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0 ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΚΡΟΙΣΟΣ
Μ υθιστορία κ λ ρ ο λ ο υ  μ ε ρ ο υ β ε λ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ 

Ο  ί Ρ ο ζ ε ν δ ά λ .
[Συνέχεια]

— Ποϋ τόν είδες ; ήρώτησε διά φωνής 
ηλλαωμένης.

— Είς τήν πλατείαν τοϋ Σατελέ, μίαν 
Κυριακήν, ένώ τοϋ λόγου σας έψάλλατε είς 
Σαίν-Μερύ.Ήμην μέ τόν Καδινέ. Είπε μά
λιστα ό Καδινέ πώς ό ψάλτης καλήτερα θά 
έκαμνε νά φυλάττη τήν γυναΐκά του παρά 
νά ψάλλη τροπάρια.

— Πώς ήτο ;
— Πολύ καλός. Ό σω είμπορεΐ νά γείνη 

καλήτερος.
— Νέος ;
— Σαν τήν άνοιξιν. Είκοσι πέντε χρό

νων ! Μελαγχροι^ός ! Καί είχε μίαν άμα
ξαν ! Χριστέ μου ! σάν καθρέπτης.

— Καί ώμίλει πρός τήν Γερμανήν ;
— Βέβαια !
— Είσαι βέβαιος δ ι’ δ,τι λέγεις ;
— Μήπως είμαι τυφλός ; Ό  Καδινέ καί 

έγώ εϊμεθα είς τήν γωνίαν τοϋ πύργου τού 
άγιου 'Ιακώβου, δταν έξαναπέρασε" ήτο 
κόκκινη σάν τομάτα.

Φρικαλέα οδύνη έσπάραξε τήν καρδίαν 
τού Ραβού.

’Εκείνος δστις τώ ήρπαζε τήν σύζυγόν 
του, τό θελκτικόν έκεΐνο πλάσμα, ούτινος 
τήν άξίαν ήννόει ίδίως καθ’ ήν ώραν έχα- 
νεν αύτό, ήτο νέος, ώραΐος, πλούσιος. Είχε 
παν δ,τι χρειάζεται ϊνα άρέσκη.

Λεν τώ  άφήρει ή πενία τήν Γερμανήν, 
ά λ λ ’ δ έρως.

Έκείνη έψεύδετο.
Καί κατεφρόνει αύτον διά νά τώ άφίνη 

δέσμην χαρτονομισμάτων, ΐνα τόν καθησυ- 
χαση, ώς εί ήτο δυνατόν νά. άγορασθή ή 
λήθη διά τοϋ χρήματος !

— ’Ιδού, είπεν δ κύρ Βωκελέ εγειρόμε
νος. Έγεινεν δ λογαριασμός, χρειάζονται 
δμως έπιδιορθώσεις.

Καί έθηκε τά χαρτονομίσματα εν τώ θυ- 
λακείω του.

— Σ :ύ τά  ουλάττω, ύπέλαβε, πτωχέ 
μου Ραβού. Είσαι παράφρων. Ά λλ  ’ είπέ μοι 
τάς θλίψεις σου' καί σείς, είπεν άπευθυνόμε- 
μενος τώ  Γρελό καί τώ Β ιτάλ, φύγετε, πη
γαίνετε κάτω.

Οί δύο ύπηρεται άπήλθον έν τάχει, δ 
Γρελό μάλιστα εσπευδεν ΐνα διηγηθή τήν 

-ιστορίαν είς τούς γείτονας.
Ό Ραβού άπελπις κατέπεσεν έπί τού ά- 

νεστραμμένου κυμβάλου.
Ό  κύρ Βωκελέ άνεζήτησεν έ’δραν δυνα- 

μένην έτι νά στηριχθή καί έκάθησε πλη
σίον του.

— Είναι τόσω σοβαρόν τό πράγμα, ειπε, 
δέν ύπαρχει θεραπεία ;

Ά ντ ί πάσης άπαντήσεως δ Ραβού τώ 
έτεινε τήν επιστολήν τής Γερμανής.

Ό έδωδιμοπώλης άρμόσας έπί τής ρινος

τάς διόπτρας του ήρξατο άναγινώσκων μετά 
δυσχερείας.

— 'Ωραίος αγγλικός χαρακτήρ γραφής ! 
είπε.

Άφοϋ μετά τινα χρόνον έπεράτωσεν δπως 
δήποτε τήν άνάγνωσιν τής επιστολής, έκί- 
νησεν έπανειλημμένως τήν κεφαλήν.

— Άληθώς, είναι σοβαρόν, έψιθύρισε, 
πολύ σοβαρόν ! Ώ  ! αί γυναίκες, φίλε μου, 
αί γυναίκες !

— Τις θά τό (πίστευε ;
— Καί τώρα τί σκέπτεσαι νά πράξης, 

πτωχέ μου Ραβού ;
— Νά έξαφανισθώ. Ή  ζωή μου έχάθη.
— Πού θά ύπάγης ;
— Όπου τύχη.
— Εντελώς είς τήν τύχην ;
— Τί σημαίνει πού θά είμαι ; Χάνω τό 

λογικόν.
— Διά μίαν γυναίκα ! ύπέλαβεν δ κύρ 

Βωκελέ.
Ό  Ραβού έκίνησε τήν κεφαλήν.
— Ή  Γερμανή ήτο τό πάν δ ι’έμέ, είπε. 

Τό πάν. Μού έρχεται νά πέσω είς τόν πο
ταμόν.

— Μή τό κάμης, φίλε μου, άνέκρχξεν 
ό κύρ Βωκελέ περίτρομος. Είσαι τόσω εύθυ
μος καί καλός σύντροφος, ώστε θά ήτο 
κρίμα !

— "Ολη μου ή χαρά έζ έκείνης προήρ- 
χετο. Τήν έλάτρευα. Δέν δύνασθε νά έννο- 
ήσετε μέχρι τίνος σημείου. "Ημην ικανός 
νά κάμω παιδαριώδεις ανοησίας διά νά τη 
άρέσω. Ίδού,τό ομολογώ· έπανηρχόμην πολ
λάκις έδώ καί δέν ειχομεν ούτε δύο φράγκα, 
καί δμως ένόμιζα δτι ήμην πλουσιώτερος 
καί άπό πρίγκηπα. Αύτά τά παλαιοέπι- 
πλα μοί έφαίνοντο θαυμάσια. ’Ολίγος ξηρός 
άρτος ήτο 0t ’ έμέ δεΐπνον πλουσιώτερον καί 
τραπεζίτου. Οί τοίχοι αυτοί μέ τόν άθλιον 
χάρτην μοί έφαίνοντο περιβεβλημένοι δέρμα 
Κορδούης καί καταπετάσματα είκοσι πέντε 
χιλιάδων φράγκων. Αύτό το παλαιόσπιτόν 
σου ήτο Λούβρον δ ι’ έμέ.

— Ι1αλ*αιόσπιτον ! είπεν δ κύρ Βωκελέ 
καταφανώς δυσαρεστηθείς.

— Μή σάς κακοφαίνετε, άνέκραςεν δ 
Ραβού. Μήπως είξεύρω τί λέγω ; Φοβούμαι 
δτι θά παραφρονήσω. Τήν γυναίκα, διά τήν 
δποίαν θά έδιδ*. τό πάν καί αύτήν τήν 
ζωήν μου, μού τήν ήρπασαν !

Κατελήφθη ύπό παροξυσμού όργής.
— Ά  ! ουτιδανέ ! άνέκραξε, ληστά ! Αν 

ήξευρα πού τήν ώδήγησες, πού τήν κρύ
πτεις !

Καί άνηγέρθη άποτόμως.
— Μέ έρωτάτε τ ί θά πράςω. Λοιπόν ! 

θά τήν ζητήσω, κύρ Βωκελέ, καί άν πρό- 
κηται νά περιπλανηθώ ώς δ περιπλανώμε- 
νος ’Ιουδαίος. Καί θά τήν εΰρω.Τί θά πραςω 
διά νά τό κατορθώσω δέν γνωρίζω. Αύτά 
τά  χαρτονομίσματα, τά  δποΐα μοί ρίπτουν 
κατά πρόσωπον θά τά  κρατήσω, θ ά  έχω 
τοιουτοτρόπως τήν έλευθερίαν νά μένω άερ
γος, νά πλανώμαι ώς κύων άδέσποτος άνά 
τάς συνοικίας χωρίς ν ’άποθάνω τής πείνης. 
Δέν εννοείτε σείς, κύρ Βωκελέ, πώς κατα- 
στρέκεται κανείς διά μίαν γυναίκα. Ά ν  εί
χατε τήν Γερμανήν θά είσθε τής γνώμης

μου. Τώρα δέν θά αύτοκτονήσω· Ιχω κ α ι
ρόν καί κατόπιν. Ή  ελπίς νά τήν έπανίδω 
θά μέ συγκρατήση διά νά εκδικηθώ αύτόν 
τόν κακούογον μ ’ δλα του τά εκατομμύρια! 
Ά  ! καί τήν ζωήν μου θά έδιδα νά τόν 
ειχα έδώ διά πέντε λεπτά μόνον

Καί άπέσπα τάς τρίχας τής κεφαλής 
του.

— Νά λυσσάς, έξηκολούθησε, καί νά 
ήσαι ανίσχυρος ! 'Ω ! είναι μέγα μαρτύριον! 
Μοί γράφει δτι δέν θά έπανιδωθώμεν πλέον ! 
Ά π ατάτα ι. Ναί, θά τήν έπανίδω καί αύ
τήν καί εκείνον !

— Ά ς  διορθώσωμεν τώρα τά  πράγματα 
έδώ, είπεν δ εδωδιμοπώλης. ’Ησυχάσατε. 
Αύριον σκέπτεσθε καλήτερον.

— Ό χ ι ! Έσκέφθην.
Ό κύρ Βωκελέ είναι πολίτης τακτικός.
Παρευθύς άνήγειρε τό κύμβαλον καί τά  

λοιπά τοϋ ένοικιαστού του έπιπλα, έσώρευ- 
σεν έν τινι γωνία τά  τεμάχιά τών θραυσθέν- 
των καί ήνάγκασε τόν άτυχή ηθοποιόν νά 
κατέλθη μετ ’αύτοϋ είς τό όπισθεν τού έδω- 
διμοπωλείου διαμέρισμα,ένθα συνεδείπνησαν.

Ό Ραβού, λαβών ήδη τήν άπόφασίν του, 
έσχε τήν δύναμιν νά γελάση καί νά άστεί- 
σθή κατά τό σύνηθες. Ά λ λ ’ δτε άνήλθε πά
λι ν είς τήν κατοικίαν του καί εύρέθη μόνος 
έν τώ δωματίω έκείνω, έν ω τόσον ήγάπησε 
τήν Γερμανήν, ή οδύνη του έξερράγη.

Άνελύθη είς δάκρυα καί κατησπάσθη 
τά  αντικείμενα, άτινα άνήκον αύτή.

Τήν έπιοϋσαν μετεκομίσατο παλαιοπώ- 
λην, είς δν έπώλησεν δ,τι είχεν, έξώφλησε 
τον μετά τού κύρ Βωκελέ λογαριασμόν του, 
έ'λαβε μεθ’ εαυτού δσα άπαραιτήτως τώ  έ- 
χρειάζοντο ίμάτια, κατέθηκεν έν τή Προεξο
φλητική Τραπέζη τάς πεντήκοντα χιλιάδας, 
φράγκων, άπεχαιρέτησε τόν οίκον τού εδω
διμοπώλου καί άπήλθεν.

θ '

Ή  άμαξα, ήτις έφερε τήν φυγάδα τής 
δδού τού Γύψαυ, άφού διήλθεν άπο ρυτήρος 
έλαύνουσα τάΉ λύσ ια  καί τήν λεωφόρον τής 
Αύτοκρατείρας, έν η ύπήρχον τότε ολίγα', 
μόνον καλαί οίκίαι, πολύ διάφοροι τών έν 
αύτή σημερινών παλατίων, είσήλθεν είς το 
δάσος τής Βουλώνης ένθα προέβη έν τα ΐς 
δενδροστοιχίαις.

Αριστερόθεν έτράπη έν δδώ πλήρει ύψη- 
λών δένδρων, έναντι τών χερσωμάτων τού 
’Ωτέϊλ, αίφνης δέ έστη ένώπιον σιδηρού κιγ
κλιδώματος.

Είχε φθάσει είς τον προς δν δρον.
Ή  Γερμανή έσκςτισμένη έκ τής ταχείας 

ταύτης πορείας, τεταραγμένη είς άκρον έκ. 
τού διαβήματος της καί τών παραδόςων 
συμβεβηκότων, περί ών ούδ’ έσκέπτετο καν 
πρό εβδομάδων, αισθανόμενη τύψιν τοϋ συν- 
ειδότος, πλήρης ελπίδων, χαράς καί ανη
συχίας άναμίξ, άμηχανοϋσα διά τήν νέαν 
ταύτην ζωήν, ήτις ήρχιζεν, δμοιαζουσα τόν 
ταξειδιώτην, δστις εκπατρίζεται έγκαταλεί- 
πων τά  πάντα, οίκον, οικογένειαν,ΐνα τρέξη 
πρός τό άγνωστον, άνέκυψεν ώς έξ ονείρου 
καί προέβαλε τήν κεφαλήν πρό τών ύέλων 
τής θυρίδος.



Πανταχόθεν έφαίνοντο ατελεύτητοι λει
μώνες χλοεροί ώς έν άρχτι έαρος, πλάτανοι 
καί συκομορέαι ΐσταντο ύπερήφανοι έκα- 
τέρωθεν τής όδοϋ, τά οέ τείχη τοϋ άλσους 
έκάλυπτον κισσοί καί ίάσμαι Βιργινίας.

Ούδεμία οικία ύπήρχεν έν τοϊς πέριξ, 
πλήν τοϋ κομψού φυλακείου τοϋ θυρωροϋ τοϋ 
άλσους εκείνου, δεζιόθεν τής εισόδου.

Είς τό έτερον τής όδοϋ μέρος εβλεπέ τις 
Λ*ομάς καί καλλιεργημένας γαίας, ποϋ καί 
ποϋ οέ έφαίνοντο δάση.

Άνήρ ώριμου ηλικίας έξήλθε τοϋ φυλα
κείου έπί τώ άκούσματι τοϋ κρότου τοϋ ο
χήματος.

Ή  θύρα τού κιγκλιδώματος ήνεώχθη, ό 
δέ άνθρωπος έκεΐνος, θυρωρός ή κηπουρός, 
ισως δ ’ άμφοτέρας ταύτας τάς ύπηρεσίας 
έκτελών, έστη, μέ τόν πίλον έν τ5) χειρί, 
ΐνα διελθη τό όχημα, δπερ διά τίνος έλικο- 
ειδοϋς δενδροστοιχίας ε"φθασι πρό τού trt-  
χρύσου περιστύλου ρ.εγάρου άποκρυπτομέ- 
νου ύπο συστάδος δένδρων, καί ού έκ τής 
οδού ουδέ οί τοίχοι ούδέ ή στέγη έφαίνοντο.

Ό  θεράπων κατήλθεν άπό τής έδρας καί 
έστη ευθυτενής πρό τής άνοιχθείσης θυρίοος.

— Ή  κυρία είναι είς τόν οικόν της,είπε, 
καί εϊμεθα είς τάς διαταγάς της.

Ή  Γερμανή προσέκλινεν.
Ά λ λ ’ έγένετο καταπόρφυρος.
Ζωηρώς καί κάτω νεύουσα άνήλθε τάς 

βαθμίδας τού περιστύλου καί είσήλθεν είς 
τήν οικίαν, ης ήνεώχθη ή θύρα.

"Εσπευδε νά κλεισθΫ) παρ’ αύτή).
Γυνή θαλαμηπόλος τεσσαοακοντούτις 

περίπου άνέμενεν αυτήν.
Ή  γυνή αΰτη ώδήγησεν αύτήν έν σιγ·  ̂

είς τόν πρώτον όροφον διά κλίμακος έκ λευ
κού μαρμάρου κεκαλυμμένης διά παχέος τά- 
πητος, έν ώ οί πόδες της έβυθίζοντο ώς έν 
άμμω.

Οί τοίχοι έκαλύπτοντο διά πολυτελών 
καταπετασμάτων, έφ’ ών παρίσταντο σκη- 
ναί έκ τής βίβλου ώς τής Έσθήρ καί τού 
Άσσουέρου, τού Δαυίδ καί τής Ά βιγαήλ.

"Οτε ή άγνωστος θαλαμηπόλος άνήγειρε 
τά  παραπετάσματα τοϋ δωματίου, ή Γερ- 
μανή κατεπλάγη έκ τής έν αύτώ πολυτε- 
"λείας.

’Εν τή) φαντασία της δέν είχε πλάσει 
φωλεάν ώς έκείνην, ήν ό έρως είχε παρα
σκευάσει δ ι’ αύτήν.

— Ό  κύριος βαρόνος λατρεύει τήν κ υ 
ρίαν, είπεν ή θαλαμηπόλος. Ό κύριος βα
ρόνος μοί έκμυστηρεύεται κάποτε. Έγώ ή
μην ή τροφός του. Τόν άνέθρεψα καί τόν 
άγαπώ ώς νά ήμην μήτηρ του.Έ χω εντολήν 
νά επιστατώ ΐνα δλαι αί έπιθυμίαι σας καί 
αί έλάχισται έκπληροϋνται. Ό κύριος βα
ρόνος μόνον είς έμέ ένεπιστεύθη τήν φρον
τίδα ταύτην, διότι γνωρίζει δτι τίποτε δέν 
θά παραμελήσω διά νά σάς ευχαριστήσω, 
άφού τόσον σάς άγαπα. Είμαι έκ Βουργό- 
νης καί ονομάζομαι Ρόζα.

Τήν φιλοφρόνησιν ταύτην έκαμε μετά το- 
ταύτης άπλότητης, ώστε ή Γερμανή καθη- 
σύχασεν.

Ήνόησε παρευθύς δτι εύρίσκετο ένώπιόν 
καλής γυναικός, έπί τής άφοσκόσεως τής 
■όποιας ήδύνατο νά βασισθή,.

Ή  τροφός ύπέλαβε :
— Γνωρίζω δτι ή κυρία έπιθυμεϊ νά ζή 

έν μονώσει. Δέν πιστεύω νά ύπάρχη πέριξ 
τών Παρισιων κατοικία πλέον μεμονωμένη 
καί ευχάριστος ώς αύτή.

Ή  Γερμανή προύχώρησε πρός τόν έςώ- 
στην.

Πανόραμα γοητευτικόν έξετείνετο προ 
αύτής. Δεξιόθεν, ΰπερθεν τού δάσους, το όρος 
Βαλεριέν άνύψου τήν γιγαντώδη αύτοϋ κε
φαλήν έστεμμένην δ ’ οχυρωμάτων, άφανι- 
ζομένων μεταξύ τών άμπέλων καί τών λει
μώνων .

Ενώπιον αύτής τό Σαίν-Κλού μετά τού 
πλήρους αγαλμάτων καί άνθέων άλσους 
του.

Ύπό τά παράθυρά της έξετείνοντο μα
γευτικοί κήποι πεφυτευμένοι διά σπανίων 
καί μεγάλων δένδρων.

Έπίστευέ τις δτι εύρίσκετο είς άπόστασιν 
είκοσι λευγών άπό τών Παρισιων, τόσον ή 
σιγή ήτο πλήρης.

Πηγή άπό άντρου ρέουσα, είς έκατόν βη
μάτων άπόστασιν άπό τής οικίας, έχύνετο 
είς ποταμίσκον ρέοντα διά μέσου τών δασών 
ούτινος δέ τό ρεύμα διακοπτόμενον ύπό τε
χνιτών βράχων έφέρετο είς τόν Σηκουάναν 
σχηματίζον μικρούς καταρράκτας.

Πόσον άπεϊχε τού μέρους εκείνου ή όδος 
τοϋ Γύψου καί ή μέλαινα καί κατηραμένη 
οικία τοϋ κύρ Βωκελέ !

Ποια θεά μάγισσα δ ι’ ένός κτυπήματος 
τής μαγικής της ράβδου μετεμόρφωσε τήν 
πτωχήν διόασκάλισσαν τού κυμβάλου είς 
πλουσίαν πυργοόέσποιναν, τήν δέ τρώγλην 
αύτής είς πριγκηπικόν παλάτιον ·,

Ό εύρύς θάλαμος ήν έστρωμένος δ ι’ώχρο- 
κυάνου μετάξινου υφάσματος, άφού ή έν 
αύτώ οίκήσουσα θεά ήτο ξανθή.

Απερίγραπτος ήν ή έν αύτώ πολυτέλεια. 
Εικόνες βαρύτιμοι άνήρτηντο άπό τών τοί
χων, τά δέ έπιπλα ήσαν έργα τέχνης πολύ*- 
τιμα.

Έν μέσω τής χλιδής έκείνης ή Γερμανή 
ήσχύνθη διά τήν πενιχοάν αύτής περιβολήν.

Ά λ λ ’ ήτο μόνη.
Ή  τροφος ειχεν άπομακρυνθή.
Έ πί τίνος μικρας ’Ιαπωνικής τραπέζης 

παρετήρησεν έπιστολήν μέ τήν έπιγραφήν : 
«Τή Γερμαν?)».

Άπεσφράγισεν αύτήν.
Τό γραμμάτιον περιείχε τά  έξης :
« Ό ,τ ι  ύπάρχει έδώ σοί άνήκει, ώς καί 

αύτή ή οικία. Είσαι ώραία ώς ό έρως. Θέλω 
να τ,σαι πλούσια ώς βασίλισσα.

«Μ ά ξ ιμ ο ς ».
ΙΊαρά τήν έπιστολήν είδε μικρόν κιβώ- 

τιον κομψόν.
Τοϋτο ήτο πλήρες χρυσού, έπί δέ τών 

χρυσών νομισμάτων, τών άπαστραπτόντων 
διπλών λουδοβίκειων καί έκατοφράγκων ύ- 
πήρχον έν περιδέραιον έκ μαργαριτών, ψέλ- 
λια , ένώτια καί άδαμάντινοι δακτύλιοι 
φωτοβολοϋντες.

[Έ π ετα ι συνέχεια].
TONY

ΚΟ Μ Η ΣΣΑ Δ Ε Λ Α Σ Ε Ρ
Μ υθιστορία λ ι μ υ λ ι ο υ  ρ ι ς β ο υ ρ γ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

[Συνέχεια]

— Λοιπόν : είπεν ό συμβολαιογράφος.
— Θ ’ άποθάνω ;
Ό  κ. Κορβιζιέ άνεπήδησεν.
— *Ω ! ώ ! ύπέλαβε.
— Μήπως νομίζετε δτι έπιθυμώ τήν 

ζωήν ;
— Κυρία κόμησσα, ή νεότης σας...
— Δέν είμαι πλέον τίποτε, δέν έχω πλέον 

τίποτε ! ανέκραξε χωρίς νά τώ  άφήση και
ρόν νά έξακολουθήσγ). Ή  νεότης μου καί ή 
ώραιότης μο\* ; δέν τά συλλογίζομαι. Νά 
σάς εϊπω, έπεθύμουν νά ημαι γραϊα καί ά
σχημος ! Ή  νεότης μου ; είναι φορτίον.Ή 
ώραιότης μου ; όλέθριον δώρον, τό μισώ ! 
Μάθετε, κύριε, δταν ήναι τις δυστυχής, δέν 
σημαίνουσι πλέον ή νεότης καί ή ώραιότης !

— Σάς παρακαλώ, κυρία κόμησσα, πρα- 
ύνθητε, ή οδύνη σάς παραφέρει.

— Ναί, έχετε δίκαιον, κύριε Κορβι ζ « ,  
άλλως δέ διατί σάς είπα δλα αύτά ;

— ’Ακούσατε τήν άνακοίνωσιν, τήν ο
ποίαν έ'λαβον τήν τιμήν νά σάς κάμ.ω έξ ονό
ματος τού συζύγου σας.

— Έξηντλήσαμεν τό θέμα αύτό, κύριε.
— Ά λ λ ’ όχι, κυρία κόμησσα, ή προ

σφορά τοϋ κυρίου κόμητος άξίζει...
— Ήρνήθην ! διέκοψεν αύτόν μετά συν

τομίας.
— Σάς παρακαλώ, κυρία κόμησσα, σκέ- 

φθητε !
— Έσκέφθην, κύριε.
— Δέν ήδυνήθητε· λάβετε καιρόν δύο η 

τρεις ήμέρας, μίαν έβδομάδα, δεκαπέντε ή
μέρας, άν θέλετε, καί έπανέλθετε, ή γρά- 
ψατέ μοι νά ε”λθω έγώ πρός ύμάς. Ό  συμ
βολαιογράφος τοϋ συζύγου σας, κυρία κό
μησσα, είναι είς τάς διαταγάς σας.

Ή  κόμησσα έκίνησε τήν κεφαλήν.
— Είς μάτην έπιμένετε, κύριε Κορβι- 

ζιέ, άπεκρίθη- έκτός τού δ,τι σάς ζητώ, ού
δέν άλλο θέλω, ούδέν.“Εχω κ ’ΐγώ  τάς ιδέας 
μου, κύριε, καί θέλησιν ώς καί ό κύριος Δε
λασέρ.

Καί έπί τούτοις ήγέρθη τείνουσα τήν χεΐ- 
ρα πρός τόν συμβολαιογράφον,

— Κύριε Κορβιζιέ, είπεν, είσθε άγαθός 
καί πλήρης λεπτότητος, καί πάλιν σάς εύ- 
χαριστώ !

— Κυρία κόμησσα. δέν θέλετε νά μοί ά- 
φήσητε τήν διεύθυνσίν σας ;

— Αγνοώ ποϋ θά ήμαι αΰριον, κύριε. 
Βραδύτερον, έάν τό κρίνω καλόν, θά σάς 
γράψω.

— Τό ελπίζω, κυρία κόμησσα.
Καί διηυθύνθη περίλυπος ή γυνή προς 

τήν θύραν.
— Κυρία κόμησσα, είπεν ό συμβολαιο

γράφος.
Ή νεαρά γυνή έστράφη.



— Έάν έτόλμων .. . έψέλλισεν ό κ. Κορ-
βιζιέ.

— Λοιπόν. κύριε ;
— Πιθανόν νά στενόχωρήσθε, νά έχετε 

άνάγκην χρημάτων...
Ή  κόμησσα έποίησεν άπότορ.αν κίνησιν.
— Κυρία, κόμησσα, έπανέλαβε ζωηρώς, 

έγώ. έγώ έξ Ιοίων μου προσφέρω...
— Σάς ευχαριστώ, κύριε, άλλά οέν έχω 

άνάγκην άπο τίποτε.
Καί έξήλθε τοϋ γραφείου συνοδευθεΐσα 

ύπό τοϋ συμβολαιογράφου μέχρι τών βαθ 
μίοων τή ; κλίμακος.

Ό  κ. Κορβιζιέ έπέστρεψεν εις τό γραφεΐον 
αυτού περίλυπος.

— Τί θά κάμη ; τί θ ’ άπογείνη ; ενλεγε 
καθ ’ έαυτόν.

Ή  κόμησσα κρύψασα τό πρόσωπον οιά 
τού πέπλου αύτής ώδευσεν έν τάχει.

— Είμαι καταδεοικασμένη άμετακλή- 
τως, έλεγε καθ’ έαυτήν τώρα τό καλλίτε- 
ρον το όποιον δύναται νά μοι συμβή είναι 
ό θάνατος . . . Ώ  ! προσέθηκεν, &ς ύπάγω 
είς το όνομα τοϋ θεοϋ !

ΚΒ'

Κ υνηγο ί Α ναπαυόμ ενο ι.

Ήσαν εξ κυνηγοί, καί άπό μεσημβρίας, 
ήτοι άπο πέντε περίπου ώρών, περιεφέροντο 
έν μέσω τών φλογερών τοϋ ήλιου άκτίνων. 
Παρασυρθέντες ύπό τοϋ πρός τήν Θήραν ε”- 
ρωτος, άπεμακρύνθησαν έπί πλέον τών δύο 
λευγών έκ Σιρκούρ. Οί κυνηγοί ούτοι είχον 
προσκληθή νά διέλθωσιν ήμέρας τινάς είς 
τήν έν Σιρκούρ έπαυλιν τού πατρός ένός έξ 
αύτών κυνηγούντες. Μετά τήν θύραν άγριων 
ζώων, έντος τών δασών μετά ιχνηλατών κυ- 
νών, ήρχιζον, άλλους λαμβάνοντες κύνας. 
το κυνήγιον τών περδίκων καί τών όρτύγων. 
Ή ποικιλία τής διασκεδάσεως είναι καλή 
πάντοτε.

Οί εξ κυνηγοί κατώκουν έν Παοισίοις, έ- 
γνωρίζοντο καί ήσαν φίλοι, πλήν ένός μό
νου. οί λοιποί ήσαν ομήλικες, άγοντες ήλι- 
κίχν είκοσιπέντε ή τριάκοντα έτών περίπου.

Ό ύπεοτερών τών συντρόφων αύτού κατά 
τε τήν ήλικίαν καί τήν πείραν καί έ'χοιν 
έπο'/.ενως αυθεντίαν έπ ’ αύτών, ήγε πιθα
νώς τό τεσσαρακοστόν δεύτερον ή τεσσα
ρακοστόν τρίτον έτος τής ήλικίας, ώνομά- 
ζετο δέ ύποκόμης Σανζάκ.

Τό κυνήγιον άποτελεΐ εύάρεστον καί ώφέ- 
λιαον είς τήν ύγείαν άσκησιν, ένόσω, έννοεΐ- 
τα ι, δέν έπιδίδεταί τις είς αύτό ύπερβολι- 
κώς. Κατά τήν ήμέραν δμως εκείνην οί ή- 
μέτεροι κυνηγοί έκαμαν κατάχρησιν τής 
ηδονής ταύτης, τούτου δ’ ένεκα κατεπο- 
νήθησαν καί κατεβλήθησαν, καί δμως τό 
θήοχρ.α ήτο σπάνιον, έάν τις έκρινεν άπό 
τά : κυνηγετικάς αύτών πήρας, αΐτινες ήσαν 
nyi ' jον κεναί.

Οί διάφοροι εύόφθαλμοι κυνηγετικά! κύ- 
νες ήσθμαινον καί ήσαν πλήρεις βορβόρου 
μέχρι γαστέρος, τοϋτο δ ’ έσήμαινεν δτι ΐνα 
δροσισθώσι, συχνάκις έρρίπτοντο έντός τελ
μάτων.

Οί κυνηγοί δέν έκυνήγουν πλέον, άλλά

πλησιασαντες άλλήλους προσεπάθησαν ν ’ ά- 
νακαλύψωσι κατάλληλον θέσιν ϊνα άνα- 
παυθώσιν. Διήρχοντο τότε αύχμηράν τής 
Καμπανίας χέρσον.

— Κύριοι, νομίζω δτι έκεΐ είμποροϋμεν 
πολύ καλά νά ύπάγωμεν, είπεν ό νεαρώτε- 
ρος τών κυνηγών, δ μαρκήσιος Άδριανός 
Βερβεϊν.

Καί τείνων τήν χεΐρα έδείκνυε τοϊς συν- 
τρόφοις αυτού άλσος έκ μεγάλων καί π υ 
κνόφυλλων πτελεών, όπισθεν τών όποιων 
παρετήρειτις μέλανα όγκον δμοιον κατοικία.

— Εύγε ! ειπεν ό υίος τού πυργοδεσπό
του Σιρκούρ, ό Γάστων Δελιμάνς, δστις ή- 
γαπα είλικρινώς τόν μαρκήσιον, είς τόν Ά - 
δριανον ανήκει ή τιμή τής άνακαλύψεως 
τής θηβαίδος ταύτης.

— Είναι άληθής όασις έν έρήμω, προσέ
θηκεν ό υποκόμης Σανζάκ.

Καί φαιδροί οί εξ σύντροφοι διηυθύνθη- 
σαν προς τήν μεμονωμένην οικίαν, προς ήν 
ώρμησαν ήδη οί κύνες, δτε δέ άφίκοντο είς 
μικράν ά π ’ αύτής άπόστασιν, ό κ. Σανζάκ

Τειττε :
— Νομίζω δτι παραπολύ έσπεύσαμεν νά 

συγχαρώμεν τόν φίλον μας ’Αδριανόν διά 
τήν άνακάλυψιν του. Ό  λίθινος αύτός όγ
κος δμοιάζει ολίγον πρός κατοικίαν άνθρώ
πων τοϋ είδους ήμών, ά λ λ ’ είναι ίσως πα- 
λαιά καλύβη πρό πολλού έγκαταλελειμμένη. 
Νομίζω δτι δέν θά ευρωμεν τίποτε νά δρο- 
σισθώμεν.

Είχον προχωρήσει σχεδόν μέχρι τών προ- 
πόδων τοίχου ύψηλοϋ, άνευ θύρας ή παρα
θύρου καί πένθιμου θέας. Δύο έτεροι τοίχοι 
μετά θριγκών, ά λ λ ’ έπίσης άνευ παραθύ
ρων, έδήλουν δτι δ πρώτος τοίχος άπετέλει 
τό όπισθεν μέρος τής κατοικίας.

Η οικοδομή αΰτη έφαίνετο καλώς δια
τηρούμενη ώς πρός τό έξωτερικον τούλά- 
χιστόν, ήτο δμως πολύ άρχαία, ώς έμχρτύ- 
ρίυν οί έκ τών ρωγμών τών τοίχων άνχφυ 
έντες βάτοι, αί λειχήνες, αί κνίδαι, τά λευ 
κό'ία καί οί μέλανες βρυώδεις καί ύπό πλα 
κών έκ χλοηφόρου στρώματος κεκαλυμμένοι 
λίθοι.

Ή  πρόσοψις έκειτο πρός δυσμάς· ένώπιον 
αύτής έξετείνετο κήπος χίλίων τετραγωνι
κών περίπου μέτρων, περιτετειχισμένος διά 
στερεών τοίχων, ύψους έπέκεινχ τών τριών 
μέτρων.

— Εξάπαντος, είπέ τις τών κυνηγών, ό 
Σανζάκ έχει δίκαιον ή σιωπηλή αύτή οί
κία, ή όποια κρύπτει τάς θύρας καί τά 
παράθυρά της δέν μοϋ φαίνεται πολύ φιλό
ξενος.

— "Ας στρέψωμεν, είπεν δ Γάστων, διά 
νά ευρωμεν τήν είσοδον &ν έχη.

Ή  κατοικία δέν πεοιεβάλλετο διά τά 
φρων ώς φρούριον, άλλά παρά τόν τοίχον 
έκεΐνον ύπήρχον πέριξ βάτοι καί κυνόσβατοι, 
έμποδίζοντες τήν προσπέλασιν. Οί κυνηγοί 
δέν ήδυνήθησαν νά παρατηρήσωσι τόν κή
πον, έβλεπον δμως τάς κορυφάς τών ρ.εγά- 
λ,ων δένδρων, τινών έκ τών όποιων οί κλά
δοι έκρέμαντο έκτός τού περιβάλλοντος αύ
τόν τοίχου.

Οί κύνες κάμψαντες τήν κατοικίαν έπα- 
νήλθον πλησίον τών κυρίων αυτών, καθ’ ήν

στιγμήν ούτοι έφθασαν είς τήν άκρ«ιν τοϋ 
κήπου. Τότε ήδυνήθησαν οί κυνηγοί νά 
ϊδωσι το άνω μέρος τής προσόψεως τής κα
τοικίας, ύπό τήν στέγην τής όποιας έφαί
νοντο δυο φεγγίται καί κατωτέρω πέντε 
παράθυρα, ών μόνον τό άνω μέρος έφαίνετο. 
Τούτων αί κιγκλίδες ήσαν στερεώς κεκλει- 
σμένχι.

Ώς είπομεν, ή οικοδομή αυτη ήτο τετρά
γωνος, χαμηλή, έν μόνον έχουσα άνω τοϋ 
ίσογαίου πάτωμα, δπερ μακρόθεν ώμοίαζε 
πρός βράχον μελανωθέντα ύπό τοϋ χρόνου- 
καί ύπό τών βροχών. Τό ίσόγαιον είχε τέσ- 
σαρα παράθυρχ καί έν τώ μέσω θύραν, είς 
ήν έφθανέ τις, άναβαίνων τέσσαρχς λίθινους 
βχθρ.ίδας. Εκατέρωθεν διαδρόμου, έν τώ· 
βάθει τού δποίου έκειτο σκοτεινοτάτη κλί- 
μχξ, ύπήρχεν έν ρ.όνον δωμάτιον, άριστερά 
μέγας τετράγωνος θάλαμος, δεξιά δέ ρ.α- 
γειρεΐον χρησιρ.εϋον συνάμα καί ώς έστια- 
τόριον. Τό άνω ρ.έρος συνέκειτο έκ τριών 
δωρ.ατίων, τό ρ-έγιστον τών όποιων, έχον δύο 
παράθυρα, έφωτίζετο άρκούντως, ένώ τά  
ε'τερα δύο ήσαν σκοτεινά.

Ούδεμία όδός, ή δρομίσκος βατός είς τούς 
οδοιπόρους ή είς τούς κατοίκους τού μέρους 
έκείνου ώδήγει είς τήν παράδοξον ταύτην 
κατοικίαν, άλλά μόνον στενή άτραπός διά 
τής χέρσου καί άλλων άκαλλιεργήτων γαιών- 
ήγεν άπό θύρας ήνεωγμένης έν τώ περιβάλ- 
λοντι τήν κατοικίαν τοίχω είς τό χωρίον 
Σαμπινέλ, τοϋ κωδωνοστασίου τού όποιοι 
τό βέλος έφαίνετο έξ άποστάσεως τριών τε
τάρτου λεύγης.

Οί κυνηγοί περικάρ.ψαντες κατά τά  δύο 
τρίτα τόν κήπον έφθασαν είς τήν περί ής 

; ό λόγος θύραν.
— Τέλος πάντων ! άνέκραξεν δ Γάστων 

Δελιρ.άνς.
— Ναί, είπεν ό ύποκόμης Σανζάκ, ά λ λ ’

I ή θύρα είναι κλειστή καί νομίζω καί μέ δυ
νατόν κλεΐθρον... Νομίζει τις δτι είναι πύλη

: φρουρίου. Έ πειτα  τίποτε δέν ρ,άς βέβαιοι 
! δτι ή οίκία αύτή κατοικεΐται.

— ’Αγαπητέ, ίδέ τήν άτραπόν.
— Βλέπω έπίσης δτι φύονται χόρτα καί 

χλόη έπί τής άτραποϋ· έκ τούτου έπεται.
οτι σπανιω τατα  διέρχονται οι αυτής. Ή
κατοικία αυτη άνήκει πιθανώς εις τινα γε
ωργόν τοϋ χωρίου αύτοϋ, δ όποιος έρχε
τα ι άπό καιρού είς καιρόν καί καλλιεργεί
τον κήπον.

— "Ωστε νορ.ίζετε οτι η οικία είναι α
κατοίκητος ;

—Ναί. Έ λα  δά, καί τις θέλετε νά κα- 
τοική αύτήν τήν καλύβην, μακράν πάσης 
συγκοινωνίας, έν μέσω τής άγονου αύτής 
γτ)ζ ;

— Μέ συγχωρεΐς, Σανζάκ· πρώτον ή 
οικοδομή ' είναι άρχαιοτάτη, καί έπειτα, 
ένδέχεται νά έχρησίμευσεν άλλοτε είς έκμε- 
τάλλευσιν σπουδαίας προσόδου.Δέν αγνοείτε 
δτι έκ τής κρητΐδος τών άκαλλιεργήτων αύ
τών γαιών κατασκευάζεται άσβεστος καί το- 
προϊόν έκεΐνο τό δποΐον όνομάζομεν κιμω
λίαν τών Τρηκών.

— Βεβαίως, άγαπητέ Γάστων, μόνον έξ 
αύτοϋ έξάγεται ή ϋπαρξις τού παλαιού καί 
στυγνού αυτού κτιρίου.



— Ό λ ’ αύτά είναι καλά, κάλλιστα, εί- 
πεν έτερος κυνηγός, ά λ λ ’ έπειδή ή ο’ικία 
αΰτη δέν θέλει η δέν δύναται νά μας φι- 
λοξενήση, προτείνω ν ’ άναπαυθώμεν ολίγον 
ύπό τήν σκιάν τών πτελεών.

Ή  πρότασις έγένετο μετά προθυμίας απο
δεκτή. Οί κυνηγοί άπέθηκαν παρά τήν ρί
ζαν πτελέας τάς κυνηγετικάς αΰτών πή- 
ρας καί τά  δπλα αύτών χαμαί, τάς ά- 
κτηρίδας αύτών μεταξύ τών σκελών έχον- 
τες. Πέριξ αύτών κατεκλίθησαν οί κύνες. 
Καθ'ήν στιγμήν άνεπκύοντο,ώμίλησαν περί 
κυνηγίου, κλπ "Εκαστος αύτών διηγείτο καί 
ένα έκ τών άθλων αύτοϋ ό μέν, άληθής λυ- 
κοκτόνος, εϊχε φονεύσει έντός της ήμέρας 
ένδεκα έξ αύτών, έτερος διά δύο βολών τυ
φεκίου έφόνευσε δύο μονιούς.

Έν συντόμω, οί κύριοι ούτοι ήσαν δεξιώ- 
τατοι, πολλά διαπράξαντες· έν άλλοις λό- 
λοις, ήσαν ήρωες.

— Σιωπή, κύριοι, ακούσατε, είπεν α ί
φνης, ό μαρκήσιος Άδριανός Βερβεϊν.

Καί άμέσως έσιώπησαν, οί δέ κύνες ύψώ- 
σαντες τήν κεφαλήν παρετήρουν πρός τον 
κήπον.

Φωνή γυναικός καί προφανώς νεάνιόος, 
ήδε στροφήν παλαιοϋ άσματος, έ-ιγραφο- 
μένου « Ή  Ημέρα καί τό Ρόδον». Η με
λωδική αΰτη φωνή, καθαρά καί γλυκεία 
ώ: φωνή παιδιού, είχε τόνον άνέκφραστον. 
’Αμφιβολία δέν ύπήρχεν οτι ή άοιδός εύρί
σκετο έν τώ κήπω. Ή  αρμονική αύτής με
λωδία συνοδευομένη ύπό τοϋ έλαφρού θρού 
τών φυ7Λων καί τού βόμβου εντόμων 
τινών, είχε τ ι τό μυστηριώδες.

— Παράδοξον, είπε χαμηλοφώνω; 6 υπο
κόμης Σανζάκ.

— Λοιπόν πιστεύετε τώρα οτι κατοι- 
κεϊται ή οικία ; τώ είπεν έν τώ αύτώ τόνω 
δ Γάστων Δελιμάνς.

— Δέν ήξεύρω, άπεκρίθη δ υποκόμης· 
έν παση δμως περιπτώσει, δέν ύποστηρίζω 
πλέον τήν γνώμην μου.

Ό  Άδριανός ήγέρθη καί προχωρήσας 
ολίγον ΰψωσε τήν κεφαλήν καί έφαίνετο 
άναμετρών τό ΰψος τού τοίχου, ώς εί ήθελε 
δ ι’ ένός διασκελίσματος νά διαβή καί εί- 
σέλθη έν αύτώ.

Τό άσμα έπαυσε καί άμέσως ήκούσθη 
φωνή οδύνης, είς ήν ό Άδριανός άκων ά- 
νεσκίρτησεν.

— Ά  ! είπε γελών δ ύποκόμης, έκεν- 
τήθη κόπτουσα ρόδον, άφοϋ τώ έτραγώδη- 
σεν δ,τι τώ έ"λεγεν ή ήμέρα.

Μετά τήν κραυγήν ήκούσθησαν πεπνι- 
γμέναι τινές οίμωγαί, καί κατόπιν ούδέν 
πλέον.

Ό  Άδριανός προύχώρησεν είσέτι, νύν δ ’ 
εύρίσκετο πλησίον της θύρας.

— Καλά, είπεν ό κ. Σανζάκ σκωπτι- 
κώς, τοϋ μαρκησίου διηγέρθη ή περιέργεια.

— Κύριοι, άνταπήντησεν δ Γάστων, ή 
οικογένεια τοϋ φίλου μου Άοριανοϋ άνάγε- 
τα ι εις τούς έπεικούς χρόνους τών γάλλων 
ιπποτών, είς δέ τάς φλέβας αύτού ρέει τό 
γενναϊον έκείνων αίμα καί άγαπα, ώς εκεί
νοι ήγάπων, τάς παοατόλμους επιχειρήσεις.

[Έ π ετα ι συνέχεια]
«Π.

ΙΟΥΛΙΟΥ ΜΕΡΥ

0 Π Ο Ν Τ Ι Ο Ι  Π Ι Λ Α Τ Ο Ι
ΕΝ ΒΙΕΝΝΗ

[Συνέχεια]

Β'

Καθεσθεις δ Πιλάτος έπί τίνος άναβάθρου
?ειπε :

— Διάταξον, Άλβΐνε, νά κλείσουν τάς 
θύρας καί δ δούλος νά έπαγρυπνή έπί τής 
φλοιάς, ώς εί νεαρά τις παρθένος νά έ'λαβε 
προ ολίγου τον καιρόν τού δένδρου της κυ
δωνιάς άπό τών χειρών τοϋ συζύγου της. 
Τού Καίσαρος τό ούς είνε πανταχού άνεωγ- 
μένον... Άκροάσθητι, τόρα, Άλβΐνε. "Ολαι 
αί δυστυχίαι μου προέρχονται έκ τού θανά
του τοϋ ανθρώπου έκείνου, τού Ναζωραίου1 
έξ αιτίας αύτοϋ μέ κατηράσθη δ Τιβέ- 
ριος, καί δ Καλιγούλας έξ αιτίας έ'τι αύτού 
μ ’ εξορίζει· διότι ή τόλμη εκείνη τών άπει- 
λούντων τήν Αυτοκρατορίαν Χριστιανών ήρ- 
χισε άπό τής ρίζης τοϋ Γολγοθά. Ά ν  δ ’Ιη
σούς δέν έθανατούτο ή αιρεσις τών μαθητών 
αύτού δέν θά διεπέρα τήν θάλασσαν τής 
Καισαρείας καί τά ρείθρα τοϋ Ίορδάνου· δ 
θάνατος ένος άνθρώπου έκαμε τοσούτους 
μάρτυρας. Ά λ λ ’ ήδυνάμην έγώ νά εμπο
δίσω τόν θάνατον αύτού ;

» Ότε άνεχώρησα, ΐνα διαδεχθώ τόν Ού- 
αλέριον Γράτον έν τή διοικήσει αύτοϋ προσ- 
καλέσας με δ Σηιανός είς τόν οίκον τού Πα- 
λατίνου μοί έ'δωκε τάς οδηγίας του.

» — Γνωστή σοί είνε ή ρωμαϊκή πολιτική, 
μοί είπε. Ό λίγαι δέ λέξεις θά σοί άρκέ- 
σουν. Ή  Ίουδαϊα εινε χώρα ώραία' άφοϋ 
κατεκτήθη διά τών δπλων,δέον ή κατάκτη- 
σις αύτής νά τελειωθή διά πατρικής διαχει- 
ρίσεως. ’Επιμελήθητι ΐνα καταστήσης τό 
ρωμαϊκόν όνομα εύλογητόν έν αύτή. Είς 
τούς ’Ιουδαίους άφίσαμεν βασιλέα έκ της φυ
λής τω ν  τοϊς άφίσαμεν τόν ναόν των, τούς 
νόμους των, τήν θρησκείαν των, τάς συνή
θεια ς των. Είνε λαός άγέρωχος καί γενναίος. 
"Εχει ήρωϊκά χρονικά καί τά ένθυμεΐταί' 
διοικεί αύτούς μετά συνέσεως, ΐνα σέ θεωρώ- 
σιν ώς ξένον έπισκεπτόμενον αύτούς, καί 
ούχί ώς δεσπότην, κρατούντα αύτούς ύπό 
τόν ζυγόν.

» Άνεχώρησα μετά τής γυναικός καί τών 
υπηρετών μου. Φθάσας είς τήν κώμην «Τά 
Τρία Κ απηλεία»1 άπήντησα τόν Τιβέριον 
έπανακάμπτοντα έκ τής Παννονίας. Ά να- 
γνωοίσας το Αυτοκρατορικον φορεΐον, κα- 
τήλθον έκ τοϋ ίοικού μου,'ΐνα χαιρετίσω τόν 
Καίσαρα. Ειχεν μάθει έν Βρινδησίω τόν διο
ρισμόν μου καί έπεκύρωσεν αύτόν τείνας 
μοι τήν χεϊρα μετ ’εύμενείας μοί είπε :

« — Ώραία, Πόντιε, είνε ή χώρα, ήν θέ
λετε διοικήσει· έχετε τήν μέν χεϊρα μακράν, 
τήν δέ ομιλίαν γλυκεΐαν. ’Ενεργείτε ύπέρ 
τών δημοσίων, συμφοινως πρός τήν όρθοφρο-

1. Κόμη τις έν Ίταλ.’α . Σημ. Μεταφρ.

σύνην σας καί μή λησμονείτε τό αιώνιον 
τοϋ ρωμαϊκού λαού άξίωμα:

• Φείδεσθαι μέν τών ευπειθών, χαταόάλλειν 8έ τούς 
υπερήφανους.

» ’Υπάγετε καί ευδαιμονείτε».
»Οί οιωνοί ήσαν εύνοϊκοί, τό βλέπεις. 

Έφθασα είς Ιεροσόλυμα- μετά πομ
πής μεγαλοπρεπούς, έ"λαβον κατοχήν τοϋ 
Πραιτωρίου- διέταξα τάς προπαρασκευάς 
λαμπράς εύωχίας, είς ήν προσεκάλεσα τον 
Τετράρχην τής Ίουδαίας, τόν Αρχιερέα, 
καί τούς προεξέχοντας τών ιερέων. Ούδείς 
τών συνδαιτυμόνων μου ένεφανίσθη τήν δρι- 
σθεΐσαν ώραν ή προσβολή αΰτη ήτον έξευ- 
τελιστικωτάτη. Μετά τινας δέ ήμέρας κα- 
τεδέχθη δ Τετράρχης νά μέ τιμήση δ ι’έπι- 
σκέψεως- είχε τό πρόσωπον σοβαρόν άμα 
καί ύποκριτικόν. Διϊσχυρίσθη OTt ή θρη
σκεία των τοϊς άπηγόρευε νά καθίσωσι περί 
τάς τραπέζας ήμών καί νά κάμωσι σπονδάς 
μετά τών έθνικών. ’Ενόμισα οτι ώφειλον ν ’ 
άποδεχθώ φιλοφρόνως τήν δικαιολογίαν ταύ
την· ά λ λ ’ άπό τής ήμέρας έκείνης οί ήττη- 
θέντες έφανέρωσαν τήν πρός τούς νικήτας 
αύτών έχθρότητά των.

«Κ α τ ’ έκεϊνον τόν καιρόν ή Ιερουσαλήμ 
ήτο ή δυσκολωτέοα περί τό διοικεΐσθαι πα 
σών τών κατακτηθεισών πόλεων τοσοϋ- 
τον ταραχώδεις τήν διάθεσιν ήσαν οί 
έν αύτή κατοικοϋντες, ώστε καθ’ έκάστην 
άνέμενον νά ΐδω έκκρηγνυμένην στάσιν τινά" 
πρός καταστολήν δέ αύτής δέν ειχον ή ένα 
μόνον κεντηρίωνα καί μίαν δράκα στρατιω
τ ώ ν  έγραψα πρός τόν Τοπάρχην τής Συ
ρίας, ΐνα μοί άποστείλη στρατιώτας τινάς 
πρός ένίσχυσιν ά λ λ ’ αύτος μοί'άπήντησεν, 
δτι μόλις είχε τούς είς αύτον έπαρκούντας. 
Οΐμοι ! Δυστύχημα είνε τό δτι ή αύτοκρα- 
τορία είνε τόσον μεγάλη ! "Εχομεν περισσο- 
τέρας κατακτήσεις ή στοα^ιώτας.

»Μ εταξύ τών καθ’ έκάστην κυκλοφο- 
ρούντων περί τό πραιτώριόν μου θρυλλημά- 
των ύπήρχε καί τι,είς δ κάπως έπέστησα τήν 
προσοχήν μου. Κοινώς διεφημίζετο, καί οί 
μυστικοί πράκτορές μου έ'λεγον, δτι νέος τις 
είχεν έμφανισθή έν Γαλιλαία, κεκτημένος 
θέλγητρόν τ ι ψυχαγωγικόν έν τοϊς λόγοις 
του καί εύγενή ήθών αύστηρότατα, και ότι 
περιήρχετο τήν τε πόλιν καί τάς οχθας τής 
λίμνης κηρύττων νόμον τινά νέον έν ονόματι 
τού πέμψαντος αύτόν Θεού. Κ α τ’ άρχάς 
ένόμισα, δτι ό άνθρωπος εκείνος προύτίθετο 
νά ύποκινήση τόν λαόν είς στάσιν καθ’ήμών 
καί δτι αί όμιλίαι του παρεσκευαζον τήν 
ανταρσίαν. Ά λ λ ’οί φόβοι μου μ ετ ’ού πολύ 
διεσκεδάσθησαν. Ιησούς ό Ναζωραίος ώμί- 
λει ώς φίλος μάλλον τών Ρωμαίων ή τών 
Ιουδαίων. Διηοχόμην ήμέραν τινά έν φο- 
ρείω διά τής μεγάλης δημοσίας πλατείας 
τού Σιλωάμ- μέγα πλήθος λαοϋ συνέρρεεν 
έκεϊ καί έν τώ κέντοω τών ομίλων παρετή- 
ρησα νέον τινά έχοντα τά  νώτα αύτοϋ 
έστηριγμένα έγγύς έπί δένδρου τινός, δστις 
μετά πραότητος ώμίλει προς τον ο- 
χλον. Μ ’είπον δτι ήτον δ Ιησούς, θ ά  τον 
διέκρινα δέ άκόπως· τοσούτον οιέφερε τών 
λοιπών ανθρώπων, οϊτινες ήκροώντο αύτοϋ. 
Έφαίνετο ώς έχων ήλικίαν τριάκοντα ετών.



Αί πυρρόξανθοι την χροιάν τρίχες καί δ πώ- 
γων αύτοϋ ρ.ετέδιδον είς τήν χρυσόχρουν αύ
τοϋ μοοφην, χροιάν τινα φωταυγής. Όποιαν 
άντίθεσιν άπετέλει πλησίον τών ρ.ελαγχρόων 
καί μελανοκόμων άκροατών του ! "ΐνα ρ.ή 
διά τής παρουσίας ρ.ου στενοχωρήσω τήν 
ελευθερίαν τών λόγων του, έξηκολούθησα 
τόν περίπατόν ρ.ου ποιήσας προς τον γραρ-- 
ματέα ρ.ου σημεΐον να άναρ.ιχθή ρ.ετά τοϋ 
όχλ,ου καί ν ’ άκροασθη. Ό γραμρ.ατεύς ρ.ου 
ώνορ.αζετο Μάνλιος καί ήτον εγγονος τοϋ 
άρχηγοϋ έκείνου τών συνωρ.οτών, οιτινες 
έστρατοπέδευον έν Έτρουρία άναμένοντες 
τον Κ ατιλίναν. Κάτοικος άπο πολλών χρό
νων έν τη Ίουοαία, έγίνωσκεν δ Μάνλιος 
κατά βάθος τήν Εβραϊκήν γλώσσαν ών οέ 
πρός έρ.έ άφοσιωμένος ήδύνατο νά χαίρη 
τήν έρ.πιστοσύνην ρ.ου. Έπανακάρ.ψας είς τό 
Πραιτώριον,εΰρον έκεΐ τον Μάνλιον,δστις ρ.οί 
άνέφερε τούς λόγους,τούςδποίους είχεν έκφέρει 
δ Ίησοϋς έν Σιλωάμ. Ουδέποτε, οΰτε έν τη 
Στο* ήκουσα, οΰτε είς τά βιβλία άνέγνωσά 
τι τό δυνάμενον νά συγκριθη πρός τ ’ άξιώ- 
ματα, άτινα είχον άκούσει τά  ο’)τα τοϋ 
Μανλίου. Έρωτήσαντος τινός τών άνταρ- 
τών έκείνων, ών γέμει ή Ίερουσαλήρ. τόν 
Ίησοϋν αν έπρεπε νά πληρώνωσι φόρον τώ 
Καίσαρι, δ Ίησοϋς άπεκρίθη: 'Λπύόυτε τά 
τυϋ  Και'ααρυς τώ Κ α ίβαρ ι ,  καί τά τυϋ  
Θεοϋ τώ Θεω.

» Ώς έκ τούτου μεγάλην παρέσχον έλευ- 
θερίαν είς τόν Ναζωραίον είχον άναρ.φιβό- 
λως τήν εξουσίαν άπό τής πρώτης αύτοϋ δ- 
ρ.ιλίας νά τόν θέσω ύπό κράτησιν, νά επι
βιβάσω αύτόν έπί τίνος γαλέρχς καί νά τόν 
έξαποστείλω είς τόν Πόντον. Ά λ λ ’ ήθελον 
νομίση, δτι’ ένήργουν ένχντίον τής δικαιοσύ
νης και τής ρωμχίκής όρθοφροσύνης. Ό άν
θρωπος έκεΐνος, οΰτε στασιαστής ήτο,οΰτε ά- 
ποστάτης· έσκέπασα αύτόν, έν άγνοια του 
ίσως,ύπό τάς πτέρυγας τής προστασίας ρ.ου· 
ήουνήθη νά ενεργή, δμιλη, συναθροίζη τόν 
λαόν, νά πληροί δλοκλήρους πλατείας ρ.έ 
τούς άκροατάς του, νά δημιουργήση λεγεώνα 
ρ,ηθητών, νά τούς κάμη νά τόν άκολουθώ- 
σιν είς τήν λίρνην, είς τήν έρημον, είς το 
όρος. Ούδέποτε διαταγή τοϋ ΙΙραιτωρίου δι- 
ετάραξεν, οΰτε τό άκροατήριον, οΰτε τόν ρή
τορα. Έάν δέ ποτε — είθε οί θεοί ν ' άποτρέ- 
ψωσι τήν προρ.άντευσίν ρ.ου ταύτην — έάν 
ποτε ή θρησκεία τών πατέρων ήρ.ών πέση 
πρό τής θρησκείας τοϋ Ιησού, είς τήν εύ- 
γενή αύτής ανεκτικότητα θά όφείλη ήΡώρ.η 
τον πρόωρον αύτής ένταφιασρ,όν. Καί έγώ, 
δ δυστυχής έγώ ! ήθελον είσθαι τό όργανον 
τού δ,τι οί μέν Χριστιανοί όνομάζουσι Πρό
νοιαν, ήμεΐς δε Είμαρρ-ένην !

» Ά λλ  ’ ή άμετρος αΰτη έλευθερία, ήν έκ 
τής άνεκτικότητός μου είχεν δ Ίησοϋς, πα- 
ρώξυνε τούς Ιουδαίους, ούχί τούς έκ τού 
όχλου, άλλά τούς πλουσίους καί ισχυρούς. 
Τούτων, εΤνε άληθές, δέν έφείδετο ποσώς δ 
Ιησούς καί δι ’ έμέ τούτο ήτο είς έπί πλέον 
πολιτικός λόγος, ΐ ν ’ άφίνω τόν λόγον έλεύ- 
θερον είς τόν Ναζωραίον. « Γραρ.ρ.ατεΐς καί 
Φαρισαίοι, τοϊς έ"λεγε, γεννήρ.ατα έχιόνών, 
είσθε τάφοι κεκονιαμένοι !»  Ά λλοτε δέ πι- 
κρώς κατεγέλα τήν μεθ’ ύπέρηφανείας γε- 
νομένην παρά τού όημοσιώνου έλεηρ,οσύνην

καί έ'λεγεν αύτώ, δτι δ ύπό τής πτωχής γυ- 
ναικός έν τώ κρυπτώ χ.αταβαλλόρ.ενος όβο - 
λόςήτο πολλώ τιρ.ιώτερος ένώπιον τού Θεού. 
Καθ’ έκάστην νέα παράπονα ήρχοντο είς τό 
Πραιτώριον κατά τής αύθαδείας τού Ιησού. 
Καθ’ έκάστην έδεχόρ-ην έπιτροπάς, αϊτινες 
ήρχοντο ένώπιον τού Κριτηρίου ρ.ου, ϊνα ποι- 
ήσωσι τάς κατά τού Ιησού μομφάς. Μοί ί -  
λεγον δτι ήθελεν έπέλθη είς τόν Ίησοϋν δυσ
τύχημα- δτι δέν ήθελεν είσθαι ή προ>τη φορά, 
καθ’ ήν ή Ιερουσαλήμ ήθελε λιθοβολήση 
τούς άποκαλούντας έαυτούς προφήτας, καί 
δτι, αν τό Πραιτώριον ήρνεΐτο ν ’ άπονείμη 
δικαιοσύνην,ήθελον άναφερθη πρός τόν αύτο- 
κράτορα.

«Τούς προέλαβον δμως έγώ' είχον γράψει 
έπιστολάς πρός τόν Καίσαρα, καί ή γχ- 
λέρα τής Πτολεμαΐδος τάς είχε κομίσει 
είς Ρώμην. Ή  γερουσία έπεδοκίμασε τήν 
διαγωγήν μου, άλλά μοί ήρνήθησαν τάς 
στρατιωτικάς έπικουρίας, τάς δποίας έζή- 
τουν, η τούλάχιστον ρ.οί παρεΐχον τήν έλ- 
πίδα, δτι, περαιωθέντος τοϋ κατά τών ΓΙαρ- 
θων πολέμου, ήθελον αύξήσει τήν φρουράν 
τής Ιερουσαλήμ. Ώς εί διά τούτου νά ρ.οί 
ελεγον δτι έπί παρά πολύν χρόνον ώφειλον 
νά άναρ-ένω, διότι οί πρός τούς ΤΙάρθους 
πόλεμοι ούδέποτε παρ’ ήρ.ΐν περχτούνται.

» Ώ ν παρά πολύ άνίσχυρος, ΐνα προλάβω 
έγερθησορ,ένην τινά στάσιν έσκέφθην νά λα- 
βω άπόφασιν μέλλουσαν νά έπαναφέρη τήν 
γαλήνην έν τή πόλει, χωρίς νά κχταβιβάσω 
τήν ύπερηφάνειαν τού ΙΙραιτωρίου είς τχ- 
πεινωτικάς παραχωρήσεις. Παρήγγειλα πρός 
τόν Ίησούν τόν Ναζωραίον νά ε”λθη πρόςμε.

» Ύπεκλίθη πρό τού κορ,ιστοϋ τής επι
στολής μου καί άρ,έσως μετέβη είς τό Πραι- 
τώριον.

«Σήμερον, ώ Άλβίνε, δτε ή ήλικία συν- 
έτριψε τά  ελατήρια τού σώρ.ατός ρ.ου, καί 
οί ρ.ύς ρ.ου είς ρ.άτην ζητοϋσιν όλίγην άν ■ 
δρικήν ρώρ,ην άπό τοϋ άποψυγέντος αΐρ.ατός 
ρ.ου, ούδόλως άπορώ έάν κάποτε δ Πιλάτος 
τρέρ.η· ά λ λ ’ ημην νέος τότε καί έν τη καρ- 
δία ρ.ου είχον αίμα ισπανικόν άναρ,εμιγ- 
μένον μετά ρωμαϊκού αΐματος, άτρώτου πρός 
πάσαν παιδαριώδη συγκίνησιν. Βλέπων τόν 
Ναζωραίον είσερχόρ.ενον είς τήν Βασιλικήν 
μου,έν ή περιεπάτουν, μοι έφάνη οτι χειρ σι
δηρά μέ προσεκαθήλου έπί τοϋ ρ.αρμαρο- 
στρώτου δαπέδου, ένόμισα δτι ήκουον στε- 
νχζούσας τούς άπό τών στήλων κρεμαμέ- 
νους θυρεούς τούς καθιερωρ-ένους τώ Καίσαρι. 
Ό  δέ Ναζωραίος, αύτός, ήτο γαλήνιος, ώς 
ή άθωότης· έ'στη ένώπιόν ρ.ου καί δ ι’ άπλής 
χειρονομίας έφάνη ώς εί ρ.οί έ'λεγε :

» — Ιδού έγώ.
» Έθεώρησα έπί τινα χρόνον ρ.έ θαυμα

σμόν άναμεμιγμένον μετά τρόρ,ου τόν ύπερ- 
φυή έκεΐνον τύπον άνδρος άγνωστον παρά 
τοϊς άναριθμήτοις γλύπταις ήμών, οιτινες 
έ'δωσαν μορφήν καί πρόσωπον είς πάντας 
τούς Θεούς, είς πάντας τούς ήρωας.

» — Ιησού, «έπί τέλους τώ εΐπον, καί ή 
γλώσσα μου ήτο συγκεκινημένη· Ιησού 
έκ Ναζαρέτ, άπό τριών περίπου ήδη έτών 
σάς άφισα νά δμιλήτε έλευθέρως έπί τής 
δημοσίας πλατείας καί δέν μετανοώ όι’αύτό. 
Οί λόγοι σου ύπήρξαν πάντοτε λόγοι άνδρός

σοφού· δέν είξεύρω &ν άνεγνώσατε ·?όν Σω- 
κράτην καί Πλάτωνα, ά λ λ ’ έν τοϊς λόγοις 
σας ένυπάρχει σερ.νοπρεπή: τις άπλότης ύ- 
ψούσά σε ύπερανω αύτών ετι τών μεγάλων 
τούτων φιλοσόφων δ Αύτοκράτωρ τό είξεύ- 
ρει, καί έγώ, δ ταπεινός αύτού έν Ιερουσα
λήμ άντιπρόσωπος, ρ,ακαρίζω έμαυτόν δτι 
έπεκαλέσθην έφ’ύρ.ών άνεκτικότητα, ής είσθε 
άξιος. Δέν πρέπει έν τούτοις νά σάς άπο- 
κρύψω δτι οί λόγοι σας διήγειραν περί ύμάς 
τρορ,ερά καί ισχυρά ρ.ίση· ρ.ή θαυρ.αζετε πο
σώς δτι έχετε έχθρούς· δ Σωκράτης είχεν 
έν Άθήναις τούς έχθρευορ.ένους αύτόν, οΐ- 
τινες καί τόν άπέκτειναν οι ύμέτεροι είνε 
διττώς έξωργισμένοι καθ ’ ύμών, καί κ α τ ’ έ- 
ρ.ού. Καθ’ύμών, έ’νεκα τών λόγων σας· κ α τ ’ 
έρ,οϋ, ένεκα τής ελευθερίας ήν σάς παρέχω. 
Ύποκώφως μάλιστα μέ κατηγοροϋσιν δτι 
είμαι ρ.εθ’ ύμών συνένοχος πρός καταστρο
φήν τής σμικράς πολιτικής ισχύος, τήν δ
ποίαν ή Ρώμη άφισεν είς τούς Εβραίους. 
Ποσώς δέν σάς διδάσκω- σάς προτρέπω μό
νον νά φείδεσθε περισσότερον τής ύπερηφα- 
νείας τών εχθρών σας, ΐνα ρ.ή ποσώς διεγεί- 
ρωσι καθ ύμών τον ρ.ωρον όχλον καί ΐνα μή 
ύποχρεωθώ ν ’ άποσπάσω άπο τών τροπαίων 
τούτων τόν πέλεκυν καί τάς ράβδους1 α ΐτ ι
νες ένταϋθα δέον νά χρησιρ.εύσωσι ρ,όνον ώς 
κόσμημα καί ούδέποτε ώς φόβητρον.

»Ό  Ναζωραίος ρ.οί άπήντησεν :
» —Άρχων τής γής, οί λόγοι σου προέρ

χονται έκ ψευδούς συνέσεως- είπέτε είς τόν 
χείρ,αρρον νά άναχαιτισθη έν τώ ρ.έσω τοϋ 
όρους, διότι ρ,έλλει νά έκριζώση τό έν τη 
κοιλάδι δένδρον. Ό χείρ.αρρος θά σοίάποκριθη 
δτι ύπακούει είς τήν διαταγήν τού θεοϋ. 
Μόνος δ Θεός γινώσκει πού ύπάγει τό ΰδωρ 
τοϋ χειρ.άρρου. Α μήν, λέγω ύμιν, πριν η 
αί ροδωνίαι τών Σαρώνων8 άνθήσωσι, τό 
αιαα τοϋ δικαίου θέλει έκχυθη

» — Ποσώς δέν θέλω νά χυθη τό αιμά 
σας !» Ανέκραξα ρ,ετά ζωηρότητας.
Είσθε πολύ τιρ.ιδιτερος ένώπιον έμοϋ, έ
νεκα τής συνέσεώς σας,ή πάντες ούτοι οί τα- 
ρχξίχι κχί ύπερήφανοι Φαρισχΐοι,οιτινες κα- 
ταχρώρ,ενοι τής ρωρ.αϊκής άνοχής συνωρ.ο- 
τούσι κχτά τού Καίσαρος καί τήν άγαθό- 
τητα ήρ-ών έκλαμβάνουσιν ώς φόβον.Δυστυ · 
χεΐς ! Οϊτινες δέν είξεύρουσιν δτι ή Λύκαινα 
τού Τιβέρεως ένίοτε περιβάλλεται δοράν 
προβάτου ! Έ γώ θά σάς ύπερασπίσω κ α τ ’ 
αύτώ ν τό Πραιτώριον σάς είνε άνεωγμένον 
ώς τόπος πρός καταφυγήν είνε άσυλον ιερόν.

«"Εσεισε τήν κεφαλήν νωχελώς μετά 
μειδιάματος πλήρους θείας χάριτος καί μοι 
είπε :

» — Όταν ή ύπό τών προφητών όρισθεΐσα 
ήμερα φθάση, δέν θέλει ποσώς ύπάοχη άσυ
λον διά τόν υιόν τοϋ άνθρώπου, οΰτ ’ έπί τής 
γής, οΰτε είς τά  βάθη τής γής. Τοϋ δικαίου 
τό άσυλον είνε έκεΐ έπάνω ! Δέον δ,τι είνε 
γεγραρ.μένον έν τοϊς βίβλοις τών Προφητών 
νά έκπληρωθη.

[Έ π ετα ι το τέλος].
Ε π α μ ε ιν ώ ν δ α ς  Α,α ε ξ α κ η ς

1. Σΰνδεμα ράβδων έχουσών έν τω  μέσω πέλεκυν, 
χρησιμευον ώς σΰμβολον τής δυνάμεως προπορευόμενον 
τών Υ π ά τω ν  και άλλων αρχόντων έν χερσ\ τών λεγο
μένων ραβδούχων. Σημ. Μεταφρ

2. Τοποθεσία τςς παρά τήν 'Ιερουσαλήμ. Σ.Μ.



Ε Λ Ι Σ Α Β Ε Τ Α
Δ ιήγη μα  f e l i x  f r a n c

[Τέλος]

Μεταξύ δύο φύλλων τοϋ λευκώματος τής 
Έλισαβέτας εύρίσκετο επιστολή τής κ. 
Βρεάν φέρουσα παλαιάν ημερομηνίαν καί 
περιέχουσα έν ύστερογραφω τά εξής : «Κα · 
τέβαλον πάσαν προσπάθειαν, καλή μου Ί -  
ακωβίνα, όπως επιτύχω οιά τόν Λουκια- 
νον συνοικέσιον, τό όποιον θά τώ  παράσχη 
μεγάλην προίκα, οιότι ή νύμφη έκληρονό- 
μησε πλούσιον θεϊόν της. Ό υιός μου 
θα έπανέλθη μ ετ ’ ολίγους μήνας ένωρίτερον 
παρ’ ο.σον ύπελόγιζον. Σας τό γράφω, διότι 
έσκέφθην, ότι τοιαύτη είδησις θά ηύχαρίστει 
σέ καί τήν καλήν μας Έλισαβέταν.»

Ομιλούσα ή κ. Βρεάν μετά τόσης βε- 
βαιότητος περί τοϋ γάμου τού Λουκιανού 
έξηκολούθει τάς συνήθεις της ονειροπολήσεις. 
Ένόμιζεν, οτι ή Έλισαβέτα έθεραπεύθη 
πλέον άπό τόν έρωτα τής παιδικής της η
λικίας. Ή  κόρη τής κυρά Ιακωβίνας τή 
έφάνη ώραιιτέρα, δροσερωτέρα παρ 'άλλοτε. 
Δέν έγνώριζεν, ότι ή άτυχής αΰ-η κόρη ε- 
πασχε καί δέν προέβλεπε, πόσον τοιούτου 
είδους άγγελίαι θά τήν κατέθλιβον ... Δυσ
τυχής Έλισαβέτα ! ,

"Οτε ό Λουκιανός έπανήλθεν, έζήτησεν 
άυ.έσως πληροφορίας περί τής Έλισαβέτας.

— Η Έλισαβέτα είνε καλά, είπεν ή 
κ. Βρεάν, «ς όμιλήσωμεν γιά σένα, καλό 
ρ.ου παιδί.

Μ ετ’όλίγας ήμέρας, ότε ό Λουκιανος έςέ- 
φρασε τήν έπιθυμίαν νά έπισκεφθίί διά τ ι 
νας ήμέρας τήν έπαυλιν, ή κ. Βρεάν μετά 
λύπης έυ,άντευσεν έκ τοϋ συγκεκινημένου 
ϋφους τού υιού της μέρος τής άληθείας καί 
διεΐδεν ίσχυράν άντίστασιν. ΙΙροσεπάθει νά 
κερδίζγ| καιρόν έξεταζουσα τάς ένδείξεις τού 
έ’ρωτος τούτου, όστις έξεδηλούτο καταφα
νής πλέον καί έζήτει κατάλληλον περίστα- 
σιν, όπως θίξη τό ζήτημα έτέρου πλουσίου 
συνοικεσίου, ότε έ'λαβεν έκ μέρους τής κυρά 
Ίακωβίνας έπιστολήν, έν τή) όποια έξιστό- 
ρει έκείνη μετ ’ ανησυχίας τά  τής ύγείας 
τής Έλισαβέτας καί έζήτει συμβουλάς καί 
τήν ηθικήν βοήθειαν τής κ. Βρεάν, είς ήν 
είχε πάσαν εμπιστοσύνην.

« ’Ασθένεια κρυφή καταβασανίζει τό 
παιδί μου», ελεγεν ή κυρά Ίακωβίνα, οποί; 
παραστήση τήν έξασθένησιν καί τόν μαρα
σμόν τής Έλισαβέτας. Έντος τής επιστο
λής ύπήρχεν έτέρα έσφραγισμένη μετά προ
σοχής καί φέρουσα καθαρογεγραμμένην τήν 
επιγραφήν «Δ ιά τον κύριον Λουκιανόν.» — 
«Σάς τήν στέλλω, όπως μοϋ τήν έοωκεν 
ή Βέτα μου. ήτις καθ’ έκάστην όμιλει δι ’ 
ύμάς καί δια τόν έρχομόν τοϋ κ. Λουκια
νού. »

Ό  Λουκιανός έ'λαβεν άμέσως τήν έπιστο
λήν άπό τάς χειρ ας τής μητρός του καί

αφ ου την απεσφραγισε μετα καταφανούς 
άγωνίας, άνέγνω τά επόμενα:

«.Κύριε Λ ουκιανέ,
» Άπο τήν ήμέραν τής άναχωρήσεώς σας 

μετεβλήθην καί ύπέφερα πολύ, ΐσκέφθην 
πολύ καί έγήρασα πολύ έπίσης. Έννοώ 
τώρα χίλια  πράγματα, τά  όποια πριν δέν 
ένόουν οΰτε είς τά  βιβλία ούτε πέριξ μου. 
Έπιτρέψατέ μου νά σάς άνοίξω τήν καρ
δίαν μ·υ καί μή μέ κατακρίνετε, έάν πα- 
ρηγορούμαι διά τήν απώλειαν τοϋ μέλλον 
τος έπανκφέρουσα ύμάς είς τό παρελθόν δι ’ 
όλίγας στιγμάς.

» Είμαι καταδικασμένη. Οί ’ιατροί δέν 
γνωρίζουν, άπό ποιαν άσθένειαν άποθνήσκω 
ή δέν θέλουν νά τήν όνορ.άσουν· έγώ όμως 
γνωρίζω, ότι άποθνήσκω, διότι ώνειρεύθην 
εύτυχίαν άδύνατον. Είχον άδικον, ά λ λ ’ εί
σθε καλός καί οέν θά μέ κατακρίνετε 
ποτέ δ ι’ ελλειψιν θάρρους· δέν ήθέλησα νά 
άποθάνω, δέν τό κατώρθωσα όμως... Ά ν  
είνε άρ.αρτία, δ θεός άς μέ συγχωρήση !

» Ένθυμεΐσθε τήν έποχήν, καθ ην ε’ίμεθα 
μικροί καί ευτυχείς καί μέ το μειδίαμα είς 
τά χείλη έτρέχομεν είς το δάσος, έκόπτομεν 
άνθη καί χαμοκέρασα ; Έ γώ τά ένθυμού- 
μαι ολα καί μού φαίνεται, ότι ή έποχή έ
κείνη είνε μακράν. Σάς ώνόμαζα κύριον 
Λουκιανόν, μέ ώνομάζετε χαϊδευτικά Βέταν 
καί μοϋ ίλέγετε νά σάς ονομάζω άπλώς 
Λουκιανόν. Δέν έτολμοϋσα. Τότε μέ άπει- 
λούσατε, ότι θά μέ καλήτε κυρίαν Έ λισα
βέταν... Πόσον ήμεθα ευτυχείς τότε ! δέν είνε 
άλήθεια ;

«Τώρα δύναμαι νά σάς ονομάζω Λουκια
νόν, δέν θά μέ ονομάζετε κυρίαν Έλισαβέ
ταν ! Ή ζωή μου είνε τόσον βραχεία, θά 
άποθάνω είς τό άνθος τής νεότητος, άλλά 
δέν παραπονοϋμαι ο ι’ αυτό, ά φ ’ ού έγνώ- 
ρισα καί ήγάπησα σάς. ΙΙροτιμότερον είνε 
νά άποθάνω... Ή  ευτυχία μου θά ήτο καί 
ίδική σας ευτυχία ; Ό χ ι ... ήμην τόσον ά 
γνωστος, τόσον πτωχή, θά ήμην έμπόδιον 
είς τήν προαγωγήν σας. Δέν θά το ήσθάνε- 
σθε κ α τ ’ άρχάς, άλλ ’ ίσως θά τό παρετη- 
ρεΐτε μίαν ήμέραν ... Έτελείωσεν ... ήμην 
άναξία ύμών. Δι ’ ύμάς άρυ.όζει άλλη... σάς 
βεβαιώ, ότι δέν τήν μισώ ! άς λάβη τήν 
εύτυχίαν μου... θά είνε άνταξία ύμών, άλλά 
δέν θά σάς άγαπήση περισσότερον άπο έμέ. 
Ναί, σάς ήγάπησα τόσον καί συγχωρήσατε 
με, έάν έτόλμησα νά σάς άγαπήσω τόσον 
πολύ... Κατά τής ρ.ητρός σ*ς δέν έχω κανέν 
παραπονον σάς άγαπά καί οφείλω μέχρι 
τελευταίας μου πνοής νά τήν άναπώ καί νά 
τήν σέβωμαι.

»Εύτύχει... Μίαν μόνην χάριν σάς ζητώ, 
είς άνάμνησιν τού παρελθόντος εκείνου νά 
ένθυμήσθε κάποτε τό προώοως σβεσθέν μει
δίαμα καί τόν άθώον έρωτα τής άτυχούς 
παιδικής σας φίλης.

« Ε λ ι σ α β έ τ α » .

Ό  Λουκιανός δέν ήτο είς κατάστασιν νά 
σκεφθή), ή κ. Βρεάν έκπληκτος άνεμέτρα τό 
κακόν, όπερ ένεκα τού μητρικού εγωισμού 
της έπροξένησεν. Άμφότεροι, μήτηρ καί 
υιός, έμειναν έπί στιγμήν άκίνητοι, άφω

νοι, άποφεύγοντες νά παρατηρώσιν άλλή- 
λους. Πρώτος ό Λουκιανός άνήγειρε τήν κε
φαλήν καί μέ φωνήν, τήν όποιαν ή συγκί- 
νησις καθίστα ξηράν καί τραχεϊαν :

— Ά ς  άναχωρήσωμεν ! έκραύγασε. Καί 
έγώ, όστις έδίσταζον, όστις άμφέβαλλον ! 
Ά !  μητέρα, διατί νά δώσω πίστιν είς τούς 
λόγους σου, άντι νά ύπακούσω είς τό ά- 
πλούν έ'νστικτον τής νεότητός μου ; Παρα
φροσύνη τών φρονίμων, ήτις τούς άπατά 
καί ήτις μάς φονεύει !

Ό έξιλασμός ηρχιζε διά τήν άτυχή γυ
ναίκα. Έδέχθη τήν έπίπληξιν, ήτις τήςκα- 
τεσπαραττε τήν καρδίαν καί δέν άπήντησε 
τίποτε. Ό  Λουκιανός ήτο έξαλλος έκ τής 
θλίψεως· ή παραφορά τού πάθους έςήγειρεν 
έν τή ψυχή του τόν άναποφάσιστον έρωτα, 
τόν όποιον αί μάταιαι προφυλάξεις τής κ. 
Βρεάν είχον περιορίση.'Ηλεγχεν έαυτόν καί 
τήν μητέρα του μετά πικρίας, διάφοροι σκε- 
ψεις έτάρασσον τό πνεύμά του, αίσθημα ορ
γής καί άπελπισίας τόν παρέφερεν.

Ά λλοτε είχεν εύρη τήν Έλισαβέταν θελ
κτικήν, είχε οοκιμάση δι ’ αύτήν έρωτα πα ι
δικόν, έρωτα όνειροπόλον κατόπιν τώρα τήν 
ήγάπα μετά μανίας, καί θά τήν ήμφισβήτει 
άπό τόν κόσμον ολόκληρον, όστις έζήτει νά 
τοϋ τήν άποσπάσν) ! Ά λ λ ’ «οί στεναγμοί 
δέν έγείρουσι τούς νεκρούς», είπεν ό Σχίλ- 
λερ.

Μήτηρ λοιπόν καί υίος άνεχώρησαν διά 
τήν έπαυλιν, όπου ή κυρά Ίακωβίνα τούς 
περιέμενε καί όπου ή Έλισαβέτα άπέθνη- 
σκεν ώς άνθος προώρως μαρανθέν.

Μετά παρέλευσιν έτους άπό τοϋ μοιραίου 
θανάτου τή : Έλισαβέτας, ή κ. Βρεάν καί 
ή κυρά Ίακωβίνα δέν ύπήρχον πλέον έν τή 
ζωή. Ή  κυρά Ίακωβίνα,καίτοι είχε σιδηράν 
κράσιν, δέν άντέσχεν είς τοιαύτην θλϊψιν. 
Ή  κ. Βρεάν κατατρυχομένη έκ τής ιδέας, 
ότι δέν ένήργησε καλώς καί βλέπουσα τήν 
κατάστασιν τού Λουκιανού, άπέθανε μέ βε- 
βαρυμένην τήν συνείδησιν. Καί όμως πόσαι 
καλκί καί έντιμοι μητέρες θά ένεργήσωσι 
κατά τόν αύτόν τρόπον είς παρομοίας περι
στάσεις ! Τοιούτος είνε, φευ ! b μητρικός 
ένωϊσμός.

Ό  Λουκιανός ήγόρασε τήν έπαυλιν, όπως 
έκεϊ εύοίσκη παρηγορίαν καί διέλθη τά πέν
θος του. Κατόπι μή ουνάμενος νά ύπομείνη 
τάς έντυπώσεις τοϋ ερήμου έκείνου μέρους, 
έρρίφθη είς τά  ταξείδια, καί μόνον κατ ’ έ'τος 
έπεσκέπτετο τήν έ'παυλιν. Τά ε’ισοοήματα 
τής κ. Βρεάν αύξηθέντα δι ‘επιτήδειας οικο
νομίας τώ ήρκουν, όπως όιάγη τοιοϋτον βίον. 
Έκάστην άνοιξιν, εις τινα γωνίαν τού κή
που άνθη λευκά καί έρυθρά άνθούσι πέρις 
λι"θίνου σταυρού και τά  πιστά ρόδα κρύπτου- 
σιν άπό τά αδιάκριτα βλέμματα τό περιπα
θές τής Έλισαβέτας όνομα, κάτωθεν τοϋ 
όποιου ό Λουκιανός έγραψε τά έζής :

«Ό  χρόνος, καθ’δν ήγαπήθημεν, δέν δι- 
ήρκεσε πολύ, άτυχής κόρη, παρήλθεν ώς α 
νέμου πνοή».

Κ. Γ ΐΑ Ν Ν Α Κ Α Κ Η Σ  

Τ Ε Λ Ο Σ
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ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡ. ΠΕΙΡΑΙΏΣ ΑΘΗΝΏΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Π ειρα ιευς Ά θ ή να ι Πάτοαι Πύργος ’Ο λύμπ ια .

Πειραιευς άν. 6 .20π 
Ά ίή να ι » 7.00

/ ίφ .10.03
Κόρινθο; ^ άν 10 , 3

, .  , / ϊφ .12 .5 6
Ακρατα 12.59

Αιγιον 

Πάτραι

αφ. 2.02
άφ. 3.40 
άν. 4.15 
άφ. 6.18 
άν. 6.23

/αφ. 8.10

8 .50* 11.25π —
9.30 12.05 —

12.50 3.00 —
— 3.15 4.20μ

_ 5.08 7.25
6 ,00π 5.10 —
7.10 6.00 —
9.15 7.20 —
7.15π 4.45μ —
9.45 7.40 —
9.50 6.45π

11.40 8.55 —
11.55 _ 5.00
12.50 — 5.55

\αν. 6 .30π 
’Ολύμπια αφ. 7.25

Κόρινθος "Αργος
Κόρινθος άν. 11 .42π (*) 1.20μ
"Αργος άφ. 2 .20 3.50
Ν α ϋ π λ ιο ν  » 3.00 4.25
Τρίπολις » 6 .10 7.20

’Ολύμπια άν. 7 .35π
π , /αφ. 8.30 ΙΙυργος ( Τ  -------

\άν. —/ ν 
k ■yav.Λε/αινά

Πάτραι 7 , -r ^αν. 7 .45π
Α.ιγιον άν. 9.29

/αφ.10.34
Ά χ ρ ά τα  ^ άν 10 39

(αφ. 1.05
άν. 1.25

/Αθηναι αφ. 4,30
Πειραιευς αφ. 5.00

Na\/ji2wXOv Τ ρίπολις.
Ij Τρίπολις άν. 6 .30π

Ν α ύ π λ ιο ν  » 8.45
| Ι* Ά ρ γ ο ς  » 9.25
|| Κόρινθος άφ. 11.40

— 2.25μ 6.30μ
— 3.20 7.25

7.00π 3.40 5.05μ
8.50 5.18 7.15

8.55 5.24 6 .40π
11.00 7.45 9.15
11.50 — 4. ίΟμ

1.08 — 6.25
1.58 — 7.35
2.02 6 .20π __
3.55 9 00 —
4.10 — 12.00*
7.05 __ 3.20
7.35 — 3.55

Κα6ά(?ιλα Κι/λλτιντι Λ οντοά.
Καβάσιλα 7.15 10.15 _ 7.00 ΙΛουτρα 

! Κυλλήνη
— — _

Βαρθολομ.
Κυλλήνη

7.30 10.35 3.20 7.20 6.00 — 11.15
— 11,05 3.50 7.50 |Βαρδολομ. 6.33 8.00 11.42

Λουτρά — 12.30 — — Καβάσιλα 6.50 8.15 —

9.45π (*) 
12.15 

1.20 
3.45

2.35
4.00
4.33
4.50

*

Τε
Κατ* ευθείαν είς Τρίπολιν και άντιστρόφως. (1) Τρίτην, Πέμπτην, Σάδβατον (2 ) Δευτέραν, 
ταρτην Παρασκευήν. — Μεταξύ Μύλλων * Αργους Ναυπλίου έ'ς άμαξοστο:/ίαι καθ’έκάστην.

Η ΙΣΠΑΝΙΑ του Δέ Ά μ ίτσ ις εύρίσκεται έν τώ Βιβλιοπωλείο) μας, όδος IIροαστείου 
αριθ. 10, και πωλείται άντι δρ. 4.

Χ Α Ρ Τ Ε Μ ΙΙΟ Ρ ΙΚ Ο Ν  Κ Α Τ Α Σ Τ Η Μ Α
ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΚΟΜΜΑΤΑ

Ά θ η να ι, Ό δός Ά ρ ιότε ίδου , άρ ιθμύς 16.

-υπογραφικος διαφόρων ποιοτήτων, σχημάτων κα'ι χρωμάτων λεΓοςκαι μή. 
αποθήκη άνεξάντλητος. — Τιμαι μέτριαι.

Νέα

ΖΑΚΥΝΘΟΥ τή ς  Κυρίας ΒΙΣΒΑΡΔΗ 
άρίστη , βραβίυΰεϊσα. είς τάς ’Εκθέσεις 
Παρισίων κα ί ’Ο λυμπ ίω ν, είς κουτιά , κα ί 
τιμώμενον έκαστον δραχμής 1, π ω λ ε ίτα ι 

είς το κουρεϊον ΑΨΕ-ΣΒΥΣΕ, παρά την π λα τε ία ν  Όμυνο ίας -
Ι Ι Μ

ΤΑΑΤΑ ΚΓΑΑΗΝΗΣ πρόσφατα εις φιάλας πωλουνται μόνον 
παρα τί) Διευθύνσει τών Σιδηροδρόμων Πελοποννήσου (όδος Πινακωτών 14) 
πρός δρ. 6 τήν δωδεκάδα. Δ ι’έκάστην έπιστρεφομένην καινήν φιάλην άποδίδον- 
ται λεπτά 15. 10

Π Α Ν Τ 0  Π 0  Λ Ε 1 0  Ν Τ Α  « X  Α Τ  Τ Ε I  Α »
Α . Α Α Α Ο Υ Κ ΙΩ Τ Η  Κ Α Ι I .  ΚΟ ΥΚ Ο ΥΛΗ

Τό μ.όνον παρά τά ΧαυτεΓά παντοπωλεΓον, τό όποΓον πωλεΓ γλυκύτατον

Χ Α Β Ι Α Ρ Ι
ΓΕΛΒΑΣ κα'ι πρώτης ποιότητος. Δοκιμάσατε το και θά ύπερευχαριστηθήτε 
και ώς πρός τήν γεύσιν κα'ι ώς προς τήν τιμήν. 12

ΓΝΗΣΙΟΙ εύρίσκονται έν τώ 
Καταστήματι του κ. Π . Π Α - 
Π Α Δ Η Μ Η Τ ΡΙΟ Γ πωλού- 
μενοι είς φιάλας ή κ α τ ’ όκαν. 

Είνε οίνοι γνήσιοι, ανώτεροι όλων τών έπιδορπείων Ευρωπαϊκών, και συνι- 
στώνται παρα τών ιατρών εις ασθε-νεΓς. Ά πλή  δοκιμή άρκεΓ πρός βεβαίωσιν 
τούτων. Ό δ ό ς  M ovdoW , 11. 26

ΟΙΝΟΙ ΣΑΜΟΥ
εις το Μ Ε Γ A  Ζ ΥΘΟΠΩ,ΛΕΙΟΝ Η

Π λατεία Ό μονο ίας, 
Εύρίσκονται πάντοτε ΣΤΡΕΙΔΙΑ τής ώρας.

ΠΑΡΑΦΡΑΣΙΣ ΜΕΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΩΝ 
ΣΥΜΠΤΩΣΕΩΝ τής Α' ΡΑΨΩΔΙΑΣ ΤΗΣ ΟΜΗΡΟΥ 
ΙΛ1ΑΔΟΣ, ύπό I. Γ. Σπηλίοτίο ίτλου, δ. φ. καθη- 
γητου.— Άναλαμβάνων τήν εχδοσιν του χρησιμωτάτου 
τουτου βιβλίου παντι φιλομούσω και ιδία τή σπουδαζούση 
νεότητι ό έν Κερκύρα έκδοτης κ. Σ πυρ ίδω ν Γ ο υ λ η ς ,  
επικαλεΓται την συνδρομήν τών περ'ι τά γράμματα σχο- 
λαζόντων. ^Ινα δέ τοΓς πασι καταστη προσιτόν, ώρισε 
τήν τιμήν έκάστου σώματος λεπτά 50. — Συνδρομητα'ι 
εγγράφονται και παρ ’ ήμΓν.

ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΝ
"'Απασα ή σειρά τών κατωτέρων Μαθηματικών διά 

τους έξετασθησομένους διά τήν Στρατ. ή Ναυτ. Σχολήν. 
ΙΙρός δέ ανωτ : ’Αλγέβρης, Τριγωνομετρίας, ’Αναλυτι
κής και Περιγραφικής Γεωμετρίας, Διαφορικού κλ. κλ. 
διά τους φοιτητάς, ύπό άρχαίου καθηγητου τής Στρατ. 
Σχολής τών Ευελπίδων και τού Πολυτεχνείου. — Πλη- 
ροφορίαι παρ ’ ήμΓν.

ΟΙΝΟΙ ΤΟ Γ ΕΝ ΤΕΓΕΑ ΟΙΝΟΠΟΙ
ΕΙΟΥ ΑΔΕΔ. Σ. ΠΑΠΑΝΙ. 
ΚΟΛΑΟΥ. Οί άγνο'ι και ευώδεις 
ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΙ ΟΙΝΟΙ και ό 

σπινθηροβόλος και άφρώδης ΚΑΜΠΑΝΙΤΗΣ του Οι
νοποιείου τουτου βραβευθέντες έν τή Παγκόσμίω ’Εκ
θέσει τών Παρισίων, πωλουνται είς τό άρτισύστατον 
Πρακτορεΐον Καταναλώσεως, κείμενον έν τή όδώ IIροα
στείου αριθ. 3 παραπλεύρως τού Θεάτρου τών Κωμωδιών.

Καμπανίτης ή φιάλη Δρ. 4. — Καμπανίτης ή 1 )2 
Δρ. 2 ,5 0 .—Οίνος λευκός 4 έτών ή φιάλη Δρ. 1 .—Οί
νος λευκός 2 έτών ή όκα λεπ. 8 0 .—Οίνος μέλας 4 έτών 
η φιάλη λεπ. 80 .—Οίνος μέλας 2 έτών ή όκα λεπ. 60.

Έπιστρεφομενης τής φιάλλης άποδίδονται λεπ. 25.
Δια ποσα ανω τών 25 οκάδων ή άνάλογος εκπτωσις.

Ε Ρ Γ Ο Σ Τ Α Σ Ι Ο Ν  Λ Α Ι Μ Ο Δ Ε Τ Ω Ν
Γ . ΚΟΥΛΟΥΜΠΗ

Ά θ η να ι, όδός Σ ταδίον, άριθ. 39.
Μεγάλη συλλογή υποκαμίσων, φωκόλ, κομβίων, χειρο
κτίων, μπαστουνιών, όυβρε'/mv. ολανελ/ων κλπ. άνδρικων 
ειδών. Π ώ λ η α ις  λ ι ι ν ι χ ώ ;  x » l  χ ο ν ί ρ ι κ ώ ;

Λ αιμοδέτα ι κα τά  π α ραγγελ ία ν .

Κ. ΒΙΔΑΛΗΣ
Β ρ α β ιυ θ β Ι ς  i «  *9} Π α γ «ο β μ 6 ω  *E u6 io tc  

τ ω ν  Ι Ι α ρ ισ ίω ν .
όδός Σ ταδίου άριθ. 57. 

Κατασκευαζονυαι παντός είδους ύποδήματα άνδρών, 
γυναικών κα'ι παίδων. — Γνήσια ρωσικά δέρματα.— 
^Εκτακτος είδικότης διά ΜΠΟΤΑΙΣ τών κκ. άξιωματικών. 

Τιμαι μέτριαι.

ΤΥΠΟΙΣ αΚΟΡΙΝΝΗΣ» ΟΔΟΣ ΠΡΟΑΣΤΚΤΟΥ 1 Π


