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Άφότου ό ξένος έφθασεν είς Ρόχην, ή 
Βαρβάρα συνήρπασε νεύματα συνεννοήσεως 
μεταξύ αύτοϋ καί τή ; κυρίας της.

Κατόπιν, τήν τρίτην p.. μ. παρετήρησε 
τήν κυρίαν της κατελθούσαν καί διευθυνο- 
ριένην κατά μήκος τού τοίχου, έσπευσμένως 
■ώς εί έφοβεϊτο μή φωραθί).

Ό  έντιμος Όνώριος δέ* έβράδυνε νά τήν 
άκολουθήση.

Ή  Βαρβάρα, έφοδιασθεΐσα τότε ο ι’ άγ- 
γείου γάλακτος, τούς ήκολούθει μακρόθεν, 
κρυπτόμενη άπό δένδρου ε’.ς δένδρον καί 
άπο θά;/νου είς θάμνον ώς δορκάς.

Ή  Μαρία-Εύαγγελία φθάσασα είς σ υ -  
•οτάοα τινά δένδρων έστάθη.

Ό  επόπτης τού παραδείσου τήν έπλη- 
σίασε τότε καί κατοπτεύσας τά  πέριξ έξή
γαγεν επιστολήν έκ τοϋ κόλπου του, ήν ένε- 
χείρισεν εύσεβάστως τή νεάνιδι.

“Επειτα άπεμακρύνθη καί ήφανίσθη ίν 
■τφ δάσει.

Ή  Βαρβάρα έγνώριζεν άρκετά, ά λ λ ’ ί -  
μ,ίΐνεν άκόμη.

Ή  Μαρία άνέγνωσεν άπλήστως τό περι- 
εχόμενον τής επιστολής μέ τόν οφθαλμόν 
λάμποντα καί τά  χείλη συνεσφιγμένα, καί 
δταν έτελ.είωσε, μακρός στεναγμός έξήλθε 
τοϋ  στήθους της καί "λνάμψις θριάμβου έφώ- 
τισε τό πρόσωπον αύτής.

Τή ίγραφεν δ βαρόνος.

«Φ ιλτάτημου φίλη,
»Σέ αναμένω. Ώ  ! πόσον ό μήν αύτός 

μοί ίφάνη μακρός ! άλλά σέ άνεπόλουν άδι- 
λείπτως καί μόνον περί σού ήσχολούμην.

»Τό μέγαρόν σου είναι έτοιμον.
»Οί ύπηρέται σου μένουσιν έν αύτώ, οί 

ίπποι σου σέ άναμένουσιν άνυπομόνως καί αί 
άμαξαί σου είναι είς τά  αμαξοστάσιά σου.

«Πρώτην τώρα φοράν εκτιμώ τήν ίσχύν 
τού χρυσού, άφότου σέ συνήντησα, διότι μοί 
επιτρέπει να πραγματοποιώ πάν ονειρόν σου.

»Σύ είσαι δ ι’ έμέ ή άποκάλυψις τής καλ
λονής καί τοϋ έρωτος.

» Έλθέ είς τούς Παρισίους αύτούς, δπου 
θά σέ λατρεύωσι καί δέχθητι είσερχομένη 
έν αύτοϊς, τήν περιουσίαν, ήν ευτυχής λο
γίζομαι καταθετών είς τούς πόδας σου. Λάβε 
την άνεπκρυλάκτως, διότι αΰτη ουδόλως έ- 
λαττώνει τήν ίδικήν μου.

» Έλθέ ! έδώ θά λάμψης ώς άστήρ ά 
γνωστος καί θά θαμβώσης τούς παντας. 
Έάν, άγνοούσι τό ονομά σου, πάντες θά κλί- 
νωσι γόνυ πρό τού θαυμασίου κάλλους σου.

»Σέ άγαπώ καί σέ άναμένω.
βΜΑΞΙΜΟΣ ΡΟΖΕΝΔΑΛ»

Ή  υπογραφή ήτο ολόγραφος.
Καί ό βαρόνος προσέθετε :
«Δύνασαι νά έμπιστευθτίς άνεπιφυλάκτω; 

είς τόν κομιστήν τής παρούσης, οστις είναι 
δλοι; άφωσιωμένος είς έμέ.»

Ή  Βαρβάρα ήννόησε τά  πάντα.
Ή  χαρά, ή είκονισθεΐσα έπί τού προσώ 

που τής κυρίας της άνεπιφυλάκτως, οιότι 
ένόμισεν έαυτήν μόνην, τήν επεισεν ότι ή 
κρεολός ήτο ήδη άποφασισμένη.

Καί ήτο τωόντι- μόνον δέ ή Βαρβάρα 
ήγνόει τό έλατήριον τό υποκινούν τήν κυρίαν 
της πρός τοϋτο.

Έκείνη μετέβαινεν εις Παρισίους,ούχί έλ- 
κυομένη ύπό τοϋ έρωτος, οιότι δέν ήγάπα τον

βαρόνον άλλά έκ τοϋ άκατανικήτου [λίσους 
της πρός αύτόν, δπερ ηύξανεν άπό ήμέρας 
είς ήμέραν, καί άπό ώρας είς ώραν έν τ -rj 
άγρια ταύτΥ) ψυχή, ε“νθα έσώζοντο τά  έν
στικτα τοϋ μικτού αίματός της.

"Οπως ίκανοποιήσγ, τό μίσος τοϋτο, ώς , 
ούδέν έλλογίζετο τάς θυσίας, τά  ψευδή φιλή
ματα καί τήν άτιμίαν τού εταιρικού βίου.

Ά  ! ή μαρκησία καί ό βαρόνος δέν τή
* , Γ» <S\ * ι * ιεοωσαν το παραοειγμα ; οεν εφονευσεν εκείνη 

τόν πατέρα της, 6ν ήγάπα τόσον ένθερμως ; 
δέν τή ήρνήθησαν τόν οβολόν -5̂ ς ελεημο
σύνης καί τήν έβύθισαν είς τήν άβυσσον ; 
δέν περιέπαιξαν τό μικτόν αίμα, τό είς τάς 
φλέβας της ρέον, ένώ είς νόθος κατεκράτει 
τήν περιουσίαν τού πατρός της !

— Ή  ζήσης ή άποθάνης, ττί ειχον είπεϊ, 
μάς είναι άδιάφορον !

Καί έπί τή ιδέα τής έκδικήσεως άπειρος 
χαρά κατελάμβανε τήν ψυχήν της.

— Ναί, μήτέο μου, είπε μεγαλοφώνως, 
θά σέ υπακούσω.

Έσχισε τότε τήν έπιστολήν είς ελάχιστα 
τεμάχια καί τήν έσκόρπισεν είς το πράσι
νον ε'δαφος, έπειτα δέ έπέστρεψε βραδεΐ βή- 
ματι.

Φθάσα δμως είς τό δένδρον όπισθεν τού 
όποιου ή ύπηρέτρια έκρύπτετο, έκαμε βήμα 
πρός τά όπίσω.

— ΤΗσο έκεϊ ; τήν ήρώτησε μέ φωνήν 
βραχεΐαν καί ύπεροπτικήν.

Ή  Βαρβάρα άπήντησεν αύθαδώς χωρίς 
νά χαμηλώσγ) τούς οφθαλμούς της.

— Μάλιστα.
— Καί τ ί ε'καμνες ;
— Σάς παρετήρουν.
— Δηλαδή μέ κατεσκόπευες !
— Δέν ήξεύρω τί έννοειτε τούτο λέγουσα.
— Καί τί είδες.
— "Οτι σάς έ'δωσαν έπιστολήν ήτις γνω

ρίζω άπό ποιον στέλλεται.
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— Ά  ! είπεν ή κρεολός ταραχθεΐσα έκ 
της εύσταθείας τής ύπηρετρίας- γνωρίζεις 
■πόθεν έρχεται !

— Ναί καί άν θέλετε σάς λέγω καί τ ί 
περιέχει !

— Σιωπή ! ειπε ζωηρώς ή Μαρία.
— Σιωπή ! έχετε λοιπόν μυστικά ;
—Τί σέ μέλλει ;
Ή  μικρά Βαρβάρα κατέστη διά μιάς 

μειλίχια.
— Μή μ ’εκλαμβάνετε ώς έχθράν, τή είπε 

οιά μιάς άφοπλισθεΐσα- γνωρίζω νά τηρήσω 
εν μυστικόν. 'Αν ήθελα, θά διηγοΰμην είς 
τόν κύριον Ίωάννην δ,τι ήκουσα πρό 
μηνός.

— Ποϋ ^
— Έν τώ δωματίω σας, δπου δ βαρόνος 

είσελθών σάς ώμίλησε περί έρωτος, σάς ύπε- 
σχέθη πολλά καί ύμεΐς είπατε δτι θ ’άπαν- 
τήσητε μετά ενα μήνα. Ό  μήν παρήλθε 
καί ό ύπηρέτης αύτοϋ ήλθε νά λάβη 
τήν άπάντησιν οέν ί'/ει ούτως ;

Ή  Μαρία - Εύαγγελία άπελιθώθη.
Στηριχθεΐσα έπί ξηρού κορμού δρυός, έξή- 

γαγεν έκ τού θυλακίου της λεπτόν μανδή- 
λιον φέρον είς τό άκρον αύτοϋ κεντητόν το 
βαρωνικόν στέμμα τού δ Άρταν καί έσπόγ- 
γισε δ ι’αύτοϋ τά  άκρα τών χειλέων της.

— Έάν ήμην κακή θά έ”λεγα τά  πάντα 
είς τόν κύριον Ίωάννην, δστις θά έφόνευε τον 
βαρόνον, αδιαφορών διά τά χρήματά του.

— Διατί δέν ώμίλησας ;
— Διατί ; ά ! ιδού" διότι σάς άγαπώ, 

διότι σάς εύρίσκω καλήν. "Οταν σάς έ'φερον 
έδώ, ήννόησα δτι δέν ήτο ή θέσις σας καί 
έπερίμενα νά συμβή δ,τι συμβαίνει τώρα- 
επειτα μέ έδιδάξατε νά άναγινώσκω καί νά 
γράφω, καί ήθελα άν έφεύγατε νά μέ πάρετε 
μαζή σας. Πάρετέ με, θά σάς ύπηρετώ 
πιστώς, θά κάμνω δ,τι θελήσετε ! μέ πέρ- 
νετε ;

— Ν ’ άφίσης τήν Ρόχην ;
— Ναί· νά έ'λθω μαζή σας.
— Οί άνθρωποι αύτοί σέ άνέθρεψαν.
— Έντός όλίγου δέν θά έχουν πλέον τήν 

ανάγκην μου, αύτοί θά φύγωσι ! τούς γνω
ρίζω.

Ή  Φωνή της έξήφθη.
— Σάς άγαπά πολύ, έπανέλαβεν, έάν 

άναχωρήσητε θά φύγη, άγνοώ ποϋ θά ύπά- 
γη , ά λ λ ’ δσω τό δυνατόν μακρύτερα, δπως 
σάς λησμονήση καί φοβούμαι μάλιστα μή
πως αύτοκτονήση ! καί δεν θέλω νά ίδώ 
τούτο, δέν μπορώ νά τό ίδώ ! προτιμώ νά 
φύγω μαζή σας.

Καί έπρόσθεσε μετά πάθους καί τούς 
οφθαλμούς πλήρεις δακρύων έχουσα:

— Είπήτέ μου οτι θά μέ κρατήσητε πλη
σίον σας, δτι δέν θά σάς άφίσω! βλέπετε δτι 
σάς είμαι άφοσιωμένη, άφοϋ τίποτε δέν εί
πον.

— "Εχεις δίκαιον.
— Καί τά  έγνώριζα δλα, δλα !
Καί πλησιάσασα τό πρόσωπον αύτής πρός 

τό πρόσωπον τής κρεολοϋ :
— Σάς λέγω δτι τόν ήκουσα ! έγονάτισεν 

εμπρός σας αύτός b βαρόνος 1 και άν ήμπο- 
ροϋσε θά σάς έδιδε ολόκληρο τό Παρίσι, έάν

ήθέλατε· άλλά τί έχετε λοιπόν σείς, ώστε οί 
άνδρες

Ήννόησεν δτι ολίγον ελειψε νά προδοθή- 
αί πυγμαί αύτής εθλιβον τό άγγεϊον τοϋ 
γάλακτος, είς τρόπον ώστε ολίγον ε’λλειψε 
νά τό θραύση.

Καί ήρεμωτέρα έξηκολούθησε :
— Καί δλοι, καί έγώ μ ετ ’ αύτών, σάς 

αγαπούν καί θέλουν νά ζώσι πλησίον σας. 
Έπίστευσα δτι ή ζωή μου θά διήοχετο έν 
Ρόχη μετά τών άνθρώπων πού μ ’ έμεγά- 
λωσαν, άλλά άφότου έμαθον δτι θά φύγετε, 
μού είναι άδύνατον νά ζήσω χωρίς έσάς.

Ή  Μαρία-Εύαγγελία ήτο σκεπτική.
Τό έπεισόδιον αύτό ήλλαζε τών πραγ

μάτων τήν όψιν.
Έκείνη έπεθύμει νά άναμείνη ετι- έδί- 

σταζε, καί ώς ή Βαρβάρα έφοβεϊτο καί αύτή 
τήν απελπισίαν τού Ίωάννου' έξ άλλου μέ
ρους οί ’ισχυροί δέν αγαπούν τήν μακράν 
άντίστασιν καί ό Ροζενδάλ θά έβαρύνετο 
ίσως, έάν κατεδικάζετο νά άναμένη έπί μα- 
κοόν.Αί άποκαλύψεις τής Βαρβάρας τήν ύ- 
πεχρέουν νά έπισπεύση τήν άναχώρησίν της. 
Αδιάκριτος λέξις έκφυγοϋσα, θά έ'θετε τόν 
σύζυγόν της έπί τά  ίχνη τής πλεκτάνης έ- 
κείνης. Ή  οργή του τότε θά ήτο φοβερά 
καί παρά τό μέγα θάρρος της, ήθελε νά τήν 
άποφύγη.

Έν τώ βάθει τής καρδίας της ό άνθρω
πος αύτος, δστις τήν έ'σωσεν, b λέων, δν ε - 
συρεν έκ τής ρινός, καί δστις τήν ήγάπα 
οΰτως άποκλειστικώς, τή ένέπνεε βαθύν οί
κτον.

Έχρειάζετο, δλον τό μισός της, δλη ή 
δίψα τής έκδικήσεως καί ή έπιθυμία τοϋ νά 
ταπεινώση καί αύτή τήν μαρκησίαν έκείνην 
δ Ά ρτάν, δπως άποφασίση νά κατασυντρίψη 
τήν καρδίαν έκείνην, ής ήδυνήθη νά έκτι- 
μήση τό μέγεθος, τήν λεπτότητα καί τήν 
άφοσίωσίν.

Μετά μικρόν δισταγμόν, ε”λαβε τάς χεΐ
ρας τής Βαρβάρας καί παρατηρούσα αύτήν 
κατά πρόσωπον·

— Λέγεις αλήθειαν ;
— Ό λην τήν άλήθειαν.
— Οΰτως είσαι άποφασισμένη νά μ ’ ά- 

κολουθήσης ;
Ή  Βαρβάρα, ύπέστη θαρραλέως τήν 

λάμψιν τού βλέμματος τής κρεολοϋ.
— Μ άλιστα, τή είπεν.
— Σκέφθητι δτι ίσως θά καταστώ δυσ- 

τυχής.
— Θά ήμαι δυστυχής καί έγώ μεθ’ ύ- 

μών.
— Καί δτι ίσως δέν φύγω.
— Θά φύγετε- είπεν οριστικώς ή ύπη- 

ρέτρια.
— Πώς τό ήξεύρεις ;
Έκείνη εθεσε τον δάκτυλόν της έπί τοϋ 

μετώπου τής μιγάδος.
— Έκεΐ, ειπεν, άπεφασίσθη πλέον !
— Καί θά σιωπήσης δ,τι καί άν συμβή ;
— Τό ομνύω.
— Ά φες τότε νά κάμω δ,τι γνωρίζω, 

καί άμα σοί νεύσω, έρχεσαι.
Φωνή δύστροπος έκάλει έκ τής θύρας τοϋ 

πύργου :
— Βαρβάρα !

— Φεύγω, ειπεν ή υπηρέτρια- ή μητέρά 
θά μέ μαλώση.

Καί έφυγε τρέχουσα και κρατούσα ·διά 
τής χειρός τό κενόν άγγεϊον τού γάλακτος.

Ό τε έπρόκειτο νά άφανισθή δπισθεν τοΰ- 
λαχανοκήπου, άπέστειλε φίλημα πρός τήν 
κρεολόν, ίσταμένην σκεπτικήν είς τήν ρίζαν 
τού κορμού τής δρυός.

Ένώ ένδομύχως έσκέπτετο. :
— Ά ν  ήδυνάμην θά τήν έφόνευον !
Ή  Μαρία-Εύαγγελία έπέστρεψεν είς τόν- 

πύργον ολίγον βραδύτερον, ά λ λ ’ ήτο περί- 
φροντις.

Καθ’ ήν στιγμήν έπρόκειτο νά περιφρο- 
νήση, μέ μόνας τάς ιδίας δυνάμεις, τόν μέλ
λοντα νά συναφθή άγώνχ, νισθάνετο έαυ- 
τήν λιποψυχούσαν.

Τί ήθελε γείνει έν τώ  άγνωστη κόσμω, 
είς δν έμελλε νά είσέλθη, άνευ συμβούλου, 
άνευ οδηγού ή φίλου τινός ;

Ή  απρόοπτος άπόφασις τής υπηρέτριας 
τή έφάνη ευτυχής περίστασις, δι ’ ήν έκαλο- 
τύχιζεν έαυτήν.

Ή  δροσερά έκείνη Νορμανδή, ή ζωηρά 
καί πνευματώδης, ήθελε μεγάλως τήν πα
ρηγορήσει έν τή μοναξία της.

Μ ετ’ αύτής θά ώμίλει περί εκείνων, οΰς 
ή φυγή της θά έβύθιζεν είς απελπισίαν,, 
διότι ή φυγή αΰτη δπως δήποτε θά διεδί- 
δετο είς τά πέριξ καί θά προυξένει βεβαίως 
αισθησιν.

Ό ταν εφθασεν είς τόν λαχανόκηπον καί. 
είσήλθεν έν αύτώ διά κρύφιας θύρας κεκρυμ- 
μένης ύπό τό φύλλωμα τών άμπέλων κα ι 
τών παρασίτων χόρτων, είχεν ήδη όριστι- 
κώς αποφασίσει.

Είς άτραπόν τινα οριζομένην έκατέρωθεν 
ύπό θύμου καί άνθισμένων χαμοκερασέων, 
εγκατεσπαρμένων ύπό συστάδων νάρδου εύ- 
ώδους καί καρυοφύλλων, είδε τόν σύζυγόν· 
της, δστις τήν άνεζήτει.

Ή λθε πρός αύτήν μέ τάς χεΐρας τεταμ- 
μένας καί τήν ήρπασεν είς τάς άγκάλας το’> 
μέ δσην ευκολίαν θά ήρπαζε κλώνον κρίνου.

— Άπό μιάς ώρας σέ ζητώ, τή είπε* 
ποϋ λοιπόν έκρύπτεσο ;

— Έπεριπάτ^υν ό καιρός είναι γλυκύς-
— Ά ς  περιπατήσωμεν όμοϋ, διότι αύ

ριον θ ’ απουσιάσω καί μόνον νά τό συλλο- 
γισθώ δυσανασχετώ.

— Καί ποϋ θά ύπάγης ;
— Είς Ρουέν, διά νά κάμω μίαν αγοράν- 

πωλουμένων γαιών κειμένων έν τώ  κέντρω· 
τής έπαύλεως τού μπάρμπα Χανού.

— Καί πότε θά έπιστρέψης ;
— Ά ργά, το μεσονύκτιον.
Έφάνη δυσαρεστηθεΐσα διά τήν άναχώ- 

ρησιν ταύτην.
— Συγχώοησόν με, τή είπεν έκεϊνος, εί

ναι βλέπεις τό έπάγγελμα ποϋ μοί τό επι
βάλει.

— Μά οέν σοϋ κακίζω διά τούτο, είπεν 
έκείνη, διά φωνής θωπευτικής, δέν σοΐ> 
κακίζω ποσώς.

Έκεϊνος τή έξήγησε τότε τινά πράγ
ματα διά νά δικαιολογήση τήν άπουσίαν 
του. Τή ειπεν δτι διά τών γαιών αυ^ών το 
κτήμα καθίστατο πλήρες καί δτι το ηγό— 
ραζεν άνευ τής άδειας τού βαρόνου, έπειδή



τό έθεώρει άναγκαΐον έπιφυλασσόμενος άν ό 
βαρόνος έδυστρόπει, νά το κρατήση οιά τόν 
:έαυτόν του τόν λά Βιλλωδαί.

Καί οσάκις έπρόφερε το τοϋ βαρόνου ό
νομα συνεταράσσετο.

ϊ*πάρχουσι προαισθήματα της ψυχής α 
νεξήγητα !

Καί ό ’Ιωάννης έφαίνετο ώς νά ήννόει 
•δτι είς Ροζενδάλ ήθελε φέρη άναστάτωσιν 
ΐίς  τήν ΰπαρξιν αύτοϋ καί τήν ΰπαρξιν δ- 
Τ,οκλήρου τής οίκογενείας λά Βιλλωδαί.

Ή  Μαρία-Εύαγγελία ύπέρ ποτε τρυφερά, 
-έστηρίζετο βαρεία είς τόν βραχίονα τοϋ συ
ζύγου της.

Ούτος οέ, ευδαίμων διά το φορτίον του, 
,εκυπτε κατά καιρούς καί ήσπάζετο τό μέ- 
τωπόν της.

Καί φέρων τόν βραχίονα του περί τήν 
λεπτήν καί λιγυράν όσφύν αύτής, τήν εϊλ- 
κυε μέ τόσην δύναμιν πάθους καί έρωτος 
•πρός έαυτόν, ώστε έκείνη έκραύγασε:

— Μά πρόσεχε λοιπόν, θά μέ κατασύν
τριψες !

Καί μειδιάσασα ύπήνοιξε τά  κοράλλινα 
χείλη καί έοειξε τούς όδόντας της, τούς 
λευκοτέρους μαργαριτών, δι ’ ούς άνήρ έρών 
•ήθελε θυσιάσει τήν περιουσίαν του !

’Ενόμιζέ τις δτι έπεθύμει νά τήν ποθή- 
«ωσι φεύγουσαν καί νά έξερεθιση τήν έκδί- 
κησιν τοϋ έγκαταληφθησομένου συζύγου, 
•διά τών ζωηρών άναμνήσεων δλων τών ή- 
•δονών καί τοϋ έρωτος, άτινα έμελλε ν ’άπο- 
λέση !

Έ π ί δύο ώρας έβάδιζον άναπνέοντες τον 
πλήρη άρωμάτων άέρα τής γονίμου έκείνης 
•πεδιάδος, άνήλθον έπί τών κορμών παλαιών 
•δένδρων, άνερριχήθησαν είς τούς κλάδους 
αύτών περικυκλούμενοι πανταχόθεν ύπο 
κλάδων καί άνθέων.

7Ητο είς τών περιπάτων έκείνων τού έ
ρωτος, οϊτινες ούδέποτε λησμονοϋνται καί 
ούτε ή πάροδος ολοκλήρου α’ιώνος δύναται 
-νά τούς έξαλείψη τής μνήμης μας !

Έ π ί κορμοϋ προαιώνιου δρυος λείου και 
καθαρού δ ’Ιωάννης έχάραξε τά  αρχικά 
■γράμματα τοϋ ονόματος του δμοϋ με έκεΐνα 
τής συζύγου του. Καί δταν έτελείωσε, τήν 
ήρώτησε σφιγγών αύτήν έπί τοϋ στήθους 
του :

— Θά μ ’άγαπας πάντοτε ;
Έκείνη δέν έτόλμησε ν ’ άποκριθή- δύο 

■δάκρυα άνέβλυσαν άπό τούς οφθαλμούς της, 
καί έκλελυμένη σχ_εδόν άφέθη είς τά  φ ιλή
ματα τοϋ συζύγου της.

"Οταν έπέστρεψαν οίκοι, ό κώδων έσή- 
μαινεν έπανειλημμένως δτι το δεϊπνον ήν 
ί'τοιμον.

Ή  Βαρβάρα παρετήρησεν δτι ό κύριός 
της άνεζήτει τήν κρεολόν, καί ήθέλησε νά 
έμποδίση τήν συνέντευ'ιν έκείνην.

Ό τε οί δύο σύζυγοι είσήλθον έν τώ  οΐκω, 
■ή νύξ έπλησίαζεν.

— Ήργήσατε πολύ άπόψε, είπεν ήπίως 
ή μήτηρ.

Έκεϊνος τήν ήσπάσθη διά νά πραίνη τήν 
άνυπομονησιαν της.

— Τί τά θέλεις, μήτέρ μου, είπεν, ύπάρ-

χουσιν ώραι πού φεύγουν τόσον γρήγορα !
Αί πυγμαί τής Βαρβάρας συνεσφίγχθη- 

σαν καί έκ τοϋ μέρους δθεν κατεγίνετο μέ 
τάς κατσαρόλας της άπηύθυνεν έπιπληκτι- 
κόν βλέμμα πρός τήν ώραίαν ξένην.

Τή έπαύριον άπό πρωίας ό σιδηρόχρους 
ϊππος έζευγμένος είς τό άμάξιον, έπερίμενεν 
άνυπομόνως τόν κύριόν του, δπως τόν με- 
ταφέρη είς τον σταθμόν τοϋ Βολβέκ, ϊνα έ- 
πιβή τοϋ συρμού τού άναχωρούντος διά τό 
Ρουέν.

"Οταν ήκουσε τάς ετοιμασίας έκείνας ό 
’Ιωάννης κατηράσθη τό καθήκον, δπερ τόν 
ήνάγκαζε νά τρέχη είς τά συμβολαιογρα
φεία, δτε έπεθύμει τόσω πολύ νά μείνη έπί 
μίαν τουλάχιστον άκόμη ώραν είς τό εύμορ
φόν του δωμάτιον μέ τά  έρυθρκ παραπετά
σματα, τήν μεγίστην πολυτέλειαν, ήν ήδύ
νατο νά έχη τις έν τή έξοχή.

Ά λ λ ’ ήννόει νά μή παραλείψη το κα
θήκον του.

Ήδύνατο βεβαίως ν ’ άναθέση είς τόν 
Χανού τήν έργασίαν ταύτην, ά λ λ ’ ειχε τήν 
άρχήν δτι μόνος ό άνθρωπος κάμνει τήν 
δουλειά του καθώς πρέπει.

— Μία ήμερα, έπρόσθεσε, παρέρχεται 
τόσω ταχέως !

Άπεσπάσθη δθεν άπο τήν άπόλαυσιν 
τοϋ άπολεσθησομένου εκείνου παραδείσου, 
ένεδύθη εύπρεπώς, δπως άντιπροσωπεύση έ- 
παξίως τόν βαοόνον καί θείς είς τό θυλάκιον 
τού έπενδύτου μέγα χαρτοφυλάκιον πλήρες 
τραπεζογραμματίων, ήσπάσθη τήν σύζυγόν 
του, τήν τόσον ώραίαν μέ τήν άτακτον κό
μην καί τούς γυμνούς βραχ ί̂ονάς της, ήτις 
προσεκολλάτο έπ ’ αύτοϋ.

— Καλήν έντάμωσιν, τή ειπεν έκεϊνος.
Ώς καί τήν προτεραίαν ή Μαρία άπέφυγε

ν ’ άπαντήση- ήσπάσθη μόνον τον σύζυγόν 
της, δστις τόν άσπασμόν έκεΐνον δεν άντήλ- 
λασσε πρός ούδεμίαν άπάντησιν.

Ό  ’Ιωάννης κατήλθε τάς βαθμίδας άνά 
τέσσαρας καί δτε ή άμαξα έξεκίνησεν, είδε 
μετά χαράς τά  παραπετάσματα άνεγειρό- 
μενα καί τή ν κρεολον πέμπουσαν προς αύ
τόν διά τοϋ μανδνιλίου της εν τελευταΐον
ΧαϊΡ6;

Αΰτη έμεινεν έκεϊ ένόσω δ θόρυβος τών 
κυλιομένων τροχών ήκούετο έπί τής άτρα- 
ποϋ, καί έπειτα άπεσύρθη άφίνουσα τούς 
βραχίονας της νά καταπέσωσι κατά μήκος 
τού σώματός της, άφοϋ έκαμε χειρονομίαν 
θλίψιν καί" άποθάρρυνσιν Ιμφαίνουσαν.

Ά λλά  παραβλέψασα τά  πάντα :
— Ό κύβος έρρίφθη, έκραύγασεν, είς τοϋ 

Θεού τό έ'λεος !
Κατήλθε τότε είς τό εύρύχωρον μαγει- 

ρεΐον, δπου ή μήτηρ λά Βιλλωδαί, έργαζο- 
μένη είς τήν θέσιν της, έπέβλεπε τούς πη- 
γαινοερχομένους ύπηρέτας. Ίδοϋσα τήν 
γραίαν ταύτην γυναίκα ύποοεχομένην α υ 
τήν ποοσηνώς, άνε’ίογίσθη τον άνεπίληπτον 
έκείνης βίον, δστις διήλθεν δλόκληρος είς τήν 
έκπλήρωσιν τών πρός τήν οικογένειαν καθη
κόντων της, καί ή καρδία της συνεσφίγχθη ! 
δέν ήτο τάχα έδώ ή πραγματική εύτυχία !

Τήν είχεν είς τάς χεΐράς αύτής ύποχεί- 
ριον τήν ευτυχίαν έκείνην καί προύτίθετο

νά τήν έγαταλείψη έκουσίως ! Θά τήν έπα- 
νεύρισκεν άρά γε ;

Ή  άλαζονία καί ή έκδίκησις άπέπνιξαν 
τής φρονήσεως τήν κραυγήν.

Παρετήρησε τόν ύπηρέτην τοϋ Ροζενδάλ 
πλανώμενον πλησίον τών παραρτημάτων 
τοϋ πύργου μέ τό σιγάρον είς τό στόμα, σι- 
γάρον ίσως έκ τών κομιζομένων ύπό τοϋ 
πλοιάρχου Καγιόλ έξΆβάνης, διότι δ πλοί
αρχος έτκξείδευε πάντοτε καί μόνον ή συ- 
νείδησίς του δέν ήτο ήσυχος ! Ή  άποτυχία 
του είς τήν ύπόθεσιν τοϋ κυρίου του τήν έ- 
βάρυνεν. Έάν δέν έσπευδε ν ’ άπαλλαγή 
τού Ναυαρινοϋ, ’ίσως τό άπωλεσθέν παιδίον 
θ ’ άνευρίσκετο !

Διά τοϋτο δέν έγκατέλειπε τό Ά λβα- 
τρός, έως ού άνεύρη τό τέκνον τής Γερμα- 
νής. Ά λ λ ’άνεζήτει είς μάτην ! Καί έν τού- 
τοις αύτός έγήρασκε καί τό πλοΐον είχεν ήδη 
άνανεωθή !

Ή  Μαρία-Εύαγγελία κατηυθύνθη πρός 
τον ύπηρέτην καί τώ είπε διά φωνής βρα
χείας^

— Άκολούθει με !
Ό ψευδής σχεδιαστής τών κήπων, έρριψε 

το’ σιγάρον του καί έσπευσεν είς τήν συ
στάδα τών φιλλυρών,δπου ή κρεολός τόν είχε 
προλάβει.

— Θά ύπάγης είς Άβρην, τόν διέταξεν 
έκείνη.

— Έ γώ ;
— Θά εΰρης πρόφασίν τ ινα - δτι είναι α 

νάγκη νά έπανέλθης είς Παρισίους. Ό  σύ
ζυγός μου άπουσιάζει καί πρέπει ίά  ώφελη- 
θώ τής περιστάσεως.

Ό κ. Όνώριος προσέκλινε.
'Ητο σύμφωνος πρός τούτο- δέν ήθελε νά 

εύρεθή πρό τοϋ άγροκόμου, δταν ούτος θά 
θά έμάνθανε τήν φυγήν τής συζύγου του !

— Καί τ ί θά κάμω είς 'Άβρ^ν ; ήρώτη
σεν ούτος.

— Κατά πρώτον θ ’ άποστείλης τήν ά 
μαξαν καί τούς ανθρώπους, ους θά φέρης 
μετά σοϋ.

— Καλώς. Έ πειτα  ;
— Τήν έσπέραν, κατά τήν όγδόην καί 

ήμίσειαν άκριβώς, θά εύρεθής είς τό ύψωμα 
έκεΐνο, δπερ βλ^έπομεν έδώθεν, καί δπερ κα
λείται «δ Λόφος τής Ρόχης» μέ κλειστήν 
άμαξαν, ήν θά ένοικιάσης πρός τούτο- φρόν
τισε νά ήσαι άκριβής.

— Ή  κυρία δύναται νά ηναι ήσυχος.
—V]Exa i χρ% *τα· ;
— Πλέον τών δσων μοί άναγκαιοϋν. Ό  

κύριος βαρώνος, προϊδών τούτο μ ’ έφοδίασε.
Ή  Μαρία έπρόσθεσε ξηρώς-
— Μοί ζητεί άπάντησιν, θά τήν φέρω 

πρός αύτόν μόνη.
— Ή  κυρία δέν θά έχη άλλο φορτίον ;
— Ούδέν. Διά νά μή κινηθή δέ ή περι

έργεια τοϋ αμαξηλάτου, θά εΐπης είς αύτόν 
δτι κυρία τις πρόκειται ν ’ άναχωρήση είς 
Α γγλ ίαν μετά τής θαλαμηπόλου της.

— ’Ά  ! ύπάρχει καί θαλαμηπόλος ;
— Μάλιστα.
— Καλώς- κατά τάς οκτώ καί ήμισυ 

είς τούς πρόποδας τών Λόφων τής Ρόχης.
— Μή τό λησμονήσης.
— Ή  κυρία δύναται νά ήναι ήσυχος !



Έάν έπεφόρτιζεν έμέ δ Λουδοβίκος Ι ζ ' δέν 
θα συνελαμβάνετο εις Βαρρένην !

— Άναχώρησίν τάχιστα, έπρόσθεσεν ή 
κρεολός.

— Μοί έπιτρεπει μίαν έρώτησιν ή κυ- 
ρία;

— Άναμφιβόλως.
— Κατά ποιαν ώραν θά έπανέλθη ό κ. 

λά Βιλλωδαί.
— Φοβείσαι ;
— Ό χ ι. Ά λλά  . . .
— Μ ή τοέαης, είπε περιφρονητικώς ή 

Μ αρία, δέν θά έπιστρέψη -p i τοϋ μεσονυ
κτίου.

Ό κύριος Όνώριος άνεκουφίσθη· κα'ι έ
πρόσθεσεν άδεξίως·

— Είξεύρετε, κυρία, δτι είναι περιττόν 
νά είδοποιηθή δ κύριος βαρώνος· ή κατοικία 
της κυρίας είναι έτοιμη- ή κυρία θά έχη το 
μέγαρόν της καί τήν υπηρεσίαν της· γνω 
ρίζω δτι δ κύριος βαρώνος σάς λατρεύει· εί
χατε τήν ευτυχίαν νά κερδίσητε έν καλόν 
λαχεϊον !

— 'Ύ παγε καί σιώπα.
Ό κ. Όνώριος άνεχώρησε χαιοετήσας 

ϊδαφίαίως. Μετά ήμίσειαν ώραν ή Μαρία 
τόν είδεν άναχωοούντα.

Καθ’ δλην τήν ήμέραν ή Κρεολός διέ- 
τρεχε τά μέρη έκεΐνα, ών δέν είχε καλώς, 
μέχρις εκείνου, εκτιμήσει τήν άγρίαν ποίη- 
civ. καί τα δποϊα ουδέποτε θα έπανέβλεπε.

Προσεπάθει νά χαράξη ταϋτα καλώς έν 
τή μνήμ·^ της.

Καί το έσπέρας, καθ ’ήν ώραν ή νύξ έπ- 
ήρχετο, δύο γυναίκες έξήρχοντο τής οικίας.

Η μικρά Βαρβάρα είχε τεθλιμμένην τήν 
καρδίαν, άλλά προσεπάθει νά καταστείλη 
τούς παλμούς αύτής.

Πού θά έπήγαινε ; Τό ήγνόει !
Ά φ ’ δτου εύρέθη έν τώ  κατωφλίω τού 

πύργου, ουδέποτε τόν έγκατέλειπεν.
Ή  Ρόχη ήτο ή πατρίς αύτής. Οί λά 

Βιλλωδαί ήσαν οί γονείς, οϊ μόνοι συγγενείς 
της· καί τούς ήγάπα πλέον τής προνοίας, 
διότι αύτούς τούς έ’βλεπεν.

"Εν μόνον αίσθημα έβασίλευεν Ιν τή καρ
δία της, τό τής ευγνωμοσύνης, καί χάριν 
τών κυρίων της ήκολούθει τήν ξένην.

Άπερχομένη άφήκεν έπί γραφείου, ε”νθα 
δ κύριός της έγραφε κατά πάσαν έσπέραν 
τούς λογαριασμούς τής ήμέρας, έπιστολήν, 
ήν μεταφίρωμεν ενταύθα ολόκληρον.

«Κύριε ’Ιωάννη,
))Σάς λυπούμαι. Ή  γυνή, ήν αγαπάτε 

ύπέρ πάν άλλο, σάς έγκαταλείπη.
»Τή έσώσατε, τήν ζωήν καί δέν είξεύρω 

τ ί θά κάμη έκείνη διά τήν ίδικήν σας.
«Φεύγω μαζή της. Έ μαθα τό μυστικόν 

της ώς έκ θαύματος. Έάν σάς άφίνω, μή 
πιστεύσητε δτι είααι άγνώαων. Ά  ! όχι ! 
Ή  καροία μου μένει έν Ρόχη μέ τήν μη
τέρα σας, τήν τόσον καλήν ο ι’ έμέ καί μέ 
σάς, κύριε ’Ιωάννη. Ά λλά  θά θέλετε νά μά
θετε πού θά ύπάγη καί διά τούτο τήν ά- 
άκολουθώ. Καί &ν θελήσητε νά τήν έπανί- 
δητε έγώ θά σάς ευκολύνω.

»'Ο ταν δέ θελήσητε θά έπανέλθω, διότι 
βεις μόνος είσθε δ κύριός μου. Μή άπελπί-

ζεσθε. Μεθ’ δλην τήν άπειρίαν μου, έγώ ήν- 
νόησα δτι δ γάμος αύτός, ούτε διά σάς, ούτε 
διά τούς άλλους ήτο κατάλληλος. Έάν ίδήτε 
τό χαρτίον αύτό βεβρεγμένον, τό ε'βρεξα μέ 
τά δάκρυα μου, συλλογιζομένη πόσον θά ύ- 
ποφέρητε ! Χαίρετε, κύριε ’Ιωάννη, καί εί- 
πήτε είς τήν καλήν μου κυρίαν διατί τήν 
άφίνω, Ϊνα μή καταρασθή τήν μικράν της

» Β α ρ β α ρ α ν » .

Τό έσπέρας δ κ. Όνώριος, ένδεδυμένος ευ
πρεπή ενδυμασίαν άκολούθου ύπήρξεν ακρι
βής. Αί δύο γυναίκες έβάδιζον παραπλεύ- 
ρως έν τώ ήμίφωτι τής έσπέρας. Χονδραί 
σταγόνες βροχής ήρξαντο πίπτουσαι καί μα- 
κρόθεν έν τή θαλάσση ή θύελλα έμαίνετο. 
Παρετήρησαν τότε τήν άμαξαν άναμένου- 
σαν αύτάς είς τό ύποδειχ_θέν μέρος. Καθ’ήν 
στιγμήν ήρχοντο πλησίον τής άμάξης (κεί
νης, άστραπή, ζωηροτέρα τών άλλων, διέ
σχισε τά  νέφη καί δ κεραυνός έβρόντησεν ίν 
τή πεδιάδι.

Ή  Βαρβάρα έσκέφθη τήν απελπισίαν 
τού Ίωάννου, δταν έπιστρέφων θά εΰρισκε 
τήν οικίαν κενήν.

— Είναι κακόν προάγγελμα, εϊπεν αΰτη. 
Ό  Θεός δέν τό θέλει· δέν έπιστρέφομεν

Ή  Μαρία-Εύαγγελία άντέστη.
— Τετέλεσται ! έψιθύρισεν, είναι άργά.
Καί έσπευσε ν ’ άνέλθη έν τή άμάξη, ώς

εί έφοβειτο μή όπισθοδρομήση. Καί τείνβυσα 
τήν χεΐρα πρός τήν άγρότιδα τήν εσυρε 
βιαίως.

Ό κ. Όνώριος, ύπερήφανος διά τό έργον 
του καί σπεύδων νά φύγη, έπήδησεν έπί 
τής έδρας του καί κτυπήσας τούς 'ίππους 
άνεχώρησεν ώς άστραπή.

Δ'

"Οταν αί φυγάδες έφθασαν έν Άβρη, ή 
θύελλα ένέσκηψεν έν τή πόλει καί καταρά- 
κται ΰδατος έπιπτον έκ τών καιομένων νε
φελών.

Ό τελευταίος συρμός ήτο έτοιμος πρός 
άναχώρησίν.

Ό θαλαμηπόλος τοϋ βαρόνου έζήτησεν 
έσπευσμένως εισιτήρια καί δταν άντήχησεν 
δ συριγμός τής άναχωρήσεως, αί δδοιπόροι 
είχον έγκατασταθή έν τώ  διαμερίσματι, 
καί δ συρμός άνεχώρησεν.

Είς Βολβέκ δ συρμός οΰτος διεσταυρώθη 
μεθ’ έτέρου δστις ήρχετο άπό τό Ρουέν.

Δύο δδοιπόροι κατήλθον έξ αύτοϋ. Ό  είς 
τούτων ήτο δ ’Ιωάννης λά Βιλλωδαί, δ έ
τερος δ κύρ Χανού, δ διευθυντής τής καλλι- 
τέρας έπαύλεως τής Ρόχης.

— θ ά  μέ πάρης λοιπόν ’ς τό άμαξάκι 
σου, κύριε λά Βιλλωδαί, είπεν ούτος, άφοϋ 
έχης τήν καλωσύνην αύτήν ;

— θ ά  μοϋ κάμης καί συντροφιά μάλι
στα, μπάρμπα Χανού.

—  Παληόκαιρος γιά  νά τρέχη κανείς 
’ς τούς δρόμους τήν νύχτα.

— Μπά ! ειπεν δ Ιωάννης, τ ί σημαί
νουν πέντε ή έξ λεύγαι δρόμου !

Ό  μπάρρ,πα Χανού ήρχισε νά γελά, 2ά- 
κνων τά  λεπτά χείλη του.

— Βιάζεσαι νά πάς ’ς τό σπήτι, είπε, 
ε'χεις δίκαιο ! νέος ... γαμβρός !...

— Νέος, όχι τόσω πολύ, είπεν δ λά Β ιλ- 
λωδαί, άλλά νεωστί νυμφευμένος, διότι μό
λις είναι τόρα τρεις μήνες πού ύπανδρεύ- 
θην !

— Έ  ! ε ! δ ώραιότερος καιρός τής ζωής 
μας ! τό φεγγάρι τού μελιού ! κύρ Βιλω- 
δαί ! είπεν δ γέρων · δέν είν ’ ε”τσι ;

Ό σιδηρόχρους ϊππος ήτο έν τώ σταύλω 
όλίγα βήματα άπό τού σταθμού.

Άκούσας τήν βαρεΐαν φωνήν τοϋ κυρίου- 
του, έχρεμαίτισεν εύθύμως.

— Τί καλό ζώον I είπεν δ Χανού, κα ί 
ενα καλό άλογο αξίζει κάποτε δσω καί 
μιά καλή γυναίκα· καί τά  δύο είναι σπά
νια. ‘

Οί δύο άνδρες έτυλίχθησαν δσω καλλίτε
ρον ήδυνήθησαν έντός επανωφοριού έκχονδροΰ 
έρίου, κίτρινου χρώματος μέ ραβδώσεις έρυ- 
θράς καί μελαίνας, άτινα όνομάζουσιν λ ι- 
μουσίνας, καί δ ϊππος ήρξατο τρέχων δίκην 
σιδηροδρόμου πρός τήν Ρόχην.

— Τοϋ μυρίζει δ σταϋλός του, είπεν ά 
Χανού καί θά φθάσωμεν γρήγορα.

Ή  βροχή έτυπτε τό πρόσωπον αύτών,. 
αί άστραπαί τούς άπετύφλουν, ά λ λ ’άνθρω
ποι καί ίππος άδιαφοοοϋντες έσπευδον όλονέν.

Ό  Χανού έπανελάμβανεν άπό στιγμής 
είς στιγμήν :

— Τά δύο άκρα σμίγουνε, τόν κακο· 
καιρό θά διαδεχθή ή καλοκαιρία.

Καί κατόπιν ώμίλει περί ύποθέσεων. 
Περί τής λαμπράς άγοράς πού έκαμεν δ- 
’Ιωάννης καί ελεγεν δτι αν τήν έκαμνε διά 
λογαριασμόν του θά έκέρδιζε τουλάχιστον 
χίλια  τάλληρα ! Ά λ λ ’ή τιμή άξίζει περισ
σότερον, έπρόσθετε, καί ευτυχής ποϋ έχει είς 
τάς ύποθέσεις του άνθρώπους σάν καί σάς.

Εκείνος δέν τον ήκουεν έσκέπτετο τον 
άναπαυτικόν θάλαμόν του μέ τά  έρυθρά 
παραπετάσματα καί τήν φιλτάτην του, ή- 
τις τόν άνέμενε· καί δτι ητο ήδονικόν νά 
εΰρη τις μετά τό ταξείδιον θερμήν κλίνην 
καί εύμορφον γυναίκα ύπο τά σκεπάσματα 
αύτής.

Καί αί πεδιάδες παρήρχοντο. Καί ήκουε 
τις παρά τόν θόρυβον τής βροχής τών βοών 
τό πάτημα καί τό μυρίκασμα τών προβά
των.

— Εύμορφη γυναίκα ή κυρία λά Β ιλ- 
λωδαί, είπεν δ Χανού μετά τινα σιγήν. 
Όλος δ κόσμος τήν θαυμάζει' καί οΰτε ύ~ 
πάρχει άλλη νά τής ρ.οιάζη' έπειτα καλή, 
καταδεχτική' βοηθά, τούς πτωχούς· είχες 
τύχη κύρ λά Βιλλωδαί !

Άστοαπή διέσχισε τόν ούρανόν καί έφώ- 
τισε μέ τό λευκόν της φώς τά  πέριξ.

— Έχομεν κάμει τόν μισό δρόμο, είμα
στε ’ς τήν Βενεβίλη. Εύμορφη έπαυλις καί 
καλή διά τά ζώα.

Καί δέν έλεγε ποτέ ούδένα έπαινον διά: 
τήν ίδικήν του επαυλιν, τήν καλλιτέραν 
πασών. Έφοβειτο νά είπη τήν αλήθειαν.

Έν τούτοις ή θύελλα δέν έπαυε καί α ί 
βρονταί διεδέχοντο άλλήλας, ένώ τό φώς 
τών άστραπών έφώτιζεν άπαισίως τά πέριξ.

Τό μεσονύκτιον άκριβώς ή άμαξα είσήρ- 
χετο είς τά δάση τής Ρόχ_ης, άτινα (ν τού-



τοις έχρειάζετο δρόμος μιας λεύγης δπως 
τά διανύση τις.

Έ ν τινι γωνία δ ’Ιωάννης κατεβίβασε 
«τόν σύντροφόν του, δστις ευχαριστών αυτόν 
τώ ειπεν άστειευόμενος :

— "Υστερ’ άπο λίγο θά είμαι στο σκε
παστό' μά το κρεββάτι σου θά είναι καλλί
τερο, με τόσω εύμορφη γυναίκα ! καλήν 
νύκτα !

Ό ’Ιωάννης άνέλαβε τόν δρόμον του 
μετά ζέσεως άναπολών τάς θωπείας, δ ι’ ών 
6ά τόν περιέβαλλεν ή σύζυγός του καί α'ί- 
τινες θά τον έκαμον νά λησμονήση τούς κό
πους τοιούτου ταξειδίου !

Μ ετ’ ολίγον δε διάβροχβς δλος, διέκρινε 
ρ,ακρόθεν τον μελανόν ογκον τοϋ πύργου τής 
Ρόχης. Μή προσεχών εις τά  ρεοντα έπί τής 
ράχεώς του ΰδατα κάτωθεν τής λιμουσίνης 
αδυνάτου νά ϋποβαστάση ταϋτα , έσπευδεν 
όλονέν. Ήτο πραγματικός κατακλυσμός !

Ό ’Ιωάννης έσυρε τό ώρολόγιόν του καί 
είς τό φώς μιας τών άστραπών παρετήρησε 
τήν ώραν.

Ήτο ήμίσεια μετά τό μεσονύκτιον.
Εί; τών ύποκόμων τόν άνέμενε κοιμώμε- 

νος έπί δεματιού άχυρων.
Ό ϊππος εσπευσε πρός τον σταϋλόν του. 

Ό ’Ιωάννης κατήλθε χωρίς να προφέρη λέ- 
ξιν, ε'ρριψε τά  ήνία εις τόν ύπηρέτην καί 
οιηυθύνθη πρός τήν οικίαν. Παρετήρησε μέ 
απορίαν του' δλα τά  παράθυρα τοϋ κοιτώ- 
νός του ήσαν σκοτεινά. Τουναντίον έν τώ 
μαγειρείω τό φώς έκαιεν.

— Ή  μικρά Βαρβάρα μέ περιμένει, έ- 
σκέφθη ό Ιωάννης.

Δέν ήτο ή Βαρβάρα, ά λ λ ’ ή μήτηρ του 
μόνη, ήτις ήγρύπνει έπί τής έδρας τη ; πλη
σίον τής έστία;.

— Σύ, μήτέρ μου, είς τοιαύτην ώραν ; 
ειπεν έκεϊνος άσπαζόμενος αύτήν.

— Σέ έπερίμενα.
— Καί διατί ; δέν είχον τήν άνάγκην 

βου.
— Δέν έχεις τήν άνάγκην τής μητρός σου. 

*τωχέ ’Ιωάννη !
Έκεϊνος ώχρίασεν ό σοβαρός τόνο; τή ; 

μητρός του τόν έκαμε νά τρέμη.
— Τί συνέβη λοιπόν ; ήρώτησε' συνέβη 

χανέν δυστύχημα ;
Έκείνη έκλινε τήν κεφαλήν χωρίς ν ’ ά -  

ποκριθή.
— Δέν γνωρίζω, υιέ μου, άλλά το φο- 

βοΰμ,αι.
— Εξηγήσου' ποϋ είναι ή γυναίκα μ,ου ;
— Δέν είναι πλέον έδώ! καί ή φωνή τη ; 

Χατέστη ύπόκοφο;, δέν ήκούετο σχεδόν.
— ’Αδύνατον ! έκραύγασεν ό ’Ιωάννης.
— Είναι αληθές.

|> Ήθέλησε νά τρέξη εί; τό δωμάτιόν του. 
* Έκείνη τόν έκράτησε. Καί αύτή έπίση; 
ίφοβεΐτο τήν οργήν καί τήν άπελπισίαν του.

— Κάθησε, παιδί μου, πλησίον μου νά 
ουνομιλήσωμ.εν.

Ο άγροκόμο; καταβεβλημένο; έρρίφθη έπί 
«καμνίου πλησίον τής μ,ητρός του. Έκείνη 
τώ διηγήθη δ,τι έγνώριζεν. "Οτι δηλαδή 
βέλουσα ν ’ άποσυρθή εις τό δωμάτιόν της 
*—οιότι έν τή έξοχή κατακλίνονται ένωρίς 
—έκαλεσε τήν Βαρβάραν, ήτις δέν τήν ή 

κουσε. Τήν άνεζήτησαν πανταχοϋ, ά λ λ ’οΰ- 
δαμοϋ άνευρέθη. Έπειδή έντούτοις πιθανόν 
νά έξήλθε, καί καταληφθεΐσα ύπό τής βρο
χής θά έζήτησε κανέν καταφύγιον, άπέ- 
στειλε τού; άνθρώπου; των πρό; άναζήτη- 
σίν τη ;. ’Ανήσυχος μόλα ταϋτα καί αύτή, 
άνήλθεν είς τό δωμάτιον τής νύμφης της. 
Τό δωμάτιον ήτο κενόν !

Τά πάντα έν αύτώ ήσαν έν τάξει, οΰδέν 
έπιπλον είχε μετακινηθή. Ινατ'έκείνην τήν 
στιγμήν οί κύνες ήλάκτησαν. Ήτο ό έφη- 
μ.έριος τής Ρόχης έρχόμενος νά δειπνήση 
πα ρ 'αύτο ί;. Ούτο; τοϊ; διηγήθη δτι καθ’ 
όδόν, ένώ ήρχετο, παρετήρησε παρά τού; 
λόφους τής Ρόχης, σταθμεύουσαν άμαξαν. 
Δύο γυναίκες είσήλθον έν αύτή. Θά ήσαν 
άναμφιβόλως ή Μαρία καί ή Βαρβάρα.

Έξωθεν δύο άνορες ώδήγουν αύτήν, ή τ ι; 
έξεκίνησεν άπό ρυτήρο; πρό; τήν άγουσαν 
εί; "Αβρήν. Ό ’Ιωάννη; ήκουε τήν μ.η- 
τέρα του μέ τού; κροτάφου; πιεζομ.ένους, ώ ; 
νά περιέσφιγγέ τ ι ;  αυτού; έντό; στεφάνης.

— Τί σημ.αίνουσι πάντα ταϋτα ; έκραύ
γασεν έπί τέλους, ώς νά ήγέρθη τού ΰπνου.

— Τοϋτο σημαίνει, πτωχέ μου Γιάννη, 
δτι ή ςένη αΰτη δέν σέ ήγάπα ! δτι ό κατη- 
ραμένος αύτός βαρόνος τήν είδε, τήν εύρεν 
ώραίαν, τής ύπεσχέθη περιουσίαν μ,εγάλην 
καί υπάγει πρός έντάμ,ωσίν του.

— Τί λέγεις, μήτέρ μου !
— Ό Θεός νά δώση ν ’άπατώμαι, Γ ιάν

νη μ.ου ! ά λ λ ’ ό πτωχός σου άδελφός Θω
μάς ήτο τής γνώμης μου- δταν τήν έφερεν 
έδώ μοϋ είπε.

« — Μητέρα ή λύπη θά μπή μαζή της 
είς τό σπήτι ! . . .»

— Δέν τήν άγαπούσατε, φαίνεται !
— Διότι άγαπούσαμε έσένα, παιδί μ.ου, 

καί έπροβλέπαμ.ε τό μέλλον. Ύπάρχουσιν, 
άλλως τε, πραισθήματα καμμ,ιά φορά ! ...

— Έάν δ,τι λέγεις είναι άληθές, θά 
αΰτοχειριασθώ.

— Σύ ! είς άνήρ !
— Ά λλά  δέν σκέπτεσαι ποιον αίσχος ! 

ποιον σκάνδαλον ! Μάς φθονοϋσιν έν τώ 
τόπω καί θά μάς έμπαίξωσι. Είναι σταυρός, 
τόν όποιον πρέπει νά φέρης, υιέ μου.

— "Οχι, οχι, άνέκραξεν έκεϊνος εγειρό
μενος , €έν είναι άληθές τούτο- δέν δύναμ.αι 
νά τό πιστεύσω' κάτι μυστήριον ύπάρχει 
έδώ· ή Βαρβάρα τόσω άφωσιωμένη πρός ή- 
μάς νά μάς έγκαταλείψη κ α τ ’ αύτόν τόν 
τρόπον I νά φύγη ! "Ω ! Θεέ μου ! άφες με 
ν ’ άναζητήσω ! άφες μ.ε νά έλπίζω άκόμ,η !

Άνήλθον εις τόν κοιτώνα έκεϊνον, είς δν 
ή Μαρία τώ ύπεσχέθη νά τόν περιμ.ένη ά- 
νυπομόνως !

Έν γωνία τινί τοϋ δωματίου έπί γραφείου 
τίνος έκ ξύλου δρυός ύπήρχε σημ.ειωματά- 
ριον.

Έ ξ έμπνεύσεως τό ήνοιξεν. Ή  έπιστολή 
τής Βαρβάρας έπεσεν ύπό τήν χεϊρά του.

Διατρέχων αύτήν οί οφθαλμοί του κατέ
στησαν αιματώδεις κατέρυθροι, οί κρόταφοι 
αύτοϋ έπάλλοντο, ώ ; νά ετυπτεν αυτού; τό 
σφυρίον έπί τοϋ άκμονος· ή καρδία του 
έπαλλεν άτάκτως.

Διά τής άριστεράς αύτοϋ χειρό; άπέσπασε

τόν λαιμοδέτην του καί ε”σχισε τό ύποκάμι- 
σόν του, τό στήθο; αύτοϋ ίγυμ,νώθη καί οί 
δνυχέ; του ηύλάκουν αύτό.

— Ά  ! μήτέρ μου, έκραύγασε, πνίγομαι.
Καί κατέπεσε βαρύ; έπί τοϋ τάπητο; ώς

βοϋ; κτυπηθεί; κατά κεφαλή; έντό; σφα
γείου.

Ή  μήτηρ ήν«ξε τό παράθυρον κραυγά- 
ζουσα.

Εί; τήν φωνήν αύτής ό ιπποκόμος, ό φυ
λάς καί πάντες οί άνθρωποι τού πύργου ά- 
φυπνισθέντες έσπευσαν ν ’ άναβώσι.

— Τόν Ιατρόν, έκραύγασεν ή μ.ήτηρ, καί 
γρήγορα !

Ό γενναίος ί'ππος μ,όλις άποζευχθείς ήο- 
ξατο πάλιν τρέχων πρός τόν ιατρόν, κατοι- 
κοϋντα λεύγαν μακράν τοϋ πύργου καί φί
λον τής οίκογενείας. Δύο ώρας μετά ταϋτα 
ό ιατρός είσήρχετο είς τόν κοιτώνα τού Ίω - 
άννου.

Ούτος ε”κειτο έξηπλωμένος έπί τή ; κλ ί
νης άναίσθητος.

Πάσαι αί προσπάθειαι τή ; γραία; πρός 
τό νά τόν έπαναφέρη είς τάς αισθήσεις του, 
ύπήρξαν άλυσιτελεΐς.

— Είναι σοβαρόν, ειπεν ό έπιστήμ,ων. 
Συμφόρησις είς τόν έγκέφαλον. "Ιδωμεν, αν 
θά κατορθώσωμεν νά σωθή !

Ε'

Ή  Μαρία είχεν έξέλθει άλλοτε τών Πα
ρισίων ώ ; φυγά; καί έπέστρεφε σήμερον είς 
αύτούς έν θριάμβω.

Ό  βαρόνο; έξετέλεσε τά πάντα βασιλι- 
κώ;. Συνεπείς άναχωρήσεω; πριγκηπίσσης 
τινός ρωσσίδος λίαν γνωστής έν Παρισίοις, 
ένωκίασε τό μέγαρόν της, κείμενον * ατά τήν 
όδόν Μονσώ.

Τό μέγαρον τοϋτο, κτισθέν πρό τινων μό
λις έτών, ήτο μία τών νεωτέρων πολυτελών 
οικοδομών όποϊαι μ.όνον έν Παρισίοις ύπάρ- 
χουσιν.

Ή  μία τών πλευρών αύτοϋ έ'βλεπε πρός 
τόν όδόν, ή δέ άλλη πρό; τόν όμώνυμον δη
μόσιον κήπον, δστι; άποτελεϊ διά τού; πλου
σίους τούς κατοικοϋντας ε’ις τά  πέριξ αύτοϋ 
μ.έρος οΰτως είπεΐν τής κατοικίας των.

Έκ τού έξώστου τοϋ κατέχοντος όλόκλη- 
ρον τόν πρό; τόν μαγευτικόν έκεϊνον κήπον 
πρόσοψιν, άπολαμ-βάνει τ ι ;  άπαραμίλλου ά- 
πόψεως.

Οί Παρισινοί κηπουροί είναι μοναδικοί έν 
τώ  κόσμω.

Ό  κήπος τοϋ Μονσώ είναι ό ώραιότερος 
τών έν Παρισίοις.

Καί τό μέγαρον ήτο έσωτερικώς τοσοϋτον 
πολυτελώς διεσκευασμένον,ώστε ή περιγραφή 
καθίσταται άνέφικτος.

Ή  πριγκήπισσα είχε σωρεύσει έντός αΰ- 
τοϋ πάν δ,τι ή φαντασία δύναται νά συλ- 
λάβη κομ.ψότερον καί άναπαυτικώτερον.
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[ Συνέχεια]

— Ό  διάδρομος έν τή άκρα τοϋ όποιου 
εύρισκόμεθα, έξηκολούθησε λίγων ό 'Αμερι
κανός, ύπάρχει μόνον πρός οδηγίαν είς την 
θύραν αυτήν, ή όποια κρύπτεται εντελώς 
ίπ ί τοϋ τοίχου, ώς βλέπετε, καί διά της 
όποιας εισέρχεται τις είς μυστικήν κλίμακα, 
κατασκευασμένην ίντός αύτοϋ. ’Ή  κλίμαξ 
α.ΰτη κατέρχεται μέχρι τών βάθρων, ε”νθα 
ίκλείετο άλλοτε διά σιδηράς θύρας. Διαβαί- 
νων τις τήν σιδηράν αύτήν θύραν εισέρχεται 
είς υπόγειον μήκους πεντήκοντα περίπου 
μέτρων καί εξέρχεται αύτοϋ διά ρωγμής 
βράχου, ίν ώ ήνοίχθη σπήλαιον κατακλυ- 
σθέν άπό πολλοϋ ύπό κισσών καί βάτων. 
Λοιπον διά τής κλίμακος αύτής καί διά τού 
ύπογείου τούτου εφυγεν άναμφιβόλως ό 
Σανζάκ. Τολμηρά ήτο ή πρχξις αΰτη,διότι 
έγνώριζεν δτι πολλαί βαθμίδες μόλις έστέ- 
κοντο, καί θά ίδωμεν τώρα ιάν δικαιολο
γούνται οί φόβοι μου.

Ό νέος έπίεσε τόν μηχανισμόν, ήρεμα 
δε ήνεώγη ή θύρα μετά τριγμοϋ.

— Ίοέτε, κύριοι, ίδέτε, άνέκραξε μετά 
φωνής παλλομένης ύπρ τής συγκινήσεως,δεν 
ήπατώ μην κατέρρευσεν ή κλίμαξ, συμπα- 
ρασύρασα μέρος τού έξωτερικού τοίχου.

Καί όντως, έφαίνετο έν τώ τοίχω μέγα 
ρήγμα έπέκεινα τών δύο τετραγωνικών μέ
τρων.

Αί βαρεΐαι λίθιναι βαθμίδες είχον καταρ 
ρεύσει ή μία κατόπιν τής άλλης, μεμιγμε- 
ναι μετά λίθων καί συντριμμάτων ασβέστου.

— Τότε, Ούΐλλιαμ, τ ί ύποθέτεις ; ήοώ- 
τησε μ ετ ’ αγωνίας ό κ. Βάν "Οσσεν.

— Υποθέτω, κύριε, δτι ιάν ό ύποκόμης 
cl·/ έφθασεν έγκαίρως διαβαίνων τόύπόγειον, 
δηλαδή πρό τής καταρρεύσεως,έτάφη κατα 
συντρίβεις ύπό τά  έρείπια.

— Ώ  ! τόν δυστυχή ! ’Αλλά πώς να 
μ.άθοψ.εν ;

—Εύκολώτατον. Δέν εχομεν παρά νά 
ύπάγωμεν είς τό σπήλαιον, καί έκειθεν θά 
βεβαιωθώμεν.

— Πηγαίνωμεν άμέσως, Ούΐλλιαμ.
Ό  Βάν "Οσσεν καί οί δύο πράκτορες 

ηκολούθησαν πάλιν τον ’Αμερικανόν κατα- 
€άντες είς τό ισόγειον έλαβον πλήν τών 
κηρίων, άτινα ήδύναντο νά σβεσθώσιν ύπό 
τοϋ άέρος, καί φανόν καί διηυθύνθησαν πρός 
το σπήλαιον. Ό τε έφθασαν έκεΐ, έστάθησαν 
σχεδόν είς τήν είσοδόν του, διότι ήτο σχε- 
-οόν πεφραγμένη ύπό βάτων,ροδοδαφνών καί 
κισσών, ών οί κληματοειδεΐς κλάδοι ίξετεί- 
νοντο περιπλέγδην. Μολονότι δέ παρετήρη- 
σαν δτι οΰδείς τούτων ήτο τεθλασμένος, 
τοϋθ’δπερ ίδήλου δτι δέν διεβη τις ίκεΐθεν, 
Ιν τούτοις ό Ούΐλλιαμ, μή πειθόμενος είσέτι, 
είσέδυ,πατών τούς είρημένους κλάδους, ίντός

τοϋ σπηλαίου, ένθα ήκολούθησαν αύτώ καί 
οι λοιποί· τότε δέ πλησιάσας τό φώς είς 
τήν έξοδον τής σήραγγος έοειξε τώ κ. Βάν 
Οσσεν καί τοϊς λοιποΐς τήν ρωγμήν τού 

βράχου, κεκλεισμένην άνωθεν έως κάτω ύπό 
άραχνών. Τή φορ* ταύτη οΰδεμία πλέον 
άμφιβολία ήδύνατο νά ίμφιλοχωρήση δτι ό 
ύποκόμης δέν έξήλθε τής σήραγγος· καί ήδύ- 
νατο να συμπεράνωσιν έκ τούτου δτι ή 
κλίμαξ κατέρρευσεν, ένώ έκεϊνος κατήοχετο 
αύτήν καί δτι κατασυνετρίβη ύπό τοϋ σωρού 
τών λίθων.

— Όποιον τέλος ! έψιθύρισεν ό νέος.
— Είναι θεία τιμωρία ! εϊπεν ό κ. Βάν 

’Όσσεν, ά λ λ ’ είναι φρικαλέα.
— Ναί, φρικαλέα, εϊπεν ό Γαβιρών,άλλά 

σώζεται τοιουτοτρόπως άπό τό κάτεργον !
Οί τέσσαρες άνδρες εξήλθον τού σπη

λαίου ζωηρές άποκομίζοντες εντυπώσεις καί 
ίπεστρέψχν είς τήν οικίαν.

Κατά διαταγήν τού κ. Βάν Όσσεν ό 
Κοκάς καί ή σύζυγος αύτοϋ, ών τά στόματα 
έ'λυσε προηγουμένως ό Ούΐλλιαμ,άπηλλάγη- 
σαν τών δεσμών αύτών παραδοθέντες είς τήν 
φρούρησιν. τού.Νοαρώ. ’Ακολούθως ό 'Ολ
λανδός προσεκάλεσεν ένα τών ύπηρετών του.

— Πάρε τό φανάρι αύτό, τώ είπεν ίπ ι- 
τακτικώς, καί πήγαινε νά*είπής είς τούς ά- 
μαξηλάτας νά έλθουν άμέσως μέ τάς άμα
ξας καί νά μας περιμένουν ίκεΐ είς τάς κιγ- 
κλίδας.

Ό  ύπηρέτης άπήλθε.
Τότε ό κ.Βάν Όσσεν καί ό Ούΐλλιαμ εί- 

σήλθον είς τό δωμάτιον, ένθα εύρίσκοντο ή 
κόμησσα καί ή θυγάτηο αύτής. Ή  νεαρά 
γυνή καί ή Χρυσαυγή καθήμεναι έπί ανα
κλίντρου ίκρχτούντο ένηγκαλισμέναι. Ή  
κόμησσα είχεν είπεΐ είς τήν Χρυσαυγήν δτι 
άνηρπάγη ύπο θανασίμου τοϋ πατρός της 
εχθρού, δστις τυφλωθείς ύπο τού μίσους του, 
ήθελε νά τήν φυλάξη έγκεκλεισμένην, νά 
τήν ύποβάλν) είς δεινοπαθήματα καί ίσως 
νά τήν άφήση ν ’ άποθάνη έκ πείνης πρός 
κορεσμόν τού μίσους του καί νά έκδικηθή τόν 
κύριον Δελώρμ. Τήν είχον άπατήσει άπε- 
χθώς, παν δέ δ,τι τή είπον ήτο σύρραμμα 
ψεύδεων. Καί ή έπιστολή δε έκείνη, τήν ο
ποίαν έγραψεν, ήτο μέσον, δπερ μετεχεtpi- 
σθησαν δπως σύρωσιν είς παγίδα τήν π α ι
δαγωγόν της.

— Διότι ήμπορώ νά σοί τό εϊπω, άγα- 
πητή μου, προσέθηκεν ή κόμησσα, καί έγώ 
άπό τριών ήμερών είμαι κλεισμένη εις τήν 
φοβέραν αύτήν οικίαν.

Ή  νε2νις έκλαιε καί ίθρήνει στηρίζουσα 
τήν κεφαλήν ίπ ί τού στήθους εκείνης, τήν 
όποιαν άπεκάλει πάντοτε κυρίαν Δουράνδου, 
άγαπητήν της παιδαγωγόν.

'Ότε ή κόμησσα όδηγηθεΐσα ύπό τοϋ Ού- 
ΐλιαμ  Δοϋρκετ εύρέθη έναντι τής Χρυσαυ
γής, ήτις άφήκεν άναφώνησιν ίδοϋσα αύτήν 
είσερχομένην, παρ’ ολίγον νά προδοθή κραυ- 
γάζουσα : «Κόρη μου!» Ά λ λ ’ άναμνησθεΐσα 
ετι άπαξ τήν ρητήν άπαγόρευσιν τού συζύ
γου της καί σκεφθεΐσα τά  επακόλουθα τοι- 
αύτης άποκαλύψεως, είχε τήν δύναμιν νά 
κατασιγάση τήν καρδίαν της καί ήνοιξε χω
ρίς νά είπή λέξιν τάς άγκάλας αύτής, είς άς 
ίρρίφθη ή νεανις πνιγομένη ύπό λυγμών.

ι~
«Ρ

ρά

οε
οτ
εέ1
oil

τ ί
W
θν

ά>
τ’ι

GC
VI

Απερίγραπτος ήτο ή σκηνή, άπό τί 
όποιαν ό Ούΐλλιαμ ίνόμισε καλόν νά άττ 
συρθή εύλαβώς. Ή  κόμησσα περιεπτύξατ 
τήν θυγατέρα της, θλίβουσα αύτήν πυρι 
ρωδώς ίπ ί τής καροίχς της καί ύπερανθρύ 
πως άγωνιζομένη νά μείνη ήρεμος, νά συγ 
κρατήση τούς παραφόρους στοργής λόγου; 
οΐτινες ήρχοντο είς τά  χείλη της καί νά μ·ί u 
άναλυθή είς λυγμούς. Τής Χρυσαυγής ■ ^  
συγκίνησις ύπήρξε σφοδροτάτη καί σχεοό 
λιπόθυμος έπεσεν ή νεανις είς τάς άγκάλ* 
τής κομήσσης, ήτις έβαλε κραυγήν τρόμο 
καί άλγους καί ίναπέθηκε τήν κόρην της έι: 
τού άνακλίντρου.

— ”Ω ! μή πτοήσθε, είπεν ή Χρυσαυγή 
προσπαθήσασα νά μειδιάση, έτρόμαξα... 
χαρά, ή ευδαιμονία... Δέν είναι τίποτε, δέι 
είναι τίποτε.

Ά λ λ  ’ή κόμησσα ήτο ήδη γονυπετής εμ 
προσθεν τής θυγατρός της καί κλαίουσα πε· 
ριεπτύσσετο τά  γόνατά της καί ήσπάζετι 
τάς μικράς αύτής χεΐρας, είτα δέ ηγείρετι 
ΐνα κχτακαλύψη τό πρόσωπον της διά φίλη. 
μάτων καί γονυπετοϋσα πάλιν ήρχιζεν έχ ν·; 
νέου νά περιπτύσσηται τά γόνατά της καί 
νά κατασπάζηται τάς χεΐράς της.

Ή  Χρυσαυγή τήν παρετήρει μ ετ’έκπλή 
ξεως.

ΤΗτο είς άκρον συγκεκινημένη, ή καρδία 
της έπαλλε βιαιότατα, άλλά δέν ύπέφερε 
ποσώς, τουναντίον μάλιστα ήσθάνετό τι 
εύάρεστον, μεγεθυνόμενον ύπο τής χαρας 
Βεβαίως δέν ίνόει καταλεπτώς τά  ίν τή 
καρδία της συμβκίνοντα, ά λ λ ’ήσθάνετο νύν 
δτι ή κ. Δουράνδου ήδύνατο νά άναπληροΐ 
πάντα , ούσα δι ’αύτήν πλέον ή παιοχγωγο; 
κχί ίλυπεΐτο μόνον διατί νά μήν είνχι και 
μητέρα της. Πχραδόξως πως δμως ή θέλη 
σις τής Χρυσχυγής άνθίστχτο κατά τών 
εντυπώσεων τούτων κχί ίξωτερικώς ητο 
σχεδόν ψυχρά μεθ’ δλην τήν θέρμην τών 
μητρικών φιλημάτων, άτινα τοσούτον ανε* 
ζωογόνουν αύτήν άλλοτε.

Τό όνομα τής «μαμας», τό όποιον προ 
τινων έτι ήμερών έδιδεν είς τήν παιοαγω* 
γόν της, δέν ήλθε πλέον είς τά  χείλη της.

Δ ιατί άρα γε ; ’Ίσως φοβούμενη έκ τ ις  
άνακαλύψεως ήν έποίησεν,δτι ή κ. Δουράν
δου κατεΐχεν έν τή καρδία της ύπέρ το οεον 
μεγάλην θέσιν, τήν τής μητρός, έπεθύμει 
τούτου ένεκα νά τιμωρήση έαυτήν διά την 
ύπέρ τό δέον άγάπην της αύτήν, ΐνα κατα 
στή συγγνωστή ή ολίγη αύτής άγάπη προς 
έκείνην ήν ένόμιζε μητέρα της.

Κατόπιν τούτων ή κόμησσα έκάθησε 
πλησίον της καί τή είπεν άνευ δμως έςη-| 
γήσεως δτι άθλιός τις άπήγαγεν αύτήν ένε- 
κεν άγενοϋς καί τερατώδους έκδικήσεως.

Ή  Χρυσαυγή ένόησεν δτι έσωσαν αύτην 
άπό φρικαλέου κινδύνου, ούτινος μικρού οειν, 
συμμετέσχεν ή παιδαγωγός της έξ άφοσιω- 
σεως πρός αύτήν. Τότε δέ ήρχισε νά κλαιη, 
άφίνουσα τήν κεφαλήν αύτής νά πέση έπι 
τού στήθους τής κομήσσης.

Ό Βάν Όσσεν καί ό Ούΐλλιαμ Δοϋρκετ 
έμειναν ακίνητοι απέναντι τής συγκινητι
κής ταύτης είκόνος, φαινόμενοι δτι διηρω- 
τώντο έάν ώφειλον νά προχωρήσωσιν ή νά 
άποσυοθώσιν.
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— Ή  Χρυσαυγή ήξεύρει οτι είναι εις τάς 
χγκάλας τής μητρός της, είπε καθ’ έαυτόν

! bB*v Όσσεν. 
y-'t Ταχέως δμως έ'λαβε τήν άπόδειξιν δτι 

ίπλανάτο, διότι ή Χρυσαυγή ήγέρθη κχί 
προχωρήσασα πρός αύτόν,

.— Κύριε Βάν "Οσσεν,ειπεν, ή κυρία Δου 
ράνδου, ή άγαπητή καί κχλή μου πα ιδα
γωγός,μοί είπεν δ,τι οφείλω πρό; ύμάς-μέγας 
κίνδυνος με ηπείλει, ίσως ό θάνατος, σείς 
οέ ρ.’έλυτρώσατε, μ ’ έσώσατε ! σάς εύχαρι- 
στώ, χύριε Βάν "Οσσεν.Καί σάς, κύριε, προ- 
«θηκε στραφεϊσα πρός τόν Ούίλλιαμ, δστις 
σιωπηλώς ύπεκλίνατο μετά σεβασμού.

Ό Βάν “Οσσεν έ'λαβε τήν νεάνισα άπό 
τής χειρος καί τήν ήσπάσθη έπί τοϋ μετώ
που. Είτα ρίψας έπί τής κομήσσης συμπα
θητικόν βλέμμα,

— ’Ατυχής μήτερ! διενοήθη· καί σήαερον 
κόμη ε”χει το θάρρος καί τήν ίσχύν νά 
τηρήση τό μυστικόν της.

Ήγέρθη καί ή νεαρά γυνή καί πλησιά- 
<:*σα πρός τόν Βάν "Οσσεν λίαν συγκεκι- 
νημένη τφ  είπε μετά κλαυθμηριζούσης φω
νή; :

— Μίαν ήμέραν, κύριε,άργότερον, τολμώ 
«*όαη νά έλπίζω, δτι θά μοί έπιτραπη νά 
δαιλήσω, καί τότε θά μάθετε τά  πάντα.

Ό Ολλανδός άπεμακρύνθη μ ετ ’ αύτής 
ολίγον καί τη άπεκρίθη ταπεινή τη φωνη :

— Ή άτυχής κόμησσα Δελασέρ οέν έχει 
πλέον τίποτε νά μοί εϊπη οιά νά μάθω.

—Τί ! ύπέλαβεν αΰτη όπισθοδοομήσχσα, 
τ,ξεύρετε ! .. . .

Ό Ολλανδός έξήγαγεν έκ τοϋ κόλπου 
του τό χειρόγραφον, δπερ ό Νοαρώ £λαβεν 
άπο τοϋ θυλακίου τοϋ ύποκόμητος, καί πα- 
ρουσίχσεν αύτό τη κομήσση, ήτις έρρίγησε 
καί έκάλυψε τό πρόσωπον οιά τών χειρών 
ίνα κρύψη τοϋ αίσχους της τό έρύθημα,δπερ 
άνέβαινεν έπί τοϋ μετώπου της.

— Άφοϋ τό άνέγνωσ*, έπανέλαβεν ο 
τραπεζίτης, ένόησα εύχερώς οιατί έκλείσθη 
ένταϋθα ή Χρυσαυγή καί σείς κατόπιν. Ό 
άθλιος ήθέλησε διά φοβερών μέσων καί μέ 
την μάχαιραν είς τόν λαιμόν νά σάς άνάγ- 
χάση νά γράψετε τήν αίσχράν αύτήν επι
στολήν. Πόσον θά ύπεφέρατε ! Ποιας βασά
νου;.

— Ηύχήθην, κύριε, είς τόν Θεόν, έναπέ- 
θηκα είς αύτόν τά ; ελπίδας μου, μέ ύπε- 
οτήριξε δέ καί μοί έοωκεν ίσχύν.

— ’ Α ! τώρα δικαιούσθε νά τύχετε συγ
νώμης !

— Δέν θέλω νά τήν ζητήσω, άνταπήν- 
"τησε, κινήσασα λυπηρώς τήν κεφαλήν.

— Έστω· ά λ λ ’ έγώ θά όμιλήσω,θά . . .
-—Ό χ ι, οχι, διέκοψεν αύτόν ζωηρώς· ή

Χορη μου, πρέπει ν ’άγνοη τά  πάντα, χάριν 
αυτής θά έχω τήν δύναμιν νά ύποφέρω μέχρι 
τελους.Τό καθήκον μου τώρα είναι ή θυσία! 
Κύριε Βάν Όσσεν, σάς παρακαλώ ύπουχέ- 
θητέ μου δτι δέν θά είπητε τίποτε τού κυρίου 
Δελασέρ. Ά  ! πρό πάντων, μή τώ  οείξητε 
το ε'γγραφον αύτό.

— Καλά,άπεκρίθη ο Ολλανδός, θά σιω- 
f*JWw μέχρι νέας άποφάσεως· δέν δύναμαι 
Ομως ν ’ άναλάβω διά τής ύποσχεσεώς μου 
**)ν ύποχρέωσιν νά μή άποκριθώ προς τόν

φίλον μου, έάν μ ’ έρωτήση, καί νά συνηγο
ρήσω ύπέρ ύμών, άν τό νομίσω καλόν.

— Δέν ένω τίποτε πλέον νά πεοιαένω,Λ. ι i ι

τίποτε δέν έχω πλέον νά έλπίζω, κύριε Βάν 
Ό σσεν είμαι καταδεοικασμένη.

Ό  Ολλανδός έ'λαβε τάς χεΐράς αύτής 
καί σιωπηλώς ε'θλιψεν αύτάς. Ήδύνατο νά 
τη εϊπη είς ποιαν λυπηράν θέσιν εύρίσκετο 
ό κόμης Δελασέρ ένεκα τής πρός δολοφονίαν 
του άποπείρας, ά λ λ ’ 'άπέσχε, γινώσκων οτι 
νέαν θά τη έπροξένει θλΐψινκαλόν δ ’έπ ’ϊσης 
έθεώρησε νά μή τη είπη δτι ό ύποκόμης 
ζητών νά διαφύγη έτάφη κατά πάντα τά 
φαινόμενα ύπό τά  έρείπια τή ; κλίμακος.

Αί άμαξαι άφίκοντο, καί τά  πρόσωπά 
μας, πλήν τού Γαβιρών καί τοϋ Νοαρώ, 
άπήλθον άμέσως τοϋ Περιβόλου τήςΤριδος.

Τη πρωία τής έπιούσης, τη όγδόη ώρα: 
καί ήμισεία, ό Γαβιρών εύρίσκετο έν Μομ- 
μορενσύ έν τώ  γραφείω τού άστυνόμου. Ά,φοϋ 
έν συντόμω τώ διηγήθη τήν άπαγωγήν τής 
δεσποινίδος -Χρυσαυγής Δελώρμ καί τήν 
προς δολοφονίαν άπόπειραν έπί τής δδοϋ 
Ροσέ, τώ είπε τά συμβάντα τήν νύκτα έν 
τη οίκία τοϋ άρχαίου κυνηγετικού έντευ- 
κτηρίου.

Μετά μίαν ώραν ό άστυνόμος καί ό είρη- 
νοόικης συνοδευόμενοι ύπό τοϋ γραμματέω; 
τοϋείρηνοδικείου καί ύπό αστυνομικού ύπαλ- 
λήλου έξήρχοντο έκ Μομμορενσύ, έπιβχί- 
νοντες άγοραίας άμαξης,καί διά τού δάσους 
μετέβησαν -είς τόν Περίβολον τής "Ιριδος. 
Ό λίγω  πρότερον περί τούς δώδεκα σκαφείς 
φέροντες τά  έργαλεΐχ αύτών μετέβησαν 
ώσαύτως είς τό άρχαΐον κυνηγετικόν έντευ
κτήριον συνοδευόμενοι ύπό τριών χωροφυλά
κων.

Πρώτον έργον τών είς τόν Περίβολον τής 
"Ιριδος άφικνομένων ύπχλλήλων τής εξου
σίας ύπήρξε νά διατάξωσι δύο, χωροφύλακας 
νά άπαγάγωσι τόν Κοκάς καί τήν σύζυγόν 
του είς τήν φυλακήν τών Βερσχλλιών. Ύ πε- 
λείπετο νά γνωσθη έάν ό ύποκόμης Σανζάκ 
κατώρθωσε νά διχφύγη, η έάν πράγματι, 
ώς ύπήρχε πας λόγος νά ύποτεθη, έτάφη 
ύπό τά έρείπιχ τής κλίμακος, πρός βεβχί- 
ωσιν οέ τούτου έπρεπε νά έξορυχθώσι πάν
τες οί λίθοι καί τά συντρίμματα τής άσβε
στου, τά  όποια έπλήρουν δλον τό κενόν 
μέρος τού τοίχου. Ή σαν δμως έκεϊ οί σκα
φείς, άναμένοντες διαταγήν νά άρχίσωσιν 
τό έργον αύτών.

Έν πρώτοις κατά τάς ύποδείξεις τοϋ 
Γαβιρών έξήτασαν έάν ή έργασία τής έξο- 
ρύξεως ήδύνατο νά γείνη Six τής σήραγγος, 
κχί επειδή άνεγνωρίσθη ότι έκ τοϋ μέρους 
τούτου τό έργον θά ήτο λίαν δυσχερές κχί 
θ ’ άπήτει πολύν καιρόν,ένεκρίθη οτι άπλού- 
στερον ήτο ν ’ άρξηται ή άποχωμάτωσις 
άπό τής οπής, ήτις έγένετο έν τώ  τοίχω 
κατά τήν κατάρρευσιν τής κλίμακος.

Έν τούτοις, έπειδή ηδύναντο νά φοβών- 
τα ι δευτέραν κατάρρευσιν, έπρεπε δέ πρό 
παντος νά φροντίσωσι περί τής άσφαλείας 
τών έργατών, ήρχισαν άπό τής στερεάς 
στηρίςεως τού τοίχου· τούτου οέ γενομένου, 
ήρξατο ή άνασκαφή.

Ή  έργασία διήρκεσεν έπέκεινα τών δύο

ώρών αίφνης δέ είς τών έργατών άνέκραξε'
— Έδώ είναι ό άνθρωπος !
Τούς λόγους τούτους διεδέξατο βαθεϊχ 

σιγή· είτα δ ’ ήκούσθη ή φωνή τού είρηνο- 
δίκου λέγοντος·

— Βγάλτε τό πτώμα !
Άνεσήκωσαν άκόμη οί έργάται λίθους 

τινάς, μετά ταϋτα δέ διά σχοινιών άνέσυ- 
ραν τόν νεκρόν μέχρι τής όπής τού τοίχου 
καί είτα έξήγαγον αύτόν-τού βαράθρου.

Ή  θέα τοϋ πτώματος ήτο φρικαλέα. 
Παρετηρήθη δτι ό ύποκόμης έπεσεν έπί τών 
νώτοιν κτυπήσας τήν κεφαλήν έπί βαθμίδος 
τής κλίμακος καί δτι κατχσυνετρίβη ύπό 
τών λίθων πριν η προφθάση νά κινηθή. Ή  
κεφχλή του ήτο συντετριμμένη καί πεπλα- 
τυμένη· τβ κρανίον του συντετριμμένον άπό 
τού ένος ώτος μέχρι τού έτέρου έπαρουσί- 
αζε πλάγιον ρήγμα,όπόθεν έξήρχοντο τεμά
χια πεπηγότος αϊματος καί λείψανα μυε
λού,τό δέ καθημάγμένον καί £νευ οφθαλμών 
καί ρινος πρόσωπον του ούδεμίαν έσωζε 
πλέον άνθρωπίνην μορφήν καί ήτο άγνώ- 
ριστον.

— Είναι φρικαλέον ! είπεν ό αστυνόμος.
Ό  δέ είρηνοδίκης γενόμενος κάτωχρος

άπέστρεψε τήν κεφαλήν.
["Επεται συνέχεια.]

ΦΟ ΙΤ ΗΤΗ Σ ΤΟΝ Μ Α Θ Η Μ Α Τ ΙΚ Ω Ν
αριστα καταρτισμένος, ζητεΓ παραδόσεις κ ατ ’ οίκον έπ- 
μετριωτάτη αμοιβή. — Πληροφορίαι όδός Προαστείου, 
άριθ. 60.

Είς τό έπι της όδοΰ Σταδίου, έναντι τοΰ υπουργείου 
τών Οικονομικών, κα'ι κάτω6έν τοΰ Μεγάλου Ξενοδοχείον 
τών Αθηνών λαμπρόν κουρεΓον τοΰ κυρίου

ΙΩΑΝΝΟΥ Π. ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ
ευρίσκονται απαντα τα εκλεκτότερα ευρωπαϊκά αρώματα τ 
καθώς κα'ι ή αρίστη κ ο λ ω ν ι α παρά τοΰ ίδίου κατα- 
σκευαζομένη και πωλουμένη κατ’ όκαν είς συγκαταβατι
κήν τιμήν. Διά τους κουρεΓς γίνεται ίδιαιρέρα συμφωνία

Π Ο Υ Δ Ρ Α  ΖΑΚΎΝΘΟΥ*
έ ξ ο χ ο υ  π ο ι ό τ η τ ο ς  της κυρίας ΒΙΣΒΑΡΔΗ  
πωλεΓται είς πακέτα έσφραγισμένα πρός δραχμήν 1 έκα
στον, έν τώ παρά τήν Πλατείαν τή ί Όμονοίας Κ ο ύ 
ρε  ί ω  Π. ΜΕΛΙΣΣΙΩΤΟΥ κα'ι τώ παρά τήν Κα- 
πνικαρέαν Κ α τ α σ τ ή μ α τ ι  Δ. ΘΕΟΛΟΓΙΤΟΥ,και 
είς τό Ε μ π ο ρ ι κ ό ν  Κ α τ ά σ τ η μ α  ΑΔΕΛΦΩΝ 
ΒΕΛΙΜΕΖΗ, όδός Σταδίου παρά τά Χαυτεϊα απέναντι 
της μεγάλης οίκίας Καφταντζόγλου.

ΟΔΗΓΟΣ TON IHTEPQN S
τών νεωτέρων και δοκιμωτέρων παιδιατρικών συγγραμ
μάτων ύπό Κ. Κ νριαζίδον, ίατροΰ και ύφηγητοΰ τής 
Παθολογίας τών παίδων εν τώ Ε. Πανεπιστήμια) μετά 
21 εικόνων. ’’Αδετονδρ. 3, 50, χρυσόδ. 4. 50,

Π 0 Λ 0 Ϊ Ν Τ Α 1 Σ Κ Ε Λ Ε Τ Ο Ι
Καταστήματος, καταλ

ληλότατοι δι* οίανδήποτε εργασίαν, είς ευθηνοτατην τ ι 
μήν. Πληροφορίαι παρ’ ήμιν.

ΟΙΝΟΙ Θ Η Ρ Α Σ Σ. Δ Ε Ν Α ΞΑ Ό 
δός Σταδίου 36. 
Βισάντο, λευκόν και 

μαΰρον, Μαλβαζία, Νέκταρ, Βορδώ, Ζαμάΐκα.Οίνοι κοι- 
νο'ι πρός 80 λεπτά τήν όκαν. ΟΙ οίνοι τοΰ κ. Δεναξα «- 
δραδεΰΟησαν εν τϊ) παγκοσμίω Εκθέσει τών Παρισίων.
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ΔΡ0Μ0Δ0ΓΙ0Ν ΣΙΑΗΡΟΑΡ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
1}ειραιεϋς Ά θ ή να ι Πάτραι Πύργος ’Ολύμπια.

Πειραιεΰς
Άθήναι

Κόρινθο;

6.20π
7.00  

ϊ φ . 10.03
10.23

/ϊφ.
\άν.

. .  . / ίφ .12 .56
λ χ Ρ*τ “ ( ά ν .12.59  

Α ΐγιον αφ. 2 .02
ρ-, (&9. 3.40
α * '?Λι U  4.15

t / αφ. 6 .18  Αεχαινα ( Λ  g 23

8.10

ΠύΡγος Viv. 6.30π  
'Ολύμπια αφ. 7.25

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 .1 5π 4.45μ —
9.45 7.40 —
9.50 6.45π

11.40 8.55 —
11.55 __ 5.00
12.50 — 5.55

’Ολύμπια άν. 7.35π

Πύργο; ι* ? ·
\άν. —

Λεχαινά “

Γ -αφ. — 
άν. 7.45π  

9.29αν.
Πάτραί
Α,ιγιον

/αφ.10.34 
’Α *Ράτα (ά ν -10 .39

Κόρινθο;
/αφ. 
I άν.

1.05 
1.25

Άθήναι αφ. 4,30 
Πειραιεΰς άφ. 5.00

7.00π
8.50
8.55 

11.00 
11.50

1.08
1.58
2.02
3.55
4.10
7.05
7.35

2.25μ
3.20
3.40
5.18
5.24
7.45

6.20π
9.00

6.30μ
7.25
5.05μ
7.15
6.40π
9.15
4 .10μ
•6.25
7.35

Κόρινθος άν.
Ά ργο ; άφ.
Κ αΦ χλιον ·
Τρίπολι; ·

Κόρινθος Ά ο νο ς  Ν αύπλιον Τρίπολις. 
11.42π  (*) 1.20μ II Τρίπολις άν. 6.30π
2.20 3.50 ! Ν κ ύ κ λ ιο ν  > 8.45
3.00 4.25 Ά ργο ; . 9.25
6.10  7.20 !! Κόρινθο; άφ. 11.40

Καβάόιλα Κ υλλήνη  Λουτρά.

12.00*
3.20
3.55

9.45π (*) 
12 .15  

1.20 
3.45

Καβάσιλα 7.15 10 .15 — 7.00 Λουτρά
Κυλλήνη

_ _ _
Βαρθολομ.
Κυλλήνη

7:30 10.35 3.20 7.20 6.00 _ 11. 15
— 11,05 3.50 7.50 Βαρθολομ.

Καβάσιλα
6.33 8.00 11.42

Αουτρά — 12.30 — — 6.50 8.15 —

2.35 
4.00  
4.33 
4.50

· .  Κ α τ ’ ευθείαν εί; Τρίπολιν κα'ι άντιστρόφω;. (1) Τρίτην, Πέμπτην, Σάββατον (2) Δευτέραν, 
Τετάρτην Παρασκευήν. — Μεταξύ Μύλλων Ά ργους Ναυπλίου £ζ άμαζοστοιχίαι καθ’έκάστην.

1

ΧΑΡΤΕΜΙΙΟΡΙΚΟΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΚΟΜΜΑΤΑ 

Ά θ ή να ι, Όδός Άρι<}τείδου, άριθμός 16.

Χ 4 ρ τ η {  τυπογραφικός ^διαφόρων ποιοτήτων, σχημάτων και χρωμάτων λεϊοςκαι μή. _ Νέα
αποθήκη άνεξάντλητος. — Τιμαι μέτριαι.

Λ ίΛ Α ΙΚ Α Λ Ι Ι ΙΑ  ΕΛΛΗΝΙΙ  g t g j l
ημέραν, μεταβαίνουσα προς παριδοσιν μαθηματων είς μικρούς παΓδας η κορά
σια .—Πληροφορίαι παρ’ ήμΓν.

Ε Ρ Γ 0 Σ Τ Α Σ 1 0 Ν  Λ Α ΙΜ Ο Δ Ε Τ Ω Ν
Γ . Κ Ο Υ Λ Ο Υ Μ Π Η

39 — Ά θή να ι, όδός Σταδίου, άριθμός — 39.
Μεγάλη συλλογή υποκαμίσων, φιοκόλ, κομβίων, χειροκτίων, μπαστουνιών, 
όμβρε/.ων, φλανελλών κλπ. ανδρικών ειδών. Π<·λΥ)βΙ{ λ ια ν ικ ώ ν  x l l  χον- 
ipn& l

Λαιμοδέται κατά  παοαγγελίαν.

Ί Ϊ Ι Μ Ι Ι Μ
ΑΔΕΛΦΩΝ Α. ΡΑΚΟΠΟΥΛΩΝ

Ά θ ή να ι, όδός Αίολου, άρ. 192, ίν α ν τ ι  ξενοδοχείου Στέμματος 
ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΚΑΤΑΣΤΙΧΩΝ ΕΚ ΤΟΝ ΚΑΛΛΙΤΕΡΟΝ 

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ :

Edler et Krische, Hanovre. — Laroche Joubert 
et Cie Angouleme, Paris.

F. Rolinger Meidlinc et Lassner et Aaoher Wien
Έκτυποϋνται επισκεπτήρια στιγμιαίως παντός είδους ώς και λιθογραφη· 

μέναι επικεφαλίδες επιστολών κα'ι φακέλλων — χαράσσονται σφραγίδες παντος 
$?δου;. Ένταϋθα πωλεΓται κα'ι μελάνη τύπου αγγλική ώς και συμπεπυκνωμένη. 
Πάστα πολυγράφου—γραφίδες Διαδόχου — μεγάλη συλλογή χρωμάτων και ε
λαιοχρωμάτων—έργαλεΓα άρχιτεκτονικής κτλ. κτλ.

ΤιμαΙ μέτρια .̂ — Πώλη·ι« λιανικές **1 χονβρ«δ>«.

« λ  Μ Ε Γ Α  Ζ Γ Θ 0 Π Ω Α Ε Ι 0 Ν  Η
Πλατεία Ό μονοίας,

Εύρίσκονται πάντοτε ΣΤΡΕΙΔΙΑ της ώρας.
w m

ΤΟ ΣΗΜΑ ΤΟΤ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΤ
Α Ι  Γ Ν Η Σ Ι Α  I 2ΙΓΓΕΡ ΡΑΠΤΟΜΗΧΑΝΑΙ

ΕΓΡΙΪΚΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟΝ ΕΙ£ ΤΟ ΚΙΛ1ΚΟΝ ΚΛΤΑΧΤΗΜΛ

ΤΟ Υ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΤ
4:7 Ό δ ό ς  Σ τ α δ ί ο υ  4:7

ΚΑΙ ΕΙΣ ΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΑΥΤΟΥ

ΤΙΜ ΑΙ ΩΡΙΣΜΕΝΑΙ
*Ανευ του οποίου ή μηχανή 

δεν είνε ^νησϊα.

ΤΟΙΣ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ 
ΚΑΙ ΜΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑΣ ΠΑΗΡΩΜΑΣ

Γ. Ν Α Ϊ Δ Λ Ι Γ Γ Ε Ρ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΩΡ
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