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Οί έγγράφοντες πέ ν τ ε π ρ ο - 
π λ η  ρ ω τ έ ο υ ς Συνδρομητάς είς 
τά «’Εκλεκτά Μυθιστορήματα», λαμ- 
βάνουσι

Δ Ω Ρ Ε Α Ν

τους 25 τόμους της «'Ελληνικής Βι
βλιοθήκης» τή ςΰπ ό  τών κκ. Μπάοτ 
και Χιρστ έκδιδομένης, τιμωμένης 
δρ. 12, και τά έκ 312 καλλιτεχνικών 
σελίδων έξαιρέτως χρυσόδετα

Π Ο Ι Η Μ Α Τ Α

τοΰ κ. Τσακασιάνου, άντι δρ. 2,50 
έλεύθ. ταχυδρομικών, άδετα δέ δρ. 
2, άντ'ι τών άρχικώς 4. Τό δικαίωμα 
τοΰτο έπεκτείνεται και διά τοΰς προ- 
πληρώσαντας συνδρομητάς μας , 
πρός οΰς άποστέλλονται και τά 25 
τεύχη τής «Ε λληνικής Βιβλιοθή
κης» άντι δρ. 3, προστιθεμένων λε
πτών 50 διά ταχυδρομικά.

Ε Μ Μ Α Ν Ο Υ Η Λ  ΓΟΝΖΑΔΕΣ

Π Ε Ρ Ι Π Ε Τ Ε Ι Α !  Σ Τ Ρ Α Τ Α Ρ Χ Ο Υ
’Ιστορικόν μυθιστόρημα

[Συνέχεια]

Οΐ τοξόται, οΐτινες έγνώριζον τόν εΰε · 
ρέθιστον χαρακτήρα τοΰ αρχηγού αΰτών, 
έτάχθησαν έν γραμμή δίδοντες αΰτώ θέ
σιν, διότι προέβλεπον ότι Οά συνήπτετο 
αιματηρά πάλη.

"Η κόμησσα έ'ντρομος συνεσπειοοΰτο 
πλησίον τοΰ Διδιέ, δτε ό αξιωματικός, 
πρός μεγίστην έκπληξιν πάντων, κατέστη  
κάτωχρος.

—  Σατανά ! άνέκραξεν όπισθοδ^οιιών, 
άν οί οφθαλμοί μου δέν μέ άπατώσιν , 
είναι . . .

—  Έγώ, αγαπητέ ’Ιωνά, διέκοψε ζω
ηρώς δ Βουρβόνος θέτων την χεΐρα έπί τοΰ 
ώμου τοΰ Γασκόνου. Δέν έπερίμενες νά 
μέ συνάντησές έδώ, δέν είν’ αληθές ;

—  "Οχι, ίππότα μου, έψέλλισεν δ αρ
χηγός άναγνωρίσας τόν στρατάρχην, τάν 
πρώτον αυτοΰ προστάτην.

Ο Πομπεράν ήννόησεν οτι έπρεπε ν’ 
άφήση είς τόν άρχηγάν τών τοξοτών τόν 
καιρόν, ΐνα συνέλθϊΐ έκ τής ταραχής του.

—  Είσθε καί σεΐς έντεταλμένος την κα- 
ταδίωξιν τοΰ στρατάρχου, αρχηγέ ’Ιωνά ; 
ήρώτησεν αύτόν άποτόμως.

—  Βεβαίως ! άπήντησεν δ άξ ιωματι-  
κάς δεικνύων περγαμηνήν φέρουσαν τήν 
βασιλικήν σφραγίδα. Προχθές έκοιμώμην 
έτι,δτε μοί έπέδωκκν τήν διαταγήν τα ύ 
την.

Ό  πρίγκηψ έμειδίασε.
—  Βλέπεις, αγαπητέ Ίωνά, δτι τό 

καλόν έρχεται ένφ κοιμάται τις. Είσαι

ήδη λοχαγός- άν συλλάβτις τόν στρατάρ
χην έξησφάλισες τήν τύχην σου !

Ό  Γασκόνος άνήγειρεν ύπερηφάνως τήν 
κεφαλήν, συνέθλιψε τήν περγαμηνήν με
ταξύ τών δακτύλων του καί οί μϋς τοΰ 
προσώπου του συνεστάλησαν.

—  "Αν άπό έμέ μόνον έπιρίμεναν νά 
συλλάβω τόν στρατάρχην, άπήντησεν υ 
ψών τούς ώμους, δ μέγας αυτός ένοχος 
θά ήτο ταχέως έκτός τής Γαλλίας.

—  Πώς ! λοχαγέ, θά τάν αφήνατε νά 
διαφύγν) ; ήρώτησεν δ Πομπεράν έκπλη
κτος.

— Έ , όχι ! δέν έννοεΐτε, ίππότα μου, 
είπε γελών ό Γασκόνος. Εννοώ δτι δέν 
είμαι τυχηρός . . Δυνατόν νά συναντήσω 
τάν στρατάρχην, νά τόν ίδω κατά πρό
σωπον, δσον πλησίον βλέπω σάς καί . . .

—  Καί ; ήρώτησεν άνησύχως ό Πομ
περάν.

— Διάβολε ! είμαι ικανός νά μή τάν 
άναγνωρίσω.

Ό  Πομπεράν άνέπνευσεν. Ό  πρίγκηψ 
έμειδία πάτοτε.

—  ’Αχάριστε ! είπεν, έλησμόνησας λο ι
πόν τήν φυσιογνωμίαν έκείνου, δστις σέ 
έθεώρει ώ; εΰνοούμενον μαθητήν ! Ίωνά, 
φελε μου, οΰδέποτε θά προκόψης.

Καί έλαβε τήν χεΐρα τοΰ γενναίου Γ α 
σκόνου καί εθλιψεν αΰτήν. Κραυγαί άκου- 
σθεΐσαι είς τήν δχθην διέκοψαν τήν συν- 
διάλεξιν καί εΐλκυσχν τήν προσοχήν τών 
έπιβατών. Δύο μοναχοί έτρεχον κραυγά- 
ζοντες :

— Σταματήσατε ! σταματήσατε !
Οί ψευδείς θωρακοφόροι άνεγνώρισαν 

τάν Φοσέ και τόν Γουλάο.
‘Υπό τά οάσον τοΰ μοναχού, έψιθύρι

σεν δ Πομπεράν είς τά ους τοΰ Ίωνά, 
κρύπτονται δύο στρατιώται, σταλέντες 
είς καταδίωξιν τοΰ πρίγκηπος.

Ό  Γασκόνος έδειξεν άδιαφορίαν ώς νά 
μή ήκουσε τι, έκάμυσεν ομως τόν οφθαλ
μόν, θωπεύων τόν μύστακα αΰτοΰ.

—  Σταματήσατε ! έκραύγαζον ό Γου
λάρ καί ό Φοσέ πάντοτε τρέχοντες.

Ό  λεμβούχος ήγνόει άν έπρεπε νά έ- 
πανέλθγι είς τήν δχθην ή νά προχωρήση. 
Έστράφη πρός τόν Ίωνάν.

—  ’Αρχηγέ μου, είπεν αΰτώ ταπει-  
νώς, άφοΰ έγλνύτωσα τ ’ αΰτ ιά  μου, καί 
έσώθηκα άπό τήν κρεμάλα, πρέπει νά αέ 
άφοοέσουν αΰτοί οί πανοσιώτατοι ;

—  Περιφρόνησε αΰτόν τόν μοναχόν, 
είπεν δ Πομπίράν. Δέν πρέπει χάριν α ΰ 
τοΰ νά χάνωμεν τόν καιρόν μας ήμεΐς οΐ 
σπεύδοντες νά έκτελέσωμεν τήν ύπηοεσίαν 
τοΰ βασιλέως. Ά φ ε ς  αύτούς τούς έπαί- 
τ α ς ' έλα !

—  Διάβολε ! έχετε δίκαιον, ίππότα  
μου, είπεν δ Ιωνάς.

—  Ναί, ναί, άπήντησαν ταυτοχρόνως 
οί τοξόται.

— Έ πειτα , μά τον άγιον Κάρολον, 
προσέθηκεν δ δούξ, νομίζω δτι είναι με
θυσμένοι αυτοί οί κατεογαρέοι. Ίδέ, λο-
χ«γέ-

Καί άληθώς ό Γουλάρ καί δ Φοσέ έ- 
βάδιζον ποοσκόπτοντες έκ τών πολλών

χαλίκων τών διεσπαρμένων επί τής παρα
λίας.

—  Εμπρός, έμπρός, λεμβούχε ! έκραύ- 
γασαν οί τοξόται.

Ό  Γουλάρ καί δ Φοσέ είδον μετ' άπελ- 
σίας τό άκάτιον άπομακρυνόμενον τής 
όχθης, καί ήπείλησαν διά τής πυγμής 
τούς ψευδείς άποστόλους τού άγίου Οΰ
βέρτου, οΐτινες τόσον αΰθαδώς κατεχρά- 
σθησαν τής έμπιστοσύνης αΰτών.

Ό  Βικέντιος Ζοδέλ, ανήσυχος διά τό 
συμβάν, ήθέλησε νά κατευνάσν) τήν ορ
γήν αΰτών.

—  ’Έ, βιάζεσθε, σεβαστοί μου καλό- 
γηροι, είπεν αύτοϊς, τρέξετε εις τό γεφύ- 
οΓ άν σάς βαστι^ τό ποδάρι μέ τήν βοή
θεια τοΰ Θεοΰ θά φθασετε μαζύ μας.

Οί δύο θωρακοφόροι εύρον βεβαίως τήν 
συμβουλήν καλήν, διότι άνεγείραντες τά  
ράσα αΰτών, καί δεσαντες αΰτά  περί τήν 
όσφύν, διηυθύνθησαν τροχάδην πρός τήν 
γέφυραν Οΐ τοξόται έκρουσαν φρενη-ιιω- 
δώς τάς χεΐρας καί έκραύγασαν στεντό
ρεια τή φωνή.

Ή “Αρτεμις καί δ Διδιέ, στηριζόμενοι 
έπί τοΰ χείλους τού άκατίου, έμειδίων 
βλέποντες τούς παοαδόξους έκείνους μο
ναχούς τρέχοντας ώς άθλητάς τών ηρωι
κών χρόνων, ώς εί διεφιλονείκουν τό βρα- 
βεΐον τοΰ δρόμου τών 'Ολυμπιακών άγώ- 
νων. Ά λ λ ά  πρός μεγάλην τών έπιβατών 
έκπληξιν οί μοναχοί ήφανίσθησαν όπισθεν 
τής κοιλάδος τών παρά τήν άκτήν σχί- 
νων.

’Εν τούτοις δ δούξ καί δ Πομπεράν ήν- 
νόησαν τό κρίσιμον τής θέσεως αυτών. 
Φθάνοντες είς τήν άντίπεραν δχθην, έκιν- 
δύνευον νά πέσωσιν είς χεΐρας τοΰ Φοσέ 
καί τοΰ Γουλάρ' διότι τό άκάτιον, πλέον 
έναντίον τού άνεμου, έβαινε βραδύτατα, 
οί δέ δύο θωρακοφόροι ήδύναντο καθ’όδόν 
νά συναντήσωσι καί νά λάβωσι μεθ’ έ- 
αυτών τινάς τών συντρόφων των. "Αν 
έζήτουν νά έπανέλθωσιν είς δ μέρος έπε- 
βιβάσθησαν, θά ήγειραν ΰπονοίας παρά 
τοΐς τοξόταις, οΐτινες, βεβαίως, δέν θά 
ειχον τήν καλήν διάθεσίν τοΰ άρχηγού 
αΰτών. Ποΰ νά ύπάγωσιν άλλως τε ; Μή
πως πάσαι αΐ οδοί δέν έφυλάσσοντο ;

Αίφνης, έξ άνωμαλιας τινός τού εδά
φους, ήδυνήθη ό Διδιέ νά ϊδν) πάλιν δρ- 
θιος ίστάμενος^τούς μοναχούς δλονέν τρέ
χοντας.

—  Δι’ όνομα τού Θεού ! είπε γελών, 
καί άν άπέστελον αυτούς τούς μοναχούς 
είς καταδίωξιν τοΰ μεγάλου στρατάρχου, 
πάλιν δέν θά έτρεχον περισσότερον.

Ή “Αρτεμις δι’ ικετευτικού νεύματος 
συνέστησε φρόνησιν τφ  νεανία. Τοξόται 
τινές ήτένιζον ήδη αΰτόν ύπόδρα, ένφ δ 
αρχηγός αύτών έμειδία πονήρως. Ό  πρίγ
κηψ καί δ άκόλουθος αΰτών έφάνησαν 
κάπως έκπλαγέντες. Δέν εύρίσκοντο λο ι
πόν είς μέρος δλως έχθρικόν. Τίς οίδεν ! 
Γσως ή σωτηρία αΰτών έξήρτητο έκ τού 
γενναίου έκείνου νέου, δστις δέν έφοβήθη 
νά έκφοάση τήν συμπάθειαν αΰτών διά 
τάν καταδιωκόμενον λειποτάκτην.

Ό  Μουσερόν, δστις ΐστατο  δπισθεν



■τών ΐππων, ΐνα τά πάντα βλέπγ), χωρίς 
νά φαίνεται, παρετήρησεν δτι ό λοχαγός 
Ίωνόίς, άφοΰ αντάλλαξε λέξεις τινας χ α - 
μηλοφώνως μετά τοΰ Πομπεράν, ποοεχώ- 
ρησε πρός τό μέρος, 2νθα εύρίσκετο ή κό
μησσα μετά τοΰ Διδιέ' οί άρχαΐοι αύτοΰ 
φίλοι ήκολούθησαν αυτόν προσποιούμενοι 
αδιαφορίαν. Διερχόμενος πρό της Ά οτέ-  
μιδος ό δούξ, προσέκλινεν, έκείνη δ! άν- 
ταπέδωκε τόν χαιρετισμόν δι’ έπιχαρί- 
του μειδιάματος. Ήννόει πόσον ήτο ωφέ
λιμον νά άποκτήση φίλους μεταξύ τών 
Ιπιβατών, άφοΰ δ ανεψιός της εσχε τήν 
άφροσύνην νά προφέρν) τάς άφρονας έκεί- 
νας λέξεις.

Οί ψευδείς θωρακοφόροι έλαβον θέσιν 
έπί θρονίου, κειμένου ϊναντι έκείνου, είς δ 
έκάθητο ή κυρία δέ Μονσενύ. Ό Γασκό- 
νος έστη έν μέσω τών τοξοτών αύτοΰ.

— Λοχαγέ, είπεν αύτώ δ Πομπεράν, 
άφοΰ καί σείς έστάλητε," ώς ήμεΐς είς κα- 
ταδίωξιν τοΰ στρατάρχου, είσθε τουλά 
χιστον έπί τά ίχνη του ;

—  "Αν ήμαι, διάβολε ! άπήντησεν δ 
Ίων^ς* τόν συνοδεύω μάλιστα πολύ πλη
σίον.

— "Ω ! ώ ! είπεν ό Πομπεράν.
[ —  Τόν ήκολούθησα άπό τής Σαντέλ

είς τόν πύργον Λαλιέρ, έξηκολούθησεν δ 
Γασκόνος, άπό τής οικίας τοΰ κυρίου Πομ
περάν είς Πουύ είς Ώβέρνην, άφίνων, τέ 
λος, άοιστερόθεν τό Λυών, άπό Σαίν- 
Μπουβέ είς Βωκέλ.

— Ταξειδ εύει αρά γε μέ συνοδίαν ;
— Βεβχιοΰσιν οτι φρονίμως ποιών δέν 

Ιλαβεν ώς συνοδόν είμή τόν κύριον Πομ
περάν' έσχον δέ τήν παράδοξον ιδέαν, διά 
νά παραπλανήσωσι τούς καταδιώκοντας  
κύτους, νά πεταλώσωσι τούς ίππους των 
άντιθέτως.

— ’Α ληθώ ς! άνέκραξεν δ Πομπεράν, 
ιδού χία ιδέα, τήν δποίαν ούδέποτε ήθε- 
λον συλλάβει.

—  Ά λ λ ω ς  τε έξηκολούθησεν δ Γασκό
νος, δ κύριος Πομπεράν καλώς επραξε νά 
φυγή ταυτοχρόνως μέ τόν κύριόν του. Δύο 
ώρας βραδύτερον, βασιλική διαταγή, θά 
συνελαμβάνετο και θ’ άπηγχονίζετο. i

—  Διάβολε ! είπεν ό Πομπεράν μορ- 
φάζων.

—  Φαίνεται δτι τό Σάββατον, ευρισκό
μενος είς Άμποάς, έφόνευσε τόν κύριον 
Σισέ άγαπητόν τοΰ βασιλέως καί εύγενή.

» — Λυπηρόν τφ  δντι, είπεν δ Βουρβό
νος αποσπώμενος τών σκέψεων αύτοΰ' ά λλ ’ 
αυτός δ κύριος Πομπεράν, άγαπητέ Ίωνά, 
είναι τολμ.ηρός καί παράβολος άνθρωπος. 
Οί τοιοΰτοι ποοοδεύουσι, λοχαγέ μου.

—  Οταν μάλιστα δέ τούς συλλαμ.βά- 
νουσι καθ’ δδόν, ύπέλαβεν ό Γασκόνος.

Η κόμησσα δέ Μονσενύ καί δ Διδιέ, 
τοΰτο άκούσαντες, έμειδίασαν.

[“Ε πιχαι συνέχεια],

T o n y .

ΒΣΕΒΟΛΟΔ Κ ΡΕΣΤΟ ΒΣΚ Η

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟΝ

i Συνέχεια]

Ή Ειρήνη Βορίσοβνα ένεφανίσθη είς τήν 
θέσιν τής Λιουδμήλας.

— Σό?ς είνε γνωστά αύτά τά  έγγραφα; 
παρουσίασεν αύτή τόν κατάλογον καί τόν 
λογαριασμόν ό άνακριτής.

’Εκείνη τά παρετήρησε καί άπεκρίθη 
' καταφατικώς.

—  Τίνος γοάψιμον είνε ο ό κατάλογος»;
—  Τοΰ μακαρίτου συζύγου μου, δ ι’ ά- 

κουσίως συγκεκινημένης φωνής είπεν ή 
Ειρήνη.

—  Γνωρίζετε τόν Βαλεριανόν Κόροβοφ;
— Ποιον ; μετά τίνος άπορίας έπηρώ- 

τησεν ή έρωτωμένη.
Τή έπανέλαβε τό όνομα.
—  "Οχι, πρώτην φοράν τό άκούω, έ- 

δήλωσεν αυτη μετά τόνου πλήρους πε- 
ποιθήσεως.

—  Καί τήν κυρίαν Κόροβοφ ; εδειξε 
διά τοΰ βλέμματος τήν Λιουδμήλαν δ υ
πάλληλος, έξ ού Ιλαβεν άφορμ.ήν ή Ειρήνη 
νά τήν παρατηρήστ) μ.ετά μεγάλης προσο-
Γ7>ς· ν

—  Έττίτκις ττ,ν γνωρίζω, επιστο-
ποίησεν αυτη.

—  Καί ουδέποτε, πουθενά δέν συνην- 
τ ή θ η τ ε ;

—  Ουδέποτε καί πουθενά έφ’ δσον έν- 
θυμοΰμαι.

—  Δέν είμπορεΐτε νά εξηγήσετε, είς 
ποίας περιστάσεις τά Ιγγραφχ τα ΰτα  πε- 
ρι·ηλθον είς χεΐρας τή ; κυρίας Κόροβοφ 
πρός φύλαξιν ;

—  Πρό; φύλαξιν ; . . . παρά τή κυρία 
Κόροβοφ ; Δέν γνωρίζω καί δέν έννοώ πώ; 
συαβαίνει τοΰτο... άνασπώσα τους ώμους 
είπεν ή Είρήρη.

—  Δέν τά εδώκατε είς κανένα τά έ'γ- 
γραφα τα ΰτα  ;

—  Μ ... δέν ένθυμοΰμαι .. ίσως καί τά- 
Ιδωκα. . . Ά λ λ ά  άν τά εδωκα, μ,όνον εί; 
τόν έξάδελφον τοΰ συζύγου μου Πλάτωνα 
Βασίλειεβιτζ. . . είς κανένα άλλον. . . Ό  
Πλάτων Βασίλειεβιτζ ήτο ό πλησιέστερος

\ \ r γ 'συγγενής κ,αι συνέταιρος του συ(,υγου [Αου,
είχον πάντοτε αναμεταξύ των υποθέσεις 
καί χρηματικάς συναλλαγάς καί ήτον ώς 
λέγουν τό δεξί του χέρι... Έγώ άπ’ αύτά  
τίποτε δέν καταλαμ,βάνω ναί διά τοΰτο, 
μετά τόν θάνατον τοΰ συζύγου μου τφ  
άνέθεσα δι’ επιτροπικής δλας μου τάς ύ- 
ποθέσεις καί τού; λογαριασμούς. . . Καί 
τώρα άκόμη κρατεί δλα σχεδόν τά  εγ- 
γραφα τοΰ συζύγου μου πρός έξέλεγξιν καί 
έπαλήθευσιν" ώ; έκ τούτου καί δ κα τά 
λογος αυτός εύκολώτατα είμποροΰσε νά 
εύρεθή μεταξύ αύτών.

Ή Ειρήνη είπε πάντα ταΰτα  μετ’ άρ-

κούσης λεπτομερείας,διότι το ιαύτη άπάν- 
τησις είχε προηγουμένως ύπαγορευθή 
αύτ·7) παρά τοΰ Βελτίστσεφ.

—  Ά λ λ ά  πώς ταΰτα  εύρέθησαν εί; ξέ
να; χεΐρας, τοΰτο δέν γνωρίζω , προσέ- 
θετο αΰτη έν τέλει.

— Ά λ λ ’ δσον άφορ® τόν λογαριασμόν, 
τ ί  λέγετε ; έξηκολούθησεν έξετάζων ό 
ακριβής άνακριτής, Ι'σως τόν παρεδώκατε 
πρός τόν κύριον Βελτίστσεφ νά ένεργήση 
τήν πληρωμήν του ;

—  Ά λ η θ ώ ; δέν ένθυμοΰμαι ! άπεκρίθη 
ή διδαχθεΐσα Ειρήνη, ίσως τφ  ανέθεσα 
τήν φροντίδα αύτήν, ίσως καί δχ_ι, πρό
κειται περί τόσον μηδαμινοΰ πράγματος, 
ώ ιτε  δέν είνε δύσκολον νά τό λησμονήσν) 
κανείς, αν συνέβη ολίγον πρό ή μετά τόν 
θάνατον τοΰ συζύγου μου, ήμην τότε τό
σον τεταραγμένη καί ασθενής, ώστε τώρα 
δλοτελώς δέν ένθυμοΰμαι! ... Ά λ λ ’ ίσως 
είνε καί τοΰτο άκόμη, προσέθετο αΰτη, 
σκεφθεΐσα, ίσως δ λογαριασμός αυτός ϊ -  
τυχεν έκ συμπτώσεως έντός τών έγγρά- 
φων τοΰ συζύγου μου . . . Τοΰτο δέν είνε 
διόλου παράδοξον, διότι τούς λογαρια
σμού; μ,ου, ώς έπί τό πλεΐστον ό σύζυ
γός μου τούς έπλήρωνε.

Ή ούσία τϋς άνακρίσεως τής Ειρήνης 
έφαίνετο τοσοϋτον άψευί>ής καί τοσοϋτον 
αύτή καθ’ έαυτήν, ήτο μηδαμινή, ώστε 
μηδέν απολύτως προσέθετεν είς τάς π λη
ροφορίας αϊτινες ήσαν ούσιωδώς απαραί
τητοι διά τόν άνακριτήν. Διά τοΰτο πε- 
ρατώσας τήν έξέτασίν του, έπρότεινε. τγ5 
Είρήνγι νά παραμείνν) πρός καιρόν έν τφ  
δωματίφ καί εδειξεν αύτή τό παρά τήν 
Λ^ουδμήλαν κάθισμα.

Κατόπιν τούτων προσεκλήθη δ Πλάτων 
Βασίλειεβιτζ Βελτίστσεφ.

Είς τήν περί τοΰ λογ«ριασμοΰ έρώτη- 
σιν άπήντησεν οΰτος, δτι τό έλησμόνησε 
παραδεχθείς έν τοσούτφ, δτι ίσως Ιτυχεν 
έκ περιστάσεως μεταξύ τών έγγραφων τοΰ 
μακαρίτου, δσον δ’ άφορ^ τόν κκτάλογον  
άνεγνώρισε τό γράψιμον του έξαδέλφου 
του.

Ακολούθως τφ  έπροτάθη ή έρώτησις : 
Τινι τρόπφ καί δ λογαριασμός καί δ κα
τάλογος εύρεθησαν είς χεΐρας τής κυρίας 
Κόροβοφ;

Ό Βελτίστσεφ δέν ύπέθετεν δτι θά 
έξετασθ^ παρουσία τής Ειρήνης Βορίσο- 
βνας, έξ ής,γνωρίζων τήν ζηλοτυπίχν της, 
άπέκουπτεν έπιμελώς τά ;  μ.ετά τής A j-  
ουδμήλας σχέσεις του. Ή έρώτησις τοΰ 
άνακριτοΰ άπαιτοΰσα άμεσον καί σαφώς, 
θετικήν άπάντησιν καθίστατο δι αύτόν 
λίαν δυσάρεστος καί δύσκολος, περιήλθε 
μεταξύ είδους τινός Σκύλλης καί Χαρυ- 
βδεω;. Συνησθάνθη τοΰτο, διότι, χωρίς 
μάλιστα νά παοατηρή άπωτέρω άμφοτέ- 
ρας τάς μάρτυρας, ήσθάνετο άφ’ ένος το 
έταστικόν βλέμμα τοΰ άνακριτοΰ, έξ άλ
λου δέ τά βλέμ.ματα άμφοτέρων τούτων 
τών γυναικών, έξ ών, ή μία παρετήρει αυ
τόν μετά ταραχώδους προσδοκίας τήν δ’ 
έτέραν κατέτρωγε ζηλότυπος υποψία.

Έν τούτοις είς βοήθειαν αύτοΰ έπήλ-  
θεν ή έμφυτος αύτφ  έφευρετικότης.



Άπεκρίθη ούτος,ότι ήμέρας -τινάς μετά 
τόν θάνατον τοΰ έζαδέλφου του, μετέβη 
παρά τνΊ κυρioc Κόροβοφ, πρός ήν ώφειλε 
χρήματά τινα,όπως ττί πλήρωση τό χρέος 
του.Άπερροφημένος καθ’ ολοκληρίαν κα τ ’ 
έκείνας τάς ήμέρας έκ τών ύποθέσεων τοΰ 
μακαρίτου, δ ι’ έπιτροπικής τής χήρας του 
Ιφερε πάντοτε μεθ’ έαυτοΰ διάφορα Ιγ- 
γραφα, έζ ών τινά μέν έν τφ  χαρτοφυλα- 
κείψ, ετερα δέ άπλώς έν τφ  θυλακίψ τοΰ 
έπενδύτου του. Τοιουτοτρόπως έλθών πρός 
άπότισιν τοΰ χρέους του, έζ όσων ένθυ- 
μεΐται, έζήγαγεν είς τήν οικίαν τής κυ
ρίας Κόροβοφ έγγραφά τινα καί Γσως έκ 
τής σπουδής καί άφαιρέσεως του έλησμό- 
νησε παρ’ αύτ·7| τά  προκείμενα έγγραφα, 
δέν τά  ένθυμήθη δέ, διότι δέν εχουσι δι’ 
αΰτόν σπουδαίαν τ ινά  σημασίαν, καθ’ ό- 
σον παραδείγματος χάριν, άντίγραφον τοΰ 
καταλόγου υπάρχει, έπομένως δέν είνε 
άναγκαιον τό πρωτότυπον. 'Ως πρός τό 
άντίγραφον, ό Βελτίστσεφ, ώς καί εις ο- 
λας τάς άπαντήσεις του, αΰτοσχεδίασε 
καί ταύτην διά τοΰ θετικωτέρου καί μάλ
λον άσυστόλου τρόπου. Ό  ανακριτής ήρ- 
χιζεν ήδη νά άπογοητεύηται ένδομύχως 
έκ τών προκαταρκτικών προϋποθέσεώντου. 
Δέν ϊχουσιν άρα τά Ιγγραφχ ταΰτα , περί 
τών οποίων τόσον έπιμόνως ένδιεφέρετο 
ή Λιουδμήλα, ουσιώδη τινά σχέσιν πρός 
τήν περικοπήν έκείνην τής προκηρύζεως, 
ϋνθα άναφέρεται περί τών κολοσσαίων μέ
σων καί τών έκατομμυρίων τοΰ «Διοργα- 
νισμοΰ».

Ά λ λ ’ δμως δέν άπώλεσεν ?τι οΰτος 
λίαν άμυδράν τινα έλπίδα. Έκρουσε τόν 
κώδωνα καί είς τόν ήχον αΰτοΰ υπ άλλη
λός τ ις  έκ τοΰ παρακειμένου θαλάμου 
άνεφάνη είς τήν θύραν.

—  Διατάζατε νά οδηγήσουν έδώ, τόν 
φυλακισμένον ! διέταζεν ό ανακριτής.

Ό  Βελτίστσεφ καί ό κύριος Κόροβοφ 
εύρέθησαν είς λίαν δυσάρεστον θέσιν.

’Επέστη στ ιγμή δυσάρεστος, λίαν δυσ
άρεστος, ίδίί^ διά τόν Βελτίστσεφ, οστις 
δέν ήδύνατο ν’ άπαλλαχθή τής δεινής 
σκέψεως, οτι ή μεταζΰ συζύγων καί έρα- 
στοΰ συνάντησις θά λάβη χώραν ένώπιον 
τής ζηλοτύπου Ειρήνης. «Πώς θά τ ε 
λειώσουν όλα αΰτά  ; πώς θά παιχθοΰν ;» 
διηρωτάτο ούτος άκουσίως.

[Έ π ετα ι συνέχει*].
Α γ α θ .  Γ .  Κ ω ν ς τ α ν τ ι ν ι δ η ς

Ξ Α Β ΙΕ  ΔΕ ΜΟΝΤΕΠΕΝ

II ΕΚΑΙΚΙ1ΣΙΣ 
Τ Ο Τ  Δ Α Σ Ο Φ Υ Λ Α Κ Ο Σ

[Συνέχεια]

Μετά δεκαπέντε ήμέρας, οί γάμοι τής 
Σωσάννης καί τοΰ δασοφύλακος έτελέ- 
σθησαν έν τ φ  ένοριακφ ναφ τοΰ χωρίου. 
Ό  κόμης δέν Ισχε τό θάρρος ή τόν κυνι
σμόν νά παρευρεθη είς τήν τελετήν, εις ήν 
είχε πέμψει πάντας τούς ΰπηρέτας τοΰ

πύργου, έν έπισήμφ στολή, καί φέροντας 
τα ιν ίας λεύκάς έν τη κομβιοδόχη.

Ό  κυνηγός Ραμέ διεκρίνετο έν μέσω 
τών άλλων υπηρετών, διά τήν αφθονίαν 
τών λευκών ταινιών, ας £φεοεν έπί τοΰ π ί 
λου του, έπί τοΰ γιλεκίου του, έν ταΐς  
κομβιοδόχαις τοΰ ίματίου του καί περί 
τούς βραχίονας. Πιστεύομεν ότι προθύμως | 
θά Ιδενε^καί τά υποδήματά του διά λευ
κών ταινιών.

—  Νά ζήση τό νέον άνδρόγυνον ! έκραύ- 
γαζε δι’ όλης τής ισχύος τών πνευμόνων | 
του, έκκενών είς τόν άέρα τό πιστόλιόν 
τ ο υ . . . Νά ζήση τό νέον άνδρόγυνον ! . . 
Νά ζήση ό Καλλιουέ !.. Νά ζήση ή Σω
σάννα !.. Εΰτυ^ία καί πολυτεκνία ! . .

Έν τ^ παρθενικη αύτής πεοιβολη, καί 
ύπό τόν έζ άνθέων πορτοκαλλέας στέφα
νόν της, ή νύμφη ήτο θελκτικωτάτη" ά λλ ’ 
έφαίνετο όλως άφηρημένη, σχεδόν τεθλιμ
μένη, ή δέ ώχρότης της ήτο τοιαύτη, 
ώστε έζέπληττεπάντας τούς περιεστώτας. 
Τινές παρετήρουν ότι είχε τούς οφθαλ
μούς ολίγον τ ι  ερυθρούς καί ότι τά  έζη- 
δημένα βλέφαρά της έμαρτύρουν ότι ούχί 
πρό πολλοΰ είχε κλαύσει. Ό  Καλλιουέ 
ήκτινοβόλει, είχε μεταμορφωθή, τό δέ συ
νήθως σκυθρωπόν πρόσωπον του ήτο φαι-  
δρότατον. Οΰδόλως ένόει ότι ή νύμφη έβά- 
διζεν είς τόν βωμόν, ώς πάλαι ποτέ τά  
άνθρώπινα θύματα έπορεύοντο εις το μαρ- 
τύριον, καρτερικώτατα, άλλ’ άπεγνωσμέ- 
νως. Ή υπερβολική χαρά τόν άπετύφλου, 
έμέθυεν έζ εύτυχίας.

Ό τε  ό γέρων έφημέριοςήρώτησεν αυτόν, 
άν ήθελε τήν Σωσάνναν Γκιλλώ ώς νο- 

 ̂ μίμον σύμβιον, άπήντησε : Ν αι, διά φω
νής τόσον ήγγιράς, ώστε άντήχησαν οί θό- 

! λοι τοΰ ναοΰ άπό άκρου είς άκρον.
Ά λ λ ’ ή φωνή τής νύμφης, έρωτηθείσης 

| έπίσης, μόλις ήκούσθη. Ά λ λ ω ς  τε, έπει- 
δή καί οΰδεμία άμφιβολία ήδύνατο νά 
έγερθϊΐ περί ■ τής άπαντήσεως έκείνης, ό 

I γέρων έφημέριος ήομήνευσεν αυτήν ώς κα
ταφατικήν. Μεθ’ ό άπήγγειλεν ολίγους 

} καί συγκινητικούς λόγους.
Είπεν είς τήν Σωσάνναν ότι ώφειλε νά 

ήναι τ ιμ ία  σύμβιος καί άγαθή μήτηο, ά
φοΰ ύπήρζεν άγνή καί άμεμπτος κόρη, 
μηδένα άπατήσασα.

Ή άτυχης νεάνις ήσθάνθη oTt αί δυ
νάμεις έγκατέλειπον αΰτήν, άλλά διά φο- 
βεράς καί άπηλπισμένης προσπαθείας, έζ 
έκείνων αΐτινες προσβάλλουσι τήν ζωήν έν 
αΰτη τη  πηγ?ί της, κατώρθωσε νά κατα- 
στείλη τήν συγκίνησίν της καί νά φανη 
ήρεμος άχρι τέλους.

Ή τελετή έτελείωσε, καί οί νεόνυμφοι 
έζήλθον τοΰ ναοΰ. Οί κάτοικοι τοΰ χωρίου 
καί τών περιχώρων, οΐτινες είχον συρρεύσει 
άθοόοι είς τόν ναόν, άπήλθον υπο το 
κράτος διαφόρων έντυπώσεων.

—  Ή μικρά Σωσάννα δέν έφαινότουν 
πολύ εΰχαριστημένη . . . Ιλεγε γυνή τις j 
είς τήν γείτονα της.

—  Πιστεύω ότι δέν ?χει καί α ιτίαν νά 
ήναι . . . άπήντα ή άλλη.

—  Καί πώς όχι ;
—  Βέβαια.

—  Δέν καταλαβαίνω . . . Δέν είζεύρεις 
ότι ό αύθέντης τούς Ιδωκε τρεις χιλιάδες 
δραχμαίς ;

—  Τρεις χιλιάδες δραχμαίς είναι άρ
κετά εύμορφον ποσόν, άλλά δέν κάμνει 
αΰτό τήν εύτυχίαν.

—  Ώ  ! θά Ικαμνε τήν ίδικήν μου ! . ,
—  Διότι έσύ είσαι γρηά, καί ή Σω

σάννα είναι παιδί. Στοχάζομαι πώς θά  
έπροτιμοΰσε ενα νέον καί εύμορφον άνδρα 
άπό ταΐς τρεις χιλιάδες δραχμαίς.

—  Ώ  ! μά ό Καλλιουέ δέν είναι δά 
καί ’κατοχρονίτης.

—  Ά ν  δέν είναι ’κατοχρονίτης, είναι 
σαραντάρης.

—  Έ  ! σαραντάρης δέν είναι γέροντας.
—  Διά τήν Σωσάνναν, όπου δέν είναι 

άκόμα δεκαοκτώ καί είναι εύμορφη σάν 
άγγελος, είναι καί πολύ γέροντας.

—  ”Ω ! βέβαια, ό Καλλιουέ δέν είναι 
εύμορφος.

—  Έφαινότουν όμως πολύ εΰχαριστη- 
μένος . . .

—  Οί γερωκότσιφοι άγαποΰν τα ΐς τρυ- 
φεραίς κουτσουλιανούδαις.

—  Ναί, είπε τρίτη τις κακοβούλως, 
άλλά όταν ό άνδρας ήναι άσχημοκότσιφας 
καί ή γυναίκα εΰγενικιά κουτσουλιανού- 
δα, ζεύοεις τί αΰγά βρίσκονται μιάν αΰγή  
’ ς τήν φωληά ;

— Είς τήν πίστιν μου, όχι.
—  Αΰγά κούκου.
"Ασβεστος καί θορυβώδης γέλως ύπε- 

δέζατο τήν άπάντησιν ταύτην, είς ήν δη
μώδης τις θρΰλος, ύπό πάντων πιστευό-  
μενος,ΐδιδε μοχθγιράν έννοιαν. Ό  κυνηγός 
Ραμέ, οστις ήτο έκεΐ πλησίον, ήκουσε 
τήν άπάντησιν ταύτην καί έχειροκρότη- 
σεν ένθουσιωδώς, όσον οΰδείς άλλος' έπί 
τινα δέ δευτερόλεπτα ήκούσθη κραυγάζων 
δι’ όλης τών πνευμόνων αΰτοΰ τής δυνά- 
μεως :

—  Εύγε, ;Τερέζα ! . . εύγε ! . . αΰγά  
κούκου ! . . αΰγά κούκου ! . .

Ό  Καλλιουέ ήτο λίαν μακράν καί δέν 
ήκουεν' άλλως ό Ραμέ θά έφρόντιζε νά 
μετρά τούς λόγους του καί νά ήναι μ ά λ 
λον έπιφυλακτικός.

Τό λοιπόν τής ήμέρας άφιερώθη είς τήν 
τήρησιν τών κατά τούς γάμους έν τοΐς 
χωρίοις έθίμων. Ή γαμήλιος πομπή δ ι-  
ήλθε δι’ όλων τών όδών καί τών π λα 
τειών, καί δι’ αΰτών Ιτι τών άτραπών 
τών άγρών καί τοΰ δάσους προπορευομέ- 
νου βιολιού. Τήν παρέλασιν ταύτην διεδέ- 
ζατο τό συμπόσιον, διαρκέσαν έπί πέντε 
ολοκλήρους ώρας. Έπιον είς ύγιείαν τών 
νεονύμφων, καί έζεκένωσαν τά  πυροβόλα 
των πρός τιμήν των. Έπί τέλους, έπήλ
θεν ή νύζ, καί μετ’ αΰτής ή έρημία, και 
μετά τής έρημίας άρρητος εΰδαιμονία διά 
τόν Καλλιουέ, άφατος φυσική καί ήθικί) 
βάσανος διά τήν Σωσάνναν.

ΙΕ'

Νχκόλας

Παρήλθον έπτά μήνες άπό τής ήμέρας 
τών γάμων τοΰ δασοφύλακος καί τής Σω-



σάννης. Δεκαπέντε τό πολΰ ήμέραι έχώ- 
ριζον τά  γεγονότα, άτινα  θά διηγηθώ- 
μεν,5 άπό τής φοβεράς νυκτός τής 20  
Σεπτεμβρίου 18 2 0 ,  καθ’ ήν τόσαι κεραυ- 
νοβόλοι καταστροφαί έμελλαν νά συντελε- 
βθώσιν.

Ό  χρόνος, ό μέγας οΰτος Ιατρός, είχεν 
έπιφέρει τό σύνηθες αποτέλεσμά του. Ή 
Σωσάννα Γκιλλώ, γινομένη κυρία Κ αλ-  
λιουέ, άνεκτήσατο, άν μή την πρφην 
φαιδρότητα καί αδιαφορίαν της, τούλά-  
χιστον την ψυχικήν ηρεμίαν καί την πνευ
ματικήν άνάπαυσιν. Τό έπί μακρόν έν τφ  
βάθει τής καρδίας της αίμάσσον τραύμα 
είχε βαθμηδόν έπουλωθή. Συνεχώρει έαυ-

δτι ήπάτησε τόν σύζυγόν της, βλέ- 
πουσα πόσον ήτο ευτυχής. ’Επανεπαύετο 
έπί τοΰ σοφίσματος : «δέν δύναται ν ά '
ηναι μέγα ϊγκλημα έκεΐνο, δπερ συνεπά
γεται τόσην ευτυχίαν.» Είς δέ τόν Καλ-  
λιουέ έπήλθεν άπίστευτος μεταμόρφωσις.

Ώς ό δφις καταλείπει τό παλαιόν δέρ
μα του, καί έκεΐνος κατέλιπε τό πριν ά 
γριον ήθος καί τοΰς άγροίκους τρόπους 
του. Ή ζωή έφαίνετο μειδιώσα πρός α ύ 
τόν, καί έκεΐνος άνταπέδιδεν αύτή τό μει
δίαμα. Καί πράγματι, τίνος είχε πλέον 
χρείαν ; Μή δέν Ιμελλεν έντός ολίγου νά 
γίνγι πατήρ : πατήρ παιδός μελαγχροινοΰ 
καί εύρωστου, οΰτινος αύτός θά ώδήγει 
τά πρώτα βήματα έπί τοΰ χλοερού τάπη-  
του τοΰ δάσους ; Μή έπί τέλους τό ά-  
φροντι μέλλον τών γηρατίων του, άν δ 
Θεός άφινεν αύτόν νά ζήση, δέν ήτο έξησ- 
φαλισμένον ; Ό  Καλλιουέ έσκέπτετο τα ΰ 
τα πάντα καί ήσθάνετο ευγνωμοσύνην 
πρώτον πρός τόν Θεόν καί ε ίτα  πρός τόν 
κόμητα Δεβεζαί.

Είπομεν ανωτέρω οτι τά  πάθη τοΰ δα
σοφύλακας ήσαν βίαια καί αχαλίνωτα. 
ΕΓπομεν δτι ήτο έπιδεχτικός ζηλοτυπίας  
άχρι παραφροσύνης.Ή έμφυτος έν τή  καρ- 
δία τοΰ Καλλιουέ ζηλοτυπία αΰτη, δέν 
είχεν άπυθάνεΓ ά λλ ’ ΰπνωττε καί δέν εδι- 
δε σημεία ζωής, διότι καί ή έλαχίστη  
άφορμή πρός ζηλοτύπους ύπονοίας ελει- 
πεν αύτφ , καί ώς ή σύζυγος τοΰ Καίσα-  
ρος, ή Σωσάννα ήτο άνω τέρα πάσης ύπο
νοίας. Τοιαύτη ήτο ή θέσις τών δύο συ
ζύγων, καθ’ ήν στιγμήν έπανευρίσιίομεν 
αυτούς.

Ά π ό  ένός δμως περίπου μηνός, νέφος 
τι έσκίαζε κατά τινας στιγμάς τήν πλή
ρη ευτυχίαν τοΰ δασοφύλακας, δπερ δμως 
δέν έξετείνετο καί έπί τών οικογενειακών 
αυτοΰ αγαλλιάσεων.

Μεθ’ ήλην τήν άκραν έπαγρύπνησιν 
καί τήν δραστηριότητα, ήν άνέπτυσσεν, 
δ δασοφύλαξ ήτο πεπεισμένος, ή μάλλον 
βέβαιος, δτι ή λαθροθηρία ένησκεΐτο έν 
τοΐς δάσεσιν, ών ή φρούρησις ήτο είς α ύ 
τόν ανατεθειμένη' έγίνωσκεν, έξ άλανθά- 
στων σημείων δτι πολλάκις τής έβδομά- 
δος έπωλοΰντο έν Τούρ άγοιόχοιροι καί 
Ιλα φοι, φονευθέντες έν τοΐς δάσεσι τοΰ 
Βεζαί. Ό  Καλλ ιουέ θά έθυσίαζε προθύ- 
μως δύο δάκτυλα τής αριστερά; αύτοΰ 
χειρός, δπως συλλαβή έπ’ αΰτοφόρω τοΰς 
θρασείς λαθροθήρας. Έπολλαπλασιάζετο,

οΰτως είπεΐν, μένων νύκτωρ καί μεθ’ ήμέ
ραν άγρυπνος' άλλά πάντοτε ματαίως, 
διότι οί αόρατοι λαθροθήραι διέφευγον καί 
τάς τεχνικωτέρας παγίδας του. Ματαίως 
οί κυνηγοί τοΰ πύργου έβοήθησαν αύτφ'  
ένίοτε, έν πλήοει μεσημβpiqc, ένφ οί φύλα- ι 
κες καί οί κυνηγοί έξηρεύνων τό δάσος, 
ήκούετο άντηχοΰσα ειρηνική έκπυρσοκρό- 
τησις πυροβόλου.

Ήδύνατό τις άνευ τοΰ έλαχίστου φό
βου δτι θά λανθασθή, νά δμώση δτι δ 

■ κρότος έκεΐνος άφήρεσε τήν ζωήν ένός ά- 
γροιοχοίρου ή μιάς έλάφου. Ά λ λ ’ οΰτε δ 
ένοχος, οΰτε τό σώμα τοΰ έγκλήματος ή-  
δύναντο νά εύρεθώσιν. Ό  Καλλιουέ έλύσ- 
σα καί έγενετο κάτισχνος.

Ήμέραν τινά, έσκέφθη δτι έν τή χώρα 
έκείνη έζη, έν μέσψ μυρίων στερήσεων, 
παιδίον δέκα ή δώδεκα έτών, καλούμενον 
Νικόλας, καί τό όποιον οί ήμέτεροι άνα- 
γνώσται γινώσκουσιν ήδη. Τό παιδίον 
τοΰτο, κατά  τό ήμισυ ποιμήν καί κατά  
τό ήμισυ έπαίτης, έγκαταλειφθέν εν τιν ι 
τάφρψ ύπό έταιρίας σχοινοβατών, έζη 
δαπάναις τής τοΰ κοινοΰ φιλανθρωπίας, 
έλάμβανεν έντεΰθεν ή έκεΐθεν τεμάχιον 
άρτου καί έκοιμάτο, δτέ μέν έν ίπποστα- 
σίφ, δτέ δέ έν σιτοβολώνι, ή έν τιν ι τών 
γραφικών έκείνων άχυρίνων καλυβών, άς 
οί χωρικοί χατασκευάζουσι κατά τήν έπο- 
χήν τοΰ τρύγου, έν μέσψ τών άγρών.

Ό  Νικόλας έζήτει ένίοτε νά γ ίνηται  
ωφέλιμος, εΓτε οδηγών τό ποίμνιον είς 
τήν βοσκήν, εΓτε βοηθών τοΰς έργαζομέ- 
νους είς τήν συλλογήν τών γεωμήλων.

Ά λ λ ά  τά  όρμέμφυτα τής άθιγγανικής  
αύτοΰ καί πλάνητος φύσεως δέν τ φ  έπέ- 
τρεπον νά έπιδοθή εΓς τινα συνεχή έργα
σίαν καί μόλις έλάμβανε τόν έπιούσιον 
άρτον, είτε ώς άμοιβήν, είτε ώς έλεημο- 
σύνην, έπανήρχιζε τάς άσκοπους έκδρομάς 
του κατά μήκος τών οχθών τοΰ Λείγηρος 
καί ύπό τά  δένδρα τοΰ δάσους.

Μικρόσωμος, ένεκα τής ήλικίας του, 
άσθενής καί καχεκτικός, άλλά νοημονέ- 

j  στατος ώς άγριος καί πανούργος πίθη
κος, δ Νικόλας έθεωρεΐτο καί δικαίως ώς 

, πονηρός κατεργάρης ύπό πάντων.
Ό  Καλλιουέ λοιπόν έσκέφθη νά λάβη  

είς τήν υπηρεσίαν του τόν Νικόλαν καί 
1 νά χρησιμοποίηση αύτόν πρός άνακάλυ-  

ψιν τών λαθροθηρών.
Ή ιδέα αΰτη ήτο καλή, καί δ δασο- 

! φύλαξ ήρξατο άμέσως ν’ άναζηττΊ τόν 
I παΐδα. Εΰρεν αύτόν έξηπλωμένον έπί τής 
j χλόης καί ύπνώττοντα άμερίμνως.

—  Έ ί,  Νικόλα !. . έφώνησε θίγων αύ- 
J τόν διά τής άκτηρίδος τής καραβίνας του.

Ό  παΐς, άφυπνισθείς άποτόμως,άνεπή- 
δησεν αΓφνης,καί τρίβων τοΰς οφθαλμούς, 

j  άμφοτέραις ταΐς χερσιν, είπε :
—  ΤΑ ! είσθε σείς, κύριε Καλλιουέ  

Διατί μέ έξυπνήσετε ; . . έκοιμώμην τό-
1 σον καλά.

—  Σέ έξύπνησα, οκνηρέ, διότι έχω νά 
\ σοΰ είπώ κάτι τ ι.

—  Σάς άκούω.
—  Είξεύρεις τ ί  πράγμα είναι ενα πεν- 

ι τόφραγκο ;

—  Καί βέβαια τό είξεύρω. Α ξ ίζ ε ι  
έκατό σόλδια, είναι άσπρο καί στρογγυλό 
καί δταν πέση κάτου κάνει ν τ ίν ν ν ν  . . .

— Απέκτησες ποτέ σου ένα πεντό
φραγκο Νικόλα ;

—  Θέλετε νά γελάσετε μαζί μου, κύ
ριε Καλλιουέ ; . . είπε τό παιδίον γελών.

—  Διατί ;
—  Διότι ποΰ θά τό εΰρισκα αύτά τό 

πεντόφραγκο. Θεέ μου 1 . . έξω αν τό ϊ -  
κλεφτα . . . καί έγώ δέν είμαι κλέφτης... 
κύριε Καλλιουέ, τό ειξεύρετε πολυ καλά...

—  Καί θέλεις ν’ άποκτήσης ενα ■πεν
τόφραγκο ;

—  "Αν τό θέλω ;
—  Ναί.
—  Τά πιστεύω, άλλά πρέπει νά τό 

σκεφθώ καλά, κύριε Καλλιουέ . . . Πρώ
τα  δ "Ηλιος θά παντρευτή μέ τή  Σελήνη, 
καί έ'πειτα τό πεντόφραγκο θά πέση είς 
τά  χέρ^α μου.

—  "Αν θέλης, έγώ σοΰ δίνω, όχι ενα, 
άλλά τρία πεντόφραγκα.

—  Ά π ό  πέντε φράγκα τό ενα ;
—  Ά π ό  πέντε φράγκα.
—  Καί πόσα φράγκα κάνουν δλα ;
—  Δεκαπέντε.
—  Καί πόσα σόλδια ;
—  Τριακόσια.
—  Τριακόσια σόλδια ! έπανέλαβε τά 

παιδίον . . . Μέ τριακόσια σόλδια είμπο- 
ρεΐ νά άγοράση κανένας έναν πύργον σάν 
αύτόν δποΰ έχει δ αύθέντης ! . .

—  Άπάνου κάτου, άπήντησεν δ δασο
φύλαξ γελών.

•— Καί έγώ θά λάβω δλα αύτά  τά  
χρήματα διά έδικά μου ;.. έγώ δ Νικόλας;

—  Ναί, έσύ.
—  Καί τ ί  πρέπει νά κάμω διά νά κερ

δίσω αΰτά  τά τρία πεντόφραγκα ;
—  Άκουσέ με : Εφεύρεις πώς είναι είς 

τά δάση μας λαθροθήραις καί σκουτόνου- 
νε τά  έλάφιά μας καί τοΰς άγροιοχοί- 
ρους μας.

—  "Ολοι τά λένε.
—  "Οτι σκοτόνουνε τά  έλάφια μας καί 

τοΰς άγριοχοίρους μας ;
Ό  Νικόλας έκίνησε τήν κεφαλήν κα- 

ταφατικώς.
—  Έγώ τοΰς κυνηγάω τοΰ κάκου. Δέν 

μπορώ νά τοΰς άνακαλύψω. Τοΰ κάκου 
κάνω άνω κάτου τήν γήν καί τόν ουρα
νόν, δέν ευρίσκω τό παραμικρόν. Χάνω 
τούς κόπους μου, τόν καιρό μου καί τό 
νοΰ μου.

—  Πρέπει νά δμολογήσετε δτι οί λα -  
θροθήραις είναι πολύ πονηροί.

—  Ναί, άλλ’ όχι δσον είσαι έσύ, Ν ι
κόλα.

—  Διάτανε ! αύτό είμπορεΐ νά ήναι, 
άπεκρίθη τό παιδίον, κολακευθέν έκ τοΰ 
φιλοφρονήματος.

—  Λοιπόν, έξηκολούθησε λέγων δ δα
σοφύλαξ . . . προσπάθησε νά κατορθώσης

ί  δ,τι έγώ δέν κατώρθωσα, μένε είς τά  δά
ση νύχτα καί μέρα, παραμόνευε, άγρυ- 

| πνα, κατασκόπευε, παρατηρεί. Ολοι εί- 
ξεύοουν δτι γυρίζεις έδώ κ’ έκεΐ πάντοτε  

\ σχεδόν... καί κανένας δέν θά δυσπιστήση
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’ ς έσέ. ’Ανακάλυψή κάτι τι, καί την ήμέ-, 
ραν, δπου θ’ άλθης νά μοΰ είπϊίς : ό Αα- 
&ρο9·τίραί είναι, ό ό ε ϊνα , θά λάβης τά  
τρία πεντόφραγκα.

—  'Αλήθεια ;
— Είς την τ ιμή μου !
Τό παιδίον Ιτεινε τήν χεΐρα πρό; τόν 

δασοφύλακα.
— Τό χέρι σας.
—  Ή συμφωνία έτελείωσε ;
—  Ναί.
—  Θά ξετρύπωσες τοΰς κατεργαοέους

μ °υ ;
— Θά κάμω δ,τι είμπορέσω.
—  Καί πότε θ' άρχίσης τό κυνήγι ;
—  'Αμέσως.
Καί χωρίς νά προσθέσγ) λέξιν, τό π α ι

δίον έστράφη έπί τών πτερνών του, διηυ- 
θέτησε τά επί τοΰ σώματός του ράκη 
μετά τής άλαζονίας ιδαλγού, καί όλι- 
σθήσαν ώς λαγωός διά τών δένδρων είσέδυ 
είς τό δάσος.

Έκ τής διακυμάνσεως τών πρασίνων 
τών δενδρυλλίων κορυφών, ήδύνατο τις νά 
μαντεύσ·/) έπί τινας στιγμάς τήν διάβα- 
σίν του" άλλά μετ’ ου πολΰ ουδέν έφαί
νετο. Ό  Νικόλας ήτο ή^η μακράν.

Παρήλθον τρεις ήμέραι, καθ’ δς ό δα- 
σοφύλαξ μόλις δίς συνήντησε τόν μικρόν 
αλήτην. Τήν πρωίαν τής τέταρτης, πρός 
τάς δέκα,ό Καλλιουέ είσελθών είς τήν συ
ζυγικήν καλύβην, μετά τήν πρώτην περι
πολίαν, καί πεοιμένων τήν Σωσάνναν νά 
παρασκευάσν) τό πρόγευμα, έκαθάριζε διά 
τεμαχίου υφάσματος, έλαίω έβρεγμένου, 
τόν στίλβοντα σωλήνα τής καραβίνας 
του. Αίφνης άνεσκίρτησεν άποτόμως. Πυ
ροβολισμός άντήχησεν έν τφ  δάσει, είς 
μακοάν άπά τής καλύβης άπόστασιν :

ΤΑ! οί λησταί, άνέκραξεν ό δασοφύλαξ, 
οί λνισταί ! Νά τους πάλε, άρχίνησαν τά  
ίδ;α ! . . . "Αν δμως ή τύχη τά έ’φερνε 
νά ήναι έκεΐ κοντά ό Νικόλας . . .

Καί έπί τ7ι άβεβαίφ ταύτγι έλπίδι, ό 
Καλλιουέ, άντι νά έξέλθγι μετά τό πρό
γευμα, Ιμεινε περιμένων έν τνί καλύβγ). 
Ά λ λ ά  μετά παρέλευσιν τριών ώρών, ά- 
πελπισθείς πλέον καί βαρυνθείς νά περι
μένει, ήτοιμάζετο νά έπιστρέψτ) είς τά δ ά 
σος, δτε αίφνης ήκουσεν έν τγ  όδφ κρό
τον κατεσπευσμένων βημάτων.

Έπορεύθη εις τήν θύραν, οπως ίδγ) 
πόθεν προήρχετο ό κρότος έκεΐνος, δτε ό 
Νικόλας έφάνη έπί τής φλιάς άσθμαίνων, 
έξηντλημενος, κάθιδρως καί αδυνατών νά 
προφέρν) μίαν κάν λέξιν. *0 Καλλιουέ έ
νόησεν άμέσως δτι τό παιδίον εφερεν α ΰ 
τ φ  ένδιαφέρουσαν αγγελίαν, δθεν πληρώ- 
σας άγγεΐον δροσερού δδατος προσήνεγκεν 
αΰτά είς τόν Νικόλαν, δστις έξεκένωσεν 
αυτό απνευστί Είτα διά φωνής τρεμούσης 
καί έξηντλημένης, άλλ ’ δμως αρκούντως 
εΰκρινους, ήρθρωσε μίαν καί μόνην λέξιν, 
είπών :

—  Ε λάτε.
— Τί ; Ιμαθες ·, . .
—  "Ολα.
—  Α ! Έπί τέλους . . . άνέκραξεν ό 

δασοφύλαξ, τ ί  εΰτυχία !

Ε Κ Λ Ε Κ Τ Α  Μ Υ Θ Ι Σ Τ Ο Ρ Η Μ Α Τ Α

—  Ε λάτε , έπανέλαβε τό παιδίον, έ- 
λάτε άμέσως, καί μή ξεχάσετε τά τρία 
πεντόφραγκα.

Ό  Καλλιουέ έξήλθεν άμέσως, καί ήκο- 
λούθησε τόν Νικόλαν, δστις είσηλθεν είς 
στενοτάτην ατραπόν, διήκουσαν διά τοΰ 
πυκνοτέρου μέρους τοΰ δάσους, καί ήρχισε 
νά βα *ίζη τόσον ταχέως, ώττε ό Κ αλλ ι-  
ουέ δυσκόλως ήδύνατο νά τόν άκολου- 
θήσν).

—  ΙΙοΰ μ ΐ οδηγείς ; τόν ήρώτησεν έπί 
τέλους.

— Είς τό Κ ύχχινο Σ π ίτ ι,  άπήντησεν 
ό Νικόλας.

—  Νά κάμω τ ί ;
—  Θά ίδήτε . . .
*0 Καλλιουέ έξηκολούθησεν έοωτών, 

άλλά τό παιδίον οΰδέν άπεκοίνετο. Ή έλ
πίς καί ή έπιθυμία νά γίν·/) ό εΰτυχής κά
τοχος τοΰ άμυθήτου θησαυροΰ, δν άντε- 
προσώπευον δι’αΰτό τά τρία πεντόφραγκα, 
είχον τό καταστήσει άναίσθ/ιτον είς τόν 
κάματον καί τούς πόνους, ώστε οΰδέ καν 
έφρόντιζε νά παραμερίζτ) τάς άκάνθας, 
αΐτινες κλείουσαι τήν όδόν Ισχιζον αΰτοΰ 
τς πρόσωπον καί περιεπλέκοντο είς τους 
πόδας τοΰ Καλλιουέ.

Επί τέλους, οί δύο οδοιπόροι άφίκον- 
το είς τήν άκραν τής όδοΰ, ήτις κατέλη-  
γεν είς έκτεταμένην τινά πλατείαν. *0 
Καλλιουέ έπανέλαβε τότε τάς έρωτήσεις 
του, καί τήν φοράν ταύτην ό Νικόλας ά- 
πήντησε λέγων :

— Φαντασθήτε, κύριε Καλλιουέ, δτι 
έτρεχα έδώ κ' έκεΐ είς τά δάσος, δταν <ά- 
κουσα τήν τουφέκια, ή όποία Ιπεσε ενα 
τέταρτο τής ώρας σχεδόν μακρυά άπό τό 
μέρος δπου ήμουνα. Άμέσως δέ έκατά- 
λαβα δτι Ιπεσε κοντά είς τά Κουρχου- 
λόνι 1 τής Γ ιΰα ς . Τά πόδια άμέσως 
'ς τόν ώμο καί ϊτρεξα είς τά μέρος έκεΐ
νο. Είς τήν πίστιν μου, ετοεχα σαν λα-  
γώς, τόν όποιον κυνηγάνε οί σκύλοι, πράγ
μα όποΰ κάνη ν’ άνατοιχιάζϊ) ή όοά του. 
Καί δμως τοΰ κάκου έ'τρεχα τόσο πολύ. 
Δέν Ιφθασα δσο ήθελα γλήγορα. Είς τό 
Κ ονρχονλύνι τής Γ ίδας  δέν ήτανε πλέον 
ψυχή, Έ κύτταξα  τριγύρω, προσέχοντας 
καλά δπου έπερνοΰσα. Είδα δτι δέν άπα- 
τήθηκα. Έκεΐ είχε τουφεκίσει ό λαθροθή
ρας καί είχε ρίξει είς έλάφι. Τό χώμα ή 
ταν γεμάτο α ΐματα καί μαλλιά  άπό τό 
φτωχά ζφο. Ά λ λ ’ οΰτε λαθροθήρας, οΰτε 
άλάφι. Αυτό μέ ανησυχούσε καί μ' Ικανέ 
νά φοβώμαι διά τά τρία μου πεντόφραγκα. 
Έσκεπτόμουνα, οτι διά νά κρύβεται έ'νας 
ετσι καλά, πρέπει νά εχ·/) τά διάβολο μέ
σα του, καί έπήγαινα μέ κατεβασμένα 
τ ’ αΰτιά , τραβώντας έμπρός, χωρίς νά 
είξεύρω καί έγώ τ! έγύρευα, Ά λ λ ά  άξα
φνα βλέπω είς τό χώμα σταλαγματ ια ίς  
κόκκιναις. Έ κύτταξα  καλλίτερα καί είδα 
δτι ήταν αίμα. Ό  λαθροθήρας έπέρκσε 
έκεΐθεν φέρνοντας τό άλάφι, καί έμπο- 
ροΰσα νά άκολουθήσω τά πατήαατά  του 
τόσον εΰκολκ, ώσάν νά τά Ιβλεπα. "Αρ
χισα νά θαρρεύω καί νά ήμαι πλέον ήσυ-

1. Κ ο ν ρ χ ο υ Λ ό η  έν Κεφαλληνία λέγεται ό λόφος.

χος διά τά  τριακόσια μου σόλδια, λέγον
τας μέ τόν νοΰ μου. ί'Νικόλα, παιδί μου, 
εως μέ τήν άκρη καί θά μάθης ποΐος 
είναι . . . » .

I T

Ή έρι/θρά οικία

Ό  παΐς διεκόπη έπί στιγμήν, άρεσκό- 
νενος έπί τφ  ίδιαιτέρψ δλως τρόπω, καθ' 
δν διετύπου τήν ομιλίαν του' είτα εΰχα- 
ριστηθείς έκ τής βαθείας προσοχής τοΰ 
δασοφύλακος. έξηκολούθησε :

—  Ήκολούθησα τά αίρια καί Ιφθασα 
είς τό χανδάκι, τά όποιον κλεΐ τό δάσος 
τής Καρριέρας, πρός τό μέρος όποΰ είναι 
τά Κόκκινο Σπίτι. Έπέρασα τό χανδάκι, 
καί έκύτταξα τριγύρω διά νά εΰρω πάλιν 
τά αίμα' άλλά δέν είδα πλέον τίποτε...  
τίποτε. Έγύρισα όπίσω, έμβήκα είς τό 
δάσος καί Ιπεσα μπρούμιτα, διά νά έξε- 
τάσω καλλίτερα τό χώμα. Τό αίμα Ιφθα- 
νεν, εως μέ τό μεγάλο δρΰ όποΰ είναι 
φυτευμένον είς τήν άκρη τοΰ χανδακ^οΰ... 
άπό τό άλλο μέρος δέν έφαίνετο πλέον. 
Τότε έσκέφθηκα δτι, χωρίς καμμίαν άμ- 
φιβολίαν, ό διάβολος εβανε τήν όρά του 
διά νά κάμϊ) νά χάσω τά τρία πεντό
φραγκα. ’Ήμουνα κατακουρασμένος καί 
διά νά μή σκέπτωμαι πλέον, άλλά νά 
ονειρεύωμαι πώς έχράπωνα τά  τρία ε ύ 
μορφα πεντόφραγκα, καινούρια, καινού
ρια, έπλάγιασα είς τήν ρίζα τοΰ δένδρου 
νά κοιμηθώ.

Έ ξαφνα άκουσκ έλαφράν κρότον: χλάπ, 
χλατί . . . χλάττ . . . Έφαινότουν πώς I- 
σταζε νερό άπάνου 'ς τά ξερά φύλλα, καί 
δμως δέν ΐβρεχε Ό  κρότος έκεΐνος δέν 
επαυε, άλλά εξακολουθούσε πάντα ό ίδιος. 
Έστάθηκα καί άρχισα νά γυρίζω ολόγυρα 
είς τό δένδρον. Έ ξαφνα έγλίστρησα καί 
αίσθάνθηκα κάτι τι υγρόν. "Ητανε αίμα, 
τά όποιον Ισταζεν άπάνούθε . . . καί έ 
κεΐνο όποΰ μέ Ικαμε νά γλιστρήσω ήτανε  
ενα μικρό-μικρό ποταμάκι άπό αίμα. Πα
ράξενο. . . Έσήκωσα τά μάτ^α. . . καί, 
μαντεύσετε τ ί  είδα... τά άλαφάκι μου... 
τό διαβολάκι. . . κρεμασμένο άπά τά  π ι 
σινά μέ ενα σχοινί είς ενα χονδρό κλωνάρι, 
δέκα ποδάρια ψηλά άπό τή γή. Διά νά 
τό εδρη κανείς έκεΐ άπάνου εποεπε νά ήναι 
μάγος, ή νά ευνοηθη άπό τήν τύ^η, κα
θώς έσυνέβηκεν είς έμέ. Τότε έσκέφθηκα 
δτι χωρίς άλλο θά έκέρδιζα τά τρακόσια 
μου σόλδια, διότι εκείνοι όποΰ έ'κρυψαν 
έκεΐ τά ζφον, θά ήρχόντανε βέβαια νά τό 
πάρουν, καί δτι — καί άν άναγκαζόμουνα 
νά περιμένω έκεΐ οκτώ ήμέραις, χωρίς νά 
φάνω, καί χωρίς νά πιώ, — δέν θά τό 
έκουνοΰσα.

Έμπρός άπά το ίδρΰ είναι ενα φλαμού
ρι, καί έπάνω είς εκείνο ανέβηκα καί έπε- 
οίμενα συλλογιζόμενος τ ί  καί τ ί  θά άγό- 
ραζα μέ τά τριακόσια μου σόλδια... Καί 
πρώτα άπό δλα, θά πάρω ενα τουφέκι, 
Ινα άλογο, ψωμί άσπρο, καί κρεατάκι 
κάθε ημέρα .. δσα δέ παραοάκ^χ [/.ού μεί
νουν θά ίδώ άογότεοα τί θάν τά  κάμω...



’Aito το δένδρο μου, έβλεπα Χω?'? ν* 
φαίνωμαι, μέρος τοϋ δάκους καί τοϋ χαμ
ίτου, τό KoxKtvo Σπίτι χαί τό μεγάλο 
δρόμο. Έξαφνα είδα μεγάλη κίνησι χατά  
τό Κόκκινο Σπίτι. Τοεΐς άνθρωποι έβγή- 
κ«ν άπό τό ξενοδοχεΐον. Οί δύο έπερίμε- 
ν«ν είς τό δρόμο 'Ο τρίτος έμβήκεν είς 
τό σταΰλο, χαί σέ λιγάκι έβγήκε μέ Ινα 
ψωράλογο, άχαμνό-άχαμνό, όποϋ είχε ’ς 
τό σαμάρι του δύο μεγάλα κοφίνια.

"Ενας άπό τοΰς τρεις έκείνους έμβήκε 
πάλι είς τό ξενοδοχεΐον. Ό  άλλος έπήρε 
τό δρόμο τοϋ δρυοϋ χαί δταν έφθασεν είς 
αΰτό τον έγνώρισα. Μαντέψετε ποιος ήτα-  
νε, κύριε Καλλιουέ ;

— Τάν γνωρίζω; . . . ήρώτησενό δασο- 
φύλαξ.

■— Διάβολε ! καί πολΰ χαλά μ,άλιστα.
—  Ειν’ άπό δω ;
— Ναί.

ϊν —  Από τό χωριό ;
— Ναί.
—  Μήν ή τ α ν ’ ό Μιχές ; . . είναι κα

τεργάρης.
—  Δέν ή ταν ’ ό Μιχές.
— Μην ήταν ’ ό Νϊχο; ; Αυτός έμεινε 

κάμποσον καιρό ’ς τη φυλακή σάν νυχ- 
τοχλέφτης.

— Δέν ή ταν ’ ό Νΐκος.
—  Τότε θά η τα ν ’ ό Γερώλυμος ; Πι

στεύω πώς καί αΰτάς είναι καλή τσόχα. 
“Εχει τουφέκι, καί ό πατέρα; του, καθώς 
λένε, άπέθανε 'ς την κρεμάλα.

—  Δέν ηταν' ό Γερώλυμος.
—  Τότε, ποιός ήτανε ;
-—  "Ω ! κύριε Καλλιουέ, βλέπω πώς δέν 

θάν τό μαντέψετε ποτέ . . . Ή τανε άν
θρωπος ... άνθρωπος ... τοϋ πύογου ... Τό 
έφαντάζεσθε ;

— Τοΰ πύργου; άνέκραξεν ό δασοφύλαξ.
— Τοΰ πύργου, μ.άλιστα.
— Ά λ λ ’ είναι άδύνατον.
—  Καί δμως . , .
— Αέγε, Νικόλα. . . λέγε γρήγορα.
— Λοιπόν, ήτανε ό κύριος Ραμέ, τ ί 

ποτε ολιγώτερον, Ραμ.έ ό κυνηγός.
Ο Καλλιουέ έστη έ'χπληκτος. Έ πλη-  

ξεν ίσχυρώς διά της πυγμές χάν άέρα χαί 
ανέκραξε :

— Α ! τόν άχρεΐον !
Ό  Νικόλας έξηκολούθησε : 1
—  Ηλθε δλο ?σ$α είς το δρΰ’ έπαρα- 

τήρησε τριγύρω, καί άφοΰ S έ ν εΐόε κανένα, 
ανέβηκε ς τό δενδρον, έλυσε τό σκοινί, 
μέ το όποιον ήταν δεμένο τό ζψον, τό ά· 
φισε νά πέση κάτω, καί έκατέβηκε.

Είς αυτό τό διάστημα, ό άνθρωπος 
οποΰ έφερνε τό άλογο, έ'φθασε μέ αΰτά είς 
τά δένδρο καί μαζί μ.έ τάν κύριον Ραμέ 
έσήκωσαν τά άλάφι χαί τό έβαλαν είς τά 
κοφίνια, τά όποια έσκέπασαν τόσον καλά 
μέ φύλλα καί χορτάρια, ώστε ητανε άδύ
νατον νά έννοήση κανένας τί Ιφερνεν είς 
τ νι ράχι του τό άλογο. "Επειτα, έγύρι- 
5“ν, άλλά καθένας χωριστά, είς τό Κόκ
κινο Σπίτι. Έδεσαν τά άλογο πλησίον είς 
τήν πόρτα καί έμβήκαν είς τό ξϊνοδο- 
χεΐον. Τότε, κύριε Καλλιουέ, έκατέβηκα 
«πό τό δένδρο μου καί τώβαλα ’ς τά πό

δια διά νά σάς ειδοποιήσω. Καί τώρα, 
θά ίδήτε δτι δέν είναι ψεύματα, διότι 
έφθάσαμε.

Καί πράγματι, καθ’ ήν στιγμήν ό Νι
κόλα; έτελείονε τοΰς λόγους τούτους, ε ί 
χον φθάση πλησίον είς τήν Έρυθράν 
Οικίαν

—  Κ υ ττά ξε τε ! ανέκραξε τό παιδίον, 
τά άλογο είναι άκόμη είς τήν πόρτα μ.έ 
τά χορταροσκεπασμένα κοφίνια του.

— Πάρε, είπεν ό δασοφύλαξ, δ ού ς είς 
τό παιδίον τρία πεντόφραγκα . . . Ί Sοΰ 
δ,τι σοΰ ύποσχέθηκα. Τώρα δέν έχω πλέ
ον τήν άνάγκην σου.

Ο Νικόλας, κάτοχος έπί τέλους τοΰ 
μ.εγάλου έκείνου πλούτου, τάν όποιον 
πρό τόσου καιροΰ ώνειρεύετο καί τόσον 
καλώς είχε κερδήσει, ερρηξε κραυγήν χα 
ράς ή μά>λον μέθης, καί ήρξατο νά έχ- 
τελ·7ί τά  τρελλώτεοα πηδήματα, άτινα  
περιεποίουν μεγίστην τιμήν είς τήν έλα- 
στιχότητα τοΰ σώματός του καί είς τήν 
ίσχΰν τών άρθρώσεών του.

Έν τούτοις, ό Καλλιουέ έτρεχε πρός 
τήν Έρυθράν Οικίαν,

Ή οικία, ήτις έ'φερε τά όνομα τοΰτο, 
ήτο πράγματι άξία αΰτοΰ. ΏχοδομημΙνη 
διά πλίνθων καί έστεγασμένη διά κερα
μίδων, είχε προσέτι τάς τε θύρας καί τά 
παράθυρα δι’ έρυθροΰ χρώματος βεβαμμέ- 
να. Διά τοΰ ομοιομόρφου δέ καί ζωηροΰ 
χρώματός της άπετέ7.ει παράδοξον καί 
καταφανή άντιθεσιν έν μέσψ τοΰ περί α ΰ 
τήν φαιδροΰ τοπίου.

Ή  Ερυθρά Οικία, είδος ξενοδοχείου, 
διευθυνομένη ΰπό παλαιοΰ τινός αποφοί
του τοΰ σωφρονιστηρίου, άπήλαυε χειρι
στής φήμης, έκτεινομένης είς άπόστασιν 
τριών ή τεσσάρων λευγών. Τήν άραιάν 
αΰτής πελατείαν άπετελουν γεωργοί καί 
τινες ύποπτοι. Ά ν  συνοδία άθιγγάνων ή 
θαυματοποιών διήρχετο έκεΐθεν, είς τήν 
Έρυθράν Οικίαν κατέλυε. Διεδόθη μάλι-  
στά ποτε οτι έμ.πορικός τις υπάλληλος, 
καταληφθείς ΰπό της θυέλλης τήν έσπέ
ραν, καί άναγκασθείς νά καταφύγη είς 
τήν Έρυθράν Οικίαν, ?>έν έςήλθεν αυτής  
τήν έπιοΰσαν. Αΰτη δε ή φήμη έλαβε τοι- 
αύτην ΰπόστασιν, ώστε ή άνάκρισις έπε- 
λήφθη της ΰποθέσεως' άλλ’ είς οΰδέν *α- 
τέληξεν, ελλείψει άρκουσών άποδείξεων. 
Καί δμως ή δημοσία γνώμ-η 6έν ήΟώωσε 
τάν πρώην τοΰ σωφρονιστηρίου κάτοικον, 
καί δικαίως ή αδίκως ή Ερυθρά Οικία έ - 
θεωρείτο ώς σφαγεΐον.

Τοιοϋτο ήτο το μέρος, δπερ ό κυνηγός 
Ραμέ είχεν έκλέξει πρός διεξαγωγήν τής 
άγοραπωλϊισίας τών προϊόντων τής άναι- 
σχύντου λαθροθηρίας του.

Ό  Καλλιουέ, καθ’ δσον έπλησίαζεν 
είς τήν Έρυθράν Οικίαν, έπετάχυνε τό 
βήμα. Έπί τέλους, έφθασεν είς τήν λεω
φόρον, διήλθεν αΰτήν καί εΰρέθη παρά τό 
ξενοδοχεΐον, είς τήν θύραν τοΰ οποίου 
ήτο δεδεμένος ΐππος, αξιοπαρατήρητος 
διά τήν μυθώδη ίσχνότητά του, καί φέ- 
οων έπί τών νώτων δύο μεγάλους κοφί- 
νους πλήρεις χόρτων.

Έν τοΐς κοφίνοις έχείνοις, υπήρχε τά

Οώμα τον εγκλήματος, καθ’ ά λέγουσιν οί 
νομοδιδάσκαλοι.

ΙΖ'
Τό σώμα τοΰ έγκλήματος.

Καθ’ ήν στιγμήν Ιφθασεν ό Καλλιουέ, 
άπό τής ανοιχτής θύρας τοϋ ξενοδοχείου, 
έξήρχετο φωνή οίνοβαροΰς ι^δουσα βακ
χικόν τ ι  φσμα.

Ό  δασοφύλαξ άνεγνώρισε τήν φωνήν 
τοΰ Ραμ.έ. Αίφνης ή φωνή διεκόπη.

—  Έγώ πηγαίνω ... είπεν άλλη φωνή 
. . . δσο πάει βραδιάζει... Καλαίς άντά-  
μωσαις, περίφημε κυνηγέ.

—  Α κόμα  ένα ποτηράκι σύντεκνε ...
—  "Οχι- πηγαίνω.
—  Έ να χατοσταράκι, μονάχα...
— "Οχι... όχι... ‘
— Είσαι πεισματώδης, σύντεκνε.Άλλά  

δέν πειράζει !... Πότε θά σέ ’ξαναϊδώ ;
— Τήν Πέφτη ... Κύταξε ... περιμένω 

τόν αγριόχοιρο...
—  Θά προσπαθήσω νά σοΰ τόν προμη

θεύσω. Καλή νύχτα, φίλε μ.ου.
Καί ταΰτοχρόνως έφάνη έπί τής φλιάς 

άνθρωπός τις λιπόσαρκος καί αΰτάς ώς ά 
λευκός ίππος, φέρων κυανοΰν χιτώνιον 
καί έπί κεφαλής στρογγύλον καί πλατύ-  
γυρον πίλον. Τό δυσειδές αΰτοΰ πρόσωπον 
έξεδήλου αυθάδειαν καί ήλιθιότητα. Κ α τ ’ 
άρχάς δεν είδε τάν Καλλιουέ, οΰτε έκ τοϋ 
έτέρου μέρους τοΰ ίππου. Έπλησίασεν είς 
τάν σιδηοοΰν κρίκον δπως λύση τάν είς 
αΰτόν δεδεμένον χαλινόν. Ά λ λ ’ ό δασο
φύλαξ, θείς έπί τοΰ ώμου του τήν χεΐρα, 
είπεν α ΰτψ  :

—  "Ακουσε ! ...
Ό  φέρων τό κυανοΰν χιτώνιον, άκούσας 

τήν φωνήν, έστράφη άποτόμως, ήτένισε 
βλοσυρώς τόν Καλλιουέ άπό κεφαλής άχρι 
ποδών καί έψέλλισε : *

— Τί θέλεις ;
—  Τί έχεις μέσα είς αυτά  τά κοφίνια ; 

ήρώτησεν ό δασοφύλαξ, δεικνύων τοΰς 
έπί τοΰ ΐππου κοφίνους.

— Δέν είναι δική σου δουλειά.
—  Μπά! δέν είναι δική μου δουλειά ;
— "Οχι.
— Θά τό ίδοΰμε.
Καί ό Καλλιουέ, σύρα; τήν κυνηγετι

κήν μάχαιράν του, έκοψε τά σχοινία, ά 
τινα έκράτουν τά έπί τής έλάφου συσσω- 
οευμένα φύλλα. Είτα έπανεθετο ήσύχως 
τήν μάχαιραν είς τήν θήκην καί ήρχισε 
νά άφαιρ'7) τά καλύπτοντα τό κλαπέν θή
ραμα χόρτα.

Ό  φερων τό χιτώνιον άνήρ έγένετο κά- 
τωχρος έκ τή ;  οργής καί έξήνεγκε φρι- 
κώδη βλασφημ.ίαν. Είτα είπε :

Μά τόν Χριστόν! . έτσι θέλεις
—  Ναί" έτσι θέλω . . . άπήντησεν ό 

Καλλιουέ βλέπων αΰτόν χατά πρόσω
πον.

—  Πέταξε άκόμη ένα φύλλο. . . καί...
—  Καί ; . . . ήρώτησεν ό δασοφύλαξ.
—  Σέ κομματιάζω. . . μ' έκατάλαβες ;
—  Δοκίμασε ! . . . άπήντησε ψυχρώς 

ό Καλλιουέ, έξακολουθών ν’ άφαιρη τά



φύλλα, οίχρις οΰ έφάνη ή καλυπτομένη 
Ιλαφος.

—  Κατάρα ! έκραύγασεν ό κάτισχνος 
άνήρ και ώρμησε κατά τοΰ δασοφύλακος.

Ά λ λ ’ δ Καλλιουέ είχεν, ώ; γινώσκο- 
μεν, ίσχύν Ήρακλέους. "Ηρπασεν άπό τής 
όσφύος τόν αντίπαλόν του, μυκώμενον έκ 
τής όργής, ήγειρεν αΰτόν ώς νά ητο μ ι
κρόν παιδίον, καί έζεσφενδόνισεν αΰτόν 
μακράν, κυλισθέντα έν σκοτοδίνη μεταζΰ 
των τοΰ ΐππου ποδών. Είτα λαβών την 
Ιλαφον ?ρριψεν αΰτην είς την θύραν τοΰ 
καπηλειού.

Ταΰτα πάντα έγένοντο, ούτως είπεΐν, 
άκαριαίως. Εις τάς κραυγάς τοΰ κ ά τ ι
σχνου ανθρώπου, οστις έπεκαλεϊτο βοή
θειαν, όμνύων δτι ήσθάνετο τά  νώτα α ΰ 
τοΰ συντετριμμένα, έδραμον δ τε Ραμέ 
καί ό της έρυθράς οικίας ιδιοκτήτης.

[Έ π ετα ι συνέχεια].
Π α ν .  Π α ν α ς
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ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΒΙΕΝΟΝ ΒΙΒΑΙΟΗ ΑΝΕΥ ΕΙΚΟΝΑΝ

'ΕσπΙρα 3ί*άτη έβδόμ.η

Άκουσον τ ί  μοί διηγήθη ή Σελήνη :
—  Πολλάκις είδα τόν άποφοιτοΰντα 

Εΰέλπιδα νά κορδόνεται, δτε κατά πρώ- 
την φοράν έφόρει την χρυσοόφαντον στο
λήν καί τό μακρΰ ζΐφος' είδα την χαράν, 
ή δποία ζωγραφιζεταιείς τάς παρειάς τών 
παρθένων, αϊτινες ένδύονται τήν γαμήλιον 
στολήν' τίποτε δμως άπό αΰτά  δέν παρα
βάλλονται μέ τήν εγκάρδιον άγαλλίασιν, 
ήν είδον κατέχουσαν χθές τό έσπέρας τ ε 
τραετές άγγελόμορφον κοράσιον.

‘Η μήτηο του τοΰ είχε χαρίσει έπί τή  
έπετείω τών γενεθλίων του ώραϊον κυα- 
νοΰν φόρεμα καί ροδόχρουν πτερωτόν 
πίλον' ήδη τά  έφόρει, άλλά δλα έζήτουν 
φώς, διότι ή λάμψις τών άκτίνων μου 
δέν τούς ήρκει νά τό καμαρώσωσι.

Καί έκορδόνετο λοιπόν έκεΐνο, καί έ
φυσα διηνεκώς' διότι τά  έρυθρά άπό εΰ- 
χαρίστησιν μαγουλάκ^α του έφούσκοναν 
άπά υπερηφάνειαν, τάς δέ χεΐρας τάς έ- 
κράτει τεντωμένας καί ανοικτάς, φοβού- 
μενον μήπως ζαρώση τό φόρεματάκι του.

Έ λαμπεν δλον άπό χαράν' ήζιζε νά 
ζωγραφηθή, καί μάλ ιστα δτε ήκουσε τήν 
μητέρα του νά τφ  λέγ-/) :

—  Έ  ! αΰριον πειά θά πάς καί στη 
θείτσα νά σέ ’δή, καί μάλιστα θά πεοά- 
σωμεν άπό τό μεγάλο δρόμο.

Έπήδα καί δέν έκρατεΐτο πλέον άπά 
τήν χαράν του.

Στραφέν δέ αφελέστατα πρός αΰτήν :
—  Μητέρα, τη λέγει, γ ιά  φαντάσου 

τ ί  θά ’πή, άμα μέ ’δη ή Σοφίτσα τής 
κυρίας Μ . . .  δ μπάρμπα - Γεώργης καί 
τόσοι άλλοι. . . άμή τόσα σκυλιά τής 
γβιτονε$3ς. . . "Ω ! χαρά μου. . .

*

♦ *

Έ α κ Ι ρ α  δ ιχ & τ η  ό γ ί ό η .

—  "Ηδη. ήοχισεν ή Σελήνη, σοί διη- 
γήθην περί τοΰ πτώματος έκείνου τών 
πόλεων, τής άρχαίας δηλαδή Πομπηίας, 
άλλά γνωρίζω^ καί μίαν άλλην άκόμη, ή- 
τ ις  δέν είνε αυτη πλέον πτώμα, είνε 
σκιά.

Οπου καί άν άκούσω τό έπί τής μαρ- 
μ α ρ ί ν γ) ς στέρνας τού πίδακος πλατάρισμα  
τοΰ δδατος, νομίζω δτι μοΰ διηγούν
τα ι  μύθους περί τής πλεούσης πόλεως.

”Ω ! ναί' πόσα το ιαύτα μοί διτηγήθη 
έν ψιθύρφ τό ύδωρ ! πόσα μοί έτραγώδη- 
σεν δ φλοίσβος τής θαλάσσης, ήτις πρό 
πολλών αιώνων έζακολουθεΐ νά ψαύη τάς 
βάσεις τών ο ικ ιώ ν  πολλάκις έπί τοΰ ή- | 
σύχου καί θολοΰ υδατος βλέπω ομίχλην' 
είνε δ πέπλος τής χήρας θαλάσσης ! ναί, 
δ άρραβωνιστικός της άπέθανεν ! έρημον } 
είνε τό μέγαρόν του' αΰτό δέ τοΰτο, κα
θώς καί ή πόλις ολόκληρος δέν είνε πλέον 
ή τό μνημεΐόν του. Λοιπόν, τήν έμάν- ] 
τευσες τήν πόλιν ; Ποτέ δέν ήκουσέ τις  
έπί τών δδών της τόν τροχόν τών άμαζών 
ή τό ποδοβολητόν τοΰ ΐππου ! έπ' αΰτών 
κολυμβ^ δ ιχθύς, μυστηριωδώς δέ πλα-  
νάται έπί τών πρασίνων των ΰδάτων ή ί 
γόνδολα.

Άρκεΐ νά σοί περιγράψω τήν Πιάτσαν 
της, καί θά νομίσης δτι μετετέθης έκεΐ 
ώς έν όνείρω.

Χιλιάδες περιστερών ΐπ ταντα ι  κατά  
τήν πρωίαν πέριζ τοΰ πολυθρυλλήτου πύρ
γου.

Σιωπηλός, κάτωθεν τοΰ περιστυλίου 
τής ώραίας έκείνης έκκλησίας, καπνίζει 
ό Τούρκος τήν μακράν καπνοσύρριγγά του' 
έν ώ δ ραδινός έλληνόπαις ρεμβώδης ά- 
κουμβά είς μίαν τών στηλών καί θαυμά
ζει τά  διάφορα τρόπαια, σημεία τοΰ π α 
λαιού μεγαλείου.

Αί σημαΐαι ΐσ ταντα ι  ώς μάρτυρες τοΰ 
πένθους. 'Υδροφόρος τις κόρη κεκοπια- 
κυΐα στηρίζεται είς τόν ιστόν τής νίκης, 
νομίζει τις, δτι πολύ βαουτέρα είνε δι’ α ΰ 
τήν ή δουλεία άπό τάν κάδον της, δν μό
λις έγειρει.

Βλέπεις έπί τών Στηλών τόν πτερωτόν 
Λέοντα ; Ά κόμη  λάμπει δ χρυσός του, 
ά λλ ’ αί πτέρυγές του είνε δεδεμέναι’ άπέ
θανεν δ δυστυχής, άφ’ οΰ άπέθανε καί δ 
κύριός του, δ σύζυγός τής Άδριατικής.

Έντός τών υψηλών τοίχων, δπου ά λ 
λοτε έκοέμαντο αί εικόνες τοΰ Ραφαήλ  
καί Μιχαήλ Α γγέλο υ  τίποτε τώρα δέν 
υπάρχει.

Τώρα μόνος ό Λαζκρώνος κοιμάται έπί 
τοΰ μωσαϊκού, δπερ άλλοτε μόνον είς 
τους ευγενεΐς έπετρέπετο νά πλησιάσωσι.

Στεναγμοί έζέρχονται άπά τά  υπόγεια 
τοΰ Ponte dei Sosp iri, δπου άλλοτε δέν 
ήκουες παρά τοΰς μεθυστικούς ήχους τής 
κιθάρας άπά τάς μυστηριώδεις γόνδολας.

Ποΰ είνε έκείνη ή ώραία έποχή, καθ’ήν 
ύπό τό φέγγος τού ήλίου δ Δόγης Ιοριπτεν 
από τοΰ πλουσίου Βουκενταύρου τό δα
κτύλιον είς τήν Άδριατικήν ;

Νέφος έπίκειται τής μελαγχολικής ήδη

θαλάσσης, ή βασίλισσα τών θαλασσών 
πενθεί τάν έρωμένον της !

Άδρία ! Ά δρία  ! κλαΰσε, καλύψου διά 
τοΰ πένθους τής χηρείας σου, σκέπασε διά 
του πέπλου σου τό μαυβωλεΐον τού έρω- 
μένου σου : τήν μαρμαρίνην μυστηριώδη 
Βενετίαν !

X.

ΓΡΑ Μ Μ Α ΤΟ Κ ΙΒΩ ΤΧ Ο Ν

Κυρίαν Μαρίαν Π. Μάγκου, Χρυσήν Γ . Τ σ ιτσ ι-  
νάκη, Μαρίαν Μ. Δαμβέργη, Ιουλίαν Πετροπούλου, 
καί κ*. Γεώργιον Μπάμπανον, ’Αντώνιον Μάτσαν, 
Θεόδωρον Τράσταν, Ά ρ ισ τ . Δεσύλλαν, Ή λ. Μού* 
λην, Κ ωνσταντ. Ζερβουδάχην, Ά γ γελο ν  Μαρκουλήν, 
Δημ. Μαρχότην, Βασίλ Πετράχον, Α . Δ , Μαχρά- 
πουλον Ί ω . Σταυρόπουλον χαπνεμ., Μ. Μεγαλίδην 
Κωνστ Π. Κριαραν. Ί ω . Δ. Έξαρχάπουλον, Άνδρ. 
Βιολάνην, Υ ιού; Νικολα^δου, Κ . Δ. Κατσάβην, Θ, 
Δ. Καλάρην, Σω τ I. Β α σ ιλε ίο υ ,Ά γ . Σϊμον. Σύνδρο
μα! ύμών έλήφθησαν. Εύχαριστοϋμεν.-τ-κ. Δημ. Κ . Τ. 
Ζ ά χ υ τ θ ο ν .  Όφείλομεν χαί δημοσία νά σας ύπομνή· 
σωμεν, ότι μόνο; ϋμεΐ(, έκ των πολλών έν Ζακύνθω 
συνδρομητών μας, οΟς εύχαριστοϋμεν, καθυστερείτε 
τήν συνδρομήν σα;. Δ ιατί ύμεϊς μόνος νά φαίνεσθε 
κατώτερος τών χ α ΑοπΛ ηρωτΖν  συμπολιτών Σας ;—  
χ. Λημ. Χρηστάκην, διχηγόρον. Ε ίς τό έξης θά λαμ
βάνετε ταχτιχώς τά «Ε κλεκτά» , χατά τήν έπιθυ- 
μίαν σας, έν ο'ις δημοσιεύονται, τά διά τήν «Τέρψιν» 
προορισθέντα ?ρ γα .— χ. Κωνστ. Πάστραν. Έ λ ή 
φθησαν. Τόμος Γ ’ άπεστάλη. Διεύθυνσίς σας διωρ- 
θώθη. — χ Πέτρον Άντζολΐνον. Τά «Έ χλεχτά· ε\ς 
τό έξής θά λαμβάνετε χατά τήν νέαν διεύθυνιίν σας.—  
κυρίαν Αίχατεοινην Διακρούδη. Έ λλείποντες άριθμοί 
άπεστάλησαν. Β εβαωθήτε, ότι τά « ’Εκλεκτά» άπο- 
στέλλονται ύμΐν τακτιχώτατα. — Αισώπω.  Τό περι- 
μενόμενον έλάβχτε, βεβαίως, ήμεΐς όμως όχι. — κκ. 
Ή λίαν Α .,  Ίωάννην Φ., Μιχαήλ Κ . Σ  , Ά γ γελο ν  
Δ. είς Σ ΰ ρ α ν .  ΙΙαρακαλεϊσΟε, δπως έξοφλήσετε τήν 
συνδρομήν σας διά τά «’ Εκλεκτά Μυθιστορήματα», 
τώ ανταποκριτή ήμών κ. Έ μ . Βεκιερέλλ^, είς δν, 
άδίκως άρνεΐσθε, ένώ έπανειλημμένως σας παρεκά- 
λεσε πρός τοΰτο.— κ. Κ . Γιαννόπουλον. τα μ ία ν .Έ νε-  
γράφητε. Άπεστάλησαν δέ, κατά τήν έπιθυμίαν σας, 
τά άπό 1ης Νοεμβρίου έκδοθέντα φύλλα. — χ. Ά δ .  
Κ. Ίωαννίδην. Φρ. 51 μετά των ταχυδρομικών. Κ υ 
πριακά γραμματόσημα άπαράδεκτα. Ά π ο σ ίο λή  χρη
μάτων διά Σ]< ί!. κ .—‘Ιω. 'Ρώκ, άνθυπολ.Ά πεστά- 
λ-σαν κ. Διον. Φ. Κούρτσουλαν ταμ .Ίον. Τραπέζ. 
Ένεγράφητε, κατά τήν έπιθυμίαν σας, κα\ ά π ισ τά -  
λησαν τά φύλλα άπό τοΰ άριθ. 424. — κ. Π. Κ α -  
τσούλην.’ Ε πιταγή έλήοθη.Εύχαριστοϋμεν. Είς λ]σμόν 
2 .6 0 . — χκ. ’Αδελφούς Ν. Κορώνη. Ά πεστάλησαν, 
άντίτιμον έλήφθη είς γαλλικά Γραμματόσημα. Ε ύ-  
χαριστοΰμεν. — κ Δ. Παναγιωτόπουλον. Έ λήφθη
σαν. Εύχαριστοϋμεν — κ. Π. Γριτζάνην. Σ υναλλαγ
ματική έλήφθη. Εύχαριστοϋμεν «Έ λ. Βιβλιοθήκην» 
λαμβάνετε. Έγράψαμεν.

Ε ύ ρ έ σ κ ο ν τ χ ι  έν τ ώ  Ι ί : ο λ ο ο π ι ο -  
λ ε έ ω  ή ιχ ώ ν  ΐ

Φ ΙΛ Ο Λ Ο ΓΙΚ Α  Π Α Ρ Ε Ρ Γ Α  

Θ ΑΦΕΝΤΟΥΛΗ

Α .'

ΝΑΘΑΝ Ο ΣΟΦΟΣ
Μ ετάφ ραΰις έκ τον γερμανικού

Μετά εΙκονογραφιών.

Τ ιματα ι δραχ. 3 (έλεΰθ. ταχυδρ.) άντ\ τής άρχικής 5. 
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Τ ιμώνται δρ. 1 (έλεύθ.ταχυδρ.) αντί τής άρχικής ? .


