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Ο Ε Θ Ε Λ Ο Ν Τ Η Σ
Τήν επαύριον τής συνοιαλέξεως χύτου μετά τού πατρος 

του, ό Γεώργιος ήρξατο προπαρασκεύαζα;-/,ενός οιά τήν άνα- 
χώρησίν του, μετά οέ ταϋτα έξήλθε οιά νά άποχαιρετίση 
τούς φίλους του καί μετά μεσημβρίαν μετέβη είς τό ζυθοπω- 
λείον Νάττελ. Ή  Βιλελμίνη καθημένη είς τό γραφεΐόν της, 
χαχ ώς εΐοεν αύτόν είσελθόντα, ήγέρθη καί ερυθρά έξ- εύχα- 
ριστήσεως ίσπευσε πρός αύτόν, τόν ώοήγησεν είς μικράν πά- 
ρχκειμενην αίθουσαν έν ή εύρέθησαν μόνοι, καί,

— Όποια ευτυχής τύχη σέ εφερεν ένταύθα ; τον ήρώτησε 
τότε όλως περιχαρής.

— Έρχομαι νά σέ αποχαιρετίσω, προσφιλής Βιλελμίνη. 
άπεκρίθη ό Γεώργιες περιπτυσσόμενος αύτήν.

— Πώς ! αναχωρείς πάλιν καί μέ εγκαταλείπεις μόνην, 
σκληρέ, άνεφώνησεν ή κόρη, ώ πόσον ύποφέρω μακράν σου ! 
ό προϊστάμενός σου έχει λοιπον πάντοτε ύποθέσεις είς τάς 
επαρχίας νά οιευθετή ; καί τήν φοράν ταύτην ποϋ σε απο
στέλλει ;

— Βιλελαίνη, οέν θέλω έπί πλέον νά σοί τό άποκρύψω, 
τήν ©οράν ταύτην αναχωρώ οιά νά πολεμήσω.

— Διά νά πολεμήσης ! άνεφώνησεν ή νεάνις ώχριώσα.
— Μάλιστα, μεταβαίνω είς Γαλλίαν, ή πατρίς μου οέν 

επικαλείται τήν βοήθειαν όλων τών τέκνων ; ό στρατάρχης 
Λεβέφ ύπεχρεώθη έπί λόγω τιμής νά άποστείλν) είς τά  σύνο- 
οα στρατόν έκ τεΐρακοσίων χιλιάδων άνδρών, καί είχε οιχβε- 
βαιώσει ότι ό οπλισμός καί αί προμήθειαι τοϋ στρατού τού- 

,του θά ήσαν καθολοκληρίαν πλήρεις, ότι καί άπό τόν έσχα
τον στρατιώτην ούδέν θά ελειπεν ούδέ εν κΟμβίον περικνημί- 
δος καθ’ όσον καί αί έφεορεϊαί εΐχον έφοοιασθή μέ πάντα τά 
χρειώδη. Ά λ λ ’ ό στρατάρχης Λεβέφ κατέστρεψε τόν ήνεμό- 
να του καί έπρόδωκε τήν Γαλλίαν, Οπωσδήποτε τό κακόν 
έγένετο, καί ήδη ότε είναι λίαν άργά άπεκαλύφθη ό δόλος, 
καί έγένετο γνωστόν ότι στερούμεθα τών πάντω ν αί επιμε
λητεία ι δέν λε-ιτουργοϋσι' κανονικώς, οο’.αι και τα

πολεαεοόδ',α φθάνουσι δυσκόλως είς τά  σώματα, έάν αί άπο- 
στολαί δέν έξαφανισθώσι καθ’ οδόν ή έάν δέν συλληφθώσι 
ύπό τοϋ εχθρού· ό είς τά  σύνορα στρατός δέν είναι ό ήμισυς 
εκείνου, όστις ώφειλε νά ήναι, καί αί διαταγαί κακώς διοό- 
μεναι μενουσι ανεκτέλεστοι· τέλος, δέν ύπάρχει συνεννόησις.

Ή  Βιλελμίνη αναίσθητος σχεδόν, είχε καταπεσει έπί κα
θίσματος, ό δέ Γεώργιος λαβών τάς χεΐράς της,

— Μή ανήσυχης αδίκως,αγαπητή μου φίλη, τή είπε μετά 
τρυφερότητος.

— Αισθάνομαι’ έμαυτήν ’ ολίγον καλήτερα τώρα, έψιθύρισεν 
ή νεάνις μετά παρέλευσιν στιγμών τ ινω ν  ό,τι με είπες,Γεώρ- 
γιε, μέ άνησύχησε πολύ, πρός στιγμήν ένόμισα οτι ή καρδία 
μου ε”παυσε πάλλουσα· δέν θά προσπαθήσω νά σέ αποκρέψω 
τοϋ σκοπού σου, διότι έάν έδίσταζες νά έκπληρώσης τό- ύπέρ- 
τατον τοϋτο καθήκον πρός τήν πατρίδα σου, θά ήσο. ανά
ξιος τής αγάπης ήν τρέφω πρός σέ.

— ’Ό , ευχαριστώ προσφιλής Βιλελμίνη, είπεν ό Γεώργιος 
περιχαρής, έφοβούμην.μή σέ λυπήσω καί σέ εύρω έχουσαν τάς 
αύτάς ιδέας τής μήτρός μου, ήτις εφευρίσκει άπειρα αέσα 
διά νά μέ έμποδίση- τόσον πολύ ύποφέρει.

— Θέλω υπάγει νά τήν έπισκεφθώ, καί τή προσφερο) τάς 
άσθενεΐς παρηγορίας μου, όμοϋ θέλομεν παρακαλει τόν Θεόν 
νά σέ διαφυλάττη ύπό τήν σκεπήν του.

— Ή  ίδέχ ότι μέλλω νά πολεμήσω κατά τών συμπα.- 
τριωτών σου, δέν σέ διεγείρει εναντίον μου ;

— ΙΙοϊος, Γεώργιε, μήπως σύ είσαι ή αίτ,ία -τοϋ πολέμου 
τούτου ; ούχί· μήπως έγώ ; καί πάλιν ούχί' καί έπειδή ού- 
δεμίαν δυνάμεθα νά έπιφέρωμεν θεραπείαν, δεχθώμεν το πε
πρωμένου μας. Οί αίτιοι της άοελφοκτόνου ταυτης πάλ,ης θά 
ε”χουσι .φοβερόν λόγον νά δώσωσι ένώπιον τη ς δικαιοσύνης

. τοϋ Θεού.
Είς τούς λόγους τούτους τά δάκρυχ της, άτινα έπί πολύ 

συνεϊχεν,έρρευσαν άφθονα έκ τών οφθαλμών της καί οί λυγμοί



κα.'τα.πνίξανΐε; την φωνήν τη ;, τήν εμπόδισαν νά εξακολού
θηση .

— Βιλελμίνη. έπανέλαβεν 6 Γεώργιος περιπαθώς, άφες si 
ασπασμοί μου νά σφογγίσωσι τά δάκουά σου,. άνάλαβε θάρ
ρος,έάν οέν θέλης νά μέ κάμης νά άπολέσω το ίδικόν μου,ούτι- 
νος έχω τοσαύτην άνάγκην κατά τήν περίστασή ταύτηνδ ια τί 
άπελπίζεσαι οΰτω ; θα. έπιστρέψω, τρέφω τήν ιδέαν οτι οέν 
θά μείνω έπί πολύ μακράν εκείνων.· τούς όποιους άγαπώ· είς 
•τήν επάνοδόν μου θά ένωθώμεν, διά νά μή άποχώρισθώμε,ν 
ποτέ πλέον στρέψε λοιπόν τήν διάνοιαν «ου, είς τήν ευτυχίαν 
έκείνην ήν τοσοϋτον άνυπομόνως άναμένομεν, καί πίστευσε 
οτι ό πρός σέ έρως μου θά είνε αιώνιος.

Ένώ ή νεανις έσφόγγιζε τά δάκρυα της άτινα έ'ρρεον ά- 
κουσίως έκ τών οφθαλμών της είσήλθεν ό πατήρ της οστις 
άφοϋ περιέφερε τά  βλέμματά του άπο τοϋ Γεωργίου είς τήν 
θυγατέρα του, έφαίνετο άναμενων. τήν έςήγησιν τών όσων 
έβλεπεν ο Γεώργιος «σύρε αύτόν κατά μέοος καί είς όλίγας 
λέξεις τώ είπε τό αίτιον δ ι’ .δ είχεν έλθη- 6 πατήρ της Βι- 
λελμίνης. έκίνησε τήν κεφαλήν καί γενδμενος σοβαρός,

— Καλλιστα, άπεκριθη,δέν έχω ούδεμίαν παρατήρησιν νά 
έπιφέρω· υπάγετε είς συνάντησιν τών συμπατριωτών μου· έάν 
δέν ήμην τοσοϋτον γέρων έπρεπε νά εύρίσκωμαι ήδη είς τάς 
τάξεις των, Είμαι Βαυαρός, τό Μόναχον είνε ή γενέθλιάς μου 
πόλις. Ναί, οί Βαυαροί γινώσκουσι νά μάχωνται, ήμην βε
βαιότατος ότι ημέραν τινά θα έλάμβανον τά όπλα πρός ύπε- 
ράσπισιν τής μητρός πατρίδος4 άναμφιβόλως· μή άρκετά δέν 
εψαλλον είς τά  βουλεβάρτα των ΙΙαρι-σίων καί έπί τών δημο
σίων περιπάτων σας τόν γερμανικόν Ρήνον τοϋ Άλφρίδου 
Μυσσέ. Τό άσμα έκεΐνο ήτο ΰβρις απευθυνόμενη καθ’ ήμών, 
ήχε ι κακώς είς τά  ώτά μας Επειδή ή Γαλλία δέν ήδυνήθη νά 
διατηρήση δ,τι κατείχε δέν θά έχη τοϋ λοιπού ούδέ σπιθαμήν, 
έδάφους διαβρεχομένου ύπό τοϋΡήνου, έχομεν άνάγκην καί τών 
δύο οχθών καί θά τάς λάβωμεν... δέν ήμεθα ίίύριοι της Α λ 
σατίας καί Λορραίνης - θά μάθωσιν ήδη τί έστί γερμανική 
ένότης, καί όποίά ή ίσχύς της όταν οί ξένοι 'τολμώσι νά τήν 
άπειλώσι. Κ α ί‘ό ζυθοποιός καί ξενοδόχος έπαυσε όμιλών, ϊνα 
ιδη τό  αποτέλεσμα όιίερ ήθελον προξενήσει οί λόγοι του.

— Υπομονήν, άπεκριθη άταράχως ό Γεώργιος- ή τύχη εν
δεχόμενον ,είσέτι νά μεταβληθή, προσφιλή μου κ.Νά'ττελ, καί 
τότε ό Θεός νά. σας φυλάττη άπό τά  άντίποινα, θά ώ.σι φρι- 
κώοη, προσέξατε καλώς, έάν δέν εισθε ό πατήρ τής προσφι
λούς μου Βιλελμίνης· ήδυνάμην νά σας ομιλήσω άλλως· έννο- 
εΐτε καλώς ότι .τοιαύτας έκφράσεις κατά τής πατρίδος καί 
τών συμπατριωτών, μου δέν μοί είνε ούδαμώς εύάρεστον νά 
άκούω. Μέχρι τοϋδε μήπως ήττήθημεν ούχί- οί ίδικοί σας 
μας κατέβαλον .διά.τού άριθμοϋ καί έδέησε νά ύποχωρήσώμεν, 
άναμείνατε μεχρις ού οί δύο στρατοί συναντηθώσιν ύπό τά 
-τείχη τοϋ Μέτζ, έκεΐ θά έπέλθη φοβερά σύγκρουσις ήτις ίσως 
θά κατα-στρέψη ολόκληρον τήν Εύρώπην. Οί στρατοί σας θά 
συγκρ.ούσθώσιν έκεΐ ώς καί-πρό τού Σαλών πρός - άκλόνητον 
οχύρωμα*. όπερ θά σχηματίσωσι χιλιάδες στήθη. Ώς πρός 
τούς Παρισίους δέ, ούδέ πέντε έκ τών στρατών σας δέν θά 
δυνηθώσι νά τούς κυριεύσωσιν. . "

Ό Νάντζελ. ύπομειδιών ύψωσε τούς ώμους, ήσθάνετο βε- 
€αίαν πλήν πλ.ήρη επιτυχίαν τών συμπατριωτών του.

— ΆλΛά δέν πρέπει νά σάς δυσαρεστήσω, έξηκολούθησεν

ό Γεώργιος, καί νομίζω πράγματι ότι οΰτω θά κατελήγαμεν- 
είς έριδα- ούδέποτε έπραξα τι καθ ’ύμών, δένδύνασθε επομέ
νως νά θέλετε τήν καταστροφήν μου, ό?ον άφορα δέ έμέ, παρ- 
εσκευαζόμην νά καταστώ υιός σας· δέν έχω άλλο τι κάλλιον 
τουτου νά σας προσθέσω- άς όμονοήσωμεν λοιπόν, σεβαστέ 
μοι κύριε Νάτζελ, καί άς μείνωμεν καλοί φίλοι.

— Γωόντι, έχεις όίκαιϊν, Γεώργιε, ήμεΐς δέν . συνετελέσα- 
μεν ποσώς εις τά  γεγονότα, έζώμεν ήσυχοι καί τή αλήθεια 
δεν ειχομεν ένάγκην τού φρικώδους αύτοϋ πολέμου, οστις κω
λύει το έμπόριον σχεδόν πάνταχοϋ, καί όστις επιφέρει τήν πα
ραλυσίαν είς πάσαν εργασίαν ο, τ  ι δήποτε καί άν συμβή, ή 
Γαλλία διά τής βιομηχανίας καί τοϋ εμπορίου της θά ήνε 
πάντοτε, ή βασίλισσα τών έθνών. Δέν κατέχει τήν κλείδα 
πάντων, δέν έχει άπειρα πλούτη, πίστιν άπαράμιλλον ", Είς 
οε τά λοιπά έθνη κατέστη αδύνατον νά μή έχωσι τήν άνάγ
κην αύτής. Άφότόυ διεκόπησαν αί εργασία ι της, ούδέν ά- 
ποστέλλεται πλέον ούδαμον καί τούτο είνε ή καλλιτίρα ά- 
πόδειξις τών όσων σοί. είπον ήδη. Ά λλά  πρός στιγμήν άς ά- 
φήσωμεν τήν πολιτικήν κατά μέρος, καί άς πίωμεν εν ποτή ■ 
ριον κονιάκ, έξ έκείνου, οπερ φυλάττω δΓ έσέ, άς τό πίωμεν 
είς υγείαν σου καί είς τήν. ταχεΐαν έπάνοδόν σου- σύγγνωθι τήν 
οικειότητα ταύτην, Γεώργιε, σέ θεωρώ ήδη ώς υιόν μου

— ”Ω ! άναχ.ωρών τρέφω τήν έλπίδα νά καταστώ ήμ£- 
ραν τινά τοιοϋτος, είπεν ό Γεώργιος ύπομειδιών πρός τήν μνη
στήν του.

— Είνε ό μεγάλέίτερας πόθος μου, διότι είμαι βέβαιος ότι " 
θά καταστήσης εύτυχη τήν Βιλελμίνην. Είθε ό- πόλεμος ού- 
τος ταχέως νά περατωθή καί είθε νά δυνηθώμεν ό πατήρ σου 
καί έγώ νά σάς όδηγήσωμεν ταχέως είς τόν βωμόν !

Ή  Βιλελμίνη είχεν έντελώς άναλάβει, πριν .σέ άποχωρι- 
σΟώσιν οί .δύο νέοι άντήλλαςαν περιπαθείς διαβεβαιώσεις 
περί του έρωτός των, πρός δέ, καί τόν ασπασμόν τοϋ άποχαι- 
ρετισμοϋ, μ.εθ’ δ ό Γεώργιος άπεσύρθη είς άκρον συγκεκινημέ- 
νο'ς. Τήν αύτήν έσπέραν έδέησε νά ύποστή τήν δοκιμασίαν 
σκηνής άλλοίας φύσεως, ά λ λ ’ ούχί όλιγώτερον συγκινη
τικής, ‘ .·

Ή  μήτηρ του πάσχουσα κατίκειτο κλινήρης, ή δέ Βέοθα; 
είχε τοσοϋτον κλαύσει, ώστε οί ώραίοι αύτής όφθζλμ.οί ήσαν 
ερυθροί κα.ί έξοιδημένοί’ έτρεμε διά τήν ζωήν τοϋ άδελφοϋ της 
καί ριφθεΐσα είς τόν λαιμόν του έχυσεν άφθονα δάκρυα.

— Ό Θεός νά σέ διαφυλάττη, Γεώργιε μου ! ήσαν οί μόνοι 
λόγοι, τούς οποίους ή μήτηρ του ήδυνήθη νά τώ εϊπη περι- 
πτυσσομένη αύτόν._ . .

Ό  Γεώργιος έξηπλώθη έπί τής κλίνης .του, έκιιμήθη ολί
γον, καί είς τάς πέντε ώρας τής πρωίας ήγέρθη διά νά άκρο- 
ασθή. - .

Βαθυτάτη σιωπή έπεκράτει είς-τήν ο'ίκίαν θέλων δέ νά 
άπομακρυνθή χωρίς νά άνανεώση συγκινητικούς αποχαιρετι
σμούς εξηλ.θε τού δωματίου- βάόίζων άκροποδητί ήνοιξε'ν άθο- 
ρύβως τήν εξωτερικήν θύραν, καί εύρέθη πάραυτα είς τήν 
οδόν,

Έτρεξεν έν πάση σπουδή είς τήν πλατείαν Τραφαλγάρ 
είς τόν έμπερικλειόμενον χώρον ύπό τών πορτοκαλιών, τών 
πηγών αίτινες περιβάλλουσι τό μνημεΐον τό άναγερθέν είς 
μνήμην τ'ού Ν.απολέοντος. . _

Έκεΐ Ιν μέσω της όμίχλης φθινοπωρινής πρωίας, συνηθρ.οί-



Ό  Ε θ ε λ ο ν τ ή ς 515

οντο οι πατ ριωται, παντες ωραίοι νεανιαι εν ττ) κκμτ) της
ηλικίας των καί ήτοιμάζοντο νά άναχωρήσωσιν.

Ά λλά  -(ίσους άρά γε έξ αύτών έ'μελλον καί πάλιν νά έπ-α- 
νίδωσιν οί'προσφιλεϊς συγγενείς των ; καί ή πρός τήν πατρίδα 
άφοσίωσίς των αύτη πόσους άρα 'γε οέν ήθελε βυθίσει είς 
μέγα πένθος ;

Οί πλεΐστοι έξ αύτών έφαίνοντο σοβαροί καί περιεσκεμμέ- 
vot καί ε”ψαλλον μέν, άπο καιρού είς καιρόν στροφάς τινας έκ 
τοϋ Γερμανικού Ρήνου ή έκ τής Μασσαλιώτιοίς, ά λ λ ’ ήτο 
προφανές οτι πάντες κατενόουν τό καθήκον των καί ήσθάνοντό 
οτι οέν έπρόκειτο νά μετάβώσιν είς διασκέδασιν.

Πολλοί μεταξύ αύτών άνήκον είς οίκογενείας εύπορους, 
πάντες οέ έγκατέλιπον όπισθεν αύτών τήν οδύνην, καί δεήσεις 
ύπέρ τής αίσίας αύτών επανόδου.

Δέν κατείχοντο ομως άπό τόν παράφορον έκεϊνον ενθουσια
σμόν, οστις εμπνέει πολλάκις άκατ-άσχετον πόθον πρός τόν 
πόλεμον. Ούχί ! το καθήκον τούς έκάλει, ή πατρίς έν κινδύνω 
έπεκαλεΐτο τήν βοήθειαν τω ν  τοϋτο ήρκει αύτοϊς.

Ες <i>pat έσήμανον, καί είς τόν κρότον ήγοϋντος τυμπάνου, 
πάντες οί νέοι εκατόν είκοσι τόν άριθμόν έτέθησαν είς διπλούς 
στοίχους'ό οέ φαινόμε’νος άρχηγός των στρατιωτικόν έ/ων τό 
ΰφος ,άνέγνωσε τον κατάλογον ·μέ καθαράν καί οιάτωρον φω
νήν βεβαιωθέντος οέ, οτι πάντες ήσαν παρόντες,.ο συνταγ
ματάρχης Μιρεκούρ, ούτως ώνομάζετ'ο 6 άρχηγός των, οστις 
κατά τήν νεότητά του έχρημάτισε στρατιωτικός, καί έκέρ- 
οησε τοις βαθιούς του οιά της αιχμής τοϋ ξίφους του, εόωκε 
τό παράγγελμα τής πορείας καί οί έθελονταί ήρξαντο βαδί- 
ζοντες.

Διελθόντες τό Strand εφθασαν είί τήν γέφυραν τοϋ Λον
δίνου, έκεϊ οέ, πρό τής άποβάθρας τής Ά γιας Αικατερίνης’ 
άτμόπλοιον τής Γαλλικής εταιρίας ό«Ποσει?ών» διεκυμαίνετο 
έπί τού Ταμέσεως καί ήτοιμάζετο νά άναχωρήση διά τήν 
Βουλόγνην.

Έπιβιβασθέντες εις τό άτρ.όπλοιον οί νεαροί πολεμισταϊ 
είς ούοεμίαν προέβησαν θορυβώδη διαοήλωίιν, άλλά πάντες 
κατέλαβον έν τώ άτμοπλοίω τάς θέσεις των έν μεγίστη σιγή, 
ήν τοϊς είχε· επιβάλλει ό συνταγματάρχης αύτώ ν τοϋτο δέ 
κατέστησε τήν άναχώρησίν των μάλλον έπιβ’άλλό^σαν.

Ά λ λ  ’ έπί τής λίθινου γεφύ(?ας τής έπί τοϋ Τεμεσεως ύπήρ- 
χον ήδη πολλοί οιλ.οθεάν.ονες οΐτινες έξέβαλλον ένθαρουντι- 
κάς τινας κραυγάς ύπέρ τών εθελοντών, είς άς'ούτοι άντα- 
πεκρίθησαν μετά συγκινήσεοις άμα καί ευγνωμοσύνης.

Μ ετ’ ού πολύ δέ ήχησεν ό κώδων του άταοπλοίου, δν τα- 
ρηκολούθησε συριγμός καί με'τά ταϋτα ήρξατο όρμητικώς νά 
εξέρχεται ό.άτμός έκ τοϋ παρά τήν καπνοδόχον σώλ,ηνος.

Ό«ΙΙοσειδών»άπεμακρύνετο όλίγον κ α τ ’ολίγον τής άκτής 
καί έχώρει είς τό'πέλαγος, οί δέ έπί τής γεφύρας συναγμένοι 
θεαταί θελοντες νά δώσωσι τελευταΐον δείγμα τής ύπέρ 
τών έθελοντών συμπαθείας των έκίνουν τα μαντήλια των ή 
ϋψουν τούς πίλους των εις τόν άερα· ομόφωνος δέ κραυγή έ- 
ξελθοϋσα έκ τοϋ πλήθους έκείνου εύρεν ήχώ έπί τοϋ άπομα- 
κρυνομένου πλοίου.

— Ζήτω ή Γαλλία ! άνεφώνησαν πάντες οί ώς μάρτυρες 
παριστάμενοι έπί τής επισήμου ταύτης άναχωρήσεως.

— Ζήτω ή Γαλλία! τοϊς άπεκρίθησαν καί οί έν τώ άτμο- 
πλοίω καί πάντες άπεκαλύφθησαν. Άπήρχοντο οε ευελπιοες,

ούδ’ άπησχολοϋντο κ&ν άπό τάς απογοητεύσεις, δσαι πιθανόν, 
τούς άνέμενον, ή άπό τήν ιδέαν οτι έν τή έπανόδω των, πολ
λοί θά ελιπον ίσως άπό το προσκλητήριον.

Έν τώ ταξειδίω τινές κατελήφθησαν ύπό άθυμίας, ά λ λ ’ 
ό συνταγματάρχης, ούτινος ή χαρά ήτο υπέρμετρος, διότι 
κατώρθωσεν είς μόνην τήν πρόσκλησίν του νά συναθροίσγ το- 
σαύτας εύγ'ενεϊς καρδίας ποθούσας νά δώσωσι δείγματα τοϋ 
πατριωτισμού των, μετέβαινεν έκ τοϋ ένός προς τόν άλλον 
άποτείνων λόγους ενθαρρυντικούς, καθ ’ οσον κάλλιστα κατε- 
νόει οτι έπρεπε νά διατηρή τόν ενθουσιασμόν των άκράτητον 
δ ι’ δ τοϊς διηγείτο τάς έκστρατείας του, καί ύπερύψου' τήν 
δόξάν ήτις πολλάκις άναμένει τόν πολεμιστήν πρό τοϋ στο
μίου τηλεβόλου.

— Πιστεύσατέ με, φίλοι μου, προσέθεσεν, ή ώραία Γαλ
λία μάς ταχέως θέλει άπαλλαγή άπό τάς βαρβαρικάς ταύ- 
τας όροάς, αίτινες έτόλμησαν νά βεβηλώσωσι τό έοαφός της. 
Ό Λεβέφ ό παρασύρας ήμάς είς τό άτυχές τοϋτο διάβημα 
άντικατεστάθη ήδη· ό Μακμαών ό ήρως τής Αλγερίας καί 
Κριμαίας προσεκλήθη δπως έπανορθώσν) τά πάντα ’ τήν αύ
τήν ιδέαν έχομεν καί διά τόν Βαζαίν, ούτινος ή έν Μεξικώ 
διαγωγή άπέδειξεν ολην τήν στρατιωτικήν αύτοϋ άξίαν. Ε κ 
στρατεία κατά τών Παρισίων θέλει άποβή άλλη Μόσχα είς 
τούς Πρώσσους· ά λ λ ’ ή άφροσύνη των δέν θέλει προβή μέ
χρι; αύτοϋ. _ . . . . . .

Καί ό συνταγματάρχης Μιρεκούρ καταπαύσας τόν λόγον 
του είδε μετά πολλής εύχαριστήσεως ο τ ι‘είχε κατορθώσει 
νά έπενεργήσν) μεγάλως έπί τοϋ πνεύματος πάντων τών στρα
τιωτών του.

I' · · ·

Ο ΠΑΤΡΙΩΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΒΙΛΕΛΜΙΝΗΣ.

Ή  Βιλελμίνη Ν άτζελ,’ύπερήφανος διά τήν άφιλοκερδή 
διαγωγήν τοϋ Γεωργίου, έθαύμαζε τήν άφοσίωσίν του καί ή- 
ρώτα έαυτήν, έάν οέν ήδύνατο νά πράξη τι καί αύτή υπέρ, 
τών συμπατριωτών της.

Ό  πατρίωτισμος τοϋ μνηστήρός της άφύπνίσε τον ίδικόν 
της καί ήθελε νά μιμηθή τό παράδειγμά του.
. Τήν αύτήν δέ ήμέραν τής άναχωρήσεως τοϋ Γεωργίου μετ

έβη είς τόν οίκον Ι'ερμανίδος τίνος ύπανδρέυμενης μέ πλού
σιόν, τινα ’Άγγλον.

Ή κυρία Βερνστόφ Σουσε είχε γνωρίσει τόν ζυθοπώλην 
Νάτζελ είς Βαυαρίαν /.αί ήτο μία τών καλλίτερων πελατί- 
δων του, συνεπάθει υπερβαλλόντως ύπέρ τής θυγατρός του 

■ Βιλελμίνης, ήν συνεχώς’ εβλεπε, καί ήν έθεώρει ώς μίαν τών 
καλλίτερων φίλων της· ήτο λοιπόν κατενθουσιασμενη, διότι, 
τήν έπανεϋρεν 'είς Λονδΐνον, καί ήρέσκετο συχνάκις νά τή δίδη 
δείγύ.ατα τοϋ ενδιαφέροντος της· βέβαια λοιπόν ή νεάνις οτι- 
ήθελε τήν βοηθήσει είς έπιτυχίαν τοϋ τολμηρού σχεδίου, οπερ’ 
συνέλαβεν, ήθέλησε νά τήν συμβουλευθή.

Άοικομένη είς τήν οικίαν τής κυρίας Σουσέ, ή Βιλελμίνη 
ήναγκάσθη νά άναμείνη έπί τινας στιγμάς πριν ή είσαχθή 
παρά τη κυρία τ.αύτη, διότι πολλοί ήσαν οί έπισκέπται παρ’ 
αύτή .

Ή  κυρία Βιρνστόρ Σουσέ ήτο διευθύντρια ύποκαταστήμα-



τος τής έταιρίχς τοϋ Ερυθρού Σταυροϋ ύπέρ τών ασθενών καί 
πληγωμένων, διαρκοϋντος τοϋ πολέμου- καί οτε ή Βιλελμίνη 
κατώρθωσε νά είσαχθί), την ευρε καθημένην ένώπιον τραπέ- 
ζης έ'χουσχ προ χύτης σωρόν εγγράφων καί σημειώσεων, ά- 
τινα έπιστχμένως έξήτχζεν.

— ”Ω ! εΐσθε σείς, προσφιλές τέκνον ; είμαι ευτυχής βλέ- 
πουσά σε,· είπεν είς την νεάνιδχ μέ ύφος προσηνές, έπειτα δέ 
προσέθηκεν: έάν δ,τι μέλλετε νά μοί άνακοινώσετε δέν εΐνε 
κατεπεϊγον, κάμ'ετέ μοι την χάριν, σάς παρακαλώ, νά το ά- 
νχβάλλετί είς δευτέραν έπίσκεψιν είμαι σήμερον άπησχολη- 
μένη καί μόνον όλίγας στιγμάς δύναμαι νά συνδιαλεχθώ μ&θ’ 
υμών.

— Δέν θέλω νά ενοχληθήτε, κυρίά, άπεκρίθη ή Βιλελμί- 
νη μέ ϋφος περίλυπον, άναχωρώ άμέσως.

—  Ε ΐπ ίτέ μοι μόνον, διά ποιον λόγον ήλθατε ένταϋθα·
Καί ένώ τήν ήρώτα άπεσφράγισεν έπιστολήν, έν r, εύρεν

επιταγήν, ην κατέγραψεν είς τό βιβλίον τής έταιρίας, έπειτα 
δέ έ'θεσεν αυτήν είς τό συρτάριον τσϋ γραφείου της.

— Κυρία., τή εΐπεν ή Βιλελμίνη, κατανοώ τήν φύσιν τών 
ασχολιών σας, έκπληροΐτε λίαν εύγενή άποστολήν, εΐνε δέ 
τόσον εύχάριστον νά πράττη τις τό καλόν !

— Ειμεθα ευτυχής τωόντι, δ σύζυγός μου καί έγώ, δυ- 
νάμενοι νά έ'λθωμεν είς βοήθειαν τών δυστυχών θυμάτων τοϋ 
φρικώοους αύτοϋ πολέμου. Αύριον δ 'κύριος Βερνστόφ Σουσέ 
άπέρχεται είς Βερολϊνον άγων μεθ’ έαυτοϋ πολλά: συμπολίτι- 
δάς μας, προσφιλές τέκνον, αίτινες έξεδηλωσαν “τον πόθον των 
νά παράσχωσι τάς περιποιήσεις των είς.τούς άσθενεΐς καί 
τούς πληγωμένους· θέλει δέ συμπαραλαβει μεθ ’ έαυτοϋ καί 
όσα ύπέρ τοϋ σκοπού τούτου συνελέξαμεν.

— ’Τπάρχουσι πολλοί· άτυχεις πάσχοντες, δέν έχει ού- 
τω , κυρία ! .

— Πρός τό παρόν μάλ.ιστα, καί μόνος δ Θεος γινώσκε^ 
πόσον δ αριθμός των θέλει αυξήσει έντός ολίγου' άνάγκη 
λοιπόν νά λάβωμεν τά  κατάλληλα μέτρα όπως άντριποκρι- 
θώμεν είς τάς περιστάσεις. Ένώπιον τοιούτων συμφορών καί 
ή άπαθεστέρα καρδία άδύνατον νά μείνη- αναίσθητος, λογί
ζομαι δέ ευτυχής λέγουσα ότι ή έπίκλησίς μας είς τή ν 'α γ 
γλικήν φιλανθρωπίαν οχι μόνον εύμενώς έγένετο δεκτή, άλλά 
καί ύπερεβη τάς προσδοκίας μάς, καθόσον πάντες έσπευσαν 
νά κχταθέσωσι τον οβολόν των. ’Ήδη δέ κκταγινόμεθ'α νά 
διοργανώσωμεν έν σώμα έκ νεανίδων ύγιών καί εύρώστων 
όπως άποστείλωμεν αύτάς είς τά  νοσοκομεία τών στρατοπέ
δων"/] καί τών πόλ.εοΜ αύτών. Ή  άφοσίωσίς αΰτη μετέχεζ 
βεβαίως ηρωισμού, άλλά δυστυχώς κατά τήν σημερινήν επο
χήν· όλίγας ευρίσκει τάς προ'σηλύτους.

-—Δέν έχω τά άπαιτούμενα προσόντα, κυρία ; είμαι ύγιής 
καί ρωμαλέα.

— Πώς; σύ, προσφιλές τέκν.ον; ηρώτησε μ ετ ’έκπλήςε,ως ή 
κυρία Βερνστόφ..

—- Μάλιστα, έγώ αύτή, κυρία, άπεκρίθη ή Βιλελμίνη, ής 
τό πρόσωπον ήκτινοβόλει άπό χαράν.

— Πώς λοιπόν μήπως ήλθατε δ ι’ αύτό, ήρώτησε καί πά 
λιν ή κυρία Βερνστόφ.

— Μάλιστα, κυρία, δπως σας παρακαλέσω νά μέ διαθέ- 
<>ητε· έπιθυμώ νά φανώ ωφέλιμος είς τούς συμπολίτας μου.

— Η επιθυμία αύτη σάς τιμά , άλλ ’ δ πατήρ σας δέν· 
επιφέρει ούδεμίαν άντίρρησιν ;

— Δεν το πιστεύω, έν τούτοις μέχρι τοϋδε δέν άνεκοίνω- 
σα αυτώ ουοέν έκ τοϋ σχεδίου μου' αν παρατηρή;ση οτι αύ- 
τοβούλως ενεργώ χωρίς παρ’ όΰδενός νά έπηρεάζωμαι, ελπίζω 
νά μή παρεμβάλλτι ούδέν πρόσκομμα εί: τήν άναχώρησίν 
μου. Θά σεμνύνετε διά τήν θυγατέρα του καί θά τήν άγα- 
πήσει περισσότερον, ώ ! περί τούτου είμαι βέβαια, τόν γνωοί- 
ζω καλώς.

— Τήν συμβουλήν λοιπον τήν δποίαν δύναμαι νά σάς. 
δώσω θά τήν ακολουθήσετε ;

— Μάλιστα, κυρία, έάν μοί ε’ίπητε νά αναχωρήσω, θά 
αναχωρήσω χωρίς ποσώς νά διστάσω- έάν δέ ή*>αι άνάγκη, 
σάς έγγυώμαι νά έπιτύχω τής συγκαταθέσεως τοϋ πατρός: 
μου, καί νά ήμαι έτοιμη αύριον νά ακολουθήσω τόν κύριον

■Βερνστόφ Σουσέ.
Ή  κυρία Βρενστοφ τήν έθεώρησε μετά θαυμασμού, λαβοϋ- 

σα δέ τάς χέΐράς της έν μέσω τών ίδικών της τή είπε :
— Εΐσθε γενναία, Βιλελμίνη, καί χαίρω δι 'αύτό.καί άφου 

τοιαύ,τη εΐνε ή έπιθυμία σου, δέν έπιθυμώ νά σοί άποκρύψω 
τούς μεγάλους κινδύνους, τούς οποίους θά διατρέξει έν τή εκ
πληρώσει τών καθηκόντων τοϋ νέου σου έργου.

— Όλίγον μέ ενδιαφέρει τοϋτο, έκ τοϋ ουρανού δ προ
στάτης μου άγγελος Θέλει έπαγρυπνεΐ έπ ’ έμοϋ.

— Προ ολίγου μόλ.ις καιρού μία τών καλών αδελφών μας 
έφονεύθη περιποιούμενη ένα πληγωμένον.

— Ήτο ά ο'^α τον νά έπιτύχη ένδοζωτέρου θανάτου.
— Συμμερίζομαι τόν τρόπον δι ’ ού θεωρείς τά πράγμα

τα· άλλά τέλος πάντων μίαν μόνην τελευταίχν π’χρχτήρη- 
σιν οφείλω νά σοί υποβάλλω’ σκέφθητε οτι μέλλετε νά χτε- 
νίσητε τάς άσθενείας καί τον θάνατον ύπό τήν. μάλ.λον *©οβε- 
ράν αύτών οψιν, καί οτι έπί μήνας ολοκλήρους’ οί στεναγμοί, 
οί θρήνοι καί αί κρχυγχί τών δυστυχών I άσθενών θά άντη- 
χοϋσιν είς τά ώτα σας.

— Θέλει έπέλθη ή ώρα, καθ’ήν θά λαβω τήν άντααοιβήν 
μου διά ταϋτα πάντα.εΐπεν ή Βιλελμίνη στρέψασα τά βλεμ- 
»Λ χ τά  τ η ;  t ic q ;  τ ο ν  ρυρ?.νον.

— Είναι άδύνατον νά μετχχειρισθί) τις καταλληλοτέραν 
γλώσσαν, προσφιλές τέκνόν, καί βλέπω ήδη οτι δυνάμεθα νά 
βασισθώμεν έφ’ύμάς'· θά μάς παράσχητε άληθή συνδρομήν 
καί δυνάμεθα νά.εΐπωμεν ότι ή Γερμανία δικαιούται νά σε- 
μνύνεται διά τάς κόρας της, δσον καί διά τούς υιούς της. Θά 
αναχωρήσετε' άπό τώρα δέ θέλω έγγράψει τό όνομά σας είς 
τόν κατάλογόν μου- καί άπο τοϋδε εΐσθε άδελφή τού Ε ρυ
θρού Σταυρού.

Πριν ή άποσυρθή ή Βιλελμίνη ύπεχρεώΟη νά εύρεθή τή/ 
επαύριον είς τόν σταθμόν τοϋ C haring  Cl’OSS, δπόθεν έμελλε 
νά άναχωρήση δ κύριος Βερνστόφ Σουσέ καί είχε ύποσχεθή 
οτι ήθελεν έφοδιασθή μέ τήν συγκατάθεσή τοϋ πατρός της.

Είσελθοϋσα είς τό ζυθοπωλειον ή νεάνις ένεχείρισε τώ πα- 
τρί της έπιστολήν έκ μέρους τής κυρίας Βερνστόφ, ής τό πε- 
ριεχόμ.ενον είς άκρον έξέπληξε κχτά πρώτον τόν δυστυχή γέ
ροντα.

( Έ π ε τα ι συνέχεια).



ΓΕΩΡΓΙΟΤ ΠΡΑΔΕΛ

Τ Ο  Μ Υ Σ Τ Ι Κ Ο Ν
Καί — ροχωρήσχσχ πρός τήν κυρίαν δέ Γούγκα. κχί ενώπιον 

αύτής στάσα :
— Δέν το λμ ά τε  λοιπόν νά είπήτε κχ ί π ά λ ιν  οτι ψεύδομαι ! 

ύπέλχβεν.
Ή  βχρωνίς έκρυψε τήν κεφαλήν έντός τών έπιστρωμάτων 

τοϋ άνχκλιντηρίου ιν ’άποκρύψη τό αίσχος της, ή οέ Μαγδα
ληνή Βεγκλέρ έπανέλαβεν άκόμη :

— Ο Ερρίκος δέ Ζερμών ένέδωκεν εις στιγμήν παραφοράς, 
διότι τό πλάσμα αύτό είνε έκ τής φύσεως τών όφεων, γοη
τεύει, κχί δέν ήδυνήθη νχ έπιζήση έξ αίσχους, καθόσον έπρό- 
δωκε τήν πχτρίδα του. Ή  προδοσίχ ήτο δεινή, όσον κχί αν 
ύπήρξεν άκουσίχ, διότι, ένώ έλούετο μίαν ημέραν'ύπό τό φρού- 
ριον τής Βάρδης, έφ ’ όσον άντεΐχον αί δυνάμεις του, "έπλευσε 
πρός τό πέλαγος, ά λ λ ’ έπειτχ έχάθη καί μετά τινάς'ήμέρας 
έλάμβανον τήν έπομένην έπιστολήν.

Κχί άνοίξασχ έπιστολήν, ήν έκράτει, άνέγνω τά εξής κλχυ- 
θμυριζούση τή φωνή :

«-Μαγδαληνή ,
«Ό τα ν  λάβηςτήν έπιστολήν μου χχύτην, θά τιμωρήσω 

έμχυτόν έκουσίως καί θά είμχι νεκρός' σέ ήπάτησκ κχί τχυ- 
τοχρόνως έπρόδωσχ τήν πχτρίδκ μου ! Σ ’ έγκχτέλιπον χάριν 
άγενοϋς πλάσμχτος, χάριν γερμχνίδος κατασκόπου, ήν συνέ- 
λαβον έπ ’- αύτοφώρω άπομιμουμένην έμπεπιστευμένα είς τήν 
στρατιωτικήν μου τιμήν σχέδια· ή δέ γυνή αϋτη, το τέοχς 
αύτό, ονομάζεται ή πχριστά έαυτήν β α ρ ω ν ό α  d f  Γούγκα,  
Ώ  ! Μαγδαληνή !· έςεδικήθης σκληρώς. Είς σέ, ήν ύβρισα κχί 
πχρεγνώρισκ, έχω τόν τελευταΐόν μου λογισμόν. Λησμόνησε 
αε, εύδαιμ,όνει δέ καί σύγγνωθι τώI 1 I I I '

« Ε ρ ρ ι κ ω ι  Δ ε Ζ ε ρ μ ω ν » .

Νεκρική σιωπή διεδέχθη τήν άνάγνωσιν.
— Λοιπόν ! έίίανέλαβε παλιν ή δεσποινίς Βεγκλέρ. εσυγ- 

χώρησα . . . αύτο ν καί . . . έλησμόνησα . . .  και κατόπιν τής 
φρικαλέας εκείνης καταστροφής έγινα παράφρων . . . Μέ ελα- 
βον καί μέ πίριίθχλψνν ύπηρέται καί φίλοι, άλλά έπλανώ- 
μην άνά’ μέσον τής χώρας κχί ότε κχτώρθωσχ νά διχφύγω, 
έίτρεχον είς τό φρούριον τής Βάρδης καί άπο τοϋ ύψους τοϋ 
βράχου ε”βλεπον τήν φοβεράν θάλχσσαν. ή όποια μοϋ ήρποσεν 
έκεΐνον, τον όποιον ηγάπων. Μίαν ήμέοαν άνεγνώρισκ τήν γυ
ναίκα αύτήν . . "Ω ! ήτο αύτή, ήμην περί τούτου βεβαίχ.'..
Τότε εύροντά ίχνη της καί παρηκολούθησα τά  βήματά της· 
κχί χυτή αύθορμήτως μ ’ ένόησε, καί θά ένθυμήσθε τούς φό- 
φους κχί τάς «γωνίας τηο. Τότε ,άπεφάσισε ν ’ απαλλαγή άπ.ο 
έμέ . . . 'κ χ ί  τό πράγμα ήτο δ ι’ χύτην κχτορθωτρν, διότ  ̂
έπί τέλους έπρόκειτο νά κτυπηθή άνυπεράσπιστος παράφρων 
άνθρωπός τις δέ .πληρωθείς ύπο τής γυν^ικός χύτης, μ ’, ερρ»- 
ψεν είς τήν θκλχσσαν άπο τών βράχων τού φρουρίου τής

Βάρδης· ό Θεός όμως ήγρύπνει έπί τοϋ άτυχούς πλάσμχτος 
κχί ηύδόκησε μία γεννχίχ κχρδίχ νά μέ σώση άπό τόν θάνα
τον.

Ή  Μαγδαληνή Βεγκλέρ στραφεΐσχ έποίησε βήμχτά τινχ 
κχί λχβοϋσχ άπό τής χειρός τόν Φλαβιχνόν Μωροά :

— Είς χυτόν έδώ οφείλω τήν ζωήν, είπε, καί τήν οφείλω 
δίς . . . διότι είς τήν άφωσιωμένην κχί περιπχθή άγάπην του 
οφείλω τήν άνάκτησιν τοϋ λογικού μου.

Ό Φλχβιχνός, κχί νεκρού ώχρότερος ών, πα.ρετήρει άγω- 
νιωδώς τήν Μχγδχληνήν.

— Ναί,· έξηκολούθησε χωρίς ν ’ άποσύρη τήν χεΐρα, χάρις 
είς χυτόν, έλησμόνησχ, χάρις είς αύτόν... δέν σκέπτομαι πλέον 
τό παρελθόν, άλλά τό μέλλον μόνον βλέπω πλησίον του.

Ή  κυρία δέ Γούγκχ δέν ήδύνχτό νά μένή περισσότερον, 
κκτχβεβλημένη κχί τρέμουσχ, έπειδή δέ ούδέποτε κχτέλειπεν 
χυτήν ή άνχίδειχ κχί τό θράσος, έπειδή ούτε η Βέρθχ ούτε ο 
θείος Φιλήμων, ούτε ή θείχ Έλβίρχ έπρόφερον λέςιν, διέτρεφε 
τήν έλπίδχ ότι ήδύνχτο νά τους έξαπχτήση άκόμη.

—  Αί. άνέκρχξε, λοιπόν, άνακχγχάσχσα βεβιασμένως κχί 
θορυβωδώς ! Αί, άλλά ή σκηνή κύτη είνε είς άκρον ένδιχφέ- 
ρουσα. Ό  κύριος Φλαβιανός Μωροά χχίρει πράγμχτι πάρχ 
πολύ διότι ήλθεν έδώ νχ προκχλέση ζωηράς έρωτικάς όμολο- 
γ ίκ ς ,.. "Οσον άοορά τόν μύθον χυτόν, ό ότίοΐος έφεύρέθή χω- 
ρίν λόγον, δέν ήξεύρω διά ποιον σκοπόν... δέν έχω άνάγκην 
νά σας εί'πω. άγχπητέ.κύριε Σιωδνχί . . .

Καί ένώ έλεγε ταϋτα ή βαρωνίς. έγερθεΐσα έπλησίασε πρός 
τόν θειον τής Βέρθας· δέν παρετήρησεν όμως έν τη  ταραχή 
της ότι ό θείος Φιλήμων έγένετο άπό ολίγου κατέρυθρος· ό 
άγαθός άνήρ έπνευστία ως φο>κη.

— ’Αγαπητέ καί παλαιέ φίλε,· έξηκολούθησε.
Τίτο πολύ τοϋτο- ό θείος Φιλήμων άνεσκίρτησεν ώς εί έπέ- 

δρχσεν έπ ’ χύτου ηλεκτρισμός, κχί τα  νώτα αίφνης στρέψα;ς.
•— Φίλος σας !... είπε πεπνιγμένη τή φωνή ! έγώ ! φίλος 

σας ! οίλος... μιας κατασκόπου ! Δέν... δέν... έχο5 γνωριμίχν 
..μέ τάς άχρείχς ’σάν καί σάς !

Καί πνιγείς ύπό τής μεγάλης προσπαθείας κατέπεσεν έπί 
θοονίδοο.

Καί ή θείχ’δ ’ Έλβίρχ έν τελεί τής σκηνής εύρέθη κακώς 
έχουσα, διότι άφοϋ έλιποθύρ,ησεν, έπχθε προσβολήν τών νεύ
ρων κχί έκίνει χεϊρχς %χί πόδχς.

Ή  κυρίκ δέ Γούγκχ ήθέλησεν ύστάτην νά κχτχβάλτ, προσ
πάθειαν παρά τή Βέρθα· εστη όμως κεραυνόπληκτος, 'διότι 
άπό μικρού ή δεσποινίς δέ Κερμόρ ύψαύχην, μέ περιφρονητικά, 
χείλη’ καί τεταμένον τόν βραχίονα τή -έδείκνυε τήν θύραν ... 

'Κ α ί έπειδή ή κατάσκοπος δένύπήκουεν άρκούντως τχχεως, 
έσήμχνε δίς τόν κώδωνχ. Δύο θεράποντες ένεφχνίσθησχν.



— Διώξατε χύτην την γυναίκα, εΐπεν έπιταατικώ;.
Ή  βαρωνί; οέν άνέμεινε τά  λοιπά, ά λ λ ’ ώ ς .βέλος έξήλθε 

-καί'άνέβη δρομαίω; εί; τό οωμάτιον τη ; τρίζουσα τού; οδόν 
τα ; καί έπαναλαμβάνοτισα·

— Σκύλοι, Γάλλοι !
Πάμε, πάμε, κορίτσι μου, είπε στραφεΐσα τή Γερ

τρούδη 'Ερτσεν, ή τ ι; εϋρίσκετο έκεϊ καθημένη έπί θόονίδος. 
Έλα. καί μά ; ένόησαν !...

— Δρόμο σεΐ; ! άνταπήντησεν ή Γερτρούδη διά τή ; πα 
γερά; αύτή; φωνη;. Έ γώ έχω άκόμη δουλειά έδώ πέρα...

Γ

Τά κατά τήν Γερτρούδην.

Άφοϋ έξετέθη οΰτω; ή βαρωνί; καί έξώσθη, ή Βέρθα δέ 
Κερμόρ έπλησίασε προ; τον Μωροά καί τείνασα αύτώ τά ; 
χεΐρα; τώ είπεν ύψηλή τή φωνή·

— Εύχαριστώ ! φίλε ! εύχαριστώ διά τήν χάριν αύτήν. 
Αύτό τό πλάσμα έμίανε παρά πολύ τήν οικίαν διά τή ; π α 
ρουσία; του.

Ή  δέ θεία Έλβίρα. συνήρχετο βαθμηδόν, ά φ ’ έαυτή;, κα
θόσον ό«πράχθη ή άγροικία τοϋ οτι ούδεί; έφρόνπισε περί αύ
τή ;, αν καί αύτό τό όποιον επραξχν ήτο καλλίτερον. Νύν δέ 
συνεστρέφετο έπί τοϋ άνακλίντρου ώ ; οφι; έπαναλαμβάνουσα 
άσυναισθήτω;·

— Αύτό ήτο φοβερόν πράγμα !
’Έν τινι δέ γωνία ό Λαφρεσάνζ ώμίλει μετά τοϋ θείου 

Φιλήμονο;.
— Πάρα πολύ, φ ίλτατε, είμαι τή ; γνώμη; τή ; Βέρθα;, 

πάρα πολύ έγείναμεν θύματα τή ; άχρεία; αύτής γυναικό;...
Καί ό άγαθό; άνήρ προσέθετε συνοδεύων τού; λόγους διά 

νοστιμωτάτου κινήματο; τή ; κεφαλή;·
— Καί τόσον εύκολώτερον, διότι, πρέπει νά τό όμολογή- 

σωμεν, έξωτερικώ; ήτο θελκτική.
Ό  Μωροά έκάθητο πλησίον τή ; Μαγδαληνή; Βεγκλέρ καί 

τή ώμίλει ήμιφώνω; καί ήρεμα.
— Λοιπόν, Μαγδαληνή, τή έλεγεν έν άρρήτω στοργή, 

έφοβεΐσο τήν σκηνήν αύτήν ; σ ’ έτάραξεν ύπερμέτρω; ; μή- 
πω ; έκρινα ύπερβολικώ; τα ; δυνάμεις σου ; ”0 / 1 , 'α ΐ

Η νεάνι; έκίνησε τήν κεφαλ.ήν.
— ’ Οχι, άνταπήντα, είμαι ήσυχωτέρα άφ’ οτι ήλπιζα 

καί τήν δικαίαν αύτήν πράξιν έφανέρωσα χωρί; νά τρέμω’ 
άλλά γνωρίζω, φίλε μου, τόν λόγον τή ; δυνάμεω; αύτή; καί 
τον έννοώ, καί νά σά; το εϊπω μάλιστα· έοειξα τήν δύναμιν 
αύτήν, Φλαβιανέ,..διότι τό παρελθόν δέν ύπάρχει πλέον δ ι’ 
έμέ,-διότι έγώ άποβλέπω μόνον ε’ι; τό μέλλον, έγώ ή οποία 
ύπελόγιζον ότι ήμην νεκρά ... διότι ... σέ άγαπώ έξ όλη; μου 
καρδίας...

Οί'οφθαλμοί τοϋ Φλαβιανοϋ ελαμψαν έκ χαρά; καί θρι
άμβου, θλ,ίψα; δ ’ ό νέο; τήν χεΐρα τή ; Μαγδαληνή;,

— Καί εγώ, Μαγδαληνή. σέ λατρεύω δ ι’ όλων τών δυ- 
νάμεών μου, δέν πρέπει ομω; έκ φιλαυτία ; μόνον περί. ήμών 
νά. σκεπτώμεθα, έκεϊ κάτω,ό μετά τοϋ κυρίου Σιωδναί όμιλών 
φίλος μου Λέων δέν εΐνε διόλου εύτυνής...

Ή  δεσποινίς δέ Κερμόρ θέλουσα ν ’ άφήση τόν Φλαβιανόν

καί τήν Μαγοαληνήν έλευθέρου; νά όμιλήσωσιν άπεσύρθη ό- . 
λίγον, ένώ ό Μωροά έπλησίασε πρό; αύτήν.

— Τό βλέπετε, τή είπεν, ότι χαίρω, ή χαρά μου όμω; δέν 
εΐνε δυνατόν νά εΐνε πλήρη; όταν πλησίον μου ό άοιστο; φίλο; 
μου εΐνε τεθλιμμένο;· δέν θά τώ  ε’ίπω λοιπόν έκ μέρου;_σας. 
λόγον συγγνώμη; καί λήθη ς;'

Τό πρόσωπον τή ; δεσποινίδο; δέ Κερμόρ προσέλαβεν εκφρα- 
σιν ταχύτητο; καί οργή; έκ τή ; μεγάλη; άπεχθεία;.

— Τήν ώραν αύτήν, είπε σφίγγουσα τού; οοόντα;, ότε 
έμάθομεν ποια εΐνε ή γυνή αΰτη, τήν ώραν αύτήν όμιλεΐτε 
νά συγχωρήσω έκεϊνον, ό όποιος τόσον σκληρώ; μέ ΰβρισε !

—; Εΐνε άληθέ;, είπε καθ’έαυτόν ό Φλαβιανό;, ότι μέ ώθη
σαν μακράν ό ζήλο; καί ή φιλία καί κακώ; εξέλεξα τήν 
στιγμήν.

— Καλά, έστω, άπήντησε, σιωπώ, θά περιμείνω καταλ- 
ληλίν ώραν κατά τήν οποίαν θά άκούσετε τήν άγαθότητα 
τή ; καρδία; σά;. . .

Τήν εσπέραν έκείνην-δέν ήτο δυνατόν νά γείνη λόγο; περί. 
άποχωρήσεω; τή ; Μαγδαληνή; Βεγκλέρ, ά λ λ ’ούδέ τοϋ’Αλαίν 
/.αί τή ; Τβόνη; Βλοχίκου. Ό δέ Ά λαίν γνωρίζων ότι έμελλε 
νά φιλοξενηθή έν τώ περιπτέρω’ έποίει μεγάλου; χαιρετι
σμού; τριβών τού; πόδα; έπί τοϋ τάπητο;.

— Εύχαριστοϋμεν όμω;, έπανελάμβανεν, ήμεΐ; είποροϋμεν 
νά πάμε οπίσω, έκτό; πλ.έον έάν ποόκηται διά τήν νέαν.

Είτα δέ στραφεί; πρό; τόν Μωροά'
— Καλά μοϋ τήν διορθώσατε τήν κυρίαν !
— Ναί, εΐπεν εί; ύποστήριξιν τών λόγων του ή 'Τβόνη, 

κρίμα, τ ί φρίκη !
Επειοή δέ μετά τοσοϋτον συγκινητικήν σκηνήν έκαστο; 

είχεν άνάγκην άναπαύσεω;, ή μέν Βέρθα δέ Κερμόρ έφρόντισε 
περί τή ; Μαγδαληνή;, ή θεία Έλβίρα μετά πολλού; λυγμούς 
άπεφάσισε νά φθ,άση εί; τήν οικίαν τη ;, ό δέ θείο; Φιλήμων 
άνέλαβε νά φροντίση περί τή ; Υβόνη; καί τοϋ συζύγου αύ
τή ;, καί μετά μικρόν οί δύο φίλ>οι έμειναν έλεύθεροι.

— ’Έ λα, ύπελαβεν ο Μωροά διαβά; όπισθεν τοϋ Λαφρε
σάνζ, δέν έτελείωσεν άκόμη τό έργον μα;, τό όποΐ:ν άκριβώς 
άρχίζει τήν νύκτα.

— Πώς! άνέκραξεν δ Λέων.θέλει; νά μεταχειρισθώμεν τήν 
νύκτα αύτήν

—· Πρέπει νά σφυρηλατηθή ό σίδηρο; ένόσω εΐνε θερμό;· ' 
ναί μέν κατώρθωσα νά έξουδετερώσω τά ; ένεργείας τή ; γυ- 
ναικο; έκείνη;,' άλλά καί δέν εΐνε έξ εκείνων αί όποΐαι παραι- 
τοϋν τόν άγώνα- έχε δέ ώ ; βέβαιον ότι μά; έτοιμάζει κάτι. 
τ ι, άπό εκείνα τά όποια γνωρίζει, λοιπόν οσω τό γρ.ηγορώτε- 
psv ένεργήσωμεν,τόσω καί το καλλίτερον, καί ά ; μή άναβαλ- 
λωμεν δ ι’ αύριον το πράγμα. *

Ό Λαφρεσάνζ>^ιείσθη, καθόσον έπί τέλου; τό μόνον όπερ 
άπησχόλει αύτόν ήτο ή μνησικακία τή ; δεσποινίδο; δέ Κερ
μόρ, καί όλίγον έ'μελεν· αύτώ έάν θά διήρχετο τήν νύκτα έν 
τή  κλίνη του ύπό αϋπνία; κατατρυχόμενο; ή έν τώ πάρα- 
δείσω.

Οί έν Λάνδ-Κούρτ' άπεχωόίσθησαν, άφοϋ ηύχήθησαν ά λ - 
•λήλοι; καλήν νύκτα.

— ’Έχω ό,τι πρέπει, έξηκολούθησεν είπων ό Μωροά, δύο 
πτύα, δύο λίσγου;. . . ένα φανόν, μολονότι δέν έ*χομεν καθό
λου τήν άνάγκην του' έπέτυχα" νά εΰρω άκριβώ; τήν άφετη-



ρίαν έπί τοϋ γεωγραφικού πίνακος τοϋ επιτελείου, λοιπόν θά 
διευθυνθώμεν έκεΐ· τά  έργαλεΐα εύρίσκονται είς το περίπτερον 
του παραδείσου... και άς πηγαίνωμεν...

Βαδίζοντες οί φίλοι ήρχισαν νά όμιλώσι φυσικώς περί τών 
γεγονότων της έσπέοας.

— Κχί είχες άπό πολλοϋ προχείρους τάς αποδείξεις αυ- 
τάς ; ήρώτησεν ό Λαφρεσάνζ.

— Νχί, άπό πολλών μηνών, ά λ λ ’ ήτο προηγουμένως ά
νάγκη ν ’ άνχκτήση τήν ϋγίειαν, τήν ζωήν ή δεσποινίς Βεγ
κλέρ. Ά χ  ! καί νά έγνώριζες, φίλε μου, πόσον ήμην δυστυ
χής ότε ένόησα ότι ήρχισχ νά τήν άγχπώ ! Εννοείς τό ανε
πανόρθωτο-/ δυστύχημα! Ή γάπων παράφρονχ! ήγάπων πλά
σμα το όποιον μέ άπέκρουε, Οιότι ή-,ο σφοδρά ή παρχφροσύνη 
της άπό τής απόπειρας τής δολοφονίας ! "Επειτα όμως ποια 
χαρά ! Ό Ά λχ ίν καί ή Υβόνη, αύτοί οί ούο τόσον άφωσιω- 
μένοι άνθρωποι, ήρχισαν νά παρατηροϋν ότι ή παρουσία μου 
τήν ήσύχχζε κάπως, καί έντός όλίγου ή νέα ήρχισε νά έξοι- 
κειοϋτχι πρός έμέ κχί νά μοί οίδη τήν χεΐρα ! τότε μ ’ έ'βλε- 
πες ν ’ απουσιάζω έπί τρεις ή τέσσαρας ήμέρας ! Έ π ί τέλους 
άνέκτησε τό λογικόν καί συνάμα τήν ύγίειαν . . εβλεπα όέ 
καλώς ότι ή Μαγδαληνή ήρχιζε νά αισθάνεται πραγματικήν 
εύχαρίστησιν όταν μέ ε”βλεπε. Γνωρίζεις τά λοιπά, έξηκολού
θησεν είπών ό Μωροά καί βλέπεις τόν διπλοϋν σκοπόν είς τόν 
όποιον άπέβλεψα. Όλίγον κ α τ ’ όλίγον κατά τάς στιγμάς 
τής όιανοητικής της διαυγείχς ή Μαγδαληνή μοί διηγήθη τήν 
άξιοθρήνητον ιστορίαν της κχί τό όνομα τής κυρίας όέ Γούγκχ 
ήρχετο συχνάκις έπί τών χειλέων της καί προσέθετε πάντοτε: 
«Έ κείνη , ή κατάσκοπος, τόν έφόνευσε καί ήλθε τώρα νά δο
λοφονήσω κ ’ έμέ». Έ ξ άλλου οί Βλοχίκου έγνώριζον τά πάν
τα , καί εγώ μ ετ ’ ολίγον έκέρδισα τήν εμπιστοσύνην των. Τήν 
ήμέρχν κατά τήν όποίχν ή Μαγδαληνή είχε σώας τάς φρέ - 
νας οέν μου άπέκρυπτε πλέον τίποτε, μοϋ έ’όειξε τήν άπο- 
χαιρετιστήριον έπιστολήν τοϋ Ερρίκου δέ Ζερμών ΤΙ Μ άν- 
δαλήνή οέν έζήτει, ν ’ άποκαλύψη τήν άτιμίαν. ”Α ! διότι, 
εννοείς, καί αύτή είνε γενναία φύοις.Τώρα έχω αποφασισμένο-/ 
τό σχέδιόν μου καί άμα έπιστρέψωμεν είς Παρισίους Οά έκ- 
θέσωμεν τήν βαρωνίοα. πανταχοϋ όπου θά τήν εΰρωμεν καί 
θά τήν άναγκάσωμεν νά φύγη άπο τήν Γχλλίχν. Ή  διοργά- 
νωσις'τής γερμανικής κχτασκοπείας είνε φοβερά, ά λ λ ’ εάν 
έ’καμνε ό καθείς τό αύτό, έάν όλοι όσοι τήν άνακχλύπτουσι 
τήν κατήγνελλον, θ ’ άπηλχσσόμεθχ έπί τέλους τοϋ έπικιν- 
δύνου αύτοϋ πλάσματος.

— Είνε φανερόν,έπανέλαβεν ό Λαφρεσάνζ, ότι διά τής άνχ- 
καλύψεώς σου τά πράγματά διασαφηνίζονται, ότι αύτή ή 
αναθεματισμένη γυνή έστειλε ένχντίον ήμών τον κόμητα

■ Χαϋγκελ, τον όποιον συνώδευον ..ό ταγματάρχης Γοϋντερ καί 
ό κύριος Σκόπνικ, κα'ρ οί όποιοι είνε αύτοί έκεΐνοι οί κατάσκο- ί 
ποι οί όποιοι άποτελοϋν μέρος τής αύτής συμμορίας..

— Λησμονείς τόν Θεόδωρον Μενδώ, ύπέλαβεν ό Μωροά.

— Καλά λέγεις, καί ό ανταποκριτής τοϋ βιεννχίου «Έ ω 
θινοϋ Τχχυδρόμου» πρέπει νά συμπληοώσή τήν Ιξκίρετον αύ"· 
τήν όμάδα, άλλά εύκόλως δυνάμεθχ ν ’ άπαλλαχθώμεν ά π ’ 
αύτόν. Μάς περιεφρόνησεν άπό πολλοϋ καί έχω φοβερόν λο
γαριασμόν νά. εξοφλήσω μαζή του ... . -·

— ’Αχάριστε ! άνέκραξεν ό Μωροά, λησμονείς ότι τοϋ χρε- 
ωστεΐς το χρυσοϋν φύλλον.

— Έ στω , άλλά καί συ λησμονείς νά λογαριάσης τάς άγω- 
νίας τάς όποίχς ύπέφερες είς τον Κεράτιον πύργον ελπίζω ότι 
θά τά εύρώ μέ τόν εξαίρετο-/ συνάδελφόν μας καί θά τού 
δώσω δύο_ σπαθιαίς είς τά πλευρά.

— Μπά, δέν αξίζει τόν κόπον, θά εϋρωμεν τόν τρόπον νά 
έξο'ολήσιομεν τον λογαριασμόν μας κχί χωρίς αύτά, καθόσον...

Ό Μωροά δέν έπέρανε τήν φράσιν του. Οί δύο φίλοι ένώ 
ώμίλουν φορτωμένοι μέ τά έργαλεΐά των έπλησίασαν πρός 
τήν άκοχν τοϋ παραοείσού, το τέρμα τής έκορομής, ό δέ Μω- 
οοά λαβών τήν χεΐρα τοϋ φίλου τώ  έ'καμνε σημεϊον ν ’ άκρο- 
σθή. Ή  σελήνη πλησιφαής έφώτιζε τόν μέγαν παράδεισον 
καί τάς δενδροστοιχίας.

— Κάποιος φωνάζει, είπεν ήμιφώνως ό Μωροά καί νομίζω 
μάλιστα οτι ζητεί βοήθειαν.

Ναι, έκαλουν είς βοήθειαν, ά λ λ ’ό θόρ υβος άπεσβεσμένος έ- 
φθ/νεν είς τά  ώτα τών δύο φίλων.

— Βοηθήσατε με ! έ'κραζεν άνήρ τις είς τό άκρον τοϋ πα
ραδείσου, βοηθήσατέ με ! Τρέξετε !

— Ας τρέξωμεν, άνέκραξαν συνάμα ό Φλαβιανός καί ό 
Λαφρεσάνζ άφοϋ έβεβχιώθησχν ότι καλοϋσιν είς βοήθειχν, άς 
τρέξωμεν !

Κχί Ινώ διηυθύνοντο πρός τό μέρος όθεν ήκούοντο αί κρχυ- 
γαί. ό Φλαβιανός είπε τώ φίλω του·

— Μήπως άπατάσαι ; Σαν νά είνε ή φωνή τού Θεοόώ- 
ρου Μενδώ ή όποια βγαίνει άπό τά βάθη τής γής.

— Τέλος πάντων ! ’Αλλά καί αύτός άκόμη Ιάν είνε, εΐ- 
μεθχ υποχρεωμένοι νά τόν βοηθήσωμεν...

Ό Φλαβιχνός Μωροά δέν ήπχτήθη, διότι πράγμχτι ό Ηε- 
όδιορος Μενδώ έζήτει βοήθειαν. Φυσικώς δέ άγόμεθα νά έξη- 
γήσωμεν πώς εύρίσκετο τότε ό ανταποκριτής τοϋ- βιεννχίου 
« Έωθινοϋ Ταχυδρόμου».

Όλίγον πριν ή ή Μαγδαληνή Βεγκλέρ. συνοδευομένη ύπό 
τοϋ Ά λχ ίν κχί της Ύβόνης Βλοχίκου, είσέλθη είς Λάνδ- 
Κούρτ, άνήρ άναμένων άπο πολλοϋ ήδη κέκρυμμένος όπισθεν 
τών πετρών καί τών σπχρτίων είσεχώρει κρύφα κατά μήκος 
τοϋ τοίχου τοϋ παραδείσου, καί άφοϋ έβεβχιώθη ότι πέοιξ 
Ιπεκράτει σιωπή διέβαινεν ήρέμα άνωθεν.

Τίτο ό Θεόδοιρος Μενδώ, οστις άφικόμενος είς Λάνδ-Κούρτ 
ταύτοχρόνως τή βαρωνίδι καί κατοικήσας έν ,μετρίω ξενώνι 
ενός τών προαστείων τοϋ Σαίν Σερβάν ήδύνατο νά κατάσκο- 
πεύη έν άνέσει τούς δύο φίλους, οίτινες δέν ύπώπτευον βεβαίως 
τήν παρουσίαν αύτοϋ. ΤΙ βαρωνίς ώφειλε νά καθιστά αύτώ 
γνωστά διά τής Γερτρούδης Έρτσεν τά  έν Λάνό-Κουρτ γινό
μενα, καθ:’ ήν ώραν όμως άνευρίσκομεν ΐχύτον ούτος δέν ήδύ
νατο νά ύποθέση ότι ό Φλαβιανός Μωροά έξέθετε τήν συνέ
νοχον αύτοϋ. Δ ι’ όλης τής ήμέρας ό Θεόδωρος Μενδώ κεκρυμ- 
μένος έν τώ  παραδείσω κατεσκόπευε τόν Μωροά κχί τον Λκ- 
φρεσάνζ, πολλάκις δέ πολλάς έκ τών ομιλιών αύτών ήκουσεν, 
ώστε νά •γνω,ρίζη τ ί άκριβώς συνέβαινεν ώς πρός τάς περιλ-α- 
λήτους «οικονομίας». Όποία δόξα έπεφυλάσσετο αύτώ έάν 
ανεξαρτήτως τής βαρωνίδίς» κατώρθςυ ν ’ άνακαλύψη το ακρι -  
ρ'ες μέρος,  έά.ν κχτώρθου νά λάβν) είς τήν κατοχήν α.ΰτ.οϋι 
τον θησαυρόν ! Καί άμέσως, ώς γνωρίζομεν ήδη Ικ μακρεϋ 
τόν Βαλτερ-Χανδελ, ώς γνωρίζομεν ότι ούτος, είτε τοιουτο
τρόπως άπεκχλεΐτο, είτε -Θεόδωρος Μενδώ ώνομάζετο, δέν 
ώπισθοδ ρόμει πρός έπίτευξίν τών σκοπών του, ούτε άπέναντ



άτΐ!/.ίας, ούτε απέναντι κακουργήματος*, φοβερον σχεδιον ήρ- 
χισε νά άναπλάσσηται έν τ ί) διανοία αύτοϋ- το οέ σχέδιον 
τοϋτο ειχίν ώς έξής. Έγνώριζεν οτι οί ούο φίλοι ώφειλον άπο 
τής έπιούσης νά ενεργήσωσι- τήν νύκτα άνασκχφάς, διότι εί- 
δομεν τήν ώχράν αύτοϋ κεφαλήν προκυπτουσαν έν μέσω τών 
σπαρτίων. Καί ένόει μέν νά προλάβη αύτούς, ά λ λ ’ έπειδή 
δέν έγνώριζεν ακριβώς τό μέρος όπου αί· άνασκαφαί ανται θά 
έγίνοντο, έφαντάσθη τό .έξής. Έ μελλε ν ’ άνορύξη τόν εγγύς 
τοϋ άορίστως ύπό τού Μωροά ύπίδειχθέντος μέρους καί έκεϊ 
θά ήνοιγεν ύπόνομον,ή δέ δυναμΐτις,ής τοσαύτη χρήσις γίνεται 
έν ταΐς άπεργίαις, θά έχρησίμευε καί έν τη παρούση περιστά- 
σει. Οί φίλοι θά έ'οθανον καί θά ήρχιζον τό έ'ργον αύτώ ν,άλλ ’ 
άμα τω πρώτω κτυπήματι τοϋ λίσγου, θά έφονεύοντο θα
πτόμενοι ύπό τά  έρείπια, και ή εκρηξις, επενεργούσα έν πε- 
ριμέτρω αρκούντως έκτενεΐ, θ ’ άπεκάλυπτε βεβαίως τόν θη
σαυρόν άλλά καί &ν έ'τι δέν θ ’άπεκαλύπτοντο διά της έκρή- 
ξεως αί. οίκυνυμι 'αι  τοϋ Πομπόννη, ό Μωροά καί ό Λαφρε
σάνζ βεβαίως θά έφονεύοντο παραχρήμχ' οί δύο νέοι οΐτινες 
εΐχον τό μυστικόν τοϋ χρυσού φύλλου θά έξηφανίζοντο, καί 
ό Θεόδωρος Μενδώ θά κατώρθου εύχερώς τον σκοπόν αύτοϋ. 
Καί ό,κατάσκοπος δ ι’ άξίνη; ήν έφερε μεθ’ έαυτοϋ. θ ’ άνώ- 
ρυσσε βαθύν λάκκον έν διαστήματι όλιγωτερω τής ώρας.’Ε- 
ξελθών έκεϊθεν είσηλθε πάλιν ϊνα κατασκευάση αγωγόν είς 
δν θά έ'θίΤί τό ανατρεπτικόν φυσίγγιον κατόπιν θά ήρχετο ή 
θέσις τής θρυαλλίοος. Έ πί τέλους παρατηρήσα; τό ώρολόγιον 
αύτοϋ καί ύπολογίσας τήν ώρ^ν άνήψε τήν θρυαλλίδα'ήδύνατο 
αύτη νά διαρκέ.ση ήμίσειαν περίπου ώραν, έντός της όποιας ό 
Μωροά καί όΛαφρεσάνζ θάέφθ-/νον βεβαίως έπίτόπου.Πριν ή ά,- 
νάψηόμω: αύτήν,έ'ρριψε πρός πλείονα βεβαιότητα βλέμμα πρός 
τήν δενδροστοιχίαν,ούδεμία δ ’έπετρέπετο πλέον άμφιβολία καί 
ούδείς δισταγμός, διότι εβλεπεν ήδη μακρόθεν έπί της.άμμου 
τήν σκιάν τών δύο νέων, οϊτινες έπροχώρουν. Τότε έ’θτ,κε τό 
πϋρ είς τήν θρυαλλίδα. Σπαρτία τινα κοπέ,ντα προλαβόντως 
καί ριφθέντα έπί τοϋ στομίου τοϋ λάκκου καί έπί τοϋ άνα- 
σκαφέντος χώματος θά ήμπόδιζον τον Μωροά καί τόν Λαφρε
σάνζ να. ίδωσι τήν υπόνομον. Καθ’ ήν στιγμήν ,έ'θετε τό πϋρ 
είς τήν θρυαλλίδα, ήτοιμάζετο νά Ιξέ/.θη τοϋ λάκκου, δέν 
ήδυνήθη νά κρατήση άνχφώνησιν τρόμου' κεφαλή, ή ; ή σια- 
γών έστηρίζετο έπί τοϋ χείλους-τοϋ λάκκου, παρετήρει αύ- 
τόν.άτενώς, καί μολονότι δέν έφωτίζετο ποσώς ύπό της σε
λήνη:, επιπτον κατά πρόσωπον του τά Κλ.έααατα τη ; κε
φαλής τχύτης, άτι να έν τή σ/κοτία ελ'αμπόν ώς οφθαλμοί γα
λής. Τό δν όπερ κατεσκόπευε τοιουτοτρόπως τόν Θεόδωρον 
Μενδώ ήνχγκά-σθηνά φθάση ύπεισίρπον διά τής κοιλίας όπως 
άνεπχισθήτω: καί άθορύβως πλησιάση πρός τόν λάκκον ενθα 
αύτός εΐργάζετο. άνεγνώρισε δ : έκ πρώτης όψεω; ότι τό πρό.- 
σωπον τούτο ήτο ή Γερτρούδη "Ερτσεν. Τούς απλανείς αυ
τής οφθαλμούς ίδών ό Θεόδωρος Μενδώ ήσθάνθη μεγίστην τα 
ραχήν. Τί ήρχετο άρά' γε έκεϊ νά κάμη ; Ό  Θεόδωρο; Μενδώ 
ήθέλησε ν ’ άπαλλαγΐ, διά θρασύτητος καί στηριχθείς έπί τών 
παλαμών άπεπειραθη νά έξέλθη τοϋ λάκκου,-διότι εγγύς τής 
καιούσης θρυαλλίοος ευρισκόμενος ήρχισε. νά καταλαΐΛ'βάνη- 
τα ι ύπό αγωνίας, ά λ λ ’έν τη κινήσει του ή Γερτρούδη όρθω- 
θεϊσα'αιφνη;.

Οχι, είπε φοβερώ; απειλητική, οέν θά φύγης διόλου 
από έοώ, Βάλτερ-Χάνοελ^ πρεπει νά μείνηο έδώ !

— 'Έλα, ελα ! έψέλλισεν ό άθλιος', άφησε τάς τρ^λλας, 
άφησε τάς μωρίας, άφες με νά φύγω...

— ’Όχι,' όχι, άνταπήντησεν ή Γερτρούδη διά τής παγε
ρές αύτής φωνή;, σέ προειδοποίησα ! σοί είπα νά μην έγ- 
γ ίξη ; τόν Γότλιβ Θοϋρνερ, άλλα σύ τόν έφόνευσε;, Βάλ- 
τερ-Χάνδελ, θ ’ άποθάνωμεν καί οί δύο έδώ ... ’Ώ ! σέ παρε- 
μόνευα καί έγώ καί ένόησα τ ί ήθελε; νά κάμη;. Δέν θά φύ- 
γη ; άπό τόν λάκκον σου, Βάλτερ Χάνδελ, έτελείωσε πλέον !

Τότε ό Θεόδωρο; Μενδώ έκυψεν εί; τό βάθος τοϋ άγωγοϋ 
θέλων ν ’ άποσπάση τήν θρυαλλίδα, ά λ λ ’ ή Γερμχνίς έπή- 
δησεν είς τόν τράχηλόν του παραλύουσα τήν κίνησιν αύτοϋ,

— Οχι, οχι, είπε καί πάλιν διά τή ; αύτή ; ψυχρά; φω
νή; καί έμπηγνύουσα τού; όνυχα; είς τάς παρειάς του, δέν 
πρέπει νά κάμης τίποτε· καί διά περισσοτέραν ασφάλειαν έχω 
καί τό ρεβόλβερ καί έάν κινηθής. Βάλτερ-Χάνδελ* θά σου 
πετάξω τά μυαλά είς τόν άέρα.

νΩ ! ο Θεόδωρος Μενδώ δέν ήδύνατο πλέον νά διαφύγη, 
καί τότε άπολέσας τέλεον τήν αταραξίαν αύτοϋ άνέκραξε :

— Βοηθήσατέ με, βοηθήσατέ με !
Ό Λαφρεσάνζ καί ό Φλαβιανός έτρεχον πρός τό μέρος οθεν 

ηκουοντο αί φωναί, καί οτε έφθασαν είς μικράν άπόστασιν, 
είς τήν άκραν τού μικρού άδένδρου μέρους, έσταμάτησαν. Ό 
Θεόδωρος Μενδώ ερρεγχεν ! Ή Γερτρούδη Ερτσεν περιέπλεξε 
τους' νευρώδεις αύτής βραχίονας είς τόν λαιμόν αύτοϋ, καί έξ- 
απλωθεΐσα πρηνής έπί τοϋ άναχώματος, λίαν δέ ισχυρά καί 
άοιασάλευτος έπί τοϋ ερείσματος έκείνου έκώλυε τόν έχθρόν 
αύτής νά κύψη ώστε νά έξέλθη. Ο Μενδώ άνασκιρτών όπως 
απαλλαγή .τής Γερτρούδης ήγγισε φαίνεται τήν θρυαλλίδα 
καί έπλησίασεν αύτήν προς τό φυσίγγιον, διότι σφοδρά έ’κρη- 
ξις επληξε τόν άέρα, ή γή έσείσθη καί οί δύο φίλοι έπεσον 
χαμαί σχεδόν ταφέντες ύπό τά χώματα- καί τάς πέτρας. 
Πρώτο; ό Φλαβιανό; Μωροά άνηγέρθη, δέν είχε πάθει όμω; 
τίποτε, πλήν άμμου καί χώματο; όπερ είχεν εί; τού; οφθαλ
μού;, εί; τό πρόσωπον καί εί; τό σώμα' ά λ λ ’ ό Λαφρεσάνζ 
είχε προσβληθή λαβών-τομήν έξικνουμένην άπό τοϋ μετώ
που μέχρι τού ώτίου, έξ ής άφθονον έρρεεν αίμα. ά λ λ ’ άνη 
γέρθη.καί οΰτ;; ούδέν τό. σοβαρόν παθών έκτο; τή ; πληγή; 
ταύτη ;, ή τ ι; βεβαίω; δέν ήτο επικίνδυνο;. Ό Φλαβιανός άν- 
έπνευσε θορυβωδώς έννοήσας έκ ποιου κινδύνου άπηλλάγησαν 
ώς έκ θείας συνάρσεως.

Τού Θεοδώρου Μενδώ καί τής Γερτρούδης Ερτσεν άμορφα 
μόνον άπελε-ίποντό λείψανα, αιμοσταγείς σάρκες, ά λ λ ’ ένώ ό 
Μωροά εβλεπε τήν φοβεράν καταστροφήν τού,εχθρού αύτοϋ 
καί τής έκδικησάσης αύτόν Γερτρούδη;, άφήκε κραυγήν εκ- 
πλήξεω;, οιότι ή ε’κρηξι: άνατιναςασα τήν.τριγύρω τού'κέν
τρου τη ; γήν κατά του; ορθυυ; τοϋ άχρείου.Μενδώ ϋπολογι— 

,σμού; συνέτριψε τάς λιθίνας πλάκα;,α ΐτινες πλησίον τοϋ λάκ
κου άπεκάλνψαν όρυγμα- ό Μωροά καί ό Λαφρεσάνζ προσέ- 
βλεψαν τόν μέγαν έκεΐνον λ.άκκον.

— Τρεις πλάκες, άνέκραξεν ό Λαορεσάνζ λησμονών τους 
πόνους καί τό άπο τής πληγής του ρέον άίμα,. τρεις πλάκες ! 
αρίθμησε τά τεμάχια, Φλαβιανέ, ίόου ό-άριθμός 3 έςηγυύ- 
μενος.

Πράγματι, ήρίθμησαν τάς συντετριμμένας ύπό τής έκρή- 
ξεως πλάκας. * .
. — Αϊ ! άνέκραξεν ό Μωροά, Ίκτείνας τόν βραχίονα έντός
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του λάκκου, ά λ λ ’ ίδο.υ αί υ ί κο νυμ ία ι  τοϋ Μομπόννη, κρατώ 
το κιβώτιον ! τό χρυσοϋν φύλλον οέν έψεύσθη.

Ναί, ά λ λ ’ ήτο αδύνατόν οί ούο ν ’ άνασηκώσωσι το κιβώ- 
τΊον έκεΐνο.

— Στάσου εδώ, ύπελαβεν ό Μωροά, νά υπάγω νά ζητήσω 
βοήθειαν.

Καί μετά είκοσι λεπτά επανήλθε μετά τοϋ. Ά λχ ίν  Βλο
χίκου, δν αφύπνισε, τοποθετήσαντες οέ τό μετά μεγάλου -κό
που εξαχθέν έκ τού λάκκου κιβώτιον έπί χειραμαξίου, όπερ 
έτριζε·/ έκ τοϋ βάρους, μετέφερον αύτό είς Λάνδ-Κούρτ, είς 
«υτο το δωμάτιο-/ τοϋ Φλαβιανοϋ.

Το κιβώτιον έκεΐνο πεοιεΐχεν όντως θησαυρόν, θησαυρόν.α
ληθή, συγκείμενον άπαξάπαντα έκ μεγάλων Τεμαχίων πολυ
τίμου μετάλλου, πρός ο ’έκ πολυτιμοτέρου μέρους συγκείμενου 
έκ μεγάλοι·/ άδαμάντων καθαρότατων καί έκ πολυτίμων λ ί
θων ανυπολογίστου άςίας.

— Φ^αβιανέ, ειπεν ό Λαφρεσάνζ ότε τον καλύμματος τοϋ 
κιβωτίου άνοιγεντος μετά δυσκολίας έςέλαμψαν είς τούς τε- 
θαμβωμένους τοϋ Μωροά, τοϋ φίλου του καί τού Ά λα ίν ο
φθαλμούς τά θαυμάσια έκεΐνα άντικείμενα' Φλαβικνέ, όλ ’ 
αυτά άνήκουν είς τήν δεσποινίδα δέ Κερμόρ... Πρέπει νά προσ- 
καλέσωμεν τόν θειον Φιλήμονα καί νά τω παραοώσωμεν τήν 
πολύτιμον αύτήν παρακαταθήκην.

— Καλά λέγεις, άνταπήντησεν ό Μωροά, τώρα ςημερόνει 
καί οί κάτοικοι τής Λάνδ-Κούρτ δεν θά βραδύνουν'νά έγερ- 
θοϋν, έγώ θά υπάγω νά φωνάξω τον θειον· Φιλήμονα.

’0  θείος Φιλήμων έφάνη μ ετ ’ όλίγον καί μ ετ ’ αύτόν ή 
Βέρθα, ήτις ίδοϋσα τήν πληγήν τοϋ Λαφρεσάνζ, έγένετο κάτ- 
ωχρος. . . .

— Δέν είνε τίποτε ! άνέκραξεν ό Μωροά γελών, καί δέν 
θά είνε τίποτε πρό παντο)-/ έάν συγχωρήσετε .έκεΐνον, ό οποίος 
μάς εύρε περιουσίαν.

Ή  Βέρθα δέ Κερμόρ έσυγχώρησε· συνεζεύχθη τόν Λέοντα 
Λαφρεσάνζ τή αύτή ήμέρα, καθ’ ήν ή Μαγδαληνή Βεγκλέρ 
έγίνετο σύζυγος τού Φλαβιανοϋ Μωροά καί οί δύο γάμοι ετε- 
λέσθησαν συγχρόνως.

Ά λ λ ’ ό Φλαβιανός έμεγαλαύχησε,. διότι ή βαρωνίς δέ
Γίυγκα διαμένει είσέτι έν Ιίαρισίοις έ'ακολουθούσα τά αισχρόν

, ν ■* « 
αυτής εργον. —

Ό  θείος Φιλήμων είνε ε’ίπερ ποτε εύτυχής, ή δέ θεία Έ λ
βίρα θεραπεύει πάντοτε τήν μουσικήν. -

Τ Ε .Λ. O S  ^

ΠΛΑΓΚΩΝ Η ΜΗΛΙΣΙΑ

μένη νά διαφιλονικήση τά. τής καλλονής πρωτεία άπέναντε 
τή ; Πλαγκών καί είνε απορίας άξιο·/ πώς ή Αφροδίτη, ή 
ζηλοτυπήσασα τήν Ψυχήν, δέν ύπήρξε ζηλότυπος· καί διά 
τήν Μηλισίαν μας. ’Ίσως οί πολυάριθμοι έκ ροδών καί φιλ- 
λυρών στέφανοι, αί θυσία ι τών στρουθιών καί περιστερών, 
καί αί σπονδαί τού Κρητικού οίνου, έκολάκευον τήν φιλάρε
σκο-/ θεάν καί κατεπράϋνον τόν θυμόν καί τήν οιλέκόικον 1 » · · * *
αανίαν της.

Ούδεμία άλλη ήξιώθη εύτυχεστέοων έρώτων τής ώραίας 
μας Μηλισίας, τή ; έπικληθείσης καί Πασιφίλου.

Μόνον ή σμίλη τοϋ Κλεομένου; καί ή γραφίς τοϋ Ά πελ- 
λή ήδύναντο νά δώσωσιν ακριβή Ιδέαν τή ; έξαιρέτου σωμα
τικής τελειότητος τής Πλαγκών. Τις δύνάται νά περιγραφή 
τή-/ ωοειδή μορφήν τοϋ προσώπου της, τήν χιονόχρουν έπι- 
ίερμίδα τη ;, τήν εύθεΐαν Χαί εντελώς ελληνικήν ρΐνά της. 
τό'στρογγύλον καί μικρόν στόμα της, τόν καμπύλο-/ πώγωνα 
τη ;, τά ; ώς φύλλον ρόδου παρειά; της* τούς λαμποντας οί 
κην διδυμογενών άστέρων οφθαλμούς της, τους μεταξύ βλε
φαρίδων καί όφρυδίων πλειότερον τής μελάνης μελανών καί 
τεχνικώς κατά τά άκρα λεπτυνομένων; Πρός τ ί νά παρα- 
βληθώσιν οί μακρύτατοι βόστρυχοι τή ; ξανθής κόμης της ; 
ΙΙςία θνητή έκέκτητο ποτέ τελειοτέρους πόδας; Αύτή ή Ηέ- 
τις, ής τούς πόδας ώνόμασεν αργυρούς ό Μελιμενής, δεν ή 
δύνατο νά διαφιλονικήση τήν λευκότητα καί το σμικρον τών 
ποδών τής ήρωιδο; μας. Οί βραχίονες τη ; ήσαν λευκότεροι 
παρίου μαρμάρου καί στρογγυλοί ώς έ κείνοι τής Ηβης. Η 
κύλιξ, δ ιr ής ή "Ηβη προσέφερε τοΐς Θεοϊς τήν άμβροσίαν, 
έχρησίμευσεν ώς τύπος διά τόν λαιμόν της καί αι τόσον έγ- 
κωμιαζόμεναι τής ’Ποϋς χεΐρες, απέναντι τών ίδικών της, 
ώμοίαζον μέ χεϊρας δούλου καταγινομένΟυ είς εργασία; ί χ -  
ναύσους.

Μετά. τήν ανωτέρω περιγραφήν δέν θά έκπληχθήτε, ώ- 
ραΐαί μου άναγνώστριαι. μανθάνουσαι ότι ή οικία, τής Πλαγ
κών έλατρεύετο πλειότερον τών ναών τής μεγάλης Θε?.;. 
Έκάστην νύκτα έρασταί θρηνουντες, ήρχοντο νά χρίσωσι 
τήν θύραν καί τάς μαρμαρίνους βαθμίδας διά τών πλέον βα- 
ουτίαων μύρων καί άρωμάτων. Στέφανοι πλεκτοί έκ τριχών 
κεφαλής, τα ινία ι π  ε ρ ι κ ε κ ο σ μη μ έ ν α ι διά στεμμάτων είόωλο- 
λατρικήξ,' καί κύλινδροι παπύρου γέμοντος έλεγε ίων καί επι
γραμμάτων, ιδού τ ί έπισώρευον έκάστην νύκτα οί λάτραι 
τοϋ έξ-αισίου κάλλους τής Μηλισίας έπί τής θύρας της, είς 
τρόπον ώστε τήν-πρωίαν .ήτο άνάγκη ϊνα άφεθή ή είσοδος έ- 
λευθέρα, νά πράξωσιν ό,τι καί έν Σκυθία, ΐπότχν ή χιών 
φοάττει τάς θύρας καί τά παράθυρα τών οικιών-.

• Ή  Μηλισία Πλαγκών ύπήρξεν έπί τής εποχής της μία 
έκ τών μαλα διαπρεπουσών-γυναικών τοϋ συρμού έν Ά θή- 
ναις. Έν τή πόλει δέν έγένετο-λόγος· καί θόρυβος ή δ ι’ α.ύ- 
τήν καί μόνην. "Αρχοντες, σατράπαι, διδάσκαλοι, νέοι π α 
τρίκιοι, όλος ό κόσμος ένί λόγω ήτο ένθουσιασμένος, μέχρι 
μανίας δ ι’ αύτήν. Ή  καλλονή της ίση", ά ν  ούχί άνωτέρα, 
τής τής Ελένης τού ΙΙαριδος, προύκαλει τόν θαυμασμόν καί 
τήν επιθυμίαν καί αύτών άκόμη τών άόυνάτων γερόντων, 
τών λυπουμένων διά τήν άνεπιστρεπτεί παρελθοϋσαν νεότητά 
των. Τέλος ούδεμία ύπήρχε κατά τήν εποχήν έκείνην δυνα-

II ήρωις υ.άς έκ τού πλήθους τό θοόντιων εις
συνάυ.α δέ καί έκπλήττον‘κάλλος της, έξέλεγε τού; μάλλον 
πλουσίους καί ώραίους, πάντοτε όμως προτιμώσα. τους τε- 
λευτα.ίους τούτους. Εις άρχων διετηοεΐτο επί οκτώ ήμέρας· 
είς μέγας κληρικός δέκα πέντε· έοει δέ νά είνέ τις βασιλεύς, 
σατράπης ή τύραννος διά νά συμπληοώση πλησίον της ολό
κληρον μήνα. Ά μα ή περιουσία των ήφανίζετο, ή θύρά 
τής Πλαγκών ήνοίγετο διά τελευταία-/ φοράν προς αυτούς, 
ούχί όμω; ϊνα: εισέλθωσ»-/ εί; τόν λατρευόμενον ναόν, ά λ λ ’ 
ϊνα ριφθώσιν έξω, εί; τήν ο Ιόν, γυμνοί ώ ; οί πρωτόπλαστοι. 
Διότι, ω ; έκαστος έννόησεν. ή ώρα ία ήρωΐς μου δεν ήτο ού
τε εύγενής οικοδέσποινα , ούτε νέα παρθένος ορχουμένη



τούς βακχικούς χορούς κατά τάς έορτάς.τής Άρτίμιδος- ήτο 
άπλώς μία δούλη, άπελευθερωθεΐσα καί κατόπιν κατά.στάσα 
μ ία ... . · _ . ...

Μετά παρέλευσιν ολίγου χρόνου ή Πλαγκών .οέν έφαίνετο 
ή πολύ σπανίως έν τοϊς δημοσίοις θεάμασιν, έν τοϊς περιπά- 
τοις καί έν ταΐς έορταΐς. Αύτη οέν έσκέπτετο πλέον τήν πε
ριουσίαν τών μεγιστάνων καί σατραπών οί οέ οωοεικοί τού 
Φαρναβάζη, Άρταβάνη καί Τισσαφέρνους έ'μενον παραδόξως 
ήσυχοι έν τοϊς χρηματοκιβωτίοις τών κυρίων των. 'Η Πλαγ
κών οέν έξήρχετο πλέον ή νά ποοευθή είς τό λουτρόν, έντός 
κεκλεισμένης άμάξης καί κεκαλυμμένη μετά πολλής προφυ- 
λαξεως, ώς τιμ ία γυνή. Δέν έπορεύετο πλέον είς οεΐπνα 
κάί συμπόσια μετά τών παρύτων νέων, ουιε {ψάλλε τούς 
ύμνους τού Βάκχου, ίυνοοέυομενη ύπο λύρας.

Οϊ Αθηναίοι έξεπλήσσοντο.
Πώς ! ή Πλαγκών, ή ώραία Πλαγκών. ό έρως μας, τό 

είδωλόν μας, ή βασίλισσα τών έορτών καί οργίων ή Πλαγ
κών ή τόσον θαυμασίως χορεύουσα. συνοδευομένη ύπό τών 
κροτάλλων καί ή μετά τοσαύτης χάριτος. έκτελούσα τάς τού 
πυρϊιχείου χοροϋ’δυσκολους στροφάς καί κινήσεις ύπό τό λαμ
πρόν τών έορτών φώς· ή Πλαγκών μέ τό ουράνιον μειδίαμα, 
μέ τήν δηκτικήν έτοιμολογίαν το άνθος, ό μαργαρίτης, ή 
κορωνίς τών ώραίων ή Πλαγκών ή Μηλισία οέν έχει πλέον 
ή τρεις έραστάς, μένει κεκλεισμένη είς τήν οικίαν της καί 
μετεβλήθη είς ένάρετον, ώς γυνή άσχημος ; Ώ , Η ρα
κλής ! 'Γούτο εΐνε θαύμα ! Τίς έν τώ  μέλλοντι θά δίδη τό 
σημεΐον τοϋ χορού ; Ποια θ ’ άποφασίζη περί τώ ί συρμών ; 
ΙΙοία θ ’ άντικαταστήση τήν Πλαγκών τήν άνθηράν, τήν 
Πλαγκών τήν θελκτικήν, τήν Πλαγκών τήν τρελλήν ;

Τοιαϋται ήσαν αί σκέψεις τών διαφόρων λατρευτών της. 
Τοιαϋτα συνδιελ.έγοντο οί πρώτοι τών Αθηνών κύριοι, περι- 
διαβάζοντες είς τά  προπύλ-αια ή νωχελώς έξηπλωμένοι έπί 
τών μαρμάρων τής Άκροπόλεως.

Τό έκπλήττον ομως ύμάς, καλοί μου Αθηναίοι, εΐνε άπλού 
στατον. Πλήττετε, κύριοί μου, καί αηδιάζετε τήν Πλαγκών, 
ή τ ιΐ θχς διασκεδάζει καί θέλγει, καί ήτις έβαρύνθη ήδη. νά 
σάς χορηγή τήν χαράν καί τόν έρωτα άντί χρυσίου. Ή  Πλαγ- 
γών δέν σάς θέλει πλέον. "Οσον χρυσόν καί άν τή προσ- 
φέρητε. ή θύρα της . θά. μενη πάντοτε κωφή είς.τάς πα
ρακλήσεις σας, τα : προσφοράς σας καί τού: θρήνους σας.
Αλκιβιάδη, Άξιοχε, Καλλίμαχε, σεΐς.οί πλέον κομψοί καί 
μάλλον ονομαστοί τής πόλεως, έπί ματαίω θέλετε κοπιάσει * 

• άπ'οπειρώμενοι. νά έλκύσητε τήν εύνοιάν της. Έάν θέλετε φι- 
λαρέσκους, πορευθητε είς τής Λαμίας, τής Φρύνης, τή : Λαί- 
δος ή τής Αρχενάσαης. Η Πλαγκών ε’παυσεν ουσα φιλάρε
σκος, εΐνε'ερωτευμένη. . . -

— Έρωτευ’αένη καί μέ ποιον ;
— Θά τον μάθωμεν ήμεΐς πάντοτε μανθάνομεν τήν κα- 

τάστασιν τής καρδίας τών τοιουτων γυναικών οκτώ ήμέρας 
πρότερο-ν.
' — Ακριβοί μου κύριοι, έστέ βέβαιοι, ότι δέν άγαπά έξ
ύμών ούοένα- σάς.γνωρίζει πολύ πλειότερον ά φ ’ ό,τι πρέπει,
ϊνα μή σάς άγαπήση... Δέν είσα.ι ρύ, άσωτε- Κλεών, 'οστις 
κεκτ.ησαι καλαισθησίαν μόνον διά τους κύνας τής Λακωνίας, 
τούς παρασίτους, τούς αύλητάς, τούς νάνους καί τούς ψ ιττα 
κού: τών ’Ινδιών. Ούτε σύ, Ιππαρχε, ό’στις δέν ήξεύρεις νά

συζητής ή μόνον περί τών τεσσάρων λευκών ίππων ;;ου καί 
περί τής αύξήσεως τοϋ μισθού τών αμαξηλατών κατά τούς 
'Ολυμπιακούς άγώνας, οΐτινες ούνασθε νά σαγηνεύσητε τήν 
θελκτικήν 'Μ ηλισίαν. Ή  Πλαγκών, πολύ όλίγην ήδονήν 
ανευρίσκει είς συζητήσεις, ών άντικείμενον εΐνε οί αχυρώνες 
καί οϊ σταϋλοι.- Πολύ όλιγώτερον δέ σύ, Θρασύλλε, θηλυ
πρεπή- τό χρώμα ο ι’ οΰ βάπτεις τάς όφρϋς, τό φύκος Οι’ ου 
έπιπάσσεις τάς παρειάς, τό ελαιον καί τά μϋρα, άτινα σπα- 
ταλας ανηλεώς, δλαι αύταί αί άλοιφαί καί τά φαρμακερά 
χρίσματά, άτινα κάμνουν τόν θεατήν ν ’ άμφιβάλλη έάν τό 
πρόσωπον σου εΐνε πρόσωπον άνορός,πολύ όλίγον θέλγουν τήν 
Πλαγκών. Αύτη δέν εΐνε τόσον άπλή, ώστε νά τήν έκπλή- 
ξης διά τής τεχνητής σου ταύτης κομψότητος καί είς μάτην 
προσπαθείς νά τή άρέσης, έπιπάσσων τήν ξανθήν γενειάδα 
σου διά κόνεως χρυσής καί άφίνων νά σύρεται έπί τής γής ή 
περσική χλαμύς σου. Περί τού πρός αχθοφόρον ρόμοιάζοντος 
πατρικίου Τιμάνδρου καί τού άνοήτου Κλαυκώνος κρίνω πε
ριττόν νά ποιήσω λόγον.

• * *
Α ξιαγάπητοι αντιπρόσωποι τής κομψότητος καί τού α τ

τικισμού τών Α θηνώ ν νέοι νικηφόροι, θελκτικοί άθληταί, 
ομνύω είς τά ύδατα τής Στυγός, οτι ουδέποτε ήγαπήθητε 
ύπό τής Π λαγκών βεβαιώ δέ ύμάς έπί πλέον, οτι ό έρα · 
στής αύτής δέν εΐνε ούτε αθλητής, ούτε νάνος κυφός, ούτε 
φιλόσοφος, ούτε .μαύρος, ώς θέλει νά τόν χαρακτηρίση 
ό Άξιόχος. Έννοώ ότι εΐνε σκληρόν νά βλέπη τις τήν 
ώραιοτέραν κόρη·/ τών Αθηνών, ζώσαν έν απομονώσει, 
ώ : μία παρθένος προετοιμαζομένη νά είσαχθή είς τά Έλευ- 
σίνια μυστήρια καί ότι εΐνε οχληρόν, μαρτύριον άνυπόφορον 
•διά σας, ώ Αθηναίοι, μου, νά μή πορεύεσθε πλέον είς τον 
οΐκόν της, όπου άλλοτε διήρχεσθε τόν καιρόν σας ευχαρίστως 
παίζοντες καί στοιχηματίζοντες τούς πιθήκους σας, τάς έςο- 
χικάς σας οικίας κάί τά : έρωμένας. Έννοώ ότι ήτο λίαν 
θελκτικόν νά βλέπητε όρχουμένας τάς εύλυγίστου: Άφρικα- 
νίδας, νέον οοϋλον νά φυσά τόν αυλόν κατά τον Ιωνι
κόν ρυθμήν, ή ώραίαν δούλην άδουσαν, ένώ σείς - άνεπαυε- 
σθε νωχελώς έπί μαλθακών ανακλίντρων, δρισίζοντες τόν 
φλεγόμενον λάρυγγά σας δι ’ οίνου ΣυρακουσΓου. άποψυχραι- 
νομένου προηγουμένως διά χιόνος τοϋ Υ μηττού. Ή  ΙΙλαγ- 

. κών ή Μηλισία ευχαριστείται έν τώ μέλλοντι νά μή εΐνε 
γυνή τοϋ συρμού- άπεφάσισε νά ζήση έπ ’ όλίγον καί δ ι’ ίδιον 
αύτής λογαριασμόν. Αύτη έπιθυμεϊ νά εΐνε εύθυμος ή μελαγ- 
χολϊκή, ζωηρά ή σύννους, έπί πΓοδός ή άναπαυομένη έπί περ
σικού τάπητος. καθ ’ ον τρόπον ή φαντασία της άρέσκεται. 
Σάς εδωκεν ήδη αρκετόν μέρος τής ζωής τής. Έάν ήδύνατο 
νά σά: έπισ^τρέψη τά μειδιάματα, τάς ώραίας λέςεις καί τάς 
θωπείας, ας σάς' άφήρπασεν ή φιλάρεσκος καί άστόχαιϊτος 
γυνή, -έστέ βέβαιοι, ότι ήθελε τό πράξει’ εύχαρίστως, άντί 
πάσης θυσίας. Τί δέν έοιδε, τί.δέν έθυσίαζεν ϊνα έςαλειφθή 
όλοσχερώς τής μνήμης .σας, τής μνήμης απάντων, το πα
ρελθόν της, ΐνα σάς εΐνε έξ ολοκλήρου άγνωστος... Κλαύσατέ 
την...ςΐνε b πρώτό: της ’Έρως ! Άπό ταύτης τής ήμέρας 
αύτη ήννόησε *τήν ?.αρδίαν καί τήν αιδώ. Άπέβαλε τόν 
Φαρν^€αζην. τόν μέγαν σατράπην, παρ’ οΰ ήδύνατο ν ’ άπο- 
λαύση αγαθά ό'ντως βασιλίσσης- άπερριψε τάς προσφορά: τοϋ 
Κλεάρχου, όστις ήτο ό μόνος κληρονόμος του.
. Ολοι .οί κομψοπρεπεΐς τής Αθηναϊκής κοινωνίας έςανέ-
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στησαν έττί τη άλλοκότω ταύτη άρετή. Ό. Αλκιβιάδης θέ
λει νά θέση πϋρ εις τον οίκον της I Ιλαγκών κχί νά την άρ- 
πάση οιά της βίας άπό τόν έγωϊστήν δράκοντα τόν έχοντα 
την υπερβολικήν άξίωσιν νά τήν θέλη δ ι’ εαυτόν καί μόνίν. 
Ό Κλεών παρακαλεΐ τήν Άφροδίτην, μετά δακρύων, νά 
όργισθη κατά της άπιστου ίερείας της. Ό.Θρχσύλλος, εις 
τοσοϋτον άπελπισίας περιήλθεν,ώστε δέν καλλο>πίζέται πλέον 
ή μόνον δίς τής ήμέρας.

Ό  εραστής τής ΙΙλαγκών ήρίθμει μόλις είκοσι ν άνοίξεις' 
ήτο δέ τόσον ουραίος, ώστε τόν έξελάμβανον διά τ.όν 'Υάκιν
θον τον φίλον τοϋ ’Απόλλωνος· ολαι αί κινήσεις του συνω- 
δεύοντο μετά γ  αριτος εκτάκτου. Ή  έβεννώδης μακρά κόμη 
του, οί λευκότεροι χιόνο; ώμοι του,, το ροδόχοουν τών πα- . 
ρειών του, ή έκτακτος τών χαρακτήρων τοϋ προσώπου του 
κανονικότης, οί δίκην μαργαριτών καί όπισθεν ροδοχρόων 
-/ειλεών κρυπτόμενοι όδόντες του, οί υγροί αείποτε μελάνες 
οφθαλμοί του, ή'γραφική ,ρίς του, ταϋτα πάντα ε’ισίν ανώ
τερα πάσης περιγραφής.

Τοίϊϋτος ήν ό εραστής τής ωραίας Πλαγκών, οστις, στη- 
ριζόμενος έπί τίνος καθίσματος,έθεάτο τήν ερωμένην του εΰρι- 
σκομένην έν τώ καλλωπιστηρίω της και περιστοιχουμενην υπο 
τ ών θεραπαινίδων της, καταγινομένων ε’ιξ τήν τακτοποιησιν 
της κεφαλής της καί συνεχώς στρεφομένην μεεά μειδιάματος 
έπαγωγοϋ πρός' αυτόν.

Άλλοίμονον ! Ωραία καί θελκτική Πλαγκών, ή ευτυχία 
σου δέν μέλλει νά διαρκέση, Νομίζεις άρά γε, ότι αί φίλαι 
σου Φλώρα, ’Λρχενάσση καί αί άλλαι ολαι .θ ’ άνεχθώσι 
ποτέ νά σέ βλέπωσιν ΐύτυχοϋσχν ; Πλχνάσχι, ώραία Πλαγ
κών, τό παιδίον αυτό, όπερ θέλεις νά κρύψγις καί τό. όποιον 
κρατείς αιχμάλωτον τοϋ έρωτός σου. θά σοί το άρπασωσι 
οιά παντός τρόπου. Μά τά ύδατα τής Στυγός !.ή  άποφασίς 
σου αϋτη, τοϋ νά ζήσης ευτυχής καθ' δν τρόπον συ έννοεϊΐ, 
έγέννησε μέγα καί φοβερόν εν τη πόλει σκάνδαλο-/.

Είς δοϋλος παραμερίσας τό βαρύτιμον της θύρας παραπέ
τασμα καί είσελθών, έπλησίασε τήν Πλαγκών καί τη άνήγ- 
γειλεν, ότι δύο έκ τών φίλων της. ή Λαμία καί ή Άρχινάσ- 
ση, ήλθον νά τήν έπισκεφθώσι:

• [Έ π ε τ α ι -συνέχειά ].

( Έ *  -οϋ Γ αλλικοί). .  Κ. Λ . .

» Ο νεκρός ώνομάζετο Φραγκίσκος Βοννέτος,κζί κάτοικοϋστ 
είς τήν όδον Άγιου' Μώρ. Ό δυστυχής άφ'ινε σύζυγον καί νε
αρόν τεκνον. . .

«—  Πήγαινε νά προδιάθεσης τήν δυστυχή γυναίκα, με 
είπεν ό ία.τρός Σιενοϋ, καί ίδέ άν είνε δυνατόν νά γίνη κάτι 

. τ ι δ ι’ αύτήν.
« 11 παραγγελία δέν ήτον ευχάριστος,.έν τούτοις δέν ελαβον 

το θάρρος νά άρνηθώ. νά τήν έκτελέσω.
«Τωόντι,κατά τάς φοβεράς έκείνας ήμέρας παρευρέθην έί'ς 

πολλά λυπηρά θεάματα. Καί εί; τόν ύπνον μου μόνον νεκρούς 
καί πληγωμένους εβλεπον. Έβοήθησα πολλάκις τόν Νελα- 
τω ν. τον Ρικί/ρο και πλείστους. άλλους εμπειρικούς χειόούρ- 
γους, ποτέ όμως, ποτέ, οεν θά λησμονήσω τήν στενοχώριαν, 
τήν όποιαν έδοκίμασα, άναλαβών τήν έκτέλεσιν της παραγ
γελίας τ " ’ —

»Λι=ι

ΕΝ Τ Η ι  Α Μ Α Ξ Η ,

■»Ά ν  καί είχον έντολήν μόνην νά συνάζω τούς τραυματίας,
δέν ήδυνήθην νά μή μεταφέρω τό σώμα είς τήν άμαξαν μου,
καί νά διευθυνθώ είς τό νοσοκομειόν μα,. Ή  κόμησσχ Φ*,πρό- 

 ̂ , - ,, ... ,εορος τη ; εταιρίας μας, ερχεται αμέσως να μ ερώτηση τι 
συμβαίνει. Της έοειξκ τό πτώμα. Έγονυπέτησε πλησίον τοϋ 

. νεκροϋ, έκαμε σύντομον προσέυχήν, καί άνεχώρησε. Ο αγαθός 
κα ί ενάρετος ιατρός -Σιενοϋ, τόν όΐτοϊον ολοι οί τραυματίαι 
τοϋ 1870 καί τοϋ 1871 κάλλιστα γνωρίζουν, άφοϋ ειδεν 

'ότι δέν ήδύνατο νά συντελέση εις τίποτε., μέ ήρώτησε 
α—.Φίλε μου, τόν γνωρίζεις τόν άνθρωπον αύτόν ;
» — Ό χ ι, ιατρέ, τώ άπήντησχ· ιδού όμως έν βιβλίον, τό 

όποιον έ’πεσεν έκ τοϋ θυλακίου του· δέν είνε δύσκολον ά π ’ 
αύτό νά μάθωμεν τίποτε. . ,  *

vj ιατρού L·ιενου.
Γ χ ς α .  τ ο ν  α [ 7 , α ς η λ α τ 7 ί ν  «Α ου , ν α  ί. ζ  φ ε ο η  ε ι ς  ,ττ* ν  ο ο ο ν

Γού Άγιου Μώρ.
« Έκεΐ, είς τό βάθος χύλής, εις-τήν πρώτην οροφήν, εύρον 

Εργατικήν οικογένειαν, άν όχι πλουσίαν, τούλάχιστόν ευχαρι
στημένη'/. Ό  δυστυχής Κοννέτος δέν ήδύνατο νά κερδίζη πε
ρισσότερα τών τριάκοντα σολδίων καθ’ έκάστην άναρρώ- 
σας, είχε μεταβή πρός -υγιεινόν περίπατόν είς τά Ήλύσι-α 
Πεδία.

» Αγαθή, έξηκοντοϋτις γυνή, μοϋ ήνοιξε τήν θύραν έπαιζε 
μέ μικρόν πενταετές ή εξαετές παιδίον. Έζήτησα τήν κυρίαν 
Βοννέτου. Ή  γραϊα μοί άπήντησεν οτι ή κόρη της θά έλθη. 
άμέσως. Πραγματικώς, ήλθεν άμέσως κατατρομασμένη. Ή 
είσοδος είς τήν πτωχήν της οικίαν ξένου, φέροντος τόν Έρυ- 
θροϋν Σταυρόν, δέν . της έφαίνετο καλόν σημεϊον.

α — Ό  σύζυγός μου, κύριε ;:., άνέκραξε.
»-—Έπληγώθη, κυρία, τη ; άπήντησα μέ φωνήν όμοίαν 

σχεδόν κατά τήν συγκίνησιν προς τή νίδ ικήν της.
« — Ποϋ ε,ϊνε ; Τόν ίφερατε.;
» —Ό χι, είνε είς το νοσοκομεϊον.
» —νΩ-Θεέ μου !... Θεέ μου !... ■ . ·
«Πάραυτα έρριψε σάλιον είς τούς ώμους της. έ’λχβε τό 

παιδίον είς τάς άγκάλας της. καί τώ είπε :
« — Πέτρε,'έλα νά ίδγίς'τόν πατέρα; σου.
» — Ο μπαμπάς μας περιμένει ; ήρώτησε το μικρόν κρο

τούν τάς νεΐρας.
» — Ν χΐ..
»Θά ένθυι/.ώμχι πάντοτε τό «Ν αί» έκεΐνο, τό όποιον έπρο- 

φέρθη μέ τόνον φοβερόν.
» Όταν καί οί τρεις, άνέβημεν είς τήν άμαξαν μου. σάς 

όοκίζο'Λαι, OTt ,ή θέσι: αου ήτο πολυ δυσάρεστος. Κατ άρχάςt ’ k 7 ' I . 1 * '«·
έπεκράτησε σιωπή βαθεϊα.

» Ή  δυστυχής γυνή έκράτει · σπασμωδικώς είς τάς άγκά- 
λχς τό τέκνον τ η : . τό όποιον τήν ήρώτχ μέ άργυρόηχον 
φωνήν : . „ . · .

« —Μαμ.ά μου, διά τ ί κλαϊς ;
«Μετηαελήθην, διότι δέν έκάθησα πλησίον είς τον αμα

ξηλάτην. - · · » . . . . . .
. «Τέλος, είς παρηγορητικήν λέξιν, τήν οποίαν της είπον,-ή 

γυνή έσπόγγισε τά  δάκρυα της, καί μέ πυρετώδη κίνή^ιν, 
τήν όποιαν δέν περιέμενον καθόλου, ήρπχσε- τον βρχ/ίονά 
μου, καί σφίγγουσα- αύτόν δυνατά, πολύ δυνατά,



« — Δεν άπέθανε... λέτε μέ ήρώτησε μέ Φ ω ν ή ν  αόλις 
καταληπτήν.

» Εκλινα τήν κεφαλήν, οιότι δέν έτόλμων νά τή νιδω .
» Η σιωπή μου ήτο δυστυχώς σαφής άπάντησις είς τήν 

ερο^τησίν της.
»Τοτε, άλλά τοτε... άδυνατώ νά σας περιγράψω τήν άφω- 

νον καί φρενητιώοη εκείνην σκηνήν.
» Ή  μήτηρ έσφιγγε τό τέκνον είς τάς άγκάλας της, κα- 

λυπτουσα αυτό μέ δάκρυα καί φιλήματα, σιωπώσα... άπηλ- 
πισμένη. . .

»Το παιδίον συγκεκινημένον έψιθύριζε :
« Κλαϊς, μαμά μου, άφοϋ πηγαίνομεν να δοϋμε τόν

μπαμπά ;...
» Η μήτηρ τοϋ ε'κλ.εισε το στόμα με το χέρι καί τοϋ είπε 

χαμηλοφώνως :
<( Σιωπά ... σιώπα... να ί... πηγαίνομεν νά δοϋμε τόν

μπαμπά σου, α λ λ ’ αύτός δέν θά μάς ίδή πλέον...
» Γο παιδίον ήν:ιςε τούς μεγάλους οφθαλμούς του,χωρίς νά 

έννοήση. Δέν σας τό κρύπτω... Έ κλαια  καί έγώ, καθώς ή 
μήτηρ.

«Τέλοο ή έ-ντολή αου έτελείωσε.
» Ι Ι α ρ 5 υ σ ία σ α  τ ή ν  δ υ σ τ υ χ ή  γ υ ν α ί κ α  κ α ί  τ ό  τ έ κ ν ο ν  τ η ς  ε ίς  

τ ή ν  ά ξ ι ό τ ιμ ο ν  π ρ ό εδ ρ ό ν  μ α ς ,  ή  ο π ο ία  έ φ ρ ό ν τ ισ ε  π ε ρ ί  α ϋ τ ω ν .

» Αφου όμως έοωκα λόγον τών πράςεών μου ποός τόν ια
τρόν Σ)ενοϋ, τόν παρεκάλεσα νά μή άναθέση πλέον είς έαέ 
παρομοίαν εντολήν.

«Μεταξύ τών. οβουζίων του Μον Βαλ.εριέ / καί τής θλίψεω: 
τής δυσμοίρου έκείνης γυναικός, θά έπροτίμων τά όβούζια».

Γ'

Β*
— Καί ήμεϊς ομοίως ! Ειπ.ομεν έκ συμφών:υ ό 'Ερρίκος
και εγώ.
— Εκτοτε, έπρόσθεσεν ό Ξ* οσάκις βλέπω τρελλόν δέν 

δύναμαι νά μή ένθυμηθώ τόν θάνατον τοϋ δυστυχούς Φραγ
κίσκου Βοννέτου.

Δεν ειχομεν πλέον οιάθεσιν νά διασκεδάσωμεν.

Ε Ρ Ρ ΙΚ Ο Σ  Κ Ρ ΙΖ Α Φ Ο Υ Λ Η Σ .
[ ’Ey του-Γ αλλικού].
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Λ Η Ξ Α Ν Τ 0 Σ
τοΰ 2 έτους τώ ν « ’Εκλεκτών Μ υθιστορηιιάτον*» 
παοακαλοϋντα ι θερμώς οί κκ. Συνδρομηται ή ιιώ ν 
ν ’ άποστείλω σ ι τή ν συνδρομήν τοϋ τρέχοντος^ 1Γ 
έτους, έπ ίσης και οί όλίγο ι καθυστεροϋντες τ ίιν  
συνδρομήν τοΰ παρελθόντος.

Τήν αύτήν παράκλησιν άποτείνομεν και πρός 
τούς κκ. άνταποκριτάς ήμ ώ ν, δσοι μέχρι τούδε δέν 
άπέστειλα ν τή ν έξώ φλησ ιν τοΰ λογαριασιιοϋ τ ω ν . '

Ί Ι  Α ιε ΰ θ ^ ν σ ίς .

ΤΟ ΤΓΠΟΓΡΑΦΕΙΟΝ Μ Α Σ
ά να κ α ιν ιίθεν  ολόκληρον διά νέων κ α ί όλως εκλεκτών κ α ί δ ιά 
φορων είοών στοιχείων εκ τώ ν Κ α τα σ τ η α ά τ ω ν  τοϋ οέκτου 

κ. ΑΝΕΣΤΗ ΚΩΝΣΊΑΝΤΙΝΙΔΟΥ, του όποιου τά  στοιχειοχυ- 
τή ρ ια  διευθύνει ό κάλλ ιστός π α ρ ’ήμ ΐν  τεχ ν ίτη ς  / ..Μ η λ ιά ό η ί, 
α να λαμ β άνε ι οιανδήποτε τυπογραφικήν εργασίαν, ύποσχόμε- 
ΛΟν άκραν φ ιλοκαλ ίαν κ α ί ποό π άντω ν *

τ ι μ , ά ς  σ υ γ κ * τ * . β χ τ ι κ ά ς .


