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ταίοις, οϊτινες έζ-ή τουν νά τόν ’ έμποδίσω-
Ε Μ Μ Α Ν Ο Υ Η Λ  Γ Ο Ν Ζ Λ Λ Ε Σ

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

[Συνέγεια]

— Μεγαλειότατε, ε ί ιεν  ό κόμης ΰπε 
ρήφανος έκ. τών προτέρων διά ττ,ν έκπλη- 
ξιν, ήν παρεσκεύαζε τφ  βασιλεΐ, το ζώον, 
οπερ φυλάττω sΓς τινα τάφρον τοΰ πύρ
γου, έχει τήν ηλικίαν και τή,ν δύναμιν 
νά ΰπερασπισθή.

— Θά Y)vat ίσως αγριόχοιρος ! άνέκρα
ξεν ό Φραγκίσκος. Ά ν  οΰτως Ιχϊ), σπεΰ- 
σε, αγαπητέ πυογοδεσπότα, νά δώσγις τό 
σύνθημα.

— Είναι δέ νήστις πρό δύο ημερών, 
Μεγαλειότατε.

— Ζήτω ό Θεός ! είπεν ό Φραγκίσκος 
μετά y ιχρόίς, ίδοΰ θήραμα άξιον ήμών. 
Αί κυρίαι θά διασκεδάσωσι μέ τό περίερ
γον θέαμα άγοιοχοίρου θηρευομένου, χ ω 
ρίς νά κουρασθώσιν ή νά διακινδυνεύσωσι.

— Τά τυφέκια ! τά τυφέκια ! ανέκρα
ξαν πανταχόθεν.

Ένώ παρεσκευάζοντο καί έπλήρουν τά 
όπλα, ό κόμης εδωκεν είς τάς κυρίας δέ
σμην μικρών τόξων, ϊνα hi’ αΰτών παρο- 
ξύνωσι καί έξαγριώσι τό θγιρίον. Αμέσως 
δ’ αΰται, άνυπομονοΰσαι, διήλθον ττ,ν αΰ- 
λτ,ν καί μετέβνισαν είς τοΰς έξώστας τοΰς 
απέναντι τών βασιλικών.

Ή  Κλοτίλδη, έντρομος έκ τοϋ θορύ
βου, ήθέλησε νά έξέλθγ; τοΰ άντρου, ΐνα 
καταφύγη αλλαχού" άλλ' ή αυλή ήν πλή
ρης ανθρώπων.

Οΰτοι ήσαν κυναγωγοί ή θεράποντες 
φέροντες δάδας. Ά λ λ ά  καί αΐ έξοδοι, δι’ 
ών ήδύνατο νά έξελθη, ήσαν καί αΰται 
πλήρεις κόσμου.

Ήγνόει έτι τί ν’ άποφασίσγι, οτε είδε 
μετ’ έκπλήξεως, είς άπόστασιν μόλις ε ί 
κοσι βημάτων άπ’ αΰτής, πολλούς θερά- 
ποντας μέ δάδας καί ΰπηρέτας παρατασ- 
σομένους καί φέροντας ρόπαλα, άλλους δέ 
όδηγοΰντας κύνας.

Αί προπαρασκευαί αΰται έγίνοντο ό
πως ή Θήρα συγκεντρωθή έν τη μεγάλη 
αΰλ95. οΰτω δέ δυν·/)θώσιν οί θεαταί άπό 
τών παραθύρων ν’ άπολαύσωσι τοϋ θεά
ματος.

Ά λ λ ’ ή Κλοτίλδη, ητ ις ήγνόει πάντα 
ταΰτα , ένόμιζεν οτι διετέλει ώς έν όνείρφ 
καί άνησύχει λίαν.

Ά πό  τοΰ μέρους δθεν ϊστατο είδε τόν 
κόμητα δέ Μονσενΰ πλησιάζοντα είς τόν 
έξώστην τοΰ βασιλέως, δστις έκράτει τυ- 
φέκιον, καί λέγοντα αΰτφ  :

— Μεγαλειότατε, τά πάντα ειν’ έτοι
μα' άναμένομεν τάς διαταγάς τής Ύ με- 
τέρας Μεγαλειότητας.

Ό  βασιλεύς άπήντησεν αμέσως :
— Εμπρός !
Αληθώς Φραγκίσκος ό Α" ην άνυπόμο-

■ νος ν’ άρχιση ή Θήρα. Ό  Μονσενΰ έσάλ- 
πισε διά τού κέρατος, μεθ’ S έπανήλθε 
παρά τόν βασιλέα.

"Αμα τφ  ήχφ , ή αΰλή,ήτις Υ|ν πλήρης 
κυρίων καί ακολούθων, κυναγωγών καί θε
ραπόντων, εμεινεν έν μια στιγμή έρημος. 
Τί θ ά συνέβαινε λοιπόν ' ‘Η Κλοτίλδη δέν 
ήδύνατο νά έννοήση. Τά πάντα περί αΰ- 
τν]ν ήσαν μυστηριώδη.

Ταχέως δμως ήννόησε τί συνέβαινε.
Μυκηθμός ΰπόκωφος καί παρατεταμέ- 

νος ήκούσθη καί γιγαντώδης άγγριόχοι- 
ρος ώρμησεν έν τ·?, αΰλτ).

Έ π ί τη θέα τοϋ φοβεροϋ ζώου, έναν- 
τίον τοϋ όποιου οΰδέν ΰπεοή,σπιζεν αΰτήν, 
ή Κλ οτίλδη οπισθοδρόμησε μέχρι τοϋ βά
θους τοΰ άντοου.

Οί κυνηγοί καί αί κυρίαι τ·7ϊς μικρές 
συνοδίας, τοΰναντίον, ΰπεδέξαντο τήν ε ί
σοδον τοΰ θηρίου διά χειροκροτημάτων' 
διότι,ώς ό Μονσενΰ είχε προαναγγείλει,ήν 
φρικώδες καί άγριον.

Τον θόρυβον τοΰτον άκοΰον τό ζώυν ε- 
στη αποτόμως πρό τών παραθύρων μετ' 
έκπλήξεως καί φόβου άγνοών άν έποεπε 
νά προχωρήσγι ή νά οπισθοδρομήσει.

Έπωφελούμεναι τοΰ διωγμού τοΰ α 
γριόχοιρου τούτου αΐ κυρίαι έρριψαν αΰτώ 
τινά τών τόξων, ?ν τών οποίων ποοσέ- 
βαλεν αΰτόν είς τόν ώμον εισχώρησαν είς 
τάς σάρκας αΰτοϋ. Έρεθισθέν έκ τούτου 
τό θηρίον άπεσύρθη βραδέως πρές τά ό- 
πίσω, στρέφον πρός τόν έχθρόν τό απε ι
λητικόν αυτοΰ μέτωπον καί τύπτον τό 
έδαφος διά τών όξυαίχμων ονύχων του.

Αΐ κυρίαι τότε έρριψαν κα τ ’ αΰτοϋ πλη- 
θΰν τόξων, τοσοϋτον έπιτυχώς, ώστε πολ- 
λαχοΰ έπλήγωσαν τό ζώον.

Τότε, μανιώδης έκ τοΰ πόνου καί τής 
οργής ό αγριόχοιρος, όρμά πρός τά πρόσω 
καί ορθούμενος έπί τοΰ τοίχου ήρξατο δά- 
κνων τό διάζωμα τοΰ έξώστου. Αΐ κυρίαι 
έξέβαλον κραυγάς τρόμου. Πάραυτα έκ 
τών παραθύρων τών κατεχομένων ύπό τών 
κυρίων καί τοϋ βασιλέως ιδία. τά τυφέ
κια προετάθησαν, έκαστος δ’ άνέμενεν 
δπως πυροβολήση πρώτος ό βασιλεύς Ϊνα 
καί οΰτοι πυροβολήσωσιν.

Ό  βασιλεύς έμειδίασε καί έπυροβόλησε. 
Τό θηρίον βληθέν ΰπό τής σφαίρας, ητις 

έν τούτοις δέν είσεχώργισεν είς τάς σάρ- 
κας αΰτοϋ, διήλθε μανιώδες τό μεταξΰ 
αυτοΰ τών κυναγωγών καί τών κυνών 
διάστημα' έστη δμως έντρομον έκ τών 
πυρών καί εΰοέθη ούτως ένώπιον τοϋ 
άντρου.

Πνευστιόν καί έξηγριωμ.ένον όρμά κατά 
τών δύο πορτακαλλεών, διά μέσου τών ό
ποιων θέλει νά διέλθη Ή  ΚλοτΟ,δη, περί
τρομος, ήσθάνετο ήδη τήν δυσώδη καί 
θερμήν πνοή,ν τού θηρίου καίουσαν αΰτήν.

Οί θεαταί ένόμιζον δτι τό ζφον ή ττη -  
θέν έζή τ ει καταφύγιον άπό τοΰ κινδύνου' 
έκάγχαζον δέ διά τούτο καί έκραύγαζον 
περιχαρείς.

Ά λ λ ’ αίφνης ή σκηνή ή ^ * ξ ε ν  όψιν. 
Κίνησις μεγάλη έγίνετο μεταξΰ τών κ υ 
ναγωγών. Ό  Διδιέ παρεβίασε τήν γραμ
μήν αΰτών καί αποτεινόμενος τοΐς τελευ-

σ:ν, άνέκοαξεν :
— Είσθε τρελοί ! δέν. έννοεΐτε δτι αν

θρώπινον πλάσμα κρύπτεται είς τό άντρον;
Οί κυναγωγο'· έδίστασαν.
— Άποσυρθήτε, κύριε ! είπεν ό βασι 

λεύς έπιτακτικώςν.
Ό  Διδιέ προσέκλινε. <ι
— Μεγαλειότατε, όπισθεν τών πορτα

καλλεών τοέμει νεαρά κόρη,ήτις θά κατα- 
σπαραχθή άν δέν σπεύσω είς βοήθειάν
της.

Ή  τρέμουσα αΰτού φωνή, σχεδόν έσβε- 
σμένη έκ τής αγωνίας, δέν ή<·ούσθη εΰ- 
διακρίτως ΰπό τοΰ βασιλέως δστις ,τύπτων 
διά τοΰ ποδός τό έδαφος, προσέθηκεν αΰ- 
στηρώς :

—  Σάς απαγορεύω, κύριε, νά προχω- 
ρήσητε. Είσθε πολΰ τολμηρός έπεμβαί- 
νων είς τό βασιλικόν κυνήγιον !

Ό  Διδιέ ώχρίασεν. Οί αΰλικοί, έκπλη
κτοι διά ττ,ν τόλμην αΰτοϋ, έσίγων' αί 
κυρίαι άπεθαύμαζον τόν ώραϊον καί ή ' 
ρωϊκόν έκεϊνον νεανίαν, δέν έτόλμων δ
μως νά άποδείξωσι τή ν συμπάθειαν αΰ
τών. Ά λ λ ω ς  τε δέ πάντες, βλέποντες τόν 
δισταγμόν τού Διδιέ, έπίστευον οτι θ ά- 
πεσύρετο.

Δέν έγενετο δμως τοΰτο.
Ό  Διδιέ, καταβιβάσας τοΰς οφθαλ

μούς άπήντησε καθαρώς :
— Συγχωρήσατε με , Μεγαλειότατε , 

ά λλ ’ είμαι Χριστιανός καί εΰγενης καί α 
δυνατώ νά σάς ΰπακούσω.

Καί δι’ αποτόμου κινήσεως άπεσπάσθγ) 
τών χειρών τών θεραπόντων καί έσπευσε 
δρομαίως πρός τόν αγριόχοιρον, δστις 
αισθανθείς αΰτόν έοχόμενον έστράφη πα- 
ρευθΰς πρός αΰτόν.

Ό  Φραγκίσκος είχεν ήδη λησμονήσι 
τήν περκρρονηθεΐσαν βασιλική,ν αυτοΰ με
γαλειότητα  τα ί έναγωνίως άνέμενε τή,ν 
έκβασιν τοΰ τολμήματος.

Μόλις ό Διδιέ έσχε τόν καιρόν νά σύργ) 
τό ξίφος του καί ό αγριόχοιρος ώρμησε 
κατ ’ αΰτού.

Ό  νεανίας δεξιώς άπέφυγε τήν πρώ- 
την ταύτην προσβολήν καί ώπισθοδρόμη- . 
σεν οΰτως, ώστε τό θηρίον παρεσυρθη 
πρός τό μέρος τών κυνηγών καί μακράν 
τής Κλοτίλδης. Έν τούτοις τοιαύτη ην 
ή θέσις του, ώστε έκ τών παραθύρων δέν 
ήδύνατο τις νά πυοοβολήσϊ), y  ω pi ς νά 
κινδυνεύση νά πληγωθτΐ.

Τό ζώον, έξαγριωθέν έτι μάλλον έκ τής 
άποτυχίας τών προσβολών του, ώρμησεν 
πάλιν κατά τού Διδιέ, καί πλήττων αυ
τόν κάτωθεν τοΰ γόνατος κατέρριψεν αυ
τόν ΰπό τοΰς πόδας του.

Ή  κόμησσα, ητις έκ τού έξώστου τών 
κυριών έθεάτο τής πάλης, έξέβαλλε κραυ
γήν τρόμου, δ δέ κύριος δέ Μονσενύ, λη- 
σμονών πρό τοΰ κίνδυνου, δν διέτρεχεν ό 
άνεψιός του, τοΰς κανόνας τής θύρας,άνέ
κραξεν :

— Τοΰς κύνας ! τοΰς κύνας !
Πάραυτα δέκα ρωμαλέοι κύνες ώρμησαν 

κατά τοΰ άγριοχοίρου καί περιεκύκλωσαν 
αΰτόν μετά φοβερών ύλακών άλλ ’ άπαν-



-τες ήττήθησαν καταπληγωθέντες καί ο
πισθοδρόμησαν.

ό  Διδα είχε ήμιεγεοθή.
— Κύριε κόμη Si’ οίκτον, άνέκραξε τφ  

Μονσενύ, σώσατε την Κλοτίλδην !
— Την Κλοτίλδην ! έπανέλαβεν άνα- 

σχιρτήσας ό βασιλεύς. Ώμιλήσατε, κύ
ριε, τ ί  συμβαίνει ;

Ό  Διδιέ «ροσηλώσας έπί τοΰ βασιλέως 
τοΰς ζωηρούς αΰτοϋ οφθαλμούς ΰπ έλαβε :

— Δέν μέ έννοήσατε λοιπόν, Μεγαλειό- 
τατε J Η Κλοτίλδη είναι είς τό άντρου 
καί δέν δύναμαι νά την υπερασπίσω.

—  Είς τό άντρον ! έπανέλαβεν ό Φραγ- 
κϊσχος έκπληκτος. ’Αλλά τότε οΰδείς άλ
λος έκτός έμοϋ θά την σώσν). ‘Υψηλά τά 
τυφέκια, κύριοι, και οΰδείς ας μη κινηθ?)!

Παρευθυς άναρριχώμενος άπό τοϋ εξώ
στου, πρός μεγιστον τρόμον πάντων τών 
αυλικών,κατήλθεν είς την αυλήν, έ'σπευσε 
πρός τό άντρον και εύρέθη απέναντι τής 
Κλοτίλδης, ·>ίτις ώχρά καί τρέμουσα έχ 
τού δέους ην γονυπετής άναμένουσα τόν 
6άν ατον χαί δεομένη.

Ο βασιλεύς έκυψε πρός αΰτήν, την 
περιεβαλλε διά τών βραχιόνων του χαί 
σπεύδων ν’ άνεγείοη αΰτήν :

— Μη τρέμεις πλέον, φίλη μου, 1 τή 
ειπε μετά μειδιάματος, διότι τού λοιπού 
θά έχης ώς προστάτην τόν πρώτον εΰ- 
γενή τής Γαλλίας.

Η νεαρά κόρη έφαίνετο μη άχούουσα 
ουδέ άναγνωριζουσα αύτόν.

—  Είναι έκεΐνος, έψιθύρισεν ίκετευτι- 
κώς ώς έν όνείρψ' έκεΐνος πρέπει νά σωθΐΐ !

— Περί τίνος όμιλεις, φίλη μου ; ήρώ
τησεν ό Φραγκίσκος συνωφρυούμενος.

— Πεοι έκείνου, όστις διεχινδύνευσε 
Si έμε τήν ζωήν του χαί οστις αποθνή
σκει ! άπήντησεν έκείνη χαμηλοφώνως.

Διά τής τρεμούσης χειρός της έδείκνυε 
τόν Διδιε, οστις, έξηπλωμένος ολίγον ά- 
πωτέοω,είς μάτην προσεπάθει ν’ άνεγερθή.

Ο βασιλεύς ανύψωσε τούς ώμους.
Εκείνον ! όχι, ώραία μου κόρη, ά 

πήντησε ψυχρώς. Τά καθήκον μου ώς εΰ- 
γενοΰς είναι ν άφοσιώμαι διά τήν σωτη
ρίαν τών γυναικών, δέν θά έχω δμως τήν 
αφοοσυνην να βοηθήσω ενα άνόητον, δστις 
έτόλμησε να καταφρονήση τάς διατα- 
γάς μου.

Κακώς έπραςε νά μή ύπακούση πρός 
τον βασιλέα διά νά σώση άγνωστον δυ
στυχή κόρην, διέκοψεν ή Κλοτίλδη μετά 
"λυγμών, έ'ποεπε νά μ’ έγκαταλείψη . . . 
Είναι ένοχος, Μεγαλειότατε, έστέ δμως

Livai ένοχος, είπε τοαχεως ό Φραγ- 
κΐσχος, διότι ήθέλησε νά μέ στεοήση τής 
χαράς τοΰ νά ς προστατεύσω έγώ.

Κατ έκείνην τήν στιγμήν τό θηρίον, 
χαιτοι τετυφλωμένον έκ τοϋ αΐματος τών 
κυνών, δι’ ού έπλημμύρει ή κεφαλή του, 
ανεσκαπτε το έδαφος διά τών όδόντων 
και ε'στρεφε πανταχόθεν τά άπαστοά- 
πτοντα αυτού ομματα ζητούν νέον θύμα 
έφ ου να κοοέση τήν λύσσαν του.

1 Όρα εικόνα φύλλου 466.

Ή  νεαρά κόρη ήοπασε τήν χεϊρα τοϋ 
βασιλέως καί ανέκραζε κλαίουσα :

— Μεγαλειότατε , ευσπλαγχνισθήτε 
τόν Διδιέ !

’Αντί πάσης άπαντήσεως ό βασιλεύς 
Ισυρε τό ξίφος του.

Ό  αγριόχοιρος, δστις πρός στιγμήν έ- 
στράφη πρός τόν κατακείμενον άντίπαλόν 
του, έστη αίφνης. Έφάνη ένθυμηθείς τό 
άντρον καί ώρμησε πρός τό μέρος έκεΐνο.

Φραγκίσκος ό Α έ'βλεπεν αΰτόν ερχό
μενον' δπως προκαλέση αΰτόν έπληττε τό 
έδαφος διά τής αιχμής τού ξίφους του. 
Είτα, δτε τό ζφον έπλησίασεν, άνέκοαξε 
λαμβάνων στάσιν άμύνης :

— Μεταξύ μας τώρα.
Τό θηρίον έσταμάτησε καί εξέβαλε πα- 

ρατεταμένον μυκηθμόν. Οί όδόντες του έ
τριξαν καί ώπισθοδρόμησεν^Ιν βήμα.

Ό  βασιλεύς προεχώρησε καί βήμα πρός 
βήμα, βραδύνας, ώδήγησεν αΰτό ενώπιον 
τού άντρου.

Πάντων τά βλέμματα ήσαν προσηλω
μένα, μετ’ άγωνιώδους προσοχής, έπί τής 
φοβεράς έκείνης σκηνής, ή δέ Κλοτίλδη 
γονυπετής έ&έετο διά τόν προστάτην αΰ- 
τής, τό όνομα δμως τοϋ Διδιέ άνεμιγνύετο 
είς τήν δέησιν αυτής.

Ό  αγριόχοιρος τότε έφώρμησεν' ό βα
σιλεύς έτεινε δεξιώς τήν χεϊρα,ή δέ λεπίς 
είσεχώοησεν ολόκληρος είς τό στήθος τοϋ 
ζφου, χωρίς δ Φραγκίσκος νά κινηθή.

Ά φησα ; τότε τό ξίφος του ήρπασε τόν 
άγριον αυτού αντίπαλον έκ τής κεφαλής 
καί άνέτρεψεν αΰτόν.

Οί αΰλικοί έξεδήλωσαν τόν ένθουσια- 
σμόν αΰτών διά φρενητιωδών χειροκροτη
μάτων. Έν τούτοις ό βασιλεύς έσπευσεν 
εις τά άντρον καί ευρών τήν Κλοτίλδην 
λιπόθυμον ένεπιστεύθη αυτήν είς τήν μέ
ριμναν τών κυριών τής μικράς συνοδίας, 
αϊτινες ήρχοντο σπεύδουσαι, ΐνα συγχα- 
ρώσιν αΰτφ .

Συγχρόνως ή κυρία δέ Μονσενύ, βοη- 
θουμένη ΰπό τινων υπηρετών, άνήγειοε 
τόν Διδιέ,οΰτινος ή πληγή, καίτοι έπώδυ- 
νος, δέν ήτο έπικίνδυνος, καί μετέφεοον 
αΰτόν είς τό δωμάτιόν της.

Ό  Μουσερόν καί ή Σεβρέτη, χάρις είς 
τό μικρόν αΰτών ανάστημα, ήδυνήθησαν 
νά είσχωοήσωσιν ευκόλως μέχρι τής α ι 
θούσης, έν ή αί κυρίαι είχον οδηγήσει τήν 
Κλοτίλδην.

Ή  αΰλή ήτο πλήρης αΰλικών, οϊτινες 
ένεκωμίαζον τήν άνδρίαν τοϋ βασιλέως.

— Μεγαλειότατε, είπεν ό Βονιβέ, ιδού 
ανδραγάθημα αντάξιον τού Ρολάνδου ! 
Οΰδέποτε θά συμβουλεύσω τόν αδελφόν 
σας, τόν αΰτοκράτορα Κάρολον Ε , ν' ά- 
γωνισθή μεθ’ υμών έν κεκλεισμένφ στρα- 
τοπέδφ.

Φραγκίσκος ό Α' έμειδίασεν.
— Ά ς  άφήσωμεν αΰτά, Βονιβέ. Τούτο 

μόνον είξεύρω δτι διψώ υπερβολικά.
—  Ά ν  ό άγριό/οιρος έξεκοιλιάσθη, 

Μεγαλειότατε, ύπέλαβεν ό ναύαρχος, αί 
φιάλαι δμως δέν έκενώθησαν έτι.

Καί έστράφη πρός τοΰς συντρόφους 
αυτού.

— Κύριοι, άς πίωμεν Ιν ποτήριον είς 
τιμήν τής θήοας !

Καί πάντες, προηγουμένου Φραγκίσκου 
τοϋ Α , έπανήλθον θορυβωδώς είς τήν α ί
θουσαν τοϋ συμποσίου.

[Έ π ετα ι συνέχ ίια ] ΤοΝΥ.

Β Σ Ε Β Ο Λ Ο Δ  Κ Ρ Ε Σ Τ Ο Β Σ Κ Η

Ε Κ Τ Ο Σ  Τ Ο Υ  ΝΟΜΟΥ
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΝ

[Σ υνέχεια]

Α'
Μ α χ ρ ά ,ν  τ ή ς  Π α τ ρ ί δ ο ς

Ή  Ειρήνη έπί τινας ήδη μήνας διέμε
νε ν είς άπόκεντρόν τι χωοίον, παρά τάς 
άκτάς τής λίμνης τής Γενεύης. Είς οΰ- 
δεμίαν προέβη γνωριμίαν καί διήγε βίον 
τοσούτω ήρεμον, πλήρη άπομονώσεως καί 
έκουσίας άποξενώσεως, ώστε τ·?) έδόθη 
μάλιστα παρά δύο ρωσσικών οικογενειών, 
οΰ μακοάν αΰτής διαμενουσών, ή έπωνυ- 
μία τής ίδιοτρόπου. Ό  πρός τήν ειρήνην 
καί τήν γαλήνην πόθος αυτής, μετά τής 
έπιθυμίας τής ησυχίας, ήτο δι’ αΰτήν 
τοσούτψ μεγάλος κατά τάς ποώτας τής 
άφίξεως αΰτής ημέρας, άστε έφοβεΐτο ά- 
πλώς πάσαν νέαν γνωριμίαν καί νέας 
συναντήσεις, δυναμένας νά τή άναμιμνή- 
σκωσι περί τών ανθρώπων καί τής ζωής, 
ήν είχεν έγκαταλείψει πέραν τών συνόρων 
τής πατρίδος της. Τούτου ενεκα έξέλεξεν 
αύτη τό μακράν τού θορύβου καί τής 
τύρβης τής πόλεως άσυλον τούτο. Ά νέ -  
μενε τόν Βελτίστσεφ, δστις είχεν ύπο- 
σχεθή αΰτη δτι θά ήρχετο ταχέως καί 
διετήρει μετ’ αΰτοϋ τακτ ικωτάτην άλλη- 
λογραφίαν, δι’ής έξέφραζεν αΰτφ  άπασαν 
τήν βάσανον τής ψυχής της, ήτις ουδα- 
μοϋ ήδύνατο νά ήσυχάση μετά τόν θά
νατον τού συζύγου. Πρό πολλού ήδη ή- 
σθάνετο δτι ό θάνατος ούτος ώσεί πράγ
ματι διέγραψεν άπαισίαν τινά γραμμήν 
μεταξύ αΰτής καί τού Πλάτωνος Βελτί
στσεφ. Μεγάλην έτι ήσθάνετο αγάπην 
πρός τόν άνθρωπον τοϋτον, άλλ ’ ουχί καί 
ώς πρότεοον ήδη πρός τό αίσθημα αΰ
τής προσεκολλήθη αίωνία ταραχή, αίωνία 
συναίσθησις τοϋ τελεσθέντος κακουργήμα
τος καί ώς έκ τούτου, αίωνία τύψις τής 
συνειδήσεως. Δέν άπεστρέφετο τόν Βελ
τίστσεφ, άλλά καί δέν ήδύνατο νά πράξη 
τούτο, διότι συνησθάνετο έαυτήν έξ ίσου 
πρός έκεϊνον υπαίτιον καί πλειότεοον μ ά 
λιστα : «διότι ήδυνάμην καί ώφειλον νά 
τόν άποτοέψω άπό τής σκέψεως ταύτης, 
διελογιζετο ή Ειρήνη, χ.αί δέν τό έπραζα' 
έσιώπησα καί συνήνεσα». Κατόπιν τού 
θανατου τού συζύγου της. ήσθάνετο αΰτη 
δτι δέν δύναται ήδη νά προσβλεψη έναρ- 
γώς, ήσύχως καί εΰθέως είς τούς οφθαλ
μούς τόν Πλάτωνα,άποτρόπαιον αίσθημα



αισχύνης καί έντοοπής ήνάγκαζεν αείποτε 
αΰτήν συναντώσαν εκείνον, να ταπεινώνη 
ή άποστοέφη τοΰ; οφθαλμού;. Έπεθύμει 
ένίοτε ν' άποσυρθη έκ τοϋ κόσμου, εί; 
τρόπον ώστε νά λησμονήση καί τόν άν
θρωπον τοϋτον και έχυ-ήν καί τό παρελ
θόν.Κατά τά ;  στίγμα; τα ΰ τα ;  έδοκίμαζε 
δίψαν πλήοου; άπομονώσεω;, πόθον πρό; 
έντελή άποξένωσιν καί έχαιρε διά την 
έρημίαν τ·/);. Ά λ λ ’ έπήρχοντο ένίοτε καί 
άλλαι στιγμαΓ ή αίωνία πίεσι; τής τύ-  
ψεω; τοϋ συνειδότος,τοσοϋτον ένίοτε κα- 
τέθλιβεν αΰτήν, ώστε, άποκάμνουσα ύπό 
τό βάρο; αΰτη ;,  ή ιθχνετο ζωηρώ; την 
αδυναμίαν, την έγκατάλειψιν καί άποο- 
φάνωσίν της, καί τότε δη άνεγεννάτο εί; 
αΰτήν δ πόθος νά ίδη τόν συνένοχόν της 
καί πεισθη όφθαλμοφανώ;, οτι καί αυτός 
πάσχει έπίσης καί έπί τέλους, δτι θά ή - 
κουε παρ’ αΰτοϋ παρηγοράν τ ινα  λέξιν, 
δυναμένην ν’ ανακούφιση, έστω καί έπ’ έ- 
λάχιστον,τήν ψυχήν της. Κατά τά ;  στιγ- 
μά ; τα ύτα ;  έπεχείρει γράφουσα πρός τόν 
Βελτίστσεφ, προσκαλούσα αυτόν καί ί- 
κετεύουσα νά τείνη αΰτ·7ί χεΐρα ήθική; 
βοηθεία;. Εί; τά ;  έ* Ρωσσία ; άποκρίσει; 
του οΰτο; άπεκοίμιζεν αΰτην δι’ ύποσχέ- 
σεων περί τή ;  ταχε ία ; άφίξεώς του, ή τ ι ;  
έκάστοτε,πρό; μεγάλην δήθεν λύπην του, 
άνεβάλλετο ενεκα νέων καί απροόπτων 
έμποδίων καί δυσκολιών. Έν τούτοι;, 
προΐίόντος τοϋ χρόνου, αί απαντήσεις αΰ
τοϋ καθίσταντο λακωνικώτεοαι καί έπί 
τέλους, διεκόπησαν δλοτελώς.

Ή  άπομόνωσι; καί ή διαρκή; άποχώ- 
ρησις έκ τού κόσμου, άς τοσοϋτον έπεπό- 
θει!ή ψυχή τής Ειρήνης κατά τάς πρώτας 
ημέρας τής είς Ελβετίαν άφίξεώς της, 
ήδη οΰδόλως εΰηρέστουν αΰτήν. Ό  βίος 
οΰτος ήοξατο ήδη καταθλίβων μάλιστα 
την Ειρήνην. Έβασάνιζεν αΰτήν ή σιωπή 
τού Βελτίστσεφ καί καθ’ έκάστην άνεγεν- 
νόίτο ή απορία της, ή έπιθυμία της νά 
γνωρίση καί βεβαιωθνΊ — τί έπαθε ; πού 
είνε ; δ ιατί δίν έρχεται καί δέν γράφει ; 
τ ί  σημαίνει τούτο καί πώς νά έξηγήση 
τήν διαγωγήν ταύτην ;

Έ π ί τέλους δέν ήδυνήθη νά ύπομείνη 
τήν αόριστον ταύτην κατάστασιν καί ά- 
πεφάσισε νά έπιστρέψη είς Ρωσσίαν. Ή  
άπόφασις αυτη μάλιστα εδωκεν αΰτη 
ζωήν τινα καί θάρρρος.

Β'
Τδ γαμ. ή λ ιον δώρον.

Έν τούτοις πολλά ήδη έν τή απουσία 
του έτελέσθησαν . . .

Ό  Κόροβοφ έξωρίσθη είς Σιβηρίαν, καί 
ή Λιουδμήλα, μή θελήσασα νά τόν άκο- 
λουθήση, άπηλλάγη καθ’ δλοκληρίαν τών 
δεσμών τοϋ νομίμου αΰτής γάμου.

Ή  έπί τοϋ Βελτίστσεφ έπιρροή αΰτής, 
καί πρότερον σημαντική οΰσα, ηΰξήθη 
πλειότερον μετά τήν άναχώοησιν τής Ει
ρήνης’ ήδη είς τήν έπιρροήν ταύτην οΰ- 
δέν πλέον ΰφίστατο αντιστάθμισμα, καθ’ 
ήν έποχήν ό Πλάτων, έξερεθιζόμενος ΰτϊό 
τής ζηλοτυπίας, ή προσβεβλημένος έκ τής 
άθρόας καί δεσποτικής άπαιτήσεως τής

Λιουδμήλας, μετέβαινε παρά τ7ι Ειρήνη 
Βοοίσοβνα ΐνα έκχύση άπασαν τήν χολήν 
καί πικρίαν, άς διήγειρεν έν τι) ψυχή του 
ή γυνή αΰτη. Δυνάμει τών περιστάσεων 
ή Λιουδμήλα κατόρθωσεν έπί τέλους νά 
κάμη αΰτόν νά πεισθϊί, δτι οΰδέν έναντίον 
αΰτή ; δύναται νά διαπράξη, δτι Ιν πράγ
μα μόνον απομένει: νά ύποταχθή είλικρι- 
νώ; εί; τήν ειμαρμένην, νά έκπληοώση ά- 
πάσα; τ ά ;  απαιτήσει; τη ;  καί νά παρη- 
γορήται ύπό τή ;  ιδέα;, δτι ένδεχόμενον 
καί τωόντι νά άποβώσι πάντα ταΰτα πρό; 
τό καλόν του,δτι ή Λίουδμήλα ΰπανδρευο- 
μένη αΰτόν, θά δυνηθή νά έκπληρώση τάς 
υποσχέσεις της, δέν θά καταστρέψη τήν 
θέσιν του καί θά τώ παράσχη πλήρη ησυ
χίαν, ίσως δε, καί δόσιν τινα εΰτυχίας. 
Καίτοι όλίγας έτρεφεν έλπίδας πρός τήν 
μέλλουσαν εΰτυχίαν, κατόπιν τοιαύτης 
άρχής, άφού αΰτη διά δόλου καί βίας έ- 
δέσποσεν αΰτοϋ καί συνέδεσε μεθ’ έαυτής 
άπασαν τήν τύχην του, καί έν γένει δέ, 
καίτοι δυσκόλως παρεδέχετο τό αδύνατον 
τής πάλης καί τήν ανάγκην τής υποτα
γής, ά λλ ’ δμως είς τοΰτο Ιφεοεν αυτόν 
άφ’ένός ή ορθή σκέψις τής άναποφεύκτου 
τοιαύτης έκβάσεως,καί άφ’ έτέρου— συν- 
έτεινε πρός τήν παραδοχήν τούτου τό έξ- 
αιρετικόν έκεϊνο καί άπαίσιον αίσθημα 
τής σχεδόν μονομανούς κλίσεω;. Τήν ο
ποίαν, μ’δλα ταΰτα , δέν ήδύνατο νά κα- 
ταβάλη έν έαυτώ άναφορικώς πρός τήν 
γοητείαν τής γυναικός ταύτης — καί ή 
Λιουδμήλα βαθμηδόν καθυπέταξεν αΰτόν 
κυρίως δι’ αΰτής ταύτης τής Ισχύος της.

Ή δη  καί αΰτός οΰτος δέν ήθελε νά 
βραδύνη καί άναβάλλη τήν ήμέραν τοΰ 
γάμου. «Τό ίδιον είνε ! διελογίζετο' πρέ
πει έπί τέλους νά ληφθϊί μία άπόφασις ! 
Καί δσον τό ταχύτερον, τόσψ τό κα λλ ί
τερον ! . . . Νά ήσυχάση κανείς τοΰλά- 
χιστον ! »

Είχε πράγματι πολΰ κοπιάσει καί ά- 
παυδήσει ηθικώς έκ τών τελευταίων τού
των ανησυχιών καί αγώνων.

’Οκτώ περίπου έβδομάδας μετά τήν 
έξορίαν τοΰ Κόροβοφ, ό Βελτίστσεφ μετά , 
τής Λιουδμήλας λίαν ταπεινώς καί ήσύ- , 
χως έστέφθησαν είς παρεκκλήσιόν τ ι  καί 
αΰθημερόν τ·  ̂ προσέφερεν οΰτος, άρχήθεν 
προητοιμασθέν, δωρητήριον άπάσης τής 
περιουσίας του.

— Δέν θέλω νά σοί είμαι οφειλέτις, 
είπεν αΰτη εΰχαριστούσα αΰτόν διά τό 
δώρον τούτο —  δπερ, άλλως τε,δέν ητο ή 
έκπλήρωσις ένός έκ τών κυριωτέρων δρων, 
οΰ; Ιθεσεν αΰτφ  μεταξΰ τοΰ κατέργου καί 
τού γάμου. Δέν θέλω νά σέ βασανίζω πε
ρισσότερον, έξηκολούθησεν αΰτη, καί διά 
νά σοί αποδείξω, δτι τώρα, πραγματικώς 
έγενόμην σύζυγός σου καί δ καλλίτερος 
φίλος σου, Ιδού τά Ιγγραφά σου ! Λάβετα 
καί έκμηδένισέ τα ! Διά νά μή μείνη οΰ- 
δέν ίχνος καί διά νά μην ύφίσταται είς 
τό έξής μεταξΰ ήμών οΰδ' ή έλαχίστη π ι 
κρία τών άναμνήσεών μας.

’Αμέσως τά ένοχοποιητικά έγγραφα 
έρρίφθησαν έν τ?1 θερμάβτρ«£, δ δέ Πλά
των Βελτίστσεφ, τό πρώτον ήδη μετά

τοσούτφ μακρόν χοόνον άνέπνευσεν έλευ— 
θέρως.

Καί πράγματι, τοΰτο ήτο τό κράτιστον 
τών γαμήλιων δώρων, δπερ ήδύνατο νά
τώ προσφέρη ή Λιουδμήλα.

Γ'
Ά ν τ Ι  τ ή ί  σελήνης τοΰ  μέλιτος.

Χαοάν καί τρυφήν, κατά τόν μήνα τοϋ 
μέλιτος,δέν έσχε τό ζεύγος τοΰτο' έδοκί- 
μασεν αΰτάς πρω{μως.’Αλλ’ αντί τούτων, 
άπήλαυσε τής ήσυχίας. Ό  Βελτίστσεφ, 
κατά τοΰτο ήδη εΰτυχής, καθόσον ήδύ
νατο ήδη νά κοιμηθη τοΰλάχιστον ήσύ- 
/ως καί άνευ τής καταβασανιζούσης αΰ
τόν σκέψεως, ητις άνά πάσαν στιγμήν 
ήνάγκαζεν αΰτόν νά αίσθάνηται άνωθεν 
αΰτοϋ τό ξίφος τοΰ Δαμοκλέους.

Ή  Λιουδμήλα κατόρθωσε πάν δ,τι έ- 
πεθύμει, έκέκτητο ήδη περιφανές όνομα, 
έξέ^ουσαν έν τι) κοινωνία θέσιν, κολοσ- 
σαίαν, πρός δε ί δ ι α ν  περιουσίαν και είς 
έπίμετρον, τόν άνθρωπον αυτόν, δστις, 
κατά τό παρόν, ώφειλε νά ήνε δ ασπον
δότερος εχθρός της, ευρισκόμενον είς τοΰς 
πόδας της καί ε ΰ τ υ χ ή ,διότι τώ έδώρει τάς 
σπανίας στιγμάς, τής πρός αΰτόν εΰνοίας 
τη ς .Άναφορικώς πρός τό τελευταϊον τοΰ
το, ΰπανδρευθεΐσα τόν Βελτίστσεφ V) 
Λιουδμήλα κατέστη φειδωλοτέρα ή  πρό
τερον. Καί ήτο τοΰτο έπιδεξίως ΰπολο- 
γισθεΐσα γλισχρότης, διότι γνωρίζουσ* 
αΰτη τόν αψίκορον χαρακτήρα τοΰ συ
ζύγου της, καί τό έξαιρετικόν πάθος, δ
περ αΰτή ή ιδία τφ  ένέπνευσε, πολΰ κα
λώς είχεν έννοήση, δτι, διά νά δ ιατη- 
ρήση αΰτόν πλησίον της καί διά νά ηνε 
πάντοτε έπιθυμητή, δέον νά ήνε φειδωλή 
εί; τάς σπανίας θωπείας της, καί δέν ΰπε- 
λόγισε κακώς.

• Ένόσψ είμαι νέα καί ώραία, είνε ίδι — 
κός μου ! διελογίζετο ή Λιουδμήλα, δταν 
δμως προσέγγιση τό γήρας, δταν παρέλθη 
ή δροσερότης καί ή ώραιότης, τά πάθη 
κατευνάζονται καί άντικαθιστώνται υπό 
παντοτεινής εξεως».

Κατά τήν πρώτην έξαμηνίαν τής υπαν
δρείας των, άπεσύρθησαν είς τήν πατρι
κήν έπαυλιν τού Βελτίστσεφ, Ινθα οΰτος 
έσκέπτετο νά διανύση βίον πλήρη ειρη
νικής ηρεμίας καί γαλήνης. Καί πράγ
ματι, έν τϊΐ άπομυνώσει ταύτη , οΰτως 
είπεϊν,άνβπαύθη έξ δλων τών μόχθων του, 
καί κατά τοΰτο τό διάστημα είχε δια- 
κόψει έντελώς τήν μετά τής Ειρήνης α λ 
ληλογραφίαν του.

Τό νεαρόν ζεύγος έπίτηδες άνεχώρησεν 
είς τήν έξοχήν, ΐνα άποφύγη τάς φήμας 
τών πρώτων ήμερών έκείνας, άς άφεύ- 
κτως , θά διήγειρεν είς τόν κύκλο ν 
τοΰ Βελτίστσεφ ό απροσδόκητος γάμος 
του. Κατά τόν χειμώνα, οτε δ Πλάτων 
Βασίλειεβιτζ έσκέπτετο νά έπανέλθη εί{ 
Πετρούπολιν μετά τής Λιουδμήλας, αΐ 
φήμαι αΰτα ι, κατά τήν γνώμην του, ώ* 
φειλον νά καταπαύσωσιν, οΰτως, ώστβ 
νά είσάξη ήσύχως καί έλευθέρως τήν νε*' 
ράν σύζυγόν του είς τόν κύκλον του, ?νθ*



αΰτη, βεβαίως θά ήτο είς κατάστασιν νά 
καθέξϊ] τήν προσήκουσα·* αύτή θέσιν.

*
*  *

Ά λ λ ’ ή ψυχική γαλήνη τοΰ Βελτίστσεφ 
πολύ ολίγον διήρκεσεν.

Ού μακράν τής έπαύλεως αύτοΰ ύπήρ- 
χεν4έτέρα επαυλις,έν γ  κατώκει ό νομαρ
χιακός πρόεδρος των εύγενών, άνήρ, καί 
τοι ούδένα φέρων οικογενειακόν τίτλον, 
κατήγετο δμως έξ αρχαίας, γνωστές εύ- 
γενοϋς οικογένειας, φέρων elς έπίμετρον 
καί τήν κλήσιν τοΰ αύτοκρατορικοΰ θα
λαμηπόλου καί διαμείνας καθ’ δλον τόν 
βίον του δτέ μέν ίίς τήν Αύλήν,ότέ δι έν 
Εΰρώπγ). Ό  κ. Β^άζμηνοφ, ήτο καθ’ δλην 
τήν σημασίαν αύθέντης (Barin) έξ έ- 
κείνων ούς άπεικόνισεν ό Ζουργένιεφ , 
τζέντλμαν, κατά τό έξωτερικόν, κομψός 
τούς τρόπους καί είς άκρον έγωϊστής. Ή  
μεταρρύθμισις τών χωρικών καί ή συνεπεία 
ταύτης — πλειότερον δέ ή συνεπεία τοΰ 
βίου, δν διήγε — κατά τι διαταραχθεϊσα 
κατάστασίς του, έ'φερον αύτόν άκουσίως 
είς τήν έρημίαν τοΰ χωρίου, ΰπό τήν εύ
λογον πρόφασιν «νά άσχοληθή τό κατά 
δύναμιν είς τήν γεωργίαν». Ά λ λ ’ έπειδή 
αί έργασίαι του χάρις είς τήν ικανότητα 
καί έπιδεξιότητα τοΰ γραμματέως του, 
άπέβησαν ήκιστα ίκανοποιητικαί, ή δέ 
ώς έκ τής μοναξίας ανία κατέβαλλεν αύ
τόν έπί μόίλλον, ώς έκ τούτου ήρξατο ού
τος νά έπισκέπτηται αρκούντως συχνά, 
ύπό τήν ιδιότητα τοΰ γείτονος, τόν Πλά
τωνα Βελτίστσεφ, δν εΰρισκεν «άνθρωπον 
Hccihas πρεπει, καί είμπορεϊ νά είπή κ α 
νείς, Οχεδ'ον τ ο ϋ  κ ύκ λο ν  μ α^ · . Κατ’ ού- 
σίαν δμως, ούχί ή εύγένεια τοΰ Β ελτ ί
στσεφ εϊλκυεν αύτόν ένταΰθα, άλλ ’ ή ώ- 
ραιότης καί ή χάρις τής Λιουδμήλας, ήν 
ό προβεβηκώς καί άχθόμενοςΐούτος άγα
μος ήγάπησεν ολίγον.

Ό  αύτοκρατορικός θαλαμηπόλος έκ νεό
τητάς του ’έ τ ι  έφημίζετο ώς κατακτητής 
τών γυναικείων καρδιών, καί τήν φήμην 
ταύτην λίαν ζωηρώς ήσθάνθη ό Πλάτων 
Βασίλειεβιτζ τοσούτφ μόίλλον, καθόσον 
δέν ήτο ξένη πρός αύτόν ή παρελθοΰσα 
δ ιαγωγή τοΰ κομψοΰ θαλαμηπόλου.

Ή  Λιουδμήλα, ήτις μετά τόν γάμον 
αύτής, όλίγην ήρχισε νά δίδγ) προσοχήν 
είς τάς έπιθυμίας^καί ιδιοτροπίας τοΰ συ
ζύγου της, έφέρετο λίαν είνους πρός τάς 
αναζητήσεις του^νέου αύτής λατρευτού. 
Δι’ αύτήν, τοΰτο ητο, τά πρωτόλεια, οΰ
τως εΐπεϊν, τό πρώτον δοκίμιον τών δυ
νάμεων καί γνώσεών της είς τό Ιογον τής 
ιδιαιτέρας έκείνης καί έξαιρετικής φιλα- 
ρεσκείας, πρός τήν οποίαν δέν Ιχουσιν α 
νάγκην νά καταφεύγωσιν αί κοκότα ι .  άλλ ’ 
ήτις εινε γνωστή είς τάς έμπειρους καί 
διακεκριμένας έκείνας έρωτοτρόπους γ υ 
ναίκας, α ϊτινες γνωρίζουσι, τ^ βοηθεί^ 
ταύτης, δπως ύπό τήν σκέπην τής θέσεως 
τοΰ συζύγου καί τής αύστηρβς μυστικό
τατος, έλκύωσι πρός τούς πόδας αυτών 
τούς σοβαρούς καί ισχυρούς λατρευτάς, 
χαί έκπληρώσι δι’ αύτής τούς ιδιαιτέρους 
σκοπούς τής φιλοδοξίας τω ν .Ή  δέ Λιουδ-

μήλα πλειότερον παντός ήδη έπεπόθει νά 
ΐδϊ) είς τούς πόδας αύτής καί τούς ισχυ
ρούς τοΰ κόσμου, καί τούς υψηλής περιω
πής, καί έν γένει τούς κομψούς λατρευ
τάς τής ύψηλής σφαίρας, είς ήν έσκόπει 
νά είσέλθγι, ούχί ΰπό τήν αιγίδα γρα'ί- 
δίου τινός, γενικής άπολαύοντος έκτιμή- 
σεως, άλλ ’ αύτή αΰτη, καί νά ε’ισέλθϊ), 
ώς έξουσία, κεκτημένη, δυνάμει τής ώ- 
ραιότητός της , όνομα καί περιουσίαν. 
Πρός τόν σκοπόν τοΰτον εσυρεν αύτήν 
μόνη ή έγωϊστική καί ψυχρά φιλοδοξία, 
καί ιδού ό κομψός αύτοκρατορικός θαλα- j 
μηπόλος παρέσχεν αύτ?) τήν πρώτην άρ-
Γ ^ ·

["Ε πεται συνέχεια].
Α γ α θ . Γ .  Κ ο ν ς τ α ν τ ι μ ι δ η ς

ΕΙΣ ΤΟ ΠΡΟΣΕΧΕΣ:

Λ  ΑΙ Λ  3  I Λ :
ir.d Γ. Δ .  ΞΕΝΟΠΟΥΔΟΓ

Ξ Α Β Ι Ε  Δ Ε  Μ Ο Ν Τ Ε Π Ε Ν

Η Ε Κ Δ Ι Κ Ι Ι Σ Ι Σ  
Τ Ο Τ  Δ Α Σ Ο Φ Τ Λ Α Κ Ο Σ

[Σ υνέχεια]

ΚΘ'

To acry.a το ΰ  Ν ικόλα .

"Οτε ή Στεφάνα έφάνη είς τήν ύαλίνην 
θύραν τοΰ προδόμου, ό Νικόλας έβάδιζε 
κατά μήκος τής αύλής, ανησυχών διά τήν 
βραδύτητά της.

— ΤΑ ! εισθε σείς, κύρι* Νικόλα ; . . 
άνέκραξεν ή νεόίνις, προσποιηθεΐσα δτι έ- 
ξεπλάγη. . . Πώς ϊτυχε νά ήσθε έδώ τέ
τοια ώρα ;

— Έπερίμενα κάποιον.
—  Καί ποιον ;
—  Ιην ευμορφοτερη κορη του τοπου.
—  Καί μπορεί νά μάθη κανείς τό όνο

μά της ;
— Καί διατί όχι ;
— Καί ονομάζεται ;
— Στεφάνα.
—  Μπόι ! είναι καί άλλη Στεφάνα είς 

τό γωοιό ;
— 'Οχι.
—  Τότες έπεριμένετε έμέ ;
— Τήν Ιδια.
— Αύτό είναι μεγάλη τόλμη, κύριε Νι

κόλα. Μοΰ Ιρχεται νά θυμώσω μαζί σας.
— Μά, δέν μοΰ εΐπετε πώς Ιπειτα άπό 

τό δείπνο . . .
— Α λήθε ια  . . . τό έλησμόνησα . . . 

Άφοΰ λοιπόν ήσθε έδώ . . . μάθετέ με τό 
τραγούδι . . .

—  Δεσποινίδα Στεφάνα . . .  είπεν δ Nt- 
κόλας, λαβών τήν χεΐρά της, ήν ή νεόίνις 
δέν άπέσυρεν . . ."Ας καθήσωμεν είς αύτό 
τό θρανίον, σιμά *ΐς τήν πορτοπούλα . .

καθισμένος κανείς μαθαίνει καλλίτερα.
*Η νεόίνις έκάθησε παρ’ αύτόν έπί τοΰ 

ύποδειχθέντος θρανίου.
— Τό τραγοΰδι είναι πολύ εύμορφο . . . 

καί δ σκοπός του ακόμη εύμορφώτερος
Καί ταΰτα  είπών, δ Νικόλας ήρξατο 

αδων χαμηλή τ·7) φωνΐ) :

'Ό τα ν  μας ερΟ̂ ι ή ανοι£ι 
Κ ΐ’ άνθίσουν τά  λουλούδια 
Κ’ οί κάμποι πρασινίσουνε 
Καί χύνουν μυρουδιαίς . . .
Τ ά παλλη κάρ 'α  τά  εδμορφα,
Τά εδμορφα χοπελούδία ,
Α ισθάνονται άπό έρωτα 
Γ εμ ά τα ις  τα ίς  καρ δ 'α ίς . . .

ΕΤνα·. γλυκός ο έρωτας 
Περσότερο άπο μέλι,
Κ.’ας λε») δ,τι θέλει 
Τοϋ γέρου τό μυαλό . . . 
Τ ρ α λα λα λελα λύ  . . . .

— Ώ ,  τί ώραϊο τραγοΰδι ! άνέκραξεν 
ή  Στεφάνα, έν είλικρινεΐ θαυμασμφ.

—  Καί δσο πάει είναι εύμορφώτερο.
—  ’Εμπρός λοιπόν . . . νά τάκούσωμε.
Ό  Νικόλας έξηκολούθησεν :

“Ε λα μαζί μου, ά γά π η  μου,
Νά ποϋμε δυό λογάκια . . .
Ξ εύρω ενα μέρος εδμορφο 
Μέσα είς τά  χορταράκια,
’Αληθινό παράδεισο 
Σε μυρισμένη γή , . . .
Ποϋ τραγουδούνε ολόχαρα 
Π ουλάκια, ’ς τήν πη γη  . . . 
Τ ρ α λα λα λελα λ ί . . . .

Ό  ένθουσιασμός τής Στεφάνας δέν ε ί
χε πλέον δρια.

— Θεέ μου ! άνέκραξε, πρέπει νά Ιχη 
κανείς πολύ μυαλό διά νά εύρισκιρ τόσον 
ώραία πράγματα . . . Σάν αυτό τό τρα
γούδι ούτε είς τά τυπωμένα βιβλία όέν 
υπάρχουνε.

Καί ύπό τήν διεύθυνσιν τοϋ Νικόλα, ή 
νεόίνις έπανέλαβε τρ  ασμα πολλάκις, άχρις 
ού έπείσθη δτι ήδύνατο νά ) αυτό α- 
πτα ίστως.

Είτα δ Νικόλας ήθέλησε νά μάθιρ τά 
έν Θίλ-Σατέλ συμβαίνοντα, δθεν ειπεν :

—  Δεσποινίδα Στεφάνα, μοϋ είπετε οτι 
ή δεσποινίδα ’Ιωάννα δέν γελάει πλέον καί 
δτι είναι λυπημένη . . .

— Σόίς τό είπα,καί σόίς τό ξαναλέγω .. .
—  Ά λ λ ά  τί £χει ; . . .  τ ί  τής λείπει ;

. . . είναι νέα, ώραία σάν τήν Παναγία, 
πλούσια ποϋ δέν είξεύρει τ ί  νά κάμνι τά  
χρήματά της . . .  καί είναι λυπημένη ; . . .

—  Είναι έρωτευμένη . . .  άγαπ^ί τόν κ. 
Λουκιανόν Βιλλεδιού.

— Μά αύτό δέν είναι νέον.
—  Ναί' άλλά εως τώρα είχε μία μ ι

κρή έλπίδα, καί τώρα άπελπίσθηκε.
— Τί ! Ιγιναν οί γάμοι του μέ τήν δε

σποινίδα Μαγδαληνήν ;
—  "Οχι, άκόμα. Ά λ λ ά  είναι σχεδόν 

τελειωμένοι. Έ γ ινα ν  αί ειδοποιήσεις. Η 
δεσποινίδα ταίς είδε, καί άπό τότες όλο 
κλαίει . . .  Φαντασθήτε ποϋ μοϋ ϊλεγε τώ 
ρα δά δτι θά ?δινε δλη της τήν περιου
σία νά μήν γίνουν αύτοί οί γάμοι, δτι 
ήθελε νά εύρη κανένα νά σκοτώση την 
δεσποινίδα Μαγδαληνή . . . Μά τόν θεο ! 
είναι τρελλή, διά νά λέγη αύτά τά  πράγ-
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μ κτα , αΰτη ή όποία έχει τόσον αγαθή 
καρδιά.

— Μά τόν Θεό ! τό είπε ; . .
—  Ναί, καί τότες έγώ έκλαψα καί την 

έπαρακάλεσα νά ήσυχάση . . . καί το κα- 
τώρθωσα Έγίνηκε αρνάκι, καί μού ώμίλη- 
σε διά ο3ς, κύριε Νικόλα.

— Δι’ έμέ ! καί τ ί  σό?ς είπε ;
— Πιστεύει πώς μ’ αγαπάτε.
— Καί δέν τής κακοφαίνεται ; . .
— "Ολον τό έναντίον. Μοϋ είπε μ άλ ι

στα πώς είσθε αξιόλογο; νέος καί οτι χν 
πανδρευθοΰμε μοϋ δίνει χ ίλια βκοΰδα.

— ΤΑ ! ή άγαθη δεσποινίδα . . . Θά έ- 
φίλουν το χώμα πού πχτεΐ.

— Καί θά τό άξιζε, κύριε Νικόλα.
— Έ λπ ιζω  πώς θά τή ;  είπετε δτι καί 

έσεΐ; θά μέ έπέρνατε μέ εΰχαρίστησι.
— Είσθε πολΰ περίεργος!
— Διάτανε ! διά νά σάς πάρω, πρεπει 

πρώτα νά είξεύοω άν μέ θέλετε.
— Θά τό ίδούμε αργότερα.
—  Έπροτιμοϋσα τώρα.
— Τί ! είναι τόση βία ;
— Βιάζομαι νά σά; ονομάζω, όταν 

θέλω, γ υ να ι κ ο ύ λα  μου.
Καί οξ δύο νέοι ήρξαντο νά όμιλώσι 

περί τού έρωτό; των . . .
'Επί τέλους,·}) Στεφάνα ένόησεν οτι ήτο 

καιρός νά κατακλ'.θώσι, καί ειπε :
—  Καλήν νύκτα, κύριε Νικόλα . . .  καί 

αύριο . . .
Αίφνης ό Σγουρός, έγερθείς έβαλεν ΰπό- 

κωφον υλακήν . . . ένφ ταυτοχρόνως είς 
μικράν άπόστασιν ήκούσθη έλαφρός τις 
θόρυβος . . .  01 δύο νέοι παρετήρησαν έκ- 
πεπληγμένοι άλλήλου; ... Λευκή τις μορ
φή έξήλθε τής μεγάλης αιθούσης καί χω
ρίς νά στρέψη τήν κεφαλήν έβαίκσε πρός 
τήν μεγάλην θύραν τού περιβόλου.

— Τί είναι ; ειπεν ό Νικόλας, ίόών 
τήν νεάνιδα κχθησυχάσασαν.

— Ό  ακακο;.
— Καί πού πηγαίνει ;
— Οΰτε αΰτός είξεύρει.
— Είναι πολΰν καιρό έδώ ;
— Τρεις ή τέσσαρους μήνες.
—  Καί πώς ζ-Ji ;
— 'Από έλεημοσύνη, τήν οποίαν ό

μως δέν ζητεί.
— Καί πού περνά τόν καιρό του ;
—  ’Εδώ καί έκεΐ. Ολοι τόν γνωρίζουν, 

καί όλοϋθεν ευρίσκει κάτι νά φάγη καί 
τόπο νά κοιμηθή.

—  Καί δταν τοΰ ομιλούν ;
— Δέν άποκρίνεται.
— Είναι βουβός ;
— Μπορεί. ΙΙοτέ δέν τόν άκουσε κα

νείς νά δμιλήση . . .
Ο Νικόλας καί ή Στεφάνα έπί τέλους 

άπεχωρίσθησαν, νομιζοντες δτι'οΰδεί; ή- 
κουσε τήν συνδιάλεζίν των.

Ή πατώ ντα  . . .
"Ανθρωπός τις , ίστάμενο; δπισθεν τής 

παρά τό θρανίον, έφ’ οΰ έκάθηντο οί δύο 
νέοι, μικρά; θύρας, οΰδέ λέξιν χπώλεσεν.

Ο άνθρωπο; έκεΐνος ήτο ό συνοδοιπό
ρος τοΰ Νικόλα. . . καί ή μικρά θύρα ήτο

ακριβώς ή τού σταύλου, ένθα εί/ον οδή
γηση αΰτόν . . .

Λ'

Έ ρως νεάνιδος.

"Εν τινι τών προηγουμένων κεφαλαίων, 
είπομεν δτι ή Ιωάννα  Καλλιουέ έζήτει 
τόν ηρώα τού μυθιστορήματος τής ζωή; 
της.

Ημέραν τ ινά , — Ιν έτο; περίπου πρό 
τών γεγονότων, κτινα άφηγήθημεν α νω 
τέρω— ίππεύουσα έν τώ δάσει τοΰ Έοβιζύ, 
μεταξΰ τού Βιλλεδιοΰ καί τοΰ Θίλ-Σατέλ, 
συνήντησε κομψότατον νέον, ίππεύοντα 
μετά χάριτος καθαρώτατον άγγλικόν ΐπ -  
πον. Ό  νέος οΰτος ήτο εΐκοσιπενταέτης 
περίπου, μελαγχοοινός, ?^ων μεγάλους 
καί έκφραστικοΰ; οφθαλμούς, κόμην μέ- 
λαιναν καί ουλήν,πίλον βελούδινον καί πε- 
ριβολήν άπλουστάτην.Έκράτει έν τηδεξι^ 
μαστίγιον έκ κέοατος ρινοκέοωτος,καί διά 
τή;χριστερά; διηύθυνε τήν δρμήν τοΰΐππου 
του, δστις δμως ίδών αίφνης τόν κέλητα 
τής Ίωαννας διασταυρώσαντα έν καλπα
σμέ τον δρόμον του, έτρόμαξε καί άνετι- 
νάχθη κατά τρόπον επικίνδυνον.

Ή  Ιωάννα έστράφη έντρομο;- δ δέ νέος 
κ,λίνας άπό τής κυμαινομένης χαίτης τοΰ 
ίππου του, δν είχε συγκοατήση, έχαιρέτι- 
σεν αΰτήν μειδιών.

Ή  Ιωάννα άνταπέδωκε τόν χαιρετι
σμόν. ά λλ ’ . . . ήςυθοίασε . . . Ιίλήξασκ 
δέ τόν κέλητά της έγένετο άφαντος.

Ό  νέος —  δστις ήτο δ Λουκιανός Βιλ- 
λεδιού, — έθαύμασεν ίδών τήν τόλμην τής 
ώραίας άμαζόνος καί ... τήν έλησμόνησε.

Δυστυχώς δέν συνέβη οΰτω καί είς τήν 
Ιωάνναν, ητις καθ’ δλην τήν ημέραν έ 
κείνην έβλεπε τήν εικόνα τοΰ θελκτικού 
ΐππέως, ή τ ι ;  δέν έπαυσε καταδιώκουσα 
αΰτήν καί καθ’ ΰπνους έτι.

Τήν πρωίαν, ή νεΧνις άφυπνισθεΐσα ε - 
θετο τήν χεΐρα έπί τής καρδία; της καί 
είδεν δτι αΰτη έπαλλε σφοδρότερον. Τότε 
ένόησεν δτι είχε συναντήει τό ιδαν ι κόν  
τ rjL·, τόν ν ι κ η τ ή ν  τής καρδίας της, οίον 
άπεικόνιζον αΰτόν τά μυθιστορήματα, δ 
είχεν άναγνώση.

Έμάντευσεν δτι ήρχισε ν’ άγαπα.
Τό έσπέρας, ίππεύσασα, έδραμεν είς τό 

δάσος τοΰ ‘Κρβεζύ, έπί τή έλπίδι δτι θά 
συνήντα αΰθις τόν θελκτικόν ιππέα.

Μάτην.
Ή  ’Ιωάννα έπαν-7)λθεν είς Θίλ Σατέλ 

περίλυπος.
Έ π ί τοεΐς ήμέρας έξηκολούθει τάς είς 

τό δάσος έκδρομάς της, άλλά ματαίως. 
Τήν τετάρτην, είδε μακρόθεν ερχόμενον 
Ιππέα,δν δέν έβράδυνε ν’άναγνωρίση.Αμέ
σως έβράδυνε τό βήμα τοΰ ΐππου της.

Ό  κύριος Βιλλεδιού, συναντήσας α ΰ 
τήν, τήν έχαιρέτισεν εΰγενώς, ά λλ ’ οΰδέ 
καν παρετήρησε τό έπί τών παοειών της 
έρύθημα.

Τήν έπιοΰσαν, ή Ιωάννα έμαθε τά ό
νομα τοϋ θελκτικοϋ ΐππέως, δν δέν ήδύ
νατο πλέον νά λησμονήση.

Έ πί τρεις έβδομάδας, οι δύο νέοι συ-

νηντώντο σχεδόν καθ’ έκάστην έν τφ  δά- 
σει. Ό  Λουκιανός έχαιρέτιζεν' ή ’Ιωάννα 
έγίνετο καταπόρφυρος... κ·αί έκαστος ή- 
κολούθει τόν δρόμον του.

Ή  'Ιωάννα ένόμιζεν δτι δ Λουκιανός 
διήρχετο έκεΐθεν δπως τήν βλέπη . , .Ό  δέ 
Λουκιανός απέδιδε τά ;  συναντήσεις ταύ- 
τας άπλώς είς τήν τύχην. Έθαύμαζε τήν 
χάριν καί τήν ώραιότητα τής νεάνιδος ... 
άλλ άπομακρυνόμενος έλησμόνει αΰτήν.

"Αν ή καρδία του ήτο έλευθέρα, ίσως 
θά ήγάπα τήν ’Ιωάνναν.. ,ά λλ ’αΰτός ήγά- 
πα άχρι παραφροσύνης τήν Μαγδαληνήν 
του καί περί ταύτης μόνης έσκέπτετο . . .

Εσπέραν τ ινά , οί κάτοικοι χωριδίου 
έν τοΐς περιχώροις τοΰ Θίλ - Σατέλ έώρ- 
ταζον. Ή  Ιωάννα έπορεύθη μετά τής 
Στεφάνας είς τήν έορτήν καί έ'βλεπε τοΰς 
ΰπό τάς καστανέας χορεύοντας.

Ό  κύριο; Βιλλεδιοΰ άφίκετο μεθ’ ένός 
τών υπηρετών του, είς δν αφιππέυσα; πα- 
ρέδωκε τόν ΐππον του, έτοιμαζόμενος νά 
πλησιάση είς τους χορευτάς.

Ή  Ιωάννα, ίδοΰσα αΰτόν, ύχρίασεν, 
ε ιτκ έγένετο καταπόρφυρος.

Ό  υποκόμης είδεν αΰτήν έπίσης καί 
πλησιάσα; είπε μειδιών :

—  Δεσποινί;, άν έχετε εΰχαρίστησιν νά 
χορεύσητε καί δέν έχετε καβαλλ  i fQov,  
λαμβάνω τό θάρρο; νά προτείνω ΰμϊν έ- 
μαυτόν.

Ή  Ιωάννα συγκεκινημένη έδέχθη τήν 
πρόσκλησιν... καί δ χορό; ήρξατο.

Περί τίνο; ώμίλησεν εί; τήν νεάνιδα δ 
ίποκόμη; :

Θεέ μου! πεοί οΰδενό; καί περί πάντων. 
Περί τοϋ ώραίου κέλητό; τη ; . . .  Περί τοΰ 
Θ ίλ-Σατέλ ... περί τών χωρικών, οΐτινε; 
έκθαμβοι έβλεπον αΰτοΰ; χοοεύοντα; ... 
καί έπί τέλου; περί τών αθλίων έκείνων 
β ιολ ίων ., .

Τί δ’ άπήντησεν αΰτφ  ή Ιωάννα ; . . .
’ Αγνοούμεν... Ί σ ω ;  οΰδέν...

Τοΰ Λουκιανοϋ λαλοΰντο;, μόνον τήν 
άομονικήν αΰτοΰ φωνήν ήκουεν.,.Ιφ’ έκά
στην ί>έ άδιάφορον λέξιν ένόμιζεν δτι έ- 
μάντευεν έκμυστήρευσιν έρωτο;.

Έ πί τέλου;, δ χορός έτελείωσεν. ΤΗτο 
όέ καιρό;. Ή  Ιωάννα έκινδύνευε νά λι- 
ποθυμήση έξ εΰτυχία ;.

Ο Λουκιανό; οΰδεμίαν έδωκε προσο- 
χ ή ν  εί; τήν συγκίνησίν τη ; .  ’Απεχαιρέ- 
τισεν αΰτήν «αί ΐππευσε, λέγων καθ’έαυ- 
τόν :

— Ή  νεάνι; αΰτή είναι ώραιοτάτη. 
άλλά δύναται τ ι ;  νά δμιλή πρό; αΰτήν 
δλόκληρον ώραν χωρί; νά άκούση οΰδέ 
λέξιν έκ τοΰ στόματό; τη ;.

Καί πτερνίσα; τόν ΐππον του έγένετο 
άφαντο;, σκεπτόμενο; τήν Μαγδαληνήν 
του.

Αναχωρήσαντο; τοϋ νέου, καί ή Ιω
άννα κατέλιπεν άμέσω; τήν έοοτήν, πρό; 
μεγίστην λύπην τή ;  Στεφάνα;, ή τ ι ;  έσκέ
πτετο νά χορεύση μετά τοϋ ώοαιοτέρου 
νεου τού χωρίου.

—  Ω, δεσποινίδχ, δεσποινίδα!... έψελ- 
λιζεν ίκετευτικώ; ή θαλαμηπόλο; . . . χν 
έμέναμεν άκόμχ μίχν ώραν...



— Μείνε, κόρη υιου.. Πηγαίνω καί μό
νη ... Τό Θίλ-Σατέλ δέν είναι μακράν...

— Ό χ ι ,  δεσποινίδχ... έρχομαι κ’ έγώ. 
Δέν σάς άφίνω νά πάτε μονάχη νύκτα .. .
V V ,, γ  \°Χ1··· °/1·· έρχομαι μ.α(,ι σχς.

Καί λαβοϋσα ήρωϊκην άπόφασιν, ή 
Στεφάνα ήκολούθησε τήν κυρίαν της.
$ '11 ’Ιωάννα βαδίζουσα έσκέπτετο, με- 
θύουσα έξ ηδονή; :

— Μέ άγαπα . . .  μέ άγαπά .. .  είμαι βέ
βαια περί τούτου...

ΛΑ'
Πρώτη θλϊα|ης. — Πάλη και ήττα.

Ή  πικρά πραγματικότη; έμελλε δυστυ
χώς νά διαδεχθή λίαν ταχέω; τον θελκτ ι
κόν αντικατοπτρισμόν.

Ή  Ιωάννα, έπανελθοϋσα είς Θίλ-Σα
τέλ, διέταξε τήν Στεφάναν ν’ άνάψη π ά ν 
τα τά κηρία τοϋ κοιτώνός ττης. “Ηθελε 
νά πεισθνΐ, ίδίοις όμμασιν, δτι ό Λουκια
νός εΰρεν αΰτήν τήν έσπέραν εκείνην ώ- 
ραίαν.Τό περί τούτου έρωτηθέν κάτοπτρον 
άπήντησε καταφατικώς.

Ουδέποτε ή Ιωάννα  ΰπήρξεν ωραιότερα. 
‘ Η ευτυχία έδιπλασίαζε την φυσικήν καλ
λονήν τη ;.

Ίδοΰσα έαυτήν έν τφ  κατόπτρψ, έμει- 
δίασε :

— Μέ άγαπφ . . . 4ψ ι θ ύρ ι σβ . . . καί 
πρέπει νά μέ αγαπά.

Είτα, βοηθουμένη ΰπό τής Στεφάνας, 
ήρξατο νά έκδύεται, έν μέσω απολύτου 
σιγής.

Αίφνης ή Ιωάννα διέκοψε την σιγήν 
ταύτην, έρωτήσασα :

—  Μέ είδες οταν έχόρευα άπόψϊ ;
— Ναί, δεσποινίδα . . . καί ποτέ δέν 

έχορέψετε τόσον καλά.
— Είδες καί τόν χαβαλλ ι έρο  μου ;
— Ναί. Χορεύει καί έκεΐνος καλά σάν 

κ’ έσά;.
— Τόν γνωρίζεις ;
—  Καί πώς όχι ; . . Είναι ό κύριος 

Λουκιανός Βιλλεδιού . . .
— Καί πώς τόν ευρίσκεις ;
— Ωραιότατος νέος !
— Καί άγαθός ;
—  Ολοι λέγουν δτι είναι άγαθός. 

Ευεργέτης δλου τοΰ κόσμου. . . Ναί* δε
σποινίδα... ό κύριος Λουκιανός είναι άγα 
θός, είναι ωραίος. . . καί ή γυναίκα του 
το Γδιο.

Η ’Ιωάννα έκινήθη άποτόμως.
— Τί είπες · , . . Ή  γ ν ν α ΐ κ ά  το υ  ;
—  Ναί.
Ο κύριος Λουκιανός είναι νυμφευμένος;
— Ό χ ι ,  άκόμα... άλλά .. .
- Τ ί ; . . .
— Λέγουν δτι οί γάμοι γένουνται τώρα 

γρήγορα.
— Και... ή νύμφη ; . . .

— Ή  δεσποινίδα Μαγδαληνή Δεβεζαί.
— Την άγαπά ;
— Ετσι λένε... Πηγαίνει κάθε ήμέρα 

εις τό Βεζαί...
Η ’Ιωάννα ένόμισεν δτι ήσθάνθη φο

βερόν κτύπημα el ς την κεφαλήν.

— ’Αρκεί, κόρη μου... έψ'.θύρισε... πή 
γαινε τώρα... δέν σέ χρειάζομαι άλλο .. .  
Καλήν νύκτα.

Μείνασα μόνη, ήρχισε νά κλαίγ) καί νά 
συστρέφγ) τάς χεϊρας.

Τότε ένόησεν οτι, άν συνήντα τόν κ. 
Βιλλεδιού έν τφ  δάσει, τοϋτο συνέβαινε 
διότι έκεΐνος διήρχετο έκεΐθεν μεταβαίνων 
είς την μνηστήν του, είς τόν πύργον τοϋ 
Βεζαί.

Τότε ένεθυμήθη πάνθ’ όσα είπεν ό νέος 
αυτή κατά τόν χορόν. . . καί ένόησεν δτι 
ήσαν λόγοι φιλόφρονες, άλλ ’ όλως άδιά- 
χοροι.

Ή  νεάνις άπό τής ευτυχίας μετέπεσεν 
άποτόμως είς τήν απελπισίαν. Ή  πτώσις 
υπήρξε φοβερά . . . Έκλαυσεν <2χρι τής 
πρωίας . . . άχρις οΰ έπί τέλους άπεκοι- 
μάθη . . .

Ό τ ε  έξύπνησεν, ό ήλιος έχρύσου τά 
πέριξ, τά πτηνά ήδον καί ή φύσις έμει- 
δία . . .

Ή  ’Ιωάννα ήτο ήρεμος. Καί έπειδή ή 
έλπίς δέν άποθνήσκει τόσον ευκόλως έν 
δεκαεννέα έτών καρδία ήρξατο αύθις έλ- 
π ιζουσα.

Ό  μόνος οδηγός τού βίου της ήσαν τά 
μυθιστορήματα.. . 'Οδηγός λίαν έπικίνδυ- 
νος . . .  Καί έν αύτο ΐ; είχεν ίδή πολλάκις 
γάμους — κατά τό δή λεγόμενον — να  
χαλ άουυ ν  άποκάτο ν  ι ίτα ατέφανα.

Ά χρις  οΰ ήθελον τελεσθή οί μετά τής 
Μαγδαληνής γάμοι τού Λουκιανού πόσα 
ήδύναντο νά συμβώσι ! . . .

Δέν ήδύνατο άρά γε έτέρα τις είκών νά 
καταλάβν) έν τή καρδία του τήν θέσιν, 
ήν κατεϊχεν ή είκών τή ;  μνηστής του ; 
Καί ή είκών αΰτη δέ ήδύνατο νά ήναι ή 
τής Ιωάννας ;

Ή  νεάνις έσκέπτετο ταϋτα  πάντα, καί 
έπί τέλους κατέληξεν είς τό συμπέρασμα 
δτι ώφειλε νά παλαίσΥ).

Νά παλαίσν) ; . . .  άλλά πώς ;
ΉγνόεΓ άλλ ’αί περιστάσεις καί ή τύχη 

ήδύναντο νά τήν βοηθήσωσιν.
Ένόμισεν δτι δπως έπιληφθή τοϋ έρ- ! 

γου είχεν άνάγκην μιάς συνευτεύζεως, 
καί έπεδίωξεν αΰτήν δι’ δλων τών μέσων.

Μετά τινας ημέρας, ό κύριος Βιλλε- 
διοΰ διήοχετο κατά τήν συνήθη ώραν τό 
δάσος, μεταβαίνων εί; τόν πύργον τοϋ 
Βεζαί.

Μακρόθεν διέκρινε τόν μικρόν κα ίμέ· 
λανα κελητα άκίνητον παρά τινα φηγόν. 
Έδραμε καλπαζων καί εΰρε τήν ’Ιωάνναν 
έξηπλωμένην χαμαί καί κάτωχρον.

—  Τί συνέβη, δεσποινίς ;
Ή  νεάνις είπεν αΰτφ δτι πεσοϋσα τοϋ 

ίππου έκτύπησε καί Γσω; είχεν έξηρθρω- 
μένον τόν πόδα.

Ό  Λουκιανός ήθέλησε νά τρέξγ) είς 
Θίλ-Σατέλ, δπως φέρϊ) αΰτή αμαξαν.

— "Οχι, είπεν ή ’Ιωάννα . . . βοηθή- 
σατέ με μόνον νά ιππεύσω...

—  Ά λ λ ’ υποφέρετε πολύ ; . . .  ήρώτη
σεν αύτήν ό Λουκιανός, άφοϋ τήν έβοή- 
θησε νά ίππεύσϊ].

— ’Ολίγον . . .  δέν είναι τίποτε . . .  εΰ- 
. χαριστώ... χαίρετε.

Ό  Λουκιανός έπέμεινε νά την συνο- 
δεύση, φοβούμενος νέον δυστύχημα. Ή  
νεάνις έδέχθη προθύμως τήν συνοδίαν του.

Έφθασαν είς Θίλ - Σατέλ, καί έκεΐ ό 
Λουκιανός έδέησε νά λάβη τήν ’Ιωάνναν 
είς τάς άγκάλας του, δπως καταβιβάσΥ). 
αΰτήν άπό τού ίππου.

Ή  καρδία τής νεάνιδος έπαλλε σφο- 
δρώς' ά λλ ’ ό Λουκιανός οΰδέν ένόησεν.

Ή  'Ιωάννα, καθήσασα έπί άναπαυτι- 
κωτάτου ανακλίντρου, έπέμεινεν δπως ό 
νέος μείντρ παρ’ αυτή.

Ό  Λουκιανός, καίπερ δυσθύμως, ήναγ- 
κάσθη νά τήν ευχαριστήσϊ).

Οΰτως ή ’Ιωάννα έποιήσατο έναρξιν 
τής κατά τής Μαγδαληνής πάλης, έξ ής 
έφρόνει δτι έπί τέλους θά έξήρχετο θρι- 
αμβεύουσα.

Δέν είπε β = β*ίως είς τόν Λουκιανόν : 
«Σέ άγαπώ» , άλλ ’ άπασα αΰτής ή συμ
περιφορά έξεδήλου τοϋτο καθαρώτατα.

Ό  κύριος Βιλλεδιού, καίπερ ταραχθείς 
έκ τής οίονεί έρωτικής έκείνης διακηρύ- 
ξεως, δέν ήθέλησε νά καταχρασθή . . . 
Προσεποιήθη δτι δέν ένόησεν . . . υπήρξε 
κωφός καί τυφλός... καί έγερθείς άπήλθεν.

Ή  'Ιωάννα, μείνασα έν άποθαρρύνσει 
καί άπελπισί^, έσκέπτετο :

— Πώς πρέπει λοιπόν νά όμιλήσγ] τις 
περί έ'ρωτος, διά νά τόν έννοήσουν ;

Ά πό  τής ημέρας έκείνης, ό κύριος Βιλ- 
λεδιοΰ την άπέφευγε. Μετέβαλε δέ τάς 
ώρας τών είς τόν πύργον τοϋ Βεζαί έπι- 
σκέψεών του, δπως μη συναντι^. αΰτήν.

Καί δμως ή Ίωάνννα έξηκολούθει άγα- 
πώσα καί έλπίζουσα.

Είδομεν ανωτέρω ποία φοβερά άστραπη 
έφώτισε τοΰς οφθαλμούς της, διαροήξασα 
τόν καλύπτοντα αΰτοίς πέπλον.

["Ε πεται συνέχ ιια ]. Π α ν .  Π α ν α ς

Η Ε Γ Κ Α Τ Α λ Ε Λ Ε Ι Ν Ι Μ Ε Ν Η
’Ιταλικόν δ ιήγη ιια .

[Τέλος]

Ε'
Συγχώρηοςς x a l  θάνατος

Ώραιοτάτη τοϋ έαρο; ίιμέρα έβαινε 
πρός την δύσιν της. Αί τελευταΐα ι φλο- 
γεοαί τού ήλίου άκ.τΐνες έχρύσιζον τόν 
θόλον τοϋ ναοϋ τής Φιέζολε καί ώσεί κε- 
χουσωμένον στέμμα έπεκάθηντο έπί τών 
κορυφών τών αίγείρων, τών άπέναντι α ΰ 
τοϋ ευρισκομένων.

Πόσον ώραία είνε ή Φιέζολε ! Δεσπόζει 
άπαίση; τή ;  εΰρυχώρου τοϋ Άρνου φά- 
ραγγος, οστις διαβρέχει τάς βάσεις τών 
οικιών. Τουντεύθεν δύναταί τις νά θαυ- 
μάσν) τήν ώραιοτάτην Φλωρεντίαν, ής οί 
έκατόν θόλοι,ΰψούμενοι πρός τόν ουρανόν, 
φαίνονται δεικνύοντες άγερώχως τφ  θεατή 
τά φωταυγή αΰτών μαρμάρινα χρώματα 
τά άντανακλώμενα είς τάς ήλιακάς α 
κτίνας.

Έ π ί τή ;  άπό Φιέζολε λοιπόν εί; Φλω
ρεντίαν άγούση;, καί ότέ μέν άνωφεροϋς 
ότέ δέ έλικοειδούς ά no Ίον δρους φαινο-



μένης όδοΰ, διεκρίνετο γυνή τις μετά τ ί 
νος κορασιού, ΰπομονητικώς βηματίζου- 
σαι.ΙΈπί|τού ώραίου, καίτοι ώχροϋ, τής 
γυναικός προσώπου, έφωτοβόλει, ώς θειον 
καί φωτεινόν διάδημα, ή γαλήνιος καί ά- 
γνή άγαλλίασις.

"Οταν ήκουσε τό σήμαντρον τοϋ«Χαΐρε 
Μαρία» χαιρετώντος την πρός την δύσιν 
της κλίνουσαν ήμέραν,γλυκεΐαν συγκίνησιν 
ήσθάνθη ή πάλλουσα καρδία της. Ο γνω 
στός! είς αΰτην έκεϊνος ήχος τγί άνεμί- 
μνησκε μυρίας άγνάς αναμνήσεις. Η δυσ
τυχής έγονυπέτησε καί ποοσηυχήθη έν 
μέση όδφ.

Ή  νεόίνις έγονυπέτησεν ομοίως παρ 
αυτί) καί άτενίζουσα την μητέρα της 
μετ’ αθώου καί ειλικρινούς υφους,

— Μητέρα, τή είπε, δέν σ’ έφερα είς 
την έκκλησίαν, τό ήξεύρεις ;

’Εκείνη τ?] άπήντησεν :
— Ίουλ ιέττα ! ό Θεός είνε πανταχοΰ' 

γονυπέτησον καί δεήσου πρός τόν"Υψιστον 
μαζύ μου.

Ή  νεαρά κορασίς ΰπήκουσε καί ύψώ- 
σασα τάς χεΐρας πρός τόν ουρανόν έπανέ- 
λαβε : «Χαΐρε Μαρία*.

Άνήο τις σύννους καί μελανά ένδε— 
δυμένος, διήρχετο την έρημον έκείνην ό- 
δόν. Πλησιάσας την νεάνιδα, είδεν αΰτήν 
τείνουσαν τήν χεΐρα καί λέγουσαν :

— Κύριε, λάβετε εΰσπλαγχνίαν διά 
τήν δυστυχή μου μητέρα, ή όποία είνε 
τυφλή.

Ό  κύριος έκεΐνος έστράφη καί ίδών τό 
ώραΐον τής Ίουλ ιέττης πρόσωπόν, έλαβε 
νόμισμα καί είπε :

— Λάβε, μικρά μου, αΰτό, καί είπέ 
τής μητέρας σου νά δέεται διά τήν μη
τέρα μου καί δι’ έμέ.

—  Ώ  ! κύριε, προσέθηκεν ή παιδίσκη, 
μή αμφιβάλλετε δτι καί έγώ χάριν τής 
μητρός σας θά είπω ολας τάς ποοσευχάς, 
τάς όποιας μοϋ εμαθεν ή μητέρα μου.

— Εΰχαριστώ,μικρά μου, ά λλ ’είπέ μοι, 
πώς ονομάζεσαι ;

—  Ίουλ ιέττα  !
— Τό όνομα τής μητρός μου ! είπε 

στενάζας ό άγνωστος.
— Καί πόσων έτών είσαι ;
Ή  Ίουλ ιέττα  έσκέφθη έπί μικοόν, είτα 

στραφεΐσα πρός τήν μητέρα της :
— Μητέρα, είπε, πόσων χοόνων είμαι;
Ή  Μ αρία δέν άπεκρίθη. Ή  καρδία της

διερράγη ΰπό τοϋ πόνου. Μόλις έκεΐνος 
ώμίλησεν, ή Μαρία ήσθάνθη τήν φωνήν 
του είσερχομένην είς τά έγκατα της καρ
δίας της' άνεγνώοισε τόν άδελφόν της ! 
’Αλλ’ ή Ίουλ ιέττα , νομίσασα δτι ή μή
τηρ της δέν τήν ήκουσεν, έπανέλαβε τήν 
έρώτησιν,πρός ήν ή Μχρία δακρυρροοϋσα 
άπήντησεν :

—  Δέν είναι άκόμη, κύριε, Ις χρόνων.
Η φωνή έκείνη είχε τοιαύτην έκφρα-

σιν πόνου, ώστε ό άγνωστος ήσθάνθη τήν 
καρδίαν του σπαρασσομένην. Ί Μετά τινας 
στιγμάς τήν ήοώτησε :

— Πώς ονομάζεσαι, δυστυχής τυφλή ;
— Μαρία, προσέθηκεν έκείνη, άνεγεί- 

ρουσα τήν κεφαλήν.

— Μαρία ! ; έφώνησεν έκπληκτος ό 
’Ερνέστος.
Πε— Ναί ! Μαρία, έξηκολούθησεν ή τ υ 
φλή, ή άδελφή σου, ή όποία κατεδιώχθη 
ύπό μυρίων παθημάτων' τό θύμα τοϋ εγ 
κλήματος, ήλθε συρόμενον καί μ,ετά βίας 
μέχρι τής Φιέζολε διά νά σοί ζητήση έλε- 
ημοσύνην! καί όχι δι’αΰτήν,Έρνέστε, έξη- 
κολούθει αΰτη όδυρομένη, όχι δι' έμέ, 
ή όποία αισθάνομαι τόν έαυτόν μου άνά- 
ξιον, άλλά διά τήν δυστυχή αΰτήν κόρην 
μου. Οταν δ’ έγώ άποθάνω, είπέ είς α ΰ 
τήν τά συμβάντα τής δυστυχούς καί έγ- 
καταλελειμμένης Ιν πρός εν, είπέ της τά 
παθήματα μου καί δείξε της τό έξ άκαν- 
θών διάδημα,τό όποιον έγώ μόνη,μόνη έ 
γώ, κατέβρεξα δι’ αιματηρών δακρύων. 
Λάβε οίκτον, Έρνέστε, λάβε οίκτον δι’ 
αΰτήν.

Ό  Ερνέστος έκλαιεν' οί λόγοι τής 
Μαρίας τόν συνεκίνησαν' έτεινε τότε τοΰς 
βραχίονας καί,

— Έδώ, Μαρία, τή είπεν,έλθέ έδώ, είς 
τάς άγκάλας μου. Έ γώ  ώφειλον νά σοί 
ζητήσω συγγνώμην, έγώ ό άχάριστος. 
Κακούργος είνε ό έγκαταλείπων είς τήν 
δυστυχίαν τοΰς άλλους, καί έγώ σέ έγκα- 
τέλειψα' ά λλ ’ άφ’ ής ημέρας άνεχώρησες 
δέν καθησύχασα πλέον' πανταχοΰ μέ πα- 
ρηκολούθει ώργισμένη σκιά τις καί ώς 
σκωπτική τις Νέμεσις μέ αίματηράς π τ έ 
ρυγας μοί έτυπτε τάς παρειάς.

'Αδελφός τε καί άδελφή περιεπτύξαντο 
άλλήλους' οΰδέποτε έδοκί μασαν έν τφ  
βί<ρ των ώραιοτέραν στιγμήν.

Παρήλθεν έτος ολόκληρον, άφ’ ής ή Μα
ρία έπανεΰρε τόν άδελφόν της καί συνέζη 
μετ’ αΰτού καί τής Ίουλ ιέττας της.

Ή  νέα οικογένεια έγεύετο τήν ώραίαν 
καί γλυκεϊαν ειρήνην, ητις καταμαγεύει 
καί έξάπτει τήν ψυχήν ! Οΰ μην άλλά, 
ή Μαρία, ένεκα τών πολλών παθημά
των της, έπεσε βαρέως ασθενής. Προσ- 
εβλήθη ύπό φθίσεως' εγνώριζεν δτι δέν ή 
δύνατο ν’ άναροώση, εγνώριζεν δτι τά χ ι 
στα θά ήνούτο μετά τής μητρός της. 
Κατά τήν δύσιν τού ήλιου ωραίας φθινο
πωρινής ημέρας, ή Μαρία έκάλεσε τόν 
Έονέστον, τήν Ίουλ ιέτταν καί τήν γη- 
ραιάν Λουκίαν καί μετά γαληνιαίας φω 
νής είπεν αΰτοΐς :

—■ Τό τέλος μου έγγίζει, μείνατε π λη 
σίον μου καί προσκαλέσατε ίερέα.

Πάραυτα ή διαταγή της έξετελέσθη 
καί ίερεύς τις μετ’ ολίγον είσήοχετο είς 
τήν οικίαν.

Ά μ α  είδεν ό ίεοεΰς τήν Μαρίαν, ώχοί- 
ασε καί κλίνας τήν κεφαλήν έπί τού σ τή 
θους, έπλησίασε τήν ψυχορραγούσαν λέ- 
γων αΰτή μετά διακεκομμένης φωνής :

—  Ιδού με, τέκνον μου.
— Καλώς, ήλθατε, πάτερ, είπεν ή 

Μαρία' άποθνήσκω' ήμάρτησα, πάτεομου, 
έν τφ  ένθουσιασμφ τοϋ υπερβολικού έρω
τός μου, ήγάπησκ νέον, ό όποιος μοί ώρ- 
κίσθη αίωνίαν πίστ ιν ' τόν ήγάπησα, ώς 
άγαπά τις τάς ήλιακάς ακτίνας τού ήλιου 
τής πατοίδος του, ώς ό Θεός άγαπα τοΰς 
Αγγέλους του- καί άκόμη τόν άγαπώ.

"Ω ! έάν ό έρως μου αΰτός, τον όποιον 
άκόμη τρέφω, 7)νε άμάρτημα, συγχώρη- 
σόν με, Θεέ μου !

Καί έσιώπησε, διότι ή φωνή της έξέ- 
λειπεν.

Ό  ίερεΰς έκράτει μεταξΰ τών πυρε- 
σουσών χειρών του τάς παγεράς τής Μα
ρίας χεΐρας καί τά άπό τών οφθαλμών 
του ρέοντα δάκρυα Ιπιπτον έπί τού προσ
ώπου του,ώς σταγόνες δρόσου έπί φύλλων 
άποξηρανθέντος χόρτου.

Ή  Μαοία συνεκέντρωσεν άπάσας αυτής 
τάς δυνάμεις καί είπεν :

— Φερετέ μοι τήν Ίουλιέτταν μου,διά 
νά τής δώσω τόν τελευταΐον άσπασμόν'έ- 
πειτα  άνοιξατε τό παράθυρον διά ν’ άνα- 
πνεύσω μίαν άκόμη φοράν τήν αύραν, ή 
όποία έφίλει τό άγνόν άλλοτε καί παρ- 
θενικον πρόσωπόν μ ο υ . , .Ά νο ί  ξα τε .......

Μετ’ ολίγον δέν υπήρχε πλέον !
Ό  ίερεΰς ήτένισε πρός τό γαλήνιον έ- 

κεΐνο πρόσωπόν καί έπιθεσας τά φλεγό- 
μενα χείλη του έπί τών χλιαρών είσέτι 
τής έκπνευσάσης χειλέων, έπέθεσεν άσπα- 
σμόν' είτα, έν τή υπερβολή τής ζωηροτέ- 
ρας λύπης, έφώνησεν:

— Εΰχαριστώ τόν Θεόν, ω Μαρία, 
διότι τοιαύτην σέ παραλαμβάνει είς τάς 
άγκάλας του. Ένουμένη μετ’ έμοΰ θά 
έζνις τόν βίον τής κολάσεως,διότι θά συν
έδεες τήν τύχην σου μεθ’ ένός μητρο- 
κτόνου !

Ό  οΰτω όμιλών ίερεύς, ήτον ό Ερρί
κος, ό άπιστος τής δυστυχούς Μαρίας έ- 
ραστής.

Ή  Μαοία έτάφη παρά τόν τάφον τής 
μητρός της.

Έ π ί πολλά μετά ταΰτα  Ιτη, περί τό 
λυκόφως έκάστης ήμερας, έφαίνοντο κύ
ριός τις καί νεάνις εισερχόμενοι είς τό 
κοιμητήοιον καί ίστάμενοι έπί τοΰ τάφου 
τής δυστυχούς Μαρίας. Έν ώ δέ ό κύριος 
οΰτος συγκεκινημένος προσηύχετο, ή νεά
νις ερραινε οΓ άνθέων τοϋ τάφου της τήν 
γήν.

X Ε Λ. Ο Σ

=Β.

ΓΡΑΜΜΑΤΟΚΙΒΠΤΙΟΝ

κυρίας Ζα/αρέν\αν Δ. Περιστιάνου, Περσεφόνην Ν . 
Ποδαρίκη καί κκ. Κ Διάγγελην, Φωκ. Σολομωνί- 
δην, Δ. Ε . Δουροδάγλον, 'Ανδρέαν 1 Ιαπαδιαμανιό- 
πουλον, Χρ. Δημητριά$ην, Αθανάσιον Αλέξιου, ’ Α 
λέξανδρον Στυλιανοΰ, Νικόλαον Δημόπουλυν, Ν ικό
λαον Α . Τρίπον, Ευστάθιον 11. Φιλιππίδην καί Ι 
ούλιον *Ε νιγγ. Συνδρομαι υμών ε’λήφΟησαν. Εύ'/αρι- 
στοΰμεν.— κ. *Εμ. Νικολάεβιτς. ’Απεστίλησαν. — 
κχ. Λαουταρίδην και Τάξην. Συναλλαγματική ελήφθη. 
Ευχαριστούμε·/. — κ Ά ν τ . Κ . Τραυλοτντώνην. Δ ιεύ- 
θυνσις διοιρθώ^η. Β.ολίον άπεστάλη.— κ. Γ. Μίσιον. 
’Απεστάλησαν. — κ. I . Δ. Μόσχον. ΈλήφΟησαν.’Α - 
πεστάλησαν. — Τακτ κη Άναγνωστρία Α εν χά ό α -  
Πέμψατέ μα;, παρχχαλοΰμεν, τό δεύτερον, διότι τό 
άποσταλέν δέν μά; έφάνη κατάλληλον διά τά « Εκ
λεκτά». — κ. Δ. Παναγιωτόπουλον. ΈλήφΒη ά ντ ί- 
τιμον Μαρτίου. Euyαο στοΰμεν. ’ Εγράψαμεν. — κ. 
Μ. Χ .’Αργυρόπουλον Άπεττάλησαν. — κ . Δ. Κοκ- 
κώνην. Έλήφθη ταχυδρομική έπιταγή. Εύγαριστοΰ- 
μεν. Θά συμμορφωβώμεν τη ε’πιστολη Σας. — κ Έ μ . 
Βεκιερέλλην ΈλήφΟησαν. Εύχαριστουμεν. Διωρθώθη 
διεύθυνσις.— κ. Π. Γριτσάνην. Έλήφθη συναλλαγ
ματική. ’Απεστάλησαν. Έγράψαμεν.

Τ ν π ο γ ρ α φ β ΐ ο γ  KopCw-ης, oS o c  Π ροα σ ζ ε ί ο ν ,  α ρ ι θ .  10.


