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DfllKAI MEAETAI
TO ANEY ΜΗΤΡΟΣ TEK.NON,

| ''Συνεχεία id. yv.i. 105,'.

E'.
Εϊς rir "H.lior.

Ή άρχή τοΰ φθινοπώρου έν Φλάνδρα όμοιάζει τδ 
εσρ. ’Απδ τδν πρώων ήμερών τοΰ μηνδς ’Οκτωβρίου 
° θολερός χαί συννεφώδης ουρανός της ύετώδους έκεί- 
νης χώρας αιθριάζει, άνυψοϋται χαΐ άπαυγάζει άπδ 
λαμπρόν χυανοϋ χρώμα· ή φΰσις άναζωογονεΐιαι πατά 
Φ ήδεΐάν τής άτμοσφαίρας θερμότητα- τά πτηνά άρ- 
Χ'ζουσι πάλιν τά κελαϊήματά τω·<, χαί ένώ άεικίνη 
«ι στρουθών δμιλοι εύθυμοϋσ-.ν έπί γης πρδ δλί 
Υ=υ έσπαρμένης, ή λεηλατοϋσιν θυμήρεσι κραυγαΐς 
τουί κήπους χαί τά κλήματα· τά χλήματα, τδ κομ- 
Φ έχεινο παραπέτασμα τδν τοίχων χαί τοΰ άνω- 
ψλοίου τδν θυρδν τδν έπαύλεων — ci κορυδαλοί άνί- 
Ζ'»νται ένθεν χαί ένθεν εις τδν άέρα πλησίον τού 
σπίνου χαί τής αντιπάλου αύτών ύπολαιδος. Βλέπων 

τοσοΰτον υψηλά τά πολυάριθμα ταΰτα πτηνά, νο 
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μίζει δτι είναι χονιορτδς μελωδικός ύπδ τοΰ άνε'μου 
παραφερόμενος μετά τών άπδ τών δένδρων άδιαλεί- 
πτως άποσπωμένων διαφόρων χρυσών χαί πορφυρών 
φύλλων, άπερ βραδέως έπι τής γής πίπτοντα, ταράσ
σονται ύπδ τής παραμικρά; τοΰ άέρος πνοής, χαϊ πε- 
τώσι διά νά πέσωσι πάλιν εις τούς λειμώνας χαί τά 
ελη. Τδήοιανθές δεικνύει τούς ώχρού; βότρυας τών άν- 
θέων του ύπεράνω τοΰ χόρτου, δπερ άναγεννάται χλοε- 
ρώτερον καί δροσερώτιρον, τδ ιον άναδίδει κατά τδ μή
κος τών θάμνων καί τών το χων τάς άνεκφράστους αύ ■ 
τοΰ ευωδίας” τδ ύδωρ είναι διαφανέστερον, ώστε φαί
νονται μυριάδες ιχθύων παιζόντων καί άνασκιρτώντων 
έν ώ α ήλιου. Πανταχοΰ άπαντ$ τις μικρά παιδία 
τρέχοντα, σκιρτώντα, δήισκεδάζοντα καί τή» απλοϊκήν 
αύτών φωνήν μέ τήν γενικήν έχείνην μελωδίαν μιγνύ- 
οντα, δ ότι έπανέρχεται ή'δη ή ώρα τοΰ χρόνου, καθ’ 
δν ή άγαΟς -δειπάρθενος άποσπα άπδ τής θείας αύτής ή- 
λακάτης τά ώρ?ΐα και λευκά έκεϊνα νήματα, απερ ά
πειρα έν τοΐς ςόρανοις μηκύνονται αναρτώσι τούς ευ
θραύστους σκφάνους των εις τούς ήμιγόμνους κλάδους 
τών δένδρων καί, άφ’ έαυτών, παρεμπλέκουσι μέ τούς 
κόμβους των τάς μικρός χεϊρας, αιτινες άνυψοϋνται 
πανταχόθεν, προσπαθοΰσαι νά τά άρπάσωσιν.

Ούδέν δ αμτνει ξένον εις τήν μυστηριώδη ταύτην
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σεώς μας, μέχρι τής έντιλούς άναβρώσεως τοΰ Σα
μουήλ.

— ’Αγαθή τύχη ■ άπεκρίθη ή κυρία δε Σιμεκούρ· 
περιχαρή; γενομένη.

— ’Επιστρέφω αμέσως, Σαμουήλ ! ειπεν ή κυρία 
Δουβοά, φιλήσασα τδν υιόν της έπί τοΰ μετώπου.

— Καί έγώ θά κάμω τάς διά τήν άναχώρησιν προε
τοιμασίας μου* αίίριον έπιστρέφω εις Παρισιού;.

— Τόσον δγλίγωρα ! / οχαγέ Λουστώτ ; ήρώτησεν ό 

Σαμουήλ
— Αί υποθέσεις μου μέ προσκαλοΰσιν αύτοΰ· ήδη 

δέν είμαι τόσον άναγκαιος· άφίνω τήν μητέρα σου 
πλησίον σου, καί συ λαμβάνει; έδώ περιποιήσεις ώ; 
παιδιον τή; οικίας . . . Έάν ποτέ λησμονήσω τάς πρδς 
σέ καλοσύνα; τών κυριών τούτων, προσεθηκε, ζωηρώς 
συγκ'.νηθεΐς, καί έ οιμος νά εϊπη βλα-φημίαν, ήν με
τά δυσκολίας άπεσιώπησεν, ό διάβολος να ... j

— Λοιπόν ! διέκοψιν ή κυρία δε-Σιμεκούρ· πρέπει 
νά μα; κάμης χάριν τινά

__  Ζητήσατε μοι τδ αίμά μου . . . ζητήσατε μοι .. .
— Μή άναχωρήτε, είμή μεθαύριον, λοχαγέ, γευθήτε 

αΰριον μεθ’ ήμών, καθώς δ κύριος Σαμουήλ, καί ή κυ
ρία Δουβοά, οϊτινες ήδη μοΐ τδ ύπεσχέθησαν.

—— Ευχαρίστως, κυρία· τή αλήθεια, είσθε πολλά 
καλή. Νά πάρ’ δ άνεμος! άπεφασίσατε νά μέκατασκλα- 
βώσητε μέ τά; καλωσύνας σας 1

— Αΰριον εις τάς δύο λοχαγέ I
— Αέριον εις τάς δύο, κυρία I
Όταν ό πέριξ αύτοΰ όμιλος άπεμακρύνθη μέ τήν 

κυρίαν δε Σιμεκούρ τήν κυρίαν Δουβοά καί τδν λο
χαγόν, δ Σαμουήλ, ου τδν ασθενή έγκέφαλον είχε κα
ταταράξει δ συγκεχυμένος εκείνος τών φωνών θόρυ
βο; και ή κίνησις, καί τόν όποιον έζάλιζεν ήδη ή 
σφοδρότης τοΰ άέρος, έρριψε πάλιν ήσόχω; τήν κεφα
λήν του έπί τής ραχεως τής καθέδρας. Έχει έπί τινα 
δευτερόλεπτα διεμεινεν έχων τού; Οφθαλμούς κε- 
κλεισμενους, αναίσθητων, νενάρκωμενος καί μηδέν 
σκεπτόμενος.

Αλλά μετ' ολίγον ό ήλιος, οστις εύαρέστω; έλαμπεν 
έν τώ μέσω ούρανοϋ άνεφέλου, διεπέοασε τά μέλη του 
μέ απαλήν χαί ζωογόνον θερμότητα’ ένώ ή φαντα
σία τοΰ άναββώσαντος άνεκτάτο άπασαν έαυτής τήν ε
λευθερίαν εν τή περί αύτδν έπικρατούση σιωπή, ήν 
διέκοπτε μόνον ενίοτε ή άσολεσχια μικρού στρουθιού, 
άνιπταμένου έπί τών δένδρων τοΰ κήπου.

‘Ο Σαμουήλ διήνοιξε τούς δφθαλμού; καί συνεστάλ- 
λη εύχαριστως, βλέπων εαυτόν άπολαύοντα ευτυχίας, 
μέ τοσοΰτον τρυφερόν ηδυπαθειαν περιστοιχιζούσης αύ· 
τόν I Μετά τοσαύτας ήμέρας, άς διήλ,θβ έν τή όχλήρΰί 
καί άνηλ ω ατμόσφαιρα δωματίου σκοτεινού καί κε- 
κλεισμένου, τώ ήτον ήδη ευάρεστο» νά άναπνέη έ- 
λευθέρως άερα καθαρόν, νά βλέπη τδν ούρανδν πλημ- 
μυροϋντ* φωτός, νά άναμιγνύη εαυτόν εί; τόν ύμνον 
έκεϊνον τής εύγνωμοσύνης, ήν ολόκληρος ή φύσις έ
ψαλλε» ευχαρίστως πρδς τδν θεόν } διότι δ άνθρωπος 
ούδέποτε είναι θρησκευτικώτερος καί μάλλον έλεύθε- 
ρος ίγωιστικών καί ευτελών αισθημάτων είμή κατά τάς 
πρωίας τής άναββώσ'εώς του ημέρας. Ήθελέ τις εί- 
πεΐ, οτι έκ τής φυσικής έγεννατο ή ήθική παλιγγενε
σία καί δτι ή ψυχή, γειτων πρδ δλίγου Θεώ δια τής 
προσελεύσεως τού θανάτου, άπήγαυζε τήν λάμψι» ί· 
κτινός τίνος θείας.

'Ακόμη δ Σαμουήλ όλος παραδεδομένο; εί; τά;

πιββοήν, είς τή» μελαγχολικήν άλλ’ εύάρεστον εκείνην 
εύτυχίαν, ώ; at τελευταϊαι στιγμαΐ, βίτινες άνεπαι- 
σθήτως παρέρχονται, δταν κράτη τις μέ τήν χεϊρά 
του τήν χεϊρα τοΰ ποθητού υποκειμένου, άφ ού ταξεί- 
οιόν τι μέλλει νά τόν χωρίση έπί πολύν χρόνον............

Τώ 2»τι πρέπει νά ειπη έκαστος χαΐρε εί; τάς τε
λευταίας ωραίας ήμέρας· πριν κλείση έπιμελώς τά 
παράθυρα καί τήν θύραν του, ινα προφυλαχθή από τής 
πάχνης καί τού μελαμβορείου άνεμου, πριν λάίη 
θέσιν έμπροσθεν τής εστίας, ήτις καίει κροτούσα, 
πρέπει εισετι άπαξ νά άναπνεύση τόν καθαρόν άέρα 
τής πεδιάδος, νά πατήση μέ τους πδδας του τό μα 
λακόν χόρτον τοΰ λειμώνος, και νά αΐσθανθή εαυτόν 
άναγεννώμενον εις τάς τελευταίας θωπείας τοΰ ή 
λίου I

Οΰιως δ άνορρωνύων Σαμουήλ μετά τριών έβδο- 
μάδων άσθένειαν προητοιμάζετο νά έςελθη πρώτην 
φοράν έκ τοΰ δωματίου του καί νά περιδιαβάση εις τδν 
κήπον τοΰ Κυρίου δέ-Σιμεκούρ. ‘Η μήτηρ του τδν έλα
βε» έκ τοΰ έτέρου βρ'αχίονος, ή Άθηναι; έθεσε τόν άλ
λον έπί τοΰ ίδικοΰ της, καί δ λοχαγό; Λουστώ c έ 
πεφορτίσθη νά μετακόμιση τήν μεγαλην έδραν. Ή 
ώχρά καί ισχνή φυσιογνωμία τοΰ Σαμουήλ, έξέφραζε 
τήν ευγνωμοσύνην καί τήν συμπάθειαν.

— Ώ1 έψιθύριζε, τους δφθαλμού; έχων πλήρεις 
δακρύων. Ώ I τις ήθελε μοΐ έγγυηθή ποτέ, δτι τοσαΰται 
χαραί έπεφυλάχθησαν άκόμη δι' έμέ, μήτερ μου 1

Τοΰτο λέγων κατέβαινεν εις τδν κήπον, δπου εΰρί- 
σκέτο συνηθροισμένη δλη ή οικογένεια τής Κυρίας 
δε-Σιμεκούρ, ήτις ήλθε καί τδν ένηγκαλίσθη μετά 
πόθου.

— Ήδη, ίειπεν ή Άθηναι;, ήμεΐς μέν πρέπει νά 
προσέξωμεν μή σας ένοχλήτωμεν, υμείς δέ νά κα 
θήσετε.

Αίφνης οί'έξ νεά-ιδε; έτρεξαν δρομαίω; εί; τδ οί 
κημα καί έπονήλθον, ή μέν φερουσα καθέδραν, ή δέ 
μικρόν σκαμνίσν, ή δέ προσκ-ιφάλαιον χωρίς νά πα 
ρατηρήσωσιν δτι δ λοχαγός Λουστώ: είχε φροντίσει 
περί τούτου.

— Είσθε καλά ; ήβώτήσαν όμοφώνως, δταν έκάθη- 
σεν δ Σαμουήλ.

— Καλά ; Ώ 1 ναι, καλά ! υπετραυλισεν δ άναρ 
ρωνύων συγκινηθείο. Πόσον άγαθαί είσθε I Πόσον 
φροντίζετε δι’ εμέ I εύχατιστώ, εύχαριστώ.

— Ναι ήδη, έπανέλαβεν ή Άθηναι; μειδ’.ώ-α, κατά 
τδ δικαίωμα έμ;ΰ, ώς νοσηλευούσης, απαιτώ νά ά- 
πομακρυνθώσιν δλα.ι, διότι δ θόρυβος, καί ή κίνησις 
αύτη συγχίζσυσι κεφαλήν, εισέτι πολϋ αδύνατον ούσαν 
καί τά πλειστα ύπδ τής σφοδρότητος τοΰ άέρος ήδη 
πκρενοχλουμενην, κύριε Σαμουήλ.

— ‘Η 'λθηναίς έχει δίκαιον* ναι, τέκνα μου, εί" 
πεν ή κυρία δε-Σιμεκτύρ, έλθετε, ακολουθήσατε με-

— Θέλω ώφεληθή έκ τής στιγμής ταύιης, υίέ μου· 
διά νά υπάγω νά κάμω άγορας τινας, καί να φρον 
τίσω περί οικήματος δι’ άμφοτέρους ήμάς.

— Περί οικήματος ; διέκοψεν ή κυρία δε Σιμε- 
κοΰρ μετά φωνής φιλικής ένταύτώ καί παρωργισμενης. 
Πώς I δέν είσθε καλά εις τήν οικίαν μας ;

— Αί ναί! Θά μείνωμεν έδώ, ειπεν ή κυρία Δσυ- 
6οα, τείνουσα τήν χεϊρα προς τήν κυρίαν δε Σιμεκούρ, 
θά μείνωμεν έδώ μέχρι τής εις Παρισιού; άπελεύ 
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γοητείας τών άφατων τούτων έντυπώσεων, ύψωσε τούς 
οφθαλμού; έπί τής Άθηναίδος, ήτις ίσταμένη πλη
σίον του, τόν παρετήρει μετά στοργή; σχεδόν μη
τρικής.

— Εις ύμας, έψιθύρισε μετά συγκινήσεως, εις ύμά; 
καί τήν μητέρα ύμών όφειλω πάντα ταΰτα.

Καί δάκρυα βραδέως καταββεο»τα κατιδρεξαν τάς 
ώχράς παρειάς του.

— Εις ύμας, έπανέλαβεν, ήτι; έκινήθητε εις οικ. 
τον δι’ έμέ’ ήτις μέ παρηγορήσατε ήτις ήλθετε καί 
έκαθίσατε εις τήν λυπηρόν κλίνην μου διά νά δια
σκεδάσατε τάς δδό>ας μου. ’Απείρους εύλογίας κατ’ 
έμαυτόν έλεγον, όταν εδλεπον υμάς έκεϊ πλησίον μου 
καθημένην εις τό πλευρόν τής μητρός μου, μιγνρ- 
ουσαν τά; φροντίδα; σας μέ τά; έκεινης, έτοιμη» νά 
καταπραόνητε τήν πρώτην κραυγήν, νά κατευνάσητε 
τό πρώτον παράπονον. "Ω 1 ή ζωή μου, τδ αίμα μου, 
τό παν άνήκει εις υμάς τού λοιπού’ δέν ύπάρχει θυ
σία έκ μέρους μου, εί; ήν νά μή έχετε δικαίωμα, 
διότι δέν δυνάμεθα νά ήμεθα πλέον ξένοι δ εις πρδς 
τόν άλλον, δέν είναι ουτω ;

■— Όχι, όχι- πέποιθα εί; υμάς· κα! άν ή ώρα τοΰ 
νά σα; ζητήσω δείγματα άφοσιώσεως παρουσιάζετο, ή 
θελον άδιστάκτως προστρέξιι εί; ύμά; . . . Τις οϊδε, 
προσέθηκεν, άν ή δλεθρία α2;η στιγμή δέν είναι άπο- 
μεμακρυσμέυη ;

"Επειτα, ώ; διά ν’ άπομακρύνη δυσάρεστους στοχασ 
μού; έκαμε βήματά τινα, άλλ’ έπανελθοϋσα αίφνης 
πρδς τόν Σαμουήλ, έτεινε πρδς αύτδν τήν χεϊρα.

— Θά είσθε δ άδελφό; μου, είπε» αύτώ μετ’ έκ 
φράσεως ειλικρίνειας.

‘Η λέξις αυτή έπεσε ψυχρά, εις τήν καρδίαντοϋ Σα
μουήλ καί κατέστρεψε». άπασαν τήν πσίησιν. «πάσας 
τάς γοητείας τής προσδοκωμένης εύτυχιας του, ήτις 
έπλήρει μακαριότητος τήν κκρδιαν του.

Ήθελέ τις είπεϊ, οτι δ ούρανδς άπέδχλε τό λαμ
πρόν φώς του, δ αήρ τήν ήδονικήν θαλπωρήν του- ή 
θελέ τις είπεϊ, δτι τό βΐγο; τοΰ πυρετού ήρχετο νά κα 
ταταράξη τά μέλη τού άνοβρωνύοντος, οστις έπανήλ 
θεν εις τό οίκημά του κατατεθλιμμενος, συν ετριμ 
μένος, Απογοητευμένο;.

Φωνή τις τώ έφαίνετο έπαναλαμδάνουσα άκα-Λιπαύ 
στως, θέτουσα άκαταπαύστως πρδ τών όφθαλμών αύ. 
τοΰ τούς λόγους τούτους τής ’Αθηναίδος.

« Θά ήσθε αδελφός μου. »
Ούδέν άλλο είμή αδελφός της. Φεΰ I

A/e'ja γεΐγ/α.

"Ινα τις κατανοήση δπόσον σπουδαιον καί άξιο» λό 
γρυ θεωρεϊ δ χωρικός τής Φλάνδρας τό νά ξενίση τι- 
νά εις τήν οικίαν του, πρέπει νά είδε τό κενόδοξον 
μειδίαμα καί τήν πολυάσχολον εικόνα τοΰ προσώπου 
του, δταν λέγη. Μέλλω νά δώσω μέγα 
γ ε ΰ μ α. Πρεπτι νά έγένετο μάρτυς τών πολυπλη
θών προπαρασκευών, άναγκαία πράξις τοσοΰτον σο 
βαρά καί πολυδάπανος ώ; πρδς τόν μονότονο» καί 
πτωχόν βίον μικρός πόλεως.

Έάν δ Σαμουήλ δέν ήσθένει, καί επομένως δέν έ- 
πησχόλει τοσαΰτα πρόσωπα τής οικογένειας τοΰ κυρίου 
δε-Σιμεκούρ, πράγμα δπερ άπήτει ή άνάρβωσι; του 

νεανίου, τό μέγα γεύμα, περί ού ήδη ό λόγος, ήθελε 
δοθή δυο μή»ας πρότερον. Ότε έπήλθε» 5μως τό δυσ
τύχημα έκεϊνο, τότε δ Αριθμός τών συνδαιτυμόνων 
είχεν ήδη συζητηθή καί Αποφασισθή- ή Άθηναι; είχε 
ήδη γράψει τάς προσκλήσεις- καί μάλιστα είχον αρ
χίσει νά προστριδώσι τά Αργυρώματα καί νά καθαρί- 
ζωσι τά τραπεζικά σκεύη. Ταΰτα όμως πάντα έδέησε 
ν’ Αναβληθώσιν.

Άλλ’ βτε ή υγεία τού νέου χειρουργού δέν έπροξένει 
πλέον Ανησυχίαν, έπανέλαβον μετά δραστηριότητος τάς 
άναβληθεισας προπαρασκευάς, έστειλαν τάς προσ · 
κλήσεις καί ουτω τήν έν τή οίκ α έπικρατοΰσαν ειρή
νην διεδέχθη ταραχή, Ανηστχια. άιαξία.

Εςέβαλον έκ τών μεγάλων δρυϊνών σκευοθηκών 
σκεύη τραπεζικά, μεγαλοπρεπώς πεποικιλμένα καί 
σιννικά, προερχόμενα, κληρονομικώς χρονολογούμενα 
άπό τής βασιλείας Λουδοβίκου ΙΕ.' μεταφερόμενα δέ 
σώα άπό γεννεάς είς γεννεάν, καί τοσοΰτον μάλλον 
Ανέπαφα, καθ’ ρσον δεν έχρησιμευον είμή άπαξ τοϋ'έ- 
τους. Τό οίκημαέξεσκονίσθη, έκαθαρισθη, έλευκάνθη, 
έστιλβώθη, τρις δέ ή τετράκις έπανελήφθη τοΰτο, ώ
στε κατά τήν πολλάκις έπαναληφθεϊσαν έκφρασιν τής 
κυρίας δε Σιμεκούρ μετ’ Αρεσκείας, μή στερούμενης 
καυχήσεως, ήδΰνατό τις νά κατοπτρισθή εις έκασιον 
σκεΰος.

Αλλά πρό πάντων τήν ήμέραν τοΰ γεύματος έπρε
πε νά ίδη τις τήν κίνησιν καί τήν έπασχόλησιν έκαστου.

Ένώ τά μικρότερα κοράσια παρεσκευαζον τή» τρά
πεζαν, τεθειμένην άπό τής παραμονής έν τώ έστιατο- 
ρίφ, ή Άθηναι;, ήμιφόριον φορούσα, καί τού; βραχίο
νας γυμνού; έχουσα, έζόμωνε φύραμά τι άξιόλογον, 
μίγμα άνθογάλακτος,ίώών καί βουτύρου, οπερ μετεσχη ■ 
ματιζετο ύπό τούς δακτύλου; της εις πλακούντια κε 
χρυσωμένα, παρ' αύτή δ κύριος δε-Σιμικοΰρ δέν ά- 
πηξιου νά κατασκευαζη αύτός δ! ίδιος καρύκευμα λα- 
γωού έπιδεξ.ως ήρτυμενου' ύπερμεγέθης λεβη; έδραζε 
κοχλάζων, ένώ ή κυρία δε-Σιμεκούρ είχε θέσει χοιρί 
διον εις τόν οβελό», καί ένώ ή γηραιό υπηρέτρια έπησ- 
χολεϊτο ν’ άποκαθαίρη μετά τέχνη; τήν έκ Οροδά- 
κων φυλλάδα, φαινόμενον ώ; πρό; τόν καιρόν τοΰ έ 
τους, χάρις εις τάς φροντίδας καί τήν επίμονον καλ 
λιέργειαν τοΰ κήπου. Τό νά εϊπη τις οσα κρέατα έ 
κεΐ εύρίσκοντο, δσαι άγραι, οσοι ιχθύες, δσα χόρτα, 
όσοι καρποί, δσα ζαχαρόπηκτα, τοΰτο θά άπήτει τά 
εκατόν σ όματα τής φήμης τοΰ Ομήρου ή τήν όςυ 
δέρκειαν τοΰ συγγραφέως, εί; ον αποδίδεται ή χ ω· 
ρική μάγειρος

Τέλος εις τήν μιαν ώραν, οί προσκεκλημένοι ήρ- 
χοντο ήδη, ένώ ή κυρίά δε Σιμεκούρ και αί μεγα- 
λειοεραι αύΐής θυγατέρες εύρίσκοντο εισετι έν τω μα- 
γειριω των, ένδεδομέναι τα έντός τής οικίας συνειθη 
ένδύματα, άκ^ένιστοι και λίαν έρυθραί ένεκα τοΰ κό
που καί τής θερμό τη ο ος.

θ’, προσκεκλημένοι ού ιοί ήσαν, τά έπισημότερα ά 
τομα τής πόλεως. ‘Ο πρώτος, δ» ή γραία υπηρέτρια 
ανήγγειλε μέ τήν εξησθενημένην φωνήν της και μετ’ 
αίδήμονο; σρβαρότητος, ήτον,

— Ό κΰριοξ Έπαρχος.
Μόλις δ Κ. δε-Σιμεκούρ έσπευσεν εις πραϋπάντησιν τοΰ 

υψηλού τό άνάς-ημα τούτου τοΰ άναφαλαντ^ου, τοΰ έμφαν- 
τικούς τρόπους έχοντος καί τοΰ πάντοτε πρώτου έρχομέ- 
»ου' έπειδή δ τότε βασιλεύων Λουδοβίκος δ 1Η είχε» εί- 
πει; Ή ά κ ρ ί 6 ε ι α ε ί ν α ι ή ε ύ γ έ ν ε ι α τ ώ »
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βασιλέων· βραχύς τις κύριος πολύσαρκος κα: 
σ-ρογγύλος, ώ; ό Σάγχος Πένσας, ένεφανίσθη.

— Ό κύριός Πρόεδρος .
Άνέκραξε» ή γραΐχ υπηρέτρια. *0 μικρός ουτος 

καί στρογ γύλος ά»θρωπος άφοΰ {χαιρέτησε τόν κύριον 
δε-Σιμεκούρ έπλησίασε τόν ύψηλόν κα! άναφαλαν 
τιαν άνθρωπον έπειτα δέ άμφότεροι ήρχισαν νά λα 
λώσιν μέ προσποιητήν εύμένειαν, και τοι αντίπαλοι 
πρός άλλήλους όντες. ‘Ο έπαρχος βεβαίως ήτο» εις 
τήν μικράν πόλιν πρόσωπόν δρασιηοιώ ιερόν καί λαμ
πρότερο» άπό τό τοΰ προέδρου τοΰ πρωτοδικείου, άλλ' 
ουτος ήτον Αμετακίνητος, ένώ ό αντίπαλός του ήδύνατο 
άπό μιας είς άλλην στιγμήν ν’ Απολέση τήν άξια» του, 
δηλαδή τόν πόρον· τή; ζωής του, άπό τήν μικροτέραν 
ιδιοτροπίαν έ»ός υπαλλήλου τοΰ ‘Υπουργείου, ώστε 
ό πρόεδρος δεν ήθελε ν’ έξασχή ό έπαρχος περισ 
σοτέραν αύτοΰ έπιββοήν* ςυτος δ' άπ’ έναντιας κατε 
τήκετο ύπό τοΰ φθόνου, συλλογιζόμενος δι: ουδέν έν 
τω κόσμω ήδύνατο νά άποστερήοη τον πρόεδρον τής 
θέσεώς του- έξ ου προήρχετο μίσος τόσω μάλλον πικ
ρόν, καθόσον ήτον ένδόμυχον, καί ήτον άνάγκη νά τδ 
κρύπτή ύπδ φαινομένην εύμένειαν.

’Ανήγγειλαν μετά ταΰτα άλληλοδιαδόχως τον έπί 
τής είσπράξεως τών έμμεσων φόρων διευθυντήν, τδν 
υποθηκοφύλακα, τδν εισαγγελία μετά τοΰ άντει- 
σαγγελέως, καί τέλος τδν δήμαρχον τής πόλεως, 
γέροντα πνευματώδη, δφειλοντα τήν τύχην καί τήν 
υψηλήν έν τή μικρφ πόλει κοινωνική? Θέσιν του εις 
έντιμον περιουσίαν καί πολλήν Αγχίνοιαν. Είς μεγα. 
λειτέραν σκηνήν θά ήτον ύπουργός, άλλ’ είς τδν μι
κρόν κύκλον, είς δν ήσυχη τδν είχε προορίσει, έ- 
γεινε δήμαρχος.

’Απαγε I δεν θά περιγράφω τδ περίφημον γεύμα έν 
λεπτομέρεια. Έφαγον και έπιον άφθόνως, άλλά μετά 
σοβαρότητος, χωρίς ούτε εις τών εύαρέστων αστεϊσ
μών, ιΐτινες δέ» λείπουσί ποτέ άπδ τά Φλανδρικά 
γεύματα, νά διασκέδαση τδ επίσημον τοΰτο γεύμα. 
Εκαστος διέμενε σοβίρδς, ‘δύσκαμπτος καί καθ’ ύ- 

πόκρισιν σύννους· έκαστος έφερετο προσεκτικός, μά
λιστα ct κατώτεροι υπάλληλοι, οΰς λεξ ς τις άφοων 
ήδύνατο νά ενοχοποίηση ένώπιον τοΰ έπαρχου, προ
σώπου έπιφόβου, δστις ουδέποτε συνιχώρει καί έπαυεν 
εντελώς τούς μή βαδίζοντας ακριβώς τήν όόον αύτοΰ. 
Λοιπόν ή συνδιάλεξις δέν περιεστράρη είς άλλο τι, 
είμή είς τήν άξιοθαύμαστον διάταξιν τοΰ γεύματος — 
έπαινος, δ* ή κυρία δε Σ μεκούρ έδέχθη άπδ εύγενή 
χαράν ακτινοβολούσα— καί είς τήν έξαίρετον έκλο- 
γήν τών οίνων, άπδ τούς όποιους ό κύριος δε-Σιμε· 
κουρ έπλήρου τά πο ήοια μετά βασιλικής δαψιλείας.

Επίσης άτάραχος έμεινε» ήτε τάςις τοΰ συμπο
σίου και η ήσυχία τών συνδαιτυμόνων- ό γέρων λοχα
γός είχε δίς ή τρις άρχισε*, νά όμιλή περί τοΰ 
αύτοκράτορος· άλλ’ ή Άθηνοί; καί δ Σαμουήλ, οί 
ττνες έκαθηντο είς τά πλευρά του, εΐχον σπεύσει πά- 
ραυτα νά διακόψωσι τους άφρονας λόγους του, οΰς 
κατ εύτυχίαν ούδε·ς ήκουσε.

Τέλος περί τήν έκτη» ώραν έσηκώθησαν έκ τής 
τραπεζη; καί έπιον καφφέν, κατά δέ τήν έβδομη» οί ό- 
μοτράπεζοι απαντες άνεχώρησα», άποχαιρετήσαντες 
φιλικότατα τδν κύριον δε Σιμεκούρ καί διαβεβαιοΰντες 
αυτόν περί τής ένθέρμου άφοσιώσεως καί φιλίας των, 

Δέν έμειναν λοιπόν, άλλοι έν τή αιθούση είμή ή 
κυρία Δεβουά, ό Σαμουήλ, ό λοχαγός Λιυστώτ καί δ 

κύριος καί ή κυρία δε-Σιμεκούρ· Αί θυγατέρες κατε- 
γίνοντο ήδη είς τδ νά θέσωσ: πάλιν είς τόν οίκειον τό
πον τά Αργυρά σκεύη, τά κρύσταλλα καί τά συννικσ, 
απερ ή γραΐα υπηρέτρια έπανέφιρεν έκ τοΰ μαγει
ρείου.

Ό κύριος δε Σιμεκούρ πρσσέφερεν έδραν είς τήν 
κυρίαν Δουβοα· έλαβεν άλλην δι’ έαυτόν, καί ήρχιαε 
νά έπαναφέρη είς τήν άνάμνησιν του, οΰχί άνευ χαράς 
καί υπερηφάνειας, καί αύτάς τάς μικροτέρας λεπτομέ
ρειας τοΰ γεύματος καί αΰοούς τοΰ; παραμικροτέρους 
λόγους έκάστου τών συνδαιτυμόνων.

— Ήξεύρεις, γυναίκα, είπε τέλος, έκφράζων ά- 
γερόχως τοΰ; προκαταλαβόντας αυτόν στοχασμούς, 
ότι τδ γεΰμά μας ήτον άριστον.

— Τίποτε δέν μά; έλειπε», ίπανέλαβεν ή κυ
ρία δε Σιμεκούρ.

— *0 κύριος έπαρχος ήτον θελκτικός,
——Είναι άνθρωπος πολύ αξιαγάπητος !
— Μάλιστα, δίαν τδ βέλη- άλλά δέν είναι τοιοϋ- 

τος τοΐς πάσι, διέκοψεν δ κύριος δε-Σιμεκοΰρ προπε- 
τώς.

— "Οσον δέ διά τδν πολύσαρκον πρόεδρον, αυτός 
έφαγε» διά τέσσαρες.

— Mot {ζήτησε δίς πλακούντα, προσέθηκεν ή κυ
ρία δε-Σιμεκούρ, ής τδ κενόδοξον ύφος ήρχιζε νά ά- 
ναφαίνηται.

— Μάλιστα μάλιστα, τδ μ ι κ ρ ό ν μας γεΰμα ή
το καλό», έπανέλαβεν δ κύριο; δε-Σιμεκοΰρ, στα
θεί; μετ’ έμφάσιω; είς τήν κενόδοξον μετριότητα 
τής λέ^εως μικρόν.

— Άλλά τί έπαδες ; ήρώιησε τδν Σαμουήλ, πολ
λάκις άνησύχως στραφέντα πρδς τδ σκοτεινότερον μέ
ρος τής αιθούσης, έπειδή άμα άνεχώρησαν οί προσ- 
κεκλειμένοι έσβυσαν δλα τά φώτα, έξαιρόνμένου ε
νός μόνου έπί τής έστίας όντος.

— Φοβούμαι μή ή κυρία Άθηνοί; είναι Ασθενής.
— ‘Η θυγάτηρ μου 1 ανέκραξεν ή κυρία δε-Σιμε- 

κουρ.
Καί άνεπήδησε πρδς τήν νεάνιδα, ήπς πρδ ίλιγου 

άπώλεσε τάς αισθήσεις της.
Ολίγον ΰΐωρ ψυχρόν τήν έζωογόνησεν έντδς ολίγου' 

ήνοιξε τούς δφθαλμούς, έφερε περί έαυτήν βλέμμα
τα πεπλανημένα· έπειτα ε^ρίφθη είς τάς άγκαλας 
τής μητρδς αύτής, έκρυψε τό πρόσωπόν τη; καί ήρ- 
χισε νά λύζη πικρώς.

— Τί έχεις τέκνον μου ; τ! σέ πονεϊ ;
‘Η Άθηνοί; ύπεξτφυγε» ήσύχως άπδ τάς άγκάλας 

τής μητρός της, καί απεκριθη άγωνιζομένη νά ύπο- 
μειϊιάση.

— Τίποτε δέν είναι μήτηρ μου, τίποτε, δλίγος κό
πος, ίδέτε, έπί τοΰ παρόντος δέν φαίνεται πλέον 
τίποτε.

Άλλ’ δ τρόμος όλων τών μελών της, άλλά τά έ
πί τοΰ προσώπου τη; βέοντα δάκρυα άπεδείκνυον ψευ
δείς του; λόγους της καί τήν πλαστήν γαλήνην.

— Μήτερ μου I μήτερ μου 1 άνέκραξε βιφδεΐσα 
έκ νέου είς τας άγκαλας τής κυρίας δε Σ μεκούρ

— Άγωμεν, τέκνον μου, άγωμεν* έπάνελθε είς 
τδ δωμάτιόν σου, ή άνάπαυσις καί ό ύπνος θά καθη- 
συχασωσι τάς νευρικάς ταύτας ταραχάς· καλήν νύκτα ! 
Θά έλθω πάραυτα νά ΐδώ πώς άπέρασες.

— Μήν έλθης , μήτερ μου άνέκραξεν ή 
νεανις μετά τρόμου τίνος, μήν έλθης· αισθάνομαι 

ότι θά κοιμηθώ* καλήν νύκτα κυρία· καλήν νύκτα 
μήτηρ μου· καλήν νύκτα, πάτερ- καλήν νύκτα, κύριοι- 
καί έιεινε τάς χεΐράς της είς τδν λοχαγόν καί Σα
μουήλ, δστις ήιθάνθη τήν ύγράν καί ψύχραν χεΐρα 
τής νεάνιδος τρέμουσιν σπαμωδιχώ; είς τήν έδικήν του

— Τί έχετε ; τί έχετε ; έψ θύρισε χαμηλή τή 
Φωνή.

— Δίου τδν Θεόν υπέρ έμοΰ, Σαμουήλ.

Βεβαίως είχεν ανάγκην δεήσεω;, διότι τήν έπαύριον 
πολλά πρωί, δτε ή κυρία δε-Σιμεκούρ ήσυχος έπο- 
ρεύετο είς τδ δωμάτιόν τής θυγατρός της διά νά πλη 
ροφορηθή περί τής υγείας της, ευρεν αύτδ έρημον, καί 
έπί τής τραπέζης έπιστολήν αύται; λέξεσιν.

« Μήτερ μου, πάτερ μου, μή μέ καταρασθήτε ί 
είμαι πολύ ένοχος, άλλ’ δλιγώτερον άφ’ δ,τι αί πε
ριστάσεις δεικνύουσιν ύπανδρευθεΐσα μυστικώς, είναι 
άνάγκη νά Ακολουθήσω τδν σύζυγόν μου. ‘Υγιαί
νετε ! μή μέ καταρασθήτε . *

Είς τήν δλεθρίαν ταύτην άνάγνωσιν, ή κυρία δε Σι- 
μεκούρ έξιφερε κραυγήν τοσοϋτον δδυνηρά», ώστε 
έ σύζυγό; της έ^ρίφθη έντδς όλίγου πλησίον αύτής 
αί θυγατέρες ήκολούθησαν τον πατέρα των ή δέ κυ 
ρία Δουβοά καί ό Σαμουήλ συγκίνηθέντες άπδ τδν άλ- 
λόχοτον έν τή οικία γενόμενον θόρυβον, προσέτρεξαν 
έπίσης. *Η κυρία δέ Σιμεκούρ έβάδιζεν Αναίσθητος, 
χωρ^ς ν’ άποκριθή είς τάς έρωτήσεις· σπασμω- 
δικός κλονισμός έκυριενσε τδ μέτωπόν της, τδ αίμα 
έφοινισσε τδ πρόσωπόν της, καί οί όδόντες της φρι- 
καλέως έτριζον τέλος πάντων ούδέ λέξιν μή δυνα- 
μ.ένη νά προφέρη, έδωκε πρδς τδν σύζυγόν τη; τήν 
φρικώδη έπ.στολήν, ήν έκράτει.

‘Ο γέρων τήν έλαβε καί άνέκραξεν.

— Ήιιμασμένο; I
’Επειτα έσηκώθη ολος όρθιος, ώς διά νά καταρασθή, 

άλλ’ ^ειεσε πάλιν έκτάδην καί άψυχος.

Έπέσπευσον περί αυτόν· έψεξαν ζητοϋντες τδν 
ιατρόν. ‘Ο αρχαίος ούτος φίλος τής οικογένειας δέν έ 
δυνήθη είμή να άποτρεψη τήν κεφαλήν κα: νά σπογ- 
γιση δάκρυόν τι. Αποπληξία κεραυνοβόλος είχεν α
παλλάξει τδν γέροντα τής ά-ιμίας.

Αίφνης ή κυρία δε Σιμεκούρ, ήτις μέχρι τοΰδε διέ- 
μενε λειποθημοΰσα ύπδ τής Απελπισίας, έπροχώρησε 
πλησίον τοΰ πτώματος μ·.θ’οδυνηρά; μεγαλοπρεπείας.

— Μαργαρίτα ! είπε πρδς μίαν τών θυγατέρων 
τη;· ού είσαι ήδη ή μεγαλειτέρα θυγάτηρ μου. Άς 
παρακαλέσωμεν τδν Θεόν διά τδν πατέρα σου.

Άλλ' ή επίπλαστος αύτη ένέργεια έλλειψιν έντδς 
ολίγου, ή καρδία τη; συνετριβη, οί λυγμοί τη; έξ-ρ 
ρίγησαν κα: άνέκραξε.

— Άς παρακαλέσωμεν τδν θεόν διά τήν αδελ
φή* σου I

‘Η δέ κυρία Δόυβοά, ένηγκαλιζετο μηχανικώς πως 
καί μετά φρίκη; τόν υιόν της, διότι έβλεπεν ότι αυτός 
έπίσης έπληγώθη θανασίμως είς τήν καρδίαν.

ΜΕΡΟΣ Β’.
1822.Α.

'Ρωμαγχιχό»·,

Όταν πες φέρεται τ·νας τών γιιτνιαζουσών τήν 
έσχατιάν τών προαστείω» όδώ», δέ» ευρίσχει ούδίν 
πλέον, ούτε κατά τήν δέαν, ιύιεκαιά τή» τύρβην τών 
άλλων δδών τών ΙΙαρισίων. Εκεί, πολύτιμος άλλαγου 
και συνετώς διατεταγμένος, ό τόπος φαίνεται ότι ά- 
πώλεσε τήν άξια» του, μετά τοοαύτη; άφδονία; τόν 
μεταχειρίζονται. Δέν ύπάρχουσι παντάπασιν οίκιαε 
πεντόροφοι ε’κισεσσωρευμέναι έπ’ άλλήλας, αλλά 
κήποι, άληδεΐς κήποι, ύψοϋντις ύπερηφάνως τάς εύ- 
δαλιΐς κορυφάς τών δένδρων των υπέρ τοΰ; τήν δδόν 
σχηματίζοντας τοίχους. Μόναι άνευ παραθύρων, άνευ 
υπερκειμένου τινός χωρισιού οικήματος, σπάνιει αύ- 
λειοι δύραι διακόπτουσι τήν μονοτονίαν τών είς μέγα 
ΰψος άνερχομένων τοίχων τών ύπό τοΰ χρόνου μελα
νών νατασταντων, τών τοίχων εις ω» του; πόδας ά
φθονος χλόη βλαστάνει ίθ ειρήνη. Τέλος ούδείς άλ
λος θόρυβος ταράττει τήν σ ωπήν καί έρημίαν είμή δ 
διακεκομμένος τριγμός οχημάτων τιτώ*, συρόμενων 
οχι άνευ δυσκολίας έπί τής Ανωμάλου καί δύσχρη
στου κατωφέρειας τή; όδοΰ.

Τό έσωτσρικόν τώ» σπανίων οικ ώ», τών έν ταΐς 
συνοικιαις έκείναις, δέν έχει χαρακτήρα ήττον φαν
ταστικόν.

Εισερχόμενό; τις ευρίσκει τό οίκημα θυρωροΰ, δσ- 
τι; διά τών άρεσκευτικών ένταυτώ καί δολίων τρό
πων του, μάς άναμιμνήσκει άκουσίως τόν παροιμιώ- 
δη Γζΐηγόριυν ror ex Βιζιταντίνων, ουτος χαιρέ
τα ΰπ'οκλινώς τό» έπισκεπτόμενον καί τόν δδηγεΐ α
σκεπής μέχρι τοΰ κυρίου οικήματος, ευρισκομένου 
συνήθως υψηλά είς τό τέλος άλωής 12—15 βημά
των. Είσελίόυν δ' εις μεγάλην αίθουσαν, ήν ώραίζου- 
σιν ιχνογραφήματα έκ μελανός μολυβδοκονδύλου, πί
νακες κεντητοί καί χάρται γεωγραφικό1, πρέπει νά 
περιμείνη έπί τινα λεπτά τήν οικοδέσποιναν. Ή αί
θουσα αΰτη είναι έντευκτήριον, ή δέ οικία παρθε- 
ΓαγωγιΐοΓ,

Διευθυπρια ένος τών παρθεναγωγείων τούτων, ή 
κυρ α Γερβρέα, πρό ολίγου είσήλθεν εις τό οίκημα, 
όπου του; πόδας έπί υποποδίου ίχουσα κα^έπί ανα
κλίντρου καθηρίίνη, εΰρισκε τέλος μετά τάς ένασχο- 
λήσεις καί τάς καθηυερινάς ανησυχίας τοσοϋτον βα- 
θεία» ησυχίαν, όσην ήδύναντο ν’ άπαιτώσιν οί πολ.λεί 
αυτής κόποι. Άπασαι αί υπότροφοι έκοιμώντο, άπα- 
σαι αί θύραι ήσαν κεκλιισμέναι* ούδέν δ’ άλλο έν τή 
οικία φώς έμενε» ή αί τή; νυκτός λυχνία:, ών ή άμυ^ 
δρά λάμψις διεφαίνετο διά τών καλώς κικλεισμένων 
παραπετασμάτων τών υπνωτηρίων.

‘II κυρία Γερβρέα έτέρπετο λοιπόν άπολαύουσα 
τής ήσυχία; εκείνης. Άπεκδυθεΐσα ήμπελώς, {λησμό
νησε νά βάλη τήν νυκτική» της ένδυμασίαν τοσοΰτεν


