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ΡΡΑΦ ΕΙΟ Ν
10 ’θ 8 ό ' Π ρ ο χ η ιΐβ υ  άριΟ. 10
ΑΙ »α*?ρομαΙ άποστέλλονται ά*’ ιύ- 

•ιΐας (t( ’ΑΙήνας iti γραμματοσήμου, 
îctovo *ι«μάτων, χρυσού * Τ λ.

Π Ε ΡΙΕ Χ Ο Μ Ε Ν Α
Πε ί ρ ο υ  ΜαεΛ : ΤΟ ΤΟΡΠΙΛΛΟΒΟΛΟΝ 29, ναυτιχόν μυθιστόρημα, (μετά 

είχόνων), χατά μετάφρασιν Χαρ.  'Ar r ir o v ,—Λ/orroc Δ ε - Τ ε ν σ ύ  : Η 
ΜΗΤΗΡ Τ Ρ Ε Λ Λ Η , Σιυρνχϊχόν μυθιστόρημα χχτχ μετάφρχσιν ΔμΛ. — 
Ί ω α χ ε ϊ μ  Β α Λ α β ά ν rj: ΑΛΗΘ ΕΣ ΔΡΑΜ Α ΕΝ Μ ΙΚ ΡΑ  Α Σ ΙΑ .— I f i -  
χ ο Λ ί ο ν  ΠοΛεδόη : Λ ΙΟ Υ Δ Μ ΙΛ Α , Ρωσσιχδν διήγιμα.

1JTHXI1. ΙΪΝ Δ Ρ Ο Κ * 

ηροκληρ<*ιΙχ
’ΚνΆΙήναις φρ. 8 , χβΧ( <χαρχί*ι< 8,W 

ίν τφ ίξωτιριχψ ep. χρυσά 15.
Κν 'ΡωσσΙ» έούδλι? 6 .

ΰπηοέτης έπλησίασε πρός αυτόν περιχα
ρής μέ τά ήθος έπίσημον, ώς να ήθελε ν’ 

έλειπον, ί -  \ άμειφθή δια την καλήν εΐδησιν, ήν έκόμι-

Αήγοντος τί]ν 31 Ί" Οκτωβρίου τοϋ 
Ε’ έτους τών « Εκλεκτών Μυθιστο
ρημάτων», όσοι τών κκ. Συνδρομητών 
μας έπιθυμοΰσι νά έξακολουθήσωσι 
καί κατά τό ΣΤ' ετος, παρακαλοΰνται 
ν άποστείλωσι τήν συνδρομήν αύτών 
εγκαίρως,ινα διά τοΰ αριθμού τής άπο- 
σταλησομένης άποδείξεώς των συμμε- 
τάσχωσι τοϋ

ΛΑΧΕΙΟΥ ΒΙΒΛΙΩΝ ΔΡ. 264,
όπερ χάριν τών τακτικών καί τών άπό 
I7)4 Οκτωβρίου έγγραφέντων η έγγρα- 
φησομένων κ.κ. Συνδρομητών ήμών 
συνεστήθη.

Οί έν Α ίγύπτω  κκ. Συνδρομηταί ή
μών, οί καθυστεροΰντες είσέτι τήν 
συνδρομήν τοΰ λήξαντος Ε' έτους, πα- 
ρακαλοϋνται ν άποστείλωσιν αύτήν 
•πρός τόν γενικόν ήμών πράκτορα : 
κ Κον Παναγιώτην Γριτζάνην, είς Α 
λεξάνδρειαν», δι’ αιγυπτιακών γραμ
ματοσήμων ένός γροσίου διατιμήσεως 
καί έν έπιστολή έπί συστάσει. Διά 
τοΰ τρόπου τούτου δεν θά γάσωσι 
τήν εΰκαιρίαν νά συμμετάσχωσι τοΰ 
ΛΑΧΕΙΟ Γ τών «Ε κλεκτώ ν», διότι ό 
άριθμός τής άποδείξεως καί τοΰ Ε' έ
τους θά εινε καί άριθμός τοϋ

ΛΑΧΕΙΟΥ ΜΑΣ

Π Ε Τ Ρ Ο Υ  Μ Α Ε Λ

ΤΟ ΤΟΡΠΙΛΛΟΒΟΛΟΝ 29
ΝΑΥΤΙΚ Ο Ν  Μ ΥΘ ΙΣΤΟ ΡΗ Μ Α

[Συνέχεια].

Τά εΰρεν αΰτά έκτάς τοΰ ΰδατος, είς 
την δεξαμενήν, κρεμάμενον άπό τών δο
κών ίκρίου, μέ την γαστέρα ανοικτήν, μέ 
την καπνοδόχην άφηρημένην. Ό  σιδηροΰς

σκελετός είχεν ΰποστή τοΰς αναγκαίους 
ακρωτηριασμούς. Όπισθέν, είς τό μέρος 
δπου αί πτέρυγες τής ελικος 
χαινεν ή στρογγυλή όπή, στόμιον τοΰ ά- 
ξονος. Ό  κρότος τών έπί τοΰ μετάλλου  
κρουομένων στροφών άντήχει έναλλάξ 
μετά τής χονδρής φωνής καί τών μονο
τόνων φσμάτων τών έργατών. Ό  Πλεμόν 
έπλησίασε καί άπετάθη πρός τόν αρχιερ
γάτην οστις τόν έχαιρέτισε :

—  Λοιπόν, ήρώτησε, θά μοΰ τό διορ
θώσετε γρήγορα ;

—  Τί νά σάς είπώ, πλοίαρχε, άπηντη-  
σεν ό αρχιεργάτης, χρειάζονται τοΰλάχι-  
στον δέκα πέντε ήμέραι.

—  Πώς ! δεκαπέντε ήμέραι !
—  AC, βέβαια- ήτο βλαμμένον περισ

σότερον άφ’ δσον έφαίνετο. Έν πρώτοις ό 
άξων τής μηχανής...

— Αΰτό τό είξεύρω.
—  Καί αΰτό δέν είνε τό σοβαρώτερον.
Καί ό αρχιεργάτης έξηκολούθησεν' έ-

πειδή δέ ό Φριδερΐκος είχεν είσέλθει είς 
τό έσωτερικόν τοΰ. τορπιλλοβόλου, έδειξεν 
αΰτφ  λεπτομερώς τάς απολύτως αναγ
καίας καί κατεπειγούσας έπισκευάς, αΐ 
τινες Ιδει νά γίνωσι κατά τάς διαταγάς  
τών μηχανικών τοΰ ναυπηγείου.

Ό  Πλεμόν έπέστρεψε πάλιν είς τήν κα 
τοικίαν του μέ τό μέτωπον ταπεινώς κύ- 
πτον, μέ τήν κεφαλήν πλήρη θλιβερών 
διαλογισμών. Ητο ήναγκασμένος νά μείνη 
έπί δεκαπέντε ήμέρας είς τήν ξηράν άνευ 

! άλλης τινός διασκεδάσεως είμή τοΰς έρη- 
ί  μικοΰς είς τά  πέριξ περιπάτους του, τάς 

συνδιαλέξεις ή τά παιγνίδια τοΰ σφαιρι
στηρίου είς τήν Λέσχην, ένώ προσεφέρετο 
αΰτφ  τόσον άβοώς, τόσον φιλοφρόνως νά 

[ μετάσχη είς φαίδραν έορτήν τής έκλεκτής 
κοινωνίας. Ήρνήθη έξ ΰπερηφανίας, έκ 
μισανθρωπίας τινάς άνεξηγήτου, έ κ ε ί ν η ν  

ί ^  ήν έπόθει ένδομύχως νά έπανίδη κατ ’ 
I αυτήν έκείνην τήν στιγμήν εί δυνατόν χά- 
I ρις είς θκΰμά τ ι  άδύνατον έξεδικεΐτο κα- 

ταδιώκουσα αΰτόν διά τής άναμνήσεώς 
της.

Ένφ είσήρχετο είς τό ζενοδοχεΐον, ό

ζεν. Μυστηριωδώς μειδιών έ'τεινεν α ΰτφ  
Ιν έπισκεπτήριον πρός τόν νέον, είς 5ν έ
φάνη δτι ή κεφαλή του δεινήν ΰφίστατο  
σύγκρουσιν, τόσον έταράχθη έκ τής έκ- 
πλήξεως.

ΤΗτο τό έπισκεπτήριον τής κυρίας Διλ- 
λιέρ.

—  Μία κυρία τά άφησεν, ειπεν ό υπη
ρέτης, ήτις ήλθε πρό ολίγου μαζί μέ μίαν 
ώραίαν δεσποινίδα καί ενα κύριον ήλικ,ιω- 
μένον. Μοΰ παρήγγειλε μάλ ιστα νά οάς 
εΐπω νά μή έξελθετε, διότι θά έπιστρέψη 
μετ’ ολίγον νά σάς πάρη.

Ό  Φριδερΐκος Πλεμόν οΰδέν έννόει.
Ή κυρία Διλλιέρ συνοδευο|^ένη ΰπό τής 

Λευκής εύρίσκετο είς Τουλόνα ! Καί είχεν 
έ'λθει πρός άναζήτησιν αΰτοΰ καί παρήγ- 
γειλε νά μήν άναμένη, διότι έμελλε νά έ
πιστρέψη «νά τόν πάρη», κατά  τήν έκ- 
φοασιν τοΰ υπηρέτου. Τί έσήμαινε τοΰτο ;

Άνήλθεν είς τό δωμάτιον του καί διά 
π ά ί ενδεχόμενον έκαλλωπίσθη δσον τά 
δυνατόν έντελέστερον, ώσεί δέ παρακινού
μενος ΰπό προαισθήματος έθεσε μερικά 
ένδύματά του έντός όδοιπορικοΰ σάκκου.

Δέν ήπατήθη.
Μετά είκοσι λεπτά ό αΰτάς υπηρέτης 

έκρουσε τήν θύραν του καί άνήγγειλεν αΰ
τφ  δτι αί κυρίαι, αί όποΐαι είχον Ιλθει 
προηγουμένως, ήσαν κάτω.

Η απορία ταχέως έλύθη.
Ή κυρία Διλλιέρ προέβη πρός τόν α

ξιωματικόν καί Ιτεινεν αΰτώ τήν έντός 
κομψοΰ χειροκτίου χεΐρά της :

— Εΐμεθα ΐσως αδιάκριτοι, κύριε Πλε
μόν ; ήρξατο λέγουσα.

—  Α δ ιάκρ ιτο ι!  ... ώ, τ ί  λέγετε, κυ
ρία ! ... Σάς ομολογώ μόνον δτι δέν άνέ- 
μενα...

—  Τώρα θά έννοήσετε. Σήμερον τήν  
πρωίαν έλάβομεν τήν όλιγόστιχον έπιστο
λήν σας, διά τής οποίας μά? άνηγγέλλετε  
οτι δέν δύνασθε νά έλθητε. Δέν ήμπορεΐτε 
νά φαντασθήτε πόσον έλυπήθημεν, διότν
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έπί τέλους αΰτήν την έορτήν την διωργα- 
νίσαμεν χάριν υμών καί μόνον. 'Η Λευκή 
ομως δέν ήθελε ν’ άκούσνι τίποτε, και δυ- 
σηρεβτήθη. «Τί είν’ αΰτη ή ΰπηρεσία, I- 
λεγε, μέ τάς απαιτήσεις της, άπό τά ;  ο
ποίας δέν ήμπορεϊ κανεί; ν’ άπαλλαχθίί;*  
Και άμέσω; ή δεσποινίς κόρη μου , ή ό
ποία εινε αποφασιστική, μέ διέταξεν— α
κούετε, κύριε Πλεμόν ; —  μέ δ ι έ ταξε  νά 
ένδυθώ.Έχομεν σχέσιν μέ τόν διοικοΰντα 
τόν ναυτικόν αΰτόν νομόν ναύαρχον. Ευ- 
θΰ; έμβήκαμεν εί; την άμαξοστοιχίαν καί 
μόλι; έπροφθάσαμεν νά Ιλθωμεν έδώ, νά 
έπιτύχωμεν δι’ ΰμάς άδειαν τεσσάρων η 
μερών, νά έ'λθωμεν είς τό ξενοδοχεϊόν σας 
διά νά σά?; τό άνακοινώσωμεν καί μη εΰ- 
ροΰσαι ΰμά; νά τρέχωμεν δπω; σάς ευ-  
ρωμεν έδώ κ’ έκεΐ εί; την Τουλόνα. Ά λ λ ’ 
ή δυσκολία ίδοΰ κατενικήθη. Σα; κατε- 
κτήσαμεν' αΰτό θά είπή κατάκτησ ι; κυ- 
ριολεκτικώς- καί έπειδή δέν δύνασθε νά 
μάς διαφύγητε, θά σά; άπαγάγωμεν κατά  
γράμμα.

Ό  Πλεμόν ητο έκπληκτο;.
Ταΰτα πάντα έλέχθησαν μετ’ άξιερά- 

στου εΰστροφίας διά τή ; χαριέσση; φλυα
ρία;, μεθ’ η; λαλοΰσι συνήθως αΐ κυρίαι 
τή ;  καλή; κοινωνίας. Έξήσκουν έπ’ α ΰ 
τοΰ βίαν, άλλά πόσον θελκτικήν βίαν !

— Πρέπει δμωςνά σά; τό είπτ) ή Λευκή, 
διότι αΰτη έπί τέλου; διενήργησεν δλην 
την ΰπόθεσιν. Εινε νέα πολΰ έλευθέρα καί 
πολΰ αλλόκοτο; ή κόρη μου, κύριε Πλε
μόν. Αΰτη μέ έξουσιάζει άφότου έχάσα- 
μεν τόν πατέρα τη ;.  Πρέπει νά είμαι συγ
γνωστή διά τοΰτο...

Καί στρεφομένη πρό; την θυγατέρα τη ;  
έφώνησε :

—  Λευκή !... ποΰ είσαι λοιπόν, Λευκή;
— ’Εδώ είμαι,μητέρα,άπήντησεν ή χρυ

σή φωνή, ην ό Φριδερϊκο; έγίνωσκεν ήδη.
Ή νεάνι; είχε μείνει κατά μέρο; σφο

δρά συγκεκινημένη νΰν διά τό τόλμημά 
τη ;  καί ειχε καταφύγει όπισθεν τοΰ 
παραπετάσματο; μ ιά ; θύρα;. Θεωροΰσα 
ό’τι δέν ήδύνατο πλέον νά μείνγι κεκρυμ- 
μένη ένεφανίσθη.

Ό  Φριδερϊκο; εΰρεν αΰτήν Ιτι μ ά λ 
λον ώραίαν, οϊα έμφανίζεται πάντοτε ή 
άγαπωμένη γυνή. Έφερεν ένδυμασίαν συ- 
νισταμένην ολόκληρον έκ λευκή; φλανέλ- 
λα ;  μέ χειρίδα; εΰρεία; καί μέ τό πρός 
τόν λαιμόν μέρο; ανοικτόν ώ; τών ναυ
τών, άφίνουσα νά φαίνηται ασκεπή; μέ
χρι τών κλειδώσεων τοΰ ώμου ό ωραιό
τατο ;  τράχηλο; άγάλματο;,δν ήθελέ ποτε 
ονειροπολήσει καλλιτέχνης. Ά τημ ελή -  
τως έλα φρ ο ς πέπλος, ώ; ζώνη, περιετυ- 
λίσσετο κυματόει; πεοί αΰτόν οΰδέν άπο- 
κρύπτων καί προσθέτων μάλιστα Εδιόν τι 
αβρόν θέλγητρον, χροιάν τινα άτμώδη 
είς τήν καλλονήν έκείνην, ής ή θέα έκλό- 
νιζε τήν ψυχήν καί τάς αισθήσεις.

—  Λοιπόν, δεσποινίς, ήρώτησεν ό Πλε
μόν μετά τρόμου φωνής, καθιστώσης κα- 
ταφανεστέραν τήν ωχρότητα τοΰ προσώ
που του, ΰμεΐς ήθελήσατε νά μέ κατα-  
στήσητε ευτυχή παρά τήν θέλησίν μου;

— Νά σά; καταστήσω εΰτυχή ! άπήν

τησεν ή νεάνι;' πολΰ εΰγενέ; εινε αΰτό. 
Ά λ λ ά  δ ιατί «παρά τήν θέλησίν σα;», 
παρακαλώ ; Μήπω; δέν ήθέλετε νά Ιλ- 
θητε εί; τήν έορτήν μα; ; ’Εφοβεΐσθε μή 
πλήξητε έκ τή ;  συντροφιά; μα; ;

Τόν παρετήρει πονηρώ;, συναισθανθεΐσα 
έν τάχει, χάρι; εί; τό γυναικεΐον αΰτή;  
όρμέμφυτον,τήν συνείδησιν τή ;  έαυτής δυ- 
νάμεως καί τοΰ κράτους της, κολακευο- 
μένη δέ ένδ ομύχως έκ τής ταραχής τοΰ 
ΰποπλοιάρχου.

’Επειδή δέ έκεΐνος οΰδέν άπήντα,ή νεά
νις έξηκολούθησεν:

—  ’Ελπίζω δτι δέχεσθε, δέν εινε ά λ η 
θές, καί δτι συγκατατίθεσθε νά σάς συμ- 
παραλάβωμεν μεθ’ ήμών. Έχομεν άδειαν 
τεσσάρων ήμερών, ΰμεΐς δέ είσθε φιλοξε
νούμενος μα;. Δέν θά θελήσητε νά κάμω 
τοιαύτην τρέλλαν άνωφελώ;.

Καί2κυψε τοΰ; οφθαλμού; διστάζουσα.
—  Διότι ήτο τρέλλα, έπανέλαβε, κα- 

θώ; φρονεί καί ή μητέρα, νά Ιλθγ) νεάνι; 
αυτοπροσώπω; νά ζητ?ί τόν χορευτήν τη ;,  
Μοΰ ήλθεν αΰτή ή ιδιοτροπία, κύριε 
Πλεμόν, νά έκλέξω σά; ώ; χορευτήν. Δέν 
δυνασθε νά φαντασθήτε πόσον θά είμαι 
ΰπερήφανο; κατόπιν, δταν θά δύναιιαι νά 
λέγ ω εί; δλου; : «Γνωρίζετε τόν κύριον
Φριδερΐκον Πλεμόν, τόν κυβερνήτην τοΰ 
Τορπιλλοβόλου 29 , τόν ταξειδεύσαντα μέ 
τήν φοβέραν έκείνην τρικυμίαν ; έχόρευσα 
μαζί το υ- ήτο Ιδικό; μου, άποκλειστικώ; 
ίδικό; μου έπί τέσσαρα; δλα; ήμέρα; !»

Ή παιδική εΰθυμία τη ;  ήτο ήδη α 
κράτητο;. Έγέλα είλικρινώ;, άνεπιτηδεύ- 
τω ;, τόν ώραΐον έκεΐνον γέλωτα, οΰ ό ή 
χος παρομοιάζει μέ τόν παραγόμενον έκ 
καταρράκτου αργυρών νομισμάτων. Α ί 
φνης ό Φριδερϊκο; καταληφθεί; ΰπό τών 
πονηρών τής προτεραίας διαλογισμών ϊ -  
σχε πρός στιγμήν τόν πειρασμόν νά στα-  
ματήσγ) άποτόμως τήν χαράν έκείνην, νά 

\ διακόψγ) τήν φαιδρότητα διά μ ιά ; άρνή- 
σεω; ξηρά; καί βαναύσου.

Ητο λοιπόν έγωίστρια καί οΰδέν άλλο 
ή ώραία έκείνη νεάνι; μέ τόν ηχηρόν τη ;  
γέλωτα ! "Αν ήλθεν έπίτηδε; εί; Του
λόνα διά νά τόν παραλαβή, νά τόν άπο- 
σπάσγι άπό τήν μόνωσιν καί τήν μελαγ
χολίαν του, τό επραττε διά νά δύναται 
νά δεικνύγ) τό όνομα τοΰ Φριδερίκου Πλε
μόν έπί τοΰ δελτίου της τοΰ χοροΰ ώς 
περίεργόν τ ι.  Περί αΰτοΰ δέ, περί τής χα
ράς, ήν τό τοιοΰτο προΰξένει είς αΰτόν, 
οΰδόλως έμερίμνα.

Οί θλιβεροί αΰτοί διαλογισμοί διήλθον 
διά τοΰ πνεύματός της καί σκιά βχθμη- 
δόν έπεξετάθη έπί τοΰ μετώπου του. Έ -  
συλλογίσθη έν τούτοι; δτι ώφειλε νά δε- 

, καί δτι θά παρέβαινε τοΰς στοιχειώ
δεις κανόνας τοΰ φέρεσθαι, άποποιούμενος 
τόσον έγκάρδιον πρόσκλησιν. ‘Η άπελπι- 
σία ένταυτφ άλγεινώς τόν περιέσφιγγε 
καί μετά προσπεποιημένου μειδιάματος 
έδέχθη.

Προσέθηκεν δμως :
—  Δεσποινίς, μοΰ έπιτρέπετε νά σά; 

έρωτήσω, άν είνε άπαραίτητον νά είμαι 
χορευτή; σα; εί; τόν στρόβιλον ;

στρόβιλον.
—  ΤΑ ! ειπεν ή νεάνι; μετά τινο; δυ- 

σαρεσκεία; καί άορίστου πείσματος.
’Ενόησεν άρά γε τό ψεΰδος ή έμάντευσε 

ταχέως τήν βασανίζουσαν κα τ ’ έκείνην 
τήν στιγμήν τήν καρδίαν τοΰ Φριδερίκου 
σκληράν θλίψιν ; 'Η μορφή της άνέκτησε 
διά μ ιά ; τήν λάμψιν τή ; άφρόντιδο; ipat- 
δρότητο;, καί έψιθύρισε μετά γέλωτος 
χαρίεντο;:

—  Έ στω' τότε λοιπόν δέν θά χορεύ
σωμεν στρόβιλον, άπλούστατα !

Ρ Έ π ιτα ι συνέχεια],
Χ α ρ .  Α ν μ ι ν ο ϊ  

ΔΕΟΝΤΟΣ Δ Ε -Τ Ε Ν Σ Ω

Η Μ Η Τ Η Ρ  Τ Ρ Ε Α Α Η
ΣΜΥΡΝΑΙΚΟΝ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ

[Συνέχεια]

Ακολούθως έσκέφθη πάλιν καί έξηκο
λούθησεν :

—  Ακούσατε' δλοι γνωρίζουν, δτι ό 
Γιάννης δέν είναι άνόητος. Είσθε, κύριε, 
ελεύθερο;, έλεύθερο; ώ; πά; άνθρωπο;. 
Έάν θέλετε, ήμπορεΐτε ν’ άναχωρήσητε 
ΰπό τήν οδηγίαν ένός τών άνθρώπων μου.

—  Καί ή δεσποινίς ; ήρώτησεν ό Μαυ
ρίκιο;.

—  νΩ ! άπήντησεν ό Γιάννη; πονήρω;, 
ή δεσποινί; δέν άνήκει εί; τά γαλλικόν  
ναυτικόν, τοΰλάχιστον έπί τοΰ παρόντο; 
... Παρ' αΰτή ;  θά ζητήσω τά ;  τέσσαρα; 
χ ιλ ιάδα; λίρα;, μολονότι δέν καταγίνο
μαι συνήθω; εί; το ιαύτα ; έπιχειρήσει;. 
Ά λ λ ά  ’; τήν Ιλλειψι τοΰ νεροΰ καλό είναι 
καί τό χαλάζι.

Ή Έλενίτσα ώχρίασε. Δέν έλάλησε 
μέν, πλήν οί μέλανε; οφθαλμοί της έστρά- 
φησαν ίκετευτικώς πρό; τόν Μαυρίκιον. 
Ήσθάνετο, δτι δέν θά είχε τό θάρρο; νά 
μείνγι μόνη μετά τή ;  δεσποινίδα; Γούδ- 
φωλ έν μέσψ έκείνων τών κτηνών. Διά 
φωνή; δ’ ΰποκώφου, είπεν:

—  Ό  άρχηγό; ΐσω; άγνοεΐ, δτι είμαι 
πτωχή καί δυστυχή; ορφανή.

Ά λ λ ’ ό Μαυρίκιος ήρώτησε:
—  Τέσσαρε; χιλιάδε; λίραι είναι έκα- 

τόν χιλιάδε; φράγκων ;
—  ”Ω ! όχι, κύριε, άπεκρίθη ό Γ ιάν

νη;, τοΰ οποίου τά πρόσωπόν έφαιδρύνθη, 
μόλι; ένεννήντα δύο. Ήμεΐ; δέν λογαριά- 
ζομεν μέ λίρα; αγγλικά;.

—  "Εχει καλώς είπεν ό νεανίας.
Έξαγαγών δέ τοΰ θυλακίου του τό ση-

μειωματάριόν του, εγραψεν ΰπό τό φώ; 
; τής πυράς, τήν έπομένην έπιστολήν:

^ 'Α γαπ η τ έ  κ ύ ρ ι ε  Χ ά ρ ρ ι σ ω ν ,
#θα ΙμάΟετε ί)δη, δτι, κ α τ ' αύτήν τήν σ τ ιγ - 

ϊγ μ ή ν , ή δμετέρα ά ν ε ψ ιί ,  ή πα ιδαγω γός κα ί Ιγώ  
«ε&ρισκόμεθα ε ίς  τας χείρας τοΰ Γ ιάννη . Ωδη-

I

— Δ ιατί έρωτάτε ;
—  Διότι δέν είξεύρω νά χορεύω τόν



«γήθημεν πολύ μακράν, είς τά  ορι\. ”Εχομ*ν 
«χαλώς χα ί δπηρετούμεθα άρχετά πρεπόντως. 
« ’Εάν δεν ταράςγ) τ ι τα  σχέδια τοΰ Γ ιάννη  χα ί 
•τών άνθρώπών το«, π ισ τεύω  δτι δεν εχομεν να 
«φοβηθώμεν τ ι χείρον. Σας π ιρ * κ α λ ώ  νά μοι δα 
«νείστ,τε έννεντ'κονια δύο χ ιλ ιάδας <ρρ;γκων, τάς 
«οποίας ό πατήρ μου θά οας άποδώσει πά ντω ς 
»5μα τη  Ιμοαν(σ«ι τή ς  παρούσης . Τό ποσόν 
«τοΰτο είνα ι τά  λύτρα μου. Π αρακαλώ δ- 
«μάς Ιπ 'σης να είδοποιήσητε τόν πλοίαρχόν μου 
«περί τοΰ συμβεβηκότος. Έ άν δέν μ ’ έκράτει φό- 
»6ος, τόν όποιον δύνασθε να μαντεύσητε, θά έ- 
«βασιζόμην έπ ’ αύτοΰ, δπω ς μ ’ έξαγάγτ, έντεΰ- 
»θεν. Π λήν δέν είμα ι μόνος. ’Εάν σ κ εφ θή νά λάβ η  
«στρατιω τικά  τ ινα  μέτρα , έξορκίσατε αύτόν ε ς 
»δ ,τι 2χει ιερόν είς τόν κόσμον ν ’ άπόσχη.

«Κ αλήν έντάμω σιν ταχέω ς.
» ’Ε<ρ’ δσον ζώ , ή ανεψιά ίιμών ούδέν δύναται 

»νά φοβηθή.
Μ αυρ ίκ ιος Β ιλφ ϊρώ ν.»

Ό  Γιάννης άνέγνωσε την έπιστολήν 
μετά προσοχές καί εΰαρεσκείας.

—  Πάγει καλά, είπε. Θά παρακαλέσω 
ομως καί την δεσποινίδα νά ΰπογράψη την 
έπιστολήν. Δύο ύπογραφαί άζίζουν περισ
σότερον.

Ή Έλενίτσα κ α τ ’ άρχάς μέν ήρνήθη 
-νά θέση τήν υπογραφήν της, μή θέλουσα 
νά έπιτρέψη τφ  Μαυρικίφ νά θυσιάση τό 
σον ποσόν. Ά φοΰ τφ  είχον αποδώσει τήν 
έλευθερίαν, ώφειλε νά έπωφεληθή τής ά 
δειας ταύτης. Ό  Θ = άς θά έπηγρύπνει έπί 
τών δυστυχών αιχμαλώτων.

—  Τίς θά ήδύνατο νά διαπράζη το ιαύ
την άνανδρον πράςιν ·, άπεκρίθη ό νέος. 
Θά προυτίμων ν’ άποθάνω μυριάκιςείς ταύ 
την τήν έρημον ή νά σάς έγκαταλείψω. 
Έάν δέ τυχόν συνελαμβάνεσθε μόνη καί 
έμάνθανον είς τήν Σμύρνην τήν εΐδησιν, 
θά έγκατέλειπον τά πάντα, δπως δράμω 
πλησίον υμών. Ή ζωή μου σάς ανήκει.

Είς οΰδεμίαν κυρίαν εύχομαι νά δεχθή 
το ιαύτην δήλωσιν' δέον δμως νά όμολο- 
γήσωμεν, δτι έκείνη είχε τήν άζίαν της. 
Έ  ώραία αιχμάλωτος έγραψεν ΰπό τήν 
έπιστολήν:

«Δ έν γνω ρ ίζω  8ν εύγενέστέρον, γενναιότερον, 
«μ ά λλον άφωσιωμένον. Άπεποι/,θτ, τήν άποδο- 
«θεΐσαν α ΰ τφ  έλευθερίαν, δπως μή έγκα τα λ ε 'ψ η  
»δύο δυστυχείς γυνα ίκας.

‘ Β λ ιν ίτσ α .·

Ό  δυϊκάς άριθμός δέν έγράφη πραγ-  
ματικώς καλή τη πίστει. Δέν άμφέβαλ- 
λεν ή ‘Ελενίτσα, δτι, έάν προΰκειτο περί 
μόνης τ ί ς  δεσποινίδος Γούδφωλ, ό Μαυ
ρίκιος θά έδείκνυε μείζονα έμπιστοσύνην 
είς τήν θείαν άντίληψιν ; Πιστεύω ναί" 
πλήν πάσα ευ ήγμένη νεάνις δέν έζωτερι- 
κεύει τούς στοχασμούς της.

—  Εμπρός, είπεν ό Γιάννης,θέσα; τήν  
έπιστολήν είς τό θυλάκιόν του, βλέπω δτι 
τά  πράγματα πηγαίνουν καλά. Χάριν 
ασφαλείας καί κέρδους χρόνου, θά υ 
πάγω ό ίδιος είς τήν Σμύρνην. Πρέπει 
ν’ αναγνωρίσετε, δτι πράττω πάν δ,τι 
δύναμαι, δπως σάς έλευθερώσω ταχέως.

Οί λοιποί λησταί έθεώντο τήν σκηνήν 
μακρόθεν, χωρίς νά ποιήσωσι τήν έλαχί- 
στην κίνησιν. Ό  Γιάννης έκάλεσεν ενα 
αΰτών, οστις, πλησιάσας, συνδιελέχθη 
μ ετ ’ αύτοΰ χαμηλοφώνως.

Μετά τήν συνδιάλεζιν, ό αρχηγός είπε:
— Κύριοι, σάς παρουσιάζω τόν Σπΰ- 

ρον, ό όποιος θά με αντικαταστήσει κατά  
τήν άπουσίαν μου. Ελπίζω, δτι θά μεί
νετε κατευχαριστημένοι άπ’ αΰτόν, διότι 
Ιζησεν είς τήν πόλιν καί γνωρίζει πώς φέ- 
ρωνται πρός ανθρώπους της τάζεώς σας. 
Τώρα σάς άφίνω. 'Η Σμύρνη δέν είναι 
πλησίον καί πρέπει νά βαδίσω πολύ. Δοΰ- 
λός σας !

ΙΓ'

Πρώτον εργον τοΰ Σπυρου υπίρζέ νά 
προσφέρη πρός τούς ζένους του δεϊπνον, 
τοΰ οποίου ήσθάνοντο μεγίστην ανάγκην. 
Ή κυρία τροφή συνίστατο έκ τών λε ι
ψάνων τοΰ άμνοΰ, άντί χορταρικών παρε- 
τέθησαν έλαϊαι διατετηρημέναι είς άλμην 
καί άντί επιδορπίου έδόθη αΰτοΐς τ ο υ λ ο υ 
μ ο τ ύ ρ ι .

Οΰχ ήττον, ή δεσποινίς Γούδφωλ κα- 
τεβίβρωσκε τά παρατεθειμένα έν πάση 
ησυχία τ ί ς  συνειδήσεώς της" οΰδέν ετε- 
ρον της παρατεταμένης νηστείας έζαφα- 
νίζει τάς έπιμονωτάτας προκαταλήψεις. 
Ή Έλενίτσα έδείκνυε μετριωτάτην όρε- 
ζιν, ιδίως δ’ ετρωγεν ώς έν όνείρφ, διότι 
έθεώοει ένύπνιον, δτι εύρίσκετο είς τήν 
άγνωστον καί φανταστικήν έκείνην χώ
ραν.Ό Μαυρίκιος ήσθάνετο τόν οισοφάγον 
του πολύ συνεσφιγμένον έκ τ ί ς  συγκινή- 
σεως, ώστε νά μή δύναται νά καταπίη  
μίαν έλαίαν. Ά φ ’ ής ένόησεν δτι ήγα-  
πάτο, έκεΐνος ό ανδρείος έγένετο δειλότα- 
τος, ώς συνέβη είς τόν έμβαλωματήν τοΰ 
μύθου άφ’ ής ήμέρας άπέκρυψε περί τό έ- 
κατομμύριον έντός τής κλινοστρωμνί ς 
του.

Ό  δεΐπνος έτελειώθη έν σιγή, διότι 
καταλλήλως ήδύνατο νά λεχθή, δτι οί 
τοίχοι είχον όχι μόνον' αΰτ$ά, άλλά καί 
οφθαλμούς, λάμποντας όπισθεν τών φρα
κτών. Ό  Σπύρος, δστις είχεν υπηρετήσει 
τούς αιχμαλώτους ώς πραγματικός θ α 
λαμηπόλος, δταν έθεώρησε τήν στιγμήν 
κατάλληλον, είπεν αΰτοΐς:

—  Ό  ιατρός καί αί κυρίαι θ’ άναγκα- 
σθοΰν νά κοιμηθούν άπόψε είς τό ύπα ι
θρον, πλησίον τ ί ς  φωτιάς. Ά λ λ ά  μία νύ
κτα άπερνά ’γρήγορα καί αυριον θά έ
χουν καλλιτέραν κατοικίαν.

—  Πώς ! άνεφώνησεν ό Μαυρίκιος, δέν 
θά μείνωμεν έδώ ;

—  ”Ω ! κύριε, άπεκρίθη ό ληστής μετά 
καλοκάγαθίας, σάς συμφέρει νά μή μείνω-

j μεν. Ά ν  καταδιωχθώμεν καί προσβλη- 
θώμεν, έννοεΐτε τ ί  εΐμεθα υποχρεωμένοι 

I νά πράζωμεν.
Ό  ιατρός συνέθλιψε τάς χεΐράς του. 

Ή Έλενίτσα, έννοήσασα δτι έμελλε ν’ 
άπαντήση ΐσως πολύ ζωηρώς, έθιζε τόν 
βραχίονά του.

—  Α γ α π η τέ  καί γενναίε φίλε, τώ εί
πεν, άς κοιμηθώμεν. Δέν άντέχω πλέον

! είς τήν άΰπνίαν.
Ε ίτα δέ προσέθηκε μάλλον σοβαρώς:
—  Δέομαι είς τόν Θεόν νά προφυλάζη 

I τιμάς άπόψε έκ παντός κινδύνου" οίαδή-

ποτε δμως άν πέπρωται νά ήναι ή τύχη  
μου, θέλω ικετεύει Αΰτόν πάντοτε ν’ άν- 
ταμείψη ύμάς κατά τήν άζίαν σας.

Έτεινε δέ τήν χεΐρα πρός τόν σύντρο
φόν της, δστις, λαβών, έπέθεσεν έπ’ αΰ
τ ί ς  παοατεταμένον φίλημα καί άπεκρίθη 
χαμηλοφώνως, ώστε μόνη ή νεάνις νά 
τον άκούση:

—  Είθε ό Θεός νά έζαγάγη ίιμάς τ ί ς  
δυστυχοΰς ταύτης θέσέως.Ώς πρός δέ τήν 
άνταμοιβήν, περί ής λέγετε... ώ ! Έλε
νίτσα, δέν είναι άναγκαία ή θεία παρέμ
βασις....

— Σιωπήσατε ! διέκοψεν αΰτόν εί- 
ποΰσα ή νεάνις. Εΐπατέ σχεδόν βλασφη
μίαν. Α νακαλέσατε  αΰτήν.

—  Έ στω  ! ’ Ητο τρόπος έκφράσεως, 
δπως σάς εΐπω, οτι μία μόνη άμοιβή υ π 
άρχει δυνατή δι’ έμέ είς τόν κόσμον...

Έκείνη διέκοψεν αΰτόν αΰθις, διά θλ ι
βερού καί χαρίεντος μειδιάματος, δπερ 
τόν μετέστησεν έκτός έαυτοΰ.

—  Λάβετε οίκτον δι’ έμέ, είπεν ή νεά
νις. Έμάθετε μέ θυσίαν σας, δτι τό όρος 
Ταΰρος δέν είναι τόπος κατάλληλος πρός 
συζήτησίν τινων ζητημάτων. Καλήν νύ
κτα. Όποία νύζ ! Θά την ένθυμούμεθα 
πάντοτε.

Μετά τάς λέζεις ταύτας, ή Έλενίτσα  
κατεκλίθη πλησίον τ ί ς  πυράς καί τ ί ς  
δεσποινίδος Γούδφωλ.

Ό  Μαυρίκιος έκάλυψε τάς γυναίκας διά 
τών προβατίνων δερμάτων καί έκάθισεν 
είς άπόστασιν βήματος άπ’ αΰτών, στη- 
ρίζας τά νώτα έπί δένδρου καί άποφα- 
σισμένος νά μή κοιμηθή. Ό  Σπύρος ήγρύ- * 
πνει, καθήμενος απέναντι αΰτοΰ μέ τό 5- 
^λον έπί τών γονάτων του. Οί δέ λοιποί 
ληστα ί είχον διασπαρί, δπως φρουρώσι 
βεβαίως τά  περίχωρα.

Μόνος, είς τά βάθος τών δασών καί μέ 
τήν άγαπωμένην γυναίκα,* ό Μαυρίκιος 
ήσθάνετο τάς συγκινήσεις, τάς οποίας άν
θρωπος δύναται νά αΐσθανθή. Προσέβλεπε 
τήν νεάνιδα, χωρίς νά δύναται νά Ιδη τά 
πρόσωπον α ΰ τ ίς ,  δπερ δ ιπ λ ί  καλύπτρα 
προΰφύλαττε κατά τ ί ς  νυκτερινίς υγρα
σίας, ά λλ ’ έβλεπε τό στίθός της κανονι- 
κώς ύπεγειρόμενον ΰπό της άναπνοίς καί 
έσκέπτετο, δτι ΐσως ήμέραν τινά έπί της 
καρδίας έκείνης, γενομένης ίδ ικ ίς  του, 
θά ήδύνατο νά στηρίζη τήν κεφαλήν του.

Ώνειρεύετο έγρηγορώς, ότέ μέν μει- 
διών πρός τήν έλπίδα, ότέ δέ φριτ- 
των είς τό άκουσμα άγνωστων θορύ
βων τοΰ δάσους. Έάν, κατά  τύχκ)ν, 
οί σύντροφοί του τοΰ «Δυμών-δ’-Οΰρβίλ» 
άνεΰρον τά  ίχνη του ! Έάν προπαρεσκεύ- 
ασαν νυκτερινήν έπίθεσιν !

—  Θεέ μου!— έλεγε καθ’έαυτόν—έλευ- 
θερώσατε ήμάς τών φίλων μας. Τήν σ τ ιγ 
μήν ταύτην, οί έχθροί μας έμπνέουσιν ή 
μΐν όλιγώτερον φόβον.

Έκάστοτε ό Σπύρος ήγείρετο καί Ιρ- 
ριπτεν έπί της πυράς ζηρούς κλάδους, οί 
όποιοι, καιόμενοι, έθέρμαινον τόν γλυ-  
κέως ΰπό της πεύχης άοωματιζόμε- 
νον άέρα Ό  Μαυρίκιος, τόν όποιον ή κό- 
πωσις τ ί ς  βεβιασμένης πορείας είχε κα



ταβάλει, ήσθάνθη τήν κεφαλήν του βα- 
ρύνουσαν καί μεγίστην άνάγκην νά κοι- 
μηθή. Ήθέλησε νά έγερθή,.δπω; κατα-  
νικήσϊ) τήν νάρκωσιν τών μελών του, 
άλλά δέν είχε δυνάμεις άρκούσα;. Κατέ-  
λαβεν αΰτόν είδος φαντασμαγορίας, προ
ερχόμενης έκ τοΰ κόπου. Ένόμιζεν, οτι 
έβάδιζ εν, ένφ περιεπάτει μόνον έν όνείρω. 
‘Ο πώγων του Ικλινεν έπί τοΰ στήθους 
του, α ί χεΐρέ; του κατέπεσαν- έκοιμάτο 
βαθεως.

Μία χειρ έπετέθη έπ'ι τοΰ ώμου τοΰ ί 
ατροΰ, δστι; άνεσκίοτνισεν. Ήνοιξε τούς 
οφθαλμούς του καί, κατ ’ άρχά;, έξεπλά- 
γη, ίδών ενώπιον του τό ισχνόν ποόσω- 
πον, τήν γρυπήν ρίνα καί τό μαΰρον γέ- 
νειον τοΰ Σπύρου. Πλήν ή μνήμη έπανήλ- 
θεν α ΰτφ  ταχέως.

— Τι θέλετε; ήρώτησε τόν ληστήν, ά 
φοΰ δ t ’ έ ν ό ς βλέμματος έβεβαιώθη, οτι ή 
νεαρά σύντροφός του έκοιμόίτο είσέτι π λη
σίον τής δεσποινίδος Γούδφωλ, τής ο
ποίας ήκούετο τό θορυβώδες ρογχαλνιτόν.

— Πρέπει νά έξυπνήσετε τάς κυρίας 
και ν’ άναχωρήσωμεν. Ή ώρα Ιφθασεν.

Ό  Μαυρίκιος ήγερθη παραχρήμα. Ή 
ήμέρα ύπέφωσκε κα'ι ό όρίζων είχεν αρ
χίσει νά χρωματίζεται ροδόχρους. ’Επί 
τών κλάδων τών δένδρων, τά  όποια έκο- 
σμοΰντο διά τών ποώτων φύλλων των, τά  
πτηνά έκελάδουν. Πλησίον τοΰ πυρός, έν
τός τοΰ κασσιτέρινού μ π ρ ι κ ι ο ύ ,  έκάπνι- 
ζεν δ καφές, τοΰ όποίου τό άρωμα έγαρ- 
γάλιζεν εΰαρέστως τήν δσφρησιν τοΰ ί α 
τροΰ, δστις ήσθάνετο θαυμασίαν δρεξιν.

Παρελθούσης τής νυκτός άνευ δυστυ
χήματος, ό μείζων κίνδυνος ειχε παρέλ- 
θει καί ό Μαυρίκιος έσκέπτετο, δτι α ΰ 
τός μόνον, έφ’ δλόκληρον ήμέραν, θά είχε 
πλησίον του τό κατά τήν καρδίαν θελ- 
κτικώτερον πλάσμα τών πέντε μερών τοΰ 
κόσμου. Μετ’ ολίγον, ό κύριος Χάρρισων 
θά έπλήρωνε βεβαίως τά  λύτρα καί τήν 
έπιοΰσαν άπαντες θά έπέστρεφον εις τήν 
Σμύρνην.

Έσκέπτετο πάντα ταΰτα  καί έξηκο- 
λούθει ν’ άτενίζη τήν Έλενίτσαν, ήτις έ- 
κοιμάτο ήσύχως. Ό  Σπύοος άνεκάλεσεν 
αυτόν είς τήν πραγματικότητα.

-— Παρακαλώ τόν κύριον νά συλλογι- 
σθν) πώς δέν Ιχομεν καιρόν νά χάνωμεν.
Επρεπε τώοα νά βαδίζωμεν.

Ό  Μαυρί κιος έγονυπέτησε πλησίον της 
νεάνιδος, εθιξεν έλαφρώς τόνβραχίονά της 
καί είπεν αΰτή:

—  Δεσποινίς, έξυπνήσατε.
Ή Έλεν ίτσα έταράχθη γλυκέως καί 

έμειδίασε, χωρίς ν’ άνοίξν) τούς οφθαλ
μούς. Ένόμιζε βεβαίως, δτι έκοιμάΐο έπί 
τής κλίνης της, πιστεύουσα δ’ δτι άπηυ- 
θύνετο πρός ττιν Καίτην, ήοώτησε :

—  Τί ώρα είναι ;
Πλήν, άνοίξασα τούς οφθαλμούς καί 

ίδοΰσα τόν Μαυοίκιον, έπανέκλεισε τάf I 7
βλέφαρα καί ήρυθρίασε, αίσχυνθεΐσά πω; 
δτι άνήρ κατεσκόπευε τήν παρθενικήν ά- 
φύπνισίν της. Ένθυμηθεΐσα δμως αίφνης 
τά  συμβάντα:

—  ’Ατυχή φίλε ! είπε, τείνουσα τήν

χεϊρα πρός τόν ιατρόν. Είμαι βεβαία, δτι 
δέν έκλείσατε τοΰς οφθαλμούς.

Ό  Σπΰρος άπέστρεψε τό πρόσωπόν του, 
δπως άποκρύψγι σκωπτικόν μειδίαμα. Ό  
Μαυρίκιος άπεκρίθη:

—  Ομολογώ ο rt δεν Ιχω τοιαύτην α 
ξίαν. Ό  θεός έπηγρύπνησεν έφ’ ήμών καί 
διήλθομεν τήν νύκτα άκινδύνως. ’Ανάγκη 
ν’ άναχωρήσωμεν. Αί προετοιμασίαι σας 
θά είναι βραχεϊαι, ά λλ ’ δπως δήποτε θά 
σάς παραχωρηθή ολίγος καιρός. Δεν είναι 
άληθές, Σπύρο ;

Ό  ληστής προσέκλινεν ώ; άνθρωπο; 
γινώσκων τ ί  οφείλεται πρό; τό ώραΐον 
φΰλον, αί δέ δύο γυναϊκε; άφέθησαν μό- 
ναι. Έπίσης ή δεσποινίς Γούδφωλ είχεν 
άρχίσει ν’ άφυπνίζηται.

—  Θά κάμωμεν μακράν πορείαν j ή 
ρώτησεν ό ιατρός, ένώ μετά τοΰ φύλακός 
του έπλησίαζεν είς ρυάκιον, δπως πλύνη 
τό πρόσωπόν του.

—  Σχεδόν τριών ώρών μόνον. Έ πειτα  
θά είμεθα ήσυχοι εως αΰριον τό πρωί. 
Έάν τά πράγματα ύπάγουν καλά, έκεί
νην τήν ώραν σεΐς καί αί κυρίαι θ’ α να 
χωρήσετε διά τήν Σμύονην. *0 δοόμος σας 
θά είναι μακοός, άλλά θά τον κάμετε μ’ 
εΰχαρίστησιν.

Ο Μαυρίκιος, έκπλαγείς έπί τ·7ΐ εΰγε- 
νεί(£ τών. τρόπων τοΰ λ·/)στοΰ καί έπί τή 
ευχερείς μεθ’ ής έξεφράζετο γαλλ ιστ ί,  δέν 
ήδυνήθη νά μή τφ  είπ·/) :

—  "Υποθέτω, καλέ μου «νθοωπε, δτι 
δέν εζησες πάντοτε είς αΰτά  τά βουνά.

—  "Οχι, κύριε, άπεκρίθη ό Σπύοος· ΰ- 
πηρέτησα είς καλάς οικία; τής Σμύρνης 
καί τοΰ Βοσπόρου. Διετήρησα δέ μερικούς 
φίλους είς τό Μπουρνόβα, μέ τοΰς όποι
ους πίνω ένίοτε κάνέν ποτήριον ρακί...

—  Καί οί όποιοι σ3ς δίδουν τάς έν- 
διαφερούσας ειδήσεις.

—  Πραγματικώς' καμμίαν φοράν δμως 
μάς άπατοΰν. Λόγου χάριν, έάν ήξεύρο- 
μεν, δτι άνήκετε είς τό γαλλικόν ναυτ ι
κόν... θά με συγχωρήσητε νά σάς εϊπω, 
δτι δέν έκάματε καλά νά μή φέρετε τήν 
στολήν σας είς τήν έξοχήν. Χωρίς αΰτό 
τό λάθος, οΰτε σεΐς, ούτε ή άρραβωνι- 
στική σας...

— Ί^ού καί άλλο πράγμα, διέιιοψεν 
αυτόν ό Μαυρίκιος περί τοΰ όποίου δέν 
Ιχετε καλάς πληροφορίας.

Ό  Σπύρος δμως, διά μειδιάματος Ιδει- 
ξεν δτι δέν έπίστευεν είς έκεϊνο τό ψεΰ- 
δος. Κ ατ ’ έκείνην τήν στιγμήν, ένεφανί- 
σθη ή Έλενίτσα, στηριζομένη έπί τοΰ 
βραχίονος τής παιδαγωγού της. Παρά 
τήν φοβέραν νύκτα, ήν είχε διέλθει, ήρ - 
κεσαν αΰτη δέκα λεπτά τής ώρας καί ο
λίγον ΰ^ωρ, δπως ήναι ώραία. Τί ση
μαίνει νά ήναι τις δεκαεπταετής !

Είς τήν θέαν τοΰ Μαυρίκιου, οί οφθαλ
μοί-της έφαιδρύνθησαν.

—  ”Ας άπέλθωμεν ταχέως, είπε. Φαν
τάζομαι δτι έκαστον βήμα μό?ς φέρει πρός 
τήν οικίαν μου.

Αί ταξειδιώτιδες έπεβησαν τών όνων 
καί ή μικρά συνοδία έτέθη είς κίνησιν. 
Τέσ« αρες λγισταί προεπορεύοντο έν είδει

προφυλακής, οί δέ λοιποί άπετςλουν τήν  
άκολουθίαν, άκολουθίαν παράδοξον, ή τ ι ;  
είχε λάβει τήν διαταγήν νά φονεύση τους 
ύπ ’ αΰτής προστατευομένο'υ; εί; τήν πρώ
την ύποπτον ϊνδειξιν. Κατά τά  λοιπά, 
οί λγισταί έφέροντο μετά μεγάλου σεβα- 
σμοΰ' οΰδέ εί; ΰψου τοΰ; οφθαλμού; έπί 
τής νεάνιδο;. Φαντάσθητε συμμορίαν λ α 
θρεμπόρων, μεταφερόντων, διά δυσβατο- 
τάτων ατραπών,εύθραυστα αντικείμενα ά- 
ξ ία ; έκατοντάκι; χιλίων φράγκων.

’Αδύνατον νά φαντασθή τ ι ;  ζωγραφι- 
κώτερα τοπεΐα. Μετά πορείαν μιάς ώρα; 
έντό; δάσου; χαμηλών δένδρων, οί ταξε ι-  
διώται είχον φθάσει είς τό μελαγχολικώτε- 
ρον καί άγριώτερον μέρος τοΰ όρους. Οΰ
δέν ετερον Ιβλεπέ τις ή βράχους, ογκο
λίθου; καί φθινούσας βάτους, φυομένας 
μακράν είς τάς σχισμάς τοΰ γρανίτου. 
’Απροσδοκήτως δμως, μετά τινα στρο
φήν, οί ταξειδιώται εΰρέθησαν ένώπιον 
μεγαλοπρεποΰς θεάματος. Πρό τών ποδών 
τοιν έξετείνετο έκτετααένη πεδιάς, έφ’ ής 
ύπαρχον διεσπαρμένα πολλά χωρία καί 
είς τό άκρον ή κατάλευκος μεγαλόπολις 
Σμύρνη. Πέραν ταύτης ήρχιζεν ή άχανή; 
θάλασσα, σπινθηρίζουσα ύπό τά ;  ακτίνας  
τοΰ είσέτι πλησίον τοΰ όρίζοντο; ήλίου.

Σπανίω; περιηγηταί είδον έξοχώτερον 
πανόραμα' όφείλομεν δμω; νά όμολογή- 
σωμεν, δτι οί ήμέτεροι ταξειδιώται δέν 
είχον διάθεσιν νά θαυμάσωσι τά ;  καλλο
νάς τής φύσεως. Ό  Μαυρίκιος έχρησιμο- 
ποίει τοΰς οφθαλμούς του, δπως βεβαιω- 
θή, δτι οΰδείς εΰρίσκετο έπί τά  ίχνη των. 
Αύτοί δ’ οί έν τή προφυλακή λνισταί ή-  
ρεύνων, διά τοΰ βλέμματος, δσον μακρό- 
τερον ήδύναντο, εάν ή πρό καί δπισθεν 
αΰτών όδό; ήτο έλευθέρα.

Ή Έλενίτσα,παρά τό μέγα θάρρο; τη ; ,  
δέν ήδυνήθη νά ίδ/) άνευ συγκινήσεως 
τήν πόλιν, έν τή όποία δέν θά έπέστρε- 
φε ζώσα, έάν έλάχιστον απρόοπτον συνέ- 
βαινε, καί δπου ϊσω; ϊκλαιον νΰν αΰτήν, 
δύο δέ δάκρυα έκυλίσθησαν κατά μήκος 
τών παοειών τη;.

—  ΤΑ! άνεφώνησεν ό Μαυρίκιος, αΰτά  
τά δακουα σπαοάττουσι τήν καρδίαν μου.

Ή νεάνι; ε'τεινεν αΰτφ  τήν χεϊρα,προσ- 
επάθησε νά μειδιάσγ; καί έπέτυχε μόνον 
νά τώ φαν·?] ώραιοτέρα.

—  θάοοος ! είπεν έουθοιώσα. "Ισως τά  
πάντα άποβώσι κάλλιον ή δσον νομίζο- 
μεν...

—  Μέ συγχωρείτε, διέκοψεν αΰτοΰ; ό 
Σπύρο; μέ τό θάρρος ΰπηρέτου κωμιρδίας, 
δ ν̂ ήμποοοΰμεν νά μείνωμεν έδώ. Μετά 
δύο ώρας θά φθάσωμεν είς τό προσδιωρι- 
βαένον μέρος καί τότε ό κύριος θά είναι 
έλεύθεοος νά σονοαιλή μέ τήν δεσποινίδα.

'Η συνοδία έτέθη αύθις είς κίνησιν, 
είσδύουσα είς τάς χαράδρας τοΰ όρους.

*0 Σπύρος, ώς πάντες τοΰ κόσμου οί 
οδηγοί, είχεν άπατήσει τοΰς ύπ’ αΰτοΰ  
όδηγουμένους ώ; πρό; τήν άπόστασιν. 
'Ότε ή συνοδία Ιστη διά τόν φυσικόν λό
γον, δτι δέν ήτο πλέον δυνατόν νά προ- 
χωρήσν), ενεκα τή ;  παντελοΰ; έλλείψεω; 
ατραπών, είχε βαδίσει πλέον τών τριών



ώρών. Διά βαθείας ΰποκλίσεως, αί κυρίαι 
ποοσεκλήθησαν νά καταβώσι τών όνων. 
Είτα δε, αίτοΰντες συγγνώμην διά την ό
ποιαν έλάμβανον μεγάλην ελευθερίαν, δύο 
λησταί έλαβον είς τοΰς βραχίονα; των 
τάς δύο κυρίας καί άνεβιβασαν αΰτάς έπί 
τοΰ πρανούς βράχου, τοΰ οποίου τό από
τομον θά έφερε σκοτοδίνην καί είς ποί
μνην α’ιγών. Αΰτός ό Μαυρίκιος θά έδί- 
βταζε ν’ άναβΐΐ, έάν μη ή σιδηρά χειρ τοΰ 
Σπύρου δέν τον ύπεστήριζεν. Ή άνάβα- 
σις διήρκεσεν είκοσι λεπτά της ώρας,μετά 
δέ τό πέρας α ΰ τ ί ς ,  οί ταξειδιώται εύρέ- 
θησαν είς τό κλασικώτατον τών ληστρι
κών άντρων.

Έκ τών έν αΰτφ  άναδιδομένων διαφό
ρων οσμών, εΰκόλως ένόει τις, δτι έχρη- 
σίμευεν ώς στρατοπεδαρχεΐον τοΰ Γιάννη 
καί ταυτοχρόνως ώς φρούριον, λόγω τ ί ς  
όχυράς θέσεώς του. Δώδεκα λγ,σταί κα 
λώς ώπλισμένοι θά ήδύναντο εΰκόλως ν’ 
άμυνθώσιν έκεϊθεν καθ’ ολοκλήρου στρα- 
τιωτικοΰ σώματος.

—  Τώρα, είπεν ό Σπύρος, είμεθα ή 
συχοι. Ο κύριος καί αί κυρίαι ήυ,ποροΰν 
ν’ άναπαυθώσι μέ δλην την άνεσιν καί νά 
συνομιλήσωσιν. Έάν ό Θεός θέλη, ό αρ
χηγός θά είναι έδώ αυοιον αΰτην την ώ 

ραν μέ τά χρήματα.
Πρό παντος παοετεθη τό πρόγευμα. Τά 

τρόφιμα ήσαν καλλίτερα, έάν μήνοστιμώ- 
τερα, καί οί προσκεκλημένοι οΰδεμίαν θά 
είχον αφορμήν παραπόνου, έάν, μετά τόν 
καφέν, ήδύναντο νά καλέσωσι τάς άμα
ξας των καί ν’ άπέλθωσΓ πλήν δέν προΰ- 
κειτο είσέτι περί άναχωρήσεως. Ή δε
σποινίς Γούδφωλ άπεκοιμήθη. ΤΗτο ά λη 
θώς ήκιστα άγρυπνος φύλαξ, άλλ ’ ή έπί- 
πονος υπηρεσία, είς ήν άπό δύο ήμερών 
ύπεβάλλετο, δέν προεβλέπετο είς τάς συμ
φωνίας της.

Οί δύο νέοι, καθήμενοι έγγΰς άλλή-  
λων, συνδιελέγοντο χαμηλοφώνως περί 
τών φόβων καί τών έλπίδων των. ΤΗσαν 
μόνοι καί θά ήδύναντο νά πιστεύσωσιν, 
δτι εΰρίσκοντο είς έρημητήριον της εκλο
γής των, έάν, έξω τοΰ άντρου, δέν ή-  
κούετο ή έρρινος φωνή τοΰ Σπύρου, $δον- 
τος ορεινόν άσμα.

ΙΕ'

Ό  -/ρόνος είχε παρέλθει καί ήδη ό ή 
λιος έφώτιζε τήν έτέοαν πλευράν τοΰ ο
ρούς. Έντός τοΰ άντρου τά αντικείμενα 
έφαίνοντο συγκεχυμένα. Ό  Μαυρίκιος δ
μως καί ή σύντοοφός του δέν εΰοισκον 
τάς ώρας μακράς. ’Απελάμβανον της με
γίστης έν τώ κόσμω ευτυχίας' άνεκάλυ- 
πτον οχι δτι ήγαπώντο — τοΰτο ήτο α ΰ 
τοΐς πρό πολλοΰ γνωστόν — άλλ ’ δτι είχον 
δίκαιον ν’ άγαπώνται. Μεθ' δ,τι άν λέ- 
γωσιν, ό έ'ρως δέν είναι πολλάκις τυφλός 
ενμή έκ φρονήσεως. Θά έχανε πολύ, έάν 
έβλεπε τήν πραγματικότητα. Δείξατε ο
μως αΰτώ, δτι δύναται ν’ άνοίξϊ) τούς ο
φθαλμούς, παραχρίμα δέ πίπτει ή καλύ-  
πτουσα αΰτοΰς τα ιν ία  καί ό μικρός πονη
ρός έμφανίζεται ένώπιον ήμών μέ δίοπτρα.

Ή Έλενίτσα καί ό Μαυρίκιος ήσθά- 
νοντο τήν μεγάλην χαράν τοΰ νά έκτι- 
μώσιν άλλήλους έφ’ δσον κάλλιον έγνω- 
ρίζοντο, έάν δ’ ΰπάρχη μέρος, είς τό ό
ποιον ή γνωριμία γίνεται ταχέως καί α 
σφαλώς, τό μέρος τοΰτο είναι τό βάθος 
έρημου ΰπό τήν απειλήν μεγίστου κιν
δύνου. Πάν τό έν τα ΐς ψυχαΐς αΰτών 
μέγα καί γενναΐον άπεκαλύπτετο άνεπι- 
φυλάκτως, Δύο συνήθεις έρασταί, υπο
βαλλόμενοι είς τήν σκληράν έκείνην δο
κιμασίαν, βεβαίως θά καθίσταντο ψυχροί, 
μετά δέ πάροδον τόσων ώρών ανησυχίας 
καί κακουχιών, οΰδέν έτερον θά ήδύναντο 
νά πράξωσιν ή νά σιγήσωσιν. Εκείνοι δ
μως, άπ’ έναντίας, ώμίλουν καί ν)σθά- 
νοντο άμφότεροι δτι Ιν μόνον δυστύχημα  
θά ήδύνατο νά καταστήση αΰτοΰς απα
ρηγόρητους, τό δυστύχημα, τό όποιον 
δέν θά έπληττεν δμοΰ άμφοτέρους.

Ό  Μαυρίκιος, άκροώμενος τ ί ς  φίλης 
του, παρετήρησεν, δτι αυτη έφερε πολ
λάκις τήν χεΐρα έπί τοΰ έτέρου τών γο
νάτων της, ώς έάν ήλγει.

—  Πάσχετε ; ήρώτησεν αΰτήν. Μήπως 
έπληγώθητε κατά τήν άνάβασιν είς τόν 
βράχον ;

—  ”Ω ! οχι, άπεκρίθη ή νεάνις. Πρό 
πολλοΰ, άφ’ ής ήμην παιδίσκη, συνεπείς 
πτώσεως, τό γόνυ τοΰτο πονεΐ οσάκις κου- 
ρασθώ. Έκείνην τήν ήμέραν, —  προσε- 
θηκε μειδιώσα — είδον μάλιστα τόν θά
νατον πολΰ έκ τοΰ πλησίον.

Μετ’ ολίγον δ’ έπανέλαβε λυπηοώς :
— Αΰτη μόνη σχεδόν ή άνάμνησις μοί 

απομένει τών Παρισίων κκί τ ί ς  Γαλλίας. 
Βλέπω είσέτι έμαυτήν είς έκείνην τήν πό- 
λιν μετά της δυστυχούς μητρός μου, ένφ 
έξηρχόμεθα οικίας, τήν οποίαν βεβαίως 
τώρα δέν θά ήδυνάμην νά έπανεύρω. Είτα  
δέ βλέπω έμαυτήν, άγνοώ πώς, έξηπλω- 
μένην κατά γ ί ς  μεταξΰ τών ποδών ίπ 
που, τόν όποιον αναμφιβόλως ό φόβος μ’ 
έκαμε νά νομίσω μεγαλείτερον ή δσον 
πραγματικώς ήτο, διότι άναπολώ αυτόν 
ώς ζώον φαντασιώδες είκοσι τουλάχιστον  
ποδών ΰψους. ’Αγνοώ πώς δέν κατεπατή-  
θην ΰπ’ αΰτοΰ. Δέν ήξευρω .έπίσης έάν 
έπληγώθην ΰπ’ αΰτοΰ ή έκ της πτώσεως 
μου' τοΰτο μόνον είναι βέβαιον, δτι ένί
οτε, ώς σήμερον, πάσχω είσέτι.

Αίφνης έσίγησεν έκπληκτος. Κατά τήν 
διάρκειαν της βραχείας άφηγήσεώς της, , 
ό Μαυρίκιος είχε πλησιάσει πρός αυτήν 
καί, λαβών τήν χεΐρά της, έθλιβεν α ΰ 
τήν μετ’ άνεξηγήτου συγκινήσεως.

— ΤΑ ! άνεφώνησεν οΰτος, καί τό π α 
ρελθόν σάς καθιστά ίδικήν μου ! Ά π ο -  
κρίθητε, Έλενίτσα" άναμνήσθητε καλώς 
εκείνης τ ί ς  σκηνής. Δέν βλέπετε ενα νέον, 
δστις σάς ανεγείρει καί σάς φερει εις τάς 
άγκάλας του ; Δέν τον βλέπετε έπίσης, 
μετά όκτώ ήμέρας, καθήμενον πλησίον 
σας ΰπό τήν πλάτανον τοΰ πλήρους αν- 
θέων κήπου τοΰ πατρός σας ; Δέν έχετε 
ένα κΰνα, ένα μεγάλον λευκόν σκύλο ν, ό 
όποιος έκαλεΐτο... περιμείνατε... εκα
λείτο Π ο μ η ή ΐ ο ς  ;

—  Θεέ μου ! άνέκοαξεν ή νεάνις, είναι

δυνατόν ; ’Αλλά ναί, ναί' ένθυμοϋμαι 
πάντα ταΰτα . Βλέπω πρό παντός τό παι- 
δίον, τό όποιον μ' έσωσεν. ’Ακούω άκόμη 
τόν πατέρα μου λέγοντα: «Είναι θαΰμα 
πώς δέν συνετρίβητε καί οί δύο.» Έκεΐ
νος ό νεανίσκος...

Ό  νεανίσκος εκείνος, γενόμενος άνήρ, 
έκράτει αΰτήν είς τήν άγκάλην του καί 
την έθλιβεν έπί τ ί ς  καρδίας του' έπέ- 
θετε φ ιλήματα έπί τ ί ς  μελαίνης κόμης 
της καί δέν ήδύνατο ν' άρθρώσν) είμή 
ταύτας μόνος τάς φράσεις:

— 'Ατυχής μου Ελένη ! 'Ατυχής μου 
Ε λένη ! Μή κλαίετε !

Οίμοι ! Πώς νά μή κλαύστ) ; Ά π ό  τ ό 
σων ώρών τά νεΰρα τ ί ς  νεάνιδος είχον έν- 
ταθη καί τά δάκρυα άπέπνιγον αΰτήν. 
Είχεν α ίσθανθί πάσας τάν συγκινήσεις, 
τάς οποίας γυνή δύναται νά δοκιμάσνι: 
τόν φόβον, τήν άβεβαιότητα καί τήν 
χαύνωσιν, ήν προξενεί ό γεννώμενος έρως, 
κατασταθεΐσαν παρ’ αΰτ·7ί αίσθητοτέραν 
έκ τ ί ς  κοπώσεως καί τών στερήσεων.

Είχεν υποφέρει πάντα ταΰτα  μετά θάρ
ρους καταπληκτικού. Ά λ λ ’ ή άπροσδόκη- 
τος έπίκλησις τών αναμνήσεων τ ί ς  παι- 
δ ικ ίς  της ηλικίας, α'ίτινες συγκεχυμέναι 
παρέμενον είς τήν ψυχήν της, ή είκών τ ί ς  
μητρός της, έμφανιζομένης κατά τήν κρί- 
σιμον έκείνην στιγμήν τοΰ βίου της, έ- 
σπάρασσον τήν καρδίαν της. Είχε κατα-  
ληφθη ύπό λυγμών, στηρίζουσα τήν κε
φαλήν της έπί τοΰ ώμου τοΰ Μαυρίκιου, 
ώς πρό δωδεκαετίας, έπιλανθανομένη τ ί ς  
θέσεώς της καί άγνοοΰσα τάς φρικιάσεις, 
τάς οποίας προΰξένουν τώ Μαυρικίω ή 
μετά τοΰ σώματός της έπαφή καί τό ά 
ρωμα τ ί ς  κόμης της. Τι ήτο δι’ αΰτήν  
ό ιατρός κα τ ’ έκείνην τήν στιγμήν ; Οΰ
δέν έτερον ή δ γενναίος νεανίσκος, δστις 
τ r '  ̂ γ ,ειχε σώσει την (,ωήν της.

Κ ατά τινας ώρας, ή γυνή κυριαρχεί ή 
μών άπό τόσον υψηλά, ώστε θά έλέγετο, 
δτι δέν γνωρίζει ημάς. Κ α τ ’ έκείνας τάς 
ώρας, ένφ ή σαρξ ήμών φρίττει, ή καρ
δία έκείνης άνασκιρτά" ένφ ήμεΐς παλα ί-  
ομεν, έκείνη πεοιπλανάται φαιδρά είς τό 
ιδεώδες, άγαπ-2, σκέπτεται, μειδιά καί, 
θελκτικωτέρα έτι, κλαίει.

‘Ό ταν ή Έλενίτσα ήδυνήθη νά όμιλή- 
σγί, ήγειρε τήν κεφαλήν, άπέμαξε τούς ο
φθαλμούς της καί είπε τφ  Μαυρικίω:

—  Λοιπόν, ή μήτηρ μου, σάς έγνώρι- 
σε, σάς ήγάπησε καί σάς ηΰλόγησεν ! Ά !  
Θεέ μου ! Τι θά έπραττεν είς ταύτην τήν 
στιγμήν

— Ίσως θά έπανελάμβανεν ΰμΐν τάς  
λέξεις ταύτας , τάς οποίας νομίζω δτι 
είσέτι άκούω έξεοχομένας τών χειλέων 
της: «Πρέπει νά τον άγαπάς πολύ, παιδί 
μου !» ΤΩ Έλενίτσα, δέν θέλετε νά την 
ύπακούσητε ; Δέν θέλετε ν’ αγαπάτε έ
κεΐνον, δστις σάς δίδει τήν ζωήν του καί 
δστις δέν ήγάπησεν έτέοαν γυναίκα πρό 
ΰμών ;

—  Ά  ! άπεκρίθη έκείνη μετά στε
ναγμού— μήπως ισχύει ή θέλησις ! Δέν 
«ήθελον· νά έλθω ένταΰθα καί δμως εΰ- 
ρίσκομαι αιχμάλωτος.



Ό  Μαυρίκιος ένόησε καί τόσον καλώς, 
ώστε ή Έλενίτσα δέν γι^υννιθνι νά κρα- 
τήση μικράν κραυγήν, διότι ό νεανίας ?- 
θλιψεν αΰτήν ίσχυρώς έπί τοΰ στήθους 
τυο.

—  Κακή ! είπεν αΰτή έξαλλος έκ τής 
χαρδίς, άλλά προσποιούμενος οτι δέν ήτο 
είσέτι ευχαριστημένος, μ’ άγαπόίτε λοι
πόν παρά την θέλησίν σας ; Καί πρέπει 
νά σκέπτωμαι, δτι, μετά την έλευθέοωσίν 
σας, θά με βλέπετε μετά της άδιαφοοίας, 
μεθ’ ής βλέπετε τόν Σπύρον ;

—  "Ω ! φίλε μου, άπεκρίθη ή Έλενί
τσα σοβαρώς, άγαπώ τό σπήλαιον τοΰτο, 
τούς λτρστάς, τόν Σπύρον καί τά άσματά  
του, θ’ άγαπώ πάντα ταΰτα  έφ’ δρου 
ζωής. Είμαι ευτυχής, ευτυχής, ευτυχής ! 
Τί περισσότερον θέλετε ;

Ό  Μαυρίκιος θά έξηκολούθει έπί πολΰ 
τον διάλογον τοΰτον, άλλ ’ ή Έλενίτσα, 
μετά φιλοστόργου περιεργίας, ήθέλησε νά 
τή όμιλήσ·/) περί τής μητρός της.

—  Είναι τόσον σπανία ευκαιρία ! Ιλε- 
γεν. "Αλλως, έξ δλων τών περιστοιχούν- 
των με προσώπων, υμείς είδετε αΰτήν τε
λευταίος. Γνωρίζετε τήν θείαν μου' είναι 
ή άγαθωτάτη  τών γυναικών, ά λλ ’ είναι 
ευτυχής καί δέν άρέσκεται νά βλέπγι περί 
έαυτήν t/,ελαγχολικά πρόσωπα' μάλιστα  
δέ πρό πολλοΰ ένόησα, δτι έπιθυμεϊ ν’ ά- 
ποφεύγ·/) τινάς ομιλίας. Οΰδένα έχουσα, 
πρός τόν όποιον νά προφέρω τά ονόματα 
τών γονέων μου, φαίνομαι ώς έάν έλησμό- 
νησα αΰτά. Δέν είμαι πλέον είμή Έ λενί
τσα. Τά τρία τέταρτα τών συχναζόντων 
τήν οικίαν τής θείας μου άγνοοΰσιν, δτι 
ονομάζομαι Έλενίτσα δέ Ρεννεφόο.

Έκείνην τήν στιγμήν ή δεσποινίς Γούδ
φωλ ήνοιξε τοΰς οφθαλμούς της καί ή 
ρώτησε τίς ώρα ήτο. Ό  ιατρός έξήγαγε 
τό ώρολόγιόν του καί έπλησίασεν, δπως 
δι*κρίνγ),είς τό στόμιον τοΰ σπηλαίου, δ
που ίστατο  δ Σπύρος.

|"Επεται συνέχεια]. Δ μλ.

ΙΩ ΑΚ ΕΙΜ  Β Α Λ Α Β Α Ν Η

Α Λ Η Θ Ε Σ  Δ Ρ Α Μ Α  ΕΝ ΜΙΚΡΑι  ΑΣΙΑι

[Συνέχεια]

Ό  Δημήτριος, έπιθυμών ίνα καί έν α 
πουσία αΰτοΰ διάγγι ή οικογένεια αΰτοΰ έν 
πάση ευμαρεί^, έκανόνισε τήν πρός α ΰ 
τήν άποστολήν χρημάτων μετ’ έλευθεριό- 
τητος' άπαντες δέ οί έκ τοΰ χωρίου έγί
νωσκον δτι έν τώ οίκψ τοΰ Δημητρίου υ 
πήρχε μεγάλη άφθονία πάντων τών διά 
τόν βίον χρησίμων, έμακάριζον δέ τήν κα 
λήν τύχην τής Μαρίας. Καί πάντες μέν 
οί σύζυγοι, άμα ξενητευόμενοι, έφρόντι- 
ζον νά άποστέλλωσιν είς τάς οίκογενείας

αυτών τάς διαφόρους οικονομίας των , 
άλλ ’ δτε περιστάσεις άντίξοοι δέν έπέ- 
τρεπον αΰτοΐς τοΰτο, τ ί  ήδύναντο νά ποά- 
ξωσιν ; Καί άληθές δτι όλίγαι μέν ήσαν 
αΐ αΐκογένειαι, αΐτινες εύρίσκοντο έν διη- 
νεκεΐ στενοχωρά, άλλ ’δπως δήποτε ΰπήρ- 
χον' ήναγκάζοντο δέ νά μεταβαίνωσιν είς 
συγγενικούς άγροΰς καί έκεϊ, έπί εΰτελε- 
στάτη  άμοιβή έργαζόμεναι, νά συντηρώσι 
τά  άνήλικα αΰτών τέκνα καί νά δύνανται 
νά έξοικονομώσι καί τάς λοιπάς τοΰ οϊ- 
κου άνάγκας,δπως διευκολύνωσι τόν έν τή  
ξένγι σύζυγον πρός εΰχερεστέραν εΰρεσιν 
έργασίας. Έκ τών ολίγων χρημάτων, ά-  
τινα αΐ πτωχαί τών χωρίων οίκοδέ- 
σποιναι, έκτελοΰσαι τάς βαρείας έργασίας 
τοΰ άγροτικοΰ βίου, έλάμβανον, κατώρ- 
θουν νά έξοικονομώσι καί τά ταχυδρομι
κά τέλη καί έπέστελλον τοΐς Ιαυτών συ- 
ζύγοις, άπαξ τοΰ μηνός τοΰλάχιστον, ει
δήσεις περί τής οίκογενείας. Ή Μαρία 
δέν ήτο τόσον έστενοχωρημένη, πρώτον 
μέν διότι τά συναφθέν δάνειον διενεμήθη 
μεταξύ τών δύο εις ίσα μερίδια καί δεύ
τερον, διότι ό Δημήτριος άμα έλθών είς 
Κωνσταντινούπολιν, εΰρεν έργασίαν, έξα- 
σκών καί ]πάλιν τήν τέχνην του έν τώ 
κουρείφ τοΰ θείου του. Έν βραχεί δέ χρό- 
νψ ήδυνήθη, ώς είπομεν, οΰ μόνον τά δά
νειον νά έξοφλήσγ], άλλά καί ολίγα χρή
ματα νά έμβάσνι είς τήν οίκογένειάν του.
Ωςτε διά τοΰς καλούς συζύγους τούτους 

δέν υπήρξε στενοχωρία χρηματική δπως- 
οΰν σπουδαία. Ή Μαρία είχεν έπαρκή 
χρήματα διά ταχυδρομικά τέλη καί ήδύ
νατο άκόπως νά γράφΥ) έπιστολάς μακράς 
πρός τόν σύζυγον κατά π2σαν άναχώρη- 
σιν τοΰ ταχυδρομείου. *0 Δημήτριος έκα
νόνισε τάς έργασίας αΰτοΰ τοιουτοτρό
πως, ώςτε λίαν συνεχώς, Θεοΰ εΰλογοΰν- 
τος, ήδύνατο νά άποστέλλγι χρήματα τή 
οίκογενεία αυτοΰ καί νά άνατρέφηται έν 
μεγάλγι άνέσει ή φ ιλτάτη  Εΰδοκία ώς ά- 
ληθής ά ρ χ ο ν τ ο π ο ν λ α  τοΰ τόπου. Περί οΰ- 
δενάς άλλου έφαίνετο μεριμνών δ Δημή- 
τριος, είμή περί τής θυγατρός του, παρά 
παντός δέ έκ τής πατρίδας ερχομένου 
συγχωρίου έζήτει λεπτομερεστάτας π λη 
ροφορίας περί τής Εύδοκίας καί άπλη
στος ήκροόξτο πόίν δ,τι άπεβλεπεν είς α ΰ 
τήν. Ή Μαρία έγραφε καί άδιαλείπτως 
έγραφε περί τής Εύδοκίας καί τά  έλάχι- 
στα αυτή συμβάντα. Εΰτυχής λοιπόν 
ουτω μακρόθεν άπελάμβανεν δ τάλας π α 
τήρ τής άπεριορίστου αΰτοΰ στοργής τήν 
αμοιβήν. Ή Μαρία, φύσει προνοητική κό
ρη καί οικονόμος,τά πρός αΰτήν έκάστατε  
άποστελλόμενα χρήματα δέν έδαπάνα 
καταχρωμένη τήν έλευθεριότητα τοΰ Δη
μητρίου, οΰδέ κατησώτευεν αΰτά, έκ τών 
προτέρων γινώσκουσα μεθ’οΐων κόπων καί 
στερήσεων άπεκτώντο κατά τούς άφόρους 
τούτους χρόνους τά  ολίγα κερμάτια τοΰ 
οικογενειάρχου. Δέν έζη μετά στερήσεων, 
μετά φιρλαργυρίας,διότι τοΰτο θά δυςηρέ- 
στει τόν σύζυγον αΰτής, άλλ’ οΰδέ μετά 
σπατάλης' έναπεταμίευε πόΕν δ,τι έπερίσ- 
σευε καί ουτω ύπήρχον δύο ταμεία τής 
οίκογενείας, Ιν μέν έν Κωνσταντινουπόλει

παρά τώ Δημητρίφ, ετερον Ss «έν τφ  χω- 
ρίψ παρά τϊί Mapiif, άμφότεοα δέ ηΰξανον 
ήμέρ£ τή ήμέρα.

Οΰτω δέ βαθμηθόν κατωρθώθη ώςτε ή 
οικία τοΰ Δημητρίου νά γείνγ) μία τών εΰ- 
πορωτάτων τοΰ χωρίου, διακρινομένη διά 
τόν πλοΰτον τών επίπλων καί τήν άφθονί- 
αν πάντων τών πρός τό ζήν. Οί χωρικοί 
πάντες έλεγον, δμιλοΰντες μεταξύ των, 
δτι ή οικία τοΰ Δημητρίου ήτο οίκος 'Α
βραάμ, δτι έν αΰτή ήδύνασο νά ευρης πόίν 
o,Tt έπόθεις.Καί μικρός δέ φθόνος μεταξύ 
τών συγχωρίων ήρξατο αναπτυσσόμενος, 
άλλ ’ άβλαβώς. Οΰδείς έδιδ ev a<popu.Y)v είς 
έκρηξιν δυςαρεσκείας ή μίσους κατά τοϋ 
άγαθοΰ καί καλοΰ ζεύγους.

Έν τούτοις τά  έ'τη παρήρχοντο άλλε- 
πάλληλα, ηΰξανε τή ήλικία καί ταΐς χά-  
ρισιν ή μικρά Εΰδοκία καί δλονέν έλαμ- 
πρύνετο τό κάλλος τής Μαρίας, Θά έλε
γες δτι ή μητρότης προςέθηκεν ιδιαίτερον 
δλως κάλλος είς τήν προϋπάρχουσαν καλ
λονήν της. Όσον προςετίθεντο τά έτη 
αντί νά άφαιρώσιν, έξ έναντίας συνεπλή- 
ρουν άωρόν τι στοιχεϊον τής καλλονής καί 
ή γυνή - Μαρία ήτο άσυγκρίτψ τφ  λόγψ  
ώραιοτέρα τής κόρης-Μαρίας. Ουτω πολ
λούς νέους καί νέας δύναται νά ίδϊ) τις 
καχεκτούσας έν τή νεανική ήλικί^, όπότε 
ακριβώς άπρεπε, κατά τούς νόμους τής 
φύσεως, νά άκμάζωσι καί νά θάλλωσιν,ώς 
έχοντες πάσαν τής νεότητος καί τής ζωής 
τήν ικμάδα, θαλερούς δέ καί πλήρεις ΰ- 
γιείας μετά ταΰτα . Φαίνεται δτι δ ά λ ι— 
τήριος σάραξ τής μελλούσης άποκατα- 
στάσεως τών νεανίδων καί δ άπηνής περί 
δπάρξεως άγων διά τούς νέους, περιτρώ- 
γων τό εΰθαλές δένδρο ν τής ζωής, κωλύει 
τήν εΰδοκίμησιν αΰτών. "Απαξ δέ έπελ- 
θούσης εΰδίας τινόί, έπαναλαμβάνει τήν 
εΰδοκίμησιν καί ή Νεότης συμπληροΐ τό 
έργον τής Φύσεως. Εννοείται δτι δέν είναι 
σπάνια καί τά άντίθετα παραδείγματα, ί 
σως μάλιστα  είναι καί πολυπληθέστερα. 
Ή Μαρία βεβαίως δέν είχεν άνάγκην νά 
σκέπτηται τό μέλλον,διότι καί πολύ μικρά 
τήν ήλικίαν ήτο καί διότι δι’ αΰτήν πα-  
ρίστατο τοΰτο ροδοστεφές καί άνευ 
μελανών νεφών. Ά λ λ ’ δπως δήποτε, δσον 
βεβαία καί άν γιναι κόρη τις περί τής ά- 
σφ»λοΰς άποκαταστάσεώς της, πάλιν έν 
τούτοις εχει λόγους νά μελαγχολ^ καί 
πολλάκις νά βλέπγ) διαλυομένας τάς γ λ υ 
κείας ονειροπολήσεις αΰτής καί μακρόθεν 
συσσωρευόμενα άπαίσια τά  νέφη τής άτυ-  
χίας,σκοτίζοντα τήν αιθρίαν τοΰ πρό ολί
γου διαγελώντος ούρανοΰ της καί άπαι- 
σίαν κατα ιγ ίδα  προμηνύοντα. Καί έπειτα  
τις δέν έδ οκίμασεν έν τφ  βίψ αΰτοΰ καί 
δέν έπεκύρωσε δί’ίδίας πείρας οΰχί όλιγά- 
κςι τήν άλήθειαν τοΰ £ητοΰ τών φιλοσό
φων προγόνων ήμών «/7ολλ« μ ε τ α ξ ύ  χ ε ι -  
λε'ω ν κ α ί  κ ύ λ ι κ ο ς  πέ λ ε ι  ;»

[ ’ Επεται συνέχεια],

fcu b  Ιωακείμ Β αλαβανηε
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ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΟΛΕΒΟΗ

A  1 0 ϊ  Α Μ  I A  Α
[Συνέχεια]

Ή συνομιλία μας διεκόπη. Εΰρισκό- 
μγΐν ώς έπί άκανθών, θεωρών την Πρκ- 
σκόβναν και μή έννοών πλέον αΰτήν .’Αντί  
τ ί ς  υπερήφανου καί τραχείας φυσιογνω
μίας τνις, έβλεπον τουναντίον πρόσωπον 
πλήρες γλυκύτατος καί θλίψεως. Έπεθύ- 
μουν εις άκρον νά μάθω τήν κατάστασιν  
τ ί ς  Παυλίνας καί έν τγί αναμονή ταύτν) 
υπέφερα μαρτύρια. Τότε κατενόησα πόσον 
την ήγάπων άκόμη, καί έκαιροφυλάκτουν 
μετά πυρετώδους άνυπομονησία: τήν εΰ
καιρίαν ?Ηα νά έπαναλάβω τήν μετά της 
θείας της συνομιλίαν. Έπί τέλους ιδού 
την’

—  Ενθυμείσαι, μοί είπεν ή Πρασκό
βνα, πόσον έφρόντιζα διά τό μέλλον τ ί ς  
άνεψιάς μου. Μόνη μου φιλοδοξία ήτο νά 
τήν ΰπανδρεύσω πολΰ καλά. Ό  κόμης
**, λοχαγός τών Οΰσσάρων,μοί έφαίνετο 

λαμπρός γαμβρός.
— Καί ήγάπα τήν Παυλίναν ·,
—  Καί τ ί  άγάπην !
—  Καί τόν ήγάπα έκείνη ;
— Δυστυχώς όχι, δέν τόν ήγάπα !
—  Δέν τόν ήγάπα ;
—  Πρέπει νά τό ομολογήσω. Έφαν- 

ταζόμην δτι διά μίαν νέαν ό έρως ήτο 
είδος κούκλας διά νά διασκεδάζγ) τήν έφη- 
βικήν της ηλικίαν. Ένόμιζα οτι ή Παυ
λίνα θά ήτο εΰτυχής άν ΰπανδρεύετο λαμ
πρόν τ ινα  νέον καί ζήση νέον βίον. ΜΙ 
τήν πεποίθησιν ταύτην δέχομαι τήν πρό- 
τασιν τοϋ κόμητος, τήν διαβιβάζω είς 
τήν Παυλίναν, ή όποία καθαρά καθαρά 
άρνεϊται νά τόν ΰπανδρευθή. Έγώ θυμώ
νω, διά νά μ ! καθησυχάσγ) δέ ό Θεός εί- 
ξεύρει ποια δικαιολογήματα μοί ειπεν- 
δτι δίν ε’ιμπορεϊ νά ΰπανδρευθή παρά έκεΐ
νον τόν όποιον θ’ άγαπήσιρ καί ό όποιος 
άληθώς θά τήν άγαπ:? ...

—  Αΰτά σάς παρετήρησε ;
—  Ναί, καί ήοχισε νά κλαί*) είς τοι- 

οϋτον βαθμόν ώστε έσυλλογίσθην μήπως 
τυχόν ήγάπα κανένα άλλον. Καί σΰ 
τήν ιδίαν σκέψιν δέν θά Ικαμνες ; διότι 
όμιλώ μαζί σου ώς πρός συγγενί. Έ συ-  
νειθίσαμεν νά σέ θεωρώμεν ώς μέλος της 
οίκογενείας.

—  Ευχαριστώ ... Καί ή Παυλίνα ;
—  Δέν άπεκρίνετο είς τάς ερωτήσεις 

μου, άλλ ’έξηκολούθει νά κλαίη καί ήσθέ- 
νησε. Τέλος πάντων ήναγκάσθημεν ν’ άρ- 
νηθώμεν τήν πρότασίν τοΰ κόμητος, ολό
κληρος δέ ή πόλις έξεπλάγη πολύ διά 
τήν άπόφασίν μας. Έν τ φ  μεταξύ ό π α 
τήρ της Παυλίνας άπέθανεν, άφήσας μ ι-  
κράν κληρονομιάν, διότι ήτο σπάταλος 
καί είχε πολυπληθί οικογένειαν. Τότε 
είπον είς τήν Παυλίναν πόσον θά ήτο

πλουσία καί εΰτυχής άν ΰπανδρεύετο τόν καρδιακών παλμών, πρός τόν κήπον. Πώς
κόμητα. θά μέ δεχθή ; τ·' θά μοι είπγ) ;

—  Πλουσία, άπεκρίθη έκείνη, άληθώς, Τήν παρετήρησα, μέ τήν πένθιμον έν-
ά λλ ’ οΰχί εΰτυχής. δυμασίαν της, βαδίζουσαν βραδέως καί

—  Καί διατί ; —  Ήοχισε νά κλαίϊ) σκεπτικήν εις τινα δενδροστοιχίαν. "Οσον 
πάλιν καί δέν άπεκρίθη. ώραία καί άν ΰπίρξεν άλλοτε, τώρα μοί

—  ’Αλλά τώρα, προσέθηκα έγώ, δέν φαίνεται ώραιοτέρα, θελκτικωτέρα μέ τήν 
έχεις διόλου προίκα. Διότι δέν ήθελον νά , άπλήν ένδυμασίαν της μέ τήν σκεπτικήν 
τή εΐπω δτι θά τήν άφινον κληρονόμον έκφρασιν της φυσιογνωμίας της. Έστράφη 
μου. *Η ώρα τοϋ θανάτου μας είναι ά- καί μ ’ έκύτταξεν έκπληκτος.
γνωστός καί έκ τών προτέρων έλαβα αΰ- —  Δέν μέ αναγνωρίζεις, Παυλίνα ;
τήν τήν προφύλαξιν. Δέν έχω παιδία καί Έκείνη ήρυθρίασεν, έχαμήλωσε τούς
τήν Παυλίναν τήν θεωρώ ώς κόρην μου. οφθαλμούς καί μοί άπεκρίθη μειδιώσαΓ 
Μέ τό κ τ ίμ ά  μου καί τοΰς πεντακοσίους — Έγώ, νά μή σέ αναγνωρίσω !
χωρικούς μου, άν θελήσγ) νά έκλέξϊ) κατά  Δύο ώραι πχρίλθον πλησίον της μετ ’
τήν καρδίαν της πτωχόν άνδρα... άνεκφράστου ταχύτητος. 'Η νΰξ έπήοχετο

—  Είναι δυνατόν ; δταν ή φωνή της θείας ήκούσθη. Ήμεθα
— Ά  ! δέν ήσαν το ιαΰτα ι άλλοτε αί βεβυθισμένοι άκόμη είς τήν συνομιλίαν

ίδέαι μου. Ά λ λ ’ ή λύπη καί τά συμ- μας. Ή Παυλίνα δέν παρετήοει δτι έκρά- 
βάντα τοΰ βίου ένεργοΰσιν είς ήμάς με- τουν καί ήσπαζόμην τήν ώραίαν χεΐρά 
γάλην μεταβολήν. Τώρα ή Παυλίνα κά- της. Ώμιλοΰμεν περί τών εΰδαιμόνων έ- 
θηται μαζί μου. Τήν άγαπώ περισσότε- τών της πα ιδ ικ ίς  ηλικίας μας ώς άδελ- 
ρον ή άλλοτε. Είναι άγγελος. φός καί αδελφή, Ή Παυλίνα μοί είπε πό-

—  Κατοικείτε πάντοτε είς Μόσχαν j σον είχε κουρασθή τόν θορυβώδη βίον της
— "Οχι- θά έπιστρέψω έκεΐ μόνον διά Μόσχας καί πώς θά ήτο εΰχαριστημένη 

νά τακτοποιήσω μερικάς υποθέσεις, έ- ν’ άναπαυθή έπί τέλους είς τήν έξοχήν. 
πειτα θά ΰπάγωμεν νά έγκατασταθώμεν —  Καί πώς ! ανέκραξα έγώ, δέν σοί
εις το κτήμα μου.

—  Μοί έπιτρεπετε νά σάς έπισκεφθώ;
—  Είξεύρεις δτι τό κ τ ίμ ά  μου απέχει 

τεσσαράκοντα βέρστια άπ’ έδώ. Αυριον 
αναχωρώ είς Μόσχαν. Έλθέ, Αντώνιε  , 
έλθέ, ή Παυλίνα πολΰ θά εΰχαριστηθή 
νά σέ ίδη.

ήρεσκεν ή Μόσχα ; Έν. τούτοις έκεΐ ήσο 
ή βασίλισσα.

—  Δέν είξεύρεις δτι έμενα έκεΐ διά νά
υπακούσω είς τόν πατέρα μου, οστις μο- 
νον είς Μόσχαν ήδύνατο νά ζήσνι ;

Ήθελον νά γονυπετήσω, νά τή  είπω 
τήν νέαν κατάστασιν μου, τοΰς σταθερούς

—  Μήπως είν’ έδώ ; Καί ή φωνή μου πόθους μου καί τάς έλπίδας μου, άλλά  
καί ή καρδία μου έτοιμον. δέν είχον τό θάρρος.

—  Ναί, έδώ είναι. Δέν άφίνει ή μία Μετέβημεν είς τήν θείαν της, ή όποία
τήν άλλην. Ποσάκις έζήττησε πληροφο- μετά τοσαύτης αγαθότητας μ ’ έδέχθη 
ρίας περί σοϋ !.. Δέν έτόλμησα νά τή είπω ώστε δέν ήδυνάμην νά λάβω τήν άπόφα- 
μέ ποΐον σκληρόν τρόπον σοί άπηγόρευσα σιν διά ν’ αναχωρήσω
τάς έπισκέψεις σου. Δέν είξεύρει τ ί  κά- —  Φεύγετε αυριον ; τή  είπον έπί τέ 
μνεις καί δ ιατ ί  δέν σέ βλέπει πλέον. λους.

Ώ  ! Θεέ μου, όποιον γλυκύ φώς λάμ- —  Αυριον λίαν πρωί. Ώ στε  θά σάς ά-
πει είς τοΰς οφθαλμούς μου ! 'Οποία δι- ! ποχαιρετίσωμεν.
καιολόγησις διά τήν Παυλίναν ! Όποιον —  Οχ.ι > άνέκραξα έξαλλος, όχι δέν
αίσθημα ένδιαφέροντος αισθάνομαι διά θά σάς αποχαιρετίσω, έγώ δέν θά σάς ά- 
τήν δυστυχή αΰτήν γραίαν θείαν, ή όποία φήσω.
μοί έκαμε τόσον ειλικρινή έξομολόγησιν ! —  Δέν σ’ έννοώ, μοί άπεκρίθη ή Πρα-
Ά λ λ ά  δέν είναι μεγάλη μου οϊησις νά σκόβνα Ίβανόβνα παρατηρήσασά με έκ- 
τολμώ νά πιστεύω, νά τολμώ νά έλπίζω πληκτος.
. . . άν καί ή διήγησις τής Πρασκόβνας —  Καί σύ, Παυλίνα, μ’ έννοεΐς ;
μοί φαίνηται πολύ ένθαρρυντική ; Θά ΰ- [ Η Παυλίνα έχαμήλωσε τοΰς όφθαλ-
πάγω πρός τήν Παυλίναν, θά τήν ίδω καί μούς καί ήοχισε νά κλαίγ|. 
θά μάθω... Ό χ ι ,  δέν θέν περιμείνω μέχρι | —  Ά  ! αρχίζω νά έννοώ τί συμβαίνει,
της αΰοιον... Δυνατόν ν’ άναχωρήσγ; αΰ- είπεν ή Πρασκόβνα μειδιώσα. Μήπως μα- 
ptov ένωρίς. Τρέχω. Εισέρχομαι είς τόν ζί του ήλπιζες νά ζήσης εΰτυχής ;
άντιθάλαμον- 'Η Παυλίνα έορίφθη είς τάς άγκάλας

—  Ή Ποασκόβνα Ίβανόβνα είναι τής θείας της, έγώ δέ έγονυπέτησα. 
έδώ; —  Αρκετά, παιδιά, είπεν ή Προσκό-

βνα, αρκετά ! Ό  Θεός νά μέ φυλάξγι νά 
έμποδίσω τήν εΰτυχίαν σας. Τώρα, Παυ
λίνα, έννοώ διατί άνεστέναζες. Ά λ λ ά  
πρέπει νά συλλογισθώμεν τό μέλλον, τό 
θετικόν μέρος τοϋ βίου καί σύ είξεύρεις, 
Παυλίνα δτι δέν έ χεις περιουσίαν.

—  Ό  Αντώνιός μου, άπεκρίθη έκείνη, 
τίποτε δέν άπαιτεΐ. Είναι πτωχός καθώς 
καί έγώ. Ε’ιμπορεΐ νά ευρνι θέσιν καί

-— Ό χ ι ,  μοί άπεκρίθη ό υπηρέτης. Ε
πειτα αίφνιδίως βάλλει κραυγήν χαράς : 
«Ό  Αντώνιος Πέτροβιτς ! ...» άνεγνώ- 
ρισα τόν γέροντα θαλαμηπόλον τοΰ πα-  
τρός της Παυλίνας.

—  Καί άπό ποϋ έρχεσθε λοιπόν ; Ή 
δεσποινίς περιπατεΐ είς τόν κήπον. Θέλετε 
νά ’πάγω νά τήν ζητήσω ;

—  Ό χ ι ,  πηγαίνω μόνος μου.
Καί διευθύνομαι, μετά σφοδροτάτων \ έγώ θά έργασθώ.



—  Σύ ! ανέκραξα έγώ. Ό χ ι ,  δχι, λ α 
τρευτή μου Παυλίνα. Δεν είναι ανάγκη νά 
έργαβθγκ, είμαι πλούσιος.

Άμφότεραι μ ’ έκύτταξαν έκπληκτοι. 
Διηγήθην αύταΐς δτι έκ.'λνιρονόμνί'τα τόν 
θεΐόν μου καί μετά τινα λεπτά άγνόν 
φίλημα καθίστατο τό Iχέγγυον τής ευ
τυχίας μου.

<7
Απόσπασμα έπ ισ το λή ς  το ΰ  χ ό μ η το ς*“  

πρός τό ν  φ ίλ ο ν  το υ , &1ς 'Οδησσόν.

«’ Α ! αγαπητέ μου Γεώργιε, είς την 
Μόσχαν ό γάμος είναι μάστιξ, δπως ή 
πανώλης έν Κωνσταντινουπόλει. Παρ’ ο
λίγον ό γηραιός αου συνάδελφος νά πέσιρ 
είς τούς όνυχας τοΰ γυπός. Έκείνη την  
όποίαν έμελλον νά νυμφευθώ ήτο ώραία 
... ώραία ώ ;. . .  εύρέ μόνος σου τήν πα- 
ρομοίωσιν ... Μα τήν πίστιν μου ήτο ή 
καλλιτέρα τών αιθουσών Τήν έρωτεύθην, 
έκείνη δέ έγελα καί άκκίζετο μαζί μου, 
μοΰ είχε 8k γυρίσϊΐ τόσον τά μυαλά ώστε 
ειχον άποφασίσγ) νά τ·7) προσφέρω τήν 
καρδίαν μου, τήν χεϊρά μου, μέ τό έλε- 
εινόν χαρτοφυλάκων μου, είς τό όποιον 
έχω μόνον μίαν συλλογήν παλαιών δ ι 
πλωμάτων, έν παντελεΐ έλλειψΐΐ τραπε
ζικών γραμματίων. Εύτυχώ; μετέβαλα 
γνώμην' έζήντλησα τόν έ'ρωτά μου βαλ- 
σιζων μαζί της, διεσκόρπισα τά λείψανα 
τοΰ πάθους μου έπί τής όδοΰ της Πετρου- 
πόλεως, καί έχασα τά τελευταία ίχνη 
του είς τό «ίδιον τοΰ Κρασνοσέλο. “Α λ 
λως τε έπειδή ή ευεργετική' φύσις ’έθεσε 
τό άντιφάρμακον πλησίον τοΰ δηλητηρί
ου, είμπορεΐ έπ’ Γσης νά ευρΥ) τις τό άν- 
τίδοτον πλησίον τοΰ μεταδοτικού νοσή
ματος τοΰ γάμου" τό άντίδοτον τοΰτο 
είναι ή έργασία τών θείων, αί όποΐαι 
προσπαθοΰν νά ύπανδρεύσουν τάς ανεψιάς 
των. Δέν έννοώ πώς υπάρξουν άκόμη άν- 
δρες άρ<ετά ανόητοι διά νά συλλαμβά- 
νωνται εις τά  βάναυσα δίκτυα, τά όποια 
τοϊς στήνουν αύταΐς αί ματρόναι.;. Σύν 
τη προόδψ τοΰ πολιτισμού είμαι βέβαιος 
δτι θά ευρουν καί άλλα μέσα διά νά κά- 
μνουν τά  συνοικέσια. Μία τών μεγαλει- 
τέρων μου διασκεδάσεων εις Μόσχαν ήτο 
ν ανησυχώ δλας αύτάς τάς θεία;, νά 
τάς θέτω εις κίνησιν, νά τάς έξοργίζω 
καί νά τάς βλέπω νά θυχώνουν μεταξύ 
των. Ή πεφιλημένη μου ειχε θείαν θαυ- 
μασίου τύπου, κάποιαν Πρασκόβναν Δρα- 
γόναν. Έ τσ ι  έπάνω κάτω ώνομάζετο.
Η άγαθή αύτή γυνή ειχεν άπίστευτον έ- 

πιτηδειότητα καί πονηριάν. Μοί έπήλθεν, 
δτε τήν παρετήρουν , ή ιδέα νά γράψω 
μίαν κωμφδίαν, ήν νά έπιγράψω : 'Η &ε α  
ϊ  ' i f  τ έ χ ν η  τοϋ ύ π α ν δ ρ ε ύ ε ι ν  μ ί α ν  ά ν ε -  
ψ ι ά ν .  Φαντάζομαι, φ ίλτατέ  μοι Γεώργιε, 
ενα πτωχόν άπειρον νέον, δταν τώ σ τή 
σουν αύτάς τάς έντεχνους μηχανορραφί
ας. Πώς θά συλληφθή ! Πώς θά νυμφευθϊ) 
εύκολα εύκολα τήν άπροικον ώ^αίαν νέαν! »

‘Α πόσπασμα έπ ισ το λή ς  τ ή ς  Π ρχσκόβνχς 
Ί δ α ν ό ίν α ς  πρός τ ι ν »  φ ίλ η ν  τη ς .

«Λοιπόν! κ α ρ ό ο ϋ λ ά  μ ο υ  , δέν έχασα

τόν καιρόν μου είς τήν μικράν έκδρομήν 
μου. Χάοιτι θεία, ή ύπόθεσις έτελείωσεν, 
ό γάμος τής Παυλίνα; έξησφαλίσθη. Ά  ! 
οί καιροί είναι άθλιοι, καί ό θϊρισμός κ α 
κός' αί έν ώρ?. γάμου νέαι έπλημμύρισαν 
πανταχόθεν καί πρέπει μέ τό φανάρι νά 
ζητή κάνεις τόν γαμβρόν. Ό  μέν έπτώ- 
χευσεν, ό δέ έγεινεν άγριοφιλόσοφος, ό 
άλλος θέλει μόνον πλουσίαν νά νυμφευθνί. 
Διέπραξα μέγα λάθος μέ τόν κόμητα, 
περί ού σοί ε'κχμα λόγον, καί είς τόν ό
ποιον μόνος ό τίτλος άπέμεινεν. Έν τού- 
τοις Ιπρεπε νά φροντίσω διά τό μέλλον 
αύτής της ανεψιάς. Είχεν ήδη τρεις χει
μώνας, κατά τούς όποιους ύπήγαινεν είς 
τού; χορούς της Μόσχας, καί ό τέταρ- | 
τος θά ήτο έπικίνδυνος δοκιμασία, αύτή  
δέ ούτε μ’ έβοήθει κάν είς τά  σχέδιά μου 
καί ό πατήρ της ώσαύτως έφαίνετο αδιά
φορος. Προτοΰ μάλιστα  προσβληθώ ύπό 
παραλυσίας, είχον άπελπισθή άπ’ αΰτόν. 
Μόνον τήν Λέσχην του καί τό ούιστ έσυλ- 
λογίζετο. Νά πώς είναι οί άνδρες. Σ ταυ
ρώνουν τάς χεϊρας καί θέλουν νά ύπαν- 
δρευθοΰν αί κόραι των.

Κατά τήν κρίσιμον ταύτην στιγμήν,  
μανθάνω έζαφνα δτι ό πτωχός ορφανός 
μας ’Αντώνιος Ιλαβε πλουσίαν κληρονο
μιάν. Τότε κραυγαί άποδοκιμασίας έγεί- 
ρονται έναντίον μου... Έγώ άπέρριψα τήν 
πρότασίν του, έγώ τόν έξεδίωξα. "Υψιστε 
Θεέ, τί είμποροΰτα νά κάμω ; ’Από τό Ιν 
μέρος ήτο ό κόμης, άπό τό άλλο αύτός 
ό δυστυχής έρωτευμένος στενάζων καί ό- 
δυρόμενος. Ή Παυλίνα έφοβίϊτο μήπως 
ό έρως τοΰ λυπημένου αύτοΰ λατρευτοΰ 
τήν έκθέσϊ). Τοΰ έκοψα τόν βήχα γρήγορα 
γρήγορα. Ά λ λ ά  τό λάθος τό όποιον διέ
πραξα δλως άθωότατα, τό έπανώρθωσα 
καλά καί τώρα ή συνείδησίς μου είναι 
άνεπαυμένη. "Εμαθα δτι εύοίσκετο είς τό 
κτήμά του καί έτρεμα μήπως βχρυνθείς 
νυμφευθίϊ κχμμίαν χωρικήν. Δέν είχα νά 
χάσω καιρόν. Ένθυμήθην δτι είχα νά 
τακτοποιήσω έκεϊ μίαν ύπόθεσιν καί άνε- 
χώρησα μαζί μέ τήν Παυλίναν. Χάοιτι 
θεία, τά πάντα έγειναν κατά  τούς πό
θους μου. Ό  έπαρχος είναι συγγενής μου 
καί κατώρθωσα νά συναντήσω είς τήν οι
κίαν του τόν φυγάί»α Αντώνιον, άπό τής 
πρώτης δέ συνομιλίας μας ό άφελής νέος 
παρεδόθη. Μόλις μέ άφήκε καί έ'τρεξεν είς 
τήν κατοικίαν μου. Είχα λ ά β /j τάς προ
φυλάξεις μου διά νά μή μέ συναντήσει έ- 
κεΐ τήν στιγμήν έκείνην, άλλ’ειχα στείλγ) 
τήν άνεψ.άν μου είς τόν κήπον διά νά 
περιπατήσ-/) τάχα, καί έκεϊ τόν έπερίμε- 
νεν. Ή Παυλίνα τόσον καλά έφέρθη ώστε 
τόν έξετρέλλανεν. Έ πειτα, δτε τώ αν
ήγγειλα δτι θ’ άνεχωροΰμεν είς Μόσχαν, 
έρρι'φθη εί; τούς πόδας μου καί τότε, σοί 
τό εξομολογούμαι, έκλαυσα έντελέστατα. 
*0 γάμος άπεφκσίσθη καί μετέβημεν νά 
τόν τελέσωμεν οσον τό δυνατόν ταχ ύτε 
ρο ν είς τό κτήμα τοϋ Αντωνίου. Έκεϊ 6 
εύϊαίμων σύζυγος μέ καθικέτευσε νά σχί
σω τήν πραξιν διά τής οποίας καθίστων  
κληρονόμον μου τήν Παυλίναν. Ή πρΖ-  
ξις αύτή δέν ύπήρχεν- ήτο δόλος τόν ό

πο ιο ν  μ ε τ ε χ ε ιρ ίσ θ η ν  δ ιά  τό ν  Α ν τ ώ ν ι ο ν ,  
δ ιά  νά  μή  τ υ χ ό ν  φαντασθΤ ί,  δ τ ι  ή θ ε λ α  
νά  ύπανδρ εύσω  τ ή ν  α ν εψ ιά ν  μου χ ω ρ ί ;  
π ρ ο ίκ α .  Τώρα  ά νεχώ ρη σεν .  Ή Π α υ λ ί ν α  ή 
θ έλη σε  νά  έπ ιστρέψγ) ε ί ;  Μ όσχαν  κ α ί  ϊ -  
κ λ α υ σ ε ν  δ τ ε  μέ ά π ε χ α ιρ έ τ ισ ε ν .  Ό  Θ εό ; 
βοηθός τ ω ν  ! Σέ ά σ π α ζ ο α α ι » .

[Έ π ε τα ι τό τέλος].
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Τ Ο Μ Ο Ι
«Ε κλεκτώ ν Μυθιστορημάτων» των £των Af, B r, ΙΜ 
κα\ Δ ’ δεδεμένοι στΕρεώτατα καί κομψότατα πω- 
λουνται έν τω Βιβλιοποιλείω ήμών. Έ πίσης φύλλα τών 
«Ε κλεκτώ ν Μυθιστορημάτων» τοΰ A' Β ' και Ρ  ’Έ 
τους πρός λεπτά 20 έκαστον, τοΰ δέ Δ ' κα\ Ε* πρός 
λεπτά 10.

1 AGAZIHE ILLUSTRi
DE LA FAM ILLE

P a ra tt ά  P a r is  le 5 et le 20 d e chaqu e m ois

PRIX DBS ABONNEMEiVTS :

S i x  m o i s :  f r .  i>. — U n  »»u: f i · .  1 C .
(Συνδοομηταί έγγραφον rat παρ’ ήμ,ϊν).

La Saison
(Η ΕΠΟΧΗ)

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΝ ΤΩΝ ΚΤΡΙΩΝ

ΔΓΟ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΛΙΣ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ

Π ρ ώ τ η  I' κ 5 ο tr ι ς : 24  άριθμοι περ ιέχον- 
τες πλέον τώ ν 2000  σ χ ε ί'ω ν  δια πάντα  τά  iv -  
τ ικ ϊίμ $να  τοΰ καλλω π .σμοΰ τώ ν Κοριών, δι’ ά- 
σπρόρρουχα, ένδΰματα κορασίων, πα 'δω ν, άσπρόρ- 
ρουχα, Ινδόματα άνίρών καί νεανίσκων, έθό- 
να ; κλ!*ης, τραπέζης, καλλω πισμού κ τλ . Πάντα 
τά  ε? ίη  έργασίας τώ ν Κυριών.

42 π ίνακες π ερ ιέχοντεί, π λή ν  πολλών δπο- 
δ ϊΐγμ ά τω ν κεντήματος, άρχ κά στο ιχεία , μονο
γράμματα  κ τ λ . τουλάχ ιστον 200  σχήματα  φ υ- 
σ;κοΰ μεγέθους κα ί πλέον τ ώ ' 400 σχεδίων κεν
τήματος, soutache κ τ τ .

Τ ιμ ή  σ υ νδ ρ ο μ ή ς  ά π λ ή ς  έ*5ό σ»ω ς
Διά τάς ’Αθήνας : έςάμτ,νος δρ. 5 . Κτησία δρ. 10 
Διά τά ς  Ιπαρ χ ία ς  ‘  » 6 . » »  12

“Ε κ δ ο σ ι ς  π β λ υ τ ε λ ή ?  : περιέχουσα
π ά ντα  τ ’ ανωτέρω  πρές τούτοις δε 36 ε ικόνα ; 
συρμών χ ρ ω μ α τ ισ μ ένα ; κ α τ ’ ετ .ς.

Τ ιμ ή  σ υ νδ ρ ο μ ή ς  π ο λ υ τ ιλ ο ΰ ς  i * 5 6 σεω ς

Διά τά ς  ’ Αθήνας : έξ/μηνο; ορ. 10. Έ τη σ ία  δρ.20 
Διά τά ς  Ιπαρχ ία ς  » » 12. » » 24

ΣΥΝΔΡ0ΜΗΤΑΙ ΠΡΟΠΛΗΡΩΤΕΟΙ
ε γ γ ρ ά ψ ο ν τ α ι  έ ν τώ Β ι β λ ι ο π  ολε ω ήμών .

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ ΕΤΚ Α ΙΡΙΑ

Έ ν  τ φ  γραρείω  ήμών Υπάρχει χειρόγραφος 
κατάλογος Μ υθιστορημάτων, δεδεμέν ·<ν τών π λ ε ί-  
στων, τοΰ Δοομα, Μ οντεπέν, Ρισβοόργ, Β ελώ  
Τ εράϊλ , κ τ λ . Τά μυθ:στορήματα τα ΰ τα  άποτε- 
λοΰσιν άληθή Μ υθιστορηματικήν Β .βλιοθήκην, π ω - 
λοΰντα ι δέ ε ίτ ε  ολα όμοΰ ϊ) καί χω ριστά. Ms- 
ταςΰ  τώ ν μυθιστορημάτων τούτω ν ύπάρχει ολό
κληρος ή σειρά τώ ν «Δ ρ αμ άτω ν τώ ν Π αρισίων», 
συμπεριλαμβανομένης καί τής « Ωραίας ’Ανθοκό
μου». κα ί π λ ε ΐσ τα  ά λ λα  σπάνια κο ί δυσεύρετα 
μυθιστορήματα .


