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[Συνέχεια]

Ό  υπουργός άπήλθε πεφυσιωμένος έκ. 
της χαρό?ς. Ή γάπα  τόν κύριόν του, ήγά
πα την δόξαν, ήγάπα τήν εργασίαν, καί 
ό κύριός του τάν είχε θωπεύσει, τό Μάνς 
εμελλε νά κυριευθή, ώς πρός τήν έργασίαν 
δέ είχε το ιαύτην, έπαρκοΰσαν διά δέκα 
υπουργούς τών Σ τρατιωτικών. Έ π ί πλέον 
είχε φροντίσει νά έπιτύχ·/] άντεκδίκησιν 
διά τό έν 'Α γίω  Γισλ,ανώ συμπόσιον.

—  Βεβαίως, έσυλλογίσθη, εχω κα ί άλ- 
λας δυσαρέσκειας' άλλά θά φροντίσωμεν 
περί αύτών αργότερα.

Διευθυνόμενος πρός τό στρατηγεΐον του 
ό Λουβοά, l'pptij/εν ύστατον βλέμμα, είς 
τήν φαινομένην έν τφ  όρίζοντι φλογέράν 
γραμμήν, οπού οί έθελονταί έξηκολού- 
θουν τό πΰρ αύτών. Ό  υπασπιστής του 
τόν έπλησίασεν.

—  Λοιπόν, εϊπεν ό Λουβοά, τ ί έ'κα- 
μαν οί ιππείς τούς οποίους επεμψα

—  Πλησιάζουν νά φθάσουν εις τό έ
λος, άπήντησεν ό υπασπιστής.

— Ά πώλεσαν πολλούς άνδρας ;
—  Κανένα άκόμη, Έ ξοχώτατε.
— Τότε θά είπη οτι είνε τυχηρός,διότι 

ή όδός είνε απροστάτευτος.
—  ’Εφέρθησαν πολύ καλά, Έ ξοχώτα

τε ' ό κύριος Λαβερνή είνε λαμπρός άξιω - 
ματικός.

— Λαμπρότατος, εϊπεν ό Λουβοά μ ετ’ 
απαίσιου μειδιάματος' καί τ ί μέτρα I- 
λαβεν ;

—  Έ πειδή ή όδός, ή άγουσα πρός τά 
μέρος τά όποιον δ ιετάξατε νά κα ταλά - 
βωσιν, είνε κατεστραμμένη, άπό τήν διά- 
βασιν τών πολλών σκευαγωγών άμαξών, 
3ws,i τά  ίχνη τών τροχών έχουν πολλάκις 
βάθος μέχρι τεσσάρων πο<>ών, ό ύπαλο- 
χ«γάς διέταξε νά βαδίζωσιν οι ιππείς έν
τός τών αύλάκων καί οί άνδρες δπισθεν

τών ΐππω ν,ούτω ς ώστε αί σφαϊοαι ακόμη 
δέν έπέτυχον κανένα.

η— Ε ξαίρετα ! εϊπεν ό Λουβοά, συ- 
σφίγγων σπασμωδικώς τούς δακτύλους.

—  Δυστυχώς, έξηκολούθησεν ό υπα
σπιστής, είνε υποχρεωμένοι νά κα τα λά - 
βωσι τήν θέσιν καί τότε. . .

—— Τότε δέν υπάρχουν πλέον αύλακες, 
έπανέλαβεν ό Λουβοά μετά τοΰ αύτοΰ 
παροδικού καί φοβερού μειδιάματος.

— Είνε θέσις έπικίνδυνος, Έ ξοχώ τα
τε , έτόλμησε νά εϊπτ) ό ύπασπιστής.

— Νομίζεις ; εϊπεν ό Λουβοά άφηρη- 
μένος ώς νά έσκέπτετο περί άλλο τ ι.

j Κ ύτταξε, παρακαλώ, άν εφθασαν οΐ ά γ- 
γελιαφόροι μου-

Ά πέπεμψε δέ τοιουτοτρόπως τάν υπα
σπιστήν του, οστις είσήλθεν είς τήν σκη
νήν τοΰ υπουργού, ένφ αυτός έπεσκόπει 
άνησύχως τό αύτό σημεΐον τοΰ όρίζοντος.

Αίφνης αΐ πρώται βόμβαι τοΰ Βωμ
πάν έφώτισαν τό στερέωμα, έφάνη δέ ύπ,ά 
τήν λάμψιν των τά σώμα τών ιππέων, οΐ
τινες άνήρχοντο τά ύψωμα, ύπό τά πΰρ 
τών ένεδρευόντων έν τφ  ελει ακροβολι
στών.

—  Τέλος πάντων ! έσκέφθη ό Λουβοά, 
εφθασαν !

Καί διηυθύνθη πρός τήν σκηνήν του, 
δπου αξιωματικοί τινες άνέμενον αύτόν 
εύσεβάστως διά νά δειπνήσωσιν.

—  Ά ,  κυρία Μαιντενών, έψιθύρισε,κυ
ρ ία βασίλισσα ανώνυμε, θέλεις νά είσδύ- 
σνις είς τάς οίκογενειακάς μου ύποθέσεις.! 
Καί προστατεύεις τάν κύριον Λαβερνή,τόν 
θανάσιμον εχθρόν μου ! Τάν κάμνεις ύπο- 
λοχαγάν τοΰ έλαφροΰ ιππικού καί τάν 
στέλλεις είς τόν πόλεμον ! . . .  Ά λ λ ’όμως, 
κυρία μου, όταν εϊνέ τ ις  ύπολοχαγάς καί 
μάχετα ι, δέν ’ισχύει καμμία προστασία 
απέναντι τών σφαιρών τών τουφεκίων καί 
τών τηλεβόλων. Αύτό δέν τό έσκέφθης 
αναμφιβόλ^ως δτε πρό ολίγου προσεκά- 
λε ις  αύτόν τόν κομψευόμενον πλησίον της 
δεσποινίδος Δεσαβιέρ. ’Ώ  ! έστέ βεβαία, 
κυρία, ότι ό γάμος των δεν θά γείνη, δ
πως ουδέποτε θά πρακηρυχθή ό ιδικός 
σας μετά τοΰ βασιλέως.

Καί τάς λέξεις ταύτας είπών ο Λουβοά

είσήλθεν είς τά στρατηγεΐον του, έδείχθη 
εύδιάθετος καί φιλόφρων πρός τούς προσ
κεκλημένους του καί έφαίνετο μετά πολ
λής χαοδς άκροώμενος τόν συνεχή τουφε- 
κοβολισμόν, δστις προήρχετο έκ τοΰ μέ
ρους τοΰ μικρού ύψώματος.

Ό  Βωμπάν έπετήρει τάς προπαρασκευ- 
άς τοΰ βομβαρδισμού, έπί τοΰ όποιου γε
νικώς έστηρίζοντο πασαι αΐ έλπίδες, καί 
τοΰ οποίου πράγματι τ ’ αποτελέσματα 
εμελλον νά εινε ολέθρια είς τούς έχθρούς 
καί άφορμή ευχάριστος διά τούς κόλακας 
αΰλικούς τοΰ Λουδοβίκου ΙΔ\

Δέκα ώραι έσήμανον είς τά στρατηγεΐον 
τοΰ βασιλέως, δτε άνηγγέλθη είς αύτόν 
ότι ή κυρία μαρκησία άφίκετο έφ’ άμά- 
ξης.

—  Ή  μαρκησία τόσον άογά ! £νεκρα- 
ξεν ό βασιλ.εύς, δστις εδραμε πρός ύπο- 
δοχήν τής κυρίας Μαιντενών, ευχαριστών 
άμα αύτήν διά τήν εύχάριστον εκπληξιν, 
ήν τφ  προύξένει ή ά’φιξίς της.

—  Ή κουσα, εϊπεν ή μαρκησία , νά γ ί 
νεται λόγος περί θαυμασίων τινών νέων 
πυροτεχνημάτων , τών οποίων ό Βωμπάν
παρέχει τό θέαμα τήν εσπέραν ταύτην είς 
τήν Ύ με τέραν Μ εγαλειότητα. Ά λ λω ς  τε 

| ήμην καί ανήσυχος διά τάς έξόδους αύ- 
τάς τών εχθρών, περί ών έ'λεγεν ό κύριος 
Λουβοά, ή περιέργεια δέ καί τό ένδιαφέ
ρον μέ παρεκίνησαν νά έλθω' καί ιδού δτι 
ήλθα.

Τό άληθές δμως είνε δτι ή μ.αρκησία, 
άνησυχήσασα έκ τοΰ τελευταίου βλέμ.μα- 
τος καί τοΰ τελευταίου άποχαιρετισμ-οΰ 
τοΰ Λουβοά,ήρχετο δπως έξακοιβώση καί 
έπιτηρήση αυτοπροσώπως έπί τών αποτε
λεσμάτων τής οργής του. Ό  νοΰς της καί 
ή καρδία της έγρηγόρουν έ'νεκα τών απει
λών τοΰ φοβερού έκείνου έχθροΰ. Καθησύ- 
νασε δέ όπωσοΰν α μ a  ev-αθεν δτι ό Λου-

σ,πινον.
Ό  βασιλεύς προσέφερε τόν βραχίονα είς 

τήν μαοκησίβίν. Πάντες οί αύλικοί συν-: 
ηθροίσθησαν, τή φροντίδι δέ τοΰ στρατάρ
χου έτοποθετήθησαν είς μ.έρρς έζαιρέτως
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προφυλκγμένου άπό τής βολής τών τηλε- [ 
βόλων τής πόλεως , όπόθεν ήδύναντο κ ζ -  
λώς νά βλέπωσι τ ’άποτελέσρ.ατα τοΰ βορ.- 
βαρδισμοΰ.

Ό  βασιλεύς ΐστατο  όρθιος, στηριζόμε- 
νος έπ'ι τ-?,ς ράβδου του, πρόθυμος νά πα - 
ρέχ·/] εξηγήσεις είς τάς κυρίας. Ή  μ^ρ- 
κησία έκάθησεν έπ'ι προσκεφαλαίων, ε- 
χουσα παρ’έαυτήν πολυάριθμον συνοδίαν, 
Αί βόμβαι είχον αρχίσει ήδη νά διασπεί- 
ρωσι τόν θάνατον έξακοντιζόμεναι φλ^ογε- 
ραί μετά καταχθονίου κρότου.

Μετ’ ολίγον ό ουρανός έφλογίσθη' ση- 
ρ.εϊά τινα  φωτεινά έρ.εγεθύνθησαν είς μίαν 
τών συνοικιών της πόλεως , ή φλόξ άνυ- 
ψοΰτο καθόσον έπληθύνοντο αί βόρ.βαι καί 
ή πυρκαϊά προύχώρει μεταδιδομένη είς τά  
οικήματα, λάρ.ψις ζωηρά, όμοια πρός α ί- 
ματόχρουν ήώ, διεχύθη έπί τής πεδιάδας, 
ήτις έφάνη διά μιας φωτιζόμενη καθ’ ά- 
πασαν αύτής τήν εκτασιν.

Παρά τόν φοβερόν ρ.υκηθρ.όν τών βορ.- 
βών, ήκούετο τό ασθενές, άλλ’ άδιάκοπον 
κροτάλισμα τοΰ τουφεκισρ.οΰ.

Ή  μαρκησία ήρώτησε πόθεν προήρχετο 
ό μικρός έκεϊνος, ά λλ ’ ένοχλητικός κρότος.

—  Είνε έθελονταί έχθοοί, οΐτινες ήλ- 
θον νά πολεμήσωσι μέ τάς προφυλακάς 
ρ.ας, άπήντησεν ό βασιλεύς" άλλ/ ό Λου
βοά επεμψε κα τ ’ αύτών μερικούς ιππείς , 
οί όποιοι θά τούς σωφρονίσουν.

— ”Α! είπε στρεφορ-ένη ή ρ.αρκησία,καί 
είς ποιον σώμα ίππικοΰ ανήκουν οί ιππείς 
τούς οποίους έ'πεμψεν ;

—  Καλά καλά δέν ε’ιζεύρω, εϊπεν ό βα
σιλεύς.

— Είς τό έλαφρόν ιππικόν, κυρία, ά
πήντησεν είς τών παρέστώτων.

Ή  μαρκησία ήσθάνθη οξύ άλογος είς την 
καρδίαν.

—  Παρά τίνος διοικΟΰνται ;
—  Παρά τοΰ κυρίου Λαβερνή, άπήν

τησεν ό άξιωματικός, αύτοΰ έκείνου τοΰ 
εύπατρίδου, οστις σήμερον τό πρωί έκυ- 
ρίευσε τόν ανεμόμυλον τοΰ Ίώ ν. Ευτυχής 
άνθρωπος ! νά τοΰ τύχουν δύο περιστά
σεις είς μίαν ήρ-έραν !

—  Είνε παγίς ! έσυλλογίσθη ή κυρία 
Μ αιντενών' το έπερίμενα !

Λ^Τ’

Η ΠΑΓΙΣ

Οί αξιωματικο ί, οί προσκληθέντες’ είς 
τήν έν Ά γ ίω  Γισλανώ εορτήν, είχον μό- 
λις έπανέλθει καί διασπαρή είς τάς σκη
νάς των, οτε ό Λουβοά,κατόπιν τής ρ.ετά 
τοΰ Βωρ-πάν συνδιαλ>έξεώς του,ρ.ετέβη νά 
πέμψη τό άπόσπασρ.α.

Ό  μακρόθεν προερχόμενος κρότος τοΰ 
τουφεκοβολισμοΰ καί οί απειλητικο ί λό
γοι τοΰ Λουβοά έν τή μονή, «υνέτειναν, 
ώστε οί πολλοί νά πιστεύσωσιν ότι έπρό- 
κειτο περί σοβαρας προσβολής έκ μέρους 
τοΰ έχθροΰ. "Εκαστος δε είς τόν στρατόν 
έκαραδόκει τήν ευκαιρίαν νά διακριθή ρ.α- 
χόμενος ύπό τά  δμματα αύτά  τοΰ βασι- 
λέως. Έ κ τής έπιθυμίας ταύτης έξηγεΐ-

τα ι δ ιατί ό Λουβοά εύρε περί. αύτόν τ ό - ' 
σους αξιωματικούς προθύρ.ους, ότε ρ-ετέ- 
βη είς τό μέρος όπου εύρίσκοντο οί ΐππο ι ■ 
τοΰ βασιλέως, οπού ή ήμίονος τοΰ Λα- ■ 
βερνή είχε φονευθη ύπό βολής τηλεβόλου. 1

Ό  Γεράρδος ήσχολεΐτο νά καθησυχά- 
ση τόν Ίασπϊνον, τρέρ,οντα σύσσωρ.ον. ‘Η 
ιδέα ότι εύρίσκετο έπί της ήμιόνου πρό 
μιας μόλις στιγμής, ή ιδέα τοΰ φοβεροΰ 
κινδύνου, δν διέτρεξεν, έπάγωνε τό αίμα 
τοΰ άγαθοΰ Ίασπίνου, περί τόν όποιον 
συνωθοΰντο φιλεύσπλαγχνοί τινες, ένθαρ- j 
ρύνοντες καί συγχαίοοντες αύτώ.

Ό  Ρυβαντέλ , ώς εΐδομεν, εύρίσκετο ! 
πλησίον τοΰ βασιλέως ρ.ετά τοΰ Βωμπάν. 
Ό  Λουβοά άνεζήτησε κάποιον έν τώ  κύ
κλω τών αξιωματικών, ών έκαστος προ- 
θύρ.ως προέτεινε τήν κεφαλήν οπως άνα- ! 
γνωρισθή καί προτιρ.ηθή.

—  Έ χω  ανάγκην ένός άποσπάσρ.ατος, 
εϊπεν ό υπουργός, συνισταρ,ένου κατά τό J 
ήρ,ισυ έξ ιππέων καί κατά τό ήμισυ έκ j 

πεζών. Ποΰ είνε ό κύριος Λαβερνή ; δεν 1 
τόν βλέπω.

Ό  Γεράρδος άκούσας τό δνορ.ά του προ- 
φερόμενον ύπό πολλών άμα στορ.άτων έ- 
στράφη.

Ό  σηρ.αιοφόρος μεταβάς πρός άναζή- 
τησίν του, ώδήγησεν αύτόν ένώπιον τοΰ 
Λουβοά, δστις τώ  εϊπεν :

—  Παραλάβετε είκοσι ιππείς, κύριε, 
καί εικοσιν άνδρας έκ τοΰ συντάγματος 
τής Καμπανίας καί πηγα ίνετε οπού θά 
σάς είπω.

Ό  Γ εράρδος χωρίς νά προφέρη λέξιν 
ενευσεν είς τόν ίπποκόρ.ον του νά ύπάγϊ] 
νά έπισάξν) τούς ίππους.

— ”Ω ! παραλάβετε κ ’έρ.έ ! άνέκραξεν 
ό σηρ.αιοφόρος.

—  Φίλε ρ.ου, άπήντησεν ό Γεράρδος, οί 
σηρ.αιοφόροι δέν πηγαίνουν ρ.έ τόσον ολί- 
γους άνδρας:

—  Θά ελθω ώς έθελοντής, ειπεν ό νεα
νίας.

—  Μή κουράζεσαι τόσω πολύ, φ ίλτα - 
τέ μου ίππότα ' αρκετά είργάσθής σήρ.ε- 
ρον.

—  Σοΰ τό ζητώ  ώς χάριν, κόμη... δέν 
εχω δρεξιν νά κοιμηθώ καί άγαπώ ύπερ- 
ρ.έτρως τήν νυκτερινήν υπηρεσίαν.

— Έ λα  λοιπόν ! άπήντησεν ό Γεράρ
δος.

Καί έπλησιασε πρός τόν Λουβοά άφή- 
σας τον σημαιοφόρον έναγκαλιζόρ.ενον έν 

| τή παραφορά τής χαράς του τόν Ία σπ ΐ-  
I νον καί διατάσσοντα νά έπισάξωσι τόν 
ίππον του.

—  Κύριε, εϊπεν ό Λουβοά, υπάρχουν έ
κεΐ κάτω μερικοί έθελονταί αριστερόθεν

j τών πρώτων προφυλακών τοΰ κυρίου δου- 
κός τοΰ Λουξεμβούργου. Τούς ακούετε ό- 

1 ποΰ πυροβολούν : .t 3
σάς παρακαλώ.

— Μ άλιστα, Έ ξοχώτατε.
— Αυτοί λοιπόν οί έθελ.ονταί, κύριε, 

έχουν σκοπόν νά παρακωλύσουν δι’ όλης 
τής νυκτός τήν διάβασιν τής σιτοπόρ.- 
πίας. ’Ακόμη δέν τούς κατώπτευσαν. Θά 
τους κατοπτεύσετε ύρ,εΐς καί θά προχω-

υνατον περισσότερόν εντός

’Απαντήσατέ μου,

ρήσετε δσον τόδ 
τοΰ έλους.

— Πολύ καλά , Έ ξοχώτατε.
— "Αν δέ ύποχρεωθήτε νά υποχωρή

σετε, ρ,έχρις δτου σάς αντικαταστήσω ,θά 
καταλάβετε τό μικρόν ύψωαζ, τό όποιον 
υπερέχει τοΰ ε’λους καί τής όδοΰ, τό ό
ποιον δηλαδή κεΐτα ι ρ.εταξύ τοΰ ενός καί 
τής άλ,λης' είς τρόπον ώστε τό πΰρ τών 
έθελοντών νά παύση άπό τοΰ νά διευθύ
νεται κατά  της σιτοπορ.πίας ημών.

— Καί νά διευθύνεται ρ-όνον έφ’ήμών, 
εϊπεν ό Γεράρδος ρ.ετ’άπαθείας.

— Λάβετε τάς άναγκαίας προφυλά
ξεις, εϊπεν ό Λουβοά θορυβηθείς έκ της 
το ιαύτης παρατηρήσεως, της γενομένης 
ρ.ετά τόσης έντελοΰς αταραξίας.

Ό  Γεράρδος προσέκλινεν.
—  “Εχετε τ ίποτε άλλο νά μέ δ ια τά 

ξετε, Έ ξοχώτατε ; εϊπεν.
— Μ άλιστα, κύριε' άνακεφαλαιώσατε 

τάς οδηγίας μου’ θά μεταβήτε είς τό ύ
ψωμα, θά τοποθετηθήτε έκεΐ κα ί θά πε
ριμένετε έ'ως νά σ-άς άντικαταστήσω .

— Πολύ καλά, Έ ξοχώτατε.
—  Θά προσφέρετε δέ τοιουτοτρόπως 

μεγάλην ύπηρεσίαν, προσέθηκεν ό Λουβοά 
είς τρόπον ώστε ν’άκουσθή παρά τών πε
ριέργων, οΐτινες ήρχισαν ήδη νά περιστοι- 
χί^ωσιν αύτούς.

Ό  Γεράρδος ούδέν άπήντησεν. Ό  Λου
βοά τόν έχ_αιρετισε, καί άφοΰ έψιθύρισε 
λέξεις τινάς είς τόν υπασπιστήν του, ά - 
πήλθεν είς τήν σκηνήν.

Ό  Γεράρδος συνήθροισε τούς ΰπ ’αυτόν 
άνδρας καί κατώπτευσε ρ.ακρόθεν τήν θέ
σιν ύπό τήν λάρ.ψιν τών πυρών τοΰ Βωμ
πάν. ’Ακολούθως, πλησιάσας πρός τάν ιπ 
ποκόμον, τάν κρατοΰντα έκ τών ήνίων έ
τοιμον τόν ΐππον του, εύρε τόν Ία σπ ΐ-  
νον, πρός ον ό σηρ,αιοφόρος διηγείτο τήν 
άρηιφιλον αύτοΰ έπιθυαίαν.

— Λοιπόν ! άνέκραξεν ό άββάς, πάλιν 
είσαι τής υπηρεσίας ; . . . . θέλουν νά σέ 
κατασυντρίψουν ρ.έ τούς κόπους;

-— "Οχι δά ! εϊπεν ό Γεράρδος, α π ε 
ναντίας ρ.οΰ κάμνουν μεγάλην τιμήν άνα- 
θέτοντες είς έρ.έ το ιαύτην υπηρεσίαν.

—  Ποΰ πηγαίνομεν ; ήρώτησεν ό ση- 
μαιοφόρος έ'φιππος ήδη.

— Ποΰ πηγαίνετε ; ήρώτησε καί ό Ί 
ασπΐνος ανήσυχος.

—  Φίλε ρ.ου, πρόκειται περί στρατιω- 
τικοΰ περιπάτου' θά κάρ.ωρ.εν ρ,ίαν περι
πολίαν πρός έπιτήρησιν.

— Καί δέν θά πολερ.ήσωμεν άκόμη ;
—  Ό χ ι, ίππότα , καί διά τοΰτο σέ 

προτρέπω καί πάλιν νά κοιμηθής, άντί 
νά έ'λθης καί πάλιν νά περιπλανηθής είς 
τήν λνάσπην μαζί ρ.ας.

—  Μπά ! τώρα όποΰ ιππέυσα, μένω.
—  Σ φάλλεις,ίππότα ,κα ί σέ παρακαλώ 

νά μείνης.
—  Ά λ λά . . . δ ιατί ; ήρώτησεν ό ση- 

ρ,αιοφόρος έκπληκτος έπί τή έπιμονή έ
κείνη, δί* ήν καί ό Ίασπΐνος πολύ άνη- 
σύχησεν.

—  Δ ιότι, άπήντησεν ό Γεράρδος προσ
ποιούμενος άφέλειαν, δέν ύπάρχει δόξκ



είς την έκδρομήν τα ύτη ν ' υπάρχει μόνον 
κόπωσις καί υγρασία. Δι’ αύτό ακριβώς 
έξέλεξεν έμέ ό κύριος Λουβοά, προσέθηκεν 
δπως έςαπατήση τόν Ίασπΐνον.

—  Βέβαια, ύπέλαβεν ό άββάς έμπεσών 
εις την πλάνην.

—  Κόμη, έπανέλαβεν ό πείσμων νεα
νίας, άς ύπάγωμεν όπως δήποτε. Έάν 
πρόκειται νά πλήξωμεν, θά ίδη ; δτι θά 
είμαι τόσον εύθυμος, ώστε νά διασκεδα- 
σθη έν μέρει ή πλήξίς σου. Εμπρός !

Ό  Γεράρδος έ'κυψε την κεφαλήν' άν έπ- 
έμενε περισσότερον θ’άπεκάλυπτε την ψυ
χικήν του κατάστασιν . Τό απόσπασμα 
ήτο έ'τοιμον' οί πεζοί ήσαν παρατεταγμέ- 
vot. Ό  Γεράρδος έπλησίασε καί τόν εί- 
δεν. Οί γενναίοι έκεΐνοι άνδοες, μαθόν- 
τες ότι έπί κεφαλής αυτών έτίθετο ό α
ξιωματικός, δστις είχε κυριεύσει τάν α
νεμόμυλον τοΰ ’Ιών, έφάνησαν πλήρεις χα
ράς , καίτοι έξεγείροντο αίφνης άπό τοΰ 
ΰπνου διά τήν τοιαύτην αγγαρείαν.

Ό  Ίασπΐνος , χωρίς νά είπη τ ι , άν- 
ήλθε^καί αύτάς έπί τίνος ίππου, δτε δε τό 
απόσπασμα έξεκίνησε καί ό Γεράρδος άν- 
εζήτησε τάν άββάν διά νά τόν άσπασθή 
καί τώ  άνακοινώση οδηγίας τινάς, τόν εί- 
δεν έφιππον ώς στρατιώτην έπί μεγαλο
σώμου ΐππου πλησίον τοΰ σημαιοφόοου.

— Μά λοιπόν, είπεν ό Λαβερνή όπω
σοΰν ώργισμένος, τό έ'βαλες κατά νοΰν νά 
με δυσαρεστήσης ; Ίασπΐνε ; . . .  Νά έ'λθη 
μαζί μου είς ίερεύς είς τήν έκδρομήν; Θά 
έφαινόμην ώς άνθρωπος αισθανόμενος πλη- 
σιάζουσαν τήν τελευτα ίαν του ώραν. Θά 
μέ καταστήσης γελοΐον,φίλε μου. Τότε νά 
παραλάβωμεν μαζί καί τό σκυλάκι μας!..

—  Ά λ λ ’ άφοΰ πρόκειται περί περιπά
του ! . . .

—  Περί περιπάτου , περί περιπάτου... 
άλλά μήπως γνωρίζει κανείς τ ί  θά συναν- 
τήση δταν περιφέρεται τήν νύκτα έκτός 
τών γραμμών τοΰ στρατοπέδου ; . .  ’Έ λα , 
Ίασπΐνε, άφησέ μας !

Ό  άββάς άνώρθωσε ΐή ν  κεφαλήν, διότι 
έννόει έπί τέλους τάν άπόκρυφον λογισμόν 
τοΰ Γεράρδου έν τή παραφορά έκείνη τής 
ασυνήθους οργίλης δυσθυμίας του.

— ’Έ στω , είπε,πήγα ινε χωρίς έμέ,άφοΰ 
ή συντροφιά μου δέν σ’ ευχαριστεί. Ά λ λά  
κ’ έγώ θά περιπατήσω, άφοΰ ό καιοός είνε 
ώραΐος' μήπως δεν είμαι τάχα  έλεύθερος; 
Περάσατε έμπρός, έγώ θ’άκολουθήσω κα
τόπιν.

Ό  Γεράρδος ύψωσε τούς ώμους καί δέν 
έπρόφερεν άλλην λέξιν, συνενωθείς μέ τούς 
άνδ ρας τοΰ αποσπάσματος. Ό  Ίασπΐνος 
έβάδιζε σιωπηλός είς τήν ούραγίαν, όπι
σθεν τών στρατιωτών τοΰ συντάγματος 
τής Καμπανίας.

Ό  υπασπιστής τοΰ Λουβοά, κατά τήν 
διαταγήν τοΰ προϊσταμένου του,συνώδευσε 
τήν μικράν φάλαγγα , μέχρι τής έξόδου 
αυτής άπό τών γραμμών. Άκόμη δέν εί
χον φθάσει είς άπόστασιν διακοσίων άρ- 
γυιών άπό τοΰ έλους δτε εύρέθησαν έ-κτε- 
θειμένοι, διότι δέν είχον πλέον εμποοσθέν 
των τά άπόκρημνον ύψωμα, δπερ έως τότε 
προεφύλαττε τά απόσπασμα.

Ό  Γεράρδος έτεθη έπί κεφαλής τοΰ α
ποσπάσματος καί κατώπτευσε τήν θέσιν. 
Είδεν δτι μετά τήν έξοδόν των έκ τής 
στενοποριάς επρεπε ν’άνέλθωσιν είς άνωφέ- 
"ρειαν βραχώδη καί άπεψιλωμένην , έφ’ης 
οί στρατιώ τα ί του έπί διάστημα έκατάν 
όργυιών δέν θά ευρισκον ούδ’ ενα θάμνον 
δπως προφυλαχθώσιν.

Ό  υπασπιστής είχε δ ιαταγήν νά έγκα- 
ταλείψ·/) αυτόν είς έκεΐνο τό μέρος καί νά 
-έπιστρέψη παρά τώ  Λουβοά. ’Έδειξε τάν 
δρόμον,ανέμελε πρός στιγμήν νά ίδη πώς 
θά έφέρετο ό Γεράρδος καί μετά τοΰτο 
τκπήλθεν.

Μόλις τό απόσπασμα είσήλθεν είς τήν 
έκτεθειμένην εκτασιν καί ευθύς ήκούσθη- 
σαν αί σφαΐραι συρίζουσαι.

—  Αϊ ! μά δεν μοΰ λέγεις, κόμη, δτι 
μοΰ έπεφύλαττες εύχάριστον έ'κπληζιν ; 
άνέκραξεν ό σημαιοφόρος . Πυροβολοΰν 
καθ’ ημών καί είς τά  γερά μάλιστα , ύπο- 
λοχαγέ μου.

— Πυροβολοΰν λοιπόν; είπεν ό Ίασπ ΐ
νος,ούτινος ό ΐππος άνέπνευσε θορυβωδώς 
αισθανθείς τά ς σφαίρας βομβούσας παρά 
τά  ώτά του.

— Πυροβολοΰν βέβαια , άπήντησεν ό 
Γεράρδος καί ή θέσις σου δέν είνε πλέον 
έδώ, φίλε μου. Περίμενε νά σοΰ είπώ μίαν 
λέξιν ' παραμέρισε καί τοποθετήσου όπι
σθεν τοΰ ΐππου σου .

Ό  Γεράρδος κα τ ’ άρχάς διέταξε τούς 
ίππεΐς ν’άφιππεύσωσιν. Τούς πεζούς τοΰ 
συντάγματος τήςΚαμπανιας έ'ταξεν έντός 
τώ ν αύλάκων,α ΐτινες ήσαν τόσω βαθεΐαι, 
ώστε έξηφανίζοντα έξ ολοκλήρου. Είτα έ- 
τοποθέτησε τούς δώδεκα ίππεΐς δπισθεν 
-τών πεζών, προφυλαττομένους ύπό τών 
ΐππων.

Άσπαζόμενος τότε τά Ίασπΐνον :
~ —  Φίλε μου , τώ  είπε , πιστεύω δτι ό 
κύριος Λουβοά μοΰ ανέθεσε κακήν έντο- 
λήν. Μή φωνάζης ! μή χειρονομης ! . .  έ'σω 
γενναίος. Πήγαινε ήσύχως είς τά στρα
τηγεΐον· ίδέ τόν κύριον Ρυβαντέλ καί νά 
τοΰ εΐπης μόνον αύτάς τάς λέξεις, άκουσέ 
με καλώς, δέν θά τοΰ εί'πης τίποτε άλ'λο: 
« Ό ‘κύριος Λαβερνή νομίζει δτι ό κύριος 
Λουβοά τοΰ άνέθεσε κακήν έντολήν.»

—  Ναί, είπεν ό Ίασπΐνος τρέμων σύσ
σωμος,διότι είχεν ακούσει πρό μικροΰ δύο 
σφαίρας συριζούσας είς άπόστασιν εξ βη
μάτων άπ ’αύτοΰ' θά εΐπω είς τόν κύίΐον 
Ρυβαντέλ, θά είπω ε ίς ...

—  Όρκίσθητι δτι δέν θά όμιλήσης είς 
άλλον αξιωματικόν παρά είς τάν κύριον 
Ρυβαντέλ καί δτι δέν θά προσθέσης ούδέ 
μίαν λέξιν είς τήν φράσιν μου . Έ πανά- 
λαβέ την διά νά ίδώ άν τήν έμαθες καλά.

Ό  άτυχής Ίασπΐνος δακρύων έπανέ- 
λαβε τήν φράσιν τοΰ Γεράρδου.

—  Έ χει καλώς,είπεν ό Γεράρδος' τώρα 
έναγκαλίσθητί με,φ ίλτατέ άββά,φρόντισε 
περί τοΰ Βελαίρ , άν μοΰ συμβη δυστύ
χημα, πρό πάντων δέ περί τής δεσποινί- 
δος Ά ντω νιέττα ς  Δεσαβιέρ. Πήγαινε, πή
γαινε !

Καί ώθών τόν άββάν ώδήγησεν αύτόν 
μέχρι τοΰ υψώ ματος,τοΰ πρΟφυλάσσοντος

τον χώρον, τόν έβοήθησε ν’άνέλθη έπί τοΰ 
ΐππου καί νά λάβη τήν πράς τό στρατό- 
πεδον άγουσαν ' είτα  έπανήλθε πρός τό 
στράτευμά του.

Οί πεζοί στρατιώ τα ί καί οί ίππεΐς 
βλέποντες τάς ληφθείσας προφυλάξεις εί- 
πον αύτώ όμοθύμως νά φεισθη αύτών ά- 
λιγώτερον καί νά προχωρήσωσιν.

—  Φίλοι μου, άπήντησεν ό Γεράρδος, 
μη έκτίθεσθε, άν έπιθυμήτε δέ σφαίρας 
έ'χομεν καιρόν νά δεχθώμεν δσας θέλετε. 
Προχωρήσατε δπως σάς είπα καί φθάσατε 
διά νά προφυλαχθήτε μέχρι τής καλύβης, 
ήτις φα ίνετα ι έκεΐ έπάνω είς τήν κορυ
φήν τοΰ ύψώματος.

Είς τήν κορυφήν τοΰ υψώματος, έπί 
μικροΰ όροπεδίου, εύρίσκοντο τώ  οντι τά  
ερείπια μικράς αγροτικής οικίας, όπισθεν 
τοΰ τοίχου τής οποίας ήδύναντο τά  προ
φυλαχθώσιν οκτώ έ'ως δέκα άνδρες.

Οί έχθροί, τοποθετημένοι είς τό έ'λος, 
ίδόντες τήν ομάδα έκείνην τών ΐππω ν καί 
τών άνδρών έπυροβόλουν δσον περισσό
τερον ήδύναντο' χάρις δμως είς τά  προ- 
ουλακτικά  μέτρα, άτινα  ό Γεράρδος έ'- 
λαβεν, αί σφαΐραι αύτών διήρχοντο ύπερ- 
άνω τής κεφαλής τών στρατιωτών.

Δυστυχώς κ α τ ’ έκείνην τήν στιγμήν 
ήρχισεν ό βομβαρδισμός, λάμψις δέ διαρ
κής έφώτιζε τήν όδόν καί ώδήγει τούς 
έχθρούς δπως σκοπεύωσι καλλίτερον. Έν 
τούτοις ό Γεράρδος, χάρις είς τά  προφυ- 
λακτικά  του μέτρα, κατώρθωσε νά όδη- 
γήση μέχρι τοΰ ύψώματος τούς ά'νδρας 
του χωρίς ν ’ άπολέση ούδ’ έ'να.

Ά λλά  μόλις έ'φθασαν έκεΐ,τά άπόσπα- 
σμα έξετέθη είς τά πΰρ έκ τριών μερών, 
τίσσαρες δέ άνδρες έπεσον. Οί άνδρες ήρ- 
χισαν νά προσβλέπωσιν άλλήλους έν ά- 
πορία.

— Προφυλάχθητε, είπεν ό Γεράρδος, 
ένω έγώ θά κατοπτεύω τήν θέσιν. Θυσι
άσατε έν πρώτοις τούς ίππους.

Κ ατ’ έκείνην τήν στιγμήν τώ  δντι έ- 
φονεύθησαν δύο ΐππο ι.

Δεν έχρειάσθη πολύς καιρός είς τόν ύ - 
πολοχαγάν δπως παρατηρήση καί πεισθη 
δτι ήτο άδύνατον νά διατηρήση τήν έλε- 
εινήν έκείνην θέσιν. Ή το  είδος όροπεδίου 
περικυκλούμενον ύπό χαραδρών καί ύπό 
τοΰ έλους- ό έχθρός δέν ήδύνατο νά τό 
προσβάλη χωρίς νά ύποστη ζημ ίας' ά λλ ’ 
άπό τοΰ τελματώδους καταφυγίου του ή- 
•δύνατο νά έξολοθρεύση ενα ποάς ένα έπί 
τοΰ καταράτου έκείνου χώρου πάντας 
τούς άνδρας τοΰ αποσπάσματος, τό ό
ποιον ό Λουβοά είχεν ορίσει πρός θυσίαν.

Ή  όδός, δι’ ής συνεκοινώνει ό έπί τής 
έπιτηρήσεως στρατός μετά τοΰ έπί τής 
πολιορκίας, διήρχετο έγγύθεν τοΰ έλους 
καί άπέληγεν είς τήν γνωστήν ημών άνω- 
φέρειαν.

Ό  Γεράρδος, άφοΰ έτοποθέτησε τούς 
άνδρας δσον τό δυνατόν άσφαλέστερον, 
είτε όπισθεν τής καλύβης είτε κατά  γης, 
συνεκάλεσε τά πολεμικόν Συμβούλιον, ά- 
ποτελούμενον ύπό τοΰ σημαιοφόρου, δσ- 
τ ις  όπωσοΰν ήτο απογοητευμένος έκ τών 
θελγήτρων άτινα  παρεΐχεν ό στρατιω τι



κός έκεΐνο; πεοίπατος καί έκ τοΰ άξιω - 
ματικοΰ τοΰ συντάγματος της Καμπα
νίας, οστις διετέλει ΰπά τάς δ ιαταγάς τοΰ 
Γεράρδου. Οί τρεις ούτο-ι,προφυλαττόμενοι 
δπισθεν τών 'ίππων τω ν, διεσκέφθησαν.

—  Σημαιοφόρε, εϊπεν ό Γεράρδος μετά 
θλιβεροΰ μειδιάματος, είσαι ό νεώτερος 
τών αξιωματικών τοΰ Συμβουλίου, επο
μένως είς σέ άνήκει νά όμιλήσης πρώτος.

—  Μά τήν π ίστ ιν  μου, άπήντησεν ό 
νεανίας γελών, ή γνώμη μου είνε οτι έδώ 
εύρισκόμεθα πολυ κακά.

—  Δύνασαι ν’ αποχώρησης , φ ίλτατέ 
μου, εϊπεν ό Γεράρδος" έδώ ήλθες ώς έθε- 
λοντής καϊ ή θέσις δέν είνε δυνατόν νά 
κρατηθή.

—  Τί λέγεις, καλέ ! άνέκραξεν ό νεα
νίας.

Είς τών ΐ —πων επεσεν" ό κύριος αυτοΰ 
ήθέλησε νά τον άνεγείρη, ή νά έξετάση 
τήν πληγήν του , ά λλ ’ έ'πεσε καί αυτός 
έπί τοΰ 'ίππου, διότι δύο σφαΐραι έπέτυ- 
χον αύτόν είς τήν κεφαλήν καί είς τους 
νεφρούς.

—  Καί σείς, κύριε, τ ί  λέγετε ; εϊπεν ό 
Γεράρδος πρός τόν αξιωματικόν, ποία είνε 
ή γνώμη σας ;

— Νά πέμψωμεν κανένα είς τό στρα
τηγεΐον τοΰ κυρίου δουκός τοΰ Λουξεμ
βούργου, διά νά πέμψη ισχυρόν άπόσπα- 
σμα, τό όποιον διά ζωηροΰ πυρός θά δυ- 
νηθή νά κατίσχυση έπί τών έθελοντών.

— Ουδέποτε ό κύριοςΛουβοά ήθελε μάς 
συγχωρήσει διά τοΰτο, εϊπεν ό Γεράρδος. 
Μάς άπηγόρευσε νά κινηθώμεν ά π ’ έδώ.

—  Ά λλά  θ’ άποθάνωμεν δλοι έδώ ! 
εϊπεν ό αξιωματικός" αύτό είνε μωρία !

—  Τί νά νείνη ! αύτήν τήν διαταγήν 
έλάβομεν. ’Ά λλω ς τε θά μάς ά ντ ικατα - 
στήσουν, έξηκολούθησεν ό Γεράρδος παρα- 
τηρών είς τόν ορίζοντα.

Ά λλά  πρός τό μέρος τοΰ όρίζοντος δέν 
έφαίνετο άλλο, είμή τό πΰρ τών όλμων 
καί αί ακίνητοι σειραί τών σκηνών, εναλ
λάξ φωτιζόμεναι στιγμ ια ιω ς ή βυθίζομε— 
ναι είς τά  σκότη.

’Όπισθεν τοΰ Γεράρδου οί στρατιώται 
έγόγγυζον. Είς έξ αύτών, άποτεινόμενος 
πρός τούς ιππείς, εϊπεν αύτοΐς άρκετά ύ- 
ψηλοφώνως, ώστε ν ’ άκουσθη :

— Νά είπητε εις τόν αξιωματικόν σας 
δτι εί'μεθα έδώ ώς πρόβατα έπί σφαγήν.

—  Τό βλέπω κ ’ έγώ, παιδιά ! άπήν
τησεν ό Γεράρδος προχωρών πρός αύτούς, 
ά λλ ’ αύτή είνε ή δ ιαταγή .

Ό  λ.αλήσας πρότερον στρατιώτης ήτοι- 
μάζετο ν’ άπαντήση, άλλ’ έξέφερε κραυ
γήν, διότι σφαίρα διέτρησε τόν λαιμόν 
του καί κατέπεσε μέ τούς βραχίονας τε
ταμένους.

—  Νά πάρη ή όργή ! άνέκραξεν ό αξι
ωματικός όρμών δπως υποστήριξή τόν π ί-  
πτοντα  στρατιώτην, είνε άτιμον πράγμα 
νά φονεύωνται οί άνδρες κα τ ’ αύτόν τάν 
τρόπον δωρεάν !

Ά λ λ ’ έπλήρωσεν ακριβά τήν άφοσίωσίν 
του'μ ία  σφαίρα τάν επληξεν είς τήν πλευ
ράν καί έκυλίσθη παρά τούς πόδας τοΰ 
Γεράρδου καί τοΰ σημαιοφόρου, ώχροΰ

τοΰ τελευταίου τούτου έξ οργής καί φρί
κης.

Ό  Γεράρδος ήρπασε τάν νεανίαν έκ τοΰ 
βραχίονος.

— Σέ δ ια τάττω , τώ  είπε, σέ δ ια τά τ- 
τ ί) , ακούεις ; νά ΰπάγης είς τά στρατό- 
πεδον καί νά καταστήσης γνωστήν τήν 
θέσιν, είς τήν όποιαν εύρισκόμεθα.

—  ’Ώ  ! άπήντησεν ό σημαιοφόρος, έν- 
νοώ κάλλιστα  τόν σκοπόν σου, ύπολοχα- 
γε μου" μέ άπομακρύνεις, διά νά μοΰ σώ- 
σης τήν ζωήν, ά λλ ’ έγώ θά μείνω" άφοΰ 
ήρχισε ό χορός, θά χορεύσωμεν.

—  Δέν μέ ΰπακούεις ; εϊπεν ό Γεράρ
δος συγκεκινημένος.

—  Μπά ! έγώ είμαι εθελοντής, άνέ
κραξεν ό νεανίας ένικγκαλιζόμενος τόν ύ -  
πολοχαγόν.

Ο Γεράρδος ένέδωκε καί διέταξεν ενα 
τών ιππέων νάμεταβή είς τά στρατόπεδον.

— Λάβε τάν ΐππον μου,είπε καί σπεΰσε.
Οί στρατιώται δλοι περιεκύκλωσαν τόν 

αγγελιαφόρον,συνιστώντες αύτώ  νά σπεύ- 
ση, δπωρ τούς άπελευθεοώση.

Έκ τοΰ άτυχοΰς όμως έκείνου κινή
ματος άπώλεσαν τήν ζωήν έ'τεροι δύο έξ 
αυτών" οί λοιποί έπανήλθον μετά σπου
δής είς τά καταφύγιόν των.

Ό  ίππεύς έ'κυψεν έπί τοΰ ΐππου, έχα- 
λάρωσε τά ήνία, έκέντησε σφοδρώς δι’άμ— 
φοτέρων τών πτερνιστήρων καί κατηλθεν 
ώς βέλος διά τής έπικινδύνου κλιτύος.

Ά λ λ ’ ένώ εφθανεν είς τήν κοίλην ό- 
δάν μία σφαίρα διεπέρασε τόν μήνιγγά 
του" ό ίππεύς έ'πεσεν, ό δέ ΐππος παρα- 
φερόμενος έξηκολούθησε τήν έμμανη φυ
γήν του πρός τά στρατόπεδον.

Κραυγή οδύνης καί άπελ,πισίας συνώ- 
δευσε τήν πτώσίν του" οί στρατιώ τα ι δέν 
άντέσχον έπί πλέον" έκ τών είκοσι άπέ- 
μενον μόνον δώδεκα. Τέσσαοες έκ τών δώ
δεκα έγκατέλειψαν τά ύψωμα μέ δλας τάς 
κοαυγάς και τάς ικεσίας τοΰ Γεράοδου, 
παρά τήν παραδειγματικήν διαγωγήν τών 
ιππέων, οΐτινες είς έπίλεκτον άνήκαντες 
σώμα, μολονότι είχον άπομείνει επτά έν 
δλω, ΐσταντο άτάραχοι, βλέποντες στω- 
ϊκώς τόν κίνδυνον καί άναμένοντες τόν 
θάνατον.

Ό  Γεράρδ ος, άποκρουσθείς, έξυβρισθείς 
παρά τών λ ιποτακτώ ν, έπανήλθεν είς τήν 
θέσιν του καί τούς άφησε νά φύγωσι.Μ ετ’ 
ολίγον όμως ήκουσε κοαυγάς χαράς" οί 
φυγάδες είχον συναντήσει έ'να τών σωμα
τοφυλάκων τοΰ βασιλέως, δστις παοσήο- 
χετο μετά πέντε συντρόφων του, διά ν ’ά- 
ναγγείλη είς τούς έν τή θέσει έκείνη ευ
ρισκομένους ν’ άπέλθωσιν.

Οί λ ιπο τάκτα ι παραδόξως έλησμόνη- 
σαν τάν φόβον των καί έπανήλθον πρός 
άναζήτησιν τών συντρόφων τω ν, παράφο
ροι έκ της χαράς. Ό  Γεράρδος άπαθής 
πάντοτε διέταξε νά τεθώσιν έπί τών ά- 

.πομεινάντων ΐππων οί τοαυ,αατίαι καί 
-έγκατέλειψε τήν θέσιν του τελευταίος" ό 
σημαιοφόρος έσκίρτα έκ τής άγαλλιάσεως 
καί ετριβε τάς χεΐρας λέγων :

—  Κατηραμένε Λουβοά ! καί αύτήν 
τήν φοράν δέν σοΰ έπέρασε !

Κατήλθον μετά τών αύτών προφυλά
ξεων τήν κλ ιτύν , παρά τούς πρόποδαςτής 
οποίας άνέμενον οί σωματοφύλακες. Ού~ 
τοι παρεσχον τήν συνδρομήν των είς τήν 
μεταφοράν τών τραυματιών, ό διοικών δέ 
αύτούς δτ/ιγήθη είς τόν Γεράρδον οτι ό 
βασιλεύς ειδοποιηθείς έγκαίρως, άγνωστον 
παρά τίνος, κατενόησε τάν ανωφελή κίν- 
δυν ον, είς ον ήτο εκτεθειμένη ή δράξ έ
κείνη τών άνδρών καί έπεμψε διαταγήν 
ν’ άποχωρήσωσιν έκ της θέσεώς των.

Ή  φοβερά αγωνία τής παρελθούσης 
φρικτής ήμισείας ώρας έλησμονήθη" παρ
ηγόρησαν τούς πάσχόντας καί ήρχισαν νά 
,γελώσι διά τάν κίνδυνον, δν διέφυγον. Οί 
πρό μικροΰ μάλλον έπτοημένοι, ήσαν οί 
θορυβωδέστεροι έν τή χαρα των.

— Μά τό Θεόν ! εϊπεν ό σημαιοφόρος, 
άς ύπάγωμεν νά δειπνήσωμεν. Θά ευρω 
είς τά στρατόπεδον τόν παιδαγωγόν μου, 
τόν οίνον τοΰ Ξερές καί έπιστολήν τής 
καλής μου μητρός. Μέ δλον τό φαγοπότι 
τοΰ μοναστηριού, δέν είξεύρεις τ ί φοβε- 
ράν πείναν έ'χω ! Μοΰ φαίνετα ι δτι δέν 
εχω φάγει πρό εξ εβδομάδων.

— ”Ω ! άπήντησεν ό Γεράρδος, τοΰτο 
προέρχεται, διότι πολλάκις είς διάστη
μα ήμισείας ώρας έμπεριέχεται βίος ολο
κλήρων εβδομάδων" δέν είνε άληθές ;

— Τί νά σοΰ είπώ ! . .  ύστερα άπά τοι
αύτην δοκιμασίαν, μοΰ φαίνεται δτι ποτέ 
πλέον δέν θ’άποθάνωμεν, εϊπεν ό νεανίας.

Καθ’ήν στιγμήν έτελείωνε τούς λόγους 
τούτους, ήκούσθη ό καλπασμός πολλών 
Ϊππων είς τήν κοίλην ohov, είς τήν πρώ
την δέ καμπήν της όδοΰ τά ύπά τάν Γε
ράρδον άπόσπασμα εύρέθη αντιμέτωπαν 
μετά τοΰ Λουβοά, δστις ολάγον ελειψε νά 
καταπατήση αύτούς, τόσω μανιωδώς έ- 
κέντα τάν ΐππον του.

Εύθύς ώς άνεγνώρισε ’ τόν Λουβοά ό 
σημαιοφόρος, δστις ήτο πάντοτε απτόη
τος ένεκα τ·7ίς ηλικίας του, καθ’ ήν τό 
θάρρος είνε πάντοτε άπτόητον καί ή ε ιλ ι
κρίνεια εύγενής, έ σημαιοφόρος, ό νικη
φόρος νεανίας, έπλησίασεν είς τάν υπουρ
γόν καί εϊπεν αύτώ  μέ θοιαμβευτικόν 
ήθος :

—  Μά τήν π ίστιν μου, κύριε, ήτο και
ρός.

—  Καιρός πρό? τ ί ; άπήντησεν ό υ
πουργός φοάττων τήν δίοδον είς τούς ιπ 
πείς καί ζητών άπλήστως νά διακρίνη έν
τός τοΰ ολιγάριθμου άποσπάσματος τάν 
κύριον Λαβερνή, δν δέν έβλεπε, διότι ήτο 
έν τή όπισθοπορία ύποστηρίζων καί ποοσ- 
αρμόζων έπιδέσμους είς ένα τραυματίαν.

— Έπανερχόμεθα δεκαεννέα έν δλω 
άπό τριάκοντα δύο όποΰ εϊ'μεθα, έξηκο
λούθησεν ό νεανίας παραμερίζων διά ν’ά- 
φήση έλευθέραν τήν δίοδον είς τάν Γε
ράρδον.

Τότε καί ό Λουβοά διέκρινε τον κόμη- 
τα  προχωροΰντα ποάς ύπάντησίν του. Οί 
χαρακτήρες τής μορφής του ήλλοιώθησαν, 
ώς νά έ'βλεπεν ένώπιον του φάσμα.

—  Έπανέρχεσθε ! . .  άνέκραξεν. Έ παν- 
έρχεσθε ; καί δ ια τ ί, παρακαλ^ώ;

—  Διότι ή Αύτοΰ Μεγαλειότης μάς



.

διέταξε νά έπανέλθωμεν , είπεν ό Γεράρ
δος ήσύχως.

— Ό  βασιλείς ; είπε ό Λουβοά μετά 
■τόνου προσβλητικωτάτου, διότι περιεΐχεν 
άμφ'.βολίαν,ήτις έξήψε τήν οργήν τοΰ ση
μαιοφόρου. Ή τοιμάζετο ούτος ν’άπαν- 
τήση ,άλλ’ ό Γεράρδος, κύριος έαυτοΰ, τόν 
άπετρεψε καί δεικνύων τούς σωματοφύ
λακας :

—  Οί κύριοι αύτοί έφεοαν τήν δ ια τα 
γήν, είχε πρός τόν Λουβοά. ‘Ομιλήσατε, 
κύριοι, δεν είνε αληθές ;

— Είνε αληθές, είπαν οί σωματοφύλα- 
κες μια φωνή.

Εύλογον ήτο νά ύποθέση τις  ότι ή δια- 
βεβαίωσις έκείνη θά ήρκει διά τάν υπουρ
γόν. Ή το  λίαν βαρυσήμαντος κατά  τήν 
τότε έποχήν ή λέξις : ό β α σ ι . Ι ε π χ : .

Έ πετα ι συνέχεια.

F O R T U N E  B O I S G O B E Y

TO ΚΟΜΜΕΝΟ ΧΕΡΙ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

[Συνέχεια]

Θ'

Τη εσπέρα έκείνν) μ’όλην τήν χιόνα,ή- 
τις αίφνηδίως κατεκάλυψε τούς Παρισίους, 
τά  θέατρα ήνοιξαν τάς πύλας των είς τούς 
θεατάς τούς οποίους δέν ϊσχυσε τό ψύχος 
νά κράτηση παρά τήν εστίαν των. Καί ού- 
τοι άληθώς ήσαν ολίγοι : λυσσώδεις έρα- 
σταί θεαμάτων, ούδέποτε άποφασίζοντες 
νά διέλθωσιν άλλοΰ τήν εσπέραν των, άν
θρωποι τυχόντες εισιτηρίων δωρεάν καί 
έννοοΰντες νά κώμωσι χρήσιν τούτων μδ- 
λον τάν κίνδυνον τοΰ νά θλάσωσι μέλος τ ι 
τοΰ σώματος έπί τής ολισθηρές χιόνος, 
καί Λιμοκοντόρο ι  έπιφορτισμένοι ύπό τίνος 
υπηρέτριας τήν έκτελεσιν παραγγελίας 
τινός.

Οί διευθυνταί δεν ήσαν ηύχαριστη- 
μένοι.

Ό  Μάξιμος Δορζέρ είς ούδεμίαν τών 
άνω κατηγοριών κατετάσσετο καί δμως 
περί τήν έννάτην της έσπέρας είσήρχετο 
είς τό ΠoixLli iv.

Μετά τήν έκδρομήν του είς τό δάσος 
της Βουλώνης έπορεύθη κατεσπευσμένως |

ς τον οίκόν του, έ'φθασε δέ ημιθανής έκ I 
τοΰ ψύχους καί εμεινεν έκεΐ θερμαινόμε
νος μέχρι της πέμπτης ώρας πριν ή σκε- 
φθ·?ί ετι νά ένδυθη καί έξέλθη.

Τό ώρολόγιόν του τώ  ύπέμνησεν δτι 
είχεν ύποσχεθή είς τόν ’Ιούλιον Βινιορύ 
νά τώ  διηγηθτϊ τ ινά  έκ τών συμβάντων 
του της ήμέρας έκείνης. Βεβαίως δέν θά 
τώ  ελεγε τίποτε περί της ’Αλίκης. Τό 
μυστικόν αύτό δέν ήτο ίδικόν του καί έ- 
πειδή ήγάπα πολύ τήν έξαδέλφην του καί 
τάν φίλον του δέν ήθελε νά τούς λύπηση 
διά της άκριτομυθίας του. Δέν είχεν δ- '

μως τόν αυτόν λόγον διά νά σιωπήση καί 
τά  της κυρίας Γ ιάλτα  . Τά τοΰ είδους 
τούτου μυστικά δεν κρύπτονται έκ φόβου, 
μήπως έκτεθή ή γυνή, καί νισθάνετο ζωη- 
ράν επιθυμίαν ν’ άνοίξ·/) τήν καρδίαν του 
εις τινα  φίλον.

Καί τοιοΰτος ήτο ό Βινιορύ.
Δυστυχώς δμως, άμα ό Μάξιμος ε

φθασεν είς τήν όδόν Σουρέζνης, τά  γρα
φεία ήσαν κλειστά . Ό  Βινιορύ είχεν άπ- 
έλθει νά δειπνήση.

Ή  πληροφορία αυτη έδόθη είς τάν α
νεψιόν τοΰ Τραπεζίτου ύπό τοΰ θαλαμη
πόλου ’Ιωσήφ, εύρεθέντος έκ τύχης παρά 
τό θυρωρεΐον καί προσθέσαντος έ'τι, δτι ό 
κύριός του έπήγαινεν έκεΐνο τά,, εσπέρας 
είς τάν χορόν μετά τή ς δεσποινίδας ’Α
λίκης.

Καί ήτο καλή εί'δησις αυτη. Ή  Ά ^ίκη 
έπήγαινεν είς τάν χορόν' ή ’Αλίκη λοιπόν 
έπαρηγορήθη οπωσδήποτε. ’Έλαβε τήν ά- 
πόφασίν της τούλάχιστον έκ τής απου
σίας τοΰ κυρίου <>έ Ιναονοέλ, καί ύπήρχεν 
έλπίς δτι γρήγορα ήθελε τόν λησμονήσει.

Ό  Μάξιμος κατευχαριστημένος έκ τής 
είδήσεως ταύτης ούδ’έσκέφθη καν νά έ- 
λέγξ-/] τόν ’Ιωσήφ σπεύδοντα νά έκτελή 
χρέη μεσάζοντος παρά τώ άπελασθέντι 
γραμματεΐ.

Ό  Μάξιμος έ'φυγεν έκεΐθεν σκοπεύων 
νά ευργ) τόν ’Ιούλιον Βινιορύ εί’ς τ ι μικρόν 
έστιατόριον, δπου συνήθως τό έσπέρας έ- 
δείπνα. Ά λ λ ’ ούδ’ έκεΐ έφάνη. Έ βη έκεΐ
θεν είς τόν οίκόν του,δπου ό θυρωρός τΐιν 
έπληροφόρησεν δτι 6 κύοιος ’Ιούλιος Β ι- 
νιορύ ένδυθείς έ'μελλε νά δειπνήση εξω, 
διότι ήτο προσκεκλημένος είς τόν χορόν.

Ή  εί'δησις αυτη έπλήρωσε χαρας τόν j 

άνεψιόν τοΰ κυρίου Δορζέρ. Έάν ό Βινιο- 
ρύ έδείπνα εξω, βεβαίως ήτο προσκεκλη
μένος είς τοΰ διευθυντοΰ του, καί άφοΰ 
έπήγαινεν είς τόν χορόν, συνώδευε βε
βαίως τήν Ά λ ίκην.

Αί ύποθέσεις του έβαινον θαυμασίως.
—  Ά  ! έκατάλαβα, είπεν εύθύμως ό 

Μάξιμος , ή έξαδέλφη μου; ίατρεύθη τα -  
χύτερον παρ’δτι ένόμιζα. Καί τόσφ περισ
σότερον χαίρω, έπειδή είμαι έγώ ή α ι
τ ία .

’Έκαμα καλήν πράξιν καί Ιχω τό δι
καίωμα νά διασκεδάσω ολίγον άπόψε. 
Νά διασκεδάσω, άλλά ποΰ καί πώς ; Είς 
τήν Λέσχην, τό δεΐπνον είνε καλόν, άλλά 
οί περισσότεροι άπ’αύτούς έκεΐ μέσα είνε 
κοιμισμένοι. Θά πάγω είς τά Α γγλ ικόν 
Καφενεΐον καί ’/.εΐ θά έμπνευσθώ άπό τό 
καλό κρασί.

Πράγματι μετέβη καί άντί μιάς έ'πιε 
δύο φιάλας οίνου, ώστε τά  πράγματα δλα 
τώ  έφαίνοντο έρυθρά, καί τήν όδόν άπα- 
σαν κεκαλνμμένην έκ χιόνος ευρισκεν έκ
τακτον.

"Εβαινε κρατών ύψηλά τήν κεφαλήν καί 
ήπόρει δτι οί άλλοι έβάδιζον κεκυφότες 
καί κρύπτοντες τήν ρίνα ινα προφυλάξω- 
σιν αύτήν άπό τοΰ ψύχους.

Αύτόν τόν έθέρμαινεν ή άνάμνησις τής 
κομήσσης.

Δέν έβράδυνεν δμως νά έννοήση δτι τό

πεζοδρομίαν, είς τήν διάκρισιν τοΰ άνε
μου, ήτο άκατάλληλον μέρος δι’ αύτόν, 
καί έπειδή εύρίσκετο εξωθι τοΰ ίΤοΐκίΛοκ 
άπεφάσισε νά είσέλθη μάλλον ΐνα τεθν) 
ύπό σκέπην παρά νά ίδη τό δράμα.

Είσήλθε, κατέλαβε τήν θέσιν του καί 
έκεΐθεν ήρχισε νά περισκοπή τους ολίγους 
περί αύτόν θεατάς, μεταξύ τών οποίων 
ούδένα εύρε γνωστόν.

Οί άνθρωποι τής τάξεώς του δέν πη
γαίνουν είς τά θέατρον είς το ιαύτας πε
ριστάσεις.

Έρριψε τό βλέμμα του άνά τά  θεωρεία, 
ά λλ ’ούδένγνωστόν πρόσωπον είδεν.Ούδείς, 
είς τόν όποιον νά όμιλήση, ούδεμία ώ- 
ραία διά νά τήν ίδη. Ά π α σ α ι αί γυνα ί
κες έφερον ένδυμασίαν έπαρχιώτιδος.

Καί ήρώτα έαυτόν ό Μάξιμος άν θά 
είχε τό θάρρος νά μείντ, μέχρι τέλους έ
κεΐ, δτε παρετήρησεν αίφνης είς τ ι θεω- 
ρεΐον τοΰ προσκηναίου γυναικεία’ τινα  
πρόσωπα.

Ή σαν τρεις τούλάχιστον αί γυναίκες 
καί έγέλων μεγαλοφώνως διά ν’ άκούων- 
τα ι καί μακρόθεν.

—  Νά μία που γελά ’σάν / nha r rn  · βέ
βαια ή Δελφίνη θά ήνε, έσκέφθη ό Μά- 
ϊςιμος.

Διηύθυνε τάς διόπτρας του καί δ [.έ
κρινε τήν ξανθήν έκείνην, τήν οποίαν άπό 
τής έσπέοας τοΰ πχέ'τι>· δέν εί/εν έπανί- 
δει.

Είχεν έ'λθει μέ τάς φίλας της, τήν με- 
λαγχροινήν Κόραν καί τήν Βερθαν Βερ- 
ριέ, ή όποία, ίδοΰσα τόν Μάξιμον, ήρχισεν 
άμέσως έκφραστικωτάτην παντομίμαν.

Τάν έκάλει διά μικρών κινήσεων τής 
κεφαλής καί αί άλλαι δύο έπανε^άμβανον 
τάς κινήσεις ταύτας τής ιδιαιτέρας τη
λεγραφικής. Βέβαια αί κυρίαι αύτα ι ή - 

J σαν άνευ συνοδοΰ καί προσεφερον τήν κε
νήν θέσιν είς τόν ανεψιάν τοΰ κυοίου Δοο-

ζΙ?· ,Δέν έ'σπευσεν δμως νά ύπάγτ), διότι 
(U r  r a l e  e x a /ιε n a t  jtoJ v y o i ' r r o  !  Δέν ή- 
σάν τ ι νέον δι’ αύτόν" έγνώριζε και τάν 
τρόπον των καί τ ’ άστεΐά των. Ήρκέσθη 
λοιπόν νά τάς χαιρετίση διά τής χειρός, 
καί τα ΐς  έ'στρεψε τήν ράχιν άνευ άλλου 
χαριεντισμού.

Κατείχε θέσιν πρός τ ’ άριστερά τής ορ
χήστρας , ένώ έκεΐναι είχον θεωρεΐον τοΰ 
προσκηναίου έκ τών πράς τά  δεξιά, έκεΐνο 
τό όποιον έ'βλεπε κάλλιαν.

Τά δύο άλλα ήρχοντο πλαγίω ς πράς 
αυτόν καί έδυσκολεύετο νά ίδ·/ι άν ήσαν 
κενά καί άν περιείχαν τρυφερόν τι ζεΰγος.

Τό οίονεί μυστηριώδες τοΰτο έςηρέθισε 
τήν περιέργειάν του καί έκυψεν έμπράς 
προσπαθών νά διακρίνη.

Μετ’ ολίγον διέκρινε τούς ώμους γυ- 
ναικός, έχούσης έστραμμένον πράς τήν 
σκηνήν τά πρόσωπον, άλλ ’ώμους σπανίους 
καί ολίγον τ ι πρόσωπον μαγευτικόν.

Έ φαίνετο μόνη, ά λλ ’ άπό /.αιροΰ είς 
καιρόν έκυπτεν είς τό βάθος τοΰ θεωρείου 
διά νά όμιλήσν) εί’ς τ ινα , βεβαίως άνδρα, 

j διότι άμα δύο γυναίκες εύρίσκονται όμοΰ, 
1 πάντοτε τ ίθεντα ι είς τήν πρώτην γραμ-



μην. Ή  άνακάλυψις αύτη ησύχασε πολΰ 
τόν Μάξιμον, μη έπιμένοντα νχ ταράξγ) 
την νόμιμον η άνομον συνέντευξιν τών ε
ραστών.

Έπανέλαβε την συνήθη του θέσιν,άφείς 
τους έραστάς «ά χαρώσι της μοναξίας 
της θέσεώς τω ν, και χωρίς πλέον νά σκέ
π τετα ι αυτούς, έστρεψε τους οφθαλμούς 
έκ νέου πρός τό θεωοεΐον, δπου ήσαν αί 
τρεις φ ίλα ι του. Τάς είδε χειρονομούσας 
και τεινούσας έδώ κ ’ έκεΐ τάς διόπτρας, 
έμακάριζε (5’ εαυτόν ό Μάξιμος οτι δέν έ- 
πήγεν είς έκείνην τήν σφηκοφωλεάν, οτε 
καί πάλιν ή Βέρθα τόν έκάλει διά ση
μείων έντονωτέρων νυν.

Διά τής μι2ς χειρός τόν έκάλει καί 
διά τής έτέρας έδείκνυε τό πρός τ ’ αρι
στερά θεωρεΐον τοΰ προσκηναίου.

Καί τοΰτο βεβαίως έδήλου : 'Έλα 
λοιπόν, θά σοΰ δείξω κάτι τ ι  ποΰ σ’έν- 
διαφέρει, κάτι τ ι ποΰ συμβαίνει έκεΐ μέσα 
άντικρύ μας, καί τό όποιον δέν ’μπορείς 
νά ’δής άπό τήν θέσιν σου.

—  Μά τ ί διάβολο νά συμβαίνη, έσκέ
πτετο ό Μάξιμος. Μήπως κατά  τύχην 
γνωρίζω τό ζεΰγος ποΰ είνε κλεισμένον 
έκεΐ είς τό διπλανό θεωρεΐον ; Ή  Βέρθα 
είνε έξυπνος, κάτι θά ’ξεύρη.

Ά φοΰ μέ προσκαλεΐ θά ’πή πώς είνε 
τ ίπο τε ένδιαφέρον.

"Α ! μά θά πάγω . Έβαρέθηκα νά κά- 
θωμαι έδώ, καί ’μπορώ νά διασκεδάσω 
λ ιγάκ ι μέ τής φλυαρίαις των. ’Έ πειτα  δεν 
θά καθίσω καί πολύ.

Καί έπειδή ό Μάξιμος ουδέποτε έδί- 
σταζε νά διαποάξγ, άνοησίαν, έξήλθε δι- 
ευθυνθεις πρός τό θεωρεΐον τοΰ προσκη
ναίου.

Έ κτύπησε τήν θύραν καί τώ  ήνοιξαν.
—  Ή λθες έπί τέλους,τώ  εϊπεν ή Βέρθα 

Βερριέ. Δόξα σοι ό Θεός.
—  ’Ξεύρεις, φίλε μου, πώς δέν είσαι 

διόλου εΰγενής. Νά στρέψης τήν πλάτην 
σου είς τρεις κυρίας ! τ ί θά ’πη αύτό ; ε- 
σπευσε νά προσθέσγ) ή Δελφίνη, δίδουσα 
τόνον σοβαρότητος είς τούς λόγους της.

—  Θά ’πή πώς δέν ήθελα νά σάς άνη- 
συχήσω, κυρίαι μου, είπε γελών ό Μά
ξιμος.

— ’Έ λα , έλα, άφησ’τ ’αύτά  ! άνέκοαξεν 
ή Κόρα, ’ξεύρεις πολύ καλά, πώς εχει 
τέσσαρας θέσεις έδώ. Ή  τετάρτη δέν βλέ
πει στή σκηνή, είναι αλήθεια, άλλ>ά ήμεΐς 
δέν θέλομεν νά σοΰ δείξωμε τήν σκηνήν.

— Τί λοιπόν ;
—  "Άξιζε νά μή σοΰ δείξν) κανείς τ ί 

ποτε, έπανέλαβεν ή Βέρθα. Σοΰ κάνω τό- 
σαις φοραίς νόημα νά ελθης, μά σύ οΰτε 
τό κουνεΐς. Θά σάς παρακαλέσω, κύριε, 
είς τό έξης νά μή είσθε τόσον ύπερήφανος.

—  Ά ,  να ί' ’ξεύρω, ψυχή μου. Πρόκει
τα ι γ ια  ’κείνην, ποΰ είνε κρυμμένη έκεΐ 
μέσα . ’Έχει κάτι ώμους, ποΰ τούς έ'χω 
άλλοΰ ’δει.

—  Α λήθεια  ; Τότε λοιπόν ποοσπά
θη σε νά τήν αναγνώρισης. Νά, θέλεις τά  
γυαλιά  μου ; '

1. Εδιστάσαμεν ε’π'ι πολύ, άν ίπρεπε νά μεταφρά- 
σωμεν la l o r g n e t t e  των Γ άλλων ώ ; εύρίσκεται γε-

—  Τί νά τά  κάνω ; Αύτήν τήν σ τ ιγ 
μήν είνε ολική εκλειψις. Τό άστρον έξη- 
φανίσθη εις τό βάθος τοΰ θεωρείου του.

— Έ ννοια σου, θά ’ξαναφαννί. Ίδ'ε ό
μως καί τόν δορυφόρον ό όποιος έφάνη.

Ο Μάξιμος παοετήρησεν άνδρα τινά , 
τοΰ οποίου ή φυσιογνωμία έπανέφερεν είς 
τήν μνήμην άσαφή τινα  άνάμνησιν.

Κπεται συνέχεια. ΑΐΣαΠ0£

ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΕΑΑΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Γ Ρ Η Γ Ο Ρ Ι Ο Υ  Δ. ΞΕΝΟΠ ΟΥΛΟΥ

ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΤΟΥ Κ 0 Σ Μ 3 Υ
[Συνέχεια]

Μετ’ ολίγας ημέρας, κλαίουσα ή Βασι
λική έξεμυστηρεύθη τά  πάντα  είς τόν 
πατέρα της. Είς τό απρόοπτον άκουσμα 
διαγωγής ούτως αίσχράς,νομίζων ό Πλα
κ ιώτης ότι ΐστατο  έπί ανθρακιάς έφ’ ό
σον έ'μενεν άργός, Ισπευσε νά εύρη τόν 
άθλιον έκεΐνον καί. νά ζητήση τά ς αναγ
καίας έξηγήσεις. Τόν συνήντησεν έξερχό- 
μενον τοΰ'Υπουργείου τών Στρατιωτικών, 
έν ώ, ώς τφ  ειπον έν τώ  μεγάρφ, είργά- 
ζετο όλίγας ώρας καθ’ έκάστην. Έκ τοΰ 
ύφους τοΰ Μεγαρέως ένόησεν αμέσως ό 
Λέων ότι ή Βασιλική έκαμε τό χρέος τη ς' 
ταχέως δ’ ώχυρώθη όπισθεν στυγνής καί 
άπροσπελάστου έκφράσεως,έμπνεούσης φό
βον καί άτολμίαν. τήν οποίαν έγνώριζε 
νά διαχέτι έπ’ι τοΰ προσώπου το υ .Ά λ λ ’ ό 
πατήρ δέν άπεδειλίασε.Μ ετά θάρρους ήο- 
χισε νά τω  δ ιηγείτα ι, κατόπιν τής συνή
θους δεξιώσεως, ότι εύρε τήν θυγατέρα του 
περίλυπον καί κλαίουσαν' όταν δέ την ή
ρώτησε περί της α ιτ ία ς , τώ  άπεκρίθη 
πράγματα, τά  όποια ήδυνάτει αύτός νά 
πιστεύση καί ήρχετο νά έρωτήση πεοί 
τούτων απευθείας τόν Λέοντα.

—  Καί τ ί πράγματα είν’αύτά  πού σου 
εϊπεν ; ήρώτησεν ό νέος.

—  Μοΰ είπε πώς . . . δέν θέλεις νά 
κράτησης τήν ύπόσχεσί σου . . . καί το 
λόγο πού μας εδωκες' άπήντησεν ό Πλα
κ ιώτης.

—  Δηλαδή ; έπανηρώτησεν ό Λέων, 
μή θέλων νά νοήση.

—  Δηλαδή . . . πώς δέν θέλεις νά την 
κάμης νόμιμο γυνα ίκα , όπως ήταν ή μ η 
τέρα σου καί ή μητέρα της, νά !

—  Αύτός είνε λογαριασμός ’δικός μου, 
άπήντησε τραχύς ό Λέων' σύ τόρα τ ί 
γυρεύεις έδώ, τ ι ήλθες νά μου ’πής ;

— Νά . . .  νά . . .  έψιθύρισεν ό πελώοιος 
Π λακιώτης, θορυβηθείς είς τό άπότομον 
έκεΐνο καί σατραπικόν ύφος. Ά λ λ ’ ό 
Λέων τόν προέλαβεν.

—  ’Ξεύρω, ’ξεύρω τ ί ήλθες νά κάμνις,
εϊπεν'ήλθες νάνακατευθής ’ςτής δουλειές
μου, νά με μάθγις τ ί  νά κάμω, νά μου
γραμμένη. Καταλληλοτέραν λέςιν δυστυχώ; δέν εϋ- 
ρομεν. Ή  συνήθη; δέ έν τοΐ; θεάτροις λέξις κατά τήν 
περίστασιν ταύτην είνε l o r g n o n ,  άλλά πολύ κακώς, 

I επειδή κατά τούς Γάλλους λεξικογράφους l o r g n o n  
εΤνε p e t i t e  lu n e t t e  ά  u n  s e u l  v e r r e .  Σ .τ.Μ .

έπιβάλνις ποιάν νά πάρω καϊ ποιάν νά- 
φ ή σ ω ... μά έγώ, ’ξεύρεις, δέν άκούω κα
νένα . . .  ό ,τ ι θέλω κάνω !

—  Δέν ήλθα γ ι ’ αύτά  ποΰ λες, ήλθα 
νά παραπονεθώ γ ιά  το άδικο τοΰ rott- 
διοΰ μου . . .

— Νά παραπονεθής ; νά παραπονεθ'ής 
έναντέαν μου; μέ τα  σωστά σου τό λές  αύ
τό τό πράγμα, κουμπάρε μου ; . . .  Ά καΰς 
έκεΐ τόν άχάριστο ! έτσι γρήγορα έλη- 
σμόνησες τής ευεργεσίες πού σου έ'χω κά
μει, τά  χρήματα ποΰ έχω έξοδεύσει έως 
τόρα γ ιά  την οίκογένειά σου, τάς θίυσέας 
μου γ ιά  τη θυγατέρα σου ; .. . Τολμάς ά
κόμη νά μου όμιλής γ ιά  άδικα καί γ ιά  
υποσχέσεις.

Ό  αγαθός Πλακιώτης έμεινεν άναυ
δος, διότι δέν περιέμενε τήν παράδοξον 
έκείνην τροπήν τής ομ ιλίας- ό Λέων έξη— 
κολούθησεν :

— Μην άκοΰς τ ί σου λέει ή Βασιλική, 
Πλακ^ώτη μου , γ ια τ ί είνε ακόμα παιδί 
καί δεν είξεύρει τ ί γυρεύει. Έ σύ, σάν φοό- 
νιμος άνθρωπος,πρέπει νάσαι καί πολύ εύ- 
χαοιστημένος ’σέ ό ,τ ι έκαμα εως τόρα γ ιά  
σά ς .Έ τσ ι εύκολα δέν γ ίνετα ι μία χωρική 
κυρία Ροδίου μέσα στήν Α θ ή να ...

—  Γ ια τί αύτή  τήν ομιλία δέν μου τήν 
έλεγες εις τήν αρχή, ’σάν μου ζητούσες μέ 
τα  δάκρυα τή θυγατέρα μου; εϊπεν ό Πλα
κιώτης. Δέν ’θυμάσαι τ ί μου είπες, τ ί μου 
ύποσχέθηκες ;

— Τό ’θυμοΰμαι καλά" μά άλλο ήταν 
τό κεφάλι μου τότε καί άλλο τόρα- μή- 
πως’μπορεΐ νά κάμη κανείς πάντα  ό ,τ ι ’πή;

— Καί μήπως ’μπορεί νά άτιμάση ένα 
κορίτσι καί νά το άφήση υστέρα στούς 
πέντε δρόμους ;

—  Ποιός σού το εϊπεν αύτό τό πράγ
μα ; έγώ μάλιστα τή  Βασιλική έ'χω σκοπό 
νά την καλοπαντρέψω.

—  Ναί, μά έγώ δέν σού την άφησα νά 
την δώσνις άλλουνοΰ , παρά γ ια  νά την 
πάρης ό ίδιος- έτσι είξευρα κ ’ έγώ νά την 
’παντρέψω. Τό λόγο τους οί άνθρωποι...

—  Πάλι τά  ίδια, Π λακιώτη ! διέκο- 
ψεν άνυπομόνως ό στρατιώτης , τύπτω ν 
τό λιθόστρωτον διά του ποδός" βλέπω καί 
δεν άκοΰς λό γ ια ... τό ’ξεύρεις πώς ή Βα
σιλική είνε’δική μου,ή δέν το ’ξεύρεις ! τό 
’ξεύρεις πώς την αγόρασα μέτο χρήμά μου 
καί έχω τό δικαίωμα νά την κάμω ό ,τι 
θέλω, ή δεν το ’ξεύρεις ;

Ή  όργή είνε άνεξάρτητος της άγαθό- 
τητος. Ό  Π λακιώτης ήσθάνθη τό αίμα 
κοχλάσαν είς τάς φλέβας του- άλλ’ ίσχυσε 
νά κρατηθή καί να είπη διά ταπεινού 
ύφους :

— Καλά'δέν με μέλλει- ’πές μου όμως 
νά ’ξεύρω- έχεις σκοπό νά κρατήσης τό 
λόγο σου καί να κάμνις τή Βασιλική γυ
ναίκα σου, ή θά ποδοπατήσης τή τιμή σου 
όπως έποδοπάτησες καί τη ’δική της;

Ό  Λέων έξεμάνη καί έξετραχύνθη κατά 
την συνήθειαν του είς ύβρεις βαναύσους.

—  Ά ϊ  στήν όργή ! σάς ’βαρέθηκα κηό- 
λα , φορτώματα τοΰ διαβόλου ! δόσε θάρ
ρος πτωχοΰ νά σε καββαλικέψη άπό ’πά - 
νου άπό το κεφάλι . . . Γ ιά νά σου ’πώ,



οίνθρωπέ μου' κάμε μου τή χάρι νά με ά- 
ψήστιζ ήσυχο, γ ια τ ί έγώ τόν πατέρα μου 
τόν ίδιο δεν άκούω,οχι θάκούσω έσε. Πή
γαινε «το  καλό,πάρε καί τη θυγατέρασου, 
άν θέλης,γ ια τί δένμουκάνει ά λλο ..Έ λ χ .. 
τράβα . . .  άτιμο έμένα κανείς δέν με είπε 
άκόμα. Σέβομαι την ηλ ικ ία  σου, καύμέ- 
νε, εί δέ μη θά σοΰδειχνα πώς πρέπει νά 
’μιλάς στους καλλιτέρους σου ! . . .

Και προύχώρησεν ό Λέων μέ ύφος ύψί- 
στης περιφρονήσεως, άφίνων οπισθέν του 
τόν Πλακιώτην.

Είς τάς θανασίαους ταύτας προσβολάς 
ό Μεγαρεύς ήσθάνθη ζωηροτάτην έπιθυ- 
μίαν νά έπιπέσγι έναντίον τοΰ θρασέος ύ- 
βριστοΰ, καί, πελώριος ώς ήτο καί ά- 
ρειμάνιος.νά συνθλίψ·/) μέχρις ασφυξίας τόν 
έκτεθηλυμένον αστόν της πρωτευούσης' 
άλλά το μυρμηκιών πεζοδρόμιον της λεω
φόρου Πανεπιστημίου, έφ’ ου εύρίσκοντο. 
περιπατοΰντες κατά τον διάλογον, δεν 
ήτο κατάλληλον μέρος διά το ιαύτας σκη- 
νάς. Κατέστειλε λοιπόν τάς όρμάς του 
καί εστρεψε τά  νώτα, απομακρυνθείς έ- 
σπευσμένω τώ βήματι, χωρίς νά ποοσθέση 
λέξιν.

Έφευγεν άπηλπισμένος ό άτυχής πα 
τήρ' τόν ήδίκουν, τόν προσέβαλλον, τόν 
ύβριζον κατά τρόπον άπάνθρωπον καί 
σκληοότατον. Ιναί δεν είχεν ούδένα άλ
λον, είς τον όποιον ν’άποταθνί' ή κυρία 
Ροδίου, είς τήν όποιαν θά προςέτρεχε 
μετά δακρύων , άπεθανεν' ό γέρω -  Ρό
διος δέν υπείχε τώ  δντι ούδεμίαν ευθύ
νην, ούδ’ εχαιρε τήν έλαχίστην έπί τοΰ 
υίοΰ του ίσχύν. Λιά τοΰτο ό ήτιμασμέ- 
νος πατήρ έ'συρε τάς τρίχας τοΰ γενείου 
του καί τ·7,ς κόμης απερχόμενος, εδακνε 
τά χείλη καί έβρυχάτο, έν νευρικφ παρο- 
ξρσμώ καί βρασμώ ψυχής, δστις άδηλον 
ποΰ ήθελε τόν ώθήσει.

Τήν ιδίαν έσπέοαν, ό Λέων έν πολίτικη 
ένδυμασί^ έξήλθεν εις τόν συνήθη περί
πατον. Ή γάπα  μετά τό δεΐπνον νά με- 
ταβαίν·/) δ ι’ όλίγην ώραν είς εύάρεστόν τ ι 
μέρος έκτός της πόλεως, δπου άναψυχό- 
μενος καί άνακτών δυνάμεις διά τους ά- 
γώνας τής νυκτός, άπήρχετο είς συνάν- 
τησιν τών φίλων του, ή είς τό έοωτικόν 
κρησφύγετον της όδοΰ Σόλωνος. Τήν ε
σπέραν έκείνην προυτίμησε τήν ποιητικήν 
δενδροστοιχίαν της λεωφόρου ’Αμαλίας, 
καί μετ’ ού πολύ εύρίσκετο έν τνί π λα 
τεία τώ νΣ τύλων.Ά νηλθεν είς τά σιγηλόν 
καί έρημον καφέΐον τών ’Ολυμπίων καί 
έκάθησε παρά τά χείλος τοΰ κυκλοτερούς 
υψώματος.’— Έκεΐθεν έκτείνετα ι πρό τοΰ 
θεατοΰ τά ώραιότερον τοπεΐον τών ’Αθη
νών. Ή  πεδιάς, πάνοπτος δλη, προχωρεί 
κατωφερής μέχοι τοΰ Φαλήρου καί τοΰ 
Πειραιώς. Ή  θάλασσα τοΰ Σαρωνικοΰ, έ
κεΐ εις τήν έσχατιάν τοΰ όριζοντος άκί- 
νητος καί γλαυκή, μαρμαίρει ύπό τας ά-

1. Τό ύψωμα τοΰτο δέν δπάρχει σήμερον."Απας ε
κείνος ό χοίρος ισοπεδοΰτα! χαΐ καλλωπίζεται διά τήν
προσεχή Έκϋεσιν τών "Ολυμπίων.

κτίνας τοΰ ήλίου ή άργυροΰται ώς παμ- 
μέγεθες κάτοπτρον ύπό το σεληναΐον φώς, 
Ό  ευρύτατος όρίζων, έλεύθερος καί ανα
πεπταμένος, περιβάλλει ώς γ ιγα ντ ια ία  
σκηνογραφία τό ύπερφυες θέαμα, καί πα
ρουσιάζει, ώς παρυφάς τοΰ γλυκυτάτου 
ουρανίου, αποχρώσεις βαθυκυάνου, ιώδους 
καί έρυθροΰ χρώματος, έκτάκτου λαμπρό- 
τητος καί άρμονίας. Είνε ό λαμπρότερος 
τών δακτυλίων — κατά  τήν παρομοίωσιν 
τοΰ M an ilie r— ό συναπτών είς άρραβώνα 
τάν ουρανόν μετά τής γης.Κ αί δταν ό με
γαλοπρεπής ήλιος,μεσουρανών, φωταγωγή 
τήν πεδιάδα,καί δταν ή ρομαντική πανσέ
ληνος έπιορίπτει τάν άογυρόχρυσον αυτής 
μανδύαν έπί της κοιμωμένης φύσεως, καί 
δταν τά άστρικόν σέλας έπ ιχύνηται ήδύ 
καί μυστηριώδες, συγκερνών τά  σκότη 
της νυκτός, έν πάση ώρα καί έν πάσ·/) έ- 
ποχή, ή θαυμασία άποψις παρέχει ά.νεκ- 
λάλητα  θέλγητρα. Ά λ λ ’ οχι μόνον ενεκα 
φυσικών καλλονών, άλλά καί ύπό ιστο2 ΐ- 
κήν εποψιν τά τοπεΐον είνε έκ τών πρώ
των τής οικουμένης, κα ί, νομίζω, δεν είδε 
κανείς τάν κόσμον, άνευ της άπό τοΰ Ό - 
λυμπιείου θέας. Είνε ή θέα , τήν όποιαν 
περιέγρα^εν έ'νθους ό Βύρων- ή θέα, ής ή 
φήμη άγήρως έξακοντίζει λατρευτά ομοι
ώματα άπανταχοΰ της ύφηλίου' ή θέα 
ή τις όμιλεΐ, μακρόθεν ώς έκ τοΰ πλησίον, 
πρός πάντα  τοΰ καλοΰ καί τοΰ ώραίου 
θαυμαστήν * ή θέα , ή τ ις καί τά πρώτον 
όρωμένη, παρίσταται γνωστή καί προςφι- 
λής, ώς έάν έβαυκάλισε τά  γλυκύτερα ό
νειρα τών ανθρώπων τοΰ πνεύματος καί 
της καρδίας ! Ό ταν  τάς λεπτομεεείας 
της άπεράντου είκόνος άποτελώσιν : ή ’Α- 
κρόπολις τών Α θηνών, τό προσκύνημα 
τής ανθρωπότητας , μέ τας στήλας τοΰ 
Παρθενώνος, τάς άνακυπτούσας έπί τοΰ 
όριζοντος- ό ναός τοΰ ’Ολυμπίου Διός, 
έ'νθα προσηύξατο ό Περικλής καί ό Φει
δίας" ή θάλασσα, ήτις είδε τάς ένδοξους 
ναυμαχίας τής άρχαιότητος" ό παραρρέων 
ποταμός καί οί πέριξ βουνοί, μάρτυρες 
ευκλεών ημερών καί κατορθωμάτων, τά 
έδαφος τά ιερόν, ούτινος έκαστη σπιθαμή 
έγείρ’ει τοσαύτας κλασικάς αναμνήσεις' 
καί τέλος, ή πόλις ή αίωνία καί άθάνα- 
τος, ήτις κα λε ίτα ι — άφεύκτως
ή είκών είνε ή έπιβλητικωτέρα καί μεγα- 
λοπρεπεστέρα τοΰ κόσμου. Καί ή φύσις, 
ή τόσω φιλοστόργως δαψιλεύσασα τάς 
χάριτάς της είς τό μέρος τοΰτο της γης, 
ήθέλησεν ώστε μ’ Ιν βλέμμα θαυμασμού 
καί συγκινήσεως, νά κατανοή κανείς δτι 
έδώ τώ δντι ύπηρξεν ή εστία , άφ’ής άνέ- 
λαμψε καί έξεχύθη τά φώς καθ’ άπασαν 
τήν ανθρωπότητα ! . . . ■

Ή  εσπέρα ήτο σκοτεινή' δγκοι μελα
νών νεφών συνεσωρεύοντο έπί του ουρα
νού,μεταξύ τών οποίων διεκρίνετο ποΰ καί 
που τρεμολάμπων άστήρ. Ή  νύξ συνέχεε 
τής είκόνος τά  δρια, καί έν τφ  μέσω τοΰ 
άπεράντου έκείνου σκοτασμού, άνέδυον 
μελάντατα ι σκιαί τών δένδρων ή είς άν- 
τίθεσιν φανός, παλαίων πρός το σκότος 
μέ το μικρόν του φώς, τό περιχέον έρυ- 
θράς τινας άκτίνας. ’Ολίγοι θαμώνες έκά-

θηντο περί τας τραπέζας τοΰ υπαιθρίου 
καφείου, καί τιν·ς παρά την δεξαμενήν, 
ή τις κεΐτα ι έν τώ  μέσφ. Δέν ήκούετο λέ
ξ ις ' δλοι έσιώπων καί άνέπνεον τήν αύ
ραν. Ό  Λέων άπομεμονωμένος, χειλοπο- 
τών τόν καφέ καί ροφών τό σιγάρον του, 
έξηπλοΰτο μακαρίως έπί έδρας —  άν καί 
τα  καθίσματα τών παρίλισσείων καφείων 
συνείθιζε νάποκαλτ) ητ ρ ί β . Ιωτ ήρ ι α  —  βυ- 
θίζων τό δμμα μεθ’ήδονής είς τό άπει
ρον καί παραδιδόμενος είς τάς σκέψεις του.

Ό  άνθρωπος τοΰ κόσμου, άνακυκλών 
τά  γεγονότα τής ήμέρας, έσκέπτετο πό
σον είνε ώφέλιαον καί ώραΐον νά ήνε κα
νείς αυθάδης, απότομος,δεσποτικός. 11ο— 
σάκις, άποχαιρετίσας τόν λόγον καί την 
κρίσιν,έξήλθε πολλών αγώνων νικητής,μό
νον διά τής έπιβαλλούσης αύθαδείας.ΙΙα- 
ρή7*ασαν πρό τών ομμάτων του δλαι αί πα
ράδοξοι σκηναί τής ζωης του,α ί δυςάρες-οι 
αντιπαραστάσεις,οί οχληροί διάλογοι, άφ’ 
ών πάντοτε αύτάς άπεχώρει κύριος καί υ
πέροχος, κατασυντρίβων τούς πάντας ύπό 
το άνήκαυστον θράσος καί την αυθάδειαν 
τήν μοναδικήν.Άπό της ένεχυριάσεως τοΰ 
ώρολογίου τοΰ πατρός του, μέχρι τής τε
λευταίας μετά τοΰ Πλακιώτη συνεντεύ- 
ξεως, ούδ’ είς μίαν καν περίστασιν άπε- 
.δείλιασε νά ύποχωρήσγι είς τό κράτος τοΰ 
λόγου ή τοΰ δικαίου' ά λλ ’ΰπερήφανος καί 
άκαμπτος, μέγας έν τνί συναισθήσει έν- 
δομύχου τινός ισχύος, ΰπέτασσεν ύπό την 
θέλησίν του τούς π ά ντα ς , περιδεείς καί 
φεύγοντας πρά τοΰ άφηνιώντος αυτού ιπ
παρίου, τό όποιον ήπείλει νά τους καταρ- 
ρίψ·/) μέ τα  ά τακτά  του σκιρτήματα ! . .

Μετ’ ολίγον ήγέρθη καί πληρώσας άπ- 
ήλθε, σκοπών νά έπιστρέψνι διά τής αύ
τής όδοΰ. Ή  ώρα ήτο ένάτη περίπου καί 
Ι'σπευδεν έπειγόμενος νά παρευρεθ·7) είς τάν 
Σύλλογον Παρνασσόν, δπου είς φίλος του 
δημοσιογράφος ειχεν ανάγνωσμα. Ή  διά 
τής δενδροστοιχίας διάβασις ήτο πο ιη τι- 
κω τώ τη . Τό σκότος έβασίλευε βαθύ' αί 
εκατέρωθεν τήςόδοΰ πεφυτευμέναι πιπερί- 
δες,συμπλέκουσαι άνωθεν τά  μελανά φυ7>- 
λώ ματα , άπετέλουν πολυπληθείς θόλους, 
ώσεί ύποβασταζομένους ύπό μακράς σειράς 
κιόνων. Κατά διαστήματα μεγάλα, άνά- 
πτων ό φανός τοΰ φωταερίου 2ρριπτεν έπί 
τοΰ έδάφους τήν φωτεινήν του άντανά- 
κλασιν, κεκρυμμένος ύπό τα  δένδρα, είς 
τά  φύλλα τών οποίων παρείχε μκκοόθεν 
δψιν φωταυγοΰς καπνού πυράς έξ άχύρων. 
Σιγή καί έρημία' διαβάτης ούδείς.

Έ κεΐ παρά την Α γγλ ική ν  Ε κκλησίαν, 
έπί τοΰ απέναντι πεζοδρομίου , ό Λέων 
ένόμισεν δτι είδε σκιάν ανθρώπου ίσταμέ- 
νου. Ά μ α  έπλησίασεν ό άνθρωπος εκαμ- 
ψε τήν γωνίαν τής όδοΰ καί άπεκρύβη ' 

j άλλ ’ έπρόφθασεν ό Λέων νά διακρίνν) τό 
πελώριον άνάστημα , τήν μακράν μαύρην 
γενειάδα καί το βλοσυρόν βλέμμα τοΰ 
Κωσταντίνου Π λακιώτη. Προύχώρησεν έν 
τούτοις άφόβως ό νέος έπιταχύνας τό βή
μα καί σκεφθείς τ ί να ζητεί άρά γε πα - 
ραφυλάσσων έκεΐ ό πατήρ της Βασιλικής.

Είς τήν σκέψιν του άπήντησεν α ίφνη- 
δίως πυροβολισμός. Ό  Λέων ρήξας κραυ-



γήν κατέπεσεν" ό δολοφόνος άποροίψας τό 
πιστόλιον ώ χετ’ άπιών.

Σπεύσας γοργω τω  ποδί ό Πλακιώτης ; 
νάπομακρυνθή τοΰ τόπου του έγκλήματος, ; 
έμετρίασε κατόπιν την ταχύτητα  οπως | 
μή έγείργι τάς ύπονοίας των κλητήρων , 
τους όποιους θά συνήγειρε βεβαίως ό πυ- j 
ροβολισμός. Ούτως ήρεμος τό βήμα άλλά : 
παράφορος τάς σκέψεις καί τας -ροαισθή- | 
σεις,έφθασε μέχρι τής όδοΰ Σόλωνος, άνευ ! 
δυςαρέστου συναντήσεως . Ά νήλθε <5ρο— 
μαίως είς τήν οικίαν τής θυγατρός του, 
διέσχισε τούς διαδρόμους καί τους προ
θάλαμους και είςεβαλεν ώς βολίς είς τό 
δωμάτιον της. Έ κεΐ έν άσαιαλεία έπ’ι τέ
λους γενόμενο;, έξέπεμψεν ηχηρόν στεναγ
μόν και έξήπλώθη πλήρης καμάτου και 
ζάλης, έφ’ ενός άνακλίντρου.

Ή  Βασιλική, ήρεμος καί άνύποπτος έρ-
γ  ,  \ 1 ν , .γαςομενη την στιγμήν εκείνην, κατετρο-

μαξεν είς τήν θέαν τοΰ πατρός της. Ά -  
γνοοΰσα τά  πάντα  ά λλ ’ ύποπτεύουσα δει
νά, εδραμε πρός τον πατέρα της καί εθηκε 
τήν χεΐρά της έπί τής κεφαλής του. Έ -  
καιεν ώς κάμινος. Οΐ οφθαλμοί του ήνε- 
ωγμένοι καί αλαμπείς έξέφραζον τρόμον 
καί εκπληξιν. Ή  καρδία του έ'παλλε βι- 
αίως καί αί φλέβες τών κροτάφων έξωγκώ- 
θησαν μέχρι διαρρήξεως. ’Ή σθμ α ινεν  τό 
στήθος του άνήρχετο καί κατήρχετο έν 
αγωνία . ΠοτΙ δεν είχε ί'δει ή κόρη πώς 
φεύγει ό φονεύς,καί πώς φθάνει είς τό κα- 
ταφύγιόν του.

—' Τί έχεις, πατέρα ; ήρώτησε μετ’ά- 
γωνίας.

— Νερό ! νερό ! έφώναξεν ό Πλακιώ
της. Ή  Βασιλική τώ  έφερε ποτήριον ϋ- 
δατος’ επιε τό ήμισυ Ικεΐνος καί διά τοΰ 
υπολοίπου άπένιψε τάς χεΐρας,καταβρέξας 
τόν τάπητα . Ή θέλησε νάποπλύννι κηλ ί- 
δας αΐματος, α ΐτινες δέν ύπήρχον ή είς 
τήν συνείδησίν του.

Είς τάς έπανειλημμένας έρωτήσεις τής 
θυγατρός του δέν άπήντα ή διά λέξεων 
άσυναρτήτων καί μειδιαμάτων ήλιθίων.

Αίφνης ήγέρθη παράφορος.
—  ’Στά Μέγαρα ! ανέκραξε διά βραγ- 

χώδους φωνής’ ’στά  Μέγαρα! πάμε νά φύ
γουμε,κόρη μου, γρήγορα' δέν μας χωράει 
άλλο ή ’Αθήνα.

Ή  Βασιλική έν άπορί^. τόν έ'βλεπε σι- 
γώσα. Τό πελώριόν του σώμα έταλαντεύ- 
ετο\ ή μακρά μαύρη γενειάς είχε συστρα- 
φή, διά τής νευρικής ένεργείας τών χει- 
ρών του.

—  Τί περιμένεις ; νά σε στεφανωθή ό ; 
Λέων ; χά, χά, χά, . . . έλα πάμε καί 
δέν ’μπορεί τόρα νά σε στεφανωθή . . .

— Πατέρα μου ! . . . άνέκραξεν ή κόρη 
λαμβάνουσα τάς χεΐρας τοΰ Π λακιώτη, 
με ύφος παρακλήσεως καί άνησυχίας.

—  Ακόμη περιμένεις! δέν Θε7.εις νάρ- 
θής μαζί μου;., καί σύ μ’ άφ ίνε ις ... καλά!

Καί άποσπάσας βιαίως τήν χεΐρά του 
άπό τής χειρός της, έξήλθε τοΰ δωμα
τίου μανιώδης καί κατήλθε τήν κλίμακα, 
πριν ή σκεφθή κάν νά τον κρατήσν) ή θυ- 
γάτηρ του.. 'Υπό την θλίψιν τοΰ τρέχον

τος όγκου, έτριξαν τά δάπεδα, αντήχη
σαν τά  έπ ιπλα , έστέναξεν ή κλίμαξ.

’Ά π ελπ ις  ή νεανις ώρμησεν είς τό πα - 
ράθυρον. Είδεν είς τό ήμίφως τής όδοΰ 
τόν πατέρα της απερχόμενον Τή έφάνη 
ότι έκλονιζετο σπευδων. Μετ’ ολίγον έ- 
καμψε τήν όδόν.

Έχάθη.
'Γην αυτήν στιγμήν είς νέος, έρχόμε- 

μίνος άντιμέτωπος δύο φίλων του, έστα- 
μάτησεν αυτούς, σχεδόν ύπό τα  παράθυρα 
τής νεάνιδος.

—  Καλή ’σπέρα. . . καλέ τ ί έτρεξε έ
κεΐ -  κάτω  ; είδα κόσμο πολύ.

—  Κάποιος έκτύπησε τό γυιό τοΰ 
Ροδίου.

—  Κακά ;
—  Λ,μπά ! στο.χέρι είνε κτυπημένος.
Ή  Βασιλική δέν ήκουσε περισσότερα.

Είςήλθεν ώχροτέρα τοΰ θανάτου, συνήψε 
μ ετ’ άπελπισμοΰ τάς χεΐρας καί ανέκρα
ξε, πίπτουσα έξηντλημένη έπί σκίμποδος:

— Ά χ  ! ό πατέρας μου ! ...................

’ Ητο τφ  όντι τό τραΰμα τοΰ Λέοντος 
έλαφρόν. Ή  σφαίρα —  άς ειπωμεν ευτυ
χώς —  δέν εθραύσε τό όστοΰν τοΰ βρα- 
χίονος, άλλά διεπέρασε μόνον τόν μΰν. 
Τήν στιγμήν τοΰ πυροβολισμού κατέπε- 
σεν έκ τοΰ φόβου μάλλον ή έκ τοΰ πλήγ
ματος. Είς τούς σπεύσαντας έκ τοΰ πα 
ρακειμένου καφείου νά τον άνεγείρωσι, 
καθώς καί είς τήν έξουσίαν, ή τ ις  προςέ^ 
δραμε κατόπιν, εϊπεν δτι δέν άνεγνώρισε 
τόν δολοφόνον. Διά τούτου ήθέλησε ν’ ά- 
ποφύγ*/) οχληρότατα σκάνδαλα, ά τ ιν ’ ά
φεύκτως θά έστρεφοντο έναντίον του . 
Ά λ λ ’ ούτε περί έκδικήσεως οΐαςδήποτε 
έσκέφθη. Έ λαβε τό πράγμα ύπό δλως ά - 
σήμαντον καί άστείαν εποψιν. Καί διά 
τοΰτο ίσως, δταν μετά την πρώτην έπί- 
δεσιν κατεκλίνετο, έδικαιολόγησε καθ’ έ- 
αυτόν τόν Π λακιώτην, διά τών λόγων 
τοΰ πατρός του, τούς όποιους ένεθυμήθη 
παραδόξως:

—  Καλά νά πάθω" είμαι χαλκός ήχών 
καί κύμβαλον άλαλάζον.

Τήν επομένην αΐ έφημερίδες άνέφερον 
έν θρηνώδει συναυλία τά  κατά  τον άγνω
στον κακοΰργον καί την μυστηριώδη ά - 
πόπειραν. Τά αντιπολιτευόμενα φύλ.λα 
δεν άφήκαν, νοείτα ι, τήν περίστασιν, νά 
ψέξωσι μετά τής συνήθους γλώσσης τήν 
ακηδίαν καί την άβελτηρίαν τής κυβερνή- 
σεως. Μόνον περί το τέλος τών διαφόρων, 
δταν ήγγέλλετο τό άσήμαντον τοΰ τραύ
ματος, έφαιδρύνετο τό ύφος. καί συνε- 
πλέκοντο εύχαί μετ’ έλπίδων, ύπέο τής 
ταχείας άναρρώσεως τοΰ πολυτίμου νέου.

Τόν γέροντα Ρόδιον ήρκεσε νά συγκι- 
νήση μόνη ή θέα τόΰ αΐματος. Είς τήν 
ήρεμίαν τής ζωής του παοέσχε ποιάν τινα  
ένεργητικότήτα ή άσθένεια τοΰ υίοΰ του, 
καί μετά προσοχής έναγωνίου πάρηκο- 
λούθει τήν- έπόύλωσιν τής πληγής. Έάν 
τό τραΰμα ήτο βαρύτερον — ώς διά πολ
λούς λόγους ηύχετο καί ό Λέων —  άφεύ
κτως θά έλησμόνει τόν δρκον του 6 γέρω- 
Ρόδιος, κα ί θα συνεχώρει τχ  πάντα  ε’ις

τόν υίόν του, τόν όποιον θά έξήγνιζε πρό 
τών όμμάτων του ή οδύνη. Ά λ λ ’ ευτυ
χώς, είς ολίγων ήμερών διάστημα ό βρα
χίων έθεραπεύθη. καί μετά την στ ιγμ ι- 
αίαν έκείνην; ανωμαλίαν, έπανελήφθη ή 
συνήθης ζωή.'Ο  αύτός άσωτος,παρήκοος, 
άπότομος καί φιλήδονος υιός,* ό αύτός 
σιωπηλός,στυγνός, καί ιδιότροπος πατήρ. 
Άμφότεροι τόρα ήγωνίζοντο νά έξαντλή- 
σωσι τά  τελευτα ία  λείψανα τής περιου
σίας των —  το ευκολώτερον πράγμα τοΰ 
κόσμου. Ό  Λέων, άκολουθών τό άρχικόν 
πρόγραμμά του , δέν ένόει νά παραδεχθή 
ούδένά περιορισμόν είς τάς δαπάνας του. 
πρός έπίμετρον, κοίτέφυγε τελευτα ίω ς είς 
τά χαρτοπαίγνιον , καί ούτω, περί τας 
πρασίνας τραπέζας τών ύποχθονίων κα
ταγω γίω ν, άπειρα έκ τών ώραίων στ ιλ 
πνών ναπολεονίων τοΰ κυρίου Ροδίου ήλ- 
λαζον ευκόλως κύριον. Ό  γέρων άφ’ ετέ
ρου, τηρών τήν ύπόσχεσίν του καί τον δρ
κον του, έξώδευε μετά πείσματος" Ιν τών 
μέσων τής βεβιασμένης ταύτης σπατά
λης ήσαν αί δωρεαί του είς τά  άγαθοεργά 
καταστήματα  . Ά λ λ ’ έν ω ά τύπος άνέ- 
γραφε μετ’ έπαίνων τήν φιλεύσπλαγχνον 
έλευθεριότητα τοΰ πρώην ύπουργοΰ,ό υιός 
του άναγινώσκων, έ'φρισσε μήπως τφ  δντι 
ήθελε «πεινάσει καί δυστυχήσει», κατά 
την έκφρασιν τοΰ πατρός του. Ά λ λ ’ άπέ- 
κρυπτε τόν φόβον του γενναίως . Συγ
χρόνως, δεικνύων μεγαλοπρεπή πεοιφρό- 
νησιν είς τάς πατρικάς άπειλάς κατε- 
λήφθη καί αύτός ύπό τής μανίας τών 
δωρημάτων , καί πολλούς τών φίλων 
του καθυπεχρέου καθ’ νκάστην , δωρού- 
μενος έκ τών έπίπλων του , έκ τών κο
σμημάτων του καί έκ τών ενδυμάτων του 
άκόμη, δ ,τι έκεΐνοι ειχον τήν καλωσύνην 
νά έπαινώσιν. Ούτως ή πτωχεία  θά ήτο 
τό άφευκτον τέλος τών Ροδίων.

Έ πεται συνέχεια. Γ ρ . Δ . S enoixoyaos

Παραχαλοίνται οΐ ολίγοι εϊσετι *αθ.ιστεροΰντ«ς 
τήν συνδρομήν των . Συνδρομηται ν άνανεώσωσιν 
αύτήν μέχρι τέλους τρέχοντος Ίανουαρ'ιου, άλλως ά- 
ναγ/,αζόμεθα, μετά μεγίστης ήμών λύπης, νά διαχ6- 
ψωμεν όριστιχΆς  τήν πρός αύτοΰ; αποστολήν τοΰ 
φύλλου.
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Τόμοι «Έχλεχτων Μυθιστορημάτων» των έτών 
A ’ , Β' χαΐ Γ ’ δεδεμένοι στερεώτατα χαι κομψότατα 
πωλοϋνται έν τω γραφείω ήμών.

Έπίσης φύλλα τίανΈχΧεχτΆν Μυθιστορημάτων 
τοΰ Α' χαι Β' τόμου πρός λεπτά 20 εχαστον, χαι τοΰ 
Γ1 πρός λεπτά 10.


