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(Συνέχεια και τέλος ϊ£ε προτ,γούαενον φΰλλον).

Έ κτος τών αύλητρίδων, ψχλτριών κχί όρχη - 

στρίδων είσήγοντο είς τά-συμπόσια κχί θχυμχ- 

τοποιοί, γελωτοποιοί κχί παράσιτοι, ινα δ ιε - 

γείρωσι τήν χαράν καί ευθυμίαν' τούς παρα

σίτου; μάλιστα οΰτε πυρ, οΰχε σίδηοος, ουτε 

χαλκός εί'ργει μή φοιτάν έπί δειπνον' πλήρη ει

κόνα Μχκεϋονικοϋ συμποσίου δίδωσιν Αθηναίος 

εν άρχν) τοϋ τετάρτου βιβλίου1 Ιχ ε ι δέ οΰτως.

«Έ ν Μακεδονία τοϋ Κκράνου γχμους έστιών- 

τ ο ;,  οί μέν συγκεκλημένοι χνδρες ήσχν εί'κοσιν- 

οϊς κχί κχτακλιθεΐσιν εόθέως έδόθησαν φιάλχι 

άργυρχΐ, έκάστω μ ίχ , δωρεά. Προεστεφχνώκει 

δέ κχί έκαστον, πριν εϊσελΟεΐν, στλεγγίδι χρυ- 

σ·/5 (χρν»ί| τχιν ίχ) πέντε χρυσών έκάσττ) δ ’ ήν 

τό τ ίμ η μ α .Έ π εί δέ έξέπιον τά ςφ ιά λ α ; έ ν χ ζ λ -  

κώ πίνχκι τών ΚορινΟίων κχτχσκευχσμάτων 

άρτος έκάστω ίσόπλχτος έδόθ/Α, ορνε>.ς τε κχί 

νήσσαι, προσέτι δέ κχί φ ά ττχι (φχσσχι) κχι 

χην, κχ ί τοιχύτη τις άλλη· άφθονίκ σεσωρευμέ· 

νη, καί έκαστος λχβών συν α ύ τ ώ  πίνακι τοΐς 

κατόπιν διεδίδοι» παισίν. ’Ά λ λ α  δ' έσθίειν πε- 

ριεφερετο πολλά κχί π οικίλα1 καί μετά ταϋτχ 

αργυρούς πίνχξ ετερος, έφ’ ω πάλιν άρτος με*· 

γ χ .,  κχί χήνες κχί λχγωοί, κχί έ'ριφοι, κ ^ ί; ί  
τεροι άρτοι πεπονημένοι, καί π ε ρ ισ τ έ ρ ι;, κχί 

τρυγόνες, πέρδικές τε , κχί δσον άλλο πτηνών 

πλήθος ήν. Έ π εδώ κχμεν ούν κχί ταΰτα Ν τρΐς 

δούλοι;, κχί ώς άδην ειχομεν βρώσεως έχερνιΐ- 

ψχμεθκ' κχί στέφανοι εί.σηνέχθησχν πολλοί 

παντοδχπών άνθέων,έπί πχιί τε χρυσοί σ^λεγ- 

γίδες, όλκχί ϊ'σχι τώ  πρώτω στεφάνφ; . . .  'Ήδη

δέ ημών ήδέως άπηλλοτριωμένων τοϋ σωφρο- 

νεΐν, έπεισβάλλουσιν χύλητρίδες κχί μουσουρ

γοί κχί σαμβυκίστριαί τινες 'Ρ ό δ ια ι, εμοί μέν 

γυμνχί δοκεΐ, πλήν ελεγόν τινες αύτάς εχειν 

χιτώνας- άπαρςκμενχί τ ε  άπήλθον: Κ α ί βπει- 

σήλθον άλλαι, φέρουσχι ληκύθους μύρου έκάς·η 

δύο, συνδεδεμένας ίμΖντι χρυσώ, την μέν αο- 

γυραν, την δέ χρυσήν, κ χτιλ ια ίκς, καί έκάστφ 

προσέδωκχν. ’Έ π ειτα  εισφέρεται πλούτος άντί 

δείπνου, πίνχξ άργυροΰς έπί πάχος ούκ ολίγον 

περίχρυσος, ό'σος ώστε δέςχσθαι μέγεθος χοίρου 

τινός όπτοΰ καί σφόδρα μεγάλου, 8ς ύπτιος έπέ- 

κειτο, την γαστέρα δεικνΰς άνω πλήρη ουσαν 

πολλών αγαθών" ήσχν γάρ έν αύτώ συνώπτη- 

μένχι κίχλα ι, κχί μητραι κχί συκαλλίδων π λ ή 

θος άπειρον (συκοφάγων), κχί ώών έπ ικεχυμ έ- 

ναι λάκιΟοι, καί δστρεα καί κτένες' κχί έκ ά ίτω  

πεπυρωμένας αύτοΐς πίναξιν έδόθη. Μετά δέ 

ταΰτα πιόντες έλάβομεν ε/.χστος εριφον ζέοντ«, 

έφ’ έτέρω πάλιν πίνχκι τοιούτφ, συν μύστροις

χρυσοΐς  Μεθ’ ους είσηλθον ιθύφαλλοι καί

σκληροπχΐκτκι, κχί τινες καί θχυμχτουργοί γυ- 

ναΐκες, είς_ξίφη κυβίστώσαι, καί πϋρ έκ τοΰ 

σ όμχτος έκριπίζουσχι γυμνοί. Έ π εΙ δ£> κχί 

τούτων άπηλλάγημεν, εκλαμβάνει πάλιν ήμίίς 

θερμός τις κχί ζωρότερος πότος, οίνων όντων Ϋ,- 

μΐν θ χτίω ν κχί Μενδαίων κχί Λεσβίων, χρυσί- 

δων·.·(χρυσών οιχλ.ών) πάνυ μεγάλων έκάστΜ 

προσενεχθεισών. Καί μ ετά  τόν πότον ΰελοϋς 

πίνχς, δίπηχύς που τήν διάμετρον, έν θηκν) 

κχτακείμενος αργυρή, πλήρης ιχθύων ■ οπτών 

πάντα γένη συνηθροισμένων, άπχσί τε τΐ^οσε- 

δόθη καί άργυροΰν άρτοφόρον άρτων Κ α π π α δο

κιών' ων τά μέν έφάγομεν, τά δέ τοΐς θεράτ.ου- 

σ,ιν έπεδώκχμεν. Κχί νιψάμϊνοι τάς χεΐρας έ -



στεφχνούμεθα. . .  ησυχίας δε γενομένης, έξαλ- 

λόμένος της κλίνης ό Πρωτέας α ίτε ΐ σκύφον 

χο α ΐιν , καί πληροίσας οί'νου θασίου ολίγον 

τ ’ έπιροάνας ΰδατος, έξέπ.ιεν έπειπών. —  Ό  

πλεΐστα πίνων πλεΐστα κεύφρανθήσεται.— Καί 

ό Κάρανος εφη, έπεί πρώτος £πιες, £jre Πρώτος 

καί τόν σκύφον δώρον* τοΰτο δε καί τοΐς άλλοις, 

δσοι άν πίωσι, έ'σται γέρας. Έ φ ’ οΐς λεχθεΐσιν 

οι δ ’ εννέα πάντες άνέσται, άρπάζοντες, κάλλος 

άλλον φθάνοντες. Ε ίς δέ των συνδειπνούντων 

ήμΐν άθλιος, ού δυνάμενος πιεΐν, άνακαθίσας 

έ'κλαιεν, α <7κυφός γενόμενος, καί ό Κάρανος 

αύτφ  χαρίζεται κενόν τό εκπωμα. Έ π ί τούτοις 

χορός είσηλθεν άνθρώπων εκατόν έμμελώς άδόν- 

των γαμικόν ύμνον, μεθ’ οδς όρχηστρίδες, δ ιε -  

σχεβασμέναι τρόπον Νηρηίδων, αί δέ Νυμφών . . .  

Έ ν  τούτφ δέ ό γελωτοποιός είσηλθε Μανδρο- 

γέννης . . .  καί πολλούς κατέρρητεν ήμών γέ- 

λ ω τα ς’ καί μ ετά τα ϋτα  ώρχεΐτο μ ετά της γυ- 

ναικές, έ'τνι οΰσης ύπέρ τά  όγδοήκοντα. Καί 

τελευταΐαι έπεισηλθον έπιδορπίαι τράπεζαι, 

τραγήμκτά τ ' έν πλεκτοΐς έλεφαντίνοις έπ ε- 

δόθη π&σι, καί πλακούντες εκαστα γένη-Κρη- 

τικώ ν, Σαμιακών καί ’Α ττικώ ν, αύταΐς ταΐς 

ίδίαις τών πεμμάτων θήκαις.»

Τ ά  ’Α ττικά  δείπνα παραβαλλόμενα πρός τό 

δεΐπνον τοΰτο τοϋ Καράνου έκμηδενίζονται' 

άλλά καί τά  έν Χ α λ κίδι δείπνα ήσαν πολυτε

λέστερα τών έν Ά θήναις, ώς γίνεται δηλον έκ 

τοϋ λόγου τοΰ παρασίτου Δρομέα έν Ά θ η ν . I Vj 

1 3 2  αέοωτήσαντος γάρ τίνος αύτόν, πότεοον έν 

άστει γίνεται βελτίω  δείπνα ή έν Χ α λ κ ίδ ι, τό 

προοίμιον, είπε, τών έν Χ α λ κίδι δείπνων χ α - 

ριέστερον είναι της έν άστει παρασκευές' τό 

πλήθος τών όστρέων καί τήν ποικιλίαν προοί

μιον εϊπών δείπνου».

Ουτω λοιπόν οί-*ζωηροί "Ελληνες διηγον έν 

τοΐς συμποσίοις τρώγοντες, πίνοντες, συζητοΰν- 

τες, σκώπτοντες, άστεϊζόμενοι, προτείνοντες 

γρίφους καί αινίγματα, άδοντες όρχούμενοι καί 

ά διαλείπτω ς πίνοντες εις ΰγίειαν παρόντων καί 

άπόντων φίλων καί τελευταΐον σπεισάμενοι αύ

θις τ φ  προστάτ·/) τοϋ υπνου Έ ρμ η άπεσύροντο 

οίκαδε, ώ ; φαίνεται καί έκ τ ές  Ό δυ σ . Ό μηρου 

Η , 1 3 6 .

Ευρε δέ φαιήχων ήγήτορας ήδέ μέδοντας 
βπένδοντας δεπάεσσιν Ιϋσχόπφ Άργειφόντη, 
ψ πυμάιψ απένδεσκον, δτβ μνησαίατο χοίτου.

Οί παλα·.δτέροι 'Έ λληνες δειπνοϋί>τες Ικ ά - 

θηντο έπί δίφρων' μ6τά ταϋτα δμως εί$ τό τρυ- 

φερώτερόν μώτάστάντε} κατερρύησαν, «'ατά τόν 

Δειπνοσοφιστήν έκ τών δίφρων είς τάς κλίνας*

έφ’ έκάστης δέ -κλίνης κατεκλίνοντο δύο συνή

θως, ένίοτε δέ 1 ι« ί$  τέσσαρας καί πέντε, στηρι- 

ζόμενοι έπί προσκεφαλαίων διά  τών αριστερών 

χειρών' πρό έκάστης δέ κλίνης παρετφετο τρά

πεζα χαμηλοτέρα τ έ ς  κλίνης.

Μ ετά τήν περιγραφήν τών παρά τοΐς "Ε λ - 

λησι συμποσίων δς μεταβώμεν είς τήν άρχαίαν 

Κόρινθον, καί ούδόλως έπηρεαζόμενοι έκ τές  

χαχογ.ΙωοσΙας τοϋ ’Αθηναίου ρήτορος, ας έπ ι- 

σκεφθώμεν τό λαμπρόν συμπόσιον, τό  όποιον 

δίδωσιν ή Λαις, πρός τιμήν τοϋ έκ Σάρδεων 

πρίγκηπος Άρσάμβου. Πρώτοι καταλαμβάνουσι 

θέσιν έν τ·?ί αίθούσγ] τοϋ Συμποσίου καί π λ η 

σίον άλλήλων ό Ά ρσάμβης καί ή Λαις' μ ετ’ 

όλίγον ή'ρχισαν νά προσέρχωνται οί προσκεκλη

μένοι άνήκοντες είς τάς άνωτέρας κοινωνικάς 

τάξεις, Κορίνθιοί τε  καί άλλοι έπίσημοί ξένοι, 

ή'τοι φιλόσοφοι, π ολιτιτικοί καί καλλιτέχναι 

καί άλλοι εύγενεΐς νέοι τ έ ς  Κορίνθου. "Όταν ό 

έκ Κυρήνης φιλόσοφος ήσπάζετο τήν χεϊρα τ έ ς  

Αα'ίδος, αυτη είπε πρός τόν πρίγκηπα «-ιδού ό 

καλλίτερος καί άγαπητότερός μου φίλος' κατά 

τάς φιλολογικάς μας εσπερίδας ΐσ τα τα ι συνή

θως πλησίον μου, άλλά σήμερον παραχωρεί τήν 

θέσιν τ ο υ ,»

Ό  ’Αρίστιππος, οστις έγνώριζε τόν Ά ρ σ ά μ - 

βην, άπηύθυνε πρός αύτόν μειδιών τούς έξης λό

γους. «Ή  Οέσις ή δοθεΐσα πρός σέ θέλει κα τα 

στήσει πολλούς ζηλοτύπους- διότι θέσις πλησίον 

τ έ ς  Αα'ίδος είναι θέσις|έντός·τής καρδίας τη ς .»

Τ ά  ώραιότατα φ αγητά, οί έκλεκτότατοι οί

νοι τ&αρετέθησαν άφθόνως' τό δεϊπνον ύπέρξε 

πολυτελέστατον όμοιάζον πρός βασιλικόν συμ

πόσιον. “Ό λων τά μέτωπα ησαν έστεφχνωμέν* 

διά  ρόδων' σμένος εύκινήτων νεανίδων, ώς ή 

"Η βη, περι'ίπταντΰ περί τάς τραπέζας ΰπηρε- 

τοΰσαι ώς οίνοχόοι. Οί περιφημότατοι οίνοι της 

Ε λ λ ά δ ο ς  καί Ά σ ία ς , ό σπινθηροβόλος της Νά

ξου, οί τ έ ς  Θάσου καί 'Γέω προσφιλείς τ φ .Ά -  

νακρέοντι, ό ισχυρός Κύπριος, δ σμεουρώδης Σ ά - 

μιος καί δ γλυκύς Κορίνθιος δ έπονομχζόμενος 

γιiratxctor νέκταρ όλοι ουτοι οί οίνοι άφθόνως 

έχύνοντο είς επίχρυσα π οτή ρι* πλουσίως γ ε- 

γλυμμένα.
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Ή εύ^υμία ελαμπεν είς .τά  πρόσωπα πάν

των τών συνδ^ιτυαόνων' οί φιλόσοφοι χ * ι  σο- 

φισταί συνεζήΐουν, οί ποιηταί καί ρήτορες α - 

πήγγελλον' πάντες εποιοΰντο επιδειξιν γνωσεως 

καί εύφυίας* έγέλων, τό πνεύμα ήκονίζετο είς 

τοΰς καλούς λόγους* έώρταζον τόν Βάκχον^πε- 

ριμένοντες τόν "Ερω τα.

—  Είναι εύτυχεΐς οί φίλοι τές  ώραίας Α αί- 

δος, είπε χαμηλή τ ?  φωννί δ Ά ρσάμβης είς 

τήν βασίλισσαν τέ ς  εορτές.— Εύτυχεστέρα θά 

ήναι ή Λαις, άπεκρίθη αυτη μετά θελκτικού 

μειδιάματος, έάν ΰμεΐς δέν ήθέλετε θεωρήσει 

τήν εσπερίδα, ήν αυτη σας δ ίδ ε ι, άνκξίαν υμών.

Θίασος αύλητρίδων ελαβε θεσιν εν τφ  μεσφ 

της αιθούσης, καί έξετέλεσε 'πολλά τεμάχια  

είς Αιολικόν μέλος.
—  Καί ή δ η , άνέκραξεν ό Α ρίστιππ ος, υμνή

σατε τόν ’Έ ρω τα  διά  τών ελεφάντινων λυρών 

σας, υμνήσατε, νεάνιδες.—

—  Κ αί ήμεΐς άς πίωμεν ύπέρ της Λαίδοςάπε- 

κρίθη ό Ά ρσά μ βης' ύπέο τ έ ς  Αα'ίδος' ήτις μΚς 

μεθύει διά  τών θέλγητρων τη ς .—

Αί αύλητρίδες ά φ έ*κν τούς πλαγιαύλους καί 

εψαλλον συνοδευόμενκι ΰπό τές  λύρας ωδήν Ά -  

νακρεόντειον, ής παραθέτομεν στροφήν τινα.

Πίνε ε’ς τό ποτήριόν μου αξιολάτρευτε Δηλία, 
Στίλισον το μέτωπόν μου με χλήμ.α και άνθη,
Χύϊον τόν Έρωτα, την μέβην καί την μανίαν, 
Στερέωσον Ιν Ιμοί ολα« τάς ευτυχίας.

Μ ετά τό τέλος της φ δές δ Αρίστιππος ελ α 

βε τήν λύραν τές  πλησίον αύλητρίδος καί εψαλε.

ώρκιαι καί φιλομ$ιδεΐς νεάνιίες 
καυοατε θυμίαμα καί ^ίψατέ μας άνθη"
Ληλία αρμωιον κχί κρ^ΰσον τήν λύραν 
άχροώμεθα τών θελκτικών αου ύμνων.

Καί ό χορός άπεκρίθη..
Ούτως εψαλλεν Ιν ταΐς αΰτοΰ έορταΐς 
’Ανακρέων έστεμμΐνος ανθεσιν.
Ό  ϋρως καί 6 οίνος έκόχλαζον Ιν ταΐς κεφαλϊΐς, 
καί ή ευθυμία άνοιγε πάντων τάς καρίίας.

Ό  Α ρίστιππος έξηκολούθησε.

Νεαραί φωναΐ ylouaai τήν ήδεΓάν σας συμφωνίαν 
ίίς τάς ψυχάς μ,ας — εύωϊία·., ά'νθ·η, οΤν^ς, γυναίκες, 
τί" Τίλίρν Ιν ταΐς τώνθίών· τραπεζαις ;

■ ·,τ , Χορός. ο\

Οΰτως έψαλλεν κτλ.

Ά ρίσ τ·.π π ος. 

τα πάίΐα  ΰπόκεινταί ίΐς Φάνβτον, ·' : * X  ;:<■ ' x  ·'·■ ;.>' 

καί ό σο'ί'ς έχει ά-.ά^κι,ν άπολαΰσεως*

’Αγαπάτε, αγαπάτε, ε’.ς τό Ι’αρ τοΰ βίου, 
θά Ι’λθΤι ό χειμών ό λυπηρός κα! ψυχρός.

Χορός 
Ούτως εψαλλε κτλ.

Αί Κιθαρφδοί.
ΙΓνετε, προσφέρετε τό ποτήριον είς τάς δέσποινας 

Τό παν Ιπιτρέπετα·. Ιν τη διακριτική ταότη κατοικία. 
Ζητήσατε παρ’ αύτών στεναγμούς καί θωπείας, 

γλυκά βλέμματα καί λόγους Ιρωτιχούς

Δούλοι είσηλθον νευσάσης τές  Λαΐδος, Ϊνα 

άλλάξωσι τά  άργυρα ποτήρια καί τούς αμφο

ρείς δ ι’ όμοιων χρυσών γεγλυμμένων. ’Έφερον 

νέους στεφάνους, ίν’ άντικ^ταστήσω σι τούς τών 

συνδαιτυμόνων, οΐτινες ειχον πλέον μαρανθέ·

Είναι ή σειρά σου, π οιητά, είπεν είς τόν Έ -  

ρωτίδην ή νέα' Ν ηλίδα, ήτις είχε τοποθετηθέ 

πρό ολίγου είς τοΰς πόδας της Λαίδος' ψάλλε 

καί σί) ύμνον είς τόν Διόνυσον.— fe a i είς τήν 

καλλονήν. προσέΟηκεν ό π οιητής, λαμβάνων 

τήν λύραν, ήν προσέφερεν αύτφ ό Α ρίστιππος. 
Προέδρευε Ιν τοΐς συμποσίοις μας προσφιλές φΰλον, 
δνωνε τήν φωνήν σου με τλς εύθυμους συμφωνίας μ.ας 
2νωνε τόν έρωτα μετα τών ηδονών τής τραπέζης,

Ε ’/θε ή ευθυμία σου νά διπλασιάση τάς προσφοράς μας.

Γέμισον πάντα, γέμισον, ώραία γυνή, .
γνοιρίζω ν’ άγαπώ χαί νά πίνω Ιναλλάξ. 
ό’ταν τό ποτήριόν μου είναι πλήρες άφρίζοντος ο^νου, 
τό στήθός μου πάλλει καί καίομαι ύΊτ’ ερωτος.

“Ω I άγαπώ νά πίνω παρά τη νέα μου δεσποίντ) 

έπιθυμώ νά βλέπω Sva πόθον Ιν τοΐς όφθαλμοΐς της'
Έ κ  τών βλεμμάτων αύτής μέθην ν’ άντλώ θέλω^ 
άλλ’ αυτίι τότε είναι μέθη αθανάτων.

'Οπλίσατε τάς χεΐρας με άφρίζοντα ποτήρια,
&C έορτασθή ΰπό πάντων.ήμών ή ηδονή·  :------

ε’ ς δγιείαν σου Λαίς, είς ΰγιείχν σαςθελκτικαί γυναίκες 
καί σοΰ είς δγιείαν ώ μεθυστικε "Έρως !

Μετά τό τέλος τές  φ δές ταύτης ή αίθουσα 

κατεκλύσθη ΰπ’ όρχηστρίδων εστεμμένων μύρ- 

τοις καί. κυάνο.ις, αΐτινες κινοϋσαι θύρσον είς 

τάς χεΐρας έξετέλεσαν, τόν E n i f a J J o r  κα ί τήν 

Συβαρπίχη)', /ορούς ών αί στάσεις παρίστων 

άσέμνως πως τ /jy .ηδονήν- τοΰς χορούς τούτους 

δ:εδέ-/θησα.ν παντομΐμαι τοΰ Γανυμήδυυς καί 

τ έ ς  λύδας παριστωσαι πάσας τά ς ερφτικάς π ε - ; 

ριπτείκς , αύτών' τελευταΐον. ελαβε χώραν'χορός 

νυμφών, δς ήν· τερπνός κύκλο;, , καθ’ δν ή σύμ- 

μ^ξις τών βραχιόνων καί κνημών. xral οι εν κ ρ



νητοι καί χαρίεντες έξελιγμοί παρίστων τά  

Οέλγη τρα τών νέων όρχν,στρίδων.

Οί ατμοί τοΰ οίνου, αί Οερμαί άναπνοαί των 

συνδαιτυμόνων είχον μαράνει τού; στεφάνου;' οί 

οφθαλμοί πάντων ήκτινοβόλουν έρωτα' είχον 

δε v)'V/i έγερΟή πολλοί νέοι, ινα ένωθώσι μετά 

των χορευτριών, ότε ή Λαϊς έκτύπησεν έπί *οΰ 

δίσκου τ η ;,  καί αμέσως άπασαι αί νύμ,φαι ή - 

φανίσΟησαν, έλαφραί ώ ; φωτεινά μετέωρα.

Τ ότε φωναί ήκοόσθή'σαν— ύπέρ τ ι ς  Λα'ίδο; 

τ ί ί ί  6eX ; μας ! ύπέρ τοΰ Βάκχου ί ύπέρ τόϋ έ 

ρωτος ! Τ ά  ποτήρια έπληρώθ'ησαν καί άμέσώ; 

έλένώθήσαν.

Τότε ή Λ α ι; λαβοϋσα τόν λόγον είπ ε’ φίλοι, 

ενταύθα ό αήρ 'είναι βαρύ;, τά  στήθη φλογερά’ 

ελθετε, ακολουθείτε μ έ' οί κήποι είσί δροσεροί 

κάί πλήρεις εύωδ.ών' κζί ταϋτα εΐποϋσα έζήλ- 

θεν είς τόν κήπον στηρίζομεν·/ι έπί τοϋ βραχίο- 

νο’ς τοϋ Άρσάμβου' οί συνδαιτυμόνες έκένωσαν 

ολίγον κάτ ολίγον την αίθουσαν τοΰ συμπο

σίου καί διεσκεδάσθησαν ε ί: τού; κήπου;.

Αί έσπερίδες, άς έδιδεν η Λ κ ΐ; έν Κορίνθω, 

ήσχν συχνότατα',, καί εϊς αύτάς έλάμβανον ρ,έρος 

αί τής έποχής Εκείνης επισημότητες' δέν μ ε- 

τετρεποντο δε αύται ε ι; παράφορα δργια, δπω; 

είπον άσθεν?! τινα καί πονηρά πνεύματα, σο

φοί βεβιασμένη; αυστηρότητας, οΐτινε; κα τα δι- 

κάζουσι τ ά ; τοϋ έρωτος ήδο/άς, διότι είσί άνί- 

κανο·. ν’ άπολαύσωσι ταύτας, διότι ή θέα τών 

■ηδονών τούτων διεγείρει έν αύτοΐς μ α τα ία ; έ- 

πιθυμίας. καί πικρά; λύπας.

Δ. Κ. ΤΣΕΓΚ Ο Σ  
χ«?τιγ. έν τώ Βαρό. Λυχείω

ΟΙ ΘΕΡΑΠΟΝΤΕΣ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΧΟΥ
Ε .1 ΙΣ Τ Ο Λ Η *  Ι ΙΡ Ω Γ Η  

Εισαγωγή.

ΙΙιβτεύω , κόρη μου, δτι έ'χεις τήν περιέργειαν 

δπως μάθνις την όλίγον μυστηριώδη ιστορίαν 

οργάνων τινων τοΰ σώματός σου, . ώ ; τών β ρα 

χιόνων, τών κνημών, τ ή ; μικρας ρινός τών ο

φθαλμών καί ώτων σου, τών άχωρίστων α ύ 

των συντρόφων σου, ειζεύρω την φιλομάθειάν σου 

ώστε έχω την βεβαιότητα δτι θά μέ ακολού

θησες είς μικράν έπίσκεψιν, τήν όποιαν Οά κά - 

αω είς τά  όργανα τά  εμμέσως συντελοϋντα

προ; διατροφήν. Περί τών άλλων τών Αμέσων 
τής διατροφής όργανων θά οόίόμιλήσω ά λ λ οτε.

Πολλά Οργανα έκτελοΰσι την προκαταρκτι

κήν έργασίαν τ ή c διατροφής, ταΰτα-είσί προω- 

<|ισμενα δ~ω ς το κατά δύναμιν μ.ας σχετίζωσι 

αε τά ς.οϋ σ ίϋ ;,·,. κΐτ,ινε; θά λ·ά£α>σι την τιμήν 

Vz εισ?λθωσιν είς τόν στόμαχον μας,.Έννοεΐς τί 

σημαίνει σγε·ζίζει>· ,Ύρΰς χάς ουσίας ; δχι έντε- 

λώς, νομίζω' Οά έ,ννο?ΐς καλλίτεροι, τ ί  σ/,ααίνε^ 

ρχετιζειν πρός πρόσωπα' η μήτηρ. σου θά είπε 

τούτο πολλάκις ένώπιον σου. "Οταν έπ·.θυμ·/;ς 

νά σχετισΟνίς μετά.τινος απευθύνεσαι πρός τινα 

φίλον σου ό όποιος σοί λέγει ποΰ κατοικεί ού- 

τος, 'σέ οδηγεί πρός αύτόν καί σέ .συνι-στα' έχο- 

μεντοιούτους φίλους έν ήμΐν, οί όποιοι έχουν 

Ιτην καλοσύνην νά έκτελοϋν την υπηρεσίαν 

ταύτην, ήτοτ νά μας συνιστώσι πρός τάς ού- 

σίας, περί ών σοί όμιλώ, είσί δέ πάντοτε εις 

την Οϊσιν των, ώστε νά δύνανται, δτα,ν θέλω- 

μεν, νά μ α ; σχετίζωσι πρό; α ύ τ ά ς .Ή  σχέτισ ι; 

αΰτη ίδιάζουσα ούχί μόνον είς τόν άνθρωπον,

_ κλλα και ε ι; τα ζώα., -καλ.εΐται ζωϊχη ζωή πρός 

διάκρισ·.ν ατό τής όργανικης ζ<ύηήχ τής όποία; 

μετέχουν έκτός τοϋ ανθρώπου καί τών ζώ ω ν καί 

ά ύ :α  τα φυτα. Οργανική δε ζωή είναι άπλώς 

η διατροφ ή. Γό σώμα σου όμ,οιάζει μέ μικρόν 

βασίλειον, τ.οϋ οποίου σύ είσαι ή β*σ ίλ ισσ α , 

άλλά βασίλισσα μόνον τών συνόρων. Οί βρα- 

χίονε;, αί κνήμαι, τά  χείλ η , αί όφρϋ;, δλα 

τέλος τά εξωτερικά μέρη, είναι οί πιστό» υπή

κοοι σου. Είς τό έλάχιστον νεύμα σου άν.έσω; 

τίθενται είς κίνησιν η ησυχάζουν, η θέλησίς σου 

είναι νόμος δι’ αύτούς. Ά λ λ ά  τό εσωτερικόν τοΰ 

σώματό; σου άγνοεΐ ποια είσαι, ύπάρχει έντό; 

σου μικρά δημοκρατία, ή όποία διοικεϊται μό

νη της, δέν έχει χρείαν τών διαταγών σου καί 

άν τής δώσν;; τοιαύτας τάς πεοιφρονεΐ ώς δ ε -  

σποτικάς, δπως οί άρχαΐοι συμπατριώται σου, 

οί ’Αθηναίοι, τάς τοΰ βχσ ίλέω ; τών Περσών. 

Καταλιπωμεν λοιπον την μικράν δημοκρατίαν 

εύδαιμονοϋσαν ύπό τούς.φιλελευθέρους καί δ ι 

καίους νόμους της καί ά ; έπισκ^φθώμε; τό β α - 

σιλειόν σου* αί βασίλισσαι πάντοτε εύχαρι- 

στοΰνται περιεοχόμεναι τό κράτο; των, πιστεύω 

δτι καί σύ μεγάλ.ην θά δοκιμάσγ); χαράν νά 

Γδνι; r»oύ; άγαθούς ύπτικόους σου καί μάθνις τάς 

τυχόν άνάγκας των, δπως έν ίύθέτω χρόνω θε- 

ραπεύσνι; αύτάς.

«Ά λ λ ά  θά μοί είπνις, δ ια τί θέτεις ώ ; επ ικε

φαλίδα τών ολίγων αύτών έπιστολών τόν πατ 

ράδοζον τίτλον' οί θεράποντες τοΰ άτομάχοι·. 
’Εάν δ ,τ ι θά ίδωμεν έγ-εινεν άπλώς ποός θεοα- 

πειαν τοΰ στομ.άχου, τ ί βασίλιοσα είμί .καί 

πώς νά έγκαυχηθώ έπί τί) βασιλείς, μ.ου·

—  Δυστυχώς ! έν πράγμα σκοπεύω νά σέ 

διδάξω πρός τό παρόν, δηλ αδή πώς τό μ ι 

κρόν σώμα σου,,..-τό όποιον έχεις κοινόν με δ:, 

λ.ου; τού; ανθρώπους καί τά  ζώ α. Τό πρώτον 

δε καθήκον, η  μάλλον η πρώτη ανάγκη παν- 

τ ο ; ζώου,-είναι νά εύχαρι,στήσν) τόν άπ.αιτητ,ι 

κόν αύτόν κύριον, τόν στόμαχον, ό όποιο; τρέ

φει δλα τά  μ έλη, έπί τω  δρω δπ ω ; δλα τά μ έ

λη έργάζωνται νμπέρ αύτοΰ. Ναί, οί ύπ.ηκοοί 

σου είνε θεράποντές του, επειδή καί σύ αύτη 

είσαι— έπίτρεψόν μοι τήν λέξιν — Οεράπαινά του, 

βασιλεύεις δέ δπως τόν όπηρετγίς.- Πάντα ταϋτα 

άπαντώνται καί είς τά ζώα. Εύτυχεΐς οί έπι- 

φορτισμ,ένοι δπ ω ; σέ διδ άξωσι τά  καθήκοντά 

σου, δπ ω ; σοί.άποκαλύψωσι τάς άνάγκας ά λ

λης ζωής, άνωτέρα; τ ή ;  τοΰ ζώου ! Ούτοι Οά 

σοί εΐ'πωσιν δτι πάντα ταΰτα τά  όργανα, τά 

όποια μ ετ ’ όλίγον θά ίδωμεν, δέν σοί έδόθησαν 

διά  νά ώσι μόνου τοΰ στομ.άχου σου θεράποντες 

καί —  δπ ω ; μ.ή έ.ξέλ,θωμεν τοΰ σοβαρού ζητήμ,α- 

τος τής διατροφής— αί χεΐρες σου έπλάσθησαν 

δχι -μόνον δπως λαμβάνωσιν, άλλά καί δπως 

δίδωσιν, αί δέ κνήμαι σου οχ ι μόνον δπως σέ 

φέρωσι πρός τό μέρος, όπου ύπάρχει τροφή, 

άλλά καί δπως φέρωσι τήν τροφήν είς εκείνους, 

οί όποιοι στεοοΰνται αύτής.

Είπομεν ή δη  ό'τι τά όργανα τα ΰτκ είσί προ

ορισμένα δπως μ,ας σχετίζωσι πρός τάς ούσίας 

τάς όποιας τρώγομεν. Λοιπόν δταν κάθησαι είς 

τήν τράπεζαν καί έχνις ενώπιον σου πινάκιον 

ροφήματος ποια'όργανα άναλαμβάνουσιν δπως 

σέ συστίόσωσι πρός αύτό ;

—  'Ε ν  μόνον, θά μ.οί είπνις, ή χειρ ή φέ- 

ρουσα τά κοχλιάριον πρός τό στόμα.

—  "Εν μόνον ; Καί ό οφθαλμός ό όποιος σοί 

δεικνύει τό ώραΐον χρώμ,α τοϋ ροφήματος! καί 

ή μικρά ρίς σου, ή όποία σοί λέγει τ ί ότμήν 

έχει ! καί ή  γλ.ώσσα, ή μικρά εκείνη θυρωρός! 

Έ καστον τών οργάνων αύτών δέν σέ σχετίζει, 

δση δύναμις αύτώ , πρός τήν πολύτιμον ούτίαν 

τήν οποίαν καλοϋμεν ρόφημα κα ί ά*ευ τής 

όποιας τά  μικρά κοράσια δέν θά έμεγάλωνον ;

Α λλ ' ή .εργασία αύτη- σοί-φαίνεται παι γνί- 

. διον ; Ε π ε ιδ ή  τό. φαγητόν είνε ένώπιόν σου καί 

«οκεΐ ή θελησις μόνη δπ ω ; φάγνι;· διά τοϋτο 

μερο; των οργάνων σου αργεί. "Ο π ω ; ίδωμεν 

ΑΟ'.πόν ό'λκ ?.7. δργαν^ τά  σχίτιστιχα  σοβαρώ; 

Εργαζόμενα, α ; φαντασθώμεν λύκον έν τώ δ ά - 

σει κατά τήν ώρα^,.τ,ον γεύματό; του. "Γί πράτ- 

| ε ι ; αρχίζει τή ν  Οήραν του, τόν οφθαλμόν έ - 

γρηγορώτα, τό ού; τεταμένον, τήν ρίνα πρό; 

τόν άνεμον υψών’ τρεΐ; θεράποντε; τοΰ σ το ' 

μάχου ερευνώσιν ύπέρ αύτοΰ, καί π ισ τώ ; άνα- 

φερου,σιν έάν βλέπωσιν, άκούωσιν ή όσφραίνων- 

ταί τι. Τήν λείαν εύρεθεΐσαν άπ’ αύτών πρέπει, 

νά τήν συλλ.άβν;. Οί μυώνες τότε καί τά  όστ^ 

τών κνημών μεταφέρουσι πρός αύτήν τό ζώον, 

νεοι θεράποντες τιθέμενοι είς κίνησιν αίφνης 

διά  μυστηριώδους δυνάμεω ;, η τ ι ;  ώ ; διά μ α -, 

γειας αναπτύσσεται, καί ή τις  κατοι-.εΐ ε ί; τινα 

όργανα, τών όποιων μ ετ ’ , όλίγον θά σοί είπω 

τό δνομα. Ε ίς τ ή ν τ ά ξ ιν  τών θεραπόντων ποέ- 

ίτει νά προσθεσωμεν καί τά  νεύρα, άνευ τών ό-̂  

ποιων « ί κνήμαι Οά έμενον άκίνητοι, ώ ; δύο 

ξύλα. Ή δύναμ,ις δ ’ εκείνη, εις τήν όποιαν αί 

κνήμαι ύπ-ακούουσιν, ίίνε τυφλή έχουσα -χρείαν 

όδηγοϋ, πρός δέ ό οφθαλμός, τό ού:, ή ρίς δέν 

θά έπήρκουν δπως κατανικήσω.σι τάς πανουργίας 

τοϋ θηράματος, έάν δέν ύπήρχεν δπισθέντο>ν 

πράγμα τι, τό όποιον ενεργεί δ ι’ οργάνου τινο;, 

δ'περ είναι καί αύτά θεράπων τοΰ στομάχου, και 

δπερ καταμέτρα τήν άξίαν τών ένδείζεών των, 

συγκρίνει τα ύ τα ; πρό; άλλας δοθείσας είς άνα- 

λόγους περιστάσεις καί συμπεραίνει τ ί πρέπει 

νά πραχθίί καί δίδει τάς περί τούτου διατα* 

γάς. ’Αλλά πώς όνομάζεται τό δργανον α ύ τό ; 

Ε γ κ έφ α λ ο: ! Ά π α ν τες  λοιπόν οί θεράποντες 

ούτοι εργάζονται ολοκλήρου; ώρας πριν δυνηθή 

ό οδούς νά έργασθί) καί δ ,τ ι διά σέ είναι ή 

άρχή τ ή ; έργασίας διά τόν λύκον είναι τό, 

Ιτέλος.

'Ρίψωμεν τώρα βλέμμα εις τό σύνολον τής 

•σπουδής, τήν όποιαν θά έπιχειρήσωμεν.

"Οπως ζώον τι δυνηθί) νά ζητήση τήν τρο

φήν του πρέπει νά κατέχν) οργανόν τ ι δυνάμε- 

νον νά μεταφέργι αύτό έκεΐ, δπου αΰτη εύρίσκε-, 

τ α ι, αληθές μνιχάνημ.α, τοΰ όποιου, εν ήμΐν, 

‘τά  όττα  είσίν ό οχιλίτίς  καί οί μυώνες τ α  

σχοινιά, θ ά  σπου^άσωμεν λοιπόν κατά πρώτον 

τά  όστα καί τούς μυώνας καί Οά ίδωμεν δ ιά
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τίνος μηχανισμού έκτελοϋνται άπασαι άδται 

« ί  κινήσεις, τάς όποιας τόσον καλώς έκτελεϊς, 

χωρίς νά είξεύρης πώς.

"Οπως ή μηχανή αυτη δύναται νά εργάζη- 

7 χ ι, δπως κκί δλκι έκεϊνζι, τάς S-reoistN; έφεϋ- 

ρεν ό άνθρωπος, χρειάζεται χινήτριαν δύναμιν. 
Ή  δύνκμις αύτη δέν ύπόσχομαι δτι θά σοί είπω 

καθαρά ποία εΓναι, έπειδή δέν είναι πολΰ γνω

σ τή ' άλλά δύναμαι νά σοί δείξω τό μηχάνημα, 

είς τά όποιον παράγεται καί τό όποιον άποτε- 

λ εΐτα ι άπό τά νεύρα καί τόνέγκεφαλον.

"Ε π ειτα  ερχεται ή σειρά τών προσκόπων, οί 

όποιοι προηγούνται έρευνώντες δπως άνκκαλύ- 

ψωσι τό θήρκμα, καί οί όποιοι είναι αί πέντε 

αισθήσεις. "Οταν άφιχθώμεν εις αύτάς θά κά- 

μωμεν μικράν εκδρομήν μέχρι της φυτικής, έ - 

π ειδή δέν δυνάμεθα νά έξηγήσωμεν τόν οφθαλ

μόν χωρίς νά όμιλήσωμεν περί φωτός καί τό 

ούς χωρίς νά ειπωμέν λές εις τινάς περί ήχου. 

Ή  άφή θά μάς όδηγήση είς την σπουδήν τοΰ 

δέρματος, εις τά όποιον έ'χει τόν οϊκόν της, καί 

τό  όποιον έκτελεΐ καί άλλκς εργασίας, ών ή 

σπουδαιοτέοα εΓναι τό δτι καλύπτει όλόκληοον 

τό σώμα καί τό ποοφυλάττει, δπως τά χά ρτι- 

νον περικάλυμμα τό κομψόν έξώφυλλον τών ώ - 

ραίων βιβλίων σου. Τέλος θά είπωμεν όλίγας 

λέξεις περί τοΰ νοός, ό όποιος κατοικεί είς τάν 

εγκέφαλον. ’Ενταύθα, προσφιλής μικρά, καί οί 

σοφώτεροι τά χάνουν, ώστε δέν θά εχης την 

άξίωσιν νά ζητήσης άπό εμέ πολλά πράγματα, 

θ ά  σοί είπω ο ,τι είξεύρω.

Την ιστορίαν ταύτην τών θεραπόντων τοΰ 

στομάχου θά την σπουδάσωμεν είς τόν άνθρω

πον, είς τάν όποιον παρουσιάζονται έν όλη τί) 

τελειότνιτί των, κκί είς τά ζφ κ , είς τά  όποια 

αρχίζουν κ χ τ ’ ολίγον νά γίνωνται άτελέστεροι 

καί εξαλείφονται, καθόσον μκκρυνόμεθκ άπό 

τοΰ ανθρώπου, μέχρις οΰ χάνονται εντελώς είς 

τινκ ζωα, θ' άρχίσωμεν δέ την σπουδήν άπό 

τά  ατελέστερα ζωα καί θά προχωροΰμεν πρός 

τόν άνθρωπον συλλέγουσαι έν προς εν, καθ’ όδόν, : 

τ ά -σχετκίτικά δργοίνα. Ούτω πράττουσκι μι- 

μούμεθα τόν ζωγράφον, ό όποιος κατά πρώτον 

λειαίνει την εικόνάν καί επ ειτκ άρχίζει ολίγον 

κ α τ ’ ολίγον προσθέτων τά  χρώ μ α τα  καί παρά

γων τάς' μόρφάς μ έ/ρις δτου, άφοΰ τελείωση 

«α ν δ ,τ ι άπ ητεϊτο, άπότελεΐ τη·/· τελείαν ει

κόνά, τό όμοίωμα τοΰ προτύπου, καί ά άνθρω

πος δέ, ώς γνωρίζεις έκ της ίεράς ιστορίας ε ί

ναι είκών καί όμοίωμα τοΰ θεοΰ, τοΰ τελειο- 

τάτου εκείνου προτύπου.

Ταϋτα σοί λέγω σήμερον είσ α γ ω γ ικώ ς.Ά λ λ ά  

έκ τοΰ μαθήματος τούτου μή υπόθεσης δτι π 2ν 

δπερ ά στόμαχος διατάσσει πρέπει νά τό έκτελώ - 

μεν. Ώ ς  σοί ειπον εΓσκι βασίλισσα μικροΰ μέν, 

άλλ’ ωραίου βασιλείου, δέν πρέπει δε τυφλώς νά 

ύποδουλώνης πάντοτε τούς καλούς υπηκόους 

σου είς τάς θελήσεις τ έ ς  ανεξαρτήτου δημοκρα

τίας, ούτε πάλιν νά κατα π ιέζης τήν μικράν 

ταύτην δημοκρατίαν, έπειδή δέν θά κ α τα π α 

τήσεις άτιμω ρητεί τά δίκαιά  της*; καί &ν θέλη

σης νά διαταράξης τήν ζωήν, ήτις εΓναι έμ π ε- 

πιστευμένη αύτη, θά ριψόκινδυνεύσης καί τήν 

τοΰ βασιλείου σου.
Α Υ θ β

Η ΛΕΥΚΗ ΚΑΙ Η ΜΕΛΑΙΝΑ Δ Ε Σ Π Ο ΙΝ Α

Η

Ε Κ Α Τ Ο Ν Τ Α Ε Τ Ι2  ΒΑ Σ ΙΛ ΕΙΑ

(Συνέπεια ΐ3 ί π ιοηγ. άριΟ.).

Μετά δύο μήνας πάντες περί τών νικών τοϋ 

πρίγχηπος χης δόζης ώμίλουν. Πρωίαν δέ τινα 

ένω ή ήγεμονίς καθημένη ύΛά: σκιάδα τινά τοϋ 

δάσους άνεγίνωσκεν έπιστολήν τοϋ συζύγου της 

έξεπλάγη ΰπό τής αίφνηδία.ς προσελεύσεως τής 

μελκίνης δεσποίνης.

Χαΐρε, ήγεμονίς, εΓπεν α ύτη . Ά ναγινώσκεις, 

ώς βλέπω, έπιστολήν. ” \  ! εΓναι τοϋ προσφι

λούς πρίγκηπος, ούτινος τό όνομα ΐπ τα τα ι άνά 

τά  στόματα π άντω ν!» ή ήγεμονίς έ'τεινεν αύτη 

τήν έπιστολήν, άνέγνω δέ τά έξης*

—  αΤι.Ιιία νίκη, ταχέως e.hvaouat.
'Ο σύς

\ Π ΙΊΓΚ Ι ΙΨ  ΤΗΣ ΛΟΞ11Ϊ  

Ή πυργοδέσποινα μετά μακράν σκέψιν ώμί.- 

λησεν ώς έξης· ά .

«Ήγεμονίς ! σ κ ο π ε ί  όπως άναχωρήσω. έπί 

ενα μήνα’ μεταβήσόμαι Αολύ, μ-κκράν, διά  

τοϋτο έξελεξάμην σέ οπως σοί έμπιστευθώ μέγα 

μυστήριον, μνσζήρΐΜ' item lx ; i t  H r  !. ΕΓν&ι γ ε-
j ' f » .
γραμμενον δπως τό μυρτηριον αύτό άποκκλυ- 

φθη.ΕΪς άγνήν, άσπιλο», καί άθώαν ψυχ·/Γν’ · το ι- 

αύτην £ s  μόνην «έν,·.«ύρΛν. Αϊων«κ εύδ*ΐμοχία 

έλεύσεται. έπ ί;σ έ· έάν τηρήσης αύτό, ■ αιώνιον· 

δέ βάσανονάν τό άποκκλύψηςρ, καί διά νεύμκ--

τος έκάλεσε τήν ήγεμονίδα δπως άκολουθήση 

αύτην. Διελθοϋσαι τά δάσος ήκολούθησαν ζοφε- 

ράν καί ύγράν ατραπόν, ήν ούδέποτε ό ή'λιος 

έφώτισε, μετ’ ολίγον δ ’ άφίχθησαν ένώπιον 

χθαμαλού ναΐσκου.

«Βλέπ εις, ήγεμονίς, τήν κεκλεισμένην τα ύ

την θύραν ; εΓπεν ή μέλαινα δέσποινα δεικνύ- 

ουσα αύτ’/j τήν θύραν τοϋ ναΐσκου. Ό  αδης, ή 

ανατροπή- β/.σιλείου, ή έξόντωσις κράτρυς έν 

αύτη έγκρύπτεται. Είς τήν θύραν ταύτην οΰ- 

δεις μέχρι τοΰδε είσέδυσε' λάβε τή ν.κλ εΐδα  αύ- 

τη ς’ σοί εμπιστεύομαι τήν φύλαξίν τ η ς ’ μή ζ η - 

τήσης δμως ποτέ νά τήν άνοιξης,,έπειδή ό θά

νατός σου έ'σεται άφευκτος καί οίος θ ά να τος!..·»

Τα ΰτα  εϊποϋσα ή μέλαινα δέσποινα ένεχεί- 

ρισε τη  Μαρία τήν μοιραίαν κλείδα .

Μετά τινας ήμέρας ή ήγεμονίς, άπελθούσης 

τής μελαίνης δεσποίνης, διέταξεν έπισκευάς 

τινας είς τάν πύργον, έπιβλέπουσα δέ τάς ερ

γασίας άφίχθη μέχρι τοϋ μυστηριώδους ναΐσκου. 

Ή περιέργεια κατεκυρίευσε τής θελήσεώς τη ς ’ 

άφίχθη σχεδόν μέχρι τού ούδού τής θύρας έσκέ- 

φθη πρός στιγμήν καί ώθουμένη ύπό τής γυναι

κείας περιεργείας ήνοιξε τήν θύραν ταύτην, κα 

μετά μικρόν είσέδυσεν έν αύτη. Υγρός εύώδης 

άήρ διεχύθη είς τά πρόσωπον αύτής, έλκομέ _ 

νης πρός τά  έντός ύπό άκαταμαχήτου δυνά- 

μεως’ ούτω τα χέω ς διήλθε τον διάδρομον, άφί

χθη είς θύραν τινά, ήν άνοίξασα μεγάλως έξε

πλάγη ίδοϋσα πένθιμα φώτα έπί βωμού τίνος 

πλουσίως κεκοσμημένου, ένώπιον τοϋ όποιου 

χρυσόπτερος άγγελος θαυμαστής καλλονής κα,ί 

ροδόχρους, κεκλιμένος υπνωττεν ώς έν ληθάργφ, 

έν χειρί κρατών τό σύμβολον τής δικαιοσύνης. 

Εκ  τής λευκής αύτοϋ ένδυμασίκς διαγινώσκο- 

μεν τάν άγγελον τούτον ώς τήν .levxqr δέσποι
ναν. Ή  νεαρά ήγεμονίς μή πιστεύουσα τούς 

οφθαλμούς αύτής, ήνωσε τάς χεΐρας καί συγ- 

κεκινημένη έγονυπέτησεν ένώπιον τοΰ ληθαρ- 

γοϋντος αγγέλου καί έδεήθη. Αί'φνης θροΰς κ ι- 

νουμένης έσθήτος έξήγειρε ταύτην τής έκστώ- 

σεως, χειρ δέ τις ή'ψατο τοΰ ώμου α ύτής’ ί ν  ή 

χειρ τής ώραίας αγνώστου, ής τό γαλήνιον καί 

άσπιλον βλέμμα ένεθάρρυνε τήν Μαρίαν.

«Δύναμαι νά μάθω πώς άφίχθης ενταύθα; 

εΓπεν ό άγγελος’ ήλθες δπως μέ σώσης, δπως 

μέ έξαγάγης τής φυλακές ταύτης, έν η  μετ’ 

όλίγον συμπληρώ 1 0 0  ετη κα)είςζεω ς.— Ά λ λ ά  !

τίς εΓσαι, δέσποινα, επειδή σέ βεβαιώ ούδέν 

δύναμαι νά εννοήσω. Είσήλθον ένταύθα έξ α 

πλές περιεργείας, αγνοούσα τήν ύπαρξίν σου.—  

Ί ’πήρξα άλλοτε βασίλισσα κατεχουσα πάντα 

τ ’ άγαθά, άπερ έν τη γη δύναται τις έπιθυ- 

μήσκι. ΊΙγαπ ώ μ ην καί έτιμώμην ύπό τών ύπη- 

κόων μου, πανταχού δέ μετέδιδον τήν χαράν 

και παρηγορίαν. 'Ημέραντινα— μ ε τ ’ ολίγον συμ* 

πληροΰται εκα τονταετία — ήρπάγην ύ π ό .αορά

του δυνάμεως καί περιδινηθεΐσα καί πληγεΐσα 

έρρίφθην έντός ύγρας ειρκτές,, ένθα πλέον τών 

4 0  έτών διέμεινα, ό'τε άπέθανον ούχί έκ συνή

θους θανάτου, ά λλ’ ετι τρομεροτέρου, καλούμε

νου ληθκργία ! Εύρισκόμην έν διηνεκεΐ ύπνφ 

καί έν τούτοις τά  πάντα εβλεπον, τά  πάντα 

ήκουον. θέσασά με έν τω ναΐσκφ τούτφ ή δ έ 

σποινα τού πύργου τούτου— ό δαίμων τοϋ κ « · 

κοϋ— μ’ έπεσκέπτετο άνά πασαν έβδομάδα 

καί με ήνάγκαζεν δπως εισπνέω μύρον τι πα- 

ρατεϊνον τ ’λν ληθαργίαν μου !

«Ο ύτω διεβίουν μέχρις ού μηδέν ύποπτεύ- 

(ουσα ήλθες δπως. μέ έλευθερώσης, κκί ούτω 

πώς γείνης αιτία  τής επανόδου τ έ ς  γαλ.ηνης 

έν τφ  κόσμφ. Ή Δέσποινα τοΰ πύργου, ώς γ ι- 

νώσκεις αύτήν, εΓναι μεγάλη καί ισχυρά, τολ

μηρότερα βασιλίσσης, κάτοχος τ έ ς  αιτίας τοΰ 
χαχον, διαφθείρουσα τούς σοφούς καί γεννώσοc 

τό έ'γκλημα, ή βασιλεία αύτής μ ετ ’ όλίγον λ ή 

γει. "Εκαστος αιών έπιφέρει μεταβολήν λαού 

τίνος, αλλαγήν εποχής. Τό δνομα ταύτης εΓναι 

Μυστήριον. Ά ο κ εΐ όμως εις λόγος δπως κ α τα 

κρήμνιση αύτήν τής άρχής. Ναι, Μαρία, γινώ- 

σκω πάντα ταΰτα επειδή καί έγώ είμί ή αι

τία  άλλά τοϋ αγαθού. Καί διαγινώσκω τό μέλ

λον ώς καί τό παρελθόν.»

Α ύτη έσίγησε πράς στιγμήν, εΓτα προσέθηκε.

«Σ έ εβλεπον πάντοτε, τέκνον μου, γινώσκω 

τήν αγνότητά σου καί είμί βεβαία δτι δύνασχ* 

νά σώσης τάν κόσμον τής διαφθορας. Μίαν χά ι■ 

ριν σοΰ ζη τώ , μίαν θυσίαν ! Ύ π οσχεθητί μοι 

δτι ούδενί θ’ άποκαλύψης, ούδ’ α ύτΐ! τή  πυρ* 

γοδεσποίνη, τ ί έν τφ  ναΐσκφ τούτφ  είδες ! —- 

Υ π όσχομαι— θά ύποφέρης πολλ.ά διά  τοϋτο—* 

'Ο ρκίζομαι». Τ ό τε  ή  λευκή δέσποινα άκτινοβό·? 

λος έκ χαρ&ς κκί ώραιοτέρα παρά ποτε έγεί- 

ρουσα τήν καλ^ύπτραν αύτής εδειξε τ η  Μαρί^ 

έν άπάση τ /j αίγλη αύτής τήν μεγαλοπρεπή 

! καλλονήν τη ς. β’ΐδ έ , Μαρία, ο ί«  εσετα’. ιό



μΟιβη σου. θ ά  γείνγις ώρχίκ ώς έγώ. θ ά  λα - 

τρεύεσκι ως εγω ! .  , . Νυν, τε/.'νον μου, απελθε 

X5ci αφες με οττως εις Vvjv ό5υν*/)ρχν V/iOzpyixv 

μ ου εττχνχττεσω. A X V  Ημέραν tiv jc άμοιφθ'ίσει 

δ ι ’ δλκ τά δεινά, κπερ θά ύποστής.» Καί ταΰτα 

ειποΰσκ κκτεληφθη υπό υπνου κκταλιποΰσα 

εκπληκτον την δύστηνον κόοην.

(I νΰξ ειχε ή δη  προχωρήσει δταν ή νεκρά 

γυνή εςήλθε τού ναΐσκου, κχί προσεκτικώς κλεί- 

σχσκ τ /jv θυρκν κυτοΰ εισήλθεν είς τον πύργον, 

Ί Ι  άνάμνησις τής λευκής δεσποίνης κατείχε ν 

οίπκσαν τήν φαντασίαν αύτής.

Μετκ τινας έβάομάδας ή Μαρία έτεκε κόρην, 

κκθ ολκ τή μητρι κΰτής ομοιχζουσκν, ήν καί 

ώνομασε IJa(>0erla> " τήν εύάρεστον δέ ταύτην 

είδησιν ανήγγειλε τφ  πρίγκηπι τής δόξης. 

Αλλ έσπερκν τινα ένω ή ήγεμονίς εύρίσκετο 

έν τω κοιτώνι τΥ.ς έ/ουσκ πχρ’ κύτή κεκλιμέ- 

νον το τέκνον της, αίφνης μετά τρομερόν σει

σμόν συνοδευθεντχ ΰπό άστρχπών τό φώς του 

κοιτώνος έσβέσθη κκτκλιπόν [τήν ήγεμονίδκ έν 

μεσω σκ,οτικς τάφου· II μελαινα δέσποινχ 

^νεφανισθη, επλησιασε την ζ,λίνην^ ητένισε την 

ήγεμονίδκ κχί έθηκεν έπ’ αύτής τήν /ε ΐο κ , 

άήθη φρικίασιν είς άπκν τό σώμα αΰτής μ ε τ χ - 

όουσκ. Η ήγεμονίς μ ετά στιγμήν έκστάσεως 

ειπεν αύτή· α Χαίρω τΐολΰ, δέσποινα, διά  τήν 

επάνοδόν σου* Ι ο ί  κνκκοινώ τήν χχρμόσυνον εί- 

δησιν οτι άπέκτησκ κόρην.— Γινώσκω τά  πάν- 

τ κ  ! άπεκρίθη ή μέλαινκ δέσποινα, άλλ’ εΐπέ 

μοι έτήρησ*ς τήν ΰπόσχεσίν σου ; Μήπως έζή- 

τησκς οπως εΐσδύσγ]ς εϊς τον ναΐσκον εκείνον; —  

Α γνοώ , δέσποινκ, τήν ΰπκρξίν του.» Ή Μα- 

ρικ ενεδοικζεν αλλκ το αγαθόν ϋπέρίσχύε' 

αΰτη δ ’ έβλεπε πάντοτε τήν σκιάν τοΰ ω 

ραίου εκείνου άγγελς,υ κρατύνουσαν κϋτήν , οτκ ν 

δ ’ ήτένιζε τήν μέλαινκν δέσποιναν κ κτελ α μ βκ- 
νετο ύπό φρίκης.

Εν τούτοις ή μέλκινκ δέσποινκ πλησιάσκσα 

τόν όρμκθάν των κλείδων, έλκβε μίκν έξ αύτών 

καί πκρετηρησεν αΰτήν προσεκτικώς. Αίφνης 

οίονεί κερκυνωθεϊσκ δρά ττετκ ι τής κλειδός κχί 

διά  βροντώδους φωνής άνέκρκξε «Προδοσία! ... 

’Α π ιοτ’α ! . . .»  όρμώσκ δέ κχτά  τής ήγεμονίδος 

κχί ελκουσκ αύτήν έκ τής κόμης « Ά θ λ ίκ  ! άρ- 

νεισκι τό ίγχλημα ! ά π κ τεώ ν ! είπε μοι τ ί έ - · 

πρχξχς». Ά λ λ ’ ή Μκρίκ έσ ίγχ. Τέλος τίχρελ- 

"θόύσης τής κρίσεως ταύτης ή μέλκινκ δέσποινα

σκεφθεΐσκ πρός στιγμήν κκτηννόησεν ό'τι έδει 

διά τής πειθοΰς μΧλλον ή τής βίχς νά μάθνι 

τκ  γενόμενα' οΰτως θωπεύουσα τά νήπιον κχί 

περιποιούμενη τήν μητέρα προσέΟηκεν ΰπο- 

κριτικ ώ ;· « Ι έ  πχρκκκλώ  δέν μοί λέγεις τ ί 

είδες έν τω νχΐσκω αύτφ ; Δ ικ τ ί δέν μοί άνκ- 

κοινεΐς αύτό; Έ γ ώ  δέν έπρκξκ τά  πάντκ δπως 

σε κχτκστησω  εύτνχή, πλουσίχν, σύζυγον εν

δόξου πρίγκηπος, μ ητέρκ  λκτρευτοΰ πλάσμκ- 

τος, γινώσκω δτι είσήλθες είς τόν νκίσκον, άλλά 

σοι τό συγχωρώ, είπε μοι μόνον τοΰτο.

Δέσποινα, άπεκρίθη ή Μκρίκ, ή κκρδίχ
\ JV r  w  ,

μο^ με οιατάσσει οττως τηρήσω τό μυστιχόν 
αύτό.

Γοσον λοιπόν περί τών συμφερόντων μου 

μ εριμνκς; Α χ ! επιθυμείς τήν πτώσιν τής βχ- 

σιλείκς μ ου ! δέν θά τό έπιτύχης δμως, έπειδη 

θκ μάθω το μυστικόν σου, καί άμκ μάθω αύτό 

ή βκσιλεικ μου παρκταθήσετκι έπί έκκτοντκ- 

ετίκν έτι. Ιο ί  δίδω  προθεσμίκν μ έ/ρ ι τοΰ μεσο

νυκτίου οπως σκεφθής κχί κν δέν συνκινέσης 

γινωσκω τί οφείλω νά «ρά ξω .» Τ α ΰτκ  είποΰσκ 

κπήλθεν. Ή  τάλχινκ κόρη τά τέκνον της έ - 

χουσχ έπι τών βραχιόνων θερμά έχυνε δκκρυκ’ 

άλλ’ ή κκρδίκ κύτής ήν σταθερά ή δ ’ άπόφκ- 

σις άμετάτρεπτος. Ή δυνάτει νά κκτκκλιθή καί 

οτκν ήχησε μεσονύκτιον ή μέλκινκ δέσποινκ έ- 

νεφάνίσθη αΜχρίκ, ειπεν; έρχΟμχι δπως λάβω 

τήν ϊπόκρισίν σου, ό χρόνος ήγγικεν . . .  Άνκνεώ 

τήν αΓτησίν μ 0υ.» Ά λ λ ’ ή Μκρίκ διά ·( ,η -

νιαιας κχι στκθερκς φωνής άπεκρίθη δτι ούδέν 

σκοπεί ν’ κποκκλύψν;. Τότε ή μέλκινκ Δέσποι

νκ ερυθρά έξ όργής επλησίκσε πρός πκρχθυρόν 

τι κχί έδειξε τή Μκρίκ κλωβόν τινκ έν ω δύα 

λεοντες την λεικν κύτών κνέμενον. «Βλέπεις, 

λεγει, τόν κλωβόν κύτάν, έν κύτω ριφθήσει έάν 

δέν μοί εΓπτ)ς τήν άλήθεικν». Έ π ί δέκκ  λεπτά 

σκεφθεΐσκ ή ήγεμονίς έχουσκ τήν φκντκσίκν 

πλήρη τοΰ μεγκλόπρεποΰς ινδάλματος τής Λευ

κής δεσποίνης ήρνήθη έπιμόνως νά εί'πνι τι. 

ioTa ί\ ΛΙελκινκ δεσποινχ δρκττομένη τής κό

μης κύτής έρριψε τκύτην κσπλάγχνως είς τόν 
κλωβόν.

C'ErrWi. TO Ti).o;.)

GOKDON CH RISTIE.
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Η  Α Τ Μ Η Λ Α Τ Ο Σ  Ο Ι Κ Ι Α  

ΗΕΡΙΗΓΗΙ1Ι ΕΝ ΤΗι ΑΡΚ 'ΩΑι ΙΝΆΙΚΙΙι

ΠΙΟ

JtL E S  VKRXB

(Συν.χ,ιι* iSs *ρ9·η·γ5ΰ“·ίνον φΰλλίν)

Θ ' .  VI.V D O L O R O S A .

Έ ν  Κκουνπώρνι κ κ τκ  τήν έπιθυμίκν τοΰ συν- 

τκγμκτκοχου άφίχθημεν τ·?1 πρωί^ι τής 2 9 η ς  

μκίου, τήν δεξιάν τοΰ Γάγγου όχθην άκολου- 

θοΰντες, δι’ εκτεταμένων άγρών ’ Ινδικής ίσά- 

τιος. Έ π ί διήμερον ό χκλκοΰς γίγας έβάδιζε 

μετά ταχύτητος τριών λευγών καθ’ ωρκν. Ά -  

π εί/ομ εν δ’ ή δη  χ ίλ ικ  χ ιλ ικμ ετρκ  τής Κ κ λ - 

κούττας.

'Η Κκουνπώρη έχει περίπου 6 0 , 0 0 0  κ α τ. κεΐ 

τ κ ι έπί βρκ/ίονος πέντε μιλίων έκτεινομένου 

έπί τής δεξιάς όχθης τοΰ Γάγγου. Π εριλκμβά- 

νει δέ στρκτόπεδον πεντκκισχιλίων άνδρών. 

Κ κ ίτο ι άρχκιοτέρκ, ώς λέγουσι, τής χριστιανι

κής χρονολογίας ούδέν άξιοπερίεργον περικλείει.

Τ ή  π ρω ί* τής 3 0  ό Βάνξ, ό λοχκγός κάγώ 

ήκολουθοΰμεν τόν συντκγμκτάρχην κχί λοχίκν 

τήν Θ.Ιιβερά,γ πορευομένους όδόν. Διά βρκχέων 

συνοψίζω έντκΰθκ τί παρά τοΰ Βάνξ έμαθον.

α'Η Κκουνπώρη, έχουσκ κατά τήν προσάρ- 

τησιν τοΰ βκσιλείου τής Οΰδης ίκκνόν στρκ- 

τόν, κ κ τκ  τήν έχρηξιν τής άποστκσίκς ήρίθμει 

2 5 0  στρκτιώ τκς, εναντίον τριών κύτοχθόνων 

τκγμάτω ν τοΰ 1, 5 4  κκι 5 6 ,  δυο ιππκρχιών 

κ κί μικς πυροβολαρχίκς τοΰ Βεγγκλιΐ',οΰ στρκ- 

τοΰ. Πρός δέ εΰρίσκοντο πολλοί Ευρωπαίοι υ

π άλληλοι, έμποροι κλπ . κ κ ί όκτακόσικι γυναί

κες κκί παϊδες τών στρατιωτών τοΰ ϊν Λυκνω- 

βϊ) βκσιλικοΰ στρκτοΰ.

α’Απά πολλών έτών, ό συνταγματάρχης φκει 

έν Κκουνπώρνι, ένθκ έγνωρισε την νεκνιδκ, ήν 

ένυμφεύθη. U κ. Χολνάΰ ήν νεαρα καί θελ.κτι- 

κ ω τά τη  άγγλίς, ύψηλόφρων, εύγενεστκτης κκί 

ήρω ϊκω τά της φύσεως, άξίκ τοΰ έρωτος άνδρός, 

οΐος ό συντκγμκτάρχης, δστις έθκύμκζε κκί έ- 

λκτρευε ταύτην. Αΰτη φκει μετά τής μητρός 

της μέγαρον έ<τάς τής πόλεως, έν κύτφ δ ’ ό 

συντκγμχτάρχης τά 1 8 5 5  ένυμφεύθη τχύτην. 

Δύο μ ετά τόν γάμον έτη  τό 1 8 5 7 ,  άμκ τγ5 έκ-

ρήξει τής στάσεως έν Μ ιρκτ, ό συντκγμκτάρ- 

χης μ ετέβη παρά τώ  τά γ μ α τί του. Κ κτελ ιπ ε 

τήν σύζυγον καί πενθεράν αύτοΰ έν Καουνπω^ιΐ 

συνιστών ταύταις δπως τά χιστα  είς Καλκούτ- 

ταν άπέλθωσιν. Ό  συνταγματάρχης έ ίεώ ιε ι 

τήν Καουνπώρην ώς μή άσφαλή, κκί τά  γενό* 

Λενκ έδικαίωσκν τοΰς φόβους αΰτοΰ.

«Ή  βρκδ ύτης τής άναχωρήσεως τής κ. Χολ

νάΰ καί λαίδυς Μουνρώ θλιβερά έσχεν άποτελε* 

σματα. Ό  Νανά Ια χ ιβ  ωκει τότε έν τγ, δεκκ 

χίλια μκκράν τής Κκουνπώρης έπκΰλει αύτοΰ 

τής Βιλχοΰρ κκί άπό μακροΰ ΰπεκρίνετο ά γ «- 

πην πρός τοΰς Ευρωπαίους. Ή  έπκνάστασις ε- 

;ερρκγη έν Δελχ·^ κχί Μ ιρκτ. Τοΰτο έγνωσθη 

τήν 14  Μαΐου έν Καουνπώρνι, τή  ή μ έρ * δε 

ταύτν) τό πρώτον τάγμα τών Σιπαγίων έδ ε ί-  

κνυεν έχθρικάς διαθέσεις. Ό  Ναβάβ προσεφερε 

τ ΐι κυβερνήσει τ ά ς  υπηρεσίας του, ό στρατηγός 

Βέλχερ έπείσθη κύτώ  καί οΰτως οί στρκτιώ τκί 

του κκτέσ·χον τό ταμεϊον. Αυθημερόν τά γ μ κ  

άτάκτων Ιιπ α γ ίω ν διερχόμενον τής Κκουνπω- 

ρης έσφκξε τοΰς Εύρωπκίους άξιωμκτικοΰς αύ

τοΰ πρό τών πυλών τής πόλεως.

«Τ ό τε έγνώσθη τά μέγεθος τοΰ κινδύνου" ό 

στρατηγός Βέλχερ διέτκξεν άπκντκς τοΰς Ευ

ρωπαίους δπως κκτκφύγωσιν είς τάί στρκτώνκ, 

είς 8ν ωκουν τά  γυναικόπκιδκ τοΰ 3 2  τά γ μ α 

τος τής Λυκνώβης, κείμενον είς τά έγγύτερονΥ?! 

όδω τής Ά λ λ α χ κ β ά δ  άκρον.

Έ κεΐσ ε ή λκίδυ Μουνρώ κκί ή μήτηρ αύτής 

έκλείσθησκν. Κ α τά  τήν διάρκειαν τής έγ κλ εί- 

σεως ταύτης ή νεκρά γυνή άπειρον πρός τάς 

μετόχους τής δυστυχίας αύτής άφοσίωσιν έδει· 

ξεν. Έ π εμελήθη καί έβοήθησε ταύτας χρη μ α - 

τικώς, ένεθάρρυνε δέ δια  τε τοΰ παραδείγματος 

κκί τών λόγων αύτής.

«Μ ετ’ όλίγον τά όπλοστάσιον ένεπιστεύθη είς 

τήν φύλαξιν τών στρατιωτών τοΰ Νανά Σαχίβ, 

.δστις πάρκυτα ήγειρε τήν σημκίκν τής άπο

στκσίκς κκί τή  7 Ιουνίου.προσέβκλε τόν στρκ

τ ώ ν κ , Ιχοντκ ύπερκσπιστάς 3 0 0  μόνον μ κ - 

χη τά ς.
«Οΐ άνδρεΐοι οΰτοι ήμύνοντο ΰπό τό πΰρ τών 

πολιορκητών, ύπό παντοειδών δέ κκτκτρυχό- 

μενοι άσθενειών, Ονήσκοντες τής πεινης κκί δ ι -  

ψης, άντέστησκν μέχρι τής 2 7  Ιουνίου, δτε 6 

Νανά προέτεινεν άνκκωχήν, ήν ά στρκτηγός 

Βέλχερ έδέχθη μεθ’ δλας τάς δικμ κρτυρή ' ι<
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τής λαιΛυ; Μουνρώ, παροτρυνούση; πρός άντί- 

β τβ ίίν ; Κατά τήν συνθήκην 'άνδρες, γυναίκες 

κα : παΐδες, πεντακόσια έν δλω ά τομ α — συμ

περιλαμβανομένων τής Λ α ίδυ; Μουνρώ καί μ-flf· 

τρος α ύτή ς—  έπεβιβάσθησαν πλοίων, δπ ω ; μ ε - 
τκβώσιν ε ’ς Ά λ λ α χ α β ά δ .

«Μόλις τα πλοία έξεκίνησαν καί οί Σιπκγιοι 

$ρξχντο πυροβολοϋντε;- διά χ α λ ά ζη ; σφαιρών 

κχί μύδρων άλλα έβύθισαν καί άλλα ένέπρη- 

σαν· έν μόνον κατόρθωσε δπ ω ; προχωρήση μί- 

λια τινα. Η λζιδυ  Μουνρώ καί ή μτητνιρ αύτής 

ήσαν έν α ύ τω · πρός στιγμήν ή'λπισαν δτι έσώ- 

θησχν, άλλ’ οί στρατιώται τοϋ N x /ά κατα διώ - 

κοντες συνέλαβον τό πλοΤον καί ώδήγησαν τοΰς 

έπιβατας είς τό στρατόπεδον.

« Έ κ ε ΐ έσφαξαν άπαντας τοΰ ; άνδρας, τάς δέ 

γυναίκα; καί παΐδχς έθεσαν μ ετά των λο.πών, 

των μη φονευθεισών τήν 2 7  Ιουνίου. Αύται ή - 

Ρ'.θμοϋντο ή δη  εις 2 0 0  θύματα, οΐς μακρά έπε- 

φυλάσσετο άγωνία, χαθείρχθησαν δ ’ έν μεγάρφ 

τινι, ούτινος τ ’ δνομα Β ίβ ι-Γά ρ θλιβεράν κατέ- 
λιπε μνήμην.

Ά λ λ ά  πώς πάντα ταϋτα έμ α θ ε;; ήρώ- 
τ η * κ  τόν Βάνξ.

Παρα γηραιοϋ λοχιου τοϋ 3 2  τάγματος 

τοϋ βασιλικού στρατού. Ούτος, ώ ; έ *  θαύματος 

διασω θείς,ύ-εδέχθη ύπό τοϋ 'Ρ α ζά χ τ ή ς 'Ρ κ ϊσ χ - 

βαραχ, επαρχίας τοϋ βασιλείου τής Οΰδης.

Και >) λαιάυ Μουνρώ καί μητηρ αύτής ..

—  Φ ίλε μου, άπεκρίθη ό Βάνξ, στερούμεθα 

θετικών ειδήσεων περί των κατόπιν συμβάν

των, ά λ λ ’ ευκόλως εικάζει τις τα ϋτα , των Σι- 

παγίων μέχρι τής 1 5  Ί ο Λ ίο υ , ήτοι έπί 19  ή -  

μερας, κατεχόντων την πόλιν. Τά  δύσ τηνα  θύ

μ ατα άνά πΧσαν ώραν άνέμενον βοήθειαν______

βραδύτατα καταφθάσασαν. Είχεν ή δη  άπέλθει 

νής Καλκούττας ό στρατηγός Χαβελώ κ καί 

πολλάκις τοΰ; άποστάτας ν ίκ η σ α ;,  είσήλθε την 

1 7 Ιουλίου είς Καουνπώρην. Ά λ λ ά  δύο ήμέρας 

πρότερον, μαθών ό Νανά δτι βασιλικαί στρα- 

τεια ί ύπερέοησαν τάν ποταμόν ΙΙαντοϋ-Νάδην 

έ'γνω διά  φρικωδών σφαγών τάς τελευταίας 

τής κυριαρχία; του ώρας σημάναι. Τινες α ίχ - 

μαλω τοι ένώπιον αύτοϋ κατεσπαράχθησαν. ‘ Γ- 

πελείπετο η πληθΰς τών γυναικών καί παίδων, 

εν αις καί η λαιδυ Μουνρώ καί μ ή τ η ρ  αύτής. 

Απόσπασμα τοϋ 6 τάγματος τών Σιπχγίων 

διετάχθη δπως πυροβολήση τα ύ τα ; έκ τών πα

ραθύρων τοϋ Β ιβ ι-Γά ρ . Ή έκτέλεσις ήρξατο,άλλ’ 

έπειδή έβράδυνεν, ό Νανά έπειγόμενο; δπ ω ; 

ΰποχωρήση προσέχθηκε τοΐς στρατιώταις Ό θ ω - 

μανοΰ; δημ ίου;, συντελεσαντας τήν σφαγήν ! 

T ?  επαύριον ζώ ντε; καί νεκροί, παΐδες καί γυ

ναίκες έρρίφθησαν έντινι φρέατι, δπερ κατά τήν 

αφ·.ξιν τοϋ Χαβελώ κ πλήρες πτωμάτων έκά- 
πνιζεν ετι !

« Ι ό τ ε  ηρξαντο αί αντεκδικήσεις, τινες τών

συνενόχων τοϋ Νανά έ'πεσαν ε ί; χεϊρα; τοϋ

Χαβελώ κ, τήν άκόλουθον έ*δόντος ήμερησίαν 
διάταξιν.

« Γο φρέαρ, έν ω αναπαύονται τά  λείψανα 

δυστήνων γυναικών καί παίδων, δια τα γή τοϋ 

θηριώδους Νχνά Σ α χ ί^  σφαγΐαΜ έντων, πληρω- 

θιίσεται καί καλυφθήσεται έν εΐ'δει τάφου. Α 

πόσπασμα Ευρωπαίων στρατιωτών, αύθεσπε- 

ρει το ιερόν τοϋτο τελέσει καθήκον. Ό  οίκος 

τ ή ;  σφζγής ουτε π λύνθήσεται,οδτε κονιχθησε- 

ται ύπο τών συμπατριωτών τών θυμάτων. 'Ε 

καστη σταγών αθώου αίματος έκπλυνθήσεται 

διά τ ή ; γλώσσης τών κακούργων πρό τής θανα- 
τωαεως αύτών.»

«Τοια ύτη περίπου ή κατά γράμμα τελεσθεΐσα 

ήμερησία αΰτη δια τα γή. Ά λ λ ά  τά  θύματα 

απωλοντο, σπαραχθέντκ καί κερματισθέντα ! ό 

δε συνταγματάρχης Μουνρώ, μετά διήμερον 

έλΟών, μάτην προσεπάθησε ν’ άνευρη λείψανα 

τινα τής συζύγου αύτοϋ καί μητρός τη ς .»

Ί αϋτχ διηγηθη μοι ο Βανξ πριν είς Καουν

πώρην άφιχθώμεν νϋν δέ πράς τάν τόπον τής έκ- 

τελεσεως τής φρικώδου; σφαγή; διηυθύνετο ό 

συνταγματάρχη;. Ά λ λ ά , πρότερον, έπεθύμη- 

σεν έπανιδεΐν τά μέγαρον, έ'νθα ωκει ή λαίδυ 

Μουνρώ, ένθα τήν νεότητα αύτοϋ διήλθε καί τόν 

τελευταΐον ταύτη έδωσεν ασπασμόν.

Τό μέγαρον τοϋτο εκειτο όλίγον άπω τών 

προχστείων, έγγΰ; τοϋ στρατοπέδου. ’Ερείπια, 

τείχ η  μελανα, δενδρκ τινά άπεξηρχμένα έσώ- 

ζοντο έτι. Ό  συνταγματάρχης ούδεμίαν έπε- 

τρεψεν έπισκευήν, τό δέ μέγαρον ήν μετά εξαε

τίαν οίον κατέλιπον αί χεΐρες τώ ν πυρπολητών.

Επί μίαν ώραν έμείναμεν έκεΐσε. Ό  σίο Έ -  

δουάρδος σιγών έβάδιζε διά τών τοσαύτας'έξε- 

γειρόντων άναμνήσεις έρειπίων. Άνεμιμνήσκετο 

τήν άνεπιστρεπτεί διελθοϋσχν εύδαιμονίαν «ύ - 

j του. Ά νεβλεπε τήν νεάνιδα, ευτυχή έν τώ ο ίκ «

I τούτω τής γεννήσεώ; της, έν ω έγνώρισε ταΰ-

την, κκί ένίο-ε εκλει* τοΰς οφθαλμούς δπω 

κρεΐττον Γόη α ύ τή ν ! Ά λ λ ά  τέλος άποτόμως 

ΰποχωρήσας παρέσυρεν ήμΧς έξω.

Ό  Βάνξ ήλπιζεν δτι ά συνταγματάρχης θ* 

ήρκεϊτο έπισκεπτόμενος τά μέγαρον. Ά λ λ  

ούχί ! ό σίρ Έδουαρδος έσκόπει νά γευθγί π α 

σών τών πικριών, άς ή πόλις αΰτη έπεφύλατ 

τεν αύτώ. Έπεσκέφθη ουτω τόν στρατώνα 

έν ώ τοσαϋτα θύματα μ ετά  τής ήρωίδος συζύ 

γου του τηλικαϋτα ΰπέστησαν δεινά.

Ο στρατών έ'κειτο έκτάς τής πόλεως, έπί 

τής θεσεως δ 1 αύτής φχ.οδόμουν ή δη  ναόν. Έ ν 

ταϋθχ ή πρώτη πραξις τής φρικώδους τραγφ- 

διας ετελέσθη. Ενταύθα έζησεν, έπαθεν ή 

λαιδυ Μουνρώ καί μήτηρ αύτής μέχρι τής σ τιγ 

μής, καθ’ ήν τά θύματα τα ϋτχ πχρεδόθησαν 

τώ  Νανά Σ αχίβ .

Περί τό ατελές έ'τι οικοδόμημα, διεκρίνοντο 

λείψανα τείχους έξ όπτής γής, έρείπικ τής ά - 

μύνης τοϋ στρατηγού Βϊλερ. Ό  συνταγματάρ

χης εστη επί μακράν άκίνητος κα ί σιγών ενώ

πιον τών ερείπιων αύτών. Έ ν τη φαντασί<>: α ύ

τοϋ ζωηραί επηοχοντο κ ί φρικώδεις σκηναι, αί 

έν τω  χώρω αύτώ τελεσθείσαι.

ϊπ ελ ειπ ετο  ή έπίσκεψις τοϋ Β ίβ ι-Γά ρ , τού 

οικήματος, δπερ ό Νανά μετέβαλεν είς ειρκτήν, 

και εν ώ υπήρχε τά φρέαρ, έν ω τά  θύματα 

συνε'ωρεύθησαν' ό Βάνξ ειδε τόν συνταγματάρ

χην έκεΐσε κκτευθυνόμενον, έδράξατο τοϋ βοκ- 

χίονος κύτοϋ. Ό  σίρ Έδουάρδος κτενίζων κύτάν, 

διά  φρικωδώς ήρεμου φω<ής.

« Εμπρός ! ειπε.

—  Μουνρώ ! σέ παρακαλώ ! . . .

—  Μεταβήσομαι λοιπόν μόνος.»

Άδυνατοϋντες κωλϋσαι αύτόν, ήκολουθήσα-

μεν πρός τά Βίβι-Γάρ, ου πρόκειντκι κήποι γρα- 

φικώτκτοι κκί ΰπό λαμπρών δένδρων κοσμού

μενο;.

Έ κεΐσ ε εγείρεται οκτάγωνον οικοδόμημα έκ 

γοτθικών στηλών, περικλεΐον τά φρέαρ, ούτινος 

τό πεφραγμένον στόμιον υποβαστάζει άγαλμα 

έκ λευκοϋ μαρμάρου, πχριστών τάν άγγελον 

τής εύσπλαγχνίας, έν τών τελευταίων έργων 

τοϋ Μν.ροχέττου, ποιηθέν δαπάνη τοϋ κατά τήν 

στάσιν γενικού διοικητοϋ τών Ινδ ιώ ν , λόρδου 

Κάνιγγ.

Ένώπιον τοϋ φρέατοί, έν ω κ ί δύο γυναίκες, 

μήτηρ καί θυγάτηρ, πληγεΐσαι Οπό τών δ η 

μίων τοΰ Νκνά κατερρίφθη^αν, ό σίρ Έ δουά ρ- 

άος μή περιστέλλων πλέον τάν χείμα:ον τών 

δχκρύων έ'κλινε τά·γόνυ.

Ό  λοχίας Μάκ Νάίλ, παρ’ αύτώ , σιγών ί- 
κλχιε.

"Απαντες, συντετριμμένων τήν κκρδίαν, ού

δέν πχρήγορον ήδυνάμεθχ είπεΐν, ίκχνόν δπως 

τά δάκρυα αύτοϋ στειρεύση ! ’Ά χ  ! έά» ήν έκ 

τών πρωτων εισελθόντων εν Καουνπώρη καί 

είσδυσάντων έν τψ  Β ίβ ι-Γά ρ, θά έθ-ησκεν έξ ο

δύνης ένώπιον τών φρικωδών σφαγιάσεων.

ΐδοΰ τί περί τούτου λέγει άγγλος ά ξιω μ α - 

τ ικ ό ;.

οΜόλις είσελθόντες εις Καουνπώρην έσπεύ- 

σαμεν πρός άναζήτησιν τών δυστήνων γυναικών, 

άς έγινώσκομεν ΰπό τήν εξουσίαν τοϋ μυσαροϋ 

Νανά οίσας, άλλά μ ετ’ όλίγον τήν φρικώδη 

σφαγήν έμάθομεν. Ύ πό τρομερΧς δίψης έ κ δ ικ ή - 

σεως ταλαιπωρούμενοι, έκ τής συναισθήσεως 

τών άνηκούστων τών θυμάτων δεινών, ήσθανό- 

μεθα έν ήμΐν παραδόξους καί άγριας ιδέας έξε- 

γειρομένας Μανιώδεις σπεύδομεν πρός τόν τό

πον τοϋ μαρτυρίου. Τά αιμ α  πεπηγμένον, άνά- 

μικτον κσχήμοις λειψάνοις έκάλυπτε τό έδαφος 

τού θαλάμου, ένφ εΓχον καθειρχθή. Μακροί β ό

στρυχοι, ράκη έσθήτων, πέδ'.λκ πχίδω ν, κθΰρ- 

μ κτα έπλήρουν τά υγρόν τοΰτο έδαφος. Οί τ ε ΐ-  

χοι κ ΐμ χ τ ι κεχρισμένοι, έφερον στίγμ α τα  τής 

τρομακτικής αγωνίας* Εύρον μικρόν εύχολόγιον 

ούτινος ή πρώτη σελίς τάς συγκινητικάς τα ύ 

τας εφερεγραμμάς « 2 7  ’ Ιουνίου1 τά  π λ ο ία ... 7 

ίουλίου, αιχμάλωτοι τού Νανά... όλεθΓία ή μ ε

ρα .» Φρικωδεστέρα ή θέα τοΰ βαθέως φρέατος, 

ενθα ειχον συσσωρευθή τά ήκρωτηριασμένα λ ε ί

ψανα τών προσφιλών θ υ μ ά τω ν !... » Ό  Σ'ρ Έ 

δουάρδος άφίχθη δύο ήμέρας μ ετά τήν μυσαράν 

σφαγήν, εύρε δέ τήν θέσιν τοϋ φρέχτο; μόνον, 

τάφον διακοσίων τοϋ Νανά θυμάτων.

Ό  Βάνξ ήδη  τη βοηθείοι: τοϋ λ.οχίου βιαίως 

έξήγαγεν αύτόν* ό συνταγματάρχης ούδέποτε 

λησμονήσει τάς δ^ο λέξεις, άς σ τρα τιώ τη ; τις 

τοϋ Χ αβελώ κ έχάραξεν έπί τοϋ στομίου τοϋ 

φρέατος R em em ber Caunpore !— irdvuoiJ τήr  
Καουν.'τώρην !

("Γ-τίται ουνίχιΐΐ.)

'Q ΣΤΕΦ . I!· ΗΑΡΑΣΚΕΪΟΗΟνΛΟΣ
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χ ^ΡΧετ’ έδώ νυφιάτικα ντυμένη νά μέ σκάση.»
—  «Δέν ήρθα ’δώ, Μανέτα μου, δέν ήρθα ’δώ, καλέ μου, 
να φερω λύπη χαι καχό’ ήρθα χαρά νά φέρω 
Μα τέπαθες; τι σοΰπανε, για ’πέμου τήν αλήθεια 
χαι θελά δής πώς ψέμματα, έχθρών άγχύλια εΐνε.»

Τ ι  ψεμματα! δε μούλεγες σύ πάντα πώς δέν έχω  
άλλον έγώ πιστότερο άπ’ τον καλό Μαλτέζο,
Γιά  διάβασε τό γράμμα του κύτταξε ’δώ τί λ έ ε ι ;
Ε τ σ  ειπ απ το ζωνάρι του τό γράμμα τοΰ Τζοβάννη 
Γ?ίς δίνει, χαι τοτ έννοιωσε ή μαύρη τί τής γράφει 
ή μοίρα της· ’ς τά ποδιά του μέ τά μαλλιά λυμένα 
πέφτει, τό στήθος της χτυπά καί τέτοια λόγια λέει·
* X · Υυρ ^ ε  και κυττα^ε έκείνην οπού πέφτει 
ς τά ποόια σου καί σοΰ ζητεί νά τήν άκούσης μόνο. 

Μοναχοκόρη μ ’ είχανε ’ς τά χάδια μαθημένη 
η μαννα κι ό πατέρας μου· μιά,μερα δέ θυμοΰμαι 
να μή γενή ο ,τ  ήθελα, εκείνο ποΰ ζητούσα·
Κ αι εϊόες άπανω ’ς τό βουνό γιά σένα τέχω πάθη· 
ξεφλούδισαν τα χέρια μου, τά πόδια μ ’ έπονέσαν 
X έστεκουμουν άπανω σο-> νά σέ ’ρωτώ τί θέλεις; 
ΐ'ΐατι σαν ημουνε κοντά σε σενα μοΰ φαίνονταν 

πώς όλαις έλησμόνησα τής περασμέναις πίχραις 
Ηότε μέ είδες ’ς άλλονε μία ματια νά £>ίξω; 
ποτε με είδες μετά α ϊ ’ς τήν όψι νάχω λύπη; 
αίματωνα τα χέρια μου ή άμοιρη νάνάβω 
φωτιά μονάχη *ς τή σπηλειά μέ φρύγανα, μ ’ άγκάθια- 
ποΰ σφούγγιζα τον ΐόρωτα, σάν ήσουν κουρασμένος, 
κ έστεκουμουν απανω σου σαν νάσουν ό θεός μου.
Και τωρα λες, φ ανταζεσαι,, . , .άχ! ηρθεν ό γονειός μου, 
άλλη φορά θά ’στά είπώ ... .δέ ξέρωτό Τ ζ ο β ά ν ν η  ?
μην τύχη και κατάφεραν λόγια κακά νά γράψη 
Για συλλογίσου το καλα! σύ σά θά ταξειδέψης 
βλέπω και ολα τά μετράς κυττάζεις τί σοΰ λείπει, 
και τωρα τοΰτο δέ μετράς, πώς σέ τό ν  άγγελόν μου....

® Α χ !  ο παππάς» έστεναξε ό καπετάνιος τώρα, 
«έχεΐνον εχω πάντα μου ’ς τό νοΰ μου και τρομάζω».
—  « Ο δύστυχος! εύρέθηκε ο ι  τέτοια κακήν ώραν· 
ήρθε χαί άλλη μιά φορά ποΰ χαύλα μεγάλη 
έχαψε τό'παιδάχι μας, ήρθε νά τοΰ διαβάση· 
θυμήσου ποσαις μουλεγες φοραίς «όπότε θέλεις, 
στέλνε καί φέρνε τόν παππα· καλά τότε γνωρίζω, 
είνε θεοφοβούμενος άγιος ’ς τήν άλήθεια.»
Τέτοια μοΰ έλεγες, χ’ έγώ χαί τώντι τόν εύρηκα 
έτσι καλό, χαί τώρα ποιος τό είξερε πώς θάρθη
μία στιγμή γιά τόν καλόν αυτόν; ά χ ]  πώς μέ βλέπεις
έτσι σά νάμαι πρώτος σου όχ τρός; γύρισε ’δέ με 
με κείνο ποΰ μ έβλεπες τωλόγλυκό σου μάτι· 
μιά φορά γιά χύτταξε, γιά ’δες μεμέσ* ’ς τά μάτια 
νά δής ή Βιττωρίτσα σου άν ήνε μολεσμένη.»
Έ τ σ ’ έλεγε χ’ έτρέχανε τά μάτια της ποτάμι 
καί ο Μανέτας στεκεται κι όλο τηνε κυττάζει*
’ς τό ύστερο άπ’ τό δ ίξι τό χ έρ ι  τήνε πιάνει

f

καί λέγει «σήχω! μά'ν έσύ Ικαμες τέτοιο πράγμα, 
τότες ό κόσμος χάλασε, καί ό θεός δέν είνε 
’ς τόν ουρανό· τό θρόνο του ό σατανάς έπήρε 
ά χ !λ ο ύ λ ο υ δ ο  ποΰ μυρωδιά έχυνες τών άγγέλων, 
καί βάλσαμο εις τήν καρδιά έσταζες τοΰ κουρσάρου, 
έλα κοντά μου κάθισε, έλα νά μοΰ μιλήσης 
νά μοΰ είπής πώς μ ’ άγαπας νά γιατρευθη ή ψυχή μου 
ποΰ απ’ τόν πόνο τό πολύ είνε κοντά νά έβγη.
Γ ιά  ’δές τί πήγαιν’ άμοιρος μονάχος μου νά χάνω ; 
και κείνο τό παιδάκι μας πούνε σάν άγγελάκι, 
τ ίμ ο ΰ  χρωστούσε πούθελα νά τό κυλίσω ’ς α ίμ α ;
Ο χι,  αύτό δέν γίνεται- τέτοιο άθώο πλάσμα, 

ποΰ λαχταρά νά με δή, προδότισσα νά γείνη.
Α δ έ λ φ ια !  κρίμας τό μυαλό ποΰ λέν πολύ πώς έχω 
καί πάντα βγαίνω μ ετ ’ αύτό ’ς τής μάχαις κερδισμένος. 
Ωχου Tt πήγα κ έκαμα! γιά μια ψευτιά μεγάλη 

έπήγα καί ’θανάτωσα τόν γκαρδιακό μου φίλο 
έλάτε, σφάχτε με καί σεΐς, γιατί αύτό μοΰ πρέπει· 
ριχτέ με μέσ’ ’ς τά κύματα νά μή μέ βλέπ’ ό ήλιος, 
ν* ' α τ , ε^ ουν V παλαμαις μου τό αίμα τοΰ συντρόφου.» 
Ετσ  ειπε καί βουρκώσανε τοΰ άμοιρου τά μάτια, 

κ’ έχτύπησε τό στήθος του μέ τή βαρειά παλάμη 
καί τά μαλλιά του τράβηξε ποΰ σάν κοπέλλα τάχε· 
μά τότες ένας σύντροφος γυρίζει καί τοΰ λέει·
«Μήν κλαίϊΐς, καπετάνιο μου* έτσ’ ήταν τό γραφτό σου, 
γιατί βαθειά σέ πλήγωσαν μ ’ αύτό τό λόγο πουπαν.
Μα τωρα πάνε, πέρασαν αυτά, δώσε δόξαν 
εις τό Θεο ποΰ φώτισε το νοΰ σου νά γνωοίσης 
πώς ειν’ αθώα ή καλή κερά μας καθώς πρώτα.
Τ ή ς  λύπαις άφεις, κάθισε νά φας νά πιής μαζύ μας, 
παλι χαρα ς τα πρόσωπα νά έρθη τών συντρόφων. 
Β ρ έ Γ ιώ ρ γ α κ α !  τι έκαμες έκεΐνο τό λυράκι 
για παίξε το με όρεξι να κατσωμε ’ς το δείπνο.»
Ε τ σ ’ είπ’ ό ναύτης γνωστικά κι’ άρχίνισε νά παίζη 

ό Γιωργακας τη λυρα του, και λιγο λίγο φεύγει 
άπ’ τοΰ Μανέτα τή ψυχή ή λύπη ή μεγάλη.
Στρώνουν τραπέζι, φέρνουνε τά στρείδια τής θαλάσσης, 
χουρμάδες άπό τή στερηά κι’ αρχίζουνε νά πίνουν 
κρασί ποΰ κάνει γλήγορα νά λησμονοΰντ’ οί πόνο:.
H  Βιττωρίτσα σε σκαμνί καθότανε ’ς τή μέση 

κρατώντας ς τήν άγκαλη της τό γελαστό παιδί της, 
π^ απ της φώναις,' τήν ταραχή κι’ αύτό δέν έκοιμοΰνταν, 
μον ς τά δαΟια ποΰ βγαζανε φλόγα πολλή νά φέγγουν 
έφαίνουνταν τό πρόσωπο ’ποΰ όλο έγελοΰσε. 
σαν η γλυκεία μαννοΰλά του τό χαΐδευε μ ’ άγάπη.
Ολα πέρασαν, φύγανε ή φοβεραίς φουρτούναις, 

περασανε τά σύννεφα τά μαΰρα καί τό κΰμα, 
πουταν ψηλό σάν τό βουνό ξαπλώθη καί κοιμάται.
Ηρθεν ευόια, εύρήκανε λιμάνι’ ασφαλισμένο 

κι οτι άερας κι άν φυσα ποτέ δέν έχουν χρεία.
Γιά Οες τους πώς κυττάζονται, πώς σφίγγουνε τό χέ^ι, 
Π ώς λέγει ο ένας τάλλουνοΰ λόγια γλυκεία σά μέλι



π ώ ; παίζουνε μέ τό παιδί! «χρυσή μου Βιττω ρίτσα» 
λεγει ο Μανέτας, «περασε τό πείσμα ποϋ σου είχα 
τώρα, θαρρώ, ξανάνοιωσα, κ’ ή ώρα εινε πάλι 
ποΰ νύφη σέ στολίσανε είς τή :σπηλειά μου μέσα· 
τρομπώνια τότες πέφτανε, φλάμπουρα κυματίζαν, 
κ η λυραις δεν έπαυανε νά παίζουν έξη μέραις.
Κτσι χαι τωρα, σύντροφοι, άδιάστε τά τρομπώνια, 

γ ια τ ’ ήρθεν ή άγάπη μου σάν πρώτα ’ς τήν καρδιά μου. 
ΙΝαι, τραγουδήστε, τό σκοπό τόν πειό γλυκόν εΐπέτε.» 
Έ τ σ ’ είπεν, άπό τή χαρά σά νάταν μεθυσμένος· 
κ οί σύντροφοι αρχίζουνε νά τραγουδοΰν νά λένε·
<■ 1 ια 6ες τα πώς τα παχου?>ά παίζουνε τρυγονάκια 
ς την άκρη κει τής ^εματιας, απάνω ’ς τό κλαράκι 

γιά ’οές γλυκά ’που τό σκοπό τβηδονάκι λέει, 
γιατί νε με τό ταίρι του μαζύ αγκαλιασμένο.

•θέ μου! μήν ερθη κυνηγός, μή ρίξουνε τουφέκι, 
τά δύο νά χωρίσουνε τριγόνι’ άπό τό δένδρο* 
θέ μου! μή στήσουν ’ξόβεργα νά Μασούνε τάηδόνι 
που κελαϊΐει κι απ το σκοπο το δάσο νάγγαλιάζει.» 
Ετσι τραγούδιε ό Γιώργακας κι’ αντιλαλούν ή λύρα* 

κ d  σύντροφοι ά^ τό σκοπο τής λύρας δέν μπορούνε 
τά πόδια νά κρατήσουνε- αρχίζουν νά χορεύουν 
σιγά σιγά πρώτη φορά· μά υστ’ άγριεύουν 
εις τό χορό, ποϋ φαίνεται πώς κάμανε ’ς τά πόδια 
φτερά καί σάν τό πούπουλο πηδούνε ’ς τόν άέρα.
R  ή Βιττωρίτσα ποϋ κι αύτή τούς είχε μαθημένους 
τους Κρητικούς σκοπούς μαζύ όμποος όμπρος χορεύει 
άπό τό χέρι τό δεξί κρατώντας τό καλό της' 
και σάν έχόρεψ’ άρκετά, έκάθισε γεμάτη 
χαρά καί τον Μανέτα της άφίνει όμπρός νά σύρη· 
καί κείνος έθυμήθηκε τα ποοτεινά του χρόνια, 
σφίγγει τή μεση του καλά κάί τούς στιβανοδέταις 

. ποκάτω πό τό γόνατο κι’ αρχίζει νά πετάη 
1 ελούσανε τά χείλη του, λάμπαν τά μάγουλά του, 
και πεφτ’ άπό τό μέτωπο σάν τό μαργαριτάρι 
ό ίδρωτας μέ τό δεξί τό χέρι τό μαντήλι 
παίζει καί ρίχνει μιά ματιά καμμιά φορά σ’ έκείνη 
π άοχίνησε γλυκά γλυκά νά τραγούδα νά λέη 
«Γιά ΰες τονε! σάν άετός πατεΐ ’ς τή γής καί τρέχει 
σάν χελιδόνι, σάν πουλί ποϋ παίζει μέ τό ταΐρι- 
ποιος είν σάν τον λεβέντη μου ποιος είν’ ’σάν τόνκαλόμου 
ς τήν αντρεία ς τον πόλεμο; πέφτουν και προσκυνάνε 
Ιοΰρκα και Φραγκοι δίνουνε δ,τι κι’ άν τούς ζητήση 

γιά νά τούς δώση τό παιδί ’ποϋ ’χει ’ς έληά δεμένο.
1  τή θάλασσα νε βασιλείας, ’ς τούς βράχους είνε ρήγας, 
ς Ιμενα εινε άγγελρς ’ποϋ ήρθ’ άπ’ τά ουράνια 

κι’ ότι μοΰ ’πή μοϋ φαίνεται πώς εχει θεία χάρι.
Ζήσε, νά ζήσωμε μαζύ, ποτέ νά μήν εϊποϋμε 
πώς φτυχισμενος πειά ’πό ’μας είνε ’ς αύτόν τόν κόσμο.» 
Ετσι τραγουόιε κ ελεγε τήν ώρα ποΰ χορεύαν, 

καί σάν άποχορέψανε καθίζουν νάνασάνουν 
κι ό ύπνος, σά νά ήτανε κλέφτης και τούς.προσμένει,

τούς άρπαξε χαί πέσανε αΰτοϋ ’ς τήν άμμ’ άπάνω 
ρ α ρ ε ^ β α ρ ε ιά ·  τάεπαθε αύτό κι’ ό καπετάνιος, 
γ ια τ ’ είχε δυό μερόνυχτα καλά νά κλείση μάτι.
Ά  κορη μόνον άγρυπνη άπ’ τή πολλή χαρά της 

απομεινε, καί.τό παιδί γλυκά ’ποκαμαρόνει ■ 
ποϋ σάν άρνάχι αλαφρά ’ς τά χέρια της ’κοιμήθη· 
ς το υστερ όμως καί αυτήν ό ύπνος τήν έπηρε.

, σι, φαίνονταν ό θυμός έπέρασ’ ό μεγάλος 
και πάλι τό αντρόγυνο -Ο'ά ζήση μ 1 άρμονία.

< ε ν α ? {,νε( °  - 2 -α ν α ς  ποϋ τ ώ β α λ ε  σέ π είσ μ α  
να ξ ε χ ω ρ ίσ ’ έ τ σ ι χ ρ υ σ ό  ζ ε υ γ ά ρ ’ α γ α π η μ έ ν ο .

ΙΙρωτα καλά κοιμήθηκε ’ς τήν άμμον ό Μανέτας 
μα^ υστέρα κακό ’νειρο τόν κάνει νά υιουγγρίζη 
του φάνηκε πώς ήτανε ’ς τή Σμύρνη ’ς τό παζάρι 
X εκει οεν τον έγνώριζε κανένας ομιλίας 
αν άμεσο τούς είχανε γιά τώνα χαΐ γ ;ά ~ α*λλο 
«Δεν τωμαθες τί γείνηκε ’ς τόν καπετάν Μανέτα» 
ελεγείο ενας ταλλουνοΟ κτοϋ πήρανε του μαύρου 

ν γυναΐκά του ποϋ ή ταν σάν τό κρίνο.»
-  τα λογ^ν αύτά βγάζει φωνή έχει όπου κοι^ώνταν 

φωνη που θενα ξύπναγε όλους του τούς συντρόφους 
ανισως δε βρισκότανε ’ς τον πρώτο ΰπνο τότε 
η Βιττωρίτσα μοναχά έξύπνησε μά βλέπει 
πως έκοιμοϋνταν· τώνοιωσε πώς όνειρο θά εινε 
και νά ταράξ’ ή άμοιρη τόν ύπνο του δέ θέλει, 
μον ςαναγέρνει καί βαθειά τήν παίρνει πάλι ό ύπνος 
Ι ο τ ε  σε λιγο ξύπνησε μέ ταραχή μεγάλη 
ο καπετανιος, στέναξε μέσ’ άπ’ τά φυλλόκάρδ-,α 
χι αρχινησε μονάχος του νά λέη τέτοια λόγια.
« Κγω όεν τωπαθε ποτέ άπόφασι νά κάνω 
και παλι πισω ύστερα τή γνώμη μ 0υ νάλλάξω 
μοναχα τούτη τή νυχτ,ά ’ποΰ μ ’ Ιχ ε ι  πλανεμένο, 
γ-ατ ηρθε καθώς ήτανε τήν μέρα στολισμένη 
που την καροιά μ ’ έγέμισε χαρά μέ τό στεφάνι.
Ι ο  ξέρω, τοΰτ άληθινό μπορεί καί νά μήν εινε 
το ξερω καί τά όνειρα τής νύχτας μας γελοϋνε’. . . . .

° * 1...... Χα1 ’« τ ° χωρατό δέ θέλω νά τό ’ποϋνε
του καπετάνιου ή καλή !. .. . Χ ρίστέ μου ! πώς δέλένε

*Ονι Τ · ς γυ,ναϊΧ1ς ’ς ^έτο,ο λόγο,
Οχι, Μανετα, χυτταξε μή βλάψης τήν γενιά σου·

παρε χαθρεπτη τήν τιμή όποϋ σοϋ δίν’ ή Κρήτη,
κα ι μ εσ  άν ’δ ή ς  μ ί α μ [χ ρ ή π ώ ς  εί;νε , * 0 ϋ τ ζ β χ ί τ ζ β

παρε σφουγγάρι πάστρεφ’ την νά μήν τήν ’δή ό’κόσμος 
τι καθωμαι, ’σανέμπορος τσεκίν,α λογαοιάζω, 
τσεκιν^α ποϋ μοϋ κλέψανε καί θά κερδήσω άλλα ;
Οχι δεν εινε ή τιμή μονέδα ’ποϋ νά κάμης 

η  αλλη μπορείς, μιά φορά τήν ε'χείς χαϊμένη.
Κ εγω που γ,α περίπαιγμα μονάχα τών συντρόφων 
έσκοτωσα τον γκαρδ,ακό τόν πρώτο μου τό φίλο 
στέκω χαι συλλογίζομαι γιά μία Φραγκοποϋλα !
Βουνά π αχοϋτε τή φωνή ’ποϋ βγαίνε, άπ’ τη καρδιά μου 
συ, θαλαασα, ποϋ βογγητό σάν τήν ψυχήν μου κάν'εις,



ακούσετε τόν ορκο μου* δέ θελω ’γώ  γυναίκα 
’ς τόν κόσμο νά γνωρίζω πειά, θελά τήν ξεπαστρέψω,
σάν τόν κουρσάρο θά γενή αιτία νάτιμασούν......
υστέρα μαΰρα θάντηθώ καί κόρακας θά γεινω, 
πολέμους μόνο καί φωτιά θά τρέχω νά γυρεύω.
Ά χ  ! κύττα γύρω, θόλ.ίοσε, θαρρώ, ό κοσμος ολος 
’ς αίμα βουτιέται τάργυρώ φεγγάρι καί δυό άστρα 
πάνε κοντά νά δύσουνε μέ φώς τρεμουλιασμένο.
"Ετσι μιά μέρα κ’ ή ζωή τών δυό μας σάν δυό άστρα, 
ποΰνε ’ς τή μέση τούρανοΰ καί λάμπουνε».. . .  ετσ ειπε 
καί ’στάθη πάλι σήκωσε τό χέρι του σκεπάζει 
τό μέτωπο καί πύρινα δάκρυα τόν έπήραν, 
κ ’ έΟάρρευσες πώς τό σκοπό τό φονικό θαφήση 
μά ξαφνικά σάμιά κεντιά νά τοΰδωκεν ό Ά δ η ς  
σηκώθηκε καί μέ ορμή αρπάζει τό παιδί του 
κιεί πέρα μέσ’ ’ς τό πέλαγος τό ρίχνει σάν τής πετραΐς 
ποϋ ρίχνουν τά μικρά παιδιά, σά παίζουνε ’ς τήν άμμο, 
καί μονομιάς χω ρίς  καιρό νά λάβη νάνασάνγ], 
αρπάζει τήν γυναίκα του άπ’ τό λαιμό, τήν πνίγει 
καί τήνε ρί'/νει και αύτή 'ς  κΰμα τής θαλάσσης.
Καί τώρα τήν άπόφασι σάν εχη τελειωμένη, 
στέκει κυττάζει γύρω του, καί βλέπει ’ποΰ ’ς τό αίμα 
’ποΰ ράντιζαν τοϋ φεγγαριοΰ ή άργυραΐς άκτΐνες 
τής Β ιτ τ ω ρ ίτ σ α ;  ήργουνταν τό μαΰρο το κουφάρι 
μ ’ όρθάνοικτα τά μάτια τη ς ,  όλ’ ανοικτό τό στόμα 
σά νάθελε νά καταπιή τόν άγριο φονιά της·
Κοντά ’ς τή μάννα ήργουνταν καί το παιδί τό. μαΰρο 
μ ’ οψι θλιμμένη, ’ποΰ προτοΰ χαρά ’τανε γεμάτο, 
τό σπλάχνος σά νά ζήταγε τοΰ άσπλαχνου πατέρα 
Τ ά  βλέπει, δλαις στέκονται ή τρίχες του ό'.όρθαις 
καί κρύος κρύος ίδρωτας τό μέτωπό του στάζει, 
καί μπήγει άξαφνα φ ω ν ή ’ποΰ γύρ’ άντιλαλήσαν 
όλα τά σπήλιά. Ξύπνησαν οί ναύταις τρομαγμένοι 
καί «τείνε, καπετάν^ομου.» τοΰ λένε «τ ί φωνάζεις ·,
—  « Γ ι ά ’δέτε τούς βουρκόλακες ποΰρχονται νά μέ φανε 
γιά ’δέτε του ;  ! πώς εχουνε έπάνωμου τό μάτι !»
Έ τ σ *  τούς λέει πειό δειλός άπ’ τά μικρά παιδάκια 
«Π ώ , πω ! ■< τό ίδιο φώναξαν κι’ οί ναύταις ο που βλέπουν 
κοντά εις τήν ακρογιαλιά τά δύο τά κουφάρια.
— « Α χ !  κρύψετε τούς βουρκόλακες» ό καπετάνιος πάλι 
φωνάζει «δέν κυττάζετε μέ τάνοιγμένο στόμα 
πώς έρχονται επάνω μου και θέλουν νά μέ φάνε ;» 
λέει καί τρέμει- «άμεστε, συντρόφια» τότε λέει 
ό ναύτης ό πε50 γνωστικός· σύρετε, τά κουφάρια 
νά βγάλω μ’ απ' τή θάλασσα, νά κάμωμ’ ενα λάκκο 
νά φέρωμε τόν άσκητή, νάνάψωμε λαμπάδες 
λιβάνι νά καπνίσωμε, γιατί μπορεί καί τώντι 
νά γείνουνε βουρκόλακες ή μάννα καί τάγόρι.»  —  
ετσ ’ εϊπ’ ό ναύτης* μονομιάς ’ς το χΰμα μέσα μπαίνουν 
δυό σύντροφοι, καί ’ς τή στεριά σιγά σιγά τραβούνε 
τή μάννα παίρνουν υστέρα δυό άλλοι τήν άξίνη 
ποΰ είχαν γιά νά κόβουνε άπό τάδάση ξύλα,


