
E IK O N O PPA IiH tfE 'nV  ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ 1ΚΑΤΑ ΚΤΡΙΑΚΗΝ ΚΑΙ ΠΕΜΠΤΗΝ·^·

ΓΡΑΦΕΙΟ Ν 

•  α « η « ί ι η  ά ρ » β .  9 .

ΑΙ συνδρομαί άποστέλλονται ί τ '  εύ- 
Itisf είς Αθήνα; διά γραμματοσήμου, 
χαρτονομισμάτων, χρυσού * τ λ.

Π Ε Ρ ΙΕ Χ Ο Μ Ε Ν Α  ε τ ή σ ια  ςιυττδροιλτι

Α νγονσζον  Μαχε  : Ο ΚΟΜΗΣ ΛΑΒΕΡΝΗ, (μετά εικόνων) μετάφοασις ; · ρ « « Χ η ρ ικ 4 ·
Χαρ. 'A r r i r o v ,  (συνέχεια). — F o r tu n e  B o i s g o b e y  : ΤΟ ΚΟΜΜΕΝΟ j Έ ν Άβήναις φρ. 8, ταΐς Ιπαρχιαις 8,50 
ΧΕΡΙ, μετάφρασις Α ίσωπον ,  (συνέχεια).— Γ ρηγορ ίο ν  J .  Ξ ε τ ο π ο ν λ ο ν  : έν τφ  έξωτεριχω φρ. χρυσά 15.
ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΤΟΤ ΚΟΣΜΟΤ, (συνέχεια). j Έ ν 'ΡωσσΙ* 6ού6λια 6.

Λήξαντος την 3 1 71ν ’Οκτωβρίου τοΰ Γ' 
2τους τών «’Εκλεκτών Μυθιστορημάτων», 
οσοι τών κκ. Συνδρομητών μας έπιθυμοΰσι 
νά έξακολουθήσωσιν ώς τοιοΰτοι καί κατά  
τό Δ έ'τος παρακαλοΰνται ν ’ άποστείλωσι 
την συνδρομήν των, καθότι δ ιακόπτεται 
ί) αποστολή τοΰ φύλλου είς πάντα μή 
προπληρώσοντα.
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[Συνέχεια]

Έ κεΐ πλησίον ένός άλέκτορος’ φωνοΰν- 
τος καί ένός χοίρου γρυλλίζοντος, πεντα
ετές παιδίον βυθίζων είς τό ύδωρ κλωστήν 
φέρουσαν είς τήν άκραν καρφίδα άντί άγ
κιστρου, ήλίευεν άγερώχως έγχέλεις. ’Ο
λίγον άπωτέρω, βόες συνεσπειρωμένοι έπί 
τνίς χλόης ήγείροντο κα ί παρετήρουν τρέ
χοντες τους 'ίππους, τους σύροντας τήν ά
κατον, νεάνις δέ τ ις  ύπανήγειρε τό παρα
πέτασμα τοΰ παραθύρου διά νά ϊδτ) καί 
νά θεαθή. 'Ο Γουλιέλμος διήρχετο ουτω 
κεκρυμμένος σχεδόν ύπό τά  σκεπάσματα, 
φοβούμενος ν’ άναπνεύσγι τόν δροσερόν α
έρα της πρωίας, τόν προσφιλή αέρα τής 
γενεθλίου του χώρας.

Τέ7.ος ή άκατος έσταμάτησε παρά τήν 
Βόρειον Πύλην. Ή  Ροττερδάμη έφαίνετο 
πέραν άορίστως καί συγκεχυμένως, μέσον 
τή ς ομίχλης.

'Ο υπασπιστής έκάλυψε τούς ώμους 
τοΰ κυρίου του διά βαρέως μανδύου, ό 
ό Γουλιέλμος δέ ένευσε πρός τούς ύπηρέ- 
τας του νά μή κινηθώσιν, άλλά νά έπι- 
τηρώσι τόν Γ άλλον καί βαδίζων μετά τοΰ 
’Όβερκερκ διηυθύνθη πρός τήν πόλιν, δι- 
ήλθε δύο ή τρεις γεφύρας καί έσταμά
τησε τέλος είς Βομπίς, λαμπρόν περίπα
τον περιστοιχιζόμενον ύπό μεγάλων δέν
δρων κατά  μήκος τής όχθης τοΰ Μεύση.

Εκεΐ ήγείρετο μάλλον κεκρυμμένη ή 
άλλο τε, έπειδή τά  δένδρα είχον αυξήσει, 
ή οικία τοΰ βάν Γκράφτ, κεκτισμένη διά 
μαρμάρου καί γρανίτου, μέ τά  εύρέα αυ
τή ; παράθυρα, διά μέσου τών οποίων εκ-

ήν ό βάν Γκράφτ, μετά ένός έτους απου
σίαν, εύρεν έξαίφνης παρά τήν κοιτίδα 
βρέφους ολίγων μηνών. Τήν εϊδομεν, ένώ 
έξέπνεε, σώζουσαν τό τέκνον τη ς, οπερ 
ήπείλει ή ζηλότυπος μανία τοΰ βάν 
Γκράφτ. Ό λον αύτό τό δράμα, τό περι- 
βαλλόμενον ύπό τοΰ μυστηρίου, είχε λη - 
σμονηθή, ή μάλλον ήτο άγνωστον ένΡ οτ- 
τερδάμν). Ό  άνεμος διαλύει πολύ ταχέως 
τόν καπνόν τοΰ πιστολιού μετά τήν έκ- 
πυρσοκρότησιν καί τό έ'δαφος καταπίνει 
ταχέως τό εύγενές αίμα μιας τα λα ιπώ - 
ρου γυναικός.»

Ούδέν ί'χνος έσώζετο έκ τοΰ νομίμου 
φόνου τοΰ διαπραχθέντος παρά τοΰ έμπο
ρου, ούδεν άλλο είμή ή ιδέα, ήτις τόν 
κατείχε, καί ή ιδέα αύτη ήτο Ελεγχος.

Άφοΰ έπληξε τήν έ'νοχον, εφυγεν' οτε 
δ’ έπανήλθεν είς τήν οικίαν του ή Έλεο- 
νώρα είχεν ένταφιασθή καί τό βρέφος εί
χεν έξαφανισθή. Ό  στατχοΰδερ Γουλι
έλμος, ΰπέρ οΰ ό βάν Γκράφτ είχε θυσι
άσει πολλάκις καί χρήματα καί έκθέσει 
είς κίνδυνον τήν ζωήν του, μετέβη πρός 
έπίσκεψιν τοΰ φίλου του, οστις έδειξε 
τότε πρός αύτόν τήν εικόνα τής Έλεονώ- 
ρας, τήν έδραν της κενήν παρά τήν έστίαν, 
εν πιστόλιον κρεμάμενον είς τόν τοίχον, 
χωρίς νά έξηγήσν) οΰτε διά μιάς συλλα
βής τήν φρΓ/.τήν έκείνην μιμικήν.

Ό  Γουλιέλμος έ'κλινε τήν κεφαλήν, 
ώσεί ήθελε νά ειπνι δτι έννόει. ’Έθλιψε 
τήν χεΐρα τοΰ βάν Γκράφτ, έκάθησεν είς 
τήν κενήν έδραν, παρετήρησεν έπί τινας 
στιγμάς περιδινουμένους τούς σπινθήρας 
άνωθεν τής πυράς καί έξήλθε κατόπιν, 
χωρίς ν’ άντηχήσν) έντός τοΰ δωματίου 
άλλος θόρυβος, έκτος τής αναπνοής τοΰ 
άφώνου φονέως καί τοΰ στεναγμού τοΰ· 
σιγηλοΰ πρίγκιπος.

Έ κτοτε πολλά σχέδια πολέμων, πολλαί 
σΰνθήκαι συμμαχίας, πολλαί μάχαι, πολ
λα ί άποτυχίαι,ήμπόδισαν τον Γουλιέλμον 
νά έπισκεφθή έκ νέου τόν αγαθόν τΟυ φί
λον έμπορον. Ό  πρίγκιψ τής Όράνζης έ- 
περρωνύετο διά τών αγώνων καί διά τών 
κόπων.Ό  βάν Γκράφτ έπλούτει χωρίς νά 
κινηθή άπό τοΰ θρανίου του.Ό  έμπορικός 

έκείνης καί έξαιρέτου γυναικός, h του οίκος τόσον καλώς έλειτούργει, χάρις

θαμβός παρετήρει πάντοτε τάς χρυσάς λυ
χνίας, τά  χρυσά αγγεία , τά  χρυσά καί 
άργυρά άγαλμ άτια , τά  ιστάμενα έπί τών 
στερεών καί ογκωδών έπ ίπλων, ών ή ανά
γλυφος έπιφάνεια έχρησίμευεν αύτοΐς ώς 
βάσις.

Πάντα ταΰτα  τά  κειμήλια, μόλις άπο- 
κρυπτόμενα ύπό τών βαρέων παραπετα
σμάτων έξετίθεντο έν άμελεία ήμέραν 
καί νύκτα, ανυπεράσπιστα άπό τών κλε
πτώ ν, ούς αύθαδώς άντεμετώπιζον προ έ- 
τών. ’Επίσης ήτο έπιτετραμμένον είς τούς 
άέργους νά περιεργάζωνται έλευθέρως είς 
τάς σκευοθήκας, συλλογήν έπιδεικτικήν 
χρυσών σκευών, παροψι<5ων γ ιγαντια ίω ν 
ληκύθων, μέ λαιμόν επιμήκη, ώς τον τοΰ 
πελαργού, ποτήρια μεγάλα τορευτά, προ- 
χόους, προγάστορας πολυτελείς καί διά 
πολυτίμων λίθων έγκεκοσμημένους. Ά λ λ ’ 
οί κλέπτα ί ποτέ δέν συνέλαβον τήν ιδέαν 
νά πωλήσωσι τόν τοιοΰτον θησαυρόν.

Ητο σχεδόν είπεΐν ό θησαυρός τής πό- 
λεως' ή Ροττερδάμη ύπερηφανεύετο δι’ 
αύτόν. Τό έκατομμύριον, είς δ συνίστατο 
ή άξία τών σκευών οσα προανεφέρομεν,
ητο εν τών πεντήκοντα, ατινα  ο έμπορος 
βάν Γκράφτ είχε κερδίσει είς τάς έργα- 
σίας του,ί χάρις είς τά  καλά ολλανδικά 
τηλεβόλα, τά  ύπερασπίζοντα τά  πλοΐά 
του, χάρις είς τούς καλούς 'Ολλανδούς 
έργάτας, οΐτινες είργάσθησαν έπιμελώς 
είς τήν κατασκευήν αύτών τών πλοίων.

Ό  κλέπτων μίαν χρυσήν παροψίδα έκ 
τής οικίας τοΰ κύρ βάν Γκράφτ ήθελε 
πράξει έγκλημα καθασιώσεως κατά τής 
Ροττερδάμης.

Ά λ λ ’ ούχί διά· τόν λόγον ό Κροΐσος 
έκεΐνος προεφύλαττε τόσον άμελώς τούς 
θησαυρούς του. Ό  βάν Γκράφτ ήτο κάτο
χος πεντήκοντα εκατομμυρίων, πλήν κα- 
τείχετο  καί αύτός ύπό μιας ιδέας. 'Όλον 
έκεΐνο τό χρυσίον, τό έκχυλίζον εί; τόν 
οίκόν του άπό τών ύπογείων μέχρι τής
οροφής, το είχε κερδίσει η συςυγός του,
ή ίδρύσασα τον έμπορικόν του οίκον, καί 

, ί ~ , \ / γ , ιαυτός ειχε φονευσει την συ^υγον του !
Γινώσκομεν πόσον αύτη ήτο ώραία.

Γινώσκομεν τήν θλιβεράν ιστορίαν τής
ευφυούς
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είς τήν έπιτήδειον σύστασιν αύτοΰ παρά 
τής συζύγου του, ώστε ό χρυσός, ό συνειθι- 
σμένος νά ρέη άφθόνως είς την έν Βομπίς 
οικίαν δέν διέκοψε τόν ροΰν του . Ά λ λ ’ 
ούτε Ιν σακκίδιον φλωρινίων είσήρχετο 
είς την οί'/.ίαν τοΰ βάν Γκράφτ χωρίς νά 
υπενθυμίση αύτώ  την γυναίκα έκείνην. 
Αύτή τω  έξαπέστελλεν όλα έκεΐνα τά  ε
κατομμύρια έκ τοΰ τάφου της.

Οΰδεποτε άποκάλυψίς τ ις  είχε κα τα - 
στήση αύτώ  γνωστήν την αλήθειαν καί 
αυτός δέ άπέφευγε τό φώς έπί τής ύπο- 
θέσεως έκείνης. Έγίνωσκεν δτι εις ξένος 
είχε ζήσει διαρκώς πλησίον τής Έλεονώ- 
ρας έπί έ'να μήνα. Είχον κάμει λόγον είς 
αυτόν περί ένός πλουσίου προμηθευτοΰ, 
περί τοΰ μυστηριώδους έκείνου Βρόσμαν, 
δστις έφαίνετο έγγεγραμμένος είς τά  έμ- 
πορικά του βιβλία διά προμήθειας εξ εκα
τομμυρίων. Ά λ λ ’ ό Βρόσμαν είχε γείνει 
άφαντος καί μάτην ό βάν Γκράφτ άνεζή- 
τησεν αύτόν είς δλην την Ευρώπην. Ό  
μυθώδης προμηθευτής ήτο άγνωστος είς 
δλους τούς ευυπολήπτους έμπορικούς οί
κους.Είς τά  έν’Αφρικη πρακτορεία,είς τάς 
’Ινδίας είς τήν Κίναν, ούδέν ήδυνήθη ν’ 
άνευρεθή ίχνος τοΰ Βρόσμαν, ή δε χίμαιρα 
αΰτη ηΰξανεν είς τό πνεΰμα τοΰ άτυχοΰς 
Όλλανδοΰ καθ’ έκάστην. Ό  Βρόσμαν είχε 
καταστή ή μονομανία του.

Τήν πρώτην φοράν καθ’ ήν έπανεΐδε 
τόν Γουλιέλμον ήτο μετά τήν μάχην τοΰ 
Σενέφ. Ό  βάν Γκράφτ άντί νά παρηγό
ρηση τόν φίλον του^ τόν ήττηθέντα  κατά 
κράτος παρά τοΰ πρίγκιπος Κονδέ, τόν 
παρεκάλεσε νά έξετάση έάν μεταξύ τών 
νεκρών εύρίσκετο καί τ ις  όνόματι Βρό
σμαν.

Ό  Γουλιέλμος ήθέλησε νά μάθη δ ιατί 
τώ  άπηύθυνεν αύτήν τήν έρώτησιν. ‘Ο 
βάν Γκράφτ άνεκοίνωσεν α ύτφ  τάς ζοφε- 
ράς του σκέψεις. Ό  δέ πρίγκιψ τής Ό - 
ράνζης συνεκινήθη βλέπων τοιοΰτο πάθος, 
άπολήγον είς το ιαύτην παραφροσύνην.

Μετά τόν έν Αύγούστη σύνδεσμον, ό 
βάν Γκράφτ δυσηρεστήθη κατά  τοΰ φί
λου του.

—  Γουλιέλμε, τώ  είπε, θά μοΰ κλεί
σης τάς θύρας τής Γαλλίας καί δέν θά 
δυνηθώ ν’ άναζητήσω τόν Βρόσμαν.

Ό τε  ό πρίγκιψ τής Όράνζης έξελέχθη 
βασιλεύς τής Α γ γ λ ία ς , μεταξύ δλων τών 
συγχαρητηρίων έπιστολών, άς ελαβεν έν 
Λονδίνω, φάκελλος τετράγωνος, φέρων έ- 
πιγραφήν διά χονδρών χαρακτήρων,έφείλ- 
κυσε τήν προσοχήν του, ώς νά έκόμιζεν 
αύτώ  άρωμά τ ι τής νεερλανδικής γής τοΰ 
Μεύση,τοΰ τόσον προσφιλούς είς τήν μνή
μην του.

Ή το  έπιστολή τοΰ βάν Γκράφτ. Ά -  
ναμφιβόλως έσκέφθη ό έν Βομπίς φίλος 
του άπηύθυνεν αύτώ , δπως τόσοι άλλοι, 
τόν φόρον τής φιλίας πρός τόν στατχοΰ- 
δεο. τόν γενόμενον βασιλέα.

« Γουλιέλμε,έ'γραφεν αύτφ  ό βάνΓκράφτ, 
νΰν δτε άπέκτησας τήν Α γ γλ ία ν , Σκω
τία ν  καί ’Ιρλανδίαν —  νομίζω δέ δτι καί 
ή Γαλλία συμπεριλαμβάνεται είς τάς κτή
σεις σου, άναζήτησε, σέ παρακαλώ, τόν

κύριον Βρόσμαν, προμηθευτήν καί έμ
πορον» .

Ά λ λ ’ ή έπίμονος αΰτη ιδέα, ή φοβερά 
αυτη βάσανος άπό τίνος καιροΰ είχεν 
έπιπλακή δι’ έτέρας βασάνου . Ό  βάν 
Γκράφτ έσυλλογίζετο τό βρέφος, δπερ ή 
σύζυγός του είχεν έγκαταλείψει θνήσκου- 
σα. Τό βρέφος αύτό είχεν άποθάνει ίσως 
έκ τής πείνης ή έκ τοΰ ψύχους. Έκ τής 
πείνης ! ένω ύπήρχον συνηγμένα πεντή- 
κοντα έκατομμύρια είς χρυσόν έντός τοΰ 
ταμείου τής μητρός του, πεντήκοντα έ
κατομμύρια, άτινα  είχε κερδίσει ή μήτηρ 
του διά τής έργασίας της ! . . τα λα ίπω - 
ρον παιδίον !

Τότε ό βάν Γκράφτ έπλησίαζε τό πρό- 
σωπόν του είς τάς ύαλους τοΰ παραθύρου 
καί παρετήρει τήν όδόν, οί δέ δ ιαβάται 
έ'βλεπον τήν παράδοξον έκείνην μορφήν 
έμφανιζομένην έν τώ  μέσω τών χρυσών 
σκευών καί τών άγαλματίω ν, ώς κεφαλήν 
άκίνητον καί άπαθή ιαπωνικής θεότητος. 
Τόν έχαιρέτιζον, έμειδίων πρός αύτόν, 
άλλ ’ έκεΐνος δέν άπήντα.

Τί έβλεπεν ουτω πως ιστάμενος έπί 
ώρας ολοκλήρους ; Τά πλοΐά του, άτινα 
άπεβ ίβαζ ον τό φορτίον των σχεδόν παρά 
τήν θύραν του ; Τά άμάξια, τά  πλήρη 
σάκκων καί ράβδων χρυσών, άτινα  έφθα- 
νον είς τήν αύλήν του φρουρούμενα παρ’ 
ένός ναυτοφύλακος ; ’ΌχΓ εβλεπε τά  πα ι- 
δία πα ίζοντα πλησίον τών δένδρων,μέ τά  
τεμάχια τ ’ άποσπώμενα έκ τοΰ περικα
λύμματος τών δεμάτων τών πραγματει
ών του, έσυλλογίζετο δέ μήπως τό τέκνον 
τής Έλεονώρας ήθελεν αίφνης έμφανισθή 
ένώπιόν του ώχρόν καί θνήσκον, διά νά 
ζητήση παρ’ αύτοΰ ελεημοσύνην.

Τοιοΰτος ήν ό βίος τοΰ εύδαίμονος έ
κείνου, τοΰ πλουσίου, τοΰ βασιλέως τών 
εμπόρων. Ό  Θεός είχε δωρήσει α ύτφ  τήν 
υγείαν. Ή το  τόσον μεγαλόσωμος, εύρύ- 
στερνος καί ισχυρός, ώστε ό ίππος εκαμ- 
πτεν ύπό τό βάρος του' ή φρόνησίς του 
έξέπληττε τούς γινώσκοντας τήν παρα
φροσύνην του, ή δέ παραφροσύνη του έξέ
πληττε πάντας τούς καταφεύγοντας καθ’ 
έκάστην είς τήν όρθήν αύτοΰ κρίσιν. Ούδέ
ποτε ή Ροττερδάμη θά είχεν έμπειρότερον 
καί όξυδερκέστερον έμποροδίκην' άλλ’ αύ
τός δέν έπόθει δικαστικήν έδραν, δέν ήθε
λεν άλλην έδραν έκτος τής ίδικής του, 
διότι έπεθύμει πάντοτε νά έ'χη ένώπιόν 
του διαρκώς τήν άλλην έκείνην κενήν έ
δραν καί τό είς τόν τοίχον κρεμάμενον 
πιστόλιον.

Ό  Γουλιέλμος έγίνωσκε κατά  βάθος 
τόν άνδρα έκεΐνον καί τόν ήγάπα. Ό  
βάν Γκράφτ δέν έφέρετο διόλου ποός αύ
τόν ώς πρός βασιλέα, έκτος οσάκις έποό- 
κειτο περί δανείου ή περί προμήθειας τ ι-  
νός. Οίανδήποτε ώραν καί άν Ιφθανεν ό 
ήγεμών, ό βάν Γκράφτ τόν έδέχετο, ώς νά 
τόν είχεν ΐδει τήν προτεραίαν καί άνε- 
λάμβανε τήν συνδιάλεξή, ήτις πρό ένός 
έτους, ή πρό πολλών έτών, είχε διακοπή.

Είχεν ήδη έγερθή καί άπέπεμπε τόν θε- 
ράποντά του, δτε ό Γουλιέλμος είσήλθεν

είς τόν θάλαμον, άφήσας τόν ’Όβερκερκ 
είς τήν μεγάλην αίθουσαν.

—  Καλαμέρα, φίλε βάν Γκράφτ, είπεν 
ό βασιλεύς τείνων α ύτφ  τήν χεΐρα.

—  Σύ είσαι,Γουλιέλμε; άπήντησε βρα
δέως καί χωρίς νά φανέρωση τήν έλαχί- 
στην έ'κπληξιν ό σοβαρός ‘Ολλανδός, θλ ί-  
ψας τήν προταθεΐσαν χεΐρα. Κάθησε,Γου
λιέλμε ' καλώς ήλθες είς την έπαο- 
χίαν.

—  Δέν ήδυνάμην νά περάσω τόσον 
πλησίον άπό τήν Ροττερδάμην χωρίς νά 
σ’ έπισκεφθώ , κυρ βάν Γκράφτ ' καλή  
μοΰ φαίνεται ή δψις σου, υγιαίνεις.

—  Καί σύ, Γουλιέλμε, δέν φροντίζεις 
διόλου διά τόν έαυτόν σου. Ό  άήρ τοΰ 
Ταμέσεως είνε κακός διά τόν βήχα.

—  Πρέπει κανείς νά παραδέχεται τό 
άναπόφευκτον, φίλε μου. Ά ν  ήτο δυνα
τόν νά είμαι βασιλεύς τής Α γ γ λ ία ς  καί 
νά κατοικώ είς Χάγην ή Ροττερδάμην,. 
θά τό έποοτίαων. Στέκεις δμως πολΰ 
καλά, σοΰ έπαναλαμβάνω, είς τήν υγείαν,, 
καί χαίρω πολύ διά τοΰτο.

Ό  έ'μπορος εστρεψε τά  νώτα αφελέ
στατα  πρός τόν βασιλικόν αύτοΰ έπισκέ- 
πτην καί έπλησίασε, κατά  τό σύνηθες, τά 
πρόσωπον είς τά  ύαλία  τοΰ παραθύρου. 
Ό  Γουλιέλμος έκάθησεν άναπαυτικώτερον 
είς τήν έδραν του, χωρίς νά φανη καθόλου 
προσέχων.

—  'Υπάρχουν ώραΐα παιδία είς τήν  
Α γ γ λ ία ν , έπανέλαβεν ό βάν Γκράφτ έπ ι- 
στοέφων.

—  'Ωραιότατα , άλλά καί τά  παιδιά  
τής πατρίδος μας δέν είνε κατώτερα, ά
πήντησεν ό βασιλεύς.

Διά ν’ άλλάξη δμως τόν ροΰν αύτών 
τών ιδεών, α ιτινες πολύ τάν εθλιβον, ό 
Γουλιέλμος έπανέλαβεν :

—  Βάν Γκράφτ, ήλθα νά σε συμβου- 
λευθώ περί μιας ύποθέσεως.

—  Ά ,  ά ! ποίας ύποθέσεως ;
Κ αί ό βάν Γκράφτ έκάθησεν.
—  Είμαι ήναγκασμένος ν’ άρχίσω πά

λιν τόν πόλεμον είς τήν Φλάνδραν.
—  Κακή δουλειά ! Θά καταστραφης 

με τόν πόλεμον. Λέγουν δτι είσαι μέγας 
στοατηνός καί είμαι βέβαιος περί τούτου, 
διότι έχεις τά πνεΰμα υπομονητικόν καί 
άνατρεπτικόν... έν τούτοις πάντοτε ένι— 
κήθης.

—  Ό  άνθρωπος μάχεται, άλλ’ ό Θεός 
παρέχει τήν νίκην, άπήντησε φλεγμ ατι-  
κώς ό Γουλιέλμος.

—  Είνε αληθές- άλλ’ άν διήγες έν ει
ρήνη, ό Θεάς δέν θά παρείχε τήν νίκην 
είς τούς άλλους.

—  Κάμνω δ ,τι δύναμαι έν τοσούτφ, 
ειπεν ό Γουλιέλμος, καί τά παρελθόν ετος 
ηύδοκίμησα.

'Υπηνίσσετο δέ τήν έν Βεύνη μάχην, 
ήτις ύπήρξε δ ι’ αύτόν άληθώς ημέρα θρι
άμβου.

—  Ά ,  μπά ; είπεν δ βάν Γκράφτ μετά  
τόνου φωνής ανθρώπου μανθάνοντος διά 
πρώτην φοράν κάτι, δπερ άγνοεΐ" τόσον 
τό καλλίτερον. Είπέ μου, Γουλιέλμε, έ- 
φόνευσες κανένα είς τήν μάχην ;



— Πιθανόν νά έφόνευσα, άπήντησεν ό 
Γουλιέλμος.

—  'Ωστε δέν το είξεύρεις ! . . .  δεν είσαι 
βέβαιος. Είσαι πολύ ευτυχής !

—  Φίλε μου, είπεν ό Γουλιέλμος, καί 
έγώ πρέπει νά επραξκ αύτό τό κακόν, ό
πως ολοι οί πολεμισταί.

—  ”Ω ! έξηκολούθησε ό βάν Γκράφτ 
μειδιών, οί πολεμισταί φονεύουν άνδρας, 
άνδρας ώπλισμένους, οΐτινες αμύνοντα ι... 
δέν είνε τό αύτό όταν φονεύ-/) τ ις  γυνα ί
κ α ς ... δταν φονεύ·/) παιδία !

Ό  Γουλιέλμος έννόησεν ότι έπανήρχετο 
πάλιν ή παραφροσύνη.

— Λοιπόν έπ ίκειτα ι ό πόλεμος, εσπευ- 
σε νά είπη διακόπτων αύτόν, καί πόλε
μος σοβαρός, τόν όποιον κ ινεί έναντίον 
μου ή Γαλλία .

—  Σοΰ τό είπα πολλάκις ο τ ι  έχεις ά
δικον, Γουλιέλμε, νά διατελνίς είς πόλεμον 
μετά τής Γαλλίας. Δέν ήξεύρω δ ιατί μ ι
σείς τούς Γάλλους. Είνε εξαίρετοι άνθρω
ποι.

—  Ό  ήγεμών των δμως είνε κακός, 
άπήντησεν ό Γουλιέλμος.

— Αί, Γουλιέλμε ! υπάρχει πουθενά 
καλός ήγεμών ; είπεν άφελώς ό δημοκρα
τικός εκατομμυριούχος. Ά κουσέ με, συ
νομολόγησε γρήγορα μακράν ειρήνην μετά 
τής Γαλλίας, φροντίζων μόνον νά θέσης 
είς την συνθήκην μερικούς δρους.

—  Ποιους ;
—  Πρώτον, νά μοΰ έπανεύρουν ένα κ- 

•ποιον Βρόσμαν . . .
— Πολύ καλά. Κατόπιν ;
—  Ό  δεύτερος είνε ν’ άπαγχονισθη ό 

μόνος πραγματικώς αχρείος, ό ύπάρχων 
έν Γ αλλία , ό μόνος α ίτιος τών κακών, έξ 
ών πάσχει ή Εύρώπη,ό μόνος έχθρός σου, 
Γουλιέλμε, διότι τό κάτω κάτω , δέν εινε 
έχθρός ίδικός μου. ’Αφότου έκίνησε καθ’ 
ημών τόν πόλεμον πωλώ κα τ ’ έτος δώ
δεκα έκατομμυρίων νίτρου καί σίδηρον, 
κερδίζω δ’ έκ τοΰ ποσοΰ τούτου τό πέμ- 
π το ν ... Καί δμως άλλοτε μοΰ συνέβη νά 
πωλήσω Ιξ έκατομμυρίων έμπορεύματα 
δ ι’ ενα μόνον μήνα καί είς ενα μόνον προ
μηθευτήν. . . την έποχην καθ’ ήν εζη ή 
σύζυγός μου. Ό  προμηθευτής αύτός έκα- 
λεΐτο  Βρόσμ,αν... ’Ενθυμείσαι την σύζυ
γόν μου, βασιλεΰ Γουλιέλμε ; Πόσον ώραία 
ήτο ! Δέν θά πιστεύσης ενα πράγμα,έπε- 
θύμουν νά έ'χω τήν εικόνα τοΰ τέκνου 
τη ς. Τώρα, άφοΰ άπέθανε, δέν τήν μισώ 
πλέον. Τό έννοεϊς αύτό, κύριε ;

Καί ό βάν Γκράφτ ήγέρθη άπό τής έ'- 
δρας του, σχεδόν άσφυκτιών, ώδευσε δέ 
άπό τοΰ παραθύρου είς τήν θύραν, μέχρις 
δτου ό δαίμων τοΰ έλέγχου άπεμακρύνθη 
από τής κεφαλής του μετά τοΰ συριγμοΰ 
τών έχιδνών του καί τοΰ θροΰ τών με- 
λαίνων πτερύγων του.

Ό  Γουλιέλμος έγκαρτερών άνέμεινεν. 
Ο βάν Γκράφτ έπανήλθεν.

—  Έ λεγα  λοιπόν, έπανέλαβεν, δτι 
πρέπει νά είρηνεύσης μέ τήν Γαλλίαν, έπί 
τφ  όρφ νά διαμελισθη ό Λουβοά.

—  θ ά  ’ίδωμεν αργότερα, ύπέλαβεν ό 
Γουλιέλμος, ού ή ώχρά μορφή έφωτίσθη

ύπό παροδικού μειδιάματος. Έν τοσούτφ 
ό Λουβοά μάς προσέβαλε τό Μόνς δι’ ε
κατόν χιλιάδων άνδρών καί πηγαίνω  νά 
πολεμήσω κατά  τών έκατοντακισχιλίων 
αυτών έχθρών.

Κ αί ή προσπάθεια ήν κατέβαλεν δπως 
είπη τόσας λέξεις όμοΰ έξήγειρε καί πά
λιν τήν άλγεινήν βήχά του.

— Μέ τ ί θά τούς πολεμήσης ; ήρώτη
σεν άταράχως ό βάν Γ'/.ράφτ. Πολλούς 
'Ολλανδούς μάς φονεύεις, Γουλιέλμε!

—  Δέν έ'χω στρατόν αύτην τήν σ τ ιγ 
μήν, είνε αληθές.

—  ’Ώ ! οί Γάλλοι έχουν πολύ περισ
σότερα τέκν,α παρά ήμεΐς ! είπε στενά- 
ζων ό έ'μπορος.

—  Έ χω δέκα χιλιάδας "Αγγλους,άλλά 
διεσκορπισμένους, εσπευσε νά είπη ό Γου
λιέλμος, διά χρημάτων δέ θά στρατολο
γήσω είς τήν Φρίζαν καί θ’ άγοράσω πο
λεμοφόδια" μοΰ χρειάζονται πρός τοΰτο  
δεκαπέντε ήμέραι, τό δέ Μόνς θ’ άνθέξη 
ενα μήνα.

—  Ν αί- άλλά δέν έχεις χρήματα'στοι- 
χίζεις πάρα πολλά είς τήν 'Ολλανδίαν.

—  Πληρόνω διά τής δόξης, φίλε μου, 
καί διά τής έλευθερίας.

—  Αύτό είνε άληθές, έψιθύρισεν δ βάν 
Γκράφτ- είσαι τό μόνον στήριγμα τής 
Ό λλανδίας. Τέλος πάντων ήλθες διά νά 
δανεισθης χρήματα, Γ ουλιέλμε'τό κα τα 
λαμβάνω.

—  Τέσσαρα έκατομμύρια.
—  Δέν θά σοΰ τά  δώσω. Ζήτησέ τα  

άπό τήν βουλήν σου τής ’Α γγλίας' έκεΐ- 
νοι είνε πολύ πλούσιοι, φορολόγησέ τους. 
Έ γώ δέν θά δώσω πλέον χρήματα, είμή 
διά τήν ειρήνην, διά τήν άνεύρεσιν τοΰ 
Βοόσμαν καί διά τάν θάνατον τοΰ Λου
βοά. . .

—  Πολύ καλά, άφοΰ θέλης αύτό, ά
πήντησεν ό βασιλεύς μετά θαυμαστής ά- 
πκθείας συμφορούμενος μέ την παραφρο
σύνην τοΰ άνδρός έκείνου, θά προσπα
θήσω νά σ’ ευχαριστήσω.

Καί είπών τάς λέξεις ταύτας έσύριξε 
διά τής > κρεμαμένης άπό τοΰ τραχήλου 
του χρυσής συρίκτρας.

Ήκούσθη κλειομένη ή θύρα, ή κειμένη 
έπί τής όδοΰ, καί κρότος βημάτων ταχέων 
άντήχησεν είς τήν κλίμακα.

Ό  Όβεοκέρκ έενφανίσθη είς τήν θύραν 
τοΰ θαλάμου.

—  Ό  Γάλλος είν’ έδώ ; ήρώτησεν αύ
τόν ό βασιλεύς.

— Ποιος Γάλλος; είπεν ό βάν Γκράφτ.
—  Τώρα θά ίδης, άπήντησεν ό Γουλι

έλμος.
Ό  Λαγκομπέρζ είσήχθη έπτοημένος, 

τεθαμβημένος έκ τοΰ χρυσοΰ, δν εβλεπεν 
έν τ?ί οικία έκείνη.

—  Εννοείς τήν γαλλικήν, νομίζω ; εί
πεν ό Γουλιέλμος κρυφίως πρός τόν βάν 
Γκράφτ. "Ακούε λοιπόν, σέ παρακαλώ... 
Λαγκομπέρζ, άναγνωρίζεις αύτό τό μέρος;

—  Μ άλιστα, Μ εγαλειότατε.
—  Ποΰ εΐμεθα ;
—  Είς τήν οικίαν τοΰ βάν Γκράφτ.
—  Εΐπέ μου τ ί είνε αύτή  ή είκών ;

— Ή  είκών τής κυρίας...
—  Είς ποιον πάτωμα κατώκει ό κύ

ριός σου ;
— Είς τά ισόγειον, κάτω , πλησίον τής 

αιθούσης.
—  Πήγαινε νά μοΰ φέργις έ'να ποτήρι 

νερόν άπό τό δωμάτιον του.
—  ’Αμέσως, Μ εγαλειότατε.
Ό  βάν Γκράφτ έκπληκτος ήγέρθη δπως 

έξετάση έκ τοΰ σύνεγγυς τόν άνθρωπον 
έκεϊνον, δν έξελάμβανεν ώς θαυμαστόν αυ
τόματον.

— Περί τίνος δωματίου όμιλεΐτε καί 
περί τίνος κυρίου ; είπε πρός τόν βασιλέα.

—  Περί τοΰ κυρίου, ον ύπηρέτει αύτός 
ό άνθρωπος κατά  τό έ'τος 1672, περί τοΰ 
δωματίου είς δ κατώκει έδώ κ α τ ’ έκείνην 
τήν έποχήν ό προμηθευτής Βρόσμαν.

Ό  βάν Γκράφτ έξέβαλε κραυγήν φοβε- 
ράν καί ώρμησε πρός τόν Λαγκομπέρζ,δσ- 
τ ις  έπανήρχετο κομίζων τήν ύδροχόην καί 
το ποτήριον.

—  'Υπηρέτησες σύ τόν προμηθευτήν 
Βρόσμαν, είπε πρός αύτόν μετά φωνής 
ύποκώφου. .

— ’Απάντησε, είπεν έπ ιτακτικώ ς ό 
βασιλεύς, δστις είδε τόν Λαγκομπέρζ δ ι- 
στάζοντα, ώς νά έφοβεϊτο μή έμπέση είς 
παγίδα.

—  Ναί.
— Τότε λοιπόν γνωρίζεις ποΰ είνε ; 

θά μοΰ τά είπής !
Ό  ξιφομάχος ήρώτησε τόν βασιλέα 

διά βλέμματος ικετευτικού.
 ’Απάντησε !· είπεν αύθις ό Γουλι

έλμος.
—  Είνε είς Μόνς. .
—  Πηγαίνω άμέσως ! άνέκραξεν ό έμ

πορος.
—  Περίμενε,φίλε μου, είπεν άταράχως 

ό βασιλεύς’ θά επιχείρησης ίσως τα ξε ί- 
διον άνωφελές.

—  Δ ιατί ;
— Διότι έ'πειτα άπό τόσον καιρόν, 

πιθανόν ό άνθρωπος έκεΐνος νά μή καλεί
τα ι πλέον Βρόσμαν.

— Καί πώς λοιπόν καλείτα ι, Μεγα
λειότατε ;

—  ’Απάντησε, είπεν ό Γουλιέλμος πρός 
τόν Λαγκομπέρζ.

—  Κ αλείται μαρκήσιος Λουβοά, άπήν
τησεν ό ξιφομάχος έντρομος διά τά άπο- 
τέλεσμα, δπερ παρεΐγον ή παρουσία του 
καί οί λόγοι του.

Ταυτοχοόνως ή μορφή τοΰ βάν Γκράφτ 
μετεβλήθη έξ ολοκλήρου, ώς νά κατέ- 
πεσεν έξ αύτής τό προσωπεΐον. Οί ά
στατοι οφθαλμοί του έγένοντο απλανείς 
ή ύπεραιμική χροιά του έγένετο ώχρά.

—  Μ εγαλειότατε, είπεν, είσθε ήγεμών 
μέγας καί μεγαλοφυής. Μ’ έκάματε νά 
έννοήσω δ ια τ ί δέν εύρισκα τάν άνθρωπον 
έκεϊνον καί άπεδιώξατε άπό τόν νοΰν 
μου τό φάντασμα, δπερ κατεΐχεν αύ
τό ν ... Πήγαινε, σύ, Γάλλε, καί λάβε δι’ 
άμοιβήν σου τό πρώτον χρυσοΰν άγγεΐον, 
τό όποιον θά συναντήσης κατά τήν διά— 
βασίν σου.

Ό  Λαγκομπέρζ άγαλλόμενος ώρμη-



σε μετά σπουδής έκτος τοΰ θαλάμου.
— Γουλιέλμε, έπανέλαβεν 6 βάν Γκράφτ, 

δέν μου ζητείς πολλά, δπως έπιχειρήστις 
τόν πόλεμον κατά  τοΰ Λουβοά. Είμεθα 
δύο τώρα. Θά σοΰ δώσω όκτώ εκατομ
μύρια. Ή  'Υμετέρα Μεγαλειότης θ’ άνα- 
χωρήσν) ί'σως είς Μόνς.

—  ’Αμέσως, σύμμαχέ μου !
—  Ι ία ί έγώ επίσης. Ναί, ή συμμαχία 

έγένετο. Ό  οίκος τοΰ Νασσώ συμμαχεί 
μετά τοΰ οίκου βάν Γκράφτ" ή μεγαλο- 
φυία μετά τοΰ μίσους, ό σίδηρος μετά 
τοΰ χρυσοΰ.

—  "Ας άναχωρήσωμεν ! εϊπεν ό Γου
λιέλμος, άφοΰ Ιπιε τό έν τω  ποτηρίω 
ΰδωρ.

ΛΒ'

Η ΜΟΝΗ ΤΟΤ ΑΓΙΟΤ Γ1ΣΛΑΝΟΤ

Ό  Λουβοά διηύθυνε τάς έργασίας τής 
πολιορκίας μεθ’ 6λης αύτοΰ τής μανίας, 
ήτις ολίγον είχεν ίκανοποιηθή έκ τών 
κατά  μέρος άψιμαχιών.

Παρά τό πνεΰμα έκεΐνο τό φλογερόν, 
είργάζετο ετερον πνεΰμα υπομονητικόν 
καί άκούραστον. Ό  Βωμπάν ήρίθμει τους 
λίθους τοΰ φρουρίου, διά νά καταρρίψη 
αυτούς ενα πρός έ'να.

Άφοΰ ό πολιορκητικός στρατός έσχη- 
μάτισε τάς γραμμάς αύτοΰ καί ό βασι
λεύς μετά τοΰ άδελφοΰ του καί τοΰ άνε- 
ψιοΰ του κατώπτευσαν την τοποθεσίαν, 
έν πλήρει ημέρα,είς άπόστασιν βολής του- 
φεκίου, άφοΰ ή κύκλωσις έπερατώθη, ά - 
νεσκάφη ή τάφρος άντικού τής πόλεως 
Βερταιμόν, με τοιαύτην δε ταχύτη τα  
διεξήχθησαν αί έργασίαι, ώστε έν μ ιά νυ- 
κτ ί οί έργάται προυχώρησαν περί τάς 
χ ιλ ίας διακοσίας όργυιάς. Έ νταυτώ  δ
μως είχον όρυχθή δύο τάφροι, ώς νά έ- 
πρόκειτο έκ δύο μερών συγχρόνως νά γε ί— 
V·/) ή προσβολή- οί είς τά  δύο ταΰτα  έργα 
καταγινόμενοι έργάται, άμιλλώμενοι πρός 
άλλήλους, κατέληξαν άμφότεροι είς τό 
αυτό. Έγένετο λοιπόν είς διάστημα ό
κτώ ωρών τάφρος μήκους δισχιλίων τ ε -  
τοακοσίων οργυιών, χωρκ νά ύπολογι- 
σθώσιν αί πρός συγκοινωνίαν δίοδοι με
ταξύ τών δύο έργων.

Ό  βασιλεύς διήλθε την πρώτην νύκτα 
έπιθεωρών τάς έργασίας. Ό  Λ.ουβοά διέ- 
νειμεν επαίνους καί σκώμματα. Έ οαίνε- 
το, ένώ μετέβαινεν άπό τής έν Βερταικ-όν 
τάφρου είς την άλλην,πάλλων την ράβδον 
του καί τύπτω ν δι’ αύτής τό άνεσκάα- 
μένον ύπό τών άξινών έδαφος, ώς νά ή
θελε νά καταφάγη δλην έκείνην τήν εκτα- 
σιν, ήτις άπεχώριζεν αύτόν άπό τής μετά 
τής πόλεως μονομαχίαν του.

Αί γ 'αλλικα ί κανονιοστοιχίαι έτοποθε- 
τήθησαν. Ά λ λ ’ άπό τοΰ Μόνς έν τοσούτω 
ούδέ μία βολή τουφεκίου είχε ριφθή ' έ
φαίνετο ή πόλις άκροωμένη έν τή σιγή 
καί τή σκοτία, ώσεί άναμένουσα αμυχήν 
τινα  είς τήν σάρκα, ώς νά μή είχον άκόμη 
κάν ξέσει τήν επιδερμίδα της οΐ Γάλλοι 
έργάται.

Ά λ λά  περί τό λυκαυγές, δτε τό βλέμ
μα ήδύνατο νά διακρίνν) τάς κινητάς 
σκιάς τών σκαπανέων καί τών μηχανικών, 
οΐτινες ή λλα σ σο νκα τ ’ ούλαμούς, βροντή 
έκπυρσοκροτήσεως ήκούσθη πρός άοιστε- 
ράν τής παρά τό Βερταιμόν τάφρου καί 
πέντε ή §ξ έργάται ύπονομοποιοί έκλο- 
νίσθησαν καί επεσον χαμαί μετά τοΰ 
πτύου τω ν, βάφοντες πρώτοι διά γα λλ ι
κό ΰ αΐματος τό έ'δαφος έκείνου, έφ’ ού 
εμελλε τόσον νά χυθή κατά τήν πολιορ
κίαν.

Έφάνη τότε ό μΰλος τοΰ Ίώ ν, ό τό
σον ήσυχος καί άβλαβής τήν προτεραίαν, 
πληρωθείς εύζώνων τοΰ Χαίνώ, έξαιρέτων 
σκοπευτών, ένώ οΐ Γάλλοι προύχώρουν 
περί τήν δρυξιν τής τάφρου.

Οί εύζωνοι,έπωφελούμενοι τοΰ σκότους 
τής νυκτός, είχον προχωρήσει μέχρι τοΰ 
μέρους έκείνου, πρός κατόπτευσιν, άλλά 
καταληφθέντες,ενεκα τής τόσον άπροσδο- 
κήτως προβάσης έργασίας τής τάφρου, 
έκλείσθησαν είς τόν μΰλον, θέσιν δμως 
τόσον έπ ιτυχή , ώστε ήδύναντο έκεΐθεν 
νά βλέπωσιν έντός τής τάφρου τούς έργα- 
ζομένους καί νά σκοπεύωσι κα τ ’ αύτών 
άσφαλώς.

Τό πρώτον τότε γαλλικόν τηλεβόλον 
ήρχισε τά πΰρ βάλλον κατά  τοΰ μύλου, 
άπό τής στιγμής δ’ έκείνης ό κρότος ύ- 
πήρξεν άδιάκοπος.

Ό  Λουβοά έπανήλθε τρίβων τάς χ ε ΐ- 
ρας είς τό βασιλικόν στρατηγεΐον, έν τη 
μονή τής Βηθλεέμ. Ή  πόλις πανταχόθεν 
έ'βαλλε κατά τών κανονιοστοιχιών τών 
πολιορκητών καί τό γαλλικόν στρατόπε- 
δον έστέφετο ύπό νεφέλης καπνοΰ, ήτις 
εμελλε νά περιστέφγ] αύτό ώς στέφανος 
δόξης καθ’ δλην τήν διάρκειαν τής πο
λιορκίας.

Τότε έγενοντο άφαντοι οί περίεργοι καί 
αί περίεργοι καί οί αυλικοί,ο ί μή εχοντες 
ενδιαφέρον καί μή θέλοντες νά έ'χωσι νά 
κάμωσι μέ τά  βλήματα.

Τότε άνεφάνησαν οί τροφοπώλαι, οί 
έπί κερδοσκοπία παρακολουθοΰντες τούς 
στρατούς ίδ ιώ τα ι καί οί χωρικοί, οΐτινες 
είχον ώ ; έπάγγελμα νά συνάζωσιν ή νά 
έκχώνωσι τάς έχθρικάς σφαίρας, τάς ό
ποιας μετέβαινον καί έπώλουν είς τούς 
γάλλους στρατιώτας.

Ά μ α  τα ΐς  πρώταις βολαΐς τών τηλε
βόλων, ό βασιλεύς άπεχαιρέτισε τήν κυ
ρίαν Μαιντενών, ήτις άνέμενε τό α ιματη
ρόν αύτό σύνθημα δπως άπέλθη.

Ό  βασιλεύς ήθέλησεν δπως ή μαρκη
σία μεταβή καί διαμείνη έν Βαλενσιέννη.

—  Είνε πιθανόν,είπεν,οί εχθροί νά σχη
μ α τ ίσ ο υ ν  |να ή καί δύο στρατούς, δπως 
ένοχλήσωσι τόν ίδικόν μου. Δέν επιθυμώ 
νά σάς τύχν] ή δυσάρεστος περίπτωσις νά 
εύρεθήτε μεταξύ τών σφαιρών μιάς πο
λιορκίας καί μιάς μάχης. Διαμένουσα έν
τός πόλεως, θά είσθε προ φυλαγμένη άπό 
πάσης ποοσβολής καί άπό πάσης άνησυ-

—  Δύναμαι νά εχω κατά τήν στιγμήν 
ταύτην άλλ ας ανησυχίας , είμή έκείνας 
αΐτινες προέρχονται έξ Υ μ ώ ν ; άπήντησεν

ή μαρκησία. Α πεναντ ία ς έπιθυμώ νά εύ- 
ίσκωμαι πλησίον Σας διά νά λαμβάνω ε ί- 
ήσεις ταχέως περί τής 'Υμετέρας Μεγα

λειότητας, έπειδή δέ είμαι καί εγώ ολίγον 
Tt στρατηγός, έ'νεκα τής σχέσεώςμου μετά 
τοΰ πρώτου στρατηλάτου τοΰ παρόντος 
αίώνος, έξέλεξ α καί δι’ έμέ ιδιαίτερον στρα
τηγεΐον.

Ό  βασιλεύς προσέκλινε χωρίς νά έκ- 
πλαγή διά τό φιλοφρόνημα.

— Ποΰ ; ήρώτησεν.
—  Είς τόν Ά γ ιο ν  Γισλανόν.
— Ά λ λ ’ αύτό τό χωρίον είνε άνοχύ- 

ρωτον καί άπροστάτευτον.
—  ‘Υπάρχει μία μονή στερεότατα ώ - 

κοδομημένη καί λ ίαν ήρεμος έν τγ) μονώ
σει της, είς τό μέσον τοΰ δάσους’τριγύρω 
αύτής ρέει ό μικρός ποταμός Αΐνης. Κυτ- 
τά ξα τε , έκεΐ πέραν, είνε, Μ εγαλειότατε, 
είς άπόστασιν δύο λευγ ών" τήν όδόν έχά- 
ραξαν τά  στρατεύματά τη ς ... κυττά ξατε 
πώς τά  δένδρα άποκρύπτουν τήν όξεΐαν 
κορυφήν τών κτιρίων τής μονής !

—  Ά λ λ ά , παρετήρησεν ό βασιλεύς, ό 
Ά γιος Γισλανός είνε μοναστήριον άνδρών 
έκ τών έδώ έγχωρίων. Θά υπάγετε λοιπόν 
νά κατοικήσετε έν τφ  μέσω τών εχθρών ;

—  "Οχι, Μ εγαλειότατε , τό μοναστή
ριον, περί τοΰ οποίου σάς λέγω , δέν είνε 
καθαυτό είς τόν Ά γ ιο ν  Γισλανόν, είνε έν
τός τοΰ δάσους . Αί μοναχαί τοΰ μονα
στηριού αύτοΰ, τό όποιον άποκαλώ έπ ί- 
σης Ά γ ιο ν  Γισλανόν , έφυγαν άμα τνί 
προσεγγίσει τών στρατευμάτων μας καί 
μετέβησαν είς Βρυξέλλας, ό κύριος Λου
βοά δέ Εσχε τήν καλήν ιδέαν νά μεταφέρν) 
έκεΐ προσωρινώς τάς αύγουστινιανάς μο
ναχάς, α ΐτινες τόσον έπτοήθησαν έν Βα
λενσιέννη.

—  Πολύ καλά " άλλά θά είσθε έκεΐ έν 
άνέσει, κυρία;

—  Θά είμαι λααπρά , Μ εγαλειότατε ,  
ώς μέ διαβεβαιοΰν οί πρόσκοποί μου.

—  Πώς ! έ'χετε καί προσκόπους , μαρ
κησία ;

—  Κ ατ’ άνάγκην, Μ εγαλειότατε, άφοΰ 
έ'χω στρατηγεΐον.

—  Σωστόν. Ά λ λά ; κυρία, σάς συνιστώ 
νά έπιμελήσθε τοΰ έαυτοΰ σας , εϊπεν ό 
βασιλεύς μετά συγκινήσεως' άναλογίσθητε 
δτι είσθε ή προσφιλεστάτη μου έλπίς.

—  Καί 'Υμείς, Μ εγαλειότατε, άπήντη
σεν ή μαρκησία διά φωνής τεταραγμένης, 
αγρυπνείτε έφ’Ύ μών καί μή έκτίθεσθε μέ 
νεανικόν θάρρος ώς χθές, είς τήν κατό- 
πτευσιν τής πόλεως. Σείς είσθε ή μόνη 
έλπίς τής πατρίδος καί τή ς  θρησκείας . 
Έ γώ  δέ, τήν οποίαν πάντες φοβοΰνται καί 
φθονοΰσιν, έάν σας άπολεσω . . .

Φωνή βραγχνή έν είδει λυγμοΰ έξερχο- 
μένη τοΰ στήθους της κατέπνιξε τάς τε
λευτα ίας λέξεις τής μαρκησίας. Ό  βασι
λεύς έπίσης λίαν συγκεκινημένος ελαβε 
τάς χεΐράς της καί τάς έ'θλιψε μετά στορ
γής έντός τών ίδικών του

‘Ο αποχαιρετισμός ούτος, δστις θά πα- 
ρεΐχεν άφορμήν γέλωτος είς τινα  λιβελλο- 
γράφον, δέν έ στερείτο μεγαλείου καί εν
διαφέροντος. Ή το  συγκινητική καί εύγέ-



νή? ή φ ιλία  τών δύο συζύγων. Ό  μέγας 
έκεΐνος βασιλεύς είχε προσόντα μεγάλου 
άνδρός" άλλά καί ή γυνή έκείνη δεν είχε 
προσόντα βασιλίσσης ;

Καθ’ ήν στιγμήν άπεχωρίζοντο, ένω ή 
μαρκησία είχεν είσέλθει ήδη είς τό φορεΐόν 
της, έφάνησαν κομιζόμενοι οί ποώτοι νε
κροί καί τραυματία ι, τούς όποιους ό Βωμ- 
πάν άπέστελλεν είς τό νοσοκομεΐον.

Η μαρκησία ώχρίασεν, οί οφθαλμοί 
της έπλήσθησαν δακρύων, προσκαλέσασα 
δέ ήρεμα τόν βασιλέα, όστις έπεμπε ποός 
τούς άτυχεΐς έκείνους μίαν δράκα χρυσών 
νομισμάτων :

—  Είς ποιον σώμα άνήκουσι τά  ά τυ
χη αυτά θύματα ; ήρώτησεν.

-— Είνε έπιλεκτοι καί σκαπανείς,άπήν
τησεν ό βασιλεύς.

— Μόνον' τό πεζικόν, νομίζω, έλαβε 
μέρος είς τήν συμπλοκήν, Μ εγαλειότατε.

—  Ναί, κυρία' δ ια τ ί έρωτόίτε ;
—  Τίποτε , Μ εγαλειότατε . Καί είς 

ποίαν λοιπόν περίστασιν θά χρησιμευθη τό 
ιππικόν ;

—  "Ω, είς πάσαν περίστασιν. ’Επειδή 
είνε σπάνιον είς μίαν πολιορκίαν νά συμ- 
βή μάχη έκ παρατάξεως, είμή μόνον όταν 
άποκρούωνται αί έξοδοι καί αί προσερχό- 
μεναι είς τούς εχθρούς έπικουοίαι, διά 
τοΰτο οί ιππείς αφιππεύουν καί μάχονται 
ώς πεζοί. Ένδιαφέρεσθε διά κανένα άνή- 
κοντα είς τό ιππικόν ;

—  Λησμονείτε ότι ό κύριος δούξ τής 
Μαίνης διοικεί τό ιππ ικό ν; εσπευσε ν’ ά - 
παντήση ή μαρκησία.

— Η συχάσατε,κυρία,είπεν ό βασιλεύς 
μετά μειδιάματος’ θά προφυλάξωμεν τόν 
μαθητήν σας’αύτό είνε τό συμφέρον μας.

Ή  μαρκησία έστέναξε καί είσήλθε πά
λιν είς τό φορεΐον, ό δΙ βασιλεύς έ'νευσεν 
είς τούς βαστάζοντας αύτό νά έκκινήσω- 
σιν. Ούτοι όμως έδέησε νά περιμείνωσιν 
έως οτου διέλθη σώμα ιππέων,έρυθράν φε- 
ρόντων στολήν, οΐτινες έπανήρχοντο ά - 
κούσαντες τόν κρότον τοΰ τηλεβόλου.

—  Βεβαίως δέν θά μ’ έρωτήσετε, κυ
ρία, είς ποιον σώμα ανήκουν αυτο ί, είπεν 
ό βασιλεύς, διότι τούς γνωρίζετε.

— Είνε τό έλαφρόν ιππικόν, νομίζω, 
άπήντησεν ή μαρκησία έλαφρώςέρυθριώσα.

— ’Επανέρχονται άπό τήν χορτοκο- 
π ίαν, διότι ήκουσαν νά βροντά τά τηλε- 
βόλον... ’Ατυχείς νέοι ! προσέθηκεν ό βα
σιλεύς, τρέχετε, όπου ακούετε τάν κοό- 
τον του" άλλ ’ άργά ή γρήγορα θά σάς εύ
ρη ή βολή του !

Ή  μαρκησία εκρυψε τά πρόσωπον ύπό 
τον πέπλον. Είχεν άναγνωρίσει τόν Γε
ράρδον μεταξύ τών εΰπατοιδών έκείνων, 
εις ούς ό βασιλεύς προέλεγε τόσον οΐκτράν 
τύχην, τόν Γεράρδον δι’ δν άνησύχει καθ’ 
ήν στιγμήν ά βασιλεύς έλάλει.

Ή το  τόσον ώραΐος, τόσον ευθυτενής ! 
έχαιρέτιζε μετά τόσης χάριτος πραείας 
καί έύγενοΰς ! τόσον ταχέως εβαινεν έπί 
του μέλανος θυμοειδούς ϊππου του ! . . Ή  
μαρκησία έστέναξε καί τό φορεΐόν της ά - 
νεχώρησεν έν τώ  άμα είς Αγιον Γισλανόν.

Ίσως οί άναγνώσται έμάντευσαν δ ιατί

ή μαρκησία έξελεξεν ώς διαμονήν της τό 
μοναστήριον έκεΐνο. Ά φότου ό Ίασπΐνος 
είχεν ομιλήσει πρός αύτήν έν Βαλενσιέννη, 
ή κυρία Μαιντενών έξεπλήττετο διά τήν 
παράδοξον ψυχικήν της κατάστασιν. Τά 
κ α τ ’ έξοχήν διαυγές καί αντιληπτικόν 
πνεΰμα της πάντοτε έβλεπε καί έννόει τά  
πράγματα καθ’ όλην αύτών τήν έκτασιν. 
Είς τάς δυσκόλονς περιστάσεις έκέκτη- 
το τήν εύθυκρισίαν καί τήν οξυδέρκει
αν τών μεγαλοφυών στρατηγών" ούδέν 
διέφευγεν αύτήν. Εύθύς μετά τάς πρώτας 
λέξεις τοΰ Ίασπίνου συνησθάνθη τήν σφο- 
δράν σύγκρουσιν ήν έπέφερεν είς τήν φιλο
δοξίαν της 'ή άπειλητική έκείνη άνάστα- 
σις τοΰ παρελθόντος, δπερ ευλόγως έθεώ- 
ρει ώς διά παντός τεθαμμένον. Μέ δλην 
τήν ήπ ιότητα  καί τήν έπιφύλαξιν αύτοΰ 
ό άββας έφαίνετο είς αύτήν έχθρός φοβε
ρός, τύραννος. Ό  δέ Γεράρδος μέ δλην αύ
τοΰ τήν άγνοιαν καί τήν αφιλοκέρδειαν 
τήν έπτόει ώς σκόπελος, καθ’ ού έ'μελλε 
νά συντριβή ή θαυμαστή αύτής τύχ η .’Από 
τής άνακοινώσεως όλων αυτών τών απο
καλύψεων, ή μαρκησία δέν έκοιματο ήσύ- 
χως" ήσθάνετο ότι ό Λουβοά τήν ύπώ- 
πτευεν, δτι ό Ίασπΐνος έκυριάρχει έπ ’ αύ
τής, δτι ό Γεράρδος τήν έστενοχώοει. Καί 
έν τούτοις μέ δλην αύτης τήν φρόνησιν 
καί τήν οξυδέρκειαν, αίσθημά τ ι άγνω
στον, άκατάληπτον, είχεν είσδύσει είς 
τήν ψυχήν της καί έτάραττε το πνεΰμά 
της. Ή το  είδός τ ι πεποιθήσεως ίσχυρο- 
τέοας τοΰ κινδύνου, άδιαφορίας πρός τόν 
κόσμον ίσχυροτέρας τής φιλοδοξίας" ήτο 
ή άρρητος χαρά ότι ήδύνατο νά τρέφη έν 
τοΐς έγκάτοις αύτής στοργήν, ήν ούδείς' 
έγίνωσκε, στοργήν ήτις δέν ήτο ούδέ προ
δοσία πρός τ ινα , ούδέ άμάρτημα απέ
ναντι τοΰ Θεοΰ, δπως είνε τά  πλεΐστα 
κρύφια αισθήματα έν τώ  κόσμω τούτω ' 
ήτο ή έξέγερσις ψυχής, ήτις έθεώρει έαυ- 
τήν νεκράν, διότι είχεν άπονεκρώσει παν 
περί αύτήν έγκόσμιον. Λίαν ήλικιωμένη 
ώστε νά μή αίσθάνηται έρωτα, λίαν εύ- 
γενής ώστε νά μή είνε φιλάργυρος, λίαν ύ- 
πέροχος 'τήν ψυχήν ώστε νά μή έ'χη άλα- 
ζονείαν, έξήσκει μεθ’ ύπερβολής τήν πρός 
τά  θεία εύσέβειαν καί δπως έπ ιτύχη παρά 
του Θεοΰ άφεσιν διά τήν φιλοδοξίαν της, 
τό μόνον άμάρτημα, δπερ διέπραττε καί 
διά νά παρηγορηθή διά τήν άποτυχίαν 
ήν ήτο πιθανόν νά δοκιμάση ή φιλοδοξία. 
Καί δμως ή άπεξηραμένη έκείνη φύσις, 
ήσθάνετο ήδη μύστη ριωδώς άναθάλλου- 
σαν τήν καρδίαν της.

"Ε π ετα ι συνέχεια .
, — - J ,  N«r«3--

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

ΤΟ ΚΟΜΜΕΝΟ ΧΕΡΙ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ
[Συνέχεια]

—  Ά πατάσθε. Ό  κύριος Δορζέρ ώς 
πρός τό κέφάλαιον τοΰτο εχει ιδέας αύ- 
στηοάς.

—  Αί όποΐαι θά ύποχωρήσουν ένώπιόν

τής ανάγκης τοΰ νά έπανορθώση τά πρός 
ύι».άς άδίκημά του. Πιστεύω δέ ότι άν ά- 
πόψε έ'λεγα είς τόν κύριον Δορζέρ : Εύρη
κα τόν άνθρωπον, ό όποιος έκλεψε τό κ ι-  
βώτιόν μου καί μοΰ τό έπέστρεψεν, αύτός 
δέ δέν είνε ό πρώην γραμματεύς σας...

—  Θά τό έκάμνατε αυτό ;
— Δ ιατί όχι ; ’Αφήτέ με νά τελειώσω.
Έ άν, έπρόσθετα : Έ νεκα λόγων προ

σωπικών μου δμως δέν πρέπει νά τόν κα
ταγγείλω . Ά λ λ ά  έπειδή ύπωπτεύθημεν 
άδίκως έ'να εύγενή, τόν όποιον πρέπει νά 
ίκανοποιήσωμεν, έγώ είμαι διατεθειμένος 
νά τώ  προσφέρω θέσιν πολύ μεγαλειτέραν 
εκείνης, τήν όποιαν έ'χασε. Έ άν ώμίλουν 
ούτως είς τόν πατέρα τής Α λ ίκ η ς , τ ί  νο
μ ίζετε δτι ήθελε μέ άποκριθή ;

—  Α γνοώ , άλλά είξεύρω δτι δέν πρέ
πει νά περιμένω άπό σάς δικαιοσύνην, 
πράγμα τό όποιον θά ήτο έναντίον είς 
τούς μέχρι τοΰδε πρός έμέ τρόπους σας.

— Καί δαως είμαι έ'τοιμος νά πράξω 
καί ομιλήσω ούτως. Θά πληρώσω μάλι
στα εις τάν κύριον Δορζέρ τάς πενήντα 
χιλιάδας φράγκα, τά ς όποιας τοΰ έκλε
ψαν. Καί θά τάς δεχθή, έπειδή θά τάν 
πείσω, δτι ό κλέπτης μοΰ τά  έπέστρεψεν 
ολα.

Μ άλιστα, κύριε, δλ’ αύτά θά τά κάμω 
ύπό τινας δρους.

— Αύτό καί ’γώ περίμενα. Καί τ ί  ζη
τείτε ;

—  Ζητώ νά μοΰ ’πήτε ποΰ είνε τό κ ι- 
βωτίδιον ποΰ μοΰ έπήραν,άν οχι σείς, του
λάχιστον άνθρωποι, τούς οποίους γνωρί
ζετε.

—  ’Ακόμη ή αισχρά αύτή κατηγορία.
— Σημειώσατε, κύριε, ότι δέν ά πα ι- 

τώ  νά μοΰ δώσετε' αυτο το κιβωτίδιον. 
Α μφιβάλλω  άν είνε εις τήν κατοχήν σας. 
Οί άνθρωποι, οί όποιοι ένδιεφέροντο τό έ
χουν εις άσφαλές μέρος και είνε πολυ π ι
θανόν ό ΐι κατέστρεψαν τά  έγγραφα, τά  ό
ποια περιείχε. Θέλω δμως νά γνωρίσω αύ- 
τούς τούς άνθρώπους.

Είπέτε μου ποιοι είνε, κα ί άμα βεβαιω
θώ οτι αί πληοοφορίαι σας είνε άκριβεΐς, 
θά υπάγω νά εύρω τόν κύριον Δορζέρ καί 
σάς ύπόσχομαι, λόγω τιμής, νά τοΰ έπα- 
ναλάβω δτι είπα καί είς σας.

—  Διά νά σ55ς είπώ ποιοι είνε, έπρεπε 
νά ήμαι συνένοχος των.

—  Συνένοχος,είνε λέξις βαρειά. θέλετε  
νά σάς έξηγήσω είλικρινώς τόν τρόπον, 
καθ’ ον περίεπλέχθητε είς τήν ύπόθεσιν 
αυτήν ;

Είνε γυνα ίκα , ή οποία τά  έκαμεν δλ’ 
αύτά .

— Γυναίκα !
—  Βεβαιώτατα , καθώς πάντοτε. Σείς 

οί Γάλλοι έχετε μίαν παροιμίαν :
Ζήτησε τήν γυνα ίκα . Τήν ζητώ  καί 

σείς ’ξεύοετε ποΰ είνε.
Είς τό σηυ.εΐον ποΰ έφθάσαμε δέν βλέ

πω δ ιατί νά σας κρύψω δτι τά  έγγραφα 
αύτά άφορώσι τό Κράτος.Ανήκω είς τήν 
ρωσσικήν δ ιπλωματίαν, τό ’ζεύρετε, καί 
δέν δυσκολεύομαι νά σ .̂ς ’πώ, δτι είμαι 
έπιφορτισμένος νά έπαγρυπνώ τά  διαβή



ματα  έχθρών τινων τής κυβερνήσεώς μου.
Οί έχθροί ούτοι άνήκουσιν είς τ ινα  ε

τα ιρίαν, μεταχειριζομένην παν μέσον διά 
νά φθάση είς τον σκοπόν της, ό όποιος 
είνε ή έξίσωσις τών κοινωνικών θεσμών. 
Οΰτε πρό τής κλοπής,οΰτε πρό τοΰ φόνου 
όπισθοχωροΰσι καί οΰτε θά έκπλαγώ πολύ 
άν άποπειραθοΰν νά μέ δολοφονήσουν, ε
πειδή τους ενοχλώ πολΰ είς τό Παρίσι, 
όπου είνε πάρα πολλοί.

’Επειδή λοιπόν όλα τά  φοβούμαι άπ ’ 
αυτούς, προφυλάσσομαι πολύ, καθώς εί
δατε, άφ’ότου είσθε ξένος μου.

Διά τόν αύτόν λόγον κατέθηκα είς τόν 
Τραπεζίτην μου τά  έγγραφα έκεϊνα, πολύ 
μεγάλης σπουδαιότητος, καί τά  όποια 
τούς ενδιαφέρουν. ’Έ λπ ιζα  ότι δέν θά 
τρέξουν νά τά  ζητήσουν έκεΐ. Είνε όμως 
πολύ καλά πληροφορημένοι και ή προφύ- 
λαξις , τήν οποίαν έλαβον, έστράφη κα τ ’ 
έρ.οΰ. Πρέπει λοιπόν διά παντός τρόπου 
νά μάθω ποιοι είνε αυτοί οί κύριοι.

Μεταξύ αύτών είνε καί γυναίκες έκ τών 
καλλιτέρων τάξεων, πλούσιαι καί ώραΐαι. 
'Η έταιρία αΰτη άριθμεΐ πολλάς καί έκ 
τής κατωτέρας τάξεως καί έκ τής άρι- 
στοκρατίας. Εύρίσκονται δέ καί είς τό 
Παρίσι καθώς καί άλλου.

Θά σας είπώ λοιπόν τ ί συνέβη. 'Υπήρ
ξατε έραστήςμιάς έξ αύτών τών σειρήνων. 
’Ώ , δέν είσθε πλέον. Γνωρίζω ότι άγα - 
πάτε είλικρινώς τήν δεσποινίδα Δορζέρ. 
Ή  άρχαία έρωμένη έχει πάντοτε μίαν έ- 
πιρροήν έπί τοΰ άνδρός, ό όποιος τήν ή - 
γάπα . Αύτή λοιπόν σάς ώμίλησε μέ ώ- 
ραίας φράσεις περί τυραννίας καί έλευθε- 
ρίας, καί τέλος σάς παρεκάλεσε νά τήν 
βοηθήσετε νά σώσνι δυστυχείς υπάρξεις, 
τών όποιων τά  ονόματα ήσαν γεγραμμένα 
έπί έγγραφων φυλασσόμενων είς τό κιβω- 
τίδιόν μου.

Καί διά νά σάς καταπείσνι, ήπείλησεν 
δτι θά γράψνι είς τήν δεσποινίδα Δορζέρ 
δτι είνε αντίζηλός της.

Δέν έδυνήθητε ν’ άντισταθήτε. νΩ, δέν 
σάς κατηγορώ. Καί πολλοί άλλοι ήθελον 
ύποκύψει, έπειτα  δέν ύπεθέσατε δτι είνε 
έγκλημα νά ’πήτε τό μυστικόν τοΰ χρη
ματοκιβωτίου.

Έπειδή παραδέχομαι δτι δέν ένεργή- 
σατε μόνος. Τά τραπεζικά γραμ-μάτια τά  
έπήρε τό ίδιον πρόσωπόν καί είνε εΰ- 
κολον νά μαντεύσωμεν δ ιατ ί. Ήξευρεν οτι 
θ’ άναχωρήσετε τό ίδιον έσπέρας, ή λπ ι- 
ζεν δτι δέν ήθέλατε έπιστρέψει, καί ήθε
λε νά σάς κατηγορήσουν διά νά στραφώ- 
σιν άλλου αί ύπόνοιαι, καί ύποτεθγί δτι 
δέν άνεμίχθη ή πολιτική  είς τήν ύπόθε- 
σιν ταύτην.

Έ καμεν δμως καί έτι περισσότερον. 
Μαθοΰσα δτι είσθε άκόμη είς Παρισίους 
σάς έστειλε τάς πενήντα χ ιλιάδας φράγκα, 
ώς δήθεν προερχομένας παρ’ ένός άνωνύ- 
μου φίλου. Δέν ήθελε νά τάς φυλάξγ) καί 
ουτω σάς ένοχοποίησε περισσότερον.

Βλέπετε, λοιπόν, κύριε, δτι δέν είσθε 
ένοχος. ’Ασθενής χαρακτήρ μόνον υπήρ
ξατε, αύτή είνε ή πεποίθησίς μου. Έ άν 
ήμουν πεπεισμένος δτι έκλέψατε , δέν

ήθελα σάς μεταχειρισθγ, δπως τώρα .
Πρέπει λοιπόν να έννοήσετε ότι τό 

καλλίτερον ποΰ έχετε νά κάμετε, είνε νά 
τά  ομολογήσετε δλα.

Ε ίπέτε μου τό όνομα αύτής τής γυνα ι- 
κός,καί είς τρεις μήνας θά ήσθε ό εύτυχής 
σύζυγος τής δεσποινίδος Δορζέρ.

—  Κύριε,άπεκρίθη ό Ροβέρτος δέ Καρ
νοέλ προσηλών τά βλέμμά του έπί τοΰ 
συνταγματάρχου, έχετε μεγάλην φαντα
σίαν, άλλά τό μυθιστόρημα, τό όποιον 
κατεσκευάσατε, δέν θά προξενήση οΐαν 
νομίζετε έντύπωσιν. Δέν γνωρίζω τήν γυ
ναίκα, ή όποία έπήρε τό κιβωτίδιόν σας, 
έάν ήνε γυνή , καί ούδέν έχω πλέον νά σάς 
είπώ.

—  Τότε λοιπόν, έψιθύρ’.σεν ό συνταγ
ματάρχης, ώσεί καθ’ εαυτόν όμιλών, ή 
δεσποινίς ’Αλίκη Δορζέρ, θά ύπανδρευθγ) 
τόν κύριον ’Ιούλιον Βινιορύ.

— Βινιορύ ! έπανέλαβεν ό κύριος δέ 
Καρνοέλ, κάτωχρος γενόμενος. Τί θέλετε 
νά ’πήτε;

Ό  συνταγματάρχης είχε φυλάξει τό έ- 
πιχείρημα τοΰτο είς. τό τέλος τής ομι
λίας του καί ευχαρίστως έβλεπεν δτι συν- 
εκίνησε τρν άντίπαλόν του.

—  Θέλω νά ’πώ, άπεκρίθη, δτι ό κύ
ριος Βινιορύ είνε πολύ ερωτευμένος μέ τήν 
δεσποινίδα Δορζέρ, καθώς φα ίνετα ι, καί 
δτι άρεσει καί τοΰ κυρίου Δορζέρ νά τόν 
κάμη συνεταίρον καί γαμβρόν του. Καί θά 
ήνε πολύ λυπηρόν συνοικέσιον. Οί άνθρω
ποι δμως αυτοί τών χρημάτων έ'χουν πα- 
ράξεναις ίδέαις. Προτιμοΰν έ'να υπάλλη
λον έργατικόν καί φρόνιμον, άπό έ'να εύ- 
γενή ύπερήφανον καί πτωχόν.

—  Ποιός σάς τό εϊπεν ; ήρώτησεν ό 
Ροβέρτος διά φωνής πεπνιγμένης.

—  Ό  ίδιος, ό κύριος Δορζέρ. Είμαι 
τόρα τής έμπιστοσύνης του , δέν έ'χει 
πλέον μυστικά διά ’μέ. Μοΰ διηγήθη δλα 
του τά  σχέδια, καί δέν μοΰ άπέκρυψε τάς 
άνησυχίας. Πρό πολλοΰ είχεν άποφασίσει 
νά δώσνι τήν κόρην του είς τόν ταμίαν 
του καί ώργίσθη πολύ, δταν ήκουσε πώς 
σάς ήγάπα ή δεσποινίς ’Αλίκη . Μή έκ- 
πλήττεσθε λοιπόν , άν σάς έδιωξεν οΰτως 
άποτόμως.

—  Δέν έκπλήττομαι δ ι’ αύτό. Ό  ’Ιού
λιος Βινιορύ δμως ήτο φίλος μου, καί έλ- 
πίζω  ότι είνε άκόμη. Τοΰ είπα δέ πώς ή- 
γάπων τήν δεσποινίδα Δορζέρ. Ά ν  τήν ή
γάπα καί εκείνος δέν θά μοΰ τό έκρυπτε. 
Ή  φ ιλία  μας ήτο έγκάρδιος καί ειλικρι
νής καί δέν πιστεύω δτι μέ ύπέβλεπε.

— Κύριε, είπε μειδιών ό σννταγματάρ
χης, έχετε τήν ηλικ ίαν, καθ’ ήν γεννών- 
τα ι.δ λα  τά  ονειροπολήματα. 'Υπέθεσα δ
μως δτι είχετε κάποιαν πείραν καί έγνω- 
ρίζετε καλλίτερον τούς άνθοώπους.

—  Τί, μήπως ίσχυρίζεσθε, δτι ό Βινιο- 
ρύ μέ προδίδει ;

—  "Οχι , βέβαια. Σάς ύπερασπίσθη 
θερμώς, θερμώτατα, καί προσεπάθησε ν’ 
άποδείξϊΐ είς τόν κύριον Δορζέρ, δτι δέν έ
πρεπε κάν νά σάς υποπτεύεται διά τήν 
κλοπήν.

—  Ή μην βέβαιος.

— Καί έ'χει μεγαλειτέραν άξίαν δτι έ- 
συνηγόρησεν ύπερ υμών, διότι δυνατόν αί 
ΰποψίαι νά έ'πιπτον έπ ’ αύτοΰ.

Ά λ λά  έπειδή σάς ύπερησπίσθη δέν εινε 
λόγος διά νά μή α ίχμαλω τισθ/i είς τά  
θέλγητρα τής κόρης τοΰ προϊσταμένου 
του. Ό  ήλιος λάμπει δι’ όλους. Ή  δε
σποινίς Α λ ίκη  είνε ώραιοτάτη καί ό νέος 
αύτός έχει οφθαλμούς. Τήν άγαπα καί 
πρό πολλοΰ μάλιστα. Δ ιατί νά σάς έμπ ι- 
στευθνί μυστικόν, τό όποιον μόλις είς έ- 
αυτόν όμολόγει ; Ή γάπα  άνευ έλπίδος" 
δ ιατί λοιπόν νά έκμυ·στηρευθνί είς σάς, ό 
όποιος ήγαπάσθε ;

—  Καί τά  εϊπεν είς σάς, άφοΰ μόλις 
σάς γνω ρ ίζε ι; "Οχι, όχι, είνε άδύνατον.

—  Δέν πρόκειται περί έμοΰ. ’Ιδού τ ί 
συνέβη. Ό  κύριος Βινιορύ είνε φύσει δει
λός καί επιφυλακτικός. 'Υπέφερεν έν σιω- 
π·?ί χωρίς είς κανένα νά λέγ/) τ ι . Δέν ή 
ξευρεν δτι ό κύριος Δορζέρ τόν έκαλόβλε- 
πε διά γαμβρόν καί έταράχθη άμα σήμε
ρον τό πρωί τοΰ τό εϊπεν.

— Τ ί ! γνωρίζει'...
—  Τά πάντα . Ό  κύριος Δορζέρ σπεύ

δει πάντοτε είς τάς υποθέσεις του. Είπε 
λοιπόν είς τόν ταμ ίαν του : Μοΰ συμ
φέρει, θέλεις νά νυμφευθίίς τήν κόρην μου;

Αύτός ό ίδιος μοΰ τά  δ ιηγήθη ... σήμε
ρον... πρό τινων ώρών.

—  Καί ό Βινιορύ παρεδέχθη;
— Ό  Βινιορύ ήοχισε νά διαρμαρτύρεται 

καί εϊπεν δτι ’ίσως ή δεσποινίς Α λ ίκη  
ήτο τής έναντίας γνώμης. ’Ξεύρετε δέ τ ί  
τοΰ άπήντησεν ό κύριος Δορζέρ ;

Ακριβώς αύτά . Γνωρίζω ότι έχει κ λ ί-  
σιν πρός αύτόν τόν δυστυχή νέον, τόν ό
ποιον είχε τό άτύχημα νά δεχθή, καί νο
μίζω μάλιστα ότι τόν συλλογίζεται ά - 
κόμα. Έφέρθη δμως τοιουτοτρόπως, ώστε 
θά έγκαταλείψνι τήν ιδέαν νά τόν ΰπαν- 
δρευθί). Ά πό  σάς λοιπόν έξαρτάται νά 
γενήτε δεκτός παρ’ αύτής.

Έπειδή δέ ό νεαρός ταμίας έφαίνετο 
διστάζων, ό κύριος Δορζέρ τόν ήρώτησεν 
άν είχε δώση άλλοΰ τόν λόγον του ή μή
πως ή κόρη του δέν τφ  ήρεσεν.

Τότε λοιπόν άναγκασθείς ό Βινιορύ έξ- 
ωμολογήθη δτι πρό διετίας έλάτρευε τήν 
δεσποινίδα Ά λ ίκη ν , ά λλ ’ άπέκουπτε τόν 
έρωτά του είς τό βάθος τής καρδίας του, 
έπειδή έγνώριζεν δτι ή δεσποινίς Α λ ίκ η  
σάς ήγάπα.

Μετά ταΰτα  ό κύριος Δορζέρ άνήγγει- 
λεν είς τόν κύριον Βινιορύ δτι τόν ποοσ- 
ελάμβανεν ώς συνέταιρόν του καί δτι τώ  
άφηνε πάσαν εύκαιοίαν ΐνα κερδήση τήν 
εΰνοιαν τής θυγατρός του.

—  Θά σάς βοηθήσω καί ’γώ μέ δλην 
μου τήν έπιρροήν, άπεκρίθη, καί ή Α λ ί 
κη θά ήνε πολύ άνόητος διά νά μή δεχθϊ). 
Έ ντός τριών μηνών τό πολύ.

Εννοείτε βεβαίως δτι ό Βινιορύ δεν εί- 
πεν όχι. ’Ιδού λοιπόν, φίλε κύριε, ποΰ εύ- 
ρίσκονται τά  πράγματα . Τί σκέπτεσθε 
σεϊς περί δλων αύτών ;

Έ π ε τ ο »  συνέχεια . Α ιςοπος
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ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Γ Ρ Η Γ Ο Ρ Ι Ο Υ  Δ. Ξ Ε Ν0Π0Υ Α 0Υ

ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
[Σ υνέχεια ]

Έπανευρίσκομεν ευχαρίστως παλαιάν 
γνωριμίαν. Ή  υπηρέτρια τοΰ κυρίου Νι
κήτα είνε τι Μαρία, ή μεγαρίς έκείνη κόρη, 
ή παιδική φίλη της Βασιλικής , την ό
ποιαν δεν έλησαόνησαν βεβαίως· οι άνα- 
γ νώ στα ι.Ή  τύχη , ή άποχωρίσασα τάς δύο 
φίλας διά φραγμών άποστάσεως καί χρό
νου και κοινωνικής θέσεως , έπανέταξεν 
αύτάς παραδόξως απέναντι άλλήλων, την 
μέν ευτυχή οικοδέσποιναν,λατρευτήν, αμ
φισβητούσαν τά  πρωτεία τοΰ κάλλους και 
της χλιδής, την δε πτωχήν καί ταλα ιπω - 
ρουμένην υπηρέτριαν, ΰποκειμένην είς τους 
νευρικούς παροξυσμούς τής κυρίας καί είς 
τάς έοωτικάς βαναυσολογίας τοΰ πρώτου 
τυχόντος. Έν τή άποστάσει τών ολίγων 
μέτρων, ήτις άπεχώριζε τάς γείτονας νε- 
άνιδας,έχώρει άβυσσος άτέρμων καί άπλή- 
οωτος.

Πρό ένός καί ήμίσεος έτους εύρίσκετο ή 
Μαρία έν Ά θήνα ις. Συγγενής τ ις  τοΰ κυ
ρίου Ν ικήτα,ύπάλληλος τοΰ Σιδηροδρόμου 
Πελοποννήσου , δτε ήτο σταθμάρχης έν 
Μεγάροις, έπρομήθευσεν αύτώ τήν πα ιδ ί
σκην , συνεννοηθείς μετά της οικογένειας 
της, ή τ ις , πτωχή , συγκατετέθη νάποχω- 
ρισθή επωφελώς τής Μαρίας της. 'Η νεά- 
νις άντέστη κα τ ’ άρχάς. «Ό που άλλοΰ 
θέτε, μά όχι στην ’Αθήνα !»  έ'λεγε. Φεΰ! 
ή περίλαμπρος θέσις τής Βασιλικής τή ητο 
γνω στότατη , καί έφοβεΐτο μήπως ήθελε 
τήν συναντήσει υπηρέτριαν, ή παιδική 
της φ ίλη ... Ά λ λ ’ έδέησε νά ύποκύψγ) είς 
τήν άνάγκην.

Αναχωρούσα , είχεν ετι έναύλους είς 
τά  ώτά της τάς έν τή κωμοπόλει ομι
λίας , περί τής θυγατρός τοΰ Πλακιώτη 
καί τής οίκογενείας της. Ή  ευπορία, έν ή 
έ'ζη τόρα έν Μεγάροις ό Κωνσταντίνος 
Π λακιώτης, λαβών τά  υπεσχημένα δεκα- 
κ ιςχ ίλ ια  φράγκα παρά τοΰ Ροδίου , έκί- 
νησε ζωηρόν τόν φθόνον καί κακεντρεχή 
τήν γλώσσαν τών συμπολιτών του. Ηύχα- 
ριστοΰντο προφητεύοντες κακόν τό τέλος 
τής νεάνιδος καί παρεξηγοΰντες τήν προσ
τασίαν τοΰ Λέοντος. « ’Έννοια σου, καλέ, 
κ ι’ ό γυιός τοΰ Ροδίου δέν πά νά πάρη τή 
θυγατέρα τοΰ Π λακιώτη», ελεγον μετά 
τόνου πεποιθήσεως τά  γοαίδια' έχάθησαν 
βλέπεις τά  κορίτσια μέσα σε κοτζάμ Α 
θήνα !» Έλαβον αφορμήν νά ενθυμηθώσι 
πάλιν τάς παλαιάς σκανδαλώδεις ιστο
ρίας, τούς περί τής γεννήσεως τής Βασι
λικής θούλλους , τούς οποίους διηγούντο 
τόρα μετά περισσοτέρας βεβαιότητας καί 
υπερβολών. Ήσθάνοντο ηδονήν τ ινα  καί 
άνακούφισιν, δυνάμενοι ούτως ευκόλως νά 
στιγματίσωσι τήν γνησιότητα τής κόρης 
καί την ύπόληψιν τής μητρός, άφ’ού κατά 
τής άνέσεως καί τής εύπορίας, είς ήν ερρι- 
ψεν ή τύχη τόν Π λακιώτην, ούδέν ί'σχυον.

Έψιθύριζον προςέτι, άλλά μ ! χαμηλήν

φωνήν καί μυστηριώδες ύφος,κα ίκάτιάλλο , 
πολύ φρικώδες, προκειμένου π=φί τοΰ προς- 
εχοΰς γάμου τής Βασιλικής. Ώρθοΰντο αί 
τρίχες τών άκουόντων ύπό τής φρίκης καί 
έσταυροκοποΰντο τά γραίδια, ευχόμενα νά 
ούηται ό Θεός καί τα  ωτά των άκόμη , 
τοιούτων βδελυρών άκουσμάτων...

Ή  Μαρία ήκουε καθ’ έκάστην τάς ομι
λίας ταύτας ούχί δυςαρεστως" αύτή ή μή- 
τηρ, της τή είπε, τάς ήμέρας καθ’&ς ήτο ι- 
μάζετο πρός άναχώρησίν : «Μην τη ζη
λεύεις τή Βασιλική"έμεΐς στη φτώχια  μας 
είμαστε πολυ καλλίτεροι άπό α ύτούς. . . 
χωρίς τιμή , έ'χε όσα πλούτηα θέλεις !»

’Υπάρχει είδός τ ι φιλίας συνυπάοχον 
μετά τοΰ φθόνου. Τοιαύτη τις  φ ιλία  συν
έδεε τάς δύο κόρας. *Η γειτν ίασ ις , ή ηλ ι
κ ία , τό φΰλον, ή τάξις , ή άνάπτυξις ,τάς 
ήνάγκαζον νά ήνε συνδεδεμέναι καί ήγα- 
πημ ένα ι,άλλ’ή διαφορά τής καλλονής, καί 
τοΰ πνεύματος , ή διηνεκής άμιλλα ή ά
γουσα τήν μέν εις μίμησιν τής δε , άνέ- 
πτυσσον λεληθότως τόν φθόνον. Ή  Βασι
λική, άκακος πάντοτε καί άχολος, ούδέν 
έ'λαττον άδελφικοΰ αισθήματος έτοεφε 
πρός την φίλην της . Ά λ λ ’ ή Μαρία, σύν 
τή άγάπγ), είχε καί λόγους ύποβλέψΐως’ 
ή θαμβοΰσα καλλονή τής Βασιλικής έκι- 
νει πρό πάντων τόν φθόνον της. Έ ν τού- 
τοις ήτο καί αύτή ώραία .Ή το μελαγχροι- 
νή" άλλ’ ούχί τό αμαυρόν, τό χαλκοειδές 
έκεΐνο χρώμα, στοιχεΐον δυςμορφίας' άλλά 
χρώμα διαυγές , συγκεκερασμένον, καλυ- 
πτόμενον ύπό στρώματος ώχρας έρυθρότη- 
τος καί αμφισβητούν τήν προτίμησιν ποός 
τήν Φαεινοτέραν λευκότητα. Ή  κόμη της, 
πυκνή καί μελανή . έσκίαζεν έν θελκτική 
άντιθέσει τό εύτραφές και εκφραστικόν 
πρόσωπον' οί οφθαλμοί της διηνοίγοντο 
μεγάλοι καί καταμέλανες, τύπος πονηρών 
οφθαλμών. Έ π ί τής δεξιάς παρειάς, ολί
γον κάτωθι τοΰ οφθαλμού, μικρά τις  ά- 
κροχορδών, έλαφρώς προέχουσα καί ύπό 
χνοΰ καλυπτόμενη, έσταμάτα τό βλέμμα 
γοητευμένον, χαρίζουσα δλως ιδιαιτέραν 
εκφρασιν είς τήν φυσιογνωμίαν καί προ- 
καλοΰσα τό φίλημα. Τόσον ώραία, καί δ
μως έφθσνει τήν Βασιλικήν έπί ώραίότητι' 
πλήν είξεύρομεν δτι δέν είχεν άδικον.

Βοαδύτεοον ή τύχη , προσμειδιάσασα 
ευμενής πρός την σύντροφόν της, ηύςησε 
τον φθόνον εκείνον . Ό  θαυμασμός τών 
ξένων, 6 δακτύλιος τοΰ λόρδου , ή είκών 
τής Γαλλίδος, ή πρότασις τοΰ Ροδίου καί 
έπί τέλους ό μετά τοΰ υίοΰ του γάμος, ή- 
σαν τόσαι πληγα ι άμφιστόμου μαχαίρας, 
κατενεχθεΐσαι άλλεπαλλήλως είς τήν καρ
δίαν τής Μαρίας . Καί δταν, μετά την 
λαμποάν τύχην τής Βασιλικής , μόνη ή 
Μαρία έν Μεγάροις, ήκουε τάς έξ Αθηνών 
ειδήσεις, ειδήσεις θριάμβου καί υπεροχής, 
καί είδεν έπί τέλους ζηλότυπος τον πλού
τον τόν άνυψώσαντα τήν οικογένειαν τοΰ 
Π λακιώτη, καθ’ δν χρόνον ή πτωχεία  τής 
ίδικής της τήν έξεσφενδόνιζεν ύπηρέτριαν, 
έκεΐ δπου έβασίλευεν ή άντίζηλος, — ώ, 
τότε ήσθάνθη δτι δέν την ήγάπα πλέον. 
Έδοκίμασε πικρίαν πολλήν διά την άνέλ- 
πιστον έκείνην ταπείνω σιν ' καί μόνη έ

κείνη γνωρίζει μετά πόσης ήκουσε χαράς 
τούς θρύλλους τοΰ έξευτελισμοΰ καί τής 
ατιμ ίας, α ιτινες έβάρυνον έπί τής έπιδό- 
ξου κυρίας Ροδίου , καί πώς ηύχήθη νά 
ήρχετο ποτέ είς θέσιν, νά έκτοξεύσν) άμέ
σως έπ’ αύτής τά  φαρμακερά έκεΐνα βέλη! 
Πλήν δεν είπε τ ίπο τε ' ούτε τό άλγος,ούτε 
τό μίσος , ούτε τήν άγοίαν χαράν , ούτε 
τήν φοβεράν έλπίδα έξεφράσθη ποτέ είς 
ούδένα. Ά λ λά  παραδιδομένη πολλάκις είς 
σκέψεις μακράς. καί έν Μεγάροις καί έν 
Ά θήνα ις άκόμη, έψέλλιζεν ε ίτα  μετά μει
διάματος πικρού τήν παρήγορον έπωδόν 
τής μητρός : Xotfi i c τ ι ι ι ή  e / e  δ η  j r . t o r -  
ττ/α He./tic !

Πολύ ταχέως ή Μαρία συνεμορφώθη 
πρός τόν ιδιαίτερον βίον τών έν Ά θήνα ις 
ύ—ηρετριών. 'Ωραία καί έκτεθειμένη πάν
τοτε, ώς υπηρετούσα οίκον μεσαίας τά - 
ξεως, έν τή έπιβλαβεΐ συναναστροφή τών 
γειτόνων θεραπαινίδων καί τα ΐς ποοσβο- 
λα ΐς τών διαβατών, άπέβαλε τήν προτέ- 
ραν αγνότητα , έπονηρεύθη τήν φύσιν καί 
διεφθάοη. Έ γένετο σι·>ητή xm-f . i ra,  ή ο
ρεκτική λεία  τών ύπαξιωματικών, τό άν- 
τικείμενον τής έπιβουλής καταπτύστων 
προαγωγών, καί το μήλον τής έ'ριδος δ
λων τών JiiinxtitTOfiMf τής συνοικίας. 
Ό ταν  γυμνόπους, μέ την άφελώς άνει- 
μένην έσθήτα, άποκαλύπτουσα τάς κνή- 
μας, τούς βραχίονας καί τόν τράχηλον, 
ζωηρά, φιλοπαίγμων, ώσεί προκαλούσα 
διά τοΰ πονηρού βλέμματος, ύδρεύετο 
πολλάκις τής ήμέρας άπό τής πηγής, 
τής παρά την διασταύρωσιν τής όδοΰ, οί 
διαβαίνοντες νέοι έσταμάτων, τή προςε- 
μειδίων, τή ώμίλουν, καί παρερχόμενοι, 
άφινον έρωτικόν τ ι έλευθεριάζον βέλος. 
Δ ι’ δλους ή Μαρία είχε πρόχειρον τήν ά - 
πάντησιν, δεικτικήν πάντοτε καί πλήρη 
πονηριάς. Οί φο ιτητα ί, οί εχοντες αφορ
μήν νά διέρχωνται συχνάκις διά τής όδοΰ 
Σόλωνος, έγνώοιζον μεταξύ τών πρώτων 
τήν ύπηρέτοιαν τοΰ Ν ικήτα. Περιερχομέ- 
νη τήν συνοικίαν —  τήν κ α τ ’ έξοχήν συ
νοικίαν τών φοιτητών — ήκουε παντα- 
χόθεν ή νεάνις τόνομά της, έβλεπε νεύ
ματα τρυφερά καί συνήγεν έναέρια φ ιλή
ματα , άπό τοΰ βάθους τών φοιτητικών 
δωματίων. "Ολους τούς περιέπαιζε καί με 
δλους τά  είχε καλά ή Μεγαρίς. Ά λ λ ’ έξ 
δλων εύτυχέστερος ύπήρξεν είς φοιτητής, 
άλλοτε ύπότροφος παρά τή κυρία Νι
κήτα, ό πρώτος δστις κατώρθωσε νά συγ- 
κινήσν) τήν Μαρίαν μέ δώρα καί ύποσχέ- 
σις, καί νκ διέλθη μετ’ αύτής εύτυχή ο
λόκληρον χειμώνα. Άναχωρήσαντα τόν 
διεδέχθη είς λοχίας τού πυροβολικού, 
τούτον άλλος, καί έ'κτοτε —  κατά  τό έ
θος τών πλείστων έν’Αθήναις υπηρετριών— 
έν τή  ήμερησία διατάξει ήσαν άναγεγραμ- 
μέναι αί ποικ ίλαι συνεντεύξεις, είτε έντός 
τοΰ ααγειρείου,είτε έν τώ  κήπφ τού Πα
νεπιστημίου, είτε έν τφ  Βοτανικώ, καί έν 
αύτή τή σκοτεινή όδώ,έν ώρα προκεχωρη- 
κυία , δπου έδέχετο τήν λατρείαν τών 
έκλεκτών της.

Ούτω πεσοΰσα, προέφερεν άκόμη άνευ 
τύψεων τ ό : χωρ ίς  τ ι ^ η ε χ ε  οσα  π.1<·ύτη



θέ - l et c '  πλήν τά  δυστυχή αύτά  πλάσματα 
όλισθαίνουσι καθ’ ήμέραν, άνευ συναισθή
σεων της α τιμ ίας, άνευ γνώσεως τοΰ ά- 
μαρτήματος. Πώς ή Μαρία νά γνωρίζτ] 
τήν θέσιν τ ις , άφ’ ού τό αίσχος τη ; δεν 
αντηχεί περί αυτήν, άφ’ ου ό κόσμο; α
γνοεί καί σιωπά ; Ή  ιστορία τή ; Μαρία; 
οΰτε παράδοξος είνε οΰτε μοναδική' είνε ή 
ιστορία πάσης σχεδόν πτωχής, άλλ’ώραίας 
νεάνιδο; έν τή ποωτευούση,ε’ις οικίαν ύπη- 
ρετούσης ή έργαζομένης είς κατάστημα. 
Μήπως διά τοΰτο κυρίως ή Α. Μ. ό ή- 
μέτερος χαριτολόγος βασιλεύς, άπεκάλεσε 
τάς ’Αθήνας ένώπιον παρισινοΰ δημοσιο
γράφου Παρι σ ί ο ΐ ' ΐ  e r  ι ι ι χ ρ η γ ρ α γ ί α  ;

Τοιαύτην ευκαιρίαν δεν άφήκε νά πα - 
ρέλθ·/], ώς είνε εΰνόητον, ό Κρίτων Ά σ τέ -  
ριάδης. Ή ρχισε νά περιποιήται έπιμόνως 
καί νά έρωτολογή μετά τής υπηρέτριας, 
άφ’ οΰ έμαθε ποό πάντων ότι είνε φίλη 
καί συμπολΐτις τής Βασιλικής.

—  «Καί αΰτη είνε ώραία , ώστε νά μη 
’ τ:άγη ό κόπος μου χαμένος, έσκέπτετο ό 
Κρίτων, καί διά την άλλην ’μπορεί κάλ- 
λ ιστα  νά μου χρησιμεύσ-/).» —  'Εχαίρετο 
ένδομύχως ό γυνα ικοπ ίπης, βλέπων τάς 
όμαλοτάτας μεταξύ τών δύο Μεγαοίδων 
σχέσεις. Διά τήν Βασιλικήν τώ  όντι, ΰ- 
πήρξεν ευτυχής εκπληξις ή ανέλπιστος 
συνάντησις τής Μαρίας, έκεΐ, έν τή απέ
ναντι τής ίδικής της οικία. Ούδε σκε- 
φθεΐσα κάν ή άγαθή νεάνι; νά δείξγιάκαι- 
ρον ΰπερηφανίαν ή ακαταδεξίαν, έρρηξε 
κραυγήν χαράς είς τήν θέαν τής παιδι
κής φίλης, τήν έκάλεσεν αμέσως παο’ 
α ύτή , τήν ήσπάσθη μετά δακρύων έλθοΰ- 
σαν, τ·?ί προςέφερε δώρα, καί εμεινεν έπί 
ώραν πολλήν συνομιλούσα μετ’ αύτής. 
Έ κτοτε μεθ’ δλα ; τάς ασχολίας τής θέ- 
σεώς της δέν παρημέλει ή Βασιλική νά 
συνδιαλέγηται όσω τό δυνατόν συχνότε- 
ρον μετά τής Μαρίας, καί να περιποιή- 
τα ι άνυποκρίτω; τήν παιδικήν σύντροφον 
— την ένσάρκωσ.ν παλαιών καί προςφι- 
λών αναμνήσεων. Αί συνομιλίαι των έ- 
στρέφοντο πάντοτε περί τα  νέα τών Με
γάρων’ ήσαν αναμνήσεις, πληροφορίαι λε
πτομερείς περί προσώπων άγαπητών, μ ι- 
κραί ίστορίαι, παλα ιά  αισθήματα, γέλω
τες καί δάκρυα. ’Έβλεπε συχνά τόν πα
τέρα της ή Βασιλική καί τώ  έζήτει πάν
τοτε μετ’ ενδιαφέροντος τά  περί πατρί
δα; νέα. Ά λ λ ’ άπό την Μαρίαν έδύνατο 
τώρα νά μάθη άλλα πράγματα,ιδ ιαίτερα, 
λεπτότερα, τρυφερότερα, ασήμαντα ί’σως 
διά πάντα  άλλον, πλήν μεγάλην κεκτη- 
μένα σημασίαν διά τάς δύο φ ίλα ;, α ϊτ ι-  
νε; συνεκοινώνησαν έπί μακρόν τά ; καρ- 
δ ία ; καί άπεκάλυψαν άλλήλαις τον ορί
ζοντα τών ιδίων σκέψεων. Μία λέξις έν 
τνί συνομιλία, τ ίς  οίδε μετά πόσιον πραγ
μάτων συνδεομένη, έκίνει άσβεστον τόν 
γέ7^ωτα, καί άλλη, έπίσης αδιάφορος είς 
τούς άλλους, προύκάλει τό δάκρυ. Συν
εννοούντο δι’ ένός βλέμματα;, διά υ.ιΛς 
χειραψίας, δι’ ένός μορφασμού. Κόσμος ο
λόκληρος, άλλ ’ απροσπέλαστος, άνεσκά- 
πτετα  καί άνέζη έν τα ΐς  συναντήσεσι τών 
δύο κορασίδων.

Ή  Μαρία έκράτησεν έντέχνως έαυτής’ 
έδυνήθη νχποκρύψη τά  αισθήματα! της 
καί μόνον χαράν καί αγάπην νά δείξη 
πρός τήν παλαιάν της αντίζηλον. Ά λ λ ’ 
ή θέα τοΰ πλούτου καί τής ευημερίας, έν 
ή έβίου ευτυχής ή νεάνις, ή θέσις τη ς,πα 
ραβαλλόμενη πρός την ίδικήν της, ή με- 
ταςίνη  περιβολή, συγκριναμένη πρός την 
κυανήν βαμβακεράν έσθήτα καί το λευ
κόν περίζωμα τής υπηρέτριας, ή άπα- 
στράπτουσα καλλονή, ή λατρεία τοΰ κό
σμου ένώπιον τής ίδικής της μετριότη- 
τος καί άφανείας, τά  πάντα  άνερρίπισαν 
τόν φθόνον, έπί μικρόν μόνον ληθαργή- 
σαντα έν τή καρδία τής Μαρίας. Δ ιατί 
άρά γε ή Μοίρα νά φαν·/) τόσον άδικος 
καί μεροληπτική ; Βλέπω δύο φιλάς. Έ -  
χουσι τήν αυτήν ηλικίαν καί τά  αύτά 
αισθήματα, φοροΰσι τά  αύτά  ένδύματα, 
τρώγουσι τόν αύτόν άρτον, ζώσιν ύπό τας 
αυτάς περιστάσεις, άμ ιλλώνται ποια θά 
ύπερβ·/] τήν άλλην, άλλά κατορθοΰσι νά 
ήνε πάντοτε όμοιαι . Αποχωρίζονται 
μετά δακρύων, διά να συνενωθώσι καί πά
λιν μετ’ ό λίγων έτών παρέλευσιν. Πλήν 
μεταξύ των χαίνει τόρα άπύθμενον βά- 
ραθρον ! Ό χ ι, δέν δύναται νά το πλη - 
ρώσγι οΰτε ή αγγελική συγκατάβασις τής 
μιάς. οΰτε τό παλαιόν αδελφικόν θάρρος 
τής ά λ λ η ς ...Ή  μία διά τοΰ ίδρώτος τοΰ 
προσώπου της βρέχει τόν άρτον τής δου
λείας, τόν όποιον τρώγει’ καί τής άλλης 
τόν ιδρώτα, τόν όποιον προκαλεΐ ό βαρύς 
κόσμος τής ένδυμασίας, είν’ έτοιμοι νάπο- 
μάξωσι δύο θεραπαινίδες ! ’Εναντίον τής 
αδίκου ταύτης άποφάσεως τής Μοίρας, 
ή πτωχή Μαρία δεν έ'χει νάντιτάξνι ή τον 
φθόνον — καί φθονεί καί μισεί, με δλην 
της την δύναμιν. Έλεγες ότι διά τοΰ 
ΰψους τοΰ αισθήματος ήγωνίζετο άπό τής 
χαμηλότητός της νά καταφθάσ·/) τό ύψος 
τής περιωπής, είς δ άνήλθεν ή Βασιλική. 
Ε κτιμώ  τό έξοχον παντός αισθήματος, 
εί'τε καλοΰ, εί'τε κακού. Τό τέλειον τής 
κακίας είνε έπίσης άνέφικτον καί άξιο— 
θαύμαστον, δσον κα ί το τέλειον τής α
ρετής.

Ά λ λά  κατεΐχεν ασφαλώς Ιν δπλον ή 
Μαρία —  μέσον έκδικήσεως εναντίον τής 
Βασιλικής, δι’ άμάρτημα, τό όποιον φεΰ ! 
δεν δ ιέπραξεν.θά έστάλαζε μαΰρον δηλη- 
τήριον είς τήν ύπερχαρή καρδίαν τής φ ί
λης της, μέ δύο μόνον λέξεις. Θά τας 
έρριπτεν άσκόπως δήθεν είς τήν καθημε
ρινήν ομιλίαν, δπως θά ερριπτε κατά  λά 
θος ολίγους κόκκους αρσενικού έντός τοΰ 
συνήθους ποτού. Καί εΰρε ταχέως τήν πε- 
ρίστασιν’ ήλθε λόγο; ήμέραν τινά  π:ρι 
τή ; άθλιότητο ; καί τής κακίας τών αν
θρώπων, τών κακών γλωσσών, τών ψευ
δών διαδόσεων.

—  Ά μ α  είνε κανείς καλός, δεν εχει νά 
φοβηθή τ ίπο τα  άπό τον κόσμο, ειπεν ή 
Βασιλική ’ άμα κάνη ; ί'σια τή δουλειά σου, 
ή κοινωνία δέν θά ’πή κακό γιά  σέ.

— Δέν εχει; καθόλου δίκηο, άπήντη
σεν ή Μαρία’ ό κόσμος είνε κακός, πολύ 
κακός, τή παραμικρή περίστασι γυρεύει 
γ ιά  νά ’πη τά  μύρια έναντίον σου. Ά χ ,

νά ήξευρες . . . άλλά δεν λέγω τίποτα  . . .
—  "Οχι, ’πέτο, Μαρία, σέ παρακαλώ, 

είπε μέ αδιαφορίαν ή Βασιλική.
—  Ά χ  ! . . νά ήξευρες πόσα κακά λέ

γει ,ό κόσμος έκεΐ-κάτω γ ιά  τό σπ ίτι σου 
καί γ ιά  σέ.

Ή  Βασιλική άνετινάχθη καί έπί τοΰ 
προσώπου της έζωγραφήθη ζωηροτάτη 
προσοχή.

—  Καί τ ί κακό εχει νά ’πή ό κόσμος 
γ^ά το σπ ίτ ι μου καί γ ιά  μέ ; δέν ένθυ- 
μοΰμαι ποτέ νά έβλάψαμε άνθρωπο.

—  Ά πό αύτό είμπορεΐς νά έννοήσης 
πόσο -κακός είνε ό κόσμος’ άφ’ οΰ γ ιά  σάς 
έχη νά ’πή τόσα ...

—  Μά τ ί λέγουν ; έπί τέλους δέν θά 
μοΰ ’πής ;

— Είνε περιττό νά μάθϊΐς περισσότερα, 
είνε φοβερά πράγματα ’ έγώ δέν τα  έπ ί- 
στευα, μά έκλα ιγα  σάν τα  άκουγα.

Ή  Βασιλική συνήψε τάς χεΐρας. Ά λ λ ’ 
ή πονηρά Μαρία δέν την άφήκε νά έκστο- 
μίση τήν παράκλησίν της. Έξέβα7.εν Ιν 
ήχηοότατον:

— Αμέσως !
Καί κατήλθε τεθορυβημένη τήν κλίμακα, 
προςποιηθεΐσα δτι τήν εκραξέν ή κυρία 
της. Πρώτην φοράν έφευγεν έκεΐθεν τόσω 
έλαφρά τήν καρδίαν.

Ό  Λέων, άνερχόμενος τήν στιγμήν έ
κείνην, διεσταυρώθη μετ’αύτής. Ά πό  και
ρού δέν εβλεπε διά ευνοϊκού δμματος τήν 
στενήν συνάφειαν τής έρωμένης του μετά 
τής υπηρέτριας τοΰ Ν ικήτα. Έγνώριζε 
καλώς τι  πρα γ/ ι α  rjro ή Μαρία καί έφο- 
βεΐτο δικαίως τάς συνεπεία; τ ή ; συνανα
στροφή; τ η ; ' διά τοΰτο π λα γ ίω ; είχε κά
μει ολίγκς παρατηρήσεις είς τήν Βασιλι
κήν καί τήν παρεκάλεσε νά ήνε άΕ,ιηπρε- 
π επ τ έ ρ α .  Ά λ λ ’ έκείνη, άντί νά ύπακού- 
σϊ), γυνή πάντοτε, δέν άντέταξε μέν άν- 
τ ιλογία ν , άλλ’έφρόντισεν έ’κτοτε νά βλέπη 
τήν Μαρίαν σπανιώτερον καί έν άγνοί^: 
του. Ή  δυςάρεστος έκείνη συνάντησις έ- 
ξώργισε τόν Λέοντα, καί προ πάντων άφ’ 
οΰ είδε τήν Βασιλικήν μελαγχολικήν, 
σκεπτικήν, άφηρημένην. Τή είπε δέ μετά 
θυμού :

— Τί έ'χεις, καλέ ; . . . δέν μου όμι— 
λεΐς ; . . . Ποιός ’ξεύρει τ ί  διάβολο έρχε
τα ι κα ί σου λέγει έκεΐνο τό παλιοκόρι
τσο ! Δέν σου είπα δτι δέν θέλω νά έχης 
σχέσεις μαζί της ; Νά μου κάνης τή χάρι 
νά μην τήν ’ξαναϊδώ άλλη φορά έδώ μέ
σα ! νά ή ώρα τόρα ποΰ θά έχης σχέσεις 
καί με κουζίνες !

Έ π ε τ ίat συνεχεία. Γ ρ . Δ .  Ξ ε ν ο π ο υ λ ο ς

Τόμοι « Ε κ λ εκ τώ ν  Μ υθιστορημάτων» τών ε’τώ ν 
A '.  Β ' κα ι Γ δεδεμένο ·. στερεότατα κα\ κομψότατα 
ττωλουνται έν τώ  γραφειω ημών.
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