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Λήξαντος τήν 31^  ’Οκτωβρίου τοΰ 
Ε' έτους τών « Εκλεκτών Μυθιστο
ρημάτων», όσοι τών κκ. Συνδρομητών 
μας έπιθυμοΰσι νά έξακολουθήσωσι 
καί κατά τό ΣΤ' ετος, παρακαλοΰνται 
ν’ άποστείλωσι τήν συνδρομήν αυτών 
έγκαίρως,ίνα διά τοΰ άριθμοΰ τής άπο- 
σταλησομένης άποδείξεώς των συμμε- 
τάσχωσι τοΰ

ΛΑΧΕΙΟΥ ΒΙΒΛΙΩΝ ΔΡ. 264,
οπερ χάριν τών τακτικών καί τών άπό 
Ι ν  Οκτωβρίου έγγραφέντων ή έγγρα- 
φησομένων κ.κ. Συνδρομητών ημών 
συνεστήθη.

Παρακαλοΰντα ι ,  ο ί  κκ. ά ν τ αποκρ ι τ α ι  
ήμων ν ά  κ α ν ο ν ί β α β ι  τούς  λογαριασμούς 
το ϋ  ληξ,αντος Ε’ έτους,  άποβτε ί λωβ ι  ό’ 
αυτούς μετά το ϋ  α ν τ ι τ ί μ ο υ  απ'  εν&είας 
προς  την  δίεΰ&υνβιν.

Π Ε Τ Ρ Ο Υ  Μ Α Ε Λ
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ΝΑΥΤΙΚΟΝ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ

[Συνέχεια]

Ό  Φριδερΐκος έγέλα σφοδρώς. Τό ποο
αίσθημά του βεβαίως ύπήοξεν απατηλόν. 
Ό  Κεργόρν ήτο πολύ φαιδρός καί δέν ή- 
δύνατο νά είνε άγγελος συμφοράς.

— "Οπως δήποτε, ύπέλαβεν ό Πλεμόν, 
ιδού όπου έπέστρεψες άπό αυτόν τόν ώ- 
ραΐον τόπον. Καί δέν θά είσαι νομίζω 
δυσηρεστημένος, α ί  ;

— Ώ ,  όχι βεβαίως. Τοσοϋτον μάλλον, 
δσον αί δεκαπέντε ήμέραι, τάς όποιας 
διήλθον είς Βιλλαφράγκαν άπεζημιώθην 
μέ τό παραπάνω. Παρευρέθην είς ενα χά
ρον, περί τοϋ όποιου θά γ ίνετα ι έπί πο- 
λύν καιρόν λόγος είς την Νίκαιαν. Ή
Ιφ ιγενε ια ,  η φρεγάτα,ήτις χρησιμεύει ώς 

σχολή τών δοκίμων, έναυλόχει έκεΐ Ή το 
άποκρϊΐά. Έλάβομεν λοιπόν μέρος καί ή- 
μεΐς οί ναυτικοί είς την έορτήν τών άν- 
θοβολισμών, την έσπέοαν δέ ολοι είς τόν 
παννύχιον χορόν τοΰ θεάτρου. “Αλλο δέν 
σου λέγω."Επρεπε νά μη τελειώνουν ποτέ 
αυτά  τά πράγματα ! Τί ώραΐαι νέαι, τί 
ώραΐαι γυναίκες όπου ήσαν ! . . .  παρευρί- 
σκετο είς τόν χορόν τά άνθος της έντο- 
πίου καί της παρεπιδημούσης ξένης κοι
νωνίας. Καλλοναί απερίγραπτοι !

Ό  Φριδερΐκος έσιώπα άναλογιζόμενος 
την Λευκήν.

—  Η μία ωραιότερα άπό τήν άλλην— 
έξηκολούθησεν ό Κεργόρν- ομιλώ διά τάς 
γυναίκας. Ώ  ! άλλά πρέπει νά σου τό 
είπώ.

— Τί ;  . ..
— Μεταξύ αυτών, μεταξύ τών ωραιό

τερων ήτο καί μία, μία νεόΖνςς άπαρά- 
μιλλος, θαΰμα καλλονές. ’Αληθινά ! . . .

έ'μαθα δτι πρόκειται νά νυμφευθή, άλλά 
δέν μοϋ είπον μέ ποιαν. Ποία εινε ή ευ 
δαίμων μνηστή σου ;

— Θά τό μάθιρς μετ’ όλίγον. Τελείωσε 
πρώτα τήν διήγησίν σου.

— Ποΰ ήμουν : . . .  Ά ,  ναί ! . . . λοι
πόν μία νεάνις έξαισία, τήν οποίαν καί 
σΰ παρετήρησες πρό ένός έτους. “Ολοι οί 
συνάδελφοί μου έχασαν τό μυαλό των. 
Ό λο ι τήν περιεποιούντο, τήν έκολάκευον, 
αυτή δέ άπεδέχετο προθύμως τά άποτει- 
νόμενα είς αυτήν φιλοφρονήματα. ’Αλλά 
πλησίον της έστεκεν ενας νέος κύριος, 
πολΰ ένοχλητικός, καί μάλιστα πολύ 
βλαβερός διά τήν ύπόληψιν της νεάνιδος.

Ό  Φριδερΐκος, χωρίς νά γινώσκη τήν 
α ιτ ίαν , νιοθάνθη αίφνιδίαν αδιαθεσίαν. ‘Η 
όψις του ήλλοιώθη. Ό  Κεργόρν έξηκο
λούθησε :

— Τί πλάσμα, φίλε μου ! Δέν ήμπο- 
ρεΐ τις νά φαντασθ·/) ώραιότερον. ’Αλλ’δ- 
μως παράδοξος χαρακτήρ, ιδιότροπος, γυ 
νή, ή όποία εις έμέ ήθελεν έμπνεύσει φόβον.

— Καί πώς λέγεται ; ήρώτησεν ό Φρι- 
δερΐκος μετά φωνής βραχνής.

— Δεσποινίς Λευκή Διλλιέρ.
Ύπάρχουσι στιγμαί κρίσεως, καθ’ άς

βλέπει τις έρχομένην τήν οδύνην πριν ή 
τρωθή ΰπ ’ αυτής, ώσεί ή άστραπή, ή κε
ραυνοβολούσα, νά έφώτιζε πρότερον τούς 
οφθαλμούς τοϋ ποοσβαλλομένου. Αυτήν 
τήν σκληράν αϊσθησιν έδοκίμασεν ό Πλε- 
μόν. ’Εγίνωσκε τό όνομα, πριν ή προφερ- 
θή. Τό εΐχεν άναγνώσει, οΰτως είπεΐν, έν 
τ?1 διανοί:* τοϋ φίλου του πριν ή τά χεί
λη του άρθρώσωσι τάς συλλαβάς.Ό Κερ
γόρν είδε τήν ταραχήν του.

— Αί ! . . .  είπεν αίφνης. Τί σοϋ ήλθε, 
Φοιδερΐκε ;

— Τίποτε, άπήντησεν ό νέος μειδιών 
μελαγχολικώς. Ή  δεσποινίς Λευκή Διλ- 
λιέρ είνε μνηστή μου.

— ”Αϊ ! έψιθύρισε δυσθύμως δ Κεργόρν. 
Τί ανόητος όπου είμαι.

Ειτα δέ μεταβάλλων αμέσως γνώμην :
—  AC, καί τ ί  μέ τούτο ; είπεν. Τί είπα 

τάχα, το όποιον ήτο Ικανόν νά σοϋ προ- 
ξενήστί παρομοίαν συγκίνησιν ; Τί περιεΐ- 
χον οί λόγοι μου ;

—  Φίλτατέ μου Παϋλε, μάθε δτι έπί 
Ιξ έβδομάδας ευρισκόμην μεταξύ ζωής 
καί θανάτου, έκείνη δέ ήτις μέλλει νά γεί- 
νγι σύζυγος μου ουτε καν έσκέφθη νά έοω- 
τήσν) περί τής υγείας μου. Δέν άρκεΐ δέ 
τοϋτο, άλλά καί ένώ έγώ ήμην κλινήρης, 
καταβληθείς ύπό τοϋ πυοετού, αυτή έκεΐ 
πέραν έχόοευεν, έπεδείκνυε τήν καλλονήν 
της, άπεδέχετο τά φιλοφοονήματα τών 
μέν καί τών δέ, καί μάλιστα, καθώς συν
άγω έκ τών λόγων σου, τούς ένεθάρρυνεν!

Έκάλυψε τό πρόσωπον δι’ άμφοτέρων 
τών χειρών καί δπως είς Κάννας έντός τής 
αιθούσης τής έπαύλεως Έριν, εκλαυσεν, 
άλλά τήν φοράν ταύτην έξ οδύνης. Ή  α- 
μαξα εβαινεν έντός σκοτεινής δενδροστοι- 
χίας, οί δέ περιπατητάί ήσαν σπάνιοι ε- 
νεκα τής ώρας τοϋ έτους. Διά τοϋτο ού- 
δείς είδε τά  δάκρυα τοϋ ίσχυροϋ έκείνου 
χαρακτήρος.

Έν τούτοις ό Κεργόρν προσεπάθει νά 
τόν καταπραόνϊ).

— Νόστιμον πράγμα ! Συλλογίσου δά 
λ ιγάκ ι ! . . . Βλέπω δτι είσαι πάντοτε ό 
ίδιος, άφότου σέ έγνώρισα, απαισιόδοξος 
καί άπελπιζόμενος διά τό παραμικρόν. Τί 
σημαίνει άν ή δεσποινίς Διλλιέρ χορεύγ 
δέν χορεύγ) ; Μήπως τό τοιοϋτο έμποδίζει 
τά αισθήματα. Ά λ λ ’ αυτό, φίλε μου, τά 
άπα ιτε ΐ ή θέσις της, τά έπιβάλλει ή κ1' Λ 
νωνική της περιωπή. Ό τ α ν  κανείς ' · 4 - α  
φευεται νεαν έκατομμυριουχον πρέπει vai Η 
παραδεχθή καί τά έλαττώματά  της, κα
θώς καί τά προτερήματα. ’Έ πειτα  τ ί  έ- 
λαττώματα  ! . . .  τό λέγει δ λόγος αύτό. 
"Ενα διαμάντι χρυσόδετον ’μπορεί δά καί 
νά έχγ) μίαν λάμψιν ένοχλητικήν. Αυτά 
μάλιστα, κατά τήν γνώμην μου, είνε ενα 
χάρισμα έπί πλέον. Έ γώ  άγαπώ τάς φ ι
λάρεσκους γυναίκας, αν θέλγις νά ξεύργις.

Καί έκόπιαζεν εύρίσκων έξηγήσεις καί 
έλαφουντικάς περιπτώσεις. Ό  Φριδερΐκος 
λίαν σκυθρωπός δέν τον ήκουεν. Τέλος δ 
Κεργόρν συνεπέρανε μέ τήν συνήθη του 
ζέσιν:

— Έ πε ιτα ,  φίλε μου, είσαι καί σύπολύ 
δύσκολος ! . . .  Έ π ί τέλους, άκόμη δέν είνε 
σύζυγός σου. ’Αφού γείνγι, τότε θά ήμπο- 
ρ·7)ς νά τήν έπιπλήξης.

Ό  δυστυχής Κεργόρν είς μάτην ήγωνί- 
ζετο, πάσα λέξις του καθίστα δυσχεοε- 
στέραν τήν περίστασιν. Οσον μάλλον 
προσεπάθει νά μετριάσγ) τό αποτέλεσμα 
τών λόγων του,τόσον μάλλον έτιτρώσκετο 
ή καρδία τοϋ Πλεμόν.

"Οτε καλώς ένόησε τήν κατάστασιν 
τοϋ πνεύματος τοϋ φίλου του, δ Κεργόρν 
συνησθάνθη δτι ήτο άνωφελής πάσα προσ
πάθεια .*0 Φριδερΐκος, καταπνίγων βιαίως 
τήν λύπην του καί σφίγγων τήν χεΐρα τοΰ 
φίλου του, είπεν αυτώ :

— ’Αγαπητέ μου Παϋλε, μή δικαιλο- 
γήσαι. "Ο,τι έγεινεν, έγεινεν. Τό δνειρόν 
μου ήτο πολύ ώραΐον καί δέν ήτο δυνατόν 
νά πραγματοποιηθή. "Έπρεπε έγώ νά μή 
τό αποδεχθώ ποτέ, ουδέ κατά τά φαινό- 
μενον. Τώρα εξηγώ τά  πάντα καί τήν 
σιωπήν τής Λευκής καί τήν σιωπήν τής 
μητρός μου. Έτελείωσεν.

— Τί έτελείωσεν ; άνέκραξεν όρμητι- 
κώς ό Κεργόρν. Ή  έρωτική σου περιπέ
τεια ; Θά ήμην ικανός νά σκάσω, άν έγι — 
νόμην ποόξενος τοιούτου πράγματος. Ά !  
όχι, δχι ! Σύ είσαι παράφρων, μανιακός, 
άφοϋ έκλαμβάνεις ουτω τούς λόγους μου. 
Μεγάλην σημασίαν άποδίδεις ε’ις αυτούς.
Ή  δεσποινίς Διλλιέρ είνε νέα τού καλού 
κόσμου, άπειρος άκόμη, ή όποία ήμπορεΐ 
ν’ άγαπά έξ δλης καρδίας, άλλά χωρίς 
νά έχϊ) διά τοϋτο τό έπίσημον ν α ί ,  βε
βαιώσου οτι θ’ άφήσγι κατά μέρος τά στο
λίδια καί τάς διασκεδάσεις, δπως καί σύ 
θ’ άφήσης τάς τορπίλλας καί τά θωρη- 
κτά.Δ ιότι, καταλαμβάνεις, δτι δέν ήμπο
ρεΐ τίς ποτε νά είνε καλάς ναυτικός, δη
λαδή νά άγαπίΖ όλοψύχως τό έπάγγελμά 
του, δταν ταξειδεύη καί άναγκάζεται ν’
» , · \ » / * Ύ  '  «αφςνη et; την οικίαν του συ(*υγον, την ο- 
ποίαν λατρεύει, ήτ ις είνε αξία τής άγά-



it1»); του *α* άνταγαπί>5 τόν σύζυγόν τη ; .  
Κάμε μου λοιπόν την χάριν βγάλε άπό 
τόν νοΰν σου αΰτά ; τ ά ;  λυπηρά; ιδέας. 
Καλά θά κάμνι; νά τοϋ; δέση; μία σφαίρα 
κοά νά τά ;  πετάξγι; δλα; el; την θάλασ
σαν.

Φεϋ ! ή οΰτωσί διδομένη παρηγορία 
παρά του άξιολόγου νέου, ΰπό την πρόσ
φατον πληγήν, ήνοιξεν άμα και την άρ- 
wαιοτέραν πληγήν. Ύπάρχουσιν εξαίρετοι 

ι*ιί'λοι,ών ή χειραψία είνε τραχεία. Συνθλί- 
ί  ^νι.σι τού; δακτύλου; σου δταν του; σφίγ- 
Γγωσιν' καθαιμάσσουν τό σώμά σου δταν 
θέλωσι νά σοϋ επιθέσωσιν επιδέσμου;. Ό  
Κεργόρν ήτο έξ αυτών των φίλων, μολο
νότι είχεν άγαθωτάτην ψυχήν.

Ό  Πλεμόν έβι άζετο νά μείνγ) μόνο;. 
Τά δάκρυα, άτινα κατέπνιγε, λίαν τόν έ- 
στενοχώρουν. Κατά τήν έπιστροφήν του 
είς τήν οικίαν δέν έφαγεν' ήθέλησε δέ νά 
κλεισθή έν τφ  δωματίψ του. Ή  κυρία 
Πλεμόν διέγνωσεν άμέσω; τήν ψυχικήν 
κατάστασιν τοϋ υίοϋ τη ;  έκ τή ;  φυσιο
γνωμία; του. Δέν τόν ήοώτησε ποσώ; , 
άλλά  άνέμεινε τήν έπαύριον. Προσήλθεν 
δμω; άθορύβω;, άκροποδητεί, συνέχουσα 
τήν πνοήν τη ;  καί προσήομοσε τό ου; τη ;  
ε ί ; τά ; σανίδα; τή ;  θύρα;, άκροωμένη 
τού; λυγμού; τοϋ τέκνου τη ;,  έτοιμη νά 
όρμήσγι πρό; αΰτό, άν ή απελπισία του 
ήθελε καταστή πολύ σκληρά.

Ά λ λ ’ ό Φριδερικο; ένεκαρτέρησεν. Έ -  
πιε τό ποτήριον μέχρι πυθμένο;. Βαθμη
δόν ή απελπισία του κατηυνάσθη. Έσκέ- 
φθη δτι είχεν έξηγήσει ΰπερβολικώ; τά 
πράγματα, δτι ήτο δικαία έπ ίπληξι; τοϋ 
Κεργόρν, διότι έβασάνιζεν άνα ιτ ίω ; έαυ- 
τάν πλάττων ανυπόστατου; φόβου;. Ή  
τροπή αΰτη ΰπίίρξεν ευτύχημα διά τήν 
ίδικήν του άνάπαυσιν καί διά τήν άνά- 
παυσιν τή ;  μητρό; του. Ή χ ό πω σ ι ;  ένί- 
κησεν έπί τέλου; καί έκοιμήθη έπί τ ινα ; 
ώρα; ΰπνον βαθύν. Ά λ λά  μέχρι τή ;  τ ε 
λευτα ία ; στιγμΤίς, έν τή οδύνη τή ;  καρ
δ ιά ; καί τή ;  διανοία; του, ΰπό τήν θλι- 
βεράν επήρειαν τών παλαιών αναμνήσεων 
καί τών προσφάτων ανακαλύψεων διατε- 
λών, είδε πολλάκι; διεοχομένην πρό τών 
οφθαλμών του τήν μισητήν καί χλευα
στικήν ταύτην οπτασίαν, ήτοι, τήν Λευ 
κήν φέρουσαν ένδυμασίαν χοοοϋ, άκτ ιΛ - 
€ολοϋσαν έκ καλλονή; καί νεότητο;, μέ 
του; ώμου; καί τ ά ;  ώλένα; γυμνά;, χο- 
ρεύουσαν έκεϊ πέραν μετά τινο; συναδέλ
φου, έκθάμβου διά τήν προτίμησιν, ένφ 
αυτός ό Φριδερικο;, καταβεβλημένο; ΰπό 
τήν βαρεϊαν παλάμην τη ;  νόσου, ήκουε 
•συγκεχυμένω; έν τφ  μέσφ τών παροξυσμών 
τοϋ πνεύματά; του σειομένην έν τή σιγή 
τοϋ θαλάμου του τήν μελανήν πτέρυγα 
τοϋ θανάτου.

Η νΰξ είνε κρύφια εΰεργέτι;, ή τ ι ;  χέει 
βάλσαμον έπί παντό; άλγεινοϋ τραύμα- 
το;.

Ό  Πλεμόν ήδυνήθη έπί τέλου; ν’άπο- 
κοιμηθϊί. Τό δνειρον άρά γε υπήρξε τόσον 
ανηλεέ; τή ;  πραγματικότητο; ; Ή λιο - 
φεγγέ; τι ένύπνιον μετέφερεν αΰτόν άρά 
γε εί ; τό άκρωτήριον Κροαζίτ, άναμέσον

τών θάμνων τή ;  άλόη; καί τών κάκτων, 
εί; τήν πλουσίαν αίθουσαν, έξ ή ;  άνεδί- 
δοντο τόσαι θερμαί εΰωδίαι ; Έπανεϊδε 
τόν άγγελον έ'νσαρκον ; ’Επανέζησε τά ;  
μεθυστικά; στ ιγμά ; τ?ί; πρώτη; άφώνου 
έξομολογήσεω; , ήν τά φλέγοντα χείλη 
του καί τά ΰγοά του δάκρυα μετέδωκαν 
έ ί; τήν καρδίαν τής Λευκή; ;

Τήν πρωίαν, δτε ή έπάνοδο; ε ί ; τήν 
πραγματικότητα ήθελεν εΰθΰς προξενή
σει, ώ ; συνήθω;, σφοδράν άπογοητευσεω; 
φρικίασιν, γ)σθάνθη περισσοτέραν ίσχΰν 
καί κράτο; έπί τοϋ έαυτοϋ του. "Εγγρα
φον τοϋ ΰπουργείου άνήγγελλεν αΰτφ , δτι 
έπί τέλους άνακτφ τήν έλευθερίαν του, 
δηλαδή τό Τορπιλλοβόλον 29, έν τφ  δρμω 
τή ;  Τουλόνο;. Παρεκαλεϊτο έν τούτοι; 6- 
πω ; διέλθν] έκ τοϋ ΰπουργείου, διά νά 
λάβν) τ ά ;  τελευτα ία ; οδηγία;. Τό έγγρα
φον δέν έλεγεν άλλο τ ι ,  προήρχετο δέ έκ 
τοϋ ιδιαιτέρου έπιτελείου τοϋ ΰπουργοϋ. 
Κάποιο; φίλο; ή προστάτη; είχε γράψει 
αΰτό, διότι καί αΰταί αί παρατηρήσει; 
του έφαίνοντο άποκρύπτουσαι εΰχάριστον 
άνακοίνωσιν. Τί τόν ήθελον άρά γε ;

Ό  Πλεμόν δέν είχε τήν καρδίαν εΰδιά- 
θετον ούτε πρό; τήν φιλοδοξίαν, οΰτε πρός 
τήν δόξαν. Πρό τριών ήμερών ήθελε σκιρ- 
τήσει έκ χαρ2; έπί τή ίδέ ι̂ τ ί ;  έπιστρο- 
φή; του εί; τήν Μεσόγειον" άλλά τώρα, 
τά τοιοϋτο έφαίνετο αΰτφ  αποτρόπαιο; 
ειρωνεία. Άδιάφορον δμω;. Τό άπεδέχετο 
στω ϊκώ ;, τοσούτιρ μάλλον, δσω ώφειλε, 
χάρι; εί; τήν ιδίαν αΰτοϋ αξιοπρέπειαν, 
νά θέσγ) τέρμα εί; τήν αβεβαιότητά του. 
Άφοϋ έ'μελλε νά έπιστρέψγι εί; Τουλόνα, 
θά μετέβαινε καί εί; Κάννα;, δπω; άπαλ- 
λάξϊί τήν Λευκήν άπό τή ;  ύποχρεώσεώ; 
του.

Τών έν τφ  έγγράφφ παρασιωπήσεων ή 
σημασία έπετάθη δι’ίδιαιτέρων προφορι
κών ΰπαινιγμών, Σφόδρα άμηχανών ό α
ξιωματικά; τοϋ ναυτικοϋ ήθέλησε νά 
μάθν) περισσότερα. Ά λ λά  τοϋτο μόνον ή 
δυνήθη νά μάθνι παρά τών εΰνοούντων αΰ
τόν προϊσταμένων του δτι έντό; ολίγου, 
έντό; βραχυτάτου χρόνου, θά έμάνθανεν 
εΰαρέστου; δι’ αΰτόν άποφάσει;. ών είχε 
καταστή άξιο;.

Έδ έησε τότε πάλιν νά ΰποστή αποχω
ρισμόν σκληρόν, δσον καί ό έν Κάνναι;. 
‘Η κυρία Πλεμόν έμελλε νά έπιστρέψγ) εί; 
Βρεττανίαν. Οΰδ’ έπεπληξεν οΰδ’ ένεθάρ- 
ρυνε τόν υιόν τη ; .  Άπέθηκε μόνον έπί 
τοϋ μετώπου του ασπασμόν εΰλογία; καί 
είπεν αυτφ :

— ‘ Ο,τι δήποτε καί άν άποφασίση;, 
τά έγκρίνω έκ τών προτέρων. Ο μόνο; 
πλοϋτο; ήμών είνε ή υπερηφάνεια, είμαι 
δέ βεβα ία δτι, ?ν πάσγι περιπτώσει, έν 
πάσγι πράξει σου, ή τιμή θά προηγηθή 
παντό; όσονδήποτε προσφιλοϋ; αίσθήμα- 
το;.

['Έ πεται συνέπεια].
Χ α ρ .  Λ ν ν ι ν ο ε
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Άπομείνασα έκ νέου μόνη, καί π ε ι-  
σθεϊσα δτι οΰδεί; δύναται νά παρατη
ρήσει αΰτήν, Ιστω καί δι’αΰτή ; τή ;  όπή; 
τοϋ κλείθρου, άπέσυρεν ή Λιουδμήλα μετά 
σπουδή; τόν δερμάτινον σάκκον κάτωθεν 
τοϋ στρώματο; καί έπίεσε το χαλύβδινον 
αΰτοϋ έλατήριον.'Ο σάκκο; ήνεώγη. Χάρ
τη ;  έφημερίδο;, καί οΰδέν πλέον έπαρου- 
σιάσθη εί; τό βλέμμα τή ;  Λιουδμήλας 
Σεργέεβνα; κατά τήν πρώτην στιγμήν. 
Ά λ λ ’είν’άδύνατον' έντό; τών έφημερίδων 
τούτων Γσω; κρύπτεται τ ι . . .  Έψηλάφησε: 
— κάτι τ ι  είνε αρκετά σκληρόν. Ά π επ ε ι -  
ράθη νά έξαγάγιρ — τίποτε, είνε στερεώ; 
τοποθετημένον. Καί δμω; έπαναλαβοϋσα 
τά ;  προσπαθεία; τη ; ,  έξήγαγε, τήν μίαν 
κατόπιν τη ;  άλλη ;,  δύο άρκούντω; ογ- 
κώδει; δέσμα;. 'Εξ ένστί χ,του ΰπε(Λάντευ- 
σεν δτι τοϋτο δέν είνε άπλώ ; καί ώ ; Ί- 
τυχεν, δτι εί; τ ά ;  δέσμα; ταύτας κρύ
πτετα ι ιδιαίτερόν τ ι ,  σοβαρόν, μέγα. Ά -  
πεκάλυψε μίαν —  χρήματα ! Έξετύλιξε 
τήν άλλην—πάλιν χρήματα !

Έσταμάτησεν ή αναπνοή τη ;  καί κα
τέπεσαν αδρανώ; αί χεϊρέ; τη ; .  Ώ ;  έξη— 
σθενημένη, καί μάλιστα περίτρομο; έκ 
τη ;  λύσεω; έκείνου, δπερ έβασάνιζε τήν 
περιέργειάν τη ; ,  έξηπλώθη πρό; στιγμήν 
πρό τοϋ ανακλίντρου, δπω; τακτοποιήστ) 
τάς σκέψει; τη ;  καί συγκρατήσ-/) τά α ι
σθήματα, τά  έγερθέντα έν τή καρδί^ 
αΰτή ; έκ τή ;  αίφνιδία; τα ύτη ;  άνακαλύ- 
ψεω;.

Μετά παρέλευσιν λεπτών τινων ήρξατο 
αΰτη λεπτομερώ; καί μετά πάση; προσο
χή; έξετάζουσα άμφοτέρα; τ ά ;  δέσμας. 
Έν τή μιδ ΰπήρχον μόνον τραπεζικά 
γραμμάτια, άνωτέρων άξιών, έν τή άλλιρ 
λίαν εΰάριθμα συναλλάγματα, ολιγώτε- 
ραι μετοχαί καί χρεώγραφα, καί έν γένει 
διάφορα έντοκα γραμμάτια ' διά τοϋτο 
δμω; ήσαν πολλά, πάρα πολλά, τά  τό 
χρώμα τή ; "Ιριδο; φέροντα γραμμάτια 
τών έκατόν ρουβλίων.

Ή  Κόροβοφ ήρχισε νά μετρ^.
‘Η τρέμουσα χειρ αΰτή ; ανυπομονώ; 

καί σπασμωδώ; άνεφύλλει τά νομίσματα* 
τό σπινθήριζαν βλέμμα τη ; πυρετωδώς



προσεΐχεν είς τούς αριθμούς και τά ση
μεία, τά  δε ώχριάσαντα ξηρά χείλη της 
τρέμοντα έψέλλιζον τόν αριθμόν των μο
νάδων, δεκάδων, έκατοντάδων και χ ιλ ιά 
δων.

'Υπερβολικήν ταραχήν ήσθάνετο ή 
Λιουδμήλα Σεργέεβνα. Άκουσίως έκαμνε 
λάθη και περιέπλεκε τούς λογαριασμούς, 
ήρχιζεν έκ νέου και μετέπιπτε πάλιν είς 
λάθη, μεχρισότου κατέφυγεν έπί τέλους 
είς την βοήθειαν τοϋ μολυβδοκονδύλου 
κα'ι τοϋ χάρτου. Μετρήσασα ποσά τινα 
έξ έκατοντάδων, έσημείου έπ’ αύτών α 
ριθμούς, καί ήρχιζεν άλλας. Δύο περίπου 
ώρών διάστημα παρήλθεν, δταν έπί τ έ 
λους άπεπεράτωσε την έργασίαν ταύτην 
καί έκαμε τό γενικόν άθροισμα. Είς τό 1 
άθροισμα τοϋτο έσημειοϋντο τραπεζικά 
γραμμάτια, αξίας τριακοσίων χιλιάδων 
ρουβλίων, καί λοιπά έγγραφα καί χρή
ματα , αξίας διακοσίων καί έπέκεινα χ ι 
λιάδων.

*

¥ *

ΤΗσαν ταϋτα  μέρος τοϋ ένεργητικοϋ κε- | 
φαλαίου, δπερ ό μακαρίτης Βελτίστσεφ 
είχεν αποσύρει πρωίμως,έτοιμάσας διά τάς 
ποώτας έξοφλησεις καί πληρωμάς,διά την 
γνωστήν ήδη ήμΐν νέαν έπιχείρησιν, ήτις 
συνίστατο είς την έκμίσθωσιν τοϋ σιδη
ρωρυχείου. Τό ποσόν της έπιχειρήσεως 
ταύτης άνήρχετο μέχρι δύο έκατομμυρίων 
ρουβλίων. Ό  μακαρίτης βεβαίως έρριψο- 
κινδύνευεν, ά λλ ’ δ κίνδυνος αΰτοϋ διεκρί- 
νετο αείποτε διά την λεπτότητα  καί άκρί- 
βειάν του' έγνώριζεν έαυτόν, έγνώριζε την 
έργασίαν του, καί ουδέποτε έπελαμβάνετο 
έφημέρων έπιχειρήσεων. Ουδέποτε, δυνά- 
μεθα είπεΐν, έστηρίζετο έπί σαθρών βά
σεων. Πλείστας διευθύνων έργασίας, είχεν 
άπειρα κεφάλαια είς τάς συναλλαγάς του' 
άλλά τά  κεφάλαια ταϋτα,συμφώνως πρός 
τάς ήθικάς άρχάς του, δέν έθεώρει ώς α 
ποκλειστικήν αύτοϋ ιδιοκτησίαν, διότι 
σημαντική μερίς τούτων, άνήκεν s i ;  τόν 
άρχαΤον συνέταιρον αύτοϋ Πλάτωνα Βασί- 
λειεβιτζ, είς τόν Πουπηριώφ,είς τόν Καο- 
τονάκην, καί άλλους τινάς. «Ίδ ικάς του· 
έθεώρει μόνον έκείνας τάς « άθικτους » 
τριακοσίας χιλιάδας, αΐτινες ή.σαν τετα -  
μιευμέναι έν τη τραπέζη, καί τάς οποίας 
θά έκληρονόμει ήδη -ί) Ειρήνη Βορίσοβνα. 
Αύτός δ Πλάτων Βασίλειεβτζ, πρό πολ- 
λοϋ ήδη είχε παραμελ,ήσει την έργασίαν 
του καί παρέδωκε τό βάρος τοϋτο άπο- I 
κλειστικώς έπί τών ώμων τοϋ γέροντας 
έξαδέλφου καί πρώην κηδεμόνος του, δ- 
στις, βεβυθισμένος αιωνίως είς τάς κο- 
λοσσαίας έργασίας καί συναλλαγάς του , 
ητο τυφλός πρός πάντα  τά λοιπά, μή πα- 
ρατηρών καί μη ύποπτεύων μάλιστα τά  
έπί δύο - τρία έτη ήδη — αληθώς, μετά 
μεγάλης λεπτότητας καί έπιδεξιότητος— 
συμβαίνοντα έν τοϊς θαλάμοις της συζύγου 
του,παρά τη δποίιφ,ώς έκ της στενής συγ
γενικής σχέσεως, συχνάκις έκάθητο πέραν 
τοϋ μεσονυκτίου δ Πλάτων Βασίλειεβτζ. 
“Ο «γέρων» ητο λίαν μεμετρημένος, δυ- 
νάμεθα μάλιστα είπεΐν, φειδωλός, μέχρι

βαθμού τίνος ορισμένου, καί είς πολλά 
περιώριζε τάς αδικαιολογήτους ορέξεις 
τής συζύγου του, ήν δμως μέ δλην τήν 
φιλαργυρίαν καί τυφλότητά του, ήγάπα 
έξ δλης ψυχής. Αί σχέσεις αυτοΰ πρός 
τόν έξάδελφόν του, κατά τά δύο τελευ
τα ία  έτη, έλαβαν κάπως τεταμένον χαρα
κτήρα. Ό  Πλάτων Βασίλειεβτζ, έπανα- 
παυόμενος έπί τοϋ άνεξαντλήτου τής πε
ριουσίας του καί έπί τής δραστηριότητας 
καί ικανότητας τοϋ έξαδέλφου του, πρό 
πολλών ήδη χρόνων παοεδίδετο είς άνυπο- 
λογίστους δαπάνας, ούδόλως περιορίζων 
τάς ιδιοτροπίας καί τάς ορέξεις του. Πα- 
ρεδόθγ] είς τήν κυβείαν τοϋ χρηματιστη
ρίου,είς τό όποιαν παλλάκις άπώλεσεν αρ
κούντως ογκώδη ποσά. Ό  Μάξιμος Γρη- 
γόριεβτζ έγγυατο, προειδοποιεί, ένουθέ- 
τει,συνεπάθει α ΰ τό ν  άλλά τό αποτέλεσμα 
πάντων τούτων ήτο, δτι δ Πλάτων ήα- 
ξατο θεωρών επαχθή τήν ηθικήν ύπερο- 
χήν τού έξαδέλφου του. Μεταξύ αΰτών, 
με δλην τήν καλοκάγαθίαν τοϋ Μαξίμου 
Γρηγόριεβιτζ, συχνάκις συνέβαινον δυσά
ρεστοι σκηναί. Ό  «γέρων» έβλεπεν δτι 
δ έξάδελφος αΰτοϋ, περιπλέκεται έπί μάλ
λον, καί φοβούμενος μή έξ άπροσεξίας πε- 
ριπλέξη ποτέ καί αΰτόν, τώ έπρότεινεν ή- 
μέραν τινά νά άποσυρθΐ) όριστικώς έκ τών 
κοινών έργασιών καί έπιχειρήσεων. ‘Η 
πρότασις αΰτη λίαν δυσηρέστησε τόν 
Πλάτωνα, δστις ήσθάνετο δτι άποχωρών, 
μετά τινα έτη θά κατεστρέφετο έντελώς, 
μετά τών μικρών ήδη σχετικώς κεφαλαίων 
του. Τούτο έφόβιζε μάλιστα αΰτόν, διότι 
ή ισχύς αΰτοϋ καί ή πίστωσις, έξηοτώντο 
έκ τής υπεροχής τοϋ πρεσβυτέοου έξαδέλ
φου του . ’Εν τούτοις,έφαντάζετο δτι άν κα- 
τεΐχεν είς χεΐράς του αδιαίρετα πάντα έ- 
κεΐνα τά  ποσά, άπεο διεχειρίζετο δ «γέ 
ρων», θά έξέπληττε τόν κόσμον διά τών 
γ ιγαντ ια ίων έπιχειρήσεων καί τής κολοσ- 
σαίας καταστάσεώς του. Ύποθέσωμεν δτι 
τοϋτο ήτο οΰδέν άλλο ή μία εΰχάριστος 
όνειροπόλησις, ά λλ ’ ή ονειροπόλησις αΰτη 
έξώθησε τόν Πλάτωνα Βασίλειεβιτζ είς 
πολλά .. . Ό  «γέρων» έν τούτοις, όριστι- 
κώς άπεφάσισεν ήδη νά άποχωρίση τόν 
έξάδελφόν του έκ τών έργασιών, άλλά .. .  
τοϋτο, ώς εϊδομεν δέν ήδυνήθη νά τά 
πραγματοποιήση. Ό  θάνατος άφήρπασεν 
αυτόν, οΰτως είπεΐν, είς τό ήμισυ τοϋ 
δρόμου. Μεταξύ άμφοτέρων τών συνεταί
ρων, ύπήοχον παλαιοί λογαριασμοί, δυνά
μει τών οποίων δ Μάξιμος Γρηγόριεβιτζ 
(οΰδέποτε έγγίζων τά «άθικτα» αΰτοϋ) 
έδανείζετο ένίοτε διά τάς ιδίας έργασίας 
καί έπιχειρήσεις του σημαντικά ποσά π α 
ρά τών συνεταίρων του, μεταξύ τών ο
ποίων, δ Πλάτων Βασίλειεβιτζ, ώς πλη- 
σιέστατος συγγενής, ήτο τό πρώτον πρό- 
σωπον. Ό  «γέρων», μετά μεγάλης άκρι- 
βείας διευθύνων τάς κοινάς αΰτών έργα
σίας, έξεμεταλλεύετο ένίοτε ώς δάνειον 
τό κεφάλαιον τοϋ έξαδέλφου του, πρός 
τόν όποιον είς παρόμοιας περιπτώσεις, έ- 
διδεν ιδιόχειρον άπόδειξιν. Ή  έκμετάλ- 
λευσις αΰτη πάντοτε έλάμβανε χώραν είς 
περιστάσεις, καθ’&ς δ Μάξιμος Γρηγόριε

βιτζ έμηχανάτο πρδξιν τινά εκτός τής έ- 
ταιρίας, δι’ ιδίαν αΰτοϋ έπιχείρησιν. Διά 
τοιούτου ακριβώς τρόπου έδανείσθη παρά 
τοϋ Πλάτωνος καί τάς διακοσίας πεντή- 
κοντα έκείνας χιλιάδας, δς τφ  έπέστρεψε 
σήμερον, συνεπείς έκτακτου άπαντήσεως, 
δηλωθείσης τφ  έξαδέλφφ τήν προτεραίαν. 
Ά λ λ ’ ή έκτακτος αΰτη πληρωμή, όριστι- 
κώς ένίσχυσε τήν πεποίθησιν τοϋ «γέρον- 
τος» περί τής ανάγκης νά άποβάλη τόν 
έξάδελφόν του έκ τών έργασιών. Ό  έξά
δελφος, πρός δν ό Μάξιμος Γρηγόο^εβι-’ ’ 
πρό τίνος καιρού θερμώς έξέφρασε τόν σκο-” 
πόν του, έδέχθη τήν ε?δησιν ταύτην, άρ- 
κετά άπαθώς, διότι, κατά τήν ένεβτώσαν 
περίστασιν, έν τε τη καρδία καί τή κε- 
φαλ·7) αΰτοϋ ώρίμαζον ήδη ετερα, εΰρέα 
σχέδια.

Τήν άναπόφευκτον άρχήν τής πραγμα- 
τοποιήσεως τών σχεδίων τούτων, έφανέ- 
ρωσεν ήμΐν τό πρώτον κεφάλαιον τής ή- 
μετέρας διηγήσεως.

Ό  Μάξιμος Γρηγόριεβιτζ, άποφασίσας 
ν ’ άναδεχθ-71 τήν νέαν έκ δύω έκατομ
μυρίων ρουβλίων έπιχείρησιν, άπέσυρεν 
έκ τών συναλλαγών άνω τών πεντακο- 
σίων χιλιάδων, δπως κατά τάς πρώτας 
ζωηροτέρας ήμέρας κατέχει είς χεΐράς 
του τά άναγκαιοϋντα χρήματα, καί αυτά  
ταϋτα  τά χρήματα έκειντο ήδη ένώπιον 
τής Λιουδμήλας Σεργέεβνας.

Ε'

'U κ υ ρ ία  Κ ό ρ ο β ο φ  ά ν α κ α λ ϋ κ τι ι
τη ν  Αλήθειαν.

Ή δη έτι σπουδαιότερον καί έπιμονώ- 
τερον ζήτημα παρουσιά^θη αΰτή περί 
τοϋ πώς καί δ ιατ ί περιήλθον είς τήν κα
τοικίαν της τά χρήματα ταϋτα  ; Διατί 
μετά τοσαύτης σπουδής έτέθησαν ύπό τό 
στρώμα ; Τί σημαίνει ή παράδοξος, ή τε- 
ταραγμένη όψις, μεθ’ ής δ Βελτίστσεφ 
ήλθε σήμερον παρ’ αΰτη ; Ή  κόπωσις 
αΰτοϋ, πραδήλως ηθική μ2λλον ή φυσι
κή, ή σκυθρωπότης του, ή σκληοότης, κα ί 
μάλιστα ποια τις μυστικότης — τ ί  ση- 
μαίνουσι πάντα ταϋτα  ; διηρωτόίτο αΰτη .

«"Ω, τοϋτο δέν εινε άπλώς καί ώς έ- 
τυχε ! καί πρέπει δπως καί άν έχη ν ’ ά- 
νακαλύψω τήν αλήθειαν! » ,άπεφάσισε καθ’ 
έαυτήν ή Λιουδμήλα Κόροβοφ, καί θέσασα 
τά χρήματα είς τόν σάκκον, διέταξε τήν 
παιδίσκην νά βοηθήση αΰτήν δπως έν- 
δυθη καί καλέση αμέσως άγοραίαν αμα- 
ξαν. Καλύψασα τήν κεφαλήν διά μαντη
λιού αμαυρού χρώματος καί περιτυλι- 
χθεΐσα έν τ?ί μηλωτή αΰτής, έλαβε τόν 
σάκκον μεθ* έαυτής καί διέταξε τφ  άμα- 
ξηλάτη νά τήν όδηγήση είς τήν όδόν Γα- 
λιόρναγια , έν ή κατφκει δ Πλάτων Βα- 
σίλειεβιτζ, έν οίκήματι μεγαλοπρεπεΐ.Καί 
οί ύπηρέται καί τά διαμερίσματα τού οι
κήματος τούτου τή ήσαν καλώς γνωστά, 
διότι δέν ήτο τό πρώτον, καθ’ δ συνέβη 
νά έπεκτείνη έως έδώ τάς έκδρομάς της.

— ’Εδώ είν’ δ κύριός σου ; ήρώτησεν 
αΰτη τόν άνοίξαντα τήν θύραν θαλαμη
πόλον, μή λησμονήσασα προηγουμένως



iw* ; · _------------------------------ -------------—--—--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ε Κ Λ Ε Κ Τ Α  Μ Υ Θ Ι Σ Τ Ο Ρ Η Μ Α Τ Α  53

Λΐά κρύψϊΐ τόν σάκκον ύπό τά εύρέα κρά- 
βπεδα τίίς βαρυτίμου μηλωτης της.

— Ό χ ι ,  θά έπ·7ιγε χωρίς άλλο είς τοΰ 
έξαδέλφου του, γ ια τ ί  συνέβη έκεΐ δυ- 
βτύχημα, έκοιν<ιποίησεν ό φλύαρος θα
λαμηπόλος.

-— Τί δυστύχημα ; τ ί  συνέβη ; ήοώτη- 
σεν ή Κόροβοφ έντεινουσα την προσοχήν
τ«ς·
j — Ό  Μάξιμος Γρηγόριεβιτζ άπέθανεν 

:€*φν«.
L Τί λέγεις ! μετ’άψευδοΰς έκπλήξεως 
\ Υφώνησεν ή κυρία Κόροβοφ.

— Μάλιστα. Μετά τό γεύμα, που θά 
’πη, έκεΐ που ’καθότανε αντίκρυ ’στή 
θερμάστρα, έκεΐ κ’ έτελείωσε. . . Κανένας 
δέν τώξευρε. Τό βράδυ ’στάς έννγιά, ηλ- 
θεν έδώ δ υπηρέτης των Δαμιανός, ποϋ 
είχε σταλθή, ποϋ θά ’πή άπό την κυρία 
του, γ ιά  νά φωνάξγι τόν Πλάτωνα Βασί- 
λειεβιτζ. Ό  Δαμιανός λοιπόν μάς είπε 
πώς ό γραμματικός έμβήκε ’στο γραφείο 
γιά νά τοΰ ’μιλήσν), κ ’ ένόμισε πώς ό 
Μάξιμος Γρηγόριεβιτζ έκοιμώτανε" ε- 
πειτα βλέπει — κ’ήτανε ’ποθαμμένος . . . 
Έχουν μιά άνεμοταραχή έκεΐ, ποϋ είνε 
φόβος και τρόμος.

— Καί άνεχώρησεν άπ ’έδώ προ πολλοΰ 
δ Πλάτων Βασίλειεβιτζ ;

— Προ πολλοΰ. Ή τα ν ε  ’μ^?α άκόμη, 
ποΰ ’πνίγε στοΰ ξαδέρφου του νά φάγν) 
καί άπ’ έκείνη τήν ώρα δέν έπέστρεψε.

— Λοιπόν, έγευμάτισεν ε’ις τοΰ έξα
δέλφου του ;

— Μάλιστα, καί οπως μοΰ τάπε άπα- 
παράλλακτα δ Δαμιανός, μετά τό γεΰμα, 
κάμποση ώρα έκάθησε είς τό σπουδαστή
ριο μαζί μέ τόν έξάδελφό του, κ’ επειτα 
έβγηκεν άπ ’ έκεΐ, καί πώς δ Δαμιανός, 
ποΰ θά ’πϊί, μέ τόν γραμματικά τόν α 
πάντησαν καί τούς είπε μάλιστα νά μή 
θορυβοΰν, γ ια τ ί ,  λέγει, δ Μάξιμος Γρη
γόριεβιτζ κοιμόνται. Καί δ Πλάτων Βα- 
σίλειεβιτζ, δέν ήτον ε’ις τής εύγενείας 
σας ;

—  Ναί,ήτο,σπεύσασα μικρόν άπεκρίθη 
ή Λιουδμήλα — διατί ; περί τίνος πρό
κειται ; μετ’ ένδομύχου ταραχής ήρώ- 
τησε.

— Τίποτε, τίποτε δέν εινε, μόνον δ 
Δαμιανός είπε, πώς όταν έκάθησεν δ α 
φέντης είς τ ’ άμάξι, έφώναξε τοΰ άμαξα: 
οδός Δμήτροφσκη' έσκέφθηκα λοιπόν 
πώς ’στήν εύγενεία σας πρέπει νά ηλθε, 
γ^ατί έγώ, αν καί δέ ’ξεύρω καλά καλά 
τήν καθεαυτό διεύθυνσίς σας, Ιχω μάθει 
όμως πώς ή εύγενεία σας κάθεστε στόν 
δρόμον Δμήτροφσκη.

—  Κατά ποίαν ώραν είπατε ότι άνε
χώρησεν έκ τοΰ έξαδέλφου του ·, ώς έκ 
τύχης ήρώτησεν ή Λιουδμήλα.

— Τήν καθεαυτό ώρα δέν γνωρίζω, 
άλλά ό Δαμιανός Ιλεγε πώς θά ήτον μιά 
ώρα μετά τό γεΰμα, ποΰ θά ’πή ’σταΐς 
οκτώ.

Αύτη ήτο ή τελευταία ήδη έρώτησις, 
ήν άπέτεινεν ή κυρία Κόροβοφ τώ φλυά- 
ρψ θαλαμηπόλψ. Ή δη  δέ εκρινεν έπά- 
ναγκες νά έκφράσϊ] τήν λύπην της, διότι

δέν εΰρεν οίκει τόν Πλάτωνα Βασίλειε- 
β ιτζ , καί άνεχώρησεν εις τά ίδια.

*
¥ ¥

«"Ωστε, είς τάς οκτώ», έπανέλαβεν 
αΰτη καθ’ όδόν τάς λέξεις τοΰ θαλαμη
πόλου.— «Περί τήν όγδόην καί ήμίσειαν 
ήτο ήδη είς τήν οικίαν μου... καί διέταξε 
τόν άμαξηλάτην νά τόν μεταφέργι είς τήν 
όδόν Δμήτροφσκη . . . ώστε κρίνοντες έκ 
τοΰ χρονικοΰ διαστήματος, ούδένα ήτο 
δυνατόν νά έπισκεφθή άναχωρών έκεΐθεν, 
καί ήλθε κα τ ’ ευθείαν πρός έμέ . . .  Πόθεν 
λοιπόν ϊλαβε τόν σάκκον τοΰτον ;

« ’Εξήλθε κα τ ’ εύθεΐαν έκ τοΰ σπουδα
στηρίου, διέταξε νά μή θορυβοΰν — «δ ι
ότι κο ιμάτα ι» . . .  έξηκολούθει διαλογιζο- 
μένη ή Λιουδμήλα — «καί ή ένέργεια 
αυτη μεθ’ ής ήλθε πρός με . . .

« ”Ω, τό παν έννοώ ήδη ! . . .  Τώρα μαν
τεύω πόθεν έλήφθη δ σάκκος οΰτος καί 
είς τ ίνα  άνήκουσι τά  χρήματα!», σχεδόν 
μεγαλοφώνως άνέκραξεν ή Κόροβοφ, καί 
άδιαλείπτως παρωτούνουσα τόν άμαξηλά
την, διέταξεν αυτόν νά μεταφέο·/) αυτήν 
όσον τάχιον εις τήν όδόν Δμήτροφσκη.

Έλθοΰσα οίκαδε, έκλείσθη έκ νέου είς 
τόν κοιτώνά της, καί έκ νέου άνέπτυξεν 
άμφοτέρας τάς δέσμας.

«Καί τίς άρά γε Ιδωκεν είς αΰτόν τόν 
σάκκον τοΰτον;» , διηρωτάτο ή Λιουδμή
λα Σεργέεβνα ; — «άναμφιβόλως δ σάκ
κος είνε γυναικείος . . . τόν Ιλαβε παρά 
γυναικός . . . "Ας τόν παρατηρήσωμεν 
καλλίτερον — ίσως εύρωμεν έν αΰτφ  άξι— 
οσημείωτόν τ ι » .

Καί ιδού, έξετάζουσα τό έσωτερικόν 
τοΰ σάκκου, εύρεν έν αύτφ  ιδιαίτερον θυ- 
λάκιον, εθετο τήν χεΐοα έντός αύτοΰ καί 
έξήγαγεν έκεΐθεν συνεπτυγμένον φύλλον 
χάρτου.

Ητο τοΰτο λογαριασμός καταστήμα
τος νεωτερισμών, έπί τής κεφαλίδος τοΰ 
όποιου έσημειοΰτο: «a madame de W el-  
tistcheff».

— TA, ιδού λοιπόν είς ποιον ανήκει δ 
' σάκκος ; άνέκραξεν ή Λιουδμήλα Κόρο

βοφ. — «Τίς οίδεν άν ό αιφνίδιος θάνα
τος τοΰ «γέροντος» δέν εινε εογον άμφα- 
τέρων ;»

Ό  Πλάτων Βασίλειεβιτζ τή είπέ ποτε 
ότι «=σχε τήν άτυχίαν» νά συνάψϊ) σχέ
σεις μετά τής συζύγου τοΰ έξαδέλφου 
του, ότι αί σχέσεις αύται τώ ήσαν έπα- 
χθεΐς, καί ότι καλόν θά ήτο άν ήδύνατο 
μετά τίνος έπιδεξιότητος νά απαλλαγή 
αΰτής. Μετά ταΰτα , μιά τών ειλικρινών 
στιγμών, ώμολόγησεν είς αΰτήν ότι αί 
υποθέσεις του ήσάν πως περιπεπλεγμέναι. 
‘Ωσαύτως, άρεσκόμενος ένίοτε νά όνειρο- 
πολή, έξέφρασεν, ότι άν έκ περιστάσεώς 
τίνος κατώρθου ν’ άποκτήσγι καλήν τινα 
πεοιουσίαν,Ι'στω καί μεγαλειτέραν έκείνης, 
ήν έκέκτητο πρό δώδεκα-δεκατριών έτών, 
εστω καί τοιαύτην, ώς ή περιουσία τοΰ 
«γέροντος»,θά έξέπληττε τόν κόσμον διά 
τοΰ μεγαλείου τών συναλλαγών του' είς 
διάστημα πέντε-Ιξ έτών θά έδεκαπλασί- 
αζε τήν περιουσίαν ταύτην καί θά καθί

στατο τό ίνδαλμα πάντων τών εύρωπαΐκών 
χρηματιστηρίων, Ή σαν ταΰτα  ονειροπο
λήματα άλλ ’ ονειροπολήματα,καθ’ ά λίαν 
έναργώς έξεδηλοΰτο ή τάσις τοΰ Β ελτ ί
στσεφ πρός τά μεγάλα πλούτη. Καλώς γ ι- 
νώσκουσα τόν χαρακτήρα καί τάς ήθικάς 
άρχάς τοΰ έραστοΰ της καί συμμορφοΰβα 
πάντα ταΰτα  τά  περιστατικάήΛιουδμήλα 
Κόροβοφ,έπείσθη σχεδόν ότι τά παραδόξου 
προελεύσεως χρήματα τα ΰτα  εΰρίσκονται 
είς χεΐράς της χάρις, είς τόν αίφνίδιον 
θάνατον τοΰ «γέροντος».

«Καί τ ί  θά πράξης, φ ίλτατέ  μου Πλά- 
τον Βασίλειεβιτζ, άν καταστρέψω αίφνης 
τά εύρέα σχέδιά σας;» ,έπήλθεν αίφνης είς 
τήν κεφαλήν της μοχθηρά, άλλά φαιδρά 
σκέψις.

[Έ πετα ι ουνέχεια].
Α γ α θ . Γ .  Κ ο ν ς τ α ν τ ι ν ι δ η ς

FERNAN CABALLERO

Φ Ω Τ Ε ΙΝ Η  ΚΑΙ Ε ΙΡ Η Ν Η
‘ Ι σ κ α ν ι« 6 ν  ί ιή γ η μ .»

[Συνέχεια]

Δ'
Ή τ ο  τό ϊτος 181-4' ήσθένουν σοβαρώς- 

ήμέραν τ ινά , δτε πλέον ευρισκόμην είς 
άνάρρωσιν, έκαθήμην έπί τίνος Ιδρας.είς 
τόν ήλιον. Αίφνης είδον τήν Ζουάναν έρ
χομένην ' αί έπισκέψεις τής γραίας μοί 
ήσαν πάντοτε ευχάριστοι- ή Ζουάνα οΰ- 
δέποτε παρέλειπε νά έρωτ^ περί τής υ 
γείας μου.

• Θεία Ζουάνα, ήρώτννσα, πώς εινε αί 
δίδυμοί σας;

— Ή  Φωτεινή, Δόν Ζοϋστε, άπήντη 
σεν ή μάμμη, εινε υγιής καί εύθυμος' δ 
Θεός τϊίς Ιδωκε υγείαν διά δύο. Ή  Ει
ρήνη είνε λεπτή καί μελαγχολική, άν και 
δέν ϊχει τ ίποτε νά τήν λυπή ' δ ιατρός 
μας, δ όποιος είνε πολύ καλός, ώς γ νω 
ρίζετε...

—  Μάλιστα, δ Δόν Γάσπαρ, δ δποΐος 
διέταξεν είς τόν γείτονά μας άφαίμαξιν, 
έπειδή δ άτυχης ειχεν . . . όνειρευθη ότι 
έ'πεσεν έκ τοΰ ΐππου του.

— ’Ακριβώς. Ό  Δόν Γάσπαρ λοιπόν 
νομίζει ότι ή Ειρήνη θά πάθη άπό τήν 
καρδίαν της. ΔΓαΰτό μάς άπηγόρευσε νά 
συγκινήται, νά χαίρη πολύ ή τέλος νά κο- 
πιάζγι.

—  Καί δέν άγαποΰν κανένα αί μικοαί 
σας.

—  ' Α ! σενόρ, υπάρχει άστρον χωρίς 
άκτΐνας καί νεάνις χωρίς άγάπην; Ά γ α 
ποΰν, άγαποΰν, Δόν Ζοϋστε. Καί διά νά 
σάς δώσω νά εννοήσετε, σείς άπό τόν ό
ποιον δέν έχομεν κανέν μυστικόν, θά σάς 
διηγηθώ τί συνέβη σήμερον τήν πρωίαν.

• Καί h θεία Ζουάνα άφηγήθη διά μα
κρών, ο,τι θά σοΰ άφηγηθώ καί έγώ 
τώρα.



• Γνωρίζει; τήν κοιλάδα, Υίχις εύρίσκε- 
τα ι είς τό μέσον τ ή ;  όδοϋ τή ;  Σεβίλλη; 
πρός τά Δό; - Έρμάνα;, καί τή ;  όποιας 
τό βάθος κατέχει τό μέγα Μαυριτανικόν 
άνάκτορον, τό όποΐυν έχάρισεν ό βασιλεύ; 
Δόν Πέτρος είς την Δόναν Μαρίαν Παβίλ- 
λαν.

• Πρός την κοιλάδα αυτήν, παρά την 
οποίαν υπάρχει μικρά βέντα ,  διηυθύνοντο 
τρία όντα, είς γέρων, μία γραΐα και μία 
γηραιά όνος.

• Αίφνης ό γέρων διέκοψε την άπό τ ί 
νος βασιλεύουσαν σιγήν.

—  Νομίζεις λοιπόν οτι τούς οφθαλ
μούς μου τους έχάρισεν ό Θεός δι’ ωραιό
τητα  ;

— Δεν τό πιστεύω, άπήντησεν είρωνι- 
κώ; ή γραϊα.

—  Λοιπόν τούς ϊχω διά νά βλέπω.
— Διά νά μοΰ είπνις αΰτό μ’ έζύπνη- 

σες ;
— Διά νά σέ ειδοποιήσω οτι τίποτε 

δέν μοΰ διαφεύγει.
— ΤΑ ! βέβαια, μόνον οί λαγοί καί αί 

πέρδικες δταν κυνηγάς.
— "Αφησε, παρακαλώ, τά άστεΐά σου. 

Σοϋ είπα τίποτε δέν μοϋ διαφεύγει.
— Ά  ! μά άπό έμέ μοϋ Ιφυγε ή υπο

μονή.
— Λοιπόν οος εινε, σοϋ λέγω τί Ιχω : 

αΰτοΐ οί περίπατοι τοϋ Μάρκου Ρουίζ 
καί ή κιθάρα τοϋ Μανουήλ Διάζ, δέν μοϋ 
άρέσουν διόλου.

— Καί μη νομίζη; δτι θά έμποδίσν); 
τόν κόσμον νά περιπατή είς τούς βασιλι
κούς δρόμους ; "Επειτα τ ί θέλεις νά κάμω 
άφοϋ άγαποϋν καί άγαπώντα ι αΰτοί;

— "Ωστε ούτε σκέπτεσαι άν έγώ θέλω
*> δΧ1·

— Θά σ! έρωτησουν μόνον δταν Ιλθή 
εκείνη ή ώρα.

— Έ γώ  τό λέγω άπό τώρα. Δέν θέλω. 
Ένοεΐ; ;

— Καί δ ιατ ί δέν θέλεις, παρακαλώ ; 
Τί Ιχει ό Μανουήλ Διάζ, ό όποιος είνε 
νέος δπως ολίγοι, καί ζή ολόκληρον την 
οίκογένειάν του ;

— Λησμονείς λοιπόν δτι Ιχει καί Ιν 
άλλο χάρισμα άκόμη. Λησμονείς δτι εινε 
. . .  λαθρέμπορος ;

—  Καί τ ί  σπουδαϊον είνε αΰτό' μήπως 
εδώ δλοι δέν εινε, άλλος ολίγον άλλος 
πολύ, λαθρέμποροι. ”Αν ϊ γ γ  μόνον αΰτό 
τό έλάττωμα δέν είνε καθόλου σπουδαϊον 
ούτε α ίτ ια  διά νά μη τόν δεχθώμεν διά 
γαμβρόν.

— ’Αλλά αΰτό εινε κλοπή, μέ αΰτό 
κλέπτετα ι τό δημόσιον.

— Καί ή κυβέρνησις μήπως δέν μαίς 
κλέπτει, μέ τά δικαιώματά της καί τούς 
φόρους της; Γνωρίζεις την παροιμίαν: "Ο
ποιος κλέβει ενα κλέφτη κερδίζει έκατάν 
χρόνων σωτηρίαν της ψυχής του.

— Δέν άπαντώ είς τή ;  έζυπνάδε; σου. 
σεϊς αί γυναίκες ’μπορείτε νά άλλάζητε 
την πίστ ιν  ένός χριστιανοϋ. Έ γώ  δμως 
Ιν μόνον πράγμα λέγω, δέν θέλω γαμβρόν 
Ινα λαθρέμπορον' αΰτό μέ ολίγα λόγια.

—  Καί τ ί  αγά γε σκέπτεσαι νά εΐπγις

ι διά τόν Μάρκον Ρουίζ, τόν ημιονηγόν, δ 
όποιος εχει τάς καλλιτέρας ήμιόνους τοϋ 
Δος - Έρμάννας καί κερδίζει τιμίως καί 
μέ συνείδησιν καθαράν τά χρήματά του ;

—  Λέγω δτι δέν άρνοϋμαι πώς είνε 
πολύ καλαί αί ήμίονοί του, άλλά έπειδή 
έγώ δέν νυμφεύω την κόρην μου μέ τάς 
ήμιόνους, άλλά μέ αΰτόν. αΰτό; πρέπει 
νά μοϋ άρέσ·/)' καί δέν μ’ αρέσει.

— Διάβολε ! ’Αντώνιε Όρτέγα ! Εί
σαι δυσκολώτεοος άπό ενα δοϋκα. Μέ 
αυτάς τάς ιδέας θά κάμης καλά νά κρα- 
τήσνκ τάς θυγατέρα; σου διά τό μου- 
σεΐον. Καί δέν μοϋ λέγεις, παρακαλώ, 
δ ιατ ί δέν σοϋ άρέσει ό Μάρκος Ρουίζ.

— Δέν θέλω νά συγγενεύσω μέ αΰτού; 
τού; ανθρώπου;, τού; όποιου; δλο; ό κό
σμος έδώ ονομάζει Κάϊν. ‘Ο πάππος του 
έφόνευσε τόν πατέρα του. Ό  Μάρκος είνε 
φιλόνεικος , καί κρατεί πάντοτε δπλα 
μαζί του. Τέλος δέν τόν θέλω καί γ νω 
ρίζει; δτι άμα εϊπω κάτι τ ι  ένοώ νά 
γείνϊ).

» Ή  Ζουάνα, μέ δλον τό ζωηρόν τοϋ 
χαοακτήρο;, ήναγκάσθη νά ΰποταχθή εί; 
τά έ'θιμα τή ;  Ισπανίας,κατά  τά όποια ό 
πατήρ διοικεί πατριαρχικώ; την οικίαν 
του. Δέν έ σκέφθη λοιπόν νά έναντιωθή" 
άλλω ; τε ήτο γλυκεία καί καλή καί ή- 
γάπα τόν σύζυγόν τη ; ,  και έπειδη ήνό- 
ησεν δτι ό ’Αντώνιο; είχεν έν μέρει πολύ 
δίκαιον, ήρκέσθη ν’άπαντήση:

• Σήμερον εχει; τά νεϋρά σου, καί δέν 
θά σοϋ άντιλογήσω.

— Αΰτό άκριβώ; θέλω καί Ιγώ, είπεν 
ό γέρω-’Αντώνιο;.

Καί οί δύω σύζυγοι έβυθίσθησαν τόσω 
πολύ εί; τ ά ;  σκέψει; των, ώστε δέν πα- 
ρετήρησαν οτι ό οΰρανό; έκαλύφθη πρό; 
τό μέρο; τοϋ ποταμοϋ ΰπό πυκνοϋ μαν- 
δύου φαιοχρόων νεφελών. Μόνον δτε αί 
πρώται ψεκάδε; τή ;  βροχή; κατέπεσαν 
καί Ιρραναν τά πρόσωπόν των, ήνόησαν 
τήν αίφνιδίαν μεταβολήν τοϋ καιροϋ. Ή  
Ζουάνα έπήδησεν έλαφρώ; τήν γην, έκά- 
λυψε τήν κεφαλήν διά τή ;  ποδιά; τη ;  καί 
ήοχισε νά τρεχν) προ; τό καπηλείαν τοϋ 
Γουαδαίρα, τό όποιον έφαίνετο έκεϊ πλη 
σίον. Ό  άνεμο; όπισθεν πνέων τά ;  έβοή- 
θει, ένφ τά φορέματά τη ; ,  άνεγειρόμενα 
υπό τοϋ δρόμου καί τοϋ άνέμου, έπέτοε- 
πον νά φαίνηται τό ήμισυ τών κνημών 
τη ;,πράγμα βεβαίως ολίγον σκανδαλώδε;.

• Ζουάνα, έφώναζεν δ ’Αντώνιο; ώργι- 
σμένο;, δέν έντρέπεσαι ολίγον ; Φαίνεται 
καί ή καλτσοδέτα σου άκόμη ! . . .  "Αχ ! 
Ζουάνα...

«Πρέπει νά όμολογήσωμεν δτι κα τ ’ έ
κείνην τήν στιγμήν ψυχή δέν διήρχετο διά 
τή ;  όδοϋ καί ή Ζουάνα Ιζηκολούθησε νά 
τρέχ·») χωρί; νά πρασέζν) ε ί ; τά ;  φωνά; 
τοϋ συζύγου της. Εκείνο;, σπεύδων νά 
προλάβγ) τήν έξακολούθησιν τοϋ άπρε
που; αΰτοϋ θεάματο;, έκτύπησε τήν 
Φρεγάταν, — οΰτω; ώνομάζετο ή ονο;, 
άν καί οΰδέποτε είδε τήν θάλασσαν — 
διά νά έπιταχύντρ τό βήμά τη ;.  Έθεσε 
τάς τα ιν ία ;  τοϋ πίλου του, διά νά μ.ή 
τόν άρπάσϊΐ ό άνεμο;, έκαλύφθη διά τοϋ

μανδύου του,δστι; τόν περίέβαλε όλόκλη- 
ρον, καί ήκολούθησε τόν δρόμον του ψι- 
θυρίζων εί; έκαστον βήμα: «Γυναίκα αδι
άντροπη ! Κατηραμένο γαϊδούρι ! Τά κάθε 
του πόδι νομίζει; πώ ; ζυγίζει πέντε καν
τάρια, ένφ τή ;  κυρία; του είνε τόσω έλα- 
φρά !. . . Είσαι ζώο καί σύ, διαβολοφρε
γάτα , καί μόνον δταν έ’χιρ; όρεζι τρέχεις· 
καί οί δύω σα; έγίνατε διά νά μέ κολά
σετε σήμερον...»

• Έν τφ  μεταζύ, ή Ζουάνα εφθα Α>· 
εί; τά καπηλεϊον, δπου ή κα τα ιγ ί ;  
άναγκάσει πλείστου; διαβάτα; νά κα 'ί^  
φύγωσιν,Ό  πρώτος,τόν όποϊον είδε ή Ζου
άνα, ήτο άνθρωπος υψηλός, ηλικίας τρι
άκοντα ίσως έτών καί ρωμαλέος. *Ητο 
ένδεδυμένο; άπλώ ;,  άλλά καθαρίω; καί 
μετ’άρκετή; φιλοκαλία;, άνευ πολυτελεία; 
καί κοσμημάτων περ ιττώ νή  φυσιογνωμία 
του ήτο ειλικρινή; καί άπεπνεε μεγάλην 
τιμ ιότητα , έκ τής προρορά; του δέ άνε- 
γνωρίζετο δτι κατήγετο έκ Γαλικ ία ;.

• Ό  άνθρωπο; οΰτο; ήτο ό Ζουάν Μέ
να ;,  έπ ιστάτη ; μεγάλου κτηματίου τής 
Δάς-Έρμάννας.'Ο κύριό; του είχεν άντα- 
μείψει γενναίως τήν πολυετή καί πιστήν 
υπηρεσίαν του, καί διά τή ; γενναιότητο; 
ταύτη ; ό Ζουάν Μένα; είχεν αποκτήσει 
αρκετήν περιουσίαν καί μεγάλην ΰπόλη- 
ψιν. Ό τα ν  είδε τήν Ζουάναν, ?δραμε πρός 
αΰτήν εΰθύμως. Όλοι έκεϊ ήγάπων και 
άνεζήτουν τήν συναναστροφήν τής καλής 
γραίας, ητις ήτο πάντοτε εύθυμος, ομι
λητική καί πρόθυμος.

• Πώς, μάς ε'ρχεσαι λοιπόν μόνη, θεία 
Ζουάνα ! άνέκραξεν ό Μένας' καί τόν ’Αν
τώνιον που τόν ά φ η σ ε ; ; . . .

—  Έρχεται 'πίσω μου μέ τήν Φρε
γάτα , άπήντησεν ή Ζουάνα. Βιάζονται 
καί οί δύο, ά λλ ’ οΰτε ό ενα; τρέχει καλά 
ουτε ή άλλη. Κυττάξατέ τους, πώς σκύ
βουν κάτω τό κεφάλι καί τά α ΰτ ιά ' δέν 
σάς φαίνονται σαν νά κλαίγουν, Δόν 
Ζουάν ;

—  Θά πιοϋμε λοιπόν ενα μικρό ποτη
ράκι άνιζέτ, θεία Ζουάνα, έπειδή θά 
έκρύωσε; ολίγο μέ αΰτόν τάν καιρό ; ει- 
πεν ό Ζουάν Μένα;, προσφέρων ποτήριον 
άνιζέτ.

— "Ηκουσα νά λέγουν, άπήντησεν ή 
γραΐα λαμβάνουσα τά προσφερόμενον πο
τήριον, δτι είνε άγένεια νά μή δεχθή κά
νει; τό πρώτο ποτήρι,καί πάλιν άδιακρι- 
σία νά πΐή  καί δεύτερον.

• Τήν στιγμήν ταύτην ?φθασε καί ό 
γέρω-’Αντώνιο;, βεβρεγμένο; μέχρι; ό- 
στέων καί λίαν δυσηρεστημένο;.

• Κύρ ’Αντώνιε,είπεν ό Ζουάν Μένα;, ό 
όποιο;, δπω; δλοι οί συμπατριώταί του, 
είχε μεγίστην έπιθυμίαν νά λέγγ) άστεΐα, 
χωρί; βεβαίω; νά τό κατορθώννι πάντοτε 
δπω; οί ’ΑνδαλούσιοΓ κύρ -'Αντώνιε ! γέ
λασε λοιπόν ολίγον ! 'Μοιάζει; σάν έ’να 
βρεγμένο κοτοποϋλ,ι. Μήπω; είσαι κατά 
τύχην άπό ζάχαρι καί φοβείσαι μή λυώ- 
σΐ ΐ«;

— Έ σεΐ; ,  σενόρ Ζουάν Μένα, 'μπορείτε 
άζιόλογα νά £χετε πάντοτε όρεζιν νά γε
λάτε ' άλλά 'μπορούσατε βέβαια νά τήν



χάσετε την δριξίν σας αυτήν, άν είχατε 
μίαν γυναίκα δπως την Ζουάνα καί ενα 
ζβον δπως τήν Φρεγάτα. Αΰτα'ι αί δυω 
πολύ εύκολα ήμποροϋν νά φέρουν καί τήν 
‘Αγίαν 'Υπομονήν εις ενα σημεΐον νά αύ- 
το/ειρια'ϊθϊ). Καί ό Ίωβ , δέν θά τά 
Ιβγαζε πέρα μαζί των ! Τόσψ μέ έθύμω- 
ο«ν, ώστε ήμπορ,οϋσα νά τινάζω τά μυα- 
}ά/μου είς τόν αέρα... ή νά κτυπήσω τό 
ιοί^χλι μου είς τόν τοίχον.
WaT'O^dee^e, έσύ κύριε ποϋ έχεις τό κα- 

I βίπεν ή Ζουάνα, άν κτυπήση τό 
χεφάλι του ’στον τοϊχο βέβαια ό τοίχος 
βου δέν θά κρατηθϊΐ καί θά κρημνισθή...

— Πόσον ευτυχής είσθε, σενόρ Μένα ! 
ΰιιέλαβεν ό ’Αντώνιος, περιστρέφων τόν 
πίλον του μεταξύ τών χειρών του. Πόσον 
Είσθε εύτυχής ποϋ δέν έχετε ούτε γυναϊ- 
xec, ούτε Φρεγάτα, οΰτε παιδιά ! . . .

— Δέν λέγει αλήθεια, κύριοι... Αΰτός 
μάλιστα καυχάται διά τάς θυγατέρας του 
όαω δέν καυχάται είς βασιλεύς διά τό 
5τέμμα του.

— Καί, μά τήν πίστιν μου, έ'χει δί- 
mciov ! ύπέλαβεν ό Ζουάν Μένας, επειδή 
οΰτε δ ουρανός δέν έχει δύω άστρα ωραι
ότερα άπό τά δύω αύτά κορίτσια, ούτε 
μία τριανταφυλλιά δύο ωραιότερα τριαν
τάφυλλα. Σάς ορκίζομαι εις τόν λόγον 
της τιμής μου, δτι έάν καμμία άπό τάς 
!ύο μέ θέλη, ευχαρίστως τήν παίρνω'αύτό 
ητον καί τό έίπα, κύρ - ’Αντώνιε.

» Ο ’Αντώνιος Όρτέγας καί ή Ζουάνα 
ίνοιξαν ύπερμέτρως τούς οφθαλμούς των' 

Ζουάν Μένας ήτο εύρημα, τό όποιον δέν 
ίτόλμων νά έλπίζουν διά τάς θυγατέρας 
των.

»Ό  ’Αντώνιος έρριψε πρός τήν Ζουά- 
*«ν βλέμμα, δπερ έσήμαινε :

• Πήγαινε λοιπόν τώρα σύ μέ τόν Κάϊν 
Μυ, τόν μαχαιροβγάλτη καί τόν άλλον 
Τ&ν λαθρέμπορο σου !

• Καθ' ήν στιγμήν έπρόκειτο ν’ άπαν- 
ίήσϊ) είς τόν Ζουάν Μένα, ή σύζυγός του 
ϊόν προέλαβε.

• Κάμετε δ,τι σάς αρέσει, είπε. Ό σψ  
>ι έμέ καί τόν Άναώνιον δέν έχομεν βε- 
>αίως σκοπόν ν’ άρνηθοϋμεν, άπ’ έναντίας 
ιάλ ιστα ...

• Ή  κατα ιγ ’ις είχε παρέλθει καί οί ό- 
•οιπόροι έπανέλαβον τήν πορείαν των. 'Ο 
Ιεϊος ’Αντώνιος προσεπάθησε νά πείση\ r γ f * f *
Γην συί,υγον του ότι ό γάμος αυτός έπρε- 
ΐεν απολύτως νά κατορθωθή.

• Μή ζητείς, τοϋ είπε τότε ή Ζουάνα,νά 
!*ταστρέψγ)ς τό παν άπό τήν βίαν σου' 
•ή λησμονης δτι ή γλυκύτης αξίζει πε- 
'ΐσσοτερον άπό τήν βίαν. ’Εμπιστεύσου 
■ί« έμέ.

>Έφθ ασαν τέλος είς Σεβίλλην καί είσ- 
^θον διά τής πόλεως Α γ ίου  Φεοδινάν- 
ου. Κατά τά άνδαλουσιανά έ'θιμα, πάν
ες προαγ|γόρευον αύτούς διαβαίνοντας.

Ζουάνα, μετά τής συνήθους ζωηρότη- 
°ς καί στωμυλίας της, άπήντα είς δ- 
ους, καί ηύχαρίστει δλους, πράγμα τό 
κοιον απήλπιζε τόν σοβαρόν καί λακω- 
'κόν ’Αντώνιον.

I · Ιδού, ειπε μία Γ ιτάνα, δ Μαθουσά

λας, ή σύζυγός του καί ή δνος τού Βα- 
λαάμ, τούς όποιους πάντες ένόμιζον άπο- 
θαμένους πλέον.

— Ή  δνος τοϋ Βαλαάμ ώμίλει, κόρη 
μου, κράτησε λοιπόν τήν γλώσσάν σου, 
μή τύχν) καί τής δμοιάσγ,ς είς τά λόγια, 
άπήντησεν ή Ζουάνα.

— Κύτταξε, μία τριάς ταιριασμένη, 
προσέθηκε κτίστης τις.

— Ναί, ά λλ ’ ή όποια δέν εινε οΰτε ή 
άσχημία οΰτε ή βλακεία ούτε ή αναίδεια' 
αυτήν τήν Tpia'ba τήν έχεις σύ μόνος 
σου.

— Καλέ είδε κανείς ποτέ μίαν γραίαν 
πλέον άνόητη άπ ’αΰτήν,έψιθύριζεν δ ’Αν
τώνιος. Έίς δλους καί καλά θέλει ν’άπαν- 
τά . Θά σιωπήσης λοιπόν παλγιόγοηα, θά 
τό'κλείστ,ς λοιπόν αύτό τό στόμα ;

— Καί διατί λοιπόν, παρακαλώ, μοϋ 
έδωκε ό Θεός τήν γλώσσαν, τά καλλίτε- 
ρον χάρισμά του, άφοϋ δέν σοϋ άρέστ) νά 
τό μεταχειρίζωμαι ;

— Καί δ Θεός, άν σ’ άκούη, θά μετε- 
νόησε βέβα ια ποϋ σοϋ τήν έδωκε, ύπέλα
βεν δ ’Αντώνιος, διδων ισχυρόν λάκτισμα 
εις τήν Φρεγαταν.

• Μή κτύπος λοιπόν, τόσω αύτό τό 
δυστυχισμένο τό ζώον, σκληρέ άνθρωπε ! 
Δέν βλέπεις,οΰτε κα< 'μιλεΐ.

— Βέβαια, δέν σοϋ δμοιάζει ποϋ ’μι- 
λεϊς χωρίς καν νά σε κτυποϋν.

— Πολύ καλά, μή θυμώνεις καί θά 
κρατήσω τήν γλώσσάν μου πλέον ήσυχη 
άπό τήν ούοάν τής Φρεγάτας.

»'Εν τφ  μεταξύ οί δύο γέροντες σύζυ
γοι έφθασαν προ τής μητροπόλεως. *Η 
Ζουάνα κατήλθε καί άποκαλυφθεΐσα είσ - 
ήλθεν είς τόν ναόν ΐνα προσευχηθτΐ είς 
τήν Παναγίαν τών Βασιλέων, τής οποίας 
ή είκών εύρίσκεται είς τό περίφημον παρ- 
εκκλήσιον τοϋ ‘Αγίου Φερδινάνδου. Ό  
’Αντώνιος ώδήγησε τήν δνον είς τό ίππο- 
στάσιον.

»Ό τ α ν  ή Ζουάνα έτελείωσε τήν προ
σευχήν της, ήλθε νά μέ ίδη.'Η δυστυχής 
γυνή έξηκολούθησε τήν διήγησίν της, λέ- 
γουσά μοι δτι ήτο πολύ ανήσυχος, καί 
δτι ουδέποτε ειχεν ίδεΐ τόν σύζυγόν της 
πλέον άποφασισμ,ένον καί πλέον άμετά- 
πειστον, ένφ έξ άλλου προέβλεπε δτι οί 
έγγονοί της θ’άνθίσταντο είς τήν άπόφα- 
σιν τοϋ πάππου των.

» Έ γώ , έλεγε, θά κάμω δ,τι δυνηθώ. 
Ά λ λά  ποιοι λόγοι καί ποια έπιχειρήμα- 
τα  είνε ίκανά νά νικήσουν καί μεταπεί- 
σουν δύω νεαράς καρδίας καί έρωτευμένας 
μάλιστα ; Α! δόν Ζοϋστε ! Τώρα ποϋ έρ- 
χεσθε νά έγκατασταθήτε είς τό χωρίον 
μας, ίσως κατορθώσ·/) ή ίδική σας γλώσ
σα δ,τι δέν ήμπορεϊ ή ίδική μου. "Ισως 
σείς ήμπορέσετε νά φέρετε είς ύπακοήν 
αύτά τά  δύω πλάσματα, διότι, εινε φα
νερόν δτι δ παππούς των έχει δίκαιον. 
Ά λ λ ά  καί δίκαιον νά μήν έχη είνε . . . 
πάππος των.

• Μετ’ ολίγον καιρόν άνεχωρήσαμεν 
πράγματι, διά τήν έξοχήν. Δέν δύνασαι 
νά μαντεύσης,ανεψιέ μου,μέχρι ποίου ση
μείου ώραΐαι ειχον γείνει αί δύω δίδυμοι!

*Η Φωτεινή ήτο ύψηλή καί ειχε τούς ώ- 
ραίους χαρακτήρας τής άρχαίας Άρτέμι- 
δος' οί οφθαλμοί της έλαμπον, καί ύπό 
τάς μακράς βλεφαρίδας των έξηκοντίζετο 
βλέμμα ζωηρόν καί διάπυρον, τά κοράλ
λινα χείλη της, ήμ,ιανοιγόμενα,έπέτρεπον 
νά φαίνωνται δύω σειραί μαργαριτών' τό 
άνάστημα κομψόν, τό δλον της άριστούρ- 
γημα χάριτος καί καλλονής.

• Ή  Ειρήνη ήτο μικρά καί λεπτή. Έ 
κλινε πρός τό Ιν μέρος τήν κεφαλήν, ώς 
νά μήν ήδύνατο νά βαστάσγ) τόν πλούτον 
τής ωραίας της κόμης. Αί χεΐρές της ή 
σαν λευκαί ώς ίασμος, καί οί οφθαλμοί 
της μελανοί ώς νυκτερινός ουρανός. Μέ 
δλην τήν μεταξύ τών φυσιογνωμιών τών 
δύο άδελφών διαφοράν, ώμοίαζον έν τού- 
τοις, ώς ομοιάζει γλυκύ άστρον πρός τό 
λοιπόν στερέωμα, ώς δμοιάζει δ διάτορος 
ήχος τής σάλπιγγος καί ή γλυκεία έπα- 
νάληψις τής ήχους.

»'Ως είχον ύποσχεθή είς τήν Ζουάναν, 
μετεχειρίσθην δλην μου την εύγλωττίαν 
διά νά τάς πεισω νά ύπακούσωσιν είς τούς 
γονεϊ; των. Ή  Φωτεινή μοί άπεκρίθη διά 
χαριεστάτου ύπεροπτικοϋ κινήματος ποοσ- 
θέτουσα δτι, έάν ό Ζουάν Μένας δέν εύ- 
ρισκεν άλλην γυναίκα άπό αύτήν,ήδύνατο 
κάλλιστα νά μείνγ) πάντοτε άγαμος. Ή  
Ειρήνη έκλαυσε πολύ, καί μέ διεβεβαίωσε 
δτι έάν προσεπάθουν νά τήν άπομακρύνουν 
άπό τόν Μανουήλ Διάζ θά άπεχώρει είς 
μοναστήριον.

• Ίδέτε, Δόν Ζοϋστε, μοί έλεγε ή θεί- 
Ζουάνα, ίδέτε πώς αύτά τά πτηνά ζη
τούν νά πετάξουν, ένώ άκόμη δέν έχουν 
πτερά .Ή  μία είνε τόσφ ύπερήφανος, ώστε 
τι) χρειάζεται χαλινός' ή άλλη, μέ δλην 
της τήν γλυκύτητα , απειθή είς τόν πά- 
πον της μέ τό μεγαλείτερον θάρρος.Άλλά 
μείνατε ήσυχος. Δέν ύπάρχει κίνδυνος. 
Τάς βλέπω πάντοτε καί ποτέ βεβαίως δέν 
θά κατορθώσουν νά μ’ άπατήσουν. Ά ν  
κάποτε τάς συλλάβω νά δμιλοϋν μέ αύ
τούς τούς κυρίους, θά έχωμεν λογαρια
σμούς μαζί.

—  Δέν θέλουν, έλεγεν ή Φωτεινή, νά 
μέ νυμφεύσουν μέ τόν Μάρκον Ρουίζ, έ- 
πειδή είς πρόγονός του έφόνευσε τόν α 
δελφόν του. Είνε άληθές, πλήν δ φόνος 
έγίνετο έξ απροσεξίας, Δόν Ζοϋστε.Άλλά 
καί άν ύποθέσωμεν δτι τό έκαμε επ ίτη 
δες, είνε έπόμενον δτι καί δ Μάρκος θά 
δμοιάσν) πρός τόν πάππον του αύτόν; ΤΑ! 
Θεέ μου ! Ακούσατε, μίαν ημέραν ό π α 
τήρ τοϋ πάππου μου ώδοιπόρει. Ένώ δι- 
ήρχετο πλησίον ρύακος τινός, ή δνος του 
έστάθη διά νά πίϊΐ,έν τώ μεταξύ δέ ό πα
τήρ του πάππου (/.ου παρετήρει εις τά υ- 
δατα τοϋ ρύακος τήν εικόνα τοϋ ήλιου, 
δτε αίφνης ό ούρανός έσκοτίσθη. ΤΑ ! Ίη -  
σοϋ, άνέκραξε ό γέρων, δ δνος μου κατέ- 
πιε φαίνεται τόν ήλιον. Έ κτοτε  τόν ώ- 
νόμασαν Ήλιυχ ,άφτη ν , καί τό άσχημον έ- 
πίθετον έμεινε πλέον δι' αύτόν καί δι’ δ
λους μας. Άρά γε δταν μέ λέγουν Ή λ ι ο -  
χάφ τα ιν α  σημαίνει δτι έγώ παραδέχομαι 
τήν άνοησίαν τοϋ πάππου μου ;

["Επίται συνέχεια], Γ. Β . Τ ς ο κ ο π ο υ λ ο ς
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Έ * τοϋ γελοιογραφιχοϋ μέρους, τοϋ άρτι έχδοθίντος 
ΰπό τοϋ χ. Σχόχχου χαλλίστοα ‘Ημερολογίου —ου- 
τινος τήν άπόχτησιν συνιστώμεν τοΐ; άναγνώσται; ή- 
μών — άποσπώμεν τό χατωτέρω χαριέστατον διηγη- 
μάτιον τοϋ χ. Ευαγγέλου Κουσουλάχου — συντάχτου 
τοϋ * Ασνεος—Sixις τυγχάνει γνωστός xal έξ ά'λλων 
αΰτοϋ £ργων χαΐ έν τοΐς ·ΈχλεκτοΤς· δημοσιευθέντων. 
Τό διηγημάτιον τοϋτο θά εΰαριστήσΐ) [χέν, πεποΐβα- 
μεν, τοΰ; μεγάΛ ονς  έχ τών άναγνωστών ήμών, 0ά 
διδάξ») δέ συγχρόνω; χα\ τοΰ; μ ικ ρ ο ύ ς -

Σ. τ. Δ.

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ· ΚΟΓΣΟΓΛΑΚΟΓ

ΤΗτο ή ώρα 5 μ. μ 
"Η Ε λένη  είχεν επιστρέφει έ» τοϋ «χο

λείου και έκάθητο έν τ φ  δωμάτιά  της 
μελετώσα πρό τοϋ κομψοϋ αΰτή ; γραφείου 
τά μαθήματα τή ;  έπομένη; ημέρα;. Καί

4 Υ 0  Α Ρ Ν Η Σ Ε Ι Ϊ  ΚΑΝΟΥΝ Ε Ν Α -  Ξ Τ Α Ο Κ Ο Π Η Ι λ
Α ιή γ η μ α  i *  τ ο ϋ  φ υ α ιχ ο ϋ

Ό  ήρω; μου ονομάζεται Π λάτων ’ ειν* 
μαθητή; γυμνασίου και άγαπι^, ώ ; ό φι
λόσοφο;, τοϋ οποίου φέρει τό δνομα, τού; 
διαλόγους—κατά την ώραν τοϋ μαθήμα- 
τ ο ;— και την δεσποινίδα Ελένην—κατά 
τάς άλλα ; ώρα;. Έν τή άρχή τοϋ στα

δίου του ετρεφεν άσβεστον 
Ιρωτα πρό; την γείτονα αΰ
τοϋ δεσποινίδα ’Αντιγόνην, 
άλλ ’ άφ’ δτου ό καθηγητής 
του είχε την άπρονοησίαν 
νά διδάξγι τό όμώνυμον δρά- 
μα τοϋ Σοφοκλέους, χάριν 
τοϋ όποιου Ιμεινεν ε’ις την 
ιδίαν τάξιν , ό Ιρω; μετε- 
τράπη εί; φοβερόν μίσος. 
’Υπάρχει δμω; καί γνώμη, 
δτι ό ϊρω; έσβέσθη διά ραβ- 

δισμοϋ τοΰ άδελφοΰ α υ τ ί ;  καί γενναίας 
ψυχρολουσίας, άλλ ’ αΰτό δέν τό έπιβε- 
βαιοΰσιν ούτε οί γείτονες, οΰτε τό αστυ
νομικόν Δελτίον.

Τό ίνδαλμα τοϋ Πλάτωνος, είπομεν, 
ονομάζεται Ελένη . Τί όνομα πεζόν δι’ 
ενα ρωμαντικόν εραστήν ! Ά λ λ ’ ή καλλο
νή της; Εκείνη  ήδύνατο νά τρώσγι τήν 
καρδίαν καί τοϋ μάλλον άναισθήτου φοι- 
τητοϋ τή ;  φ ιλολογ ία ; .Ή  Ελένη ήτο μα
θήτρια— ά; εϊπωμεν— τοϋ Αρσάκειου καί 
οΰδέποτε διενοήθη νά έκδώσνι έφημερίδα

— Δέν μέ άγαπφ ; λοιπόν,Έλενίτσα μου;
— Ό χ ι .
— Ν’ άπελπισθώ' δέν μέ αγαπάς ;
—  "Οχι, σάς λέγω έκ δευτέρου.
Ή  σιωπηρά ανακωχή έπανελήφθη. Ο 

Πλάτων έστηρίχθη έλαφρώς έπί τοϋ γλα- 
φυροϋ γραφείου καί παρετήρει μέ άπλα-

ό Πλάτων έπέστρεψεν έκ τοϋ σχολείου β>£μμα έπ' άνοικτοϋ βιβλίου.
του, άλλ ’ αΰτός Ιρριψε τά βιβλία καί ήρ- _  Μ| ά γαπί*ς! άνεφώνησεν έξαλλο; I»
χισε νά μελετ^ . . . σχέδια κατακτήσεως ^  χ αρ5! ; ,  μέ άγαπί?;, Έ λεν ίτσα .. .  Κ
τή ;  καρδία; έκείνης. Έσκέφθη νά τήν άρ- ; _  Καί πώς τό άνεκάλυψες ; ήού-Λ° 1.
πάσγι, ώ ; ό Πάρις τήν Ελένην τοΰ Μενε- ά λ η κ τ ο ;  έκείνη. " .
λάου, καί άποτόμω; νά τή έκφράσιρ ουτω _  Μο0 τό 6*πεν α^τό β^λιον. Eivt
τόν διακαή πόθον του, άλλ έφοβεϊτο δεύ- ^ γρα^μα-π*·^ 00υ, είς τήν οποίαν Ιχει;
τερον Τρωικόν πόλεμον μεταζΰ αΰτοϋ.καί τ υ ? λ ^ν ύ π α ^ ν .  Δίς μοί ήρνήθης, όταν
τοΰ πατρός τη ; ,  εί; τόν όποιον ητο βέ- σο0 ε*πον> «τι μ  άγαπό*;’ λοιπόν παρα
βαιος, ότι δεν θα εζήρχετο νικητης. τήρησε τ ί  γράφεις έδώ : «z/t)o

κάνουν μ ία ν  κ α τάψ αθ ιν* .
Εΰθΰς ώ ; έτελείωσε τήν τελευταίαν λέ-

ζιν έπανέλαβε τήν έπίθεσιν ό άκαταπό-
νητος έραστής, άλλά τήν φοράν ταύτην
διά χειραψιών. ‘Η σκληρά κόρη άντέταξ»
τά αΰτά δπλα καί ισχυρά; φωνάς.

*
* *

Έ π ί τέλους άνοίγεται ή θύρα καί φαί· 
νεται ή αΰστηρά φυσιογνωμία τοΰ εΰσώ- 
μου πατρός τ ί ;  πολιορκηθείσης νεάνιδος.

Τί νά κάμνι λοιπόν ;
Νά μαλάζγ) τήν σκληράν καρδίαν της 

διά τής πειθοϋ;. Τό άπεφάσισε καί ήρχισε 
νά τό πραγματοποιεί. Είσήλθε συγκεκι- 
νημένος εί;  τό δωμάτιόν τ η ;— είχε τό δι
καίωμα αυτό, άφοϋ ήσαν πάροικοι, αί δέ 
οικογενειαί των συνεδέοντο διά στενή; 
φιλίας — καί δι’ έπιδεξίου τρόπου άφίκε 
νά κλεισθή ή θύρα.

—  Αιωνίως θά διαβοέζγις, Έλενίτσα, 
αυτά τά σχολαστικά βιβλία; ΤΗτο ή πρώ
τη έπίθεσι;.
■·$— Μά δέν βλέπω τ ί  άλλο πρέπει νά 
κάμω. Ή το  ή πρώτη άμυνα.

Εγένετο ανακωχή πέντε λεπτών. Τά

ή  νά γράψγι είς περιοδικόν' &πλώ; έσκέ- 
πτετο πώ ; νά λάβνι τό πτυχίον τη ;  καί 
έπροτίμα ν’ άναγινώσκνι μάλλον τά διδα
σκόμενα έν τφ  σχολείω δράματα ή τά 
«Δράματα τών Παρισίων»τοΰ Ponsoil du 
T e r r a i l ,  τά όποια ό Πλάτων είχεν υπό 
τό προσκεφάλαιόν του, ώ ; ό μέγα; Α λ έ 
ξανδρο; τόν "Ομηρον.

’Εννοείτε τώρα εΰκόλω;, όπόσον ήδύ
νατο ό Ιρως νά συμβιβάσει τοΰ; δύο αΰ- 
τοΰς χαρακτήρα; !

χείλη έκείνου ήσαν έτοιμα διά γενναίαν 
έπίθεσιν' αί χεΐρε; έκείνη; προπαρεσκευά- 
ζοντο διά γενναιοτέραν άμυναν, ήτ ις ή 
δύνατο νά φερϊ) καί χαρακτήρα ύπερβά- 
σεω;.

— Λοιπόν δέν αισθάνεσαι κανένα ζή 
λον πρό; άλλα άντικείμενα έκτο; τών ά- 
νοήτων αΰτών βι βλ ίων ;

— Οΰδένα.
—  Καί έάν εΰρίσκετο κάνει; νά σοΰ έ'- 

λεγεν δτι ; . . .
— Θά τόν έθεώρουν άνόητον.
—  Καί έάν ήμην έγώ ;
—  Θά έπέμενον εί; τήν γνώμην μου.

— Μιά ώρα ε'χω, βρωμόπαιδο, ποΰ σέ 
άκούω νά βασανίζ·/); τά κορίτσι μου,άλλά 
’περίμενα νά ίδώ ποΰ θά φθάστις . . .  είπεν 
έξηγριωμένος. Αΰτή ή γραμματική, μ! 
τήν όποιαν εκαμες τήν άνακάλυψιν, είν· 
παλα ιά  οκδοσις. Ή  ίδική μου λέγει, δτι 
«όΰο άρνήβε ίς  κ ά νο υ ν  . . . ενα  ξη λοκόπη  
μα»  καί ίδοΰ ή έφαρμογή τοΰ κανόνος.

Ήκούσθη μεγάλη ταραχή έν τφ  δω 
ματ ίψ . Ό  έρωτύλος νεανίσκο; έξήλθβ» 
αΰτοϋ τρέχων βιαίως καί διωκόμενος ΰπί 
τοΰ κακοΰ του δαίμονος. Έκ τών όφθαλ· 
μών τή ;  Ε λένη ; Ιρρευσαν δύο δάκρυα ώί 
μαργαρϊται, δταν δέ ήρχισε νά διευθεΐ1 
τά  πράγματα καί τά βιβλία, Ιρριψε τί 
βλέμματά τα ;  έπί τ ί ς  γραμματικής κ« 
τό κατηραμένον αΰτό βιβλίον είς δύο το« 
σελίδας έπεδείκνυε προπετώ; τό ρήμα . . 
«τνίΤτίΌ» .

Ε υ ά γ γ ε λ ο ς  Κ ο υ ς ο υ λ α κ ο ς

ΓΡΑΜΜΑΤΟΚΙΒΠΤΙΟΝ

Κυρία;, Ουρανίαν Χριατίδου, ΕΙρήνην Σπ. Μ· 
χάλη, χ χ . Σπ. Λεσποτόπουλον, Άριατ I. Μανιά 
χην, 11. Οΐχονόαου, Θ. Παντελίδην, Μιχαήλ|Μ*Τ 
χάχην, Α. Τσαουσόπουλον, Δημιήτριον Μαλασπίναι 
Παν. Ζαρειφόπουλον, Α. Ρέντζον, Π. I. Παπαν* 
στασίου, Ιω. Σταθόπουλον, Κ. Βότσαρην, Ίω . 
ληγιάννην, Ί ω . Μπουρνιαν, Κωνστ. Σωτήpyov, 
Π. Διανέλλον, Ν. Ρ. Ρωαοίδην, Κωνοτ. Βααιλείι 
Κωνστ. Μεσάρτ,ν, Εύαγγελινόν Γαλάνον, ’Αλίξι 
Τροομπέταν, Κωνστ.Κατοαίτην,Ρεράσ. Δ. Μωράτι 
Σύνδρομα'. Ύ μών έλήφβησαν. Εΰχαριστοϋμεν.
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