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At συνίρομα\ άποστίλλονται άπ’ εύ- 
ΙίΙας eU ’Αθήνας διά γραμματοσήμου, 
χαρτονομισμάτων, χρυσοΰ χτλ.
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ΕΤΗΣΙΑ ΣΤΝΔΡΟΜΗ
προπληρωτέα

Εν Άθήναις φρ. 8, ταίς έπαρχίαις 8,50 
ίν τφ  Ιξωτεριχω φρ. χρυσά 15.

Έ ν ΡωσσΙα ρούδλια 6.

’Από τής 11 Φεβρουάριου άρχόμεθα 
τής δημοσιεύσεως εκτάκτου πλοκής 
μυθιστορήματος τοϋ γάλλου συγγρα- 
βέως Έμμανουή'λ Γονζαλές, ύπό τόν 
τ ίτλον

Π Ε Ρ Ι Π Ε Τ Ε Ι Α !  Σ Τ Ρ Α Τ Α Ρ Χ Ο Υ
Τό μυθιστόρημα τοΰτο, πλήν τών 

περιεργωτάτων καί Βραματικωτάτων ε
πεισοδίων, μεθ' ών άείποτε κοσμεί τά 
έργα αύτοΰ ό συγγραοεύς, εχει καί 
τήν χάριν νά μεταφέρη τόν αναγνώ
στην είς άλλην εποχήν, άπομεμα/ρυ- 
σμένην, νά έξελίσση πρό αΰτοΰ ετερα, 
άρχαιότερα ήθη καί έθιμα, νά άπεικο- 
νίζη ζωηρότατα γνωστά πρόσωπα, 
διότι τό νέον μας είκονογραφημένον 
μυθιστόρημα κέκτηται καί ιστορικήν 
άξίαν.

Έλπίζομεν ότι τήν εκλογήν τοΰ 
■νέου μας μυθιστορήματος, θά έπικρο- 
τησωσιν οί άναγνώσται πάντες τών 
« Εκλεκτών Μυθιστορημάτων».

π ε τ ρ ο υ  β δ

ΤΟ ΤΟΡΠΙΛΛΟΒΟΛΟΝ 29
ΝΑΥΤΙΚΟΝ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ

Μ Ε Ρ Ο Σ  Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Ο Ν

[Συνέχεια]

ίΖ'

Καθ όσον δ Πλεμόν άπεμακρύνετο έκ 
παραλίας, ή θέα ηΰρύνετο ενώπιον 

^ου. Οτε έ'φθκσεν εί; την κορυφήν πε
ριέφερε τό βλέμμα κύκλω έπ'ι τοϋ κ ά τω 
θεν τοϋ κόλπου και έπ'ι τ ί ς  πέριξ έκτά- 
«6<ι)ς.

Ή  θάλασσα ιδίως φαίνεται ώραία καί 
πλήρης ποιητικού θέλγητρου παραβαλλο- 
μένη πρός τήν γην.

Ό  κόλπος δν άφινε διεγράφετο έν πά- 
σαις αΰτοΰ ταϊς λεπτομερείαις, μέ τάς 
έκ γρανίτου ανωμαλίας του, μέ τάς λ ίθ ι 
νους λεπτάς παρυφάς του, διαγραφομένας 
άνωθεν της μεταβλητής κυανές άποχρώ- 
σεως της θαλάσσης και τοΰ χιονώδους 
άφροΰ τών όπισθορμούντων κυμάτων. Πέ
ραν έξετείνετο ή αχανής θάλασσα μέ τάς 
ρυτίδας της καί τά λευκά στ ίγματα τών 
ιστίων τών άλιευτικών λέμβων, ών ή π α 
ρουσία έμαρτύρει περί της γειτνιάσεως 
μεγάλου τινός λιμένος.

Πρός τό μέρος της ξηράς έξετείνετο 
χώρος έπίπεδος ποικιλλόμενος μόλις ύπό 
τινων κυμάνσεων τού έδάφους, διακοπτο- 
μένων τηδε κακεΐσε ύπό συστάδων δέν
δρων διεσπαρμ.ένων είς την πεδιάδα. Στέ- 
γα ι πηλόκτιστοι η έκ σχιστολίθου άνυ- 
ψοΰντο σπινθηροβολοΰσαι φαιδρώς έκ τών 
άκτίνων τού ήλίου. Μία τών οικιών αυ
τών άπεσπάτο έκ τών άλλων και διεκρί- 
νετο ώς άπομεμακρυσμένος πρόσκοπος πε
ρίεργος νά ίδγι έγγύτερον την πλησίον ά- 
πόκοημνον άκτήν.

Δ ιατί τά  βλέμματα τοϋ αξιωματικού 
προσηλώθησαν άμέσως έπ'ι τής άπομεμο- 
νωμένης ταύτης οικίας ; Γοητεία τις έ
φαίνετο δτι τά προσείλκυεν. Προΰχώρησε 
βήματά τινα πρός τά μ.έρος τής άπομεμο- 
νωμένης κατοικίας.

—  ”Οχι, έκεϊ, κύριε πλοιάρχε, εί
πεν δ Ζιλδά ήρέμα.

Έφάνη είς τόν αξιωματικόν δτι ή φωνή 
τοΰ ναύτου είχεν έλαφρόν τινα τρόμον.

Ά λ λ ά  δέν ήδυνήθη νά έξακριβώσΥ) κατά 
•πόσον ήτο όοθή ή παρατήρησίς του.

Ό  Ζιλδά είσήλθεν είς πλαγίαν τινά ό
δόν, είδος άτραποΰ περιστοιχουμένης ύπό 
λευκακανθών καί πεφραγμένων άγρών, έν 
οις ή γεωργία προσεπάθει ν άναγκάσγ, τάν 
χυμόν τής γής νά ζωογονήσγ) πενιχράν 
καί ασθενικήν φυτείαν.

Ό  ναύτης έσπευδε τά βήμα.
I Προσεπάθει βαδίζων νά εύρίσκηται

πάν.τοτε είς άπόστασιν ολίγων μέτρων 
άπό τοϋ άνωτέρου του.

Αίφνης τά Ιδα φος έταπεινώθη. Ή  α 
τραπός ύπερέβη τήν κορυφήν λόφου τινός, 
καί είς άπόστασιν τριάκοντα περίπου πο- 
δών κάτωθεν αΰτοΰ δ Πλεμόν είδε δια- 
νοιγόμ-ενον είδός τ ι διαδρόμου σκιερού, ά 
νωθεν τοϋ δποίου αί έκατέρωθεν δρύς διε- 
σταύρουν τούς κλώνάς των.

Αΐ κορυφαί τών δένδρων τούτων ήμ- 
πόδιζον αΰτόν νά διακρίν·/) τόν άντικρύ 
λόφον.

Έδέησε ν’ άνέλθν) άσθμαίνων δπωσοΰν.
Ά λ λά  μόλις οί άνδρες προέβησαν εύ- 

ρέθησαν απέναντι τοϋ νεκροταφείου.
— Είχες δίκαιον, Ζιλδά, είπεν δ πλοί

αρχος λίαν συγκεκινημένος" δέν έγνώριζα 
αΰτόν τόν δρόμον.

Ά πό  τής θέσεως ταύτης άνεγνώρισε 
τήν όδόν, ήν ήκολούθει συνήθως δτε ήρ
χετο έκ Βάννης, ής τά  κωδωνοστάσια έ- 
φαίνοντο εΰκρινώς είς τό βάθος τού α ί-  
θριωτάτου δρίζοντος.

ΤΗτο πράγματι τά κοιμητήριον, ή τ α 
πεινή νεκρόπολις, ένθα άνεπαύοντο τά  
δύο προσφιλή του δντα, άτ ινα  δέν ήδυ
νήθη νά διατηοήσν) έν τή ζωή ή στοργή 
του.

Ύπερέβη μετά θρησκευτικής κατανύ- 
ξεως τόν οΰδάν τοΰ πένθιμου περιβόλου, 
καί έπορεύθη κατ ’ εΰθεϊαν πρός τόν τ ά 
φον.

Δέν τόν είχεν έπανίδει πρά πολλοΰ.
Ό  χειμών είχε ίπέλθει έπ’ αΰτοϋ.
Ό  Πλεμόν προσεδόκα νά εΰργι αΰτόν έν 

α ταξ ία , πρασινισθέντα , περιβαλλόμενον 
ύπό βρύου ύπό τής άτάκτου βλαστήσεως 
τής φυόμενης κάί άναθαλλουσης κατά 
τάς πρώτας εΰηλίους ήμέρας τοϋ Α π ρ ι
λίου. Έγίνωσκε καλώς τά έξοχικά ταΰτα  
κοιμητήρια, τά άπομεμονωμένα καί ά- 
πωλολότα, τά μ.ή έχοντα άλλους έπισκε- 
πτας έκτός τοϋ φύλακος καί τοϋ νεκροθά- 
πτου, άλλ ’ είς τά δποϊα πνέουσιν αΐ κα- 
θαραί αύραι καί τά  δποΐα στολίζουσι 
τ ’ ανθύλλια τ ’ άρυόμενα τόν δαψιλή χ υ 
μόν των έκ τής γειτνιάσεως τών τάφων.



έκ τ ί ς  άποσυνθέσεω; αΰτή ; ένίοτε τών j 
νεκρών.

Τόν Εθελγε πάντοτε ή σιγηλή των με
λαγχολία και κατά τήν έξαίσιον έκείνην 
ήμέραν υπό τήν παράδοξον αίσθησιν, ήν 
έδοκίμαζεν άπό πρωίας, ήσθάνετο έν έ- 
αυτφ  ζωηροτέραν τήν έντύπωσιν, ήν ένε- j 
ποίει εις τήν ψυχήν του ή θέα τής κατοι- I 
κίας τών νεκρών.

Έ ξεπλάγη ίδών τήν πλάκα τοΰ τάφου 
στίλβουσαν , προσφάτω; καθαρισθεΐσαν, 
νέαν σχεδόν. Αί ρωγμαί είχον πληρωθη' | 
ή κιγκλίς είχε στερεωθώ' είχεν άποξε- 
σθή τό βρύον άπό τής έπιτυμβίου έπι- 
γραφής.

’Αλλ ’ Ιδίως προύξένησεν αΰτφ  βαθεΐαν 
έντΰπωσιν τό οτι έκατέρωθεν τοΰ σταυοοΰ 
εΰρίσκοντο άνθη μεμαραμμένα, έντός αν
θοδοχείων έπιμελώς συντηοουμένων.

Πόθεν προήρχοντο τ ’ άνθη ταΰτα  ; Τί- 
νες χεΐρες τά έτοποθέτηαν έκεΐ ; Ποΐαι 
αναμνήσεις, ποία ευσεβή; λατρεία τά έ- 
πότιζε, τά ειχε κάμει νά φυώσιν έπί τοΰ 
τάφου έκείνου ;

Ό  Πλεμόν διά μ ιά ; έσυλλογίσθη πάν
τα  ταΰτα . Αίσθημα ευγνωμοσύνης τόν 
κατέλαβε πρός τόν άγνωστον, πρός δν ώ- 
φειλεν έν άγνοί^ι του τήν τοιαύτην πρός 
τοΰς νεκρούς του πεοιποίησιν. Έπήλθεν 
αΰτώ ή Ιδέα δτι είς τοΰτο είχεν άναμι- 
χ θ ί  καί ό Ζιλδά.

— Σΰ τά έκαμε; ; τόν ήρώτησεν.
ό  δέ ναύτης, Εντιμος καί αφελής, ά 

πήντησεν :
— "Οχι, κύριε πλοίαρχε, δχι έγώ.
— ’Αλλά τότε ποιος είνε ;
— Δέν είξεύρω, άπήντησεν ό ναύτης. 

Πρέπει νά έοωτήσωμεν τόν φύλακα. Α ΰ
τός πιθανόν νά είξεύρνι.

Καί οί δύο άνδρες άπεμακρύνθησαν έκ 
τοΰ τάφου.

Ό  φύλαξ καί κηπουρός τών τάφων εΰ
ρίσκετο είς παράπλευρον δενδροστοιχίαν, 
ήν έπιμελώς έκαθάριζεν.

—  Έχαιρέτισεν εΰσεβάστως τόν άξιω- 
ματικόν.

— Φίλε μου, ήρώτησεν οΰτος, προσ- 
φέρων άμα πρός τόν φύλακα άργυροΰν νό
μισμα, δύνασαι νά μοΰ είπγις ποΐος έτο- 
ποθέτησε τά άνθη έπί τοΰ τάφου τών γο
νέων μου ;

Ό  πρεσβύτης έκπλαγείς όπωσοϋν έμει- 
δίασεν.

—  Ά  ! οΐ γονείς σας λοιπόν είνε θαμ
μένοι έδώ ; είπεν. Τότε θά είσθε ό κύριος 
Πλεμόν. Καί πραγματικώς μοΰ φαίνεται 
οτι σάς άναγνωρίζω.

— Ναί καί ήθελα νά μάθω ποιον πρέ
πει νά εΰχαριστήσω διά τήν περιποίησιν 
τοΰ τάφου.

— Διά τήν περιποίησή ; . . .  Τί νά σόίς 
είπώ, κύριε, έγώ είμαι όποΰ τήν κάμνω. 
Ά λ λ ά  πρέπει νά σόίς είπώ είλικρινώς δτι 
μέ πληρώνουν διά τήν έργασίαν μου..

— Καί ποΐος σέ πληρώνει ;
—  Μία κυρία, μία νέα κυρία πολΰ ώ

ραία, όποΰ Ιρχεται έδώ κάθε πέμπτην. 
Σήμερον άκριβώς είνε ή ήμέρα της καί 
δέν θ’ άργήσιρ νά έλθϊ). Μάλιστα, κύριε.

Ό  Πλεμόν ήτο κατάπληκτος.
— Μία κυρία ! έψιθύρισεν, ώσεί λαλών 

κα τ ’ ιδ ίαν ...  Ά λ λ ά  δέν γνωρίζω καμμίαν 
φίλην μου, κα ί.. .

Ό  φύλαξ τόν διέκοψε κατά τήν σ τ ιγ 
μήν έκείνην,

— Νά... ιδού άκριβώς όποΰ έρχεται.
Καί έδειξε διά τοΰ δακτύλου του σχή-

μά τι γυναικός, πενθίμως ένδεδυμένης καί 
ευκινήτου, ήτις προσήρχετο έκ τής κεν
τρικής δενδροστοιχίας.

Ό  Πλεμόν ήρπασεν έκ τοΰ βραχίονος 
τόν γέροντα χωρικόν.

— Σούτ ! είπεν' μή τής όμιλήσης, μή 
είπνις λέξιν, θέλω νά ϊδω.

ΤΗτο ωχρότατος.
Συστάς κυπαρίσσων έκειτο έκεΐ πλη 

σίον.Ό άξιωματικός καί ό ναύτης Ισπευ- 
σαν νά κρυβώσιν έκεΐ, όπόθεν ό Πλεμόν 
ήδύνατο νά βλέπγι αθέατος.

Ή  άγνωστο; μέ τοΰς οφθαλ.μού; νεύον- 
τας χαμαί προΰχώρησε πρός τόν τάφον.

Έκ της θέσεως ένθα εΰρίσκετο ό πλο ί
αρχος δέν ήδύνατο νά διακρίνγ) τά  χαρα
κτηριστικά τής μορφής της.

Ά λ λ '  ή ψυχή διατηρεί ζωηρώς τάς έγ- 
κεχαραγμένας έν αΰτή εικόνας. 'Ομίχλη 
έθόλωνε τοΰς οφθαλμούς τοΰ Πλεμόν καί 
ή καρδία του έ'παλλε σφοδρώς. Έφοβεΐτο 
δτι δέν ήπατάτο.

Διότι τό φάντασμα έκεΐνο, τό έπιφαι- 
νόμενον έν πλήρει φωτί τής ήμέρας, ήτο 
αυτφ  λίαν γνωστόν.

Καί ήτο φάντασμα τώ όντι' ό νέος δέν 
ήδύνατο νά πιστεύσν) είς τήν πραγματικό
τητα .Έ κείνη , ήτις ήρχετο νά προσευγηθή 
έπί τοϋ τάφου τ ί ς  μητρός του, ήτο τό 
παρελθόν, ή ζωή, ήτο τό μεθυστικόν ό- 
νειρον, δπερ άπήλαυσεν άλλοτε καί δπερ 
αίφνηδίως ένεψυχοΰτο. Τό δναρ, δπερ έπί 
μήνας ολοκλήρους τόν άπησχόλησεν, ά- 
νέκτα σάρκα, κατήρχετο είς τήν γ ί ν ,  
άναλαμβάνον τούςχαρακτίρα; της μορφής 
τοϋ δντος, δπερ έγένετο πρόξενον της γε- 
νέσεως καί τής καταστροφής τοϋ ονείρου 
αυτοϋ.

Έκείνη ήν έβλεπεν ήτο ή Λευκή Διλ- 
λιέρ.

’ Ητο μελανείμων. Είχεν άποβάλει τήν 
βαρεΐαν περιβολήν τοϋ χειμώνος καί τό 
λιγυρόν ανάστημά της διεγράφετο ΰπό τήν 
πένθ ιμον ένδυμασίαν της. 'Η θαυμαστή 
κόμη της, υπό τάς άκτΐνας τοΰ ήλίου, ά- 
πέκτα ώς άλλοτε φωτοβολίαν α ίγλης. Ό  
Πλεμόν έβλεπε τήν κεφαλήν της έλαφρώς 
κλίνουσαν, τάς μικράς της χεΐρας συνηνω- 
μένα;. 'Η έπισκέπτρια έφαίνετο συνδιαλε- 
γομένη μετ’ άοράτων μαρτύρων κεκρυμ- 
μένων ΰπό τόν λίθον καί τόν σταυρόν έ- 
κεΐνον.

Καί ό άξιωματικός, συνεχών τήν πνοήν 
του,έσυλλογίζετο μήπως καί αΰτός ό ίδιος 
είχεν άρπαγή άπό τών ζώντων είς κόσμον 
άλλον, δπου είσήρχετο διά πρώτην φοράν" 
μήπως τό άπομεμονωμένον έκεΐνο άκρω- 
τήριον, απέναντι τοϋ άπαστράπτοντος έκ 
φωτός ’Ωκεανού, ητο ή πύλη τοΰ απείρου, 
μήπως ή έκτασις, ής τήν ήδονήν διά πρώ

την φοράν έδοκίμαζεν, ήτο δι^αύτόν ή ?. 
ναρξις αιωνίου εΰδαιμονίας.

Ά λ λ ’ δχΓ ήτο ζών' ήσθάνετο άσυνει- 
δήτως έκ τοΰ αορίστου φόβου, δν ΰφίστα- 
το,μήπως έπαναπέσν) είς τήν πραγματικό
τητα , έκ τ ί ς  φοβερά; προκαταλήψεως μή
πως ίδγι αίφνης έξαφανιζομένην τήν θελ
κτικήν οπτασίαν.

Ή  πρώτη έκπληξις παρήλθεν.
['Έ π ε ια ι συνέχεια]. Χ α ρ .  Α ν ν ι ν ο ϊ

ΒΣΕΒΟΛΟΔ ΚΡΕΣΤΟΒΣΚΗ

ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟΝ

[Συνέχεια]

Α'

" Π ο ρ εΰ ιτα ι  ώς λ ύ χ ο ς  έ«1 σ φ α γ ή ν · .

Ό  Βελτίστσεφ οΰδέποτε διήλθε τοιαύ
τας βασανιστικάς, άυπνους ώρας, ο'ίας 
κατά τήν νύκτα ταύτην. Έκστασις , 
οργή, απελπισία, θηριώδης έπιθυμία νά 
φονεύσϊ) τήν Λιουδμήλαν, καί δχι πλέον 
διά τά χρήματα, άλλ’ άπλώς δι’ έκδίκη- 
σιν, πάντα ταϋτα  τά αισθήματα διεδέ- 
χοντο άλληλα έν τή ψυχή του, μέ^ρις δ- 
του ή θυελλώδη; αΰτών πλήμμυρα κατέ
βαλε καί έξησθένισεν αυτόν τελείως.Κεκ- 
μηκώς, τεθραυσμένος ήθικώς καί φυσικώς, 
έπεσεν έπί τέλους είς ποιάν τ ινα  αναισθη
σίαν, ώσεί έστερεΐτο της ΐκανότητος τοΰ 
σκέπτεσθαι, αίσθάνεσθαι καί έννοεΐν τΓ 
ήτο τοΰτο ή τελευταία βαθμίς τ ί ς  ψυχι
κής κοπώσεως και έξασθενήσεως. Ά λ λ ’ ή 
κατάστασις αυτη συναπέφερεν αυτώ καί 
δόσιν τινά αναγκαία : ήσυχίας. Μετά τ ί ς  
όμιχλώδους λήθης έπηλθεν ό βαθΰς έκεΐ
νος καί κοΰφος νεκρικός ύπνος, δστις κα 
ταλαμβάνει τούς λίαν κεκμηκότας αν
θρώπους.

'Ο συνεχής ούτος ύπνος συνετέλεσεν δ
πως ούτος καταστ-Jj νηφαλιώτερος' κυ
ρίως δέ κατηύνασε τά νεϋρά του, κατε- 
πράϋνεν άπασαν τήν κατα ιγίδα τήν μυ- 
κωμένην χθές έν τ^ ψυχή του, καί έπανέ- 
δωκεν είς τήν κεφαλήν του τήν δύναμιν 
τοΰ σκέπτεσθαι καί, κατά τό μάλλον καί 
ήττον, έν ήρεμί$ διακρίνειν τήν ένεστώ- 
σαν θέσιν του. Έρριψεν έκ τύχης το 
βλέμμα έπί τής κατεσχισμένης, κατατε- 
θραυσμένης καί καταπεπατημένης είκόνος 
τής Λιουδμήλας καί έγέλασεν είς βάρος 
του πικρώς καί θλιβερώς.

Έν τούτοις έπρεπε ν'άποφασίστ] είς τ ι '  
ήτο άδύνατον νά μέντρ έπί πλέον έν το ι- 
αύτη άορίστω καταστάσει, άναφορικώς 
πρό; τήν Λιουδμήλαν, καί έν πλήρει ά- 
γνοία, δσον αφορά τήν τύχην το υ ,ή τ ι ;  έξ 
ολοκλήρου ήτο ήδη εί; χεΐρα; τή ;  γυναι-



χός ταύτης. *0 χρόνος έπεΐγε καί πάσα 
5ρ* βραδύτητος συνεπέφερε ^t’ αΰτόν και 
t Jv μέγιστον τών κινδύνων' καί έάν α ί 
φνης παρουσίαση αυτη τά έγγραφα ;

’Εκ μόνης τής σκέψεως ταύτης κατε- 
! ·)ι*ριβάνετο ύπό παγετώδους ρίγους.

«Καί τί ζητεί κυρίως ή γυνή αδτη ;»
Ό Βελτίστσεφ ένόει, δτι αδτη θέλει 

τά ΧΡ'Α(/·α τα > συγχρόνως δέ οτι τά κυριώ · 
τερον δι’αΰτήν δέν έγκειται είς τά χρή
ματα' έν τή περιπτώσει ταύτη  τά χρή- 

| ματα ήσαν τό μέσον, οΰχί δε ό σκοπός' 
τά έγγραφα,δι’οΐασδήποτε χρηματικής ά- 
(101 3ήί, δέν θά συγκατετίθετο αδτη νά 
τφ τά πώληση' ήθελε νά πώληση αΰτά 
άνθ’δλης τής ηθικής, πολιτικής καί φυ
σικής προσωπικότητος τοΰ Βελτίστσεφ.

| Ό Πλάτων ένόει οτι πρώτον πάντων έ- 
πεθύμει αδτη τήν τιμητικήν έκείνην λάμ- 

: ψιν, ήν παρέχει ή έξέχουσα, προνομιούχος 
κοινωνική θέσις. « Ά λ λ ’ άφοΰ δλοι οί δρό
μοι μοί άπεκλείσθησαν, διελογίσθη σταθ- 

[ μίζων μέ ήρεμίαν τήν δυσχερή θέσιν του' 
άφοΰ τίποτε πλέον δέν δύναμαι νά πρα- 

! ξω, τίποτε δέν δύναμαι νά μηχανευθώ, 
τότε, μά τήν αλήθειαν, δέν βλέπω τόν 
λόγον, διατί νά μή τήν νυμφευθώ ; .. .

«Νά ημαι πτωχός, καί νά ζώ έπαπει- 
λούμενος ΰπό τοΰ φάσματος τής κα τα ι
σχύνης καί τοΰ κατέργου, ίσως δέ νά ή- 
μαι καί πτωχός καί είς τό κάτεργον ή νά 
περιέλθω τρις τό άναλόγιον καί ν’άκούσω 
τό «Ήσαία  χόρευε» διαφυλάσσων οδτω, 
«ν οΰχί έσωτερικώς, άν οΰχί ποαγματι- 
κώς, άλλά τοΰλάχιστον κα τ ’έπιφάνειαν, 

ι «παντα σχεδόν τά πλεονεκτήματα τής 
Ινεστώσης θέσεώς μου' ποιον είνε τό καλ
λίτερον ; Τί νά προτιμήσω έκ τούτων ;»

Ή έκ τοΰ διλήμματος τούτου α παλ 
λαγή οΰδεμίαν άφινε τφ  Βελτίστσεφ α μ 
φιβολίαν. Ήσθάνετο ήδη κάματον, συνέ
πεια δλων αΰτών τών κατά τάς τελευ
ταίας ήμέοας τελεσθέντων πράξεων. Πρό 
παντός έπεθύμει ήδη ήσυχίαν, άνάπαυσιν, 
ουχί διά παντός, βεβαίως, άλλ ’ έπί τινα 
χαιρόν, διότι, άφοΰ ειχεν άπωλέσει τά 
μετά τής Λιουδμήλας παιγνίδιόν του, 
*αί έπειδή άκων άνωμολόγησεν έαυτόν 
Αττηθέντα, ή άνάγκη τής ησυχίας ήρ- 

| ζατο αίφνης νά ύπεκκαίη τήν συντετριμ
μένης ψυχήν του.

Ι«Νά νυμφευθώ ! . . . ναί' νά νυμφευ
τώ ! καί τότε πλέον δλα θά λησμονηθοΰν! 
έπαρηγόρει έαυτόν ό Βελτίστσεφ. Καί έπί 
, τέλους, μήπως είν’ άδύνατον, προϊόντος 
[  το'' Χ,ρόνου, ν’ άπαλλαχθώ καί άπό τήν 
Κολλούσαν σύζυγόν μου; . . .  Μετά ενα- 
ύ̂ο Ιτη, δταν δλ’ αΰτά λησμονηθοΰν καί 

ι ®̂υχάσουν είς τήν ψυχήν της, αίφνης εις 
*αμμίαν ειρηνικήν πολίχνην τής ’Ιταλίας 
^ τής Έλβ ετ ίας . . .  αιφνήδιος θάνατος .. . 
0 πάσχων, ό δυστηχής σύζυγος .. . ένδια- 
^ερων χηοευμένος... »

Αλλ’ ή Ιδέα περί νέου βίαιου θανάτου 
I **τεστη αΰτφ  αίφνης απεχθής. Έν τή 
, >1% του έκινήθη δυσκόλως όριζόμενον 
j * '5θτ(ΐμά τ ι ,  δπερ θολερώς ΰπηγόρευεν αΰ- 
ΒτΦ> δτι δυσκόλως θ’ άπεφάσιζέ ποτε νά 
1 *Ροβί| είς τά γνωστόν ήδη αΰτφ  διάβημα

άναφορικώς πρός τήν Λιουδμήλαν καί 
κυρίως πρός αΰτήν καί μόνην' οΰχί αί ά- 
πειλαί της, οΰτε ή ιδία αΰτοΰ δειλία, 
οΰτε δ περί τής τύχης του κίνδυνος καί 
μάλιστα οΰτε ή συναίσθησις τής ηθικής 
έπ' αυτοΰ ΰπεροχής τοΰ χαρακτήρός της, 
τής ισχύος και θελήσεώς της έγέννησεν 
έν αΰτφ  τήν άμφιβολίαν ταύτην, δτι δύ- 
ναται ν’άπαλλαχθή αΰτης μετά ταΰτα  
διά τής μεθόδου, μεθ’ ής άπηλλάγη τοΰ 
έξαδέλφου του Μαξίμου' οΰχί τό θολερόν 
αίσθημα, τά κινηθέν έν τη ψυχή του είς 
τήν ιδέαν ταύτην ήτο δλως διάφορον' ήτο 
τοΰτο αίσθημα ίδιοτρόπου, ζωώδους άγά- 
πης καί πάθους πρός τήν γυναίκα ταύτην, 
δπερ δι’ δλου μάλιστα τοΰ πρός αΰτήν 
μίσους του δέν ήδύνατο νά έκριζώση . 
Ητο τοΰτο άγάπη, ρυπαρά άίλλως τε καί 

σκοτεινή έν τή σιγή της, άλλ' άγάπη ι 
σχυρά, ήν οΰτε θέλησις, ουτε λογική, 
οΰδέ τό μίσος μάλιστα ήδύναντο νά κα- 
ταβάλωσιν, έκτός μόνου τοΰ πανδαμάτο- 
ρος χρόνου. Ά λ λ ’ ό χρόνος οΰτος ήτο έτι 
μακράν διά τόν Πλάτωνα Βελτίστσεφ.

Ζοφερώς άναμιμνησκόμενος τής χθεσι
νής σκηνής, ένεθυμήθη δτι ή Λιουδμήλα 
θ’ άνεχώρει έκ Πετρουπόλεως σήμερον.Ποΰ 
κυρίως, είς ποιον μέρος σκοπεύει ν’ άνα- 
χωρήση, δέν έγνώριζε καί μάλιστα δέν ή 
δύνατο νά φαντασθή ώς έγγ ιστα ' ά λλ ’ 
έφοβεϊτο μή αδτη άνεχώρει χωρίς νά ίδη, 
ύπό τήν πλήρη έντύπωσιν τής χθεσινής 
ρήξεως, δτι αδτη είνε έξοργισμένη ήδη 
κατ αυτοΰ, καί ίσως άοχίση άμέσως έκ- 
δικουμένη αΰτόν, καί άν οχι άμέσως, πά ν
τοτε δμως αΰτός θά διατελή έπ’ άορίστω 
είς πλήρη άγνοιαν τών σκοπών καί βου
λήσεων της, καί οφείλει νά ζή ύπό α ιώ 
νιον τρόμον, δτι σήμεοον-αΰριον θά άρ- 
χίση αυτη ένεργοΰσα κα τ ’ αΰτοΰ, ίσως δέ 
καί έξ αΰτής ταύτης νά διαδοθώσι διά
φοροι σκοτειναί φήμαι. . . Καί δλα αΰτά 
γίνονται τώρα, αΰτήν ακριβώς τήν σ τ ιγ 
μήν, δτε πλειότερον παντός έχει ά νά γ 
κην ησυχίας, άναπαύσεως, λήθης, δτε 
χάριν τής έπιθυμίας ταύτης ήτο πρόθυ
μος νά συμφιλιο>θή νά ύποχωρήση, νά δ- 
ποκύψη είς τήν θέλησιν τής γυναικάς τα ύ 
της, καί μάλιστα νά συμφιλιωθή μετά 
πάσης ειλικρίνειας μετ’ αΰτης καί μετά 
τής μελλούσης θέσίώς του, ήρκει μόνον 
νά εΰρισκέ που τήν ποθηνήν ταύτην ήσυ- 
χίαν.

Φοβούμενος μή χάση τήν Λ$ουδμήλαν 
οΰτος, άνευ αναβολής διηυθύνθη είς τήν 
οικίαν της. \y/

Β'

Π ρ ό ς  σ υ μ ι φ ι λ ί ω α ι ν .

Ήνοιξεν αΰτφ  τήν θύραν έρυθροπάρειος 
θυρωρός, τήν δποίαν έμίσθωσε προσωρινώς 
ή Λιουδμήλα Σεργ^έεβνα. Ή  Παλάσσα 
ειχεν ήδη αναχωρήσει.

Έν τφ  μέσω τής αιθούσης, έπί τοΰ 
δαπέδου, ύπηρχεν άνοικτάς μάρσιπος, έπί 
τών τραπεζών ύπήρχον πυξίδες τινές έκ 
ναστοχάρτου, έπί τών καθεκλών καί α 
νακλίντρων έκειντο παντός είδους κομπο

δέματα, σάκκοι καί πράγματα, προδήλως 
ήτοιμασθέντα διά ταξείδιον, καί τών ό
ποιων ή προετοιμασία διεκόπη έκ τής ά- 
φίξεως τοΰ Πλάτωνος Β ασ ίλε ιεβ ιτζ .Ά λλ ’ 
ή Λιουδμήλα άπήν έκ τοΰ θαλάμου τού
του.

— Τί είν’ αΰτά ; Τί, μήπως αναχωρεί 
ή κυρία ; δι’ έπίτηδες δφους έκπλήξεως 
ήρώτησεν οΰτος τήν θυρωρόν.

—  Βέβαια ! σήμερα στής τέσσεοες ..·. 
Νά, μ’ έφώναξε κ’ έμενα νά τήν βοηθήσω 
νά συγυρίσωμε, άπαθώς άπεκρίθη ή έρυ- 
θροπάρειος γυνή.

— Καί ή Παλάσσα ποΰ έπήγε ; λίαν 
χαμηλοφώνως ήρώτησεν δ Βελτίστσεφ.

— Πο$ά, ή δούλα της ; . . .  τήν έβγα
λε . . . τήν έβγαλε τώρα, τροτοΰ νά έλ
θετε σεΐς, καί μέ έκάλεσε ’μένα γ ια τ ί  
β ιά ζετα ι. . . .

Κατ’έκείνην τήν στιγμήν ήνοιξεν ή θύρα 
τοΰ καλλυντηρίου καί έπί τοΰ οΰδοΰ άνε- 
φάνη ή Λιουδμήλα μέ έκφρασιν ψυχράς 
έρωτήσεως έπί τής μορφής.

Ό  Πλάτων μετά προσηνοΰς μειδιάματος 
προΰχώρησε πρός αΰτήν, άλλ ’ έκείνη, χω
ρίς ν’ άφήση τήν θέσιν της, έφραξεν α ΰτφ  
τόν περαιτέρω δρόμον.

— Πρός Θεοΰ, όλίγας μόνον λέξεις ! . . .  
γαλλ ισ τ ί  έψιθύρισεν οΰτος, είς άκρον ήδη 
κατάπληκτος καί άκουσίως, καίτοι άνέ
μενε τοΰτο, τεταραγμένος έκ της σκαιώς 
ψύχρας ταύτης ΰποδοχής. Σάς έφερον τά 
χρήματά σας... ίδοΰ αΰτά , τά  έχω έδώ, 
μαζύ μου...

— Λάνθάνεσθε' οΰδέποτε είχετε ε ς̂ 
χεΐράς σας ίδικά μου χρήματα, ψυχρώς 
άπεκρίθη ή Λιουδμήλα.

— Συγχώρησαν με, Λιουδμήλα ! μετά 
ζεσεως έπρόφερεν οΰτος έν τ·/5 αΰτή 
γλώσση' κάμε με τώρα δ,τι θέλεις, ε ί
μαι άΕνευ δοων ίδικός σου 1 . . .  Σοί δμιλώ 
είλικρινώς καί τ ιμ ίω ς .. .  Πίστευσόν με ! . . .

Έκείνη είς άπάντησιν έμειδίασε μό
λις, μειδίαμα έχθρικης δυσπιστίας.

— Ίδοΰ λοιπόν, έξετέλεσα τήν θέλη- 
σίν σου, έφερον αΰτά τά χρήματα, έ'λεγεν 
οΰτος ματαίως προσπαθών νά θέση είς τάς 
χεΐράς της τά  δέματά του.

— Λησμονείτε δτι χθές άκόμη ήρνή- 
θην νά τά λάβω, είπεν αδτη άπομακρύ- 
νουσα τήν χεΐρά του.

— Ά φησέ με λοιπόν νά εμβω μέσα!. . .  
μόνον διά δύο λέξεις ! . . .  Έ π ί τέλους εινε 
άνάγκη νά σοί ομιλήσω !

— ‘Ομιλήσατε έδώ, άφοΰ θέλετε...
— Ά λ λ ά  δέν εινε κατάλληλον έδώ 

τό μέρος ! άπεκρίθη ό Βελτίστσεφ λοξώς 
παρατηρών τήν θυρωρόν.

—  Τί νά γείνη ! . . .  Έ γώ  δμως άπεφά- 
σισα νά μή σάς ίδω είς τό έξήί έκτός μό
νον ένώπιον μαρτύρων, έπεξήγησεν ή 
Λιουδμήλα μετά τής καταπιεζούσης ψυ
χρότητάς της.

— Θεέ μου ! . . . άλλά δέν θά σάς φο- 
νεύσω λοιπόν ! . . .

— Τίς οίδε ! Μήπως δέν είσθε ικανός 
καί είς τοΰτο ;

—  Τοΰλάχιστον αΰτήν τήν στ ιγμήν!. ,  
ειπεν οΰτος πικρώς μειδιών. Καί έπί τ έ 



λους, Εχετε πλησίον σας καί την γυναίκα 
αΰτή ν . . .ή  θύρα θά είνε άνοικτή... Λιουδ
μήλα ! άπετάθη οΰτος αίφνης πρός αυ
τήν μετά τ ί ς  άψευδεστέρας, ορμητικής 
ικεσίας' άκουσον, ίίνε άνάγκη νά σοί ό- ι
μ ιλή σ ω  λυπήσου με ! Δέν ήξεύρεις . . . .
έγώ .. . έγώ είμαι αξιολύπητος την στ ιγ 
μήν ταύτην ! . . .  Μή μοΰ άρνηθ^ς ! . . .

Έπηκολούθησε στιγμή άμφιρρεποΰς 
σχέψεως.

—  "Εστω, άς γείνγι τό θέλημά σου ! 
έμειδίασεν αΰτη ' μόνον καί μόνον διά νά 
μή νομίζετε δτι πράγματι τρέμω έμπρός 
σας, σας φοβούμαι . . .  Είσέλθετε !

— Καί Εκλεισε τήν θύραν άμα είσελ- 
θόντος τοΰ Βελτίστσεφ.

— Ίδε τα  καί μέτρησέ τα , εΐνε δλα 
έδώ! είπεν οΰτος, θέσας πρό αΰτης έπί 
της τραπέζης τά δέματα.

Έκείνη ήρνήθη.
— Λιουδμήλα ! Τί σημαίνει λοιπόν 

τοΰτο ;
—  Σάς έκοινοποίησα ήδη τήν χθεσινήν 

άπόφασίν μου.
— Ά λ λ ά  τί θέλεις λοιπόν νά κά-

r k  ; ^
—  ΤΑ, αΰτό πλέον είνε ίδικόν μου Ερ- 

γον, είς τό όποιον δέν σκοπεύω νά σάς μυ
ήσω.

Ό  Βελτίστσεφ συνεστάλη καί έσιώ- 
πησεν.

— Αναχωρείς; είπεν οΰτος μετά στιγ- 
μιαίαν ταραχήν.

— Ώ ς βλέπετε.
— Ποΰ λοιπόν πηγαίνεις;
—  Αΰτό δέν άφορ^ σάς.
—  Λάβε τοΰλάχιστον τά χρήματα.
— Είμπορεΐτε νά τά κρατήσητε σεΐς.
— Ά λ λ ά  σΰ ή ιδία ήθελες νά τά κρα

τάς.
— Ναί, μέχρι τ ί ς  χθές έσπέρας, οπό

τε ένόμιζον άκόμη δτι δέν μοί είσθε ξέ
νος καί εχθρός.

— Λιουδμήλα, δέν είμαι έχθρός σου ! 
θερμώς καί μετ’ αισθήματος ύπέλαβεν ό 
Βελτίστσεφ. Έ γώ  δέν Επαυσα νά σ’ ά γ α 
πώ, καίτοι υπήρξαν στιγμαί καθ’ άς — τό 
όμολογώ — βαθέως σε έμίσων ... Τώρα σέ 
άγαπώ ώς πρότερον, άλλά . . . σΰ τόσον 
σκληρώς, τόσον άποτόμως μέ μετεχειοί- 
σθης μέ αΰτά τά χρήματα, τόσον άπροσ- 
δοκήτως καί διά μιάς ήθέλησες νά μέ ύ- 
πεοβτίς ηθικώς, νά μέ καταθραύσνις, νά μέ 
έκμηδενίστις, ώστε δέν ήδυνάμην νά ΰπο- 
κύψω έκ πρώτης σ τ ιγμ ίς '  έναντίον τού
του έξεγείρετο ή φ ιλαυτία , ό έγωϊσμός 
καί δλοι οΐ υπολογισμοί μου . . . Δέν θ’ 
άρνηθνϊς,βέβαια,δτι σύ πρώτη έξηπάτησες 
τήν έμπιστοσύνην μου, σΰ ήθέλησες νά μέ 
καταστήστις δοΰλον, καί έναντίον τής θε- 
λήσεώς σου ταύτης έξηγέρθη ή ψυχή μου, 
έξανέστη άπας ό οργανισμός μου. Ώ φει-  
λον νά ριφθώ είς τόν αγώνα' έννοεΐς ; ώ- 
φ ε ίλ ον  ! Δέν ήδυνάμην νά υποχωρήσω ά- 
μαχητί, ένόσφ ύπίρχεν έν έμοί σπινθήρ 
έλπίδος... έψευδόμην, ύπεκρινόμην, ήπά- 
των, Εχεις δίκαιον' ά λλ ’ έφρόνουν δτι είς 
τόν αγώνα τοΰτον είμεθα ισόπαλοι' με-

τεχειρίσθης έναντίον μου τήν ήθικήν βίαν, 
έγώ δέ τόν δόλον, καί νομίζω, δσον άφο- 
ρ  ̂ τά  δπλα, είμεθα ήδη έξισωμένοι. 

["Επεται συνέχεια].
Α Γ Α Θ .  Γ .  Κ α Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ι Δ Η Σ

ΕΙΣ ΤΟ ΙΙΡΟΣΕΧΕΣ: 

Α Θ Η Ν Α ΪΚ Η  Α Ν Α Μ Ν Η Σ ΙΣ
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Α Λ Η Θ Ε Σ  Δ Ρ Α Μ Α  ΕΝ ΙΥΙΙΚΡΑι ΑΣΙΑι
[Τέλος]

Ά νέγνωτέ  ποτε τοΰς βυζαντινούς ιστο
ρικούς, περιγοάφοντας διά ζοφερών χρω
μάτων τά κατά τήν Ά λω σ ιν  ; Ένθυμεΐ- 
σθε πόσον ζωηρώς αφηγούνται τήν α γ ω 
νίαν τών έν τώ ναφ της Α γ ία ς  τοΰ Θεοΰ 
Σοφίας κεκλεισμένων γυναικοπαιδών ;

Οΐ Τούρκοι είχον φθάσει, καταστρέ- 
φοντες πάν τό πρό τών ποδών αΰτών ευ
ρισκόμενον, ν ικηταί μέχρι τ ί ς  μεγάλης 
πύλης τοΰ ναοΰ. Οΐ άτυχεΐς Χριστιανοί, 
γονυπετείς πρό τών άγιων εικόνων, έθρή- 
νουν τήν τύχην αΰτών ώς ποτε οΐ δύςμοι- 
pot Εβραίοι «έπί τών ποταμών Βαβυλώ- 
νος».

*Η θύρα ήτο στερεά καί δέν ΰπεχώρει 
πρό τών ώσεων τών έπιδρομέων. Οΰ- 
τοι τότε ήρπασαν ΰπερμεγέθεις πελέκεις 
καί δι’αΰτών προςεπάθουν νά καταρρίψωσι 
τήν θύραν, ήτις έκώλυεν αΰτοΰς νά είς — 
έλθωσιν είς τόν μικρόν παράόειΰον αΰτών 
έκεϊνον. Ή  λύσσα τ ί ς  άπολαύσεως τών 
έντός τοΰ ναοΰ κεκλεισμένων καλλο
νών τοΰ Βυζαντίου ένεψύχου τοΰς έκ 
της σφαγής κεκμηκότας οπαδούς τοΰ 
Μωάμεθ καί λυσσωδέστερον κατέφε- 
ρον τά στόματα τών πελέκεων έπί 
τών φύλλων της θύρας τοΰ περιωνύμου 
ναοΰ. Ή  μάζα έκείνη τών ανθρωπίνων ά- 
τυχών πλασμάτων ώς είς καί μόνος άν
θρωπος ήσθάνετο πάντα τά έπί της θύρας 
καταφεοόμενα πλήγματα ώςεί ταΰτα 
έπεφέροντο κατά τ ί ς  ιδίας αΰτών καρ
δίας καί τέλος φρικώδης, μέχρις οΰ- 
ρανοΰ έξικνούμενος, γόος έξερράγη ώς έξ 
ένός στόματος άμα ττί υποχωρήσει τών 
σιδηρών στροφίγγων . . .  Ή  αΰτή σκηνή 
έπανελαμβάνετο καί νΰν μετά 417 δλα 
Ετη έν τνί Καππαδοκία, άλλ'έν μικρογρα
φία, τίς οίδε δέ ποσάκις μέχρι τοΰδε 
έπαναληφθεΐσα καί άναμφιβόλως πολλά- 
κις Ετι έπαναληφθησομένη ! . . .

*
¥ *

Είς τήν ρωμαλέαν έπίθεσιν τόσων άν
δρών δέν ήδύνατο έπί πολΰ νά άντιστίί 
θύρα ξυλίνη οικίας.

Καί ύπεχώρησεν. Ώ ς λύσσώντες λύκοι 
είςώρμησαν οί Τοΰρκοι εις τό μέσον τοΰ

δωματίου .Ή  Μαρία, έξηγριω[/ένη ώς λέ
αινα, έκράδαινεν είς τάς χεΐρας το φοβε
ρόν δπλον, άλλ’ ίί)οΰσος τό πλίθος τών 
διωκτών α ΰ τ ί ς  καί τόν θάνατον δεινόν 
δερκόμενον, κατέβαλε τελευταΐον αγώνα 
καί έζήτησε νά έξαγοράσνι τήν ζωήν αΰ
τ ί ς  διά χρημάτων ή κοσμημάτων. Κατε- 
βίβασεν ήσύχως τόν πέλεκυν καί γλυκά- 
νασα τήν φυσιογνωμίαν καί την φωνήν 
α ΰ τ ί ς  :

— Αγάδες, είπεν, ίδοΰ σάς παραδίδω 
δλην μου τήν περιουσίαν, δλα μου τά κο
σμήματα' ίδοΰ αί κλείδες τής οικίας καί 
τών κιβωτίων μου' έρευνήσατε καί λά 
βετε άφόβως πάν δ ,τ ι  θέλετε καί άναχω- 
ρήσατε.

— Χά! χά! χά! έβρυχήθησαν τόν γνω
στόν έκ τοϋ μελοδράματος τοϋ «Φάουστ· 
γέλωτα τοϋ Μεφιστοφελοϋς. Καλέ,κοκκώ- 
να μου,τί λές; Περιουσίαν ; Περιουσίαν νά 
σοΰ δώσωμεν ήμεΐς δσην θέλεις. Χά ! χά ! 
χά ! Έ  μεΐς δέν είμεθα λνισταί, δέν ήλ- 
θαμεν διά τήν περιουσίαν σου οΰτε διά 
τά κοσμήματά σου. Ήμεΐς ήλθαμεν διά 
σέ. Έννοοΰμεν σέ νά άπολαύσωμεν καί α
δίκως έναντιόνεσαι. Τόσον καιρόν περιμέ- 
νομεν. Ή  ψυχή μας ήλθεν ώς τά χείλη 
μας. Πρέπει τέλος πάντων νά σέ άπολαύ
σωμεν, καί θά σέ άπολαύσωμεν !

—  Τί ! Τούρκος νά μέ έγγίση ! ποτέ ! 
ποτέ ! Καί άφ’ οΰ ή ψυχή σας ήλθεν ώς 
τά χείλη σας, έγώ θά σάς κάμω νά ξερά
σετε αΰτήν τήν άχρείαν ψυχήν.

Καί ΰψώσασα τόν πέλεκυν κατήνεγκεν 
αΰτόν σφοδρώς κατά τ ί ς  κεφαλής τοϋ αυ- 
θαδεστέρου τών διωκτών α ΰ τ ί ς  *αι κα- 
τέπεσεν άπνους έπί τοΰ έδάφους ώς δρΰς 
προρρίζως έκριζωθεΐσα. Τότε έθολώθησαν 
ύπό φανατισμοϋ καί μανίας οί οφθαλμοί 
τών συντρόφων τοϋ έκπνεύσαντος καί θη
ριώδεις έπεπεσον κατά της δυστυχοΰς Μα
ρίας καί κατεκερμάτισαν αυτήν.

"Εντρομος είχεν άφυπνισθί ή μικρά 
Εΰδοκία καί έναγωνίως παρηκολούθει τά 
συμβαίνοντα, βλέπουσα άπό τής σχισμίς 
τ ί ς  ήμιηνεωγμένης θύρας τήν ηρωικήν ά 
μυναν της γενναίας μητρός αΰτης, άλλά 
τοσοϋτος φόβος είχε καταλάβει τήν τα- 
λαίπωρον μικράν, ώςτε Εμειναν έμπεπηγ- 
μένοι οί πόδες αΰτης έπί τοΰ έδάφους καί 
έπνίγη ή φωνή έν τφ  λαρύγγι αΰτής. Οΐ 
Τοΰρκοι,κατακρεουργήσαντες τήν Μαρίαν, 
έτράπησαν είς φυγήν έσπευσμένην, άφέν- 
τες δπισθεν αΰτών τήν φρίκην καί τόν 
όλεθοον.

Ή  Εΰδο κία,έννοήσασα τήν άπομάκρυν- 
σιν αΰτών, ώρμησεν είς τό παράθυρον καί 
έκραύγασεν έπανειλημμένως δι’ δλης τ ί ς  
δυνάμεως τών πνευμόνων αΰτης. Είς τά 
σκότος καί τήν ήρεμίαν της φοβεοάς έκεί
νης νυκτός ή φωνή τ ί ς  ορφανής ήκούετο 
ώς άπαίσιος κοωγμάς γλαυκός ή φρικιώσα 
υλακή ολολύζοντας κυνός.

Οί Χριστιανοί, περατωθείσης της ΐερ&ί 
ακολουθίας, έπεστρεφον είς τά ίδια' ά- 
κούσαντες δέ κραυγάς ανθρώπου, Εσπευ- 
σαν είς τό μέρος, όπόθεν αΰτα ι προήρ- 
χοντο, καί μετά φρίκης παρέστησαν θεα· 
τα ί τοΰ άπαισίου δράματος, ίδόντες τήν



ώ ρ α ία ν  Μαρίαν κυλιομένων είς τό αίμα χωρίων "Ελληνες, άμα τηλεγραφικές μα- 
αΰτής. Ή  Μαρία, καί μετά τά τραύ-  ̂ θόντες τό γεγονός, έσπευσαν καί έζήτη- 
|*ατα, δέν ειχεν έκπνεύσει άμέσως' συν- σαν την ένέργειαν τών δεόντων. ‘Ο διοι- 
ελθοΰσα δέ ολίγον ΰπό τών περιποιήσεων κητης τής Νίγδης, καλώς, φαίνεται, με- 
τών συμπονούντων αΰτή, κατώρθωσε νά λετήσας τό έλληνικόν Γνω&ι Οαυτον, χ -  
«ρθρώση όλίγα; λέξεις, συνιστώσα μετά μέσως ένόησεν, δτι Τοΰρκοι ήσαν οί 
στοργής πάσι τοΐς περί αΰτήν συναθροι- ήρωες τοΰ στυγεροΰ κακουργήματος, άλλά 
βθεΐσι την Ευδοκίαν της. Έπανειλημμέ- τίνες οΰτοι καί έν τίνι έκ τών τόσων πο- 
νως είς τών δημογερόντων τοΰ χωρίου ή -  λυπληθών τουρκικών χωρίων τής μεγάλης 
ρώτησε την Μαρίαν περί τών φονέων αΰ- έπαρχίας νά ζητήση τις τούς δράστας ; 
τής, άλλ ’ αυτη , έν τή υπερβολική αΰ- That is the question. Έν τούτοις έπε- 
τής μητρική στοργή κ·αι προνοώ, φο- νόησε τό έξης πρωτότυπον σχέδιον : 
βουμένη διά τό μέλλον τοΰ τέκνου Προςεκάλεσε δι’ έπισήμου διαταγής νά 
της, έπιμόνως ήρνήθη καί οΰδένα έκ τών συνέλθωσιν είς εΰρεϊαν πεδιάδα πάντες οί 
δημίων αΰτής ώμολόγησεν. Καί μετ’ ό- τοΰρκοι κάτοικοι τών πέριξ χωρίων καί 
λίγον, προφέρουσα τά προςφιλή ονόματα έκεΐ, καθεσθείς όκλάδην έπί πλουσίου τά - 
τοΰ Δημητρίου καί τής Εΰδοκίας, παρέ- πητος καί άνάψας τό μακρόν αΰτοΰ έκ 
δωκε τώ Πλάστη τήν άγνήν αύτής ψυ- πύξου τ ο ιμ π ο νκ ι ,  έν τφ  μέσψ νεφών ευ
χήν. ώδους καπνοϋ, ώς ’Ολύμπιός τις Ζεύς, Ι 

Ό  θρήνος τών μαρτύρων τής θλίβε- χων παρ' έαυτφ τήν μικράν ορφανήν, δι- 
ράς ταύτης σκηνής καί ό κοπετός συνή- έταζε νά παοελάσωσι πρό αΰτοΰ άνά είς
γαγεν έντός ολίγου δλον τό χωρίον περί 
τήν μάρτυρα τής τιμής καί τής πίστεως.
Ή  μετ’ οΰ πολύ έπανατείλασα αΰγή δι- 
έσπέιρε τήν φημην τοΰ άπευκταίου γε 
γονότος είς τάς πέριξ χριστιανικάς κοινό
τητας, καί έντρομοι δέ καί άθρόοι συνέρ- 
ρευσαν είς τόν τόπον τοΰ ολέθρου, θρη- 
νοΰντες, έν τφ  προςώπφ τής άτυχοΰς Χρι- 
στιανής, τήν όλεθρίαν μοίραν τοΰ δυστή- στηθός της,αΰτός έσπασε τήν πόρτα μας!

πάντες. Ή  παρέλασις διήρκεσεν έφ’ ίκα 
νον χρόνον, καί ή Ευδοκία ουδένα τών φο
νέων τής μητρός αύτής άνεγνώρισεν. 
Αίφνης έν τφ  πλήθει έκείνω διέκρινε 
δύο - τοεϊς.

— Αΰτός, Πασσά έφένδη, ήταν πού 
’χτύπησε τήν μητέρα μου ’ς τό κεφάλι, 
αΰτός ήταν ποΰ έχωσε τό μαχαίρι ς τό

νου Γένους, οΰ αί άμαρτίαι δεν ΐθώ&η- 
βαν ά κ όμ η , φ α ίν ε τ α ι ,  καί πάντες μετά 
δακρύων άτενίζοντες είς τόν οΰρανόν ίκέ- 
τευον δ, τ ι  ό έθνικός ήμών φίλτατος 
ποιητής 1 διετύπωσε διά τοΰ στίχου αΰ
τοΰ :

Ίλεως, Πλάστα ! δι' ήμας α·5γη δέν θ' άνατείλη !

Ή  διοίκησις τής έπαρχίας, ήμίωρον 
περίπου άπέχουσα άπό τοΰ χωρίου, ϊ -  
λαβεν έγκαίρως δι’ έπίτηδες απεσταλμέ
νων ιππέων Χριστιανών γνώσιν τοΰ συμ
βάντος, άλλά, κατά τό γνωστόν έθος

Ό  διοικητής διέταξεν αμέσως την 
σύλληψιν τών ύποδειχθέντων καί μετά τ ι-  
νας ανακρίσεις άπεδείχθησαν βάσιμοι οί 
λόγοι τής μικράς καί ώδηγήθησαν δεδε- 
μένοι είς τάς φυλακάς τοΰ διοικητηρίου 
καί έθαυμάσθη ή σοφία τοΰ περινουστά- 
του διοικητοΰ. Κατόπιν καί βαθμηδόν οΐ I 
συλληφθέντες ώμολόγησαν καί τους λοι- j 
πούς συνεργούς, ομοίως καί τούτους μετ 
οΰ πολΰ συλληφθέντας.

Ό  διοικητής τής Νίγδης, ώς φρόνιμος j 
άνθρωπος, έζήτησε νά άπεκδυθη οΐαν δή
ποτε εΰθυναν, δθεν άνευ αναβολής άπε- 
φάσισε νά σταλώσιν είς τήν Γενικήν Δι- 
οίκησιν, είς το Ίκόνιον, δέσμιοι. Οί Χρι
στιανοί άνέπνευσαν, διότι έπι τέλους θα 
έδίδετο καλόν μάθημα κατά τών έπιβου

τών Τούρκων, οΐτινες μετέτρεψαν τό πα -  λ _υ6ντων τ α^τών άγρίων Τούρ- 
λαίφατον Σ π εύ δ ε  βραδέως  είς τό Σ π ε ύ δ ε  κων> διότι φ^ γ)ς ^Λ0υ0ν περ1 τ ί , ς 
μ η ο έ  β ρ α δ έο ς ,  έκινήθη με το ραχα τ ι  φοικα>εότγ)τος τών ειρκτών Ίκονίου . 
της καί έαπεναε  μετά τινας  ̂ ώρας^ίς γ  . ^ U 4  τοΰτο ’ το άπ*οΰν τέχνασμα τοΰ

διοικητοΰ, δςτις κατ ’ έπί-άναστατωθέν χωρίον καί έπελάβετο 
εβπευΟμενως τών ανακρίσεων, άς αληθώς 
μετά πολλής τής τέχνης διεξήγαγε , 
διότι, όμολογητέον, οΰδείς υπερέχει τών 
Τούρκων είς τήν διά τών άνακοίσεων ε υ - 
ρεσιν τής άληθείας. Ά λ λ ’ έπί τοΰ παρόν
τος αΐ άνακρίσεις κατέληξαν είς οΰδέν. 
Υπό τοιαύτας συνθήκας καί μετά τοσαύ- 
της περισκέψεως καί προμελέτης διεξήχθη 
τό δλον δράμα, ώςτε καθίστατο δυςχερε- 
οτάτη ή άνακάλυψις τών ιχνών τών κ α 
κούργων. Ά λ λά  τοΰτο οΰδόλως άπήλ- 
πισε τόν διοικητήν, λαβόντα μάλιστα έν
τονους διαταγάς τής Μεγάλης Βεζυρείας, 
ει! ήν σύσσωμοι πάντες οί έν Κωνσταν- 
τινουπόλει παρεπίδημοι τών περίοικων

1 Άχιλλέως Παράσχου Ποιήματα' τόμ. Β', 
«λ'ις 212.

μικροπονηοου 
φασιν ύπερήσπιζε θερμότατα τους Χρι
στιανούς, ένδομύχως δμως έχαιρεν υπερ
βαλλόντως, διότι έπείθετο έκ τών πράγ- 
μάτων δτι δέν έξέλιπον παντελώς άπό τοΰ 
έ'θνους αΰτοΰ τά  αιμοδιψή ένστικτα και 
ό κατά τών Χριστιανών φανατισμός τοΰ 
παλαιοΰ Τούρκου.

Ή  Διοίκησις τοΰ Ίκονίου, παρελθου- 
σών τών πρώτων ορμών τών Χριστιανών, 
μετ’ ολίγον κατεδίκασε (!) τοΰς δολοφό
νους τής Μαρίας είς εξορίαν ( ; !) .  Καί ά λ 
λοι μέν άπεστάλησαν είς τήν Κύπρον, 
άλλοι είς τήν 'Ρόδον καί άλλοι είς ευκρα- 
έστερα κλίματα, καί σήμερον δέ είς τών 
έπιζώντων, γέρων ήδη καί εύπορος, εύρί- 
σκεται έν τφ  χωρίφ τής Μαρίας,άπολαύων 
μάλιστα καί εξαιρετικών τιμών ύπό τών

ομοεθνών αΰτοΰ, διότι άλλοτε ποτε έπέ- 
δειξε γενναιότητα άξιομίμητον κατά τών
Γ κ ια υ ν ρ  !

*
♦ *

Έΐϊίτρ απήτω μοι νά έπαναλάβω καί 
τελευταίαν φοράν δτι δέν γράφω μυθιστο
ρίαν. Ά λ λ ω ς  θά ώδήγουν τόν Δημήτριον 
είς τάς πεδιάδας τής Θεσσαλίας καί έπί 
τών χαραδρών τής αΐμασσούσης ήοωίδος 
πατρίδος τοΰ Μίνωος καί "Ραδαμάνθυος 
καί άκρατήτως ριπτόμενον κατά τών έχ- 
θρών αΰτοΰ καί άνηλεώς κατασφάζοντα 
μυριάδας Τούρκων,έκδικών τόν άδικον θά
νατον τής άγαπητής αΰτοΰ Μαρίας, ή 
ήθελον παραστήσει αΰτόν περιφερόμενον 
είς τάς χιονοσκεπείς κορυφάς τοΰ Ό λύμ- 
που τής Βιθυνίας καί έκεΐθεν λαύρως έ- 
π ιπ ίπτοντα  κατά τών διαβαινόντων Τούο- 
κων καί ε ίτι ετερον τής φαντασίας απο
κύημα.

Ό  Δημήτριος, καί άν ήθελεν έτι,  δέν 
ήδύνατο νά έπιχειρήση τοιαύτην έκδί- 
κησιν, ώς τφ  δντι κατ ’ άρχάς έσκέφθη 
νά πράξη, διότι τοιαύτη τις πράξις αΰτοΰ 
θά συνεπέφερεν άφευκτον τήν σφαγήν τοΰ
λάχιστον τών συγχωριων αΰτοΰ.Έσκέφθη 
ώριμώτερον καί πεισθείς είς τάς συνετάς 
συμβουλάς έμπειροτέρων, έκάλεσε τήν μι- 
κράν θυγατέρα αύτοΰ είς Κωνσιαντινού- 
πολιν καί ένέκλεισεν αΰτήν έν τινι τών 
παρθεναγωγείων ήμών’ μετά τινα δέ χρό
νον μετέβη είς συνάντησίν τής προςφιλοΰς 
αΰτφ  συζύγου, μαρανθείς προώρως !

Τήν Εΰδοκίαν εΰκολώτατα άποκατέ- 
στησαν έν Κωνσταντινουπόλει οί συμ^ο- 
λ ΐτα ι  αΰτής * αί μετά σεβασμοΰ πάντες 
οί Μικρασιάται άναφέρομεν πάντοτε τό ό
νομα τής ηρωικής μητρός αΰτής.

Έ γώ  δέ, καί μετά πάροδον τοσούτων 
έτών, ιερόν καθήκον έκπληρών, άπό τής 
έλευθέρας ταύτης γωνίας «οΰ Έλληνισμοΰ, 
συνάγω άπό τοΰ θυμοσπάρτου Ύ μηττοΰ  
τά όλίγα ταΰτα  χόρτα τοΰ άγροΰ καί δι’ 
αΰτών ραίνω τήν μνήμην τής εΰγενοΰς 
καί ήρωϊκής Έλληνίδος, έπαξίως δυναμέ- 
νης νά καταταχθτί είς τήν σεπτήν χο
ρείαν τών αδελφών αΰτης’Αντιγόνης, Πο
λυξένης, Ίφιγενείας, Μακαρίας, Ή λέκ -  
τρας, Μπουμπουλίνας, Κυρά Φροσύνης καί 
πασών τών μαρτύρων τής Εκκλησίας, 
αΐτινες προςηνέχθησαν σφάγια ιερά ύπέρ 
πίστεως καί πατρίδος !

Ι ω α κ ε ί μ . Β α λ α β α ν η ς  

τ έ λ ο ς :

A . SCHNEEGANS

Σ ΙΚ Ε Λ ΙΚ Η  ΕΚΑΙΚΗΣΙΣ
[Σ υνέχεια ]

ΙΑ'
Τήν έπαύριον της φοβεράς έκείνης κα- 

ταιγίδος, ό άββάς Σκαλιόνι, κατάκοπος 
έκ τής αγρυπνίας,διέσχιζε τήν όδόν «Φερ- 
δινάνδου» ποοευόμενος είς τής κομήσσης.

Πολύ παράδοξοι βεβαίως θά ήσαν αί



σκέψεις, α ϊτινες έτάρασσον την πρωίαν έ 
κείνην τόν άββάν,διότι, χωρίς νά λαμβά- 
νη ΰπ ’ δψει τοΰς ·<ίδνι πυκνούς διαβάτας, 
ώμίλει μεγαλοφώνως.

— Μά την πίστιν μου, Ελεγε, καί έγώ 
δεν ’ξεύρω τ ί  φαγί θά γίνιρ άπό δλον α υ 
τό τό μαγείρευμα ! Ή  κόμησσα πάει νά 
τρελλαθή μ’ αΰτόν τόν Ελβετόν' αΰτός ό 
κουτός πάλιν άφίνει την κότα και κυνη
γάει έκεΐνο τό αδύνατο κοτόπουλο, την 
Φελιτσίτα! Τύφλα νάχν> ή έξυπνάδα του! 
Καλά, παιδί μου, μά έγώ δέν άνακατεύο- 
μ α ι - 6 τελευταίος Ερως, Ιρως τεσσαρα- 
κοντούτιδος ακμαίας γυναικός, δεν είνε 
παιγνιδάκι, πρόσεξε καλά, καί προπάντων 
δταν ή γυνή είναι Σικελίς καί ονομάΓεται 
κόμησσα Σελλαμάρε!

Οΰτω μονολογών Ι'φθασε πρό τοΰ με
γάρου καί κρούσας άνηγγέλθη είς την ώ 
ραίαν κόμησσαν.

Παραδόξως δμως, έν φ  ήλπιζεν δτι αρ
κετά θά περιέμενεν εως οΰ ίδν) την κόμησ
σαν, άμέσως σχεδόν παρουσιάσθη αυτη, 
φέρουσα θελκτικωτάτην πρωινήν ένδυμα- 
σίαν μέ την κόμην άτημελήτως έπί τών 
ώμων έρριμμένην, μέ τοΰς ώραίους μαύ
ρους οφθαλμούς της έκπέμποντας πΰρ.

Ό  Σκαλιόνι έμάντευσεν ήδη μεθ’όποίας 
νευρικές ανυπομονησίας άνέμενεν αΰτη 
τάς ειδήσεις του.

— Λοιπόν την είδατε, α ί ; δμιλήσατε, 
ήρώτησεν άπό τοΰ οΰδοΰ τής θύρας, πριν 
ή τόν χαιρετίστ). Μόλις δ’ οΰτος έπλη- 
σίασε παρετήρησεν Εκπληκτος τήν φοβε- 
ράν κατάστασιν,είς ήν εΰρίσκετο.Όδυστυ- 
χής άββάς ήτο πλήρης βορβόρου, κα τα 
βεβλημένος- οΐ οφθαλμοί του, ώς έκ τής 
αγρυπνίας, έξήρχοντο σχεδόν τών κογχών 
των.

— Μά, τ ί  Εχεις λοιπόν ; πώς είσαι έ 
τσι ; άπό ποΰ Ερχεσαι' μήπως ή κ α τα ι
γίς . . .

— Είναι θαΰμα, κυρία κόμησσα, άν 
βλέπετε άκόμη ζωντανόν τόν πιστόν θε
ράποντα σας. Τήν νύκτα τήν διήλθον είς 
τήν έκκλησίαν τής κλιτύος — ά.ν καί έκεΐ 
δίν είναι πλέον παρά έρείπια καί χώμα
τ α — έάν δΙ ή Παναγία προστάτις μ.ου δέν 
μ! έβοήθει,βεβαίως, κατά τήν στιγμήν έ
κείνην,θά ήμουν σκεπασμένος μέ τό χώμα 
τής Φιουμάρας !

Άφωνος ή κόμησσα τόν παρετήρει.Αί
σθημα παράδοξον έτάραττεν αΰτήν κατά 
τήν στιγμήν έκείνην. Άχ,ουσίως ένεθυμή- 
θη έκεϊνον, δστις, κατά πάσαν πιθανότη
τα , τάν αΰτόν διέτρεξε κίνδυνον καί δι’ 
δν δέν ήτο μίσος μόνον τό’ αίσθημα, δπερ 
Ετρεφε.

— Καί . . .  έκεΐνος ; έψιθύρισε διά φω
νής μόλις άκουομένης, ώς εί έφοβεΐτο οί- 
ανδήποτε άπάντησιν.

— ’Εκείνος; τή άπήντησεν ό άββάς το- 
νίζων ιδιαιτέρως έκάστην λέξιν, έκεΐνος, 
κυρία μου, δχι μόνον δέν επαθε τίποτε, 
άλλά μεθυσμένος άπό τόν έ'ρωτα, Εφθασε 
πρό έμοΰ Εφιππος είς τήν πόλιν καί χ ω 
ρίς αμφιβολίαν θά εΰχαριστή τήν τύχην, 
ή όποία τόν Εκαμεν άνενοχλήτως νά γευ- 
θή τών ήδυτέρων στιγμών τής ζωής του.

Αΰτά Εχει ό κόσμος,θελκτική μου δέσποι
να, άλλος περν£ τήν νύκτα μεθύων είς 
τάς τρυφερωτέρας άγκάλας, καί άλλος 
δεόμενος,ϊνα παραταθή μέχρι πρωίας,του
λάχιστον, ή άθλία ζωή του!

Ή  κόμησσα ολίγον Ελειψε νά πέσγ) λ ι 
πόθυμος' Επαιζε μέ έλεφάντινόν Tt κομψο
τέχνημα παριστών τόνΈρωτα μέ τά  βέλη 
του, τόσον δέ ήσαν νευρικαί αί κινήσεις 
της, κατά τούς τελευταίους λόγους τοΰ 
άββά, ώστε ό δυστυχής "Ερως έξέπνευσε 
θραυσθείς μεταξύ τών άπαλών δακτύλων 
της.

Τοΰτο παρατηοήσας ό πονηρός άββάς 
είπεν είρωνικώς γελών :

— Τί κακόν σημεΐον δι’ έκεϊνον ποΰ 
άγαπάίτε !

Έκείνη δμως μεθ’ ορμής ρίψασα μ α 
κράν τά τεμάχια , άνέκραξεν οργίλη :

— Καί ποΐος είπε δτι τόν άγαπώ ; . . .  
έκεΐνος, δστις πεοιφρονεΐ τόν Ερωτά μου 
αποκτά άμέσως τά μισός μου! Λέγε,Σκα- 
λιόνε, τώρα θέλω δλα, δλα νά τά  α 
κούσω.

Καί ό άββάς ήρχισε τήν άφήγησιν τών 
γεγονότων δπως έγνώριζεν αΰτά, ή μάλ
λον δπως τά έφαντάσθη τά κακόβουλον 
πνεΰμά του. Περιέγραψε τήν καταιγίδα, 
τόν κίνδυνον, δν διέτρεξεν ή κόρη, τήν ά- 
νελπιστον ύπό τοΰ Έκαρτ σωτηρίαν της, 
τήν μετ’ αΰτοΰ έν τή οικία της διανυ- 
κτέρευσιν. Ό τ α ν  δμως προεφερε τό δ- 
νομα τής νεάνιδος, τής κόρης τοΰ Ρ ω 
μαίου, τοΰ επιπλοποιού της, τότε ή κό
μησσα άνετινάχθη Εξαλλος, καί έκτός έ- 
αυτής έκ τής οργής άνέκραξε :

—  Πώς τόν άθλιον, τήν θυγατέρα τοΰ 
επιπλοποιού μου; έκείνου δστις καθημεοι- 
νώς διορθοΐ τά  Επιπλά μου, αΰτήν, ήτις 
δικαίως θά ένομίζετο εΰτυχής έάν τήν 
προσελάμβανον ώς θαλαμηπόλον' αΰτήν 
προτιμά τής κομήσσης τοΰ Σελλαμάρε ; 
Καί χάριν αΰτής τής οΰτιδανής περιφρο- 
νεΐ τόν θάνατον ! . . .

Ό  άββα ς ήγέρθη καί πλησιάσας τήν 
κόμησσαν Ελαβε τόν τρέμοντα βραχίονα 
της, έν ω δέ έβύθιζε τό πονηρόν καί κα 
κόβουλον βλέμμα του είς τά πυοετώδες 
αυτής δμμα τή λέγει :

— Καί σημειώσατε, καλή μου κόμησ
σα, δτι τό πράττει σήμερον, είς έποχήν 
δνιλαδή, καθ’ ήν ό σικελικός λαός ακονίζει 
τά δπλα έναντίον τής Νεαπολιτικής δυνα
στείας' αΰτός άξιωματικός τής έλβετικής 
φρουράς έρωτεύεται τήν θυγατέρα τοΰ 
πρώτου, τοΰ φοβερωτέρου όχλαγωγοΰ τής 
Μεσσήνης !

Τό τέχνασμα έπέτυχε καί ό καταχθό
νιος άββάς, δστις έσχάτώς Ετι ελαβεν ά- 
φορμάς μίσους πρός τάν εΰνοούμενον τής 
Τερεζίνας, επέτυχε τοΰ σκοποΰ του.

— Ναί, άββά, έψιθύρισε μετά τρεμού- 
σης έκ τής συγκινήσεως φωνής, ναί, Εχετε 
δίκαιον, τό άμάρττιαα είναι διπλοΰν, Ε
πομένως καί ή έκδίκησίς μου παεπει νά 
είναι τελε ία ’ βοήθησόν με, άββά, νά σκε- 
φθώ! νά αποφασίσω' δ,τι δέ λεχθή έδώ, 
άς μεινγ) μεταξύ μας, καλέ μου πνεύμα-

/ Iτικε !

Καί έπέτοεψεν αΰτφ  νά άσπασθή τήν 
χεΐρά της.

Έ π ί πολΰ εμεινον ψιθυρίζοντες έντός 
τοΰ δωματίου έκείνου, οΰδείς δμως ήτο 
δυνατόν νά ΰποπτευθή τί έχαλκεύετο έ 
ναντίον τοΰ άθφου Έκαρτ.

Έ πί τέλους ό Σκαλιόνε έγερθείς πρός 
άποχαιρετισμόν,

—  Αριστούργημα, άνεφώνησεν. άπ ϊ-  
φασίσθη, οΰτω θά γείν·/), σάς βεβαιώ δέ 
δτι είναι τό κάλλιστον μέσον, διότι δέν 
πρέπει ήμεΐς νά ένεργήσωμεν κα τ ’ οΰδένα 
λόγον. Τόν βασιλικόν αΰτόν άξιωματικόν 
πρέπει νά τόν κτυπήσουν οί έχθροί του 
καί σήμερον μόνον θά παραστήσω διά 
τών μελανοτέρων χρωμάτων εις τάν άροα- 
βωνιστικόν τής Φελιτσίτας τόν υίόν τοΰ 
Σαλβατ6ρου Μέολου, άνακοινών τήν κατά 
τήν χθεσινήν νύκτα έν Βαδιάτσ^ αίσχράν 
άτίμωσίν του !

— Και σήμερον ό πατήρ της θά ά- 
κούσν) άπό τοΰ στόματός του τό δνομα 
έκείνου, δστις ήτίμασε τόν οίκόν του ! . . .

Κατάπληκτος Εμεινεν ό κόμης σύζυγός 
της, δτε, είσελθών είς τά έστιατόριον κα
τά  τό πρόγευμα, εΰρεν είς άκραν εΰθυμίαν 
τήν πάντοτε,πρός αΰτόν τοΰλάχιστον, με- 
λαγχολικήν καί δύστροπον σύζυγόν του' 
ή φλυαρία της δέν είχεν δρια' έπί τέλους, 
άφοΰ τφ  παρεπονέθη δτι ουδέποτε έ- 
φρόντισε νά τήν διασκεδάσν), άπεφάσισε 
νά φροντίστ) μόνη της' καί έπειδή δέν έν- 
νόει νά παρέλθουν αί άπόκρεω χωρίς νά 
δώσνι οΰτε ενα τουλάχιστον χορόν, διά 
τοΰτο ειχε σκοπόν, κατά τήν τελευταίαν 
κυριακήν τών άπόκρεω, νά προσκαλέσν) 
δλην τήν αριστοκρατίαν' έπομένως άνάγ
κη πάσα νά είδοποιηθή ό Ρωμαίος, ό έ- 
πιπλοποιός.

— Τόν Ρωμαΐον ; όίμ’ αΰτός δέν Εχει 
καιρόν διά τέτο ια ' προ όλίγου τον συν- 
ήντησα μέ τόν παλαιόν μου φίλον τόν 
Μαρκήσιον τοΰ Ροβέρε έκ Ταυρομενίου' έ- 
μύριζαν συνωμοσίαν καί μπαρούτι' τ ί  νά 
σοΰ είπω, Τερεζίνα , μοΰ φαίνεται δτι 
δέν εκλέγεις καλήν έποχήν διά τάς έορτάς 
σου !

Μειδιώσα δμως έκείνη τφ  έπέταξε νά 
σιωπήσιρ.

—  Τότε λοιπόν, θά δώσω καί έγώ Ε
ορτήν συνωαοσίας, άλλαίμονον δέ είς Εκεί
νους, έναντίον τών οποίων συνομνύω ...

Ό  γέλως δμως αυτής είχε τόσον 
παράδοξον καί μεταλλικόν ήχον, ώστε ό 
κόμης Εκπληκτος άνέβλεψε καί τήν πα- 
ρετήρει.

IB'

Μεσημβρία δέν είχε σημάνει ετι καί ή 
κόμησσα εΰρίσκετο ήδη είς τήν άρχήν 
τής έκτελεσεως τοΰ σχεδίου, δπερ μόλις 
τήν πρωίαν συνέλαβε’καί πράγματι, εύρί- 
σκετο πρό αΰτής ό τυχαίως τοΰ μεγάρου 
διερχόμενος Ρωμαίος, δν Εκοαξεν είς τών 
υπηρετών κατά δ ιαταγήν αΰτής.

Οΰδέν παράδοξον εΰρισκεν ό Ρωμαίος 
είς τήν πρόσ*λησιν ταύτην ' διότι συχνά
κις προσεκαλεϊτο έκεΐ, ητο δ’ ό μόνος, 
δστις ήδύνατο νά εΰχαριστήσν) τήν ίδιό-



τρόπον άριστοκράτιδα, δσον άφορ^ τήν
διακόσμησιν τοϋ μεγάρου, κατά τάς έορ-
τάς τά ;  ΰπ ’αΰτή ί διδομένας.
: Διά τοϋτο, άφ’ού είσήλθε, διά πολλών
θαλάμων διελθών, εις την αίθουσαν έν η

| περιέμενεν αΰτόν ή κόμησσα μετά τοϋ
άββά, έχαιοέτισε καί καθήσας περιέμενε
νά τφ  άποτείνωσι τόν λόγον.
>. — Καλώ; ήλθε;, φίλε Ρωμαίε, ήρχι-
®εν ή κόμησσα νωχελώς έξηπλωμένη έπί
τινο; ανακλίντρου, πόσον χαίρω οτι δέν
έδιστάσατε εί; άπλήν μου πρόσκλησιν νά
διέλθητε τόν ουδόν τη ;  οικία; μ ια ; ένθράς 

!ί α ;  !
| — Έχθράς μου! σεΐς, κυρία κόμησσα, 
άπήντησε μειδιών ό Ρωμαίο;, μή φοβεΐ- 

kοθε καί μΙ τά ;  κυρία; δέν εΓμεθα θυμω
μένοι !
L — Καί μόλον τοϋτο εΓμεθα εχθροί, 
διότι έδώ ισχύουν οί Νεαπολιτανοί — οί 
έλβετοί αξιωματικοί — καί αν δέν άπατώ-

τού; μισείτε
! Έ  !

; {totι και του; όυο αυτου; 
έΕι'σου, τοϋ; δευτέρου; πρό πάντων 
τί λέτε ; Ά λ λ ά  τέλο; πάντων, αΰτό έν- 

ί  διαφέρει σα; μόνον, οπω; καί έγώ, τίποτε 
άλλο δέν θέλω παρά οί φίλοι μου νά μεί- 
νωσιν εΰχαριστημένοι ή μάλλον νά κατεν- 

60ουσιασθώσιν άπό τήν έορτήν, καί δσον 
έξαρτάται άπό σά;, νά μή λησμ-ονήσωσι 
τήν κυριακήν τών άπόκρεω, τήν όποίαν 
θά διέλθωσιν εί; τό μέγαρόν μου’ άλλά 

I τοϋτο, ώ ; σά; είπον, έξαρτάται πολΰ άπό 
Τ ία; καί διά τοΰτο σά; παρακαλώ νά βά- 
Ρ λετε τά δυνατά σα; καί νά μεταβάλλητε 

τό μ-έγαρον αΰτό εί; άντρονΝυμφών' παν
τού νά βασιλεύ·/] ή μαγεία, τό θέλγητρον 
θέλω νά τό μεταβάλλετε εί; φανταστι- 
χόν θρόνον τών άπόκρεω' παντοϋ βα- 
Βιλεύη ή τρελλή αΰτη Θεά, καθώ; μέλλει 
νά βασιλεύση έπί τών χειλέων καί τά ;  
χαρδία; τών προσκεκλημένων μου. Μή 
φεισθητε τίποτε ' τό βαλάντιόν μου είναι 
cl; τήν διάθεσίν σα;, χαϊσατε οσον θέλετε 
βαθειά τήν '/εϊροί σα;, θά τό ΰπομείνω μέ 
ευχαρίστησιν !
. Αί λεξει; αΰται έκολάκευον έξαισίω; 

τόν έγωϊσμόν καί τήν άξίαν τοϋ Ρ ω 
μαίου, δστι; παρετήρει πρό αΰτοϋ δ ιατε
θειμένα πάντα τά μέσα, ΐνα έξασκήση 
«νετω; τήν τέχνην, ήν πράγματι κα λλ ί
τερον παντό ; άλλου κατείχε' πρό; τού-, 
τοις, τό μέγαρόν τούτο ήτο γνωστόν μέ- 
ϊρι τών μ.ικροτέρων δωματίων του' ή δέ 
ζωηρά φαντασία του, έν φ  ώμίλει ή κό
μισσα, τφ  άναπαρίστα τά πολυπληθή 
*υτοϋ διαμ.ερίσματα, τ ά ;  μεγαλοπρεπεΐ; 

. διά διπλών υψηλών θυρών συγκοινωνού- 
αίθούσα;, μέ τά έπί τη ;  θαλάσση; 

βλέποντα υψηλά παράθυρά των, καί έν 
ταΐς γ ω ν ία ς  των τά θελκτικώτατα έκεΐ- 

I ν*  καλλυντήρια, ών τά λυκόφω; καθίστων 
?T‘ μαγευτικώτερον οί πολύχρωμοι, έξ 
αλαβάστρου κρεμαστοί λαμπτήρε;, τοΰς 
μ^αξΰ αΰτών άποκούφους διαδρόμους 

} **ϊ μυστικά; κλίμακας , τά  πολυ- 
π^ΐθή άλλα δωμάτια, άτινα έχρησί- 
μευον ώς έστιατόρια, καπνιστήρια καί 
^ί^ιριστήρια, πάντα δέ ταϋτα  ήτο ετοι- 
“'*»> ώ; διά μαγεία ; νά μεταβάλλη εί;

μυθώδη ένδιαιτήματα Νυμφών, πεπληρω- 
μένα άνθέων καί εΰωδία;.

— Θά γείνη δπω; έπιθυμήτε, κυρία 
κόμησσα, άνέκραξεν ό Ρωμαίος μεταδί- 
δων τάς σκέψεις του καί προσπαθών νά 
περιγράψη τά σχέδια, άτινα ειχεν ήδη 
συλλάβει ό έκγεγυμ,νασμένος αΰτοϋ οφθαλ
μός. Αΰτό αΓφνης τό δωμάτιόν θά τό με
ταβάλλω είς μεγάλον άνθοδοχεΐον, είς τό 
όποιον ή βασίλισσα τής έορτή;, ή οικοδέ
σποινα, θά στήση τάν θρόνοντη; καί θά 
συλλέξη τήν αΰλήν τη ς ’ ό οφθαλμός θά 
μαγεύεται άπά τό θέλγητρον τών συνθέ
σεων, τών διαφόρων άνθέων, άπά δέ τοϋ 
κυανολεύκου φατνώματο; θά κρέμαται 
λάμπον φωτεινόν στέμμα’τά καλλυντήρια 
δμως, καθώ; καί οί πολυπληθεϊ; διάδρο
μοί των, θά μεταβληθώσιν εί; θελκτικού; 
μ-υστηριώδει;, έν τφ  ήμίφωτι, δρυμοΰ; καί 
αιμασιάς, θά φέοωσι δέ είς τά άδυτα, δ
που ή Άρμίδα ' θά δέχηται τοΰς λατοευ- 
τάς τη ;  !

Άρμίδα; Είς τήν λέξιν ταύτην ή κό
μησσα έ'φριξεν. Άρμίδα ; ή έγκαταλει- 
φθεΐσα; Πώς ό Ρωμαίος έξεστόμισε τοιοϋ- 
τόν τ ι  ! Τί υπαινίσσεται ; "Επειτα καί 
αυταί αί φαντασιώδεις όμιλίαι του τ ί  ση
μαίνουν; Μήπως τήν ειρωνεύεται;

—  Ά λ λ ά ,  Ρωμαίε ! καί στά σπητί 
σου κάμνουν καί έκεΐ αΰτάς τάς ρωμαν- 
τ ικάς μυθολογίας ; Ά !  αΰτό δέν ήτο ’δι
κόν σας, βέβαια'ή θυγάτηρ σας Γσως,διότι 
έπί τέλου; αΰτή ήμπορεϊ νά γνωριζη τόν 
Τάσσο... καί νά γνωρίζη ώ ; έκ τούτου 
καί κανένα ώραΐον Ρινάλδον ! Ά ν  δέν ά- 
πατώμαι, ή θυγάτηρ σα; είναι θαυμασίω; 
ώραία, δέν λέγουν ετσι εξω, άββά ; Διά 
τ ί  δέν τήν στέλλετε έδώ εί; τήν έορτήν 
μα ;,  πολύ θά εΰχαριστηθώμεν, σά; υπό
σχομαι νά τήν περιποιηθώ οσον δύναμαι.

— ”Ω, σά; εΰχαριστώ μυριάκις, κυρία, 
άλλά είναι άδύνατον, ή θυγάτηρ μου είναι 
δειλή κόρη τοϋ λαοϋ, δέν τήν σηκόνει ό 
άέρας έδώ !

— "Ελα δά, Ρωμαίε ! μή μάς κάνης 
τόν κουτόν, άνέκραξεν ό μέχρι τοϋδε σιω
πηλός άββάς, μή φοβάσαι καί ή κόρη σου 
θά εύρη έδώ γνωστούς.

Ό  Ρωμαίος ήρχισε νά στενοχωρηται.
Τί ήθελον νά τφ  άναγγείλωσιν άφ’ ένός 

ή κόμησσα μέ τοΰς ΰπαινιγμ.ού; της τοϋ 
Τάσσου καί Ρινάλδου καί ό άββάς α ΰ 
τός! Τί συνέβαινε ; Μήπως δέν εκαμνε κα
λά νά νομ-ίζη δτι τόν ύπαινίσσωνται, έν 
φ  Γσω;, ίσω; αί λέξει; είναι άθφαι; Άλλ* 
ή κόμησσα δέν τφ  άφηκε καιρόν ΐνα σκε- 
φθη.

— Ηΰρα,ηΰρα! άκουσε,Ρωμαίε, ή κόρη 
σου θά έκαμνεν ώ ; έλβετί; μετημφιεσμέ- 
νη τήν ώραιοτέραν μασκαράτα — ταϋτα  
δέ λέγουσα τόν παρετήρει λοξώ; μετά τι- 
νο; ειρωνεία;—γιά φαντάσου την μέ τόν 
στρογγυλόν ψάθινον πίλον καί έπάνω μ.ε- 
ρικά τριαντάφυλλα τώ νΆ λπεω ν ' νά ήναι 
δμω; πολλά καί νά βγαίνουν, διά νά ήμ- 
πορεΐ ή καϋμενη νά ρίπτη εί;  του; λα-

1 Ποίημα Τορχουάτου Τάσσου, έξ οί έξήχθησαν 
πλεΐσ τα  όσα μελοδράματα καί δράματα.

τρευτάς τη ;  δπως θέλει ή μικρά της καρ
δία, I ! Τί ώραΐα ! Είς δέ τό στήθος, είς 
τήν μέση άκριβώς, ενα τριανταφυλλάκι 
διά τόν έκλεκτόν τη ;  ! Θαυμάσια, χά ! 
χά ! . . .

Ώ ς κοπτερά βέλη έξήρχοντο αί λέξεις 
αΰται τών χειλέων της, έκάστη δέ τού
των έπληττε τόν δυστυχή Ρωμαΐον, δσ- 
τις ήρχισεν ήδη νά μή έννοη τίποτε.

— Ά ς  τά  άφήσωμεν τώρα αΰτά , κυρία 
κόμησσα,άπήντησεν ήσύχως καί σοβαρώς' 
δέν ήμπορώ, οΰτε θέλω, νά έννοήσω τήν 
έννοιαν καί τόν σκοπόν τών λόγων σας ! 
Τά μέγαρόν σας θά ήναι έτοιμον δπως 
τό θέλετε καί οπότε ορίσετε.

Καί ήτοιμοίζετο νά έξέλθη, δτε ό άβ
βάς διά βλέμματος συννενοηθείς μετά τής 
κομήσσης,

— Ρωμαίε! τφ  λέγει ,άντί νά άπορρίψης 
τήν πρόσκλησιν μου, δέν είναι καλλίτερα 
νά έρωτήσης ό ίδιος τήν θυγατέρα σου, 
άν θέλη' πρόσεξε δμως νά μή λησμονή- 
σης νά τής είπης οτι θά ήναι καί οί ά ξ ι- 
ωματικοί δλοι, δέν θά λείπη δέ καί δ λο
χαγός ό βαρόνος Χάτβιλ !

Τοϋτο ήτο πολύ. Ό  Ρωμαίος εύρίσκε- 
το ήδη εί; τήν θύραν' άκούσας τάς 
τελευταίας έκείνας λέξεις, έστράφη ώ ; εί 
οφις τόν είχε δαγκάσει.

Τό αίμα αΰτοϋ άνήλθεν είς τά πρόσω- 
πον' ήδη ήρχισε νά έννοή' διά στερεού 
δέ βήματος ποοχωρήσα; ένώπιον τού Σκα
λί ovt :

—  Σκαλιόνι ! τφ  λέγει, έχε χάριν δτι 
σέβομαι τήν οικίαν, εί; τήν όποίαν ευρί- 
σκεσαι, εί δ’ άλλως, ή υβρι; αΰτή , τήν 
οποίαν τό βρωμερόν σου στόμα .......

"Ετοιμο; δμω; ό Σκαλιόνι :
— "Υβρι;; τφ  λέγει, έν ω συγχοόνω; 

παρενέθεσε μεταξΰ αΰτοϋ καί τοϋ Ρ ω 
μαίου μεγίστην έδραν, τ ί  λέγε ι ; ,  καλέ 
μου Ρωμαίε, ΐίοΐο; θέλει νά σέ ύβρίση ; 
Μήπω; δταν κανεί; λέγη τήν άλήθειαν 
υβρίζει ; Καί τ ί  τάχα ; σέ έμέ θά ξεσπά- 
ση;, πώ ; σοϋ λέγω έκεΐνο, τό όποιον 
δλη ή πόλι; διατυμπανίζει, δτι δηλαδή 
ό έλβετά; αξιωματικό; είναι ό έρωμένο;..

Έ κτο ;  έαυτού ό 'Ρωμαίο; καί μή π ι-  
στεύων εί; τήν άκοήν του,έμενεν άκίνητος. 
Ώ ς έν όνείρ&) ήκουε τήν κόμησσαν νά τον 
δικαιολογή.

— Μά πώς ήθελες,άββά,νά τό γνωρίζη; 
προσεθεσεν ή κόμησσα, άποτεινομένη πρός 
τόν Σκαλιόνι, άφ’οΰ έλειπε τόσας ήμέρας!

— Ώ  ! ναί ! πολύ σωστά ’ άπήντησεν 
ό άββάς, δέν ήτο δυνατόν νά τό μάθης, 
Ρωμαίε, σΰ είς τόν άγιον Πράον ήσο 
έπάνω είς έκεΐνο τό κρυφό κελλί καί συν- 
διεσκέπτεσο, εν ώ ή κόρη σου κάτω είς
τήν αΰλήν  Ναί, ναί, Ρωμαίε' σέ λυ-
ποϋμαι, άλλά τί τά θέλεις ! καμμιά φορά 
οί πατέρες έχουν πολύ άδικον, δταν λε ί
πουν τόσον πολΰ άπό τό σπίτι των.

— Σκασμός, άχρεΐε ! οΰτε λέξιν μήν 
είπής...  άνέκραξεν ό Ρωμαίος,ένφ διά κα 
ταπληκτικής δυνάμεως έγείρα; ώ ; άθυρμα 
τήν μεγίστην έδραν, ήν ό άββά; παρενέθε
σε μεταξύ αΰτοϋ καί έκείνου, ήτο έτοιμος 
νά συντρίψη τήν κεφαλήν τοϋ άββά.



Μόλις ή κόμησσα έπρόφθασε νά παρέμ
βη, και νά σταματήσϊ) την όρμήν τοϋ 
Ρωμαίου.

— Ρωμαίε ! τ φ  λέγει, ο,τι είπες προ- 
ηγουμένως μη τό λησμονάς’ τώρα συλλο
γίσου δτι είμαι οικοδέσποινα, καί σάς βε- 
βαιώ δτι δέν θά ανεχθώ ποτέ...

— Καί άνέχεσθε, κυρία, νά ΰβρίζηται 
είς την οικίαν σας άνθρωπος τίμιος ;

— Ποΐος σέ ύβρισε, φίλε μου, ανέκραξε 
περίτρομος ό άββάς, δέν σοί λέγω παρά 
δ,τι ειδα, δ ,τι ήκουσα καί έπειδή σέ ά
γαπώ. ..

—  Πώς; είδες; ήκουσες; λέγε άμέσως, 
άθλιε, διότι είς την τιμήν μου, δέν θά μέ 
έμπόδιζε...

Καί πάλιν έκράτησεν αΰτόν ή κόμησσα, 
ήτις κατά την στιγμήν έκείνην ήτο κά- 
τωχρος.

— Σταθήτε, έννοώ τήν οργήν σας, 
άλλά εινε άδικον νά τήν διευθύνετε έναν
τίον τοϋ Σκαλιόνι' έάν ήμουν εις τήν θέ
σιν σου' Ρωμαίε.. .  υπάρχει κάποιος ό ό
ποιος δέν έπρεπε αΰριον νά ?<>·/) τόν ήλιον 
τής Μεσσήνης.

Ή  συγκίνησις καί ή ταραχή τής κο
μήσσης, εν ω ελεγε ταϋτα , ήσαν τόσον 
παράδοζοι, ώστε έφείλκυσαν τήν προσο
χήν καί τάς υπονοίας τοϋ Ρωμαίου. ’Επί 
πολΰ τό διαπεραστικόν του βλέμμα προσ- 
επάθει νά είσδύσν) είς τά άδυτα τής μυ
στηριώδους ταύτης γυναικός' τ ί  νά ύ- 
πηνίσσετο άρά γε ; τ ί  έζήτουν άπό α ΰ 
τόν, αΰτή ώς καί ό άθλιος" έκεΐνος άβ
βάς; Διά τοϋτο τόν έζήτησαν;

— Τί σιωπάτε; δ ιατ ί μέ παρατηρείτε 
κατ ’ αΰτόν τόν τρόπον, Ρ ω μ α ίε !

Οΰτος δμως έξηκολούθει νά έξετάζή 
αΰτήν διά τοϋ βλέμματος' είτα ήρέμα 
καί τονίζων ιδιαιτέρως έκάστην λέξιν, τή 
λέγει :

— Καί πώς σεΐς, κυρία κόμησσα,τώρα 
δεικνύετε τόσον ένδιαφέρον διά τά οικια
κά τοϋ πτωχού Ρωμαίου, έν ώ άλλοτε 
ποτέ δέν τό έκάματε αΰτό ; "Επειτα πώς 
συμβαίνει οί λόγοι σας νά συμφωνοϋν, ώς 
έκ συννενοήσεως, μέ δ,τι έτόλμησε νά έ- 
μέσϊ) τό στόμα τοϋ άθλιου αΰτοϋ συντρό
φου σας; Ά !  κυρία κόμησσα, ό Ρωμαίος 
δέν περιπαίζεται τόσον εΰκόλως' κάτι 
χαλκεύεται έδώ' μή νομίζετε δέ δτι θά 
μοϋ διαφύγη !

Είς βοήθειαν δμως τής άμηχανούσης 
κομήσσης ήλθεν άμέσως ό Σκαλιόνι.

—  Πώς ! δέν μέ πιστεύεις, Ρ ωμα ΐε ΐ . . .  
τότε δέν έ'χεις άλλο νά πράξνις, παρά νά 
έξετάσιρς τήν θυγατέρα σου· αΰτήν. Έ -  
ρώτησέ την ποιον συνήντησε είς τήν μο
νήν τοϋ άγίου Πράου, άν είναι αλήθεια 
δτι έ'νας άξιωματικός έρχεται πρό καιροϋ 
καθημερινώς είς Βαδιάτσαν άναζητών 
τήν οικίαν σου, άν 7)ναι άλήθεια δτι χθές 
έκινδύνευσε κατά τήν καταιγίδα, καί άν 
τήν Ισωσεν άλλος παρά ό ίδιος άξιωαα- 
τικός ! ’Ερώτησέ την, τέλος, άν είναι ό 
αΰτός έκεΐνος άξιωματικός, ό όποιος τήν 
έφερεν ήμιθανή είς τήν οικίαν της, είς τό 
δωμάτιον της, καί άν πράγματι έμεινε 
τήν νύκτα έκεΐ, καί έπί τέλους δέν π ι

στεύω νά Ιχγ) τό θάρρος νά σοί άρνηθή,
δτι αΰτός ό άξιωματικός ονομάζεται Έ 
καρτ φόν Χάτβιλ !

Ίσχυράν ΐ>ύναμιν κατέβαλλεν ό δυστυ
χής Ρωμαίος,ϊνα κατισχύσ·/) τής φοβέρας 
οργής, ήτις τάν επνιγεν- ·ί)σθάνετο έαυτόν 
ένοχον, διότι δέν είχε κατασυντρίψει ήδη 
τήν κεφαλήν τοϋ φοβεροϋ δφεως, δστις 
έτόλμα νά έκτοξεύν) άτιμωρητεί κατά 
πρόσωπον αΰτοϋ, τοϋ φοβεροϋ όχλαγω- 
γοϋ, τάς βαναυσοτέρας τών ύβρεων

Αλλαχοϋ ώφειλε νά στραφή, ΐνα δια- 
φωτιστ] τόν σκοτοδινιώντα εγκέφαλόν του, 
δ ι’ δ, άποτεινόμενος πρός τήν κόμησσαν,

— Καί αΰτόν τον αξιωματικόν, κυρία 
μου, τή λέγει, τόν γνωρίζετε καλά, έ ;

Έκείνη δμως, παρεξηγήσασα δλως τήν 
έρώτησιν τοϋ Ρωμαίου, καί λησμονήσασα 
έαυτήν, ώς καί τό πρόσωπον, δπερ ώ- 
φειλε νά παίξγ),

—  "Αν τόν γνωρίζω ; άνακράζει. Είνε 
έχθρός μου, δπως καί ίδικός σας' είμεθα 
σύμμαχοι, Ρωμαίε, είς αΰτήν τήν πεοί- 
στασιν καί διά τοϋτο όμοϋ όφείλομεν νά 
έκδικηθώμεν.

Τοϋτο ήρκεσεν ϊνα ώς άστραπή φωτίσή 
το σκιόφως, δπερ έπεκράτει είς τάς ΰπο- 
νοίας τοϋ Ρωμαίου' πάραυτα ήννόησε τά 
παιγνίδιον, δπερ ή κόμησσα ήτο δ ιατε
θειμένη νά παίξγ) είς λογαριασμόν του.

— Α, τώρα έννοώ, έπαναλαμβάνει χω 
ρίς νά στρέψϊ) άπ ’ αΰτής τό διαυγές καί 
διαπεραστικόν βλέμμα του, ώστε διά νά 
μοί είπατε αΰτά μ’ έκοάξατε είς τ ι  μέ- 
γαρόν σας καί δχι διά νά μοί έπιφορτι- 
σετε τάν έξωραϊσμόν τοϋ μεγάρου σας, 
α ΐ ! ;  "Α ! ώφειλον νά τό έννοήσω, μέ 
συγχωρεΐτε, κυρία κόμησσα, έλησμόνησ* 
την καλλονήν σας καί τοΰς άπείοους λα- 
τρευτάς σας. Χά ! χά ! σήμερον λοιπόν 
σάς ήλθεν ή δρεξις νά έκδικηθήτε εκείνον, 
ό όποιος δέν σάς ήκουσε, καί βεβαίως μέ 
χρειάζεσθε ! Τί λέτε, δέν τό έκατάλαβα ;

Η κόμησσα άνεπήδησεν ώς δηχθεΐσα 
ΰπό δφεως καί μέ βλέμμα πύοινον προΰ
χώρησε πρός τάν Ρωμαΐον' έκεΐνος δμως 
τή άνέκοψε τήν όριιήν της.

Δέν άνεγνώριζέ τις πλέον τόν κεκυο- 
τωμένον καί ταπεινόν έργάτην' δι’ έπι- 
τακτικής χειρονομίας τήν έσταμάτησε 
καί διά βροντώδους φωνής :

— Θά σιωπήσετε, κυρία, τή λέγει, 
εως δτου τελειώσω. ”Α ! άπεφασίσατε 
λοιπον νά μέ τυφλώσετε τόσον, ώστε 
διά τών πράξεων μου νά άτιμάσω τήν οι
κίαν μου καί ώς έκ τούτου νά άναγκα- 
σθώ νά γείνω τυφλόν καί πειθήνιον δργα- 
νον σας — καί οΰτω νά έκδικηθώμεν δ- 
μοϋ... Χά, χά ! πολΰ άστεΐον καί ευφυές 
είναι αΰτό' δέν τό άρνοϋμαι.— Ά  ! κυρία 
κόμησσα, έξελάβατε τάν Ρωμαΐον διά 
παιδικόν άθυρμα, μέ τό όποιον νά στολί- 
σητε τό στήθος κανενός έραστοϋ σας . 
Φθάνει ! περιττόν δμως είναι νά εϋπωμεν 
περισσότερα' έγώ πηγαίνω, καί άς διορ- 
θώσγ) δποιος άλλος θέλει τά σπίτ ι σας' 
δ Ρωμαίος δέν δέχεται πλέον διαταγάς 
άπό τήν κόμησσαν τοϋ Σελλαμάρε.

[Έ π ετα ι συνέχεια]. f t . Δ . X .

Τά κατωτέρω νεώ τα τα  μυθιστόρημα·» άποστέλλον* 
τα ι τα ίς Έ π α ρ χ ια ις  χα ί τω  ’Εξωτεριχω , ελεύθερα τ α . 
χυδρομικών τελώ ν ύπό τά ; χατωτέρω τιμάς — "Επίσης 
άποστέλλετα ι ασφαλώς όποιονδήποτε βιδλίον, άρχει ή 
αΐτησις νά συνοδεύηται μέ τό άντίτιμον τοϋ παραγ- 
γελλομένου βιβλίου.

Αί Συνοικίαι τοΰ Λονδίνου δρ. 2 .50 —Τά Μυ
στήρια τών Χαρεμίων, κατά μεχάβρασιν Κλεάν- 
9ους Τριανταφύλλου, δρ. 1 .7 0 —Ή  Έ λ ;;ά , ήτοι 
σκηναί Ιν Α νατολή , (τόμοι 2) δρ. 2 20 — Τά 
τέκνα τοΰ Γράν, δπό Ιουλίου Βέρν. μ ετ’ 23 ε ι
κόνων δρ. 5.50 — Έ  Τιμο>ρ!α Βαλεντίνης Σαβράν 
δρ. 2 .50  — Είς Χειμών έντός τών Πολικών Πά
γων, δττο ’Ιουλίου Βέρν, δρ. 1.10 — Ή  Γρύλλος 
τοΰ Μύλου, ΰπό Πονσών δέ Τεράϊ*, δρ. 2 2 0 —Ή  
’’Αμαξα ’Αριθμός 13, ΰπό Ξαβιέ δέ Μοντεπέν, δρ. 
1 I ’ [{ξομολογήσεις |νός Τέκνου τοΰ Αιώνος δρ.
2 .20  Έ πιστολαί μ ια ; Μηδενιστρ'ας δρ. 1.10— 
Ή  Νέα Έ λλήνίς , έν τή αύλή τοΰ Αύτοχρ : τορος 
Νέρ'.ινος, δρ. 1.10 — ’Αφρική, 9, πέντε έν άερο- 
στάτφ  έβδομάδες, δπό ’Ιουλίου Βέρν, μ ετ’ εικόνων, 
δρ. 3 2 0 —Έ  Κλεανθ!νη, διήγημα Γ. II. Ύ περ ί  ̂
δου δρ. 1.-10—Ή  Μοσχομα'γκα τών Παρισίο)ν.δπό 
Πώλ δέ Κοκ δρ. 2 .20—Ή  Κόμησσα Παυλίναδρ.
6.50 —  ‘ Ιστορία δυο Μελλονύμφων, δπό Ά λεξ . 
Μανζόνη (τόμοι 3) δρ. 5 .50  — ’Απόκρυφα Κων
σταντινουπόλεως, δπό Χριστοφόρου Σαμαρτζίδου 
(εκδοσις Β’ ; δρ. 4.20 — Ό  Καμπούρης τών Πα
ρισίων, δπό Πώλ δέ Κοκ δρ. 1.70 — Ή  ’Αρτοπώ- 
λις, δπό ££αβιέ έ Μοντεπέν (τόμοι 2) δρ. 5 50— 
Τό Ά κρον τοΰ Ώ τός, δπό Α. δέ Κοντρεκοΰρ (τό
μοι 3) δρ. 5 .50 — Τά r/νη ένός Κακουργήματος 
δρ. 2 .7 0 — Κλεοπάτρα δρ. 2 .7 0 — ‘ H Σόνια δρ.
2.20 — Τά Μυστήρια τοΰ Κόσμου, μ ετ’ εικόνων 
δρ. 1.70 — ‘Ο ’ Ιωάννης άνευ επιθέτου (τόμοι 2) 
δρ. 4 .30 — Ή  Μάμμη (τόμοι 3) δρ. 6 .60 — Τό 
Παιδί τοΰ Προαστείου, δπό Αίμυλίου Ρισβοδργ 
(τόμοι 2 ) δρ. 5 .20—‘Η Μ ικ.οΰλα, δπό Αίμυλίου 
Ρισβοδργ (τόμοι 3) δρ. 6 .50—Περιοδεία Ιν Περ- 
σ'$, μ ετ’ εικόνων δρ. 3.30 — ‘Ο Περιπλανώμενος 
’Ιουδαίος, μετάφρασις Ν. Δραγούμη δρ. 7 50 — 
‘Ο Μαΰρος Πειρατής, μετά πολλών εικόνων δρ.
4 .5 0 —Ή  Λήσταρχος Γυνή δρ. 4 .5 0 — Η Κόρη 
μέ 3 μεσοφούστανα, δ ό Πώλ δέ Κοκ δρ. 1 .70— 
Οί Τρεις Σωματοφύλακες, δπό Α Δουμα δρ.4.30 
—-Μετά ει/.οσιν έτη (Συνέχεια Τριών Σωματοφυ
λάκων) δρ. 5 .30 — Τά Μυστήρια τοΰ Συζυγικού 
’Έρο)τος (εκδοσις Β ') δρ. 1 .70—ΟΙ Νατσαΐοι, ΰπό 
Σατωβριάν, μετάφρασις Κ. 1. Δραγούμη δρ. 3.70 
— Χαρικλής, εικόνες άρχαίων ελληνικών ηθών 
καί Ιθ^μων, έκ τοΰ γερμανικού, μετάφρασις Α. 
Σταυρίδου δρ. 2 .20— Τό ‘1’ πόγειον, ή αί Λύο’Α- 
δελφαί, ηθικόν διήγημα δρ. 1 .30— ‘Π Βασίλισσα 
τής Καλλονής και ή Πριγκιπεσσα Σοφία (τόμοι 
2) δρ. 2 .2 0 —‘Ο Λυκογιάννης (τόμοι 4) δρ. 5.30 
— Ή  Μαλβίνα δρ. 1.60 — Δόν Κιχώτης, μετά- 
φρασις I. Ίσιδ. Σχυλίσση, μετα 13 εικονογραφιών 
δρ. 5 .30—Αί Τραγωδίαι τών Παρισίων, δπό Ξ α
βιέ δέ Μοντεπέν (τόμοι 9) δρ. I 1—Ή  Α ΰτοΰ‘Γ- 
ψηλότης ό “Ερως, δπό Ξαβιέ-δέ-Μοντεπέν δρ.
6 .50—’Απομνημονεύματα ‘Ενός Δυστυχούς, ήτοι 
Βίος τών Νόθων Τέκνων, μυθιστορ’α δπό Στεφά
νου Θ. Ξένου (τόμοι 4) δρ. 16 —'Ο Ιατρός τών 
Τρελλών (τόμοι 6) δρ. 9 — Ό  Πόλεμος τών Γυ
ναικών δρ. 2 .20--Ν ανά , ΰπό Αίμυλίου Ζολα δρ.
5 .50 — ‘Ο Άσκάνιος, δπό Α. Δουμα δρ. 7 .30— 
Διηγήματα, ΰπό Λάμπρου Έ νυάλη  (τόμοι 2) δρ. 
6 .40— Α! Ρωτσ δες Παρθένοι, ή ό Μηδενισμός έν 
Ρωσσί<ί ( τόμοι 2 ) δρ. 3.30 — Ρ.£νζης, ό τελευ
ταίος τών Ρωμαίων δημάρχ ν . Ικ τοΰ ’Α γγλι
κού, δπό Ν. Δραγούμη δρ. 3 .3 0 —‘ Π Γυνή μέ τό 
Βελούδινον Περιδέραιον , δπό Α. Δουμα δρ. 2.70 
— Τό Φρούριο-· Σωμόν δρ. 2  70 — Ή  διδασκά- 
λισσα μυθιστορία Εύγενείοι. Σύη δραχ. 3 ,20— 
Παράπτωσις καί Μ εταμέλεια ήτοι Άπομνημο· 
νεύματα ’Αλίκης δέ -  Μερβίλλ μυθιστορία 
Maximilien Perrin  (ολόκληρον τό εργον) δραχ- 
μάς 3,70 — Τό Μυστήριον τοΰ Σκελετού μυθι
στορία Γεωργίου Πραδέλ δρ. 5 ,30—Ό  ’Άγνωστος 
τής Βελλεβίλης, μυθιστορία Π. Ζακόν δρ. 2 ,7 ί 
‘Ο ‘Ιππότης Μάιος» , μυθιστορία Ρ -nson da 
T errail δρ. 2,70·

TvTtoy f a t f e l oY  Κ ορΙννης, o i o r  Πρ οασ ν ι ί ο ν ,  ά ρ ι θ .  iO.


