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Ενίοτε άστυνοαικός ύπάλληλος, ένώ άσχολεΐται ϊνα. άνχ- 
καλύψη τα ίχνη κακουργήματος, ωθείται μοιραίως έπ! τά ί 
χνη έτέρου. Σπανίω; όμω; δύναται νά άνακαλύψη περιπτώ- 
σει; μεγάλου ενδιαφέροντος καί γεγονότα απροσδόκητα ώ: 
τά κατωτέρω αφηγούμενα.

Έ πί τινά καιοόν οί όξυοείκέστέ'ροι καί ευφυέστεροι άστυ'- 
νοιιικοί πράκτορες της Βασιγκτώνος οέν ήδυνήθησαν ν ’ άνα- 
καλύψωσι συμμορίαν κιβδηλοποιών, οί όποιοι κατεπλημμύρι- 
σαν τήν δυτικήν Μασσαχουσέττην διά κιβοήλων τραπεζικών 
γραμματίων. ’Ημέραν τινά έγνώσθη ε’ις Βασιγκτώνα ότι 
πλεΐσται ύποπτοι έπιστολαί, κατά τά φαινόμενα, ύπο την 
άπλήν επιγραφήν : X. Μ', Ω. άπεστέλλοντο καθ ’ έκάστην 
οιά' τοϋ ταχυδρομείου «κείνου; Καί έπειοή έπιστεύθη ότι πολύ 
πιθανόν δι' αύτών νά άνακαλυφθή ή κλείς του μυστηρίου 
τούτου, άπεστάλην ϊνα ερευνήσω τά τής μυστικής ταυτης 
συαμορίας.

Ό  ’Ιούνιος τοϋ 1881 ήτο περί τά μέσα, ό δέ καιρός εύ- 
χάριστος. Μόλις κατήλθον τής άμάξης, καί ιδού ενώπιον μου 
ή Βράνδον μέ τάς μακράς καί εύθείας αύτής όδους καί τάς 
διπλας δενοροστοιχίας της.

Τήν άν-ατεθεισάν μοι έντολήν έχων ύπ ’ οψει έπορεύθην πά
ραυτα προς τό ταχυδρομεϊον καί συνεννοηθείς μετά τοϋ διευ- 
θυντοϋ έπελήφθην τής έξετάσεως επιστολών ύπό τήν επιγρα
φήν X. Ψ . Ω.

Ήσαν δώδεκα-, άπασαι ομοιόσχημοι, ί.ιzς έξαιοουαένη;, 
αί δέ έπιγραφαί των. διά διαφόρου χαρακτήρο; γεγραμμέναι, 
διηυθυνοντο πρός μίαν καί τήν αύτήν διεύθυνσιν, άν κα! άπε
στέλλοντο έκ διαφόρων πόλε,ων τής ’Αγγλίας. Ό φάκελλος 
τής άνομοίου επιστολής ήτο κυανούς, ένώ τών λοιπών κίτρι
νος. αριστερά δέ τού φακέλλου άνεγινώσκοντο τά έξής :

«Νά μ έν »  έν τώ  ταχνδρομείω».

— Ποιος έρχεται συνήθως καί λαμβάνει τάς έπιστολάς 
αύτάς ; .ήρώτησα τόν διευθυντήν.

— Ούτε έγώ τόν γνωρίζω, ουτε άλλος κανείς. ’Έρχεται 
συνήθως έφ’ άμάξης περί τήν δύσιν του ήλιου, ζητεί τάς έ
πιστολάς μέ τήν έπιγραφήν X. Έ . Ω., κα! άφου τάς λάβη, 
άναβζίνει πάλιν είς τήν άμαξάν του; χωρίς νά ε’ίπη λέξιν.

— Δέν είμπορεϊτε νά μοϋ τόν περιγράφετε ;
— Είνε πολύ ισχνός καί κοντός. Ή  οψις του εινε κατα- 

χίτρινη καί ώχρά' πιθανόν νά είνε άσθενής. Αν οί οφθαλ,μ.οι 
του δέν ήσαν διαπεραστικοί καί ζωηροί, θά τον ένόμιζον ά
βλαβή.

Ό τύπος ούτος δέν μοί ήτο άγνωστος.
— Πολ.ύ επεθύμουν νά τόν έ'βλεπον, είπον. *
— Θά περιμ.είνετε μέχρι τής δύσεως τυϋ ήλιου, έπρόσθεσεν 

ό διευθυντής. Ποτέ δέν έρχεται ένωρίτερα. Έλ.άτε κατά τάς 
επτά καί θά φροντίσω νά τοϋ δάσεχε μόνος τάς έπιστο
λάς του.

Συγκατετέθην, ά'λλά μόλις έξήλθον τοϋ δωματίου τοϋ οι- 
ευθυντοϋ, παρετήρησα κ α τ ’ έκείνην τήν στιγμήν, έκ του αν
τιθέτου μέρους νέον τινά προχωροϋντα ταχέως.

Έφθασε πρό τής θυρίξος τοϋ ταχυδρομικού γραφείου, καί 
έζήτησε τάς έπιστολ.άς του, έ,γώ δέ ελαβα καιρόν νά τόν πα- 
οατηοήσω καλώς. Έφαίνετο εύγενής τού; τρόπους, ώραιος τήν 
μορφήν, άλλά τό βλέμμα, του ήτο άνήσυχον. ’Ίσως ένεκα έμ- 
ποδίου τινός αί έπιστολ^αί του δέν τώ έδόθησαν άμέσως; καί

«, \ .# V , *1 - ν>* » 5έκαστον λεπτόν παρερχομενον εφαινετο οτι ηυςανε την ανυ
πομονησίαν και αγωνίαν του. Ήπόρουν διά τήν ανησυχίαν 
του έκείνην συλλογιζόμενος τάς πιθανάς αύτής αίτιας, οτε ή- 
κουσα τόν διευθυντήν νά-με κράζη. Έτρεξα πρός αύτόν.

— Δέν ήζεύοω τί νά ύποθέσω. μοί είπεν. άλλά πρώτην 
φοράν έρχεται άλλο πρόσωπόν νά ζητήση μίαν μόνον έπιστο- 
λ.ήν διευθυνομ.ένην προς τον X. 'Γ ϋ .

— Μίαν ; άπεκρίθην.
— Μάλιστα..



— Δώσατέ του όλας τά ; έπιστολά;, μέ τήν επιγραφήν 
X. Ψ . Ω., έπανέλαβον, καί θά ίδωμεν.

Καί άπεσύρθην εί; μέρος, ές ου ήδυνάμην νά παρατηρώ 
όλας τά ; κινήσει; τοϋ νέου.

Ο οιευθυντή; ύπήκουσε καί έοωκεν εί; τόν νέον δλα; τά ; 
έπιστολάς, τά ; διευθυνομένας πρό; τόν X. Ψ . Ω. Ό  νέο; έξε- 
πλάγη παρατηρήσας τήν δέσμην εκείνην τών επιστολών καί :

— Δέν είνε.ίδικαί μου δλαι, είπεν έκπληκτο;.
Εν τούτοι; άποσυρθείς εί; μίαν γωνίαν ήρχισε. νά άπο- 

σφραγίζη μίαν πρό; μίαν τάς έπιστολά; καί δταν τά ; διέτρε- 
χεν ή μορφή του ήλλοιοϋτο. Ή  έπιστολή ομως μέ τόν κυα- 
νοϋν φάκελλον τοϋ έκαμε - φαίνεται μεγάλην έντύπωσιν. ’Εν 
ριπή οφθαλμού άνέγνωσε τήν σύντομον έκείνην έπιστολήν, 
είτα τήν συνέπτυξε τάχιστα, τήν έπανέθεσεν έντός τοϋ κυα
νού φακέλλου, τον όποιον έκράτει μετά τών άλλων έπιστο 
λών οιά τής άριστεράς χειρός καί έπλησίασεν εί; τήν θυρίδα 
τοϋ ταχυδρομείου.

— Θά λαμβάνη' καί άλλος έπιστολάς μέ τήν διεύθυνσιν 
X. Ψ . Ω., είπε πλησιάσας είς τήν θυρίδα τοϋ ταχυδρομείου.

Καί άφήκεν δλας τάς έπιστολάς, έκτός μιάς, τή ; ευρι
σκόμενης είς τόν κυανοΰν φάκελλον, τήν οποίαν μετά τ α 
χείας· κινήσεως έρριψεν είς τό θυλάκιόν του.

Είτα χαιρετίσας άνεχώρησεν έσπευσμένως τοϋ ταχυδρο
μείου.

Οί ταχυδρομικοί ύπάλληλοι καί άλλοι πολλοί, πρός τούς 
οποίους έφαίνετο άγνοίστος, ώ ; καί είς έμέ, τόν παρετήρουν 
περιέργως.

Είσήλθεν εί; καπηλεϊον έκεϊ που ευρισκόμενον. ’Εννόησα 
ότι θά έμενεν ολίγον έκεϊ καί έπανήλθον πρός τόν διευθυντήν.

— Λοιπόν, είπον ήρεμα, τό σχέδιόν μου έπέτυχε θαυμα- 
σίως.’Άς άναγνώσω τάς έπιστολάς αύτά ;. άφοϋ εΐνε άνοικταί. 
Μιά ’ματιά δέν θά βλάψει κανένα άλλον παρά μόνον τόν 
ένοχον.

Ο διευθυντής ήρνήθη, άλλά τόν κατέπεισα. “Ελαβα τάς 
έπιστολάς καί τάς άνέγνωσα. Ομολογώ ότι έλυπήθην διά 
τοϋτο. ’Εκ τή ; άναγνώσεω; δέν ήδυνήθην νά άνακαλύψω τ ί
ποτε περί τή ; συμμορίας τών κιβδηλοποιών.

— Κοινή άπατη, άνεφώνησα.
Καί ρ.ετά δυσαρέσκειας συνέλεξα τάς έπιστολάς, διά νά 

τά ; τοποθετήσω.
Αίφνης όμως παρετήρησα είς ένα καί τόν αύτόν Φά

κελλον καί άλλην έπιστολήν. Τήν έλαβα καί τήν άνέγνω- 
σαν Εξεπλάγην, διότι άν δέν ήπατώμην, ή έπιστολ.ή έ
κείνη ήτο ή αύτή, τήν όποιαν μέ τόσον ένδιαφέοον άνενι- 
νωσκεν ό άγνωστος, καί ή όποία περιείχετο είς τόν κυανοΰν 
φάκελλον. ΓΙώς όρ.ως εύρέθη έκεϊ ; Τόν είδον μέ τού; οφθαλ
μούς μου νά τήν θέση είς τον κυανοΰν φάκελλον,άοοϋ τήν άνε- 
γνωσε, καί κατόπιν είς το θυλάκιόν του. Ό κυανούς όι/.ως φά- 
κελλος οεν ύπήρχεν. Δέν ήδυνάμην τ ί νά ύποθέσω. Κατόπιν 
όμως έσκέφθην, πολύ πιθανόν, ώς έκ τής ανησυχίας ύπό της 
όποιας κατελήφθη κατά τήν άνάγνωσιν τής έπιστολής, άντί 
νά τήν θέση είς τόν κυανοΰν φάκελλον, τήν εθεσεν είς έτε 
ρον. Όπως δήποτε κατά τήν περίστασιν ταύτην εύνοήθην 
άρκετά ύπό τής τύχης.

Ή  έπιστολή ήτο γεγραμμένη διά χαρακτήρος παραμορ
φωμένου, περιείχε δέ τά  έξής :

«Τά πάντα βαίνουσι -καλώς. Έφθασεν ή ώρα.- τά πάντα, 
εΐνε έτοιμα καί ή επιτυχία βέβαια. ΙΙαρευρέθητι είς τήν 
άναοενοράόα, κατά τήν βορειανατολικήν γωνίαν' τών γαιών, 
τήν 9 μ.μ άκριβώ;. Θά σοί δοθν) προσωπί; καί άλλα τινά, 
άναγκχΐα. πρό; έξασφάλιίσιν καί έπιτυχίαν τοϋ σκοπού σ̂ ου.- 
Δέν θά δυνηθή νά έπιρ.είνη περισσότερόν. II λέξι; δι ’ ή ; θά 
γνωρίση; τούς φίλους σου εΐνε

«ΚΙΒΔΗΛΟΣ».

— Χμ ! είπον καθ ’ έαυτόν, πλησιάζορ.εν έπί τά ίχνη.
Καί ταχέως αντέγραψα τό περιεχόμενο» της επιστολής.

εκείνη; εις. το στ,^αειωΐΛαταριον [Λου, χχτοπ ιν (/.ε το κ5ν- 
δυλομάχαιρόν μου έ'ξεσα τήν λ έ̂ξιν βορε ιανατολικήν καί ρ.ετά 
προσοχής έγραψα βορε ιο δυ τ ικ ήν  καί άφήκα τήν έπιστολήν, 
διότι βεβαίως, ό άγνωστος, ώς ήθελε παρατηρήσει έντος τού 
κυανού φακέλλου, θά έ'βλεπέν ότι ή έπιστολή δέν ύπήρχεν έν
τός αύτοϋ, καί τότε θά έπέστρεφε διά νά τήν ζητήση ρ.ε- 
ταξύ τών άλλων, τάς όποιας έπέστρεψεν είς το ταχυδρομεϊον..

Δέν ήπατήθην. Μόλις άφήκα τάς έπιστολά; έπέστρεψε,. 
καί λαβών έκείνην τήν όποιαν κατά λάθος άφήκε ρ.ετά τών 
άλλων, διηυθύνθη πρΐ; τό καπηλειον.

— Άν άναγνώση βορε ι ο δ υ τ ι κ ή ν  άντί βορε ι οανατολ ικήν  
δέν θά έκπλαγή, θά τό άποδώση εί; άπάτην τής μνήμης, 
είπον καθ ’ έαυτόν.

Καί- άποτανθείς πρό; τόν διευθυντήν τόν ήρώτησα ποιον 
ρ.έρο; τή ; συνοικία; έκείνης είχεν άναδενδράοα, μέ έκτετα- 
ρ.ένα; γαίας.

— Έ ν μόνον, άπεκρίθη, τού κυρίου Βενσων. Οί άλλοι· 
κάτοικοι εΐνε πολιύ πτωχοί καί δέν έχουν ούτε γαίας ούτε 
άναδενδράδας.

— Καί ποϊος εΐνε αύτός ό κύριος Βένσων :
— Ό  πλουσιώτερος καί όλιγώτερον άγαπώρ.ενος είς το 

ρ.έρος αύτό. Ή λθε προ δύο έτών έκ Βοστώνη; καί έκτισε 
ρ.έγαρον κατάλληλον διά Βασιλέα. Τήν αιτίαν κανείς οέν 
τήν γνωρίζει. Φαίνεται όρ.ως ότι δέν ευχαριστείται νά μένη 
έδώ, άν καί τά τέκνα του έχουν άλλας ιδέας, διότι τοϋ υιού 
του τοϋ αρέσει νά περιπατή είς τά κτήρ.ατά του, νά βλέπη 
τά δένδρα του καί νά οένη τά  κλήματά του. Ή  θυγάτηρ 
του, ή δεσποινίς Κάρρη, διαφέρει· αύτής τής άρέσει ή συνα
ναστροφή, ά λ λ ’ ό πατήρ της πολύ όλίγον τής τό επιτρέπει· 
νομίζει δέ OTt δέν πρέπει κανείς νά κάθεται είς τά δωρ.άτια 
τής ύποδοχής, διότι καί αύτός οέν καθεται ποτέ έκεϊ, άλλά 
ρ.ένει είς τήν βιβλιοθήκην του ή είς άλλο άπόκεντρον δωρ.ά- 
τιον. Τί περίεργος άνθρωπος !

— Έργαζεται ;
— Υποθέτω, διότι κανείς ποτέ-δέν τόν βλέπει τ ί κάμνει.
— Γράφει ίσως.
— Δέν ήξεύρω’ δέν όμιλεϊ ποτε περί του εα.υτου του.
— Πώς άπέκτησε τήν περιουσίαν ;
— Δέν γνωρίζω. Φαίνεται ότι τά χρήματα έρχονται άπο 

τόν ούρανόν. "Οταν ήλθε, τόν έ'λεγον πλούσιον, άλλά σήμερον 
λέγουν ότι έχει έκατορ.μύρια.

— Έαπορεύεται ίσως.
— Έάν έρ.πορεύεται θά τό κάμνει διά τοϋ υιού του, διότι 

αύτός δέν έξέρχεται ποτέ έκ τής οικίας του.
— Είπατε ότι έχει ούο τέκνα ;
— Μ άλιστα- ένα υίόν καί μίαν κόρην κάλλιστος νέος.



ϊσως οέν τον αγαπούν πολύ, οιότι είνε σοβαρού χαρακτήρο;. 
άλλά τον σέβονται όλοι. ’Ά ν ήτο όλιγώτερον σοβαρό;, αύτήν 
τήν στιγμήν θα ήτο ε’ι; τήν βουλήν.

— Τί ήλικίαν έχει ;
— Τριάκοντον έτών.
— Καί ή νέα ;
— ΕΙκοσιπέντε ’ίσω;.
— Η μήτηρ των ζή ;
— Ό χ ι. Διεδόθη οτι εν ή δύο ετη προτού έ'λθουν έοώ ά- 

πεθανε είνε τέλο; περίεργος ιστορία. Τούς Βένσων ομω; οέν 
ήκουσε ποτέ κανείς να ομιλούν οιά τήν ύπόθεσιν αυτήν.

— Νομίζω οτι οέν δμιλοϋν καί οιά τίποτε άλλο.
— Λέγουν μόνον οτι κάπου ύπάρχει καί άλλος υιός. Δέν 

ομιλούν ποτέ ο ι’αύτόν, καί άκόμη περισσότερον οέν τοϋ γρά 
φουν, οιότι έγώ πολύ καλά τό γνωρίζω.

Τήν συνόιάλεξίν μας όιέκοψεν άνθρωπό; τις ζητών έπιστο- 
“λήν έπ ’ όνόματι του.

Έξήλθον τότε τού ταχυδρομείου καί άνεμίχθην έντός ο
μίλου άεργων, τούς όποιους πάντοτε εύρίσκει τις πρό τοϋ τα 
χυδρομείου, κατά τήν ώραν τής διανόμ% τών έπιστολών. Ό 
σκοπός μου ήτο νά μάθω περί τής οίκογενείας Βένσων.

— Τί χορός ! —ήσαν αί πρώτοι λέξεις, τάς όποιας ήκουσα 
προφερομένας έκ τού .ομίλου έκείνου,— θά δώσουν χορόν, ένώ 
είς το σπίτι αύτο δέν πατεΐ ποτέ ψυχή γεννητή.

— Ναί, χορος μιά φορά, καί μάλιστα έκάλεσαν πολλούς 
άπό τό Κλέϊτον, τό Δόρινο, τό Χολλόσκελ καί δέν ήξεύρω 
καί άπό πού διάβολον άκόμη. Μεγάλα πράγματα. Προσω
πίδες καί άλλχις άνοησίαις...

— Λέν ’ πώ ; ή δεσποινίς Κάρρη έστενοχώρησε πολύ τόν 
πατέρα της, καί δι ’ αύτό αναγκάσθηκε να δώση αύτόν τό 
χορό. "Εχει τά  γενέθλιά της καί, βλέπεις, ήθελε χορόν.

— Τέτοιον όμω; χορον ποιο; άκουσε εί; τήν ήσυχη κοινω
νία μα ;. Έγώ λέγω, πώ ; είνε κακούργημα, καθαυτό κα
κούργημα. Νά σκεπάζουν καλέ τά πρόσωπά των, τά όποια 
τού; εδωσε ό Θεό;, μέ προσωπίδαις καί νά φορούν φορέματα 
διαβολικά ! Κακά λέγω ; αύτός ό κύριος Βένσων .μέ σαστίζει. 
Νά κλή τα ί; πόρταις του, όπω; έως τώρα ταίς κ7εΐ. καί νά 
ταίς άνοίνη τώρα διά τέτοιαις άνοησίαις !

— Δέν μας έκάλεσαν.
— Οϋτ’ έμάς. .
— Οϋτ’ εμάς, άνέκραξαν συγχρόνως τρεις άνδρε;.
— Καί δέν γνωρίζω ποιόν έκάλεσαν άπό τόν τόπο μα;, 

άνέκραξε πελώριος άνήρ, κρεοπώλης βεβαίως τό επάγγελμα. 
Έμεις δέν εϊμεθα όμοιοι μέ τούς Βένσων. Λέν πώς δέν θά 
άφήσουν κανένα νά ’μπή είς τό σπίτι του, χωρίς προσκλητή- 
οιο, καί ότι θά φωταγωγήση τού; κήπου; του.

— Θά πάμε. νά σταθούμε πίσω άπο τον ξύλινο φραγμό 
καί άπό ’κεΐ θά δούμε.

— Μ άλιστα, πολύ ·θά ίδοϋμε άπό ’κεΐ ! ’Άν έλεγες' τουλά
χιστον νά τ Ο ν  περάσωμε...

— Δέν θά ’μπορέσωμε. Θά εινε έκεΐ ό Μεγάλας, ό Γ ιάν
νης καί ό Τόμ. .Θά διασκεδάσουν, βλέπεις, μονάχοι των;

— Ή θελα νά έ’€λεπα τόν Άρλεϋ Βένσων ντυμένον μασκα- 
ράτικα. . ' .

— Ά  ! μπά, αύτος δέν θά φορέση αύτά τά συχαμένα. ©ο- 
ρέματα' είνε πολυ ’περήφανος.

Αιφνη; άκρα σιωπή έβασίλευίε μεταξύ τοϋ όχλου. Δέν ή- 
δυνάμην νά φαντασθώ τήν αιτίαν. ΓΙαρατηρήσας είδον π7^η- 
σιαζοντα έφιππον νέον, τόν όποιον οέν έδυσκολεύθην ν ’ άνα- 
γνωρίσω ώς το άντικείμενον τών παρατηρήσεων μου.

Ή το εύθυτενής, ισχνός, εύκαμπτος, ά λ λ ’ οί τρόποι του δέν 
ήσαν έξαιρετικοί . Έστάθη πλησίον μου καί έ’ρριψε βλέμμα 
έκφραστικόν είς τούς περί αύτόν, έχαιρέτισε καί άφίππευσε. 
Πάις έκράτησε τόν ϊππον του,καί ό κύριος Βένσων,ατάραχος, 
διηυθύνθη πρό; τό ταχυδρομικόν γραφειον, καί μ ετ’ όλίγον 
έπανήλθε κρατών τά ; έπιστολάς,τάς όποιας ελαβεν έκ τού τα 
χυδρομείου. Μετά τήν στιγμήν έκείνην άνθρωπός τις τον έπλη
σίασεν ϊνα τοϋ όμιλήση, καί ήναγκάσθη νά σταματήση έπ ’ 
όλίγον, έγώ δέ ελαβον καιρόν νά τόν έξετάσω έπισταμένως. 
Δέν μοϋ ήρεσε καθόλου. Άναμφιβόλως ήτο ώραϊος- τά  χαρα
κτηριστικά του ήσαν κανονικά, είχε φυσιογνωμίαν εύγενή, άν 
ογι  έπιβάλλουσαν καί κόμην ξανθήν, άλλά τέλος πάντων είς 
έμέ δέν ήρεσεν. Ή το ψυχρός, καί δ ι’ άστυνομικόν πράκτορα, 
ό όποιος επιθυμεί νά έξετάση λεπτομερώς ένα άνθρωπον, είνε 
όλεθριωτάτη περίπτωσις εναντίον του.

Ό χορός θά έδίδετο τήν ίδιαν έκείνην έσπέραν καί τούτο 
έπέχυσεν άρκετόν φώς έπί τής έπιστολής τήν όποίανείχον άνα- 
γνώσει. Αί λέξει: πρυβοοπις  καί κ ίβ δη λο ς  δέν είχον ήδη ιδι
αιτέραν τινά έννοιαν. Καί έν τούτοι;, τοιουτον ήτο το ύφο; 
καί ή ύπερβολή τών φράσεων τή ; έπιστολή; έκείνη;, ώστε δέν 
ήουνήθην ή νά παραδεχθώ ότι συνωμοσία έπιμέμπτου, άν 
ούχί εγκληματικής, φύσεως διωργανίζετο, τήν όποιαν ώ ; 
προοδευτικό; αστυνομικό; πρά/,τωρ ώφειλον ν ’ άνακαλύψω' 
Καί ύπό τής σκέψεως ταύτης όρμώμενος έσημείωσα λακω- 
νικώτατα έν τώ σημειωματαρίω μου τά  έξής :

«Μυστική οικογένεια, μ ετ ’ άποκρύφου.
«Πλουσία, ά λ λ ’ ούδέν φαινόμενον πλούτου.
» Ά  πομεμονωμένη, άνευ λόγου.
«Πατήρ, ερημίτη:.
«Γ ιοι, ψυχ_ροι.
«Θυγάτηρ, τής οποίας αί ορέξεις σπανίως έκτελούνται.
«Τό περίεργον ότι ή οικογένεια δίδει χορον, ένώ έπί τόσα 

έτη ήτο άπομεμονωμένη, ούδεμίαν έχουσα σχέσιν μετά τών 
γειτόνων.

»Τό έτι περιεργότερον, στι δίδεται χορός προσοιπιδοφόρων, 
πράξις ξενότροπος, ήτις είς τήν κοινότητα εμποιεί μεγίστην 
έντυπωσιν.

» Ή  άνακάλυψις έπιστολής όριζούσης συνέντευξιν με
ταξύ δύο, αρσενικού γένους, έν ταΐς γαίαις τοϋ Βένσων, ένώ 
δύνανται νά ©θασωσιν είς το ποθούμενον έντος τοϋ χορού».

Μετά ταϋτα έπρόσθεσα :
«Συγγένεια τις-μεταξύ ένός μέλους, ή καί πλειοτέρων, τής 

οικογένειας Βένσων καί τοϋ προσκεκλημένου, μεταχειρίζόμενοι 
'τόν χορόν ώς μέσον.»

·ΤΗτο ήδη ή 4 μ.μ.., δηλαδή ύπελείποντο 5 έτι ωραι οιά 
τήν συνέντευξιν. Ήόυνάμην νά χρησιμοποιήσω το ,όιάστημα 
τοϋτο επωφελώς, όθεν έ"λαβα .ϊππον, ιππέυσα και οι- 
ηυθύνθην πρός τήν. οικίαν Βένσων, διά' νά έζετάσω τά περι 
αύτήν, ά λ λ ’ ένώ ποοεχώρουν, κατελήφθην ύπό μεγίστης επι
θυμίας νά είσδύσω έν τώ [Αέσω τής περίεργου εκείνης οικογέ
νειας καί ιδω ιοίοις όφθαλμοΐς, έάν ήξιζε τόν κόπον νά έπι- 
μείνω είς τήν έξέτα.σιν αύτής. Ά λλά  τίνι τρόπω νά κατορ



θώσω νά είσέλθω ; Πώς νά δικαιολογήσω τήν είσοδόν ρ.ου είς 
τήν οικίαν κατά τήν ήμέραν έκείνην τής τύρβης καί τής τα-

p * x w ; ·
’Έρριψα βλέρ.ρ,α πέριξ, ώς εί έζήτουν νά έμπνευσθώ. Έν 

τώ  μεταξύ τά πελώρια δένδρα, τά όποια περιέβαλλον τήν 
οίκίαν έφάνησαν καί είτα αί πρό τής οικίας οιραϊαι γαΐαι 
καί τά κορ.ψά κιόσκια οιά τών σιδηρών κιγκλίοων, οιά τών 
οποίων παρετήρουν πλείστους ανθρώπους, καταγινομένους είς 
τήν τοποθέτησιν φανών έπί τών δένδρων προητοίρ.αζον βε
βαίως τό μέρος οιά τήν διασκέδασιν τής έσπέρας. Αίφνης ροί 
έπήλθεν ή έξής ιδέα. Ά ν  ο κ. Βένσων ήτο άνθρωπος ώς τον 
ένόμιζον, οέν θά ήσχολεΐτο είς τάς προετοιμασίας έκείνας. Ο 
κ. Βένσων ήτο έρημίτης, άλλά τ ί ήδυνάμην νά εϊπω, το ό
ποιον ένδιέφερεν εν α ερημίτην ;· Έβασάνιζα τον νουν ρ.ου έπί 
πολύ, ά λ λ ’ έπί τέλους άπεφάσισα. Βεβαίως ή άπόφασίς ρ.ου 
ήτο τολμηρά, άλλά τί μέ ένοιέφερεν ;'

— Πρέπει, είπον καθ’ έαυτόν νά ίοω τόν κ. Βενθών, καί 
οιά νά τό κατορθώσω πρέπει νά τολμήσω.

Έξήγαγον τό έπισκεπτήοιόν μου κάί ύπο τό όνομά ρ,ου 
έγραψα. : « Εργασία ιδιαιτέρα καί άμεσος ». Έποοχώρησα 
τότε οιά τής μεγάλης θύρας. ’Άν οέν ήμην έφιππος, πολυ 
αμφιβάλλω άν ό έκεϊ περιφερόμενος ύπηρέτης, θά μέ άφινε νά 
είσέλθω. Έ πί τέλους έσταμάτησ'α πρό τοϋ προστόου, όπου πε
ρισσότεροι τών δώδεκα ανθρώπων ήσχολοϋντο είς τά τής έορ-
τή?· ' . ·

Μιμούμενος τόν κ. Βένσων έν τώ ταχυορομείω κατέβην 
τοϋ ί'ππου καί ερριψα τά ήνία είς τόν πλησιέστερον έργάτην. 
Πάραυτα ύπηρέτης έξηλθε τής ανοικτής θύρας καί μ ετ ’ άνη 
συνίας κάπως προφανούς καί εκπληκτικής έστη ένώπιόν μου, 
είς τρόπον ώστε νά μοί έμποοίση τήν είσοδον.

— Ό  κύριος Βένσων οέν δέχεται σήμερον έπισκέπτας, είπε.
— Δέν είμαι έπισκέπίης, άπεκρίθην, έχω έργασίαν· ρ.ετά 

τοϋ κυρίου Βένσων.
Καί τώ ένεχείρισα τό έπισκεπτήριόν ρ.ου.
— Πρέπει νά ύπακούσωμεν είς τάς όιαταγάς τού κυρί-ου 

Βένσων, έπέρ.εινεν ό ύπηρέτης. Ό κύριος οέν δέχεται κανένα 
σήμερον. . . .

— Ά λλά  είς έρ.έ πρέπει νά γίνη έξαίρεσις, έπέμεινα καί 
έγώ, οιότι ήδη· ή περιέργεια μου ηύξανεν., ώς έκ τής άπροσ- 
οοκήτου έκείνης, άντιστάσεως. Η έργασία εΐνε σπουδαία καί 
τόν ένοιαφέρει. Δέν θ ’ άρνηί>ή νά ρ.έ οεχθνί.

Ό ύπηρέτης έκίνησε τήν κεφαλήν, κάί (.οπισθοχώρησε κατά 
έν βήμα, οιά νά προχωρήσω.

— Θά φωνάξω τον κύριον Ά ρτλη , είπεν.
Αύτό μόνον οέν ήθελον. Τόν Βένσων ήλθον νά ϊόω, y.αί 

οέν έπε,θύρ.ουν νά άποτύχω.
— Δέν θέλω τόν κύριονΆρτλεϋ, είπον χαρ.ηλοα;ώνως, ά λ λ ’- 

άποφασι’στικώς. · Ά ν  ό"κύριος Βένσων οέν εΐνε άσθίνής, .θά 
σας παρακαλεσω νά τοϋ είπήτε ότι θέλω νά τόν ίοω.

Καί είσήλθον έντός μικρού δωρ.ατίου πρός τά οεξια, καί 
έκάθησα έπί τής πρώτης έδρας, ·τήν όποιαν εύρον.

Ο ύπηρέτης έπί στιγμήν έμεινεν έκπληκτος, ώς έκ τής έπι- 
ρ.ονής το υ ' είτα. ρίψας βλέμμα οοαπεραστικόν έπ ’ έμοϋ, άπ- 
ηλθε σείων τήν κεφαλήν μορορρ,υρίζων.

Έν τώ  μεταξύ ή λαμπρότης καί εύκοσμία τών άντικε^-

ρ.ένων τοϋ οωρ.ατίου μοί προύξένουν όλίγον κ α τ ’ όλίγον κα
λήν έντύπωσιν. Ό διάδρομος, οιά τού οποίου είσήλθον ήτο 
ευρύς, το οέ δωρ.άτιον, είς τό όποιον εύρισκόμήν πρότυπον 
ώραιότητος καί κομψότητος. Καθ’ ήν στιγμήν έξήταζον τάς 
εικόνας καί τά άναρίθρ.ητα κομψοτεχνήματα τοϋ δωρ,ατίου- 
θόρυβος φωνών έκ τοϋ παρακειμένου δωματίου προσέβαλλε τά 
ιϋτά ρ,ου.

Ανηρ καί γυνή συνωρ.ίλουν έκεϊ χαρ.ηλοφώνως. ά λ λ ’ αί 
•αισθήσεις μου' εΐνε λίαν όξεϊαι, καί δέν έδυσκολευόϋ.ην ν ’ ά- 
κόύσω τί έ'λεγον.

— ϋ  ! τί συγκινητική ήρ.έρα ή σημερινή ! είπεν ή γυνα ι
κεία φωνή. Ηθελον νά σε ερωτήσω ποιαν ιδέαν έχει; περί 
όλων αυτών ; Θά επιτυχή αύτήν τήν φοράν ; Έ χει τό θάρ
ρος νά μήν άφήση τήν ευκαιρίαν αύτήν ή καλλίτερον, θά είχε 
την ικανότητα νά αρνηθή το θάρρος αυτό. Αν άπετύγ/ανε 
καί τώρα θά ήτο καταστροφή. Ό πατήρ...

Σιωπή ! οιέκοψεν ο άλλος ρ.ετά τόνου επιβλητικού, ρ.ή 
λησρ.ονήσης ότι ή επιτυχία έςαρταται άπο τήν φρόνησίν σου. 
Μία ρ.όνη λέξις άρκεϊ διά νά χάσωμεν τό παν.

— Θά προσέζω, είπε ρ.οι μόνον, νομίζεις οτι όλα πηγαί
νουν καλά καί ώς τά έσχεδιάσαμεν !

— Δεν θά πταίω έγώ άν δέν έπιτύχη.

Καίρ.ή άπάντησις έκείνη 'προεφέρθη ρ,ετ’ ύφους τόσω πα -
ρ.αοοξρυ, ωστε σφοδρά έςεπλάγην ότε ρ.ετ’ όλίγον ή γυνή. 
ρ.ετά φιλοστοργοτατου. και θερρ.οτάτου τόνου προςέθεσε : 

Πόσον είσαι καλός, είσαι οι έρ.έ ρ.εγάλη παρηγορία.
Γήν προσοχήν ρ.ου ολην εΐχον έστραμμένην είς τόν διάλο

γον, τόν όποιον ήκουον, ά λ λ ’ ό ύπηρέτης, ό όποιος έπέστρεψε, 
ρ.έ το έπεσκεπτήριόν ρ,ου είς τήν χεΐρα, διέκοψεν αύτήν.

Ο κύριος Βενσων έπιθυρ.εΐ νά μάθη τό είδος τής έργα— 
σίας, την οποίαν έχετε, είπε ρ.ετά φωνής όςείας, ή όποία βε
βαίως θά ήκούσθη καί άπό τούς έν τώ παρακειμένω δωυ.α- 
τίω  ευρισκομένους, θά έκαμε δέ γνωστήν τήν παρουσίαν ρ.ου.

— Δός μοι το έπισκεπτήριόν, είπον.
Καί άμα τό έ'λαβον προσέθεσα : « Παρά τώ άστυνόαω»,’ 

ένθυμηθείς οτι ήκουσα τόν διευθυντήν τοϋ το?χυδρορ.είου νά 
λέγη οτι τήν θέσιν έκείνην κατεϊχεν ό άδελφός του.

— Λάβε, είπον εις τόν ύπηρέτην καί δώσε το είς τόν.κύ
ριόν σου.

Ό ύπηρέτης . έ'λαβε τό έπισκεπτήοιον, τό όποιον παρετή-, 
ρησεν, έταρά^θη καί όιίισθοχώρησε, .

— Έλατε καλλίτερον, είπεν, οδηγών με διά τοϋ μεγάλου 
όωρ.ατίου. · · ' .

Μετά πολλής χαράς συγκατετέθην, καί ρ.αλιστα διά νά 
άποφύγω τό παρακείρ.ενον οωμάτιον. Ά λ λ ’ ένώ διέβάίνον τό 
κατώφλιόν αύτοϋ, ήκουσα αίφνης κραυγήν ε”στρεψα τούς ό- 
φθαλρ.ούς καί συνήντησα τό πρόσωπον νεαρας κόρης, ή όποίχ 
παρουσιάσθη, άρ.α τό παραπετχσρ.α ύψώθη.

— Με συγχωοεΐτέ, άνέκραξε, τεταράγρ,ένη, καί διηυθύνθη 
πρός τό δωρ.άτιον. έκ τοϋ όποιου ρ.όλις Ιξήλθον.

Αίφνης συνελθοϋ'α προεχώρησε ταχέως καί είπε πρός τόν 
πλησίον μου εύοισκόμενον ύπηοέτην :

- τ  Ιων5έ, ποιος εΐνε ό κύριος ! ποϋ τον οδηγείς ;

(Κατα τϊί ’Αγγλικό*) * . Φ.
( Κττετα: συνέχεια.)



ΕΥΤΕΝΙΟΓ ΣΚΡΙΒ

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
»Καί τώρχ έπανήρχετο" μέ ήγάπα. πάντοτε, ήτο ελεύθε

ρος, έγώ οέ ήνωμένη μ ετ ’ άλλου κχί οιά πχντός συνδεοεμένη.
»"Απαξ ή οίς εύρέθην μόνη μ ετ ’ αύτοϋ, καί τότε όλον αύ

τοϋ τό θάρρος καί ή άπόφασις τόν έγκατέλιπον, άπό τήν με
γάλην ταραχήν μόλις ήδύνατο νά δμιλήση, έγώ οέ περισσό
τερον έκείνου τεταραγμένη. προσεπάθουν νά στρέψω τήν ομι
λίαν έπί τών αναμνήσεων τής νεότητος καί τών παιδικών 
μας χρόνων άλλά πάντοτε ωθούμενη ύπό μυστηριώδους καί 
άκαταμηχήτου ποριεργείας, έπχνέστρεφον είς τήν εποχήν τοϋ 
χωρισμοϋ μας.

— »Α ίτία  τοϋ χωρισμού μας δέν ήτο ό άγνωστος έκεινος, 
ό όποιος σέ έζήτησεν έκείνην τήν έσπέραν καί ώμιλήσατε τό
σην ώραν ;

— «Ναί, είπε μέ φωνήν κατηφή, χάριν αύτοϋ ή εύοχιμο- 
νία μου κατε'στράφη. . . ώφειλον νά σέ άποφύγω . . . είς τήν 
λύπην μου καί τήν άπελπισίαν. Είς τήν σπουδήν καί είς 
τήν έργασίαν εΰρον παρηγορίαν καί λήθην τών δεινών μου. 
Τά πλεονεκτήματα αύτα, τά οφειλόμενα είς σέ . . . είς τήν 
■όποιαν τά  πάντα οφείλω, ήνοιξαν σταδιον, τό όποιον ποτέ δέν 
έφαντάσθην· δ ι’ αύτών απέκτησα πλοϋτον έντιμον, τό όμνύω! 
Ό φίλος σου καί δ φίλος τοϋ-Θεοβάλδου ποτέ δέν έπαυσε νά 
ήνε τίμιος, άλλως δέν θά ήτο τώρα ένώπιόν σου . . δέν θά 
ετόλμα νά ΰψώση τούς οφθαλμούς έπί τοϋ άγγέλου, τόν όποιον 
αγαπά, τόν όποιον λατρεύει... οχι, όχι, ύπέλαβε ταπεινόνων
τήν φωνήν, τον όποιον σέβεται και τιμά. και ό όποιος επέ
ταζε διά παντός.

»Καί ταϋτα είπών έκρυψε τήν κεφαλήν μεταξύ τών χει- 
ρων οια να μη ιοω τα οακρυα του ! ηκουον ομως τους λυγ
μούς του.

» — Κάρολε, τώ είπον μετά γλυκύτητος, μυστικόν τι σέ 
θλίβει.

» — Ναί, καί τό μυστικόν αύτό θά μέ σύρη είς τό τάφον.
η — Τό υ.υστ.ικόν αύτό, είς τόν Θεοβάλδον ’τό άπεκάλυψες, 

έμέ δέν μέ κρίνεις άξίαν νά τό μάθω :
» Άνεσκίρτησε καί μέ ήτένισε φρικιών.
» — ’Αγνοείς λοιπόν, έξηκολούθησχ, ότι είμαι άφωσιω- 

μένη είς σέ όσον κχί ό θεοβάλδος, ότι σέ άγαπώ όσον καί 
αύτό: ... 7Ω ! χιλιάκις περισσότερον ! . . .  προσέτι θά έμαθες 
οτι έδειξα ένέργειχν κχί θάρρος,ότι δέν ώχρίχσχ είς τήν προσ- 
έγγισιν τοϋ θανάτου, καί είς τήν θέαν.τοϋ ικριώματος, καί μέ 
νομίζεις άναξίαν νά φυλάξω μυστικόν έκ τοϋ όποιου έξαρτά- 
τα ι ή τύχη σου ; Καί άν ό Θεοβάλδος φυλάττη αύτό ενεκα 
τής πρό: τόν Θεόν εύλαβείας του, έγώ θά τό φυλάξω ενεκεν 
τοϋ ποό-· σέ έοωτό: ΐλου, καί δέν θά κατορθώση οΰ.τε αύτο: όk * V · ‘ 1 4
πέλεκυς' τοϋ δημίου νά μοϋ το άποσπάση.

» ’Ο Κάρολος μέ ήτένιζε δι ’ όλίγχς στιγμας πλήρης έρω

τος κχί ευγνωμοσύνης, άκτίς εύδαιμονίας έφώτισε τους οφθαλ
μούς του’ έπίσ'τευσα ότι θά ύπεχώρει, άλλά μοί άπεκριθη 
θλιβερώς,

» — Ιωάννα, μή ζητής νά μάθης τό μυστικόν αύτό . . . 
έάν μέ αγαπάς,έπειδή ή άποκάλυψίς του θά μοί φέρη τόν θά
νατον τότε θά τό μάθης όταν δέν θά ύπαρχω πλέον !

»Τήν στιγμήν έκείνην είσήλθεν ό σύζυγός μου, καί ό Κά
ρολος νικήσας τήν συγκίνησίν του, άνέλαβε τό εύχαρι ήθος καί 
τόν συνήθη ζωηρόν καί τερπνόν τρόπον τής ομιλίας του. V- 
πήρχεν είς τήν άφέλειαν τών τρόπων καί τών λόγων του θελ- 
γητρόν τι καταμαγεϋον τούς πάντας. Καί αύτάς ό κόμης 
ΙΙόπολι, ένδίδων είς τήν άκαταμάχητον αύτοϋ επιρροήν, πα- 
ρεσύρετο ύ π ’ αύτοϋ γοητευόμενος καί έκπληττόμενίς, ότι ή 
σθάνετο ήδονήν-όχι θηρευτικήν, ώστε τάς ήμέρας κατά τάς 
όποιας ό Κάρολος δέν μάς έπεσκέπτετο ήτο δύσθυμος.καί εζή- 
τει άπό όλους έριδα πρό πάντων άπο έμέ.

» ’Επεθύμησε νά μετατεθή είς τάγμα τι μεταβαίνον πρός 
ύπηρεσίαν είς τό Άννόβερον ή αίτησίς του έγεινεν- άμέσως 
δεκτή· ή αύλή διέκειτο λίαν εύνοϊκώς πρός αυτόν, καί ήτο 
φανερόν ότι αόρατος χειρ τόν έπροστάτευεν. ’Αλλά τό περι- 
εργότερον εινε, ότι είς όσους έκ τοϋ Λονδίνου άνέφερον περί 
τοϋ Καρόλου Βρόσκη, ούδείς έγνώριζε τό όνομά του, ούδέ ή 
κουσε νά γίνεται λόγος περί αύτοϋ. Μίαν ημέραν άνθρωπός 
τις παρουσιάσθη είς τήν οικίαν έρωτών τους θεράποντες έαν 
θά ε'λθη ό κύριος Βρόσκη:, έπειδή δέν το.ν ε,ΰρεν είς το μέγα- 
ρόν του, καί ήτο άνάγκη κχτεπείγουσα νά τον ϊοη αυθημερόν. 
Μοί τό άνήγγειλαν κχί έπειδή πραγμχτικώς περιέμεγ.ον τόν 
Κάρολον, διέταξα νά είσέλθη ό άνθρωπος, δ όποιος ήθελε 
νά δμιλήση πρός αύτόν.

»Ή το  γέρων καλοενδεδυμένος, σεβάσμος, πολιός, φυσιογνω
μίας καλοκάγάθου καί έρ.ψυχουμένης διά τών είσέτι ζωηρών 
κχί λαμπρών αύτοϋ οφθαλμών. Μόλις άνέφίρα περί τοϋ Κα
ρόλου ήγειρε τήν κεφαλήν έκφράζων χαράν καί ύπερηφάνειαν

» Ο Κάρολος* δ ι’ αύτόν ήτο δ θεός καί τό εΐδωλόν του, 
ούδείς έπί τής γής ήδύ'/ατο νά’ έξισωθή προς αυτόν. ’Έπειτα 
πάλιν αίφνηοίως καί ώς.εί έφοβεϊτο μήπως δ ένθουσιασμός 
του τόν παρχσύρη πέρχν τού δέοντος, διεκόπη έν μέιτω τών * 
εγκωμίων του.

» — Δέν δύναμαι νά εκταθώ, είπεν, ά λ λ ’ έάν τόν έγνωρί- 
ζετε ώς έγώ, έάν έγνωρίζετε ‘4πό’σας εύερ,γεσίας κάμνέι, τον 
χρυσόν, τόν όποιον διαμοιράζει . . . Καί έν τούτοις, ένώ είνε 
τόσον έξοχος... τόσω πλού'σιος, είνε τόσον άπλοϋς!·... τόσω 
μετριόφρων καί ήπιος !... έπειδή είνε ή άγχθότης αύτή ... δέν 
θά προξενήση λύπην είς κανένα... έκτός ενός ίσως...

»Καί ό γέρων άπέμαξε δάκρυ' όσω μάλλον ~0'i ηκουον, 
τόσω υ. οί έφαίνετο οτι ποοσέβχλλε τά ώτά αου Φωνή άλλοτε



γνωστή, κχί δ άγνωστος ήτοιμάζετο νά έξχκολουθήση τό έγ- 
κώμιον τοϋ Καρόλου, οτε ούτος είσήλθεν είς τήν αίθουσαν. 
'Ότε είδε τόν γέροντα, τό πρόσωπόν του έγεινεν ερυθρόν, οί 
όφθαλμ.οί του, οί συνήθως τόσον γλυκείς, έξέπεμψχν άσ,τρχ- 
πάς, καί νευρικός τρόμος τόν κχτέλχβε.

» — Σύ έσω! άνέκρχξε, ποιος σοϋ έ'δωκε τήν άδειον νχ 
έλθης ; ποιος σοϋ έπέτρεψε νά παρουσιχσθής ένώπιόν μου ;

» — Έπεθύμ,ουν νά σέ ϊδω μόνον μίχν στιγμ.ήν, Κάρολε, 
άπεκριθη ό γέρων τρέμων, πχρήλθε τόσος καιρό: άφότου οέν 
έ’λαβον τήν ευτυχίαν αύτήν !

» — Τί θέλεις; έξηκολούθησεν ό Κάρολος, προσπαθώ·/ χ ά 
ριν έμ.οϋ νά καταπραυνη τήν οργήν του. Σοϋ δίδω οέκχ 
χιλιάδας λιρών εισόδημα, εί: τό έξής Οχ έχη; δέκαπέντε ! 
οέν άρκοϋν ;

» — Ό χ ι, τό γνωρίζεις κχλώς... οέν ζητώ αύτό.
» — Θά έχη; εΐκοσιν, ά λ λ ’ ύπό τόν όρον νά κναχωρήσης 

άμ.έσως κχί νά μ.ή σέ έπανίδω πλέον.
» — Κχί έγώ χδέν θά δεχθώ έάν οέν μοϋ έπιτρίψης νά σέ 

βλέπω ρ-ίαν φοράν τούλαχιστόν τό έτος.
» — "Εστω ! άπεκριθη ο Κάρολος, τού όποιου ή οργή έπ

ανήρχετο... Ά λλά  φύγε ! φύγε !
» — Σέ άκούω, Κάρολε, ειπεν ό γέρων κλχίων. ΙΙρός έμέ 

αόνον φέρεσαι σκληρώς κχί κακώς... οέν παραπονοϋμχι, έχεις 
τό δικχίωμχ... Ά λλά  αίαν ήαέρχν θά μέ όικχιόλογήσης . . . 
'Γγίαινε λοιπόν καί μετά έν έτος... οέν έχει ούτως: ϊ'γ ι-
αινε, Κάρολε, πηγαίνω νά προσευχηθώ οιά σέ.

» Έ ξήλθεν ό Κάρολος έρρίφθη έπί μια; έ'ορας είσέτι συγκε- 
κινημ.ένο: καί έκτος έαυτοϋ...

» — Ά  ! θεέ μου, τώ είπον, ποιος εινε λοιπον αυτός ό 
γέρων ;

» — Πώς, κυρία; οέν τόν ένθυμ.εϊσχι : οέν τον άνεγνώρισες ; 
είπε μ.ετά φωνής άποτόαου.

» — Ό χ ι, τή άληθεία.
» — Εινε ό πατήρ μ.ου !
η— Ό πχτήρ σου ; ό διδάσκαλό; αου ... ό κχλος Γεράρ- 

δ:ς !... ’Ά  ! σέ πχρακχλώ, ας έπιστρέψη, άς έιισ-ςρ'ψη... Θά. 
χαρώ τόσον, θά τόν άσπχσθώ !

»Κχί ετρεξα ν ’ άνοίξω τό πχραθυρον νά τον φο>ναςω' 
ά λλ ’ ό Κάρολος μέ έκράτησε. Λιά τών ύέλών ειοον τον γέ
ροντα άπομ.χκρυνόμ.ενον έντός του κήπου. Εκπλαγείσα τοτε 
έκ τοϋ βχδίσμχτος κχί τής στάσεως χύτου, άνέκραςχ :

» — Είνε ό άγνωστος, ό όποιος ήλθε τήν όλεθρΐχν εκείνην 
εσπέραν εις τήν έπχυλιν νά σέ ζητήση ;

» — Αύτός ό ίδιος'είνε. Πρό οεκχετίας άνχχωρήσας εί; 11ε- 
τρούπολιν μετήρχετο τόν α ουσ ικ ο ο ι ο ά σκ χλ ο ν, η νά είπω κχλ ·
- ι ,. < Ρ ·~ - ' ’ \ ’Λίτερον, εγεινεν ο μυστικοσυμοουλος τη ; αυτοκρχ .ορισση; λ ι-  

. κχτερίνη;· τόν μέτεχειρίσθη ε ί ;  ραδιουργία;, τά ; όποιχ; ομ.ω; 
ό Τσάρος άνεκαλυψε, καί ό Πέτρος, ο όποιος οέν ήστειζετο, 
τόν άπέστειλεν είς Σιβηριχν. Εμεινεν έκεΐ επτά ετη. χωρις^ 
νά μ.αθη τις περί αύτοϋ, καί ήλθεν είς Νεάπολω τήν ιοιχν ε 

σπέραν κχτά τήν όποιαν θά ένυα.φευοαεθχ.
— Κ*ί διατί, Κάρολε, συ ό όποιος φέρεσαι τοσον ήπιως 

πρός όλους, μεταχειρίζεσαι τον πατέρα σου μέ τόσην τραχύ
τη τα  ; · ‘  ' ; ·* ν ·  ,

» Ό  Κάρολος οέν άπεκριθη.
» — Διατί οέν θέλεις νά τόν βλέπης ;

» — Διχτί ; ύπελχβε μέ ύφος ζοφερόν κχί σπχσα<^οικοϋ 
τρόμου, οιότι άμχ τόν ϊοω μοί έρχεται ορεξις νά τόν φονεύσω 
... Ν χί... είνε φρικώοες άναμφιβόλως, καί έπει,οή οέν θέλω 
νά γείνω πχτροκτόνο;, τόν έξώρισχ. . . Αύτό είνε κακόν τό 
βλέπω κχί έγώ, ά λ λ ’ είνε προτιμ.οτερον τού πρώτου.

»Κ αί κλινχς τήν κεφαλήν έπί τοϋ στήθους έσιώπησεν.
«Μ ετ’ ολίγας ήμ.έρας έοέχθηαε/ έπίσκεψιν όλως απροσ

δόκητο/. Ό Κάρολος συνεχώς ήρχετο καί έπρογευμάτιζε α α - 
ζυ μ,χς. Μίαν ήμέρχν είσήλθεν αίφνης ύπηρέτης καί είπεν 
εις χυτόν χαμηλή τή φωνή ότι έπεθύμει νά τώ όμιλήση ό 
πχνιερώτατος αρχιεπίσκοπος τής Νόλας. Ό Κάρολος άνε- 
σκίρτησε καί άνέκραξεν :

» — Α υτό ;!... είς τήν Ά γγλ ίχ ν !... πώς αύτό ;... οιχτί 
οέν είσερχετχι ; Φοβεΐτχι νά έπχνίοη τους φίλου; του κχί νά 
εύρεθή παλιν μετχςύ των ;

η Ήνοίχθησαν τά δυο θυρόφυλλα καί έφανη δ Θεοβάλ-- 
οο;· δ σύζυγός μ.ου άφησε κραυγήν έκπλήξεω;.

» — Είνε δυνατόν ! δ άλλοτε ίερεύ: τοϋ- δουκός τής ’Ά ρ 
κου, δ πρό ένός άκόμη έτους εφνιμέριό; μ.ας, κχτέχει τά άνώ- 
τερχ έ/.κλησιχστικά άξιώμχτχ !

«Πλησιχζων έπειτχ κχί χχιρετών εύσεβάστως,
ο — ί>χίνεται. κύριε Θεοβάλ,οε, είπεν, οτι έπροοδεύσχτε 

ίκανώς.
» — Οχι οιά τών προτερημάτων, ούτε τής ικχνότητός 

μ.ου, άλλά χάριν τή ; προστχσίας τών φίλων.
» — Οί όποιοι έ τήρησαν τά ; ύποσχέσεις των ; άνέκραξα 

μετά ζωηρό τη τος.
8— Οχι όλχς ... ύπελχβε μέ ήθος δυσαρεσκείας, ρίπτων 

βλέμμα αυστηρόν έπί του πλησίον καθημ.ένου Καρόλου.
» Αποτεινόμενος είτα πρός αύτόν,
» — Ήλθον έδώ. είπεν, έπειδή είνε άνάγ«η νά σοί όα.ι- 

λήσω.
υ — Άργότερον, πχνιερώτατε, ύπέλχβεν δ Κχρολο; μετά. 

φωνή; γλυκεία; κχί α : ιδ ιώ ν  χ'χριίντως, ό): εί έσκόπει νά τόν 
άφοπλίση, έχομεν καιρόν.

» — "Οχι, άπεκριθη ό Θ-οβαλόο; άποτόμ.ω;· πρέπει νά ά- 
ναχωρήσωμ.εν άμέσω;.

» — Κχί διχτί ;
» — Ενεκα λόγων σπουδαίων, του; όποιους θά σοί είπω
« — Ας μή ένοχλήσωαεν λοιπον ποσώς τήν σπουδαίαν 

συνδιάλεξίν σας, άνέκραξεν ό κόμη; ΙΙόπολι. Εΰ»ρεστήθητε 
νά μ.εταβήτε εί; το σπουδχστήριόν μ.ου. τό όποιον άφίνω εί; 
τήν διχθεσίν σάς' ένώ άνχχωρώ.

»Ί[νο ιξε τήν θύραν τοϋ πλησίον κοιτώνος κχί οί δύο φί
λοι είσήλθον' έπειτα άνεχώρησεν άφήσχ; μ.ε μόνην 5/τό; τής 
αιθούση;.

« Αδυνατώ νά σάς περιγράφω τί ήσθζνθην κχτ εκείνην 
τήν στιγμήν, κχί τήν σφοοράν έπιθυμίχν υπο τής δποίχς 
κχτελήφθην. Ό Θεοβζλδος κχί δ Κάρολος ήσαν έ/.εΐ ... δύο
βήμ./.τχ μ.χκράν... όμιλοϋντες άνχμφιβόλω; περί τού μ.υστη-

,· . , - , η ,»· .  , . . .ριου εκείνου, εκ του οποίου εςηρτκτο η τύχη των και η τύχη
μ.ου Έ άν, έλεγον, φοβούνται νά μοί έμπιστευθώσι το όλέ-
θ ο ι ο ν  7 . ύ τ ό  μ . υ σ τ ι κ ό ν  κ α ί  ε ά ν  ώ ;  έ κ  τ ή ;  φ ι λ ί α ς  τ ω ν  ώ ρ κ ί σ θ η -

σαν νά μέ απαλλάξουν τών κινδύνων, έγώ όμω; ακριβώς διά
τοϋτο ώφειλον καί πχρά τήν θέλησίν των ... νάτο^άρπάσω
κχί συμ.μερισθώ μ.ε τ ’ αύτών... Βεβαίως οί κίνουνοι, αί λύπαι
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καί τά οεινά των άνήκον ... έ—ίσης κχί είς έρ.έ' ήτο κτήρ.α, 
τοΰ όποιου οέν εΐχον το οικαίωρ.α νά ρ.έ στερήσωσι. Κχί ώ ; 
ύπο σιοηρχς χ_ειρος παρασυρορ.ένη .έ;τλησίχσχ εί; τήν θύραν 
καί έκει, ώχρα, άσθρ.αινουσα κχί ρ.όλις άναπνέουσα, έκυψα 
τήν κεφαλήν /.αί ήκοοάσθην.

1Γ

« ”1Ικουον λοιπόν άλλ ή φωνή των έ'φθανεν είς τά ώ τζ αου 
έκ οιαλειρ.μ.ατων, καί οέν ήουνήθη νά άκούσω τήν άρχήν τής 
συνορ.ιλίας των.

» — Ναί, έ'λεγεν ό Θεοβαλόος, μοί ώρκίσθης χαριν τής 
ευτυχίας « υ  καί πρό πάντων τής ίοικής της, νά μ. ή τήν έπα- 
νίοης.

» — Δέν ήρ,πορώ νά το κάρ.ω.. τήν άγαπώ παρά ποτε.
» — Σκέψου τότε περί σοϋ. άν οχι περί έκείνης, έπειόή 

όλίγον φροντίζεις περί της άναπαύσεως κάί τής ύποληψεώς 
της, του ρ.όνου έναπορ.είναντος είς αύτήν αγαθού, το οποίον 
ένώ ημείς, ώς φίλοι της, ώφείλομεν να ύπερασπισθώμεν, ου 
έξέθεσας είς τά βλέρ.ρ.ατα όλων...

j)— Έχεις οίκαιον, άλλά τήν άγαπώ ... καί οέν ουνασαι 
νά ένοήσης σύ, οιότι ή καροία σου εΐνε χαλύβοινος, πόσην 
παοαφορκν, μανίαν καί απελπισίαν ροί προξενεί ή λέξις αύτη.

β— Λοιπόν, άνέκραξεν ό Θεοβαλόος, ύψών τήν φωνήν, ο ι’ 
έ'νχ έρωτα άφρονα κχί ένοχον θυσιάζεις τήν εύγνωρ.οσυνην 
καί το καθήκον ;...

» — Το καθήκον !
» — Ναί, ό βασιλεύς ασθενεί, σέ καλεΐ... έχει τήν άναγ- 

κην σου. Η ζωή του τήν οποίαν άλλοτε έ'σωσας εύρίσκεται έκ 
νέου είς κίνουνον, καί σύ λησμονείς οιά αίαν γυναίκα καί 
τους όρκους σου καί τόν εύεργέτην σου.

» — Ά λ λ ’ ή γυνή αίίτη εΐνε τό πάν ο ι’ έρ.έ, εΐνε ή ψυχή 
καί ή ζωή ρ.ου.

μ— Σέ οίκτεί-ρω,Κάρολε, άλλ ’ έγώ οέν ένοίόω ποσώς άπέ- 
ναντι τοϋ καθήκοντος· ήλθον καί πρέπει νά ρ.έ άκολουθήση;.

« — Δέν ούναρ.αι νά άφήσω τήν ’Ιωάνναν.
ι)— θ ά  ρ.έ άκολουθήσης, cot λέγω.
» — Πρός τό παρόν τούλαχιστον όχι.
» — Σήρ.ερον, άμέσως, είς τήν στιγρ,ήν !
» — Ποτέ ! · »
» — Ήξεύοω πώς πρέπει νά σέ άναγκασω.
μ — Οχ ι οα !
))— Εστω ! λοιπόν, οιά νά σώσω τούλάχιστόν τον ένα; 

πηγαίνω νά φανερώσω τά παντχ είς τήν Ιωάνναν...
» Καί τόν ήκουσα προχωρούντα πρός τήν θύραν.
» Ο Κάρολος άφήκε κραυγήν.
» — Σέ ύπχκούω... φεύγω... άφίνω τήν Αγγλίαν. Μόνον 

άφησόν ρ.ε άκόρ.η ρ.ίαν ώραν.
» — Μίαν ώραν ναί, άπεκρίθη ό Θεοβαλοος.
» — Καί θά έλθω να σέ εύρω, ύπέλαβεν ό Κάρολος.
» — Ό χ ι, θά όιαταξω νά έτοιρ.ασουν το όχημα, καί έπειτα 

επιστρέφω καί σε ευρίσκω- αύτό εΐνε τό άσοαλέστερον.
» Έξ ήλθον τοϋ οωρ.ατίου. Ο ρ.έν Θεοβαλοος άνεχωοησεν, 

έγώ όέ έμεινα ρ,όνη ρ.ετά τού Καρόλου.
» ΤΙ συνορ.ιλία τήν οποίαν πρό τινων στιγρ.ών ήκουσα, αν 

καί ήτο λίαν σκοτεινή, οέν μοί έφχνέρωνε τον έρωτα τού Κα
ρόλου, ήτο περιττόν νά το ρ.αθω, άλλά τήν πηγήν καί τήν

άρχήν τοϋ πλούτου του. Ένόρ.ιζον ότι οέν ήπατώρ.ην έξ 
όσων ήκουσα, ότι όηλαόή ό βασιλεύς όιετρεξε κίνουνον καί ό 
Κάρολος οιά τής έπιστήρ.ης του τού έσωσε τήν ζωήν. Καί 
τωόντι, αύτός ό ϊόιος οέν ρ.οί εΐπεν ότι ή σπουοή καί ή έργα- 
σίχ τώ  ήνοιξαν νέον στάοιον ; ά φ ’ έτέρου έγνώριζον πόσον έπ- 
έοιοεν είς όλας τα ; έπιστήρ.α;· έπορ.ένως κατώρθωσε οιά τής 
ιατρικής, καθώς καί οιά τών άλλων νά φθαση είς τόν πλού
τον καί τήν όόξαν έξήγεΐτο έκ τούτου ή επιρροή, τήν οποίαν 
είχεν είς τήν αυλήν καί ή εύνοια, τήν οποίαν άπήλαυε παρά 
τα.ϊς εστερ.ρ.έναις κεφαλαίς. Ά λλά  οιατί νά ρ.ή τό όρ.ολογη, 
οιατι νά κρυπτή τοσουτον ευάρεστους έπιτυχίας, όιά τάς 
όποιας θά ύπερηφανευόρ.ην.., Ίόου τί οέν ήουνάρ.ην νά έν- 
νοήσω καί-ήλπιζον νά ρ.αθω.

»Μέ παρετήοει ρ.έ ήθος θλιβερόν, όυσανασχετών άναρ.φι- 
βόλως καί άγνοών τίνι τρόπω να ρ.οί άναγγείλη τήν άναχώ 
ρησίν του. Ήλθον τότε είς βοήθειαν του, καί τείνουσα πρός 
αύτόν τήν χεΐρα,

» — Συγχώρησαν ρ.ε, είπον, Κάρολε, συγχώρησον ρ.ίαν ένο
χον έπί άοιακρισία, όρ.ολογοϋσαν το σφάλρ.α της. Ήθελησα 
άνευ τής άοείας σου νά είσόύσω εί; το ρ.υστήριον σου' σα; 
ή/.ουσα.·..

«Είς τάς λέξεις έκείνας θανατου ώχ^ρότη; r ιεχυθη έπί τοϋ 
ποοσώπου του, ώχρίασε καί αί παρειαί του έγένοντο ώς νε
κρού, έπε ;εν είς τους πόόας ρ.ου αναίσθητος καί κατάψυχρος. 
Ά  ! κατά τήν δεινήν έκείνην στιγμήν οέν ήξευρχ τί έπρατ- 
τον, ήι/.ην έξω φρενών, εγονυπετησα ενώπιον του, οιότι ησθα- 
νόαην τον έαυτόν ρ.ου πρόθυρ.ον νά τόν ακολουθήσω.

» — Κάρολε ! άνέκραξα, Κάρολε, ρ.έ άκούεις ;... σύνελθε 
οια νά άκούσης ότι σε άγαπώ !

«Καί ήσθάνθην έπί τών χειλέων πλανωρ.ένην έλαφράν 
πνοήν ή καροία του έςηκολουθει νά παλλη ... Δεν ζπεθανε. 
Πνοιξα τά  παράθυρα καί ό καθαρώτατος άήρ τόν έοροσισε 

και τόν άνεζωογόνησε- του εοωκα νά άναπνεύση άρώρ.ατα. 
καί οο,έα άλατα. 1 ελος ηνοιςε τους οφθαλρ,ους* ή πρώτη λέ- 
ξις τήν όποιαν έπρόφερεν ήτο τό όνομα μου, καί έγειραν μετά 
κόπου τήν κεφαλήν του, τήν όποιαν έκρχτουν επί του στήθους 
ρ.ου, είπε'

» — Που είρ.αι ; · ·
» — Πλησίον τη ς  φίλης σου, η όποιχ ζητεί χχριν κ*ί 

συνγνώαην..
»Κ*ί τώ οιτ,γτ,Οην έν συντομία .τό σοαλρ.χ {/.ου, τήν κφρο- 

σύνην ρ.ου, καί πάν ό,τι ήκουσα.
« Έν όσω ώρ.ίλουν ή πελιόνότης τοϋ προσώπου του βαθμη- 

όον όιεσκεόαζετο, καί λεπτόν ερύθημα' έχρωρ.άτι,ε τάς πα-
> % « -Υ \ t ■* ’ ~ · Ρρειαο του' το αίν.α και ή ζωή εκυκλοφορουν εις τας -φΛεοζς 

του... Καί βλέπων ότι τά οάκρυά μου τόν εβρεχον καί αί- 
σθανόρ.ενος τους παλρ.ουξ τής καροίας ρ.ου, οι όποιοι έφανε- 
οο5νον, χωρίς νά τό θέλω, τήν ταραχήν καί τον έρωτα ρ.ου,

μ— "Αγγελε ούράνιε ! άνεκρα,'ε, σύ ρ.έ καλειο καί έρχ_ε- 
σαι ><ά λαβής τήν ψυχήν ρ.ου ;

» — 'Οχι, όχι, τώ  είπον, ή τόσον εύγενής καί άγνή ψ’νχ,ή 
σου ποέπει άκόρ.η νά ρ.ένν, έπί τής γής, εΐνε ιοική ρ.ας, αυ
τήν ήαείς τήν έςουσιζζομεν.

» — Ναί, τωόντι, άνέκραξε ρ.ετά ζέσεως, ή ψυχή αύτή 
άνήκει είς σέ, είς σέ α ά λ λ ο ν  ή είς τον θεόν! Επειοή συ ρ.όνη 
ούνασαι νά οιαταξης τήν καροίαν νά παλλη' συ ρ,ονη



δύνασαι νά άφαιρέση; καί νά άποδώσης τήν ζωήν. 
'Ω Ίωχννα ! ποτέ οέν θά μάθης τί ύπέφέρα. Νά ζώ πλη
σίον σου, νά μεθύω έ/. τής πνοής σου, νά κατατρώγομαι έξ 
έρωτος καί νά μή τολμώ, νά μή δύναμαι νά τό ε’ΐπω ... είνε 
ή σκληρότερα τών βασάνων, καί έν τούτοις τήν βάσανον αυ
τήν ύπέφερα κατά πάσαν ώραν, καί οέν δύναμ.71 καθώς βλέ
πεις νά απαλλαγώ αυτής ... Διά νά σέ άποχωρισθώ πρέπει 
ποώτον νά άποθάνω.

«Καί γονυπετήσας πλησίον μου, κατεφίλει τάς χεϊρας ... 
Είς τήν ταραχήν μου, οέν ήκουσ.α ποσώς ότι ήνοίχθη μία 
θύρα. Ό  κόμης Πόπολι εύρίσκετο όπισθεν ήμών δρθιος καί 
μ.ας παρετήρει.

» Έάν καλώς σας περιέγραψζ τόν βίαιον χαρακτήρα του, 
ευκόλως έννοεϊτε τήν μανίαν, ύπο τής οποίας έκυριεύθη. Ωρ- 
μησε πρός ήμας καί είίον αίφνιοίως λάμποντα ούο ξίφη. Ο 
Κάρολος τότε ερριψε τό ξίφος τοϋ αντιπάλου του καί κλίνας 
τήν αιχμήν τοϋ ίδικοϋ του :

» — "Ακούσε ! είπεν. ή κυρία είνε άθώα, έπιμαρτύρομαι 
τον Θεόν !...

» — Καλά ! πήγαινε λοιπόν νά δικαιωθής ένώπιόν του !... 
άνέκραξεν ό κόμης δράξας τό ξΐφός του, καί άρχίσα,ς έκ νέου 
τήν μάχην μέ λύσσαν, ή όποια όμως άπέβη οΓ αύτόν ολέ
θρια .

«ΙΙοοσπαθήσα; νά ριφθή έπί τοϋ Καρόλου, όστις άπλώς ή- 
μύνετο, οιετρυπήθη ό ίδιος έξ απροσεξίας καί έπεσε πληγείς 
καιρίωςν τήν αύτήν στιγμήν ώρμησέ τις εις τήν αίθουσαν 
ήτο φίλος σωτήρ, ήτο ό θεοβάλδος.

» — "Αθλιε ! έκραύγασε πρός τόν Κάρολον, φύγε, φύγε ! 
Τό όχημά μου είνε κάτω. φύγε... άν οχι οιά νά σωθής, τού- 
λάχιστόν οιά νά σώσης τήν τιμήν τής ’Ιωάννας.

» — Καί τήν τιμήν αύτήν, άνεκραξα μ ετ’ άπελπισίας, τις 
θά δυνηθή τώρα νά τήν σώση ;

» — Έ γώ, είπεν ό Θεοβάλδος, έγώ, τοϋ όποιου μόνον κα
θήκον είνε νά έπαγρυπνώ έφ’ ύμών.

»Ι\αί έν.ταυτώ έ'τρεξε πρός τον σύζυγόν μου, ό όποιο; συγ
κέντρωσα; τάς δυνάμεις του, έσυρε τόν κώδωνα’ εί; τόν θόρυ
βον προσέδραμον ολοι οί ύπηρέτα,ι. Καί τόν μέν Κάρολον οέν 
είδον. έπειοή είχε γίνει άφαντος, ά λ λ ’έ'βλεπον τόν κύριόν το>ν 
κείμενον έκτ.άοην. έπί τοϋ έοάίιους καί αίμόφυρτον, έμέ οέ 
γονυπετή πλησίον αύτοϋ, καί σχεδόν λιπάθυμον. ’Έσπευσχν 
τότε πρός τόν κόμητα νά τώ έπιοαψιλεύσωσι φροντίδας, τά ; 
όποιας καί αύτός ό ίδιος έ'κρινεν ανωφελείς. Καί ένώ προσεπά- 
θουν .νά έπιδέσωσι τήν πληγήν του ;

» — Υ πάγετε, είπε πρός αύτούς διά φωνής μόλις ακουο- 
μ.ένης,. καί φερίτέ μοι τόν άστυνόμον καί τούς δικαστας, ε 
πειδή θέλω νά τούς ομιλήσω...

» — Ναί, είπεν ό Θεοβάλδος, έκτελέσατε τάς διαταγάς 
τοϋ κυρίου σας, καί άφήσατέ μας μόνους.

« Όταν όλοι έξήλθον τού κοιτώνος, ό Θεοβάλδος πλησιά- 
σα; είς τήν κλίνην έκ τής οποία.; μετέοερον τον θνήσκοντχ,

» — Τί σκοπεύεις νά πράξης, κύριε κόμη ; ήρώτησε διά 
φωνής σοβαράς καί έπισήμου.

« — Νά άναθέσω είς τούς νόμους τήν έκδίκησίν μου, νά 
καταγγείλω τήν μοιχείαν καί τον ένοχον αύτής . . . ϊνα μετά 
τον θάνατόν μου οί άναξίως προδόσαντες καί άτιμάσαντές με, 
τιμωρηθώσι καί αύτοί ενώπιον πάντων διά τής ατιμίας καί

οιά στίγματος δημοσίου καί αίσχροϋ !... Καί τέλος, «ξηκο- 
λούθησε. διά φωνή; άσθενεστέρας, ένώ ή λάμψις τών οφθαλ
μών του άφ ετέρου έςεφραζε τήν μανίαν καί. τήν ζηλοτυ
πίαν του, διά νά μή χαρώσι μετά τόν θάνατόν μου, τόν ό
ποιον «προξένησαν... οιά νά μή δυνηθώσι ποτέ νά ένωθώσι...

8 — Εαι τί θά ειπη ό Θεός δ ι’ αύτά, Ινώπιον τοϋ οποίου 
θά έμφανισθής, όταν συκοφαντήσης καί στιγματίσης τήν ά- 
θωότητα, όταν παραδώσης είς τά αίσχος καί τήν άτιμίαν 
τήν σύζυγόν σου, ή οποία δέν είνε ένοχος ;

8 — Ματαίως ελπίζεις νά μέ άπατήσης, είπεν ό θνήσκων.
8 Ως λειτουργος του Θεοϋ λέγω τήν άλήθειαν, τό έπα- 

ναμβάνω ενο>πιον τής κλίνης του θανάτου καί ενώπιον τοϋ 
άκουοντό; με Θεοϋ. ·

« — Καί έγώ, διότι δέν δύναμαι νά σέ πιστεύσω... θά ο
μιλήσω είς τούς δικαστάς.

»Καί τωόντι, κατά τήν στιγμήν έκείνην έφάνησαν είς τήν 
θύραν τοϋ κοιτώνος ό άστυνόμος καί οί δικασταί, έπί τής 
κλίνης δέ συνεθλίβοντο οί ύπηρέται.

8— Α ! είπον πρός τόν Θεοβάλδον. έχάθην !
8— Οχ.ι ι ένόσω ύπάρχω, μή φοβήσαι !
«Καί γονυπετήσας παρά τήν κλίνην :
» — Ακουσόν με, είπε πρός αύτόν, ακουσον, σέ έξορκίζω 

είς τήν ψυχήν σου !
»Καί κλινών πρός τό ού; τού κόμητος τώ είπε λέξεις τ ι-  

νάς χαμηλοφώνως. Οί δικασταί έν τούτοις έπλησίαζον βρα
δέως περί τήν κλίνην.

«Τότε ό κόμης Πόπολι βοηθούμενος ύπό του θεοβάλδου, 
έπροσπαθησε νά καθήση καί αποτεινόμενος πρός τούς πα- 
ρευρισκομένους, οί όποιοι έν σιωπή περιέμενον νά Ιυ.ιλήση,

1)— Κύριοι, είπε, διακηρύττω οτι έπληγώθην έντίμως 
ύπο τοϋ κυρίου Καρόλου Βρόσκη είς μονομαχίαν, τήν όποιαν 
έγώ έπροκάλεσα. Παρακαλώ λοιπόν ύμάς, φίλοι μου, καί τήν 
σύζυγόν μου, περί τού έρωτος τής όποιας, καθώς κάί τής ά- 
κριβοϋς έκπληοώσεως τών καθηκόντων της,είμαι λίαν πεπει
σμένος, νά μή καταδιώξετε ούτε νά άνησυχήσητέ τινα διά 
τόν θάνατόν μου. Τώρα δέ,' πάτερ μου, είπεν είς τόν θεο- 
βα.λδον, εύλόγησόν με.

» — Ο θεος νά σέ παραλάβη είς τούς κόλπους του ! είπεν 
ό ίερεύς.

«Καί ήρχισε νά άπαγγέλλη τάς συνήθεις προσευχάς, πρός 
τάς οποίας άνταπεκρίθησαν οί π.αρευρισκόμενοι καί διέχυσεν 
έπί τοϋ μετώπου του το άγιον μύρον.

Ά κτίς χαράς έφώτισε τούς οφθαλμούς τοϋ κόμητος, έ’θλιψε 
τήν.χεΐρα τοϋ θεοβάλδου, έτεινε τήν έτέραν πρός έμέ, καί 
μοί είπε μ ετ ’ άγαθότητος,

» — Συγχώρησόν με...
«Καί ή ψυχή του άπέπτη είς ούρανούς.
»Μοί είνε άδύνατον νά σάς περιγράψω ό,τι ήσθάνθην διαρ- 

κούση; τής μακρά.ς, φρικώδους καί άλλοκότου έκείνης σκη
νής.

«Τοσαϋται συγκινήσεις έρωτος, τρόμου καί έκπλήξεων 
μέ προσέβαλον ταύτοχρόνως, ώστε αί δυνάμεις μου έξηντλή- 
θησαν, τό λογικόν μου έξησθένησε. καί δέν ήδυνάμην είσέτι 
νά πιστεύσω είς τήν διαδεχθεϊσαν αύτάς εύδίαν, ή καί ή θύ
ελλα παρήλθε πρό πολλοϋ.

(Έ π ε - α ι  σ υνέχ εια .)



HENRI DE FOVILLE

Ο Ε Θ Ε Λ Ο Ν Τ Η Σ
— Θά λάβετε λοιπόν την καλωσύνην νά ρ.άς οιηγηθήτε 

αύτά, σά: περιρ-ενορ.εν ρ.ετά τήν συνέ.ντευξίν σας πρός τόν 
στρατάρχην. Έ γώ καί οί σύντροφοί ρ-ου θά ήρ.εθα ευτυχείς 
νά σφίγξωρ.εν τήν .χεΐρα. ανδρείου ο’); σεις.

— Δεν εΐρ.α-ι παρά άπλοϋς λοχίας τού πεζικού.
— Άδιάφορον- έάν δέν έχετε τάς έπωρ.ίοας, ά λ λ ’ εΐσθε 

άξιος νά φέρετε αϋτάς καί θά τάς λάβετε' καλήν έντάυ.ω- 
σιν λοιπόν ρ.ετ’ ολίγον.

Φθάσας είς τό γενικόν στρατηγειον ό Γεώργιος άνεγνώρισε 
τόν Μακριαών οίδοντα δια/ταγάς είς ένα άγγελιαφόρον άφή · 
σας τότε τόν οδηγόν του διηυθύνθη πρός τόν αρχηγόν τοϋ έν 
Σαλών στρατού.

— Τί ρ.έ θέλετε, νε’ε j/.ου φίλε ; ήρώτησεν ό στρατάρχης 
έκπλαγείς.

’0  Γεώργιος δστις ϊστατο ρ.ετά σεβασρ.οϋ κρατών τόν π ί
λον άπεκρίθη,

— 'Ολίγων στιγρ.ών συνέντε\»ξιν ώς διερρ-ηνεύς τοϋ στρα_ 
τάρχου Βαζαίν.

— ΙΙώς, ύπό τήν πολιτικήν αύτήν στολήν ; ήρώτησεν ε ί ς  

άνδοεΐος έκ τοϋ στρατοϋ τού Ρήνου.
— Ό  στρατάρχης ρ.ας ηύδόκησε νά ρ.οί έρ.πιστευθή όπως 

σάς ανακοινώσω κατεπειγούσας ειδήσεις, διήλθον τάς ποωσ- 
σικάς γραρ.ρ.άς καί έάν ήδυνήθην νά φθάσω ρ.έχοις ύρ.ών, το 
άποδίδω είς θαύρ.α καί είς τήν έπεριβασιν τής θείας ΙΙρονοίας.

— Ακολούθησαν ρ.ε, φίλε ρ.ου, έπανέλαβεν ό στρατάρχης 
προσρ.ειδιών αύτώ, καλά -λ, δυσάρεστα δέν θέλω νά άκούσω 
ρ.όνος τά  νέα, τά όποια ρ.άς φέρεις.

Τό γενικόν στρατηγειον ήτο έγκατεστηρ.ένον είς τό κυριώ- 
τερον ξενοοοχεϊον τής πόλεως, άποσπάσρ.ατα ιππέων άνέρ.ε- 
νον-έςω είς τήν αυλήν, έτοίρ.ων νά ρ.εταβιβαζωσι τάς διατα-. 
γάς έκ τού ένος άκρου είς τό έτερον τού- στρατοπέδου· άξιω- 
αατικοί παντός όπλου καί παντός βαθρ.οϋ έπηγαινοήρχοντο, 
ταχυδρόρΛΐ' διεοέχοντο άκαταπαύστως οί ρ.έν τούς δέ, τά 
πάν τα .έν ένί λογω έρ.α-ρτύρουν προσεχή καί ταχεϊαν τήν έν- 
έργειαν. ·;

Ό  Μακρ.αών ξίσήγαγε τόν Γεώργιον Δελκούρ είς τήν α ί
θουσαν, έν ή έρ.ενεν ό αύτοκράτωρ περιστοιχούρ,ενος άπο το 
γενικόν έπιτελεΐόν του. Πάντες έκάθηντο ένώπιον τραπέζης, 
έφ’ -ής έκει ντο διάφορα έγγραφα, χάρται, τηλεγραφήρ.ατά, 
σχεδιαγραφήρ.ατα κτλ.

— ’Ιδού άπεσταλρ,ίνος τοϋ Βαζαίν,εΐπεν ό στρατάρχης είσ- 
ερχόρ.ενος· θά ρ.άς δώση ακριβείς πληροφορίας περί τής κατα- 
στάσεως τού Βαζαίν.

— Όρ.ίλησον ταχέως, νεανία. κ » ί είπέ ρ.ας τί γίνεται ο 
λαρ,προς στρατός ρ.ας τοϋ Ρήνου. Ίδέτε αύτόν, στρατάρχα, 
είπεν ό Ναπολέων Γ '.

— Οί ΙΙρώσσοι εΐνε κύριοι ολων τών διόδων, αί όποΐαι οε- 
σπόζςυσι τοϋ Etain καί Verdun, άπό δέ τοϋ Pont-a Mous-

SOn ρ-έχρι Του Briey συνήθροισαν σπουδαίας δυνάρ.εις, είπεν 
ό Γεώργιος στραφείς πρό: τόν Μακρ.αών. Αί διάφοροι ρ.άχαι. 
τάς οποίας συνήψαρ.εν, έπροςενησαν καί είς τάς ήρ,ετέρας καί 
εις τάς εχθρικός ταςεις ρ.εγίστας άπωλείας. Ά λ λ ’ ό στρατός 
ρ.ας πολερ.ούρ.ενος άδιακόπως άπό στρατόν πάντοτε αύξάνον- 
τα, δεν κατώρθωσε νά άνοιξη διέξοδον καί άποσυρθείς ές 
ολων των σηρ.είων ήναγ-κάσθη" νά καταούγη είς Μέτζ, όπό- 
θεν δέν εΐνε ικανός πλέον, νά επιχείρηση τίποτε κατά του 
έχθροϋ καί ’ίσως ή περικυκλωθεΐσα πόλις κατά τήν στινρ.ήν 
αύτήν να βορ,βολήται.

— Ιοου. αυτά ούνατα’ί τ*ς να άποκαλέση κακάς ειδή
σεις, έίπεν είς συνταγρ,ατάρχης τών θωρακοφόρων.

Καί είτα προσέθήκεν
— 'Οπωσδήποτε εϊρ.εθα προπαρασκευασρ.ένοι.
— Ό  στρατάρχης Βαζαίν ζητεί έπιρ.όνως ϊνα ό στρατ-ό? 

τού Σαλόν ρ.εταβτ, πρός άπελευθέρωσίν του, έξηκολούθησεν ό 
Γεώργιος.

— Ά λ λ ’ εΐνε άνάγκη νά οπισθοχωρήσω πρός τούς ΙΙαρι- . 
σίους, εΐπεν ό Μακρ.αών, ούτινος το πρόσωπον συνωφρυώθη. 
’Ήδη ή πρωτεύουσα'ρ,ας απειλείται ύπό τοϋ βασιλικού ποίγ- 
κιπος, καί έάν συνέβαινε δυστύχηρ.ά τ ι είς τόν νέον ρ,ου. στρα
τόν, ρ.όνον ό θεός δύναται τότε νά έ"λθη είς βοήθειαν ίή ς  
Γαλλίας ύπάρχει δέ προφανή; κίνδυνος έάν ρ.εταβώρ.εν είς 
βοήθειαν τοϋ Βαζαίν.’Άς εύοοκήση ή 'Γρ,ετέρα Μεγαλε,ιότης 
νά ρίψη βλέρ.ρ.α έπί τού χάρτου, εΐπεν, άποτεινόρ.ενος πρός 
τόν αύτοκράτοοα, καθ’ δν καιρόν ϊτάντες οί άξιωρ.ατικόί τοϋ 
γενικού έπιτελείου συνεσκέπτοντο' θά παραστή άνάγκη νά 
βαδίσωρ.εν πρός τό Σεδάν, έάν οέ συρ.πλακώρ.εν πρός τόν εχ
θρόν είς τά περί τό Κάριγκαν ή πλησίον τού Σε.δάν πριν ή 
κα.τωρθώσωρ.εν νά οχυρωθώρ.εν, καί έάν ή συρ.πλοκή άποβή 
εναντία, έάν ή είρ.αρρ.ένη, ή όποία προ τόσου καιρόϋ ρ.άς κα
ταδιώκει, θελήση να ήττηθώρ.εν ;

— Πάντοτε τήν λέξιν αύτήν ! άνεφώνησεν ό στρατηγός 
Βίρ.πεν, οστις έρ.ενε πλησίον τοϋ αύτοκράτορος.

— Τήν ρ,ετριάζω εύχαρίστως. έπανέλαβεν ό στρατάρχης 
ρ.ετ’ άοιαφορίας, έάν εύρεθώρ.εν είς τήν άνάγκην νά οπισθο- 
χωρήσωρ.εν κανονικώς, δυνάρ.εθα τότε νά Ικλέξωρ-έν έν έκ τών 
τριών τούτων ή νά καταστραφώρ,εν όλοι, ή νά συνθηκολο- 
γήσωρ,εν ή νά καταφύγωρ.εν είς ούδετέραν χώραν. Εί; τά ; 
δύο τελευταίας περιστάσεις όφείλορ.εν νά παραοώσωρ.εν τά 
όπλ.α, εκτός έάν δέν θελήσωρ,εν νά σεβασθώρ.εν τήν ούδετερό- 
τητα  τοϋ βελγικού έδάφους καί νά διαταράξωρ.εν τάς σχέσεις 
ρ.ας πρός τήν Α γγλ ίαν.

— "Οχι, θά ήτο ρ.εγάλη αφροσύνη, είπεν Ναπολέων ό Γ 
Ή  Α γγλ ία  όρ-οιάζεί πρός γίγαντα κοιρ-ώρ,ενον, καί τοϋ ό
ποιου δέν πρέπει νά ταράξωρ.εν τόν ύπνον κ α τ ’ ούοένα τρό
πον. Ό Παλικάου καί ό Τροσσώ έτηλεγράφησαν OTt ώχύρουν 
θαυρ.ασίως τήν πόλιν, θά εβλεπον έπορ.ένως ρ-ετά χαράς τήν



σ υ ν ξν ω σ ιν  τών δύο στρατών, άς άποπειράθώμεν λοιπον νά 
έλευθερώσωμεν τόν Βαζαίν.

— Μεγαλειότατε, σάς ήννόησχ- θά δώσω τά : άναγκαίας 
διαταγάς, ώστε αύριον τό γενικόν στρατηγεϊόν σας νά είνε 
είς Ρείνους. ώς πρός τάς ίδικάς μου άποσκεύάς, ώ, βέβαια αύ
τάς τάς ευρίσκω πανταχοϋ.

— Στρατάρχα, είπεν δ Ναπολέων, δμιλών μεθ’ορμή: καί 
χωοΐς νά λάβη ύ π ’ οψιν τήν παρουσίαν του Γεωργίου, δ π ι
στό: μου Πιέτρης και ή Αύτοκράτειρα, μέ ειδοποίησαν περί. 
τής γενικής δυσαρεσκείας, ή όποια επικρατεί εί: Παρασίους, 
ήδη δμιλοϋσι άναφανδόν περί έκθρονίσεως. ’Εάν έπέλθη via 
τις συμφορά, τό 89 μέ ολας αύτοϋ τάς φρικαλεότητας θά ζ- 
ναφανή καί πάλιν. Ό Γαμβέττας, δ Ιούλιος Φαβρος. δ Ρο- 
σεφόρ καί δ Φλουοάνς, σπουοα-ίως έπέδρασαν ήδη έπί τών 
πνευμάτων, έάν όμως καταγάγωμεν νίκην τινα ή οψις τών 
πραγμάτων δύναται τελείως νά μεταβληθή. Απαξ όέ συνε- 
νωθέντε: οί ούο στρατοί τοϋ Ρήνου καί τοϋ Σελον καί άμοι 
βαίως ένθαρρυνόμενοι θά άπωθήσωσι τού: έπιδρομεΐς πέραν 
τών Βοσγίων.

— Μεγαλειότατε. φοβούμαι πολύ, οτι οέν θά κατορθώσω- 
μεν ποτέ νά φθάσωμεν μέχρι τού Βαζαίν, καί τό πιστεύω 
άπό τήν τακτικήν τοϋ έχθροϋ μας. Ά π ’ άρχής τοϋ ολέθριου 
πολέμου όιά τή ν Γαλλίαν άνεφάνησαν πάντοτε υπέρτεροι ή- 
ίλών.k

— Ά λ λ ’ ή τύχη δύναται καί παλιν νά μα: βοηθήση, 
είπεν δ Αύτοκράτωρ. στραφείς όέ καί παρατηρήσας τόν Γε
ώργιον προσέθηκε, σέ είχον ήδη λησμονήσει νέε, πώς όνομά- 
ζεσαι ;

— Γεώργιος Δελκούρ, Μεγαλειότατε, πρό . τοϋ πολέμου 
ήμην έμποροϋπάλληλος,· εκτοτε κατετάχθην εθελοντή: προς 
ύπεράσπισιν τής πατρίδος, μόλον ότι ή οικογένεια μου έγκα- 
τέλιπε τήν Γαλλίαν, συνεπεία τοϋ πολιτικού πραξικοπήμα
τος τ ;ϋ  1852.

— ΙΙοΐον βαθμόν φέ-ρεις; έπανέλαβεν δ Ναπολέων συνοφρυ
ωθείς. . .

— Είμαι λοχίας είς τό ένδέκατον τού πεζικού, Μεγαλει- 
ότατε.

— Λοχίας όχι, ήθελες νά είπης ύπόλαχαγός. καθόσον 
τάς χρυσάς έπωμίδας δέν δύναται τ ι :  νά τάς φέρη άξιώτερον 
σου.

— Ώ , Μεγαλειότατε ! έψέλλισεν δ Γεώργιος βαθέως συγ- 
κεκινημένος.

— Δέν άποβλέπω ποσώς είς τάς ιδέας σου, α ί όποια ι βε
βαίως είνε όμοιαι μέ τού πατρός του, τού άκράτου δημοκρά
του, ένθερμου ύπερασπιστοϋ τών Όρλεανιδών, έάν κρίνω έξ 
όσων ήκουσα' άλλά θέ/,ω νά άνταμείψω τήν ανδρείαν σου καί 
τήν άφοσίωσίν σου έκπληρώσας μετά ζήλου τήν αποστολήν, 
τήν δποίαν σοί ένεπιστεύθησαν, κάί κατέστης άξιος νά τιμη- 
θής διά τοϋ παρασήμου τής Λεγεώνος τής τιμής, σέ ονομάζω 
λοιπόν ιππότην τού τάγματος τούτου, προσέθηκε προσκολ- 
λώγ είς τά στήθη του τόν σταυρόν, δν έξήγαγεν έκ τίνος μι
κρού έξ έβένου κιβωτίου φεροντος τά  αύτοκρατορικά σήματα. 
Οίονδήποτε καί άν ήνε το μέλλον, το δποϊον, δ θεος μάς έπι- 
φυλάττει μή άποχωρισθείς ποτέ άπό τό σύμβολον αύτό τής 
άνδρείας, καί έάν έννοής νά μεμφθής τήν διαγωγήν Ναπο-

λέοντος τοϋ I1 , ένθυυ.ήθητί ότι οί πεοιστοιχοϋντες αύτον, τόν 
ώθησαν νά προβή πέραν τοϋ σημείου είς τό δποϊον έκεινος ή- 
θελεν.

Ο I εώργιος προσέκλινε χωρίς νά δυνηθή νά προφέρη ούδε- 
•μ.ίαν λέξιν.

Οί αξιωματικοί τοϋ γενικού επιτελείου τόν περιεστο,ίχισαν 
τότε διά νά τόν συγχαρώσιν.Ότε δ ’ έξήλθεν, είς ά^ιωματι- 
κός τής υπηρεσίας τόν ώοήγησεν είς τό μέρος, ένθα ήτο έ- 
στρατοπεδευμένον τό σύνταγμα, είς δ συνεπεία τοϋ προβιβα
σμού του είχε προσκολληθή· τό σύνταγμα δέ τούτο, έμελλε 
νά συνοδεύση τόν αύτοκοάτοοα εί: Ρέμς κατά τήν ίδιαν νύκτα.

ΙΓ

Η ΣΥΝΘΗΚΟΛΟΓΗΣΙΣ ΕΝ ΣΕΔΑΝ

11 στρατηγική κίνησις ή διευθυνομένη ύπό τοϋ Μακμαών, 
είς ον τά νεαρά ήμών στρατεύματα έφαίνοντο ευτυχή ύπα- 
κούοντα, ήθελε στεφθή ύπό έπιτυχίας, άνευ τής βραδύτητος 
ήν έπεφερεν είς τήν πορείαν τού στρατού ή παρουσία τοϋ 
αύτοκράτορος καί τοϋ προσωπικού του.

Είς ολίγας ήμέρας είχον φθάσει είς τά  πέριξ τοϋ Στεναί 
καί τού Καρινίάν. δ Φαϋγύ έτοποθετήθη είς Βωμόν, άλλά 
παρέλειψε νά άποστείλη ίκα'νόν άριθμόν πο.οφυλακών, διό, ώς 
συνέβαινε πάντοτε, πρωίαν τινά κατά τήν ώραν τού προγεύ
ματος οί ΙΙρώσσοι τόν κατέλαβαν καί τόν προσέβαλον κρα- 
τερώς.

Ή  πάλη διήρκεσε μέχρι τής νύκτός· οί στρατιώταί μας, 
καταληφθέντες έξ άπροόπτου. έπολέμησαν άνδρείως, ά λ λ ’ έ
δέησε νά ύποχωρήσωσι καί εύτυχώς έγκαίρως', καθ’ οσον κίν
δυνος υπήρχε μή κατατροπωθώσι καθ’ ολοκληρίαν. Ο Μακ- 
μαών κατενόησεν έκτοτε ότι ή προς τά  πρόσω πορεία του εί
χεν ά,νακοπή.

Την έπαυριον συνήφθη μάχη είς Καρινίάν καθ’ ήν δ 
στρατός ήττηθείς άπεκρούσθη προς τό Σεδάν, ενθ* συνεκεν- 
τροϋτΟ μέγας αριθμό: εχθρικών δυνάαεων.

Τήν 1 Σεπτεμβρίου ή αναμενόμενη μάχη έγένετο.
Η σύγκρουσις υπήρξε φοβερά, συντάγματα ολόκληρα κα- 

τεστράφησαν, ά λλ ' εύτυχώς τό ναυτικόν, πεζικόν, οπερ διε- 
κρίθη οιά τήν ήρωίκήν αυτού άντίστασιν κκτώρθωσε να προ- 
στατεύση τήν ύποχώρησιν.

Ο στρατός ήναγκάσθη νά καταφύγη είς Σεδάν καί π7̂ έον 
τών έκατον χιλιάδων άνδρών είσήλθον έντός, άλλ'ά διά νά 
έξέλθωσι δυστυχώς ώς αιχμάλωτοι.

Κατά τήν αύτήν ήμέραν τό δυστυχές χωρίον Βάζεϊγ, κεί
μενον έν μέσω τοϋ Δουζύ καί Σεδάν. άνδρείως ύπεοασπισθέν 
ύπό τοϋ ναυτικού πεζικού καί τής εγχωρίου έθνοφρουράς, άν- 
τέταξεν έρρωμένην άντίστασιν καί έπήνεγκεν άπειρους ζημίας 
είς τον έχθρόν, ά λ λ ’ έπί τέλους ήλώθη, καί οί ανδρείοι αύ
τοϋ κάτοικοι έθανατώθησαν, αί οίκίαι των έπυρπολήθησαν 
άπό τά : είσβαλούσας όρδάς, αίτινες, μή σεβασθεΐσαι, κατέ- 
σφαζον ασπλάγχνως γυναίκας, γέροντας καί παιδία.

Τοιαϋτα γεγονότα, τοιαύτα έγκλήματα σφαγιασθείσης 
άνθρωπότητος, δέν κραυγάζουσι, δέν άπαιτοϋσι ταχεϊαν έκδί— 
κησιν ; Δυστυχείς μάρτυρες !

Ο Γεώργιος Δελκούρ έπεσε πληγωθείς ού μακράν τού μέ
ρους, ένθα καί δ Μακμαών έπληγώθη έξ Ικρήξεως όβουζίου 
είς τόν μηρόν.

\



Ο αύτοκράτωρ.. θεωρών 
πεφά'ϊισε νά 
στρατού του.

Διισχυρίσθησαν οτι έγένετο τότε μυστική συμφωνία με
ταξύ αύτοϋ καί τού Βίσμαρκ ττερί τής επανόδου του. καθ ο- 
σον ή βασιλική πρώσσική οικογένεια είχε πολλά νά φοβήται, 
έάν το δημοκρατικόν πολίτευμα έπεκράτα έν Γαλλία.

Ναπολέων ό Γ ', άφοϋ παρέοωκε τό ξίφος του.είς τόν β α 
σιλέα Γουλιέλμον, άνεχώρησε συνοδευόμενος ύπό τών στρα
τηγών Δουαί καί Λεβρούν είς Βιλχεμσόχ, ένθα έμελλε νά 
οιαμείνη καθ ’ ολην τήν διάρκειαν τής έν Πρωσσίοί αιχμαλω
σίας του.

Ούτω ένόει καί 6 πρώτος τών ούο τούτων στρατηγών νά 
έκοικήσν) τον άοελφόν του πεσόντα ένδόξως είς Βισέμβουργ.

Τήν γενικήν αρχηγίαν τοϋ στρατού περιελθοϋσαν προσωρι- 
νώς είς τάς χεϊρας τού στρατηγού Δυκρό άνέλα’βεν ό στρα
τηγός Βίμπφεν καθό άρχαιότερος· αύτός οέ καί ύπέγραψε 
τήν συνθηκολόγησιν. καθ’ ήν έξησφαλίσθη καί τό Σεοάν άπό 
πάντα βομβαρδισμόν, άλλ ’ ά φ ’ ετέρου παρεδίδοντο είς τόν 
ίχθρον εκατόν είκοσι περίπου χιλιάδες άνδρες, αί σημαϊαι 
καί τό πυροβολικόν.

Οτε έγένετο ή άπαισία εϊοησις γνωστή είς τον στρατόν, 
στεναγμοί έξήρχοντο άπό τά στήθη ολων, τό αίσχος καί ή 
οδύνη κατέλαβον τούς παντας οιά νά άποφύγωσι οέ τάς σκλη 
ράς συμφωνίας τάς έπιβληθείσας ύπό τού νικητοϋ πολλοί άξι- 
ωματικοί ηύτοκτόνησαν, οί στρατιώται ε”θραυον τά όπλα 
των, οί πυροβοληταί οιά πελέκεων κατέθραυον μυδροβόλους, 
οί ιππείς έγκατέλιπον τούς 'ίππους των, ή τους έρριπτον είς 
τάφρους καί είς χαράδρας όπως μή περιπέσωσιν είς τάς χ,εΐρας 
τοϋ εχθρού σμικρύνοντες οΰτω τά λάφυρά του,έςηφάνισαν προς 
ο έ τούτοις καί τινας σημαίας.

Τήν Κυριακήν ή εϊοησις αύτη έγένετο έν Παρισίοις τό θέμα 
ολων τών συνδιαλέξεων, ό αύτοκοάτωρ έκηρύχθη έκπτωτος 
ύπό τού 1’αμβέτα, τού ’Ιουλίου Φαβρου καί πολλών άλλων 
έπιοανών δημοκρατικών άνακηρυξάντων τήν δημοκρατίαν.

Ή  αύτοκράτειρα Εύγενεία κατέφυγεν είς ’Αγγλίαν καί ό 
ΙΙιέτρη κατώρήωσε νά διεκφύγγ, τάς καταδιώξεις έκείνων, οϊ- 
τινες πανταχοϋ ά λ λ ’ είς μάτην τόν άνεζήτουν.

’Εν τώ  αεταξυ οί ΓΙρώσσοι έβάδιζον μέ τήν' κανονικότητα 
χρονομέτρου κατά τής πρωτευούσης, τήν όποιαν καί περιεκύ- 
κλώσαν τήν 18 Σεπτεμβρίου, έμελλον οέ μ ετ ’ ού πολύ καί 
νά βομβαροίσωσι.

Τήν επαύριον τής συνθηκολογήσεως τά χωρία Ρεμιλλύ καί 
Δουου ήσαν πεπληρωμένα πληγωμένων, είς παρακειμένην οέ 
έ’παυλιν τοϋ δευτέρου τουτου χωρίου εΐχον μεταφέρει τον 
Γεώργιον Δελκούρ σοβαρώς πληγωθέντα κατά τόν δεξιόν 
ώμον. ά λ λ ’ εύτυχώς μή οιατρέχοντα τόν κίνουνον άκρωτη- 
ριασμοϋ.

’Επί ολοκλήρους ώρας είχε μείνει έξηπλωμένος έπί τού πε
οίου τής μάχης είς.τό μέρος ένθα καί ίπληγώθη.

Ό άριθμος τών πληγωμένων ήτο τρσοϋτον μέγας, ώστε 
έπί πολλάς ήμέρας αί όοοί αί είς τά βελγικά σύνορα αγουσαι 
εΐχον φραχθή άπό τά παντός είδους οχήματα, άτινα εΐχον 
ζητήσει οιά τήν μεταφοράν τών τραυματιών.

Καί εν τούτοις πολλοί τών δυστυχών τούτων εΐχον άπω- 
λεσθή έλλείψει άμεσου βοήθειας.

Ό Γεώργιος μετά άφθονον απώλειαν αίματος κατελήφθη 
ύπό παραφροσύνης· κατά οέ τάς σπανίας οιαλάμψεις τού λο
γικού του έζήτει τήν μνηστήν του καί έπόθει τήν παρουσίαν 
της. Ήμέραν τινά άφΟπνισθείς προσήλωσε τά βλέμματά του 
έπί νεάνιδος ήτις τώ προσέφερε δροσιστικόν ποτόν.

— Πώς, Βιλελμίνη, είσαι ΰύ,τή είπε, άναγνωρίσας αύτήν, 
έπειτα οέ προσέθήκεν, εΐχον δίκαιον νά σέ ονομάζω φύλακα 
άγγελόν μου ό θεός είσήκουσε τάς δεήσεις μου, άφοϋ σέ άπέ- 
στειλε πλησίον μου.

Η νεάνις τώ  ύπεμειοία οιά τών δακρύων, άτινα. κατέρ- 
ρεον έκ τών οφθαλμών της.

— Ά ναπαύθητι, Γεώργιε, τώ είπε καί προ πάντων μή ώ- 
μίλει, ο ιατρός τό απαγορεύει1 συνώδευον τό νοσοκομεϊον, το 
όποιον άπέστειλον πρός τά  μέρη αύτά, καί όταν σέ άνεγνώ- 
ρισα μεταξύ τών πληγωμένων οέν ήθέλησχ πλέον νά σέ έγ- 
καταλείψω.

— Εύχαριστώ οιά τήν άφοσίωσίν σου, προσφιλής Βιλελ- 
μίνη, ώ πώς θά κατορθώσω νά εξοφλήσω τάς πρός σέ ύπο- 
χρεώσεις μου.

— Δέν τό μαντεύεις. Γεώργιε, τρέφων πάντοτε προς έμέ 
τήν αύτήν άγαπην.

Καί ή Βιλελμίνη μέ τόν ένα δάκτυλον έπί τών χειλέων 
της άπεμακρύνθη. άποστέλλουσα αύτώ οιά τής χειρός' άσπα- 
σμόν.

Βελτιωθείσης τής καταστάσεώς του, ήουνήθη ό Γεώργιος 
νά. εγερθή καί περιπατή, είς τήν φύσιν όέ άναθέσας τήν εν
τελή αύτοϋ άνάρρωσιν παρεχώρησε τήν κλίνην του είς άλλον 
πληγωμένον καί μετέβη ϊνα κατοικήση είς οικίαν καλού τίνος 
αγρότου τών πέριξ.

Καθ’ έκάστην έπεσκέπτετο τήν Βιλελμίνην, τήν όποιαν 
ήλπιζε νά καταπείση ϊνα έπιστρέψωσιν όμοϋ είς Άονδΐνον.

Ημέραν τινά, ένώ έπλησίαζεν είς τήν οίκίαν ένθα κατώ- 
κει, ένόμισεν ό Γεώργιος OTt οιέκρινε τήν φωνήν τής συζύγου 
καί τής θυγατρός τού αγρότου κατά τήν στιγμήν έκείνην, 
άπόντος είς τούς άγρούς. Τείνας προσεκτικόν οΰς, ένώ έξηκο- 
λούθει βαδίζων, κατώρθωσε ν ’άκούσγ) τούς ακολούθους λόγους :

— Σάς τό επαναλαμβάνω, έχω άνάγκην τών χρημάτων, 
τά όποία έχετε κρυμμένα, ή άλλως θά θέσω πύρ είς τήν οι
κίαν αυτήν.

Άναγνωρίσας ο Γεώργιος τήν φωνήν, ήτις ίπρόφερε ταϋτα, 
μέ κτηνώδες ύφος, είσήλθεν άνευ -κρότου οιά τής οπισθίου θυ- 
ρας είς τήν οίκίαν καί παρετήρησε τότε τάς ούο γυναίκας γο
νυπετείς καί μέ τάς χεϊρας συνηνωμένας, νά καθικετεύωσιν 
άνθρωπόν τινα περιβεβλημένον στολήν Πρώσσου αξιωματικού 
καί οστις ήτο ό ’Όθων Γάντζ· ώρμησε πάραυτα κατ ’ χύ
του, τόν έροιψεν είς τους πόδας του κτυπήσας αυτόν οιά τού 
κοντακίου τού περιστρόφου του' καί .είς ολίγας στιγμάς ό ’Ό 
θων Γάντζ εύρίσκετο καλώς οεοεμένος έντός αμαξιού έπί ά- 
χυρίνης στρωμνής.

— Ποϋ είμαι ; έψελλισε συνελθών ολίγον.
— Είς τήν εξουσίαν μου, άπεκρίθη ό Γεώργιος' μετά οέ 

ταϋτα προσέθήκεν αρκετά προσεπαθησες νά μέ βλάψης, τώρα. 
εΐνε καιρός νά νά εκδικηθώ' ήδυνάμην βέβαια νά σέ φονεύσω, 
δέν ήθέλησα ομως, διότι άφήκα τήν φροντίδα Λυτήν είς άλ
λους. Ά  ! ένόμισες καλόν νά παράσχης τάς ύπηρεσίας σου 
καί είς τά δύο στρατόπεδα, καί σέ ευρίσκω τώρα μέ τήν στο-

τότε τά πάντα άπολεσθέντα, ά- 
παρχδοθή είς τούς Πρώσσους μέ το? λείψανα τού



λ.ήν τών εχθρών μας καί φορολογούντα τους κατοίκους, κατά
σκοπε και αισχροκερδή κλέπ,τα, μή περίμένης άπό ή μάς καμ_ 
μίαν εύσπλαγχνίάν και μη λησμόνη οτι αί ώραί σου είνε με- 
τρημέναι.· ■·

— Τί θά μέ κάμετε καί ποϋ μέ οδηγείτε ; 'έψέλλισεν ό 
’Όθων, εις άκρον καταπεπληγμένος.

— Είς Σεδάν διά νά παραδοθής είς τάς χεϊρας τής γερ 
μανικής εξουσίας καί δικασθης άπό τό στρατοδικεϊον.

— ’Έστω, ό βίος μου τώρα έτελείωσε, προτιμότερον εΤνε 
νά δώσω εν τέλος έδώ παρά νά υπάγω είς ’Αγγλίαν διά νά 
άποθάνω τής πείνης.

Ο αρχηγός τών γερμανικών δυνάμεων πληροφορηθείς τήν 
ΰπόθεσιν, ούδέ στιγμήν έδίστασε νά καταδικάση είς θάνατον 
τόν ’Όθωνα Γάντζ καί ή άπόφασις έξετελέσθη είς τήν. μεγά
λην πλατείαν τής πόλεως.

Δέν έχομεν πλέον νά ένασχοληθώρ.εν είς τά κατόπιν γε
γονότα τοϋ πολέμου τούτου, τού τόσον άτυχούς διά τήν Γαλ ■ 
λίαν. καθ’ όσον οί δύο νέοι μας δέν έ"λαβον ούδέν μέρος εις 
ταύτα.

Ή κυρία Βερνστόφ Σουσέ, έλθούσα οπως άνάλάβη μόνη 
της τήν διεύθννσίν τόϋ νοσοκομείου, οπερ αύτή είχε διςργα- 
νώσει, παρετήρησε πόσον ή Βιλελμίνη είχε έξασθενήσει καί 
προσεπάθησε νά τήν πείση νά παραιτηθή πλέον άπό τό κο
πιώδες έργον, οπερ είχεν επιβάλλει είς έαυτήν.

— Προσφιλές τέκνον μου, τη είπεν, ή άφοσίωσίς σου είνε 
άνωτέρα παντό: επαίνου, ά λ λ ’ έπίστρεψον εις τον πατέρα
σου. ό όποιος έπιμόνως σέ ζητεί καί πλησίον του μένε βέβαια, 
ταχέως θά άνακτήσης τήν ύγείαν σου.

Ό Γεώργιος καί ή Βιλελμίνη, άμφότεροι ελεύθεροι, ό πρώ
τος έπί τώ λόγω του νά μή λάβη πλέον τά  οπλα κατα τών 
ΙΙρώσσων διαρκοϋντος τοϋ πολέμου τούτου, μετέβησαν είς Ό- 
στένδην διά Βρυξελλών έκείθεν δέ έπεβιβάσθησαν έπί ά- 
τμοπλοίου άναχωρούντος διά Λονδϊνον καί ή έπάνοδός τιυν 
χαρρπριήσασα άμφ-οτερας τάς οϊκογενείας έγένετο άφορμή με
γάλων οικογενειακών διαχύσεων.

Έπαναβλέπουσα τόν υιόν της ή κ. Δρψκουρ -ήσθάνθη το» 
σουτον μεγάλην συγκίνησήν, ώστε ολίγον έ'λειψε νά παραφρο- 
νήση

Ο Γεώργιος εύρε τόν πατέρα -του πολύ μεταβεβλημένο ν  
αί δυστυχίάι τής πατρίδος του έπέδρασαν όλ.εΟρίως επ ’ αύ
τοϋ. Ό πόλεμο: αύτός έ"λεγε πολλάκις, προήλθεν άπο τήν 
ματαιότητα τής αύτοκρατορίας.

Ό  Ναπολέων έπεσε, παρασύρας έπ^ τη πτώσέι του τό σύ
στημα τής διαφθοράς, όπερ μετά τόσου κόπου είχε κα,θιδρυ- 
σει.

Τό μέλλον άνήκει τή Γαλλία. άς έπωφεληθη λοιπόν αύτοϋ 
καί άς προπαρασκευάση τήν ά/τεκδίκησιν ή ήμέρα τής έκδι- 
κήσεως θέλει έ'λθεν ή Γαλλία δέν έξέπεσε είς.τά ομματα τών 
άλλων έθνών, ή ήρωϊκη άμυνά τοϋ Στρασβούργου, μόνη αύτή 
είνε άνωτέρα άπό πολλά: νίκας.

Βέβαιος ότι ήθελον κατασταθή εύτυχεις, συγκατετέθη είς 
τό συνοικέσιον τοϋ Γεωργίου καί τής Βιλελμίνης, καί το νεα
ρόν ζεύγος κάτφκησε πολύ πλησίον τών γονέων του, καί ςι- 
ευθ.ύνει σήμερον θαυμάσιον εμπορικόν κατάστημα.

Συχνάκις ό Γεώργιος άρέσκίται θεωρών τόν σταυρόν, όστις 
άντήαειψε τήν άφοσίωσίν του καί όστις τώ άναμιμνήσκει το-

σαυτα γεγονότα· καί έάν περιλύπω: ένθυμεϊται τάς σκλη- 
ράς δοκιμασία? όσαςύπέστη, έν μόνον γλυκύ βλέμμ.α τής συ
ζύγου του κατορθοΐ.νά τάς έκδιώξη τής μνήμης του.

Μήπως οεν ύπέφερε τοσα καί-έκείνη διά νά κατορθώση νά 
ήνε πλησίον του ;

’Αφοσιωθέντας δέ άμοιβαίως πρός άλλήλου: (ό: ιδομεν αύ- 
τούςν ό θεο.ς τοΐς ώφειλε βέβαια κάί μίαν αμοιβήν, καί ίχου- 
σιν αύτήν έπί τέλους.

Είνε όέ τ«α ύτη  ρί’αν τήν έπόθουν έκ βάθους τής καρδίας 
τω ν  του λ,οιπου δέν θα άποχωρισθώσι πλέον.

Τ Β  Λ . Ο S

■ Λ Η . Ξ Α Ν Τ Ο Σ
τοϋ Ζ' έτους τώ ν « ’Εκλεκτών Μ υθιστορημάτων » 
παρακαλοϋνται θερμώς οΐ κκ. Συνδρομηται ήμών 
ν ’ άποστείλω σι τήν συνδρομήν τοϋ τρέχοντος Η’ 
έτους, έπ ίσης καί οί όλίγο ι καθυστεροϋντες τήν 
συνδρομήν τοϋ παρελθόντος.

Την αύτην παράκλησιν άποτείνομεν και .πρό ς 
τους κκ. άνταποκριτάς ήμ ώ ν, οσοι μέχρι τοΰδε δέν 
άπέστειλαν τή,ν έξώ φλησ ιν τοϋ λογαριασμού τω ν.
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Hebe's
Hair Eestorer Τό χάλλιστον ίπανορθωτιχόν των 

τρ ιχών. Δέν είναι βαφή, ά λ λ ' <πα- 
ναδίδει *\ς τ ά ;  τρ ίχας τήν προτίραν αύτώ ν χροιάν διά 
τής ίνδυναμώ3£ω; αυτώ ν. Ο ΰδ ιμ ίαν ίη ιβ λα έή  ο ύ ΐΐα ν  
nep'.iyef ίΤναι α/ρουν *α ι διαυγές ώ ; τ ί  ΰδωο.

Γ e r ix - i )  α π ο θ ή κ η  i r  Λ ο τ ί ί γ ω .

Ε ϋρ ίοχ ίτα ι ίν  Ά β ή να ις  μιάνον είς τ4 β ιβλιοπωλεΐον  
τής «Κοριννης» όδός ΙΙοοαστείου άριβ. 10  χαΐ τ ιμ α -  
τα ι έχάστη β'.άλη 1*< 4· (Δ ιά  τάς ίπαρ-
χ ία ς  δραχ. 8).
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ΤΟ ΤΓΠΟΓΡΑΦΕΙΟΝ Μ Α Σ
άνακαινισθέν ολόκληρον διά νέων κ α ι ολως εκλεκτών κ α ι ota- 
φόρων ειδών στοιχείων έκ τώ ν Κ α τα σ τη μ ά τω ν  του ρέκτου 
κ. ΑΝΕΣΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ. τού όποιου τ ά  στοιχειοχυ- 

τήρ ια  διευθύνει ό κά λλ ιστος π α ρ ’ήμ ΐν  τεχ ν ίτη ς  κ. \1 η λ ι ά υ η ς ,  
ά να λαμ β άνε ι οίανδήποτε τυπογραφικήν εργασίαν, υποσχομε
ν ον άκρ αν φ ιλοκαλίαν, κά ι πρ» π άντω ν

τ6μ .άς ο υ γ κ 'κ τ α δ χ τ ικ ά ς ·

Τ ν π ο γ ρ α φ ε Ι ο ν  « Κ ο ό ί ν ν η ς » ,  bd o g  ΓΙρυαβτε ί ου  1 0 .


