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[Συνέ'/εια]

Χάρις είς τόν θώρακα, όν έ'φερον, αρ
κετά γενναίος ΰπέστ ησαν τήν πρώτην 
προσβολήν’ ήλπιζον άλλως τε δτι ταχέως 
θά συνήπτετο πάλη σώμα πρός σώμα' 
άλλ ’ οί χωρικοί, ένθαρρυνόμενοι ΰπό τοΰ 
βλέμματος τοΰ Διδιέ. έθαυματούργησαν 
αληθώς' τά  κτυπήματα  ϊπιπτον βροχη
δόν καί άντήχουν μετά φοβερού δούπου.

Οί θωρακοφόροι, μεμολωπισμένοι καί 
αίμόφυρτοι, δέν άντέσχον έπί τέλους είς 
τήν άνισον ταύτην πάλην καί στρέψαντες 
τά νώτα ήρξαντο τρέχοντες δρομαίως, ά- 
φίνοντες είς την ίκάκοισιν τοΰ έχθροΰ τό 
φέρετρον, δπερ μετέφερον μετά τοσούτου 
ζήλου.

Οί χωρικοί άπηξίωσαν νά καταδιώξω- 
σιν αυτούς' υπερήφανοι δΐ διά την άνέλ-  
πιστον ταύτην έκδίκησιν ήρκέσθησαν βλέ- 
ποντες αύτούς φεύγοντας στηριζόμενοι 
θριαμβευτικώς έν πολεμική στάσει έπί 
τών ροπάλων αυτών.

Ά λ λ ’ ό Μουσερον δέν έμιμήθη αύτούς- 
είναι αληθές ομως οτι έπί τοΰ λαιμοΰ 
του ΰπήρχεν έ’τι ή έρυθοά αΰλαξ τοΰ 
σκοινιού. Διά τοΰτο, διαοκούσης τής π ά 
λης, είχε συλλεξει μετά σπουδής οσους 
εύρε χαμαί χάλικας καί ήρξατο ήρωϊκώς 
διώκων τους φυγάδας καί ρίπτων κ α τ ’ α υ 
τών πέτρας. Συγχρόνως έκραύγαζε σαρ- 
καστικώς αύτοϊς :

—  Σάς συνιστώ αλοιφήν άπό μέλι καί 
κεοί, καλοί μου λαγωοί' είναι θαυμασία  
διά τά  κτυπήματα καί ταϊς γιονίστραις.

Τέλος έπανήρχετο έπί τοΰ πεδίου τής 
μάχης, δτε μικρά κοαυγη ήκούσθη έν τφ  
μέσω τών καλάμων.

Ή το ή Σεβρέτη, ήτις έξήρχετο τής 
κρύπτης αυτής σειούσα πολεμικώς άνω
θεν τής κεφαλής της τά  δύο ξίφη τών 
θωρακοφόρων. Ίδοΰσα τόν αδελφόν της 
έρρίφθη είς τάς άγκάλας αύτοΰ.

Οί δύο νάνοι άπεχωοίσθησαν τής α 
δελφικής αυτών περιπτύξεως ΐνα γονυπε- 
τήσωσι πρό τοΰ γενναίου αυτών ύπερα- 
σπιστοΰ, ούτινος ήσπάζοντο μετά σεβα
σμού τάς χεϊρας.

—  'Ιδού οτι είσθε έκτος κινδύνου, κα
λοί άνθρωποι, ειπεν ό νέος κυνηγός’ έξα- 
κολουθήσατε τον δρόμον σας καί είθε ό 
Θεός νά σας διαφυλάτττ) !

—  Άλλοίμονον ! άγαπητέ αύθέντα, 
είπε στενάξασα ή Σεβρέτη, είμεθα έξην- 
τλημένοι έκ τοΰ κόπου καί έγώ καί ό α 
δελφός μου. Πρό δύο ημερών περιπλανώ- 
μεθα είς την έξοχήν χωρίς άσυλον καί 
χωρίς άρτον.

—  Ά φοΰ  τόσον γενναίως μάς έσώσατε 
την ζωήν, θά μάς άφήσετε ν’ άποθάνωμεν 
ώς σκύλοι ; προσέθηκεν ό Μουσερόν.

Ό  Διδιέ ήρυθρίασε καί έφάνη ΰπερβαλ- ! 
λόντως ταραχθείς.

— Μά την αλήθειαν, είπε μετά μ ι
κρόν δισταγμόν, ήθελα νά ήδυνάμην νά 
σάς βοηθήσω f)ii τοΰ βαλαντίου,δπως διά 
τοΰ βραχίονό; μου, είμαι άλλ’ήναγκασμέ- 
νος νά σας ομολογήσω οτι τήν στιγμήν  
ταύτην εΐααι ώς σείς πτωχός.Ό κηδεμών 
μου μοί δίδει τόσον ολίγα χρήματα, ώστε 
ούδ' έλ £ΊΠ{Αοσύνιον είς τούς πτωχούς δύνα
μαι νά κάμω.

Ώ ! συγχωρησατέ μας, κυοιε Διδιέ,
άνέκραζεν ό νάνος μετά διαχύσεως’ είμεθα 
αχάριστοι νά σάς ταοάσσωαεν τοιουτο
τρόπως Χαίρετε ! καί αν άποθάνωμεν 
έδώ, θά εύχ ώμεθα είς τόν Θεόν νά πληροί 
χρυσοΰ την γενναίαν σας χεΐρα, χαράς 
τήν έ'ντιμον καρδίαν σας καί ισχύος τόν 
στιβαρόν βραχίονα σας.

—  Πιστεύσατε , είπεν ίκετευτικώς ή 
νάνος, οτι δέν ζητοΰμεν άπό ύμας έλεη- 
μοσύνην' ήθελα νά σάς παρακαλέσω μό
νον νά μάς δώσετε φιλοξενίαν μέχρι τής 
αύριον

— Είν’ αληθές οτι δέν είμεθα α π α ιτη 
τικοί, έξηκολούθησεν ό Μουσερόν, καί θά 
ήρκούμεθα είς ολίγον άχυρον είς τήν κα
τοικίαν τών σκύλων σας' άλλά κακώς 
έποάξαμεν νά είμεθα τόσον αδιάκριτοι. 
Συγγώμην, εΰγενέστατε !

Ο Διδιέ Ιπληξε διά τοΰ ποδός τήν γήν 
καί Ιδηξε τά χείλη.

—  Έπεθύμουν έξ όλης καρδίας νά σάς 
φανώ χρήσιμος,δυστυχείς μου φίλοι, ύπέ- 
λαβε. Δυστυχώς αί. δ ιαταγαί τοΰ εΰγενε- 
στάτου Αύρηλιανοΰ Μαρίνου δέ Μονσενύ, 
τοΰ έντιμοτάτου θείου μου, είναι άκάμ- 
πτως αύστηραί. Δέν δέχεται είς τόν πύρ
γον ούτε βοημούς, ούτε πλάνητας, οΰτε...

— Νέε μου αύθέντα, ανέκραξε ζωηρώς 
ή Σεβρέτη, δέν είμεθα, δόξα τώ Θεφ, 
οΰτε βοημοί, ουτε πλανήτες. 'Ακριβώς 
δέ οί άγύρται αυτοί μάς έ'φερον είς τήν 
άξιοθρήνητον αύτήν κατάστασιν.

—  Έπί τέλους τ ί  είσθε ; πόθεν ερχε- 
σθε ; πώς δέν γνωοίζετε κανένα, άπό τόν 
όποιον νά ζητήσετε βοήθειαν ; ήρώτησεν 
ό Διδιέ.

—  Γνωρίζομεν πολλούς καί εύγενεϊς’ ό 
μεγαλείτερος μάλιστα τών εΰγενών δέν 
θά μάς ήρνεΐτο άν ήτο έδώ, ΰπέλαβεν ή 
νάνος μετά στόμφου.

Ο νεανίας ήτένισεν αύτήν έκπληκτος.
—  Καί πώς ονομάζεται ό μέγας α υ 

τός αύθέντης ;
— Μή ακούετε αυτήν τήν φλύαρον, 

διέκοψεν ό Μουσερόν τραχέως- αυτή μόνον 
πρίγκηπας, διασκεδάσεις καί πολυτέλειαν 
ονειρεύεται. ’Εννοεί ενα αρχηγόν έταιρίας, 
οστις θά μάς ώδήγει είς ’Ιταλίαν διά νά 
τον διασκεδάζωμεν, ά λλ ’ ό όποιος μάς 
έγκατέλειψε γυμνούς καί χωρίς χρήματα.

—  Ταλαίπωροι ! τό λογικόν αύτών  
σκοτίζεται, είπε καθ’ έαυτόν ό Διδιέ. '

Καί, συγκινηθείς έκ τής τοσαύτης ά-  
θλιότητος, διέταξε τούς χωρικούς νά όδη- 
γήσωσι τούς νάνους είς τόν πύργον τοΰ 
Μονσενύ ΰπ ’ ευθύνην του καί νά συστή-  
σωσιν αυτούς είς τόν άρχιτρίκλινον Βερνάρ.

—  Ευχαριστώ, εΰγενέστατε, είπεν ό 
νάνος ύποκλινόμενος' ά λλ ’ επειδή ?χετε 
τήν γενναιότητα νά μάς χορηγήσητε βοή
θειαν καί προστασίαν, δέν θά σάς άφή- 
σωμεν, άν μή σάς δώσωμεν τουλάχιστον  
Ιν δείγμα τής ευγνωμοσύνης μας.

— Μήπως θά μοί δώσετε βάλσαμόν 
τι διά τήν θεραπείαν τών κτυπημάτων  
καί τών χιονιστρών ; ΰπέλαβε μειδιών ό 
κυνηγός νομιζων δτι ό νάνος αστεΐζεται.

Ό  νάνος ήνορθώθη καί είπε μετά σο- 
βαρότητος :

—  Κ άτι καλλίτερον, εΰγενέστατε. ’Ο
μιλώ σπουδαίως.

Είτα προσέθηκε χαμηλοφώνως πλησιά-  
ζων τώ Διδιέ :

— Άνεκάλυψα έ'να θησαυρόν.
—  Θησαυρόν ! έπανέλαβεν ό Διδιέ 

πάντοτε μειδιών καί άρχιζων να πιστευγι 
οτι ώμίλει πρός παράφρονα.

—  Θησαυρόν ! έπανέλαβον οί χωρικοί 
προχωροΰντες πρός τόν Μουσερόν, καίτοι 
ήσαν πεπεισμένοι δτι ό νάνος ήτο μάγος 
ή δαιμόνιον πρώτης τάξεως.

Καί έφαντάζοντο ήδη σαπφείρους, ά -  
δάμαντας, μαργαρίτας καί άλλους πολυ
τίμους λίθους συσσωρευμίνους έντός σκο- 
τεινοΰ καί μυστηριώδους σπηλαίου.

— Μή γελάτε, αγαπητέ αύθέντα, ε ί
πεν ό νάνος,’ διότι έδώ ακριβώς θά σάς 
δώσω τήν άπόδειξιν τών λόγων μου.

—  Βεβαίως, έψιθύρισεν ό Διδιέ, ό τ α 
λαίπωρος εχασε τό λογικόν έκ τοΰ φόβου.

—  Βεβαίως, έσκέφθησαν οί χωρικοί, 
τό τέρας αύτό είναι μάγος.

Ό  Μουσεοόν έπροχώρησε βήματά τινα  
ποός τά πρόσω και τείνων τήν χεΐρα πρός 
τό φέρετρον :

—  ’Ανοίξατε αύτό τό φέρετρον, είπε, 
καί θά ευοετε, άν δέν άπατώμαι, άλλο  
τ ι  ή πτώμα.

Πάντες έσίγησαν καί ήτένισαν οίονεί 
μετά τρόμου τό μυστηριώδες κιβώτιον. 
Παοάδοξος συγκίνησις κατείχε πάντων  
τάς καρδίας. Τό πένθιμον έκεϊνο παραπέ
τασμα, άντι νά έμπνευση θρησκευτικόν 
σεβασμόν, έφαίνετο άνόσιον καί ίεοόσυ- 
λον.’ Εγκλημα έφαίνετο καλυπτόμενον υπό 
τόν πέπλον εκείνον, έφ’ ού άπετυποϋντο 
άόρατοι αίματηραί κηλϊδες Ό  Διδιέ έσκέ- 
πτετο μετ’ έκπλήξεως πόθεν προήρχετο 
ή κατέχουσα καί τά  μέλη καί τόν νοΰν 
του αγωνία, ώς εί τό μυστήριον τής ε ί-  
μαομένης αύτοΰ συνεδέετο δλον πρός τό 
αίνιγμα έκεϊνο. Παρά τό δέλεαρ τής λέ- 
ξεως ^η^αυρό^, έκαστος ήσθάνετο έαυτόν 
παοαλυόμενον καί διατεθειμένον μάλλον 

! νά φύνν) ή νά έγγίσν) τό φέρετρον.
—  Και έγώ νομίζω δτι κάθε άλλο 

παρά πτώμα είναι, διότι δέν είναι ’σάν 
άνθρωπος βαρύ, παρετήρησεν εύλόγως ό 
Ρεμύ.

—  Ό  διαβολάκος £χει δίκαιον, προσέ
θηκεν ό Μαρσέλ, θά ήναι βέβαια κρυμ
μένος θησαυρός"

—  Ούδέν άπλούστερον ή νά βεβαιω- 
θήτε άν ό νέος αύθέντης σας τό έπιτρέ- 
π·/), είπεν ό Μουσερόν.

Καί άνέμενε τήν δ ιαταγήν τοΰ Διδιέ.



Ούτος ήσθάνετο έαυτόν ώθούμεναν ύπό 
πυρετωδους ανυπομονησίας, συγχρόνως 
δέ συγκρατούΐΑενον ύπό δυσειδαίμονος 
προαισθήματος.Τέλος, μή άντέχων πλέον 
είς τήν κατέχουσαν αυτόν περιέογειαν,Ι- 
δωκε τό σημείον τής συγκαταθέσεως. Ό  
νέο; τότε,γονυπετήσας πρό τοϋ φερέτρου, 
άνήνειοε οιά σταθερό?; χειρός τό καλύ- 
πτον αυτό παραπέτασμα.

Ίδάντες άτϊοκαλυφθέν τό φέρετρον, ό 
Διδιέ, ή Σεβρέτη καί οί δύο χωρικοί έ- 
πλησιασαν καί έσχημάτισαν κύκλον περί 
ιόν νάνον κάτωχροι έκ τής αγωνιώδους 
προσδοκία;. Μόλις άνέπνεον.

Ό Μ ο υσεοόν άφήρεσε τάς έζ έπιχρύσου 
ορειχάλκου άγκυρίδας καί άνήγειρε βρα
δέως το κάλυαα τοϋ φερέτρου.

Πάντες ταυτοχρόνως άφήκαν κραυγή·/ 
έκπληξεω; και θαυμασμού.

Καί δμως δέν είδον άπαστράπτοντα  
τεμάχια χρυσού καί πολυτίμους λίθου;' 
άλλ’ ουδέ τήν τραχείαν καί ήλιοκαή μορ
φήν άρχηγού τίνος θωρακοφόρων μέ μ ι - 
ζοπολιον γενειάδα, ουδέ τό πτώμα ά τ υ 
χους Ιουδαίου, δηλητηριασθέντος ΰπό πο
νηρού οφειλέτου, Οχι, τό φέρετρον περι
είχε τό άπνουν σώμα νεαρές κ.όρ·ής, καλ
λονή; αληθώς θαυμασίας, παρά την ωχρό
τητα αυτή ;.  V)τις καθίστατο καταφανέ
στερα έκ τοϋ βαθέως χρώματος τών έν- 
δυμάτων της Βλεπων τις αυτήν ούτως 
έζηπλωμένην θά έ'λεγεν δτι ε'χει πρό α υ 
τού μίαν έκ τών βυζαντινών έκείνων παρ
θένων τών γεγλυμμένων έν τοϊς σηκοΐς 
τών μητροπόλεων ύπό γλύπτου, έμφορου- 
μένου ύπό τής άκάμπτου πίστεως τών 
πρώτων χριστιανικών αιώνων. Ή άπλή  
καί παλαιά αυτής έσθής προσέθετεν έ'τι 
εις την αίγλην τού νεαρού καί χαρίεντος 
έκείνου προσώπου, έφ’ ού έφαίνετο ή χ ά 
ρις τής παιδικής ηλικίας, καί δπερ ή θλί- 
ψις δέν ήδυνήθη νά μαράνγι. Ή οδύνη εί- 
χεν αυλακωσει τά άγνά καί θελκτικά ε
κείνα χαρακτηριστικά, ώς τό ύδωρ αύλα-  
κώνει τό μάρμαρον. Ούδέποτε έζαισιο- 
τέρα μελάνη κόμη ϊστεψε παοθενικόν μέ- 
τωπον' ουδέποτε μεταξοειδείς όφρϋς έ- 
σχημάτισαν χαριέστερα τόζα άνωθεν λευ
κών βλεφάρων, με μακράς μελανάς βλε
φαρίδα;' ουδέποτε είδε τις χείλη έρυθρό- 
τερα καί λεπτότερα τών χειλ.έων έκ'εί- 
νων, άτινα είχον κλεισθή εκ τίνος άγνώ- 
στου μαρτυρίου.

Ο Διδιέ έ'μεινεν έκθαμβο; εί; την ού- 
ρανίαν έκεινην έμφάνισιν' διενοεϊτο δτι αν 
fl νεάνις έκείνη ήτο νεκρά, παν, δ,τι ποτέ 
Ονειρεύθη ώραΐον καί καλόν έν τ φ  βιω, 
“πώλετο. Κατελήφθη ύπό παραδόξου α ι 
σθήματος θλίψεω; καί κύψας πρός τό ά- 
πνουν σώμα τής νεαρας κόρης έθηκε τήν 
χεϊοα έπί τής καρδίας της ΐνα πεισθϊ) άν 
^άλλιρ Ιτι.

Παρήλθον στ ιγμαί τινες μακραί ώ; ετη 
δι αυτόν. “Επασχεν οίκτρώς, έν τ·/Ί όδύν·/] 
του δέ ταύτ-/) εύρισκε μυστικόν τ ι  θέλ- 
Υ*)τρον. Περί αύτόν έπεκράτει άκρα σιγή.
Ανεξερεύνητον μυστήριον τών άνθρωπί- 

νων συμπαθειών ! οί άθλιοι νάνοι καί οί 
^ζεστοί χωρικοί "ήγάπων ήδη τήν νε-

κράν εκείνην, τήν άγνωστον καί ώραίαν 
ώ; Σεραφείμ.

—  Ά λ λ ά  δέν είναι νεκρά ! άνέκοαζεν 
αίφνης ό Διδιέ αισθανθείς τήν καρδίαν 
τής κόρης πάλλουσαν ύπό τήν χεϊρά του.

Οί οφθαλμοί του άπήστοαψαν καί νευ
ρικός τρόμο; συνετάραξε τό σώμά του.

—  Τί ! προσέθηκεν, αν ό παντοδύνα
μος Θεός τό έπιτρέπιρ, θα ϊδω τό βλέμμα 
της καί θ’ ακούσω τήν φωνήν της !

Κ α τ ’ έκεινην τήν στιγμήν τό σύμπαν 
κατέρρεεν έν τή φαντασία του υποχωρούν 
ένωπιον τη; θελκτικής έκείνη; είκόνος, 
ήτις βαθμηδόν ένεψυχοϋτο, ενώπιον τοϋ 
θαυμασίου έκείνου αγάλματος, δπεο δι’ 
ένός φυσήματος θά έκινεΐτο καί θά έβά- 
διζεν. Ίεοά τής νεότητας γοητεία ! Ό  
νέος έκεΐνος, δστις έσυνειθισεν ήδη είς τά  
παθήματα τού βιου, είχε καταληφθή ύπό 
έκλάμψεως εύ μονίας, άνυψούσης αύτόν 
μέχρις ούρανού.

Ή Σεβρέτη εκοψε ταχέως πλατύ φύλ- 
λον άρκείου καί έσχημάτισε δι’ αύτοϋ 
πρόχειρον κύττελλον, δπερ έπλήοωσεν ύδα- 
τος έκ τοϋ ρυακίου. Γονυπετήσασα ειτα  
πρό της νεαρας κόρης έ'βρεζε τούς κοοτά- 
φους αύτής καί Ιχυσεν όλίγας σταγόνας 
δροσερού ύδατος έπί τών χειλέων της.

Ελαφρός τρόμος έκίνησε τό πρόσωπον 
τής αγνώστου, ήτις έφαίνετο άναβιοϋσα. 
Μετ’ ολίγον, ασθενής στεναγμός διήνοιξε 
τά χείλη της, αί δέ μακραί αύτής βλε
φαρίδες έκινήθησαν ώς ύπό τήν πνοήν 
αύρας.Είτα, κινήσασα τούς βραχίονας καί 
στηριχθεΐσα,άνεκάθησε βραδέως έν τ φ  φε- 
ρέτρω περιάγουσα περί αύτήν βλέμαα έκ- 
πεπληγμένον καί πλήρες άθωότητος, ώς 
τό βλέμμα νηπίου έν τή κοιτίδι. Καί ό 
Διδιέ ήδυνήθη νά θαυμάση τούς υγρούς 
καί στίλβοντας αύτή ;  οφθαλμούς όμοιους 
έκ τοϋ χρώματος πρός σι/.αράγδους π λή
ρεις χρυσών αστέρων.

— Τί πόνος ! έψιθυρισε δι’ άργυροή- 
χου φωνής φέοουσα έπανειλημμένως έπί 
τού μετώπου τάς λευκοτέρας έλεφαντό- 
δοντος χεΐράς της. Τί (ίπραξα λοιπόν; τ ί  
δυστυχία μέ κατέλαβε ; Νομίζω δτι ό 
νοϋς μου σκοτίζεται!., ώ! ένθυμοϋμαι, α
νέκραζε διά τόνου σπαρακτικού καί κρύ- 
ψασα τό πρόσωπον μεταξύ τών χειοών 
της ήρξατο κλαίουσα.

Ό  Διδιέ έ'μεινεν άφωνος ένώπιον τής 
βαθείας έκείνης αγωνίας' ήννόησεν δτι  
μέγα ατύχημα έπήλθεν είς τήν νεαράν 
κόρην, είς τήν οίκογένειάν της, είς τήν 
εύτυχίαν της ίσως' είς τόν ερωτά της... 
ούδέ νά τό φχντασθϊ) ήθελεν.

Έν τούτοις, ή ταλαίπωρος κόρη, κατα-  
βχλοΰσα ίσχυράν προσπαθειαν, άνήγειρε 
τήν κεφαλήν καί άπεμαξε τούς πλήρεις 
δακρύων οφθαλμούς της διά κινήσεως ύ- 
περτάτη; υποταγή;.

Ό  Διδιέ άνέκυψε τότε έκ τού πλήρους 
γοήτρου ληθάργου, όστις είχε μεταβάλει 
αύτόν, ούτως είπεΐν, είς άγαλμα. Έπλη-  
σιασε τήν ώραίαν άναζ^σασαν, Ιτεινε σι- 
ωπηλώς αύτ?ί τήν χεΐρα, δπως βοηθήσγι 
αύτήν ν’άνεγερθ-ρ καί ώδήγησε αύτήν ύπό 
τ ι  δένδρον.

—  Καθήσατε, δεσποινίς, τγ] είπε διά 
τρεμούσης έκ τής συγκινήσεως φωνής.

Έκείνη ύπήκουσε χωρίς ν’ άπαντήσ·/), 
καί στρεφουσα περί έαυτήν τό βλέμμα 
παρετήοει τούς χωρικούς καί τούς νά
νου;, οΐτινες, ίστάμενοι είς τινων βημά
των άπόστασιν,ήτένιζον αύτήν μετά συμ
πάθειας καί οίκτου. Ένόμιζεν δτι έξα- 
κολουθεΐ τό αόριστον καί άπαίσιον αύτής  
όνειρρν, βλέπουσα τάς τερατώδεις, ά 
γνωστους καί βεβαίως Ιχθρικάς έκεινας 
μορφάς. Ά λ λ ’ ή συμπάθεια, ήν έζέφραζον 
τά βλέμματα τού Διδιέ καθησύχαζαν κ ά 
πως αύτήν.

—  Είς μάτην προσπαθώ νά ένθυμηθώ, 
είπε τέλος βραδέως, αδύνατον νά συν
δέσω τό παρόν πρός τό παρελθόν.

Καί άτενίζουσα τόν Διδιέ διά τών με
γάλων καί διαπεραστικών αύτή,ς οφθαλ
μών :

— Ποϊοι είναι οί άνθρωποι ούτοι, κύ
ριε ; ήρώτησεν άπευθυνομένη προς αύτόν 
ώ; πρός φυσικόν προστάτην καί μή φρον- 
τιζουσα νά έρωτήσϊ) τίς ήτο αύτός. Πώς 
εύρέθην έδώ ;

*0 νέος κυνηγός τή διηγήθη έν συν- 
τόμψ τά συμβάντα άπό τής έπεμβάσεως 
αύτοϋ ύπέρ τοϋ νάνου μέχρι τής ήττης  
τών θωρακοφόρων, οΐτινες έ'φυγον έγκα- 
ταλείψαντες τό φέρετρον, οπερ έ'φερον.

Ή νεαρά κόρη έφρικίασεν.
—  Λοιπόν, ύπέλαβε μετά τρόμου, μέ 

είχον κλείσει είς αύτό τό άπαίσιον κιβώ- 
τιον, ή μην είς τήν έξουσίαν αύτών τών 
άθλιων καί άνευ ημών, κύριε . . .

Δάκρυα ερρεον πάλιν έκ τών 4φ^αλμών 
τας' πιέζουσα δμως τό μέτωπον διά τών 
χειρών έσκέπτετο. Μετά τινων στιγμών  
βαθεΐαν σκέψιν έψιθύρισεν ώς εί ώμίλει 
καθ’ έαυτήν :

—  Α ληθώ ς, ένθυμοϋ*μαι. . . "Ολα μοί 
έπανέρχονται είς τήν μνήμην. Ώ  ! οί ά 
θλιοι ! οί ούτιδανοί !

—  Κακώς έ'πραζα ν’ άφήσω νά μοί δια-  
φύγωσιν οί λνισταί έκεΐνοι, άνέκραξεν ό 
Διδιέ είς άκρον συγκεκινημένος. Συγχωρή- 
σατέ με, δεσποινίς. Ά  ! άν είζευρα . . .

Ά λ λ ’ ή νεαρά κόρη ούδ’ ήκουεν, ούδ’ 
εβλεπεν αύτόν. Οί οφθαλμοί της έπλα-  
νώντο εί; τό κενόν, ώς εί ΐβλεπεν προσφι
λές τ ι  φάντασμα. Ή έ'κφρασις τοϋ ήδέος 
αύτής προσώπου είχε καταστή άπειλη-  
τική, ή δέ τεταμένη αύτης χειρ έφαίνετο 
οίονεί Ηώκουσα δι’ αναθέματος έχθρικάς 
σκιάς.

— Μήτέρ. μου ! μήτέρ μου! ανέκραξε 
διά διακεκομμένης φωνή;. Τήν ήοπασαν 
καί τήν άνέτοεψαν, καί τήν Ισυρον κατά  
γή; αίμόφυρτο'ί' τήν άπέσπασαν άπο τής 
άγκάλης μου οί δολοφόνοι ! Ω ! έγνώρι- 
ζον δτι δέν ήδύναντο νά μέ έγγίσωσιν, έ- 
νόσω αύτή εζη,/ι δκστυχής μου μήτηρ! ”Ω! 
δέν ηύσπλαγχνίσθησαν τήν ώραίαν μ α 
κράν αύτής κόμην, τήν οποίαν έλεύκα- 
νεν ή θλίψις ! δέν ηύσπλαγχνίσθησαν τά  
δάκρυά της, τάς ικεσίας της, αΐτινες μέ 
έπλήγωσαν είς τήν καρδίαν, τάς άπειλάς 
τΥΐς, τάς κραυγάς της ! Ώ  ! τήν βλέπω, 
τήν καλήν μου μητέρα' μέ κρύπτει δπι-



σθέν της, μέ καλύπτει διά τοΰ σώματός 
της καί μέ σφίγγει είς τήν αγκάλην της ! 
Ποσώς δμως δέν επηρεάζονται τά τέρατα 
αυτά  ! Ίδέ αυτόν τόν ληστήν, δστις τή 
κόπτει τήν χεΐρα μέ τήν μάχαιραν καί 
γελά. *0 Θεός δέν θ ά τόν κεραυνώσν) λ ο ι 
πόν ; προχωρεί πρός έμέ καί γελά" ή μή- 
τηρ μου πλέει είς τά αίμά της. Καί α υ 
τός έπίσης είναι αίματόφυρτος καί θέτει 
τήν χεΐρα είς έμέ καί γελ^ ! Τά πάντα  
είναι έρυθρά, ερυθρά ώς τό αίμα, τό ό
ποιον ρέει άπό τήν χεΐρα τής μητρός μου. 
Ώ  ! σώσατέ με ! κρύψατε με ! κλείσατε 
τούς οφθαλμούς μου, διά νά μή βλέπω 
αΰτάς τάς φρικαλεότητας ! φονεύσατέ με 
διά νά λησμονήσω καί νά μή υποφέρω 
πλέον !. . . Πώς ! νεκρά, νεκρά έδώ είς 
τούς πόδας μου ή καλή μου μήτηρ, ήτις 
μέ έλίκνιζε μικράν είς τά γόνατά της cjl· 
δουσα διά νά μέ άποκοιμήσνι, ήτις μόνον 
τόν Θεόν καί τήν θυγατέρα τνις ήγάπα ! 
Νεκρά ! όχι, δέν είναι άληθές, δέν είναι 
δυνατόν, είναι άφοοσύνη. Διατί λοιπον 
νά ήναι νεκρά έκείνη καί έγώ νά ζώ ; Ά  ! 
δέν πιστεύω δτι άπέθανε, τό ακούετε ; 
ουδέποτε θά τό πιστεύσω. Είμαι βεβαία 
δτι κρύπτεται όπισθεν δένδρου τινός καί 
θά έμφανισθή και θά μοί εΓπγ) χαμηλοφώ- 
νως : «Κόρη μου !» Ώ !  ναί, θά αισθανθώ  
τά  φ ιλήματά της. Έλθέ λοιπόν, μήτέρ 
μου, έλθέ, ή Κλοτίλδη σου σέ περιμένει. 
Έλθέ, καί θά φύγωμεν μαζύ άπό τόν ά 
θλιον αύτόν τόπον, είς τόν όποιον δέν έ
πρεπε ποτέ νά έλθωμεν.

Πάντες διετέλουν έν άκρα. συγκινήσει 
άκούοντες τήν Ικφρασιν έκείνην τής οδύ
νης καί τούς άσυναρτήτους λόγους.

—  Ά  ! οί άνανδροι αύτοί έφόνευσαν 
τήν μητέρα σας πρό τών οφθαλμών σας, 
είς τήν αγκάλην σας ! άνέκραξεν ό Διδιέ 
τρέμων έκ τής άγανακτήσεως.Τήν μητέρα 
σας, δεσποινίς ! Λοιπόν ! τό έγκλημα 
αύτό δέν θά μείνvj άτιμώρητον ... θά έκ- 
δικηθήτε, σ£ς τό ομνύω.

Ά λ λ ’ ή νεαρά κόρη σειούσα τήν κεφα
λήν :

—  Δέν υπάρχει δ ι’ ημάς έκδίκησις, ε ί
πεν. Ά λ λ ω ς  τε, ό θάνατος τών φονέων 
δέν θά μοί άποδώσιρ τήν μητέρα μου' καί 
αυτή  δέ μέ διέταξε θνήσκουσα νά συγ
χωρήσω τούς δημίους της. Μή πιστεύ-  
σετε, κύριε, δτι άνανδρος φόβος έπάγωσε 
τήν ψυχήν μου καί δτι έγκατέλειψα τήν 
μητέρα μου είς εκείνην τήν αγέλην τών 
άγριων θηρίων. Είμαι αδύνατος γυνή, 
άλλ ’ ήντλησα είς τήν οδύνην μου ύπερ- 
άνθρωπον δύναμιν καί λαβοΰσα τήν μ η 
τέρα μου είς τήν αγκάλην μου έφυγα μέ 
τό προσφιλές φοοτίον μου μακράν τοΰ κα- 
τηραμένου τόπου. Ώ  ! όποία αιματηρά 
νύξ καί όποιον φοβερόν σφαγεϊον ! Τά 
παιδία έκραύγαζον καί τά  έφόνευον' αί 
γυναίκες Ικλαιον καί τάς έφόνευον οί 
γέροντες ίκέτευον καί τούς έφόνευον.

"Οταν ένόμισα δτι ήμην έν άσφαλεία, 
ήθέλησα νά σφογγίσω τό αίμα, τό όποιον 
ίρρεεν έκ τής πληγής της' άλλ ’ έκείνη, 
έννοοΰσα δτι αποθνήσκει, προσήλωσεν έπ’ 
έμοΰ Ιν βλέμμα τόσφ τρυφερόν καί τόσφ

πεοίλυπον, ώστε θά μέ άκολουθή πάν
τοτε μέχρι τών ονείρων μου καί θά άγρυ
πνή έπ έμοΰ, ώς ό άστήο τοΰ άγγέλου 
φύλακός μου. Οί οφθαλμοί έκεΐνοι, άφοΰ 
τοιουτοτρόπως μέ ήτένισαν, δέν θά ήτέ 
νιζον πλέον είμή τόν Θεόν. Έκυψα άπελ- 
π·.ς έπί τοΰ προσώπου της καί ήσθάνθην 
έπί τών χειλέων μου θερμήν πνοήν. Ή  
πνοή έκείνη ήτο ή ψυχή τής μητρός μου 
άνερχομένης είς τόν ύπέρτατον Κοιτήν. 
Θά το πιστεύσετε, κύριε ; τήν στιγμήν  
έκείνην ούδέ τήν έλαχίστην κραυγήν ά- 
φηκα' δέν ήδυνήθην νά κλαύσω. Ήμην  
λοιπόν έκεΐ γονυπετής καί βυθισμένη είς 
τήν άφωνον οδύνην μου, δτε οί δύο έκεΐ- 
νοι θωρακοφόροι, τούς όποιους έτιμωρή- 
σατε, έσπευσαν πρός έμέ. Ένόμισα δτι 
ήρχοντο νά μέ φονεύσουν καθώς οί σύν
τροφοι αυτών είχον φονεύσει τήν μητέρα 
μου καί άνέμενα μετά μυστικές χαράίς. 
Ά λ λ ’ οί άνθρωποι ούτοι ήσαν αληθώς οΐ- 
κτείρμονες. Μοί είπον δτι ήμην ώραία, 
δτι ήδύναντο νά μέ σώσουν . . . τ ί  γνω
ρίζω, έγώ, ή όποία ούδέν άλλο έσκεπτό- 
μην είμή νά παρατηρώ τήν μητέρα μου 
θέλουσα νά έξυπνήσω αύτήν καί νά την 
άσπασθώ !

Ενθυμούμαι δμως δτι έκράτουν διά 
τής μιδς χειρός γυμ-νόν ξίφος καί διά τής 
άλλης Ιν ποτήριον πλήρες, τό όποιον ϊ -  
φερον συχνάκις εις τά  χείλη μου. Έγώ  
άπώθουν πάντοτε αύτό,φοβουμένη δτι τό 
έρυθρόν υγρόν, τό όποιον περιεΐχεν, ήτο 
αίμα. Ένθυμοΰμαι επίσης δτι διά τής 
βίας μέ έσυρον μακράν τοΰ ίεροΰ π τώ μ α 
τος, τό όποιον ήθελα νά θάψω διά τών 
χειρών μου,καί δτι μακρόθεν είδα έν μέσω 
τής έκ-εταμένης αυλής τής έπαύλεως 
πυράν, τής όποιας αί φλόγες άνήοχοντο 
μέχρις ούρανοΰ' άπό δέ τών παραθύρων 
οί ν ικηταί στρατιώται έ'οριπτον είς τήν 
γιγαντώδη έκείνην άνθρακιάν τά σώματα  
έκείνων, είς τούς οποίους, ώ; εις ήμΛς, 
ό βαρόνος τοΰ Μογγλά είχε δώσει άσυλον.

— Ταλαίπωαα θύματα ! έψιθύρισεν δ 
Διδιέ.

—  Καί καταστρέφουσι τό πλάσμα έν 
ονόματι τοΰ Πλάστου, οί άφρονες, ΰπέ 
λαβεν ή Κλοτίλδη μετ’ έξάρσεως, ήτις 
καθίστα έουθράς τάς ώχράς αυτής π α 
ρειάς’ έν όνόματι θρησκείας, ή όποία πα- 
ραγγέλλει την πρός τόν Θεόν καί τόν 
πλησίον αγάπην! Ώ  Χριστέ, λυτρωτά καί 
εΰσπλαγχνε Θεέ, άν έπανήρχεσο μεταξύ 
ημών, θά έ'σβυνες διά τών δακρύων σου 
τάς πυράς, τάς οποίας άνάπτουσιν οί δή
μιοι ούτοι.

— Δεσποινίς, είπεν ό Διδιέ ύποκλι- 
νόμενος μετά σεβασμού ένώπιον αύτής, 
θά στέρξητε νά Ιλθητε ΰπό συνοδίαν η 
μών είς τόν πύργον έκεΐνον, τοΰ όποιου 
τά  τείχη βλέπετε πρός μεσημβρίαν ; Έν 
άπουσί^ τοΰ άρχοντος δέ Μονσενύ, τοΰ 
θείου καί κηδεμόνος μου, δύναμαι νά σάς 
προσφέρω φιλοξενίαν. Έλθετε.

Ή Κλοτίλδη προσήλωσε βλέμμα άνή- 
συχον καί διαπεραστικόν έπί τών οφθαλ
μών τοΰ Διδιέ. Είδεν δμως έν αύτοϊς έκ- 
δηλουμένην τοσαύτην ειλικρίνειαν καί τ ι 

μ ιότητα, ώστε, χωρίς πλέον *νά διστάση, 
έτεινε τήν χεΐρα πρός τόν κυνηγόν λέ-  
γουσα α υτφ  :

— “Ερχομαι, κύ,ιε.
Άμφότεροι τότε έλαβον τήν πρός τόν 

πύργον άγουσαν, συνοδευόμενοι υπό τών 
νάνων καί τών χωρικών, οΐτινες ώδήγουν 
τόν ίππον καί τούς κύνας.

["Επεται συνέχεια].

TONY.

ΒΣΕΒΟΛΟ Δ Κ ΡΕ Σ ΤΟ ΒΣ Κ Η

Ε Κ Τ Ο Σ  Τ Ο Υ  ΝΟΜΟΥ
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟΝ

[Συνέχεια]

Έν τούτοις αί ύποθέσεις του περιε- 
πλάκησαν δεινώς. Τό ένοίκιον πρό πολ- 
λοΰ δέν είχε πληρωθή καί ό οικοδεσπότης 
έξηνάγκασεν αυτόν νά κενώσιρ τό δωμά
των. Ό  Βαλεριανός μετώκησεν είς τρώ
γλην τινά, ήν παρεχώρησεν αύτφ  αντί 12  
ρουβλίων κατά μήνα ή ένοικιάζουσα τά  
έν τή αύτή οικία δωμάτια μετ’ έπίπλων. 
Πληρώσας μετά μεγάλου κόπου διά τόν 
ήμισυ μήνα προκαταβολικώς, ήρξατο δια- 
μένων καί άποδιώκων τήν σκέψιν περί τοΰ 
πώς θά πληρώση τό ετεοον ήμισυ.

Ποός τό παρόν δέν άπεδιωκον αύτόν  
άκόμη, άλλ ’ ή πίστωσις αύτοΰ όσημέραι 
έθοαύετο έπί μό?λλον καί μαίλλον' ή οικο
δέσποινα επαυσε περιποιούμενη αύτόν  
καί χορηγούσα ξύλα καί σαμοβάριον, ό 
παντοπώλης δέν τώ έδιδε πλέον έπί π ι
στώσει ούδέ Ιν άλειμματοκήριον, οΰτε 
μάλιστα ένός καπηκίου πράγμα’ έμενεν 
άκόμη τό έλληνικόν μαγειρεΐον, ά λλ ’ έπί 
τέλους, καί έκεΐ έ'παυσαν χορηγοΰντες 
α ύτφ  τροφήν άνευ χρημάτων. ’Εκείνο τό 
εύεργετικόν έκ πεντήκοντα ρουβλίων βο
ήθημα, δπερ τ φ  καιρφ έκείνφ άπεστέλ- 
λετο α ύ τφ  έκ τής έκ Ριαζάνης θείας 
του, πρό πολλοΰ είχεν ήδη διακοπή, διότι 
ή θεία αυτη είχεν άποθάνει μικρόν μετά 
τόν γάμον τοΰ Βαλεριανοΰ καί τά ολίγα 
υπάρχοντα αύτής περιήλθον είς τήν κα
τοχήν τών πλησιεστέρων κληρονόμων. 
ΈνΙ λόγφ ούδεμίαν παρ’ούδενός είχεν ήδη 
νά άναμένη συνδρομήν. Καί νά ύποθη- 
κεύση πάν δ,τι ήδύνατο νά γείνγ) δεκτόν 
είς τά διάφορα «γραφεία δανείων έπί ένε- 
χύρφ». Ό  Κόροβοφ έμενε σχεδόν γυμνός 
καί έπί τέλους μόνον τό θερινόν έπανω
φόριον είχε νά έπιδείξϊ) καί τοΰτο πεπα- 
λαιωμένον. Παρίστα εικόνα μιόίς έκ τών 
άθλιων υπάρξεων, ένός έκ τών τής τελευ
ταίας ρέπορτερ έφημερίδων τοΰ δρόμου. 

ι Είς τήν μίαν δίδει «σημείωσιν» εις τήν 
άλλην κανέν «διάφορον» ή «σκανδαλώδης 
πραξις έλαβε χώραν», — καί ήτο εύτυχής, 
άν κατώρθου ν’ άποσπάσγι διά τόν πενι- 

| χοόν κόπον του κανέν τραπεζογραμμάτιο»



ένός ρουβλίου. Τρία ρούβλια ήσαν διά την 
κατάστασιν έν ή διετέλει, μέγα χρηματι
κόν it'jiϊόν! Παντα ταϋτα  έγοάφοντο παρ’ 
αύτοϋ οίκεϊ καί ώς έτυχεν' διά παγωμέ
νης καί τοεμούσης χειρός, μεταξύ τής 
χθεσινής άσιτείας και τής σημερινής έλ- 
«ίδος νά πίνι καί γευματίσγ) έν τφ  έλλη· 
νικφ μαγειρείφ.

Έν τοιαύτϊ) έλεεινή καταστάσει εύρί- 
σχετο ό Βαλεριανός Κόροβοφ,δταν ή «Εί- 
μαρμένη», έφερεν αύτόν πρό τοϋ κυρίου 
Άντιζ ίστρωφ έν τφΈλλ-ηνικφ ξενοδοχείφ.

Τεμάχιον κρέατος καί ποτήριά τινα  
βότκας κατεπράϋνον ττ,ν καρδίαν τοϋ 
Κόροβοφ. *0 Ά ντιζ ίστρωφ ούτος, τφ  έ- 
φάνη δτι ητο πολύ καλός άνθρωπος. Τοϋ- 
το, άλλως τε, δέν είνε καί παράδοξον διά 
την τοιαύτην ήθικην ρυπαρότητα,ητις κ ι
νεί τόν παρημελημένον καί έκλυτον άν
θρωπον νά προσοικειοϋται εύκόλως μετ' 
άνθρωπων, οΐτινες δπως δήποτε δεικνύου- 
σιν αύτφ  φιλίαν, καί μαλιστα συμπάθειαν 
καί ΰποστήοιξιν. Ή δέ ηθική αύτν) ου- 
παρότης,τέως άγνωστος τφ  Κόροβοφ, ήρ- 
ξατο εσχάτως άναφαινομένη έν αύτφ .

ΤΗτο απλούς καί εύπιστος έν γένει. Ό  
δέ κύοιος Ά ντιζ ίστρωφ ήτο τοσοϋτον τ ί 
μιου χαρακτήρος δταν έπλησίασε πρός τόν 
Βαλεριανόν, τοσοϋτον άψευδώς καί διά 
τοσοϋτον γνωστής γλώσσης ώμίλησε μετ’ 
αύτοϋ, δπως έπίστανται καί δύνανται νά 
όμιλώσι μόνον οί άνθρωποι τών γνωστών  
«έντιμων κύκλων», οΰς ό Βαλεριανός έπί- 
στευε σχεδόν άπεριορίστως, καί έπί τέ
λους, έκεΐνος τοσοϋτον άπλώς, τοσοϋτον 
άνθρωπίνως, καί τοσοϋτον συναδελφικώς 
έπρότεινεν α ύτφ  τό ποτήριον τοϋτο τής 
βότκας καί τό τεμάχιον τοϋ κρέατος, 
ώστε ό Κόροβοφ χωρίς νά συλλογισθ^ , 
άνεγνώρισεν αύτόν ώς καλόν άνθρωπον , 
αγαθόν καί τίμιον νέον, αδελφόν «έν τοΐς 
μόχθοις καί τα ΐς  πεποιθήσεσι» καί διε- 
τέθη υπέρ αύτοϋ μεθ’ δλης τής είλικρι- 
νοϋς αύτοϋ καρδίας. Ποτήριά τινα ηρκε- 
σαν νά λύσωσι την γλώσσάν του καί τούτο 
ί)το τοσούτφ μάλλον εύχερές, καθόσον ό 
Άντιζ ίστρωφ, συνεπείς τών μετά τού φόν 
Σνίτσλη σχέσεών του, ησαν ήδη άρχήθεν 
γνωστά α ύτφ  τά  μάλλον πάσχοντα μέρη 
τής ύπάρξεως τοϋ Κόροβοφ, τούτέστι αί 
μετά τής συζύγου σχέσεις του, καί ό Κό
ροβοφ γισθάνετο δτι τοϋτο λίαν ώφειλε 
ν' άνακουφίσγ) τό βάρος τής περί τοϋ έν- 
διαφέροντος αντικειμένου συνδιαλέξεως. 
Ά λ λ ’ δμως, ό κύριος Άντιζ ίστρωφ, έσκέ- 
φθη δτι, διά πρώτην φοράν, δέν έπρεπε 
πρώτος νά έγγίσϊΐ την τοσοϋτον πάσχου- 
σαν χορδήν, καί άφήκε τον Κόροβοφ νά 
δμιληστ) περί τούτου. Έν τούτοις, ή έπί 
τοϋ θέματος τούτου συνδιάλεξις αύτών πε- 
ριωρίσθη είς πολύ όλίγας καί ασήμαντους 
φράσεις, διότι ό Ά ντιζ ίστρω φ  έδειξεν δτι, 
καίτοι είσί γνωστά είς αυτόν τά περιστα
τικά τα ϋτα ,  έξ αβροφροσύνης δμως δέν 
θέλει νά έπιμείνιρ έπί ζητήματος τοσοϋ
τον άλγεινοϋ διά τόν νέον φίλον του. Ή 
άβροφροσύνη αυτη Ιτι μάλλον διέθεσεν 
υπέρ αύτοϋ τόν Κόροβοφ. «Τίμιος, άγαθός, 
καί καλός άνθρωπος», έπανελάμβανεν ού

τος καθ’έαυτόν, θεωρών διά φιλικοϋ βλέμ
ματος τόν κύριον Άντιζ ίστρωφ.

Ή συνδιάλεξις αύτών, σχοϋσα αφετη
ρίαν τάς έργασιας τών έφημερίδων καί τά  
τών συνεργατών περιστατικά, άπαρατη- 
ρήτως περιή^θεν έκ τού γενικοϋ τούτου 
θέματος πρός μερικότερα, τούτέστι περί 
τής καταστάσεως αύτοϋ τοϋ Κόροβοφ έπί 
τ γ  ίδ ιότητι τοϋ «συνεργάτου» καί ό Βα- 
λεριανός διηγηθη μετ’ ακουσίου άλγους 
καί πικρίας, δτι εύρίσκετο είς την ανά γ 
κην νά χαράσσει «σημειώσεις» καί «διά
φορα» διά τάς ίουδαϊκάς εφημερίδας,μό
λις καί μετά βίας κατορθών νά κερδισγ) 
κανέν ρούβλιον- προσέθετο δέ καί τήν κα- 
τάστασιν είς ήν έφερον αύτόν οί διάφοροι 
ούτοι Τσέμσοι. Έπί τών ανθρωπίνων έν 
γένει αδυναμιών α ίτ ιά τα ι  τούς άλλους 
καί όχι σεαυτόν, καίτοι κατά βάθος ά- 
νομολογεΐ δτι καί αύτός δέν είναι ανα
μάρτητος, διά τών ζοφερωτέρων δέ χρω
μάτων άπεικόνισεν δλους αύτούς τούς 
διευθυντάς έφημερίδων, ό δέ κ. Ά ν τ ι 
ζίστρωφ, συμφωνών πληρέστατα μετ’ αύ
τού, έστόλισεν αφειδώς τόν Τσέμς καί 
τούς όμοιους του διά τών δριμυτέρων έ- 
πιθέτων. 'Ηκροάτο τόν Κόροβοφ τοσοϋ
τον φιλικώς, τοσοϋτον προσεκτικώς καί 
έξέφραζεν α ύτφ  τοσαύτνιν αψευδή συμ
πάθειαν, ό δέ Κόροβοφ πρό τοσούτου ήδη 
χρόνου δέν ομίλησε μετά τίνος «άπό ψυ
χής», ούδ’ έξέχυ σεν ένώπιόν τίνος άπαντα  
τόν πόνον, τόν καταβιβρώσκοντα την 
καρδίαν του, ώστε τώρα έξωμολογήθη έ- 
νώπιον τοϋ Ά ντιζ ίστρωφ, ώς ένώπιον ά- 
γαθοϋ καί αρχαίου φίλου του.

—  Ακούσατε ! ειπεν αύτφ , έπί τέλους 
ό «φίλος» ούτος, διακόψας τόν κατακλυ
σμόν τών ούχί τοσούτφ νηφαλίων έκχύ- 
σεων τής πικρίας τής καρδίας του- σείς 
είσθε άνθρωπος μέ ικανότητα, μέ χαρί
σματα ’ δέν πρέπει λοιπόν νά καταστρέ
φετε τόν έαυτόν σας, δπως τόν καταστρέ
φετε! Ά φ ίσα τε  δλα αύτά  τά: «πληροφο- 
ροϋσιν ήμ5!ς»,πτύσατε μέσα είς δλους α ύ 
τούς καλοθελητάς Τσέμσας καί δλην την 
άδελφότητά των ! Πρέπει, έπί τέλους, νά 
τελειώστ) αύτό καμμιάν φοράν !

—  Καί τ ί  θά τρώγω τότε ; ζοφεοώς 
ήρώτησεν ό Κόροβοφ.

—  Νά ή ώρα ! . . . καί μήπως αύτοί 
σάς ταγίζουν ; . . . θά εΰρωμεν έργασίαν 
καλλιτέραν καί εύγενεστέραν ! . . . Πράγ
ματ ι,  πρέπει νά σκεφθώμεν σοβαρώς περί 
τής θέσεώς σας !— μετά φιλικής συμπα- 
θείας έπρόφερεν ό Ά ντιζ ίστρωφ, ώσεί 
σκεπτόμενος καί άναλογιζόμενός τ ι — στο 
διάβολο αύτη ή φιλολογία !. .. Α φ ή σα τε  
νά σκεφθώ, νομίζω πώς είμπορώ νά σάς 
τοποθετήσω είς μίαν καλήν έργασίαν. 
"Οτι εισθε τίμιος άνθρωπος, αύτό πειά 
τό γνωρίζω, ώς πρός αύτό έβεβαιώθην 
τότε είς τοϋ αθλίου Σνίτσλη' διά τούτο, 
φρονώ, δτι δέν διακινδυνεύω, άν έγγυηθώ  
διά σάς προηγουμένως. Πρέπει νά σάς α
ποσύρω άπό τόν λάκκον το ύτο ν  λοιπόν, 
έγώ θέλω νά σάς δώσω φιλικήν χεΐρα ! 
’Ξεύρετε, μεταξύ ήμών, μεταξύ τών εύ- 
φρονούντων, δέον νά ύπάρχ·») αμοιβαία

έγγύησις, όφείλομεν νά ύποστηρίζ(ι>μεν 
καί βοηθώμεν άλλήλους καί τότε πράγ
ματ ι  θά είμεθα όνναμι^ .

Ό  Κόροβοφ μετ’ αισθήματος, σιωπη- 
λώς καί εύγνωμόνως έθλιψε την χεΐράτου.

—  Λοιπόν, μη άπελπίζεσθε ! έχετε 
θάρρος ! ένεθάρουνεν αύτόν ό Ά ν τ ι ζ ί 
στρωφ, τό μέλλον δέν είνε ΰπέρ αύτών, 
ά λλ ’ ύπέρ τών έργατών, ΰπέρ τής αδελ
φότητος, δηλαδή ύπέρ ήμών ! Ά ς  πίω-  
μεν λοιπόν ύπέρ τού μέλλοντος καί πη-  
γαίνωμεν — είνε καιρός !

—  Ά χ  ! βαρέως έστέναξεν δ Κόροβοφ 
καί ζοφερώς έσεισε την κεφαλήν.

—  Τί έπάθατε ; Πιήτε καί πηγαίνω-  
μεν λέγω !

—  Πηγαίνωμεν ... έψέλλισεν ό Βαλε- 
ριανός. Καλόν είνε νά πηγαίνετε σείς, ό 
όποιος έχετε πού νά ύπάγετε . . . άλλ* 
έγώ. . έγώ δέν έχω πού νά υπάγω ... ή 
οικοδέσποινα μ’ έκδιώκει ... πηγαίνεις είς 
τά σπίτι, έρχεται αμέσως καί σέ υβρί
ζει . . .  σέ απειλεί δτι θά σέ ένάξη . . . 
κρύο, σκοτεινόν, άφιλόξενον τά δωμάτιον  
μου !. .. Έ χ  ! . . . άσχημα, φίλε μου, ά 
σχημα !. .. Ά λ λ ά  καί τ ί  έχει έκεΐ ! μετά  
ταχύτητας τιναχθείς έκίνησεν ούτος μετ  
απελπισίας την χεΐρά του. Χ α ίρετε !. . .  
σάς εύχαριστώ... δι’ δλα, δι’ δλα σάς ευ
χαριστώ καί.. . χαίρετε !

Ό  Κόροβοφ Ϋιγέρθη τρικλίζων.
—  Έ , καί σείς είσθε πάρα πολύ αδύ

να τ ο ς ! . . .  φιλικώς παρετήρνίσεν ό Ά ν τ ι 
ζίστρωφ' σταθήτε νά σάς πιάσω άπό τό 
χέρι καί νά σάς συνοδεύσω έ'ως είς τό 
σπίτι σας' δέν είνε μακράν.

—  Στο σπίτ ι . . .  σέ πο^ά σπίτ ι ; έ- 
τραύλισεν έκ νέου ό Κόροβοφ. Ψύχρα, 
σκοτάδι, σάς λέγω... Δέν πηγαίνω ! . . . 
δέν θέλω !... Ά φ ίσετέ  με !. . . καλλίτερα  
νά μείνω είς κανένα δρόμον . . .

—  Πού λοιπόν ;·. . .
—  Τό ίδιο. . . δπου βλέπουν τά 'μά

τ ια  μου.
—  Ά φ ή σ α τ ’ αύτά  τώρα !. . . 'ξεύρετε 

τ ί  ; άφοϋ δέν πηγαίνετε στο σπίτ ι σας, 
πάμε στά 'δικό μου... καί ζέστα είν’ έκεΐ 
καί φώς έχει, ό καναπές είνε είς την διά- 
θεσίν μας, 'πάμε !

—  Είς τά σπίτι σας ; . . . έστω, άς 
πάμε ! συνήνεσεν ό Κόροβοφ' έπειτα σείς 
εισθε καλός άνθρωπος... Δέν είν’ έ τσ ι ; . . .  
καλός; Λοιπόν, έτελείωσε! Ώ στε . . .  ώστε 
... πηγαίνομεν !. ..

Καί άρπάσας άπό τόν βραχίονα τόν 
Κόροβοφ, ό κ. Άντ ιζ ίστρω φ, έξήγαγεν 
αύτόν μετά μερίμνης έκ τού Ελληνικού  
Εστιατορίου.

Ε'
1οχΐ|ΐΐ9ία καί Sttpoxovia.

Ό  Κόροβοφ, κατόπιν τής νυκτός ήν 
διήλθε παρά τφ  Ά ντιζ ίστρωφ, μετφκησε 
σχεδόν όλοτελώς είς τό οΓκημά του. Ό  
Ά ντιζ ίστρωφ ητο τοσούτφ φιλόφρων, καί 
έφέρετο τοσοϋτον άγαθός καί συμπαθής 
σύντροφος, ώστε αυτός ούτος τ φ  έπρά- 
τεινε την θέσιν ταύτην. Έντεϋθα δ Βα-  
λεριανός είχε καί θερμότητα καί εύρυχω-



ρίαν. Ό εύχαοις οικοδεσπότης καί ετρεφε 
καί έπότιζεν αύτόν δαψιλώς, ό δΙ φιλο
ξενούμενος, έν τΐΐ μέθη ουδόλως κχν έ- 
σκέφθη περί τών ελατηρίων της προσφε- 
ρομένης αύτφ  φιλοξενίας. 'Απλώς μόνον 
έπωφελεΐτο αύτής, ώς έγκαταλελειμμένος 
τις καί ανίσχυρος, οστις τοσοΰτον ήδη 
κατέπεσεν ηθικώς, ώστε αδιαφορεί περί 
τοΰ τίς τρέφει καί ποτίζει αυτόν, ήρκει 
αυτός νά είνε κεκορεσμένος καί μεθυσμέ
νος. Ουτω παρήλθον έβδομάδες τινές,καί 
κατά τό διάστημα τοΰτο ό Κόροβοφ έπί 
τοσοΰτον έπρόφθασεν ήδη νά έξοικειωθνί 
καί φιλιωθί) πρός τόν ευεργετικόν σύν
τροφον,ώστε τόν έθεώρει ώς τόν κράτιστον 
τών φίλων του, άπετείνετο πρός αύτόν 
ένικώς, καί δι’ δλης της εύπιστου καί ά- 
κάκου καρδίας του ένεπιστεύετο εις την 
«υψηλήν, ήθικήν καί πολιτικήν προσωπι
κότητα» έκείνου. Οί άνευ χαρακτήρος 
άνθρωποι, εύκόλως αείποτε παραδιδονται 
είς την τοιούτου εΓδους αγάπην, την έμ- 
πιστοούνην εις τάς το ιαύτας σχέσεις, έ
νεκα της καρδίας καί της άπλότητόςτων,  
ιδία, κατά την νεαράν ηλικίαν, δτε έν τ -Tj 
καρδία ταύτη  δίν άπεσβέσθη ετι ή έλκυ 
στικη πίστις πρός τά ιδεώδη, οίαδήποτε 
καί άν ώσι ταΰτα , καί εις την ζωήν καί 
είς τόν άνθρωπον. ’Ανωμολόγει ούτος την 
έν τψ  Ά ντιζ ίστρωφ ύπάρχουσαν ύνναμ ιν"  
άλλά καί έζηρτάτο ί τ ι  παρ’ αύτοΰ το ύ
του τοΰ Ά ντιζ ίστρωφ ύλικώ;, καθόσον, 
έκτός τής γωνίας καί τοΰ τεμαχίου άρ
του άτινα τψ  παρεΐχεν, έφωδίαζεν αύτόν 
ένίοτε καί δι’ ολίγων χρημάτων. Ή ομο
λογία τής δυνάμεως καί τής ούσιώδους 
ταύτης υποταγής ήτο άρκούσα, δπως ό 
ανίσχυρος Βαλεριανός άπαρατηρήτως , 
άλλά καθ’ ολοκληρίαν.ΰποταχθη, είς τήν 
ηθικήν υπεροχήν εκείνου. Ή υποτα
γή αΰτη έξετείνετο μάλιστα  μέχρι 
τοΰ σημείου έκείνου καθ’ δ, άν ό ίδιος 
Ά ντιζ ίστρωφ έβαρύνετο νά πράξη τι ή 
νά πορευθίί που, ή δταν ό υπηρέτης δίν ! 
ηύκαίρει νά εκπλήρωση έπιθυμίαν τού 
τινα, άνευ φιλοφρονήσεων, έπωφελεΐτο 
τής παρουσίας τοΰ Βαλεριανοΰ —  καί ό 
ΧΜλομα^ημίνοξ Βαλεριανός άγογγύστως  
καί μάλ ιστα  μετά προθυμίας άπεστέλλε- 
το ΐνα φέρη έπιστολήν είς τό ταχυδρο- 
μεΐον, είς τό καπνοπωλεϊον πρός αγοράν 
σιγαρέτων, είς τό οίνοπωλεΐον διά ποτά, 
καί μάλ ιστα  δ ίδιος προύκάλει τοιούτου 
είδους παραγγελίας. Είς ταΰτα  συνίσταν- 
το, πανθ’ δσα έν τή, καταπτώσει του, ή- 
δύνατο νά τώ άνταποδώση διά τό άσυ- 
λον καί τήν θωπείαν.

Ό  δΙ Ά ντιζ ίστρωφ, καίτοι έφέοετο 
ποός αυτόν φιλίως, ούχ ήττον πάντοτε  
Ιδιδεν αύτώ νά αίσθανθΤί, διά διοφόρων 
σκοτεινών άλληγορικών υπαινιγμών, δτι 
είνε ό ύνα μ ίί, δτι κεκτηται κολοσσαίαν, 
μυστηριώδη έπιχείρησιν,λίαν σοβαράς καί 
υψηλής σημασίας, δτι ε/ει μεγάλας σχε- 
σεις καί επιρροήν δλως ίδιάζοντος χαρα- 
κτήρος, άλλά ποία ή έπιχείρησις αΰτη  
καί ποϊαι αί σχέσεις δίν έσαφήνιζε, προ- 
τιμών μετ’ έπιφυλάξεως καί α ίν ιγματω-  
δώς νά παρασιωπά άποτόμως διακόπτων

έκάστοτε τήν συνδιάλεξιν, όταν ό Κόρο
βοφ άπεπειρ2το λεπτομερέστερον νά έρω- 
τήση αύτόν.

[Έ π ετα ι συνέχεια].

Α γαθ. Γ . Κ ο ν ς τ α ν τ ι ν ιδ η ε

A. SCHNEEGANS

Σ Ι Κ Ε Λ Ι Κ Η  _ Ε " 1Ι Σ Η Σ Ε
[Συνέχεια]

ΔΙν είyεν δμως τελειώσει είσέτι καί 
χειρ σιδηρά άρπάσασα αύτόν άπό τοΰ 
λαιμοΰ τόν ϊσειεν ώς άνδ;είκελλον, συγ
χρόνως δι ήκουσε καί τήν βροντώδη φω
νήν τοΰ μαρκησίου, δστις ητο έκεΐ καί 
ήκουσεν δλην τήν συνδιάλεξιν.

—  Τόοα σ! εχω έπιτέλους, τψ  έφώνα- 
ξεν, άθλιε ληστά, έντός αύτών τών μεγά- 
οων σας έξασκεΐτε τούς αχρείους σας σκο
πούς, άχρεϊον Νεαπολίτικο σκυλολόγι__
Ναί, φώναξε δσον θέλεις βοήθειαν, δίν θά 
σ! άφήσω πριν ή έκπνεύσης πίθηκε τοΰ 
Σατανά! καί ταΰτα  λέγων τόν ερριψε μετά 
τοιαύτης όρμής, ώστε ό δυστυχής άββά.ς 
εύρέθη αναίσθητος είς τάς κλίμακας τοΰ 
μεγάρου.

Έν τοσούτψ ό θόρυβος-ούτος άπέσπασε 
τήν προσοχήν τών έν τώ μεγάρψ, Ελβε
τός τις δΐ άξιωματικός άνοιξας παράθυ- 
οόν τι έ'κυψεν 'ίνα ίδη.

’ Ητο ό ταγματάρχης φόν Μπίρεν.
— Τί συμβαίνει; ποιος είνε ; έφώναζεν.
Ό  μαρκήσιος έστράφη αμέσως καί ά- 

ναγνωοίσας τόν Ελβετόν:
—  Ταγματάρχα, τώ φωνάζει, άκου- 

σον καλώς τ ί  θά σοί είπω, ινα μή α ίτ ι -  
όΕσθε κατόπιν ημάς δι’ δ,τι θά συμβη. 
Αύτός δ αχρείος, ό άββάς Σκαλιόνι, έ 
στειλε αύτήν τήν στιγμήν νά δολοφονή
σουν τόν φίλον σου τόν λοχαγόν "Εκαρτ 
οόν Χάτβ ιλ . Έ  ! καί θελεις νά μάθης 
ποιος παρήγγειλεν είς τόν άββάν νά τούς 
στείλη καί ποιος πληρόνει; ’ρώτησε τήν 
κόμησσα τοΰ Σελλαμάρε!

Καί ήφανίσθη μεταξύ τοΰ θορυβοΰντος 
δχλου.

Κ'

Τά μεσονύκτιον έπλησίαζε καί όλοίν 
τό πλήθος έπί τών όδών ηΰξανεν. Ό τε  ή 
Φελιτσίτα μετά τής Νίνας έπιστρέψασαι 
είσήλθον είς τά δωμάτιον τοΰ Ρωμαίου, 
εύρον αύτόν συνδιαλεγόμενον μετά τοΰ 
Σαλβατόρου.

Ό  Ρωμαίος ήγέρθη.
—  Φελιτσίτα, τ·/5 λέγει, διατί τόσον

*ργ* ·.
—  "Ηαεθα είς τήν έκκλησίαν, πατέρα, 

τώ άπήντησεν έκείνη στενοχωρηθεΐσα.
Ό  πατήρ έφάνη ικανοποιηθείς δι’ δ 

στραφείς πρός τόν Μέρλον :
—  Λοιπόν είμεθα σύμφωνοι, τώ λέγει.
— Βεβαίως, απόψε μετά τό μεσονύ

κτιον ό λαός θά έξεγερθη' δίν περιμένει 
παρά τό συμφωνηθΙν σύνθημα.

—  Καί ποιον είνε τό σύνθημα ;
—  Έάν παρατηοήσωσιν δτι ό νεκρός 

τών Άπόκοεω φέρη στολήν Έλβετοΰ ά- 
ξιωματικοΰ, τότε οΐ κώδωνες τής Πανα
γίας θά σημάνωσι τήν έπανάστασιν.

—  Έφρόντισαν δι’ δλα ;
— Ό  υιός μου έφρόντισε — ή στολή 

εύρέθη.
Αίφνης βοή, άναμεμιγμένη μετά φωνών 

καί γελώτων, ήκούσθη άπό τό άνω μέρος 
τής όδοΰ.

Ό  Ρωμαίος μ-ετά τοΰ Σαλβατόοου έξ- 
ήλθον έπί τοΰ έξώστου.

Ά π ό  τοΰ άνω μέρους τής όδοΰ έκινεΐτο 
βαδίζον πρός τήν οικίαν τυΰ Ρωμαίου 
ρεΰμα θορυβοΰντος δχλου, δπερ περιεκύ- 
κλου μακρά σειρά λαμπάδων καί ένε- 
τικών φανών ήτο ή κηδεία' παράδοξος 
τώ άντι' τά παραδοξότερα τροπάρια έ- 
ψάλλοντο άναμίξ μΙ τά εύθυμότερα τρα
γούδια' μουσική δΐ εΰθυμος, υπό προσω
πιδοφοριών άπα.ρτιζομένη, έπαιάνιζε διαρ
κώς' είχον ήδη πλησιάσει, πρός τήν οι
κίαν καί εύκρινώς πλέον διεκρίνετο τό φο- 
ρεΐον, δπερ διά λευκών παραπετασμάτων  
εκρυπτε τόν νεκρόν τών Άπόκρεω' ώς φο
ρείς έχρησίμευον τέσσαρες καπουτσίνοι, 
ών οί οφθαλμοί άπαισίως Ιλαμπον διά 
μέσου τών οπών τοΰ ράσου' άλλοι δΙ τοι- 
οΰτοι,κρατούντες λαμπάδας,περιε κύκλουν 
τά φορεΐον καί εψαλλον αίφνης έστησαν 
πρό τής οικίας τοΰ Ρωμαίου, τό δΙ φο
ρεΐον τό άπέθεσαν πλησίον τής θύρας.

Προσωπιδοφόρος τις μ,οναχός εκοουσε 
τήν θύραν τού Ρωμαίου καί είσήλθεν.

Κίνημα δμως σπασμωδικόν τοΰ διέφυ- 
γεν δτε συνήντησε τήν Φελιτσίταν' συν- 
ελθών δμως αμέσως τ-Ji έπρότεινε τάν 
βραχίονα του.

Έκείνη δέ, 'στραφεΐσα πρός τόν πατέ 
ρα της,

—  "Αχ ! πατέρα ! τψ  λέγει, όχι έγώ, 
άς ’πάη καί καμμιά άλλη.

—  Ά λ λ ά ,  παιδί μου, μήν άρνήσαι νά 
έκτελέσης τό άρχαΐον αύτό Ιθιμον' μία  
κόρη πρέπει έζ άπαντος νά προσφώνηση 
τόν νεκρόν, πριν τόν θάψουν- ίσα - ίσα 
δΐ πρέπει νά τό θεωρήσωμεν τιμήν, δτι 
έξέλεξ αν σΙ μεταξύ δλων τών ά λ λ ω ν ! 
Πήγαινε λοιπόν !

Ή Φελιτσίτα ύπήκουσε καί ήκολού- 
θησε τάν προσωπιδοφόρον,

Κλαϋσε ! χλαΰσε I ώραία χόρη,
’ι-.έθανε ό ερωτά; οου,
'πίΟανε ή ζωή σου όλη.

Ούτως έτραγώδέι είς τών μ.ετηυ,φιε- 
σμένων, ένψ ή Φελιτσίτα έπλησίαζε τό 
φέρετρον. Ρίγος διέτρεζε τά μέλ-η της, 
δτε ήκουσε τά εγχώριον άσμα , δπερ , 
κατά τήν περίστασιν ταύτην, τ·?5 έφάνη 
πλήρες σημασίας δι’ αύτήν. Αμέσως δ
μως προσεποιήθη αδιαφορίαν καί ψύχραι
μος έτραγψδησε μΙ εΰηχον φωνήν τήν αν
τιστροφήν ;

Ή συχα  χο·.μοϋ, χαϋμένη,
’πεθαμμένη ’Αποκριά,

Μ ί; τοΰ τάφου σου τό κρύο 
μάρμαρο, μένει θαμμένη 
δλ ’ ή άγάπη χι* ή χαρά.



Αΐφντης δμωςχείρ στιβαρά έδράξατο τοϋ 
βραχίονος τ Vs,ς Φελιτσίτας καί τήν loupe 
•πλησίον τοϋ φερέτρου" τό παραπέτασμα 
παρεμερίσθη καί όποία φρίκη ! ο,τι είδεν 
ή Φελιτσίτα δέν ήτο άχύρινον άνδρείκελ- 
λον" οί απλανείς οφθαλμοί της ήτένισαν 
τήν ώχραν οψιν νεκρού ένδεδυμένου έλβε- 
τικήνστολήν" Έπί τοϋ άχυρίνου στρώμα
τος, έμπεπηγμένον Εχον έγχειρίδιον «αί 
■πλέον έν τφ  θερμφ είσέτι α ΐματί του ά- 
πέκειτο τό ώχρόν πτώμα τοϋ λοχαγού 
Έκαρτ φόν Χάτβιλ.

— ’Αγάπα τον τώρα ’σάνθέλγις, τή 
έσύρριξε πλήρης μίσους ό προσωπιδοφό- 
ρος, δστις ήτο ό Άντωνΐνος.

Έκτος έαυτής ή Φελιτσίτα έξέπεμψε 
φοβέραν κραυγήν καί Επεσε λιπόθυμος. *0 
δέ λαός έν άλαλαγμφ  ήρχιζε νά φωναζιρ:

— Εις τά  όπλα ! είς τά  δπλα !
[ Ε πετα ι τό τέλος]. f t .  Δ . X .

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΠίΠΠΑΑΟΠΟΥΛΟΥ

Τ Ο  Π Α Ρ Α Μ Υ Θ Ι  Τ Η Σ  Α Ν Ν Ε Τ Α Σ
Αιήγημα

[Τέλος]

τΗτο ώραία φιλολογική άλληλογρα- 
φία"'ή Πηνελόπη έτέρπετο πολύ. Ά ν τή λ -  
λασσον τάς σκέψεις των αφελέστατα . . . 
έκείνη δέν Εγραφε πλέον διά νά έκδικηθίί 
τόν Κωνσταντίνον... Εγραφε διά νά άπαν- 
τήσν) είς τάς χαριεστάτας έπιστολάς τοϋ 
καλυΰ τη^ φίλου, ώς ώνόμαζε τόν κύριον 
Γεώργιον.

— Νομίζω, μοϋ ελεγεν ένίοτε, ότι 
διαβαζω συνέχειαν κάνενός μυθιστορήμα
τος, όταν περνώ τοϋ Γεωργού τά  γράμ
ματα. Μοϋ φαίνεται πρόσωπον ιδανικόν" 
ποτέ δέν έπεθύμησα νά τόν γνωρίσω. . . 
Μοϋ φαίνεται πώς άν μάθγ) τό αληθινόν 
Ονομά μου, —  τοϋ Εγραψα μέ ξένον όνο
μα — άν ελθν) έδώ καί τόν γνωρίσω. . . 
θά χάσνι τό αίθέριόν της μέρος ή σχέσις 
μα;. Έζηκολούθει νά προσεύχεται όταν ή 
τρικυμία Εδερε τάς γείτονας κυπαρίσσόυς, 
καί νά κλαίϊ), οσάκις ήκουε ναυάγια —  
δ Κωνσταντίνος ήγάπα τά  ταξειδια —  
Ενίοτε Ελεγε πικρώς : —  ‘Όταν Ελθη δ

Κωνσταντίνος πόσους νέους έρωτας θά 
Εχϊ) νά μάς περιγράψν) ... μέ πόσας νέας 
*εφαλάς θά στολίσϊ) τό λεύκωμά του ! ! 
Αυτά άπεδείκνυον δτι δέν έλησμονήθη ό 
Κωνσταντίνος. Μίαν ήμέραν μοϋ είπε :

—  Δέν θά γράψω πλέον πρός τόν 
Γεώργο.

—  Διατί ;
— Διότι είνε τρέλα νά τοϋ γράφω. 

Δέν είνε φρόνιμον μία νέα νά γράφνι πρός 
να νέον, Ιστω καί έπιστολάς, όποΐαι η-  
βαν αί ίδικαί μου.

—  Ποιος σοϋ τό είπεν ;
— Έκεΐνος ό ίδιος.
—  Είχε τήν τόλμην ;

—  Ναί. Δέ* μοϋ τό είπε μέν, άλλά  
μοϋ τό υπέδειξε. Φαντάσου, είς τό τέλος 
της έπιστολής του νά γράφγ) : «Σέ άσπά- 
ζομαι», Δέν είνε ασέβεια ; μέ νομίζει βε
βαίως κόρην δεχομένην φ ιλήματα . . .  Η 
φωνή της ήτο υπόκωφος ... έφαίνετο μό
λις πνίγουσα τά δάκρυά της. —  Δέν υ 
πάρχει μεγαλειτέρα ήθική βάσανο;, παρά 
νά αΐσθανθή κάνεις τήν αξιοπρέπειαν του 
προσβαλλομένην άπό πρόσωπον φιλικόν.

Αί παρατηρήσεις τη ; ήσαν ορθαί καί 
δέν εΐμπόρεσα νά τής είπω τίποτε. "Ημην 
δμως βεβαία, δτι δέν θά του εγραφε τ ί -  
ποτε. Είχε σιδηράν θέλησιν.

Τήν άλλην ήμέραν τήν συνήντησα είς 
τον περίπατον" ήτο αδύνατος πολύ, διότι 
άπό μηνός ύπέφερε.

— Τοϋ έγραψα... μοϋ ειπε.
—  Σΰ τοϋ Εγραψες ;
—  Μη μ’ Ιπιπλήξτ,ς. "Ο άγνωστος αυ

τός άνθρωπος ήτο ή παρηγοριά μου. Τοϋ 
Εγραψα τους πόνους μου καί μέ παρηγο
ρούσε ... τώρα ’στά τελευταία δέν ένό- 
μιζα πλέον τάς έπιστολάς του συνέχειαν 
μυθιστορήματος... άλλά έπιστολάς άγα-  
πητάς καί πολυτίμους. Διέπραξα πολλά 
σφάλματα" καί τό σπουδαιότερον Εμαθε 
τό όνομά μου., καί δμως τοϋ γράφω.

—  Τί τοϋ Εγραψες ;
—— "Οτι δέν θά τοϋ γράψω πλέον.
:— Μά αυτά είνε ασυμβίβαστα πράγ

ματα.
—  Έπρεπεν έπί τέλους νά τοϋ γράψω. 

Ά ν  καθώς γράφη Ελθγ) ’στην Κ ωνσταν
τινούπολή, θά φύγω...θά υπάγω νά μεί
νω πλησίον τών συγγενών μου εί; τήν 
Ανατολήν. . . είμαι αδύνατος καί θά μέ 
ώφελήση ενα ταξεΐδι. Βλέπεις Εχω ίσχυ- 
ράν θέλησιν . . . σέ ορκίζομαι, οτι δέν θά 
τοϋ γράψω πλέον. Ενθυμείσαι τον άλλον 
δοκον ποΰ Εκαμα ;

— Ναί... ποτέ... ποτέ... νά μή άγα- 
πήσης. Ά  . νά σοϋ ’πώ, Πηνελόπη . . .

—  Λέγε...
— Μήπως φοβίΐσαι διά τόν δρκον σου 

αύτόν ;
—  Τί θέλεις νά ’πής ;
—  Μήπως εΰρίσκιρς τήν αλληλογρα

φίαν τοϋ Γεώργου έπίφοβον διά τόν δρ
κον σου ;

—  "Οχι... ά λλ ά . ..
Έφθάσαμεν έμποός είς τόν κήπον τοϋ 

Ταξειμίου .. έγώ θά Εμβαινα είς αυτόν, 
ένφ έκείνη, έπήγαινε στό Φερή-κιοι", διά 
νά θαυμάσϊ) τό εκκλησάκι τής οίκογε- 
νείας Στεφάνοβικ... ώστε άπεχωρίσθημεν.

Έκτοτε άν καί Επρεπε νά τοϋ γράψγ)— 
έδόθησαν περιστάσεις, αί όποΐαι απαιτού
σαν ’λίγαις λέξεις έκ μέρους της —  προ
τίμησε νά φανή αγενής, παρά νά γράψγ). 
Έ ω ; τώρα δέν ήξεύρω τί συνέβη είς την 
καρδιά τη ; καλά-καλά. . . καί τό αίτιον  
τη  διακοπής τής αλληλογραφίας αυτής  
ουτε ή Ιδία τό γνωρίζει. "Οπως δήποτε... 
Ιποαξε φρονίμως" αυτό κάνεις δέν ’μπορεί 
νά τό άρνηθΤί... καί ό ίδιος πιστεύω δτι 
θά τό ένόησε.

Τό καλοκαίρι ή Πηνελόπη έταξείδευσε 
μετά τής μητρός της. Δέν ήξεύρω δμως

άν δ καλλιτέχνης έπεσκέφθη τήν Κων
σταντινούπολή.

— Καί δμως ή σχέσις μου μέ τόν 
Γιώργο ήτο *αίθεοία , άγνοτάτη, μςϋ ε- 
λεγεν ή Πηνελόπη, μέ δλως διόλου σοβα
ρόν καί σπουδαΐον υφος, χαίρω δέ πολύ, 
διότι δέν έγνωρίσθημεν. Φυλάττω μετ’ 
ευλαβούς αγάπης τάς έπιστολάς του καί 
πιστεύω νά μή εκαυσε καί έκεΐνος τάς ί-  
δικάς μου. Ό τα ν  συλλογίζωμαι δτι, α ι 
τία τή ; πολυτίμου δ ι’ έμέ αύτή ; αλλη
λογραφίας ήτο ή ' α κΰ ίκη ιΐίς  ! !

Μίαν ήμέραν μοϋ Εστειλε ίχνη χάρτινα 
γιά ε\α έ ανωφόρι. ΤΗσαν είς έφημερίδα 
τυλιγμένα . . . τά ήνοιξα καί άμέσως τό 
όνομα Γεώργιος Δήμου έκτύπησε στά μά
τ ια  μου.

«Ευχαρίστως άγγέλλομεν τούς γάμους 
τοϋ γνωστοϋ καλλιτέχνου κυρίου Γεωργίου 
Δήμου, μετά τής χαοιτοβρύτου δεσποινί- 
δος Βασιλικής Ίωαννίδου. Τοΐς νεονύμφοις 
εύχόμεθα βίον μακρόν καί παν θυμή- 
ρες».

Τό έσπέρας έπήγα είς τήν οικίαν τής 
Πηνελόπης, έφοοοϋσε ποδιά τού μαγει
ρείου καί Εψηνε γλυκό.

«Είδες τίποτε στην έφημερίδα ποϋ μοϋ 
Εστειλες ; τής είπα.

— Ναί, άμέσως πήγα έδώ στην εκκλη
σία τής άγίας Τριάδος καί Εκαμα τήν 
προσευχή μου διά τήν ευτυχίαν των. Ά χ ,
Αννέτα μου, είνε τόσον άδηλον τό μέλ

λον ... έγώ, καθώς ’ξεύρεις, έπικαλοϋμαι 
πάντοτε τόν Θεόν είς τοιαύτας πβριστά- 
σεις. Δέν ’μπορεί; νά φαντασθ"75ς, Ά ννέτα

f t  > 7 « *(χου, τ ι υπερήφανος που είμαι ... Υ) ευτυ-  
χία τοϋ εΰγενοϋς καλλιτέχνου είνε καί 
’λιγάκι Εργον ίδικόν μου.

—  Ίδικόν σου ;
—  Ναί ... Ά ν  δέν διέκοπτα τήν άλ-  

ληλογραφίαν... άν συγκατένευον νά γνω- 
ρισθώμεν καί τέλος, άν διά νά έπιτύχω  
τόν σκοπόν μου, δέν κατώρθονα νά πλη-  
ροφορηθ-7), δτι α ιτ ία  τής γνωριμίας μας 
δλης, ή δποία είχεν έξωτερικόν τόσω χα- 
ριτωμένον, ήτο ποταπή καί άλογος έκ- 
δίκησις .. ποιός ’ξεύρει τ ί  θά συνέβαινε...

— Πώς κατώρθωσες αυτό τό πράγμα ;
—  Μέ άπλούστατον μέσον, τό όποιον 

δίΛως δέν θά μάθγι άλλος έκτός έμοϋ καί 
έκείνου. Δέν ευρίσκεις λοιπόν δτι είργά- 
σθην καί έγώ διά τήν ευτυχίαν του ; 
Τώρα Ελα νά φάγτ,ς καί σύ άπό τό γλυκό 
ποϋ Εψησα διά νά εύχηθής τούς άγαπη-  
τους μου νεονύμφους.

Είχε πραγματικώ; τήν ήρεμον Εκφρα- 
σιν ανθρώπου, δ όποιο; πρό ολίγου προσ- 
ηυχήθη.Τό ποόσωπόν της δέν ήτο ώραΐον, 
άλλ ’ έξέφραζε κατά τήν στιγμήν έκεινην 
ουρανίαν αγαθότητα.

Οί άκροαταί τοϋ «Παραμυθιού τής 
Ά ννέτας» , δσαι δέν άπεκοιμήθησαν άπό 
τόν πολύν ένθουσιασμον, έλησμόνησαν νά 
έρωτήσουν τ ί  άπέγεινεν ή Πηνελόπη !

Έ γ  K b i r a i a r z i r o v n d J e i .

Α λ ε ξ α ν δ ρ α  Π α π π α δ ο π ο υ λ ο υ



X . Χ Ρ ΙΣ Τ ΙΑ Ν Ο Υ  Α Ν Δ Ε ΡΣ Ε Ν

Ε ΙΚ0Ν0ΓΡΑΦΗΙΪ1ΕΝ0Ν  ΒΙΒΛΙΟΝ Α Ν Ε Τ  E IK0NQN

είς την αίθουσαν τοΰ θρόνου, διά τοΰτο, 
έγείραντες αυτό, τό Ιθεσαν έπί τοΰ θρό
νου, διά δέ τοΰ άτλαζίνου τάπητος προσ- 
επάθουν νά σταματήσωσι την χαίνουσαν 
πληγήν του. Θεέ μου ! τ ί φρι*ωδης εί
κώ ν  τό άφθόνως ρέον αίμα έκηλίδου τήν 
ηγεμονικήν πορφύραν, κεντημένην δι’ αρ
γυρών κρίνων,έμβλημάτων τοΰ βασιλεύον
τος οϋκου' πέριζ ώχροί καί κλονιζόμενοι

Έ σ π Ι ρ α  κ ίμ π τ η .

«Χθές» άρχισε καί κατά  την έσπέραν έμάχοντο οί ΰπέρμαχοι τοΰ λαοΰ, έπί δ! 
ταύτιην ή Σελήνη «εύρισκόμην άνωθεν τών τ £ν >,0γ^(5ν έκυμάτιζεν ή τρίχρους ση- 
άπεράντων Παρισίων’ αί δε άκτϊνές μου μχίχ .
είςέδυον έντός τοΰ πολυθρυλλήτου Λου- "Οτε τό παιδίον ητο άκόμη βρέφος, 
βρου' έκεΐ γραϊά τις, προφανώς ανηκουσα μάγισαά τ ις  είχε προφητεύσει δτι Ιμελλε 
είς την κατωτέραν τάξιν, ήκολούθει ΰπη- ν· ά ποθάνγ] έπί τοΰ θρόνι
ρέτην τινά έν οίκοστολνΊ, δστις την ώδη 

σεν είς την αίθουσαν τοΰ θρόνου. Ε-γιο
φαίνετο άπηυδηκυΐα, άλλ.’ ηυχαριστημέ- 
νη, διότι όχι ολίγος κόπος, οΰτε ολιγώ-

'E a ic ip a  ϊ * τ η .

όνου τής Γαλλίας, 
ή δέ δυστυχής μήτηρ τό έφαντάσθη αμέ
σως νέον Ναπολέοντα.

Έγώ ήμην, ήτις έδωσα το τελευταΐον 
φίλημα έπί τοΰ ώχροΰ καί παραμεμορφω- 

τίραι θυσιαι τΤί έχρειασθησαν ϊνα φθάσϊ) μένου προσώπου τοΰ δυστυχοΰς έκείνου 
μέχρι τοΰ μέρους τούτου. Έσταύρωσε τάς παι,5>ίου.
ίσχνάς της χεΐρας καί άφ ου έζήτασεν Ίδοΰ λοιπόν είκών- έκτέλεσον αυτήν
έπιμελώς δια τοΰ βλέμματος την αΓθου- ονόμασέ την :
σαν, — Τό δυστυχές παιδίον έπί τοΰ θρό-

—  «Έδώ ητο ! έδώ !» άνέκραζε πλη- νου τ ^ς Γα·χ^ας J 
σιάσασα είς τόν θρόνον γονυπετής καί α-
σπασθεΐσα τόν άτλάζινον τά π η τα ,·  έδώ!· 
έπανέλαβεν, έν φ  συγχρόνως δάκρυα με
γάλα  έκυλίοντο κατά μήκος τών ισχνών 
της παρειών. «Πρό τινων ημερών,» μοί Ιλεγεν ή Σε-

— «Μά γερόντισσά μου!»  την διέκοψε ληνη, «διηρχόμην τάς έρημους καί τούς 
μειδιών ό υπηρέτης «δέν ήτο δ Γδιος τά -  άγονους άγροΰς τοΰ Οΰπσάρα καί κατο- 
π η ς !»  πτριζόμην έντός τοΰ διαυγοΰς Φύριδος,

—  «Ναί» τφ  άπήντησεν έκείνη «μ όλον τοϋ οποίου οί ίχθΰς περίφοβοι έκρύπτοντο 
τοΰτο έδώ ή το ’ τίποτε δέν ήλλαξεν έδώ είς τους καλαμώνας άπό τόν θόρυβον, 
.. . ά ! ναί, 2χεις δ ίκα ιον ένθυμοΰμαι οτι TqV όποιον έπροζένουν τά  ατμόπλοια δια- 
τά  παράθυρα ήσαν σπασμένα, αί δέ θυραι σχίζοντα τά ήρεμα ΰδατά του.
έρριμέναι έπί τοΰ έδάφους, τό όποιον ε- Δέν υπάρχει έκεΐ λείος βράχος, οΰτε
γεμεν αϊματος καί π τω μ ά τω ν  καί ομως άλλο τι άρχαΐον μνημεΐον, έπί τοΰ οποίου 
ό Ιγγονός μου άπέθανεν έΐ)ώ . . . έπί τοΰ οί περιηγηταί νά δύνανται νά χαράζωσι 
θρόνου τής Γαλλ ίας». τό όνομά τ ω ν  ώς έκ τούτου άποκόπτουσι

Έσιώπησαν επειτα καί οί δύο καί I- τήν όλίγην χλόην καταλλήλως καί οΰ-
μειναν έπί πολύ ακίνητοι. τως σχηματίζουσι τά  αρχικά ψηφία

Μετ ολίγον άπήλθον- ήδη τό σκό- τω ν1 άλλά τό χόρτον, αΰζάνει καί πάλιν 
τος έπλήοου τήν αίθουσαν, αί δέ άκτ ΐ-  καί οΰτω ταχέως καταστρέφει τήν αίώ- 
νές μου έφώτιζον λαμπρότερον τά πλού- ν.ον μνήμην, τήν οποίαν τόσω ποθοΰσιν. 
σια έπιπλά της, καθώς καί τόν ά τλάζ ι-  Έκεΐ λοιπόν συνήντησα ενα ποιητήν,
νον τάπητα , δστις περιεκάλυπτε τόν θρό- έτραγψδει ό άμοιρος' άπό καιροΰ δέ είς
νον τής Γαλλίας. καιρόν έπρόφερεν όνομ,α, τό όποιον δμως

Καί «οία νομίζεις δτι ήτο ή γραία έ- παρεκάλει τους άνέμους νά μή προδώ- 
κείνη ; βεβαίως άγνοεΐς. ’ Ακούσε λοιπόν σωσιν  ά λλ ’ έγώ τό ήκουσα' ήτο όνομα, 
τήν ιστορίαν της. το όποιον εφερε στέμμα ήγεμονίδος,έγνώ-

ΤΗτο ή Ίουλιανή έπανάστασις" κατά ρίζα έπίσης καί αυτόν, οστις έπαζίως ε- 
τήν έσπέραν τής λαμπρές έκείνης ημέρας φεοε στέμμα ποιητοΰ. Έγέλασα ! ή δΙ 
τής νίκης, δτε έκαστη μέν οικία είχε με- τρελλή μου φαντασία τους συνέκρινε μ! 
ταβληθή βίς φρούριον, έκαστον δ! παρά- τάν Τάσσον καί την Ελεονόραν τοΰ Δ’ 
θυρον είς προμαχώνα, ό λαός έκυρίευσε Έ στ .  Καί νομίζεις δτι τοΰτο μόνον γνω- 
τάς έπάλζεις. Δέν Ιλειπον μεταζΰ τών ρίζω! Ώ !  νά ήξευρες πόσα καί πόσα γνω- 
μαχομένων οΰτε γυναίκες, οΰτε παιδία' ρίζει ή Σελήνη, άφ’οΰ ’ξεύρω καί ποΰ άν- 
πλήρης δέ θάρρους καί ένθουσιασμοΰ είς- θίζει τά ρόδον τής ώραιότητος.... 
ήρχοντο, τό π2ν καταατρέφοντες, είς τά Νέφίς δμως διελθόν τήν'διέκοψεν, άλ-
δώματα τοΰ Λούβρου. Ρακένδυτον δεκα- λως πολΰ περίεργα πράγματα βεβαίως θά 
πενταετές μόλις παιδίον,τοΰ όποίου δμως έμάνθανον- ας ευχηθώ τουλάχιστον νά 
οι οφθαλμοί έζέπεμπον φλόγας, έμ.άχετο μή μεσολαβήσουν νέφη μεταζΰ τοΰ δυσ- 
άνδρείωςμεταζΰ τών γηραιών πολεμιστών τυχοΰς έκείνου ποιητοΰ καί τοΰ ειδώλου 
αίφνης κλονίζεται πληγωθέν ΰπό λόγχης του !
καί ώχράν π ίπτει έπί τοΰ πλουσίου τά- χ .
πητος.

Κ ατά  τήν στιγμήν έκείνην εΰρίσκοντο |

Τ Ε  Ρ Ψ Ι Σ
Γίνεται γνωστόν δτι ή «Τέρψις», 

ής ή έκδοσις, ενεκα τής αιφνίδιας και 
επ' άόριστον άναγωρήσεως τοΰ διαχει- 
ριστοΰ αυτής Γεωργίου Σταυριανοΰ, 
είγε διακοπή, συνεχωνεύθ/) νυν μετά 
τών «Εκλεκτών Μυθιστορημάτων», 
έν οιςθά δημοσιευθώσι τά διά τήν «Τέρ- 
ψιν» προορισθέντα έργα, αρχής γενο- 
μένης άπό τής

ΕΚΛΙΚΗΣΕΟΣ  T O T  ΔΛΣΟΦΥΛΑΚΟΙ
Οΰτω δέ, οί τήν συνδρομήν αυτών 

καταβαλλόντες συνδρομηταί τής «Τέρ
ψεως», αντί ταύτης Οέλουσι λαμβάνη, 
έπί εν ολόκληρον έτος τά «Εκλεκτά  
Μυθιστορήματα» . άτινα θέλουσιν έπί- 
σης άποσταλή καϊ είς τούς λοιπούς 
τών συνδρομητών τής «Τέρψεως». 
Πάντες δ’ έλπίζομεν οτι θά άποδε- 
χθώσιν ευχαρίστως τήν άντικατάστα- 
σιν ταύτην, ήτις θά παράσχη αύτοϊς 
είκονογραφημένον περιοδικόν, δίς τής 
έβδομάδος μάλιστα έκδιδόμενον, περι- 
έχον πρός τή τής «Τέρψεως» υλη καί 
έτέραν έκλεκτήν καί επίσης εύάρεστον. 

^ Π α ν α γ ι ώ τ η ς  ^ Π α ν ^ ς

Είς τό φύλλον τής Κυριακής 25  
Φεβρουάριου, ηύζημένον κατά 4 σελί
δας, θέλομεν δημοσιεύσει τό μυθιστό
ρημα

Η ΕΚΔΙΚΗΣΙΣ Τ Ο Υ  ΔΑΣΟΦΥΛΑΚΟΣ
Οι άναγνώσται τοΰ περιοδικού «ή 

Τέρψις» οί παρακολουθήσαντες έν 
αύτώ τό τερπνόν τοΰτο μυθιστόρημα, 
δεν θέλουσιν οΰτω στερ/,θή αναγνώ
σματος διά τάς περιπετείας τοΰ όποίου 
τόσον μέγα ήσθάνθησαν ένδιαφέρον, 
καί όπερ, είμεθα πεπεισμένοι, οτι δεν 
θά ευχαρίστηση ολίγον καί τούς τα
κτικούς άναγνώστας τών «Εκλεκτών  
Μυθιστορημάτων».

Γ Ρ Α Μ Μ  ΑΤΟ Κ ΙΒΠΤΙΟ Ν

Κυρίας Χρυαούλαν Δ. Κουνουπιόιχου, *Α<ρροδίτην 
Στεργίου και χ.χ. Νικόλαον Καφεζέζην, Λεωνίδαν 
Α . Γερμανόν, Διον.  Μαλάκην, Δηα. Άράβογλουν. 
Συνδρομαι υμών έλήφθησαν. Εύχ^αοιστοΰμεν.— Τ άσ
σω-'Ε λένη. Δύνα^θε να τό χρησιμοποιήσητε άλλα ·  
yoo — Ε . Βεκιερέλλην. συνεμορφώθημεν τω Δελτα- 
ρίω σας. — κ. Αθ. Χατζηγώγον. Άπεστάλησαν. —  
κ. Ίωάννην Δαομάρον Σώζον. ''Ε/ετε δίκαιον. ΑΙ- 
τοΰμεν συγγνώμην.—κ. 11. Χριστοδούλου ’Αποδείξεις 
συνδρομητών άπεστείλαμεν.—κ Κλεόβουλον Ε . Βιο- 
λάτον. Τών α\τουμένων ή άξία είνε φο. 4 8 .— κ. Ε . 
Ραλλάτον, Ένεγράφη ό κ. Δημ. Σιδερόπουλος, πρός 
δν άπεστάλησαν τά φύλλα άπό 4ης ’Οκτωβρίου. Ά -  
πό^ειζιν άπεστείλαμεν μετ’ έπιστολής μας. — κ. Ν. 
Γεράρδον. Έ λήφθησαν παρά τοΰ κ. Σκιαδα λίραι 
τουρκ·.κα\ 2, έπιστώσαμεν δι’ ύμας μέ δρ. 55. Φύλλα 
άπεστάλησαν— κ. Δημ Σιμάκην. Συνδρομαΐ « Έ λ-  
ληνικης Βιβλιοθήκης» έλήφθησαν. Φύλλα « Ε κ λ ε 
κτών» άπεστάλησαν. Τό φύλλον μας παραδίδεται είς 
τό ταχυδρομεΤον έ/.άστην Πέμπτην έσπέραν. Ά π ο -  
ροΰμεν πώ; λαμβάνετε αύτό xco. lv α ρ γ ά . —κ. Δ. Π. 
Ζάκυνθον. Τό μυθιστόρημα τοΰ Α . Δουμά εΤνε με- 
ταπεφρασμένον, £δημοσιεύ9η δέ έν τη «Πανδώρα»,τοΰ 
Όκταβρίου Φεγιέ, καθόσον γνωρίζομιν, δέν μετεφρά- 

! σθη.


