
Ετος Τ' —  Α ριθμός 451 Τ ( μ ΐ τ «  λ ε η τ ώ ν  Ι Ο Εν Αθηναις 22 Φεβροταηιοτ 1890

Γ Ρ Α Φ Ε Ϊ Ο Ν

iO  Όδ'ος Π ροαατζίου, άρ. 1 0  
ΑΙ συνϊρ«μα\ άποστίλλονταt άπ ’ tu- 

•ιΐας ιΐς  'Αθήνας διά γραμματοσήμου, 
χαρτονομισμάτων, χουσοΰ κτλ.

■ I  Κ  ϊ*  I  Ε  X. Ο  ί'δϊ Ε  X  Λ.
Έ μ μ .  F o r t a J e c  : Π ΕΡΙΠ Ε ΤΕΙΑΙ Σ Τ Ρ Α Τ Α Ρ Χ Ο Υ , Ιστορικόν μυθιστό

ρημα, μετά εικόνων, μετάφρ. T o n y .—  ΒσεβοΛ,οδ Κ ρ ε σ τ ό β σ χ η  : ΕΚ Τ Ο Σ  
ΤΟ Τ ΝΟΜΟΥ, μετάφρ. ’ Α}·. Γ.  Κω νσ τ α , ν τ  i r l S o v . — A. S c h n e e g a n s  : 
Σ ΙΚ Ε Λ ΙΚ Η  Ε Κ Δ ΙΚ Η Σ ΙΣ . — X. Χ ρ ι σ τ ι α ν ό ν  ’ A r d e p a e r  : Ε ΙΚΟ - 
ΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΌΝ Β1ΒΛΙΟΝ Α Ν Ε Τ  ΕΙΚΟΝΩΝ.

ΕΤΗ ΣΙΑ ΣΤΝΔΡΟΜΗ
προπληρωτέα

Έ ν ΆΟήναις <ρρ. 8 , τα ΐς  έκαρχίαις 8 ,50  
Ιν τω έξωτεριχφ φρ. χρυσά 15 .

’Εν ΡωσσΙα ρούβλια 6.

Ν. £ · » .

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΑ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΑ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΑΚΗΝ ΚΑΙ ΠΕΜΠΤΗΝ

Οχ έγγράφοντες π έ ν τ  ε π ρ ο  - 
π λ η ρ ω τ έ ο  υ ς  Συνδρομνιτάς είς 
τά, «’Εκλεκτά Μυθιστορήματα», λαμ- 
βάνουσι

Δ Ω Ρ Ε Α Ν

τοΐ/ς 25 τόμους τής «Ε λληνικής Βι
βλιοθήκης» της ύπό τών κκ. Μπάρτ 
και Χιοστ έκδιδομένης, τιμώμενης 
δρ. 12, και τά έκ 312 καλλιτεχνικών 
σελίδων έξαιρέτως χρυσόδετα

Π Ο Ι Η Μ Α Τ Α

τοϋ κ. Τσακασιάνου, άντι δρ. 2,50 
έλεύθ. ταχυδρομικών, άδετα δέ δρ. 
2, άντι τών άρχικώς 4. Τό δικαίωμα 
τοϋτο έπεκτείνεται και διά τους προ- 
πληρώσαντας συνδρομητάς μας , 
πρός οϋς άποστέλλονται καί τά 25 
τεύχη τής «'Ελληνικής Βιβλιοθή
κης» άντι δρ. 3, προστιθεμένων λε
πτών 50 διά ταχυδρομικά.

ι
ΕΜ Μ Α Ν Ο ΥΗ Λ  ΓΟΝ ΖΑΔΕΣ

Π Ε Ρ Ι Π Ε Τ Ε Ι Α Ι  Σ Τ Ρ Α Τ Α Ρ Χ Ο Υ
'Ιστορικόν μυθιστόρημα

[Συνέχεια]

Β'

' ΐ ΐ Π υ ρ γ ο δ ία π ο ιν α .

\ Ό πύργος Si Μονσενύ ύψοϋτο έπί ύψη- 
λοϋ λόφου ύπερκειμένου τής πεδιάδας.ΤΗν 
δε έκτεταμένη κα:. στερεά οικοδομή, α ιώ
νων καί ρυθμών διαφόρων, ήν ό χρόνος 
#αί αί δγιώσεις είχον δι,αρκως έρειπώσει.
1 Τό άρχαιότερον (λερός ήν μέγιστος τ ε 

τράγωνος πύργος, μέ ύψηλάς πεπαλαιω- 
μέ-νας επάλξεις, έφ’ ών έφύοντο ν)δν) π α 

ράσιτα χόρτα. Είχε δέ ύψος όγδοήκοντα 
ποδών καί εξήκοντα έκατέοωθεν" καίτοι 
δέ τά τείχη αύτοϋ ησαν μεγίστου π ά 
χους, έ'φερεν έν τούτοις πανταχόθεν βα- 
θεία; ρωγαάς.

Πυρποληθείς ύπό τών Ά γ γ λ ω ν  τφ  
1204, οτε ό Φίλιππος-Αύγουστος άπε- 
δίωξεν αυτούς έκ τής έπαρχίας, έπεσκευά- 
σθνι τφ  1251 και ώχυρώθη κύκλφ ύπό 
τειχών καί μικρών ποικιλομόρφων πυργί
σκων, περιφρασσόντων τήν κορυφήν τοϋ 
λόφου.

Νεωτέρα τις καί κάλλιον διατηρού
μενη πτέρυξ συνείχετο πρός τό φρούριον.

Συνίστατο δ’ αυτη έκ δύο υψηλών πύρ
γων, μέ κωνικάς όροφάς . έκατέρωθεν τής 
κυρίας εισόδου, είς ήν ώδήγει μικρά λ ί 
θινη γέφυρα, ύπό τήν οποίαν έλίμναζον 
τά  τών τάφρων ύδατα.

Όπισθεν τής οικοδομής ταύτης έξε- 
τείνοντο έκτεταμέναι αύλαί, πεφυτευμέ- 
ναι διά δένδρων καί μεταβεβλημέναι είς 
κήπους. Τό έν γένει σύνολον τοϋ φρουρίου 
τούτου παρίστα δψιν μυστηριώδη καί 
απειλητικήν συγχρόνως.

Τήν ήμέραν, καθ’ ήν συνέβαινον τά  γε
γονότα, ατινα αφηγούμεθα, ό πύργος δέ 
Μονσενύ είχεν άπό πρωίας έορτάσιμον 
δψιν, κραυγαί δέ χαρόίς καί γέλωτες θο
ρυβώδεις άντήχουν έν αύτφ.

Ό  τοιοϋτος ασυνήθης θόρυβος, έν άντι- 
θέσει πρός τάς αύστηράς συνήθειας έν τνϊ 
πεοιοχϊ), έμαρτύρει τήν απουσίαν τοϋ αύ- 
θέντου.

Ό ντως, ό κόμης δέ Μονσενύ είχεν α 
ναχωρήσει άπό πρωίας καί δέν θά έπα- 
νήρχετο εΐμή τήν επαύριον περί τήν έσπέ- 
ραν.

Διά τοϋτο, δεκαπεντάς ακολούθων, θε
ραπόντων καί φυλάκων, είχεν έγκαταστα-  
θη άτάκτως έν μιόϊ τών αύλών τοϋ πύρ
γου, Ινθα επινον, 7]δον, επαιζον καί έθο- 
ούβουν.

Έ νφ οΐ τίμιοι ούτοι ύπηρέται εύθύ- 
μουν έν τοιαύτγι ύπερμέτρφ χαρά καί δια- 
χύσει, νεαρά τις γυνή,καθημένη πρό ύψη- 
λοϋ καί στενοϋ παραθύρου,παρετήρει έτα-

στικώς διά τών κεχρωματισμένων ύελω- 
μάτων τήν πρό αύτής έκτεινομένην άπέ- 
ραντον πεδιάδα.

Τόν αγκώνα ?χουσα έπί τοϋ γόνατος 
έστήριζε τόν πώγωνα έπί τής ράχεως τής 
λευκής καί λεπτοφυοϋς αύτής χειρός.

Ή  γυνή αυτη ήν ή πυργοδέσποινα. 'Η 
Ά ρτεμ ις  δέ Μονσενύ δέν ώμοίαζε πρός 
τάς εύγενεϊς ήρωίδας τών ίπποτικών μ υ 
θιστορημάτων, α'ίτινες ώχραι, μελαγχο- 
λικαί καί έξηντλημέναι άναμένουσιν, εύ- 
χόμεναι έν τφ  προσευχηταρίφ αύτών, τήν 
έπάνοδον συζύγου συλληφθέντος ύπό τ ί 
νος Έμίρου τής Αΐγύπτου ή μνηστήρος 
άκρωτηριασθέντος ΰπό τών Σαρακηνών.

Ή μεγαλοπρεπής καί έπιβάλλουσα α ύ 
τής καλλονή ούδέποτε έσκιάζετο ύπό τής 
άχλύος άσκητικοϋ ονείρου. Τά ζωηρόν αύ
τής πνεϋμα άπήστραπτεν έπί τών εύκι- 
νήτων χαρακτηριστικών της δταν βία ιόν 
τ ι  αίσθημα έτάρασσεν αύτήν. Έν ηρεμία, 
ή μορφή τής ωραίας Άρτέμιδος ήθελεν 
άπατήσει καί τόν προσεκτικώτερον παρα
τηρητήν διά τής έκφράσεως τής ψυχρβς 
άθωότητος τής καλυπτούσης τάς διαθέ
σεις ψυχής φιλοδόξου, πείσμονος καί εμ
παθούς.

ΤΗτο λευκή καί ξανθή' ή χρυσοειδής 
αύτής κόμη άπετέλει οίονεί στίλβοντα  
στέφανον έπί τοϋ ώραίου, άλλά στενοϋ 
αύτής μετώπου' οΐ θαυμασίως τοξοειδείς 
αύτής όφρϋς παρεϊχον άλλόκοτον Μκφρα- 
σιν πρός τούς κυανούς αύτής οφθαλμούς. 
Τήν ρίνα της ήθελε μετ’ αγάπης ζω
γραφίσει Έ λλην ζωγράφος, το δε μικρόν 
στόμα της έκοσμεΐτο ύπό πορφυρών, άλλ  
ολίγον λεπτών χειλέων, καλυπτόντων εξ
αίσιους όδόντας.

Τό ανάστημα τής κυρίας δέ Μονσενύ 
ήν χαμηλόν, άλλά κομψότατον, ευκίνητον 
καί έκτάκτως θελκτικόν. Ό τέ  μέν ζω η
ρά, ότέ δέ νωχελής,έφαίνετο πάντοτε οίο
νεί άποφεύγουσα τήν εκπληξιν, ώς ή γαλή  
τήν ένέδραν, ε’ις δέ τούς γλυκείς αύτής  
οφθαλμούς, είς οίις ούδέποτε έφαίνετο ή 
μελαγχολία, έ'βλεπέ τις σπινθήρας προδί- 
δοντας τήν ζωηράν αύτής φύσιν.



Βεβαίως έστενοχωρεϊτο είς τόν πύργον 
έκεϊνον, είχε δέ παρέλθει ό καιρός, καθ’ 
δν αί πυργοδέσποιναι, δοΰλαι έν ταΐς τ ι -  
μαριωτικαΐς αύτών φυλακαΐς, δέν εϊ^ον 
προς τέρψιν είμή τό μονότονον έλεγεΐον 
ακολούθου τίνος ή πλανωδίου ραψωδού.

Ή Ά ρτεμ ις  έγνώριζεν οτι ή Ά ν ν α  τής 
Βρεττανιας είχεν αρχίσει ίδρύουσα την 
μεγάλην αύλήν τών εΰγενών κυριών,οργα- 
νίσασα πεοί έαυτήν σχολήν ίπποτισμοΰ, 
εύγενείας καί συμπεριφοράς. Είς μάτην  
οί γέροντες βαρόνοι δυσηνασχέτουν βλέ- 
ποντες τάς συζύγους καί τάς θυγατέρας 
αυτών έζερχομένας τών ψυχρών έπαρχια- 
κών έρημητηρίων, δπως άναπνεύσωσι τόν 
εύώδη αέρα τής αύλής. ’ Ητο δύσκολον 
ν' άντιστώσιν είς τάς παρακλήσεις τών 
βασιλισσών καί είς τάς δ ιαταγάς βασι- 
λέως, παοέχοντος χάριτας καί εΰνοίας. 
Ήδη,εύ τυχεΐς τυχοδιώκται, ταχέως προ- 
ήγοντο είς τήν αυλήν, ένφ οι βαρόνοι 
συναπτόν όλονέν χρέη καί δέν ήδύναντο 
άνευ βασιλικών έπιχορηγήσεων νά έπι- 
σκευάσωσι τούς έτοιμορρόπους παλαιούς 
αυτών πύργους.

Ή Ά ρτεμ ις  γισθάνετο άκατάσχετον 
πόθον διά τόν άπαστράπτοντα έκεϊνον ή 
λιον,δστις τότε έκαλεϊτο αυλή τοΰ Φραγ
κίσκου Α'. "Αν δέ μέχρι τνις εποχής έκεί- 
νης είχε σεβασθή τήν ζηλοτυπίαν τοΰ συ
ζύγου της, δστις ήτο πρεβότος τής βασι
λικές αυλής, άν έφαίνετο άκούουσα ά- 
διαφόρως δσα θαυμάσια διηγείτο αύτϊί ό 
άφρων Μονσενύ, τοΰτο έπραττε, διότι α 
κούσιον αίσθημα κατείχε τήν καρδίαν αύ-  
τ-ης καί έπάγωνε στιγμιαίως τόν πυρετόν 
τής φιλοδοξίας, δστις διήγειρεν αυτή τόν 
διά τους Παοισίους πόθον.

Δέν είχεν έν τούτοις άπωλέσει τόν και
ρόν αυτής, ήδη δέ ή καλλονή της είχε 
καταστή δι’ αύτήν οΰχί άσπίς, άλλ ’οπλον. 
Είχεν έπιδεζίως έζαλείψει πάσαν τοΰ 
Μονσενύ δυσπιστίαν, ό δέ ψοφοδεής αύ- 
λικός, πνεΰμα πονηρόν καί πανοΰργον, 
ψυχή έγωίστρια καί άπληστος, χαρακτήρ 
δουλικός καί φιλύποπτος , είχε κατα-  
σταθή υποχείριος τής ώραίας έκείν-ης γυ- 
ναικός. Ή  Ά ρτεμ ις  είχε δαμάσει τόν 
σύζυγον αυτής διά τοΰ ερωτος τοσοΰτον, 
ώστε ό αυστηρός πρεβότος δέν έβάδιζεν 
είμή κατά τάς όρέζεις τής συζύγου του 
καί δέν έβλεπεν είμή διά τών οφθαλμών 
της.

Είναι αληθές δτι ουδέποτε έπέβαλλε 
τήν θέλ-ησιν αΰτνίς, τουναντίον δ' έφαί
νετο ΰποτασσομένη είς πάσαν έπιθυμίαν 
καί είς αΰτάς τάς ιδιοτροπίας τοΰ συζύ
γου της. Elvat επίσης αληθές δτι έφρόν- 
τιζε νά τφ  έμπνέϊ) αυτή τάς ιδιοτροπίας 
καί τάς έπιθυμίας του. Ά λ λ ’ άς έζακο- 
λουθήσωμεν τήν διήγοσιν ήμών.

’Από καιοοΰ είς καιρόν ή Ά ρτεμ ις  συν- 
ωφρυοΰτο, ό δέ μικρός αύτές ποΰς έκι- 
νεΐτο μετ’ ανυπομονησίας υπό τάς πτυ-  
χάς τής έζ άνακρόκου έσθήτός της.

Αίφνης εζ ώοαι έσήμανον είς τό ώρο- 
λόγιον τοΰ πύργου.

—  Βεβαίως ! ειπε στενάζασα, δέν θά 
Ιλθϊΐ.

Καί έγερθεϊσα,άπεμακρύνθη τοΰ παρα
θύρου, έπλησίασε πρός μικρόν ένετικόν 
κάτοπτρον,πεοιβεβλημένον έν πλαισίω έζ 
άργυροποικίλτου οστράκου, διηυθέτησε 
τούς έπί τής χρυσοειδοΰς αύτής κόμ·ης 
λευκούς μαργαρίτας,περιεπάτησεν αρκετά 
έν τφ  δωματίψ, ήνέωζε μικρόν χουσοΰν 
κιβωτίδιον, περιέχον απειρίαν δακτυλίων, 
περιδέραιων, πολυτίμων λίθων καί άδα- 
μάντων, έπανέκλεισεν αύτό, χωρίς ούδέν 
νά λαβγι, καί έστη πρό μικρές έζ έβένου 
τραπέζης, μετά λεπτών καί έλικοειδών 
ποδών, έφ’ ής ήσαν παρατεθειμένα δύο 
έπιτραπεζώματα.

’Επί τοΰ πολυτίμου τριχάπτου, δπερ 
έκάλυπτε τήν τράπεζαν έκείνην, εΰρίσκον- 
το διατεταγμένα μετ’ αμέμπτου καλα ι
σθησίας άνθϊ), καρποί καί ήδύσματα . 
Φιάλη οίνου ’Ισπανίας καί δύο βαρύτιμα 
ποτήρια έδήλουν δτι ή Ά ρτεμ ις  άνέμενε 
συνδαιτυμόνα, δστις δέν είχεν έλθει.

— Άναμφισβητήτως, έψιθύρισεν ή νεαρά 
γυνή μετ’ έλαφράς κινήσεως τών ώμων, 
είμαι παράφρων ! Διατί νά έπανέλθη τα -  
χύτερον τοΰ συνήθους ; Φαίνεται δτι μέ 
αποφεύγει πρό τινων ήαερών... δέν θέλει

I νά μέ βλέπτ) . . . "Αν τ φ  όμιλώ μετά 
τρυφερότητος, ταράσσεται' άν τον παρα
τηρώ, καταβιβάζει τούς οφθαλμούς. Πι
στεύει ίσως δτι τόν άποστρέφομαι, διότι 
ό κύριος δέ Μονσενύ φαίνεται αυστηρός 
καί άδικος πρός αύτόν, ίσως δέ καί αύ- 
τός μέ μισεί !

Είτα έπλησίασε πάλιν είς τό παρά- 
θυρον καί παρετήρησε μετ’ ανυπομονη
σίας.

—  Θεέ μου ! είπε στενάζουσα, απο
θνήσκω έζ ανυπομονησίας καί πλήζεως.

Ένφ ή ώραία Ά ρτεμ ις  έστενοχωρεϊτο, 
μή βλέπουσα έρχόμενον έκεϊνον, δν άνέ- 
μενεν,ιππότης τις, ίππεύων έζαίσιον ισπα
νικόν ίππον,έβαινε σπεύδων πρός τόν πύρ
γον. Ά λ λ ’ ή κυρία δέν ήδύνατο νά ίδϊ) 
αύτόν, διότι τό παράθυρον έβλεπε πρός 
τήν κινητήν γέφυραν, ό δέ ίππόττος 7)0- 
χετο δι’ άτραποΰ ολως αντιθέτου.

Ητο άνήρ τριάκοντα πέντε ή τεσσα
ράκοντα έτών ήλικίας, υψηλός καί ευτρα
φής μέ πλατείας καί στιβαράς χεΐρας. Τό 
έρυθρόχοουν αύτοΰ πρόσωπον έφαίνετο δει- 
κνύον άνθρωπον φιλήδονον, τά δέ παχέα 
αύτοΰ χείλη ήθελον Ιτι μάλλον ένισχύει 
τήν ύπόθεσιν ταύτην άν μή οφθαλμοί μ ι
κροί, σποδόχροες, στρεφόμενοι αενάως έν 
ταϊς κόγχαις αύτών, δέν διέψευδον τάς 
κατά τό φαινόμενον διαθέσεις τοΰ άνδρός. 
Ή μελανή αύτοΰ κόμνι, μιζοπόλιος κατά  
τούς κροτάφους, ήν μετά προσοχής ήρω- 
ματισμένη, ώς καί τό βραχύ καί πυκνόν 
αύτοΰ γένειαν.Ή τοξοειδής αύτοΰ ρίς έδή- 
λου τυραννικήν καί σκληράν θέλιησιν, συγ- 
κρατουμέντ,ν ΰπό ΰπόπτου ύποκοισίας καί 
τής πανούργου έκείνης φιλοφροσύνης, ήν 
κατ' ανάγκην οί αύλικοί άπέκτων είς τό 
Λοΰβρον, οία δήποτε καί άν ήσαν τά  φυ
σικά αύτών ένστικτα. Τέλος, ό ιππότης 
ήμών, ήν ήδη ίκανώς παχύσαρκος’ άν δέ 
είχε συνειθίσει ν’ άτενίζτρ κατά πρόσωπον 
τούς ανθρώπους δταν είρωνεύετο αυτούς,

θά έθεωοεΐτο ώς είς τών γαριεστέρων ευ-  
γενών τ^ς αύλής.

"Εφερε πίλον, κεκοσμημένον δι’ίοχρόων 
πτερών,χιτώνιον καί έπενί^ύτην έζ ίοχρόου 
άνακοόκου μετ ’ αργυρών σειραδ'.ων, άπό 
δέ τοΰ έκ δέρματος βουβάλου τελαμώνος 
έκρέματο άστρακοποίκιλτον ξίφος.

Φθάς πρό τής θύρας άφίππευσε, παρέ- 
δωκε τά ίνία τοΰ ΐππου του είς τινα θε
ράποντα, διήλθε ταχέως τήν πρώτην 
αυλήν καί έφθασε μέχρι τής έτέρας , 
ένθα οί ύπηρέται διεσκέδαζον. Μόλις δμως 
ήκουσαν τόν κρότον τών πτερνιστήρων 
αύτοΰ διελύθησαν έν άταζία,φέροντες μεθ’ 
έαυτών τά  ποτήρια καί τούς αμφορείς ευ
τυχώς κενούς ήοΥ).

Ό  άνήρ οΰτος,ό διαταράζας τήν εύθυ- 
μίαν τών θεραπόντων,ήν ό κύριος οέ Μον
σενύ, τοΰ όποίου ούδείς ήλπιζε τόσω τα -  
χεΐαν έπάνοδον.

Βλέπων τήν φυγήν ταύτην έμειδίασε 
σαρκαστικώς ρίπτων πέριζ αύτοΰ λοζά 
βλέμματα, έζηκολούθησεν δμως τόν δρό
μον του, χωρίς νά προφερν) λέξιν καί άν- 
ελθών τήν έκ λευκοΰ μαρμάρου κλίιιακα  
είσεχώρησεν έν τφ  πύργψ.

Άκούσασα τά βήματα αυτοΰ έν τφ  
μακρφ διαδρόμψ, τφ  φέροντι είς τό δω- 
μάτιον αύτής, ή "Αρτεμις ώρμ·ησε πρός 
τήν θύραν, άνήγειρε τό παραπέτασμα διά 
τοεμούσης χειρός καί ήκροάσθη.

Μειδίαμα έφάνη έπί τών χειλέων της, 
διότι ό κύοιος δέ Μονσενύ είχε κατορθώσει 
νά βαδίζγ) έλαφρώς, καί λάμψις χαράς 
άπήστραψεν έπί τών κυανών αυτής οφθαλ
μών.

— Επί τέλους, ιδού ό Διδιέ ! έψιθύ- 
ρισε.

Τό πρόσωπον αύτής έζήστραπτεν έκ 
τής εύτυχίας. Ώμοίαζε πρός θεάν άζίαν 
τής σμίλης τοΰ Πραζιτέλους. Ητο ή θρι- 
αμβεύουσα καί ακατάσχετος καλλονή,πρό 
τής όποιας τά  γόνατα άνδρός κάμπτον
τα ι άκουσίως καί πρός ήν οί βραχίονες 
αυτοΰ τέίνονται έν τυφλίΐ όρμή.

Ή θύρα ήνεώχθη καί ή “Αρτεμις εύρέθη 
ένώπιον τοΰ συζύγου της.

'Ελαφρά κραυγή τ?ί διέφυγε καί άκου- 
σίως οπισθοχώρησε κατά εν βγ^μα.

Ά λ λ ’ ό κόμης Αύρηλιανός ήν τόσω ά- 
πησχολημένος καί έμφροντις, ώστε δέν 
παρετήρησε τήν συγκίνησιν της Ά ρτέμ ι-  
δος. ’Εκαθέσθη έπί ανακλίντρου καί έ- 
σφόγγισε τό κάθιδρον μέτωπόν του.

—  Δέν μέ έπερίμενες τόσω ταχέως, 
κυοία ; ήρώτησε τέλος.

—  Σέ έπεοίμενα αΰριον, φίλε μου, δηέ- 
λαβεν ή "Αρτεμις. ’Ελπίζω δτι ή μετα- 
ταβολή αΰτη τής άποφάσεώς σου δέν προ
έρχεται άπό λυπηρόν γεγονός ;

—  Καθησύχασον, Αρτεμις, εσπευσε ν ’ 
άπαντήση έκεΐνος προστριβών είς τά :  
χεϊράς του έγγραφον φέρον τήν βασιλ ι
κήν σφραγίδα' μόνον ή έντολή αΰτη μ ί  
έπαναφέρει. Ά π ό  τής χθές συμβαίνουν 
αλλόκοτα πράγματα είς τόν τόπον τού
τον.

—  Έζγιγήθητι, φίλε μου.
—  Ό ,τ ι  προεϊδα συνέβη, Άρτεμις^



ύπέλαβεν δ Μονσενύ μετά μειδιάματος 
εύχαριστήσεως. ”Α ! έγώ δέν απατώμαι  
τόσον ευκόλως οσον αυτός ό κύριος Πεοό 
δέ Βαρτύ' άν δέ ό βασιλεύς άνέθετεν εις 
έμέ την εντολήν, τήν όποιαν άνέθεσεν 
είς έκεΐνον, δέν θά κατηράτο τώοα την
, » Iανοητον ευπιστιαν του !

— Ό λοι γνωρίζουν δτι είσαι έκ τών 
εύφυεστέρων αυλικών, Αυρηλιανέ, είπεν ή 
νεαρά γυνή μετά θωπευτικού μειδ ιάμα
τος. Είμαι βεβχία δτι θά έμηδένιζες τόν 
ΐταλόν καρδιναλιον. Ά λ λ ’ έπί τέλους τ ί  
προεΐδες και συνέβη ;
. —  Είξεύρεις, ωραία μου πυργοδέσποι- 
να, δτι δέν ήθέλησα νά πιστεύσω είς την 
νόσον τοϋ στρατάρχου Βουρβόνου.

— Τό είξεύρω, φίλε μου.
—  Δέν σαί τό Ιλεγα καί χθές τό έσπέ- 

ρας είς τό δεΐπνον ;
—  "Ολοι οί ύπηρέται μας δύνανται νά 

τό βεβαιώσουν.
—  Λοιπόν ! ύπέλαβεν ό Μονσενύ μεθ’ 

ύφους θριαμβευτικού, ό κύριος στρατάρ
χης, δστις ήθελε καιρόν μόνον νά κερ- 
δίσγ), διέλαθε τήν έπιβλεψιν τού τα λα ι-  
πώρου αυτού Βαρτύ. Τήν νύκτα ταύτην  
άπέδρασεν άπό τήν Σαντέλ καί ποοσπα- 
θεΐ νά διέλθν) είς ’Ιταλίαν.

— Είναι μαθημα διά τόν βασιλέα, είπε 
σοβαρώ; ή Ά ρτεμ ις . Θά μάθϊ) τί άξί-  
ζουσιν αί συμβουλαί σου.

— Ευτυχώς ή Αύτοϋ Μεγαλειότης εί- 
οοποιήθη έγκαίοως καί έδόθή διαταγή  
νά συλλάβωσι τόν κύριον Βουρβόνον, δπου 
ήθελον συναντήσει αύτόν. Ό  νόθος τ·7|ς 
Σαβοΐας, μέγας αύθέντης τής Γαλλίας  
καί ό πολέμαρχος τών Σαβάν καταδιώ- 
κουσιν αυτόν έκαστος μεθ’ έκατόν στρα
τιωτών. Ό  βασιλεύς άπέστειλεν έπίσης 
το στρατιωτικόν σώμα τού δουκός δ’Α- 
λανσόν, τό τοϋ κυρίου τής Βανδόμης καί 
τους αρχηγούς τών φυλάκων.

— Είνε πιθανόν, φίλε μου, δτι ό κύ
ριος Βουρβόνος δέν θά διαφύγϊ). Ά λ λ ’ είς 
τί ή πιθανή σύλληψις τού άλλαζόνος α ύ 
τού σέ ταράσσει τόσον ; Ούδέ βασιλεύς, 
ουδέ στρατάρχης είσαι.

— Μέ ένδιαφέρει, κυρία, ύπέλαβε συν- 
ωφρυούμενος ό κόμης πρός τήν νεαράν 
γυναίκα καί στηρίζων τάς χεΐρας έπί τών 
πλευρών τοϋ άνακλίντρου, διότι ό β α σ ι
λεύς έπανέρχεται έπίτηδες έκ Λυών διά 
νά έμποδίσγι τήν φυγήν τοϋ στρατάρχου,ό 
δέ πύργος μου κεΐτα ι έπί τής όδοϋ, ήν ή 
Αύτοϋ Μεγαλειότης θ’ άκολουθήσγ). Έ -  
λαβον καθ’ όδόν τό έγγραφον τούτο, τό 
ίποΐον μοί αναγγέλλει δτι ό προσφιλής 
ή[*ών βασιλεύς, ό πατήρ τών ύπηκόων 
του, θέλει, δ ιερχόμενος, νά τόν φ ιλοξε
νήσω ! . . . ’Εννοείς ήδη ;

Ε —  Ά λ λ ά ,  ύπέλαβεν ή Ά ρτεμ ις  μετ’ 
«διοράτου μειδιάματος,είσθε διττώς άξιος 
τής τιμής ταυτης' δέν είσαι είς τών 
(*2λλον άφοσιωμένων υπηρετών τής Αύ- 

|®ϋ Μεγαλειότητας, πρός δέ καί πρεβότος 
αυλής του; Πώς ! ό πύργος τοϋ Μον- 

|Μ»ύ θά δεχθή την έπίσκεψιν τοϋ βασί
ζ ω ;  τής Γαλλίας, τοϋ ιππότου βασι- 
ρως, τού νικητοΰ τού Μορινιάν, τοϋ ό

ποιου τοσάκις μοί έξεθείασες τήν τόλμην, 
τήν καλλονήν, τό πνεύμα καί ή καρδία 
σου δέν πληροϋται ύπερηφανείας καί χα 
ράς ;

—  Δέν είμαι ποσώς τής γνώμης σου, 
κυρία, είπεν ό κόμης μετ ’ άνυμονησίας- 
εύρίσκω πολύ μεγάλην τήν τιμήν δι’έμέ.

— Ά  ! έννοώ, φιλε u-θυ, φοβείσαι δτι 
δέν θά δ υ<ηθγ)ς είς τόν παλαιόν σου πύρ
γον νά κάμης υποδοχήν αρκετά λαμπράν
εις τον διασημον ζενον σου. tiivai πρ 
γενναιόφρων καί μεγαλοπρεπής, αν δέ α 
γαπά νά διδ/1, θέλει δμως νά βλέπν) τούς 
ευγενεΐς του μιμουμένους αύτόν. Δέν έ- 
περίμενες τήν αίφνιδιαν αύτήν έπίσκεψιν 
καί λυπεΐσαι βλέπων δτι τά άνθη, τά  
παραπετάσματα, τά άγγεΐα, τά ένετικά 
κάτοπτρα καί τά πολύφωτα έλλείπουσι 
καί δέν καλύπτεται ή γυμνότης τών έρη
μων μεγάλων αιθουσών σου.

— Δέν άνησυχώ hi’ αύτό, Ά ρτεμ ις ,  
είπεν ό Μονσενύ έγειρόμενος Θά πράζω 
δ,τι δυνηθώ διά νά μή κατασταθώ γε
λοίος. ΔΙν δύναμαι δμως ευκόλως νά 
προλάβω σπουδαιότερον κίνδυνον ...

—  Κίνδυνον, Αυρηλιανέ ! είπεν ή κό- 
μησσα έκπληκτος . Περί τίνος λοιπόν 
πρόκειται ;

—  'Η τελευταία φράσις τής επιστο
λής ταύτης θά σαί τό γνωρίσγ), Ά ρτεμ ις  
... Πρέπει,άλλως τε,νά τό γνώριζ ες, διότι 
ή ύπόθεσις αυτη σέ άφορά.

Καί Ιτεινε τή συζύγφ του τήν έπιστο
λήν τοϋ βασιλέως. Ή Ά ρτεμ ις  ίίλαβεν 
αυτήν καί τήν άνέγνωσε ταχέως. Κ ατέ
ληγε διά τών εξής :

«Θά ε’ υ.αι εύτυ/ής νά γνωρίσω τέλος τήν ώραίαν 
χόμησσαν δέ Μονσενύ, ήτις δέν παρουσιάσθη ετι είς 
τήν αυλήν, παρά τάς παρακλήσεις μου. Λ έγω  ώραία, 
αγαπητέ μου πρεδότε, οχι χατά τήν δμολογίαν σας, 
άλλά χατά τήν γνώμην τινών έχ τών εύγενών μας, 
οΐτινες έγνώρισαν τήν δεσποινίδα Άρτέμ ιδα  δ' ΑΙγ- 
χεμόν. Μ’ έβεβαιώσατε πολλά«ις δτι ην άσθενοϋς υ 
γείας· θέλω προσπαθήσει νά σας αποδώσω τήν ήρε- 
μίαν χαΐ νά άποδιώξω τούς χειμεριχού; αύτής φό
βους·.

Η κόμησσα προσεκλινεν ένώπιον τοϋ 
συζύγου της μετά χαρίεντος μειδιάματος.

—  Λοιπόν, κύριε κόμη, είπεν αύτφ ,  
ένώ άφ' ένός μέ κρατείς κεκλεισμένην είς 
τά  μαύρα αύτά τείχη, λέγων μοι δτι ή 
αύλή είναι έστία δολοπλοκιών καί τελε
τών, Ινθα αί γυναίκες χάνουσι τήν τιμήν  
των, μέ παριστάς άφ’ έτέρου είς τόν βα
σιλέα ώς ασθενή, ητις θά έλιποθύμει είς 
χορόν. Σοί ομολογώ δτι δέν έννοώ τόν 
λόγον τής τοιαύτης προφυλάξεως, άν δέ 
ό κίνδυνος, τόν όποιον τρέχομεν, συνίστα- 
τα ι είς τό νά μέ ΐδη ό βασιλεύς Φραγκί
σκος καί νά έκπλαγγ} διά τήν καλήν μου 
υγείαν, τότε δέν έννοώ ποσώς τόν τρό
μον σου.

Ό  Μονσενύ ήτένισεν αύτήν άσκαρδα- 
μυκτί. *Η ’Άρτεμις ουδέ κάν έκινήθη, ή 
δέ μορφή τη ; διετήρει τήν έ'κφρασιν τής | 
άθωότητος καί χφελείας.

— Ναί, άνέκραζεν ό πρεβότος βαδίζων 
μεγάλοις βήμασιν έν τφ  δωματίφ, ιδού 
διατί είμαι έξηγριωμένος κατά τού στρα
τάρχου, διότι είς αύτόν οφείλεται ή έπί- 
σκεψις τού βασιλέως, δστις θά εΐπιρ δτι

Εί* ιρίγκηψ

τόν ήπάτησα' ή μάλλον δέν θά μοί τό 
εΐπν), ό καλός βασιλεύς, άλλά θά παρα- 
πονεθή είς σέ, "Αρτεμις, δτι έφυλάκισα 
τήν άπαστράπτουσαν καλλονήν σου είς τό 
Ιρημον αύτό καταφύγιον. Θά μέ παρα- 
στήσγι ώς σύζυγον ζηλότυπον, τυραννικόν 
καί κακοποιόν' θά γελάσωσι μ ’ έμέ καί 
βεβαίως σύ, κυρία, θά γελάσγις πρώτη.

— Τό πιστεύεις, Αυρηλιανέ ; έψιθύρι
σεν ή κόμησσα διά φωνής άσθενοϋς, ένφ 
έλαφρόν μειδίαμα έφαίνετο έπί τών πορ
φυρών χειλέων της.

— Ώ  ! κύριε Βουρβόνε, ύπέλαβεν ό 
Μονσενύ, άν πίσγς είς τάς χεΐράς μου, θά 
μοί πληρώσϊΐς ακριβά τήν σημερινήν άνη- 
συχίαν καί ταραχήν μου ! Ά π ό  τής έσπέ- 
ρας ταύτης θά οπλίσω δλους τούς αν
θρώπους μου καί θά τόν καταδιώξω παν- 
ταχού, άν δ' έ’χω τήν ευτυχίαν νά συλ- 
λάβω τόν στρατάρχην καί τον πιστόν του 
Πομπεράν, θά τούς παραδώσω δεδεμένους 
χεΐρας καί πόδας είς τόν βασιλέα.

— Είναι αληθώς γελοία ή οργή σου, 
φίλε μου, διέκοψεν ή Ά ρτεμ ις . ’Οργίζε
σαι κατά τοϋ κυρίου Βουρβόνου, ένφ, ώς 
νομίζω, φοβείσαι τόν βασιλέα, σύ, ό υπ η 
ρέτης του.

Ό  Μονσενύ έσταμάτησε καί ελαβε τήν  
χεΐρα τής κομήσσης' είτα διά φωνής σχε
δόν θλιβεράς έψιθύρισεν :

—  Πρέπει λοιπόν νά σοί τα εϊπω δλα, 
αγαπητή μου ; ναί, διότι ήνόησες ήδη 
τόν φόβον μου. Λοιπόν ! φοβούμαι τήν 
έπίσκεψιν τοϋ βασιλέως καί θά τον -υπο
δεχθώ μέ τό μειδίαμα είς τά  χείλη. Είμα.ι 
ζηλότυπος διά τόν βασιλέα καί δμως &ά 
σε παοακαλέσω νά ήσαι χαρίεσσα π&ός 
αύτόν. Ό  βασιλεύς θά μέ παρακαλέσ·/)' νά 
σέ οδηγήσω είς τήν αύλήν καί θά στέρξω 
ώς άνθρωπος τιμώμενο? ύπό μεγάλης εύ-  
νοίας. Ά λ λ ’ άν μέ άγαπάς, Ά ρτεμ ις ,  θά 
άρνηθής καί θά εύρνις άφορμήν νά βραδύ- 
νγ,ς τήν έκπλήρωσιν τής ύποσχέσεώς μου. 
Έ χω τόν θάνατον είς τήν ψυχήν σ'.λλο- 
γιζόμενος δτι ή ευτυχία μου, τήν όττοίαν 
μετά τόσης προσοχής κρύπτω, θά άπω- 
λεσθν) άμα δ βασιλεύς θέσν) τόν πόδα είς 
τόν ούδόν τοϋ πύργου μου.

—  Ά  ! κύριε, άνέκοαξεν ί) Ά ρτεμκ ,  
συκοφαντείς τόν βασιλέα.

Ό Μονσενύ Ιρριψε περί έαυτόν βλέμμα 
δυσπιστίας.

—  Δέν συκοφαντώ τόν κύριόν μου,ύπέ
λαβεν ύποκώφως, κυρία, διότι θά ήμην  
άνανδρος καί αγνώμων. Υπήρξε πάντοτε  
καλός καί γενναιόφρων δι’ έμέ καί τον ά- 
γαπώ. Ά λ λ ά  τόν γνωρίζω,Άρτεμις' ήμην 
ό σύντροφός του, δτε ήτο δούξ τής Ά γ -  
γουλέμης καί 2τρεχ_ε τάς νύκτας είς τάς 
όδούς τών Παρισίων άναρριχώμενος διά 
τών τοίχων καί φεύγων κρύφα διά τών 
στεγών, δπως άποφύγν) τήν έκδίκησιν 
προσβληθέντος συζύγου. Ή μην ό σύντρο
φός του, δτε είσήρχετο διά κρυφίας θύρας 
είς τόν κοιτώνα τών κυριών τής τιμής τής 
Μαργαρίτας τοϋ Βαλοά, τής αδελφής του. 
Δέν έδίστασε νά προσβάλϊ) τήν προσφιλή 
αδελφήν του, καί θά διστάσνι νά άτιμάσϊ) 
ενα τών υπηρετών του ; ‘Ο Φραγκίσκος,
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ό βασιλεύς ήμών είναι αυθάδη; Ιρωτο- 
μανής, τά δέ έμπόδια ετι μάλλον παρο- 
ξύνουσιν αυτόν. Έχε λοιπόν οίκτον hi’ 
έμέ, Ά ρτεμ ις ,  διότι σέ άγαπώ καί οΰδέν 
δύναμαι νά πράξω διά νά ok σώσω.

Ή κόμησσα παρετήρει τόν σύζυγόν της 
μετά καταφρονητικές συμπαθείας.

—  Ευχαριστώ, είπε, διά την ειλικρί
νειαν σου, Αΰρηλιανέ' Ιλαβες την καλλι- 
τέραν άπόφασιν άφείς έμέ νά ύπερασπισθώ. 
Ά λ λ ά  πιστεύεις οτι άρκεΐ νά μέ ίδϊ] ό 
βασιλεύς μίαν Ημέραν διά νά μέ άγα-  
πήσϊΐ ;

—  Ά οτεμ ις ,  ύπέλαβεν ό Μονσενύ, εί
σαι ή ώραιοτέρα πασών τών γυναικών 
τής αύλής,οΰδέ της κυρίας Σατωβριάν έξ- 
αιρουμένης “Αλλως τε, ό βασιλεύς είναι 
λίαν άστατος, έρΧται ταχέως καί λ η 
σμονεί τόν έρωτά του έτι ταχύτερον. Πολ- 
λάκις κατηγορεί τάς γυναίκας έπί άστα- 
σία, ένφ αΰτα ι μιμούνται τό παράδειγμά 
του.

Ή κόμησσα έσκέπτετο έπί τινας στιγ-  
μάς' είτα μειδιώσα τ φ  Μονσενύ, δστις 
έναγωνίως ήτένιζεν αύτήν, είπεν α ύτφ  :

—  "Οσον άφορ^ έμέ, Αΰρηλιανέ, ούδέν 
έχεις νά φοβάσαι διά τόν βασιλέα, διότι 
ή καρδία μου είναι ήδη πλήρης έρωτος.

—  Εύχαριστώ, Ά ρτεμ ις ,  άπήντησεν ό 
κόμης σφίγγων τήν χεΐρα τής συζύγου 
του μετά συζυγικής έμπιστοσύνης. Ά λ λ '  
αί γυναίκες αγνοείτε όποιον γόητρον, 
όποία δύναμις μαγική περιβάλλει τήν βα
σιλείαν. Έκ τών έστεμμένων έκείνων με
τώπων απαστράπτει λάμψις θαμβοϋσα 
καί έλκύουσα !

—  Θέλεις νά μή ίδω τόν βασιλέα ; 
ειπε ζωηρώς ή νεαρά γυνή- Είπέ μίαν λέ
ξιν καί άπό τής έσπέρας ταύτης μετα
βαίνω είς τόν πύργον τοδ Αίγκεμόν παρά 
τή θείcjc μου.

—  Θά ήτο αφροσύνη νά ταξειδεύσνις, 
καθ’ ήν στιγμήν αί όδοί είναι πλήρεις 
στρατιωτών διωκώντων τόν κύριον Βουρ- 
βόνον.

—  Ά λ λ ’ ό Διδιέ δύναται νά μέ συνο- 
δεύστρ μέ φρουράν, είπεν ή κόμησσα προσ- 
ηλοΰσα έπί τοΰ συζύγου τη ;  βλέμμα δια
περαστικόν, ώς εί ήθελε νά είσχ,ωρήσιρ είς 
τό βάθος τή ;  ψυχή; του.

Έπεκράτησε πρός στιγμήν σιγή. *0 
Μονσενύ έσκέπτετο. Έγνώριζε καλώς τόν 
βασιλέα Φραγκίσκον !

—  Δύνασαι, έζηκολούθησ® μετά δει
λίας ή "Αρτεμις, νά είπτρς είς τήν Αυτοΰ 
Μεγαλειότητα, δτι άνεχώρη?* ΐϊρίν ή }·«- 
βιρς ττ,ν έπιστολήν του καί δτι φοβοΰμαι 
τή,ν πολεμικήν αύτήν κίνησιν.

—  Θά το πιστεύσγ) ; παρετήρησεν ό 
Μονσενύ σείων μεθ’ υφους αμφιβολίας τήν 
κεφαλήν.

—  Αποφάσισαν, Αΰρηλιανέ' δ,τι δ ια
τάξεις θά το έκτελέσω.

Έγίνωσκε κάλλ ιστα  δτι δέν θ’ άνε- 
χώρει .'

Ό  Μονσενύ προσέκλινε συγκινηθείς έκ 
τής ταπεινής έκείνης υποταγής, ήν έπί- 
στευεν ειλικρινή, μ’ δλην αύτοΰ τήν όξυ-

δέρκειαν. Μετά στιγμήν δέ βαθείας σκέ- 
ψεως είπεν :

—  "Ας δώσωμεν κατά πρώτον, τάς 
αναγκαίας δ ιαταγάς, σύ μέν, δπως ύ-  
ποδεχθ^ς έπαξίως τήν Αύτοΰ Μεγαλειό
τη τα , έγώ δέ διά νά συλλάβω τόν κύριον 
στρατάρχην καί τόν Πυλάδγ)ν αύτοΰ Ιίομ- 
περάν. Απόψε δέ θά σκεφθώμεν τίνι τρό
ποι θά σώσωμεν τήν τιμήν σου καί τήν 
ίδική'' μου.

Ένφ ή συνδιάλεξις αυτη έλάμβανε 
χώραν μεταξύ τής Άρτέμιδος καί τοΰ 
συζύγου της , ό Διδιέ, ακολουθούμενος 
ΰπό τών τριών προστατευομένων του, είσ- 
ήρχετο διά τής γέφύρας είς τήν πρώτην 
αύλήν τοΰ πύργου.

—  Κύρ Βερνάρ, είπεν ό νεανίας τφ  
άρχιτρικλίνψ, οστις ήοχετο είς συνάντη- 
σιν αύτοΰ, υψών τάς χεϊρας πρός τόν οΰ- 
ρανόν καί περιστρέφων τούς οφθαλμούς,
< »  t t  ' γ  / » /ως ει κατειχετο υπο (,ωηροτατης αγω ν ί
ας, ιδού ξένοι, τούς οποίους σοί συνιστώ.

—  Ξένοι ; έπανέλαβεν ό Βερνάρ άτε-  
νίζων έκπληκτος τούς νάνους καί τήν  
Κλοτίλδην.

—  Ναί, ξένοι, καλέ μου Βερνάρ, ύπέ
λαβεν ό Διδιέ ταραχθείς έκ τής καταφα-  
νοΰς καταπλήξεως τοΰ άρχιτρικλίνου. Θά 
διατάξγις νά δοθή αύτοϊς καλή κατοικία  
καί τροφή διά νά τηρήσω τήν ύπόσχεσιν, 
ττ,ν όποιαν Ιδωκα αύτοϊς.

Καλή κατοικία καί τροφή 1 Οί λόγοι 
οΰτοι αντήχησαν ώς γλυκεία άομονία μέ
χρι τοΰ βάθους τής καρδίας τών δύο νά
νων.

—  Κύριε Διδιέ, παρετήρησε χαμηλο- 
φώνως ό άρχιτρίκλινος, οΰδέποτε άμφε- 
βάλλατε διά τήν άφοσίωσίν μου, δέν ε ί
ναι αληθές ·, υπηρέτησα έπί τόσον χρό
νον τόν Ινδοξον βαρόνον Ερρίκον τόν πα
τέρα σας !...

—  Τελείωσε, είπε ζωηρώς ό νεανίας.
— Είξεύρετε, ύπέλαβεν ό Βερνάρ έου- 

θρός έκ τής συγχύσεως, δτι θά έπιπτα  
καί είς τό πΰρ διά σ2ς...

—  Τότε π ή γ α ζε  νά σουβλισθ^ς, διέ- 
κοψεν ό Μουσερόν διά τής οξείας αύτοΰ 
φωνής, διότι λιποψυχοΰμεν έγώ καί ή 
αδελφή μου, αξιότιμε καί σεβαστέ άρχι- 
τρίκλινε.

Ό  Βεονάρ ή,τενισεν οργίλως τόν νάνον.
—  Πρό είκοσι τεσσάρων ώρών^ δέν έ

φαγα, προσέθηκεν ή Σεβρέτη.
—  Σπεΰσε λοιπόν, καλέ μου Βερνάρ, 

διότι πεινοΰν ! είπε έπιχαρίτως ό Διδιέ 
ώθών πρό αύτοΰ τούς ξένους του, ώ; εί 
ήθελε νά δείξν) αύτοϊς τόν δρόμον.

Ό  άρχιτρίκλινος ην προφανώς τετα-  
ραγμένος καί ΐστατο ακίνητος καί άπο- 
κεκαλυμμένος ένώπιον τοΰ νέου αύτοΰ 
αΰθέντου.

—  Λοιπόν ! τ ί  σκέπτεσαι ; ήρώτησεν 
ό Διδιέ τύπτων αύτόν οίκείως έπί τοΰ 
ώμου.

—γ Σκέπτομαι, έψιθύρισεν ό Βερνάρ , 
δτι ό έκλαμπρότατος κόμη; μ#ς διέταξεν 
αύστηρώς νά άποδιώκωμεν δλους τούς 
πλάνητας, βοημούς, ταχυδακτυλουργούς 
καί άλλους άγύρτας, οΐτινες ήθε^ον ζ η 

1

τήσει άσυλον είς τήν ιδιοκτησίαν του.
— ’Ιδιοκτησία του ! έπανέλαβε πικρώς 

ό Διδιέ' λησμονείς δμως, κύρ Βερνάρ, δτι 
άπόντος τοΰ θείου μου έσυνείθισα νά δίδω 
διαταγάς είς τούς ύπηρέτας τοΰ πύργου 
καί θεωρώ τή,ν μή ύπακοήν ώς ΰβριν. 
Δέν πιστεύω ό κόμη; Αΰρηλιανός νά σδίς 
έδωκε τό δικαίωμα νά μή μέ σέβεσθε.

—  "Οχ1* βεβαίως, κύριε Διδιέ, άπήν- 
τησε ταπεινώς ό άρχιτρίκλινος, άλλά ...

— Σπεΰσον λοιπόν νά ΰπακουσης.
—  Οΰδ’ έπί στιγμήν θά έδίσταζα, α 

γαπητέ αύθέντα, ά.ν μή πρό μιας ώρας 
δέν έπανήρχετο ό κύριος κόμης.

Ό  νέος έφρικίασε καί έγενετο κάτω-  
ΧΡ°ί· _

—  Ό  θεϊός μου είναι έδώ ! έψιθύοισε 
δυσανασχετών.

—  Δέν είμεθα τυχηροί, είπε στενάζων 
ό Μουσερόν' νά τό δεΐπνόν μας έχάθη 1

["Ε πειαι συνέχεια],

TONY.

Ε ΙΣ  ΤΟ Π ΡΟ Σ Ε Χ Ε Σ :

Μ Ο Ρ Ε Λ Λ Α
Διήγημα

Ε Δ Γ Α Ρ Δ Ο Υ  Π Ο Ε

ΒΣΕΒΟΛΟ Δ Κ ΡΕ Σ Τ Ο Β Σ Ε Η

Ε Κ Τ Ο Σ  Τ Ο Υ  ΝΟΜΟΥ
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟΝ

[Συνέχεια]

Έν τούτοις αί προσωπικαί αύτών σχέ
σεις καθίσταντο στενώτεραι, καί ό Ά ν τ ι -  
ζίστρωφ προδήλως προσεπάθει νά δώσγι 
είς αΰτάς έγκάρδιον σχετικότητα. Ά λ λ ’ 
αΰτή αΰτη ή εγκάρδιος σχετικότης έφερεν 
ένίοτε είς απορίαν τόν αγαθόν Βαλερια- 
νόν, δταν παραλλήλως πρός αύτήν, έθετεν 
ούτος τήν έπ ιφυλακτικότητα ταύτην,  
τήν έκμέρους έκείνου άρνησιν ειλικρίνειας, 
μόλις έθίγετο ό υπαινιγμός περί τής δυ- 
νάμεως, τών σχεσεων καί τής έπιχειρή- 
σεως, άτινα ένίοτε ώς άκουσίως διεκ ά - 
πτοντο κατά τήν φιλικήν συνδιάλεξιν. 
Ύπείκων ηθικώς τφ  Ά ντιζ ίστρω φ  καί α 
γαπών αύτόν όλοψύχως δ Βαλεριανός. ·ρ-· 
σθάνετο έκάστοτε πόνον καί αδικίαν έν*· 
τνΐ καρδία του είς τήν ιδέαν, δτι ό φίλος,' 
μ' δλην τήν αγάπην του, δέν θέλει νά.. 
φανή α ύτφ  ειλικρινής καί ή ιδέα αυτη  
τόν έβασάνιζεν. *0 Βαλεριανός δπίθ«τεν 
δτι ό φίλος του θεωρεί αύτόν ανάξιον 
τής έμπιστοσύνης του, ώς έκ τούτου με- 
γάλως ήοξατο έπιθυμών, δπως πείση αύ- 
τον περι του ενάντιου, να καμν) οε, ωστ^ 
ό Ά ντ ιζ ίσ τρω φ  νά πεισθνί, έπί τέλους, εις 
ττ,ν σταθερότητα τής φιλίας του, είς ττ,ν' 
αναμφίβολον καί εΰσταθή ασφάλειαν του- 
Έπεθύμει νά διαπράξν) τ ι ,  νά έκτελεσρ



ανδραγαθ ίαν  τ ι ν ά ,  η τ ι ς  θά έξήλε ιφε  ττ,ν 
σφραγίδα τη ς  δύσπ ισ του  σ ιω πής  έκ, τών  
γε ιλ έω ν  τοϋ αγαθού  Φίλου του .

«' s-\ / / « ' «»Οταν παρετηργ^σε ποτε οτι το υφος 
τοϋ ΆντιΓίστρωφ ήτο Ιδιαζόντως θεομόν 
καί φιλικώς εγκάρδιον καί δταν, μεταξύ  
άλλων, άπεσπάσθη έξ αύτοϋ, μικρός τις  
υπαινιγμός, κατόπιν τοϋ όποιου έπηκο- 
λούθησεν ή ιϊιγή, ό Κόροβοφ,προτιθέμενος 
νά έπιτύχϊ), έπί τέλους, αλήθειαν τινα, 
άπεφάσισε νά ένεργήιγι τήν προσβολήν 
κατά τοϋ φίλου του έκ της θέσεως ταύ- 
τνίς.

—  Άρισταρχε ! είπεν ούτος μετ’ α ι
σθήματος φιλικές έπιτιμήσεως, λαβών 
αύτόν έκ τής χειρός, κάμε μου τήν χάριν 
καί είπέ μου, διατί δέν είσαι πρός έμέ 
ειλικρινής ;

—  Έγώ; έπηρώτησεν ούτος έγείρων έπ’ 
αυτοϋ τά  έκπεπληγμένα βλέμματα του.

—  Ναί, συ' σύ, φίλε μου ! θερμώς έ- 
πεβεβαίωσεν ό Κόροβοφ. Πρό πολλοϋ βλέ
πω, πρό πολλοϋ παρατηρώ, δτι ένίοτε ά- 
κουσίως σοϋ διαφεύγουν λέξεις τινές' περί 
τίνος δμως πρόκειται, δέν θέλεις νά εί- 
π?ις ! . . .Έ πί τέλους μέ αδικείς, μάλιστα!

Έ τσ ι  δέν κάμνουν οί φίλοι !
Ό  Ά ντιζ ίστρω φ  κατέστη σκυθρωπός.
—  Ά φη σέ  με, σέ παρακαλ.ώ!... θέλεις 

νά μάθγις τωρα τ ί  τρέχει !... τ ί  σέ μέλει 
έσένα! έτραύλισεν ούτος μετά προδήλου 
άθυμίας.

—  Ά λ λ ’ έπί τέλους, μέ θεωρείς ώς κ α 
θώς πρέπει άνθρωπον;

— Αλλόκοτος έρώτησις είνε αύτή, α 
γαπητέ μου ! . . . Διαφοροτρόπως, ε’ιμπο- 
ροϋσα ποτέ έγώ νά συμφωνήσω μαζύ σου; 
... Φρονώ δτι, έκ τής πρώτης συναντή- 
σεώς μας, σοί έξέφρασα, πόσον καί δ ιατί  
κυρίως σέ έκτιμώ !

— Καί άν είμαι καθώς πρέπει άνθρω
πος μέ θεωρείς φίλον σΰυ; έξηκολούθησεν 
ό Κόροβοφ.

—  Φρονώ δτι περί τούτου, πρό πολλοϋ 
ήδη ήδύνασο νά πεισθτ,ς ! μετ’ αγαθότη
τας έμειδίασεν ό φίλος.

—  Λοιπόν τότε δ ιατί δέν είσαι πρός 
έμέ ειλικρινής ;. .. Ή  δέν τό άξιζω, δέν 
είμαι ακόμη άξιος της φιλίας σαί&; ή δέν 
μ’ έμπιστεύεσαι καί αμφιβάλεις περί τής 
τιμιότητάς μου; i

— Ουτε τό εν, ούτε τό άλλο ! κατη-  
γοοηματικώς έξέφρασεν ό Ά ντιζ ίστρωφ.

—  Έν τοιαύτγ) περιπτώσει δέν σέ κα 
ταλαμβάνω διόλου! άνέκραξεν ό Κόροβοφ,

. άλλά, συγγνώμην, φίλε μου, διά τήν ε ι
λικρίνειαν, πολύ δμως μέ αδικείς μέ αύ- 

■̂‘τάς τάς αποσιωπήσεις σου ! . . Μάθε δτι 
ε’.μα πρόθυμος νά θυσιασθώ χάριν σου,άν 

■ ποτ : παραστγί ανάγκη, καί σύ έν τούτοις, 
δυσ* λεύεσαι νά είπΐΐς ενα λόγον f... Μέ 
°υγ/ωρεϊς, φίλε μου, άλλ ’ αύτό πλέον δέν 
λέγε : at φιλία !...

— Ό χ  ι, αύτή δά ίσα-ΐσα είνε ή φ ι
λί κ ! έγέλασεν ό Άντιζ ίστρωφ. "Αν έγώ

L ■ =.ν σοί φαίνομαι ειλικρινής καθ’ δλα, π ί-  
[ στε’. έ με, συμβαίνει τοϋτο, διότι σέ ά- 
I γαπω παραπολύ.

—  «Α γαπ ώ  καί δέν πιστεύω!» παρε-

τήρησεν ό Κόροβοφ μετά πικροϋ μειδιά
ματος.

  AC, Βαλεριανέ, Βαλεριανέ ! Δ ιατί
ζητείς νά μάθ-ρς έκεΐνο, τό όποιον ίσως 
θά σέ βαρύνν) ;

—  Καί σέ μήπως σέ βαρύνει;
— Έ γ ώ ;. .  έγώ είμαι άλλος. Έγώ ε ί

μαι άνθρωπος αποφασισμένος.
— Ά λ λ ά  καί έγώ δέν είμπορώ νά γεί- 

νω τοιοϋτος ;
—  Χμ!.. .  «τοιοϋτος;...» Διά νά άπο- 

φασίσιρ κανείς, φίλε μου,είς κάτι τ ι ,  πρέ
πει νά 'ξεύρη, δτι αύτό τό κάτι τ ι  είνε 
μετά μεγάλης αύστηρότητος ζυγισμένον 
καί ύπολογισμένον.

— Διατοϋτο ίσα-Γσα θέλω κ’ έγώ νά 
γνωρίζω.

—  Ναί, άλλά λησμονείς δτι τό γνω -  
ρ ιζε ιν  δέν σημαίνει άκόμη καί άττοφαβί- 
ζε ιν .

— Καί δμως, πάν δ,τι συ κρύπτεις,ά- 
ναμφιβόλως είνε έντιμον;

—  Έλπίζω.
— Άοίσταρχε ! γνωρίζεις τάς πεποι

θήσεις μου; είπεν έγερθείς ό Κόροβοφ.
—  Γνωρίζω ! είσαι άνθρωπος τών εντί

μων ιδεών' άλλ ’ ή έντιμος ιδέα περιορί
ζετα ι μόνον ει’§ λόγους καί ή πραγματο- 
ποίησις αύτής έν  ΤΙ] πράξει δέν εινε τό 
ίδιον πράγμα.

—  "Ωστε λοιπόν, κατά σέ, είμαι έπι- 
πόλαιος ; προσβληθείς πως, ήρώτησεν ό 
Βαλεριανός.

—  Όλιγώτερον παρά κάθε άλλος! Μή
πως έγώ σέ είπα έπιπόλαιον, Είς τήν έν- 
τ ιμότητα  τών πεποιθήσεών σου . δέν αμ
φιβάλλω, έξηκολούθησεν ό Άντιζ ίστρωφ'  
ά λλ ’ είς τήν εφαρμογήν αύτών έν τή πρά- 
ξει χρειάζεται χκρακτήρ, απα ιτε ίτα ι με 
γ ίστη έπιμονή καί δραστηριότης, προ
πάντων δέ απ α ιτε ίτα ι πλήρης αύταπαρ-  
νηβ ία . Αύτό πρέπει νά τό έννοήσνις, φίλε 
μου !. .. Έγώ, διαφέρει ! Ήμεΐς πλέον εΐ- 
μεθα άνθρωποι δοκιμασμένοι καί αποφα
σισμένοι· ήξεύρομεν τ ί  ζητοϋμεν, γνωρί- 
ζομεν ποϋ βαδιζομεν, ήξεύρομεν τί είμ- 
πορεΐ νά μάς περιμέν·/] καί είς τόν θρί
αμβον καί είς τήν αποτυχίαν' μ' ένα λό
γον, ήμεΐς εΓμεθα αποφασισμένοι δι’ δλα. 
Ά λ λ ά  σύ . . . σύ, είσαι άκόμη νέος, είμ- 
πορεΐ άκόμη νά σέ δελεάσνι καί αύτή ή 
ζωή καί δλα τά  θέλγητρά της ... δυνα
τόν νά μετανόησες, νά διστάστις... Έγώ  
δέν αμφιβάλλω, δτι, ώς τίμιος άνθρωπος, 
ούδέποτε θά γείννις προδότης’ άλλά τίς 
μοί έγγυάται δτι άμα ώς γνωρίσνις τό 
έ'ργον μας θά τό άσπασθνΐς ; . .. Καί ’ξεύ- 
ρεις, φίλε μου, είς ήμάς μετάνοια δέν υ
πάρχει, ούτε έπιστροφή! Είς ήμάς είνε τό 
ίδιον ώ; ή θύρα τοϋ Ά δου, κατά τόν 
Δάντην : «Έγκατάλειψον διά παντός τήν 
έλπίδα, σύ ό εισερχόμενος». Διά σέ ή 
γνώσις αυτη, αυτη ή μύησις εις τά εργον, 
σοί λέγω, μόνον Ιν περιττόν βάρος είμ- 
πορεΐ νά σοί προξενήσν). Δέν έπιθυμώ νά 
σ’ έμπλέξω, σέ άγαπώ ύπερβολικά, καί 
ιδού δ ιατί δέν είμαι πρός σέ ειλικρινής.

—  Λοιπόν, στά διάβολο, μπλέξε με κ ’ 
ί έμένα !. .. Τά απαιτώ, τό θέλω !

Καί άνεπήδησεν έν παραφορά ό Κόρο
βοφ, κτυπών διά τοϋ γρόνθου έπί τής 
τραπέζης.

Ό  Ά ντιζ ίστρω φ  είς άπάντησιν τού
του, έγέλασε μόνον έλαφρώς διά τοϋ φα ι
δρού έκείνου γέλωτος, δντινα προκαλοϋν 
τά  παιδαριώδη κινήματα.

— Μή γελάς! εριστικώς άπετάθη πρός 
αύτόν ό Κόροβοφ' άκουσε, καλλίτερα, 
καί κατάλαβέ με, καί τότε θά ίδής δτι 
δέν είμαι διά γέλοια !

— Καί τί,άμάρτημα είνε νά γελάσω;..
— Ναί, άμάρτημα, διέκοψεν αύτόν ό 

Βαλεριανός, είνε άμάρτημα, σκληρότης, 
άπανθρωπία ό γέλως σου !. .. Άκουσε, α
γαπητέ μου φίλε, πολύ καλά νομίζω γνω
ρίζεις τήν θέσιν μου, ή ζωή μου εινε κα
τεστραμμένη όλοτελώς... ό έπάοατος έ
κεΐνος γάμος μου ... αύτή ή γυνή ... τό 
άχρεΐον αύτό αίσθημα, τό όποιον Ιχω ... 
Ό λ α , δλα μέ ενα λόγον, συνετέλεσαν 
πρόί όλεθρον τής ύπάρξεώς μου ... Τώρα 
λοιπόν ποιος είνε ό σκοπός τοϋ βίου μου; 
ούδείς! Έφαγον, ?πιον, έκοιμήθην διά ξέ
νον λογαριασμόν, εύχαριστώ ! Ά π ό  ημέ
ρας είς ήμέραν προσεγγίζω πρός τόν θά
νατον. Κατέστην δλως διόλου άχρηστος 
άνθρωπος, τίποτε δέν περιμένω, τίποτε  
δέν θέλω, ούδέν έλπίζω είς τό μέλλον . . . 
Γσα-ΐσα έκεΐ είς τό μέλλον ούδέν μοί υ 
πόσχεται! Καί τώρα εύρίσκομαι πλέον είς

ί τοιαύτην ηθικήν κατάστασιν, ώστε μοΰ 
είνε τό ίδιον δ,τι καί άν μοϋ κάμουν, δ- 
που καί άν μέ οίψουν' νά μέ πάρουν στρα
τιώτην; άς μέ πάρουν' είς τό μοναστήρι; 
καί είς τό μοναστήρι πηγαίνω, είς τό 
κάτεργον; κ’ έκεΐ I "Ολα αύτά δ ι’ έμέ τό- 
ρα είνε άδιάφορον, διότι ούδένα σκοπόν 
ϊγ ω  είς τόν βίον μου, καί άν ζώ άκόμη, 
μά τόν Θεόν, μοϋ φαίνεται δτι ζώ μόνον 
έ'νεκα τής φιλοζώου.καί καθαρώς φυσιο
λογικής πρός τήν ζωήν εξεως, ώς ζϊΐ κάθε 
ζώον. Δός μοι αύτόν τόν σκοπόν, δός μοί 
τον!... καί τότε ίσως μέ σώσγις!

—  Α γ α π η τ έ  μου φίλε, σοβαρώς καί 
πολυσημάντως ύπέλαβεν ό Ά ντιζ ίστρωφ.  
Λέγεις περί σκοπού έν τφ  βίω. Ά λ λ ’ δ
πως δυνηθώ νά σοί δημιουργήσω έγώ α ύ 
τόν τόν σκοπόν, πρώτον πάντων, οφεί
λεις ν’ άποσπασθΐ,ς έκ τής ζωής ταύτης,  
έκ τής τάξεώς της, έξ δλων τών προλή
ψεων καί περιτειχισμάτων της, έν ένί 
λόγω νά άρνηθής τά  πάντα! ’Οφείλεις νά 
μισής αύτήν έξ δλης τής ψυχής σου, έξ 
δλης τής καρδίας σου καί έξ δλης τής 
διανοίας σου! ’Οφείλεις νά άποδυθής είς 
αιώνιον καί άμείλικτον αγώνα, ενθα ού- 
δεμία ύπάρχει ύποχώρησις, ούδέν συνυπο- 
σχετικόν! Όφείλ.εις νά άπαρνηθής σεαυ- 
τόν, νά ήσαι πρόθυμος είς πάντα, νά ύπο- 
τάσσησαι άπεριορίστως, καί νά έκτελής 
κατά γράμμα δ,τι σέ διατάξωσι ! Καί δ
μως σύ άγαπάς αύτήν τήν ζωήν .. . Ναί, 
τήν αγαπάς ! Δέν θέλω λόγια ! “Αλλως 
τε, δ ιατί είσαι είς αύτήν τήν κατάστασιν  
πού είσαι σήμερον; Διότι ίίχεις άδυναμίαν 
πρός τήν γυναίκα έκείνην,ή όποία φανερά 
σέ ήτίμασεν' ώς σύζυγος, είσαι προσβε
βλημένος, καί προσεβλήθης , διότι είς



σόίς υπάρχει πε$ά αΰτη ή συνήθεια, τήν 
όποιαν έχετε παραδεχθώ. Μήπως δέν εϊν’ 
αλήθεια ;

Ό  Κόροβοφ άρνητικώς και θλιβερώς 
έκίνησε την κεφαλήν.

—  Ό χ ι ,  δέν είν’ άλήθεια! είπεν ουτος’ 
δέν είν’ αλήθεια !.. «ώς σ ύ ζ υ γ ο ς τ η ν  
έχομεν παραδεχθή» ... Αύτά είνε λόγ|χ, 
καί σΰ δέν μ’ έννόησες καλά ! ’Εγώ δέν 
είμαι προσβεβλημένος, άλλά δυστυχής, 
διότι δέν δύναμαι νά πνίξω τά άχρεϊον 
αίσθημα πρός τήν γυναίκα ταύτην...  ΤΩ, 
σΰ δέν τήν γνωρίζεις ! Είς τήν ταραχώδη 
ταυτην φύσιν, μ’ δλην τήν πρός αυτήν  
άναγνωρισμένην αποστροφήν μου, έντού- 
τοις πάντοτε υπάρχει Si’ έμέ — άλλ ’ άρά 
γε μόνον δ ι’ έμέ ! — κάποια γοητεία, κάτι 
τι τό έλκυστικόν ... Όνόμασον αυτό τό 
αίσθημα όπως θέλεις, ίσως φυσιολογικήν 
Ιλλειψιν, είδος μονομανίας, νοσηοάν ιδιο
τροπίαν τής φύσεώς μου, πολύ ένδεχόμε- 
νον' άλλά, φιλε μου, εναντίον τούτου, 
οΰδέν δύναμαι νά πράςω! Ίδου διατί ε ί
μαι δυστυχής! Άπότοεψόν με, άν δύνα- 
σαι, είς άλλο σημεΐον ! Ά πάλλαξόν με, 
εκ της θέσεως ταύτης, καί ρίψον με είς 
τό κάτεργον ! Μοί εινε τό ίδιον, σοί λέγω!

Ό  Ά ντιζ ίστρωφ έσκέπτετο σύνοφρυς.
Έ φ’ ίκανήν ώραν άμφότεροι έσίγων.
—  Αί, βέβαια, τώρα τό καταλαμβά

νω ! έπρόφεοεν έπί τέλους χαμηλοφώ- 
νως ό Άντιζ ίστρω φ, ώς όμιλών καθ’ έ 
αυτόν καί αίφνης άνήγειρε τά λαμπρυν- 
θέν βλέμμα του έπί τοΰ Κόροβοφ. Τί νά 
γείνη, ορίστε, άφοΰ τά έπιθυμης ! είμαι 
έτοιμος νά σοί δώσω καί τόν σκοπόν καί 
τήν αποστροφήν’ ά λλ ’ έχε ΰπ ’ δψιν σου 
δτι μετάνοια δέν έπιτρέπεται ! ’Εκ τών 
προτέρων ήέ σοί λέγω καί τάς άρχάς’ 
είνε είς όλίγας λέξεις. Πρώτον, θά ήσαι 
αδιάλλακτος καί έκδικητικός πρός πάντα, 
μή ήμέτερον  δεύτερον, προπαγάνδα’ τρ ί
τον, δλα τά  μέσα πρός έπιτέλεσιν τοΰ 
σκοποΰ’ τέταρτον, αΰταπάρνησις καί αΰ-  
στηροτάτη πειθαρχία" καί τέλος, πέμ- 
πτον, θάνατος εις τούς τυχόν φλυαρήσαν- 
τας καί τους προδότας. Είσαι σύμφωνος;

—  Σύμφωνος! ταπεινώσας τήν κεφα
λήν, ά λλ ’ εΰσταθώς έπρόφερεν ό Κόροβοφ.

—  Σύμφωνος άπεριορίστως ;
—  Άπεριορίστως.
—  Συμπάθεια ή άντιπάθεια πρός μέρος 

τ ι  τοΰ προγράμματος μας, έπ’ οΰδενί λό
γω γίνονται δεκταί. Ά φοΰ  άπαξ έγίΐνες 
έκ τών ήμετέρων, οφείλεις κυριολεκτικώς 
νά έκπληοης πδίν δ,τι άπαιτήσωσι παρά 
σοΰ. Σύμφωνος;

—  Σοί είπον πλέον! ήσύχως καί φανε- 
ρώς ήγειρεν ό Βαλεριανός έπ’ αυτοΰ τά 
βλέμματά του.

— Αί, άκουσε λοιπόν !... Είμαι φίλος 
τοΰ Νετσάγεφ, καί ήμην φίλος τοΰ Κα- 
ρακόζοφ. Ίδοΰ ή καλλίτερα μου σύστα- 
σις. Διατελώ έν Πετρουπόλει ώς απόστο
λος τοΰ ήμετέρου έν Γενεύη «Κομιτάτου» 
καί, ώς μέλος αΰτοΰ, έφορεύω είς τό έδώ 
διαμέρισμα. Αί σχέσεις καί τά μέσα ή 
μών είνε κολοσσαϊα ! Καί τόσον κολοσ- 
σαϊα, ’ποΰ δέν ε’ιμπορεΤς νά φαντασθής !

’Ξεύοεις, ή διάδοσις ήμών πεοικαλύπτει 1 δέν ήμπορώ νά έννοήσω ! ήτο πεπρωμέ- 
ώς άδιάσπαστον δίκτυον άπασαν τήν Εΰ- νον, συγχωρησόν με, παιδί μου. 
οώπην, τήν Αμερικήν καί δλην τήν Ρωσ· — "Οχι · πατέρα> νά μέ συγχωρή- 
σίαν μετά τής Σιβηρίας! Οί ήμέτεροι έρ- σης, δέν είχον κανέν δικαίωμα νά τά ά-
γάζονται καί είς τά κοινοβούλια, και εις 
τάς αίθούσας, καί είς τάς μονάς, καί είς 
τά συντάγματα, καί είς τά εργαστήρια, 
καί είς τά έργοστάσια, και είς τάς πό
λεις, καί είς τά  χωρία, καί είς αΰτά  μά
λ ισ τα  τά  μεταλλεία τοΰ κατέργου’ παν-

παιτήσω εκ μέρους σου.
Έκπληκτος ό Ρωμαίος παρετήρει τήν 

θυγατέρα του' δέν τήν άνεγνωριζε πλέον.
Έδραξατο τής χειρός του καί κ,χταφι- 

λοΰσα αΰτήν άνέχοαξε :
—  Πατέρα, άγαπητέ μου πατέρα, έάν

τοΰ, παντοΰ, φίλε μου, όργφ ή ίερά έρ- άποθάνω, μή λησμονήσης τά ΰπάκουον
γασία! Μδίς καταπολεμοΰν, άλλ ’ ήμεϊς θά καί αγαπητόν παιδί σου' και έάν δέν έ-
νικήσωμεν, διότι είμεθα έκατομμύρια,καί πιτύχω τόν θάνατον, τόν όποιον τόσον 
δέν έχομεν νά χάσωμεν τίποτε, είμποροΰ- θερμώς ζητώ, τότε άφες νά τελειωσω τήν
μεν μόνον νά έπωφελώμεθα. Τό μέλλον ζωήν μου είς μίαν μονήν, έκεΐ είς τήν
είνε υπέρ ήμών.

["Εκεται συνέχεια],
Α γ α θ .  Γ. Κ ω ν ς τ α ν τ ι ν ι δ η ε

A. SCHNEEGANS

Σ Ι Κ Ε Λ Ι Κ Η  Ε Κ Α ΙΚ Η Σ Ι Σ
[Τέλος]

ΚΑ'

ιδίαν μονήν τοΰ Α γ ίο υ  Πράου, όπου ήρ- 
χισεν ή άμαρτία μου !. ..

Δέν ήδυνήθη νά έξακολουθήση.Οί λ υ γ 
μοί καί τά δάκρυα τήν έπνιγον, έ'κτοτε 
δέν έπρόφερε πλέον λέξιν

Έν φ διήρκει είσέτι ή μάχη έβλεπέ 
τις τήν θυγατέρα τοΰ Ρωμαίου έκτιθε- 
μένην είς βρυχήν σφαιρών.

θάν I έψιθύριζον— Ζητά 
δλοι.

Ά λ λ ’ ό θάνατος πάντοτε εφείδετο α υ 
τής.

Έν τφ  μεταξύ, οί μέν βασιλικοί είχον 
προσλάβει έπικουρίαν, έν ώ είς τόν λαόν 
έλειπον πλέον τά πολεμεφόοια" Ιν είσέτι

Ή έπανάστασις έξερράγη, αί οίκίαι εί- πυροβόλον ϋπελείπετο πλήρες, πλησίον δέ 
χον μεταβληθή είς προμαχώνας, σωρός δέ ΐστατο  ή Φελιτσίτα, λ.υσίκομος καί τρο- 
ώπλισμένων διέτρεχε τάς οδούς’ οί Έ λ- μερά τήν δψιν,ετοιμος νά έπιφέρη τόν θά- 
βετοί, μή δυνηθέντες νά άντιστώσιν είς νατον
τήν άπροσδόκητον ταύτην έπίθεσιν, είχον Αίφνης ίλη ιππέων βασιλικών ώρμησεν
Οπισθοχωρήσει καί κλεισθ·?5 έντός τοΰ έναντίον τών προχωμάτων, έντρομοι οί
φρουρίου’ δ ιαταγή δέ τοΰ διοικητοΰ άπη- έπαναστάται οπισθοχώρησαν,
γόρευσεν είς τάς λέμβους νά έξέλθωσι Τά λάμπον δμως βλέμμα τής Φελιτσί-
τοΰ λιμένος καί νά προσεγγίσωσιν είς τό τας άνεγνώρισε τόν πρώτον έκ τών τρα-
φρούριον’ ή πρώτη δέ, ήτις ήθελε τολμή- πέντων είς φυγήν.
σει νά παραβή τήν διαταγήν, έμελλε νά —- Βοήθειαν, έχάθην, άνέκραξέ τις ,  
κεραυνοβοληθή διά τών μυδροβόλων, ά -  δστις ήν ό Άντωνΐνος. 
τινα είχον ήδη στραφή έναντίον τής πό- Πάραυτα παρουσιάσθη πρό αΰτοΰ, ώς
λεως. έκδικήτρια θεά, ή Φελιτσίτα’ λάμψις ά-

Έπί κεφαλής τών έπαναστατών έμά- παισία έφώτισε τό πρόσωπον τής νεάνι-
χετο ό Ρωμαίος, καθ’ δλην δέ τήν διάρ- δος, ήτις σκοπεύσασα διά πιστολιού τόν
κειαν τοΰ άγώνος ή Φελιτσίτα δέν έλει- φυγάδα,
ψεν άπό τό πλευρόν του. —  Προδότα ! ανακράζει, φεύγεις ;

Αδύνατον ήτο νά αναγνώριση τις τήν Καί έ·7#εσε τήν σκανδάλην τοΰ δπλου.
συνεσταλμένην κόρην τοΰ όχλαγωγοΰ’ Ή σφαίρα διεπέρασε τό κρανίον τοΰ
πρό πολλοΰ δέν έξήρχετο λέξις τών συνε- Άντωνίνου, δστις έκυλισθη αΐμόφυρτος
σφιγμένων χειλέων της, οί δέ οφθαλμοί πρό τών ποδών της σχεδόν,
της έξεπεμπον φλόγας’ ακούραστος άνε- Έν τοσούτψ οί ίππεϊς έπροχώρουν -
μιγνύετο μεταξύ τών μαχομένων, μή έπι- λαλάζοντες.
τρέπουσα είς οΰδένα νά δειλιάση. Ά λ λ ’ ή Φελιτσίτα, χωρίς νά άπω-

Πρίν ή έκκινήσωσιν,είχε κλίνει τό γόνυ λέση στιγμήν, όρμι? πρός τά πυροβόλον,
πρό τοΰ Ρωμαίου καί δι’ άσθενοΰς καί Κρότος φοβερός ήκούσθη’ τό πυροβό
μόλις άκουομένης φωνής : λον ένέσπειρε τόν θάνατον είς τάς σειράς

—  Πατέρα ! ανέκραξε κλαίουσα, άν<χ- τών ιππέων, οΐτινες ήναγκάσθησαν νά ΰ-
γνωρίζω δτι ήμάρτησα καί πρός σέ καί ποχωρήσωσιν είς τό φρούριον καί ουτω ή
πρός τόν λαόν μας ! Ά λ λ ά  σοί ορκίζομαι πόλις έκυριεύθη
δτι είμαι έτοιμος διά τοΰ αίματός αου ......................................................................
νά εξαγνίσω τά άμάρτημά μου. Έ ντο- Όμάς ώπλισμένων έφύλαττε πρό τής
σούτφ εΰλόγησόν με, διά τελευταίαν φο- θύρας τοΰ μεγάρου Σελλαμάρε.
ράν. —  Είνε ’δική μου δουλειά «ΰτή , Ρ ω-

—  Παιδί μου ! έκλαυθμήρισεν ό Ρω- μαϊε, έφώναξεν ό μαρκήσιος δέ λά Ροβέρο
μαΐος, δσον έξηρτάτο άπό έμέ, τό έκαμα. πρός τάν παλαιόν του φίλον. Έδώ δια-
ά λ λ ά  β λ έ π ε ις  δέν κ α τώ ρ θ ω σ α  νά  δ ια φ υ -  , , , .  , .

, r  \ γ  , 1 , ρ  · , *· Το Ιστοριχον τούτο γεγονο; πιστοποιείται εχ
λαξω την -,ωην του,... πώς συνεοη αυτο, των αρχείων της Μεσσήνη;.



τάττω  πλέον μόνος έγώ’ διώρθωσα τόν
|ν«, τον ψευτομαρκησιον. Άι ! αυτη η 
βακαράκα έδώ τόν έπεσκέφθη δπως ΤΕοέ- 
πει' τώρα νά ’δοΰμε καί τοΰ; άλλους !

Στραφείς Si πρός δύο ώπλισμένους έκ 
τοΰ λαου ;

— Φέρετε αμέσως κάτω την κόμησσαν 
Τερεζίνα καί τόν άββά.

Μέ βλέμμα ΰπερήφανον και πλήρες πε- 
ριφρονήσεως κατήλθεν ή κόμησσα, ακο
λουθούμενη ΰπό του Σκαλίονι,δστις δμως 
έσύρετο μάλλον’ τόσον έτρεμεν ό άθλιος 
βυλλογιζόμενος την έκβασιν τής σκηνές 
ταύτης.

—  Ά κόμη δέν έξεμέθυσες άπό την αί- 
I  μ,οβόρον σου μέθην, μαρκησιε ; τόν ήρώ- 

Γ τησεν ή Τερεζινα, άφροντις κατά τό φαι-
νόμενον καί μη άξιοΰσα αΰτόν βλέμματος.

Ά λ λ ’έμεινε μέ την τελευταίαν ταύτην  
"λέξιν —  στρέψασα τοΰς οφθαλμού; συνήν- 
τησε τό περιφρονητικόν βλέμμα τής Φε- 
λιτσίτας, ήτις, λυσίκομος πλησίον τοΰ 
πατρός της, έστηρίζετο έπί τοΰ ΰπό τής 
πυρίτιδος μαυρισμένου τυφεκίου της —  
έκείνη, ή έρωμένη τοΰ "Εκαρτ τνϊ έφάνη 
ώ ; φοβερά Νέμεσις' τό απλανές βλέμμα 

j τη; την έκαμε νά ριγήσΥ)' δέν ήδύνατο 
νά έξηγήσγ) την λάμψιν, ήν άνέδιδον οί 

^ οφθαλμοί τη;" ήτο αίσθημα έκδικήσεως 
ή περιφρονήσεως ;

Ά λ λ ά  ήτο δυνατόν ή αθώα αυτη κόρη 
νά σκέπτηται έκδίκησιν έναντίον έκείνη;, 
η; τοΰ; δολίου; σκοποΰ; παντελώ; είσέτι 

► ήγνόει ; — Οΰδέν τι) άνεμίμνησκεν ή π α 
ρουσία τ·7ί; κομήσσης ή τόν δρκον τοΰ 

I προσφιλούς έκείνου, τόν φοβερόν έκεϊνον 
όρκον,διά τοΰ όποίου ολίγα; στ ιγμά ; πριν 
άποθάνγ) τήν έβεβαίου περί τοΰ θεομοΰ 
Ιρωτό; του.
I — Ό χ ι  ! έσυλλογίζετο, όχι, δέν τήν 
ήγάπα’ ΐδική μου υπήρξε πάντοτε ή 
|αρδία του !

Έκτό; έαυτοΰ ό Ρωμαίο; είχε σύρει 
ΐιιστόλιον καί φοβερό; τήν δψιν έπλησίασε 
πρό; τοΰ; α ιχμαλώτου;

—  "Αθλιοι ! άνέκραξεν, έσήμανε ήδη
ή τελευταία σα; ώρα !  ένθυμεϊσαι τοΰς
λόγου; μου , κατηραμένε άββά ; Τοΰ; 
ένθυμεϊσθε καί σεΐς,ώραία καί υπερήφανος 
κόμησσα ', Ιΐροσευχηθήτε . . . άν δύνασθε 
ίάκόμη —  στά γόνατα, κατηραμένο σκυ- 
χολόγι !
ι. Ευθΰ; δμω; ό μαρκήσιο; τώ έκράτησε 
τήν χεΐρα.

—  Τί σκοπεύει;, Ρωμαίε ; τφ  έφώναξε 
νΐχηρώς γελών, λές τόσον εΰκόλω; νά

®|(<εγχ; ου

ζεμπερδεύσουν ; Ό χ ι  δά ! —  έγώ δέν εί- 
α ι διόλου τή ;  αΰτη ; ιδέα;. ”Ε ! σείς, 

ε μα; σχοινιά δυνατά καί καμμιά 
άστιγα , άπό τοΰ; σταύλου; τοΰ 
, διά νά τοΰ; δείξω τ ί  θά ’πη, νά 

ptep'.'ypov?, κανεί; τοΰ; όμοιου; του.
I ;  Η κόμησσα έρρίγησε καί ώ; εί έδέ- 
*ετο  ήοη τά ;  μαστιγώσει;, ήρχισε νά 

—IΒρεμγι' σπασμωδικώ; έδράξατο τοΰ βρα- 
j t̂ovc; τοΰ άφωνου καί ώχροΰ άββά καί 
τφ  έψιθύρισε :

■ ϊΤόσον είνε φοβερά ή έκδίκησις τοΰ

Γ

Λίαν δμως έξεπλάγη καί δέν έπίστευεν 
είς τοΰς οφθαλμούς της δτε ή Φελιτσίτα, 
ΰπερηφάνως καί πλήρης μεγαλείου, προ
χωρεί πρό; τόν μαρκήσιον καί λαβοΰσα 
τόν βραχίονα του :

—  Τί είπε;, φίλε μου ! τώ λέγει διά 
τή ;  λεπτή ; μεταλλική ; φωνή; τη ;'  δ ιατί  
θέλει; τόσον σκληρά νά έκδικηθίϊ; έναν
τίον αΰτών τών άνθρώπων ; μήπω; είνε 
κακοΰργοι ; . . .

Πριν ή δμως προφθάστ] νά άπαντήσν) ό 
μαρκήσιος, τόν είχε πλησιάσει ό Ρωμαίος 
καί σιγά τ φ  έψιθύρισεν είς τό ους:

—  Πρός Θεοΰ' ουτε λέξιν δι’ οσα συνέ- 
βησαν μή είπης είς τήν δυστυχή μου κό
ρην' χάρισέ της τήν πικρίαν τήν οποίαν 
θά Ϋισθάνετο μανθάνουσα τήν αλήθειαν !

Ό  γηραιός μαρκήσιος τάν ήννόησε, 
στραφείς δέ πρός τήν Φελιτσίτα :

— Έδώ έντός αΰτής τής οικίας, τ·7ί
λέγει, καί υπό τών δύο τούτων έδολοφο- 
νήθη αίσχρώς τήν παρελθοΰσαν νύκτα εΰ- 
γενή; φίλος τοΰ Σικελικοΰ λαοΰ|! . . πρέ
πει νά τόν έκδικηθώμεν !

—  Ναί άλλ ’ είς τ ί  θά σέ χρησιμεύσγ) 
τό αίμα τοΰτο __  Αί ! μαρκήσιε, μή ζ η 
τείς νά κηλιδώσιρ; τό ιερόν έδαφος μας 
μέ τό αίμα αΰτών τών αθλίων" άς έγκα- 
ταλείψωσι κάλλιον τά έδαφος, τό όποιον 
έπί τοσοΰτον έμόλυναν— τοΰτο άς άνα-  
πληρώσ·/) τήν έκδίκησιν μας !

Καί διά τή ;  χειράς έδείκνυε λέμβον 
ήτις ήτο προσδεδεμένη εί; τήν πλησίον 
άκτήν' έν φ  μέ βλέμμα περιφρονητικόν,

—  Φύγετε ! έφώναξε πρός τήν άφωνον 
καί ώχράν κόμησσαν.

Δέν ήδυνήθη αΰτη νά ΰποστϊΐ τήν φο- 
βεράν ταύτην προσβολήν" τό αίμά της 
άνήλθεν είς τάς παρειάς, οί δέ οφθαλμοί 
της έξήρχοντο τών κογχών' αΰτη ή κό
μησσα τοΰ Σελλαμάρε νά διώκηται τόσον 
αίσχρώς τή ;  πατρίδο; τη ;  ! Καί τοΰτο νά 
τό οφείλιρ ώ; έλεος είς εκείνην.—  τήν 
άντεράστριάν της — τήν κόρην τοΰ έπιπλο- 
ποιοΰ της; Ετρεμε σύσσωμος, καί μέ φω
νήν, δι’ ή ; έξέφραζεν δλον τη ;  τά μΐσο;,

—  Ά θ λ ία  κόρη, ανακράζει· πνιγομένη 
ΰπό τή ;  οργή;, έτσι λοιπόν έκδικεΐσαι 
τόν έ'ρ...........

Ταχέω; δμω; ό Ρωμαίος τής έκλεισε 
τό στόμα.

—  Στην λέμβον αμέσως, άν αγαπάς 
τήν ζωήν σου, άνέκραξε.

Καί έν ώ συγχρόνως έσυρε τήν μαινο- 
μένην κόμησσαν :

— Καί σύ, άββά, καί κωπηλατείτε  
γρήγορα καί οί δύο διά νά άπομακουν- 
θήτε, διότι πολΰ πιθανόν νά μεταβάλλω- 
μεν γνώμην καί νά σάς φονεύσωμεν ώς 
γλάρους !

Περίφοβο; ό άββά; ΰπήκουσε καί ήδη 
έκάθητο εί; τήν λέμβον, συγχρόνως δέ :

—  Κάμετε γρήγορα, κόμησσα, μή χά 
νετε καιρόν, έφώναξε πρός τήν ακίνητον 
είσέτι κόμησσαν' έλάτε καί ή σωτηρία 
μάς προσμένει είς τό φρούριον.

Παρατεταμένος σαρκαστικός γέλως έξ- 
ερράγη είς τήν άκτήν, δτε ή κόμησσα, 
πηδήσασα είς τήν λέμβον,έλαββ, διά τών

λεπτών μυροβόλων χειρώντης, τάς κώπας 
καί έναγωνίως ήρχισε νά βοηθή τόν άββά.

Έπί τών έπάλξεων τοΰ φρουρίου στη-  
ριζόμενος έπί τίνος πυροβόλου ό τ α γ μ α 
τάρχης φόν Μπύρεν έγένετο μάρτυς διά 
τοΰ τηλεσκοπίου του τής πρό τοΰ με
γάρου τή ; κομήση; σκηνή;' πολλάκι; τρί- 
ζων τοΰς όδόντας του έψιθύριζε :

— Κατάρα, ό Ρωμαίο; μοΰ κλέπτει 
τήν έκδίκησιν μου !

Καί έξηκολούθει νά βλέπϊ). —  Κραυγή 
χαρά; δμως τώ διέφυγεν, δτε άνεγνώρισεν 
έντός τής άπομακρυνομένης τής άκτης 
λέμβου, τήν κόμησσαν καί τόν άββάν. 
Αμέσως έστράφη πρός τοΰς όπισθέν του 
κατασκόπους πυροβολητάς καί περιχαρής 
σχεδόν,

—  Προσοχή ! τοϊς φωνάζει, πλησιάζει 
λέμβος είς τό φρούριον.

—  Ταγματάρχα ! τφ  είπε Νεαπολιτα-  
νός τις ΰπαξιωματικός, δστις έβεβαιώθη 
ήδη διά τοΰ τηλεσκοπίου του,έντός αΰτής  
εΰρίσκονται μία γυνή καί είς άββάς'πολΰ 
πιθανόν νά γίνε φίλοι καί νά ζητοΰν βοή
θειαν !

—  Σιώπησον, τ φ  έπέταξεν ό τα γ μ α 
τάρχης' δέν έλησμόνησες,νομίζω,τήν δ ια
ταγήν τοΰ διοικητοΰ" πολΰ πιθανόν νά 
γίνε φίλοι, άλλά πιθανώτερον νά Ϋ]νε κα
τάσκοποι" εί; έργον λοιπόν !

—  Προσοχή τΰρ 1
Τό πυρόβολον έπυρσοκρότησεν.
Ό τε  δέ μετά τινα λεπτά διελμθη ό 

καπνός δέν έφαίνοντο έπί τών ήσύχων κυ
μάτων ή τεμάχια τής κατασυντριβείσης 
λέμβου.

*0 ταγματάρχης σιωπηλός έσπόγγισε 
τόν ιδρώτα, δστις περιέβρεχε τό μέτωπόν 
του. Είτα στρέψας V) βλέμμα πρός τήν 
δύσιν, άφ ’ ή; αί τελευτα ϊα ι άκτϊνές τοΰ 
δύο ντος ήλιου έφώτιζον τά  λευκά μάρ
μαρα τοΰ στρατιωτικού νεκροταφείου, ά-  
πεκαλύφθη καί έψιθύρισεν :

—  Νΰν κοιμοΰ ήσυχος, δυστυχή μου 
φίλε, είθε τό χώμα τής ξένης, νά Ϋ]νε έ- 
λαφρόν... Τήν μνήμην σου θά τηρώ αίω-  
νίαν.

Πυκνόν έπιπτε τά σκότο; έπί τή ; ή-  
σύχου ήδη Μεσσήνη;, δτε γυνή τ ι ; ,  πυ
κνόν περικεκαλυμμένη πέπλον, έκρουε τήν 
υψηλήν πύλην τή ;  μονή; τοΰ Ά γ ιο υ  
Πράου, ή τ ι ;  καί άλλως λέγεται : d e lla
S c a lla  di B adiazza.

‘Η Φελιτσίτα έγονυπέτησε πρό τή ; ή- 
γουμένη;.

— Έπιτρεψόν μοι, σεβαστή μου μή- 
τερ, τή είπε δι’άσθενοΰ; φωνή;, νά κ α τ α 
ταχθώ μεταξύ τών τέ κ ν ω ν  σου, ΐνα έξα- 
γνίσω τήν δυστυχή μου ψυχήν' είθε ή ά 
για  μήτηρ νά μοί χαρίσγ) λήθην καί έλεος 
διά τά άμαρτήματά μου !

Α ν τ ώ ν ι ο ς  Δ .  Χ α ρ ι α τ η ς

1  Ε Λ. Ο Ε
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Ε ακέρα ίβ δ ό μ η

Πλησίον της παοαλίας εύοίσκεται δά
σος κατάφυτον ύπό πλατάνων και δρυών, 
δροσερόν και μυοοβόλον. Την άνοιξιν άμέ- 
τρηται άηδόνες πληρούσι μελωδίας την 
άτι/,οσφαΐοάν του, και συμφωνούν θαυμα- 
σίως μέ τόν φλοίσβον τών εί; την άκτήν  
θραυομένων κυμάτων. Δρόμος άμαξητάς  
διατρέχει κατά μήκος την άκτην, πολλαΐ 
δέ άμαξαι διέρχονται κατά τό διάστημα  
τής ημέρας έκεΐθεν" μη νομίσης δμως δτι 
τό βλέμμα μου τάς παρακολουθεί ! ΤΩ ! 
είνε άλλου έστραμμένον.

’Ολίγον άπωτέρω τής παραλίας, εις 
τάς άρχάς τοϋ δάσους, υπάρχει μυθικόν 
μνημεϊον, περικαλυπτόμενον άπό άγριας 
αιμασιάς, χαμοκεράσων, καί παντοίας 
άλλης φυτείας" είνε ή ποίησις ένηγκαλι-  
σμένη την φύσιν- άν ήξευρες δμως πόσον 
διαφόρους σκέψεις προκαλεϊ τό μνημεϊον 
τοϋτο είς τους διαβάτας !

Άκουσον λοιπόν" θά σοί διηγηθώ ο,τι 
ήκουσα έκεΐ την παρελθοϋσαν έσπέραν καί 
καθ’ δλην την νύκτα.

Κ α τ ’ άρχάς άφίχθησαν έφ’ άμάξης δύο 
πλούσιοι έγχώριοι έμποροι.

— Αί, γ ιά  κύττα , βρέ άδελφέ, τί λαμ 
πρά δένδρα ! ήρχισεν ό είς.

—  Πραγματικώς" νομίζω δτι δέν υ 
πάρχει καύσιμος ΰλη καταλληλότερα  
πρός κεοδοσκοπίαν" καί μάλιστα  ά,ν συλ- 
λογισθη κανείς πόσον δοιμύ; θά ήνε εφέ
τος ό χειμών.

Τίποτε περισσότερον" καθείς έμαζεύθη 
εί; την γωνίαν του καί τό ταξείδιον έξη
κολούθησεν.

— Ά ,  μά τ ί  κατηραμένος δρόμος ! έ- 
φώναξε μετ’ ολίγον άλλος τις ταξειδιώ- 
της, ήμπορεΐ κανείς· νά σκάσνι άπό την 
ζέστην !

—  Είνε αυτά  τά  δένδρα, σύντροφε, 
τοϋ άπήντησεν ό γείτων του, ποϋ δέν ά- 
φίνουν νά φυσήξγι μία στιγμή" άν δέν εί
χαμε καί την θάλασσα, τότε πειά . . . .

Αύτά είπον καί αυτοί καί άντ ιπα-  
ρήλθον.

’Επίσης διήλθεν έκεΐθεν καί ή ταχυδρο
μική άμαξα" δλοι οί έπιβάται σχεδόν έ- 
κοιμώντο, έν φ  διήρχοντο τό ώραιότερον 
μέρος τοϋ δρόμου.

Ό  άμαξηλάτης νυσταλέος καί^αύτάς 
έφύσησε τό κέρας του" άλλ ’ αίφνης έξε- 
πλάγη.

—  Διάβολε! ανέκραξε, τ ί  ώραίαν ήχώ 
Ιχει αυτό το μέρος" στοιχηματίζω δτι 
τρεις όδηγοί όμοϋ φυσώντες τά  κέρατα 
δέν θά κατώρθουν νά παραγάγουν τέτοιον 
ηχον 1 Καί ευχαριστημένος άπό τήν πα-  
ρατήρησίν του ταύτην έξηκολούθει νά δι- 
ευθύνγι τούς ίππους του.

Άκόμη δέν είχε φύγει ή άμαξα καί δύο 
νέοι ιππείς έφάνησαν τριποδίζοντες είς τά

άκρον τής όδοϋ. Σέ βεβαιώ οτι ήμην κα- 
τενθουσιασμένη βλέπουσα τήν ζωηρότητα 
καί τό σφοΐγος τών δύο νεανίσκων- φαι
δροί παρετήρουν τήν πέριξ μαγικήν το
ποθεσίαν- αίφνης ό είς τούτων, παρατη- 
ρήσας τό μνημεϊον καί τήν πρό αύτοϋ 
σκοτεινήν δενδροστοιχιαν,

—  Ιούλιε, άνεφώνησεν" γιά φαντάσου 
με πρός στιγμήν περιπατοϋντα μέ τήν 
Εΰρυδίκην μου κάτωθεν τοϋ σκιεροϋ έ- 
κείνου άλσους, ε ! τ ί  λέγεις ;

Προφανώς ό άλλος καθε άλλο έσκέ- 
πτετο παρά τήν Εΰρυδίκην του, διότι μό
λις τού ένευσε διά τής κεφαλής καί έπε- 
τάχυνε τόν δρόμον τοϋ ίππου του.

Τά άνθη τών δένδρων άνέδιδον μεθυ
στικήν ευωδίαν, άνεμος δέν έφύσα" άσθε- 
νής τις μόνον αυρα ήργετο έκ μέοους τής 
θαλάσσης, ήτις δμως ήτο τόσον ήρεμος, 
ώστε θά ένόμιζες δτι άπετέλει συνέχειαν 
τοϋ στερεώματος, τά όποιον έκαμπυλοϋτο 
έπί τής έρημου έκείνης τοποθεσίας.

Αίφνης άμαξα συρομένη ύπό τεσσάρων 
ίππων έφάνη έπί τής όδοϋ- έντάς αυτής 
έκάθηντο έξ" οί τέσσαρες έκοιμώντο, ό 
πέμπτος έκαμάοωνε τήν νέαν του ένδυ- 
μασίαν, ό δέ έκτος, παοατηρήσας τό μνη- 
μεΐον, έκυψε καί αποταθείς πρός τόν ά- 
μαξηλάτην :

— Γ^ά πές μου, τφ  φωνάζει, είνε τ ί 
ποτε άξιοσημείωτον έδώ ;

— Χμ ! οχι καί τόσον" βλέπεις αΰταίς  
έδώ τής πέτραις ; τφ  είπε δεικνύων τά 
μνημεϊον, κάποιος- φαίνεται ήθελε νά κτί-  
σϊ) καί τό άφησε στή μέση' τά σπουδαϊον 
δμως είνε αύτά  τά  δένδρα πού βλέπεις !

— Μπά ; καί πώς ...
—  Νά" τόν χειμώνα πού τό χιόνι κ ά 

νει ένα μεγάλο σινδόνι σ' δλην αύτήν τήν 
μεριά, καί δταν δέν βλέπω άπό πολλάς 
α ίτ ιας καλά - καλά, τήν μύτη μου, αύτά  
τά  δένδρα μοϋ δείχνουν τόν δρόμον μου" 
εί δέ μή θά έπεφτα χωρίς άλλο μέ δλο 
τό άμάξι στή θάλασσα !

Καί υπερήφανος διά τήν πληροφορίαν, 
τήν οποίαν τόσον εύγλώττως έδωκε, με- 
τετόπισε τήν καπνοσύριγγά του καί έμά- 
στισε τούς ίππους.

"Ηδη έφθασε καί ένας ζωγράφος' λάμ-  
ψις ζωηρά έφάνη είς τούς οφθαλμούς του 
μόλις άντελήφθη τής ωραίας τοποθ*σίας- 
έτριψεν έξ εύχαριστήσεως τάς χεΐρας καί 
ήρχισε νά σφυρίζϊ).

Αί άηδόνες, ή μία δυνατώτερον τής 
άλλης, έξηκολούθουν τά φσμά των.

— Σκασμός λοιπόν, διαβολόπουλα ! ά- 
νέκραξε στενοχωρηθείς, δέν θά μέ άφή- 
σετε είς ησυχίαν ! Καί άμέσως έξήγαγε 
τούς χρωστήράς του καί ήρχισε νά ζω- 
γραφίζν). «Κυανοϋν, έρυθρόν, ύποκίτρι- 
νον ! » έψιθύριζε, »Θεέ μου τ ί  μαγευτική  
είκών θά γίντρ». Έπί τέλους, κόρη τις 
πτωχή καί ωραία ώς χερουβείμ,έφάνη έπί 
τού μονοπατιού. Έπλησίασε τά  μνημεϊον 
καί έκαθέσθη κατάκοπο; έπί μιας τών 
βαθμιδών του άφ’ού άπέθεσεν έπί τοϋ μαρ
μάρου τό φορτίον της" τό μελαγχολικάν 
καί γλυκύ της βλέμμα έστράφη πρώτον 
πρός τά δάσος καί είτα εί; τήν θάλασσαν,

λάμψιν δ’ έξέπεμψεν δταν τό άνήγειρεν είς 
τό στερέωμα ΐνα προσευχηθώ

Βεβαίως ή δυστυχής ήγνόει τά αίσθη
μα, δπερ τής έπροξένει ρίγος καθ’ δλα τά  
μέλη Έγώ δμως είμαι βεβαία δτι μετά  
έτη θά ένθυμήται καί θά άναπαριστοί 
έν τη φαντασί^ της μαγευτικωτέραν τήν 
εικόνα τής τοποθεσίας εκείνης, παρά δσον 
θά κατοοθώσγ) τούτο ό ζωγράφο; έκεΐνος, 
δστις τήν άπετύπωσε διά τών χρωμάτων 
του. Μοϋ ηΰςησε τήν συμπάθειαν καί διά 
τούτο αί άκτΐνέ; μου τήν ήκολούθησαν 
θωπεύουσαι τήν ώραίαν κατατομήν της, 
μέχρις δτου ή ροδόχρους πρωία, ζηλοτυ-  
ποϋσα, μοϋ άφήρπασε τό είδωλόν μου.

X.

Τ Ε Ρ ψ I Σ
Γίνεται γνωστόν δτι ή «Τέρψις», 

ής ή εκδοσις, ενεκα τής αιφνίδιας και 
έπ αόριστον άναχωρήσεως τοϋ δια^ει- 
ριστοϋ αυτής Γεωργίου Σταυριανοΰ..; 
είχε διακοπή, συνεχωνεύθ/^ νυν μετά 
τών «Εκλεκτών Μυθιστορημάτων», 
έν οΤς θά δημοσιευθώσι τά διά τήν α Τ ε ρ - 
ψιν» προορισθέντα έργα, αρχής γενο- 
μένης άπό τής

ΕΚΔΙΚΗΣΕΩΣ Τ Ο Υ  ΔΑΣΟΦΤΛΑΚΟΣ
Οΰτω δέ, οι τήν συνδρομήν αύτών 

καταβαλλόντες συνδρομηταίτής «Τέρ
ψεως», άντι ταύτης θέλουσι λαμβάνη, 
έπί εν ολόκληρον έτος τά «Εκλεκτά  
Μυθιστορήματα», άτινα θέλουσιν έπί- 
σης άποσταλή και είς τούς λοιπούς 
τών συνδρομητών τής «Τέρψεως». 
Πάντες δ’ έλπίζομεν δτι θά άποδε- 
χθώσιν ευχαρίστως τήν άντικατάστα-|  
σιν ταύτην, ήτις θά παράσχη αύτοΐς 
είκονογραφημένον περιοδικόν, δίς τής 
έβδομάδος μάλιστα έκδιδόμενον, περι- 
έχον πρός τη τής «Τέρψεως» ΰλη καί 
έτέραν εκλεκτήν καί επίσης εύάρεστον.

^ Π α ν α γ ι ώ τ η ς  £Π α ν α ς

I
Είς τό ψύλλον  τής προσεχούς Κυ  

ριακής 25 Φεβρουάριου,ηύξημένον κα
τά 4 σελίδας, θέλομεν δημοσιεύσει τό 
μυθιστόρημα

Η ΕΚΔΙΚΗΣΙΣ  Τ Ο Υ  ΔΑΣΟΦΥΛΑΚΟΣ
Οί άναγνώσται τού περιοδικού «ή 

Τέρψις» οί παρακολουθήσαντες έν 
αύτώ τό τερπνόν τοϋτο μυθιστόρημα, , 
δεν θέλουσιν ουτω στερηθή αναγνώ
σματος διά τάς περιπετείας τοϋ όποιου. ! 
τόσον μέγα ήσθάνθησαν ένδιαφέρον, 
καί δπερ, εΐμεθα πεπεισμένοι, δτι δεν .1 
θά εύχαριστήση όλίγον καί τούς τα
κτικούς άναγνώστας τών «Έκλεκτώ'» 
Μυθιστορημάτων».


