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ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ* Δ Ο Γ Μ Α  (υιου)

Α Ν Ε Τ  Κ Α Ρ Δ Ι Α Σ
Και έγερθείς. ένεδύβη χωρίς νά εΐπη τίποτε, διά τήν αιτίαν 

ήτις τον ήνάγκαζε νά έξυπνήση τόσον ενωρίς. Είς τάς πέντε 
καί ήαίσειαν άνεχώρησε μετά του ’Ιουλίου. Τίτο έπ ι το- 
που είς τάς εξ παρά πέντε λεπτά. Ό  στρατηγός έ'φθασε σχε
δόν ταύτοχρόνως, σϋνοοευόμενος ύπο του ίατροϋ. Ο ιππότης 
έχασμάτο καί καθ’ δν χρόνον οί μάρτυρες προσεποιουντο, ότι 
έπλήρουν το έτερον των πιστολίων, έκάθησε πζρά την fLav 
δένδοου καί έκλεισε τούς οφθαλμούς, ϊνα κερδίση ύπνον ένος 
λεπτού.

Ουδείς.ήδύνατο να ύποπτεύση. οτι ό άνθρωπος ούτός είχεν 
έλθη έκεϊ διά μονομαχίαν μέχρι θανάτου.

Ό  ’Ιούλιος έ μέτρησε τά  πέντε βήματα, έσημείωσε δύο 
. γραμμάς καί πλησιάζων τον φίλον του,

— ΙΙροσπάθησον νά έκλέςης το τίλήρες, είπεν.
Ο κ. Διλό ήγέρθη καί έλαβεν άνεξετάστως το έν έκ τών 

πιστολ.ίων, τά όποια έκράτει ο ιατρός. Ό στρατηγός ελ^αβε 
τό έτερον.

Ό ιππότης ήρώτησε, ποϋ έπρεπε νά τοποθετηθή.
— Έδώ, είπεν ό ’Ιούλιος καί τόν έτοποθέτησεν ό ίδιος.
— ΙΙοΐος .θά πυροβολήση πρώτος ; ήρώτησεν ακόμη.
— Σεϊς, τοϋ είπεν ό ιατρός, διότι εΐσθε ό προσβληθείς.
Ό ιππότης έκαμε . σημεΐον εΰγαριστήσεως καί έτεινε τόν 

βραχίονα, ϊνα σκοπεύση, άλλά δέν ήδυνήθη νά κοατήση αί- 
φνίδιον χάσμημα.

— Συγγνώμην, κύριοι, οτι έχασμήθην τόσον πολύ, άλλ ’ 
είμαι πεθαμμένος άπό τόν ύπνον.

Καί ταύτοχρόνως έ"συρε τήν σκανδάλην τοϋ πιστολιού τουι 
τοϋ όποιου μόνον τό καπσούλιον άνεφλ.έχθή μετά ξηροϋ θο
ρύβου:

— ’Ιδού, είπεν, οτι έξέλεξα το χειρότερον.
Καί έκλεισε τούς οφθαλμούς, ώς άνθρωπος, οστις κοιμάται 

όρθιο:.
Ό  στ ρατηγός έτεινε τόν βραχίονα.

— Θά άποθάνετε, κύριε, τώ είπε διά σοβαράς φωνής.
Ό  κ. Διλό δέν άπεκρίθη τίποτε.
Ό  στρατηγός έσυρε τήν σκανδάλην άνευ άποτελέσματος.
Ό ιππότης ήνοιξε τούς οφθαλμούς.
— Θά έπαναρχίσωμεν, κύριοι ; ήρώτησεν.
— Όχι, εΤπον οί μάρτυρες, ή τιμή ίκανοποιήθη.
— Τότε θά κοιμηθώ έκ νέου, είπεν ό κ. Διλό, καί έπανέ- 

λ α β ε ,‘/ασμώμενος περισσότερον παρ’ άλλοτε τόν δρόμον" τής 
έπαύλεως.

Ό  ιατρός, ό στρατηγός καί ό ’Ιούλιος τον ήκολού.θησαν.
— Έχάσαμεν, είπον οί δύο πρώτοι είς τήν μαρκησίαν, εΐνε 

παράδοξος άνθρωπος.
Καί άφηγήθησαν ο,τι έλαβε χώραν.
Μετά τό πρόγευμα ό στρατηγός έπλησίασε τόν ιππότην 

καί ένώπιον πάντων τώ είπε :
— Κύριε, έπιτρέψατέ μοι νά σάς δικαιολογήσω τήν χθεσι

νήν σκηνήν καί νά σάς εξηγήσω έκεϊνο, όπερ συμβαίνει έν
ταϋθα προ δύο ήμερων. Ό φίλος ύμών μάς έβεβαίωσεν, ότι 
ήτο άδύνατον νά σας σνγκινήση τις. Ή  βαρωνίς, ό κύριος 
Καριλλάκ καί έγώ έστοιχηματίσαμεν νά εϋρωμεν μέσον, ο ι’ 
ο ύ νά συγκινηθήτε. Σάς ζητούμε ν συγγνώμην διά τά μέσα, 
τά όποια μετεχειοίσθημεν καί πρός ανταμοιβήν σάς παρακα- 
λ.οϋμεν νά μάς εξηγήσετε πώς συμβαίνει είς τήν ήλικίαν σας 
νά εΐσθε ύπεράνω τών συγκινήσεων, αΐτινες ταράττουσιν ά
κόμη ήμάς τούς γέροντας.

— Θελ,ετε άπολύτως νά το μάθετε :
— Ναί. .
— Δέν θά μέ πιστεύσετε, αν ειπω τήν άλήθειαν.
— Εΐνε λοιπον άπίστευτον ;
— Έ γώ  τό ευρίσκω άπλούστατον, άλλ,’ ό κόσμοι δέν εΐνε 

όπως έγώ. . ^
— "Ας τό ίδωυ.έν.
— Δόσετέ μου τήν χεΐρά σας.



έ'θηκεν έπί τοϋ στήθους του.
— Τί αίσθάνεσθε ; τω είπε.
— Τίποτε.
— Ή  καρδία [/-ου δέν πάλλει ;
— Καθ’ ολοκληρίαν. Άλ.λ.ά πόθεν προέρχεται τοϋτο ;
— Εΐνε φυσικώτατον, κύριε, δέν έχω καρδίαν.
— Τί τήν έκάμετε ; ήρώτησε μετά τρόμου ή βαρωνίς.
— Τήν έδώρησα. κυρία.k * *
— Είς ποιον ;
■— Είς ένα φίλον μου, είς τόν όπΐον ή ιδική του δέν ήτο 

αρκετή.
— Άστέιεύεσθε !
—  Καθόλου.
— Έίώσατε τήν καρδίαν σας ;
— Ναί, κυρία.
— Άλ.λά διά ποιαν αιτίαν ;
— Ένεκα μεγάλης θλίψεως, ήν έδοκίμζσά άλλοτε κατά 

τον θάνατον τοϋ πατρός μου. Είπον κ α τ ’ έμαυτον τότε, ότι 
ό ευτυχέστερος άνθρωπος θά ήτο έκεϊνος, όστις δέν θά είχε 
καρδίαν, κπί άφήρεσα τήν ι δικήν μου ώς οργανον επικίνδυνον. 
Άπο τής έποχής έκείνης, όπως τό ’ίοετε, είμαι αναίσθητος 
προς παν, όπερ συγκινεϊ τήν καρδίαν τών άλλων.

Έ άν ό ιππότης δέν είχεν όμ ιλήση  μ ετά  τή ς  μεγαλειτερας  

ψυχρα ιμ ίας, θά τόν έξελάμβανον ώς παράφρονα.
— Καί ποιος σάς άφήρεσε τήν καρδίαν ;
— Εις χειρουργός ίκανώτατος.
— Εΐνε άπ ίστευτον.
—' Παρατηρήσατε, κυρία, τήν ουλήν -.ής έγχειρήσεως.
Καί άποκαλύπτων στήθος λευκόν ό κύριος Διλό έοειξε ση- 

μεϊον, σχηματίζον σταυροειδώς δύο αύλακας- κατόπιν ύπε- 
κλίθη άφήνων κεχηνότας εκείνους, πρός οϋς είχε κάμη τήν ά- 
προσδόκητον ταύτην έξομολόγησιν.

Μετά- τινας ήμέρας άπό τής σκηνής, ήν άφηγήθημεν, ό 
ιππότης έπανελθών είς Παρισίους έκάθητο ήσύχως είς τό δω- 
μάτιόν του, έχων τούς πόδας τεταμένους πρός τήν πυράν. Ή  
αίθουσα αϋτη, έστρωμένη δ ι’ ύφάσματος τών ’Ινδιών έχοντος 
ήνεωγμένα άνθη έν τώ μέσω, άπετέλ.ει μέρος τοϋ οίκίσκου, ον 
κχτώκει ό κ. Διλό πλησίον τοϋ Λουξεμβούργου έπί τής όδοϋ 
τής Δύσεως, καί τώ όποίω προσέκειτο κήπος, απογυμνωθείς 
πλ.έον άπό τά  πρώτα ψύχη τοϋ φθινοπώρου. Ή  οδός τής Δύ
σεως, εΐνε ανιαρά- ήτο περισσότερον τήν εποχήν έκείνην. "Ο
σον αφορά τόν οίκίσκον, δέν ήσχήμιζε κ α τ ’ ούδέν τήν άνίαν 
τής όδοϋ. Συγκείμενος έκ τοϋ ίσογαίου, έκ τής πρώτης ορο
φής καί τοϋ υπερώου, είχεν έπί τής όδοϋ θύραν μέ δύο ©ύλλα 
πράσινα, δύο φεγγίτας είς τό ίσόγαιον καί τρία μεγάλα πα
ράθυρα είς τήν πρώτην οροφήν. Τό οίκήσιμβν μέρος τοϋ ίσο
γαίου έβλεπε πρός τόν κήπον. Ό  καιρός ήτο συννεφώδης τήν 
ήμέραν έκείνην. Κατά διαλείμματα ό ήλιος έζήτει νά φανή, 
έφώτιζε διά μακράς άκτίνος τήν ομίχλην, ήτις έκάλ.υπτε τούς 
Παρισίους. Στρουθοί τινες ιπτάμενοι είς τά  φύλλα τών δέν
δρων, άγαλμα τής αίδήμονος Αφροδίτης μέ δύο τουλάχιστον 
δακτύλους καί μέ τήν ρίνα τεθραυσμένην άπετέλουν τό θέαι/.α, 
τό όποιον ό κ. Διλό εΰρισκεν ύπό τούς οφθαλμούς του, οσά
κις διακόπτων τήν άνάγνωσιν έστρεφε τήν κεφαλήν πρός τό 
μέρος τού κήπου τούτου, όν περιέκλειε τείχος μέλαν έπί τής

ράχεως τοϋ όποιου τό βρύον είχεν άναμιχθή μέ τά τεμάχια 
τών φιαλών, διά τών όποιων τό εΐχον έν ι σ χύση. Ήτο μία 
άπο τάς ήμέρας τοϋ φθινοπώρου, αΐτινες άρχίζουσι άργά, 
τελ.ειώνουσι ταχέως καί α'ίτινες έν τούτοις διαρκοΰσι δύο Φο
ράς περισσότερον ή ήμερα θέρους, θ ά  ήσαν δύο copat. Ή  ά- 
νάγνωσις ολίγον είχε τό ενδιαφέρον διά τόν ιππότην. Τήν ά
φήκε καί ηρχισε νά σκαλεύη τό πϋρ, ότε ό υπηρέτης άνήγ- 
γειλε τόν ’Ιούλιον.

— Μά τήν πίστιν μου, φθάνεις είς κατάλληλον ώραν, τώ 
εΐπεν ό ιππότης.

— Είσαι λοιπόν στενοχωρημένος ;
— Σχεδόν. Είς τ ί χρεωστώ τήν έπίσκεψιν σου ;
— Είς τήν επιθυμίαν τοϋ νά σέ ΐδω πρώτον, έπειτα είς 

άλ.λην αιτίαν.
— Γιά πες μου, είμαι περίεργος νά τήν μάθω.
’— ’Έρχομαι έκ τής κ. Δάνζ.
— ΙΙώς έχει ή αξιόλογος αϋτη κυρία :
— Κάλλιστα. Πώς τήν ευρίσκεις ;
— Μοί έφάνη ώραία, ά λ λ ’ομολογώ, οτι ολίγον τήν παρε— 

τήρησα.
— Έ , λοιπόν ! φίλε μου, όμιλεΐ πολυ περί σοϋ.
— Αληθώς ;
— Ναί.
— Ή  ιστορία, τήν όποιαν τής διηγήθης, τήν συνεκίνησεν..
— Έ πειτα  ;
— Έ πειτα  ! Επιθυμεί διακαώς νά σέ ϊδη.
— Δι ’ αύτό λ.οιπόν στέλλει νά μέ ζητήση ;
— ’Ό χι, θά Ιλθη ή ιδία νά σέ έπισκεφθή.
— Ύπό ποια·/ πρόφασιν ;
— Ύπό τήν πρόφασιν, ότι εΐνε κυρία τοϋ έλεους, ήτις ει

σερχομένου τοϋ χειμώνος νά ζητήση έλεημοσύνας διά τούς; 
πτωχούς της.

— Καί πότε θά έλθη ;
— Αύριον.
— Καί σε έπεφόρτισε νά μέ προειόοποιήσης;
— Ό χ ι, άλλά σέ προειδοποιώ έγώ, ί'να μή τυχόν άπου- 

σιάσης αύριον.
— Έ χει καλώς. Θά τήν περιμένω.
— Δέν έτελείωσα όμως άκόμη.
— Αληθώς. Φαίνεσαι, ότι έχεις νά μοϋ είπης κάτι, διά. 

τό όποιον διστάζεις.
— Θά σοϋ κάμω μίαν έκμυστήρευσιν καί θά σοϋ ζητήσω 

μίαν έκδούλευσιν.
— Ομίλει.
— Α γαπώ  τήν κυρίαν Δάνζ.
— Πρό πολλοϋ ;
— Πρό δύο μηνών.
— Τής τό είπες ;
— Άκόμη.
— Γνωρίζεις, άν έκείνη σέ αγαπά ;
— Ό χ ι' Ά λ λ  άμφιβάλλω, καθόσον. . .
— Καθόσον . . .
— Ο οφθαλμός τοϋ άγαπώντος βλέπει δ,τι οί άλλοι δέν 

βλέπουσι. Καθόσον νομίζω ότι άγαπά άλλον καί ό άλαλος ε
κείνος είσαι σύ.

— Έγώ !

Ό  στρατηγός έδω·/ε τήν χεΐρα, τήν όποιαν ό κύριος Διλό
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— Σύ. ό ϊδιος.
— Δέν εΐνε δυνατόν ! μέ γνωρίζει άρκετά καλά, ώστε 

■οέν θα κάμη ποτέ τήν ανοησίαν χυτήν.
— 'Ίσως εΐνε άνοησία,τήν οποίαν προτίθεται νά διχπράξη. 

Είςτάς γυναίκας ό έρως σχεδόν πάντοτε εΐνε ίσχυρογνωμοσύνη. 
Έζεγείρονται διά τόν άνδρχ, οστις τάς αποφεύγει, προπάν
των δτχν, όπως ή βαρωνίς, εΐνε νέχι, ώρχΐχι καί επομένως 
άγνοούσιν άντίστασιν έκ μέρους άνδρός. Περικυκλοϋνται ύπο 
τοσούτων ανθρώπων, οιτινες ταΐς έπιδαψιλεύουσι θωπείας, 
ώστε φυσικώς οφείλουσι νά παρατηρήσωσι τόν άνδρχ, οστις 
δέν τάς παρατηρεί. Θεωροϋσι τήν απροσεξίαν ταύτην ώς προ- 
κλησιν ό εγωισμός των έξεγείρετχι, ή φιλαυτία των προ- 
σβάλλεται, τά  δέ δύο ταΰτχ αισθήματα δέν χρειάζονται πο
λύ, ϊνα μεταβληθώσιν είς έρωτα. Ή  βαρωνίς σοϋ έ'δωκε συ- 
νέντευξιν, είς ήν δέν παρευρέθης, τής είπες, οτι δέν έχεις κχρ- 
•δίαν, άπέδειξας, οτι είσχι αναίσθητος πρός π ά ν  έκείνη δέν 
εννοεί νά σταματήση έπί τής πρώτης τχύτης ήττης κχί ώς 
βλέπεις, έπανάρχίζει τήν προσβολήν. Κχίτοι ψύχρχιμος, ό 
θεός ήξεύρει, πόσας περιπετείας θά έ'χης, αγαπηθείς ύπο τής 
γυνχικος -τχύτης. Έάν σέ ήγάπα, θά ήμην λίχν ουστυχής, 
θά άπέθνησκον ίσως. ’Έρχομαι λοιπόν νά σέ πχρακχλέσω νά 
μή κχτχχρχσθής τήν θέσιν σου.

— ”Εσο ήσυχος· δέν ήτο ανάγκη νά κάμη; τό διάβημχ 
τ5ϋτο.

— Ε ύχχριστώ , φίλε μου.
— Σέ βεβχιώ, ότι δέν ύπάρχει λόγος νά μέ εύχαριστής.
— 'Όσον άφορα τήν μαρκησίαν, εύρίσκεται διά τινχς 

ήμέρχς είς ΙΙχρισίους.
— Θά ύπάγης νά τήν ίδης ;
— Σκοπεύω.
— Ομιλεΐ καί αυτή περί έμοϋ ;
— Πάντοτε. Τής έπροξένησας φόβον μέ τήν ιστορίαν σου, 

ή οποία, τώ  ό'ντι, εΐνε άρκετά γελοία. Δ ιατί δέν μοϋ τήν 
διηγήθης κχμμίαν φοράν :

— Πρός τί ;
— ’Έ λα. μεταξύ μας, είσαι ευτυχή: :
— Ευτυχέστατος.
— Κ α ί έκεϊνος,είς τόν όποιον εδωκας τή ν  κχρδίχν σου, εΐνε 

ώσχύτως ευτυχής ;
— Ν-χί, κχθώς φαίνεται.
— Έν τούτοις έκ τών δύο το εν  έάν τις εΐνε ευτυχής άνευ 

καρδίας, δύο καρδίαι δέν δύνανται νά καταστήσωσι τον άν
θρωπον ευτυχή. ι '

— Τοϋτο άποδεικνύει μόνον, ότι ή <&ύ«ις εΐνε λίαν φει- 
οωλ.ή καί ϊνα εΐνε τις ευτυχής, —ρέπει ή νά έχη δύο καρ
δίας ή νά μή έ'χη ποσώς, ή νά μή αισθάνεται τίποτε ή νά 
αισθάνεται διττώς.

— "Ίσως. Ά λλά  ποιος εΐνε ό φίλος σου, είς τόν όποιον 
έκαμες τό παράδοξον τοϋτΟ δώρον ;

— Εΐνε ό Βαλεντίνος.
— Ό Βαλεντίνος, όστις ένυμφεύθη τήν δεσποινίδα Δ ... ;
— Ό ίδιος. Κχί έγένετο τοϋτο τήν ίδιαν ήμέρχν τοϋ γά 

μου του.
— Πώς ;
— Ο πχτήρ μου προ ολίγου είχεν άποθάνει, ήμην κατά 

μονος. Ό  Βαλεντίνος έπρόκειτο νά νυμφευθή, ήτο όλος χχρά.

Ή λύπη μέ επνιγεν, εκείνος έπνίγετο ύπό τής εύτυχίχς. Ή  
καρδία εΐνε δυστύχημα, τοϋ έ'λεγον δέν εΐνε άρκετή μία κχρ- 
δίχ, έλεγεν έκεϊνος. Τώ προσέφερχ τήν ίδικήν μου, ά φ ’ ού 
έχρειάζετο δύο κχρδίας, ϊνα συγκρατήση τήν χαράν του. ΙΙχ- 
ρεδέχθη. Εις τών φίλων του χημικός έκ Γερμανίας, όλως με- 
λχνείμων μετά μεγάλου μετώπου καί προσώπου σουβλεροϋ, 
μέ άπεκοίμισε τή βοήθεια φίλτρου· ότε άφυπνίσθην, δέν ύπέ- 
οερχ πλέον, ό δέ Βαλεντίνος έχόρευεν ώς τρελλός, έ'κχμνε 
στίχους, έ'ψχλεν, έγέλχ, έ'βλεπεν ήλιον έκεϊ, όπου ήτο σκιά, έ- 
καλει τήν άνθρωπότητχ άδελφήν του, έ'ρριπτε χρήματα είς 
έπαίτας καί έ'κχμνε μυρίχς άνοησίχς. Τέλος, είχε δύο κχο- 
δίχς, ένώ έγώ δέν εΐχον πλέον τήν ίδικήν μου.

— Κχί έπειτχ ;
— ’Έ πειτχ , ήλθε νά μέ εύχαριστήση δεκάκις· ή ευγνω

μοσύνη του εΐνε ενίοτε ύπέο το δέον άνιαρά, ά λ λ ’ έχω δυο 
μήνας νά τόν ΐδω. Δέν γνωρίζω, πώς συμβαίνει τοϋτο, ά λ λ ’ 
εΐνε το μόνον πράγμα, πρό τοϋ όποιου δέν είμαι καθ’ ολο
κληρίαν άπαθής.

Διαρκούσης τής συνδιαλέξεως ταύτης ή ήμερα είχεν άρ
κετά προ χωρήση,

Έπήλθεν άκρα σιγή· θά έλεγέ τις, ότι τό πάν ήτο άψυ
χον έν τώ δωματίω έκείνω, ότε ό ύπηρέτης έπχοουσιάσθη έκ 
νέου.

■

— Κύριε ίππότχ, είπεν, εις κύριος ζητεί νά σάς όμιλήση..
— Το ονομά του :
— Κύριος Βχλεντΐνος.
— ’Ιδού ακριβώς αυτός, εΐπεν ό κύριος Διλό είς τόν ’Ιού

λιον.
Καί προσέθηκεν άπευθυνόμενος πρός τόν ύπηρέτην :
— ’Ά ς είσέλθη.
— Ό κύριος ούτος έπιθυμεΐ νά σάς όμιλήση ιδιαιτέρως.
Ό  κύριος Μοντιδύ ήγέρθη.
— Χχΐρε, εΐπεν είς τόν φίλον του.
— Σέ περιμένω νά γευμχτίσωμεν μαζί. Θά σ ;ί ε’ί ϊω  ο,τι 

μοϋ εΐπη ό κύριος Βχλεντΐνος.
Ό  ’Ιούλιος άπεμακρύνθη καί ό ύπηρέτης Ιξήλθε πρός άνα- 

ζήτησιν τοϋ έπισκέπτου.
Μείνας έπί στιγμήν μόνος ό κύριος Διλο έφρικίασε καί έ- 

σκάλευσε τό πϋρ, όπερ έσβέννυτο. Ό κύριος Βαλεντίνος είσ- 
ήλθεν. ’Έφερε μέλαιναν ένδυμασίαν καί είχεν, ένώ ήτο νέος, 
το βάδισμα, καί τήν στάσιν γέροντος.

Πέριξ τού γυμνού καί ηύλακωμενου ύπό δύο ή τριών ρυτί
δων προσώπου του έπιπτε σκληρά καί ξηρά ή λευκανθεΐσχ 
ήδη κόαη του,οί οφθαλμοί του έφαίνοντο έτοιμοι νά σβεσθώσι 
μεταξύ τών άποκχμωμένων βλεφάρων του καί το γένειόν του 
έπλαισίου στόμα ώχρόν καί πάντοτε ήμιάνοικτον, ώσεί με
γάλη θλϊψις έκχεεμένη είχε διαχωρίση, παραβίαση, ούτως εί- 
πεϊν. τά  χείλη τοϋ άνθρώπου τούτου. Προσθέσατε είς τήν 
ποώτην ταύτην έντύπωσιν τήν αμέλειαν περί τήν ένδυμασίαν, 
όχι.τήν άμέλειαν έκείνην, ήτις άποδεικνύει άθλιότητα, ά λ λ ’ 
έκείνην, ήτις φανερώνει ή τήν μεγίστην άδιαφορίαν ή τήν με
γίστην ένασχόλησιν, και θά εχετε προ ημών άνθρωπον, του 
όποιου ό λαιμοδέτης άφηνει νά φαίνεται λαιμός ισχνός, τού 
όποιου τά λερωμένα περιχειρίδιχ πίπτουσιν έπί μακρών χει- 
ρών καί όστις κλινών προς τά  εμπρός τά γονχτχ, ώς εάν πιέ-



ζέται άπό αόρατον βάρος, έχει τόν ύφος παραλυτικού έν άναρ- 
ρ.ώσεΐ.

Ό  άνθρωπος ούτος έκράτει είς τήν χεΐρχ μικρόν άργυροϋν 
καί έσμιλωμένον κιβώτιον.

— Μέ αναγνωρίζετε, ίππότα. ; είπεν είς τόν κύριον Διλό 
εισερχόμενος.

— Μόλις,αγαπητέ Βαλεντίνε. Ποία μεταβολή Ι.Καθήσατε 
λοιπόν καί διηγηθήτέ μου δ,τι σας συμβαίνει.

Ό  κύριος Βαλεντίνος έκάθησεν ή μάλλον άφήκεν έαυτήν 
νά πίσΎ) έπί τοϋ καθίσματος οπερ τω έπααουσίασεν ό ιππότης.

— ΤΩ ! Είμαι πολύ δυστυχής ! είπε, παρατηρών τό πϋρ 
τό όποιον έφώτισε ούο δάκρυα.

— Τί σάς συμβαίνει λοιπόν ;
— Ή  Ρενέ άνεχώρησεν !
— Ή  σύζυγός σας ;
Ο Βαλεντίνος κατένευσε. Δέν είχε τήν δύναμιν νά όμι- 

λήση.
— Πώς, άνεχώρησεν ; έπανέλαβεν ό ιππότης.
— Έφυγεν !
— Ά λλά  θά έπανέλθη, ήσυχάσατε.
— ’Όχι οέν θά μοϋ τήν επαναφέρη πλέον !
—: ΙΙοϊος·;
— ’Εκείνος, ό έραστής της !
•— Είχεν έρχστήν ;
— Ναι, είνε φοβερόν τήν ήγάπων τόσον πολύ, έν ώ έκεΐ- 

νη οέν έσκέφθη ποτέ νά μέ άγαπήση.
Καί ούο νέα δάκρυα ήκολούθησαν τά ούο πρώτα, όπως αί 

μυστηριώδεις έκεϊναι πηγαί, αϊτινες στραγγίζουσι κατά σ τα 
γόνας έκ τής άνυδρότητος βράχου.

— Ώ  ! ύπέφεοα πολύ,, ίππότα, έξηκολούθησεν, ύπέφερα τό
σον μζνθάνων τήν ειδησιν ταύτην έν τώ μέσω τής εύτυχίας 
μου, ώστε άπώλεσα τό λογικόν καί παρ’όλίγον νά άποθάνω.

— Μέ τόν. καιρόν θα παρηγορηθήτε.
Ό Βαλεντίνος έκίνησε τήν κεφαλήν.
— Ουδέποτε, είπεν.
Η λέςις αϋνη ή άπελπιστική δέν άπηγγέλθη ίσως δίς εν 

τώ κόσμω μετά τόνου τόσον παραπονετικού.
— Αί τρίχες τής κεφαλής μου, πριν άκόμη λευκανθώσιν, 

έπεσαν* αi παρειαί μου έγειναν κοίλαι. Λεν λησμονοϋνται εύ- 
κόλ'ως τοιούτου είδους δυστυχήματα.Λοιπόν, σάς επιστρέφω...

— Τί μοϋ επιστρέφετε : ήρώτησεν ό ιππότης.
— Τό γνωρίζετε.'
— Δεν σάς έννοώ.
—-"Ο.τι μοϋ είχετε δώση.
— Τήν καρδίαν μου ;
— Ναι.
Έφάνη είς τόν ιππότην, οτι ήσθάνθη παλμόν είς τό στή

θος του:
— Καί ή καρδία μου εύρίσκετάι μέσα είς τό κιβώτιον

— Ν αι.,
— Ποιος
— Έ γώ.

:ην εβαλεν

'— Πώς συνέβη .τοϋτο ;
— Ότε ήσθένησα μανθάνω τήν φυγήν τής Ρενέ, ή μήτηρ 

μου προσεκάλεσεν άμέσως ιατρόν, οστις βλέπων τήν μεγάλην

έ'ξαψιν, είς τήν οποίαν εύρισκόμην. έζήτησε πληροφορίας περί 
τής αιτίας τής άσθενείας εκείνης. Ήσθάνθη, ότι είχον δύο 
καροίας. μέ ήρώτησε, πώς συνέβαινε τούτο, τοϋ έ'δωκα έξηγή- 
σεις. Τοτε έοήλωσεν, ότι δέν ήδύνατο νά μέ θεραπεύση, έο ’ 
οσον είχον είς τό στήθος μου ’ ξένον οργανον, οπερ μέ έ'καμνε 
νά υποφέρω οίς, έν ώ έπρεπε νά πάσχω άπαξ.

»ΚαΙ οπο̂ ς ή ευτυχία μου έδιπλασιασθη μέ τάς δύο καρ- 
οίας, ούτως έδιπλασιάσθη καί ή θλΐψίς μου εύρίσκουσα άντί 
μιάς δύο έδρας,' ί'να τοποθετηθή. Τέλος είχε μεταξύ τής καρ
οίας σας καί ύμών όμοιο της μυστική έκ τών παρχδοξοτέρων 
το ι χύτη, ώστε αίφνης ή καρδία σας ήρχιζε νά π άλλ η είς τό 
στήθος μου διά πράγματα’, τά όποια δέν μέν ένδιέφερον -κα
θόλου, ά φ ’ οΰ ή ίδική μου ήτο ήσυχος. Ούτω, δέν γνωρίζω, 
τ ι σάς συνέβη πρό τίνος καιρού, άλλά δύο' εσπέρας κατά συ
νέχειαν καί μίαν πρωίαν ή καρδία σας έκαμε τάς μεγαλει- 
τέρας κινήσεις. Κάτι έκτακτον θά· σά: συνέβαινε. Τοϋτο 
ύπήρςεν ό κυριώτερος λόγος τού νά σάς άποδώσω τήν καρ
διάν ταύτην, διότι μαζί μέ τάς ίδικάς μου θλίψεις δέν ήδυ- 
νάμην νά ύποφέρω καί τάς ίδικάς σας. Ή  έγχείρησις έπέτυ- 
χεν έθηκα τήν καρδίαν σας μετά τής μεγαλειτέρας φροντί- 
οος είς το άργυρουν τούτο κιβώτιον καί σάς τήν αποδίδω. 
Έάν θέλετε τήν ίόικήν μου, έξηκολούθησε μετά πικρού μει
διάματος ό κ. Βαλεντίνος, σάς τήν χαρίζω ευχαρίστως, διότι 
χωρίς άλλο θά μέ φονεύση. Ό θεός μέ έτιμώρησε, διότι ή- 
θέλησα νά έξωθήσω τήν ευτυχίαν πέραν τών κοινών νόμων 
τής άνθρωπότητος !

Ό  ιππότης κατέστη σύννους καί παρετήρησε σχεδόν μετά 
μελαγχολίας τόν άνθρωπον τούτον, κεκλιμένον πρό αύτοϋ.

— Χαΐρε, είπεν ό Βαλεντίνος έγειρόμενος, δέν έχω πλέον 
τίποτε νά σάς εϊπω. Μοϋ έκάματε κακόν, νομίζων, ότι μου 
κάμνετε καλόν δέν είνε σφάλμα σας καί σάς .ευχαριστώ δια. 
τήν πρόθεσιν.

— Τί σκοπεύετε νά πράξετε τώρα ;
— Δέν γνωρίζω, άλλά δέν θά με έπανίδετε.
Καί έτεινε τήν χεΐρα είς τόν ιππότην, οστις έγερθείς,-συνω- 

δευσε μέχρι τής θύρας τό φάσμα τούτο, το ήλιθιώθέν υπο τής 
θλίψεως.

’Έ πειτα , ότε έαεινε μόνος, έξήτασεν έπί πο/.υ το μικρόν κι
βώτιον, οπερ περιείχε τήν καρδίαν του, έδοκίμασε οίς ή τρις 
νά τό άνοιξη, ά λ λ ’ ώπισθόδρόμει, αισθανόμενος, οσάκις έπλη- 
σίαζε τήν χεΐρα, κλονισμόν, άνεξήγητον.

"Οτε ό κύριος Μοντιδύ έπανήλ-θεν, ό ιππότης ήτο τόσον 
άπησχολημένος, ώστε δέν τόν ήκουσεν είσερχόμενον. Τώ άφη- 
γήθη ό.τ-ι συνέβη 'καί μετά δύο ώρας δέν έμενε πλέον έν αύτώ 
ουτε ίχνος έκ τής έντυπώσεως έκείνης, ήτις. μεθ ’ όλα ταϋτα, 
θά ήτο διαβατική.

Τό έσπέρας οί δύο φίλοι έξήλθον. Ο κύριος Διλό έπανήλ- 
θεν άργά, εΐχεν άρκετά κοπιάσει καί άπεκοιμήθη άμέσως. Τήν 
νύκτα όυ.ως έλαβε χώραν παράδοξόν τι. Ό ιππότης ειδεν έν 
όνείρω τήν μητέρα του άποθνή.σκουσαν καί καλοϋσαν αύτον 
έπανειλημμένως.

Έάν ήτο άλλος, ύπό παρόμοιον δνειρον, θά άφυπνίζετο 
αίονιδίως, άλλά το ονειρον 
μας.

[ 'Έ π ε τα ι συνέχεια ]

υτο οεν συνεκινει τον ηρωα 

Κ. ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ



ΓΕΩΡΓΙΟΥ* ΠΡΑΔΕΛ

Τ Ο  Μ Υ Σ Τ Ι Κ Ο Ν
'Ό  Λίϋον Λαφρεσάνζ'ένεδύετο' ετοιμαζόμενος ν ’ άπέλθη εί; 

το γραφεϊον της έφημΕρίδος ότε ήκούσθη έν τή όδώ κρότος ά- 
.υ.7,;τ,ς· ε-ίτα ή θύρα άνεώγη αίφνης καί έπεφάνη ό Φλαβια- 
>0ς κρατών οδοιπορικήν σάκκον:

— Έ γώ είμαι, είπεν άπλώς, ένώ ό φίλος αύτοϋ τον περιε-

— Καί διατί δεν υ.’έγραψες'!
.— Διότι οεν έπεθύμουν νά έμπιστευθώ τήν επιστολήν [Αου 

είς το ταχυδρομειον.
. — Δεν έτηλεγράφιζες, τούλάχιστΐν ~

— Διά τον αυτόν λόγον τίλος πάντων νά.οπου ήλΟον, δέν 
είσαι ευχαριστημένος ; .

— Καί το έρωτΧς άκόμη ; Καί συ είσαι εύχαριστημένος 
άπο το ταξεΐδί σου ;

Ο ·Φλ«βιανός Μωροά έ’σ.τη ολίγον, οί οφθαλμοί του έ'/άμΤ 
ψαν ύπο χαράς καί άπεκρίθη·

— Καθ’ όλα.
Ό  Λαφρε'σάνζ παρετήρησεν αύτόν έν μεγάλη άπορία, 

διότι' ούδέποτε είδε τρσοϋτον κατενθουσιασμένον ΐκεΐνον, δν 
αύτός ούτος άπεκάλει πυρρωνΊστήν Μωροά.

— 'Απορείς, τώ  είπεν, έχεις δίκαιον, διότι μετεβλήθην 
καθ’ όλα. ’Ό χι, φίλε [/.ου, δέν είμαι πλέον πυρρωνιστής καί 
άπιστος, τώρα πιστεύω είς τό μέλλον, έλπίζω, πιστεύω είς- 
τήν φιλίαν, είς τον ερωτά, πιστεύω είς'όλα.

Ο Λαφρεσάνζ έκρουσε τάς χεϊρας.
—’ Καλά έλεγα έγώ ότι είσαι ερωτευμένο: ! Έ λα  οέν jj.ού 

.τά λέγεις λοιπόν.
— ’Όχι άκόμη, άνταπήντησεν ό Μωροά, χάρισε μου άκο- 

μ.η όλίγας ή αέρας, όλίγας έβδομάο ας, καί έπειτα μείνε βέ
βαιος ότι θά σοϋ τά εϊπω όλα.

Όλα αύτά σχετίζονται πρός τό μυστήριον του χρυσοϋ 
φύλλου καί όλα έπί τέλους θά έξομαλυν.θώσιν έντός μικροϋ.

Ό λαφρεσάνζ δένέπέρ.ενε διόλου. - ι 
• — Γνωρίζεις, έξηκολούθησεν ε’ιπών ό Μωροά, ότι ίκεϊ όπου 
ήυ.ην εΐχον έφημερίδας καί ότι έμάνθανα όλα τά  νέα, κάί οιά 
τοϋτο έμαθα τάς είς Σομαίν καί Άννίχην φρικαλεότητας. 
Υπάρχει ή χειρ τής · Γερμανίας, φίλε μου, ή χειρ τής Γερ
μανίας, ή κατάαηλος πρωσσική ένοχή· τήν έψαυσα διά τοϋ 
δακτύλου έκεϊ, ώς πανταχοϋ. Ά  ! μέ περιγελούν διά τήν μα
νίαν μου, ίσχυριζόμενοι ότι βλέπω κατασκόπους πανταχοϋ ! 
Ά λ λ  ’ ύπάρχουν, Αέον, τούς εύρίσκω !

Ό  Λαορεσάνζ σκεπτικός ήκουε τόν φίλον αύτοϋ.
— Έκ τών συμβάντων κατά τήν άπεργίαν αύτήν δέν σ ’ 

έξέπληξε τίποτε ; ήρώτησεν ό Φλαβιανός.
— Βέβαια καί μέ έξέπληξε, τό όνομα τοϋ Βάλτερ Χάν- 

δελ, έκείνου ό όποιος ολίγον έλειψε νά μέ φονεύση

— Ναί, άπεκρίθη ό Μωροά, αύτό εΐνε τό πρώτον σημεϊον. 
άλλά τό δεύτερον ; δέν ήπόοησες διά τον θάνατον ένός στα- 
σιαστοϋ ονομαζομένου Γότλιβ θοϋρνερ, ένός Γε'ρμανοϋ βε
βαίως. ό όποιος έστερξε να ε’ιπη το όνομά, του όταν είσήλθεν 
είς τό νοσοκομεΤον ;

Ό Λαφρεσάνζ έ κίνησε τήν κεφαλήν.
— Λοιπόν στοιχηματίζω ότι αύτός ό Γότλιβ, αύτός ό 

αχρείος μέ τόν μεγαν καί ξανθόν πώγωνα δέν εΐνε άλλος παρά 
ό δολοφόνος, τόν όποιον έβαλαν έναντίον μου μέ έντολήν νά 
μέ διαγράψη τό γρηγορότερον έκ τοϋ κόσμου τούτου' καί δέν 
πιστεύω ν ’ άπατώμαι ότι δέν θά τον ιδω πλέον κατόπιν 
μου. Τοϋ έξώφλησαν τόν λογαριασμόν του.

Τότε ό Φλαβιανός έ'στη αίφνης καί ήρώτησε τόν φίλον του·
— Εΐνε πολύς καιρός ά φ ’ ότου δέν είδες τόν Θεόδωρον 

Μενδώ·;
— Άπουσίασεν όλίγας ήμέρας, καί νομίζω ότι ήτο είς τό 

θεατρον τών άπεργιών. Ο διευθυντής τής έφημερίοος ήθελε 
κα ί έμέ νά στείλη, ά λ λ ’ έγώ απέφυγα. τήν_ άγγαρείαν καί 
επίμψεν ένα νεον.

— Καί ποϋ θά" ύπάγης νά κατοικήσης ; ύπέλαβεν ό Λα- 
Φ ό ε σ ά ν ζ .• I

— Έδώ, μαζή σου, θά μοϋ βάλουν ένα κρεβάτι το έσπέ- 
ρας είς αύτό τό δωμάτιον- δέν χωρίζομαι πλέον άπο σε' πρε- 
πει &ν θελήσΌυν καί πάλιν οί άντίπαλοί μας νά έπαναλά- 
βουν τάς έχθροπραξίας, νά εΐμεθα μαζύ διά νά ύπερασίτισθώ- 
μεν. . . . . . . .

— Λύτό εΐνε καλόν, καί έγώ δέν ζητώ άλλο ά φ ’ ότου 
είχα αποδείξεις ότι ήθελον νά τά  βάλουν μαζή σου, δέν μένω 
ήσυχος έν όσω δέν σέ β)^επω πλησίον μου.

Καί ένώ οί δύο φίλοι ώ μιλούν τοιουτοτρόπως; ό Μωροά ά- 
νοίξας τόν οδοιπορικόν αύτοϋ σάκκον έξήγαγε τετυλιγμένον 
χάρτην, περικεκαλυμμένον έπιμελώς έντος έτέρου.

— ’Ιδού, είπε τείνων άύτόν τώ Λαφρεσάνζ, θά τά  διαβά- 
σης.αύτά άπόψε, σέ. βεβαιώ δέ ότι εΐνε ένδιαφέροντα ώς μυθι
στόρημα καί άληθή ώς ιστορία.

Καί άφοϋ ό Λέων έλ.αβε το χειρόγραφον,
— Τώρα άς ύπάγωμεν να εύρωμεν τον κύριον Ζακεμαίν, 

θά θυμώση διά τήν άπουσίαν μου.
— Καί τό χειρόγραφον αύτό !_
— θ ά  τό άναγνώσης, περίεργε, σχετίζεται έμμέσως μέ το 

χρυσοϋν φύλλον εΐνε ή όλη καί άλ.ηθεστάτη ιστορία του Γκυ 
δέ Βριάκ, κόμητος δέ Κερμόρ, τούτεστι τοϋ «Πομπόννή». 
Μάθε όμως ότι είς τήν ιστορίαν αύτήν ύπάρχει κάτι τ ι κενόν, 
καί σοϋ τό λέγω ότι πιστεύω νά κατορθώσω νά το συμπλη
ρώσω.

Ο κ. Ζακεμαίν άν καί ήδύνατο νά ειπη τ ι, έοέξατο όμως



— Είσθε γυνή. θείχ μου, τή είπε, κχί οέν ήμπορώ«νά κάυ.ω 
τ ί—οτε Ινχντίον σχς· δέν θέλω όμως νά μ ’ έγγίση κχνείς, κχ|.

προθυμότατα, τόν Μωροά, καί πο?ς τις εβλεπεν οτι ύπερέχαι- 
ρεν άνευρίσκων τον συντάκτην του.

— Καί τ ί έγράψατε οιά τον «Τχχυδρόμον» κατά τήν ά- 
πουσίαν σας ; τον ήρώτησεν.

— Ιστορικήν μελέτην σπουδχιοτέρχν μυθιστορήματος· 
τήν έ'δωκα νά τήν άναγνώση ό Λαφρεσάνζ, ό όττοίος οέν θά 
τήν κρχτήση βέβαια πολύ.

Τή έσπέρα ό Μωροά έζήτησε νά κχτχκλιθή ενωρίς, διότι 
ήτο κουρασμένος,δθεν άπεσύρθη είς τό μέρος τοϋ καταλύματο; 
τοϋ φίλου του, οπερ κχτελάμβχνε οι" έχυτόν. Ό  Λαφρεσάνζ 
μείνας μόνος έξεδίπλωσε τό χειρόγραφον καί μόνος άνέγνωσε 
τά εξής :

Βίος κα ι έκτακτοι π ερ ιπ έτε ια ! τ ο ϊ Γ κύ δέ Βριακ 
Κ όμ η το ς  δέ Κερμόρ 

Π Ο Μ Π Ο Ν Ν Η

Οί Jean Bart.oi Tourville. οί cl’ Estrees κχί οί Du- 
quense έστέφθησαν υπο δαφνών έν τώ πολεμικώ ήμών νχυ- 
τικώ· καί το εμπορικόν ήμών ναυτικόν έκλέϊσε τήν γαλλικήν, 
σημαίαν διά τής τόλμης, του θάρρους καί τής γενναιότητος 
των πολλών ήρώων, οιοι ό Κάσχρ καί 6 Δουγκέ Τρουέν, καί 
ώς'έκ τούτου περιήλθον είς άπόγνωσίν οί ήμέτερ'οι εχθροί.

Και έτεροι ο έκλεισθησαν, ων τά  .ονομχτχ άγνοοϋνται .σή
μερον, μόλις δε ή ιστορία μνημονεύει τοϋ ονόματος ενός τών 
φοβερωτερων εκ τών ήμετερων κατζορομέων, όστις. καθ’ ολον 
αύτοϋ τό καταδρομικόν στάδιον, δέν έπαυσε ζών έν «έσω ττλει
στών κινούνων, άφοϋ τό όνομα έγένετο περίλαμπρον έν μέσω 
άπαντος τοϋ ναυτικού ήμών πληθυσμού.

Ο ήρως ουτος, ου το αληθές ονομά είνε Γκύ δέ Βριάκ, κό
μης δέ Κερμόρ, έγένετο γνωστότερος μέ τό ψευδώνυμον Πομ- 
πόννης. θ ά  εϊπωμεν δέ μ ετ ’όλίγον πώς έπήγασε τοϋτο.

Ο Γκύ δέ Βριάκ έγεννήθη έν Λάνδ-Κούρτ τή'; 15 Νοεμ
βρίου 1659 έν κτήμ κ ίι άνήκοντι είς τήν οίκογένειάν του, 
κειμένω δέ οΰ μακράν τοϋ Σαίν-Μ χλώ.

Εν μικροί ίΤιλικία στερηθείς τών γονέων του, πχρεοόθη είς 
τάς φροντίδας ένός θείου του πρός μητρός, τού ιππότου δέ Κερ- 
γαλεν, τρχχυτάτου καί αηδέστατου πάντων τών έν τή Βρε-, 
τανη άνθρώπων, έ'τι δέ καί τών τοϋ μεγάλου βασιλείου τής 
Γαλλίας καί τής Ναβάρας.

Κάκιστα έβίου ό άνεψιός παρά τώ  ιππότη δέ Κεργάλεν, 
κχί είς τον χαλεπόν τούτον βίον οΰκ ολίγον συνετέλει καί ή

. γ  * >Τν  » , , , ^ ,συ,υγος αυτού I ,ο λ ι ν ά , ουσκολωτατη και αηοεστατη γυνη.
Διηγούνται ότι ό τε ιππότης καί ή σύζυγος αύτοϋ, έπειδή 

οεν ησαν πλούσιοι, Ιφθονουν τά μέγιστα τον άνεψιον αύτών 
όστις έμελλέ ποτε νά γίνη οικογενειάρχης καί χωροδεσπότην 
τής Λάνδ-Κούρτ, τής Y ills  es’Coq κχί άλλων τόπων, καί 
δέν ήτο ούσκολον νά παραδεχθή τις ότι ό ιππότης έπωοθχλ- 
υίχ τήν περιουσίαν τοϋ κηδεμονευομένου του κχί ότι ήτο δια
τεθειμένος τά  πάντα νά πράξη όπως ίδιοποιηθή αύτήν.

Ο νέος Γκύ δέν άπέβλεπε πολύ είς τήν περιουσίαν του, 
καθόσον άλλχι ίδέαι πρυτανεύουσιν έν τή ήλικία τχύτη ή αί 
χρηματικαί, καί δέν ένόει πολ,ύ τούς σκοπούς τοϋ θείου του, 
άλλά καί δέν έννόει ότι άλ.λος τις θά έτόλμα νά έγείρη χεΐρα 
κ α τ ’ αύτοϋ· διο κατεπλάγη ήμέραν τινά ίδών τόν θειον του 
τολμήσαντα νά κακώση αύτόν, όθεν άγανχκτήσας περιήγαγε 
τον θειον είς τήν άδυναμίαν νά κάμη το έλαχιστόν κίνημα.

Η κυρία Ίζολίνα έ'δρχμεν είς βοήθειαν τού συζύγου καί οί 
όζώδεις αύτής δάκτυλοι ένεπήγησαν έπί τού προσώπου τοϋ 
παιδιού.

έάν ό χύρι ί ις  — τοιουτοτρόπως άπεκάλει τόν ιππότην,όστις ή- 
φριζεν ίσχυρώς κρχτούμενος — τολμή'τη κχί παλιν νά μέ κτυ- 
πήση, τότε θά λησμονήσω καθόλου τήν συγγένειαν,τήν όποίχν 
έχω μέ αύτόν καί θά έλθω είς τήν άνάγκην νά λησμονήσω 
καί τόν όφειλόμενον σεβασμόν.

Καί άφείς τόν θεΐόν του,ήνάγκασεν αΰτον νά κχθίση έν με
γάλη θρονίδι, ενθχ ό ιππότης έζήτησε νά κχτχπνίξη τον θυ
μόν του.

Ά λλ  ’ ό τοιοϋτος βίος δέν ήτο πλέον δυνχτός έν Λάνδ- 
Κοΰρτ. Ρητέον δ ’ ώσχύτως οτι ό Γκύ δέ Βριάκ ήν άνχλόγως 
τής ήλικίας του ρωμχλεώτατος κχί δεξιός είς τάς ασκήσεις' 
τού σώματος, θηρεΰων ήδη κάπρους,καί λύκου: άνά τά δάση 
κχί τάς χέρσους, κολυμβών ώς ιχθύς καί αευθύνων μακράν 
πρό τών εκβολών τοϋ Ράγκου ποταμού’ ίδιαν λέμβον μετά τής 
αύτής δεξιότητος καί ασφαλείας, μεθ’ ής καί γέρων ναυαγός.

Τόν Γκύ δέ Βριάκ εϊλκυε πρό πχντος ή θαλχσσα , ή 
θάλασσα ήτις ήτο πατρίς του καί έμελλε νά τώ γίνη 
ποτέ κτήμα πολλώ εΰρύτερο,ν τοϋ τής Λάνδ · Κούρτ. Ή  
θεία Ίζολίνα, ήτις πράγματι ήτο άπληστος καί μοχθηρά, 
ουδόλως έζήτει ν ’ άποκρύψη τήν έλπιδα της, ότι δηλαδή ή 
θάλασσα θά έλάυ.βχνέ ποτε τόν καλόν αύτής άνεψιόν κχί θά 
τόν έφύλχττε'/. 11 κυρία Ίζολίνα όμως ήπχτάτο κχτά τό 
ήμισυ.

Έν Σχίν - Μχλώ, έν τώ λιμένι κχί πχντχχοϋ τών πέριξ 
ναυτικών τόπων ό Γκύ δέ Βριάκ ήτο γνωστός.

— Θά γείνη εξαίρετος αξιωματικός, έ'λεγον π,χντοϋ όταν 
τόν έ'βλεπον νά διασχίζη τήν θάλασσχν είς όποιονοήποτε 
καιρόν μέ τό μικρόν του πλοΐίν.

Έκ τών ναυτικών, οίτινες ποοέλεγον το μέλλον τοϋ νεαρού 
Γκύ πρώτος ήν ό κ. Βλαίμβίλ πλοίαρχος τοϋ εμπορικού ναυ
τικού, οί δέ τρόποι τοϋ Βλαίμβίλ τούτου καθίσταντο άπό τ ί
νος μυστηριώδεις.

Μετά τινάς έβδομάδχς ήρξχτο νά ναυπηγήται έν τφ  ναυ
πηγείο)‘τόϋ Σχίν-Λουνέρ ώ ραΐΟ '/ καταδρομικών βοίκιον, όνο- 
μασθέν ’ Λpyog .  τό δέ βρίκιον τοϋτο είχεν είκοσι θυρίδας, όπό- 
θεν θά προέκυπτον 20 τηλεβόλα τών 18; άτινχ ένούμενα είς 
τέσσχρα άλλχ άπετέλουν φοβερόν πυροβολικόν.

ΙΊεριπλέον ό κ. Βλαίμβίλ, όστις έπεσκέφθη ήδη πολλάκις 
τάς πέντε ηπείρους, έμίσθωσεν έκ διαφό,ρων μερών εκατόν εί
κοσι νχΰτχς παντός έθνους- ύπήρχον έν αΰτοις Ιταλοί, Ίσπχ- 

! νοί, Μελιτχΐοι, "Ελληνες, Άρχβες κχί οχι ολίγοι έκ Βρετκ- 
νης, ών τινές δέν διετέλ,ουν είς άγαθάς προς τήν δικχιοσύνην 
σχέσεις· ένί λόγω ύπήρχον ταϋται έκ πάσης χώρας έκτος τών 
'Ά γγλω ν. Οί νεοσύλλεκτοι οΰτοι συνηθροίζοντο κατά μικρούς 
όαίλους έν τοΐς πέριξ τοϋ Σχίν Μαλώ κχί τοϋ Σχίν-Σερβάν, 
οί δέ άρχοντες τής πόλεως ήρχισχν ν ’άνησυχώσι σφόδρχ,διότι 
τό πλήθος έκεΐνο, ενωρίς έλθόν διεχεΐτο είς τά  παρά τόν λι_ 
μένα έστιατόρια καί οινοπωλεία κχί πχρεδίόετο είς θορυβώδεις 
εΰωχίχς άπρληγούσχς είς έ"ριδχς κχί ρήξεις, τελευτώσας τχ- 
κτικώς είς άλληλοκτυπήματα.

Οί άρχοντες έκαμχν παρχστάσεις πρός τόν κ.Βλχιμβίλ,ος- 
τις άπεκρίνατο ότι θ ’άπήλλασσεν έντός μικρού τήν πόλιν τοϋ 
στρατεύματος έκείνου, καί έξηκολούθησαν περιφερόμενοι άνά 
τήν πόλιν, μεθύσκοντες, θωπεύοντες ή καί άνακόπτοντες τον
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δρόμον τών κορασίων καί τών γυναικών, olpov-rsc τούς συζυ- 
γους καί τού; πατέρα.; καί έν συντομία έμπνέοντες τόν πανι
κόν καί είς τάς δύο πόλεις Σαίν-Μαλώ καί Σαίν-Σερβάν.

Ό  εφοπλισμός τοϊι "Λφγοο προύχώρει, καθόσον ό εφοπλι
στής Βλαιμβίλ έπεδίωκε τούτον δραστήριος, είς δέ τού; περι
έργους οιτινεςήρώτων αύτόν εί; τ ί ήτο προωρισμένον τό πλοιον, 
έκεϊνος άπεκρίνετο πάντοτέ έκπέμπων κατα πρόσωπον αυτών 
καπνόν έκ τή ; καπνοσύριγγά; του καί λέγων :

— Θά έπιδοθώ εί; τό ψάρευμα τή ; μουρούνας.
— Ά λλά  τά  τηλεβόλα καί τό στοάτευι/,α;
— "Οσα; προφυλάξεις καί άν 7,άβη κανείς δέν εΐνε επαρ

κείς· ενδέχεται ν 'άπαντήσωυ.εν πειρατάς.
Καί ούδεί; μέν έπίστευεν είς. τάς μυράίνας καί είς τούς πει- 

ρατάς, ά λ λ ’ οϊ περίεργοι ήρκοϋντο είς τό λεχθέν, καθόσον ό κ. 
Βλαιμβίλ δέν ήτο φιλοφρονητικός τούς τρόπους.

Ήίλέραν τινά μετά. μεσημβρίαν ό πλοίαρχος έκάθητο έμ- 
, ποοσθεν τής θύρας τοϋ έστιατορίου τό "Av&og τ ο ν  κ ρ ί ν ου ,  ου 
τό έυ.βλημα έκ λευκοσιδήρου μέ τά εθνόσημα τής Γαλλίας 
έκινεϊΐο φερόμενον ύπό τού άνεμου, καί έπινεν άφρίζοντα μη- 

: λίτην παρατηρών τούς εργαζομένους ναύτας, ό δέ "Αργος έκυ- 
, μαίνετο ολίγον μακράν. Άπό καιρού δ ’ είς καιρόν μετέδιδε 
διαταγήν τινα έπακριβώς έκτελουμένην. Ό κ. Βλαιμβίλ δέν 

‘ είχε παρατηρήσει νέον τινά, παιδίον άκόμη, έν δισταγμώ πη- 
γαινοερχόμενον καί εναλλάξ αίροντα τούς οφθαλμούς έπί τοϋ 

" πλοιάρχου καί έπί του πλοίου του. Έν τούτοις τοϋ νέου πλη- 
σιάσαντος ετι μάλλον πρός τήν θύραν τοϋ έστιατορίου 6 πλοί
αρχος εΐδεν αύτον καί πρώτος':

— Καλή μέρα, Βριάκ, τώ είπε καθαρά, καθαρά, καλά 
ίίσαι, παιδί μου ;

Ό Γκύ δέ Βριάκ, ό ήμέτερος ήρως, , ηρυθρίασεν άχρις 
ώτων. β

Είχεν άρρενωπόν τό-ήθος, φέρων άντί ξίφους στερεόν έγχει- 
ρίδιον έν τή ζώνη, έκ δέ τής φυσιογνωμίας ό πλοίαρχος ένόει 
ότι θά ήτο κατάλληλος ναυτοστρατιώτης.

— Καί ποϋ πηγαίνεις έτσι, Βριάκ ; ήρώτησεν, άφοϋ το 
παιδίον άπεκρίθη έν ψελλζσμώ είς τόν χαιρετισμόν του.

— Ή λθα νά θαυμάσω το πλοϊόν σας,πλοίαρχέ μου' μά τήν 
αγίαν Βαρβάραν,' δέν είδα άκόμη μεγάλα πράγματα, άλλά 
εΐνε τό πλοϊον, καλλίτερον, άπό όσα είδα καί λαβαίνω τήν 
ευκαιρίαν νά το θαυμάσω.

Ό κύριο; Βλαιμβίλ έρρόφησε τετράκι; ή πεντάκις έπαλ- 
λήλω ; τήν καπνοσύριγγά του συνοδεύσα; τό κίνημα τοϋτο δΓ 

•έκοραστιιίώτάτων « ”ϋ  ! ώχ !» ύπερευχαριστημένο; κ α τ ’ οΰ- 
; σίαν έκ τών φιλοφρονητικών λόγων τοϋ παιδιού.

— Κάθισε, Βριάκ, παιδί μου, τώ είπε λίαν έοασμίως, καί 
πιέ ένα ποτήρι μηλίτην, εΐνε γλυκύς σάν τό μέλι, καί δυνα
τός σάν τό κρασί.. Λέν σ ’ έρωτώ τί νέα φέρεις άπο τον θειον 
σου τόν ιππότην, ούτε άπό τήν θείαν σου Ίζολίναν, διότι νο
μίζω οτι έχεις συγγενείς, οί όποιοι δέν διαφέρουν άπό εχθρούς.

' Καί όυ.ως σύ είσαι καλό παιδί. Βριάκ, ήμουν φίλος τοϋ πα-
τρός σου ; άπέθανε πολύ νέος.Ήτο πολύ καλό; άνθρωπος καί 

■ πολλαίς φοραίς μοϋ είπεν όταν τοϋ διηγοϋμην τά ναυτικά κ α 
τορθώματα. μας καί τά κέρδη τά όποια άπελαμβάνομεν άπό 

. ·τά φορτία τοϋ ξύλου τοϋ έβενου : «Βλαιμβίλ, έάν έξακολου-
θήσης καί δέν προσέξης, θά σέ κρεμάσουν είς τό κατάρτι»·
ήπατάτο όμως ό καλός άνθρωπος, διότι δέν εύρηκα άκόμη

κανένα νά μέ κρεμάση ... αΐ ! αΐ ! καί δέν πιστεύω ότι θά 
γείνη αύτό τόσον γρήγορα.

— Ά λλά  δέν κρεμούν τούς καταδρομείς, κύριε Βλαιμβίλ., 
άνταπήντησεν ό Γκύ.

— Καλά λέγεις, κύ, δέν κρεμούν τούς καταδρομείς· δέν εί- 
ξεύρω ποϋ έχω τό κεφάλι μου, αύτό τό ποτόν μ ’ έκαμε νά 
είπώ-ανοησίας Το λοιπόν, παιδί μου, σοϋ άρέσει ό "Αργος ;

— ’Ώ ! ναί, πλοίαρχε.
— Καί στοιχηματίζω μάλιστα οτι μέ εύχαρίστησίν σου 

θά έκανες έν.α ταξειδι μέ αύτόν.
Ταϋτα άκούσας ό νέος Γκύ ήνωσε τάς χεϊρας, καί άνέκρα- 

ξεν άνατείνας τούς οφθαλμούς είς τόν ουρανόν :
— Αύτό εΐνε ή καλλιτέρα μου επιθυμία, πλοίαρχε.
Ό Βλαιμβίλ έκίνησε τήν κεφαλήν.
— Ναί, ναί, γνωρίζω OTt άπό τώρα είσαι καλός ναύτης, 

Βριάκ, είσαι γεννημένος διά τήν θάλασσαν, παιδί μου. Έξ 
άλλου μέ τόν θεϊόν σου δέν πρέπει νά περνάς καλά., χωρίς 
νά λόγαριάσωμεν τήν κυράν Ίζολίναν, τήν όποιαν, τό λέγω 
έλευθέρως, δέν τήν-ήθελα ούτε είς πλοϊόν μου.

Ό κ. Βλαιμβίλ ήτο τόσον έράσμιος, ώστε ό Γκύ άνκθχρ- 
ρήσας κχτήντησε μέχρι νά τώ ειπη τον μύχιον αύτοϋ πόθον.

— Ά γ ,  πλοίαρχε, άνέκοαξε, νά έτολμοϋσα.
— Λέγε, παιδί μου.
— Είς τό χέρι σου εΐνε νά μέ κάμετε ευτυχή.
— Πώς ;
— Έάν μέ δεχθήτε . . . ”Ω ! όπως θέλετε, σάν άπλοϋν 

ναυτόπαιδα, ώς μαθητήν τοϋ πρωοάτου.
Ό Βλαιμβίλ έμόρφασεν.
— "Ω ! πολύ τρέχεις, Βριάκ ! δέν συλλογίζεσαι λοιπόν 

ότι ό θειος σου ό ιππότης εΐνε κηδεμών σου, καί ότι είμποροϋν 
νά μέ κατακρίνουν όταν έπιστρεψω άπο το ταςειοι, οιότι σ ’ 
έπήρα μαζή μου ; ’Ό χι, δέν είνε δυνατόν αύτό, Βριάκ μου, 
καί λυπούμαι, διότι θά γείνης καλός ναυτικός καί έπειτα άπό 
ολίγα έτη θά -είμπορής νά ώφελήσαι πολλά, άφοϋ έ/ης ένα 
πλ.οΐον σάν τόν «"Αργόν ».

Ό νέος Γκύ έταπείνωσε τήν κεφαλήν, κατεντροπιασθείς, 
τόσον ώστε ό Βλαιμβίλ τον έλυπήθη.

— ’Ίσως ύπάρχει τρόπος νά διορθωθούν όλα, δέν πρέπει 
νά βιαζώμεθα τόσον πολύ, παιδί μου, ζήτησε άπό τόν θεϊόν 
σου άδειαν, καί ίσως δέν σοϋ τήν άρνηθή.

Ό  Γκύ δέ Βριάκ ουδέ καν νά σκεφθη ήθελεν, ότι έπρεπε 
νά ζητήση τ ι, οίόνδήποτε, παρά τού ιππότου, οιοτι ήτο βέ
βαιος ότι θά τό άπέκρουε παρευθύς μέ όλον τόν πόθον τόν 
όποιον είχεν ένδομύχως ό θείος του ν ’ άπ αλλαγή αυτού. Διο 
κινήσας περιλύπως τήν κεφαλήν άπεσύρθη ευχαριστών τώ 
Βλαιμβίλ.

Όρθώς έσκέπτετο ό παϊς ότι ό θείος αύτοϋ θ ’ άπέστεργε 
τήν αΐτησίν του' ναί μεν επεθύμει ό ιππότης ν απαλλαγή 
τοϋ άνεψιοϋ τουΤ ά λ λ ’ ήξίου τούλάχιστον νά διασώση τάς 
έπιφανείας, διότι ουδέποτε οί εύγενεϊς τής Βρετάνης θά συνε- 
χώρουν τώ  θείω ότι ένεπιστεύθη τόν ανεψιόν αύτοϋ είς τον 
Βλαιμβίλ καί θά συνέβαινε τοϋτο, βεβαίως, οιότι ό πλοίαρ
χος Βλαιμβίλ άπήλαυε κάκιστης φήμη;. Έλεγεν έαυτόν 
εμποροπλοίαρχον, καί ήτο πράγματι τοιοϋτος, άλλ ήτο και 
καταδρομεύς, καί ετι πλέον ενίοτε πειρατής, οιότι μεγάλως



κατηγορεΐτο οτι οέν έποιεΐτο τήν προσήκουσάν όιάχρισιν·τών 
σημαιών τών πλοίων άτινα πελαγοορομών κατεόίωκεν.

Έν τούτοις ό εφοπλισμός τοϋ « ’Άργου » πρού/ώρει καί 
μετά τινας ήμερα; θά ήτο κατά πάντα έτοιμο:, έκυμαίνετο. 
οέ νΰν αγκυροβολημένο: έμπροσθεν τοϋ πύργου Qhiquen-
grogne.

II πόλις ήτο ήσυχος, οιότι οί 120. ναϋται. έπέβησαν τοϋ 
βρικίου ρπερ ήν έτοιμον ποός άπόπλουν, άνεμενε' οέ μόνον ευ
νοϊκόν άνεμον ούτος οέ οέν έβράόυνε νά έπέλθη, οιότι μ έτ ’ ού 
πολύ ήρχισε νά πνέη νοτιοανατολικός. Ό « Άργος » άνε- 
πέτασσε τότε τήν άνθοκόσμητον, σημαίαν του·,έ/αιρέτισεν αύ
τήν οιά τριών κανονιοβολών, τών εκατόν είκοσι ναυτών άνευ- 
φημούντων έν τή ίόία έκαστος γλώσση, καί πχραπλεύσας τό 
άκρωτήριον τοϋ Γροάν, οιαπλεύσας τάς νήσους Ghausay καί 
Granville καί τό στενόν Gubrnesay άφήκε τήν νήσον Ώ- 
ρινύ, καί οιαβάς τήν R az Blanchard άφήκε ποός τά οεξιά 
τό άκρωτήριον Hague-

Νυν εύρίσκετο έν τώ πελάγει καί έν τόποις άγνώστοις: Ό 
Βλαίμβίλ περίεπάτει έπί τοϋ καταστρώματος ύπερ/αίρων, 
οιότι τό π·λοϊόν του ήτο ταχύπλουν, ότε αίφνης άπεσυραν 
τήν προσοχήν του κραυγαί καί άραί άναμεμιγμένάι μετά 
καγχασμών, οίτινες πρόήρχοντο άπό τοϋ πληρώματος. Έ πί 
τοϋ πλοίου ό Βλαίμβίλ οέν ήτο προσηνής, έμελλε οέ νά έρω- 
τήση έπιτακτικώς πόθεν προήρ/ετο ό θόρυβος έκεινος. οτε 
εστη αίφνης, άφείς κραυγήν έκπλήξεως.

Α ίτια τοϋ απερίγραπτου έκείνου θορύβου, οίς ένόησε βε
βαίως ό αναγνώστης, ήν b Γκύ οέ Βριάκ, δν άνεκάλυψ.αν έν 
τώ μυχώ τοϋ κύτους κεκρυμμένον άνά μ ip ον ούο βαρελίων 
κατραμιού.

Ώς ανήγγειλε καί προεΐοεν ό νέος θεΐός του ό ιππότης ήρ- 
νήθη τήν άόειάν του εύθύ: ώς;τώ  είπεν ότι έμελλε ν ’ άνα/ω- 
ρήση οιά πλοίου, μάλιστα μέ τόν Βλαίμβίλ, άλλ ’ b βίος δν 
παρά τοϊς.συγγενέσι όιήγεν έν Άάνο-Κούρτ καθίστατο άφό- 
ρητος, τό τρα/υ πρόσωπόν τής θείας του Ίζολίνα: τώ ένέ- 
πνεεν άκατανίκητον αποστροφήν, ώ ; καί οί οζώοεις αύτής 
οάκτυλοι, οίτινες συ/νότατα κατέπιπτον έπ ’ αύτοϋ. καί οιά 
τοϋτο άπεφάσισε ν ’ άποόράση. έκ τής οικίας, 'έξ ένός μέν 
άγαπών τήν θάλασσαν, ήτις έσυρεν αύτόν ώς μαγνήτης, έξ 
άλλου όέ έπιθυμών ν ’ άποφύγη όσα ύφίστατο. Διό έγγιζουση: 
τής νυκτός είσέόυ έντός· λέμβου φορτωμένης βαρέλια οίνου- 
καί ρακής, ένώ ό « Άργος »  ήτο άκόμη ή γ κ ϋρ ο β ο λ η μ έ ν ο ς, 
καί οιά τίνος καταπακτής είσεχώρησεν είς τό κύτος, ϊνα μή 
οέ άποθάνη έκ πείνης, έ'φερε μ ετ’ αύτοϋ ολίγα οίπυρα καί 
κολοκύνθην πλήρη ,ΰοατος, καί τοιουτοτρόπως έ'ζησεν έπί τρεΐ-ς 
ήμέρας καταστέλλων τήν πείναν καί μή καταοαπανών τά 
τρόφιμα, έ’ως ού κατά τύχην τού πλοίου κυλινοουμένου όλίγον 
καί άποφασισθέντος νά μετακινηθή τό έρμα, ’ ένώ- μετετοπί- 
ζοντο ούο βαρέλια κατραμιού, άπεκαλύφθη ό κεκρύμμένος όυ- 
στυχής Γκύ. -

Τις ήτο ό μικρός έκεινος καί τ ί έ'καμνεν έκεΐ ~
Είς τάς κραυγάς τών ναυτών προσέοραμε μέρος τοϋ π λ η 

ρώματος.
— Μή μέ πειράζετε ! άνέκραξεν ό Γκύ οέ Βριάκ, άνα- 

σπάσας το έγχειρίοιόν του καί λαβών άμυντικήν θέσιν, μή 
μέ πειράζετε, διότι σάς καρφόνω !

Καί οί ναϋται ήρχισαν νά γελώσι βλέποντες τόν νέον ά-

τρομητον καί άτάρα/ον είς όμως αΛ ιτ ώ ν  προύχώρησ«- μολα
ταύτα, ά λ λ ’ έλαβε πληγήν κατά πρόσωπόν. τότε όέ έπεπε- 
σον οί λοιποί κατά τοϋ Γκύ, όστις ήρχισε νά ^λήττη οιά τε 
τής αιχμής καί τής λαβής τοϋ έγχειριόίου.

Ίή  στιγμή εκείνη μόλις‘ό πλοίαρχος Βλαίμβίλ πα’ρε/έβη." 
ό όέ Γκύ όέ Βριάκ, άκούσας τής φωνής αύτοϋ, μ ετ ’ εύκαα- 
ψιας πιθήκου ώρμησεν ύπεράνώ τών αντιπάλων του καί ά- 
νελθών έν τάχει τήν κλίμακα έφθασε πλησίον τού-Βλαίμβίλ.

Ούτος ί οών αύτόν τοσούτον ήγανάκτησεν. ώστε άφήκεν έκ 
τού στόματος τήν .καπνοσύριγγα, ήτις πεσουσα, χαμαί- συνε
τοί^ η εις μυοία τεμάχια., καί έ'βαλε κραυγήν έκπλήξεως·, συν- 
οοευθεϊ'ταν, ώς εύνόητον ύπό φοβέρας βλασφημίας.·

Οί ναϋται έ’όραμον νά συλλαβωσι τόν νέον, ά λ λ ’ ό Βλαιυ.- 
βίλ τείν ας τήν ysipa είπε προσεκτικώς·
• ' —-Σταθήτε. .

Οί ναϋται έστάθησλν., άλλά τό πλήρωμα, οπεο έστασία- 
σεν ήόη .έβαλε φοβέραν κραυγήν.

— Όποιος σαλεύσει, είπεν ό Βλαίμβίλ, σύρας πιστό- 
λιον, θά τόν φονεύσω κα,ί θά χρησιμΐύση για. θόλωμα είς-ταίς 
φώκαις. . _ .

Είτα οέ στραφείς πρός τόν νέον
— Λοιπόν τό. είπες καί το έκαμες, μικρέ μου Γκύ ήθέλη - 

σες καλά νά έ'λθης καί ήλθες· πολύ καλά, πολύ καλά. Δέν 
θά ύπόΐιέρ’ης έόώ, παιοί μου·, καί θά ίοής έάν τά φαγητά 
τού πλοίου μαΓς ομοιάζουν μέ τά φαγητά τής κυράς Ίζολίνας.

Καί έπί τούτοι: έ'παυσεν έπί τοϋ παρόντος ο λογος.
Κ ατ’ουσίαν ό Βλαίμβίλ άφορμήν μ-όνον έζήτει- οιά'νά κρα- 

τήση μεθ ’ έαυτοϋ τόν Γκύ, τά όέ πράγματα έφαίντντο ότι, 
εβαινον κ α τ ’ εύχήν, ότε άνέβη αίφνης έπί τοϋ κν.ταστρώμα - 
τος b ναύτης ό τήν πληγήν παρά τοϋ πάιόός κατά πρόσωπόν 
λαβώ ν έπειοή οέ ή πληγή αΰτη έπροξένει τώ τραυματία πό
νους. έπορεύθη πρός τόν μάγειρον τοϋ πλοίου, όστις τώ.είπε 
νά τήν πλύνη μέ ρακήν, ά λ λ ’ εκείνος έθεώρησε καλλίτερον 
αντί τούτου νά πίη τήν ρακήν. έ’πιε όέ τόσον ώστε-μετά τόν 
έπανειλημμένον τούτον «'γαργαλισμόν >) Γζαλίσθη αρκούντως 
είς βαθμόν νά μή άναχαιτισθή απέναντι τού πλοιάρχου, ούοi  
νά σεβασθη τήν παρουσίαν αύτοϋ’ -θείς οέ την χεϊρά έπί τού 
ώμου τοϋ Γκύ,

— Ά  ! είπεν, άγρίως γίλάσας, νά τος ό μικρός ·ό Οποίος 
ν ;’ έκτύπησε- τώρα θά τόν κρεμασώ μέ τά /έρια μου είς τό 
.μεγάλο, κατάρτι.

Ο Βλαίμβίλ έγνώριζε τό ποιόν τών ανθρώπων του. Πράγ- 
γατι όέ όποιοι τινες ήσαν ούτοι : όμιλος κακούργων"· έκεινος 
όέ όστις έτόλμα νά όμιλή τοιουτοτρόπως ενώπιον αύτοϋ ώνο · 
μάζετο Ποντάκ-καταγόμενος έκ Προβηγκίας κ α ιώ ν μοχθη
ρός. άλαζών καί άγριος. Άπό τοϋ άρισ.τεροϋ ώτίου μέχρι τής 
παρειάς τό αίμα sppssv έπί του ώμου.

— Εμπρός, μικρέ,· είπε θείς την χεΐρα έπί τού ώμου τού 
Γκύ, τώρα θά σέ κάμω νά κρεμάσης τήν γλώσσάν σου.

— Ναι, ναι, άνεβόησε τό πλήρωμα, έπλήγωσε τόν Πον
τάκ καί πρέπει νά τόν κρεμάσωμεν. ·

— ’Ό  ! σταθήτε τίαλληκαρια. μου, είπε προστακτικώς ό 
Βλαίμβίλ, νομίζω οτι θά πάθωμεν, άν κρεμάσωμεν αύτόν 
τόν μικρόν ό όποιος ήλθεν έοώ 'λά μάς-ζητήση ά.συλον. Δότε 
τους άπό μίαν ναυτικήν μάχαιραν καί θά ίοήτε ότι ό Γκύ 
οέ Βριάκ οσον καί άν είνε μικρός ήξεύρει νά τήν ρ.εταχειρισθή.



Τό Μυστικόν

Ή  πρότασις. χυτή είσηκούσθη μετά καγχασμών· καί ζηr 
τωγραυγών, οιότι ό ΓΙ'οντάκ εύρωστος κχί εύκίνητος ύν έμελλε 
προφανώς νά αχμελίση τόν μικκύλον αντίπαλόν του.

'Γη διαταγή τοϋ Βλαιμβίλ έοόθη είς έκαστον αυτών ναΟ- 
τι/.η μάχχιρχ, όπλόν φοβερόν καί πλατύστρμον μετά δερμά 
τινης χειρίοος, λαβών ο ’ αύτήν ό Γκύ έγένετο αίφνης κα.τω- 
χοος καί είτα κατέρυθρος, καί μεθ ’ ορμής κ-ινήσας αύτήν πε- 
ριστοοφικώς ύπεράνω τής κεφαλής καί ταχύν διαγράψας κ-ύ- 
κλον έλαβε θέσιν, ένώ οι έκπληκτοι ναϋται π.αρεμέριζον έν 
σπουδή ϊνα μή πληγωθώσιν ό δέ ΙΙοντάκ μετά δισταγμόν 
έ'λαβεν έπί τέλους αμυντικήν θέσιν έπιμαρτυρόμενος Οεους τε 
καί οχίαονος καί τούς διαβόλους, οτι δέν έ'πταιεν αύτός,· ά λ λ ’ 
ότι ήτο ήναγκασμένος νά διαμελίση αύτό το παληόπαιδο.

Ά λ λ ’ ό Βριάκ δέν έφαίνετο τό παράπαν διατεθειμένος.νά 
άοή’ση ϊνα διχυ.ελισθή, διότι έάν οέν ήτο τότε ό Γκύ π ίλυ ου- 
νχτ.ός είς τά γράμματα, έγνώριζεν όμως νά χειρίζητχι κχ- 
λώς-τό ζϊ.<ρος. Τοϋτο κχτενόησεν ό ΙΙοντάκ ά,πο τών πρώτων 

' διαξιφισμών, ‘καθ ’ οϋς ό'μικρός Γκύ 'έφέρετο περί χυτόν ιος 
τοελλή μυϊά, ήν δέν ,δύναταί νά συλλάβη τις..

• Ό  ΙΙοντάκ έ'λαβε δύο νέας πληγάς, τήνέτέραν έν τώ δε- 
ξιώ ωτίω, όπερ σχεδόν άπεσπάσθη μόλις κρεμαμενον, το οέ 
π/.ήρωμκ τασσόμενον νυν υπέρ του πχ-Ιοίου έκραυγαζε :

— Μποάβο ι/.ποάβο. ΐΛίκρε.Γ ι ι * ι S
Άφρίζων τότε ό ΙΙοντάκ έξ άγανακτήσεως ηθέλησε νά' θέση 

πέρας,, καί έκαμε φοβερόν κίνημχ διά νά διχτρυπήση τον μ ι
κρόν, ούτος όμως έξέφυγε διά πλαγίου'άλματος, έφορμήσάς δέ 
δ): αϊλίυοο: καί τό όπλον του άοπάξας δι ’άαοοτέρων τώνI - * - - k ι k
χειρών κατήνεγκεν αύτό έπί. τής κεφαλής τού ΙΙοντάκ, ήν 
διέσχισεν είς δύο.

Ό  φοβερός έκεϊνος ναύτης κάτέπεσε π'αράχοήμα, καί τά 
χίμα. κχί ο εγκέφαλος δϊεχύθησαν έπί τοϋ -καταστρώματος.

— Ρίψατέ μούτον είς τήν θάλασσαν, είπεν έπιτχκτικώς ο 
Βλαιμβίλ, καί σύ Γκύ, αποτελείς’ μέρος τού πληρώματος τοϋ 
« Αργού»· άλλά νά φέρεσαι καλά.

Η σύστασις αυτη όαώς ήτο περιττής διότι ο Γκυ δέ Βρι- 
ά-κ μέγάλως έ’χχιρε καί ύπερηφχνεύετο ότι εύρΓσκετο έπί κα- 
ταορομικοϋ πλοίου, ότι άπετέλει μέρος τοϋ πληρώματος αυ
τού, καί ότι ήτο έπί τέλους άνήρ.

Περιττόν όλως αποβαίνει νά εϊπωμεν ότι ή αλιεία τής μυ- 
ράίνης. περί ή : ελεγέν ό πλοίαρχος. ήτο άπλή πρίσποίησις. 
καθόσον έξήλθεν άπλούστατα, είς καταδρομικούς πλους άνά 
τά  παράλια τής Αγγλίας^ ένθα. πολλάς καί πλούσιας έκαμεν 
άνχιμιοτεί λείας. . :

Ά λλά  καί πάλιν τά γενόμενχ, δέν ήσαν σπουοα,ϊκ, οιότι 
τά  άλισκόμενα πλοία ήσαν έμπορικά, άτινα άμα τη πρώτη 
ποοσχ.λήσέι κατεβίβχζον τήν σημαίαν άνευ τής ελάχιστης 
άμύνης.

Έ ο ’ έκαστου τών πλοίων τούτων έτίθετο δωδεκάς άνδρών 
ύπό τήν ά^χηγίαν ένός, καί τοιουτοτρόπως ή λεία άπεστέλ- 
λετο είς Σαίν-Σερβαν,

Σπουδαιότερα όμως πασών ήτο ή λεία βρικίόυ έξ Ταμαϊ- 
κής,((Στάγ» ό ν ό μ α τ L, ά π ο σ τ ε λλ ομ έ ν ο υ έκ Κιγκστόουν είς Λον- 
δΐνον αετά φορτίου σακχαρεως, καφέ, κακάου καί άλλων α
ποικιακών ειδών.. . ·

.Τό πλοϊον τούτο παθον ύπό τρικυμίας καί ύπό τών ανέ
μων ηναγκάσθη νά προσορμισθή είς τήν νήσον Ρόκεν, ένθα

άνέμενεν έπί δύο ήμέρας εύνοϊκόν άνεμον; τοϋτο -δέ δϊέκρινεν 
,ό Βλαιμβίλ διά τοϋ τηλεσκοπίου του προσωρμισμένον.

Το «Σ τάγ» τώ έκαμε το ’μμάτι,κα.Τ« τήν εικονικήν φρα
σεολογίαν τοϋ Βλαιμβίλ, άλλ ’ ούτος κυριεύσας μ ετ ’άνηκού- 
στου τόλμης πλοϊον έκ Βεϋμούθης έν τώ όρ.μω τής Ά γιας Ε 
λένης καί δύο έκ Σουθαμπτώνος λέμβους έν τοϊς παρχλίοις 
τής νήσου Γουάϊτ, ώς έκ τής. άντνκατ.α'στάσέως τών πληρω- 
μάτων χυτών καί πολλών άλλων άκόμη πλοίων, μόλις είχεν 
έν τώ πλοίω του τόν άπαιτούμενον άριθμον τών ναυτών προς 

■ χειρισμόν τού πυροβολικού του. -
Ό  «Άργος» πλέων έναντι τοϋ όρμου τής νήσου Ρόκεν έξε- 

κένωσε δίς τά τηλεβόλα τού, ωραίου όντος τοϋ 'και-ροϋ καί 
τής ήμέρας-εύηλίου καί. έλαφράς έπιπνεούσης βορείου αύρας 
διήνυε δέκα καθ’ώρχν κόμβους, έχων άνεσταλμένον τό ίστίον 
μόνον’ τής ηλακάτης καί όσον έ’νεστι συνεσταλμένο·) τον με- 

- γάλον δόλων*.
Ό Βλχιμβίλ περιεπάτει έπί-τοϋ καταστρώματος" φρικω- 

δώς βλάστημων, διότι συνησθάνετο τήν αδυναμίαν τής συλ- 
λήψεως τοιο'ύτου μεγάλου πλοίου. · ·

— "Ω ! -άνέκραξεν ισχυρά τή φωνή, πλήττων - τον ποοα, 
δέν ύπάρχει τρόπος, πρέπει νά εΐνε κανείς τρελλος διά ν.ά συμ- 
πλακή μέ αύτό τό πλοϊον' αύτοί οί άχρεΐοι θά κοιμηθούν 
πολύ ήσυχα τό έσπέρας αύτό.

Καί ό πλοίαρχος στραφείς προς τόν πηδαλιούχον διέταξε·; 
χύτόν νά στρέψη το πλοϊον, καί ό- « ’Άργος» άπεμχκρύνθη 
ταχέως.

Ό Βλαιμβίλ ορθιος έπί τοϋ ύψηλοϋ προς'τήν πρύμναν "μέ
ρους τοϋ καταστρώματος εβλεπε βαθμηδόν έξκφανϊζόμενο'ν έν 
τή Ομίχλη το σκάφος καί τούς ιστούς τοϋ «Σ τάνη , ότε 
ήσθάνθη αίφνης χ εϊρα ψαύουσαν ελαφρώς τον "βραχίονά του’. 
Στραφείς είδε τον κύ δέ Βριάκ, ον, άκαίρως προσελθόντχ, νά 
διακόψη τήν σειράν τών σκέψεων, αύτού, ήρώτησε μετ οργής·

— Τί τρέχει πάλιν ; * ■
— Λοιπόν, θά τό άφήσωμεν, πλοίαρχε ; είπεν ό. νέος δεί- 

ξας διά τής χειρός τό «Σ τα γ» , όπερ ήρχισε .νά κ«θίστχτχ· 
αφανές έν τώ άπόπτω.

— Καί τί θέλεις νά κάμωμεν, ναυτάκι, άφοϋ δεν μάς 
έαειναν άνθρωποι. εις τό πλοϊον ; καταλαμβάνω καί έγώ ότι 
δέν εΐνε εύχάριστον πράγμα, -άλλά οέν ημπορώ τά άουνχτχ 
ποάνμχτα.

”Ω ! πλοίαοχε, έάν ήθέλετε ...
— Έάν ήθελα τί ; .
— Έάν έτόλυ.ων ...
— Έάν. έτόλμας τί. ! ’μίλμ κομμάτι γρήγορα-, βρέ παιδί, 

εί δέ μή σοϋ βγάζω τ ’ αυτιά σου.
— Λοιπόν ήθελα μέ μίαν μεγάλην βάρκαν, καί με δέκα 

άνθρώπους νά πώγω μέ τήν άδειάν 5χς νά είπω δύο λόγια 
ε’ιο τον Ά γγλο νν ό όποιος βέβαια δέν. ύποπτεύει τίποτε, επειοή 
ι/.άς βλέπει νά φεύγωμεν, καί ό όποιος μετά ούο ώρας θά κοι-

. αηθή μέ όλ,ην του τήν ήσυχ ί αν.
Ό Βλαιυ.βίλ διετέλεσεν έπί στιγμήν άναυδος, διότι έξέ- 

πλησσεν αύτόν ή μωρά πρότχσις του μικρού Γκυ.
— Κχί ποϊος σοϋ έδωκεν αύτήν τήν ιδέαν, μικρέ ;
— Κανείς, πλοίαρχέ μου, ά λ λ ’ έσκέφθην ότι δέν ήμπορού-. 

σααεν ν ’ άφήσωαεν τοιουτοτρόπως τήν ώραίαν αυτήν λ,είαν 
νά μάς διαφύγη.



Ό καταδρομεύς άνεκάγχασεν.
— Ωραία λεία ! νά σ ’ άκούση κα.νείς θά νομίση ότι-τήν 

/έχομεν καί είς τό σακκί.
— Όλο το ίδιο είνε, πλοίαρχε, ή τοΰλ.άχιστον αυτό έςαρ- 

τάτα ι άπό σας.
— Καί νομίζεις οτι οί άνθρωποι θά σ ’ ακολουθήσουν ;
— Είπα δύο λέξεις είς τόν Βιβιάν τόν δεύτερον ναύκληρον’ 

ό όποιο: ώμίλησέν είς τούς άλλους καί θά ευρώ είκοσι ά ντ1 
δέκα.

Ό Βλαίμβίλ έκίνησε τήν κεφαλήν.
— ’Επί τέλους, είπε σφιγγών τούς όδόντας, ή αλήθεια ενί

οτε έξέρχεται άπό τό στόμα τών παιδιών. Πολύ περίεργον θά 
ήτο έάν τό κατώρθονε αυτό.

Είτα δέ υψηλή τή φωνή έπανέλαβε·
— Τρέξε τό λοιπόν, παιδί μου, άφοϋ το θέλεις καί άς σε 

προστατεύση ή άγια Βαρβάρα.
Ό.Γκύ δέ Βριάκ έπλατάγτσε τάς χεϊρας καί έ πήδησε περι

χαρής έπί τού υψηλού μέρους τοϋ καταστρώματος- μετά δύο 
ώρας ήτο νύξ, ό δε άνεμος όργισε  νά συρίζη σφοδρώς.

Μ ετ’ όλίγον ό « ’Άργος» έστρεφε διεύθυνσιν ύπήνέμως βαί- 
νων καί έπλησί'αζεν έν τάχει πρός τον όρμον τής νήσου Ρόκεν, 
άνευ δε θορύβου οί μέχρι κορυφής ώπλισμένοι άνδρες έπήοων 
έντός τής μεγάλης λέμβου, καταβάς δέ είς αύτήν καί ό μι
κρός Γκύ ίλαβεν είς χειρ ας τό πηδάλιον.

Ή  θάλασσα ήτο τρικυμιώδης, τά δέ κύματα επάλληλα 
έθοαύοντο έπί τής-λέμβου κινδυνευούσης νά έξοκείλη, ό δέ Γκυ 
βοηθούμενος ύπό τοϋ θορύβου τών κυμάτων καί τοϋ μεγάλου 
σκότους έπλησίασεν απαρατήρητος είς τό βρίκιον καί άνελθών 
έπήδησεν έπί τού καταστρώματος μετά τών οπαδών αυτου.

Τέσσαίες μόνον άντρες εύοίσκοντο έπί τοϋ καταστρώματος, 
οίτινες έκοιμώντο βαυκαλισθέντες ύπό τών κυμάτων, φρικα
λέα δ ’ ύπήρξεν έξέγερσις, διότι άπό τοϋ ύπνου μετέβηΊαν είς 
τόν θάνατον, δι ’ άςινών κατακρεουργηθέντες.

Έν τή νεαροί κεφαλή τού Γκύ τό σχέδιον τής προσβολής 
ήτο έτοιμον κ α τ ’ αύτό οί Γάλλοι έφώρμησαν είς τάς κατα- 
πακτάς τοϋ πλοίου καί έκλεισαν αΰτάς, ένώ το πλ.ήρωμα έκ- 
πλα,γέν καί τρόμω συσχεθέν, έπήδησεν έν σπουδή άπό τών 
στρωμνών, άλλά μάτην έζήτει ν ’ άναβή έπί τοϋ καταστοώ- 
ματος.

Ό  πλοίαρχος έξήλθε τοϋ θαλάμου του, ά λ λ ’ ό Γκύ συνέ- 
τοιψε τήν κεφ.αλήν αύτοϋ διά βολής πιστολιού.

Τετέλεσται, το «Σ τάγ» ήτο κυριευμένον.
Ναι, το άγγλικ,ον βρίκιον είχε κυριευθή.
Ί ων καταπακτών καλώς κεκλεισμένων, το πλήοωυ.α ή τ5 

αιχμάλωτον έν τώ άντλ.ω. οί δέ άποτελοϋντες αύτο άνδρες, 
ούδέν άλλο είχον νά πράξωσιν εϊμή νά παραδοθώσιν.

If ύπόθεσις διεςήχθη έντός δέκα περίπου λεπτών, εύνόητον 
δ ' αποβαίνει όπόσο.ν ύπερη^ανεύετο 'ό Γκυ δέ Βριάκ καί πό-i ι Γ

<7cv ή  λ ε ία . α υ τ η  τ ω  7:cpic7T0U'- τ ιρ - ή ν .

Λεν ήτο πλέον παιδίον το δεκαπενταετές αύτο αειοάκιον, 
ά λ λ ’ άνήρ τέλειος, άνήρ, όστις είχε τήν θέσιν του έν τή μάχη, 
όστις προεκινίύνευε καί οστις ηούνατο ήδη νά διατάσση τούς 
άλλους.

Έν τούτοις οί Γάλλοι κυριεύσαντες τό «Σ τά γ» , δέν έμει
ναν άδρανεϊς, ά λ λ ’ άναπετάσαντες τά  ιστία , εφερον αύτά

προς τον άνεμον, ένώ ο Γκυ έλάμβανεν είς χεϊρας τόν οίακα" 
ή ώραίκ λεία έπλεεν ήδη ευθύ πρός τόν «Ά ργον»

Εύνόητιν άποβαίνει δι ’ όποιων άνευφημιών εχαιρετίσθη ό 
θρίαμβος ούτος τού Γκυ άμα τά δύο βρίκια έπλησίασαν είς 
βαθμόν ώστε ν ’ άκούωνται αί οωναί.

Άμφότερα τά σκάφη ήρχισαν νά πλέωσι πρός τό Σαίν- 
Μαλώ, όπου έφθασαν μ ετ ’ ού πολύ, αί δέ λοιπαί , λ ε ία ν  αί- 
τινες ανεχώρησαν προ αύτών, ένελιμενίσθησαν πάσα', αισίως.

Ό Βλαίμβίλ ύπήρξεν έςαιρετός έν τή περιστάσει ταύτη, 
οιοτι πρώτος ενώπιον των αφόπλισαν, οίτινες κατε^αλον 
χρήματα προς έςοπλισμόν του «Ά ργου», έκάλυψε δ ι’ άνθέων 
το νέον αύτοϋ. στράτευμα, άμέσως δ ’ ό Γκύ δέ Βοιάκ έγένετο* » i k j
περιώνυμος.

Αλλα μετ ’ ολίγον έπαυσαν τά κατά τόν πόλεμον ίσχύ- 
οντα γράμματα.ώς έκ τής είρηνεύσεως τής Νιμέγης,δι ’ής άπ- 
εδίδετο τή Ευρώπη ήσυχία, καί ο Β λα ίμβ ίλ ‘δέν ήδύνατο ν ’ 
άπρκρυψη τόν άπελπισμόν αύτοϋ, διότι τ ί θά έκαμνε τόν 
« Αργον», τά  είκοσι τηλεβόλα του καί πρό πάντων τό στοά- 
τευμα, το όποιον διά τών πρώτων καί εύκολων έπιτυχιών, 
καί ιδίως διά τής άλώσεως τού «Σ τά γ» , ήρχισε νά αισθά
νεται μεγάλην προς τό στάδιον κλίσιν.

Δέν τολμώμεν.νά διαβεβαιώσωμεν πρός τιμήν τού ήμετέ- 
ρον ήρωος, έάν ύπήρχεν ενταύθα κηλίς τις, τό βέβαιον οιιως 
ε:νε ότι χωρίς ν άφοπλ'.σθή τό παραπαν ό «Ά ργος», άπε-, 
πλεε νυκτωρ έκ Σαίν - Μαλώ, φέρων τόν Βλαίμβίλ, τόν 
Γκυ δέ Βριάκ καί το στράτευμα, άγνωστον όμως πού δι- 
ηυθυνετο.

Έλέχθη ότι πρό τής έποχής ταότης έν ταϊς θαλάσσαις 
τής Σινικής καί τής Ινδικής, βρίκιον, όμοιάζον τά  μέγιστα 
προς τον «Ά ργον», έγένετο ό τρόμος τών ναυτίλω ν τό βρί
κιον έκεΐνο ώνομαζετ ο «Εωσφόρος» καί ήτο πράγματι φοβε
ρός δαίμων.

Έλέχθη προσέτι, τοϋτο όμως μετείχε τοϋ μυθώδους, ότι ό 
τοϋ « Εωσφόρου» έπεβαινε νεώτατός τις υποπλοίαρχος, σχε
δόν παιδίον, καί ότι ό ύποπλοίαρχος έκεινος ήτο ενσαρκωμέ
νος διάβολος.

Ο « Εωσφόρος» κατεδίωκε τούς μαλαισίους, τούς σίνας. 
τους ίάπωνας καί τούς Ινδούς πειρατάς, άλλά.φεϋ ! ήτιώντό 
αυτόν ότι οεν οιέκρινε πολυ τάς σημαίας τών διαφόρων 
έθνών, άς συνήντα καθ’ οδόν επειδή όμως πάντα ταϋτα ού- 
δέποτε άπεδείχθησαν έπαρκώς, επειδή έκ τώ ; λεγομένων δέον 
ν ’ άποβάλη τις^ύ μόνον τό μυθώδες, άλλα καί'τό έκ κακο- 
λογίας καί συκοφαντίας πηγάζον, άναοέροι/.εν ταϋτα άπλώς 
μνείας χάριν, καί θά προσέςωμεν πολυ νά μή τ ’ ,άναγράψω- 
μεν έν κεφαλαίο) τής ιστορίας τοϋ Γκυ δέ Βριάκ κόμητος 
τού Κερμόρ

Τον ήμέτερον ήρωα θίλομεν άνευρει μετά παρέλευσιν πολ
λών έτών. Έν τώ μεταζ-υ τούτων, ο Γκύ δέ Βριάκ έγένετο 
πλοίαρχος διά μακρυνους πλοϋς, ό ιππότης καί ή κυρά Ίζο
λίνα είχον άποθάνει, ή Λάνδ-Κουρτ άνήκεν αύτώ, καί τά έκ. 
τών βραβείων άνάλογα αύτώ μέρη, καί αί οίκονομίαι του 
άπετέλουν ήδη έντός τοϋ κτήματος, μεγάλην περιουσίαν.

Έπαναληφθεισών τών εχθροπραξιών πρός τήν Α γγλ ία ν , 
τήν ’Ολλανδίαν καί τάς πλείστας τών λοιπών ευρωπαϊκών 
δυνάμεων διά τού κατά τοϋ Λουδοβίκου ΙΔ δεσμού τής Aν -  
γούστης, ό Γκύ δέ Βριάκ έσπευσε ν ’ άναλ.άβη τήν υπηρεσίαν
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άμα κχταστάντος τοϋ πολέμου, οστις, διήρκεσεν έννέα έτη, 
καί καθ ’ δν οί γάλλοι καταδρομείς έκυρίευσαν άπό τής Με
γάλης Βρετανίας 4 .200  πλοία άξίας επτακοσίων περίπου 
εκατομμυρίων· κατέστη δέ τότε γνωστός είς πάντας τούς 
ναυτίλους διά τήν ανδρείαν καί τήν τόλμην αύτοϋ καί διά 
τούτο ούδεις έξεπλάγη ότε ομιλο£ εφοπλιστών τοϋ Σάίν.-Μα- 
λω άνέθηκεν αύτώ τήν διοίκησιν φρεγάτας 26 τηλεβόλων, 
άριστα έξωπλισμένης καί έχούσης φοβερόν πλήρωμα.

Η « Χλωρίνδη» έπλεε ν ώς φώκη καί ήτο τανυπλοωτάτη, 
οτε ο ό Ι’κύ δέ Βριάκ έπέβη τό πρώτον τοϋ ουραίου τούτου 
πλοίου, ένηβρύνθη μέν μεγάλως, άλλά καί άφήκε συνάμα 
βαθύν στεναγμόν.

— Ά χ  ! καί νά ήτο έδώ ο γέρω Βλαιμβίλ ! έψιθύρισε. 
Πόσον θά έ'χαιρε !

Ιναι προσέθηκε·
— Κακόμοιρε γέρο Βλαιμβίλ, ό Θεός νά.συγχώρηση τήν 

ψυχήν του ! ·
Ή  στοναχή καί ή θλίψις τού Γκύ δέ Βριάκ ήδύναντο α α - 

φοροτρόπως^-νά Ιξηγηθώσι· δέν ίσχυρίσθησαν ταχα κακαι 
γλώσσαι ότι ό Βλαιμβίλ. έπέρανε τάς ήμέρας του έν θεσει λίαν 
υψηλή . . . κρεκασθείς ώς πειρατής είς τ ’ άκροκέραια του 
πλοίου !

Ά λ λ ’ άς μή διατρ’ψωμεν πολύ είς τά ς λυπηράς ταύτας 
άναμνήσεις.

ΤΙ «Χλωρίνδη» άναπετάννυσιν είς τον άρτέμονα τήν κρινο- 
στόλιστον σημαίαν της, χαιρετίζει διά τών κατά τον άπό- 
πλουν ριφθεισών κανονιοβολών τούς κατοίκους τοϋ Σαίν-Μαλώ 
καί τοϋ Σαίν-Σερβάν, καί άπαοαλλάκτως ώς ό "Αογο^ ανα
πλέει είς τό πέλαγος καί κλείζει τόν πρώτον αύτής έ'κπλουν 
διά τής άλώσεως ολλανδικής βάριδος, πλεούσης έκ Ροτεροά- 
μης είς Λουβλϊνον, μετά φορτίου υφασμάτων καί κεδρορρά- 
κου (τζενέβρας).

Τότε ήρξατο σειρά λειών καί μαχών ήμερα τε καί νυκτί, 
αϊτινες έςηκολούθησάν άδιαλείπτως- ό Γκύ δέ Βριάκ παρί- 
σταται ώς λέών έν μέσω τοϋ κινδύνου, διότι ή μάχη έξερε- 
θίζουσα ζωογονεί, μεθύσκει αύτόν.καί θείαν τφ  προξενεί χ α 
ράν, τότε δέ άναφαίνεται τό πρώτον ή  προσωνυμία τοϋ ΙΙομ- 
πό')η. Άμα τω πρώτφ ήχω τοϋ τηλεβόλου καί τών τυφε- 
κιοβολιστών άκούεται ή αγαπητή επωδός τοϋ πλοιάρχου όέ- 
Βριάκ·

— Καί ό Τζίμ Πομπόννης... καί ό Τζίμ Πομπόννης.
— Τιμονιέρη, το τιμόνι αριστερά1. Πυροβολ.ηταί, προσοχή, 

φωτιά στά κανόνια, δεξιά ! Αί ! τζίμ , Ποι/.πόννη. αί ! τζίμ 
ΙΙομπόννη ! Αί ! σεϊς στό θωράκιον, ρίψατε γρενάδας, αί ! 
τζίμ  ΙΙομπόννη κτυπατε μέ τό πλοϊον, έφοδον. Αΐ ! τζίμ 
ΙΙομπόννη !

Καί τό πράγμα επαναλαμβάνεται, έντεϋθεν δέ πηγάζει τό 
όνομα τοϋ πλοίαρχου ΙΙομπόννη, όπερ έγένετο προσωνυμία τοϋ 
Γκύ δέ Βριάκ, κόμητος τοϋ Κερμόρ· μ ετ ’ ολίγον μάλιστα 
τοσοϋτον ήύξησεν ή δόξα τοϋ καταδρομέως, ώστε δέν έ'λεγον 
πλέον ό πλοίαρχος, ά λ λ ’ άπλούστατα ό Πομπόννης.

Ό  Πομπόννης ήν ο τρόμος τών θαλασσοπόρον λέγονται 
περί αυτου ανήκουστα, πραγματα, ανδραγαθήματα απίστευτα 
καί παρατολμό"ίατα, αϋ"5ον μόνον φοβούνται πάντες, γίνεται 
ζωηρότατος εις τάς κινήσεις καί δαίμων τής νυκτός καί της 
θαλάσσης, καθ’ ου ούδέν δύναται ν ’ άντιστη.

Ά λ λ ’ έξακολουθήσωμεν τήν διήγησιν τών άθλων όσους 
ήδυνήθημεν νά μάθωμεν καί τούς άναγομένους είς τήν άλω- 
σιν τής «Χλωρίνδης».

Ή  φρεγάτα τοϋ ΙΙομπόννη συνήντησε μια των ήμεοών 
πρός βοοράν τών Κασκετινών άκτών άγγλικον τρίιστον πλοίου 
φέρον έκ τής νήσου Σουμάτρας εις Λονδΐνον πλούσιόν φορτίο-/ 
πεπέρεως, καφοοας καί μοσχολιβάνου, καί μολονότι τό πλοϊον 
τοϋτο είσπλέον τήν Μάγχην έ'παθεν ύπό τρικυμίας,τό δέ πλή- 
ρωμα κατετρύχετο ύπό όδοντοκάκης, έν τούτοις ό Πομπόννης 
έπιχειοήσας έφοδον μόλις μετά δεινήν μάχην έκυρίευσεν αύτό 
καί άφοϋ τό γαλλικόν καταδρομικον πλοϊον έγένετο διάτρη- 
τον καί άπώλεσε τούς ιστούς αύτοϋ, ώς έκ τοϋ οποίου μόλις 
διά ίσχυράς κωπηλασίας έρρυμουλκήθη ύπο τών λέμβων του 
μέχρι Σαίν-Μαλώ.

Ή  λεία αϋτη άπήνεγκεν είς τούς έ,φοπλιστάς τοϋ,καταδρο
μικού έπέκεινα τών 300 000 λουδοβίκειων.

IΙλΧλωρίνδη» άμα έπισκευασθε^σα έπανέλαβε τούς θριαμ
βικούς αύτής πλοϋς, ουδέποτε, δέ είσέπλεεν εις τόν λιμένα χω
ρίς νά εΐνε κατάφορτος ύπό λείας· αί άποθήκαι τής Χάβρης, 
τοϋ Σαίν-Μαλώ καί τοϋ Σερβούργου ήσαν πλήρεις αγγλικών 
λειών, έν δέ διαστήματι όλιγωτέρω τών τριών μηνών ό δεξιός 
καταδρομεύς έκυρίευσε τεσσαρακαίδεκα έχθρικά πλοία- ώσεί 
όμως μή ήρκουν αύτώ πλέον αί θαλάσσιαι λεΐαι, άφοϋ.έπί τι- 
νας έ'τι έβδομάδας περιέπλευσε διάφορα μέρη χωρίς νά εϋρη 
τ ι, άπεφάσισε λίαν παρατόλμως νά έπιχειρήση άπόβασιν έν 
Α γγλ ία , έννοεΐ καλώς ό αναγνώστης... άπόβασιν !

Καί ή «Χλωρίνδη» έξήλθεν είς παράπλουν τών άκτών τοϋ 
Δεβονσάϊρ πρός .τόν σκοπόν τον νά έπιχειρήση έκεϊ. άπόβασιν 
τινα , 150 δέ καταδρομείς έ'χοντες άοχηγον τον ΓΙομπόννην 
προύτίθεντο νά προσβαλωσι τήν Α γγλ ία ν .

Οτε ήτοιμάζοντο νά είσπλεύσωσι τόν ποταμόν’Άβον όπως 
έρημώσωσι τά παρόχθια μέρη, κατέλαβεν αύτούς τρικυμία 
έ'ναντι τοϋ Christ-Church, ήν προύκάλεσε σφοδρός νοτιοανα
τολικός άνεμος· ό κυβερνήτης ποοσεπά,θησε ν ’άνοιχθή είς τό 
πέλαγος, άλλ^ή τρικυμία έγένετο σφοδροτέρα καί ή «Χ λω 
ρίνδη» παρασυρθεϊσα ύπό τοϋ άνεμου καί ύπό τών κυμάτων, 
έξώκειλε συντριβεΐσα ού μακράν τής ΙΙούλης.

Μή λησμονήσωμεν τό όνομα τούτο, διότι θ ’άνΐύρωμεν καί 
πάλιν αύτό έν τή ιστορία τοϋ διασήμου καταδρομέως.

Ύ στατος πάντων άπέλιπε τήν «Χλωρίνδην» ό-Πομπόννης 
έπιβάς λέμβου, καί ταύτης έξοκειλάσης, τής δέ νυκτός έπελ- 
θούσης ραγδαία ήρχισε βροχή καί κακοκαιρία φοβερά, καθ’ 
ήν πέντε άνδρες έκ τών οκτώ ,έπνίγησαν, τών έπιλοίπών σω- 
θέντων.

Ό Γκύ δέ Βοιάκ άναίσθητος καί καταβεβλημένος έξερρί- 
φθη έπί τών βράχων ύπό τών κυμάτων, φοβερά δ’ύπήρξεν ή 
έξέγερσις αύτοϋ" τ ι έμελλε ν ’ άπογείνη άρά γε έν τή εχθρική 
έκείνη παραλία άοπλος ών καί ανυπεράσπιστος καί μή δυνα- 
μεν-ος νά έπιστρέψη είς Γαλλίαν ;

Βεβαίως ή έμελλε ν ’ άπαγχονισθή. ή νά ριφθή είς τά  οε- 
σαά καί είς τά  βασανιστήρια.

Καί μόλα ταϋτα ό Γκύ δέ Βριάκ δέν άπήλπιζε, οιότι ού- 
δέποτε άπέλειπεν αύτόν τό θάρρος· έπειδή έγνώρισε λεπτομε
ρώς ώς άριστος πρωράτης πάσαν άκτήν τής Α γγλ ίας, έγνώ- 
ριζε δέ τόν λιμένα, τής ΙΙούλης, δέν ώφειλεν άρά γε νά δια- 
κινδυνεύση τά  πάντα πρός άπαλλαγήν αύτοϋ τε καί τών



ναυτών το υ : ΤοΓαϋτα σκεφθείς προΐτεινεν . είς το πλήρωμά 
του ν ’άπέλθτ) sic ΙΙούλην, ό εί; όμως μετά τόν άλλον Ινα μ ή 
έμβάλωσι τούς κατοίκου; έί; άνησυχίαν.

Ό  καταδρομεύ; Πομπόννη; ενθυμούμενο; τά ; άπαρχά; 
τοϋ σταδίου τ,οϋ Γκύ δέ Βριάκ εϊχε-ν έν σχεδιω νά είσέλθη 
κρύφα εί; τόν λιμένα, καί κυ'ριεύων έξ άπίνη; έ/ί)ρικόν πλοΐον 
νά έπιστρέψη οι'αύτοϋ εί; Γαλλίαν.

. Οθεν οί ναυαγοί r,py ισαν άμέσω; νά έκτελώσι το σχέδιον 
τοϋτο, τή βοήθεια οέ τοϋ οκό του: είσήλθον κρ'ύφα εί; τήν 
πόλιν, συνηθροίσθησαν έν τω 7αμεν-, καί έπί Τΐλους έκυρίευ- 
σαν άθϊδύβω; κχταδρομικόν έκ -ΙΙορτσμούθη;, ού έπέβχ,ινον 
ούο' ναϋται μεμεθυσμένοί1 ό Γκυ καί οί οπαδοί αυτου έλυσαν 
παρα/ρήμα τά άπόγεια καί άναπετάσαντε; τά ίοτία άπήλ- 
θον έν τ ά /it.

Ή  βροχή έξηκολούθει μέν είσέτι, ά λ λ ’ ό άνεμο; είχε παύ- 
0£ΐ ή θάλασσα καθίστατο ήρεμο;' τούτο άπετέλ,ει άλλον κίν
δυνον. οιότι άτιέβαινεν άδηλον, έάν το πλοΐον θά κατώρθου νά 
έκπλεύση τοϋ'λιμενος άπαρατήρητον καί έπομένω; θά διέφευ- 
νεν .Έ π ι τίλου; τό καταόρομικόν κατώρθωσεν ήρεμα νά διαβή 
τόν μώλον, καί τή βοήθεια ολίγου άνέι/.ίυ άπεμακρύνετο τα- 
/έω; έκ τή ; εχθρική; ταυτη : γής, ή τ ι; μικρού δεΐν άπέβαινεν 
αύτώ όλεθρία.

Ό τ.’ έγένετο ήμερα, κί άκται τή ; Α γγλίας μόλι; έφαί- 
νοντο .ώ; σκιερά ζώνη έν τώ όρίζοντι.

Το πλοΐον κατευθυνόμενον .πρό; τήν Γαλλίαν εττλεε μέ/ρι 
τής δέκατη; ώρα; τή ; πρωίας, ότε ό Πομπόννη; παρετήρησε 
πολλά · πλοία ύπηνέμω; πλέοντα, άν αβά; όέ έπί τοϋ υψηλού 
μέρους τοϋ καταστρώματος καί ποιήσα.; σημ,εΐον οιά τή ; y :i-  
ροο ότι θέλει νά όμιλήση.

— Παιδιά μου, είπε προ; τό πλήρωμα του, ή άποτυ/ια 
οέν ήμπορεΐ πλέον \ά μά; καταδιώξη έπί πολύ" πρέπει μέ 
κάθε τρόπον νά τήν καταστρέψωμεν έάν /χσωμεν τήν καλήν 
μας «Χλωρίνοην» , πρέπει άπο τά  κέροη νά νχυπηγήσωμεν 
άλλην. Λέν θά ύπάγωμεν εί; Σαίν-Μαλώ ytopi; λείαν, διότι 
θά μά; περιγελάσουν οέν είνε έτσι, παιοιά μου/,

— Ναι ! ναι ! ούρά, ζήτω Τι ΙΙομπόννη; !
Τό πρώτον ιΛοϊον, καθ’ ού έπετέΐη τό γαλλικόν καταδρο- 

μικόν. ήν άγγλικον βρίκιον,· έπειοή όέ τό μέν καταόρομικόν 
ήτο βραόυκίνητον, ταχύπλουν· όέ τό βρίκιον, ήναγκάσθη νά 
το έ·'·καταλίπν).·

— "Ay ! καί νά .μή συνετρίβετο ή «Χλωρίνόη» έπί τών 
βοα/ων τή ; Πούλη; ! έ’λεγε λυσσών ύπό άγανχκτήσεως.

Ο ΙΙομπόννης κατεόίωκε τότε ολλανδικήν γολέτταν, ά λ λ ’ 
έπειόή καί αΰτη ήτο ταχύ,πλου;, ούόέν κατώρθωσε, βλέπων 
όέ ότι όιά τοϋ πλοίου του έκείνου, ένεκα, τή ; βοαόυπλοί'α; 
του, ouoy-poj; ήόυνατο νά κυριεύση τι, ένεθυμήθη το ospyx.iov 
λ-όγιον : « Οπου άνεπαρκεΐ ή λεοντη, προσράπτεται ή αλω
πεκή» καί έσκέφθη νέον μέσον προ; έςχπατησιν τοϋ iy θροϋ», 
ΐνα όιά τή ; πανουργίας του λάβη ο,τι οέν ήόύνατο οιά κα
ταδρομικών πλοίων όθεν άναπετασας τήν άγγλικήν σημαίαν 
έκαμε σημεία κινδύνου, δέν έβράδυνε όέ νά συμβή έκεΐνο τό 
όποιον προεΐδε. διότι τό ολλανδικόν πλοΐον, πιστεϋσαν εί; τήν 
ειλικρίνειαν τοϋ καταδρομικού πλοίου καί έςαπατηθέν έκ τής 
κρίσιμου δήθεν θέσεώ; του έπλησίασεν άφελώς όπως παράσ/η 
βοήθειαν ό Πομπόννη; καί τό πλ,οΐόν του έποίησαν καί ούτοι 
κίνησίν τινα, καί μ ετ’ ού πολ,ύ τά δύο πλοία εύρέθησαν έναντι

άλλήλων τότε δέ ό φοβερός ΙΙομπόννης διέταξε διά τή ; £ρον- 
τωοου; αυτού Φωνή; :

— Πυροβολείτε αριστερά ! ■
Καί το καταδρομικών πλοΐον έξεκένωσε πάντα τά  -τηλε

βόλα αύτου εναντίον τοϋ βρικίου, οπερ- κα,ταπλαγέν έκ τοι- 
αυτης δεξιώσεω;, ένώ προσήρ/ετο εί; βΐήθειάν τινο;, ον ύπε- 
λάμβανε κινδυνεύοντα κατεβίβα,σεν. άμέσω; τήν σημαίαν του.*

Τό κυριευθέν πλοΐον ώνομάζετο L ucy . τού λιμένο; Βάτερ- 
οορο, ήτο δέ _φορτωμένον άλίπαστα κρέατα προωρισμένα διά
Γυ καί Βίντσεστερ.| , 1 - . ·;■ * . *

— Λεν πρέπει νά έπιστρέψωμεν μέ ενα πόδι, είπε τότε ό
άπληστο; Πομπόννη; πρό; τό πλήρωμα, αύτοϋ. διό έκυρίευσεν 

j  - εντο; τή : αύτή; ήυ.έραο πλ,οΐόν τι έκ Βοιστόλη: πλέον εί;* * '» ι . I 1 ■
Έόιυ.βούργην αετά ©ορτίου οίνου τοϋ’Οπόοτου καί τοϋ Ξερέ:.ν ■» I. I ·  ι ι ι ι ■

Προ; τήν εσπέραν τή ; έπιούση; ό Πομπόννη; έπανήρ/ετο 
μετά τήν λείαν του εί; τον λιαενα τοϋ Σα'^-Μαλιό.

’Ήδη είσερχόμεθά εί; τό μυθιστόρημα τοΰ Πομπόννη. ήτοι 
εί; τήν ερωτικήν α,ύτού ιστορίαν.

Πολλά έλέγρντο έν τή χώρα. φαντασιώδη περί τής Λάνό- 
Κούρτ καί τοϋ χωροδεσπότου αύτής Γκύ δέ Βριάκ κόμητο^ 
δέ Κεου.όρ.ι ι . ν β

Διηγούντο-οτι πολλάκι; .· λ.έμβο; άφινε νύκτωρ τά πλευρά 
τή ; αΧλωρίνοη;». άνέπλεί τον Ράγκον με·/ρι Βοΐανταί καί 
τότ?^»βώτχος πλήρη χρυσού και πολυτί-αων λίθων οϊοόαενα 
εί; χεΐρα; άνδρών έθαπτοντο εντό; τόϋ παραδείσου τή ; Άάνδ-* 
Κουρτ, εν X ille  6S COC[' τό βέβαιον όμω: είνε ότι έκτό; τοϋ" 
πλοίου του ό ΙΙομπόννης δέν διήγε πολυτελή βί:ν. άλλά τί 
εγίνοντο λ-οΓπον τά εκ tojv λειών μερίδιά του, τ ’ άνή-κουστα 
πλούτη, άτινα έκυρίευσεν άπό τών ’Ά γγλων καί τών 'Ολ
λανδών ; -

Άπαράοεκτον. ήτο ότι έφερεν αύτά μεθ’ έαυτοϋ έν τό; τή ;
• «Χλωρίνόη;», άλλά καί τούτου τεθέντο; θά κατεβυθίζοντο 

μετά τή ; φρεγάτα; καί θά - εκειντο άπολεσμένα έν τώ βάθει 
τοϋ όρμου τή ; ΙΙούλη;.

Ο Πομπόννη; μετά τήν απώλειαν τή ; αγαπητής του 
« Χλωρίνόη;» δέν έγκαττέλιπε τήν θάλασσαν ένεκα τοϋ δυστ·τ- 
χήματο; τούτου, άλλά μόνον το,ύ; έφοπλιστάς, μ.είνας_ αύτός 
ι/.όνρς. _ ,

Τ αϊ; ό ιαταγαΐ; καί τα ΐ; φροντίσιν αύτοϋ έναυπηγήθη έν 
τοϊ; ναυπηγείοι; τή ; Χάβρη; νέα φερώνυμο; τή πρώτη φρε
γάτα , στερεωτέρα όμω;, μεγαλειτέρα καί τχχυπλοωτέρα 
έκείνη;, καί άφοί» ένίσχυσε το πλήοι.ιμα- δια πρ·ο<τλ.ήψεω: σ.τοα- 
τευματος έξ έκα,τον άνδρών, ya.ipovTajv ότι βαδίζουσιν έπί τά 
ίχνη τών άλλων, ,άνήχθη εί; τό πέλαγος έπί ίδίω ενεργών λο
γαριασμό*.

Έπειοή δ ’ είσέτι έπεθύμει σοόδρα νά επΓ/ειρήση άπόβα- 
σιν εί: Αγγλίαν, τής πρώτης καί φοβέρας άποτυχίας' μή
άποθαρρυνάσης αύτόν, έπΓ/είρησε δύο μετά τού πληρώματος 
τή ; «Χλωρίνόη;» έπί τών ,βρεχα/ικών άκτών,τήν μέν πλησίον 
τοϋ IΙάδστον όπου ολόκληρον διαμέρισμα ύπέβαλεν εί; φόρον, 
τήν δέ έν τοϊ; πέρις τοϋ Καρδινάν, έ”νθα ύπέ^αλεν εί; 7,ύτρχ 

! δύο yωpίa.
Ά'/.'λά τά τολμήματα ταϋτα έξηρέθιζον τού; '"’Αγγλου;, 

οΐτινε; προεκήουζαν τήν κεφαλήν τοϋ Πομπόννη, άποστεί-, 
. λ^αντε; εί; κ,αταδίωξιν αύτοϋ μοίραν ολην, ή τ ι; παρέπλεε τά ; 

θαλάσσα; ένθα συνήθω; έπειράτευεν.
('Έπεται συνέχεια).



ΕΔΜΟΝΔΟΪ ΔΕ ΑΜ1ΤΣΙΣ

Ι Σ Π Α Ν Ι Α
”Ω θαϋμοι ! ήτο ή αύλή αραβικής τινός οικίας, μέ κομψο- 

τατάς περί αύτήν στύλους, μέ ώραιότατα τό,ξα. μέ τά. άπερί- 
γρζπτα εκείνα κεντήματα, τής Άλάμβρας πέριξ τών Ουρών 
καί τών παραθύρων, μέ τήν γεγλυμμένήν καί χρωματισμένων 
οροφήν, μέ τού: σηκίσκους διά τά ανθοδοχεία καί τάς ύδρίας 
οιά τά αρώματα, μέ τον λουτήρα έν τώ μέσω, μέ όλα τά 
ίχνη καί τάς αναμνήσεις ζωής τερπνότατης πλούσιας, τίνος 
οίκογενείας ! Και είς τήν οικίαν .έκείνην κατώκουν οί πτωχοί 
εκείνοι άνθρωποι !

Έξήλθομεν, είσήλθομεν είς άλλας οικίας, είςρλας εύρον λεί- 
ψανόν τι αραβικής αρχιτεκτονικής καί γλυπτικής. Ό Γογγό
ρας μοϋ έλεγε-/ άπό καιροϋ'είς καιρόν : — Έδώ ήτο έν Χα- 
ρέμ — Έκεϊ τά λουτρά οιά τάς .γυναίκας — Έκεϊ επάνω το 
δωμάτιον εύνοουμένης τινός·— καί έγώ προσήλουν τούς άπλη
στους οφθαλμούς μου έπί παντός τεμαχίου τοίχου φέροντος 
αραβούργημά τι καί έπί όλων τών μικρών στύλων τών παρα
θύρων, ώς νά ήρώτων τά  πάντα νά μοϋ άποκαλύψουν μυστι
κόν τι,' όνομά τι, μαγικήν τινα λέξιν, οιά τής οποίας νά κα
τορθώσω νά ανεγείρω έν μια στιγμή έκ νέου τό έρειπιωμένον 
.κτιριον καί νά ioco τάς ώραίας αίθιοπίοάς αϊτινε-ς έζησαν έν 
αύτώ. Ά λλά  φεϋ ! έν τω μέσω τών στύλων καί ύπό τά τόξα 
τών κομψών παραθύρων οέν έφαίνοντο ή ράκη καί πρόσωπα 
μέ ρυτίδας !

Είσήλθοαεν, μεταξύ τών άλλων, είς οικίαν τινά έντρς τής 
οποίας εϋρομεν ομοιλόν τινα νεανίδων αΐτινες έρραπτον έν τή 
αύλή ύπο τήν σκιάν δένδρου τινός, έπιτηρούμεναι ύπό γραίας 
τινός. Είργάζοντο πάσαι έπί μεγάλου τ^ός τεμαχίου ερέας 
μέ γραμμάς μαύρας καί φαιάς,.όπερ έξέλαβον ώς τάπητα 
ή κλινοσκέπασμα. Έπλησίασα καί ήρώτησα μίαν έξ αύτών : 

— Que es esto ; (Τί εΐνε αύτό ;)
Ηγειραν πάσαι τήν κεφαλήν καί οιά ταυτοχρόνου κινή- 

σεως έξετύλιξαν τήν έρεαν ούτως ωστε νά -δύναμαι νά ΐδω 
καλώς τήν έργασίαν των. Μόλις τό εί δον ανέκραξα : — Το
■αγορα-ω.

Ήρχισαν ολαι νά.γελούν.ΤΗτο εις μανουας ες εκείνων τους 
όποιους φέρουν οί ορεινοί κάτοικοι τής Ανδαλουσίας ίππεύον- 
τες· εί'/ε σχήμα ορθογώνιον καί έ'φερεν εν τώ μέσω άνοιγμά τι 
δι ’ ού διήρχετο ή κεφαλή, πέριξ δέ τοϋ ανοίγματος καί είς 
τάς δυο βραχυτέρας πλευράς είχε μάλλινα κεντήματα μέ ζω
ηρότατα χρώματα. Τό σχέδιον τών κεντημάτων, τά όποια 
παριστάνουν πτηνά καί άνθη φαντασιώδη, πράσινα, κυανά, 
λευκά, κόκκινα καί κίτρινα, όλα όμοϋ ,συσσωρευμένα, εΐνε 
άκομψον, ώς θά ηούνατο νά το κάμη έν παιδίον ή ώραιότης 
τής εργασίας έγκειται όλη έν τή αληθώς θαυμασία άρμονία 
τών χρωμάτων.

Δέν θά ήδυνάμην νά έκφράσω τήν έντύπωσιν, τήν όποιαν 

παράγει εις τήν όρασιν ό μανδύας έκεϊνος, ή λέγων οτι γελά 
καί οτι προξενεί εύθυμίαν καί ότι μοϋ φαίνεται αδύνατον νά 
φαντασθή τις τίποτε μάλλον εύθυμον. μάλλον χαρμόσυνον, 
μάλλον παιδικώς καί έπιχαρίτως ίοιότροπον. Εΐνε έν πράγμα 
νά τό παρατηρή τις όταν εΐνε δύσθυμος διά νά εύδιαθετή, ή 
όταν θέλη νά γραψη χαρίεσσάν τινα στροφήν είς το λεύκωμα 
κυρίας τινός, ή όταν άναμένη πρόσωπον τι τό όποιον θέλει νά 
ΰποδεχθή μέ τά πλέον εύχάριστον μειδίαμα.

— Πότε θά τελειώσουν αυτά τά  κεντήματα ; ήρώτησα 
νεάνιδά τινα.

— Hoy mismo, (σήμερον) άπεκρίθησαν πάσαι έν χορώ.

— Καί πόσον αξίζει αύτός ό μανδύας ;
— CincO · (πέντε) έψέλλισε μία.
Ή γραία τήν έκεραύνωσε δι ’ ένός βλέμματος όπερ έσή- 

μαινε : — Βλάξ ! — καί προσέθεσεν έν βία : « seis dui’OS»
Έ ξ dui’OS εΐνε τριάκοντα δραχμαί· δέν μοϋ έφάνη άκρι- 

βόν καί ήθέλησα νά τό πληρώσω.
Ό  Γογγόρας έκτοξεύων μοι έν βλέμμα, όπερ έσήμαινε : 

—  Ανόητε, — καί κρατών με άπο τοϋ βραχίονος είπε :
— Μίαν στιγμήν !* εξ flurOS εΐνε παρκπολύ !
’Η γραϊα τώ έ'ρριψεν άλλο βλέμμα, όπερ έσήμαινε : — Κα

κούργε' — καί προσέθεσε :
— Δέν μπορώ νά τό δώσω όλιγώτερον.
Ό. Γογγόρας τή έ'ρριψεν άλλο βλέμμα όπερ έσήμαινε : — 

Ψεύστρια !— καί είπε :
— Δέν αξίζει περισσότερον άπό τέσσερα dUPOS' είς τούς 

εντοπίους τοσον τά δίδετε.
Ή  γραϊα. έπέμενε καί έξηκολουθουμεν έπί τινα ώραν νά. 

άνταλλασσωμεν οιά τών οφθαλμών τούς τίτλους τοϋ βλακός, 
τοϋ πα.νούργου,' τοϋ ψεύστου. μέχρις ότου ό μανδύας μοι έοοθη 
άντί πέντε duros. Έπλήρωσα, άφήκα τήν'διεύθυνσιν μου 
καί έξήλθομεν εύλογούμενοι ύπο τής γραίας καί ακολουθούμε
νοι έπ ’ αρκετήν ώραν ύπό τών μεγάλων μαύρων οφθαλμών 
τών νεανίδων.

Καί έξηκολουθήσ*.μεν βαδίζοντες άπό όδοϋ είς όδόν, έν τώ 
μέσω πεν^ροτέρων άκόμη οικιών, μελανωτέρων προσώπων καί 
βρωαεοωτέοων "οακώ’ν. Καί οέν έβθάναΐΛεν ποτέ εί: το τέλοςI t k k k k I k
καί έγώ έ'λεγον είς τούς- συντρόφους μου :

— Μοϋ κάμνετε τήιν χάριν νά μοϋ είπήτε έάν ή Γραναοα 
έχει- όρια καί ποϋ τά έχει ; Είμπορώ νά μάθω ποϋ πηγαί- 
νομεν, καί πώς θά καμωμεν διά νά έπιστρέψωμεν είς τάς οι
κίας μας ;

Καί οί σύντροφοί μΟυ έγέλων καί έπροχώρουν.
— Μήπως ύπολείπετ,αι νά ΐδω τι παραδοξότερον άκόμη'; 

.ήρώτησα αίφνης.
— Παραδοξότερον ; μοϋ άπήντησεν είς έκ τών δύο- άλλά 

τό δεύτερον τοϋτο μέρος τοϋ προαστείου το όποιον εΐδετε άνή- 
κει άκόμη . είς τόν πολιτισμόν εΐνε άν οχι ή naQiQivii τουλά
χιστον ή μαόρ ι τ ι κ ή  συνοικία τοϋ Ά λμ πα ΐσ ίν  έχομεν άκόμη 
καί άλλα, άς προχωρήσωμεν.

Διετρέξαμεν μακροτάτην τινά όδον πλήρη γυναικών μόλις 
ένδεδυμένων, αΐτινες μάς παρετήρουν ώς νά εϊχομεν πέσει άπο 
τήν σελήνην διεσχίσαμεν μικράν τινα πλατείαν πλήρη πα ι
διών καί χοίρων φιλικώς συναγελαζόμενων αήλθομεν δ ι’ άλ
λων δύο ή τριών δρομίσκων, ότέ άνερχόμενοι, ότέ κατερχόμε- 
νοι, ότέ έν τώ μέσω τών οικιών, ότέ έν τώ μέσω τών έρει- 
πίων, ότέ έν τώ μέσω τών δένδρων, ότέ έν τώ μέσω τών 
βράχων, καί έφθάσαμεν έπί τέλους είς μονήρη τινά θέσιν. έπί 
τής κλιτύος λόοου τινός, όπόθεν έ'βλεπέ τις κ α τ ’ εύθεϊαν εμ
πρός τό Γενεράλιφον, δεξιά, τήν Άλάμβραν καί κάτω βαθεΐαν 
κοιλάδα κεκαλυαμένην ύπό πυκνοτάτου δάσου:.» i

Ήρχισε νά βραδυαζη, ούδείς έφαίνετο, ούτε μία φωνή ή- 
κούετο.

— Έδώ τελ.ειόνει το προαστειον ; ηρώτησα.
Οί δύο σύντροφοί μου έγέλασαν καί μοϋ είπαν :
— Κυττάξετε άπό έκεϊνο το μέρος.
Έστράφην καί εΐδον καθ’ ολον τό μήκος όδοϋ τινός,'ή  ό

ποια έχάνετο έντός τοϋ μεμακρυσμένου δάσους άτελεύτητον



σειράν οικιών...οίκιών : τί λέγω ; φωλεών ά&λλον, έσκααμέ
σων εντός της γης ρ.έ ολίγον τοίχον έμπροσθεν, με ό—άς άντί 
■παραθύρων, μέ ρήγματα άντί θυρών καί μέ παντός είδους ά- 
γρια φοτά άνωθεν καί είς τά  πλάγια  αληθείς τρώγλαι ά
γριων ζώων, έντός τών οποίων μόλις διεκρίνοντο ύπό τό άμυ- 
ορον φώς τών λυχνιών κατά έκατοντδάδας έν μυρμηκιώδει 
συνωστισμώ οί αθίγγανοι, ολόκληρος λαός ζών είς τά έγκατα 
του δρους, πτωχότερος, μελανώτερος, άγριώτερος εκείνου τόν 
οποίον μέχρι τοϋδε εΐχον ίδή· άλλη πόλις, άγνωστος είς τούς 
περισσοτέρους κατοίκους τής Γρανάδας, απρόσιτος είς τά  οο- 
γανα τής άστυνομίας. κλεισμένη είς τούς ύπαλλήλους τής 
άπογραφής, άγνοοϋσα πάντα νόμον καί πάσαν κυβέρνησην. 
ζώσα άδηλον πώς. πολυπληθής άγνωστον πόσον, ξένη πρός 
τήν πόλιν. προς τήν Ισπανίαν, πρός τόν σύγχρονον πολιτι 
σμόν, μέ ίδιαν γλώσσαν. Ιδιους κανονισμούς καί ίδια έ’θιαα, 
δεισιοαίμων, δολία, κλέπτρια, έπαΐτις, θηριώδης.

— Κουμβώσατε τόν έπενδύτην σας καί προσέχετε τό ώρο- 
λόγιόν σας, μοϋ εΐπεν ό Γογγόρας, καί προχωρείτε.

Δεν εΐχομεν κάμει έκατόν .βήματα, οτε παιδίον τι ήμ.ίγυ- 
μνον, μαύρον ώς οί τοίχοι της τρώγλης του, μας διεκρι^ν, 
έ'ρρηζε κραυγήν καί κάμνον σημειον είς άλλα παιδία ί’να τό 
ακολουθήσουν, έτρεξε πρός ήμας. "Οπισθεν τών παιδιών έ’τρε ■ 
ξαν αί γυναίκες, όπισθεν τών γυναικών οί άνδρες καί ακολού
θως γραϊαι καί γέροι καί. άλλα παιδία, έντός ολίγου δέ περι- 
εκυκλώθημεν ύπο πυκνού πλήθους. Οί δύο φίλοι μου, άναγνω- 
γνωρισθέντεί ώς Γραναοΐνοι, κατώρθωσαν νά άπαλλαγώσι καί 
εμεινα μόνος έντός τού πλήθους εκείνου. Νομίζω οτι βλέπω 
άκόμη εκείνα τά πρόσωπα, οτι άκούω άκόμη έκείνας τάς οω- 
νάς. οτι αισθάνομαι άκόμη έπάνω μου έκείνας τάς χείοας.

Χειρονομοϋντες, κραυγάζοντας, λέγοντες χίλια πράγματα 
τά οποία δέν ήννόουν, τραβώντές με άπό τά άκρα τοϋ έπεν- 
δύτου μου, .άπο τάς χειρίδας, έπιπτον έπάνω μου καί μέ περι- 
εκύκλουν ώ ςάγέλη  πεινώντων, ησθανόμην είς τό πρόσωπον 
μου τήν άναπνοήν των, έκινδύνευον νά πάθω άπο άσουξίαν;

Οί περισσότεροί τούτων ήσαν ημίγυμνοι, κατεσκληκότες, 
μέ ςεσχισμένα ύποκαμισα; μέ σκοντσμενας καί άκτενίστους 
κόμας. φρικώδεις τήν θέαν. Ένόμιζον οτι ηυ.ην ό Δον. Ρο- 
δρίγος έν τώ μέσω τού ύπό λοιμού μαστιζομένου πλήθους κατά 
το διάσημον ονειρον της νυκτός τού αύγούστου. Τί'θέλουν οί 
άνθρωποι αύτοί ; ήρώτων έμαυτόν. Ποϋ άφησα νά μέ οδηγή
σουν ; Πώς θά έξέλθω άπ ’ έδώ ;

Ήρχισε νά μέ κατάλαμβάνη σχεδόν φόβος καί παρετή- 
ρουν γύρω μου μ ετ’άνησυχίας. 'Ολίγον κ α τ ’ ολίγον ήρχισα νά 
έννοώ κάτι τ ι.

— Εχω μίαν πληγήν είς τόν ώμον. έ’λεγέ τις, δέν είμπο- 
ρώ νά έργασθώ' οός μου μίαν πεντάραν.

— 'Έχω σπασμενον τό πόδι μου, έλεγε ν ό άλλος.
— Το χέρι μου εΐνε παραλυτικόν.
— ’Ή μουν άρρωστος ένα χρόνο.
— Un euarto, sefiorito ! (έν ι/ταρτον,  κύριε !)
— Un real caballero ! (εν βασ ιλ ικ όν ,  κύριε !)
— Una peceta para todos ! (μίαν δραχμήν δ ι’ όλους.)
Η τελευ τα ία  α ϋ τη  φωνή έπεδοκιμάσθη π α ρ ’ όλων διά

γενικής κραυγής : « Una peceta pora todos !»
Έξήγαγον ούχί άνευ φόβου τό χοηματοφυλάκιόν μου’ όλοι 

ηγέρθησαν είς τήν άκραν τών ποδών οί πλησιέτεροι προσή
λωσαν έπ ’ έαοϋ τούς άπλήστους οφθλμούς των, οί όπισθεν 
τούτων έστήριξαν τήν σιαγώνά των έπί της κεφαλής τών 
πρώτων, οί μακρύτερον εύρισκόμενοι έτειναν τούς βραχίονας.

— Μ ίαν σ τ ιγ μ ή ν , ανέκραξα· ποιος άπο σάς έοώ έχει πε
ρισσότερα δικακόυ.ατα ■

Πάντες έν αια οωνή τείνοντες τούς βραχίονας πρός εν αό 
νον πρόσωπον, μοϋ άπεκοίθησαν :

— Esta ! (Αύτή !)
Ή το φρικώδης τις γραία μέ μεγάλην μύτην καί μεγάλην 

σιαγώνα, μέ λευκήν κόμην, τήν όποιαν είχε δεμένην όρθίως

έπί τής κορυφής της κεφαλής της ώς στρατιωτικόν λοφίον, 
μέ έν στόμα όπερ ώμοίαζε μέ οπήν γραμματοκιβωτίου, μέ 
ολίγον τι πλέον άπό έν ύποκάμισον έπάνω της, μαύρη, άπε- 
ςηοαμένη ώς μούμια, ή όποια μέ έπλησίασε προσκλίνουσα καί 
μειοιώσα καί έτεινε τάς χεΐράς της όπως λάβη τάς ίδικάς 
μου.

— Τί θέλετε ; ήρώτησα όπισθοχωρών κατά εν βήμα.
— Τήν τύχην ! έκραύγασαν πάντες.
— Είπέ μου λοιπον τήν τύχην μου, άπεκρίθην,τείνων τήν 

χεΐρα.
Ή  γραϊα έσφιγξε μεταξύ τών δέκα αύτής., δέν λέγω δακτύ

λων, ά λ λ ’άμορφων όστών. τήν πτωχήν μου χεΐρα, έκυψε ν έπ ’ 
αύτής έγγίζουσα σχεδόν τήν παλάμην μου μέ τήν όξεΐάν της 
ρίνα, ήγειρε τήν κεφαλήν, μέ παρετήρησεν ασκαρδαμυκτί, 
διηύθυνε τόν δάκτυλον πρός εμέ καί άπαγγέλλουσα βραδέως 
έκάστην φράσιν μέ ϋφος Ιμπνευσμένον μοϋ είπε :

— Tu has nacido en un dia senalado. — (Έ γεννή- 
θης έν άξιοσημειώτω ήμερα)

—Υ el dia que moriras sera un diaseiialado tam-
bien. — (Καί ή ήμερα κατά τήν οποίαν θά άποθανης θά 
εΐνε επίσης αξιοσημείωτος.)

— Tu tienes un caudal asombroso — (Κατέχεις φο
βερά πλούτη.)

Ένταϋθα έψέλλισε δέν είξεύρω τί -άλλο περί ερωμένων, 
περί γάμου, περί ευτυχίας, έξ ών ένόησα ότι υπέθετε ότι ή
μην νυμφευμένος καί έπειτα προσέθεσε :

— El dia que te casaste hubo en tu casa muclios 
dares y  tomares — (Τήν ήμέραν καθ’ ήν ενυμφεύθης έγιναν 
είς τήν οικίαν σου μεγάλαι έορταί' καί έγένοντο πολλά όα ν -  
να ι  και λαβεΐ//.)

— Υ  otra se quedo llorando.— (Καί μία άλλη γυνή 
έκλαυσε διά τούτο.)

— Υ cuando tu la vees te se abren las alas del co -
razon —(Καί όταν τήν βλέπης σοϋ άνοίγουν τά πτερά της 
καρδίας.)

Καί έξηκολούθησε μέ τόν ίδιον τόνον λέγουσα οτι εΐχον 
έρωμένας καί φίλους καί θησαυρούς καί χαράς αί όποΐαι μέ 
άνέμενον καθ’ ολας τού έτους τάς ήμέρας είς όλα τά  μέρη 
τοϋ κόσμου.

Ένώ ή γραία ώμίλει πάντες έσιώπων, ώς νά έπίστευον 
ότι έπροφήτευεν άληθώς.Έ πί τέλους έπέρανε τήν προφητείαν 
μέ είδός τ ι αποχαιρετισμού καί άνοίξασα τούς βραχίονας έν 
χορευτική στάσει, έκαμεν έν πήδημα.. Έδωκα τήν π ί ΐ β ί τ α ν  
καί το πλήθος έξερράγη είς κραυγάς, είς χειροκροτήματα, είς 
άσματα, κάμνον γύρω μου χιλίας παραδόξους χειρονομίας 
καί πηδήματα καί χαιρετίζον με δ ι’ ωθήσεων καί θωπειών 
.είς τούς ώμους ώς παλαιόν τινα φίλον, μέχρις οδ, συστρεφό
μενος καί ώθών ότέ τούτον καί ότέ εκείνον κατώρθωσα νά 
άνοίξω δίοδον καί νά φθάσω τους Φίλους μου. ’Αλλά νέος 
κίνδυνος μάς ήπείλει. Ή  ε’ίδησις περί τής άφίξεως ένός ξένου 
είχε διαδοθή, αΐ φυλαί έτέθησαν ε’ις κίνησιν, ή πόλις τών 
αθίγγανων ήτο άνάστατος. ’Από τάς πλησίον οικίας, άπο τάς 
μακρυνάς τρώγλας, άπό τήν κορυφήν τοϋ λόφου, άπο τό βά
θος τής κοιλάδος, ετρεχον παιδία. γυναίκες με νήπια είς τάς 
άγκαλας, γέροντες μέ βακτηρίας, άναπηροι καί ασθενείς κατά 
προσποίησιν, γραϊαι ζητοϋσαι νά προφητεύσωσι περί τής τύ 
χης, ολόκληρος στρατιά επαιτών ήρχετο έπάνω μας παντα- 
χόθεν.

Ή το νύξ' δέν έπρεπε νά διστάσωμεν έπί πλέον, έτράπη- 
μεν είς φυγήν τρέχοντες, ώς μαθημαί, προς τό μέρος τής πό- 
λεως. Θόρυβος καί άλαλαγμός ήγέρθη όπισθεν ύμών, οί δέ ε ύ - 
κινητότεοοι ήρχισαν νά μάς καταδιώκουν. Εύτυχώς μετά 
βοαχύν καλπασμόν, εΰρέθημεν έν άσφαλεΐ έδάφω, κουρασμέ
νοι, άσθμαίνοντες, κατασκονισμένοι, άλλά σώοι.

— Με κάθε τρόπον, μοϋ είπε γελών ό κύριος Μελκιόρρε,
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I ε"—οε—ε νά φύγωμεν άλλως θά έπεστρέφομεν εί: τά : οικίας 
■ ρ.ας /topic ύποκάμισον.

— Καί σημειώσατε προσέθεσεν ό Γογγόρας, -οτι οέν είδο- 
μεν ή τάς πύλας τοϋ προαστείου τών ’Αθιγγάνων' έάν έπρο- 
χωρούσαμεν είς τά  ένδότερα ! Έάν έβλέπετε καί τά άλλα.
Ρ'ΤΊ ! Τ

— Πόσαι χιλιάδες είνε οί άνθρωποι αυτοί ; ήρώτησα.
— Άγνωστο·».
— Πώς ζοϋν ;
— Κανείς οέν είξεύρει.
— Ποιαν αρχήν αναγνωρίζουν ;
— Μίαν μόνην : los reyes (τους βασιλείς) αρχηγούς οι

κογενειών ή οίκων, τους έχοντας περισσότερα χρήματα καί 
αεγαλειτέραν ήλικίαν. Δέν έςέρχονται ποτέ άπο το προά- 
στειόν των, δέν είξεύρουν τίποτε, άγνοοϋν παν 6,τι συμβαίνει 
έκτος τοϋ κύκλου τών οικιών των. Αί ουναστεΐαι πίπτουν,αί 
κυβερνήσει: μεταβάλλονται, τά  στρατεύματα μάχονται, καί 
είνε θαϋιια έάν ή περί τούτου είδησις φθάση μέχρι τής άκοής 
των. Έρωτήσατέ τους έάν ή ’Ισαβέλλα είνε άκόμη έπί τοϋ 
θρόνου ή Syr  οέν τό γνωρίζουν. Έρωτήσατέ τους ποιος 
είνε ό Δον Άμεδαΐος· οέ ήκουσαν ποτέ αύτο τσ ονομα. Γεν- 
νώνται καί αποθνήσκουν όπως αί μυΐαι καί ζοϋν ώς πρό αιώ
νων, πληθυνόμενοι /ωρίς νά έξ έλθουν άπό τά όριά των, ούδέν 
άλλο [ίλέποντες καθ’ όλον τόν βίον των ή τήν κοιλάδα ήτις 
έκτείνεται ύπό τούς πόοας των καί τή ; Άλάμβραν ήτις έγεί- 
οεται έπί τής κεφαλή: των.
Λ , * , * » , »  -ν ~ » , >/Διήλθοαεν έκ νέου οΓ όλων τών όοών, τάς οποίας ειχομεν 
διατρέξει πριν, καί αί όποϊαι ήσαν ήδη έρημοι καί σκοτειναί 
καί μοϋ έφαίνοντο ατελεύτητοι' τέλος άφοϋ άνήλθομεν καί 
κατήλθομεν καί έστράφημεν πότε δεξιά καί πότε άριστερά 
έόθάσαμεν είς τήν πλατείαν τής Συνε ντ εύξ εων  έν τώ μέσω 
τής πόλεως τής Γρανάοας, είς τον πεπολιτισμένον κόσμον.

Έ πί τή θέα τών φωταγωγημένων καφφενείων καί έργα- 
στηοίων ήσθάνθην ζωηραν εύχαρίστησιν ώς νά εί/ον έπιστρέ- 
ψει είς την ζωήν τής πόλεως άπό άκατοίκητόν τινα χώραν, 
όπου είχον ίιαμείνει έπί πολύν χρόνον.

Τήν εσπέραν τής έπιούσης άνεχώρησα είς Ούαλεντίαν. 
’Ενθυμούμαι ότι όλίγας στιγμάς πριν άναχωρήσω, προκειμε- 
νου νά πληρώσω τόν λογαριασμόν τοϋ ξενοδοχείου, παρετή- 
οησα είς τόν κύριον τούτου οτι είς τήν σημείωσιν ήτο έν κη- 
ρίον έπί πλέον καί τόν ήρώτησα γελών :

— Τό άφαιρεΐτε ;
Ό ξενοδόχος έ’λαβε τόν κάλαμον καί άφαιρών έκ τής ά- 

θροίσεώς είκοσι λεπτά, άπεκριθη διά φωνής, ήν προσεπάθη νά 
καταστήση τρυφεράν :

— Διάβολε ! μεταξύ ’Ιταλών 1...
■{"Έπεται συνέχ ε ια ).

£ΓΙ. 5^-. ^ Β ά λ β η ς
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Η Β Α Π Τ Ι Σ Τ Ι Ν Η

— Έτιμωρήθην ; Δ ιατί ; Δέν θά μετανοήσω ποτέ δι ’ 
ο,τι εκααα, ότι εζησα. όπως έζησα. Δ ι’ όλων τών δυνάμεων 
τής ζωής μου ήγάπησα εκείνον, όστις υ έ ήγάπα' είδον νά 
μειδιώσι πέριξ μου, ώς σύμπλεγμα ζωντανών άνθέων, τά τέ
κνα μου μέ τάς ροδοχρόους των παρειάς ! Υπήρξα ευτυχής 
σύζυγος, ευτυχής μήτηρ. Ά  ! πόσον ήτο ώραΐον το εσπέρας

ότε εθετον τό τέϊον έπί τής τραπέζης, είς τό δωμάτιο-; γε- 
μάτον άπό ειρήνην έντιμον, νά βλέπω τόν σύζυγόν μου νά 
μειδιά πρός τά άποκοιμιζόμενα τέκνα μου. Λυπούμαι, είνε 
άληθές, ότι άπέθανα τόσον νέα, έν ώ ήδυνάμην άκόμη νά δώ
σω ευτυχίαν είς εκείνους, οίτινες μοϋ έ’διδον τόσην / '/ραν, 
άλλ ’ ό Θεός ούτως ήθέλησεν !

— Βαπτιστίνη ! Βαπτιστίνη ! άφησε, σέ παρακαλώ, τάς 
ανθρωπίνους ταύτας χίμαιρας. Κατώρθωσα νά σέ συγχωρή
ση ό θεός διά τήν πρός τά  κοσμικά άφοσίωσίν σου καί έ'φθα- 
σεν ή ώρα, καθ’ ήν άφήνουσα τον τ ά '3 ο ν  θά άνέλθης α ε τ ’ 
έαοϋ είς τον θειον Παοάοεισον.
I ' I

— Νά σοϋ πώ τήν αλήθειαν, δέν ζητώ καλλίτερον, καλέ 
μου άγγελε, διότι ήρ/ισα πλέον νά στενό/ωροϋμαι είς το 
σκότος, είς τό όποιον μέ έκλεισαν.

— Έγερθητι λοιπόν, ελθε ! ΙΙέταξε μέ τάς πτέρυγάς μου. 
Θά ίδης τό συνεχές καί καταπλήττον θέαμα τών άτελευτή- 
των ουρανών, θ ά  άκούση: τήν παγκόσμιον αρμονίαν καί θά 
άνθισης καλλίτερα έκεΐ ύπό τό άμαραντον φώς ή ενταύθα ώς 
ρόδον ύπό τόν ήλιον. Καί πρός έπίμ.ετρον, τής δόξης σου θά 
λάβης σύζυγον αντάξιον τής τελειότητός σου, έντός ναού έξ 
άδαμάντων, όπου θά ίερουργήση αυτός ό Θεός. Ώ  ! πόσον 
τοϋτο θά είνε εύφρόσυνον !

— Βεβαίως ή χαρά μου δέν θά ε'χη όρια, ά φ ’ ού θα έχω 
σύζυγον είς τούς ουρανούς, έκεΐνον τόν όποιον είχον καί έπί 
τής γής.

— Β α π τ ι^ ίνη , δέν σκέπτεσαι όρθώς. Δ ’ άγγελον είσαι 
προωρισμένη καί άγγελος θά είνε ό σύντροφός σου' όσον άφο- 
ρα έκεΐνον, όστις σοϋ ύπέκλεψε τάς ουρανίας ελπίδας, μάθε, 
ότι δέν άπέθανεν άκόμη καί ότι θά περάση πολύς χρόνος μέ
χρι τής ώρας τοϋ θανάτου του.

Ή  Βαπτιστίνη άνακαθήσασα έν τώ τάφω της έσυλλογί- 
ζετο, άκούουσα τούς λόγους τούτους.

— ’Έ , λοιπόν ! δέν μέ ακολουθείς ; ήρώτησεν ό άγγελος.
— "Ο/ι, έφώνησεν, όχι. Ά φ ’ ού ό σύζυγός μου δέν είνε 

άκόαη είς τούς ούρανούς, τί θά κάμω έγώ έκεΐ μόνη·; Φύγε : 
άφησόν με' θά περιμένω νά άναζήσω μέχρις ού καί έκεινος 
άναζήση, καί οί δύο ύψηλά καί οί δύο έν τώ  ούρανώ. Άρ- 
νοϋμαι τήν ένδοξον χαράν τών άπιστων γάμων. Α ντ ί Σοϋ 
σεραφείμ, όστις θά μέ ήγάπα, προτιμώ έκεΐνον, τόν όποιον 
άγαπώ. Θά αναμένω έδώ, έγκαρτερούσα, πιστή. Μαζί θά 
άναβώμεν είς τόν Παράδεισον. Καί αν ή θύρα τοϋ ούρανοϋ θά 
μάς έκλειετο,ό αιώνιος ύπνος είς τούς δύο, είς -έκεΐνον καί έμέ, 
θά ήτο γλυκύτερος έντός τοϋ τάφου τούτου άπό τήν αίωνίαν 
συαβίωσιν μ ετ’ άλλου έν μέσω τών λαμπροτήτων του Πα
ραδείσου.

— Χαΐρε λοιπόν ! είπεν ό φύλαξ άγγελος.
Καί επέταξε πλήρης οργής μέ τάς μεγάλας πτέρυγάς του

πρός τόν μελαγχολικόν ουρανόν. Ά λ λ ’ οί μικροί άστέρες, οί 
όποιοι είδον τόσα πράγματα, οίτινες γνωρίζουσι τό παν, οΐτι- 
νες δέν άπατώνται ποτέ, νευοντες ώ : χρυσοί οφθαλμοί, έφαί
νοντο ώς νά έλεγον :

«Έ /εις δίκαιον, Βαπτιστίνη, έχεις δίκαιον.»

Κ. Γ.

X  Ε  Λ. ο  s :



ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΝ κ α ι  ΒΙΒΔΙΟΠΩΔΕΙΟΝ
ΚΟΡΙΝΝΗΣ

Εν α θ η ν α ις—οδος ΓΙρο αστείου , α ριθ . 1-0

Μόνον εις το ήμέτερον Βιβλιοπωλειον ευρίσκονται 
κοα πωλοϋνται άποζλειστικώς αί έξης ήμών εκδόσεις:

ΕΚΛΕΚΤΑ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑΤΑ μετά εί'κόν<0ν, ε τ ι; Α' Φρ
» 
>) 
5)  · 

))
);
))

b

»'

»
))■
»
»

»

»
»
.»

)>
»

Β'
I”
Λ'
Ε'
ς '
τ

6
6
8
8
8
8
8

£ η μ . Τ ά  Ε κ λ ε κ τ ά  Μ υ θ ισ τ ο ρ ή μ α τ α ,  εινε περιοδικόν προ οκταετίας 
έκδιδόμενον, έν ω  έδημοσιεύθησαν κα ι δημοσιεύονται τά  ωραιότερα κα ι 
κα ι οραματικωτερα Μυθιστορήματα και. τα  χαριέστατα δ ιηγήματα, με- 
ταπεφρασμένα κοά πρωτότυπα . Όλόκληρος ή σειρά .τώ ν « / Ε κ λ ε κ τ ώ ν »  
απαρτιζόμενη έξ 620 τυπογραφικών φύλλω ν, κοσμουμένων υπό 350 μ ε
γάλω ν εικόνων έν Παρισίοις έξειργασμένων, άποτελεΓ ολόκληρον Μ υ -  
BldTOplKTlV Β ι β λ ι ο θ ή κ η ν .  Είς τούς έπιθυμουντας ν ’ αποκτήσω - 
σ ιν ολόκληρον τή ν σειράν τώ  Ε κ λ ε κ τ ώ ν .*  παρχχωρουμεν αυτήν αντ ί 
τής αρχικής τιμής τώ ν 52 φράγκων, ΔΙΑ ΜΟΝΟΝ Φ ΡΑ ΓΚ Α  4 0 .

ΤΑ ΔΥΟ ΛΙΚΝΑ,μυθιστορία ΑΙμ. Ρισβού'ργ, τόμ. 4 Φρ. 1,60
ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ, ύπό Λάμπρου Έύυάλή  .............
ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ, ύπό Γέωρ. Βαλαβάνη.........................
ΑΝΤΩΝΤΝΑ, μυθιστορία Ά λες. Δουμα, υιού·· ·· 
ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ μυθιστορία ύπό IβΤΓ

γορίου Ζενοπούλου ...............................................
ΜΙΚΟΛΑΣ ΣΙΓΑΛΟΣ, μυθιστ. ύπό Γ. Ξενοπουλου 
ΤΟ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑΔΡΑΧΜΟΝ ΕΠΑΘΛΟΝ, ύπό J-pvj-

γορίου Ξενοπούλου ..............................................
ΛΕΩΝ ΛΕΩΝΗΣ,μυθιστορία Γεωργίας Σάνοης, με- 

τάορασις I. Ίσιοωρίοου Σκυλίσση
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ΠΕΠΙΤΑ ΧΙΜΕΝΕΣ, μυθιστορία Ίωαν. Βαλέρα. 

μετά 1 λ
μεταορ. Αντωνίου Φραβασίλη · · ·

Η ΒΡΑΖΙΛΙΑΝΗ, μυθιστ. A. Matthey
μεγάλων εικόνων ....................................................

ΝΕΚΡΑΙ ΚΑΙ ΖΩΣΑΙ, μυθιστ. Καρόλου Μερουβίλ
μετά 28 μεγάλων εικόνων

Ο ΛΗΣΤΗΣ, μυθιστ. Ά λες. Δουμα, πχ.τρό; μετά

ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ ΙΑΤΡΟΥ, μυθιστ. Ά λες.
Δουμα, τόμος εις μ ίγχ 80ν έξ 960 μεγ.σελίόων » 

ΤΟ ΙΙΕΡΙΔΕΡΑΙΟΝ ΤΗΣ ΒΑΣ1ΛΙΣΣΗΣ, μυθιστορ.
Αλες Δουμα (συνεχ. τών Λπο ι ι νη ι ι ονε ΐ 'μά -  

τω ν ' ΐ α τ ρ κ ν ) ,  τόμος είς μέγα 80ν ές 720 μ.σελίίων » 
Ο ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΙΤΟΥ, μυθ. Ά λεξ.· Δουμα (συνεχ. 

τού II ερ ι όε ρα ϊ υν  τ ί,5· Βοαηλι'αβη^) τόμος είς 
μεγα ογοοον, ές 544 μεγάλων σελίοων · · · · » 

Η ΚΟΜΗΣΣΑ ΣΑ^ΝΥ", μυθ. ’Αλες. ΔοΟμά ί συνεχ. 
του ‘d y y i l o v  Πιτον )  τόμος είς μεγα-ογοοον
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εκ 1260 μεγάλων σελίοων·
Ο ΙΠΠΟΤΗΣ ΤΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΟΙΚΟΥ, μυθ. Ά λες. 

Δουμα (συνεχ. τής Κομήβιίη^ Σ α ρ ί ' ν )  τόμος
£'.: υ.εγα ονοοον ε/. 260 μεγάλων σελίοων
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Σ η μ : Ή  κα τά  φυλλάδια εκδοσις τής* Κ ο μ ή ό ό η ς  Σ α ρ ν υ  κα ι του Ι π 

π ό τ ο υ  τ ο €  Έ ρ ίΓ θφοΟ  OiKQU, πλησιάζε* προς το τέλος. 'Ο λό
κληρος ή σειρά, άποτελουμένη έκ τώ ν : ’ Ι α τ ρ ο ύ  ’^ Α π ο μ ν η μ ο ν ε υ 
μ ά τ ω ν .  Ι Ι ε ρ ιδ ε ρ α ιο α τ  τ Γ ις  Βα<3ιλί<3(3ιις. ’Α γ γ έ λ ο υ  ί ΐ ι τ ο υ .  
Κ ο μ ή ο ο ν ις  Σ α ο ν ΰ  κα ι ’ Ι π π ό τ ο υ  τ ο υ  Ε ρ υ θ ρ ο ί )  Ο ίκ ο υ ,  θά 
τ ιμ ατα ι φρ. 27 . Ό  άποστέλλων ΜΟΝΟΝ Φ Ρ. 20 λαμβάντ} τους ήδη 
έκδοθέντας τόμους κα ι τά  ολίγα έκδοθησόμενα φυλλάδια τής Κομιί<3- 
tfn g  Σ α ρ ν ΰ  κα ι του Ί π π ό τ τ > υ  τ ο ϋ  Ε ρ υ θ ρ ο ύ  Ο ϊκ ο υ ,  μέχρι 
συμπληρώσεως του λαμπρού τούτου έργου του γόητος ’Αλεξάνδρου 
Δουμα . έν ω  εξελίσσετα ι ολόκληρος ή Γ αλλική  Έ πανά σ τασ ις .

Έ π εση ς ε υ ρ ίσ κ ο ν τα ι κα.1 τά  έΐξ^ς Π εία κτικά  :

Ο ΥΠΕΡ ΛΙΓΓΑΡΙΟΥ ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΚΙΚΕΡΩΝΌΣ 
μεταγλωττισθείς είς τήν καθ’ ήμάς μετά κρι
τικών σχολίων καί ερμηνείας τών ουσκολωτέ- 
ρων χωρίων προς χρήσιν τών μαθητών ύπό
Γαληνού Καλημερη · · . ....................   ·· ·.·...........Φρ. 1 .—

ΣΥΛΛΟΓΗ ΘΕΜΑΤΩΝ πρός έοαρμογήν τών κανό 
νων τής Γαλλικής Γραμματικής Ίω.  Καρα-  
<>ονοα Μέρος Β Συντακτικόν οιά τήν Γ' και 
Δ τάςιν τών Γυμνασίων, μετά μι-κοοϋ. Λεξί 
λογίου τών έν τοϊς θεμασι λέξεων ύπό Γ ’ί ί ,μάρ » 1,—

ΣΥΛΛΟΓΗ ΘΕΜΑΤΩΝ προς εφαρμογήν τών Γραμ
ματικών Κανόνων .κατά τήν Γαλλικήν Γραμ
ματικήν I. H. Σ ω μ ε ρ ί τ ο υ  ύπό Γ. ’Βμάρ  · · » 1 —

Συν ~rt α ιτήσει προκαταβάλλετα ι κα ι τό άντίτιμον.

ΔΩΡΕΑΝ
ΑΠΟΣΤΕΑΑΕΤΑΙ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΙΕΡΙΕΧϋΧ 

2 .0 0 0  ΒΙΒΛΙΑ 2 .0 0 0

BIBAIOTIQAEION ΚΑΙ Τ Υ Π Ο Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Ν  - Κ Ο Ρ Ι Ν Ν Η Σ ^
ΙΙλουτίσαντες τό ήμετέρον Β ο β λ ο ο ΐϊω λ ε ϊο ν  οι ’ δλω·/ 

τών ύπό τών ένταϋθα Βιβλιοπωλών πωλουμένων βιβλίων, 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ, -ΙΑΤΡΙΚΩΝ, κα ί ΦΑΡΜΑΚΟΛΟ
ΓΙΚΩΝ, ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ, ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ, 
ΛΕΞΙΚΩΝ καί νεωτάτων ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑΤΩΝ,ΠΟΙΗΜΑΤΩΝ, 
ΔΡΑΜΑΤΩΝ, ΚΩΜΩΔΙΩΝ καί όιαφόρων άλλων ΣΥΓΓΡΑΜ* 

ΜΑΤΩΝ, συγκεντρώσαντες οέ καί κατατάξαντες ταϋτα κ α τ ’ 
άλΰαβητικήν τάξιν καί εϊοο; μέ τάς αύτά: ώς καί παρά τών 
ένταϋθα βιβλιοπωλών πωλουμένων τιμάς καί εις ϊοιον T t -  
μ ,ο κ α τ ά λ ο γ ο ν , άποστέλλομ.εν αύτόν είς τούς έκ τών ’Ε
παρχιών καί τοϋ ’Εξωτερικού αίτούντας

ΔΩΡΕΑΝ
Αί αιτήσεις άπευθύνονται :

Π ρ ό ς  τή ν  Α ιε ύ θ υ ν σ ιν

ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΥ « ΚΟΡΙΝΝΗΣ » 
Όδός Προαστείου άρ. .10.
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Hebe's Τ ι

TTnjli Όρπ+ηρρρ ^  χάλλιστον Επανορθωτικόν τών 
Hull ilUUlUlCi τρι/ών. Δέν είναι βαφή, άλλ* έπα- 
ναδίδει ε\ς τα ς τρίχας τήν προτέραν αΰτών χροιάν διά 
τής ένδυναμώιεως αυτών. Ούδβμιαν επιδλαδή ουσίαν 
περιέχει- είναι α/ρουν και διαυγές ώ; τό ύδωρ.-

Γ ε η χ η  ά π ο θ η χ η  ε τ  Λ ο ν ό ί γ ω .
Εΰρϊσκιται έν ’ΑΘήναις μόνον ε\ς τό βιβλιοπο»λιΐον 

τής «Κορΐννης· όδός ΙΙροαατείου άριθ. 10 κα\ τιμα- 
τα-. έκάστη φιάλη Ιρα-χμΐ^ in t i .  (Διά τάς Επαρ
χία; δοαχ. 8).
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Τ νη ο γ ρ αφ ε ΐ ο ν  ν Κ ορ ίν ν η ς» ,  όόός Πρναβτε ίον  ά^ ιθ. i O .


