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Λήξαντος τήν 3 1 ιν 'Οκτωβρίου τοϋ 
Ε' έτους τών « Εκλεκτών Μυθιστο
ρημάτων», δσοι τών κκ. Συνδρομητών 
μας έπιθυμοΰσι νά έξακολουθήσωσι 1 
και κατά τό ΣΤ' ετος, παρακαλοΰντα ι1 
V  άποστείλωσι τήν συνδρομήν αυτών 
έγκαίρως,ΐνα διά τοΰ άριθμοΰ τής άπο- 
•σταλησομένης άποδείξεώς των συμμε- 
•τάσχωσι τοΰ

ΑΑΧΕΙΟΥ ΒΙΒΛΙΩΝ ΔΡ. 264,
•δπερ χάριν τών τακτικών και τών άπό 
1 ί! Οκτωβρίου έγγραφέντων ή έγγρα- 
«ρησομένων κ.κ. Συνδρομητών ημών 
συνεστήθη.

Π αρακαλοΰντα ι ο ί κκ. άνταποκρ ιτα ι 
ημών νά  κανονίβωβι τούς λογαρ ιασμούς  
τοϋ ληί,αντος Ε' έτους , άποβτειλωβι ό” 
αυτούς . μετά τοϋ  α ντ ιτ ίμ ου  άπ ’ εν&είας 
■προς τήν  διεΰ&υνσιν.
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Π Ε Τ Ρ Ο Υ  M1A.E7V

ΤΟ ΤΟΡΠΙΛΛΟΒΟΛΟΝ 29
ΝΑΥΤΙΚΟΝ Μ ϊ  θ  IΣΤΟΡΗΜ Α

[Συνέχεια]

1=7'

Ο Πλεμόν μένων έν Τουλόνι , άφησε 
ΐϊρότερον νά παρέλθη μία έβδομάς πριν 
παρουσιασθγί πρός την κυρίαν Διλλιέρ.

Α λλ ’ ή έβδομάς υπήρξε δ ι’ α υτό ν  πρό
ξενος μυρίων ά λγηδό νω ν. ’ Α δ υσ ω π ή τω ς , 
ανηλεώ ς oi t iv fg , οί π λ η θ υ ν τ ικ ώ ς  οΰτω ς 
έκφερόμενοι ά γ νω σ το ι σ υκ ο φ ά ντα ι, οί τερ- 
πομενο ι είς τη ν  καταστοο® ήν π α ντό ς  κ « '

λοΰ , ένεστάλαξαν είς την καρδίαν του 
σταγόνα πρός σταγόνα τό πικρόν ποτόν 
της άπογοητεύσεως. Οΰδενός λόγου, οΰ- 
δενός ψεύδους έφείσθησαν- διέδοσαν παν- 
ταχοΰ, μεγαλοποιοϋντες τά έλάχιστα τών 
γεγονότων, τάς τυχαίας απερισκεψίας ή 
άποεπείας τής Λευκές- έσχολίασαν δαψι- 
λώς τάς σχέσεις αυτής μετά τοϋ Λεοπόλ- 
δου Γκιδάλ. Προσβεβλημέν ος έν τ9\ αξιο
πρεπείς του καί τετραυματισμένος έν τώ 
έρωτί του ό υποπλοίαρχος ήθέλησε νά θέ- 
σγ) οριστικόν τέρμα είς την αμφιβολίαν καί 
είς την άπιστίαν. Δι’ επιστολής βραχύτα
της ειδοποίησε τάς κυρίας Διλλιέρ περί 
τής προσεχοϋς είς Κάννας έπισκέψεώς του. 
Τόν άνέμενον.

Είς την περίστασιν ταύτην ό αόριστος 
πληθυντικός αριθμός ειχεν Ιν όνομα' έλέ- 
γετο Λεοπόλδος Γκιδάλ.

*0 ακόλουθος τοϋ υπουργείου τών έξω- 
τερικών κατέβαλλε την τελευταίαν του 
προσπάθειαν.’Επεδίωκε νά προκαλεσ·/) μίαν 
κρίσιν, νά έπιφέρτ] την ρήξιν, καί είς τό 
τέλος νά έπιβληθΐί αΰτός ώς σύζυγος είς 
την Λευκήν.

Ό  Φριδερΐκος έγένετο δεκτός λίαν <pt- 
λοφρόνως παρά τής κυρίας Διλλιέρ. Ό  
νέος ένόησεν αμέσως δτι ή λίαν ασθενής 
τόν χαρακτήρα μήτηρ δέν ειχεν έχθρικάς, 
οΰδέν κάν δυσμενείς κατ' αΰτοϋ διαθέσεις. 
Τόν έθεώοει άκόμη ώς μέλλοντα γαμβρόν 
της, ώς τόν μνηστήρα τής θυγατρός της.

Ή  Λευκή πρός στιγμήν συνεταράχθη' 
έν τούτοις προσήλθε γαλήνιος καί μει- 
διώσα. "Οτε δ Φριδερΐκος τήν είδεν έν 
πάστ) τη αΰξούσγ) δσημέραι αϊγλϊ) τής έ- 
ξαισίου καλλονής της, δ Φριδερΐκος ή- 
σθάνθη έαυτόν όλιγοψυχοϋντα. Βά ειχεν 
άρά γε τό θάρρος νά προβή είς τήν έξή- 
γησιν, ήν μετέβη έπιζητών ; Έβίασε τόν 
έαυτόν του δπως φανή ατάραχος. Το τοι- 
οϋτο είνε πάντοτε σφάλμα. 'Οσάκις τις 
προδιατίθεται, δπως ύποστΫ) σφοδοάς έν- 
τυπώσεις, χάνει πάσαν οξυδέρκειαν καί 
δέν διατηρεί μέτρον οΰδ’ είς τήν κρίσιν, 
οΰδ’ είς τους λόγους.

Τοϋτο ακριβώς συνέβη είς τόν Πλεμόν.

Εΰθΰς έξ άοχής, έρεθισθείς έκ τής πα 
ρουσίας τοϋ Λεοπόλδου Γκιδάλ, άδιακό- 
πως ίσταμένου περί τήν Λευκήν, δέν ήδυ- 
νήθη νά καταστείλη τήν δυσαρέσκειάν 
του. Πρός στιγμήν ή νεάνις έφοβήθη δτε 
είδε τό όργίλον βλέμμ.α, δπερ δ νέος έξη- 
κόντισε κατά τοΰ όχληοοΰ εκείνου. Βε
βαίως δέ και αΰτός δ Γκιδάλ δέν έ'κρινε 
φρόνιμον νά έξωθήσϊ) αμέσως είς τό έπα- 
κρον τήν συνεχομένην ταύτην όργήν, δι
ότι έσπευσε ν’ άπομακρυνθνϊ, έφ’ δσον'χρο.- 
νικόν διάστημα άπ^τεΐτο διά τήν μεταξύ 
τής δεσποινίδος Διλλιέρ καί τοϋ μνηστή- 
ρός της συνέντευξιν.

Ώ ς ήτο έπόμενον, ή συνέντευξις αδτη 
άπέβη οδυνηρά.

Ή  Λευκή προσεποιηθη φαιδρότητα.
— Μοϋ φαίνεσαι πολΰ νευροπαθής, εί

πεν. Πρέπει νά δμολογήσγις δτι κατά τήν 
ποώτην ταύτην συνάντησίν μας,μετά τρεις 
μήνας, δέν μοϋ δεικνύεις υπερβολικόν . . .  
ζήλον !

—  Κατά τήν πρώτην μας συνάντησίν, 
δεσποινίς ! . . .  Είσθε βεβαία δτι αΰτή δέν 
θά είνε καί ή τελευταία ;

Διά μιάς ή κρίσις καθίστατο όξεΐα. ’Α- 
ναμφιβόλως ή Λευκή άνέμενε ν’ άκούσνι 
δριμεΐς λόγους, όχι δμως καί τήν δήλω- 
σιν ταύτην τήν σαφή καί άκριβή, τήν α
πότομον έν τ?ί περιεκτικότητι α υτή ς . ’Ερ- 
ρίγησε και κατέστη ώχροτάτη. Πλήν 
καί παρ’ αΰτ-7) ή υπερηφάνεια, καίπερ άλ- 
λοία τής τοΰ Φριδερίκου, δέν ήτο δμως 
μικροτέρα.

— Ά  ! είπε αετά <ρωνής τρεμούσης έξ 
όδύ νης άμα καί ταπεινώσεως, μέ τοιαύ- 
τας προσθέσεις ήλθετε είς Κάννας, κύριε ;

Τά «κύριε· αΰτό, ώς άπηγγέλθη είχε 
κάτι τι τό άλγεινόν.

—  Δεσποινίς, άπήντησεν δ νέος, πε
ρισσότερον άτάραχος, ήλθα έδώ μέ μ ία ν 
μόνον πρόθεσιν, νά σάς έρωτήσω «ν  τήν 
ΰπόσχεσιν, τήν όποιαν μοϋ έδώσατε πρό 
τινων μηνών αΰθορμήτως, έξακολουθεΐτε 
νά τήν θεωοήτε ώς σοβαράν. Ηλθα διά 
νά έξομαλύνω τήν θέσιν σας καί δπως μή 
χρονοτριβήσω έπί πλέον είς θλιβεράς έξη-



— Τί ε ι ν ε ; . . .  τ ί  συμβαίνει ήρώτησεν 
] έναγωνίως ή μήτηρ.

—  Δέν εινε τίποτε, νομίζω, κυρία, ει-

γήσεις, σάς δηλώ οτι κατά την ώραν ταύ
την δέν θεωρώ πλέον ΰμά; δεσμευομένην 
έκ τ ί ς  ΰποσχέσεώς σας. Είμαι πρόθυμος 
νά σάς έπιτρέψω δπως άποσύρητε τόν λό
γον, δν έδώσατε, ίσως μετά πολλές έλα- 
φοότητος.

Την φοράν ταύτην ή νεάνις προσήλωσεν 
έπ’ αΰτοϋ τοΰ; ωραίους οφθαλμούς της 
πλήρεις δακρύων. Μέ φωνήν τεταραγμέ- 
νην καί συγκεκινημένη άνέκραξε :

—  Κύριε, βλέπω δτι μέ έκλαμβάνετε 
ώς παιδίον, καί δμως είμαι είκοσαέτις. 
Δέν άνέμενα βεβαίως έκ μέρους υμών τούς 
σκληρούς καί προσβλητικούς λόγους τούς 
οποίους μοί άπευθύνετε μετ’ αταραξίας, 
ήτ ις έλέγχει προμελέτην. Εΰδοκεΐτε νά 
άμφιβάλλετε περί τής ειλικρίνειας τών υ 
ποσχέσεων μου. Δέν απαντώ είς την ΰβριν 
αΰτήν κατά τών προσφιλέστατων καί μυ- 
χ ια ιτάτων αισθημάτων μου. Δέν θά τ α 
πεινωθώ έπί τοσοϋτον, ώστε νά έπαιτήσω 
την ΰπόληψίν σας. Άφοϋ ό λόγος μου σάς 
φαίνεται άγαθόν, τοϋ δποίου νομίζετε δτι' 
πρέπει ν’ άπαλλοτριωθητε, τόν άποσύρω. 
Λάβετε όπίσω καί σείς τόν ίδικόν σας. 
Είσθε έλεύθερος.

Ή  λύσις έπήρχετο λίαν βιαίως καί ά- 
ποτόμως, ώστε πάσα συνεννόησις καθί
στατο αδύνατος έπί τού παρόντος, άλλ ’ 
ήτις ,έκ τής α ίτ ια ς  ταύτης άκριβώς,άπή- 
τει εις τό μέλλον έξηγήσεις, έξ ών ήδύ
νατο νά πηγάσν) συμφιλίωσις πρός κοινήν 
χαράν. Δυστυχώς άμφότεροι ήσαν έζ ίσου 
υπερήφανοι καί οΰδέτερος αΰτών συγκα
τετίθετο νά προβή είς τό πρώτον βήμα.

*0 Φριδερΐκος τεθλιμμένος προσέκλινε 
πρό τ·55ς νεάνιδος.

—  Χαίρετε λοιπόν, δεσποινίς, ειπεν. 
Είθε πάσα ή λύπη νά έπιπέσν) έπ’ έμοϋ !

— Χαίρετε, κύριε, είπε στενάζουσα ή 
Λευκή.

Ήσθάνετο τούς μήνιγγάς της πάλλον- 
τας, τά ώτά της βομβοϋντα. Οΐ λυγμοί 
κατέπνιγον τήν φωνήν της. Μία λέξις, 
μία κραυγή μόνη θά ήρκει κα τ ’ έκείνην 
τήν στιγμήν. Πάντα τά νέφη ήθελον δια- 
σκεδασθή καί ή απαίσιος παοεξήγησις ή 
θελε λήξει. ’Εν τφ  παροξυσμφ τής απελ
πισίας της ένόει τό μέγεθος τοϋ ερωτός 
της, συνγισθάνετο δτι τόν έλάτρευεν, δτι 
δέν ήδύνατο νά ζήστ) άνευ αΰτοϋ. Ή  χείρ 
της σπασμωδικώς έστηρίζετο έπί τοϋ χεί
λους τραπεζίου" ένόμιζεν OTt τά πάν
τα  έκλονοϋντο καί περιεστρέφοντο πέριζ 
αΰτ?5ς. Ό τ ε  δέ δ Φριδερΐκος μετά βήμα
τος βαρέως, μηχανικού, Ιβα ινε πρός τήν 
θύραν, ήκουσεν δπισθέν του στεναγμόν 
παρακολουθηθέντα ΰπό κρότου πτώσεως.

Έστράφη καί είδε τήν Λευκήν χαμαί 
έπί τοϋ τάπητος, πελιδνήν καί άναίσθη- 
τον.

Ό  Φριδερΐκος ?δραμε πρός αΰτήν, τήν 
άνήγειρε,.τήν έτοποθέτησεν έπί τίνος θρα
νίου προσπαθών νά τήν κάμν) νά συνέλθγ). 
Έκτος έαυτοϋ έκ τ?1ς λύπης, ώρμησε καί 
Ικρουσε τόν κωδωνίσκον. Μία θαλαμηπό
λος παρουσιάσθη, μετά μίαν δέ στιγμήν 
είσήρχετο ίι κυρία Διλλιέρ Ιντρομος, συν- 
οδευομένη ΰπό τοϋ απαραιτήτου Γκιδάλ.

I πεν δ Φριδερΐκος, οΰτινος δλόκληρον τό 
J σώμα ετρεμε σειόμενον ΰπό σφοδρά; φρι- 

κιάσεως. Είνε άπλή λιποθυμία. Ή  δε
σποινίς Λευκή θά σάς έξηγήσγ) τά πάντα 
εΰθΰς άφοϋ συνέλθγ).

Επειδή δέ δ Γκιδάλ έφαίνετο θορυβών 
καί μεγαλοποιών τό πράγμα, ό ύποπλοί- 
αρχος, γενόμενος διά μιάς λίαν ψυχρός, 
είπεν α ΰ τφ  μετά τόνου περιφρονητικού !

— Κύριε, επανέρχομαι είς Τουλόνα, 
ά λλ ’ έλπίζω δτι θά λάβω μεθ’ υμών συν- 
έντευξιν,τήν όποιαν αΐ περιστάσεις άπαι- 
τοϋσιν. Υ ποθέτω  δτι δέν θά λείψετε.

—  Είμαι είς τάς διαταγάς σας, κύριε, 1 
άπήντησεν δ Γκιδάλ, όπωσοϋν ωχρός.

Ή  κυρία Διλλιέρ οΰδέν ένόει, ή μάλλον 
ήπόρει, διότι ήρχιζε νά έννοή τά συμβαί- 
νοντα.

Κατ’έκείνην τήν στιγμήν ή Λευκή συν- 
ήλθεν. Τό βλέμμα της άόριστον προση- 
λώθη είς τό κενόν μετά έλαφροΰ μειδιά
ματος. Έ π ε ιτα  ήγέρθη μηχανικώς, ί -  
τεινε τάς χεΐρας πρός τόν άξιωματικόν, 
ήδη ευρισκόμενον παρά τήν θύραν, καί τά 
χείλη της άσυνειδήτως έψιθύρισαν :

— Φριδερΐκε !
— Χαίρετε, κυρία, είπεν δ Πλεμόν ΰ- 

ποκλινόμενος εΰσεβάστως πρό τής κυρίας 
Διλλιέρ.

ΙΖ'

Οδ τω λοιπόν τό πάν κατέρρίεν.Ό κα- 
τοπτρισμός τής εΰδαιμονίας έξηφανίζετο.

'Οσάκις το ιαΰτα ι συμφοραί μαστίζουσι 
τόν άνθρωπον, τό αίφνίδιον αΰτών ποό 
πάντων ζαλίζει τόν προσβαλλόμενον. Κα
ταβάλλετα ι τις αμέσως, μή κεκτημένος 
τήν άναγκαίαν ίσχύν καί ελαστικότητα, 
δπως ύποστή έν λεπτομερείς πάσας τάς 
όδύνας τής έπαύριον.

Έκ τοΰ πρώτου τούτου κλονισμού δ 
Φριδερΐκος συνγισθάνθη κατά πρώτον τήν 
σφοδράν άντίδρασιν. Δέν έσυλλογίσθη άλλο 
τ ι  είμή τήν έκδίκγισιν, ήν έσκόπει νά έ- 
πιρρίψγ) ολόκληρον έπί τοϋ μυσαροΰ έκεί- 
νου άβραδι-ίτ'»», έπί τού κακοποιού έκεί- 
νου πλάσματος, τοϋ έρωτοθήρα καί προι
κοθήρα, δ στις, συνάγω νιζόμενος μετ’αΰτοϋ, 
είχε κερδίσει τό παιγνίδιον καί άπέσπα 
άπό τόν Ιρωτα, ΐνα παραδώσγ] αΰτήν είς 
τήν πλεονεξίαν, τήν άξιέραστον νεάνιδα, 
ήν είχε συλλάβει ώς δρνεον άρπακτι- 
κόν.

Ειπεν απερχόμενος είς τόν Γκιδάλ δτι 
τήν έπαύριον θά ήτο είς τήν διάθεσίν του- 
τ φ  δντι δέ μετά μεσημβρίαν, τυχών ά 
δειας ολίγων ωρών, έπέστρεψεν είς Κάν- 
νας. Ό  Γκιδάλ, άκριβέστατος, άνέμενεν 
αΰτόν είς τόν σταθμόν.

Άφοϋ άντήλλαξαν τούς τυπικούς χα ι
ρετισμούς, ό Πλεμόν Ιδειξε πρός τόν Γκι
δάλ τήν παραλίαν.

— Έκεϊ, είπε, δυνάμεθα νά συνομιλή- 
σωμεν άνευ μαρτύρων.

— Λέγετε, δ,τι θέλετε νά μοϋ είπΐίτε, 
κύριε, ειπεν, άφοϋ Ιφθασαν, δ Παρισινός

προσποιούμενος άταραξίαν, ήν δέν έκέ- 
κτητο.

— Κύριε, ήρξατο λέγων δ Φριδερΐκος, 
οΰδόλως διστάζω νά σάς είπω δτι ή δια
γωγή σας άπα ιτε ΐ  νά μοΰ δώσετε έξηγή- 
σεις.

— Καί έγώ διόλου δέν διστάζω, κύριε, 
νά σάς άρνηθώ πάσαν έξήγησιν. Άλλως: 
τε,άδυνατώ έκ τών προτέοων νά λύω πα»4, 
όμοια προτεινόμενά μοι αιν ίγματα. β̂ ΐ

— Θά σάς δώσω έγώ τήν λύσιν., . 
σως, κύριε. Άνεχώρησα έκ Τουλόνος μνή- 
στήρ τή ;  δεσποινίδος Διλλιέρ, μετά τρί
μηνον άπουσίαν έπανερχόμενος ανευρίσκω 
τήν οδύνην καί τήν υβριν. Δέν ένόουν νά 
έπιβάλω τόν Ιρωτάμου' έπεθύμουν δμως 
ν’ άπαλλαχθώ τής ΰποχοεώσεως διαφορο- 
τρόπω;. Παρεκτος αυτού, ή κοινή κακεν- 
τρέχεια, ήτ ις αΰριον θά σχολιάσγι καί θά 
έκμεταλλευθή τό περιστατικόν τοϋτο ά-

 ̂ ποδίδει ήδη είς υμάς κατηγορίας δυσα- 
ρέστους καί έπιζημίους είς τόν σεβασμόν, 
δν πάς έντιμος άνήρ οφείλει νά τρέφγ) 
πρός μίαν νεάνιδα. Χθές κατέστησα τή» 
δεσποινίδα Διλλιέρ έλευθέοαν άπό πάσης 
υποχρεώσεώ; τη ;.Έπεφυλάχθην μόνον είς 
τό δικαίωμα νά σάς ζητήσω τήν δικαίαν 
ίκανοποίησιν, ήν μοί οφείλετε. Ή  άπάν- 
τησις νύν σόΕς είνε εύκολος.

Ταϋτα πάντα  έλέχθησαν μέ φωνήν ή- 
χηράν, μέ οργήν συνεχομένην, άλλά μέ 

! τό ηθος εΰγενέστατον. Ή  σχετική αυτη 
άταραξία, ή υπερήφανος άξιοπρέπεια κα
τέβαλλαν τήν χυδαίαν ψυχήν τοΰ Γκιδάλ. 
Τεταραγμένος ών άπεπειραθη νά θέσϊΐ πε

ι ρας είς τήν συνέντευξιν.
— 'Υποθέτω, κύριε, ειπεν, δτι διά τής 

λέζεως«Ικανοποίησις» ένοεΐτε έκείνην,τήν 
οποίαν δύναται νά δώσΐ) πάς έντιμος ά 
νήρ. Δέν θά θεωρήσετε λοιπόν υπερβολι
κήν τήν αΐτησίν μου, δπως μοί χοοηγή- 
σητε προθεσμίαν δύο ήμερών —  δύο μό
νον — διά νά συνεννοηθ?ίτε μ ίτά  δύο φί
λων μου, πρός οΰ; δύναμαι ν’ άνακοινώσω 
τά πάντα . Πρόκειται περί τ?ί; τιμής τής 
δεσποινίδος Διλλιέρ.

Ό  Πλεμόν Ιμεινεν έμβρόντητος. "Ο,τι 
Ιποαττεν δ Γκιδάλ κα τ ’ έκείνην τήν σ τ ιγ 
μήν ήτο άπλούστατα άτιμ ία. Ή  πολυ
σήμαντος φράσις, ήν μετεχειρίσθη πα -  

; ρεΐχε λαβήν είς πάσαν εικασίαν, είς πάσαν 
υπόνοιαν. Ό  άθλιος συνγισθάνθη άμέσως 
τό άποτέλεσμα, οπερ παρήγαγον οί λόγοι 
του. 'Υπό τό κράτο; άνεκφράστου όδύ- 

| νης τά χαρακτηριστικά τοΰ Φριδερίκου 
 ̂ ήλλοιώθησαν σπασμωδικώς καί ή χείρ 

του ΰψώθη άκουσίως. Ά λ λ ά  τό λογικόν 
πάραυτα άνέκτησε τό κράτος του, δ βρα- 
χίων του κατέπεσεν άδρανής καί μετά φω
νής πνιγηρές ό αξιωματικό; έψιθύρισε :

— Πολύ καλά, κύριε. Λησμονήσατε τό 
κίνημα, τό όποιον δέν ήδυνήθην νά κατα- 
στείλω. ’Ολίγον Ιλειψε νά είσθέ νεκρός 
αυτήν τήν στιγμήν' θά σάς φονεύσω δ-

j μω; μετά τρεις ήμέρας. Αΰτή μόνη εινε 
! ή διαφορά.

Καί μετά νέον χαιρετισμόν έπορεύθη 
πρός τόν σταθμόν τοΰ σιδηροδρόμου βα- 
δίζων μηχανικώς, αισθανόμενο; οίονεί τήν



άνάγκην νά φύγγ) τάχιστα έκ τής κα- 
ταράτου πλέον St’ αυτόν γής εκείνης. 

[•Έπεται συνέχεια],
Χ α ρ .  Α ν ν ι ν ο ς

ΕΙΣ ΤΟ ΠΡΟΣΕΧΕΣ:

I N  Τ Α Ξ Ε I Δ  [ Ωι
I f · διήγημα

g u y  d u  M a u p a s s a n t

ΒΣΕΒΟΑΟΑ ΚΡΕΣΤΟΒΣΚΗ

Ιργον άμφοτέρων— τότε κατέχω άμφοτέ- 
ρους είς τάς χεΐράς μου, καί διά παντός 
— ένόσψ ύπάρχουσιν έν τή ζω ή! Δύ ναμαι 
τότε νά πράξω κατ' αυτών πάν δ ,τι θέ
λω. Θά γίνγ) τότε δοΰλός (xou, άθυρμά 
μου! Θά δύναμαι νά έξαναγκάσω αύτόν 
νά μέ διαζεύξγ) τοΰ συζύγου μου, νά μ! 
νυμφευθή, καί οΰτε λέξιν θά άντιτάξγ) ! 
Θά πράξϊ) τό πάν, τό πάν, διότι έκ τών 
χειρών μου θά έξαρτάται νά έκθέσω αΰ- 
τόν, νά τόν θέσω έπί τοΰ έδωλίου τοΰ 
κατηγορουμένου, νά τόν στειλω είς τό 
κάτεργον...

• Καί τό πάν έξαρτάται έκ μόνης τής 
αγαθής θελήσεώς μου, νά γίνωσι τά  χρή-

ί

ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

[Συνέχεια]

<Τ
'() χ λ έ π τη ς  * λ έ π τ * ι  τοΟ « λ ίπ τ ο υ .

• ’Ερωμένη, ή δούλη, δέν εινε Ιν καί τό 
-αΰτό;... Χειρότερον μάλιστα ' ίσον μέ ά
θυρμα ! » ,  διελογίζετο ή Λιουδμήλα Σερ
γέεβνα, θεωροΰσα τάς ογκώδεις δέσμας.

• Άρέβκει σήμερον τό άθυρμα— τό θω
πεύουν, τό βαυκαλίζουν, τό φυλάττουν' 
αΰριον δμως έβαρύνθησαν τό άθυρμα, τό 
.ρίπτουν κατά μέρος, ή τό θραύουν ! τί 
σημαίνει, λαμβάνουσι νέον !

.Καί δέν είνε προτΐ[χότερον αντί νά 
διαδραματίζω πρόσωπον αθύρματος νά 
έξαναγκάσω αυτόν νά γίνγι άθυρμά μου;..

»Καΐ μήπως εινε αδύνατον τοΰτο ;
• ’Αρκεί μόνον νά έπωφεληθώ τών χρη- 

,μάτων, άτινα  κεϊνται την στιγμήν τα ύ 
την ένώπιόν μου !»

Διήλθε σύννους τό δωμάτιον δίς.
• Καί όντως, τ ι δύναται νά μέ έπαπει- 

"Χ ησϊΐ, άν άπεφάσιζον νά έπωφεληθώ τού
των; Τίς γινώοκει, τίς  οίδε τ ί  £φερεν έ- 
*εΐνος πρός με ; Ποϊαί είσιν αί περί τού
του αποδείξεις ;

• Ά λ λ ’ έκτος τούτου τά  χρήματα τα ΰ 
τα δέν εινε καθαρά ! άπεκτήθησαν οΰχί 
διά καθαράς όδοΰ, διότι άλλως δέν ήτο 
ανάγκη νά τά  φέργι αύτά έδώ καί νά 
τά  κρύψϊ) ΰπό τό στρώμα, άφοΰ άσφαλέ- 
βτερον ήδύνατο νά μεταφέρϊ) αυτά είς τήν 
Ιδιαιτέραν αΰτοΰ κατοικίαν. Τοΰτο, προ- 
δήλως, έγένετο έσπευσμένως, άπερισκέ- 
πτως, ή κακώς ΰπολογισθέν, έν έξάψει, ά- 
πλώς κατά τήν πρώτην έντύπωσιν, υπέρ 
πάν άλλο φροντίζων μόνον πώς ν’ άποκρύ-

τήν άγραν αΰτοϋ. Ίδοΰ δ ιατ ί έγένετο 
τοΰτο ! 'Ηθελε νά κρύψϊ) αυτό — διότι 
άλλως, τίς ή ανάγκη νά κρύψη καί είς 
έμέ δτι ΰπήργον νοήματα ; Τοΰτο είνε 
φανερόν. Ώ σ τ ε . . .

• Ωστε οΰδέν έντελώς μέ απειλεί ; Νά 
μ- ένάξ>)—δέν μέ ένάγει, καί οΰτε τολμς, 
διότι είνε τό αΰτό ώς άν ένήγεν έαυτόν!.. 
Να στείλϊ) αΰτός έαυτόν είς τό κάτερ
γον ! Καί άν όρθώς έμάντευσα δτι εινε

ματα ταυτα ίδικά μου
• Καί ά ν . , .ά ν  ταΰτα  άπεκτήθησαν οΰχί 

διά τής όδοΰ, ήν έγώ φρονώ ; άν τά χρή
ματα  ταΰτα , άνευ έγκλήματός τίνος άνή- 
κουσιν άπλώς είς αΰτόν ή είς άλλον τινά, 
καί έπεσαν είς χεΐράς μου έκ περιστάσεώς 
τίνος, ήν άγνοώ— τότε ;

• Τότε ; . . .  »
Ή  Λιουδμήλα Κόροβοφ έσκέφθη πρός 

στιγμήν.
«Καί τότε άνήκουσιν είς έμέ ! Έν θρι- 

άμβω άπεφάσισεν αΰτη. Έν πρώτοις δέν 
ύπάρχουσι μάρτυρες, δέν ύπάρχουσιν απο
δείξεις, δτι έκομίσθησαν πρός με' άλλ ’ έκ
τος τούτου, αΰτή αΰτη ή μεταφορά αυ
τών ένταΰθα καί άπαντα τά περιστατικά, 
είσί τοσοΰτον παράδοξα, ώστε μόνον εις 
έγκληματίου κεφαλήν ήδύναντο νά έπέλ- 
θωσι ταΰτα , ή παράφρονος...

»Έ ν  τοιαύτϊ) περιπτώσει πρέπει νά έξ- 
αφανίσω μόνον τά  συναλλάγματα καί τ ι -  
να ονομαστικά γραμμάτια, άρκοΰσι δέ τά 
άλλα τά  έπέκεινα τών τριακοσίων έβδομή- 
κοντα χιλιάδων.

• Ώ σ τε  δύναμαι νά μήν είμαι, οΰτε έ- 
ρωμένη — παλλακίς, οΰτε δούλη, οΰτε ά 
θυρμα !

• Ά λ λ ’ επειδή ένστικτόν τ ι  μοί λέγει 
οτι ή πράξις αδτη δέν εινε άμιγής έγκλή- 
ματος...

• Ναί ! θά γίνω σύζυγός του, θά φέρω 
μέγα περιφανές όνομα, θά καθέξω έξέ- 
χουσαν θέσιν έν τή κοινωνία:, καί θά £χω 
αιώνιον δοΰλον είς τους πόδας μου' θά 2χω 
ίδίαν, ατ ομ ι κ ή ν  περιουσίαν, άνεξαρτησίαν 
καί έλευθερίαν νά πράττω πάν δ ,τι μοί 
είνε άρεστόν · .

Ή  Λιουδμήλα Κόροβοφ μετά τάχους 
συνέταξεν άπαν τό σχέδιον. Τό Ιργον έ- 
φαίνετο τοσοΰτον εΰκολον, τοσοΰτον ά- 
πλοΰν, καί υπέσχετο τοιαύτην δελεαστι
κήν έπιτυχίαν !

Κατέσχισε τεσσαρά τινα μυθιστορήμα
τα , φύλλα τινά έφημερίδων καί πλήθος 
άπειρον ειδοποιήσεων, κόπτουσα αΰτά 
καί ταξινομούσα έπί τοΰ αΰτοϋ σχήμα
τος, δπερ είχον τά  δύο χρηματοδέματα. 
Τό βάρος καί ό όγκος τών μεμιγμένων 
τούτων χαρτίων έφάνησαν αΰτή έπί τ έ 
λους άποχρώντως ικανά καί περιετύλιξεν 
αΰτά μετά προσοχής είς τά  αΰτά περικα
λύμματα ,άτινα  περιεβαλλον τά χρηματο

δέματα. Ή  δμοιότης ήτο πλήρης, ά λλ ’ 
ένταΰθα δέν άπϊΐτεΐτο καί μεγάλη όμοι- 
ότης, ήρκει νά έχώρν) αΰτά ό σάκκος !

Ή  Κόροβοφ άπεπειράθη νά έμβάλν) αΰ
τά,άμφότεραι αί δέσμαι είσήχθησαν έν τφ  
σάκκψ, καίτοι μετά τίνος δυσκολίας,άλλ’ 
ακριβώς είς τό πρέπον μέγεθος, κατόπιν 
τοΰ οποίου τό χαλύβδινον έλατήριον έ- 
κλείσθη καί ό σάκκος έτέθη ύπό τό στρώ
μα, είς τήν προτέραν αΰτοϋ θέσιν.

Ζ'
’ Π τρυφ«ρ&  μ4)τηρ.

Ή  παιδίσκη τής κυρίας Κόροβοφ λίαν 
έξεπλάγη δταν ή κυρία της κατά τήν 
δευτέραν π. μ. ώραν, διέταξεν αΰτήν νά 
τή\ βοηθήσ·») νά ένδυθή καί νά καλέσν) 
άμαξαν.

Τήν φοράν ταύτην ή οδοιπορία τής 
Λ$ουδμήλας ήτο σύντομος, διότι διέταξε 
νά φέρωσιν αΰτήν είς τήν όδόν Σβετσνόϊ, 
δπου κατφκει ή μήτηρ της.

Ή  Λιουδμήλα Σεργέεβνα έν τφ  βίψ 
αΰτής καθίστατο άξιον μήλον τής πα- 
λαιάς ταύτης μηλέας καί κατά τήν πα 
ροιμίαν : τό μήλον τοΰτο ώφειλε νά πέβγ  
ύπ ’ αΰτήν.

Ή  μήτηρ τής Λιουδμήλας τφ  καιρφ 
έκείνφ ώρχεΐτο «είς τά νερά» τής  κρή νη ς  
τοΰ αυτοκρατορικοΰ τής Πετρουπόλεως 
μιμικοΰ χοροΰ.

Καίτοι ή ιέρεια αδτη τής Τερψιχόρης, 
λίαν σεμνώς ήγωνίζετο «είς τά νερά» με
ταξύ τριών άλλων δωδεκάδων όρχηστρί- 
δων, Ιτυχέ ποτε νά διακρίνϊ) αΰτήν* ό 
οξυδερκής οφθαλμός τοΰ γέροντος κόμη- 
τος Χαριτόνωφ - Τροφίμωφ καί έσκέφθη :
qu’elle est charmente cette petite! Κα
τόπιν τής σκέψεως ταύτης άπεφάσισεν, 
δτι άμετακλήτως έπρεπε νά συζήσϊ) μετά 
τής charmente petite ταύτης.Τοΰτο δέν 
ήτο δύσκολον, διότι άνέλαβε «νά τά κα- 
ταφέρν)· φίλη τις, ένός έκ τών παλαιών 
φίλων τοΰ γέροντος κόμητος, άγωνισθεΐσα 
ωσαύτως έπί τής σκηνής τοΰ μιμικοΰ χο
ροΰ. Καρπός τής « συμβιώσεως » ταύτης 
ΰπήρξεν ή ωραία κόρη Λιουδμήλα, κλη- 
θεΐσα διά τοΰ ονόματος τούτου χάριν τής 
αδυναμίας τοΰ κόμητος, πρός τήν ρωμαν- 
τικήν τάσιν τής ποιήσεως, κατά τους νε
ανικούς αΰτοΰ χρόνους, δταν τό όνομα 
Λιουδμήλα, ύπό τάς γλαφυράς γραφίδας 
τοΰ Ζουκόφσκη καί Ποΰσκιν, διεδραμά- 
τιζε πρωτεΰον πόσωπον είς τά  ποιήματα 
τών στιχουργών τής έποχής έκείνης. Ό  
γέρων κόμης,διασκεδάσας έπί τινα καιρόν, 
συνέζευξε τήν πεφιλημένηνόρχηστρίδα του, 
ώς εϊθισται, μεθ’ ένός τών υποτελών, αΰ- 
τφ  υπαλλήλων, δστις, ΰπό τό πρόσχημα 
άξιοπρεποΰς άμοιβής καί μελλόντων άγα- 
θών, άπεφάσισε νά καλύψτ) τό άμάρτημα 
τοΰ γέροντος διά τής ιδίας αύτοΰ προ
σωπικότητας. Ό  υπάλληλος έζησεν έπί 

J τινα καιρόν καί έτελεύτησεν, οΰδέν ίχνος 
I άφήσας είς τήν καρδίαν τής άδυναμίας 

τοΰ κόμητος, ήτ ις , καί ζώντος έ'τι αυτοΰ, 
οΰδόλως έστενοχωρεΐτο είς τήν έκλογήν 
τών μέσων τής ζωής καί τών έρωτικών ά- 
πολαύσεων, τοσούτφ μάλλον, καθόσον,



έκτος τοϋ γέροντος κόμητος, ύπήρχον 
ούκ’ ολίγοι άλλοι, πρόθυμοι νά παρέξωσι 
τάς απολαύσεις ταύτας πρός τήν κορυ- 
φαίαν τών όρχηστρίδων.Μετά τόν θάνατον 
τοϋ συζύγου της, ό αυτός έξηκολούθησε 
βίος μετά διαστάσεων ετι μάλλον εΰρέων, 
διότι τώρα ή όρχηστρίς, έν καταστάσει 
ένδιαφερούσης χήρας διατελοϋσα, δεν ϊ -  
κρινεν έπάναγκες νά καλύψ·/) διά τοΰ άν
θους τΐίς σεμνότητας καί μυστικότητος, 
τά  απόκρυφα μέρη τοϋ καλλυντηρίου της. 
Ή  θυγάτηρ αΰτής ηΰξανεν έν μέσω ατμό
σφαιρας θεατρικώ\ δολοπλοκιών,δολοπλο
κιών τών καλλυντηοίων, δολοπλοκιών τών 
μεταμφιεσμένων, δολοπλοκιών χρηματι
κών . . .  Ή  μήτηρ αύτης ολίγον έφρόντιζε 
νά κρύψϊ) έκ τοϋ βλέμματος τοϋ όξυδερ- 
κοϋς παιδίου τά παρασκήνια τής ύπάρ- 
ξεώς της. 'Η παιδίσκη έσυνήθισε νά βλέ- 
πνι σκανδαλώδεις σκηνάς, νά άκούνι ασέ
μνους ομιλίας, διότι άλλαι δέν έπέτρε- 
ποντο είς τήν αίθουσαν τή ;  μητρός της. 
“Εβλεπε πώς διεδέχοντο άλλήλου; «οί φ ί
λοι» τής μητρός ταύτης, πόσον εύκολος 
καί ευαπόκτητος ήτο «ή φιλία τη ς» , πώς 
ή φιλία αυτη έθεμελιοϋτο άπακλειστικώς 
έπί αριθμών, έπί χρηματικών συμφερόν
των, έπί υπολογισμών τίνι τρόπω ν’ άπο- 
σπάσϊ) παρά τοΰ ένός φίλου καινουργές 
όχημα, παρά τοϋ άλλου τήν πληρωμήν 
τοϋ ενοικίου, παρά τοΰ τρίτου τήν π λ η 
ρωμήν λογαοιασμοϋ καταστήματος νεω 
τερισμών, παρά τοϋ τετάρτου μόνον καί 
μόνον δπως τφ  άποσπάσγ) εύπρόσωπόν τι 
ποσόν, καί πάντα ταϋτα  εβλεπεν, ήσθά- 
νετο καί ένόει ή μικρά καί ευειδής Μή
λοτσκα' κα ί. . .  άνεπτύχθη έν αυτή όργα- 
νικώς, ηΰξησε, καί έρριζώθη ή έδραία πε- 
ποίθησις, δτι αύτή είνε ή ζωή, δτι μόνον 
είς τοϋτο συνίσταται,δτι διά τήν γυναίκα 
δέν υπάρχει καί δέν πρέπει νά ύπάρχν) 
άλλη, δτι διάφορος ταύτης ζωή δέν είνε 
ζωή, άλλά βάσανος. Ήκουσεν αΰτη δτι 
ΰπάρχγ) άκόμη ζωή τών σχλονίων τοΰ 
μεγάλου κόσμου’ άλλά περί τών ίθυνου- 
σών τά σαλόνια ταϋτα , ή μήτηρ αυτής 
έςεφράζετο αείποτε μετά ζηλοτύπου ει
ρωνείας καί πεοιφρονήσεως, λέγουσα, δτι 
καί εκείναι «διά τοϋ αΰτοϋ μύρου είσίν 
ήλειμμέναι καί κα τ ’ ουσίαν καρποί ένός 
καί τοϋ αύτοϋ άγροΰ είνε», μέ μόνην τήν 
διαφοράν δτι ό Θεός δέν εδωκεν αύτή τήν 
ευτυχίαν νά ήνε κόμησσα ή πριγκηπεσσα, 
άλλά κατέστησεν αΰτήν «τοϋ θεάτρου», 
καίτοι ή Μήλοτσκα αΰτη ; «είνε ώσαύτως 
κόμησσα έκ γενετής, ώ ; καί πάσα νόμι
μος κόμησσα», κάπου έδιδάχθη καί α ύ 
τή κάτι τ ι ,  τό γαλλικόν λύκειον έ'δωκεν 
αΰτή τήν γνωστήν έξωτερικήν λάμψ ι ν ,  τά 
δέ ηθικά προτερήματα αύτϋς  έχαλκεύθη- 
σαν είς τό οικιακόν σχολεϊον της μητρός 
της. ’Αμιγή άπέμεινον μόνον αύτή ή έμ
φυτος άγχ ίνota και χαρακτήρ , π ιθα
νώς κληρονομηθέντα παρά τοΰ πατρός έζ 
α ίματος’ άλλ ’ δπως τό εν, οΰτω καί τό 
ετερον, υπό τήν έπίδρασιν τής ατμόσφαι
ρας τής παιδικής ηλικίας, Ιλαβον στεοεάν 
καί όρισμένην διεύθυνσιν.

1. 'Υποκοριστικόν τοΰ Λιουδμήλα.

Κατά τόν ενεστώτα χρόνον ή πρώην 
όρχηστρίς είχεν ήδη έξανθήσει, άλλ’ έν 
τούτοις είχε πάντοτε παρ’ αΰτί) ενα έκ 
τών αρχαίων αΰτης λατρευτών, δστις τώ 
καιρφ έκείνιμ, έδαπάνησε δι’ αΰτήν άπα- 
σαν τήν μικράν περιουσίαν του, καί μο
λαταύτα  εαεινε πιστός λάτρης αΰτης. 
Ή δη , δτε ή λάμπουσα νεολαία, οΰχί μό
νον άπεστράφη αΰτήν, άλλά καί έλησμό- 
νησε πρό πολλοϋ καί περί τής ιδίας αΰτής 
ύπάοξεως, ό δέ πτωχός λάτρης έξήρχετο 
άνευ υποδημάτων , ή γραΐα παλΛακίς 
μας ήσθάνετο τήν ανάγκην νά εχη οπωσ
δήποτε ενα άνδρα, δστις νά μετέχη τής 
άννεράς σχολής της καί άττηλαυβε τοΰ 3ΓΟ- 
&ουμένου.  Ένέδυεν αΰτη, έπότιζεν, Ιτρε- 
φεν αΰτόν καί διά τοϋτο έκυριάρχει έπ’ 
αΰτοϋ δι’ ανεκκλήτου καί δεσποτικοϋ 
κράτους. Έκ τού παρελθόντος μεγαλείου 
της, διετέθη κεφάλαιον τι,  μικρόν, άλη- 
θώς, άλλ ’ δπερ ήδύνατο οπωσδήποτε νά 
έζασφαλίσϊ) τήν ΰπαρξίν της, βαίνουσαν 
ή^η πρός τό γήρας’ ή πρώην όρχηστρίς 
διεχειρίζετο τά χρήματά της: τά έδάνειζε 
τοκογλυφικώς καί υπό ασφαλές ένέχυοον

Οταν ή Λιουδμήλα συνεπλήρωσε τό 
δέκατον Ι'.τον έτος, ή τρυφερά μήτηο αΰ
τής συνεκέντρωσε τάς ελπίδας καί τούς 
υπολογισμούς της έπί τοΰ μανογενοϋς τέ 
κνου της. Προθύμως δέ θά έ'διδεν αΰτήν 
καί είς γάμον, «άν παρουσιάζετο κα τά λ 
ληλος άνθρωπος», άλλ ’ ή ιδέα αΰτη όλ ι- 
γώτερον προσεμειδία αΰτή, ή έτέρα πρό- 
θεσις, ποός τήν οποίαν πολλώ ι/.άλλον ’{- 
κλινεν ή καρδία της.

— Τί καλόν ευρίσκουν δσοι υπαν
δρεύονται σήμερον ! "Ελεγε πολλάκις 
πρός τήν θυγατέρα της : καί άν σοϋ τύ- 
χν) άκό-ΐη κανένας διάβολος! Τί, μόνο για 
νά μπλέζν) κανείς; ενα περιττό γομάρι είς 
τή ράχη σου ! — Πρέπει δμως, μητέρα, νά 
άποκατασταθϊί κανείς,απεκρίνετο είς ταΰ- 
τα  ή Μήλοτσκα — έκτος τούτου οΰδόλως 
μέ συμφέρει νά είμαι εγγεγραμμένη ώ; ά- 
πλη άστή τής Πετρουπόλεως.—’ Α, παιδί 
μου, καί μήπως τάχα δέ κατάγεσαι άπό
εΰγενές αίμα κόμητος! Ποΐος εχει ορεξιν 

» . r · γ  -  , > - »να εζετα,·/] τοιαυτα πραγματα, αφου συ
γοητεύει; τούς άνδρας ; Ή  καταγωγή σου
—είσαι σύ ή ιδία, τό εξωτερικόν σου.
Μάθε νά άρεσ*,·/); — καί ιδού ή καταγωγή
σου !

—— Πάντοτε όμως εινε προτιμότερον 
νά καλησαι σύζυγος εΰπατρίδου, ή α λ 
λέως, άπεκοίνατα μή συμφωνοΰσα ή Μη- 
λότσκα .

— Αί, καλά, άς σέ καλοϋν ! Μήπως 
έγώ λέγω τό εναντίον ; — Έ γώ  νά φανώ 
έναντία είς τήν ευτυχίαν σου — ό Θεός νά 
μέ φυλάξν)! μήπως δέν είσαι κόρη μου;... 
Βέβαια άν σου λάχγ) κανένας βλάξ άπό 
καλήν οικογένειαν, καί άν είνε άκόμη καί 
πλούσιος — οΰτε λόγο δέν έ'χω νά ’πώ, σέ 
δίνω μέ τά δυό μου χέρια, «πήγαινε κυ- 
ρά μου!» —άλλ’ άν V]ν= διαφορετικά, τότε, 
κατά τήν γνώμην μου, δέν αξίζει ό κό
πος... Τί ωφέλεια θά προκύψνι άν ’παν- 
δρευθής ; Ενόσω είσαι αθώα καί ώραία

\ κόρη, είμπορεΐ πράγματι νά έλκύσης τήν

προσοχήν κανενός άνθρώπου καθώς πρέπει, 
πλουσίου, ίσχυροΰ, ό όποιος νά σέ έξα- 
σφαλίση καθ’ δλον τόν βιον σου. ’Ιδού, 
παραδείγματος χάριν, ό πατήρ σου, ό μα
καρίτης κόμης (ό Θεός ν’ άναπαύσν) τήν 
ψυχή του !) είμπόρεσε καί μ’ είδε καί μ’ 
άπέσυρε, νά είποΰμεν Ιτσι, άπό τήν μη- 
δαμινότητα, καί δ ιατί; — διότι ήμην έν- 
άρετος, διότι έγνώριζα νά προσέχω κ»’,! 
προφυλάττωμαι μέχρι τ·?ίς καλ/ίς ε’>· \
ρίας. &

— Ναί, περίμενε αΰτήν τήν περίο . 4  
σιν! είπε στενάζουσα ή Μήλοτσκα.

— Περίμενε καί θά έπιτύχγς ! άρκεΐ 
νά γνωρίζνις πώς νά προφυλαχθής ! είπεν 
ένθαρρύνουσα ή μήτηρ. Ά φ ες  τήν φροντί
δα είς εμέ, έγώ είμαι πολύ έμπειροτέρα

< V \ / \ »σου, χ,αι γνωρίζω να σχηυιατισω ττ,ν ευ-
τυχίαν σου ! Έ γώ , ή φιλόστοργος μη
τέρα, φαντάζεσαι, δτι δέν πονώ διά σέ ; 
"Εχε υπομονήν, δός μου καιρόν' έ'χω κ’ 
έγώ μερικούς παλαιούς φίλους, μερικάς 
παλαιάς σχέσεις’ — ό Θεός θά μάς βοη- 
θήσγ), — έγώ ή ίδια θά φροντίσω νά σοϋ 
εΰρω άνδρα, έγώ θά τά διορθώσω δλα καί 
θά σέ εύλογήσω' εχε δμως πάντοτε ύπ ’ 
όψ'.ν σου οτι πρός τον σκοπόν τοΰτον πρέ
πει νά προφυλάττεσαι καί νά μή γοη
τεύεσαι !

Φεΰ ! ή φιλόστοργος αΰτη μήτηρ έπέ- 
πρωτο νά άπατηθή μικρόν είς τάς λαμ- 
πράς προσδοκίας της. Κατά τό δέκατον 
δγδοον ετος τοΰ βίου της ή Μήλοτσκα, 
άπεδείχθη, δτι καί μόνη, άνευ τη ;  μεσο- 
λαβήσεω; της μητρός της, ήδύνατο νά 
φροντίσγι περί τής ευτυχίας της. Ητο θέ
ρος καί κατφκουν είς τήν έξοχήν έν τώ 
χωρίψ Νόβχγια, δτε ήρξατο έπισκεπτό- 
μενος αΰτού; ώραΐος αξιωματικός τ·7ίς αΰ- 
το κρατορική; φρουράς. Ό  αξιωματικός 
οΰτος έκέκτητο δνομα καί ώκύποί)α 'ίπ
πον, έζευγμένον είς κομψότατον όχημα’ 
τά ένδύματά του ήσαν πάντοτε τής ώρας 
καί τφ  ήρχοντο αξιόλογα. Ή  μήτηρ τής 
Μήλοτσκα; έζήτησε πληροφορίας περί της 
περιουσία; του, άλλ ’ αί διαδόσεις ύπήοξαν 
ά ντ ιφατ ικα ί ’ οί μέν έβεβαιουν δτι δήθεν ό 
αξιωματικός είχεν άφθονα τά μέσα, οί δέ 
μετά πολλή ; βασιμότητος εκλινον δτι 
έκτός τών χρεών οΰδέν άλλο εγε ι .Ή  μή
τηρ συνεβουλευε τήν θυγατέρα τη ;  «νά 
7]νε προσεκτική» καί νά εχ·/ι τά ’μάτια  
της ανοικτά, άλλ ’ ή Μήλοτσκα κατώιθου
> ν , r  « \ , . ,ενίοτε να εζαπατα την αγρυπνίαν τη ;  και 
παρεΐχεν έαυτ-J) μικρά; τινας τέρψεις, ώς 
λόγου χάριν,έσπερινόν περίπατον en deux 
εί; τάς α ϊ χ μ η ρ α ς  δενδοοστοιχίας τοΰ χω 
ρίου καί είς τόν παράδεισον τοΰ Έ λαγ ίν -  
σκη.

Έ ν s>t3t τούτου, συγνάκις Υΐκουεν αυτν) 
σφοδράς έπιπλήξεις άπό τήν μητέρα της, 
ήτις Ικλαιε μάλιστα καί έ'λεγεν είς αΰτήν 
δτι ήτο «άχάριστος κόρη καί θλίβει καί 
κατασπαράσσει είς τεμάχια τήν μητρικήν 
αύτϊίς καρδίαν». Ή  θυγάτηρ είλικοινώς 
έβεβαίου αΰτήν δτι πάντα ταϋτα  ήσαν 
ασήμαντα πράγματα, δτι δέν υπήρχε σο
βαρόν τι,  άλλ ’ οΰτε δύναται νά ύπάρξν), 
δτι αΰτή γνωρίζει τ ί  πράττει, καί Ιν τού-



Γ

Ιτοΐί άπαρατηρήτως ήράσθη έλαφρώς τοϋ 
j ^ρ,χίου αξιωματικού τής φρουράς. Ό  έλα- 
[φρός ούτος έρως ΰπήρξεν ό μόνος καθ’δλον 
τόν βίον της ίσως,άκούσιος φόρος τής καρ- 
Χίαςποός τήν έαρινήν δεκαεπταετή ηλ ια ί
αν της. Έβλεπεν δτι ό αξιωματικός έδεί- 
χνυε ποός αΰτήν ένδιαφέρον, καί κρίνουσα 
έκ τοϋ ΐππου, τής στολής, τών γλυκυσμά- 
τω/! τών δώρων καί τών διηγήσεών του, 
έπί U ϊυεν είς τά πλούτη του. Ή  Μήλο- 
Tdik* 'φρόνει δτι δέν θά ήτο διόλου κακόν 
νά* ,?ήνεύσϊ) τόν λάτρην τοΰτον, μέχρι 
τοιούτου βαθμού,ώστε ώραίαν τινά πρωίαν 
νά γίνΥ) νόμιμος σύζυγός του. Έν τούτοις 
jiia τών φίλων, καί γειτόνων της, ήρξατο 
ώσαύτως δεικνύουσα φανεράν, σχεδόν επ ί 
μονον διάθεσιν πρός τόν ήρωά της, καί ό 
ίοως, πρός απελπισίαν τής Μήλοτσκας, 
δέν έφερετο άσυμπαθώς πρός τήν τοιαύ- 
την προσοχήν. Ή  Μήλοτσκα ήοισε πρός 
την ©ίλην της, άλλά τοϋτο ουδόλως έβελ- 
τίωσε τό πράγμα. Τουναντίον, ή φίλη α υ 
τής ίρξατο αναφανδόν καί άνευ συστολής 
νά «διαφιλονεικτί παρά τής Μήλοτσκας 
τόν λάτρην της».Την Μήλοτσκαν ήρξατο 
κατατρώγουσα ή ζηλοτυπία , ή απελπισία 
χαί ό κίνδυνος ν’ άπωλέσν) τόν άνδρα, έφ’ 
οΰ έστηοίζοντο οί υπολογισμοί της καί 
πρός τόν όποιον, εις έπίμετρον, δέν έμενεν 
άπαθής ή ίδια αυτής καρδία. Μεγάλως 
έλπίζουσα είς έαυτην καί φρονούσα, συνε
πείς τούτου, δι’ ένός αποφασιστικού βή
ματος νά βελτίωση την θέσιν της ή Μή- 
λοτσκα... ΰπερεβη τό άπηγορευμένον δ- 
ριον, δι’ δπερ πλειότερον παντός έφοβεΐτο 
ή μήτηρ της .. .  Ά λ λ ά . . .  ήτατήθη είς τους 
δπολογισμούς της.

Τό λάθος τοϋτο — φόρος τής νεότητος 
Χ,αί τοϋ μικρού αισθήματος— έ^ρησίμευ- 
βεν αύτνί ώς μάθημα δι’ άπαντα τόν κα
τόπιν βίον της. Κατ’ άρχάς ή ύπόθεσις 
έφαίνετο δτι βαίνει καλώς' 6 άξιωματι-  
κός τής φρουράς έβεβαίου, δτι ώς τίμιος 
άνθρωπος, θά έπανόρθου τόν έρωτά του 
διά τοϋ γάμου, δτε αίφνης συναλλάγμα-

ϊ  ^  «  w » / *τα, απειλουντα εισπ^αζιν, ηναγκασαν α υ 
τόν αίφνιδίως, και, ούτως είπεϊν, λάθρα, 
νά ζητήσν, σωτηρίαν είς Τασκέντην.

—  Αί, κυρά, επωάσθηκες στα πράσσα ; 
μετ’ άγανακτήσεως καί οργής έπετίμα 
την Μήλοτσκαν ή αήτηρ — πάει - πάει 
ό γάμος σου μέ τόν αξιωματικόν ! . . .  Αί; 
« ϊ  ; δέν σοϋ τό ειπα, δέν σέ προειδοποί
ησα ; . . . "Οχι, σεις θαρρείτε, σήμερον 
οτι έγίνατε φρονιμώτεραις άπό τάς μη
τέρας σας ! ή μητέρα είνε ανόητος ! τί 
νά τής ακούσω ! Τί καταλαμβάνει αυτή ! 
. . .  Καί τ ί  νά σέ κάμω τώρα, δεν μοϋ 
λέγεις ! ;

— Δέν σέ παρεκάλεσε κανείς νά «κά- 
μ Υ | ς» ,  είπεν οΰχ ήττον οργίλως ή θυγάτηρ 
— θά εΰρω μόνη μου τ ί  πρέπει νά κάμω !

— ”Oyi,λάθος έχεις,λάθος έ'χεις,δέν θά 
βρ?ς ! Τώρα έχάθη πειά τό καπ ιτάλ ι 
σου ! άνεπιστρεπτεί έχάθη ! Τώρα καί ή 
αξία σου πλέον δέν είνε ή αυτή ! Καί 
γ ια τ ί ,  φεΐδι φαρμακερό, σ’ έτάγιζα , σ’έ- 
■πότιζα, σέ άνέτρεφα, καί σ’ έπονοϋσα μέ 
την καρδιά μου ; γ ια τ ί  δλα αύτά , άχοέ-

ριστον πλ.άσμα ! ; Νά λογαριάσγι κανείς 
τ ί  μοϋ στοιχίζουν, μόνον αΰταίς ή πα- 
τσαβούραις καί τά στολίσματα σου ! Καί 
είν’ αΰτη ή πληρωμή τώρα, δι’ δλα τά 
μητρικά αίσθήματά μου, δι’ δλα τά  βά
σανα καί τάς φροντίδας μου ; !

Καί έκλαιον άμφότεραι πικρώς καί ορ
γίλως περί τοϋ άνεπιστρεπτεί άπωλεσθέν- 
τος κεφαλαίου.

Ά λ λ ά  παρήλθεν αρκετός χρόνος — καί 
ή πρώτη έξαψις τής άμοιβαίας αΰτών ορ
γής καί τοϋ άλγους κατηυνάσθη. Άμφό- 
τεραι συντρσθάνθησαν τ ή ν  άνάγκην τής 
δι’ οίουδήποτε μέσου έπανορθώσεως τής 
ζημίας. Ή  Μήλοτσκα έφρόνει δτι θά ήτο 
καλλίτερον νά ύπανδρευθή τώρα, «νά νοι- 
κοκυρευθ?)», άλλά νά νοικοκυρευθτ) ού
τως, ώστε έν πρώτοις ν άντ ικαταστήσ-» 
τόν τίτλον τής άστής, δστις τ·?ί ήτο ά- 
πεχθής καί ανυπόφορος, διά τού ονόμα
τος. εΰπατρίδου τίνος’ ακολούθως νά νοι- 
κοκυρευθΐι οΰτως, ώστε,έπωφελουμένη τών 
πλεονεκτημάτων τής νομίμου συζύγου 
καί τού ονόματος της, νά φυλάξη δι’ έ- 
αυτήν, είς πάσαν περίπτωσιν, πλήοη ε
λευθερίαν τοϋ ένεργεϊν καί διαθέτειν κατά 
τήν ιδίαν αύτής προαίρεσιν.

[Έ πετα ι αυνέχεια}.
Α γαθ. Γ . Κ ονςταντινιδης

FEHNAN CABALLERO

ΦΩΤ Ε Ι Ν Η  ΚΑΙ  Ε Ι ΡΗΝΗ
*Ισκ3.νι*όν δ ιή γ η μ α

[Συνέχεια]

— Μη τήν πιστεύετε, Δόν Ζοϋστε, μη 
την πιστεύετε, αΰτό είνε ψεύδος, τό ό
ποιον άνεκάλυψε μόνη της. Ά !  ήκουσε 
κάνεις ποτέ μεγαλειτέραν ΰβριν, περισσο- 
τεραν αναίδειαν ; Νά λέγν) δτι ήτο ανό
ητος ό πάπποςτης ;

— Τό ’ζεύρ;τε πολύ καλά, άλλά δια- 
τ ί  θυμώνετε ; μήπως εινε ίδική σας ανο
ησία, πάππε μου ;

| —  Λεν σά, ·νό έλεγα, Δόν Ζοϋστε, δτι
αΰτη ή πανούργος εινε ικανή νά είπη δ,τι 
τής έλθει. Παναγία ! Τί θάρρος, τί άχα- 
ριστία !

— Δόν Ζοϋστε, ΰπέλαβε δειλώς ή Ει
ρήνη, δέν θέλουν νά νυμφευθώ τόν Μα
νουήλ Διαζ, ένα τόσφ καλόν νέον, ό ό
ποιος μ’ άγαπς  τόσφ, καί δέν θέλουν, 
διότι εινε λαθρέμπορος ! Δι’αΰτό δέν ήξιζε 
τον κόπον νά όμιλοϋμεν κάν, θεία Ζου
άνα. Καί έπειτα — μοϋ τό είπαν πολλοί 
— είς τήν Μαδρίτην και είς άλλας μεγά- 
λας πόλεις, υπάρχουν άνθρωποι πολλοί 
πλούσιοι καί μεγάλοι καί είνε λαθρέμπο
ροι καί πολλοί εκατομμυριούχοι, οί όποιοι 
άπ ’ αΰτό έκαμαν τήν περιουσίαν των.

— Είς αυτό θά σού απαντήσω, είπεν ή 
γραία, δτι είπαν μίαν φοράν είς τήν Μα
δρίτην είς ενα, ό όποιος ήρώτα διατί θά

j κρεμάσουν ένα κατάδικον, τόν όποιον ώ- 
| δήγουν είς τόν τόπον τής καταδίκης : έ- 
| πειδή εχλεψεν ολ ίγον.

• Τήν αΰτήν έσπέραν, ό Αντώνιος ά- 
νεχώρει διά τό κυνήγιον καί ή εκδρομή 
του έπρόκειτο νά διαρκέσγ) άρκετάς ήμέ- 
ρας' κατόπιν έμαθον τί συνέβη τήν νύκτα 
έκείνην.

» Ή  θεία Ζουάνα, θερμαινομένη παρά 
τήν έστίαν, δέν ήργησε ν’άποκοιμηθϊί βα- 
θέως. Αίφνης σύριγμα διαρκές καί όξύ ή -  
κούσθη είς τήν όδόν. Ή  Φωτεινή έσπευσε 
νά έγερθϊ), πλήν ή γραία Ζουάνα έξυπνή- 
σασα τήν έκράτησε καί ή νεάνις ήναγκά- 
σθη νά προσποιηθ·7ί τήν κοιμωμένην. Μετ’ 
ολίγον φωνή καθαρά καί γλυκεία ήκούσθη 
ψάλλουσα.

»'Η Φωτεινή ήγέρθη καί διηυθύνθη,έπί 
τοϋ άκρου τών ποδών βαδίζουσα, πρός τό 
παράθυρον.

»Τό ήνοιξε χωρίς κρότον.
» Έ  σελήνη έφώτιζεν έξ ολοκλήρου τό 

πρόσωπόν της καί τούς λάμποντας οφθαλ
μούς της. Διάλογος ταχύς διημείφθη με
ταξύ τής κόρης, στηριζομένης είς τό πα 
ράθυρον, καί τοϋ νέου, δστις ϊστατο είς 
τήν όδόν.

»Ό  νέος οΰτος, υψηλός καί ρωμαλέος, 
πλήν κομψός καί χαρίεις, μέ εΰρύ μέτω- 
πον καί ταχύ βλέμμα, ύπερήφανον δέ 
στόμα, ήτο ό Μάρκος Ρουιζ ό ημιονηγός.

« ’Οκτώ ημέρας τώρα δέν ήλθες είς τό 
παράθυρον.

— ,Ό  πάππος μου μέ παραφυλάττει.
— Καί διατί ; μήπως έ'χει λόγους έ- 

ναντίον μου ;
— Ναί, λέγει δτι μεταχειρίζεσαι πολΰ 

τό έγχειρίδιόν σου.
— Τό έγχειρίδιόν μου ; Δι’ήμάς τό έγ- 

χειρίδιον είνε ή πρώτη ανάγκη .. .  Τίποτε 
άλλο ;

— Ναί, λέγει δτι κατάγεσαι άπό κα
κήν γεννεάν, δτι είς τών προγόνων σου έ- 
φόνευσε τόν αδελφόν του, καί δλοι τώρα 
όνομάζεσθε Κάϊν. «

—  *0 πάππος σου δέν ήξεύρει τ ί  λ έγε ι- 
δέν είνε άλήθεια αΰτό. Έχομεν καί ήμεΐς 
εν έπώνυμον, άλλά μήπως δλοι έδώ δέν 
έχουν ; καί αΰτοί άκομη .. .

— Τό ήξεύρω, άλλά τί νά κάμω;
— Είνε βέβαιον, δτι θέλει νά σέ νύμ

φευαν) μέ τόν Ζουάν Μένα. Τό άρνεΐσαι ; 
Είνε αληθές ή όχι ; Έάν τό θέλτρ ποιος

; Σύ ; οχι, βέβαια. Σύ 
τόν άγαπςς έκεϊνον.

—  Είσαι τρελλός ή μήπως άστειεύε- 
σαι, Μάρκε; Έ γώ  ; έγώ νά γίνω σύζυγος 
τοϋ Μένα ! Ά  ! πολύ μ’ αδικείς.

— Καί όμως αΰτό θά γείνγ), Φωτεινή. 
Άρά γε θά μέ ενθυμείσαι ; Ά λ λ ά  . . .  θά 
σάς κάμω νά μ’ ένθυμήσθε αιωνίως.

—  Νά καί άπειλαί . . . "Αν σέ ήκουε 
ό πατήρ μου δικαίως θά έ'λεγε δ,τι λέγει 
περί σοϋ.

—  Σ’ άγαπώ, σ’ άγαπώ, Φωτεινή, καί 
δι’ αΰτό δέν θέλω νά σέ χάσω' είμαι ζη 
λότυπος καί δέν θέλω νά σέ ίδω μ’ ά λ 
λον, έννοεΐς ;

— Θά γείνω σύζυγός σου,Μάρκε Ρουίζ, 
θέλω νά γείνω, δχι διότι μ’άπειλεΐς, ά λ λ ά  
διότι τό έπιθυμώ.

»Ή  Ειρήνη, ητις καθ’δλον τοΰτον τόν

θά τόν έμποδίσΥ) 
μ ’ άπατας καί ..



χρόνον έμενε σκεπτική κάτω νεύουσα, 
πλησίον τής κοιμωμένης μάμμης της, ή- 
κουσεν αίφνης φωνί·ιν γλυκεΐαν καί με
λαγχολικήν ι^δουσαν χαμηλοφώνως καί 
περιπαθώς τό έξής θαυμάσιον δημοτικόν 
άσμα :
"Εμαθα πως ’παντρεύεσαι, τό λένε ατό χωριό 
χ’ ήλθα σέ σένα νά μοΰ 'πής ή ίδια τήν αλήθεια, 
γιατί μοΰ τρώει τήν χαρδιά ό πόνος σαν θεριό 
xal μοΰ ξεσχίζ'ή ?ννοιασου βαθειά βαθειά τά στήθεια.

Ό ταν θά γέρνης μέ χαρά στοΰ άλλου τήν άγχάλη 
χι’ δλόγλυχα θά τόν φιλί) τό εμμορφό σου στόμα, 
έγώ θά γέρνω άψυχος σέ κρύο προσχεφάλι 
xal θά μου κλείνει τό χορμί τής μαύρης γης τό χώμα.

"Αν χάποτ» στό μνήμά μου 6 δρόμος σου σέ φέρη, 
ζέχασε λίγο τή χαρά, παραίτα τά τραγούδια 
χι’ ας ρίψη γιά άνάμνησι τό τρυφερό σου χέρι 
στήν σχοτεινιά τοΰ τάφου μου δυό δροσερά λουλούδια.

• Είς τάς πρώτας στροφάς τοϋ $σματος 
τούτου, ή Ειρήνη δέν ήδυνήθη νά κρατήσγ) 
τά δάκουά της, εις τάς ακολούθους διε- 
κόπη ΰπό λυγμών, είς την τελευταίαν δ
μως έδραμεν άλλόφρων προς τό παράθυρον. 
Τό φώς τής σελήνης προσέδιδε είς τά ώ- 
ypov πρόσωπον, τό βεβρεγμένον υπό άφθο
νων δακρύων, οψιν μελαγχολικήν και α γ 
γελικήν καλλονήν.

• Νεανίας ώραΐος καί έξωτερικοϋ δια
κεκριμένου, υψηλού και υπερήφανου άνα-  ̂
στήματος, ΐστατο ΰπό τό παράθυρον' ητο
ό Μανουήλ Διάζ.

—  Δέν θέλεις πλέον νά μοί όμιλής,Ει
ρήνη;

—  Μοϋ τό άπηγόρευσαν, Μανουήλ.
—  Σοϋ τό άπηγόρευσαν, καί δ ιατί ;
— ’Επειδή... είσαι λαθρέμπορος...
— Παναγία Παρθένε ! . . .  καί τ ί  κακόν 

ευρίσκουν είς αΰτό ’ ό πατήρ σου δέν γνω- I 
ρίζει δτι τό κάμνω διά νά θρέψω τήν μη
τέρα μου καί τούς μικρούς αδελφούς μου;

— Ναί, άλλά λέγε ι . . .νά  ίδής τ ί λέγει 
. . .  ά! ό σκοπός δέν καθαγιάζει τά μέσα.

— Καί άν άφήσω τό λαθρεμπόριον... 
’Αλλά μή, μή μοϋ κλείνεις τό παράθυρον 
σου,Ειρήνη, έπειδή^δέν θά ζήσω άν έξακο- 
λουθήσης__

— Θ’ άφήστρς τό λαθρεμπόριον . . .  ’Α 
λήθεια τά ε ίπες... ”Ω πόσον έπεθύμουν νά 
ήτο αληθές... Ά λ λ ά . . .  ό πάππος μου λέ
γει δτι τά λαθρεμπόριον,δπως καί τό χαρ- 
τοπαίγνιον,ελκύει καί δταν τό κάμνν) κά 
νεις άπαξ, δέν τό παραιτεϊ πλέον.

— Δέν θά πιστεύσγις είς τόν λόγον 
μου, Ειρήνη ; Σοϋ δίδω τόν λόγον μου.Μέ 
τάς οικονομίας μου θ’ αγοράσω δύω βου
βάλους καί μίαν άμαξαν καί θά έργασθώ 
διά νά ζήσωμεν.

— Α λήθεια , Μανουήλ, άπό ^σήμερον ;
— Ά πό  σήμερον, δχι. Ύπεσχέθην είς 

τόν αρχηγόν μας νά λάβω σήμερον μέρος 
είς μίαν Ικφόρτωσιν τεσσάρων σάκκων κα
πνού, οί όποιοι είνε κρυμμένοι έκει κάτω 
είς τήν χαράδραν καί θά έκπληρώσω τήν 
ύπόσχεσίν μου. ’Επειδή άν λείψω θά στε
νοχωρηθώ πολύ.

—  Καπνόν ; ώ Θεέ μου, Μανουήλ, δι’ 
όνομα Θεοϋ μήν ύπάγιρς. Δέν γνωρίζεις 
λοιπόν τόν νόμον;

—  Πρέπει νά κρατήσω τόν λόγον μου. !

Αΰτό, Ειρήνη,θά σέ βεβαιώσγ) δτι έκτελώ 
δ,τι υπόσχομαι. “Επειτα δμως δύνασαι 
νά μένγ)ς ήσυχος. Ά λ λ ά . . .  μέ είπαν δτι ό 
Ζουάν Μένας σ’ έζήτησε.

—  Δέν γνωρίζει δτι σ’ αγαπώ ;
— Καί άν έπιμείνγ) ;
—  Θά άρνηθώ...
— Ειρήνη, είσαι τόσφ γλυκεϊα, τόσω 

αδύνατος είς άντ ίσ τασ ιν . .. Θά σέ πείσουν 
. . .  θά σέ αναγκάσουν...

— Μή φοβείσαι . . .  Μόνον διά τό λα 
θρεμπόριον δέν σέ θέλουν. "Οταν λοιπόν 
παύσιρς, διά ποιον λόγον θά σοϋ άρνηθοϋν 
τήν χεϊρά μου ;

• Έ νφ  αί δύω νεάνιδες ώμίλουν έκάστη 
είς τόν έραστήν της, ή θεία Ζουάνα άφυ- 
πνίσθη αίφνης' έφερε τήν χεΐρα είς τούς 
οφθαλμούς, τους ήνοιξε καί ιδούσα κενάς 
τάς έδρας τών δύω νεανίδων, ΰψωσε τήν 
κεφαλήν καί τάς παρετήρησε είς τό παρά
θυρον μέ τά σώμα κεκλιμμένον πρός τά Ιμ- 
πρός καί τήν χεΐρα είς τόν σύρτην διά νάτάν 
κλείσωσι μόλις ήθελεν άκουσθή κρότος.

»'Εν Ίσπαν ίς  αί γυναίκες τού λαού, 
δσω τρυφερός καί άν είνε ό μητρικός I- 
ρως των, νομίζουσιν δτι κανέν μάθημα δέν 
ώφελεΐ άν δέν συνοδευθή ΰπό πρακτικω- 
τέρου τινάς βοηθήματος τής μνήμης.

»"Ωστε μόλις ή θεία Ζουάνα τάς είδε, 
άνέκραξεν ώογισμένη : « Ά !  σάς συνέ
λαβα έπί τέλους, πονηρά ζώα» καί ΰψου- 
μένη είς τό άκρον τών ποδών έπλησίασε 
τήν Φωτεινήν καί τή κατέφερε ισχυρόν 
κτύπημα είς τόν ώμον.

« Η Φωτεινή έκλεισε πάραυτα τό π α 
ράθυρον καί κατόπιν, στοαφεΐσα πρός τήν 
γραίαν, έκράτησε τήν χεΐρά της.

• Α γ α π η τή  μου μάμμη, είπε, θά σάς 
πονεσγι τό χέρι σας. Γ ιατί μέ κτυπάτε 
λοιπόν, τ ί  σάς έ'καμα;

—  Μ’ έρωτας τ ί  έκαμες ; Ι/εις τήν 
τόλμην νά μ’ έρωτας άκόμη, άφοϋ σ’εύρί- 
σκω είς τό παράθυρον.

— Μάμμη μου, Ιβλεπα τήν σελήνην,ή 
όποια λάμπει τόσον ώραΐα, ίδγ)τέ την καί 
σεΐς, μάμμη μου, προσέθηκε φέρουσα τήν 
γραίαν είς το παράθυρον.

• Ή  θεία Ζουάνα έκυψεν Ιξω, πλήν δέν 
είδε οΰδένα.

• Ό  Μάρκος Ρουιζ είχε γείνει άφαντος.
— Νομίζεις λοιπόν δτι θά μ’ άπατή- 

σιρς καί δτι ό Ρουΐ ζ δέν ήτο ?ξω » . Καί ή 
γραΐα έστράφη πρός τήν Ειρήνην, ή όποία 
έν τώ μεταξύ είχε τρέξει είς τήν έστίαν 
καί προσεποιεΐτο δτι κοιμάται πλησίον 
τής έδρας τής μάμμης της.

-— Καλέ είδατε ποτέ όμοίαν υποκρι
σίαν, έγρύλισεν ή θεία Ζουάνα. Όρίστε 
τώρα, κοιμάται καί πιθανόν, άν τήν έξυ- 
πνήσω, νά μοϋ εΐπ·/) δτι έβλεπε tv ώραΐον 
ονειρον. Μέ περιπέζετε λοιπόν ;

«Καί ή γραΐα ύψωσε τήν χεΐρα, πλήν ή 
Ειρήνη Ιορίφθη είς τά  γόνατα λέγουσα :

—  Μάμμη μου, μοϋ είπε δτι δέν θά 
κάμιρ ποτέ πλέον λαθρεμπόριον.

• Ή  Ζουάνα άφήκε νά πέση ή χείρ της. 
"Αν είνε άληθές, πολύ καλά. Συνενοήσου 
μέ τόν πάππον σου.

• Τήν έπαύριον τής σκηνής ταύτης έ- |

φθασεν είς τό χωρίον στρατιωτικόν άπ 
σπασμα.Ό  άξιωματικός, δστις τό διώκε 
ένεκατεστάθη είς τήν οικίαν μας. Ti 
προσεκάλεσα νά προγευματίσγ) μετ’ έμοΰ,

— "Ηλθομεν έδώ, μοί είπε, επειδή μ8? 
κατήγγειλαν Ιν λαθρεμπόριον καπνοϋ.

• Προαίσθημα κακόν μέ προειδοποίησε* 
δτι δυστυχία τις θά συνέβαινε, ήοώτησα 
λοιπόν έν προφανεϊ συγκινήσει τόν αξ ιω 
ματικόν έάν είχεν άνακαλύψει  ̂μ-
πόριον. < λ6·

• ’Ό χι μόνον τά λ α θ ρ ε μ π ό ρ ιο ν , · Λ>ρί- 
θη έκεΐνος, άλλά καί τούς λαθρέμπορους 
συνελάβομεν.

• Άπέθεσα διά χειράς τοεμούσης έπί 
τής τραπέζης τό ποτήριον, τό όποιον έ- 
μελλον νά φέρω είς τά  χείλη.

• Είνε άδύνατον, έξηκολούθησεν ό άξ ι
ωματικός νά έμποδισθ-7) τό λαθρεμπόριον 
είς ενα τόπον,δπου οί διαπράττοντες αΰτό 
είνε τόσον γενναίοι, ώστε άγαπώσι νά ρί- 
πτωντα ι είς πάντα  κίνδυνον.

• Εΰφυεΐς, ίκανώτατοι, ακούραστοι, έμ- 
πιστευόμενοι είς τήν τύχην τό μέλλον των 
αφανίζονται καί άναφαίνονται, ώς τά  κύ
ματα καί έχουσι συνδεθη τρόπον τινά μέ 
τά έπάγγελμα, τό όποιον οΰδόλως θεω- 
ροϋσιν έπονείδιστον. Ά λ λ ά  υπάρχει με
ταξύ τών λαθρεμπόρων,τούς οποίους συν
έλαβα, νεανίας,δστις μοϋ έμπνέει μεγάλην 
συμπάθειαν ! “Εχει έξωτερικόν έντιμον 
καί φαίνεται έντρεπόμενος, έξ οΰ μαντεύω 
δτι δέν είνε αΰτάς λαθρέμπορος. Ά φ ’ δ- 
του τόν συνελάβομεν μένει μέ κεκυφυΐαν 
τήν κεφαλήν, χωρίς νά προφέρν] οΰτε μίαν 
λέξιν. Μόλις έφθάσαμεν είς τήν πόλιν, γυ
νή τις άσθενική, μέ οφθαλμούς πεπλανη- 
μένους καί αναπνοήν διακοπτομένην,ήλθε, 
καί πεσοϋσα είς τούς πόδας μου, μοί έ
λεγε διά φωνίίς, καταβαλλομένης υπό τής 
οδύνης : «Είνε υιός μου αΰτός, κύριε, 
είνε υίός μου !» Ή  γυνή αΰτη ήκολου- 
θεΐτο υπό νεαράς δωδεκαέτιδος κορασίδος 
καί ένός μικρού παιδός. Οσφ διά τόν νέον 
λαθρέμπορον πάσαν έξωτερικήν έκδήλωσιν 
τ φ  είχεν αφανίσει ή αϊσθησις τοϋ έγκλή- 
ματός του' μόλις δμως είδε τήν γυναίκα 
έκείνην δέν ήδυνήθη νά κρατηθή καί όπι- 
σθοχωρήσας έκτύπησε μανιωδώς τήν κε
φαλήν του είς τόν τοίχον. Έσπευσα ν’ 
άπομακρυνθώ,μή δυνάμενος πλέον νά βλέ
πω τήν λυπηράν έκείνην σκηνήν.

— Καί πόσον δύναται νά καταδικα- 
σθή ; ήρώτησα μέ αγωνίαν.

— Είς όκτώ έως δέκα έτών ειρκτήν.
—  'Ολόκληρον τήν ζωήν του! ανέκρα

ξα, ή μήτηρ του θ’ άποθάνν) έκ τής λ ύ 
πης καί της δυστυχίας,οί αδελφοί του θά 
έπαιτήσουν διά νά ζήσουν.

— Τί δύναμαι έγώ νά πράξω^ύπέρ αΰ
τών; είπεν ό άξιωματικός' έλαβα πρό ο
λίγου διαταγήν και θ’ αναχωρήσω μετά 
τών δεσμωτών είς Σεβίλλην.

— Ώ '  κύριε, είπον χωρίς ν’ ακούσω τί 
Ιλεγε, δέν υπάρχει κάνεις τρόπος.

— Νά τούς βοηθήσω νά φύγουν; αγνο
είτε λοιπόν δτι τότε θά έπέσυρον έπ’ έ- 
μού δ,τι τώρα τόσον σάς λυπεί δι’αΰτούς.

["Έπεται συνέχεια ] Γ. Β . Τ ςοκοπουλος .



ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Δ. ΞΕΝΟΠΟΤΔΟΓ j προςβλητικός διά την υπηρέτριαν" άλλ ’ 
; άδιάφορον ! άφ’ οΰ θά έπέφερε την έπανόρ- 
! θωσιν τών σχέσεων των καί θά Ιμενεν ά-Α Υ Τ Δ Π Δ Ρ Ν Η Σ Ι Δ  κόμη έν τ?ί οικία έκείνγ), τίς οίδε, μίαν

ήμέραν θά έδύνατο ίσως νάποκαλύψν) πρός 
την μικράν άχάριστον δλον τό βάθος τής 

Ήνώρθωσε τό σώμα προπετώς, και την καρδίας της. 
jtlv μίαν χεϊοα στηρίξασα έπί τής τραπέ

. LTi, διά τ7,ς χειρονομούσα, ειπε
ρρός -rviv υπηρέτριαν της :

φύγνις ! ναί, θά φύγγ,ς ! . . .  Θά το 
nfi τοΰ πατέρα μου νά σε διώξγι !»

’Εκείνη άπήντησε κλίνουσα την κεφα- 
ίΐν ταπεινοφρόνως, άλλά μέ πολλήν πι-
ριαν :

ιΠολΰ

Ka't έπήρχετο όλοέν ή έσπέρα. Έ π ί τοΰ 
άμαυρουμένου θόλου, έφ’ οΰ άνεφαίνοντο 
οί πρώτοι αστέρες, ό νότος συνεσσώρευεν 
όγκους νεφών. Κάτω τά γραφεία ήρημώ- 
θησαν πρό πολλοΰ. Καί αΰτοί οί βραδύ- 
ναντες υπάλληλοι, τών οποίων τά φωτι-  
σθέντα παράθυρα προεβλήθησαν έπ’ ολί
γον έπ'ι τοΰ άπέναντι τοίχου, ?σβεσαν ήδη 
τά φώτά των καί άπήλθον.Είς φρουρός —

ι - , , . , , * , , , τό'Κατάστημα ήτο Δημόσιον— έτάχθη είςΚαι απεσυοθη εις το δωματιον της,ευρυ » . » .  . » , «  , _, ” , . » , το παρα την σιοηραν έςωΰυραν φυλακειον.ιλα γυμνόν επίπλων και ανευ φωτός, .Λ , , . ', ,β Γ ’ . U επιστάτης έκλειοωσε οια διπλών στρο-Ίν μονον σιοηροφρακτον παραΰυρον προς _ ν 0 , , ,* , ,• / ", J '  , , , φών ολας τας θυρας και παρέοωκε τον ορ-Ιν αυλήν, Ε,καθησε παο αυτο και ανε- b , _ ,  ι > » - 4. , ,. , «ν» / ιι - . μαΟον των κλειοιων επάνω εις χειρας τήςιθη εις όακρυα. . . Ιπαρχει ΰρηνος εκ , * ,* ·η < λ, ϊ  ι, ‘ 5· Γ, κυρίας Φωτιαοου. (J κύριος Φωτιαοης, ο
ίσματος και ες οργής, οπως υπαρνει , «η, - - >, r , , ! , Λ, *Υι γηραιός Κ,φορος του Καταστήματος, αν-ιήνος ές αγαπης και αγαθότητας. Ηρ- -

ιυρα 
’νομαι

καλά, κυρία μου, νά φύγω . 
ν γίνομαι, άλλά δοΰλα δπου πάγω

ι μόνον νά την ?βλεπέ τις καί θά ένόει 
ι έκ τοΰ τελευταίου τούτου ήτο ό θρή- 
ς τής Γεωργίτσας. Διέθετον αμέσως υ- 
,ρ αΰτής καί έβάρυνον κατά τής κυρίας 
ς οί λυγμοί έκεΐνοι οί έπίμονοι, άλλ ’ή- 
χοι, τό πρόσωπον τό κεκρυμμένον έντός 

ών μικρών παλαμών, ή σεμνή έρυθρότης 
ών τίων, ή άταζία  τής οΰλης μελανής 
όμης —  ώς έσκιαγραφεϊτο ή χαρίεσσα εί- 
ών της εις τό Ισχατον φώς τής δύσεως...

Α, πολΰ σκληρά έφέρετο πρός αυτήν 
μικρά της κυοία,αΰτή,ή όποία επρεπε νά 

ην αγαπά! περισσότερον άπό όλους έκεΐ 
έσα ! Κρίμα νά γίνε τόσον οργίλη, τόσφ 
είσμων, τόσον ιδιότροπος, τόσον άπότο- 
ος ! Καί όμως δέν ήτο κακή κατά βά- 
ος, όχι, δέν ήτο κακή. Ά λ λ ’ είχε στ ιγ- 
άς φοβεράς, μία μόνη τών οποίων ήρκει 
ά καταστρέψϊ) ολοκλήρων έτών εΰτυχίαν 

# · . Ητο ίκανή έν τ^ παραφορά της —
ά<ΐ ιοίφορον άν θά το μετενόει κατόπι —

ινοί T-flv διαβάλϊ) πρός τόν πατέρα της καί
|να ζητήσΥ) τήν αποπομπήν της. Καί έκεΐ-
ΡΟς, δ τυφλός αγαπών τήν θυγατέρα του,
ΒΧ’ , . , , !»  τηςρουνατο να την ακουσν) καί. . . τις οιοε !;j Τ
ν*ι:οδιώξϊ) τήν υπηρέτριαν, τήν πιστήν
τοαων έτών υπηρέτριαν, τήν άφωσιωμέ-
ν>)ν εις τήν μικράν όξύθυμον, τήν σύμβου-
^ον, τήν βοηθόν, αΰτήν, ή όποία έγνώ-
Ριζε τόσα τών τρυφερών της μυστικών ! . . .

- τά μυστικά ! Έ π ’ αΰτών έδύνατο νά
^Υΐριχθτ1) καί νά έλπίσ·/] δικαιοσύνην καί
«ινοιαν. *Ονι ότι έδύνατο ποτέ νά ποο- «ΤΤ - , τ .̂ , „ . - -
Οώίΐν, > ι ' . · π  νεάνις την είθε μέ Βλέμμα πλήρες«ωβη εΐς Λκν|νκ ΧΤιν μίθραν και αγαπη-  ̂ , , . Τ ι  ν ’

■ , , ' ,  , ι , ουςαρεσκειας. Κατ αονας εσκεφδη να μη1ιν ερωτοτροπον , ναποκαλυψϊ) κούφια Γ Γκ ' Γ
βχεΒια, εις τά δποΐα καί αΰτή συνήργησε 

1 π° λ λ ά κ ις ... άλλ ’ ώς πρός τήν κυρίαν της, 
* °woia άκόμη ίσως δέν έγνώρισε τόν χα- 
Ρ“*τήροέ της, δ φόβος οΰτος τής άποκα- 
^ψεως τών μυστικών έδύνατο νά εχγι κα 

ι ^όν αποτέλεσμα. Ώ ,  βέβαια, δέν θά έο- 
1 Ριψθκινδύνευε νά είπνι πρός τόν πατέρα 
j τίποτε κατά τής συνενόχου . . .  Καί

Γ " δ ^ -

ήλθεν ήδη παρά τϊ) οίκογενείς του καί 
περιέμενεν έν χίξ> έστιατηρίφ τήν ώραν τοΰ 
δείπνου, καθήμενος παρά τήν θερμάστραν 
καί άναγινώσκων τόν Αιώνα.  Α πέναντ ι  
τοΰ πατρός της ή Λίζα πλέκει Ιν τρίχα- 
πτον σιωπηλή καί δύςθυμος. Τό ώραΐόν 
της στήθος άναπάλλει ΰπό άγνωστου τι- 
νός αγωνίας, καί έν φ  έξακολουθεΐ χειρι- 
ζομένη τό κροβί, στρέφει ανήσυχος τό 
βλέμμα πρός τό ώρολόγιον...

Ή  Γεωργίτσα πηγαινοέρχεται έτοι- 
μάζουσα τήν τράπεζαν, κατηφής, μέ ο
φθαλμούς έρυθρούς. Αχ, πώς τρέμει, ά- 
γνοοΰσα τ ί  θά γεννήσϊ] ή σιωπή έκείνη 
τής μικράς της κυρίας ! Είς Ιν βλέμμα ό 
κύριος ένόησε τήν άλλοίωσιν τοΰ προσώ
που της καί ήρώτησε :

«Καλέ τί εχει άπόψε ή Γεωργίτσα ;
— Τίποτα»,Ισπευσεν άπαντήσγι ή Λ ίζα - 

«έγώ τήν έμάλλωσα λ ιγάκ ι,  μά θά της 
περάση ».

Εΰοίωνος ήτο ή άπάντησις. Ή  Λίζα 
μετενόει. . . βέβαια, βέβαια, δέν θά ελεγε 
τίποτε κατ ’ έκείνης πρός τόν πατέρα

ΠΓ'ρετέθη τό δεϊπνον καί έπηκολούθη- 
σεν ή μετ’ αΰτό βραχεία οικογενειακή 4- 
σπερίς. Μεθ’ ό άπήλθον όλοι νά κοιμη- 
θώσι. Πριν ή είςέλθ·/) εις τό δωμάτιόν της 
ή Λίζα, τήν έσταμάτησεν είς τόν διάδρο
μον ή Γεωργίτσα καί τήν ήρώτησε μέ μυ
στηριώδη φωνήν :

«Κυρία Λίζα, άπόψε... θά έλθ·/) ;»

άπαντήσγι καί έξεκίνησεν άφωνος, βαί- 
νουσα πρός τό δωμάτιόν της. Ά λ λ ’ δ ϊ -  
ρως πρός έκεΐνον τόν όποιον περιέμενεν ά- 
πόψε,ή ό φόβος τής άποκαλύψεώς του,τήν 
έξηνάγκασε νάπαντήσγι, έν ώ εκλειε τήν 
θύραν της, μέ υφος άπότομον καί βεβια- 
σμένον :

«Μάλιστα... θά Ιλθη ! »

Και ή νΰζ προΰχώρει . . .  νΰζ χειμερινή, 
βροχερά, άνεμώδης.

Ή  άπέραντος οικία, σκυθρωπή, τετρά
γωνος, μέ πολλά παράθυρα, ήτο βεβυθι- 
σμένη είς τήν σκοτίαν καί είς τήν σιγήν. 
Ό  πρώτος όροφος, τόν όποιον κατεΐχον 
τά  γραφεία τοΰ Δημοσίου Καταστήματος, 
ήτο κατάκλειστος καί σκοτεινός.Έπί τοΰ 
δευτέρου ορόφου, έν ώ κατφκει ή οικογέ
νεια τοΰ έφορου,Ιν μόνον παράθυρον Ιλαμ- 
πεν έν τώ ζόφω... Είς φανός έστηριγμένος 
έπί βοαχίονος, έπέρριπτεν ασθενές φώς έπί 
τοΰ βεβρεγμένου λιθοστρώτου καί έφώτιζε 
τό παρά τήν έξώθυραν μικρόν φυλακειον. 
*0 φρουρός στρατιώτης, τρέμων έκ τοΰ 
ψύχους, κεκαλυμμένος διά τοΰ μανδύου 
του, διεσκέλιζε ταχέως τήν όδόν άνω - 
κάτω. Έδούπουν τά  μεγάλα του βήματα 
ρυθμικώς έν τνί έοημίς, καί έφεΟκυε π α ι
γνιώδεις τάς ακτίνας τοΰ φανοΰ ή έπί τοΰ 
όπλου του ξιφολόγχη. Έ ν ,  δυό ! . . . εν, 
δυό ! . . .  Εν ίοτε , όταν ή βροχή καθίστατο 
ραγδαία καί πολύκροτος, είςήρχετο διά 
νά προφυλαχθϊί έντός τοΰ φυλακείου.

Μιάς τών στιγμών τούτων έπωφελήθη 
δ έραστής τής Λίζας. Καιροφυλακτών υ- 
πομονητικώς παρά τήν πλησίον καμπήν 
τής όδοΰ, άμα είδε τόν φρουρόν είσελθόντα 
έντός τοΰ φυλακείου καί ώς έκ τής θέ- 
σεώς του μή Ιχοντα πρό οφθαλμών τήν 
είσοδον τής οικίας, έ'τρεζε καί είσήλθεν.

Ή  θύρα Ιμενε πάντοτε άνοικτή. Ό 
κρότος τής βροχής δέν έπέτρεψεν είς τόν 
στρατιώτην ν’άκούση τά λαθραϊά του βή
ματα. Ή  καλή Γεωργίτσα τόν περιέμε- 
νεν εΰθΰς μετά τήν μεγάλην κλίμακα είς 
τόν διάδρομον. Χωρίς νά προφέρη λέζιν, 
τφ  Ινευσε νά την άκολουθήσϊΐ καί τόν ώ- 
δήγησε προηγουμένη μέχρι τοΰ δωματίου 
τής μικράς της κυρίας.

Ό  νέος είσήλθεν, ή Λίζα Ικλεισε μόνη 
της τήν θύραν. ‘ Η υπηρέτρια Ιμεινεν έ'ζω, 
καθημένη έφ’ ένός διβανίου καί περιμέ- 
νουσα, περισσότερον τής κυρίας της άνή- 
συχος . . .  Άλλοίμονον καί είς τάς δύο έάν 
συνέβαινε κανέν άπευκταϊον καί άπεκαλύ- 
πτετο ό άγνός άλλά τολμηρός αΰτός ϊ -  
ρως !. .

Ή  έρωτική συνέντευζις δέν ΰπήρζε μα- 
κρά. Ό  νέος ήθελε νά περιμείνγι τήν πρω
ίαν, διά νά φύγΥ) άόρατος μετά τήν άνα- 
χώρησιν τοΰ σκοποΰ' άλλ ’ ή Λίζα άντέ- 
στη, φοβούμενη τήν μητέρα της, ή δποία 
έξυπνοΰσε πρωί, πολύ πρωί . . .  Ό  νέος έ- 
δέησε νά ΰποκύψγ) καί έξήλθε.

Τόν παρέλαβεν ή Γεωργίτσα καί τόν 
έπανεφερε διά τής αΰτής όδοΰ μέχρι τής 
εισόδου. Κατήλθον σιγά-σιγά. *0 έραστής 
ίίκυψεν άπό τοΰ θυροφύλλου τήν κεφαλήν 
καί είδεν έ'ζω. Έοημία είς τήν όδόν καί 
βροχή και ψΰχος. Ό  φρουρός Ιμενεν έν
τός τοΰ φυλακείου. ΤΗτο ώρα νά έζελθϊ) 
καί νά μακρυνθ·7) απαρατήρητος.

«Καλή νύκτα» .
Καί έξήλθεν . . .
Ά λ λ ά  δέν εΙχεν είσέτι συμπληρώσει 

τό δεύτερον τών λαθραίων καί υπόπτων 
του βημάτων, όταν άπό τοΰ φυλακείου 
αντήχησε μία φωνή,φοβερωτέρα τής βρον-



'τή;, $ τ ΐ ί  έμυκάτο τήν ώραν έκείνην διά έρωτοδουλειά εινε στό μέσο ! "Εχε χάρι 
τών νεφών : όμως ποΰ είσαι £τσι Ιμμορφο κορίτσι,

'Α λ τ !  στάσου, βρέ σ ύ ! » γ ια τ ί ,  νά σοΰ ’πώ την αλήθεια, γ ιά  τά
Ό  φρουρό; τόν είδε διά της πλαγίας μαΰρα μάτια  τοϋ άγαπητικού σου δέν

κυκλικής οπής τοΰ φυλακείου. Ό  έραστη; είχα δρεξι νά παραβώ τό χρέος μου.
έσταμάτησεν ένεός, Ιμφοβος, ώς κλέπτης Ό , τ ι  έκαμα γ{ά σένα...
συλλαμβανόμενος έπ’ αΰτοφώριο. Παρα- — Ευχαριστώ, είπεν ή Γεωογίτσα νεύ-
χρήμα ό στρατιώτης έπετάχθη £ξω, προ- ουσα χαμαί τους οφθαλμούς καί έκινήθη
τείνων την λόγχην. Πλησιάσας δέ καί νά φύγγι.
συλλαβών στιβαρώς άπό τοϋ ώμου τόν 'Ο στρατιώτης τήν ήκολούθησεν έντός
νεανίαν,

«Αί, ώρα καλή, αφεντικό», τ φ  είπε μέ 
ειρωνικόν τινα τρόπον' «καί γ ιά  πού, νά- 
χωμε καλό ρώτημα ;

— Μή φωνάζης, νά ζής, και μας α 
κούσουν», ίκέτευσεν έκεΐνος.

«Σάν τό θέλη ή αφεντιά σου δέν φω
νάζω. Γιά 'πέ μου μόνον σιγά - σιγά τ ί 
έγύρευες τέτοιαν ώρα απάνω ;

τνΐς εισόδου.
«Αϊ, γ ιά  ποΰ, παρακαλώ ; Έ τσ ι  φεύ

γεις λοιπόν, χωρίς νά με πληρώσγις γιά 
τήν καλωσύνην μου ;»

Ή  νεάνις έπεστράφη καί έσταμάτησε 
παρά τήν πρώτην βαθμίδα τ?)ς κλίμακος.

«Καί τ ί  πληρωμή θέλεις άπό μένα, ενα 
φτωχό κορίτσι ;

—  Αχ, νάξερες πλούσιο ποΰ είσαι ! . . .
—  Ήμουν . . .  απάνω στήν οικογένεια Ά λ λ ά  έγώ δέν απαιτώ  πολλά πράγματα..

. . .  έγώ δέν είχα νά κάνω τίποτα  μέ τα 
κάτω πού φυλ^ς.

—  Ά μ ή  γ ια τ ί  τότε έφυγες σάν τή 
βρεγμένη γά τα  ;

— Μά νά, γ ι ’ αΰτό ...  γ ιά  νά μήν I- 
χουμε τέτοιαις ιστορίες...

—  Έλυπήθηκες, φαίνεται, νά μου χα- 
λάσγις τήν ήσυχια .. .  “Εννοια σου και μήν 
παρασκοτίζεσαι γ^ά μένα... Αΐ, πού π η 
γαίνεις ; νά φύγγις ; Ό χ ι  άκόμη ! Δημό
σιο κατάστημα είνε έδώ καί έγώ ϊχω ευ
θύνη γιά δ,τι συμβή. Καί ποιος μοΰ λέει 
πώς δέν μπήκες νά κλέψγις τό Ταμείο ; 
Στάσου μ{ά στιγμή νά ρωτήσω άπάνου 
τόν κύριον έ'φορον άν σε γνωρίζϊΐ, καί δ,τι 
μού ’πη αυτός κάνω.

— Ό χ ι ,  δχι, νά ζΐίς, άφησέ με νά 
φ ύγω . .. άφησέ με !

—  Ά ,  βλέπεις πού κάτι λάκκον ^χει 
ή φάβα ; Στάσου αΰτοϋ πού σοϋ λέγω !»

Καί κοατών είσέτι άπό τοϋ ώιιου τόν

τορα για  

μένα ;

—  “Αφησέ με νάναιβώ άπάνου, μήν ά 
κούσουν τάφεντ ικά .. .

— “Ισα-ίσα πού θά φωνάξω 
νά ξυπνήσουν...

—  Καί τ ί θέλεις λοιπόν άπό
— Έ να  φ ιλ ί . . .  ενα φ ιλάκι» .
Δέν ήτο ώρα συζητήσεων καί α ντ ισ τά 

σεων. Ο βάναυσος στρατιώτης άνύψου 
τήν φωνήν όλοέν, αντηχούσαν άπε ιλητι-  
κώς έντός τού ισογείου. Καί έπλησίαζεν 
όλοέν πρός τήν νεάνιδα μέ μειδίαμα π α 
ρακλητικόν, μέ βλέμμα φλογώδες, τείνων 
ανοικτήν τήν αγκάλην, — μίαν αγκάλην 
έκ κυχνης έοέας, πλήρη σταγόνων βροχής 
καί άνιέρων παλμών. Έκείνη κατεβίβασε 
τήν κεφαλήν σιγώσα καί εμεινεν έκεϊ είς 
τήν διάθεσίν του, παρά τήν πρώτην βαθ
μίδα της κλίμακος.

"Εν . . .  δύο... τρ ια.. .  πέντε . . .Ό  στρα
τ ιώτης εδοεψεν ακόρεστος φιλήματα άπό 
παρειών τρυφερών και ροδοχρόων . , . ”Ω

νεανίαν, μετ’ άνωφελ ί παράτασή τής λο- σείς, βάναυσα καί υλιστικά φιλήματα ! ό-
γομαχίας, Ιλαβε τό ρόπτρον τής 
καί ήτοιμάσθη νά κρούσ·/)...

ρας

Πλήν άνέκοψεν αίφνιδίως τήν χεΐρά

ποία ένησκεΐτο άοετή έν τφ  μυστηριώδει 
υμών θρύλλιρ, τόν όποιον ένεδυνάμου έν 
τή νυκτί ή ήχώ τού εΰρέος ισογείου ! . . .  

« “Ελα ... φθάνει . . .  άφησέ με !»
Καί τήν άφησε μεμεθυσμένος, άλαλος. 

Έκείνη άνηλθε τήν κλίμακα δρομαία άλ-

Έ ν Άθήναις, Νοέμβριο;.

Γ .  Δ . Ξ ενοπουλος

του ή Γεωργίτσα, έξελθούσα καί παρεν- λά μετά προφυλάξεως, μεμολυσμένη άλλ’ 
τεθεϊσα μεταξύ τών δύο άνδοών. άγνή, προσβεβλημένη άλλ ’ ήρεμος.

«Ά φησέ τον νά φύγγι, νά ζής ! » ,  είπε Εΰθΰς έν τ φ  πρώτω διαδρόμφ τήν ΰπ- 
μέ κλαυμηράν φωνήν πρός τόν στρατιώ- εδέχθη ή Λίζα άντιληφθεΐσα έξ άοχής δ- 
τη ν .”«Αφησέ τον ! άν ’ξυπνήσγις τ ’άφεντι- λων τών σκηνών, έξελθούσα καί ΰφ ιστα- 
κά μου τέτοιαν ώρα θά μέ σκοτώσουν στό μένη έκεϊ γυμνή καί τρέμουσα στιγμάς 
ξύλο καί θά μέ διώξουν. Είνε ό άγαπη- άπεριγράπτου άγωνίας . . . Κυρία καί θε
τικός μου . . . Έ γώ  τόν είχα απάνω άπό ράπαινα εύρέθησαν είς τάς άγκάλας άλ- 
τό βράδυ . . . »  λήλων. Καί έκεϊ, έν τγ) γων ίς  τοϋ ήμι-

Έπωφεληθείς τ·7ίς στιγμια ίας άμηχα- φωτίστου διαδρόμου, έν τή σιγ^ καί τφ  
νίας τοϋ στρατιώτου, ό νέος ώχετ’ άπιών. ΰπνω τής άπεράντου οικίας, έν φ ό στρα- 
Ό  στρατιώτης δέν τόν ήμπόδισε προση- τκότης άνελάμβανε κάτω τήν φοούρησίν 
λωμένος είς τήν νεάνιδα, ώς έάν τόν έμα- του, — δάκρυα καί φιλήματα εΰγνωμοσύ- 
γνήτισε τό κάλλος της ... Ά χ ,  πώς έζή- νης άπέπλυναν άπό τοΰ προσώπου τής ΰ- 
λευσε τήν στιγμήν έκείνην τόν φυγάδα, πηρετοίας τά ίχνη βχναύσων χειλεων. 
δστις διήλθε τό πλεϊστον τής νυκτός θερ
μαινόμενος πλησίον της, καθ’ήν ώραν αυ
τός έρρίγει έν τφ  φυλακείω καί άντίκρυζε 
τήν βροχήν ! . . .  Έμειδίασε παράδοξον μει
δίαμα καί είπε :

«Καλά"τό κατάλαβα κ’ έγώ πώς κάτι

ΓΡΑΜΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟΝ

/.. Ν. Ίω . Νάκον. Φύλλα έλλίίποντα καί Κ«ζ_ 
μίαι άπεστάλησαν· μας ο’φείλετε λ . 6 5 —χ. Δ. Ι1*_ 
ναγιωτόπουλον. Έλήφθη άντίτιμον μηνός Όχτωβρίόιι· 
αριθμοί β'στάλησαν είς το έξης θά λαμβάνετε εν φύλ. 
λον έπί πλέον. — Δεσποινίδα Β. 1’χιλλην. Έχτα -  
xxor άπεστάλη. — Μ αζ ί μ ω  - [ Ι ι εδ ον ση .  Ή  έπι» 
στολή σας άπεστάλη τώ κ.Α ίσώπω, μετα-ώραστξ ~·<Λ 
«Κομμένου Χεριοϋ», διά τά περαιτέρω. — χ. Κ. Α, 
Ρέγχον. Ένεγράφη ό χ. Σπυρίδων ’Αντωνόπουλος, 
πρός ον άπεστάλησαν τά φύλλα άπό 1 ης ’Ox,tio5piotr 
άπόδειξις άπεστάλη 'Τ μ ϊν. — χ X. Μουντ^ύ'υρίδη». 
Τό φύλλον πέμπεται τ α χ τ ι χ ω τ α ν α ,  οϋδέ δυνάμεί* 
νά παραδεχθώμεν, ότι έπί 4 συνεχείς μήνας χατεχρα. 
τεΐτο τό φύλλον ε’ν τω ταχυδρομείο)* τοϋτο Οά̂ ήτο 
ν ι β ί σ τ η  a r a i i e i a  έχ μέρους τών ταχυδρομικών 6. 
παλλήλων άλλως τε, διατί τό δελτάριον, τό όποιον 
έπέμψατε τόσον άργά παοαπονούμενοι, δέν έπΙμπετε 
ένωριτερον ; Έ ν  τούτοις θά φροντίσωμεν δ·.ά της 
Διευθύνσεως τών Ταχυδρομείων ν άνακαλύψωμεν τήν 
αλήθειαν. — χ. I Μιχαηλίδην. Έλήφθη συναλλαγ. 
ματιχη, εύχαριστοΰμεν. Έγράψαμεν.—κ. Δ X . Γε. 
ωργιάδην. ΈλήφΟησαν ορ. 15 εις Γαλ. Γραμματό
σημα άνιίτιμον έτησίας συνδρομής σας- ευχάριστου, 
μεν. ’Απόδειξιν, εϊ/.όνας Γεωργίου, Ό λας, Διαδό
χου, Σοφίας χαί άρ·.θμ. 203 μέχρι τέλους τοϋ «Κομ
μένου Χεριοϋ» άπεστείλαμεν.Μας οφείλετε φρ.9,50.— 
χ. Ν. Άναγιάννην. Άπόδειξις καί έλλείποντες άριθ- 
μοί άπεστάλησαν.—χ. Σπ. Δ. Παγώνην. Έλήφθη ε
πιταγή ε’χ δρ 100· εύχαριστοΰμεν. Βιβλία καί όνο. 
μαστικός χατάλογος άπεστάλησαν.Έγράψαμεν.—χ.Ν. 
Γ. Κάββουραν. Έστάλησαν τά αίτηθέντα φύλλα, ένε- 
γράψαμεν δέ δμα; μεταξύ τών συνδρομητών μας. Εΰ- 
χαριστοϋμεν — χ. Κ. Καλλιδωχαν. Φύλλα άπό 1ης 
Οκτωβρίου λαμβάνετε ταχυδρομιχώς. Πέμψατε ΚΟ

ΛΟΝΙΑΝ. — Αισωπω  Ευχαρίστως άπάντώμεν 
χαταφατιχώς είς τήν έρώτησίν σας καί ίδοΰ σήμερον 
άποστέλλονται.—χ. Ν. Ναύλερην. Λαμβάνετε είς 2 
ταχ. δέματα 100 Καζαμίας. Διά τά λοιπά έγράψα
μεν. — Ν. Σαραντόπουλον. Φύλλα άπεστάλησαν. —■ 
χ. Α. Τυπ. Πρετεντέρην. Φύλλα άπεστάλησαν. Δ 
εύθυνσις 'Υμών διωρθώθη.—χ. Δ. Σταυριανόν, τηλε
γραφητήν. Τό φύλλον θά λαμβάνετε ΰπό τήν νέαν 
διεύθυνσίν σας. Συνδρομήν άποστείλατε άπ’ εύθείας. 
—χχ. Άλχιβιάδην Βωτέαν, Παν. Ρεβιδην. Νιχ Κα- 
λογιάννην, Νιχ. Λαγγούσην, Γεράσ. Κατσείγερον, 
Παν. Στραβόλεμον, Χαο. Ξυδάχτυλον, Γεώργ. Μη- 
λιαρέσην, Ά ντών. Κ. Τραυλαντώνην δεχανέα. Συν- 
δρομαί 'Τμών έλήφθησαν. Εύχαριστοΰμεν.

ΕΙΣ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟΝ

Τ Ω Ν  Ε Κ Α Ε Κ Τ Ω Ν  Μ Υ Θ Ι Σ Τ Ο Ρ Η Μ Α Τ Ω Ν
[Ι«·.0ϊΝΤΑΙ ΤΑ ΕΞΗΣ ΒΙΒΛΙΑ:

[Α ί έν παρενθέσει πμαί σημειοΰνται χάριν τών 
έν ταΐς έπαρχίαις χαί τώ έξωτεριχώ έπιθυμούντων 
ν’ άποχτήσωσιν αΰτά, έλεύθιρα ταχυδρομικών τελών],

« ’Α ττικα ί Νύκτες ». Δράματα — Ποιήσεις
Σ. Ν. Βασιλειάδου ..................................  2 (2 ,20 '

«Τό Τριακοσιάδραχμον ’Έπαθλον, Γρηγορίου
Δ. Ξενοποΰλου.......................................... λεπ . 30 [60]

«Π αλαιαϊ ‘ Αμαρτ'αι»^ λυρική συλλογτ’, &·πό 
Δημ. Γρ. Κϊμπούρογλου· · · · Λ επτ. 60 [70] 

«Τ α Δράματα τών Παρισ'ων» , μυθιστορία 
Ponson-De-Terrail, τόμοι ογκώδεις 3 Δρ. 6 .(7) 

« Αί Φύλακες τοΰ Θησαυρού » , μυθιστορία
Έ μμ. Γονζαλ'ες............................. Δρ. 1,50 (1,70)

«Ή  Παναγία τών Παρισ'ων», μυθιστορία Β'- 
κτωρο; Ούγγώ, μετάφρισις I. Κ»ρασσούσα τό"̂
μοι 2)  ...............................................  δρ. 4 (4 ,30)

«Ή  Ή ρωίς τής Ε λλην ική ς Έ παναστάσεως», 
μυθιστορία Στεφάνου Θ. Ξένου, ε ς δυο ογκώ
δεις τόμους.......................................  Δρ. 4 [4  4 .50]

«Ε λπ ιν ίκη » έθιμα Κωνσταντινουπόλεως, πρω
τότυπος κοινωνική μυθιστορ'α ΰπό Επαμεινώνδα
Κυριακίδου ............................................... δρ. 5 (5,30)

«Κωμωδ'αι» ίιπό Ά γγ . Βλάχου Δρ. 2 [2 .20 ]
«Ό  Γονζάλβης Κορδουβιος ή Γρανάδα άνα- 

κτηθεΐσα ■> μυθιστόρημα . . Δρ. 1.50 [1 .70]
«"Ανθρωπος τοϋ Κότμου» , ’Αθηναϊκή μυθι

στορία, όπο Γρ. Δ. Εενοπούλου. Δρ. 2  (2,20] 
«Έ λλην ικα ί ΣκηναΙ» δπό ’Αγγέλου Βροφιρε- 

ρ!ου, μετάφρ. ΰπό Π. Πανα [τόμ. 2] Δρ. 5 [550 ] 
«Ή  Ναςία Μαριάνθη» μυθιστόρημα πρωτό

τυπον...................................................... Δρ. 1,30 (1,50)
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