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Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ο Υ  Δ Ο Τ Μ Α  ( υ ι ο υ )

Α Ν Ε Υ  Κ Α Ρ Δ Ι Α Σ
Έ ξ λεύγας μακράν των Παρισίων, επί τής όδοϋ Βορρά, 

υπάρχει έπαυλις έξαισία, οΙ>ίοδομηθεΐσα έπί Λουδοβίκου ΙΓ ', 
μέ πυργίσκους-εις τάς γωνίας "καί μέ στέγην έν σχήματι κώ 
νου. Ή  έπαυλις αΰτη, ήτις ήτο κ α τ ’ άρχάς μοναστήριον, 
κατεσκευάσθη οΰτω πως ύπό τινων μοναχικών κοινοτήτων, 
ώστε ό πρώτος αυτής αγοραστής οέν έουσκολεύθη νά τήν με- 
ταβάλη είς [λίαν άπο τάς τερπνοτέρας διαμονάς.

Ημέραν τινά του μηνός Σεπτεμβρίου, προ πεντήκοντα 
ετών, πο7νλά πρόσωπα είχον συναθροισθή έν μια τών αιθου
σών' τής έπαύλεως τιχύτης· κυρία τεσσαράκοντα περίπου ίτών, 
χήρα, ά λ λ ’ άρκετά φιλοσοφικώς ύπομένουσα τήν χηρείαν, χά- 
,ρις είς μεγάλην περιουσίαν και εις πολυαρίθμους φίλους, ύπ- 
άρξασα ώραία, ούσα ακόμη τοιαύτη^ μαρκησία προς τοΐς άλ- 
λοις καί οικοδέσποινα.. Παραπλεύρως αυτής έκάθητο νεαρά 
γυνή ,. ή. βαρωνίς Δάνζ.

Έάν άγαπατί τάς μελαγχροινάς, φαντάσθητε το άρέσκον 
τοϋτο χρώμα είς τήν ώραίαν μας βαρωνίδα, έάν προτιμάτε 
τάς ξανθάς, θά σάς είπω ότι ή βαρωνίς ήτο ξανθή. Ώς βλέ- 
"πετε, είμαι συνδιαλλακτικός καί τοϋτο, διότι -αγνοώ αν τω 
όντι ήτο μελαγχρο'ινή ή ξανθή Τέλος, ολίγον ,μ3?ς ένδιαφέρει, 
ή άκρίβεια αθτή, διότι ή χάρις δύναται νά ήνε ξανθή ή με- 
λαγχροινή. το θέλγητρον ξανθόν ή μελαγχροινόν, ή δέ βαρω- 
νις ήτο ή ένσάρκωσις άμφοτέρων.

ΙΙοϋ εινε ό σύζυγός της ; ΓΙοϋ είνε ο εραστής της ; θά μοί 
•εϊπητε, διότι ήμεΐς, μικροί ιστοριογράφοι τή : καρδιας, εϊμεθα 
Υποχρεωμένοι", εύθυς ώς θέσωμεν έπί τής σκηνής νεαράν καί 
ώραίαν γυναίκα, νά εΐπωμεν άμέσως OTt άγαπα, ποιον άγαπα, 
ϋώς, ε,ια-τί, καί νά τήν είσαγάγωμεν εις τάς διαφόρους περι- 
πετείας τού έρωτος, μεχρις-οΰ τήν άφήσωμεν ευτυχή ή νεκράν 
έν τή τελευταία γραμμή του βιβλίου μας.

Έ , λοιπόν ! δυσαρεστηθητε. Η βαρωνίς δεν έχει "ούτε σύ
ζυγον, ούτε εραστήν καί θά προσθέσω, δτι δεν αισθάνεται
L , . . . . . . .   ̂ ,  ̂ , ·.,πλέον έπιθυμίαν διά τον ένα ή διά τον άλλον. Έν τούτοι: δέν

έγγυα.ται περί του μέλλοντος, είνε χήρα καθώς ή. μαρκησία.
Ύπάρχουσιν ακόμη τρία άλλα πρόσωπα έν τή αιθούση·είς 

ιατρός τριάκοντα πέντε σχεδόν έτών, ονομαζόμενος Κλαύδιος, 
γηραιός στρατηγός όνόματι Σαινβρέν καί πλούσιος τραπεζί
της, οστις ώνομάζετο Καριλλάκ.

— Κύριοι-, ό καιρός είνε έξαίσιος, έλεγεν ή μαρκησία, θά 
κάμετε ώραΐον κυνήγιον αύριον.

— Ποιον περιμένετε άκόμη ; ήρώτησεν ό κ. Κλαυοιος. ■
— Τόν κ. Μοντιδώ '
— Χαρίεις νέος, είπεν ό στρατηγός.
— Καί οστις έπρεπε νά είνε έδώ προ μιας ώρας, προσέθη- 

κεν ή κ. Δάνζ, διότι έντός ολίγου θά κτυπήσουν πέντε,οιραι.
— ΙΙερίερ.γον, πάντοτε έρχεται ενωρίς. Άρκεΐ νά μη τώ 

συνέβη τίποτε. -
ΗI -1 * Υ ’ '— έρχεται έφιππος η πε-.ος ; ·

— ΙΙάντοτε έφιππος.
— Δεν υπάρχει κανείς κίνδυνος, ή όοος είνε. ομαλή.

Καί έκτος τούτου, ιππεύει άρκετά καλά.
— 0 ά  τω έτυχε κανέν έμπόδιον.
— θέλετε νά περιπατήσωμεν μέχρις ότου έ'λθη ;
— Εύχαρίστως. , . *" . . . "
— ’Ιωσήφ, ειπεν ή μαρκησία, είς ενα ύπηρέτην, έάν έλθη

I  ·Λ. Μοντιδύ, νά τώ ε’ί,πης, οτι ε’ιμεθα πλησίον τόϋ φασιανό-
τροφείου.

Άπεμακρυνθησαν, χοιρισθεντες εις ουο κυκλους, ότε οε εις 
"τάς εξ καί ήμίσειαν έπανήλθον, ό> κ. Μοντιόύ δεν ειχεν ά
κόμη ©ανή.1 4 - 4 .  ̂ ,

Ήρχισαν νά άνήσυχώσιν. Εις τάς έπτά, τίποτε ακόμη. 
Γίρό ολίγου ειχον καθήση είς τήν τράπεζαν,«ότι εν τή έπαύ- 
λει έγευματιζον είς τάς- έπτά, δτε ο θαλαμηπόλος ήνοιξε τήν 
θύραν του εστιατορίου καί άνήγγειλε τον κ. Ιούλιον Μοντιίυ.

— νΑ ! οποία ευτυχία, έκραύγασεν ή βαρωνίς,φθάνετε είς 
κατάλληλον ώραν.
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Ό κ. Μοντιού εσφιγξε τήν χεϊρα, ήν ή μαρκησία τώ έτει- 
νεν, ήσπάσθη τήν τής κ. Δάνζ, έκαλημέρισεν οίκείως τον Ια
τρόν, ύπεκλήθη εΰσεβάστως ττρο τοϋ στρατηγού καί έχαιρέ- 
;τισε τον τραπεζίτην, τον όποιον δέν έγνώριζεν έπειτα έκά- 
θησεν είς τήν ΘΙσtν, ήτις τον άνεμενεν.

Ο κ. Μοντιδύ ήτο νέος κομψός, άρκετά πλούσιος, ώραϊος, 
καί άγαθός.

•— Τώρα, σας παρακαλοϋμεν νά [/.ας εξηγήσετε, πώς συ- 
νΙβη νά άργοπορήσετε έπί τρεις ώρας, εΐπεν ή μαρκησία.

— Ήργησα, χωρίς νά το θέλω. Παρατηρήσατε ί.ι .
—■ Τωόντι. εΐσθε ολίγον ώχ ρός.
— Ή  ώχρότης αύτη εΐνε ή δικαιολογία ιιου.
— Ήσθενήσατε;
— ''0  /}·
— Τι σας συνέβη λοιπόν ;
— ’Ολίγον ελειψε νά μή έ'λθω ούτε σήμερον, ίύτε αύριον.
— Λεν σας έννοοϋι/.εν, πρέπει νά έςηγηθήτε.
—Μ ετάτό  γεύμα, διότι δέν θέλω νά κόψω τήν οδεξίν σας.
— Εΐνε λοιπόν πολύ δραματικόν εκείνο τό όποιον σάς συ

νέβη ;
— Ναι.
— ’Έ στω4 ά λ λ ’εάν ή οικαιολογία σας οέν εΐνε άρκετή, θά 

εί'μεθα αυστηρότεροι.
Έγευμάτισαν μετ ’ευθυμίας καί έπανήλθον εις τήν μεγά- 

λην αίθουσαν.
— "Ας άκούσωμεν τώρα, πώς θά οικαιολογηβήτε, εΐπεν ή. 

μαρ'/,ησία.
— Τί υποθέτετε, ότι μέ έκαμε νά άργοπορήσω ;
— "Οτι το έλησμονήσατε, εΐπεν ή βαρωνίς.
— Τοϋ^ο οέν εΐνε πιθανόν.
— "Οτι σάς συνέβη κατι έκτακτον.
— Τώ οντι.
— Εμπρός, σάς άκούομεν.
— Εϊοετέ ποτέ άνθρωπον νά κρημνίζεται έκ του τετάρ

του ορόφου ;
— Ευτυχώς ουδέποτε.
— Λοιπόν έγώ είδον τοιούτόν τι σήμερον.
— IIοϋ;
— Είς τήν οδόν τοϋ Αγίου Όνώοίου.
— ’Ά  ! Θεέ ρ.ου ! άνορα ή γυναίκα ;
— Γυναίκα,.
— Νέαν ;
— Είκοσαέτιοα.
— Τό δυστυχές πλάσμα 1 Ή το τυχαίο ν ή αυτοκτονία :
— Αυτοκτονία,
— ’Έπεσε πλησίον σας ;
— "Εν βήμα προ των ποδών μου.
— Εΐνε φοβεοόν !
— Έφονεύθη ;
— Πάραυτα.
— Καί διά ποιαν αιτίαν Ιρρίφθη έκ τοϋ παραθύρου ;
— ’Αγνοώ. Διαφοροτρόπως έσχολίαζον τήν αιτίαν, ά λ λ ’ 

ούδεμίαν εδωκα προσοχήν είς τά  σχόλιά των.
— Ό τε ήρχεσθε, συνέβη τούτο ;
— Ό χ ι. Έπέστρεφον είς τήν οικίαν μου, ίνα παραλάβω 

τον ϊππον καί έλθω έοώ. Ή μην μέ τινα φίλον μου. Έβα-

οίζομεν ταχέως. Αίφνης πράγμά τι πίπτει πρό ήμών ·μετά. 
μεγάλου θορύβου καί σπαρακτικής φωνής. Ήτο αία γυνή. 
Συνεμαζεύθησαν περί αυτήν, έν ώ έγώ, συγκινηθείς, έστηρί- 
χθην έπί τοϋ τοίχου, οι νά [/.ή πέσω, καί άπέστρεψα τήν κε
φαλήν, οιά ν.': μή βλέπω τίποτε. Μέ είχε καταλάβη τρόαος. 
νευρικός

— Καί ό οίλοί σας :
— "A ! ό φίλος μου ήτο εντελώς ήρεμος.
— - ΓΙώς ήρεμος ; Ο,τι είδε δεν τόν συνεκίνησεν ;
— Ποσώς.
— Λεν εΐνε δυνατόν.
■—- Εΐνε όπως σάς το λέγω. ’’Ετσι εΐνε καμωμένος, τίποτε 

οέν τον συγκινεΐ. ’Εν ω άλλοι μέν έφευγον, άλλοι οέ προσέ- 
τρεχον περίεργοι, ά λ λ ’ άνωφελεΐς, αν οέ γυναίκες έκραύγαζον 
και εγω έπινον ποτήριον υοατος, ινα συνέλθω. έκεΐνος- εκυψεν, 
άνήγειρα τό πτώμα, τό έ’λαβεν είς τούς βραχίονάς του καί τό 
άπέθηκεν ήσύχως εις τ ι κατάστημα. Έ πειτα  με συνήντησε 
καί ώς νά μή είχε συμοή τίποτε, έξηκολούθησέ τήν ιστορίαν 
τήν όποίανν μοί διηγεϊτε, ότε τό συμβάί έλαβε χώραν. Δεν 
είχε μάλιστα άλλάςη ούτε χρώμα.

— Γπάρχουσι τοιούτοι άνθρωποι !
— Υ π ά ρ χ ε ι [/.όνος είς κ α ί ούτος εΐνε ό φίλος μου.
— Καί τόν ονομάζετε φίλον σας ;
— Διατί οχι.
— Ά λλ  ’ εΐνε άνάΕιος φιλίας.
— ’Αλλά οέν έχει καροίαν.
— Ποιαν ηλικίαν ίχει ;
ή- Τήν ίδικήν μου.
— Εινε δήμιος.
— Δεν πιστεύω.
— Τί τώ είπετε σεις :
— Τίποτε. Τόν είδον επίσης ήρεμον καί είς άλλ.ας περι-. 

στάσεις κατά τάς όποιας όλοι συνεκινήθησαν.
— Εΐνε φύσις φοβερά.
— Καί εΐνε είκοσι δύο έτών ;
— Ν α ι..
— Εΐνε άδύνατον.
— Έπανήλθομεν ε’ις τήν οικίαν μου. όπου προεγευμάτισε 

μέ τήν μ,εγαλειτέραν ό'ρεξιν.
— Εΐνε φαρμασόνος.
Ο Ιούλιος ήρχισε νά γελά.

— Δέν εΐνε όμως άπόδειςις γεννεάτητος, εΐπεν ό κύριος 
Σαινβρέν.

—■ Εΐνε αναισθησία, διά τήν όποιαν έγώ, καίτοι ιατρός, 
θά ήμην ανίκανος, εΐπεν ό κύριος Κλαύδιος.

— Σάς βεβαιώ, ότι θά εύρίσκετρ μέσον νά συγκινηθή ό 
αναίσθητος οΰτος, προσέθηκεν ό τραπεζίτης, όστις ώμίλει, ώς 
άνθρωπος νομίζων, ότι υπάρχει χρυσός είς τούς λόγους του.

— Ύπάρχουσι συγκινήσεις, τάς όποιας ούδείς δύναται νά 
άποφύγη, έξηκολούθησεν ή κυρία Δάνζ. Ό φίλος σας σάς έξ- 
απατά, υποκρίνεται τόν άπαθή.

— Ισως, ύπέλαβεν ό Ιούλιος, άλλά τότε παίζει καλά 
τό μέρος του.

— Θά έστοινημάτιζον νά τόν συγκινήσω.
— Δέν τό πιστεύω.
— Εΐνε πλούσιος ; ήρώτησεν ό τραπεζίτης.

r
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— Ό χι.
— Έμονομάχησεν ; εΐπεν ο στρατιωτικός.
— Οϋτε.
— Ήγάπησεν ; ήρώτησεν ή νεαρά γυνή.
— Ουδέποτε.
— Εΐνε παιδί, ύπέλαβεν ό τραπεζίτης· έντός δύο ώρών 

■δύναμαι νά τόν θέσω έκτος έαυτοϋ.
— Καί έγώ έντός πέντε λεπτών να. τόν συγκινήσω.
— Κ α ί έγώ μέ δύο λέξεις δύναμα ι νά  τόν κάμω  νά  κλαύση .
— Έ , λοιπόν, είπεν ό ’Ιούλιος, δυνάμεθα νά κάμωμεν 

•τό έξης· έάν ή κυρία μαρκησία τό έπιτρέπη, θά τώ γράψω 
νά ελθη, διά νά κυνηγήση μαζί μας.

— Σάς τό έπιτρέπω. Καί έπειτα ;

— "Εκαστος θά κάμη μίαν άπόπειραν έπ ’ αυτού, καί άν 
ή κα'ρδία του πάλλη έπί στιγμήν, χάνω τό στοίχημα. Συμ
φωνείτε ;

— Δέν θά τόν προειδοποιήσετε.
— ’Ό χι.
— Έκαστος θά δοκιμάση, όπως θέλει.
— ’Εννοείται.
— Ά λλά  θά δεχθή τήν πρόσκλησιν; .
— Τίποτε δέν τόν εμποδίζεις, αΰριον θά εΐνε έδώ.
Ό ’Ιούλιος ελαβε τόν κάλαμον καί έγραψε παραχρήμα είς 

τόν φίλον του. ’Ενεχείρησε τήν επιστολήν είς ύπηρέτην, έπι- 
φορτισμένον νά τήν φέρη τήν ιδίαν εσπέραν, ίνα ό ιδιότροπος 
ούτος νέος δυνηθή νά ελθη είς τήν έξοχήν τήν μεσημβρίαν 
τής επομένης.

Διήλθον τό ύπόλοιπον τής έσπερίδος έρωτώντες τον ’Ιού
λιον περί τοϋ παραδόξου τούτου προσώπου :

— Εΐνε ώραϊος ; Εΐνε κοντός ; Εΐνε υψηλός ; Εΐνε μελαγ- 
ypo'-νός ; Εΐνε ξανθός ; Εΐνε ώχρός ;

’Ερωτήσεις, εις άς ό ’Ιούλιος ήρκειτο νά άπαντα.
— Δέν θέλω νά ειπω τίποτε, θά ϊδητε.
Τήν έπομένην περί τήν μεσημβρίαν πάντες είχον συνα-

θροισθή έν τη αιθούση, μετά περιεργείας άναμένοντες, ότε ύπη- 
ρέτης ήνοιξε τήν θύραν καί ανήγγειλε τον κ. ιππότην Διλό. 
Κατά τήν εποχήν έκείνην ύπήρχον άκόμη ίππόται.

Πάντες έστράφησαν πρός τήν θύραν, ό ι’ ής είσήλθε νέος 
μέτριου αναστήματος, μειδιών καί μέ βλέμμα πλήρες ήδύτη- 
τος.Μικροί πόδες,ώραΐαι χεϊρες,χρώμα ξανθόν, ενδυμασία κομ
ψή καθίστων τόν ιππότην έκ πρώτης ό'ψεως λίαν συμπαθή.

— ’Επιτρέψατε μοι, μαρκησία, είπεν ό κ. Ιούλιος, νά σάς 
παρουσιασω ένα τών καλλιτέρων φίλων μου; τον κ. ιππότην 
Διλό, όστις (ft σάς βεβαιώση, ότι ή χθεσινή βραδύτης ύπήρ- 
ξεν ολως ανεξάρτητος τής θελήσεώς μου.

— ’Αληθώς, κυρία, εΐπεν ό ιππότης, ό ’Ιούλιος εΐνε άζιος 
πάστ,ς έπιεικείας διά χθεσινήν αργοπορίαν του.

Ή  μαρκησία έκαμε σημεϊον είς τόν ιππότην νά καθήση, 
όπερ ούτος έ'πραξε μετά τελείας έπιτηδειότητος.

Η κ. Δάνζ δέν.έσήκωνε τους οφθαλμούς ά π ’ έ,τάνω τον·
Ώς προς τον ιππότην, 'εν ύπώπτευε το· ενδιαφέρον, όπερ 

έκί.νει.
— Ο κ. ’Ιούλιος, έπανέλαβεν ή  μαρκησία, μάς διηγήθη 

τό συμβάν, είς τό όποιον μ ετ’ αύτοϋ παρευρέθητε, καί εΐι;.εθα 
περίεργοι νά μάθωμεν το τέλος.

— Τό άγνοώ όλοτελώς, κυρία- άλλα. δέν θά εΐνε άξιοπερί- 
εργον, άφοϋ ή νεάνις άπέθανεν.

— Ό κ. ’Ιούλιος μάς εΐπεν, ότι έξ όλων μόνος σείς έσχετε 
το θάρρος νά τήν περιποιηθήτε. ’Αληθεύει, ότι είχε τό κρα- 
νίον τεθραυσμένρν ;

— Καθ’ ολοκληρίαν άνοικτον καί ο μυελός έ'ρρεεν, όπως 
τό ύδωρ άπό άγγεϊον, άπήντησεν ό κ. Διλό μέ τόν φυσικώ- 
τερον τόνον.

— Συγχωρήσατέ με, είπεν ή μαρκησία, ώχριώσα χωρίς 
νά τό θέλη, πρός τής ήρέμου ταύτης συγκρίσεως, συγχωρή
σατέ μοι, έάν άπό τής άφίξεώς σας ομιλώ περί τού γεγονότος 
τούτου- άλλ ’ άπό χθες περί ούδενός άλλου γίνεται λόγος 
ενταύθα ή περί τής ψυχραιμίας, τήν όποιαν διετηρήσατε καί 
ή όποια δέν συμφωνεί μέ τήν ήλικίαν σας.

— Αληθώς, κυρία, έχω αρκετήν ψυχραιμίαν.
— Ά λ λ ’ ό αληθής λόγος, ένεκα τοϋ όποιου εΐσθε έδώ, 

κύριε, εΐνε ή άγάπη πάντων ήμών προς τον κύριον Μοντιδύ, 
όστις μάς άγαπα καί τοϋ όποιου οί φίλοι εΐνε ίδικοί μας.

— Σάς είμαι ευγνώμων, κυρία.
Ό  κ. ’Ιούλιος έπαρουσίασε τόν φίλον του είς τά  άλλα πρό

σωπα, τά  όποια εύρίσκοντο εκεί, καί έντός ολίγου ό κ. Διλό 
κατέστη οικείος μεταξύ όλων.

Ή  ήμέρα ήτο ώραία. Έξήλθρν, ϊνα, περιπατήσωσιν είς 
τάς δενδροφυτείας.

Τό κυνήγιον έπρόκειτο νά γείνη τήν έπομένην.
Κατά τόν περίπατον άφήκαν τόν κ. Διλό νά συνδιαλέγε

ται μετά τοϋ ιατρού καί τού στρατηγού.
Ό  τραπεζίτης καί ή κ. Δάνζ λαβόντες τήν μαρκησίαν καί 

τον ’Ιούλιον κατά μέρος, τοΐς έ'λεγον-
— Πρόκειται περί στοιχήματος., όλα τά μέσα έπιτρέπονται.
— Όλα.
— Μέ ένα όρον, προσέθηκεν ή μαρκησία, άφ ού γείνωσιν 

αί οοκιμασίαί, τάς όποιας ό κύριος Διλο θά ύπομείνη ή οχι, 
θά είπωμεν είς αύτον τήν άλήθειαν κα ί θά τώ δώσωμεν τάς 
αναγκαίας εξηγήσεις. .

— Βεβαιότατα.
— Τόν έφαντάζεσθε όπως εΐνε, μαρκησία ;
— Όχι.
— Καί επιμένετε πάντοτε είς τό στοίχημα, ’Ιούλιε ;
— Τό διπλασιάζω, μάλιστα άν θέλετε.
Ή μαρκησία, ό Ιούλιος καί τά τρία άλλα πρόσωπα συ- 

νήντησαν τον ιππότην καί τον ιατρόν.
Ή  κ. Δάνζ ήρώτησεν έλευθέρως.
— Περί τίνος όμιλεΐτε, ιατρέ, μετά τοϋ κ. ιππότου ;
— Περί ψυχής, άπεκρίθη ό κ. Διλό.
— Πιστεύετε είς αυτήν, κύριε ;
— Ναι, κυρία, καί προπάντων, όταν βλέπω άτομον, τοϋ 

όποιου ή καλλονή θά ήτο μηδέν, έάν ή ψυχή δέν Ιπήνθει έπ ’ 
αυτού ώς άρωμα.

— ’Ιδού ποίησις, μά τήν αλήθειαν.
— Ιδέα άπλώς.
— Καί χωρίς άλλο, κύριε ίππότα, ύπάρχει κάπου ψυχή, 

ήτις εμπνέει περισσότερον ή αί άλλ,αι.
— Άπατάσθε, κυρία.
— Δέν ήγαπήσατε ν.αμ.μ,ίαν ο :oar ;I ■ 1 * I * I ’
Ό ιππότης παρετήρησε τήν κ. Δάνζ χωρίς νά άπαντήση,



— Διατί μέ βλέπετε με αυτόν τον τρόπον ;
— Ή  ϊαώττ,σίς  σας με εκπλήττει.
—  Δ ι α τ ί  ;

— Διότι μέ έρωτάτε περί πράγματος έμπιστευτικοϋ είς το 
όποιον έάν άπήντων, θά ί-/.αν ο ποιούν τήν περιέργειαν καί όχι 
το ενδιαφέρον σας, ά φ ’ οΰ προ ολίγων μόνον λεπτών έχω τήν 
τιμήν νά σας γνωρίζω.

Ή  κ. Δάνζ ήρυθρίασεν ολίγον-,
— Πώς, έ παν έλαβε, διατί έξεπλάγητε μέ τήν έρώτησίν 

μου ;
— Πώί ήθέλετε νά μ,ή έκπλανώ, κυρία :*· · . t ' I ’ I ’
— Ένόμιζον, οτι τίποτε οέν δύναται νά σας έπηρεάση ;
— Πώς το γνωρίζετε ;
— Το ύπέθετον μετά το χθεσινόν συμβάν, κατά  το όποιον; 

έδέίξατε τόσην απάθειαν.
— Καί τ ί τό παράοοξον είς τήν άπάθειαν ταύτην ;
— Είνε έν τούτοις λίαν συγκινητικό?, όταν βλέπη τις 

νεαράν. γυναίκα νά θραύη τό κρανιον της έπί του λιθοστρώτου.
— ΙΙρό δυστυχήματος, συμβάντος είς άτομον, τό όποιον 

οέν γνωρίζομεν, ή θά· συγκινηθώμεν, οπερ είνε άνωφελές καί 
κοινόν, ή θά παράσχωμεν βοήθειαν, οπερ είνε φιλάνθρωπον 
καί ωφέλιμον. Άνήγειρα τήν γυναίκα έκείνην καί τήν άπε- 
μάκρυνα άπο τής άνοήτου. περιεργείας των διαβατών. Νο
μίζω οτι. έκαμα τό καθήκον μου. Τώρα, έπρεπε νά χύσω οά- 
κρυα, διότι ή- γυνή -έκείνη ήθέλησε νά ριφθή έκ. τοϋ. παραθύ
ρου, ένώ ολίγον ελειψε νά μέ φονεύση πίπτουσα ; θ ά  ήτο γε- 
7voiov. Έάν έρρίφθη έκ τοϋ παραθύρου, άπόδειξις ότι ό θάνα
τος ήτο ευτυχία ο ι’ αυτήν, Άπέθανεν, άρα είνε ευτυχής. II 
φιλανθρωπία μοί έπιτάσσει νά χαίρω. Παρατηρώ έν τώ κό- 
σμω τήν συνήθειαν τοϋ νά συγκινώμεθα περισσότερον διά γε
γονός φυσικόν ή οιά γεγονός- ηθικόν. ’Οστά τεθραυσμένα, 
πρόσωπον καθημαγμένον-, συγκινούσιν εκείνους, οϊτινες θά έ- 
γέλων διά σπουοαίαν ψυχικήν θλίψιν. Δεν είμαι έκ τών αν
θρώπων έκείνων, ίοοϋ τό παν.

— Είσθε κύριος τόϋ έαυτοϋ σας, άλλά σάς οίκτείρώ.
— Δ ιατί, κυρία.;.
— Διότι είσθε έγώϊστής.
— Σάς παρακαλώ νά-μοϋ εξηγήσετε τ ί εινε έγώϊστής.
— Ον άναίσθητον είς πάσαν ςένην θλίψιν, ον, τό όποιον 

μόνον περί έαυτοϋ φροντίζει.
— ’Ιδού είς άπο τούς χιλίους. ορισμούς, τούς οποίους οί- 

οίυσιν είς τό ελάττωμα τοϋτο. Διότι ό κόσμος άποκαλεί τόν 
έγωίσμόν έλάττωμα.

— Καί έχει δίκαιον.
— ’Έ , καλά, κυρία, παραδέχομαι τόν ορισμόν τοϋτον καί 

ότι είμαι έγώϊστής. Είς ποιον τό έλάττωμα τοϋτο κάανει 
κακόν ;

— Είς πάντας, τούς όποιους θά ήγαπάτε. θα έβοηθεϊτε, 
καί περί τών όποιων τώρα δέν φροντίζετε.

— Ποΐαι είνε ούτοι ; Σάς παρακαλώ νά μοϋ τούς ονομά
σετε . > ■ ,  .

— Δέν τούς γνωρίζω, είνε ή άνθρωπότης ολόκληρος.
— Πιστεύετε, ότι ή άνθρωπότης -φροντίζει δ ι’ έμε περισ

σότερον ή όσον έγώ δι ’ αυτήν ;
— Δέν θά τό ήξίζετε, όμολογήσατέ το.
— Λοιπόν ή άνθρωπότης δέν ένδιαφέρεται i t ’ έμέ. Ποιος

άνθρωπος είνε ευτυχέστερος άπό εκείνον, διά τόν όποΐο-i κα
νείς δέν φροντίζει ;

— Ό άνθρωπος έκειν.ος, διά τήν ευτυχίαν τοϋ όποιου πάν- 
τες θά ένδιεφέροντο.

— Ό  άνθρωπος ούτος οέν ύπάρχει καί έάν.ύπήρχε, θά ήτο·· 
ό ευτυχέστατος πάντων τών θνητών. Έκαστος έπιθυμεϊ τήν 
ευτυχίαν συμφώνως μέ τήν ιδίαν του φαντασίαν καΓεπειδή ή, 
ευτυχία είνε πράγμα άτομικόν, πρέπει νά άφήσώμεν έκαστον 
νά την έννοήση καί νά τήν έφαρμόση, όπως θέλει.

—  Ά λ λ ’ ΐνα  τή ν  έφάρμόση έχει άνάγκην τής  βοήθειας 

ένος ή πολλών κ α ί άν ή βοήθεια α ΰ τη  δέν ϋπάρχη ό άνθρω
πος θά είνε δυστυχής. .

— Βεβαίως, διότι θά ζητήση άπό τούς άλλους συνδρομήν, 
ή όποίκ. θά είνε αντίθετος εις τά συμφέροντα τά πάθη, τάς 
έξεις, τά σχέδιά των. Έ πειτα , μεταξύ μας, ό, άνθρωπος -ό· 
εχων άνάγκην τών άλλων, Ϊνα είνε εύτυχής, είνε μώρος. Ό 
θαυμάσιος τοϋ άνθρώπου οργανισμός περιέχε,ι πάν ο,τι τό ά- 
ναγκαιουν εις αυτόν ο ι’ ολόκληρον τήν ζωήν. Έ ξαστάται έκ 
τής θελήσεώς του νά προσδιορίση τάς έπιθυμίας τού άντί νά- 

,επεκτ&ίνη τά όρια τής φιλοδοξίας.Όσον αφορά τον έγωίσμόν, · 
■ούτος ύπάρχει παν^οϋ-, πιστεύσατέ το, κυρία.Τά αγνότερα α ι
σθήματα στηρίζονται έπ ' αύτοϋ, τά μεγαλείτερα παθη δύο 
ατόμων προς άλλη/.α δέν είνε παρά ή ανάγκη τών δύο έγωϊ- 
σμών των, τεθειμένων έν έπαφή. Έν τή "ένώσ|ΐ δύο προσώ
πων, είτε οιά τοϋ γάμου είτε διά τοϋ έρωτος, τί ένυ'πάρχει : 
Έν τή .πρώτη περιπτώσει κοινωνία συμφερόντων, θέσεο>ς, π ε
ριουσίας, έν τή δευτέρα. ή άνάγκη στοργής συντελίύσης είς. 
άποκττ,σιν τοιαύτης εύτυχίας0 όποιαν τήν όνειρευόμεθα. 
Οΐος έγωϊσμσς έν τώ  έρωτι, οστις κ α τ ’ άρχάς φαίνεται ή 
έναργεστέρα άπόοε'ιξις πασών τών γενναιοτήτων τής ψυχής ;
Ο άνήο ανήκει ολόκληρος είς τήν γυναίκα, ή γυνή ολόκλη

ρος είς τόν άνδρα· δίδουσι λόγον τών πράξεών των λέξιν ποός 
λέξιν, λεπτόν πρός_λεπτόν. Ας είπωσιν είς τόν κ.αλλίτερον. 
άνδρα- « Ό μόνος σας φίλος θά άποθάνη, άλλά θά ζήση, έάν 
παραχωρήσετε, είς αυτόν, μίαν ήμέραν μόνον τήν-γυναίκα, 
τήν οποίαν άγαπάτε. » Τί θά κάμη ούτος'; θά άφήση τόν 
φίλον του νά άποθάνη. Ε’ιπετε είς τήν καλλιτέραν γυναίκα 

..« Ό  άνήρ, ον άγαπάτε,έχει στιγμήν πάθους μοιραίου δ ϊ’άλ
λην γυναίκα, -θά άποθάνη, έάν δέν ύποκύψη έίς αυτόν, ά λ λ ' 
έχει άνάγκην τής συγκαταθέσεώς σας. » Τί θά 'άπαντήση ή  
έρώσα. αϋτη-γυνή ; « Προτιμώ νά τόν ίδω νεκρόν ή είς τά ς  
άγκάλας άλλης.» Γνωρίζετε, ποια διαφορά ύπάρχει μεταξύ 
τοϋ έρωτος καί τοϋ έγωϊσμοϋ ; Ο εγωισμός είνε έρως είς έν 
καί ό έρως έγωϊσμός είς δύο» .

— Κατωρθώσατε λοιπον νά τεθήτε ύπεράνω τών ανθρω
πίνων τούτων παραλογισμών

— Ναί, κυρία.
— Δέν -άγαπάτε τίποτε ;· '
—.Τίποτε.
— Ουτε τόν εαυτόν σας ;
— Ουτε.
— Άποθάνετε τότε 1
— Δέν έχω καθόλου τοιαύτην επιθυμίαν.
— Διατί ;
— Διότι είμαι ευτυχής.
( "Εττεται συνέχεια] Κ. ΓΙΛΝΝΛΚΛΚΗΣ



ΓΕΩΡΓΙΟΤ ΠΡΑΔΕΛ

Τ Ο  Μ Υ Σ Τ Ι Κ Ο Ν
— Πληρέστατα, τώοα. άρχιζο^ νά πιστεύω ότι εΐνε λογικά 

τά συμπεράσματά σου.
— Ά  ! δόξα σοι ό Θεός, τώρα ’πού έ'/ ομεν τήν θεσιν τοϋ 

Alleco καί τοϋ Qui quen grogne θά Ιο^ς οτι τά  λοιπά θά
έλθουν μόνα..

— Μετά χαρά.; άνομολογώ ότι μέ όλην την όλίγην εμττι- 
στοσύνην, τήν όποιαν έχω είς σε, έπροχωρήσαμεν μεγάλως· 
άγνοώ μόνον άν θ ’ άνακοπώμεν κατόπιν, ή άν θά φθάσωμεν 
είς τήν λύσιν τόσων αγνώστων, διότι τά λοιπά, ώς λέγεις, οέν 
μοϋ φαίνονται, άν καί μου τό βεβαιοΐς, ότι έξηγοϋνται μόνα 
τω ν... Καί περιπλέον, ύπάρ/ουν αριθμοί σκοτεινοί.

— Τό κ α τ ’ έμε, of άριθμοί σημαίνουν τάς άποστάσεις, 
άνταπήντησε ζωηρώς ό Φλαβιανός, το δέ σημεϊον -{- άντικζθι- 
στά, ώς παρετήρησα, τήν στίξιν.

— Καί ή τελευταία εκείνη λέξις, έκεϊνο τό τελευταΐον 
όνομα, διότι μβϋ φαίνεται ώς ονομα, εκείνο, το οποίον υπάρ
χει είς τό τέλος τοϋ εγγράφου καί ομοιάζει ο')ς. υπογραφή, τί 
σημαίνει άρά γε ;

— Ησύχασε, σημαίνει κάτι τ ι, ύπήρξεν είς Π ομπόν νη ί ,  
καί θά κατορθώσω έπί τέλους νά τόν άνακαλύψω ! Πομπόν- 
νης ! ΓΙομπόννης ! πόσον όμως θά μέ συγχίση αυτό ! Τί νά 
ήνε άρά γε ;

.— Αύτό δέν εΐνε ονομα, είπεν ό Λαφρεσάνζ.
— ”0 / ι, είπεν ό Μωροά, σκεπτόμενος πάντοτε, εΐνε ίσως, 

ή καλλίτερα, εΐνε βεβαίως έπίθετον.
— Αύτό έρχεται, βλέπω, καί στό τραγούδι, έπανέλαβεν ό 

Λαφρεσάνζ, καί ήρχισε ψάλλων σιγά :
Τί'γέλοια ’π  ον θά κάνοννε μέ τόν παππα  Πομπόννη !
Ό Φλαβιανός άνυπομονήσας άνέτεινε τούς ώμους.
— Σέ παρακαλώ, μίαν μόνον χάριν απαιτώ άπο σέ, νά 

μέ άφήσης ήσυχον, αύτό, νομίζω, ήμπορεΐς νά το κάμης !
— Έ πί τέλους, είπεν ό Λέων, ώς έν συμπεράσματι, Al

leco qui quen grogne, galfere, όλαι αύ ία ί αί λέξεις·-θά 
μείνουν είς τόν νοϋν σου καί θ ’ άντιμάχωνται έντος τοϋ κρα
νίου σ6υ.

— ’Σάν νά τώξευρες, άνταπήντησε σπουοαίως ό Μωροά.
Ή  συνομιλία ένταμάτησεν ενταύθα έπί τοϋ παρόντος, τοϋ

μεν Φλαβιανοϋ έπχναλαμβάνοντος όλονέν : ΙΙομπόννης, ΙΙομ- 
πόννης, τοϋ δέ Λαφρεσάνζ έν τή συνήθει αύτοϋ έλαφρότητι 
α.ηδέ σκεπτομένου καν. ’Έ τι άπας έπανήλθεν ό Φλαβιανός είς 
τό θέαα καί ό φίλος τώ άπεκρίθη :

— Έπροχώρησες περισσότερον άπό τό Qui[quen grogne 
galore. Alleco. Pomponne ;. .. Πάλιν άνεπιτυχία...

Έκ της άρ/ης τοϋ κεφαλαίου τούτου γνωρίζομεν ότι ή άν'- 
επιτυχία αίίτη ϊέν ήτο ή μόνη...

Εκείνος, όστις δέν έθωρακίζετο διόλου· διά ©ίλοσοφίας, ήτο

ή βαρωνίς· τήν καρδίαν ταύτης κατεβίβρωσκε ζηλοτυπία καί 
λύσσα, έννόει δέ κάλλιστα, τό πανοϋργον πλάσμα, ότι ή σό- 
βαρωτάτη πληγή τοϋ Λαφρεσάνζ, προφυλ.άττουσα αύτόν άπό 
τά  βλέμματά της, τόν άπήλλαξεν άπό τού κράτους αυτής. Τό 
γόητρον έξέλιπε, καί ώμολόγει τό σφάλμα της, προερ'/όμ,ενον 
έκ τοϋ ότι πρού/ώρησε πέραν τοϋ δέοντος. Βεβαιοτάτη ούσα 
περί έαυτης, γυνή κακοήθης ώς αίίτη, δέν ήδύνατο νά πιστεύση 
είς τόν θρίαμβον της άγνής Βέρθας δέ Ινερμόρ, ήν έθεώρει ώς 
τρελλοκόριτσον καί μικρολόγον νεαν, καί συνέβαινεν ά π ’ εναν
τίας ώστε τό τρελλοκόριτσον αύτό νά καταλαμβάνη έπί μάλ
λον καί μάλλον τήν καρδίαν τοϋ Λαφρεσάνζ, άποδιώκον έπί 
μάλλον καί μάλλον έξ αύτής τήν εικόνα τής βαρωνίδος δέ 
Γούγκα.

— Θά τόν πιάσω πάλιν είς τά δίκτυά μου, ελεγεν άνυ- 
ψοϋσα τήν κεφαλήν μετά προκλήσεως, θά μοϋ ελθν) πάλιν, 
θέλω νά τόν ίδω ερποντα είς τούς πόδας μου. .

Τ α ϋτα  έλεγε γυνή , ής ή φ ιλοτιμ .ία  ήν προσβεβλημένη.
Ώ  ! ή Βέρθα ούδέποτε άμφέβαλλεν ότι κατά τινας ώρας 

μάλιστα διέτρ-εξε σπουδαίους κινδύνους. Ή  βαρωνίς έπλησί- 
ασε περισσότερον τήν κυρίαν Σιώδναί· δέν ήτο άρέ γε τό κέν-· 
τρον, πρός·ό ώφειλε νά προσέγγιση ό Λαφρεσανζ.;

Ή  βαρωνίς έγένετο στενή τής οικίας φίλη, καταθωπεύουσα 
τόν θειον Φιλήμονα καί τήν Έλβίραν. προσελκύουσα αύτούς 
εί< έαυτήν, μυρίας παρέχουσά απολαύσεις καί καταφορτόνουσα 
μέ πολλά εισιτήρια θεάτρων καί μουσικών συρ.φωνιών.

Προσέτι έθώπευε τήν αδυναμίαν τοϋ γηραιού άνδρογύνΌυ, 
καταντώσα μέ/st τοϋ νά δημοσίεύή έν μικράϊς έφημερίσιν άνευ 
τινό; σπουδαιότητος, ύπερβολικωτάτους έπαίνους περί της 
άπαραμίλλου φωνής της κυρίας Έλβίρας Σιώοναι.

Εύνόητον άποβαίνει ότι ό, θείος Φίλήμων έχοροπήοα χειρο
νομώ'/. Εκείνος, όστις θά ήρ/ετσ νά τώ είπη όποια τις ήν 
πραγματι ή -βαρωνίς. κάκιστης θα έτύγχανεν υποδοχής· ό 
Φιλήμων ήτο ικανός νά μεταβ7.ηθη είς λέοντα", έάν εστο/ά- 
ζετό τις νά έγγίσή τήν βαροινίδα.

Η Βέρθα δέ Κερμόρ ήλλο'ιώθη σπουδαίως· δέν κατέστησεν 
αύτήν γραίαν ή λύπη, καθ’ όσον ήν πραγματικώς ώραιοτερα, 
έάν ήτο τούτο δυνατόν, άλλά σοβαράν, καίπως μελαγχολι
κήν .

’Απέναντι τού Λαφρεσάνζ παρέμεινεν οΐα τώ  ΰπεσχέθη νά 
ήνε," γνώριμος δηλαδή, φίλη καί πλέον ού· ο-δέ νέος πάρε- 
τήρει ότι ή πρός αύτόν έρασμιότης ήτο κ α τ ’ έπιπολήν μόνον 
καί ότι δέν θά τώ ήνοιγε πλέον ή'καρδία, έξ ής έξεβλήθη 
ενεκεν αυτοϋ.

Ο Φ λαβιανός έγένετο σωματοφύλ.αξ του, υπόκωφος δέ έκ 
τώ ν σπουζριιοτάτω ν^υνέβαινε πόλεμος τη ς  βαρωνίδος πρός Λυ
τόν.



Ή  βαρωνίς έσκέπτετο μ ετ ’ ανησυχίας οτι ό Μωροά. έξη- 
κολούθ.ει σχέδι.όν τι, διότι έφαίνετο βέβαιος περί εαυτού,αΰτη 
δέ τόν ένόει εργαζόμενον μετά τελείας βεβαιότητος. Έξεμυ- 
στηρεύθη τι άραγε ο Φλαβιανός — ερί τής γυναικός ταύτης είς 
τον ©ίλον του ;

Τοϋτο ήδύνατο ή βαρωνίς· να τό ύποθέση, διότι ούτος κα- 
τήντησε νά προφυλάσσηται άπ ’αυτής καί νά την άττοφεύγη 
προσεκτικώτατα.

Έ ν συντομία θετικώς έθυσιαζεν ο Μωροά την κυρίαν δέ 
Γούγκα είς τούς πόδας τής Βέρθας τοϋτο ήν καταφανέστατον 
ά λ λ ’ή νεάνις έφαίνετο νϋν ήκιστα προσέχουσα, καί έντος τών 
οφθαλμών άνεγινώσκ'ετο πάντοτε ή άμετάκλητος αΰτη άπό- 
φασις : Είνε πλέον άργά !

Μολονότι ό χειμών ήρξατο άπό πολλοϋ, έν τούτοις μέχρι 
τότε 6 κ. καί ή κ. Σιωδναί όλίγας μόνον έ-δωκαν έσπερίδας 
είς πολλούς προσκεκλημένους. Άπό τής δευτέρας δεκαπενθη
μερίας τοϋ Δεκεμβρίου ό Φιλήμων καί ή σύζυγος αύτοϋ εϊχον 
τήν συνήθειαν νά δίδω at πλούσια δείπνα, καί έκ τών πρώτων 
προσεκαλοϋντο δ Λαφρεσάνζ, δ Μωροά ώς καί ό Θεόδωρος 
Μενδώ καί ή βαρωνίς, διότι ο θειος Φιλήμων εύηρεστήθη νά 
συνάθροιση περί έ αυτόν s/.είνους, οΰς άπεκάλει μέλη τής αγ
γλικής παροικίας είς άνάμνησιν τής λίαν περιπετειώδους έν 
Μπράίτπορτ, ένθα έγνωρίσθησαν, διαμονής. ΙΙερί τών λοιπών 
συνδαιτυμόνων ούδένα λόγον ποιούμεθα, διύτι ούδεμίαν ούτοι. 
είχον σημασίαν.

Κατά τήν τακτικήν ώραν ό Λαφρεσάνζ καί ό Φλαβιανός 
Μωροά άφίκοντο είς τήν οδόν Κωμαρτέν. Τούτων προηγήθη 
ή κ. δέ Γούγκα, ήτις προεξείχε τής όμηγύρεως περιποιουμένη 
τήν θείαν Έλβίραν καί τήν ανεψιάν αυτής. Ό Θεόδωρος 
Μενδώ άοίκετο υ.ετά μικρόν.ι I < i

Ή  δμήγυρις ήτο φαιδρότατη, έκτός τοϋ Λαφρίσάνζ οστις 
έκ παντος τρόπου προσεπάθει νά μή φαν ή σκυθρωπός έρα- 
στής- ή κ. Γούγκα, άπαστράπτουσα έξ άδαμάντων, μαργα
ριτών, ώραιότητος, πνεύματος και χάριτος, έφαίνετο προστα- 
τεύουσα τήν Βέρθαν, ήτις άκηδώς έγκατελείπετο είς τήν υ
ψηλήν αύτής προστασίαν.

Ή  έπιπλοσκευη τοϋ εστιατορίου ήν μεγαλοπρεπής, συνέ- 
κειτο έξ ώραίων κιβωτίων τής εποχής Λουδοβίκου τού ΙΓ '·ά - 
τινα  μετεβιβάζοντο άπό πατρός είς υιόν έν τή οίκογενεία τών 
Κερμόρ καί άπό γενεάς είς γενεάν. Τά κιβώτια ταύτα ήσαν 
πλήρη μαγειρικών σκευών φερόντων τά  σήματα τής οικογέ
νειας, τοϋθ’ οπερ δέν καθίστα ύπερηφανώτερον τόν θειον Φι- 
λήμονα. Οί δέ τάπητες ήσαν πολύτιμοι. Ό Λαφρεσάνζ,οστις 
ούοέποτε είχεν ίδεΐ το δωμάτιον τοϋτο, έθαύμαζε τήν άκριβή 
τώ ν·έν αύτώ διάταξή.

— Η Βέρθα τά  έτακτοποίησεν δλ’αύτά έδώ.Αύτά. τά κι
βώτια καί οί τάπητες εύρίσκοντο είς τά υπερώα τής Λάνδ- 
Κούρτ καί έσάπιζον, αυτή έδιόρθωσεν δλα αυτά τά λείψανα 
τών παλαιών χρόνων καί τά έχρησιμοποίησε καί έκαμε καλά, 
διότι έγώ πρώτος ομολογώ,είπεν έπί τέλους δ έξαίρετος άνήρ 
μ.ετ’άγαθότητοςι οτι'κάμνουν τήν φιγούρα τους.
.. . · ·  - · : -  ·*

Β'

.Ή είκών.

Ένω 6 θείος Σιωοναί έξεφράζετο οΰτως, ο οφθαλμός τοϋ

Λαφρεσάνζ έφέρετο έπί πάντων τών θαυμασίων άντικειμένων, 
άτινα άνευλαβώς άπεκάλει πεπαλαιωμένα πράγματα, καί 
άφοϋ έθαύμασε τά έπιπλα καί τούς τάπητας, έτερον άντι- 
κείμενον έπέσυρε μ ετ ’ ού πολύ τήν προσοχήν αύτοϋ, μεγάλη 
είκών παριστώσα όλόσωμον υψηλόν άνδρα, ώραΐον τό παρά
στημα. καί εύγενή τό ΰφος, οΰ τά χαρακτηοιστικά ών.οίαζον 
μεγάλως προς τήν φυσιογνωμίαν τής δεσποινίδας Βέρθας δέ 
Κερμόρ. Παρίστα ή είκών αΰτη μέλος τής οίκογενείας. πρό
γονόν τινα.

Η στολή τού είκονιζομένου προσώπου ήν ή συνειΟιζομένη 
κατά τάς άρχάς τής. βασιλείας Λουδοβίκου τοϋ ΙΑ', ή κόμη 
κατέπιπτεν έπί τών ώμων ατημέλητος, καί στρογγύλοξ πίλος 
έκάλυπτε τήν κεφαλήν έν χ,ειρί δ ’ έκράτει δ άνήρ σάλπιγγα 
είς έ'νδειξιν προστάγματος, έν δέ τώ βάθει τής είκόνος έφα'ί- 
νοντο εΰθέτης τηλεβόλου, σχοινιά, άρμενα καί μικρά τ ι :  γω 
νία πολυκυμάντου κυανής θαλάσσης.

— Ά  ! ά ! άνέκραξεν αίφνης ό θείος Φιλήμων, παρατη
ρείτε τον Νικόλαον Καμπάνην, είνε ώραία είκών. Τήν ένθυ-. 
μεϊσθε διόλου, κύριε Μωροά ; έκάμαμεν πολύν λόγον περί αΰ-, 
τής είς Λάνδ-Κούρτ.

— Ναι, ναι, άπεκρίθη ό Μωρά, οΰ ή μνήμη ήτο εξαί
ρετος, νομίζω μάλιστα οτι ένεκα τής είκόνος αύτής ή κυρία 
δέ Γούγκα έστενοχωρήθη πολύ !

— Εκείνη ήθελεν δπως ή είκών αΰτη άποσταλή ά π ’ εΰ- 
θείας είς Λάνδ-Κοΰρτ, έ'σπευσε νά πρόσθεση δ Λαφρεσάνζ, 
οστις δέν ήθελε νά ύπολειφθή τών άλλων, ά λ λ ’ έπεθύμει σφο
δρά ν ’ απόδειξη οτι έκ τοΰναντίου πάν τό σχετικόν πρός τό 
όνομα Κερμόρ πολύ άπεϊχε το νά τώ είνε άδιάφορόν, ά λ λ ’ ό 
έπιίιορθωτής κατά λάθος έκρέμασε τήν εικόνα κατά τήν ά- 
πρυσίαν σας, έάν δέν άπατώμαι, έδώ.

— Ναι, έτσι είνε, είπεν ό θείος Φι7,ήμων.
— Ναι, άλλά τό λάθος αυτό, άνέκραξεν δ Λαφρεσάνζ, 

δέν πιστεύω οτι έ'βλαψε διόλου τήν εικόνα, διότι τοιουτοτρό
πως θά δυνηθώμεν νά μάθωμεν τώρα, έάν προξενή καλλιτ|- 
ραν έντύπωσιν έδώ ή είς Λάνδ-Κούρτ.

Ή  Βέοθα έκρινε νϋν καλόν νά παρεμβή.
— Κύριε Λαφρεσάνζ, είπε, δέν ήξεύρετε πόσον σέβομαι, 

τάς άναμνήσεις· ή θέσις τής είκόνος αύτής είνε είς Λάνδ- 
Κούρτ, διότι ή Λάνδ-Κούρτ υπήρξε κτήμα έκείνου τόν όποιον 
παριστά ή είκών.

— Καί ποιον ήτο τό πρόσωπον αΰτό ; ήρώτησεν ό θεό · 
δωρος Μενδώ, οστις δέν είχεν άνοίξει άκόμη τό στόμα.

Ή  Βέρθα δέν έπρόφθασε ν ’ άποκριθή, διότι ό θειος αύτής 
έ'σπευσε νά λάβη τόν λόγον.

— Είνε δ Γκύ δέ Βριάκ, κόμης δέ Κερμόρ καί προπάππος 
τής Βέρθας, έκ τών γενναιότατων, ένδοξοτάτων καί περιφα
νέστατων, όποιοι ύπήρξαν οί Τρουβίλαι, οί Jean Bart, οί 
D uquesne. · Ά  ! έκεινος, οστις θά γράψη τόν βίον τοϋ Γκύ 
δέ Βριάκ κόμητος δέ Κερμόρ, πλοιάρχου τρικρότου τού βα
σιλικού ναυτικού καί εΐτα άπλούστατα πλοιάρχου καταδρο
μικού πλοίου, έκεινος οστις θά γράψη τον βίον αύτοϋ, τάς 
μάχας, τάς περιπετείας καί τούς έ'ρωτάς του μετά τής ω
ραία.; Όλλανόϊ^···

— Φιλήμον, άνέκραξεν αίδημόνως ή θεία Έλβίρα, ή ανε
ψιά σας είνε έδώ !

— Δέν λέγω τίποτε, Έλβίρα, άνταπήντησεν δ καλός
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θεϊος· τ ί μέ άγριοκοττάζεις έτσι ; Λέγω μόνον έκεϊνος έξ υ
μών,ώ νέοι,ό όποιος θά θελήση νά γράψϊ) σπουδαϊον βιβλίον... 
Έγώ ήξεύρω ολίγα, πράγματα, άκραις μέσαις. . . Ά λλά  τι 
διάβολο, βρε άδελφέ, άλλέως εζη τότε ό κόσμος !

Είτα δέ μεταβαλών αίφνης τόνον,
— Μετά τό γεϋμα θά σας κάμω νά θαυι/.άσετε τό πλα ί- 

σιον σάς τό συνιστώ, εΐνε της εποχής εκείνης, ό θυρεός καί ή 
επιγραφή εΐνε έκ τών περιεργοτάτων ολ ’ αυτά άνεκαινίσθη- 
σαν θαυμασίως, καθόσον ή άνεψιά μου έχει μεγάλην αδυνα
μίαν είς αυτά ... ή επάνοδος τής είκόνος αυτής τοϋ μεγάλου 
Γκύ, ώς ώνόμαζον αύτόν είς τήν οικογένειαν τής έπροξένουν 
μεγάλην χαράν.

— Ναι, θείε μου, άνταπήντησε ζωηρώς ή Βέρθα, ώς όλα 
τά όποια μ ’ έπρομηθεύσατε, διότι διέοχεσθε τήν ζωήν σας, 
καθώς καί ή θεία μου ζητοϋντες νά μ ’ ευχαριστήσετε.

Τότε άνεμίχθη καί ή κ. δέ Γούγκα είς τήν ομιλίαν.

— Μέ έσκανδαλίσατε, κύριε Σιωδναί, μέ τήν ιστορίαν σας 
τής Slpa/'as Ολλανδής-  τ ί πράγμα εΐνε αυτή ! είς τ ί συνί- 
σ τ α τ α ι;

— Βαρωνίς, άνταπήντησεν ό Φιλήμων, αύτά τά  πράγ
ματα δέν λέγονται ενώπιον γυναικών, συκωθήτε άπό τό τρα
πέζι; καί όταν φύγετε ολαι σας θά τό θεωρήσω καθήκον μου 
νά σάς υπακούσω.

— Έτελείωσεν, άνέκραξε γελών ό Λαφρεσάνζ, όταν άπο- 
συρθοϋν αί κυρίαι θά μάς διηγηθήτε τούς έρωτας τοϋ Γκύ δέ 
Βριάκ καί τής Ώ,ραίας Όλλανόήξ .

— Φίλτατε, άνταπήντησεν ό θείος Φιλήμων, τήν έπάθατε, 
διότι έγώ δέν γνωρίζω αύτούς τούς έρωτας, εκείνο δέ μόνον τό 
όποιον ήζεύρω εΐνε, οτι υπήρξαν λίαν περιπετειώδεις. Τήν δι- 
ήγησιν τών έρώτων αύτών εΐνε δυνατόν νά εύρη τις είς τήν 
βιβλιοθήκην τοϋ Σαίν - Μαλώ, διότι ό κόμης δέ Κερμόρ έκεϊ 
είχε τό κτήμά του, τήν Λάνδ - Κούρτ, ώς σάς είπεν ήδη ή 
άνεψιά μου, καί έκ τοϋ μέρους αύτοϋ άνεχώρει διαυλακών τάς 
θαλάσσας καί αίχμαλωτίζων τά εχθρικά πλοία. Τέλος πάν
των φαίνεται οτι διήγαγε βίον μυθώδη . . .

Πολλάκις κατά τό γεϋμα έπανελήφθη ό λόγος περί τής εί
κόνος τού Νικολάου Καμπάνη, καί ότε ήγέρθησαν άπό τή ί 
τραπέζης πριν ή είσέλθωσιν είς τήν αίθουσαν, όπου παρατί
θεται ό καφές, έστησαν έμπροσθεν τής είκόνος, ού αόνον όπως 
θαυμάσωσι τόν μέγαν Γκύ, άλλα καί τό θαυμαστόν πλαίσιον 
τό γεγλυμμένον καί τόν έν έκτύπω υποκάτω οαινόι/.ενον θυ
ρεόν ώς'καί τήν επιγραφήν.

Επι τοΐι θυρεού υπήρχε στέμμα κομητος καί το οίκόσημον, 
έτι δέ πρός τή έπιγραφ?) τό ονομα Γκύ δέ Βριάκ κόμης δέ 
Κερμόρ, καί τό παράδοξον τούτο ονομα Πομπόννης .

Ό  Λαφρεσάνζ άναγνούς ήμιφώνως δέν ήδυνήθη νά μή ά- 
νακράξη :

— Ώ  τού παραδόξου πράγματος !

Ο Βεόοωρος Μεν^.ω εν τή οεζιότητι αύτοϋ έπλησίασε πρός
τον νέον,

— Τί εΐνε ; ήρώτησεν.
Ο Φλαβιανός Μωοοά παοενέβτ άαέσω'\ I 1 ι * *

— Τίποτε, είπε, τίποτε, ό Λεων ευρίσκει τό έπίθετον αύτό
παράδοξον καί τό πράγμα εΐνε φυσικώτατον.

Ό Θεόόωρος Μενδώ καί ή βαρωνίς άντήλλαξαν βλέμμα,

μή παρελθόν άπαρατήρητον ύπό τοϋ Φλαβιανού,. όστις πα- 
ρηκολούθει αύτούς.

— Ά ς  προσέξωμεν καλά. είπε καθ' έαυτόν, διότι αυτοί 
οι αχρείοι δέν μάς άφίνουν ήσυχους. Αύτό; ό Λκφρεσάνζ ό
πως εΐνε αφελής καί εύθύς και είς τάς έοωτικάς αύτοϋ σκέ
ψεις περιπατεϊ πάντοτε άπρόσεκτα.

"Ισταντο προσέτι έμπροσθεν τής είκόνος θαυμάζοντες τήν 
επιγραφήν καί τό έπίθετον Πρμπόννη.

— Σάς βλέπω καί σάς έννοώ, ύπέλαβεν ό θειος Φιλήμων, 
περιμένετε τήν έξήγησιν τού γρίφου, αύτός ό Πομπόννης σάς 
σκανδαλίζει· τ ί θά συνέβαινεν άρά γε έάν έγνωρίζετε τήν ιστο
ρίαν του' σάς έπανα7^αμβάνω όμως ότι ύπάρχουν έδώ σεμνά 
αύτιά ύπό τών όποιων έμποδίζομαι νά σάς διηγηθώ αύτήν 
τώρα. ’Άλλως τε δέ, προσέθηκεν άδόλως ό άγαθός άνήρ, δέν 
τήν γνωρίζω καθ’ ολοκληρίαν, ύπάρχουσι τόσα κενά ... Εΐνε 
όμως μερικά πράγματα, τά  όποια δύναμαι νά σάς εϊπω.

—  'Ομιλήσατε ομιλήσατε, εΐπον πάντες μια φωνή :
— Ιΐά  ! άνέκραξεν ό Φλαβιανός, νομίζει τις οτι εύρισκό- 

μεθα είς τήν Βουλήν.
— Ά ς  είσέλθωμεν είς τήν αίθουσαν, θά κρυώση ό καφές

μας, καί έκεϊ θά σάς εξηγήσω διατί ό Γκύ δέ Βριάκ κόμης
δέ Κερμόρ ώνομάσθη Πομπόννης καί πώς είς το γαλλικόν
ναυτικόν ήτο περισσότερον γνωστός μέ το περίεργον αύτο
ψευδώνυμον.1 >

Καί ότε ή θεία Έλβίρα καί ή δεσποινίς Βέρθα παρέθηκαν 
τόν καφέν, ό γέρων Φιλήμων έπανέλαβεν

— Ή  διήγησίς μου δέν θά εΐνε καθόλου, μακρά. Ό  κό
μης δέ Βριάκ είχε καταδρομικήν ύπηρεσίαν, πλοίαρχος τρι- 
κρότου άνήκοντος είς αύτόν ήτο φοβερός άνθρωπος του γαλ
λικού ναυτικού, τό όποιον έν τούτοις αριθμούσε τότε καθ έ- 
κατοντάδας ένδοξους άνδρας. Ώς φαίνεται ότε ήτο ακόμη 
νέος αξιωματικός ' συνείθιζεν είς την ζωηρότητα τής μάχης 
νά ψάλλη σιγά, σιγά άσμα. τού όποιου αί στροφα.ί οέν οιεσώ- 
θησαν μέχρι? ήμών, καί τοϋ όποιου ή επωδός είχε τήν εύη · 
χον αύτήν λέξιν, ή όποια δέν σημαίνει τίποτε, πρ’οσβάλλει 
όαως τάς άκοάς τών ναυτών, οί όποιοι ακούουν αυτήν συ- 
χνάκις (Καί ό τζ ίμ  Πομπόννης). έκ τοϋ οποίου παρέμεινε το 
ονομα. τοϋ ΙΙομπόννη εις τόν Γκυ δέ Βριάκ' έβεβαιοϋτο μά
λιστα ότι τοϋ ήρεσε σφόδρα αύτό τό έπίθετον καί ότι προθύ- 
μως ύπέγραφε τάς «πιστολάς του άπλούστατα διά του ονό
ματος ΙΙομπόννη. Αύτά γνωρίζω, καί εΐνε περίεργα ώς- βλέ 
πετε καί συναυ.α άπλούστατα. Οφείλω οε νά προσθέσω ότι 
ό κόμης δέ Κερμόρ ήτο ιδιοκτήτης τού υποστατικού τής Λάνο 
Κούρτ- νομίζω οτι σάς τό είπα αύτό, καί έκεϊ άνεπαύετο μετά 
τά καταδρομικά αύτοϋ ταξείδια, τάς μάχας καί τάς λείας 
του.

— Εξακολουθήσατε, είπεν ό Φλαβιανός.
— Αύτά μόνον δύναμαι νά εϊπω. Είς Λάνο-Κούρτ έχο- 

μεν πολλάς άμαμνήσεις τοϋ Γκύ δέ Βριάκ' καί εινε άνάγκη 
άρά γε νά σάς εϊπω ότι διασώζομεν άθικτον το δωμάτιον τού 
καταδρομέως καί τήν οικοσκευήν αύτοϋ j Η Βερθα έπεθύρ.ησε 
πάντοτε νά κατέχη τό δωμάτιον αύτό' ή κλίνη τού ΙΙομ- 
πόννη εΐνε ίδ'.κή της, διότι εύχαριστεϊται πολύ· διά τον πρόγο-

■ νόν της καί το έννοώ.
Ό  θεόθωρος Μενδώ, όσον καί άν περιώριζεν έαυτόν, κατέ

στη είς άκρον νευρικός.



— Σάς ένδιαφέρει αυτό, είπεν ήμιφώνως στραφείς προς τόν 
Μωροά.

Ούτος δ^ταοατηρήσας αύτον διά τοϋ.μονυέλου του άπε- 
κοίθη ξηρώς :

— Μεγάλως... καί σας ;
Ό αγαπητός Φλαβιανός ήτο πάντοτε έτοιμος, ό δέ Μενδώ 

έοχκνε τους όνυχας, διότι ώμίλησε πλέον τοϋ δέοντος.
Τότε ή βαρωνίς έπλησίασεν χνεπαισθήτως τον Λαφρεσάνζ 

— το επικίνδυνον πλάσμα έγνώριζε τήν δύναμιν αύτοϋ — έσκέ
πτετο δέ οτι, εάν κατώρθου νά ρίψη τά βλέμματά τής .είς 
τούς οφθαλμούς τοϋ νέου, ούτος άνυπςρασπίστως θά επιπτεν. 
είς τάς άγκάλας της· ά λ λ ’ ό Λέων δέν ήτο πλέον ό αυτός·.ή 
διά τοϋ ξίφους* πληγή, ήν έλαβεν άπό τον κόμη τα Όθωνχ 
καί ήτις σκληρόν τω έπροξένησε τοαϋμα, έκαυτηρίασε συν- 
άμα τό στιγμιαΐον καί παράφορον έρωτικόν πάθος, οπερ ήσθά- 
νέτο πρός τήν κυρίαν δέ Γούγκα.

Η χαλύβδινη λεπίς έπέδρα'σεν ώς πεπυρακτωμένος σίδηρος. 
Ώς όμως δέν είχεν άκόμη είς εαυτόν πασαν πεποίθησιν, καί 
ασθενής άνθρωπος έντοια-ύτη περιπτώσει δέν θεωρεί επαρκή 
όσα καί άν ‘λάβη προφυλακτικά μέτρα, κατώρθωσε ν ’ άπο- 
φύγη τά βλέμματα τής' βαρωνίδος, πορευθείς πρός τήν Βέρ
θαν. \

Ή  κυρία δέ Γούγκα ένόησε τήν σημασίαν τοϋ στρατηγι
κού τούτου.κινήματος,'διότι οτε ό- Λαφρεσάνζ διήρχετο πλη
σίον της, τά  χείλη της είπον τάς λέξεις -αύτας, άς αύτός 
μόνος ήδυνήθη νά έννοήση·

— Σάς προξενώ λοιπόν, τόσον πολύν φόβον !
Ό Φλαβιανός, δν ούδέν- διέφυγεν, είχε προσέλθει είς βοή

θειαν τοϋ φίλου'του', ή δέ βαρωνίς έξετόξευσε κ α τ ’ αύτοϋ 
βλέμμα έχίδνής.

— Φοβεϊσθε μήπως άνησυχήσουν τόν. φίλον σας, είπε τα -
' γ  — —

ττε ιν ιρ  Υ.7Λ σ υ ρ ι^ ο υ σ η  τ τ ,  φ ω ν ν ; .

— ’Ολίγον έ'λειψεν ήδη νά τόν χάσω, άπεκριθη έν τώ 
αύτώ τόνω, καί δέν επιθυμώ νά έπαναληφθή το πείραμα.

Ή  Βέρθα δέ Κερμόρ έγένετο κάτω/ρος, ότε είδε τήν βα- 
ρωνίδα πειρωμένην νά κερδίση καί πάλιν τόν Λαφρεσάνζ, ερύ
θημα δέ έκάλυψε τό χάριεν αύτής πρόσωπον ότε ήδυνήθη νά 
πεισθή ότι ού μόνον δ. νέος άπέφευγε τό επικίνδυνον πλάσμα, 
άλλα καί ότι πρός αυτήν καί μόνην άπέβλεπεν έν τούτοις 
έκράτησεν έαυτής, δείξασα απάθειαν.

Η Βέρθα ύπέφερε μεγάλως καί αν δέν είχε παύσει άκόμη 
ν άγαπά τόν Λαφρεσάνζ, ήθελεν._ομως έκ παντός τρόπου, νά 
τον λησμονήση.

’Εδίδετο μουσική έσπερίς έν τή οικία τοϋ θείου Φιλήαονος, 
καί τοϋτο ήτο-μέγα γεγονός, ά λ λ ’ άφοϋ ήκούσθη ή βροντώ- 
οης φωνή τής θείας ’Ελβίρας καί ή άσθενής μουσική τέχνη 
τ̂ου Θεοδώρου.Μενδώ, άπεχωρίσθησαν ενωρίς, έκαστου έπιθυ- 
μήσαντος ν ’ άπέλθη είς τά ίδια.

— Φεύγωμεν, βαρωνίς ; ήρώτησεν ήμιφώνως δ ανταποκρι
τής τοϋ βιενναίου « Έωθινοϋ Ταχυδρόμου».

Ή  -νεαρά γυνή άπεκριθη καταφατικώς.
Ο Θεόδωρός Μενδώ συνώδευσε τήν ώραίαν Έριέτταν, λ α 

βών έν τή  άμάξη θέσιν πλησίον της. ΙΙαράδοξος άντίθεσις έν 
τή μαύρη ψυχή τοϋ Θεοδώρου Μενδώ, ένώ έλάτρευε τήν κυ
ρίαν δέ Γούγκα, έξ άλλου τήν έπρόδιδε, διότι έξ άλλου καί 
τήν έβδελύσσετο, όσον καί τήν ήγάπα.

Οτε ο εύοέθη πλησίον, της έν τή άμάξη, τή είπε ταπεινή, 
τή φωνή :

— Βλέπετε, βαρωνίς ; πάντοτε αναγκάζεται τιξ νά έπαν- 
ελθη είς τούς άρχαίους φίλους του.

— Σιωπάτε, άνταπήντησε, διαρρηγνύουσα λυσσωδώς τά 
Τ?̂ Χ.α~τα τ5υ ρ'-νομάκτρου της. Σιωπάτε, βλέπετε ότι δ θυ
μός με παραφέρει ! ’Ά  ! τούς μωρούς! τούς παράορονας ! Τολ- 
μώσι νά παίζουν μ ετ’ έμοϋ τό φοβερόν τοϋτο παιγνίδιον, 
άλλά θά τους κάμω νχ χυσουν αιματηρά δάκρυα. Ώ  ! θοο 
τους εκδικηθώ, θά τούς εκδικηθώ !

—  Ε ίν ε  ευκολωτατον, άρκεΐ νά θέλη τις,άνταπήντησεν ά- 
διαφόρως δ Θεόδωρος Μενδώ !

— ’Ήθελα, άπεκριθη, θέλω !
— Ναι, το λέγετε τώρα,άλλά κατόπιν δέν τολμάτε ! . . .
— θ ά  τό ίδήτε,
— θ ά  ήτο κατά πρώτον άνχγκη ν ’άπαλλαγώμεν τοϋ μό

νου άνθρώπου, δ όποιος μάς ένοχλ,εϊ, τοϋ άναισχύντου εκείνου 
Μωροά, διά τόν άπλούστατον λόγον ότι μόλις αύτός έκλείψει 
εύκόλως θά νικήσωμεν τόν Λαφρεσάνζ.

— Ναι, είπε, καλά λέγετε, πρέπει διά παντός τρόπου νά 
έςοντωθτ( δ Μωροά, καί θά ζητήσω καί θά εϋρω τόν τρόπον 
α υτό ν.

— Χωρίς νά ύπολογίσωμεν, είπεν έμφχντικώς δ Θεόδωρος, 
ότι τοιουτοτρόπως κερδίζομεν τήν-εύνοιαν τοϋ πρίγκηπος.

— Εινε πολύ ώργισμένος δ πρίγκηψ ;
— Μανιώδης! έάν θέλετε ν ’άκούσετε μίαν καλήν συμβου

λήν, βαρωνίς,προσέξατε, διότι είνε πολύ πιθανόν νά σάς στοι
χίση φοβερά. Τόσον τοϋ ύπεσχέθητε το χρυσοϋν φύλλ.ον 
ώστε . . . .

— Ναι, τό ήξεύρω το ήξεύρω, άλλά όλα ήσαν έναντίον 
μου κατά τήν κατηοαμένην έκείνην ύπόθεσιν. ’Επί τέλ.ους,ό-’ 
μως δεν έτελείωσε . . .

Καί ενώ δ Θεόδωρος Μενδώ καί ή συνένοχος αύτοϋ.συνύ- 
φαινον τοιουτοτρόπως τά  εκδικητικά αύτών σχέδια, δ Λαφρε 
σάνζ καί δ οίλος αύτοϋ Μωροά άπελθόντες τής δδοϋ Κωμαρ- 
τεν άνήρχοντο τήν οδόν Άγιου Λαζάρου καί τήν τοϋ Κλισυ. 
πεζή .Ό  Φλαβιανός δέν έλεγε. τίποτε, ά λ λ ’έσκέπτετο, οτε δ ’ 
εοθασεν είς τήν θύραν τοϋ Λαφρεσάνζ,

— Νά σέ είπώ, τώ  είπε. μή τύχη καί μοί ε’ίπης ότι θέλεις 
νά κοιμηθής, διότι έχω νά σοί ομιλήσω.

— "Οσον θέλεις, άπήντησεν δ Λέων, ήμπορεΐς μάλιστα
νά έξέλ.θης άπό τό παράθυρον διά νά μή έξυπνήσης τόν θυ
ρωρόν.

"Οτε είσήλθεν είς τό δωμάτιον καί έκάθησεν έπί άναπαυ- 
τικής θρονίδος καί άνήψε σιγάρον, ήρξατο ούτω:

— Λοιπόν, τ ί λέγεις περί όλων αύτών ;
— Λέγω, άνταπήντησεν δ Λαφρεσάνζ, ότι τούλάχιστον 

ύπάρχει παράδοξος σύμπτωσις.
— 7Λ ! μέ στενοχωράς έπί τέλους μέ αύτήν σου τήν μα

νίαν ν ’άρνήσαι τό φώς· κατά σέ είνε άπλιή σύμπτωσις, είσαι 
τρελλός.

Ό  Λαφρεσάνζ έκίνησε τήν κεφαλήν.
— Ό χ ι, δέν θέλω νά βαυκαλίζωμαι ύπό χρυσών ονείρων 

καί νά,ποτισθώ είτα ύπό πικριών όταν συναισθανθώ τήν πραγ
ματικότητα.

— Δέν πρόκειται περί πλάνης. ΓΙαραδέξου έαν θέλής τόν



Τό Μυστικόν

’«υλλογισμό'; μου καί θά lor,: οτι θά φθάσωμεν σ/εδον είς την 
βεβαιότητα.

— ΙΙολύ το θέλω, ά λ λ ’ ώς ό άπόστολϊς Θωμάς, εάν μή
j/ ̂Ιοω . . . .

— ’Αλλά βλέττεις, άπιστε, βλέπεις! καί ό Φλαβιανός εκ- 
τυλίξας τόν πολύτιμον χ άρτην, ον έφερε’πάντοτε εν τώ θυλα- 
κίω του, εθηκεν αύτον Ινώπιον τοϋ. φίλου.

— ΙΙρόσεξε,έπανέλαβε, σχηματίζουσι τά τελευταία γρά{Α- 
j/.ατα τής τελευβαίας στήλης τήν λέςιν Πομπόννης, ή ο/ι ; 
• — Ναι, τό ομολογώ.

— Λοιπόν, ο σκελετός εΐνε ό Γκυ οέ Βριάκ, κόμης οέ Κερ-
Μ.όρ, αυτός δ επιλεγόμενος ΙΙοαποννης.

—. I Ιολύ πιθανόν, καθώς πολύ πιθανόν ότι έκλάπη καί τό 
/ ρυσοϋν φύλλον άπό τοϋ ιδιοκτήτου.

— "Ολα εΐνε πιθανά, έξηκολούθησεν ό Φλαβιανός έξαπτό- 
μενος. Λοιπόν έγώ βλέπω καθ’’ όλην αύτήν ' τήν ϋπόθεσιν, 
καί νομίζω ότι ανακαλύπτω.όλονέν τό μυστικόν τοϋ σκελετου.

—- Πολύ καλά, άνακάλυψέ το, έγώ όμως λόγω ανακα
λύψεων δέν είμαι απρόσβλητος ώς'σύ,- φοβοϋμαι πρό πάντων 
μή άπατηθώ, καί καθώς σοϋ είπα οέν έπιθυμώ διάψευσιν έλ.- 
πίοων... θησαυρόν ! έννόεϊς όπόσα /ρυσα όνειρα καί μωράς 
/ιμαίρας περιέ/ει ή λ ε̂ξις αΰτη ! Έν ποώτοις, έάν θέλης τήν 
.γνώμην μου, ό θησαυρός, αυτός, έάν ύπάρχη, εννοείται, οέν 
ανήκει 'ποσώς είς τόν Λέοντα Λαφρεσάνζ ή είς τήν δεσποινίδα- 
Βέρθαν δέ Κερμόρ.

Ο Μωροά έχειροκρότησεν.
— Εύγε ! εύγε !, είπε. τώρα μάλιστα είσαι b Λαφρεσάνζ 

έκεϊνος ό άριστος καί ευθύτατος τών χαρακτήρων, άλλά καί 
αν έτι ό θησαυρός ούτος ανήκει είς. τήν δεσποινίδα δέ Κερμορ 
καί μόνην, άρκεϊ αύτό, καί έάν παραδέχθώμεν ότι δέν σέ 
άγαπα πλέον ποσώς, καί ότι κατεδικάσθης νά είσαι ξένος 
πρός-αύτήν, έπικαλοϋααι τήν συνείδησίν σου. άοκεϊ αυτο διά 
νά άφήσωμ.εν θαι/.μένον τόν θησαυρόν καί νά έγκαταλείψωμεν 
τάς άναζητήσεις μας !

— ’Αληθώς, άνταπήντησεν ό Λαφρεσάνζ συγκεκινημενος, 
ορθότατα λέγεις; έγώ έσκεπτόμην ώς φίλαυτος. Όφείλομεν νά 
έξακολ.ουθήσώμεν τάς έρεύνας μας καί τάς αναζητήσεις μας.

— Καί τοϋτο, διέκοψεν δ Μωροά, μεθ’ όλβους τούς κινδύ
νους τους οποίους ένεκα τής έρευνης αυτής δυνάμεθα.νά δια- 
τρεξωμεν.

— Τί έννοεϊς μέ τούτο ^
— Έννοώ ότι άλλοι δέν δεικνύουσι τήν αύτήν αδιαφο

ρίαν προς τό χρυσοϋν φύλλων, καί ότι πάντα λίθον έκίνησαν 
οιά νά σοί το άφαιρέσουν πιρί τούτου είμαι βέβαιος. Κατα- 
δίκασον καί πάλιν, έάν θέλης, τήν μανίαν μ.ου, ώς τήν λέ
γεις, έγώ όμως γνωρίζω ότι προσεπάθησαν νά λάβουν παρά 
•σοϋ το χρυσοϋν φύλλον, ή τούλά/ιστον εν δμριότυπον, κα  ̂
έγώ, κύριε, σέ ήπάτησα,

— Σύ, είπεν δ Λέων, δέν εΐνε δυνατόν, είσαι άνίκανος νά 
•με άπατήσης !

— Σέ ήπάτησα πρός το καλόν σου, νά έννοώυ.εθα. Έν-· 
■θνμεΐσαι όταν άπήλθον είς Παρισίους έκ Λάνδ - Κούρτ όπου
εύρισκόμεθα δμοϋ· μετέβην έκεϊ διά νά παραγγείλω ψευδές 
χρυσοϋν φύλλον, ώστε όταν θελήσουν νά σοϋ τό άφαιρέσουν ή 
καί νά λάβουν μόνον άντίγραφον, διότι ένόησα ότι ή πρώτη 
απόπειρα δέν επέτυχε, νά έχουν έγγραφον άνευ αξίας.

— Νά σέ είπώ, δέν τήν κατάφερες άσ/ημα, καί νομίζεις 
ότι έκείνη... ή βα...

ΌΦλαβιανός διά κινήσεως τής /ειρός άνέκοψε τόν φίλοντου.
— Λέον, τώ  είπε σοβαρώς, σοί λέγω ότι ήδη σοί ειπον 

αέ θεωρείς ανίκανον νά συκοφαντήσω μίαν γυναίκα, λοιπον 
σοί δοκίζομάι ότι έκείνη εΐνε, έκείνη, ρ.έ ένα άλλον ή μέ άλ
λους. Δέν γνωρίζω ακριβώς ποιαν ήμέραν θά μάθης όλα 
αύτά, άλλά θά τρομάξης ότι έπήρες τήν γυναίκα αύτήν 
είς τόν βραχίονά σου.

— Ά λ λ ’ δμ.ίλησε άμέσως, άνταπήντησεν άνυπομονών δ: 
Λαφρεσάνζ.r I '

— Δέν δύναμαι ακόμη.
— Τί μυστηριώδης ποϋ είσαι μαζή μου !
— Έκπληρώ καθήκον, άργότερον θά μ ’εύ/ αριστήση:.Ά ς  

έπα.νέλθωμεν όμως είς τήν ομιλίαν μα ;. ΤΙ ύπόθεσις μοι φαι- 
νεται ώς έάν ήμην μαζή... Ο Γκυ δέ Βριάκ 7.ετά πολλά 
καταδρομικά ταξείδια είδε τήν τύχην μεταβαλλόμενης, συνε- 
λήφθη ύπο τών Ά γγλω ν , ένεκλείσθη είς τόν Κερατειον ΙΙυρ- 
γον, εύρεν ώς συ τό μυστικόν τοϋ λίθου, ά λ λ ’ εκείνος όλιγώ- 
τερον ευτυχής σοϋ καί πληγωθείς ίσως, άπέθανε κρατών είς 
τούς συνεσπασμένους αύτοϋ δακτύλους το /ρυσοϋν φύλλον.

Ό Λαφρεσάνζ δέν ε-ί/ε πλέον τί ν ’ άπαντήση, ά λ λ ’ ήκουε 
τόν φίλον του όστις /ειρονομών έβημάτιζε νευροπαθώς έντός 
τοϋ δωαατίοϋ:ι

— Ναι, έξηκολούθει λ^έγων δ Μωροά, έχωμεν- είς γεΐρας τό 
νήμα διά τοϋ δποίου θά εύρώμεν τήν εξοδον. Ό Πομπόννης 
εί/ε θησαυρόν, πολεμικόν θησαυρόν, τούς κόπους τών κατα
δρομικών αύτοϋ ταξειδίων, οι όποιοι άπετέθησαν βεβαιότατα 
ο/ι μακράν τής Λάνδ-Κούρτ. Μοί το άποδεικνύεί τό A lleco, 
καί τό qui quen grogne, εννοείς ότι ολα αύτά συνδέονται, 
καί να σοϋ είπώ . . .

Ο Φλαβιανός Μωροά έ'στη, καί στρέψας τον.χάρτην, ον 
έκράτει, έπλησία.σεν αύτον είς το κηρίον, μ.ετέδωκε το πϋρ 
καί τόν άφήκε νά καή . .

— Τί κάμνεις αύτοϋ ; ήρώτησεν δ Λαφρεσάνζ κατάπλη-

— Καταστρέφω τόν χάρτην. . - ’Ώ ! ήσύχασε, τά  έχω είς 
τό κεφάλι μου όλα, γράμματα, σημεία, άριθμούς. Τόσον πολύ 
τόν άνεγνωσα. ώστε θά μείνη έγκεχαραγμένος είς τήν μνή
μην μ.ου μέχρι των τελευταίων ήμερων μου. Κατά τοϋτο δέν 
φοβούμαι τό παραμικρόν λάθος, ά λ λ ’ όταν θά μέ συνέβαινε 
δυστύχημά . . . .

— Είς σέ, ώ ! καί διατί :
— Νομίζω οτι εκείνοι οί δποΐοι θέλουν νά οί'κειοποιηθοϋν 

τό χρυσοϋν φύλλον, καί πρώτη ή βαρωνίς, εΐνε ικανοί νά πρά- 
ξουν -τά πάντα, έ/ω περί τούτου τρανωτάτας αποδείξεις, νο
μίζω δέ ότι άνενδοιάστως θά έξωλόθρΛίν ένα δημοσιογράφον, 
τόσω μετριον καί άγνωστον . . .  Το πολύ, πολύ θά έγίνετο 
μικρός λόγος είς τάς στήλας τής έφημερίδος, δ «Ταχυδρόμος» 
θά έξεδίδετο μέ πένθιμον περιθώριον καί είς τάς άλλ ας εφη
μερίδας θ ’ άνεγίνωσκε : «Φοβερόν δυστύχημα συνέβη ... κτλ.
Ο συμπαθητικός συνάοελ;φος ήμών κτλ. 'κτλ.» Αύτο θά ήτο 

συμπαθητικόν μετά τον θάνατον μου.
Ό Λαφρεσάνζ συνωφρυώθη, δ φαντασιώδης τρόπος καθ’ δν 

δ φίλος του έξήταζε τήν ύπόθεσιν ταύτην δέν ήμπόδιζεν αύ
τόν άπό τοϋ νά άνησυχή μεγάλως.



— Ά λλά  τότε, τώ  είπεν, έάν φρονής οτι διατρέχει; κίνδυ
νον, μή εξέρχεσαι πλέον τό εσπέρας μόνρς, άλλά μείνε έδώ 
μαζύ μου . . .

— Ευχαριστώ, είπεν ό Φλαβιανός διακόψας αυτόν, είσαι 
εξαίρετος, ά λ λ ’ έχω τάς μικράς μου ιδιοτροπίας καί τάς μα
νίας καί επιθυμώ νά τά ς διατηρήσω. Λοιπόν χαΐρε, σέ άφίνω 
νά κοιμηθής καί έγώ πηγαίνω είς τό ταπεινόν μου άσυλον, θά 
σκεφθώ ολίγον περί τού ΓΙομπόννη, τοϋ A110CO τοϋ quiquen 
grogne καί τοϋ Angle galere κλπ. κλπ.

— Έ λα  δά, σιώπα, σύ ήσο όλως ξένος είς τά  συμβάντα. 
Η μορφή τοϋ άνθρώπου εκείνου δέν μοϋ άρέσει, καί έκαμα

πολύ καλά νά τον ραπίσω. Τόσον τον άποστρέφομαι, ώστε 
επιθυμώ νά επαν'αλάβω τήν πραξιν. καί είμαι πρόθυμος νά 
τήν έπαναλάβω καί έάν άκόμη πρόκηται νά διακινδυνεύσω 

Υ 'τ ή ν  ~ ω ην μ ο υ .

— Γενναία καοδία, είπεν ό Φλαβιανός θλίβων τήν χεΐρα 
τοϋ φίλου του, τώρα άνοιξε τό παράθυρον νά πηδήσω είς τόν 
δρόμον, διότι είνε άδικον νά διαταράξω τόν γλυκΰν ύπνον τής
οίκογενέίαςίΐιλβοά, τών εξαίρετων σου θυρωρών.

Καί ό Μωροά έπραξεν ώς έλεγεν.
Άπό τίνος δ Φλαβιανός Μωροά ήλλαξε κατοικίαν, ευρι

σκόμενος νϋν, έκ πόθου νά εύρίσκεται πλησίον τοϋ φίλου του, 
έν αυτή τή Μοντμάρτρη, ένθα είχεν ελεύθερον ορίζοντα καί 
άερα καί έξηπλωμένον είς τούς πόδας του, τό τέρας ώς άπε- 
κάλεί τούς ΓΙαρισίους, άνερχόμενος δέ ήρεμα καί έν άνωμάλω 
βήματι τήν οδόν Blanche, διότι άπησχόλει τόν νοϋν του ό 
καταδρομευς ΙΙομπόννης καί τό μυστικόν αύτοϋ, ήτοιμάζετο 
νά διαβή τό βουλεβαρτον, τό παντέρημον, κατά τήν ώραν 
εκείνην, δευτέραν τής πρωίας έςάπαντος, οτε μολονότι ήν δύ- 
σκολον είς αυτόν, μύωπα καί άφωρημένον, νά νοήση τι περί 
αυτόν, έφείλκυσεν ριίφνης τήν προσοχήν του έλαφρος κρότος, 
οστις έφαίνετο προερχόμενος έξ υποδήματος σιδηρόφρακτου 
προσκρούσαντος είς τό άκρον τοϋ πεζοδρομίου, μολονότι δε ό 
κρότος έκεινος ούδέν τό άσύνηθες είχεν, έν τούτοις έστρεψε τό 
πρόσιυπον, καί.ένόμισε τότε οτι διεκρινεν είς τό τρέμον φέγγος 
τού φανού, μεγάλην σκιάν άνθρώπου μακρόχειρος καί μακρό- 
ποδος πορευομένου παρά τάς οικίας, κύπτοντος δέ.καί λααβά- 
νοντος μυρίας προφυλάξεις. Ό Φλαβιανός αν καί έξηκολού- 
θησε τον δρόμον του συρίζων καί φαινόμενος οτι ούδόλως πρρς- 
ειχεν είς την μεγάλην σκιάν, δρμεμφύτως όμως έφερε τήν 
χεΐρα εις-το θυλάκιρν. Ό δέ άγνωστος έξηκολούθει είσέτι δι- 
εισδύων, μετά μεγίστης όμως ταχύτητος έξετέλει μέγαν έλι- 
γμόν. ·

Γ

Τ ρ ε ις  επ άλλη λο ι έπι(>ονλαΐ.

Ό  Φλαβιανός ύπελόγιζε κατά προσέγγισιν τάς αποστάσεις 
καί κατενόει οτι μετά τόν ελιγμόν εκείνον ευθύς ώς ήθελεν 
εξελθει εις το εξωτερικόν βρυλεβάρτον ήτο ήναγκασμενος μοι- 
ραίως νά προσκρούση, είς τόν άγνωστον, δν έφαίνετο ότι είδε 
που ώς ένεθυμεΐτο.

— Προφανώς συνήντησέ που τόν άγνωστον τούτον, οστις 
τον παραμόνευε, δεν είχε δέ άνάγκην νά σκεφθή έπί πολύ' 
ήτο έκεινος οστις άπεπειράθη νά δολοφονήσω τήν Μαγδαλη- 
νήν Βεγκλέρ. Ό  Μοιροά ουδέ καν έσκέφθη νά φύγϊ), άλλά

ψυχρώς καί θαρραλέως έξηκολούθησε τόν δρόμον, αύτου βυθί- 
σας μόνον δρμεμφύτως τήν χεΐρα είς τό θυλάκιον αύτοϋ καί 
ψιθυρίσας.

— Νομίζω οτι θά γελάσωμεν ολίγον.
Ό  άγνωστος έκρύβη ό'πισθεν παραπήγματος καί έκεΐ άθο- 

ρύβως καί βέβαιος ών περί τής έπιθεσεώς του άνεμενε τόν έ/. 
θρόν. Ώς έκ τής πυκνής ομίχλης, τής υγρασίας τοϋ καιρού 
καί τού έκ τούτων άμυδροϋ φωτισμού τών φανών καί ώς έ* 
τής παντελούς έρημίας, καθόσον ούτε αστυνομικός τις ύπάλ- 
ληλος ούτε διαβάτης έφαίνετο που ό τε τόπος καί ό χρόνος 
έξελέγησαν άριστα.

Ό Μωροά έξηκολούθει τακτικώς τόν δρόμον του, παρεκ- 
κλίνας μόνον ολίγον άριστερά, ΐνα έχη περισσοτέραν εύκολίαν 
είς τάς κινήσεις του, τοιουτοτρόπως δ ’ ό ένεδρεύων ήναγκάσθη 
ν ’ άπομακουνθή όπως πλήξν) αύτόν, ούτος δέ είδε τότε εύκρι- 
νώς τήν κίνησίν του.

Οί δύο άνδρες άπεΐχον άλλήλων μέτρα τ ινά  μόνον, ο δέ 
άγνωστος σκεφθείς ήτοιμάζετο νά έφορμήσγ] κατά τής .λείας 
του, ότε άνέκοψεν αύτόν αίφνης καγχασμός τοϋ Μωροά· συ
νάμα οέ ο ήμέτερος φίλος τώ έδειξε σεβάσμιον ρεβόλβερ οπερ 
έπρότεινεν αύτώ.

— Α'ί ! α’ί ! κύριε, είπε, δέν είνε νόστιμον, τί λέτε ; φαί
νεται ότι δέν πνίγομεν πλέον τους άνθρώπους, άλλά θέλομεν 
τώρα νά τούς στραγγαλίζωμεν ! Δέν θά έπιτύχής όμως, π α λ - 
λη/.άρι μου, καί άν π'ροχωρήσΥΐς θά σοϋκάψω...

Ό άγνωστος — άνεγνωρίσθη ήδη έκ τών μεγάλων, αύτοϋ 
διαστάσεων ότι ήν ό Γότλιβ — έβαλεν άγρίαν κραυγήν μεμιγ- 
μένην μετά ύβρεων, καί έζήτησε καί αύτός τό όπλον του.

— Κάτω τά χέρια, έξηκολούθησεν εί'πών ο Μωροά, διότι 
έάν μέ σκοπεύσγις, παραδεχόμενος, ώς υποθέτω, ότι είσαι ώ- 
πλισμένος, δέν θά σέ άφήσω νά πυροβολήσγς, θά σέ προλά
βω. Κα.ί έπειτα θά γείνγι θόρυβος καί θά τρίξουν νά σέ συλ- 
λάβουν. Λοιπόν, αεΐνε ήσυχος, διά τό καλόν πού σοϋ θέλω. 
Έ λα , πήγαινε, τό καλλίτερον όπου έχεις νά κκμης είνε 
αύτό. Ά  ! ολίγον έλειψε νά λησμονήσω- ήμπορεΐς νά είπής 
εις εκείνους, οί όποιοι σέ στέλλουν, ότι πολύ, πολνύ δέν έχουν 
νά ωφεληθούν άπό τόν θάνκτόν μου, καί ότι έξ άλλου, ώς 
βλέπεις, δέν έχω διόλ·υ διάθεσιν νά άφήσω νά μέ πνίξουν ή 
νά μέ στραγγαλίσουν.

Ό Γότλιβ Θοϋρνερ έτράπη είς φυγήν, διότι ευθύς ώς εί- 
δεν άμυνθεντα τόν Μωροά ένόησεν ότι το κίνημά του άπέ- 
τυχε καί ότι δέν έπρεπε νά προχωρήσ·/·, περαιτέρω.

— Όπωςδήποτε, είπε καθ’ εαυτόν ό Φλαβιανός, ότε δ 
θυρωρός τώ  ήνοιξε τήν θύραν τής κατοικίας του, πολύ καλά 
έκαμα νά προφυλαχθώ, άλλως ό παλήογερμανός εκείνος θά 
ία'έπνιγε σάν ορνίθι.i t  k

Τή πρώτη ώρα τής έπιούσης δ Λέων Λαφρεσάνζ έμάν- 
θανε το νέον έπεισόδιον.

— Βλέπεις, τώ είπεν δ Μωροά, καταδιωκόμεθα μέχρι θα
νάτου. Αυτοί οί άχρείοι εννοούν και κ-αλά νά μ ' εξοντώσουν, 
ένώ έγώ άπ εναντίας επιθυμώ νά μή τοί: κάμω διόλου τήν 
εύχαρίστησιν αυτήν.

— Είσαι πρλύ καλός, άνταπήντησεν ό Λαφρεσάνζ· σέ ε
ρωτώ διατί δέν έσπασες τό κεφάλι αύτοϋ τοϋ αχρείου,.δ ό
ποιος ήθελε νά σέ στραγγαλίσει ;

— Δέν ήξιζε τόν κόπον, καί έπειτα είι/.αι πρλύ πεπεισμε-
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vs: οτι θά έλθη ή σειρά του, όταν ο καιρός εΐνε κατάλ,ληλος. 
Άλλά νά τόν φονεύσω, νά προξενήσω Οόουβιν καί σκάνδαλον, 
χαί νά εύρεθώ είς τήν ανάγκην νά δώσω εξηγήσεις, ένώ έγώ 
1χω συμ,φέρον νά μή μεταδώσω έπί τοϋ — αρόντος τίποτε περί 

■της ύποθέσεώς 7.ας . . . "Οχι, όχι, άφησε νά ενεργήσω έγώ 
όπως, ήξεύρω καί έ ΐπ ί ζω οτι  όλα θά έλθουν καλά. Φθάνουν 

,τώρ’ αύτά, καί άς ύπάγωμ.εν νά γευμ.ατίσωμ.εν είς το βουλ.ε- 
1 βάοτον, διότι δέν ήξεύρω καλά έάν εΐνε έκ τών συγκινήσεων 
• της νυκτός αυτής, άλλά πεινώ φοβερά.

Διά νά καταβώσιν είς τό βουλεβάρτων οί δυο φίλοι- συνή
θως διέβαινον τήν αυτήν οδόν κατά πάσαν πρωίαν παρηκο- 
λούθουν τό κάτω μέρος τής οδού ΙΙιγάλλοϋ καί έξακολου- 
θ:ϋντες τήν οδόν Αγίου Λαζάρου έφθανον είς τήν όοον Ά ν- 
ταίν. Λπό πολλών μηνών το κάτω μέρος τής όδοϋ 11ιγάλ- 
λου έφράσσετο έ' ενός ύπό δύο οικοδομών, δι ’ όλης οέ τής 
ημέρας βαρούλκά άνεβίβαζον μεγάλους όγκους λευκολ,ίθου κα; 
πληθύς κτιστών καί λατόμων είργάζετο έκεϊ ύπαιθρίως, όρω_ 
μενών άνω τού λιθοστρώτου τής οδού είς ύψος προκαλοϋν ένίτ 
οτε ίλιγγον. .

"Οτε οι δύο φίλοι έ'φθασαν έμπροσθεν τών οίκοοομουμ.ενων 
δίκιών, ό Φλαβιανός, άφείς τόν βραχίονα τού Λαφρεσάνζ έφ’ 
ού έστηρίζετο, προηγείτο μικρόν τού φίλου του. Άγνοοϋμεν 

ΐ άν 6 Λαφρεσάνζ έκ θείας τινός τύχης ανύψωσε τού: οφθαλ
μούς-, ή έάν κατέλ.αβεν αύτόν αίφνης άπαίσιον προαισθημ.α, 

•τό βέβαιον ομως εΐνε οτι μετριάσας τήν πορείαν του, προσή
λωσε τούς όφθαλμ.ούς είς έν τών ικριωμάτων.

Παράδοξον συνέβαινεν έκεϊ τότε.
Είς τών κυριωτέρων πασσάλων, δίονεί άποσπασθείς αύτο- 

μάτως καί αν ευ θορύβου, πελώριος έπεσε πλαγίως άνασκάψας 
τό·έναντι πεζοδρόμον. Ό Λέων, οστις είδε τήν κίνησιν τοϋ 
πασσάλίυ, άναμ.ετρήσας έν τάχει τήν άπόστασιν μέχρι τής 
όποιας θά προεξετείνετο πίπτων, καί θεωρήσας τόν Μωροά 
άπολε.σθεντα, μόνον τό θάρρος καί τήν άπειρον προς τον φί
λον αύτοϋ αγάπην συνεβουλαύθη, μηδαμώς περί τής ιδίας 
αυτού ζωής σκεφθείς καί χωρίς νά δύναται νά έκλεξη. έάν 
δηλαδή θά έ'καμ.νε καλ^λίτερον νά κράξη τόν Μωροά πλησίον
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νοηθή ό κίνδυνος θά παρήρχετο οπωσδήποτε ολίγος χρόνος, 
καί έξ άπαντος θά προσεβάλλ^ετο καί θά κατεσυντρίβετο, 
£σπευσεν εύθυ καί ώθησεν αύτόν οοβερώς άπό τών ώμων 
κραυγαζων :

' Γ  Τρέζε! ..Ό  Μωροά, οστις ήν ές εκείνων. οϊτινες έννοούσι καί έκ 
διακεκομμένων λόγων, έννοήσας οτι παρηκολουθεΐτο ύπο τοϋ

άπέβ'η οε εις καλόν,φίλου του, ήρξατο τρέχων ταχέως, τώ 
διότι ό πάσσαλος κατέπιπτε μ.ετά κρότου βροντής, μόλις έγ- 
γίσας τόν ώμον τοϋ Λαφρεσάνζ.

Οί δύο φίλοι άπηλλαγησαν, μικρόν μ.όνον φοβηθέντες, ό δέ 
Φλαβιανός, χωρίς νά εΐπη λ^έξιν, έ'θλαβε τήν χεΐρα τοϋ Λαφρε
σάνζ. Δέν εΐχον άναγκην ευχαριστιών προς άλ»ληλνθυς· ή 
στιγμ.ή ήτο συγκινητικωτάτη, ό Μωροά κατενόει ότι ο προσ
φιλής αύτώ Λαφρεσάνζ τόν έ'σωσεν άπό βεβαίου θανάτου έπί 
κινδύνω τής ίδιας αύτοϋ ζωής.

Μέγας τότε συνέβησυνωθισμός άνθρώπων πανταχόθεν προσ- 
τρεχόντων, καί πρό αύτών έ'σπευδον αστυνομικοί ύπάλληλοι, 
καθόσον μάλιστα ή δοκος καταπεσοϋσα συνέτριψε μ,ίαν άμ.α-

ξαν, έφόνευσεν ένα ίππον καί έπλήγωσε βαρέως ένα άμαξη- 
λάτην, έν μέσω δέ τού ομίλου εκείνου εύρίσκετο ό έργολάβος 
τής οικοδομής καί οί έργάται του, οί'τινες δέν ένόουν πώς συν
έβη τό δυστύχημ.ο», άποδιδόμενον είς τήν τύχην

Ό έργολάβος, εύσαρκος άνθρωπος καί συμπαθητικός τήν 
μορφήν, ήτις ήν κα.τέρυθρος καί σπ-ασμωδική έκ τής συγκινή- 
σεως, έξεφραζετο πολλάς ποιών χειρονομίας.

— "Ας μ.έ βάλουν νά πληρώσω ό,τι θέλουν, άπεκρίθη 
κλαίων, ορκίζομαι είς τόν θεόν οτι εΐχον λ^άβει όλα τά  μέ
τρα μ.ου. Τί κατάρα ! ’Εκείνος ό μωρός άπέσπασε, φαίνεται, 
τήν δοκόν έκείνην, ή οποία ήτο στερρεώς δεμένη. Δέν ήξεύρω 
πώς τοϋ έφάνη, άλλά βέβαια ή τρέλλα τόν παρεκίνησεν .! *Α ! 
δέν έστάθη νά ίδή το τέλος· σάς παρακαλώ νά τά πιστεύ - 
σετε, έφυγε,, καί έ καμε καλά, διότι τά παιδιά έδώ θά τόν 
έσπαναν εις τό ξυλο' σάς παρακαλώ νά τό πιστεύσετε. Ναι

ν · *
μεν είμπορεΐ νά ήνε Άλσατιανός, άλλά δέν έ’πεται διά τούτο 
ότι sy'cL το οικαιοψα νά κά[λνι^ τέτοια ‘/,αχ.ά τταιγνίοια !

Ό  Φλαβ ιανος και ό Λαφρεσάνζ προσέβλεψάν άλλήλον: κα 1 
δ ι’ ενός βλέμματός ένοήθησαν.

— Εΐνε ένας υψηλός άνθρωπος μέ μ.εγάλα χέρια καί κόκ
κινα άγρια γένεια ;

— Ναι, ναί, αύτος εΐνε.
Τότε παρενέβη αστυνομικός τις υπάλληλος.
— Πώς ήξεύρετε δλας αύτάς τάς λεπτομερείας ; ήρώτησε 

τον Ιφημ,εριδογράφον.
— Διότι νομίζω οτι εΐοα ένα ύψηλόν άνθρωπον, ό οποίος 

έτρεχε γρήγορα όταν έσήκοναν τόν άτυχή άμαξηλ-άτην.
—  Γ Ι ο ία ν  δ ι ε ύ θ υ ν σ ι ν  έ ' λ α β ε ν  ;

— ’ ’Εδώ, εΐπεν ο Μωροά δείξας κατά τύχην διεύθυνσιν 
τινα, έν τή βεβαιότητί του οτι ό έπίβουλος άπό πολλοϋ ■ ήτο 
-iv άσφαλ.εία.

Καί οί δύο φίλοι άπεμ.ακρύνθησαν.
— Ο ίδικός σου εΐνε, αύτός δηλαδή όποϋ ήθελεν άπόιΐε 

νά σέ δολοφονήση, αί ; ειπεν ό Λαφρεσάνζ !
— ΤΙμπορεϊς συ νά τό πιστεύσης, έγώ ομως εΐμ.αι βέβαιος 

καί άμ,έσως έβαλα αύτόν είς τόν νοϋν ,μου.
— Καλά σ ’ έλεγα έγώ ότι έκαμες άσχημ.α ’πού δέν τόν 

ξεπάστρεψες..’.
— ”Ω ! τούς άθλιους ! άνέκραξεν ό Μωροά κατηγανακτη- 

σμ.ένος, δέν οπισθοχωρούν είς τίποτε ! Καί αύτό, το όποιον 
κάμνουν αύτοί οί άθλαοι, έξηκολούθησεν ό Φλαβιανός. -διά 
Ιδιωτικήν ύπόθεσιν, οι ’ εν άτοκον, το οποίον θέλουν να εςολο- 
θρεύσουν, διότι τούς ενοχλεί, τό κάμνουν είς μεγαλον βαθμ.όν 
κατά τής πατρίδος μας, κατά τής Γαλλίας, κατά τής οποίας 
ώμοσαν όλεθρόν !

Ό Λαφρεσάνζ έ'στη κατάπληκτος.
— Τί έννοεΐς ; ήρώτησε τόν φίλον του.
— Έννοώ, άπεκρίθη μ.ετά έξάψεως, ότι αύτοί οί άνθρω

ποι, τού: οποίου: έγοι/.εν έ'υπροσθεν ήμών, εΐνε γεραανοί κ α-’ ' · Λ. I I \ Ί 1 I kl
τάσκοποι. Μέ κατηγορούν ότι βλέπω αύτούς παντού, άλλά 
αύτό συμ.βαίνει, διότι ύπάρχουν πανταχού. Εισδύουν είς τάς 
οικίας μας, είς τάς οίκογενείας μ.ας, είς τάς τραπέζας, είς τά  
γραφεία, είς τά έργοστάσιά μας καί είς τά συνεργεία καί 
παντού, είμεθα έκτεθειμένοι είς τήν λέπραν αυτήν. Αύτοι τούς 
όποιους έ'χομεν έμ.πρός μας εργάζονται ύπέρ ιδιωτικής έπιχει- 
ρήσεως, θέλουν νά λάβουν είς τήν κατοχήν των τό χρυσοϋν



φύλλον, διότι είνε πεπεισμένοι, ώς έγώ, οτι κρύπτει θησαυρόν 
αυτό όμως είνε πάρεμπίπτον, είνε έπεισόδιον, οέν σημαίνει 
τίποτε απέναντι τοϋ μεγάλου έκείνου δικτύου, τό όποιον- κα
λείτα ι κατασκοπία καί περιβάλλει ολόκληρον την Γαλλίαν. 
Άκουσε, Λέον, τό κατηραμένον χέρι της Γερμανίας εύρίσκε- 
τα ι παντού, είς τά άτυχήματά μας, είς τάς έριδάς μας, είς 
τάς έξωτερικάς ημών αποτυχίας καί είς τάς'απεργίας, προ 
πάντων είς τάς απεργίας ! Ώ  τοϋ άνάνδρου καί αξιοκατα
φρόνητου έχθροϋ, τού μεταχειριζομένου ώς όπλα τήν ατιμίαν 
καί την προδοσίαν.

Ο Λαφρεσάνζ σύννους ηκουε τόν ήγανακτημένον φίλοντου.
— Καί νομίζεις οτι ή βαρωνίς : , . .
— Λάβε υπομονήν, υπεσχέθην άποδείξεις καί θά σοι τάς 

δώσω ! Καί έπειτα έάν ζήσω άκόμη, διότι ώς πηγαίνουν τά 
πράγματα νομίζω οτι ή ζωή μου δέν σημαίνει πλέον τ ί
ποτε, θ ’ άποδιώξω αυτήν τήν άθλίαν πανταχού όπου τήν 
συναντήσω.

— Καί θά σέ βοηθήσω τήν ημέραν εκείνην, άνταπήντη
σεν ό Λαφρεσάνζ.

— Είμαι βέβαιος περί τούτου' ένα μέ παρηγορεϊ, ύπέλα- 
βεν ό Μωροά μεταβαλών τόνον, .ότι μέχρι τοϋδε κ α τ ’ έμοϋ 
στρέφουν τά  βέλη τω ν  έμέ έστοχαζοντο όταν κατέλαβες τήν 
θέσιν μου, καί έμέ έπρόκειτο νά διατρυπήση τό ξίφος- τοϋ κ. 
Χαίγκελ'τις όμως μοί λέγει ότι δέν θά έλθη καί ή σειρά σου, 
καί ότι δέν θά θελήσουν νά προσβάλουν καί αυτήν τήν δε
σποινίδα δέ Κερμόρ :

— "Ω «ν  ήδυνάμην νά τό πιστεύσω !
— Καί τί θά έ’καμνες, κακότυχε ! Αί χεΐρές μας είνε δε- 

μέναι καί διά νά λάβωμεν ίκανοποίησιν ήμεϊς οί ίδιοι, είνε 
άπηγορευμένον μέχρι τοϋδε· έχομεν καμμίαν άπόρειξιν ;

— Ά λ λ 'έπ ί τέλους δέν όυνάμεθα νά μένωμεν τοιουτοτρό
πως έκτεθειμένοι είς τόν κίνδυνον καί νά τόν πεοιαένωυ.εν. 
Λεν θέλω πλέον νά ζήσω έγώ' σέ προειδοποιώ δ ’ έν πρώτοι; 
ότι δέν σε άφίνω πλέον, άλλά θά γείνω σκιά σου.

Ό  Μωροά έκίνησέ τήν κεφαλήν.
— ’Εννοείς καλά,άνταπήντησεν ό Φλαβιανός, ότι μέ τοι- 

ούτους αντιπάλους οέν θέλω νά κάμω τον γενναΐον. Μέ κα
τέχει πανικός ότι έγώ θά .είμαι ό τελευταίος τόν όποιον θά 
δολοφονήσουν οί άχρεΐοι αυτοί; μοί μένουν 24 μόνον ώραι καί 
έπειτα θά μέ ίδής άνερχόμενον είς έπιεικεστέρους ουρανούς.

— f t ’ άναχωρήσής μόνος ;
— Μάλιστα',.σέ άφίνω είς ΓΙαρισίους, διότι έχεις δυσχε

ρέστατο-/· έργον νά έπιτελέσης, έχεις νά 'συμφιλίϋθής μέ τήν 
δεσποινίδα Βέρθαν καί νομίζω ότι αί σχέσεις σας δέν είνε πολύ 
ευάρεστοι ! Ώ  ! ή καϋμένη ή νέα έπειράχθη πολύ...

— Καί πού πηγαίνεις :
— Λι όλον- μέν τον'κόσμον, πηγαίνω εις τήν Αγγλίαν 

οιά νά ίδω έάν ό σκελετός ευρ.ίσκεται άκόμη είς τήν θέσιν 
του. Είς σέ όμως θά είπω τήν άλήθειαν, θά τον άφήσω ήσυ- 
yqv τον σκελετόν έκεϊνον, άν καί αυτός άπασχολ,εΐ τον νοϋν 
μου ό ΙΙομπόννης, ό ΙΙομπόννης καί ή ιστορία τών ερώτων 
του μετά τής ώρα ία ς Ολλανδής, καί σκέπτομαι νά διευ- 
Φυνθώ πρός τήν Βρετάνην καί το Σαίν-Μαλώ.

Ο Λέων ήπείλησε τόν φίλον του διά τοϋ δακτύλου συνο- 
οεύσας τήν χειρονομίαν δι ’ άφωνου μειδιάματος.

— Πολύ συχνά πηγαίνεις είς τήν Βρετάνην, καί κάποιον

έρωτα πρέπει νά έχης έκεϊ. Σύ ό τόσον σοβαρός ! εν βλέμμα, 
γυναικος ήρκεσε νά σου άποβάλη τήν λεοντήν.

Διά τι άρά γε είς τον όλως άκακον άστεΐσαόν τοϋτον ο 
Μωροά εγένετο αίφνης κατέρυθρος ; Δ ιατί αύτός οστις είχεν 
ευροικν λόγου ήρχισε νά διαπορή τί θά είπγι, ώσεί έπρόκειτο 
να δικαιολογήσει εαυτόν ;

— ’Εγώ ό σοβαρός ! Θέλεις νά γελάσης μαζή μου ! ’Εγώ 
με την λεοντήν ! ’Αλλά λησμονείς λοιπόν, ότι καί Ιγώ έγεινα· 
έραστής τής βαρωνίοος ! ’Εγείναμεν άντερασταί !

— Εραστής τής βαρωνίδος ! έκεϊνο ήτο στιγμιαία ερω
τική παραφορά το πολύ, πολύ, σού λέγω ότι πρέπει νά έχης 
σπουοαΤον έρωτα είς Βρετάνην δέν ζητώ όυ.ως νά αάθω τό 
μυστικόν σου, καθόσον...

— Καθόσον διέκοψεν αύτόν άνησύχως ό Φλαβιανός.
— Καθόσον, άνταπήντησεν ό Λέων, είμαι πεπεισμένος 

ότι θά μοϋ είπτι; τό μυστικόν αυτό, έάν έχης έννοεΐται, άμα 
είνε δυνατόν.

— Καλά λέγεις, είπεν έπί τέλους'ό Μωροά, καί ενταύθα 
έ’λήξ'εν ,ή όμιλία.

Περιττόν νά παρακολ.ουθήσωμεν τούς δύο φίλους καθ’ όλην 
τήν ημέραν εκείνην, παρελθοϋσαν όμαλώτατα. Ό Λαφρεσάνζ 
ανησυχών σφόδοα άπεφάσισεν ούδέ κατά σπιθαμήν ν ’ άπομα- 
κρυν^ή τού Μωροά, ούτος δέ πάλιν έν τώ συνήθει αύτοϋ ρεμ- 
βασμώ, έλησμόνησε πλέον τό ύπό τής πρωίας παρασκευασθέν 
δυστύχημα, καί ούδέ καν έσκέπτετο ότι ίστατο έπί ήφαι- 
στείού καί ότι έπομένως φοβερός έπέκειτο αύτώ κίνδυνος.

’Εν τώ γραφείω τοϋ’«Ταχυδρόμου τών δύο Κόσμων», ένθα 
οί δύο φίλοι διηλθον τό πλεΐστον τοϋ μετά μεσημβρίαν, χρό
νου δέν είχον νά φοβηθώσι μεγάλα πράγματα και μολονότι 
ο Λέων έσκέπτετο ότι δέν θά ήρχοντο νά καταδιώξουσιν έκει- 
νον, οστις ώρκίσθη νά ύπερασπίσΥ) έαύτον μέχρις αυτών τών 
δωματίων τής συντάξεως ή καί τοϋ τυπογραφείου, εν τούτοις 
άφυπνισθείς άπό τών περιστατικών τής πρωίας, εζήτησε νά 
μάθγι παρά τοϋ εργάτου, μή τυχόν προσελήφθη νεος τις.στοι
χειοθέτες ί, παραπληρωματικό; τις έργάτης. Η περ'ισκεψι; 
είνε μήτηρ τή ; άσφαλείας, έ’λ.εγε συχνάκι; ,καθ έχυτέν.

Τής έφημερίδος έκδοθείστ^ς, οί δύο φίλοι άφου έγευμάτισαν 
παρά τώ Bl’ebant- άνήλθον είς τήν έπί τής όδοϋ Λαβρούϊ-- 

• γιέρ κατοικίάν τοϋ Λαφρεσάνζ, οστις καί τή φορα τχύτγι έπέ- 
μειν'εν όπως ό Μωροά διανυκτερεύση είς το δωμα.τιόν του, 
ά λ λ ’ έκεινος ούδαμώς.ένόει τούτο καί μισθώσας άμαξαν περί 
τό μεσονύκτιον, έφθασεν είς τήν κατοικίαν του.

Διά νά ,έξηγήσωμεν καλώς.τά επόμενα, άποβαίνει άπαραί- 
τητος -μικρά τις περιγραφή.

Ο Μωροά κατώκει, ώς άνωτέρω είπομεν, όδον άγουσαν 
καθέτω; είς τόν γήλοφον τής Μοντμάρτης, κατεχων έν 
τώ  πρώτω όρόφω, τώ  πρός τήν οδόν μίγα καί εύρυχωρό- 
τατον δωμάτιον, πλήοες βιβλίων καί περιοδικών, φύρδην μ ίγ- 
δτ,ν κειμένων έν φοβερά άταξία , έν μέσω τής οποίας μόνος 
αυτός ηούνατο νά καμη.

— Μολονότι είμαι έδώ τόσον ύψήλά, έλεγε πρός τούς εκ
πλησσόμενους, όμω; έντό; δύο λεπτών δύναμαι νά εύρεθώ εί; 
τήν πεδιάδα.

Μόλις εισήλθεν ο Μωροά είς το οίκημά του, έ©όρεσε τόν κοι · 
τωνίτην του κκί ήρχισε νά γράφτι έπιστολάς. ώς επρχττε 
καθ’ έκάστην έσπέοχν πριν κατακλιθή.

["Ε πετα ι σ υνέχ ε ια ].



ΕΔΜΟΝΔΟΓ ΔΕ ΑΜΙΤΣΙΣ

Ι Σ Π Α Ν Ι Α
Τό ΰπόλο.ιπον τής ήμέρας άφιέρώσα είς τάς εκκλησίας καί 

τά  μοναστήρια.
Ή  μ.ητρόπολις τής Γρχνάοας, αξίζει, κάλλιον άκόμη ή ή 

τής Μ αλάγας, ήτις έπίσης εΐνε ώρα.ία, νά περιγραφή μέρος 
προς μέρος, ά λ λ ’ άρκεΐ πλέον άπό περιγραφάς εκκλησιών. Έκ- 
τίσθη τό 1529 ύπό τών καθολικών βασιλέων, έπί τών ερει
πίων τοϋ μεγάλου τζαμιού τής πόλεως, ά λ λ ’ έμεινεν ήμι- 
-τελής. "Εχει μίαν μεγάλην πρόσοψιν-μέ τρεις θύρας, ήτις κο
σμείται οι ’ αγαλμάτων καί αναγλύφων καί σύγκειται έκ 
πέντε ναρθήκων, χωριζομένων ύπό είκοσι πελωρίων κιόνων 
άποτέλουμένων έκ δέσμης λεπτοτάτων -στύλων. Τά παρεκ
κλήσια περιλαμβάνουν εικόνας . τοϋ Μποκανέγρα, άγάλματα 
’τοϋ Τορριζάνη, τάφους καί άλλα πολύτιμα άντικείμ ΐνα. ·

Άξιοθ αύμαστον πρό πάντων εΐνε τό μεγα παρε^κλήσιον, 
συγκείμενον έξ είκοσι κορινθιακών στύλων, οι-^ρημ.ένων εις δύο 
σειράς", έπί τής πρώτης τών όποιων ύπάρχουν τά κολοσσιαία 
άγαλ.ματα τών δώδεκα αποστόλων καί έπί τής οευτέρας με
γίστη κορωνίς πλήρη: κοσμημάτων καί κεφαλών χερουβείμ.

Άνωθεν ύπάρχει κύκλος παραθύρων έκ χρωματιστών ύα
λων αίτινες παριστώσι τά Πάθη τοϋ Χριστού, ΰπεράνωδέ 
τούτων άνυψοϋνται δέκα μεγάλα τόξα, σχηματίζο/τα τόν 
θόλ̂ ον τοϋ παρεκκλησίου.

Άφοϋ περιήλθον όλα τά  παρεκκλήσια, καί ήτοιμαζόμην να 
έςέλθω έκυριεύθην ύπό τή : ύποψίας ότι κάτι τ ι άκόμη ύπε- 
λείπετο νά ΐδω. Δέν εΐχον άναγνώσει τόν Ό ϋηγυ ν  καί οϋδείς 
μοϋ -είχεν είπή τι, άλλ. ’ ήσθα,νόμην έντός μου φωνήν τινα ή 
όποια μοϋ έλεγε : — Ζήτησον ! — καί έζήτουν πράγματι οιά 
τών οφθαλμών πανταχοϋ χωρίς νά γνωρίζω τί ζητώ. Ξενα
γός τις μέ παοετήρησε', μέ έπλησίασεν, όπως κάμνουν "όλοι, 
λάθρα, ώς δολοφόνος καί με ήρώτησε μέ ύφος μυστηριώδες :

— Quiere listed algo? ( ’Επιθυμείτε τίποτε : ) ’
— Έπεθύμουν, άπεκρίθην, νά μοϋ είπήτε έάν ύπάρχη τ ί

ποτε άλλο νά ίο ή κανείς-είς τήν μητρόπολιν ταύτην, έκτός 
έκείνων τά όποια· φαίνονται άπ ’ έδώ !

—· Πώς ! άνέκραξεν ό ξεναγός, καί οέν είδετε τό βασιλικόν 
' παρεκκλήσιον ;

— Τί ύπάρχει είς το βασιλικόν παρεκκλήσιον ;
— Τί ύπάρχει ; καράμπα  ! Τίποτε όλιγώτερον ή οί τάφοί 

, τού Φερδινάνδου καί τής Ισαβέλλας τής Καθολικής !
Ήθελον νά τό έίπω ! Εΐχον είς τόν νοϋν έτοίμην τήν θέσιν 

διά τήν ιδέαν αύτήν καί ή  ιδέα έλειπε ! Βεβαίως οί καθολι- 
. κοί βασιλείς,έπρεπε νά ήσαν ένταφιασμένοι έν Γρανάδα, όπου 
ήγωνίσθησαν κατά τόν τελευταϊον ίπποτικόν. πόλεμ.ον καί 
όπου έοωκαν είς τόν Χριστόφορον Κολόμβον τήν εντολήν νά 
όπλίση τά πλοία, τά  όποια τον ώδήγησαν είς τόν νέον κό
σμον ! Έτρεξα αμέσως είς τό βασιλικόν παρεκκλήσιον, προ- 
πορευομένου τού ύποσκαζοντος ξεναγού- γέρων τις σκευοφύ;- 
λαξ μάς ήνοιξε τήν θύραν τού σκευοφυλακίου, καί προτού μέ 
άφήσγι νά είσΙλθω όπως ίδω τούς τάφους, μέ ώδήγησεν έμπρο
σθεν σκευοθήκης τινός ύαλίνου, πλήρους πολυτίμων άντικει- 
μένων καί μοϋ είπε :

— Θά γνωρίζετε βεβαίως ότι ή Ισαβέλλα ή Καθολική 
διά νά χορηγήση είς τόν Χριστόφορον Κολόμβον τά  άπαι- 
τούμενα διά τόν έξοπλισμόν τών πλοίων του χρήματα, μή 
δυναμένη νά εύρν) τοιαϋτα έπειδή τά  ταμ.εϊα τοϋ Κράτους 
ήσαν κενά, ενεχυρίασε τά  κοσμήματα της. ,

— Έ , λοιπόν ; ήρώτησα έναγωνίως, καί προμαντεύων

τήν άπάντησιν, ήσθανόμην παλλομίνην τήν καρδίαν μου.
— Λοιπόν, άπήντησεν ό σκευοφύλαξ, ή θήκη έντός τής 

όποιας ή Βασίλισσα είχε κλείσει τά κοσμήματα της δια νά 
τά ένεχυριάσγι, εΐνε αότή.

Ούτω οέ λέγων ήνοιξε τήν σκευοθήκην, έ’λαβεν αύτήν- καί 
μ οί τήν ένεχείρ ισεν.

”Ω ! άς λέγουν ό,τι θέλουν οι γενναιόκαρδοι άνθρωποι! δι ’ 
έ μ έ αυτά εΐνε πράγματα τά όποια, μ ι  κάμνουν νά τρέμω καί 
νά κλαίω ! Ή γγισα  τήν θήκην ήτις περιείχε τούς θησαυρύς 
διά τών όποιων ό Κολόμβος ήδυνήθη νά άνακαλύψϊ) τήν Α  
μερικήν ! Καθε-φοράν όπου επαναλάμβανα^ αύτά: τά : λέξεις 
το αίμ.α μου συν “ταράσσεται ! Καί πρεσθέτω.— Τήν ήγγισα 
μέ αύτάς τά : χεϊρας,— καί παρατηρώ τάς χεϊράς μου.

Ή  σκευοθήκη έκείνη περικλείει προσέτι τό ξίφος τοϋ βα- 
σιλεώς Φερδινάνδου, τό στέμμα καί· τό σκήπτρον τής ’Ισα
βέλλας, έν βιβλίον περιέχον τάς έκκλησιαστικάς λειτουργίας 
καί άλλα τινά ,κοσμήμ.ατα τοϋ βασιλέως καί.τής,β,ασιλίσσης.

Είσήλ,θομεν είς τό παρεκκλήσιον,-μεταξύ τοϋ θυσιαστη
ρίου καί μεγάλου τίνος σιδηρού κιγκλιδώματος, όπερ διαχω
ρίζει τόν έπίλοιπον χώρον, έμπροσθεν δύο μεγάλων ρ.χρμαρί- 
νων μαυσωλείων,κοσμουμένων.δι 'άγαλ.ματίων καί άναγλύοων 
μεγάλης άξίας, έφ’ένός έκ τών οποίων κατάκεινται τά άγάλ
ματα τοϋ· Φερδινάνδου και τής Ισαβέλλας, έν δεδομένών τάς 
βασιλικάς αυτών στολάς,μέ τό στέμμα,τό ξίφος καί τό σκήπ- 
πτοον, έπί τοϋ άλλοΌ τα αγάλματα δύο άλλω ν πριγκήπων 
τής -Ισπανίας καί πέριξ τών αγαλμάτων, λέοντες, «γγελ,όι, 
οίκόση-μα' καί διάφορα κοσμήματα παρουσιάζοντα έν συνόλω 
εικόνα βασι/ικώς αύ'σΐτ,ράν καί μεγαλοπρεπή. *

Ό σκευοφύλαξ ήναψε ένα πυρσόν καί δεικνύον μοι είδος τι 
καταρράκτου, τοποθετημένου μεταξύ τών-δύο’ μαυσολείων, 
μέ παρεκάλεσε νά'έγείρω τό κάλυμμα διά νά κατέλθνμεν είς 
τό ύπόγειον. Ό ξενάγός μέ έβοήθησεν, ό σκευοφύλαξ κατήλθε 
καί έγώ τον ήκολούθησα,διά στενής τίνος κλίμ,ακος,μέχρι μι- 
κρ5ϋ τίνος υπογείου δωμα.τίου, έν τώ ?>ποίω ήσαν' πέντε μο- 
λύβδινα κιβώτια, τά  όποια περιέζωνον σιδηραΐ στεφάναι,κάί 
έπί έκάστου έκ τών όποιων ύπήρχον δύο άρχικά γράμματα 
καί £~εράνω αυτών στέμ.μα.

’Ο σκευοφύλαξ έχαμήλωσε τόν πυρσόν καί έγγίζων τό έν 
μετά τό άλλο, καί τά  πέντε,, μοϋ είπε μέ φωνήν βραδεϊαν 
καί σοβαράν :

« ’Ενταύθα κεϊται ή μεγάλη, βασίλισσα Ίσαβέλλ.α ή Κα
θολική. »

α Ενταύθα κεϊται ό μεγας βασιλεύς Φερδινάνδος. »
(( Ένταϋθα κεϊται ό βασιλεύς Φίλιπτκς-ό Λ ’ ·»·
« ’Ενταύθα κεϊται ή βασίλισσα, ’Ιωάννα ή τρελ.λή».
« Ένταϋθα κεϊται ή Δόννα Μαρία,κόρη της, άποθχνοϋσα 

έν ηλικία έννέα έτών. »
« Ό  Θεός άς τούς συγχώρήσγ] όλους».
Καί έμ,πήξας τόν πυρσόν κατα γής, έσΐαύρώσε τάς χεϊρας 

καί έκλεισε τούς οφθαλμούς, ώς νά ήθελε νά μέ άφήση ήσυ- 
χον έίς τάς ’ιδίας μου σκέψεις.

Ήδύνατό τις νά πληρώσν) τόμους πολλούς περιγραφών τά 
‘θρησκευτικά μνημεία τής Γρανάδα: : τό περίφημον Μονα- 
στήριον τών Δυτικών, τό Ίερόν-Όρος όπερ περικλείει τά  σπή
λαια τών μαρτύρων, τήν έκκλησίαν τού άγιου Ιερωνύμου, 
οπου εΐνε ένταφιασμένος ό μέγας άρχηγός Γ:νζάλος τής Κορ- 
δύβης^ τήν μονήν τοϋ Άγιου Δομίγκου ίδρυθεϊσαν ύπο του I-



εροκριτοϋ Τορκουεμάδα, τήν τοϋ ’Αγγέλου ήτις περικλείει .ει
κόνας τοϋ Κάνου καί τοϋ Μουρίλλου, καί άλλα πολλά, ά λ λ ’ 
ύποθέτο.» οτι οί άναγνώσταί μου. θά έκουράσθησαν περισσότε- 
τερον εμού-καί οιά τοϋτο τούς άπαλλάττω άπό τήν σωρείαν 
τών περιγραφών τούτων, αϊτινες πιθανώς οέν θά τοΐς έ’διδον 
ή πολύ συγκεχυμένων ιδέαν τών πραγμάτων.

Ά λ λ ’ επειδή έμνημόνευσα τόν τάφον τοϋ μεγάλου άρχη - 
γοϋ Γονζάλου τής Ινορδύβης, άς μοϋ έπιτραπή νά μεταφράσω 
επίσημόν τ ι έγγραφον, άρκετά περίεργον, άναφερόμενον είς αύ
τόν, οπερ μοί έ'οωκεν έν τή εκκλησία τοϋ Άγιου Ιερωνύμου 
σκευοφύλαξ τις, θαυμαστής τών κατορθωμάτων τού ήρωος 
έκείνου.

m* w “ ' » ν·\ » "·/ r rV ̂Ιο έγγραφον εινε συντεταγμενον εν ειοει ανεκσοτου ως εζης :
« Έκαστον βήμα τοϋ μεγάλου αρχηγού Δόν Γονζάλου τής 

Καρδύβης, ήτο μία έφοδος καί έκαστη έφοδος μία ν ίκη .Ό  τά 
φος αύτοϋ έν τή μονή τοϋ Ιερωνύμου τής Γραν’άδας, έστολί · 
σθη οιά οιακοσίων σημαιών, ύ π ’ αύτοϋ κυριευθΐισών. Οί φθο
νεροί άντίζήλοι αύτοϋ καί ίόίως όί Θησαυροφύλακες τοϋ βασι
λείου τής Νεαπόλεως, έν έ'τει 1506, έπεισαν τόν βασιλέα να 
ζητήσνι λογοδοσίαν έκ μέρους τοϋ Γονζάλου περί τής χρή- 
σεως τήν όποιαν έκαμε τών μεγάλων χρηματικών ποσών, τα 
όποια έλαβε παρά τής ’Ισπανίας ota τά  έξοδα τοϋ έν ’Ιτα
λία πολέμου, πράγματι δέ ό Βασιλεύς ύπήρξε τόσον μικρός 
ώστε συνήνεσεν είς τούτο καί μάλιστα παοέστη αυτοπροσώπως. 
είς τό συνέδριον.

Ό  Γονζαλος έδέχθη τήν πρόσκλησιν εκείνην μεθ’ ύψίστης 
περιφρονήσεως καί έσκέφθη νά δώσγι έν καλόν μάθημα είς 
τους θησαυροφύλακας καί είς τόν Βασιλέα, καί νά τούς δι- 
δάξγ πώς πρέπει νά.μεταχειρίζωνται έν'α κατακτητήν Βασι 
λείων.

Άπήντησε μετά μεγίστης αδιαφορίας καί άταραξίας ότι 
θά έτοίμαζε τούς λογαριασμούς διά τήν επαύριον καί θά άπε- 
δείκνυε τις έκ τών δύο ήτο οφειλέτης αύτός ή *ro δημόσιον 
ταμεΐον, οπερ ισχυρίζεται οτι τώ κατέβαλε έ/.ατόν·τριάκοντα 
χιλιάδας σκούδα ώς πρώτην δόσιν, όγδοήκοντα χιλιάδάς 
σκούδα ο>ς δευτεραν δόσιν, τρία εκατομμύρια ώς τρίτην, έν
δεκα έκατομμύρια ώς τετάρτην, δεκατρία ώς πέμπτη··, καί 
έξηκολούθει ούτω μνημονεύών ποσά ό σοβαρός, ό έρρινόςωνος
καί μωρός γραμματεύς έπισημοποιών πραξιν τόσω σπου -

, * οαιχν.
Ό μέγας Γονζαλος έτήρησε τον λόγον του' προσήλθεν είς 

τήν οευτέραν συνεδρίασιν καί έξαγαγών τό ογκώδες β'.βλίον 
είς τό όποιον είχε σημειώσει τάς δικαιολογίας τΛι, ήρχισε· νά 
άναγινώσκγι μέ μεγάλην καί στεντωρείαν φωνήν τά έξής :

Διακοσίας χιλιάδάς έπτακόσια τριακοντα εξ δουκάτα καί 
έννεα -βασιλικά είς τούς μοναχούς, είς τάς μοναχάς καί είς 
τους πτωχούς διά νά.παρακαλέσωσι τον θεόν ύπέρ τοϋ θρι- 
άμβ:-> τών Ισπανικών όπλων.

Έκατον έκατομμύρια είς πτύα, σκαπάνας καί πελέκεις.
Εκατόν χιλιάδας δουκάτα είς πυρίτιδα καί σφαίρας.
Δέκα χιλιάδας δουκάτα είς αρωματικά χειρόκτια διά νά 

προφυλάσσωνται οί στράτιώται άπο τήν δυσωδίαν τών πτω 
μάτων τών εχθρών, άτινα κατέκειντο έπί τοϋ πεδίου τής μά-

χην  ' , -Εκατόν έβδομήκοντα χιλιάδας δουκάτα είς άντικατάστα- 
σιν κωδώνων, καταστραφίντων έκ τής συνεχούς κ&κωνοκρου- 
σίας διά τάς διαρκείς νίκας ημών..

Πεντήκοντα χιλιάδας δουκάτά είς οινόπνευμα, διά τούς 
στρατιώτας έν ήμέρα τίν ί μάχης..

Έ ν καί ήμισυ έκατομμύριον δουκάτα πρός συντήρήσιν αίχ 
μαλώτων καί τραυματιών.

Εν έκατομμύριον εΐς λειτουργία? καί δοξολογίας πρός τόν 
ΙΙαντοδύναμον.

Τριακόσια έκατομμύρια είς μνημόσυνα διά τούς νεκρούς.
Επτακόσιας χιλιάδας τετρακόσια έννενήκοντα τέσσαρα 

δουκάτα είς (ΐατασκόπους κτ-ί,.. ,

Μυθιστορήματα

Εκατόν έκατομμύρια διά τήν ύπομονήν τήν όποιαν έδειξα 
χθες άκ.ούσας ότι ό Βασιλεύς έζήτει λογοδοσίαν παρ ’ έκείνου 
οστις τοϋ έχάρισε εν Βασίλειον.

Αύτοί είνε οί περίφημοι λογαριασμοί τοϋ μεγάλου Άρχη- 
γοϋ, τά  πρωτότυπα τών όποιων εύρίσκονται είς τάς χεΐρας 
τοϋ Κόμητος τής Άλτιμίρας.

Εις τών πρωτοτύπων λογαριασμών μέ τήν αύτόγραφον ύ- 
πογραφήν τοϋ μεγάλου άρχηγοϋ ύπάρχ_ει είς τό στρατιωτι
κόν Μουσεΐον τοϋ Λονδίνου, όπου φυλάσσεται μετά μεγάλης 
φροντίδος.»

(Έ π ε τ α ι  σ υνέχ εια ).

£ΓΊ. 5&l . ^Βά λ β η ς

Η ΚΟΡΗ Τ Ο Τ  ΡΑΜΣΗ
Α ιγ υ π τ ια κ ό ν  ε ίδύλλ ιον .

Έν μεγάλν) πεδιάδι τής ’Ά νω Αίγύπτου φυλή τις ιερα
τική ϊ ς  Αιθιοπίας έλθοϋσα, έθεμελίωσεν έπί τών δύο όχθών 
τοϋ Νείλου τάς έκατομπύλους Θήβας, τήν ΚΕ' πρό Χριστού 
έκατονταετηρίδα. Ή  πόλις αΰτη; άναθάλλουσα έπί τής 
άμμου τής ερήμου ώς λωτός γιγαντιαιος έπί τών ποταμίων 
ύδάτων, κατέστη πόλις λαμπροτάτη έπί τών βασιλέων τής 
δεκάτης έβδομης δυναστείας μέχρι τών τής εικοστής. Έκυ- 
ριεύθη δέ ύπό τοϋ βασιλέως-τών Περσών Καμβύσου καί έλε- 
ηλατήθη ύπό τοϋ Πτολεμαίου τού Σωτήρος.

Τήν σήμερον δέ κεΐται κατεστραμμένη, σωρός χαλασμάτων 
καί έπ ’ αύτής- έπικάθηνται τέσσαρες κώμαι — ώς τέσσαρες 
θώες έπί βασιλικού τάφου. Ή  Καρνάκ κατέχει τό τμήμα, 
οπερ πόλ ι ς  τοΰ ναυ ϋ  επονομάζεται. Υπέρ τάς καλύβας τών 
Φελλάχων τάς έκ πηλού καί λεπτού τετριμμένου άχυρου κα-
.τεσκευασαένας σώζονται έ’τι είς τό πεϊσι/.a τών αιώνων καί ν \ Γ
τής άγριότητος τοϋ άνθρώπου καί τών σεισμών λείψανα μνη
μείου λαμπροτάτου. Αίθουσα δηλονότι εύρεΐα, έχουσα μήκος 
ποδών 419 μετά 134 κιόνων, ήτις έχρησίμευεν είς τάς γενι- 
κάς συνελεύσεις τών Πανηγυρίων, καί ό Πελώριος καί κεκο- 
λοβωμένος άνδριάς Ραμσή τού Μεγάλου, β’ βασιλέως τής 
ΙΗ' δυναστείας, ϊσταται έτι έν τώ μέσω — περιβεβλημένος 
ύπό τών μυστηριωδών έμβλημάτων καί τών άναύδων σφιγ
γών τών έχουσών λέοντος σώμα καί προτομήν γυναικ,ός. Έν 
τώ χωρίω τούτω τοϋ Καρνάκ κατώκει μετά τής μητρός της 
μεγαλόσωμος καί εύμορφοτάτη νεάνις Φελλαχίς, ονόματι Νε- 
φίς, τήν όποιαν πάντες έπωνόμαζον κόρην τοϋ Ραμσή, διότι 
είχεν έν τή οψει ομοιότητα τινα προς τόν ομώνυμον αυτή 
Φαραώ. Παρά τούς πόδας λοιπον τού, αγάλματος τοϋ Ραμσή 
διημέρευε-;, έχουσα παρ’ αύτή καλάθιον έκ φύλλων φοίνικος 
πεπλεγμένον και πλήρες χειμωνικών, καί άναμένουσα τους 
περιηγητάς καί τούς σοφούς αιγυπτιολόγους.

Ημέραν τινά άπό τοϋ πάλατίου Γουρνάχ έπί τής άρι- 
στεοάς τοϋ Νείλου όχθης έφάνη καταπλέον πλοιάριον ερχό
μενον πρός τήν δεξιάν όχθην, φέρον δύο Ά γγλους νεαρούς, 
άνδοα καί γυναίκα, διερχομένους τήν πρώτην τών γάμων 
των περίοδον. Άποβιβασθέν το νεαρόν ζεύγος διέβαινε το μ ι
κρόν δάσος τών φοινίκων, καί οιά τών έρειπίων.τών πυλ,ώνων 
είσήλθεν είς τήν αίθουσαν, ϊνα περιπατήση καί θαυμάση.

Ή  φελλ.αχίς, ή κόρη τοϋ Ραμσή, ΐστατο έκεΐ που όρθια 
έπί επιστυλίου εν μέτρον ύψηλότερον τοϋ έδάφους, ού μακράν 
τοϋ άγάλαατος τοϋ Φαραώ, καί έστηριγμένα έχουσα τά 
νώτα έπί τοϋ τοίχου" παρ’ αυτή έ’κειτο το οπωροφόρον κα- 
λάθιόν της. Έθεώρει δέ τούς περιηγητάς προσερχομένους, έν 
στάσει άφελει καί θαυμασία. 1 ψηλή, ραδινή καί λιγυρά, 
μόνον ένδυμα έφόρει ύποκάμισον βαμβακινον κυανού χρώμα
τος άνευ χειριδών καί άοελώς άμα δέ καί άμελώς άνοικτον
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έμπροσθεν κατά το στήθος, τοϋ όποιου τά  δύο τορνευτά μήλα 
.ώς τά  τών μ.αρμαρίνων σφιγγών άνεΐχον τό ύφασμα καί ύπε- 
φαίνον.το έν τή αναπτύξει τών δεκαοκτώ αυτής ετών — τώ 
άνθει τής ηλικίας τών γυναικών της Αίγυπτου — /.αί οί λαμ
προί γυμνοί βραχίονες άνυψούντο ό'πισθεν τής κεφαλής.

Έ π ί τών χειρών τών συμπεπλεγμένων πρός τόν τοίχον 
,έστήριζεν ή κόρη, ώς έπί άπαλοϋ καί χλιαρού προσκεφα- 
λαίου, τήν ύπό πυκνής καί άγριας πως κόρης περιεστεμμέ- 
νην κεφαλήν της, καί ό ώς άγάλματος χαριέστατος τράχη
λος ύπεβάσταζε τήν κεφαλήν εκείνην ολίγον πλαγίως κεκλι- 
μένην.

Τό πρόσωπον ήτο ώοειδές, λεϊον καί είχε τό χρώμα τοϋ 
προσώπου τών βασιλέων τών θηβών, οπερ κατέστησε πορφυ- 
ρόχρουν ή σμίλη τοϋ τεχνίτου καί τοϋ ήλιου * ί άκτΐνες. Το 
στόμα θαυμασίως έσχισμένον καί ελαφρά ήμιάνοικτον ύπέ- 
φαινε μεταξύ τών ευτραφών κόκκινων χειλέών της όδόντας 
λευκότατους καί στιλπνοτάτους. Τά ρεγάλα λάμποντα καί 
ημίκλειστα ομματά της έσκιάζοντο ύπό μακρών μαύρων 
βλεφαρίδων ύπό πλατύτατα  καί άνεπαισθήτως καμαρωτά 
βλέφαρα κανονικώτατα. Άπό τών ώτων τής κόρης έκρέ- 
μαντο ούο ύ,περμεγέθεις κρίκοι χάλκινοι, καί άλλοι ούο κρίκοι 
τού αύτοϋ μεγέθους καί έκ τού αύτοϋ μετάλλου έκροτάλιζον 
περί τά σφυρά τών ποοών της.

Ή  Νεφίς παρετήρει προσερχου.ένους τούς δύο περιηγητάς, 
μόλις ουναμένη να. κρατή όρθίαν τήν κεφαλήν της, τήν έκ 
τής ύπερβολικής θερμότητος τοϋ ήλιου νεναρκωμένην. Ά λλά  
βαθμηδόν ή νέα Φελλαχίς καθίστατο προσεκτικωτέρα καί ήρ- 
χισε να σκέπτηται.

Ό  νέος ’Άγγλος ήτο εύρωστος καί είχε ζωηράν φυσιογνω
μίαν, τούναντίον οέ ή σύνοδό; του ήτο ξανθή, άχρους, ισχνή 
τό σώμα καί άσχημος τό πρόσωπον» Ή  Νεφίς συγκρίνουσα 
τό πλησιάζον ζεύγος, έσκέπτετο οτι ο μεν άνήρ ήτο άξιος νά 
συγκριθή κατά τήν μεγαλοπρέπειαν πρός τους Φαραώ τής 
Καρνάκ, ά λ λ ’ ή γυνή του ούτε ύγίειαν είχεν, ούτε εύμορφίαν 
άνταξίαν τοϋ άνδρός της. Βέβαια αύτός ό Φράγκος δέν 
θά τήν άγαπά, καί ώς φαίνεται ή μεγάλη της προίξ θά τόν 
έδελέασε.

Κ αθ’ όσον δέ τό ζεύγος προσήρχετο, τό πρόσωπον τής Νε- 
φίδος ένεψυχούτο, τά χείλη της ετρεμον, τών οφθαλμών της 
αί κόραι έσπινθηροβόλουν ήσθάνετο έν τή καρδία της τό 
αίμα σφοδρώς κινούμενον καί κοχλάζον, καί διά μιας ήγα- 
πησε τόν άνδρα καί έμίσησε τήν γυναίκα του. Ό έρως διέ- 
στελλε τά βλέφαρά της, καί τό μ.ΐσος καί ή περιφρόνησές 
άνύψου τάς γωνίας τοϋ στόματός της. Καί οτε οί δύο ’Ά γ 
γλοι ήλθον πλησίον ενώπιον αύτής, κατεβίβασε τούς βραχίο
νας καί έκύτταξε τούς ξένους μ ετ ’ άγριωποϋ βλέμματος, 
λησμονήσασα νά προσφέρη είς αύτούς τάς οπώρας της, ώς 
συνήθως εκάμνε πρός παντας έν γένει τους περιηγητάς.

Ό  νεαρός Ά γγλος παρετήοει θαυμάζων τή ν κόρην ταύ- 
την τής γης τών Φαραώ, τών οποίων αΰτη,είχε τούς μεγα
λοπρεπείς χαρακτήρας καί τήν πλαστικήν αβρότητα το"ϋ σώ
ματος. Ή  δέ Νεφίς ϊστατο ακίνητος καί έχαιρεν ώς παιδίον 
καί ήγάλλετο, βλέπουσα μετά συγκινήσεως οτι ό ξένος τήν 
παρετήοει καί τήν έθαύμαζεν.

Ά λ λ ’ έν τώ στήθει της λαΐλαψ έρωτος έγκεκλεισμένη, 
καθίστα ταχυτέραν τήν άναπνοήν της· ταύτοχρόνως δέ έξ 
όργής καί ζηλοτυπίας έφρισσε τό χαλκόχοουν άμα καί έπίχρυ- 
σον δέρμα της.

— Πόσον θά μάς πωλήσης άπ ’ αύτά ; τήν ήρώτησεν ό 
νεαρός ’Άγγλος δεικνύων τάς οπώρας.

— Δέν τά  πουλώ, άπεκρίθη ή κόρη, τά δίνω χάρισμα είς 
έσένα μόνον.

— Δός μας τήν χεΐρά σου νά άναβώμεν αύτοϋ, δπου έχεις 
τό καλάθιόν σου.

Ή  νεάνις ούδέν άπεκρίθη, ά λ λ ’ άπό τού επιστυλίου, έφ’ού 
ϊστατο, έκυψε, καί προθύμως έτεινε τήν χεΐρα πρός τόν νέον

Ά γγλον. Αί.κόραι τών όμμάτων της έξήστραψαν ύπό χα
ράς, ένώ καυστικόν ερύθημα έπορφύρου τάς παρειάς της.

■ Ά φ  ’ού 6 νέος άνέβη, έτεινε τότε καί ή Ά γγλ ίς τήν χεΐρα, 
ά λ λ ’ ή Νεφίς έδιπλασίασε τό περιφρονητικόν σχήμα τών χει- 
λέων της, έπειτα δέ άπέσπασεν εν α τών μεγάλων χάλκινων, 
κρίκων 'τών ώτων της, τον έσφιγξε διά τών τεσσάρων της 
δακτύλων καί τόν έτεινε πρός τήν ξένην, μή θέλουσα καν νά 
έγγίση τήν χεΐρά της.

Τότε δέ σκέψις άγρια διήλθε τήν κεφαλήν της καί συνέ- 
σπασε·τό πρόσωπόν της. Έάν αίφνης άφινε τόν κρίκον, θά 
έπιπτε κατά γής ή Φράγκα έκείνη ή ρ.υσαρά καί δυσειδε- 
στατη — θά έφονεύετο βεβαίως, καί τότε έκεΐνος θά εμενεν 
ελεύθερος— καί ήθελε τήν αγαπήσει ίσο̂ ς αύτήν, τήν εύμορ
φον κόρην τής Αίγύπτού, τήν κόρην τοϋ Ραμσή !...

Ά λ λ ’ ό "φρικαλέος ούτος πειρασμός διήρκεσε μόλις μίαν 
ριπήν αστραπής, ή δέ νεαρά Ά γγλ ίς ϊστατο ήδη παρά τή 
Α ιγύπτια κόρη, εχουσα τούς βραχίονας" εσταυρωμένους έπί 
τοϋ ώμου τοϋ συζύγου της. Ή  Νεφίς ήσθάνετο τήν καρδίαν 
της πιεζομένην ύπο σφοδράς λύπης.

’Ήδη οί ξένοι ήδύναντο προχωροϋντες κατά μήκος τοϋ έπ’.- 
στυλίου νά φθάσωσιν είς μέρος χαμηλότερο-/ καί νά καταβώ- 
σιν άνευ τής βοήθειας τής Νεφίδος, ήτις έκρατει έτι τόν μέ- 
γαν χάλκινον κρίκον της διά τών τρεμόντων δακτύλων, καί 
παρετήρεί μετά παραφόρου βλέμ.ματος τόν ξένον είς τους οφ
θαλμούς· ώς δορκάς δέ έρωτιώσα τόν έπλησίασε, καί άρπά- 
σασα τήν χεΐρά του διεπέρασεν είς αύτήν ώς βραχιόλιον τόν 
κρίκον της καί τώ είπε :
- — Νά τό φύλαξης αύτό. ’Ίσως καμμιά φορά είς τήν πα

τρίδα σου ένθυμηθής τήν Νεφίδα, τήν κόρην τοϋ Ραμσή. δι
ότι σύ είσαι ή ψυχή της καί τό φώς της.

Καί ή φωνή της ήτο γλυκύτατη καί ύποτρέμουσα.
Έμειδίασαν οί ζενοι, ό άνήρ έξήγαγεν έκ τού θυλακίου του 

νόμισμα χρυσοϋν καί τό άπέθηκεν Ιπί τής χειρός τής ώραίας 
Αιγύπτιας, ήτις έμειδίασε καί αύτή, άλλά μειδίαμα οργής 
καί πικρίας, καί έξεσφενδόνισε τό χρυσοϋν νόμισμα είς τό μέ
σον τών άβατων ερειπίων ένθα καί έχαθη.

— Έγώ δέν σοϋ τό έπούλησα, σοϋ το έχάρισα. Ή  καρδία 
μου εΐνε δύο κρίκοι, καί σύ έχεις τώρα είς χεϊρας σου τόν- ένα, 
τό ήμισυ τής ζωής μου.

Ό νεαρός "Αγγλος παρετήρησε μετά συμπα.θείας τήν νεά- 
νιδα έν ώ ταύτοχρόνως ή Ά γγλ ίς διέστρεφε τό πρόσωπον έκ 
.δυσαρεσκείας καί έφαίνετο έ'τι δυσειδεστέρα. Ό Ά γγλος τρέ- 
μων έ'σφιγξε τήν χεΐρα τής Νεφίδος καί άπεμακρύνθη μετά 
τής συζύγου του σύννους καί συγκεκινημένος.

Ή  δέ Νεφίς έπανέλαβε τήν προτέραν πρός τον τοίχον θέ- 
σιν της τήν κεφαλήν έ'χουσα κεκλιμένην καί έστηριγμένην 
έπί τών δύο της χειρών. Θλίψις άρρητος έπεκάθητο έπί τών 
χεΛέων της, έν ώ οί όφθαλ.μοί της σπινθηροβολούντες άλ.λ’ 
ύγροί. παρηκολούθησαν τόν νέο ν ’Άγγλον κατευθυνομενον πρός 
τήν όχθην _τοϋ Νείλου,

Of ’Ά γγλοι έξηφανίσθησαν καί διά παντός.
Ή  Νεφίς διά τοϋ θλιβερού καί περιπαθούς έκείνου βλέμ

ματός της τούς παρηκολούθει νυκτός καί ήμέρας διά μέσου 
τής έρημωθείσης πεδιάδος.

Μέχρι τής έσπέρας ό οφθαλμός της παρέμεινε προσηλωμέ
νος έκεϊ κάτω, χωρίς νά τήν άναγκά,ση ό ήλιος νά προσφύγη 
καν ύπό τήν σκιάν τού άνδριάντος τοϋ Ραμ,σή ή νά καταβι- 
βάση τά  βλέφαρα.

Έκτοτε ή δύστηνος καί ύπερήφάνος Φελλαχίς παρατηρεί 
τόν όρίζοντά, τόν άοριστον καί άπώτατον, ένθα. περιπλανά- 
τά ι 6 μυχιαίτατος τής καρδίας της διαλογισμός.

Καί οτε πλησίον τής μ.ητρός της έπιστατεϊ είς τήν δϊά τής 
ξηράς τών βουβάλων κόπρου εψησιν τοϋ άρτου ή πορεύεται εν 
μέσω τών ομηλίκων της νά άντλήση ύδωρ έκ τοϋ Νείλ,ου οιά 
τού πήλινου σταμνιού της, ή μ-ήτηρ της καί αί σύντροφοί 
της άπευθύνουσι βλέμματα συμπαθή έπί τοϋ μόνου κρίκου,



τον όποιον φέρει άπο. τοϋ ώτίου της, διότι ή Νείρίς · ουδέποτε 
ηθέληΐε πλέον νά άντικαταστήση τό έλλεϊπον ένώτιον.

Είς τον νέον καί εύμορφον ξένον τό έχάρισε πράγμχτι μετά 
τοϋ ήμίσεος της ζωής της, ώς είχε ρητώς. ύποσχεθή.-

‘(Κ ατα  το Γ αλλ ικόν).

ΔΩΡΕΑΝ
ΑΠΟΣΤΕΑΛΕΤΑΙ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΕΧΩΝ

2 .0 0 0  ΒΙΒΛΙΑ 2 .0 0 0

Β Ι Β Λ Ι Ο Ι ΐ ί ϊ Λ Ε Ι Ο Ν  ΚΑΙ Τ Υ Π Ο Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Ν  « Κ Ο Ρ Ι Ν Ν Η Σ -
Πλουτίσ&ντες τό ήμέτερον Ι ϊ ι β λ ιΟ ϊ ΐω λ ε Ε ο ν  οι ολων 

τώ ν ύπό τώ ν ένταϋθχ  Β ιβλιοπω λώ ν πωλουμένων β ιβλ ίω ν, 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ, ΙΑΤΡΙΚΩΝ, κ α ί ΦΑΡΜΑΚΟΛΟ

ΓΙΚΩΝ, ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ, ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ, 
ΛΕΞΙΚΩΝ κα ί νεω τάτω ν ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑΤΩΝ,ΠΟΙΗΜΑΤΩΝ, 
ΔΡΑΜΑΤΩΝ, ΚΩΜΩΔΙΩΝ κ α ί διαφόρων άλλω ν ΣΥΓΓΡΑΜ-

τχ ϋτα  κ α ιΜΑΤΩΝ, συγκεντρώσαντες οέ κα ί κ ά τα τά ξχ ντες  
ά λο χ β η τ ικ ή ν  τά ξ ιν  κα ί είδος μέ τά ς  αύτάς  ώς κ α ί παρά τών 

ένταϋθα  βιβλιοπω λώ ν πωλουμένων τ ιμ ά ς  κ α ί είς ίδιον T c -  
μ ,οκατάλογον, άποστέλλομεν αυτόν

ΔΩΡΕΑΝ
π α ν τ ί- τώ  α ίτο ϋντ ι.

Οί Ικ τών επαρχιών καί τοϋ εξωτερικού έπιθυμοϋντες νά 
άποκτήσωσι τον χρησιμώτάτον τοϋτον Τιμοκατάλογον παρα- 
καλοϋνται ν ’ άπευθύνωνται :

Π ρ ο ς  τήν Λ ιεύΟ υνσιν 
ΤΟ Ϊ ΒΙΒΛΙΟΙΙΩΛΕΙΟΥ « ΚΟΡΙΝΝΗΣ » 

Όδός Προαστείου dp. 18.
ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΤΟ ΤΓΠΟΓΡΑΦΕΙΟΝ Μ Α Σ
άνακαινισθέν ολόκληρον οιά νέων κα ί όλως. εκλεκτών κ α ί δ ιχ -  
φόρων ειοών στοιχείων εκ τώ ν Κ α τα σ τη μ ά τω ν  τοϋ ρέκτου", 
κ. ΑΝΕΣΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ, τοϋ οποίου τ ά  στοιχειοχυ- 
τή ρ ια  διευθύνει ό κάλλκ ιτος  π α ρ ’ή μ ΐν  τεχ ν ίτη ς  '/..Μηλιάόη±, 
άναλ.αμβάνει οιανοήποτε τυπογραφικήν εργασίαν, νποσχόμε- 
νον -άκραν φ ιλοκαλ ίαν κ α ί ποό π άντω ν

τιμ .άς αυγ*ατ<χ€«τικάς.

Λ Η Ξ Α Ν Τ Ο Σ  ΤΗΝ  3 1,1Ν ΟΚΤί ΙΒΡΙΟΓ  1891
τοΰ Ζ' έτους τώ ν « Ε κλεκτώ ν Μ υθιστορημάτων » 
παρακαλοϋνται θερμώς οί κκ. Συνδρομηται ήμών 
ν ’ άποστειλω σ ι τή ν συνδρομήν τοϋ τρέχοντος Η' 
έτους, έπ ίσης και οί ολίγο ι καθυστεροϋντες τήν 
συνδρομήν τοϋ παρελθόντος.

Την αύτήν παράκλησιν άποτείνομεν -και προς 
τούς κκ. άνχαποκριτάς ήμ ώ ν, δσοι μέχρι τοϋδε δέν 
άπέστειλαν τή ν έξώ φλησ ιν τοϋ λογαριασμού τω ν. 
Είνε καιρός πλέον.

I I  Α ιεύθυνσ ις .

Τ υπυγ ραφ ε ϊο ν  αΚορ ίν νη ς» ,

ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΝ κ α ι  ΒΙΒΔΙΟΠΩΔΕΓΟΝ
ΚΟΡΙΝΝΗΣ

Ε ν ΑΘΗΝΑΙΣ — ΟΔΟΣ ΠΡΟΑΣΤΕΙΟΥ, ΑΡΪΘ. .10

Μόνον είς τό ήμέτερον Βιβλιοπωλεΐον εύρίσκονται 
και πωλοϋνται άποκλειστικώς at εξής ήμών εκδόσεις :
ΕΚΛΕΚΤΑ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑΤΑ μετά εικόνων, έτος Α’ Φρ. 6 

» ·» . . » ■ - » » Β' » 6
» - » η » » I” » 8
» » » » » Δ' » 8
» . » »' » » Ε' » 8
» , » » » » ζ '  »  8
» » » » ϊ) Ζ' » 8

Σ η μ . Τ ά  ’Ε κλεκτά Μ υθιΟ τορίιματα, είνε περιοδικόν πρό οκταετία ; 
έκδιδόμενον, έν ω  έδημοσιεύθησαν κα ι δημοσιεύονται τα  ωραιότερα και 
κα ι δραματικωτερα Μ υθιστορήματα και τα  χαριέστατα δ ιηγήματα , με- 
ταπεφρασμένα κα ι πρωτότυπα.'Ο λόκληρος ή σειρά τώ ν \< Ε κ λ ε κ τ ώ ν »  
άπαρτιζομένη έξ 620 τυπογραφικών φύλλω ν, κοσμουμένων ύπό 350 μ ε 
γάλω ν εικόνων έν ΓΙαρισίοις έξειργασμένων, άποτελεΓ ολόκληρον Μ υ 
θ ι σ τ ο ρ ι κ ή ν  Β ι β λ ι ο θ ή κ η ν .  Ε ίς τούς έπιθυμούντας ν ’ αποκτήσω- 
σιν ολόκληρον την σειράν τώ  Ε κ λ ε κ τ ώ ν ,  παράχωρούμεν αυτήν αντί 
της αρχικής τιμής τώ ν 52 φράγκω ν, ΑΙΑ ΜΟΝΟΝ ΦΡΑΓΚΑ. 4 0 .

ΤΑ ΔΥΟ ΛΙΚΝΑ,μυθιστορία Αίμ. Ρισβούργ, τόμ. 4 Φρ. 1,60 
ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ, υπό Λάμπρου Ένυάλη . . .■■■■■ » 2 —
ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ, ύπό Γεωρ. Βαλαβάνη......................... » 50
ΑΝΊΏΝΙΝΑ, μυθιστορία ’Αλεξ. Δουμά, υίοϋ·· ·· » 2 —
ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ μυθιστορία ύπό Γρη-

γορίου Ξενοπούλου .............................   » 2 —
ΜΙΚΟΛΑΣ ΣΙΓΑΛΟΣ, μυθιστ. ύπό Γ. Ξενοπούλου » 2 —
ΤΟ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑΔΡΑΧΜΟΝ ΕΠΑΘΛΟΝ, ύπό Γρη-

γορίου Ξενοπούλου .......................................... -· · » 50
ΛΕΩΝ ΛΕΩΝΗΣ,μυθιστορία Γεωργίας Σάνδης, με-

τάφρχσις I. Ίσιδωρίοου Σκυλίσση ...................  » 1,50
ΠΕΠΙΤΑ ΧΙΜΕΝΕΣ, μυθιστορία Ίωχν. Βαλέρχ.

μετάφρ. ’Αντωνίου Φ ρχβασίλη........................   » 2 —
Η ΒΡΑΖΙΛΙΑΝΗ, μυθιστ. A. Matthey μετά 13

μεγάλων εικόνων ....................................................  »■ 1,20
ΝΕΚΡΑΙ ΚΑΙ ΖΩΣΑΙ, μυθιστ. Καρόλου Μερουβέλ.

μετά 28 μεγάλων εικόνων  ...................  β 2 ,80
Ο ΛΗΣΤΗΣ, μυθιστ. Άλ^εξ. Δουμά, πχτρός μετά

μεγάλων ε ικό νω ν....................................................  » . 50
ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ ΙΑΤΡΟΥ, μυθιστ. ’Αλεξ.

Δουμα, τόμος είς μέγχ 80ν έξ 960 μεγ.σελίδων » 6 —
ΤΟ ΙΙΕΡΙΔΕΡΑΙΟΝ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ, μυθιστορ.

’Αλεξ Δουμα (συνέχ. τών ' Α π ο μ ν η μ ο ν ε ΐ ' μ ά — 
των ’Ια τρ ού ) ,  τόμος είς μέγα 8ον έξ 720 μ.σελίδων* » 4 .50
Ο ΑΓΓΕΛΟΣ· ΠΙΤΟΥ, μυθ. ’Αλεξ. Δουμα (συνέχ. 

τοϋ Π ερ ί ΰε φα ίο υ ,  τ^ς Β αβ ί λ ίβ αη ς )  τόμος είς 
μέγα όγοοον, έξ 544 μεγάλων σελίδων · - · . » 3 ,50

Η ΚΟΜΗΣΣΑ ΣΑΡΝΥ, μυθ.’Αλεξ. Δουμα (συνέχ.' 
τοϋ 'Ay y i /.ου - I h t o v )  τόμος είς μεγα όγδοον
έκ 1260 μεγάλων σελίδων · · .· '· .............* . » 10 —

Ο ΙΠΠΟΤΗΣ ΤΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΟΙΚΟΥ, μυθ. ’Αλεξ. .
Δουμα (συνέχ. τ·?,ο Κυμήι ΐ βη^ Σ ’πο ΐ’» )  τόμος
είς μέγχ όγδοον έκ 260 μεγάλων "σελίδων . . . . ' »  3 —

Σ η μ . Ί Γ  κα τά  φυλλάδια a/.δοσις ττ,; Κ ο μ ή β ^ ΐ ΐ ς  Σ α ρ ν ύ  χαι τοϋ Ίπ- 
, η ό τ ο ν  τ ο ϋ  Έ ρ τ/ ^ ρ ο ϋ  Ο ΐκ ό ΐ ' .  πλησ ιάζει πρός το τέλος. 'Ο λό
κληρος ή  σειρά , άποτελουμ ίνη  έκ τώ ν : Ί α τ ρ ο ΰ  'A jto j. iv v i’jx o v e v -  
μ ά τ ω ν ,  Π ε ρ ιδ ε ρ α ΐρ ι ·  τ η ς  Β α< } ιΜ Λ »ιις ,. ’Α γγέλου Π ιτο Ο . 
Κ ο μ ι ίό ό η ς  Σ α ρ ν ΐτ  κα ι Ί π π ο τ ο υ  τ ο ϋ  Έ ο ϋ θ ρ ο ϋ  O ltc o v . 
τιμα.ται φρ. 2 7 . Ό  άποστέλλω ν ΜΟΝΟΝ Φ Ρ. 20 λαμβάνη τους ηδη 
εκδοΟεντας τόμους κα ι τά  ολίγα έκδο&ησόμενα φυί.λάδια τής ΚθμΥΐ<5- 
( J i ic  Σ α ρ ν ΐτ  κα ι τοϋ ' Ι π π ό τ ο υ  τ ο ϋ  Έ ρ υ θ ρ ο ϋ  Ο ν κ ο υ ,  μέχρ: 
συμπληρώσεως τοϋ λαμπροϋ τούτου έ’ργόυ τοϋ γόητος ’Αλεξάνδρου 
Δουμά, εν ω  έξελ ίσσετα ι ολόκληρος ή Γ αλλική  Έ π ανά σ τασ ις .

Σ υν τή  α ιτήσει προκαταβάλλεται κα ι τό άντίτιμον.

όόό§ Π ρ υ α β π ί ο ν  ά^ι&. ί Ο .


