
Ι Ε τ ο ς  Δ' —  Α ρ ι θ μ ό ς  214 Τεμ.<χτ(*ι λ ε π τ ώ ν  Ι Ο Ε ν  Α θ η ν α ι ϊ  12 Ν ο ε μ β ρ ί ο υ  1887

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΑΚΗΝ ΚΑΙ ΠΕΜΠΤΗΝ

ΓΡΑΦΕΙΟΝ

S. * « β * ϊ d p i® . Κ.

Α! συνδρομαί άποστέλλονται άπ’ εύ- 
Ιείας el; ’Αθήνας διά γραμματοσήμου, 
χαρτονομισμάτων, χρυσοΰ * τ λ.

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α
Ανγονστον Μαχε : Ο ΚΟΜΗΣ ΛΑΒΕΡΝΗ, (μετά εικόνων) μετάοοασις 

Χαρ. 'A r r i r o v ,  (συνέχεια). — F ortun e  Bo isgob ey  : ΤΟ ΚΟΜΜΕΝΟ 
Χ ΕΡΙ, μετάφρασις Αισώπου, (συνέχεια).— Γρηγορίον Α. ΞενοιτονΛον : 
ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΤΟΤ ΚΟΣΜΟΥ, (συνέχεια).

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

«ροβληρω τία .
Έ ν Άβήναις φρ. 8, ταΐς Ιπαρχ'ιαις 8,50 

έν τψ  έξωτεριχω φρ. χρυσά 15.
Έ ν 'Ρωσσία δοϋβλια 6.

Είς τους άπό 1*)5 Νοεμβρίου έγγραφο- 
«.έν,ους συνδρομητάς παραχωροϋμεν δ ω -  
aeav τά  άπό 13 Σεπτεμβρίου φυλλάδια 
τών « ’Εκλεκτών Μ υθιστορημάτων», είς ά 
ίρξαντο δημοσιευόμενα δλως νέα μυθι
στορήματα.

Α Τ Γ Ο Χ Σ Τ Ο Υ  M A K E

0  Κ Ο Μ Η Σ  Δ Α Β Ε Ρ Ν Η
ΚΑΤΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΙΝ X ftP . ΑΝΝΙΝ.ΟΥ 

[Συνέχεια]

ΙΕ'
ίΟΠΟΥ Ο ΔΕΒΩΤ ΑΝΕΥΡΙΣΚΕΙ ΕΝΑ ΦΙ

ΛΟΝ Ο ΔΕ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΚΑΚΗΝ ΓΝΩ
ΡΙΜΙΑΝ.
Ό  Δεβώτ είχε νυμφευθνί την Β ιολέτ

αν τόσον έπειγόντως, οπως είδομεν, τό
σον ταχέως άπεμακρύνθη τη δ ιαταγή του 
Λουβοά διά νά συνάζγι κρυφίως τρόφιμα 
καί στρατολογήσν] έργάτας, τόσα χρή- 
μ-ατα έκέρδησεν η έ'κλεψεν, όπως θέλετε, 
κατά την μυστηριώδη έκείνην έπιχείρη- 
σιν,ώστε ό σύζυγος καί ή σύζυγος,λίαν ά - 
πησχολημένοι έκαστος ιδία,δέν έπανεϊδον 
αλ,λήλους, έπρόκειτο δε νά πανηγυρίσωσι 
τους γάμους μια καί καλΫ) ώς επίσημοι 
άρχοντες είς τό νέον τιμάριον, τό όποιον 
ό Δεβώτ πρό μικρού είχεν αγοράσει.

Από πρωίας έπεσκέπτετο τόν πύργον, 
συνοδευόμενος ύπό του έπιστάτου καί του 
παρέδρου. Ό  επιστάτης ήτο υψηλός τό ά - 
νάστημα καί φαιός τήν κόμην,ένω ό πά- 
ρεδρος, μικρόσωμος, είχε πονηράν φυσιο
γνωμίαν άλώπεκος.Ό  Δεβώτ έπετήρει τήν 
παρασκευήν του άπό ποωΐας παραγγελ- 
θεντος γεύματος καί οΰ&έν είχε διαφύγει 
την ταχεϊαν έπισκόπησίν του, εξαιρέσει 
μιας ισογείου αιθούσης, πρό της οποίας 
οίς τον έκαμαν να διέλθν] οί οδηγοί του, 
ουχι άνευ τινός προσποιήσεως, σκοπόν έ- 
χουσης νά μή άνοιχθνϊ ή θύρα.

Τί είνε έκεϊ μέσα ; ήρώτησεν ό Δε
βώ τ, θέτων τήν χεΐρα επί της κλ,ειδός.

Τίποτε, τίποτε ! . . εσπευσε νά είπη 
ό πάρεδρος.

—  Τίποτε, είπε καί ό επιστάτης μ ε  ή 

θος σκυθοωπόν.

—  Γ ιά νά ίδοϋμε τ ί είν’ αυτό τό τ ί 
ποτε ! είπε διακόπτων αυτούς ό Δεβώτ 
καί στρέφων κατά  τό ημισυ τήν κλείδα.

Τότε ομως ό επ ιστάτης εΰσεβάστως έ- 
σταμάτησε τόν δεξιόν του βραχίονα, ένω 
ό πάρεδρος ΰποκλινόμενος ηρπαζε τόν αρι
στερόν. Τοιουτοτρόπως κατώρθωσαν ν’ ά - 
πομακρύνωσιν αυτόν έκ της θύρας.

—  Σούτ ! έψιθύρισεν ό έπ ιστάτης, ενώ 
ό πάρεδρος έ'τι μάλλον έπιφυλακτικός έπ- 
έθετο τόν δάκτυλον έπί τοϋ στόματός του.

—  Μά δεν μοϋ λέγετε, είπεν ό Δεβώτ, 
δέν μοϋ εξηγείτε τ ί  τρέχει ; υπάρχει ί'σως 
είς αυτήν τήν κατοικίαν κανέν άτοπον, 
τό όποιον δέν μοϋ έφανέρωσαν ; αυτό είνε 
παράνομον’ έγώ τήν ήγόρασα καλν) τη π ί-  
στει. Μήπως εινε καμμία κρύπτη ; η μή
πως είνε κανένα βούλιαγμα ; μήπως έκρη- 
μνίσθησαν οι τοίχοι ; ή μήπως υπάρχουν 
φαντάσματα ; κάμετέ μου τήν χάριν νά 
ομιλήσετε.

—  Κύοιε, είπεν ό έπ ιστάτης μετά φω
νής τόσον ταπεινής, ώστε μόλις ήκούετο, 
τό άτοπον δέν είνε σοβαρόν.

—  Τόσον τό καλλίτερον, είπεν ό Δε
βώτ, άλλά . . .

—  Καί δέν θά διαρκέσγι πολύ, προσέ- 
θηκεν,. ό πάρεδρος μετά φωνής έ'τι μάλλον 
ταπεινής.

—  Είν’ εΰχάοιστα, αυτά  όποϋ μοϋ λέ
γετε, άλλ’ είς τ ί συνίσταται τό άτοπον;

—  Κάποιος κατο ικεί έκεϊ μεσα . . . εί
πεν ό έπ ιστάτης άναπληρών τούς ήχους 
τής φωνής διά τής ύπερμέτρου ευγλω ττίας 
τών οφθαλμών.

—  ΓΙώς ! κάποιος κατο ικεί είς τό σπ ίτι 
μου! άνέκραξεν ό Λεβώτ.

—  Φεϋ! μάλιστα , κύριε.
—  Είς καμμίαν άπό τάς κυοιωτέρας αί- 

θούσας;
—  Είς τήν μεγάλην αίθουσαν.
—  ’Αλλά μέ ποιον δικαίωμα ; . . άφοϋ

έγώ είμαι ό ιδιοκτήτης !
—  Σούτ ! άνέκραξεν ό έπ ιστάτης.
—  Σούτ ! άνέκραξεν ό πάρεδρος. 
Ήκούσθη τότε έξερχόμενος έκ τής άπ-

ηγορευμένης αιθούσης πένθιμος στεναγ
μός, όστις εκαμε νά όρθωθώσιν έκ φρίκης 
αί τρίχες τοϋ οικοδεσπότου.

—  Κύριοι, έψιθύρισε μέ όμμα βλοσυρόν· 
κάποιον σφάζουν έκεϊ μέσα !

—  Δέν · τοϋ κάμνουν πλέον τίποτε, εί
πεν απαθώς ό επ ιστάτης.

—  Έ τελείωσε, δόξα τώ  Θεώ, προσέ- 
θηκεν ό πάρεδρος.

Ό  Δεβώτ ένόμισεν οτι οι πόδες του έ'- 
μελλον νά καρφωθώσιν έπί τοϋ καταράτου 
εκείνου εδάφους καί εδραμεν έκτος τοϋ 
διαδρόμου φρικιών καί έθεώρησεν εαυτόν 
έν ασφαλεία μόνον,δτε εύρέθη είς τή νφ ω - 
τιζομένην ύπό τοϋ ήλίου αυλήν.

—  Φεύγω ! . . τά  άλογά μου ! . .  τ ’ α
σημικά μου ! . . έψέλλισεν. Δέν θέλω νά 
Ι'μβη έδώ ή Β ιολέττα, ή σύζυγός μου . . . 
Θά κάμω αγωγήν . . .  θ’ άκυρώσω τήν ά - 
γοράν.

—  Μή τύχ·/] καί τό κάμετε ! άνέκρα
ξεν ό έπ ιστάτης,θά  χαλάσετε μίαν δου
λειάν λαμπράν καί θ’ άποκτήσετε έ'να φο
βερόν έγθρόν.

—  Έ να  έχθρόν ;
—  Μ άλιστα,‘κύριε’ έκτος τούτου ό ευ

πατρίδης έκεΐνοςέντος ολίγου θ’ άποθάνη.
—  Ποιος ευπατρίδης; έκεϊνον όποϋ σφά

ζουν έκεϊ μέσα είς τήν αίθουσαν ;
—  Είνε πληγωμένος μόνον" κανείς δέν 

τόν σφάζει.
—  Ά λ λ ’ αί φωναί του τ ί ήσαν ; Μή

πως τόν άλλάζει κανένας ιατρός ;
—  Καθόλου' θ’ άποθάνν) έντός ολίγου 

μόνος.
—  Ά λ λά  τότε ποιον έχθρόν θ’ απο

κτήσω ;
—  ’Ιδού τ ί συνέβη. Έ γώ , ό έπ ιστά

της,εύρον πλησίον είς τόν τοίχον τοϋ κή
που πρό καιροϋ έ'να άνθρωπον αίματόφυρ- 
τον. Ποϊος τόν εφερεν έκεϊ δέν ήδυνήθη- 
μεν νά τό μάθωμεν. Ή το  λιπόθυμος" ή 
πληγή του ήτο δεμένη μέ δύο μανδύλια.

—  Συνήλθεν όμως επειτα  ; . . .
—  Μ άλιστα, κύριε.
—  Καί τότε τόν έξετάσετε" τόν έρω- 

τήσετε ποιος ήτο ό δολοφόνος του ;
—  Μ άλιστα, κύριε.
—  Τί είπεν.
—  Είπεν : ό κύριος Λουβοά.
— Ό  κύριος Λουβοά;. . ό κύριος Λουβοά

έδολοφήηνησεν Δέν είνε δυνατόν '



—  Διάβολε! έψιθύρισαν όμοΰ ό έπιστά
της καί ό πάρεδρος.

—  Ό  κύριος Λουβοά έ'χει πολλάς άλ
λ α ; έργασίας,ώστε δέν τοΰ μένν) καιρός νά 
δολοφοννϊ ανθρώπους.

—  Αύτό εί'πομεν και ήμεϊς.
—■ νΕπρεπε νά τον έρωτήσετε ποιος 

τόν εφερεν έως έκεϊ, ποιος τοΰ έ'δεσε την 
πληγήν.

—  Τον ήρωτήσαμεν καί μάς άπήντησε 
τδ ίδιον πράγμα.

—  Λέγει δτι ό κύριος Λουβοά τον π£- 
ριέθαλψε; Τότε λοιπόν δέν τόν έφόνευσεν ό 
κύριος Λουβοά.

—  Βέβαια ! άπήντησαν πάλιν οί δύο 
ταυταχρ όνως.

—  "Επρεπε νά διευκρινισθή αύτό τό 
πράγμα, έξηκολούθησεν ό Δεβώτ.

—  Ή το  επικίνδυνον ! έψιθύρισαν αύθις 
οί δύο άνδρες.

—  Ά φησα  τόν πληγωμένον σιμά είς 
τόν τοίχον καί ήλθα νά συμβουλευθώ τόν 
κύριον πάρεδρον, είπεν ό .έπ ιστάτης καί 
ιδού τ ί μοΰ άπήντησεν :Ά ν πραγματικώς 
ό κύριος Λουβοά έπλήγωσεν αύτόν τόν 
άνθρωπον, φρόνιμον είνε νά τόν άφήσωμεν 
ν ’ άποθάνν) ήσυχα, καί τνϊ άληθεία δέν 
είνε φρόνιμον Ιργον νά ξεκάνν) κανείς ε
κείνο τό όποιον έ'κααεν ό κύριος Λουβοά,ή 
τό όποιον ήθελε νά κάμν).

—  Όοθή ή κρίσις! άπήντησεν ό Δεβώτ 
ξέων τό μέτωπον μετά στενοχώριας . . . 
Ά λ λ ’ άν απεναντίας ό κύριος Λουβοά πε- 
ριέθαλψεν αύτόν ;

—  Ά ,  ιδού ! . .  έν το ιαύτη περιπτώσει 
δέν πρέπει νά τόν άφήσωμεν ν’ άποθάνν), 
μοΰ είπεν ό κύριος πάρεδρος καί άπ ’ έκεϊ 
ήρχισεν ή αμηχανία μας" διότι, έπειδή ό 
πληγωμένος δέν ήθελε νά μάς είπΫ) τ ί 
ποτε περισσότερον καί τίποτε άλλο παρά 
τό φοβερόν έκεΐνο όνομα τοΰ Λουβοά, ϊ -  
πρεπε νά εύρεθώμεν είς πολύ κακήν θέσιν, 
όμολογήσατέ το, κύριε.

—  Το ομολογώ, είπεν ό Δ εβώτ... Έν 
τοσούτω όμως τ ί άπεφασίσατε ;

—  ’Εννοείται, άφοΰ ήτο άνάγκϊ).
—  Καί έφερετε τόν πληγωμένον έδώ, 

είς τή ν κατοικ ίαν μου ;
—  Δέν ήτο άκόμη ίδική σας, κύριε.
—  Άδιάφορον' τόν έφέρετε έδώ είς τόν 

πύργον ;
—  Κατόπιν τοΰ εξής συλλογισμού, κύ- 

ριε:έάν ό κύριος Λουβοά ήθελε νά σώσν) τόν 
άνθρωπον αύτόν, θά τόν ευχαοιστήσωμεν 
μεταφέροντες τόν πληγωμένον είς τόν ά- 
κατοίκητον πύργον καί τοποθετοΰντες αύ
τόν είς τήν κυριωτέραν αίθουσαν.

—  Πολύ κα λά 'ά λλ ’άν ό κύριος Λουβοά 
ήθελε νά φονεύσν) αύτόν ; . .  θά τόν δυσά
ρεστή σετε πολύ.

—  ”Ω, όχι κύριε' άν ό άνθρωπος αυτός 
άποθάνν) έδώ ή είς τόν δρόμον, τοΰτο είνε 
άδιάφορον διά τόν κύριον Λουβοά' φθάνει 
ν’άποθάνγ). Διά τοΰτο παρεδέχθημεν τόν 
μέσον όρον' έθέσαμεν τόν πληγωμένον είς 
μίαν κλίνην καί τοΰ άφήσαμεν πλησίον 
του πανιά καί μίαν μεγάλην στάμναν μέ 
κρύον νερόν, τό όποιον άνανεοΰμεν κάθε 
δύο ημέρας.

—  Διά τήν περίπτωσιν καθ’ ήν ό κύ
ριος Λουβοά ήθελεν έπιθυμ·7) νά ζήσν), ϊ -  
σπευσε νά προσθέσν) ό πάρεδρος.

—  Διά τήν άλλην δέ περίπτωσιν άφί- 
νεται είς τήν φύσιν νά ζήσνι ή ν’ άποθάνν), 
προσέθηκεν ό έπ ιστάτης.

—  Δηλαδή δέν τοΰ έδόθη καμμία πε- 
ρίθαλψις, είπεν ό Δεβώτ.

—  Καμρ.ία'καταλαμβάνετε δτι διάτήν 
περίθαλψιν ένός ανθρώπου χρειάζεται του
λάχιστον είς άλλος άνθρωπος.

—  Καί ένίοτε χρειάζονται δύο, ειπεν 
ό πάρεδρος.

—  Καί δύο άνθρωποι γινώσκοντες τό 
μυστικόν τοΰ κυρίου Λουβοά εινε πολλοί.

—  Πολύ λογική ή σκέψις ! . .  άνέκραξεν 
ό Δ εβώτ... ώστε ό πληγωμένος... άφότου 
εύρίσκεται έδώ

Τά δύο επίσημα υποκείμενα άνέσεισαν 
θλιβερώς τήν κεφαλήν.

—  Και ή φύσις, ή οποία άφέθη μόνη 
της έπνϊρε τόν κακόν δρόμον, είπεν ό Δε
βώτ.

—  Καθώς πιστεύω , ναί, άπήντησεν ό 
έπιστάτης.

—  Νά ήτο τούλάχιστον καί ό συντο- 
μώτερος δρόμος ! διότι περιμένω έδώ πο- 
λύν κόσμον καί θά γίνγ) ταραχή' περιμένω 
τήν σύζυγόν μου' θά διασκεδάσωμεν καί 
θά εινε τοΰτο πολύ δυσάρεστον πράγμα 
δι’ έ'να ασθενή. Δέν ε’ιξεύρετε καί σείς νά 
μοΰ είπήτε πότε θά τελειώσ·/], μετά μίαν 
ήμέραν ; . . .  μετά δύο ; . . . ’Επείγομαι πολύ, 
διότι είνε ήδη τρεις μήνες δπου δέν διε- 
σκέδασα καθόλου.

—  Είνε πολύ άσχημα.
—  Α κούσατε, είπεν ό Δεβώτ, ευρίσκω 

τήν διαταγήν σας κατά  πάντα  άξιέπα ι- 
νον' αί ίδέαι σας είνε έξαίρετοι. Ά λ λά  
τώρα ερχεται καί είς έμέ μία ιδέα, ή ο
ποία δέν είνε άνόητος' προσκαλέσατε έ'να 
χειρουργόν.

Ό  έπιστάτης καί ό πάρεδρος άνεκραύ- 
γασαν έκ τής έκπλήξεως.

—  Είξεύρω τ ί  θά μοΰ είπήτε, έπανέλα- 
βεν ό Δεβώτ, άλλ’ έγώ, έξακολουθώ τό 
συμπέρασμά σας" ή ή φύσις θά ένεργήσν) 
μόνη της ή πρέπει νά ΰποβοηθηθνι, ή ό 
πληγωμένος ν’ άποθάνν), ή θά άναρρώσν)' 
άλλ’είτε πρόκειται ν’άποθάννι,είτε πρόκει
τα ι νά σωθν), άς προσπαθήσωμεν δπως τό 
άποτέλεσμα έπέλθν) ταχέως.Ε ίς τήν πρώ- 
την περίστασιν, ό χειρουργός θά βοηθήση 
πολύ τήν φύσιν. Είδα είς Παρισίους, έγώ 
δστις σάς ομιλώ, ανθρώπους καταδικα- 
σθέντας άπό δλους τούς ιατρούς, νά σω- 
θώσι διά μόνης τής ένεργείας τής φύσεως. 
Είδα άφ’ έτέρου άνθοώπους, πολύ καλώς 
έ'χοντας εις τήν υγείαν των, νά φονευθοΰν 
παρά τής ιατρικής έπιστήμης,έν δ ιαστή- 
ματι δύο ώρών. Ά ν  ό κύριος Λουβοά έ- 
πιθυμνΐ νά σωθν) ό άνθρωπος αύτός, προσ
καλέσατε τόν χειρουργόν' είτε έπιτύχν), 
είτε δχι, πάντοτε θά τοΰ προξενήσωμεν 
εύχαρίστησιν. Ά ν  έπιθυμγί τόν θάνατόν 
του, προσκαλέσατε καί πάλιν τόν χειρουρ
γόν. ’Έ πειτα  άφ’δσα μοΰ εΐπετε περί τής 
καταστάσεως τοΰ άσθενοΰς, θά έ'χωμεν 
άφεύκτως τό άποτέλεσμα άπόψε. Α κρ ι

βώς τόσον διάστημα μοΰ χρειάζεται διά 
νά γίνν) ή έορτή καί ό χορός. Τά βιολιά 
θά κάμουν πολύν θόρυβον καί είνε ποοτι- 
μότερον νά μή τ ’ άκούσν) ό άσθενής. Τί 
φρονείτε ;

—  Σεις εισθε ό κύριος νά πράξετε δ ,τ ι 
θέλετε'είπεν ό έπ ισ τά τη ς ' άπό αυτήν τήν 
στιγμήν παύει ή ευθύνη μας. Ή  εύγενεία 
σας κάμετέ τα  καλά μέ τόν κύριον Λου
βοά.

—  Μέ τόν όποιον δέν τά  έ'χω πολύ ά
σχημα, άπήντησεν ό Δεβώτ βρενθυόμενος. 
Α λ η θ ινά !., μίαν τελευτα ίαν πληροφορίαν 
δώσατέ μου περί τοΰ άσθενοΰς, πώς λέ
γετα ι ;

—  Έλάβομεν ήδη τήν τιμήν νά έί'πω- 
μεν δτι δέν έπρόφερε παρά μίαν μόνην λέ- 
ξιν : Λουβοά !

—  Μία άλλη ιδέα μοΰ ήλθεν, είπεν αί
φνης ό πάρεδρος. Καί κατά  πρώτον μέν 
δέν υπάρχει χειρουργός είς τό χωρίον’ 
έ'πειτα δέν πιστεύω δτι είνε άνάγκη. Πρό 
δεκαπέντε ήδη ήμερών ό πυρετός έ'παυσε 
καί ό πληγωμένος άκόμη τίποτε δέν έδο— 
κίμασε παρά τό κρύον νερόν. Έφώναζε 
πο}ύ τάς πρώτας ήμερας" τώρα δέν λέγει 
πλέον τίποτε. Τολμώ λοιπόν νά βεβαιώσω 
δτι τόζήτημα έτελείωσεν ή πρόκειται μετ’ 
ολίγον νά τελειώσν). ’Ά λλω ς τε, ό κύριος 
εύρίσκεται είς τήν κατοικίαν το υ ’ ό · κύ—
ιος νυαφεύεται. Οταν κανείς νυμφεύεται 
ιασκεδάζει, καί δταν διασκεδάζει, σπα- 

νίως μένει ήσυχος, ό δέ πληγωμένος θά 
εχν) άδικον άν παραπονεθνί διά τόν θόρυ
βον. Άφίνομεν δά δτι άν παραπονεθνί θά 
κάμν) τόσον σιγά τά  παράπονά του, ώστε 
δέν θά τ ’ άκούσν) κάνεις.

—  Έ ν τοιαύττ) περιπτώσει θά κάμν) 
άσχημα άν τά  είπνΐ, είπεν ό έπ ιστάτης 
μετ’ έμφάσεως.

—  Τότε, ύπέλαβεν ό Δεβώτ,θά συμπε- 
ράνω διά μιάς τελευτα ίας ιδέας. Κάμετε 
μου τήν χάριν νά είσέλθετε καί νά είπήτε 
είς αύτόν τόν κύριον δτι τόν προσκαλώ 
εις τούς γάμους μου.

—  Πώς είπατε ; άνέκραξαν ταυτοχρό- 
νως ό έπιστάτης καί ό πάρεδρος.

—  Ναί, είς τούς γάμους μου, έπανέ- 
λαβεν ό Δεβώτ. "Η θά ήμπορέση ή δέν 
θά ήμπορέσν) νά σηκωθή' άν ήμπορέσν) θά 
είπνΐ δτι είνε είς κατάστασιν ν’άναχωρήσν) 
καί τότε θά τον βγάλωμεν άπό τήν α ί
θουσαν' άν δέν ήμπορέσν), τό ζήτημα λύ
ετα ι, δπως ελεγεν ό πάρεδρος καί δέν 
βλέπω τόν λόγον δ ιατί αύτός ό έτοιμο- 
θάνατος νά θελήσνι ν’ άποθάνν) είς τήν 
καλλιτέραν αίθουσαν τοΰ πύργου μου. 
Είδα έκεϊ ψηλά πλησίον είς τήν οροφήν 
μικρά δωμάτια έξαίρετα πρός αύτόν τόν 
σκοπόν. Κάμετέ ρ.ου λοιπόν τήν χάριν νά 
ύπάγετε νά τοΰ διαβιβάσετε τήν πρόσ- 
κλησίν μου' θά μοΰ φέρετε τήν άπάντησιν 
έκεϊ κάτω , ίλέσα είς τούς άνθρώπους αου,'  I ’ ’ Γ ’ 1 '
τούς οποίους απασχολώ είς έργασίαν τό
σον ευχάριστον.

Καί τα ΰτα  είπών ό οικοδεσπότης περι- 
εστράφη καί άπήλθε λ ία ν ηύχαριστημέ- 
νος, διότι είχε κόψει τόν γόρδιον δεσμόν 
καί έ'τι μάλλον, διότι έτίθετο τέοαα είςi 7 I ι



τάς δυσάρεστους καί οχληράς σκέψεις,οα- 
τινες έπήρχοντο είς τό πνεύμα του πρό 
•ήμισείας ώρας έξ α ιτ ία ς τοϋ τραυματίου 
έκείνου.

— Ό  έπιστάτης καί ό πάρεδρος πλήρεις 
θαυμασμού έ'σπευσαν νά ΰπακούσωσι καί 
διηυθύνθησαν πρός τήν αίθουσαν, όπόθεν 
έξήρχοντο οί θλιβεροί καί διαλείποντες 
στεναγμοί.

Έν τούτοις ό Δεβώτ έπέστρεψεν εις το 
μέσον τών υποτελών του, τους οποίους 
ήρίθμησεν, άνδρας, γυναίκας, κοράσια καί 
παιδία, καταμετρών καί έξετάζων αύτούς 
ώς φορτίον μαύρων, πάντοτε ομως μέ τό 
άξιέραστόν του μειδίαμα, ώσαύτως δέ πάν
τοτε μέ τήν μεγαλοπρέπειαν, ήτις έμπρέ- 
πει είς τιμαριοϋχον δεσπότην.

Στηριζόμενος έπί τοϋ δρυφάκτου της 
κινητής γέφυρας, μεθυσκόμενος έξ όλου 
έκείνου τοϋ καπνού, τοϋ προερχομένου έκ 
τών οβελών κα ί τών καρικευμάτων, είς τό 
κέντοον τόσων πυρών, περιστοιχιζόμενος 
ενθεν καί έ'νθεν ύπό τοϋ ΰδατος, ώμοίαζε 
με τόν κ. Βωμπάν διευθύνοντα τάς έργα- 
σίας τών μηχανικών του έπί τίνος προ
χώματος, ή μέ τόν κ. Τουρβίλ, δτε τό 
παρελθόν έ'τος, πλησίον τής Διέπης, έκε- '< 
ραυνοβόλει τούς "Αγγλους άπό της ναυαρ- 
χίδος του.

Πέριξ αύτοϋ περιήρχετο έπιτελεϊον θε
ραπόντων καί μαγείρων, πρός ούς ό Δεβώτ 
εδιδε τάς δ ιαταγάς του , συνοδευομένας 
ύπό τίνος έπιπλήξεως, ύπό τίνος χυδαίας ! 
έκφράσεως, ήτις έξήγειρε τήν ίλαοότητα 
τών συνταοασσομένων παρά τήν όχθην τοϋ 
ρύακος ομάδων. Άφοϋ ήθελε κατορθώση 
νά προξενήσγ) γέλωτα  θορυβώδη είς τούς 
υποτελείς καί τάς ύποτελεΐς του ό πυρ
γοδεσπότης έφαίνετο έπγιρμένος καί κα- 
τηυχαριστημένος. Πρό πάντων προσεπά- 
θει νά έμποιήσνι αϊσθησιν είς τάς ευειδείς 
νεάνιδας, α ΐτινες δυστυχώς ήσαν πολύ 
σπάνιαι , διότι έν Ούδάρδ ή καλλονή δέν 
έπλεόναζεν. Μετ’ ολίγον έπανηλθε βρα-V  * , \ 1 ? » ,οεως ο παρεορος και ο επ ιστάτης, οιτινες 
αμφότεροι έχαιρέτισαν κατά τήν έθιμοτυ- 
πίαν τών πρέσβεων, πριν κάν άνοίξωσι τό 
στόμα.

Ας μοϋ είποϋν άπό τόν πύργον, ά- 
νεκραξεν ό Δεβώτ , έάν διακρίνεται ή ά
μαξα τής κυρίας.

Είς την κορυφήν τού κτιρίου άνυψοϋτο 
σκοπιά μικρά τετράγωνος, έφ’ής είχε το
ποθετηθώ ως σκοπός ό θυροφύλαξ, διακρι- 
νόμενος έπί οξυδερκεία.

Ουτος άπήντησεν ότι ούδέν εβλεπεν είς 
την όδόν ειμη συννεφον κόνεως , άλλά 
πολυ περισσότερον ογκώδους, άφ’ όσον ή - 
θ=.λε τ ις  υποθεσει οτι θά έξήγειρον οί τρο
χοί της άμάξης τής κυρίας Δεβώτ.

Αί άμαξαί μου έγείρουν πολύ κο- 
νιορτόν, άπήντησεν ό Δεβώτ, καί τ ’ άλο
γά  μου όιαρκώς άνασηκώνονται.Δ ιά τοϋτο

εινομενος προς 
π ιστάτην καί τόν πάρεδρον'έπανελθόντας, 
έβεβαιώθητε άν ό εύπατρίδης, ό φιλοξε
νούμενος είς τόν οίκόν μου, δέχεται τήν

πρόσκλησιν, τήν όποιαν τοϋ διεβιβάσατε;
—  Μ άλιστα , κύριε , άπήντησεν ό πά

ρεδρος μετ’ ά'κρας λύπης.
—  Πώς μάλιστα ! λοιπόν δέν ψυχορ- 

ραγεϊ ;
—  Φαίνεται ώσάν φάντασμα, κύριε.
—  Καί θά. έλθγι αύτό τό φάντασμα εις 

τούς γάμους μου ;
—  Θά έλθη, κύριε, τόν νομίζω ικανόν 

νά τό πράξ·/]. Μετά τάς πρώτας λέξεις 
όποϋ τού είπα, άνηγέρθη καί τά  κόκκαλά 
του έτριζον. Ένόμιζε κανείς πώς είνε ό 
Λάζαρος όποϋ άνεσταίνετο:

«—  Μήπως μέ περιπαίζετε ; έψιθύρισε 
μέ φωνήν ώσάν τοϋ τζίντζικα" ποιος κα
τεργάρης σας στέλνει νά χλευάσετε ενα 
εύπατρίδην, ό όποιος ψυχορραγεί ;»

—  Ψυχορραγεί ; πολύ καλά ! άνέκρα
ξεν ό Δεβώτ, άφοϋ τό λέγει ό ί'διος. ”Ας 
τόν μετακομίσουν είς άλλην αίθουσαν.

—  Σταθήτε ν’ ακούσετε , κύριε , έπα- 
νέλαβεν ό έπ ιστάτης. Ό τα ν  ήκουσα ότι 
ήθελε νά μάθτ) τό όνομά σας , τοϋ είπα : 
Κύριε , όμιλεϊτε πολύ άγροίκως " κύριε , 
απαντάτε πολ.ύ κακά είς τήν ευγένειαν με 
τήν όποιαν προσφέρεται ό νέος οικοδεσπό
της. Ό  κύριος αύτός δέν είνε κατεργάρης’ 
είνε ό κύριος Δεβώτ, ό εκατομμυριούχος , 
ό γενναιόδωρος. «— Ο Δεβώτ ! άνέκραξεν 
ό ψυχορραγών, ένφ τά  θολά μάτιά  του 
έζωογονοϋντο, ό Δεβώτ, ό φίλος μου Δε
βώτ ! ίδικός του είνε ό πύργος ; εύρίσκο-
μαι είς τήν κατοικίαν τού Δεβώτ ! ΤΑ,

'  / . » — * ~.ιπανηγυρίζει το υ ; γάδους του ακους εκεί:
θά ύπάγω  καί έγώ είς τούς γάμους του !.
βέβαια, β έβα ια ! . . . »  Καί έλιποθύμησεν
άπό τήν χαράν του.

—  Έλιποθύμησεν ή άπέθανεν ;
—  ’Ή θελα νά ήμπορώ νά σας εύχαρι- 

στήσω 'άλλά δυστυχώς έλιποθύμησε μόνον.
—  Δ ιατείνετα ι λοιπόν αύτός ό άνθρω

πος ότι είνε φίλος μ ο υ ;. . .  Περιγράψετέ 
μού τον, σας παρακαλώ.

—  ”0 ,  κύριε ! . . .  φαντασθητε . . .  άλλά 
μοϋ φα ίνετα ι, πάρεδρε, πώς είνε αύτός 
όποϋ έρχεται, αύτός είνε νά το ς!.. νά τας!

Ό  Δεβώτ έφοικίασεν έκ νέου.
Τώ όντι, έφαίνετο έςερχόμενον έκ τού 

πύργου,φέρον ένδύματα ύπερμέτρως εύρέα, 
φάσμα τ ι λιπόσαρκον, πελιδνόν , μονό- 
φθαλμον, σύρων βραδέως τάς ίσχνάς καί 
τρεμούσας κνήμας του.

Τό φάσμα έμόρφασε μειδιών, ότε διέ- 
κρινε τόν Δεβώτ, καί έ'τεινε πρός αύτόν 
άμφοτέρας τάς χεΐρας, ών ήδύνατο καθείς 
νά μετρήσν) τά  οστα, χωρίς νά γινώσκη 
άνατομίαν.

Πάντες οί μάγειροι, πάντες οί περιε- 
στώτες διέκοψαν τό εργον των. Ό  Δεβώτ 
ώπισθοδρόμησεν.

—  Κύριε ! έψέλλισεν.
—  Πώς ! δεν μέ αναγνωρίζεις ; είπε 

φωνή τ ις  ώσει βύμβος έντόμου έξελθοϋσα 
τού διαφανούς έκείνου σώματος. Δεν άνα- 
γνωρίζεις τόν παλαιόν σου φίλον Λαγκο- 
μπέρζ ;

—  Ό  Λαγκομπέρζ ! άνέκραξεν ό Δε
βώτ μή τολμών νάέναγκαλισθή τό φάσμα, 
έκ φόβου μή συντρίψη αύτό ώς ΰελον’ σύ

είς αυτήν τήν κατάστασ ιν, σύντροφε μου;
—  Φεΰ ! άπήντησεν ό ξιφομάχος λ υ -  

γιζόμενος ώς δόναξ.
—  Ξεΐδι φέρέτε ! άνέκραξεν ό Δεβώτ.
—  ’Ακούσατ’ έμέ, είπε κρυφίως είς τό 

ώτίον τοϋ Δεβώτ ό έπιστάτης,δόσατέ του 
ξεΐδι, άν ό κύριος Λουβοά εχθρεύεται αύ
τόν τόν άνθρωπον’ άλλά δόσατέ του ζω
μόν, άν δέν τον έχθρεύεσθε σείς.

Ό  Λαγκομπέρζ τώ  όντι έλιποψύχεΓ τόν 
κατέβαλλεν ή θερμότης τού ήλίου καί ή 
πείνα, ή φοβερά έκείνη πείνα, ήτις έπέρ- 
χετα t κατά  τήν άνάρρωσιν,μετά τόν πυ
ρετόν,τόν προερχόμενον έκ σοβαρών τραυ
μάτων.

ι τ
ΑΛΛΟΙ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ 

ΑΠΟΛΑΜΒΑΝΟΥΝ

Ό  Δεβώτ ήγειρε τόν σύντροφόν του είς 
τάς άγκάλας του καί τόν μετέφερεν είς 
τόν πύργον , τον έκάθησεν έπί έδρας 
καί τού έ’δωκε νά ροφήσ*/) ζωμόν έκ δύο 
βραστών ορνίθων καί ενός τετάρτου προ
βάτου. Ό  Λαγκομπέρζ ήνοιξε τόν μόνον 
θαμβόν οφθαλμόν του, έζήτησεν ολίγον 
οίνον διά νά ήμπορέστ) νά καταπίν) τόν 
ζωμόν, άνέπνευσεν έπανειλημμένως διά νά 
ροφήσγι τόν οίνον καί επειτα , μετά Ιν νεύ
μα τοϋ Δεβώτ, οί δύο φίλοι άπέμειναν 
μόνοι.

—  Καϋμένε Λαγκομπέρζ ! είπεν ό Δε
βώτ, είς ποίαν κατάστασιν σ’ έπανευρί- 
σκω !

—  Β λέπεις !., έψιθύοισεν ό Λάζαρος ρί- 
πτων βλέμμα έπί τών κατεσκληκότων με
λών του.

—  Δέν είχες διαρκώς πυρετόν καί π α - 
ραλαλητόν, δέν είν’ ετσι ;

—  Βέβαια.
—  Εννόησες ότι σέ μετέφεραν άπό τήν 

τάφρον είς τήν αίθουσαν, μίαν ώραίαν α ί
θουσαν καί μεγάλην.

—  ’Αναμφιβόλως, ή αίθουσα ήτο ώ - 
ρα ία ... άλλά τ ί  με τούτο ;

—  Ε πίσης είδες ότι πολύ ολίγον σέ 
έπεριποιήθησαν.

—; Άκοϋς έκεϊ άν τό είδα !
—  Οτι σέ άπέφευγον.
—  Ώ ς νά ήμουν λεπρός.
—- Οτι σέ είχαν φυλακισμένον.
—  Ώ σάν σκυλί λυσσασμένον.
—  Έ ζα ίρετα ’ έσύ συνήθως σκέπτεσαι

ιέφθης,7· Wτά  πράγματα, Λαγκομπ*^ 
είς αύτήν τήν περίστασιν ;

—  Τήν άλήθειαν.
—  Είπέ μου τήν ίδικήν σου άλήθειαν, 

νά σού είπώ κ ’ έγώ τήν ίδικήν μου.
—  Έσκέφθην ότι ό κύριος Αουβοά δι

έταξε νά μέ μεταφέρουν έδώ.
—  Το έσκέφθης αύτό ;.. έξακολούθησε.
—  Καί ότι μέ έπεριώριζε κ α τ ’ αύτόν 

τόν τρόπον διά νά μή ομιλήσω.
—  Δέν μοϋ είπες τ ί  έσκέφθης, ώς πρός 

τήν περιποίησιν.
—  Πρέπει νά σοϋ τό είπώ ;
—  Λέγε το, είμεθα μόνοι.
—  Λοιπόν, ένόμισα οτι άφοϋ μέ είδε 

πληγωμένον καί άχρηστον ό αύθέντης μου



δέν έθεώρησε κακόν ν’ άπαλλαχθτί. Τά 
είξεύρω καλά αυτά τά  πράγματα, έννοια 
σου ! δι’αύτό δέν είχα έμπιστοσύνην, ούδ’ 
είς τό νερόν όπου έβαζαν πλνισίον μου , 
δι’αύτό έφώναζα ’σαν αητός δταν έβλεπα 
εκείνους τούς δύο μαυροφόρους" δι’ αύτό 
τέλος πάντων, δέν έπρόφερα ούτε μίαν λέ- 
ξιν,είμή διά νά παρακαλέσω τόν Θεόν καί 
τον προστάτην μου άγιον Χριστόφορον, οί 
όποιοι μέ εισακόυσαν,άφοϋ ό κύριος Λου
βοά έφάντ) τόσον καλός,ώστε νά μέ στείλ-/) 
είς τήν οί'κίαν ένός φίλου. Ποσον λυπού
μαι , διότι τόν ύπώπτευσα ! . .

Ό  Δεβώτ άρχισε νά γελα.
—  Κουτέ ! είπεν.
—  Τί ; ειπεν ό Λαγκομπέρζ’ μέ περι

παίζεις ;
—  Διάβολε ! αύτή ή οικία μόνον άπό 

προχθές είνε ίδική μου καί δέν είξεύρει 
άκόμη ό κύριος Λουβοά ότι την ήγόρασα.

—  Λοιπόν όταν μ’ έσήκωσαν διά νά μέ 
φέρουν έδώ...

—  Τά έκαμεν άπό ευσπλαχνίαν ό έπ ι
στάτης.

—  ’Αλλά δ ιατί δέν μέ έπεριποιήθησαν;
—  Διότι εις τόν πυρετόν σου ύπήρξες 

άρκετά απερίσκεπτος, ώστε νά προφέρτρς 
τά όνομα Λουβοά.

•— Καταλαμβάνω" έφοβήθησαν νά μη 
έκτεθοΰν.

—  ’Ή θελα νά ίδώ τ ί  θά εκαμνες έσύ!
—  Λοιπόν ό κύριος Λουβοά, άφοϋ κα- 

κατώρθωσε νά μοΰ τρυπήσουν την κοιλιάν 
διά την υπηρεσίαν του,μέ άφησεν ε ί; μίαν 
τάφρον... ώσάν σκύλον ! . .

—  Καί σ’ έλησμόνησεν.
—  Καί αύτός ; . .  τ ί γ ίνετα ι ;
—  Αύτός είνε είς Βερσαλλίας' έργάζε— 

τα ι όπως πάντοτε. Τό τοιοΰτο άπα ιτε ΐ 
έκδίκησιν, δέν είν’ αλήθεια ;

—  Διά νά προφέρω την λέξιν έκδίκησιν, 
φ ίλτατε Δεβώτ, περίμενε πρώτον νά δυ- 
νηθώ νά στέκωμαι ’στά πόδια μου'καί νά 
μή λέγνις αύτά τά  πράγματα σπ ίτ ι σου, 
οιότι έσύ δέν είμπορεΐς νά παραπονεθη,ς, 
ώς έγώ δέν παραποΰμαι διόλου- σ’ εχω 
μάρτυρα ώς πρός τοΰτο.

— Έ γινες λοιπόν πολύ ανεκτικός,Λαγ
κομπέρζ.

—  Καλά έπληρώθης διά τάς άναξυρί- 
δας τοΰ κυρίου 'Αρλαί, δέν είν’ έτσ ι; είπε 
στενάζων ό Λαγκομπέρζ άντί ν’άπαντήση. 
Δέν είνε αδικία; δέν είμαι έγώ ό παλαιο- 
πώλης, ό όποιος τάς ήγόρασα ; Δέν τάς 
έφερα έγώ είς τήν ράχιν μου, ένώ ό κύριος 
Λουβοά μετημφιεσμένος ώς τρωγαλιοπώ- 
λης μέ κατεσκόπευε διά νά ίδη μήπως έξ- 
ετάσω τά  θυλά κ ια .Ά ν  ελαβες εναέκατομ-

’μύριον δι’ αύτό, οπως λέγουν, πρέπει νά 
φανής γενναίος καί νά δώσ/ις έκατόν χ ι
λιάδας λίβρας καί είς έμέ, ό όποιος δέν 
έλαβα παρά μίαν σπαθιάν.

‘Ο Δεβώτ ήρχισε νά γελα βλέπων τό 
θρηνώδες υφος τοΰ φίλου του.

—  Έ χεις λάθος, είπεν' τίποτε δέν 
μοΰ έ'δωσαν διά τάς άναξυρίδας.

—  ΜπιΖ ! . . .
—  Τίποτε, παρά έ'να κομμάτι χαρτί.

Τό οποίον περιείχε

—  Μίαν παραγγελίαν τοΰ βασιλέως 
διά ν’άγοράσω άλευρα, όσπρια, χοιρινόν, 
κρέας παστόν, ρέγγαις,καί πτύα  διά σκά- 
ψιμον.

—  Εύτυχισμένε Δεβώτ !
—  Τί τά  θέλεις ! . . .  ίδικόν σου είνε τό 

σφάλμα.Έ σύ είσαι ά'νθρωπος τών όπλων, 
είδες ποτέ κανένα νά όρμαθιάζν) σκοΰδα 
μέ τήν άκρη τοΰ σπαθιοΰ του ; . . .  Έ ξεκι- 
νήσαμεν καί οί δύο άπό τό αύτά σημεΐον 
χωρίς πεντάρα, έσύ είχες ένα σπαθί, έγώ 
ένα σακκί. Είς τό σακκί μέσα ήρχισα νά 
βάζω τό ψωμί όποΰ μοΰ έδιδαν στάν δοό- 
μον, κατόπιν άφοΰ εύρηκα Οέσιν, έχωσα 
μέσα άπ ’ έδώ καί άπ ’ έκεϊ τά  ένδύματα 
τών αύθεντών μου .. .

— Τάς άναξυρίδας τοΰ αρχιεπισκόπου, 
είπε θλιβερώς ό Λαγκομπέρζ.

—  ’Ακριβώς. Τέλος αύτή ή μικρά έκ- 
δούλευσις μ'έ'καμε νά φανώεύάρεστος πρός 
τόν κύριον Λουβοά' μοΰ έδωσε τήν πα
ραγγελίαν καί τότε είς διάστημα τριών 
μηνών έτρύπωσα μέσα είς τό σακκί πέντε 
εκατομμύρια άλευρα, δέκα χιλιάδας βώ- 
δια, δέκα χ ιλιάδας τόνους παξιμάδι, 
πέντε χιλιάδας τόνους τυρί, πενήντα χ ι
λιάδας έργαλεϊα σκαπανέων.

—  Τι διαβολευμένο σακκί ! . . .  Δεβώτ, 
πώς κατώρθωσες νά εύργις ένα τέτοιο.

—  Τίποτε εύκολώτερον, δέν πρόκειται 
παρά νά ξαναγυρίσης τόν πάτον, νά τόν 
κάμης στερεόν διά νά μή πίπτγι τίποτε 
άπό μέσα. Καταλαμβάνεις, Λαγκομπέρζ, 
έ'πειτα άπό τά στίβαγμα τόσον πραγμά
των έκεϊ μέσα, πάντοτε απομένει ένα κα
τακάθισμα. Ξύσε το αύτό, φίλε μου" σύ- 
ναξέ το έπιμελώς, ξύσε τό άλεΰρι, τό 
λαρδί, τό λίπος, τά  τρίμματα καί θά κά- 
μγίς χρυσάφι. Δέν είνε μικρή δουλειά. 'Αν 
δέν έ'χτις παρά τά σπαθί σου, δέν ήμπο- 
ρεΐς νά ξύσγις καλά ' είνε πολύ λεπτόν. 
Έ π ε ιτα  έχεις τό σπαθί, άλλά δέν είχες 
τό σακκί.

—  ”Ω ! έψιθύρισε μετά λύπης ό Λαγ
κομπέρζ κατάπληκτος έκ τοΰ θαυμασμού, 
έγώ άσώτευσα τήν ζωήν μου.

—  "Ακούσε, είπεν ό Δεβώτ συγκινηθείς 
όπωσοΰν καί αισθανθείς οίκτον'είνε άκόμη 
καιρός. Γνωρίζεις ν’ άναγινώσκγις καί νά 
γράφγις ;

—  ’Ολίγον τ ι.
—  Θέλεις νά γείνγις υπάλληλός μου ;
Ό  Λαγκομπέρζ έχάρη, άλλ ’ ή χαρά του

έμετριάσθη ύπό κινήματος άλαζονίας.
—  Δέν ήξεύρω νά ξύω καλά, άπήντη

σεν· τό σπαθί μου είνε πολύ λεπτόν.
—  Είσαι ανόητος καί θ’ άποθάννις είς 

τήν ψάθα, χωρίς κανείς νά σέ λυπηθή, θ’ 
άποθάννις τής πείνας. Μήπως νομίζεις, 
κουτέ, ότι έγώ σέ υποθέτω ικανόν νά 
πλουτίσης μέ τήν εξυπνάδα σου : Μή νό
μ ιζες ότι εχω ανάγκην τοΰ κονδυλιού σου 
ή τής αριθμητικής σου ; Έσύ δέν εχεις 
παρά ένα σπαθί καί αύτοΰ εχω άνάγκην 
τώρα όποΰ άποτείνομαι είς σε.

—  Εξηγήσου τότε σαφέστερον, είπεν ό 
Λαγκομπέρζ τεταπεινωμένος ήθικώς καί 
ύλικώς απέναντι τοΰ ήμιθέου έκείνου, τοΰ 
πλήρους χρυσίου καί υγείας.

—  ’Ιδού" ένυμφεύθην καί ή γυνή μου 
είνε ώραιοτάτη ' τήν λατρεύω. Δέν είχε 
καθόλου περιουσίαν. Ήδυνάμην νά νυμ - 
φευθώ μίαν πλουσιαν νέαν' άλλά τήν ά - 
γαπώ . ’Έ πειτα  έγώ έ'χω περιουσίαν διά 
δύο. Έ κτος τούτου, ή σύζυγός μου είνε 
πολύ έξυπνος καί θά μοΰ φανή πολύ χρή
σιμος εις τάς ύποθέσεις μου. Πολλοί τήν 
έτριγύριζαν καί πολλοί θά τήν τριγυρίζουν 
είς τό μέλλον" έγώ εχω νά κυττάξω  τά  
βιβλα'α μου, έχωνα κάμω τάς άγοράς μου" 
έ'χω νά φυλάξω τό ταμεϊόν μου" ποιος εί- 
ξεύρει ; ήμπορεΐ νά λάβω παραγγελίας 
καί ν’ άπουσιάσω.

—  Λοιπόν ; ήρώτησεν ό Λαγκομπέρζ.
—  Λοιπόν, άφοΰ σύ θά είσαι ό ύπάλ- 

ληλός μου θά έπαγρυπνεΐς τήν σύζυγόν 
μου. Θά έχγις άντί κονδύλι ένα μακρύ 
σπαθί. 'Υπάλληλος, δέν είνε ή κατάλλη
λος λέξις. ’Έπρεπε νά είπώ ύπασπιστής.
' Οσον περισσότερον σέ κυττάζω ,τόσον καλ- 
λίτερον σ’ ευρίσκω διά ύπασπιστήν. ’Έ
πεσαν τά  μαλλιά σου,ή εύμορφιά σοΰ λεί
πει" καμμίαν λοιπόν ύποψίαν δέν θά έχω 
έκ μέρους σου.Διά τούς άλλους δέ θά είσαι 
φοβερός" σοΰ λείπει τό ένα ’μάτι, τό άλλο 
είνε άγριον . . . τά  κ ινήματά σου άπειλη- 
τ ικά  . . . διά φόβητρον δέν ήμπορώ νά 
εΰρω καταλληλότερον. Καί άν έβαρύνθης 
τήν υπηρεσίαν τοΰ κυρίου Λουβοά,Ιλα ν’ά - 
ναλάβτις ύπηρεσίαν είς έμέ" δεν θά μετα
νόησες.

— Δέν λέγω  όχι, άπήντησεν ό Λαγ
κομπέρζ έπί μάλλον καί μάλλον τετα π ε ι-  
νοψ-ένος, άλλά . . .

—  ’Αλλά τ ί ; . .
—  Ό  κύριος Λουβοά δέν θά μοΰ δώσγι 

τήν έλευθερίαν μου τόσον εύκολα" μ’ έχει 
άνάγκην.

—  Ά πατάσαι" άφότου έπεσες στο στρώ
μα κύτταξε άν έφρόντισε διόλου διά σέ. 
Σέ θεωρεϊ νεκρόν καί έπιθυμ.εΐ τόν θάνα
τον σου" αν οεν σ αφινη αυτός, άφησε 
τον έσύ.

—  Ά  ! καί νομίζεις ότι ήμπορεΐ κανείς 
νά θραύση έτσι τήν άλυσσον, μέ τήν ο
ποίαν τον έχει δεμένον τοιοΰτος αύθέντης;

—  Θά ίδ·7ίς όταν σχηματίσω τήν περι
ουσίαν όποΰ θέλω, άν θά άπελευθερωθώ 
έγώ ή όχι. Νά κλεψη κανείς είς τήν άρ- 
χήν, έστω, άλλά πρέπει έπί τέλους νά 
γίνν] τίμιος άνθρωπος, όταν δέν έχτρ πλέον 
άνάγκην. Καί πάλιν σοΰ λέγω, σκέψου, 
έτασε τούς νεφρούς, ώς λέγει ό προφητά- 
ναξ Δαυίδ, μέτρησε τά  κόκκαλα τώ ν 
κνημών σου καί γείνου ό ύπασπιστής τής 
συζύγου μου.

—  Ό χ ι, σοΰ λέγω , όχι. Αμα θερα- 
πευθώ θά έπιστρέψω είς τόν αύθέντην μου, 
όσον σκληρός καί άν είνε.

—  Δέν έχεις λοιπόν υπερηφάνειαν ; θέ
λεις νά σέ περιφρονοΰν, έσέ, ενα πολεμι
στήν τόσον διακεκριμένον ! . .

—  Δέν έχω πλέον τό δικαίωμα νά ύπε- 
ρηφανεύωμαι" έπεσεν ή μύτη μου !

—  Τί λέγεις : τό πρόσωπον σου κοκκι
νίζει, φαίνεσαι καταλυπημένος.

—  Τόσον καταλυπημένος, ώστε κον
τεύω νά σκάσω. Άκουσε , Δεβώτ" κάμε



, ε νά συνέλθω,νά σταθώ έ/. νέου ’στά πό- 
ιά μου' γέμισε το στομάχι μου άπό ζω - 

u-ούς, άπό πλακούντας, άπό ορνίθια, ρίψε 
μέσα μου, ώς νά ήμουν τό περίφημον σακ- 
κί σου. Άπόδοσε τήν δύναμιν τών χειρών 
αου, τους μυώνας τών ποδών μου, πρέπει 
νά ικανοποιήσω την τιμήν μου, διότι ή - 
τιμάσθην καί άν ό αύθέντης μου μέ ά- 
παρνηταΓ ένας μαθητής μέ κατέβαλεν !

Καί είπών τους λόγους τούτους ό Λαγ- 
οιιπέοζ ά®ήκε νά έκφύγν) τοϋ μόνου ο

φθαλμού του ρεϊθρον πικρών δακρύων.
—  Γρήγορα · φέρετ’ ένα άλλον ζωμόν! 

άνέκραξεν ό Δεβώτ' διά νά κλαίη ό Λ αγ- 
κοπέρζ θά είπή πώς ό χαρακτήρ του πολύ 
έμαλάκωσεν . . .

Ή  διαταγή αυτή έξετελέσθη κομισθέν- 
των τών έν βία δέκα ταύτοχρόνως λοπα- 
δίων πλήρων ζωμού. Ό  σκελετώδης άνήρ 
έπιεν. άπέμαΕε τούς οφθαλμούς καί είπε 
μετά κοχλαζούσης οργής :

— Μετά όλίγας ημέρας θά ήμπορώ νά 
περιπατώ. Τώρα είμαι αδύνατος, άλλά 
τότε θά περιπατώ καλλίτερα σύ έχεις 
χρήματα, θά μοϋ δώστις" θ’ άγοράσω ένα 
ϊππον,δέκα 'ίππους, τρ ιάντα,έν άνάγκ·/]...

—  Αί ! είπεν ό Δεβώτ πτοηθείς διά τό 
βαλάντιόν του' πρόσεχε καί είς τήν άνάρ- 
ρωσίν σου !

—  Καί έπειδή ό κόσμος έχει ένα άκρον, 
θά ύπάγω είς τό άκρον τοϋ κόσμου.

—  Πρόσεχε ! ό κόσμος έχει δύο άκρα.
— Θά υπάγω καί είς τά  δύω. Θά ύ 

πάγω είς τήν κόλασιν, έως νά έπανεύρω 
εκείνον τόν άχρεΐον . . ,

—  Ποιον ; ήρώτησεν ό Δεβώτ.
— Καί τό όνομά του άν σοϋ είπώ, δέν 

θά καταλάβεις τ ίπο τε ' όέν τόν γνωρίζεις. 
Μάθε μόνον δτι αύτός είνε όποϋ μοϋ ϊ -  
καμε τοϋτο.

Καί άπεκάλυψεν είς τόν Δεβώτ τήν έ- 
ρυθράν άκόμη οπήν τής πληγής, ήν ή φύ- 
σις είχε μόλις έπουλώσει, έν τώ  μέσω τού 
οστεώδους στήβους του.

—  Δι’ έ'να μαθητήν, τό κτύπημα είνε 
έξαίρετον, είπεν ό Δεβώτ' τ ί θά σοϋ συν 
έβα 
λον !

—  Αχρείε Βελαίο ! ένούλ7.ισεν ό Λαν- 
κομπέρζ.

Ειτα άποτεινόμενοςπρός τόν φίλον του:
—  Ο άχρεϊος, είπε, ποτέ δέν έ'μαθε 

πώς ν άποκρούη μίαν τετάοτην καί ν’ άν- 
τιξ ιφ ίζη .

—  Τά μαθήματά σου λοιπόν δέν ήσαν 
καλά ;

—  Ησαν καί πάρα πολύ καλά διά τόν 
σκοπόν όποϋ είχεν' εκείνος όποϋ ήθελε 
νά φονεύση δέν ήξευρε τόσα δσ’ αύτός.

—  Α ! ήθελε νά φονεύσνι κανένα ;
—  Ναί, τόν μνηστήρα της έρωμένης 

του.
—  ’Εξαίρετα ! άλλά τότε τρέχει μεγά- 

λον κίνδυνον αύτός ό καϋμένος ό μνηστήρ, 
ανέκραξε γελών ό μνηστήρ' άν ό μαθη
τής σου τού κάμη καμμίαν τρύπαν είς τήν 
'Λοιλίαν δπως σοϋ έκαμε καί εσέ, τότε πά
γε·. ’στά χαμένα ό γάμος' πρέπει ν’ άκρι-

βοπληρώσνις δι’ αύτά  τά  μαθήματα, φ ίλ - ! διάστημα, οί δέ σωματοφύλακες ειχον 
τα τε Λαγκομπέρζ. διανύσει διάστημα δώδεκα ώρών,χωρίς νά

ινεν αν είχες νά κάμης μ’ ένα δάσκα-

Θά τά πληρώσγ.
Είς αύτό τό σημεΐον τής συνδιαλέξεως 

εύρίσκοντο, δτε ό έπί τής σκοπιάς τού 
πύργου φρουρών άφήκεν όξύν συριγμόν.

—  ’Ιδού ή Β ιολέττα ! άνέκραξεν ό Δε
βώτ.

—  ΓΙοία είνε αυτή ή Β ιολέττα ; ήρώ
τησεν ό Λαγκομπέρζ, δστις άνεσκίρτησεν 
άκούσας το όνομα τούτο.

—  Είνε ή σύζυγός μου.
Ή  σύζυγός σου λέγετα ι Βιο7νέττα ;
—  Ναί.
—  Μήπως κατά  τύχην έκατοικοϋσεν 

είς Παρισίους ;
—  Ναί.
—  Είς τήν οδόν τών Σιδηροπωλείων ;
—  Ν αί' μήπως τήν γνωρίζεις ;
  ”Ω !.
Ό  Δεβώτ ώρμησεν έκτος της γεφύρας 

διά ν’ άποστείλ·/) συνοδίαν πρός τήν σύζυ
γόν του. Ό  έπιστάτης τόν άναιχέτισεν.

— Δέν είνε ή κυρία Δεβώτ όποϋ εοχε- 
τα ι, είπεν, είνε ένα σύνταγμα ιππικού.

—  Τί ά τυχ ία  ! είπεν ό Δεβώτ.
—  Τόσον μεγαλειτέρα άτυχ ία , προσέ- 

θηκεν ό έπ ιστάτης , δσον όποϋ τό γεύμα 
είνε έτοιμον καί ό σκοπός άναγγέλλει δτι 
εύρίσκονται είς τόν δρόμον οί συνδαιτυ
μόνες σας.

—  Ήμποροϋμεν νά φυλάξωμεν τά  φα
γητά  ζεστά έως νά έλθ·/) ή κυρία. Ά λ λ ’ 
άς έλθ·/) τέλος πάντων, θεέ μου ! άς 
έλθ·/) !

Κ ατ’ έκείνην τήν στιγμήν ήκούσθη 
ήχος σαλπ ίγγω ν, τριάκοντα δέ περίπου 
ιππείς είσήλθον καλπάζοντες είς τό χω- 
ρίον, έκδηλοϋντες διά κραυγών καί ηχη
ρών γελώτων τον θαυμασμόν , είς δν έκί- 
νει αύτούς ή διά τών μυκτήρων των είς- 
δύουσα κνίσσα τών φαγητών. Α ληθώς 
είπεΐν δλον τό χωρίον εύωδίαζεν έκ της 
οσμής τών οπτών κρεάτων καί τοϋ άρώ- 
ματος τών καρυκευμάτων. Εις σημαιοφό
ρος ρ.ετά τινων ιππέων έφθασε κατόπιν 
καί βλέπων τούς σαλπ ιγκτάς κεχγινότας 
πρό τής γαστρονομικής προπαρασκευής, 
διέταξε τούς άνδοας του νά σταματήσωσιν.

Ή σαν ή έμπροσθοφυλακή καί οί σαλ- 
π ιγκ τα ί τών έφιππων σωματοφυλάκων, 
ών όκτώ ίλα ι, έν πυκνή φάλαγγι, ήρχοντο 
διά τής όδοϋ τής Βαλενσιέννης,συνοδεύου- 
σαι άμαξαν έπιμελώς κεκλεισμένην καί 
συρομένην ύπό έξ ΐππω ν. ’Εν ριπή οφθαλ
μού τό Ούδάρδ κατεκλύσθη. Στίφος νεα- 
οών αξιωματικών εδραμεν είς τάς οικίας, 
ώς μέλισσαι είς τήν κυψέλην' πλείονες 
τών τριάκοντα είσώρμησαν είς

ον, οπου συνηντησαν Δεβώ
σαΰν τεταραγμένον έπί τη  θέα τόσων ένο
πλων άνδρών.

Οι σωματοφύλακες, διοικούμενοι παρ’ 
ένός άντιστρατήγου,ήσαν εν τών εκλεκτών 
στρατιωτικών σωμάτων,άποτελούμενον έξ 
ευπατριδών,άνηκόντων είς τήν καθαρωτά- 
την γαλλικήν καί σκωτικήν ευγένειαν. 
Ά λ λ ’ οί εύπατρίδαι πάσης χώρας πεινώ- 
σιν δταν διανύσωσιν έφιπποι δέκα ώρών

γευματισωσιν.
Εύσωμος τ ις  ταγματάρχης,άφοϋ έλαβε 

δ ιαταγάς άπό τό άτομον, τό όποιον δέν 
έφαίνετο, τόσον ήτο βεβυθισμένον έντός 
τής άμάξης , ήν προανεφέραμεν , είσήλθεν 
είς τόν πύργον καί αποτεινόμενος πρός 
τον Δεβώτ, δστις έχαιρέτιζεν αύτόν εύσε- 
β ά σ τω ς :

—  Κύριε, τώ  είπεν, ό κύριος δούξ τής 
Βανδώμης, παρ’ ού έχομεν τήν τιμήν νά 
διοικώμεθα, μ’ έπεφόρτισε νά σάς ευχαρι
στήσω διά τήν φιλόφρονα πρόνοιαν σας.

—  Πώς ! ό κύριος δούξ τής Βανδώμης 
είνε έκεϊ μ έσ α ;  έψιθύρισεν ό Δεβώτ.

—  Αυτός μάλιστα , κύριε, επιθυμεί δέ 
νά μή λάβετε τόν κόπον νά προετοιμάσετε

■ r Υ  . ν 'το τραπεί,ι εντός του οικου σας.
—  Νά προετοιμάσω τό τοαπέζι ; __

είπεν ό Δεβώτ, χωρίς νά έννοη.
—  Μ άλιστα' ό κύριος δούξ θά γευμα- 

τίσγι έντός τής άμάξης του' οί ύπηρέται 
του θά τού φέρουν έκεϊ τό κρασί,τό όποιον 
προσδιορίζετε δ ι’ αύτόν, όμοϋ με μερικά 
φαγητά , τά  όποια θά έκλέξουν. Οί κύριοι 
αξιωματικοί θά φάγουν όρθιοι, στρατιω- 
τικώ  τώ  τρόπω, τό έξαίρετον γεύμα, τό 
όποιον είχετε τήν ευγένειαν νά προετοι
μάσετε, καί τοϋ όποιου τήν μυρωδιάν ή - 
σθανόμεθα μίαν λεύγαν μακράν. Έντός 
ήμισείας ώρας θά τελειώσωμεν' δέν ήα- 
ποροϋμεν νά καθήσωμεν είς τό τραπέζι, 
διότι ή πορεία μας είνε κατεπείγουσα. 
Είνε φανερόν, κύριε, δτι έχετε γνώσtv τών 
μυστικών τοϋ Κράτους, διότι έγνωρίζετε 
τήν διάβασίν μας άπό τό Ούδάρδ, έν«  ή- 
μεΐς τήν πρωίαν δεν τό έγνωρίζαμεν κα
θόλου. Λοιπόν σάς εΰχαριστούμεν τά  μέ
γ ισ τα  , κύριε' άν θέλετε νά πίωμεν μαζί 
ένα κρασί, θά μάς κάμετε πολλή,ν τιμήν 
καί εύχαρίστησιν.

"Επεται συνέχεια.

F O R T U N E  B O IS G O B E Y

ΤΟ  ΚΟΜΜΕΝΟ ΧΕΡΙ
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

[Συνέχεια]

—  Αδιάφορο δμως , έπανέλαβεν ό θυ
ρωρός. Ά ν  άκούσω νά λεν ’γ ιά  τέτοιο πρό
σωπο, θά κάνετε καλά, κύριε, νά μοϋ δώ
σετε τήν διεύθυνσίν σας' σέ ευχαριστώ 
πολύ άν ’μπορέσω νά σάς δώσω πληροφο
ρίας. Καί άν καμμιά φορά πάλι έχετε ά - 
νάγκην νά μάθετε τ ίποτε γ ιά  τήν γειτο 
νιά μας, δέν ’μπορείτε νά ’βρητε πειά κα
τάλληλον. Έεύρω δλον τόν κόσμο.

—  Ευχαριστώ. Θά ξαναπεράσω, άφοϋ 
λάβω πληροφορίας γ ι ’ αυτήν τήν κυρίαν 
Σερζάν. Σήμερα τό καθαυτό δέν έζητοϋσα 
αυτήν. ’Ή θελα νά μάθω ποϋ κάθεται μιά 
καλή γυνα ίκα , όδός Καρδινέ... άλλά δέν 
’ξέρω τόν αριθμό.

—  Χχούμ ! Καί νά ’δγίς ποϋ είνε με
γάλη ή όδός Καρδινέ.



Καί ’γώ ούτε τονοαά τ η ς ’ξέρω ούτε τόν 
αριθμό που κάθετα ι. ’Ξέρω μόνον πως είνε 
θυρωρός καί μάμμη ένός παιδιού έως δώ
δεκα χρόνων, που είνε είς ένα Τραπεζίτη 
κα ί τό λένε Γώγο.

—  Γώγο ! τόν ’ξέρω τόν m a x n i r a f n .  
Είνε έξυπνος ’σαν καμπούρης μά άγαπι2 
πολύ νά τριγυρνα στους δρόμους καί έχει 
κάτι φερσίματα που δέν μοΰ πολυαρέσουν. 
Δέν θά παραξενευτώ άν τό ’δώ νά τε- 
λειώση κακά. Ό  Γώγος είνε τό ’γγονάκι 
τής κυρά Πιριάκ ποΰ είνε θυρωρός στό
1 5 9 __ δέν είνε μακρυά τό σπ ίτ ι. Θά
στρέψτε δεξιά την γωνιά , τό μπουλβάρ 
Μαζέρμπ, κ ’ έπειτα θά γυρίστε αριστερά.

—  Άφοΰ μού ’πατε τόν αριθμό είνε εύ
κολο. Μά τ ί  είνε όμως αύτή ή κυρά 
Πιριάκ.

—  Θυρωρός.
—  Ναί, μά έχει καλή φήμη ; Κάποιος 

μοΰ την έσύστησε καί ήθελα νά 'λάβω 
πληροφορίας πρίν.......

—  *Ω! έννοια σας,’μπορείτε νάχετε όλη 
την έμπιστοσύνη.Ή  κυρά Πιριάκ είνε κατά 
πώς πρέπει, άξια γυνα ίκα . Έγνώρισα τά 
γυιό της ποΰ έκανε στους Ζουάβους πρίν 
νά πάη στην Τράπεζα' άνθρωπος άξιος. 
Μά καί ή γρηά δέν πάει ’πίσω. Δουλεύει 
’σάν σκυλί στην ηλ ικ ία  ποΰ είνε , γ ιά  νά 
μαζεύη χρήματα γ ι ’ αύτόν τόν δαίμονα 
τόν Γώγο. Καί σπλαγχνική ! Δέν είνε 
πλούσια, μά κάθε ’μέρα δίνει στους φτω
χούς. Μά είνε δμως καί ’περήφανη σάν 
πριγκιπέσα.

—  Α λήθεια  ; ήρώτησεν έ'κπληκτος δ 
Μάξιμος.

—  Ναί, δέν ’μ ιλε ΐ καν μέ τούς γειτό - 
νους, καί βλέπω μένει μές της μαγείοισ- 
σαις! Διάβολε! καθένας τό καταλαβαίνει. 
Ή τα νε , φα ίνετα ι, πλούσια κ ι’ αύτή στον 
καιρό τη ς. Ό  άνδραςτης τής τάφαγε δλα. 
Καί μεταξύ μας τώρα, κύριε, αν θέλετε 
νά τής προσφέρετε θέσι σέ σπ ίτ ι δέν θά 
δεχθη.

—  Καί δμως είνε θυρωρός.
—  Δεν είνε τό ίδιο. Ό  θυρωρός δέν 

είνε υπηρέτης, είπε λαμβάνων ύφος προσ- 
βληθείσης αξιοπρέπειας, προξενήσαν είς 
τόν Μάξιμον μειδίαμα.

— Α λήθεια  ' δέν τό ’σκέφθηκα. "Ε
πειτα  δέν πρόκειται νά τής δώσω θεσιν. 
Έρχομαι νά ’δώ τήν κυρά Πιριάκ καί νά 
’μιλήσω γ ιά  τόν έγγονό της.

—  θ ά  ευχαριστηθη πολύ, γ ια τ ί τόν 
άγαπα ’σάν τά  ’μάτιά  της. Θέλετε,κύριε, 
νάσας συνοδεύσω ίσα μέ τήν οδό Καρόινέ' ,

—  Ό χ ι, δέν πειράζει. Ευχαριστώ πο
λύ ' φεύγω γ ια τ ί άργησα' θά ξαναϊδο- 
θοΰμε δμως, έλπίζω .

—  Θά μέ ’βρήτε,κύριε, πάντα  στη θέσι 
μου, καί μείνετε ήσυχος, γ ια τ ί θά ζητήσω 
πληροφορίας γ ιά  τήν κυρίαν Σερζάν.

Ό  Μάξιμος ήν ήδη μακράν. Έπεθύμει 
νά σκεφθη κατά  μόνας διά τάς πληροφο
ρίας, , άς πρό μικροΰ έ'λαβεν. Δέν άμφέβαλ- 
λεν δτι ή κυρία τοΰ σχ έ ι ι ν  τόν έπεριέ- 
παιζε.πληροφορήσασα αύτόν δτι κατώκει 
τό περικαλλές μέγαρον τής όδοΰ Ζουφροά,

ηγνοει ομως και τον σκοπον τοΰ τοιουτου 
μυστηρίου.

Ή ρώτα δ’ εαυτόν έάν έπρεπε νά έπαν- 
έλθη, άμα τη λήξει τής όρισθείσης προθε
σμίας, νά κτυπήση θύραν τόσω καλώς 
φυλασσομένην ύπό αινιγματώδους προσ
ώπου.

—  Οσω σκέπτομαι, τόσω χάνομαι είς 
τόν λαβύρινθον' έλεγεν.

Ή  μελαγχροινή μοΰ τήν έφτειασε καλά! 
Έ καλοκύτταξε τήνκαρδιάν μου ή τήν τσέ
πην μου; ούτε τό ένα ούτε τό άλλο, άφοΰ 
μ’ άφησεν έκεϊ, χωρίς νά έπωφεληθη τής 
περιστάσεως.

Γ ια τί δμως μ’ έφερε εμπρός ’σέ σπ ίτι 
’ποΰ δέν είνε ’δικό της,άφοΰ δέν τήν γνω 
ρίζουν σ’ αύτή τή γειτονιά ; Καί δμως έμ- 
πήκα μέσα, είχε τό κλειδ ί' δτι καί άν 
λέει αύτός ό άνθρωπος μέ της κόκκιναις
μουστάκαις θά ’ξέρει τ ί είνε ή κυρία ν

Έφέρθηκα άσχημα ’ποΰ δέν έπέμεινα 
περισσότερο. ’Ίσως δμως ήτανε καλλίτερα 
νά περιμένωτήν προθεσμίαν ποΰ μού’δωκε' 
θά έχει σπουδαίους λόγους γ ιά  νάμή ’μπο
ρεί νά μέ δεχθη πρίν περάσουν δεκαπέντε 
’μέραις. Κανείς σύζυγος, βέβαια. Κανείς 
σύζυγος ποΰ τήν έπαγρυπνεϊ καί έτοιμά- 
ζετα ι νά φύγη τόρα γρήγορα.

Θά κατέστρεψα τήν ύπόθεσι μέ τήν ση- 
! μερινή μου ανοησία. Καί πο^ός ’ξέρει άν 
δέν ήτανε κρυμμένη’πίσω άπό τά  παραθυ
ρόφυλλα ; Πόσον γελοίος θά τής ’φάνηκα 
άν μέ είδε.

Μπά! δέν βαρύνεσαι, γ ιά  τόσω μικρό 
πράγμα. Θά ’ξανάλθω. Και ώς τότες θά 
παρακαλέσω τόν φίλο μουΓώγο νάζητήση 
πληροφορίας. Θά τόν παρακαλέσω μάλι
στα νά έπαγρυπνη έδώ στό σπ ίτ ι, της 
ώραις ποΰ δέν έχει δουλειά, καί είνε πολ- 
λα ίς, καθώς μοΰ είπεν ό θυρωρός.

Ταΰτα σκεπτόμενος ό Μάξιμος έφθα- 
σεν είς τήν είσοδον τής όδοΰ Καρδινέ, καί 
έπρόσεχε νά εύρη τόν αριθμόν ον έζήτει.

Τόν εύρεν ευκόλως, διότι ήτο πλησίον 
τοΰ μπουλβάρ Μαλέρμπ. Ή το  παλα ιά  οι
κ ία , κατοικουμένη ολόκληρος άπό έργά— 
τας, μέ μίαν μόνην έλεεινήν είσοδον.

—  Ά ν  ή κόμησσα Γ ιάλτα , έρχεται 
κάποτε νά βλέπη τούς προστατευομένους 
της, είπε καθ’ έαυτόν ό ανεψιός τοΰ κυ
ρίου Δορζέρ, βέβαια θά είνε πολύ άλλόκο- 
τη γυνα ίκα . Μοΰ φαίνεται δμως πώς ποτέ 
δέν έπάτησεν έδώ τό πόδι της.

Τό θυρωρειον είς τοιοΰτον οίκημα είνε 
βεβαίως φωλεά κυνών.

Είσήλθεν δμως καί έβάδισε θαρραλέως 
πρός σκοτεινόν τινα  διάδρομον, ούτινος 
οί τοίχοι άνέδιδον ύγρασίαν.

Είς άπόστασίν τινα  άπό τής εισόδου 
ευρε θύραν ύαλόφρακτον, τήν οποίαν έ- 
κτύπησεν.

Ούόείς άπεκρίθη ' ήκούσθησαν δμως 
φωναί κα ί μετακινήσεις. Ό  θόρυβος σχε
δόν αμέσως έπαυσε, καί κεφαλή γυναικός 
έπεφάνη όπισθεν τής ύαλοφράκτου θύρας.

Ό  Μάξιμος δέν έπεθύμει νά συνδιαλε- 
χθη δπισθεν έμποδίου κα ί έστρεψε τό κομ- 
βίον τής θύοας ϊνα  είσέλθη.

—  Τί ζητείτε , κύριε; ήρώτησεν ή γυν 
τεθεΐσα πρό αύτοΰ δπως ^τώ φράξη τη 
είσοδον.

— Ή θελα  νά ομιλήσω είς τήν κυρία 
Πιριάκ.

—  Είμ’έγώ , κύριε.Έρχεσθε βέβαια άπί 
μέρος τοΰ κυρίου Βερμέλ διά μερικά άνθ·/] 
τά  όποια ύπεσχέθην νά τοΰ στείλω σήμερ 
τό πρωί.

—  'Ό χι, κυρία, δέν γνωρίζω τόν κύριοι 
Βερμέλ.

—  Τότε, σάς παρακαλώ, πρός τίνα  έχα 
τήν τιμήν νά όμιλώ ;

Ό  τρόπος τοΰ φέρεσθαι καί ή ομιλία 
της έξέπληξαν τόν Μάξιμον,άναγκασθέντ* 
νά τήν έξετάζη περιέργως.

Ή το  γυνή ύψηλοΰ αναστήματος, μι
κρά κεκυφυϊα έκ τής ηλ ικ ίας, άλλά δια 
τηρούσα τήν νεότητα είς τά  χαρακτηρι
στικά της, έν άντιθέσει πρός τήν λευκήν 
κόμην της.Ε ίχε ζωηρούς οφθαλμούς, χρώ 
μα έλαφρώς ζωηρόν,καί εύκόλως έμάντευΙ 
τ ις  δτι ήτο άλλοτε ώραία.

Ά πλούστατα , άλλά καθαρώτατα έν- 
δεδυμένη, ουδέποτε ήθε7>έ τ ις  τήν έκλά- 
βει ώς θυρωρόν.

—  Είμαι ό ανεψιός τοΰ κυρίου Δορζέο, 
Τραπεζίτου, όδός Σουρέΐ ,νηι : , άπεκρίθη ό 
Μάξιμος, έν αμηχανία ευρισκόμενος.

Ή  κυρία Πιριάκ έφάνη έκπληττομένη 
καί μικρόν άμηχανοΰσα καί αύτή . Έ π 
εστράφη, πιθανώς 'ίνα βεβαιωθη δτι το 
θυρωρεΐόν της ήν κατάλληλον ϊνα δεχθη 
έπισκέπτην διακεκριμένον καί μετά μ ι
κρόν συνελθοΰσα είς έαυτήν είπεν άπλώς

—  Περάσετε, κύριε, μέσα. Μέ συγχω- 
ρεΐτε δέ δτι σας δέχομαι είς τό πτωχικόν 
αύτό μέρος.

ΤοΰΜαξίμου έπετάθη ή έκπληξις άμα 
είδε τό δωμάτιον, εύρύχωρον καί φω τει
νόν, έπιπλωμένον μετά τίνος μεγαλοποε 
πείας.

‘Υπήρχε κλίνη μετ’ έπιστεγάσματος, 
ήμικυκλοειδοΰς, άνακλιντήρες βελούδινοι 
καί ώρολόγιον ρυθμού yoΰ Λουδοβίκου 
ΙΣΤ' έπί τής εστίας.

’Όπισθεν παραπετάσματος εύρίσκετο 
θύρα οδηγούσα πρός άλλο δωμάτιον. Καί 
δμως ή κυρία Πιριάκ είργάζετο, διότι έπί 
τής τραπέζης της,ήσαν έξηπλωμενα παν- 
τοΐα είδη χρήσιμα πρός κατασκευήν τε
χνητών άνθέων. Μ εταξύ δέ τών άλλων 
καί σωρός ρόδων, έτοιμων διά τόν έμπο
ρον, ούτινος τάς παραγγελίας έξετέλει 
κυρία Πιριάκ.

—  Καθήσατε, κύριε, είπεν ή χήρα προ- 
σφέρουσα κάθισμα, ό έγγονός μου μοΰ έ
χει ’πη πολλά γ ιά  σάς, καί χαίρω πολύ 
διά τήν τιμήν τής έπισκέψεώς σας.

—  Ακριβώς γ ιά  αύτό τό παιδί ήθελα 
νά σάς ομιλήσω, άπεκρίθη ό Μάξιμος ά
φοΰ έκάθησεν. Ό  Γώγος βέβαια θά σα 
είπεν δτι προχθές τό βράδυ, μοΰ έκαμε 
μεγάλην έκ.δούλευσιν.

—  ”Οχι, κύριε, δέν μού είπε τίποτε.
—  Πώς ! δέν σάς είπεν δτι μ’ έβοήθησε 

νά διαφύγω μερικούς κακοποιούς,οι όποιοι 
μέ ήκολούθουν ; ήξευρα πώς είνε πολύ έ
ξυπνος, ά λλ ’ δχι καί τόσω μυστικός.



Ή  κυρία Πιριάκ έσίγα. Έφάνη δέ είς 
τόν Μάξιμον ότι ό πρός τόν εκγονόν της 
έπαινος ούτος την εΰρισκε ψυχράν.

—  Ό πως δήποτε, κυρία,είμαι υποχρε
ωμένος είς αύτόν, καί πρέπει νά τόν αν
ταμείψω δι’ ο ,τι τοΰ χρεωστώ. Είνε πολύ 
νέος καί πιθανόν νά μη κάμγι καλήν χρή- 
σιν τοΰ μικροΰ ποσοΰ, τό όποιον προώρισα 
δι’ αύτόν. Έσκέφθην ότι καλλίτερον ήτο 
νά τό δώσω είς σας, καί . . .

Όμιλών ό Μάξιμος ήρεύνα διά τό χρη- 
ματοφυλάκιόν του, ότε ή χήρα τόν έστα- 
μάτησε διά χειρονομίας.

— Σάς εύχαριστώ,κύριε,άπεκρίθη ζωη- 
ρώς, άλλά δέν μπορώ νά δεχθώ τίποτε. 
Ό εγγονός μου κερδίζει κάτι τ ι έντίμως. 
Έγώ είμαι άκόμη είς κατάστασιν νά έρ- 
γάζωμαι. Δέν έ'χομεν άνάγκην κανενός, 
καί σάς παρακαλώ νά μην έπιμένετε.

Μετά τοιούτου τόνου ώμίλησεν, ώστε ό 
Μάξιμος ήννόησεν ότι δέν έφέρθη άξιο— 
πρεπώς.

— Μέ συγχωρεϊτε, κυρία, έψιθύρισεν . 
Έπρεπε νά έννοήσω οτι δέν ήσθε πάν
τοτε είς τήν θέσιν αύτήν, είς τήν όποιαν 
ίσως μεγάλαι δυστυχίαι σάς έ'ρριψαν.

— ’Απατάσθε,κύριε. Είμαι χήρα π τω - 
χοΰ εργάτου, καί ό υιός μου,τόν όποιον έ
χασα πρό ολίγων έτών, ήτο υπάλληλος, 
άφοΰ υπηρέτησε πρώτον ώς στρατιώτης. 
Δέν είνε ό λόγος ικανός διά νά δεχθώ ά- 
μοιβήν. Δέν ήξεύρω άν ό εγγονός μου τήν 
άξίζει, άλλά βεβαίως ήθελε τήν άρνηθεϊ.

— Έμπορώ δμως νά τόν συστήσω είς 
τόν θεΐόν μου, όπως επραξα. Τόν παρεκά- 
λεσα χθές νά αύξηση τόν μισθόν τοΰ Γώ- 
γου καί νά τόν προαγάγν) είς άλλην θέσιν. 
Ο Γώγος εχει όλα τάπαιτούμενα διά νά 

γίνν) καλ.ός υπάλληλος, κα ί θά επιτύχω 
να τόν προσλάβ·/] ό κύριος Δορζέρ είς τά 
γραφεία.

—  Σάς είμαι καθυποχρεωμένη, κύριε, 
αλλά επιθυμώ ό έ'γγονός μου νά γίνν] στρα
τιώ της, καθώς ό πατήρ του, ή ναυτικός. 
Είνε άκόμη πολύ νέος διά νά ’πάγη εθε
λοντής , άλλά ώς ναυτόπαις γ ίνετα ι δε
κτός, καί τοΰτο άπεφασίσθη πλέον.

— Εις τοΰ κυρίου Δοοζέρ άλλ.ως τε είσ- 
ήλθε παρά τήν θέλησίν μου καί δέν θά 
μείνν) έκεϊ.

— Τον έσύστησεν ή κόμησσα Γ ιάλτα .
Το ’ξεύρετε ! άνέκοαξεν ή χήρα.
Μοΰ τό είπεν ό θεΐός μου. Μοΰ είπε

νησεν εις τον πατέρα της.
Αφοΰ ό κύριος Δορζέρ σάς διηγήθη 

δλ’ αύτά , θά σάς είπε βέβαια δτι δέν 
μέ γνωρίζει.

—  ^εύρει δμως πώς κατοικείτε είς τήν 
οδόν Καρδινέ.

—  Βέβαια, ή κυρία κόμησσα θά τοΰ 
το είπε. Αυτής ήτο ή ιδέα νά βάλλ.η τόν 
Γώγον είς Τραπεζιτικόν κατάστημα. Δέν 
έτόλμησα ν άντιτείνω , άλλά δέν θά έμ- 
“οδίσν) τό παιδί αύτό ν’ άκολουθήσν) τήν
κλίσι ν του.

—  Καί βλέπετε συχνά τήν κόμησσαν 
Γ ιάλτα  ;

—  Ποτέ, κύριε, είπε ζωηρώς ή κυρία 
Πιριάκ. Ό  υιός μου τήν έγνώριζεν άφ’δτου 
ήτο είς τήν Ρωσσίαν αιχμάλωτος. Τότε 
ήτο παιδί μόνον καί δμως δέν τόν έλη- 
σμόνησε.

Ε σχάτω ς δέ, ότε ήλθε νά κατοικήσν) 
είς τό Παρίσι , έκάλεσε τόν Γώγον , τοΰ 
είπεν οτι τόν έλάμβανεν ύπό τήν προστα
σίαν της καί τοΰ εύρε θέσιν είς Τραπεζι
τικόν κατάστημα. Ό  Γώγος δέν έτόλμη- 
σε νά ’πη όχι , καί ούδ’ έγώ ήθέλησα ν’ 
άρνηθώ εύεργεσίαν τιμώσαν τήν μνήμην 
τοΰ υίοΰ μού , άν καί δέν μ’ έσυμβουλεύ- 
θησαν. Σκοπεύω λοιπόν νά γράψω είς τήν 
κυρίαν κόμησσαν διά νά τήν παρακαλέσω 
νά έπιτρέψη είς τόν Γώγον ν’ άκολου- 
θήση άλλο στάδιον.

Ό  Μάξιμος έ'μεινεν έκπληκτος έκ τών 
τρόπων τής κυρίας Πιριάκ καί έσκέφθη 
δτι ήν ευκολώτερον νά συνεννοηθν) μέ τόν 
Γώγον. "Ινα δέ μή χάσν) άδίκως τήν έπί- 
σκεψιν του άπεφάσισε ν’ άλλάξη άντ ικ εί- 
μενον ομιλίας

— Ε λπίζω ,τούλάχ ιστον,είπεν εύγενώς, 
ότι δέν θά μοΰ άπαγορεύσετε ν’άγαπώ τόν 
Γώγον, καί νά τόν προστατεύω άν ποτέ 
τύχν) άνάγκη.Μοΰ εσωσε σχεδόν τήν ζωήν 
εμπρός είς ενα σπ ίτ ι τής όδοΰ Ζοοιρροά, 
τό όποιον βεβαίως θά γνωρίζετε, διότι 
όλη ή γειτονιά σας περί αύτοΰ όμιλεΐ.

Έ πετα ι συνέχεια. Α ι ς ΟΠΟΕ

ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Δ. ΕΕΝ0Π0ΥΔ0Υ

ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
[Συνέχεια]

Ή δη άπό του Σεπτεμβρίου είχεν έγ
γραφή ε’υς τό Πανεπιστήμιον φοιτητής 
τής Νομικής. Δέν έξέλαβε τό πράγμα 
ύπό σπουδαίαν εποψιν, ούδ’ έθεώρησεν έ- 
αυτόν ευτυχή —  ώς άλλοι άπλοϊκώτεροι 
έλληνόπαιδες— κραδαίνων τήν ράβδον τοΰ 
φοιτητοΰ καί διατρέχων ύπερηφάνως πρό 
τοΰ Πανεπιστημίου τό μεταξύ τών δύο 
άνδριάντων διάστημα. Ό  νέος Ρόδιος, 
άνθρωπος τοΰ κόσμου πλέον, ήτο πολύ 
άνώτερος τών άγνών τούτων χαρών καί 
συγκινήσεων' άλ.λ-ως τε, έξετάζων εαυτόν 
κατά βάθος, δ έν άνθίστατο είς τόν π ει
ρασμόν νά όμολογήσγι δτι άπό πολλούς 
τών νέων του καθηγητών αύτός ήτο καλ.- 
λίτερος— ύπό τινας έπόψεις μάλιστα,πολύ 
καλλίτερος . . . Όπως καί άν γι, τό Πα- 
νεπιστήμιον υπήρξε διά τον Λέοντα θέα- 
τρον δράσεως ζωηράς καί ποικίλης. Έ -  
χων ήδη τήν δύναμιν νά πρωτεύϊ) μεταξύ 
τών πολλ.ών, καθώς καί τών όλ.ίγων, διά 
τοΰ πλούτου καί τοΰ θάρρους,— προτερη
μάτων ούχί ευκαταφρονήτων— ήτο πάν
τοτε πρώτος καί μονονού άπαραίτητος

είς τάς τρικυμιώδεις παραδόσεις, είς τά  
ταραχώδη συλλαλητήρια, είς τάς Έ π ι-  
τροπάς, είς τούς Συλλόγους, καί πα ντα - 
χοΰ, όπου άνεμιγνύοντο οί φο ιτηταί. Δέν 
έοίσταζε νά προτείνη τά  τολμηρότερα 
πάντοτε σχέδια, ούδέ συγκατετίθετο νά 
ύποχωρήσν) κατόπιν έρρωμένης διά λόγου 
άντιστάσεως, έάν δέν ήθελεν ομιλήσει ή 
τούλάχιστον απειλήσει πρότερον καί διά 
του μικροΰ άγγλικοΰ περιστρόφου του. 
Πολλάκις είς δεινάς περιστάσεις,άφορώσας 
είς τούς φο ιτητάς, ή πλατεία  τών Προ
πυλαίων άντήχησεν άπό την ίσχυράν -/.αί 
πομπώδη φωνήν τοΰ Λέοντος, καί ούχί 
σπανίως τούς τελευταίους μύδρους τής 
ρητορείας του διεδεχθησαν πυροβολισμοί, 
άφυπνίσαντες άποτόμως τάς ήχοΰς τών 
πέριξ κήπων καί κτιρίων. Πάντες έτρέ— 
ποντο είς φυγήν, έ'μενε δέ κύριος τοΰ ά
δοξου πεδίου μόνος αύτός μετά των φί
λων του, οΐτινες τόν συνώδευον έν θριάμβω 
μέχρι τοΰ μεγάρου του. Ούτω Ρόδιος ό 
πατήρ δέν θα είχεν άδικον νά έλπίζν) 
πολλά περί τοΰ πολιτικού μέλλοντος τοΰ 
υίοΰ του, περί ου γνωρίζομεν πόσον ένθου- 
σιωδώς έξεφοάζετο.

Δέν είνε δύσκολον είς τόν έν Ά θήνα ις 
; διαμένοντα νάριθμήσν] πολλούς νέους ά - 
σώτους καί έκδεδιητημένους, οϊτινες πλού
σιο ι,άλλά μή δυνάμενοι νά τρυφήσωσι καί 
να έπιδειχθώσιν είς τάς έπαρχίας των, 
έρχονται είς τήν πρωτεύουσαν ύπό την 
πρόφασιν τής έπιστημονικής μορφώσεως, 
άλλά διάγουσι πράγματι τόν μάλλον ά - 
χαλίνωτον καί σκανδαλώδη βίον. Ή  έν 
τω  Πανεπιστημίω ζωή ήνάγκασεν, ή π ι-  
στότερον διηυκόλυνε τόν Λέοντα νά σΤ>γ- 
χρωτισθνί μεθ’ ολων τούτων τών φαυλο- 
βίων, τούς όποιους ταχέω ς,— διά της δυ- 
νάμεως έκείνης τοΰ πρωτεύειν,περί ής εί- 
πον άνωτέρω,— συνεκέντρωσε περί έαυτόν 
καί άπετέλεσε συμμορίαν κατάπτυστον, 
κυλίσασαν έπί μακρόν σώματα καί χρή
ματα , διά νά μη εί'πω ψυχάς, είς τόν 
βόρβορον, καί λυμηναμένην, ώς νόσος έν- 
δημική, τήν πρωτεύουσαν καί τό Πανε- 
πιστήμιον, ύπό την σκεπήν τοΰ όποιου 
έζων έν Ά θήνα ις τά  αισχρά ταΰτα  ά γ- 
γεΐα .

Πέντε ή Ιξ ήσαν οίστενότεοον συν- 
δεδεμένοι μεταξύ των : Ό  Γεώργιος Χορ- 
τίδης, υιός μεγαλεμπόρου έν Σύριρ, είκο- 
σιοκταετής, ό πρακτικώτερος καί συνετώ- 
τερος όλων, ώραΐος άκόμη κατόπιν έκλύ- 
του ζωής, έξ ής άπέφερε πολνλά ψυχικά 
καί σωματικά ελκη, καί άπομεινάρια 
κολοσσιαίας περιουσίας'— ό Κρίτων Ά -  
στεριάδης,γνωστός μας ολίγον,υιός πλου
σίου όμογενοΰς έν Αλεξάνδρειά, μέ εύγε- 
νείας καί τ ίτλω ν  άξιώσεις αύθαδεστέρας 
τών τοΰ Λέοντος καί απεριόριστον π ίστω - 
σιν έπί τών Τραπεζών άνευ χαρακτήρος, 
άνευ αισθήματος άνευ άξιοπρεπείας. Ή το 
μόλις εικοσαετής καί ώραΐος, πλήν ή φή
μη του δέν ήτο τόσφ άγαθή παρά τοΐς 
πολλοΐς.— Ό  Φίλιππος Καλάτος,Κεφαλ- 
λήν,τίςοίδεπώς διδάκτωρ τή ς ’Ιατρικής,καί 
διά πρακτικάς έξετάσεις, μελετών ιδ ια ι
τέρως τά  ήθη τών εταιρών καί τών προ-



α γω γώ ν '— τέλος δύο Α θηνα ίο ι, υίοί με
γάλων οικογενειών, πρώτοι έξάδελφοι 
πρός άλλήλους, ό είς 17 ετών καί ό άλ
λος 19, ένω^ίς άσπασθέντες τά  φαϋλα, 
τών όποιων δέν άναφέρω τό ένδοξον οι
κογενειακόν όνομα. ’’Αλλοι πολλοί, του 
αύτοΰ φυράματος άνθρωποι, ολίγοι δε 
και άκουσίως, έλάμβανον μέρος εις τάς 
διασκεδάσεις τών, άλλά σπανιώτερον, δι
ότι, έλαφρότεροι τό βαλάντιον, δεν έδύ- 
ναντο νά έπαρκέσωσιν είς τάς υπέρογ
κους απαιτήσεις τών συντρόφων των. Ό 
σοι διάγοντες άνθρωπινώτερον κάπως βίον 
καί διατηρούντες έ’στω καί ίχνη τινά  ά- 
ρετης, είσήρχοντο είς τόν άπόκρυφον βίον 
της συμμορίας καί παρίσταντο είς την 
κοαιπάλην καί τά  όργια της χρυσής έ- 
κείνης νεότητος, ήπόρουν τώ  όντι καί 
έξίσταντο. Τεθαμβημένοι ήοώτων έάν οί 
άσωτοι έκεϊνοι δέν άνετράφησαν ύπό την 
αιγίδα της θρησκείας καί της οικογένει
ας,έάν δεν Ακόυσαν περί ηθικής, περί ά- 
ρετής, περί συνειδήσεως, περί όλων έ
κείνων τών ωραίων λεςεων, α ΐτινες κά- 
μνουσι την καρδίαν νά πάλλνι,τό πνεϋμα 
νά μετεωρίζηται καί την ύλην νά περι- 
σ τ έλλη τα ι... Ποιον άρά γε λήθης ποταμόν 
έρρόφησαν οί άνθρωποι έκεϊνοι τοϋ κό
σμου, ώστε νά λ*ησμονήσωσιν όλα τά  δι
δάγματα, όλους τούς κανόνας, ολας τάς 
προλήψεις έπί τέλους, καί, έλεύθεροι παν
τός χαλινού, νάκολουθήσωσι κτηνώδη έν
στικτα  καί να κυλισθώσιν εις τόν βόρ
βορον ;

’Ακριβώς ούτω δύναμαι νά χαρακτη
ρίσω τήν νέαν περίοδον της ζωής τού Λέ
οντος Ροδίου. Δεν έσκέπτετο περί ούδε- 
νός άλλου ή περί τών έταιρών του, περί 
τών 'ίππων του, περί νέων τρόπων δια- 
σκεδάσεως καί περί τών φίλων του. Τό 
γόητρον της οίκογενείας έχασε δ ι’ αύτόν 
την ίσχύν του' τό θρησκευτικόν αίσθημα 
απεκοίμησαν αί νεώτεραι φιλοσοφικαί ί-  
δέαι' άνεξάρτητος πλέον καί αχαλίνωτος 
ό άνθρωπος τοϋ κόσμου, έτρύφα, επαιζε, 
κατησώτευεν.Ό  πατήρ του, είθισμένος ά- 
νέκαθεν νά μη τώ  άρνήται τίποτε, έπλή- 
ρωνεν, έπλήρωνεν άγογγύστως. Τόν βίον 
εκείνος της τρυφής, ούτινος άλλως ήγνόει 
τάς λεπτομερείας, έθεώρει άναπόφευκτον 
διά την ηλικ ίαν καί την τάξιν  τού υιού

Λ,έοντος. Τήν δυςάρεστον ειδησιν ήκουσεν ήτασε τήν θαλαμηπόλον του, συνεβου-
λεύθη τάς αναμνήσεις του. ’Εκτός τών ά-

Έκ

.(Υεοντος. ΐη ν  ουςαρεστον ειοησιν ηκουσεν 
ό υιός καθ’ ήν στιγμήν ήρχετο νά ζη
τήσει έκτακτον π ίστωσ ιν, δι’ άπροόπτους 
τ ινάς καί άναποφεύκτους δαπάνας. 
της έκπλήζεως ό Λέων 
γόνας καί έπί μακρόν ό ρήτωρ τών προ
πυλαίων δεν έδυνήθη νάρθρώσνι λέξιν ' ό- 
τ ζ ν  τέλος άνέλαβε τήν χρήσιν της γλώσ- 
σης, λογομαχ ία ήκολούθησε μεταξύ πα- 
τρός καί υιού, λογομαχία βαναυσοτάτη, 
αυθάδης, διότι τό πρός τον γεννήτορα 
σέβας έςωρ.ίσθη μεθ’ολων τών άλλων α ι
σθημάτων έκ τής καοδίας τοϋ άνθρώπου 
τού κόσμου.

—  Ά ν  μου δίννις καλά, άν δέν μου 
οίννις, φεύγω καί σας άφίνω ! συνεπέρανε 
τραχύτατα  ό Λέων.

Ό  πατήρ μικρού δεϊν έκάμφθη πρό της 
απειλής. Ά λ λ ’ ευτυχώς τήν στιγμήν έκεί- 
νην είσήλθεν ή κυοία Ροδίου, ή τις εκοινε 
καλόν νά παρέμβγ) , ύποστηρίζουσα πάση 
δυνάμει τήν άπόφασιν τού πατρός, κεραυ
νοβολούσα τήν αυθάδη διαγωγήν τοϋ 
υιού, τόν όποιον προύκάλει μάλιστα νά 
φύγν), ώς ήπείλει. Ό  σύζυγός της,είς τήν 
άνέλπιστον έκείνην έπικουρίαν,κατώρθωσε 
νά μείνη άκαμπτος. Ό  Λέων δεν είπε τ ί-

ω ειπον οτι απο 
ό ώρολόγιόν του

ναμνησεων του, α ιτινες 
της χθεσινής εσπέρας 

διεστειλε τάς σια- εύρίσκετο έκεϊ άνηρτημένον, ούδείς άλλος 
έγνώριζε νά τον πληροφορήση."Οταν ήλ- 
θεν ή σειρά τού Λέοντος —  καί ήργησε 
κάπως νά ελθν), διότι ό φοιτητής της Νο
μικής έκοιμάτα μέχρι της δεκάτης— έκ
πληκτος ό πατήρ ήκουσε τήν πλήρη θρά
σους άπάντησιν'

—  Τό ’ρωλόγι σου ’βρίσκεται ένέχυρον 
είς τοϋ Τάδε '  στείλε χ ίλ ια  πεντακόσια 
φράγκα νά το πάρτις.

Ό  δικηγόρος ώχρίασεν' άδιόρατοι σπα- 
σμωΪΗκαί κινήσεις της κάτω σιαγόνας 
κατέστησαν έλαφρώς ύποτρέμουσαν- τήν 
φωνήν του, όταν ήρώτησε :

—  Καί δέν έσεβάσθης τουλάχιστον τό 
μονόγραμμα τοϋ καλύμματος, τό όνομά 
μου, τό όποιον ά τιμάζετα ι τόρα είς τό 
καταγώ γιον τοϋ τοκογλύφου ;

Καί ό Λέων, έν ώ έξήρχετο επανα- 
κλείων τήν θύραν'

—  Χ ίλια πεντακόσια φράγκα, είπε 
μήν ξεχνάς.

Έ στη  άκίνητος έπί πολύ ό Μ ιχαήλ Ρό-

ματα είς τόν φίλον του Χορτίδην,— μετά 
του οποίου ήτο έγκαρδιώτερον συνδεδεμέ- 
νος καί τον ■ έξετίμα διά την πείράν του, 
— ήκουσεν ύβρεις καί όνειδισμούς.

—  Βρε χάχα ! καί τ ί είσαι σύ, βρε ; 
νά τά  μας! μοναχογυιός καί νάφήσνις τόν 
πατέρα σου καί τήν μητέρα σου νά σηκώ
σουν κεφάλι ; ’Έ τσι κάνουν όσοι έχουν 
άνάγκη άπό παράδες ; καί τόρα, ’πέ μου, 
πώς θέλεις νά πληρώσουμε έκεϊνο τά συ- 
νάλλαγμα ;

— Δι’ αύτό δεν άνησυχώ πολύ' είπεν ό 
Λέων, άμα τό μάθγι ό πατέρας θά το πλη- 
ρώσγ) γ ια τ ί εχει τόνομά μου.

—  Δέν λέγω όχι,ΰπέλαβεν ό Χορτίδης,

ποτε, ά λλ ’ έξήλθε φρυάττων καί άμη- | διος καί προσήλωσε τά βλέμμα έπί τοϋ έ 
χανών. i πιχρύσου μήλου της θύρας, ώσεί παρακο-

Οταν τό εσπέρας διηγήθη τά  πράγ- λουθών διά μέσου της στιλπνής σανίδος
τόν υίόν του άπερχόμενον. Μετ’ ολίγ 
δύο δάκρυα άνέβλυσαν έκ τών γλαυκών 
του οφθαλμών, τών έμπλέων άγαθότητος, 
καί έκυλίσθησαν κατά μήκος τών ισχνών 
παρειών του καί των μιξοπολίων του τρι·
x a y·

Ό λοι οί άδάμαντες τού ένεχυριασθέν 
τος ωρολογίου, δέν ήξιζαν ώς τα  δύο έ 
κείνα δάκρυα, δάκρυα πατρικής στοργής, 
τυφλώς στηριξάσης έπί άναξίου υίοϋ τάς 
άρίστας τών ελπίδων καί διαψευδομένης 
τόσω άποτόμως, με κτύπημα σκληρόν,ώς 
τιμωρίαν της τυφλότητος ! Έ άν έγνώρι 
ζεν ό Λέων τήν σημασίαν τών δακρύων έ 
κείνων καί είχε κόκκον συνειδήσεως, τήν

του. Ή  σύζυγός του, όξυδερκεστέρα, τώ  θάχουμε άλλα ις ίστορίαις . . . μά έννοια 
εφίστα συνήθως τήν προσοχήν έπί της | σου, γρήγορα θά τον συνειθίσω νά πλη- 
κινδυνώδους ταύτης τροπές, ά λλ ’ ό δικη- ρώνν) . . . 
γόρος άπήντα  άμεριμνότερος τοϋ δέοντος: | —  Καλά, αύ

άλλά το ζήτημα είνε νά μή το πάρη χαμ- ζωήν του αύτήν θά έθυσίαζε διά να άπο·
τρέψνι άλλα δύο ομοια . . . Ά λ λ ’ ήτο 
πλέον άργά' ούτε τά  είδεν,οΰτε άν τα  I 
βλεπε θά τα  ένόει. Άφέθη πλέον έλεύθε· 
ρος νά γίνγι ά^ρω πη ι :  τοϋ χόομκν,  είς τό' 
όποιον, κατά  την ιδέαν του, τίποτε δε'

περι ο πατέρας σου μας συμφερει να 
μάθη ό γέρω-Ρόδιος ότι άρχισες άπό τόρα 
τά  χρέη ; .

—  Τά χρέη; ώ, ναί ! δέν είνε καλό νά 
το μάθγι . . .  θά θέλ*/] νά με περιορίστ] καί

άλλά καί
ο οα γενη σιγα -  σ ιγά ' 

παρόν προσπάθησε νά τουμα προς το 
σιμπίσνις χ ίλ ια  φράγκα, τουλάχιστον,καί

—  Τό παοακάνει κομαατιI I ι
τοϋτο θά περάσν).

— Θά περάσγι μόνον άφ’ού σπαταλήση i οίκονομοϋμεν τά  υπόλοιπα. . .
όλην σου τή ν περιουσίαν ! τώ  άπεκρίθη 1 —  Ά ς  σκεφθοϋμε κανένα μέσον.,  ̂> *· , , , 1 I — - - - -1ποτε, σχεοον προφητευουσα η μητηρ.

Οί λόγοι ούτοι εκαμον τόν κύριον Ρό
διον νά σκεφθή. Νέος ήτο ό υιός του καί 
πλούσιος' δίκαιον άρα νά διασκεδάζ·/)' 
ά λλ ’ όπως δήποτε, είς μικρός περιορισμός

Έσκέφθησαν καί εύρον μέσον άντάξιον 
τφ  όντι τών αισθημάτων καί της διαγω
γής των. Τήν έπομένην πρωίαν, όταν ό 
Μιχαήλ Ρόδιος, άφυπνισθείς, ήθέλησε νά 
ιδγι τήν ώραν, παρετήρησεν οτι τό ώρολό- 

είς τάς δαπάνας του δέν θα ήτο άνωφε- \ γιόν του — πολύτιμον άδαμαντοκόλλητον 
λής. Διά τούτο, άν καί μετά πολλούς ! ώρολόγιον μετά χρυσής άλύσεως— δεν έ- 
δισταγμούς, άπεφάσισε νά περικόψνι, εί ( κρέματο,ώς συνήθως,έπί της κομψής ώρο- 
δυνατόν, καθ’ εκατοντάδας τινάς φράγ- λογοθήκης. ’Ήρχισεν ό άνθρωπος τάς έ- 
κων, τόν μηνιαΐον προϋπολογισμόν τοϋ ρεύνας του, ήρώτησε τήν σύζυγόν του, έξ-

πρέπει νά κάμνν) έντυπωσιν η να προξενί 
συγκίνησιν. Κλαίει ό πατήρ' καί τ ί  μ 
τούτο ; Νά ή ώρα τόρα νά πνιγή κανεΙ 
είς δύο σταγόνας ύγρού . . . Διά τούτ< 
τά  δάκρυα έκεϊνα ήσαν τά  πρώτα, άλλ 
όχι φεϋ ! καί τα  τελευτα ία  . . .

Ούτως είχον τά  πράγματα, όταν 
Βασιλική ήλθεν έκ Μεγάρων νά παρεμ· 
βληθή είς τήν περαιτέρω ζωήν τοϋ Λέ· 
οντος καί να ένώσνι τάς τύγας της μετί 

ίδικών του.τ ω ν
Έ πετα ι συνε/εια.

t-υχας της μ

Γ ρ . Δ .  Ξ ε ν ο π ο υ λ ο ς
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