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Κ Α Ρ Ο Λ Ο Τ  ΜΕΡΟΤΒΕΛ

ο ι

ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΙ ΚΕΡΑΝΔΑΛ
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

Η  Δ Ε Σ Π Ο ΙΝ ΙΣ  Δ Ε  Φ Ο Ν Τ Ε Ρ Ο Ζ

[Συνέχεια ]

—  Θά συζητήσωμεν την ιδέαν ταύτην, 
είπεν ό κόμη;. Ά λ λ ω ς  τε ίσως έπανέλθω 
τάχιστα.

Έ λαβε  καί Εφερεν είς τά  χείλη του τάς 
χεϊρας τϊΐς Ζουάννα;.

—  Έ λ α ,  ΰπέλαβε, κάτι σκέπτεσαι, τό 
δποϊον δέν τολμ^;  νά μοί είπη;. Ώμίλε ι  
λοιπόν. Δέν πρέπει νά ύπάρχη κανέν μυ
στικόν μεταξύ μας. Μηπω; δέν είσαι ίδική 
μου ; μηπω; δέν μοί ανήκει; ;

—  Ναί.
—  Καί δμω; σιωπ^!; ! Δέν Εχει; αρκε

τήν έμπιστοσύνην εί; έμέ διά νά μοί δμο- 
λογήση; τά  πάντα. Έ σ ο  ειλικρινή;. Είς 
τοϋ; οφθαλμού; σου φαίνεται ή ταραχή, 
τό βλέπω καλώ;, και εί; τό μέτωπον καί 
τά  χείλη σου ζωγραφίζεται αμηχανία καί 
θλίψι;.

—  Λοιπόν ! είπεν ή Ζουάννα καταβάλ-  
λουσα προσπάθειαν, είναι άληθέ; ! Σοί 
τό είπα : φοβούμαι.

—  Άκόμη ; ήρώτιησεν ό δΆμβαρέ; .
—  Πάντοτε.
—  Τί  φοβείσαι ;
—  Ό τ ι  θά σέ χάσω, οτι θά μείνω 

μόνη, οτι  θά έγκαταλειφθώ ώ; έξαπατη- 
θεΐσα κόρη καί πλανηθεϊσα ΰπό Ερωτος 
ψευδού; καί παροδικού. Είναι άνόη- 
τον, τό βλέπω, είναι γελοΐον' αΰτό 
δέν είναι δυνατόν νά συμβή, καί δμω; μέ 
κυριεύει ή ιδέα αδτη. Ά π ό  τΐ^; χθες, άφ’ 
δτου δ φίλο; σου Μάξιμο;, διά τών λό 
γων καί τών είρωνιών του μοί υπέδειξε 
τοιούτον κίνδυνον, δέν δύναμαι ν’ άπο- 
διώξω τήν θλιβεράν ταύτην σκέψιν, ή δ- 
ποία μέ τυραννεϊ.

Καί προσέθηκε μετά γλυκύτητο; σχε
δόν ίκετευτικίί; :

—  Βλέπω καλώ; δτι  εχω άδικον, δτι 
η σκέψι; αυτη είναι ύβριστική διά σέ καί 
διά τήν τιμήν σου. Πρέπει δμω; νά μέ 
συγχώρηση;, Ροζέ. Είμαι αδύνατο;, νευ
ρική, είμαι έπί τέλου; ασθενή;.

—  Υποφέρει;  ; Ά λ η θ ώ ;  ;
Ή  Ζουάννα προσήλωσεν έπ’ αυτού τού; 

άπαστράπτοντα; αυτϊί; οφθαλμού;.
—  Δέν μαντεύει; ; ήρώτησεν.
Ό κομη; έδίστασεν έπί στιγμήν.
—  Ό χ ι ,  είπεν.
—  Πώ ;  μέ παραμελεί; ! ΰπέλαβεν έ

κείνη στενάζουσ*. Πώ;  βλέπει τ ι ; ,  δτι  δ 
νοΰ; σου είναι αλλαχού ! Πολλάκι; φαί

νεσαι πολΰ άφηρημένο;. Μένει; ένίοτε | 
τέσσαρα; ή πέντε ήμέρα; μακράν έμοΰ. 
Ά λ λ ο τ ε  Εχει; έκδρομήν μετά τών φίλων 
σου" άλλοτε υποθέσει; εί; τά ;  γαία; σου 
δ’Αμβ αρέ; ."Αλλοτε Εμενί; μαζύ μου πάν
τοτε.  Δέν μέ έγκατέλιπε;. Δέν είξεύρει; 
αρά γε τ ί  συμβαίνει ;

—  Τί  συμβαίνει ; είπεν δ κόμη; δά- 
κνων τά χείλη καί τρέμων.

Έκείνη ένηγκαλίσθη αΰτόν :
—  Μετά τινα; μ·7ίνα;, είπε, θά Εχγ,ς 

υιόν.
Ό  Ροζέ  Εκαμε κίνησιν έκπλήξεω;, ή- 

τ ι ;  δέν διέφυγε τήν κρεολήν.
—  Μηπω; ή εΓδησι; αΰτη σέ λυπεί ; 

ήρώτησεν ή Ζουάννα έγειοομένη.
—  "Οχι, βεβαίω; όχι. Οΰτε νά το φαν- 

τασθή;.
—  Ένόμισα . . .
—  Τί  τρέλλα ! Ά λ λ ά  διατί δέν μοί το 

Ελεγε; άμέσω;. Μνησικακώ έναντίον σου 
διά τήν άπόκρυψιν ταύτην.

—  Έ ν  τούτοι ;  είναι άπλούστατον τό 
πράγμα. Παρετήρησε;, Ροζέ,  πόσον σπά- 
νιαι ήσαν αί έπισκέψει; σου άπό τ^ ;  έπο- 
χή; έκείνη; καί πόσοναΰται ήσαν βραχ^είαι; 
Μόλις Ερχεσαι καί φεύγει; άμέσω; Ησο 
τόσον άπησχολγιμένο;, τόσω τεθλιμμένο; 
ένίοτε, ώστε δέν έτόλμων νά όμιλήσω 
περί έμοΰ. Δέν εΓξευρα άλλω; τε  άν θά

’ ηΰχαριστεϊσο ή θά έλυπεϊσο διά τήν εϋ- 
δησιν. Είμαι σύζυγό; σου ένώπιον τοΰ 
Θεοΰ, δέν είμαι δμω; ένώπιον τών αν
θρώπων. Τό παιδίον, τό δποϊον θά γεν
νηθεί, θά Εχη έπί τοΰ παρόντο; μόνον τό 
όνομα τ?ί; μητρό; του' καί τοΰτο, διότι 
άπέφυγε; μέχρι τοΰδε νά έκπληρώση; τά ;  
ΰποσχέσει; σου ! Δέν μνησικακώ. ειδο
ποιούσα σε δμω;, δτι θά γείνω μήτηρ, 
νομίζω, δτι δικαιούμαι νά σοί ύπομνήσω 
τά ;  υποχρεώσει; σου. Ά λ λ ω ;  τε δέν ήμην 
έντελώ; βεβαΙα' ήδη δμω; δέν υπάρχει 
άμφιβολία !

Ώμίλε ι  βραδέω;, μετά γλυκύτητο; ’ 
τήν ψυχήν τγι; κατεϊχεν ή αμφιβολία, ήν 
δέν ήδύνατο ν' άποδιώξη.

Βαθμνιδόν δ κόμη; άνέκτησε τήν α τα 
ραξίαν του. Κατώρθωσε δέ ν’ αποκρύψη 
άπό τή ;  έρωμένη; του τήν άμηχανίαν αΰ
τοΰ. Ένηγκαλίσθη τήν Ζουάνναν καί ή- 
τέν ισεν αυτήν μετά προσποιητή; τρυφε
ρότητα;

Ή  άπόφασί; του έλήφθη. Έκείνη είχε 
κατχδικασθϊ).

Μήπω; ήδύνατο άνευ περιουσία; νά 
τηρήση τά ;  ύποσχέσει; του ;

Έθλίβετο μεγάλω; διά τήν καταστρο
φήν του ! ·■

Ή  κόμη τή ;  Ζουάννα; λυθεϊσα Επιπτεν 
έπί τών ευπλάστων ώμων τη; .  Εί;  τοΰ; 
έξαισίου; αΰτή; όφθαλμοΰ; δ Ερω; άπή- 
στραπτεν ώ; φλόξ' τό στήθό; τη ;  Επαλλε' 
τά  δέ χείλη τη;  προεκάλουν φιλήματα.
Ητο ή γυνή, ή πραγματική, ή ποθητή, 

ή πλασθεΐσα διά νά έμπνέϊ) όρμά;, βίαιον 
Ερωτα καί άκατασχέτου; πόθου;.

Έλαβεν αΰτήν δ κόμη; άπό τή ;  ό- 
σφύο; καί τήν έκάθησεν έπί τών γονά
των του.

—  Είσαι παράφρων, είπεν αΰτή εί; τά 
ού; διακόπτων έκάστην τών λέξεων αυ
τού δι’ ένό; φιλήματο;. Ήδυνάμην ν «  
ζήσω χωρί; σέ ! Μήπως· τώρα δέν μοί εί 
σαι προσφιλέστερα ή πρότερον ; Ποΰ θά 
εδρω άλλαχοΰ γυναίκα άξιαν νά λύση τά  
υποδήματά σου ; Ά φ ε ς  τά ;  μελανά; αΰ
τά ;  σκέψει;. "Ο,τ ι  δήποτε καί αν συμβή 
ή τύχη μα; συνεδέθη δι’ άδιαρρήκτων δε
σμών. Είσαι ίδική μου. Σέ θέλ ω. Δέν εί 
ναι δυνατόν ν’ άνήκη; εί; άλλον Πί- 
στευσε λοιπόν ! Είχα στενοχώρια; με
γάλα;  , είν' άληθέ;. Έχασα .  Κατ ελή
φθην ύπό ιλίγγου, ήκολούθησα τό ρεύμα, 
τό δποϊον μά; παρασύρει, τό παράδειγμα, 
τών άλλων. Μή φοβείσαι δμω;. Ό  Ερω; 
σου μοί άρκεΐ. "Εχω άρά γε ανάγκην ά λ 
λων τέοψεων ; Μέ τήν φρόνησιν καί την  
καλήν θέλησιν τό πάν θ’ άνορθωθΐ). Θά 
Εδη; ! Έβδομάδε; τινέ; άκόμη στενο
χώριών, απουσιών, ταξειδίων κατ α 
νάγκην, καί θά ένωθώμεν διά νά μή 
χωρισθώμεν ποτέ. Θά άναθρέψωμεν τό 
τέκνον μα; , τό δποϊον μοί Εκρυπτε; ! 
Ά  ! ναί, ήμην Ενοχο;, παραμελών σε καί 
έγκαταλείπων σε τόσον συχνά, τόσον 
πολύ. Ά λ λ ά  συγχώρησόν με.

Έκείνη ήκροβτο αΰτού ακίνητο;, ά- 
γωνιώσα, έλπίζουσα δτι θά τή ώμίλει. 
περί τή ;  προσεχοΰ; έκπληρώΊεως τών υ- 
ποσχέσεών του.

Ό  κόμης ήρκέσθη εί; διαβεβαιώσει; Ε
ρωτος, αΐτινε; δέν ήσαν ψευδείς.

Ή  καλλονή τή ;  Ζουάννα;, ή θερμότης 
τοΰ εΰπλάστου έκείνου σώματο;,  δπερ Ε- 
σφιγγεν εί; τά ;  άγκάλα; του, ή καρδία 
έκείνη, ήν ήσθάνετο πάλλουσαν έπί τοΰ 
στήθου; του, έμέθυον αΰτόν, δ δέ φόβο;, 
μή άπωλίση τοιαύτην έντελή έρωμένγιν, 
καθίστα αΰτόν εδγλωττον.

Έ ν  τούτοι ;  τό άγαλμα δέν ένεψυχοΰτο.
Ή  Ζουάννα διετέλει σύννου;.
Ένόμιζεν δτι κατά στιγμά;  ή φωνή 

τού έραστοΰ τη ;  άντήχει ψευδώ;.
Άπεσπάσθϊΐ  ήρέμα τή;  αγκάλη; του 

καί άπομακρυνθεϊσα έπλησίασεν εί; τ ό  
παράθυρον καί παρετήρησεν εί; τήν ο
δόν.

Ό  δΆμβαρέ; ήκολούθησεν αΰτήν διά 
τών οφθαλμών, είτα δ’ έπανήλθεν έπί τοΰ 
απασχολούντο; αΰτόν αντικειμένου.

Ή  κυρία δέ Φοντερόζ προσεκάλει αΰ
τόν. Έπ ί  πολΰ δέν ϋπήκουσεν εί; τά ;  έ- 
πιμόνου; ποοσκλήσει; τη ; '  άλλ ’ Εσω; δέν 
θά ήδύνατο πλέον, χωρί; νά τήν δυσαρε- 
στήση, ν’ άποφύγϊ] τήν πρόσκλησιν. ’ Ην 
σχεδόν δ μόνο; αΰτή;  συγγενή;, καί δέν 
τήν είχεν Γδει πρό μακροΰ χρόνου. Ό π ω ς  
δήποτε δέν θά Ιμενεν εί; Βρεττάνην, είμή 
ήμερα; τινά; ,  καί άν ήναγκάζετο νά πα-  
ρατείνη τήν έπίσκεψίν του, θά Εγραφε τή  
Ζουάνν^' θά μετέβαινε καί αΰτή εί; Βάν 
διά Ttva; ήμέρα;, καί τοι ή ένδιαφέρουσα 
κατάστασί ;  τη ;  δέν έπέτρεπε το ιαύτα;  
έκδρομά;. Ά λ λ ω ;  τε τό ταξείδιον τοΰτο 
δέν ήτο βέβαιον.

Καί διακόπτων τόν λόγον παρετήρησε 
τό έκκρεμέ;.

—  Τίσσαρε; ώραι ! άνέκραξε. Πόσον ό



χρόνος εινε βραχύς πλησίον σου, προσφι 
λής μοι Ζουάννα !

Ήγέρθη προφασιζόμενος υποθέσεις, έ 
φίλησεν αΰτήν εις τό μίτωπον καί μετέβη 
«ίς τήν Λέσχην, ένθα άπώλεσε μέρος τών 
χθές κερδηθέντων έν διαστήματ ι  ολίγων 
στιγμών.

Ευτυχώς ό θαλαμηπόλος του έφερεν 
αΰτφ έπιστολήν προερχομένην έκ Βάν. 
Έκαθέαθη πλησίον τοΰ Μαζίμου, οστις, 
πιστός είς τά ;  άρχάς του, έκάθητο μα
κράν τοΰ χαρτοπαιγνίου άναγινώσκων τάς 
έσπερινάς έφιομερίδας.

Ή  κυρία δέ Φοντερόζ έγραφε τφ  δ’ Αμ-  
βαρές, δτι άνέμενεν αΰτόν είς Σαίν-Ζιλ- 
δάς, δτι οί Φοντραίλ είχον ήδη έγκατα-  
σταθή έκεϊ μετά τοΰ λοχαγοΰ δΈστρέλ, 
διατελοΰντος έν άδείο; δτι έκολακεύετο 
έκ τής αίτήσίώς του ’ δτι έζ αΰτοΰ έζηρ- 
τάτο  νά νυμφευθή την έζαδέλφην του" 
« τ ι  έφβόνει δτι ή Καικιλία θ’άπεδέχετο 
τόν σύζυγον, δν ήθελε συστήσει αΰτή, δτι 
δμως δέν θά έπέβαλλεν αΰτή την θέλησίν 
της, δπερ άλλως τε δέν ην εΰκολον, ενεκα 
τοΰ σταθεροΰ καί άποφασιστικοΰ χαρα- 
κτήρος τής νεάνιδος' δτι είς αΰτόν άπέ- 
κειτο ν' άγαπηθή ΰπ’ αΰτής.

—  Λοιπόν ; ήρώτησεν ό δέ Πρέλ.
—  Λοιπόν φίλε μου, έτοιμάζομαι καί 

απέρχομαι.
*— Απεφάσισες λοιπόν ;
—  Ν α ι . '
—  Καί ή Ζουάννα ;
—  Θά ίδω' θά σκεφθώ. Οΰδέν μέ βιά

ζει. Πό τ»  θά ίλθης νά σέ ίδω ;
—  Ά μ α  έγκατασταθής. Μετά δύο ή 

τρεις ήμ,έρας. Είδοποίησόν με.
—  Εχεις πάντοτε χρήματα είς τήν 

διάθεσίν σου ;
—  Βεβαίως.
—  Θά λάβω ίσως ανάγκην.
—  Ζήτι ι ,  χωρίς νά στενοχωριέσαι.

{ "Ε π « τα ι  συνέχει·].
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[Συνέχ ιια ]

‘ Εμεινε βεβαίως έπί ώραν ολόκληρον έν 
τή στασει έκείνη, είτα κύψας ήρχισε νά 
παρατηρή ατενώς τό  κρανίον.

Οί πρφην θολοί οφθαλμοί του έγένοντο 
έρυθροί, σκορπίζοντες φοβεροτάτην λάμ-  
ψιν άλλά δέν έδάκρυσαν.

Ίσ ω ς  ή απελπισία του ειχεν έζαντλήση 
και τήν τελευταίαν ταύτην άνακούφισιν 
τής δυστυχίας.

Τά χείλη του προσεπάθουν μετ ’άγωνίας 
ΐνα προφέρωσι λέζιν, άλλά μόνον άνάρ- 
θρους όρυγά; έζέπεμπον.

Ά ν  μοί έπιτρέπητε ή λέζις, ή ώρα έ- 
| κείνη ήτο ή της Ti;s i>vX_hS·

Αί τόσον βαθεϊαι συγκινήσεις,ώς πάντα 
τά  υπέρ φύσιν, δέν έχουσι μακράν τήν δι
άρκειαν, άλλ’ ώς ή θύελλα καταλειπουσι 
καί αΰταί δπισθέν των άνεζάλειπτα ίχνη 
καί άλλοιοΰσι πασας τάς μορφάς.

Ό  άνθρωπος έκεΐνος,δστις πριν ήδύνατο 
νά παραβληθή πρός νεκρόν, άνακληθείς 
βιαίως διά μαγικής δυνάμεως ε’ις ζωϊκάς 
τινας λειτουργίας, έγένετο δλως κίνησις 
καί ταχύτης.

Τά πριν ώχρότατον πρόσωπον του ίφαί- 
νετο πορφυοοΰν, ώ; πυοέσσον. Τά πριν ακί
νητα μέλη του κατελήφθησαν ΰπό σπα
σμών, μεταβάλλοντα άπαύστως στάσεις, 
καίπερ έκεΐνος δέν έτόλμα νά έγερθή άπά 
τής θέσεως, ήν έτήρει ένώπιον τοΰ κρανίου, 
δπερ έφαίνετο λατρεύων.

Δέν παρήλθε πολύ, καί αί άναρθροι ορυ- 
γαί του προσήγγισαν εΓς τι  όμοιάζον πρός 
άνθρωπίνην φωνήν. Τότεδέ άν τις είχε τά 
θάρρος ν’ άκροασθή τοΰς λόγους του, θά 
ήκουε τά έζής:

—  ’ Ιδού ! ...... έδώ ήσαν τά χείλη, τά
όποΐα τόσον γλυκά έμειδίων . . . .  καί τ ώ 
ρα αί γυμναί σιαγόνες φαίνονται γελώσαι 
Ι τ ι  . . . ναί . . . .  άλλά τόν γέλω τα  τόν 
όποιον έγέλα ό όφις, δτε έζαπατήσα; τήν 
μητέρα τών θνητών ήκουσε τήν μετά τών 
μελλουσών γενεών είς θάνατον καταδί
κην της ... έδφ ήσαν τεθλιμμένα ... καί 
δμως ώραϊα δμματα... έδφ τό λευκόν μέ- 
τωπον καί αί ρόδιναι παρειαί ... Τώρα τί 
άπελείφθη έκ τής τόσης καλλονής ; . . . 
Γυμνά οστά !... Τό ώραιότερον μέρος τοΰ 
σώματος διελύθη ταχέως . . . τά  όστά 
μένουσι . . . τά οστά, ώς φοβερός μάρτυς 
τοΰ θανάτου!.. "Ω! έζ οίκτου πρός έμέ... 
έζ οίκτου πρός σέ αΰτήν . . . διατί 54ν 
προσεποιήθης ; . . . Ή  ψυχή μου όρύεται 
φρικωδώς βασανιζομένη... Κείμαι έπί πύ
ρινου κραββάτου, άπό τοΰ όποιου δέν δύ
ναμαι νά έγίοθώ ... καί έπί τοΰ όποιου, 
μεθ’ δλας τάς βασάνους τή;  ζωή;  ταυτης 
καί τήν αίωνίαν κόλασιν, θά κατεκλινό- 
μην αΰθις, άν ήγειρόμην . . . ’ Ω ! πικρέ 
καρπέ έκδικήσεως μή συντελεσθείση; Ιτ ι !
. . . Δέν δύναμαι νά στρέψω πλέον πρός 
τάν ουρανόν, δστις πρό πολλοϋ έκλείσθη 
δι' έμέ, οΰτε τήν ψυχήν, οΰτε τόν νοΰν, 
τόν όποιον κατά τό ήμισυ ήδη άπώλεσα... 
αλλά θά συγκατένευον νά φερωμαι αιω
νίως ΰπό τών άνεμων τής γής, νά κτυ- 
πώμαι ΰπό τών έζνιγοιωμένων κυμάτων 
έπί τών βράχων, νά ρίπτωμαι άπο σκοπέ
λου είς σκόπελον είς τάς άβύσους τοΰ 
χάους, νά καίωμαι διηνεκώς ύπά τοΰ οΰ- 
ρανίου πυρός, νά ΰφίσταμαι πάσας τάς 
βασάνους, τάς όποία; άνθρώπινος ή κα
ταχθόνιος νοΰς δύναται νά έπινοήση,δπως 
έπιτύχω πλήρη τήν νίκην... Είς τό πνεύ
μα, τό όποιον κατψκει έν τφ  κρανίψ 
τουτψ,θά ήχήσωσιν άπαίσιοι οί λόγοι οΰ- 
τοι ... "Ω ! αΰτή είναι νέα βάσανος καί 
ταυτοχρόνως νέα παρόρμησις δι’ έμέ.

Ένφ  έκεΐνος παοελήρει οΰτως, ήνεώ
χθη άψοφητί ή θύρα τής αιθούσης καί 

' ε’ισήλθεν άνήρ πολυτελώ; ένδεδυμένος, δ-

βτις σταθείς άπαρατήρητος παρά τό πλευ
ράν τοΰ γονυπετούς έμεινε, χωρίς νά προ- 
φέρη λέζιν άκροώμενος τών λόγων, οΰς 
άνωθι άνεφέρομεν.

Λέγουσιν οί διδάσκαλοι τής τέχνγις, 
δτι  ή ακριβής περιγραφή τής τε μορφής 
καί τής περιβολής προσώπου, —  δπερ μεθ’ 
νπερμ ιτρου  αοβαρντητυς καλοϋσι προΰω- 
πογραφίαν,—  συντελεί θαυμασιω;, ΐνα έ- 
πισύρη τήν προσοχήν έπί τής διηγήσεως.

Τό κατ ’ έμέ, άγνοώ κατά πόσον τοΰτο 
έχετε άληθ«ίας. Ά λ λ ’ έπειδή καί οί διδά
σκαλοι είναι πάντοτε άζιοι σεβασμού,δέν 
δ ιστάζω, οΰδέ στιγμήν, νά περιγράψω τό 
νέον πρόσωπον, διαμαρτυρόμενος δμως δτι 
άν τοΰτο δέν ήθελεν άρέση είς τινα, τά 
σφάλμα δέν είναι ίδικόν μου, άλλά τών 
διδασκάλων, οΐτινες μοί τό  έδιδαζαν.

Τά νέον πρόσωπον λοιπόν, δπερ —  ώς 
έ^εγον —  είσήλθεν έν σιωπή καί οΰτως 
είπεϊν λαθραίως είς τήν αίθουσαν, ένθα ό 
άλλος έκόπτετο, ήτο τρεις περίπου πήχεις 
υψηλόν, κάτισχνον καί άσθενές έκ φύσεως, 
καί έτι μάλλον τοιοΰτο γενόμενον έκ τών 
καταχρήσεων.

Ή  ήλικία αΰτοΰ δέν ήτο ίσως μεγάλη, 
καί δμως έφαίνετο δτι είχε φθάση πρό 
πολλοϋ είς τό σημεΐον έκεΐνο, δπου ό άν
θρωπος, μή δυνάμενος πλέον νά άκμάση, 
κατ ’ άνάγκην παρακμάζει.

Ή  κεφαλή του, φαλακρά ολίγον άνω 
τοΰ μετώπου, είχεν —  άγνοώ δ' άν τοΰτο 
καθωράΐζεν αΰτήν ή άσχήμιζε —  κόμην 
άραιάν, πυρρόχοουν καί μακράν, ής έκα
στη τών τριχών έφαίνετο δτι έφύετο έπί- 
τηδες κατά διάφορον διεύθυνσιν ή ή γ£ί- 
των τη ς ,—  παρίστα δ’ έν συνόλψ τήν ει 
κόνα τής κεφαλής έκείνη;, ήν είς τών 
νεωτέρων ποιητών, μετά μεγίστης άκρι- 
βείας, πορωμοίασε :

Μέ χωράφι, όπούταν τά gr.&oxi του 
Γενομέvs χαί άγρια καταιγί8α 
Έπέρασι άπ’ τή μέση τους . . .

Ουδέποτε ήγειρε τά πρόσωπον ευρισκό
μενος ένώπιον άλλου.

Εν ίο τ ε  μόνον καί λάθρα παρ*τήρει αΰ
τόν λοζώς καί αίφνης,ώσεί φοβούμενος μή 
οί μικροί οφθαλμοί του ήθελον άποκαλύψη 
τάς σκέψεις του,έταπείνου αΰτοΰς άμέσως.

Τά  χείλη του, κεκλεισμένα σφιγκτά , 
έπειθον τόν άρεσκόμενον νά παρατηρή τάς 
ανθρωπίνους μορφάς δτι ό άνθρωπος έκεΐ
νος έφοβεΐτο ΰπερβολικώς, μή ήθελεν έκ- 
φύγη τοΰ στόματός του λέζις δυναμένη 
νά τον καταστρέψη.

Είναι δμως άληθές δτι πάθος, δπερ δέν 
ήδύνατο νά χαλιναγώγηση, έζηνάγκαζεν 
αΰτόν ένίοτε νά τό μηκύνη προς τά  ω τα  
καί νά συστέλλη τάς παρειάς του, σχη- 
ματιζούσας μέγα πλήθος ρυτίδων... Τότε 
ό άνθρωπος έκεΐνος έφαίνετο δτι έμειδία... 
Ώ  ! Οί άγιοι Πάντες νά σώσωσιν ήμάς 
άπό τοΰ μειδιάματος έκείνου !

Έλάλει  βραδέως καί μετά πικρίας. . . 
Επειδή δέ και ή γαλήνη τής ψυχής του 
πρό πολλοϋ είχεν έκλίπη έλάμβανε μεγί- 
στην εΰχαρίστησιν καταστρέφων καί την 
τών άλλων.

Ά ν  κατά τήν στιγμήν έκείνην ό άγ 



Τό κρανίον, κλονςσθέν έκ τής πτώσεωςγελος τοΰ σκότους άπεφάσιζε νά έμφανι- 
σθί! είς τούς άνθρώπους ΰπό μορφήν προσ- 
ήκουσαν αΰτφ, βεβαίως δέν ήδύνατο νά 
έπινοήσγ) άπαιβιωτέραν τής τοΰ κόμητος 
τής Τσέρρας.

"Εφερε πράσινον έκ βελούδου έπενδύ- 
την, άργυροκέντητον, Εχοντα υπόρραμμα 
έκ δέρματος σιβηρικοΰ σκιούρου, καί φθά- 
νοντα άχρι τών γονάτων, χωριζόμενον κά
τωθι  τής όσφύος, σφιγγόμενον διά πολυ
τελέστατης ζώνης, έν τφ  μέσφ τής ό
ποίας Τίτο άπεικονισμένος ό άετός τοΰ βχ· , 
σιλέως Μαμφρέδου, άργυροΰς έπί έγκαύ- 
σματος κυανοΰ, ανοικτόν κατά τό στή
θος καί Εχοντα τάς χειρίδας μακράς άχρι 
τοΰ άγκώνος. Ό  υπενδύτης αΰτοΰ, έκ 
μεταξωτοΰ υφάσματος πολυχοόου, έκο- 
σμεϊτο διά πολλών αργυρών κομβίων— καί 
είχε τάς χειρίδας μακράς άχρι τοΰ καρ- 
ποΰ τών χειρών. Θαυμασίως κεντημένον 
ήτο τό μέγα μέρος τοΰ στήθους καί τών 
ώμων αΰτοΰ καλύπτον ύφασμα. Άναξυρΐ-  
δες έζ ύσγινοβαφοΰς έριούχου περιέβαλ- 
λον στενώς τούς τε μγιροΰς και τάς κνή- 
μας του. Τά πέδιλά του ήσαν έρυθρά, 
αιχμηρά καί κλειόμενα κατά τό άνω μέ
ρος St’ άργυράς πόρπης.

Τοιαύτη ήτο περίπου ή περιβολή του,, 
ής πολλά χάριν συντομίας παρέλειψα: ώς 
τόν σκούφον, Εχοντα σχήμα αΰτοκρατο- 
ρικοΰ στέμματος, καί δι ’ ώραίων κεκοσμη- 
μένων πτερών, τήν χρυσήν άλυσιν, δι’ ής 
έκρέματο άπό τοΰ στήθους του πολύτιμον 
μενταλλιόΐ’,κχ'ι τά μακρότατον ξίφος του, 
τό  Εχων λαβήν έν σχήματι σταυροΰ, ώς 
συνείθιζον οί είς τήν ‘Αγίαν Γήν μετα-  
βαίνοντες, οίτινες είχον αΰτά οΰτως,δπως 
κατά τήν ώραν τής προσευχής, βυθίζοντες 
τήν αιχμήν είς την γήν, Εχωσιν ένώπιόν 
των τό σύμβολον τής πίστεως, παοορμών 
αΰτοΰς είς την «ατάκτησιν  τής πατρίδος 
τοΰ Σωτήρος, δστις υπέρ ήμών ηΰδόκησε 
ν’άποθάνϊ) έπί τοΰ βασανιστηρίου έκείνου.

Ό  γονυπετής, στρίψας την κεφαλήν, 
είδεν άνωθι αΰτοΰ τόν άνθρωπον έκεΐνον, 
δστις χαίρων διά την άθλίαν αΰτοΰ κα- 
τάστασιν δέν ήδυνήθη νά καταστείλγι τό 
βδελυράν μειδίαμα, οΰτινος έμνήσθην ά- 
νωτέρω.

’ Εφερεν άκουσίως τήν χεΐρα έπί τοΰ 
μετώπου, καί ήρξατο ποιών τό σημεΐον 
τοΰ σταυροΰ, δπερ δμως ματαίως προσε- 
πάθησε νά φέογ) είς πέρας.

Τό τε  έ ταπείνωσε τήν κεφαλήν καί έψι
θύρισεν . . . ίσως προσευχήν . . . άλλά 
βεβαίως περιέχουσαν τήν πικρίαν τής βλα
σφημίας. Είτα άνυψώσας τήν κεφαλήν 
βυνήντησεν αΰθις έκεΐνον, δστις τόν οί
κτον αΰτοΰ ήγνόει νά έκδηλοΐ άλλως, ή 
διά τοΰ μειδιάματος... είτα στραφείς είδε 
τό  κρανίον ... ειτα πάλιν έκεΐνον ... μει- 
διώντα πάντοτε. . .

Αίφνης άναπηδήσας ήρπασεν αΰτόν άπό 
τοΰ λάρυγγος, καί, άγριος ώς θηρίον, τόν 
Ερριψε χαμαί, έγονάτισεν έπί τοΰ στήθους 
του, καί ήθέλησε νά τάν πνίξγ)...

Βεβαίως είχεν έπιστή το τέλος τής 
ζωής τοΰ κόμητος τής Τσέρρας, άν μή ή 
τύχη έβοήθει αΰτόν.

του, Επεσε χαμαί, ποίησαν κρότον, άστις 
έφάνη κραυγή άλγους, καί έ<.υλίσθη άχοι 
τοΰ άνθρώπου, δστις τάν έκράτει άπό 
τοΰ λάρυγγος.

Οΰτος, λησμονήσας πάν άλλο, άφισε 
τήν λείαν του καί δρομαίως Ιλαβεν άπό 
τοΰ δαπέδου τό κρανίον καί παρετήρει 
αυτά προσεκτικώς,δπως Εδγι μή είχε πάθϊ) 
τινά βλάβην' ταχύς δε ώ; αστραπή επα- 
νέθετο αΰτό έν τή θήκη καί είτα έν τφ  
είκονοστασίΐι).

’Εν τούτοις, ό κόμης τής Τσέρρας άνε- 
γερθείς έτακτοποίει τά  ίμάτιά του, ών 
τήν Αρμονίαν είχε διαταράξϊ) ή πτώσις, 
πελιδνός έκ τοΰ φόβου, έπί τφ  κινδύνφ, 
δν διέτρεξε.

—  Κόμη τής Καζέρτας, είπε, μετά 
τινας στιγμάς σιωπής, ό κόμης τής Τσέρ
ρας οπισθοχωρήσας άχρι τής θύρας, είπέτε 
μοι, παρακαλώ, πώς θά μεταχειρισθήτε 
τους έχθρούς σας,άφοΰ οδτω μεταχειρίζε- 
σθε τουςφίλους καί πιστούς ΰπηρέταςσας;

—- ’ Ανσέλμε, άπήντησεν ό κόμης τής 
Καζέρτας, μήπως σάς είπον έγώ νά χλευά
ζετε τήν δυστυχίαν μου, νά έμπαίζετε 
την λύπην μου καί νά έξεγείρετε έν τνί 
ψυχίΐ μου οργήν ίσχυροτέραν τών έλέγχων 
τής συνειδήσεώς μου ; Καθ ’ υμών πρέπει 
νά παραπονήσθε, διότι γνωρίζετε ποια 
πάθη φωλεύουσιν έδφ μέσα... Πρό πολλοϋ 
κάίουσιν, άλλ ’ ή καρδία δέν Εγινεν άκόμη 
δλη τέφρα.

—  Πταίει ή φύσις, κόμη τής Καζέρ
τας, ή όποία μέ κατεσκεύασε τοιουτοτρό
πως, ώστε νά γελώ δταν οί άλλοι θρη- 
νώσιν. Ά λ λ ’ είναι πράγμα άξιον λύπης 
νά σας βλέπτι τις βασανιζόμενον άνά πά
σαν νύκτα ένώπιον ένός κρανίου... τό ό
ποιον οΰτε τάς βλασφημίας σας, οΰτε τάς 
προσευχάς σας δύναται νά άκούσιρ... τά 
όποιον οΰτε νά σάς καταρασθ^, οΰτε νά 
σάς συγχωρήσϊ) δύναται ... Σοί ς τό είπον 
χιλιάκις, καί σάς τό έπαναλαμβάνω καί 
τώρα : θά χάσετε τάν νοΰν...

—  Καί μή ήναι ευτύχημα νά διατηρί) 
τις τόν νοΰν του ; μή ήναι δυστύχημα νά 
τόν χάσϊ)... Ό  Ελεγχος τής συνειδήσεώς ■ 
ζνί μετ ’ αΰτοΰ καί θά έπιζήση ... άλλοτε 
είχον τάν νοΰν μου άκέραιον , ικανόν νά 
έννοήστρ δ,τι  δήποτε, καί δέν υπήρξα ήσ- 
σον δυστυχής . . . Τώρα άπώλεσα αΰτόν 
κατά τό ήμισυ καί πλέον Ετι' άλλά διά 
τοΰτο δέν είμαι εΰτυχέσιερος.

Ά λ λ ά ,  τέλος πάντων, έπιτρέψατε νά 
άφαιρέσωσιν έντεΰθεν αΰτά τά  κόκκαλα, 
τά  όποια όσημέραι έλαττοΰσι τό λογικόν 
σας . . . Σκέφθητε, έπί τέλους, δτι είναι 
κρανίον γυναικός, ή όποία έπρόδωκε τήν 
συζυγικήν κλίνην καί Εφερεν έν τ·/5 κοιλία: 
της ...

—  Σιωπή, άν άγαπάτε τήν ζωήν σας 
. . . σιωπή. . . Ή  κατά τής γυναικός έ
κείνης έργαβία eag Εληξε μετά τοΰ κ τυ 
πήματος, τό όποιον τήν έφόνευσε. Σάς 
διέταξα νά τήν δολοφονήσετε, άλλ’  οΰχί 
καί νά τήν δυσφημήτε... Άρκεΐ  . . . Τήν 
έτιμώρησα ώς Ενοχον . . . Τώρα εΰχαρι- 
στοΰμαι νά τήν νομίζω άθώαν.

—  Ό τ ε  νέος έσπούδαζα νομικά έν τ φ  
Πανεπιστημίφ τοΰ Φρειδερίκου, έδιδά- 
χθην, κόμη, δτι  ό τσέλων τά περίΰβότερα 
όέον κατ’ ανάγκην νά &έΙη και τά όλ ι-  
γώτερα. . . Μοί έδώκατε τό δικαίωμα νά 
άναζητήσω έν τοΐς σπλάγχνοις της, καί 
θέλετε τώρα νά μοί άρνηθήτε τό δικαίωμα 
νά άναζητήσω έν τϊΐ φήμν) της ; . . .

Ό  κόμης τής Καζέρτας έστηρίχθη έπί 
τοΰ τοίχου, δπως μή πέσ·/). Ό  κόμης τής 
Τσέρρας Ισπευσε νά τόν ύποστηρίξγι, είτα 
έξηκολούθησε λέγων :

—  Ά λ λ ’ άς μή γείvy) πλέον λόγος περί 
τούτου' άν δέ, αΰθέντα, ίσχύϊ) κατά τ ι  
παρ’ ύμΐν ή παράκλησις πιστοΰ υπηρέτου 
σας, έγκαταλείψατε τοΰς φρικώδεις τού
τους τόπους, άποδώσατε είς τήν γήν δ,τ ι  
άνήκει είς αΰτήν, . . .  τά  λείψανα τών 
νεκρών. Δέν αγνοείτε δτι τώρα είναι α
νάγκη νά είμεθα είπερ ποτε άγρυπνοι καί 
νά Εχωμεν τόν νοΰν ακέραιον . . . Πράτ- 
τοντες ώς πράττετε,  φοβοΰμαι πολΰ δτι  
θά άπονύχετε...  καί τά εκδικητικά σχέ
διά σας κα τ ’ έκείνου θά καταλήξωσιν είς 
τήν παραφροσύνην σας.

—  Ά  ! . . . ένδιαφέρεσθε πολύ διά τήν 
έκδίκησίν μου ; Ευχαριστώ ! . . . εΰχαρι- 
στώ  ! . . . Τσέρρα, σάς τά είπον πολλά- 
κις, είσθε άγχίνους καί δόλιος, δσον καί 
τό πονηρόν πνεϋμα . . . καί δμως δλαι 
σας αί εΰφυίαι είναι άνωφελεΐς, δταν ά- 
ποτείνωνται πρός έμε. Πρό πολλοϋ σάς 
γνωρί ζω'  άποβάλλετε λοιπόν τήν έλπίδα 
δτι θά μέ άπατήσητε . . . Μή προσπα- 
θήτε νά μοί όμιλήτε τόσον έντέχνως. Φο- 
βεΐσθε μή άπολέσω τό λογικόν ; . . . Καί 
τά φοβεΐσθε χάριν έμοΰ ; Ή  λάμψις τοΰ 
οίκου σας είχε σβεσθν}, οί δέ σημερινοί 
καιροί δέν έπιτρέπουσι νά ύψωθί) τις διά 
δημοσίων ή ιδιωτικών άρετών . . .Έν τού- 
τοις, ύμεΐς άπεδώκατε είς αΰτόν τήν άρ- 
χαίαν λάμψιν . . . Έ γ ώ  σάς Εκαμα μέγαν 
θησαυοοφύλακα τοΰ Κράτους καί πλού
σιον καί ισχυρόν . . . μοχθηρός είσθε πα- 
ραπολύ, ώστε δέν τολμώ ν’ άναλάβω ά- 
ναιδώς τήν εΰθύνην τών κακουργημάτων 
σας. Φοβεΐσθε μή άπολέσω τό  λογικόν j 
. . . .  καί φοβεΐσθε τοΰτο χάριν έμοΰ ; . . . 
Καί δέν άνησυχεΐτε μή, έν τ·7ί υπερχειλί
σει τοΰ άλγους μου, δι’ ένός καί μόνου λό
γου, άποκαλύψω πράγμα, δι ’ δ αί κεφ«-  
λαί άμ,φοτέρων ήμών νά πέσωσιν ύπό τόν 
πέλεκυν τοΰ δημίου ; Καί δέν άνησυχεΐτε, 
μή έγώ, γενόμενος άντικείμενον οίκτου 
καί χλευασμοΰ, δέν θά ήμαι είς θέσιν 
πλέον νά διαθέσω υπέρ ΰμών τήν περιου
σίαν μου, τήν οποίαν δέν δύναμαι πλέον 
νά άφίσω είς τόν υιόν μου, διότι έφονεύ
σατε αΰτόν, έν αΰτφ έκείνφ τ φ  μέρει, 
τό όποιον ή φύσις ώρισε κατάλληλον πρός 
κατεργασίαν τής ζωής ;

—  Κόμη, πρός τ ί  μοχθείτε νά γνωρί
σετε τήν καρδίαν τοΰ άνθρώπου ; Ί σ ω ς  
αί ύπόνοιαί σας είνε άληθεΐς' πιθανόν δέ 
καί ψευδείς... Είνε φρόνησις αυτη νά κα
τατρίβετε τόν τε νοΰν καί τόν καιρόν, α
σχολούμενος είς τοιούτου είδους έργασίαν, 
τής δποίας ή άμφιβολία είναι ό πικρός 
καρπός ; Ό  Θεός δέν ήθέλησε νά γείντρ



γνωστοί είς τοΰς άνθρώπους, δθεν έκρύβη 
εις τά  βάθη τοΰ οΰρανοΰ. Θέλετε σείς νά 
είσδύσετε είς τά  βάθη ταΰτα  καί ν' άνι- 
χνεύσητε τοΰς στοχασμούς τοΰ Θεοΰ ;
‘Η φύσις δέν ήθέλησε νά φαίνεται ί) καρ- 
δία μας, καί περιετύλιζεν αΰτην διά κοκ- 
κάλων κ,αί σαρκών. Ποιος τών θοασυτέ- 
ρων στοχασμών τής αθανάτου ψυχής σας, 
κόμη τής Καζέρτας, θά δυνηθή| νά δια- 
περάση τό έκ πγιλοΰ τοΰτο περιτείχισμα ; 
Άρκέσθητε λοιπόν ε’ις τά Ιργα, και μη 
φροντίζετε περί τών αισθημάτων. Πάντα 
δέ τ  αΰτα σά; είπον, όχι διά νά σχηματί 
σετε περί έμοΰ καλλιτέραν ’ιδέαν, άλλά 
διά νά ταπεινωθήτε, δταν μάθετε δτι ό 
υιός σας ζ·7ί.

Ό  κόμης τής Καζέρτας έγένετο κάτω-  
χρος, ώς ό θάνατος.

’Εκλονίσθη, καί Ιστη έπί πολΰ σκεπτι
κός. Εί τα έβάδ ισε βραδέως πρός τόν Τσέρ- 
ραν, Ιλαβεν αΰτόν διά τής άριστεράς έκ 
τοΰ βραχίονος, καί διά τή;  δεζιάς έποίη- 
σεν αΰτφ σημεϊον, δπερ ό λόγο;ττ-:ή εύγε- 
νης αΰτη Ιδιότης, ί) διακρίνουσα τόν άν 
θρωπον άπό τών άλλων ζφων —  έφάνη σχε
δόν απαξιών νά διερμήνευση.

Ό  κόμης τής Τσέρρας, δι’ όσην καί άν 
κατέβαλεν ποοσπάθειαν, δέν ήδυνήθη νά 
καταστείλη τά μειδίαμά του, είς τοιοΰ- 
τον βαθμόν, ώστε νά μη ρυτίδωση δίς $ 
τρις τό πρόσωπον του, καί δμως έκρατήθη 
καί είπε :

— ' Καί τί ,-Καζέρτα ; . . . Φοβεϊσθε μη 
γίνετε πάλιν ταχέως πατήρ ; Δέν είπετε 
δτι  είναι υιός σας ; Έπαναλάβετε τώρα 
δτι τάν έφόνευσα έν τνΊ κοιλία τής μη
τρός του, καί δτι ή απληστία τής άπο- 
κτήσεως κινεί την ψυχήν μου ' Οΐηματ ία!  
παραιτήθητε άπό τοΰ νά γνωρίσετε την 
άνθρωπίνην καρδίαν.

—  Zii ! . . . είπες δτι ζ·?) . . . λοιπόν 
μέ έποόδωκας. Πήγαινε, Άνσέλμε . . . 
πήγαινε, διά τό όνομα τοΰ Θεοΰ. Φόνευσέ 
τον πριν ή έζημερώση . . . έπωφελήσου 
τάς ΰπολειπομένας ταύτας ώρας τής νυ
κτός . . . αΰτός είναι μνημεϊον άμαρτίας 
. . . δέν είναι υίός μου . . δέν είναι υιός 
μου . . . πρέπει νά άποθάνη . . .

Πρέπει νά ζήση, κόμη τής Καζέρ
τας.

—  Ό  ’Ανσέλμος άρνεΐται νά δολοφο- 
νήση ; Θά τόν γνωρίσω . . .  θά τάν φο- 
νεύσω έγώ αΰτός . . . αΰτήν ταύτην τήν 
νύκτα.

Καί ταΰτα είπών, ώρμησε πρός τήν θύ- 1 
ραν. Ά λ λ ’ ό κόμης τής Τσέρρας, άνακό- 
ψας τήν δομήν του, είπεν αΰτφ γεγονυί^: 1 
τ·7| φωνϊ) :

—  Είναι ανάγκη νά μέ άκούσετε.
Καί τότε ήοχισαν νά συνομιλώσι τα-  j 

χύτατα,  άλλά τόσον χαμηλοφώνως, ώστε 
μόλις ήκούοντο είς άπόστασιν τεσσάρων 
ή Ι ζ  βημ άτων. At χειρονομίαι των δμως 
ήσαν συχναί καί άγριαι'  ή όψις των φο
βερά' θορυβώδεις οί δρκοι των.

Έ π ί  τέλους, έφάνησαν συνεννοηθέντες 
κατά πάντα. Τό τε  δ κόμης Τσέρρας, ά- 
γαλλόμενος διά τών συνήθων τοΰ προσώ
που του σπασμών, προσέθετο :

—  Αΰθέντα, πώς σάς φαίνεται τό έπι- 
νόημά μου ;

—  Μοΰ φαίνεται, άπήντησεν ό Καζέο- 
τας, πράγμα τά όποιον καί αί παροΰσαι 
καί αί μέλλουσαι γενεαί θά καταρασθώσι 
. . . πράγμα, τό όποιον ό Ιστοριογράφος 
τών παλαιών συμβάντων δέν θά συμπερι- 
λάβη έν τω  χρονικφ του, ώς λίαν μυθώ
δες ... πράγμα έπί τέλους, τοΰ όποιου αΰ
τός ό Εωσφόρος δέν θά ήδύνατο νά έπι- 
νοήση μεγαλείτερον, μεθ’ δλην τήν έν τώ  
κακώ ίσχύν του... Ή  προδοσία καί ή πα
τροκτονία, τελούμεναι χάριν έκδικήσεως 
τοΰ πατρός, είναι ιδέα άζία νά τήν συλ- 
λάβη ό Τσέρρας.

—  Καί νά τήν άκούση ό Καζέρτας.
Μετά τούς λόγους τούτους, ό κόμης

τής Καζέρτας Ινευσεν είς τόν Άνσέλμον 
ν’ άπέλθη . Οΰτος δέ ΰποκλινάμενος έν 
στάσει σεβασμού άπήλθεν.

Ε'

Ε ίν α ι  αλήθε ια ! μας εδωχεν ή φύσις 
Τ ή  γ λ ώ σ σ α  τής χαρδιας νά φανερόν^ 
Τ  ά π ό χ ρυ φ α .,.Ή  τέχ νη  τοϋ  άνθρώπου 
"Ο μ ω ς  μέ τρόπο χάνει,ποϋ τά  χρύβ^... 
Κ ’  εΤναι. τ ό  ξεύρω , ανόητος έχ ιΐνος, 
Ό π ο ΰ  π ισ τεύ ε ι πώς βλέπει είς τ ό λ ό γ ο ,  
Σ ά  μέσα σέ χαθρέφτη τήν ψυχή μ α ς ...

( κ λ ΗΟγ ια τ ρ α » τρ α γ ω δ ία  τοϋ χαρδιναλίου  
Δ ελφ ίνου , π ατρ ιάρχου  Ά χ υ λ ή ία ς ) .

Ά ν  ή ζωή ήναι καλόν, διατί μάς άφαι- 
ρεϊται ; καί άν ήναι κακόν, διατί  μάς 
έδόθη ;...

Ώ  ! ή στιγμή τοΰ θανάτου είναι άφα
τος αγωνία.. .

Έ γ ώ ,  δν ή φύσις εΰτυχώς κατεσκεύα- 
σεν οΰτως, ώστε άνευ λύπης καί άνευ χα
ρά; νά βλέπω τήν πάλην τής φθοράς καί 
τής ΰπάρζεως, ειδον τάν σιδήρω θανατω- 
θέντα, καί είχεν άνωρθωμένην τήν κόμην 
. . . φοβερά τά  δμματα . . . τό στόμα, 
ώσεί έτοιμον νά προφέρη άπειλήν... πάντα 
τά  μέλη διατεθειμένα πρό; άπηλπισμένην 
άμυναν...

Παρετήοησα τόν διά πυοοβόλου φονϊυ- 
θέν τα. . .  οί οφθαλμοί του ήσαν χαΰνοι... 
τό πρόσωπον καταβεβλημένον... ώς άν
θρώπου έζηντλημένου έκ μακράς έργα- 
σίας . . .

[ 'Ε π ε τ α ι  σ υ ν έ χ ε ια ].  Π α ν . Π α ν α ς

Α Δ Ο Λ Φ Ο Τ  ΒΕΛΩ

Η Κ Ο Μ Η Σ Σ Α  Ε Μ Μ Α

[Τ έ λ ο ς ]

Η'

Δύο ώρας μετά τήν θλιβεράν έκείνην 
σκηνήν, ή κόμησσα, έπανελθοΰσα είς τάς 
αισθήσεις της, χάρις είς τάς φροντίδας 
τής κυρίας Ώβρύ καί τής Αλίκης,  άνέ-

μενεν έν τφ  δωματίψ της, μετά μεγίστης 
άνησυχίας, τήν Ικβασιν τής μονομαχίας, 
ί)ν δέν ήδυνήθϊ) νά έμποδίση.

Κατά τήν τρομεράν ταύτην προσδοκίαν, 
δ πυρβτός αΰτής παρήλθε' άν καί ήτο θέ
ρος, πρός δέ καί ή θερμοτέρα ώρα τής ημέ
ρας,τά μέλη της έρρίγουν, τό χρώμα της 
είχεν άπωλέσει τήν ζωηρότητά του, καί 
οί οφθαλμοί της, έφ’ ών δέν έφαίνοντο 
πλέον δάκρυα, διηυθύνοντο πρός τό πα- 
ράθυρον, τό άπέναντι άκριβώς τής θύρας 
τής εισόδου τοΰ μεγάρου' έκ τοΰ μέρους 
έκείνου θά έπανήρχετο δ κύριος Φρουασύ.

Ά λ λ ’ είς η οίαν κατάστασιν θά έπεστρε- 
φε ; ΤΑρά γε πληγωμένος, ή νεκρός ; Αί  
τελευταΐαι λέζεις τοΰ συζύγου της τήν ’έ
πειθαν, δυστυχώς, δτι μίαν τών σκλη
ρών τούτων περιπτώσεων Ιπρεπβ ν’ άνα- 
μένη.

Ή  κυρία Ώβρύ καί ή Α λ ίκ η  δέν ήθέ- 
λησαν νά έγκαταλείψωσι τήν κόμησσαν 
είς οίαν θέσιν εΰοίσκετο' καί ή Έ μ μ α  άφ’ 
έτέοου δέν είχεν οΰτε τήνδύναμιν,οΰτε τήν 
θέλησιν νά άποπέμ-ψη αΰτάς. Καί δέν λη
σμονεί τις είς τοιαΰτα δυστυχήματα πά
σας τά ;  κοινωνικά; συνεπείας;

Δέν είχε συνείδησιν τών πέριζ αΰτής 
γιγνομένων, οΰδ’ Ιδιδε προσοχήν είς τά  
περικυκλοΰντα αΰτήν πρόσωπα , διότι 
πάσαι αί σκέψεις της περιεστρέφοντο είς 
τήν έζής φράσιν: «Αποθνήσκει τήν σ τ ι γ 
μήν αύτήν έζ αιτίας μου ! *

Καί ή μόνη φροντίς της ητο νά παρα
τηρώ τοΰς έντός τοΰ μεγάρου είσερχομέ- 
νους κατά τήν στιγμήν έκείνην.

Αίφνης παρετήρησε τόν θυρωρόν έ"ξερ— 
χόμενον ταχέως τοΰ φυλακείου του, καί 
άνοίγοντα τήν έζώθυραν.

Ή  άμαζα τοΰ κόμητος είσήλθε τότε  
είς τήν αΰλήν καί έσταμάτησε πρό τής 
προθυραίας κλίμακος.

Ή  “Εμμα Ισπευσε πρός τό παράθυρόν, 
τό ήνοιζε καί παρατήρησε' άλλά τά  π α 
ραπετάσματα τήν ήμπόδιζον νά ίδη άκρι
βώς τί  συνέβαινεν. Έζήλθε τότε  τοΰ δω
ματίου της, Ιτρεζε πρός τήν κλίμακα καί 
διακρίνουσα τόν Λύσανδρον σπεύδοντα είς 
συνάντησίν της,

—  Μόνο; ! Επιστρέφετε μόνος ! . . . 
άνέκραζεν. Άπέθανε !

—  ”Οχι, έζαδέλφη μου, όχι, είπεν δ 
Λύσανδρος' τόν μεταφέρουσιν είς τό  δω- 
μάτιόν του.

Μοΰ άποκρύπτετε τήν άλήθειαν. . . 
Άπέθανε  !

—~ Λόγψ τιμής δέν άπέθανε,πληγωμέ
νος μόνον είνε, έπανέλαβεν δ Λύσαν
δρος.

—  Θανασίμως ; είπεν έκείνη παρατη
ρούσα αΰτόν. Ά  ! δέν άποκρίνεσθε !

—  Ά λ λ ’ έζαδέλφη μου, πρέπει ν’ άπο- 
συρθήτε είς τά  δωμάτιά σας διά νά άνα- 
παυθήτε.

 ”Οχι, θέλω νά τάν ίδω ! θέλω νά
τόν ίδω !

Καί Ισπευσε πρός τό μέρος, έζ οΰ με- 
τεφεοον κατ ’ έκείνην τήν στιγμήν τάν κ. 
Φρουασύ.

Έφαίνετο λιπόθυμος. Έ π ί  τοΰ προσ
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ώπου του παρετηρεΐτο ώχρότης θανάτου, 
οί οφθαλμοί του ήσαν κλειστοί, καί έπί 
τοΰ στήθους του διεκρίνοντο σταγόνες αΐ- 
ματος. Πλεΐστοι ΰπηρέται, ΰπό τάς δια- 
ταγάς τοϋ ιατρού, τόν έτοποθέτησαν έν 
τοιαύτν) καταστάσει  έπί ττ^ς κλίνης του.

Ή  κόμησσα, άφ’ ής στιγμές είσίιλθεν 
εις τό δωμάτιον καί είδε τόν σύζυγόν της, 
δέν ώμίλει πλέον. Έπεσεν  έφ’ ένός άνα
κλίντρου,καί έχουσα την κεφαλήν κεκρυμ- 
μένην υπό τά προσκεφάλαια, προσεπάθει 
νά μη άκούίι καί νά μη βλέπη τό φοβερόν 
θέαμα, δπερ τοσοΰτον την έτρόμαζε.

"Ο ιατρός, όρθιος πλησίον τοϋ κόμητος, 
τψ παρείχε πάσας τάς αναγκαίας περιποι
ήσεις. Ό  Λύσανδρος, δστις έφαίνετο λη- 
σμονήσας κατά την θλιβεράν ταύτην ημέ
ραν την συνήθη του οκνηρίαν, ίστάμενος 
πλησίον τ^ς κλίνης, παρετήρει μετά προ· 
σοχίΐς τόν πληγωμ,ένον.

Αίφνης εξέβαλε κραυγήν χαράς, ?)ιότι 
είδε τόν κύριον Φρουασΰ ποιήσαντα κί- 
νησιν.

Είς τήν κραυγήν ταύτην, ή κόμησσα 
έστράφη καί τά  βλέμματά της διηυθύν- 
θησαν ποός τήν κλίνην. Τό πρόσωπόν τοϋ 
κόμητος έξέφραζε βαθεΐαν θλιψιν, έβλεπε 
τις αΰτόν καταβάλλοντα μεγίστας προς- 
παθείας, δπως άντιληφθή τών πέριξ αυ- 
τοϋ τελουμένων.Τέλος τό κατώρθωσε, καί 
καταβαλών τούς πόνους δι' υπερανθρώπου 
δυνάμεως ήμςηγέρθη καί απευθυνόμενος 
πρός τόν Λύσανδρον, δστις τόν έκράτ*ι 
έκ τής χειρός,

—  Ποϋ είνε ή σύζυγός μου ; τόν ήρώ
τησε διά φωνίίς σταθεράς.

—  Προσέξατε, κύριε κόμη ! είπεν ό ι α 
τρός προχωρών.

Ά λ λ ’ ό πληγωμένος δέν έπρόσεξεν είς 
τούς λόγους του, ή μάλλον προσεποιήθη 
δτι δέν ήννόησεν αυτούς.

—  Ποϋ είνε ή σύζυγός μου ; έπανέ- 
λαβε, θέλω νά ττ,ν ϋδω !

Και έν φ ή Έμμα,  έγειρομένη, έσπευδε 
πλησίον του σιωπώσα, έκεΐνος ένευσεν είς 
τόν Λύσανδρον νά πλησιάσΥ), καί τψ ειπέ 
τ ι  χαμηλοφώνως.

—  Μείνε ήσυχος, άπεκρίθη ό Λύσαν
δρος, θά πράξω δ,τι  έπιθυμεΐς.

Ό  κόμης τό τε  παρεκάλεσε τόν ιατρόν 
νά τόν άφήσγι μόνον μετά τής συζύγου 
του, καί έπειδή τόν έβλεπε διστάζοντα 
ν' άπομακρυνθή,

—  Μήν άνησυχεΐτε ποσώς, ιατρέ, τφ  
είπε, θά κρατηθώ' έχω τήν θέλησιν !

Ό  ιατρός ϊκρινεν εύλογον δτι έπρεπε 
νά ΰπακούστρ. Ένευσε δέ τή κομήσσϊ) δτι 
θά παραμένγ) είς τό παρακείμενον δωμά
τιον, έτοιμος νά τρέξγ) έν περιπτώσει α 
νάγκης.

Καί άπεμακρύνθη άκολουθούμενος υπό 
τοϋ Λυσάνδρου, καί τών υπηρετών, τών 
έκεϊ παρευρισκομένων.

"Οτε ή θύρα έπανεκλείσθη, ό κόμης 
παρετήρησεν έπί τινας στιγμάς τήν σύζυ
γόν του σιωπών, κατόπιν δέ τή είπε :

—  Επιθυμώ νά σάς δμιλήσω' πλησιά
σατε, σάς παρακαλώ, διότι ή φωνή μου 
εινί πολΰ ασθενής.

Καί έπειδή έκείνη ΰπήκουσε μηχανικώς 
καί έπροχώρει κλονουμένη,

—  Τί  έχετε ; τήν ήρώτησε. Μήπως φο
βεΐσθε ; Ά λ λ ’ δταν πληγώνγι τις τινά είς 
τήν καρδίαν, οφείλει μετά θάρρους καί νά 
τόν άντιμετωπιζη άποθνήσκοντα.

Έκείνη δέν άπεκρίθη καί έξηκολούθησε 
νά τόν παρατηρώ άσκαρδαμυκτί.

—  Πώς ! δέν κλαί · τε,  τή είπεν, οί ο
φθαλμοί σας δέν χύνουν Ιν δάκρυ, άφοϋ 
ό σύζυγός σας αποθνήσκει ! Έλεος ,  Ιν 
δάκρυ ! "Οχι δι’ έμέ . . . είνε άνωφελές 
. . . άλλά δι’ έκείνους, οί όποιοι θά επι
στρέφουν1 πολΰ θά έκπλαγώσι βλέποντες 
δτι δέν μ’ έλυπήθητε διόλου.

—  Δέν δύναμαι νά κλαύσω, κύριε, ε ί - 
πεν έκείνη άπλώς' δέν δύναμαι νά κλαύ - 
σω, έπανέλαβεν.

—  Αληθώς  ! . . . κ’ έγώ είχον τ ή ν  

ιδέαν δτι δλαι αί γυναίκες ήξεύρουν νά 
κλαίουν, έπειδή γνωρίζουν ν’ άπατώσι.

—  Συγγνώμην ! κύριε, συγγνώμην ! ά
νέκραξεν ή κόμησσα γονυπετήσασα πρό 
τίίς κλίνης. Ό  κόμης παρετήρησεν αΰτήν 
έπί τινα έτι στιγμήν, ποιών δέ μεγίστην 
προσπάθειαν, δπως δμιλήσγ), διότι ή 
αναπνοή του ήρχιζε νά έκλείπη,

—  Ακούσατε  με, τή είπεν. Τά πάντα 
έθυσίασα κατά τόν βίον μου, απέναντι 
τίΐς τιμνΊς μου, τϊΐς τιμίίς τί)ς οίκογ*- 
νείας μου, τίίς τιμίίς τού ονόματος μου. 
Δέν θέλω μετά τόν θάνατόν μου, τό όνομά 
μου νά γίνγ) άντικείμενον χλεύης . . .  Ή  
μονομαχία θά κάμϊ) φοβέραν έντύπωσιν 
. . . "Α ! πνίγομαι . . . πνίγομαι . . . μή 
φωνάξετε . . . 'Ανοίξατε τό παράθυρον . . . 
άέρα . . . άέρα . . .

Ή  δυστυχής γυνή ήνοιξε πάραυτα 
τό παράθυρον. Ά ήρ  ζωογόνος είσίΐλθεν 
έντός τοϋ δωματίου, καί αί ακτίνες λαμ
πρού δύοντος ήλίου ποοσέβαλλον τήν κλί 
νην τού θνήσκοντος. Ή  εΰωδία τών άν- 
θέων τού κήπου άνϊ^λθε μέχρι τοϋ δωμα
τίου. Τά έπί τών απέναντι φιλλυρών 
πτηνά ήρχιζον νά κελαδώσι. Ή  φύσις 
έώοταζε. Έ ξ ω  τά πάντα έχαιρον, έντός 
έβα σίλευεν ό θάνατος.

Ή  Έ μμα  έπανν^λθε καί έγονυπέτησε 
πλησίον τοϋ συζύγου της. Έκεΐνος έξη
κολούθησε δι’ ασθενούς φωνίίς :

—  "Ημην τό μόνον έμπόδιον μεταξΰ 
τίίς θυγατρός σας καί υμών. "Οταν αυτό 
λείψγ) θά ζήσετε μαζύ . . . Θά κινηθή δ
μως ή περιέργεια μετά τόν θάνατόν μου, 
καί θά προσπαθήσουν νά μάθουν πόθεν 
προέρχεται ή αιφνίδια αυτη άφοσίωσις 
διά πρόσωπόν άγνωστον μέχρι τοϋδε' θά 
μαντεύσουν τήν αλήθειαν . . . Δέν τό 
θέλω, δέν έπιθυμώ νά συμβή αΰτό !

Προέφερε τάς τελευταίας ταύτας λέξεις 
διά σταθερά; φωνίίς, κατόπιν έξηκολού- 

; θησεν όμιλών ήσυχώτερον, καί πλησιάζων 
πρός τήν Έμμαν,

—  Σκέψις αίφνιδία μοί έπήλθε, έποόσ- 
θ*σε. Ναί,  διά τοϋ τρόπου μόνον αΰτού 
μένει ή τιμή μου άκηλιδωτος . . . Είπέτε 
μοι, μόνη ή κυρία Ώβρΰ γνωρίζει τό μυ
στικόν σας ;

Ή  κόμησσα ένευσε καταφατικώς.
—  "Εχετε πεποίθησιν είς τήν άφοσίω- 

σίν της, είς τήν έχεμύθειάν της ;
—  ”Εχω πλήρη πεποίθησιν, έψιθύρισεν 

ή"Εμμα.
—  Τώρα, είπεν δ κόμης, πρέπει νά μοί 

όρκισθήτε, δτι δέν θ’ άντείπητε είς δ,τι  
θά σά; είπω . . . καί δέν θά τά διαψεύ- 
σητε ποτέ.

—  Σά;  τό υπόσχομαι, άπεκρίθη ή ’Έ μ 
μα δι’ άσθενεστάτη; φωνί);.

—  Όοκισθήτε, πρέπει νά όρκισθήτε... 
έπί τή ;  ζωνί; τής θυγατρός σας.

Καί ό πληγωαένος ήδυνήθη νά έγερθή.
Ή  "Εμμα δψωσε τοΰς οφθαλμούς πρός 

τάν σύζυγόν της καί είπε μετά σταθερό
τητας :

—  Τό ορκίζομαι,

—  Παοακαλέσατε τοΰ; πρό ολίγον ευ
ρισκομένους έδώ νά έπανέλθουν, έξηκο
λούθησεν ό κόμη;, καί φροντίσατε νάέλθ/ι 
ή κυρία Ωβοΰ μετά τή;  Άλ ικ η ; .

—  Πώ; ! άνέκραξεν ή κόμησσα μετά 
τρόμου.

Ά λ λ ’ έκεΐνος τί] έδειξε τήν θύραν, καί 
ή Έ μμα  δέν ήδυνήθη ν’ άντιστή είς τήν 
διαταγήν του ταύτην.

Μετ ’ ολίγον είσηλθον είς τό δωμάτιον 
τού άσθενούς ό ιατρός, δστις έσπευσε πρός 
τόν κόμητα, καί ό Λύσανδρος, άκολου
θούμενος ΰπό νέου τινός, τριακονταετούς 
■περίπου, καί άρκετά εΰειδοϋς, οΰτινος ό 
μως τά πρόσωπόν ποοέδιδε κατ ’ έκείνην 
τήν στιγμήν μεγίστην συγκίνησιν. Ητο ό 
κ. Ρίβες, δστις έγένετο ή ακούσιος αφορμή 
τού δράματος, δπερ άνελίχθη τήν προτε
ραίαν. Ό  κύριος Φρουασυ, δταν ώμίλησε 
χαμηλοφώνως είς τόν Λύσανδρον, τόν είχε 
παοακαλέσει νά μεταβή πρός άναζήτησιν 
τοϋ αντιπάλου του, έκεΐνος δ= έθεώρησε 
καθήκον του νά έκτελέσν) τήν παράκλησιν 
τοϋ έτοιμοθανάτόυ.

Ά μ α  δ κόμης παρετήρησε τόν κύριον 
Ρίβες, ένευσεν αΰτφ νά πλησιάσγ). Ό  νέος 
ύπήκουσεν, είτα δέ άνέκραξε κλαίων :

—  Ώ  ! κύριε, πιστεύσατε . .. θά έδιδον 
τήν ζωήν μου, δπως τό φοβερόν αΰτό 
δυστύχημα . . .

*0 κ. Φρουασΰ τόν διέκοψε λέγων :

—  Δέν πρέπει ποσώς νά μέμφεσθε τόν 
έαυτόν σας. Έ γ ώ  έξ έναντίας πρέπει νά 
μετανοώ διά τήν διαγωγήν μου. Λέγω  δέ 
ένώπιον δλων, δτι  έφέρθητε ίπποτικώ- 
τα τα .

—  Ματαίω ;  προσπαθώ άπό τίίς χθές, 
έπανέλαβεν δ κύριος Ρίβες,νά εδρω τά  αί
τια, τά  δποΐα σάς ήνάγκασαν νά λογο
μαχήσετε μαζύ μου. Σάς καθικετεύω νά 
μοί τά  φανερώσετε, διά νά δικαιολογηθώ 
πρός υμάς.

—  Πώς ! άληθώς δέν τά  ήξεύρετε ! 
είπεν ό κόμης, δστις ώπλίσθη δι’ δλης τής 
δυνάμεώς του,δπως παίξν) έπιτυχώς μέχρι 
τέλους τήν πένθιμον κωμψδίαν, ήν συνέ
λαβε."Ολα θά τά έννοήσετε, έξηκολούθη
σεν αποτεινόμενος πάντοτε πρός τόν κ. 
Ρίβες, έάν στρέψετε καί παρατηρήσετε πέ
ριξ σας !



*0 κ. Ριβες έστράφη καί Inetvev έκ
πληκτο; έπί τή θέα τή;  'Αλίκης, συνο- 
δευομένη; ΰπό τή ;  Έ μ μ α ;  καί τής κυ
ρίας Ώβρύ.

—  Πώ;,  άνέκραζεν έκεΐνος, γνωρίζετε 
την δεσποινίδα ;

Ό  πληγωμένος άνέπνεε μετά δυσκο
λίας, απευθυνόμενος δέ πρός τοΰς παρευ- 
ρισκομένου; Ιλεγε διά φωνής βταθερδς :

—  Εινε θυγάτηρ μου !
Πάντες παρετήρουν άλλήλου; έκπλη

κτοι, απόλυτος δέ σιγή διεδέχθη τοΰς 
λόγους τοΰ έτοιμοθανάτου.

Ή  'Αλίκη Ιτρεζε πρός τόν πληγωμένον, 
άλλ’ ήμποδίσθη ΰπό τής κομήσσης.

Ό  κ. Φρουασΰ έζηκολούθησεν -^δη μετά 
μεγίστης αδυναμίας,

—  Μάλιστα, εινε θυγάτηρ μου . . . τήν 
οποίαν ενεκα σεβασμού . . . πρός την σύ
ζυγόν μου . . . άνέτρεφα κρυφίως . . . μα
κράν τοΰ κόσμου.

Καί απευθυνόμενος πρός τόν κύριον 
Ριβες,

—  'Εννοείτε τώρα, έζνικολούθησε λέ- 
γων, πόσον ύργίσθην . . . δταν εμαθον οτι 
έσκέπτεσθε ν’ αποπλανήσετε την κόρην 
μου . . . Έάν ητο νόμιμος θυγάτηρ μου, 
θά σόίς Ιλεγον : «Την έκθέσατε, οφείλετε 
νά τήν νυμφευθήτε. » Δέν ήδυνάμην δυ
στυχώ; νά τό πράζω . . . έσκέφθην νά έκ- 
δικηθώ.

Πάντες ήκουον μετά προσοχής' οΰδείς 
αμφέβαλε δι’ δσα ό έτοιμοθάνατος έλεγεν.

Ή  κόμησσα καί ή κ. Ώβρύ, αΐτινες μό- 
ναι έγνώοιζον τά τής γεννήσεως τής ' Α 
λίκης, ήννόουν τί  συνέβαινε, καί έθαύ- 
μαζον τόν κόμητα, δστις κατά τήν φο- 
βεράν ταύτην στιγμήν, έίϊείχθη έκτάκτως 
γενναιόφρων, καί έφερθη μετά τής μεγα- 
λειτέρα; έπιδεζιότνιτος.

Καί μέ κλειστού; ήδη οφθαλμούς, προσ
έθεσε στρεφόμενος πρός τήν σύζυγόν του :

—  Σβς ζη τώ .  . . ώ; τελευταίαν χα- 
ριν, νά λάβετε. . . δταν δέν θά δπάρχω 
πλέον, μαζύ σα; τήν θυγατέρα μου καί 
νά τήν προστατεύσετε.ώ; άληθή; μήτγιρ...

'Από τής στιγμής ταύτης δέν ήκούετο 
άλλο τι έν τφ  δωματίψ, ή ή θορυβώδης 
αναπνοή τοΰ θνήσκοντος, καί οί λυγμοί 
τής Έμμας,  ήτις ήδη ϊκλαιεν απαρηγό
ρητα.

Κ« τόπιν ,  πλησιάσασα είς τήν κλίνην 
τοΰ συζύγου της, έψιθύρισεν :

' —  Συγγνώμην, κύριε, συγγνώμην, ευ- 
σπλαγχνισθήτέ με ! . . .

Τήν παρετήρησε μετά τρυφεροΰ σχεδόν 
βλέμματος, και τείνων αΰτη τήν χεΐρά 
του, ψυχοάν ήδη, ήν έκείνη έκάλυψε διά 
φιλημάτων, τή  είπε :

—  Ώ ς  σύζυγος, ό όποιος Ιμαθε τό 
σφάλμα σου. . . έζεδικήθην. Ώ ς  χριστια
νός, ό όποιος ένθυμήθη πόσα ύπέφερες έζ 
αιτίας μου. . . σέ συγχωρώ.

Λέζεις τινές ακατάληπτοι ήκούσθησαν 
καί κατόπιν έκλείσθησαν οί οφθαλμοί 
του.

Δέν ΰπήρχε πλέον έν τή ζωή ! . . .

Ή  κόμησσα Έμμα ,  ζήσασα έπί πολλά 
έτη μακράν τοΰ κόσμου, άπέθανε πρό Ι ζ  
περίπου μηνών.

Ό  αριστοκρατικός κόσμος όμιλεΐ νΰν 
διά τόν γάμον τοΰ κυρίου Ριβες, άκολού- 
θου τοΰ ΰπουργείου τών Έζωτερικών μετά 
τίνος ορφανής, έζαισίας καλλονής, καί 
κληρονόμου πάστη; τής περιουσίας τοΰ 
κόμητος καί τή ;  κομήσση; Φρουασΰ 
Βλαρύ.

*0 Λύσανδρος εΰρίσκει τήν έν Παρισίοις 
διαμονήν του λίαν . . . ταραχώδη' έπε- 
στοεψε πρό πολλοϋ εί; τάς αποικίας.Διέρ
χεται τήν ζωήν του έπί κρεμαστής κλί 
νης' αναπαύεται έκεϊ, ώς λέγει, άπό πά
σας τάς συγκινήσεις καί πάντας τοΰς κό
πους, εί; οΰ; ΰπεβλήθη κατά τήν έν Γ α λ 
λία διαμονήν του.

Φαίνεται δέ δτι  άπεκόμισεν έκ Γ α λ 
λίας ουχί ευχάριστους έντυπώσεις, έάν 
λάβη τις ΰπ’ όψει τό τα ζ  ειδιωτικόν ση- 
μειωματάριόν του, έφ' οΰ έχει γράψει τά  
έζής :

• Γ αλλ ία , τόπος  βάρβαρος  ! Ρ εύμ α τα  
άερος. ’Εγκεφαλικοί κατάρροι. 'Τ π η ρ ε τ α ι 
κακομα&ημένοί. Νεάν ιόες  ζωηρα ί.  ΦιΛο- 
νειχ ία ι  είς τό  Χ α ρτοπ α ίγν ιου .  Μ ο ν ο μ α -  
χίαι δια τήν  έλαχίΰτην α φ ο ρ μ ή ν · .

» * *

Τ Ε Λ. ο χ;

ΠΑΓΛΟΓ ΑΙΝΔΑΟ

ΕΛΕΝΗ Γ Ι Ο Τ Γ Κ
Α'

’Από τριών ήδη ήμερων διεσάλπιζον at 
έφημερίδες τοϋ Βερολίνου τό νέον δρίμα 
« Έ λ ζ α » ,  δπερ κατά τήν τελευταίαν έ- 
βδομάδα τοϋ Φεβρουάριου τού ?τους 1880 
Ιμελλε νά διδαχθή άπό τής σκηνή; τοϋ 
Βασιλικού Θεάτρου.

Ή τ ο  τό δεύτερον Ιργον νεαροΰ δραμα
τικού, δστις διά τής ανέλπιστου επιτυ
χίας τοϋ πρώτου του δράματος κατώρ- 
θωσε νά διεγείρη ΰπέρ έαυτοϋ τό κοινόν 
ένδιαφέρον. Μετά πολλής δέ περιεργίας 
περιέμενον νά ΐδωσι τίνι τρόπψ μετέβη 
άπό τής Μεσαιωνικής έποχής, δθεν είχεν 
άρυσθή τήν ΰπόθεσιν, τό πρώτον του Ιρ- 
γον, εί; τούς καθ’ ήμας χρόνους, δπου 
έζελίσσετο τό δεύτερόν του τοϋτο δοκί- 
μιον.

Έπ ί  τοσοϋτον δέ ηδζανεν ή ανυπομο
νησία τοΰ κοινού, καθ’ δσον κατά τήν ή
μέραν έκείνην Ιμελλε νά έμφανισθή έπί 
τή ;  σκηνής γνωστή καί έπκρανής ήθο- 
ποιός, ήτις άκόπως είχε κατακτήση έν 
μέρει, διά τής έκτάκτου αΰτής ώραιό- 
τητος τάς συμπαθείας τού κοινού.

Επομένως κατά τήν κρισιμον έκείνην 
έσπέραν δλαι αί θέσεις τοϋ Βασιλικού Θεά
τρου, μέχρι καί αΰτής τής πλέον άση- 
μάντου,είχον καταληφθή ύπό άνυπομόνου 
άκροατηρίου.

Έν  ώ δέ είς τό έσωτερικ,όν τής σκ/ινής 
ό συγγραφεΰ; άφ’ ένό; τεταραγμένος I-  
βα ινεν άνω καί κάτω παοατηρών το ώρο- 
λόγιόν του καί συλλογιζόμενο;, δτι τρία 
μόνον λεπτά ύπελείποντο καί Ιμελλε νά 
σγιμάνη ή τόσον περιπόθητο; δι ’ αΰτόν 
στιγμή, οί ηθοποιοί, οΐτινες Ιμελλον νά 
λάβωσι μέρος είς τήν πρώτην πρίίζιν, ΐ-  
σταντο ήδη έτοιμοι, έπεδείκνυον άλλή- 
λοις τάς ένδυμασίας των καί έψιθύριζον τά 
μέρη των,συμβουλευόμενοι τάν ύποβολέα' 
6 διευθυντής τής σκηνής Ιρριπτεν άνή- 
συχον τό βλέμμα του εις τήν διακόσμησιν 
τών σκηνογραφιών' διώρθου έδραν τινά, 
μετέβαλλε θέσιν έτέρου έπιπλου καί τέλος 
έπλησίαζεν είς τήν αυλαίαν καί διά τίνος 
οπής έ ζήταζε τό πλήθος.

"Ηδη έπί τή ;  πλατεία;  καί τών θεω
ρείων ήρχισεν ό θόρυβο; έκεΐνο;, δστις 
προηγείται πάση; παραστάσεως' γνώρι
μοι έχαιρετώντο, άπό δέ τής πλατείας 
πολλοί όρθιοι παρετήρουν διά τών διό
πτρων τάς κυρίας, αΐτινες όλοέν έπλήρουν 
τά θεωρεΐα'άπειραι συνδιαλέζεις συνεκρου- 
οΰντο, κρίσεις έπεφέροντο έπί τού φορέ
ματος ή τής κομώσεως τής μέν ή τής 
δέ γνωστή;  κυρία; καί ή άτμόσφαιρα 
είχε πληρωθή άπό τό μεθυστικόν έκεΐνο 
κρόίμα ευωδιών, τό όποιον παντοΰ άπο- 
κομίζει μεθ’ έαυτοϋ τό ώραΐον φϋλον

Έ ν  τψ μεταζΰ τούτψ,Ιν τινι τών παρά 
τήν σκηνήν θεωρείων, ακριβώς κάτωθεν 
τοϋ ιδιωτικού θεωρείου τοϋ αΰτοκράτορος, 
συνδιελέγοντο ζωηρώς ή κυρία πρέσβεώς 
τίνος καί γνωστή Ρωσσίς πριγκίπνισσα 
μετά τίνος ΰψηλοσώμου άζιωματικού,^έν 
μεγάλη στολή, άρτι έγκαταλιπόντος τήν 
αΰτοκρατορικήν τράπεζαν καί άγγέλλον- 
τος τήν στιγμήν ταύτην είς τάς κυρίας, 
δτι ό αΰτοκράτωρ Ιμελλε νά τιμήση τήν 
παράστασιν' είς δέ τό βάθος τού θεωρείου, 
δπερ ήτο κάπως σκοτεινό.τερον, συνωμίλει 
χαμηλή τή φωνή ό πρίγκηψ Ριχάρδος τής 
Λοενβούργης μετά τοϋ αΰλάρχου βαρώ- 
νου φόν Βοϋλπεν.

Ό  πρίγκηψ, δστις έσχάτως εΰρίσκετο 
είς μακρυνά ταζείδια, μόλις πρό μηνός 
είχεν έπιστρέψη είς Βερολΐνον Ινεκα λό
γων υπηρεσίας.

— Δέν δύνασθε νά φαντασθήτε, βαρώνε, 
Ιλεγεν ήσύχως είς τόν σύντροφόν του, πό
σον ολίγον μετεβλήθη ή όψις τής βερο— 
λιναιας κοινωνίας κατά τήν μακροχρόνιον 
απουσίαν μου' δέν έννοώ μόνον τής αρι
στοκρατίας, ιδού, νομίζω, δτι δλους τούς 
γνωρίζω έζ όψεως τουλάχιστον καί δτι 
οΰδεμίαν θά ήσθανόμκιν έντύπωσιν έάν 
δέν Ιβλεπον έν τφ  μεταζΰ τόσα . . . 
άλλά, είπεν αίφνης μεταβαλών τόνον 
φωνής, ιδού κάτι, τό  όποιον δέν ένθυμοϋ- 
μαι νά είδα άλλοτε. . . Καί αποτεινόμε
νος πρός τόν αΰλάρχην, έν ώ συγχρόνως 
παρετήρει προσεκτικώς διά τών διόπτρων, 
παρατηρήσατε,σίςπαρακαλώ. βαρών», τάς 
δύο έκείνας κυρίας. . . προχωροϋσι μεταζΰ 
τών έδωλίων τή;  δευτέρας σειρδς,ή πρώτη 
φαίνεται πολΰ καστανή, έν ω ή δευτέρα 
είνε ζανθή . . . έννοώ τήν πρώτην'  ίδοΰ 
τώρα κάθηνται . . .



—  Τάς βλέπω, υψηλότατε, άπεκρίθη 
δ Βοϋλπεν, δστις,ώπλισμένος διά τών διό
πτρων του, ήκολούθει τάς οδηγίας τοϋ 
πρίγκιπας

—  Αΐ  λοιπόν, ποΐκι είνε ;
—  Νομίζω οτι  είνε ξέναι ’ τουλάχι

στον δέν τάς γνωρίζω.
—  ’ Αλλά ή πρώτη είνε ώραιοτάτη . . . 

«ΰ την δά νομίζω, δτι  πρέπει νά την γνω-  
ρίσιρ τις . . .

—  Χμ ! ώραιοτάτη, πολΰ την κολα
κεύετε, πρίγκηψ . . . οΰχ ήτ τον  είνε άρ
κετά νόστιμη καί μάλιστα, άν παρατη- 
ρτόβγΐ κανείς έπισταμένως . . .

Δέν έπρόφθασεν δ βαρώνος νά τελειώσϊ), 
διότι κατά την στιγμήν έκείνην ήρθη ή 
αυλαία'  τοϋτο δμως ουδόλως άπησχόλησε 
τόν πρίγκιπα, δστις έξηκολούθει παρατη- 
ρών την νεαράν γυναίκα μ! δλοέν αΰξά- 
νουσαν περιέργειαν.

Ό  πρίγκηψ Ριχάρδος της Λοεμβούργης, 
μονογενής υιός τοϋ ήγεμόνος Ερρίκου τή; 
Λοεμβούργης καί τής Ιν έτος μετά την 
γέννησίν του άποθανούσης ήγεμονίδος 
Καρλόττας,  πριγκιπίσσης ένός τών δεσπο
ζόντων τό τε  Σαξωνικών οίκων, έχαιρε 
μεγίστης παρά τή αΰλή εΰνοίας.

’ Αλλά καί μεταξΰ τών πεπαιδευμένων 
έκέκτητο όχι μικοάν άζίαν,ενεκα τών γ νώ 
σεων του καί τής συνεχοϋς περί την φιλο
λογίαν άσχολίας του, επίσης καί είς τοΰς 
άριστοκρατικοΰς κύκλους καθίστατο πε- 

τητος διά τό επαγωγόν καί εδχαρι 
τοΰ χαρακτήρός του.

Ταΰ τα  δμως δέν τόν ήμπόδισαν καί 
νά έκτελέσϊΐ, έπαξίως τοϋ ονόματος του, 
τό πρός την πατρίδα καθήκον του.

Είς τόν τελευταΐον πόλεμον διεκρίθη 
έξόχως'  κατά την μάχην δέ τοΰ « M a i ' S -  
la  -  tour»  έπαξίως έκέρδισε τόν σιδη- 
ροΰν σταυρόν, την δ’ έπομένην προή- 
χθη «ίς λοχαγόν. Έ ν  δέ τή μάχΥ) τοϋ 
• L e  Bourges »  σφαίρα πυροβόλου τφ 
άπέκοψε σχεδόν τά άνω ήαισυ τοϋ αρι
στερού ώτός, καί ήναγκάσθη μέν νά νο- 
σηλευθή έπί τινας ήμέρας, οΰχ ήττον  ά 
μέσως ήνώθη μέ τά σύνταγμά του καί 
έπέστρεψε μετ ’ αΰτοΰ είς Βερολϊνον.

"Εν Ιτος μετά ταϋτα έπεσκέφθη την 
’Ασίαν δλόκληρον, έπιστρέψας δέ έδημο- 
σίευσεν άναμνήσεις τοΰ ταξειδίου του 
τούτου.

Έ κ τ ο τ ε  Ι ζη διαδοχικώς είς τά οικο
γενειακόν μέγαρόν του έν Λοεμβούργνι 
καί είς Βερολϊνον, μέχρι τοΰ μεγάλου τα -  
ξειδίου του είς ’Αμερικήν, οπερ τόν έκοά- 
τησε δύο έτη μακράν τής πατρίδος του" 
καί τώρα ήσχολεϊτο γράφων τάς έντυ- 
πώσεις τής δευτέρας ταύτης περιηγή- 
σεώς του.

Ό  Ριχάρδος ητο υψηλός καί ευρύστερ
νος- είχεν έκτακτον δύναμιν μυών καί 
δέν άπέφευγε, περιστάσεως τυχούσης, νά 
την έπιδεικνύϊ). Οί οφθαλμοί του ησαν 
μεγάλοι καί ζωηροί, ή ρίς γρυπή καί δ 
πώγων κανονικώτατος" είχε τάν μακρΰν 
μύστακά του πάντοτε πρός τά  άνω έστριμ- 
μένον, την δέ κόμην μακρυτέραν είς τό

άριστερόν μέρος, ΐνα κρύπτηται δ ακρω
τηριασμός τοΰ ώτός του, έν γένει δέ ή 
φυσιογνωμία του ήτο ζωηρά καί ανδρική, 
ένέφχινε δέ άποφασιστικότητα καί έκ 
τακτόν ίσχΰν θελήσεως- ή στολή του, ώς 
ταγματάρχου τών Ουλάνων τής σωματο
φυλακής τοΰ αΰτοκράτορος, τφ  ήρμοζε 
θαυμασίως' έν συνόψει δε ή πρώτη έντύ- 
πωσις, ήν παντοΰ προΰξένει, είχέ τι  τό 
άρρενωπόν καί συμπαθές συγχρόνως

Κ α τ ’ άρχάς τό δράμα Ικαμε καλήν έν- 
τύπωσιν- οί διάλογοι καί τά σκηνικά τής 
πρώτης πράξεως ήρεσαν θαυμασίως, άλλ ’ 
δ πρίγκηψ οΰδόλως έπρόσεχεν είς τήν σκη
νήν ή προσοχή του δλη ήτο έστραμμένη 
είς τήν μελαγχροινήν τής δευτέρας σειράς 
καί άνυπομόνως περιέμενε τόν Βοΰλπεν, 
δστις τφ  ΰπεσχέθη, δτι έπισκιπτόμενος 
τά  θεωρεία, θά πληροφορηθή περί τής ά- 
γνώστου.

Καί πράγματι '  περί τό τέλος τής δευ
τέρας πράξεως έπανήλθεν δ βαρώνος, 0σ- 
τις δμως μετά λύπης τφ  άνήγγειλεν δτι 
αί Ιρευναί του υπήρξαν μάταιαι,  καί δτι 
οΰδέν ήδυνήθη νά μάθη περί τής θελκτι
κής μελαγχοοινής.

Έ φ ’ δσον δμως τό δράμα προεχώρει, 
έπί τοσοϋτον ή πρώτη καλή έντύπωσις 
μετεβάλλετο'  πολλοί ένεθυμοϋντο δτι καί 
άλλοτε κάπου ειδον ή ήκουσαν τοιοΰτόν 
τ ι '  άκριβώς δμως δέν ήδύναντο νά τό δ- 
ρίσωσι, καί ώς έκ τούτου έσιώπων.

Ό  κόμης, ή παιδαγωγός, ή άγνή θυ
γάτηρ, τά θύμα τής πατρικής κααοτίας, 
δλα παραδόξως έτύγχανον γνωστά πρό- 
σωπα,άδύνατον δμως ήτο νά ένθυμηθώσι 
ποΰ καί πότε τά είδαν.

Είς τήν τρίτην δμω; πράξιν ή υπόνοια 
περί τής μή πρωτοτυπίας τοϋ δράματος 
καθίστατο δλοέν πλέον βάσιμο; καί βέ
βαια, τά πλεϊστον δέ τών θεατών έξερ- 
ράγη τέλος είς φοβέρας αποδοκιμασίας, 
δτε άπροσέκτω; οί φίλοι τοϋ συγγραφεω; 
ήρχισαν νά τό έπιδοκιμάζωσι.

Ό  πρίγκηψ έξήλθε πολΰ πρό τοϋ τ έ 
λους τής παοαστάσεως, έλπίζων νά συν- 
αντήσγ) τήν άγνωστόν του καί νά τήν ά- 
κολουθήσϊ), άφοϋ δμω; έπί ματαίψ πεοιέ- 
μενεν, ήνώθη υιέ τινας φίλους του καί έ- 
δείπνησε μαζύ των.

Τήν έσπερκν δμω; έκείνην δέν ήδυνήθη 
δ πρίγκηψ νά άναπαυθή, καί πολΰ άργά 

; τόν κατέλαβεν δ ΰπνος' άφ’ ένός ή φαν
τασία του τφ  παρουσίαζε τά εΐδωλον 
τής αγνώστου έν δλϊ) αΰτοΰ τή μαγεία'  
άφ’ έτέρου δέ καί αΰτόν έβασάνιζεν ή ιδέα 
δτι κ£που είδε ή ήκουσεν, ή τέλος άνέ- 
γνωσε, τήν ΰπόθεσιν τοΰ δράματος.

Καί οΰτω δ δυστυχής συγγραφεΰς έν 
μΐί£ μόντ) έσπερέ είδεν έξαφανιζομένας 
έναλλάξ τάς έλπίδας τοΰ μέλλοντος του. 
Μελαγχολικός λοιπόν καί άπελπις έβη- 
μάτιζε,μέχρι πρωίας σχεδόν,έντός τοΰ πε-

δ,νιχροϋ δωματίου του. 

[Έπεται συ νέχ ε ια ].

Γ Ρ Α . Μ Μ Α Τ Ο Κ Ι Β Ω Τ Ι Ο Ε ^

χ. Ελένην ΙΙαππαδοπούλου. Έλήφϋησαν. Εύχαρι· 
στοϋμίν. —  χ. Σ τ. Σαραντόπουλον. Έληφδησαν. Εΰ» 
χαριστοϋμεν. ' Απόδειξιν σα;, ζητήσατε, παραχαλοΰ- 
μεν, παρά τοΰ κ Εμ. Βεχιερέλη. — χ. Δ .  Θεοδω- 
ρακόπουλον. Πεοιμένομεν οδηγίας σας —  χ. Βιχτωρα 
Λ .  Πάζε. Βιδλίον άπεστάλη. —  χ. Α . Κ . Παλαιο- 
λάγον. Ενεργήσατε, παραχαλοϋμεν, ταχέως, διότι ά- 
φεύχτω, θα δημοσιεύσωμεν τα ονόματα των δυστρο- 
πούντων. Οί έπιθ,ιμοδντες νά λαμβάνουν φύλλα πρέ
πει χαί νά πληρώνουν. —  χ. Ά ρ ισ τ. Δ . Άβούρην. 
Φύλλα άπεστάλη-jav, έχτός τοΰ Α ' έςαντληθεντος. Δρ. 
27:50 ,άντίτιμον αύτών μετρήσατε, παρακχλοΰμεν, τώ  
χ. Δ . Ε. Μχρτινέγχω —  /. κ. Ιωάννην Σπετσέοην 
και Ν . Λογοθέτην. Ιΐύργον Σύνδρομά; σας, δύνασθε 
να πληοώσητε τώ κ. Α  Κουνούπη —  κ. Α . Ζαγ- 
κλ’ιδην. Κπιστολή κα\ χποδειξις Σ . Φ. Άντίπ π χ  έλή- 
φθη Έγράψχμεν 6' αύτώ, ΐνχ φροντιστ) περί τής απο
στολής. Αποτέλεσμα θχ γνωρ'ισίομεν υμΐν έν καιρω.— 
κ.Γ. Γιαννέντσον Έληφθη άπόδειξις. Εις τό έξης τλ 
φυλλάδια θα λαμβάνετε τακτκώ τατα  — κ A . Ε . 
Μπαρούτην. Φύλλα άπεστάλησαν. Α ν τ ’ιτιμον προη
γουμένου τόμου δεδεμ. δρ. 11:50 —  κ. Ζαχαρένιαν 
Περιστιάνου Πεοιμένοιχεν νέαν διεύθ^νσίν σας. —  κ. 
Ν . Ί ω .  Νάκον (Ια3αχχλεΤσθε ν' άποστειλητε ση- 
μιίωσιν τίϊν μή ληϊ-θέντων. Λάβετε ομως ύπ’ οψιι 
σας. οτι ή δ·εκπ;ρχια>Ίΐς ένεργεΤται μετά μεγίστης 
προσοχής, πολυ δέ σπανίως, αν ούχι διόλου, ή καθυ- 
στέρησις προέρχεται έξ ήμών.

Συνδρο(Α'/)ταΙ έγγράφονται εις τά 
«Έχ7^εκτά Μυθιστορήματα» κατά πά
σαν έποχήν. Φύλλα προηγούμενα εύ- 
ρίσκονται έν τώ  Βιβλιοπωλεία) ήμών, 
εις πάντα τά Υποπρακτορεία τών ’Ε
φημερίδων, και τοΐς κ.κ. Ανταποκρι- 
ταΐς ήμών.

ΙΑΤΡΙΚΟΝ ΑΕΛΤΙΟΝ
ΙΑΤΡΙΚΟ Μ" ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ Σ3ΥΓΓΡΜ Α.ΜΑ.

411 ΤΟΪ ΙΗΝΟί ΕΚΑΜΟλΕΝΟΚ 
Σχήμα 4ον Οελίδας 12.

Σ·^νεργ4ται χαθηγηταί, 6φηγητα\ τής Ία ιρ ιχη ; 
Σχολή; χτλ —  J tfu flu rrijc  Α. Κ α λ λ ιβ ω κ Κ ; ΰφη- 
γητής χ λ .—  Έ χίότης  Κ. Κ ο χ χ ο λ β ΐο ς

’ Ετήσια συνδίβμή έν Έ λλά δ ι δο. 9, ίν τη άλλο* 
δαπή φρ. χρ. 10

ΣυνΐραμιητκΙ έγγρίφονται παρ ήμιϊν.
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Α Ρ Τ Ι  Ε Ξ Ε Δ Ο Θ Η

Ε ΣΤΑΝΛΕΥ

ΓΗ ΤΗΣ ΔΟΓΛΕΙΑΣ
Μ Ε Τ Α Φ Ρ Α Σ ΙΣ

ΓΕΩ ΡΓΙΟ Υ  ΑΔΡΑΚΤΑ
Οωλιΐτχι «Iς τ6 γρχφιϊον ήι*“ ' iv tl ·3ρ ϊ».

*Χ.

ΠΕΡΙΦΗΜΟΣ ΚΟΛΩΝΙΑ
Κ Α Ρ .  Κ Α Λ Υ Β Ω Κ Α

( ■ϊαιρμι*χοι»Γ>ιοΰ Ιν  Ιϋτρχις )

Σπουδαία ευκαιρία δι’ απασαν τήν Διιτιχήν 'Ε λ 
λάδα Π ωλείτα ι ε\ς φιαλίδια χαΐ χατ’ όχαν.

Παρά τώ  \δίω χατασχευάζεται ό θαυμάσιος t o r i '  
χοθρεπζιχοΐ Oiroc μετα Kirac xal Καχαου. 
χα9ώ; xal τοϋ Ευκάλυπτον ό πεφημισμένος a r i l -  
πνρετιχος χαί Κο.Ιομβου,ό μόνος φημι όμενος xaTi 
τής Siappoiac· Άπόδειξις έστω αί ε\ς χεϊράς το» 
είιριοχόμεναι συγχαρητήριοι έπιστολαί διαχικριμέ· 
νων Ιατρών.

Τ υ π ο γ ρ α φ ε ΐο τ  Κορίννης, i5<Jor ΠροασχείοΜ, α ρ ιθ .  10.


