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ΕΙΣ ΗΛΙΟΣ ΚΑΙ ΔΤΟ ΛΕΟΝΤΕΣ

Έ νω ό Λουβοά, όστις είχεν ανάψει πυρ- 
κα ϊάν είς όλην την Ευρώπην διά ν' άπο- 
κτήστ) πλείονα ίσχΰν καί απασχόληση τόν

ηγεμόνα του, είργάζετο μετά της δρα- 
στηριότητος, ην ειδομεν οπως καταστρέ- . 
ψϊ) δι’ ένός πραξικοπήματος την 'Ομο
σπονδίαν, ης ό Γουλιέλμος Γ έκηρύχθη 
αρχηγός, ό ηγετών ούτος άφικνεϊτο ήσύ- 
χως καί άνυπόπτως έξ ’Α γγλίας είς 'Ολ
λανδίαν, την γεννέθλιόν του γην.

Ή σύχως λέγοντες, δέν λέγομεν ίσως τ ’ 
άκοιβη. Σφοδρά τρικυμία κατέλαβε τάν 
στόλον του παρά τάς άκτάς,ό δέ ήγεμών, 
άνυποαονών νά προσορμισθγί, έρρίφθη μό
νος σχεδόν έντός λέμβου καί διακινδύνευσε

μέν μυριάκις ν’ άπολεσθη ό Καΐσαρ καί 
ή τύχη του, άλλ’ έπί τέλους άπέβη είς 
την ξηράν.

Ό  Γουλιέλμος είχε τότε ηλικ ίαν τεσ- 
σαράχ-οντα καί ένός έτους. Ητο άδύνα- 
τος την κρασιν, ασθενικός, εβηχεν ένίοτε 
τόσον σφοορώς, ώστε κατέπ ιπ τε  λιπόθυ
μος καί τό σώμα του έφαίνετο ζών, χάρις 
μόνον είς την ίσχυράν του θέλησιν, όπως 
ή μορφή του έφαίνετο ζώσα διά μόνης 
της λάμψεως τών οφθαλμών του. "Οταν ή 
ώχρά έκείνη ρ.ορφη μέ την γρυπήν ρίνα,
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μέ τά  συνεσφιγμένα χείλη, με τάς έξε- 
χούσας οστεώδεις παρειάς ένεφανίζετο έν 
τη χαύνφ ηρεμία τοΰ βίου,ό διαβάτης ελε- 
γεν : ’Ιδού ε’ις έπιθάνατος,δστις έξήλθενά 
ζεσταθη είς τόν ήλιον."Οτε ή αύτή μορφή 
ένεφανίζετο είς το μέσον τής συμπλοκές, 
περιστεφομένη ύπό τοΰ πυρός καί τοΰ κα
πνού, δ στρατιώτης άνεφώνει βλέπων τούς 
σπινθηροβόλους οφθαλμούς του, τά  φρι- 
κ ιώντα χείλη του καί τάς έρυθράς έκ τοΰ 
πυρετοΰ παρειάς του : Αύτός είνε ήρως !

Ό  μέγας αύτός στρατηγός, ό πάντοτε 
ήττηθείς παρά της Γαλλίας, έστο.ίχισεν 
εις την Γαλλίαν τό εύγενέστερόν της αίμα 
καί πάντας τούς θησαυρούς της. Ά ν  δέν 
ύ π ν ^ ε ν  αύτός, ό βασιλεύς δέν θ’ άπεκα- 
λεϊτο Εσως Λουδοβίκος ό Μέγας, θ’ άπε- 
καλεϊτο  δμως Λουδοβίκος ό ’Ισχυρός, ή 
Λουδοβίκος ό Ευδαίμων. Ό  βασιλεύς της 
Γαλλίας είς αύτόν καί μόνον οφείλει τόν 
φοβερόν έκεΐνον έχθρόν. Ή  αλαζονεία του 
συνήντησε μίαν άλλην ί'σην καί ό αγών 
διήρκεσε τριάκοντα ετη.

Ό  Λουδοβίκος ΙΔ" έν τη άκμη τής εύ- 
δαιμονίας του, προέτεινεν ώς σύζυγον είς 
τόν νεαρόν πρίγκηπα της Όράνζης την 
δεσποινίδα Βλοά, την πρώτην θυγατέρα, 
ήν έ'σχε μετά τής δεσποινίδος Λαβαλ- 
λιέρ. Ό  Γουλιέλμος άπήντησεν δτι ήτο 
υιός τής θυγατρός τοΰ Καρόλου Α ', του- 
τέστι υιός θυγατρός γνησίας βασιλέως,έγ- 
γονός της γνησίας θυγατρός τοΰ έκλέ- 
κτορος τοΰ Βρανδεμβούργου, δηλαδή η
γεμόνας βασιλεύοντος, καί δτι συνεπώς έν 
τή οίκογενεία του οΐ πρίγκιπες συνείθιζον 
νά νυμφεύωνται πριγκιπίσσας γνησίας καί 
δχι νόθους.

Ουδέποτε ό Λουδοβίκος ΙΔ' συνεχώρη- 
σεν αύτώ τήν τοιαύτην άπάντησιν, ήτο 
δε λογική ή μνησικακία του, άφοΰ αύτός 
είχε νυμφεύσει τάς έκ μοιχείας θυγατέρας 
του μετά τοΰ ανεψιού του πρίγκιπος τοΰ 
Όρλεάνς καί τοΰ έγγονοΰ τοΰ μεγάλου 
Κονδέ.

Ό  βασιλεύς της Γαλλίας διά τοΰτο 
ώμοσε κατά τοΰ πρίγκιπος της Όράνζης 
μίσος άσπονδον, τό οποίον προσεπάθησεν 
ό τελευταίος ούτος ματαίως νά σβέση διά 
μυρίων ένδείξεων φιλίας καί ύποταγής. 
Ε ίτα , άφοΰ πάντα  τά  μέσα μετεχειρίσθη 
πρός συμβιβασμόν μετά τοΰ βασιλέως 
Λουδοβίκου ΙΔ' καί άπέτυχεν,

—  Πολύ καλά ! είπεν' θά τόν αναγ
κάσω νά μ’ έκτιιιήση καί πάλιν.

Καί έτήρησεν άπηνώς τόν λόγον του'
Ό  Γουλιέλμος, έκλεγείς σ τ α τ  j o v d e p ,  

ήτοι Πρόεδρος τών Η νωμένων ’Επαρκών 
τής 'Ολλανδίας, ένυμοεύθη άντί νόθου, 
τήν θυγατέρα τοΰ δουκός τής 'Υόοκης, 
οστις έβασίλευσε κατόπιν ύπό τό δνοαα 
’Ιάκωβος Β καί έπειδή ό ’Ιάκωβος Β 
έγένετο σύμμαχος τοΰ Λουδοβίκου ΙΔ' 
ενεκα τής όμοδοξίας, ό Γουλιέλμος έπω- 
φελήθη τοΰ μίσους, δπερ ή διαμαρτυρο- 
μένη Α γ γ λ ία  συνέλαβε κατά τοΰ πα π ι-  
στοΰ βασιλέως αύτής. Έβοήθησε τούς 
’Ά γγλους νά έκθρονίσο>σι τόν πενθερόν 
του, είτα  δέ έπειδή ήτο έγγονός Καρόλου 
τοΰ Α ', ή δέ σύζυγός του ήτο θυγάτηρ

τοΰ έκπτώτου βασιλέως, ό Γουλιέλμος 
είχε τά  προσόντα νά διεκδίκηση έπί δι- 
πλώ δικαιώματι τό στέμμα τ ή ς ’Α γγλίας. 
Τό κατώρθωσε διά τών έπιτηδείων αύτοΰ 
διαπραγματεύσεων, έγένετο άξιος αύτοΰ 
διά τής επισήμου νίκης ήν κατήγαγε 
κατά τών παπιστών, ύποστηριζομένων 
ύπό τής Γαλλίας κατά  τήν έν Βούνη μά
χην καί καθεσθείς στερρώς έπί τοΰ θρόνου, 
στηριζομένου έπί τής 'Ολλανδίας, ήν έ- 
ξηκολούθει νά κυβέρνα μέ τόν τ ίτλον τοΰ 
σ τα τ χ ον Λ ιρ ,  σύμμαχος τοΰ αύτοκράτο- 
ρος τής ’Ισπανίας, τής Σουηδίας καί τής 
Σαβοίας, μετά τόν έν Αύγούστη σύνδε
σμον, ήδυνήθη διαθρυπτόμενος νά θεωρη 
έαυτόν είς τό έξης, ώς ενα τών σοβαρο- 
τέρων έχθρών τοΰ βασιλέως τής Γαλ
λίας.

Ά πό  τής στιγμής εκείνης ό Λουβοά, 
δστις έπεθύμει διακαώς τόν πόλεμον, έ- 
δέησε νά εύχαριστηθη. Μεταξύ τών δύο 
λεόντων, τών βρυχωμένων άλαζόνως καί 
φιλοδόξως καί έποφθαλμιώντων τήν αύ- 
τήν λείαν, δέν είνε δυνατή ή ειρήνη είμή 
τήν ήμέραν καθ’ ήν έκ τών δύο ό είς πέ- 
ση νεκρός παρά τούς πόδας τοΰ άλλου.

Κατά τόν ύπνον ένός τών λεόντων 
τούτων ό Λουβοά ώδήγησεν έκατοντακις- 
χιλίους άνδρας ύπό τά  τείχη τοΰ Μόνς. 
Ό  Γουλιέλμος δέν έπίστευσεν δτι οΐ Γάλ
λοι είχον στρατόν έτοιμον, αύτός δέ δ 
ίδιος δέν είχεν. Κ ατέλιπε τό Λονδΐνον, 
άφίνων κατά  τό σύνηθες τήν άντιβασ ι- 
λείαν είς τήν σύζυγόν του καί έπανήρ- 
χετο μετά χαράς είς τάς προσφιλείς του 
όλλανδικάς έπαρχίας, α ϊτινες παρεσκεύα- 
ζον αύτφ  θριαμβευτικήν υποδοχήν, ένω 
αύτός δέν έζήτει άλλο καί δέν έπόθει ε ί
μή τά  δάση τής ώοαίας έπαύλεώς του έν 
Λώ καί τούς έν αύτα ϊς ανήμερους άγριο- 
χοίρους.

Ή  'Ολλανδία ήτο διά τόν Γουλιέλμον, 
άπό τής άναβάσεως αύτοΰ εις τόν θρό
νον τής Α γ γλ ία ς , οίονει έξοχική τ ις  ε- 
παυλις, έξ έκείνων, άς οί Ρωμαίοι έ'κτι- 
ζον παρά τήν δχθην τής θαλάσσης. Μ ετέ- 
βαινεν έκεΐ, δπως άναπαυθη, δπως έντρυ- 
φήση άκούων τήν μητρικήν του γλώσσαν' 
έκεΐ άνεύρισκεν ιδέας θαλεράς καί ένεδυ- 
ναμοΰτο ώσεί έντός λουτροΰ ό συνταγμα
τικός ήγεμών τών τριών ήνωμένων βασι
λείων είς τήν δημοκρατίαν τών επτά  ή
νωμένων έπαρχιών.

’Εκεΐθεν ηύχαριστεΐτο ν’ άπειλη καί νά 
προσβάλη τήν Γ αλλίαν ' έκεΐ έξετυποΰντο 
οί λίβελλοι καί κατεσκευάζοντο τά  πο
λ ιτ ικά  προγράμματα. ’Εκεΐθεν οί μετχρ- 
ρυθμισταί, οί διω^θέντες τόσω σκληρώς 
καί τόσον άσυνέτως έκ Γαλλίας διά τοΰ 
ψηφίσματος τής Νάντης, ανταπέδιδαν είς 
τήν πατρίδα των κακόν μέν όλιγώτερον 
έκείνου τό όποιον έ'παθον, άλλά περισσό
τερον έκείνου τό όποιον έπιτρεπει ή χρι
στιανική θρησκεία, δσον καί άν είνε με
ταρρυθμισμένη.

Ό  Γουλιέλμος, δστις εύχαρίστως ένέ- 
διδεν είς πάσας τάς οικειότητας τώνπροσ- 
φιλών του 'Ολλανδών δέν έπέτρεπεν αύ- 
τοΐς έν τούτοις νά κχταφέοωνται κατά

τοΰ Λουδοβίκου ΙΔ”, δσον αυτοί έπεθύ— 
μουν. Τόν Λουδοβίκον ΙΔ έμίσουν καί 
έφοβοΰντο οΐ 'Ολλανδοί, τόν 6έ Λουβοά. 
έβδελύσσοντο. 'Ο Γουλιέλμος κατέλειπεν 
έλευθέρως είς τήν κακολογίαν των τόν 
Λουβοά, ά λλ ’ ήλλαζε τό θέμα τής συνο
μιλίας , οσάκις αύλικός τ ις  άπεπειράτο 
κολακείαν τινά  έπί βλάβη τοΰ βασιλέως 
τής Γαλλίας. Τήν γενναιότητα ταύτην 
άλλως τε έμιμεΐτο ό Λουδοβίκος ΙΔ’,δστις 
ούδέποτε προσέβαλλέ τινα  διά λόγων καί 
ούτινος τό μίσος ούδέποτε κατήρχετο μέ- 
χρις ένοχλήσεως. ’Εάν έξηκολούθει ν’ ά- 
ποκαλη τόν νέον βασιλέα τής Α γ γλ ία ς  
Κύρ ιο ν  π ρ ί γ κ ι π α  τή ϊ  ’Ο ράν ζ η ς ,  ένφ άπε- 
κάλει τόν ’Ιάκωβον Β' d<fe./yoV, άφ’ έτέ- 
ρου δμως, άφοΰ παρεΐχον είς τόν έκπτω
τον τοΰτον ήγεμόνα Αύλήν καί στρατούς 
καί έκατομμύρια, τά  πάντα  τέλος, ένόσφ 
δέν τ φ  άπέδιδε τόν θρόνον, έπλήρωνεν 
ακριβά τό δικαίωμα ν’ άποκαλη αύτόν 
Μ εγαλειότατον.

Κατά τό προηγούμενον ετος,έν τη μάχη 
τής Βούνης,σφαίρα τηλεβόλου διήλθε ψαύ- 
ουσα μόλις τόν ώμον τοΰ βασιλέως, δ ι- 
εσπάρη δέ ή φήμη δτι έφονεύθη. ’Εν Πα
ρισίοις οί ήλίθιοι εύπιστοι έ'καμαν φω
ταψ ίας, άνήψαν χαρμοσύνους πυράς κα ΐ 
εκαυσαν πολλά άνδρείκελα ξύλινα , τά  
όποια άπεκάλουν πρίγκιπας τής Ό ράν- 
ζης. Είς δέ τάς έπαρχίας έψάλησαν Δο- 
ξολογίαι.

Ά λ λ ’ έν Βερσαλλίαις ό βασιλεύς δέν 
συνεκινήθη. Δ ι’ ούδενός μειδιάματος, δι’ 
ούδεμιάς λέξεως έξεδήλωσε τήν χα
ράν του. Ή  φυσική του δέ αυτη άξιοπρέ- 
πεια τόν προεφύλαξεν άπό τής λύπης κα ί 
τής διακωμωδήσεως, ήν ύπέστησαν δλοι 
έκεΐνοι οΐ δειλοί ταραχοποιοί, δτε τήν έ- 
παύριον έγνώσθη δτι ό πρίγκιψ τής Ό - 
ράνζης ήτο υγιέστατος.

Ούτω λοιπόν οί δύο έχθροί ύπολή- 
πτοντο καί έφείδοντο άλλήλων, άναμέ- 
νοντες τήν ευκαιρίαν νά έξολοθρεύσωσιν 
ό είς τόν άλλον. Ό  πόλεμος αύτός το ι
ουτοτρόπως ηύξανεν άντί νά έλα ττώ τα ι 
έκ τών άτομικών φιλοφρονήσεων.

’Ιδού δ ιατί έπανευοίσκομεν τόν Γουλι
έλμον όπωσοΰν σοβαρόν, σκυθρωπόν έν τώ  
μέσω τοΰ πατάγου τής χαρμονής, μεθ’ ής 
ή πόλις τής Χάγης έπανηγύριζε τήν άφι- 
ξιν τοΰ προσφιλούς της στατχυ ΐ ·Λ(ρ.  Ό  
Γουλιέλμος προύτίμα νά εύρίσκετο πλα - 
νώμενος είς τά  δάση μετά τής αγέλης τών 
θηρευτικών κυνών του" άλλ ’ ή Χ άγη, sop— 
τασιμως κεκοδμημένη, είχεν ανεγείρει ά- 
ψΐδας, ή Χάγη άπέτεινε στίχους λα τ ιν ι
κούς καί ολλανδικούς, συντεθέντας πρός 
έπαινον τοΰ Γουλιέλμου καί ψόγον τοΰ 
Λουδοβίκου ΙΔ’ . Ή  Χάγη τέλος προσέ- 
φεοεν είς τόν στατχοΰδερ θέαμα έν τ φ  θε- 
άτρω,μετά τό όποιον παρετίθετο δεΐπνον.

Δέν θά περίγράψωμεν τό δεΐπνον, τό 
προωρισμένον δι’Ά γγλο ν  βασιλέα καί π α - 
ρεσκευασμένον ύπό ολλανδικής μαγειρικής. 
Ή  έπιχείρησις θά ήτο δυσχερής καί ή 
σκιά τοΰ Βατέλ, τοΰ δασήμου μαγείρου, 
θά παρωργίζετο. Θά κάμωμεν δμως λό
γον περί τοΰ θεάματος , διότι άναμι-



γνύετοα όπωσοΰν είς αύτό καί ή Γαλλία .
Τό έν Χάγη άνάκτορον έγείρεται παρά 

λίμνην καλουμένην Ίχθυοτροφεϊον. Τά 
παράθυρά του,δπως έν Βενετία ,κατοπτρί
ζονται είς τά  υδατα. Έ π ί τών ύδάτων 
τούτων,είς ά νήχονται οί ώοαιότατοι τών 
έν τώ  κόσμω ιχθύων,είχεν άνεγερθή μετά 
βπουδής θέκτρον είκοσιτεσσάρων τετραγω
νικών ποδών' έκαστη πλευρά αύτοΰ πα - 
^ρίστα Ιν βασίλειον, ήτοι την ’Αγγλίαν, 
την Σκωτίαν, την ’Ιρλανδίαν καί —  ας 
τό όμολογήσωμεν—την Γαλλίαν, χ ιμα ι
ρικόν κτήμα, δπερ οί βασιλείς της ’Α γ
γλ ία ς  έπιμένουσι νά ζωγραφίζωσιν έπί 
τοΰ οικοσήμου τω ν, μη δυνάμενοι νά πε- 
ριλάβωσιν αύτό είς τόν χάρτην τοΰ Κρά
τους των.

Έ νφ τά πλήθος έθαύμαζε τό αυτοσχέ
διον έκεΐνο κτίριον καί έπεφήμει διά κραυ
γών τόν Γουλιέλμον καί τούς αύλικούς 
του, τοποθετηθέντας απέναντι τοΰ ’Ιχθυ
οτροφείου έπί βαθμιδών έπιστρωμένων 
δ ι’ όλοσηρικοΰ, έθεάθησαν έκ δεξιών καί 
έξ εύωνύμων της λίμνης δύο ύπερμεγέθεις 
λέοντες, ό αγγλικός καί ό ολλανδικός, οΐ- 
τινες έφαίνοντο ώσεί βαίνοντες έπί τών 
ύδάτων. 'Υπεράνω αυτών, ή κάλλιον εί- 
πεΐν, μεταξύ αύτών, έφάνη ό ήλιος, ήλιος 
γ ιγάντιος έκ ξύλου, τοΰ οποίου ό ανθρω
πόμορφος καί την έ'κφρασιν εύήθης δίσκος 
εφερε κύκλον πεντηκοντάδα άκτίνων, άς 
οί φιλοπάτριδες όλλανδοί καλλιτέχνα ι ή - 
ναγκάσθησκν νά έπικαλύψωσι διά κεχου- 
σομένου χαρτιού.

Έ π ί τή θέα τοΰ ήλίου οί θεαταί έξ- 
έφεραν άγριας κραυγάς αποδοκιμασίας , 
τά ς  όποιας οί άνθρωποι Ιποεπε ν’ άφίνυυν 
είς μόνα τά  θηοιώδη τετράποδα,δταν είνε 
έξωργισμένα.

"Ο Γουλιέλμος, έφ’ού πάντων οί οφθαλ
μοί ήσαν ατενώς προσηλωμένοι, ώς νά ή - 
ρώτων αυτόν έάν έννόει τήν αλληγορίαν, 
εμεινεν απαθής καί ούδέ έξεδήλου τήν 
χαράν της καρδίας του, ήτις έσκίρτα έν 
τούτοις,δπως δλαι αί άλλαι έξ ύπερηφα- 
νείας καί μένους έθνικοΰ.

Έπρόκειτο νά ΐδωσι τ ίς  έκ τών δύο λε
όντων, ό αγγλικός ή ό ολλανδικός θά κα- 
τεβρόχθιζε τόν ήλιον. Πάντες οί κάτοικοι 
τής Χάγης αυτά άνέμενον καί αυτό ήλ- 
θον νά ίδωσιν είς τό θέαμα, ούδείς δ’ υπ
ήρχε μεταξύ αύτών ό φρονών δτι ό ήλιος 
ήδύνατο νά καταβάλγ) τούς λέοντας. Καί 
δμως αύτό συμβαίνει ένίοτε έν ’Αφρική.

Ά λ λ ά  μή λησμονώμεν δτι εύρισκόμεθα 
έν θεάτριώ,παρά τό Ίχθυοτροφεϊον, δτι ό 
ήλιος άπόλλυσιν έπαισθητώς τήν δύναμίν 
του τόσον έγγύς τοΰ υδατος καί δτι αί 
άκτΐνές του είνε έκ ξύλου καί χάρτου έπι- 
χρύσου.^

Οί λεοντες ήνοιγον τόν φάρυγγα άπει 
λητικώ ς, ό δέ ήλιος περιέστρεφε τούς χον
δρούς έλλειψοειδεΐς οφθαλμούς του- ό ά - 
γών έ'μελλε ν’άρχίστ), οΐ δέ μυκηθμοί τοΰ 
πλήθους έδείκνυον δτι ή συγκίνησις καί 
τό ενδιαφέρον είχον φθάσει είς τά επακρον.

Ά λ λ ’ αίφνης ό ήλιος, περιστρεφόμενος 
έντός τοΰ κύκλου τών άκτίνων του, ώς 
τροχός, ήρχισε νά έξακοντίζνι ποταμούς

πυράς κατά τών λεόντων,χάρις είς μυρίους 
πυραύλους φλογιζομένους άλληλοδιαδό-
χως. V

Τό πλήθος έτήρησε σιγήν άμφίβολον , 
μέ δλον τό μεγαλεΐον τοΰ θεάματος. Εϋ- 
ρισκεν δτι ό ήλιος είχε πάρα πολλήν ζω 
ηρότητα καί οί λέοντες ΰπέρ τό δέον με- 
γάλην υπομονήν, πολλοί δέ τών μαλλων 
έξημμένων ήρχισαν νά κράζωσιν : Ρ ίψατε 
τόν ήλιον είς τήν λίμνην !

Ά λ λά  πώς έξεδικήθησαν οί λέοντες ! 
Ό  ταλαίπωρος ήλιος περιεστρέφετο άκόμη 
έξακοντίζων τούς άσθενεΐς του σπινθήρας, 
δτε τά  δύο τετράποδα φλογισθέντα καί 
αύτά έπί τέλους,κατεκεραυνοβόλησαν αύ
τόν διά τόσων πυραύλων, τόσην έ'ρριψαν 
κα τ ’ αύτοΰ βροχήν σπινθήρων, τόσας βόμ
βας, ώστε κατέπνιξαν τόν άσήμαντον αύ
τοΰ κρότον διά τών βρυχηθμών του , τό 
πΰρ του διά τών ήφαιστείων των καί τον 
ήνάγκασαν νά κρυβή είς τά  ύδατα τοΰ 
’Ιχθυοτροφείου,δπου έβυθίσθη κατ^σχυμ- 
μένος.

Τότε βροχή άστέρων φωτεινών έφώτισε 
τάς ώχράς όψεις τών έκατοντακισχιλίων 
θεατών, οΐτινες έξέφερον ώρυγάς χαράς, ί- 
κανάς νά καταρρίψωσι τά άνάκτορον καί 

ά καταποντισθή καί αύτό δπως ό ξύλινος 
ήλιος είς τά  ύδατα τοΰ ’Ιχθυοτροφείου.

Ε ιτκ πάντες οί οφθαλμοί καί αυθις άν- 
εζήτησαν έπιδοκιμασίαν τ ινα  ή εύχαρι- 
στίαν έν τή μορφή τοΰ Γουλιέλμου . Καί 
τώ  όντι,δλαι έκεΐναι αί φλόγες, ό καπνός, 
οί κρότοι, τά  βροντώδη χειροκροτήματα , 
πάσα έκείνη ή έθνική χαρά, τής όποιας 
αύτός ήτο ό σ/.οπός καί ή αφορμή, έπέ- 
δρασαν όπωσοΰν έπ’ αύτοΰ. Ό  Γουλιέλ- 
μος προσέκλινεν δπως άπαντήσνι είς τούς 
συμπατριώτας του καί τούς εύχαριστήσγ) 
είλικρινώς' ό δαίμων της άλαζονείας έβα- 
σίλευσεν είς τήν ψυχήν του έπί μίαν σ τ ιγ 
μήν. Ό  Γουλιέλμος έμειδίασε φιλαρέσκως 
έπί τή άλληγορία τοΰ βυθισθέντος ήλίου, 
αύτός ό άνήμεοος καί άκαμπτος,δστις άπ- 
εδίωκε τούς κόλακας λέγων :

—  Αχρείοι ! μ’ έκλαμβάνετε διά τόν 
βασιλέα τή ς  Γαλλίας ;

Κ ατ’ έκείνην τήν στιγμήν, είς τών ά- 
ξιωματικών της Αύλής του είσηλθεν είς 
τήν έξ όλοσηρικοΰ θολίαν, έφ’ ήν έκάθη- 
το ό βασιλεύς καί πλησιάσας πρός αύτόν, 
τώ  είπε κρυφίως :

—  Μ εγαλειότατε , είνε έξω είς Γάλ
λος, δστις φέρει, ώς λέγει, σπουδαίαν ε ΐ- 
δησιν.

Ό  βασιλεύς, ον άκόμη πάντες οΐ θεα
τα ί παρετήρουν, δέν συνωφρυώθη ποσώς. 
Έστράφη μόνον πρός τόν αξιωματικόν 
μετά μορφής σοβαράς καί ήρώτησε ταπει
νή τή φ ω νή :

—  Ποιος Γάλλος ;
— 'Ένας, δστις φαίνεται κατάσκοπος 

ή αύτόμολος, ειδεχθής τήν δψιν καί κου
ρασμένος πολύ άπό τόν κόπον.

—  Καί πόθεν ερχεται ;
Έξηκολούθει δ’ ένώ ήρώτα ό βασιλεύς

παρατηρών τά  τελευτα ία  πυροτεχνήματα, 
δι’ ών έπανηγυρίζετο ή κατάδυσις τοΰ 
ήλίου.

—  Ά πό τήν οικίαν τοΰ Λουβοά, Με
γαλειότατε.

Ό  Γουλιέλμος άνεσκίρτησε φρικιάσας 
ώς άρπη, ής πάσας τάς χορδάς έπιψαύει 
ο άνεμος.

— Είς τήν στοάν ! είπε μετά σπουδής.
Ό  αξιωματικός άνεχώρησεν’ ό Γουλι

έλμος ήγέρθη,ένώ έξηκοντίζοντο οί τελευ- 
τκ ϊο ι πύραυλοι,έχαιρέτισε τό πλήθος, φέ- 
ρων τήν χεΐρα είς τήν καρδίαν του, ε ίτα  
έξήλθεν έκ τής έν εϊδει σκηνής έξ όλοση- 
ρικοΰ θολίας μετά τών ’Ά γγλω ν λόρδων 
καί τών εύγενών 'Ολλανδών, τών άποτε- 
λούντων τήν ακολουθίαν του.

Ό  λαμπρός αύτός δμιλος διήλθε διά 
τής στοάς, είς τήν έσχατιάν τής όποιας, 
έντός άπεράντου αιθούσης άπαστραπτού- 
σης έκ χρυσωμάτων, κρυστάλλων καί εύ- 
ωδών κηρίων παρ'ετίθετο τό φοβερόν έ
κεΐνο συμπόσιον, ούτινος ώρκίσθημεν νά 
μή περιγράψωμεν τήν ομηρικήν δαψιλείαν.

Τό δμμα τών συνδαιτυμόνων είς αύτό 
τό θέαμα άπέβλεψεν εύθύς μετά τά  πρώ
τα  έν τή  στοά βήματα. Ά λ λ ’ ό Γουλιέλ
μος έ'ρριψε τό βλέμμα του αριστερά, είς 
τήν σκιάν καί διέκρινε στηριζόμενον, ή 
κάλλιον είπεΐν, κλονιζόμενον,πλησίον μαρ
μάρινου κίονος, ταλαίπωρόν τινα  άνθρω
πον,άκόμη άσθμαίνοντα, φαλακρόν, λ ιπό- 
σαρκον, έπιτηρούμενον ύπό δύο νεαρών 
άκολούθων, οΐτινες παρετήρουν γελώντες 
καί τά  έλάχιστα αύτοΰ κινήματα.

Ό  Γουλιέλμος τόσους είχεν ΐδει έχθρούς 
κατά πρόσωπόν, ώστε έγίνωσκε καλώς 
τήν έ'κφρασιν τοΰ μίσους. Ή  μορφή τοΰ 
ανθρώπου έκείνου δέν ένέπνεεν α υτφ  υπό
νοιαν έγχειριδίου ή δηλητηρίου. Ητο ό 
φόβος προσωποπεποιημένος,φέρων ίμάτιον 
μάλλινον καί υποδήματα λασπωμένα . 
Ά λ λά  μέ δλον αύτό τό άπεχθές έξω τε- 
ρικόν ένυπήρχεν έν αύτώ κάτι τ ι τά στρα
τιω τικόν, δπερ έφείλκυσεν άμέσως τήν 
προσοχήν τοΰ ήγεμόνος.

Έσπευσε νά έξέλθγ) έκ τοΰ ομίλου,τοΰ 
όδε ύοντος πρός τήν αίθουσαν τοΰ συμπο
σίου, διότι είχεν άντιπαρέλθει ήδη προ 
τοΰ άγνωστου, τοΰ στηριζομένου είς τόν 
κίονα.

—  Προχωρήσατε, κύριοι, τοΐς εϊπεν' 
έγώ θά ελθω κατόπιν.

Καί εύθυτενής, άφοβος, μέ τό δμμα 
άπτόητον, μέ τό στήθος άπροφύλακτον, 
προύχώρησε πρός τόν άγνωστον.

—  Είσαι Γ άλλος; τόν ήρώτησεν.
—  Ναί, Μ εγαλειότατε.
—  Καί έ'ρχεσαι άπο τήν κατοικίαν τοΰ 

Λουβοά;
—  Μάλιστα.
— Είσαι στρατιώτης ;
—  Είμαι ξιφομάχος.
—  Πώς ονομάζεσαι ;
—  Λαγκομπέρζ.
—  Τί μέ θέλεις ;
—  Σάς φέρω μίαν είδησιν.
Ό  Γουλιέλμος ώπισθοχώοησεν Ιν βημα 

φυσικώς καί άπροσποιήτως, τό δμμα ε- 
χων άτενώς προσηλωμένον είς τάς άνη- 
σύχους χεΐοας τοΰ μεθ’ ού συνδιελέγετο. 
Είχε σκεφθη έν τφ  μεταξύ δτι ή ανδρεία



βλή-προσε

απηντησε

εινε ώραΐον πράγμα και ή γενναιοτης ευ- 
γενής άρετή,άλλά δ τ ι,τά  δύο ταΰτα  πλεο
νεκτήματα δέν προφυλάττουσι τόν άν
θρωπον άπό τραΰμά έγχειριδίου καί ότι 
ό ’Ερρίκος Δ’, βασιλεύς ανδρείος και γεν
ναίος, ό Έρρϊκος Γ ', βασιλεύς ενίοτε γεν
ναίος καί ανδρείος, άπέθανον άμφοτεροι, 
διότι δέν έσυλλογίσθησαν τοΰτο εγκαίρως.

 Ά ς  άκούσωμεν τήν εΐδησιν, είπεν
ό βασιλεύς.

— Τό Μόνς προσεβλήθη, εσπευσε ν’ 
άπαντήστ) ό Λαγκομπέρζ μέ τήν λακωνι
κότατα Σπαρτιάτου.

Ό  Γουλιέλμος έφρικίασεν.
—  Μέ περιπέζεις ; είπε 

θη ! . . . παρά τίνος ;
—  Παρ’ ήμών.
— Καί πόσοι είσθε σείς 

μετά ζωηρότητος ό Γουλιέλμος μεταχει- 
ριζόμενος τήν ιδίαν εκφρασιν τοΰ Λαγκομ- 
πέρζ.

— Ε κατόν χιλιάδες,άπήντησεν ούτος.
Ό  Γουλιέλμος μετά μειδιάματος ο ί - '

κτου ύπέ λαβεν :
—  Έ άν θέλης νά πληρωθής, φανοΰ 

αντάξιος τής άμοιβής' ομολόγησε δτι σ’ 
έ'στειλεν επίτηδες ό Λουβοά πρός έμέ διά 
νά ταράξνις τήν ήσυχίαν μου . . . διά νά | 
μέ κάμνις ν ’ άποθάνω έκ φόβου... Ό μο- 
λόγησέ το καί σοΰ δίδω τό διπλοΰν άφ’ . 
δ ,τ ι σοΰ ύπεσχέθη" άλλ ’ όμολόγησέ το 
γρήγορα, διότι μέ περιμένουν νά δει
πνήσω.

Ό  Λαγκομπέρζ κλονιζόμενος καί μέ 
τόν οφθαλμόν υαλώδη :

—  Μ εγαλειότατε, έψιθύρισεν, έγώ έ- 
πείγομαι περισσότερον άπό 'Υ μάς' διήνυσα 
εκατόν λεύγας καί άποθνήσκω άπό τόν 
κόπον καί άπό τήν πείναν. Ή λθα  διω- 
χθείς άπό τόν κύριόν μου καί τρέχω τάν 
κίνδυνον νά καθειρχθώ ίσοβίως είς φυ
λακήν.

—  Γνωρίζομεν δτι ΰπηρξεν άλλοτε εις 
κάποιος Ζώπυρος, δστις έ'πραξε τό αύτό 
διά τόν Δαρεΐον, είπεν είρωνικώς ό Γου- 
λιέλμος’ μέ τήν διαφοράν δμως δτι έκεΐ
νος ήκρώτηρίασε τήν ρΐνά του καί τά  
ώτά του διά νά φαν/i περισσότερον π ι
στευτός" έσέ σοΰ λείπει μόνον έ'να ’μάτι. 
Ά λ λά  τοΰτο δέν είνε άρκετή άπόδειξις, 
δτι ό Λουβοά είς δ ιάστημα ες εβδομά
δων έσχημάτισε τόσον ισχυρόν στράτευμα. 
Θά ήτο άληθές κατόρθωμα.

— "Επρεπε νά μή παραξενεύεσθε διά 
τά  κατορθώματά του, είπεν ό Λαγκομ- 
μπέρζ, μετά τό παιγνίδ ιον,τό όποιον σας 
επαιξε κατά τό 1672 ό προμηθευτής 
Βρόσμαν;

—  Ό  Βρόσμαν ! άνέκραξεν ό Γουλιέλ- 
μος, ό προμηθευτής, ό όποιος ήγόρασεν 
δλα τά  πολεαεφοδιά μου ;

—  Ακριβώς.
—  Καί αύτόν τόν προμηθευτήν τόν 

είχε πέμψει ό Λουβοά '
—  Ό  Βοόσμαν ήτο αύτός ό Λουβοά.
— Άπόδειξέ μού το.
— Έ γώ  τόν συνώδευα είς τούς έμπο

ρους έν Ροττερδάμ·/].
Ό  Γουλιέλμος έ'δηξε τά  χείλη μέχρις

αΐματος προσπαθών ν’άποκρύψν) τήν συγ- 
κίνησιν, ήν προύξένει αύτώ  ή άνάανησις ! 
έκείνη.

—  Λοιπόν ήλθες έδώ διά νά προδώσης 
τήν πατρίδα σου ; είπε πρός τόν Λ αγ- \ 
κομπέρζ.

 Οχι τήν πατρίδα μου, άλλά τόν
Λουβοά.

—  Καί τό ορκίζεσαι ; . . . τό έγγυα - 
σαι διά τής ζωής σου ;

—  Ναί, δτι τό Μόνς προσεβλήθη ύπό 
στρατού έξ έκατόν χιλιάδων άνδρών.

— Διοικουμένου παρά τίνος ; . . .
—  Παρά τοΰ βασιλέως !
Εύθύς δέ ώς είπε τάς λέξεις ταύτας, 

α ΐτινες άνήψαν πυράν φοβέραν είς πάσας 
τάς φλέβας τοΰ Γουλιέλμου, . ά Λαγκομ
πέρζ έ'πεσεν έξηντλημένος , κ α τ ’ άρχάς 
γονυπετής καί είτα  ύπτιος, έπί τοΰ έδά- 
φους.

Κ ατ’ έκείνην τήν στιγμήν, ώσεί Ϊνα ά- 
ποδείξνι τήν αλήθειαν τών λόγων τοΰ αύ- 
τομόλου, ϊππεύς τ ις , περίρρυτος έξ ίδρώ- 
τος καί κατεσπιλωμένος έκ τής οδοιπο
ρίας, άφίκετο· κομίζων πρός τόν Γουλιέλ- 
μον έπιστολήν τοΰ πρίγκιπος τής Βέργης, 
διοικητοΰ τοΰ Μόνς.

Ή το ό πέμπτος άγγελιαφόρος ό έ'ξα- 
ποστελλόμενος μετά τήν άφιξιν τών Γά7,- 
λων" άλλ ’ ό στρατάρχης Λουξεμβοΰργος 
καί ό Βουφλέρ είχον συλλάβει τούς τέσ- 
σαρας.

Ό  Γουλιέλμος ώχρίασεν, έ'σχισε τήν 
έπιστολήν καί έπέβαλεν αύτφ  αύστηράν 
σιγήν.

Ε ννοείτα ι δτι άπό της έσχατιάς τής 
στοάς οί λόρδοι καί οί εύπατρίδαι, αετά 
πάντων τών συνηθροισμένωνάξιωματικών, 
παρετήρουν τήν διπλήν ταύτην σκηνήν 
μετά βλέμματος περιέργου καί έν άκρα 
ανυπομονησία τοΰ στομάχου.

Ό  Γουλιέλμος δαμάσας τήν εδοαν τήν 
δάκνουσαν τήν καρδίαν του"

— Κύριοι, είπεν ήσύχως, ιδού είς ά τυ- 
χής Γάλλος άξιωματικός, δστις αποθνή
σκει άπό τήν πείναν, άπό τό ψΰχος καί 
άπό τήν κόπωσιν. Καθώς φαίνεται, δέν 
πληρώνονται γενναίως οί ύπηρετοΰντες 
τήν Αύτοΰ Χ ριστιανικωτάτην Μεγαλειό
τη τα . Ακόλουθοι ! δώσατε είς αύτόν τόν 
άνθρωπον νά δειπνήση καί άς τόν βάλουν 
ιδιαιτέρως έντός τοΰ σπουδαστηρίου μου. 
Ή μεΐς δέ, κύριοι, άς καθήσωμεν είς τήν 
τράπεζαν, παρακαλώ" άνυπομονώ νά πίω 
είς ύγείαν σας.

Ό  Γουλιέλμος, άφοΰ έβεβαιώθη δτι οί 
άκόλουθοι καί οί ύπασπισταί του άπεκό- 
μιζον τόν Λαγκομπέρζ, έκάθησεν έπί θοο- 
νίου πολυτελοΰς, έ'χων έκ δεξιών μέν τόν 
κυβερνήτην της Χάγης καί έξ εύωνύμων 
τόν δοΰκα Μονμάου θ. Ένω δ’ έκάθητο μέ 
τό μειδίαμα είς τά  χείλη, προσεκάλεσε 
τόν ποώτον τών υπασπιστών του Ό βεο- 
κεοκ και είπεν αυτω κρυφίως, χωρίς νά 
παύσν) τ:*ρατγ)ρών την 6(/.ήγυριν*

—  Μετά μίαν ώραν νά είνε έτοιμοι 'ίπ
ποι μετά συνοδίας.

Τό συμπόσιον ήρχισεν" συνεχής καί ά- 
διάκοποι ήσαν αΐ θορυβώδεις προπόσεις

ύπέρ έκάστης τών έπαρχιών , είτα  ύπέρ 
τών επτά όμοΰ, κατόπιν ύπέρ τής Α γ 
γλίας, ακολούθως ύπέρ τής Σκωτίας, ε— 
πειτα  ύπέρ τ η ς ’Ιρλανδίας καί μετά ταΰτα  
δμως ύπέο τών Τριών 'Ηνωμένων βασι
λείων, τέλος ύπέρ της έξοντώσεως τοΰ 
περιφήμον» ήλίου, τοΰ λάμποντος έν Βερ- 
σαλλίαις" τήν τελευτα ίαν ταύτην πρόπο- 
σιν ύπεδέχθησαν μετά κραυγών φρενητι
ωδών πάντες οί συμπόται, ένώ ό Γουλι
έλμος σύννους έ'βρεχε μόλις τά  χείλη διά 
τοΰ οίνου λέγων καθ’ έαυτόν"

—  Πολύ έ'σπευσα νά χειροκροτήσω οτε 
έβύθισαν τόν ήλιον είς τό ’Ιχθυοτροφεΐον.. 
Λάμπει αύτός άκόμη καί θά λάμπν) ίσως 
έπί τοΰ τάφου μου !

Βήξ ξηρά καί οδυνηρά συνετάραξε τά  
βάθη τοΰ στήθους του διασχίζουσα τούς 
πνεύμονάς του. Κατέπνιξε τάν κρότον καί 
τό άλγος του διά τοΰ μάκτρου του, τοΰ 
φέροντος κεντητά άνθη καί διά νά ά - 
ποκρύψ·/) ετι μάλλον αύτό ύψωσε τό πο- 
τήριόν του.

—  Τριπλαΐ άνευφημίαι έκάλυψαν τόν 
κρότον της βηχός του καί τήν όργίλην αύ
τοΰ σκέψιν.

— Πώς νά σώσω τό Μόνς ; έσυλλογί- 
ζετο ό Γουλιέλμος. Τό Μόνς είνε ή κλείς 
της Φλάνδρας ! Δέν εχω στρατόν. . . δέν 
εχω χρήματα ! . Ά λ λ ’ εχω μίαν ίδέαν.

Ή  χαρά τών εύγενών συνδαιτυμόνων , 
έπιτεινομένη έ'τι μάλλον έκ τής εύθυμίας 
τοΰ ήγεμόνος, έξισοΰτο πρός τήν τών χυ
δαίων θεατών, τοΰ έν τώ  Ιχθυοτροφεία» 
θεάματος.

Ό  Όβερκερκ άνεφάνη καί πλησιάσας 
είς τάν κύριόν του, προσποιούμενος δτι θά 
οίνοχοήσγ)

—  Είνε ε'τοιμα τά πάντα , τώ  είπε κρυ
φίως.

Ό  Γουλιέλμος τόν προσεκάλεσε καί αύ- 
θις πλησίον του.

— Δέν θά ιππεύσω , είπεν" θέλω μίαν 
άκατον καί νά υπάρχουν ε'τοιμοι 'ίπποι είς 
τούς σταθμούς μέχρι της Ροττερδάμης, 
ό δέ Γάλλος άς τοποθετηθή είς τάν θα
λαμίσκον της λέμβου.

Ό  ’Όβερκερκ έξήλθε διά δευτέραν φο
ράν .

—  Μοΰ χρειάζεται μία συμβουλή κα ί 
τεσσαρα εκατομμύρια, έσκέπτετο ό Γου- 
λιελμος. Θά εδρω πάντα ταΰτα  παρά τώ  
φίλω μου βάν Γκοάφτ , άφοΰ ό Γάλλος 
αυτός, τόν όποιον μοΰ επεμψεν ή Θεία 
Πρόνοια,έγνώρισε τόν προμηθευτήν Βρόσ
μαν .

ΛΑ'
Η ΕΝ ΒΟΜΠΙΣ ΟΙΚΙΑ

Μετά τά δεΐπνον έπηκολούθησε χορός' 
ό Γουλιέλμος έπωφελήθη τοΰ θορύβου, έ- 
προσποιήθη δτι είνε κεκοπιακώς καί άφοΰ 
ηύχαρίστησε τόν κυβερνήτην καί τούς δη
μάρχους, οΐτινες συνώδευσαν αύτόν μέχρι 
τοΰ κοιτώνός του, έξηλθε διά κρυφίας θύ
ρας καί ώδευσε πρός τήν παρόχθιον οδόν, 
στηριζόμενος έπί τοΰ αύλάρχου του, διότι 
πράγματι έκλονίζετο έκ της κοπώσεως .

Ά κ α το ς έλαφρά , άβαθής, αρκούντως



μακοά, ώστε νά περιλαμβάνω κομψόν θα
λαμίσκον, διαχώρισμα καί ετερον Θα7.α- 
μίσκον, ήττον πολυτελή, ήτο προσορμι- 
ομένη παρά τήν λιθίνην κλίμακα. Αί άκα
τοι αύτα ι χοησιμεύουσι καί σήμερον ά
κόμη διά τήν έντός τών διωρύγων κυκλο
φορίαν έν 'Ολλανδία. Όμοιάζουσι μέ τάς 
Οίαλαιάς όλκάδας, τάς έκτελούσας πλους 
άπό Παρισίων είς Ώξέροην' μέ τήν δίαφο- 
οάν δμως οτι δέν δύνανται νά περιλάβωσι 
πλείονας τών εϊκοσιν επιβατών καί δεν 
lyουσι πολλά ξύλα καί σίδηρα. Αί ίδιω- 
τικα ί άκατοι είνε μικρότεραι καί έλαφρό- 
τεραι.

’Αντί τοΰ ένός ίππου, τοΰ βαίνοντος 
παρά τήν δχθην καί σύροντος τήν άκατον, 
ό υπασπιστής ε ίνε  διατάξϊ) νά ζευχ_θώσι 
δύο. Είς ιπποκόμος έ'φιππος προηγείτο δ
πως όδηγ?) τήν άκατον νά βαίνγ] κα τ ’ ευ
θεία ν καί έμπαδίζϊ) πάσαν σύγκρουσιν καί 
βραδύτητα.

Ό Γουλιέλμος κατακεκλιμένος έπί προ- 
σκεφαλαίων ύπό τό φώς λυχνίας άνημμέ- 
νης άνωθεν αύτοΰ, είργάσθη δι’ δλης της 
νυκτός,' y ωρίς νά ΰπυστη κλονισμούς καί 
κόπωσιν.Ή  άκατος έκινεΐτο ήρεμα, χωρίς 
κρότον καί χωρίς κίνδυνον. Οί καλπάζον
τας παρά τήν όχθην ΐπποι ήλλάσσοντο κα
τά  πάσαν πέμπτην λεύγαν καί αντικαθί
σταντο ύπό ετέρων ακμαίων. Ό Λαγκομ- 
πέρζ έκοιμάτο είς τόν δεύτερον θαλαμί
σκον με όλην αύτοΰ τήν ησυχίαν. Αλλως 
τε καί δέν έφοβεΐτο πολύ βλέπων ότι μετέ- 
βαινεν όπου καί ό βασιλεύς, τό δέ μέλλον 
έφαίνετο αύτώ εύδαιμον, παραβαλλόμενον 
πρός τήν τύχην, ήν έπεφύλαττε δ ι’ αύτόν 
ό Λουβοά.

Εύνόητος είνε ή φυγή τοΰΛαγκομπέρζ. 
Ό  Σερών προσωρινώς είχε περιορίσει αυ
τόν είς εν δωμάτων τοΰ άνω πατώματος 
τοΰ, πύργου, τό δωμάτιον τοΰτο έφωτίζετο  
διά φεγγίτου, ό δέ Λαγκομπέρζ, πάντοτε  
ύποπτος, ήθέλησε νά μάθν) δ ια τί έ'φεραν 
αύτόν νά κατοικήσν) είς μέρος τόσον υψη
λόν κα ί άπομεμακρυσμένον, κατά  συνέ
πειαν παρετήρησεν, δπως πάντοτε πράτ
τει ή καθειργομένη γαλή, διά τοΰ φεγγί
του καί είδε τά  συμβαίνοντα έν τη  έσω- 
τερικη αύλ·7). Αί'φνης όιέκρινε τόν Ίασπ ΐ- 
νον, έπειτα τόν Ρεράρδον, ακολούθως τόν 
Ρυβαντέλ καί δλους τούς αξιωματικούς. 
Είδε κατόπιν τόν Λουβοά έξερχόμενον έκ 
της κατοικ ίας τοΰ βασιλέως καί κατεχό- 
μενον ύπό σφοδράς οργής, μετά μίαν στιγ
μήν δέ, οίον θαΰμα φοβερόν ! είδε, μέ τά  
δμματά του , τόν Βελαίρ τόν ξανθοκό- 
μην, έναγκαλιζόμενον τόν Γεράρδον καί 
τόν Ίασπϊνον.

Καί ό μάλλον ηλίθιος κατανοεί εύχε- 
ρώς τά  πράγματα, δταν πρόκειται πεοί 

-τοΰ συμφέροντος του·/] της ζωής του. Ό  
Λαγκομπέρζ ευθύς μετά τό θάμβος έν- 
νόησε ποία θά ήτο ή μανία τοΰ Λουβοά 
δτε ήθελε μάθει τήν άνάστασιν τοΰ Βε
λαίρ. Δύναταί τ ις  καλή τνί π ίστει ν’ ά- 
πατηθη λέγων δτι συνέτριψεν ενα άνθρω
πον δι’ ογκώδους λίθου, άλλά δέν έ'χει τό 
δικαίωμα νά προσθέτν] καί δύο πληγάς
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διά ξίφους, α ϊτινες δέν άφησαν τό έλάχι
στόν ίχνος.

Ό  Λαγκομπέρζ έγίνωσκε τόν Λουβοά. 
Κανείς δέν ήνείχετο όλιγώτερον αύτοΰ 
τάς το ιαύτας αστειότητας, πας έμπαιγ- 
μός γενόμενος κ α τ ’αύτοΰ άπέληγε πάν
τοτε είς τήν κλίμακα άγχόνης ή είς τήν 
θύραν άποκρύφου ειρκτής.

Ό  Λαγκομπέρζ λοιπόν δέν έδίστασε 
καί δικαίως. ’Ήδη κλητήρ τ ις  προσήρ- 
χετο διά ν’ άναγγείλνι α ύτφ  δτι τόν έζή- 1 
τει ό υπουργός. Ή όργή τοΰ Λουβοά έ
μελλε νά έκχυθνί ολόκληρος κατά  τοΰ ά
θλιου έκείνου. Εύθύς ώς ό κλητήρ άνεκοί- 
νωσεν είς τόν ξιφομάχον τήν διαταγήν, 
ούτος έλαβε τόν πΐλόν του, έξηλθε πρώ
τος καί ένώ ό κλητήρ έστρέφετο διά νά 
κλείστι τήν θύραν, ό Λαγκομπέρζ τόν ώ- 
θησεν έντός τοΰ δωματίου, έ'κλεισε καλά  
τήν θύραν καί κατήλθε μετά σπουδής τήν 
κλίμακα.

Οί ύπηρέται, οΐτινες τόν είχον φέρει 
μεθ’έαυτών είς Βαλενσιέννην , τω έδειξαν 
ποΰ έ'κειντο οί σταΰλοι. Ό  Λαγκομπέρζ, | 
γνωρίζων προσωπικώς τόν ιπποκόμον τοΰ ί 
Λουβοά, έζήτησε παρ’ αύτοΰ ένα 'ίππον, 
πράγμα σύνηθες καί πολλάκις άλλοτε γε- 
νόμενον, χάριν της μυστικής υπηρεσίας 
τοΰ ύπουργοΰ, μετά έν τέταρτον δέ της 
ώρας ό Λαγκομπέρζ έγένετο άφαντος.

Ποΰ νά μεταβίί ; είς Γαλλίαν ; Ά λ λ ’ 
ό Λουβοά θά τόν συνελάμβανε τήν ιδίαν 
ήμέραν. Ό χ ι' μέχρι τών συνόρων ή άπό- 
στασις ήτο μιας λεύνης" ό δοαπέτης δ ι-  
ηλθε τάς γραμμάς τών πολιορκητών, καί ! 
είδε συλλαμβανομένους τούς άγγελιαφό- 

I ρους τοΰ πρίγκηπος τής Βέργης, έδειξε τό 
j ύπογεγραμμένον παρά τοΰ Λουβοά δ ια- 
! βατήριόν του, τό χοησιμεΰον αύτώ  είς πά- 
I σας τάς έκδρομάς,καί ιδού πώς άπό σταθ- 
J μοΰ είς σταθμόν, δαπανών τόν κύλινδρον 
| τών χρυσών νομισμάτων, τών άπερισκέ- 
πτως δωρηθέντων αύτώ  παρά τοΰ ύπουρ
γοΰ, κατώρθωσε νά φθάσνι είς Χάγην, ένώ 
πάντες οί άλλοι έκ Μόνς πεμφθέντες ά γ-  
γελιαφόροι, είχον συλληφθή α ιχμάλωτοι.

Καί νΰν κοιμάται έφ’ ένός τάπητος.είς 
τόν θαλαμίσκον τής ακάτου, πρός τά  δε

ι ξιά αύτοΰ, κατακλίνετα ι ό κύων παμφά- 
I γος,δστις ονειρεύεται Θήρας άγοιογοίρων’ 
j πρός τ ’ αριστερά του 6 Θαλαμηπόλος τοΰ 
Γουλ'.έλμου, οστις ονειρεύεται νέα πυρο- 
τεχνήματα. Ό  δέ Λαγκομπέρζ ονειρεύε
τα ι τούς εύχύμους άττακεΐς τής Δροδρέ- 
χτης καί τά  χρυσά φλωρίνια, τά  ήττον 
κίτρινα τοΰ ίσπανικοΰ οίνου, τοΰ πωλου- 

! μένου είς τό καπηλείαν τής "Αρκτου, έν 
! τνί όδώ Κέΰσερ, ονειρεύεται πάσας τάς ή -  
i δονάς,τάς αγνώστους είς τόν πιστόν στρα

τιώ την, καί τάς οποίας ό αύτόμολος δύ- 
νατα ι ν’άποκτήση τόσον εύθηνά διά μιας 
μόνης προδοσίας.

Έν τούτοις ή άκατος τοΰ βασιλέως 
τής Α γ γλ ία ς  έξηκολούθει νά πλέν) τήν 
διώρυγα’ τούς αύλακας αύτής δέν έφώτι- 
ζεν ή σελήνη, ά λλ ’ ή ώχρά ήώς , ής τό 
φώς άντηνακλ&το ήδη έπί τών ύδάτων. 
Πρό πολλοΰ είχε διέλθει πρό τοΰ Δέλφτ

καί ήτο ημέρα ήδη δτε διήρχετο πρό τοΰ 
χωρίου Άβεροχίας, ού α ί γραφικώ ταται 
οίκίαι βρέχονται ύπό τοΰ υδατος.

Έ π ετ α ι συνέχεια.

Λήξαντος τήν 3 1 71ν ’Οκτωβρίου τοΰ Γ' 
έτους τών «’Εκλεκτών Μυθιστορημάτων*, 
δσοι τών κκ. Συνδρομητών μας έπιθυμοΰσι 
νά έξακολουθήσωσιν ώς τοιοΰτοι καί κατά  
τό Δ' έτος παρακαλοΰνται ν’ άποστείλωσι 
τήν συνδρομήν των, καθότι δ ιακόπτεται 
ή άποστολή τοΰ φύλλου είς πάντα μή 
προπληρώσοντα.

F O R T U N E  B O I S G O B E Y

ΤΟ  ΚΟΜΜΕΝΟ ΧΕΡΙ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ
[Συνέχεια]

—  Καί ό κύριος Δορζέρ έπιμένει νά μέ 
κατηγορή ;

—  Πλέον παρά ποτε. Πρώτα είχε με- 
ρικάς άμφιβολίας. Τόρα δέν έχει καμ- 
μίαν. Είνε πεπεισμένος πώς έίσθε ένοχος. 
Κ αί είς τοιοΰτον βαθμόν, ώστε άν ήτο έ
νορκος ούδέ τάς έλαφρυντικάς περιστάσεις 
θά παραδέχετο καί νά σάς ’πώ είς αύτό

! θά είχεν άδικον.
Ό  Ροβέρτος έκαμε κίνημα οργής, άλλ’ 

έσχε τήν δύναμιν νά μή άποκριθη είς τό 
σκληρόν τοΰτο σκώμμα.

—  Ά λ λ ά , έπανέλαβεν ψυχρώς ό κύριος 
Βορισώφ, κ α τ ’ αύτήν τήν στιγμήν απα
σχολεί τοΰτο τόν κύριον Δορζέρ. Ά δ ι αοο- 
ρεϊ άν σεις είσθε ό δράστης τής κλοπής.

; Θέλει μόνον νά μή μένετε πο7.ύ είς τήν 
πόλιν ποΰ κατοικεί.

—  Μήπως φοβεΐτε δτι θά τοΰ βιάσω 
καί πάλιν τό χρηματοκιβώτιόν του ; ή
ρώτησεν είρωνικώς ό κύριος δέ Καρνοέλ.

—  Ό χΓ  φοβείται μήπως έκθεσετε τήν 
κόρην του.

—  Σάς είπα καί προηγουμένως, δτι 
σάς απαγορεύω νά αναμιγνύετε τήν δε
σποινίδα Δορζέρ είς τήν ύπόθεσιν αύτήν.

—  Μοΰ απαγορεύετε ! έπανέλαβεν δ 
συνταγματάρχης μειδιών περιφρονητικώς. 
Ούδέ λαμβ άνω καν τον κόπον νά σας 
ύπενθυμίσω, δτι έγώ μόνος έχω τό δι
καίωμα νά δίδω δ ιαταγάς. Ά ρκεΐ νά μέ 
άκούσετε μένρι τέ7νθυς.

Ά λ λ ο τε  έγνώριζα πολυ ολίγον τον κύ
ριον Δορζέρ, είχα σχέσεις ώς κεφα7^αιοΰ- 
χος πρός Τραπεζίτην του. Δέν μ’έβλέπατε 
καί σεις πολύ συχνά είς τό γραφεΐόν του 
δτε είσθε γραμματεύς του;

Δι’ αύτό, τήν ήμέραν, καθ’ ήν άνεκα- 
7.ύφθη ή κλοπή, ό κύριος Δορζέρ έφαίνετο 
πολύ έπιφυλακτικός πρός έμέ.Εύρέθην έκεΐ 
κατά  τύχην, δτε έγένετο γνωστόν δτι τό  
χρηματοκιβώτιον ήτο ανοικτόν δ ι’ ά ν τ ί-  
κλειδος, καί τότε, σάς βεβαιώ, κανείς 
δέν σάς ύπωπτεύθη.

Ή ανεξήγητος έξαφάνισίς σας έγένετο 
άμέσως γνωστή καί τότε μόνον σάς ύπω
πτεύθη σαν.



—  Πρός τινα  σκοπόν μοί διηγεϊσθε 
πράγματα, τά  όποϊα μοΰ έχετε ’πει και 
άλλοτε.

—  Αιχ νά καταλήξω , ότι έκείνην την 
ημέραν ό κύριος Δορζέρ δέν έκρινε καλόν 
νά μοΰ είπή δ ιατ ί σάς έδιωξεν.

—  Δεν μ’ έδιωξεν. Ή θέλησα καί έ
φυγα.

—  Μη τά  διαστρέφετε. Ό  κύριος Δορ
ζέρ σάς έπρότεινε νά τόν άντιπροσωπεύ- 
σετε είς την Α ίγυπτον, άλλά σάς έ'δινε 
νά καταλάβετε ότι δέν ήτο δυνατόν νά 
μένετε πλέον είς τό σπ ίτ ι του.

Ά λλά  τόρα, πρό ολίγων ωρών έμαθα 
την α ιτ ίαν.

— Βλέπω δτι τοΰ ένεπνεύσατε μεγά
λην έμπιστοσύνην, έψιθύρισεν ό κύριος δε 
Καρνοέλ ώχριάσας, διότι έ'βλεπε τόν συν
ταγματάρχην φυσιούμενον δτι έ'τυχε τών 
έμπιστευτικών έκδηλώσεων τοΰ πατρός 
της Ά λ ικης.

—  ’Εμπιστοσύνην απόλυτον, άπεκρίθη 
ό κύριος Βορισώφ. Καί μ’ ευχαριστεί μά
λιστα  πολύ δτι άνέλκβα νά διεξαγάγω ύ- 
πόθεσιν, ή όποια τόσφ τόν ένδιαφέρει. 
Είδε την άφιλοκέρδειάν μου καί την φρό- 
νησιν καί μοί τά  είπεν όλα.

—  Τί δλα ;
—  Μοΰ είπε δτι αγαπάτε την δεσποι

νίδα Ά λ ίκη ν , καί δτι έπετύχατε νά σάς 
άγαπήση καί έκείνη. Άφοΰ οέ άνεκάλυ- 
ψε τό μυστικόν τοΰτο σάς έχώρισεν ά- 
ποτόμως, ΐνα θέση τέρμα είς την κινδυ
νώδη κατάστασιν της θυγατρός του. Είνε 
άκριβές ;

— Άκριβέστατον, ειπεν ό Ροβέρτος έ- 
γείρων την κεφαλήν.

'Η φυσική ΰπερηφάνειά του ένεδεικνύε- 
το, έπειδή δέν τόν έσύμφερε ν’ άρνηθή 
πράγματα, διά τά  όποϊα δέν ώφειλε νά έ- 
ρυθριάση.

—  Ή  είλικρίνειά σας είνε έπαινετή, 
είπεν ό συνταγματάρχης ! Θά τήν αντα
μείψω μή άποκρύπτων τίποτε. Θά σάς 
πληροφορήσω λοιπόν ακριβέστατα, περί 
τών αισθημάτων τοΰ κυρίου Δορζέρ.

Μετά τήν άναχώρησίν σας, έπί τινας 
ημέρας μή άκούων πλέον νά όμιλώσι περί 
υμών, ΰπέθεσεν δτι έπεράσατε τά  σύνορα 
καί έχάρη δτι αί αναζητήσεις μου άπέβη- 
σαν μ άτα ια ι. Ήσθάνετο δτι πρός τό συμ
φέρον τής κόρης του δέν ήδύνατο νά έπ ι- 
τύχη καταλληλοτέραν λύσιν.

Όμολογώ δμως δτι έγώ δέν έσκεπτό- 
μην ούτως, έπειδή τό κιβωτίδιόν μου ήτο 
πολύτιμον, άλλά έξακολουθήσωμεν.

Ό  κύριος Δορζέρ ήλπιζεν δτι δέν είχε 
πλέον νά φοβήταί τ ι διά τήν οικογενεια
κήν του ειρήνην, δτε έξαφνα έμαθεν δτι 
είσθε έδώ.

Έπείσθη καθώς καί έγώ δτι ήθέλατε 
νά ίδητε τήν δεσποινίδα Δορζέρ. Φαίνε
τα ι δέ πολύ διατεθειμένη νά σάς δώση 
συνέντευξιν, έπειδή ή είλικρίνειά μου μέ 
αναγκάζει νά σάς τό είπώ καί τοΰτο, δέν 
σάς έλησμόνησε καί έπιμένει νά ΰποστη- 
ριζη τήν άθωότητά σας.

—  Ό  πατέρας της σάς τά  είπεν αυτά ! 
άνέκραξεν ό Ροβέρτος μετά συγκινή-

σεως,τήν όποιαν δέν έζήτησε ν’ άποκρύψη.
—  Ναί. Βλέπετε δτι τίποτε δέν κρύ

πτω . ’Ελπίζω δτι ή δεσποινίς Α λ ίκη  θ’ 
άλλάξη γνώμην ώς πρός υμάς, καί θά 
ίατρευθή άπό έ'ρωτα άνάρμοστον, άλλά 
φοβηται μήπως έκτεθή είς άτοπόν τ ι, έάν 
μάθη δτι είσθε έδώ. Καί νά σάς ’πώ, αν 
θέλετε νά μάθετε καί τήν ίδικήν μου γνώ
μην, τό ’ξεύρει, είτε διότι σάς συνήντησε, 
είτε διότι τής έγράψατε.

—  Καί πότε θά της έγραφα ;
— ’Ώ  ! δέν σάς έπ ιπλήττω . Ά λλο ι είς 

τήνθέσιν σας διά νάήνε ένάσφαλείι^ ήθελον 
περάσει τόν’Α τλαντικόν. Σ είς,άντί νά φύ
γετε είπατε δτι ή σωτηρία σας είνε ό έ
ρως της δεσποινίδος Δορζέρ καί δτι ό πα
τήρ της δέν θά τολμήση τ ί καθ’ υμών, εν
όσω ή κόρη σάς υποστηρίζει.

Τί έδύνατο νά κάμη χωρίς νά βλάψη 
τήν φήμην τής νεάνιδος αύτής ; Έ άν σάς 
κατηγορεί καί σάς συνελάμβανον ή ιστο
ρία ήθελε διαδοθεί είς Παρισίους πρός με
γάλην βλάβην τής ύπολήψεως τής δεσποι
νίδος Α λ ίκης.

Ίδέτε όπόσον δύσκολος ή θέσις τοΰ πα
τρός' ή νά σάς παραδώση είς τήν δικαιο
σύνην, μή λαμβάνων ύπ ’ όψει τό σκάνδα- 
λον, ή ν’ άφήση τήν κόρην του έκτεθειμέ- 
νην είς τάς καταδιώξεις σας. Πολύπλοκον 
τό ζήτημα καί σάς όμολογώ δτι έζήτησε 
την γνώμην μου.

— ’Μπορείτε νά μοΰ ’πήτε τ ί  τοΰ ά- 
πηντήσατε ;

—  Τόν έσυμβούλευσα νά χαράξη μέσην 
όδόν... νά μή σάς παραδώση είς τήν δι
καιοσύνην, άλλά νά προσπαθήση νά σάς 
εύρη καί νά σάς προτείνη εν άπό τά  δύο, 
ή τήν δικαιοσύνην ή άμεσον άναχώρησίν.

Μ’ έπεφόρτισε λοιπόν νά σάς εΰρω καί 
σάς γνωστοποιήσω τάς σκέψεις του άμα 
σάς εΰρω. Έμπορώ λοιπόν άπό άπόψε νά 
τοΰ είπώ δτι είσθε είς τήν έξουσίαν μου.

—  Ό πω ς θέλετε, είπε ψιχρώς ό κύοιος 
δέ Καρνοέλ.

—  ”Ω ! δέν μάς βιάζει τ ίποτε άφ’ ού 
σάς κρατώ . Είμαι βέβαιος πώς δέν θά 
δραπετεύσετε ούτε θά ίδητε τήν δεσποι
νίδα Δορζέρ. Έ χω  λοιπόν καιρόν ν’ άπο- 
φασίσω, καί δτι 1>έν κάμνω σήμερον έμ
πορώ νά τό κάμω αΰριον ή μετά έ’να μήνα.

Ά πό  σάς έξαρτάται,σάς τό έπαναλαμ- 
βάνω, ν’ άπολεσθήτε ή νά σωθήτε.

— Νά σωθώ, δηλαδή ν’ άποφασίσω νά 
φύγω έπονειδίστως ;

—  Δέν μ’ έννοεΐτε, καί ήλθε βλέπω ή 
ώρα νά σάς έξηγηθώ σαφώς. Δέν εινε α
ληθές δτι αγαπάτε τήν δεσποινίδα Δοο-

— Ναί, την άγαπώ , είπεν ό Ροβέρτος 
έξεγειρόμενος.

—  Καί σάς άγαπά. Δέν άμφιβάλλετε, 
καθώς καί έγώ. Σάς δίδω λοιπόν τόν λό
γον μου δτι άπό σάς έξαρτάται νά τήν 
νυμφευθήτε.

— Τί σημαίνει ή άνοστος αύτή άστειό- 
της, ήρώτησεν ό Ροβέρτος έρυθρός έξ 
όργής.

—  Δέν αστειεύομαι. Σάς ορκίζομαι δτι 
άν θέλετε νά μ’ακούσετε θά ’δήτε δτι είνε

πολύ σοβαρά ή πρότασις μου, έπειδή πρό
κειτα ι νά σάς προτείνω κάτι τ ι.

— ’Εμπορικήν συνθήκην, δέν είν ’ έτσι;
—  Ή  λέξις δέν σημαίνει τίποτε. Καί 

πρώτον άκούσατέ με. Κατόπιν μοΰ άπο- 
κρίνεσθε.

Σάς έλεγα πρό ολίγου δτι ή δεσποινίς 
Δορζέρ σάς άγαπά άκόμη. Είμαι βέβαιος 
περί τούτου, έπειδή έχω τάς άποδείξεις’ 
ό πατήρ της μέ είπεν δτι έξήλθε μετά 
τής παιδαγωγού τη ς, έφ’ άμάξης διά νά 
περιπατήση είς τά δάσος τής Βουλώνης. 
Έ ξω  χιονίζει καί εινε απορίας άξιον τ ί 
πηγαίνει νά κάμη μια νέα είς τό δάσος 
μέ τοιοΰτον καιρόν, άλλά έξαιφνης έθυ- 
μήθηκα δτι σήμερα τό πρωί μέ παρεκα- 
λεσατε,καί έπιαόνως,νά σάς άφήσω ελεύ
θερον διά μερικαίς ώραις.

Άμέσως έμάντευσα' άφοΰ τόσον έπε- 
μένατε, θά ’πή δτι είχατε συνέντευξιν μέ 
τήν δεσποινίδα Δορζέρ. Ά πατώ μ α ι ;

—  ’Ό χι.
— Πολύ καλά. Εξακολουθώ.
Ή  δεσποινίς Δορζέο έπήγε είς τήν συν- 

έντευξιν τήν όποιαν τής ώρίσατε δι’ έπ ι- 
στολής, ύποθέτω .Έ πήγε δέ έν άγνοια τοΰ 
πατρός της. Φαίνεται δέ δτι σάς άγαπά 
πολύ διά νά μή διστάση νά έκτεθή οΰτω.

— Λησμονείτε δτι τήν συνώδευεν ή πα ι
δαγωγός της. Έ γώ  μάλιστα είχον θέσει 
τήν άπαίτησιν ταύτην.

—  Δέν έκπλήττομαι, έπειδή ούδέποτε 
Ιθεσα είς άμφιβολίαν τήν αγνότητα τών 
διαβημάτων σας, ώς πρός τήν δεσποινίδα 
Δορζέρ. Δέν θέλετε νά καταχρασθήτε τής 
άδυναμίας της διά νά τήν ατιμάσετε" θέ
λετε νά τήν νυμφευθήτε καί έχετε μέγα 
δίκαιον. Είνε ώραιοτάτη καί θά είνε πλου- 
σιω τάτη .

Διά νά τήν νυμφευθήτε τ ί  χρειάζεται ; 
πολύ ολίγα πράγματα. Άρκεΐ νά αποδεί
ξετε είς τάν πατέρα της δτι δέν είσθε έ
νοχος τής άτιμου πράξεως, τήν οποίαν 
σάς άποδίδουσι καί δτι αδίκως σάς κα
τηγόρησαν.

Γνωρίζω τόν κύριον Δορζέρ. Είνε άν
θρωπος εύθύς καί αυστηρός, άλλά καλάς 
καί δίκαιος. Ά μ α  τώ  άποδειχθή δτι έ- 
γείνατε θΰμα, θά εΰρεθή υποχρεωμένος 
νά έπανορθώση τό πρός υμάς αδίκημά 
του, καί έ'να μέσον πρός τοΰτο μόνον ύ-

Νά σάς δώση δηλαδή τήν κόοην του 
ώς σύζυγον.

— Τί θέλετε νά συμπεράνετε ;
—  'Ο τι άπό έμέ έξαρτάται δπως τό 

δνειρον τοΰτο γίνει πραγματικότης.
— Καί πώς,παραλαλώ ;
—  Πριν άπαντήσω είς τήν έρώτησιν 

ταύτην, πρέπει νά σάς υπενθυμίσω δτι 
μέχρι τοΰδε, ή φήμη σας είνε άθικτος είς 
τά  δμματα τοΰ κόσμου. Ή  κλοπή είνε 
γνωστή είς τρία ή τέσσαρα μόνον άτομα, 
τά  όποια έχουν συμφέρον νά καλύψωσι 
ταύτην τήν ιστορίαν.

Ά ν  λοιπόν ίδωσιν δτι ό κύριος δέ Καρ
νοέλ άνέλαβε τά  καθήκοντά του ώς γραμ- 
ματέως, μετά βραχείαν άπουσίαν,εύκολον 
νά δικαιολογηθή, ούδείς ήθελεν έκπλαγεΐ



οτι δ κύριος δέ Καρνοέλ νυμφεύεται την 
δεσποινίδα Δορζέρ. Δέν είνε ή πρώτη φο- 
οά οπου ή ευγένεια συγγενεύει [/.έ τους 
Τραπεζίτας.

"Ε πετα ι συνέχεια . Λ ι ς ο π ο ς

ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
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ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
[Σ υνέχεια ]

—  Καλέ τ ’ είν’ αύτό ποΰ έ'χεις έδώ; ή - 
ρώτησε ψαύων την τορνευτήν ώμοπλάτην 
της κόρης.

—  Ποΰ ; . . .  είς την ράχι μου ; ά, είνε 
ενα σημάδι άπό έληαΐς' ή μητέρα μου μού 
το έλεγε πάντοτε, έγώ δεν είμπορώ νά το 
ίδώ, νά ...

Καί ήτο χαριεστάτη ή κίνησις της Βα
σιλικής,προσπαθούσης νά ίδγ) τό σώμά της 
όπισθεν ' έ'στρεψε την κεφαλήν όσον ήδύ
νατο , ύψωσε τον ενα ώμον , διά να φέρτι 
είς καλλιτέραν θέσιν τό στίγμα, ά λλ ’ ήτο 
άδύνατον νά το ί'δη. ’Εν τούτοις ό Λέων 
έθαύμαζεν έπί τήςλευκοτάτηςσαρκος τρεις 
έλαίας ζωηράς καί μελανάς, άποτελούσας 
ισοσκελές τρίγωνον έν μέσω άπειρων άλ
λων μικοοτέρων, καί στιζούσας τήν ώμο
πλάτην, ώς πλειάς τό στερέωμα, ώς άρ- 
χιπέλαγος τόν ώκεανόν. Ο Λέων ήπόοει 
βλέπων τήν παράδοξον έκείνην παιδιάν 
της φύσεως καί ήρώτησεν έκ περιεργίας 
τήν Βασιλικήν, άν καί άλλος τών συγγε
νών της εφερε τοιοΰτόν τ ι στίγμα.

—  Ό χ ι, άπήντησεν έκείνη' οΰτε ό 
πατέρας μου οΰτε ή μητέρα μου έχουν τέ
τοιες έλτραίς' ή μητέρα μου ή καϋμένη 
άποροΰσε καμμιά φορά όταν τό έβλεπε 
καί τήν άκουγα νά ψιθυρίζν) λόγ^α χωρίς 
νά καταλαβαίνω . Δέν ’ξέρω κ ’ έγώ πώς 
τής φαίνουνταν αύτό τό πράγμα' άλλά 
είδα ότι άπέφευγε νά το βλέπτ] καί ένόη- 
σα ότι τήν έτάραττε πολύ ή όψις το υ ...

—  Πο^ός ’ξέρει τ ί ’ θυμότουν ή γυνα ί
κα, εϊπεν ό Λέων' άλλά περίεργο, καί 
έγώ πρώτη φορά ποΰ βλέπω τόσον ώραϊο 
καί ζωηρό σημάδι' ό πατέρας, λένε σπη- 
τ ι ,  πώς έχει μερικές έληαίς κάπου, άλλά 
οΰτε ’θυμοΰμαι ποΰ, οΰτε έφρόντισα ποτέ 
νά τή,ς ίδώ. Γ ιά ’πές μου,’ς τό σπήτί μας 
δέν τό είδε ποτέ κανείς αύτό τό πράγμα ;

—  "Οχι, δέν ετυχεν, άπήντησεν άφε- 
λώς ή Β ασιλική ' έδώ μόνον ή κυρία Δ υ 
βάλ τό είδε μιά φορά. Ά χ  ! μά δέν εινε

I δυνατόν νά τό ίδώ κ ’ έγώ ;
Καί ή Βασιλική έπανέλαβε τάς προσ

πάθειας. Πλήν ματαίως κατεπόνησε τούς 
τένοντας τοΰ λαιμοΰ, καί έβρεξε δι’ ίδρω
τας τό πρόσωπόν της περιπόρφυρον.

—  ’’Ετσι είνε άδύνατον νά τό Ιδνίς * 
έλα ’δώ νά σού το δείξω.

Εϊπεν ό Λέων καί λαβών άπό της χει- 
[ ρός τήν έφερε παρά τό καλλυντήριον 
rj' με τας εύμαρίδας μόνον καί τόν ποδήοη

I— - -

τόπτρου' συγχρόνως δ’ έλαβεν εν άλλο μι
κρότερων, καί το έκράτησεν όπισθεν της 
κόρης καί άπέναντι τοΰ πρώτου. Είδε 
τότε ή Βασιλική έπί τοΰ μεγάλου κατό
πτρου τό εϊδωλον τοΰ μικροΰ, καί έντός 
αύτοΰ, μακρόθεν όμως καί άμαυράν ώς 
έν καταχλύσει,—  ίνδαλμα ινδάλματος, — 
τήν ώμοπλάτην τη ς, μέ το τριγωνικόν 
έπ’ αυτής στίγμα.

— Ποΰ είνε ; νά έδώ . . .  ά, τό είδα . . .  
πολύ σκοτεινό όμως" ειπεν ή Βασιλική 
βλέπουσα κατακόρως.

—  ’Μοιάζει μέ τη σημασία του, σκο
τεινή κ ’ αύτή ' εϊπεν άδιαφόρως ό Λέων.

—  ’Αλήθεια ! άνέκραξεν ή Βασιλική 
ζωηρώς, ώς έάν προέφερε λέξεις ύψηλο- 
τέρας έννοιας. Τό πράγμα θά έξηγηθή ό
ταν καί έγώ είμπορέσω νά το ίδώ καθαρά 
καί όχι έτσι μέσα στούς καθρέπτας.

—  Μά πώς είνε δυνατόν ; μήπως έλ- 
π ίζεις νά παραμορφωθή τό σώμά σου.; .. . 
ήρώτησεν ό Λέων γελών καί σύρων τήν 
κόρην πάλιν έπί της κλίνης.

—  Δέν ’ξεύρω, νά ίδοΰμε πώς θά συμ- 
βή" άπήντησεν άστειευομένη ή Βασιλική 
καί άφέθη είς τήν έλξιν τοΰ έραστοΰ της.

Ό ταν  ό Μορφεύς περιέσφιγξεν έπί τέ
λους τούς έραστάς είς τάς άγκάλας του, 
ήτο ή ώρα καθ’ ήν ή Ή ώ ς, έγκαταλεί- 
πουσα τήν θερμήν κοίτην τοΰ γηραιοΰ Τ ι- 
θωνοΰ, έγκατέσπειρε χρυσόν καί ρόδα άνά 
την αΰγάζουσαν άνατολήν.

ΤΙ
Αί παλαιαΐ περί πατρότητας φ?||χαι.

‘Ο Κρίτων Άστεριάδης κατείχετο ύπ ’ 
άδαμάστου πρός τήν Βασιλικήν έρωτος. 
Ίσχυρίζετο— καί δέν έδίσταζον οΐ φίλοι 
του νά πιστεύσωσιν —  ότι τήν ήγάπα 
άπό τής έσπέρας έκείνης τοΰ χοροΰ, καθ’ 
ήν τό λαθραΐον φίλημά του, έγένετο ά - 
φορμή μονομαχίας. Πλήν το πάθος του 
δέν έχαρακτήριζε τό τρυφερόν έκεΐνο ά- 
δελφικόν αίσθημα, ό ειδυλλιακός πέπλος, 
ό ύποκρύπτων μεν ΰλικωτέρους ίσως σκο
πούς, άλλά παρέχον είς αυτό άγνότητος 
καί ποιήσεως χροιάν, ΰφ’ δν κατεδείχθη 
ήμΐν ό πρότυπος έρως τοΰ Λέοντος Ρο
δίου. Ό  Κρίτων έξ έναντίου, άκολαστό- 
τερος^τοΰ Λέοντος, ήσθάνθη ευθύς έξ άρ- 
χης σαρκικάς όρμάς πρός τά  άσχημάτι- 
στα έ'τι θέλγητρα τής παιδός, τά  τόσον 
ενίοτε προκλητικά διά τους έν άμαρτίαις 
γεγηρακότας. Αύτός ό τρυφήσας κατακό
ρως είς παννυχίδας έρωτος καί μέθης, καί 
έπί πληθύος καί ποικιλίας σωμάτων έντε- 
λών καταλύσας νεότητα πλήρη σφρίγους 
καί πόθου, ήσθάνθη παρ’ έλπιδα φλόγα 
ιμέρου διατρέχουσαν τάς φλέβας του είς 
τήν θέαν της Έλληνίδος κόρης, έν ω ά
κόμη τό παιδικόν αύτής κάλλος δέν πα- 
ρεΐχεν είς τούς άλλους, ή τολμηρών περί 
τοΰ μέλλοντος εικασιών καί άγνοΰ θαυ- 
μασμοΰ άφορμήν. Διά τοΰτο έφρισσεν όλος 
καί έξηγείρετο είς τήν έλαχίστην τοΰ σώ
ματός της πρόςψαυσιν, όταν ώς φίλος 

! έχαιρε τό δικαίωμα τής θωπείας, καί

ήσθάνθη φευγαλέαν,άλλά μεθυστικήν τήν 
ήδονήν τοΰ έρωτος, όταν τήν έσπέραν έ
κείνην, έπεθηκε τά  χείλη του έπ ί της 
ροδολεύκου παρειάς της. Είνε βεβαίως τό 
βδελυκτότερον τών παθών,ό φαΰλος έρως 
άνδρός φαύλου πρός κόρην μικράν, άγνήν 
καί άδαή- έξανίσταντα ι άκουσίως καί οί 
θετικώτεροι τών άνθρώπων ένώπιον θύμα
τος σπέροντος ύπό αίμοχαροΰς τυράννου 
τούς όνυχας, καί ούδέ νοοΰντος κάν τόν 
λόγον της μυσαράς έκείνης έπιθέσεως. Καί 
έν τούτοις τό δόγμα τών σημερινών έκλύ- 
των είνε ότι ή έκ της διαφθοράς τής άθω- 
ότητος ήδονή υπερβάλλει πάσαν άλλην.

Ό πω ς καί άν ή,ό Κρίτων Άστεριάδης 
δέν παργιτήθη τών κατακτητικώ ν του 
σκοπών, καί μετά τήν έκδήλωσιν τών 
ποός τήν Βασιλικήν αισθημάτων τοΰ 
Λέοντος. Ή  μετά του φίλου του έρις, ή - 
τ ις  έχαλάρωσε κάπως τάς μεταξύ των 
σχέσεις, ύπηοξεν άφορμή άσφαλεστέρας 
καί εύκοπωτέρας ένεργείας' ούδείς θά είχε 
πλέον τό δικαίωμα νά τον έλέγξτι έπί 
καταχρήσει φιλίας ή ξενίας. ’Εάν έκ 
παντός μέσου έπεδίωκε τήν έκπολιόρκη- 
σιν τής νεάνιδος —  άν καί τον Ά στερ ιά- 
δην όχι τόσον εύθύν καί αυστηρόν χαρα
κτήρα, ώς έλάβομεν άφορμήν νά γνωρί- 
σωμεν καί άλλοθεν, ούδόλως ή έλάχιστα 
θά έπτόουν το ιαΰτα ι μομφαί. Ητο με
τριοπαθέστερος κάπως ό έρωτόληπτος,έφ’ 
όσον άκόμη ή Βασιλική έμενεν έν τώ  με- 
γάρω τών Ροδίων' ά λλ ’ άφότου τά  πα
ράδοξα γεγονότα, άτινα  έσχολίασαν τότε 
οΐ φίλοι, ήνάγκασαν τόν Λέοντα νά την 
έγκαταστήσγι έν Πατησίοις, ό Κρίτων έ
γένετο τολμηρότερος. Πολλάκις ώφθη έν 
τώ άμαξίω του, μόνος ή μετά φίλόΤι, 
περιερχόμενος τήν έπαυλιν, έ'νθα κα τώ - 
κει ή μεγαρίς κόρη,άκολουθών αυτήν βή- 

■ μα πρός βήμα εις τόν περίπατον καί προς- 
παθών νά κινήσν) τήν προσοχήν της ή ν’ 
άνταλλάξγι όλίγας λέξεις μετ’ αύτής. 
Πλήν οΐ κόποι του άπέβαινον είς μάτην, 
καί ώς κΰμα ή ένεργειά του, έθραύετο 
έπί τοΰ βράχου της άπορθήτου άγνότη
τος της κόρης καί της αύστηράς όψεως 
τής κυοίας Δυβάλ. Ό  Λέων δέν ύπώπτευ- 
σέ τ ι τών διατρεχόντων, ούδ’ήξίωσε κατά  
την παραμονήν της άναχωρήσεώς του, 
πολλής προσοχής τήν εσπερινήν διάβα- 
otv τοΰ Άστεριάδου έφ’ άμάξης, δ ια- 
σταυρωθείσης μετά τής ίδικής του. Καί 
άνεχώρησεν άφροντις.

Έν τώ  έρωτι τοΰ Άστεριάδου, συνέ- 
βαινε, ποοϊόντος τοΰ χρόνου, αυτόματος 
καί παράδοξος μεταμόρφωσις. Έ φ ’ όσον 
ή παρθένος προέβαινεν ε’ις ήλικίαν τό αί
σθημά του άπέβαλλε τον άποτρόπαιον αύ
τοΰ χαρακτήρα' χωρίς νά μεταβληθώ- 
σιν αί διαθέσεις,χωρίς νά παραλάξ·/) ό σκο
πός, ό έρως έκεΐνος δέν έξεδηλοΰτο πλέον 
πρός μικράν καί άδαη παιδίσκην, άλλά 
πρός νεάνιδα άστράπτουσαν ύπό καλλονής 
προκλητικής καί δικαιολογούσης πάντα 
πόθον, δυναμένην νά έκτιμήση τήν έντύ- 
πωσιν τήν οποίαν παρήγε, καί έν άνάγκνι 
νά προτιμήσγι τοΰτον έκείνου, έκ τών 
περί αύτήν άνδρών. Οΰτω μικρόν κατά



μικρόν ό έ'ρως τοΰ Άστεριάδου έγένετο 
ανεκτός, έρριζοΰτο, ένεδυναμοΰτο, άλλά 
δέν ένέπνεε την προτέραν βδελυγμίαν καί 
αποστροφήν. Συνέβαινε το έναντίον άφ’ 
δ ,τ ι συνέβαινεν είς τον έρωτα του Λέον
τος' γνωρίζομεν πώς μετεβλήθη αίφνης 
τδ ήρεμον έκεΐνο καί άδελφικόν αίσθημα, 
το όποιον ήσθάνετο .πρός τήν άλλοτε 
παΐδα ό άνθρωπος τοΰ κόσμου, άμ’ ώς ή 
παΐς ηΰξησεν είς γυναίκα.

Ή  έξ Α θηνών απουσία τοΰ Λέοντος 
άφήκεν έλεύθερον τό πεδίον τών έρώτων 
είς τόν Κρίτωνα. Έξηκολούθει τάς τολ- 
μ,ηράς έκδρομάς είς Πατησίους, τήν ήκο- 
λούθει αύθαδέστερον καθ’ όδόν, τη  άπέ- 
τεινε πάντοτε συν τώ χαιρετισμέ καί δε- 
λεαστικάς τινας λέξεις, καί ποτε μάλι
στα, συναντήσας αυτήν έφιππον μετά 
τοΰ κυρίου Ροδίου πατρός, με όλίγας με
λιτώδεις φιλοφρονήσεις, άνεπιδέκτους άν- 
τιρρήσεως , κατώρθωσε νά προσληφθή 
είς τήν συνοδίαν, έφιππος κατά τύχην 
καί αύτός. Ά λ λ ’ άπηλπίσθη σχεδόν δ
ταν είδεν δτι ή κόρη είς τούς υπα ινιγ 
μούς του άπήντα άφελώς, έπί τής πρώ
της φανεράς έννοιας τών λόγων του, ώς 
νά μη είχον καί δευτέραν ύποκεκρυμμένην. 
Ά λ λ η ν  φοράν, μετά την ιππασίαν, νοή- 
σας μόνην τήν Βασιλικήν έν τώ  κήπψ, 
διεσκέλισεν 6 τολμητίας τόν τοίχον καί 
εύρέθη ένώπιόν τη ς ' έπωφεληθείς τής έκ- 
πλήξεως, ώρμησε, τήν ένηγκαλίσθη πα
ράφορος καί κατέπνιξε διά τών φιλημάτων 
του τήν κραυγήν της νεάνιδος' τό θρά
σος του θά είχεν ί'σως σοβαράς συνεπείας, 
— καθ’ οσον μάλιστα έκτεθαμβημένη έ- 
κείνη ήτο ανίκανος είς άντίστασιν — έάν 
βήματα ήχήσαντα έπί τών έσπαρμένων 
κίτρινων φύλλων τοΰ φθινοπώρου, δέν 
τον ήνάγκαζον ν’ άπέλθιρ ταχύς. Ή  Βα
σιλική άπεκρυψε τό γεγονός" έφοβεΐτο 
άρά γε τά σκάνδαλα ; συνεστέλλετο είς 
τήν έκδιήγησιν της το ιαύτης σκηνής ; 
είνε άδηλον τό αίτιον" άλλά καί πάσα 
άλλη νεάνις είς τήν θέσιν της, ώς έξ εμ
φύτου, θά έτηρ·/) σιγήν.

Γαργαλισθείς ό Κρίτων έκ της άνελπί- 
στου εκείνης άπολαύσεως,συνέλαβε πολλά 
όμοια σχέδια. Ά λ λά  — ώς συμβαίνει πάν
τοτε είς τόν καταστρώνοντα σχέδια κα
τόπιν ευτυχούς άλλ ’ άπροόπτου άποφά
σεως— τοΰτο τώ  έφαίνετο τολμηρόν,έκεΐνο 
μέχρι γελοίου ρομαντικόν, τό άλλο άκα- 
τόρθωτον, καί ούτω παρήρχετο ό χρόνος 
άνευ νέας προσπελάσεως. Ό  εοως του έν. 
τούτοις ηΰξανε καί ή δρεξις έκορυφοΰτο' 
έ'μενεν άγρυπνος έν έρωτική παραφορά καί 
βασάνω νύκτας ολοκλήρους, τό όποιον 
διά πρώτην φοράν συνέβαινεν είς τόν Κρί
τωνα.
?■ Ή  άπροσδόκητος έλευσις τοΰ Λέοντος 
τόν ήνάγκασε νά περιστείλη τας ένεο- 
γείας του, καταληφθέντα ύπό ζηλοτυ
π ίας καί άπελπισμοΰ. Μαντεύων άσφα- 
λώς τήν τροπήν τοΰ παλαιοΰ Ιρωτος, έ- 
φαντάζετο τάς νύκτας, τάς οποίας διήρ- 
χετο παρά τή Βασιλική ό Λέων, καί εφρισ- 
σεν. Ήξευρεν δτι ό φίλος του δέν θά 
έσέβετο έπί μακρόν τήν άγνότητα καί

την παρθενίαν" ένώπιον δε τοΰ οικείου, 
τοΰ ευεργέτου, τοΰ έπιδόξου μνηστήρος, 
τ ί  ήλπιζεν αύτός ό όθνεΐος καί παρεί- 
σακτος ; Βοαδύτερον, δταν ό Λέων άπε- 
τόλμησε νά διηγηθή εις τούς φίλους του 
τά  έρωτικά του άθλα, καί να πιστοποι- 
ήστ) δ ,τ ι ύπώπτευεν ό άτυχής Ά στερ ιά- 
δης, έμάνη ούτος ύπό λύσσης, καί εδηξε 
τάς σάρκας του καί ήφρισε καί εκλαυσεν. 
Ά φεύκτως θά τον κατέβαλλεν ή όρμή 
τοΰ πάθους" πλήν τόν παρηγόρησε πει- 
στικώς ό Καλάτος, πρός τόν όποιον έξε— 
μυστηρεύθη τούς πόνους καί τας άγωνίας 
του, διαβεβαιών δτι άντί νά φοβηται, 
μάλλον έπρεπε νά έλπίζν) άπό τη γ  xa .h)r
αρχή*· '

—  Τόρα δχι μόνον σύ άλλά καί οί άλ
λοι φίλοι είμπορεΐ νά έλπίζουν, προσέθη- 
κεν ό καταχθόνιος Κ εφαλλήνάμα βλέπης 
τόνΛέοντα τόσον υλικόν καί τόσον άπλη- 
στον, νά ήσαι βέβαιος δτι γρήγορα θά 
την βαρεθή. 'Έ πειτα , είμπορεΐ νάγαπα 
αιωνίως δπως άγαποΰσε μίαν κόρην, τήν 
όποιαν έκθέτει είς τούς φίλους του μέ 
τας αίσχροτέρας διηγήσεις ;

Ό  Καλάτος ειχε δίκαιον, Ό  Ά στερ ι- 
άδης τό άνεγνώρισε καί ήλπισεν έκ νέου 
άναθαρρήσας.

Πλήν όΛέων Ρόδιος δέν έκορέσθη είσέτι 
έκπνέων νυχθήμερον παρά τή  Βασιλική, 
άλλ ’ άφεύκτως θά έκορέννυτο. Έτρωγεν 
έν άπολαύσει μετά τόσης άπληστίας, 
ώστε ταχέως θ’ άπέλιπεν ή δρεξις" ό δ’ 
ερως είνε τό μόνον φαγητόν έπί τοΰ όποιου 
δέν έφαρμόζεται τό : en m an gean t v ien t 
l ’ appatit. Έν τούτοις διηλθεν ημέρας 
εύτυχεστάτας περί τας δέκα πέντε έν τή 
έπαύλει τών Πατησίων. Άνωμολόγησε 
καί ό ί'όιος δτι ή τρυφή τοΰ ί ρ ω π χ α ΐ :  του 
<hxaner f fn j i t ( ’tn'f  ώς το άπεκάλει, έδύ- 
νατο νά ίσοφαρίσ-/) θλίψεις καί άγωνίας 
ζωής ολοκλήρου. Ά λ λ ά  τό ένοίκιον της 
έπαύλεως —  ζενης άπό των έν Παρισίοις 
δαπανηρών ανδραγαθημάτων τοΰ Λέον
τος — έληξε, καί ή Βασιλική μετά της 
κυρίας Δυβάλ. ήναγκάσθη νά έπανελθγι είς 
τήν πόλιν. Μετά τοΰ θελγήτρου τής έξο
χης, ό ειδυλλιακός έ’ρως άπεγυμνώθη, έ
λεγες, της ποιήσεως καί του μυστηρίου 
του" έγένετο κοινός έ'ρως , ταχύ έπακο- 
λούθημα ε'χων τόν κόρον. Έ ν τή κομψή 
οικία της όδοΰ Σόλωνος , έ'νθα μετώκισεν 
ή νεάνις , ό Λέων έξηκολούθει θεραπεύων 
τόν έοωτα έκεΐνον" άλλά ταχέως άνεγνώ- 
οισεν δτι ή ηδονή , τήν όποιαν ήσθάνετο 
έν αύτώ,δέν υπερείχε κατά πολύ της έν τώ 
χαμαιτυπείο),ούχί μακράν της οικίας της 
μνηστής του. . . Ταχέως ή Βασιλική 
μόνη μέχρι τοΰδε, έγένετο μία τών πολ
λών. Φεΰ, ό κόρος ! ό ισχυρότερος παρά
γων τής έπί τοΰ κόσμου δυστυχίας τοΰ 
άνθρώπου. . .

Ή ρχισαν οί μετά τών φίλ.ων συζητή
σεις. Τόν Λέοντα, καταταχθέντα  έπί τέ
λους μέ την ύποχρέωσιν νά ύπηρετήση 
Ιν έτος έπί πλέον ώς xa6vaTspo r j t e ro c ,  
έθράσυνεν ήδη ή στρατιωτική στολή> ή 
μεταβάλλουσα τήν γλώσσαν καί τους τρό
πους αυτών τών άνθρώπων τοΰ κόσμου !

Έξετραχύνετο μέχρις άναιδείας, διηγού
μενος ύπό τους άτμούς τοΰ ζύθου ή τοΰ 
ρητινίτου τούς μετά τής Βασιλικής έ'ρω- 
τα ς, καί καθιστών άντικείμενον έλευθε- 
ριαζούσης συνδιαλέξεως τήν νεάνιδα, δι’ 
ήν άλλοτε τόν καθίστα έκμανή Ιν μόνον 
ύπόβλεμμα ! Έ μειδία έκ τής χαράς ό 
Καλάτος άκούων, καί έπάτει ύπό την τρά
πεζαν τόν πόδα τοΰ Άστεριάδου οσάκις ! 
έτύγχανε παρών. Ό  άτυχής νέος ήκροά- 
το μετά μυχίων σπαραγμών τάς διηγή
σεις έκείνας ώχρός καί σιωπηλός" τοΰτο 
δέν έβρ άδυνε νάποδώσν) είς άλλην α ιτίαν 
ό Λέων καί εσπέραν τινά  τω  είπε :

—  Καΰμένε Κρίτων ! μήν είσαι τόσω 
ψυχρός γ ια τ ί δέν εΐμπορώ νά σε βλέπω.
Ή  α ιτ ία  πάσης διαφοράς μεταξύ μας, νο
μίζω οτι έξέλιπε πλέον" σέ βεβαιώ δτι 1
τά  έλ,ησμόνησα δλα. . .

—  Κ’ έγώ. . . δέν έ'χω τίποτα  μαζί 
σου ! άπήντησεν ό Κρίτων, έν ω διέστελ-
λε τά  χείλη του βεβιασμέναν μειδίαμα. *

Τήν αυτήν εσπέραν ό Καλάτος έψιθύ
ρισεν είς τό ούς του :

—  Σοΰ ύπόσχομαι δτι σύ θά ήσαι ό 
διάδοχος . . .  μέ την συγκατάθεσίν του 
μάλιστα.

"Ισως ήτο ύπερβολικός ό Κεφαλλήν έν 
τή προφητεία του" ά λλ ’ ήτο βέβαιον έπί
σης δτι ούδέποτε θά έπληροΰντο τής έπ ι
δόξου κυρίας Ροδίου τά  όνειοα.

Ά λ λ ’ έκτος τής νέας ταύτης φάσεως 
τών πραγμάτων, τής τόσον εύέλπιδος, έ- 
νεθάρρυνε τόν Άστεριάδην καί ή έπί της 
όδοΰ Σόλωνος έγκατάστασις. Α π ένα ντ ι 
τής οικίας τής Βασιλικής — διορόφου οι
κ ίας, της κομψοτέρας, ίσως ήν είχε νά 
έπιδείξν) ή οδός — κατώκει ό κύριος Ν ι
κήτας, υπουργικός γραμματεύς, άνήκων 
είς τήν μεσαίαν τά ξιν , άλλά καλλιεργών 
σχέσεις πολλάς, κοινωνικός καί φιλέορ- 
τος. Ό  Άστεριάδης, φίλος στενός τής 
κυρίας Ν ικήτα, συμπολίτιδός του, έσύ- 
χναζεν έκ τών πρώτων είς τήν οικίαν τοΰ 
γραμματέως, πρό πάντων άφ’ ής έποχής 
ήλπιζεν είςαναβαίνων δτι έκ τών ταπεινών 
παραθύρων τής μικράς αιθούσης θά εβλε- 
πεν απέναντι τήν άγαπημένην νεάνιδα, 
είτε μεταξύ τών μετάξινων παραπετα
σμάτων τών υψηλών της παοαθύρων, είτε 
έν τώ  κομψώ δώματι, δρέπουσαν ή πο τί- 
ζουσαν τά  προσφιλή της άνθη. Οί έντιμοι 
οίκοδεσπόται ούδέποτε έτόλμησαν νά πα- 
ρεξηγήσωσι τάς συχνάς καί μακράς έπ ι- 
σκέψεις τοΰ Κρίτωνος. Ή  κυρία Ν ικήτα 
άφ’ ένός είχεν ύπερβή τήν έρωτικήν ήλ ι- 
κίαν, τήν δέ Βασιλικήν άφ’ έτερου, τήν 
έπίδοξον μνηστήν τοΰ Ροδίου, έθεώρουν 
άτρωτον καί άπρόσβλητον, καί ετασσον 
ύπεράνω πάσης ύπονοίας καί παντός ο- 
πισθοβούλου σκοποΰ. Τήν ύπηρέτριάν των 
μόνον, θελκτικήν δεκαεπταέτιδα μελαγ"

! χροινήν, έδύναντο νά θεωρήσωσιν εύλόγως 
ώς το α ίτιον τής ζωηράς έκείνης ελξεως' 
άλλ’ έν Ά θήνα ις ή περί τάς υπηρέτρια; 
φροντίς είνε πολύ παρημελημένη.

Έ πεται συνέχεια. Γρ . Δ . 3 ε ν 0 Π 0 Υ Λ 0 Σ
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