Ενί
οτε ομως οί. πρεσίύτα.ι ταράσσονται κιί προσπαΟοΰσι 
ν’ ά/εΰρωσιν εύκαμψίαν τινά. Τήν 16 τοΰ παρελθόν
τος ’Ιανουάριου, έπισκεφΟείς εν τών καταστημ.άτΐι)ν 
τών Μικρών Αδελφών, εΰρον αύτό πλήρες θορύβου. 
Ήρχόμην έν ά·ρ/οία μου καθ’ ήν ημέραν εώρτάζον 
τήν εορτήν τής ήγουμένης, παρήσα·/ δέ καί τών άλ
λων καταστημάτων αί ηγούμενα·. Ιν οικογενειακή ο- 
μη·,σύρει. ΙΙάντες ήσαν εύΟυμ.οι. ΕίσήλΟον είς τό έστια- 
τόριον τών άνδρών όπου τό γέΰμα έτελείονε, πλουσίως 
παρατεΟέν. Είς έκαστον υπότροφον είχε δοθή δάκτυ - 
λος οίνου, κύαθος καοέ μαύρου, πορτογάλ/μον καί 
γλύκισμα. Οί τοίχοι ήσαν κεκοσμημένοι, προ τοΰ 
άγάλμχτος τής Παρθένου έλάμπον φώτα καί έκρέμαν- 
το στέφανοι έξ άνθέων. Ή  ήγουμένη νέα έτι, μικρά, 
καθαρά, ζωηρά, προδήλως χαίρουσα επί τή χαρά τών 
προβεβηκότων τέκνων της, έκάθητο έπί έδρας κεκα- 
λυμμένης διά λευκού καλύμματος. Έπί τής καλύπ- 
τρας της ο πρεσβύτερος τών υποτρόφων είχε κατα
θέσει στέφανον έξ άνθέων. Γέρων τις ϋ μέτρων ύψους, 
ούχ ήττον δέ προσαγορε/όμενος καί αύτός « καλός 
μικρός γέρων », κρατών ξύλον σαρώΟρου βεβαμμενον 
δι’ ερυΟροΰ καί κυανοϋ χριόματος, έςετέλει χρέη άρ- 
χιτυμπανιστοΰ καί διηύΟυνε τήν ορχήστραν, καθότι 
ϋπήρχεν ορχήστρα άποτελουμένη έξ ενός τριγώνου, 
ένός τυμπανΐού, δύω τυμπάνων καί μιάς βαρβίτου 
κρουομένης παρ’ άνδρός, ού τό όνομα ήθελε μεγάλως 
έκπλήξε: τούς ποτέ συντρόφους του. Έψαλλον δέ 
στροφας καταλλήλους τή περιστάσει, κρουομένης συ- 
νωδά τής βαρβίτου καί τών λοιπών οργάνων. ΜεΟ’ 
έκάστην στροφήν, τά τύμπανα Οορυδωδώςετυμπάνιζον. 
Οί στίχοι δέν ήσαν κακοί" γέρων τις ποιητής εις πε
νίαν περιπεσών κατά τό είωΟός, είχε συνθέσει αυτούς 
διά τήν παρούσαν περίστασιν.

Υποθέτω ότι κατά τάς έορτάς είς έκαστον τών 
217 καταστημάτων τών Μικρών Αδελφών τών ά
πορων ύμνοΰσι τό όνομα τοΰ άδδά Le Paillcur. Είκο
σι χιλιάδες πτωχοί όφείλουσιν αύτώ άσυλο·/, δίκαιον 
είνε ή ευγνωμοσύνη των ν’ άνίρχηται μέχρις αύτοΰ. 
Άφοΰ έπαυσαν άοοντες, έχόρευσαν ήχούντων τώ/ 
τυμπάνων είδος τετραχόρου, καθ’ όν δύω ή τρείς 
γέροντες ικαλλον τών άλλων άρτίποδες έπεδείξαντο 
ευκινησίαν, έφί ή έφαίνοντο εϊςάκρον ύπερήφα/ot. Είς 
έξ αύτών έκραύγαζεν όρχούμενός" « είμαι όγδοήκον- 
τα δύω έτών.» Ήχούντων τών τυμπάνων καί τή- 
βαρδίτου μετέδησα/ είς τό τμήμα τώ/ γυναικών. Αί 
γραίαι είχον ένδυθή τά τής κυριακής στολίδια καί
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περιέμενον τήν ήγουμενην εις το έστιατόριον αυ
τών. Καί αύται δε Ιψαλλόν. ΓραΤάτ.ς ισχνή έχδρευ- 
σε χειρονομοΟσα χορόν τινα τής Ώβίρνης, δν έρρύθ- 
μ;ζε διά σωνή; οξείας, άσμα δήθεν άδουσα, άλλαι 
γυναίκες έχορευσαν κλίνουσαι μετά προσποιήσεως τήν 
κεφαλήν καί έπιτετηδευμένω; μειδίώσαι. Τά τύμπανα 
έξηκολοίθουν. Ό ήχος αύτών έξηρέΟιζε τά νεύρα 
των πτωχών πρεσβυτίίων. Μία έξ αύτών σημαίνουσα 
τον ρυθμόν διά τής κεφαλής καί των βραχιόνων έπα- 
νελάμβανε χλάν, π λ ά ν , χλάν! κατά το με'λος 
τής άκοχωρήσεως· οί οφθαλμοί της έλαμπον, τά χεί
λη της ήσαν ύγρά, διεσείετο δέ ύπο εσωτερικής τρδπον 
τινά ταραχής καί έφαίνετο εςω εαυτής, ώσεί δ συντα- 
ράττων αύτήν έρρυθμος κρότοςε ίχεν εξεγείρει νεανικός 
αναμνήσεις σφοδρά; χαράς καί άπολαύσεως. Πόντε; 
οί υπότροφοι διεσκέδαζον- διεσκέδαζον έχίσης καί αί 
Μικραί Άδελραί. Μία έξ αύτων είχε λάβει το τυμ- 
πάνιον καί έκρότει αΰτο ερυθρά εκ τής εύχαριστήσεως. 
Διά τά σιωπηλά ΙκεΤνα δντα, τά σύννοα καί όμιλοΰν- 
τα χαμηλή τή φωνή, ό θόρυβος είνε διασκέδασίς Ιξά- 
γουσα αύτά τοϋ συνήθους βίου καί οιονεί άναχληροΰ- 
σα τάς έκ τής εργασίας καί τής εύποιίας έξαντλη- 
Οείσας δυνάμεις των. Άλλως δέ καρετήρησα δτι αί 
Μικραί άδελφαί ρίπουσι προς τον γέλωτα, ώς νά ήτο 
ή ευθυμία τοϋ επαγγέλματος των ιδία. Έχουσι, φαίνε
ται, άνάγκην νά φαιδρΰνωσι τούς τε υποτρόφους καί έχυ- 
τάς καί ν' άποσπάσωσιν ουτω και αυτούς καί έαυτάς 
από τής άδιαλείπτου θέας τοσούτων δεινών. ΈκεΤναι, 
ώνό χαρακτήρ είνε φύσει μελαγχολικός̂ δέν δΰνανται 
νά μετέλθωσι μέχρι τέλους το επάγγελμα τοϋτο, 
καταλείπουσαι δέ τό αγαθοεργόν σωματείου καταφεύ- 
γουσιν, ώς έπί τό πολύ, εις σωματεΤόν τι έκ τών 
ασκητικών.

("Εχιτβι τ4 τέλος). Μιτάφρ. ΕλΊΖΙΙΙ; Σ · Σ οΥτεο υ .

Η ΑΠΟΛΕΣΘΕΙΣΑ
I Μυθιστορία τής Κυρίας Hcnrj Greville. 

Μετίρρασις Π. I. Φέρμαου ].

Συνέχιια· Γ8» ττροηγούμ. ρύλλον.

κ θ ·

Ή Μαρκέλλα άπήλθε βήματι ταχεϊ κατευ- 
Ουνομένη προς τό κέντρον τών Παρισίων. Αϊ ίκα- 
νώς συγκεχυμέναι ίδέαι της ήκολούθουν φυσικήν 
τινα κλίσιν, καί ήλθεν εις τόν νούν της ή κυρά 
Ζαλίνη. Άναμφιβόλως προτιμάτε ρον Οά ήτο νά 
έλθη πρός τόν ιατρόν καί νά λάβη τήν γνώμην 
αύτοϋ, άλλ' δμως τόν ε’φοβεϊτο ολίγον, πράγμα 
αρκούντως σύνηΟες καί παρ’ έκείνοις τών παιδιών, 
χτινα αισθάνονται άληθή αγάπην πρός τόν Ια
τρόν. Άλλά καί δέν έγίνωσκε τί νά τω είπα,· 
διότι έφέρετο μεν πρός αυτήν μετά πολλής άγα- 
θότητος, άλλ’ αύτή ιδέν είχε πολύ θάρρος πρός 
αύτόν, οιότι ούτε γυναίκα είχεν, ούτε τέκνα... 
Διά τοϋτο καί ή Μαρκέλλα προετίμα νά επιχεί
ρηση νά άνεύρη τήν κυρά Ζαλίνην, τήν φίλην 
τών άποφράδων αύτής ημερών, καί τήν πρώτην

I της προστάτιν... Τίς οΐδε;... Πιθανόν νά είχεν 
' έπανίλθη 1 πιθανόν νά τ^ν ανεύρισκε μετά τής 

Τριανταφυλλιάς...Τοϋτο διανοουμένη ή Μαρκέλλα 
ήσθάνθη τήν καρδίαν της παλλομένην τοσοϋτον 
β'.αίως, ώστ’ έδέησενά έπιβρα̂ ύνη τό βήμά της.Ά- 
νευρίσκουσα τήν Τριανταφυλλιάν, θά ¿νόμιζε σχε
δόν δτι ανευρίσκει τήν οικίαν τής κυρίας Έρμίνης.

Άλλά καθ’ οσον προύχώρει, τό θάρρος της ήλατ- 
τοϋτο. Ήτο πολύ μακράν, καί εάν δέν εύρισκέ 
τινα, τί θά ε"καμνε; Τό θυλάκιόν τής τη έφαίνετο 

βαρύ, ¿βάρυπνε δέ αύτό ή χαρτίνη πυξίς/Γή ήλθεν 
δρεςις νά σταθή'που "να πχρατηρήση τό περιεχό- 
μενον. Πόσα έτη είχον παρέλθη άφ’ δτου όρθια 
παρά τή κυρία Φαβροϋ, είχεν ίδή αυτήν διέυθε- 
τοϋσαν τά ε’γγραφα χ χ ΐ  τό. μ.ικρό·/δέμχ τόπεριέχον 
τά πεντήκοντα φράγκα τής Μαρίας Μονφόρτ !

’Αληθώς ή Μαρκέλλα είχε πεντήκοντα φράγ
κα ίδικά της, τό μόνον καί πενιχρόν κληροδότημα 
τής μητρός της! Τό ποσόν τη έφαίνετο μέγα τι, 
διότι ούδέν άλλο ήγόρασε ποτε ή τά τής καθ’ 
ημέραν τροφής, καί άντί πεντήκοντα φράγκων δύ- 
ναταί τις νά προμηθευθή πολύν άρτον, ώά καί χο- 
τ ε . Ιέ ζ τα ς . "Οπως δήποτε ήδύνατο νά διχτηοηθή 
έπί τινα χρόνον, έως ού άνεύρη τήν Τριανταφυλ
λιάν... Άλλ’ ούδόλως όμως διενοήθη νά έρωτήση 
έαυτήν πού έμελλε νά κοιμηθή τήν νύκτα ¿κείνην.

Έβάδιζε ταχέως, καί μετά πολλήν «ώραν έ- 
φθασεν εις την πλατείαν τής Όμονοίας. Έκεϊ 
έστάθη νά άναπνεύση ολίγον διότι ήτο καταπε- 
πονημένη. ’Μ άγωνία ήν ΰπέστη καθ’ δλην τήν 
νύκτα, δ κακός ύπνος, ή έλλειψις τροφής, διότι 
άπό τής προτεραίας ούδέν είχε φάγη, ή κατε
σπευσμένη φυγή της —  διότι τί άλλο ήτο τούτο ή 
αύτόχρημα φυγή!— πάσαι αύται αί συγκινήσεις 
την είχον εξάντληση. Ήσθάνθη δέ δτι ¿πείνα, 
καί διενοήθη νά άγοράση μικρόν τινα άρτον παρά 
τίνος άρτοπώλου· πρός τοϋτο δε είχεν άνάγκην 
χρημάτων. Στηριχθεϊσα λοιπόν έπί τοϋ χείλους 
τής δεξαμενή; τής πλατείας είσήγαγε μετά. 
προσοχής τήν χιΐρα εί; τό θυλάκιόν της.

’Αόριστόν τι αίσθημα φρονήσεως είπεν εις αύτήν 
νά μή άνχσύρη τήν πυξίδα έξω τής κρύπτης 
της- διενοήθη ότι πιθανόν νά την έρωτήση τις 
τί κάμνει έκεϊ, ή νά ζητήση νά ϊδη τά έγγραφά 
της ... όλίγα βήματα μακράν αύτής διεγράφετο 
ή σκιαγραφία κλητήρός τίνος ... Ή  Μαρκέλλα 
¿■ξεσε διά τών δακτύλων της τό χαρτόνιον, άλλά 
μετά προσοχής μήπως βλάψη τά περιεχόμενα 
έγγραφα, καί ψηλαφώσα άνεζήτει τό μικρόν χαρ- 
τίον τό περιέχον τήν περιουσίαν της... Άλλ’ αί
φνης δμως ήσθάνθη νομίσματα κυλιόμενα μετα
ξύ τών δακτύλων της. Έκπληκτος, άνέσυρεν έν 
τών νομισμάτων τούτων... Ήτο χρυσοϋν!

’Εξάγει δεύτερον νόμισμα καί αύτό χρυσοϋν. 
Έκθαμβος ήρώτα έαυτήν μήπως ήτο άπάτη τις 
τών αισθήσεων, μήπως δ κόπος καί ή πεϊνα έπε-

Β Σ Τ Ι Α 7 5 5

σκότισαν τήν διάνοιάν της, άλλ’ αίφνης ενθυμεί
ται τούς τελευταίους λόγου; τής μακαρίτιδος 
Έρμίνης:

—  Πάρε τό κουτί, κρύψε το, είνε δικό σου...
—  Ώ  εΰεργέτις μου! ύπετονθόρισεν ή κορά

σι; πιέζουσα έπί τών χειλέων της τά χρυσά νο
μίσματα τά χάριν αύτής «άποταμιευθέντα, έσκέ- 
φθης δτι μίαν ημέραν θά με διώξουν άπό κοντά 
σου καί ήθέλησες νά με σώσης άπό τά κακά τής 
δυστυχίας.

Τό θυλάκιόν της ήτο μεστόν χρυσίου, δπερ διέρ- 
ρεε βραδέως καί κατ’ ολίγον έκ τής διαρρηχθεί- 
σης ήδη πυξίδύς ... ' : -  U I

Δάκρυα κατέρρευσαν άπό τών όμμάτων τής 
ορφανής.

Ή  ημέρα ίκλινεν ήδη· άνήρ τις ύπολιύκους 
ε'χων τάς_ τρίχας, χαρακτήρας τοϋ προσώπου 
τραχείς, ήθος αυστηρόν, διήλθε τήν Βασιλικήν 
οδόν καί έλθών έστάθη παρά τίιν δεξαμενήν, απέ
ναντι τής Μαρκέλλας, καί έστηρίχθη καί αύτός 
έπί τοϋ χείλους, κάτω ιεύων τούς οφθαλμούς καί 
διαλογιζόμενος κρύφια καί λυπηρά. Ή  Μαρκέλ
λα έκινήθη ϊνα έπαναλάβη τήν πορείαν της καί 
έστέναξεν, ό δέ άνήρ έγείρας τήν κεφαλήν παρε- 
τήρησιν αύτήν.

—  Δέν είνε τόσο μεγάλη, είπε καθ' εαυτόν. 
Τό καιμένο τό κορίτσι πόσον είνε χλωμό !

Καί ή κορασίς πχρετήρησε τόν άνδρα καί είπε 
καθ’ έαυτήν καί αύτή:

—  Ό  καίμένος Οά έχάσεν όλους τούς αγαπη
μένους του.

Καί οί οφθαλμοί των συνηντήθησαν έν ένί καί 
τω αύτώ συμπαθεί α’ισθήμχτι, έπειτα δέ έκάτε- 
ρος μετ’ αγωνίας άπεσπάσθη άπό τοϋ προχείρου 
εκείνου σταθμού, καί έπανέλαβε τήν πρός τό ά
γνωστον πορείαν του. Ή  μέν Μαρκέλλα κχτηυ- 
θύνθη πρός τήν Βασιλικήν όδόν, δ δέ άνήρ είσέ- 
δυσεν εις τά ΊΙλύσικ πεδία. Ή  νύξ προσήγγιζε 
καί δ ούρανός ήτο ερυθρός πρός δυσμάς· άλλά 
καί έν τψ μέσψ τών άκτίνων τού λαμπρότατου 
ήλιου, πώς θά ήτο δυνατόν νά άνχγνωρίση ή 
Μαρκέλλα δτι δ αυστηρός ¿κείνος καί περίλυπο; 
άνήρ ήτο δ πατήρ της ;

Α'

Ή  νεανις άφίκετο τέλος εις τήν πλατείαν Μον
θολών. Όπόσον χλλόκοτον ό·ψιν εχουσι τά πράγ
ματα άτι να άλλοτε ποτε ήσαν εις ημάς ο'ικειό- 
τατα, έπειτα δέ τα έξεσυνηθίσαμεν! Είνέ τι 
επαγωγόν άμα καί στρυφνόν, λυπηρόν καί εύ- 
φρόσυνον. Χαίρει τις έπχνχβλέπων αύτά, διότι 
ή θέα αύτών επαναφέρει εις ήμάς μέρος τοϋ 
λησμονηθέντο; ήδη βίου ήμών, διότι δ άνθρω
πος ευαρεστείται άναμιμνησκόμένος, καί δυσχρε- 
στεϊται διότι αί άναμνήσεις αύται ούδέν καλόν 
ένέχουσι, διότι προκριτότερον ίσοι; Οά ήτο νά μή

έ’ζη τις έκεϊ καί νά μή έπανέβλεπε τούς τόπους 
τούτους ένθα ύπέφερε πολλά.

Είσήλθεν ύπό τήν μεγάλην πύλην. Άλλη τις 
γυνή κατείχε τό θυρωρείου* γυνή ώχρά, κρατούσα 
διά τοϋ δεξιού βραχίονος βρέφος κλαυθμυρίζον.

—  Ή κυρά Ζαλίνη; ήρώτησεν ή Μαρκέλλα.
—  Είνε ’ς τήν πατρίδα της, άπεκρίθη ή θυ

ρωρός.
—  Είξεύρετε τήν διεύθυνσίν της ;
Ή γυνή παρατηρούσα τήν κορασίδα ή ρώτησε:
—  Σύ είσαι ή Μαρκελλίτσα ;
—  Μάλιστα.
—  Τή θέλεις τήν κυρά Ζαλίνη ;
—  Τήν θέλω καί πολύ. Σάς είπε ποτε ή κυρά 

Ζαλίνη διά τήν κυρίαν Έρμίνην ;
—  Ναι. Πώς είνε;
—  Σάς άφησε χρόνους.
—  Ά χ ! άνεφώνησεν ή θυρωρός μετά τής τε

τριμμένης εκείνης έκδηλώσεως τής λύπης έπί τω 
Οκνάτω άγνωστου άνθρώπου.

—  ΙΙοϋ είνε ή κυρά Ζαλίνη ; ύπέλαβεν ή κόρη.
—  Στάσου μιά στιγμή, κάπου έδώ τό έχω 

σημειωμένο.
Καί ήρεύνησε διά τής έλευθέρας χειρός της 

θήκην τινά πλήρη όρθιων χαρτιών, καί μετά τι- 
νας έρευνας άνεϋρε τό ζητούμενον, δπερ άνέγνω 
μετά τίνος δυσκολίας

—  Σαιμμαροά διά Φαλεμπένου.
Ή  Μαρκέλλα έπανέλαβε τά αλλόκοτα ταύτα 

ονόματα καί άνακαλύψκσκ έπί τής τραπέζης 
μολυβδοκόνδυλον, εγραψε τάς δύο λέξεις έπί τί
νος τεμαχίου ¿σχισμένη; έφημερίδο; δπερ έκειτο 
έπί τής τραπέζης.

—  Καί άπό πού πηγαίνουν;
—  Άπό τό Βόρειο σιδερόδρομο.
Σάς εύχαριστώ, κυρά, είπεν ή νεάνις έξερ- 

χομένη.
Άλλ’ ήτο σφόδρα καταπεπονημένη, καί «δέν 

είχε βάλν) τίποτε εις τό στόμα της». Είσήλθε 
λοιπόν εις αρτοπωλείου, ήλλκξεν εν χρυσοϋν νόμι
σμα καί ήγόρασε μικρόν άρτον νά τον φάγη καθ’ 
δδόν.

Ουδέ αύτή δέ γινώσκουσκ ακριβώς τί ήθελε 
καί τί έζήτει, ήλθεν εί; τόν σταθμόν τοϋ Βορείου 
σιδηροδρόμου, ολίγον άπέχοντα, καί ήρώτησεν 
ύπάλληλόν τινα: —  Φαλεμπένου;

’Εκείνος δέ έδειξε πρός κϋτήν θυρίδα τινά. 
Προ τής θυρίδος τκύτη; ϊστατο μακρά γραμμή 
επιβατών, εις οϋς προσελθοϋσχ καί ή Μαρκέλλα 
έστάθη καί έλαβε τήν σειράν της.

—  Φαλεμπένου, τρίτη θέσις.
—  Δεκαπέντε καί ένενηνταπέντε, άπεκρίθη b 

έπί τών εισιτηρίων,
Ή  Μαρκέλλα έπέθη/.εν εν χρυσοϋν νόμισμα 

έπί τής λείας χάλκινης πλακός ήτις έστιλβεν ύπό 
τό φώ; τοϋ φωταερίου, b δ’ έπί τών εισιτηρίων
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ώθησε ττρός αύτήν τό εισιτήριο·; καί δραχμίδα 
κερμάτων, καί παριστάμενό; τίς την ώθησε διά 
τού άγκώνος, καλών αύτήν να άποσυρθή. Γη
ραιός δέ τις υπάλληλος μεγαλοπρεπής έδειξε 
πρός αύτήν λαβύρινθον εισόδων καί εξόδων δι' 
ών ώφειλε νά διέλθη, ύπήκουσεν αυτή κχτατε- 
Οορυβημένη, άπεκρίθη δίς ή τρ'ις τό όνομα Φχ- 
λεμπένον, εις τάς διαφόρους ερωτήσεις άς ¿πε
τεινόν πρός αύτήν οί υπάλληλοι συγκινούμενοι 
ένεκα της απειρίας της, καί τέλος εΰρέθη κκθη- 
μένη έν σιδηροδρομική άμάξη τής τρίτης Οέσεως. 
Μετά μίαν στιγμήν ή αμαξοστοιχία ¿ξεκίνησε 
βραδέως.

—  Τί παράξενο! διενοήθη ή Μαρκέλλα, αυτή 
δ χ  είνε όλη όλη ή δυσκολία δια να τχξειδεύση 
κανείς I

λ α -

Ό  Σίμων Μονφόρτ έφθασεν εις τό επάνω μέροί 
των Ήλυσίων πεδίων καίάσθμαίνων έκάΟισεν έπί 
τίνος θρανίου καί διελογίζετο.

Έν τή εύρυτάτη εκείνη πόλει τών Παρισίων, 
ήν δεν έγίνωσκε, διότι μ.όνον διήλΟε δ ι ' αύτής 
πρό έναετίας, ήσΟ άνετο αύτόν κατεψυγμένον, απο
λωλότα. Ναι μ.έν ένεκα της έν ’Αμερική δια
τριβής του είχε συνηθίση τόν έν ταΐς μεγαλοπό- 
λεσι βίον, άλλ’ έκεϊναι αΐ πόλεις ήσαν ξέναι εις 
τε τήν καρδίαν του καί τούς οφθαλμούς του, καί 
έν αύταίς δεν έζήτει τίποτε, δέν προσεδόκα τί
ποτε άλλο ή οτι ήδύναντο νά τψ προμηΟεύσωσι 
τήν έπίμοχΟον αύτού έργασίαν.

Ενταύθα δέ, έν Ιίαρισίοις, άφ' ής ώρας ή α
μαξοστοιχία άπεβίβασεν αυτόν έν τω σταθμφ 
τού Άγιου Λαζάρου, κατά τήν θορυβώδη ¿κεί
νην πρωινήν ώραν, ό Σίμων περιήρχετο άδιαλεί- 
πτως, εισερχόμενος έκ διαλειμμάτων εις έστια- 
τόριόν τι, ϊνα πίη ολίγον ζωμόν κρέατος καί φάγη 
πυρετωδώς ό τι δήποτε παρετίθετο έμ.προσΟέν του.

’Από τού αστυνομικού τμήματος τής πλατείας 
Μονθολών μέχρι τού Νεκροταφείου, ό Σίμων έπε- 
σκέφθη είκοσιν άλλα μέρη, ακολουθών πάντοτε 
τά αυτά ίχνη, άτινα κατά πάσαν στιγμήν ε'χανε 
καί έπειτα πάλιν έπανεύρισκεν. Ό αστυνόμος 
ήλλαξεν έκτοτε δίς, ή κυρία Φαβρού ούδέν ίχνος 
είχε καταλίπη;. ή δέ θυρωρός ή γινώσκουσα 
αύτήν είχεν έξαφανισθή. Κατά τήν τρίτην όέ 
μόνον Ιπΐσκεψιν αύτού, εις τήν οικίαν τής πλα
τείας Μονθολών, ήδυνήθη ό 'Μονφόρτ νά σύνδεση 
μίτον μεταξύ τής κυρας Ζαλίνης, ής τό όνομα 
ούδείς είχε μνημονεύσει ότε αύτός την άνεζήτει, 
καί τού παιδιού τού απολωλότος όπερ βεβαίως 
ήτο ή κόρη του.

Ή  κυρά Ζαλίνη δήλκ δή έλεγεν ένίοτε περί 
της Μαρκελλίτσας της, ήτις ήτο εύτυχεστάτη έν 
τω οϊκω γηραιάς τίνος παρθένου... Αλλά τίς 
ήτο αΰτη ή γηραιά παρθένος ; Ό άνήρ τής θυ
ρωρού. μόνος αύτός παρών έν τω θυρωρείφ ούδέν

περί αύτής έγίνωσκε. Μόνον δε ότι ή κυρά 
Ζαλίνη μετέβαινεν ένίοτε φέρουσα τήν έργασίαν 
της εις τινα κυρίαν κατοικούσαν έν τή όδψ έν ή 
ήτο ή κατοικία τής μακαρίτιδος Έρμίνης· άλλα 
τί αριθμόν είχεν;

Ό  Ουροιρός ήγνόει τόν άριθμ,όν. Καί πού ήτο 
ή κυρά Ζαλίνη; Εις τήν πατρίδα της. Ενταύθα 
ε'παυον αί ειδήσεις.

Ό  Μονφόρτ έπεσκέφθη καί τό ξενοδοχείο·; ένθα 
κατέλυσε μετά τής γυναικός καί τής κόρης του- 
ούδέν λείψανον τού τότε προσωπικού διεσώζετο 
πλέον. Τοσούτο ταχέως άνανεούνται τά πάντα 
έν Παρισίοις! Καί αί οικίαι δέ κατηδαφίσθησαν 
άντικατασταθεϊσαι ΰπ άλλων υψηλότερων καί 
εύρυχωροτέρων. Τότε δέ ό πατήρ άπελπις έλαβε 
τήν πρός τό ΙΙασσύ οδόν, διανοούμενος οτι πά- 
σαι τέλος αί όδοί έχουσι τό τέρμα των, όσον καί 
άν είνε μακραί, καί ότι, εισερχόμενος εις πάσας 
ανεξαιρέτως τάς οικίας, θά εϋρισκε τέλος τήν οι
κίαν τήν σκέπουσαν τό τέκνον του.

Ότε δ’ έκάθισεν έπί τού θρανίου έχων τά 
νώτα ¿στραμμένα πρός τούς ΙΊαρισίους, οίτινες 
τοσούτον σκληρώς προσηνέχθησαν τυρός τούς οι
κείους του, ό ήλιος είχε κρυφθή έντός πεπυρακτω- 
μένων χαλκόχρων νεφών, έχόντων το κάτω αύτών 
στρώμ-α ιός έξ αιθάλης καί βραδέως πιπτόντων 
έπ’ άλληλα. Ή  νύ; προσ-ήγγιζε, καί πώς νά 
άρχίση τάς έρεύνας του τοσούτο; έξώρας;

Τήν ημέραν, ύπομ.ονή, δύναταί τις είσερχόμε- 
νος εις τάς οικίας νά ζητή απολωλός παιδίον· 
άλλά τήν εσπέραν δέν κινδυνεύει νά έκληφθή ώς 
κακοποιός; ΓΙλήν δέ τούτου ήτο τοσούτον κεκμη- 
κώς, ώστε οί πόδες το-υ άπεποιούντο νά τον φέρωσι.

Έγερθείς λοιπόν έτανύσθη έπιπόνως καί έξε- 
κίνησεν άναζητών μέτριόν τι ξενοδοχείου ϊνα δια- 
νυκτε ρεύση. Ότε δετό έύρεν ήτο ήδη σκότος. Είσ- 
ελ.θών έζήτησε δωμ.άτιον, έρρίφθη έπί τής κλίνης 
καί έκοιμήθη ύπνον βαρύν καί άνευ ονείρων.

Τήν έπιούσαν ήγέρθη τής κλίνης ενωρίς καί 
έπκνέλκβε τήν έρευναν τών οικιών τής οδού, έν ή 
έκειτο ή τής μακαρίτιδος Έρμίνης. Ήρώτησε 
λοιπόν άλληλοδιαδόχως τάς θυρωρούς, τάς διευ
θύντριας τών μικρών ξενοδοχείων, τάς οικοδέ
σποινας μικρών τινων οίκίσκων, εύγενώς μέν ύπό 
τούτων προπεμπόμενος, άποτόμως δέ ύπ’ έκείνων 
έκδιωκόμενος, πανταχόθεν δέ απερχόμενος μετ' 
αρνητικής άπαντήσεως. Ούδείς έγίνωσκε γηραιάν 
τινα κόρην περιθαλπουσαν παιδίον, όποιον ήτο τό 
ύπο τού Μονφόρτ περιγραφόμενον. Διότι έν τή 
φαντασία τού πατρός ή Μαρκέλλα ήτο έτι μικρόν 
κοράσιον λεπτοφυές καί έπίχαρι1 τίς δέ θά ήδύ- 
νατο νά ύποπτεύση ότι ή ύψηλή καί ραδινόν έ- 
χρυσα σώμα νεάνις, ή φαινομ.ένη δεκαπενταέτις, 
ήν οί πάντες ένόμιζον ώς ανεψιάν ή έξαδέλφην 
τής κυρίας Βωρενών, ήτο τό άναζητούμενον 
παιδίον; - ..... _,,.·
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Τέλος περιπλανώμενος από Ούρας εις θύραν 
ήλθεν εις τινα οικίαν, ής ή έπιστάτις από πολ
λών έτών διαμένουσα έν τω τμήματι έκείνφ, 
άνεμνήσθη τής παραδόξου άφίξεως τ-ής Μαρκέλ
λας, ήτις πρό τετραετίας είχεν έμποιήση έντύ- 
πωσιν εις -τήν γειτονίαν.

—  Τήν κυρίαν Βωρενών ζητείτε, είπε πρός 
τόν Μονφόρτ, ού τό άποτεθαρρημένον ποόσωπον 
άνέλαβε τήν συνήθη αύτού ε"κφρασιν τής δραστη- 
ριότητος άμα καί τής καρτερίας. Αύτή πραγμα- 
τικώς έσυμμάζωξε ένα κοριτσάκι ορφανό, άλλά 
τό κοριτσάκι αύτό τώρα πρέπει νά είνε τό έλά- 
χιστον δεκαπέντε έτών ! Είσθε βέβαιος ότι δέν έ
χετε λάθος;

—  Καί έγώ δέν είξέρω, άπεκρίΟη ό Σίμ.ων· δέν 
είμπορώ νά μαντεύσω πώς είνε τώρα ή κόρη πού 
εχω νά την ίδώ άπό τριώ ’μισυ έτώ/... Καί 
πού κάθεται αύτή ή κυρία;

Τω εΐπον τόν άριθμ.όν τής οικίας καί έσπευσε 
βήματι τκχεϊ. Τά έτη δέν έβάρυνον πλέον τού? 
ώμους του, έτρεχε σχεδόν, κατευθυνόμενος πρό; 
τήν ύποδειχθείσκν οικίαν. Άλλά πρό τής κιγκλι- 
δωτής Ούρας είδεν ίστάμενον νεκρικόν φορεϊον καί 
δύο άμάξας πενθηφορούσα;. “Εντρομος ήρώτησε 
διά τού βλέμματος τά πένθιμα παραπετάσμ,ατα 
τής κιγκλιδωτής Ούρας· ήσαν λευκά . . .

—  Ή Μαρκέλλα 'πέθανε, είπε καθ' εαυτόν.
Αγωνιών είσήλθεν εις τόν κήπον άσκεπής,

εχων ξηρόν τόν λάρυγγα καί άδυνατών σχεδόν 
νά λαλήση.

—  ΙΙοιός έπέθαν’ έδώ; ήρώτησε τό πρώτον 
άνθρώπινον ον όπερ συνήντησεν.

Μίτο δέ ή κυρία Γρεναρδώνη, άποβλέψασα 
πρός αύτόν μετά βλέμματος στρυφνού. Μήπως 
άρά γε ήτο καί αύτός κληρονόμος;

—  Ή  κυρία Έρμίνη Βωρενών, είπε πρός τόν 
Μονφόρτ. Καί γιατί άρωτας ;

Ό  Μονφόρτ έστηρίχθη διά τής χειρός έπί τού 
τοίχου. Δέν έπένθει λοιπόν τό παρΟενικάν έκεϊνο 
πένθος ή οικία ένεκα τής κόρης του. Τά λοιπά 
ουδόλως διέφερον αύτώ.

—  Καί πού είνε ή - ·. .,
—  Ή κυρία Έρμίνη ; Τώρα Οάτηνε σηκώσουν. 

Ή  κηδεία θά γϊνη τό μεσημέρι. Τί θέλεις; έπέ- 
μεινεν έρωτώσα ή δριμεια συγγενής.

—  θέλω τήν κόρη μου τή Μαρκέλλα πού την 
είχε κοντά της ή μχκχριτισσα. 'II κόρη θά είνε 
βέβαια τώρα Ολιμμ,ένη, προσέθηκεν ό Μονφόρτ 
συνερχόμενος ήδη. Πού είνέ την ;

ΊΙ κυρία ΙΙερμενή άκούσασα ομιλίας κατέ- 
βη καί αύτή. Σταθεϊσα δέ έν τφ διαδρόμψ ή- 
κροατο τής άλλοκότου ταύτης συνδιαλέξεως.

—  Τήν κόρη σου ; ύπετονθόρισεν ή κυρία Γρε
ναρδώνη, ήτιςήρχιζεν ήδη νά φοβήται νά έννοή- 
ση τί συμβαίνει.
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—  Ναι, τή Μαρκέλλα Μονφόρτ. Είν' έδώ! 
θέλω νά την ίδώ, είμαι ό πατέρας της.

ΊΙ κυρία Γρεναρδώνη στρέψασα τήν κεφαλήν, 
παρετήρησε τήν κυρίαν ΙΙερμενή, καί άντήλλαξαν 
βλέμμα αμηχανίας. Διό σπεύσασα ή γηραιά εις 
έπικουρίαν είπε πρός τόν Μονφόρτ μετά πλεί- 
στης όσης όξυνοίας:

—  Κόρη σας ήτο ή νέα ή όποια ήτο χθές 
έδώ; “Αχ! κύριε, κρίμα νά μ.ήν άναγγείλετε 
έγκαίρως ότι ήλθατε I Καί ίσα ίσα ήτον άπηλ- 
πισμένη, διότι έμεινεν άνευ προστασίας. . .

—  ΊΙ μ.ακαρίτισσα δέν ¿φρόντισε νά της άφήση 
τίποτα . . .

—  Αύτό λίγο μ.έ μ.έλει, ύπέλαβεν ό Σίμων. 
Kxi πού ιι»ε τώρα;

—  “Ε . . . έφυγε χθές νά π άγη νά εΰρη κανέ
να γνώριμον ίσως καί την λυπηθούν . . .

—  Αύτή κανένα έδώ δεν γνωρίζει, είπεν ό Σί
μων άγανακτών. Ά ν  μου είπαν τήν άλ.ήθειαν, 
αύτή δέν είχε σχέσεις μέ κανέναν άλλον παρά 
μέ τήν κυρίαν πού την ανάθρεψε. Καί πού ¿πήγε;

—  Δέν ’ξέρωμ.ε, έτραύλισεν ή κυρία Γρεναρ
δώνη, νοήσασα τέλος —  ούχί ότι κακώς ¿ποίη
σαν  διότι τούτο ήτο άνώτερον τών διανοητι
κών τη; δυνάμεων , άλλ’ ότι λίαν απερίσκε
πτοι; έφίρθησαν σπεύσχσχι μετά τοσαύτη; έλκ- 
φρονοίχς νά άπχλλαχθώσι τής νεάνιδος.

—  Δέν ’ξέρετε! άνεφώνησιν ό Σίμων μετά

—  Καί έπέστρεψε, πότε ;
—  Δέν έπέστρεψε!
Ό  Σίμων έστηρίχθη όλο; έπί τού τοίχου καί 

άπεβλεψε πρό; τάς δύο γυναίκας μετά βλέμμα
τος τοσούτον άγριου, ώστε έκεϊναι έχώρησαν προς 
τά όπίσω.

—  Μά, κύριε, είπεν ή κυρία ΙΙερμενή, άνα- 
λαμβάνουσκ ήθος άξιοτρεπές, ήμείς δέν σας 
γνωρίζομεν ... Τί ήλ.θατε έδώ νά κάμετε ;

—  Έγώ ’ξέρω, άπεκρίΟη τραχέως ό Σίμων, 
άνχλαμβχνων αίφνης τού; ύπερθαλασσίους αύτού 
τρόπους. Καί μήπως σάς γνωρίζω έγώ ; Θέλω να 
ίδώ τούς φίλους τής μακαρίτισσας, εκείνους πού 
την ¿γνώρισαν, πού την άγάπησκν, πού ’ξέρουν 
ότι τήν άγαπούσε τήν κόρη μου . . . Σιϊς είσθε 
οί κληρονόμοι, καί την έπετάξατε ’ς τούς δρόμους 
έπειδή δέν ήταν καί αύτή κληρονόμος. ..

—  Κύριε ! ήκούσθη ή φωνή τού κ. Περμενή 
ίστκμένου έπί τού ούίού τού κήπου.

—  Ά , τώρα μάλιστα! είπεν ό Σίμων σταυρών 
τάς χεΐράς του, εχω μέ ποιόν νά ’μιλήσω! II 
κόρη πού ήταν εχθές ’ς αύτό ίδ ώ  τό σπίτι, εύγή- 
κε καί δένέγύρισε. Δέν είχε κανένα ’ς τόν κόσμο 
νά την κράτηση νά μείνη. Λοιπόν θά έςενύκτισε 
μέσ’ ’ς τό δρόμο, ποιός ξέρει καί άν ¿πνίγηκε ... 
Σείς είσθε ύπεύθυνοι, κύριοι, ένώπιον τού θεού καί
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τής δικαιοσύνης. Καί σάς παρακαλώ νά μου διό- 
σετε λόγον!

—  Κύριοι συγγενείς και φίλοι, είμεθα 'ς τάς 
διαταγάς σας, ήκούσΟη λεγουσα ή κνυζώσα και 
φιλοφρονητική φωνή του τελετάρχου, ο στις ε'νεφα- 
νίσΟη εις την Ούραν κρατών τα χειρόκτιά του 
συνεπτυγμένα.

Το βαρύ ‘βήμα τών νεκροφόρων άντήχησεν 
έπί τού άνω ορόφου καί ηρχισαν να καταβαί- 
νωσι την κλίμακα μετά του πένθιμου φορτίου 
των. Ό Μονφορτ εστη άναυδος προ του λειψάνου. 
Όση δήποτε ήτο ή όργή του, ώφειλεν όμως πρός 
την έπέχουσαν τόπον μητρός του τέκνου του νά 
μή προσβάλη το θνητόν αυτής σκήνωμα διά έ"ρ- 
γων σκαιών καί λόγων βίαιων. Έστάθη πρός τον 
τοίχον, και άφ’ όύ διήλθε πρό αυτού τό φέρετρον 
παρηκολούΟησε την κηδείαν αυτομάτως

’Εν τή είσόδω του κήπου είδε τόν ιατρόν, 
οστις ώχρός έκ του καμάτου καί τής συγκινήσεως 
μόλις καί μετά βίας ίστάμενος επί τών ποδών 
του, ήθέλησε νά συνοδεύση την παλαιάν του φί
λην μέχρι του τόπου τής αιωνίου αυτής άναπαύ- 
σεως. Το βλέμμα οπερ ό Σίμων έρριψε πρός τον 
γηραιόν ιατρόν ήτο οΰχ ήττον μεστόν οργής ή 
τά πρός τούς άλλους απευθυνόμενα βλέμμ.ατά 
του· άλλ' ό πρώτος λόγος 0ν ήκουσεν άπό του στό- 
μ.ατός του έμετρίασε τής ψυχής του τήν παρα
φοράν.

—  Δεν ε’πέστρεψεν! εϊπεν ό Ιατρός πρό; τόν κ. 
ΙΙερμενήν καθ’ ήν στιγμήν έςεκίνησεν ή κηδεία.

Ό  νέος άπήντησε διά νεύματος αρνητικού.
—  ΕίσΟε ύπόλογοι διά τοιαύτην κακήν πράξιν, 

προσέθηκεν ό γηραιός.
ΙΙαρευΟύς ό Σίμων ήλθε πλησίον του.
—  Τήν γνωρίζετε τήν κόρη μου; είπε θλίβων 

τόν βραχίονα του Ιατρού.
—  Τήν Μαρκέλλαν;
—  Μάλιστα, τήν κόρη μου. Πού είνε;
—  ’Λλλοίμονον! άπεκρίθη ό γενναίος άνήρ, 

δέν έχω είδησιν. ’Αλλά θά την εΰρωμεν. "Ελα 
νά συνοδεύσωμεν μέχρι τού τάφου εκείνην πού 
την ήγάπησε τόσον πολύ, καί αν ήθελε προφθά- 
ση θά την έξησφάλιζε κατά πάσης δυστυχίας.

Έλα, φίλε μου, κάμε ότι θά έκαμνεν ή Μαρ
κέλλα αν ήτον εδώ.

Ό Σίμων ύπήκουσεν εΰπειθώς, καί άπό τών ο
φθαλμών αυτού κατέρρεύσαν τά μόνα δάκρυα, 
τά κατά καθήκον όφείλοντα νά ράνωσι κατ’ εκεί
νην τήν ημέραν τόν τάφον τής μ,ακαρίτιδος 
Έρμίνης.

Λ Β '

Ή  αμαξοστοιχία άπεβίβασε την Μαρκέλλαν 
εις τήν αποβάθραν τού σταθμού, έν Φαλεμπένω, 
περί ώραν πέμπτην τής πρωίας. Ό  ουρανός ήτο 
ε’τι τεφρόχρους, άλλ’ ήσθάνετό τις προσεγγίζουσαν 
τήν ήώ. Μικρόν δίτροχον άμάξιον άσκεπές έχρη-

σίμευεν εις τήν συγκοινωνίαν τών πέριξ χωρίων" 
επ’ αύτού λοιπόν άνέβη ή Μαρκέλλα, καί μετά 
μ,ίαν ώραν ό αμαξηλάτης, άνήρ αξιόλογος, σιγη
λός καί κωφός, χωρίς νά άνοιξη τό στόμα του, 
μήπως τού πέση, φαίνεται, ή καπνοσύριγξ ήν 
έκράτει διά τών όδόντων, έλαβε τήν Μαρκέλλαν 
άπό τής όσφύος, καί την άπέθεσεν επί πλατείας 
καταφύτου νεαρών έτι δένδρων, έν τω μέσω με
γάλου τινός χωρίου έγειρομένου ήδη άπό τού 
ύπνου.

—  Τό Σαινμ.αροά είν’ έδώ ; ήρώτησεν ή νεάνις.
Ό  αμαξηλάτης κατένευσεν, άνέβη έπί τής

Οέσεώς του, ε’σεισε τάς ήνίας, καί τό άμάξιον 
έςεκίνησεν άπερχόμενον νά άποθέση άλλαχού 
κατά διαστήματα μάλλον ή ήττον μακρά, άλ
λους έπιβάτας ωσαύτως σιγηλούς.

Άφ’ ής ίόρας έξεκίνησεν ή Μαρκέλλα άπό 
τών Παρισίων, δέν είχεν άνοιξη τό στόμα. Τό 
διαμ,έρισμαέν ώήτο ή θέσις της, έπανειλημμένως 
έπληρώθη καί έκενώθη κατά την μακράν ταύτην 
νύκτα τήν πλήρη σταθμών καί αναχωρήσεων 
κατεσπευσμένων άλλ’ ούδείς είχεν εΐπη τίποτε 
πρός τήν σιωπηλήν ταύτην κορασίδα, άλλ’ ούδέ 
αύτή ήσθάνθη όρεξίν τινα νά όμιλήση, διότι ή 
καρδία της όπό τοσούτου πάθους έπληρούτο, ώστε 
δέν ήτο εΰκολον νά άνακουφισθή δι’ άπλών λόγων.

Έπί της κενής εκείνης μεγάλης πλατεί ας, όλως 
μ-όνη, έν τω μέσφ τών οικιών εκείνων έξ ών έξήρ- 
χοντο γυναίκες καί παιδία περίεργα, ύπό τό 
ύπόφαιον φώς ψυχράς πρωίας τού μηνός Μαρτίου, 
ότε τό έαρ ένδΰεται ενίοτε όλην τού χειμώνος τήν 
δριμύτητα, ή άτυχή; νεάνις ήσθάνθη έτι μ.άλ- 
λον αύξανομένην τήν θλϊψιν τής καρδίας της, καί 
μ.ετενόησε διότι ήλθε. Τί νά κάμη έδώ; Καί άν 
ή Τριανταφυλλιά δέν ήθελεν εΰχαριστηθή ,βλέ- 
πουσα αυτήν; Τούτο ουδόλως είχε διανοηθή, 
ότε κατέλιπε τούς Παρισίους... άλλ’ ή κυρά 
Ζαλίνη όμως ήθελε βεβαίως εΰχαριστηθή! Εί; 
αυτήν καί μόνην είχεν όλον αυτής τό θάρρος. 
ΓΙλήν δέ τούτου ή Μαρκέλλα ένόησεν ότι τά 
χρυσίον τό έν τω θυλάκιο» τη; θά ήτο άξιόλογον 
μέσον συνδιαλλαγής, διότι οϋδένα θά έπεβάρυνε 
διά τής δαπάνης τής διατροφής της, έπί τού πα
ρόντος τουλάχιστον.,, μετά τούτα «έχει ό 
θεός». Είσελθούσα λοιπόν είς τι πανδοχείο·/ ή- 
ρώτησε καταβάλλουσα πάσαν προσπάθειαν ϊνα 
λάβη θάρρος:

—  ΤΙ κυρία ’Ρόζο Πικαρδίτου παρακαλώ πού 
κατοικεί ;

—  Δέν ’ξέρω, άπεκρίθη ψυχρώς ό πανδοχεύς.
II Μαρκέλλα κατελήφθη ύπό άθυμίας, διότι

ήλπιζεν οτ. θά ήδύνατο νά εύρη τήν Τριαντα
φυλλιάν παρευθύ;, έν τώ χωρίω της. Άπεφάσισε 
λοιπόν νά έπιμείνη, καίτοι εκπληττόμενη έπί τή 
μεγάλη της τόλμ.η.

—  Μία γυναίκα πού ήλθεν άπό τό ΙΙαρίσι
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πρό τριών ήμ.ερών μ.αζί μ.έ μ,ίαν άλλην γυναίκα. 
Είχεν άδελφήν ή όποια άπέθανε καί άφησε τρία 
ορφανά ...

—  Ά Ι  αυτές γυρεύεις ; είπε μετά περιφρονή- 
σεως ό πανδοχεύς. Θά στρίψης τό δρόμο δεξιά ( 
ε”πειτα ζερβιά καί Οά τραβήξης όλο ίσα ώς τά 
τελευταία σπίτια, καί εκεί Οά σου δείξουν:

Ή πληροφορία αύτη ήτο ούχί τόσον ένθαρρυν- 
τική, άλλ’ ή Μαρκέλλα άκολουθούσα τό ύπο- 
δειχθένδρομολόγιον,αίφνης κάμπτουσα τήν γωνίαν 
τής όδοϋ, τίνα βλέπει έρχομίνην καί κρατούσαν 
τό κάνιστρόν της, τό πιστόν εκείνο κάνιστρον όπεο 
τοσάκις έφερε·/ ή Μαρκέλλα ; βλέπει τήν καλήν 
Τριανταφυλλιάν, αυτήν τούτην, βαδίζουσαν καί 
νεύουσαν κατά γής καί άναμ.φιβόλως έχόυσαν 
τόν νού.ν της είς τήν κυρίαν Έρμίνην; διότι τι 
άλλο εί£ε νά διανοηθ-ή ;

—  Τριανταφυλλιά, Τριανταφυλλιά μου! άνε- 
φώνησεν ή κορασίς, ής ή τεθλιμμένη καρδία έξε- 
χείλισε διά μιάς πληθύν αισθημάτων συγκεχυ- 
μένιυν, Τριανταφυλλιά!

Άκούσασα εκφωνούμενου τό όνομά της ή γη- 
ραιά Οεράπαινα, ήγειρε τήν κεφαλήν καί έδέξατο 
αίφνης έν ταϊς άγκάλαις της τήν Μαρκέλλαν 
δρομαίως σπεύσασαν έπί τού επικλινούς εδάφους 
τής όδού, ϊνα την φθάση ταχύτερον.

‘II Τριανταφυλλιά έστάθη χαίνουσα κατεπτοη- 
μένη καί κινούσα τούς βραχίονας της· ε'ρριψε κατά 
γής τό κάνιστρόν της καί δέν ήθελε νά νοήση 
πώς ή Μαρκέλλα εύρέθη έκεϊ.

—  Δέν είσαι σύ ή Μαρκέλλα! είπε τέλος πρός 
τήν κορασίδα, ήτις μετά δυνατών λυγμών έζήτει 
νά κρεμ.ασθή άπό τού τραχήλου της, άπό τών 
βραχιόνων, άπό τών ενδυμάτων, άπό παντός Ó τι 
ήδύνατο νά περιλάβη δι’ άμφοτέρων τών χει- 
ρών της.

  Έγώ είμαι! “Α χ ! Τριανταφυλλιά μου!
II κυρία Έρμίνη άπέθανε!

Οί πόδες τής έξαιρέτου γηραιας έκάμφθησαν· 
Στηριχθείσα είς τι παρά τήν δδόν ύψωμα άνεφώ- 
νησεν:

—  Έπέθανε ! καί οί οφθαλμοί της ήσαν έξε- 
στηκότες καί τά χείλη της ωχρά-.

—  Ναί! καί έγώ πλέον δέν είχα κανένα, καί 
μ.’ έδιωξαν ...

—  Ποιός;
—  Οί κληρονόμοι.
—  Καί ποιοι είνε αυτοί;
—  Δέν τους γνωρίζω. Άπέθανεν ή φίλη μας ! 

Τώρα τί θ’ άπογίνωμεν ;
ΊΙ Τριανταφυλλιά ϊστατο καταπεπληγμένη 

ύπό τής δεινής άγγελίας.
—  Τό λοιπόν, είπε μετά δυσκολίας άνορθου- 

μ.ένη, έγώ πάντα, τί νά σου πώ, τό έοαζε ό νούς 
μου, πώς έτσι Οά γίνη, καί πώς Οά ’πέθαινε άμα 
έγώ έφευγα ! Καί ποιός την παραστάθηκε!

—  Έγώ, είπεν άφελώς ή Μαρκέλλα.
—  Σύ! τήν τσαμένη! είπεν ή Τριανταφυλλιά 

θεωρούσα πλέον τήν μικράν ορφανήν, τήν θετήν 
κόρην τής κυρίας Έρμίνης, ώς θετήν κόρην αυτής 
τής ιδίας.

—  Πάμε ’ς τό σπίτι, κ’ εκεί Οά μού τα ’πής 
όλα. Δέν πρέπει νά μας ’δούν νά κλέμε μέσ’ ’ς 
τό δρόμο.

"Ω ! τί πενιχρόν καί στενόχωρο·/ τό οίκημα είς 
ο είσήλθεν ή Μαρκέλλα! Ουδέποτε είχε φκντα- 
σθή οτι ήτό ποτε δυνατόν νά ζήση άνθρωπος έν 
τοσαύτη στενοχώρια. Τά τρία παιδία, ξανθά καί 
χαοίεντκ ώς άγγελοι ζωγραφητοί, ήσαν ρακέν
δυτα μέν, άλλ’ όμ.ως αί φιλόπονοι χεϊρες τών δύο 
γυναικών είχον ήδη μεριμνήση νά συρράψώσι καί 
έπισκευάσωσι τά £άκη. Έφαίνετο δέ οτι άφ’ ής 
ίόρας ήλθον, οϋδέν άλλο έποίουν ή επλυνον, ε’ξε- 
σκόνιζον καί έκαθάρίζον πανταχόθεν.

Ή  Ζαλίνη καί αυτή έξεπλάγη ούχ ήττον ή ή 
Τριανταφυλλιά· άλλ’ είχε τόν νούν όξύτερον καί 
μ-άλλον άνεπτυγμένον, καί παραχρήμα κατενόη- 
σε πάντα τά καθ’ έ’καστα τής λυπηράς ιστορίας, 
καί άνέλαβε νά έπεξηγήσρ διαφόρους αυτής λε
πτομέρειας άσαφεϊςείς τετήν Τριανταφυλλιάν καί 
τήν Μαρκέλλαν, οίον τήν ύπαρξιν καί τήν άφιξιν 
τών κληρονόμων, περί ών ουδέποτε έμερίμ.νησεν 
ή Τριανταφυλλιά νά μάθη τι.

Τοιαύτη τις ήτο ή Τριανταφυλλιά· άπλού- 
στατα διέγραφε τής μνήμ.ης της πάντας οσους 
δι’ οίον δήποτε λόγον είτε δέν ήγάπα, είτε δέν 
έξετίμα. Καί άνέπαυε μέν ούτω πως τήν καρ
διάν της, λησμονούσα τούς όπως δήποτε δυσα- 
ρεστήσαντας αύτήν, άλλ’ όμως, ώς άντάλλαγμα 
τής ένδομ.ύχου ταύτης άναπαόσεως, περιέπιπτεν 
είς παντελή άγνοιαν τών έξεων καί τών πράξεων 
τών ανθρώπων, ούς έφυγάδευεν έκ τήςμ,νήμ.ης της.

Έάν μή είχε τό κακόν τούτο ελάττωμα, Οά 
ένεθυμεΐτο τάς άραιάς καί βραχείας επισκέψεις 
τής κυρίας Γρεναοδώνη, ήτις δσάκις ήρχετο οΰδέ- 
να άλλον λόγον είχεν ή νά δανείζηται παρά τής 
έξαδέλφης της, τά δέ συνεχή αυτής « άμε κ’ 
έλα » περιωρίσθησαν άπό δεκαετίας ήδη, ένεκα 
άνοήτου έριδος αυτής· διό καί ή κυρία Έρμίνη 
έπειδή είχεν άπαυδήση βλέπουσα έαυσήν άπό 
πολλού χρόνου α ξεψαχνιζομένην » , έχάρη χαράν 
μεγάλην, διότι εΰρεν ούτω πως εύλογον άφορμήν 
νά περιορίση τό κακόν, καί νά παρκκαλέση τήν 
έξαδέλφην της νά άνκστείλη έπ’ άόριστον τάς 
επισκέψεις της .

θά έγίνωσκεν ώσαύτως ότι οί Περμενή, έξ 
ίσου μέν άπληστοι καί αυτοί, άλλά μ-άλλον άκρι- 
βεΐς περί τούς τύπους, είχον έκβιάση τήν κυρίαν 

I Έρμίνην διά παντοίων χα'μαιζήλων θωπειών, νά 
ύποσχεθή προ·οορικώς ότι θά προίκιση τόν νέον 
ΙΙερμ.ενή· άμα δέ λαβόντες τήν ύπόσχεσιν ταύτην, 
έφάνησαν τοσούτον άπαιτητικοί, ζητούντες παρ’
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χύτής απέναντι χρήματα, ώστε ήμ,έραν τινά 
άγανχκτήσχσχ (οάιλωσεν εις αυτούς « νά κχθή- 
σαυν 'ς τχύγά τους » . Έκτοτε δέ οί δόλιοι οΰτοι 
άνθρωποι ουδέποτε έπαυσαν περισχίνοντες τούς 
όπως δήποτε δυνχμένους νά έπιδράσωσιν έπί της 
γηραιχς χόρης.

Ή Τριανταφυλλιά θα έγίνωσκε προς τούτοις, 
ότι οϊ άνθρωποι οΰτοι πχντες έμίσουν τήν Μαρ
κέλλαν, ύπολκμβχνοντες αύτήν ώς μέλλουσχν να 
άποοτεοήση αυτούς τής προσδοκωμίνης κληρονο
μιάς, καί δ τι θά ητο ε'ργον άφροσϋνης νά ε"με·/εν 
ή Μαρκέλλα μόνη μετά τής κυρίας Έρμίνης .. . 
Άλλ' ή Τριανταφυλλιά, ώς είδομεν, ούδέν τού- 
των έγίνωσκε, σύστημα έχουσχ νά βχδίζη την 
οδόν της μετά πκρωπίων, δπω; οί ϊπποι, ϊνχ έμ
προσθεν χύτής. βλέπη μόνον.

Άλλ' ή κυρά Ζαλίνη ε'βλεπι μχκρότερον 
μετά τάς πρώτας στιγμάς της λύπης καί τής 
έκπλήξεως, άνέκρινε τήν Μαρκέλλαν εντάξει, ϊνχ 
ακριβώς πληροφορηθή περί πάντων τών οπως 
δήποτε σχετιζομένων ποός το μοιρχίον συμβεβη- 
κός. Τή έφχίνετο δέ σκληρότατον νά καταπέση 
ή κορασίς άπό του ευάρεστου καί άνέτου βίου εις 
την δεινοτχτην πενίαν. Άλλ’ δμ.ως, επειδή ούδέν 
οριστικόν εί/εν άποφχσισθή, ώφειλον νά άρχεσθώ- 
σιν εις τά παρόντα

—  "Αχ! εΐπεν ή Μαρκέλλα, είδες; έλησμό- 
νησα τό κουτί μου! Καί δεν είςεύρω τί έχει 
μέσα.

Καί ταϋτα λέγουσα άνείλκυσεν έκ του θυλα
κίου της τήν έξηντερισμένην πυξίδα, καί είσχ- 
γουσα έπχνειλημμένως τήν χείρχ εις τό θυλάκι- 
ον, έξήγαγε καί άπέθεσεν έπί τής τρχπέζη; 
μεταξύ δρακό; ε’κ τών άλλοκότων εκείνων πραγ
μάτων, δι’ ών μόνα τά κοράσια ¿¿ουτι τό προ- 
νόμιον νά πχραγεμίζωσι τά θυλάκιά των, ικανήν 
ποσότητα χρυσών νομισμάτων καί τραπεζικών 
γραμματίων συνεπτυγμένων.

—  Μά έσύ, βλέπω, έχεις αύτοϋ μίαν μικρήν 
περιουσίαν, είπεν ή κυρά Ζαλίνη.

Καί άληθώ; τά τε τραπεζικά γραμμάτια καί 
τά χρυσά νομίσματα συνεποσούντ» εις χίλια καί 
πλέον φράγκα.

—  Λί! φθάνουν μόνον νά γυρίσωμε, είπεν 
ή Τριανταφυλλιά στενάζουσα, άλλά όχι όμως 
καί νά ζήση κανείς . . .  με τήν άνεσί του. Τό 
καλό εΐνε πού ε'χω εγώ χρήματα, καί βέβαια εγώ 
δέν τα έχω νά τα δώσω ’ς αυτούς τούς κληρο
νόμους τούς χαμένους. II κυρία μου είχεν είπή 
νά πάγω χρήματα ’ς τόν τραπεζίτη της, τήν η
μέρα πού έφυγα, καί τόσον ήμουν άνω κάτω, πού 
δέν έπήγα. Εινε ακόμη τρεις χιλιάδες φράγκα 
πού ψυχή δέν τα ξέρη, παρά μόνον ή μακαρί-ησσα, 
αυτή τώρα δέ θά γυρίση νά μου είπή όχι. Τό 
χρηματικό αύτό, Μαρκέλλα, εΐνε ’δικό σου, γιατί 
όσο γιά ’μένα, αύτό δεν εΐνε ’δικό μου, καί έπειτα

εγώ δέν το χρειάζομαι. Εΐνε ή προίκα σου, παι
δάκι μου!

Ή  Μαρκέλλα άναυδος παρετήρει ττν μικράν 
περιουσίαν της εξηπλωμένην πρό τών οφθαλμών 
της.

—  Δέν εΐνε ’δικά μου, είπε βραδέως.
 ’Εγώ τό ξέρω άπ τή μ,ακαρίτισσα, πώς

ήθελε νά σε ασφαλιστή · καί θά σ' άφινε πολύ πε
ρισσότερα, αν έπρόφταινε νά κάμη τή διαθήκη 
της. Έγώ σού το λέω πώς εΐνε δικά σου, καί 
πρέπει νά τα κρατήσης. Εΐνε κρίμα νά πέσουν ς’ 
τά χέρια αϋτωνών τών διαστραμμένων ανθρώ
πων, πού όλο καί την έσύγχιζαν τήμακαρίτισσα.

 'Εχομε καιρό νά το σκεφθοϋμε, ύπέλαβεν ή
κυρά Ζαλίνη. Τώρα πρέπει νά φάγη ή Μαρκέλ
λα καί έπειτα νά πλκγιάση.'Γή βλέπω τόσο χλω- 
μή καί χαλασμένη πού σπαράζει ή καρδιά μου.

Ή  κορασίς προσεπάθησε νά φάγη καί νά κοι- 
μ-ηθή, μόνον καί μόνον '.'να ϋπακούση · άλλά καί 
τό σώμα αυτής καί τό πνεύμα, σφόδρα τεταραγ- 
μένα όντα, δέν την άφινον νά ήσυχάση κατ’ ού- 
δένα τρόπον. Έξηπλώθη έπί τού πενιχρού κραβ- 
βάτου τού μόνου ύπάρχοντος πρός άνάπαυσιν 
επίπλου, καί τούς μέν όφθαλμΛύς εχουσα κλει
στούς, τά δέ ώτα ανοικτά, παρεδόθη άνευ άντι- 
στάσεως εις πλείστας ίϊσας σκέψεις καί αναμνήσεις 
καταλαβούσας αύτήν έξ εφόδου.

—  Τί νά το κάνωμε τό κορίτσι; είπεν ή κυρά 
Ζαλίνη ότε τά μέν δύο πρεσβύτερα παιδια άπήλ- 
Οεν εις τό σχολεϊον, τό δέ μικρότερου εστάλη εις 
τόν κήπον νά σκαλίση τά λάχανα.

—  Σου λέγω πώς ή τρεις χιλιάδες φράγκα 
εΐνε δικά της- θά τα βαλωμε 'ς τήν Τράπεζα 
ς τό όνομά της, καί μ.’ αύτά  ̂πού έχει τώρα άς 
πορευθή όπως όπως. Δέν 'μπορείς νά της μ-άθης 
τήν τέχνη σου ;

—  Έγώ πάντα τόν είχ' αύτό τό σκοπό, άπε- 
κρίθη ή πλύντρια, άλλά επειδή καί τήν έβλεπα 
τόσον αγαπημένη καί χαϊδεμένη, ¿μελετούσα γι’ 
αύτήν κάτι άλλο καλλίτερο... Τώρα, βλέπεις, 
έμάς έχει ’ς τόν κόσμο, δέν εϊν’ αλήθεια, Τριαν 
τχφυλλιά; καί οτι δέν έπιθυμούμε νά την άφήσω- 
με 'ς τούς πέντε δρόμους;

—  "Λ ! ό θεός νά μήν το δώση! άνεφώνησεν 
ή εξαίρετος Τριανταφυλλιά. Δέν είςέρω πώς νά 
σού το πώ, κυρά Ζαλίνη μου, μά δέν είςέρει; 
αύτό τό κοριτσάκι μού φαινότανε πάντα σάν 
παιδί δικό μας, πού μάς τό ε'στειλ ό θεός, δοξα- 
σμένο τό όνομά του, γιά τά γερατειά τής μχκχ- 
ρίτισσχς τής κυρίας Έρμίνης γιά νά την παρηγορά 
■πού ε'μεινεν άνύπχνδρη, καί έγέρασε έτσι δά χω
ρίς στεφάνι, χωρίς παιδιά. .. Καί ξέρεις δά γιατί 
δέν έμπήκε ’ς τόν κόσμο;

—  Όχι, είπεν ή κυρά Ζαλίνη.
—  Έγώ νά σου είπώ τήν ιστορία της, γιατί 

της κάνει έπαινος, συχώριο νάχη ή ψυχούλα της 1.
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καί έγώ δέν ’ξέρεις πόσο ευχαριστούμαι νά ’μιλώ 
γι’ αύτήνε. “Ετσι μού φαίνεται πώς δέν έπέθάνε 
όσο τό λέω τό όνομά της.

Ήταν όμορφη σάν τό κρύο τό νερό ή Έρμίνη μας 
καί την ¿ζητούσαν νέοι άλλο τίποτα. Ή  μητέρα 
τη; ήταν πεθκμμένη πολλά χρόνια· τό λοιπόν ό 
καϊμένος ό πατέρας τος τήν έβγαζε καί κύτός 
της ε"λεγε νά δέχεται ’ς τό σπίτι του; υποκείμενα 
τής σειρά; της. Ήταν είκοσιτριώ χρονώ καί 
δέν ήθελε νά άκούση νά της λένε γιά ’παντρειά- 
μιά ’μέρα όμως νά σου καί παρρησιάζεται άξαφνα 
ένα παλληκάρι χαριτωμένο, καί νά μή σού τα πο
λυλογώ, τά ταιριάσανε μιά χαρά Τί όμορφα πού τα 
έλεγε τά λόγια του! μά «δέν τον είχε τόν παρά». 
Καί τί τάχα μ’ αύτό; Ή  Έρμίνη μας είχε προί
κα, χρηματικό περσότερο άπό σήμερα, γιατί άπό 
τότες δ πατέρας τ/;ς ¿ζημιώθηκε πολλές φορές.
Τό όμορφο αύτό παλληκάρι τήν έζήτ/;σε καί αυ
τή «είπε τό ναι». "Λχ! καί νά την έβλεπες πώς 
¿γελούσαν τά γλυκά ’ματάκια της άπό τή χαρά 
της, όταν έγίνουνταν ή Ιτοιμασίες τής προίκας 
της! Ήταν μιά χαρά νά την έβλεπες άπό μιά 
’μεριά!

Μιάν ημέρα, νά σου καί λαβαίνει μιά γραφή, 
κυττάζει τό γράψιμο καί δέν εϊξερε τίνος εΐνε. Μά 
Οά το θυμούμαι όσο ζώ! ’Εγώ τήν ώραν εκείνη 
έσυγύριζκ τήν κάμαρά της καί τα λέγαμε, είμα
στε, βλέπεις, συνομίληκες άπάνω κάτω, καί δέν 
είξεύρεις πόση εύχαρίστησι είχαμε νά είμαστε 
πάντα μαζί, οπως δά ήμαστε καί έπειτα τόσα 
χρόνια.-.Τή βλέπω, πού λές, καί αλλάζει όψι.

—  “Λχ! Τριανταφυλλιά, μού είπε, άν αύτό 
τό γράμμα δέν εΐνε ψεύτικο, θά χαλάση δ 
γάμο; μου!

Έγώ, καταλαβαίνεις, τήν ¿ρώτησα νά μου εί
πή τί τρέχει, καί αύτή μού δείχνει τό γράμμα. 
Μά δέν ’μπορείς, κυρά Ζαλίνη μου, δέν ’μπορεί 
ποτές νά βάλη δ νους σου τί κακία εΐνε ’ς τούς 
ανθρώπους. Τής έγραφε μιά κοπέλλα φτωχούλα. 
Ό  αρραβωνιαστικός τή; Έρμίνης τήν ¿γύρεψε 
πρίν άκόμα γνωρίση τήν Έρμίνη, καί ήταν έτοι
μα όλα τά πάντα γιά τό γάμο, καί ή κοπέλλα 
τον αγαπούσε, ’μάτια μου! πού έχανε τό νοϋ της... 
Αύτήνε τό λοιπόν έπρεπε νά στεφανωθή καί όχι 
άλλη καμμιά. Νά, αύτό ήτανε,μοναχά ή Έρμίνη 
μας είχε πλειότερη προίκα.

—  ΙΙήγαινε, Τριανταφυλλιά μου, νά ίδής άν 
εΐνε αλήθεια, μού είπεν ή Έρμίνη. Καί άν 
τυχόν εΐνε αλήθεια, νά της είπής ότι έγώ δέν τον 
παίρνω, άφ’ ού έχει δώση τό λόγο του σέ άλλη· 
μακάρι καί άν ήτανε χίλιες φορές καλλίτερος καί 
άν τον αγαπούσα χίλιες φορές περισσότερο.

Πηγαίνω, κυρά Ζαλίνη μου, καί ήταν αλή
θεια ! "Ολο τό σπιτικό ηταν φαρμακωμένο άπό 
τήν ανέλπιστη συφορά, μά ¿κρατιότανε όλοι τους 
γιά νά μή βλέπη ή κόρη καί πικραίνεται. Γυρί-

ζω καί τα λέω ’ς τήν Έρμίνη, καί, νά σου κάμω 
ορκο, ή καρδιά μου ήτανε πικραμένη γιατί έγώ εϊ- 
ξερα πώς ή Έρμίνη ήταν άπό ’κείνες πού ο τι ’πούν 
δέν το ξελένε. Έδωκε πίσω τό λόγο τ/ις ’ς τό 
παλληκάρι, καί τόσα τού έκανε πού τον έκατάφε- 
ρε νά κάνη τό χρέος του καί νά πάρη την άλλη 
κοπέλλα. Μά τί τη θέλεις τήν Έρμίνη! ή λύπη 
της ήτανε μεγάλη, καί νά ίδής πού δέν ήθελε 
καί νά το άποδείξη, γιατί βέβαια δέν ήτανε τή; 
σειράς της νά κάθεται καίνάκλαίη σάν μωρό πα- 
δί. Λίγο λίγο έσωνότανε, άδυνάτισε, έχασε την όψι 
της, έγινεν άγνώοιστη, δέν την έκανες πιά γιά 
Έρμίνη. Έπήρε την άδεια τού πατέρα της νά 
στείλη ολη της τήν προίκα ’ς τήν κοπέλλα· καί δ 
πατέρας τής της είπε νά κάνη ο τι θέλη. Ό  καϊ- 
μένος δέν είξέρεις, κυρά Ζαλίνη μου, πόσο το 
’πήρε κατάκαρδα 1 το ζώή του θά έδινε νά μήν 
τη βλέπη νά κλαιη. Άπό τήν ημέραν εκείνη 
έκαμε πιά σταυρό, δέν ήθελε νά άκούση νά της 
πούν γιά ’παντρειά. ’Ξέρεις τί έλεγε; τάχα 
πώς την πρώτη φορά ήτανε : στάσου να ίδής πώς 
το έλεγε, ήτανε . . .  ήτανε. . .  ό σεχθύμαζοε. 
πού ε’μαθε τάχα τήν εϊδησι καί της έγραψε πώ; 
οτι τό παλληκάρι εκείνο είχε δοσμένα άλλου τό λό
γο του. Τό λοιπόν μού φαίνεται, πώς οτι οποίον 
άνδρα καί άν πάρω, πάντα Οά βρίσκεται κάπου 
καμμιά άλλη νέα πού θά πικραίνεται καί θά κλαίη 
έξ αιτίας μου. Αύτά έλεγεν ή μχκαρίτισσχ, μά 
νά σου είπώ, καθώς έγώ ¿κατάλαβα, δίν το έκανε 
γι’ αύτό, άλλά γιατί τον αγαπούσε πού τρελ- 
λαινότχνε τόν άγχπητιχό της καί δέν ήθελε νά 
το μαρτυρήση. Αύτό ήτανε καί γι’ αύτό ¿προτί
μησε νά ζήση παρθένα».

Ή  Μαρκέλλα ήκροάτο πάντα ταύτα, άλλ’ 
ούδέν ήκουε, διότι τό πνεύμα της έβαυκχλίζετο 
ϋπό εικόνων αίωρουμένων. Μετ’ ού πολύ είδε διχ- 
γραφομένην ένώπιόν της τήν εικόνα τής Έρμί
νης, νέας καί εύμορφοτάτης έν ήλικία είκοσι ετών, 
καί τό κομψόν σκιαγράφημα νέου άξιεράστου δ- 
μοιάζοντος πρός τόν 'Ροβέρτον Βρεώ. "Επειτα 
είδε τάς άσχημους μορφας τών κληρονόμων, τό 
αύστηρόν πρόσωπον καί τού; μεστούς αγαθότατος 
οφθαλμούς τού γηραιού ιατρού-·.- Πώ; νά μή τον 
ΐδη πρίν αναχώρηση έκ τού οίκου τής κυρίας 
Έρμίνης; "Επειτα δέ πάσαι αΰται αϊ εικόνες 
παρέστησαν εν τ<ρ πνεύμχτί της, καί αίφνης 
έπανεΐδε τό ήλιοκαές πρόσωπον καί τού; μεστούς 
οίκτου οφθαλμούς τού άνδρός εκείνου, ον συνήν- 
τησε παρά τή δεξαμενή έν τή πλατεία: τής 'Ο
μόνοιας.

—  Ό  καϊμένος, διενοήθη ή Μαρκέλλα, είθε 
νά εύρη οπως έγώ ό τι έζήτει...

Καί άπεκοιμήθη ύπνον βαθύτατον.

(Έ ικ τχ ι αυνίχιια).
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"Οιαν το φω; τής γνώσίως τά  «ά ν τ*  Οί φωτίσΐ), 
Καί αδελφότης τούς λαούς συσφίγξιρ έν σοφία, 
"Οταν είοίΰσ’  ή πρόοδος παντού, χαι οϋδεμία 
Πτυχή ανεξερεύνητο; ύπάρϊη.ίν τη χτίσει,

'Ο ! τότε χι’ οί ερατεινό1! Οιοι των ’Ολυμπίων,
Οι άναζώντες σήμερον λαμπρω; εις τούς αστέρας, 
θά ίξωσΟδσί τ3ν χρυσών αύτων χαταφυγίων,
Και τέλεον 0’ άπαρνηΟη ό χόσ[ΐος τά; χίμαιρας.

Κ ι ’  εις ουρανόν, τοϋ ούρανοΰ άξιους και τής φήμης, 
θ ’  άναβιβάσ' ή ποίησις χαί βά χαταστερίση 
’Εκείνους όσοι, πρός βεούς και ήμιόέους Γσοι, 
Έπάλαισαν χαι ηβλησαν υπέρ τής επιστήμης.

Κ Π αλαμλε.

Π Ε ΡΙ ΠΕΝΘ Ο ΤΣ

ΣΤ*.

I l e f l  i t iv t lo te  i r  Ά σ ία  xa » i r  M áJa ta ín .

Τά. εν τοΐς πένθεσι γινόμενα έν τώ ίαβαϊκώ 
πελάγει εΐσί ποικιλώτάτα. Άλλοτε οί Βχτταΐοι 
έφονευον καί έτρωγον εύσεβώ; καί έν πομπή τούς 
γεγηρχκότας γονείς, τό αύτό δ' έποίει, κατά του 
Μάρκον ΓΙόλον καί Ινδικόν τι έθνος (*) κατά δέ 
τον Ηρόδοτον οί Ίσσηδόνές, οιτινες κχτάτεμνόν- 
τες τόν τεθνεώτα γονέα, άνεμίγνυον τά κρέα 
αυτού μετά τών κρεών προβάτων καί προετίΟουν 
τράπεζαν εις πάντας τούς προσήκοντα;.

Νύν ή ταφή τών νεκρών είναι συνηθεστάτη έν 
τώ ίαβαϊκω πελάγει. 'Γπάρχουσι νεκροταφεία 
έν λόφοις, σκιαζόμενχ ύπό τού φυλλώματος έπι- 
ταφίων δένδρων (plumería acutifolia). Έν 
παλαιοτέροις χρόνοι; οί νεκροί ή Ιγκατελείποντο 
παρά τήν ρίζαν Sένδρου εν ίάσέι, ή έρρίπτοντο 
εις τό ύδωρ, ή έκαίοντο μετά μιας ή πλειόνων 
γυναικών, σφχζομένων πρότερον. Τούτο δ ’ έγίνετο 
προφανώς κατά μίμησιν τών ινδικών σ ο ύ ζζ ιο  
’Ενιαχού προτιμάται ή ενκθεσις τού νεκρού έπί 
ικριωμάτων, κατά τόν τρ07υον τών Πολυνησίων 
καί τών ’Αμερικανών. Τό πτώμα, κατατιθέμενον 
έν φερέτρι,», άποτίθεται ύψηλά έπί ξυλώσεως στη- 
ριζομένη; διά πασσάλων. Οί ιθαγενείς ΙΙουλο- 
νιάς σπείρουσιν έπειτα περί τό ικρίωμα αναρρι
χητικά φυτά, άτινα μετ’ ου πολύ καλύπτουσι 
τό φέρετρου διά χλοερού περιβλήματος. Τά αύτά 
περίπου τελούσι καί οί Καγιανοί τού Βορνέου, 
οιτινες όμως φόλάττουόιν έπί πολλάς ήμέρας τόν 
νεκρόν έν ταϊς κατοικίαις αυτών, καί τώπροσφέ- 
ρουοι τροφάς καί άνάπτουσι περί αυτόν φώτα, έν 
ώ αί γυναίκες κόπτονται καί οδύρονται. Μετά 
τού νεκρού Οάπτουσι καί τά πράγματα αυτού, 
πολλάκις S i καί τόν δούλον, έπί τούτω φονεύομε-

(*) Τό αύτό άνιφέρει ό Ηρόδοτος (Β, 38) διά τούς χα- 
λουμένους Κχλχτίας των Ίνδων, «ο ϊ τούς γονέχς χατεσΟί- 
ο υ σ ι . ·  Σ .  τ .  Μ .

νον, διότι ή σκιά τού θανόντος ανάγκη νά έχη 
προσήκουσαν συνοδίαν έν τώ άλλω κόσμω. ’Εκ 
της αυτής δοξασίας δρμώμενοι καί οί Δαύκκοι 
τού Βορνέου φιλοτιμούνται μετά ζήλου νά συλ- 
λέςωσιν όσον ένεστι πλείονας κεφαλάς, πιστεύον- 
τες οτι δ άποκεφαλιζόμενος ϋποχρεοΰται νά 5ου- 
λεύη αΰτοΐς έν τή μελλούση ζωή. Διά τούτο 
δέν άποβάλλουσι τό πένθος έπί τώ θανάτω συγ
γενούς, άν μή κατορθώσωσι νά προμηθευθώσι 
μίαν κεφαλήν, ήτοι έν άλλοις λόγοις νά πέμψωσιν 
ένα 5ούλον εις τόν τεθνεώτα. Πατήρ, άπολέσας 
υιόν, φονεύει τόν πρώτον έντυγχάνοντα, θεωρών 
τούτο καθήκον ιερόν. Δέν επιτρέπεται S i παντί 
νέψ νά νυμφευθή, άν μή προμηθευθή μίαν κεφα
λήν. Αί ένέδραι καί αί παγίδες πρός σύλληψιν 
καί άποκεφάλισιν ανθρώπων είνε ε'θιμον έθνικόν 
τών Δαυάκων, οιτινες θεωρούσι τούτο πολλών 
επαίνων άξιον. Κατά τόν W allace, οί Δαϋάκοι 
είσίν άλλως αγαθοί, οπεο ουδόλως είνε παράδο
ξον- διότι τό αίσθημα του καθήκοντος, φωτιζόμε
νου ύπό τού όρθού λόγου, ώθεί κάί αυτούς καί 
πολλούς άλλους εις μυσαράς παρεκτροπής.

Τά ύπό τών Μογγόλων καί τών Μογγολοειδών 
τής ηπειρωτικής Ασίας συνειθιζόμενα έν τοΐς 
πένθεσι, καίτοι διαφέροντα άλλήλων έν. τοίς καθ’ 
έκαστον, παρουσιάζουσι μεγάλην ομοιότητα έν 
τοΐς καθόλου. Φαίνεται δέ, ότι πάντες οί εθνικοί 
κλάδοι τής μεγάλης έκείνης φυλής έν αρχή έγκα- 
τέλειπον τούς νεκρούς; ήτοι έκθέτοντες έν άγροίς, 
ήτοε ρίπτοντες αυτούς εις τήν θάλασσαν, εις πο
ταμούς κλπ. Είτα δέ κατέκαιον πυρί τούς έπι- 
σήμους άνδρας, καί τέλος, ώς συμβαίνει, νύν έν 
Σινική, τήν καύσιν τών νεκρών άντικατέστησεν 
ή ταφή. ’Ενιαχού δ’ άπαντώσιν ωσαύτως, του
λάχιστον έν συμ,βολικαΐς περιστάσεσι, καί αί έπι- 
κήδειαι θυσίαι πραγμάτων ή άνθρώπιον.

Ή  τών νεκρών καύσις δεϊται καί χρόνου μα- 
κρού καί δαπανών ούκ ολίγων, διά τούτο ούδα- 
μού δύνανται νά συμμορφωθώσι τή συνήθεια ταύ- 
τη οί πένητες. "Οθεν ή έγκατάλειψις τών νεκρών 
είναι έν μεγάλη χρήσει παρά τοΐς Μογγόλοις καί 
τοΐς Μογγολοειδέσι τών κατωτέρων τάξεων. Τού
του δ’ ένεκα καί οί τού όχλου έν. Σιάμη ρίπτουσι 
τούς νεκρούς αύτών εις τό ύδωρ, άνευ πομπής 
τινός οίασδήποτ*.

’Ομοίως οί θιβέτιοι έγκαταλείπουσι τούς νε
κρούς τών οικείων έλώρια εις τούς κόρακας καί 
τούς γύπας, κλπ. Τούτ’ αύτό ποιούσι καί οί πλεϊ- 
στοι τών Μογγόλων, οιτινες έρωτώσι μόνον τούς 
Λάμας, όπως μάθωσιν εις ποιαν διεύθυνσιν πρέπει 
νά τεθή τό πτώμα. Τά δέ τεθνεώτα παιδία έμ- 
βάλλουσιν εις δερμάτινους σάκκους, μετά τής 
προσηκούσης προμ-ηθείας βουτύρου καί άλλων 
τροφών, καί είτα έκθέτουσιν αύτά εις τάς οδούς- 
διότι δοξάζουσιν, ότι ή νεαρά σκιά αυτών, προώ- 
ρως χωρισθεΐσα τού σώματος, ενδέχεται νά έν-
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σαρκωθή έν τοΐς κόλποις γυναικός τίνος, κατά τήν 
διάβασιν αύτής έκεΐθεν.

Πιθανόν είναι, ότι αί κίτρινκι φυλαί μετά τήν 
ε’κθεσιν τών νεκρών πχρεδέχθησχν τήν καύσιν. 
’Ενίοτε όμως συγχωνεύονται καί οί δύο τρόποι- 
οΰτω λόγου χάριν έν Σιάμη προτού νά κχύ- 
σωσι τό πτώμα, χωρίζουσι τάς σάρκας αύτοϋ, 
ας ρίπτουσιν εις τούς θώχς κχί τούς γύπχς. 
Πολλοί δέ Τάταροι, πχρ’ οις άγνωστος ή τών 
νεκρών καύσις, κκτχκόπτουσι τά πτώμχτχ τών 
οικείων κχί πχρχβάλλουσι τά κομμάτια αύτών βο
ράν εις τούς κύνκς. Άλλ’ έν τρ μογγολική Άσία 
ή καύσις τών νεκρών, καί μάλιστα τών έπισήμων, 
είνχι έν μεγάλη χρήσει. Έν Σιάμ οί νεκροί αρ
χηγών κατακαίονται διά μεγάλης δαπάνης, έπί 
μεγαλοπρεπούς πυράς, ής ή κατασκευή καί χρό
νον πολύν καί χρήματα ούκ ολίγα απαιτεί- τού
του S ' ενεκα προτού νά τά κκτκκκύσωσι ταρι- 
χεύουσι τά πτώματα'. Οί δέ τού όχλου καίουσι 
καί αυτοί ένίοτε τά πτώματα τών οικείων, άλλ 
ούχί βεβαίως ώς οί επίσημοι- μή δυνάμενοι μά
λιστα νά ταριχεύωσι τούς νεκρούς, ένεκα τής ά- 
παιτουμένης πρός τούτο δαπάνης, φροντίζουσι 
πολλάκις ν’ άποκόπτωσι μέρος τών σαρκών, καί 
νά ρίπτωσιν, ώ; οί Τάταροι, εις τούς κύνκς, τού; 
γύπας κλπ. Οί πλούσιοι Μογγόλοι φιλοτιμούνται 
νά κατακαίωσι τούς νεκρούς τών συγγενών έν 
κλιβάνοις επίτηδες κατχσκευαζομένοις- έν τή τε
λετή δέ τής καύσεως πχρίστανται καί λάμαι, 
ψχλλοντες νεκρώσιμου ακολουθίαν. Οί θιβέτιοι 
έμβάλλουσι τούς νεκρούς εις λάρνακας πολυτε
λείς καί κχτακχίουσιν αυτούς, ύπαυλο-ύσης μου
σικής- παρίστανται έπίσης έν τή τελετή καί ιε
ρείς, άδρώς άμειβόμενοι, ώς είκός. Οί καθ’ ήμά; 
Σΐναι έλησμόνησαν, ώ; φαίνεται, τήν συνήθειαν 
τής καύσεως τών νεκρών, άλλ’ έτήρουν αυτήν 
έτι έπί τών χρόνων τού Μάρκου Πόλου, τουλά
χιστον έν τισι χώραις τού άπεράντου κράτους 
αύτών.

Άλλα καί. ή ταφή τών νεκρών είναι έν πολλή 
χρήσει έν τή μογγολική Άσία. Οί Σιάμιοι Οά- 
πτουσι μόνον τά ποό τής όδοντοφ>υΐας θνήσκοντα 
νήπια καί τάς εγκύους γυναίκας- ταύτας μάλι
στα έκθάπτουσι μετ’ ολίγους μήνας, όπως τάς 
κκύσωσιν. Οί Βιρμάνιοι ότέ μέν θ.άπτουσιν, ότέ δέ 
κατακαίουσι τούς νεκρούς. Οί νομάδες Μογγόλοι 
Οάπτουσι τά πλεύϊτα τών πτωμάτων, άτινα δέν 
έκθέτουσιν εις βοράν τών θηρίων. Οί βασιλείς κχί 
ηγεμόνες τών Μογγόλων θάπτονται ένίοτε έν εύ - 
ρυτάτοις ϋπογείοις τάφοις, μετά.πολλής καί δχ- 
πανηροτάτης πομπής, έπισφαζομένων πολλών 
ανθρώπων. Ί ’περάνω τού υπογείου τάφου κτί- 
ζουσι μέγα οικοδόμημα, κοσμούμενου διά βουδι- 
κών άγχλμάτων, εις ϋ άποθέτουσι τάς βασιλικάς 
στολάς, πολυτίμους λίθους καί μεγάλας ποσότη
τας χρυσού καί άργύρου Περί δέ τόν νεκρόν τού

ήγεμόνος, δν Οέτουσιν έν στάσει βουδιστού δεόμε
νου, τοποθετούσι παιδία φαρμάκω άποκτεινόμενα 
πρός τούτο, ών άλλο μέν κρατεί τό ι̂πίδιον, άλλο 
τήν καπνοσύριγγα κλπ. του θανόντος.

Είναι τοΐς πλείστοις γνωστόν, δπόσην σημασίαν 
άτοδίδουσιν εις τάς επιταφίους τελετάς οί Σίναι, 
οιτινες άλλως ούδαμώς ταράσσονται εκ τών παι- 
δαριι,ίδών φόβων, ους εμπνέει ήμϊν δ θάνατος. 
Άξιάγχστος θεωρείται έν Σινική, καί ευσεβούς 
υιού έργου ή δωρεά λαμπρού φερέτρου εις γηραι
ούς γονείς. Χχίρουσι δέ τά μάλιστα καί οί γονείς 
τοιοϋτο λαμβάνοντες δώρον- δώτι οί Σΐναι, ά - 
πηλλαγμένοι κατά τό πλιίστον τών ήμετέρων 
ζοφερών δοξασιών περί μελλούσης ζωής, άτενί- 
ζουσι μετά πολλής αταραξίας τόν θάνατον. 
Άλλ’ οί συγγενείς τού θανόντος έν Σινική καί 
χύτην τήν μεγαλοπρεπεστάτην κηδείαν ύπολχμ- 
βάνο'υσιν ύποδεεστέραν τής έμπρεπούσης τώ νε- 
κρφ, ■'-αί διά τούτο πολλάκις κατχστρέφονται οί- 
κονομικώς οίκογενειχι, όπως χηδεύσωσι προσηκόν- 
τως νεκρόν.

Αί επικήδεια·, θυσίαι, μέχρι τού νύν ούσαι έν 
χρήσει κατά τόν θάνατον έπισήμων τινών 'Γατά- 
ρων, είναι συνήθεια άπό μακρού χρόνου έρριζωμ.έ- 
νή έν τή μογγολική φωνή. Κατά τούς χρόνους 
τού Μάρκου Πόλου, κομιζομένου τού νεκρού άρ- 
χοντος Τατάρου εις την τελευταίαν κατοικίαν 
αύτοϋ, οί συνοδεύοντες τήν κηδείαν συνείθιζον 
νάποκτείνωσι τούς έν τυγχάνοντας, έπιλέγοντες: 
«Υπάγετε νά ύπηρετήτε τόναύθέντην σας εις τόν 
άλλον κόσμον». Συνείθιζον έπίσης νά Ιπισφάτ- 
τωσι τόν κάλλιστον τών ΐππων τοΰ θανόντος, 
όπως δύνηται ούτος νά έπιβκίνη αύτοϋ έν τή 
άλλη ζωή.

'Απανταχού σχεδόν ή φαντασία τού κατά φ·ύ- 
σιν ανθρώπου έπλασεν, ότι ή ζωή έξηκολοΰθει 
μετά θάνατον κατά τύπον άνχλογώτχτον τή 
πραγματική υπάρξει. Όθεν φυσικωτάτη ήτο ή 
σκέψις, ότι δέον νά χορηγήτχι τή α’ιθερία καί 
υλική σκιά τού τεθνεώτος συνοδιχ τών αιθέριων 
έπίσης σκιών τών ανθρώπων, οιτινες έοίλουν καί 
έθεράπευον αύτόν ζώντα, τών κατοικίδιων ζώων, 
τών όπλων καί τών τοιούτων, ών κατά την δρα- 
τήν αύτοϋ υπχρξιν έποιεΐτο χρήσιν. Ή  όλεθρία 
χύτη δοξασία ύπηγόρευσε βεβαίως τόν φόνον ε
κατομμυρίων ανθρώπων, ίχνη δέ ταύτης άπαντώ- 
σιν έν πάσαις σχεδόν τάΐς άνθριοπίναις κοινω- 
νίαις.

Ό  σινικός λαός, δ ήκιστα φιλόθρησκο; πάντων 
τών λαών, διήλθε καί ούτος, ώ; πάντες οί λοι
ποί, χρόνου; δεισιδαιμόνων προλήψεων. Εϊδομεν 
ότι έπί τού Μάρκου Πόλου ήσχν ακόμη έν χρήσει 
έν τισι σινικαΐς έπαρχίαις αίφονικαί θυσίαι- άλλά 
καί τότε έν άλλαις έπαρχίαις μόνον τά σύμβολα 
αύτών διετηροϋντο. Οί έπισεσαγμένοι ίπποι, τά 
όπλα, αί χρυσοποίκιλτοι όθόνκι καί τά τοιαύτα
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αντικαθίσταντο οικονομίας χάριν δΓ Ομοιωμάτων 
έκ περγαμηνής, συγκαιομ.ίνων τφ νεκρό».

Κατά τούς αύτούς χρόνους καί έν τή ¡κύτη 
χώρα έ τηρούν ενίοτε τά πτώματα κεκλεισμένα 
έν τοΐς φερέτροις έπί έξ μήνας, καί παρέθετον αΰ- 
τοις έπιμελώς καθ’ έκάστην τροιράς. ’Ακόμη καί 
σήμερον οί Σΐναι παραθέτουσι νεκρικά δείπνα, ε’ν 
οίς προβάλλουσι τώ νεκρό» τροφάς, ώς άν ήτο 
ζωντανός. Άλλα τούτο είναι πλέον συμβολικόν έθος 
διατηρούμενον ένεκα τής «κρας εύσεβείας των 
Σινών πρός τούς γονείς, ών τό πένθος (ρέρουσιν 
έπί τρία ολα έτη. "Ομως, έπειδή ίιαρκούντος τού 
πένθους οί δημόσιοι λειτουργοί όφείλουσι νάπέχω- 
σι πάσης εργασίας, δια τούτους ή διάρκεια αυ
τού περιωρίσθη εις είκοσιεπτά μήνας μόνον.

II χρήσις τών δείπνων των νεκρών, κοινοτάτη 
καθ’ άπασαν την γην, προέρχεται προδήλως έκ 
τής δοξασίας, ότι ή ζωή οϋδαμώς εκλείπει ενεκα 
τού θανάτου i όοτις θεωρείται συμβεβήκός άοή- 
μαντον. Έν τώ Βουτάν, λόγου χάριν, b νεκρός 
έφυλάσσετο έπί τοείς ημέρας, προτού νά τεθή έπί 
τής πυράς, καί κατά τόν χρόνον εκείνον οί ιερείς 
παρέθετον αύτώ καθ’ έκάστην τραφάς. Σήμερον 
άκόμη οί κάτοικοι τής φινικής Ρωσσίας έχουσιν 
ανάλογα ε"θιμα. Οί Όστιάκοι τής Σιβηρίας άνα- 
παριστώσι τούς έ,πισήμους νεκρούς δι’ ειδωλίων 
έκ γλυπτού ξύλου καί κατά τά μνημόσυνα αυτών 
παραθέτουσι τροφάς καί εις τά ξοανίδια έκεϊνα. 
"Ομοια εικονίδια έχουσι καί αί χήραι τών Όστι- 
ακων, πρά; παράστασιν τών θανόντων συζύγων, 
καί συγκατακλίνονται μετ’ αυτών οί συγγενείς 
μάλιστα προσφέρουσι καί τροφάς εις αύτά.

Αλλαχού δ|, ώς λόγου χάριν έν Σιάμ καί έν 
Ταταρία, περισυλλεγουσι τήν xóvtv τών καέντων 
νεκρών, καί ζυμούντες αυτήν σχηματίζουσιν ή 
βουδικά είδ ώλια, ή δίσκους, τούς οποίους Οέτουσι I 
πυραμιδοειδώς. Τά δ’ οότω μεταπλασσόμενα 
νεκρικά λείψανα θεωρούνται Λάρηχες, jte rá rαι, 
ούς μετ’ εύλαβείας φυλάττουσιν, ύπολαμβάνοντες 
προδήλως αυτούς ώς τό ένδιαίτημ,α τών σκιών 
τών τεθνεώτων.

(Cb .  I .e l o u r n c a u )  * ■ Π .

"Αλλοτε έθεωρεΐτο κολακεία το νά μή τολμά τις 
νά λέγη τήν αλήθειαν προς τούς άρχοντας, σήμερον 
όμως δέν τολμωσι νά λέγωσι ταύ-ην »ιαί προς τούς 
υποδεεστέρους. Ήδη ότε τά πλήθη άσκοϋσι πολιτικήν 
έξουσίαν, τάσις γενική υπάρχει πρός χεριποίησιν 
αύτών καί κολακείαν · ομιλοΰσι πρός αύτά διά λόγων 
γλυκέων. Άχοδίδουσιν όμιλοδντες εις αύτά άρετάς, 
ών εντελώς στερούνται. Άχοφεΰγουσι δημοσία νά 
χροτείνωσιν αλήθειας σωτηρίους, άλλα δυσάρεστους, ι 
καί οχως ένίοτε άχοκτήσωσι τάς συμχαθείας των 
χροτείνουσ: σχέδια, εις έκχλήρωσιν τών οποίων ου
δέποτε σκοποί« νά χροδωσι.

ΟΙ Μ ΕΝΕΞΕΔΕΣ

"Ανθη τόύρανοΰ, πεσμένα 
'L  ττ/c φτωχής μας γής τό χώμα, 
Καί γι’ αύτό όωγμαφισμένα 
Μέ τοϋούρανοϋ τό χρώμα,

Ό  Θεός άπό τά ύψη,
Γϊρίν ’ο τή γη σάς βΐ£η κάτου,
’£  τή ζωή σας Εχει κρύψη 
Κάτι τι γιά χάρισμά του *·

Κάτι τι ποΰ νά μυρίζη 
Σάν άγάπη, σάν έλπίδα...
Κάτι τι που νά θυμΙζη 
Τήν ούράνιά σας πατρίδα.

Κ * **

Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Ε Ι Σ

Κατά τό ήμερολόγισν το3 Ούιτάκερ έν ’Αγγλία 
άνέρύησαν κατά τό έτος 1884 δεκαές νέαι αιρέσεις 
χριστίανικαί, άναγνωρίσθεΐσαι έχισήμως 6χό τής 
οικείας αρχής- άπεσδέσθη δε κατά τό αύτό ετος μία 
αΐ'ρεσις έκ τών χρότερον ϋχαρχουσών. Έν ’Αγγλία 
ούδεν εύκολώτερον τής ίδρΰσεως νέας τινός θρησκευ
τικής αίρέσεως-

Νεανίαι τινές ιδρυσαντες σύλλογον χαρήγγειλαν 
εις τινα ξυλουργόν βήμα καρύϊνον. Τό βήμα μετά 
τίνος ημέρας ητο έτοιμον καί μετεφίρθη εις τή·> αί
θουσαν τών συνεδριάσεων.

—  Τί βήμα είνε αύτό ; λέγει ό πρόεδρος εις τόν 
τεχνίτην. Τί ελεεινή εργασία . Αύτό θά σχάση 
εντός ολίγου.

—  "Εννοια σας, κύριε χρόεδρε, θά βαστάςη χολύ 
περισσότερο χαρά ό σύλλογος.

Υπάλληλός τις υπουργείου ήλλαςεν υπηρέτριαν. 
Τήν έπομίνην ήμέραν ή νέα υπηρέτρια φέρει εις τον 
υπάλληλον τόν καφέ.

—  Σάς έφερα, αφεντικό, τόν καφέ.
—  Κρίμα, έςέχασα ¿νά σοΰ πώ νά μή μου ψήσης 

καφέ. Τό πρωί δεν πίνω ποτέ καφέ, γιατί δεν ήμπορώ 
τότε νά κοιμηθώ διόλου ’ς τό ϋχουργ·εΤο.

Αφέλεια παιδική:
Ό  ΜιμΤκος πρός τόν χαπχοΰν.
  Σήμερα, παππού, ’σ τόν περίπατο είδαμε δύο

γαϊδουράκια. Τό ενα ήτανε 'λίγο μεγάλο- τό άλλο 
ήτανε μικρό μικρό ■ . . νά τόσο !

Ό  παππούς.— Καί πόσο ήτανε μεγάλο;
—  Ήτανε σάν κ’ έμένα μεγάλο.
—  Καί χόσο'ητανε τό άλλο;
—  Νά τόσο . . . σάν κι’ εσένα άπάνω κάτω, 

χαχχοϋ.
Ό μικρές Γεώργιος άκούσας τον διάλογον:
—  Δεν 'ντρέπεσαι, ΜιμΤχο, τί λές; έχει γαϊδούρι 

τόσο μεγάλο 'σάν τό παππού ;

Έν Άβήναις ϊχ τοϋ τυπογραφείου Άνδρίον Κορομηλα 1884 — Β ', 928.


