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Λήξαντος τήν 3 ΐ Ίν ’Οκτωβρίου τοϋ 
Ε' έτους τών «Ε κλεκτώ ν Μυθιστο
ρημάτων», οσοι τών κκ. Συνδρομητών 
μας έπιΟυμοΰσι νά έξακολουθησωσι 
καί κατά τό ΣΤ' έτος, παρακαλοΰνται 
ν’ άποστείλωσι την συνδρομήν αΰτών 
έγκαίρως,ΐνα διά τοΰ άριθμοΰ τής άπο- 
σταλησομένης άποδείξεώς των συμμε- 
τάσχωσι τοΰ

ΛΑΧΕΙΟΥ ΒΙΒΛΙΩΝ ΔΡ. 264,

δπερ χάριν τών τακτικών καί τών άπό 
I7)5 'Οκτωβρίου έγγραφέντων ή έγγρα- 
φησομένων κ.κ. Συνδρομητών ημών 
συνεστήθη.

Παρακαλοΰντα ι  οί κχ. άνταποκρ ιτα ϊ  
ημών να κανονίβωβι τούς λογαριασμούς  
τ ο ϋ  ληξ,αντος Ε' έτους, άποβτείλοοβι σ’ 
αντούς μετά τοϋ αντ ιτ ίμ ου  απ' εν&εΐας 
προς την διεν&υνσιν.

Π Ε Τ Ρ Ο Υ  Μ Α Ε Λ
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ΝΑΥΤΙΚΟΝ ΜΓΘ ΙΣΤΟΡΗΜΑ

[Συνέχεια]

Έν τφ  μεταξύ, έπιστολή βραχυτάτη 
τ ΐ ς  μητρός του άνήγγειλεν αΰτφ  δτι ήρ- 
χετο πρός συνάντησίν του είς Παρισίους. 
Ό  υποπλοίαρχος έξεπλάγη καί δικαίως. 
Δέν είχεν αφήσει είς Τουλόνα την μητέ- 
οα του δπως τόν αντιπροσωπεύη τρόπον 
τ ινά , οπως πληροί τό έκ τη ;  απουσίας 
του κενόν ; "Αλλως τε, δέν Ιμελλεν δσον 
ουπω αυτός νά έπιστρέψη έκεΐ ; Λιατί 
λοιπόν ή μήτηρ του ήρχετο άκριβώ; είς 
στιγμήν, ήτ ις ήούνατο νά θεωρηθή κρίσι
μος.

Θανάσιμον ψΰχος περιέβαλε την καρ
δίαν τοΰ Φριδερίκου καί νέος. δισταγμός 
ήρ^ισε νά βασανίζη τό -πνεΰμά του. Έ πε- 
σωρεύθησαν είς τό πνεΰμα του νέοι- φόβοι 
καί άφορμαί τρόμου. Τό κακόν έδεινώθη 
μετά την άφιξιν της κυρίας Πλεμόν. Εΰ- 
ρεν αΰτήν μελαγχολικήν, μεμετρημένην, 
εχουσαν εκφρασιν παγεράν, άποκρύπτου- 
σαν Γσως αναρίθμητους παρασιωπήσεις. 
Εΰθύς, ώς Μμειναν μόνοι, ό νέος, οΰτινος 
τό αίμα Ιβραζεν έζ εΰνοήτου ανυπομονη
σίας, ήθέλησε νά μάθη τί συνέβαινεν, έ- 
πελήφθη δέ τοΰ θέματος άνευ προοιμίων 
λέγων ·

— Μαμμά ! __
Ή  λέξις αΰτη είχε τό χάρισμα ν’ ά- 

νοίγγι είς τόν'Φριδερΐκον τά μύχια καί 
τά  άδυτα τής μητρικής στοργής. "Οσάκις 
έ'λεγε «μαμμά» καί όχι «μητέρα», ήτο 
βέβαιος δτι θά έπετύγχανε τά πάντα.

—  Μαμμά, είπε, διά ποίαν αιτίαν 
φυγές άπό τήν Τουλόνα : Έκεΐ πέραν ε ί
χες τόν ώραΐον οΰοανόν, τήν κυανήν θά
λασσαν, τήν γλυκεΐαν θερμοκρασίαν, καί 
έδώ βυθίζεσαι είς τήν φαιάν ομίχλην, είς 
τά νέφη.

— Δέν ομοιάζει κάπως αΰτό μέ τόν 
ουρανόν τή ;  αγαπητής μας Βρεττανίας, 
υιέ μου ;

— Έν μερει, ναί. ’Αλλ’ άφοΰ καί έγώ 
έπρόκειτο νά έπιστρέψω είς Τουλόνα, διά

1 τ ί δέν μ’ έπερίμενες ;
— Ήσθανόμην νοσταλγίαν καί τήν α 

νάγκην νά σ’ έπανίδω.
Ό  νέος Ιλαβεν άμφοτέρας τάς χεΐρά; 

τη ;  καί τάς ήσπάσθη.
— Ό γ ι ,  δεν εΐν’αΰτό, μαμαά, είπεν. 

Δέν μοΰ τά λέγεις ολα, μοΰ άποκρύπτεις 
κάτι, κάτι τό όποιον μ! απειλεί. Ό μ ί-  · 
λει, έλα, είμαι άρκετά ατάραχος. Ή

ί  Λευκή ί'σως...
Ή  ώχρότης τής μορφής του καί ή τ α 

ραχή του διέψευδον τά ;  περί. τής αταρα
ξίας του διαβεβαιώσεις. Ή  κυρία Πλε
μόν ώ ; γυνή διέβλεπε κάλλιστα τήν ΰπο- 
κρυπτομένην αγωνίαν, ώ ; μήτηρ δέ ήθελε 
νά μή δώση είς τόν υιόν τη ;  άφορμήν λύ 
πης, καθόσον έξ αΰτής έξηρτάτο. ’Ά λ 
λως τε τ ί ήδύνατο νά ανακοίνωση αΰτφ  ; 
Ως πρός τήν Λευκήν, άλλο τι δέν ε ί
χε νά είπη, είμή παρατηρήσεις τινάς μό
νον καί εικασίας, οΰχί βάσιμους ϋσως. 
Διό άπήντησε γελώσα :

— Έ λ α ,  έλα ! . . . ίδοΰ δτι ό έρωτό- 
ληπτος άντικαθιστ^ τώρα τόν υιόν. Ε 
γωιστής όποΰ είσαι ; "Ολας αΰτά ; τάς 
θωπείας μοΰ τάς κάμνεις διά νά μ’ έξα- 
ναγκάσης νά σοΰ ομιλήσω περί εκείνης.  
Τά γνωρίζω αΰτά. Έ στω , θά σ’ εΰχα- 
ριστήσω.Είνε πάντοτε ώραία, πάντοτε α 
ξιέραστος, πάντοτε θελκτική. Τί άλλο 
θέλεις ;

Πλήν ή εΰθυμ ία αυτί) καί ή προσπεποι- 
ημένη φαιδρότης τών λόγων τη ; παρήγα- 
γον είς τόν Φριδίρΐκον έντύπωσιν άλλοίαν 
έκείνης, ήν ή μήτηρ του προσεδόκα. Έν 
τούτοι; ό νέος δέν έφανέρωσε τήν έντύπω- 
σίν του'προυτίμησε νά τήν άποκρύψη άνα- 
βάλλων δι’ άλλην ημέραν τήν συνέχειαν 
τής συν διαλέξ εως. Ήρχισε λοιπόν νά συν- 
ομιλν*, οίκείως περί παντοίων άλλων πραγ
μάτων, νά έρωτά περί τών Καννών καί 
τών κατοίκων τη ; .  Αίφνης ήοώτησε την 
μητέρα του τίνα σκοπόν είχε περί τής 
κατόπιν αΰτής διαμονή; καί άν εμελλε 
νά έπιστρεψη μετ’αυτοΰ είς Τουλόνα.

— ”Ω, έγώ, ειπεν ή χήρα μετ’ αδια
φορία;, ή τ ι ;  δέν ήτο άμοιρος πικρίας, θά 
έπιστρέψω άπ’ έδώ είς Βάννην. Έ χ ω  και
ρόν νά ίδώ τό σπίτι μας. Έκουράσθην 
άπό τήν ζωήν τών ζενοδο χείων. Είς τήν 
ήλικίαν μου, καθώς γνωρίζεις, προτιμά 
κανείς νά μένη είς τήν οικίαν του.

Ό  Φριδερΐκος δέν έπέμεινεν. Οί λόγοι 
οΰτοι ήσαν δι’ αΰτόν οΐονεί άποκάλυψις. 
Διά βιαίας προσπαθείας συνέχων τά αίσθή- 
ματά του κατέπνιξε τήν φωνήν τής καρ- 

[ δίας του. Ήθέλησε ν’ άφοσιωθη έξ όλο- 
I κλήρου είς τήν μητέρα του κατά τάς τε 

λευταίας ημέρας,ας έμελλε νά διέλθη μετ’ 
αΰτής. -

Είχεν ένοικιάσει δ ι ’ αΰτήν Ιν δωμάτιον 
παραπλεύρως τοΰ ίδικοΰ του, έν τφ  ξενο- 
χείω ένθα κατωκει, είς τά πέριξ τοΰ Λου
ξεμβούργου. Καθ’έκάστην, μετά τήν έπά- 
νοδόν του έκ τοΰ υπουργείου, άν δέν ήτο 
πολΰ άργά, ό Φριδερΐκος έλάμβανε τόν 
βραχίονα τής μητρός του, ώς έκεΐ πέρα- 
είς Βάννην, καί περιεπάτουν όμοΰ είς τόν. 
έρημον σχεδόν κήπον. Τά γυμνωθέντα * t  . 
δρκ έξέτεινον ΰπό τόν θολόν ουρανόν τ ο ύ ς Ί  
σκελετώδεις κλώνάς των, έν τη έπερχο- 
μένη δέ σκοτία διεφαίνοντο ώ; τεθλι^ιχένα 
φάσματα τά λευκά μαρμάρινα αγάλματα. 
Περί «αντοίων συνδιαλεγόμενοι πραγμά
των, ή μήτηρ καί ό υίός, διέτρεχον βραδεΐ 
βήματι τάς παγεράς καί έρήμους ατρα
πούς.

Ό  Φριδερΐκος ένίοτε έστρεφε τό βλέμμα 
πρός μεσημβρίαν.

Τήν δρασίν του έφρασσεν αμέσως ij 
πρόσοψις τοΰ Αστεροσκοπείου καί αί ύ- 
ψηλαί καί κανονικαί οίκίαι τής λεωφόρου 
τοΰ Α γ ίου  Μιχαήλ. Ά λ λ ’ ό λογισμό; του 
ΰπερέβαινε τά έμπόδια ταΰτα. Έφευγε 
μακράν., πολΰ μακράν άπό τής έσκληθυ
μένης έκείνης γής, τοΰ στερεώματος έκεί
νου, δπερ έζόφου ή παγερά ομίχλη πρός 
τήν εΰδαίμονα ζωήν δπου κα τ ’ αΰτήν τήν 
ιδίαν ώραν ό ήλιος διέχεεν άναμφιβόλως 
τάς θερμά; άκτΐνάς του έπί τών λόφων 
και τών πρασίνων κορυφών τών έλαιών. 
Οΰδέποτε ήνοιγε τό στόμα, δπως λαλήση 
περί τοϋ παρελθόντος έκείνου, τοϋ τόσον 
προσφάτου καί δμως τόσον άπομεμακρυ- 
σμένου. Δέν άφίετο πλέον είς όνειρα, οΰδέ 
προεξοφλεί τό μέλλον. ”Ισως τά πάντα 
ήσαν νεκρά διά μιάς καί δέν είχε τό θάρ
ρος ν’ άποκτήση τήν άπαίσιον περί το ύ 
του βεβαιότητα. Ένόμιζεν δτι αιώνες ο
λόκληροι είχον παρέλθει άπό τής τελευ
ταίας μετά τής Λευκής συνεντεύξεως. 
Νάρκη νοσηρά τόν άπεχαύνου. Επόμενον 
ήτο τό σιδηροϋν του σώμα νά ΰποστή τόν 
αντίκτυπον τών άλγηδόνων τής ψυχής 
του.

Μίαν έσπέραν τό κακόν έπήλθεν. Ό  ά- 
ξιωματικός ήσθάνθη αιφνίδιους σκοτοδι- 
νιάσεις, ένφ ένταυτφ κόπωσις άκατανί
κητος τόν κατέβαλλεν. Σχεδόν έν τφ  άμα 
άνεφάνη ό πυρετός μετά παραληρημάτων. 
"Οτε ό ιατρός διέταζε νά μένη είς τήν 
κλίνην και νά τηρή οίαιταν, ό νέος,ήττη- 
θείς ύπό τής ιατρική; ταύτης άποφάσεως 
πεοισσότεοον ή ΰπό τής νόσου του, διότι 
αΰτή ανέβαλλε τήν έπικειμένην συνάντη- 
σιν, δέν άντέστη πλέον. Άφέθη είς τήν 
διακρισιν τής νόσου του, ήτις υπήρξε βα
ρεία, πυρετός κακοήθης έκ τοΰ είδους τών 
τυφοειδών. Πριν ή δμω; έγκαταλειφθή είς 
τήν έκνευριστικήν τής νόσου ένέργειαν εί
πεν είς τήν περίλυπον μητέρα του :

— Πρό πάντων, μαμμά, σέ παρακαλώ, 
μή γράψης τίποτε έκεΐ πέραν. Νά μή μά
θουν τίποτε.

Καί προσέθηκε μετά θλιβεροΰ μειδιά
ματος :

— Πρός τί νά τοΰς άνησυχήσωμεν ;
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Ή  «. ρ ί σ ι ς υπήρξε σχετικώς βραχεία.Ή 
περίοδος χ- ς̂ νόσου διήρκεσεν εΓκοσι και 
μίαν ήμέραν.Είτα έπήλθον αί βραδεΐαι ώ- 
poct τής άναρρώσεως. Ό  Φριδερϊκος δέν έ- 
πανήλθεν είς ττ,ν ζωήν με τάς αορίστους 
φρικιάσεις, μέ τήν άκατάληπτον ποίησιν, 
ijv έμπνέει ή επάνοδος τής υγείας. Οί ο
φθαλμοί του συνήντησαν παρά την κλίνην 
/•Λ-ό ν ν] ν — φευ ; δέν είνε τάχα βλασφη
μία νά τό γράψωμεν ; —την μητέρα του, 
Ι^αθημένην άφωνον, ισχνήν,παρά τό προσ- 
κέφάλαιόν του, ένφ ή αΰξουσα προσπά
θεια τοϋ λογισμού του έπεκαλεΐτο άλλην 
εικόνα, την εικόνα της προσφιλούς του 
έρωμένης, τής έπιλήσμονος νεάνιδος, ήτις 
οΰδέ κα.ν είχε φροντίσει νά έρωτήσγι περί 
τής υγείας του.
: Έπήλθε τέλος ή ήμερα, καθ’ήν ό ασθε
νής ήγέρθη. Μετέβη άπό τής κλίνης είς 
τήν έδραν, μέ βήμα κλονούμενον, άλλά 
χαίρων, διότι έκινεΐτο έκτός τής κλίνης, 
στηριζόμενος έπί τού βραχίονος τής μη
τρός του.

Μία έρώτησις, ήτις πρό ημερών έφλό- 
γιζε τά χείλη του έξήλθε τέλος έξαΰτών:

— "Ελαβες καμμίαν έπιστολήν ; ειπεν.
Ό  νέος προσεδόκα ν’άκούσΥ) έ’ν : «ναί.»
Ή  μήτηρ απήγγειλε τό «ναί» τούτο.
Ά λ λ ά  τό είπε μετά φωνής βαρείας, ά 

νευ παρηγόρου τόνου.
— Ή λθε μία πρό τριών ήμερων. Έ -  

πασχες άκόμη πολύ καί δέν ήδυνάμην νά 
σοϋ ομιλήσω περί αυτής. Προετίμησα ν’ 
άναμείνω. Ά λ λ ω ς  τε άκόμη δέν άπήν- 
τησα είς αυτήν.

— Δεΐξέ μού την.
Ή  μήτηρ έδίστασεν. Έ π ί τέλους I- 

λαβε τήν έπιστολήν έξ ένός σύρτου τοϋ 
γραφείου. Ή το  γεγραμμένη δι’ άνδρικού 
χαρακτήρος, έλεγε δέ τά εξής :

« Κ υ ρ ία 9
»Ή κυρία καί ή δεσποινίς Διλλιέρ,μή μαθοΰσαί τι 

περί υμών και τοΰ κυρίου Φριδερίκου Πλεμόν, μ’ε’πε- 
φόρτισαν να σας παρακαλέσω οπως πέμψητε αύταΤς 
ολίγα; γραμμάς.

«Επειδή αί είρηαέναι κυρία·, ευρίσκονται κατα 
τήν στιγμήν ταύτην έν Νικχία δέν δύνανται να σας 
γράψωσιν ίδιοχείρως . »

"Εφερε Sk τήν υπογραφήν : Λεοττάλδος 
Γ χ ι ό  α ΐ .

Οΰδ’ ή Λευκή λοιπόν, οΰδ’ή μήτηρ της 
Υΐυκαίοησαν νά πεμψωσι ταχυδοομικώς ό
λίγας λέξεις! Τό τοιοϋτο δέν Ιχρηζε σχο
λίων. Έν τούτοις ή κυρία Πλεμόν έθεώ- 
ρησε πρέπον νά δικαιολογήσει τήν μητέρα 

[ καί τήν θυγατέρα της. Έπεκαλέσθη πολ- 
[, λούς λόγους, άλλά παιδαοιώδεις πάντας 
Ικαί ή<,ιΐ5τα παραδεκτούς. 'Ωμίλησε περί 
^τών απαντήσεων τού κοινωνικού βίου, πεοί 
ρδν φροντίδων παρέχει, περί τών υπο
χρεώσεων άς δημιουργεί. Δέν έπαυσε νά 
ίμίλή έχουσα προσηλωμένον τό βλέμαα 
Ι*1 τής εστίας ε’υ.ή οτε, στρέψζσα τήν 
ρφαλήν, είδε τόν υιόν της, δστις μέ τήν 
ΕΦχλήν έπί τής καθεδρας δέν ήκροάτο 
|λΙθν .
-# Τ ' * / ,. r ,β  l o r e  η χηρα ερρηζε κραυγήν.

Λ· Ο Φριδεοϊκος είνε λιποθυμήσει.
ΙΔ’

Μόνο; ό ουδέποτε παθών δέν εννοεί τήν

οδύνην τού άλλου.Ή  οδύνη είνε έργαλεΐον, 
δι’ οΰ ό Θεός έκλεπτύνει τά  ΰπολανθάνον- 
τα άβοά αισθήματα καί τελειοποιεί τ ’ α 
ριστουργήματα τών αγαθών ψυχών.

Τά πρώτον ψυχικόν άλγος ένέπνευσεν 
είς τήν Λευκήν Διλλιέρ ή ιδέα παρατετα- 
μένου αποχωρισμού αΰτής άπό τού Φρι- 
δερίκου. Ή  φαντασία έπενήογησεν έπ’ αΰ 
τής περισσότερον ή ή παργματικοτης. Τίς 
δύναταί ποτε νά έξηγήσΥ) τήν ιδιοτροπίαν 
ταύτην τής άνθοωπίνης φύσεως ; Έπήλθε 
τέλος ό τόσον επίφοβος αποχωρισμός. Ή  
νεανις έθρήνησε πιιοώς μετά τους τελευ
ταίους λόγους τοϋμνηστήρός τη ς . ’Έπειτα  
ή βεβαιότης δτι εμελλε νά τόν έπανίδγ) 
μ ετά  τινας ήμέρας έμετρίασε τήν θλίψιν 
της. Έπανέλαβε τόν άφροντι καί έλαφρόν 
βίον της καί άφοϋ παρήλθεν ολίγος χρό 
νος ή πληγή έπουλώθη. Συνείθισεν είς τήν 
άπομάκρυσιν αΰτήν καί έπί τέλους, πάν
τοτε άπόφασιν Ιχουσα νά νυμφευθή τόν 
άξιωματικόν τού ναυτικού, κατήντησε νά 
θεωρή τήν απουσίαν του ώς διακοπήν έ- 
πωφελή, έπιτρέπουσαν αΰτή νά χαρή τό 
υπόλοιπον εκ τής παοθενική: καί άφρον- 
τιδος ζωής της. Βαθμηδόν έξψκειώθη μέ 
τήν σχετικήν ταύτην σιγήν, ύποβοηθοΰ- 
σης δέ καί τής αδυναμίας τής μητρός της 
δέν άπέδωκε μεγάλην σημασίαν είς τήν 
άφασίαν τοϋ Φριδερίκου. « ' Οταν έπανέλθί], 
θά έπανορθώσω πάντα ταύ^τα», έλεγε καθ’ 
έαυτήν έν πλήοει καλή τή πίστει.

["Επεται συνέχειχ],
Χ α ρ .  Α ν ν ι ν ο ς  

ΛΕΟΝΓΤΟΣ ΔΕ-ΤΕΝ ΣΩ

η  μ η ϊ η Γ  ΤΡΕΑΛΗ
Σ Μ Υ Ρ Ν Α ΙΚ Ο Ν  Μ Υ Θ ΙΣ ΤΟ Ρ Η Μ Α

[Τέλος]

— Έ πί τέλους, έξηκολούθησεν ό Θεό- 
δωοος, μετ’ ολίγους μήνας έγένετο καθο
λική άντί διαμαοτυρομένης. Τούτο δμως 
δέν ήρκει είς τόν γέροντα ιερέα, δστις 
^το πνευματωδέστατας καί διδάσκαλος 
είς τήν τέχνην τοϋ πείθειν. Συνδιελέχθη, 
λοιπόν, έπί μακράν καί πολλάκις μετά 
τού Δζεμήλ-βέη, οστις έξετίμα καί ένε- 
πιστεύετο αΰτφ  μεγάλως. Ο νεανίας ένό- 
ησεν, δτι άπ’ αΰτού έξήρτητο, έάν μή ή 
πλήοης εΰδαιμονία, τοΰλάχισΐον ή ήσυ- 
χία τής συνειδήσεως τής γυναικός, ήτις 
είχε θυσιασθή υπέρ αυτού. ’Ά λλω ς , είς 
τό τυφλόν πάθος του, οΰ ενεκεν είχεν ά- 
παγάγε ι τήν νεάνιδα, μικρόν κατά μικρόν 
ποοσετέθη βαθύ καί ιερόν σέβας πρός α ΰ 
τήν. Άρκεΐ νχ είπω ύμΐν, δτι συγκχτε- 
τεθη, δπως ή εΰλογία τοϋ ίερεως κατέλ- 
0(ι κρυφίως έπί τής κεφαλής αυτού καί 
τή ;  Mxaia;, γενομίνης ουτω νομίμου αυ- 

f  ·του συι,υγου.
Μετά τά ;  λέγεις ταύτας, δ Θεόδωρος 

διέκοψε τήν διήγησιν, δπως παρατηρήσνι 
τό αποτέλεσμα αΰτών . Ό  ιατρός άνε- 
σκίοτησε καί άνεφώνησε :

Πώς ! δ τούρκος τήν ένυμφεύθη ;
— Βεβαίως ! Τήν ένυμφεύθη καθ’δλους 

τους κανόνας. "Ισως τό πράγμα ήθελεν ε ί
ναι δυσχερέστερον έάν έ'μελλε νά συμβή 
εις μέρος ολιγωτερον άποκεχωοισμένον τού 
λοιπού κόσμου. Ό πω ς δήποτε δ γάμος έ- 
τελέσθη, δέν ΰτχρχει αμφιβολία. Β λέ
πετε, δτι είχον δίκαιον, δτε σάς παοεκά- 
λουν ν’ άκροασθήτε μέχρι τέλους.

— Τήν ένυμφεύθη ! έπανέλαβεν δ Μαυ
ρίκιος έξαλλος. Ά λ λ ά  τότε ή Έ λεν ί
τσα . . ,

— Οί πρόγονοί της έκ τού πατοικοϋ 
κλάδου πιθανώς παρευρίσκοντο εις τ*ς 
σταυροφορίας, πλήν οΰχί βεβαίως μέ το 
μέρος τοϋ Α γ ίου  Λουδοβίκου. "Οπως δή 
ποτε, έάν σάς ζητήσωσι πληροφορίας περί 
τής ΰμετέρας μνηστής, πιστεύω δτι δύ- 
νασθε νά λαλήσητε μέ τό μέτωπον υψη
λά, διότι, έπί τέλους , χωρίς νά θελήσω 
νά σάς προσβάλω, αΰτή συγκαταβαίνει 
νυμφευομένη υμάς.

Ό  Μαυρίκιος δέν ήδύνατο πλέον νά 
μείντ) ήσυχος. Ή  Έλενίτσα ήτο ίδική 
του ! Οΰτε δ φόβος τρομεοάς νόσου, οΰτε 
ή κηλίς άκατονομάστου γεννήσεως ήδύ- 
ναντο νά την χωρίσωσιν άπ ’ αΰτού ! 
Τήν καρδίαν τής νεάνιδος , έάν αυτή , 
ώς έφοβεΐτο, αμφέβαλλε περί αΰτού, θά 
ήδύνατο αΰθις νά την κατακτήση. Ά νε-  
ζήτει διά τού βλέμματος τήν μνηστήν 
του έν τφ  σκότει, οΰδέν έ'τερον σ*επτόμε- 
νος ή τίνι τρόπψ νά συναντήστρ αΰτήν. 
τάχ ιστα . Έ μελλε νά έγκαταλείψν) τόν 
πρόξενον καί νά φύγν], δτε οΰτος τόν έ- 
κράτησε, λαβών αΰτόν άπό τοϋ βοαχίο- 
νος, άνευ φιλοφρονήσεων.

— Μή σπεύδετε, κύριέ μου, τφ  είπε. 
Δέν σάς έρωτώ πού έννοεΐτε.νά δράμητε' 
πλήν, έκών άκων, οφείλετε νά με άκροα
σθήτε έπί μίαν εισέτι στιγμήν, άλλως, 
χωρίς νά θέλητε, θά έποάττετε απερι
σκεψίαν. Είχε παρέλθει περίπου £τος άπό 
τοϋ γάμου τής Μαρία; Βαρκσάϊαρ. Αυτη, 
εΰτυχής έφ’ δσον τή ήτο δυνατόν, προσε
δόκα τήν άμεσον καί ΰπερτάτην παραμυ
θίαν τοϋ νά γενή μήτηρ. Ή  ασθενής δμως 
έκείνη εΰτυχία εληξε. Πρός νότον τής 
Δαμασκού, είς άπόστασιν όδοϋ μιας ήμέ
ρας, είς τήν έπαρχίαν Χαρρώ, εν δρος ή 
μάλλον μικρά σειρά βράχων δεσπόζει τής 
χώρας. Τά μέρος έκεΐνο καλείτα ι Λέδζα, 
άφικνεΐται δέ τις έκεΐ δ'·’ ατραπών, έν 
ταΐς δποίαις είναι εΰχερής ή άμυνα καί 
καθ’ δλοκλήοου στρατιάς. Έκεΐ, κατά 
τήν έποχήν, περί ή ; σάς δμιλώ, επεσε νε
κρός ό Δζεμήλ - Βέης, καταδιώκων λγ]τ 
στρικήν συμμορίαν. "Οτε ή π ιστή  Βουρντέχ 
ήδυνήθη ν’ άποσπάσ/ι τήν Μαοίαν άπό 
τού αψύχου σώμχτος τοϋ συζύγου της, 
ένόησεν δτι ή νεαρά χήρα ήτο εγγύς νά 
γενή μήτηρ. Έοει λοιπόν νά λησμονηθή 
δ νεκρός, δπως μεριμνήσωσι περί τού γεν- 
νωμένου όντος. Ά λ λ ά  προδήλως τό έν 
στιγμαΐς άπελπισίχς συλληφθέν πλάσμα 
έμελλε νά καταστή κχ\ μητρόθεν ορφα
νόν. Ό  άγαθά; ίερεύς, κληθείς έν τάχει, 
έβάπτισε τά βρέφος καί έκάλεσεν αΰτό 
Ελένην, είναι δ’έκείνη, τήν δποίαν βλέπω



πλησίον της κυρίας Γεωργίου, παρά τής 
οποίας πρό πολλών έτών έμαθον τήν ι 
στορίαν, ήν διηγοΰμαι ΰμΐν. Ό  αΰτός ΐ- 
ερεΰς παρέστη κατά τάς τελευταίας στιγ- 
μάς καί ήκουσε τήν τελευταίαν θέλησιν 
τής Μαρίας, V)τις ^σχεν ετι τήν δύναμιν 
νά γράψη όλίγας λέξεις, δπως έπικαλεσθ?5 
τήν συγγνώμην τοϋ πατρός τγις και νά 
τφ  συστήση τό τέκνον της. Μετά δεκα
πέντε ήμέρας, περί τήν δ;*άτην έσπερι- 
νήν ώραν, ό γέρων Βαρκσάϊαρ είδοποιήθη, 
δτι γυνή άραψ, έλθοϋσα μακρόθεν, ήθελε 
νά τφ  λαλήση. ’Εκείνην τήν έσπέραν, αί 
τρεις άδελφαί παρευρίσκοντο, διά τελευ- 
ταίαν φοράν, περί τήν οικίαν τοΰ πατρός 
των, διότι ό κύριος Ρεννεφώρ καί ή σύ
ζυγός του ϊμελλον τήν αύτήν νύκτα ν’ άπ- 
έλθωσιν εις Γαλλίαν, ήν πλέον δέν έγκα- 
τέλιπον. Ή  σκηνή ΰπήρζε τρομερά καί 
έπίσημος, ώς ή λύσις αρχαίας τραγωδίας. 
Έν ή αιθούση ήτο συνηγμένη ή οικογέ
νεια είσήλθε παράδοξος γυνή, φέοουσα 
πλατείαν λευκήν άναξυρίδα, έφ’ ής επι- 
πτεν οΰρανόχοους βαμβακερά έσθής, συν- 
εσφιγμένη περί τήν οσφύν. Μέγας πέπλος 
έκ λευκής μουσελίνης έκάλυπτε τό πρό- 
σωπόν της, τοϋ όποιου έφαίνοντο μόνον 
οί μεγάλοι μελάνες οφθαλμοί, «Λιαζόμε
νοι ΰπό πυκνών όφρυών. *Ητο ή άτυχή; 
Βουρντέχ ! Είσήλθεν ανυπόδητος, διότι 
είχεν αφήσει είς τόν άντιθάλαμον τάς ές 
έρυθροϋ δέρματος έμβάδας της. Ίδοΰσα 
τόν «άρχηγόν», εσπευσε πρός αυτόν καί, 
ύποκλιθεϊσα έδαφιαίως, έ'λαβε καί ήσπά- 
σθη τό κράσπεδον τοϋ κοιτωνίτου αΰτοϋ. 
Διά τής αριστερά; χειρός τγις, έκράτει 
βρέφος, περιτετυλιγμένον έντός λευκότα
των σπαργανών,μεταζΰ τών όποιων ύπαρ
χον έπ ιστολα ϊκα ί έγγραφα.Είς τήνάπροσ- 
δόκητον έμφάνισιν, πάντες έτήρησαν σι
γήν, άλλά δέν έβράδυναν νά έννοήσωσι 
τήν άλήθειαν. Ή  φέοουσα τήν ένδυμα- 
σίαν τοϋ Λιβάνου έκείνη γραϊα, τό μ ι
κρόν βρέφος καί αί μέ μέλαιναν μεγάλην 
σφραγίδα έπιστολαϊ έξήγουν σαφώς, δτι 
ή Μαρία είχεν άποθάνει καί δτι ό μικρός 
ή ή μικρά ήρχετο νά ζητήση ήν ήρνήθη- 
σαν πράς τήν μητέρα του συγχώρησιν ! 
Αί τρεις άδελφαί, χωρίς νά προφέρωσι 
λέξιν, άνελύθησαν είς δάκρυα, πλήν άπε- 
μαξαν ταχέως τά  δάκρυα των καί ώρμη- 
σαν νά καλύψωσι διά φιλημάτων τό φ ίλ- 
τατον βρέφος, τό όποιον έκοιμάτο ήσύ- 
χως, ένφ ή τύχη του άπεφασίζετο. Έν 
τούτοις, ό γέρων Βαρκσαιαρ ήγέρθη μέ 
τό πρόσωπον άτάραχον, ώς έάν ήτο έκ 
μαρμάρου, ό Θεάς νά τον συγχώρηση ! 
καί διά νεύματος έδειξε τήν θύραν πρός 
τήν Βουρντέχ, τής οποίας οί οφθαλμοί 
άπήστραψαν. Αυτη, ακίνητος, μέ τήν κε
φαλήν υψηλά, π ιστή μέyρι τέλους, προΰ- 
κάλει τήν θύελλαν, έτοιμος νά έπιτεθη 
κατά τοϋ πρώτου, δστις ήθελε τολμήσει 
νά έγγίση τό μικρόν πλάσμα. Είτα δ’ έξ 
άλανθάστου όρμεμφύτου άπέθετο τό βρέ
φος είς τάς άγκάλας τής κυρίας Ρεννε
φώρ, τής οποίας διέγνω τήν αγαθήν καί 
γενναίαν καρδίαν. Αΰτη τό έλαβε, καί, 
τολμήσασα, τό πρώτον τότε είς τήν ζω 

ήν της, ν’ ίΐντιταχθή κατά τής θελήσεως 
τοϋ πατρός της : «Θά διώξης· καί έμέ ;» 
άνέχ,ραξεν. Ό  Βαρ»σάϊαρ έπανέπεσεν έπί 
τοϋ ανακλίντρου του , καταβεβλημένος. 
’Από έκείνης τής στιγμής ή ορφανή είχε 
μητέρα καί ή δυστυχής Μαρία ήδύνατο 
νά κοιμάται ήσυχος έν τφ  άγνώστω τά- 
φψ της !

Ό  πρόξενος έσίγησεν, άλλά τήν φοράν 
ταύτην δέν έλαβεν ανάγκην νά κοατήση 
τον σύντροφόν του, δστις είχεν άλλαχοϋ 
έστραμμένην τήν κεφαλήν, είς δέ τό φέγ
γος τής σελήνης έφαίνοντο οΐ ώμοί του 
τινασσόμενοι έκ τών λυγμών, τοΰς όποί- 

! ους μάτην έτειράτο νά καταπνίζη.
—  Α ! είπεν ό Θεόδωρος, κλαύσατε, 

κλαύσατε έλευθέρως ! Επίσης έγώ έκλαυ- 
σα, δτε ήκουσα τήν διήγησιν τής σκηνής 
ταύτης, χωρίς μάλιστα νά έχω οιους υ 
μείς λόγους, δπως συγκινηθώ. Ή  ιστο
ρία έτελείωσεν. 'Οτε άνέτειλεν ό ήλιος, 
τά κύματα ένανούριζον τήν θυγατέρα του 
Δζεμίλ, ήτις άπήρχετο εί; τήν Γαλλίαν 
μετά τής θετή; μητρό; τη ; .  'Υπήρξε 
μέγα εΰτύχημα διά τήν οικογένειαν τά 
νά μάθη, δτι οΰδεμία κηλίς έρρύπαινε 
τήν γέννησιν τής μικράς. Ουχ ήττον, αί 
προλήψεις τής κοινωνίας καί ιδία ή ά 
καμπτος θέλτησις τοϋ γέροντος κατίσχυ- 
σαν. Έτηρήθη σιγή έπί τών γεγονότων 
τής νυκτάς έκείνης πράς πάντας καί πρός 
αΰτήν τήν αμέσως διαφερομένην. Ή  Έ λε
νίτσα είναι δεσποινί;Ρεννεφώρ.ΤΗτο άναγ- 
καΐον ν’άφηγηθώ ΰμϊν πάντα ταϋτα , δ
πως καταδείξω μεθ’ όπόσης φρονήσεως ο
φείλετε νά ένεργήσητε. Νϋν δ’ α ιτώ παρ’ 
ΰμών συγγνώμην.

— Κύριε, άπεκρίθη ό ιατρός, θά μά- 
θητε μίαν ήμέραν έκ τίνος βασάνου μ’ έ- 
σώσατε Μέχρι τελευταίας πνοής μου, θά 
είμαι ό μάλλον άφωσιωμένος τών ΰμετε- 
ρων φίλων.

Άφοΰ δ’ εθ7,ιψε τήν δεξιάν τοϋ Θεο
δώρου, άπεμακρύνθη- άπέμενεν αΰτφ  νά 
έκπληρώση τά γλυκύτατον τών καθηκόν
των του.

Ή  λατρευομένη νεάνις, ήτις έμελλε νά 
γίνη ίδική του, διότι κα τ ’ έκείνην τήν 
στιγμήν δέν αμφέβαλλε πλέον περί τοϋ 
μέλλοντος, συνπεριεπάτει είς μικράν άπό- 
στασιν μετά τής θείας της. Ητο άφηρη- 
μένη, έφρικίασε δέ σύσσωμος, δτε ήκου- 
σεν ΰποτρέμουσαν φωνήν, ήτις έψιθύρισεν 
είς τά ούς αυτής ·'

— Έλενίτσα ;
Έκείνη μόνη ή λέξις, μόνος ό ηχος 

τής φωνής έκείνης, ήτις, ώς άλλοτε, ΰ- 
πέτρεμεν έξ εΰτυχίας καί έρωτος, κατέ- 
δειξεν, αΰτη δτι ή τόσον χρόνον προσδο- 
κωμένη ώρα ήγγικεν. Ή  "Ελενίτσα έλαβε 
τόν προτεινόμενον αΰτή βραχίονα τοϋ 
Μαυρίκιου, άνευ δέ τίνος έρωτήσεως, άμ- 
φότεροι άπεμακρυνθησαν.

Οτε είδον δτι ήσάν μόνοι, ό νεανίας 
έγονυπέτησε κ,αί μέ τοΰς οφθαλμού; άτε- 
νεϊς έπί τοΰ ΰπό τοϋ φέγγους τής σελή
νης φωτιζομένου προσώπου τής νεάνιδος :

— Ψυχή μου ! ζωή μου! θησαυρέ μου! 
άνεφώνησεν.

Ή  Έλενίτσα, κλίνασα ολίγον, περιέ
βαλε, διά τών βραχιόνων της, τόν τρά
χηλον τοϋ άνδρός, δστις ήτο γονυπετής 
πρό τών ποδών της. Τά βλέμμα της άνε- 
ζήτει τοΰς αστέρας έπί τοϋ κυανοχρόου 
στερεώματος. Ή  γλυκεία μουσική, τήν 
οποίαν έκ νέου ήκουσε, δέν ποοήρχετο ά 
νωθεν ; ! Άπεκρίθη δέ ταύτας μόνας τάς 
λέξεις : /

— Α γα π η τέ  ! φ ίλτατε ! λ
Τά χείλη της δέν ήδύναντο ν’ apf _j,

σωσιν έτέρας λέξεις, διότι ήγγιζον τό με- ® 
τωπον τοΰ Μαυρίκιου.

— Πώς ; ήοώτησεν οΰτος. Δέν μ’έρω- 
τάτε , δέν μ’ έπ ιπλήττετε ; Είναι δυνα
τόν νά μή μ’ έμέιιφθητε έπί λήθη ;

— "Εν μόνον Ιπραξα, άπεκρίθη ή νεά
νις άνεγερθεΐσα, περιέμεινα. Βραδύτερον 
θά μοι έζηγήσητε δ,τι μάτην προσεπά- 
θησα νά έννοήσω. Έ π ί τέλους, ίδοΰ υ 
μείς ! Τί μοι μέλλει, έάν ή όδός, τήν ο
ποίαν ήχολουθήσατε, υπήρξε τόσον μα- 
κρά ; Φίλτατε Μαυρίκιε, καλώς ήλθατε !

— ”Ω ! άνεφώνησεν ό νέος, οστις δέν 
ήδύνατο νά πιστεύση δ,τι ή*ουσε, μόνον 
γυνή είναι ικανή τοιαύτης έξοχου π ί-  
στεως. Έλενίτσα ! 'Υμείς είχετε τό δ ι
καίωμα ν’ άμφιβάλλητε περί έμοΰ καί δ
μω; έγώ σχεδόν σάς κατηγόρησα ! Προ
χθές, δτε ήμεθα παρά τ·7ί κυρία έκείνη, 
έθεώοουν τήν ύπόθεσίν [/.ου άπολεσθει- 
σαν . ..

—  Ώφείλετε νά ΰπεοασπισθήτε αΰτήν 
μόνος και νά μή προσλάβητε συνήγορον. 
Ά λ λω ς ,  Ιδει νά έκλέξητε καλλίτερον. Εΰ- 
τυχώ ; έγώ είχον δώσει ΰμΐν ετερον. Ίδοΰ 
αυτός.

Άνήγειρε τόν καλύπτοντα τό στήθός 
της πέπλον καί έξήγαγε τήν ξηράν ανθο
δέσμην, ήτις έσχε τόσον σημαντικόν μέ
ρος είς τά δράμα τοϋ βίου των.

— Προσφιλή άνθη ! είπεν άσπαζομένη 
αυτά.Καί δμως ΰπώπτευον, δτι είχετε ρί- 
ψει αΰτά είς τόν Βόσπορον !

Ό  Μαυρίκιος, σιγήσας μικρόν καί συν
οφρυωθείς, είπεν οργίλως :

—  Δέν έπορεπε νά ρίψω αΰτά  !
— Σιωπή ! είπεν ή Έλενίτσα. 'Οταν 

ήναί τις εΰτυχής, τά συγχωρεΐν είναι ευ- 
κολον.

—  Eivat αληθές, άπεκρίθη ό Μαυρί
κιος, σκεφθείς, δτι είς τήν άπιστον έκεί
νην φίλην ώφειλον τήν άγαλλίασιν τής 
ένεστώσης ώρας.

Κ ατ’ έκείνην τήν στιγμήν, ό κρότος 
πυραύλου έδωκε τό σημεΐον τής άναχω- 
ρήσεω;. Μέ βήματα βραδέα, πλήν στερ- 
ρώς άμοιβαίως ΰποστηριζόμενοι, οΐ δύο 
νέοι διηυθύνθησαν πρός δ μέρος ΐσταντο 
αί άγροτικαι άμαξαι. Ό  Λαβόρδ, φα ι
δρότατος, έδιδε χεΐρα βοήθειας πράς τάς 
κυρίας, δπω; άνέρχωνται έπ’ αΰτών.

Αίφνης οί παρεστώτες παρετήρησαν 
έ'χθαμβοι καί έψιθύρισαν. Κυρίαι δέ τ,ινες 
μάλιστα και έμειδίασαν, πλήν τό μειδία
μά των δέν διήρκεσε πολύ. 'Οσάκις δ κό 
σμος μειδιά, έν γένει δέν το πράττει διά 
τήν εΰτυχίαν τών άλλων, τό δ’ έμφανι- 
σθέν ζεύγος έφεγγοβόλει έξ ΰπερανθρώπο’>



ονεδάν ευδαιμονίας. Βλέπων τις τοΰς δύο
, f \ ' /έκ,εινους νέους να οοευωσιν συγκεκινν^αενοι 

χ,α'ι μειδιώντες έν μέσ<ρ τού περίεργου 
πλήθους, ήθελεν είπει, δτι υπέρ αΰτών έ- 
πανηγυρίζετο ή έορτή. Πλήν έκεΐνοι δέν 
έφαίνοντο έννοοΰντες, οτι έτελεΐτο έτερα 
έορτή, πλήν τής έορτής τών καρδιών των, 
-/.ψ\ δτι ΰπήρχεν έτέρα φωταψία, πλήν 
^ής [φωταψίας τής άγαλλιάσεώς των.

ί^τά στενοχωρίας άπεχωρίσθησαν άλλή- 
\ί κατά τήν τελευταίαν στιγμήν. *Η 
λενίτσα ϊλαβε θέσιν πλησίον τής θείας 
της, χ,υρίας Γεωργίου, έκπεπληγμένης καί 
τεταραγμένης, δ δέ Μαυρίκιος έκάθισε 
πλησίον τού φίλου του Λαβόρδ, πρός τον 
όποιον, θλίβων έγκαρδίως την δεξιάν αΰ

τοΰ, είπεν :
— ΤΑ ! πόσον σ’ εΰχαριστώ, διό 

ήνάγκασες νά έλθω !
οτι

Δ μ λ .
τ  ε  λ. ο ς;

ΕΙΣ ΤΟ ΠΡΟΣΕΧΕΣ:

Φ Ω Τ Ε ΙΝ Η  ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ
*Ιβπ α ν ιχ 6ν  δ ιή γ η μ α  F e r n a n  C a b a l l e r o

ΒΣΕΒΟΛΟΔ ΚΡΕΣΤΟΒΣΚΗ

ΕΚΤΟΣ ΤΟΎ ΝΟΜΟΥ
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ
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‘Η Ειρήνη Βοοίσοβνα έκ τού έστιατο- 
ρίου άπήλθεν ε’ις τά δωμάτιά της, άμφό- 
τεοοι δέ οί έξάδελφοι διηυθύνθησαν είς τό 
σπουδαστήριον. ’Αναχωρούσα αυτη άπνιύ- '< 
θυνεν άκαριαίως πολυσήμαντον βλέμμα 
πρός τό πρόσωπον έκείνου, δστις δέν ήτο I 
σύζυγός της, καί τό βλέμμα τούτο έφαίνε
το: ήρώτα δ τ ι«πράγματι θά γίνγι τούτο;» I

Οί οφθαλμοί των συνηντήθησαν.
Ό  Πλάτων Βασίλειεβιτζ Βελτίστσεφ, 

εις τό βλέμμα τούτο, άπήντησε δι’ έλα- 
φρού μειδιάματος δπισθεν τών νώτων τού 
έξχδέλφου του, καί τό μειδίαμα τούτο ϊ -  
λεγεν εΰκρινώς : «ε'στε ήσυχος... άπέλ-
θετε.. .»

Καί άπεχωρίσθησαν.

— Ίδοΰ λοιπόν, αγαπητέ Πλατόσσα*, 
έλεγεν δ Μάξιμος Γρηγόριεβιτζ Βελτίσ- 
■τσεφ, θέσας τήν χεϊρα έπί τού ώμου τοΰ 
έξαδέλφου του καί εισερχόμενος μετ’ αΰ- 
τ οΰ είς τό εΰμαρές σπουδαστήριον του. 
Εξωφλήσαμεν πλέον τοΰς μεταξύ μας λο
γαριασμούς, καί χαίρω διά τοΰτο ! ’Αλ
λ ά . . .  νά είποΰμεν τήν άλήθειαν, αί δια- 
*όσιαι πεντήκοντα αΰταί χιλιάδες ίσχυ-

1 Τποχοριατ’.κίν τοϋ Πλάτων.

ρώς έκλόνισαν τό βαλάντιόν μου . . . 
Γνωρίζεις, δτι έκ τών μεταλλείων τοΰ 
Σλαβνογόρσκ διένειμον είς τόν Καρτονά- 
κην καί τόν Πουπηρ^ώφ όγδοηνταδύω χ ι
λιάδας.

— Ναί, άλλά έξαιρουμένων τών ίδι- 
κών μου είκοσι μετοχών, μένετε ήδη δ 
μόνος ιδιοκτήτης, είπεν δ Πλάτων, δστις 
ήτο κατά εΐκοσιν έτη νεώτερος τοΰ έξα- 
δέλφου του, καί διά τούτο, έκ παιδικής 
εξεως έφέρετο πρός αΰτόν μεθ’ ολων τών 
τύπων τού εξωτερικού σεβασμού. Ό  Μά
ζιμος Γρηγόριεβιτζ άπηυθύνετο πρός αΰ
τόν ένικώς καί ΰποκοριστικώς «Πλατόσ- 
σα», ώς τήν έποχήν, καθ’ ήν έκρά- 
τει είς τάς χεΐρας του τόν μικρόν Πλα- 
τόσσαν, δ δέ μικρός Πλατόσσας, γενόμε- 
νος τριακοντατριών έτών Πλάτων Βασί- 
λειεβιτζ, καί έπί δωδεκαετίαν ήδη δια- 
χειριζόμενος συνεταιρικώ; μεγάλας χρη- 
ματιστικάς πράξεις καί συναλλαγάς μετά 
τού τέως κηδεμόνος καί έξαδέλφου του, 
άπετείνετο πρός αΰτόν πληθυντικώς, ώς 
πάλαι ποτέ, άπεκάλει δέ αΰτόν «Μάξι- 
μον Γρηγόριεβιτζ», καί μόνον άπόντος 
αυτού έπέτρεπεν ένίοτε έαυτφ  τήν φιλι- 
κοειρωνικήν έπίκλησιν «δ γέρων».

— “Εχεις δίκαιον, συνγ]νεσεν δ Μάξι- 
μος Γρηγόριεβιτζ, άλλ’ έγώ οΰδέποτε ΰ- 
πελόγιζον δτι θά έπλήρωνον τήν άπόδει- 
ξιν ταύτην τώρα... ’Ενόμιζον δτι δέν θά 
τά άπήτεις πρό τοΰ Μαρτίου...

— Ά ,  αγαπητέ Μάξιμε Γρηγόριεβιτζ! 
πολΰ μέ στενο/ωρεΐ τοΰτο, άλλά .. .  τ ί  νά 
κάμω !. .  Γνωρίζετε καί σείς τήν κατεπεί- 
γουσαν άνάγκην μου! — έδικαιολογήθη δ 
Πλάτων μετ’ εΰχαριστήσεως ψηλαφών τό 
έν τώ θυλακίψ του ογκώδες δέμα έκ τρα
πεζικών γραμματίων.

— Πρόσεξε, έξάδελφε, θά καταστρα- 
φ·/)ς ! — φιλικώς ένουθέτησεν δ Μάξιμος 
Γρηγόριεβιτζ κινών τήνεΰπρεπή,φαλακράν 
καί πολιάν κεφαλήν του.

— ’Αλλά καί τίποτε δέν γ ίνεται χω 
ρίς νά διακινδυνεύσης, ΰπέλαβεν ό Πλά
των άνασπών τοΰς ώμους.

—  Δέν λέγω !. . .  ’Αλλά τό διακινδυ- 
νεύειν είς βιομηχανικάς έπιχειοήσει; δια- 
φ=pei έκείνου τών χρηματιστικών. Ά κο-

*λούθει κάλλιον τόν κανόνα μου: «πλούτει 
βραδέως», τοΰτο εινε τό άσφαλέστερον.

— Παρηλθεν δ καιοός έκεΐνος, έξά
δελφε !

— Παρηλθεν δ καιρός έκεΐνος . . . Καί 
άν, μ’ δλην τήν έν τϊ) κοινωνί^ θέσιν σου, 
μ’ δλον τό πολιτικόν στάδιόν σου,τά φορ- 
τώσ·/]ς είς τόν πετεινό, — τότε ;

— Τίς, έ γώ ; . . .  Καί τόν νούν μου πού 
τόν έχω ; . . . Γνωοίζετε τήν παροιμίαν : 
«Ό τα ν  είνε έξυπνος δ γάτος . . .»

— «Δέν νυστάζει δ ποντικός», τό γνω
ρίζω, φίλε μου' λοιπόν ιδού, γενοΰ πον
τικός, κα τ ’ έμήν ιδέαν...

— "Οχι, νά σάς είπώ, προτιμώ νά ε ί
μαι γάτος !

— Έ γώ  φίλε μου, αιωνίως εκαμνα τόν 
ποντικόν καί, άληθώς δέν ένύσταξα' διά 
τοΰτο σήμερον, τριακόσιαι χιλιάδες άθι
κτοι εινε άποταμιευμέναι, έκτός δέ τού

των Ικατομμύρια πράξεις, διαχειριζόμεθα 
είς τάς συναλλαγάς μας .

—  Καί έν τούτοις, επεται, δτι δ ια 
κινδυνεύετε.

— Ό  κίνδυνος δ ίδικός μου διαφέρει 
τού ίδικού σου. Ά λ λ ’ έστω, διακινδύνευ
σαν δπως έγώ καί δέν θά ζημιωθγς.

—  Έ γώ  καί κατά τόν ίδικόν σας καί 
κατά τόν ίδικόν μου τρόπον διακινδυ
νεύω ' καί ίδοΰ σχέδιον άφορών τήν έκμί- 
σθωσιν σιδηρωουχείου...

— Αλήθεια , — διέκοψεν δ έξάδελφος, 
οΰτινος ζωηρώς, ώς φαίνεται έκίνησε τό 
ένδιαφέρον ή περί τοΰ σχεδίου τούτου έ- 
π ιμνησις.— Δέν έπρόφθασα άρχήτερα νά 
σ’ έρωτήσω : ήσο είς τό ΰπουργεΐον ;

— "Ημην ! Καί είς τά ΰπουργεΐον ή 
μην, καί είς τού Καρτονάκη, .καί είς τοΰ 
Γροδνιάνσκη, καί είς τήν σύνταξιν τοΰ 
Τσέμς, καί εν ένί λόγω εις δλους τοΰς 
έ'λληνας καί ίουδαίους !

—  Λοιπόν ; ζωηρώς ήρώτησεν ό « γ έ 
ρων » .

— Περίφημα ! Είς τό ΰπουργεΐον δέν 
υπάρχει κανέν έμπόδιον. Έκεΐ δά, τό γνω 
ρίζετε καί δ ίδιος, τό όνομά σας, αΰτή ή 
πίστωσ:ς προσωποπεποιημένη! Ό  Καρτο- 
νάκης μετά τοΰ Ροζενσπίτς λαμβάνουσι 
μέρος, δ Γροδνιάνσχης προθύμως συντρέ
χει, δ δέ Τσέμς ΰπεσχέθη τήν θερμοτέ
ραν υποστήριξή καί ένέργειαν είς τήν έ- 
φημερίδα του... Βεβαίως θά τώ πληρώ- 
σωμεν πέντε χιλιάδας.

— Αί, βέβαια, κατά τό σύνηθες ! εί-* 
πεν δ Μάξιμος Γρηγόριεβιτζ κινήσας τήν 
χεϊρα μετά τίνος περιφρονήσεως.

Έφερον τόν καφέ.
Ό  γέρων έπλησίασε πρό κομψώς γε- 

γλυμμένης πυξίδος καί έλαβεν έξ αΰτής 
σιγάρον. *

— Σταθήτε,μή καπνίσητε ! — μετά ζω- 
ηρότητος έσταμάτησεν αυτόν δ Πλάτων 
Βασίλειεβιτζ. Χθές, έκ τύχης, εΰρον πρός 
δοκιμήν έκατοντάδα έξαιρέτων σιγάρων 
καί είμαι κατευχαριστημένος ! Μοί τά έ- 
σύστησεν δ Ροζενσπίτς. Είμαι βέβαιος δτι 
θά σάς άοέσουν. ’Ιδού, δοκ ιμάσατε ! . . .

Καί έξαγαγών έκ τής σιγαροθήκης καθ’ 
δλα έτοιμον καί κεκομμένον ρ£;αλι ον,  
προσέφερεν αΰτό πρός τόν έξάδελφόν του.

Ό  Μάξιμος Γρηγόριεβιτζ, έσυνείθιζε 
καπνίζων σιγάρον, νά βρεχν) διά τού σ ιέ
λου καί διαθρύπτ-/) μεταξΰ τών όδόντων 
τό άκρον του. Θέσας είς το στόμα τό 
προσφερθέν αΰτφ  σιγάρον, μετά τάς πρώ- 
τας ροφήσεις τοΰ άρωματώδους καπνοΰ, 
εκαμε μορφασμόν καί άπέθεσεν αΰτό κατά 
μέρος.

— Ό χ ι ,  νά σοΰ είπώ, αδελφέ, δέν μοΰ 
άοέσει τό σιγάρον σου, παρέτήρησεν οΰτος 
πρός τόν έξάδελφόν του.

— Τί τρέχει ; ήρώτησεν ό Πλάτων μέ 
παράδοξόν τινα μέριμναν.

— Δέν ήξεύρω κ’ έγώ, εχει κάποιαν 
γεΰσιν.. . μίαν πικράδα άλλόκοτον, καί νά 
σοΰ ε ίπώ .. .  δέν μ' άρέσει.

— Ό χ ι  δά, καπνίσατέ το! ίσως κα τ ’ 
άρχάς σάς έφάνη τοιοΰτον, ή σάς ετυχε 
άσχημον, — έβεβα ίου τον «γέροντα» ό



Βελτίστσεφ '— μήπως θέλετε νά σάς δώ
σω άλλο ;

— "Οχι, ευχαριστώ... ίσως πράγματι 
μοΰ έφάνη Ιτσι, ή ή γεΰσίς μου είνε το ι
αύτη σήμερον... "Αλλως τε, δέν αισθάνο
μαι δα και τόσον καλά τόν έαυτόν μου 
κ α τ ’ αυτάς.

—  Συμβαίνει, παρετήρησεν ό Πλάτων 
Βασιλειεβιτζ.
^ — "Ισως είν’ Ιτσ ι ,— συνηνεσεν ό γέρων, 
και Ιλαβεν έκ νέου τό έγκαταλειφθέν σι- 
γάρον.

— Λέν άρχίζομεν καί καμμίαν άλλην 
βΰθυμοτέραν ομιλίαν ! άφηρημένως άνέ- 
κραξεν ό Πλάτων Βασιλειεβιτζ, καθήμε- 
νος παρά τόν «γέροντα»,δστις ήτο βεβυ- 
θισμένος έντός μαλακού οθωμανικού άνα- 
κλιντήρος κειμένου απέναντι τής έστίας.

Βελτίστσεφ ό πρεσβύτερος,κχπνίζων τά 
προσφερθέν αΰτφ  σιγάοον δι’ εΰμενοϋς καί 
έλαφοοΰ μειδιάματος, άπ-ηντ-ησεν 5ίς τήν 
ποότασιν Βελτίστσεφ τοΰ νεωτέρου:

— Τήν παρελθοΰσαν τετάρτων δέν πα· 
ρετηρήσατε ε’ις τά μελόδραμα έν τφ  θεω- 
ρείω τής,δευτέοας σειράς νέαν πυρρότριχα; 
Διά τοΰ αΰτοΰ ραθύμου τόνου έξηκολού- 
θ·ησεν ό Πλάτων Βασιλειεβιτζ.

— 'Ολίγον μέ μέλλει διά τάς κοκκινο- 
μαλλούσας σας ! —έλαφρώς, άλλ’ εΰμενώς 
έμόρφασεν ό γέρων. Εις τόν καιρόν μου, 
αί άθιγγανίδες ήσαν καλλίτεοαι, άλλά 
καί περί αυτών ολίγον έφρόντιζον.. Ε’.πέ 
μου, μάλλον, πώς πηγαίνουν ή δουλειαίς 
σου ;

— Ποΐχι ; έμειδίασεν ό Βελτίστσεφ.
— Μέ τήν Κόροβωφ ... Ήκουσα έξω- 

δίκως, οτι τήν έξ·ηνάγκασες νά χωρισθϊΐ 
άπό τόν σύζυγόν της ;

Ό  Πλάτων Βασιλειεβιτζ έσκυθρώπασεν 
έλαφοώς.

— Ναί, τό έπιθυμώ, άπεκρίθη οΰτος 
βραδύνας ολίγον.

— Καί ποια άνάγκ·η ήτο, δίν έννοώ^! 
είπεν ό γέρων υψών τοΰς ώμους.

— Διότι, ό σύζυγος οΰτος, ΐστατο ώς 
ήλίθιος είς τόν δρόμον μου.

— 'Ωραία δ ο υλε ιά !—είπε μειδιών ό 
έξάδελφος. Νά γυρίσης τά μυαλά μιάς 
νέας γυναίκας.. .

— “Ετσι μοΰ ήρεσε, διέκοψε μετ’ έλα- 
φράς ίίυσαρεσκείας ό Πλάτων. "Ετσι ήθε
λα, καί έπί τέλους. . . έπί τέλους, ά γ α 
πώ αΰτήν τήν γυναίκα !

Ό  γέρων έμειδίασεν εις τοΰτο ώς είς 
λόγους τοΰ άέρος.

Γνωρίζων καί άγχπών τόν έξάδελφόν 
του, ήτο βέβαιος οτι ό άνθρωπος οΰτος 
κα τ ’ ουσίαν, οΰδένα καί οΰδέν αγαπά, 
ά λλ ’ οΰτε καί ν’ άγαπήση δύναται.

Έσιώπ-ησαν.
Ο «γέρων» χποκλεισ τικώ; έκαπνιζε τό 

σιγάρον καί σύννους πχοετήρει διά τών 
ήρεμων καί γαλανών οφθαλμών του τό 
πΰρ ττίς Ιστίχς. Τό' άΟικτον κυάθιον τοΰ 
καφέ έψνχραίνετο έπί τή ;  ποό αΰτοΰ μι- 
κοάς τραπέζης.

Ο Πλάτων, έγερθείς έκ τοΰ άνακλίν- 
τρου, ώσεί άνέμενέ τι, έβάδιζε δι’ έλαφρών 
β-ημάτων έπί τοΰ μαλακοΰ τάπ-ητος, τοΰ

καλύπτοντας τό ψηφιδωτόν δάπεδον τοΰ 
θαλάμου τούτου, καί άπό καιροΰ είς κα ι
ρόν παρετήοει λοζώς τόν έξάδελφόν του 
δι’ όξέο; καί έξεταστικοΰ βλέμματος. Ή  
σιωπή αυτ·η διήοκεσε δέκα λεπτά.

Τό σιγάρον είχεν ήδ·η καπνισθ-η κατά 
τό ήμισυ.

Αίφνης ό γεοω1' έ'καμεν απότομόν τινα 
καί πως βιαίαν κίνησιν, ώσεί ποοσεπάθει 
νά έγεοθνΐ καί έστέναξεν ήρέμα καί έπω- 
δύνως.

Ό  Πλάτων έρρίγησεν, έστ·η αΰθωρεί, 
καί όίπασα ή όξεϊα αΰτοΰ προσοχή, άπαν 
τό τεταοαγμένον βλέμμα του, συνεκεν- 
τρώθη έπί τοΰ έξαδέλφου του.

— Πλατόσσα... Πλατόσσα . . . μετά 
προσπαθείας εψέλλισεν ό Βελτίστσεφ διά 
παραδόξως τραυλιζούσης γλώσσης.Τί είνε 
τοΰτο... Θεέ μου ! . .  πώς έζαλίσθ-ην έξα 
φνα... Πλατόσσα . . . βοήθησέ με, ψυχή 
μου .. .

Ό  Πλάτων, ακροποδητί βαδίζων, ϊ -  
σπευσε πρός αΰτόν.

— Τί έπάθετε, έξάδελφε μου; ήρώτη- 
σες οΰτος διά ταραχώδους ψιθύρου.

— Ζαλίζομαι... ζαλ ίζομαι. .. σκοτίζον
τα ι τά ’μάτια  μου . . . καίει τό στήθος 
μου... ή κεφαλή μου έ'χει κάτι, έψιθύρι- 
σεν ό γέρων, διά φωνής έπί μάλλον έξη- 
σθενημένης καί, ώς τυφλός, έξέτεινεν έμ- 
πρός τάς χεΐρας, ώσεί άνεζ-ήτει τι.

— Νερόν ... νερόν φέρετέ μου ! —έποό- 
φερε μετά προσπαθείας, κάμπτων τό σώ
μ α ,— άλλά σιωπ-η...προσοχή...νά μή μά- 
Θϊ) τ ίποτε ή σύζυγός μου... σιωπή... μή 
τής τό είπ·/)ί ·. θά τοομάξη . . .  μή θορυ- 
βής . . .  θά πεοάση...

— Θά περάση ! — καθ-ησύχαζεν ό έξχ- 
δελφος. "Ισως είς τό γεΰμα έφάγετε πε
ρισσότερον τοΰ δέοντος... είνε άπλοι σπα
σμοί... ξαπλώσετε ολίγον κ’ έγώ σάς φέ
ρω αμέσως νερόν...

Ά λ λ ’ δ γέρων διετέλει ήδη εις α να ι
σθησίαν. Ό  Πλάτων διά της μιάς χειρος 
ήρείσατο τήν κεφχλήν έκείνου ποός τό 
στήθος του, διά δέ τής Ιτέοας έκράτει 
τήν κοεμαμένην χεΐοά του.

Ό  Μάξιμος Γρηγόρνεβιτζ συνεσπάτο έ- 
κάστοτε βιαίως, ά λλ ’ ιδού, ήνέωξεν ΰπεο- 
μέτρως τοΰς άνευ ζωής ήδη καί έσβεσμε- 
νους οφθαλμούς του, — νευρική σπαδών συν - 
έστειλε διά τελευταία ν φοοάν τοΰς μΰς 
τοΰ καθαρώς εξορισμένου προσώπου του' 
άνοιγοκλείσθ-ησ xv αύθις οί οφθαλμοί του 
κα ί . . .  μετά ταΰτα  ολον τό σώμά του, ώς 
εί κατέπεσε, και ή κεφαλή εκλινε βαρεία 
έπί τή ί  ^ειρός'τοΰ έξαδέλφου.

Ό  Βελτίστσεφ έξηκολούθει ίστάμενος 
παρ’ αΰτω είς τήν αΰτήν πάντοτε θέσιν 
ΰποστηρίζων τό σώμά του.

Έν τφ  θαλάμω Ιπεκρατει βχθίϊχ γ α 
λήνη. Μόνον τό έπί τής Ιστίχς όρειχαλ- 
κινον ώρολόγιον άνεπαισθήτως έσηαείου 
τά δευτερόλεπτα, κχί από κκιοοϋ είς κα ι
ρόν οί γαιάνθρχκες έκρότουν Ιν τί\ φλε- 
γομέν/ι έστία.

«Καί δμως, πόσον τχ^εως ψυχραίνε
ται ! » ,  διελογίσθη ό Βελτίστσεφ, α ισθα
νόμενος ύπό τχς πχλχμας του ψυχραινο-

μένας τήν κεφαλήν καί τάς χεΐρας τοδ 
έξαδέλφου του.

«Εινε πραγματικόν τοΰτο ',..·»
Άπέθεσε μετά προφυλάξεως τήν κεφα

λήν τοΰ γέροντος έπί τοΰ έοεισινώτου τοϋ 
άνακλιντ·ηρος. Ή ψατο  τοϋ σφυγμοϋ του, 
— δέν ακούεται. "Εκλινε μετά προσοχής 
τό ους έπί τοϋ στήθους του, ή Όοάσθη 
πρός στιγμήν, — δέν π ά λλε ι

Προδ-ήλως, ή πραξις έτελέσθη ήδη·
Ό  Βελτίστσεφ ήγέρθη, άπεμαξξ £ ό 

πρόσωπον διά τών χειρών καί έτανύ.}(/ 
ώς άπό ΰπέρμετρον κάματον.

Διελθών δίς τόν θάλαμον, περιέφερε 
βραδέως τό βλέμμα, ώσεί άνελογίζετο τί 
ώφειλεν ήδη νά πράξη.

Τό βλέμμα αΰτοΰ άνεζήτησε πρώτον 
πάντων έπί τοϋ τάπητος τό λείψανον τοϋ 
καπνισθέντος σιγάρου, δπερ κατέπεσε κα
τά τήν πρώτην στιγμήν τή? σκοτοδίνη;, 
έκ τών έξησθενηθέντων δακτύλων τοϋ μα
καρίτου.

Ό  Βέλτιστσεφ Ιρριψεν αΰτό είς τήν 
σπινθηροβολοΰσχν πυράν,καί δέν άπέστρε- 
ψε τό βλέμμα έξ αΰτοΰ, μέχρις έντελοϋ; 
άποτεφρώσεως. Ακολούθως διεσκέδασεν 
έπιμελώς διά τοϋ ρινομάκτοου του τήν 
έπί τοϋ δαπέδου τέφραν, τήν άπομείνασαν 
έπί τοΰ τάπητος κατά τήν στιγμήν τής 
πτώσεως τοΰ σιγάοου.

«Ή  άρχή Ιγεινε καί έξηλείφθησαν τά 
ίχνη», διελογίσθη ό Βελτίστσεφ. Τώρα τί 
άλλο απομένει ;»

Σήμερον, πρό τοΰ γεύματος, άναθεω- 
ρών μετά τοΰ έξαδέλφου του λογαρια
σμούς τινας τών μεταξΰ αΰτών κολοσ- 
σαίων συναλλαγών καί έπιχειοήσεων, ϊ -  
λαβε παρά τοΰ γέροντος y ρέος έκ διακο- 
σίων π = ντ·ηκοντα χιλιάδων, καί έπέστοε- 
ψεν αΰτώ τήν άπόί)ε'.ξίν του. Ό  γέρων 
δέν Ισχισεν αΰτήν αμέσως, διότι, έν γέ- 
νει, δέν ειχε τήν συνήθειαν νά σχίζη τά 
έξοφλούμενα συναλλάγματα καί αποδεί
ξεις, άλλ’ έτοποθέτει αΰτά , ώς δι' άνά- 
μνησιν, ή «διά πάν ένδενόμενον», είς ιδ ι 
αίτερον συρτάριον. Ουτω καί νΰν, λαβών 
παρά τοΰ έξχδέλφου, μικρόν πρό τοϋ γεύ
ματος, τήν άπόδΐΐξίν του, δέν έπρόφθασε 
νά κρύψη αυτήν είς τό σύνηθες μέρος,άλλ’ 
εθετο, έπί τοΰ παρόντος, εις τό έν τώ 
θυλακίω τοΰ έπενδύτου του χαρτοφυ- 
λάκιόν του. Ό  Βελτίστσεφ άνεΰρεν ήδη 
αΰτήν είς τό χαρτοφυλάκιον τοϋ έξ
αδέλφου του, τήν παοετήρησε μετά προσ- 
οχής, ΐνα βεβχιωθή περί τής γνησιότ-η- 
τος, καί βεβαιωθείς, μετέθεσεν αΰτήν είς 
τό χαρτοφυλάκιόν του.

Ακολούθως Ιλαβεν έκ τοϋ θυλακίου 
τοϋ μακαρίτου δέσμην κλειδιών, έξελεξεν 
Ιν έξ αΰτών καί ήνεωξε μεταλλικόν, ά- 
διάφλογον έρμάριον, έν φ  Ιφυλάσσετο τό 
χρηματοκιβώτιον. Μετά προσοχή; έξα- 
γχγών έκεΐθεν hjo όγίώδ;·.; δ ί ίμ α ; ,  πε- 
οιετύλ'.ξεν αΰτάς εντός έφη^ΐρίδων καί έ- 
κάλυψε δι’ ειδοποιήσεων κχί τινων λογα- 
οιασμών.

«Καί ομω; πρέπει νά ύπάρχη ένταΰθα 
κατάλογος πόθεν καί πόσα έξήχθησαν», 
αίφνης έσκίφθ·η ό Βελτίστσεφ. ‘Η άπό-



δειξις, νά παρ’ ό διάβολος, άν άνακαλύ- 
ψουν μετέπειτα, εις τόν κατάλογον την 
περιουσίαν... Πρέπει νά τόν εΰρω !»

Καί, καλώς γινώσκων την τάξιν καί 
ακρίβειαν τοϋ συστηματικού γέροντος, ά- 
νέδραμε ζητών εί; τό άδιάφλογον έρμά- 
ριον. Αί προσδοκίαι του, στηριζόμεναι έπι 
t&i γνώσεων καί ακριβών υπολογισμών, 
δ£.ν ήπάτησαν τόν Βελτίστσεφ, κατ άκο- 
>ιΫ0ίαν, αΐ αναζητήσεις αΰτοϋ δέν διήρ- 
r t i v  πολύ' ταχέως άνεϋρεν οΰτος έν τώ 
ζρμαρίω τούτω τόν ένοχοποιητικόν κ α τά 
λογον, οστις ήτο συντεταγμένος καί γε- 
γραμμένος ίδιοχείρως υπ ’ αΰτοϋ τοϋ μα
καρίτου έξαδέλφου του.

«Νά τόν καταστρέψ·/) δσον τάχιον ! » ,  
ητο ή πρωτίστη σκέψις, ήτις έπήλθεν είς 
τόν Πλάτωνα, άμα ώς είδε τόν άνευρε- 
θέντα χάρτην.

’Εκίνησε διευθυνόμενος πρός τήν έ- 
βτίαν, δτε εστη αίφνης καθ’ ήν στιγμήν 
ή χειρ αΰτοϋ ήτο έτοιμος νά ρίψϊ) τό έγ 
γραφον είς τοΰς καιομένους άνθρακας.

«Ό χ ι ,  καλλίτερα νά τό φυλάξω, διά 
πάν ενδεχόμενον», έσκέφθη μεταμεληθείς 
έν άκαρεί, «ίσως χρησιμεύσει καί είς έμέ 
τόν ίδιον . . . Μήπως γνωρίζω πόθεν καί 
πόσα έξήχθησαν ; . . . ’Ενδέχεται νά λά- 
βωσι χώραν παρενοήσεις, ζητήματα , άμ- 
φιβολίαι . . .  πρέπει τά πάντα νά έξετάσω 
καί παραβάλω ... Καλλίτερα νά τά φυ
λάξω, πρός τά παρόν . . .

Καί άνοίξας τάς συληθείσας δέσμας, 
Ιθεσε μεταξΰ αΰτών τήν σημείωσιν, ακο
λούθως έτύλιξεν έκ νέου καί έκάλυψεν 
κΰτάς ώς πρότερον.

Μετά τήν πράξιν ταύτην, τό έρμάριον 
έχλείσθη καί ή δέσμη τών κλειδιών έτέ- 
8η είς τό θυλάκιον τοϋ μακαρίτου, 
i Είς τήν κίνησιν ταύτην τό πτώμα έκι- 
’'ήθη.
: Αυτοστιγμεί καί μετά φρίκης άπεσκίρ- 
τησεν άπ ’ αΰτοϋ ό Βελτίστσεφ είς τά μέ
σον τού θαλάμου.

«Είνε δυνατόν νά ζτϊ ά κ ό μ η ;»— θορυ- 
βωδώς διελογίσθη, δτε μετά τινας στ ιγ-  
μάς διεσκεδάσθη ό παράλογος πανικός 
τρόμος του.

Μετά φόβου' καί προφυλάξεως, άνήγει- 
ρεν ατόλμως τοΰς οφθαλμούς έπί τοϋ νε
κρού. Ά λ λ ’ οΰτος ήτο ήμικεκλιμένος είς 
τήν αναπαυτικ,ωτέραν καί φυσικωτέραν 
στάσιν, ώς α,ν έπεσε νά κοιμηθνί διά μίαν 
ωραν μετά τά γεύμα.

«Οΰ, τ ί  παιδί πού είμαι ! » ,  είπεν έπι-
τιμών αυτός έαυτόν Βελι ιστσεφ, και 

οα-Χ*τεπιεν απνευστί μεγα ποτήριον ϋ 
τοί, δπως καθησυχάσει άποτελεσματικώς 
την στιγμιαίαν εκρηξιν τής ταραχής του. 
'.ί Τακτοποιήσας τά πάντα, έξήλθε μετά 
προφυλάξεως τοϋ θαλάμου, κλείσας όπι
σθεν αΰτού τήν θύραν καί διηυθύνθη είς 
τ« δωμάτια τής Ειρήνης Βοοίσοβνας.

— Τί έπασεν 
— χωρίς νά τόν

-ΐ; Είς τάν ήχον τών βήμάτων του, ΰπε- 
χωρησε βαρύ τ ι  παραπέτασμα καί έπί 

οΰδοϋ άνεφάνη ή ώραία μορφή τής 
*^ρίας Βελτίστσεφ. Ή το  αΰτη γυνή τρι

άκοντα καί οκτώ έτών,παρηκμακυΐα ήδη, 
άλλά πάντοτε ώραία. Τό καταβιβοώσκον 
καί άνυπόμονον βλέμμα της, ταραχωδώς 
καί σπασμωδικώς προσηλώθη έπί τοϋ 
προσώπου τού έξαδέλφου. Δεινή ταραχή, 
καί φόβος καί προσδοκία διά συγκεχυμέ
νων σκιών διέδραμον έφ’ όλων τών γραμ
μών τοϋ προσώπου της.

—  Λοιπόν;, ..λοιπόν, τ ί συνέβη ; —νευ- 
ρικώς δραξαμένη τής χειρός αΰτοϋ,καί μό
λις άκουομένη ήρώτησεν αΰτη διά φωνής 
διακοπτομένης έκ τής έσωτερικής ταρα
χής τοσούτων αισθημάτων.

— Έ τελε ίωσεν,—αίμύλως ένευσεν αΰτή 
οίονεί θωπεύων αΰτήν διά καθησυχαστι- 
κού βλέμματος ό Πλάτων.

— Τι έτελείωσε;— μηχανικώς έπανέλα- 
βεν> έκείνη, μή έ'χουσα άκριβή ιδέαν τής 
ύπ ’ αΰτής προφερθείσης λέξεως.

. -— Ησύχασε, φίλη μου, τό παν έτε
λείωσε σοί λέγω ... Τρέμεις βλέπω' διατί 
είνε ψυχραί αί χεΐρές σου ; . . .  ”Ω, αγαπητή 
μου, έ'σο γενναιοτέοα ! έ'σο ισχυρότερα ;

; . . .  όμίλησον, τί Ιπαθε ; 
άκούιρ,έπανέλαβε διά τοϋ 

αΰτοϋ έπίσης ψιθύρου.
— Τίποτε. Κοιμάται, πολΰ ήσυχα καί 

δέν θά έξυπνήση πλέον.
Αί χεΐρες τής Ειρήνης Βορίσοβνας κα

τέπεσαν αίφνης καί τό πρόσωπον αΰτής 
κατέστη ετι μάλλον ωχρόν.

— Ησύχασε λοιπόν! — έπιμόνως, δι’ 
ισχυρού καί αυστηροΰ μάλιστα τόνου ε ί 
πεν αυτϊ) ό Βελτίστσεφ, καί μετά προφυ
λάξεως λαβών αΰτήν έκ τής όσφύος, ώ- 
δήγησεν έπί αναπαυτικού άνακλίντεου — 
δέν είνε καιρός άκόμη ! άλλως ένδέχεται 
νά καταστρέψιρς δλην τήν ΰπόθεσιν.

Αυτομάτως έπέστρεψεν έαυτή νά κα- 
θήσγι καί οίονεί άφυπνισθεΐσα έκάλυψε τά 
πρόσωπον διά τών χειρών.

— Ησύχασε λοιπόν καί άκουσον . . . 
προσπάθησε νά έννοήσγις, δ,τι θά σοί είπω 
καί έκτέλεσον μετ’ ακρίβειας,— ήρξατο ό 
Πλάτων Βασίλειεβιτζ, γονυπετών πρό 
αΰτής καί θλίβων ίσχυρώς τάς ψυχράς 
χεΐρας τη ς .— Άκουσον λοιπόν, αγαπητή 
μου : τώρα θά αναχωρήσω καί θά έπα- 
νέλθω απόψε τήν δεκάτην ώραν . . . Σύ, 
έπί μίαν καί ήμίσειαν τοΰλάχιστον ώραν, 
μή έξέλθϊίς τοϋ θαλάμου τούτου, μή φα-, 
νερωθγίς είς κανένα... διά νά μή ύποπτεύ- 
Οουν τ ι . . .  Τούτο είνε έπάναγκες, σοί λέ 
γω . . .  Μετά μίαν καί ήμίσειαν ώραν, δύ- 
νασαι νά έξέλθγις εις τό σπουδαστήριον, 
καί άκόμη καλλίτερον, νά παραμείνης 
νά έλθουν νά σοϋ το είποϋν... "Εως τότε 
ή ό Δαμιανός ή ό γραμματεΰς θά εμβουν 
νά τόν έξυπνήσουν . . .  καταλαμβάνεις : . . .  
Τοιουτοτρόπως γίνεται φυσικώτερον καί 
άπλούστερον τό πράγμα... Τότε δύνασκι 
νά κραυγάσνις,νά κλαύσγ,ς, νά λιποθυμή
σεις, νά πράξγις τέλος δ ,τ ι επιθυμείς ! 
Ά λ λ ’ εως τότε, πρός θεού, προσπάθησαν 
νά κρατηθής... |σω καρτερικωτέρα !

—  Φοβερόν ! έψιθύρισε τρέμουσα σύσ
σωμος ή Ειρήνη Βορίσοβνα.

— Έ λ α  τώρα ! μή σκέπτεσαι περί 
τούτου ! . . .  σκέφθητι μάλλον καί χάρου,

δτι έπετελέσθη ήδη ό σκοπός μου, δτι 
δλη ή περιουσία είνε ίδική σου, καί δτι 
οΰδεις δύναται νά σοί τήν άφαιρέσν) . . . 
οΰδεις ! . . .  λοιπόν, σκέφθητι .. . σκέφθητι 
περί έμοϋ, περί τοϋ έ'ρωτός μου, περί τού 
ήμετέρου μέλλοντος... Μιάμιση ώρα, μή
πως είνε πολΰ μιάμιση ώρα ! Έκ τούτου, 
σοί λέγω, το πάν, τά πάν έξαρτάται !

Ή  Ειρήνη Βορίσοβνα άνεθάρρησε.
— Καλώς, είπε καταβάλλουσα ένδομύ- 

χως τάς βασανιζούσας αΰτήν εντυπώσεις, 
θά έγκαρτερήσω . . .  θά ήμαι ήσυχος καί 
δέν θά έξέλθω έντεϋθεν.

— Εΰγε λοιπόν ! θωπευτικώς ένθαρρύ- 
νων είπεν ό Βελτίστσεφ. Τώρα, δ ό ς μοι 
κανέν μαντήλι ή σάκκον ή τίποτε άλλο 
πράγμα...

Έκόμισεν αΰτφ  έκ τής τραπέζης τών 
έργοχείρων της κομψόν καί εΰμ.εγέθη δερ- 
μάτινον σάκκον καί ένεχείρισεν αυτόν τφ  
έξαδέλφψ.

— ’Ήδη, χαΐρε πρός τό παρόν καί έν- 
θυμού πώς θά ένεργήστ,ς ! .. .  Μή λησμο
νήσεις νά στείλνις διά τόν ιατρόν, έπεν- 
θύμισεν οΰτος τρυφερώς καί ίσχυρώς φι
λών τάς χεΐράς της, καί μετά ταϋτα  έ- 
κρύβη ήρεμα όπισθεν τού παραπετάσμα
τος.

*
* *

Έπανελθών είς τά σπουδαστήριον εθεσε 
μετά προφυλάξεως είς τόν σάκκον τάς 
έκλεχθείσας δέσμ,ας.

Προσεπάθει νά μή βλέπγ) ποάς τό μέρος 
έκεΐνο, δπου εκειτο τά άνάκλιντρον, καί 
έν τούτοις τό βλέμμα αΰτοϋ, άκουσίως, 
έναντίον τής ιδίας θελήσεώς του, επιπτε 
λοξώς έπί τής άπαισίας έκείνης θέσεως. 
Ό  γέρων έ'κειτο ήμικεκλιμενος πάντοτε 
είς τήν αΰτήν θέσιν. Οί σβε^ννύμενοι άν
θρακες Ιροιπτον πορφύρας καί παλλομέ- 
νας άνταυγείας έπί τοϋ νεκοικδς ώχροϋ 
προσώπου καί τοϋ γυμνού μετώπου του, 
καί ό παλμός οΰτος τού φωτός, ένόμιζες 
δτι ένεφύσα αΰτφ  ζ ω ή ν  ώς έκ τούτου 
έτι μάλλον ώμοίαζεν οΰτος κοιμώμενον"

Ό  Βελτίστσεφ έλαβε τόν σάκκον καί 
μετά προσοχής,έπί τών άκρων τών ποδών, 
έξήλθε τοϋ σπουδαστηρίου.

Έν τφ  έστιατορίω συνηντήθη παρά τήν 
θύραν προς τόν θαλ.αμηπόλον Δαμιανόν 
καί τόν γραμματέα, δστις ήρχετο φέρων 
έγγραφά τινα.

Παρεμέρισαν εΰσεβάστως.
— Πού πηγαίνετε ; ήρώτησεν αυτούς 

ό Βελτίστσεφ, δν έφόβισεν ένδομύχως ή 
απρόοπτος αΰτη συνάντησις.

— Είς τοϋ κυρίου. . . μέ έ'γγραφα.
— Ό  κύριος κοιμάται.. . μή θορυβήτε, 

προειδοποίησεν οΰτος άμφοτέρους, κατορ- 
θώσας νά δώσγ) είς τόν τόνον τής φωνής 
του πλήρη καί, οΰτως είπεΐν, προσβλη- 
θεΐσαν ήρεμίαν. Είδατε άν ήλθε τό όχημά 
μου ; ήρώτησε συγχρόνοις αποταθείς πρός 
τόν Δαμιανόν.

—  Είνε πρό μισής ώρας φερμένο.
[Έπεται συνέχεια].

f t ΓΑΘ. Γ .  Κ α Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ι Δ Η Ϊ



ΓΡΑΜΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟΝ

χ  Σ- Γ. ΐο ύρ ο ιν
' ΑΛεζάνδρει ατ  

Έλήφθη τό έπιστραφέν, άλλ’ Αλησμονήσατε συγχρό
νως ν* άποστείλητε καί τό άντίτιμον οΛοχΛηρον τον  
Ε' ezovQ. Σας συμβουλεύομεν νά μετρήσητε τό άντί
τιμον τής συνδρομής αας φρ 15 τώ έν Αλεξάνδρειά 
άντιπροσώπω ημών κ. 11. Γριτζανη, διότι είς τά 
«Ε κλεκτά» πραξικοπήματα — τοιούτου εΐδου;— δέν 
ε’πιτρέπονται, τιμωρούμενα αυστηρότατα υπό τοΰ .. 
τύπου.— κ. Αγαθ. Γ. Κωνσταντινίδην. Μετάφρασίν 
σας δημοσιεύομεν σήμερον μετ’ εύχαριστήσευις. 11ε- 
ποίΟαμεν οτι χα\ πχρά τοΐς κκ. άνχγνώ^τχις τών 
«Ε κλεκτών· θά τύχει τής άμερίστου Επιδοκιμασίας. 
—Γ. Β. Τ. Δημοσιεύεται προσ£/ώς.—κ. Ναΰλερην. 
Έλήφθη έπιταγή. ’Αναλογούν έμετρήθη. Έγράψχ- 
μεν. — Κυρίας 'Αγγελικήν ΓΙετροπούλου, Βασιλικήν 
Άλφιεράκη, Καν Γρηγοριάδου, κκ. Ίω . Τσήτσον, 
Πέτρον Άντζολινον, Ευστράτιον Χρηστίδην, Διον. 
Δαλουττάρην, *Αριστοχέλην Ίατροΰ, Ίωάννην "Αν- 
νινον, Περικλ. Μανδραν, Α. Χατζηαθανασίου, υπο- 
λοχ., Νικόλαον Βέρροιον ύπολοχ.’ ϊω . Ν. Χαιδόπου· 
λον, Άνδρ. I. Τζόκαν, Γεώργιον Μπιλέλην, Γεώργ. 
Κ. Καλλιοντζήν, Άναστ. Κοκκινάόην, Εύστ. Ιω. 
Σταθόπουλον, Γεώργιον Δ. Κατσίμπαν. Ν. Κάγ- 
καν, Δ. X. Δημητριάδην, Κ. Λιζιέοην, Γεράσιμ. Ν.

Δαλλαπόρταν. Σύνδρομα· υμών έλήφθη-jav. Εύχαρι- 
στοΰμεν. — κ. Σπ. Ιίαγώνην, ό κ. 2ίπ. Ματσοϋκης, 
εινε έκ τών συνδρομητών ημών, — κ. Κ Δ. Ζαλόκω- 
σταν. Ένεγρχφησαν και οί 3 νέοι συνόρομηταί, ών τά 
άπό 1ης Οκτωβρίου έκδοθεντχ φύλλα χποστέλλοντχι 
επ’ όνόματί σας. Εύχαριστοϋμεν. — κ. Ζώην ΙΙαπα- 
θανασίου, ύποπρ. Συνδρομή σας έληφθη. ’Απόδειξις 
καί Ήμερολόγιον Σκόκου άπεστάλη. — κ. Ίω . Φχ- 
ραντάτον. Είς τό έςής θά λαμβάνετε τό ©ύλλον ύπό 
τήν νέαν διεύθυνσίν σας. Έξχμηνους άποδείξεις οέν 
έκδίδομεν.— κ. Γρηγ. Φορτούνχν. Εληφθη ή επί συ- 
στάσει έπιστολή σας. Εύχαριστοΰμςν. Ένεγράφη ό 
κ. Εύστ. Ίω. Στ., πρός δν ήρξκτυ ή άποστολή τοΰ 
φύλλου άπό 1ης ‘Οκτωβρίου. Αποδείξεις 4 πληρωσάν- 
των συνδρομητών λαμβάνετε τα/υδρομικώς.—κ. Χο. 
Πχππχδημητρίου ’Αποδείξεις 13 νέων συνδρομητών 
άιτεττάληιαν. Εγρχψαμεν. — κ. Α. Βλα/οχρήστον. 
Έπιστολή σας έλήφθη μετ άποδειξεω;. δΓ ην φρο*- 
τίσωμεν, μή λησμονήιητε ομο>ς καί υμείς νά εΰρητε 
τόν «καλόν φίλον», ΐνα φοοντι,ζη διά τήν εισπραξιν. 
Έ πί τούτοις συγχαίρομεν ύμας έπί τώ προβιβασμώ σας. 
—κ. Κ. Α. Λεονταράκην. Ένεγράφητε.'Απόδειξις άπό 
1ης Νοεμβρίου έστχλη — κ. Π. Καμπχδην. Έ λή- 
φθησαν δρ. 50. Ειράψχμεν — Σ Κχράλην, τηλε
γραφητήν. Εληφθη άντίτιμον μηνός Οκτωβρίου. Εύ- 
χαριστοΰμεν. — κ. Π. Κατσούλην. Επιταγή έλήφθη. I 
Εύχαριστοϋμεν.—κ A. X. Μαρβακιώτην. ’Επιταγή 
έλήφθη Εύχαριστοϋμεν. Λαμβάνετε έλλείποντας ά- |

ριθμούς.— κ. *Αντ. Τ . Ζωιόπουλον, ταμίαν. Φύλλα 
έλλείποντα άπεστάλησχν. — κ. Ιίάνον Ε. Κον:ογού 
ρην. Έληφθησχν δρ. 15. Ούδέν έχ τών 4 σημειουμέ 
νων βιβλίων υπάρχει. Λαμβάνετε ταχυδρομικώς τούς 
άρ. 410 — 416. — κ Σπ. Μαντεσάντον. Έλήφθη 
άντί:ιμον μηνός 'Οκτωβρίου. Ταχυδρομικώς άπεστά- 
ληιαν τά φύλλα, άτινα έζητήσατε, ή έξόφλησις κα\ 
τό βιβλϊον, οπερ στοιχίζει δρ. 3.20 μετά τών ταχυ
δρομικών. — κ. Γεώρ. Εύθυμίου. Έλήφθη συνδρο
μή σας. Εύ χαριστούμε ν. Τό φύλλον θ’ άποστέλληται 
ύπό τήν νέαν διεύθυνσίν. Διά τά λοιπά π.θχνν/ ή ίίέχ 
σχς νά η ο’οθη, άλλ ’ άν ήκούατε και 8,θ0ϋ ext, κ«νά 
πολύ διαφερούσας τής ίδικής Σας, τί ήθέλατε f ; 
— κ. Ν. Δ. Βοζιαννόπουλον. Έλήφθησαν 'π α . '■ ΰ 
κ. Β. Έξάρχου, φρ. χ. 60, Εύχαριστοϋμεν,* ^  4Ϊ,1 
Σοφίαν Ζχρρή. ΈλλεΤπον φΰλλον άπεστάλη. — κ. 1%| 
Βουρδέρην Ιδού : Δράματα Ιίαρισίων (τόμ. 3), *Α- 
θλοι Ροκαμβόλ (τόμ 2), Άνάστασις Ροκαμβόλ (τόμ. 
2), Τελευταία λέξις Ροκαμβόλ (τόμ. 2), Ωραία Ά ν- 
θοκόμος (τόμ. 2). Τιμώντα·. δρ. 60 μετά τών ταχ. 
δρ. 65. — κ. I. Μόσχον Επιταγή έλήφθη. Εύχα- 
ριστοΰμεν. ΕλλεΤπον φΰλλον άπεστάλη. — κ. 11. Ν. ' 
* Ε ν τ α ύ θ α . *Οχι, διότι θά κάμωμεν κακήν αρχήν. — 
κ. Γεώργιον Περίδην. Έλήφθησαν παρά τοΰ κ. Γ. 
Φραγκούδη δρ. 53.85, άντίτιμον τόμων «Ε κλεκτών» I 
άποσταλέντων. — κ. Π. Δημητρίου. Έλήφθη έπι- 
ταγή Έπληρώθησαν πάντα. Μένουσιν είς διάθεσίν | 
Σας δρ. 9.75. Εύχαριστοϋμεν.
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Τό έν τώ π αλα ιφ  Λμών Γραφείω ύπαρχον Β ι β λ ι ο π ω λ ε ΐ ο ν  ηδη έβελτιώθη, έπλουτίσθη  και 
έ σ υ σ τ η μ α τ ο π ο ι ή θ η  έν ίδ ίω  τμ ή μ ατι, παραπλεύρως τώ νέω Λμών Γρα^είω κα ι Τυπογραφείω. 
Έν αύτω εΐ/ρίσκονταχ δλα τών 'Αθηνών τά ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ και πάντες οί ΗΜΕΡΟΔΕΙΚΤΑΙ, ποικχλωτά- 
τη ς  ίίλ η ς  και διαφόρων τιμώ ν άπό 5 5  λεπτώ ν y-έχρχ δρ. 5 , έλεύθεροι ταχι/δρ. τελώ ν. Τά ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ 
δλα, μεχρις ΑΤΛΑΝΤΩΝ και ΑΛΦΑΒΗΤΑΡΙΩΝ. Έ πειτα ΤΕΡΠΝΑ έκ τη ς νεωτέρας μας φιλο?\,ογίας ή με- 
ταπε^ρασμένα ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑΤΑ, ΠΟΙΗΜΑΤΑ, ΔΡΑΜΑΤΑ, ΚΩΜΩΔΙΑΙ, ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΙΣ, συλλογή  πλου- 
σ ιω τάτη, ίίς  δημοσιεύοντα ι έκάατοτε έν τω φύλλω  ήμώ ν κατάλογοι καί τιμολόγια. Έν τω Β ιβλιοπωλείω  
Λμών πω λείτα ι έπ ισης τό φύλλον τών «Ε κλεκτών», ώς και παρελθόντα φ ύλλα  και τόμοι άδετοι κα ι δε- 
δεμένοι. Πρό πάντω ν οί έν τα ίς  Έ παρχίαις κα ι τώ Έξωτερικώ συνδρομητα ΐ Λμών και άνταποκριτα ι δύ- 
να ντα ι νά  εύρωσι πάσαν εύκολίαν, δ ιότι άποστέλλομεν αύτο ΐς άσφαλώ ς και ταχέω ς και είς τ ιμ ήν  
συμφέρουσαν πάν β ιβλίον κατά παραγγελίαν, σ υ ν ο δ ε υ ο μ έ ν η ν  ύ π ό  τ ο ϋ  ά ν τ ι τ ί μ ο ν .

Έν τω Βιβλιοπωλείω Λμών ύπάρχει και πλήρες

Χ Α Ρ Τ Ο Π Ω Λ Ε Ι Ο Ν
πλουσιω τατον είς ειδη, είς ποιοτητας και είς φ ιλοκαλίαν, ένθα εύρ ίσκοντα ι είς τ ιμ άς άπ ιστεύτω ς  
προσιτας, π ά ν τ α  τα χρειώδη Γραφείου, και έν γένε ι γραφική ύλη , άπό τή ς  άρ ίστης μ ε λ  ά ν η  ς 

τ ^ ν είδών ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ. Οι έν Ά θ ή ν α ις  συνδρομηταί μας έγένοντο ηδη ποοθύμω ς τακτικο ί πε- 
λάτα ι τοΰ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΥ καί ΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ.

Λοιπόν : Ολοι οΐ συνδρομηταί τώ ν »Ε κλεκτών Μ υθιστορημάτων» άς έπ ισκεφθώ σΐ τό

ΒΙΒΛΙΟΙΙΩΛΕΙΟΝ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΝ «ΚΟΡΙΝΝΗΣ»
Έ ν  ΙΙροαστε£ ου, άριΟ. Ι Ο ,
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