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ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ

Ή  έκκύβευσχς τοϋ ήμετέρου Λ ,λ- 
jiito'J Βεβλεων, ήτχς εχχε προκηρυ- 
Ιθή δχά τή ν  Ι ν  Δεκεμβρίου, άνα- 
Εάλλεταχ μέχρχ τιϊ,ς Ιί? Ίανουαρίου  
1890, καθ’ ήν  ήμέραν θά παραδο- 
ώοχ καχ τά  κέρδη. Τοϋτο άναγκα- 
όμεθα νά  πράξωμεν ώς έκ τή ς  κα- 
υστερήοεως τη ς  συνδρομής όλχγων 
ίσέτχ συνδρομητώ ν ήμώ ν πρό π ά ν

των έν Άλεξανδρεχα καχ λοχποχς πε- 
ριχώροχς τή ς  Α ίγυπτου, τούς όποχ- 
οιτς μάλχστα, παρακαλοϋμεν νά  έπχ- 
οπεύσωσχ τήν έξόφλησχν τώ ν λαχεχ- 
οφόρων άποδείξεών τω ν — δχ’ α ΐγ υ -  
πτχακών γραμματοσήμω ν έν επ ιστο
λή έπ ι συστάσεχ, εχτε άπ ’ εϋθείας 
πρός τή ν διεύθυνσχν, εχτε πρός τόν  
γενικόν έν Άλεξανδρεχα πράκτορα 
Λμών κ. Π. Γρχτζάνην — χάριν τών  
Αλλων, οχτινες έπλήρωσαν ήδη καχ 
άξχοϋσχ ταχεχαν τή ν  έκκϋβευσχν.Τήν 
αύτήν παράκλησχν άποτεχνομεν καχ 
πρός τους έν Ά θήναχς κκ. Συνδρο- 
μητάς ήμών.
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[Συνέχεια]

Καί «ν οί έπί τών θωρηκτών ύπέφε- 
ρον, πολλφ μάλλον ύπέφερον οί έπί τών 
τ ορπιλλοβόλων. Είς τήν στενήν έκείνην 
επιφάνειαν τών ολίγων μέτρων συνηνοΰν- 
fo πάσαι oti νοσηραί α ίτ ία ι .  ΤΗτο αδύ

νατον ν αποφυγωσι την φοδεραν θερμό
τη τα  τών ηλιακών άκτίνων. ‘Υπό την σ ι
δηράν στέγην, την καλύπτουσαν τόν θά
λαμον τοΰ αξιωματικού καί τάν τοΰ π λη 
ρώματος, ή θερμοκρασία ήτο ώσεί καμ ί
νου. Είς τά μέρος,Ινθα ΐστατο ό κυβερνή
της,·/) ταυτόχρονος άντανάκλασις τής σι
δηράς στέγης καί τών ύελίνων φακών έ- 
τύφλωνε, προσβάλλουσα τούς οφθαλμούς 
κατά πρόσωπον καί έκ τοϋ πλαγίου. Οΐ 
θεομασταί καί οί μηχανικοί, έκ τής δι
πλής έπιδράσεως τοΰ ήλιου καί τής κ α 
μίνου, έθνησκον έζ έξαντλήσεω; τών δυ
νάμεων. ’Εμαγείρευον κα τ ’ άνάγκην έπί 
τοΰ καταστρώματος, δτε κατά τύχην εί- 
χον τροφάς νωπάς. Όσημέραι ή κατάστα- 

[ σις καθίστατο αφόρητος.
Ό  Φριδερΐκος ήσθάνετο έαυτόν βαθμη

δόν καταλαμβανόμενον ΰπό άνηλεούς α 
πελπισίας. Αΰτή ήτο λοιπόν ή δόζα! α ΰ 
τή  ή προσδοκωμένη δράσις! Ή  Γαλλία έ
πεμπε τά τέκνα της είς τήν φονικήν Α 
νατολήν διά νά τά έγκαταλείψγ) είς την 
φρικώδη έκ τού φλογεροΰ κλίματος φθο
ράν. Ά ,  ό θάνατος, ό βρέμων θάνατος ! 
τών μαχών, πόσον είνε έπιθυμητός έν τώ 
μέσιρ τών φοβερών αΰτών στερήσεων, τών 
παραλυτικών αΰτών αποχαυνώσεων, ών 
οΰδέν μετριάζει τήν φρίκην !

Τί ώφέλει κατά τήν ώραν έκείνην ή 
γελόεσσα άποψι; τών μαγικών χωρών,είς 
ά ; άπεβιβάζοντο μόνον οπως όρύξωσι τ ά 
φους; Σΐναι εύρίσκοντο εις τήν παραλίαν 
καί καρχαρίαι παρά τήν αύλακα έκάστου 
πλοίου. "Οσάκις κατεβιβάζοντο είς τήν 
θάλ ασσαν τά πτώματα  τών ατυχών θνη- 
σκόντων, μόνη ή προσδεδεμένη είς αΰτά 
σφαίρα έφθανεν είς τόν πυθμένα. Συχνά
κις έφαίνετο ή άηδής ράχις τών κητών 
ρυτιδοϋσα τήν έπιφάνειαν τού υδατος. Οί 
καρχαρίαι έξετέλουν έν τάχει τό εργον 
των,άείποτε πειναλέοι καί μή απομακρυ
νόμενοι άπό τόΰ μέρους εκείνου, ώς προϊ)- 
σθάνοντο έπικειμένην άφθονον βοράν.

Ά λ λ ’ άδιάφορον ! Τοΰτο έπέβαλλε τό 
καθήκον. ’Εκείνοι, δσοι έζετέλεσαν τό 
έαυτών ύπό παρομοίας περιστάσεις, δύ-

νανται μόνοι νά λαλήσωσιν. Μία μόνη 
παρηγορία υπήρχε διά πάντας τούς άν
δρας τοΰ στόλου, δτε κατά πάσαν Κυ
ριακήν συνηθροίζοντο πέριξ τής ναυαρχί- 
δος. Πάντες σκυθρωποί, μέ τούς οφθαλ
μούς διεσταλμένους καί περιστεφομένους 
ύπά κυανιζούσης άλω,ενεκα τής έζαντλή- 
σεως, προσήρχοντο δπω; ΐδωσι τάν μ έγα ν  
αρχηγό ν  έπιθεωρούντα δι’ένός βλέμματος 
τόν περί αΰτόν συνηθροισμένον στόλον. Ή  
Γαλλία ολόκληρος άνέζη έκεΐ έπί τινας 
ώρας.

Είτα δ έφιάλτης τούς κατελάμβανεν, 
έγρηγορότας είσέτι, δ έφιάλτης τής το 
ποθεσίας έκείνης,τής άπαστραπτούσης έκ 
φωτός, μέ τά κυανοΰν στερέωμα, μέ τούς 
ίοχρόους δρίζοντας, μέ τούς καταυγαζο- 
μένου; λόφου;,οΐτινε ; διεγράφοντο έπί ό~ 
μοιομόρφου πεδίου, μέ τού; πύργους καί 
τά τείχη, μέ τά φαντασιώδη φυλλώμα
τα, μέ τάς ίόγκας, τάς φερούσας αλλε
παλλήλους ορόφους μέ την κιτρίνην δψιν 

| τοΰ βρίθοντο; πληθυσμοϋ, οΰ δ υπόκωφος 
ψίθυρο; έβόμβει περί τά έκκωφαινόμενα 
ώτα.

7Ηλθε κατόπιν ή περίοδο; τών βροχών 
καί τών καταιγίδων, τότε δέ χωρίς νά έ- 
λαττωθή  ή θερμότης, δ οΰρανός έμενε δι
αρκώ; συννεφώδη; καί βαρύ;. Διά μέσων 
τών άεννάω; άπό τών νεφών κρεμαμέ- 
νων ρανίδων τής βροχή;, αί ακτίνες τού 
ήλιου, ώ ;  νά διήρχοντο διά μέσου μυριά
δων πρισμάτων, έξήντλησαν καί τάς τ ε 
λευταίας τών ναυτών δυνάμεις, άπορρο- 
φώσαι,ούτως είπεΐν, τόν χυμόν τή ;  ζω ή ; .  
*Η νόσο; ήρχισεν ήδη νά θερίζνι άνηλεώ ;, 
ή δέ έργασία ηύζησεν. Νυχθημερόν τά  
πλοΐα ήσαν ύπό άτμόν.

Είχε γνωσθή ήδη ή έν Λάγκ-Σόν ένε- 
δρα καί άφ’ δλα τά  έγκαρτεροϋντα έζ ά- 
νάγκη ;σ τήθη  άνεπήδα ή κραυγή τ ή ;  έ
σχατη; άγανακτήσεω;. Ητο δ μήν Α ύ
γουστο; καί ώφειλον νά ένεργήσωσι το 
ταχύτερον, διότι ένδεχόμενον ήτο άπά 
μ ιά ; στιγμής είς άλλην νά έγερθή τυφών 
τ ι ;  άπά τ ά ;  άκτά ; τής Ια π ω ν ία ;  καί νά 
διασκορπίσει $ νά κατασυντρίψω ύπο τά



όμματα τοϋ έχθροϋ ολόκληρον τόν στό
λον, οΰ αυτό; έχλεύαζε την ύπεοάνθρωπον 
υπομονήν.

Ά π ό  τής 10 Αύγουστου ήρχισε νά ε
πικρατή ό πυρετός τών προπαρασκευών.

'Επί τοϋ Τορπιλλοβόλου 29 ή εργασία 
ηΰξησε καταπληκτικώς. Τό πλοΐον Ιποεπε 
νά εινε κατά ποίντα έτοιμον. Δϊς τής ή- 
μέρας εις τών άνδρών έβυθίζετο είς την 
θάλασσαν διά νά παρατήρηση τά δφαλα 
μέοη τοϋ σκάφους και άποσπάση τάς πο
λυαρίθμους κογχύλας, α'ίτινες βρίθουσιν 
ε’ις τάς θαλάσσας έκείνας, έξακριβώση δέ 
ένταυτώ όποία ήτο ή κίνησις τής ελικος. 
Πρός τούτοις ώφειλον λεπτομερώς νά έ- 
πισκοπώσι και πάντα τά  λοιπά μέρη 
τοϋ σκάφους. "Ενεκα σφοδράς προσκρού- 
σεως είχεν έπέλθει εισροή δδατος είς τήν 
άνθρακαποθήκην.

Έδέησε νά τήν φράξωσιν. Έδέησε πρός 
τούτοις ν’ άλλαχθώσι δύο πλάκες τοϋ λέ- 
βητος, αϊτινες είχον φθαρή ενεκα τής κα
κής ποιότητος τοϋ δδατος τοϋ Μίν. ’Ε
πίσης καί έπί τοϋ καταστρώματος ένηο- 
γήθη ή έπισκευή ή ό καθαρισμός τών 
διαφόρων άναγκαίων διά τήν έπίθεσιν ορ
γάνων, ών τινα είχον όξειδωθή ενεκα τής 
υγρασίας. Οτε τά πάντα ήτοιμάσθησαν 
προέβησαν είς τά  ύστατα πειράματα, αδ- 
τη δέ ύπήρξεν ή κρίσιμος στιγμή. Έ γ 
κλειστοι είς τό διαμέρισμά των οΐ θερμα- 
σταί έδέησε νά ύποστώσι τήν πίεσιν έννέα 
άτμοσφαιρών. Ή  θεοαοκρασία άνήλθεν εί; 
60 βαθ μούς. Πάντες ένόουν οτι έπέκειτο 
ή δράσις, καθότι δέν θά ήδύναντο νά U -  
σωσιν οδτω πως, οΰδ’ έπί όκτώ ήμέρας.

Τήν 18 Αύγούστου δ ναύαρχος προσε- 
κάλεσε περί αΰτόν πάσας τάς δυνάμεις,δς 
διέθετεν Αί όδηγίαι έδόθ/)σαν λεπτομε
ρώς καί ώρίσθη έκάστου ή θέσις έν τή
μ*π ι·

Τέλος τήν 21 τοϋ αυτού μηνός, κατά 
τήν πρωίαν, τό θωρηκτόν Βίλλάρ ,  κατα- 
λειπόν τήν παρά τήν Παγόδαν θέσιν του, 
ήγκυροβόλησεν άπέναντι τοϋ ναυστάθμου 
τοϋ Φοϋ·Τσέου, συνοδευόμενον παρά τών 
θωρηκτών Θριαμβ εν τοϋ , ζ ί ε βτ α ϊ ν  καί Λιγ-  
xal - Τ ρ o v t v ,  παρά τοϋ άγγελιαφόρουΒόλ- 
τα,  έφ’ οΰ Ιμελλε ν’ ανύψωση τήν σημαίαν 
του ό ναύαρχος, παρά τών κανονιοφόρων 
Λυγκός ,  'Αβττίόοζ καί Έχ'δνης  καί παρά 
δύο τορπιλλοβόλων, ών Ιν ήτο τό 29.

Τήν 22 δ ναύαρχος Κουρμπέ ειδοποίη
σε τάς έν τή πρλει ευρωπαϊκάς άρχάς δτι 
τήν έπομένην 23 Αΰγούστου εμελλε ν’άρ- 
χίση τό πϋρ κατά τοϋ φρουρίου καί τοϋ 
ναυστάθαου καί δτι κατά συνέπειαν οΐ 
αντιπρόσωποι τών ξένων δυνάμεων ώφει- 
λον νά λάβωσι τ ’ άπαιτούμενα μέτρα πρός 
ποοφύλαξιν τών όαοεθνών των.

Δ'

Σοβαρά καί έπίσημος υπήρξε διά τον 
Φριδερΐκον Πλεμόν ή νύξ τής 22 πρός τήν 
23 Αΰγούστου.

Διήλθεν αΰτήν έπί τοϋ καταστρώματος 
τοϋ τορπιλλοβόλου του.

Είχε λάβει τήν αΰτήν ήμέραν έπιστο-

λήν τοϋ Κεργόρν, έδίησε δέ ν’ άναγνώση 
τήν έπιστολήν ταύτην ΰπό τήν λάμψιν 
ένός φανοϋ.

”Ω ! ήτο φοβερά ή έπιστολή έκείνη !
«Φίλτατέ μου Φριδερΐκε, έγραφεν ό έν 

Γαλλία φίλος του, πρόκειται νά σοϋ άνα- 
κοινώσω θλιβερά νέα, καί αί έρωτήσεις, 
δς μοί άπέτεινες, μέ ΰποχρεοϋσι νά σοί 
εΐπω δλην τήν αλήθειαν.

»Έδώ τά πάντα  (Αετεβλήθησαν.Έμαθα 
τήν ιστορίαν σου, ή μάλλον είπεΐν, τήν 
ιστορίαν τής ρήξεως σου, διότι πρόκειται 
περί ρήξεως δριστικής καί μή πρός βάρος. 
Ά ν  δέν ήθελες άναχωρήσει, Γσως τά πάν
τα θά διωρθοϋντο. Ά λ λ ά  μέ τόν τρόπον, 
μετά τοϋ δποίου άπεχαιρέτισες τήν οικο
γένειαν, εδκολον ήτο νά ποοίδη τις, δτι 
αΰτή δέν θά προέβαινεν είς τά πρώτα ΐϊερί 
συμφιλιώσεως διαβήαατα. Ά ν  πρέπει νά 
πιστεύσω έν τούτοις τήν κυρίαν Διλλιέρ 
αΰτή οΰχ ήττον ποοέβη καί σΰ ήρνήθης. 
Οΰδέν μοί είπες περί δλων αΰτών, φ ίλ 
τατέ  μου. Άναντιρρήτως έξωθεΐς τήν ΰ- 
περηφάνιαν μέχρι σημείου ΰπερβολικοϋ».

Μέ τοΰς οφθαλμούς θολούς, ό Πλεμόν 
έξηκολούθησε τήν άνάγνωσιν.

Ο Κεργόρν είσήρ^ετο είς λεπτομερείας' 
διηγείτο τά πάντα μετά καταφανούς 
προσπαθείας, δπως μετριάση τήν έκ τής 
κακής είδήσεως έντύπωσιν. Ά λ λ ’ ή α λή 
θεια άνεπήδα φαεινή είς πάν μέρος τής έ- 
πιστολής του.

Αί πρώται μετά τόν αποχωρισμόν ήμέ- 
ραι υπήρξαν σκληραί διά τήν Λευκήν.Δέν 
έδέχθη καμμίαν πρόσκλησιν, άλλ ’ έκλεί- 
σθη είς τόν θάλαμόν της, οπως θρηνή έ- 
λευθέρως.

Μετά δεκαπέντε ήμέρας άνεφάνη. Ή  
ε.φάνταστος κόρη ητο τοιαύτη έκ φύσεως, 
ώστε αί λύπαι δέν κατελίμπανον διαρκή 
Γχνη έπί τή ;  νευροπάθειάς της.

‘Ω; ήτο επόμενον, καί ό Γκιδάλ ώσαύ- 
τω ; έπανήλθεν. Κατά τό τετοάμηνον διά
στημα τής απουσίας τοϋ άξιωματικοϋ, ό 
Παρισινός είχε προοδεύσει. Εσπέραν τινά 
διά μέσου τοϋ θείου του προέβαλε καί 
τήν υποψηφιότητά του. Ό  γέρων ήτο έ- 
πιτήδειος διπλωμάτης. Έπεσώρευσε πολ- 
λάς δικαιολογίας καί έπτόησε τήν ασθενή 
τόν χαρακτήρα κυρίαν Διλλιέρ. Ή  θυγά
τηρ τη ; δέν έγένετο άοά γε άντικειμενον 
προσβλητικών υπονοιών, μνησθεισών ε
νεκα τής άνα^ωρήσεως τού Φριδερίκου, ή- 
τις ίσοδυνάμει μέ έγκατάλειψιν ; "Οφείλε 
νά παραιτηθή είς τό έξής τοϋ περιπετει- j 

ώδους εκείνου μυθιστορήματος. Ώφειλε 
τό τα/ύτερον νά διασκεδάση πάσαν άφορ- 
μήν, έξ ή ; ήδύνατο νά πάθη ή ΰπόληψις 

! τής θυγατρός τη ; .  Ή ττηθεΐσα  έκ τών 
! λόγων τούτων ή κυρία Διλλιέρ έστέναξε 

κατά πρώτον καί ε ίτα ένέδωκεν.
Ή  Λευκή έφάνη ισχυρότερα .Ά ντέταξε  

κα τ ’άοχά; άρνησιν κατηγορηματικήν.Έξ- 
ηκολούθει ν’ άγαπα τόν άπόντα καί δέν 
είχε σαφή ιδέαν άκόμη περί τής σοβαρό
τητας τοϋ τραύματός της. Ή θελε τοΰ- 
λάχιστον νά περιμένη. Ά λλο ς  παρά τόν 
Λεοπόλδον θά Ιλυε τήν πολιορκίαν' πλήν 
αΰτός δέν προσεΐχε πολΰ είς τά  κεντή

ματα τής φιλοτιμίας του, καί 1<ιχεν έξή. - 
γησιν μετά τής νεάνιδος. u

Άφ* Ιτέρου έπιστολή, προερχομένη } 
Μαδαγασκάρης,συγγενοϋς τίνος λίαν άπ0. 1 ο 
μεμακρυσμένου τής κυρίας Διλλιέρ, uits. 
στήριζε τά έπιχειρήματα τοϋ κυρίου Γ*(. (
δάλ. Ό  γράφων ήτο άξιωματικός τοϊ ' 
ναυτικοϋ, διότι καί μεταξύ τούτων ΰπάρ. ! ' 
χουσί τινες ίσχυρογνώμονες έν τή μνησι- 
κακίορ, οΰτος δέ ΰπήρξέ ποτε άντίζηλο; 
τοϋ πατρός τοϋ Φριδερίκου, δν προύτΐμη. 
σεν ώς σύζυγον ή κυρία Πλεμόν.

Τρεις έβδομάδες παρήλθον,μετά τό πέ- ι 
ρας τών οποίων ή Λευκή άπεφάσισεν αί- 
φνιδίως νά συγκατατεθή. Τήν φοράν ταύ- ί 
την οί αρραβώνες έτελέσθησαν μεγαλοπρε- ; 
πώς, τή αιτήσει δέ τοϋ Λεοπόλδου ό γά
μος ώρίσθη διά τήν 1 5 Σεπτεμβρίου.

Αΰτάς τάς ειδήσεις άνεκοίνου πρός τόν I 
κυβερνήτην τοϋ Τορπιλλοβόλου 29 ή έπι-Ι 
στολή τοϋ φίλου του Κεργόρν.

Ό  Φριδερΐκος ήτο μόνος απέναντι τοϋ t 
Θεοϋ' ήδύνατο νά κλαύση έλευθέρως καί 
Κκλαυσεν.

Παρά τοΰς πόδας του ό Ζιλδά, τή ά- F 
δείιζ τοϋ προϊσταμένου του, έκοιμάτο 
παρά τόν οΓακα.

Ό  Πλεμόν έξήλθεν έκ τής θέσεώς του. I 
"Ορθιος είς τό κατάστρωμα, στηριζόμενος I 
έπί τής σιδηράς στέγης έθεώοει τήν γα- I 
λήνιον νύκτα.

Πανταχοϋ, Ιμπροσθεν καί όπισθεν έπε- 1 
κράτει σιγή, ήν έτάρασσε μόνος ό πα- I 
φλασμός τών βραχέων κυμάτων τοϋ Μίν, 
προσκρουόντων κατά τών σκαφών καί τό 
μονότονον καί κανονικόν βήμα τών ναυ
τών, οΐτινες έφρούρουν ώς σκοποί παρά 
τά πλήρη τηλεβόλα. Είς τό βάθος ό όρί- 
ζων συνεχέετο έν άποστάσει μετά τοΰ I 
ζόφου. Άντικρΰ ή μεγάλη σινική πόλις I 
καί ή ευρωπαϊκή συνοικία έκοιμώντο, ή 
μέν κατεχομένη υπό τής μοιραιοδοξίας, ή 
δέ ΰπό τής συναισθήσεως τής ιδίας άσφα- 
λείας, ΰπό τήν λάμψιν τών φανών αΰτών. 
*0 ναύσταθμος έξηκόντιζε τήδε κακεΐσε 
τά  ήλεκτρικά του φώτα, ΰπό τήν λάμψιν 
τών οποίων έλεύκαζον άλληχοδιαδόχως 
τά φάσματα τών πλοίων τοϋ σινικοϋ στό
λου και τοϋ μέλλοντος νά έπιτεθή. Οΰδέν 
προανήγγειλεν δτι ή σιγή έκείνη προη
γείτο τής τρικυμία; τή ;  άνθοωπίνη; ορ
γή ; ,  δτι ό δπνος έκεΐνος ητο ό πρόλογο; 
τοϋ δράματος.

Βαθμηδόν ή σφοδρότης τοϋ τραύματος 
έπραύνθη έν τή άνδοικϊΐ καρδίοί τοϋ άξιω- 
ματικοϋ. Είς τ ί  έχρησίμευον τά παράπο
να; Κατά τήν ώραν έκείνην, τήν παρα
μονήν τής μάχης, μήπως έγίνωσκε τ ί έ- 
πεφύλαττεν αΰτφ  ή αδριον ; Είς ποίαν 
άρά γε άπόστασιν εύρίσκετο άπό τοϋ ά 
πειρου,άπό τοϋ άνωτέρου έκείνου κόσμου, 
δστις μάς περιβάλλει,μάς ψαύει,μάς π«ρι- 
λούει; Τήν έπαύριον δέν ήτο ένδεχόμενον 
νά είνε καί αΰτός είς τών έκλεκτών τοϋ 
θα νά το υ ;

Ήρεμα εσυρεν έκ τοϋ κόλπου του δέ
σμην επιστολών κιτρινισασών έκ τής πο
λυκαιρίας. Έπήλθεν αΰτω ή ιδέα νά τάς 
ρίψη έκεϊ, είς τό δδωρ έκεΐνο, τό όποιον



μετ’ ολίγον κυλίον τόσα πτώματα , έμελ
λε νά θέσν) τέρμα εί; την δπαρξιν τόσων 
&11<ύΐ ονείρων.

Παραφορά απελπισίας σφοδροτέρα τόν 
£νεχαίτισεν. ’Απεφάσισε νά τάς φυλάξγι. 
Τί θά τοϋ άπέμενεν έξ Εκείνης, άν τάς ά- 
π έ ρ ρ ι π τ ε ν  ; Μηχανικώς ηνοιξε την δεσμί
δα. *0 άνεμος άφήρπασε μερικά πέταλα 
τ3ν μαρανθέντων ρόδων καί περιέφερεν αΰ- 
τ* έντός της νυκτερινές σκοτίας. ’Ώ -  
χ5το τό άνθος τής νεότητάς του, αί ευ
ώδεις στιγμαί, τό έπιζών ίνδαλμα τών 
όρχων, τών μειδιαμάτων, τών κρύφιων ά- 
απασμών. Έπανεΐδε τήν Λευκήν οΐαν εί- 
δεν αΰτήν τό πρώτον. Άνέλαμψε πρός 
ίτιγμήν ό παοελθών βίος του, οπως κατά 
τή ν  πρωίαν τής έν Βιλλαφράγκα έορτής. 
Κατά είρωνα δέ συγκυρίαν έφθανε μέχρι 
τής όσφρήσεώ; του εΰωδία ρόδων νεοθα- 
λ ώ ν , ώσανεί τήν χλωρίδα τών τροπικών 
ν’ άντικαθίστα πρός στιγμήν ή συγκε- 
κερασμένη ζώνη.

Εϊδεν είς τήν 'Ανατολήν προβαίνουσαν 
τήν ήμέραν. Είδεν έκ νέου τόν οΰρανόν 
λευκαινόμενον, τόν ήλιον χρυσίζοντα βαθ
μηδόν τάς άκρωρείας καί τά  παραλία, 
τά σήματα πολλαπλασιαζόμενα εί; τοΰς 
ιστού; τών πλοίων. Ό  θόρυβος τής μά
χης ήρχιζεν ήδη. Ήκούετο ό κρότος τών 
τεραστίων τηλεβόλων στρεφομένων έπί 
τών κιλλιβάντων αΰτών.

’Αφ’ έτέρου τά  σινικά πλοία ήτοιμά- 
ζοντο ν' άντιταχθώσιν. Δύο θωρηκτά, τό 
Ναν-Τια  καί τό Αιαγκ-B b v  έλάμβανον 
θέσιν έπιθετικήν. Είς τήν έσχατιάν τοϋ 
όρίζοντος έμπορικά τινα εΰρωπαϊκά πλοία, 
άνυψοϋντα τάς σημαίας των, Ιφευγον κα
τά τήν τελευταίαν ώραν, φοβηθέντα έκ 
τών πολεμικών έκείνων ένδείξεων.

Τά πάντα ήσαν έτοιμα έπί τοϋ 29. 
Tii δ ιαταγ-yj τοϋ Πλεμόν τό τορπιλλοβό- 
λον ηΰξησε τόν άτμόν του καί τά μηχα
νήματα δλα ήτοιμάσθησαν' ή τορπίλλη 
έκρέματο έτοίμη νά έξακοντισθϊ). Τό θα- 
νατηφόρον σκάφος έταλαντεύθη φρικιών 
δλον ώς αιλουροειδές ζφον,έτοιμαζόμενον 
να έπιπέσν) κατά τής λείας του.

Αίφνης αντήχησε κρότος τηλεβόλου.
'Η ’ΑαπΙς  πρώτη ήρχετο τοϋ πυρός.Ή 

έορτή ήρχιζεν. j

["Επεται συνέχεια],
Χ α ρ .  Λ ν ν ι ν ο ς

ΒΣΕΒΟΔΟΔ ΚΡΕΣΤΟΒΣΚΗ

ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

[Συνέχεια]

Παράδοξον 1 "Οταν ό Πλάτων Β ελτ ί
στσεφ κατέπειθεν αΰτήν δτι έπρεπε νά 
θανατώσωσι τόν «γέροντα»,ή σκέψις αυτη 
έλάχιστον τρόμον προΰξένησεν αΰτ·?)· σή

μερον μάλιστα, μετά τό γεϋμα, γ ινώ- 
σκουσα δτι ή πρδξις αυτη θά έξετελεϊτο 
αμέσως, διετέλει ήσυχος' ή ί^έα περί τοϋ 
βιαίου θανάτου, μέχρι τής στιγμής ταυ- 
της, οΰδόλως άπεικονίζετο αΰτνί έν δλγ) 
αΰτοϋ τή φρίκη, συν τούτω δέ ετρεφεν κ- 
όρ ιβ τόν  τινα καί παράδοξον έλπίί>α, δτι 
τοϋτο ίσως δέν θά έξετελεϊτο, ή θά έξε- 
τελεΐτο διαφοροτρόπως, καί δτι ό θάνα
τος οΰτος οΰδέν θά συνεπείγετο είς τε την 
καρδίαν καί τήν συνείδησιν αΰτής άποτε- 
λεσμα. Έν γένει, είς τήν προκειμένην ύ- 
πόθεσιν προσηνέχθη μετά τοσαύτης έπι- 
πολαιότητος, ώσεί μή έπρόκειτο περί θα
νάτου, άλλά πεοί κωμψδία; θανάτου καί 
έγκλήματος, μετά τό πέρας τής όποιας 
τά πάντα  καταλήγουσιν αισίως, καί ά- 
παν,τες οί ύποκριταί μένουσιν είς τάς θέ
σεις των, είς τό έργον των καί ήσύχως α
πέρχονται οίκαδε, λησμονήσαντες τά περί 
της τραγικής ταύτης παραστάσεως, έν γ  
μόλις παρέστησαν άπό σκηνής. 'Η Ειρήνη 
Βορίσοβνα, ύπακούουσα είς τόν έξάδελ- 
φόν της, έφέρετο πρός τούς σκοπούς αυ- 
τοϋ, ακριβώς δπως άπό σκηνής παρά- 
στασιν, ήτις, καίτοι διαδραματίζεται, 
κα τ ’οΰσίαν δμως οΰδέν μεταβάλλει, οΰ
δέν διαταράττει. Καί έπίστευε καί δέν έ- 
πίστευε, καί έν γένει έφέρετο λίαν έλα- 
φρώς πρός τήν έπικειμένην πρδξιν, κυ
ρίως δέ οΰδόλως έσκέφθη περί τοϋ προσώ
που, δπερ ώρισται νά διαδραματίστρ έν τώ 
προκειμένω δράματι.

"Ηδη δέ, δτε ή κυρία πράξι; τοϋ δρά
ματος έπαίχθη δτε τό εργον άμετα- 
κλήτως έξετελέσθη, αίφνης παρουσιάσθη 
αυτή ολόκληρον τό γεγονός, έν δλϊ) τή 
φρίκη καί ττ) γυμνότητι της άσχημίας 
του. Τφ όντι μόνον τωρα, μόνον την σ τ ιγ 
μ ή ν ,  καθ’ήν είσήλθε παρ’αυττί ό έραστής, 
ό έκτελέσας τόν φόνον, σύνειδεν αδτη καί 
ήσθάνετο άπασαν τήν βαρεΐαν σημασίαν 
τές  έκτελεσθε ίσης πράξεως.

*
♦ *

'Αλλά πώς καί διατί συνήνεσεν αδτη 
νά λάβτ) μέρος είς τήν πρόίξιν ταύτην, 
Ί να  σαφηνίσωμεν τό ζήτημα τοϋτο, δέον 
νά όπισθοδρομήσωμεν κατά δύο-τρία Ιτη 
ποό τού βεβαίου θανάτου τοϋ «γέροντος.»

Ό  μακαρίτης ήτο άνθρωπος καλός, 
σύζυγος αγαθός καί αγαπητός, ά λλ ’ είς 
άκρον ιδιότροπος. Τάς «άθικτους» τρια- 
κοσίας χιλιάδα; συνήθρΰισεν ολίγον κατ 
ολίγον, κυρίω; δπω; άφίσγ) μετά θάνατον 
είς τήν σύζυγόν του έξησφαλισμένην καί 
καλήν περιουσίαν. Οΰδέποτε απέκτησαν 
τέκνα, ώ ; έκ τούτου ήθελε νά καταστήστ) 
τήν Ειρήνην Βορίσοβναν μόνην κληρονό
μον του. Διαθήκη, πρό τινων ήδη έτών 
συντεταγμ-ένη πρός όφελος της, ήτο έπι- 
κυρωμένη καί δημοσιευμένη καθ’ δλους 
τοΰς τύπους, οΰς ό νόμος κελεύει, ούτως 
ώστε, έν οΰδεμι5! περιπτώσει ήδύνατο νά 
διαμφισβητηθή ή γνησιότης αΰτής.

Ό  μακαρίτης ήγάπα πολύ τήν Ειρήνην 
Βορίσοβναν, οΰδέποτε δμως, δι’ οΰδεμιας 
έξωτερικής έπιδείξεως, έξεδήλου τό α ί 

σθημά του καί οΰδέποτε ίσως έφέρετο 
πρός τήν σύζυγόν του ώς πρός ήλι ,κ ιωμενην  
καί αυτεξούσιον.Θεωρών αΰτήν ώς παιδίον 
καί μή άναγνωριζων έν αυτί) πλέον τοϋ 
κοινοϋ νοός, άπήτει παρ'αΰτής μόνον νά 
φερηται έν τ·7) κοινωνί^ «ώς έμπρέπει είς 
τήν σύζυγον τοϋ Βελτίστσεφ» καί ή Ει
ρήνη Βορίσοβνα συνεμορφοϋτο έντελέ- 
στατα  πρός τήν άπαίτησιν ταύτην.

Έν τ φ  οίκω αΰτής, ώς οικοδέσποινα 
οΰδεμίαν απολύτως έκέκτητο αΰτεξού- 
σιον σημασίαν' αΰτός ό Μάξιμος Γ'ρη- 
γόρ^εβιτζ, διηύθυνε τά πάντα έν τ·7) οί- 
xiqc, έμίσθωνε καί άπέβαλλε τοΰς ΰπηρέ- 
τας, τόν μάγειρον, καί εδιδε χρήματα 
δι’ δλα τά καθημερινά έξοδα. "Αν ή Ει
ρήνη Βορίσοβνα έπεθύμει ένίοτε νά έξέλθη 
έφ’ άμάξης καί διέτασσε νά ζεύξωσιν είς 
τόν δίφρον τούς φαιού; ίππους, ό υπηρέ
της, πριν έκπληρώσ·/) τήν διαταγήν της, 
διηυθύνετο πρός τόν κύριον, ϊνα «αναφέ
ρω* περί τής επιθυμίας τής δεσποίνης 
καί ήρώτα' «διατάσσετε κυρίως τό φαιόν 
ή τό μέλαν ζεύγος ;» καί ό Μάξιμος 
Γρηγόριεβι τζ, πληροφορούμενος παρ’ α ΰ 
τοϋ τούτου τού υπηρέτου περί τής κατα- 
στάσεως τοϋ καιρού καί περί τής υγείας 
τής δεσποίνης, έπετρεπεν ένίοτε, καί άλ
λοτε δέν έπέτρεπε, τάν περίπατον, λέγων 
έν τ·7) τελευταία περιπτώσει : «μετάδος 
είς τήν κυρίαν, δτι σήμερον δέν θά ΰπά- 
γγΐ», καί ή κυρία Ιμενεν οίκαδε, άνευ πε
ραιτέρω λόγων καί έξηγήσεων,ώς πρός τήν 
α ιτ ίαν τίίς άρνήσεω;- ό μακαρίτη; είς οΰ- 
δένα ήγάπα νά δίδγ) λογαριασμόν τών 
πράξεών του. 'Ωσαύτως, κατά τήν έπιθο- 
μίαν του, άντί τών φαιών, οΰς έπεθύμει 
ή κυρία, έζεύγνυον τούς μέλανας, οΰς έ
κείνη δέν ήθελεν- δ Μάξιμος Γρηγόρ^εβιτζ 
δέν ήξίου νά έξηγήσν) αΰτνϊ, δτι δέν έπέ
τρεπε νά ζεύξωσι τούς φαιούς, διότι χθες 
είχον κοπιάσει πολύ. Έκ τών λεπτομε
ρειών τούτων, μίαν τών όποιων έφέοομεν 
ώς παράδειγμα, δύναται τις νά κ.ρίνγι καί 
έκ τών λοιπών, όποία τις ήτο ή ζωή αΰ
τής ύπό τήν Ιποψιν τής οίκοδεσποίνης. 
Οί ύπηρέται έφέροντο πρός αυτήν μετά 
πάσης της δυνατής προσοχής καί σεβα
σμού, διότι, διά τό έλάχιστον έλάττωμα 
τοϋ ένός ή τοϋ άλλου, δ κύριος θ’ άπεδί- 
ωκεν αΰθωρεί τόν υπηρέτην τοΰτον, άνευ 
οΰδεμιας παρατηρήσεως' άλλά καί σεβό
μενοι αΰτήν οί ύπηρέται, οΰδέ τήν έλα
χίστην έν τούτοις έπιθυμίαν αΰτής έτόλ- 
μων νά έκπληρώσωσι, χωρίς προηγουμένως 
νά έρωτήσωσι σόν κύριον : «ε ίμπορεΐ;»
καί « τ ί  προστάζετε ;»

Τοιαύτη ανέκαθεν ήτο ή έν τφ  οίκφ ε
πικρατούσα τάξις.

Πρός τάς ιδιοτροπίας τού μακαρίτου 
ύπήρχεν άκόμη καί ή έξης ·' οΰδέποτε καθ’ 
δλον τάν βίον του εδιδεν είς χεΐράς τής 
συζύγου του κυριολεκτικώς οΰτε Ιν κα- 
πήκιον χρήματα. Κατά τά πρώτα έ'τη, 
δτε αδτη έξέφρχζεν αΰτφ  τήν έπιθυμίαν 
νά έχγ) ιδιαίτερα, έστω καί ολίγα χρή
ματα, έκεΐνος άπεχρίνετο κατηγορηματι- 
κώτατα : «Οΰδεμίαν έχεις αΰτών άνάγ
κην, Τά χρήματα δέν εινε δουλειά τών



γυναικών. Νομίζω δτι πάντοτε πληοόνω γάλοι τινές κεφαλαιούχοι καί ανώτεροι
ακριβέστατα δλους τοΰ; λογαριασμού; 
τών έμπορικών, καί οΰδέποτε σ’ έμπόδισα 
νά ένδύγισαι οπως έπιθυμή γ) καρδία σου».

—  Ά λ λ ά ,  Μάξ, έξέφρασεν ή Ειρήνη 
Βορίσοβνα έρχεται περίστασις πολλάκις 
καί θέλω ν’ άγοράσω μηδαμινόν τ ι  πράγ
μα, £να φούντι κομφέταις, νά δώσω είς 
ενα πτωχόν έστω, καί νά μην έχω οΰδ’ Ιν 
καπήκιον πρός τοΰτο !

— Πρώτον, άπεκρίνετο είς ταΰτα  δ σύ
ζυγος , άν σοΰ άρέση κάτι τ ι ,  τό όποιον 
θέλεις νά άγοράσης, δύνασαι νά διατά- 
ξης είς τό έμπορικόν κατάστημα νά σο'ι 
τό φέρωσιν είς την οικίαν" δεύτερον, διά 
κομφέτας, πάντοτε δύνασαι νά πέμψης 
τόν υπηρέτην είς τό ζαχαροπλαστεΐον, 
καί έγώ τφ  δίδω χρήματα όχι μόνον δι’ 
Ιν φούντιον, άλλά και διά τεσσαράκοντα, 
καί τέλος, τρίτον, δίδουσα έλεημοσύνην 
άπό Ιν καπήκιον,ένθαρρύνεις τόν λαόν είς 
τήν έπαιτείαν,καθιστώσα αΰτήν έπάγγελ- 
μα' και άν συνήντησές που πραγματικώς 
πτωχόν, είπέ του νά Ιρχηται είς τό γρα- 
φεϊόν μου κατά μ^να" γνωρίζεις, νομίζω, 
δτι πολλαί βοήθειαι δίδονται κατά μίΐνα 
έκ τοΰ γραφείου μου είς πολλάς οικογέ
νειας' χ ίλ ια  διακόσια ρούβλια έξοδεύον- 
τα ι κα τ ’ έτος πρός τόν σκοπόν τοΰτον ά- 
ποκλειστικώς, ώστε ή έπιθυμια σου νά έ- 
χγίς πρόχειρα χρήματα είς τό θυλάκιόν 
σου εινε άβάσιμος' είνε νηπιώδη; έπιθυ- 
μ ία ' σύ είσαι καθ’ δλα έξησφαλισμένη. 
"Οταν έγώ άποθάνω, προσέθετο συμπλη- 
ρωματικώς ό Μάξιμος Γρηγόριεβιτζ, δλα 
μου τά χρήματα θά τ ’ άφήσω είς σέ,σύ^δέ 
τότε,χάρις είς τά μαθήματα μου,θά γνω- 
ρίσης τοΰλάχιστον τήν άξίαν τών χρημά
των, και δέν θά δαπανάς αΰτά άσκόπως.

Είς τήν δευτέραν καί τρίτην όμοιας 
φύσεως παράκλησίν της, ή Ειρήνη Βορί
σοβνα έλάμβανε πάντοτε τήν αΰτήν άπ- 
άντησιν : «ώς πρός τοΰτο γνωρίζεις ήδη
το φρόνημά μου, είνε περιττά τά χρήματα 
είς γυναίκα έχουσαν σύζυγον, καί έγώ 
δέν άγαπώ νά έπαναλαμβάνω τά αΰτά ' 
προσπάθησον , φίλη μου , νά έννοήσης 
τοΰτο».

Κατόπιν τοιούτων άπαντήσεων, οΰδέ
ποτε πλέον άνεκίνησεν αυτη τό περί προ
χείρων χρημάτων ζήτημα καί διά νά κέ- 
κτητα ι το ιαΰτα, ήναγκάζετο κρύφα, μέσω 
τ?ίς θαλαμηπόλου της, νά προσφεύγη έ- 
κάστοτε είς τήν έκποίησιν τών παλαιών 
αυτίίς φορεμάτων πρός μεταπράτιδας, έ- 
βραίας καί ταταρίδας.

Τό θέατρον ήτο λίαν προσιτόν τή Ε ι
ρήνη' ήρκει πρός τοΰτο νά γνωστοποιήση 
τήν έπιθυμίαν αΰτής πρός τόν σύζυγόν 
της , καί τό καλλίτερον θεωοεΐον ήτο 
πάντοτε είς τάς διαταγάς της ' άλλά διά 
νά πορευθή είς τό θέατρον δέν ήδύνατο 
άλλως, ή συνωδευομένη ΰπό τοΰ συζύγου 
ή τοΰ έξαδέλφου της, μετά τίνος τών 
έμπιστευμένων συγγενών του.

Είς τόν κόσμον έφαίνετο αΰτη σπανκίί- 
τα τα  καί ουχί άλλως ή μετά τοΰ συζύ
γου της. ’Αλλά καί ό κύκλος τών σχέ
σεων αΰτών ήτο λίαν περιωρισμένος' με-

διοικητικοί καί κυβερνητικοί υπάλληλοι, 
άνδρες άποκλειστικώς προβεβηκυίας ήλ ι-  
κίας, σοβαράς ζωής και θέσεως σοβαράς, 
άπήρτιζον τήν συναναστροφήν έκείνην, 
δι’ήν μετά χαράς ήνοίγοντο τό έστιατό- 
ριον και αΐ αΓθουσαι τής πλούσιας τοΰ 
Μαξίμου Γρηγόριεβιτζ οικίας. Τοΰς χο- 
ρους δέν ήγάπα, οΰδέποτε δέ εδιδε τοιού- ! 
τους, οΰτε εί; άλλους έλάμβανε μέρος" 
«περιττήν, άνωφελή καί άνιαράν άπώ- ! 
λείαν χρόνου» άπεκάλει τάς τοιαύτης φύ
σεως διασκεδάσεις.Ήγάπα δμως νά προσ- 
καλή τοΰς «έκλεκτοΰς» αΰτοΰ εί; γεύ- j 
ματα, καί τά  γεύματα ταΰτα, πράγματι, 
διεκρίνοντο διά τήν υψηλήν αΰτών γα 
στρονομικήν αξίαν. Ό  οίκος αΰτοΰ ήτο ' 
κλειστός διά τήν νεολαίαν τοΰ άρρενος 
φύλου’ έπιμελώς καί συστηματικώς άπέ- 
φευγε τάς μετά τών κομψευομένων νεα 
ν ιώ ν  σχέσεις, «οί όποιοι δέν κάμνουν ά λ 
λο, παρά νά κυνηγοΰν τά ;  ξένας γυνα ί
κας» ,κα ί ή Ειρήνη Βορίσοβνα, γνωρίζουσα 
τάς έπί τοΰ αντικειμένου τούτου σκέψεις 
τοΰ συζύγου της, οΰδέποτε έπέαενε νά 
προσκαλέση είς τήν οικίαν της νεανίαν 
τινά. Ή  εκλογή τών σχέσεων αΰτής έξ- 
ηρτάτο παρά τοΰ συζύγου της, καί διά 
τοΰτο ήσαν άκρως περιορισμέναι. Μόνο; 
ό Πλάτων Βασίλειεβιτζ, άπετέλει έξαί- 
ρεσιν, καί τοΰτο, διότι ό «γέρων» είχεν 
έξοικειωθή πρός αΰτόν, ώς είς πλησιέ- 
στερον συγγενή του, οΰτινος διετέλει κη- 
δεμών, νΰν δέ συνέταιρος, είς τόν όποιον, 
δυνάμει τής παλαιάς έξεως του, μέχρι 
τέλους τοΰ βίου του, έξηκολούθει νά θε- 
ωρή ώς παιδίον, ώς αγαπητόν Πλατώσ- 
σαν. Είν’ άληθές δτι ουδ’ ίχνος ζηλοτυ
πίας ένυπίρχεν είς τόν εΰθύν, ήοεμον καί 
απαθή χαρακτήρα τοΰ Μαξίμου Γρηγό- 
ρ ΐίβ ιτζ ' ά λλ ’ είχε λάβει, σχετικώ; πρός 
τήν σύζυγόν του, το ιαΰτα, κατά τό φαι- 
νόμενον, ζηλο τύπως προφυλακτικά μέτρα, 
έπί τη βάσει πάντοτε τής συστηματικό- 
τητός του, «διότι πρός τάς συζύγους δέον 
νά φέοηταί τις δι’αΰτοϋ, καί οΰδέποτε δι’ 
άλλου τρόπου». «Οΰτω πρέπει». «Ουτω 
πω ; έμπρέπει εί; πάντα σύζυγον καί οι
κογενειάρχην» καί διά τούτων έξηγοΰντο 
τά πάντα. Ητο έπίσης συνεπής, ακρι
βής, τακτικός καί συστηματικός τόσον 
εί; τάς συζυγικάς αΰτοΰ ΰποχοεώσει;, δ- 
σον καί είς τάς έργασίας του, δσον καί 
είς τάς πληρωμάς τών έμπορικών αΰτοΰ 
υποχρεώσεων. Καθ’ ολον τόν βίον του, είς 
δλας τάς απαιτήσεις του ήκολούθει τό 
*π&ν μετρον  α ρ ι β τ ο ν , οΰδόλως συμμορ- 
φούμενος έν τή τελευταία περιπτώσει , 
πρό; τήν θερμοκρασίαν τη ;  συζύγου του, 
καί κα τ ’ άοχήν διεφύλαττεν αΰτη αίω- 
νίαν καί απεριόριστον πίστιν.

Κανονισθεισών άπαξ τή ;  έν τ'ί\ οικία 
τάξεω; καί τών σχέσεων πρό; τήν σύζυγον 
καί πρός πάντας τοΰς περί αΰτόν,τά λοιπά 
εμενον αμετάβλητα. Ή  σήμερον ώμοίαζε 
πρός τήν χθές, καί ή χθές πρός τήν αΰριον 
καί δι’ αΰτοΰ τοΰ τρόπου άπας ό βίος 
τοΰ ιδιορρύθμου τούτου άνθρώπου έβαινε 
τακτικώς καί άκριβώς, ώ ; πιστόν ώρο-

λόγιον, ώς κανονικώς λειτουργοΰσα μ ,̂ 
χανή. Τά πάντα  άπαξ διά παντός 
νονίσας «ώς πρέπει», ό Μάξιμος Γρηγό. 
ριεβιτζ,ώσεί έπάγωσεν έπ’αΰτών,παρεδόΜ ν 
ά π ο κ λ ε ισ τ ικ ώ ς ,  έξ δλης ψυχής,είς τ ά ς  έμ- | } 
πορικάς επιχειρήσεις. Έν αΰτα ΐς ,κα ί μόνο» (.
έν αΰταΐς,ΰπϊίρχεν ή ζωη καί ή ψυχή. του, j (
ένταΰθα άπευθύνοντο ό βίος καί άπαβα 
αΰτοΰ ή ήρεμος καί διαρκής ένέργεικ, 
Γνωρίζων δ τ ι  τ ά  πάντα έν τ ή  οίκίι£ βαί- 
νουσιν ώς κινούμενη μηχανή, δ τ ι  τά π3γ 
άπεκατέστη «ώς α υ τ ό ς  διέθεσεν», έδιδί 
τοσαύτην προσοχήν είς τήν σύζυγόν του, 
είς τά τοΰ οΓκου και τοΰς περί αΰτόν, 
πρώτον δσην «έπρεπε» νά δώση κατά τά; 
ιδίας αΰτοΰ πεποιθήσεις, καί δεύτερον, 
καθόσον πάντα ταΰτα  είχον ανάγκην τών 
απαιτήσεων καί τ·7)ς ΰπάρξεώς του.

Δέν είχε, λόγου χάριν, καιρόν δπω; με
ριμνά περί τών ένασχολήσεων της συζύ
γου του' άλλ ’ οΰχ ήττον έφρόνει, δτι 
γνωρίζει έν άκοιβεία τ ί  αΰτη ό ΰ ν α τ α ι  καί 
τ ί  οφείλε ι  νά πράξη, διότι, δυνάμει τής 
ΰφισταμένης τάξεω ;, οΰδέν ήδύνατο αυτγ) 
ή πάν δ,τι έπετρέπετο καί έπεβάλλετο 
δυνάμει τών κειμένων κα νο ν ιβ μών .

Καί πράγματι, ουτω; είχον καί Ιβαι- 
νον τά πάντα μέχρι τών δύο τελευταίων 
έτών τοΰ βίου του.

Παρομοίας φύσεως μονότονος καί δου
λική υπαρξις ήτο άνυποφόρως άνιαρά καί 
έπαχθής διά τήν έξαλλον, ζωηράν καί 
εΰέξαπτον φύσιν τϊίς Ειρήνης Βορίσο
βνα;.

Διήλθεν έν άνί<£ άπασαν αΰτΐ\ς τήν 
καλλιτέραν, τήν άνθηράν έποχήν, άπασαν 
τήν νεότητά τη ; ,  ήνία κατά τήν ώριμον 
ήλικίαν τη ; ,  ήτοιμάζετο δέ νά υποστή 
τ ’ αΰτά καί είς τό γίΐράς της. Οΰδ’ άπαξ 
ήράσθη καθ’ δλον τόν βί ο ν της, καί ήλ- 
θεν είς γάμον, οΰχί έξ έρωτος άλλ’ έκ 
*διαβχέψεα>ι;» , διότι οί οικείοι καί συγ
γενείς της έβεβαίουν αΰτήν δτι,κόρη αΰ
τή άνευ περιουσίας, ήτο μωρία νά περι- 
φρονήση τοσοϋτον λαμπρόν συνοικέσιον, 
δπερ θά παρεΐχεν αΰτή , λάμψιν, πλούτη 
καί έξέχουσαν θέσιν έν τή κοινωνίιφ.

Χαρακτήρα είχεν αυτη ζωηρόν, άλλ’ 
άσθεντί καί διά τοΰτο άπασαι αί διαμαρ
τυρία! αΰτής κατά της τοιαύτης άνιαοάς 
καί άχοου ΰπάρξεώς συνεθλώντο ώς κύ
ματα έπί γρανιτωδών βράχων άπέναντι 
τών άμειλίκτως ψυχρών καί ήπίως άπο- 
τόμων θελήσεων τοΰ συζύγου της Μικρόν 
κατά μικρόν έξ αΰτών τών πρώτων ήμε- 
ρών τοΰ συζυγικοΰ αΰτης βίου, λεληθότως 
πως ΰπετάσσετο είς τήν θέλησιν τοΰ άν
θρώπου τούτου καί δέν είχε τήν δύναμιν 
νά άποσπασθή έκ τοΰ ζυγοΰ του. Ή  ά- 
λήθεια είνε δτι δέν είχε ποΰ νά ποοστρέξη 
άποσπωμένη' οΰδόλως ήτο προπαρασκευα- 
σμένη διά τήν ένεστώσαν σοβαράν καί ά- 
νεξάρτητον ζωήν. Έν τούτοις είς τό βά
θος τϋς  καρδίας έκρύπτετο ό πόθος πρός 
τήν έλευθερίαν, πρός κάποιαν ποίησιν, 
πρός φωτεινήν τ ινα  σελίδα έν τ φ  β ίφ . . .

’Αλλά .. .  τά Ιτη παρήρχοντοκαί ή πο* 
θεινή σελίς διωλίσθαινεν άποκρυπτομένη, 
καί τής ΰπάρξεώς αΰτής έδέσποζεν αΰτή



έ*εt'vvi ή αιωνίως καταθλιπτ ική , έπίχρυ- 
βος καί διαρκώς μονότονος άνία.

Ήσθάνετο δτι αρχίζει γίδγι νά μαραί- 
νπται, καίτοι δέ διετήρει άκόμη τήν καλ
λονήν της, ήτο δμως αδτη καλλονή όψι
μου φθινοπωρινού άνθους . . .  Ήρίθμει τρ ι
άκοντα καί Ιξ ε τη —απαίσια περίοδος δι’ 
ώραίαν γυναίκα— περίοδος μαρασμού...

• Πώς ! καί άπασα λοιπόν ή ζωή αυ
τ ί ;  οδτως πως θά παρέλθγ) ! μετά πικρίας 
διελογίζετο πρός στιγμήν ή Ειρήνη Βο- 
ρ ί ί ο β ν α  καθημένη πρό τοϋ καθρέπτου πε- 
ρατοϋσα τόν πρωϊνόν αΰτής καλλωπι
σμόν * καί οΰδείς λοιπόν ποτέ θά θαυ- 
μχαγ τό πολυτελές τοϋτο στήθος, τοΰς 
μαύρους τούτους βοστρύχους . . .  αΰτοί δέ 
οί ζωηροί οφθαλμοί οΰδέποτε θά προσ- 
βλέψωσί τινα μετ’ Ιρωτος, οί ωραίοι οΰ- 
τοι βραχίονες οΰδένα θά περιπτυχθώσιν, 
οΰδένα θά θωπεύσωσιν,οδτως ώς έπιποθεϊ 
ή καρδία μου . . .  Θεέ μου ! είνε ποτέ δυ
νατόν ! μοί είνε τάχα πεπρωμένον νά μη 
συναντήσω τόν άνθρωπον έκεΐνον, δν ήγά- 
πησα άπαξ ϊστω , μόνον άπαξ καθ’ δλον 
τόν βίον μου» .

[Έ πετα ι βυνέχεια].

Α γ α θ .  Γ .  Κ ο ν ς τ α ν τ ι ν ι δ η ς

FERN AN  CABALLERO

τοιοϋτοι πωλούνται καθ’έκάστην είς τήν κοσμείτο δι’αΰτών. Θελκτική εΰωδία, τήν 
αγοράν τών άνθέων, έντός μικρών κλω- όποίαν θά έζήλευον οί καλλωπισταί τής 
βών. αΰλής, διεχύνετο είς τόν άέρα. Ό  Διέγος

» ’ΕπΙ τής ήμιόνου, ήτις έβάδιζε πρό ήρώτησε τήν μικράν πόθεν προήρχετο ή
τών άλλων, ΐππευεν ό υπηρέτης τοϋ γέ-  εΰωδία έκείνη.
οοντος Ά ντα -μούχου- ό νεανίας οΰτος,έξ- j  » Ή  μήτηρ μου, άπήντησεν έκείνη, ά-
αίρετος ίππεύς, κεκλιμένος έπί της ήμιό- νάπτει τόν φούρνον της, καί ή εΰωδία 
νου του, έστήοιζε τήν κεφαλήν έπί τοϋ αδτη θά Ιρχεται άπό τοΰς κλάδους, οί ό- 
λαιμοϋ τοϋ ζώου καί μελαγχολικώς I- ποιοι καίονται. Δέν γνωρίζετε λοιπόν, δτι 
ψαλλεν έπϊ έξαισίου δημώδους ήχου α- ή γιάρα μυρίζει εδμορφα ; Μυρίζει δέ έ- 
σμά τ ι .  πειδή τρέχει αίμα, δπως άπό τής πλη-

«Ό  γέρων ’Αντα-μοϋχος,καθήμενος έπί γ η ς  τοϋ Κυρίου ήμών. Τά άνθη της έχουν 
τής ήμιόνου του, άφινε νά κρέμωνται πέντε λευκά φύλλα, καί έκαστον φύλλον 
οί πόδες του, καί έκύλιε μεταξΰ τών δα- ; Ιχει μίαν έρυθράν κηλϊδα, ώς μίαν πλη- 
κτύλων του παχύ σιγάρον. Ό  Διέγος γήν. Νά, ίδήτέ την, σενόρ.
Μένας, δστις προεπορεύετο, άπηλπίζετο | · Ό  Διέγος Ιλοιβε τό άνθος καί τό παρ- 
διά τήν βραδύτητα τών ήμιόνων. ί ετήρησεν έπί πολύ,ώς νά έζωγραφήθη ύπό

• Έ χετε  υπομονήν, Ιλεγεν ό γέρων ή- ζωγράφου, διεκρίνετο έπί έκάστου φύλλου 
μιονηγός' ό ώραϊος ΐππος σας θά Ικαμνε αιμοσταγής πληγή. Ό  Διέγος έφρικίαβεν 
βεβαίως δέκα λεύγας είς μίαν ώραν, ά λλ ’ άκων.
επειτα δέν θά ήδύνατο νά έξακολουθήση ·Έ ξ  άλλου ή παιδίσκη παρετήρει τρυ-
καί δμως έ'χομεν άκόμη είκοσι σωστάς φερώς τό μικρόν άνθος.
λεύγας.Α ί ήμίονοι θά τάς διατρέξουν χω- ι » Είσαι εΰτυχής σύ, μικρά, ή όποία
ρίς κόπον καί χωρίς σχεδόν ν’ άναπαυθώ- βλέπεις τήν πληγήν αΰτήν μόνον είς το 
σι. ’Αφήσατέ τας ήσύχους' γνωρίζουσι άνθος, ειπε. Έάν δμως τήν Ιβλεπες είς 
πού εινε αί έπικίνδυνοι δίοδοι, καί ήξεύ- τό στήθος τής μητρός σου τ ί θά ϊκαμνες 
ρουν τάν δρόμον,δπως έγώ τάς χεΐράς μου. είς έκεΐνον, δ όποιος τήν Ικαμε ;

» Ή  νύξ Ιφθασε πλέον, δτε έστάθησαν »Τό παιδίον Ιμεινε πρός στιγμήν σκε-
είς τήν βένταν τού Παγανόζα. Άφήκαν πτικόν. 
έκεΐ τήν βασιλικήν όδόν, καί ήκολούθη- »Καί άπεκρίθη :

Φ Ω Τ Ε Ι Ν Η  ΚΑΙ Ε ΙΡ ΗΝΗ
* Ι α κ α ν ι« 6 ν  ί ιή γ η μ ο ι

[Τ ίλος]

Η'

• Δέκα πέντε ημέρας μετά τήν συνδιά- 
λεξιν, ήν σοί. διηγήθην, άνεχώρησεν έν- 
τεϋθεν δ γέρων Άντα-μούχος διά τήν 
Άρασέναν φέρων μεθ’ έαυτοϋ τόν Διέγον 
Μέναν.

• Επειδή ήτο θέρος, ήρχισαν τήν πο
ρείαν των κατά τήν εκτην έσπερινήν ώ 
ραν' διήλθον τήν πεδιάδα πρός τό μέρ^ς 
τής Τρουάνας, άκολουθοϋντες τήν βασιλι
κήν όδόν τής Έστραμαδούρας. Κατά τήν 
δύσιν τού ήλιου, ολίγη δρόσος γλυκεία, 
προάγγελος τής νυκτός, έξηπλώθη έπί 
τή ;  γής.

»Ή  κόπωσις, ή προξενουμένη ΰπό τής 
θερμότητος, ήλαττώθη κα τ ’ ολίγον.

» Η μακρά σειρά τών ήμιόνων, αΐτινες 
έβάδιζον ή μία μετά τήν άλλην, προΰχώ- 
ρει μέ τήν κανονικότητα έκκρεμοϋς. Οί 
κωδωνΐσκοι, οί κρεμάμενοι άπά τοϋ λ α ι 
μού των, έξέπεμπον μονότονον ήχον, τόν 
οποίον συνώδευε τό όξύ καί διάτορον ά 
σμα τών γρίλλων. Οί δύω έκεΐνοι διάφο- 
p ot  κρότοι είχον τό θέλγητρον τό άκατα- 
μάχητ ον καί ποιητικόν παντός ήχου, δσ- 
τις διαταράσσει τήν βαθεΐαν σιγήν τής 
νυκτός έν τ^ έξοχ?1. Έν Ανδαλουσία ά- 
γαπώσι πολύ τούς γρίλλους’ πολυάριθμοι

σαν στενήν καί κατάφυτον άτραπον, ή 
όποία μόλις διεφαίνετο ύπό τούς πόδας 
τών ήμιόνων.

• Κατ’ ολίγον τό πάν κατέστη ήσυχον 
καί σ ιωπηλόν τό έδαφος άπέβαινε περισ
σότερον λιθώδες καί ή σιγή μάλλον ά- 
πόλυτος' ή άσθενής νυκτερινή αύρα οΰδ’ 
ήδύνατο κάν νά κινήσγ) τά φύλλα τών 
δρυών καί πλατάνων.

• Έβάδισαν τοιουτοτρόπως καθ’ δλην 
τήν νύκτα, χωρίς αί ήμίονοι νά δώσωσι 
παραμικρόν σημεϊον κοπώσεως. Κατά τήν 
δεκάτην πρωινήν ώραν Ιφθασαν είς μεμο- 
νωμένην τινά βένταν, τήν μόνην κατοι-

— Ό  Κύριος έσυγχώοησε, καί έγώ θά 
έσυγχ ώρουν.

—  Δέν άγαπάς τήν μητέρα σου, εΐ- 
πεν ό Διέγος έγειρόμενος βιαίως.

—  Περισσότερον άφ’ δσον αγαπάτε σεΐς 
τόν πατέρα σας, άπεκρίθη ή μικρά.

• Τήν στιγμήν έκείνην έφάνη είς τήν 
θύραν τής βέντας δ γέρων Άντα-μοϋχος.

— Αΰτός ό Νικόλας, είπε, κοιμάται 
ώς άποθαμμένος. Τόν έξύπνησα δύο φο
ράς, καί τάς δύο άπεκο*μήθη. Όρθιος, 
Νικόλα, όρθιος ! Ό  καιρός πέρνα κ α ι  I-  
χομεν πολύν δρόμον άκόμη.

• Μετά Ιν τέταρτον,ή μακρά σειρά τών
κίαν, τήν όποίαν άπήντησαν, καί ήτις εύ- 1 ήμιόνων είρπεν ώς μέγιστος όφις έπί τής
ρίσκετο είς τό μέσον σχεδόν τής όδοΰ. Ή  | άνωμάλου άτραπού.

ί  βέντα αδτη κεΐτα ι είς τό βάθος δύο λό- j »Αί δρϋς, αί πλάτανοι, αί περιπλοκά-
j φων, περί τούς οποίους στρέφεται είς τών ; δες, αί καρυαΐ έσχημάτιζον ήδη πυκνόν
| άπειρων έκείνων ρυάκων, ύπό τών όποιων \ δάσος' οί ρύακες έπολλαπλασιάζοντο, κα- 

σφίγγεται ή Σιέρρα ώς ύπό δικτύου άργυ- j λυπτόμενοι ύπό ροδών καί δαφνών, α ΐτ ι -  
ρού. Έκ τής προσόψεως τής βέντας ταύ- ! νες ϊτεινον πρός αυτούς ώς ζητούσαι δρό- 

■ της διακοίνονται τά τείχη τοϋ φρουρίου ! σον.
; δε-λαί-Γκονάρδαι. »Άφοϋ διήλθον τό χωρίον Βάλ-Φλόρες

• Οί ταξειδ ιώταί μας δέν ήσαν βεβαίως J καί τήν Χιγουέραν, διέκρινον τέλος τήν 
έξ έκείνων, οΐτινες θαυμάζουσι τάς φυσι- | Άρασέναν. Ή  Άρασένα εινε ώκοδομημένη 
κάς καλλονάς. Άφοϋ λοιπόν άφίππευσαν j έν σχήματι ήμισελήνου είς τούς πρόποδας 
καί Ιδεσαν τάς ήμιόνους των, έπρογευμά- ! υψηλού όρους.
τισαν δι’άρτου καί χοιρομηρίου, καί μετά , ·Έ π ί  τής έποχής τών Μαύρων, ύπήρ- 

' ταύτα  έξηπλώθησαν έπί τών σκέπασμά- 1 χεν έκεΐ μέγιστον καί ίσχυρότατον φρού
των τών ήμιόνων των καί έκοιμήθησαν , ριον έπί τοϋ βράχου, έφ’ού σήμερον ά- 

\ βαθέως. \ πλοϋται τό ήσυχον κοιμητήριον τοϋ χω-
• Κατά τήν δευτέραν μεταμεσημβρινήν * ρίου. Εκκλησία μικρά καί σοβαρά ύψοϋ- 

ώραν έξύπνησε πρώτος δ Διέγος. Ίδών τα ι έπί τών έρειπίων τοϋ άπειλητικού 
τούς συντρόφους του κοιμωμένους άκόμη φρουρίου.
έξήλθε καί έκάθησε πρό τής βέντας. "Οχι ι — Βλέπετε τά δψη αΰτά , τά  όποια 
μακράν αΰτοϋ έκάθητο νεαρά κόρη όκτα- φαίνονται ώς νά δμιλοϋν μέ τά νέφη, ει- 
έτις έπί τών κλάδων μιάς γιάρας, ώς βα- πεν δ γέρων Ά ν τ α  - μοϋχος. Έκεΐ εινε 
σίλισσα έπί τοϋ θρόνου της. Ή  παιδίσκη τό νεκροταφεΐον. Οί Μαύροι είχον έκεΐ Ιν 
άπέκοπτε τά άνθη έκ τών κλώνων καί έ- | φρούριον, τόσφ μεγάλον καί ισχυρόν,ώστε,



οσάκις τοΰς προσέβαλλον οΐ χριστιανοί, 
ολοι έκλείοντο έκεϊ άσφαλεΐς. Μίαν ήμέ- 
ραν ό χριστιανός αρχηγός ειδοποίησε τόν 
Μαϋρον νά τω παραδώση τό φρούριον. Ό 
Μαύρος άπήντησε οτι θά οχυρωθώ καί οτι 
άν κανείς χριστιανός θέλει άς ΰπάγει νά 
δειπνήσουν.Άκούσαντες τοΰς λόγους τού
τους οί χριστιανοί ύργίσθησαν καί δπλι- 
σθέντες άπήλθον κατά τοϋ φρουρίου, ένφ 
ό άρχηγός των έφώναζε :

— Εμπρός λοιπόν παληκάρια μου ε’ις 
τό δεΐπνον. Είς τό δεΐπνον, έκοαύγασαν 
δλοι καί έρρίφθησαν μεθ’ άρμης κατά 
τοϋ φρουρίου, τό όποιον έκυρίευσαν' έκ- 
τοτε τό χωρίον ώνομάσθη Άλησένα ή 
Άοασένα.

»Ό  Διέγος Μένες, τοϋ όποιου ή δειλία 
ηΰξανε καθ’δσον έπλησίαζεν, ήτο κατα- 
τεταραγμένος καί μόλις ηκουε τάς ΐστο- 
ρικάς διηγήσεις τοϋ γέροντος.

• Μέ βεβαιοΐτε λοιπόν, τόν ήρώτησεν, 
δτι θά μέ δεχθούν καλώς.

— Διαβολε, άπήντα ό ”Αντα-μοϋχος, 
ήθελα νά ήξευρα πώς δέν θά σέ έδέχοντο 
καλώς. Φίλε μου, είς αΰτόν τόν κόσμον 
δέν ποέπει νά δύσπιστή κανείς. Δέν γνω
ρίζεις λοιπόν τήν παροιμίαν. Μένει ζώον, 
δστις νομίζει δτι είνε τοιοϋτος. Λοιπόν 
γνωρίζουν, άπό δσα τοΐς είπον έγώ, δτι 
είσαι νέος καλός, άπό καλήν οίκογένειαν, 
καί έχεις καί αρκετήν περιουσίαν. Έ πρε
πε νά είνε πολΰ δύσκολοι διά νά μή 
τοΐς αρέσει Διέγος ό σιωπηλός.

— Δέν ονομάζομαι πλέον Διέγος Καλ- 
λάδος, άλλά Διέγος Μένες.

— Είνε τό αΰτό, άπήντησεν ό ημιο
νηγός, έγώ ονομάζομαι Κοϋρος Μορένος, 
καί δμως δλοι μέ γνωρίζουν γέρω Ά ν τ α -  
μοϋχον.

• Μόλις εφθασαν,ό γέρων έ'σπευσε νά ε ι
δοποίηση τήν οικογένειαν πεοί της άφί- 
ξεως καί οί ταξειδ ιώταί μας, άφοϋ διηυ- 
θέτησαν τήν ένδυμασίαν των μετά τής 
φροντίδας ήν άπήτει ή περίστασις, διηυ- 
θύνθησαν πρός τήν οικίαν τ ι ς  Παστόοας.

»Ό  Διέγος, τοϋ οποίου ή καλλονή καί 
ή εΰγενής φυσιογνωμία ποουκάλεσε τήν 
γενικήν προσοχήν, ήκολούθει τεταραγμέ- 
νος τόν ' Αντα-μοϋχον, οστις προηγείτο 
θριαμβευτικώς.

• Πώς σάς φαίνεται δ προστατευόμενός 
μου, ήρώτα .

— "Αν φέρετε πάντοτε νέους ώς αυ
τόν, δλαι αί νεάνιδίς τοϋ χωρίου θά γεί- 
νουν συνδρομήτριαί σας. Είπέ τις.

• Τέλος έφθασαν είς τήν οικίαν τής 
μνηστής. Ή το  οικία μεγάλη καί ώραία' 
είς τά δεξιά τής εισόδου εΰρίσκετο α ί 
θουσα, είς τήν όποίαν ην συνηθροισμένη 
κα τ ’ έκείνην τήν ώραν δλόκληρος ή οικο
γένεια μετά τοϋ Άλκάδου τοϋ χωρίου.

• Ό  Διέγος ίδών δλους έκείνους έχασε 
τό ολίγον θάρρος του. Ή  Παστόρα, κε- 
κρυμμένη όπισθεν τής μητρός της, δέν εί- 
χεν όλιγώτερον ταραχθη. Ό  έρως, δπως 
ή αηδών, άγαπ^ί τήν νύκτα, τήν έρημίαν. 
Τόν έρωτα Ιν ξένον βλέμμα ταράσσει, 
παρουσία τρίτου ένοχλεΐ.

• Έν τούτοις δ Διέγος καί ή Παστόρα

άντήλλαξαν βλέμμα, δπερ τοΰς ένεθάο- 
ρυνε καί ή αμηχανία των ήλαττώθη.

— Καί δ κουμπάρος  μου ποϋ εΐνε ; 
ήρώτησεν δ γέρω Άντα-μοϋχος έπιθυμών 
νά παρουσιάση τόν μελλόνυμφον πρώτον 
είς τόν πενθερόν του.

—  Θά έλθη αμέσως, άπεκρίθη ή σύ
ζυγός του' δέν ήτο έδώ δταν μας ειδο
ποιήσατε δτι εοχεσθε καί ήμεΐς δέν σας 
έπεριμεναμεν τόσω ογοήγορα.

— Αΰτό έ'γεινε, έπειδή είχα καλόν ή- 
μιονηγόν, άπήντησεν δ καλός γέρων δει - 
κνύων τόν Διέγον.

• Συγχρόνως ήκούσθη έξω ταχΰ βήμα 
ΐππου, μετ’ ολίγον δέ είσήλθε άνήο τις 
νέος άκόμη.

• Ιδου ο υίος σου, Ιωσία Ραιιό, είπεν 
δ “Αντα-μοϋχος ευθύμως υψών τήν κεφα
λήν πρός τά άνω" θά συμφωνήσης βέβαια 
δτι ή Παστορίλ,λα, κουμπάρε, έχει πολ- 
λήν καλα'.σθησίαν.

• Καλώς ηλθε είς τήν οικίαν μου δ νέος 
οΰτος, άπήντησεν δ Ίωσίας Ραμός. Καί 
λαβών τήν θυγατέρα του έκ τής χειράς 
προσέθηκε: ίδοΰ ή κόρη μου, σοί ανήκει : 
άφοϋ σέ άγαπδΓ είνε ή κόρη μου δ,τι 
έχω προσφιλέστερον είς τήν γήν ! Είθε δ 
Θεός νά σας ευλογήση, ώς σάς εΰλογώ 
έγώ !

• Ό  Διέγος προυχώρησε καί δψωσε τήν 
κεφαλήν, τήν οποίαν έκράτει καταβιβα- 
σμένην άφ" δτου ώμίλησεν δ Ά ντα -μοϋ -  
χος, καί παρετήρησε τόν μέλλοντα πεν
θερόν του.

• Αίφνης ΰπεχώρησε καί’ αί τρίχες του 
ήνορθώθησαν.

— Είπέ του λοιπόν τίποτε,Διέγο, είπεν 
είς τό ους του δ γέρων "Αντα-μοϋχος'δέν 
σέ έπίστευα τόσω δειλόν. ’Απάντησε λοι
πόν, εΰχαρίστησε, θά σέ νομίσουν βωβόν 
ή άγροΐκον.

• Ό  Διέγος έ'μενεν ακίνητος καί ή έκ- 
φρασις τοϋ προσώπου του προΰξένησε γε 
νικήν κατάπληξιν .

— Μά τήν Παναγίαν τής Ά τύχας ,  
προσέθηκεν δ γέρων, περί τόν δποΐον έ- 
σπευσαν έκπληκτοι πάντες, τ ί βλέπετε 
λοιπόν περίεργον, Διέγο, καί έστάθητε 
ώς τό άγαλμα τής γυναικός τοϋ Λώτ.

— Βλέπω, είπεν δ Διέγος χω?ΐ» νά 
στρέψη τό πρόσωπον άπό τοϋ πατρός τής 
Παστόρας, βλέπω . . . τόν δολοφόνον . . . 
τοϋ Ζουάν Μένα, τοϋ πατρός μου.

• Ήκούσθη γενική κραυγή έκπλήξεως 
μεθ’ δ έπηκολούθησε βαθεΐα σιγή.

— Τί λέγεις, είπε πρώτος συνελθών δ 
γέρων ”Αντα-μοϋχος, είσαι τρελλός ;

—  "Ας ρίψουν έξω άμέσως τόν άχρεΐον 
αΰτόν σοκοφάντην, έκραύγασεν ή σύζυγός 
τοϋ Ίωσία Ραμοϋ.

—  Σ υκοφάντην ;. . .  είπεν δ Διέγος, ί-  
δέτε λοιπόν άν αΰτός δ ίδιος τολμά νά 
τό άρνηθή.

• Ό  Ίωσίας έμενεν άπολελιθωμένος μέ 
καταβιβασμένην τήν κεφαλήν.

— Διέγο, ειπεν δ ημιονηγός, έπιθυ
μών νά τόν παρασύρη έκεΐθεν, έχασες τό 
λογικόν σου, παιδί μου. Παντοϋ λοιπόν 
νομίζεις δτι βλέπεις εκείνον, ό δποΐος πρό

είκοσιν έτών έφόνευσε τόν πατέρα σου
— Τό είπον' τότε άπήντησεν ό Διέγος 

καί μέ έκατόν έτη καί μεταξύ χιλίων δο
λοφόνων, θ’ άνεγνώριζα τόν φονέα τοΰ 
πατρός μου, καί δ ίδιος τό είπε τ ί  πρέπει 
νά κάμω' δέν εινε αλήθεια δ.τι έλέγατε δτε 
διηυθύνετε τό δπλον είς τό στήθος τοΰ 
ανθρώπου εκείνου, «δταν δίδη κανύς μίαν 
ΰπόσχεσίν πρέπει νά τήν έκτελή, δταν 
χρεωστή πρέπει νά πληρώνη»;

• Άκούων τοΰς λόγους τούτους δ Ί ω 
σίας Ραμό άφήκε νά πέση τά δπλον έφ’ 
οΰ έστηριζετο, καί θά έπιπτε καί αΰτός 
κατά γης, άν μή τόν έστήριζεν ό γέρων 
"Αντα-μοϋχος καί άλλοι τινές.

— Τό βλέπετε, είπεν δ Διέγος εκτός 
έαυτοϋ, δέν αντιλέγει κάν είς τήν κα τη 
γορίαν. Άλκάδη , έν όνόματι τού νόμου, 
σάς παοακαλώ νά τόν συλλάβετε. Όλοι 
σείς, νά είσθε μάρτυρες. Δέν είνε αληθές, 
δολοφόνε τού Ζουάν Μένα, δτι άναγνω- 
οισθείς ΰπό τού υίοϋ σου, ομολογείς τά 
έγκλημά σου ;

»Ό  Ίωσίας Ραμός έμενεν άφωνος.
— Έν όνόματι τοϋ Θεού τής άληθεί- 

ας, έγώ, δ υιός τοϋ Ζουάν Μένα, σέ έρω- 
τώ, έφόνευσες τόν πατέρα μου ;

• Ό  Ίωσίας Ραμός, συνενώσας τάς δυ
νάμεις του έσταύρωσε τάς χειράς του καί 
άπεκρίθη :

— Ναί, τόν έφόνευσα.
— Παναγία Παρθένε, έκραύγασεν 

σύζυγός του κρύπτουσα τά πρόσωπον είς 
τάς χεΐρας.

— Ναί,δ υ σ τ υ χ ή ς  γυναίκα,σέ ήπάτησα, 
άλλά γνωρίζεις δτι έγώ δέν σ’ έζήτησα. 
Γνωρίζεις δτι ήρνήθην δταν μοί έπρότεινε 
ό πατήρ σου, είς έμέ τόν πτωχόν υπηρέ
την του, νά γείνω υιός του. Μόνον δταν 
έπείσθην δτι δ έρως αΰτός θά σέ κατεβί- 
βαζε είς τόν τάφον συνήνεσα νά σέ νυμ- 
φευθώ καί νά σέ καταστήσω ϊΰτυχή . Έ -  
κράτησα τόν λόγον μου καί έκαμα δ,τι 
ήδυνήθην διά νά τόν κρατήσω. Ά λ λ ’ ήτο 
πεπρωμένον νά μή σβύση τό παρελθόν ε
κείνο . . .  τό έγκλημα καί ή ειρκτή .. .

— Κατάδικος, ώ Θεέ μου, κατάδικος! 
έψιθύρισεν ή άτυχής γυνή καί έρρίφθη έπί 
τίνος καθίσματος. Αί λοιπαί γυναίκες την 
περιεκύκλωσαν.

• Συνελθοϋσα έκ τής πρώτης φρίκης ή 
Παστόρα, έρρίφθη ώς λέαινα έπί τοϋ π α 
τρός της, καί διά τής χειρός τφ  έκλεισε 
το στόμα λέγουσα :

— Σιώπησε, σιώπησε ! Μή συκοφαν- 
τήσαι μόνος σου... Σύ, δυστυχή καί άγα- 
πητέ μου πατέρα, σΰ δολοφόνος ; . . .  ψ ε ύ 
δεσαι, ψεύδεσαι, αισχρέ συκοφάντα, δέν 
έφόνευσεν αΰτός τόν πατέρα σου.

— Κόρη μου, κόρη μου, είπεν ό Ί ω 
σίας Ραμός.Δέν δύναμαι νά ψίυσθώ. Ναί, 
έγώ, παραφερθείς έκ τής απελπισίας, τόν 
έφόνευσα... διότι αΰτός, ό πατήρ του, μέ 
κατέστρεψε έμέ, καί δλην τήν οίκογέ- 
νειάν μου' διότι αΰτός άφήρπασε τήν γ υ 
ναίκα, τήν όποιαν έλάτρευσα.Έκτοτε δέν 
είδον μίαν ήμέραν εΰτυχή, μίαν νύκτα ή - 
συχον. Έγνώριζεν δτι θά έπλήρωνα μίαν 
ήμέραν τό έγκλημα αΰτό. Ή  ήμέρα ϊ -



.Jtcs, είμαι έτοιμος. ’Εμπρός, ειπεν 
Αποτεινόμενος πρός τόν ’Αλκάδην, συλ- 
λάβετέ με καί δικάσατέ μ* ταχέως.

   'Οχι, όχι, έφώναζεν ή Παστόρα,
θά τόν συλλάβετε. Είνε αδύνατον. .. 

θ’ έποθάνω.
• Και ή ατυχής νεάνις έρρίφθϊ) κλαίουσα 

*ρό τών ποδών τού πατρός της, τους ό
ποιους περιέβαλε διά τών βραχιόνων της.

— Κόρη μου, είπεν έκεΐνος έγείρων καί 
υφίγγων αύτην έπί τής καρδίας του. Δυ
στυχή μου κόρη, μόνον άνθος τής σκλη- 
οίς μου ζωής- ήσο ή μόνη μου ευτυχία, 
ή μόνϊ) μου χαρά.

— Διέγο . . .  Διέ . . .  γο . . .  έφώνησεν ά- 
πελπις πρός τόν μνηστήρά της ή άτυχης 
νεάνις .. . σώσέ τον σύ ...

— Διέγο,ειπε καί ό γέρων "Αντα-μού- 
χος δακρύων, λυπήσου αύτήν ! άπάλλαξέ 
τον τόν δυστυχή πατέρα, είπέ δτι σέ ή- 
«άτησε μεγάλη όμοιότης. Ίδέ πώς τόν 
λυπούνται όλοι.Διά τήν αγάπην τούΘεού, 
υποχώρησε . . .

»Ό  Διέγος, τού οποίου ό έ'ρως πρός 
στιγμήν είχε υπερνικήσει τήν θλΐψιν, ύπ- 
έφερε φοικώδη βάσανον'τέλος έψιθύρισε διά 
φωνής ύποκώφου:

— Ώρκίσθην νά έκδικήσω τόν πατέρα 
μου.

— Διέγο, είπεν ή νεάνις ριπτομένη 
είς τά γόνατα τού μνηστήρός της, άφού 
ήγάπησες τόσιο τόν πατέρα σου,γνωρίζεις 
πόσον έγώ άγαπώ τόν Ιδικόν μου. Σέ ορ
κίζω είς o,Tt ύπέφερες, λυπήσου με, μή 
μέ καταδικάσεις είς αίωνίαν λύπην. Δι
έγο, είπέ ψεύματα σύ διά νά μάς σώσης.

— ’Ελυπήθη έκεΐνος τό άθψον θύμά 
του ; είπεν άποστρέφων τήν κεφαλήν, ΐνα 
μή βλέπιρ τήν Παστόραν.

— 'Αρκετά, κόρη μου, ή ζωή μου δέν 
άζιζει τόσην ταπείνωσιν, είπεν ό Ίωσίας 
Ραμός.

— Πήγαινε λοιπόν ! είπεν ή Παστόρα 
άνεγειρομένη ΰπερηφάνως, ώραία έν τγί 
θλίψει της, ώς άλλη Σπαρτιάτις. Έσο 
πλούσιος καί εύτυχής, άφού άνταλλάζης 
τήν γλυκεΐαν εύτυχίαν τού έ'ρωτος μέ τήν 
αίμοχαοή εύχαοίστησιν τής έκδικήσεως. 
Ύ π α  γε, και άφου δέν έλαβε ς οίκτον δι* 
ήμάς, είθε νά μή λάβγ) κανείς δι’ έσέ είς 
την γήν έδώ καί ό Θεός είς τόν ουρανό,ν.

• Τήν αύτήν εσπέραν ήρξατο ή δίκη 
τού Μανουήλ Διάζ, γνωστού ύπό τό ό
νομα Ίωσία Ραμού. Κατά τήν άνάκρισίν 
του, ώμολόγησε τό όνομα καί τό έγκλη
μά του, προσέθηκε δέ οτι, άφού διέποαξε 
τό έ'γκλημα έκεΐνο, περιεπλανήθη έπί τινα 
καιρόν είς τά όρη, τρεφόμενος δι’ άγριων 
καρπών. 'Ημέραν τινά εύρεν έπί τής κοί
της ένός ξηρού χειμάρου τό σώμα ένός 
πνιγέντος. Τού άνθρώπου τούτου ό πίλος 
ευρίσκετο έρριμένος έπί τής άλλης όχθης 
*αί έντό; τού πίλου αύτού ήτο τό δια- 
βατήριόν του φέρον τό όνομα τού Ίωσία 
Ραμού, πτωχού χωρικού τής Σιέρρας, 3- 
οτις ήρχετο είς Άρασέναν Ϊνα εύρη έργα- 
σίαν. Ό  νεκρός έτάφη τήν έπομένην, έκ- 
ληφθείς άντί τού καταδίκου, Διάζ, ένφ 
έκεΐνος έλθών έν ’Αρασέν·/) είσήλθεν είς τήν

| υπηρεσίαν τού μέλλοντος πενθεροΰ του" 
έκεΐ είργάσθη τιμίως καί εύσυνειδότως 
καί ήγαπήθη ύπό τής θυγατρός τού κυ
ρίου του.

» Ό  Μανουήλ Διάζ δικασθείς κατεδι- 
κάσθη είς θάνατον καί μετ’ ολίγον άπε- 

\ κεφαλίσθη.
• 'Οταν τόν μετέφεραν είς Σεβίλλην, ή 

θυγάτηρ του,τήν όποίαν ή οίκογένειά της 
έκράτει κεκλεισμ-ένην, διέφυγε καί ήκο- 
λούθησε πεζί) τόν πατέρα της. Ό  γέρων 
Άντα-μούχος, δστις έδραμε κατόπιν της, 
τήν εύρε άναίσθητον ύπό δένδρον τ ι ,  μέ 
τούς πόδας καθημαγμένους καί ημιθανή 
έκ τής άπελπισίας καί τού κόπου.

• Ό  δυστυχής γέρων τήν έφερεν είς Σε
βίλλην καί τήν άπέθεσαν είς τήν οικίαν 
μου, μεθ’ δλας δμως τάς φροντίδας μας 
δέν ήδυνήθη νά ύποστή τήν φρικώδη ά- 
τυχίαν της. Ή  μεγάλη ταραχή τών ν»ύ- 
ρων της τ^ έπέφερε έπιληπτικούς σπα
σμούς τήν κατέστησε ήλιθίαν, λέγεται δέ 
δτι τώρα εινε άδύνατον ν’ άναγνωρίσγ) 
τις τήν νέαν έκείνην, τήν τόσψ περίβλ*- 
πτον διά τήν καλλονήν της.

“Ό  Διέγος, τού όποιου ό καταστρα
φείς έν τή δίψτ) τής έκδικήσεως έρως έ- 
κλόνισε τό λογικόν, εύρίσκεται τώρα είς 
τό φρενοκομϊΐον τού άγίου Μάρκου’ έκεΐ 
οΐ φύλακες τόν κτυπώσι καί οί έπισκέπται 
γελώσι μέ αύτόν καί τοιουτοτρόπως γ ί 
νονται, ούτως είπεΐν, οί έκτελεσταί τής 
κατάρας τού άθώου θύματος, τό όποιον 
κατέστρεψε τό τυφλόν πρός έκδίκησιν 
πάθος τού νέου.

• Ά ποτ ίε ι  τήν ποινήν, τής άπαισίας 
ιδέας του καί τής αίσχράς ύπερηφανίας 
του, ήτις τόν έκαμε νά πιστεύγι, δτι 
αυτός ήτο τό όργανον τής έκδικήσεως, ή 
όποία ανήκει μόνον είς τόν Θεόν».

Γ . Β .  Τ ς ο κ ο π ο υ λ ο ς

Τ Ε Λ Ο Σ

G ABRIEL DANTRAGUES

ΕΓΓΑΜΟΣήΑΥΤΟΧΕΙΡ;
Λ ιή γη μ ,α

Α'

Νύκτα τινά καθ’ ήν οι ούράνιοι άδά- 
μαντες ήστραπηβόλουν έν 0λγ] τή μεγα- 
λοπρεπεία. αυτών, άνήο τις άνήρχετο τάς 
τελευταίας βαθμίδας τής ώραίας κλ ίμα
κος τού διασήμου ξενοδοχείου Βεφούρ.

Είς προύπάντησιν τού άνδρός τούτου, 
θαμώνος φαίνεται, έδραμεν ύπηρέτης τις 
λέγων :

— Ή  συνειθισμένη θέσις σας είναι π ια 
σμένη. Έχομεν πολύν καιρόν νά ίδούμεν 
τήν εύγενείαν σας ! . . .

— Έρχομαι άπό τήν έξοχήν, Χρήστο. 
Πού θά καθήσω τώρα ; Επιθυμώ νά κα
ταλύσω έδώ.

—  Έ χ ω  άκόμη έ'να δωμάτιο άδειο, 
ά λλ ’ είναι κομμάτι μεγάλο.

— Τό παίρνω. Νά μέ άφήσης μόνον 
καί άς στοιχίσϊ) καί είκοσι πέντε λουδο
βίκεια τό δεΐπνόν μου. Έ χ ω  νά γράψω,

— Νά μένετε ήσυχος.
Ό  άνθρωπός μας λοιπόν είσήλθεν είς 

μεγαλοπρεπές τι δωμάτιόν βλέπον πρός 
τόν κήπον τού Παλαί-Ρουαγιάλ. Ά φ ή -  
ρεσε τό πλατύ  έπανωφόριόν του, δπερ έ- 
φόρει άγνωστον διατί, διότι ό καιρός ήτο 
χλιαρός, έξήγαγε τού θυλακίου τού έπ- 
ενδύτου του δέσμην έπιστολών καί ήρ
ξατο ν ’ άναγινώσκΥ).

Ό  έπονομαζόμενος Χρήστος, ύπηρέ
της, ήπλωνε ταχέως τό τραπεζομάνδη- 
λον, μέ τήν φιλοκαλίαν καί τήν μέθοδον, 
α'ίτινες διακρίνουβι τούς ύπηρέτας τών 
καλλιτέρων ξενοδοχείων. Προφανώς ίγνώ- 
ριζε τάς έ'ξεις καί τήν γενναιοδωρίαν τοϋ 
προσώπου, δπερ υπηρετεί, διότι, μέ λάμ- 
ποντας έξ εύχαριστήσεως οφθαλμούς, ϊ -  
θηκε δίξιόθεν αύτοϋ ποτήριον, δπερ έ- 
πλήρωσεν οΓνου μαδέρας μέχρι στεφάνης, 
άριστερόθεν δέ τόν πρός γραφήν άναγ- 
καΐον χάρτην καί μελανοδοχεΐον κομψό- 
τατον. Ό τ ε  έπεράτωσε τήν έργασίαν του 
έξήλθε χωρίς ν’ άναμένγι νέας διαταγάς 
καί έ'κλεισε τήν θύοαν μετά προ··χής.

Ά ? ’ ού έ'φαγεν ελαίας τινας καί έπιεν 
όλίγην μαδέραν, τό πρό·ωπον, ·»ρός τό ό
ποιον ό ύπηρέτης τόβον μεγαλοπρεπούς 
ξενοδοχείου ίξεδήλου τοσαύτην μεγάλην 
ύπόληψιν, ελαβε χάρτην καί έγραψε κα τ ’ 
έξακολούθησιν καί άνευ τού ελάχιστου 
δισταγμού, επιστολήν τής όποιας, έσκυμ- 
μένοι έπί τού ώμου αύτού, θέλομεν π α 
ρακολουθήσει έκάστην γραμμήν διά τού 
οφθαλμού.

ι φ ι λ τ α τ ι  μο ι  Έ ρνέό τ ι ,
»Είσαι ό μόνος δ έπί τού κόσμου τού

του άγαπήσας με καί γνωρίσας με' ή φι
λική σου προθυμία ένίκησε τήν άγριότη- 
τά μου καί είς σέ οφείλω, κα τ ’ έποχάς 
θλιβ εράς, τήν εύχαρί#τησιν, νά έξομολο- 
γηθώ είς εύγενή καρδίαν τήν κρυφίαν π ι 
κρίαν τής ίδικής μου. θ ά  ήμην λοιπόν ά- 
γνώμβν άν έσταμάτων τό ρεύμα τής 
ζωής μου χωρίς νά σ’ εύχαριστήσω διά τό 
άφιλοκερδές ένδιαφέρον, δπερ μοί έπέδει- 
ξας, καί χωρίς νά σοί πέμψω τόν έσχα
τον άποχαιρετισμόν μου.

• Ά ν  ήσο μόνον έκατόν λεύγας μακράν 
άπ ’ έδώ, θά τάς διήνυον διά νά θλίψω 
τάς χεΐράς σου άπαξ άκόμη, διά τελευ
ταίαν φοράν. 'Αλλά χρειάζεται μήν διά 
νά διέλθω τόν ’Ωκεανόν, καί έγώ βιάζο- 

μ“ 1'• Αΰριον, φ ίλτατέ μοι Έρνέστε, αΰριον 
δέν θά ζώ πλέον.

• Γνωρίζεις ήδη πολλά περί τού χαρα
κτήρας μου καί τών αισθημάτων μου . 
’Αλλά διά νά μή συμφωνήσης μέ τήν δη
μοσίαν γνώμην, χαρακτηρίζων ώς άφρονα 
πράξιν τήν αύτοκτονίαν μου, κρίνω καλόν 
νά προσθέσω άκόμη λεπτομερείας τινάς.

• Ό  πατήρ μου, ώς γνωρίζεις, ήτο χοι- 
ροπώλης' οί πρώτοι τής παιδικής μου ή-

| λικίας σύντροφοι ήσαν πολυάριθμοι λοι-



πόν έντός τών χαμηλών έκείνων σταύλων, 
άπό τών οποίων σύ πάντοτε άπεμακρύ- 
νεσο φράσσων την ρΐνά σου. Προς τούτοις 
ό πατήρ μου ώνομάζετο Φραγκίσκος Γκρε- 
λουσέ.

»Σοί ομολογώ δτι θά ήγάπων καί θά 
έσεβόμην έπ' ίσης τόν πατέρα μου καί άν 
ώνομάζετο Βίκτωρ Οΰγκώ ή Σατωβριάν- 
δος.

• ’Αληθές δτι ό πατήρ μου, άγαθός άνηρ 
άγαπών με όσον και τά κτήνη του, ήδύ- 
νατο νά έπιδειχθγί είς τοΰς εΰγενεΐς, οΐ- 
τινες μάς περιεκύκλουν δπως έπεθύμει, δι
ότι κατείχε περιουσίαν πλέον τοΰ έκα- 
τομμυρίου.

• Ένθυμοΰμαι δτι μοί Ιλεγε συχνάκις, 
δταν συνεπλήρωσα τά δέκα Ιζ τής ηλ ι
κίας μου έ'τη.

• — Διατί, Βασίλη, σιωπάς πάντοτε 
εμπρός είς τούς άλλους καί είσαι τόσον 
σενεσταλμένος; "Αν δέν είσαι έξυπνος, ϊ -  
y εις δμως χρήματα ! "Οταν τά  μο ν τ ρ ά  
σου δέν άρέσουν είς κανένα κορίτσι, κτύπα 
τά  τάλληρά σου, μέ τά όποια θά σοΰ γε
μίσω ταίς Ύβΐκαις* καί θά ίδης πώς θά 
σέ φιλήσγ) πρώτο πρώτο

εντα κινήματά των, καί τήν εΰφυίαν των; 
Καί δτι, τό έναντίον πράττων τοΰ Ναρ
κίσσου, Ιρριπτον οργίλος χάλικας είς τό 
2λος έ'νθα άντηνακλάτο ή μορφή μου ; . . .

• Διά νά σοί άποδείξω δτι ώς πρός τήν 
δυσμορφίαν μου οΰδόλως ήπατώμην θά 
σοί ζωγραφίσω έμαυτόν.

— Ο Βασίλειος Γκρελουσέ είναι υψη
λός, οστεώδης, μέ κνήμας άθλιας, μέ τά 
γόνατα ραιβά καί μέ χεΐρας κυφοΰ. Τό 
κοανίον του είναι κωνικοΰ σχήματος, ή δέ 
ρίς παχεΐα καί όξεΐα. Είναι τό μόνον μέ
ρος τοΰ προσώπου, οπερ διετήρησε θλιβε
ρόν προνόμιον ! τά  ίχνη τής εΰλογίας. Ή  
ρίς αΰτη είναι μακροτάτη, καί τό πηγού- 
νιον τετράγωνον, μή σχόν οΰδέποτε τρί-

XKi\>Τάοστά τών σιαγόνων είναι υπερμεγέθη, 
τά  χείλη σαρκώδη καί άνοικτοΰ έρυθροΰ 
χρώματος. Οί στρογγύλοι, μικροί, και είς 
άκρον κοίλοι οφθαλμοί είναι φαιοί. Γλυ
κεία μελαγχολία τούς πληροί δακρύων, 
ά λλ ’ ή έ'κφρασίς των,είτε ζωηρά, είτε τρυ
φερά, είναι πάντοτε γελοία.

Ή  ψυχή τοΰ Γκρελουσέ, θά τό πιστεύ- 
σουν άρά γε ; είναι μελαγχολική, ρωμαντι·

τήν εκφρασιν τών ιδεών μου.
• Μοί προεΐπες δτι μίαν ήμέραν ή δει

λ ία  μου θά μέ φονεύση καί είχες δίκαιον. 
Προσεπάθησες, άλλά ματαίως, νά κατα-

• Καί έζεκαρδίζετο δταν εβλεπε τήν κή καί περιπαθής. Είναι ήμερος ώς άονίον, 
στενοχώριαν μου καί τήν έντροπήν μου. άγνός ώς περιστερά καί ή κράσίς του είναι

» Πόσον παράδοξον είναι, υιός εύγενοΰς έρωτική. Ό  θοοΰς έσθητος, τά βλέμμα 
πατρός νά ήναι κτηνώδης καί βάναυσος, γυναικός τό κάμουσι νά έρυθριά καί νά 
άλλά καί τί όλεθρία καί σκληρά τής εί- τρέμγι’ καθ’ δλην τήν ζωήν του δέν έτόλ- 
μαρμένης είρωνία, νά ύπάρχωσι τοΰναν- μησε νά έγγίση τήν χεΐρα υπηρέτριας, έπί 
τίον τέκνα χυδαίας καταγωγής,ών ή φύ- τοσοϋτον έφοβεΐτο τήν είρωνίαν ή τήν χει- 
σις νά ήναι άριστοκρατικωτάτη καί ή ρονομίαν τής αποστροφής ήν ή άθώα αΰτη 
καρδία λεπτή . . .  θωπεία θά έπεφερεν. Ουδέποτε έχοησιμο-

• Οίμοι ! δύναμαι νά τό είπω καί έγώ ποίησε τά τάλληοα, άτινα έκληρονόμησε 
τώρα, άφ’ οΰ μοί τό είπες σύ αΰτός' ΰπό παρά τοΰ πατρός του είς τήν εΰχαοίστη- 
τό χυδαΐον έζωτερικόν μου ήμην έκ τών σιν τών αισθητικών όομών του. Ό  Γκρε- 
παιδίων τούτων ! λουσέ θέλει ν’ άγαπηθη δ ι  ί α υ τ ο ν  και

• Το ΰφος τής έπιστολής ταύτης είναι μ ό ν ο ν  νά πληρώση τήν εΰνοιαν γυναικός 
πολύ άσυνάρτητον, δέν είν’ άλήθεια ; Έν τφ  φαίνεται άνήθικος καί αισχρά πραξις' 
τούτοις ό νοΰς μου είναι διαυγέστερος άπό κα τ ’ αΰτόν, τοΰτο είναι άτιμ ία δύο πλα- 
άλλοτε' ή σκέψις μου δμως είναι, κατά σμάτων’ ή τοΰ δίδοντος καί ή τοΰ λαμ- 
τήν στιγμήν ταύτην ,ταχυτάτη , περικλείει ί βάνοντος.
δέ τόσας αναμνήσεις, τόσα πράγματα, » Τοιοΰτος είναι ό Βασίλειος Γκοβλουσέ' 
ώστε δέν είμπορώ πλέον νά τακτοποιήσω οίκτείρατε α ΰ τό ν ! . . .

• Βλέπεις δτι υπήρξα ειλικρινής,καί δτι 
άρκετά καλά έζωγράφισα έμαυτόν.

• Μέγα δυστύχημα δι' έμέ ΰπήρξεν ή 
περιουσία μου, διότι μοί έπέτρεψε νά με-

πολεμήσης τό έλάττωμά μου τοΰτο διά ταβώ είς τάς συναυλίας, είς τά θέατρα
τώνάξιοπιστοτέρων έπιχειρημάτων.’Αλλά καί είς δλα τά κέντρα τών διασκεδάσεων
ποΰ διάβολον ήθελες νά λάβω θάρρος ; έν οίς συναντ^ τις γυναίκας ών ή καλλονή
Έγεννήθην δειλός καί άγνός, καί τοιοΰ- καταλείπει μεθυστικήν άνάμνησιν.Καίπερ
τος αποθνήσκω παρθένος τήν ψυχήν καί δέν φθονώ τήν εΰτυχίαν τών άλλων, έν
τάς αισθήσεις. "Αχ ! άς ήμην όλιγώτερον τούτοις ή θέα εύτυχοΰς ζεύγους πάντοτε
δυσειδής ! μοί προΰξένησεν άνυπόφορον θλΐψιν. "Αν

• Σύ μόνος δέν έγέλασες διά τήν φυσιο- ήμην άπλοΰς καί αφανής έργάτης, άν ή
γνωμίαν μου. Ίσως συνεκράτησες ή άπέ- πολυτέλεια δέν έπετηδεύετο τήν λεπτό-
κρυψας τόν γέλωτά σου, διότι είσαι ά- τη τα  τής ψυ^ής μου,ίσως δέν θά περιηρ-
γαθός. χόμην είς τόν ζοφερόν άκατάπαυστον αΰ-

• Βεβαιώθητι δτι κάλλιστα γνωρίζω έ- τόν άπελπισμόν, δστις μ’Ικαμε ν’ άποφα-
μαυτόν ! Δέν εχω άνάγκην νά μείνω έπί σίσω δπως έπιζητήσω τήν γαλήνην έν τφ
μακρόν πρό τοΰ κατόπτρου διά νά έννο- θανάτιρ...
ήσω τήν δυσμορφίαν μου καί τό άλλόκο- [Έπετα^ συνέχεια].
τον κάλυμμά της. Νά σοί είπω δτι όλο- ! * * crp
κλήρους ώρας διηρχόμην θεωρών τά χοι- »
ρίδια, άτινα  ό πατήρ μου άνέτρεφε, φθο- ,
νών τήν χάριν των, τά φυσικά καί χκρί- |

ΕΙΣ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟΝ

Τ Ω Ν  Ε Κ Α Ε Κ Τ Ω Ν  Μ Τ 0Ι 2 Τ Ο Ρ Η Μ A T f l
ΠΩ ΟΥΝΤΑΙ  Τ Α  ΕΞΗΣ Β Ι Β Λ Ι Α :

[Α ί  έν παρενθέσει τιμαί σημειοϋνται χάριν τώ 
έν ταΐς έπαρχιαις χαι τω έξωτεριχω έπιθυμούντω, 
ν’ άποχτήσωσιν αΰτά, έλεύθιρα ταχυδρομικών τελών],

« ’Α ττικα ί Νύκτες ». Δράματα — Ποίησες!
Σ. Ν. Βασιλειάδου ..................................  2 (2,2θ(|

«Τό Τριακοσιάδραχμον ’Έπαθλον, Γρηγορίου
Δ. Ξενοπούλου....................................... λεπ . 50 [60]

«Παλαιαΐ Ά μ α ρ τ ία ι» , λυρική συλλογή, δπέ
Δημ. Γρ. Καμπούρογλου·  Λ επτ, 60 [7θ]

«Τ α Δράματα τών Παρισίων» , μυθιστορίβ 
Pcnson-De-Terrail, τόμοι ογκώδεις 3 Δρ. 6 (7)

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

« Η Παναγία τών Παρισίων», μυθιστορία Βί- 
κτωρος Οδγγώ, μετάφρζσις i. Καρασοούσα τό
μοι 2)  ....................................................  δρ. 4 (4,30)

« Η Ηρωΐς τής Ε λληνική ς Έ παναστάσεως», 
μυθιστορία Στεφάνου Θ. Ξένου, ε:ς δυο ογκώ
δεις τόμους.......................................  Δρ. 4 [4  4,50]

« ’Ελπινίκη» έθιμα Κωνσταντινουπόλεως, πρω
τότυπος κοινωνική μυθιστορία ΰπό ’Επαμεινώνδα
Κυριακίδου .............................................δρ. 5 (5,30)

«Κωμιρδίαι» δπό Ά γγ . Βλάχου Δρ. 2 [2 .20] 
«Ό  Γονζάλβης Κορδούβιος ϊ) ή Γρανάδα άνα- 

κτηθεΐσα· μυθιστόρημα . . Δρ. 1.50 [1 .70]
« ’Άνθρωπος τοΰ Κότμου» , ’Αθηναϊκή μυθι

στορία, δπό Γρ. Δ. Ξενοπούλου. Δρ. 2 (2,20] 
«Έ λληνικα ί Σκηναί» δπό ’Αγγέλου Βροφφε- 

ρίου, μετάφρ. δπό Π. Πανα [τόμ. 2] Δρ. 5 [550] 
« Η Ναςία Μαριάνθη» μυθιστόρημα πρωτό

τυπον................................................... Δρ. 1,30 (1,50)
«Περιοδεία τής Γης είς 80 ημέρας»..... μυθιστό

ρημα ’Ιουλίου Β έρ ν , Δρ. 1,70 (2)
«Ό  Ά ρ χ  ων τοϋ Κόσμου», μυθιστόρημα εΐς*6

τό μ ο υ ς ............................................................ Δρ.8 (9).
«Αί τελευταΐα ι ήμέραι τής Πομπηίας» μετά-

φρασις Γ. Κ. Ζ α λα κ ώ σ τα  Δρ. 4 (4,50)
« Έςομολόγησις ενός ’Αββα» μυθ. Δρ. 150( 160) 
«Τυχαΐον Συμβάν», διήγημα πρωτότυπον, δπό

Λεωνίδα II. Κανελλοπούλου  δρ. 1 (1,10)
«Τ ά Ί ’περφα τών Παρισ'ων»,μυθιστορία Pierre

Zaccone..........................................................δρ. 4 (4,20)
«Τό τέκνον τοΰ Έραστοΰ» κα! «Ή  ανυμφος 

μήτηρ» (τόμοι 2, σελ. 750), μυθιστορία A. Mat-
they (Arthour Arnold) δρ.........................3,50 (4)

«Τό φρούριον τοϋ Καρρόου» κα ί Τό «άνθος τής 
’Αλόης» (τόμοι 2, σελ. 700) μυθιστορία I. Φ. 
Σμίθ. δρ..................................................... 3 ,25 (3,75)

«Μ ατθίλδη» μυθιστόρημα (μετά εικόνων) Ευ
γενίου Σ ύ η . · · · · ........................................Δρ. 7 8 (

«Ά ντω ν ίνα » , μυθιστορία ’Αλεξάνδρου Δουμα( 
υίοΰ, μετάφρασις Αάμπρου Έ νυάλη . δρ.3. (3 ,30) 

«Λέων Λ εώνης», μυθιστορία Γεωργίας Σάνδης, 
μετάφρασις Ί . Ίσιδ. Σκυλίσση Δρ. 1,50 [1 ,80] 

«Τά Δύο Λίκνα» Αιμίλιου Ρισβούργ. δρ.1,50[2]
«Ή  Ώ ραία Παρισινή»....................  λεπ. 60 (70)
«Παρισίων ’Απόκρυφα», μυθιστορία Ευγενίου 

Σύη, μετάφρασις Ίσιδωρίδου I. Σκυλίσση (τό
μοι 1 0 ).......................................................  Δρ. 6 [7]

«Ό  Διάβολο -  Σίμων, μυθιστορία Ponson-De-
T e r r a i l ............................................. Δρ. 1,50 (1,70)

«Μπουμπουλίνα— Άρκάδιον», Δράματα δπό
Γ. ’Ανδρικοπούλου.........................  Δρ. 3 [3 .30]

« Ή  Πλωτή Πόλις » μυθιστορία Ιουλίου
Βέρν........................................................ δρ. 1 (1,20)

«Τά ’Απόκρυφα τής Μασσαλίας, μυθιστορία
Αιμίλιου Ζολά · · ·  ........................ Δρ. 3 (3,30)

«Ή Γυναίκες, τά Χαρτιά καί τό Κρασί», μυ
θιστορία Paul de Cock,μετάφρασις Κλεάνθους Ν.
Τριανταφύλλου .....................................  Δρ. 1 [1 ,20]

Ποιήματα I. Γ. Τσακασιάνου δρ. 3 . (3 ,20 )
Χρυσόδετα..................................................  » 4

«Μαρία Ά ντω νιέττα » , δπό Γ. Ρώμα, τραγι
κόν ιστορικόν μελόδραμα εις 4 πράξεις, μελο-
ποιηθέν δπό τοϋ έν Ζακύνθψ μουσικοδιδάσκαλου 
Παύλου Καρέρ, μετάφρασις Γ.Κ.Σφήκα λ .50 [55] 

«Οί Μελλόνυμφοι τής Σ πιτζεβέργης», μυθιστο
ρία Ξαβιέ Μαρμιέ, στεφθεΐσα δπό τής Γαλλικής
’Ακαδημίας.......................................... Δρ. 1,50 [1 ,7 0 j

Τ ν χ ο γ ρ α φ ι Ί ο γ  Κ ορΙννης, δόδς  Προασ ζε ί ον  ά ρ ι θ .  /0.


