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Έπιθυμοΰντες νά χαρακτηρίσωμεν τάθελκτή 

ριον τής νηπιότητος καλοϋμεν αύτήν ηλικίαν 

τής άθωότητος, ηλικίαν τών έλπίδων, ηλικίαν 

τής εμπιστοσύνης- εγώ καλώ ταύτην δ ι’ ενός 

ονόματος και τά τρία περιλαμβάνοντας, δηλ. 
ή.Ιιχίαν τυν νπνυυ.

Δια τί πραγματικώς τοσοΰτον βαθέως ό παΐς 

υπνώττει ; Είναι τοΰτο άπλοϋν άποτέλεσαα 

τής εύεξίας τών οργάνων αύτοΰ, τής αρμονίας 

τοΰ όργανισμοϋ, τής εύτυχοΰς ισορροπίας τών 

φυσικών αύτοΰ δυνάμεων ; Είναι τέλος απλώς 

σωματική υγεία ; Ο ύχί. Ε ίναι ■·/.*'. υγεία τής. 

ψυχής. Ό  παΐς υπνώττει τοσοΰτον καλώς επει

δή  έν αύτψ ύπνώττουσιν ετι αί μέριμναι, τά 

πάθη, αί άσχολίαι.

Ή σπουδή τής αϋπνίας τής τε φυσιολογίας 

καί ιατρικής μ ετέχ ει. Ό  ηθικολόγος δύναται ν’ 

απονείμ·/) αύτΐ) τάς φροντίδας αύτοΰ έν ίσω .δι- 

καιωματι τώ  τού ιατροΰ, ούδέ στεοεΐται π ελα

τών. Ά λ λ ά  πιστεύετε α ύ τψ ; Ή μεΐς δυστυχείς 

απόκληροι τοϋ ΰπνου, στεοούμεθα ονόματος, έν 

ούδενί λεξικώ τάς τιμάς τοΰ ούσιαστικοϋ λα μ - 

βάνομεν. Όμιλοΰντες περί τών ΰπνωττόντων κα

λοϋμεν αύτοϋς 'Μίμηθον.Ιάδες... εχουσι δημ ό

σιον επάγγελμα, καί τοι μή άπρτίοντες φόρον 

επιτηδεύματος' ήμεΐς δμως δεν δυνάμεθα νά εί; 

σέλδωμεν εις φράσι.ν ή διά μετημ-φιεσμοΰ έν π ε

ριφράζει. Κ α ί τανΰν ό'τε έπιθυμώ νά ονομάσω 

τούς ταυτά,δπερ κάγώ δεινόν παθονοντας, αναγ

κάζομαι νά θέσω ώς επικεφαλίδα «τοΐς έν άν- 

π via  άίε.Ιφοϊς. »

Έπιτρεψάτωσάν μοι δπως ομιλώ περί έμοΰ. 

ϊπαρχουσι δύο ρήματα, δνταούδέτερα διά  πάν- 

τας, δι εμε ομως τα ένεργητικώτερα πάντων 

δ η λ . τό χοψασθαι χαϊ έγείρεσθαι. Βέβαια εγώ 

κοιμίζω έμαυτόν, καί μετά πόσης δυσκολίας ! 

ούδέποτε μήτηρ μείζονα δεινά παρά τφ  τέκνιρ 

ό'περ λικνίζει έδοκίμασε. Αί οκτώ ώραι τή ςν υ - 

κτος εισιν ενίοτε δι εμε οκτώ ώραι πάλης. 

Πολλάκις αναγκάζομαι δπως σπιθαμήν πρός 

σπιθαμήν κατακτήσω  τήν περίοδον ταύτην ά - 

ναπαύσεως'κατά τίνος; κα τ 'έμ α υ τοΰ ' διά  τίνος; 

δ ι’ έμαυτοϋ.

'Υπάρχει ενταύθα σύνθετον φαινόμενο·/, άξιον 

στιγμιαίας έρεύνής.

'Η αϋπνία ούκ εστι βεβαίως φαντασιώδες νό

σημα- άλλ’ ή φαντασία μέγα έν αύτΐ) μέρος 

επέχει. Ή κούσατε πολλάκις λεγόμενον οτι ό ά λ - 

λάσσων κλίνην υπνώττει κακώς. Τοϋτο α λ η 

θεύει- άλλά δια τί ; ή αλλαγή κλίνης ή μόνη 

τής αϋπνίας ταύτης α ιτία  έστί ; ούχί- καθότι 

ένίοτε τά τε στρώματα κκί καλύμματα εϊσί τά  

αΰτά έχ.είνοις, οίς πρότερον έχρήτο τ ΐί .  Τά τ α - 

οάττον λοιπόν τόν ύπνον, ούκ έ'στιν ή αλλαγή 

κλίνης, είναι ή τής αλλαγής ιδέα , ή θέα νέου 

κοιτώνος, ασυνηθών τόπων. Ό  ερεθισμός τήν 

αρχήν λαμβάνει, ούχί έν τώ σώματι, άλλ’ έν 

τω έγκεφάλω' έάν δ ’ είσέλθητε έν τώ νέω κοι- 

τώ,νι εχοντες τήν ιδέαν δτι είσθε έν τω συνή- 

θει υμών, ΰπ νώ 'ετε ώςπερ εν τφ|ΰμετέρω. Π ο- 

σάκις πα£$τήρησά δτι ούδόλως υπνώττω οσά

κις κατίχομ α ι ύπό τοΰ φ.όβου^οτι ούδόλως υ

πνώσω. Ή ιδέα δτι εσομαι άγρυπνος, τη ρεί με 

έν έγρηγόρσει. Ά π α ν τες οί απόκληροι τοΰ ΰ 

πνου. τάς άθλιας ταύτας γινώσκουσι κα τα π τοή 

σεις. Ή  αϋπνία αείποτε δέισιδκίμων έ σ τ ί . , Ο ΰ



μόνον ό ελάχιστος έσπέριος έρεθισμός, ζωηρά 

συνδιάλεξις, άνιώδους είδήσεω ; ή αγγελία, τ υ 

χαία μέριμνα ταράττουσι τόν ΰπι»ον' άλλ’ εάν 

διαρκούσης τής συνδιχλέξεως τα ύτης, επ ί-τί) 

άγγελίο£ τής δυσάρεστου ειδήσεως, είπωμεν εν 

ήμϊν δτι δ ύπνος ημών διχταρκχ_θησεται, ό φο- 

βος ουτος ούδόλο); καταλιμπάνει ημάς- καί τήν 

κεφαλήν έπί τοϋ ΰπαυχενίου θετοντες εύρισκο- 

μεν αύτόν έκεΐσε, κωλύοντα τόν Μορφεχ οπως 

περιπτυχθή ήμ&ς.

Τ ί πάντα ταϋτα είσί ; Νόσημα φαντασίας. 

Πώς κατανικΧται ; Διά τής φαντασίας. Δέον 

νά άποπέμψητε έκ τοϋ εγκεφάλου τήν έρεθι- 

ζουσαν ΰμόές ιδέαν καί διά πραϋντικής άντι- 

κατα στήσητε ταύτην. Τοιοϋτος ό σκοπός τής 

όλιγολέπτου άνχγνώσεω;, είς ήν άφιερούμεθα 

κατακλινόμενοι. Τοιαύτη ή καταγω γή τής βα- 

θεΐαν έννοιαν έχούσης καί σοφής φράσεως «un 

livre de chevet.» ’Αγνοώ δόξαν βιβλίου μ είζο- 

να τοϋ καθιστωμένου κβιβλίον ΰπανχεγΙου.Ό 
Ά λ λ ’ ή εκλογή τοΰ βιβλίου τούτου είναι δυ- 

σκολωτάτη διά το ύ ς.... Τ ί  άνιαρόν νά μή έχ ω - 

σιν ό'νομα ! ’ Εμπρός ! . . . .  &ς όμιλήσωμεν λ α τινι

σ τί, διά  τούς «insomnes» Πρός αύτού; λοιπόν 

άπευθύνομαι καί λέγω. Μ ηδέποτε λησμονησητε 

δτι ή φαντασία είναι ή  άσθένεια υμών' φυλά- 

χθητε λοιπόν τό εσπέρας άπό έργα φαντασίας' 

τα ϋτα  είσίν άγαν έρεθιστική δι’ ύμας τροφή. 

Κ α τα λ ίπ ετε είς τάς γαληνιαίας κράσεις τάς μυ

θιστορίας, δράματα, τραγίκάς ποιήσεις' έπειδή 

άναγινώσκοντες τα ϋτα  τρόπον τινα πίνετε διά 

τών οφθαλμών άφέψημα τοϋ καφέ. 'Ά π α ξ αί 

ζωηοαί αύται ίδέαι είσερχόμεναι έν τή κεφαλή 

υμών, κατακυριεύουσιν αύτής, θέτουσι πϋρ έν τφ  

οίκφ ! Διά ταχύτητος βέλους ώθοϋσι τήν δ ιά 

νοιαν υμών πρός τό άπειρον τοϋ ρεμβασμού,. έ- 

ξακολουθεΐτε δέ μέχρι πρωίας πνευστιώντες καί 

άΰπνοι. ’Έ χ ε τ ε  λοιπόν χρείαν ούχί άνιώντος 

βιβλίου, άλλά καλοϋ συγγράμματος, έμπλέου 

πραϋντικών ιδεών. Διότι τήν χρονίαν άϋπνίαν 

παράγει σχεδόν πάντοτε ή  άδυναμία ή  κενοδο

ξία. Αυτη προέρχεται έκ μεγάλης άνησυχίας 

διά  τάς άθλιότητας τοϋ βίου, έξ ύπερμέτρου 

περί τοϋ μέλλοντος ένασχολήσεως, έκ τύψεων 

τής συνειδήσεως κλπ. ΠρΧγμα παράδοξον ! ή 

νύξ, ή  έξαλείπτουσα τά  έξωτερικά άντικείμενα, 

μεγεθύνει τά  εσωτερικά. Π&ν δ ,τ ι διά  τών ο 

φθαλμών τοϋ σώματος βλέπει τις άπόλλυται"

παν δ ’ δ ,τ ι διά  τών τοϋ πνεύματος τραχύνεται. 

Αί πτοήσεις, ύποψίαι, σχέδια, ελπίδες, πόθοι 

λζμβάνουσι σύστασιν έν τώ  έγκεφάλφ ήμών, 

τής νυκτός προίούσης, καί ύπεομεγέθεις άπο- 

κτώσι διαστάσεις.

Πώς τοϋτο θεραπεύεται ; Διά βιβλίου έκ λ ε- 

κτοϋ, άπαλλάσσοντος όμας της άπασχολήσεως 

ταύτης, μή πολεμοϋντος ταύτην, άλλ’ ύψοΰν- 

τος ύμ&ςύπέρ ταύτην. Τοιαΰτα βιβλία είσί τά  

έργα τών χριστιανών ηθικολόγων καί τών ολί

γον σοβαρών ιστορικών, οΐτινες άνακαλοΰντες έν 

τή  διανοία υμών τάς εικόνας τοϋ παρελθόντος 

καί ιδέας τοϋ άπειρου, είσάγουσι τήν γαλήνην 

έν τί) καρδί^ ϋμών καί τήν περιφρόνησιν πρός 

τό χαμερπές τών έπιγείων. Τ ά  τοιαΰτα ήθικά - 

έργα είσίν ευεργετικά καί λαμπρά Υπνωτικά.Διη

νεκείς έρευνηταί τών μυστηριωδεστάτων τής 

καρδίας πτυχών, έμπιστοι, μάρτυρες, κριταί 

πάσης μυχιαιτάτης παθήσεως. Έ μ π ιστεύθ ητε 

είς ταϋτα δπως σας όδηγήσωσιν ήσύχως έκ τής 

πυρετώδους συνταράξεως τής αϋπνίας είς τήν 

ήδονικήν γαλήνην τοϋ πρώτου ΰπνου. Αίσθάνε- 

σθε ήδη  τήν νωθρότητα αύτοϋ έπερχομένην ! μή 

ταράξητε ταύτην. Μή σβέσητε τό φώς διά  τοϋ 

στόματος' διότι φυσώντες ποιείτε ισχυρά ν ένέρ- 

γειαν, θορυβώδη, διακοινοϋσαν, συνταράσσουσαν, 

οΰχί ! θέσατε ήσύχως τόν σΰεστήρα έπί τοϋ 

φωτός, καί οΰτω πέσατε έπί τών βραχιόνων 

τοϋ Μορφέως.

Έ κοιμ ήθητε ! . . .  άλλά έσώθητε ; οΰχί ακό

μ η · έπεβιβάσθητε είς τήν ήσυχον ναϋν τήν 

διαπλέουσαν άπό τής εσπέρας μέχρι τής πρωίας 

άλλ’ ούκέτι άφίχθητε είς τόν λιμένα. Δύο τινά 

διακριτέα έν τί) αϋπνία" ή δυσκολία τής ίιπνώ- 

σεως καί ή εύκολίκ τής έξεγέρσεως. Μετά δύο 

ή τριών ώρών άνάπαυσιν.... ή έξέγερσις έρχε

τα ι καί μ ετ’ αύτής ό έχθρός υμών ! Ποιος έ χ -  

θρός; ή φροντίς ήν πρότινος έξεβάλατε ! Π ι

στεύετε δτι αΰτη είχεν άπέλθει; ούδαμώς ! 

ΤΗν παροϋσα, προσεκτική παρά τί) θύρα τής 

διανοίας ύμών, έτοιμη πρός έφοδον, εύ)ύς άμα 

ή θύρα ήνοίγετο. 'Η θύρα ήνεώγη πρός μικρόν., 

ό έχθρός π αρουσιάζεται! έκδιώ ξατε αύτόν ά μ έ

σως' άλλως μετά πέντε λεπ τά πλημμυροΐ ά - 

πασαν τήν διάνοιαν υμ ώ ν.... Ά λ λ ά  τίνι τρόπψ 

νά τόν έκδιώ ξητε ; Πρέπει αύθις ν’ άνάψητε 

τό φώς, ν’ άναλάβητε τό βιβλίον ; Τοϋτο ήθε

λεν είσθαι άνοησία ! ο ύ χ ί ! Πρέπει ν’ άντιθε-

σητε αύτψ  έτοιμον άντιπαλον, δυναμενον να 

κωλύση αύτώ τήν είσοδον. Π οιο; ο αντίπαλος 

ουτος ;
Ε ίμ ί μέγας περιπατητικός. Δύο ή τριών ώρών 

εν τοΐς δάσεσι περιπλάνησις είναι ή εύχρεστο- 

τέρχ τών τέρψεών μου. Ά λ λ ’ ούδεποτε μ εταβχι

Τ Α  Μ Υ Θ Ι Σ Τ Ο Ρ Η Μ Α Τ Α

Τήν σήμερον ή νεότης είς μεγίστους είναι 

έκτεθειμένη κινδύνους. ’ Ενώπιον αύτής εχει πάν

τοτε τό κακόν ! κακά παραδείγματα, αισχρούς 

λόγους καί τό χείριστον πάντων διεφθαομενα β ι- 

νω μόνος, φέρω μετ’ έμοϋ καί φίλον τινα. Τόν I βλία. "Απληστος είς μελετάς εν πληθυΐ εύρι-

“Ό μηρον, Πετράρχην, Ααμκρτΐνον, Βίκτωρα Ού- σκει βιβλία τήν διαφθοράν αύτής καί έξαχρείω- 

γον, Βερανζέρ, άποστηθίζω στίχους τινάς, οΰ; σιν κατεργαζόμενα, άπερ κατά τά τελευταία  

υψηλή τί) φωνί) άπ αγγέλ^ω . Έ κ  τών μεγάλων ταϋτα έτη  έπ’ άπειρον επολλαπλασιασθησαν 

τούτων άνδρών έχω ποιητάς τής ήμέρας καί μετά πρωτοφανούς θρασύτητος κυκλοφοροϋντα. 

ποιητάς τής νυκτός. Τινες τούτων συνοδεύσαν- Ά π ό  όγδοήκοντα έτών αί μυθιστορίαι εντε-

τές με έν τ φ  περιπάτφ , μέ άκολουθοϋσι καί I ·χως ήλλαξαν φύσιν. Κ α τα  τό πρώτον τοϋ α ιώ - 

μ,έχρι τής κλίνης, ή μάλλον μέ βοφονοιγ  έ- νος τούτου τέταρτον τά  έργα φαντασίας, εν οίς 

πειδή μάχονται μ ετ’ έμοϋ καί ύπέρ έμοϋ' τού- I διαπρεπή θεσιν κατεχουσι τα τής Σ ταελ, Κ ο τ- 

τους άντιθέτφ τφ  έχθρώ μου. "Α μα ούτος εμ- I τίνης καί Χούζης, ησαν αναλυσις αισθηματων 

φανισθί) βάλλω κα τ’ αύτοϋ τεμάχια  τινά ήρε- άγαν περιπαθών, άλλ’ έν ταυτφ  άγνοτάτων" 

μου καί περιπαθούς ποιήσεως. Ούτος άνθίσταται παρίστων δέ σχεδόν πάντοτε τήν αρετήν και το 

ζ η τε ί νά είσέλθη, ίγ ώ  διπλβσιάζω τήν άπαγ- καθήκον έν διηνεκεΐ συγκρουσει προς τας τίίς 

γελίαν ! .. .  αληθή έξορκισμόν π οιώ ! Y ad e re καρδίας κλίσεις καί ά ντιθεσε/ η δέ λύσις αύτών 
tro  S a ta n a s ! Ή πάλη ένίοτε στρέφεται έπί τό πάντοτε υπέτασσε τόν έρωτα τφ  καθήκοντι ή 

κωμικώτερον. Πολλάκις άποκαμών λέγω αύ- -/.χτέπνιγεν αύτόν ένώπιον τής άνωτέοας φωνής 

Λ,φ' άρχίΐ\ άρ'/.ιίΐ Ά λ λ ά  τό αποτέλεσμα είναι συνειδήσεως, τ ή ;  άρετής. Έπήλθεν είτα  ή 

μ α γικόν! ή πυρετώδης φαντασία μου πρχύνε- ρωμανχική περίοδος' έπ’ αύτής δέν κατέχει ή 

τα ι, ό έχθρός άπέρχεται καί ιδού ό ύπνος τε ί- άρετή,/£ήν τιμ ητικήν θέσιν αύτής, βίαια δέ καί 

νων μοι αύθις τάς εύπαθεΐς άγκάλας του. παράφορα πάθη, άγροΐκζ καί θηριώδη υπερισ-

"Ετερον έτι φάρμακον γινώσκω· άνακαλώ έ- y ,'J0,JGl πάντοτε, ή κακία θρασεΐαν εγείρει κεφα- 

νώπιον τών κεκλεισμένων οφθαλμών μου ώραίας πατάσσουσχ παν άνθιστάμενον χύ τή . Μετά

έξοχικάς άπόψεις, εύάρεστον περιηγήσεως ήμ έ- ε{ΛΟσαετίκν ή διαφθορά εν έτι βήμα έποίησεν 

ραν. Ή  τής φύσεως άνάμνησις καθιστά ήμας πρόσω’ ή είκόνισις τών παθών έθεωρήθη

ήρέμους ώσπερ ή φύσις. Ποσάκις άνήλθον αύθις Ανεπαρκής, ή δέ npiodoc επέβαλλε τήν είκόνι- 

διά τ ή ;  φαντασίας κατά τήν νύκτα τά  Ί τ α λ ι-  5ιν τ0£ έγκλήμχτος, ή φαύλη αΰτη καί διεφθχρ- 

κά δρη ύπό τόν διαυγή καί ήρεμο ν γλαυκόν ού- I μένη φιλο7*ογίχ έλαβε τό δνομα realism u s, 

ρανόν τής μεσημβρίας ! . . .  \ πραγματιχότης !  Θεωροϋσι δ ’ ώς πραγματικήν

"Γπ νε ! ύπνε ! ειρήνη τοϋ σώματος, ειρήνη χπεικόνισιν τής ψυχής μόνον τό έγκλημα, 

τής ψυχής, μόνη διάθεσις τοϋ άνθρώπου, καθ' Έ ν  τούτοις έτηρήθησαν ύπό τών συγγραφέων

ήν ούτος ούδένα βλάπτει καί ώφελεΐ πάντοτε έ- αύτών όριά τινα, άπερ ύπερεπήδησεν ή άπότινων 

αυτόν ! τέκνον τ ή ;  νυκτός, δμοιον τίί ήμέρα, 1 Ινιχυτών γεννηθεΐσα νέκ σειρά συγγραφέων ή 

διότι ώςπερ ό ήλιος, έπιρρωνύεις καί γονιμο- άποδεχομένη τό natu ralism u s. Δύσκολος η εςη- 

ποιείς ! ή<<.ουσχ πολλάκις τούς εύδχιμονεστέρους γησις τοΰ ονόματος αύτοΰ, έπειδη κατα παντχ 

τών άνθρώπων σχηματίζοντας δνειρα μ,εγαλείου χρόνον, άπό τών πρώτων έλληνικών μυθιστοριών 

πλούτου, δόξης, έάν διιως μάγισσά τις τών πα- τοϋ Θεαγένους καί Χαοικλεικς μέχρι τών η μ ε-
\ r  ̂ / I  jy  / ^ραμυθίων μέ ήρω τχ τ ί έπιθυμώ, δπως άμέσως ^ών ήμών πΧν ρωμχντικον εργον εςητησε νχ

πραγματοποιηθ·^. K a .lb r  vxror  θ’ άπεκρινόμην. περιγράψϊ) τήν φύσιν ! και έτεροι μεν θεωροϋσι

ΕΡιΝ ΕΣΤΟΣ Λ Ε Γ Γ ο ν Β Ε  ταύτην ώραίαν, ύψηλήν, ικανήν οπως τα ευγε-

Μίλβί τ ί ;  Γαλλικής ’Λχαίπ(/.(χ{. νέστερα έμπνεύσ·/) αισθήματα, εν γ τέλος εικονι-

ζετχι ό δημιουργός, ετεροι όε ποτκπην, χ α -

μερπή, φρικώ δη.Τοϋτο έξα ρτα τα ιέκ  τών όφθαλ-



μών τοϋ βλέποντας’ ύπαρχουσιν άνθρωποι τά 

πάντα βλέποντες κυανά ή πράσινα, ούτοι π ά- 

σχουσιν έ/. δα.1τ·οηομοϋ. Τοιοϋτος φυσικός δ α λ 

τονισμός υπάρχει έν τί) ψυχ_ϊ) τοϋ βλέποντος τά 

πάντα έγκλημ α τικά . 'Ιδού ό κύριος χαρακτήρ 

των έργων τής φυσικής σχολής. Μόνος σκοπός 

ταύτης έστιν ή είκόνισις τοϋ εγκλήματος, τής 

ηθικης εξαχρειωσεως,τών μυσαρών τής τε ψυχής 

και σώματος ασθενειών. Τους ήοΰ>ας αυτής Εκλέ

γει εκ τής κοινωνικής τρυγός, έκ τών κάτεργων, 

ερευνά: εν τνί ιλυί, οπως εύρν) τόν άκαθαρτότε- 

ρον σκωληκα και παραθεσν) αυτόν πανδαισίαν 

τοΐς άναγνώσταις τών έκφαύλων έργων τοϋ Ζο- 

λι2 , Έδμόνδου Κονκούρ, Φλωβέρ κλπ. Ήδύναντο 

παρα τοΐς εργαταις, τω δχλιρ καί αύτοΐς τοΐς 

άνθρώποις τών κάτεργων νά ευρωσιν αληθείς 

μαργαρίτας, θαυμαστούς τύπους άρετής καί τ ι

μιότατος· αλλά προτιμώσι τους μέθυσους, λ ω - 

ποδυτας, δολοφόνους καί άναλύοντες τόν βίον 

και εργα τούτων δια γλοισσης φερούσης έν έαυτή 

τα  στίγματα τοϋ βορβορου, εν ω έσυραν ταύτην 

κατά  τάς διά τών τελμάτων τής ηθικής έκλύ- 

σεως και φαυλοτνιτος διαδρομάς αΰτών, προσπα* 

θοϋσι δια  τών ρητορικών καί έκκεντρικοϋ λ εκ τι

κού στεφάνων νά καλύψωσι τόν δφιν τον'άφθό- 

νως λάθρα τό δηλητήριον κατά τών νεκρών τών 
άναγνωστών καρδιών βάλλοντα.

Ιδ ο ύ  ποια βιβλία τυγχάνουσι νϋν υποδοχής, 

έλαχιστα τιμωσης τήν κοινωνίαν, ίδου τά  β ι

βλία , έξ ών ή έχέφρων μήτηρ οφείλει νά προ- 

φυλάξνι τά τέκνα α ύ τή ς ! βιβλία, άπερ δπου καί 

δν έγγισωσιν άφίνουσιν άνεξαλείπτους κηλίδας, 

διότι ή καρδία τής νεότητος κατά τόν ποιητήν

.... est un vase profond ;
Lorsque la premiere eau qu’on y verse est impure 
La mer y passerait sans laver la soaillure,
Car l’abime est immence et la tache est au fond.

A X θ  Ω

Κ Η Π Ο Ι

• D6s que l’homme eut soumis les champs έ la culture, 
D’un heureux coin de terre il soigna la parure..

Delille les jardins.

ΟΓμοι! Πριν ό άνθρωπος ύηοόΑΛτ) τούς αγρούς 
t ic  χηΛΛιέργηαν, κατείχε κήπον, κήπον μεγα

λοπρεπή, ουτινος αΰτός ό θεός τό αρμονικόν σχέ- 

διον ειχε χαραξει. Τ ις απαριθμήσει ήμΐν τάς 

καλλονάς τής Έ δ έν  ; Ό  Μίλτων έπεχείρνισε· 
τούτο.

« Εν τ φ  μεσφ θελκτηρίου σκηνογραφίας, κ ή 

πος θελκτικωτερος έτι εΓχεν αύτόν τόν Θεόν ώς 

διαποικιλτην. ουτος εξηγαγε τοϋ γονίμου αΰτοϋ 

κόλπου τά  δένδρα τά  ίκανώτερα δπως θέλξωσι 

τούς Οφθαλμούς, κνήσωσι τήν οσφρησιν καί γεϋ- 

σιν. Εν μεσω αύτών ήγείρετο τό δένδρον τΐ,ς 
ζωής, εξ ού ερρεεν άμβροσία χρυσίζοντος ποτοϋ. 

Ούχι μακράν εκειτο τό δενδρον τής γνώσεως τοϋ 

κακοϋ καί άγαθοϋ, τό τοσοΰτον άκριβά ς-οιχίσαν 

ημΐν, δενδρον όλεθριον, ούτινος ό σπόρος παρή- 

γαγε τόν θάνατον!

« Εν τώ  κηπω τούτω περί τήν μεσημβρίαν 

ερρεεν εύρυς ποταμός, διακλαδούμενος ολίγον ά - 

πωτερω είς πλείστους ρύακας καί έπαναπίπτων 

ως αφρώδης καταρράκτης, άφοϋ πρότερον νίρ- 

δευεν απαντα τόν κήπον. ΤΩ ! αδυνατεί ή τ έ 

χνη περιγράψαι τά σαπφείρινα ταϋτα ΰδατα, 

ων οι ρυακες κυλιόμενοι έπί μαργαριτών τής α 

νατολής καί χρυσής ψάμμοι», έσχημάτιζον α τε

λεύτητους μαιάνδρους ΰπό τήν καλύπτουσαν αύ- 

τους σκιάν, χεοντες έπί πασών τών φυτειών τό 

νέκταρ καί άνθη αντάξια τοΰ παραδείσου δ ια - 

τρέφοντες! Ή εύεργέτις φύσις έν αφθονία 

ειχε διασπείρει τούτους έπί τών βράχων, έπί 

τών κοιλάδων, τών έκφαινομένων π εδιάδω ν, άς 

ηδονικώς αι ηλιακαί ακτίνες έθέρμαινον, καί 

επι τών λειμωνων εκείνων, ένθα πυκνόφυλλοι 

σκιάδες διετήρουν κατά  τήν θερμότητα τής 

ημέρας εύάρεστον δρόσον.

Εβλεπε τις έκεΤ αγρούς καί πρασίνους τ ά -  

πητας θαυμασιοις χρωμασι πεποικιλμένους, π ε

ριβαλλόμενους δ ’ ίιπό δένδρων έξαισίας καλλο

νής, τών μεν εξερρεον πολύτιμοι εύω δίκι, μϋρα 

και γόμμαι εύωδεις’ τών δέ έκρέμοντο λαμπροί 

χρυσόχροες καρποί, τον τε οφθαλμόν καί γεϋσιν 

θέλγοντες. Μεταξύ τών δένδρων τούτων τά π η 

τες χλόης έξεφαίνοντο. Έ π ί τών πρανών τών 

κοιλάδων καί λοφίσκων έβλεπέ τις ποίμνια τήν 

τρυφεράν νεμόμενα χλόην. Έ δ ώ  φοίνικες έκ ά - 

λυπτον θελκτικούς γηλόφους, έκεΐ ρύακες όφιοει- 

δώς ηϋλάκουν τόν κόλπον κοιλάδος κεκαλυμμέ- 

νης εκ ροδών ανευ άκανθων. ’Αλλαχού έφαί

νοντο άντρα, έν οΐς ουδέποτε ό ήλιος είχεν ε ί- 

σδύσει, καί σπήλαια ένθα θελκτήριος ήν δρά-

-ι

σος. Έκαλύπτοντο δέ διά κλημ α τίδω ν, αιτινες 

πανταχόθεν έκτείνουσαι τούς εύκαμπτους αΰτών 

κλάδους, τάς πορφύράς σταφυλάς έν άφθονί^ 

παρίΐχον. Τ ά  πτηνά άπετέλουν μελωδικούς χο

ρούς, καί οί Ζεφειροι συνεπιφέροντες τάς ευωδίας 

τών κοιλάδων καί λειμώνων, έψιθύριζόν μεταξύ 

τών έλαφρώς διακινουμενων φύλλων, εν ω ό Παν, 

μετά τών Χ,αρίτων καί Ωρών, όρχούμενος ΰπό 

αιωνίου συνωδεύετο έαρος.»

Ιδ ο ύ  θελκτική περιγραφή, κατά τό ημισυ 

αγγλική καί τό ημισυ μυθολογική' η Βίβλος αυ 

στηροτέρα καί βραχύτερα, ά π λ ώ ; είπε' «Κ α ί 

έφύτευσε κύριος ό θεός παραδεισον εν Εδεν κατα 

άνατολάς, καί έ'θετο έκεΐ τόν άνθρωπον, δν έ 

πλασε. Καί έξανέτειλεν ό θοός έτι έκ τής γής 

παν ξύλον ώραΐον εις δρασιν καί καλάν είς βρώ- 

σιν, καί τό ξύλον τής ζωής εν μεσω τού παρα

δείσου καί τό ξύλον τοΰ είδέναι γνωστόν καλού 

κκί πονηοοϋ. Ποταμός δε εκπορεύεται έξ Έ δεν 

ποτίζειν τόν παράδεισον, έκεϊθεν άφορίζεται είς 

τέσσαρας άρχάς.» γ·εν. Β ΙΙ .

Άναμφιβόλως ή μνήμη τών άνθρωπων διε- 

τήρησεν άνάμνησιν τοϋ παραδείσου τών πρωτο

πλάστων καί εσπευσαν νά μιμηθώσι τούτον ποι- 

οϋντες πέριζ τών οΓχ.ων αυτών τοπον ανκπαυ* 

σεως /.αί ψυχαγωγίας. Οί αρχαιότεροι τών συγ

γραφέων περιγράφουσι κήπους, ων η απλότ'/ις 

αποπνέει τό {λύρον τγ|ς απλοττιτος τών πρωτων 

αιώνων. Ό  Όδυσσεύς (δ ιότ ι ή ’Οδύσσεια είναι ή 

κρατίστη είκόνισις τών ηθών τής τοϋ 'Ομήρου 

έποχής) μεταβαίνει πρός συνάντησιν τοϋ πατρός 

του Ααέρτου έν τφ  κηπω , δν ο σεβαστός ούτος 

πρεσβύτης ίδίαις χερσίν έκαλλιεργει. Ο Οδυσ- 

οεύς καί Λαέρτης είσίν εν τ·/) γλωσστ) τοϋ Ο μ ή 

ρου, ηγεμόνες καί δμως ή γωνικ αυτη γής η 

διά  ψυχαγωγίαν αύτών προωρισμενη πληρούται 

μόνον δένδρων καρποφόρων και αγροτικών φυ

τειών, ώς αΰτός ούτος δ ήγεμων τής Ιθάκης 

λέγει.

«Τί ϊ  γέρων, ού* άδαημονίη ®’ εχ.ι  άμφιπολεύειν 
δρχατον, άλλ’ εύ τοι κομιδή gy ει, ούδέ τι πάμπαν, 
οΰ φυτόν, ού συκέτι» ούκ άμπελος, ου μεν έλαιη, 
οΰκ ογχνη ού πρααίτι τοι ί̂ νευ κομιδής κατα κήπον*

Οδ. Ω. 244 .

Ό  κήπος τοϋ ισχυρού ’ Αλκίνοου, πατρός τής 

Ναυσικάας, είναι εύρεΐα δενδροφυτεια υπό π η 

γών κοσμούμενη.

• "Ενθα οε δένδρα μακρ2ι πεφύκασι τηλεθόωντα, 
ο/ναι και po'.el, καί μηλέαι άγλαόκαρποι,
5υ*έαι τε γλυκεραΐ, καί έλαΐαι τηλεθόωσαι,
Τάων ούποιε καρπός άπόλλυιαι ού3’ άπ&λείπει,- 
•/είματος ούδέ 0έρευ<, έπετήιιος' άλλα μάλ’ αίεί 
Ζεφυρίη πνείουαα τά μέν φύει, άλλα δε πεσσει.
"Ο γ /yr\ I π δ γ χν τ ι γηράσ/.ει, μτ,λον δ’ έπί μήλφ, 
αΰιάρ Ιτζ\ σταφυλί] σταφυλή, σΰκον ό επι συκω.

"Ενθα δέ ot πολύκαρπος άλωή ίρρίζωται- 
τής ετερον μέν θειλόπεδον λευρφ ένι χωρ(ρ 

τέρσεται ήελ'ω, έ τέρας δ’ αρα τε τρυγόωιιν, 
ά’λλας δέ τραπέουτι- πάροιθε δέ τ’ δμφακες ει»ιν, 
ά'νθος άφιεϊσαι, ετεραι δ’ άποπέρκάζουαιν.
"Ενθα δέ χοσμηταί πρασιαί παρά νείατον δρχον 

παντοΐαι πεφύαιιν, έπηετανόν γανοωααι·
!ν δέ δύω κρήναι, ή μέν τ ’ άνα κήπον άπαντα 
υχιδναται, }) δ’ έτέρωθεν ύπ’ αύλής ούδον "ηιιν 
προς δόμον υψηλόν, οθεν ύορευοντο πολΐται.»

Ό δ .  Η. 114.

Τών κρεμαστών τής Βαβυλώνος κήπων, τών 

ύπό τής Σεμιράμιδος ποιηθέντων, θεωροομένων 

δέ ώς έν τών επτά θαυμάτων τού κόσμου, οΰ- 

δεμία μέχρις ήμών διεσώθη περιγραφή. Φ α ντα - 

σθώμεν έργον κυκλωπειον μάλλον επιβαλλον 

διά  τοϋ δγκου ή τοϋ κάλλους, δπερ δεκαέξ μ ετά 

τήν κατασκευήν του αιώνας εξηγειρε τον θαυ

μασμόν τοϋ ’Αλεξάνδρου κατά τήν θριαμβευτι

κήν χύτοϋ είς Βαβυλώνα είσοδον ! Οι κήποι τοϋ 

ϋολομώντος ησαν αντάξιοι τής μεγαλοπρεπειας 

τού βασιλέως αύτοϋ. Προσθεσωμεν ολίγα και 

πεοί τών κήπων τών 'Ρω μαίων επι δημοκρατίας, 

ών ό Βιργίλιος τοσοΰτον έπ ιτυχ ώ ; εικονιι,ει το 

άπλούν καί αφελές έν τοΐς Γεωργικοΐς.

«Τάς προσφιλείς τ·?ί Άνθώ έκτάσεις αναγρά

ψω. Έ ν τοΐς έμοΐς ό Νάρκισσος στίχοις διανοι- 

γήσεται έν σπουδή, τα δε ροόα τους λαμπρούς 

αύτών κάλυκας θ’ άποκαλυψωσι, ό στρογγυλός 

σικυός τάς πλευράς αύτοϋ θα κυρτωσν), τοϋ α ει- 

θκλλοϋς σέλινου, τών ώχρών θριδακων τα στε

λέχη ή έμή Μούσα θ’ άοδεύσν), δίκην δέ λ ί

κνου τόν κισσόν καί άκανθαν νά κυρτώσω, κ α ί 

τά  υδατα δ ι’ έρωτικού θά σκιάσω μύρτου.» ’Έ τ η  

τινά βρκϊιον οί κήποι τών 'Ρω μαίων πατρικίων 

καί αΐ έξοχικαί οίκίαι έκάλυπτον τό ιταλικόν 

έδαφος, έπλήρουν τάς άρωσίμους γαίας καί η -  

νάγκαζον τόν ’ Ιταλικόν λαόν ν’ άναμένγι τόν 

άρτον έκ Σικελίας καί ’Αφρικής. 'Ο Πλίνιος δ ιέ -  

σωσεν ήμΐν μακράν περιγραφήν τών κήπων τώ ν

βυγχρόνων α ύτφ .
« . . .  Πρό τή ς οικίας βλέπει τ·.ς άνθών*, ου-



τίνος τά διάφορα σχήμ α τα  διά  πύξου είσί κε- 

χαραγμένα, είτα υπάρχει τ ά π η ; χλόης ολίγον 

ανεπτυγμένης, πέριξ τής οποίας ό πύξος σ χ η 

μ α τίζει διάφορα ζώα θεώμενα ά λληλα. Ά π ω - 

,τερ ω  υπάρχει πρασιά άκανθων, τοσοΰτΟν μα7.θα 

κών καί τρυφερών, ώστε ό πατών ταύτας ού 

δ ό λ ω ; αισθάνεται αύτάς. Ή πρασιά αυτη κλείε 

τ α ι εντός σειράς δένδρων, άτινα διαφόρου μ εγ έ

θους καί πλησίστια άλλήλοις άποτελοΰσιν ε ί

δος φράκτου. Παρ’ αύτοΐς υπάρχει δενδοοστοι- 

χ ια  άμφιθεατρικώς περιστρεφόμενη, έν τή ό- 

ποια υπάρχει πύςος όιαφοροτρόπως είκονισμένος 

/.αί δενδρύλλια, άπερ φροντίζουσι νά διατηρώσι 

μικρά. Ελ τής έτερας πλευράς υπάρχει λειμών, 

δστις επίσης διά τών φυσικών αύτοΰ καλλονών 

νίχρεττεΐ, ως πάντα χτζερ άνωθεν περιέγραψα, 
ci’.sc των ε π ίκ τ η τ ω ν  τ ^ ς  τέχνης.))

Ά π ω τέρω  περιγράφει τοΰς ροδώνας, δίκην 

τ ^ χ ά π τ ω ν  έχοντας τόν πύξον, λβιμώνας έν οΐς 

ό πύξος σχηματίζει τό ονομα τοΰ ιδιοκτήτου ή 

χτίπουροΰ. Μεταξύ τών πύξων φαίνονται ά λ λ η - 

λοδιαδόχω ς μικρά πυραμίς, καί μηλέα, εις τό 

ακρον τοΰ λϊιμώνος ήν μαρμάρινον άνάκλιντρον, 

t j /.ιαζόμενον ύπό άναδενδράδος, τό δδωρ έξήρ- 

χετο  κάτωθεν τοΰ άνακλίντρου αύτοΰ, ώς εΐ 

ΰπό τοΰ βκρους τών καθηυ.ένων έπιέζετο. Τό 

δδωρ πκνταχοΰ έν τώ κήπψ αύτψ ένυπήρχε, 

το  υύωρ το πρώτον τών άγκθών έν ταΐς χώοαις 
τή ς ύφηλίου.

Α ί κχλλονχί αύται αί ύπό τοΰ ΙΙλινίου ύμνού- 

μεναι ολίγον σοβαραί, ολίγον ξηραι, μ ετ ’ ού 

πολύ περιεφρονήθησαν. Ό  Αούκουλλος είσήγα- 

γεν εις Ρώμην τήν άσιατικήν διαρρύθμισιν τών 

κ ήπ ω ν, " ϊδ α τ α  μακρόθεν φερόμενα διά κ α τα 

π ληκτικώ ν δαπανών, δενδρώνες κοσμούμενοι ύπό 

άδρι «,ντων καί άγαλμάτων, άντρα κεκαλυμμένα 

ό ια  κωμικών εικόνων, σκιάδες διά θελκτηρίου

δρόσου κοσμοΰσαι τοΰς ά,θώνας, έπλήρωσαν τάς
επαρχίας καί έχρησίμευον άπλώς πρός άνάπαυ- 

<ην καί ψυχαγωγίαν ολίγων πατρικίων. Σ τρα

τ η γ ό , .ις , Βαλέριος ό ’Ασιατικός, θανατωθείς 

* * ι  Κλαυδίου, τοσοΰτον τόν κήπον αύτοΰ ήγά ■ 

π α , ώστε πριν άνοίξνι τάς φλέβας του, οΰτω 

ύ ιεθ .σ ε  .ην πυράν αύτοΰ, ώστε νά μή βλαφθώ-

Οπό ταύτης τά προσφιλή αύτώ δένδρα.

Οι ,„λο,.σιοι κήποι τοΰ Νερωνος άναμιμνή- 

οκουσι την άπάνθρωπον σκληρότητα αύτοΰ. Έ ν  

•α j . ο ι, οι πρώτοι μάρτυρες έσταυρώθησαν, έκα-

λύφθησαν διά δορών θηρίων καί παρεδόθησαν 

εις μανιώδεις κύνας, ή ρητίνν) περιειλιλημ- 

μενοι έκάησαν" ζώντες φανοί φωτίζοντες τάς 

δενδροστοιχίας δ ι’ ών ό αύτοκράτωρ τό αρμα 
αύτοΰ ήγε !

Ε λ ά χ ισ τ α  γινώσκομεν περί τών κήπων τοΰ 

Διοκλητιανού έν Σαλώνοις. “Έτερος φυγάς Ά -  

βόολόνυμος έκαλλιέργει τά  άνθη αύτοΰ, δταν 

πρεσβευταί ήλθον δπως προσφέρωσιν αύτώ μ ε

τοχήν έν τώ κατακερματισθέντι βασιλείω τοΰ 
’ Αλεξάνδρου.

Ό  άγιος Φωκάς ήν έν τώ κήπψ του δταν έ -  

ζ/ΐτησαν αύτον οπως τον όδηγήσωσιν είς τό 

μαρτυριον. Ούτος πιστός τοΐς νόμοις τής φιλοξε

νίας καί τοΐς τοΰ Χριστού ένιψε τούς πόδας τών 

διωκτών του καί έξένισεν αύτούς καί είτα  ή κ ο- 
λουθησε τούτους πρός τήν σφαγήν.

Κατα την εναρξιν τοΰ αιωνος τούτου ή κ α - 

μ ελ ί* , τά  όρχιογ&νή, τά χρυσάνθεμα, αί Δά- 

λειαι, ή μυρίκη έπλούτισαν τοΰς κήπους. Νΰν 

ύ =.λλειψει κήπου, ελλείψει άνθώνος, όλίγαι 

γαστραι επι τοΰ εςώστου, ή παραθύρου κοσμ.οΰσι 

καί αύτών τών π ενεστάτω / τούς οίκους' ή άν- 

θοκομία άπετέλεσε μέρος τής πολυτελείας.

Γερμανός τις έδημιοΰργησε τούς Παιδικούς 
κήπονς, η'τοι σχολεία έν κήποις, έ'νθα οί π α ϊ- 

δες διέρχονται τάς ώρας αύτών έν σπουδαΐς καί 

τερψεσι εμπνεουσαις αύτοΐς τήν καλαισθησίαν 

καί κλίσιν πρός τήν φύσιν.

[Ιολλα μεχρι τοΰδε περί κήπων έγράφησαν. 

Ό  θουέν εδημοσίευσε. α Σχέδια παντός εΐύους 
κήπων.-α 'Ο Όράτιος Βαλζώρ «.'Ιστορίαν - τής 
reωτέρας χηπονρικής. ν 'Ο  'Ρ /π ίν  κατέλιπε 

ποίημα περί τών άνθέων. Ό  δέ Δελίλλ έγρα- 

ψεν ώραΐον ποίημα έπιγραφόμενον κήποι έξ ού 

αποσπώμεν τούς έξής σ τί/ους.
E l  q u a n t  les  D ie u x  o f f r a i e n tu n  E l y s ^ e  a u x  sages^ 

E t a i t  c e d e s  p a l a i s ?  C’ c t a i e n t  des v e r t s  b o oa g e s ,  

C’ e ta ie i i t  des  p r 6 s  f l e u r i s ,  s i j o u r  des  d o u x  Io is i r s ,

O i  d ’ nne lo n g u e  p a i x  i ls  g o u ta i e n t  les p l a i s i r s .

T O  Π Τ Η ΝΟ Ν Τ Η Σ  Α Δ Ε Α Α Ι Δ Ο Σ
ΚΑΙ

Al E B IA O lIIiB S
κατα τον κ .

L .  Μ . A l i G O T T S

« ΤΩ ! τ ί χα ρά ! αΰρον είναι τοΰ Ά γ .  Βασι

λείου, θα λαβω σωρόν έπινοαίδων.

—  Πόσον χαίρω καί εγώ άν καί θά λάβω 

μόνον έν ζεΰγος χειριδών.

—  Κ α ί έγώ ώσαύτως χ*ίρω κ α ι τ ο ι . ...ούδεν

lyo) νά λ ά β ω ».
—  Τ ά  όμιλοΰντα οΰτω π αιδια , ησαν τρεις

μικραί νεάνιδες έπανερχόμεναι τοΰ σχολείου καί 

αί δύο πρώται διέμειναν έκπληκτοι άκούουσαι 

τήν φίλην αύτών διακηρύττουσαν τόσον εύθυ- 

μως, δτι τόσον π τω χ ή  ήτο, ωστε τό νεον έτος 

ήθελε -χαιρετίσει άνευ έπινομίδος.

«Πόσον ήθελες εύχαριστηθή έάν εΰρισκες έπί 

τής όδοΰ βαλάντιον πλήρες χρυσού ;  ήρώτησε 

μετά στιγμήν σιγής, Κ α ίτ η , η μικρά νεανις,/,τ.ς 

έμελλε νά λάβνι σωρόν δωρων.

—  ΤΩ ! υπερευχαριστημένη ήθελον είσθαι εαν 

ήδυνάμην νά τά λάβω χωρίς να βλάψω τινα» 

καί οί οφθαλμοί τής νεάνιδος έπί μόνη, ταύτν] τί| 

ιδέα έξήστραψαν.

« Τ ί θά άγοράσης;» είπεν ή ’ Ανθώ, ή δευτέρα 

μικρά κόρη, τρίβουσα τάς χεΐρας τήν μέν έπί 

τής δέ ΐνα τάς θερμάνν), δλως άφοσιωμενη εις 

τάς νέας χειρίδας της.

« Δύο κ α λ ά  έριοΰχα κ α λ ύ μ μ α τ α  και έν θερ 

μόν σάλιον δ ιά  τήν  μ ητέρα  μου, π έδ ιλ α  δ ι ’ έμέ 

καί έάν μένωσιν έ'τι χ ρ ή μ α τ α  και ενα κεφαλό

δεσμον δ ιά  σέ, δπως μ ή  W i  ήναγκασμένη νά 

φέργ,ς τόν παλαιόν τοΰ άδελφοΰ σου πίλον, ά πε-  

κρίνατο ή  ’Α δελ α ίς ·

—  Σε εύχαριστώ, άλλά προτιμώ τα σακχα- 

ρωτά, άνέκραξεν ή ’Ανθώ.

—  Έρευνήσωμεν καλώς, ίσως ευρωμέν Tt, 

ΰπέλαβεν ή Κ αίτη* δλος ό κόσμος τήν παρα

μονήν τοΰ 'Αγίου Βασιλείου δαπανά χρήματα, 

ίσως τινός έπεσαν έπί τής όδοΰ».

Ταυτοχρόνως ή Ά δ ε λ α ΐ; πάσαις δυνάμεσιν 

έ'σπευσε πρός μικρόν άντικείμενον ήμικεκαλυμ- 

μένον ΰπό τής χιόνος, αί δε φίλαι της ήκουσα\ 

αύτήν κραυγ'άζουσαν" « ώ ! τό βλ έπ ω ! αρκούμαι 

είς τ ο ΰ το !
—  Πώς;  π ώ ς; χρήματα ; » ήρώτησαν αύται 

τρέχουσαι ποός τήν φίλην των. Ά λ λ  έστησαν 

άπογοητευθείσαι, βλέπουσαι άπλώς άθλιον π τη 

νόν, δπερ τεταμμένους καί πεπηγότας ΰπό τοΰ 

ψύχους τοΰς πόδας έχον, δυσκόλως έκινει τας 

πτέρυγας καί έφαίνετο άδυνατοΰν να πεταςνι. Ο 

πόνος είχεν ήμισβεσει τοΰς οφθαλμούς αύτοΰ, 

τοΰς άλλοτε τοσοΰτον άκτινοβόλους, καί από

στιγμής είς στιγμήν εξέβαλλε μικραν Ολιβεραν 

φωνήν, ώς εί έκάλει τινά πρός βοήθειαν
«Πόπω ένας παλαιο-σποργιτης ! ανεκραξεν 

ή Κ α ίτ η !
Δι’ δλον τόν κόσμον δέν τόν ή γ γ ι ζ * ,  προ- 

σέθηκεν ή Άνθώ περιπτύσσουσα τήν φίλην αΰ

τής δπως θερμανθί). Προ διετίας ευρον ενα, εις 

8ν παντοίας άπενειμα φροντίδας, ειξευρετε τ ι 

έπραξεν ό ά^άριστος ; άπ επτη εύθυς αμα ευρεν 

ευκαιρίαν.
—  Τό δυστυχές μικρόν, ώ ! πόσον π ά σ χ ε ι! 

πόσον θέλει εύχαριστηθή βλέπον τινά έρχόμενον 

ε ί; βοήθειαν του ! ώ θά σέ έγείρω άπαλά απα

λ ά , μικρόν μου" μή φοβοΰ, δέν θά σέ βλάψω, 

είμαι φίλη σου». Καί η Ά δ ε λ α ι; γονατιζουσα 

έπί τ ή ; y ιόνος, έδοκίμασε νά έγείργι τό πτηνόν.

Ή Κ α ίτη  καί ή Άνθώ έξέβκλον ήχόεις γ έ -  

λωτας καί έμακρύνθησαν.

«Μ η άργοποοτίς ύια τοσον ρ.ικρον πραγμα ϊ 

είναι ψύ/ος καί θά βραδύνωμεν. Ελα κ α λ λ ιτε- 

ρον νά έρευνήσωμεν δια  το βαλαντιον.

— 7ί ΐ !  μήπως θέλετε νά τό άφήσω νά ά π ο- 

θάν/) εδώ ; άνέκραξεν ή Ά δ ελ α ΐς . Τό δέ βαλάν- 

τιον* δέν έπιθυμώ ν’ άναζητήσω, δέν μοί άνήκει 

καί μόνον τ ή ν  θλίψίν διότι δέν δύναμαι νά τά 

κρατήσω θά μοί παρέζϊ). Ά π ό  πολλά πραγματα 

προτιμώ τό μικρόν τοΰτο πτηνόν, δπερ Οα με εύ- 

χαριστίί καί μέ άγαπα καί χαίρομαι πολΰ δ ιό τ ι 

άφί/θην ένωρίς δπ ω ; τό σώσω».
' Δύναταί τ ις  είπεΐν δ τ ι  τό  στρουθίον ήννόει 

τοΰς λόγους τή ς  μικροί; κόρης, δ ιό τ ι  χωρίς ούδό

λως ν’ άντιστνϊ άφήκε νά τό συλλάβτ). Και δταν 

ή Ά δ ε λ α ΐ ς  τό περιέβαλε δ ιά  τ ή ς  χειρός τ η ς  

ήσθάνθη τοΰς μικρούς αύτοΰ πόδας σφίγγοντας 

τούς δακτύλους τ η ς ,  καί είδε τοΰς οφθαλμούς 

αύτοΰ άναλαμβάνοντας τήν λάμψιν αυτώ ν, έ ; έ -  

β α λ ε  δέ  ταύτοχρόνως μικράν εύχαριστηριον 

κραυγήν.
« Ή δ η  έχω καί έγώ τήν έπινομίδα μου, ε ί

πεν ή Ά δ ελ α ις  πλησιάζουσα τάς φίλας α ύτή ς. 

Πρό πολλοΰ έπεθύμουν νά έχω έν πτηνόν.

—  θ ά  άποθάνγι ή θά φύγγί μετ όλιγον, ε ί

πεν ή  Ά ν θ ώ . θ ά  κάμνκ λοιπόν καλά νά μν) 

/άνγις μέ αύτό τόν καιρόν σου.
 "Αλλως τε δέν θά σοΰ άνταποδώση τά ς

εύεργεσίας σου.
—  Ή  μήτηρ μου πάντοτε μοι λ εγει. β·Π(αττι

πρός τον ς άλλους δ,τι επιθιψεΤς r a  πράττωσι



προς σέ » κκι εχν απεθνησκον τ ι ς  πείνη; κχί 1 
τοΰ ψυχους, ήθελον εισθαι εύτυχε/ττάτη έάν τ ι ;  ; 

έφρόντιζε περί έμοΰ. Αυτη μοί λέγει έτιπσης : 

β y/j a.-ra τον πλησίον σου ώς criarrny ». Τό 

πτηνόν τοϋτο είνχι ό μικρό; πλησίον μου κα ί θά 

τό άγαπώ κχ ί τό περιποιούμαι, δπως επιθυμώ, 

ό πλούσιος ήμών γείτων, κ. Κίγκ, νά πράττη 

πρός ή μ « ; ,  άπεκρίνχτο ή Ά δ ελ κ ις , θερμχίνουσα 

^δια της πνοής αυτής τό μικρόν ναρκωαένον | 
πτηνόν.

n ~ ~  Πό-τον παραδόξους ιδέας έχεις ομιλούσα 
οΰτω, άγκπώσα τό πτηνό,ν αύτό καί τόν πλη ί 

σιον σου ! ό κ. Κίγκ φροντίζει περί σοϋ, αν καί 

γνωρίζει κχλώς ό'τι είσαι π τω χ ή . είπεν ή Κ χ ί ? 
τ / ,  είρωνικως.

/ ^ εν π '·'Ττεΰω ό κ. Κ ίγ κ  νά φερθη εύνοϊ I 

κωτερον πρός ή μ φ ;, ά λ λ ά  τό τοιοϋτον δέν πρέ 

π ει  να μέ έμ π οδ ίση  νά έκτελ έσ ω  τό καθ ήκόν 

μου. Χ κ ΐρ ε ,  ’Ανθώ' ΰγίαινε, Κ χ ί τ η .  Σκς ε^ 0- 

μ χ ι  καλήν δ ιχ σκ έ δχσ ιν ,  κ α ί  π αντοειδή  ώ ρχΐχ  I 

δ ιά  τήν  αυριον δώρα.))

Ί Ι  Ά δ ελ α ΐς ώμίλει εύθύμω;, άλλ’ οί όφθκλ- 

μοι αυτής ήταν δακρΰβοεκτοι, κχί χκολουθοϋσχ I 

τήν πρός τήν οίκίκν της όδόν ήν κατα.τεθλιμ- I 

μενη διαλογιζομεννι ττιν πενίαν τής μητρός χύ- 

"ή ς . Πόσον ήθελε χαρή έάν ήδύνατο νά δώ-τν) 

εις τήν μητέρα αύτής έν έκ τών πολυαρίθμων 

εκείνων αντικειμένων, ών είχε χρείαν, διότι 

μόλις ήδύνατο εργαζόμενη νά πορίζηται τά 

προς τό ζήν κχι θερμκνσιν άνχγκκΐκ.

«Τόσον τό χειρότερον, θά έπωφεληθώμεν ί 

παντός οπερ έχομεν, καί μεθ’ δλχς τάς δυστυ

χίας μας θά προσπαθήσωμεν νά ώμεν εΰθυμοι | 

μικρόν μου πτηνόν. τούλάχιστον θά διέλθης 

ευχαρίστως τήν πρώτην τοΰ νέου έτους. Κ * ί  είς j 

πασαν περίπτωσιν, καί άν κανείς δέν σκέπτεται | 

περί, ημών ό κκλός θεός δέν θά μας λησμονήση, »

Καί σπογγίζουσα τοΰ; οφθαλμούς αύτής ή - 

βπάσθη τήν μικράν κεφαλήν τοϋ πτηνοϋ, είτα ί  
εϊσήλθεν ε ΐ ; τήν οικίαν αύτής μειδιώ σχ. I

« Ί δ έ , μήτερ, τ ί ώραΐον δώρον εΰρον !

( Αυποίμαι πολΰ, προσφιλής μου κόρη, 

ιο. ι  δεν δύναμαι νά σοι ι^ωσω άλλο τίπ οτε ή 

τό ώρχΐον αύτό έρυθροΰν μήλον, δπερ ή κυρία 

Σμάρτ σοί προσφέρει. Τό τχλκίπωρΟν μικρόν, I 

θα άποθχν/) άπό πείναν κχί ψύχος. Δόσε του 

τα χέω ς όλιγον έκ τοϋ άρτου"'ν.αί τοϋ γάλακτός 

«ου τά  όποια πρό μακροϋ. σέ περιμένουν.

—  ΤΩ ! πόσον πολΰ γάλα ! είμί βεβαίχ δτι 

ούδέν διά σέ έκοάτησας, κχί ότι έδω σε; δλον 
εϊς έμέ.

Εκρχτησα κχι εγω τό μέρος μου" τρώγε 

άνευ φόβου δπως θερμχνθης, διότι είσαι π α 

γωμένη. ΐδου, Ά δελκ'ίς μου, έν μικρόν κάνι- 

στοον δπως θέσης τό πτηνόν σου1» κχί άσπα- 

σθεϊσα χύτην ή μήτηρ έξήλθεν δπως φέργι ξύλα 
όιχ τήν πυράν.

Αλλ’ η Ά δ ελ α ίς μείνχσα μόνη δέν έσκέπτε- 
το περί τοϋ φχγητοΰ.

Ε ιμ χι βεβχιχ δτι ή μήτηρ τίπ οτε δέν έφχ- 

γεν δπως μοί άφηση περισσότερον, εϊπεν ή Ά -  

δ ιλ α ις , αλλχ καί εγώ θά τη  προξενήσω μίχν 

εκπληςιν δταν έπιστρέψη.»

1 ότε πλησιαζουσα είς τό πϋρ, πχρεσκεύασεν 

κ.ιχθισκον τειο.υ, εθηκεν επί τής τραπέζης τό 

κάλυμμά, περιεφλυξε τεμάχια  τινα άρτου κχί 

έθηκεν έπί πινακίου τινός ώραΐον πλακοΰντχ,τόν 

όποιον μια φίλη της έδωκεν αύτη τήν πρωίαν 

κχι τόν όποιον εφύλχξε διά τήν μητέρχ της.

Οτχν αυτη επανήλθε, τά  πάντχ ήσχν έτο ι

μα κχί ή Ά δ ελ α ίς  καί τά πτηνόν αύτής τήν ά- 

νέμενον ανυπόμονοι. Τό μικρόν αύτών δεΐπνον 

ην εύθυμότατον. Ί Ι εύσπλαγχνία, ή άγάπη καί 

αναπεπαυμενη συνήδεισις περισσοτέραν εύτυχίαν 

το ι; κκτοικοις τής μικρχς τ χ ύ τ η ; μελαίνη; κ α - 

λύβης προυξένει ή δσην βλέπομεν είς πλεΐστχ 

ι χνχκτορχ, ενθα άπειρχ έξχστράπτουν φώτα, 

καί ώρχΐον δένόρον τών χριστουγένων κεκαλυμ- 

μενον έξ έπινομίδων πεοικυκλοϋται ΰπό πολλών 

παιδιών παιζόντων καί χορευόντων ΰπό τόν $ -  
χον λκμπρας ορχήστρας.

" "Ας κοιμηθώμεν τώ ρα’ τό πϋρ μέλλει νά 

I σβεσθ·/,, καί πρέπει τά όλίγχ ξύλα τά  όποΐχ 

μ 2 ς μενουσι νά διατηρηθώσι καθ’ δλην τήν αΰ- 

ριον, Ά δ ελ κ ις , διότι μεθχύριον θά λάβω τό η 
μερομίσθιόν αου

Καν το πτηνον μου ώμοίχζε πρός τά  

πτηνά τών μύθων τών Μχγισσών, κχί μάς π α-  

ρεχωρει καθ' έκάστην τάς τρεις συνήθεις εύχά;, 

πόσον ήθελεν είσθχ( εύχάριστον ! Δυστυχές μ ι

αρόν ούδέν δύναται νά μοί δώση, άλλά καί πά- 

I λιν θά τό-α γ α π ώ , -εί-εν ή Ά δ ε λ ζ Ις  θεωρούσα 

τό.στρουθιον, δπερ στηριζόμενον έπί τού ένόςτώ ν 

ποδών χχν τήν κεφαλήν έχον ΰπό τήν πτέρυγα 

ώ μοικζε πρός σφαΐρχν έκ πτερών.

—  Σοί δίδει τν,ν ήδονήν τής εύπο.'ίζς, Ά δ ε Γ

Ε Λ Λ Η Ν Ι1 Μ Ο Σ

λα'Η· Αυτη εΐναι ή μεγίστη εύτυχία τοϋ άνθρώ- 

που, πτωχοί ή ;  καί πλούσιοι άπολκμβάνουν. 

Έ λ α , κατακλίθητι τέκνον μου, είνχι άργά »

Ί Ι  Ά δ ελ χ ις  ήσπχσθη τήν μητέρχ της καί ά- 

νήλθεν είς τό έτερον δωμάτιον, φέρουσα μ.εθ’ 

έχυτής τό πτηνόν, δπως μή τό άφίση μόνον τήν 

νύκτα. Ή μήτηο της άνήλθε κχί α ^τη μετά 

τ ινα ; σ τιν μ ά ; κχι μ ετ’ ού πολΰ τά  πάντχ έν τν) 

μικρΧ οικία ησύχασαν. Ά λ λ ά  τήν πρωίαν τής 

έπιούσης, δταν ή Ά δ ε λ α ι; ήνέωξε τήν θύραν 

τής εισόδου, έξέβχλε μεγάλην κραυγήν, έπληξε 

τάς χεΐρας, είτα διέμεινεν ακίνητος μή δυνχ- 

υ.ένη ν’ άποκριθη ε’ς τ ά ;  άνησύχους έρωτή 

σεις τής μητρός της. Ή  έκπληξις αύτής ήν εύ 

νόητος. Πρό αύτής εΰρίσκΐτο σωρό; ξύλων έτοι

μ ο ; πρό; χρήσιν, μέγχ δέμ α  καί κάνιστρον ά 

νωθεν κεκχλυμμένον ύπό ώραία; άνθοδέσμη; 

χειμερινών ρόδων περιβχλλομένη; ΰπό κλάδων 

δρυός κχί πρίνου, ών χΐ έρυθρχί άκρια έλαμπον 

ώς κοράλια.

! μήτεο, άναμφιβόλως μάγισσά τιςέπραξε

τα ϋτα  !

—  Ναί, προσφιλής μικρά, ή  κχλλιτέρα τών 

μαγίσσων τοϋ κόσμου, ή κχλουμένη εύσπλαγ

χνία, αΰτη πολλάκις περιέρχεται περιξ τών 

πτω χώ ν οί'κων κχτά  τήν πρώτην τοϋ νέου έ 

τους, ινα κάμη εύεργεσίχς δμως αδτη θέλει 

νά μένη άγνωστο; καί διανέμει τάς εύεργε- 

I σ ία ; της μή έπιτρέπουσα νά τήν εύχαριστώ σΓ» 

άπεκρίθη ή μήτηρ αύτής χύνουσκ δάκρυα εύ- 

γνωμοσύνης.

Αυθέντος τοΰ δέματος, ή Ά δ ελ α ϊς  π α ρετή- 

ρησε παν δ ,τ ι τήν χθες έπεθύμει' δύο καλά θερ

μ ότατα καλύμματα κχί δύο σάλιχ, εν δι’ αύ- 

τήν καί έν διά  τήν μητέρα της' πέόιλα κα ι

νουργή καί ώραΐον πιλίδιΟν διά τήν Ά ν θ ώ ' τό 

κάνιστρον περιείχε πΧν τό άναγκζΐον διά  κα

λόν γεϋμα Αχϊ έν τώ μέσω τής ά-'θοδέσμης ά 

νεκάλυψε μικρόν γρχμμάτιον περιεχον τά εξής.

« ΔΙΑ ΤΗΝ ΜΙΚΡΑΝ ΚΟΡΠΝ ΤΗΝ ΑΓΑΠΩ- 

ΣΑΝ ΤΟΝ ΠνΗΣΙΟΝ ΤΙ1Σ ΩΧ F.ΑΥΤΗΝ .»

« ΤΩ μήτερ είμί βεβαία δτι τά ·πτ-/ινόν μου εί

ναι εύφυέστατον καί δλα ταϋτα προέρχονται 

έξ αύτοϋ"» άνέκρχξε γελώσχ καί κλκίουσχ έν-

τα υτω . ■
Ίΐδύνα τό τις νά τά π ισ τ ε υ τ ή  δ,ιότι τήνχιίίκν 

στιγμήν τά. μικρόν πτηνόν. έπέταξε ι,ρο* τήν 

τράπεζχν καί κχθήμενον ε ΐ 'κ .τ ή ς  ά^θοδίσμης |

ήρξχτο κελχδοϋν. Ό  ή λ ιο ; έλχμψεν έπί τών 

χνθέων, τού πτηνού καί τ ή ;  εύτυχοΰ; πχιδός. 

Ά λ λ ’ ούδεί; είδε μίαν σκιάν διερχομένην πρό 

τού μικρού παραθύρου, ίνχ θα'>μάση τήν χχράν 

ταύτην τής κόρης κχί τήν εύτυχίχν τοϋ οιίου, 

ούδείς έ^-ίνωσκεν δτι ό κ. Κίγκ είχε άκούσει την 

παραμονήν τήν συνομιλίχν τών μικρών κορχ- 

σίων, και δτι ό πλούσιος γείτων έλαβε μχθημα 

έκ τοϋ όποιου ώφελήθη.

Τό δέ μικρόν πτηνόν τοσοΰτον έδυνάμωσεν, 

ώστε δτχν έπχνήλθε τά έκρ καί άπεκτησε τήν 

ελευθερίαν του, έτρεχε κχί έκάθητο έπί τοϋ 

ώμου τής Ά δελα'ίδος πάντοτε δταν συνήντα 

αύτήν.
ΑΙ1ΕΛΛΗΣ

Η  Α Τ Μ Η Λ Α Τ Ο Σ  Ο Ι Κ Ι Α  

Π Ε Ρ ΙΗ ΓΗ Σ ΙΣ  ΕΝ ΤΗ ι Α ΡΚ ΤΩ Α ι ΙΝ ΔΙΚΗ ι

rno

JIL F .S  VF.R\E

(Stm^sia ΐδε προτιγοΰΐΛ'-νον φΰλλον)

Τό Steam House,ώ ; είπον, συνέκειτο έκδύο ο

χημάτων έχόντων έσω εξ περίπου μέτρων εύρο;. 

'Γπερεΐχον οΰτω τους άξονας τών τροχών μόνον 

πέντε μέτρων μήκος έχοντας. Έ π ικκθημενχ 

έλατήρων μακροτάτων κχί εύκχμπτοτχτω ν ελά

χιστα ΰπό τιναγμών διεκινοϋντο. Το πρώτον 

δχηι/.χ ε ίχ ε μ ή κ ο ; π εντεκκίδεκαμέτρω ν- εμπρο- 

σθεν ή μεγχλοπρεπής χύτοϋ βερκνδχ επί ελα 

φρών στηριζομένη στηλών εύρΰν εστεγαζεν εξώ

στην, έν ώ δεκάς άνθρώτων ήδύναντο να με- 

νωσΓ δύο θυρίδε; κχί μ ίκ  θύρζ ήνοίγοντο πρός 

θάλκμον φωτιζόμενον έτι ΰπό πλαγίων θυρί

δων. Ό  θάλκμος ουτος άντί έπίπλων έχων τρά

πεζαν καί βιβλιοθήκην ν.αΐ κκθ απκν το π λ χ- 

το ; αύτοϋ μχλθχκά άνχκλιντρα κχλλιτεχνικώς 

έκοσμεΐτο κχί περιεβκλλετο δια πλουτιων υφα

σμάτων. Πυκνός Σμυρνκΐκός τχπ·/ίς εκχλυπτε 

τό δκπεδον. «ΤκττιεςΠ ^ είδος πκρκπετασμχ- 

- ω ν — πρό τών θυρίδων κ$ιμεν^ίΐ, α π χύσ τω ς-δι 

εύωδιώντος ΰδχτος ρκ.νόμεναι, εύχρεστον δ ιε - 

τήιουν δρόσον έν τ;ε τφ  θχλάμω κ κ ί  τοΐς δω μα- 

τίο ις , τοΐς άντί κοιτώνος χν^τιμεύουτιν. 'Ε δ ε ι 

διά παντός δυνχτοΰ τρόπου διχφυγεΐν τήν υπερ-



βολήν τής θερμότητος, ίίτις κατά τινχς τοϋέ'του; 

μήνας ΰψοϋτκι έν τί, σκια άνω των 4 5 °  τού έκ. 

’Όπισθεντοΰ θαλάμου δεύτερα θύράέκ πολυτίμου 

ξύλου εφερεν εις τό εστιατόριόν, φωτιζόμενον ού 

μόνον υπό τών πλκγίων θυρίδων, άλλά κα! ΰπό 

φατνώματος έχ. λείας ύάλου. Π ϊρί την τράπε

ζαν έν τω μέσψ κειμένήν, οκτώ δαιτυμόνες ή - 

δύναντο νά καθεσθώσι. Κυλικεία και πινκκοθή- 

και πεπληρωμεναι άργυρουργημάτων, αγγείων 

έκ κρυστάλλου καί πορσελάνης, μεθ’ άπάσης 

τής πολυτελείας πλουσίου άγγλικόΰ οΐ'κόυ, εκό- 

«μουν τό εστιατόριόν. Εΰνόητον δτι απχντα τά 

εύθραυστα αντικείμενα κ κ τκ  το ηαισυ έν είδι* 

καις έγκοπκΐς τεθειμένα, ώσπερ έν πλοίδι-ς, 

προεφυλάττοντο των συνταράξεων καί έν κύτκΐς 

ταΐς χειρίσταις όδο ΐ;, έάν τό δ^ η α κ  ήαών έ'- 

bsctve ποτε επ αυτών.

Ή όπισθεν τοΰ εστιατορίου θύρα ήγεν εί< δ ιά 

δρομον άπολήγοντκ είς οπίσθιον εξώστην ύ ιό  

δευτέρας κεκαλυμμένον βεράνδας. Κατά μήκος 

τοΰ διαδρόμου έ'χ.ειντο τέσσαρες κοιτώνες έκ τών 

πλευρών φωτιζόμενοι, περιλκμβάνοντες έκαστος 

μίαν κλίνην, ένδυμκτοφυλακεΐον, άρμάριον, άνά- 

κλιντρον ώς οί κοιτώνες τών πλουσιωτέ:ων υπε

ρατλαντικών ατμόπλοιων. Ό  πρώτος αριστερό-, 

θεν κκτείχετο  ΰπό τοΰ συνταγματάρχου Μουνρώ, 

ό δεύτερος πρός δεξιά ΰπό τοΰ Βάνξ" ό κοιτών 

τοΰ λοχαγοΰ Χ ώ δ εκειτο παρά τώ  τοϋ μ η /α -  

νευτοΰ, ο δ ’ έμός παρά τφ  τοΰ συνταγματάρχου.

Τό δεύτερον όχημα δώδεκα μέτρων μήκους, 

είχεν, ώσπερ τό πρώτον, εξώστην μετάβεράνδκς 

άγοντα είς εΰρΰ μκγηρεΐον έ'χον δύο όψοφυλάκικ 

παν χρησμόν περιλκμβάνοντα. Τά μαγηρεΐον 

τοΰτο συνώρευε πρός εύρεΐαν αίθουσαν, έστικτό- 

ριον τών ακολούθων τής εκδρομής, είς τάς τέσ- 

σαρας γωνίας τής οποίας έ'κειντο τέσσαρες κοι

τώνες, δια τόν λοχίαν Μάκ Ρίαιλ, τόν μηχανι

κόν, τόν θερμαστήν καί τόν άκόλουθον τοϋ συν

ταγματάρχου Μουνρώ. Ε ίτα  δπισθεν δύο κοιτώ 

νες, ο μεν δ ;α  τόν μάγειρον, ό δέ διά τόν έν 

Θήρα άκόλουθον τοϋ λοχαγοΰ Χ ώ δ' είτα ετεοα 

δω μ άτια  χοησιμεύοντα διά τά δπλα, τάς τρο- 

φάς κλπ. τό παν δ ’ εληγεν εις έξώστην μετά 

τής οπίσθιας βεράνδας.

Οι δυο ουτοι οικοι εθερμαινοντο κατά τόν χ ε ι

μώνα διά μηχανήματος ούτινο; ό ύπό τοϋ λέ

βητας παιαγόμενος θερμός αήρ έκυκλοφόρει διά 

τών δω μ α τίω ν' ΰπήρχον δέ καί δύο έστίκι έν

τφ  θαλάμι·) καί τφ  έστία-^ρίώ . Ή δυνάμεθα 

οΰτω περιφρονήσαι τό ψύχό: καί αΰτών τών 

πρώτων κλυτίων τών όρέών -ου Θ ιβέτ.

Τό σπουδαΐον ζητημ α  τών τροφών ούδόλως 

ημεληθη* ουτω δ ’ εί'χομεν προμήθειας δ ι’ έν του

λάχιστον έ'τος. Έ ν αφθονία, s i/όμεν κυτία κρέα

τος ιδίως βραστοϋ βοάς καί πλκκοΰντκς «μούρ- 

γης» η όρνιθϊων, ώ ι μεγίστη κατανάλωσις έν 

άπάσν] τί] Ίνδικγί y ίρσονήσω γ ίνετκι.

Ούδ’ αύτοΰ τοϋ γάλακτος έστερούμεθκ διά 

τό πρόγευμα, ούδέ ζωμοΰ προηγουμένου τοΰ 

εσπερίου δόρπου, χάρις ταΐς νέαις σκευασίαις 

ταΐς διά τής πυκνώσεως έπιτρεπούσκις την μ ε

ταφοράν αύτοϋ.

Ύποβκλλόμενον είς έξάτμισίν δπως στερεάν 

λάβνι σύστασιν, τό γάλα περικλείεται είς κυτία, 

έρμητικώς κεκλεισμένα περιέχοντα έκαστον 4 5 0  

γρ. δυνάμενα νά παρέξωσι τρεις λίτοοίς ποτοϋ, 

επί τγ; προσθήκγι πενταπλού τό βάρος υδατος. 

Ό  δέ ζωμός δ ι’ άνκλόγου τρόπου διατηρούμενος, 

σχηματιζόμενός δ ’ είς πλακούντας δίδει διά  τής 

άναλύσεως έξαίρετον ρόφημα.

ΓΙάγον δέ χρησιμώτατον είς τά  θερμά ταϋτα 

πλάτη εύκόλως παρηγομεν έν όλίγαις στιγμαΐς 

τή, βοηθεία τών μηχανημάτων έκείνων τών προ- 

καλούντων την πτώσιν τής θερμοχ.ρασίας δ ι’ 

έςατμίσεως διαλυτού άμμωνιακοΰ αερίου' εν μ ά 

λιστα τών οπισθίων δω ματίων προώριστο διά 

παγοθήκην καί δ ι’ έξκτμίσεων εΐ'τε άμμωνιακοΰ 

ει'τε θειίκής σόδας ή θηρα ήμών διετηρεΐτο διά 

τής έφαρμογής τών έφευρέσεων τοϋ γ ά λ λ ο υ κ . 

Τ  ελλιέ.

Ώ ς πρός τά ποτά ή οίνοθηκη ην πλήρης. Ο ί

νοι τής Γαλλίκς, διάφοροι ζύθοι, ράχι, άράκ ιδίας 

Οεσεις άφθόνως κατείχαν. ’Ά λ λ ω ς τε τά δρομο- 

λόγιον ήμών δέν έμάκρυνεν ήαας έπαισθητώς 

τών οίκουμένων τής χερσονήσου μερών. Ή ’Ιν

δική ούκ εσν.ν έρημος. Ο δε μή φειδόμενος ρου· 

πιών ού μόνον τό επαρκές άλλά κκί τό πεοιττόν 

εΰρισκε. ’Ά λλ ω ς τε αί προμήθειαι ήμών ήσαν 

επαρκείς, δπως έν άνέσει παρά τοΰς πόδας τών 

Ίμ α λκίω ν δικχειμάσωμεν.

Έ ν συνόλω ιδού τά σ/έδιον τής π εριη γ ήσ εις 

—  σχέδιον κ α τ’ αρχήν γενόμενον δεκτόν ε’κτός 

τροποποιήσεων τινων, άς απρόοπτοι περιστάσεις 
ήδύναντο προκαλέσαι.

Αναχωροϋμεν εκ Καλκούττας άκολουθοΰντες 

τήν κοιλάδα τοϋ Γάγγου μ έ/ρ ι τής Ά λ λ κ χ α -

βάδ. χωροΰμί.ν διά  τοϋ βασιλείου τής Ουδης 

δπως άνελθων-ίν τας πρωτκς τοΰ θ ιο ετ  κλιτυκς, 

στρατοπίδεύομεν έπί τινας μήνας ένιαχοϋ, δ ί- 

δοντες τφ  λ ο /κ γ φ  Χωό καιρόν, οπως οργκνι,γ) 

Θήρας, ειτκ  χ.κτερχόμεθα αύθις μέχρι Βομβάης.

Έσκοπαΰμεν περίπου ένεκκοσίχς λεύγας δια - 

νϋσαι. Ά λ λ ’ ό οίκος ήμών καί άπαν τό προσω

πικόν αύτοΰ ηκολούθει ημας. ϊπ ο  τοιουτους 

δρους τις άρνηθήσεται μυριάκις περιελθεΐν ολό

κληρον τόν κόσμον ;

Ε'. ΠΡΩΤΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ

Τ ή  πρωία τής 6 μαίου άπήλθον τοϋ ξενοδο- 

γ είου Σπεν^ερ, τον άρι^τοί) ΚχΤ^χ.ουττ3ίς, 

ενθα άπό τής έν τ·?ί πρωτευούσγι τών ’Ινδ ών 

χφίξεώς μου ώκουν. Ή  μεγαλούπολις αυτη ού

δέν μυστήριον δι’ εμε ενεκλειε. Πρωινοί περίπα

το ς  πεζν), κατά τάς πρώτας τής ημέρας ώρας, 

έσπεριναί έν Στράνδ άμαξοδρομίαι, άχρι τοΰ 

πλαταμώνος τοϋ φρουρίου Βίλλιαμ, έν μεσφ τών 

μεγαλοπρεπών ευρωπαϊκών οχημάτω ν, δ ια σ τα υ

ρουμένων μετά τών ούχ ήττον μεγαλοπρεπών 

αμαξών τών χονδρών καί παχέων εύήθων αύτο- 

χθόνων, έκδρομαί έν ταΐς πεοιέργοις έμπορικαΐς 

όδοΐς, κκτκλλήλω ς τό δνομα αγορα φερουσαις. 

Επισκέψ εις είς τοΰς παροχθίους τφ  Γάγγτ) αγρούς, 

έ'νθα άποτεφροΰνται οί θνησκοντες, εις τούς βο

τανικούς κήπους τοϋ φυσιοδίφου Ωκερ, εις την 

«κυρίαν Κ ά λ ι» . τήν τρομεράν έκείνην τετρά χειν 

ρον γυναίκα, τήν άδάμαστον τοϋ θανάτου θεάν 

κρυπτομένην έν ναϊσχ.ω τινι ενοςτών προκστειων, 

έ'νθα συγχρωτίζονται δτε σύγχρονος πολιτισμός 

καί ή βκρβκρότη-ς τών αύτοχθόνων, ιδού τά π 2 ν· 

απεθαύμασα ή δη  τά μέγαοον τοΰ άντιβασιλέως, 

ακριβώς έναντι τοϋ ξενοδοχείου Χπένσερ έγε·.ρό- 

μενον, τό παράδοξον άνάχ.τορον Ghow ririghi- 

R oad  καί τά Tow n Hall είς μνήμην τών μεγά

λων άνδρών τοΰ α,ίώνος ήμών άφιξρωμενον. Έ ν - 

δελ ε/ώ ς έσπούδασα τό ένδικφέρον τής Χούγλης 

τέμενος, περιέτρεξκ τάν λιμένα πληρη εκ τών 

μεγίστων τοΰ αγγλικού ναυτικού πλοίων. Ά π ε -  

χκιρέτησα τέλος τάς άργί.Ιας ή φιλοσόφους, τά 

παράδοξα έχ.εΐνα πτηνά, οίς διαπ επ ίστευται ή 

τήρησις τής καθαριότητος καί ΰγιείας τής πό- 

λεως, ώστε ούδέν ετερον έ'χων .νά πράξω άνεχώ- 

ρουν. Ί / ,  πρωία λοιπόν εν πά.Ι/α-γάρι —  είδος 

αθλίου δίφρου —  πκρέλκβέ με έκ τής πλατ.είας 

τοϋ διοικητηρίου καί μετ’ ού πολύ είσήλθον είς

τό μέγαρον τού συνταγματάρχου Μουνρώ. Ε κ α 

τόν βήματα μακράν τοϋ προαστείου τό όχημα 

άνέμενεν. ’Έ δ ε ι λοιπάν κυριολεκτικώς μ ετοική- 

σαι. Εΰνόητον δέ δτι τά ήμέτερκ έπιτήδεια έν 

τφ  ιδίω  κύτών μερίσματι έ'^ειντο. ’Ά λλ ω ς τε 

μόνον τά  απολύτως ά ν κ γ κ α ΐα  έλάβομεν. Μόνον 

ώς πρός τά  δπλα ό λ οχ *γ ά ί Χ ώ δ έσκεφθη δτι 

άνκπόφευκτοι ησαν τουλάχιστον 4 καοκβΐνες 

Ά σφ ίλδ μ ετά έκρηκτικών σφκιρών, 4 θηρευτικά 

δύο νησσών, πυροβόλκ τινα κκί πολύκροτα. Ή 

αποσκευή αυτη ήπείλει μάλλον τά θηρία ή την 

άπλήν βρώσιμον θήρκν. ’Ά λ λ ω ς τε ό λοχαγός 

Χ ώ δ ένεθουσίκ· ή ήδονή τής άποσπάσεως τοϋ 

συνταγματάρχου άπό τής μονώσεως καί έρημίας, 

ή χαρά τής έκδρομής εις τά  βόρεια τής ’ Ινδικής 

έν πρωτοφανεΐ όχ ή μ κτι, ή έλπίς u l t r a  —  κυ

νηγετικών ασκήσεων εις τά  Ί μ α λ α ϊα ’ παντα 

ταϋτα ένέπνεον ήρεθιζον κύτόν, διά πκραδοξο- 

τάτων έπιφωνησεων καί σχημάτων την χαράν 

του δηλοΰντκ.

Ί Ι  ώρα τής άναχωρήσεως έσήμανεν’ ό λέβης 

ήν πεπιεσμένος, ή μηχανή έτοιμη δπως ενερ- 

γήσν). Ό  μ ηχανικό; ήν έν τγί θεσει του τήν 

χεΐρκ έπί τοϋ ρυθμιστοΰ. 'Ο  συρ.γμάς ήχησε. 

«Ε μ π ρός, άνέκρκξεν ό λοχαγός Χ ω 5 διακινών 

τον πίλον του, Χ κλ κέ Γίγ'ας εμπρός ! ')

Εΐπωμεν ή'δη τινα περί τοϋ προσωπικού τοϋ 

κατέ/οντος τάν δεύτερον οίκον. Ο μηχανικός 

Στώο, άγγλος, άνήχ.ε τ ί, έταιρί^ι « G re a t S o u t

hern  of In d ia » , ήν άπό τινων μόνον μηνών κα- 

τέλιπεν. Ό  Βάνξ γινώσκων τήν ικανότητα αύ

τοϋ, είσήγαγεν είς τήν ΰπηρεσίαν τοϋ συνταγ- 

Μουνρο). Ην τεο'τχρχχοντουτνις, εττι- 

τ η δειος  τ ε χ ν ίτ η ς ,  τέλειος ε·,ς το εργον αύτου, 

μεγάλας ύ^.ηρεσίκς ήμΐν άποδωσας. Ό  θερμα

στής εκαλείτο Κκλούθ, ήν έκ τών τοσοΰτον επ ι- 

ζητήτω ν ΰπό . τών σιδηροδρομικών εταιριών Ιν

δών, τών άβλκβώς ΰποφεροντων την τροπικήν 

τών ’Ινδιών θερμότητα, δ.πλασικζομενην ΰπό 

τής τώ ν λεβήτων. Οΰτοι ομοικζουσι τοΐς αρα- 

ψιν, οίς αί άτμοπλοϊκκί ετκιριαι εμπιστεύονται 

τήν υπηρεσίαν τών λεβήτων κατα την διούον 

τής έρυθρκς θαλάσσης. Οί άνδρες ούτοι κρκοϋν- 

τκ ι βράζοντες έκεΐσε, έ'νθκ έν όλιγκις στιγμαΐς 

οί Εύοωπκΐοι θά ώπτοΰντο.i \ 1
Ό  θεράπων τού συντκγμκτκρχου Μουνρώ ην 

τριακοντκπεντκετής Ίν δά ; εκ τής φυλής ·ών 

Γουργκάχ, καλούμενος Γούμης. Ά ν ή κ ε^τφ  τ α γ -



μ α τι, δπερ δπως δηλώσν) τήν πειθαρχίαν αύτοΰ 

άπεδέχθη τά νέα φυσίγγια *, ών ή εισαγωγή 

ΰπήρξεν άφορμή της Σιπαγιανής άποτασίας. Μι

κρός, εύχ.ίνητος,δεδοκιμασμένηξάφο'τιώσεωςεφερεν 

Ι τ ι  τήν μέλαιναν στολήν τοϋ τάγματός του.

Ό  λοχίας Μάκ Ν άΐλ και ό Γούμης, tyrjrf, τε 

καί σώματι πιστοί τφ  συνταγματάρχη Μουνρώ, 

περί αύτόν καθ’ άπαντας τούς Ινδικούς πολέ

μους άγωνισθέντες, έν ταΐς άκάρποις άναζητή- 

σεσι τοϋ Νανά Σαχίβ βοηθήσαντες αύτόν, ήκο- 

λούθησαν έν τί) μονώσει καί ούδέποτε τούτου 
έχωρίοθησαν,

Ό  Φώξ — καθαρός αγγλος, εύθυμότατος καί 

μ ετα δοτικώ τα τος— ήν ακόλουθος τοΰ λοχαγού 

Χ ώ δ, ούχ ήττον αύτοΰ μανιώδης θηρευτής. Ό  

γενναίος ούτος νεανίας ούδέποτε πρός οίανδή- 

ποτε άλλην άντήλλάσε τήν θέσιν του. 'Η πονη

ριά αύτοΰ καθίστα αύτόν άξιον τοϋ ονόματος, 

όπερ εφερε, Φ ώ ς ! άλωπηξ, άλλ’ άλώπηξ άριθ 

μούσα την 3 7  τίγρην αύτής— τρεις έ'λασσον τοϋ 

λοχαγοϋ. Ά λ λ ω ς  ούδόλως έσκόπει εις ταύτας 

άρκεσθήναι.

’'Ο πως τό προσωπικόν περάνωμεν κατα λέξω - 

μεν τόν μαϋρον μάγειρον ήμών, τόν άρχοντα 

τοϋ εμπροσθιου μέρους τοϋ δευτέρου οίκου μ ε

ταξύ τών δύο αποθηκών. Γάλλος τό γένος όπτή- 

σας καί φρύξας ήδη έπί πάσης χώρας, ό κύ3ΐος 

Παραζκδ ούτως εκαλείτο— ούδόλως έφαντά- 

ζετο οτι τελ εί άγενές έπ πήδευμα άλλά σπου- 

δαίαν έπιστήμην. Ε π ε ιδ ή  δ ’ ήν τέλειος καί κα

θαρός, έπετρεπομεν αύτφ τήν όψοποιητικήν 

ταύτην κενοδοξίαν.

Οΰτω τόν σίρ Έδουάρδον Μουνρώ, τόν Βάνξ, 

τόν λοχαγόν Χώ δ καί έμέ, τόν Μάκ Νάϊλ, τόν 

Στώ ρ,τόν Καλούθ, τόν Φ ώξ κ α ίτ ίν  Παραζάδ—  

τά δλον δεκα πρόσωπα— μετέφεοε πρός βορράν 

τής χερσονήσου ό χαλκοϋς γίγας έν τοΐς δύο 

κ ^η το ΐς  οί'κοις αύτοϋ. Μή έπιλαθόμεθα τών δύο 

κυνών Φαν καί Βλάκ, ών ό λοχαγός πλέον ήί 

άπαξ έν τή  θηρα τά  π : οτερήματα έδοκίμασε.

1 Η αγγλιχη κυβέρντ,ϊΐς εΐσήγαγεν είς τ ’ αύτόχθο-να: 
στρατεύματα την χαραβ'.ναν Ιΐνσφιλδ, χ̂ ς τά. φισίγγια 
περιεχουσι λίπος, επρεπε δε νά σχίζωσι ταϋτα.διά τών 
χειλ ίω ν . Οί Ινδοί o&ts αύτοϋ τοΰ οάπωνος ποιούνται 
χρησιν Ιπειδή *TT6Pt^Xet λίtcoc ί ε ρ ο υ ώς ό βοΰς 
Ο^ρτου, ως ο χοίρος ζώου’ ε ι^ε  δε διαδοθή δτι τά φυ- 
α.γγια είχον πάχος χοίρου' τοΰτο ijv ή α ίτ ί*  μ ά λ 
λον η αφορμή τών Ttotpi τφ  αύτόχθονι βτρατφ σται 
βιαστικών κινημάτων, ών άρχήν Ιποίησε τό 3 ί  σΰν-ι 
τάγμα. ΣΜ.

Η Βεγγάλη είναι άν ούχί ή περιεργοτέοα, 

τουλάχιστον η πλουσιωτερα τών έπαρχιών τοΰ· 

Ινδοστάν. Κυρίως δέν είναι ή χώρα τών 'Ρ α ζ ά χ , 

η ειδι/.ωτςροιΐ το κεντρον τοϋ εύρεως αύτοϋ /.ρχ- 

τους κατεχουσα, ά λ λ ’ ή έπαρχία αυτη έ κ τ ϊί-  

νβται επι εδάφους ελαχιστα οΐκουμένου, θεω

ρούμενου 6 ’ ως η καθ’ αύτό χώρα τής ’Ινδικής. 

Αναπτύσσεται πρός βορράν μέχρι τών άβατων 

Ιμαλαίκών ορίων τό δέ δρομολόγιον ήμών έπ ε- 

τρεπεν ημΐν λοξώς ταύτην νά κατατάμω μεν.

Μετά συζητησεις περί τοΰ τόπου τών πρώτων 

σταθμών συνεφωνήσαμεν ν’ άνέλθωμεν έπί τινας 

ωρας τήν Χούγλην, τόν βραχίονα τοϋ Γάγγου 

τόν αρδέύοντα την Καλκοϋτταν, καταλιμπά- 

νοντες δεςιοθεν την Γαλλικήν πόλιν Χανδερνα- 

γωρ, εκεΐθεν άκολουθοϋντες τήν σιδηροδρομικήν 

τροχιάν μέχρι τής Βουρδβάν' λοξοδρομήσωμεν 

πρός τήν Βουχάραν δπως άνεύρωμεν τόν Γάγ

γην έν Βεναρές.

«Φ ίλοιμ ου, είπεν ό συνταγματάρχης Μουνρώ, 

καταλιμπανω υμΐν άπολύτως τόν καθορισμόν 

τού δρομολογίου . . .  άποφασίσατε άνευ έμοΰ’ 

δτι δέ πράξητε αποδέχομαι.

Φ ιλ ε, είπεν ό Βάνξ, δεον νά δώσν)ς τήν· 
γνώμην σου . . .

—  Ούχί, Βάνξ, ΰπέλαβεν

χης, ούδεμιαν προτίμησιν τών διαφόρων έπαρ

χιών ποιούμαι. Μίαν μόνον έρώτησιν’ δταν άφ ι- 

χθώμεν είς Βεναρές ποϋ διευθυνθησόμεθα ;

—  Πρός βορράν, άνεφώνησε ζωηρώς ό Χ ώ δ, θά 

λάβωμεν τήν όδόν τήν εύθΰ μέχρι τών πρώτων 

ύπορειών τών Ιμαλαιων διά τήςΟ ύδης άνιοϋσαν»

Α ί '  ! τότε, φίλοι μου, άπεκρίθη ό 3υνταγ- 

ματάρχης, ίσως ζ η τ ή σ ω .... άλλά περί τούτου 

θά όμιλήσωμεν τότε. 'Έ ω ς έκεΐ πορεύθητε δπως 
επιθυμείτε.»

Ή  άπόκρισις αΰτη τοΰ σίρ Έδουάρδου Μουνρώ 

μ ’ εξεπληξε. Τ ι διενοεΐτο ; Συνήνεσε ν’ άκολου- 

θησν] την περιηγησιν επί τί) έλπίδι μήπως ή  

τύχη χρ'ΐττον τής θελησεως Οπηρετήσ·/) αυ

τόν. Ί πεθετεν ότι ά Νανά Σαχίβ έζη δτι θά 

έπανεύρ·/) αύτόν πρός βορράν τής Ιν δ ικ ή ς ; Έ τ ή -  

ρει ετι ελπιόα τινα εκδικησεως ; Έ γ ώ  τούλά

χιστον ησθκνομην ότι υστεροβουλία ώδήγει τόν 

συνταγματάρχην Μουνρώ. Έπίστευον δ ’ δτι ό 

λοχιας Μακ Ναίλ τό μυστικόν τοΰ κυρίου το·> 
έγίνωσκε.

( " Ε * $ τ « ι  ουιί/ειχ).

Α ·  Τ. Α Ν Τ Ω Ν Ι Α Δ Ο Γ

γυμνασιάρχου.

Ο  Κ Α Π Ε Τ Α Ν  Μ Α  Ν Ε Τ Α Σ

ΠΟΙΙ1ΜΑ Ε Π Ι Κ Ο Ν

Ε Ι Σ  Γ Λ Ω Σ Σ Α Ν  Δ Η Μ Ω Δ Η

Α ' .

Ποϋ βγαίνει,  στήνει τή φωλειιά τό έρημο γεράκι 
κ ’ εχει τά μάτια τ ’ ανοιχτά ς της νύχτας τό σκοταοι;  
Έ κ ε ΐ  ποϋ βράχος άψηλά σηκώνει τήν κορφή του 
πό μέσ’ άπό τό πέλαγο· τόν βλέπεις και φοβασαι, 
καί λές κάνεις όπίσω σου θ' άρθη νά σέ σκουντιάς.
Σέ τέτοιο βρά^ο κάνουνε φωλειά και οι κουρσάροι, 
ποϋ θέλουνε ’ς τά κύματα ελεύθερα νά ζοϋνε.
Σουλτάνο δέ γνωρίζουνε,  άγαδες οί πειράταις,  
όποΰ παλεύουν μέ στοιχειά,  μ ’ άγέρηδες,  φορτουναις.

Ι Ι α ό ς  ειν’ αυτός ποϋ ’ςτή σπηλιά τοΰ βράχου καταιβαίνε 
σάν κόρακας ολόμαυρος άπό βουνοΰ σχισμάδα , 
συλλογισμένοι πίσω του σωπαίνουν οί σύντροφοι, 
καί βλέπουνε τή θάλασσα σάν τό φυλακισμένο 
ποϋ βλέπ’ άπό τ ή  φυλακή τούς πρωτινούς του τόπους· 
ό κ α π ε τ ά ν ι ο ς  τί θά πη προσμένουνε, νά τρέξουν 
ν’ ανοίξουν τό πλατύ πανί νάρχίσουνε νά λάμνουν· 
καί νά ! ποϋ κείνος άρχισε νά λέη ’ς τούς κουρσάρους. 
«ΙΙολύν καιρόν είς τά ϊφακιά καθίσαμε, σύντροφοι, 
γιατί μας έφαγ’ ή νοτιά καί τό γαρμπή φοβούμαι· 
μά τώρα ποΰρθε δυνατό μαιστραλακι,  παμο 
πόίμε ! κοντά ’ςτή Μπαρμαριά θαυροϋμ’ Άλ τζε ρ ιν ου ς ,  
ποΰχουνε μάλαμμα πολύ χριστιανών παρμένο*
•πολλούς θά ξεσκλαβώσωμε σάν καί τόν άλλο χρόνο, 
ποϋ βρήκαμε ’ςτά κάτεργα τριαντατρεις δεμένους...
Έ τ σ ’ ειπ’ ό καπετάνιος τους καί σπίθαις έπετοϋσαν 
άπό τά μάτια τών ναυτών μέ δύναμι τραβούνε 
τής αλυσίδες, βγάνουνε τήν άγκουρά καί λύνουν 
δσα σχοινιά ’χουν τό πανί δεμένο ’ςτό κατάρτι.
«Μία στιγμή ! μή βιάζεστε»,  τούς λέει ό λοστρομος,  
«γιατί  μοϋ φαίνετ’ ή κερά άπ τή σπηλιά πώς βγαίνει* 
τήν καϋμένη τήν κερά! τί κίτρινη ποϋ είνε !  ̂
λυπάται πού μονάχη της θά μείνγι τόσαι ;  ’μέραις*



εμείς οί μαύροι ναυτικοί ! τά κύματα μας τρώνε· 
* αίΡό χαιρόμαστε του γάμου τής γλυκάδβς.» 

Ι άν  κρίνο, που το κόψουν? μ'  άλέ.τρι ’ςτό χωράφι,  
γέρνει ’ς ταύλάκι μονομιάς,  μαραίνεται καί πέφτει, 
ετσι σιγά κατέβαινε χλω μ ή  καί μαραμμένη 
ή κόρη ποδταν ή χαρά τοϋ καπετάν Μανέτα·
Χρονώ δεκάξη, έχυνε τά μαΰρα τά μαλλιά της 
ςτόν ωμο ποϋ δέν πρόφθασε διόλου νά τά πλέξη* 

τά μάτια,  ποΰ έλάμπανε ’ςτό πρόσωπο μεγάλα 
γλυκύτερα σοΰ φαίνουνταν πώς ήταν άπό τάστρο 
που εογαινε άπ’ τό βουνό νά φέοη τήν αϋγοΰλα.
-> t/)v αγκαλια της λοχαρο έση'κωνε παιδάκι, 

ήρθε κοντά, χερόσφιξε τόν καπετάνιο κ ’ είπε·
« Α χ !  που μ ’ α'φίνεις μοναχή τήν έρημη τήν ξένη, 
χαι^πας ςτα μαΰρα κύματα ναπαίζης  τήν ζωή σου ; 
κ άν μ ’ άρρωστήση τό παιδί, ή μαύρη τί θά γείνω ; 
σαν τήν προχθές ποϋ άξαφνα έμαύοισε ’ςτό στρώμα 
κ ετρεξες μονος ςτο χωριό* μια γιάτρισσαινά φέογ;ς 
καί τον παππα διαβάσματα νά πτί μέ τό βαγγέλιο.» 
’Εδάκρυσε ’ςτα λόγι ’ αΰτά ό φοβερός κουρσάρος, 
ωσάν τό πεΰκο ταγριο ποϋ τό ρετσίνι βγάνει,  
σάν τοΰ χαράξουν τεχνικά τή φλοϋδα οί βουνήσιοι· 
εγυρισε τό πρόσωπο, νά μήν τόν ’δουν πώς κλαίει,  
έσφούγγισε τά μάτια του κ’ έτσι τής κόρης είπε.
«Μή κλαίης,  Βιττωρίτσα μου, γλήγορα ΟάρΟω πάλι·  
εχω σ’τά στήθη φυλακτό τό τίμιο τό ξύλο, 
κ’ ή μάννα μου σαν πέθαινε, μουδωσε τήν εύ-/ή της 
νά μέ άκοΰν τά κύματα σάν πιάνω τό τιμόνη ’
Α χ |  παι^ω με τό πέλαγος,  σάν άγρια μουγκρίζη,  

σέ χίλια μπαίνω άρματα μ ’ ενα μαχαίρι μόνο, 
καί σ6 \ α  λόγο νά μοΰ ’π^ς ράϊζετ’ ή καρ§ι;ί  ^ ου-)) 
Ετσ ειπε, πάλι δάκρυσε καί λ έ γ ’ ή Βιττωρίτσα.

«Μή φύγης τούτη τή φορά, γ ια τ ’ είμαι μαθημένη 
νά με άφίνης μοναχή,  ’ςτό πέλαγος νά τρέχης 
Μαυτή δεν ξερω τήν φορά σάν νά μοΰ λέη κάτι 
πώς θάποθανω, τάμοιρο παιδάκι μου θά χάσω.
Μαΰρο ποϋ τώοα τώνειρο τήν περασμένη νύχτα'  
μού φαίνονταν πώς ^μουνε σέ βράχο κι’ άποκάτω 
βροντούσανε τά κύματα σάν τοϋ ραν'οϋ Τά νέφη· 
είχες μαχαίρι κοφτερά, άνοιξες τήν καρδιά μου 
X έρρουφαγες,τό οΓμα μου,  σάν κάποιος σέ σποώχνει 
και πεφτεις μέσ” ςτή θάλασσα.» — « Σιώπα. Βιττωρίτσα 
σωπαιν , αγάπη μου γλυκιά,  μη λέης τέτοια λόγια·» 
είπ θ' Μα νέτας κ’ έκοψέ τό λόγο τής καλής του. '
« Εγ ω ,^τί λες ; τό αίμα σου έγώ θελά ρουφήξω ; 
ποϋ σ’ ειδα μόνο μιά φορά ’ς ένα χωριό σέ γάμο’ 
κορίτσι δώδεκα χρονώ καί έχασα τοϋ νοϋ μου· 
σ έκυ ά γ ουσ α ς .  ̂ στερειά, ς τήν άκρη τοΰ πελάγου, 
ώστε: που σ ειοα μ ι *  φορά σέ μιάν άκοογιαλίτσα, 
xat σαν γεράκι χύμισα ’ς τήν άγ καλιά μ ’ σ’ έπήαα, 
και σ εχω σάν βασιλικό, σάν βιόλα μέσ'ςτή γάστρα,  

/.ν,κου χιλιαις εβαλε φοραίς νά μέ σκοτώσουν

ό Φράγκος  ό πατέρας σου· κάνεις δεν μάς χωρίζει.))
«Τό  πόσο» ξέρω « μ ’ άγαπα;»  ή Βιττωρίτσα λεει- 
δέν μ’ εμελε προτήτερα,  οέν μ’ εννοιαζε' χοχλάδια 
’ς τό άκρογιάλι μάζωνα,  λουλούδια ’πό τον κάμπο- 
μά τώρα τό αμίλητο σάν άρρωστήση βρέφος,
•ποιος θελά τρέξη γρήγορα το γιατριχό να φέρη;
Δυό σύντροφοι ποϋ τή σπηλϊά τριγύρω θά φυλάνε, 
δέν φτάνουν, γ ιατ'  άφύλαγο δέν πρέπει ν’ άπομένη 
τό σπηλιό μα ς .—  «Αέεις καλά»,  ό καπετάν Μανέτας,  
’ποκρίθη καί τό μέτωπο μέ τή ζερβιά παλάμη 
τρίβει καί συλλογίζεται.  « Κ α ί τ ώ ν τ ι ,  βρε Ιζοβάννη,» 
ς ’ τό τέλος λέει «μείνε σύ· σ’ εχω παρμένο σκλάβο 
άπό μικρό., τό πειό πιστό σ’ εύρηκα υπηρέτη·  
δ,τι  σοΟ’πώ κάνεις φτερά xai  πας νά μοΰ τό κάμι)ς.
Κ.ύτταξε ’ςτήν αφεντρα σου πιστός το ι ο ι ο νασαι 
όρθός νά στέκης πάντα σου, μέ χέρια σταυρωμένα·» 
ετσ’ είπε κ’ ένας άσχημος dπρόβαλε Μαλτέζος,  
έσταύρωσε τά χέρια του μπροστά εις τήν κερα του 
κ’ έτσ’ ειπε· «σύ μοΰ γλύτωσες ,  άφεντη, τή ζωη μου, 
ποϋ θέλαν νά μέ κόψουνε, σάν τό κιμά νά γείνω, 
καί τώρα τόσο αλαφρό θέλημα όε θά καμω,
«Κύττα μωρέ τά μάτια σου νάνοίξγ]; »—  «Μή σέ μέλη 
άφέντη, σύρε πήγαινε καλήν νά καμης πρε^,α!»
" Ε τ σ ’ είπανε, τον χάδεψε λιγάκι - ο καπετανιος, 
κι’ αύτος φουσκώνει τόν γελοΰν οί άλλοι οί κουρσάροι 
κ’ έτσ’ ενας γέρος άπ’ αύτοΰς μέ χωρατά τοϋ λέει 
«Τ ήν έκαμες,  Τζοβάννη μου ! ποΰθελε νά σέ π^άση 
ή θάλασσα ’ς τή Μπαρμπαριά ’κεΐ κατω πού θά παμε. 
τώρα θά τρίβης τήν κοιλιά ανάσκελα ’ς τόν ήλιο,  
σάν παρατρώης χοιρινό καί πίνης τής σαμπανιαις.»

νΕ τ σ ’ ό Μανέτας πρόσταξε τόν ποιο πιστό του δούλο, 
κατά πώς ελεγεν αύτήν ό άμοιρος τήν ώρα· 
φιλεΐ ακόμη μιά φορά τό ώμορφο παιδί του ^
κι’ ό·/τρούς πηγαίνει νά ζητα ’ς τό πέλαγος π αφρίζει. 
Ε ίς τόν άέρα τά σκοινιά σφυρίζουνε, φουσκώνει 
είς τό κατάρτι τό πανί περήφανο, καί τρεχει 
σάντά δελφίνια γλήγορα ή τράττα τών κουρσάρων. 
Χαράκια κάν’ ή θάλασσα μικρά, μικρά καί βγάνει 
κάπου κι’ άφρούς, μά δύναμι δέν έχει νά σαλέψη 
καοάβι ποΰ κατάπρυμα το έσπρωχν ό άέρας.
Είς  τό τιμόνι ολόχαρος ό καπετάνιος εΐνε
καί κάπου κάπου μιά ματιά καί ς τή σπηλιά του ρίχνει
’κεΐ ποΰ μαντήλι κεντητό με τόν άερα παίζει.
’Σ τ ο  ύστερο δέν φαίνουνταν διόλου τό μαντήλι,  
κι’ ό ναύτης ποϋ ’στή θάλασσα ήτανε μαθημένος, 
σάν τή σπηλιά δέν έβλεπε, τοϋ φάνηκε πώς ί\ .αν 
ψάρι ποϋ παίζει καί πηδά σέ ήσυχο λιμάνι·  
καί « ’γειά σου Β α τ ω ρ ί τ ζ α  μου !)) φωνάζει ’ς τό καράβι 
γ ιατ ’ έτσι τώλεγε κι αύτό τιμώντας τήν καλή του 
«κύτταξε ασπροπρόσωπους σήμερα νά μάς βγαλης.  
πρέζα νά κάμωμε καλή,  πολλούς νά φάμε Τούρκους.»



Κτ?ι  μ ελπίδα καί χαρά έπλέγαν οί κουρσάροι 
σάν πίσω μπήκε ’ς τή σπηλιά μέ πρόσωπο θλιμμένο 
ή Βιττωρίτσα·  σφούγγισε τά δακουσμένα μάτια 
XI άρχινισε μέ τώμορφο παιδάκι της νά παίζη.
’Ρκεινο τό κακόμοιρο δέ νόγαγε καθόλου 
τι θλίψι τής μαννούλας του έοάρενε τά στήθη, 
μον εγελεΰσε, σάν 0εοΰ π·.ρηγορία νάταν 
ς^τήν άμοιρη που μακρηά έκλείστηκιε άπό τόν κόσμο· 

xt αύτο τό γέλοιο τοϋ παιδιού μέσ’ σ 'τή καρδιά τής μάννας 
τ^ς νειότης παλι τή χαρά ’ς τή Βιττωοίτσα φέρνει 
»ά ματια της εκλέγανε, θαρρούσες, σέ ά^τΐνες 

μέ τά̂  γλυκιά μαυραδια τους,  κ’ έρρεδοκοκκινίσαν 
τά^μαγουλα σάν λούλουδα, σάν ’Απριλίου τό ρόδο 
πουρθη δροσιά ’π τόν ουρανό, τά φύλλα του ραντίση.

^ τσ ' ο4ν πρώτα έλαμψε ή ώμορφιά τής κόρης, 
σάν εςαφνα ς τή θάλασσα βλέπουν καπνό οί ναύταις, 
ποϋ νά φυλάγουν τή σπηλιά άφήχε ό καπετάνιος· 
βγάνουν φωνή τρομακτική,  μά ποιος νά τούς άκούση; 
οι άλλοι σύντροφοι μακρυά ’ς τό πέλαγ’ αρμένιζαν.'
Δέν ήταν ένας μήτε δυό- μεγάλη τράττα ήταν 
άπ^ τή Φραγκιά που ήοχουνταν τ ό θάνατο νά φέρη.
Τοΰ κάκου πολεμήσανε σάν άξια παλληκάρια 
οί φύλακες· έπέσανε ς τό τέλος σκοτωμένοι.
Γότες οί Φράγκο ι τά πανιά κατέβασαν τής τράττας 
κι αρχίσανε μέ δύναμιν νά λάμνουνε μεγάλη,  
που των κουπιών είς ι-ή στερε’ά άκούγουνταν ό χτύπος 
και σάν σαΐτα έσχιζε τό κΰμα τό καράβι.
Ι έ  λίγο στήνουν τά κουπιά όρθά ποϋ σάν διαμάντια
σταλαματιαίς σταλαματιαίς νερό σκορπούνε κάτω,
καί τά καμάκια πιάνουνε μ ή ν  τύχη καί καθίση
εις ια ρ^χα κεί πουτανε ώμορφο λιμενάκι·
υστερ άραξαν, τεχνικά δένουνε παλαμάρι
άφίνουν ενα φύλακα τήν τράττα νά φυλάγη
κα·. ς τή σπηλιά πηγαίνουνε ναύροΰν τή Βιττωρίτσα.

Εκείνη άπ τον τρόμο της σάν τήν άποθαμμένη 
εις τήν σπηλιά βρισκότανε μαζί μέ τό Τζοβάννη.
Ό  μαύρος ^τήν έμύριζε ροδόσταμο, τής ρίχνει 
κρύο νερ·; ς τό προσοιπο ποϋταν κιτρινισμένο, 
σάν κάποιος άτο το αύτι τόν πιάνει καί τοΰ λέει·
«Βρέ χ ά χ α !  ορέ παλιόγερε!  σήκ’ άπ’ αΰτοΰ γιατ’ ήρθε 
ή ώρα ποϋ ς τά σπ/.άχνα σου θά εμβη τό μαχαίρι.»
Ω σ ά ν  τό φυλλοκάλαμο τρέμ’ ό φτωχός  Τζοβάννης,  
μα μίλαγε τή- γλώστά τους,  γυρίζει καί τού:: λέει·
«Μή μέ σκοτώσετε,  γιατί Γραικός έγώ δέν είμαι, 
έ γ  ω μ ’ από τόν τόπο σας, μ* Ιχουν πιασμένο'σκλάβο.*
Ι ο ν  είπε πως τόν είχανε οί κλέφταΐς σκλαβωμένο, 
τον λυπηθήκαν, ζωντανό τόν άφηκαν νά μείνη, 

μάλιστα τόν χαϊδεύουνε, τοΰ δείχνουν μπιστοσύνη
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Σέ λίγο ενας δυνατά σφυρίζει μέ τό στόμα,
(σημεία πώς δέν ήτανε αύτοΰ κουρσάρος άλλος),  
καί μονομιάς εις τή σπηλιά ώμορφος μπαίνει γέρος.  
Ή τ α ν  ντυμένος πλούσια, μά τάσπρα του τά γένεια,  
τό χρώμά του τό κίτρινο, τά βαθουλατου ματια 
έδειχναν πώς είς τήν καρδιά μεγάλην εΐχε^ λύπην.
Σάν τό ξερό έστάθηκε, καθώς τήν κόρην είδε* 
μά δέν έπέρασε πολύ κι’ άρχίνισαν σά βρύσι  ̂
νά τρέχουνε τά μάτια του τά δάκρυά του πέφτουν 
ζεστά πάνω ’ς τά πρόσωπο τής λιγοθυμισμένης.
Μέ αναστεναγμό βαρύ ξυπνάει τότ ’ ή κόρη· 
ποΰ εινε, ποΰθε βρίσκεται,  δε ξέρει· το παιδί της 
άναζητόί κοιμώντανε τό άμοιρο έκεΐνο,
Σήκωσε μια τά μάτια της ,  κ’ έκύτταξε τό γέρο· 
πάγωσε,  ανατρίχιασε- «τί θελεις, τί γυρευεις;  
ποιος  είσαι σ ύ ;»  τόν έρωτα , «ποΰ ήρθες νά σκοτωσης 
μια νέα ποΰ ό άντρας της ς ’ τήν ξεητειάν έπήγε^;» 
βνΑ χ  ! σήκωσε τά μάτια σου, άχ ! γύρισε και δέμε* 
έγώμαι ό πατέρας σου- δυό χρονιά πανε τώρα 
όποΰ πασχίζω τή σπηλιά νά ξετρυπωσω τούτη,  
καί τά μ.ισά έξώδιασα άπ οσα εχω π7^ουτη·
Βαρκούλαις χίλιαις έβαλα νά τρέχουν νά κυττανε 
πότε για κούρους βρίσκεται ή τράττα τοΰ^Μανετα, 
ώστε π’ αύτοΰς έπρόδωσε ψαρας Ναπολιτανος 
Τώρα  σ’ εύρηκα! τί χαρά εχω τήν ώρα τούτη !  ̂
ποΰ στείρεψαν τά μάτια μου, δάκρυα πειά δέν ειχα. 
κ’ ή άμοιρη μητέρα σου έμπήκε μέσ’ ’ς τόν r
άπό τήν λύπη τήν πολλή ! . . . .  τί στέκεις  ̂ καί μέ ^βλεπεις 
τί πέτρωσες ; τί πάγωσες ;  ’ςτήν άγκαλιά μου μέσα, 
παιδάκι μου,  πάλι νάμπής,  παρηγοριά νά σ' εχω 
’ςτά γηρατειά* τά πλούτη μου ολα δικα σου εινε.^
Έ λ α  ! πώς κάνεις μοναχή ; πώς είμπορεΐςνά βλέπϊ]ς 
’ςτό πλάϊσου τέτοιο χοντρό τ έ τ α ’ άγριοκουρσάρο ;
Τά μοσχαναθρεμμένο μου μ ενα θηρίο νάνε !»
Έ τ σ ’ ειπ’ ό γέρος* φοβερό ή κόρη καρδιοχτύπι 
ένόησε ’ςτά στήθη της ,  εμεινε ξ ε ρ α μ μ έ ν η · 
αργά ’ρχισε μέ δάκρυα, μ.έ στεναγμούς νά λεΥ)^
«Πατέρα μου, τή λύπη σου γνωρίζω,  τή_ χαρά σου, 
γ ια τ ’ ε ΐ μ ’ ή άμοιρη κ’ έγώ,  καθώς τό βλέπεις,  μάννα* 
Χύσε  τόν πόνο τής ψυχής,  έλα κι’ άγκάλιασε με 
καίλυώσε μέσ' ’ςτά δάκρυα όποΰ κ’ έγώ θά χυσω.α 
Σάν είπε τοΰτα, ξύπνησε τό πρόσχαρο παιδάκι, 
κ’ έχαμογέλασε γ)\υκά, σαν νάλεγε τής  μ,αννας 
νά τό σηκώση ’ςτάσπρα της νά τό χορέψϊ] χέρια.
Τό  σήκωσε, τό φίλησε χίλιαις φοραίς καί τρέχουν 
τής  άμοιρης μαννούλας του τά δάκρυα σά βρύσι. ^
Μεσ’ ’ςτήν καρδιά τήν έσφαξε ό λόγος^ ποΰ τής ειπε 
πάλι νά πάη ’ςτό σπίτι του νάμπή ’ς τήν άγκαλ^α του· 
«Τ ί  λές,  τί λες,  πατέρα μου ;ν γυρίζει καί τοΰ λεει 
«καί τί θά κάμω τό παιδί δταν θάρθώ μαζί σου ; 
ποΰ σεις θά μοΰ τό βρίζετε, θά μοΰ τό τυραγνατε!» 
«Κ αί  ποιός σοϋ είπε, κόρη μου, μαζί σου νά τό παρης ;



δέν τοΰ τάφίνεις να χτυπά μέ τοΰτ® τό κ ε φά λι ; 
τωρα μπαστάρδους ’ςτή γενιά τών Φαόρκιδων Οά τρέφω 
για νά μέ περιπαίζουν ο.ί Φράγκοΐ  σύντροφοι μου ! ’
Σήκω να ’πάμε·  άφες το ί νά! πάρε το,  Ί ζοβάνντ 
καί δός του το σά Οελάρθή άπ’ τής κλεψιαίς που κάνει ,  
Αγρίεψε ςτά λογι’ αυτά ή κόρη κ ’ έτσι λέει 
«’'Α χ  τί καλά ή άμοιρη που τ ώ χ ω  πεικασμένο· 
θελά τό λένε μπάσταρδο οί εύγενείς οί Φράγκοι .
Καί  λέεις τής γυναίκες τους έγώ δέν τής γνωρίζω · 
που ολο χάσκουν καί γελούν, λίγη ντροπή δέν έχουν 
Μα μενα τό στεφάνι μου, πατέρα μου, δέν έχει 
κανένα ξένο μόλεσμα,  αγνό ’νε σάν τό ρόδο, 
π ’ άνοίγει πρώτο ς ’ τής ροδιάς τα τρυφερά κλονάρια. 
α ΐΐω πω! c. Στεφανώθηκε,  γυναίκά του σέ λέει ;— , 
«Και  μ εχει σά βασιλικό, σά βιόλα μέ κυττάζει ·  ,
«τί  θέλεις Βιττωρίτσα μ ου;  νά τρέξω νά ’στό φέ? ω.»
Ετσι  έχει δέν αγαπούν ς  τήν πολιτεία μέσα,  

ποΰ εύκολα τάντρόγυνα γ £ά τίποτα χωρίζουν.
Ά χ ! νά τόν %  πατέρα μου, ’ς τά παλληκάρια μέσα, 
σαν καν/] νεΰμα καί πετοΰν αρματωμένα γύρω 
τής θάλασσας θά πής καί σύ πώς είνε βασιλέας 
και τόν άκοΰν τά κύματα σάν πιάνν) τό τιμόνι.  »L_
Έ τ σ ’ ελεγε σάν μόνος του μιλάει ό πατέρας.
«Τόσο πολύ τόν άγαπα τ ’ άμοιρο τό παιδί μου! 
τί  τουπαν καί τό μούρλαναν- μου τώχουν μαγεμμένο· 
Θελανε μαγισσα-.ς εδώ πολλαίς ’ς αύτό τό δ ά σ ο ς . , —  
«Μάγισσαις εινε ή καρδιά του καπετάν ΜανέταΛ 
(άπηλογιέτε ή κόρη του πουχε μεγάλη άγάπη) 
ή ζαχαρένια γλώσσα του, τό γελαστό του χείλι.
Ά χ !  άφες με,  πατέρα μου· πόνος παιδιοΰ τί εινε 
έτοΰ^ο τό ταξεΐδί σου καλά τό φανερώνει.
Ά π ’ τό παδί της μακρυά πειά μάννα θέ νά πάη, 
έλπίδα νά μήν εχη πειά νά τό ίδΐ) ’ς τόν κόσμο;
Δέν ειοες πώς ή άχαρη μητέρα μου νά ζήσ/j 
δεν μπόρεσε, μια φοράμε πήρ;  γιά χαμέν'*)·—
«Έ το ΰτ ο τό παιδί έγώ ξέρω τΐ θά"τό κ ά μ ω,
ειπ’ ένας Φράγκος  μ ’ άγρια μεγάλα τά μουστάκια.
«Σαν ειν καί τόν πατέρα σου θ’ άπαρνηθής γιά τοΰτο,
Οα βγάλω το μαχαίρι μ ου, σέ δύο θά τό κό,, ο_
Γύρισε,  μιά γριά ματιά τοΰ Ιρριξε ή κόρη 
κ^υστερα λέει· «θά σφαγή καί ή μάννα του τό ίδιο, 
μια φορά νεκρό σά ’δη τό τέκνο της μπροστά της.
Ι ο  ζώο ποΰ μέ λογικο δέν είνε προικισμένο 
χ υ μ έ ν α  φάη τόν έχ,ΐρό ποΰ βλάφτει τό μικρό του, 
και λεει έγω δέν ήμπορώ τίποτε νά τοΰ χ ά μ ω ; ,
Ετσ ειπε κ ό πατέρας της μιλάει θυμωμένα- 

«Τελείωσαν τά λόγι ’ αύτά, προφάσεις πειά δέν θέλω- 
μαζι μεστόν πατέρα της ή κόρη θελά πάγη- 
έτοΰτο ο νομος τοΰ θεοΰ ό άγιος τό λέει.

Ο χ !  νά τοΰ τάρπάσουνε οί κλέφταις καί μέ μάγια 
,1° ^ρελλάννουν, κ’ ύστερα ’ς αυτούς νά τό άφήσο, , .  

μ  ελπίδα πώς κληρονομιά θά πάρουνε μ ε γ ά λ η .»__

«'Όχι  ποτέ,  πατέρα μου, δέν ακόυσα νά λέιτ] 
πώς μ ’ 1-/6’. γιά κληρονομιά, μ ’ έλπιδα νά πλουτήση- ·ρ 
γιατί  αΰτός μέ θησαυρούς τή τράττα του γεμίζει 
όποτε πάει μέ καλίν  άέρα καί κουρσέψη.»
« Έ ν α ς  παππας ζητά νά μπή» εΐρθε καί είπε τώρα 
ενας κοντός,  ποΰ φύλακας άπόξω ’τα ν βαλμένος. 
« ’Άς ^έρθη κι’ ό παππας έδώ νάδοΰμε ποΰ τό βρήκε 
γραμμένο δίκαιο αύτό νάονιοΰνται τούς γονείς τους·) ,—  
Μ πήκε ό παππας ποΰ μπιστικός ήτανε 'ςτό Μανετα 
καί τόν ’ρωτάει- »λέγε μου,  παππα μου· τό γνωρίζω,  
τήν ίδια έχομε  κι’ οί δυό θρησκεία, θεόν ένα- 
μέ τον πάτερα το παιδί δέν πρέπει νάπηγαίνη; ι 
αΕιν’ ό πατέρας μου αΰτός,  β τοΰ λ έ γ ’ ή Βιττωρίτσα.  
Βαθεια ’ναστέναξ’ ό παππας σάν τέτοι άκούη λόγο - 
μά σάν ποΰ ήταν έξυπνος κ’ έγνώριζε τόν κόσμο, 
μέ τρόπ’ άρ-/ίζέι ταπεινό καί φρόνιμο νά λέη 
«Μία φορά μ!έ τά παιδιά καΟίζαν οίγονεοι·  
τώρα τό εύαγγέλιο νάφίνης τόν πατέρα 
προστάζει,  μέ τό σύντροφο νά μένης τής ζωής σου- 
δσους ζευγάρ’ω σ’ ό Θεύς άνθρώποι δέ χωρίζουν.» 
Έ δ ά γ κ ασ ε  τά χείλη του ό Φούρκης νά τάκούση, 
γιατί  ποτές ανδρόγυνο ’ςτούς Φράγκους δέ χωρίζει.
Καί  πάλι αρχίζει ό παππας- «αφέντη μου, μή λέγεις 
πώς εινε ψέμμα ; μόνος μου τούς έχω στεφανώση, 
καί νά τα κεΐ :ά στέφανα κοντά είς τής εικόνες.—  
«Τίποτα ! δέν τάκοΰμ’ αύτά, «ό Φράγκος  λεγει  παλι 
ό άγριος·  «μέ το στανιό μαζί θελάρΟ η κορη.»
Στα πόδια τοΰ πατέ^ α της επεσ’ η νεα τοτε,  
μέ τρόπο τόν παρακαλεΐ,  μέ δάκρυα τοΰ λεει·
« " Αχ  ! άφες με, πατέρα μου· ετσ’ ηταν τό γραφτό μου 
μήπως έγώ τό ήθελα νά ερθη νά μ ’ ά ρ π ά σ η  ; 
μά μιά φορά κ’ έγείνηκε, χωρίς αύτόν νά ζήτω 
δέν είμπορώ· σταλαμματίαίς σταλαμματιαίς τό αίμα 
Οά στάζη τής καρδούλας μου σάν τόν κατηγοράτε.» 
Έ θ ύμ ωτ ε  τήν ώρ’ αΰ'τή ό Φούρκης κ ετσιλέει* 
«Πομωραμμένο θηλυκό, Οά πας μέ τόν πατέρα·,»
«”Οχι,  πατέρα μ1 ακριβέ, τό θέλω τό παιδί μου.»
«IIάρτε την,  ναύταις, μονομιάς καί δέστε της τά χέρια» 
Ζουρλάθηκε σαν ακούσε αΰτά ή Βιττωρίτσα,  
καί τρέχει τό κεφάλι της ’ςτούς βράχους νά τό σπάστ,· 
κι’ αληθινά Οά τώκανε, άν ό παππας δέν είχε 
τ® νοΰ του, δέν τήν άρπαζε καί μέ τά δυό του χέρια.
Τοΰ κάκου τώρα ό παππας μέ λόγια νά πραυνΥ) 
ζητεί  τόν άγριο θυμό τοϋ-Φράγκου τοΰ πατέρα· 
Ά ο χ ι σ ’ έκεΐνος φοβεραίς κατάραις νά τής λέη- 
«Σάν είνε κ’ έτσι έγεινες' παρήκοη, δέ θέλω, 
παιδί μου νά σέ ξέρο> πειά· ή θάλασσα νάνοίξη 
τό κϋμα νά σέ καταπιγ), φωτιά κακή νά κάψη 
τό θηλυκό ποϋ άφησε πατέρα μ ’ άσπρα γένεια 
καί μέ κορμί αδύνατο νά δέρνετ’ άπ’ τόν πόνο.
Ά χ  ! τί καλά ποΰ έκαμε ή άχαρή!σου μάννα 
κ’ έσκέπασε τά μάτια της ’ςτήν πλακα τοϋ μνηματου1



Μακάρι ναμουνε κ’ έγώ κρυμμένος μεσ’ ςτόν τάφο, 
παρά τό μόνο τέκνο μου νά μοΰ τάρπάσουν κλέφταις 
καί νά j /,έ λένε πεθερό...  ποιανού ; ενός κουρσάρου !»
Ετσ  ειπ κ εβγαλεν αφρους άπό τό. στόμα,  πέφτει 

χά μω ’ςτή γής  και σούρφανο θαρρείς πώς ειν’ ή οψι.
Τοΰ κακού θελει ό παππάς νά τονε μαλακώση.  
χίλια μέ τρόπο ταπ3ΐνό τοΰ λέει παρακάλια· 

α ‘̂ Χ ·  ^ ε<* λόγι  αυτά, μην ετσι καταριέσαι
γιατ ή καταρα τοΰ γονειοΟ ποτέ δέν πέφτει κάτω· 
θελά τήν όης ,ςτή θάλασσα και ’ςτή φωτιά που είπες 
και σενα ή καροοϋλα σου θε νά πονέση πρώτου. 9 
Ο Φραγκος  λόγο εις αΰτά δεν ειπεν ό πατέρας, 

μόνο σηκώθ’ απ’ τή σπηλιά γρήγορα να’ βγη όξω,’ 
κ επεσε^πάλι μονομιάς χάμω ’ςτή γής  ό μαΰρος·
’Εδώ σάν τόν έχτύπησε τής θάλασσας τάέρι 
κι ανασανε, συνεφερε παλι ’ςτά λογικά του· 
στέκει καΐ συλλογίζεται,  δέ ξερει τί νά κάμη* 
δεν είμπορεΐ με τό στανιό, τό βλέπει,  νά τήν πάρη, 
γιατί  σκοτώνουνταν ευθύς, τώχε αποφασισμένο· 
πάλι νά φύγη μ ’ εύκαιρα τά χέρια δέν τό θέλει.
«Πέτε  μου, φίλοι μου, κα'ι σεις, πέτε μου, σύντροφοί μου,  
πώς άμοιρος τήν ώρ’ αύτή πατέρας θελά κάμη·» ‘
Τ ο τ  ενας γέρος φρόνιμος (ανάθεμα τά λόγια 
οποΰ ξεστόμισε στιγμή τέτοια δυστυχισμένη !), 
τέτ ενας γέρος φρόνιμος γυρίζει καί τοΰ λέει ;
«Πρέπει ναύροΰμε, α'ρχοντα, τρόπο νά τήν άφήση 
μονάχος,  νά μήθέλη πε;ά νά τήν ΐδή ό κλέφτης.»
0Και γίνεται ; δεν ακούσε, ποσο τήν αγαπάει;  
έγώ^τόν ξέρω τό σφυμμό ετούτων τών “Ρωμ^ώνε» 
ξανάπ^ ό γέρος «μιά φορά ψύλλοι ’ςταυτίά τους μποϋνε, 
όσα κι άν θέλης λέγε τους,  όπίσω δέ γυρίζουν.
«Τ ί  θέλεις νάείπής μ ’ αύτό ;> —  * Λ έ γ ω  πώς άν του βάλλω 
ςταύτί πώς η γυναίκα του ’ςάλλονε ρίχνει μάτι». . . .
«Πω πώ ! τί λές ; τή σκότωσε φοβοΰμ’ αύτή τήν ώρα,α 
« Οχι,  γιατί  τήν αγαπά· έκεΐ ςτή γειτονιά μου 
ποϋ καθουμαι, εις τά Χαννά, εϊδά να στρατιώτη 
ποΰ σκότωσε να φιλοτου, μά βλάψιμο διόλου 
δέν έκαμε σ’ τήν άτιμη,  τήν έδιωξε μονάχα 
Ετσ ι  6ά γινη· τωρα πειά δέν είνε άλλος τρόπος »

«Μωρέ Τζοβάννη ! σύ τί  λές ;» ειπ’ ύ πατέρας τώρα 
« Τ ι  νά σας πώ ; φοβοΰμ’ αύτό τό γιατρικό μή φέρη 
τό θανατο.»—  «Καλά καλά» σύ τέτοια δέν είξέρεις» 
ειπεν^ό γέρος πούλεγε τόν κόσμο πώς γνωρίζει·
«μόν ακούσε· τήν πίστι σου τήν έχεις αλλαγμένη;
«Πθ30ς τώπ’ αύτό ί κααθολικός είμαι καθώς κα'ι πρώτα·  
ειπ ό Τζοβάννης·  «άκουσε λοιπόν, καλό παιδί μου,» 
ο γέροντας ξανάρχισε* »θά κάμης γιά τήν πίστι 
θά γράψης ό,τι  κι άν σου πώ ; γ ιατ ’ είπες τοΰ Μανέτα 
πώς τό χατήρι δέ χαλάς.  «*Ας εΐνε γιά νά γράψω
τό κανω μά γιά βλάψιμο νά κάνω τοΰ κορμιοΰτου.......
«Βλάψιμο ! ποιος σοΰ ειπ’ αύτά ; νά!  θέλω νάτοΰ γράψης: 
πώς εΐνε τοΰτα ψέμματα,  πώς ήρθαμ’ έδώ πέρα,

σκοτώσαμε τούς φυλακές ποϋ τη σπηλιά φύλαγαν, 
και μπήκαμε νά πάρωμε μαςί τη Βιττωρίτσα 
θελά εΐπης πώς ό παππάς αύτός τάχει βγαλμένα 
γιατ'ι δέ ξέρεις τί μαζ'ι φθειάνουν μέ τή γυναίκα* 
κρίμας ποΰ τόσο φαίνονταν σεμνός μέ φρονιμάδα !»
«Πω πώ ! γιά τήν καλή μ’ κερά έγώ νά γρ άψο  τέτοια !» 
«Θά γράψης· όχι ,  γίνεται μ ’ αλλόθρησκο νά μένη 
τέτοιο κορίτσι Οιαλεκτο ποΰ μεσ ς τ/] Βενε. ια,  
ξέρω καλά,  τή θέλουνε είκοσι πρώτοι νέοι ;—
«ΝαΙ, θά τό κάμης,  τήν εύχή νάχης τοΰ Σάν Μάρκου,»
ειπ’ ό πατέρας· «υστέρα μάλαμμα θά σοΰ δώσω
ποΰ δέν πιστεύεις*» ’πό καροιάς, εστεναξ ο Iζοβαννης,
γιατί  αγάπαγε πολυ τον Καπετάν Μανετα·
ώρα πολλή τό σκέφτηκε,  πάλι τό ξανασκεφθη
κα'ι υστέρα «δέ γίνεται,» τοΰς λεει «γιατ  εκείνος
μούχε γλυτώση τή ζωή· αλλόθρησκός άς είναι,
εινε καλός,  και πώς μπορώ τέτοχ’ απιστία νά κάμω;—
Καί μά,  Τζοβάννη,  βλέπ’ έ δ ώ « (τοΰ έδειξε,ν^ό γέρος
ενα μαχαίρι)  ς τό γιαλό τά ψαρια θα σε φανε
και ξέρεις σένα γιά παιδί δέ σέ γνωρίζ’ ό Φουρκης. . .
όπου κι’ άν πας ’ςτά χέρια μας μιά μέρα θελά πεσης.«
Σάν είπαν τόν ’σκοτώνανε, είς τό γιαλό τόν ρίχναν,
Τούς  λέει «ότι θέλετε θά κάμω, μόνο πρέπει
νά κάμω πρώτα τό ζουρλο, νά μή ματαγυρίσω ^
είς τή σπηλιά μέ τήν κερά.» a Ναι,  ναι, καλά το λεεις1
ετσι νά κάμης,  πώς ζουρλός έγείνηκες καμώσου
ψόφια κουρέλια άφινε άγρια τα μα/^λια σου,
κ’ έμεΐς τό γράμμα κάνομε ποΰ πρέπει νά τοΰ στείλης*
σ’ τάφίνομεν, κι’ όταν Ιδης νάρθη καμμία βάρκα
τό δίνεις, εις τά χέρια του λέεις νά τοΰ τό δώσουν

"Ετσι  μιά τέτοια βάλανε μαύρη βουλή ’ς τό νοϋ τους,  
όποΰχε θάνατο κακό ’ς τάντρόγυνο νά φέρη.
Ποιος ειν’ ό ναύτης,  ό καλός εκείνος στρατιώτης,  
όποΰ γιά πρώτο καύχημα δέν εχει τήν τιμή του ;  
και ποιος μπορεί άπείρακτη πολύν καιρό νάφήσϊ) 
έκείνη ποϋ τόν έκαμε χωρίς τιμή να ο^ε,
Μά ετσι τώχε ό Σατανάς φερμένο νά θαρρέψουν 
πώς θάταν ’κείνο γιατρικό τοΰ πονου τοϋ πατέρα 
γιομάτος φθόνο δέν μποοεΐ ομόνοια νά βλέπη 
κι’ αγάπη ποΰ ξεχωριστή ’ς τάντρόγυνο ταν τούτο.

Ώ ς  τόσο τρέχει  βιαστικά ή τράττα τών κουρσάρων 
δπούχει πρίμο τόν καιρό· πηδοΰνε τά οελφ'.νια 
τριγύρω, και τά κύματα τής κορυφα'ις ανοίγουν 
τήν πισσωμένη νά δεχθοΰν καρένα ποΰ στενάζει 
Γελοϋνε γύρω τά δεντρά είς τής άκρογίαλίτσαις 
που παίζουνε τά κύματα γλυκά παν ’στα κοχλαδτα 
και πέρα σάν τά σύννεφα, ποΰ τρέχουνε μονάχα,  
φαίνουνται κάπου τά νησιά ποΰ μακρηά ξεβγαίνουν.
Λέ δρόνει ό ναύτης τό κουπί μέ δύναμι νά λάμνϊ| 
μόν’ τάεράκι τό γλυκό τής θάλασσας τάνοίγει



τήν όρεξι καί κάθηται τό κολ;ατσό νά κ ά ν η ·  

τοτ άςαφνα, σάν της αυγής τά άσπρα νεφαλάκια 
έφάνη καραβιού πανί ’ςτήν άκρη τοΟ πελάγοο, 
και σέ κομμάτι νοήσε ό ξυπνητός λοστρόμος,  
ποΰ άπ τή πλεύρη μέ μακρύ χυττάζει καννοκάλι 
πώς ειν’ άλιτζερίνικο καράβι δίχως άλλο·
«καροια, σύντροφοι- » φώναξεν ό καπετάνιος τώρα 
νά πάμε καταπάνωτους μέ τό μαϊστραλάκι 
γρήγορα τά τρομπώννα σας, τά κοφτερά μαχαίρια ?
Σύ, κανονιέρη, κύτταξε καλά τό κανονάκι 
πιδεξι άπό τήν πλώρη μας ή μπάλλα νά πετάΕη.
Ε τ σ ’ ειπ’, ό ίδιος έμεινε άπάνω σ’τό τιμόνι 

που τόν ακούει σάν καλό άλογο καβαλλάρη 
κ’ έχει τά μάτια τ ’ ανοικτά τήν τράτα του νά φέρη 
’ςτό Τούρκικο κοντά κ 'ντ ά πλάτη νάρθή μέ πλάτη*. 
Αξαφνα βλέπ’ εναν καπνό κι’ αναλαμπή και βρόντο 

σέ λίγο μπάλλα φοβερή τινάζει ’ςτόν άέρα 
μά βρόντος μόνο κανονιού μεγάλου ήταν τοΰτο,
Ύ1ατι λιγάκι έβλαψε τοΰ καταρτιού τήν άκρη, 
τίποτις άλλο· «γλήγορα,» φωνάζει ό Μανέτας 
άοελφια ! το)ρα ρίξε σύ τής πλώρης τό κανόνι· 
ιά γιαταγανία ουνατά κρατείτε μ.έ τά δόντ?α ! »
Ετσ  ειπε· μονομιάς βοοντα, τής  πλώρης τό κανόνι, 

καί τό σημάδι πέτυχε,  τοΰ κάκου δέν έπήγε* 
σάρωσε τρεις Αγαρηνούς,  ’ς τή θάλασσα τούς ρίχνει.'

Ως τόσω φΟάνουνε κοντά τά δύο τά καράβια, 
τόσω ποΰ μεσα δύνόυνταν ’ς τό Τούρκικο νά μποϋνε· 
και μπαίνουν ενα πήδημα,  βροντάνε τά τρουμπώνια 
και πεντε Τούρκους φάγανε ή μπάλλαις ή δεμένες 
με τελι,  γιά να μή μπορη κανείς νά τούς ξεφύγη.
Και τωρα τά τρομπώνια τους, πουν μέ λουρί δεμένα, 
ια ρίχνουν πίσω, μονομιάς τά γιαταγάνια πιάνουν 

άπό τά οοντια καί χτυπούν ζερβά δεξιά σά λύκοι,  
όιιοϋ τους βλέπουν οί βοσκοί νά μπαίνουν ’ς τό κοπάδι 
κι άπ  ̂ τή τρομάρα τίποτε δέν ήμποροΰν νά κάα,ουν, 
ετσικ οί ναύταις Σφακιανοί σάν πήραν τόν άέρα 
‘ώ ’' I ου οκών, τούς μακέλλεψαν σάν γίδια σάν κριάρια, 

και τό xapaSt μ ’ αίματα γεμίζει καί κεφάλια 
και χέρια πού κρατούσανε ακόμα τό μαχαίρι.
Ενας μονάχ’ απόμερε μέ τό σπαθί ’ς τό χέρι 

X επαλευ ώστε πλήγωσε κακά δύο κουρσάρους, 
ομως κι αύτόν δέν άφησε ό καπετάνιος ετσι.
Θυμός τόν πιάνει δυνατός, άφίνει τό τιμόνι 
καί πάν άπό τά μπράτσα του τόν ά'οπαξ’ άπό πίσω 
υστεοα οεν ηθελησε αύτόν νά τό·> σκοτώση,  
μ,ον όπως ήταν ’ς αίματα βαμμένος,  ύδρωμένος,  
ειπε και φερανε σκοινιά- τόν δένει ’ς τό κατάοτι 
και τόν ά:ρι;ει να λύσσα, μαύρους άφρούς νά βγάνη, 
και να χ ; υ π ή  τα όοντια του ποΰ το σκοινί δέν κόβαν 
J έτοιο γεινε μοχιλλισμα βασίλέμμα τοϋ ήλιου 
ώς ποΰ σκοτά:ι  νά ερθή, νά σκιτεινιάση ό κόσμοβ-

καί τότες άπό τό βουνό έ<ρανη το φεγγάρι ^
χλω μό νά στρώνη. άγαλλιανά τό κύμα τοΰ πελάγου· 
εγειν’ ή θάλκσσ’ ήσυχη,  αέρας δέν φυσούσε  ̂
καί κβυρασμένοι νά σπαθιά άφήκαν οί κουρσάροι- 
ένείφτηκαν καί κάθισαν λίγο ψωμί νά φανε- 
καί τότες έβγαλε φωνή ό καπετάν Μανέτας·
«Παιδιά μου, νά μή κάθεσθε, μόν’ λάμνετε νά πάμε 
σέ μέρος ποϋ τήν πρέζα μας νά δούμε μ ’ ησυχία 
γιατί  βουλάει δυνατά, το βλέπε/τ’, ή καρένα. 
καί χωρίς άλλο πράμμα.τα εδώ πολλά Οαύροϋμε 
Π ά μ ε !  Γιατί θά δώσωμε ’ς τόν άγιο Ν-.κόλα 
πολύ λιβάνι καί κερί, πού εχει βοηθήσει, 
κ’ ετσι,  χωρίς νά κάνωμε κόπο πολύ μεγάλο,  
τέτοιο καράβι ώμορφο εγείνηκε δικό μας.»

Πέρ'άπ’ τήν Κρήτη,  άντ·κρύ’ςτής  Μπαρμπαριάς τούς τόπους
είν’ αμμουδιά πού περπατεΐς ημέρας είς τ ι  μάκρος
καί ’ς ένα μέρος άψηλά σηκόνονται οί βράχοι
τόσο ποϋ λές τόν ούρανό ή κορυφαίς τους φθάνουν
αύτοϋ σάν τρύπ άποκρυφη μία σπηλιά με f αλη
πίσ’ άπό βράχους βρίσκεται,  καί δυό χιλιάδες άντρες
μποοεΐ νά βάλη- τό νερό ποϋ μέσα μέσα τρέχει
θαρρείς πώς «ΐν| κ ρ ο ύ σ ία λ λ ο , κι’ άπάν’ άπό μια τρύπα
ό ήλιος μπαίνει παίζοντας με τοΰ νεροΰ τή λάμψι
έδώρθαν κ’ οί κουρούροί μας άνάπαψι νά πάρουν
xal  πρώτα θέΛοον μλ looOv ϊ ] Ίραττα rot)£ τί κ cc ν εf. 9
σάν καβαλάρης άξιος ποϋ πρώτα τάλογο του
θέλει νά λάβη τήν ταγή,  σιγά νά περπατήση.^
Μέ μακαράοες καί σκοινιά τραβώντας «εα μόλα» 
τή βγάνουν είς τήν άμμουοιά,  καλα τηνε κυτταζο.)ν 
τής χαραμμάδες ύστερα, βαρώντας τα σκεπαρν^α 
Οά φράξουν, θά πυσώσουνε καί θά τήν χρωματίσουν 
σάν ώμοραιη νά φαίνεται κοπελλα, γιατί  εχει 
τ[/.ς Βιττωρίτσας τώνομα τής καπετανισσας τους.
Τ ή  πρέζα πάνε υστέρα νά δούνε πουχε μέσα 
τό Τούοκικο άνοίγουνε το βαθουλο άμπαρι 
καί τί νά δούνε ! τάλλαρο ήτανε φορτωμένο 
πώνα ταμείο πούκλεψαν ςτης Ναπολης τή χ ω ρα 
παρέκει χρυσοόφανταις στολαίς γιά τής γυναΐκ,ες 
κ’ ενα σπαθί ολόχρυσο διαμαντοπλουμισμενο 
ετούτα τούς έφέρανε σέ θάμμασμα μεγάλο,  
σάν άξαφνα κυττάζουνε σέ μιά γωνιά κοπέλλα 
χλωμ ή σάν νάτανε νεκρή- μά πάλι ς τή χλωμιδα 
ή έμορφιά της ελαμπε σάν μεσα ςτάσπρα νέφη 
τό φεγγαράκι τάργυρό τό φέγγος του οεν χάνει 
Αίγο νερό καί μιά μπουκιά ψωμί έκεΐ κοντά της 
βαλμένο ’χαν οί άνομοι,  μήν τυχη κι άποΟανη, 
καί τά τσεκίνια χάσουνε ποΰ λόγιαζαν νά πιασουν 
άπ’ τό γονειό τον πλούσιο, σά στείλη νά τήν παρη. 
Έ τ σ  ήταν τό ταλαίπωρο κορασιο νάποθανη, 
σάν οί κουρσάροι γλήγορα τήν πήρανε ς^τά χέρια,  
τήν φέραν πάνω άψηλά, λιγο νερό τής ριςαν



’ςτο πρόσωπο, τήν φύσηξαν να συνεφέρη πάλι.
R  εκείνη μ αναστεναγμό βαθύ σάν άπό υπνσ
σηκώθη· «πουμαι;» μέ φωνή άδύνατη τούς είπε
»ποΰ βρίσκομαι ; ποιός£ μούκαμε τή*. καλωσύνην τούτη;}
ο Είμαστε ’μεΐς χριστιανοί·  τίποτης μή φοβάσαι·
τούς Αλτζερίνίυς  στείλαμε σ’ τόν "Αδη νά κουρσεύουν·»
ό καπετάνιος της μιλεΐ·  «έδώ θελά περάσης
σαν νασουνε ’ς τό σπίτι σου· εχω κ’ έγώ γυναίκα
άπ’ τή Φραγκιά σάν κα'ι τάσέ, τή λένε Βιττωρίτσα·
μ ’ εκείνη θελά ζήσ ετε μαζύ σάν άδερφάδες,
όποϋνε τώρα σέ σπηλιά μονάχ’ ή καϋμένη·«
« Α χ  ! θελω τή μητέρα μου,» ξαναφωνάζει τούτη,  
κ ενας κουρσάρος, που πολύ τοϋ άρεσε της λέει 
με γελοίο* «τώρα τύτταξε ναύρης καμμκχλλημάννα 
ποΰχαι φιλί γλυκότερο,  πειό νόστιμο τό χάδι.  
τί θά σου κάμ’ ή μάννα σου πούχει τής τρίχαις άσπραις; 
ετσ ειπ ό ναύτης Γιάνναρος στρήβωντας τό μουστάκι* 
μά μοναχά μέ μιά ματιά τον κάνει δ καπετάνιος 
να τραβηχθή καΐ τάπρεπε νάφήση ταΰτα λόγια.

Ως τοσο μεσα ’ςτής χρυσαΐς ςτολαίς ταΐς γυναικήσιαις 
εύρέθη μιά πουχε γλυκύ τό χρώμα κι’ άπ’ έκεΐνο 
ποΰ ακουγε πολυ συχνά ν’ λέ γ’ ή Βιττωρίτσα 
πώς τής άρέση πειότερο· πήρε χαρά μεγάλη 
ο καπετάνιος, ξέχωρα τό εβαλε καί λέει. 
αΠρεπει κ ή Β ιττ ωρίτσα μου νά λάβη τή χαρά μας* 
ποΐοο, σύντροφοι, έδώ κοντά θά πάη κα. μοΰ εΰρη 
ωσάν δελφίνι γλήγορο κανένα τρεχαντήρι,  
νά παη τούτη τή στολή και τούτη τήν κοπέλλα 
ςτη Βιττ ωρίτ σα ;»  « Ε ί μ ’ έδώ,» ό Γιάνναρος φωνάζει 

με προθυμία «παω ’γώ· θαρρώ δέν εχω χέρια 
άούνατα καί ’ςτό κουπί τήν κούρασι δέν ξέρω,— »
«Τό νοιωθω γώ,  βρέ Γιάνναρε,» τοΰ λέγει ό καπετάνιος 

εΡΡι^ε<ί  μάτι σου ’ςτήν ώμορφη τήν ξένη· 
μάχε  τό νοϋ σου· άτιμα ποάμματα μήν ακούσω, 
γιατί ,  τό ξέρεις, τό σπαθί δέν παίζει τσΰ Μανέτα.»
Ετσ  είπε· λεξι δεν μιλεΐ ό Γιάνναρος μόν’ τρέχει 

πειο μακρεια σ την άμμουδιά, πουταν πολλοί ψαράδες 
χριστιανοί κι απλώνανε τά δίκτυα τους 'ςτόν ήλιο·
I οΰτοι κ»θώς ακούσανε τώνομα τοΰ Μανέτα, 
ευθύς το πειό καλήτερο πλένουνε τρεχαντήρι·  
τό δίνουνε τοΰ Γιάνναρου, μαζΰ και δυο ψαράδες 
ποΰ ήταν πρώτοι ’ςτό κουπί, ξέχωροι ’πό τούς άλλους.

Τωρα νά δοΰμε τή σπηλιά· είχε καιρό νά λάβη 
ή Βιττωρίτσα μήνυμα, γιά γράμμ’ άπ’ τόν καλό της,  
κ ή έγνοια δέν τήν άφινε νά κοιμηθή τή νύχτα- 
Πρωι πρωι σηκωνουνταν ’ςτή θάλασσα νά βλέπη, 
μήπως φανή κανέν πανί ’ςτήν άκρη τοΰ πε7νάγου.
I οϋ κακού· μέ τά δάκρυα ’ςτά μάτια πίσω πάλι 

εις τή σπηλιά έγύριζε κρατώντας τό παιδί της

("Επ εται συνέχεια).


