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Λήξαντος τήν 31 Οκτωβρίου τοΰ 
Δ' Έ τους τών «Ε κλεκτών Μυθιστο
ρημάτων», δσοι τών κκ. Συνδρομη
τών μας έπιθυμοΰσι νά έζακολουθή- 
σωσιν ώς τοιοϋτοι καί κατά τό Ε Έ 
τος, παρακαλοϋνται ν άποστείλωσι 
τήν συνδρομήν των εγκαίρως, ΐνα μή 
διακοπή ή αποστολή τοϋ φύλλου.

Είς τούς έν Α θήνα ις καί τα ΐς έ- 
παρχίαις άνανεοΰντας ή νεωστί έγ- 
γραφομένους συνδρομητάς ήμών

Α ω ροΟ μ -εν :
Τόν Ε ΡΩ ΤΑ Κ Α Ι Σ ν του συνεργάτου ήμών 

Α ίσ ω π ο ν ,  κομψότατον τομίδιον, έπι άρίστου ‘/άρτον 
και ώραίου γρωματιστου έξωφύλλου τοΰ κ. θ ε μ ο ν  
Arrirov.

Είς τούς έν τώ έξωτερικώ δε
Τόν Ε ΡΩ Τ Α Κ Α Ι Σ ' και τόν
ΑΝΘΡΩΠΟΝ ΤΟΤ ΚΟΣΜ Ο Υ, τήν εχ 400 

σελίδων ’Αθηναϊκήν μυθιστορίαν τοΰ συνεργάτου ή 
μών χ . Γρ. Δ. Ξ ενο π ο νΛ ο ν .

ΓΕ Ω ΡΓΙΟ Υ  ΟΝΕ

ΠΕΤΡΑ Σ Κ Α Ν Δ Α Λ Ο Υ

[ Συνέχεια.]

Ό  Τρεχανέμης μόλις είδε τον Ροβέρ
τον ^άφανιζόμενον έν νεφέλη κονιορτού, 
καί παρευθΰς έλύθη ό γλωσσοδέτης του. 
Καί πάσαι αί ύβρεις αί άπό τινων σ τ ιγ 
μών τρέχουσαι είς τήν γλώσσαν του καί 
μετά δυσχερείας κρατούμεναι, έξεχύθη- 
σαν έκ τοϋ στόματός του ώς χείμαρρο-ς 
ορμητικός. Έ πληξε διά τής πυγμής του 
τό τραπέζιον, έφ’ οΰ έκειντο τά  δόμινα, 
καί άνεπήδησαν αΰτά έπί τοϋ μαρμάρου 
της τραπέζης.

— Ά χ  ! βρωμόσκυλο ! άνεφώνησεν ω
ρυόμενος καί άφρίζων έξ οργής, άχ ! φαυ- 
λάντζα τοϋ διαόλου ! Ποϋ θά μου πάς ; 
θ ά  μού το πληρώσης αΰτό ποϋ μοΰκα- 
μες ! Δέν θά σ’άφήσω έγώ νάγιάσης ! Ά -  
κούς έκεϊ τόν αφιλότιμο νά μ’ έχη δεμένο 
τρεις ώραις ’ ς τό δένδρο ; γ ια τ ί ; γ ιά  δύο 
τρεις παληολαγούς ! Καί είχε καί μοϋ- 
τρα καί το είπε πώς μ’ έδεσε. Άκοϋς έ- 
κεϊ, βρε άδελφέ, άκοϋς έκεϊ κατάστασι 
πραγματων ! Μ' έπιασε μέ προδοσία, τ ί 
νά σου κάνω, άν τον έπρόφθανα δέν θά 
μου γλύτωνε άπ ’ τά  χέρια μου..,.

— Έ λα δά σΰ πά λ ι, Τρεχανέμη, καί 
μη μα ; κάνης τό παλληκάοι, είπεν ό Μα
δητής, μιά χαστουκιά νά σου καταιβάση 
σέ φθάνει, δεν θέλεις ά λλη ...

— Ά μ ’ δέ ! Ό τα ν  ξαναπάο», ’ξέρω έ
γώ ! θά πάρω καί τό τουφεκάκι μου ! 
Καί οπως με βλέπεις καί σε βλέπω, θά 
σού τον συγυρίσω έγώ τόν μαντράχαλο !

—  Έ λα  σκόλα τώρα, Τρεχανέμη, καί 
τά  λες έτσι γ ιά  νά ξεθυμάνης, είπεν ό 
Φλέρης, άφησε τής άνοησίες... Τώρα ο,τι 
έγινε, έ'γινε. Περασμένα ξεχασμένα.

— Έ γώ  νά το ξεχάσω ! είπεν ό λα
θροθήρας καί ή δψις του ήτο σκυθρωπή 
καί στυγνή .. . Α ? , καί νά το μάθουν, τ ί

έ'χει νά γίνη ! Ψ υχή δεν θά ’ β̂ εθ'Τί νά ’πη 
πώς έγώ έφταιξα . . .  "Α χ ! αΰτοί οί Κλαι- 
ρεφόν ! Πότε θάρθη έκείν’ ή χρυσή ’μέρα, 
ποϋ θά λογαριασθοϋμε ! . . .

Καί έκστομίσας φρικώδη βλασφημίαν, 
άπέβλεψε πρός τόν Φλέρην μετά βλέμ- 
μπτος απαίσιου καί είπεν :

•— Κατάλαβες, κΰρ Φλέρη ; άς πάρη 
άπάνω του τόν πατέρα ό κύριος Καρβα- 
γάν .. . καί έγώ τον παίρνω άπάνω μου 
τόν υιόν .. .

Ό  Γεώργιος, άκούσας τοΰς λόγους τοϋ 
Τρεχανέμη περί τής μυσαράς ταύτης συν
εργασίας, καί τής παραβολής τοϋ πατρός 
του καί τοϋ καθάρματος, ήγέρθη βιαίως 
καί φλογερός έξ οργής άνεφώνησε :

— Σού άπαγορεύω, κάθαρμα, νά έκ- 
στομίσης τό όνομα τοϋ κυρίου Καρβαγάν.

— Καί γ ια τ ί τάχατες ; ήρώτησεν ό 
Τρεχανέμης είρωνικώς καί άπειλητικώς.

— Διότι είνε πατήρ μου.
Αί τέσσαρες αΰτα ι λέξεις τοϋ Γεωργίου 

Καρβαγάν παρήγαγον άμεσον μεταβολήν 
εις τήν στάσιν τών τριών άνθρώπων.

Καί ό μέν Πουρτοας εΰθΰς ώθησε πρός 
τόν Γεώργιον έδραν ΐνα  καθίση, ό δέ Φλέ
ρης έσπευσε νά αποτίναξη διά τών δα
κτύλων του τήν κόνιν τής πενιχράς καί 
άκαθάρτου ( ί δ ι γ χ ό τα ς  τον καί διώρθωσε 
τόν τετριμμένον λαιμοδέτην του, ό δέ Τρε
χανέμης έφερε τήν ^εϊρα πρός τό μαντή- 
λιον τό χρησιμεϋον ώς κάλυμμα τής κε
φαλής. Και αΰτή δέ ή κυρία Πουρτοά 
άπό τής υψηλής έξέδρας της ηΰδόκησε νά 
μειδιάση . . .

— "Α ! εισθε ό υίός τοϋ κυρίου Καρ
βαγάν ! είπεν ό λαθροθήρας μετ’ εΰρείας 
λόγου .. . Τότε αλλάζει ! . .  Ό  κύριος Καρ
βαγάν είνε, βλέπετε, ’δικός μας άνθρω
πος καί οΰτε ενα λαγόν δέν του έπείραξα 
ποτέ ’ς τό δάσος του . . . Καί έχει κάτι 
λαγούς ; μά τ ί λαγούς ! Έ γώ  γ ιά  τόν 
κύριον Καρβαγάν γίνομαι θυσία . . .  Αν ή 
θελε μάλιστα νά πάρη τήν κόρη μου ’ς τό 
σπ ίτι του υπηρέτρια, τοϋ τήν Ιδινα μέ 
ολη μου τήν καρδιά, άν καί έχη λ ιγουλά
κι ’ψηλή τή μύτη της. Μά της αξίζει τής 
καϋμένης ! εινε σάν τό κρύο τό νερό, είνε 
ένα πουλαδάκι ! ’Σ τής δημοτικές έκλο- 
γές έμένα είχεν αντιπρόσωπό του, καί τήν 
ήμέραν πού έγινε δήμαρχος, αΰτοί έδώ οί 
κύριοι, ’ξέρουν τ ί  καμάρι είχα, καί γ ια τ ί 
τάχα νά μή καμαρώνη κανείς γ ιά  τήν ε
π ιτυχ ία  τοϋ φίλου του ! . . ”Αχ ! τόν ά- 
γαπώ τόν κύριον Καρβαγάν, δσο σ ιχα ί
νομαι έκείνους έκεϊ τοΰς άντικρινούς ! Μά 
μή σε μέλη, καί αΰτός δέν τοΰς χωνεύει... 
καί αΰτός θά τους βγάλη άπάνω άπό τή 
ράχι μας ...

Καί ταϋτα  λέγων έτεινε τήν πυγμήν 
του πρός τόν λόφον, έφ’οΰ ύψοϋτο μεταξΰ 
τών δένδοων ό πύργος Κλαιρεφόν, καί άν
εφώνησεν :

— ”Αχ ! ληστή ! τ ί νά σοϋ κάνω ! Ά 
κοϋς έκεϊ, νά μέ δέση ’στό δένδρο, σάν 
νά ήμουν κ ’έγώ δέν εΐξεύρω τ ί ! . .  Μά θά 
τό πληρώση ! άλλιώς φαρμάκι νά γενη 
αυτό ποϋ πίνω τώρα.

Καί άρπάσας τό ποτήριον τού ζύ

θου, οπερ ειχε κομίσει ό Πουρτοά χάριν 
του, έπιεν αΰτό άμυστί.

— Γ^ά νά σου ’πώ, Τρεχανέμη , άνε
φώνησεν άγανακτών ά κάπηλος, δέν έχο- 
μεν όρεξι νά σ’ άκούμε μία ώρα τώρα μέ 
τό οωλόϊ... Καλλίτερα ν’ άκούσωμεν τόν 
κύριον έδώ, τόν όποιον ξαναβλέπομεν μέ 
μεγάλην μας εΰχαρίστησιν... Σάς έγνώ- 
ρισα μικρόν, τοσουλάκι, κύριε Γεωογάκη 
μου, καί δταν έβγαίνατε περίπατον μέ 
τήν άξιόλογον κυρίαν μητέρα σας, πολΰ 
συχνά σάς έβλεπα είς τό κατάστημά μου 
. . . ’Ώ  ! τώρα άλλαξε πολύ .. . Μά καί 
σείς δέν πάτε ’π ίσ ω ! . . .  Τί σωστός νέος 
δπου έγίνατε, δπου τότε είσ θε δηλαδή 
χωρίς νά σάς προσβάλω...

— Δέν μέ προσβάλλετε , άπεκρίθη ό 
Γεώργιος, νεύων τοΰς οφθαλμούς καί σύν- 
νους’ τ ίς  οίδε τ ί έσκέπτετο.Πράγματι τά  
πάντα  μετεβλήθησαν . . .  καί άνθρωποι καί 
πράγματα .. .

—  Καί ποϋ είσθε άκόμη ! έντός ολί
γου θά μεταβληθοϋν έτι μάλλον, είπεν ό 
Φλέρης . . . Ή μεΐς έδώ έχομεν πόλεμον , 
κύριε Καρβαγάν, πόλεμον μεταξΰ τοϋ πα
τρός σας καί τοϋ μαρκησίου Κλαιρεφόν. 
’Από τριακονταετίας ήδη ύφ ίστανται α ί 
έχθροπραξίαι καί πλησιάζομεν είς τήν λύ - 
otv. Καί ό πατήρ σας δέν χωρατεύει . . . 
Ή λθα τε ί'σα ίσα είς τήν ώραν δ ιάνά είσθε 
παρών είς τήν νίκην. Καλώς ώρίσατε , 
κύριε Γεώργιε !

Καί ταϋτα  λέγων ό γραμματεΰς έτεινε 
τήν δεξιάν πρός τόν νέο ν, οστις δμως φαί
νεται οτι δέν παρετήρησε τήν προτεινο- 
μένην δεξιάν, διότι δέν εσπευσε νά τήν 
θλίψη, άλλά τήν άφήκε νά καταπέση.

’Αλλοϋ είχε τόν νοϋν του ό Γεώργιος, 
ίστάμενος όρθιος καί ακίνητο;. Πρό τής 
μνήμνης αΰτοϋ διήρχετο ή πρωινή συνάν- 
τησις. Έ βλεπεν ώς έν όοάματι, νεάνιδα 
έφιππον, περιπατούσαν βραδέως ύπό τόν 
δροσερόν θόλον τών δένδρων καί παοακο- 
λουθουμένην ύπό μεγάλου λαγωνικού.’Ά 
γνωστός τις έπήδησεν άπό τίνος υψώμα
τος είς τήν όδόν, έν η αΰτή έβάδιζε, καί 
διέκοψεν άποτόμως τόν δρόμον τ η ;, έρω- 
τών πληροφορίας περί τής όδοϋ,ήν ώφειλε 
νά λάβη,διότι είχεν άποπλανηθή. Έκείνη 
δέ άσιλένως μέν άλλά καί σαβαρώς έδεί- 
κνυεν αύτώ τήν όδόν. Τήν ώραν δέ καθ’ 
ήν έμελλον νά άποχωρισθώσι, τήν παρε- 
κάλεσεν ό νέος μετά σεβασμού νά τώ είπη 
τά όνομά τη ς, ήτο δέ ή κόρη τοϋ Κλαι- 
ρεφόν, περί οΰ πρό μικρού είχεν ακούσει, 
δτι ητο έχθρός τοϋ πατρός του. Τώ έφαί
νετο τότε δτι κατέβαινε σκιά τ ις  έπί τής 
νεάνιδος καί τήν έβλεπε μελανειμονούσαν,' 
κλίνουσαν τήν κεφαλήν της ύπό βαρυτά- 
της μερίμνης καί άγωνίας καί τό εύμορ
φον αύτής πρόσωπόν κατασκαπτόμενον 
ύπό τής λύπης. Έβάδιζε σιωπηλή, έρυ- 
θροϋς έχουσα τοΰς οφθαλμούς καί προση
λωμένους κατά γής, μόνη, άνευ συνοδίας, 
ώς έγκαταλελειμμένη. Ή  χλοερά καί άν* 
θοστεφή; όδός είχεν άπολέσει τήν θερι
νήν αΰτής λαμπρότητα, τά  δένδρα γ εγυ -  
μνωμένα καί άφυλλα, κατάμαυρα καί ψυ
χρά έφοισσον ύπό τοϋ παγερού βορρά καί



Iκ τ ί ;  είκόνος ταύτης προέβλεπέ τις συμ
φοράν επικειμένων !

Πώς εΰρίσκετο αΰτη έκεΐ μόνη ; ΙΊαΰ 
ητο άροέ γε ό πατήρ ; τ ί  είχε γίνει ό α
δελφό;, ό βίαιος κα'ι τραχύς νέος, δν μό- 
>.ις είχεν ΐδ·/) πρό μικροΰ ; Πώς ή στυγνή 
έοημί» περιεκύκλωσε τήν άξιολάτρευτον 
κόρην, καί δ ιατί εκλαιε ; Κατά τό λέγειν 
τών αθλίων, οΐτινες περιεκύκλουν αύτήν, 
ό αίτιος δλου τούτου τοΰ πένθους καί 
της κατήφειας ήτο πράγματι ό γηραιός 
Καρβαγάν.

*0 Γεώργιος έθλίβετο σφόδοα, δια
νοούμενος τα ΰτα . Ήρώτησεν έαυτόν τε- 
ταραγμένος δ ιατί ήσθάνετο αίφνης το- 
«αύτην συμπάθειαν πρός τήν νεάνιδα ταύ- 
την, ήτις τήν προτεραίαν ήτο δλως ά 
γνωστος α ΰτφ . Ήσθάνθη δέ σφοδράν ά- 
γωνίαν, διανοούμενος δτι ή νεάνις αδτη 
Ιμελλε νά ύποστή οδύνην,καί δτι ό έργά- 
της τ ίς  οδύνης έμελλε νά είνε έκ τοΰ οί
κου Καρβαγάν! Έπέπρωτο λοιπόν αυτός ό 
εχων τό έπίφοβον τοΰτο ονομα,έπέπρωτο 
νά μισηθή ΰπ ’ αΰτης ; ’Ακριβώς δτε έλ- 
χόμενος ΰπό άκαταβλήτου συμπαθεί ας, 
Ιμελλε νά προσπέσν) πρό τών ποδών αΰ- 
τ ίς  νά διαδήλωσή τήν άφοσίωσίν του , 
νά άποδυθή εις ύπερανθοώπους αγώνας, 
ΐνα έλκύσϊ) τήν προσοχήν αΰτης καί τήν 
εύνοιαν, άνεκάλυπτεν δτι ήτο ήδη άξιος 
τ ίς  άποστροφίς αΰτής καί της περιφοο- 
νήσεως, δυστυχώς άνευ "τινός έλπίδος συγ
γνώμης.

’Από της μνήμης αΰτοΰ έξηφανίσθη- 
σαν ότε γηραιό; μαρκήσιος Κλαιρεφόν 
καί ό άθλητικός βίαιος Ροβέρτος, άπέ- 
αεινε δε μόνη έκείνη, ώς ένσάοκωσις τής 
οί/.ογενείας α ΰ τ ίς ,  αΰτή μόνη απειλού
μενη καί κινδυνεύουσα. Μετά χαράς δ! 
πάντες προανήγγελλον τόν δεινόν όλεθρον’ 
«υτή ήτο τό θΰμα,δπερ εμελλε νά παρα- 
δοθϊ] είς έκείνους, οΐτινες μετ’ οΰ πολΰ 
6α έπανηγύριζον τήν προσεχή αΰτών ν ί
κην, καί οΐτινες συνεχαιρον αυτφ  τούτω 
τφ Γεωργίω, δστις ασμένως ήθελε κατα
συντρίψω αΰτούς, συνεχαιρον δτι ήλθεν έν 
Χαιρφ ΐνα μετάσχη καί αΰτός τών λα 
φύρων !

Ανεγείρας 6 Γεώργιος τήν κεφαλήν αΰ
τοΰ, ειδεν δτι οί περιστοιχίζοντες αΰτόν 
είχον τους οφθαλμούς των έπ ’αΰτοΰ προσ- 

Γ'τλωμενους μετά θαυμασμού καί έκπλή- 
ζεως. Από τινων στιγμών μετά τοΰς πα- 

»»ηγυρικους λόγους τοΰς ύπό τοΰ Φλέοη 
( εκσφενδονισθέντας, έφαίνετο σύννους, ά- 

φωνος) καί είχε τήν κεφαλήν κεκλιαένην 
τοΰ στήθους. ’Ήδη έψαυσε διά της 

εν·£ς τ ό μ ίτωπόν του, καί σφόδρα έπι- 
υμών νά μάθη σαφέστερον τά  κατά τοΰ 

ι “■''ζ ιρεφόν τεκταινόμενα, είπε, προσπα- 
 ̂ ών να φανη μειδιών :

I — ευχαριστώ διά τό καλώ ; ώοι-
δμως άφήσατέ με νά σας εΐπω 

Ρ̂Χ°,α*ι άπό τόπον , δπου θά έθεω- 
JfJwivjo εύτελέστατα τά  συμφέροντα,τά ό- 

· έχουν έδώ άνω κάτω . Έπεριη-
j Γ tv τάς άγριωτάτας επαρχίας της 'Α- 
I είδον κτήματα έκτάσεως δέκα I-

•ομυριων στρεμμάτων , δπου εβοσκον

άναρίθμητα ποίμνια καί τα έφύλαττον 
ολόκληροι ΐλ.αι έφιππων ποιμένων. ’Επα
νερχόμενος μετά εν ετος εις χώρας, τάς 
όποιας δτε πρώτον διήλθον είχον εύρν] ά- 
περάντους ερήμους, άνεκάλυψα χωρία, τά 
όποια έξεφύτρωσαν ώς διά μαγείας. Δι
ήλθον έφιππος δρη, δπου άργυρος είνε οί 
χάλικες τώ ν όδών, καί είδον λίμνας πε
τρελαίου, αί όποΐαι περιέχουν πετρέλαιον 
άρκετόν νά φωτίζτι έπί δέκα έτη δλην τήν 
Εΰρώπην. ΓΙεριεπάτησα είς άγροΰς τών 
οποίων ή φυτική γ ί  έχει βάθος πέντε μέ
τρων, καί οΐ στάχεις υψος δπου είμπορεΐ 
νά κρυφθή άνθρωπος όρθιος.Παρευρέθην είς 
τήν θαυμασίαν καί άδιάλειπτον πορείαν 
τ ί ς  προόδου ή όποία ολόκληρον κόσμον 
κατορθώνει νά μεταμορφώσ·/]. Μετά δέκα 
έτών άπουσίαν έπανέρχομαι είς τήν πα 
τρίδα μου,,καί σας ευρίσκω άπησχολημέ- 
νους είς τήν αΰτήν περιπλοκήν , έξημμέ- 
νους ύπό τοΰ αΰτοΰ μίσους, διαφλεγομέ- 
νους ύπό της αΰτής έπ ιθυμ ίας.’Αξιόλογα! 
φαίνεται δτι έν τή ώραία πατρίδι μας τά 
πάντα έκανονίσθησαν, τά  πάντα  έρρυθμί- 
σθησαν, τά  πάντα  ώρίσθησαν, καί έχετε 
καιρόν νά χάνετε καί εις έπουσιώδη ζη
τήματα . Θά παρασταθώ καί έγώ είς τό 
πα ιγν ίδ ι, άφοΰ με προσκαλεΐτε, ά λλ ’ έγώ 
Ιχω ολίγον άηδιασει, καί σάς το προλέγω 
νά το είξεύρετε δέν σας ΰπόσχομαι δτι θά 
λάβω ένεργόν μέρος.

Καί άνεκάγχασε θορυβωδώς.
Ό  γέλως οΰτος τοΰ Γεωργίου δέν ή- 

ρεσεν είς τόν γραμματέα,, οστις άπεδοκί- 
μασε τόν υιόν, τόν μετά τηλικαύτης πε- 
ριφρονήσεως άποφαινόμενον περί ζητήμα
τος, δπερ ό πατήρ του περί πλείστου έ- 
ποιεΐτο. ’Ενόμισε λοιπόν έπάναγκες νά 
τον παροξύννι καί νά τον πείσνι νά είνε 
ολιγώτερον άδιάφορος. Ό θεν είπε πρός 
αυτόν :

—  Έδώ δέν πρόκειται, κύριε Καρβα
γάν, οΰτε περί λιμνών πετρελαίου, οΰτε 
περί άργυρωρυχείων, οΰδέ περί άγρών οί 
όποιοι δέν εχου·< άνάγκην λιπάσματος. 
Ή μεΐς δέν ζώμεν είς τόν τόπον τών θαυ
μάτων, άλλά ζώμεν έδώ, είς τήν πατρίδα 
μας, δπου είνε σπάνια τά  μεγάλα καί 
έΰκολα κέρδη, καί δπου έπωφε^,ής έπι- 
χείρησις αξίζει τάν κόπον νά φροντίζϊ) 
τ ις  περ ί,αΰτης καί νά την παρατείνγ). 
Έδώ λοιπόν πρόκειται, κύριε Γεώργιε, 
περί τοΰ Μεγάλου Πηλωρυχείου' καί ό λό
φος οΰτος, ό όποιος είνε Ιν έκατομμύριον 
στρέμματα, ό χέρσος, ό σκεπασμένος άπό 
έρείκας καί χόρτα περικλείει είς τά 
σπλάγχνα του έκατομμύρια έκατομμυ- 
ρ ίων... Ό  μαρκήσιος Κλαιρεφόν, ό όνει- 
ροπόλος αΰτός άνθρωπος είογάζετο τόν 
λόφον τοΰτον, ά λλ ’ είς τάς χεΐράς του 
ευρισκόμενος έ'γινε πηγή ζημίας καί κα
ταστροφής. Ά λ λ ’ δταν δμως περιέλθγι είς 
τάς χεΐρας τοΰ πατρός σας καί τών οπα
δών του, ώ βεβαίως θά άποβή πηγή κέρ
δους καί εΰτυχίας Ό λος ό τόπος, β7,έ- 
πετε, ένδιαφέρεται είς τά νά άλλάξουν κύ
ριον τά κτήματα  τοΰ Κλαιρεφόν καί δέν 
θά είσθε πολΰ δυστυχής, κύριε Γεώργιε, 
έάν κατοικήσετε είς εκείνον έκεΐ έπάνω

τόν πύργον, διότι δσον καί άν είνε σεσα- 
θοωμένος, πάλιν έχει καλλιτέοαν οψιν τής 
οικίας τ ί ς  έν τή όδφ Αγοράς.

Αΰτομάτως ό νέος έβάδισε πρός τήν 
θύοαν καί άνοίξας αΰτήν είδεν αίφνης άπέ- 
ναντί του έξαπλούμενον τό δάσος τοΰ 
Κλαιρεφόν έπί τής κλιτύος τοΰ λόφου. Αί 
λόχμαι ήσαν έρημοι, βαθεΐαι , καί σιω- 
πηλαί. Μακρόθεν ήκούετο τό μονότονον 
καί λυπηρόν φσμα τοΰ κόκκυγος. Πέραν 
δέ τών σκιερών έκείνων δρυμών δπισθεν 
τών τοίχων έκείνων εύρίσκετο ή νεάνις,ήν 
έμελέτα ήδη νά ύπερασπίσν) καί προστα- 
τεύσϊ). 'Ικανόν διάστημα έμεσαλάβει με
ταξύ αΰτοΰ καί εκείνης, τοΰτέστι δλον 
τό πλάτος της άγονου έκείνης φάραγγος, 
της έγκλειούσης έν τοΐς σπλάγχνοις αΰτής 
τοΰς ύπό τοΰ Φλέρη μνημονευθέντας θη
σαυρούς. Ά λ λ ’ έτι μάλλον άδιάβατον ήτο 
τά χώρισμα τό ύπό τοΰ λεπτοΰ μαστιγίου 
χαραχθέν, δπερ είχε διάσχιση τόν άέρα 
συρίζον, δτε αΰτός έξεστόμισε τό δνομά 
του , τό έπίφ οβον δνομα Καρβαγάν, τό 
αντηχούν είς τά  άγωνιώντα ώτα ώς οιω
νός ολέθρου καί καταστοοφίς.

— Περίφημο δάσος ! . . .  έψιθύρισεν όπι
σθεν τοΰ Γεωργίου ή βραγχώδης φωνή τοΰ 
Τρεχανέμη.. . Καί εύμορφο παλατάκ ι. . . 
Πηγαίνει κάθε ’μέρα ή κόρη μου καί δου
λεύει... Καί άπό αυτήν τά  μαθαίνω δλα ...

— Λογαριάζω νά κόψω δύο χιλιάδες 
δένδρα, προσέθηκεν ό Μαδητής μεθ’ ύπερ- 
βαλλούσης φαιδρότητος, καί πάλιν νά μή 
χαλάσν] ή σκιά . . .

—  Κάτι θά τσιμπήσωμε, δέν είν’άλή- 
θεια, μπάρμπα τεχνεμένε ; είπεν ό πελώ- 
οιος Πουοτοας... Θά χρειασθοΰν τ α μ π ά ν χ α  
διά τόν σιδηρόδρομον . . .  Έδώ σε θέλω !

— Καί όπίσω άπό τό ξενοδοχεΐον είνε 
είκοσι στρέμματα, καί ’μεΐς ’ζέρομε πώς 
νά τα βολέψωμε' μά θά σου γίνουν ^.άτι 
ώραΐες βοσκές, είπεν ό ξυλέμπορος. Μπά! 
εχει ό θεός !

’Έ πειτα  δέ συστρέφων περί τόν καρπόν 
της χειρός του τάν ιμάντα τής ράβδου 
του είπεν :

—  Α ΐ  είπαμε πολλά καί σώνει! ’Έ χετε 
'γε ιά  ! πα ιδ ιά  ! Κύριε Καρβαγάν, ό Θεός 
’ ς τά καλό.

Καί άφοΰ έτίναξε μετά πολλής δυ- 
νάμεως τάς χεΐρας τών φίλων του καί ά- 
πεκαλύφθη πρό τοΰ Γεωργίου, άπηλθε βα- 
ρυπατών καί κατευθυνόμενος πράς τό ο- 
ροπέδιον.

Ό  Γεώργιος τόν παρηκολούθησε διά 
τοΰ βλέμματος διανοούμενος ί’σως δτι δι- 
ερχόμενο; τά δάσος καί παρέλαύνων ό γέ
ρων Μαδητής θά είχε τήν εΰκαιρίαν νά 
συναντήση τήν έπέραστον αμαζόνα. Έ 
πειτα  δέ, τρέπων άλλαχοΰ τάν νοΰν του, 
διενοήθη μετά ταραχής δτι οί Κλαιρεφόν 
εζων περιστοιχισμένοι ύπό εχθρών κρύφιων 
καί θανασίμων. Μήπως δέν ήκουσε πρό- 
τινων στιγμών αΰτόν τάν Φλέρη συνδια- 
λεγόμενον φιλικώς μετά τοΰ Ροβέρτου ; 
Ό  Πουοτοας δέν έμειδία καί δέν έφέρετο 
είς άκρον φιλοφρονητικός πρός -αυτόν ; 
Καί ό Μαδητής συναλλαττόμενος διαρ
κώς μετά τοΰ μαρκησίου δέν περιεφέρετο



*αθ’ δλον τό ?τος έν τοϊς κτήμασιν αΰ- — Ά  ! ”Α ! Είς αΰτό λοιπόν ήθέλατε 
τοϋ μετρών τάς παλαιάς φηγούς καί τάς νά καταλήξετε ; Λοιπόν, φ ίλτατέ ιλ ο ι , 

ύψηλάς δρυς, καί ύπολογίζων έκ τών προ- κολακεύομαι λίαν διά την έμπιστοσύνην, 
τερών τό μέρος δπερ αΰτός εμελλε νά λάβν) ην οΐ κύριοι ούτοι δεικνύουν, δέν δύναμαι 
κατά  την διανομήν ; Μήπως δέν έφρόνει ό'μως νά εΰχαριστήσω την έπιθυμίαν των, 
τά  αυτά ό φρικώδης Τρεχανέμης, οΰ ή θυ- καί θά σάς δώσω νά έννοήσετε δ ιατί . 
γάτηρ ειργάζετο έν τφ  πύργφ καί έχρη- ίΓονωρίζετε δχι Ιχω υιόν.

—  Ναί, βέβαια, καί ήξεύρω μάλιστα 
δτι δικαιούσθε νά ΰπερηφανεύεσθε δι’ αΰ-

άν δέν άπατώ μαι, σας προσέφ?ρεν .ΐ;. 
σπουδαίας έκδουλεύσεις . . .  Γνωρίζετε π-| 
τίνος θέλω νά ειπω ... εχει δύο όνόματκ
τα οποία, φαίνεται, έ’λαβε ν απο τοό λεξι

σιμευεν ως κατάσκοπος της άπαισίας έ
κείνης συμμορίας, ής άρχηγός ήτο ό Καρ
βαγάν !

[Έ π ετα ι συνέχεια],
Π .  Φ ε ρ μ π ο ς .  

Ε ΙΣ  ΤΟ Π Ρ Ο Σ Ε Χ Ε Σ  :

Κ Α Θ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η  Τ Ο Υ  Β Ι Ο Υ  ΣΚΗΝΗ
Δ ιή γ η μ α  G .  L .  I l e i b e r g

F O R T U N E  H>TJ B O I S G O B E T

TO ΓΗΡΑΣ TOY K" ΔΕΚ0Κ
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

[Σ υ ν έχ ε ια ] .

—  ΔΙ^οααι τόν έπαινον, διότι τον ά- 
ςιζει. Είνε ό εΰθύτερος νέος, καί ή άγα - 
θωτέρα καρδία τοϋ κόσμου. Τόν άνέθρεψα 
δσον ήδυνήθην καλλίτερον , άπεκατέστη 
ήδη, καί είνε είς τάς παραμονάς ν’ άπο- 
καταστή κάλλιον,δ ιότι έντός ολίγου νυμ
φεύεται θελκτικήν νεάνιδα τήν οποίαν λα 
τρεύει καί ή τ ις τόν λατρεύει καί τώ  φέρει 

| ώς προίκα μεγάλην περιουσίαν.Νυμφεύεται 
I τόν έρχόμενον μήνα.Κρίνατε λ^οιπόν ά,ν Ιχω 
I διάθεσιν ν’ άναλάβω ύπόθεσιν, ήτις θ’ ά- 
πορροφήστ] δλον μου τόν καιρόν.

»Έ ξ άλλου, ό αγαπητός μου Λουδοβί
κος αγνοεί παντελώς, δτι έπί πολΰν χρό
νον είογάσθην δι’ ημάς, καί δτι μέγα μέ
ρος ττίς περιουσίας, ήν θά τώ  άφήσω,έκερ- 
δήθη άπό καταδιώξεις κακούργων. Έ π ι-  

I θυμώ ν’άγνοή τοϋτο πάντοτε. ’Εάν ήθελε
— Είπον, αγαπητέ μοι αΰθέντα, έπα- ! τό μάθγ], είμαι βέβαιος, δτι δέν θά ήρυ- 

νέλαβεν εΰθύμως ό γέρων. Ή  συνδιάσκε- θρία δι’ έμέ, διότι μέ άγαπά καί είξεύοει 
ψις εληξεν. "Ηδη Ιθεσα εις τάς χεΐρας ύ - ! τ ί αξίζω . Περί πολλοϋ δμως ποιοϋμαι νά 
μών τόν άρτον καί τό μαχαίριον, είς ΰ -  μή τώ δώσω αφορμήν θλίψεως. Πιστεύω 
μάς ανήκει νά κάμετε χρήσιν αΰτών. Θά δτι δεν θά μνησικακήσετε έναντίον μου 
μοί έπιτρέψετε τώρα νά υπάγω  πρός άν- διά τήν όμολογίαν ταύτην, διότι γνωρί- 
τάμωσιν τοΰ υίοΰ μου, δστις μέ περιμένει j ζετε δτι ό κόσμος Ιχει αντιπάθειαν πρός 
είς τό έστιατόριον. Δέν τόν βλέπω παρά ' τό έπάγγελμά μας. Τούτων ούτως έχόν- 
μόνον τήν Κυριακήν, καί τήν ήμέραν αΰ- j τω ν, πώς θέλετε νά έπιληφθώ τής κατα- 
τήν τώ  ανήκω. j διώξεως ύποθέσεως, καθ’ δν χρόνον δέν

Ό  ανώτερος αστυνομικός υπάλληλος ! σκέπτομαι παρά διά τήν άποκατάστασιν 
ήγέρθη, άλλά δέν έδείκνυε διάθεσιν ν’ ά - ί τοϋ υίοϋ μου ; Δέν θά δυνηθώ νά έργα- 
ναχωρήστ). σθώ οκτώ ήμέρας,χωρίς αΰτός νά μή πα -

—  ’Έ χετε τίποτε άλλο νά μόί εϋπητε; ρατηρήση αλλαγήν είς τόν τρόπον τής 
ήρώτησεν ό κύριος Λεκόκ μετά τίνος ά νυ- | ζω·7ίς μου. Ά ς  μή όμιλώμεν λοιπόν πλέον 
πομονησίας. ! περί τούτου, καθόσον μάλλον γνωρίζετε

— Κάτι τ ι σπουδαιότατον, άπήντησεν j ήδη τ ί α π α ιτε ίτα ι διά νά προβήτε είς τό 
ό αστυνομικός υπάλληλος μετά τρόπου εργον, δπως έγώ καί κάλλιον έμοΰ.
μυστηριώδους.

—  "Ας άκούσωμεν
—  Φ ίλτατε Λεκόκ, αί συμβουλαί σας

’Ό χ ι, φ ίλτατε Λεκόκ. Ή  ύπόθεσις 
αυτη δέν παρουσιάζεται, δπως αί άλλα ι. 
Θά κάμ·/) κρότον, αί έφημερίδες θά όμι-

είνε ανεκτίμητοι, καί σας εύχαριστώ έκ | λήσωσι, καί ήμεΐς θά σκιαμαχώμεν νομί- 
καρδίας, διότι δέν έφείσθητε αΰτών, σας ζοντες δτι έργαζόμεθα. Ή  καταδίωξις
υπόσχομαι δέ δτι θ’ άκολουθήσωμεν αΰ- 
τάς κατά  γράμμα.Είσθε πάντοτε ό διδά
σκαλος δλων μας, καί μόνον ύμεϊς δύνα- 
σθε νά εξιχνιάσετε τόσον μυστηριώδη ύ- 
πόθεσιν.

—  Μέ κολακεύετε πολύ , ακριβέ μου 
φίλε, καί τοϋτο θά μέ κάμϊ) νά λάβω τάς 
προφυλάξεις μου.

— Είνε ανωφελές, διότι ίδοΰ έρχομαι 
αμέσως είς τό προκείμενον. Γνωρίζετε δτι 
δσον άφορά τήν αστυνομικήν υπηρεσίαν 
ή θεωρία δέν εινε τίποτε απέναντι τής 
πράξεως. "Ερχομαι νά σας παρακαλέ- 
σω άπό μέρους τοϋ κυρίου διευθυντοϋ 
καί άπό μέρους τοϋ άνακριτοϋ , νά δε- 
χθήτε νά διευθύνετε ύμεϊς ό ίδιος τήν ύ- 
πόθεσιν. Έ άν συγκατατίθεσθε θά σάς χο
ρηγήσουν δ ,τ ι ζητήσετε.

πρέπει νά διευθύνεται μυστικώς, αί έφη
μερίδες πρέπει νά δημοσιεύσωσιν δτι άπω- 
λέσαμεν σχεδόν τήν έλπίδα νά εϋρωρ.εν 
τόν έ'νοχον, ή δέ διεύθυνσις αΰτ'Τίς πρέπει 
ν’ άνατεθή είς άνθρωπον κατά τά  φαινό
μενα ξένον της αστυνομίας, είς άνθρωπον 
έγνωσμένης Εκανότητος, καί τάν όποϊον 
οΰδείς θά ήδύνατο νά ύποπτευθή, δτι 
Ιχει το ιαύτην εντολήν. Τοιοϋτος λοιπόν 
άνθρωπος δέν είνε παρά είς μόνος, κατά 
τήν γνώμην τών προϊσταμένων μου καί 
τήν ίδικήν μου.

— Μέ καθυποχρεόνετε , ά λλ ’ άπατά- 
σθε . . .  "Υπάρχει τ ις , δν δύνασθε νά μετα- 
χειρισθήτε, καί δστις έ'χει κατά  τό μάλ
λον καί ήττον τ ’ άπαιτούμενα προσόντα. 
Είνε ό άρχαϊος έκεΐνος ά η χ ν β ι τ ή ς ,  δστις 
ήλθεν άπό τό Λονδϊνον πέρισυ, καί δστις,
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κάν τοϋ Βουλιέ . . .  δύο ονόματα μάχης .
— Τολβιάκ δέ Τιντσεμβραί ! Ό  διευ

θυντής αΰτόν πρώτον έσκέφθη, άλλά ..
—  Μοί φαίνεται δτι ή έκλογή αυτν 

θά είνε εξαίρετος. Έ ξ δσων μοί είπον, 
είνε εΰφυέστατος , πανουργότατος, καί 
δραστηοιώτατος. Έ χ ει ανεξάρτητον πε· 
ριουσίαν, καί τό κεφάλαιον τούτο δέν είν( 
περιφρονητέον είς έπάγγελμά, τά όποιοι 
α πα ιτε ί μεγίστην ακεραιότητα.’Έ χει πρό( 
τούτοις τό πολύτιμον πλεονέκτημα ν» 
μή είνε γνωσταί αί σχέσεις του μετά τν], 
άστυνομίας, παρά μόνον είς τοΰς άνωτέ· 
ρους άρχηγούς. Είνε δεκτός είς τάς συνα·. 
ναστροφάς, δπου έ'χει μάλιστα καί έοω· 
τικάς έπ ιτυχ ίας. Διά καταδίωξιν ήμιε 
πίσημον, θά δυσκολευθητε νά εΰρετε κα" 
λίτεοον. Καί, τώρα ένθυμοϋμαι, δέν εί/ΐ 
αΰτός, δστις τό παοελθόν θέρος σάς έ'.φΑ< 
τρύπωσε τόν φονέα της όδοϋ Σαβώ, 
κατάδικον έκεϊνον, δστις Ιτρεχεν είς τ5| ί-' εΐ 
χοχότας  καί έ'παιζε τάν βακαράν

—  Ναί, είογάσθη λίαν έπιδεξίως εί ρ 
τήν ύπόθεσιν ταύτην , καί αί σχέσεις το1 
μέ τήν καλήν κοινωνίαν τάν έβοήθησα ν α 
πολΰ είς τό νά ευρτ) 
όποιον έζητοϋμεν πρό
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τίον δμως άπέτυχεν όλοτελώς είς τήν ύπό’ 
θεσιν της κλοπής τών άδαμάντων τή( 
Ίσπανίδος δουκίσης.

—  Δέν δύναται τ ις  νά έπ ιτυγχάνη πάν· 
τοτε. Είμαι πεπεισμένος δτι τήν φοράν 
ταύτην θά ένεργήσν) αποτελεσματικών· 
ρον. Έ χ ετε  άντίστασίν τ ινα  κατά τί; 
έκλογή ς ταύτης ;

— Ό χ ι άκριβώς. Έν τούτοις ό άν· 
θρωπος οΰτος δέν έμπνέει παρ’ήμΐν πλήρ/ι 
έμπιστοσύνην. Δέν ήδυνήθημεν νά μάθω·ρ 
μεν έπακριβώς δ ιατί έγκατέλειψε τήν Ά ,  ̂
γλ ίαν , καί δέν έ'χομεν έπαοκεΐς πληοοφο 
ρίας περί τοϋ παρελθόντος του.

—  Είνε φανερόν δτι ή εΰγένειά του δέ  ̂
ανάγετα ι είς τάς σταυροφορίας, ά λλ ’ ϋ>· 
δέν ήθελον νά μεταχειρισθώσιν είς τ 
άστυνομίαν παρά τέκ,να πατρικίων τοΰτι 
θά ώμοίαζεν, ώς νά ήθελον νά μαγειρεύ 
σωσι μέ χειρόκτια φαιοϋ χρώματος. IJ1; 
στεύσατέ μοι, φίλε μου, ό Τολβιάκ εί»* 
ό άνθρωπος, δστις σάς χρειάζεται.

r.

— Ποέπει βέβαια νά τάν παραλάβωμε' 
άφοϋ ύμεϊς μάς έγκαταλείπετε, φίλταΤ 
Λεκόκ. Θά ομιλήσω περί αΰτοϋ είς το' 
κύριον διευθυντήν, καί .διά νά τάν κατ*' 
πείσω θά στηριχθώ έπί της γνώμης σ«{ 
Έ ν τούτοις, θά κάμω εναρξιν άπό τι] 
συμβουλήν σας, άνοίγων τήν θύραν είς το 
βωβόν.

—  Τό ταχύτερον θά είνε τό καλλίτ? 
ρον.

— Πηγαίνω κ α τ ’ εΰθεΐαν είς τήν φ“ 
λακήν, καί έντός ένός τετάρτου ό βωβό 
θά είνε εξω. Έ χω  άκριβώς πρόχειρο" 
δύο έκ τών καλλιτέρων οργάνων μας. β1 
ελθω νά σάς άναγγείλω  τό άποτέλεσμ*

—  "Οταν άγαπάτε . . .  έκτός τής



· ί '* ί  ?, είπε μειδιών ό κύριος Λεκόκ. Ό  
-^ουδοβϊκος άνυπομονή. Μετά μίαν ώραν 
,^ναγωροΰμεν διά νκ ΰπάγωμεν νά διέλ- 
θωαεν το έπίλοιπον τ ί ς  Ημέρας είς τ ί ς  
μνηστής του.

,4 Ό  άστυνομικός υπάλληλος ήννόησεν, 
οτι τι άκρόασις εληζεν. “Εθλιψε τήν χεΐρα 
τοΰ αρχαίου συναδέλφου του καί ετρεζεν 
εις τό κατάστημα τ ί ς  αστυνομίας, δπως 
δοκιμάστ) τό ύποδειχθέν σχέδιον υπό τοΰ 
έπινοητικωτέρου τών αστυνομικών α νι
χνευτών παρελθόντων , ενεστώτων καί 
μελλόντων.
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Διά νά μεταβή είς τό κρατητήριον δ 
να-. άρχηγός τ ί ς  άσφαλείας, έξερχόμενος της 

οικίας τοΰ κυρίου Λεκόκ, δέν είχε νά δια- 
. τρέζγι η δύο κρηπίδας καί την Νέαν Γέ- 
Λφυραν. Έ τάχυνε τό β ίμ α ,δ ιό τ ι δέν εβλεπε 
,^ην ώραν νά δοκιμάση τό σχεδιον, οπεο 
-3ϊόσον θερμώς συνέστησεν αύτώ  ό διακε
κριμένος πρώην ανιχνευτής, τόν όποιον 

τ ίΐ^ ε ιχ ε  πρό μικρού συμβουλευθή. Ή λπ ιζε  
πολΰ έπί τοΰ σχεδίου τούτου, καί τάς πα
ρατηρήσεις είχε κάμ·/) μόνον διά τόν τ ύ 
πον, διότι οί προϊστάμενοί του τώ  ειχον 
αφήσει πλήρη έλευθερίαν ένεργείας, κα- 

ν!) τανοοϋντες, οτι, έν τοιαύτγι παραδόζψ 
κν -s υποθέσει, θά ητο ωφέλιμον ϊσως νά έξ- 

έλθ·/) τών συνήθων κανόνων. Καί ή αστυ
νομία καί τό δικαστήριον ήσαν σύμφωνοι 
νά προβώσιν είς τήν καταδίωζιν μετά της 
μεγαλειτέρας ταχύτητος καί με δσον τό 
δυνατόν όλιγώτερον πάταγον. Είχον άκο- 

=-· λουθήσει τήν λαμπράν τοΰ άρχηγοΰιδέαν 
τοΰ νά μή θέσωσιν είς άντιπαράστασιν τό 
πτώμα μετά τοΰ συλληφθέντος, ό δέ βω
βός, οδηγηθείς είς τό κρατητήριον, ανα
κριβείς άνευ αποτελέσματος ΰπό δύο δ ι
καστικών υπαλλήλων καί γευματίσας 

α μετά πολλής όρέζεως, έκοιμάτο πρό δύο 
■ ώρών τόν ύπνον της αθωότητας.

Υ πήρχε λοιπόν έλπίς, δτι ήθελεν έμ- 
πέσει είς ήν τώ Ιστηνον παγίδα , διότι 

4 δέν έφαίνετο υποπτευόμενος δτι κατηγο- 
Λ ρεΐτο διά κακούργημα. Ή  εισαγωγή αΰ

τοΰ είς τό κοατητήοιον, συνοδευθεΐσα έν 
τούτοις ύπό τών διατυπώσεων της έγ- 
καθείρζεως, δέν έφάνη δτι προΰξένησεν 
αυτφ τήν έλαχίστην συγκίνησιν. Οί αστυ
νομικοί κλητήρες έν στολή, οΐ φρουροΰν- 

,ίύ τες χωροφύλακες, οΐ μεγάλοι μοχλοί τών 
τ η  θυρών, αΐ σιδηραί τών παραθύρων κ ιγκλ ί- 
1 '  δες, δλα ταΰτα  δέν έζέπληξαν, παλλώ

μά7Λον δέν συνεκίνησαν αΰτόν. Δέν έφαί
νετο νά έννοή δτι εθετον αΰτόν έν τή 
φυλκκή, έκτός έάν δέν ήτο έν φυλακή άπό 
τής γεννήσεώς του, καί εΰρίσκετο ήδη ώς 
έν τφ  οϊκω του.

Ή  έγκαθίδρυσις αΰτοΰ έντός εΰρέος καί 
καλώς φωτιζομένου δωματίου προφανώς 
τον κατέθελζεν. Ή ρχισε νά έξετάζγι μετά 
περιεργείας τά  έν α ΰτφ  τυπ ικά  έπ ιπλα , 

'θ ά  ελεγέ τ ις  δτι οΰδέποτε είδε τόσον 
πο λυτελ ί, πρό πάντων δμως ή κλίνη έ- 
νέπνεεν αΰτφ  θαυμασμόν. Διά νά τόν 
καταπείστρ νά κατακλιθή ό άρχιδεσμοφύ-
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λαζ, έδέησε νά τόν προσκαλέσν) διά χει
ρονομιών φιλοφρονητικών καί έπανειλημ- 
μένων,άφοΰ δμως άπαξ κατεκλίθη, ήρχισε 
νά ρογχάζ-/) παταγωδώς.

Οί γινώσκοντες τήν ύπόθεσιν υπάλλη
λοι έζεπλήττοντο διά τήν τόσην αδια
φορίαν, καί έδήλουν όμοφώνως δτι ό μέ 
εΰήθη φυσιογνωμίαν υψηλός οΰτος νέος 
ΰπερέβαινε κατά  τήν αναισθησίαν τοΰς 
μάλλον άπεσκληρυμένους κακούργους. Ό  
διευθυντής, μάλλον έπιεικής, έφρόνει δτι 
ό συλληφθείς ήτο βλάξ ή τρελλός, τήν 
γνώμην δμως ταύτην δέν συνεμερίζετο 
ποσώς ό άρχηγός της άσφαλείας, καθό
σον διέψευδον αΰτήν άλλως τε καί οί ο
φθαλμοί τοΰ βωβοΰ, οσάκις δέν έκράτει 
αΰτοΰς τεταπεινωμένους. Ό τα ν ,κα τά  τ ύ 
χην, άνύψου καί προσήλου πρός τοΰς ά- 
νακρίνοντας αΰτόν, οί οφθαλμοί οΰτοι έ- 
ξέφραζον ταΰτοχοόνως τήν γλυκύτη τα , 
τήν λύπην καί τήν ευφυίαν.

Ό θεν τό πρός λύσιν πρόβλημα έ'μενεν 
άθικτον, ήγγικε δ’ ή στιγμή δπως γείν-/] 
χρίσις τοΰ ΰπό τοΰ κυρίου Λεκόκ ύπο- 
δειχθέντος στρατηγήματος. *0 ανώτερος 
άστυνομικός ύπάλληλος έξέλεξε δύο έκ 
τών καλλιτέρων άριθμών του, τόν 290ν 
καί τον , έξήγησεν αΰτοΐς έν όλί-
γοις τ ί ώφειλον νά πράξωσι, καί άπέστει- 
λεν είτα  αΰτοΰς δπως μεταμφιεσθώσιν.

Ό  33»? ήτο άρχαΐος στρατιώτης τών 
αποσκευών, όνόματι ΙΙήγασης, δστις ΰ- 
πηρέτει πρό δεκαετίας είς τήν άστυνο- 
μίαν, καί τόν όποιον οί αρχηγοί του με- 
τεχειοίζοντο ώς έπί τό πλεΐστον είς τάς 
έπικινδύνους υποθέσεις. Αΰτόν κατά προ- 
τίμησιν έπεφόρτιζον νά συλλαμβάνη τοΰς 
κακούργους έκείνους, οΐτινες ΰπεδεικνύ- 
οντο δτι ήσαν ικανοί ν’ άντιστώσιν ένό- 
πλως. Τό ανάστημά του, ή ρώμη καί ή 
γενναιότης του, ών πολλάκις Ιδωσε τρανά 
δείγματα,σενέτειον ώστε νά τόν μεταχει- 
ρίζωνται είς έπικινδύνους περιστάσεις,οσά
κις έφοβοΰντο ένοπλον άντ ίσ τασ ιν .Έ ξησ- 
κημενος άλλως τε είς τό έπάγγελμα, καί 
γινώσκων καλώς νά ένεργή πα.( ακοΛού-  
θησ ιν  ύποπτου ατόμου, ό Πήγασης δέν 
ήτο έν τούτοις τόσον έπινοτιτικός δσον ό 
σύντροφος αΰτοΰ Πιεδούσης, ό 29°; δπως 
άπεκάλουν αΰτόν είς τήν διεύθυνσιν.

Ό  Πιεδούσης οΰτος είχεν έπίσης υπη
ρετήσει είς τό ναυτικόν, κα ί δέν ώμοίαζε 
σχεδόν μέ τόν Πήγασιν. Μικρόσωμος, ι 
σχνός,καί μή δυνάμενος νά λάβνι μέρος εις 
τινα  ρηξιν, άνεπλήρου τήν έλλείπουσαν 
α ΰτφ  ρώμην διά μεγάλης έπιδεζιότητος. 
Είδον αΰτόν μίαν φοράν,ένφ δύο άστυνομι- 
κοί κλητηρες έπάλαιον πάλην άνισον πρός 
τέσσαοας λωποδύτας, νά διολισθήσν) δ
πως γαλή έν τφ  μέσω τών διαμαχομενων 
καί νά περιπλέζν) τοΰς πόδας τών τεσ
σάρων κακούργων. Λεπτός ώς νήμα με- 
τάξης, πανούργος ώς άλώπηξ, καί περι- 
πλέον έραστής τοΰ έπαγγέλματός του, 
όχι μόνον έγίνωσκε κατά βάθος δλας τάς 
έν χρήσει πανουργίας, ά λλ ’ έφεύρισκε καί 
νέας. Αΰτός έπενόησε τό τέχνασμα τοΰ 
σημειωματάριου, δπερ είνε άριστον μέσον 
διά νά μάθϊ) τ ις  τό όνομα κυρίου έπ ι-

στρέφοντος έν τή κατο ικ ία  του. ’Επειδή, 
έκτός τούτων, ήτο διδάσκαλος είς τήν 
τέχνην τοΰ μεταμφιένυσθαι, καθόσον καί 
ή φυσιογνωμία του ήτο κατάλληλος είς 
τό νά ύποκρίνηται δ ,τι δήποτε πρόσωπον, 
εις αΰτόν ιδίως ένεπιστεύετο ό άρχηγός 
τάς λεπτοτέρας άνιχνεύσεις, έπιτηρήσεις 
ύποπτων ταμ ιών, άναζητήσεις υιών οικο
γενειών άποδράντων τής πα τρ ικ ίς  οικίας, 
άνακκλύψεις διαβοήτων τυχοδιωκτών. Ό  
Πιεδούσης ήτο άνθρωπος δυνάμενος έν ά - 
νάγκν) νά μεταμφιεσθή είς κομψευόμενον 
καί νά παρακαθήστ) είς τράπεζαν βακαοά 
διά νά συλλάβη κλέπτας.

Πολλάκις είς δυσκόλους έπιχειρήσεις 
είχε βοηθήσει τόν κύριον Λεκόκ, διά τόν 
όποιον ετρεφεν άπεριόριστον θαυμασμόν.

Τά δύο αστυνομικά ταΰτα  όργανα έ- 
γνώριζον τήν ύπόθεσιν τής  δάμας  τ i?c π ί 
κας,  δπως άπεκάλουν ήδη είς τήν άστυ- 
νομίαν τήν θλιβεράν ιστορίαν τοΰ έντός 
τοΰ κιβωτίου εύρεθέντος πτώματος, καί 
ή έκλογή αΰτών είς τό νά έργασθώσιν είς 
αυτήν έκολάκευεν ύπεομέτρως τήν φ ιλο
τιμ ίαν των. Ή δύναντο νά ώσι βέβαιοι είς 
τήν Διεύθυνσιν, δτι οί δύο οΰτοι άνδρες 
θά είργάζοντο, όχι μόνον μετά ζήλου, 
άλλά μετά πάθους, είς τήν άνακάλυψιν 
τών ιχνών τοΰ δολοφόνου.

Έν ριπή όφθαλμοΰ μετεμφιέσθησαν, δ 
Πήγασις είς άχθοφόρον τοΰ όψοπωλείου, 
καί ό Πιεδούσης είς η ο σ χ ο ρ ά γ χ α ν ,  πω λη- 
τήν εισιτηρίων θεάτρων, ή συλλέκτην 
κεκαυμένων σιγάρων, καί ύπηγον νά το- 
ποθετηθώσιν είς τάς δύο έζόδους της αΰ-
λης τ ί ς  Sa inte-Chapelle , ό άριθμός 33
είς τήν πρός τό βουλεβάρτον τοΰ κ α τα 
στήματος θύραν, καί ό άριθμός 29 είς 
τήν εζοδον τ ί ς  παρόδου, ήτις οδηγεί είς 
τήν κρηπίδα τών Χρυσοχόων.

Είχον συμφωνήσει, έννοεΐται, νά συν- 
αντηθώσιν έπί της αΰτης όδοΰ, «άμα τό 
θήραμα έλάμβανεν, όπως λέγουσιν οί κυ
νηγοί, άπόφασίν τ ινα .

Ά φοΰ έκαστος τούτων κατέλαβε τήν 
έπιτηρητικήν αΰτοΰ θέσιν, ό άρχηγός διέ
ταξε ν’άνοίζωσι τό δωμάτιον, ενθα έκοι
μάτο πάντοτε ό βωβός μέ συνεσφιγμέ- 
νους γρόνθους. Έδέησε νά- τόν ώθήσουν 
διά ν’ αφυπνίσουν τόν παοάδοζον τοΰτον 
κακοΰργον, δστις άπό της συλλήψεώς του 
άφιέρου δλας σχεδόν τάς ώρας του είς τόν 
ΰπνον.

—  Έφυλακίσθης κατά λάθος, παιδί 
μου, είπεν α ΰτφ  ό άρχηγός της άσφα
λείας, δστις τήν φοράν ταύτην επαιζε 
διά τόν τύπον τήν κωμωδίαν, διότι ήτο 
πεπεισμένος δτι ό φυλακισμένος δέν ή - 
κουε λέξιν. Δύνασαι ν’ άναχωρήσϊΐς.

Ό  άνθρωπος ετριψε τοΰς οφθαλμούς 
καί ήγέρθη, διότι ε-λαβον αΰτόν έκ τοΰ 
περιλαίμιου, καί παρετήρησε πέριζ αΰτοΰ 
δι’ ευήθους τρόπου. Ώ δήγησαν αΰτόν είς 
τήν γραμματείαν, δπου παρέδωσαν α ΰτφ  
έπακριβώς τά  έπτά σολδία του,τό μ αχα ί- 
ριον καί τόν άνθοακά του, μετά ταΰτα  ή- 
νέφζαν τήν μεγάλην τοΰ Κρατητηρίου 
θύραν καί Ιβαλον αΰτόν £ζω.

Καθ’ δν καιρόν έξεπλήρουν τάς δ ια τυ -



πώσεις,α 'ίτινες συνίσταντο είς τήν προσω
πικήν άρσιν τής έγκαθείρξεως, ό άρχηγός 
τής ασφαλείας είχεν άνέλθει εις τήν πρώ- 
την οροφήν καί παρετήρει διά τών θυρίδων 
ένός παραθύρου έπί τής προσόψεως τής έ- 
ξόδ ου.Είδε τόν βωβόν νά βαδίζη βραδέως, 
νά σταματήση είς την είσοδον τής αυλής, 
νά ΰψώση τοΰς οφθαλμούς έπί τοΰ κεχρυ- 
σωμένου τόξου τής S a in te -C h ap e l le^ ’iTa 
νά στρέψη πανταχόθεν,ώς άνθρωπος ζητών 
ν’ αναγνώριση τό μέρος έν φ  εΰρίσκεται, 
καί μετά μακράν δισταγμόν, νά κατευ- 
θυνθή προς την κρηπίδα.

Ο ανώτερος αστυνομικός υπάλληλος, 
δστις διηύθυνε την έπιχείρησιν, ήθελε 
νά βεβαιωθή ίδιοις οφθαλμοΐς ότι έβά- 
διζε καλώς. "Εφθασε λοιπόν δρομαίως 
δ ι’ έσωτερικών διαδρόμων είς τάς νέας 
οικοδομάς τοϋ Καταστήματος τή ς’Αστυ- 
νομίας καί έξήλθεν έπί τής κρηπίδος διά 
θύρας άνοικτής πρός, τό μέρος ενθα ήτο 
άλλοτε ή όδός τής ’Ιερουσαλήμ.

Μόλις έξελθών, είδε τόν Πιεδούσην έ- 
πακουμβώντα έπί τοϋ περιφράγματος τής 
κρηπίδος καί παρατηροϋντα δύο άλιεΐς, 
οΐτινες έπέμενον νά παρενοχλώσι τόν κω- 
βιόν παρά τό δριμΰ τοϋ χειμώνος. Ά π ώ - 
τερον, είς την άκραν τής όδοϋ Σαίν-Μι- 
σέλ, προΰχώρει ό Πήγασης βαδίζων άμε- 
ρίμνως. Μεταξΰ αΰτοϋ καί τοϋ συντρόφου 
του, ό βωβός, ακίνητος έν τφ  μέσφ τής 
λεωφόρου, έφαίνετο άναζητών τόν δρό
μον του. ’Αναμφιβόλως δέν έπανεύρισκεν 
αΰτόν, διότι έπί τέλους ήλθε καί έκάθη- 
σεν έπί τίνος ορίου,όπου εστη μέ τάς χ ε ΐ
ρας κρεμαμένας, τήν κεφαλήν κεκυφυΐαν, 
ώς άνθρωπος όστις δέν ήξεύρει ποΰ νά 
ύπάγη.

‘Εν τούτοις ό άρχηγός τής ασφαλείας 
περιεπάτει κα τά  μήκος τών οικιών μέχρι 
τής Νέας Γεφύοας καί παρέμενε κατο- 
πτεύων είς τήν γωνίαν τής κρηπίδος. Ό  
βωβός εμενε πάντοτε ακίνητος.

—  Ώ  ! ώ ! ΰπετονθόουσεν, αρχίζω νά 
πιστεύω ότι τήν φοράν ταύτην ό κύριος 
Λεκόκ ήπατήθη . 'Ο άνθρωπός μας είνε 
πονηρότερος αυτοΰ. Μοί φαίνεται ότι Ιχει 
σκοπόν νά μείνη έκεϊ έ'ως ότου έ'λθουν νά 
τόν αναπληρώσουν. ‘Υ ποπτεύετα ι αρά γε 
ότι ό μέ τόν χιτωνίσκον αΰτός μάγκας είνε 
είς έκ τών αριθμών μας; Ό χ ι, διότι δέν 
έγείρει τοΰς οφθαλμούς. ’Αναμφιβόλως 
είνε βλάξ, άν δέν είνε πρώτης τάξεως 
πανοϋργος.

Μετά ήμίσειαν ώραν ό βωβός ήοχισε 
πάλιν νά βαδιζη, άλλά τοΰτο τό εκαμε 
όπως έπανακάμψη είς τήν αυλήν τής 
S a in te -C hape lle .  Ό  Πήγα σης παρηκο,- 
λούθησεν αΰτόν μακρόθεν, καί ό αρχη
γό ; του, όστις δέν ένόει πλέον τίποτε, 
είοεν αυτόν έπανελθόντα μόνον μετά πα- 
ρέλευσιν δέκα λεπτών, καί συνδιαλεγόμε- 
νον μετά τοΰ Πιεδούση, όστις κατηυ- 
θύνθη πάοαυτα βαδίζων πρός τήν 
Νέαν Γέφυραν. Διήλθε πρό τοΰ άνωτέρου 
υπαλλήλου καί χωρίς νά σταματήση τφ  
είπε τάς λέζεις ταύτας.

—  Ό  παρακολουθούμενος έπανήλθεν

6ις τό κρατητήριον. *0 άρχιδεσμοφύλαξ 
έρωτα τ ί πρέπει νά κάμη.

—  Ύ π α γε  νά τφ  είπγ,ς νά περιμένη 
τάς δ ιαταγάς μου.

Ό  αριθμός 29 άνεχώρησε καί ό άρχη
γός του έμεινε λίαν τεταραγμένος καί έν 
μεγίστη άμηχανί^ι. Διηρώτα έαυτόν τ ί 
ώφειλε νά κάμη οπως αντιμετώπιση τήν 
άπροσδόκητον ταύτην περίπτωσιν, οτε 
δέκα βήματα μακράν παρετήρησεν έν τφ  
μέσω τής Νέας Γεφύρας τόν κύοιον Λε
κόκ, στηριζόμενον έπί τοΰ βραχίονος νεα
ν ίου.

Η'

—  Μά τήν π ίστιν μου ! έρχεται είς 
κατάλληλον ώραν ό γέρων Λεκόκ, έτον- 
θόρυσε μεταζΰ τών όδόντων του ό αρχη
γό , τής ασφαλείας. Αΰτός έγέμισε τό ό- 
πλον μου. Τά όπλον τοΰτο δέν εκπυρσο
κροτεί, διότι ή πυρίτις του είνε κακής 
ποιότητος. ’Οφείλει νά μοί ποομηθεύση 
καλλίτερα εφόδια ή νά άνομολογήση ότι 
ή έπινόησίς του δέν είνε λογική.

Καί βλέπων ότι ό κύριος Λεκόκ έ'μελλε 
νά διέλθη χωρίς νά δείξη οτι τόν γνω 
ρίζει:

— Ό  υψηλός αΰτός μελαγχροινός είνε 
άναμφιβό7,ως ό υίός του. Ό  αγαθός γ έ 
ρων δέν θά εΰχαριστηθή άν τόν πλησιάσω 
ένώπιον τοϋ υίοΰ του, άλλά , ΐλά τήν π ί-  
στιν μου ! τόσον τό χειρότερον. Θέλω νά 
μάθω πώς θά δυνηθή νά έξέλθη τής α 
διεξόδου τα ύ τη ς ... Καί επειτα , θά μετα- 
χειρισθώ διατυπώσεις.

Καί τοποθετηθείς είς τρόπον ώστε νά 
φράξη τήν διάβασιν είς τόν γέροντα, ό 
ανώτερος αστυνομικός υπάλληλος έπρο- 
χώρησε μέ τόν πίλον είς τήν χεΐρα καί 
είπεν εΰγενώς :

— Έ πιτρέψατέ μοι, κύριε δέ Γεντιλή 
νά σάς εΐπω δύο λέξεις κα τ ’ ίδιαν. Δέν 
θά σας κρατήσω πολύ.

—  ΙΙερίμενέ με , φ ίλτατε  Λουδοβίκε, 
μίαν στιγμήν,είπεν ό κύριοςΛεκόκ άφίνων 
τόν βραχίονα τοϋ υίοΰ του καί κατευθυ- 
νόμενος είς Ιν τών λιθίνων ήμ ικυκλίων,ά 
τινα  εΰρίσκονται κατά διαστήματα έπί 
τών περιφραγμάτων τής γεφύρας.

Καί άφοϋ εφθασεν έκεϊ:
— Ήδύνασθε, έπανέλαβε,νά μέ απαλ

λάξετε τής συνδιασκέψεως αΰτής έν μέση 
όδφ. ΓΙρό ολίγου σας είπον οτι πολΰ έπε- 
θύμουν ν’ άφήσω τόν υιόν μου έξω τών 
υποθέσεων τής αστυνομίας.

— Συγγνώμην ! αγαπητέ Λεκόκ, ή 
περίπτωσις έπείγει τόσον . . .

— Έ άν είνε τόσον επείγουσα, όμιλή- 
σατε, άλλ’ έστέ σύντομος. ‘Γπάγομεν νά 
προφθάσωμεν τό άτμόπλοιον τοϋ Σαίν- 
Κλοΰ, καί έάν μέ κρατήσετε ολίγον έδώ, 
θ’ άναχωρήση.

—  ’ 1 δ ο ΰ τί τρέχει είς δύο λέξεις. Πρό 
μικροΰ άφησα έλεύθερον τόν άνθρωπον, 
οπως με συνεβουλεύσατε . . .  Έμεινεν ε ί
κοσι λεπτά  καθήμενος έπί τής κρηπίδος, 
καί έπανήλθε μόνος του είς τό κρατητή- 
ptov.

— ’Ώ  ! ’Ώ ! είπεν ό αρχαίος άστ^νομι. 
κός υπάλληλος, άνορθών τά  ώτα ώς αρ
χαίος στρατιωτικός ΐππος εις τό άκου
σμα σάλπιγγος. Ή  ΰπόκρισιξ είνε έπιτυ- 
χεστάτη. Έ χετε  νά κάμετε μέ πανοΰρ- 
γον ίσχυρότερον, άφ’ όσον τόν ένόμιζον... 
έκτος άν .. .

Ό  κύριος Λεκόκ διέκοψεν άποτόμως 
τόν λόγον του, καί τό πρόσωπόν του ελα- 
βεν ίδιάζουσαν έκφρασιν, ώπλίσθη, ούτως 
είπεΐν, διά πόλεμον. Ό  διάσημος άνι- 
χνευτής έσκέπτετο.

— Ά ποπλανώμεθα, είπεν αίφνης. Ό  
βωβός ούτος είνε ισχυρός, διότι είνε κα
λής πίστεως. Έπανήλθεν είς τό κρατη
τήριον κατά φυσικόν λόγον, διότι δέν 
γνωρίζει τοΰς Παρισίους καί δέν είξεύρει 
ποΰ νά ύπάγη .

— Έν τοιαύτη περιπτώσει τό σχέδιόν 
σας δέν αξίζει τ ίποτε, καί ίδοΰ ήμεϊς 
πλέον παρά ποτε είς αμηχανίαν.

—  'Υπάρχει .’ίσως τρόπος νά έξέλθωμεν 
τής αμηχανίας ταύτης.

—  Λέγετε.
— Πώς ό συλληφθείς ώδηγήθη άπό 

τάν σταθμόν τών Γοβελίνων μέχρι τοϋ 
κοατητηρίου ;

— Έντός κλειστής άμάξης.
—  Κ άλλιστα ! τότε οΰδέν είδε καθ’ ό

δόν. Επαναφέρετε αΰτόν έντός τής αυ
τής άμάξης είς τόν ίδιον σταθμόν, ειδο
ποιήσατε τόν ένωματάρχην νά τάν άφήση 
έλεύθερον μετά εν τέταρτον τής ώρας, 
καί νά τάν άποστείλη έν συνοδί^ δύο α
στυνομικών κλητήρων είς τό μέρος οπού 
συνελήφθη. Έ κεϊ, θά τόν άφήσωσι καί 
θ’ άναχωρήσωσι χωρίς νά στρέψωσιν όπι
σθεν αΰτών. Οί δύο αριθμοί σας . . .  ποιοι 
είνε ;

— Ό  Πήγασης καί ό Πιεδούσης.
— ’Αξιόλογοι καί οί δύο. Θά προηγη- 

θώσι καί, περιδιαβάζοντες, θά ίί>ωσι τ ί 
θά κάμη ό βωβός. Έχω τήν ιδέαν ότι 
διά τοΰ τρόπου τούτου θά έπανεύρη τόν 
δρόμον του.

—  Έ γώ  φρονώ, ότι θά δυσπιστήση.
— ’Αναμφιβόλως, έάν είνε. ένοχος, καί 

έν το ιαύτη περιπτώσει δέν θά δυνηθήτε 
ποτέ νά έξαγάγετέ τ ι παρ’ αΰτοϋ. Έ άν, 
τοΰναντίον,όπως φρονώ,δέν ΰπήρξεν ή ορ- 
γανον ολως άμέτοχον τοΰ κακουργήμα
τος, είμαι βέβαιος, οτι θέλει σάς ό δη — 
γήση κάπου.

—  Τοΰτο είνε πολΰ αμφίβολον, καί θά: 
έπροτίμων ...

— Συγγνώμην ! είπεν ό Λεκόκ, ποιων 
ήμίσειαν στροφήν, όπως έπανεύρη τάν 
υιόν το υ ,άλλ ’έάν συνομιλήσω μεθ’ΰμών Ιν 
λεπτόν πεοισσότερον, τά άτμόπλοιον θ’ά- 
ναχωρήση, καί μάς περιμένουν είς τήν 
κρηπίδα τής Βουλώνης. Δοΰλός σας, ά- 
άγαπητέ κύριε.

Καί άπεμακρύνθη γοργφ τφ  βήματι.
—  'Αναμφιβόλως, έξέπεσε πολύ, είπεν 

ό αστυνομικός υπάλληλος μείνας μόνος. 
Τό σχέδιόν του δέν αξίζει οβολόν. Είνε 
άληθές οτι δέν διακινδυνεύομεν τίποτε 
καί ότι δεν ευρίσκω προσφορώτερον. Έάν 
ό βωβός δέν έμπέση είς τήν παγίδα ταύ-



την, δεν μάς μένει πλέον ή ή άναγνώρισις 
είς τήνΜ όργην... ένδεχομένη περίπτωσις 
είς ήν ολίγον —ρέπει νά έλπιζωμεν... Μά 
την πίστιν μου ! θά επιχειρήσω τό σχέ
διον' έάν άποτύχ·/], θά ποοσκαλέσω τόν 
Τολβιάκ καί θ’ άναθέσω α ΰτφ  τήν ύπό- 
θεσιν. Είνε ολίγον ύποπτος, άλλά θά I- 
χωμεν έπ’ αΰτοΰ τό άγρυπνον δμμα.

Άφοΰ άπαξ ελαβε τήν άιτόφασίν του, 
ό άρχηγός τής άσφαλείας δέν άπώλεσεν 
οΰτε στιγμήν δπως ένεργήσγ). Ό  29 καί 
ό 33 άπεστάλησαν είς τήν όδόν Cham p- 
de-l’ -Alouette. Ό  βωβός, είσαχθείς είς 
κλειστήν άμαξαν, ελαβε τήν διεύθυνσιν 
τοΰ σταθμόν τών Γοβελίνων.

[ Έ π ε τ α ι  σ υ ν έ χ ε ια ] .  X .  Κ α λ α ϊ ε α κ η ς

EMMA FERRUGGIA

Η Κ Α Β Ο Τ Α  Τ Ο Τ  ΧΑΝΤΕΛ
διήγημα

[Τέλος]

Νά έρωτευθή; άλλά τ ί. Καί έν τώ  με
ταξύ εμενε σιωπών καί θεωρών τό ώραΐον 

' καί πλήρες σφρίγους έκεΐνο σώμα, τό έγ- 
καταλελειμμένον έπί τοΰ χαμηλού άνα- 
κλίντρου, όπερ έφαίνετο ύπνώττον.

— Έάν έξακολουθήσω σιωπών θά κα
ταστώ γελοίος... είπε καθ' έαυτόν.

— Κυρία, μένετε πρό πολλοϋ είς ’Ιτα 
λίαν ;

Ή Βάνδα ήγειρε τήν ξανθήν κεφαλήν, 
καί έναπέθεσε τό σιγάρον έπί τεφροδο
χείου έκ πορσελάνης.

— Πρό δύο έτών, άπεκρίθη, λατρεύω 
την ’Ιταλ ίαν , δέν θέλω νά τήν έγκατα- 
λείψω. Είμαι Ολλανδή, άνήκω είς τήν 
χώραν τών άνεμομύλων... προσέθεσε μετά 
μειδιάματος, και έκτός τούτου, ό σύζυ
γός μου ήτο Ρώσσος.

Ητο ; . . .  χήρα λοιπόν ! Ό  Μάριος άν- 
επνευσεν έλευθέρως καί έ'σχε τήν άφέ- 
λειαν νά έρωτήσγ) : «Δ ιατί ;»

Εκείνη έπανέλαβε τό σιγάρον της 
καί :

— Έμαθήτευσα, είπεν εις τ ινα  σχολήν 
ένΠαρισίοις καί μετά ταΰτα  διηλθον ολίγα 
ετη έν Δανιμαοκία, βραδύτερον παρέμεινα 
μετά τοΰ συζύγου μ.ου έπί τινα  καιρόν 
εις Πολωνίαν.

— Ωστε, έξ δσων φαίνεται, είσθε κο- 
σμοπολΐτις, είπεν ό Μάριος.

Ακριβώς, θέλετε κύπελλον τείου ; 
·. Καί αυτή ·>ι ιδία μ,ετά γοητευτικής 
χαριτος τώ έκόμ,ισε τό ιαπωνικόν κύπελ- 
λον.

Τα μετά τ α ΰ τ α ; . . .  Δέν ήτο πλέον 
Κυτη έκείνη ! ήδη τά πάντα μετεβλήθη- 
°*ν, « ί  κινήσεις αΰτής κατέστησαν γλυ- 
*υτεραι, ώμίλει χαμηλοφώνως, λεπτός 
τ ι5 μορμυρισμός έξήρχετο τών χειλέων 

είχε κεκαλυμμένους τοΰς ώμους διά 
^ευκοτάτου μανδηλίου καί ήμικλείστους

τούς οφθαλμούς, έφαίνετο ώχοά ύπό τό 
γλυκΰ φώς, έκίνει δέ τά  χείλη της ώς εί 
παρεκάλει. Είχε τό ήθος παρθενικόν, ψ υ 
χρότητα μοναστικήν. ‘Η κεφαλή της μό
νον διετήρει αΰθάδη άκτινοβολήν, ή κε- 
>αλή έκείνη ή τόσον ώραία καί υπερή
φανος!

Ό  Μάριος ήτο έ'ξω φρενών.
— Ή  κυρία Παΰλα, είπε καθ’ έαυτόν, 

έ'χει δίκαιον, είνε πράγματι τρομερά.
— Ένοχλεΐσθε ;
—  Έ γώ  ; άλλά , κυρία ...
—  Σιωπή ! θέλετε νά ϊδητε.
- Τ ί  ;
—  Τάς στοάς τ ί ς  παλαιάς μονής φω- 

τιζομενας ΰπό τής σελήνης...
—  Εΰχαρίστως.
—  "Οχι έδώ, πρέπει νά καταβώμεν είς 

τόν κήπον, σάς ένοχλεΐ.
—  Κυρία ; . . .
— Σιωπή. Περιμείνατε.
Ήγέρθη καί ήνέωξε τό παράθυρον. ”Ω 

πώς διεγράφετο λευκή καί λεπτή είς τό 
σκοτεινόν κενόν, τ ί  άρά γε έθεώρει ;

Αίφνης έστράφη μετά θρασύτητος, ή 
παρθένος έξηφανιζετο, ή δέσποινα είχεν 
άπέλθει καί ένίκα ή πονηοά !

—  Είνε υγρασία, καί σείς δέν έ'χετε 
έπανωφόριον. θ ά  τά  καταφέρωμεν δμως, 
θά ίδήτε.

Ά πηλθε καί είτα  επανήλθε φέρουβα 
ευρύτατον περικάλυμμα λευκόν καί στρό- 
φιον.

—  Βάλετε αΰτό, είνε έκ Κ ωνσταντι
νουπόλεως.

Ό  Μάριος έδίσταζε.
— Κάμετε γρήγορα, θ ά  σάς πηγαίνει 

ώραία θά λάβετε άνατολικόν ύφος το ι
ουτοτρόπως' ιδού.

Καί έ'ρριψε τό κάλυμμα έπί τών ώμων 
του, αυτή δέ ύψωσε- τό άκρον τοΰ λευ
κού μανδηλίου της έπί τής κεφαλής της.

— Βάλετε καί τό στρόφιον.
Τόν έθεώρησεν οίονεί ίκανοποιηθεΐσα.
— Καλά, ά, νά αΰτό πηγαίνει είς τό 

ώχρόν ποόσωπόν σου, καί τοΰς βαθεΐς 
μ-αύρους οφθαλμ,ού’ς σου. Νομίζω οτι εΰ- 
ρίσκομαι είς τήν Α νατολήν. . . . Π ηγαί- 
νομεν.

Άλλνά προτού τήν άκολουθήσν] ό Μά
ριος, ;παρετήρησεν έν τφ  κατόπτοφ τήν 
παράδοξον εικόνα αΰτοΰ μέ τό εΰρΰ κά
λυμμα άνοικτόν ποός τά  έμπρός καί κυ- 
ματίζον, ένδεδυμ,ένος δέ τήν εΰρωπαϊκήν 
αΰτοΰ ένδυμασίαν μέ τό σκληρόν καί ξη- 
ρότατον περιλαίμιόν του καί τό ώραΐον ο- 
θωμ.ανικόν στρόφιον. Ή το  γελοιογραφία 
έντελής.

—  Είμαι γελοίος ! ήλίθιος ! έψιθύρισε 
δάκνων τά χείλη του.

Καί δέν είχεν άδικον ό δυστυχής Μά
ριος νά σκέπτηται τοιουτοτρόπως.

Τόν ώδήγησε δι’ έσωτερικης τίνος κλί- 
μ.ακος. Αυτή έφαίνετο οίονεί ,ολισθαί- 
νουσα, φεύγουσα ώς ελαφρά σκιά, ένφ τά  
ύποδήμ.ατα έκείνου έτριζαν καί προσέ- 
κρουεν ε'νεκα τοΰ περικαλύμματος, τό ό
ποιον εφερε. Αυτή έσιώπα, ένφ αΰτός ε- 
πασχεν !

Ά λ λ ’ ήτο έξαίσιον τό θέαμα έκεΐ κά
τω , είς τόν κ ίπο ν. Ή  σκηνή ήτο έπ ι-  
βλητ ική, γραφικώτατον τό τοπεΐον ύπό 
τό ώχρόν της σελήνης φώς. Αί στοαί 
διεφαίνοντο έν μέσφ τών δένδρων, μία 
δέ μόνον στήλη διεκρίνετο ύψηλή, άπο- 
λήγουσα είς ό ξυτεν ί στοάν καί ποοβάλ- 
λουσα μακράν φασμ,ατικήν σκιάν. Ά φ ’ 
ένός τό κωμικώτατον κωδωνοστάσιον, λ ε
πτόν καί τόσον ύψηλόν, ώστε έφαίνετο 
έγγίζον τά βαθυκύανον τοΰ ουρανοΰ, 
άφ' έτέρου Ιν μόνον άστρον, τρέμον ώς 
άπολεσθέν, καί τό γλυκΰ τής σελήνης 
φέγγος, διήγειοον τάς σκέψεις.

Ό  Μάριος έσιώπα καί επασχεν.
Αΰτή διά τοΰ βραχίονός της περιέβαλ

λε τόν λεπτόν κορμ.όν νεαρού δένδρου.
— Σκοτεινόν καί ώραΐον ! Μια μοναχή 

λείπει έκεΐ κάτω ; πλησίον τ ί ς  υψηλής 
σ τή λη ς .- . . ή θέα αΰτή προτρέπει είς 
φυγήν . . . τό έγκοίνετε ;

Αΰτός έ'νευσε καταφατικώ ς έν τφ  ήμ ί- 
φωτι.

— Ένθυμοΰμ.αι όμοίαν α ΰ τ ίς  σκηνήν 
έν Δανιμαοκία . . . άλλά τό Δανικόν το 
πεΐον ήτο άσχημότερον καί μελαγχολι- 
κώτερον . . . ”Ω τ ί μελαγχολική σελήνη 
έκείνη τ ί ς  Δανιμαρκίας . . . στοογγύλη, 
ψυχρά . . . Πόσον ήμ,ην νέα τότε . . .

Ό  Μάριος άπεπειράθη νά τήν έρωτήση:
—  Είσθε μόνη τότε ;
Έβράδυνε νά άπαντήσ·/).
— Μετ’ έμοΰ ήτο κυρία τ ις , νέα καί 

αΰτή . . . Ή το  καλή καί ώραία, έξηκο- 
λούθησεν ή Βάνδα, είχε γλυκυτάτην φω
νήν, ά λλ ’ ή φωνή έκείνη είχε μ.υστηριώ- 
δη τινά  μελαγχολίαν. Ό  σύζυγός της 
βραδύτερον τήν έφόνευσεν έκ ζηλοτυπ ίας., 
οσάκις σκέπτομαι τήν φωνήν έκείνην μέ 
καταλαμ,βάνει ρίγος !

"Έρρίγησε καί ό Μάριος έπίσης, ίσως 
έκ τ ί ς  λυπηοάς έκείνης διηγήσεως, ή 
διότι τήν ψυχήν του κατεΐχεν άνυπέρβλη- 
τος φόβος.

Τά δένδρα έσχημάτιζον παραδόξους 
σκιάς έπί τοΰ έδάφους, έν τφ  οΰρανφ 
τό ερημ.ον άστρον, ώς χρυσοΰν δάκρυ, τά 
δέ άτεχνον κωδωνοστάσιον διέσχιζε νέφος 
έξ έλαφρών άργυροειδών άτμών.

Στηριζομένη έπί τοΰ λεπτοΰ κορμοΰ ή 
Βάνδα ώμίλει ετι μ.ετά πολλής γλυκύ- 
τητος:

—  Έ κεΐ κάτω , τήν ήμ,εραν ό ήλιος 
είνε θαυμ,άσιος, τά δέ εσπέρας τά  πέριξ 
τοΰ κωδωνοστασίου είνε μαγεία έκ τών 
τεοεττισαών. . . τοΰ βόμ,βου, τών κελαδη
μάτων, τών ηδυπαθών ψελλισμάτων καί 
τών έοωτικών δυοδιών τών πτηνών. 
Έ γώ  όαως προτιμώ τήν αΰτήν νυκτερι
νήν ηρεμίαν, τήν απόλυτον μαγευτικήν 
σιωπήν . . . έγώ οΰδέ αΰτήν τήν σελήνην 
δέν ήθελα . . ^ύ ;

—  Καί έγώ, είπεν ό Μάριος σ ιγη- 
λώς.

—- Πηγαίνομ,εν ;
— Πηγαίνομεν.
Καί δέν έκινεΐτο. Ά λ λά  καί ό Μάριος 

έμενεν άκίνητος.
— Έκουράσθητε ;



— Ό χι.
—  Καί όμως πρέπει νά πηγαινωμεν.
—  Πρέπει. _
—  Κρίμα !
—  Κρίμα !
Μόνος του άφήρεσε τό περικάλυμμα 

και τό στρόφιον είς άκρον συγκεκινημένος, 
ή δέ Βάνδα έγέλα καί έπανελάμβανε την 
χυδαιότητα της . . . έπειτα , ένω ό Μά
ριος άπεσύρετο, έκείνη τόν έκάλει τεί- 
νουσα αΰτώ  την χεΐρα ΐνα άποσύρη αυτήν 
κατόπιν μετά ψυχρότητος καί αδιαφορίας. 

Γραμμή φωτεινή έφώτιζε την όδόν μέ

τροφιάν.  Ή  κυρία Παΰλα προσεποιήθη 
δτι έδέχθη την πρόσκλησιν, ά λλ ’ έμει- 
δίασε πολΰ κ α τ ’ ιδίαν καί έσκέφθη αΰ- 
τοστιγμεί νά γράψη είς την φίλην της 
διά δελταρίου δτι «επασχεν έζ Ημικρα
νίας καί δέν ήδύνατο νά παρευρεθή», ζη 
τούσα μάλιστα συγγνώμην διά τοΰτο.

Ό  Μάριος τήν έσπέραν έκείνην δέν έλ- 
λειψε βεβαίως.

Ή  Βάνδα ώμοίαζε παιδίσκης" είχεν α 
ληθώς παιδικήν χάριν’ μέ τό αφελές καί 
άπλούστατον έ'νδυμά της, τό άνευ κοσμη
μάτων. Εις τά  δάκτυλα τών λευκοτάτων

χρι τοΰ άκρου της έξόδου, ό Μάριος έστη, ! χειρών της δέν έ'φεοε δακτύλια, οί δέ
βραχίονές της έχάνοντο, οΰτως είπεΐν, έν 
τώ  μέσφ τών τρ ιχάπτων. Έ πήγα ινεν, ήρ- 
χετο πάντοτε γελόεσσα, πάντοτε ήρεμος, 
ώραία.

Καί ή μουσική ηρχισε — διαβολική, 
πονηρά, κολασμένη !

Ή  Βάνδα έμειδία πάντοτε, έφαίνετο 
γελώσα διά κάτι τ ι πολΰ μεμακρυσμένον, 
πολΰ χάοιεν.

Ό  Μάριος έθαύμαζε θεωρών κατά κρό
ταφον τήν γλυκεΐαν έκείνην κατατομήν, 
ήτις έφαίνετο τελειοτάτη . "Αλλο τ ι δέν 
παρατήρησε, τήν έπλησίασεν, ένω ή μου
σική έγέλα σαρδονικώς, καί τήν ήοώτησε: 

— Βάνδα, θέλεις νά γίνν)ς σύζυγός μου; 
Ή  Βάνδα άνετινάχθη, άνηγέρθη τα

νομιί,ων οτι περιεπατει εν τφ  σκοτει και 
τφ όντι, διότι τό σκότος υπήρχε καί πολΰ 
μ άλιστα , ά λλ ’ έν τφ  πνεύματί του.

— Έ γώ  δέν ήξεύρω, έσκέπτετο, δέν 
δύναμαι νά έννοήσω, έάν τό ώραΐον έκεΐ- 
νο σώμα έγκλείει παρθενικήν ψυχήν ή 
πνεΰμα διεφθαρμένης γυναικός.

*
* *

Δέν τήν ήνόει, έζήτει καί τ ι πλέον ύπό 
τόν θησαυρόν έκεΐνον τής χάριτος, άλλ’ 
είς μάτην. Ά ν  ύπήρχεν έν τή γυνή έκεί
νη τό εΰγενές καί τό υψηλόν τώ διέ- 
φευγεν" καθ’ ήν στιγμήν ήλπιζε καί έπί- 
στευεν είς αΰτήν, συνέβαινε νέα τις με- 
ταμόρφωσις αιφνίδια καί ταχεία  μετα
βολή. Έμενεν έκπληκτος ! Δ ιεζήγαγε χέως καί είπε φέρουσα τό ρινόμακτρόν 
πάλην, ής τό μυστικόν τφ  διέφευγε καί της είς τά  χείλη:
άπηλπ ίζετο .

Τήν ήγάπα ; δέν τό έγνώριζε ίσως
— Ά χ , Θεέ μου ! τ ί άστειοτης ! 
Ά λ λ ’ ό Μάριος δέν ήστειεύετο ποσώς

τήν έπόθει μόνον. Ε νίοτε τώ έφαίνετο ά- | καί ήτο τόσον ώχοός, ώστε έκείνη κατα- 
γνή , άγνή ώς παιδίσκη, καί τότε βε- ; πνίγουσα τόν γέλω τά  της έπρόσθεσεν : 
βαίως αΰτός θά τήν έλάτρευε, άλλοτεν δέ ; — Ό μ ιλεΐτε σοβαρώς ; Καί πώς δέν
τή ώμίλει τ ο σ ο ΰ τ ο ν  χυδαίως καί έφαί
νετο τόσον βάναυσος, ώστε τώ έπροζέ- 
νει φρίκην. Ημέραν τινά  h κυρία Παΰλα, 
έντρομος έκ τής ψυχικής του καταστά- 
σεως, τάν ήοώτησεν:

— Έ πί τέλους ; . . .
—  Έ π ί τέλους ; καί τ ί  ήξεύρω έγώ ; 

Ύπερβάλλουσα χάρις, άρκετή μάθησις 
πολΰ πνεΰμα,δέν ήξεύρω τίποτε άλλο.

ρι
- Α κούσατε με, είπεν η ευγενης κυ- 
κάμετε ενα ταζεΐδι ποιος ήζεύρει.

Ά λ λ ’ αΰτός δέν ήθελε νά άναχωρήση... 
ή άβεβαιότης του τόν έξηρέθιζεν, ήθελε 
νά γνωρίσϊ) τά διπλοΰν μυστήριον, οπερ 
τώ  έπεβάλλετο, νά άναγνώση τοΰτέστι 
είς τό βάθος της ψυχής του καί τήν καο- 
δίαν της Βάνδας.

— Θά περιμένω, έλεγεν.
Ά λ λ ’ ή λύσις ύπήρξεν αλλόκοτος.
‘Η Βάνδα κατελήφθη ύπό ιδιοτροπίας 

ηγεμονικής. Ή θέλησεν ΐνα  οί περιφημό
τεροι τών καλλιτεχνών παίζωσιν έν τή 
οικία της τήν Καβό ταν  τον Χάντ ε . Ι ,ήτις 
τόσον τή ήρεσκεν έν τΐ^ συναυλία τοΰ 
μεγάλου θεάτρου. Οί μουσικοί θά έπα ι- 
ζον έν τή  εΰρυτάτγι αιθούση, πλουσίως

τό ήζεύρετε ; είμαι ΰπανδρος . . . καί αν 
περί τοΰ συζύγου μου όμιλώ ώς περί νε- 
κροΰ, τοΰτο συμβαίνει, διότι είνε αληθώς 
νεκρός διά τήν καρδίαν μου. Έ γώ  είμαι 
έλευθέρα . . . έλευθέρα νά πράξω παν 
δ ,τ ι θέλω, έκτός έκεϊνο τό όποιον μοί 
έζητήσατε.

Ό  Μάριος έ'μεινεν έκπληκτος, ακ ί
νητος.

— Ά λλά  μ’ δλα ταΰτα  τ ί πειράζει; — 
έψιθύρισεν ή Βάνδα.

— Πονηρά ! ειπεν έκεΐνος μετά ζωη
ρότητας καί οργής.

Ή  Βάνδα έμειδίασεν.
Μειδίαμα φανερόν . . .  Ό  Μάριος έ- 

νόησε τά μειδίαμά της έκεϊνο" ήτο άπο- 
κάλυψις.

Ο νεος προσήλωσε τοΰς γαλανούς αΰ- 
τοΰ οφθαλμούς καί άνέγνωσεν είς τό βά
θος τών ίδικών της . . .

— Εχεις δίκαιον,τή είπε, σφίγγων α ΰ
τήν ίσχυρώς είς τάς" άγκάλας του, έχεις 
δίκαιον, τ ί μέ μέλλει ;

Έ κ τής ημίκλειστου θύρας είσβάλλου- 
σιν οί φθόγγοι πονηροί . . . καί ταυτο-

Ε ΙΣ  ΤΟ Γ Ρ Α Φ Ε ΙΟ Ν

ΤΩΝ ί ΚΑΕΚΤΜ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑΤΩΝ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΕΞΗΣ ΒΙΒΛΙΑ:

[Α ! έν παρενθέσει τ ιμ α ί σημειοΰνται χάριν 
τών Ιν τ α ΐς  I m p y ja ι? κα ί τώ  Ιξωτερικώ Ιπιθυ- 
μούντ··>ν νά άποκτήσωσιν α υ τ ί ,  Ιλεύθερα τ α χ υ 
δρομικών τελώ ν],

«Π αράπ τω σ ι; κ α ί Μ εταμέλεια», ήτοι « Ά π ο  
μνημονεύματα  ’Α λ ίκη ς δε -  Μ ερβίλλ», μυθιστο
ρία Maximilien Ρβιτίη(όλόκληρον τί. εργον)δραχ-
μ ά ς .............................................................. 3 ,5 0 (3 ,7 0 )

« Η Π λωτή Πόλις » μυθιστορία Ιουλίου
Β έρν......................................................  δρ. 1 (1)20)

«Ή  Π αναγία τών Π αρισίων», μυθιστορία Βί- 
κτω ρο; Ο ΰγγώ , μετάιρρασις 1. Καρασσούσα (τό
μοι 2 ) ................. ; ................... ..........  δρ. 4 (4 ,30)

«ΑΙ τ ίμ ια ι γυνα ίκες» δ ιήγημα  δπο Amedee
A ch ard ...............................................  Λ επ τ. 7 5  [90]

«Οί ’Α γώνες τοΰ Βίου: Σ έρ γ ιο ; Π άνινης», μυ  
θ·.στόρη·.α βραβευθεν δπο τή ς Γ α λ λ ικ ή ς  Άκα·
δ η μ ία ς ..................................  Δ ραχ. 2  [2 .20]

« Γ π α τ 'α », μυθιστορία ιστορική δπο Charles
Kingsley [τόμοι 2 ] ....................... Δρ. 4  [4 .20]

«Κ ω μφ δ ία ι»  Οπό ’Α γγ. Β λάχου Δρ. 2  [2 .20]  
« Ο Γονζάλβης Κορδούβιος ή Γρανάδα άνα·

κτηθεισα > μυθιστόρημα . . Δρ. 1 .5 0  [ 1 .7 0  
«Π αλα ια ί Ά μ α ρ τ ία ι»  λυρική συλλογή , δπο 

Δ ημ. Γρ. Κ α μ π ο ύρ ο γλο υ-· · · Λ επ τ. 6 0  [70]
«Ή  Φωνή τή ς  Καρδιάς μου», λυρική Σ υλ

λογή. ύπό Δημ. Γρ. Κ αμπούρογλου. Λεπ. 6 0  [70] 
«ΑΙ Ν ύκτες τής Χ ρυσής Ο ικ ίας» , μυθιστορία

Pouson - De -  T e n - a i l   δρ. 1 ,5 0  (1 ,70 )
« ‘Η Α ΰτοϋ Μ εγαλ ειότης το Χ ρ ή μ α » , μυθιστο

ρία Ξ αβ ιέ  δέ Μοντεπέν (τεύχ η  1 1 )  Δρ. 6 [6 .60]
«Ή  Σειρήν» , μυθ.στορία Ξ αβ ιέ  δέ Μοντε-

π έν ..................................................  Δρ. 1 .5 0  [1 .70 ]
«Έ θελβ ίνα»  μυθιστορ'α τοΰ Ά γ γ λ ο υ  Ό ρ-

λέν Δρ. 1 .7 0  [1 .80 ]

j χρονως οι ειρωνικοί ηχοι του τετραχορ- 
πεφωταγωγημένη καί πλήρη άνθέων, έ- δου, ένφ ή βάοβιτος ρινοφωνεϊ σ ιγηλώ ς... 
κείνη δέ θά έμενε κεκρυμμένη είς τήν ! Ή  διαβολική φαντασία τοΰ Χ άντελ 
παρακειμένην αίθουσαν, καθ’ δλην τήν θριαμβεύει !
διάρκειαν τής συναυλίας. Δέν προσεκά- 
λεσε, παρεκάλεσεν δμως τήν κυρίαν Παΰ- 
λαν καί τόν Μάριον νά τής χά/iovr σ υ ν -

Έ ν Ζακύνθω. Δ. Η λ ι α κ ο π ο υ λ ο ς

Τ Ε Λ Ο Σ

«Έ λλη νικα Ι Σκηναί» δπο ’Α γγέλου Βροφιρε 
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νώμενος» Α . Σ ούτσου.........................λεπ . 5 0  (60)
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μοι 1 0 ) ....................................................  Δρ. 6 [7]
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T e r r a i l ..........................................  Δρ. 1 ,5 0  (1 ,7 0 )


