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Ξ Ε '
Σ Γ Γ Κ Ρ Ο Τ Σ Ι Σ  ΔΤΟ  T T X Q N

Ό  Ίασπΐνος εύρίσκετο ήδη καθ’ όδόν, 
μεταβαίνων δπως είδοποιήσν) την μαρκη- 
cix'ij δτε έσυλλογίσθη δτι θά την ευρισκε

περιστοιχιζομενην παρά πολλοϋ πλήθους, 
διότι ήτο ήμερα ακροάσεων παρ’ αύτϊΐ 
καί δτι δεν ήδύνατο ίσως νά τόν δεχθγί, 
χωρίς νά έπισύρτι τήν προσοχήν αύτοϋ

Ό  Ιησουίτης,  άναγνωρίσας τάν Ί α -  
σπΐνον, τόν έσταμάτησεν" κατήλθεν εν 
πάσν) σπουδή καί έπλησίασεν ε’ις τήν θυ
ρίδα τής άμάξης. Τό κατηφες πρόσωπον

Αλλως τε πρός τί τάχα νά έξεγείρνι τοϋ πνευματικού τής Αύτοϋ Μεγαλειότη
την ανησυχίαν της μαρκησιας προκειμε- 
νου περί φόβου, δστις ένδεχόμενον νά ήτο 
καί χιμαιρικός ; Ό  Ίασπΐνος εύρίσκετο 
έν τή  όδω διαλογιζόμενος. ταϋτα άφίνων 
τήν άμαξαν του νά προχώρτ) βραδέως, 
δτε κατέφθασεν αύτόν ό πάτερ -  Λασαίζ, 
ού οί ϊπποι έβάδιζον ταχύτερον.

τος ούδέν αίσιον προοιώνιζεν.
—  Καί πάλιν άπωλέσθησαν τά πάντα, 

έψιθύρισεν ό πάτερ -  Λασαίζ κρυφίως ε’ις 
τό ώτίον τοϋ Ίασπίνου. Ό  βασιλεύς ανα
βάλλει έπί δύο άκόμη ήμέοας τήν άνα- 
κοίνωσίν του είς τό Παρλαμέντον' τρέχω 
νά προειδοποιήσω τήν μαρκησίαν.
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Καί βλέπων τόν Ίασπΐνον έμβρόντη- 
τον 6 Ιησουίτης,  έξηκολούθησε τόν δρό
μον του, ώς άνθρωπος γινώσκων τί ση
μαίνει ή απώλεια, μιας στιγμής.

—  Τότε λοιπόν, είπε καθ'έαυτόν ό Ί α 
σπΐνος συνελθών έκ τής έκπλήξεώς του, 
τό προαίσθημά μου ήτο βάσιμον. Ό  Λου
βοά διέ στρεψε πάλιν τό πνεύμα τοΰ βα- 
σιλέως. Ή  έπιστολή έκείνη, ήν είδα είς 
χεΐράς του, περιείχε κάποιαν καλήν είδη- 
σιν δι’ αυτόν' πρέπει, άντί νά έκφοβίσω- 
μεν την μαρκησίαν, νά προσπαθήσωμεν 
κάλλιον ν’ άνακαλύψωμεν τά  σχέδια τοΰ 
Λουβοά. Υπάρχει δε μόνον εν μέσον πρός 
τοΰτο, ν’ άναγκασθή νά όμιληση ό α
χρείος έκεϊνος Δεβώτ. ’Εμπρός .

Ό  Ίασπΐνος, μεταβαλών πορείαν, έπέ- 
στρεψεν είς Βερσαλλίας. Ά λ λ ’ έκεΐ δέν 
ύπήρχεν ό Δεβώτ. Νά ύπάγη νά έξετάση 
είς τήν έφορίαν ό Ίασπΐνος αυτοπροσώ
πως δέν έτόλμα. Ποιον νά πέμψη ; τόν 
Γεράρδον ; Αδύνατον, διότι ήτο πολύ 
γνωστός. Τον Βελαίρ ; Ποΰ νά τόν εύ
ρη ! Ό  Ίασπΐνος έμνήσθη τότε τοΰ Ρ υ -  
βαντέλ καί εδραμεν εις την κατοικίαν 
του, δπως τόν παρακαλέση νά έξετάση 
περί τοΰ προμηθευτοΰ μετά πάσης τής 
δυνατή; περισκέψεως.

Ό  Ρυβαντέλ άνεδέχθη δυστροπών την 
εντολήν καί ήρώτησεν είς τά γραφεία τής 
έφορίας. Έ μ αθεν  δτι ό Δεβώτ δέν είχε 
φανή έκεΐ πρό μιάς έβδομάδος καί δτι ή -  
γνόουν ποΰ εύρίσκετο τό Ιντιμον αύτό 
υποκείμενον. Ύπέθετον ούχ ηττον δτι 
εύρίσκετο είς Παρισίους,κατοίκων έν αύτώ 
τω μεγάρφ τοΰ Λουβοά. Τήν άσημαντον 
ταύτην πληροφορίαν άνεκοίνωσεν ό Ρ υ 
βαντέλ είς τόν Ίασπΐνον, δστις, χωρίς νά 
χάνγι καιρόν, μετέβη έν τω  άμα είς Πα
ρισίους.

Είς τό μέγαρον τοΰ Λουβοά δέν ήτο 
γνωστός ό Ίασπΐνος' άλλως τε ένόμιζεν 
δτι ό υπουργός εύρίσκετο είς Βερσαλλίας, 
καί ήδύνατο ν’ άποτολμήση ν’ άνέλθη. 
Ά πέτεινε τόν λόγον πρός τόν θυρωρόν, 
ούτος δέ μέ δλην τήν έπιφύλαξιν, τήν 
έμπρέπουσαν είς άνθρωπον έκτελοΰντα 
χρέη τόσον σημαντικά, έπείσθη νά λ α -  
λησν) χάρις είς τήν καλοκαγαθίαν τοΰ 
Ίασπίνου καί ώμολόγησεν δτι ό κύριος 
Δεβώτ, δστις τω δντι είχεν είς τήν διά— 
θεσίν του ?ν δωμάτιον έν τω μεγάρφ 
είχε φανή πρό δέκα ήμερων διερχόμενος 
διά τών Παρισίων έφ’ άμάζης κομιστής 
διαταγής τίνος λίαν κατεπειγούσης.

’Ακούσας τήν εϊδησιν ταύτην, ήτις σ ο 
βαρώς διετάραττε τά σχέδια τής έρεύνης 
του, ό’Ιασπΐνος δέν έξεδήλωσε ποσώς τήν 
δυσαρέσκειαν του, άντημειψε γενναίως τόν 
θυρωρόν καί άπήλθεν ύπέρ ποτε σκεπτικός

Κομιστής διαταγής !·· έσκέπτετο κα 
ποίαν άρα διαταγήν έκόμιζεν ό Δεβώτ 
Μήπως έπρόκειτο μάλλον περί μηχανορ 
ραφίας, ής ό Δεβώτ ήτο τά δργανον; Καί 
είς ποιον μέρος διηυθύνετο ; Πώς νά τό 
μάθη ; Αύτόθι ένέκειτο τό σπουδαιότε 
ρον μέρος τοΰ μυστηρίου.

Ό  Ίασπΐνος έγίνωσκε τήν ήμέραν κα 
ττ,ν ώραν τής άναχωρήσεως' καί τοΰτ

ητο μία άρχη. Έσυλλογίσθη, δτι άν ή -  
οώτα τούς σταθμάρχας δλων τών πρώ
των ταχυδρομικών σταθμών ήδύνατο ί
σως ν’ άπολήξη είς εύχάριστον αποτέλε
σμα άνακαλύπτων τά ίχνη του.Πλήν ήσαν 
είκοσι όδοί, άπέχουσαι ή μία τής άλλης 
τρεις περίπου λεύγας, ή πεοιφέοεια δέ 
αύτη τών έξήκοντα λευγών ήδύνατο νά 
διαρκέση τρεις ήμέρας, έπειδη, κατά τόν 
νόμον τής ατυχίας, έκεΐνο τό όποιον α
ναζητεί τις μεταξύ άλλων ευρίσκει πάν
τοτε τελευταϊον.

Ο Ίασπΐνος ήρχισε ν’ αμήχανη σφό- 
ρα. Οί Παρίσιοι είνε λαβύρινθος δπου 

τά πάντα δύναταί τις ν’ άπολέση άν δέν 
εχη νήμά τι όπως όδηγήται. Καί τά 

ήμα διά τόν άτυχη Ίασπΐνον ελειπεν ό- 
λοτελώς. Αίφνης, έν τώ μέσω τής απελ
πισίας του,μία ιδέα διήλθε διά τοΰ πνεύ
ματός του.

—  Δέν άναχωρεΐ κανείς διά ταξείδιον, 
είπε καθ'έαυτόν, χωρίς νά κάμη προετοι
μασίας ή νά ζητήση πληροφορίας. “Αν
θρωπος οίος ό Δεβώτ άρέσκεται νά επι
δεικνύεται καί νά κάμνη τόν μεγάλον" 
είνε αδύνατον λοιπόν είς αύτήν τήν συ-

ρεύθη είς τήν πύλην τοΰ Αγίου Μαρ
τίνου. ,

Ή  πρώτη πληροφορία ην ήρύσθη περί. 
τοΰ στραβαπόδη  ύπήρξεν ή εξής :

Κύριός τις μεγαλοπρεπώς ένδεδυμένος 
βλέπων τήν όδόν κατεχομένην ύπά αγέ
λης βοών καί μόσχων καί άναγκασθείς νά 
σταματή^η, έθορύβει δυσανασχετών, προ- 
βαίνων δέ έκ τής άμάξης, δτε ή οδός ά -  
πηλλάγη, εκραξε πρός τόν ηνίοχον 

—  Είς Βονδύ ! τρέχε γρήγορα ! 
Ούδειχία πλέον αμφιβολία' ό Δεβώτ 

δέν έ'μενεν είς Ρώμην, τό Βονδύ ήτο ό 
πρώτος σταθμός τής πρός τήν Κ αμπα- 
νίαν όδοΰ.

Ά π ό  τής στιγμής έκείνης αί ίδέαι τοΰ 
Ίασπίνου έκόχλαζον έν τω κρανίφ του 
ώς μέταλλα έντός χωνευτηρίου. Τρόμος 
αόριστος, τοσούτω μάλλον οδυνηρός δσψ 
δέν είχεν ώρισμένην σαφή αιτίαν, κατέ
λαβε τόν άτυχή Ίασπΐνον, δστις άνεζη- 
τησε πέριξ αύτοΰ έοείσματα καί είδεν 
οτι δέν είχε κανέν.

Λοιπόν ό Δεβώτ εύρίσκετο είς Έ λ ίζη ν  
ίσως δε καί είς Λαβερνή, ποίαν νέαν πα
γίδα ύπέκρυπτε τά νέον τοΰτο ταξείδιον;

νοικίαν τά παγώνι νά μή άφηση κανέν : θ ά  ήτο βεβαίως καλή τις είδησις πεμ- 
του πτερόν. , j φθεΐσα παρά τοΰ Δεβώτ είς τόν Λουβοά

Ό  Ίασπΐνος είδε τινάς κομιστάς φο- ή χαροποιούσα τόσον τόν υπουργόν καί 
ρείων, οΐτινες άνέμενον χάριν έργασίας έμπνέουσα αύτώ τοιαύτην αλαζονείαν, 
παρά τήν κρήνην Κολβέρ. Οί αγαθοί έ-| Πρό τής χαινούσης έκείνης ύπά τούς 
κείνοι Όβερναΐοι υπήρξαν ανέκαθεν ή ; πόδας του ζοφεοάς αβύσσου ό Ίασπΐνος 
Πρόνοια τών περιέργων. ! φρικιών έξ όρμεμφύτου έπεκαλεΐτο είς

Ό  Ίασπΐνος κ α τ ’ άρχάς έπέδειξεν εν μάττ,ν τό λογικόν του, τά όποιον έδρα— 
σκοΰδον, πάραυτα δέ φωνή τις, ήτις έ-  ; πέτευεν έπιμόνως.
φάνη αύτώ μελωδική ώς φωνή Σεραφείμ 1 Παοήλθεν ούτως ήμίσεια ώρα καί 6 
καί ήτις ήτο μδλα ταΰτα ή μάλλον δυ- Ίασπΐνος άλλο τι δέν διελογίζετο είμή 
σάρεστος τών γαλλικών διαλέκτων,άπην- τήν άμαξαν, τόν χυδαΐον έκεΐνον μέ τήν 
τησεν δτι κατά τήν ύποδεικνυομένην ή -  χρυσοποίκιλτον στολήν του, τάς φιάλας 
μέραν καί ώραν είχεν αναχωρήσει έκ τοΰ τοΰ οίνου τής Βώνης, τήν όπτήν όρνιθα,
μεγάρου Λουβοά κύριός τις φέοων χρυσο
ποίκιλτον στολήν, μέ τούς πόδας βραχύς 
καί αρκετά καμπύλους, δστις έπρουιη- 
θεύθη ποσότητά τινα οίνου καί τήν άπέ- 
θηκεν έντός τής άμάζης του. Ό  Ία σ π ΐ
νος παρεκάλεσε τό τε  νά τοΰ δείξωσι τό 
οίνοπωλεΐον καί εδοοίμε πρός αύτό.

Αύτόθι ό Ίασπΐνος ήρώτησε μετά πλει- 
ονος σαφηνείας καί εμαθεν δτι ό ρηθείς

δλα ταΰτα όμοΰ προχωροΰντα έν τάχει 
είς τήν όδόν τήν άγουσαν είς Λαβερνή.

Αίφνης έμψυχούμενος έκ τοΰ διαλογι
σμού τούτου :

—  Έ γ ώ ,ε ίπ ε  καθ’έαυτόν,δέν τρέχω κα
νένα κίνδυνον' ό Γεράρδος έπίσης' ή μαρ
κησία μόνη απειλείται. Ό  βασιλεύς ά- 
ναβάλλων τήν είς τό Παρλαμέντον άνα- 
κοίνωσίν του δεικνύει δυσπιστίαν προσ-

κύριος είχεν άγοοάσει οίνον της Βώνης' βλητικήν πρός τήν σύζυγόν του, τής ό- 
ή λεπτομέρεια αύτη δέν ένδιέφερε πολύ πόίας ύποκινητής άλλος βεβαίως δέν είνε 
τόν Ίασπΐνον. j είμή ό Λουβοά. Λοιπόν άν ό Λουβοά I-

—  Τί ειπεν είς τόν|ήνίοχον ; ήρώτη- πεμψε τόν Δεβώτ είς Λαβερνή, πρέπει 
σεν ό επίσκοπος. j  νά μάθω πρός τινα σκοπόν καί διά νά

-— Τοΰ ειπεν : Είς τόν όπτοπώλην ! ρ,άθω τοΰτο μόνον εν μέσον ύπάοχει, νά
—  Καί ποΰ κατοικεί ό άπτοπώλης ; μεταβώ έκεΐ έγώ ό ίδιος, έπειδή δέν δύ-
—  Είς τήν όδόν Φεγιάδ. j ναμαι νά έμπιστευθώ τήν τοιαύτην άπο-
Ό  Ίασπΐνος διηυθύνθη έκεΐ. Ό  βρα- στολήν είς κανένα καί όλιγώτερον παν-

χύσωμος κύριος είχεν αγοράσει μίαν δρ- τάς άλλου είς τόν Γεράρδον.
νιθα καί ειπεν είς τόν ήνίοχον : I Εύθύς ώς ήθελε 7%άβει άπόφασίν τινα

—  Είς Παντέν ό Ίασπΐνος, καθίστατο θαρραλέος, ίσχυ-
Ό  Ίασπΐνος έσυλλογίσθη άκούσας τήν ρογνώμων ώς ήμίονος. ’Από της στιγμής 

λέξιν ταύτην. Διά τοΰ Παντέν ήδύνατο έκείνης έ'δειξε δραστηριότητα καί ζωη- 
τις νά μ,εταβη είς Ρώμην, άφοΰ δλαι αί ρότητα, οΐαν ό Λουβοά ουδόλως ήθελεν 
όδοί άγουσιν είς αύτήν, κατά τήν παοοι- ύποπτεύσει δτι έκέκτητο ό εύσαρκος καί 
μίαν, άλλ’ ήδύνατο έπίσης νά μεταβη ροδοκόκκινος έπίσκοπος. 
καί είς Καμπανίαν, κατά συνέπειαν δέ I Έπέστρεψεν είς Βερσαλλίας καί έζη- 
είς ’Αργόννην καί είς Λαβερνή- j τησε τόν Γεράρδον είς τόν στρατώνα τοΰ

α ανησυχών ό Ίασπΐνος έπο- έλαφροΰ ιππικού, άφοΰ δέ ηλλαξε τούς



\ππους τής αμάςης του ανεχωρησε πά
λιν είς Παοισίους μετά τοΰ Γεράρδου.

Ό  Ίασπΐνος είχε καταστή ψυχρός, 
περιεσκεμμένος. 'Ο Γεράρδος έφλέγετο έκ 
τής πίριεργειας καί της ανυπομονησίας. 
Έ ν  τούτοις έδεησε νά έγκαρτερήση καί 
νά ύφίσταται έοωτήσεις, αυτός δστις 
είχε ν’ άποτ&ίνη μυρίας !

Ό  Γεράρδος είχε παραλάβει μεθ’ έαυ- 
τοϋ τόν θεράποντα του, δστις είχεν άνέλ- 
θει είς την άμαξαν τοΰ Ίασπίνου. Ούτος 

-συνέστησε κατά πρώτον είς τόν μαθητήν 
του νά τηρήση απόλυτον σιγήν περί τοΰ 
ταξειδίου, δπερ όμοΰ έξετέλουν. καί έσκέ- 
πτετο μελετών ώς νά προητοιμάζετο δπως 
άπαγγείλη διδαχήν.

—  Φίλε μου, είπε, δέν δύναμαι νά 
υπάγω αυριον νά παραλάβω την Βιολέτ-  
ταν, δπως ΰπεσχέθημεν είς τόν Βελαίρ. 
Σύ θ’ άναλάβης αύτήν τήν φροντίδα καί 
ιδού σοΰ δίδω όλίγας λέξεις διά τήν δε
σποινίδα Βαλβιέν. Τάς έ'γραψα έν τάχει, 
.ένώ ήλλαζον τούς 'ίππους.

—  ΙΙώς ! είπεν ό Γεράρδος' ποΰ πηγαί
νεις λοιπόν ;

—  Η μαρκησία μέ στέλλει κάπου, ό- 
πόθεν δέν θά βραδύνω νά έπανέλθω. Φυ
λάξου νά μή κάμης λόγον είς κανένα περί 
της  άναχωρήσεώς μου. Καί σύ ό ίδιος θά 
τήν ήγνόεις, τόσον έπείγομαι ν’άναχωρή- 
σω, έάν δέν ήσθανόμην τήν διπλήν α
νάγκην νά σ’έναγκαλισθώ,καθώς καί τούς 
άτυχεϊς έκείνους νέους έπί τών όποιων καί 
σύ δύνασαι νά επαγρύπνησης κάλλιστα 
δσον καί έγώ. θ ά  μέ συνοδεύσης μέχρι 
τοΰ Βονδύ διά νά συνομιλήσωμεν καθ’ ό
δόν περί πάντων δσα οφείλομεν νά εΐ-  
πωμεν καί νά πράξωμεν. ’Αρκεί νά μά- 
θΤις δτι τά συμφέροντα της προστάτιδός 
σου σοβαρώς θά διεκινδύνευον, έάν δέν 
άνεχώρουν ή άν ήτο γνωστόν δτι άνεχώ- 
ρησα. Διατί δέν άποπέμπεις τόν θερά- 
ποντά σου ; Είνε μάρτυς οχληρός καί πε
ριττός.

—  Έ χ ω  πάσαν έμπιστοσύνην είς αύ
τόν, άπεκρίθη ό Γεράρδος καί έπρεπε μά
λιστα νά τόν παραλάβης μαζί σου.

—  Περιττόν" ή ίδιότης μου ώς έπι- 
σκόπου καί ή αδυναμία θά μέ προστατεύ- 
σωσι κάλλιον παντός άλλου, θ ά  ειδο
ποίησης λίαν πρωί τόν Βελαίρ περί της έξ 
άνάγκης άπουσίας μου' προετοίαασε άντ’ 
έμοΰ τήν άναχώρησιν της Β ιολέττας ' έ-  
πίστρεψε είς Βερσαλλίας δπου καλόν εινε 
νά σέ ί'δωσιν. θ ά  είπ.ης κ α τ ’ άρχάς δτι 
είμαι άσθενής, έ'πειτα δτι είμαι είς πε
ριοδείαν- σκοπεύω νά έπανέλθω έντός 
οκτώ ημερών.

—  'Γη άληθεία, είπεν ό Γεράρδος έκ
θαμβος διά τήν άπόφασιν καί τό μυστη
ριώδες ήθος τοΰ φίλου του, μέ κάμνεις νά 
μένω έμβρόντητος. Πολλάκις ήδη οί δι
σταγμοί σου, οί παράδοξοι τρόποι σου, 
μ ’ έκαμαν ν’ έκπλαγώ" πολλάκις ήδη ή- 
πόρουν καί έ'λεγον κ α τ ’ έμαυτόν αν ήσο 
συ πράγματι ό Ίασπΐνος έκεϊνος, ό τόσον 
ειλικρινής, ό τόσον διαχυτικός,,  ό τόσον 
ελεύθερος, τόν όποιον έγνώρισα άφότου 
υπάρχω. Ά λ λ ά  σήμερον σοΰ ομολογώ δτι

δέν σέ αναγνωρίζω πλέον, δέν αισθάνομαι 
πλέον δτι έ'χω πλησίον μου ενα φίλον καί 
σκέπτομαι μήπως κζί ή ίδική μου καρδία 
μετεβλήθη ώς πρός σέ.

Ο Ίασπΐνος ένηγκαλίσθη σιωπηλώς 
τόν νέον, άλλά χωρίς νά δείξη τήν πα
ράφοραν έκείνην φιλοστοργίαν, είς ήν ό 
Γεράρδος ήτο συνηθισμένος.

—  Είς μάτην έπιχειρεΐς νά μ ’ έρωτή- 
σηί, είπε, δέν δύναμαι νά σοΰ άπαντήσω' 
ούτε δυσπιστία υπάρχει είς τό μέσον,οΰτε 
ψυχρότης' υπάρχει μόνον άγνοια.' Ε π ι 
χειρώ είς τά τυφλά κάτι, τοΰ όποιου δέν 
ποοβλέπω τήν έκοασιν, συναισθάνομαι 
μόνον δτι οφείλω νά τό πράξω' μή ζήτει 
περιπλέον. Α γ ά π α  με τόσω μάλλον δσω 
πάσχω ήναγκασμένος ών ν’ άποκρύψω μυ
στικά τάπα σοΰ.

—  Ά λ λ ά  δέν πρέπει νά σέ άφήσω είς 
τοιαΰτην αμηχανίαν' δέν θ’ άναχωρήσης 
μόνος !

—  Μόνος άπεναντίας' οφείλεις μάλι
στα νά προσπαθήσης νά μέ λησμανήσης 
μ ετ ’ ολίγον.

Καί έπιώπησαν άμφότεροι μετά τήν 
άλλόκοτον ταύτην συνδιάλεξιν. Οί ίπποι 
άκι/.αΐοι καί ΰπό στιβαράς χειρός διοικού- 
μενοι διήνυσαν τήν άπόστασιν τών οκτώ 
λευγών άπό Παρισίων μέχρι Βονδύ είς 
όλιγώτερον τών τριών ώρών καί έπήρχετο 
ήδη ή εσπέρα δτε ή άμαξα άφίκετο άντι- 
κρύ τοΰ στάθμου.

Έ κ ε ϊ  ό Γεράρδος έπέμεινε καί αύθις νά 
συνοδεύση τόν’Ιασπϊνον ή τούλάχιστον νά 
ταΰ φανη όπωςδήποτε χρήσιμος.

—  "Οχι, μή μοΰ εΐπης τίποτε πλέον, 
σέ καθικετεύω, άπήντησεν ό έπίσκοπος 
μετά φωνής συγκεκινημένης. Έ δ ώ  θ’ άλ- 
λαξω ίππους καί θά έςακολουθήσω μέχρι 
τοΰ Μώ' σύ δέ θά παραλάβης άλλους δ
πως έπιστρέψης είς ΙΙαρισίους, επειδή οί 
ίδικοί μου θά ήνε πολύ κεκμηκότες. Α γ α 
πητέ μου Γεράρδε, προσέθηκε μειδιών, 
υπάκουσε είς τόν διδάσκαλόν σου. Είνε ή 
πρώτη φορά καθ’ ήν σέ διατάττει νά πρά
ξης κάτι τι,  άφότου υπάρχεις είς τόν 
κόσμον !

—  Υπακούω, άπήντησεν ό Γεράρδος.
Καί άμφότεροι είσήλθον είς τόν σταθ

μόν; δπου έζήτησαν 'ίππους.
— Δύο μόνον μοΰ μένουν, είπεν ό σταθ- 

μάρχης.
—  Βλέπω τέσσαρας είς τόν σταΰλον, 

παρετήρησεν ό Γεράρδος.
—  Ναί, κύριέ μου' άλλ’ οί δύο έκ τών 

τεσσάρων είνε μισθωμένοι διά μίαν άμα
ξαν, τής όποιας τήν άφιξιν προανήγγειλ.ε 
πρό ολίγου διερχόμενος έκτακτος τα χυ
δρόμος, δστις έστάθμευσεν έδώ.

Ό  Γεράρδος καί ό Ίασπΐνος συνεβ,ου- 
λεύθησαν άλλήλους δι’ ενός βλέμματος.

—  θ ά  λάβω έγώ τούς δύο ίππους,είπεν 
ό Ίασπΐνος, διότι έπείγομαι περισσότερον.

—  Και έγώ θά περιμείνω έ'ως νά φέ- 
οουν ίππους άκμαίους είς τούς σταύλους, 
ή έως ν’ άναπαυθώσιν έκεΐνοι, οί όποιοι 
μάς έ'φεραν έως έδώ, είπεν ό Γεράρδος.

Έ ν  τούτοις οί ιπποκόμοι καί ό ήνίο- 
χος τοΰ Ίασπίνου είχον ζεύξει τούς 'ίπ

πους. Ό  έπίσκοπος έσφιγξε φιλοστόργως 
είς τάς άγκάλας του τόν μαθητήν του,δσ- 
τις μέ ολας τάς .διαμαρτυρίας έτήρησε 
ποιάν τινκ μνησικακίαν.

Ό  Ίασπΐνος στωϊκός έπέσπευσε τήν 
άναχώρησιν, παρεκίνησε τόν ήνίοχον καί 
ή αμαξά του έγένετο άφαντος μετά βρον
τώδους κρότου. "Ηδη ή νύς διέχεεν ύγράν 
δρόσον, είς ήν έβυ.θιζοντο οί πυκνοί κλώ - 
νες τών δουών καί είς τό κυανοΰν στε
ρέωμα άνέτελλεν ό πρώτος άστήρ. Ή  ά
μαξα τοΰ Ίασπίνου έβαινεν ήδη πρό ή- 
μισείας μόλις ώρας είς όδόν στενήν, πε
τρώδη.έχουσαν εκατέρωθεν βαθείας αύλα
κας, δτε ήκουσε πάταγον φοβερόν μετά 
κραυγών και κροταλισμόν μάστιγος.

"Αμαξα συρομένη, ή μάλλον είπεϊν,πα- 
ραφερομένη, ύπό δύο ϊππων ζωηρών έφάνη 
έρχομένη μέ τήν τα χύτητα  κεραυνοΰ είς 
τήν καμπήν τής όδοΰ.

Ό  ιπποκόμος τοΰ Ίασπίνου ήθέλησε 
νά στρέψη τούς ίππους πρός δεξιάν, άλλ’ 
είς τών τροχών έβυθίσθη είς ρ; ίαν αύλακα 
τής όδοΰ έξ ού έχρονοτοίβησε καί δέν ή -  
δυνήθη νά έ;·.τελέση εγκαίρως τήν στρο
φήν. Οί ΐπποι συνεκρούσθησαν' αί άμαξαι 
προσέκρουσαν πρός άλλήλας μετά πα τά - 
γου' ήκούσθη τριγμός τών θραυομένων 
ρυμών, άνεπήδησαν αί θραυσθεΐσαι ύαλοι 
καί έπηκολούθησε φρικώδης φυρμός. Έ κ  
τών δύο άμαξών ή μια βεβυθισμένη κατά 
τό ήμισυ είς τήν πρός τά δεξιά τάφρον 
είχε θραυσθη είς μύρια τεμάχ'.α, ήτο δέ 
αυτη ή τοΰ Ίασπίνου. Ή  έτέοα κλίνουσα 
άπό τό Ιν πλευρόν έσείετο άκόμη, άλλ’ 
αβλαβής' οί ιπποκόμοι ΰβριζον καί έβλα- 
σφήμουν' οί 'ίπποι έχρεμέτ ιζον άλγεινώς, 
ό Άιιούο ύλάκτει προσκαλών νά προσέλ- 
θωσι νά έξαγάγωσι τον Ίασπΐνον άπό 
τής φυλακής του. Έ ν  γένει έπΐκβάτει θό
ρυβος καταχθόνιος, δστις έκαμνε νά τρέ- 
μωσι τά δένδρα τοΰ δάσους.

Ό  Ίασπΐνος μωλωπισθείς, άλλά πλή
ρης γενναιότητος,προσεκάλει είς βοήθειάν 
του. Αί φωναί τοΰ ιπποκόμου καί τοΰ 
ηνιόχου του κραυγαζόντων, δτι είχον φο- 
νεύσει τήν Αύτοΰ Σεβασμιότητα,έςεφόβι- 
σαν τόν έ’τερον ταχυδρόμον καί ένα με
γαλόσωμον θεράποντα, οϊτινες προσεπά- 
θουν νά έπανωρθώσωσι τήν άμαξάν των, 
ής τό έλατήριον είχε βλαβή. Ό  Ί α σ π ΐ
νος εύσπλαγχνος ώς καλάς χριστιανός ή
θέλησε νά έξετάση μήπως έπαθόν τιδυσά- 
ρεστον οί έν τη άντιπάλω άμάξη ευρισκό
μενοι.Τόν παρεκάλεσαν δμως νά μή πλησι- 
άση καί ν’ άσχοληθή μόνον περί τοΰ έ«υ-  
τοΰ του.

Τότε λίαν έκπληκτος κατώοθωσε ν’ ά- 
: παλλαγη άπό τά πέριξ αύτοΰ συντρίμ

ματα. Ή  έτερα άμαξα είχεν όρθωθή ήδη 
καί ό ιπποκόμος ήτο έ'τοιμος νά έκκι- 
νήση.

Ά λ λ ’ ό Ίασπΐνος ώργισμένος ώρμησεν 
έαποοσθεν τών 'ίππων.

—  Εϊξεύρετε, αχρείοι, άνέκραξεν, δτι 
θά κάμω νά σάς κρεμάσουν, διότι μοΰ 
συνετρίψατε τήν άμαξαν καί ούτε κάν μέ 
βοηθεΐτε νά έξέλθω άπό αύτήν τήν άμη- 
χανίαν ; Νά πάρη ή όργή !



—  Είνε δημόσιος υπηρεσία ! άπήντη
σεν ό ιπποκόμος.

Αί λέξεις αύται έπράϋναν τον Ία σ π ΐ
νον, άλλά δέν τόν άπεθάρρυνχν.

—  Προηγείται ήμών είς δημόσιος τ α 
χυδρόμος καί μάς περιμένουν, ειπεν ό τ α 
χυδρόμος, άφήσατέ μας νά περάσωμεν.

—  Βλέπετε, έπανέ λαβεν ό Ίασπΐνος, 
οτι μοΰ συνετρίψατε τήν άμαξαν καί ότι 
μοΰ έφονεύσατε ή μοΰ έπληγώσατε τούς 
'ίππους μου, δέν δύναμαι δέ νά μείνω μό
νος είς τόν δρόμον έν τώ  μέσω τοΰ δά
σους’ φέρετέ με τουλάχιστον όπίσω είς 
τόν σταθμόν νά εύρω νέαν άμαξαν’ υπο
θέτω ότι 4 κύριος τής άμάξης σας, όστις 
έπιμένει νά μή φαίνεται,δέν θά μοΰ άρνηθή 
μίαν θέσιν πλησίον του’ είνε τό όλιγώτε
ρον άφ’ όσα οφείλει νά πράξη πρός χά -  
ριν μου.

Ό  ιπποκόμος δεικνύων μυστηριωδώς 
τήν άμαξαν :

—  Παρατηρήσατε, είπε , σεβασμιώ- 
τατε.  ,

Ή  άμαξα ήτο κεκλεισμένη καί ήσφα- 
λισμένη διά μοχλών ώς κιβώτιΟν.

—  Αυτό είνε παράδοξον, έσυλλογίσθη 
ό Ίασπΐνος. Κάποιος πολιτικός κατάδι
κος θά είνε μέσα. Ά λ λ ά  δέν δύνασθε νά 
μοΰ άρνηθήτε, προσέθηκε, νά μέ επανα
φέρετε είς τόν σταθμόν. Θά έπιστρέψω 
μέ τήν άμαξάν σας, άφοΰ μ’ έστερήσατε 
τής ίδικής μου. Υπάρχει θέσις άρκετή 
πλησίον τοΰ ηνιόχου’ άναβαίνω είς αυ
τήν καί αναχωρήσατε όπόταν θέλετε.

Ό  ιπποκόμος μή τολμών ν’ άρνηθή 
τόσον άσήμαντον έκδούλευσιν είς έ'να έ- 
πίσκοπον έβοήθησε τόν Ίασπΐνον νά κα- 
θήση είς τήν κοινήν θέσιν τοΰ ηνιόχου. 
Ο μεγαλόσωμος θεράπων, δστις παρεχώ- 

ρησε αυτφ τήν θέσιν ταύτην, κατέφυγεν 
εις τό όπισθεν μέρος. Ό  Ίασπΐνος, άφοΰ 
ένεθάορυνε τόν ιπποκόμον καί τόν ήνίο- 
χόν του, τούς άφησε νά συλλέξωσι τούς 
ίππους καί τά συντρίμματα έκ τοΰ πε
δίου της μάχης. Ε ίτα  χωλαίνοντες κ α τ ’ 
άρχάς, άλλ’ ίαθέντες εύθύς διά σφοδρών 
μαστιγώσεων, οί ΐπποι τής άμάξης ήρχι- 
σαν τρέχοντες πρός τό Βονδύ, ό Ίασπΐνος 
δέ ψαύων τούς ώμους και τά γόνατα έν 
άνέσει ήδυνήθη νά σκεφθή περί τών ένδε- 

ομένων δυσαρέστων συνεπειών τοΰ έμπο- 
ίου έκείνου, παρά δέ τήν στενοχώριαν 

και τούς μώλωπάς του, ηύχαοίστει τήν 
τύχην του, διότι δέν συνετρίβει καί αύ
τός μετά τής άμάξης καί εμελλε νά φθάση 
μ ε τ ’ ολίγον είς Βονδύ δπου θά ευρισκε θε
ραπείαν τών δεινών του.

Ό  άτυχης Ίασπΐνος οΰδαμώς ύπώ- 
πτευε τ ί  άνέμενεν αυτόν είς τό τόσον 
ποθητόν Βονδύ !

Ο Λ Ο Υ Β Ο Α  Δ Ε Ν  Ε Υ Ρ Ι Σ Κ Ε Ι  Ο ,Τ Ι  Α Ν Α
Μ Ε Ν Ε Ι, Κ Α Ι Ο Δ Ε Β Ω Τ  Λ Α Μ Β Α Ν Ε Ι, Ο Τ Ι
Δ Ε Ν  Α Ν Α Μ Ε Ν Ε Ι.

Ο τόσον έπειγόμενος ταχυδρόμος, δσ- 
τις προηγείτο τής άμάξης, ήτο δ Δεβώτ, 
οστις έν τ·5} χαρά αύτοΰ, τοΰ ν’ άναγγεί-

λη τήν καλήν εΐδησιν είς τόν Λουβοά, 
είχεν αναχωρήσει δύο σταθμούς πρό τοΰ 
Βονδύ, δπως λάβη τάς διαταγάς τοΰ ύ- 
πουργοΰ καί έπωφεληθή τής πρώτης αυ
τομάτου προθυμίας, ήν οί πολιτικοί άν- 
δρες δεικνύουσιν είς παρομοίαν πεοίστα- 
σιν.'Ο Δεβώτ έγίνωσκε πόσον διαοκεΐή εύ- 
γνωμοσύνη’ έγίνωσκεν,δτι ή διάρκειά της 
ήτο αστραπιαία καί έπεχείρει νά κα τα- 
στήση θετικώτερα τά άποτελέσματά της.

’Έκλεισε λοιπόν έπιμελώς τήν άμαξαν, 
ώς είδομεν, όδηγουμένην παρ’ ένός ιππο
κόμου καί ένός ίδικοΰ του θεράποντος’ 
έπέβη τών άριστων ΐππων άνά πάντα 
σταθμόν, καί ήδη παρά τό σκότος έ'βλεπε 
μακρόθεν τήν πύλην τοΰ Αγίου Γερμα
νού, δτε συνήντησε δύο ιππείς, οΐτινες 
πλησιάσαντες έ'φοαξαν αύτώ τήν όδόν.

Οί δύο άνδρες ιαεττ)[Λ<ριεσ(/.έν(Η ώς ε'[Λ- 
ποροι ταξειδεύοντες, ήσαν ό Λουβοά καί 
ό ιατρός αύτοΰ Σερών. Ό  Λουβοά ειδο
ποιηθείς, δτι έ'μελλε νά φθάση τήν έσπέ- 
ραν ή άμαξα, ήθελε νά έμποδίση αύτήν 
νά είσέλθη εις Παρισίους, καί νά υπόδει
ξη άλλην διεύθυνσιν.

Ό  Λουβ οά άφήκε κραυγήν χαράς άνα- 
γνωρίσας τόν Δεβώτ. Ούτος άσθμαίνων 
πράγματι, προσεποιήθη έ'τι μάλλον υπερ
βολικήν κόπωσιν καί άσθμα. Ό  υπουργός 
έθώπευσεν αύτόν καί τόν ένεκαρδίωνεν ώς 
ν άπετείνετο πρός τόν υιόν του.

— Καί ή άμαξα; ήρώτησεν έπί τέλους.
—  Προηγούμαι μίαν ώραν περίπου αύ

τής, Έ ξ ο χ ώ τα τε .
—  Καί . . . τά άτομον ;
—  Είνε φρόνιμος . . . .  διαυγέστατος 

τήν διάνοιαν.
—  Α λήθεια  ;
—  Ώμίλουν μ ετ ’ αύτοΰ πρό δύο ώ- 

ρών, Έ ξ ο χ ώ τ α τ ε ,  καί σάς βεβαιώ, δτι 
παρεπονεΐτο πολύ λογικά διά τήν τα χ ύ 
τη τα ,  μέ τήν οποίαν τόν έ'φερα.

—  Ή τ ο  υπερβολική ή ταχύτης, ειπεν 
ό Σερών μέ τόνον δογματικόν.

—  Ένόμιζα, δτι εξυπηρετώ τήν Αύ
τοΰ Ε ξ ο χ ό τ η τ α  σπεύδων, άπήντησεν ό 
Δεβώτ.

-—- Ναί, ναί, καί μέ υπηρέτησες δπως 
ήθελον, θά Ι'δγις δέ άν ήξεύρω καί έγώ ν’ 
άνταμείβω. Ά λ λ ’ άς μή μένωμεν είς τό 
μέσον τής όδού τοιουτοτρόπως’ ήδη δλοι 
οί ανόητοι, οί κατοικοΰντες είς τά πέριξ, 
έξήλθον είς τά παράθυρα διά νά παρατη
ρήσουν. Ας ποοχωρήσωμεν’ άς ύπάγωμεν 
μέχρι τοΰ σταθμοΰ, θά διατάξω τήν ά
μαξαν νά ύπάγη άπό πλάγιον δρόμον, θά 
οδηγήσω τόν άνθρωπόν μας είς Μεδών, 
είς τήν κατοικίαν μου’ συμφωνείς, Σερών; 
Έ κ ε ΐ  θά τόν έχωμεν είς τήν διάθεσίν 
μας’ έκεΐ θά είμαι βέβαιος, δτι κανείς 
δέν θά μάς τόν άπαγάγη.

"ΕπεταΊ συνέχεια·

Ε Ι Σ  Τ Ο  Π Ρ Ο Σ Ε Χ Ε Σ  :

Λ Ε Τ Κ Η  Κ Α Π Ε Λ Ο Υ
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[Συνέχει*]

— Τί τρέχει; ήρώτησεν ή κυρία Γ ιά λτα .
—  Τό πρόσωπον,τό όποιον ή κυρία κό

μησσα περιμένει, ήλθε, άπεκρίθη άνευ έν- 
δοιασμού.

—  Καί ποΰ τό ώδήγησας ;
—  Είς τά δωμάτιόν σας.
—  Ό  κύριος Βιλλαγώς δέν ήλθεν ;
—  Ό χ ι .  Έφεραν δμως έκ μέρους του 

έ’να κιβωτίδιον. Ή  κυρία κόμησσα θά τό 
εύρη είς τόν κοιτώνά της επάνω είς τό 
τραπέζι.

—  Καλά. Ά φ η σ έ  μας.
Ή  Ίουστίνη έχαιρέτισε καί έξήλθεν.
Ό  Μάξιμος εμενεν ακίνητος, βωβός. 

Οί οφθαλμοί του προσεπάθουν ν’ άναγνώ- 
σωσιν είς τό πρόσωπον τής κυρίαςΓιάλτα, 
τήν όποιαν δέν έτόλμα νά έρωτήση.

Ή  κόμησσα έ'σπευσε νά τόν έξαγάγη 
τής δυσχερείας ταύτης.

—  Ή  κόρη αύτη μ ’ έπληροφόρησεν δτι 
ή δεσποινίς Δορζέρ μέ περιμένει’ θέλετε 
νά τήν ίδήτε ;

—  Ά λ λ ά ,  έψιθύρισεν ό έξάδελφος, δέν 
’ξεύρω ά'ν...

—  Ναί. Καλλίτερα νά ήσθε και σείς 
μαζύ μας. ’Έ λ θ ετε .

— Είμαι έ'τοιμος νά κάμω δ,τι θέλετε. 
Μόνον...

—  Τί λοιπόν ;
—  Ή  μελαγχροινή...  ή συνένοχος τών 

κλεπτών...  αύτή ποΰ τήν ονομάζετε Ίου-  
στίνην...

—  Είνε ή θαλαμηπόλος μου, άπεκρίθη 
ψυχρώς ή κόμησσα. Έ λ θ ε τ ε  λοιπόν, αί 
στιγμαί είνε πολύτιμοι.

Και θέτουσα τέρμα είς τάς έξηγήσεις 
ήγέρθη διά νά έξέλθη τοΰ θερμοκηπίου. 
Ό  Μάξιμος τήν ήκολούθησε χωρίς λέξιν 
νά εΐπη. Εύρίσκετο είς άνέκφραστον τ α -  
ραχήν.

—  Ή  θαλαμηπόλος της ,  έσκέπτετο. 
Ή  άχρεία αύτη μοΰ εκλεψε τό βραχιόλι 
μου είνε είς τήν υπηρεσίαν της . . . και ό 
κηπουρός . . . καί ό όπλοδιδάσκαλος.Καί 
μοΰ ειπεν, δτι δλοι αύτοί οί κύριοι ελα- 
βον μέρος είς τήν κλοπήν τοΰ κιβωτιδίου. 
Δέν μένει άλλο παρά νά πιστεύσω, δτι 
αύτή τούς έδωκε καί τήν διαταγήν νά 
τό κλέψουν.

Ή  κυρία Γ ιά λτα  ούδ’ έφαίνετο κάν ά -  
νησυχούσα διά τάς σκέψεις του. Έβάδιζε  
ταχέως υψιτενής καί ήρεμος.

Έ φ θα σε, διά διαδρόμων καί κλιμάκων, 
χωρίς νά συναντήση τινά, είς τόν κοιτώ
να δπου τήν προτεραίαν δ Μάξιμος εύρε 
τήν κόμησσαν κατακεκλιμμένην.

—  Ή  δεσποινίς Δορζέρ είν’ έκεΐ, είπε 
δεικνύουσα αύτώ τήν θύραν τοΰ δωμα
τίου της.

Δέν νομίζετε καλόν νά τήν ίδήτε



σείς πρώτος μόνος διά νά τήν παρασκευά
σετε νά μέ άκούση ;

—  "Οχι, άπεκρίθη ό Μάξιμος, διότι 
ύποθέτει, δτι έλαβα μέρος κατά τοΰ Ρ ο 
βέρτου δέ Καρνοέλ, καί δέν θά θέλη νά 
μέ άκούση. Μόνον είς σάς έχει έμπιστο- 
σύνην πλέον.

—  "Εχετε  δίκαιον . Θά είσέλθωμεν 
μαζύ.

Ή  κόμησσα ώμίλει ετι,  δτε τά βλέμ
ματά της έπεσαν έπί τίνος άντικειμένου 
τοποθετημένου έπί στρογγυλής τραπεζης 
έκ Σινικής ρητίνης.

Ή τ ο  κιβωτίδιον Ιδιοτρόπου σχήματος 
άνοικτοΰ πρός τ ’ άνω καί κλειομένου διά 
πώματος.

—  Αύτό βεβαίως σάς στέλλει ό Ιατρός 
Βιλλαγώς, έψιθύρισεν ό Μάξιμος μειδιών 
βεβιασμένως.

Ή  κυρία Γ ιά λτα  έπλησίασε ζωηρώς 
προς την τράπεζαν, ήνοιξε τό παράδοξον 
τοΰτο κιβωτίδιον, και έξέβαλλε δέσμην 
αθανάτων.

—  Περίεργος φιλοφρόνησις, έψιθύρισεν 
ό Μάξιμος.

Ή  κόμησσα δέν άπεκρίθη- άιρήκε νά 
πέσωσιν έκ τών χειρών της τά θλιβερά 
άνθη και την είδιν ώχριώσαν.

—  Τό έπερίμενα, έψέλλισεν.
—  Μά τί τρέχει ; Τί ζητεί  ό Βιλλα- 

γώς μέ αύτό τό γελοϊον δώρόν του ;
—  Ή  άνθοδέσμη αυτη εΐνε γιά ’μέ. 

Μέ τήν στέλλει ό Βιλλαγώς, διά νά μοΰ 
γνωστοποιήσγ; τήν είς θάνατον καταδί
κην μου.

—  Τήν είς θάνατον καταδίκην σας !
—  Ναί, κατεδικάσθην.
—  Κατεδικάσθητε ! άπό τόν άθλιον 

αύτόν Βιλλαγώς !
—  ’Από τούς μηδενιστάς, τών οποίων 

είνε αρχηγός !
—  Τούς μηδενιστάς ! . . . ’Αλλά μέ 

τί δικαίωμα αύτοί οί λησταί. . .
—  Μέ κατηγορούν δτι τούς έποόόωσα.
—  Σεις !
—  Είμαι σύμμαχός των καί δικαίως 

τιμωρούμαι.
Ό  Μάξιμος ήτο έ'τοιμος νά φωνάξη, 

άλλ’ ή γραϊα υπηρέτρια είσήλθεν άποτό- 
μως καί εβη κ α τ’ εύθεΐαν πρός τήν κυ
ρίαν της, όμιλήσασα αύτη γλώσσαν, τήν 
όποιαν ό άνεψιός τοΰ κυρίου Δορζέρ δέν 
ήννόησεν.

Ή  συνδιάλεξις υπήρξε βραχεία καί ή 
υπηρέτρια έξηλθεν έπί τη  διαταγή τής 
κομήσσης, ή όποία, στραφεΐσα πρός τόν 
Μάξιμον, τώ ειπεν :

—  Μή μοΰ ζη τά τε  έξηγήσεις. Ή  συν- 
διάλεξις, τήν οποίαν θ’ ακούσετε, θά σάς 
τά γνωστοποίηση δλα. Είσέλθετε είς τό 
δωμάτιον, δπου μέ περιμένει ή δεσποινίς 
Δορζέρ, καί παρακαλέσατέ την ν’ άκούση 
μαζύ σας. Μετά τινας στιγμάς θά εχη 
τήν άπόδειξιν δτι ό κύριος δέ Καρνοέλ 
εινε άθώος.

—  Ποιον λοιπόν θά δεχθήτε ;
—  Θά τόν Ιδήτε. . . . Ούτε λέξιν πε

ρισσότερον. . . δέν πρέπει νά μάς ίδοΰν 
μαζύ. Είσέλθετε, σάς λέγω.

—  Όρκισθητέ μου δτι δέν διατρέχετε 
κίνδυνον.

—  Ούδένα, κατά τήν στιγμήν αύτήν. 
’Μπορείτε νά μή κλείσετε τήν θύραν καί 
άμα κρυβητε ’πίσω άπό τά παραπέτασμα 
δέν θά χάσετε ούτε λέξιν.

—  Καί άν έχετε άνάγκην νά έ'λθω είς 
βοήθειαν σας, θά είμαι έκεΐ, έψιθύρισεν ό 
Μάξιμος.

Τέλος, μετά πολλούς δισταγμούς,άπε- 
φάσισε νά ΰπακούση είς τήν κόμησσαν. 
"Ισως δέ καί έμενεν έκεΐ νά τήν βοηθήση 
άν ήτο όλιγώτερον θορυβημένος.

Ά λ λ ’ εύρίσκετο είς τοιαύτην κατάστα- 
σιν, οπότε ένεργεΐ τις κατά τήν έμπνευ- 
σιν τής στιγμής.

Ήσθάνετο δτι ήγάπα μόλα ταΰτα τήν 
γυναίκα αύτήν, ή όποία ήγείρετο έναν
τίον τώ') μηδενιστών, άφοΰ συνειργάζετο 
τέως αύτοϊς, άφοΰ αΐ ήμιεκμυστηρεύσεις 
τ?ίς κομήσσης τόν είχον ρίψει είς μεγάλην 
περιπλοκήν, .καί έπεθύμει νά ίδη σαφέ- 
στερον τά  πράγματα. Ή  συνδιάλεξις είς 
τήν οποίαν τόν προσεκαλει νά παραστή 
ή κόμησσα θά τόν έπληροφόρει βεβαίως 
περί δσων ήγνόει, καί άν καί δέν έπεθύμει 
ν’ άκούη όπισθεν τών θυοών, έν τούτοις 
είσήλθεν.

Μόλις έπιπτε τά παραπέτασμα της θύ
ρας καί ό κύριος Βιλλαγώς ένεφανίσθη.

Ό  δόκτωρ ούτος τής ιατρικής καί τών 
συνωμοσιών είχεν έπιβλητικήν τήν φυσι
ογνωμίαν, καί οί οφθαλμοί του έλαμπον.

Έ β η  βραδέως πρός αύτήν καί ή κό
μησσα τάν ύπεδέχθη ψυχρώς.

—  Μοΰ έδηλώσατε τήν καταδίκην μου, 
είπε χωρίς ή φωνή της νά τοέμη. Τί μέ 
θέλετε ;

—  Νά σάς άνακρίνω, άπεκρίθη ό Β ιλ -  
λαγώς.

— ■ Πρός τί νά μέ ανακρίνετε,άφοΰ κα
τεδικάσθην ήδη ;

—  "Εχετε  συνενόχους καί θέλω νά τούς 
μάθω.

— Μήπως έγώ γνωρίζω τούς ίδικούς σας;
—  ’Εγώ δέν έχω συνενόχους. "Εχω φί

λους, στρατιώτας, οί όποιοι μάχονται ύπά 
τάς διαταγάς μου δι’ άγιον σκοπόν. Μάς 
έπροδώσατε καί πρέπει νά τιμωρηθώσιν 
οί προδόται.

—*■ Οταν μάθω διατί κατηγοροΰμαι, 
τότε  θά ϊδω άν μέ συμφέρει ν’άπαντήσω.

—  Κατηγορεΐσθε δτι διεκινδυνεύσατε 
διά της αφροσύνης σας τήν επιτυχίαν τών 
σχεδίων μας.

—  Ή  άβάσιμος αύτη άπάντησις δέν 
μέ άρκεΐ.

—  "Εστω. Έ ν  ονόματι τοΰ Κεντρικού 
Κομιτάτου σάς είχα άπαγορεύσει νά ένα- 
σχοληθήτε περί τοΰ Γάλλου αύτοΰ, τόν 
όποιον έθεώρουν ένοχον τής κλοπής της 
διαπραχθείσης είς τοΰ τραπεζίτου Δορζέρ. 
Σείς δέν έλάβετε ΰπ’ δψει τήν διαταγήν 
αύτήν.

Καί δχι μόνον έπεφορτίσατε έ'τερον 
Γάλλον νά έπανεύρη τόν κύριον δέ Καρ
νοέλ, άλλά έκ φόβου μήπως δέν έπιτύχη, 
έθέσατε καί ανθρώπους σας είς ένέργειαν, 
κατωτέρους, τούς όποιους έχομεν μυήσει

είς δλα τά μυστικά μας καί οί όποιοι 
τόσον καρόν είργάζοντο διά σάς .. Ό  δι
δάσκαλός σας τής οπλασκίας Καρδίκης καί 
ή θαλαμηπόλος σας Ίουστίνή ένήργησαν 
ώστε ν’άπελευθερωθή ένας ξένος, ό όποιος 
διά ν’ άποδείξη τήν άθωότητά του θά 
κατηγορήση τούς άληθεΐς ένοχους.

—  Δέν τούς γνωρίζει.
—  ’Ίσως δέν τούς έμαθεν άκόμη. Θά 

τούς έμάνθανεν δμως άν σάς άφηνα νά 
ζήσετε. Ώρκίσθητε νά τοΰ αποδώσετε δ,τι 
έχασε καί δέν ’μπορείτε νά τά κατορθώ
σετε χωρίς νά μάς καταγγείλετε.

—  Θέλετε νά ’πήτε χωρίς νά καταγ
γείλω τάν έαυτόν μου.

Έμαντεύσατε. Σκέπτομαι νά διηγηθώ 
είς τόν κύριον Δορζέρ καί είς τήν κόρην 
του τήν αληθή ιστορίαν της κλοπής. Θά 
τοΰ είπώ ύπό τινός καί πρός τινά σκοπόν 
έγένετο.

Καί θά μέ πιστεύση, διότι έχω άπόδει- 
ξιν άναμφισβήτητον. Προσθέτω δέ ώς έκ 
περισσού δτι μόνον τον έαυτόν μου θά 
καταγγείλω.

—  Δέν σάς πιστεύω πλέον, άλλά εί- 
πέτε μου, σάς παρακαλώ, διατί μάςπολε- 
μεΐτε  τόρα, άφοΰ πρότερον μάς ύπηρε- 
τ ή σ α τ ε ;

—  Διότι δέν έχω πλέον τι κοινόν μέ 
τούς δολοφόνους, οί όποιοι έτίναξαν είς 
τάν άέρα τά ανάκτορα, ειπεν ή κόμησσα, 
παρατηρούσα ζωηρώς τάν Βιλλαγώς.

—  Ιδού άπάντησις, τήν οποίαν δέν έ
περίμενα, ειπεν ό ιατρός ύψών τούς ώ
μους, άλλά πολύ άργά πλέον. Ό τ α ν  ώρ
κίσθητε νά πολεμήσετε μαζύ μας τήν τυ
ραννίαν, δέν ήγνοεΐτε δτι είχα(7.εν απο
φασίσει νά μεταχειρισθώμεν πΰρ καί σί
δηρον διά νά τήν καταστοέψωμεν.

—  Υ π έθ ετ α  έπανάστασιν κατά τής 
Ρωσσικής κυβερνήσεως, άπεκρίθη ·  ύ^ερη- 
φάνως ή κόμησσα. Δέν έπρόβ);πα δ τ ι  θά 
φθάσετε μέχρι καί δολοφονίας άνδρείω. 
στρατιωτών διά νά έπιτύχετε τόν Τσάρον.

Έγνώριζα δτι μεταξύ σας ύπήρχον δο
λοφόνοι, άλλ’ ένόμιζα δτι τά μεμονωμένα 
αύτά έγκλήματα δέν Γ(σαν τό άποτέλε- 
σμα ώρισμένου συστήματος" ύπέθετα δτι 
οί δράσται είχον διαπράξει αύτά έξ απελ
πισίας.

Ή  έκ Πετρουπόλεως σημερινή είδησις 
μ ’ έκαμε νά ίδω σαφέστερον. Δύνασθε νά 
μέ φονεύσετε, δέν θά μέ βιάσετε δμως νά 
μείνω μαζύ σας.

—  Ώ σ τ ε  άπεφασίσατε δι’ έ'να Γάλλον 
τόν όποιον μόλις γνωρίζετε. Ά λ λ ’ άν ήτο 
έραστής σας θά ήτο περίστασις έλαφρυν- 
τική. Δέν είνε δμως" μάς προδίδετε διά 
νά έπανορθώσετε Ιν άδίκημα. Θά τούς 
πληρώσετε δμως άκοιβά αύτούς τούς ίπ- 
ποτισμούς σας.

Ά λ λ ά ,  τό σωστόν είνε νά φθάσετε 
μέχρι τέλους, νά τεθήτε ύπά τήν Ρωσσι- 
κήν υπηρεσίαν καί νά μάς προδώσετε 
δλους...

—  Άρκεΐ, ειπεν ή κόμησσα ύπερηφά- 
νως. Δέν φείδομαι τής ζωής μου, άλλά 
σάς άπαγορεύω νά μέ ύβρίζετε.

Δέν έχετε τό δικαίωμα. Τό παρελθόν
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μου όμιλεϊ εύκρινώς δι’ έμέ. Είμαι κόρη 
άνθρώπου άποθανοντος έν Σιβηρία, δπου 
τόν έστειλαν οί Ρώσσοι τιμωροϋντες αυ
τόν, διότι έπολέμησεν υπέρ της ανεξαρ
τησίας της Πολωνίας. Διά νά ελευθερώσω 
την πατρίδα μου συνεδέθην μαζύ σας καί 
οί λοιποί, τους όποιους παρέσυρα μαζύ 
μου, διά τό όποιον έρυθριώ τόρα, δεν εί
χον άλλον σκοπόν.

Ό  Καρδίκης υπηρέτησε την πατρίδα 
του,και έκτελών τάς διαταγάς μου τοΰτο 
ύπέθετεν δτι πράττει έτι. Ή  Ίουστίνη 
είνε Παρισινή, άλλ’ ό πατήρ καί ή μή- 
τηρ της είνε Πολωνοί.

Ό  Γώγος, τό άνδρεϊον παιδίον; τά ό
ποιον χάριν έμού" διεκινδύνευσε τήν έλευ
θερίαν του καί τήν ζωήν του, είνε ό έγ -  
γονός Γάλλου, άποθανόντος ε’ις τάς τά 
ζεις τοϋ Πολωνικού στρατού, ή δέ σύζυ
γός του ήτο ΙΊολωνίς, ή κόμησσα Β ιε -  
λίνσκα. Ή  γυνή αυτη τά πάντα έθυσί- 
ασε χάριν της πατρίδας της καί τάζιν 
καί όνομα καί περιουσίαν καί προ τεσ
σαράκοντα έτών άρκεΐται είς τά ταπει
νόν έπάγγελμα τ'7ίς θυρωρού, άλλά δέν 
έπαυσε ποτέ έργαζομένη υπέρ τής άπε- 
λευθερώσεως τής πατρίδας της.

Νομίζετε δτι ή εΰγενής αυτη γυνή θά 
συναίνεση νά υπηρέτη μακρότερον άνάν- 
δρους δολοφόνους.

—  Καί δμως έπέτρεψεν είς τόν έγγονόν 
της νά τούς βοηθήση νά κλέψωσιν, άπε- 
κρίθη ό Ιατρός.

—-  Δι’ έμέ μόνον κατεπείσθη εις τοϋτο, 
διότι δι’ αύτοϋ τοϋ τρόπου έσώζαμεν τό 
σους συμπατριώτας μας. Έθεώρουν ώς 
καθήκον μου τήν ποάζιν αύτήν καί δέν 
εχω άνάγκην νά σάς υπενθυμίσω τί μοϋ 
έκόστίσεν.

—  Ναί, γνωοίζω δτι έφάνητε ήρωϊκή, 
καί ο^πορώ διατί νά θελήσετε νά φύγετε 
άπό πλησίον μας.

Ά π ό  τοϋ τρομερού συμβάντος, τά ό
ποιον παρ’ ολίγον νά σάς θανατώση έκά- 
ματε θαύματα. Τό χέρι, τά όποιον άφήρ- 
■πασεν είς τήν Μόργην ό Καρδίκης, τό 
βραχιόλι ή Ίουστίνη, δλ’ αύτά σείς τά 
διευθύνατε. Ούδέν ϊχνος έμενε πλέον τού 
συμβάντος έκείνου.

Ό τ ε  εζαφνα φέρετε πάλιν εις τήν μέ- 
σην τήν έπικίνδυναν αύτήν ύπόθεσιν. Λυ- 
πεϊσθε διά τούς ατυχείς, οί όποιοι δέν έ'- 
πρεπε καί νχ σάς συγκινήσωσι καί μδλας 
τάς αύστηράς οδηγίας μου κηρύττετε τον 
πόλεμον κατά τών φίλων σας, θέλετε νά 
καταστρέψετε δ,τι' είχατε οικοδομήσει, 
καί θέτετε  είς ένέργειαν δλους τούς αν
θρώπους σας δι’ άσυλΛόγιστον έπιχείρη- 
σιν, ή όποία τέλος έπέτυχε.

Μπορείτε νά μοϋ έζηγήσητε τήν αι
τίαν της τοιαύτης μεταλλαγής σας ;

—  Τήν αιτίαν ; Δεν υπάρχει άλλη έκ
τος τής επιθυμίας νά σώσω ενα άθώον. 
Καί σείς μοϋ έγεννήσατε αύτήν τήν επι
θυμίαν, δταν μοϋ έφέρατε έδώ τάν άνε
ψιόν τοϋ κυρίου Δορζέρ.

—  Δέν ήτο αύτάς. ό σκοπός μου, εί
πεν ό Βιλλαγώς ειρωνευόμενος.

—  Καί σεις καί έγώ ύπεθέταμεν; δτι

άν τάν έφέρατε έδώ ήτο πιθανόν νά γίνω- 
μεν κάτοχοι τοϋ βραχιολιού, διότι μάς 
είχεν είπεΐ ό Γώγος, δτι τά έ'φερε πάν
τοτε μαζύ του. Τό σχέδιον αύτό άπέτυ- 
χεν, άλλ’ έμαθα έκ στόματος τοϋ κυρίου 
Μαζίμου Δορζέρ, δτι κατηγορεΐτο ό κύ
ριος Καρνοέλ, δτι έ'κλεψε ποσόν τι χρη
ματικόν καί τά κυβωτίδιον τού κυοίου 
Βορισώφ.

Τότε ώρκίσθην νά έπανοοθώσω τά άδί- 
κημα, τό όποιον άκαυσίως μου έπροζέ- 
νησα εις τάν κύριον δέ Καονοέλ καί τήν 
μνηστήν του.

— Πολύ καλά. 'Ομολογείτε, δτι μάς 
έζεθέσατε δλους διά τών αισθηματικών 
ιδιοτροπιών σας. Είνε κρίμα άσυγχώρη- 
τον καί ομως έγώ άναλαμβάνω νά σάς 
συγχωρήσω ύπό δύο ορούς.

—  Μή λάβετε τάν κόπον νά μοϋ τούς 
ε’ιπήτε. Δέν θά τούς ύποστώ.

—  Ό  πρώτος, έπανέλαβεν άτάραχος ό 
ιατρός, είνε νά έγκαταλείψετε τήν Γα λ
λίαν καί νά μή έπανέλθετε ποτέ. Ή  θέ- 
σις σας δέν είνε έδώ, θά μάς ύπηρετήσετε 
καλλίτερον είς τήν Ε λβ ετία ν  καί τήν 
Γερμανίαν.

—  Έ γ ώ  νά σάς υπηρετήσω ; Δέν θά 
σάς προδώσω, άλλά σάς άπαρνοϋμαι.

—  θ ά  σάς βιάσωμεν νά μείνετε μαζύ 
μας.

Ό  δεύτερος δρος. Έ π ειδ ή  ό προστα- 
τευόμενός σας Καρνοέλ είν’έδώ, διότι εί
μαι βέβαιος, δτι έδώ τόν έ'φεραν ό Καρδί
κης καί ή Ίουστίνη, θά μάς τάν παρα
δώσετε τόρα άμέσως διά νά λησμονήση τά 
κομιτάτον τά λάθη σας.

—  Νά σάς παραδώσω τόν κύριον δέ 
Καρνοέλ, είπεν ή κόμησσα μετά περιφρο- 
νητικοϋ μειδιάματος, διά νά τόν δολοφο
νήσετε βέβαια ;

—  Καί έκεϊνος είνε καταδεδικασμένος. 
Ο ,τι  καί άν κάμετε δέν θά διαφύγη τήν

τύχην του !
—  Είς έμέ προτείνετε τοιαύτην αναν

δρίαν, ύπέθετα δτι μέ γνωρίζετε καλλί
τερον.

—  Ώ σ τ ε  άρνεΐσθε ;
Ή  κόμησσα δέν έλαβε καί τάν κόπον 

ν’ άπαντήση.
Έ π λ η ζ ε  τό κομβίον τού κώδωνος καί 

εδειζε δ ιά χειρονομίας πρός τάν αυθάδη 
ίατοάν τήν εζοδον.

—  Πολύ καλά, είπε δι’ ύφους διακε
κομμένου. Μέ διώκετε. Δέν θά έπανέλθω 
καί οΰτε θά μέ ιδητε πλέον ποτέ, διότι 
άπό της στιγμής αύτής έντός είκοσιτεσ- 
σάρων ώρών θά ήσθε νεκρά.

Ακούσατε μόνον. Ό σ ο ι  σάς έβοήθησαν 
θά τιμωρηθώσιν άμειλίκτως.

Χαΐρε, κόμησσα' σάς λυπούμαι πολύ, 
διότι είσθε πάρα πολύ χρήσιμος διά τάν 
σκοπόν μας, καί θά άποθάνετε ώς προ- 
δότις' σεϊς τό ήθελήσατε.

Μετά τάν απειλητικόν τούτον χαιρετι
σμόν όΒιλλαγώς έστράφη και κατηυθύνθη 
πρός τήν θύραν. ‘Ο Καρδίκης ειδοποιη
θείς ύπό τοϋ κώδωνος τόν έπερίμενεν.

Ό  Ρώσσος μηδενιστής καί ό Πολωνός 
άντήλλαζαν βλέμμα ήκιστα φιλικόν και

ό πιστός θεράπων της κομήσσης Γιαλτα  
ήκολούθησε τόν έχθρόν διά νά προλάβη ε
πιθετικήν επιστροφήν.

Μόλις είχεν άπέλθει ό ιατρός, καί ένε- 
φανίσθη ά Μάζιμος.

Ή  κόμησσα έ'σπευσε πρός αύτόν, καί 
είδεν όπισθέν του τήν Άλίκην.

Ή  δεσποινίς Δορζέρ, ώχρά καί τρέ- 
μουσα δέν εσχε τήν δύναμιν νά πρσφερη 
λέζιν, άλλ’ ό Μάζιμος άνέκραζεν :

—  Ολα τά ήκούσαμεν.
—  Ώ σ τ ε  γνωρίζετε δτι θ’ άποθάνω, 

είπεν ή κόμησσα μετά θλιβερού μειδιά
ματος.

—  Ν ’ άποθάνετε ! αύτάς ό άθλιος θ’ 
άποθάνη. Άναλαμβάνω έγώ νά τόν στεί-  
λω είς τάν άλλον κόσμον μ’ ένα κτύπη
μα ζίφους.

ι, δέν θά διακινδυνεύσετε τήν 
ζωήν σας άπέναντι ενός δολοφόνου. Τι 
σημαίνει δτι άποθνήσκω, άφοϋ δέν αμφι
βάλλετε πλ.έον πεοί της άθωότητος τοϋ 
κυρίου δέ Καρνοέλ.

—  Ούτε ή Α λ ίκ η  ούτ’ έγώ άμφιβάλ- 
λομεν, καί πρέπει νά πεισθή καί ό θεϊός 
μου. Έ γ ώ  ό ίδιος θά φέρω τόν Ροβέρτον 
δέ Καρνοέλ εις τά σπίτι μέσα όπόθεν έ
φυγε πτωχός καί ύπερήφανος. θ έ λ ω  νά 
είσέλθη μέ τήν κεφαλήν ύψηλά.

Είν’ έδώ, δέν είν’ έ'τσι ;
—  Ναί, άπεκρίθη ή κόμησσα, άλλά 

ζητώ έγώ τήν τιμήν νά τάν παρουσιάσω 
είς τάν κύριον Δορζέρ. Έ γ ώ  πρέπει νά έ- 
πανορθώσω τό αδίκημα, τό όποιον τού 
έκαμα.

—  Ά λ λ ά ,  είπεν ό Μάςιμος μετά τίνος 
ενδοιασμού, δέν ’ζεύρω άν ό θεϊός μου συν
αίνεση . . . .

—  Νά μέ δεχθή ; Ε λ π ίζ ω  θά τόν 
προπαρασκευάσετε, θ ά  τοϋ ’πήτε ο,τι έ- 
μάθατε. Δέν Ι'χω πλέον ν’ άποκρύψω τ ί 
ποτε. Ολίγον μέ μέλλει άν μάθη ό κό
σμος, δτι είχα συμμαχήσει μέ κακούρ
γους. Ά δ ι  αφορώ διά τήν έκδίκησίν των 
καί τόσον τούς περιφρονώ, ώστε θά παρα- 
καλέσω τάν κύριον Δορζέρ νά δημοσιεύση 
παντού τήν ιστορίαν μου καί τήν ίδικήν 
των.

—  Αύτά είνε άφοοσύνη, καί θά τόν 
παρακαλέσω νά μή κάμη τίποτε. Διατί 
νά έκτεθήτε είς τρομερούς κινδύνους ; 
Άρκεϊ ό Ροβέρτος δέ Καρνοέλ νά δικαιο- 
λ.ογηθή. Καί θά δικαιολογηθή βεβαίως 
διά τής μαρτυρίας σας.

Τρέχω είς τοϋ θείου μου νά τού άναγ- 
γείλω τήν έπίσκεψίν σας. "Ολα δμως θά

Υ  rγίνουν ^.εταζυ (/.κς.
Ή  κόμησσα ήρώτησε διά τών οφθαλ

μών τήν δεσποινίδα Δορζέρ σιωπώσαν,έν- 
όσω ό έζάδελφός της τοσούτω θερμώς ύ- 
περήσπιζε τάν κύριον δέ Καρνοέλ. Έ ν ό -  
μισε δέ δτι διέκρινεν έπί τοϋ ώχροϋ καί 
γλυκέως προσώπου της νεαράς κόρης τήν 
άμφιβολίαν καί τάν δισταγμόν.

—  θ ά  μέ συγχωρήσετε, τή  είπε διά 
φωνής ήλλοιωμένης, θά μέ συγχωρήσετε, 
διότι σάς έ'καμα τόσω νά υποφέρετε ;

Ή  Α λ ίκ η  δέν άπεκρίνατο.Έκλαιεν.
—  Ναί, έπανέλαβεν ή κυρία Γ ιά λτα ,



υπήρξα σκληρά. ’Έπρεπε, άφ’ ής ήμέρας j 
Ιμζθ'α οτι κατηγορεΐται ό μνηστήρ σας, ; 
νά ίλθω νά εξομολογηθώ είς σάς, ε’ις τόν 
πατέρα σας, δτι έγώ ήμην ή μόνη ένοχος. 
Ή  σιωπή μου ήτο έγζληματική καί είμαι 
έτοιμη νά έξαγνίσω τό έ'γκλημα αυτό.

Δέν σάς προσφέρω την ζωήν μου, διότι 
δέν ΐΛοϋ ανήκει πλέον. Οί δολοφόνοι είν’ 
έτοιμοι νά τήν λάβωσι, άλλά δύναμαι άν 
θέλετε νά παοαδοθώ είς τήν δικαιοσύνην 
τής πατριδος σας.

Συναινώ νά κηρύξω δημοσία οτι ήμην 
ή συνένοχος τών άθλιων αυτών, καί ότι 
διά νά τους υπηρετήσω διέπραξα άτιμον 
πράξιν.

—  Σείς, κυρία ; έψιθύρισε τρέμουσα ή 
’Αλίκη.

—  ’Αμφιβάλλετε ; Δεν ακούσατε λοι
πόν τί είπα είς τόν άνθρωπον έκεΐνον, ό 
όποιος ήτο έδώ πρό μικροΰ ; Δέν έννοή- 
σατε λοιπόν οτι έπεχείρησα νά κλέψω ; 
Δέν γνωρίζετε λοιπόν διά τίνος τιμής έ- 
πλήοωσα τήν άνόητον άφοσίωσιν μου εί;  
έπαίσχυντον σκοπόν ;

Δέν έννοεΐτε άκόμη ; δέν θέλετε νά μϊ 
πιστεύσετε. Ί δ έ τ ε  λοιπόν, ειπεν ή κό
μησσα.

Ή  κόμησσα έπροχώρησε τρία βήματα 
καί άνήγειρε παραπέτασμά τι μέλαν κα- 
λύπτον φωλεάν γεγλυμμένην.

Ή  ’Αλίκη έβαλε κραυγήν φρίκης καί 
άπέστρεψε τους οφθαλμούς.

Τό είχεν ήδη έγείρει καί άλλοτε τό πα
ραπέτασμα έκεΐνο καί έγνώριζε τ ί  έκρυ- 
πτεν. Τό είχεν έγείρει, καθ’ ήν ήμέραν 
είσήλθεν έκεΐ διά ν’ άποφύγγι τήν συνάν- 
τησιν τοΰ Μαξίμου έρχ^ομένου πρός έπί- 
σκεψιν τής κυρίας Γιάλτα.

—  Ναί, ίδέτε ! ειπεν ή κόμησσα διά 
φωνής παλλομένης, ίδέτε αυτό τό κομ
μένο χέρι.

—  Σεις λοιπόν είσθε ; έψιθύρισεν ό Μά
ξιμος.

— Δέν τό έμαντεύσατε ; ειπεν αυτη 
δεικνύουσα αύτώ τόν αριστερόν βραχίονα 
της.

Δέν είχε μαντεύσει ή μάλλον δέν ήθελε 
νά μαντεύσγι, διότι ή συνδιάλεξις τήν 

ι όποιαν ήκουσε δέν ήτο δυνατόν νά τ φ  ά- 
φήσν) αμφιβολίαν τινά.

Καί ένεθυμήθη τέλος, ότι ουδέποτε 
είδε τήν κυρίαν Γ ιά λτα  άνευ χειροκτίων. 
Ό τ ε  δέ τότε  τόν έδέχθη κατακεκλιμμένη 
έφρόντισε νά κούψγι τάς χεΐράς της.

“Ηδη ήννόει τά πάντα ό Μάξιμος" ή 
ιστορία τής ξένης δέν είχε πλέον μυστή- 

ϊ ρια δι’ αυτόν.
Έφαντάζετο νΰν τήν κόμησσαν ύπο- 

στάσαν έκουσίως τόν άκρωτηοιασμόν καί 
στηριζομένην έπί "τοΰ υπηρέτου νά βαδίζτί 
πρός τό μέγαρόν της όπου ό Βιλλαγώς 
τήν άνέμενεν.

“Εβλεπε τόν ικανόν ιατρόν νά πεοιποι- 
ήται τήν πληγήν καί μ ετ ’ ού πολύν και
ρόν νά προσάπτγι ψευδή χεΐρα, έφεύρεσιν 
τής νεωτέρας χειρουργικής.

Ό  άπεσκληρυμένος οΰτος μηδενιστής 
ΊΠτο ικανός άνθρωπος. Κατώρθωσε νά θε-

τήση τον Μάξιμον καί νά φέρτ) είς πέοας 
τήν αίσχράν έπιχείρησιν τήν οποίαν διηύ- 
θυνεν.

Τό κλαπέν κιβωτίδιον, ή χειρ ή έξα- 
φανισθεΐσα έκ τής Μόργης καί βαλσαμω- 
θεΐσα κατόπιν διά νά ΰπάρχν) ώς άνάμνη- 
σις τής ήρωϊκής θυσίας τής κομήσσης, 
καί το έπανακτηθέν βραχιόλιον, όλα ταΰ- 
τα  είς αυτόν ώφείλοντο.

—  Ναί, έπανέλαβεν ή κυρία Γιά λτα ,  
ύπέστην χωρίς νά παοαπονεθώ τρομεράν 
έγχείρησιν. Υ π έθ ε τα  ό'τι έχυνα τό αίμά 
μου διά τήν πατρίδα μου καί πολύ προ- 
τιμότερον νά άποθάνω παρά νά μέ μετα- 
χειρισθΐΐ ό Βιλλαγώς είς τάς μηχανορρα
φίας του.

Αυτός έσκέφθη νά μεΐαχειοισθή τήν 
καλλονήν τής Ίουστίνης διά νά σάς πα-
ρασυρ·») εις ένέδι και μετα την αποτυ-

ραπεύσνι τήν πληγωθεΐσαν, νά έέξαπα-

χίαν έκείνην. νά σάς παρουσιάσν) είς έμέ.
Ή λπιζεν ότι έγώ θά έπετύγχ ανον 

πλειότερον.
Μόλις έκρατούμην είς τούς πόδας μου 

καί έκινδύνευα, άλλά τί τόν ένδιέφεοεν ή 
ζωή μου, ήρκει μόνον νά έξαφανίση πά
σαν υλικήν άπόδειξιν τής συνενοχής ['.ου 
είς την κλοπήν. Καί δέν ήθελε νά προ
φύλαξη έμέ άπό τών έοευνών σας, άλλά 
τόν έαυτόν του. Έφοβεΐτο μήπως άν έγώ 
συλληφθώ τόν ύποπτευθώσιν ώς συνένο
χον. Δέν ύπέθετεν ότι θά μοΰ κάμετε λό
γον διά τόν κύοιον δέ Καονοέλ, καί ότι 
θά μοΰ ’πήτε ότι τόν κατηγορούν, ουτε 
έφαντάζετο ότι θά λάβω ένδιαφέοον διά 
τόν άθώον.

Έάν ήτο δυνατόν νά προίδη ταΰτα, 
βέβαια δέν ήθελε σάς φέοη έδώ.

Καθ’ ήν ήμέραν έννόησεν ότι έζήτουν 
νά έπανεύρω τόν κύριον δέ Καονοέλ ήο- 
χισε τόν πόλεμον κ α τ ’ έμοΰ. Καί δέν έ- 
νήργει φζνερά, άλλά κρυφίως, καί έπε- 
βλεπε καί κατεσκόπευε τούς ΰπηρέτας 
μου. Κατωρθώσαμεν νά τόν άπατήσωμεν 
καί ήλευθερώσωμεν τόν κύριον δέ Καρ
νοέλ. Οταν έ'μαθε ότι ό αιχμάλωτος ή -  
λευθερώθη, άπέ βαλε τήν ποοσωπίδα καί 
μέ κατεδίκασεν είς θάνατον.

—  Έλησμόνησεν ότι έχετε φίλους, οί 
όποιοι θά σάς ΰπεοασπισθώσιν. Ή  κατα
δίκη αυτη είνε κακή άστειότης ;

— Ά ς  όμιλήσωμεν περί υμών, δεσποι
νίς, έπανέλαβεν ή κόμησσα, άντί νά άπο- 
κριθνί είς τόν Μάξιμον,άς όμιλήσωμεν περί 
τοΰ μνηστήρας σας. Τόρα τόν έγνώρισα. 
Είνε ευγενέστατος, υπερήφανος καί γεν
ναίος. Καί άν άκόμη δέν είχα αδίκημα 
νά έπανορθώσω, πάλιν μετά χαράς ήθελα 
άφοσιωθεΐ διά νά σάς τόν άποδώσω.

Συγχωρήσατέ με ότι βραδύνω τήν στιγ
μήν καθ’ ήν θά τόν ίδήτε. Πρέπει νά είνε 
παρών καί ό κύριος Δορζέρ, όταν θά τόν 
φέρω.

Ή  Α λ ίκ η  ένεκα τής ταραχής της δέν 
ήδύνατο έ'τι ν’ άπαντήση, άλλ’ ό Μάξιμος 
έπεδοκίμασε διά τής κεφαλής, καί ή κυ
ρία Γ ιά λτα  είπε ζωηρώς"

—  ‘Οδηγήσατε τήν έξαδέλφην σας είς 
τόν πατέρα της καί προπαρασκεύασέτον νά 
μέ δεχθή. Μή χάνετε ουτε στιγμήν. Ό , τ ι

ήμπορώ νά κάμω σήμερον,δέν θά ήμπορέσω 
νά τό κάμω αΰριον" αί ώραί μου είνε με- 
τρημέναι.

Τό ποόσωπον τοΰ Μαξίμου συνοφρυώθη 
πάλιν. Μία ιδέα τόν κατείχε καί άπε
κρίθη κινών τήν κεφαλήν :

—  Ό  θεΐός ρ.ου δέν θά θέλει ν’ άκούση 
τίποτε, ένόσω δέν έξηγηθή πόθεν προήο- 
χοντο αί πενήντα χιλιάδες φράγκων, αί 
εΰρεθεΐσαι έπί τοΰ Καρνοέλ.

—  Κάποιος εχθρός βεβαίως ταίς ε -  
στειλε διά νά τόν καταστρεψη, άπεκρίθη 
ζωηρώς ή κόμησσα.

—  Αύτός ό έχθρός θά ήνε πολύ πλού
σιος.

—  Καί διατί νά μή ήνε ό Βιλαγγώς. 
Διαθέτει μεγάλα ποσά καί είνε ικανός νά 
διαπράξη πάσαν αισχρότητα. Τό γράμμα 
τό όποιον έ'λαβεν ό κύριος Καρνοέλ είνε 
ί'σως γραμμένον άπό αύτόν... θά τό ίδω. 
θ ά  έρευνήσετε καί σείς καί θ’ άποδείξω- 
μεν, είμαι βέβαια, οτι τά χρήματα αύτά 
είνε μηχανορραφία...άλλά,σάς παρακαλώ, 
ενεργήσατε χωρίς νά χάνετε καιρόν.

Έ ν τό ς  δύο ώοών θά είμαι είς τοΰ κυ
ρίου Δορζέρ, προσέθηκεν ή κόμησσα, τε ί-  
νουσα τήν δεξιάν πρός τήν Άλίκην κλαί-  
ουσαν έτι.

Ό  Μάξιμος έννόησεν ότι λεπτομερέ- 
στεραι έξηγήσεις ήσαν περιτταί καί Ιλαβε 
τήν έξαδέλφην του άπό τής χειρός.

—  ’Έ λ α ,  τή  είπε μη άρνηθείση νά τόν 
άκολουθήση, άς πηγαίνωμεν.

Έ π ε τ α ι  σ υ ν έχ εια . Λ ι ς ο π ο γ

X .  Α Ν Α Ε Ρ Σ Ε Ν

Ο ΜΤΛΟΣ ΤΟΤ ΔΙΑΒΟΛΟΥ

Πλησίον τοΰ χωρίου Βλακενβούρ, έν τώ 
δουκάτω τής Βρουνσβίκης, άνυψοΰται τό 
όρος Ραμπέργ, εν τών ΰψηλοτέρων τής 
Γερμανίας. Πέριξ, είς μεγάλην έ'κτασιν,ά- 
πλοΰται μεγαλοπρεπές πανόραμα. Πόλεις, 
έξοχαί, πεδιάδες, λειμώνες καί όρη δια
δέχονται άλληλα, άορίστως διακρινόμενα 
είς τόν ορίζοντα. Ά λ λ ’όμως έκ τοΰ ϋψους 
τοΰ Ραμπέργ τά έργα τών άνθρώπων φαί
νονται μόνον ώς άθύρματα.

Έ π ί  τής κορυφής τοΰ όρους εΰρίσκον- 
ται πλεΐστα τεμάχια γρανίτου άκατέρ- 
γαστα. έσωρευμένα τά  μέν έπί τών δ έ .Ό  
λαός άποκαλεΐ τούς λίθους τούτους «Μύ
λον τοΰ Διαβόλου», ή όέ ονομασία αυτη 
έμεινεν έκ παραδόσεως άοχαίας, τήν ό
ποιαν θέλω σάς διηγηθή.

Κατά τούς πρόποδας τοΰ όρους,έν τινι 
πεδιάδι, κατώκει ποτέ μυλωθρός τις ,  τοΰ 
όποιου όλη ή περιουσία συνίστατο είς πα
λαιόν Ttvx μύλον καί πολυάριθμον οικογέ
νειαν.

Ό  μύλος ήτο πολύ άδεξίως κτισμένος 
έπί τοΰ όρους, ώστε ό άνεμος σπανίως έ
στρεφε τάς πτέρυγάς του.

Οί μύλοι τών περιχώρων είργάζοντο νύ
κτα καί ήμέρα, καί ένώ οί κύριοί των έ-



γένοντο πλούσιοι, ό ταλαίπωρος αυτός 
οικογενειάρχης όλονέν έγίνετο πτω χό
τερος.

—  Δεν έννοώ, ελεγεν, άναστενάζων ά- 
καταπαύστως, πώς οί γονείς μου έσκέ- 
φθησαν νά κτίσουν μύλον είς τό μέρος 
τοΰτο. Διατί νά μη τόν κτίσουν έκεϊ ύψη- 
λά είς τό ορος ;

Ό  μύλος ομως έ'μενε πάντοτε είς την 
θέσιν του, αί χεΐρες τοΰ μυλωνά άνευ ερ
γασίας, καί τά τέκνα του χωρίς άρτον.

"Ενα βράδυ, δτε ό μυλωνάς περιεπλα-, 
νάτο λυπημένος καί χωρίς θάρρος, εύρέθη 
αίφνης χωρίς νά τό έννοήση έπί της κο
ρυφής τοΰ Ραμπέργ. Τά κίτρινα φύλλα 
τών δένδρων έκίνει έδώ καί έκεϊ 6 άνεμος, 
ένώ τά νέφη εφευγον ταχέως,μόλις δίδοντα 
καιρόν είς την σελήνην νά φαίνεται διά 
τών χασμάτων των.

Ητο ό καταλληλότερος καιρός διά νά 
γυρίση ό μύλος, καί ό μυλωνάς μας έλεγε 
κατά την συνήθειάν του'

—  Τ ί κοΐμα ! Διατί νά μή είνε καί ό 
μύλος μου κτισμένος έδώ έπάνω ;

—  ’Αλήθεια λέγεις, άπεκρίθη φωνή τις 
δπισθέν του, ώραία ιδέα.

—  Τί έννοεϊτε ; ήρώτησεν ό μυλωνάς 
στραφείς πρός άνθρωπόν τινα καθήμενον 
έπί λίθου,είς μικράν άπ’αΰτοΰ άπόστασιν.

—  ”Α ! τίποτε ! ό μύλος θά έπήγαινε 
θαυμάσια άν έσκέπτοντο νά τόν κτίσουν 
έδώ έπάνω παρά έκεϊ είς τήν κοιλάδα' 
καί έννοεΐς τά παιδιά σου δέν θά έπει- 
νοΰσαν.

Ό  μυλαινάς ήσθάνθη κάτι τι μέσα του.
—  Με γνωρίζεις λοιπόν ; είπεν είς τόν 

ξένον.
—  Βεβαιώτατα, καί άν θέλης νά 'ξεύ- 

ρης έγώ κτίζω μύλους.
—  Κτίζεις μύλο-υς ;
—  Καθώς λές, καί θά προσπαθήσω νά 

σοΰ κτίσω ενα μύλον πολύ καλλίτεοον 
άπό τούς άλλους ποΰ βλέπεις.

—  Δέν έ'χω χρήματα, έψιθύρισεν ό μυ
λωνάς.

— Δεν εχει νά κάνη, έπανέλαβεν ό ξέ
νος μειδιών σ^ωπτικώς. Δός μου τήν ψυ
χήν σου ώς ένέχυρον, καί έπί δώδεκα ετη 
πάν δ,τι έπιχειρήσης θά έπ ιτύχη ' θά γί- 
νης ό πλουσιώτερος άπό δλους τούς γεί- 
τονάς σου.

Ό  δυστυχής εφριξεν άπό κεφαλής μέ
χρι ποδών. Έννόησεν άμέσως μέ ποιον 
είχε νά κάμη. Οταν δμως έσκέφθη πώς 
θά είνε πλούσιος δώδεκα όλόκληαα ετη 
ήσθάνθη μεγάλην όρεξιν νά τό έπιτύχη. 
Έ β λ επ εν  άπό τόρα τήν γυναΐκά του καί 
τά παιδιά του νά έχουν τήν καλοπέρα- 
σίν των.
fc-: —  Καί πώς νά πιστεύσω έγώ δτι μοΰ 
λέγεις άλήθεια, καί δτι θά φυλάξης τόν 
λόγον σου ;

Ό  ζένος έγέλασε τόσον δυνατά καί 
παράξενα, ώστε δλον τό δάσος άντήχησε.

—  Ώ  ώ ! είπε, γράψε μόνον είς τό 
χαρτί αυτό τά ονομά σου' καί πριν ό πε
τεινός φωνάξει θά ίδης έδώ έπάνω ενα 
μύλον ποΰ δμοιός του δέν υπάρχει άλλοΰ 
πουθενά. Θά γυρίζη καί δταν άκόμη δέν

εχει άνεμον, τέλος έ'να θαυμάσιον πράγ
μα ποΰ θά είνε ολόκληρον ίδικόν σου.

—  ’Αλλοίμονον, καί τί νά κάμω ; Δέν 
εχω χρήματα διά νά αγοράσω σιτάρι’ έ- 
πειτα πώς ’μπορείς νά τάν κτίσης είς 
μίαν νύκτα ;

—  Τοΰτο δέν σ’ ενδιαφέρει. Ά ν  δμως 
ό μύλος δέν εινε τελειωμένος πριν νά φω- 
ναξη ό πετεινός τότε  ή συμφωνία μας θά 
έ'χει διαλυθη. Οσον δμως διά τά χρή
ματα νά.

Καί ερριψε πρό τών ποδών τοΰ μυλω
νά βαλάντιον πλ,ήρες χρυσοΰ.

Ό  μυλωνάς έ'τρεμεν ώς φΰλλον, άλλ’ό 
χρυσός άνέδωκεν ήχον τόσω γοητευτικόν, 
τόσω θελκτικόν, ώστε τόν έ'καμε νά κύψη 
καί συνάξη τά χαμαί πεσόντα χρήματα.

—  Υπόγραψε !, τώ είπεν ό πειρασμός, 
διά φωνής δεσπότου.

Ό  μυλωνάς άμφιβάλλων άκόμη έδί- 
στασεν έπ’ ολίγον, άλλά πεισθείς έγραψε 
τό ονομά του.

Πάραυτα συριγμός οξύς ήκούσθη, τά 
όρος έκρότησε καί ή νύξ έ'λαμψεν υπό φω
τός άπαισίου καί έπληρώθη ΰπό πλήθους 
φανταστικών δντων.

Ά π α ν  τοΰτο τά πλήθος ήρξατο τοΰ 
έργου' άπέσπα βράχους καί κορμούς δέν
δρων,τά όποια άμέσως μετεσχηματίζοντο 
είς τάς χεϊράς των καί όλονέν έκτίζετο ό 
μύλος. Ή τ ο  γενική σύγχυσις,τής οποίας 
δέν είμπορεΐ τις νά λάβη ιδέαν.

Ό  μυλωνάς δέν έπίστευεν είς τούς ίδι
ους του οφθαλμούς, ό μύλος έπροχώρει 
άστραπιαίως, καί ή στενοχώρια τοΰ μυ
λωνά ηΰξανεν έξ ίσου. ’Ιδού ή στέγη έ- 
τέθη, αί πτέρυγες προσηρμόσθησαν. Μό
νον ή μυλόπετρα μένει νά τοποθετηθή, 
άλλά καί αυτη είνε έτοιμη έπί τής άκοας 
τοΰ όροπεδίου.

Ό  μυλωνάς ήσθάνθη έαυτόν λιποψυ- 
χοΰντα, άλλ’ αίφνης άσθενές φώς έφάνη 
ύποφώσκον έπί τοΰ όρίζοντος πρός άνα- 
τολάς, καί ή δψις τής ήοΰς ένεθάρρυνεν 
αύτόν. ’Έσπευσε πρός τήν μυλόπετραν, 
άπέσπασε μ ε τ ’ απελπισίας τήν ύποστηρί- 
ζουσαν αύτήν δοκόν, καί ό ογκόλιθος έκ 
τοΰ βάρους κατεκυλίσθη μετά πατάγου 
έπί τής κλιτύος τοΰ δοους.

Ό  οικοδόμος καί οί βοηθοί του άφή- 
καν τρομεράν κραυγήν, καί εδραμον κα
τόπιν τοΰ λίθου.

Ό  μυλωνάς έν τούτοις έφευγεν δλαις 
δυνάμεσι κατά τήν άντίθετον διεύθυνσιν.

Ό  Σατανάς πάλιν κατώρθωσε ν’ άνα- 
σύρη τάν λίθον καί ήτοιμάζετο νά τάν 
τοποθετήση δτε ήκούσθη τά άσμα τοΰ 
πετεινοΰ. Μανιώδης γενόμενος,έπειδή δέν 
ήδυνήθη νά έκπληρώση τήν ύπόσχεσίν του 
καί έπειδή ουτω τοΰ διέφυγεν ή λεία 
του,έρριψε τήν μυλόπετραν κατά τοΰ μύ
λου, δστις κατέρρευσεν είς μυρία τεμ ά 
χια. Τά τεμάχια διεσκορπίσθησαν παν- 
ταχόθεν είς μεγάλην άπόστασιν. Μόνον οί 
μεγάλοι τοίχοι έμειναν όρθιοι' τάν μελα
νόν δέ καί αυχμηρόν τοΰτον έκ γρανίτου 
σωρόν καλοΰσιν οί χωρικοί Μύ.Ιυτ τον 
J ia d o . io L · .  y . -j

Ό  μυλωνάς] τοιουτοτρόπως έκφυγών

τών χειρών τοΰ Σατανά έπανέκαμψεν είς 
την οίκογένειάν του. “Ε κ το τε  δέ ύπομο- 
νητικώς ύπέφεοε τήν πτωχείαν του. Πρός 
Τούτοις παρετήρησε μετά χαράς, δτι ό 
μύλος του έπήγαινε πολύ καλλίτερα άπό 
πρότερον . ’Ολίγον κατ ’ ολίγον άπέ- 
κτησε μερικά χρήματα, τά όποϊα δι’ αύ
τόν καί τήν οίκογένειάν του ήσαν προτι
μότερα μυριάκιί παρ’δλα τά πλούτη τοΰ 
Σατανά.

"Εκτοτε ουδέποτε πλέον έτόλμησε νά 
άναβή τήν κορυφήν τοΰ δρους Ραμπέργ. 
Καί σήμερον άκόμη οΰδεις χωρικός δια
βαίνει κατά τήν νύκτα πλησίον τοΰ κα- 
τηραμένου έκείνου τόπου.
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