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Ευθύς την επαύριον ό βρέδεζορδ πχρουσιάσθη 
ύπό τοϋ πρεσβευτοϋ τής Σουηδίας εις τον υπο
διευθυντήν τής έν Νέα Ύόρκη αστυνομίας καί 
άνεκοίνωσεν εις αύτον τά  γνωστά ήμΐν γεγονότα, 
συγχρόνως δέ ήλθεν ε’ις επικοινωνίαν ποός τούς 
δικηγόρους τής Ασφαλιστικής ’Εταιρίας, οϊτινες 
είχον άνχλάβη την κατά των ιδιοκτητών τής 
Κ ΐ’κθίας δίκην, καί κατώρθωσε νά έκθάψη την 
δικογραφίαν τής ύποθέσεως έκ κονιορτωδών φχ- 
κίλλων, έν οΐς κχτέκειτο άπό πολλών ε’ τών.

Ά λ λ ' έκ τής έρεύνης των εγγράφων εκείνων 
ούδέν τό άξιον λόγου προέκυψεν. Ουδέτερος των 
άντιδίκων είχε προσαγάγη μάρτυρα τινά τοϋ 
ναυαγίου. Ή  διαδικασία όλη περιωρίσθη εις την 
συζήτησιν νομικών ζητημάτων καί των υπερβο
λικών ασφαλίστρων εν σχέσει προς την πραγμ-α- 
τικην αξίαν τοϋ πλοίου καί τοϋ φορτίου. Οί ί- 
διοκτήται τ-ής Κυκβίας δεν εϊχον δυνηθή ν’ ά - 
ποδείςωσι τό ορθόν καί έντιμον των ισχυρι
σμών αΰτών, οΰδέ νά έξηγήσωσι πώς έπήλθε τό 
ναυάγιον. ’Ασθενούς δ ' έν γένει κριθείσης τής ύ- 
περασπίσεώς των,τό δικαστήριον έξέδωκεν άπό- 
φασιν ύπέρ τών άντιδίκων· έν τούτοις ή ’Ασφα
λιστική Εταιρία ήναγκάσθη ν’ άποτίσγ πολλάς 
άποζημ,ιώσεις περί τής ζωής τών κληρονόμων 
τών διαφόρων ήσφαλισμ.ένων εις αυτήν έπίβα- 
τών. Ά λ λ ’ οΰδαμοϋ τών δικογράφων έγίνετο 
λόγος περί βρέφους έννέα μηνών.

Ή  έξέτασις τής δικογραφίας ταύτης είχε 
διαρκέση πολλάς ημέρας. Μόλις περατώσας 
αυτήν ό Βρέδεζορδ, προσεκλήθη ύπό τού ύ - 
ποδιευθυντοϋ τής άστυνομίκς, όστις άνεκοίνωσεν 
αύτώ ότι ούδέν ήδυνήθη ν’ άνακαλύψη. Ούδείς 
εν Νέα Τόρκη έγίνωσκεν αστυνομικόν υπάλ
ληλον έχοντα τά ύπό τοϋ Βόουλες όρισθέντα χα
ρακτηριστικά. Ούδείς ήδυνήθη τήν έλαχίστην 
νά παράσχη πληροφορίαν περί οίουδήποτε αν
θρώπου συμφέρον Ιχοντυς ν’ απαλλαγή τού Πα
τρικίου Όδόνογαν. Ό  ναύτης ούτος, κατά τά 
φαινόμενα, δέν εΐχεν έπιστρέψιρ εις τάς Ήνωμέ- 
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νας Πολιτείας άπό τεσσάρων τούλάχιστον ετών. 
Έλήφθη δέ σημείωσις τών χαρακτηριστικών του 
όπως χρησιμεύσωσιν έν δεοντι. Ά λ λ ’ ο ύποδιευ- 
θυντή; τής Αστυνομίας ύπέδειξεν εις τον Βρέ
δεζορδ ότι ή άνάκρισις ε"μελλε νά σταματήση. 
Τά γεγονότα άλλως τε άνήρχοντο ε’.ς χρονολο
γίαν τόσον απομεμ-ακρυσμ.ένην καί τόσον πλη
σίον ούσαν τής μετά είκοσιν έτη παραγραφής, 
ώστε καί έπί τγ, ύποθέσει ότι αμέσως έπανέκαμ.- 
πτεν ό Πατρίκιος Όδόνογαν,αμφίβολον ήτο άν 
ή δικαιοσύνη θά συγκατετίθετο νά έπιληφθή τής 
ύποθεσεως ταύτης.

Έν ένί λόγω ή λύσις τού μ-υστηρίου,ήν ό Έοικ 
ειχε νομιση προς στιγμήν οτι επετυχε,οιεζεφυγε 
καί αύθις,πιθανώς δέ διά παντός.

Ούδέν άλλο ΰπελείπετο αύτοϊς πλέον ή νά έπι- 
στρέψωσιν εις Σουηδίαν, διά τής ’ Ιρλανδίας, όπως 
ΐδιυσι μή κατά τύχην ό Πατρίκιος Όδόνογαν ά- 
ποκατέστη εις τήν πάτριον γην. Τούτο δ ’ ί -  
πραξεν ύ ιατρός καί οί φίλοι αύτοϋ άφ" ού άπε- 
χαιρετισαν τό άγαθόν ζεύγος τών Βόουλες.

Τ ά  άπό Νέας Ύόρκης έίς Λιβερπούλην άτμό- 
πλοια σταθμεύουσι πάντοτε έν Κούρκ, όθεν οί 
φίλοι ημών διά τίνος αύτών εύρέθησαν μ.ίλλιά 
τινα μακράν τού Ίννισχάνου. Αύτόθι ε'μαθον ότι 
ό Πατρίκιος Όδόνογαν ούδέποτε ύπέστρεψεν εις 
τήν πατρίδα αύτοϋ άφ’ ότου άπήλθε δωδεκαε
τής, καί ότι ούδεμίαν ποτέ παρέσχε περί 
αύτοϋ πληροφορίαν.

— Πού νά τόν ζητήσθμεν τώ ρα ; ήοώτησεν 
ό ιατρός Σβαρυεγκρόνα τούς φίλους του μ,εθ’ ών 
μ,ετέβη εις Λονδϊνον, ύπόθεν προύτίθεντο νά διευ- 
θυνθώσιν εις Στοκόλμην.

—  ΕΙ; τούς λιμ,ένας, μοϋ φαίνεται, καί Ιδίως 
ε’.ς τούς μή αμερικανικούς λιμένας, άπεκρίθη ό 
Βρέδεζορδ. Διότι λάβετε ύπ’ όψιν ότι ναύτης ώς 
αύτόν, όστις είνε εις τά πλοία άπό παιδί, δέν 
άφίνει τό έπάγγελμά του εις ηλικίαν τριάντα 
πέντε έτών, τούτο δέ διά τόν άπλούστατον λόγον 
διότι δένείςεύρει άλλο έπάγγελμά.Ό  Πατρίκιος 
λοιπόν ταξειδεύει. ’Επειδή δέ τά πλοία πλέουν 
άπό λιμ-ένος εις λιμένα, εις άύτούς μόνον ύπάρ-

| χει έλπίς νά εύρεθή· τί λέγετε καί σείς, 
| Χ όστετ;

—  Ό  συλλογισμός μοϋ φαίνεται ορθός, άν καί
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, κάπως απόλυτος, άπήντησεν ό καθηγητής επι
φυλακτικός ώς πάντοτε.

—  Έ σ τ ω ! έζηκολούθησεν δ Βρέδεζορδ. Ά λ λ ’ 
άφ' ού δ Πατρίκιος Όδόνογαν άπήλθε κα- 
τεπτοημένος, φεύγων τήν απειλήν ποινικής κα- 
ταδιώξεως,θάφοβήται, χωρίς άλλο, την έκδοσιν 
αύτού είς τάς "Ηνωμένας Πολιτείας. Έ χει λοιπόν 
πολλούς λόγους νά φροντίζη να ¡/.ή άναγνωρισθή,καί 
επομένως ν’ άποφεύγη τούς άύ,λοτε γνωστούς του 
ναύτας. Όθεν κατά προτίμησιν Οά συχνάζω εις 
τού; λιμένας, είς τούς δποίους δέν συνειθίζουν αυ
τοί νά προσορμίζωνται. . .Ό λ α  αύτά εϊνε ύπόθε- 
σις, τό δμολογώ,άλλά— άς ύποθέσωμεν πρός στιγ- 
ρ.ήν οτι εϊνε βάσιμος— οί λιμένες είς τού; όποιου; 
δέν προσπελάζουν οί ’Αμερικανοί εϊνε ολίγοι,ώστε 
ευκόλως δυνάμ.εθα νά εόρωμεν αυτούς. Μου φαί
νεται ότι απ ' έδώ πρέπει ν' άρχίσωμεν- δηλαιδ ή 
νά πληροφορηθώμεν άν είς τού; λιμένας τούτους 
έχουν είδησίν τινα περί άνθρώπου έχοντος τά  χ α 
ρακτηριστικά του Όοόνογαν.

—  Διατί νά μή καταφύγωμεν άπλούστερα είς 
τάς γνωστοποιήσει; πάλιν; ήρώτησεν δ Σβαρυεγ- 
κρόνα.

—  Διότι δ Πατρίκιος Όδόνογαν δέν θ’ άπο- 
φασίση ν’ άπαντήση, άν κρύπτεται, καί ε’πί τη 
ύποθέσει ακόμη ότι ή γνωστοποίησις θά φθάση 
μέχρι; ένος απλού ναύτου ώς αύτόν.

—  Καί ποιος μάς εμποδίζει νά τήν συντάξω- 
μεν μέ τρόπον δ δποϊο; νά τω  άφαιρή κάθε φό
βον ; νά τω γνωστοποιήσωμεν ότι ή παραγραφή 
τόν προφυλάττει άπό κάθε κίνδυνον, καί οτι θά 
ώφεληθή άν μάς δώση τάς ζητουμένας πληρο
φορίας;

— Κανείς βέβαια· άλλ’ επαναλαμβάνω τήν εν- 
στασίν μου· φοβούμαι μήπως ή γνωστοποίησις δέν 
φθάση μέχρις ενός άπλού ναύτου.

—  ’Επί τέλους άς δοκιμάσωμεν δυνάμεθα νά 
προκηρύξωμεν αμοιβήν όχι μόνον είς τόν Πατρί
κιον Όδόνογαν, άλλά καί είς οποίον μάς υπόδειξη 
πού εϊνε. Τί λέγεις καί σύ, Έ ρ ικ ;

— Νομίζω ότι αί τοιαύται γνωστοποιήσει; διά 
νά φέρουν αποτέλεσμα πρέπει νά δημοσιευθούν 
κατά συνέχειαν είς πολλά; εφημερίδας. Θά στοι
χίσουν λοιπόν πολύ ακριβά, πιθανόν δέ, όσον 
δελεαστικαί καί άν εϊνε, νά δώσουν αφορμήν είς 
τόν Πατρίκιον Όδόνογαν νά κρυφθή περισσότερον, 
άν εχη λόγους νά κρύπτεται. Δεν εϊνε προτιμότε
ρου νά άναθέσωμεν είς κάποιον τήν φροντίδα νά 
έκτελέση αύτοπροσώπως ερεύνα; είς τούς λιμένας 
όπου νομίζομεν οτι εύρίσκεται δ Όδόνογαν;

—  Δέν λέγω όχι, άλλά πού νά τόν εϋρωμεν 
τόν πιστόν αύτόν άνθρωπον,είς τόν δποϊον ν' άνα
θέσωμεν τόσον σοβαράν εντολήν;

—  Εύρέθη καί εινε έτοιμος, άπήντησεν δ Έ -  
ρικ. Είμαι εγώ.

— Σύ, παιδί μου . . .  καί αί σπουδαί σου;. . .

—  θ ά  προσπαθήσω νά τάς έξακολουθήσω τα- 
ξειδεύων. . .  Προσέτι πρέπει νά σάς ομολογήσω, 
ιατρέ, οτι έξησφάλισα τό μέσον τού νά ταξειδεύω 
δωρεάν.

—  Πα ς τό έξησφάλισε; ; ήρώτησαν ταύτοχρό- 
νωςδ Σβαρυεγκρόνα, δ Βρέδεζορδ καί δ Χόστετ.

— "Απλούστατα, προετοιμασθεί; είς εξετάσεις 
πλοιάρχου διά μακράς θαλασσοπορίας. Είμπορώ 
νά τάς ύποστώ αύριον, έν ανάγκη. "Αμα δέ 
λάβω τό δίπλωμά μου, θά εϊνε εΰκολώτατον νά 
εϋρω πλοΐον καί νά έπιβώ ώς ύπαρχος διά τόν 
πρώτον τυχόντα λιμένα,

—  Πώς; όλα αύτά τά  έκαμες χωρίς νά μού 
είπής τίποτε ; άνέκραξεν δ ιατρός μ.ετά τίνος 
δυσαρέσκειας, έν ώ δ δικηγόρος καί δ καθηγητής 
έγέλων πονηρώς.

—  Νά σάς είπώ τήν άλήθειαν, άπήντησεν ό 
"Ερικ, δέν μ.ού φαίνεται πολύ μεγάλον έως εδώ 
τό έγκλημά μου άφ’ ου δλον καί δλον συνίστα- 
ται είς τό ότι έπληροφορήθην ποϊαι γνώσεις απαι
τούνται διά τάς εξετάσεις ταύτας καί τάς έμαθα. 
Ά λ λ ’ είς τάς εξετάσεις ταύτας δέν θά προσηρ- 
χόμην άνευ τής άδειας σας, τήν δποίαν ζητώ 
ακριβώς αυτήν τήν στιγμήν.

—  Σού τήν δίδω, κακόπαιδο! εϊπεν δ ια
τρός, πραϋνθείς ύπό τού επιχειρήματος. Ά λλά  
δέν εννοώ διόλου νά σ ’ άφήσω νά άναχωρήσης 
άπό τώρα καί μόνον σου ! . .  . Ώ ς  πρός τούτο 
θά περιμείνωμεν νά γείνης ένήλικος.

—  Κ’ έγώ αύτό εννοώ, άπεκρίθη δ Έρικ μέ 
ειλικρινή τόνον ευγνωμοσύνης καί υποταγής.

Έν τούτοι; δ Ιατρός δέν ήθέλησε νά παραι- 
τήση διά τούτο τήν ιδέαν του. Κ α τ ’ αύτόν ή 
προσωπική είς τούς λιμένας έρευνα έπρεπε νά Οε- 
ωρηθή ώς έσχατον μέτρον. "Αν δ Πατρίκιος 
’Οδόνογαν δέν έκρύπτετο, τούθ' οπερ ήτο ένδε- 
χόμενον, αί γνωστοποιήσεις θά έπειθον αύτόν νά 
προσδράμη προθύμως. Ά ν  δ ' έκρύπτετο θά συ- 
νέτεινον είς άνακάλυψίν του. Μετά πολλήν λοι
πόν σ/.έψιν συνέταξε τήν έπομένην γνωστοποί- 
ησιν, ήτις μεταφρασθεΐσα είς έπτά ή οκτώ γλώσ
σας έμελλε μετ’ ολίγον νά διελάση τάς ¡πέντε 
ηπείρους, έπί των πτερύγων τών μ,άλλον διαδε 
δομένων έφημ,ερίδων:

«  Ό  ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ ΟΔΟΝΟΓΑΝ, ναύτης, 
λείπει έκ Νέας Γόρκης άπό τεσσάρων ετών. 
Δίδεται άμοιβή εκατόν λιρών στερλινών είς 
όποιον τόν άνευρη. Πεντακόσιαι λίραι είς αύ
τόν τόν Όδόνογαν άν έ'λθη είς συνάφειαν πρός 
τόν ϋποσημειούμενον. Ούδείς φόβος, διότι τά 
γεγονότα παρεγράφησαν.»

'Ιατρός Σβαρνεγχρόνα. Στοκόλμη.»

Τή 20 ’Οκτωβρίου δ ιατρός καί οί έταϊροι 
αύτού έπανέκαμψαν είς τάς έστίας των. Τήν ε
παύριον ή γνωστοποίησις αϋτη παρεδόθη είς τό
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L γενικόν έν Στοκόλμη πρακτορείου τών γνωστο
ποιήσεων καί μετά τρεις ημέρας είχεν ήδη δη - 

¡: »οσιευθή διά πολλών έφημ.ερίδων. Ό  Έρικ άνα- 
I γνους αύτήν δέν ήδυνήθη νά έπίσχη στεναγμόν 

τινα καί οϊονεί προαίσθημά τι δριστικής άπο- 
τυχίας.
. Ό  Βρέδεζορδ δέ ίδήλωσε διαρρήδην οτι τό 
μέτρον τούτο έθεώρει αύτόχρημα παραφροσύνην 
καί ότι ούδεμία πλέον ύπελείπετο ελπίς έπιτυ- 
χίας.

Ό  Έρικ καί δ Βρέδεζορδ ήπατώντο ώς θέλει 
καταδειχθή έκ τών επομένων.

I’ .
Τούδωρ Βρύοντ 

Πρωίαν τινά τού Μαΐου, έν ώ  δ ιατρός ήτο έν

rT¿i σπουδαστήρίω του, δ οίκέτης έκόμ,ισεν αύτφ έ- 
«σκεπτήριόν τι. Τό μικκύλον εκείνο, κατά τά 
έν Άγγλίγ έθιζόμενα, έπισκεπτήριον έφερεν τό 
όνομα: T u dor B row n  καί τήν διεύθυνσιν: on 

I," toard the A lbatros, άπερ σημαίνουσι : Τού- 
ύ ο ιρ  B p á o v r  επί τ ο ϋ  π.Ιοίου Λ , \ 6 ά τ ρ ο ς .

—  Τούδωρ Βράουν ! είπε καθ’ εαυτόν δ ια
τρός άνασκαλεύων τάς άναμνήσεις του, δέν μού 
φαίνεται νά γνωρίζω αύτό τό όνομα.

  Ό  άνθρωπος αύτός επιθυμεί νά ίδή τόν
κύριον ιατρόν, προσεΐπεν δ οίκέτης.

—  Δέν εϊνε δυνατόν νά έ'λθη τήν ώραν κατά 
τήν δποίαν δέχομαι τούς ασθενείς ρ.ου;

—  Λέγει ότι έρχεται διά προσωπικήν ϋπόθεσιν. 
— Ά ς  έ'λθη λοιπόν,εϊπεν δ ιατρός άναστενάζων. 
Ήνώρθωσε τήν κεφαλήν άκούσας άνοιγομένην

την θύραν, παρετήρησε δέ μετά τίνος έκπλή- 
|- ξεω; τόν παράδοξον εκείνον άνθρωπον, όστις σύν 

τφ τιμαριωτικφ όνόμ.ατι Τούδωρ έφερε κχί τό 
λαίκώτατον επίθετου Βράουν.

Φαντάσθητε άνδρα πεντηκοντούτη περίπου, 
τό μέτωπον Ιχοντα ίπικεκαλυμμένον ύπό πολ- 

' λών βοστρυχίων, χρώματος δαυκίου, άτινα καί 
ή μάλλον επιπόλαιος έξέτασις άπεδείκνυε συνι- 
βτάμενα ούχί έκ κόμ-ης άλλ’ έξ άκατεργάστου 
με τάξης, τήν ρίνα γρυπήν φέρουσαν πελώριον 
ζεύγος διόπτρων, ών οί φακοί ήσαν καπνισμένοι, 
μακρού; όδόντας ώς ίππείους, παρειάς άτριχας, 
^εριβαλλομένας ύπό πελωρίου περιλαίμιου, όθεν 
^ήρχετο ύπό τόν πώγωνα πυρρόν ΰπογένειον, πα
ράδοξον κεφαλήν φέρουσαν υψηλόν πίλον, όστις 
ιφαίνετο προσκεκολλημένος έπ’ αύτής διότι δ 
κύριός του ούδέ προσεποιήθη κάν ότι έκίνει αύτόν 
ΧΡβί χαιρετισμόν, πάντα δέ ταύτα έπί ύψηλού 
ισχνού σώματος, γωνιώδους καί ώς είπείν ατε- 
τραγωνίστου, φορούντος άπό κεφαλής μέχρι ~ο- 
δών έριούχον διαστιζόμενου ύπό πρασίνων καί 
τεφρών τετραγωνιδίων. Άδάμ.ας ογκον λεπτο- 
**ρύου Ιχων έπί τής καρφίδος τού λαιμοδέτου 
*υτού, χρυσή άλυσις έλισσομένη πρός τάς πτυ- 
Χλς έσωκαρδίου πορπουμένου διά κομβίων έξ ά -

μεθύστου, δωδεκάς δακτυλίων έπί τών όζωδών 
ώς χιμπαντζή δακτύλων του συνεπλήρουν τήν 
μάλλον επιδεικτικήν, ιδιόρρυθμον καί σκαιάν ά- 
ναβολήν ήν ήτο δυνατόν νά ίδη τις.

Ο άγνωστος είσήλθεν εις τό σπουδαστήριον 
τού ιατρού ώς θά είσήρχετο είς σιδηροδρομικόν 
σταθμόν, χωρίς νά χαιρετίση. Σταθείς δέ πρό 
τού ιατρού είι:ε διά φωνής λαρυγγώδους άμα 
καί ύπορρίνου·

—  Σείς εϊσθε δ ιατρός Σβαρυεγκρόνα ;
—  Εγώ, άπεκρίθη δ ιατρό; λίαν έκπλαγείς 

εκ τής συμπεριφοράς ταύτης.
Ητοιμάζετο δέ ήδη νά προσκαλέση τούς οί- 

κέτας αύτού όπως έκδιώξωσι τόν βάρβαρον εκεί
νον 0τε λέξεις τινές τού νεήλυδος έπέσχον διά 
μιάς τήν πρόθεσίν του ταύτην.

—  Έδιάβασα τήν γνωστοποίησίν σας διά 
τόν Πατρίκιον Όδόνογαν, εϊπεν δ άγνωστος, καί 
ένόμισα ότι Οά εύχαριστηθήτε νά μάθετε όσα 
είξεύρω περί αύτού.

—  Ώ ,  καθήσατε, σάς παρακαλώ, έμελλε ν’ 
άπαντήση δ ιατρός.

Ά λ λ ’ είδεν ότι δ άγνωστος δέν άνέμεινε τήν 
πρόσκλησίν του. Έκλέξας τήν μάλλον άνετου 
φανείσαν αύτω έδραν εσυρεν αύτήν παρά τόν 
ιατρόν, εϊτα δ ’έκάθησεν, ε”θηκε τάς χεΐρας 
είς τά  θυλάκιά του, άνήγειρε καί έστήριξε τάς 
κρηπίδας τών ύποδημάτων του ε’πί τού στη
θαίου τού παρακειμένου παραθύοου καί προσέ- 
βλεψε τόν Ιατρόν μετ’ εύαρεσκείας.

—  Ένόμισα, εϊπεν δ άγνωστος,οτι μετά χ α 
ράς θά άκούσετε αύτάς τάς πληροφορίας, άφ’ ού 
δίδετε πεντακόσια; λίρας διά νά τάς μ.άθ·τε. 
Δι’ αύτό ήλθα νά σάς τάς εΐπω.

Ό  ιατρός προσέκλινεν έν σιγή.
—  Χωρίς άλλο, έξηκολούθησε, διά τής ύπορ

ρίνου φωνής του, θά σκέπτεσθε ποίος εϊμαι. Θά 
σάς τό είπώ άμέσως. Ό π ω ς είδατε είς τό έπι- 
σκεπτήριόν μου ονομάζομαι Τούδωρ Βράουν, 
βρεττανός υπήκοος.

—  Μήν είσθε ’Ιρλανδός ; . . .  ήρώτησεν δ ια
τρός μετ’ ενδιαφέροντος.

Ό  άγνωστος, έκπλαγείς προφανώς, έδίστασεν, 
είτα δέ είπε :

—  Ό χ ι, Σ κ ώ τ ο ς .. .  Ώ  ! είξεύρω πώς δέν 
φαίνομαι ώς Σκώτος καί ότι μέ νομίζουν Α με
ρικανόν άλλ’ αύτό δέν θά είπή τίποτε, έγώ είμαι 
Σκώτος.

Τήν έπιβεβαίωσιν δέ ταύτην έπαναλκμβάνων 
παρετήρει τόν Σβαρυεγκρόνα ώσεί έλεγεν ;

—  Είσθε ελεύθερος νά πιστεύσετε δ ,τι θέλε
τε άπό οσα λέγω, μού εϊνε εντελώς αδιάφορου.

—  Μήν είσθε άπό τό Ίνβερνές; ήρώτησεν δ 
ιατρός έπιμένων είς τήν προσφιλή του ιδέαν.

Ό  άγνωστος καί αύθις έδίστασεν έπί στιγμήν.
—  "Οχι, άπό τό ’Εδιμβούργου, άπεκρίθη·
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Αλλ' αύτό δέν ρ.άς ενδιαφέρει, δέν έχει καμ.- 1 
μίαν σχέσ ιν μέ τό ζήτημα ! . .  .Έ χ ω  ανεξάρ
τητον περιουσίαν καί δέν χρεωστώ οβολόν εΐ; 
κανένα. "Αν σας λέγω ποιος είμαι τό κάμνω 
διότι έτσι μου αρέσει,καί δέν ενχω καμμίαν 
ανάγκην νά σάς τό είπώ.

—  Επιτρέψατε μοι νά σάς παρατηρήσω δτι 
δέν σάς τό ήρώτησα, είπε μειδιών δ ιατρός.

—  Όχι* τότε λοιπόν μη μέ διακόπτετε,ειδε
μή δέν θά εύροϋμεν ποτέ τέλος. Τάς γνωστο
ποιήσεις σας τάς έδημοσιεύσατε διά νά μάθετε 
τί εγινεν δ Πατρίκιος Όδόνογαν, δέν είν’ ε’ τ σ ι ; 
Σείς λοιπόν έχετε την ανάγκην εκείνων που τό 
είξεύρουν ! , . Σείς λοιπόν έχετε την ανάγκην 
μου, διότι έγώ τό είξεύρω.

—  Τό ε’ιξεύρετε ; ήρώτησεν δ ιατρός πλησιά- 
σας την έδραν αύτοϋ πρός την του άγνωστου.

—  Τό είξεύρω I ’Αλλά πριν σάς τό είπώ, 
πρέπει νά σάς έρωτησω τί συμφέρον έχετε καί 
τόν ζητείτε.

—  Σ ω σ τ ά ! άπήντησεν δ ιατρός.
Διά βραχέων δέ διηγήθη την ιστορίαν του 

Έρικ, ης ήκροάσατο δ άγνωστος μετά βαθείας 
σογκινησεως.

—  Καί τό παιδί αύτό ζή άκόμη ;
—  Βέβαια ! Ζή, είνε ύγιέστατον καί τόν 

προσεχή ’Οκτώβριον θ’ άρχίση τάς ίατρικάς του 
σπουδάς εις τό Πανεπιστήμιου της Ούψάλης.

—  Ά  ! ά 1 προσεϊπεν δ άγνωστος, μετά τινα 
σκέψιν. Καί δέν ε’χετε άλλο μέσον νά μ.άθετε 
την αλήθειαν διά τήν καταγωγήν του, παρά 
μόνον μέ τόν Πατρίκιον Όδόνογαν ;

—  Δέν είξεύρω άλλο, άπήντησεν δ ιατρός. 
Μετά μακράς ερευνάς κκτώρθωσα νά μάθω δτι 
δ Πατρίκιος Όδόνογαν κατείχε τό μυστικόν 
τούτο, δ «  μ.όνος αυτός ίσως ήδύνατο νά μοί τό 
άποκαλύψη, καί διά τούτο ζητώ διά των έφη- 
μ,ερίδων νά μάθω πού είνε. “Αλλως τε νά σάς 
είπώ, δέν έχω μεγάλας ελπίδας δτι θά έπιτύχτ) 
αύτό τό μέσον.

—  Διατί ; ήρώτησεν δ Τούδωρ Βράουν.
—  Διότι νομίζω δτι δ Όδόνογαν έχει σοβα- 

ράς άφορμ,άς νά κρύπτεται. 'Επομένως είνε 
ήκιστα πιθανόν δτι θ' άπαντήση εις τάς γνωστο
ποιήσεις μου. Έ χ ω  λοιπόν τόν σκοπόν νά κατα
φύγω προσεχώς εις άλλο μέτρον. Γνωρίζω τά 
χαρακτηριστικά του ώς καί εις ποιους λιμένας 
είνε πιθανόν δτι συχνάζει κατά προτίμ,ησιν, σκο
πεύω λοιπόν νά τόν άναζητήσω δι' επίτηδες αν
θρώπων.

Ό  ιατρός Σβαρυεγκρόνα δέν έλεγε ταύτα 
είκή καί άσκόπως, άλλ’ επίτηδες όπως εξακρι
βώσει δποίαν έντύπωσιν ένεποίουν εις τόν απέ
ναντι αυτού. Παρετήρησε δέ κάλλιστα, μεθ’ δ- 
λην την απάθειαν, ήν ύπεδύετο δ άγνωστος, 
παλμόν τινα των βλεφάρων καί έλαφράν σύ-

σπασιν των χειλέων επί τής ψιλής μορφής τού 
Τούδωρ Βράουν. Ά λ λ ά  παρευθύς σχεδόν άνέλα- 
βεν ούτος την αταραξίαν του.

—  Ν ά σάς είπώ κ’ έγώ τήν ιδέαν μου, ια
τρέ, είπε, αν δέν έχετε κανέν άλλο μέσον νά λά
βετε πληροφορίας παρά άπά τόν Πατρίκιον Ό 
δόνογαν δέν θά μ-άθητε ποτέ τίποτε ! .  . . Διότι ί 
δ Πατρίκιος Όδόνογαν άπέθανε !. .

Όσον όδυνηρώς καί αν έξεπλάγή δ ιατρός έκ 
τής πληροφορίας ταύτης, δέν συνωφρυώθη, άλ- ί 
λά παρετήρησε καί πάλιν συντόνως τόν άγνω- I 
στον δστις έξηκολούθησεν οϋτω·

—  Άπέθανε καί έσκεπάσθη άπό τριακόσιας 
όργυιάς θάλασσαν. Ή  τύχη τό έφερε νά προσ- . 
λάβω ώς θωρακίτην εις τό θαλαμηγόν μου
“Α.Ιβατρος τον άνθρωπον αυτόν, τού δποίου τό 
παρελθόν μού έφάνη μυστηριώδες. Πρέπει νά 
σάς εϊπω δτι τό θαλαμ.ηγόν μου είναι μοναδι
κόν πλοΐον, καί τκξειδεύω μέ αύτό έπτά ή όκτώ 
μήνας κατά συνέχειαν. Ά λ λ ά  πρό τριών περίπου 
ετών, έν ώ  διηρχόμεθα άπό τήν Μαδέραν δ θω- 
ρακίτης Πατρίκιος Όδόνογαν έπεσεν εις τήν θά
λασσαν. Αμέσως διέταξα νά σταματήση τό 
πλοΐον, καί νά διψούν εις τήν θάλασσαν τά  έφόλ- 
κια· μέ τόσην δέ επιμονήν τόν άνεζητήσαμεν ώ
στε τόν εύρήκαρ,εν έπί τέλους, τόν άνεβάσαμεν 
εις τό πλοΐον καί τω έκάμαμεν δλας τάς δυνα
τά ς περιποιήσεις. Ά λ λ ά  ματαίως- δ Όδόνογαν 
ήτο πνιγμένος. Ήναγκάσθημεν ν’ άποδώσωμ.εν εις 
τήν θάλασσαν δ,τι έπροσπαθήσαμεν νά τής άρ- 
πάσωμεν. Τό πράγμα έσημειώθη δπως ήτο έπό- 
μενον, εις τό ημερολόγιου τού πλοίου. ’Επειδή δέ 
ένόμισα δτι τό πρακτικόν αύτό πιθανόν νά σάς 
είνε ώφέλιμ.ον, ¿φρόντισα νά λάβοι έν άντίγρα- 
φον έπικεκυριυμένον καί σάς τό φέρω.

Ταύτα δέ λέγων δ Τούδωρ Βράουν εξέβαλε 
τό χαρτοφυλάκιόν του, ε"λαβεν έξ αυτού φύλλου 
χάρτου πλήρες σφραγίδων καί προσήνεγκεν αύτό 
εις τόν ιατρόν.

Ό  ιατρός άνέγνω αύτό έν τάχει. Ή το άλη- 
θώς άντίγραφον έκ τού ημερολογίου τού * Α·1- 
βατροκ τού πλοίου τού Τούδωρ Βράουν, άναφέ- 
ρον τόν θάνατον τού θωρακίτου Πατρικίου Ό δό
νογαν πνιγέντος απέναντι τής νήσου Μαδέρας, 
πιστοποιημένου δέ ενόρκως ύπό δύο άξιοπίστων 
μ.αρτύρων, ών τό γνήσιον τών υπογραφών έπεκυ- 
ρούτο νομίμως.

Το πρακτικόν τούτο έφαίνετο προφανώς αυ
θεντικόν. Ά λ λ  δ τρόπος δι’ ού περιήρχετο εις 
τάς χεΐρας αυτού ήτο τόσον παράδοξος, ώστε δ 
ιατρός δέν ήδυνήθη νά μη έκφράση τήν έπί 
τούτω έ’κπληξίν του. Έπραξε δέ τούτο μετά τής 
συνήθους αύτού άβρότητος.

—  Έπιτρέψατέ μοι νά σάς αποτείνω μίαν έρω· 
τησιν, μίαν μόνην έρώτησιν, είπεν εις τόν άγνω
στον.
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—  Λέγετε.
I'· —  Πώς συμ.βαίνει νά έχετε τό πρακτικόν 
αύτό εις τό θυλάκιόν σας έτοιμον καί έπικεκυρω- 
μένον ; . .  . Καί διατί μού τό φέρετε ;
| Ά ν  δέν άπατώμαι αυτή ή έρώτησίς σας
αποτελεί δύο έρωτήσεις, άπεκρίθη δ Τούδωρ 
Βιάουν· θ’ άπαντήσω λοιπόν μέ την σειράν εις 
κάθε μίαν. Τό πρακτικόν τούτο τό έχω εις τό 
θυλακιόν μου, διότι, έπειδή είδα πρό δύο μ.ηνών 
τάς γνωστοποιήσεις σας, καί είμ,αι εις θέσιν νά 
σάς δώσω τάς πληροφορίας τάς δποίας ζη
τείτε, ήθέλησα νά σάς τάς δώσω οσον τό δυ
νατόν άκριβεστέρας.. .  Σάς τό φέρο> δέ διότι 
τκξειδεύω εις τά  παράλ.ια ταύτα μέ τό θαλα
μηγόν μου, καί ε’κρινα φυσικώτατον να σάς 
τό φέρω αυτοπροσώπως όπως εύχαριστήσω συγ
χρόνως καί τήν ίδικήνμου περιέργειαν καί την ίδι- 
αήνσας.

Ό  συλλογισμός ούτος οΰδεμίαν έπεδέχετο άν- 
'-ρησιν. Όθεν δ ιατρός προσέφυγεν εις το μόνον 
μπέρασμα, δπερ ήδυνήθη νά έξαγάγη.
— Μέ τό *A.Í6ατρος λοιπόν εϊσθε έδώ ; ήρώ- 

ττ(σε ζωηρώς.
—  Βέβαια.
—  Καί εύρίσκονται άκόμη εις το πλοΐον σας 

ναύται γνωρίσαντες τόν Πατρίκιον Οδόνογαν:
—-  Πολλοί.
—  θ ά  μ.ού έπιτρέψετε νά τούς ΐδω ;
—  Όσον θέλετε! Έρχεσθε νά ύπάγωμεν τώρα 

αμέσως εις τό πλοΐον ;
—  "Άν δέν έχετε καμμίαν άντίρρησιν. . .
—  Καμμίαν, άπήντησεν δ άγνωστος .

:* Ό  Σβαρυεγκρόνα έκρουσε τόν κώδωνα, διέ
ταξε νά τω  φέρωσι τόν σισσυρωτον έπενδύτην 
του, τήν βακτηρίαν του, τόν πΐλόν του, καί ά- 
πήλθε μετά τού Τούδωρ Βράουν. Μετά πέντε 

ώεπτά άφίκοντο εις τήν προκυμαίαν παρ' ήν ητο 
1 «ροσηραγμένον τό "AJCarpoc.

* Ύπεδέξατο δ ' αύτούς γέρων ναυτικός έρυθρό- 
•χρουν έχων τό πρόοωπον καί μεσοπολίους παρα
γναθίδας, ού ή φυσιογνωμία άπέπνεεν ειλικρίνειαν 
και τιμιότητα.

—  Κύριε Ούάρδ, δ κύριος επιθυμεί νά λά- 
&Ü πληροφορίας διά τόν Πατρίκιον Όδόνογαν, 
ειπεν δ Τούδωρ Βράουν πλησιάσας.

—  Διά τόν Πατρίκιον Όδόνογαν!. . .άπεκρίθη 
ό γέρων ναυτικός !. . . Ό  Θεός νά τόν συγχωρέ- 
’ Τι!.. .Κάμποσο μάς έβασάνισε δσον νά τόν ψα
ρεύσωμε τήν ημέραν δπου έπνίγη εις τ  ανοικτά 
Τής Μαδέρας ! . .  . Μά κρίμα ’ς τόν κόπο μας, 
γιατί τόν ξαναρρίψαμε όπίσω 'ς τά  ψάρια.
! — Τόν έγνωρίζατε πρό πολλού ; ήρώτησεν δ

1 ‘*τ=ός-
—  "Εκείνο τό σκυλόψαρο ; . . .  όχι, ένα ή  δύο 

Τ|ψ '/.ρονιά μονάχα. Θαρρώ πώς ς τήν Ζανζιβάρη
Τ0ν έκήραμε. Δέν είν1 ε’ τσι, Τόμμυ Λούφ;

—  Ποιος φωνάζει ; ήρώτησε νεαρός ναύτης, 
συντόνως ασχολούμενος εις τήν στίλβωσιν όρει- 
χαλκίνης σφαίρας τού προσερείσματος τής κλί
ματος.

—  ’Ε δώ! άπεκρίθη δ Ούάρδ, άπό τήν Ζανζι- 
βάρηνδέντόν ε’πήραμε τόν Πατρίκιον Όδόνογαν;

—  Τόν Πατρίκιον Όδόνογαν ; είπεν δ ναύτης, 
ώσεί αί αναμνήσεις αύτού μή ήσαν πρόχειροι. 
Ά ,  ναι, ενθυμούμαι! . . .  ’Εκείνον τόν γαμπ ύρι^  
πού έπεσε εις τήν θάλασσαν καί έπνίγη κατάν- 
τικρυ ’ς τή Μαδέρα ! . .  .Ν αι, κύριε Ούάρδ, ’ς 
τήν Ζανζιβάρη τον εύρήκαμεν.

Ό  ιατρός Σβαρυεγκρόνα ήρώτησεν δποΐα ήσαν 
τά  χαρακτηριστικά τού Πατρικίου Όδόνογαν,έ- 
βεβαιώθη δέ δτι ταύτα ήσαν απαράλλακτα πρός 
τά  ύπ’ αύτού εγνωσμένα. Πάντεςοϊ άνδρες εκεί
νοι έφαίνοντο τίμιοι καί ειλικρινείς, άγαθάς καί 
αφελείς ε’χοντες μορφάς. Τό δμοιόμορφον τών α
παντήσεων αυτών ήδύνατο ίσως νά θεωρηθή 
παράδοξον καί προμ.εμελετημένον. Ά λ λ ’ άρά γε 
δέν ήτο φυσική συνέπεια αυτών τών γεγονότων; 
Οι άνθρωποι εκείνοι, άφ’ οΰ μόνον άπό ενός τό πο
λύ έτους είχον γνωρίση τόν Πατρίκιον Όδόνο
γαν, καί μόνον τών χαρακτηριστικών αύτού καί 
τού θανάτου άνεμιμνήσκοντο, επόμενον ήτο δτι 
αυτολεξεί σχεδόν θά έλεγον τά όλίγα άτινα ε'γί- 
νωσκον.

Προσέτι δέ τό ”Α-Ιβατροι; ήτο νεοπαγές καί 
άριστα νεναυπηγημένον θαλαμηγόν, δπερ άν ώ -  
πλίζετο καί διά τινων τηλεβόλων ήδύνατο κάλ- 
λιστα νά χρησιμεύση ώς πολεμ,ικόν πλοΐον. Έ π ’ 
αύτού έπεκράτει άκρα καθαριότης. Οι άνδρες τού 
πληρώυ ατος ήσαν ύγιεΐς, εύσταλείς, θαυμασίως 
είθισμ.ένοι εις τήν πειθαρχίαν, διότι ε’μενον έν τή 
θέσει αύτών έν ώ δι’ ενός πηδήματος ήδύναντο 
νά εύρεθώσιν έπί τής ξηράς. Έν ένί λόγω έκ 
πάντων τούτων πειστικώς καί άκαταμαχήτως 
έπεβεβαιούτο τό αληθές τών λόγων τού Τούδωρ 
Βράουν.

Ό  ιατρός λοιπόν έπείσθη καθ’ δλοκληρίαν,ά- 
περχόμενοςδέ ήθέλησεν έξ αβροφροσύνης νά προσ- 
καλέση εις γεύμα τόν Τούδωρ Βράουν, περιπα- 
τούντα έπί τού έπιστέγου καί συρίζοντα άγνω
στόν τινα ήχον.

Ά λ λ ’ δ Τούδο^ρ Βράουν δέν έθεώρησε κατάλ
ληλον νά δεχθή τήν πρόσκ'λησιν ταύτην. Άπήν- 
τησε δ ’ εις αυτήν διά τών εξής φιλοφρόνων λ.έ- 
ξεων 1

—  Ό χι. Δέν είμπορώ!. ..Δέν τρώγω ποτέ μου 
έξω !

Εις τόν Σβαρυεγκρόνα ύπελείπετο πλέον ν' 
άπέλθη, τούτο δέ καί έπραξε χωρίς νά τύχη τού 
ελάχιστου χαιρετισμού παρά τού παραδόξου εκεί
νου άνθρώπου.

Τά συμβάντα διηγήθη αμέσως εις τόν Βρέδε- 
| ζορδ, δστις ήκουσεν αύτά έν σιγή, άποφασίσας
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καΟ εαυτόν να επιχείρηση κα! ούτος άντανάκρισιν.
Αλλ' ότε αυθημερόν άπεπειράθη νά έπιληφθή 

αυτής, μ,ετά του Έρικ, όστις είχε μάθη το; γε- 
νόμενα έπανελθών εκ τής σχολής,άπήντησε δυσ
χέρειάν τινα. Το “ Λ Ματρος είχεν άποπλεύση 
τής Στοκόλμης χωρίς να δηλώση που μετέβαινε 
καί χωρίς ν' άφήση την διεύθυνσιν τοϋ Τούδωρ 
Βράουν.

Έ ξ όλης λοιπόν τής ύποθέσεως ταύτης μ.όνον 
τό πρακτικόν τοϋ θανάτου τοϋ Πατρικίου Ό δό- 
νογαν εμενεν.

Άλλο; τό πρακτικόν τοϋτο είχεν όντως αξίαν 
τινά; Περί τούτου έτόλμα ν’ άμφιβάλλη & Βρέ- 
δεζορδ μεθ’ δλην την διαβεβαίωσιν τοϋ γενικοϋ 
προξε'νου τής ’Αγγλίας έν Στοκόλμη, εις δν άνε- 
κοίνωσε τό πράγμα, καί δστις έδήλωσεν ότι ανα
γνωρίζει την πλήρη γνησιότητα τών επί τοϋ εγ
γράφου σφραγίδων καί υπογραφών, ε’φ’ ώ ¿ζήτη
σε πληροφορίας έξ Εδιμβούργου, δπου ούδείς ¿γνώ
ριζε τόν Τούδωρ Βράουν, τούτο δέ ¿φάνη ύποπτον.

Άλλοι τό άναμ.φισβήτητον γεγονός, πρό τοϋ 
όποιου πάσα αμφιβολία βαθμηδόν κατέπεσεν, ήτο 
ότι ούδέν έγνώσθη περί τοϋ Πατρικίου Όδόνο- 
γαν καί οτι αΐ γνωστοποιήσεις άπέβαινον ά 
καρποι.

Ά λ λ ’ αΐρομένου έκ τοϋ μέσου τοϋ Πατρικίου 
Όδόνογαν, ούδεμία ύπελείπετο έλπίς πρός δια- 
φοίτισιν τοϋ μυστηρίου τής γεννήσεως τού “Ερικ. 
Καί ούτος δέ συνησθάνετο τοϋτο καί άνωμολόγει 
ότι πάσα πρόσθετος ε'ρευνα ητο τοϋ λοιπού 
άσκοπος.

“Ανευ λ.οιπόν δισταγμού, τό έπόμενον φθινό- 
πωρον, ήρχισε τάς ιατρικά; αύτοϋ σπουδάς έν 
τω  πανεπιστημίω τής Ούψάλης, κατά την έπι- 
θυμίαν τού ιατρού. Ά λ λ ’ ήθέλησε πρώτον νά 
ύποστή τάς εξετάσεις πλ.οιάρχου πρός μακράς 
Οαλασσοπορίας· έκ τούτου δέ καί μόνου κατε- 
φαίνετο ότι δέν άπηρνεϊτο τούς σκοπούς αύτοϋ.

Διότι τώρα καί άλλη θυμοδακής οδύνη κα- 
τέτρυχεν αύτόν, μόνον ύπο τής κινήσεως καί τής 
δρασεως περιπετειώδους βίου δυναμενη νά θε- 
ραπευθή. Ούδ' ύπόνοιαν καν ε”χοντος τοϋ ιατρού 
περί τούτου, ό "Ερικ ήσθάνετο την ανάγκην νά εύ
ρη αφορμήν τινα ό’πως άπέλθη τής στέγης του, 
άμα τφ  πέρατι τών σπουδών αύτοϋ, ώς τοι- 
αύτη δ ’ αφορμή θά ¿χρησίμευε μακρά τις περιο
δεία. Τής τοιαύτης ανάγκης αιτία ήτο ή 
όσημέραι καταδηλοτέρα γινομένη αντιπάθεια, ήν 
ή ανεψιά τού ιατρού Κάζα ούδεμίαν παρέλειπεν 
ευκαιρίαν όπως τώ  διατρανώση, καί ήν ουδέ
ποτε ήθέλησε νά καταστήση γνωστήν εις τόν 
άγαθόν αύτοϋ προτάτην.

Αί μ,ετά τής νεάνιδος σχέσεις αύτοϋ ήσαν α 
νέκαθεν παράδοξοι. Ό  μέν "Ερικ μετά έπτά ε"τη 
ώς κατά τήν πρώτην ημέραν τής άφίξεώς του 
εις Στοκόλμην, έθεώρει τήν άβράν κόρην ώς τύ

πον κομψότητος καί τελειότητος. ’Ησθάνετο ά" 
νεπιφύλακτον θαυμασμόν πρός αυτήν καί ήρωϊ' 
κούς κατέβαλεν αγώνας όπως καταστη φίλο; 
της. Ά λ λ ’ ή Κ άζα δέν ήδύνατο ν’ άνεχθή όπως 
δ «εγκάθετος» ούτος, ώς τόν άπεκάλει, έγκατα- 
στή έν τω οϊκω τοϋ ιατρού, θεωρήται ώς θετός 
υιός καί γίνη ό ευνοούμενος τών τριών φίλων. Οί 
σχολικοί θρίαμβοι τοϋ "Ερικ, ή άγαθότη; αύτοϋ 
καί ή πραότηςού μόνον δέν έδυσώπουν αυτήν αλ
λά τουναντίον ύπεδαύλιζον τήν ζηλοτυπίαν της. 
II Κάζα κατά βάθος περιεφρόνει τόν νεανίαν 

διότι ήτο υιός άλιέως καί χωρικού. Ένόμιζε δέ 
ότι τούτο εξευτέλιζε τήν οικίαν καί κατεβίβα- 
ζεν αυτήν άπό τής ύψηλής βαθμίδας τής κοινω
νικής κλίμακος ε’φ’ ής ύπερηφανεύετο οτι εύρί- 
σκετο.

Έ τ ι  δέ μάλλον έπετάθη ή περιφρόνησίς τη; 
ότε εμαθεν ότι ό Έρικ ήτο χείρων ε"τι καί τού 
χωρικού, ήτο έκθετον. Τούτο δ ’ ¿φάνη εις αύ- 
τήν αυτόχρημα τερατώδες καί ατιμωτικόν. 
Έπρέσβευε σχεδόν ότι τά  έκθετα, έν τή ιεραρ
χία τών όντων, τάσσονται ύπό τάς γαλάς καί 
τούς κύνας. Τούτο δέ τό αίσθημ,α αυτής έξεδη- 
λοϋτο διά περιφρονητικών βλεμμάτων, δι’ ύβρι- 
στικής σιγής, διά σκληράς συμ,περιφοράς, "Αν 
προσεκαλείτο μετ’ αυτής ό Έρικ εις χορόν παι
διού, δέν συγκατένευε νά χορεύση μετ’ αύτοϋ. 
Εις τήν τράπεζαν δέν άπήντα έπίτηδες εί; όσα 
έ’λεγε, ή προσεποιειτο ότι ούδεμίαν ε'διδεν εις 
τούς λόγους του σημασίαν. ΙΙανταχοϋ καί πάν
τοτε ήγωνίζετο νά τόν ταπεινύίση.

Ό  δυστυχής "Ερικ είχε μαντεύση τήν αιτίαν 
τής άπανθρώπου ¿κείνης διαγωγής. Ά λλά  δέν 
ένόει διατί τό φρι/.ώδες ¿κείνο δυστύχημα τού 
ν’ άγνοή τήν οικογένειαν αύτοϋ καί την πα
τρίδα καθίστατο κατηγορία κατ’ αύτοϋ. ’Ημέ
ραν τινά προσεπάθησε νά συζητήσηπρός τήν Κ ά- 
ζαν, νά πείση αυτήν ότι ή τοιαύτη πρόληψις 
ήτο σκληρά, άλλ’ αύτη ουδέ νά τόν άκούση κα- 
τεδέχθη. Όσον ήλικιούντο άμφότεροι, τοσούτον 
ή χωρίζουσα αύτούς άβυσσος έφαίνετο ευρυνό
μενη. Ή  Κ άζα ώς έγένετο δεκαοκταέτις 
είσήλθεν εις τήν κοινωνίαν, έν ή έτυχε θωπειών 
καί κολακείας, ώς πάσαι αί πλούσιοι κληρονό
μοι, ή ύποδοχή δέ αύτη έπέρρωσε τήν γνώ- 
μ.ην ήν είχε περί ¿αυτής ότι ήτο έκ φυράμα
τος άλλ,οίου τοϋ τών κοινών θνητών.

Ό  Έρικ λίαν θλιβόμενος κατ’ άρχάς έπί τή 
περιφρονήσει ταύτη, έν τέλει κατηγανάκτησε 
καί ώρκισθη νά θριαμβεύση αυτής. Η συναί- 
σθησις δέ τοϋ έξευτελισμοϋ ενίτείνε μάλιστα 
τόν πρός τάς σπουδάς αύτοϋ ζήλον. Ωνειροπόλει 
ν’ άνέλθη λίαν ύψηλά έν τή κοινή έκτιμήσει διά 
τής έργασίας, ώστε έκαστος ν’ άναγκασθή νά 
ομολογήση τήν άξίαν του. ’Επίσης δέ στχθεράν 
είχεν άπόφασιν ν’ άπέλθη άμα τή πρώτη ευκαιρία
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τής στέγης ¿κείνης, έν ή έκάστη ημέρα συνεπήγε 
καί νέαν ταπείνωσιν.Άλλ’ε”πρεπενό αγαθός ιατρός 
ν’ άγνοή τό αίτιον τής άναχωρήσεως ¿κείνης. 
Έπρεπε νά νομίση αυτήν προερχομένην έκ τού 
πρός τάς περιοδείας πόθου αύτοϋ. Καί διά τοϋτο 
ό Έρικ συχνάκις ¿"λεγεν οτι έπεθύμει νά μετά- 
σχη, μετά τό πέρας τών σπουδών του, επιστη
μονικής τίνος εκδρομής. Διά τούτο καίτο; σπου- 
δάζων έν Οΰψάλη τήν ιατρικήν παρεσκευάζετο 
δι’ ¿πιπόνου έργασίας καί κοπιωδεστάτων ασκή
σεων εις τόν έσκληραγωγήμένον καί πλήρη κιν
δύνων βίον,όστις είνε ό κλήρος τών μεγάλων θα
λασσοπόρων.

("Επεται συν έχεια ). 

---------------   « ρ |·0-Κ = » -------------

Η ΙΔΙΠΤΙΚΗ ΑΓΑΘΟΕΡΓΙΑ 
ΕΝ ΠΑΡΙΣΙΟΙΣ

Λ ί κ υ ρ ία ι  τ ο ϋ  Γ ο λ γ ο θ * .

[Σ υν έχ εια · "δε σ ε λ .  2 9 5 . ]____
Καίτοι άλλάξασαι κατοικίαν, αί κυρίαι τού Γολ

γοθά διετέλουν πάντοτε έν στενοχώρια διότι αί άρ
ρωστοι ήσαν περισσότερα; τών διαθεσίμων κλινών. 
Καί είχον μέν όπωσδήποτε χρησιμοποιήσει άρ- 
χαϊά τινα κτίρια, άλλά καί ταύτα έγίνοντο άνε- 
παρκή, καθόσον τό ίδρυμα έπεξετείνετο. Τής κ. 
Γαρνιέ ό πόθος ήτο ν άποκτήση άληθινόν νοσοκο- 
μεΐον, ε’κτισμ,ένον κατά τά  σχέδια της καί καταλ
λήλως διηυθετημένον πρός νοσηλείαν τών άνιά- 

| των, αρκούντως δέ εύρύχωρον ΐνχ μή κλείηται 
. ποτέ ή Ούρα εις τάς ζητούσας νά είσέλθωσι. Ιίλη- 

ροφορηθείσαοτιέπωλεΐτοέπίτώνκλιτύων τήςΦουρ- 
βιέρ κτήμ.ά τι ονομάζομενον«έπαυλις τής Σάρρας»

. καί περιέχον οικίαν σεσαθρωμένην, περί ήν έξε- 
τείνετο γήπεδον,όπου πολλάήδύναντο ν’ άνεγερ- 
θώσι κτίρια, ή κ. Γαρνιέ μ,ετέβη παρά τω  ιδιο
κτήτη, τόν είδεν όκτάκις τήν αυτήν ημέραν,τόν 
παρεκάλεσε, τόν ίκέτευσε, τόν συνεκίνησε, τόν 
¿τάραξε καί κατώρθωσε νά καταβιβάση κατά
30,000 τό ζητούμενον τίμημα. Ή  συμ,φωνία 
βυνετελέσθη. "Αν όμως ή κ. Γαρνιέ ήρεύνα τό 
ταμεΐον τοϋ ιδρύματος, δέν ήθελεν εΰρει έν αύτω 
ούτε τής πωλήσεως τήν δαπάνην, πλήν τή συν
δρομή τής κ. Γιράρ, ήτις δύναται νά θεωρη- 

ώς ή πρώτη αυτής βοηθός, κατέβαλε μεί- 
ζονα ε”τι προσπάθειαν καί ευγλωττίαν. Συγκα- 
λέσασα πάσας τάς κυρίας ΰσαι συμμετεϊχον ο
πωσδήποτε τού ιδρύματος, έξήγησεν αύταΐς 
δτι είχεν άνάγκην χρημάτων ού μόνον πρός ά - 
®τισιν τού άγορασθέντος κτήματος, άλλά καί 

Ρ̂̂ ς ανέγερσιν νοσοκομείου, καθότι ή ύπάρχουσα 
«ικία μόλις ηρκει πρός κατοικίαν τών κυριών τής 
εταιρίας καί τών ύπηρετριών. Ή  τοιαύτη άπαί- 
«¡σις έδύνατο νά προκαλέση διαμαρτυρίας, καί 
όμως ούδεμία άντεϊπεν. Υίοθετήσασαι άπαξ τό

ίδρυμα, αί κυρίαι έπεθύμουν νά δώσωσιν αύτώ 
άνάπτυξιν άνάλογον πρός τόν έπιδιωκόμενον 
σκοπόν, έπέβαλον δέ έαυταϊς σπουδαίας χρημα- 
κάς θυσίας καί συνεισέφερον όσα έδύναντο νά 
συλλέςωσι, λαβούσαι διά τά  έπίλοιπα ύποχρεώ- 
σεις, αί όποΐαι πιστώς έτηρήθησαν. Κατέχουσαι 
δέ ήδη τό κτήμα καί τό άπαιτούμενον χρημα
τικόν ποσόν διά νά οίκοδομήσωσιν, ήρξαντο τής 
έργασίας.

Καθόσον τό ίδρυμα έμεγεθύνετο, ή κ. Γαρνιέ 
ήσθάνετο εύρυνομένην τήν ευεργετικήν αποστο
λήν της. Μή άρκουμένη εις τό νά περισυνάγη 
άνιάτους, ήθέλησε ν’ άναζητήση τούς καρκίνους 
τή ; ψυχής καί νά θεραπεύση αυτούς. Άφοϋ ύ- 
πήρχε χώρος άρκετός, διατί νά μ.ή παραλάβωσι 
τάς δημοσίας γυναίκας, όσαι κορεσθεΐσαι ήδη έκ 
τής άκολασίας έχουσιν ίσως άνάγκην ήθικής μό
νον άρωγής, όπως άποβάλωσι πάσαν κτηνωδίαν 
καί έπανέλθωσιν εις τάς τάξεις τών άνθρωπίνων 
πλασμάτων, Ώ ς  ή κ. Βωχαρναί δέ Μιραμών 
κατά τήν δεκάτην έβδόμην έκατονταετηρίδα, 
ώς τήν σήμερον αί κυρίαι τού Καλού Ποιμένος, 
¿πεθύμησε νά συνάθροιση ύπό τήν ποιμενικήν 
της ράβδον ποίμνιον μετανοουσών γυναικών καί 
νά έπαναφέρη εις τήν εΰθεϊανύδόν όλα τά  άπολω- 
λότα πρόβατα. Τό τοιοϋτον όνειρον πολλαί ώ— 
νειροπάλησαν γενναΐαι καρδίαι, άλλά πικρά άπο- 
γοήτευσις κατέλαβε τούς ¿πιχειρήσαντας νά πρα- 
γματοποιήσωσιν αύτό. Ό τ ε  ή κ. Γαρνιέ άνεκοί- 
νωσε τό νέον της σχ έδιον εις τάς κυρίας τοϋ Γολ
γοθά, προσέκοψεν εις άκατανικήτους καί δικαία; 
ένστάσεις. Τπεχώρησε δέ ή μάλλον είπεΐν ¿φάνη 
ύποχωρήσασα. Η φιλανθρωπία είναι φύσει πεί- 
σμων, τοσάκις ύπερνικώσα τά  έμπόδια, ώστε 
δέν άναλογίζεται αύτά. ’Επιμένει δέ, έπιτηδείως 
ύπεκφεύγουσα τάς παρατηρήσεις, καί έν ανάγκη 
κρύπτεται διά νά άγαθοεργήση, ώς άλλοι κρύ
πτονται διά νά κακοποιήσωσιν. Έν ταϊς έκδρο- 
μαίς αυτής μεταξύ τών άνθρωπίνων δεινών, 
ή κ. Γαρνιέ εΐσδύουσα εις τής διαφθοράς τόν 
βυθόν, άνεκάλυψε γυναίκα πλέον τών άλλων κα- 
ταβεβλημένην ή ήττον άνυπότακτον, ήτις έφάνη 
άκούουσα μεθ’ ύπομονής τούς λόγους της. Τούτο 
ήρκεσεν, ϊνα πείση αυτήν ότι ύπήρχεν έκεϊ ψυ
χή, ήν έδύνατο ν’ άποπλύνη άπό πάσης διαφθο
ράς. ΙΙαραλαβοϋσα κρυφίως τήν γυναίκα εις 
Γολγοθά, ε"κλεισεν αυτήν έν τω  ίδίω δωματίω 
καί ένόμισεν ότι διά τών περιποιήσεων αύτής καί 
τών προτροπών θά κατορθώση νά τήν άπο- 
σπάση άπό τής κακίας. Ά λ λ ’ ή τοιαύτη τοϋ 
βίου μετατροπή δέν εύηρέστει τήν άμαρτωλήν, 
ήτις, έν μια τών ήμερων, έπήδησεν άπό τού πα
ραθύρου καί άνακτήσασα τήν έλευθερίαν της, 
έπανέστρεψεν εις τήν άκολασίαν καί εις τήν ή- 

1 θικήν κατάπτωσιν. Τό γεγονός τούτο, τό όποιον 
πάς τις έδύνατο ευκόλως νά προΐδη, ¿λύπησε
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¡λέν τήν κ. Γαρνιέ, άλλά τή απέδειξε διά τής 
πείρας, ότι το σχέδιόν της ήτο εξ έ/.είνων, τα 
οποία ώφείλε να παραίτηση. Αί κυρίαι του Γολ
γοθά δέν εχουσι λοιπόν νά θεραπεύσωσιν εΐμή μό- 
νον υλικούς καρκίνους καί τούτο άρκεϊ.

Τό νέον κατάστηθα κπεπερατοίθη. Τά εν 
αύτώ μεγάλα υπνωτήρια, ό κήπος, τα  σύσκια 
δένδρα, τό προσήλιον καί τό καθαρόν του άέ- 
ρος, παρείχον τω νοσοκομείο) ευρύτητα καί ανε- 
σιν περί τήν υπηρεσίαν τέως αγνώστους, ελαβον 
δέ κατοχήν αύτοϋ τήν 2 ’Ιουλίου 1853. Έκεϊ 
εύρίσκονιο επί του ίδιου εδάφους καί έν τή ιδία 
οικία. Ή  κ. Γαρνιέ έδύνατο χαίρουσα να έλπίση 
ότι ήμέραι μακραι ήθελον επιτρέψει αυτή να έ- 
πιβλέπη επί πολύν ετι χρόνον τό ίδρυμα, τό ό
ποιον έθεμελίωσεν, ΰπερβαλοϋσα εμπόδια, ών τό 
μέγεθος ήθελε πτοήσει καρό':αν ήττον τής ίδι- 
κής της γένναίαν. Ή γε δέ τότε τό 42θν τής η
λικίας της έτος καί είχεν υγείαν καλήν. Καί 
ευειδής ¡λεν δέν ήτο, καίτοι εχουσα μορφήν μ ή 
στερουμένην γλυκύτητος, ήτο Ή εις ακρον ζονη- 
ρά καί απότομος -τόες κινήσεις καί επιδεικτική 
¡Λεχρις υπερβολής. ’Από τής ηθικής καρτερίας 
της άπήτει πλέον ή δ,τι έδύναντο νά παρεξωσιν 
αί σωματικαί της δυνάμεις, καί άσθμαίνουσα ϊ-  
τρεχεν, άφ' ής πρό είκοσι περίπου ετών έχήρευσεν, 
ε’πί των οδών τής εύποιίας, οδών ανωμάλων, ας 
πολλάκις ανέρχεται τις πριν ή δρέψη-τον έπι- 
ζητούμ.ενον καρπόν. Ούτε άνάπαυσιν παρέχουσα 
έαυτή, ούτε άνεσιν, άλλά νυχθημερόν πορευο- 
μένη καί φλεγομ.ένη ύπό ζέσευ)ς καταβιβρυ>σκού- 
σης αύτήν, ε“ζησεν ώς δ περιπλανυίμενος ’Ιου
δαίος τής εύποιίας, πλέον δέ ή ότι ένόμιζε, κε- 
κμηκυΐα έξηκολούθησε τόν δρόμον της, ε“χουσα 
τούς οφθαλμούς προσηλωμένους εις τόν σκοπόν, 
δν έπεδίωκε. Καί πολλάκις βεβαίως μεγίστην ή- 
σθάνθη αδημονίαν απέναντι τών προσκομρ.ά- 
των, κατά τών όποιων έχώρει μεθ’ όρμής, ήν 
δέν έδύναντο νά έλαττώσωσιν ούτε αί ψευσθείσαι 
ελπίδες, ούτε τών νομικών αί παρενοχλήσεις. 
Ουδόλως έφείσθη ούτε του σώματος αΰτής ούτε 
τής ψυχής, ήλθε δέ ή ώρα, οτε ή ΰλη ϋπέρ τό 
δέον καταπεπονηρ.ένη, ήρνήθη νά ύπακούοη. II 
δυστυχής γυνή είχε φθάσει ούχί εις τό τέρρ.α 
τού έργου της, άλλ’ εί: τό τέρμα τών δυνάμεων 
τηε, άς είχεν εξαντλήσει δι’ ύπερανθρώπου ερ
γασίας. Έπέπρωτο ίέ ν’ άποθάνη θύμα τής φι- 
λανθρώπου αποστολής της. Τό ε’ν αύτή ύπαρχον 
πνεύμα τής άντιστάσεως, τό κατά τήν παιδικήν 
της ηλικίαν άπειλήσαν νά πυρπολήση τήν μο
νήν, καί Ιρ.πνεύσαν ίσως αύτή τήν άκαταδάμα- 
στον θέλησίν της, έςκνέστη τότε κατά τού θα
νάτου. Έφρόνει δτι ύπελείποντο αύτή καί άλλα 
εύποιίας ε"ργα. καί δέν έστεργε ν’ άπέλθη Ύ π έ- 
κυψε δέ μόνον κατόπιν δεινού ηθικού άγώνος,

ένθυρ,ηθείσα τούς προηγηθέντας αύτής αγαπη
τούς, οίς έμελλε νά συναντηθή.

Καθ ήν στιγμήν πάσα άπώλετο ελπίς περί 
τής σωτηρίας αυτής, συνέβη γεγονός, τό όποιον 
όφείλο) νά μή αποσιωπήσω. Κατά τάς έκδρομάς 
αύτής προς άναζήτησιν εκείνων, οϋς έδύνατο νά 
σώση, ή κ. Γαρνιέ συνήντησε γυναίκα ακόλα
στον, ήν έφερεν εις ρ.ετάνοιαν. Ή  γυνή αϋτη 
διά κληρονομ.ιών αύθεντικών έκέκτητο κειμή- 

|· λιον πολύτιρ.ον, τόν χρυσούν σταυρόν, όν έφερεν 
I ό Ά γιος Φραγκίσκος δέ Σ ά λ . Έν τή εύγνωμο— 

σύνη της, ή ρ.ετανοούσα εδωκεν αύτόν ε’ις τήν 
κ. Γαρνιέ. Έπί τής κλίνης τού θανάτου, δτε προ- 
σήγγιζεν ήδη ή ώρα τής αγωνίας, ή θεμελιώ- 
σασα τό ίδρυμα τού Γολγοθά, προσηύχετο κρα
τούσα έπί των χειλέων τόν σταυρόν εκείνον. Ό  
καρδινάλιος δέ Βονάλδ έστειλε καί έζήτησεν αύ
τόν ώς άνήκοντα τή εκκλησία. Ή  κ. Γαρνιέ 
προσεποιήθη δτι δέν ένόει, ό δέ καρδινάλιος ού 
μόνον έπέμεινεν, άλλά διέταξεν ενεργών ιός εκ
κλησιαστικός προϊστάμενος. Καί ήναγκάσθη ή 
θνήσκουσα νά ύπακούση, άλλ’ δπως μή άπαν- 
τήση δι’ άρνήσεως οριστικής έδοκίμασε δεινήν 
ψυχικήν ταραχήν. Λυπούμαι επί τή τοιαύτη αύ- 
θαιρεσία- νομίζω δέ οτι ό καρδινάλιος ήθελε 
πράξει χριστιανικώτερον άφίνων τήν κ. Γαρνιέ 
— τήν άγίαν εκείνην γυναίκα— ν’ άποθάνη κρα
τούσα τόν σταυρόν τού Αγίου Φραγκίσκου καί 
φρονώ ότι ή θέσις τού κειμηλίου τούτου ήτο έν 
τω παρεκκλησίω τού νοσοκομείου τών κυριών 
τού Γολγοθά καί ούχί έν τω Οησαυροψυλακείφ 
τού πρωτοθρόνου τής Γαλατίας. Ή  κ. Γαρνιέ 
τοσοϋτον ε’ν τω βίω αύτής άγαθοεργήσασα έ- 
δικαιούτο ν’ άποθάνη ανενόχλητος. Άπεβίωσε 
δέ τήν 25  Δεκεμβρίου 1853, δύω ή τρεις ημέ
ρας μετά τήν ηθικήν βίαν ήν ύπέστη.

Μετά τόν θάνατόν της, πάσαι αί κυρίαι τής 
έταιρίας έφίλοτιμήθησαν ν’ άποδείξωσι μείζονα 
άφοσίωσιν προς άναπλήρωσιν τής εις Θεόν μετα- 
στάσης. Ούτω συμβαίνει εις τά  αγαθοεργά ιδρύ
ματα, τά  όποια στηρίζονται έπί πίστεως το- 
σούτω μάλ,λον ενεργού, καθόσον είναι είλικρινε- 
στέρα, άνταποκρινομένη εις μίαν τών μεγίστων 
ηθικών αναγκών, άς παράγουσι τής φύσεως τό 
άπηνές καί ή άδιαψορία τών ανθρώπων. Άρκεΐ 
νά συλλάβη τις τήν ιδέαν τοιούτου ιδρύματος, 
ϊνα κατ’ ανάγκην, ούτως είπεΐν, πραγματευθή 
καί αύξήση, καθότι αί περικυκλούσαι συμφοραί 
άναγκάζουσιν αύτό νά άναπτυχθή, ε'στω καί 
διά θυσιών καί κόπων διηνεκούς άνανεουμένων. 
Διά τινας μεγάθυμους ανθρώπους, ή έξάσκησις 
τής εύποιίας καθίσταται ανάγκη τυραννική, ή; 
δέν δύνανται ν’ άπαλλαγώσι, φρονούντες ότι ού- 

' δέποτε άποτίνουσι τόν πρός τήν αγαθοεργίαν όφει- 
λόμενον φόρον, διότι ουδέποτε αί άλγηδόνες έγ- 

| καταλεΐπουσι τό ανθρώπινον γένος. Καίτοι πά-

Ε 2 Τ Ι  Α . 313

σαν καταβάλλοντες προσπάθειαν καί δραστη- 
-|~ ριότητα, άπορούσι πού πρώτον νά τρέξωσι, κα
ί θότι άφ’ όλων τών σημείων τού όρίζοντος, άφ’ ό- 
| Λων τών ύποστέγων οικημάτων καί τών υπο

γείων, άφ’ όλων τών κραβάτων άκούουσιν ικε
σίας. Καί ένοικιάζουσιν εν δωμάτιον, έπειτα δέ 

' μίαν οικίαν καί κατορθούσι τέλος νά οίκοδομήσω- 
σι νοσοκομείον, ούδεμίανδέ άποκρούουσι συμφοράν 
έν στερήσεσι ζώντες καί έν δυσκρεσκείαις, ίνα 
καταπραύνωσι τάς άλγούσας σάρκας καί τάς ή- 
ρεθισμένας ψυχάς,τοσοϋτον άσπλάχνως άμεριμνών- 

! τε; περί τής ιδίας ζωής, ώστε ή ζωή τούς εγ
καταλείπει, ότε δέ κατά τήν εσχάτην ώραν ού- 
δέν έπιθυμούσιν ή ν’ άποθάνωσιν «σπαζόμενοι 
σταυρόν σεβαστόν, άρχων τις τής εκκλησίας α 
ποσπά αυτόν άπό τών χειλέων των’.Είναι πικρόν!

Β '. Το νοσοχοιηΐον της όύαΰ Λονρμί.Ι.
Τό ίδρυμα άνεπτύχθη εις αύτόν τό τόπον τής 

γεννήσεώς του καί ένόμ.ιζέ τις ότι ήθελε περιο- 
ί, ρισθή έπί τού λόφου του, έν τή έπαύλει εκείνη 
; τής Σάρρας, ήν ή κ. Γαρνιέ τοσοϋτον άνδρικώς 

απέκτησε. Καίτοι έπιθυμοϋσαι νά έπεκτείνωσιν 
αύτό καί ν’ άποστείλωσιν αντιπροσώπους εις 
διαφόρους πόλεις, αί κυρίαι έδίσταζον, καθότι ή 

! εποχή ήτο κακή. Πλείστου; ανθρώπους είχε κα
ί ταστρέψει ό πόλεμος καί ταπεινώσει μέχρις άπο—
Ι! γνώσεως ή Κοινότης. Ή το άρά γε κατάλληλος 
| ή ώρα, όπως δοκιμάσωσι νά ίδρύσωσι κατάστη- 
: μα έν Παρισίοις καί νά έπικαλεσθώσι τήν έξην- 
| τλημένην ή έξησθενημένην φιλανθρωπίαν, ώς έκ 
! τών τού πολέμου καταστροφών; 1 Ιεριμείνασαι,μέ- 

χρι τού 1874, άπεφάσισαν τότε νά προβώσιν. 
Ή χήρα κ. Λεσά, γυνή δραστήρια, ήτις έκέκτη- 

! το πολλά εκ τών προσόντων τής κ. Γαρνιέ, είχε 
δέ τήν οψιν οΐκτίρμονος μολοσσού, μή άμφιβάλ- 
λουσα περι τής γενναιότητος τών Παρισινών, έ— 

 ̂ ζήτησε παρ’ αύτών τά αναγκαία χρηματικά 
| ποσά. Ώ ;  πρός τούς αρρώστους, έγίνωσκεν έκ των 
| προτέρων ότι δέν ήθελον λείψει. Αί ένέργειαι 

αύτής καί τινων άλλων χηρών συνεργαζομένων 
αύτή, ύπήρξαν δραστηριώταται. Συλλέγουσαι 
εράνους καί ζητούσαι ελεημοσύνην «διά τάς εκ 
καρκίνου πκσχούσας πτωχάς παρακαλώ !»  έδυ— 

γ νήθησαν νά Ινοικιάσωσι μετ’ ού πολύ, καί νά 
διασκευάσωσιν οικίαν, εις ήν είσήλθον τήν 8 Δε
κεμβρίου 187 5·. Ή  οικία αϋτη εγκαταλειφθεϊσα 
ήδη ύπό τών κυριών τού Γολγοθά ύπάρχει ετι 
καί τήν έπεσκέφθην. Είναι κοιτίς— παρ’ ολίγον

| λαχανοκήπου, έν ού θάλλουσι τά  πράσα καί οί 
| θρίδακες, καί εγγύς εκκλησίας, ής οί άσβεστό- 

χριστοι τοίχοι δέν φαίνονται λίαν στερεοί, παι
δαγωγός τις πλήρης απατηλών ελπίδων είχεν 
οικοδομήσει σχολείον. Μόνοι ε"λειπον οί μαθηταί, 
αί δέ κοσμοϋσαι τήν αυλήν δύω καστανέαι δέν 
άνεπλήρουν αυτούς. Ό  παιδαγωγός ήναγκάσθη 

| νά ε’γκαταλείψη τό σχολείον. Έκειτο δέ μακράν 
| καί ητο λίαν ανεπαρκές, άλλ’ ή κ. Λεσά καί αί 
ί συνεργαζόμεναι αύτή τέσσαρες χήραι, ένθυμ.η- 
| θείσαι τήν παροιμίαν « Μικρόν κατά μι- 
| κρόν το πτηνόν κτίζει τήν φωλεάν του» έμίσθω- 
| σαν τήν οικίαν, όπως ίδρύσωσιν έν Παρισίοις ύπο- 
| κατάστημα τών κυριών τού Γολγοθά καί ε'γκα- 
; τέστησαν. Ή  αίθουσα τής υποδοχής καί ή τών 

μαθημάτων περιέλαβον δώδεκα κλίνας, θαλα
μίσκοι τινές ΰπόστεγοι ώρίσθησαν πρός κατοικίαν 
τών ένοικων κυριών, δωμάτιον δέ βλέπον πρός 
τόν λαχανόκηπον, διεσκευάσθη έκ τού προχείρου 
εις εκκλησίαν καί οίκίσκος πλινθόκτιστος, όστις 
τήν σήμ.ερον είναι γαλακτοκομεϊον, έχρησίμευεν 
ιός νεκρικός θάλαμος. Ή το  δέ τό κατάστημα 
τούτο καί στενόχωρον καί δύσχρηστον, τό νϋνει- 

| ναι λίαν ακάθαρτον, άλλ’ ότε έχρησίμευεν ώς νο- 
! σοκομείον τών ανιάτων γυναικών, ήτο καθαροί - 
ί τατον καί καθ' έκάστην έπλύνετο. Τό ίδρυμα 
| φαίνεται έχον διασταλτικήν δύναμιν. καθόσον 
| ότε έγκατέστησαν έν Παρισίοις, αί κυρίαι τού 

Γολγοθά ήσαν πέντε τόν αριθμόν. Μετά παρέ- 
λευσιν δέ ένός έτους άνήρχοντο εις 246. Ως ή 
πόλις τής Λυώνος, καί ή τών Παρισίων ε”σπευσε 
νά είσακούση τάς άποτεινομένας αύτή ικεσίας 
πρός περίθαλψιν ά.φορήτοιν δεινών.

("Επεχαι συνέχεια.)
Ε λιζλ Σ . Σ ο ϊτ ϊο ϊ

Β Ε Ρ Ε Ν Ι Κ Η
(ίυ ρ ια χ όν  ίατόρημ-α ύηό Ί ω ά ν ν ο υ  ΦλΛχ.

Γ λ εγον φατνην.
Κεΐται δέ ε’ις τήν γωνίαν τής όδοϋ Λεοντί- 

νης καί τής όδοϋ Άλφόνσου. Ή  τοιαύτη ενδει- 
ξι; δέν διαφωτίζει ".πως τόν αναγνώστην. Εις τήν 
Ι5νπεριφέρειαν, όπου άλλοτε ύπήρχεν ή πεδιάς 
τής Γρενέλλης, ήν έγνώρ'.σα έρημον σχεδόν, εις 

; το βάθος τής συνοικίας Ίαβέλ, διήνοιξαν οδούς 
ρ παρ’ αί; έκτίσθησαν καλύβαι τινές. Πλησίον δέ 

τ ο μ ο ξ  κ α ' .  —  ι 8 8 6

Πάντα τά ανωτέρω είχον συμβή έν όλίγαις 
στιγμαίς έν <ό ή εύρεία κυρία οδός τής ’Αντιό
χειας ήτο ακόμη όλη ε'ρημος ανθρώπων καί οϊ 
πλεϊστοι τών έν τοίς βασιλείοις κατοικούντων εύ- 
ρίσκοντο βεβυθισμ,ένοι εις βαθύν ύπνον· πολλοί 
αύτών ούδ' είχον καν μάθει τήν δολοφονίαν τού 

ί βασιλέιυς Άντιόχου.
Ά λ λ ' έν τώ  μ.εταού έγεινε κίνησίς τις έν ταίς 

| όδοΐςτής Αντιόχειας. Έν ριπή δ ’ ανέμου διεδόθη 
{ ή φήμ.η περί άμφοτέρων τών πρό τών ανακτόρων 

φόνων ρ.έχρι τών πλέον άπομεμακρυσμένων προα- 
| στείων, καί ολίγον κατ' ολίγον πολύς ό'χλος, δια- 
·! βάς τάς γεφύρας, συνωθεϊτο ε’πί τής νήσου τών 
| ανακτόρων· άπαντες δέ, όπο)ς εύχαριστήσωσι

4 °
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την περιέργειαν αύτών, είχον πλησιάσει εις τ ’ α 
νάκτορα καί άνέμενον τα  ριέλλοντα συμβήναι.

Δέν ει/ον δ ' άναμ.είνει πολύ οί Άντιοχεΐς, καί 
ήνεώχθησαν αί θύραι επί τίνος έξώστου, επί 
τοϋ οποίου έφάνη δ Θρασύμα χος, άγων διά χει- 
ρος τον νεαρόν Σέλευκον. Ό  Σέλευκος έφερε την 
βασιλικήν πορφύραν, τό διάδημα καί τό βασί— 
λειον στέμμα.

—  Άντιοχεις, έφώνησεν ό Θρασύμαχος διά 
φωνής καί μακράν ακουστής. Προ ένδεκα ήμε
ρων ό καλός ημών βασιλεύς ’Αντΐοχος, δν οί 
σύγχρονοι διά τά  έργα αύτού άπεκάλεσαν θεόν, 
άπεβίωσεν έν Έφέσω πληγείς τόν εγκέφαλον, 
άφοϋ πρότερον είχεν εκδιώξει τήν Βερενίκην καί 
αποκληρώσει τόν υιόν αύτης, έκλέξας τόν Σέ
λευκον ώς διάδοχόν του, καί παραδούς αύτω, 
διά τοϋτο, τήν βασίλειον σφραγίδα έπί της 
κλίνης τοϋ θανάτου. Χαιρετίσατε τόν Σέλευκον 
ώς ύμέτερον βασιλέα καί όμόσατε νά διατηρή- 
σητε την αυτήν ήν καί πρός τόν πατέρα του 
πίστιν !

Τότε ύπεκλίθη δ Άντίοχος δίς πρό τοϋ πλή
θους, όπερ έξερράγη εις μυριόφωνον έπευφημίαν, 
ή τις έν βραχεί άντήχησεν άπό όδοϋ εις οδόν καί 
άπό οίκον εις οίκον.

Μεθ’ ήμίσειαν ώραν συνηθροίζετο στρατός πρό 
των βασιλείων. Ό τ ε  δέ ήσαν παρατεταγμένοι, 
έφάνησαν ό Σέλευκος καί ό Θρασύμαχος μετά 
των αξιωματικών αΰτοϋ έπί τών ίππων καί φέ- 
ροντες λαμπράς πανοπλίας. Ό  στρατός έξεκίνησε 
παρευθύς, ό δέ λαός άμφοτέροιθεν τής κυρίας 
όδοϋ φρενητιωδώς επευφημεί καί συνώδευε τούς 
πολεμιστάς διά προσφωνήσεων μή γνωρίζοιν α 
κριβώς όποιος δ σκοπός τής στρατιωτικής ταύτης 
πορείας.

Ζ’ .

Τό άρμα τής Βερενίκης είχε διέλθει τά  τεί
χη καί τά οχυρώματα τών έπαύλεων τής Δά
φνης, καί ε”στη πρό τοϋ οϊκου τοϋ Εύμένους, τοϋ 
αρχοντος τοϋ μικροϋ τούτου χωρίου, οπερ ήδύνα- 
το νά θεωρηθή ώς μεμακρυσμένον προάστειον τής 
Αντιόχειας. "Ολος δ παροιμιώδης παράδεισος 

τής Δάφνης ό νοτιοδυτικώς της 'Αντιόχειας κεί
μενος, θαϋμα καλλονής καί ερωτικής χάριτος, δ 
έχων περιφέρειαν όγδοήκοντα σταδίων, είχεν ήδη 
ίδρυθή ϋπό τοϋ πρώτου Σέλευκου Νικάτορος, έπί 
τής ώραιοτάτης θέσεως τών περιχώρων, έπί τής 
νοτίου κλιτύος ήτις έκειτο μεταξύ τής 'Αντιό
χειας καί τ-ής Λαοδικείας, ήτοι μεταξύ τής 'Αν
τιόχειας καί τής Μεσογείου. Έφημίζοντο δ ’ έν 
αυτή δ θαυμάσιος ναός τοϋ ’Απόλλωνος, δ περι
βαλλόμενος υπό παμπαλαίων κυπαρίσσων, αί έκ 
μαρμάρου στοαί, αί έπαύλεις, αί λίμναι, τά λου
τρά, οί κήποι, οί φοινικώνες καί τά  πανδοχεία αύ
τού. Διεβρέχετί δέ τό τοπεΐον ϋπό δύο πολυ- 
φλοίσβων ρυάκων, οϊτινες ταχύρροες έκ τών νο

τίων όρέων έχύνοντο εις τόν Όρόντην. Τά βασι
λικά ανάκτορα τά  ίδρυθέντα βορειοανατολικώς 
τοϋ περιβόλου έςικνούντο μέχρι τής κοίτης τού 
Όρόντου. Περιεβάλλοντο δέ υπό τειχών καί οχυ
ρωμάτων καί είχον πάντοτε δίκην μεγάλου στρα- 
τώνος φρουράν έκ πολλών έκατοστύων άνδρών, 
πρός φύλαξιν τού περιβόλου καί τών ανακτόρων, 
ήτις ητο τοσούτω μάλλον αναγκαία καθ’ δσον 
ή αυλή σχεδόν πάντοτε διέμενεν έν τοίς άστι- 
κοϊς άνακτόροις. Έν ώ  δέ τά  ανάκτορα μάλλον 
έξετείνοντο πρός άνατολάς, τά  κτίρια διά τούς 
στρατιώτας καί τούς αξιωματικούς εκειντο μάλ- 
λον πρός βορράν καί ύψοϋντο άποτόμως άνωθεν 
τών όχθών τοϋ Όρόντου· άποτομωτάτη μάλιστα 
ήτο ή θέσις τού οίκου τού φρουράρχου Εύμένους. 
Πάντα δέ τά κτίρια ταύτα περιέβαλλον αρκε
τά εύρύχωρον εσωτερικήν πλατείαν, ήτις ήτο 
προσδιωρισμένη διά τάς στρατιωτικάς ασκήσεις.

Ό τ ε  δέ τό άρμα τής Βερενίκης προήλασε τοϋ 
οίκου τού Εύμένους, έξήλθεν αμέσως ούτος, άνήρ 
εϋχαρις καί πολιοπώγων, καί ίχαιρέτισε τήν βα
σίλισσαν μετά μεγίστου σεβασμού. 'Αλλά μόλις 
ε'μαθε τήν θλιβεράν αιτίαν" τής έλεύσεως τοϋ βα
σιλικού άρματος, καί έν τώ  άμα ήλλάχθη δ τρό
πος αύτού. Έκάλεσε πάραυτα νεώτερυν αξιωμα
τικόν, οστις πάλιν δι’ ίσχυράς φωνής μετέδωκε 
τήν διαταγήν εις άλλους, μεθ’ ήν στρατιώται 
έν σπουδή έτρεχον τήδε κάκεΐσε.Έν ολίγαις στιγ- 
μαίς ώπλίσθη όλος δ στρατός δ φρουρών έν Δ ά -  
<ρντρ, έν ώ επίσης ταχέως πλεϊστοι ε'φιπποι αγ
γελιοφόροι άπεστάλησαν πρός τήν Ίυρον καί τήν 
Δαμασκόν, ϊνα καταστήσωσι γνωστήν την πτω- 
σιν τής Βερενίκης καί προσκαλέσωσι κατεπειγόν- 
τως έπικουρίαν.

Μετ’ ολίγον έφθασαν έξ Αντιόχειας οί πρώ
τοι άποδράντες στρατιώται, τό πλεϊστον Γαλά- 
ται μισθωτοί, άνήκοντες εις τήν σωμ.ατοφυλακήν 
τής Βερενίκης, επειδή ήθελον νά μείνωσι πιστοί 
εις τήν άνασσαν αύτών. Μετ’ αύτών δέ ήλθον 
καί αί γυναίκες τών ανακτόρων, έν αίς εύρίσκε- 
το ή Γοργώ, ήτις μετά τόν θάνατον τοϋ Ά ν 
τιόχου ούδεμίαν αφορμήν είχε πλέον νά μένη έν 
τοίς βασιλείοις.

Μόλις δέ είχον συνταχθή οί πιστοί μείναν- 
τες στρατιώται μετά τών άλλων, καί ή Βερενίκη 
είχε καταλάβει, ένεκεν άσειαλείας, μετά τών θε
ραπαινίδων αυτής τόν κατώτερον όροφον τής 
οικίας τοϋ Εύμένους, έν τώ  όποιο» μέχρι τούδε 
ήτο στρατιωτική φρουρά, καί αί πύλαι έκλείσθη- 
σαν, οί στρατιώται διεμοιράσθησαν έπί τών τει
χών καί τά  πάντα προητοιμάσθησαν πρός τ α 
κτικήν πολιορκίαν, έν ο» έν τώ  μέσω τής περι- 
κεκλεισμένης πλατείας έκομίσθησαν ίφ αμαξών 
πίθοι καί αμφορείς όπως βρασθή ε'λαιον καί 
ύδωρ. Ή το δέ καί ανάγκη τοιαύτης σπουδής, 
διότι αμέσως ώς έτοποθετήθησαν οί καταπέλται
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έπί τοϋ τείχους, καί έπέλαμψαν μακρόθεν αί πα- 
νοπλίαι τής προχωρούσης στρατιάς τών Συρίων.

Ό  Εύμένης προσεκλήθη διά κήρυκος, δπως 
παραδώσγ τά βασιλικά ανάκτορα τής Δάφνης 
μεθ’ δλης της φρουράς, καί επειδή ούτος άπε- 
ποιήθη, δ συριακός στρατός περιέβαλεν αύτά καί 
ήρξατο ή πολιορκία. Ά λ λ ά  τό πράγμα δέν ήτο 
τόσω ευκολον όσον έφαντάζετο δ Σέλευκος. Εύ- 
θυς ώς οί Σύριοι ήνοιγον ^ήγμα, αμέσως τοϋτο 
έπληροϋτο πάλιν, καί ότε, αγόμενοι, ύπ' ελπίδων, 
έπειρώντο εφόδου, έπιπτε πυκνή χάλαζα βελών 
έπί τά έφορμώντα στίφη, οί δέ πρώτοι έπί τά 
τείχη άφικνούμενοι κατεκαίοντο ύπό ζέοντος ϋδα- 
τος ή ελαίου ούτως άστε κατέπιπτον όλολύζοντες. !

Οϋτω παοήλθον ήδη έξ ήμέραι άπό τής πο
λιορκίας καί δ συριακός στρατός θά έθρήνει ανα
ρίθμητους νεκρούς, άν μή σχεδόν καθ' έκάστην 
προσήρχοντο έπικουρίαι έ; ’Αντιόχειας. Ό  Σ έ
λευκος ήτο ήδη πολύ ανυπόμονος, έπειδή αί 
ειδήσεις άς έλάμβανε δι' αγγέλων ήσαν όση· 
μέραι μάλλον δυσάρεστοι. 'Απανταχού έπε- 
κράτει μεγίστη ταραχή ώς έκ τών ανοσιουρ
γημάτων τών τελεσθέντων έν Έφέσω καί ’Αντιό
χεια Ό  αίγύπτιος βασιλεύς Ψιλάδελφος είχεν 
άποθάνει, καταπονηθείς ύπό τής ίκδιώξεως τής 
Βερενίκης, τής πεφιλημένης θυγατρός, καί τής 
ένεκεν τούτου έπερχομένης ματαιώσεως τής ι
δέας διαρκούς ειρήνης μεταξύ Συρίας καί Αίγύ- 
πτου· άλλ’ είχε παραγγείλει εις τόν διάδοχον 
αύτοϋ Εύεργέτην, τόν αδελφόν τής Βερενίκης, 
ευρισκόμενον εις τά βόρεια τοϋ βασιλείου, νά έκ- 
δικηθή φοβερά τήν Συρίαν. Ούτος δέ είχε δ ια 
τάξει κατεπείγοντας έξοπλισμούς έν ΑΙγύπτω 
καί Ά σία , ϊνα έκτελέση τόν πρός τόν πατέρα ύ- 
πεσχημένον πόλεμον, θ ά  έπετύγχανον οί εχθροί 
τοϋ Σελεύκου νά έλευθερώσωσι τήν νόμιμον βα
σίλισσαν Βερενίκην καί νά έγκαταστήσωσιν αύ- 
τήν πάλιν ;

Τοιαύτας μελαγχολικάς σκέψεις είχεν δ Σέ
λευκος εσπέραν τινά οτε μετά τοϋ Θρασυμάχου 
έβάδιζε κατά μήκος τής βορείου πλευράς τού 
τείχους καθ’ ήν ακόμη ούδεμία είχεν έπιχειρηθή 
έφοδος. Τά οχυρώματα ε’νταϋθα ήσαν συνέχεια 
τοϋ τοίχου τοϋ οίκου έν ώ κατώκει δ Ευμενής. 
Αλλ’ ΰψοϋντο έπί καθέτου κατακρημνιζομένου 
βράχου οστις έν άποστάσει περί τούς δεκαπέντε 
πόδας πρός τά  κάτω σχηματίζων μ,ικρόν πεδίον, 
κατέπιπτε πάλιν άποτομώτατα εις τάφλοισβοϋντα 
ύδατα τού παραροέοντος Όρόντου. Ά ν  ε’πετυγ- 
χάνετο ή άναρρίχησις τής άκροτάτης κορυφής 
τοϋ βράχου, ίσως κατωρθούτο νυκτερινή έπίθε- 
σις διά τών κατωτέρων θυρίδων τοϋ οίκου ! Εν 
ώ δέ οί δύο οΰτοι σιγηλά λαλούντες άντήλλασ- 
σον τάς ιδέας αΰτών, ήκουσαν αίφνης διδόμε
νου σύνθημα έκ μιάς τών κατωτέρων θυρίδων, 
μεθ’ δ γυναικεία φωνή ήρώτησε·

—  Είνε δ βασιλεύς έκεΐ κάτω ·,
Δοθείσης δέ καταφατικής άπαντήσεως, έξη- 

κολούθησεν ή γυνή
—  Μόνον άν δ βασιλεύς είνε μ,όνος θά ανα

κοινώσω πρός αύτόν σχέδιον, δι ού θά δυνηθή 
νά κυριεύσ-ή τήν Δάφνην.

Ό  Θρασύμαχος άπεμακρύνθη ήσύχως, ότε 
αίφνης κατεβιβάσθη ισχυρόν καλιόδιον, δι' ού 
κατήλθε νεαρά κόρη, φέρουσα χιτώνα ύψηλά 
περιεζωσμένον. Ό τ ε  δέ ήγγισε τήν γην έγνωρί- 
σθη ώς ή Γοργώ,ή σύντροφος τής Βερενίκης. Ά -  
νεκοίνο»σε δέ αϋτη εις τόν Σέλευκον, ότι την ε
σπέραν τής υστεραίας έμελλε νά τελεσθή μι
κρά αιγυπτιακή έορτή, καθ’ ήν θά ήτο δυνατή 
αιφνίδια έπιδρομή. Αύτή ή ίδια ήθελε τό πρώ
τον ί̂ψει έκ τοϋ παραθύρου καλώδιον, δι’ ού ή- 
δύναντο ν’ άναρριχηθώσιν δ βασιλεύς μετά τινων 
αξιωματικών, καί τότε ν’ άνοίξωσι τήν θύραν την 
άγουσαν εις τόν οίκον τού Εύμένους, δι’ ής δ Θρα
σύμαχος έ"μελλε νά είσαγάγη τήν στρατιάν.

—  Σοί εύγωμονώ τά  μέγιστα, έρασμία Γορ
γώ , διά τήν συμβουλήν ταύτην, είπεν δ βασι
λεύς. Πώς δύναμαι ν’ άνταποδώσω τήν ευεργε
σίαν ήν παρέχεις εις τό συριακόν βασίλειον ;

—  ’Αγάπα με, βασιλεύ·άπεκοίθη ή αιγυπτία, 
όταν θά κυριεύσης τήν Δάφνην καί θά είμ.αι 
εύτυχής !

Τότε ένηγκαλίσθη δ βασιλεύς τήν κόρην καί 
έθλιψε αύτήν περιπχθώς έπί τής καρδίας αύτού. 
Αμέσως μετά ταύτα άνερριχήθη ή Γοργό», δί
κην γαλής, έπί τού σχοινιού, όπερ έκράτει δ Σέ
λευκος, όπως μή ταράσσηται καί μή βλαβή ή 
κόρη προστριβομένη έπί τών άπορρώγων βράχων.

Τήν έπομένην εσπέραν μόνον οί αναγκαιότα
τοι φρουροί είχον ταχθή,δ δέ λοιπός στρατός έτέ- 
λει έορτή,ν τοϋ Όσίριδος. Ή  Βερενίκη έκάθητο 
πενθηφορούσα μετά τών γυναικών αύτής έν τώ 
πρός τό έσωτερικόν τής πλατείας τών άνακτό · 
ρωνκειμένω ίσογείω γυναικωνίτη, άπασαι δέ ήσαν 
άπησχολημέναι περί μικράς γυναικείας έργασίας. 
Πρό ολίγου είχεν αποχωρήσει έκείθεν δ διοικητής 
Εύμένης, οστις διά φωνής ύποτρεμούσης έκ χαράς 
άνήγγειλεν αύτή τήν είδησιν κατασκόπου τινός, 
οτι έπικουρία έκ Δαμασκού εύρίσκετο καθ’ οδόν. 
Τότε ή Γοργώ κατέλιπεν άθορύβως τό δωμά- 
τιον. Αίφνης ήκουσαν αί γυναίκες θόρυβον έν τώ 
παρακειμένω δωματίω. Ή  Βερενίκη άνεπήδησε 
καί, άνοίξασα βιαίως τήν θύραν, είδε κάθοπλον 
πολεμιστήν όστις είσεΐρπε κατ' εκείνην τήν στιγ
μήν διά τής Ουρίδος. Κραυγάσασα ώπισθοχώρη- 
σεν, ήνέωξε τήν πρός τόν πρόδομον θύραν καί 
άπέσπασεν έκ τοϋ τοίχου ξίφος έκ τών πολλών 
έκεί συνήθως κρεμ.αμένων. Ό τ ε  είσηλθεν εις τό 
δωμάτιον,εύρίσκοντο ήδη έκεί δ Σέλευκος μετά 
τριών αξιωματικών.

Ή  βασίλισσα άνέσπασε τό ξίφος καί έπέπεσε
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κ α τ ά  Γών α ν δ ρ ώ ν , έ ν ώ  α ί γυναίκες χ ύ τ η ς  έ ξ έ -  | 
β α λ λ ο ν  άγριους όδυρμ ούς.

—  Δειλοί δολοφόνοι, έφώνησεν ή βασίλισσα, 
επιπίπτετε κατά γυναικών αόπλων;

Οί ακόλουθοι του βασιλέως ώρμησαν επί τής 
Βερενίκης διά γυμνού ξίφους, άλλ’ ό Σέλευκος 
άνετίναξεν ισχυρώς τά ξίφη αυτών μακράν, α- 
ναφωνών

—  Έμή έστω ή γυνή, έμή ¡χάνον! Έ χ ω  ύπο- 
σχεθή την κεφαλήν της εις την μητέρα μου!

Μόλις δ ’ είχε προφέρει τάς λέξεις ταύτας καί 
ένεπάγη τό ξίφος τής Βερενίκης εις τόν δεξιόν 
αύτοϋ βραχίονα· άλλα κατ' αυτήν εκείνην την 
στιγμήν, πριν ή ή Βερενίκη δυνηθή νά κάμη χρή- 
σιν του ξίφους αύτής πρός άμυναν, δ Σέλευκος 
ένέβαλε τό ξίφος αύτοϋ εις τό στήθος τής βασι- 
λίσσης. Ή  λεπίς έθραύσθη καί δύαξ αίματος βα
σιλείου άνεπήδησε μακράν. Ή  Βερενίκη έπεσεν 
άναυδος χαμαί. Ματαίως δ ’ είχε προσπαθήσει 
ή 'Αρσινόη ν' άναστείλη τήν δρμήν τής θανατη
φόρου λεπίδος.

Οί σύντροφοι του βασιλέως έπέδραμον τότεκα* 
τά  των άλλων αόπλων γυναικών καί έφόνευσαν 
άπάσας, όδυνηρώ; θρηνούσας, εν ώ αί κοχυγαί 
τών διά τής πύλης στρατευμάτων έπλησίαζον 
δλονέν, ήκούετο δε καί άπό τής εύρυτέοας νο
τιάς πύλης ζωηρός θόρυβος, ώστε είκάζετο οτι 
καί εκείνη ή πύλη ειχεν ήδη άνοιχθή.

Ταύτης τής στιγμής επωφελήθησαν οί σύντρο
φοι τού βασιλέως δπως έπιδέσωσι τόν βραχίονα 
αύτοϋ, αίμάσσοντα δεινώς. 'Αλλά τότε, έν <ό αί 
επί νίκη κραυγαί τών συριακών στρατευμάτιυν 
άντήχουν δλονέν εγγύτερον, οδέ κτύπος τών 
ςιφών δλονέν έγί,ετο ζωηρότερος καί δυνα
τότερος, προσέβαλε τό ούς τού βασιλέως άλ- 
λόκοτος ηχος. Δεν ήτο ίππων καλπασμός, άπό 
στιγμής εις στιγμήν εγγύτερον άκουόμενος κρό
τος, δ χαιρετιζόμενος ύπό βλάσφημων αρών, καί 
συνοδευόμενος ύπ’ άγριου κραδασμού ξιφών καί 
γοερών κραυγών τών τετραυματισμένων καί τών 
ύπό τών ίππων κχταπατουμένων; Δέν ήσαν τά 
άκουόμενα ζωηραί προσφωνήσεις έν ξένη γλώσση; 
Ναι, ιδού δρμώσιν ήδη τινές ιππείς.

Μετά τινας στιγμ.άς διεορήχθη βιαίως ή Ού
ρα καί ύψηλός άξιωματικός συνοδευόμενος ύπό 
πολλών άλλων, φερόντων λευκούς μανδύας καί 
έχόντων άνά χεϊρας τήν κυρτήν άραβικήν σπά
θην είσήλθεν εις τό δωμάτιον. Αύθωρεί δ Σέλευ
κος μετά τών συντρόφων αύτοϋ μετέβησαν εις 
τό παρακείμενον δωμάτιον, έπεζύγωσεν αύτό, και 
ούτως εύρον πάντες καιρόν ν’ άποδράσωσι διά τού 
κρεμαμένου σχοινιού.

Ό  ύψηλός ϊππεύς δέν έβράδυνε μεταξύ τών 
πεφονευμένων γυναικών ν αναγνώριση τήν Βεοε- 
νίκην, ή τις έχουσα τήν ωχρότητα τού θανάτου 
έκειτο χαμαί συμπιέζουσα δι’ άμφοτέρων τών

χειρών τήν πληγήν. Μεστός οδύνης έκλινε τό γό
νυ πρό αύτής·

—  Βερενίκη, είπεν άγωνιών καί συγκεκινημί- 
νος, δραττόμενος τής χειρός αύτής. Δέν μέ ανα
γνωρίζεις, π ;φιλημένη άδελφή ;

—  Ώ  Εύεργέτα, άπεκρίθη ή Βερενίκη διά 
φωνής μόλις άκουομένης, πεφιλημένε άδελφέ... 
έφάνησαν σκληροί πρός έμέ . . .πολύ σκληροί. . . 
πρώτον έμέ. . .  μέ μετεχειρίσθησαν ώς αίχμά- 
λω τον.. .έπειτα τό άτυχές παιδίον. . . τό έφό
νευσαν ... ή Γοργώ μέ έπρόδωκεν.. . εδώ . . .ώς 
αιχμάλωτοι ύπήρξαμεν. . . τώρα έφονεύθησαν

; όλαι. . . ώ Εύεργέτα. .  .έκδίκησόν με. . . .  διά τ ά ... 
I εγκλήματα τα ύ τα !

Οί οφθαλμοί της έκλείσθησαν. Ή  Βερενίκη 
εξέπνευσε.

Τότε έπίεσεν δ Εύεργέτης σπασμωδικώς τό 
πρόσωπον διά τών χειρών καί έστέναζεν ώς παι
δίον. “Αφωνοι δέ καί τεθλιμμένοι ϊσταντο οί λοι
ποί άξιωματικοί περί τήν νέκραν βασίλισσαν.

Μετά τινας στιγμ.άς ή συγκινητική σκηνή 
διεκόπη ύπό ’Αράβων οΐτινες βιαίως έξήλθον καί 
έσυρον τήν Γοργώ άπό τής κόμης κραυγάζουσαν 
διηνεκώς “Ελεος, ε“λεος! Ό τ ε  δ ' έδήλωσαν, ό'τι 
αϋτη ήτο ή προδότις ή άνοίξασα τήν πύλην, έ- 
ψώνησεν άξιωματικός τις-

— Φονεύσατέ την !
Έν τώ  άμα έγυμ.νώθη κυρτή σπάθη, ήκού- 

σθη δ ροίζος κτυπήμ.ατος καί ή κεφαλή τής κό
ρης έκυλίσθη έκ τών πτωμ.άτιον τών πεφονευμέ- 
νων γυναικών έν ώ δ κορμ.ός έπιπτε κατά γης.

'Ολίγον κατ’ ολίγον έπληροϋτο τό μ.εγα δω - 
j μάτιον. Οί πεντακόσιοι "Αραβες ιππείς οί επιχει- 
! ρήσαντες είκοσάωρον πορείαν άπό τής Δαμασκού 
, χάριν τής έλευθερώσεως τής βασιλίσσης είχον 
| περάνει τό ε'ργον αύτών. Έν ώ δ ’ οί Σύριοι έπι- 

δρομεΐς μόνον μέρος τής φρουράς τής Δάφνης 
είχον φονεύσει, μεταξύ δέ αύτών βεβαίως πι- 

j στούς Γαλάτας σωματοφύλακας τής βασιλίσσης 
I καί τόν γενναίον Εύμένην οϊτινες πρώτοι είχον έ- 
! πιπέσει κατά τών Συρίων, τό συριακόν στρά- 
! τευμ,α σχεδόν κατασυνετρίβη ύπό τών όπισθεν 

έπελαυνόντων ’Αράβων μικρόν μόνον μέρος έ- 
σώθη έν τώ  άσυλο» τού ναού τού Απόλλωνος τ 
εις Αντιόχειαν ένθα ήδη πρό αύτών είχον φθά- 
σει δ τε τραυματισμένος Σέλευκος καί οί άξιωμα- 
τικοί αύτοϋ έπί ζωηρών ΐππο»ν ϊνα αμέσως καλέ- 
σωσιν εις τά όπλα όλην τήν φρουράν τής ’Αντι
όχειας καί άποστείλωσιν αγγέλους εις Σελεύ
κειαν, Λαοδίκειαν, καί Πιερίαν. Αύτόσε δ ’ εί/ε 
φθάσει ή φοβερά άγγελία δτι Αιγύπτιος στόλος 
εύρίσκετο καθ’ δδόν πρός τήν Σελεύκειαν οποί; 
μ.ετά τού στρατού έπιχειρήσωσιν επιδρομήν κατ’ 
αύτής τής Αντιόχειας.

Νϋν δ ’ έφώρμων οί "Αραβες εις τόν οίκον τού 
Εύμενους ϊνα "δωσι τήν βασίλισσαν. “Ηδη ήτο
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πλήρες τό δωμάτιον ένθα ε”κειτο τό πτώμα τής 
βασιλίσσης, ώς καί δ πρόδομος, καί πολλοί τών 
ήλιοκαών πολεμιστών έθρήνουν γοερώς έπι τώ 
πρό αύτών θεάμ.ατι, οί δ ’ άλλοι έφιπποι ϊσταντο 
έπί τής πρό τού οϊκου πλατείας καί ήθελον μό
νον εν βλέμμα νά δίψωσι διά τής θυρίδος, οτε ή-

^έοθη δ βασιλεύς Εύεργέτης, καταστείλας τά 
άκρυα καί τήν λύπην·

—  "Ανδρες Αιγύπτιοι ! Σείς όλοι εϊσθε μάρ
τυρες τής προδοσίας, τής ανανδρίας καί τής δο
λοφονίας τής διαπραχθείσης ύπό τών Συρίων 
κατά τής νομίμου αύτών άνάσσης, τής πεφιλι- 
μένης αδελφής. Επειδή έπεχειρήσατε τήν πο
ρείαν ταύτην ϊνα έλευθερώσητε τήν θυγατέρα 
τού βασιλέως ύμών, ομόσατε επί τού αγαπητού 
αύτοϋ πτώματος, οτι δέν θέλετε βάλει πάλιν τό 
ξίφος εις τόν κολεόν πριν ή έκδικήσητε τόν θά
νατον τής άνάσσης. Θά έξεγείρω πόλεμον ον ού- 
δέποτε δ κόσμος είδε, ώστε όλη ή γή νά τρέμη! 
"Ολον τό άνόσιον τούτο βασίλειον, εν ώ συνέβη- 
σαν τά κακουργήματα ταύτα, πρέπει νά κατα- 
στραφή! “Ηδη ήρχισαν αί προπαρασκευαί πρός 
πόλεμον έν Αίγύπεω καί έν Ά σία 1 Πανταχόθεν 
ή άγανάκτησις ώς έκ τού πλήθους τών άνοσιουρ- 
γημάτων καί ωμοτήτων άναγκάζει καί τόν α 
νήλικα παΐδα νά έλκύση τό ξίφος ! “Ηδη ισχυ
ρός στόλ,ος πλέει πρός τάς έκβολάς τού Όρόντου! 
"Ας έπιστρέψωμεν εις τά σύνορα καί άς άναμεί- 
νωμεν έως αί κατά γήν προπαρασκευαί συντε- 
λεσθώσι! Τώρα δέ, φίλοι, δότε τροφήν εις τούς 
ϊππουςέπειδή έντός ήμισείας ώρας πρέπει ν'άνα- 
χωρήσωμεν !

Άγρια φανατική κραυγή έπηκολούθησε τάς 
λέξεις ταύτας τού βασιλέως,όλα τά  ξίφη άνε- 
σπάσθησαν, καί εις δείγμα τής αποδοχής έκρα- 
δάνθησαν περί τάς κεφαλάς διά βίαιων κινή
σεων. Μεθ’ ήμίσειαν ώραν ήλαυνεν έφιππος στρα
τός πρός τήν Δαμασκόν, δύο δ ' έκ τών ιππέων 
τής έμπροσθοφυλακής έ'φερον τό πτώμα τής βα
σιλίσσης περιτετυλιγμένον έντός υφασμάτων καί 
δεδεμένον έφ’ ϊππου, μ ή φέροντος ιππέα. Οτε 
δ ’ έφάνη τό λυκαυγές οί ιππείς ήσαν ήδη μα
κράν τού τόπου, έν ώ έγένετο δ φόνος· νέος δέ 
στρατός άπεστέλλετο έξ Αντιόχειας εις Δάφνην 
μόνην έ'χων εντολήν νά ένταφιάση τούς φονευθέν- 
τας Συρίους καί νά μεταφέρη οΐκαδε τούς τραυ
ματίας ή νά νοσηλεύση αύτούς έν τοϊς τεμένεσι 
τοΐς κειμένοις πλησίον τής Δάφνης.

’Ολίγας ημέρας μετά ταύτα τά  συμβάντα 
ήτο τετελεσμένη ή πρώτη ποάξις τού αιματη
ρού τούτου δράματος. Ή  ’Αντιόχεια είχε κυρι- 
ευθή ύπό τών αιγυπτιακών στρατευμάτων,

(Έ κ τον γ δ ρ μ α ν ικ ο ϋ ).
* 'Λ

— -  ------------

Η ΕΥΓΕΝΕΙΑ

Ό τε  είσήλθεν εις τήν αίθουσαν δ νέος, πάντες 
έστράφησαν νά τόν ϊδωσι. Ή το πολύ υψηλός, 
πολύ ωχρός, πολύ ξανθός. Λεπτός μύσταξ έσκί- 
αζε μόλις τό άνω χείλος αύτοϋ· έφερε στολήν 
αξιωματικού, έπί ταύτης δέ τό παράσημον τής 
Λεγεώνος τής τιμής, καί έβάδιζε στηριζόμενος 
έπί δύο βάκτριυν.

Ή  θέα τραυμ.ατίου νέου συγκινεΐ πάντοτε 
μετά τόν άτυχή πόλεμ.ον τού 1870, συγκινεΐ 
μέχρι βαθέων τής καρδίας, διότι ύπενθυμίζει τήν 
έθνικήν ημών δυσπραγίαν δ ακρωτηριασμός τού 
στρατιώτου άναμιμνήσκει τόν ακρωτηριασμόν 
τής πατρίδος.

—  Τις είνε δ νέος ούτος ; ήρώτησα ζωηρώς 
τον γείτονάμου. Πώς τόσον νέος ιϋν είνε άξιωμα- 
τικό; καί φέρει τόν σταυρόν τής Λεγεώνος τής 
τιμής; τό τραϋμάτου είνε δεινότερον τραύμα- 
τος ; μή απειλεί ν' άφήση αύτόν ανάπηρον ;

"Εμαθον τότε οτι έκαλεΐτο Παύλος Δερουλέδ, 
οτι εικοσαετής (είχον παρέλθη όκτύ έτη έκτοτε) 
κατετάχθη εθελοντής εις τόν στρατόν τού Σεδάν, 
ότι αίχμαλωτισθείς καί άχθείς εις Γερμανίαν 
άπέδρα καί ίπιστρέψας κατετάχθη έκ νέου εις 
τό σώμα τού Βούρβαχη, ότι μετά τήν συνθηκο
λόγησή κατετάχθη τό τρίτον εις τόν στρατόν 
τών Βερσαλλιών πολεμήσας κατά τών κομμου
νιστών, οτι τό παράσημον έλαβεν έν τή μάχη 
τής Βιλλερσέξελ, ότι τό τραύμα αύτοϋ, όσον σο
βαρόν καί άν ήτο, δέν έμελλε ν’ άφήση ίχνη, 
καί τέλος οτι καίται τραυματίας, πλούσιος, λό
γιος, έμενε ν αύθόρμητος έν τή στρατιωτική ύπη- 
ρεσία, άποφασίσας ν’ άφιερώση πάσαν αύτοϋ τήν 
αγχίνοιαν καί πάσας τάς δυνάμεις εις άγωγην 
τών στρατιωτών του.

Είχον ένα ήρωα ένώπιόν μου. Βαθεΐα ρ.έ κα
τέλαβε συγκίνησις, τοσούτω μάλλον βαθύτερα 
καθόσον ύπήρξε διπλή.

Ό  ηρωισμός έν ηλικία είκοσιοκτώ έτών συνε
πάγεται κίνδυνον εις αύτόν τούτον τον ήρωα. 
Τηλικούτος θαυμασμός περικυκλοΐ αύτόν, τοιαύ- 
τηήδεϊα καί ένθουσιώδης συμπάθεια τόν υποδέ
χεται ώστε είνε δύσκολον νά μή τόν καταστή- 
σωσιν ύπερήφανον.

Πώς ν' άποκρούση, ένδομΰχως, άλαζονικήν 
τινα αύταρέσκειαν καί πώς νά δυνηθή νά μ.ήν 
έκδηλώση αύτήν ; Είνε άρά γε δυνατόν νά η 
τις ήρως έν τοιαύτη ηλικία χωρίς νά είνε φίλαυ- 
τος καί χωρίς νά δεικνύη τούτο διά τού βλέμ
ματος, τών κινήσεων, τού τόνου τής φοινής αυ
τού; Ά λ λ ' έκπληξιν μοί έ·<εποίησε ού μόνον ή 
μετριοφροσύνη τού νέου εκείνου, αλλ ετερον τι 
προσόν έτι μάλλον άντικείμενον εις τήν ματαιο- 
δοξίαν, διότι τό προσόν τούτο είνε σεβασμός ά 
πονεμόμενος πρό; τούς άλλους, είνε ή λήθη έαυ-
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του ύπέρ τών άλλων, τό προσόν δέ τούτο είνε ή 
εύγένεια. Ό  νέος εκείνος ήτο αληθώς εύγενής. 
Ή  λέξις αϋτη ίσως φανή εις τινας πεπαλαιω
μένη καί δ έπαινος λίαν γλίσχρος.

Ή  ευγένεια δέν είνε πλέον τού συρμού. "Αλ
λοτε ησαν σπάνιοι έν ταϊς αίθούσαις οϊ μη ά- 
βρόφρονες, σήμερον είνε σπάνιοι οί άβρόφρονες.

Βλέπομεν γονείς τινας άφαιροϋντας τήν ευγέ
νειαν άπό τής πρώτης αγωγής, ώς έπιτετηδευ- 
μένον τι καί τυραννικόν. Φρονοϋσιν ότι τό νά έκ- 
βάλλη παιδίον τι τον πίλον είσερχόμενον εις αί
θουσαν καί προσαγορεύση τούς έν αύτή, όταν 8ε 
άπερχηται πρός ύπνον συνοδεύη τήν καλήν νύ
κτα του μ.έ εν φίλημα, άποτελοϋσι κοινωνικόν 
εξαναγκασμόν μή συμβιβαζόμενον πρός τά θελ- 
κτικώτερα προσόντα τής παιδικής ηλικίας, ά -  
τινα είνε ή φυσικότης καί ή ειλικρίνεια.

—  Πρός τί, λέγουσι, καταδικάζετε τά  άθωα 
αύτά πλάσμ-ατα εις τήν μ,ικράν έν ταϊς αίθού- 
σαις ηθοποιίαν σας ; Καθιστάτε αύτά συγχρό
νως δυστυχή καί γελοϊα. Τάχιστα θά δμοιά- 
σωσι πρός πλαγγόνας. Ούδέν κοινόν έχει ή ά- 
γωγή πρός τάς αύτοματικάς έκείνας κινήσεις, άφ’ 
ών λείπει ή σκίψις, καί καθ' ών τά  θύματα δια
μαρτύρονται συχνάκις διά τής άντιστάσεως, πάν
τοτε δέ διά τής σκαιότητος αυτών !

Αληθώς, προσλέγουσι, τί κωμικώτερον τών 
χαμηλή τή φωνή μεταξύ μητέρων καί υιών δια
λόγων τούτων:

—  Χαιρέτισε τήν κυρίαν, παιδί μου.
—  Δέν θέλω.
—  Έ λ α  δά, δείξε πώς είσαι εύγενής.
—  Δέν θέλω νά είμαι εύγενής.
—  Χαιρέτισε!
—  Ό χ ι !
Ό  διάλογος καθίσταται σφοδρότερος.
—  “Αν δέν χαιρετίσης θά σέ τιμωρήσω !
—  Δέν μέ νοιάζει!
Τότε παρεμβαίνει ή ξένη .. .
—  Άφήτέ τον κυρία, σάς παρακαλώ. Λέγω 

πώς μέ έχαιρέτισες, παιδί μου.
—  Ό χ ι! λέγει ή μήτηρ, πρέπει νά χαιρετί- 

ση . . . ειδεμή . . .
—  Ειδεμή . . .  θά ξυλοκοπηθή ! .  . . ανακράζει 

δ πατήρ εμφανιζόμενος έπί τής σκηνής τού δρά
ματος.

Τότε επέρχεται ταραχή. Τό παιδίον κραυγά
ζει, ή μήτηρ στενάζει, δ ένοχος άπάγεταε, ή 
κυρία δέν είξεύρει πού νά κρυφθή. Αύτά είναι τά 
μαθήματα τής φιλοφροσύνης· άλλ’ αύτά αναγ
κάζουν τό δυστυχές παιδίον νά τήν άποστραφή.

Εις ταύτα απαντώ πρώτον ότιτά παιδία δέν 
δεικνύουσισυνήθως τοιαύτην άπείθειαν,προπάντων 
αν εγκαίρως έθισθώσιν εις τήν φιλοφροσύνην. Δεύ
τερον ή ιδέα τής επιβολής πράγματος τινός δυ- 
σαρεστοϋντος αύτά δέν μέ ταράττει διόλου, κα

θόσον ή άγωγή δέν είναι συνήθως άλλο τι είμή 
ή τέχνη του νά μάθωμεν νά πράττωμεν ό’,τι 
μάς δυσάρεστε! ώσεί μάς εύηρέστει. Δέν άρνοϋ- 
μαι ότι τά  παιδία δεικνύουσι σκαιότητά τινά, 
αλλά τί θελ.κτικώτερον τής σκαιότητος ταύτης; 
Τά χαριτωμένα έκεϊνα παιδάκια τά  δποϊα εκ
βάλλουν τόν μικρόν των πίλον καί σάς προσφέ
ρουν μέ τόσην σοβαρότητα τάς μικράς παρειάς 
των πρός φίλημα μέ καταθέλγουν ! Εις τούς 
θεωρούντας μηχανικάς τάς πράξεις ταύτας υ
πενθυμίζω τό βαθύ λόγιον του ΓΙασχάλ : “ Α ς  

αρχίσω/ιεγ άπό ζί\υ ίζωζΕριχήγ ΛατρεΙατ, ή 
πίσζις θά έπαχοΛου$ήση·

Ο άνθρωπος έχει σώμα όπως καί ψυχήν, τό 
σώμα δέ τοϋτο δύναται ένίοτε νά διδαξη τήν 
ψυχήν. Ή  έξις είνε μεγάλη διδάσκαλος. Ό ταν 
χαιρετά τό παιδίον, κατ' άρχάς προσκλίνει μόνη 
ή κεφαλή· όταν τό στόμα του σάς εύχηται κα
λήν ημέραν, μόνον τό στόμα λαλεϊ, άλλ’ έφ’ ό
σον αί πράξεις αύται καί αί λέξεις επαναλαμ
βάνονται, μεταβαίνουσι κατά μικρόν άπό τών 
χειλέων εις τήν καρδίαν, άπό τής κεφαλής εις 
τον νούν, αί κινήσεις τών χειρών μεταβάλλονται 
εις αισθήματα. Προσθέσατε ότι μόνον οί έκ μι- 
κράς ηλικίας εύγενεϊς είνε αληθώς εύγενεϊς. Ή  
φιλοφροσύνη δμοιάζει πρός τό κλειδοκϋμβαλον 
άν δέν διδαχθή τις αύτό μικρός, ούδέποτε θά 
έκμάθη νά μουσουργή.

Δέν άρνούμαι ότι ύπάρχουσι καί είδη τινά φι
λοφροσύνης άτινα μ.έ δυσαρεστοϋσι- πρώτον ή ά- 
λαζών φιλοφροσύνη του υψηλήν κατέχοντος θέσιν, 
όστις δείκνυται φιλόφρων έξ έπιεικείας-ή υπερβο
λική φιλοφροσύνη ήτις ένοχλεΐ· ή φρασιολόγος ή -  
τις παροργίζει. Ά λ λ ’ όταν παρουσιάζηται μετά 
τών φυσικών αυτής συνοδών, τής άβρότητος έν 
τή συμπεριφορά, τής εύγενείας έν τοϊς λόγοις, 
όταν ώς έν τώ  μνησθέντι νέω, συνενοϋται πρός 
ϋπέροχον χαρακτήρα, τότε καθίσταται αληθώς 
προσόν ήθικόν άμα καί φυσικόν, καί υπενθυμίζει, 
καθ' ά  μοί φαίνεται, τινά τών άβροτάτων έρ
γων τής έλληνικής τέχνης. Ναι, ένόμιζον ότι 
ήκουον στίχους τινάς τού Εύριπίδου, ένόμιζον ότι 
έθεώρουν άγαλμά τι τού Πολυκλείτου βλέπων 
τόν νεαρόν καί ηρωικόν έκεΐνον τραυμ.ατίαν β α - 
δίζοντα έν τή αιθούση διά τών δύο εκείνων βά
κτρων μετά τοιαύτης έπιτηδειότητος, άπλότη- 
τος καί εύχερείας, μεταβαίνοντα φυσικώς άπό 
τού ενός τόνου εις τόν έτερον, προσαρμόζοντα 
τό ύφος αυτού προς τό τού συνδιαλεγομένου, 
πλήρη σεβασμού πρός τούς γέροντας, φιλοφροσύνης 
άνευ άνοστου χαριτολογίας πρός τάς κυρίας, έ- 
πιφυλάξεως πρός τάς νεάνιδας, εύθυμίας πρός 
τούς όμήλικας αύτω· έν ώ δέ παρετήρουν ταϋ
τα διά τού βλέμματος, έκυψα πρός τόν γείτονά 
μου καί τω είπον.

—  Ύ π ’ αύτά όλα υπολανθάνει ή μήτηρ. Ή
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ευγένεια ώς πρώτην βάσιν έχει τόν πρός τάς γυ
ναίκας σεβασμόν, ό σεβασμός δέ ούτος ούδαμοϋ 
διδάσκεται τόσον καλά όσον έπί τών μητρικών 
γονάτων ! Ό  νέος ούτος άνετράφη ύπό τής μη- 
τρός του !

—  Έ χετε δίκαιον, μοί είπεν ό γείτων μου· ή 
μήτηρ του τω ένέπνευσε την εύγένειαν ταύτην, 
*ΰτη τω  τήν ¿κληροδότησε, άλλά δέν τω έδίδα- 
ξεν αύτήν. Τήν έχει έκ φύσεως. Ημέραν τινά,ότε 
ήτο πέντε έτών παιδάριον, συναντά πτωχόν τινα 
πολύ γέροντα καί πολύ άνάπηρον. Ή  μήτηρ 
δίδει έν πεντάλεπτον εις τό παιδίον, τό οποίον 
φέρει αύτό πρός τόν γέροντα, άλλά την στιγμήν 
καθ’ ήν τό ένεχείριζεν έξέβαλε πρώτον τό πιλί- 
διόν του καί τόν ¿χαιρέτισε. Δέν σάς φαίνε
ται ώραίον ; Όποιον βαθύ δίδαγμα ! Τό παιδίον 
τοϋτο όπερ αποκαλύπτεται πρό τής πτωχίας, 
καί προσθέτει τήν ελεημοσύνην τής καρδίας εις 
τήν ελεημοσύνην τής χειρός, μάς δεικνύει τήν εύ- 
γένειαν ύπό νέαν οψιν! Τό χάριεν έκεϊνο παιδίον 
μάς λέγει έν άγνοια του, ότι πρέπει νά τιμώμεν 
εις έκαστον άνθρώπινον ον πλάσμα τού Θεού 
κχί αδελφόν έν οδύνη. Χάρις εις αύτό έχομεν τό 
δικαίωμα νά συμπληρώσωμεν την φράσιν τού 
Βωβενάργκ λέγοντες:«Ή  εύγένεια δμοιάζει πρός 
τάς μεγάλας ιδέας, διότι απορρέει ώς αύται έκ 
τής καρδίας,

( E r n .  L e g o u v c )

ΠΑΥΛΟΣ ΔΕΡΟΥΛΕΔ

Από τίνος διατρίβει έν Άθήναις δ περιφανής 
γάλλος ποιητής καί πρόεδρος τού έν Γαλλίρε 
«Συνδέσμου τών Φιλοπατρίδων » Παύλος Δερου- 

ί λέδ, όστις έπικείμενον νομίσας τόν πόλεμον, ήλ- 
θεν όπως άγωνισθή ύπέρ τής Ελλάδος έτοιμους 
«χων καί δεκακισχιλίους έμπειροπολέμους άνδρας. 
Ο κ. Δερουλέδ, άφ’ ού γενναίως έπολέμησεν 

I ΰπέρ τής Πατρίδος αΰτοϋ έπί τού πεδίου τής 
μάχης παρασημοφορηθείς έπ’ ανδρεία, έγραψε 
φλογερά ποιήματα ύπό τήν προσωνυμ.ίαν "Ασμα
τα τοϋ στρατιώτου, Ν έα“Ασματα του στρατιώ
του, ’Εμβατήρια χαΐ σαλπίσματα, τά  δποϊα 
διά τό γενναίον τής έμπνεύσεως καί τό ειλικρινές 
τού αισθήματος ού μόνον ύπό τής Γαλλικής Ά -  
*»δημείας έβραβεύθησαν, άλλά καί ένθουσιώδους 
υποδοχής ¿τυχόν παρά τού κοινού έκατοστύας 

ιιθμοϋντα έκδόσεων.

δ
Τήν φιλοπατρίαν τού άνδρός μ.αρτυρεϊ καί τ ό -  

£· Μετά τόν πόλεμον ού μετέσχε ώς έθελοντης 
| ® Δερουλέδ προύτίθετο νά παραιτηθή τόν βαθμόν 

«ύτού ώς άξιωματικού· είχεν ήδη δημοσιεύση 
Ασματα του στρατιώτου καί έμελλε νά ά -  

Βπωθή όλος εις τήν ποίησιν, εύπορος ών καί 
δυνάμενος νά διάθεση κατά βούλησιν τά  καθ

έαυτόν· άλλ’ 6 συναγωνιστής αύτοϋ ταγματάρ- 
χης Λάν τω  είπε:

—  Έξεδώκατε ώραίον ε’ργον, τό οποίον θά ώ- 
φελήσηπολύ τήν Πατρίδα. Θέλετε νά πράξετε κά
τι τι καλλίτερον άκόμη ; Μείνετε μαζί μας, εις 
τόν στρατόν αύτόν, ον αγαπάτε πολύ καί όστις 
σάς αγαπά ήδη. Κατετάχθητε μόνον δι’ όσον 
χρόνον διαρκέση δ πόλεμος. Ά λ λ ά — τό λέ
γετε δέ καί σείς δ ίδιος,— ή ειρήνη αϋτη είνε 
άπλή ανακωχή, δ πόλεμος δέν έτελείωσε, ουδέ 
δκαιρός τήςύπηρεσίας σας ε’ ληξε. Ό  στρατός εχει 
ανάγκην έκείνων, οϊτινες άφ’ ού έ'δωκαν τό κα
λόν παράδειγμα έν καιρω πολέμου, εινε ικανοί 
νά δώσωσιν αύτό καί έν καιρω ειρήνης. Είξεύρω 
ότι σάς ζητώ μεγάλην θυσίαν, άλλά θά τήν κά
μετε.

Καί οότως δ Δερουλέδ Ιμεινεν έν τω  στοατω 
έπί έξ όλαε"τη, οτε παρητήθη κατ’ άνάγκην διότι 
πεσών έκ τού άφηνιάσαντος ίππου αύτοϋ ε"θραυ- 
σε τόν άριστερόν πόδα. Έ κτοτε έπεδόθη εις τά 
γράμματα, έποίησε τον " Ετμαγ  καί τήν Μο>α- 
βίτιόα  καί άλλο παρεσκεύαζε δράμ-α, ότε διωρί- 
σθη μέλος τής παρά τω  ΰπουργείω τής Γαλλίας 
συστάσης επιτροπείας πρός στρατιωτικήν παιδα- 
γώγησιν τών μαθητών. Ό  ποιητής παραιτήσας 
καί αύθις τήν ποίησιν, είργάσθη δλοψύχως πρός 
όργάνωσιν άληθούς πατριωτικής καί στρατιωτι
κής άγωγής τού ε'θνους αύτοϋ. Ά λ λ ά  διχογνω- 
μήσας πρός τόν Ιούλιον Φερρή παρητήθη τής 
έπιτροπείας· τότε δέ μέλη τινά αύτής τω είπον:

— “Αν παρητήθητε διότι θέλετε νά έπαναλά- 
βητε τάς φιλολογικής σας έργασίας, δέν άντιλέγο- 
μ εν  άλλ’ άν παρητήθητε, όπως νομίζομεν, διότι 
δέν έγιναν δεκταί αί ίδέαι σας καίδέν έφηρμό- 
σθησαν, τότε ιδρύσατε μεθ’ ήμών ’Εταιρίαν τινά 
πρός διάδοσιν πατριωτικού φρονήματος καί ημείς 
δεχόμεθα καί έφαρμ,όζομεν τάς ιδέας σας. Σείς 
είσθε δ ύπέρ πάντα άλλον άρμόδιος νά γίνητε δ 
πρωτουργός τής άναμορφώσεως ταύτης. Βαδίσα
τε καί θά σάς άκολουθήσωμεν.

Ό  Δερουλέδ ίδρυσε τότε, συνεπικουρούντων ε
πιφανών άνδρών τήςΓαλλίας, ώς τούίστορικού Ε ρ
ρίκου Μαρτέν, τόν«Σύνδεσμον τών φιλοπατρίδων», 
έκτοτε δέ έργάζεται άνενδότως πρός άνύψωσιν τού 
έθνικού φρονήματος παρά τω έθνει αύτοϋ.

«Δέν μεριμνά ούδόλως περί εαυτού, γράφει δ 
Κλαρετή. Καταναλίσκει τόν χρόνον, τάς δυνά
μεις, τό χρήμκ αύτοϋ ύπέρ τού έργου τούτου, 
ημείς δέ οί άγαπώντες αύτόν άπαιτοϋμεν— έπι- 
μόνως άλλά ματαίως— νά φανή πλεΐόν τι φίλαυ- 
τος· τω  λέγομεν, ώς καί οί οικείοι αύτοϋ έξα- 
παντος λέγουσιν αύτω, ότι πρέπει νά συμπλή
ρωσή τό φιλολογικόν αύτοϋ έργον, καί ότι οί ώ -  
ραϊοι στίχοι ύπηρετοϋσιν δμοίως καί άνυψούσι 
τήν πατρίδα. Ά λ λ ά  δέν μάς ακούει.»

'Γοιοϋτος διά βραχέων δ γενναίος άνήρ, όστις
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ήλθε να προσενέγκιρ τόν βραχίονα αύτοϋ τή δυ
στυχεί ήμών ΓΙκτρίδι ε'ν τοίς χαλεπωτάτοις τού
τοι; καιροί;.

Κ*

Κ Α Λ Ο  Κ Ο Ν Α Κ Ι
( Έ *  τ ω ν  τ ο ΰ  Π α ύ λ ο υ  Α ερ ο υ λ έδ .)

—ΤΑ φτωχομάννα, τί χαλας ’ <τό τζάκι τόσα ξύλα !
Ζεστό 'ναι τό καλύβι σου καί δίχω; τή φωτιά'.... 

Έστέγνωσα· τοΰ κρυου πια δέ ’ νο«ό(Ι’ ανατριχίλα,
Κρύβε τά ξύλα σου . . .  διψοϋ» φωτιά τά γερατειά

Καί τρέμεις σύ, γερόντισσα . . . Μά ή καλή γρηοϋλα
Μβΰ κάνει τόν κουφό καί νά, τή χόβολη σκαλίζει.. . 

Πέτα μιαν ¿γκαλιά χΙαδΛ ’ ςτό τζάκι καί γωμίζει
Καπνό καί λάμψι μονομ_ιας ή φτωχοχαλυόοϋλα. . . »

— .Ζεστάσου, παληκάρι μου, καί τουρτουροχωνίζει I . ·

— Ά  φτωχομάννα ! δεν πεινώ !.. ταΰγά σου, φτωχομάννα, 
Τό σώσμα ρετσινάτο σου γιά σένα νά φυλάς . .  .

'Εγώ ξεροτραγάνισα ’ ςτό δρόμο κουραμάνα . .  .
Ταΰγά, τό βετβινάτο σου γιά μένα μή χαλας

Μά τΐ τραπεζομχνδηλα μοΰ στρώνεις, χριστιινή μου !
"Ας λείπουν, σταυροπόδι *γω τό τρώω τό ψωμί ! .  . 

Τραπέζι ’ χω τό γόνατο, μαχαίρι τό σπαβί μου,
Καί μέ τή βοΰκ’ άμάσσητη, πετιρΰμαι 'ς  τή γραμμή !

· -  *0 , ?ά«, παληχάρι μου καί «ιέ καί τό κρασί μου !»

Μά τά σεντόνια τί τά θές ς . . .  Γ,ιά μένανε παλάτι 
βε  ναν’ ό άχερ,ιώνάς σου, που ς’  άχερο παχύ,

Παίρνει τό μέτρο του κάνεις καί στρώνει τό κρεβάτι... 
ΈκεΓ, κυρά, ’ σά βασιλιάς, κοιμοϋμ' ώς τό ταχύ I...

Μά κείνη πάλι τό γουδί, γουδί τό γουδοχέρι !
Σεντόνια στρώνει κάτασπρα, *οΰ μοσχομαρτυοοϋν 

Σπιτίσια πλύσι, αλουσιά καί δάφνη κα! νυχτέρι
Καί ’ ςτό σεντούκι στιβακτά τόν ξένο καρτερούν ί...

• —Παιδί μου, πέσε, κάμ’ έδώχονάκι καί λημέρι !...·

Γλυχοχαράζει καί βαρεΓ αργά γλυκά ή δ^άνα. . .
Ξυπνώ, πετιοϋμαι 'ςτό λεπτό νά τρέξω 'ςτή γραμμή ! 

'Εμπρός ! σ’  άφίνω 1 έχε γειά I... μ ' άλήβεια, φτωχομάννα, 
’ Σαν πιό βαρύ τό σάκκο μου άνοώθω ’ ςτό κορμί !..

[γατί, καλή γερόντισοα. 'σά  μάννα μου, συ ξένη,
Τόσο πολύ μ’  έχάΐδεψες ; γιά πές μου, σε 'ρ ω τώ .. . 

Κ’  εκείνη μισογελαστή, μισοκλαμμένη χραίνες. . .

»— "Έχω κ’  εγώ τ’  άγόρι μου, παιδί μου,'ςτό στρατό!»

(Μετάφρασις ΚλεάνΟους Ν . Τριαντάφυλλου.)

Τό γήρα; έχε; δύο βακτηρία;, τήν μνήμην καί 
τήν πείραν, Ιφ’ ών στηριζόμενος προχωρεί άσφαλί- 
στερον καί πολλάκις ταχύτερον της σφριγώσης νεδ- 
τητος.

μ>. V .  Ο βΓίζεη)

Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Ε Ι Σ

Κατά τινα άναχοίνωσιν γενομένην έν μια τών τε
λευταίων συνεδριάσεων τής Γαλλικής’Ακαδημίας τών 
επιστημών, βροχή φύλλων επεσε κατά τήν ημέραν 
τοΰ Πάσχα εν (ίοιιιτηοπΙγν εΓς Ικτασιν πολλών χι
λιομέτρων. Ό  καιρός κατά τήν ημέραν εκείνην ήτο 
εξαίρετος’ ολίγα νέφη εις μέγα ύψος έκινοΰντο άπό 
ανατολών πρός δυσμάς, κατ’ αντίθετον δέ διεύΟυν- 
σιν έπνεε εις τά κατώτατα στρώματα τής ατμόσφαι
ρας μαλακή αύρα. Υψηλά όσον έξικνείτο ή δρασι- 
έφαίνοντο φύλλα ξηρά, άτινα κατέπιπτον βραδέως εις 
τήν γήν. Εικάζεται οτι ή παράδοξος εκείνη βροχή 
προήρχετο εκ τυφώνος, οτροφοδινήσαντος εις μέγα 
ύψος φύλλα συναρπασθέντα έκ τοΰ εδάφους.

Ό  αρχηγός τοΰ τάγματος τών ’ Ιησουιτών έδη- 
μοσίευσε περίεργον άπογραφικήν σημείωσιν, καθ’ ήν 
τό διαδόητον εκείνο τάγμα, ίδρυθέν πρό 35') έτών, 
έχορήγησεν εις τήν εκκλησίαν 248 άγιους, 1500 
μάρτυρας, 13 Πάπας, 60 Καρδιναλίους, 4000 αρ
χιεπισκόπους καί επισκόπους καί 6000 συγγραφείς. 
Νΰν ύπάρχουσιν έκ τών Ιησουιτών 2500 ιεραπό
στολοι. Ό  άριθμός τών υπό Ιησουιτών έκδοθέντων 
βιβλίων είναι μέγας τά δε αντίτυπα αύτών υπολογί
ζεται κατά εκατομμύρια.

Ό  έκτακτος επιθεωρητής τών δημοτικών σχο
λείων τής επαρχίας X . εϊσήλΟε εις εν τούτων άκρι- 
βώς καθ ’ ήν στιγμήν ό δημοδιδάσκαλος, κατά παρά- 
βασιν πάντων τών κανονισμών καί τών υπουργικών 
εγκυκλίων, έδαιρεν ανηλεώς έ'να μαθητήν. Μή ταρα
χθείς ποσώς έκ τής παρουσίας τοΰ ξένου ό δημοδι
δάσκαλος έξηκολούθησε τόν δαρμόν καί ότε έτελιί- 
ωσε τό έργον άπεπεμψε τόν μαθητήν, είπών’ «'Π ή
γαινε τώρα νά είπή; τής μάννας σου, πώς καλοπέ
ρασες !»

Ό  επιθεωρητή; έσχανδαλίσθη μεγάλως έκ τής 
πράξεως ταύτης καί ιδίως έκ τής τελευταίας ανοι
κείου καί άντιπαιδαγωγική;παραγγελίας. Έπετίμησε 
πικρώς τόν δημοδιδάσκαλον, όστις άπαθώις ήκουε, καί 
κατέληξε λέγων

ί· Πώς θά άπολογηθήτε αν οί γονείς τοΰ μαθητου 
ύποβάλωσι παράπονα ; Αν ελθη ή μητέρα του πρός 
εμέ. . . .

—  Κρημνίστε την άπό τήν σκάλα, κύριε έπι- 
θεωρητά.

—  Τί είναι αύτά! Αν ό πατήρ του άναφέρη τήν 
πραξιν εις τό ύπουργείον. . .

—  "Εννοια σας καί ό πατήρ δέν έχει κάνέν πα- 
ράπονον. Νά ήσθε βέβαιος δι’ αύτό, διότι έγώ ειμαιό 
πατήρ !»

— Καλέ, δέν μου λέγετε πώς γίνεται τά μαλλί* 
σας νά ήναι άσπρα καί τά μουστάκια σας κατάμαυ- 
ρα; Μήπως τυχόν τά βάφετε;

—  "Οχι. άλλά τά μαλλιά μου είναι είκοσι χρό” 
νια μεγαλείτερα άπό τά μουστάκια.

~'\ΛΛ/1 ιΛΛκν/'-
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