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Κ Α Ρ Ο Λ Ο Υ  ΜΕΡΟΥΒΕΛ 

ο ι

ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΙ ΚΕΡΑΝΔΑΛ
ΜΕΓΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

Η  Δ Ε Σ Π Ο Ι Ν Ι Σ  Δ Ε  Φ Ο Ν Τ Ε Ρ Ο Ζ

[Συνέχεια ]

Ήκολούθησε τά ίχνη, άτινα διηυθύ- 
νοντο πρός τήν λίμνην καί έφθανον μέχρι 
τής "λέμβου. Οί συντεθλασμένοι σχίνοι έ- 
δείκνυον τήν όδόν, ήν ήκολούθησαν δ άν 
θρωπος καί ή λέμβος.

Ό  φύλαζ Ιλυσε τό άκάτιον καί δια- 
τρέζας δπερ καί δ Πέτρος Κερανδάλ 
διάστημα, έφθασεν είς δ μέρος είχε ρι- 
φθή τό πτώμα τοΰ Νοέλ - δέν ήδύνατο 
όμως νά προχωρήστ] καί Ιμεινεν έκεϊ ανα
ποφάσιστος μή γνωρίζων πρός ποιον μέ
ρος νά στραφή. Ό  άλλος είχεν έκεϊ σ τα 
ματήσει.

Πλατύφυλλοι νυμφαΐαι έκάλυπτον τήν 
άπειρον ίίκτασιν τοΰ ΰδχτος εις τό βάθος 
τοΰ όποιου Ικειτο δ πατήρ τή; Ζουάνας. 
Τά ελος έ τ νι ρ=ι* τό μυστικόν του. Ό  Πέ
τρος Κερανδάλ όοθώς είχεν υπολογίσει. 
Ώ ς  έκ θαύματος μόνον θά ήδύνατο τις 
ν’ άναζητήσγι έκεϊ την άπόδειζιν τοΰ έγ- 
κλήματός του

Έ ν  τούτοις ό φύλαζ παοετήρησε συ
στάδα νυμφαιών συντετριμμένων, τοΰτο 
Ομως δέν έπροζένησεν αΰτώ έν άρχή έν- 
τύπωσιν. Έπανήλθεν είς τήν όχθην, προσ- 
έδεσε τήν λέμβον καί άπήλθε διά το» δά 
σους Σαίν Ζιλδάς.

—  Δέν ήπατήθην, έσκέπτετο, ητο κά
ποιος Κερανδάλ, άλλά ποϊος ;

Δέν ήθέλησε νά καταλαβγι αΰτόν α ί 
φνης έν τή νυκτερινή του έκδρομή. Οΰδέν 
έν τούτοις δι’ αΰτόν εΰκολώτερον' άλλ’ ό 
φύλαζ συνεδέετο πρός τοΰς κυρίους τοΰ Πε 
νοέ διά δεσμοΰ, δν δέν ήθελε νά διαρρήζγ).

Έγεννήθη πρό τριακονταετίας έκ τοΰ 
έρωτος νεαρδς βουκόλου καί τίνος έπιστά- 
του τοΰ Σαίν - Ζιλδάς, οστις δι ’ υποσχέ
σεων έζηπάτησε ττ,ν άτυχή κόρην, ήν είτα 
άπελθών έγκατέλιπεν. Ή  δύστηνος βου
κόλος άπέθανεν έκ τή* θλίψεως άφήσασα 
έρημον καί άπροστάτευτον τόν καρπόν 
τοΰ έφημέρου έκείνου δεσμοΰ.

Εΰτυχώς όμως οί Κερανδάλ έκ συμ- 
παθείας άνέλαοον την προστασίαν καί 
τήν έκπαίδευσιν τοΰ αθλίου έκείνου πλά
σματος.

'Ανέθρεψαν αΰτόν είς Πενοέ' τόσψ δέ 
Ισχνός καί λεπτός ήν, ώστε έπωνόμασαν 
αυτόν Σακορράφαν, καίτοι τό βαπτ ιστ ι-  
κόν όνομά του ητο Ζεαννΐνος, έκ τοΰ ονό
ματος τής μητρός του, ήτις έκαλεΐτο 
Ζεαννίνα.

Κατά  τήν κλήρωσιν τών στρατευσίμων 
άπήλλαζαν αΰτόν διά τήν άπίστευτον I- 
σχνότητά του, καίτοι αΰτη κατ ’ οΰδέν 
ήλάττου  τήν δραστηριότητα αΰτοΰ.Είχεν

όντως σιδηράν υγείαν, καί ώδοιπόρει όσον 
οΰδείς άλλος.

”0  Σακορράφας, άνατραφείς οΰτω τυ-  ι 
χαίως, τρεφόμενος ΰπό τοΰ κόσμου όλου, 
κοιμώμενος είς τάς έπαύλεις καί τοΰς 
σταύλους , συχνότερον όμως είς Πενοέ ή 
είς Σαίν-Ζιλδά,-, έγνώριζεν όλας τάς α
τραπούς τής περιοχές καί πάντα άνεζαι- 
ρέτως τά έ'λη, τοΰς λόφους καί τά κινδυ
νώδη μέρη

*0 κύρ Μαλό Βρικεβέκ, δ έπιμελητής 
τοΰ Σαίν Ζιλδάς, ένδιαφερόμενος δι’ αΰ
τόν, έζήτησεν Ιργον τ ι  διά τόν Σακορρά
φαν, άλλ’ έκ τής σωματικές καταστάσε-  
ώ; του οΰδέ ώ; κηπουρός, οΰδέ ώς θαλα
μηπόλος ήδύνατο νά χρησιμεύση.

Ώ ς  φύλαζ όμως ήτο πολύτιμος, ώς έκ 
τής ένεργητικότητος καί τής έκτακτου 
ευκινησίας καί ΐσχνότητός του, ώς έκ 
τής οποίας εΰκόλως ήδύνατο νά κρύπτη- 
ται όπισθεν κοομών δένδρων.

Ό  Σακορράφας λοιπόν προσελήφθη ώς 
φύλ»ζ  καί ώ; τοιοΰτος οΰδέποτε άφήκε 
νά τώ  διαφύγη λαθροθήρας τις.

‘Οσάκις όμως δ λαθροθήρας ήτο είς 
τών Κερανδάλ άπέφευγε νά καταδιώζή 
αΰτόν, φιλί^ φερόμενος πρός έκείνους, οί - 
τινες άνέθρεψαν αΰτόν.

Τήν ήμέραν όμως έκείνην ήν είς άκρον 
περίεργος' ό,τι είδε τώ  έφαίνετο παράδο- 
ζον καί άνεζήγητον. Οί Κερανδάλ δέν ερ- 
ριπτον τό θήραμα αΰτών είς τήν λίμνην' 
τί λοιπόν είχε οίψει δ Κερ ανδάλ ; Τήν ή 
μέραν όλην έπλανίίτο ό Ζεαννΐνος άνά τά 
δάση, άναλογιζόμενος την νυκτερινήν έ
κείνην έκδρομην τοΰ Κερανδάλ μετά τοΰ 
'ίππου του. Τήν έσπέραν μέ τήν καραβίναν 
ύπό μάλης μετέβη είς Πενοέ.

Ύ-ήρχ=ν άλλως τε καί άλλη αφορμή 
έλκύουσα αΰτόν έκεϊ.

Ό  Σακορράφας, δ δυσειδής καί κά τ ι 
σχνος έκεΐνος φύλαζ, ήγάπα έμμανώς την 
Μαριάνναν. Έν τούτοις, μέχρι τής έπο- 
χής έκείνης έκράτει τό πάθος του κεκρυμ- 
μένον είς τά βάθη τής καρδίας του.

Ήρκεΐτο  νά ζή είς μικράν άπό τής κυ
ρίας Κερανδάλ άπόστασιν, καί νά διέρχη- 
ται ένίοτε μίαν ώραν παρά τήν πυράν έν 
τώ  μαγειρείω, βλέπων αΰτήν, Έκείνη με- 
τεχειριζετο αΰτόν οίκε'.ως καί φιλικώς,ώς 
εί δ Σακορράφας ήτο άδελφός ή υιός της. 
‘Οσάκις μετ έβ αιν» τήν ώραν τοΰ γεύ
ματος έγευμάτιζε πάντοτε έν τή αΰτή 
τραπέζη μετά τών Κερανδάλ.

"Οτε έπλησίχζεν, Εσπευδε τό βήμα,ή δέ 
καοδία του έπαλλε βιαίως, είς οΰδένα ό
μως είχεν έκμυστηρευθή καί μόνον ή δρυς 
καί αί βάτοι τοΰ δάσους έγνώριζον τόν 
Ιρωτά του.

Την έσπέραν έκείνην, φθάς είς Πενοέ, 
είδε φώς είς τά παράθυρα τής έπαύλεως, 
οί δέ κύνες ύπεδέχθησαν αΰτόν σείοντες 
τήν οΰράν.

ΤΗτο  φίλος.
Ό  φύλαζ άφίκετο καθ’ ήν στιγμήν ϊ -  

ληγε τά δεΐπνον τών Κερανδάλ.
Οΰδέν ττροέδιδε τό τήν προηγουμένην 

νύκτα συμβάν δρ2μα. Τό πυρ έλαμπε ζω -  
ρόν, πέριζ δέ τής τραπέζης έκάθηντο δ

οικοδεσπότης μετά τών έν τ ή ' ο ’ικί:»: καί 
συνωμίλουν εΰθύμως.

—  Νά, δ Σοκορράφας, είπεν ή χαρί- 
εβσα Ροζ ίνα, ή ζανθή ΰπηοέτις ίδοΰσα 
τόν φύλακα.

—  Να( , είμαι έγώ, είπεν δ νεανίας. 
Έπερνοΰσα είδα φώς καί έμβήκα.

—  Καλώς ήλθες, Ζεαννΐνέ μου, είπεν ό 
Πέτρος' Ιλα νά πίϊΐς Ιν ποτηράκι μαζί 
μας.

—  "Α ! άνέκραζεν ή Ροζίνα, γυρίζεις 
έζω τόσον άργά.

—  Ναί. Έκαμα  τόν γύρον μου καί εί
ναι ώρα νά έπιστρέψω.

—  Δέν φοβείσαι λοιπόν την νύκτα είς 
τό δάσος ;

Καί αί αστειότητες ήοχισαν.
—  Δέν άζιζουν τάς κόπον οί ίχναί,και 

δ Ζεαννΐνος είναι πετσί καί κόκκαλο.
—  Τί  νά φοβτ,θώ ; Μη μέ σηκώσΥ) δ 

άνεμος ; ’Απόψε δέν κινείτε φύλλον.
—  Είσαι δά καί τόσον έλαφρός, ώστε 

εΰκολα είμποοεΐς νά κρυφθής άν ίδτρς έμ- 
ποός σου κανένα Κοριγάν.

—  "Ας είναι, άπόψε είναι φωτεινή ή 
νύκτα, δέν είναι σάν τήν χθεσινή, είπεν ή 
ύπεοέτις. Ό  ζένος μας, ποΰ έφυγε τόσον 
γρήγορα, δέν ητο τυχηρός.Έφυσοΰσε δια
βολεμένα.

—  Ποιος ζένος ; ήρώτησεν δ φύλαζ.
—  Είς έζάδελφός, circev δ Ί β ,  τόν ό

ποιον έ'φερα χθές άπό Βάν καί τόν όποιον 
σήμερον τό πρωί κατευώδωσεν ό πατήρ 
μου.

—  "Α ! είπε μηχανικώς ό Ζεαννΐνος 
έκπλαγείς, τόσον γρήγορα ·,

—  Ναί, είχεν ανάγκην νά φύγτρ γρή
γορα διά μίαν σπουδαίαν έργασίαν του.

Ταΰτα άκούσας δ φύλαζ έβυθίσθη είς 
βαθείας σκέψεις, καίτοι οί οφθαλμοί του 
δέν άπεσπώντο άπό τής κυρίας Κερανδάλ. 
Έσκέπτετο  τόν άνθρωπον μετά τοΰ ίππου, 
οΰς ειδεν είς τήν λίμνην καί σκέψις απαί
σια διήλθε τοΰ νοΰ του.

*0 Πέτρος Κερανδάλ ητο ήσυχος. Έ ν  
τή έπαύλει οΰδείς έγνώριζέ τι .  Οΰδείς εί
χεν άκούσει- τήν νύκτα ΰποπτον θόου βον.

"Οτε έπανήλθε τήν έννάτην τής πρωίας 
είπεν ότι δ έζάδελφός του ένεθυμήθη υπό- 
θεσίν τινα, δι’ ήν ήναγκάσ θ/ι ν’ άπέλθρ 
διά τής πρώτη; άμαζοστοιχίας. Προσέ- 
θηκε δέ οτι βραδύτερον θά έπανήρχετο tv’ 
άποκατασταθή έκεϊ.

Οΰδείς αμφέβαλλε διά τήν αλήθειαν 
τών λόγων τοΰ Πέτρου Κερανδάλ.

Ά λ λ ω ς  τε, διατί  νά ψευσθή είς τοΰς 
οικείους του ί Ποιον συμφέρον είχε ; Ή  
Μαριάννα έφαίνετο χαριεστέρα τοΰ συνή
θους. Ό  σύζυγός της ην ήττον  σκυθρω
πός, ώς εί είχεν άφαιρέσει βάρος τ ι  πιέ- 
ζον τά  στήθη του.

Ό  Ζεαννΐνος τοΰναντίον έσκέπτετο. Τό 
μυστήριον τοΰτο άνησύχει αΰτόν. Ύ π ώ -  
πτευε κακά. Είς μάτην προσεπάθησαν νά 
τόν κρατήσωσιν'- ήγέρθη τής τραπέζης, 
προεφασίσθη οτι ητο κεκοπιακώς καί εί
χεν ανάγκην νά έπανέλθή *ίς τήν κατοι 
κίαν του, ήσπάσθη τήν μικράν Αγνήν ,  
κοιμωμένην έπί τών γονάτων τής μητρός



-της,πέμπων ένδομύχως τό φίλημα etc τήν 
μητέρα καί οΰχί εις την θυγατέρα, Ιπιεν 
|ν τελευταΐον ποτήριον οίνου καί άπώλθεν.

Ή  νΰζ ήν αιθρία.
Οΰδ’ ίχνος ΰπελείπετο τώς χθεσινές 

4)υέλλγις. Ή  πανσέληνος διέχεεν έπί τών 
άγρών τό άργυροειδές χυτής φώς. Ό  Σα 
κορράφας διηυθύνθη ταχεΐ βήματι είς τήν 
κατοικίαν του,άπέχουσαν πλέον τώς λεύ-
γης τοΰ Πενοέ, ΰποπτευόμενος πάντοτε 
« τ ι  έγκλημα έτελέσθη.

Οί Κερανδάλ διετέλουν εις χρηματικάς 
στενοχώριας’ τοΰτο ητο τοΐς πάσι γ ν ω 
στόν. "Ο δικαστικός κλητήρ Λεσγιδοΰ ά- 
πηνώς κατεδίωκεν αυτούς, την έσπέραν 
δ’ έκείνην ό Πέτρος Κερανδάλ άστεϊζόμε- 
νος ΰπενόει δτι δέν είχε πλέον ανάγκην 
αΰτοΰ.

Πάσαι αί λεπτομέρειαι αύται έτάρασ- 
αεν αΰτόν. Βεβαίως κάτι συνέβαινεν, ό δ! 
Ζεαννΐνος ήθελε σιωπήσει, δέν ήννόει δ
μως ν’ άπατηθνΊ ΰφ’ οίουδήποτε. Βεβαίως 
δέν θά προέδιδε τά  μυστικά τών φίλων 
του" άλλ ’ έάν δέν τφ  έλεγον τήν αλή
θειαν, ήδύνατο κάλλιστα νά μάθγ) άφ’ έ- 
αυτοΰ τά  πάντα.

Φθάς είς τήν κατοικίαν του, λίαν κομ
ψήν, άπχρτιζομένην έζ ισογείου,έπί τής ο 
ροφής τοΰ οποίου ΰπήοχε φεγγίτης, καί 
πεοιβαλλμένην ύπό κηπαρίου μετά δεν
τροστοιχιών, είσώλθεν είς μικρόν σταϋλον, 
Ιλαβεν έκεϊθεν μακράν κάμακα, φέροντα 
άγκύλην διά τό χόρτον, καί ούτως έχων, 
άφ'ένός μέν τό οπλον τοΰτο, άφ έτέρου δέ 
τήν καοαβίναν του, διηυθύνθη πρός τό 
μέρος,είς δ τήν πρωίαν είδε τόν ΐ τπον καί 
τόν άνθοωπον.

Έβάδισεν έπί μακράν. Περιζ αΰτοΰ ή- 
κουε παραδόζους κραυγάς, κατά δ ιαστή
ματα  δ' έβλεπε σκιάς διερχομένας πρό αΰ- 
τοΰ πελιδνάς ΰπό τό φώς τώς σελήνης- 
οΰδόλως δμως προσεΐχεν, άλλ ’έζηκολούθει 
τόν δρόμον του.

Ό τ ε  έφθασεν είς τό ελος, ή σελήνη,έν 
ολη αΰτώς τή φαεινότητι, έφωτιζε τήν 
κοιλάδα, έφ’ ής ήπλοΰτο ή όμίχλη ώς 
σινδών έπί νεκροΰ.

Π5?; άλλος ήθελε βυθισθώ εν τώ, ίλύϊ 
τοΰ έλους, έκεΐνος δμως έγνώριζε τά επι
κίνδυνα μέοη.

Χωρίς νά διστάση διώλθε τά ύψηλά 
^όρτα καί έλυσε τήν λέμβον

"Ηρζατο είτα βοαδέως κωπηλατών καί 
ακολουθών μετά προσοχή» τήν καταφανώ 
Ι τ ι  οδόν, ήν ήκολούθησεν δ Πέτρος Κεοαν- 
δάλ δ ιά μέσου τών σχίνων καί τών καλά 
μων.

Οτε έζήλθε τών καλάμων καί είδεν ε
νώπιον αΰτοΰ τήν έκτασιν τοΰ δ^ατος κα- 
"Χυπτομένην ΰπό τών νυμφαιών ήθέλησε 
ν' άνεύοη τό μέρος, είς δ είδε ρίπτοντα τό 
φορτίον του τάν Κερανδάλ, άλλ’ έδυσκο- 
λεύθη έν άρχή. Τέλος δμως άνεΰρεν αΰτό.

’Εβολιδοσκόπησε τότε διά τοΰ κάμα- 
κος τον πυθμένα. Ή  προσδοκία του δέν 
παρετάθη έπί μακρόν. Τό σιδηροΰν άγκυ- 
οτρον συνήντησεν είς τά βάθος τοΰ δδα- 
τος σώμα μαλθακόν, δπεο έφερεν είς τήν 
έπιφά' ειαν

Ό  Σακορράφας άνεγνώρισε μετά φρί
κης, ΰπό τήν καλύπτουσαν αυτό οθόνην, 
οτι ήτο  πτώμα ανθρώπου. Οί έκτεταμέ- 
νοι βραχίονες άνήγειρον τήν οθόνην, έφαί
νοντο δέ τά  χαρακτηριστικά τοΰ προσώ
που σαφέστατα.

Οΰδεμία πλέον ΰπήοχεν αμφιβολία περί 
τοΰ έγκλήματος. Ή  άπόδειζις εκειτο είς 
βάθος δ εκαπέντε ποδών urco τά ΰ^ωρ είς 
τό έρημον έκεϊνο μέρος, είς δ έκ τύχης 
άνεκάλυψΐν αΰτήν έκεΐνος.

Ό  Ζεαννΐνος έσκέφθη.
Έρριψε πε-ίτρομον βλέμμα περί αΰτόν.
Έφοβεϊτο μή ίδωσιν αΰτόν έκεϊ έν τφ 

έργψ. Πρός στιγμήν, έν τ^ άπογνώσει 
του, έσκέφθη νά σπεύση είς τάν πύργον, 
νά έζυπνήση τάν έπιμελητήν Βρικεβέκ 
καί νά ζητήσγ1 τήν συμβουλήν του. Ά λ λ ’ 
είδεν ένώπιον του τήν εικόνα τώς Μαριάν- 
νας καί άνεμνήσθη τών περιποιήσεων τών 
Κερα νδάλ,τών φιλημάτων τής Άγνώς  καί 
τώς έγκαρδιου ύποδοχώς, ής έτύγχανε 
πάντοτε παρ’ αΰτών. Ά λ λ ω ς  τε, δέν θά 
έγίνετο αΰτός τιμωρός πράζεως, ής ή- 
γνόει τήν αιτίαν, οΰδ’ έπρεπεν αΰτός νά 
προδώση τό μυστικόν τών φίλων του. Τί  ς 
ήν δμως δ άγνωστος έκεΐνος ; Δέν τον έ- 
γνώριζεν, οΰδ’ είζευρε πόθεν ήρχετο. Ή -  
δΰνατο άλλως τε νά Ιπανεύρη πάλιν τό 
π τώχα '  τό ρεΰμα δέν θά παρέσυρεν αΰτό. 
Ό  Πέτρος Κερανδάλ είχε λαβει τάς προ
φυλάξεις του' είχε προσδέσει είς αΰτό βα- 
ρυν λίθον γρανίτην

Ό  Σακορράφας «δίστασε πρός στιγμήν, 
είτα δέ άφώκε τό πτώμα, δπερ έβυθίσθη 
πάλιν.

"Οπως αναγνώριση τά μέρος άκριβώς, 
ένθα ύπώρχε τά πτώμα, έκοψε κα τ ’ ευ
θείαν γραμμήν καλάμους τινάς καί ένε- 
πηζε πάσσαλον.

Καί σχεδόν τρέχων, ώς εί κατεδιώκετο 
ύπό φαντάσματος, έπανώλθεν είς τήν κα
τοικίαν του, ένθα έκοιμήθη τεταραγμένον 
δπνον.

Ζ' 

Ά γ ρ ι ο ς  ώ ς  ή χέρσος .

Έν  ώραις ταραχών καί πολέμων ή 
έζαφάνισις ένός ανθρώπου ουδένα προξενεί 
θόρυβον. Ό  θάνατος τοϋ Νοέλ Τρελάν 
διώλθεν άπαρατήρητος. Οΰδείς είς Πενοέ 
έααθεν, άν είς τήν έπαυλιν είσήλθε ξένος 
τις. Οί Κερανδάλ οΰδ έποτε ώμιλουν περί 
τών ύποθέσεών των. Είς Άβρην,  ένθα εί
χεν άποβιβασθη πρό τινων ημερών, δέν έ- 
γνώριζον αΰτόν. Άπώλθε, χωρίς νά είπιρ 
ποϋ μετέβαινε. Μή βλέποντες αΰτόν έπα- 
νεοχόμενον δένέζεπλάγησαν κατ ’ άρχάς.

Μόνη ή θυγάτηρ του Ζουάννα άνη- 
σύχησε διά τήν σιωπήν αΰτού, άλλ ’ ήτο 
έτι  παιδίσκη

Μετά παρέλευσιν μηνάς άνεκοίνωσε τούς 
φόβους της τ ώ κυρί(Χ τού οικοτροφείου' 
άλλά ποϋ νά ζητήσωσι τάν πατέρα της ; 
Ή  συγκοινωνία μετά τώς λοιπής Γαλλίας 
είχε διακοπώ κατά Δεκέμβριον Μόνον διά 
θαλασσγ,ς ήδύνατο τις νά είσέλθϊ) καί νά 
έζέλθη. Διά ζηο^ς δέν έγίνωσκέ τις τίνι

τρόπψ θά συνεννοείτο, τά δέ διά τών πε
ριστερών στελλόμενα τηλεγραφήματα έ- 
τρεχον κίνδυνον ν’ άπωλεσθώσιν.

Οί μώνες καί αί έβδομάδες παρήοχοντο 
άνευ ειδήσεων.

Ή  Ζουάννα έφοβεϊτο. 'Τπέθετε μήπως 
ό πατήρ της έζηφανίσθη ή έφονεΰθη, ή 
μήπως έφυλακίσθη ή έδολοφονήθη ΰπό 
λτρστών. Είς έπίμετρον δέ τώς δυστυχίας, 
δ φίλος τοϋ Νοέλ, είς δν είχε καταθέσίι 
τό μεγαλείτερον μέρος τώς περιουσίας του, 
είς ’ Ιουδαίος τοΰ Χρηματιστηρίου,ό Μωϋ- 
σώς Βλοϋνερ, αρχαίος πλανωδιος έμπορος, 
κατασταθείς έκατομμυριοϋχος, άνευ πί- 
στεως καί νόμου, καί δι’ δν ή άπογύμνω- 
σις χριστιανού ήν έργον εΰσεβές, ΰποθέ- 
των οτι δέν ύπίλείπετο άπόδειζις τής έμ- 
πιστευθείσης αΰτφ παρακαταθήκης, δέν 
έδίστασε νά έπωφεληθή τής έζαφανίσεως 
τοϋ Νοέλ.

Ή  Ζουάννα, τελείως κατασ τραφεΐσα, 
άπώλεσε συγχρόνως τόν τε πατέρα καί 
τήν περιουσίαν αΰτώς.

'Ημέραν τινά, μετά χρόνον πολύν, ά 
γνωστός τις ένεχείρισε, χωρίς ν' άναμενγ] 
άπάντησιν, είς τόν θυρωρόν τώς οικίας, 
φάκελλον περιέχοντα τριών έτών τροφεία. 
Ή  άποστολή αδτη συνωδεύετο ΰπό έπι- 
στολής, έν ή έδηλούτο δτι τά ποσόν τοΰτο 
άνήκεν αΰτώ καί δτι είς τό μέλλον έφ’ I- 
αυτώς ε^ει νά βασισθή.

Ή  Ζουαννα ήν κατ'εκείνην τήν έποχήν 
ένδεκαέτις, ΰψηλή ήδη καί λίαν άνεπτυγ- 
μ.ένη ώς κρεολή. Είχε μελανήν ώς έβενον 
κόμην,εκτάκτως άφθονον, οφθαλμούς έπι- 
μήκεις καί λίαν έκφραστικούς' ή χροιά της 
ήν έλαφρώς πορφυρά. Τήν ρίνα είχε 
κανονικήν μετ ευκινήτων πτερυγίων, τά 
χείλη, έρυθρά ώς τά αίμα, καί τοΰς όδόν- 
τας έξαισίους. Τά μ,έτωπόν της ήτο κανο
νικόν, τό δέ πηγωνιον στρογγύλον ώς τώς 
έν τφ  Λουβρψ Παναγίας* τού Μορίλλου.

Έν ένί λόγψ ήν ή ένσάρκωσις τώς καλ- 
λονώς Ή  ζωηροτάτη διάνοιά της ήρξατο 
ή^η άναπτυσσομένη. Ώμίλε ι εΰχερώς τήν 
γαλλικήν,τήν άγγλικήν καί τήν ισπανικήν.

Καίτοι  νέα καί άπειρος, ήννόει δμως τό 
μέγεθος τής καταλαβούσης αΰτήν δυστυ
χίας. Οΰδ’ έπί στιγμήν αμφέβαλλε μετά 
τήν λήψιν τώς έπιστολώς. Ό  πατήρ τ·/)ς 
είχε φονευθώ καί άπογυμνωθώ τώς περιου
σίας του.

Έκλαυσε πολύ. Είτα μετά δυνάμεως, 
άνωτέρας τώς ήλικίας αΰτής. ήρξατο έρ- 
γαζομένη καί έκτοτε Ιν μόνον έπεζήτει : 
νά κερδιζη τά  πρός τό ζήν,βραδύτερον δέ 
ν' άνακαλύψν) πού καί πότε δ πατήρ αυ- 

j τώς, δν θερμώς ήγάπα.έζηφανίσθη-
Είς τόν πύργον τοϋ Σαίν Ζ'.λδάς, ή μαρ- 

κησία δέ Φοντερόζ έζη ώς έν φυλακή τ ε 
θλιμμένη. Ή  ’Ολυμπία δέ Φοντενάκ είχε 
νυμφευθή τόν μαρκήσιον είς ήλικίαν 
είκοσι τριών έτών Ην ψυχή ψυχρά καί 
φιλόδοζος' τό έζωτερικάν ήν άνά)ογον τή 
ζηρότητι  τώς ψυχής έκείνης Η κυρία δέ 
Φοντερόζ ήτο ισχνή καί ΰψηλή. Τά προ- 
έχοντα μώλα τών παρειών της, ή έπιμή- 
κης ρίς, οί φαιοκιτρινωποί αΰτής οφθαλμοί 
καί ή βραχεί* κόμη παρεϊχον αυτή καλ



λονήν διαβόλου. Ά λ λ ’ ό μαρχήσιος έδεί- 
κνυε τήν μεγάλειτέραν άδιαφορίαν διά τάς 
γυναίκας. Τά μόνα αΰτοΰ πάθη ήσαν ή 
Θήρα χαί τά  γεύματα. ’Επειδή δέ V) μαρ- 
χησία έξεπλήρου πάντοτε προθύμως τάς 
ορέξεις καί τάς Ιδιοτροπίας αΰτοΰ, διά 
τοΰτο έκεΐνος εΰρισχεν αΰτήν τελείαν,οΰ
δέποτε δ’ ήριζε μετ ’ αΰτές.

Έ κ  τοΰ γάμου τούτου έγεννήθη μία θυ
γάτηρ.

Τφ  1870 ήγεν ηλικίαν, ώς ή Ζουάνα, 
ή έξαδέλφη έκείνη,ής ήγνόει την ΰπαρξιν, 
δέκα περίπου έτών, ουδόλως δέ κατ ’ ευ
τυχίαν ώμοίαζε τ?ί μητρί αΰτές.

Ή  Καικιλία δέ Φοντερόζ ήν ραδινή, 
ξανθή, ολίγον ώχρά. Είχε την λεπτό τητα  
τ ές  πρώτης νεότητος, ήννόει δμως τις δτι 
ταχέως θ’ άνεπτύσσετο και θά καθίστατο 
αρκούντως ώραία καί χαριεστάτη.

ΤΗν χαρακτηρος άποφασιστικοΰ )»α'ι 
τολμηρού, άλλ’ ητο ευαίσθητος. Ώμο ίαζε  
τ φ  πατρϊ αΰτές κατά τό βιαΐον καί την 
δραστηριότητα. Οΰδέν έφοβεΐτο, οΰτε τό 
σκότος, οΰτε την έρημίαν τών δασών και 
τών απέραντων χέρσων.

Ό  πατήρ της έλάτρευεν αΰτήν, καί έ
κείνη δέ έλάτρευε τόν πατέρα της. Πολΰ 
ολιγώτερον διαχυτική έδείκνυτο πρός την 
μητέρα αΰτές.

Ά π ό  τέ ς  άναχωοήσεώς του ό μαρκή
σιος Ιγραφεν αΰταΐς δύο γραμμάς καθ’ έ- 
κάστην διδων ειδήσεις του.

Τάς άρχάς Δεκεμβρίου τά τηλεγοαφή- 
ματα έγένοντο σπανιώτεοα, πεοι τά τέλη 
δέ τοΰ μηνός οκτώ εί/ον παοέλθει ήμέραι 
χωρίς νά λάβωσιν εϋδησίν τινα έκ Σαίν- 
Ζιλδάς.

Ο μαρκήσιος, κατά τάς τελευταίας ει
δήσεις του, εΰρίσκετο ε’ις τά πέοιξ τοΰ 
Βεζανσόν, εγραφε δέ περί έπικειμένης καί 
αποφασιστικές πράξεως. *Η έπιστολή του 
έφαίνετο έν άποθαρρύνσει γοαφεΐσα, έδή- 
λου δέ αγωνίαν διά την Ικβασιν τοΰ κι
νήματος, δπερ άνέλαβε τά στρατιωτικόν 
αΰτοΰ σώμα.

Τ έ  5 Ίανουαρίου ό έπιμελητής Βοιχε- 
βέκ, δστις είχε μεταβέ εις Πενοέ, έπα- 
νέλθεν ε’ις τόν πύργον λίαν τεταραγαένος.

Οί Κερανδάλ είχον λάβει έπιστολήν 
ένός τών υίών των, τοΰ Ιάκωβου, δστις 
άνέχεν είς τό σύνταγαα τοΰ Φοντερόζ, 
καί άνήγγελεν αΰτοϊς φοβεράν κα τα 
στροφήν.

Ό  μαρκήσιος έφονεύθη κατασκοπεύων 
el ς Βιλκρξεβελ, Ινθα μάχη Ιμελλε νά συν- 
αφθτί μετά τινας ήμέρας.

Οΰδεμία ΰπηοχεν αμφιβολία περί τοΰ 
δυστυχήματος. *0 Ιάκωβος Κερανδάλ Ε
διδε λεπτομερείας τοΰ γεγονότος λέγων 
ότι  ητο καί αΰτός έκεϊ.

[Έ π ε τ α ι  σ υνέχεια ]

*cK.
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ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΒΕΝΕΒΕΝΤΟΥ
Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Κ Ο Ν  Μ  Γ θ  ΙΣ Τ Ο  Ρ Η Μ Α

[Σ υ ν έχ ε ια ]

—  Γισμόνδη ! είπεν ή ’Ιόλη, γενομένη 
καταπόρφυρος , ΰπάοχουσι πράγματα , 
τά όποια δ φίλος δίν δύναται νά λέγν) είς 
τόν φίλον, τά όποια είναι αδιακρισία καί 
σκληρότης ν’ άνερευν^ τις είς πάντα άν
θρωπον" άλλ ’ είς τούς ηγεμόνας, Ιγκλημα. 
Έχουσιν οί ηγεμόνες μυστικά, τά όποια 
είς οΰδένα δύνανται ν’ άποκαλύψωσι, διότι 
είς ήμ2ς μίλλον ή είς τοΰς λοιπούς τών 
άνθρώπων Ιδωχεν ό οΰρανός λεπτήν τινα 
αΓσθησιν άξιοπρεπείας. Είς τόν κόμητα 
Ρογέρον καί την εΰγενέ σύζυγόν του, πο- 
λιορκουμένους έπί τοΰ όρους τές  Αϋτνης, 
εί^εν άπομείνη μία βασιλική χλαμύς, καί 
δμως οΰτοι δέν Ιδειξαν την γυμνότητα 
των, άλλ ’ ότέ μ^ν ό είς αΰτών, ότέ δέ δ 
ετερος, έφαίνοντο δημοσία φέροντες πάν
τοτε  τήν χλαμύδα, ήν δέν δύναται έντί- 
μως νά Ιγκαταλειψτρ τό ήγεμονικόν αίμα 
. . . "Αν τό μυστικόν μου ητο τοιοΰτο, 
ώστε νά δύναται ν’ άποκαλυφθΐ), είς σέ 
μ2λλον ή είς πάντα άλλον θά Ισπευδον νά 
τό ανακοινώσω. Ά λ λ ’ άφοΰ δέν ηΰδόκησα 
νά σοί τό είπώ, φυλάχθητι καλώς μη ζη-  
τήστρς νά τό μάθιρς. Σοί άρκεϊ νά είζεύ- 
ρης δτι, άν ή δεξιά μου άπεκάλυπτεν 
αΰτό είς την άριστεράν μου, θά άπέκο- 
πτον αΰτην άμέσως.

Ή  δεσποινίς Ιστη ένώπιον αΰτές πε- 
φοβισμένη, διότι οΰδέποτε είχεν άκούσιρ 
απευθυνόμενη» αύτΤ] τόσον δριμεΐαν έπί- 
πληξιν. Ί Ι  δέ ’ Ιόλη προσέθετο μετά σο
βαρότητας :

—  Δός μοι τόν πέπλον μου, Γισμόνδη. 
Αισθάνομαι ττ,ν άνάγκην καθαρωτέρου 
άέοος . . . Σίΐς αί άλλαι μείνατε έδφ .Ή  
Γισμόνδη μόνη θά μ! συνοδεύστρ είς τον 
κ·7,πον.

Ή  Γισμόνδη Ισπευσε νά έκτελέσιρ τήν 
δ ιαταγήν'  άγνοοΰσα δέ τ ί  Ιπραττεν, Ιλα-  
βεν αΰτόν έκεϊνον τόν πέπλον, όν Ιφεοεν 
ή 'Ιόλη δτε έγνώσθη είς τήν Αΰλήν δ θά
νατος τοΰ έξαδέλφου της Κορραδίνου, καί 
προσήνεγκεν αΰτόν είς τήν ήγεμονίδα χω 
ρίς νά ύψωση τοΰς οφθαλμούς.

Είδίν αΰτόν ή ’Ιόλη καί έμειδίασε με- 
λαγχολιχώς. Είτα θλίβουσα έλαφρώς τόν 
βραχίονα τ ές  Γισμόνδης είπεν αΰτ^ :

— Δένομαι τόν οιωνόν, έοχόμενον άπό 
τ έ ί  έκλεκτής τ ές  καρδιάς μου.

Καί λαβοΰσα, τόν πέπλον έκαλύφθη 
καί άπέλθεν είς τους βασιλικούς κήπους.

"Η Γισμόνδη , ΰψώσασα τούς οφθαλ
μούς, ένόησε τό  λό?θός τη ς ’ Ιβαλεν ύπό- 
κωφον κραυγήν καί ήκολούθησε τήν δέ
σποιναν της, άπομάσσουσα τούς δαχουό- 
εντας οφθαλμούς της διά τοΰ αντιστρόφου 
τ έ ;  χειρός.

Δέν είχον Ι τ ι  άπομαχρυνθέ ίΓχοσ» βή
ματα τ έ ;  θύρας, καί αί δεσποινίδες & «ο-  
βαλοΰσαι τό ποοσωπεΐον . τές θλίψεως, I-  
τρεχον γηθοσύνως έν τΐΐ αίθούσιρ, άνταλ-  
λάσσουσαι φαιδρούς λόγους

Ή  Άδελασ ία τοϋ Άνσαλώνος,  νεΧνις 
χομψοτάτη, άλ^ά χούφη, λαβοΰσα έχ τοΰ 
βοαχίονος τήν Ί ζόλδαν Καβέλλαν, είπεν 
αΰτίί μειδιώσα :

—  Τ-7) αληθείς, Ί ζόλδα,  ποτέ είς τήν 
ζωήν μου δέν Ικλαυσα δσον σήμερον, οΰδέ 
δτε ή θεία μου κόμησσα Σεοέννα, αίωνία 
αΰτές ή μνήμη, κατά τάς μακράς νύχτας 
τοϋ χειμώνος, μέ έτοποθετοϋσεν , έν τ φ  
φρουριφ τού Καμπομπάσσο, παρά τήν έ- 
βτίαν τών ποογόνων της.

—  Ώ  ! καί έγώ, άπήντησεν ή Ί ζ ό λ -  
δα, αισθάνομαι δτι τά δάκρυα μέ άνα-  
χουφ.ζουν. Δέν είναι άπόδειξις τρυφερΛς 
καρδίας ; Ό , τ ι  είναι ώραΐον διά τήν ψυ
χήν, πρέπει νά ήναι χαί διά τό σώμκ.

Καί ταΰτα είποϋσα, κατέλιπε τόν βρα
χίονα τ έ ς  Άδελασίας  καί λαβοΰσ* άργυ- 
ρούν καθρέπτην ήρχισε νά παρατηρώ πε- 
φροντισμένως έ« αΰτφ τό πρόσωπον της.

—  Θεέ μου ! τιμώρησέ την (βλέπουσ» 
αΰτήν όπισθεν καί κινοΰσα τήν κεφαλήν,, 
είπεν ή Ματθίλδη Αρένα,  αρχαία δεσποι
νίς τές  τιμές) .  Άφοϋ  δ πλέον οκνηρός 
ραψψδός δσων ήλθον ποτέ είς τήν αΰλήν, 
Ιψαλεν δτι πρός τά δακουσμένα όμματαέ 
της δέν υπάρχει τ ι  άξιον νά συγκριθέί^ 
οΰτε είς τόν οΰρανόν, οΰτε είς τήν γέν,  
πιστεύω δτι διά νά τά χάμη νά δακρύ
σουν, ά,ν όχι άλλο, θά τά έκάπνιζε μέ 
θειάφι.

—  Καί πρέπει νά είξεύρετε,—  Ισπευσε 
νά πρόσθεσή ισχνή τις, ύψηλή καί δύσ
μορφος, καλουμένη Άνδολίνα Βενι γχάζχ  
— οτι τότε  */) Ί ζ όλδα  Ικλαιε, χαί δταν 
άκόμη είχεν όρεξιν νά γελάσϊ]. Τήν δέ α ι 
τίαν τήν είξεύρει δ σαρακηνός ιατρός 
Σιδί -Άβδαλλάχ ,  ό όποιος έθεοάπευσεν 
αΰτης τό συρίγγιον.

—  Άνδολίνα,  αΰτά είναι πράγματα^ 
τά όποια δέν πρέπει νά τά κρύβιρ καμμία 
πολύν καιρόν άπό φίλας της, ώς εϋμεθα 
ήμεϊς. ’Ολίγον Ιλειψε νά θυμωσω μαζ ί 
σας, είπε μειδιώσα ή Ά δ ε λ  ασία, άλλά 
παρακαλώ νά ένθυμηθητε, Ματθίλδη, τό 
άσμα τοΰ ραψιρδοΰ' άξιζει τώρα νά τό 
μάθϊ) τις δλον.

—  Δέν τό είξεύρω, άπήντησεν ή Μ α τ 
θίλδη Δέν συνειθιζω νά κοπιάζω τόν νοΰν 
ένθυμουμένη τόσψ άθλιους στίχους, δσ(|» 
ησαν οί τοϋ ραψφδοϋ, καί δμως άς δοκι
μάσω.

Καί ταΰτα  είποΰσβ, Ιθετο τόν δείκτην 
έπί τοΰ μετώπου καί Ικλινε τήν κεφαλήν, 
ώς θέλουσα νά συγχεντρώσιρ είς τήν μνή
μην της δλην τήν ψυχήν της.

Έπί  τέλους, άφοϋ πλέον Α πεντάκις 
ήρχισε καί Ιπαυσε ,

—  Ά  ! είπε, τό εΰρον, ιδού αΰτό :

Λάμπουνε όλα σιωπή τόν ουρανό τ '  ά σ τ  έ ρ ι α , 
Μέ λάυιψι όποΰ τής καρ5ιας τά φυλλοκάρδια ’γ γ ίζ ιι. 
Μά ή λάμψι των ματιωνέ σου περσότιρο φωτίζει... 
Τά  μάτια σου δέν εχουνε 'ς τόν κόσμο οίλλα τέρια..-



Ό τα ν  τά βλέπη δάχρυα ό ψέλτης γεμισμένα,
Που θρόνος για τόν έρωτα ιΤναι προωρ'αμένα,
*Ας λάμπουνε οσο θέλουνε ’ς τον ουρανό τ '  ά σ τ έ ρ ι α, 
Tfc μάτια σου δέν ίχουνε *ς τή λάμψι αλλα τέρια.

Έ  Ί ζ ό λ δ χ  , η τ ι ς ,  ά π γ ίσ χ ο ’Χημένγ) ε ί ;  

τό  νά  β>έπ γ) τ ύ  π ρ ό σ ω π ό ν  τ η ς ,  δ έν  ε ίχ ε  

«ροσέζτρ μέχρι τώ ;  στιγμώς έκείνης είς 
τους λόγους, οΰ; είς μικράν άπ’ αΰτώς ά- 
«όστασιν έψιθύοιζον, μόλις συνήλθεν άπό 
τώς ματαιοσχολίας της, Ακούσε τοΰς τ ε 
λευταίους στίχους καί άμέσως ύπώπτευ- 
σεν ότι την ένέπαιζον, δθεν, πλησιάσασα 
εις την Ματθίλδην μετά μειδιάματος, ο- 
περ δέν άπέ κρυπτέ τό πείσμα της, είπεν 
αΰτώ :

—  Δέσποινα, νά Ιχετε την βονιθειοεν 
τοϋ Θεοΰ, άφοϋ είχετε τή,ν τύχην νά ά- 
κούσετε τούς ραψωδούς τοϋ παρελθόντος 
αίώνος, λάβετε την καλωσύνην νά μοϋ 
είπώτε, άν είχον την άζίαν τών σημερι
νών.

—  Είμαι β;βαία , άπήντησε πειρα- 
χθεΐσα ή Ματθίλδη, καίτοι ώς έκ τώς 
ήλικία; μου δέν ή^υνήθην νά τούς άκού- 
σω, δτι οί νέοι ραψφδοί είναι τόσφ υπο
δεέστεροι τών παλαιών, έν τώ φαιδρά τέ 
χνη, δσφ αί νέαι δεσποινίδες είναι ΰπέρ- 
τεραι τών παλαιών κατά ττ,ν αγένειαν.

—  Καί σείς είσθε ή ζώσα άπόδειζις 
τώς διαφοοάς ταύτης, Ματθίλδη, απήν- 
τηοεν ή Ιζόλδα

Ήθελε  δέ προσθέσγι καί άλλα, άλλ’ ή 
Άδελασία,  φοβηθεΐσα μη Ιλθωσιν είς χον
δρούς A oyo i> s· , Ικοψε την όμιλίαν εί- 
ποϋσα :

—  Καί ή πτωχή Γισμόνδη ■ —  καί έ- 
στέναζε. — Μά ττ,ν αλήθειαν, ώραίαν άν- 
ταμοιβην λαμβάνει διά ττ,ν μεγάλην αΰ- 
τώς άφοσίωσιν.

—  Οΰδέποτε ήρμοσε τόσφ καλώς κό
σμημα είς νύιχφην, δσφ είς αυτήν ή έπί- 
πληζις τ·7,ς'Ιόλης, προσεθετο ώ Μχτθίλδη, 
ήτις φαίνεται ηΰχαριστήθη εΰροϋσα άλλο 
άντικείμενον, δπως άποτρέψη τη,ν προσο
χήν άπό περιστάσεων σχετιζομένων πρός 
τη,ν ηλικίαν της.

—  Ήθέλησε νά βασιλεύσϊ) μόνη έν τώ 
καρδί<χ τής ήμετέοας δεσποίνης, είπεν ή 
Άδελασία '  ήθέλησε νά καταβάλ/) τάς 
άλλας, δπως μείνγ) αΰτη πρώτη, διότι.· 
καίτοι φαίνεται μετριόφοων, πιστεύσατέ 
μοι, είναι υπερήφανος δσον ό άγγελος τοϋ 
σκότους. ’Ετίναζε τό δένδρον, τώρα άς 
φάγγ) τόν άπ’ αΰτοϋ πεσόντα καρπόν.

—  Παναγία Παρθένε ! είπεν ή Ί ζ ό λ -  
δα. Ά ν  ήναι υπερήφανος, πιστεύω δτι ή 
ΰπερηφανία αΰτώ; ίσοϋται πρός τη,ν κου
φότητα της. "Αν προτείνετε είς αυτήν 
νά κάμγ) κάτι τι ,  σάς άπαντι^ : «Νά  έ- 
ρωτήσω τήν Ίόλην. . . »  "Αν ττ,ν έρωτή- 
σετε διατί  είναι λυπημένη, σάς λέγει : 
«Δ ιότ ι  είναι καί ή ’ Ιόλη· . .* ή Ιόλη καί 
πάντοτε ή Ιόλη- . . προσποιούμενη οΰτω 
Οτι τήν θεωρεί ώς άδελφήν καί φίλην, 
καί οΰχί ώς δέσποιναν καί ήγεμονίδα.

—  Τ ό  ψάρι βρωμά άπό το κεφά/.ι, ά 
πήντησεν ή Άδελ.ασία. Δέν δύναμαι δέ 
νά τό υποφέρω , πώς αΰτήν έζέλεζεν ώς

εΰνοουμένην της ή ήμετερα δέσποινα. Ό  
Θεός νά μέ φυλάζ») άπό τοϋ νά κακολο
γήσω τοιαύτην φίλην μου, ώς είναι ή Γ ι -  
σμόνδη. Ά λ λ '  δσον τό κατ ’ έμέ, τήν θε
ωρώ ώς τ ή ν άνοστωτέραν δεσποινίδα τοϋ 
βασιλείου. 'Όσον δ’ άφορά είς τό αίμα, 
πιστεύω δτι τό ίδικόν μας άζιζει, μά τήν 
αλήθειαν, δσον καί τό ίδικόν της. Τί λέ
γετε, Μχτθίλδη ;

—  Α γ ί α  Ά γ ά θ η  ! . . . Τί  λέγετε Ά 
δελασία ; Ήκουσα χιλιάκις τόν πάππον 
μου, μαρκή^ι^ν Πέτρον Κορράδον, ό Θεός 
νά Ιχ·/) τή,ν ψυχήν του, λέγοντα δτι ή οι
κογένεια τής Γισμόνδης κατάγεται  έκ τοϋ 
νόθου κλάδου τοϋ Νορμανδικού οίκου, ή 
τοι, άν δέν σφάλλω, άπό τώς Κλημεντίας 
κομήισης τοϋ Κατανζάρου, νόθου θυγα
τρός τού βασιλέως Ρογήρου, καί —  άς 
?/ϊ) ή αλήθεια τόν τόπον της —  καίτοι 
καυχάται δτι φέρει τό νορμανδικόν ατέμ- 
μα, δύνασθε νά παρατηρήσετε δτι αί έν 
τώ χουσφ πίδιφ έρυθοαί ταινίαι διακό
πτονται  ΰπό τού χωρίσματος τής νοθείας 
. . . Ά λ λ ά  τό ίδικόν μας,Άδελασία . Ά λ λ ά  
τό ίδικόν μου, Άδελασ ία . . . Ά  ! τό ί
δικόν μου είναι καθαρόν, δσον καί τό τού 
βασιλέως . . . Οί έκ τώς Σικελίας πρόγο
νοί μου μετέδωκαν είς τοΰς άπογόνους 
των τό στέμμα  τού άργυροΰ όρους καί τού 
χρυσού λέοντος έν κυανφ πεδιφ, Ινδοζον, 
ώς Ιλαβον καί έκεΐνοι αΰτό παρά τών 
προγόνων των τώ;  Άοαγώνος . . . διότι 
πρέπει νά είζεύρετε, Άδελασία ,  δτι ή οι
κογένεια Αρένα κατάγεται  έζ Άραγώνος.

Ταϋτα πάντα είπεν ί) Ματθίλδη μετά 
ζωηρό'η τος. Έ ν  τώ  θερμφ δέ πόθφ, δν 
είχε νά δτ,ζιρ τοΰς άλλους καί ν’ άνυψώσγ) 
έαυτήν, έλησμόνησεν δτι δ μαρκήσιος 
Κορραδος, ό πάππος τη; ,  είχεν άποθάνγ) 
ποό τριακονταετίας, ώς έπιστοποίει τό έν 
τφ  καθΐδρικώ ναφ τοϋ Πανόρμου μεγα- 
λοποεττέ; αΰτοϋ μνημεΐον.

Καί τότε  αί επιπόλαιοι έκεΐναι, έγκα- 
ταλιποϋσαι τήν περί Γισμόνδη; όμιλίαν, 
ήρχ.σαν νά διαλέγωνται ζωηρώς περί με
λά ν ι ν  ταιν ιών έν άργυρώ πεδίω καί περί 
χ ·τρ ιό μ ά τ ’τν αργυρών έν μέλανι πεδίω  
καί περί άναρριχ-ομένων λιόντων  καί περί 
& · (ε ώ ν  καί βάθρων  καί οτεμμάτω ν.Ή  δέ 
Ματθίλδη, ώς ή μάλλον ένήμερος έν τώ 
έπιστήμγΐ τών οικοσήμων, έζέπληζε τάς 
συντρόφους τν,ς έοΊΥΐνεύσασα τά οικόσημα 
τού Βονακόλτα φέροντα έρυθράν ταινίαν 
καί μελαιναν κεφαλήν χοίρου, Ιχοντος είς 
τό ούγχος έρυθρόν σταυρόν έν άργυρφ 
πεδίφ.

Μόλις δ' έπέρανεν ή Ματθίλδη τήν έρ- 
μηνείαν της, καί πάσαι αί σύντροφοί της

/ *. · / ι w *περιεκυκ λωσαν αυτήν, τοσον γρεσεν αυ- 
ταϊς ή ομιλία τη; ,  καί τήν παρεκάλουν 
νά διηγηθώ παλαιάν τινα ιστορίαν.

Ή  Ματθίλδη, άφοϋ έπί μακρόνπροσε- 
ποιήθη δτι δεν ήθελεν, έπί τέλους έφάνη 
ένδοϋσα εις τάς παρακλήσεις των καί ήρ- 
ζατο  λέγουσα :

—  Καί τ ί  ! νομίζετε οτι Ιχω είς τάς 
φλέβας μου ιστορίας άντί αίματος ; Ν ο 
μίζω δτι σάς 2χω διηγϊΐθώ άχρι τοϋδε 
πλείους τών χιλίων, καί δμως ή δίψα σ2ς

αΰζάνίΐ καθ' δσον σάς προσφέρω νά πί
νετε. Τ ί  νά κάμω λοιπόν ; Νά  έπαναλάβω 
τάς παλαιάς ; θά σάς έπροζένουν άηδίαν, 
θά άηδίαζον δέ καί έγώ. Νά  σ4ς διηγηθώ 
νέας ; δέν είναι τόσον εΰκολον, άφοϋ βάς 
διηγήθ-flv τόσας. Ά λ λ '  δμως, καί τοϋτο 
είποϋσα, £λαβε στάσιν άζιοπρεπώ, ίχουσα 
πεποίθηοιν είς τήν εΰγένειαν τών αισθη
μάτων σας, ώραΐόν μου καί κομψότατον 
άκροατήριυν, δέν δ ιστάζω νά είσέλθω είς 
τό πέλαγος, βεβαία δτι ή άγαθότης τών 
αστέρων σας θά μοϋ δειζη τόν λιμένα, δ
που δύναται νά καταφύγγ) τό άσθενές ά- 
κάτιον τού νοός μου.

Μετά τό προοίμιον τοϋτο, δπερ έζελή- 
φθη ώς αριστούργημα ευγλωττ ίας  , ή 
Ματθίλδη ί-στη έπί τινας στιγμάς σκε
πτική· Ε ί τα δέ, άφοΰ παρετήρ^οε περί 
αΰτήν, ήρζχτο λέγουσα :

—  Πρέπει νά είζεύρητε, προσφιλείς μοι 
δεσποινίδες , δτι καθ ήν έποχήν έβαβί- 
λευεν έν Ρώμη ό Ά μηρας  Αΰρηλιανός, 
καταδιώκων αΰστηρώς τούς χριστιανούς, 
Σολΐνός τις Ιπαρχος διφκει έπ’ όνόματι 
αΰτοϋ τή,ν Σικελίαν,διαμένων έν τώ λρυβζ  
Κόγχη, τφ  ώραίφ Πανόρμφ, τώ ώραιο- 
τ ά τη  καί ολβιωτάτνι τών τής νήσου πό
λεων. Ό  ?παρχος οΰτος, μηδόλως διαφέ- 
ρων τοϋ θηριώδους κυρίου του, άπεναν- 
τίας —  ώς συμβαίνη καθ’ έκάστην είς 
τούς ΰπηοέτας —  βαδιζων άκριβώς έπί 
τά ίχνη του, δι’ άλλεπαλλήλων άρπαγών 
καί άγοίων μαρτυρίων, έπέσπευσε τήν ώ 
ραν τώς έκδικήβεως τοϋ θεοΰ, ήτις καίτοι 
φαίνεται έρχομένη βραδέως —  διότι ή 
εΰσπλαγχνία αΰτού ευδοκεί νά δίδvj κα'ι- 
ρόν είς τόν άμαρτωλόν ΐνα μετανοή^η— 2ρ- 
χεται δμως άπροσδόκητος καί φοβερά. 
Έσπέραν τινά λοιπόν ό θηριώδης Σολΐνος 
έκάθητο Ιν τινι τών στοών τοϋ μεγάρου 
του καί έ'βλεπε τόν δύοντα ήλιον. Πλώθος 
άνδρών καί γυναικών περί αΰτόν η?)ον καί 
έμουσούογουν πίνοντες άφθόνως οίνους πο- 
λυτιμωτάτους,  οΰς είχε παραθέσν) αυτοϊς. 
Αίφνης, έγερθείς κάτωχρος, Ιλαβεν έκ τού 
βραχίονος ενα τών άκολούθων του, ίστά- 
μενον παρ’ αΰτόν, καί είπε :

;— Βλέπεις, Λαμπρίδιε, τή,ν τελευταίαν 
άκτϊνα τού ήλίου; είναι τήν έσπέραν ταύ
την αίματόχρους. *0 Α λ λ ά χ  καί ό Προ
φήτης αΰτού νά μάς φυλάζουν' άλλ’ ή 
άκτίς αΰτη, άντί άποχαιρετισμοϋ, φαί
νεται κατάρα. . . κύττάζε καλά. . . μετά 
προσοχής· · · έχάθη· · . δέν ώμίλησε . . . 
άλλά φωνή τις, ή όποία δέν ιίσώλθε διά 
τών ώτων,  είπεν είς τήν καρδίαν μου δτι 
δέν θά ϊδω πλέον τό φώς τοϋ ήλίου.— Έ νφ  
δέ ό άθλιος έκεΐνος, πιεζόμενος ύπό τώς 
συνειδήσεως, έλάλει οΰτως καί έψιθύριζε 
κακούργους εΰχάς, έν τφ  μέσφ τής πό- 
λεως έβυθισθη μέγα μέρος τοϋ έδάφους, 
καί έκ τοϋ γενομένου χάσματος άνυψώθη 
πυκνότατος καί δυσωδέστατος καπνός, 
δστις βαθμηδόν άραιούμενος άφισε νά 
φανώ τέοας τ ι ,  τό όποιον δ όχλος ώνόμα- 
σεν άκολούθως Μέγαν ζΐιάβολον τής Σ ι 
κελίας. Τό τέρας έκεϊνο είχεν ΰψος Ι ζ  σπι
θαμών, τήν κεφαλήν δλως φαλακράν, καί 
μόνον όπίσω είς τόν αυχένα ολίγας α-



γρίβς τρίχας. Είχεν έπί τοϋ μετώπου δύο ! περιέργεια αδτη δύναται ν' άποβή) έπικίν-
κέρατα συνεστραμμένα, ώς τά  τών κριών, j δυνος.
Έ κ  τών δύο αΰτοϋ χειρών : ή μία ητο  —  Επικίνδυνος ; είπεν ή Ά λ ικ η  μετ '
μακοοτάτη, κατερχομένη κάτω τού γό- έκπλήζ»ως.
νατος'  ή δέ άλλη βραχυτάτη, μόλις είς I —  Βεβαίως, είπεν ή "Εμμα, διότι πι- 
την πλευράν φθάνουσα. ΑΙ παλάμαι του θανόν νά προχώρησες καί περαιτέρω καί
ώμοίαζον πρός πόδας άρκτου. Ή  κε- μεγχλως θά ύποφέρ-ρς' διότι έκεΐνος δέν
φαλή του ητο πλατεία, δσον καί ο ί ωμοί φροντίζει παντελώς δι’ έοέ' πρώτον δέν σέ
του, οΐτινες ησαν στιλπνοί, ώς καθρέπται. γνωρίζει κάν.
Τό πρόσωπον του ώμοίαζε πρός άνθρώπι- — Ά λ λ ά  μέ γνωρίζει ! έπανέλαβεν ή
νον, άλλ’ είχεν ενα μόνον οφθαλμόν καί Άλίκνι  μετά ζω·*ρότητος.
Ινα οώθωνα. Ά π ό  όσφύος ά/ρι ποδών ητο 
κεκαλυμμένον. Έκάθητο δέ έν άμάςν) τε- 
τρατρόχψ, συρομένιρ ύπό δύο άγριων λεόν
τω ν  καί ώθουμένγ] ύπό δυο άρκτων Τό

—  Δέν σκέπτεται δμως δι' έσέ.
— - Α π '  εναντίας ! . . .
Καί δλως συγκεχυμένη ή Άλίκνι  έσιώ- 

πησεν, άφοϋ έπρόφερε τάς λέζεις ταύτας.. 
Βεβαίως ή συνειδηβίς της δέν τήν Ιτυπτεν·„ψοβεοόν τούτο τέρας ήρζατο περιερχόμε 

νον ήβύχως ττ,ν πόλιν. σκορπίζον άπό τών άλλ ’ δπως δήποτε συν^στέλλετο δι’ διτα
είχεν είπεΐ.

—  Πώς τό ήζεύρεις ; ήρώτησεν ή Έ μ 
μα, έπιμένουσα είς την μεγάλως ένδιαφέ- 
ρουσαν ταύτην βυνδιάλεζιν.

Ή  Α λ ίκ η  έσιώπα.
—  Δέν σοί ώμίλησε ποτέ ; . . . Μήπως

οφθαλμών αύτοϋ φλόγας, καί τοσον έ- 
προζένησε φόβον, ώστε πολλαί γυναίκες 
άπέβαλον, καί άλλαι επεσον ημιθανείς. 
Πάντες δέ, άνδοες τε καί γυναίκες, κατέ- 
φευγον είς τούς ναούς τών είδωλων, ζη-  
τούντες συγχώρησιν διά κατηραμενωνδεη 
σεων. Ταύτα δμως μη βλέπον τό τέρας, 
·?, αδιαφορούν, άφοϋ περιήλθεν άπασαν τήν 
πόλιν, έφθασεν είς τάς θύρας τοϋ μεγά
ρου τοϋ Σολίνου, δπου, άφού εκοψε τό ους 
τοϋ ένός τών λεόντων, Ιγραψ» διά τού αί 
ματος έπί τινο; τοίχου : Θ Ο. Θ. A. Ζ.

σού ? γ ρ ot ψ ε
Καί παοετήρει τήν Άλίκην,  ήτις ήο - 
εν έκ νέου διστάζουσα, καί δέν έτόλμα. 

ν’ άπαντήσγ).
—  Η σιωπή σου, αγαπητόν μου τέκνον, 

μ&ς εμβάλλει είς πολλάς ανησυχίας, τγ  
Α. Μηδενός δέ τών σοφών γινώσκοντος είπεν ή κυρία Φρουασύ μετά γλυκύτητος.
νά έζηγήσγι τά γράμματα ταύτα,  γυνή Μήπως κρύπτεις κανέν μυστικόν ; . . . .
τις, τήν όποιαν οΰδέποτε άλλοτε είχον Έλαβες  έπιστολάς έκ μ,έρους τοϋ κυρίου
ίδή, προσελθούσα είπεν δτι ητο ικανή νά Ριβες ; Τίνι τρόπψ περιήλθον είς χεϊράς
τά έζηγήσγ) αΰτή, χ ι  ό Σολΐνος είχε τό σου ; Είπε μας έλευθέρως τά πάντα,
θάρρος νά την άκούσγ). Ό  Σολΐνος, καίτοι Καί ομιλούσα ή κόμησσα είχε λάβγ) 
έτρεμε σύσσωμος, τήν παρεκάλεσε μάλι- τάς χεϊρας τής Αλίκης  καί προσηλώσει
στα νά είπή αΰτφ τήν Ιννοιαν τών γραμ- τούς οφθαλμούς έπ’ αΰτής.
μάτων έκείνων. Τότε  ή γυνή είπεν :

—  Ό  'Λζα'ηλΐ ΐσ τα τα ι  έπί τ ές  κεφα
λής σου, διότι τά γράμματα σημαίνουσι : 
Θάνατοί; ον χτάνατog, άρχή ζωής κλγοί’ς. 
Άφού  δέ ό οΰρανός ήναι διά σέ κεκλει-

—  Τάς έπιστολάς εΰρον είς τήν σκιάδα 
τού κήπου μας, άπήντησεν ή Α λ ίκ η  τ ό 
σον χαμηλοφώνως, ώστε μόνον ή κόμησσα 
ήκουσε τοϋτο.

—  Καί τάς άνέγνωσας ; ήρώτησεν ή
σμένος, σέ συμβουλεύω νά άπελπισθΤίς καί κυρία Φρουασύ μετά τρεμούσης φωνής, 
νά άποθάνης. —  Άνέ γνωσα τήν πρωτην, ήγνόουν

Καί ταύτα είπούσα, εβαλεν όζύτατον πόθεν προήρχετο, άλλά μοί έφάνη τόσον 
γέλωτα καί έγένετο άφαντος. καλή, ώστε άνέγνωσα καί τάς λοιπάς.

[Έπεται auviyin]. Παν. Πανας —  Καί σού γράφει δτι πάντοτε σκέ
πτεται hi’ έσέ ;

----------  ’ "  Ή  Α λ ίκ η  ϊνευσε κάτω.
Ά  ! ?πραζες κάκιστα νά μάς άπο-

Α Δ Ο Λ Φ Ο Υ  ΒΕΑΩ

Η Κ Ο Μ Η Σ Σ Α  Ε Μ Μ Α

| Συνέ·/ εια j

Καί πλησιάζουσα έκ νέου τήν Άλικην:
—  Έάν  εΕχομεν τό θάρρος, άγαπητή 

μου, τγ} είπε, θά σ’ έπεπλήττομεν σφοδρό
τα τα .

Ή  Άλ ικ η ,  στραφεΐσα, άπεκρίθη μετ ’ ά- 
θωότητος :

—  Νά  μ’ έπιπλήζετε ; άλλά διά ποιαν 
αιτ ίαν :

—  Δέν άρμόζει είς νεάνιδα νά ένασχο- 
λήται  τόσον διά τούς γείτονάς της. Ή

1 Α ( α ή . Ι ,  ό άγγελο; τοϋ θανάτου παρά τοϊ; 
Μωαμεθανοί;.

ιύψτ,ς παντα ταυτα νέκοαζεν η κο-
μησσα.

Καί άφήσασα τάς χεϊρας τής Αλίκης,  
έζηπλώθη έπί τοϋ ανακλίντρου. Τότε  τά 
δάκρυα τής νέας, τά όποΐχ είχον κρατηθή 
καθ’ δλην έκείνην τήν όδυνηράν έζέτασιν, 
εροευσαν άφθόνως. Έπλησίασε τήν κυρίαν 
Φρουασύ , καί λαμβάνουσα τάς χεΐοάς 
της :

—  Ώ  ! άγαπητή μου κυρία, τ γ  είπε 
δακρυρροοϋσα, φανήτε έπιεικης πρός έμέ. 
Έ ά ν  δύνασθε νά έννοήσητε πόσον μία 
νέα ορφανή καθίσταται εΰτυχής, γνωρί- 
ζουσα δτι σκέπτεται τις καί φροντίζει 
δι ’ αυτήν, ήθέλατε δικαιολογήσει τήν δ ια
γωγήν μου. Δέν είνε μόνη τότε εί; τόν 
κόσμον, δταν άγαπάται.  "Η άγνοεΐτε δτι 
είμαι μία δυστυχής έγκαταλελειμμένη !

—  Α λ ίκ η  ! άνέκραζεν ή κυοία ’Ωβού,

μετ ’ έπιπλήζε»ς προσπαθούσα* νά κρύψιρ 
τήν νέαν άπό τήν κυρίαν Φρουασύ, ής ή 
βυγκένησις όλοέν ηΰζανςν. Ώ  ! ύπήρζατε 
εΰνοϊκαί άμφότεραι δι’ έμέ, έπανέλαβεν ή 
Άλί*.η,  δπως άποκριθή, είς τήν έπίπληζιν 
τής κυρίας Ώβρύ, σας είμαι λίαν εΰγνώ- 
μων, καί ουδέποτε θέλω λησμονήσει δσα 
έπράζατε δι ’ έμέ. Ά λ λ ’ δσον γλυκείς καί 
άν γ)νε οί άσπασμοί σας, αδύνατον ν’ άν- 
τικαταστήσωβιν έκείνους τής μητρός.

Ή  Α λ ίκ η  $θελε νά ζητήστι συγγνώ
μην, δέν ήδύνατο δέ νά φαντασθϊί δτι ο
μιλούσα οΰτω κατέφερε νέον τραύμα είς 
τήν Έμμαν, καί τραύμα φοβερόν. Έ νν ο 
ήσασα δμως δτι διά τών λέζεών της, έ- 
λύπησε την κόμησσαν, έκάθησε πλησίον 
της καί έζηκολούθησε'

—  Συγγνώμην, διότι αί λέζεις μου σόίς 
έλύπησαν, προσφιλής μου κυρία, άλλά σή
μερον έπεκαλέσθητε τήν είλικρίνειάνμου.. 
Ώ  ! έάν είχον μητέρα, πόσον θά τήν ή - 
γάπων ! . . .  Πόσον θά τήν έλάτρευον !.. .  
Περί οΰδενός άλλου θά έφρόντιζον Ή  πα-  
βουσία τού κυρίου Ριβες οΰδεμίαν έντύ- 
πωσιν θά μοί έκαμνε.Άλλη άγάπη δέν θά 
εδρισκε θέσιν έν τή καρδιά μου !

Ή  "Εμμα δέν ήδυνήθη νά ύπου.εινη πε
ρισσότερον. Άπεσπάσθη άμέσως από τάς 
άγκάλας τής Άλικης,  ήγέρθη άποτόμως, 
καί μέ τά  δάκρυα είς τού; οφθαλμούς,διηυ 
θύνθη πρός τόν κήπον Ή  κ. Ώβρύ, ώσχύ- 
τως συγκινηθεΐσα, προσεπάθησε νά έ ζη 
γήσγ) είς τήν νεάνιδα τήν άπότομον τ α ύ 
την άναχώρησιν τή ;  Έμμας. Τήν άπέ^>ω- 
κεν είς τήν νευρικήν κατάστασίν της, καί 
έζήλθεν δπως τήν συνάντηση.

Έν  ώ ή Α λ ίκ η  έκάθητο μόνη είς τήν 
αίθουσαν, αί δύο γυναίκες συνδιελέγον-ιυ 
έπί πολύ είς τόν κήπον. Άνησύχουν με 
γάλως δι ’ δσα ήκουσαν πρό μικρού παρά 
•τής 'Αλίκης'  έσκέπτοντο δέ διά τίνων μέ 
σων ήδύναντο νά νικήσωσι τά αισθήματα, 
άτινα ένχγνοία των καί μέ δλην τήν έπ ι- 
βλίψίν των, είχον πολιορκήσει — δέν άμφέ- 
βχλλον πλέον περί τούτου— τήν καοδίαν 
•τή; προστατευομένης των. Δέν έφαντά- 
ζοντο τάς δυσχερείας, αΐτινες ήδύναντο 
νά παοουσιασθώσιν.Έκαστη αΰτών έζησεν, 
ήγάπησεν, ύπέφερε, καί ή πείρα τάς έδί- 
δχζεν, δτι δέν άποσπα τις τόσον εΰκόλως 
έκ μιδς νέας, ής ή καρδία ήτο άγνή μέ 
χρι τονδε παντός αισθήματος, τήν άνά- 
μνησιν τού πρώτου Ιρωτός της. Πολλά 
μέσα εΰρισκον, άλλ’ οΰδέν έθεώρουν κα
τάλληλον. Τέλος έσκεφθησαν, δτι τό προ- 
τιμοτερον εν τ*7) παρουσγι πεοιστασει ν)το 
ή χπομάκουνσις τή;  Αλίκης  έκ Παρισίων. 
Ά λ λ  ε'κριναν δτι ητο ανάγκη νά τήν 
προετοιμάσωσι πρός τοϋτο,δπως αή προσ- 
βχλλωσι τό πνεΰμ,α τής νεα>ιδος έπι 
κίνδυνοι σκεψϊΐς. Οθεν συνεφώνησαν νά 
έπανιίωθώσι προσεχώς καί νά όμιλήσωσιν 
έκ νέου περί τοϋ άντικειμένου τούτου.

’ Ητο σχεδόν έβδάμη ή ώρα, δτε ή 
κόυησσχ άνήλθεν Ιπί τή;  άαάζη;  τη; .  
Έπ·.θ υμ,οΟσ» δέ ν· άφι^θή εί; τό μεγαρόν 
της, πρό τοϋ γεύματος, δπως μή παρα- 
τηοηθή ή μακρά χπουσία τη; ,  Λ ιέτ ζ ζε  
τόν άυ.αζηλάτην νά σπεύση. Κχθ’ όδόν λυ -



πηρόταται προαισθήσεις έβασάνιζον τά 
«νεϋμα τώς κομήσσης.

Λ'

’Οχτώ ήμέρας περίπου μετά τήν εις 
Νειλλύ έπισκεψίν της , ή κυρία Φρου
ασΰ εΰρίσκετο μόνη εις μικράν αίθουσαν 
τοϋ μεγάρου τγις. Ή  ώρα ήτο έννάτη καί 
το πρός τιμήν τοϋ κυρίου Ριβες γεύμα 
ειχε τελειώσει. Ό  κόμης καί δ νέος δι
πλωμάτης, ακολουθούμε-Όΐ καί ΰπό τοϋ 
Λυσάνδρου, άφοϋ άπεχαιρέτισαν την Εμ- 
μαν, έξώλθον. Μετ ’ όλιγον ομως δ κύριος 
Φοουασύ έπανώλθεν δπως διέλθνι τό 4πί- 
λοιπον τώς έσπέρας μετά τώς συζύγου 
του. Είς ταύτην ώφειλεν δ κύριος Ριβες 
την πρόσκλησιν, ήν Ιλαβεν έκ μέρους τοϋ 
κόμιητος. Διότι  βλέπων δ κύριος Φρουασΰ 
οτι πρό τινων ημερών ώ σύζυγός του τόν 
ήρώτα πολλάκις περί τοϋ νέου τούτου, δν 
συνήντα, ώς Ιλεγε, συχνά είς τό δάσος, 
τώ έποότεινε τέλος, έάν επιθυμώ νά τ ώ 
παρουσιάστι τάν νέον συνάδελφόν του. Αΰτη 
έδέχθη άμέσως την πρότασίν του, καί ή* 
δυνήθη οΰτω, κατά τό πρό ολίγων σ τ ι γ 
μών γεϋμα,νά σπουδάστ] έκ τοϋ σύνεγγυς 
καί έν άνέσει τόν κύριον Ριβες. Μείνασα 
δέ κατόπιν έντελώς μόνη ποοσεπάθει νά 
ένθυμηθώ τί είπεν έκεΐνος, καί δυνηθή νά 
έξαγάγγ) ευνοϊκόν συμπέρασμα διά την 
Άλίκην.

Φεϋ ! δέν εΰρισκεν οΰδέν σημείων έν- 
θαρουντικόν. Ό  κύριος Ρίβες τώ έφάνγ) 
άρκετά ανεπτυγμένος καί λίαν έπαγωγός, 
άλλ’ δ χαρακτήρ του δέν τώ Αρεσε διόλου.

Ή  κυρία Φρουασΰ έσυλλογιζετο πάντα 
ταϋτα, δταν ήνοί/θη αίφνης ή θύρα καί 
ένεφανίσθη δ σύζυγός της.

—  Λοιπόν, αγαπητή μου φίλη, τώ εί
πε, καθήσας πλησίον της, πώς σοϋ έφάνη 
δ κύριος Ριβες ; ’Επειδή τώρα δέν μ2ς 
έμποδιζει ή παρουσία του δυνάμεθα νά

ί όμιλήσωμεν άνέτως περί τοϋ μεγάλου 
τούτου διπλωμάτου, είδατε τόσην έπι- 

ί  θυμίαν νά τόν γνωρίσετε, κ’ έγώ ώ; καλός 
σύζυγος άμέσως σϋς τόν έπαρουσίασα.

—  Εις ποιον μέρος τόν αφήσατε ·, ήρώ
τησεν ή κόμησσα.

—  Εις τήν είσοδον τών Ήλυσσίων Πε 
δίων, στηριζόμενον έπί τού βραχίονας του

ί Λυσάνδρου, οστις τφ  διηγείται διάφορα 
πράγματα. Ήξεύρετε πόσον δ έξάδελφός 
μας είνε φλύαρος, άλλά καί ό κύριος Ριβες 
άφ’ έτέρου τώ  ανταποδίδει τά  ίσα.

—  Δέν έγένετο λόγος έσχάτως δτι δ 
, νέος οΰτος πρόκειται νά νυμφευθ’ώ ; ήρώ

τησεν ή Έ μ μ α  μετ ’ αδιαφορίας.
—  Πράγματι,  μετά τώς δεσποινίδος 

Μαρντίκ, άλλ’ δ γάμος αναβάλλεται, ώς 
έκ τώς ήλικίας τώς νεάνιδος, ή δποία είνε

I μόλις δεκαεπταέτις.
—  Ά λ λ ά  λησμονείτε, φίλε μου, δτι 

| δταν μ’ ένυμφεύθητε είχον τήν αΰτήν ηλι
κίαν ; παρετήρησεν ή κυρία Φρουασύ.

   Έ χ ε τ ε  δίκαιον κ’ έγώ ήμνίν τότε
είκοσι πέντε έτών, είπεν δ κόμης στενά- 
ζων.

—  Λυπεΐσθε διότι παρώλθεν ή ώραία 
ήλικία σας ;

—  Λυποϋμαι ταύτην τήν στιγμήν, κα
θώς θά λυπούμαι καί θά θλίβομαι καθ’ δ- 
λον τάν βίον μου, διότι σά?ς έγκατέλειψα 
έβδομάδας τινάς μετά τάν γάμον μας, δ 
πως μεταβώ είς Αμερικήν νά έκπληρώσω 
άνωφελώ δλως αποστολήν. Κα ταλαμβά
νεται τις ΰπό μωρ3ς φιλοδοξίας είς έκεί
νην τήν ηλικίαν καί δταν μάλιστα ?χ·/|

| άσπχσθώ τό 'υσχερές στάδιον τώς δ ιπλω
ματίας. Έλπι ζων τις νά γίνγι ήμέοαν τινά 
υπουργός ή πρεσβευτής, θυσιάζει ττ,ν οι
κογενειακήν του ευτυχίαν, καί τόν φαι
δρόν καί ώραΐον βίον αΰτώς άφίνει έντελώς 
μόνην σύζυγον, νέαν καί ώραίαν, καθιστά 
χήραν έκείνην, ήν πρό μικροϋ ένυμφεύθη, 
τήν έγκαταλείπϊ]  μ-όνην, αγνοούσαν την 
πείραν τού κόσμου, έκτεθειμένην είς πά 
σας τάς ραδιουργίας καί αποπλανήσεις 
τών φαυλοβίων, καί κινδυνεύει νά ίδγι 
ταύτην παρεκτρεπομένην, έάν δέν είνε ώς 
ΰμεΐς, προσφιλής μου Έμμα ,  γυνή ένάρε- 
τος καί μέ μεγάλην καρδίαν.

[Έ π ί τ α ι  συνέχιια].

Ε ΙΣ  ΤΟ  Π Ρ Ο Σ Ε Χ Ε Σ  :

Δ Ε Ν  Ε Ι Χ Ε  Κ Α Ν Ε Ν Α
»ιήγημ.α

ΙΩ Α Ν Ν Ο Τ  Ζ Ε Ρ Β Ο Τ

ΑΑΗ3 Α Ν ΑΡΑ Σ  ΠΑΠΠΑΔΟΠΟΥΑΟΥ

Χ Ρ Υ Σ Η  Κ Α Ρ Δ Ι Α

Α ίή γ η μ ο ί

—  "Εχει χοναϊ] καρόια. Φαντάσου τί 
ήτο ή Οΰοανία; μία πτωχή διδασκάλισσα: 
καί δμως αμα έμαθε δτι δυστυχής αν
θρώπινη ΰπαοξις υποφέρει, άμέσως έστειλε 
τάν ίδιαίτεοον ιατρόν του καί ύπεσχέθη 
νά πληοώση δ ίδιος τήν τροφήν καί τά  
φάρμακα.

—  Ναί ,  μά ή Οΰοανία δέν έδέχθη οΰτε 
τά φάρμακα οΰτε τή,ν τροφήν καί άπεθανεν 
άφοϋ τρεις δλοκλήρους ήμέρας δέν ?φαγε 
τίποτε.

—  Ή  ασθένεια τήν κατήντησε πεισμα
τάρα.

— Ή  ποάξις δμως τοϋ κ. γραμματέως 
δέν έμίκραινε διά τοϋτο '  απεναντίας δλοι 
τόν θαυμάζουν καί τάν έπαινοϋν.

Τότε  έπενέβην έγώ.
—  Ά ν  έγνώριζον τήν άλήθειαν ! ! εί- 

1 πον... άκούσατε Έ λαβε  τό πτυχίον της 
' κατά τά 1885 καί δ Σύλλογος τή(ν Ιπεμ-

ψ=ν ώ; διδασκάλισσαν είς Ιν χωρίον τώς
| Άνα τολώς.

—  Τί πλήξις ! έλεγε, βλέπουσα τάς 
ί ξενοφώνους μαθήτριας της λαλούσας πρός 
| αΰτήν διά σχημάτων.

Έ ζ η  μόνη μέ τάς άναμνήσεις τοϋ μα
θητικού της βίου, δστις ήτο ή καλλιτέρα 
έποχή τώς ζωής της.

Μετά τών πλείστων συμμαθητριών της 
διετήρει άλλη^ογραφίαν, άλλ ’ αί έπιστο- 
λαί, θερμαί καί συνεχείς κατά τό πρώτον 
έξάμηνον, ήραι<*>θησαν έπαισθητώς κ α τ ά  

τό δεύτερον. « Συγγνώμην,Οΰρανία μου,άν 
δέν σοϋ γράφω τακτικά, γνωρίζετε πόσας 
άσχολίας έχει κόρΥ) μεμνηστευμένη, τώς 
δποίας ό γάμος πλησιάζει »,  τώ Ιγοαφεν ή 
μία. «Πώς φοβούμαι,Οΰρανία μου, μήπως 
πάργις λεξικό γιά νά διαβάσγις τό γράμμα 
μου' σέ φαντάζομαι δμιλοϋσαν τά  τουρ
κικά καί προφέρουσαν χονδροειδέστατα 
τάς έλληνικάς λέξεις καί τά χειρότερον 
στολισμένην Α ν α τ ο λ ί τ ι κ α ’ έγώ δέν σ’ <·- 
γραψα,διότι είμεθα στά λουτρά τής ΓΙρού- 
σης,δπου έξετρελλάναμ* τόν κόβμο μέ τήν 
ευθυμίαν μας' Ιγραφεν άλλη- Μόνη ή Οΰ
ρανία είργάζετο έπί 10 ώρας καί ύπέφερε 
τήν μοναξίαν έκείνην, είς τήν δποίαν κα- 
τεδικάσθη ή νεότης της. Μίαν ήμέοαν έξ- 
ώλθεν είς περίπατον' ή φύσις ήτο τόσον 
πλουσία καί μεγαλοπρεπής, ώστε ένόμιζέ 
τις δτι ήθελε νά παρηγορήσει τήν Ουρα
νίαν διά τή,ν μόνωσίν της.

Κάτω  άπό Ιν δένδρον παρετήρ^σε νέον 
φυσιογνωμίας συμπαθούς, ό ς τ ι ς έφε ρε πί
λον εΰρωπαΐκόν .. Πώς είχεν έπιθυμήσει 
τοΰς άνθρώπους τής πατρίδος της !

—  Ά ς  ήμουνα 'στά Πέρα ! έλεγε με
λαγχολική, νά έβλεπα τάς χαριτωμένας 
βυζαντίδας , μέ τά  κομψά φορεμα- 
τάκια των, νά εβλεπα τούς κυρίους μέ 
τά καθαρά περιλαίμιά των καί τους πί
λους των. Πο$άς θά έφζντάζετο , δτι  θά 
αισθανθώ νοσταλγίαν γ ι ’ αυτά τά  πράγ- 
ματα ; '

Καί έγέλα μόνη της έκεΐνον τόν γ έ 
λωτα ,  δ δποΐος δέν ευρίσκει ήχώ είς φι
λικά χείλη, τόν γέλωτα τής μοναξίας. 
Ά λ λ ά  τώρα είχεν απέναντι της άνθρωπον 
μέ περιλαίμιον καί πίλον’ τ ί  χαρά ! !

Έπλησίασε μέ θάρρος,* τοϋ οποίου τήν 
ΰπαςξιν ήγνόει.

Έκεΐνος, ΰπό τών ιδίων έλκυόμενος αι
σθημάτων,τήν έπλησίασεν έπισης’ τήν έ- 
χαιρέτισεν εΰγενώς καί είπε :

—  Δέν είιθε ή διδασκάλισσα ; ΣόΖς 
περιέμενα Ποτέ δέν κατώρθωσα νά σ2ς 
συναντήσω" καί δμως ή ιδέα δτι υπάρχει 
ενα πλάσμα έκ τής πατρίδος μου, τό ό
ποιον ύποφέρει δ,τι ΰπέφερα έγώ, μέ άνε- 
κούφιζε. Τί τά  θέλετε, δ άνθρωπος είνε 
έγωιστής.Θέλει δταν ευτυχώ μόνος αΰτάς 
νά ευτυχώ καί δταν ύποφέργ) άνακουφίζε- 
ται σκεπτόμενος δτι δέν ύποφέρει μόνος.

—  Ποιος είσθε ;
—  Ό  διδάσκαλος.
—  Αλήθεια  ; καί έγώ τά ίδια έσκε- 

πτόμην’ έχαιρα δταν έφανταζόμην, δτι 
δέν ήμ^ν μόνη, οτι καί είς άλλος άπε- 
σπάσθη άπό τώς οίκογενείας του,άπό τών 
φίλων του.

Μόνον οί μακράν τώς πατρίδος ζώντες 
δύνανται νά έννοήσωσι τήν στοργήν, μετά 
τής δποίας έβλεπον άλλήλους οί δύο έξό- 
ριστοι. Ηλθε τώρα καί ή σειρά τώς Οΰ- 
ρανίας νά μή γράφγ) τακτικώς είς τάς φί- 
λας της, ήτο άπησχολημέννι.

—  Έ γ ώ  μισώ τό διδασκαλικόν έπάγ-



ΓΡΔΜ Μ ΛΤΟ Κ ΙΒΩ Τ ΙΟ Νγελμα, Ιλεγεν έκεΐνος, άλλως τε Sfev έγεν- 
νήθην Si’ αΰτό. Έσπούδαζα νομικά είς 
τό  Παρίσι, μά οί γονείς μου διέκοψαν τήν 
έπιχορήγησιν, διότι έπάνδρεψαν τήν αδελ
φή μου καί τ έ ς  έδωκαν δ,τ ι  είχαν. Τώρα 
έγώ έργάζομαι διά νά συνάζω όλίγα χρή
ματα καί ν' αποτελειώσω τάς σπουδάς 
μου. "Αχ,  θά τό κατορθώσω άρά γε ; καί 
νά σκέπτωμαι, δτι  υπάρχουν τόσα γε 
μάτα βαλάντια καταδικασμένα είς άχρη- 
στίαν ! δέν είνε άδικον ; τ ί  λέγει καί ή 
Ουρανία μου ; Σοϋ φαίνομαι γεννημένος 
γΐά δάσκαλος ;

Έ  Οΰρανία ήγάπα ήδη τόν φαιδρόν 
φίλον, τον οποίον τή έπεμψεν ή Πρόνοια.

—  Θά σου προτείνω κάτι τι ,  μά νά 
δεχθής, τψ είπε μίαν ήμέραν σοβαρώς.

—  Τά πάντα παρά σου δέχομαι, καί 
αΰτόν άκόμη τόν θάνατον, είπεν έκεΐνος 
μειδιών πρός τήν ζανθήν κόρην. Εγώ δ 
ταν άγαπώ είμαι . .

—  "Αφησε αΰτά. "Αν μείνιρς μόνος σου 
ποτέ δέν θά τό κατορθώσιρς νά σπουδά
σεις' θέλεις νά σέ βοηθήσω ; Ή  μητέρα 
μου ζή μέ τήν αδελφή μου τήν ’πανδρευ- 
μένη, έγώ εχω πολύ ολίγες ανάγκες έδώ 
δπου δλα είνε τόσον εΰθηνά.Άμα έλθγ) ό 
Σεπτέμβριος θά σού βτέλλω τό ήμισυ τοΰ 
μισθού μου καί μέ τάς όλίγας οικονομίας 
ποΰ έχεις, θά ζήβγις εις κανένα ΰπερφον 
τών ΓΙαρισίων καί θά ίδής τί  γρήγορα 
περνούν τά δύο έτη.

Ό  Περικλής συνεκινήθη έλαβε στάσιν 
σοβαράν καί είπεν έπισήμως :

—  Δέχομαι '  καί τήν ήμέραν,κατά τήν 
οποίαν θά έπανέλθω διδάκτωρ, έχε έτοιμα 
τά  νυμφικά σου, διότι θά γείνγ) ό γάμος 
μας, ναί μνηστή πολυαγάπητε; καί έθη*ε 
φίλημα φλογερόν έπί τοΰ μετώπου της, τό 
όποιον δμως έκείνη δέν άνταπέδωκεν, ά- 
ποσυρθεΐσα δειλή καί κατακόκκινη.

Ό  χωρισμός ήτο πικρός διά τήν άτυχέ 
κόρην,ή όποία άπεμονοΰτο πάλιν, άλλ ’ ϊ -  
κλαυσε καί δ Περικλές μδλον δτι τόν πε- 
ριέμενον οί Παρίσιοι.

’Επί δύο μακρά Ι τη  ύπέφερε τήν ζενι- 
τείαν, τήν μόνωσιν,τάς στερήσεις, διά νά 
ζφ ό ήοως της άζιοπρεπώς . . έκεΐνος ε- 
γραφε θερμώς άλλά σπανίως, έ'νεκα τών 
πολλών μαθημάτων του...

Μίαν ήμέραν έλαβε μίαν έπιστολήν,τήν 
τελευταίαν του.

Ουρανία  μου,

«Στ ε ΐ λέ  μου τόν κατάλογον τών /ρη
μάτων, δσα δι’ έμέ έζώδευσες. Θά σοϋ τά 
πληρώσω διπλάσια. Τώρα λάβε πρός τό 
παρόν τό συνάλλαγμα,τό όποιον σοΰ έσω- 
κλείω διά λίρας 50. Ό  γάμος μας είνε 
άδύνατον νά γείνγ). Λυπούμαι πολΰ άλλ’ 
Γσως ό Θεός δέν μέ εΰρεν άζιον τέ ς  ΰψί- 
στης ταύτης εΰτυχίας καί δι ’ αΰτό θέτει 
προσκόμματα. Ιΐροσελήφθην είς τά προ- 
ζενεΐον τέ ς  Κωνσταντινουπόλεως ώς γραμ- 
ματεύς- απολαμβάνω όλίγα καί πρέπει νά 
ζώ  άζιοπρεπώς κάπως, διά νά έχω έλπί- 
δας προβιβασμού, ώστε οΰτε πρέπει νά 
σκέπτωμαι περί γάμου καθώς έννοεΐς. Ε ί 
σαι λογική καί άγαθή, θά μέ συγχωρή

σεις, διότι ό μάλλον άζιος οΓκτου είμαι 
έγώ.

• Ύγίαινε ,  Οΰρανία μου, άγαπητή α 
δελφή μου.

•Ό Οιριχλης σου·.

’ Αγαπητή  άδελφή . . είπε πικρώς μει- 
διώσα ή κόρη καί ένέκλεισεν είς φάκελλον 
τό  συνάλλαγμα τοΰ Πΐρικλέους. τό έπέ- 
γραψε κατά τήν νέαν έν Κωνσταντινουπό- 
λει διεύθυσίν του καί τό έπεμψεν είς τό 
ταχυδρομεΐον.

Έ π ε ι τ α  έκλαυσε πικρώς.

—  Χρήυ,ατα . . είπε. . . χρήματα. . . 
λοιπόν ένόμισεν δτι πληοόνονται μέ χ ρ ή 
ματα τόσαι άγρυπνίαι, τόσαι στερήσεις, 
τόσος έρως ! Θά υπάγω νά τόν παρακα- 
λέσω νά πέσω ’στά πόδια του καί θά τάν 
συγκινήσω. Δέν είναι κακός- φοβείται δι’ 
έμέ... φοβείται μήπως δέν στέρζω είς τάς 
στερήσεις... θά τοΰ άποδείζω τό έναντίον.

’Ανε/ώρησε διά Κωνσταντ ινούπολή 
άλλ ’ ή άπάντησίς του ΰπέρζίν : * Έ σ ο
λογική. . . »  καί τά τοιαύτα Μετέβη κα τό 
πιν είς μιάς φίλης της καί έμαθεν δτι ό κ. 
Περικλή; Βυζαντίου νυμφεύεται τήν θυ
γατέρα γηραιού διπλωμάτου, δστις τού 
υπόσχεται προστασίαν.

—  Πρέπει νά ίδής τήν νύμφην, Οΰρα
νία μου. Νά  ίδές κωμικό μούτρο . . . γ ε 
λοία φιλαρέσκεια, θά σκάσης στά γέλοια.

Ή  Οΰρανία δέν έγέλα δμως, μ’ δλους 
τοΰς καγχασμούς τ ές  φίλης της. 'Ανεχώ- 
ρησε σχηματίσασα Ιν σχέδιον.

Μετέβη είς τόν διπλωμάτην. Διηγήθη 
τά  πάντα καί έζήτησε δικαιοσύνην.

  Είπε πώς θά σέ πληρώσγ) ;

— Ναί,  μά έγώ δέν θέλω χοήματα.

—  Κάμνεις πολύ i a y Υΐμα. Ό  Περικλέί 
έφέρθτικε σάν τίμιος άνθρωπος. ‘Ομόλογα 
δέν εΓχατε, μπορούσε πολύ καλά νά σού 
φάγγ) τά χρήματά σου. Οσον δέ διά τόν 
γάμον του μέ τήν κόρη μου,δέν μπορώ δι’ 
ενα τόσψ μικρόν έπεισόδιον νά τόν δια - 
λύσω. Τά παρελθόν δέν θεωρείται

Τότε  ήσθένησε.καί ό κ. Περικλές Ιπεμψε 
φάρμακα καί ιατρούς,τά όποια έκείνη δέν 
έδέχθη . . . δέν πταίει άν έδέχθη τήν με- 
γαλοπρεπέ κηδείαν, τήν οποίαν τ·?1 έκαμε 
διότι . . .  ήτο νεκρά».

—  Λοιπόν άκόμη ευρίσκετε δτι ό νέος 
αΰτός έχει χρυύή καρδιά;

—  Στοιχηματ ί ζω  δτι τά έπενοήσατε 
αΰτά, Δεσποινίς, διά νά άμαυρώσετε τήν 
δόζαν τού φίλου μας' είπε μία νέα πολΰ 
ένθουσιώδης διά τόν γραμματέα τού Έλ.  
προζενίου.

—  Έ γ ώ  . . . νά τόν χαίρεσθε τόν φί
λον σας, λαμπρός άνθρωπος, χρυοή καρ
διά . , . Καί μέ τ ί  yapiv δένει τόν λα ι 
μοδέτην του !

Έ ν  Κ ω νσταντινουπόλει.

Α λ ε ξ α ν δ ρ α  Π α π π α δ ο π ο υ λ ο υ
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Συνδρο[/.ηται έγγράφ οντα ι είς τά  
« Ε κ λ ε κ τ ά  Μ υ θ ισ τ ο ρ ή μ α τ α »  κατά  π ά 
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φημερίδων, και τοΐς κ.κ. Ά ν τ α π ο κ ρ ι -  
ταΐς ήμώ ν.
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