
Γ Ρ Α Φ Ε 1 0 Ν  I I K P I E X O M E W A  Ε Τ Η ΣΙΑ ΣΤΝΔΡΟΜΗ
1 0  Ό δ ' ο α  Π ο ο α β τ ε ί ο υ  ά ρ .  1 0  r ° r ^a ^ e c  : Π Ε ΡΙΠ Ε Τ Ε ΙΑ ! L T P A T A P X O Y , Ιστοριχον μυβιστό- π ρ ο π λ η ρ ω τ έ α

* ρήμα, μ ιτά  εικόνων, μετάφο. T o n y .—  ΒσεβοΛοδ  Κ ρ ε σ τ ό β σ χ η  : ΕΚ ΤΟ Σ
ΑΙ συνδρομ*\ άποστίλλονται άπ* ιύ -  TOT ΝΟΜΟΥ, ^τ&νρ. ’ Α τ . Γ . Κ ω τ σ τ α γ τ ι γ ί ό ο ν . - Ξ α β ι ί  ό ί - U o r z e ^ r :  ’ Εν ’Αβί>να ι! ?Ρ· 8 ’ τβΤ{ «,50

«ιί«ς Λ ς'Α βήνα ; S ii γραμματοσήμου, Η Ε Κ Δ ΙΚ ΙΙΣ ΙΣ  ΤΟ Υ ΔΑΣΟΦ ΤΛΑΚΟΣ,μυθιστόρημα,μΕτάφοασι; Παν .  $ iv τω  ίξω τιρ ιχψ «ρρ. χρυσά 15 .
χαρτονομισμάτων, χρυσού χτλ. Π α ν α . —Ε. Σ τ ά ν , Ι ε ϋ :  Η ΓΗ ΤΗΣ Δ Ο Τ Λ Ε ΙΑ Σ , μετάφρ. Γ. Ά ί ρ α χ ι α .   ̂ Έ ν ΡωσσΙα ρούβλια 6 .

I   __ ______ ____  ______ ____________ ___ _____ _______ _______ ________________ ___________________ ______
Ετος eT' —  Α ριθμός 464 Τ Γ ιμ . ϊτχ ι  λ ε π τ ώ ν  Ι Ο  Εν Αθηναις 8 Α πριλίου 1890

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΑ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΑ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΑΚΗΝ ΚΑΙ ΠΕΜΠΤΗΝ

Ε Μ Μ Α Ν Ο Υ Η Λ  Γ Ο Ν Ζ Α Λ Ε Σ

ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑΙ ΣΤΡΑΤΑΡΧΟΥ
ΜΤΘΙΣΤΟΡΗΜΑ ΙΣΤΟ ΡΙΚΟ Ν

(Σ ιλίς 367)-ί! 1 4ςψώ .



ΕΜ Μ Α Ν Ο Υ Η Λ  ΓΟΝΖΑΛΕΣ

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

[Συνέχεια]

—  Εϊμεθα ΰπό την υπηρεσίαν τοΰ βα- 
σιλέως, κύριε, άπήντησεν ό Πομπεράν, 
καί έχομεν καθήκον νά ύπακούωμεν.

—  Ά φ ε τ ε  είς τούς στρατκότας καί 
τούς τοξότας τές  πρεβοτίας τό όνειδος 
της συλλήψεως ταύτης. Αΰτό είναι επάγ
γελμα κατασκόπου και οΰχί στρατιώτου. 
’Ιδού ! έξηκολούθησεν ό Διδιέ, Ιχω εμπι
στοσύνην είς σάς, ίππόται μου’ σάς θεωρώ 
γενναίους καί στέργω νά σάς ανοίξω θύ
ραν, διά της οποίας θά έξέλθετε κρυφίως 
τοϋ πύργου τούτου. Μετά μίαν ώραν θά 
ήσθε ελεύθεροι νά μεταβητε δπου θέλετε 
. . . Πιστεύσατέ μοι δμως, δτι, άν τολ-  
μήσητε νά συλλάβητε τόν κύριον στρα
τάρχην, θά ήναι αφροσύνη καί ανανδρία. 
’ Αν συλλάβετε τήν νύκτα ταύτην τόν έν
δοξον φυγάδα, αΰριον, δτε ή Γαλλία θά 
μάθη τό μέγα τοϋτο συμβεβηκός, τό 
Βουρβοναί θά έξεγερθνί ώς εις άνθρωπος, 
καί θά έκβάλγ) κραυγήν πολέμου. Είς 
τήν κραυγήν ταύτην θ’ άπαντήση πάσα 
ή εύγενής νεότης καί πάς τολμηρός άνήρ. 
Δέκα χιλιάδες οπαδών θά σπεύσωσιν έκ 
πάντων τών μερών τοϋ βασιλείου κραυ- 
γάζοντες : "Πόλεμος ή άπελευθέρωσις !» 
Αΰοιον ή Γαλλ ία  θά διαιρεθνϊ είς δύο 
στρατόπεδα. Αΰριον θά έκραγίί ό έμφύλιος 
πόλεμος !

—  Ά λ λ ’ άν φύγη έκ Γαλλίας, διέκο- 
ψεν ό στρατάρχης διά σοβαράς φωνές, θά 
έχομεν πόλεμον είς τά ξένα !

—  Τοϋτο προαισθανθείς Φραγκίσκος δ 
Α’, έλαβε τάς δεούσας προφυλάξεις, ειπεν 
ό Διδιέ. Σάς έρωτώ, ίππόται μου, δέν 
ευρίσκετε, ώς έγώ, δτι Ιχει τι τό έπιβλη- 
τικόν καί υψηλόν αΰτός ό απόβλητος 
πρίγκηψ, ό έκούσιο; έξόριστος, δστις είναι 
μέγας, ώς ό Κοριολάνος, δστις έ'φυγε 
μόνος φέρων μεθ’ Ιαυτοϋ μόνον τό ξίφος 
του, καί δστις έμπνεει Ιτι τρόμον εις τόν | 
βασιλέα του ;

—  Βλέπετε λοιπόν, ύπέλαβεν ό κύριος 
Βουρβόνος, δτι είναι προτιμότερον νά τόν 
συλλ.άβωμεν ή νά τόν άφήσωμεν νά φύγη.

—  Δέν θά ώμιλεΐτε ούτως, άνέκραξεν 
6 Διδιέ, άν έγνωρίζετε όποιον μαρτύριαν 
έπιφυλάσσεται είς τόν ήρωα τοϋ Μορινιάν, 
δστις έπανέλθεν είς τήν πατρίδα του δα
φνοστεφής, φέρων είς τό πλευρόν του τό 
ξίφος τού στρατάρχου. Δύναμαι δμως νά 
σάς τό εΓπω, διότι τά  πάντα ήκουσα. Θά 
τόν κλείσωσιν είς σιδηροΰν κλωβόν, καί 
διά νά φθάσωσιν είς Παρισίους, θά τόν 
περιφερωσι διά τών πόλεων καί τών έξο - 
χών, γυναίκες δε καί παιδία θά τόν άκο- 
λουθώσι μυκτηρίζοντες καί λιθοβολοϋν- 
τες αυτόν.Άνθρωποι τοϋ βασιλέως, άνάν- 
δρως κεκρυμένοι είς τά  πλήθη, θά κοαυ-

γάζωσι : «Θάνατος είς τόν προδότην ! ο
ε?ς τινα  δ! γωνίαν όδοϋ, πυροβολισμός | 
τυφεκίου, ριπτόμενος ΰπό αγνώστου χ ε ι
ρός, θά φονεύση τόν γενναϊον ήμών στρα- | 
τάρχην έν τ<5 σιδηρφ αΰτού κλωβώ.

*0 κύριος Βουρβόνος έφαίνετο διατελών 
έν βαθείί»: σκέψει.

— Πιστεύω, εΰγενής μου νέε, είπεν ό 
Πομπεράν, δτι αί κιγκλίδες τοϋ κλωβοϋ 
αΰτοϋ μόνον είς τήν διάνοιάν σας έσφυ- 
ρυλατήθησαν.

Ό  Διδιέ ήρυθρίασεν έξ άγανακτήσεως.
—  Σάς λέγω δτι ύπάρχει ! άνέκραξεν.
— Αδύνατον ! ύπέλαβεν ό στρατάρ

χης υψών τοΰς ώμους.
— Θά τόν ιδητε, διότι εύρίσκεται είς 

Ιν έκ τών ύπογείων, τά όποια πρέπει νά 
διέλθητε διά νά φύγητε.

—  Ποό πάντων δμως θέλω νά ?δω τήν 
κλείδα, είπεν ό Πομπεράν προσπαθών νά 
μειδιάση.

— Σπεύδω νά την φέρω έκ τές  κατο ι
κίας τού άοχιτρικλίνου, άπήντησεν ό Δι- 
διέ. Ύμε ϊς, έν τούτοις, ίππόται μου, πε- 
ριμείνατέ με είς τό άκρον τές δενδροστοι- 
χίας ταύτης ΰπό τήν μικοάν θολωτήν θύ-

I ραν' θά έλθω μετ’ ολίγον νά σάς εΰρω.
Ό  Βουρβόνος καί ό Πομπεράν έχαιρέτι- 

σαν τάν Διδιέ, ειτα δέ ήκολούθησαν τήν 
ΰπό τοϋ νεανίου ΰποδειχθεϊσαν αΰτοϊς ό
δόν.

Ό  Διδιέ δέν έβράδυνε νά έζέλθη της 
κατοικίας τού άρχιτρικλίνου φέρων τάς 
κλείδας, ενα φανόν καί δύο έκ ρητίνης 
δ^δας. "Εσπευδε νά φθάση πλησίον τών 
δύο θωρακοφόρων, δτε παρετηρησε λ ευ 
κήν τινα σκιάν πλανωμένην ύπό τά με
γάλα της δενδροστοιχίας δένδρα.

ΤΗτο ή Κλοτίλδη, ήτις ίδοϋσα τόν 
Διδιέ απερχόμενον τοϋ βασιλικού συμπο
σίου, άπέλθε καί αΰτη 'ίνα ζητήση τήν 
συνδρομήν του. "Ηθελε νά έκφράση αΰτώ  
τάς ανησυχίας καί τοΰς φόβους της, δι’ 
δσα είπεν αΰτη ό κύριος δέ Μονσενύ.

—  Σείς έδώ, δεσποινίς ! άνέκραξεν ό 
Διδιέ, αισθανθείς τήν ψυχράν τές νεάνιδος 
χεΐρα έπί τοϋ βραχίονος του.

‘Η ταλαίπωρος κόρη έτρεμεν ώς Ινο- 
χος' ή πνευστιώσα αΰτές αναπνοή προέ- 
διδε τρόμον μετ’ απελπισίας.

—  Πρέπει απολύτως νά σάς ομιλήσω, 
κύριε Διδιέ, έψιθύρισεν.

— Θεέ μου ! μέ τρομάζετε, είπεν ό 
Διδιέ. Τί σάς συνέβη λοιπόν ;

’Εκείνη έξηκολούθησε χαμηλοφώνως 
πάντοτε :

—  Ό  κόμης Αύρηλιανός είναι βίαιος 
καί αΰστηρός, δέν είν’ άληθές ;

—  Μήπως έλησμόνησε τόν είς τήν φι
λοξενίαν όφειλόμενον σεβασμόν ; ήρώτη
σεν άνυπομονών ό νεανίας.

Ή Κλοτίλδη έστέναξεν.
—  Δέν θά παοεπονούμην, έξηκολούθη

σεν, άν έφερετο πρός με σκληρως καί άπ- 
ανθρώπως, άν μέ άπεδίωκε τοϋ πύργου, 
δστις τω ανήκει, άν τέλος μέ μετεχειρί- 
ζετο ώς έπαίτιδα . . .

—  Τί Ικαμε λοιπόν ; ήρώτησεν ό Δι- 
διέ ώχρός καί τεταραγμένος.

Ή  Κλοτίλδη ήτένισεν ό»νησύχως περί 
έαυτήν, ώς εί έφοβεΐτο μή, κατεσκοπεύε- 
το, καί έξηκολούθησεν :

— Ό  κόμης Αύρηλιανός ΰπέρξε δΓ έμέ 
γλυκύς καί κολακευτικός ώς αυλικός' έ- 
δοκίμασε νά μέ δελίάση διά τών ΰποσχέ- 
σεων έκείνων, αϊτινες θαμβοϋσι καί κα- 
ταστρέφουσι τάς αδυνάτους καρδίας. Έ -  
νόμισεν δτι θά μέ κάμη νά λησμονήσω 
διά τών φιλοδοξών ονείρων τό ιερόν πέν
θος μου. Δέν έγνώριζεν δτι ή ψ'·>χν) 
μητρός μου μοί όμιλεΐ καί μέ προστα
τεύει' πλήν φεϋ ! άν ή μήτηρ μου μέ ΰ-  
περασπίζη έν τ φ  οΰρανώ, αισθάνομαι δ
μως, δτι έπί της γης δέν Ιχω είμή ενα 
προστάτην, υμάς, κύριε Διδιέ.

—  Λοιπόν, είπε βραδέως ό νεανίας, 
κατηγορείτε τόν θεΐόν μ.ου, δτι προσηνέ- 
χθη άναξιοπρεπώς πρός ΰμάς ;

—  Δέν κατηγορώ, έψιθύρισεν ή Κ λο
τίλδη. Τί είμαι έγώ διά νά κατηγορήσω 
Ινα ισχυρόν ώς τόν κύριον δέ Μονσενύ j 
έκτος ίσως ΰμών τίς θά με πιστεύση ; τίς  
δέν θά γελάση διά τοΰς φόβους μου ; Δέν 
κατηγορώ, άλλ ’ άκούω ετι άντηχούσας 
είς τά  ώτά μου τάς ειδεχθείς λέξεις καί 
σάς λέγω : Κύριε Διδιέ προστατεύσατε με !

Έκεΐνος έφρικίασεν είς τήν τοιαύτην  
έπίκλισιν. Φλόξ ταχεία κατέκαυσε τό α ί - 
μά του, συνεκρατήθη δμως καί είπεν :

—  Α ληθώ ς, ό θεϊός μου είναι φιλόδο
ξος. Τό ελάττωμα τοΰτο δέν τό έννοοϋ- 
μεν είς τήν ήλικίαν μας. Φαίνεται δτι ή 
φιλοδοξία είνε συνοδός τοϋ γήρατος .Ά λλ ’ 
είς ποίας βδελυγμίας δέν φέρει ή φιλοδο
ξία ! Ά λ λ ’ αΰτός άγαπ^ τήν νεαράν σύ
ζυγόν του διά ζηλοτύπου καί παραφόρου 
Ιρωτος. Τί φοβεϊσθε λοιπόν παρ’ αυτοΰ ; 
Δέν έννοώ.

Καί έπίεσε διά τών χειρών τό μέτωπον. 
Ή Κλοτίλδη ύπέλα βεν :
—- Σάς λέγω έν τούτοις τήν άλήθει- 

αν, κύριε Διδιέ. Δέν μέ πιστεύετε ; Δέν ζ η 
τώ νά έννοήσω τοΰς λόγους, δι’ ους μοί 
προσηνέχθη οΰτως ό κύριος δέ Μονσενύ, 
άλλ ’ ήννόησα καλώς τούς λόγους του. 
Ά λ λ ω ς  τε, δ,τι γνωρίζω είναι δτι μέ ώ- 
δηγήσατε είς τάν πύργον τούτον καί δτι 
δέν σκοπεύετε νά μέ καταστήσητε άθλιε- 
στέραν Ιτ ι.Έ χω  πεποίθησιν είς ύμάς, διό
τ ι  μοί έφάνητε εΰγενής καί καλός. Θά 
μέ κάμετε άρά γε νά μετανοήσο) διά τήν 
έμπιστοσύνην μου ταύτην ;

— Δύνασθε ν’ άμφιβάλλητε δι’ έμέ ; 
είπεν ό Διδιέ μετά παθητικές παραφοράς. 
Ό χ ι,  δέν ήπατήθητε. Βεβαίως δέν θά σάς 
έγκαταλείψω, δεσποινίς' δέν είσθε πλέον 
δι’ έμέ ξένη. Νομίζω δτι πάντοτε σάς έ- 
γνώριζα, δτι ή είκών σας ύπέρχε πάντοτε 
είς τήν καοδίαν μου, δτι συνεπαθήσατε 
είς τάς θλίψεις μου καί δτι έκλαυσα διά 
τάς ίδικάς σας. Εισθε δι’ έμέ αδελφή, ήν 
ήρπασαν έκ της άγάπης μου, άλλά την 
οποίαν διεφύλαξα είς τήν ψυχήν μου.

Ή Κλοτίλδη έστέναξε βαθέως καί προσ- 
ήλωσεν έπί τοΰ Διδιέ τούς γλυκείς α ΰ τ έ ί  
οφθαλμούς.

—  Δέν ποοσβάλλομαι διά τάς ολίγον 
ζωηοάς ταύτας έκδηλώσεις, αδελφέ μου,
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ΒΣΕΒΟΛΟΔ Κ ΡΕ Σ ΤΟ ΒΣ Κ Η
€1πε διά φωνής διαπεραστικής' πιστεύω 
οτι ή φιλία σας είναι ειλικρινής καί εμ
πιστεύομαι είς αΰτήν. Σεΐς δέν θά θελή
σατε νά ψευσθητε εις άτυχη κόρην κλαί-  
ουσαν την μητέρα της. Δόσατέ μοι μιαν 
άπόδειξιν της άγάπης σας, αδελφέ μου, 
ίλευθερώσατέ με.

—  Νά σάς έλευθερώσω ! είπεν ό Διδιέ.
— Ναί, διώξατέ με έκ τοΰ πύργου τού

του, άλλά μη με άφήσετε είς τοΰς όνυχας 
αΰτοΰ τοΰ γυπός, τον όποιον ονομάζετε 
κόμητα Αΰρηλιανόν.

Ό Διδιέ Ισφιγγε τάς χεΐρας τής Κλο
τίλδης.

— Νά σάς άποδιώξω ! σόίς, τήν όποιαν 
Ιπρεπε νά ύπηρετώμεν γονυπετώς ώς βα 
σίλισσαν ! Νά σάς άποδιώξω ! Τύχη τ υ 
φλή ! είρων ειμαρμένη ! Ά λ λ ’ οΰτε δύνα
μαι νά τό πράξω. Ένταΰθα οΰδείς υ π α 
κούει είς τάς δ ιαταγάς μου. Ό θεΐός μου 
είναι απόλυτος κύριος είς τόν πύργον του.

Ή νεαρά κόρη κατελήφθη ΰπό δέους.
—  Λοιπόν μέ καταδικάζετε' πάσα έλ- 

πίς έξέλιπε καί μόνον άπό έμέ αΰτήν πρέ
πει νά ζητήσω τήν σωτηρίαν ; ”Ω ! είμαι 
παράφρων καί άγνώμων ! Έλησμόνουν τόν 
παντοδύναμον καί πανοικτίρμονα κύριον, 
δστις βοηθεΐ τοΰς δυστυχοΰντας. θ ά  τον 
ικετεύσω τόσον, ώστε άν οί άνθρωποι μέ 
έγκαταλείψωσιν έκεΐνος θά μέ βοηθήση. 
Ό χι, δέν είμαι πλέον μόνη, προσέθηκε 
άνυψοΰσα τοΰς οφθαλμούς πρός τόν ουρα
νόν. Ό  Θεός έ'σεται μετ’ έμοΰ.

Ό  Διδιέ ήκουε τήν φωνήν της ώς με- 
λφδίαν,άλλά δέν ήννόει τοΰς λόγους της. 
Αίφνης σκέψις τις έπήλθεν αΰτφ.

—  Ή πατώμην, Κλοτίλδη, λέγων οτι 
ό κόμης δέ Μονσενΰ είναι ό μόνος ένταΰ
θα κύριος . . . Ό  μόνος κύριος σήμερον εί
ναι ό βασιλεύς.

—  *0 βασιλεύς ! έπανέλαβεν έκείνη, 
Ο βασιλεΰς Φραγκίσκος ; Ναί, έκεΐνος 

είναι ή είκών τοΰ Θεοΰ έπί τ·7ίς γ?ίς' θά 
μεταβώ πρός αΰτόν καί θά με σώσν).

Ή Ιξαρσις τΐίς νεαράς Οΰγονότης συνε- 
κίνει τόν Διδιέ.

—  Μή άπομακρυνθήτε, δεσποινίς,είπεν 
αυτί) έσπευσμένως. Περιμείνατέ με. Θά έ- 
πανέλθω μετ’όλίγον καί θά κατορθώσω νά 
σάς τοποθετήσω εις τι μέρος κατά τήνδιά-  
βασιν τοΰ βασιλέως. Θά άπευθυνθητε τότε 
εις αΰτόν καί βεβαίως θά σάς δικαιώση.
τ —  Θά σάς περιμείνω, άπήντησεν ή 

Κλοτίλδη.
— Άκολουθήσατέ με λοιπόν είς μέρος, 

δπου θά είσθε έν ασφαλείς μέχρι τής έπα- 
νόδ ου μου.

Έλαβεν αΰτήν άπό της χειρός καί τήν 
ώδήγηαε πρό μικροΰ άντρου, 2νθα άπεχω- 
ρίσθη αΰτϊίς.

Ενώ δέ ή Κλοτίλδη διήρχετο διά δύο 
πορτοκαλλεών ευρισκομένων πρό τής ε ισ
όδου τοΰ άντρου, ό άνεψιός τοΰ κυρίου δέ 
Μονσενΰ έπανήλθε πλησίον τών θωρακο
φόρων.

[ Επετο» συνέχιια]
ΤθΝΥ.

Ε Κ Τ Ο Σ  Τ Ο Υ  ΝΟΜΟΥ
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟΝ

ΓΣυνέγ εια]
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Ή ψυχική κατάστασις τοΰ Πλάτωνος 
Βελτίστσεφ ήτο το ιαύτη , ώστε άπήτει 
πρός άνακούφισιν αΰτής νά έκχύσνι ένώ
πιον άλλης τινός συμπονούσης ψυχής τό 
άλγος καί τήν χολήν νής ζηλοτυπίας καί 
τ·/5ς ύβρεως. Τό άλγος τοΰ Βελτίστσεφ  
δέν ήτο έκ τών βαθέων έκείνων βασάνων, 
άτινα  οΰδεμίαν έπιζητοΰσιν Ικχυσιν καί 
ούτε μάλιστα ένώπιον συμπάσχοντος αν
θρώπου, τοΰναντίον είσδύουσιν είς τό βά 
θος τής ψυχής καί έκεΐ συγκεντροΰνται 
καί ώριμάζουσιν έν άδιαιρέτω καί άδια- 
λύτψ  μυστικότητι άκρας σιγής. Τό άλγος 
τοΰ Βελτίστσεφ άπέρρεεν έκ τ·7ίς ύβρισθεί- 
σης φ ιλαυτίας του, βασιζόμενον πρό πάν
των έπί τοΰ πώς έτόλμησεν ή γυνή αύτη, 
ή είς αύτόν άνήκουσα, νά προτιμήσγι ά λ 
λον. Τοΰτο ήτο τό πρώτον καί τό μ ά λ 
λον ΰπερέχον αίτιον τών βασάνων του. 
Υπήρχε καί άλλο οΰχ ήττον ισχυρόν α ί 
τ ιο ν —  τοΰτέστι αίσθημα κτηνώδους π ά 
θους, καί ιδιότροπος άφοσίωσις πρός τήν 
γυναίκα ταύτην, ήτις γνωρίζει, αισθάνε
τα ι  καί έννοεΐ τήν ιδ ιότητα καί τόν χ α 
ρακτήρα τοΰ πάθους τούτου καί έννοοΰσα 
αΰτό, άναγνωρίζει τήν δύναμίν της έπί 
ανθρώπου, Κχοντος τήν όλεθρίαν άτυχίαν  
νά σύρεται ύπ’ αΰτής καί ώς έκ τούτου 
δεσπόζει καί έκμεταλ.λεύεται αΰτόν πρός 
όφελος της.

Ό  Βελτίστσεφ ζηλοτυπών καί πάσχων 
έχθρεύετο Ιτι τήν Λιουδμήλαν. Ήσθάνετο 
τήν μωράν, τήν γραώδη έπιθυμίαν νά τήν 
έξυβρίσ·/) ένώπιον οίουδήτινος, νά τήν τα -  , 
πεινώσγι, νά τήν καταπατήσ·/] είς τόν 
βόρβορον, νά έκφράστ) ενώπιον τίνος δλην 
τήν οργήν καί άποστροφήν του —  κυρίως, 
τήν πρός αΰτήν άποστροφήν του, καί 
ούτω νά άνακουφίσϊ) Ιστω καί μικρόν τήν 
ψυχήν του.

Ά λ λ ά  τίς ήδύνατο νά φανή αΰτώ το- 
σούτιρ συαπαθής, ώστε νά ίκανοποιήση 
τήν τοσοΰτον έπιθυμητήν ταύτην άπαί-  
τησίν του ; ή ”Ολγα Ρωμάνοβνα ; Τήν 
άπεχθάνετο. Ή Ειρήνη Βορίσοβνα ; Ναί, 
ή Ειρήνη, αΰτή ήτο τό καταλληλότερον 
πρός τοΰτο πρόσωπον.

Άπεφάσισε νά μεταβή πρός αΰτήν, το·· 
σούτψ μάλλον, καθόσον ήσθάνετο δτι τήν 
ειχεν άδικήσει, διότι έσχάτως, έ'νεκα τών 
περισπασμών του, τελείως άφήκεν αΰτήν  
άνευ τ ί ς  έλαχίστης προσοχής.

Καίτοι καί αΰτή ή Ειρήνη έγένετο 
α ΰτφ  πρό τίνος απεχθής ώς γυνή, άλλ' έν 
τούτοις ήτο ύπαρξις θερμή, άγαπώσα ά- 
περιοοίστως καί ποτε λίαν σχετική πρός

αύτόν, καί τέλος, ύπαρξις, συνδεδεμένη 
μετ’ αΰτοΰ δ ι’ άμαρτίας καί έγκλήματος.

«Είς τήν γυναίκα ταύτην, έφαντάζετο 
ό Βελτίστσεφ, δτι ίσως δύναται ν’ άνεύρρ 
ετι δόσιν τινά θερμής συμπαθείας καί μίαν 
καλήν φιλικήν λέξιν.» Καί ούτω διηυ- 
θύνθη πρός τήν Ειρήνην.

Κατά τάς πρώτας στιγμάς τής συναν- 
τήσεως, αύτη, έννοεΐται, έφάνη πρός α ΰ 
τόν ψυχρά.

Ά λ λ ά  καί τ ί  άλλο ήδύνατο τις νά ά- 
ναμείνν) κατόπιν έκείνου,δπερ Ιλαβε χώ 
ραν κατά τήν άνάκρισιν τοΰ Βαλεριανοΰ 
Κόοοβ οφ, καθ’ ήν ήνοίχθησαν οί οφθαλ
μοί της, καθ’ ήν έπείσθη έναργώς δτι Ιχει 
μάλλον εΰτυχτί αΰτης άντίζηλον καί δτι 
αύτη έγκατελείφθη καί ήπατήθη ;

Ά λ λ '  ούτος ΰπεστη τήν πρώτην ταύ-  
την ψυχρότητα άταράχως, διότι έγνώρι- 
ζεν έκ τών προτέρων, δτι τοΰτο ήτο άνα-  
πόφευκτον.

—  Έχεις δ ίκαιον νά θυμών/)ς μαζύ 
μου, ήρξατο οΰτος εξηγούμενος, τό κατα-  
λαμβάνω’καί θά μέ θεωρής, βέβαια, πολύ

I κακόν άνθρωπον' άλλ ’ άκουσέ μου, άφισέ 
| με νά σοΰ έξηγηθώ είλικρινώς περί αΰτης  

της ΰποθέσεως καί τότε, ίσως θά μετα-  
βάλιρς ιδέαν.

—  Μήπως δέν είνε τό ίδιον δ ι’ έμέ, 
Πλάτον, θλιβερώς έπέφερεν αύτη, οίαδή- 
ποτε καί άν ήνε ή ύπόθεσίς σου έγώ πάν-

{ τοτε είμαι ήπατημένη . . . Καί τοΰτο 
συνέβαινε καθ’ ήν στιγμήν . . . Φρίττω 

| νά τό ένθυμοΰμαι . . .
Καί μετά, νευρικής συγκινήσεως έκά- 

J λυψε διά τής παλάμης τούς οφθαλμούς 
της.

*0 Βελτίστσεφ έδραμε γονυπετήσας πρό 
τών ποδών της.

— "Ακούσε I . . . άκουσέ μου, άγαπητή  
μου ! ίκέτευεν ούτος καλύπτων διά φ ιλη 
μάτων τάς χειράς της. Α ΰτή  είνε μία ά-  
χρεία, μία έλεεινή γυναίκα, τήν οποίαν 
μισώ καί άποστρέφομαι δ^ δλης της δυ- 
νάμεως τής ψυχής μου.

Είς τήν εκφρασιν τοΰ προσώπου καί 
τόν ήχον τ^ς φωννίς, δι’ ών προεφέρθησαν 
αί λέξεις α ί τ α ι ,  ένυπήρχε τοσαύτη ε ιλ ι
κρίνεια, ώστε ή Ειρήνη, μετά σοβαράς 
προσοχής καί έκπλήξεως, προσέβλεψε τόν 
φίλον της.

—  Ναί, ναί, τήν περιφρονώ καί τοΰτο 
είνε τό μόνον αίσθημα,οΰτινος είνε άξία  ! 
μετά θέρμης έξηκολούθησενό Βελτίστσεφ. 
Άκουσον' δέν σοί τό κρύπτω,υπήρξε κα ι
ρός, καθ’ δν παρεσύρθην πρός στιγμήν ύπ’ 
αΰτίίς . . . Τίς οίδε, πώς καί δ ιατί, έν 
τούτοις ύπήρξεν . . . Αΰτή τό ήθέλησεν... 
άλλ ’ ε'χε ύπ’ όψει σου δτι αΰτή  εινε κοινή 
γυναίκα . . . καί σύ δέν πρέπει νά ταπει- 
νοΰσαι τόσον, ώστε νά τήν ζηλοτυπής!.. .  
Έγώ τήν άντήμοιψα ήδη διά τήν βρα- 
χεΐαν ταύτην κλίσιν μου' καί ’ιδού δλη ή 
πρός αΰτήν σχέσις μου ! . . . Πρό πολλοΰ 
ήδη έτελείωσαν δλα αΰτά, τοσούτω μ ά λ 
λον άφοΰ εινε τόσον άθλία γυνή !

‘Ο Βελτίστσεφ έψεύδετο, άλλά καί ό 
ίδιος έπίστευε,κατά τήν στιγμήν ταύτην,  
δτι λέγει τήν πάσαν άλήθειαν.



—  Καί δμως, τήν άπέσπασες παρά τοϋ 
συζύγου της, κατέστησας αΰτόν τόν ά ν 
θρωπον δυστυχέ, μετά σοβαρού έλέγχου 
έπέφερεν ή Ειρήνη.

—  Σοί ορκίζομαι, όχι ! ανέκραξε ζωη- 
ρώς δ Βελτίστσεφ, έγώ την έγνώριζον,διότι 
τη'' έβλεπον συχνά είς πολλάς λέσχας έ- 
πιδιώκουσαν τύχην. Αΰτός δέ ό άθλιος 
σύζυγός της, ή τυφλός ήτο ή έβλεπε διά 
μέσου τών δακτύλων του, πάντως δμως 
άπατ&ται φρικτά νομίζων, δτι έγώ πρώ
τος τοϋ άφήρεσα τήν γυναίκα . . .

—  Καί δ ιατί δέν τώ Ιδωκες τήν άπάν- 
τησιν κατά τήν άνάκρισιν ; ήρώτησεν ή 
Ειρήνη.

—  Νά τώ απαντήσω ; . . . νά κα τέλ
θω μέχρις άπαντήσεως, νά δικαιολογηθώ 
πρός ενα τυχοδιώκτην ; . . Τί λέγεις, Ει
ρήνη !

—  Ά λ λ α  πώς τά  έγγραφα αΰτά εΰρέ- 
θησαν είς χεΐρας τής γυναικός ταύτης ; 
ήρώτησεν αΰτη' ώστε φαίνεται δτι αί μετ ’ 
αΰτής σχέσεις σου έξηκολούθουν καί μετά 
τόν θάνατον τοϋ Μαξίμου ;

— Ό χ ι  ! αί σχέσεις μας είχον διακο
πή ! άπελογήθη ό Πλάτων Βασίλειεβιτζ, 
άλλως τε, σοί είπον νομίζω δτι πρό το ύ 
του κατώρθωσε νά μοϋ άποσπάση γραμ- 
μάτιον χιλίων οουβλίων, καί τότε τές εί· 
χον φέρει μέ τήν λέξιν τές προθεσμίας τά  
χρήματα διά νά διαλύσω μετ’ αΰτές π ά 
σαν σχέσιν. Τά έ'γγραφασ,οί λέγω, τά  εί- 
χον λησμονήσει άπό τήν βίαν μου, διότι 
δέν ήθελον νά μείνω οΰτε μίαν έπί πλέον 
στιγμήν είς τό άχρεΐον άντρον της, καί 
άν τά  έγγραφα έμεναν μέχρι τοϋδε είς 
χεΐρας της, είνε ή καλλιτέρα άπόδειξις δτι 
έγώ δέν ήμην έκτοτε είς τήν οικίαν της, 
άλλως τε θά τά είχον λάβει 1

—  Καλώς' άλλά δ ιατ ί δέν τά  έζήτη- | 
σες άμέσως ;  Πώς ήδυνήθης τόσον ήσύ- j 
χως νά τά άφήσης έκεΐ ; αύτά  είνε έπί- 
σημα έγγραφα !

—  Δέν είχον δόσει σημασίαν είς αΰτά  
καί τέλος, δέν έγνώριζον δτι τά είχον λ η 
σμονήσει έκεΐ, έδικαιολογήθη ό Β ελτί
στσεφ, ένόμιζον άπλώς δτι τά  έχασα ή 
οτι κάπου τά  έ'χω κρυμμένα μέσα είς ά λ 
λα έγγραφα.Τοϋτο τό έμαθον τότε μόνον, 
δταν αΰτή μέ είδοποίησεν δτι τές έκαμαν 
κ α τ ’ οίκον έρευναν, καί δτι μεταξΰ τών 
ίδικών της συμπαρέλαβον καί αΰτά  τά  
έγγραφα. Διά τήν είδησιν ταύτην της ο
φείλω μάλιστα εΰγνωμοσύνην, έξηκολού
θησεν ό Πλάτων, διότι, φαντάσου, άν δέν 
εϊμεθα προειδοποιημένοι, καί δέν σέ συνε- 
βούλευον τ ί  ώφειλες νά καταθέσης, φαν
τάσου άν, χωρίς νά ύποπτεύομεν τ ί ,  α ί 
φνης μάς προσεκάλουν είς τήν άνάκρισιν, 
καί άπροσδοκήτως μάς παρουσίαζον τά  
έγγραφα τα ϋτα  ; Βεβαίως θά ένομίζομεν 
δτι τοϋτο θά ήτο καμμία πλεκτάνη, δτι 
δέν θα έπρόκειτο περί τοϋ Κόροβοφ,άλλά 
περί τής ΰποθέσεώς μας, δτι προσπαθοϋσι 
νά καταλάβωσιν ήμάς έζ άποοόπτου. Φαν
τάσου λοιπόν πόσον εΰκολα θά πεοιεπλε- 
κόμεθα, θά έπήοχετο σύγχυσις είς τήν κα- 
τάθεσίν μας καί τέλος θά άπεκαλύπτομεν 
ά λλ ή λο υ ς !

Ό  Βελτίστσεφ, κατά  τό μάλλον καί 
ήσσον,δικαιολογήθη έπιτυχώς. Ή συροα- 
φή αΰτη τού ψεύδους, μετά τές απρο
σποίητου ζέσεως καί αποστροφές, ατινα  
παρήγαγον αΰτφ  τό ΰβρισθέν αίσθημα 
μετά τής ζηλοτύπου άναμνήσεως περί τής 
Λ{θυδμήλας, έπέδωκαν είς τοΰς λόγους 
του σημασίαν πλήρη ειλικρίνειας. “Ηδη ή 
Ειρήνη ειχεν ϊχ ι άπαξ άπατηθέ,άλλ ’ή α 
πάτη αΰτη ήτο άποκοιμιστικές καί κα 
ταπραϋντικές ίδιότητος,άνεγνώριζεν αΰτη

Ή Ειρήνη έξέφρασε τόν μελετώμενον 
σκοπόν της, τό έπιθυμητόν δνειρόν της 
νά άναχωρήση είς τήν έσπερίαν, είς πολί
χνην ή χωρίον τ ι ,  νά διατρίψη τουλάχι
στον έπί Ιν έτος έν ήσυχίι^, είς τρόπον 
ώστε νά δυνηθή νά άναπαυθή άπό δλους 
αΰτοΰς τούς περισπασμούς καί ταραχάς, 
δι’ ών ό βίος αΰτές έπεβαρύνθη έσχάτως. 
Ό  Βελτίστσεφ έξέφρασε πλήρη προθυμίαν 
νά τήν άκολουθήση. Καί αΰτός έπίσης ήρ
ξατο ήδη έπιποθών παρόμοιον βίον, διότι

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

ότι λίαν άποτόμως καί ταχέως έσχημά- καί ή ψυχή αΰτού έπεθύμει διαρκεστέραν
τισε κακήν ιδέαν περί τοϋ έραστοϋ αΰτές, άνάπαυσιν.
δτι καί άν παρεσύρθη ποτέ οΰτος ύπό ["Επεται συνέχεια],
της «γυναικός ταύτης» δέν ήξιζε δά καί 
τόν κόπον νά τήν θεωρή άντίζηλόν της, 
δτι ήθικώς οΰτος άπέμενε πιστός αΰτή, 
τή Ειρήνη, καί δτι μέχοις ώρας αΰτή  
μόνη βασιλεύει έν τή καρδία του.

Η Ειρήνη εΰκόλως ήδύνατο νά πεισθή 
είς ταϋτα , άλλά καί ό Βελτίστσεφ ήτο 
τεχνίτης είς τό καταπείθειν, δπερ ίδιως 
έπέτυχε, τώρα έκφράζων τό κατά τές  
Λιουδμήλας άνυπόκριτον μισός του.

Ικανοποιηθείσης της πρώτης άπαντή - 
σεώς του, νά ταπεινώση τήν γυναίκα, τήν 
ύβρίσασαν τό ζηλότυπον αίσθημά του, νά 
ταπεινώση έστω καί δι’ ΰβοεων καί σκαιών 
έχ.φράσεων τές αποστροφές του, έν αΰτώ  
έξηγέρθη ήδη έτεοα, οΰχ ήσσον ισχυρά 
άπαίτησις, νά θεραπεύση, ή τοΰλάχιστον 
νά άνακουφίση τόν πόνον τές ιδίας ψυ
χές του διά τρυφερας θωπείας καί συμ- 
παθείας έτέρας γυναικός, παοά τή θερμή 
καρδίθ£ τές οποίας θά ήδύνατο ν’ άνα-
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[Συνέχεια]

Ό  πλανόδιος έ'μπορος ήρξατο όδοιπο- 
ρών μετά τού γέροντος, δστις έφαίνετο ά- 

παυθή,ή νά λησμονήση, έστω πρός στ ιγ -  πατηθείς περί τές ισχύος τών κνημών του. 
μήν,τήν καταβιβρώσκουσαν τά σπλάγχνα ’Εκινεΐτο βραδέως καί δυσκόλως, ώσεί 
του ΰβριν. παραλυτικός. Πλήν τούτου, έσυρε κατά

Τοιοϋτος άγαθός σαμαρίτης εύρέθη δι’ τρόπον άξιοπαρατήρητον τόν δεξιόν αύτοϋ 
αΰτόν ύπό τό πρόσχημα τής Ειρήνης. Έ - πόδα, ακριβώς τόν έχοντα άνωθι τοϋ ά-  
φρόνει αΰτη δτι έξηγέρθη αυθις τό άπο- στραγάλου τόν πελιδνόν κύκλον. Γνωστόν 
κοιμηθέν πρός τόν θερμώς άγαπώμενον δέ δτι,σύροντες τήνβαρεΐαν άλυσιν καί τήν  
άνδρα αίσθημά της' αΰτη έπεθύμει, ήδη σφαίραν έν τοΐς κατέργοις, οΐ κατάδικοι 
μάλ ιστα  όλοψύχως, ώστε τό αίσθημα j λαμβάνουσι τήν Ιξιν τές νευρικές έκείνης 
τοϋτο νά μή ήτο αίσθημα πάθους' τοΰ- ί κινήσεως, ής τίνος μόνος ό θάνατος άπαλ- 
ναντίον έν τή βασανιστική καταστάσει,έν λάσσει αύτούς" ά λλ ’ ό Νικόλας δέν ήτο 
ή διετέλει άπό τές στιγμές τού βιαίου | λεπτός παρατηρητής. Δέν είχε παρατη- 
θανάτου τού συζύγου της, έπεθύμει νά ρήση τόν πελιδνόν κύκλον, έτι δ’ ήσσον 
εΰρη έν τφ  Πλάτωνι ήπιον καί άγαθόν 1 τήν νευρικήν τοϋ ποδός κίνησιν- έξήγαγε 
έρωτα καί φιλίαν. | μόνον τού θυλακίου του άργυρούν ώρο-

Καί αΰτός έπίσης, καίτοι μή άνομολο- j λόγιον καί παρατηοήσας αΰτά έσκέφθη : 
γών τήν αληθή αιτίαν, δέν ήδύνατο νά —  Είναι δύο λεπτά τώρα όποϋ περπα-
έκφοάση πάθος,δπερ άποκλειστικώς έτρεφε | τοϋμε . . . Σέ τρία τά πολΰ άκόμη, άφίνω 
πρός τήν Λιουδμήλαν, καί δπερ μόνον , όπίσω αΰτόν τόν άνθρωπον ! . . Ό  Θεός 
αΰτή ήδύνατο νά διεγείρη.Έκ τούτου, ή | νά μέ συγχώρηση! άλλά, καθώς περπατεΐ, 
τε Ειρήνη καί αΰτός συνδιηλλάγησαν το- ί  σέ μίαν ημέρα δέν θά έκανε οΰτε τρία 
σοϋτον ήσύχως, είρηνικώς καί φιλικώς,δσον ι μίλλια.
ούδέποτε μέχρι τοϋδε. Αί ψυχαί αΰτών | Καί δμως ό άγνωστος δέν είχε καυχη-
τεθραυσμέναι καί άλγοϋσαι είχον πρό παν- 1 θή. Ποίν ή παρέλθωσι τά πέντε λεπτά, 
τός ανάγκην ήσυχίας, άναπαύσεως, είρή- I αί παραλυτικαί αρθρώσεις του είχον άνα-  
νης καί λήθης τών θλίψεων τοϋ βίου, έν λάβη άπασαν αΰτών τήν πρφην εΰκαμ- 
τή δίνη τοϋ οποίου έρρίφθησαν, καί τήν ψίαν καί οί πόδες του έβάδιζον τα χ ύτα τα  
συμπαθή ταύτην ήσυχίαν, τήν ήοεμον I —  Διάβολε ! Διάβολε ! . . άνέκραξεν 
ταύτην φιλίαν, άνεϋρον ήδη μεταξύ των. I ό Νικόλας, καταβάλλων οΰ σμικράν άγώ-  
Έ στα ι διαρκής άρά γε αΰτη ; ή έρώτησις j να, δπως συμβαδίζη μετά τοϋ συνοδοιπό- 
αΰτη δέν έπέλθεν είς τήν κεφαλήν των, 1 ρου του . . . Διάβολε ! . . πώς τρέχεις ’,
ήδη έζων οΰτοι μόνον διά τές  ύφισταμέ- — Ή βραχνή φωνή τοϋ άγνώστου ήρώ-
νης ήθικές άπαντήσεως τής παρούσης I τησεν είρωνικώς : 
στιγμές. —  Θέλεις νά περπατώ αργότερα ;



— Ό χ ι · · · °χι · · ■ και “·ν Ιμελλε ά 
κόμη νά σκάσω τρέχοντας, θά σέ ακο
λουθήσω.

Ή το δμω; βέβαιον δτι ό γέρων είχεν 
Ιπισπεύστ] μικρόν τό βήμά του, πρό; έπί- 
δειξιν, καί δέν έβράδυνε νά κανονίσνι «υτό [ 
λογικώτερον.

Έν τούτοι;, οι δύο συνοδοιπόροι ήρ- 
ξαντο συνδιαλεγόμενοι :

—  Έρχεσαι άπό μακρυά ; . . ήρώτη
σεν ό Νικόλας.

—  Ά π ό  τό Βορδώ.
—  Δέν είσαι έντόπιο; ; 

ι. . . έπέρασα δμω; έδώθεν τώρα
καί πολλά χρόνια, και έγνώρισα πολλούς.

— Εί; τό Τούρ ;
-— Ό χ ι ,  ’; τά  χωριά. . . τό Βεζαί.
—  Ά  ! . . άνέκραξεν ό Νικόλα;.
Ό  γέρων παρετήρησε διά τών θολών 

όμμάτων του τόν πλανόδιον έμπορον καί 
είπε :

—  Γνωρίζει; τό χωριό α υ τ ί  ;
— Ά ν  τό γνωρίζω ; . . Καί βέβαια τό 

γνωρίζω . . . είμαι έκεΐθεν.
Ό  γέρων άνεσκίρτησεν.
—  Είσαι άπό τό Βεζαί ■ έψιθύρισε.
—  Σ/εδόν.
— Πώ; ;
—  Ώ  ! έγώ καταλαβαίνω τί λέγω. 

Θέλω νά πώ δτι δέν ’μπορώ νά βεβαιώσω 
πώ; άκοιβώ; εί; τό Βεζαί εϊόα  τό φ cog rfjg 
ήμ/ρας, καθώ; λέει τό τραγούδι. . . άλλά  
έκεΐ μ ’ εΰρήκανε ’; ενα χανδάκι. Είμαι, 
καθώ; λένε, εχ&ενον. . . ποΰ θά ’πή οί γο
νέοι μου μ’ έρρίξανε ’; τό δρόμο . . . καλέ 
μου άνθρωπε. Τη θέσι μου την έδημιούρ- 
γησα ό ίδιο;.

—  Καί ονομάζεσαι ;
— Νικόλα;.
Ό  γέρων θά ώχρία, άν τοΰτο ητο δ υ 

νατόν νά συμβή εί; έπιδερμίδα, οΐα ητο 
ή ίδική του. Έν τούτοι; έπανέλαβε :

—  Νικόλας !
— Γνωρίζεις αύτό τό δνομα ;
— Πρώτη φορά, όποΰ τό άκούω.
— Καί δμως μοΰ έφάνηκε πώς σοΰ Ικα- 

με μία μικρή έντύπωσι . . .
I —  Ά π α τ ά σ α ι ,  κύριε Νικόλα.

—  Διάβολε ! μοΰ έφάνηκε . . . Καί 
πόσον καιρό λείπεις άπό τό Βεζαί . . . μέ 
συχώρεσι ;

—  Είκοσι τέσσαρα ή είκοσιπέντε χρό
νια.

— Δέν είν’ καί λίγο ! Έδώ καί είκο- 
σιπέντε χρόνια, ήμουνα ενα βέσβελο . . . 
τόσο δά . . . μεγάλο, δσο είναι τά  ’πο- 
δήματά μου. Καί ποιόνε είχε; φίλο ;

—  Έναν άπό τούς ύπηρέτα; τοΰ 
πύργου.

— Τότε; ήτανε δλοι φίλοι μου. Μά 
ίσω; ό φίλο; σου ζή άκόμα . . . Πώ; έλε- 
γότουνε καί τ ί  εκανε ;

—  Ή τανε δασοφύλακα; καί έλεγό- 
τουνε Καλλιουέ.

Ό  Νικόλα; εκρουσε τά ;  χεΐρα; καί είπε:
—  Τί περίεργο ! Ποιο; θά μοΰ τώλεγε 

δτι θά άκουα άπόψε νά γένεται κουβέντα 
γΐά τόν φτωχό Καλλιουέ ; . . τόν καλόν 
έκεϊνον άνθρωπο ; . . .

—  Τόν γνωρίζει; ;
—  Ποΰ θά πή, τόν έγνώριζα, καί πολύ 

καλά. Έκεΐνο; μοΰ Ιδωκε τά  πρώτά μου 
τρία πεντόφραγκα. Έγώ τά  Ιλεγα : τρα- 
κόβια βόλδια ! Χ2 ! Χά ! . .

Καί ό Καλλιουέ τ ί  κάνει ; Πιστεύω δτι 
θά ήναι άκόμη ’; τήν υπηρεσία τοΰ κόμη- 
το; . . . τοΰ κόμ ητο ;. . .

—  Δεβεζαί . . . είπε συμπληρώσα; τήν 
φράσιν ό Νικόλα;.

—  Ναί.
— Καί ποΐο; είμπορεΐ νά ’ξεύρνι τ ί  κά

νει καί άν ζή άκόμα ;
—  Διατί ;
—  Διότι μία βραδυά, τώρα έδφ καί εί

κοσι χρόνου;, τώκοψε λάσπη . . . καί έχά- 
θηκε . . . κ,αί άπό τότε; κανένα; δέν ά- 
κουσε πλέον τώνομά του.

—  Α λήθε ια  ;
—  Εί; τήν π ίστι μου.
—  Έχάθηκε ; καί διατί ;
—  Κανένας δέν είξεύρει.
—  Καμμία υποψία ;
—  Καμμία.
—  Αΰτό μέ άνησυχάει δχι λίγο, 

διότι έλογάριαζα νά κονέψω σπίτι του.
— Μήν τό λογαοιάζγις πλέον.
—  Καί είχε τότες γυναίκα ;
— Ναί.
—  Καί ■}) γυναΐκά του τ ί  Ιγινε ;
Ό  Νικόλας άπέμαξε διά τής περιχει- 

ρίδο; τοΰ χιτώνο; αΰτοΰ τού; δακρύσαν- 
τας οφθαλμούς του, είτα διά φωνής τε 
θλιμμένης είπεν :

—  Ή γυναΐκά του ! . . Ή φτωχή Σου- 
σάννα άπέθανε !

Ό  γέρων έφρικίασεν- άλλά συνελθών 
άμέσως, είπεν :

— ΤΑ ! άπέθανε ! . . καί πότε ;
— Τώρα καί είκοσι χρόνια . . . άκρι

βώς τήν άλλη μέρα, άφοΰ εφυγε ό Καλ-  
λιουέ. Τό θυμούμαι, βλέπεις, σάν νάτανε 
έχθές. "Ημουνα έκεΐ, είς τήν καλύβα. Εί
δα τή  φτωχή γυναίκα, ποΰ άπόθανε, καί 
άκουσα τή πςώτη φωνή τοΰ παιδιοΰ ποΰ 
έ'καμε.

—  Τοΰ παιδιοΰ ; ήρώτησεν ό γέρων ... 
καί τ ί  παιδί Ικαμε ;

— "Ενα εύμορφο κοριτσάκι.
—  Πεθαμένο ;
—  Ώ ,  δχι .
—  Τί ! Ιζησε ή μικρή ;
—  Έζησε καί άξηνε καί ώμόρφνινε ! 

Καί σήμερα λάμπει ’σάν ήλιος.
—  Καί τ ί  κάνει ;
—  Μά τίποτα ... Eivat μία άρχοντο- 

πούλα καί ζή άπό τήν περιουσία της.
—  Ή θυγατέρα τοΰ Καλλιουέ ; Τί μοΰ 

λές ;
—  Διάτανε ! ... Δέν είναι φυσικό . . . 

καί δμως αΰτό συμβαίνει ! Έκεΐνος ό ά- 
γαθός Καλλιουέ θά έθαύμαζε βέβαια, άν 
έρχότουνε σήμερα- καί ευρισκε τή θυγα-

! τέρα του είς εναν πύργο καί μέ μιλλιού-  
νια. Μά τόν Θεό ! θά εμενε πολΰ εΰχα- 

! ριστημένος !...
— Πύργο ! μιλλιούνια ! Θέλεις νά γε- 

; λάστις μαζί μου, πραγματευτή ;
1 —  Είς τήν τ ιμή  μου, ποΰ δέν γελάω.

Καί άφοΰ ήναι άνάγκη νά σοΰ τά  λέη 
κανένας μέ τό νΰ καί μέ τά σίγμα, σοΰ 
λέω oTt ή δεσποινίδα ’Ιωάννα Καλλιουέ 
είναι ίδιοκτήτρια τοΰ πύργου τοΰ Θίλ- 
Σατέλ, ό όποιος εύρίσκεται εξη μ ίλλια  
μακρυά άπό ’δώ, καί άν έξακολουθϊίς νά 
ήσαι άπιστος ’σάν τόν άγιο θω μά, σοΰ 
προσθέτω δτι πηγαίνω άκριβώς έκεΐ, εις 
τόν πύργον τής δεσποινίδας ’Ιωάννας Καλ- 
λιουέ, ή όποία θά άγοράσγι, χωρίς νά μοΰ 
κάμ·»ι συμφωνίαις, δσα καί άν Ιχω ’ς τήν 
κόφα μου. Καί άν δέν μοΰ πιστεύνις άκό
μα, τ ίποτα δέν σέ έμποδίζει νά Ιδγ5ς μέ 
τά  ίδια σου τά  ’μάτ^α, άν λέω τήν άλή- 
θεια.

—  Σάν παραμύθι μοΰ φαίνεται... έψι
θύρισεν ό γέρων.

— Διάτανε !. . .  άπάνου-κάτου.
—  Καί αΰτήν τήν περιουσία πούθενε 

τήν Ιλαβε ;
—  Ά π ά  κληρονομιά.
—  Ποιά κληρονομιά ;
- —Δέν είξεύρω... Αΰτό έσυνέβηκε δταν 

ή δεσποινίδα ’Ιωάννα ήταν είς τό Παρίσι 
είς ενα σκολειό, καί δέν ήταν παρισσότερο 
άπό εννέα ή δέκα χρόνων.

Ό  συνοδοιπόρος τοΰ Νικόλα οΰδέν εί
πεν, άλλ ’έβυθίσθη είς βχθυτάτας σκέψεις.

Έν τούτοις, ό πλανόδιος έμπορος, βλέ- 
πων διακοπεΐσαν τήν συνδιάλεξιν, ήοχι- 
σεν αΰθις τό άσμά του :

Ε ίνα ι μ ία  μυλωνοπούλα  
Έ κεΐ κ ά τ ο υ -χ α μ η λ ά ,
’Σάν μικρή τρ ια ντα φ υλλο υλα ,
Μέ xotpivt τ ά  μ υ α λά  ;...

Λ α λ ί...  λ α λ ά  I....
Εις τ α  σττ,θία τη ς λιθάρι 
Λ εν πώς Ι'χει γ !α  καρδιά...
Ά μ ή  Si ; . . .  τ& π αληκάρ ι 
Κ α τ ι πήρε μυρουδιά !...

Χ α  I... χ α  1... χ α  !... χ α  ! 
Κ ά τ ι πήρε μυρονδίά !

Λ α λ ί...  λ α λ ά  !...

Καθ’ ήν στιγμήν ό Νικόλας Υίδε τήν 
τελευταίαν ταύτην έπιρδόν, ό συνοδοιπό
ρος αΰτοΰ έγείρας τήν κεφαλήν ήρώτησε:

—  Καί ό -κύριος Δεβεζαί ;
—  *0 κύριος κόμης Δεβεζαί. . . I ! τ ί  ;
—  Δέν εφυγε ;
—  Ό χ ι .
— Πρέπει νά ήναι γέροντας ;
—  Πιστεύω πώς δέν θάχϊ) περισσότερα 

άπό έξήντα' άλλά έπαραγίνηκε... παρα- 
πολΰ μάλιστα. Ούτε ’ς τό κυνήγι πη
γαίνει πλέον, οΰτε μέ τό άλογο ευγαίνει.

—  Ό τα ν  έγνώριζα τόν Καλλιουέ, ό 
κόμης δέν είχε παιδιά ... Ικαμε επειτα ;

—  Ναί.
—  Σερνικά ή θηλυκά ;
—  Μία κόρη μονάχα, τή δεσποινίδα 

Μαγδαληνή, σωστόν άγγελο.
—  Ό  πατέρας της τήν άγαπόό ;
—  Τί παράξενη έρώτησι μοΰ κάνεις ;
—  Αδιάφορο, πες μου.
—  Ά ν  τήν άγαπ^ ; Καί πώς νά μήν 

τήν άγαπήσν). . . Καί μήπως τήν άγα-  
πάγι μονάχος : διότι έδφ είς τά  περίχωρα 
τήν άγαποΰνε . . . Ά ν  τήν άγαπ^ ;. . . 
δχι μονάχα τήν άγαπα, παρά καί την  
λατρεύει.



Ε Κ Λ Ε Κ Τ Α  Μ Υ Θ Ι Σ Τ Ο Ρ Η Μ Α Τ Α

—  Ά  ! είπεν ό γέρων.
—  Φαίνεται πώ; τοϋτο σοϋ φαίνεται 

παράξενο...
—  Έμέ καί γ ια τ ί  ;... δέν είναι φυ

σικό ένας πατέρα; νάγαπι% τή  θυγατέρα 
του ;

—  Και μάλιστα  μία τέτοια θυγατέρα! 
*Α ! ο άνδρας τής δ,εσποινίδας Μαγδαλη- 
νής θά ήναι πολΰ εΰτυχισμένος !

—  Ό  άνδρας της ;
— Θέλω νά’πώ αΰτό; όποϋθάν την πάρη 

. . . τό ίδιο είναι. . . διότι οί γάμοι θά 
γίνουν τώρα γλήγορα, άν δέν έγιναν, δι
ότι λείπω τώρα τέσσαρου; μήναις.

—  Καί ποιο; είναι ό γαμβρό; ;
—  "Ενα; νέος άπό τά περίχωρα... ενα; 

άρχοντα; ... ιδιοκτήτης. . . ωραίος νέος, 
εΰγενής, χωρίς ’περηφάνεια! Είς τήν π ίστι 
μου, αξίζει τήν εΰτυχία του.

—  ΔΙν μοϋπες τώνομά του.
—  Έχεις δίκηο. . . Είναι ό υποκόμης 

Λουκιανός Βιλλεδιού.
Ό  γέρων έρρηξε κραυγήν έκπλήξεως.
Ό  Νικόλας ήτένισεν αΰτόν έκθαμβος.
— Τί έχεις ;... τόν ήρώτησε... Ύπο- 

φέονεις συχνά άπό αυτό;
— Δέν έπαράκουσα ; έψιθύρισεν ό γέ

ρων. Τί όνομα είπες ;
—  Ό  υποκόμης Λουκιανός Βιλλεδιού.
—  Παιδί ένός κάποιου Άρμάνδου Βιλ- 

λεδιού, όποϋ ήτανε φίλος τοϋ κόμητος 
Δεβεζαί ;

—  Ακριβώς. Ό  πατέρας του έπνίγηκε 
’ς τό Λείγηρα, έδφ καί εΓκοσι χρόνια. . . 
ήτανε ,’θυμούμαι, μία διαολεμένη νυχτιά, 
όποϋ ή βρονταίς έχαλούσανε τόν κόσμο... 
ακόμα μοϋ φαίνεται πώς ταΐς ακούω.

— Καί είπες πώς τό παιδί έκείνου τοϋ 
κυρίου Βιλλεδιού πέρίει τήν θυγατέρα τοϋ 
κόμητος Δεβεζ αί ;

— Τό είπα καί τό λέω.
—  Μά είσαι βέβαιος ;
—  Βεβαιότατος.
— Καί ό κόμης Δεβεζαί συμφωνεί είς 

αΰτόν τόν γάμο ;
— "Οχι μονάχα συμφωνεί,άλλά καί τόν 

έπιθυμεΐ, οσο δέν έπιθύμησε ποτέ του 
πράμμα 'ς τον κόσμο.

Ό  γέρων έκίνησε τήν κεφαλήν καί έψι
θύρισεν :

—  Είναι αδύνατον !
—  Αδύνατον
— Ναί.
— Καί δ ιατ ί ;
Ό  γέρων δέν άπήντησεν' άλλ ’ έβυθίσθη 

αύθις έν βαθυτάτη σιγνί, ήτις δυσηρέστει, 
φαίνεται, τόν πλανόδιον Εμπορον, δι’ δ 
καί διέκοψεν αΰτήν, είπών :

—  Μόνον ενα πράμμα θά ήδύνατο ίσως 
νά έμποδίση τόν γάμον, άλλά δέν έγινε 
τίποτε... έ'πειτα είναι μονάχα λόγια.

— Έ να πράμμα ; . . . ήοώτησε μετά  
ζωηρότητος ό γέρων,ρίψας έπί τοϋ Νικόλα 
μακοόν καί έπίμονον βλέμμα . . . "Ενα 
«ράμμα ;. . .  Τί ;

—  Ή μεγάλη άγάπη όποϋ έ'χει διά 
τόν ύποκόμητα Λουκιανόν ή δεσποινίδα 
’Ιωάννα Καλλιουέ.

—  Ά  ! άνέκραξεν ό άγνωστος . . .  Ή

’Ιωάννα Καλλιουέ άγαπάει τόν ΰποκό- 
μητα Βιλλεδιού ;

— Είναι βεβαιότατον’ είπανε πολλά 
δι’ αΰτόν τόν έρωτα. 'Όλοι έλεγαν πώς 
ή δεσποινίδα ’Ιωάννα έτρελλαινότουνε διά 
τόν κύριον Λουκιανόν, καί δτι όπου έτοϋ- 
τος έπήγαινε, άπάνταινε πάντοτε κ ’ έ 
κείνην.

—1 Έ λεγαν αΰτό ;
—  Καί κατά τά  φαινόμενα δέν ήταν  

ψεύματα. Τώρα, έπειδή καί ή δεσποινίδα 
’Ιωάννα είναι εύμορφη, δσον καί ή δεσποι
νίδα Μαγδαληνή, πλούσια δέ τό Γδιο, ή 
καί περισσότερον άπό αΰτήν, έφοβόντανε 
μή-μέ τόν καιρό ό κύριος Λουκιανός ή 
θελε τήν έρωτευθη . . . άλλά έτοϋτο δέν 
έσυνέβηκε.

—  Ωστε ό νέος υποκόμης έπεριφρό- 
νησε τόν έρωτα τής δεσποινίδος Καλ-  
λιουέ ;

— Φαίνεται πώς έ'καμε οτι δέν τόν έκα- 
τάλαβε. Καί αΰτό εννοείται εΰκολα. "Ο
ταν έ'νας λατρεύη τόσο πολΰ μία, δέν 
είμπορεΐ νά ρίξη τά ’μ άτ ία  του καί ’ς 
άλλη, άν δέν ήναι ενας πλάνος, Ινας ά- 
χρεΐος, ενας γυναίκας, έ'νας χαλασμένος, 
έ'νας άτιμος, ενας άπαταιώνας . . . καί ό 
κύριος Λουκιανός δέν είναι τέτοιος.

["Επεται συνέχεια].
Π α ν .  Π α ν α ς

Μετά τοϋ σημερινού ήμών φύλλου διανέμεται χα\ 
αγγελία τής Γ ής Ι ο υ λ ε Ι α ς , τοϋ πλήρους περι
γραφών τοΰ βίου τών άγριων λαών μυθιστορήματος 
τοϋ διασήμου έξερευνητοϋ τής Άφριχής Στάνλεϋ. 
Συνιστώμεν θερμώς τοΐς ήμετέροις άναγνώσταις τήν 
άνάγνωσιν τοϋ περιέργου τούτου βιδλίου , καθό
σον εΤνε εργον πλήρες έξαισίων χαι μεγαλοπρεπών 
είχόνων, χαί πιστών περιγραφών τών παρθένων τής 
Άφριχής δασών. Ά πύσπασμα έχ τοϋ συγγράμματος 
τούτου άσμένως παρεχώρησεν ήμΐν πρός δημοσίευσιν 
δ μεταφραστής αύτοϋ x Γ . Άδραχτας, χαταχωρίζο- 
μεν δέ κατωτέρω τοϋτο, χάριν τών ήμετέρων ανα
γνωστών, οΐτινες, πεποίθαμεν , προθίμως θέλουσι 
σπεύσει ν" άποχτήσωσι τήν όσον οϋπω Ιχδοθησομένην 
Γ9|ν Δ ο υ λε ία ς .

Σ . τ . Δ.

Ε. Σ Τ Α Κ Λ Ε Ϊ

Η Γ Η  Τ Η Σ  Δ Ο Υ Λ Ε Ι Α Σ
(  Απδβ ι- .αβμα) .

"Εκαστος έπανήλθεν είς τήν σκηνήν του.
Ό τ ε  ό Σελίμ είσήλθεν είς τήν σκηνήν 

τοΰ πατρός του,εΰρεν αΰτόν γράφοντα ΰπό 
τό φώς λαμπτήρος. Τό ΰφος του ήτο σο
βαρόν καί άποφασιστικόν' έμειδίασε μολα 
ταΰτα , ώς είδε τόν υιόν του' άλλά τό 
μειδίαμά του ένεΐχέ τ ι  τό άντιφατικόν. 
Έθηκε τόν χάρτην κατά μέρος καί είπεν : 
«Έγραφα πρός τοΰς φίλους μου είς Ζανζι- 
βάρην. Τοΐς λέγω δέ τόν νέον δρόμον, 
τόν όποιον οι σύντροφοί μου έπιίλένουν ν' 
άκολουθήσωμε, καί τοΐς δίδω τάς οδηγίας 
μου διά τά  πράγματά μου. Ά ν  τυχόν μοϋ 
συμβη τίποτε, πρέπει νά ήξεύρης οτι έ'χεις 
έ'να θειον, άπό τόν όποιον παρακαλώ τόν 
Θεόν νά σέ φυλάξη. Ά ς  είναι καί αδελ
φός μου, πρέπει νά γνωοίζης ότι αΰτός εί
ναι άνθρωπος δόλιος καί πανοϋργος. Ά ν

’πέθαινα, θά έζητοϋσε νά σέ βλάψη' σέ 
συμβουλεύω νά φυλάγησαι άπ ’ αΰτόν.

—  Καί γ ια τ ί  θά ήθελε νά μέ βλάψη, 
πατέρα ; έγώ ποτέ δέν τόν έβλαψα οΰτε 
μέ λόγια οΰτε μέ έργα.

— Είσαι μικρός άκόμα καί δέν ξέρεις 
πόση κακία ΰπάρχει είς τόν κόσμον. Ό  
θεϊός σου είναι φυλάργυρος καί θά ήρπαζε 
τήν κληρονομιάν σου, άν ήμποροΰσε' είναι 
κακός καί ξέρω πώς θά προσπαθήση νά σέ 
βλάψη κρυφά . "Εχω πενήντα χιλιάδες 
δολλάρια είς κτήματα  καί σκλάβους' άν 
άποθάνω, είνε όλα δικά σου. Μόνον δταν 
ή μητέρα σου καί συ άποθάνετε, θά τά  
πάρη ό Ρασίδ . . . “Εχω άκόμη άλλο 
ενα νά σοϋ είπώ. Γνωρίζεις τήν Λεϊλά ;

— Τήν κόρη τοΰ Χαμίς ; ήρώτησεν ό 
Σελίμ.

—  Αΰτήν.
— Βεβαίως τήν γνωρίζω. Δέν έπαίζα- 

με μαζή, δταν είμαστε μικρά ;
— Καλά, είπεν ό Άμίρ . Ή Λεϊλα, ή 

κόρη τοϋ Χαμίς, είναι ή άρραβωνιαστική 
σου' ταΐς συμφωνίαις της έκάμαμε ό Χ α 
μίς καί έγώ. Έάν είς τήν επιστροφήν μου 
πάθω δυστύχημά τι,  έσύ δέ ήσαι αΰτε-  
ξούσιος, θά ΰπάγης νά εΰρης τόν Χαμίς, 
ή, άν δέν είναι αΰτός, κάνέναν άπό τοΰς 
'δικούς του, καί θά πάρης τήν γυναΐκά  
σου κατά τήν συνήθειαν τής φυλής σου. 
Έάν έκαμα τήν έκλογήν έκ τών ποοτέ- 
ρων, τό έκαμα διά νά μή σ’ άφήσω νά ύ- 
πάγης, δπως οί διεφθαρμένοι “Αραβες τής 
Ζανζιβάρης, νά πάρης γυναίκα ξένην είς 
τήν φυλήν καί μάλ ιστα είς τό γένος μας, 
καί ν’ άτιμάσης τό όνομα τοϋ πατρός μου 
Όσμάν. Οί συγγενείς μας είνε ύπερήφανοι 
καί κατάγονται άπό τό καλήτερο Α ρ α 
βικό αίμα, δέν θά έσέβοντο δέ τήν μνή
μην μου, άν έγώ παρέλειπον νά σ’ ΰπεν- 
θυμίσω τό καθήκον σου πρός έμένα καί 
πρός τήν φυλήν, ή όποία τόσον αγάπησε 
τόν πατέρα μου Όσμάν. Γράψε τοΰς λό -

j γους μου είς τόν νοΰν σου καί άκουσέ με. 
Μοΰ τό ύπόσχεσα ι;

—  Ακούω, πατέρα, άπήντησεν ό Σε
λίμ μετά σοβαρότητος.

—  Πήγαινε τώρα νά κοιμηθί5ς. Τά 
γράμματα αΰτά  θά τα  δώσω είς δύο ύπη- 
ρέτας μου, οί όποΪΉ θ’ άναχωρήσουν αΰ-  
ριο γιά τήν Ζανζιβάρη καί θά τά δώ
σουν είς τόν Ίμάν. Ό  Θεός νά σέ φυ- 
λάγη άπό κακό, καί νά μάς διαφυλάγη  
δλους. ·

Ό  Σελίμ έχαιρέτησε τόν πατέρα του 
καί έπορεύθη νά κοιμηθ·?) τόν ΰπνον τής 
νεότητος καί τής άθωότητος.
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Τήν αΰγήν, αί σάλπιγγες τών οδηγών 
έκάστου καραβανιού έσήμαναν τήν έξέγερ- 
σιν καί ήγγειλαν έκαστος νά έτοιμασθΐ) 
διά τήν άναχώρησιν.

Ό  τόπος, δι’ οΰ τό καραβάνιον έβάδι- 
ζεν, ήτο πλήρης γηλόφων, καί λόφων ΰ- 
ψηλών κωνικοϋ σχήματος, τών οποίων αί 
ύπώρειαι ήσαν κεκαλυμμέναι ΰπό το- 
πείων, έν οίς μικρά δάση, ύπό τάς σκιάς



τών όποίο>ν έπνεεν εΰχάριστος δρόσος κατά  
τάς θερμάς ήμέρας.

"Οτε διήλθον την σειράν τών λόφων, οί 
ταζειδιώται έβάδισαν έπί κατοιφεροΰς τ ί 
νος υπώρειας, ήτις τοΰς ώδήγησεν είς 
την λεκάνην τοΰ ποταμού Ουάμη ή λε
κάνη αυτη κατά  την έποχήν τών βρομών 
αποτελεί άπέραντον ελος. Νυν ήτο ξηρά, 
οί δέ ταζειδιώται είς δύο ήμέρας τήν δι
ήλθον. Τό έσπέοας τής δευτέρας ήμέρας 
έφθασαν είς τήν Μπούμην, έν Ούσαγάρί)ε.

Τήν τρίτην ήμέραν άπό τής έκ Σιμπα- 
μουένης άναχωρήσεώς των, είσήλθον είς 
χώραν, ήςτινος ή θέα διέφερεν δλως ό
σων είχον ίδη μέχρι τοΰδε. Τά όρη ήσαν 
μάλλον υψηλά, ό δέ οφθαλμός,πρός πάσας 
τάς διευθύνσεις δέν συνήντα ή συμπλέγ
ματα άκοωρειών, λόφων καί ορέων. Πέ
ραν, δένδρα πράσινα άνεροιχώντο είς τό 
δψος τών λόφων καί έστεφον τάς κορυ- 
φάς των μετά πολλής αφθονίας. Συκομω- 
ρέαι, μυρίκαι, κομψαί μιμύζαι καί άλλα,  
ήγωνίζοντο περί εΰρωστίας καί καλλονής, 
ένώ χιλιάδες άλλων δένδρων, θάμνων, φυ
τών καί άνθέων, άπετέλουν παχΰν χλοερόν 
τάπητα.

Είς τάς βάσεις τών αποτόμων έκ γρανί
του καί ψαμμίτου βράχων, άναμεμιγμέ- 
νων ποΰ καί ποΰ έκ βασάλτου, πορφύρας, 
πυρολίθου καί πορσελάνης, χείμαρροι ή-  
φριζον, άντανακλώντες τό φώς. Οΐα ευ
τυχία νά ταζειδεύνι τις διά μέσου τής 
’Αφρικής, καί οΐας έντυπώσεις αποκομί
ζεται περί τών διαυγών καί δροσερών έ
κείνων ΰδάτων ! Βραδύτερον, δταν ή γή  
αποκτά άφόρητον μονοτονίαν, μετά πόσης 
ήδονίς ένθυμεϊταί τις τήν κατάπτωσιν  
τοΰ ΰδατος, δπερ άφρίζον έζήρχετο ορμη
τικόν έκ βαθέος σχίσματος βράχου, ορθίου 
ώς τοίχος,καί έπί τών πλευρών τοΰ όποίου 
ήσαν άνερριχημένοα πτερίδες καί φυτά, 
καί τόν όποιον ό κισσός περιέ βαλλεν ώς 
μανδύας βελούδινος ! τόν κωνικόν προσέτι 
λόφον, δστις έκρυπτε κυριολεκτικώς τήν 
κεφαλήν του είς τά  νέφη !

*
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Οΐ νεαοοί τοΰ Σελίμ φίλοι έζέφραζον 
τόν θαυμασμόν των διά κραυγών καί ανα
φωνήσεων. *0 Σελίμ είς τήν θέαν ίτών 
θαυμασίων τούτων κατέστη σκεπτικός. 
Ουδέποτε μέχρι τοΰδε έπίστευσεν δτι ό 
κόσμος ήτο τόσον μέγας καί τόσον ώραΐος" 
Υ)σθάνετο έαυτόν συγκεκινημένον' άπειροι 
νέαι σκέψεις ήρχοντο είς τόν νοΰν του' 
έπειδή δέ ήτο καί άνατεθραμμένος έν π£- 
στει, ώς ό πατήρ του, ή ψυχή του άνε- 
κάλυπτε νέους ορίζοντας' παντοΰ πέριζ 
του έβλεπε τήν δύναμιν Θεοΰ παντοδυ
νάμου καί παναγάθου.

Τό πνεΰμά του, πληρωθέν καί δεσμευ- 
θέν έκ τών νέων τούτων ιδεών, έφερεν είς 
αΰτόν, χωρίς νά έννοήσν) διατί καί πώς, 
έρώτησιν άγνωστον δλως μέχρι τοΰδε.

«Πατέρα, είπεν είς τόν Ά μίρ , έχω ενα 
πράγμα νά σ’ έρωτήσω. Ήζεύρεις δτι ό 
Μόττος καί ό Σίμπας εινε σκλάβοι σου. 
Είναι σωστό νά έχωμε σκλάβους ;

— Τό Κοράνιον παραδέχεται τή  σκλα
βιά, καί ήμεΐς βλέπομεν δτι άπό τύν π α 
λαιό καιρό τό γένος μας είχε σκλάβους. 
Ά λ λ ά  ποΐος έβαλε είς τόν νοΰν σου τήν 
ιδέαν αΰτήν ; "Οπως καί άν Ιχγι τό πράγ
μα, βλέπω δτι τό πνεΰμά σου πετάει. . . ]

—  Δέν ζέρω, άπήντησεν ό Σελίμ.Έγώ, 
άκου’ τ ί  θέλω νά σ’ έρωτήσω. Ό  Σίμπας 
καί ό Μόττος είνε καλοί' καί οί δύο σέ 
άγαποΰν πολύ. Τοΰ λόγου σου είσαι δ ί
καιος καί αγαπάς τή δικαιοσύνη: είναι 
δίκαιο νά κρατής τόν Μόττον καί τόν 
Σίμπαν ’ς τή σκλαβιά, άφοΰ καί αΰτοί 
τό ξέρουν πώς είνε άδικο ;

—  Α ! ακούσε λοιπόν, άφοΰ θέλεις νά 
το μάθV)ς. Δέν είναι, παιδί μου, δίκηο νά 
κρατοΰμε εναν άνθρωπο σκλάβο, ά,ν έκεΐ
νος σκέπτεται δτι ή σκλαβιά είναι αδ ι
κία, ή άν ευρίσκει δτι είναι φορτίον πολΰ 
βαρύ δι’ αύτόν. “Οταν δμως έχω ενα 
σκλάβον άγορασμένον μέ τόν παρά  μου, 
δέν είναι δίκτιο νά φαντάζητα ι αύτός δτι 
γιά  γείνγι ελεύθερος άρκεΐ μόνον νά το ζη- 
τήσγ)” ή ακριβής δικαιοσύνη θά ήτο νά 
πληρώση ' ιά τήν έλευθερία του ενα ποσόν 
χρημάτων ή νά δουλεύση τόσον, ώστε νά 
πληρωθώ έγώ τά χρήματα, ποΰ έζώδευσα 
γιά νά τον αγοράσω' σάν πληρώσ-/) τά  
χρήματα ή σάν δουλεύση δσον πρέπει, 
τότε άς είναι έλεύθερος. Αΰτό λέγει καί 
τό Κοράνιον, αύτό προστάζει καί ό νόμος 
μας,αύτό έδιδάχτηκα κι’ έγώ τόσον καιρό, 
καί αΰτό παραγγέλλω κι’ εσένα, νά με 
μιμηθής.

—  Εΰχαριστώ, πατέρα' τώρα κ α τά 
λαβα. Ά λλά ,ά κο υ ’ ! τ ί  φωνή είναι αΰτή ; 
Θά είναι καμμία ύαινα . . .

— Μάλιστα. Αί ΰαιναις βγαίνουν ένω- 
οίς άπόψε. Φαίνεται πώς πεινοΰν. Πήγαι
νε γρήγορα νά’πής είς τόν Σίμπαν καί τόν 
Μόττον νά στήσουν τήν σκηνήν μου είς έ
κεΐνο τό ίσιωμα, κοντά είς τό μεγάλο 
δένδρο, καί νά γυρίσουν τήν πόρτα κατά  
τήν ανατολή.

— Μάλιστα, πατέρα. Καί πάραυτα ό 
Σελίμ, έλαφρός, ώς νεαρά λεοπάρδαλις, 
έπήδησεν ύπέρ τοΰς θάμνους,ΐνα έκτελέσν) 
ταχύτερον τάς προσταγάς τοΰ πατοός 
του.

*
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Τήν φοράν ταύτην τό στοατόπεδον κα- 
τεΐχεν ύψωμά τ ι  πλησίον τοΰ ποταμοΰ 
Λοφοΰ ή, δπως άλλοι τόν ονομάζουν,Ρου- 
φοΰ, δστις ομοιάζει μάλλον πρός λίμνην 
στενήν ή πρός ποταμόν. Κατά τήν ζηράν 
έποχήν δ ποταμός οΰτος πάσχει δ,τι καί 
άλλοι πολλοί ποταμοί τ ί ς  Άφοικης' δέν 
ρέει, καί άν τις διαγράψγι τό σχήμά του, 
τοΰτο θά όμοιάζν) πρός κομβολόγιον στε
νών τεναγών, άτινα, είς τινα μέρη, όμοιά- 
ζουσι πρός λίμνας, διά το μήκός των. 
Έκεΐ ένθα ό πυθμήν είνε έκ βράχου ή αρ
γίλου, τά δέ ύί)ατα ένεκα τούτου μένου- 
σιν άντι νά καταποθώσιν, βλέπει τις έν 
αφθονία τούς ίχθΰς βιλούρονς. Έκεΐ δέ 
ένθα οΐ σίλουροι άφθονοΰσιν, οΐ κροκόδει
λοι, τά ίχθυομανή ταΰτα  θηρία, άφθονοΰ- 
σιν έπίσης, καί έκεΐ Ινθα ΰπάρχουσι κρο

κόδειλοι, είνε βέβαιον δτι θά εΰρν] τις ΐπ 
πους ποταμίους. Ούδεμία βεβαίως ανα
λογία μεταζΰ κροκοδείλου καί ποταμίου 
ΐππου, ά λλ ’ αΐ λίμναι αύτα ι, αΐτινες δέν 
ξηραίνονται κατά τό θέρος, περιβάλλον
ται ΰπό παχείας πόας καί μεγάλων κα
λάμων, έκ τών όποιων τρέφονται τά  ζώα 
ταΰτα .

Δύο περίπου ώρας πρό τής δύσεως τοΰ 
Ήλιου, εΰθΰς ώς τό στρατόπεδον έστάθ- 
μευσεν, ό Σελίμ μέ τό οπλον έπ’ ώμου έξ- 
ήλθε πρός Θήραν, συνοδευόμενος ΰπό τοΰ 
Σίμπα καί έτέρων δύο ανθρώπων, όνομα- 
ζομένων Βαρούτη καί Μόμπου.

Καί οί τέσσαρες διηυθύνθησαν πρός τήν 
έσχάτην άκραν τής στενές λίμνης, παρ' 
ήν έμενε τό στρατόπεδον. Φυτά υψηλά 
καί χλόη ηύζανον ένταΰθα μετ’ άρκετής 
δαψιλείας, έκεΐθεν δέ δάσος πυκνότατον 
έφθανε μέχρι τής δχθης τοΰ υδατος. Ό  
Σελίμ καί οί σύντροφοί του είσηλθον είς 
το δάσος τοΰτο, επειδή ό Σίμπας είπεν 
δτι έν α ύτφ  θά εΰρισκον κυνήγι.

Δρόσος εΰχάριστος έβασίλευεν ΰπό τήν 
σκιάν' δέν ήδυνήθησαν δέ νά μή σταθώ- 
σιν, ολίγον ΐνα δροσισθώσι μεθ’ δσα ύπέ- 
φεραν διερχόμενοι διά μέσου τών υψηλών 
δένδρων.

Ό  Σίμπας καί ό Σελίμ κατέλαβον τήν 
βαθεΐαν σκιάν γιγαντώδους τινός μυρίκης. 
Ό  Βαρούτης έμεινε τριάκοντα μέτρα μ α 
κράν τοΰ δένδοου τούτου. Ό δέ Μόμπος 
κεκμηκώς έκ τοΰ μακροΰ χθεσινοΰ δρό
μου, έςηπλώθη ύπό τήν σκιάν μικρόΖς τ ί 
νος μιμόζας παρά τήν δχθην τοΰ ΰδατος.

Τό δάσος ήτο τόσον δροσερόν, ή σιγή 
τόσον βαθεΐα, αύτοί δέ τόσον κουρασμέ
νοι, ώστε δέν έβράδ υναν ν’ άποκοιμηθώ- 
σιν. Ά λ λ ά  κατά τό διάστημα τοΰτο συν
έβη τό έζής :

Ή μέχρι τοΰδε ήρεμος έπιφάνεια τοΰ 
ΰδατος έταράχθη όρμητικώς είς μέρος τ ι,  
άντικείμενον δ’ άμορφον παρουσιάσθη μετά 
προφυλάζεως’ ήτο ή κεφαλή κροκοδείλου. 
Οί οφθαλμοί του άγριοι ήτένιζον πρός τό 
μέρος, ένθα έκοιμά.το ό Μόμπος. Έπί τινα  
λεπτά ό κροκόδειλος έμεινεν άκίνητος, 
ώς μέγας κορμός δένδρου, χωσμένος κατά  
τά  τρία τέταρτα έντός τοΰ ΰδατος δι’άο- 
ράτου δέ κινήσεως, τό ογκώδες σώμα ήρ- 
χισε νά πλέγ), κατά  τό ημισυ έζέχον τοΰ 
ΰδατος, ώστε διεκρίνοντο αί πλατεΐα ι φο
λίδες αΐ άποτελοΰσαι τήν όπισθίαν άκαν- 
θαν. Ή ισχυρά οΰρά του ήτο ακίνητος' 
οί βαρείς πόδες, βραχείς καί χονδροειδείς, 
μόλις έκινοΰν-ο' ήρκει δέ τοΰτο ΐνα φέρϊ) 
τά ζώον πρός τήν δχθην.

Φθάσαν ένταΰθα έστη ακίνητον ώς νε
κρόν' είτα ΰψωσε τήν κεφαλήν του, πάν
τοτε έπιφυλακτικώς, —  διότι ό κροκοδει- 

1 λος είνε δειλός καί άνανδρος, —  είτα δέ 
καί τό μακρότατον σώμά του Θά έλε- 
γετε δτι είνε πελώριον τεμάχιον ζύλου φε- 
ρόμενον ΰπό τεσσάρων βραχυτάτων πασ
σάλων, τοσαύτη δυσαναλογία υπάρχει με- 
ταζύ τών ποδών καί τοΰ σώματος. Η 
προβοσκίς δέ τοΰ μεγαλητέρου έλέφαντος 
δέν θά έφθανε κατά τά μήκος τήν μακράν 
καί βαρεΐαν ούράν του.



Έ στη  άκόμη (λίαν φοράν, καί ήοχισε γών τοΰ Μομπου, μετεβησαν να ε^ετα- 
πάλιν νά βχδίζγι ήσύχως χαί βραδέως" σωσι την πληγήν του.
δσον δέ έπλησίαζε πρός τόν κοιμώμενον « Ω, διάβολε ! είπεν ό Σελίμ. Κυτ-
Μόμπον,τόσον αί κινήσεις του καθίσταντο ταξε, Σίμπα, φαίνεται το κοκκαλο. Τι 
βραδύτεοαι καί προφυλακτικώτεραι, ώς φοβερό ζώο ό κροκόδειλος ! Λές, Σιμπα, 
αΐ τής λεοπαρδάλεως, δταν μέλλει νά νά ζήσγ) ό Μόμπος ; I ιατί, υστέρα άπ 
όρμήση έπί τής λείας της. Τότε ώρμησε αΰτό π ’ Ιπαθε, θά ήμουν δυό φοραίς λυ- 
πρός τά  εμπρός διά κινήσεως αποτόμου πημένος, άν πέθαινε. Θά μου ’φαίνονταν 
καί τρόπον τ ινά  νευρικής, είσήγαγε τήν πώς ή σφαίρα μου τίποτε δέν ωφέλησε 
κάτω σιαγόνα ΰπό τήν κνήμην τοΰ κοι- υστέρα απο όλα.
μωμένου, καί εκλεισεν όρμητικώς τήν ά- —  Θά ζήσν), αφέντη, καί θά πάγι πάλι
νωτέραν.Έπειτα περιέστρεψε τόν δυστυχή στο νησί νά τα δ ιηγήτα ι είς τά άγγόνια 
Μόμπον τόσον εΰκόλως, ώς περιστρέφει 
τις γαλήν, κρατών αΰτήν έκ τής ουράς.
Τοΰτο δμως Ισωσε τόν Μόμπον. Ριφθείς 
ούτως έπί μικροΰ τίνος δένδρου, έκρατήθη 
άπ ’ έκεΐ μετά ταχύτητος άπηλπισμένου, 
καί έξέβαλε κραυγάς τόσον άγριας καί 
τόσον οξείας, ώστε ήκούσθησαν άπό τοΰ 
'στρατοπέδου, el ς δύο μιλλίων άπόστασιν.
Ό  Σελίμ, ό Σίμπας καί ό Βαρούτης έ

του, δταν θά γηράστ] καί δεν θά ήμπορή 
νά δουλέψγ). Ήξεύρεις δτι ό γιατρός μας 
είναι σοφός καί ξέρει άπό αΰτά" σέ λί-  
γαις ’μέραις, άν θέλγ) ό Θεός, θά γ ια -  
τρευθή. Ό  Μόμπος νά πεθάνη ! Ό χ ι ,  ά-  
φέντη' ό Μόμπος θά ζήσγι γιά νά γελά·/) 
γιά  δλα αΰτά. Ά λ λ ά  πρέπει νά τον πάμε 
στο στρατόπεδο νά ίδή δ γιατρός ταΐς  
πληγαίς του. Έ λα , Βαρούτη, σύντροφε, 

ζήτησαν νά μάθωσι τ ί  συνέβη. Είδον ! πάρε τό τσεκοΰρί σου καί κόψε μου καμ- 
τότε τό πελώριον ζώον, φοβερόν, μύστη- ποσα μικρά δένδρα, έγω θα κάμω σκοι- 
ριώδες, ελκον δι* όρμητικών τιναγμών τήν νιά. Θά φκιάσωμε μια σκάλα γιά να ση- 
κνήμην τοΰ πτωχοΰ μαύρου, οΰτινος αί κώσωμε τον Μομπο. Εσυ δέ, μικρέ μου 
κραυγαί διεπέρων τά ώτά των, καί οΰτι- αφέντη, κόψε ενα κομμάτι άπό την ουρα 
νος οί μυώνες,ύπερμέτρως τεταμένοι,έρρή- τοΰ κροκοδείλου, γιά  νά το δείξτις εις τόν 
γνυντο σχεδόν, έν ω έκράματο έκ τοΰ πατέρα σου' πολυ θά περηφανευθή γιά τό 
δένδρου. Έάν δ! εΰτυχώς δέν εΰρίσκοντο κατόρθωμά σου».
τόσον πλησίον είς τόν τόπον τής σκηνής, ] Καί οΐ τρεϊς έπεδόθησαν είς τό Εργον, 
οΰδέποτε ήθελον έπανίδη τόν Μόμπον. Ό  Βαρούτης Εκοψε δύο μικρά δένδρα καί

έζέβαλε τόν φλοιόν, δι’ οΰ ό Σίμπας
¥* κατεσκεύασε σχοινία , καί έντός ολί

γου ό Μόμπος εύρέθη έξηπλωμένος έν- 
Πρώτος ό Σίμπας άνέλαβε τήν ψυχραι- τ ός άναπαυτικωτάτου φορείου. Οτε δέ 

μίαν του, διότι ό Σελίμ καί ό Βαρούτης ό Σελίμ ελαβε τό τρόπαιόν του έκ τής 
έφαίνοντο ώς άπολελιθωμένοι. ουράς τοΰ κροκοδείλου, οί τρεις φίλοι Ε-

«Ά φέντη , είπε, γλήγορα τώρα τό του- σπευσαν νά έπιστρέψωσιν είς τό στρατό-
φέκι σου ! Μόνο μ’ αΰτό μποροΰμε νά τον πεδον. 
γλυτώσωμε. Σημάδεψε γλήγορα , άλλά 
χωρίς τρόμο, γ ια τ ί  είναι φόβος μήπως 
σκοτώσγις τόν Μόμπον. Στο λαιμό νά μα- 
τιάσης, άμα ίδής νά σηκώνη τό κεφάλι.
Μπράβο ! υιέ τοΰ Ά μίρ , έσκότωσες τό

Ό  Σελίμ ΰπερηφχνεύετο διά τοΰς έπαί- 
νους, οΰς τ φ  έπόρισεν ό πρώτος τοΰ δπλου 
του πυροβολισμός. Ητο έοοτή δι’ αΰτόν. 
Έξ δλων ϊ>έ τών συντρόφων του, μόνος ό 

ηρίον. Α ! θέλει νά φύγτ). Πδμε, Βα- υπερήφανος Ίσάς άπέφυγε νά τω είπγ)
ρούτη, πάρε καί τή  λόγχη σου ! "Ελα 
μαζή μου καί πρόσεχε νά μή σε κτυπήσν) 
μέ τήν οΰρά. Οί δυό μας ήμποροΰμε καλά 
νά τόν πιάσωμε, ή τοΰλάχιστο νά έμπο- 
δίσωμε τό δοόμο του, ώς ποΰ νά πεθάνη. 
Ά χ !  νά,θηρίο!» Ταΰτα δέ λέγων ο Σίμπας 
Εχωσε τό πλατύστομον μαχαιριάν του εις 
τήν πλευράν τοΰ κροκοδείλου, όπισθεν τοΰ

μίαν λέξιν περί τοϋ κατορθώματος του. 
Τοΰναντίον ό νέος Χαμίς τόν συνέχαρη 
θερμώς' ήτο γενναϊον παιδίον. "Οσον διά 
τόν Ά β δ α λλ ά χ  καί τόν Μουσούδ, Εβλε- 
πον τάν Σελίμ μέ ανοικτούς οφθαλμούς, 
ώς ν’ άνεκάλυπτον διά μιάς δτι ήτο ήοως.

Ό  εΰγενής Χαμίς, ό άρχηγός τώνήνω-  
μένων καραβανίων,έξήγαγεν έκ τής ζώνης 

έμπροσθίου ποδός- είνε δέ είς τό μέρος του κυρτόν έγχειρίδιον μετά χρυσής λα- 
τοΰτο θανάσιμον τό κτύπημα. Ό  κροκό- βής καί τό εδωκεν είς τόν Σελίμ ώς δεϊγ- 
δειλος μετά δύο ή τρεις σπασμώδεις κινή- μα τής έκτιμήσεώς του. Ό  Σεΐκ Μωχα- 
σεις Εμεινεν άπνους. μέτ τω προσέφεοε ζώνην έκ φοινικοχρόου

Ό  Βαρούτης έξ άρχής ένθαρρυνθείς έκ όλοσηρικοΰ. Ό  Σουλτάν-μπέν-Άλή, ό
τών χαρμοσύνων κραυγών, δι’ών ό Σίμπας 
Εκαμνε τό δάσος ν’ άντηχή, ήρπασε μετά  
τόλμης τήν οΰράν τοΰ κροκοδείλου.Άλλ’ 
έτιμωρήθη, έπειδή δέν ήκουσε τήν συμ
βουλήν τοΰ Σίμπα. *Η οΰρά τοΰ κροκο
δείλου, μετά τής φοβεράς δυνάμεως καλής 
μάστιγος, κκτέπεσεν έπί τοΰ πλαγίου τοΰ 
Βαρούτη καί παρ’ ολίγον νά του θραύση 
τάς πλευράς.

πατριάρχης τοΰ καραβανιού, ό άληθής 
τύπος σεβασμίου άραβος άρχηγοΰ, τώ 
Ιόωκε φέσιον μέ χρυσήν φούνταν. Ό  Σεΐκ 
Μουσσοΰδ τφ  έδώρησε πλουσίαν κίδαριν 
τής Μασκάτης χρώματος κεράσου. Καί
ίδ ου πώς ό Σελίμ πρό τοΰ τέλους τής ή-
μέρας εύρέθη ένδεδυμένος πλουσιωτάτην 
περιβολήν.

Οΐ δοΰλοι Εψαλλον τά  έγκώμια τοΰ Σε- 
Οτε τό θηριον εξεπνευσεν, ο Σίμπας λίμ πέριξ τών πυρών τοΰ στρατοπέδου, 

ί ό Σελίμ, έλκυσθέντες ΰπό τών κραυ- "Οσον δέ διά τήν Χαλιμάν, τήν γραίαν

μαύρην μαγείρισσαν τοΰ ΆμΓρ, διαρρήδην 
έκήρυττεν,έτοιμάζουσα τόν ζωμόντης, δτι 
ό Σελίμ ήτο ό εΰγενέστερος καί χαριέστε- 
ρος νέος, δν ποτε ειδεν.

Ό  Σελίμ τήν νύκτα ταύτην έκοιμήθη 
τόν ΰπνον τών ήρώων, οίτινες εινε άξιοι 
τής δόξης των διά τά  κατοοθώματά των, 
δτε περί τό μεσονύκτιον άφυπνίσθη ΰπ’ ο
ξείας κραυγής. *Η παρειά δούλου τινός 
έφαγώθη ύπό ΰαίνης. Οί νεώτεροι τών 
δούλων, δσοι δέν είχον Ετι πείραν, έφοβή- 
θησαν πολΰ έκ τοΰ συμβάντος τούτου, 
άλλ ’ ό Μόττος τοΰς καθησύχασε λέγων 
αΰτοϊς φιλοσοφικώς «δτι ή ΰαινα είναι 
ζώον δειλόν, δπερ καί ή θέα παιδίου δύ- 
ναται νά τρέψει είς φυγήν τήν ήμέραν, καί 
τό όποιον δέν έπιτίθεται ή κ α τ ’ άνθρώ-

I ·  Ν /πων κοιμωυιενων γ} κατα πτωμάτων».
*

¥ *
Τό καραβάνιον έξηκολούθησε τήν πο- 

ι ρείαν του άνευ νέων περιπετειών καί εφθα- 
σεν οΰτως είς τήν χώραν τών Οΰαχεχέ. 
Οΰτοι είνε φυλή κλεπτών κατοικούντων 
πρός νότον τών ξηρών καί έκτεταμένων 
πεδιάδων τής Οΰγγογγό.

Τήν πρώτην έσπέραν τής είς Οΰαχεχέ 
άφίξεως, πρό τής ώρας τοΰ ΰπνου ό χιραγ- 
κόζης (πρόσκοπος) τοΰ Χαμίς ήγέρθη 
κατά προσταγήν τοΰ κυρίου του, καί μέ 
ΰφος άρχαίου κήρυκος, έφώναξε μεγαλο
φώνως τάς άκολούθους λέξεις :

« Έ ! παιδιά τών Αράβων καί δλοι δ- 
σοι είστε άπό τήν Ζανζιβάοη, άκοΰτε ! 
Είστε πλησίον είς τοΰς Οΰζχεχέ. Είστε 
είς τήν χώραν λνιστών καί νυκτοκλεφτών. 
Νά ήστε προσεκτικοί καί έτοιμοι, φίλοι 
μου. Μέ τώνα μάτι μόνο νά κοιμάστε καί 
νά Εχετε πάντοτε τά τουφέκια σας στά  
χέρια. "Αν ίδήτε τή νύχτα κχνέναν Οΰα
χεχέ είς τό στρατόπεδό σας,τραβάτε κ α τ ’ 
έπάνω του καί σκοτώνετέ τον ! Σύμ
φωνοι ;

—  Σύμφωνοι ! άπήντησαν έξακόσιαι 
φωναί.

—  Κ αταλάβατε  ;
—  Καταλάβαμε ! άπήντησαν αί αΰτα ί  

φωναί........
Γ εώργιος Λ δρακτας

Γ ΡΑ Μ Μ Λ .ΤΟ Κ ΙΒΩ Τ ΙΟ Ν

Κυρίας Κ ας Όρφανίδου, Σαμιωτάχη, χαί χχ. 
Ή ρ. Γ έροντα ,Ά λέξ. Γ. Νιχολαΐόην. Συνδρομαί υμών 
έλήφθησαν. Εύχαριστοΰμεν, — χ. Λάμπρον Έ νυάλην. 
Τα φύλλα έατάλησαν άπό 1ης Ίανουαρΐου τώ έγ- 
γραφέντι συνδρομητή — χ. Διονύσιον Φ. Κούρτσολαν. 
Φύλλα άπεστάλησαν. Αίτοϋμεν συγγνώμην· ητο λ ά 
θος της διεχπεραιώσεως. — χ. Α . Κ . Γεωργαντίδην. 
Ένεγράφη 6 χ. Κ . Κωνσταντινίδης, πρός ον άπεστά
λησαν τά φύλλα άπό 1ης Όχτωβρίου. Εύχαριστοϋ- 
μεν. — Δεσποινίδα Αλεξάνδραν Παπαδοπούλου. Έ -  
λάδομεν διά τοϋ χυρίου Ξενοπούλου τό νέον διήγη
μά σας , τό όποιον δημοσιευθήσεται είς τό επό
μενον. ’Αποτείνομεν δέ χαί έχ δευτέρου τήν παράχλη- 
σιν, νά μή μας λησμονείτε τόσω πολύ. — χ. Β. Δ. 
Ζ. Er zα ΰ θ α ·  Καλόν τό διήγημα, πρό πάντων δέ 
διά τήν ώραιαν δημοτιχήν του γλώσσαν, τήν όποιαν 
σας συμδουλεύομεν νά χαλλιεργήσητε. Θά τό έδημο- 
σιεύομεν πολύ εΰχαρίστως άλλά προτιμώμεν ν’ άο- 
χίσωμεν άπό τίποτε νεώτερόν σας, διότι τό παρόν 
ομοιάζει πρός αλλο διήγημα τοϋ Α  Δουμα, υ’ιοΰ, 
τό όποιον συνέπεσε νά δημοσιευθή πρό ολίγου χαιροΰ 
εις τά  «Έ χλεχτά». — χ. Β. Κ. Σϋρο ν .  Δημοσιευ- 
θήσεται. —  χ. Λ. Μοσχοβάχην. Θά συμμορφωθώμεν 
τή επιστολή σας. Ε ίς τό έξης θά στέλλονται δύο φά- 
χελλοι. Φύλλα άπεστάλησαν. Πεοιμένομεν δ,τι γρά
φετε.


