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(Μ ιτάρρ. Α. Π . Κουρτίδου.]

Η'.

Πατρίκιος Ό  ό όνογαν.

Αί νέαι πληροφορία·, άς είχελάβη ό ιατρός Σβχ- 
ρυεγχρόνα δένείχον μέν μεγάλην άξίαν,ήδύναντο 
ομω; νά δδηγήσο)σιν αύτόν εις νέας έρευνας.

Είχε μάθη τό ονομα του πρώην διευθυντού 
τής καναδικής μεταγωγικής 'Εταιρίας Ίωσία 
Τσώρτσιλλ. Ά λ λ ά  κατά δυστυχίαν ήγνοειτο τί 
είχεν άπογείνη τό πρόσωπον τούτο άπό τής 
διαλύσεως τής Έταιρίας’πάντα λοιπόν κατέβα- 
λεν άγώνα δ ιατρός πρός άνεύρεσίν του. Είχε δι* 
έλπίδος δτι οΰτος θά τω  άνεκοίνου τά  παλαιά 
βιβλία τής 'Εταιρίας καί δτι ίσως θά τω παρέ
διδε τόν κατάλογον τών επιβατών τής Κννθίας. 
Έν τούτω δέ θ' άνεφέρετο πάντως καί τό νήπιον 
μετά τής οικογένειας του ή τών άναλαβοντων 
τήν φύλαξιν αυτού προσώπων. Οΰτω σπουδαίως 
θά περιωρίζετο τό πεδίον τών έρευνών. Ταϋτα 
συνεβούλευσε πρός αυτόν δ δικηγόρος, δστις είχε 
διεξέλθη άλλοτε τά  βιβλία τής Εταιρίας, ώς 
έκκαθαριστής τής Εταιρίας, άλλ’ οστις άπό 
δέκα τουλάχιστον ετών ήγνόει καθ’ ολοκληρίαν 
τί είχεν άπογίνη ό Ίωσίας Τσώρτσιλλ.

Έπί στιγμήν δ ιατρός Σβαρυεγκρόνα άπατη- 
λην ήσθάνθη ελπίδα, παρατηρήσας δτι αί άμε- 
ρικανικαί έφημερίδες συνειθίζουσι νά δημόσιεϋωσι 
κατάλογον τών εις Ευρώπην μεταβαινόντων 
επιβατών. Έσκέφθη δτι ήρκει μόνον εις συλλο
γήν τινα παλαιών εφημερίδων νά προσφυγή δ- 
πω; άνευρη τά  ίχνη τής Κυνθίας. Ά λ λ ’ ώ ; έκ 
τών πραγμάτων άπεδείχθη, ή ύπόθεσις ήτο ά- 
βασιμος, καθόσον ή συνήθεια αυτή είναι πρόσφα
τος, άπό τινων μόλις ετών χρονολογούμενη. Αί 
παλαιαΐ έφημερίδες έφάνησαν οΰδέν ήττον χρή
σιμοι εις αύτόν διότι ώριζον ακριβώς τήν ημερο
μηνίαν τού άπόπλου τής Κυνθίας, ήτις είχεν ά -  
παρη ούχί έκ καναδικού τνος λιμένος, ώς κατ 
α-ρχάς είχε πιστευθή, άλλ’ έκ τού λιμένος τής 
Νέας 'Γόρκης, καταπλέουσα εις Άμβοϋργον.

Κ ατ’ άρχά; λοιπόν έν τή τελευταία ταύτ/)
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πόλει, καί είτα έν ταίς Ήνωμέναις Πολιτείαις 
άνεζήτει νυν πληροφορίας δ ιατρός.

Έν Άμβούργω αϊ έρευναι άπέβησαν σχεδόν 
ανωφελείς. Οί έντολοδόχοι τής καναδική: μετα
γωγικής Εταιρίας ούδέν έγίνωσκον περί τών 
επιβατών τής Κυνθίας,μόνον δέ περί τού είδους 
τού φορτίου, δπερ όμως ήτο ήδη γνωστόν, πα- 
ρέσχον πληροφορίας τινάς.

Ό  Έρικ είχεν έπανέλθη άπό εξ μηνών εί; 
Στοκόλμην, δτε δ ιατρός έμαθεν έκ Νέας Ύ όρ- 
κης δτι δ πρώην διευθυντής Ιωσίας Τσώρτσιλλ 
εΐχεν άποθάνη πρό δεκαεπτά ήδη ετών ε'ν τινι 
νοσοκομείψ τής Ένάτης Παρόδου χωρίς ν’ άφήση 
ουτε κληρονόμους γνωστούς, πιθανώς δέ ουτε 
κληρονομιάν. Τά βιβλία τής Εταιρίας είχον 
βεβαίως πρό πολλού πωληθή ώς παλαιόχαρτα 
καί μετεποιήθησαν εις χάρτινα χωνία ύπό τών 
καπνοπωλών τής Νέας 'Γόρκης.

Ούδαμού λοιπόν ήγαγον τά  νέα ταϋτα ίχνη, 
έκ τών μακρών δέ τούτων έρευνών προέκυψε μό
νον δτι δ Βρέδεζορδ εΰρισκεν αφορμήν νά έκφέρη 
έκάστοτε οδυνηρούς εις τήν φιλαυτίαν τού φί
λου του σαρκασμού; εί καί λ.ίαν άνωδύνους κατά 
βάθος.

Ή  ιστορία τού Έρικ ήτο νύν ύπό πάντων 
γνωστή έν τή οικία, τού ιατρού. Έλευθέρως έ- 
γίνετο περί αύτής λόγος, πάσαι δ ’ αί φάσεις τών 
έρευνών συνεζητοϋντο παρά τήν τράπεζαν ή έν 
τώ έντευκτηρίω. Κάλλιον βεβαίως είχε πράξη 
δ ιατρός κατά τά δύο πρώτα έτη, εις ούδένχ 
έκμυστηρευθείς τό μυστικόν, διότι νύν τούτο έ- 
χρησίμευεν ώς θέμα αδολεσχίας εις τήν Κρέταν 
καί τήν Κάζαν, συγχρόνως δ ’ ένέβαλεν είς σκέ
ψεις τόν Έ ρικ.Αϊ σκέψεις δέ αύται ήσαν συχνά- 
κις μελαγχολικώταται.

’Οδυνηρά βεβαίως ήτο καθ’ έαυτήν ή άγνοια 
τών γονέων του, άν ε'ζων είσέτι, καί δ διαλο
γισμό; δτι ούδέποτε ίσως θά μάθη τό μυστικόν 
τής γεννήσεώ; του. Ά λ λ ’ ύπέρ παν άλλο θλι- 
βερώτατον ήτο ή άγνοια καί αύτής τή; πχτρί- 
δος του.

— Τό πτωχότερον παιδίον των δρόμων, δ ενδε
έστερος χωρικό; εέξεύρει τούλάχιστον ποίο; είνε 
δ τόπο; του καί εις ποιαν μεγάλην άνθρωπίνην 
οικογένειαν ανήκει, διενοεΐτο ενίοτε. Ά λ λ ’ έγώ

3 χ



290 ΕΣΤΙΑ

δέν το είξεύρω! Είμαι επάνω εις τήν γηίνην 
σφαίραν ώς ναυάγιον, ώς κόκκος κόνεως τον ό
ποιον αρπάζει 6 άνεμος καί ο όποιος δέν είξεύρει 
πόΟεν έρχεται! Δεν εχω £ίζας, δέν Ιχω οίκογε- 
νειακάς παραδόσεις, δέν έχω παρελθόν! Το 
χώμα οπού έγεννήθη ή μήτηρ μου, οπού ανα
παύονται τα  κόκκαλά της η θ' άναπαυθούν, δυ- 
νατέν ν' άτιμασθί) άπέ τούς ξένους, να ποδοπα- 
τηθή απ αυτούς χωρίς νά μου έπιτρέπηται να το 
υπερασπίσω, να χύσω το αίμά μου δι’ αύτό.

Ή  σκέψις αυτή κατέθλιβε τέν δυστυχή 
Ερικ. Έν ταίς τοιαύταις στιγμαϊς μάτην ε“λε- 

γεν ότι εύρε μητέρα, την αγαθήν Κατρίναν, ε
στίαν, τέν οίκον του Έρσεβον, πατρίδα τήν Νο - 
ρόην, μάτην ώρκίζετο νά αποδώσω αΰτοίς έκα- 
τονταπλασίως τά ευεργετήματα ταϋτα καί νά 
διατελέστ) άφωσιωμένος υίές εις τήν Νορβη
γίαν.

Και αυτη ετι η διαφορά τών χαρακτηριστι
κών ήν εβλεπεν έν τοϊς περί αύτέν καί αύτό έτι 
τέ χρώμα τών οφθαλμών καί του δέρματος δπερ 
διαβαίνων ε"βλεπεν έν τώ κατόπτρω, ή έν τώ  ύα- 
λώματι καταστήματος τινός έπανέφερον αύτέν 
έκάστην στιγμήν εις τήν έδυνηράν ταύτην σκέ- 
ψιν. Ενίοτε διελογίζετο ποιαν πατρίδα θά προε- 
τίμα έν τώ  κόσμω άν εκαλείτο νά εκλέξη. Έπί 
τώ είδικώ δέ τούτφ σκοπώ έμελέτα τήν ιστορίαν 
καί την γεωγραφίαν, έμελέτα τούς πολιτισμούς 
και τους λαούς. Ήσθάνετο ποιαν τινα παρηγο
ριάν δυνάμενος νά είπη τουλάχιστον ότι ήτο κελ
τικής φυλής καί άνεζήτει έν τοίς βιβλίοις τήν 
έπιβεβαίωσιν τής γνώμης ταύτης τού ιατρού.

Ά λ λ  οτε ό Σβαρυεγκρόνα έπανελάμβανεν ότι 
κατ’ αύτέν ήτο εξάπαντος ’Ιρλανδός, ό Έρικ 
τ,σθάνετο βαθεϊαν θλίψιν. ΙΙώς ! έκ πάντων τών 
κελτικών λαών, εϊμαρτο ακριβώς νά έκλέξη τον 
μάλλον καταδυναστευόμενον; "Αν τουλάχιστον 
είχεν ασφαλή τής καταγωγής του άπόδειξιν,θά 
ήγάπα βεβαίως τήν δυστυχή ταύτην πατρίδα 
ώς τήν μεγίστην καί ένδοξοτάτην τών χωρών ! 
Αλλ’ ούδ’ αύτήν καν τήν άπόδειξιν εκέκτητο ! 

Διατί νά μή πιστεύω μάλλον ότι ήτο Γάλλος, 
έπί παραδείγματι; . . . Καί έν Γαλλία επίσης Κέλ- 
ται κατώκουν ! . . .  Τοιαύτην τινά πατρίδα θά 
έπεθύμει, εύγενεΐς έχουσαν παραδόσεις, δραμα
τικήν ιστορίαν, σπείρασαν άνά τέν κόσμον γονί
μους ιδέας! Ω !  μεθ οΐου πάθους θά ήγάπα, 
μεθ οίας άφοσιώσεως θά ϋπηρέτει τοιαύτην πα
τρίδα ! . . .  Πώς θά ύπερηφανεύετο ότι άνήκεν 
εις αυτήν ! Θά ήσθάνετο υίικήν συγκίνησιν μελε
τών τά ένδοξα αύτής χρονικά, άναγινώσκων τά 
έργα τών συγγραφέων της, θαυμάζων τά  έργα 
τών καλλιτεχνών της ! . .  . Ά λλά , φεύ ! αί τοι- 
αύται ακριβώς εύγενεΐς συγκινήσεις τφ  ήσαν 
διά παντές άπηγορευμέναι ! . .  Τέ έβλεπεν, ού- 
δέποτε τέ πρόβλημα τής καταγωγής αύτού έ

μελλε νά λυθή, άφού μετά τόσας έρεύνας ούδέν 
είχεν έπιτευχθή.

Καί έντούτοις έφρόνει ό Έρικ, ότι άν ήδύνα
τό ν' άνέλθγι εις τήν πηγήν τών ληφθεισών ήδη 
πληροφοριών, ν' ακολουθήσω αύτοπροσώπως καί 
έπί τόπου τά  νέα ίχνη άπερ θ’ άνεκάλυπτε, 
θά έπετύγχανε νάλύση τέ μυστήριον τούτο. "Ο,τι 
δέν ήδυνήθησαν νά πράξωσιν οί έπί μισθώ πρά
κτορες, διατί άρά γε δέν θά κατώ|ΐθου ούτος διά 
τής δραστηριότητός του ; Δέν είχε πρές τούτο 
καί ζήλον φλογερόν καί θέλησιν άκατάβλητον ;

Ή  βασανίζουσα αύτέν ιδέα αϋτη έπέδρασεν, 
ανεπαισθήτως,τά μέγιστα έπί τών μελετών του, 
ειδικήν τροπήν δούσα εις αύτάς, έν άγνοια 
του· ώσεί είχεν έκ προτέρων άποφασισθή ότι 
έμελλε νά επιχειρήσω μακρούς πλούς ήρξατο με
λετών κατά βάθος τήν κοσμογραφίαν, τήν γεω
γραφίαν, τήν ναυτικήν τέχνην, συνελόντι είπεΐν 
πάντα τά  μαθήματα όσα περιελαμβάνον το έν 
τώ  προγράμματι τών ναυτικών σχολών.

—  Μίαν ημέραν, έλεγε, θά δώσω έξετάσεις 
πλοιάρχου διά μακράς θαλασσοπορίας καί θά είμ- 
πορέσω τότε νά ύπάγω εις Νέαν Ύόρκην, δι' έ- 
ξόδων μου, νά συνεχίσω τάς σχετικάς πρές τήν 
Κυνθίαν ένεργείας μου.

Ως ήν έπόμενον, τέ σχέδιον τούτο τής αύτο- 
προσώπου έρεύνης παρενετίθει ό Έρικ άπαύστως 
εις τάς συνδιαλέξεις του, διότι περί τούτου ένδε- 
λεχώς έμερίμνα. Οότω δέ ό ιατρός Σβαρυεγκρό- 
να, ό Βρέδεζορδ καί ό καθηγητής Χόστετ το- 
σούτον εν τέλει προσωκειώθησαν αύτό ώστε τέ 
παρεδέχθησαν καί δι’ εαυτούς· διότι τέ ζήτημα 
τής καταγωγής τού “Ερικ, όπερ κατ’ άρχάςείχε 
θεωρηθή ώς ένδιαφέρον μόνον πρόβλημα, είχε κα- 
ταστή σπουδαιότατον αύτών μέλημα. Έβλεπον 
ότι ό “Ερικ έταξε σκοπόν τού βίου τήν άνεύρε- 
σιν τής οικογένειας του, έπειδή δέ ήγάπων αύ
τέν είλικρινώς, έπειδή ήσθάνοντο ήλίκην σημα
σίαν είχε δι' αύτέν τούτο,ήσαν πρόθυμοι τά  πάν
τα  ν άποπειραθώσιν όπως χύσωσι λάμψιν τινά 
επι τού σκοτεινού τούτου μυστηρίου.

Οϋτω δ ’ άνεπαισθήτως καί κατά μικρόν άπε- 
φάσισαν ν’ άπέλθωσιν άπαντες όμού εις Νέαν 
Ι'όρκην, όπως ίδωσι διά τών ιδίων οφθαλμών 

άν ήτο δυνατόν νά γνωσθή τι πλείον τών ήδη 
γνωσθέντων.

Ποιος έξέφρασε πρώτος τήν ιδέαν ταύτην ; 
Τούτο άπέμεινεν άγνωστον, έπί μακρέν χρησι- 
μεύσαν ώς θέμα συζητήσεως μεταξύ τού ιατρού 
καί τού Βρέδεζορδ, έκατέρου άξιούντος τήν προ
τεραιότητα τής προτάσεως. Άναμφιβόλως, ή 
ιδέα αυτη συγχρόνως έπήλθεν εις αύτούς, διότι 
άδιακόπως ϋπέ τού “Ερικ καλλιεργούμενη έβλά- 
στησεν έντές πάντων τών έγκεφάλων. Ά λ λ ’ ού
τως ή άλλως, τέ βέβαιον είνε ότι ε"λαβε σάοκα, 
ότι έγένετο αποδεκτή καί ότι τέν σεπτέμβριον
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τού επομένου έτους, οί τρεις φίλοι συνοδευόμενοι 
ύπέ τού “Ερικ, άπέπλευσαν έκ Χριστιανίας εις 
τάς Ηνωμένας Πολιτείας.

Μετά δεκαήμερον πλούν άφίκοντο εις Νέαν 
Ύόρκην, άνευ δέ τής ελάχιστης βραδύτητος συ- 
νενοήθησαν πρές τό κατάστημα Ιερεμία ΣμίΟ 
Ούάλκερ καί Σας, όθεν είχον σταλή αί πρώται 
πληροφορίαι.

Έκτοτε, νέος παράγων, ούτινος ούδείς ειχεν 
ύποπτεύση είσέτι τήν δύναμιν, προσετέθη εις τας 
ένεργείας αύτών. "Ο  παράγων ούτος ήτο η προ
σωπική δραστηριότης τού 'Έρικ. Έκ τής Νέας 
Ύόρκης καί τών 'Ηνωμένων Πολιτειών,έκ πάντων 
τών πρωτοφανών εις αύτέν θεαμάτων, προσεΐχεν 
ιδία εις τά όπωςδήποτε σχέσιν ε'-χοντα προς 
τάς έρεύνας του. Ά π ο  τής αύγής έπί ποδές ών 
περιέτρεχε τέν λιμένα, παοήρχετο τας προκυ
μαίας, προσεπέλαζε τά  έλλιμε·«σμένα πλοία ζη
τών καί συλλέγων άκαταπαύστως λεπτομερε- 
στάτας πληροφορίας.

—  Έγνωρίσατε τήν Καναδικήν Εταιρίαν; Είμ- 
πορεϊτε νά μού ύποδείξετε κανένα βαθμοφόρον τού 
πληρώματος, κανένα έπιβάτην, κανένα ναύτην 
ό όποιος νά έταξείδευσε μί τήν ΚυκθΙα>';  ήρώ- 
τα πανταχού.

Ένεκα τής εντελούς γνώσεως τής αγγλικής 
γλώσσης, τής σοβαράς καί συμπαθούς φυσιογνω
μίας του, τής έξοικειώσεως αύτού πρές πάντα 
τά εις τήν θάλασσαν άναφερόμενα, φιλόφρονος 
πανταχού έτύγχανε δεξιώσεως. Ιπεδείχθησαν εις 
αύτέν άλληλοδιαδόχως πολλοί βαθμοφόροι άλλο
τε τού πληρώματος, ναύται ή υπάλληλοι τής 
έν Καναδά μεταγωγικής έταιρίας. Τούτων τι- 
νάς μέν εύρε, τινών δέ πάν ίχνος είχεν ίςα- 
φανισθή. Ά λ λ ’ ούδ’ οί εύρεθέντες ήδυνήθησαν 
νά παράσχωσιν εις αύτέν άξίαν λόγου τινά εί- 
δησιν περί τού τελευταίου πλού τής Κυ>ΘΙας. 
Μετά δεκαπενθημέρους άδιακόπους περιδρομας 
καί έρεύνας, ήγρευσε τέλος πληροφορίαν τινά όλως 
διάφορον τής πληθύος τών αορίστων καί αντιφα
τικών,ας συνέλεγε καθ’ έκάστην. ’Αληθώς, δέ ή 
πληροφορία έκείνη ήτο πολύτιμος.

Έβεβαιούτο ότι ναύτης ένόματι Πατρίκιος 
Όδόνογαν έπέζησε τού ναυαγίου τής Κυΐ'θίας, 
καί ότι είχεν έπανακάμψη μάλιστα εις Νεαν 
Ύόρκην πολλάκις μετά τέ ναυάγιον. Ο Πα
τρίκιος Όδόνογαν ούτος ύπηρέτει ώς μαθητευο- 
μενος έπί τής Κυ^θίας κατά τέν τελευταΐον 
πλούν τού πλοίου τούτου. Ή το  είδικώς τεταγ- 
μένος εις τήν υπηρεσίαν τού πλοιάρχου, πιθανώ- 
τατα δέ θά έγνώρισε τούς έπιβάτας τής πρώτης 
θέσεως, οϊτινες γευματίζουσι καί δειπνούσιν εις 
τήν τράπεζαν τής πρύμνης. Έ κ τών περικόμψων 
σπαργάνων τού παιδιού εΐκάζων τις εύλόγως θα 
συνεπέράινεν ότι οί πλούσιοι αύτού γονείς ησαν εν

τή πρώτ-η θέσει. Μεγίστην λοιπόν σημασίαν είχεν 
ή άνεύρεσις τού ναύτου τούτου.

Εις τούτο τέ συμπέρασμα κατέληξαν όμοφώ- 
νως 0 τε ό Ιατρός καί ό Βρέδεζορδ, όπότε ό Έρικ 
άνεκοίνωσεν αύτοίς τήν άνακάλυψίν του, έπιστρέ- 
ψας τήν ώραν τού γεύματος εις τέ ξενοδοχείου 
τής Πέμπτης Παρόδου. Ά λ λ ά  σχεδόν άμέσως 
ή συζήτησες έξετροχιάσθη, διότι ό ιατρός ήθέ- 
λησε νά έξαγάγω έκ τού νέου τούτου στοιχείου 
άπόδειξιν πρές ύποστήριξιν τού προσφιλούς αύτω 
διισχυριαμού.

—  Πατρίκιος Ό δ ό ν ο γ α ν !...  ήκούσθη ποτέ 
ίρλανδικώτερον όνομα ! . .  . Δέν τέ ελεγα έγώ 
ότι ή 'Ιρλανδία ε“χει τήν ούράν της εις τήν ύπό- 
θεσιν τού Έρικ ;

—  "Εως έδώ, δεν μού φαίνεται νά τήν έχω, 
άπήντησε μειδιών ό Βρέδεζορδ. Είς Ιρλανδός 
μαθητευόμενος είς έν πλοΐον δέν άποδεικνύει τί
ποτε· τέ δύσκολου ίσα ίσα θά ήτο τέ έναντίον, 
δηλαδή νά εύρεθή άμερικανικέν πλοΐον μή έχον 
είς τέ πλήρωμά του καί ένα υιόν τής χλοεράς 
νήσου!

Τέ θέμα τούτο παρείχεν αφορμήν είς δίωρου 
ή τρίωρον ίτυζήτησιν είς τούς δύο φίλους, όμο- 
λογητέον δέ οτι δέν άφήκαν τήν εύκαιρίαν νά 
παρέλθω είς μάτην. Ό  Έρικ έν τούτοις άπό τής 
ήμέρα; εκείνης πάσαν αύτού τήν δραστηριότητα 
συνεκέντρωσεν είς τούτον τέν σκοπόν: νά έπα- 
νεύρη τέν Πατρίκιον Όδόνογαν.

Είν’ αληθές ότι δέν τέ κατώρθωσεν,άλλά διά 
τών ένδελεχών ερευνών άνεκάλυψε τέλος έπί τής 
προκυμαίας τού Οόδσωνος ναύτην τινά, όστις 
ήδυνήθη νά τώ παράσχω λεπτομερεστέρας πλη
ροφορίας περί τού Όδόνογαν ,ύν εί/̂ εν άλλοτε γνω
ρίσω . Ό  Πατρίκιος Όδόνογαν ητο πράγματι 
Ιρλανδός, γεννηθείς έν Ίννισχάνω, τής κομιτίας 
τού Κούρκ.Ήτο άνήρ τριακοντατριών μέχρι τριά
κοντα πέντε ετών, μέτριου αναστήματος, πυρράν 
έχων τήν κόμην, μέλανας τούς οφθαλμούς καί 
τήν £ΐνα σεσιμωμένην ϋπέ δυστυχήματος.

—  Μέσα σέ χίλιους ’μπορεί κανείς νά τέν 
γνωρίσω', είπεν ό ναύτης. Μού φαίνεται σάν νά τέν 
εχω εμπρός μου άν καί 'πέρασαν έπτά ή οκτώ 
χρόνια πού δέν τέν ε ί δ α ! . .  .

—  Είς τήν Νέαν Ύόρκην τέν έβλέπατε τέ 
περισσότερον ;

 ’ Σ  τήν Νέαν Ύόρκην καί άλλού. Μά τήν
ύστερνή φορά τέν είδα ’ς τήν Νέαν Ύόρκη.

 Δέν ’μπορείτε νά μού είπήτε κάποιον πού
νά ξεύρη τί άπέγινε ;

 Δέν ξεύρω κανένα, παιδί μου, μά άν θέλης
ρώτησε τέν ξενοδόχον τής Έρνθράς Άγχύρας, 
είς τέ Βρουκλάΐν.Έκεΐ πάντα κατέβαινε ό Ό δ ό 
νογαν όταν ξεμπαρκαρίζονταν 'ς τήν Νέα 
Ύόρκη. Είνε κάποιος Βόουλες, ναύτης 'ς τά 
νηάτα του. Ά ν  κι’ αύτές δέν σού ’πή πού είνε,
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πάρετο άπόφασι πώς δέν θά ράθης πλειά τίποτε 
για τον Όδόνογαν καί ρ.ήν χάντ,ς του κάκου 
τον κόπο σου.

Ό  Έρικ έπήδησεν έν σπουδή επί ριάς τών 
άτρηλάτων σχεδιών, αϊτινες έκτελούσι την συγ
κοινωνίαν έν τώ  Άνατολικώ ποταρίω, ρετά εί
κοσι δέλεπτά η το εις Βρουκλάϊν.

Έπί της φλιας τής Έρυθρας Άγχύρας εύρε 
γραιάν τινα λίαν καθάριου, συντόνως άσχολου- 
ρένην είς τό καθαίρειν γεώρηλα.

—  Ό  μήστερ Βόουλες είν’ έδώ, κυρία ; ή- 
ρώτησεν ό Έρικ χαιρέτισα; ρετά τής συνήθους 
έν τή θετή αύτού πατρίδι φιλοφροσύνης.

—  Έ δώ  είναι ρ ά  κοιραται τόν άπογιαρατι- 
νό του, εΐπεν ή γραία περιέργως άτενίσασα έπί 
τόν νεανίσκον. "Αν έχετε νέε του πήτε τίποτε, 
πήτέ το έρένα, τό ΐό'ιο είνε. .  . εϊραι ή γυναί
κα του !

—  "Ω ! κυρία, καί σείς βέβαια όπως δ κ. 
Βόουλες θά είρπορεϊτε να ροϋ δώσετε ρίαν πλη
ροφορίαν που ζητώ, είπεν δ Έρικ. "Ηθελα νά 
ράθω άν έγνωρίσατε ένα ναύτην Πατρίκιον Ό 
δόνογαν, άν είναι τώρα έδώ, ή άν είξεύρετε που 
εύρίσκεται. ·

—  Πατρίκιος Όδόνογαν ; . .  . Μά ε'χει πέντε 
έζ χρόνια τώρα νά ξαναπατήσγι έδώ, Δέν ξεύρω 
που είναι , παιδάκι ρου.

Ή  φυσιογνωρ.ία του Έρικ τόσον βαθεϊαν θλί- 
ψιν έξέφρασεν όίστε ή γραία την παρετήρησε καί 
συνεκινήθη.

—  Μεγάλη ανάγκη θά τόν έ'χετε, χωρίς 
άλλο, τόν Πατρίκιον Όδόνογαν κ’ έλυπηθήκατε 
έτσι κατάκαρδα γιατί δέν τόνεύρήκατε έδώ, εί
πεν ή γοαϊα.

—  Ώ  ! ναι ρεγάλην ανάγκην τόν έχω, κυ
ρία, άπεκρίθη περιλύπως δ νεανίσκος. Μόνον αυ
τός ίσως είνε ε>ς θέσιν νά διαλύση εν ρυστή-
ιον, τό δποϊον θά ρ.έ βασανίζη είς ολην ρου την 
ωήν.

’Από τριών ήδη έβδοράδων καθ' άς δ Έρικ 
ε'τρεχε πανταχοϋ ερευνών είχεν απόκτηση ποιάν | 
τινα πείραν τών ανθρωπίνων πραγράτων. Είδεν 
ότι είχε κεντηθή ή περιεργία τής μίστρες Βόου
λες καί έσκέφθη ότι δέν θά έπραττε κακώς άν 
έξήταζε την γραίαν. "Οθεν ήρώτησεν αυτήν άν 
ήδύνατο νά τω  δώση έν ποτήριον λερονάδας 
όπως δροσισθή, καταφατικήν δέ λαβών άπάντη- 
σιν είσήλθεν εις τό πανδοχείου.

Ή  χαρηλή αίθουσα είς ήν εΰρέθη ήτο έσκευ- 
ασρένη διά ξύλινων τραπεζών καί άχυροπλέ- 
κτων έδρών, άλλά πάντη έρηρος. Καί αΰτη έτι 
ή σύρπτωτις ένεθάρρυνε τόν Έρικ όπως συνάψη 
συνοριλίαν ρετά τής γραίας, δπότε αΰτη έπα- 
νήλθεν έκ του υπογείου φέρουσα ρικράν φιάλην.

—  θ ’ άπορήτε βέβαια, κυρία, διατί ζητώ 
ρ ΐ τόσην έπιρονήν τόν Πατρίκιον Όδόνογαν,

j είπε ρέ τήν γλυκεϊάν του φωνήν· άλλά νά σάς 
είπώ τό διατί- δ Πατρίκιος Όδόνογαν παρευρέθη 
λέγουν είς το  ναυάγιον τής Κυνθίας. ένός άρε- 
ρικανικοϋ πλοίου τό δποίον έναυάγησε πρό δε- 
καεπτά έτών είς τά παράλια τής Νορβηγίας! . .  
Έ γώ  δέ που σάς δριλώ έσώθην άπό έ'να Νορ
βηγόν ψαραν, δ δποιος ρέ εύρήκε οκτώ έννέα 
ρηνών ρωρό είς ρίαν κούνιαν που ε'πλεε- είς το 
πέλαγος, δερένη επάνω είς ένα σωσίβιον τής Kvr- 
θίαC.· · Ζητώ λοιπόν τόν Όδόνογαν διά νά ροϋ 
δώση πληροφορίας διά τήν οικογένειαν ρου ή 
τουλάχιστον διά τήν πατρίδα ρου ! . .  .

Ή  ρίστρες Βόουλες κραυγήν ^ήξασα δέν ά - 
φήκε τόν Έρικ νά προχωρήση.

—  'Πάνω είς ένα σωσίβιο, έτσι δέν είπατε ; 
"Ησασθε δερένος επάνω είς ένα σωσίβιο !

Μή άναρείνασα δ ’ άπάντησιν ε"δραρεν είς τήν 
κλίρακα.

—  Βόουλες ! . .  . Βόουλες.. . κατέβα γρή
γορα ! άνέκραξεν όξεία φωνή. ’Πάνω ’ς τό σω
σίβιο ! Είσθε τό παιδί του σωσίβιου! Ποιός νά 
ρ.οϋ τώλεγε αύτό τό πράγρα ! έπανέλαβεν έπι- 
στρέψασα παρά τόν Έρικ, όστις είχε καταστή 
ώχρός έξ έκπλήζεως καί έλπίδος.

Μή ε"ρελλε τέλος νά ρ.άθη τό άπόκρυφον του 
βίου του όπερ άνεζήτει ρετά τόσης αγωνίας ;

Βαρύ βήρα ήκούσθη έπί τής ξύλινης κλίρα- 
κος καί ρετ' ολίγον βραχύσωρος γέρων δλο- 
στρόγγυλος καί βοδόχρους, πλήρη στολήν έκ κυ
ανή; έρέας ένδεδυρένος, εκατέρωθεν τού προσώ
που ρακράς καί λεύκάς παραγναθίδας φέρων 

I καί άπό τών ώτων χρυσούς δακτυλίους, έφάνη 
| έπί τής φλιάς τής χαρηλή; αιθούσης.

—  Τί είναι ; . .  . τί τρέχει; ήρώτησε τριβών 
! τούς όφθαλρούς αύτού.

—  Έ λ α  έδώ γρήγορα κ’ έχορεν τήν άνάγ- 
κην σου ! άπεκρίθη έπιτακτικώς ή μίστρες Βό
ουλες. Κάθησε αύτού καί άκουσε τόν κύριον, πού 
θά σοϋ είπή οσα είπε καί είς έρένα.

Ό  Βόουλες ύπήκουσεν άνευ άντιστάσεως. Ό  
Έρικ τόν έριρήθη έπαναλαβών αυτολεξεί σχε
δόν οσα είχεν εϊπη είς τήν άγαθήν γραίαν.

Τότε ή ρορφή τού Βόουλες διεστάλη ώς παν
σέληνος, καί τό στόρα του διέγραψεν εύρύ ρει- 
δ ία ρ α - δ γέρων παρετήρει τήν γραιάν του σύ
ζυγον τριβών τάς χεΐρας καί αϋτη δ ’ έφαίνετο 
δροίως χαίρουσα.

—  Μήπως είξεύρετε τήν ιστορίαν ρ,ου ; ή
ρώτησεν δ Έρικ ρέ παλλορίνην καρδίαν.

Ό  μήστερ Βόουλες ένευσε καταφατικώς, έ
ζεσε τό ούς καί άπεφάσισε τέλος νά δριλήση.

—  Τήν ξεύρω χωρίς νά τήν ξεύρω, είπεν έν 
τέλει, όπως τήν ξεϋρει καί ή γυναΐκά ρ ο υ ! . .  . 
Έ χορε κουβεντιάση τόσες φορές γι’ αυτήν τήν 
δουλειά χωρίς νά νοιώθωρε τίποτε!. .  .

Ό  Έρικ ώχρός, συσφίγγων τούς οδόν τα  ς, ή-
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Κροατο άπύ.ήστως, άναρένων διευκρίνισίν τινά. ί 
Ά λλ ' ή διευκρίνισις έβράδυνεν. Ό  Βόουλες δέν 
είχε τό χάρισρατής ευγλωττίας ουδέ τό τής σα
φήνειας. "Ισως δέ αί ίδέαι αύτού ησαν καί έκ 
τού ύπνου κατά τι συγκεχυρέναι. 'Όπως συνέλ- 
θη είς εαυτόν ρετά τόν ύπνον έπρεπε κατά γε
νικόν κανόνα νά πίη δύο ή τρία ποτήρια ποτού 
τίνος φρικωδώς δροιάζοντο; πρός τό τ(ίν .

Μόνον άφ’ οΰ ή σύζυγός του έθηκε πρό αύτού 
φιάλην καί δύο ποτήρια, δ πανδοχεύς άπε- 
φάσισε νά δριλήση.

Ήρχισε δέ ρακράν καί σφοδρά συγκεχυρ.ένην 
άφήγησιν, έν ή διά ρέσου άναριθρήτων ανωφε
λών λεπτορερειών έλαχιστα γεγονότα έπέπλεον 
άξίαν τινά έχοντα. Ή  διήγησις αϋτη διήρκεσεν 
ούχήττον τώνδύοώρών.Ό  δυστυχήςΈρικ έδέησε 
νά καταβάλη πάσαν αύτοϋ τήν προσοχήν όπως 
έξαγάγη πόρισρά τι. Διά τών άδιακόπων δέ καί 
έπιρόνων έρωτήσεών του, καί διά τής βοήθειας 
τής μίστρες Βόουλες, έπί τέλους τό κατώρθωσε.

θ '.

'Αμοιβή π εΥ τα χοσ ίω γ  Λιρών σ τ ep.hrών.

Ό  Πατρίκιος Όδόνογαν, καθόσον δ Έρικ ή- 
δυνήθη νά έννοήση, διά τών παρασιωπήσεων καί 
τών παρεκβάσεων τού Βόουλες,δέν ήτο πρότυπον 
άρετής. Ό  πανδοχεύς τής ’Ερυθρός Ά γ 
χύρας είχε γνωρίση αύτόν ναυτόπαιδα, ραθητευ- 
όρενον καί ναύτην, πρό τού ναυαγίου τής Κ ου-  
θίας  καί ρετ αύτό. Μέχρι τής έποχής έκείνης 
ό Πατρίκιο; Όδόναγαν ήτο πτωχός, ώ ; έν γέ— 
νει πάντες οί ναϋται. Ά λλά  ρετά τό ναυάγιον 
τούτο έπανέκαρψεν έξ Ευρώπης άποκορίζων χον
δρόν δέρα τραπεζικών γραρρατίων, διισχυριζό- 
ρενος δέ οτι έκληρονόρησε πλούσιόν τινα συγγενή 
έν Ιρλανδία, πράγρα πάντη άπίθανον.

Ό  Βόουλες ποτέ δέν έπίστευσεν είς τό δυ
νατόν τοιαύτης κληρονορίας. Έφρόνει ράλιστα 
ότι ή τόσον αιφνίδια έκείνη περιουσία θά συνε- 
δέετόπως, ούχί έντίρως βέβαια,πρός τό ναυάγιον 
τής Κ υΥ θίας. Διότι ήτο άναντίροητον ότι δ Πα- ! 
τρίκιος Όδόνογαν είχε παρευρεθή είς αύτό, άν- 
τιθέτως δε πρό; τήν εν τοιαύταις περιπτώσεσι 
συνήθειαν τών ναυτικών, άπέφευγεν έπιρελώ; 
πάντα περί τούτου λόγον, ρετκτρέπων άρκετά 
σκχιώς τήν συνδιάλεξιν δσάκις ρετέπιπτεν είς 
το θέρα εκείνο. Είχε δραπετεύση ράλιστα έν 
σπουδή, ρακοόν έπιχειρήσας πλούν, καθ’ ήν έ- 
ποχην ή ασφαλιστική έταιρία είχεν έγείρη πο- ι 
λιτικήν άγωγήν κατά τών ιδιοκτητών τής Κυν- 
θίας, τούτο δε όπως ρή περιπλακή είς τήν δί- , 
κην ρη δ ’ ώς ρ.άρτυς κάν. Ή  διαγωγή αϋτη I 
είχε φανή τοσούτω ράλλον ύποπτος καθόσον δ 
Πατρίκιο; Όδόνογαν ήτο τό ρόνον επιζών ρέλος 
τού πληρώρατο; τού πλοίου. Ό  Βόουλες ούδέν

ήδυνήθη νά έξακριβώση περί τής ύποθέσεως 
ταύτης, ήτις ανέκαθεν είχε φανή είς αύτόν τε 
καί τήν σύζυγόν του λίαν σκοτεινή.

Τήν γνώρην ταύτην έκράτυνε καί τό ότι δ 
Πατρίκιος κατά τήν έν Ν έα Ύόρκη διατριβήν 
του ούδέποτε έστερεΐτο χρηράτων. Ούδέν σχεδόν 
άπέφερεν έκ τών ταξειδίων του, άλλ’ ήρέρας 
τινάς άπό τής επανόδου του είχεν άφθονον χρυ
σόν καί τραπεζικά γραρράτια, έν τή ρέθη δ ’ 
αύτοϋ συνείθιζε νά καυχάται ότι κατείχε ρυστι- 
κόν τι ίσοδυναροϋν πρός θησαυρόν. Έ ν τοίς πα- 
ραληρήρασιν αύτού έπανελάρ,βανεν ώς επωδόν 
τάς λέξεις: «τό παιδί τού σωσιβίου».

—  Τό παιδί τού σωσιβίου νάνε καλά, κύρ 
Βόουλες! έλεγε πλήττων διά τής χειρός τήν 
τράπεζαν. Τό παιδί τού σωσιβίου! άπό ράλαρ- 
ρα νάταν δέν θάξιζε περισσότερο !

Ταϋτα δέ λέγων ίγέλα σαρδώνεον, ρ.ετ’ άκρας 
αύταρεσκείας. Τό ζεύγος τών Βόουλες ούδέποτε 
κατώρθωσε ν’ άποσπάση έξήγησίν τινα τών λέ
ξεων τούτων, έφ’ ών έπί ε"τη ολα ίδρυε καί έ- 
κρήρνιζε ρυρίας υποθέσεις.

Έκ τούτου λοιπόν ή συγκίνησις τής μίστρες 
Βόουλες καθ’ ήν στιγρήν δ Έρικ έγνώρισεν είς 
αύτήν ότι ήτο άκριβώς τό περίφηρον έκείνο 
«παιδί τού σωσιβίου »

Ό  Πατρίκιος Όδόνογαν, όστις έπί δεκαπέντε 
καί έπέκεινα έτη συνείθιζεν,ότε εύρίσκετο έν Νέα 
Τόρκτ), νά καταλύη είς τήν Έ ρ υθ ρα Υ  “Α γ χ ν  

ρ ο γ ,  δέν είχε πατήση τόν πόδα είς τό πανδο- 
χεϊον τούτο άπό τεσσάρων περίπου έτών. Καί 
είς τήν έξαβάνισιν δέ ταύτην, κατά τό λέγειν 
τού Βόουλες, ρυστήριόν τι ύπεκρύπτετο. Τόν 
’Ιρλανδόν είχεν έπισκεφθή έσπέραν τινά άνθρω
πός τις κλεισθείς είς τό δωράτιόν του ρετ’ αύτού 
ύπέρ τήν ώραν. Μετά τήν έπίσκεψιν ταύτην δ 
Πατρίκιος Όδόνογαν, συγκεκινηρένος καί σπεύ- 
δων, έπλήρωσε κατεπειγόντως τά  όφειλόρενα, 
ε"λαβε τόν ναυτικόν του σάκκον, καί άπήλθεν.

Έ κτοτε δέ δέν έφάνη πλέον.
Ό  μήστερ καί ή μίστρες Βόουλες ήγνόουν, 

ώς είκός, τήν αιτίαν τής αιφνίδιου έκείνης άνα- 
χωρήσεως. Ά λ λ ’ ένόριζον άδιστάκτως, ότι συνε- 
δέετο πρός τό ναυάγιον τής Κυνθίας καί την ι
στορίαν τού «παιδιού τού σωσιβίου.» Κ ατ’ αύ- 
τούς, δ έπισκεφθείς τόν Πατρίκιον Όδόνογαν 
άνήγγειλεν αύτώ οτι σοβαρός τόν ήπείλει κίν
δυνος καί ότι δ ’Ιρλανδός έθεώρησε συνετόν ν’ 
άπέλθη άρέσως έκ Νέας Τόρκης. Οί Βόουλες 
ήσαν βέβαιοι ότι δέν ύπέστρεψεν άπό τής έπο
χής έκείνης. θ ά  τό εράνθανον, έλεγον, παρ’ άλ
λων θαρώνων τού πανδοχείου των, οίτινες θά 
έξεπλήττοντο πάντως βλέποντ&ς ότι δ Πατρίκιος 
κατέλυσεν άλλαχού καί ούχί είς τήν Ερνθραν 
"Λγχνραν καί θά ήρώτων τό αίτιον.

Ταϋτα ήσαν, έν συνόλω, όσα δ Έρικ ε’ραθε
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δι’ έπιμονής καί μεγάλη; δεξιότητος παρά τού 
πανδοχέω; καί τής συζύγου του. Μεγάλην ανυ
πομονησίαν ειχε ν’ ανακοίνωση ταϋτα εις τούς 
φίλους του. Έσπευσμένως λοιπόν άπεχαιρέτισε 
τόν κύριον καί τήν κυρίαν Βόουλες άπελθών είς 
άναζήτησίν των.

Ή  διήγησις αύτού έτυχε φυσικώς εν τη Πέμ- 
Ttzif ΓΙαρύόω τής προσοχής ή ; ήτο άξια. Τότε 
το πρώτον, μετά τοσαύτας έρεύνας, εύρίσκοντο 
έπι τα  ίχνη ανθρώπου, όστις είχεν έκστομίση 
επανειλημμένους ύπαινιγμούς περί τοϋ «παιδιού 
τού σωσιβίου.» Ναι μεν, ήγνόουν πού ητο ό 
άνθρωπος ούτος, άλλ’ ήλπιζον δτι θά ευρωσιν 
αύτό θάττον η βράδιον. 'Από τής ένάρξεω; των 
ενεργειών ούδέν έπεισόδιον τοσοϋτο σημαντικόν 
είχε είσέτι παρουσιασθή. Ένεκα τής σόβαρότη- 
τος λοιπόν τοϋ πράγματος άπεφασίσθη νά τηλε- 
γραφήσωσιν είς την μίοτρες Βόουλες νά έτοιμάση 
αυθημερόν γεύμα Si' εξ Sαιτυμόνας. Τό μέσον 
τούτο προετεινεν ό Βρέδεζορδ όπως τεχνηέντως 
πείση τούς πανδοχείς νά όμολογήσωσιν οσα έγί- 
γνωσκον.

Ό  Έρικ ούδέν νε'ον ήλπιζε νά μάθη. Έγνώ- 
ριζεν ήδη επαρκώ; τούς Βόουλες όύστε είχε την 
πεποίθησιν ότι κατώρθωσε ν’ άποσπάση απ ’ αυ
τών καί τάς έλαχίστας περί τού Όδόνογαν πλη
ροφορίας. Αλλα δεν ύπελόγιζε την μεγάλην 
δεξιότητα ήν είχεν Βρέδεζορδ είς τό έρωταν 
τούς μάρτυρας έν τοϊς δικαστηρίοις, καί έξάγε’ιν 
εκ τών απαντήσεων αυτών ο,τι πολλάκις οΰδ’ 
ύπέθετον εκείνοι.

Η μίστρες Βόουλες ε’φάνη άνωτέρα έαυτής. 
Έστρωσε τήν τράπεζαν έν τώ ώραιοτέρψ δω μα- 
τί<}» τοϋ πρώτου ορόφου καί παρεσκεύασε προ- 
χείρως έν ήττονι τής ώρας χρονικώ διαστήματι 
έξαίρετον γεύμα. Τά μέγιστα κολακευθεϊσα έκ 
τής προσκλησεως τού νά συμμετάσχη τούτου μετά 
τοϋ συζύγου της, ύπεβλήθη εύχαοίστως είς την 
άνάκρισιν τού διαπρεπούς δικηγόρου. Ουτω δέ 
συνελέχθησαν έτι ΐκαναί πληροφορίαι μεγάλην 
Ιχουσαι σημασίαν.

Καί πρώτον μέν έγνώσθη ότι ό Πατρίκιος Ό 
δόνογαν είχεν είπη αυτολεξεί ότε ήγειρεν αγωγήν 
ή κσφαλιστιστική Εταιρία, ότι άνεχώρει «<ϊιά 
νά μή τόν καλέσουν μάρτυρα. » Έκ τούτου κα
ταφανώς άπεδεικνύετο οτι ούδεμίαν διάθεσιν είχε 
νά διευκρινήση τά κατά τό ναυάγιον τής Kvr- 
Αίας, τούθ’ οπερ άλλως τε έπεμαρτύρει καί ή 
διαγωγή αύτού έν γένει.

Έ τ ι  δέ έξηκριβώθη ότι ή πηγή τών ύπο
πτων προσόδων, έξ ής ήντλει μετά τηλικαύ- 
της μυστικότητος, εύρίσκετο έν Νέα Ύόρκη η 
έν τοίς πέριξ. Διότι έπιστρέφων έκ τών πλόων 
του έστερείτο πάντοτε χρημάτων, εσπέραν δέ 
τινα αίφνης, άφ ’ ού έξήρχετο τοϋ πανδοχείου

τό δειλινόν, έπέστρεφε πλήρη έχων χρυσού τά θυ
λάκια.

 ̂Ούδεμία αμφιβολία ότι ή μυστική έκείνη πη- 
γη συνεσχετίζετο πρός τό «παιδί τού σωσιβίου,» 
ώς έπανειλημμένως είχε δηλώση δ Όδόνογαν.

Ό  Πατρίκιος είχε, φαίνεται, έπιχειρήση νά 
πορισθή ύπέρογκον καί τελειωτικόν κέρδος έκ τού 
αποκρύφου τούτου, ή απόπειρα δέ αύ’τη είχε πάν
τως έπενέγκη κρίσιν τινά. Πράγματι τήν πα· 
ραμ.ονην ε'τι τής αιφνίδιου άναχωρήσεώς του διε- 
βεβαίου ότι είχε βαρυνθή πλέον τά  ταξείδια, 
καί ότι προύτίθετο τοϋ λοιπού νά ζήση έκ τών 
εισοδημάτων του έν Νέα Ύόρκη.

Τέλος, ό έπισκεφθείς τόν Πατρίκιον Όδόνογαν 
ειχε συμφέρον είς τήν άναχώρησιν αύτού, διότι ευ
θύ; τήν έπαύριον μετέβη είς τήν Έρυθράτ ‘ Αγ- 
χυραχ καί έζήτησε τόν ’Ιρλανδόν, έφάνη δέ τά 
μέγιστα ευχαριστηθείς διότι άπήλθεν. Ό  Βό
ουλες ητο βέβαιος ότι ήδύνατο ν’ αναγνώριση 
τόν άνθρωπον τούτον, όστις έκ τοϋ ήθους τώ  
εφανη ώς υπάλληλος τής μυστικής αστυνομίας.

Ο Βρέδεζορδ έκ πάντων τούτων συνεπέρανεν 
οτι τον Πατρίκιον εζεφόβιζε συστηματικώς δ 
παρέχων είς αυτόν τά  χρήματα κατά τήν έν 
Νέα Ύόρκη διαμονήν του, καί ότι ούτος άναμ- 
φιβόλως είχεν εκπέμψη τόν αστυνομικόν έκεΐνον 
υπάλληλον όπως έπισείση κατ’ αύτού τήν απει
λήν ποινικής καταδιώξεως. Τούτο μόνον ήδύνατο 
νά έξηγήση τήν αίφνιδίαν μετά τήν επίσκεψιν 
εκείνην άναχώρησιν τοϋ Όδόνογαν καί τήν 
παντελή αύτού έξαφάνισιν.

Χρήσιμον λοιπόν ήτο νά μάθωσι τά  χαρακτη
ριστικά τού τε αστυνομικού ύπαλλήλου καί τοϋ 
Πατρικίου Όδόνογαν, τά  δποϊα οί Βόουλες πε
ριέγραψαν αύτοίς επακριβώς. Ό  πανδοχεύς τής 
Έρνθράς ' Λγχύρας φυλλομετρήσας τό κατάστι- 
χόν του ήδυνήθη ν’ άνεύρη προσέτι τήν ακριβή 
ήμερομηνίαν τής άναχωρήσεως τού Ιρλανδού,όστις 
ειχεν κπέλθη προ τριών έτών καί έννέα μ.ηνών,ούχί 
δέπρόπέντεήεξέτών, ώςείχε κατ’ άρχάς νομίση.

Ό  ιατρός Σβαρυεγκρόνα έξεπλάγη σφόδρα 
εκ τής ακριβούς συμπτώσεως τής ημερομηνίας 
τής άναχωρήσεως ταύτης, καί, κατ’ άκολουθίαν, 
τής επισκέψεως τοϋ άστυνομικού ύπαλλήλου, 
πρός τήν έν Μεγάλη Βρεττανία δημοσίευσιν τών 
πρώτων γνωστοποιήσεων αύτού. Τοσουτερ κατα
φανής ητο μάλιστα ή σύμ.πτωσις, ώστε ήτο 
άδύνατον νά μή ύποθέση τι; συσχετιζόμενα τά 
δύο ταϋτα φαινόμενα.

Έφάνη λοιπόν ότι ήρξατο διευκρινούμενόν πως 
τό πρόβλημα. Ή  έγκατάλειψις τοϋ Έρικ επί σω
σιβίου ήτο πάντως άποτέλεσμα έγκλήματος, οό- 
τινος δ έπί τής Κυτθίας μαθητευόμενος Όδόνο
γαν έγένετο μάρτυ; ή συνένοχος. Έγίνωσκε δ ’ 
ούτος τόν αύτουργόν, διαμένοντα έν Νέα Ύόρκη 
ή έν τοίς πέριξ, καί έπί μακρόν είχεν έκμεταλ-

λευθή τό άπόκρυφον έκείνο. Ά λ λ ’ ημέραν τινά 
τέλος δ πρωτουργός τοϋ έγκλήματος δυσανασχε- 
τήσας έκ τών άπαιτήσεων τοϋ ’Ιρλανδού καί 
πτοηθείς ύπό τών έν ταϊς έφημερίσι γνωστοποιή
σεων ¿πειθανάγκασε δι’ άπειλών τόν Πατρίκιον 
ν’ άπέλθη λάθρη καί κατεπειγόντως.

Ό π ως δήποτε όμως, καί έπί τή ύποθέσει έτι 
ότι τό συμπέρασμα τούτο δέν ήτο καθ ολοκλη
ρίαν ακριβές, έν τοίς πορίσμασι τούτοις ύπήοχον 
στοιχεία πρός σοβαράν δικαστικήν άνάκρισιν.
Ό  Έρικ λοιπόν καί οί φίλοι του άπήλθον τής 
Έρυθράς Άγχνρας στερρώς έλπίζοντες ότι μετ’ 
ού πολύ τούς άγώνας αύτών θά έπέστεφεν ή 
επιτυχία.

("Enetoi συνέχει«.)

 —g-. Ι-Ο-Ι-——--------------

Η ΙΔ ΙΠ ΤΙΚΗ  ΑΓΑΘΟΕΡΓΙΑ 
ΕΝ ΠΑΡΙΣΙΟΙΣ

Ai »υρίαι τοϋ Γολγοθά.
( Έ κ  των toü  M a iin ie  du Camp)

Άπλοϋν γεγονός εισάγει πολλάκις τας μεγα- 
λεπηβόλους διανοίας είς τό βασίλειον τού α 
γνώστου. Οΰτω, μήλον πίπτον έκ δένδρου άπε- 
κάλυψεν είς τόν Νεύτωνα τούς νόμους τής βαρύ- 
τητος. Καί έν τώ  ήθιχώ κόσμω τοιαύτα τινα 
συμβαίνουσιν είς τάς διαπύρους ψυχάς. Αί έπι- 
δαψιλευθεΐσαι φροντίδες είς λεπράν διεφθαρμέ- 
νην καί άτίθασσον υπήρξαν διά την κ. Γαρνιέ 
ή αφετηρία ιδρύματος, ού τό μ-έγεθος είναι όν
τως καταπληκτικόν. Εύκόλως δυνάμεθα νά μαν- 
τεύσωμεν τά αισθήματα αύτής. Πώς! είς τας 
ήμετέρας πόλεις, έν μέσω τού έπιδεικνυομένου 
πλούτου καί τής άπροκαλύπτου άκολασίας, 
ύπάρχουσι τοιαύτα δεινά, νόσοι άθεράπευτοι, α 
ποσυνθέσεις προτρέχουσαι τοϋ θανάτου, άλγηδό- 
νες άκατονόμαστοι καί όντα, τά δποϊα ουδεμία 
στηρίζει ελπίς! Οί δυστυχείς ούτοι δέν είναι δε
κτοί είς τά συνήθη νοσοκομεία, διότι είναι ανί
ατοι, τά δέ τών ανιάτων νοσοκομεία δέν δέχον
ται αύτούς, διότι δέν έχουσι θεσιν κενήν πρεπει 
άρα ν’ άφήσωμεν αύτούς ν’ άποθάνωσιν άνευ άρω- 
γής, άνευ λόγων παραμυθητικών έπαγγελλομένων 
μέλλουσαν άνταμοιβήν, άνευ ποτηριού ϋδατος, 
όπως καταπαύσωσι τήν δίψαν των, ώς λύκους 
τετραυματισμενους άποθνήσκοντας είς τό βάθος 
τών δασών ; Ό χ ι ! πρέπει νά τούς άναζητήσω- 
μεν, νά τούς παραλάβωμεν, νά έπιδέσωμεν τάς 
πληγάς των, νά κατευνάσωμεν τήν ταραχήν 
τής ψυχής των, νά πλύνωμεν τό σώμά των καί 
νά κκθαρίσωμεν τό πνεϋμά των. Μόναι αί γυ
ναίκες είναι άξιαι τής διαρκούς έκείνη; άφοσιώ- 
σεως, ήτις δέν ύποχωρεΐ ούτε άπέναντι τοϋ κόπου, 
ούτε άπέναντι τής άηδίας, ουτε άπένκντι τής 
άγνωμοσύνης, μεταξύ δέ τών γυναικών έκεΐναι
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μάλιστα, όσαι δικτηρούσιν εν τή καρδία τό άϊ- 
διον πένθος τής χηρείας, καί όσαι άφιερωθεϊσαι 
τώ Θεώ ΐνα τύχωσιν ούχί παρηγοριάς, άλλ ει
ρήνης, ζητούσι νά πραύνωσι διά τής θείας ά γ ά - 
πης, τήν έκ τής έπιγείου αγάπης προκύψασαν 
θλίψιν. Αί χήραι, ένί λόγω, αί είς τάς ύπερτέ- 
ρας άληθείας πιστεύουσαι καί ύπό τής πίστεω; 
έμφορούμεναι, είναι μάλλον τών άλλων κατάλ
ληλοι διά τό μέγα έργον τής εύποιίας. ΙΊερισυ- 
νάξωμεν λοιπόν γυναίκας ανιάτους καί Ιμπι- 
στευθώμεν αύτάς είς τάς φροντίδας γυναικών έν 
χηρεία διατελουσών. Αύτη είναι ή άρχη τοϋ 
ιδρύματος, ής ούδαμώς έξέκλινεν.

Είς τοιοϋτον σκοπόν άποβλέπουσα και εχουσα 
άπόφασιν νά πραγματοποιήση αύτόν, ή κ. Γαρ
νιέ έξήλθε πρός Θήραν (ή τοιαύτη έκφρασις ούδέν 
έχει τό ύπερβολικον) εισδύσασα είς τα  Βροτω 
καί διερευνήσασα τήν Γκιλιοτιέρ, όπου δέν έλ- 
λείπουσιν ούτε ή ένδεια ουτε η νόσος. Εκεί ευρι 
νεαράν κόρην σωθεΐσαν έκ τίνος πυρκαϊάς, ζώσαν 
έτι, άλλά παραμεμορφωμέαην, έκδεδαομένην, 
αίμάσσουσαν. Ένοικιάσασα δωμάτιον, έγκατέ- 
στησεν έν αύτώ Μαρίαν «τήν  κεκαυμένην», ής 
έγινεν ή μήτηο καί ή φύλαξ άδελφή. Πλησίον 
τής άσθενοϋς ταύτης ώδήγησε μετ’ ολίγον δύω 
γυναίκας πασχούσας έκ καρκίνου. Ένθυμήθητε 
τό δωμάτιον τής Ιωάννας Ίουγάν, όπου ή Μα
ρία Ίαμέτ καί ή Βιργινία Γρεδανιέλ ε'φερον τας 
άνιάτους πρεσβύτιδας τοϋ Σαιν Σερβάν. Καί εν 
Λυώνι ωσαύτως, τ ό ’ίδρυμα θεμελιούται ύπο την 
έμπνευσιν πτωχής γυναικός, ή όποια ούτε την 
αδυναμίαν της άναλογίζεται, ούτε τού έργου το 
δυσχερές, πεποιθυΐα έπί τήν ίδιαν γενναιοψυχίαν, 
δι’ ής διαγινώσκει τήν θείαν Πρόνοιαν. Δύω χή- 
ραι συνεδέθησαν αύτή συνεργαζόμεναι καί οΰτω 
έσχηματίσθη ό πυρήν τής εταιρίας.

Τό δωμάτιον ήτο μικρόν καί στενόχωρον διά 
τάς τρεις αρρώστους. Ή  κ. Γαρνιέ έσκέπτετο νά 
ένοικιάση οικίαν καί νά μετακόμιση είς αύτήν 
τάς άνιάτους αύτάς καί όσας άλλας ήθελεν ά- 
νακαλύψει, νά προσκαλέση δέ τάς χριστιανάς 
χήρας, ών ή πίστις έπεθύμει νά έκδηλωθή διά 
πράξεων ήττον πλατωνικών τής προσευχής καί 
τής θρησκευτικής μελέτης. Ά λ λ ά  καί χρημάτων 
£ίχεν άνάγκην, γινώσκομεν δέ ότι έστερείτο πε
ριουσίας. Προέβη λοιπόν είς τήν έπιχείρησιν έξη- 
γοϋσα τόν σκοπόν της καί παρακαλοϋσα τούς 
δυναμένους νά συμμετάσχωσιν αύτού.Την ήκουον 
δέ μετ’ άπορίας άνασείοντες τούς ώμους καί πολ- 
λάκις τήέλεγον «Είσθε παράφρων.» Άλλ* όχι, 
παράφρων δέν ήτο βεβαίως, ένεφορεΐτο όμως ύπό 
έξάλλου ένθουσιασμοϋ, καί δέν.  είναι περιττός ό 
ένθουσιασμός είς έκείνους, οϊτινες, Ϊνα έπιτύχωσι 
τοϋ σκοπού των, άναγκάζονται νά ύπερνικήσωσι 
τήν τών ανθρώπων φιλαυτίαν καί αδιαφορίαν καί 
νά έξεγείρωσι τήν γενναιότητα αύτών. Ή  κ.
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Γαρνιέ ήτο τολμηρά καί επίμονος, πολλάκις τοϊς 
αύτοϊ; προσλιπαρούσα έως ού, tv*, άπαλλαγώσιν 
αύτής, έλυον τέλος τα βαλάντιά των. ’Εκείνη 
δέ τότε ήρπαζε τήν προσφερομένην ελεημοσύνην 
καί ίτρεχε πρές τούς αρρώστους αύτής. Είχε Si 
τι το πομπώδες εν τε τή χειρονομία καί έν τώ  
λόγω, τοσούτον περιπαθώς συνηγορούσα ύπέρ τού 
έργου, εις ό άιρωσιούτο, ώστε ¿θεωρείτο ώς φαν
τασιόπληκτος καί Sri καί ώς ύποκρίτρια· άλλα 
δέν εταράσσετο. Σχηματίσασα ιδέαν σαφή τού 
αγαθού, τό οποίον έπεθύμει να πράξη, ύπεκρί- 
νετο το τής ικέτιδος πρόσωπον μετά τοσαύτης 
τελειότητος, ώστε πολλάκις άπήρχετο εχουσα 
πλήρεις τάς χεΐρας. Καί όμως, τόσαι ήγέρθησχν 
κατ’ αύτής ενστάσεις, τόσαι ¿γενοντο αυτή π α
ρατηρήσεις, ώστε ήσθάνθη ενδοιασμούς τινας, 
μήπως το έργον, τό όποιον έπεχείρει, άποβή άρ- 
χήθεν άγονον, ώς ε’κ τού μεγέθους αύτού καί τού 
θάρρους, ϊνα μή είπω τού ηρωισμού, τον όποιον 
άπήτει. Φύσει κλίνουσα προς τάς ακαριαίας 
αποφάσεις, έσκέφθη αίφνης νά ύποβάλη τα σχέ
διά της εις τόν αρχιεπίσκοπον τής Λυώνος, οστις 
ήτο τότε ό καρδινάλιος δέ Βονάλδ-μεταβάσα δέ 
παρ’ αύτώ έν τ ώ  άμα, έξέθηκεν αύτώ τόν σκο- 
πον τής εταιρίας, ήν προύτίθετο νά καταρτίση. 
Ό  καρδινάλιος άκούσας αυτήν μ.ετά προσοχής 
τή είπε- αΤό σχέδιόν σας είναι καλόν, ή έκτέ- 
λεσις αύτού είναι δύσκολος, άλλ’ ό θεές θά σας 
βοηθήση, θά έχετε δέ καί την έμήν αρωγήν.» 
Μετά στιγμήν δέ σκέψεω; προσέθηκεν. «Ή  έ- 
ταιρία σας θέλει κληθή» έταιρία των κυριών τού 
Γολγοθά.» Ή  έπιχείρησις έπεκυρώθη οϋτω καί 
έβαπτίσθη.Οί λόγοι τού καρδιναλίου δέν άπέβη- 
σαν μάταιοι. Έν Λυώνι, τή καθολική, έθεωρή- 
Οησαν ώς προτροπή συνάμα καί ώς διαταγή. I 
Πολλά βαλάντια τέως κεκλεισμένα ήνεώγησαν, 
έδυνήθη δ έ η  κ. Γαρνιένά ένοικιάση έν τή όδώ 
V ide— Bourse οίκίσκον, έν ώ  έτοποθετήθησαν 
αί ήδη συναχθεΐσαι ανίατοι. Μαρία ή κεκαυ- 
μένη, ¿στερημένη τήν χρήσιν τών μελ.ών της καί 
αδυνατούσα νά περιπατήση, ήτο τοσούτον ειδε
χθής, ώστε αμαξηλάτης τις ήρνήθη νά παρα- 
λάβη αυτήν έν τή άμάξη του. Ή  κ. Γαρνιέ τήν 
μετεκόμισε φορτώσασα αυτήν έπί των ώμων | 
της. Ταύτα συνέβησαν τή 3 Μαΐου 1843.

Είχον μεταφέρει τρεις άσθενεϊς, άλλ.’ ή  οικία 
ήτο αρκούντως εύρύχωρος, δπως δεχθή δεκαε
πτά, αϊτινες μετ' ού πολύ παρελήφθησαν. Ό  
αριθμό; τών ύποτρόφων ηϋζησεν, άλλ’ ηϋξησεν 
επίσης καί ό άριθμ.ός τών χηρών, αϊτινες ύπη- 
ρέτουν αύτάς καί έζήτουν ύπέρ αύτών έλεημο- 
σύνην. Ή  θέσις τής Κυρίας Γαρνιέ, ή προκα- 
λούσα άλλοτε τής αμφιβολίας τό μ.ειδίαμ.α, έκί- 
νει τώρα τήν άμιλλαν· τό ‘ίδρυμα τής φαντασιο- 
πλήκτου χήρας έπειθεν ήδη τούς δυσπιστούντας- 
πολλοί δέ έσπευδον νά συμμετάσχωσιν αύτού.

j  Καί ήδυνήθη αύθις νά μετοικίσει τήν 5 Μαίου 
1845 εις οικίαν εύρυχωροτέραν, κειμένην εις μέ
ρος καλόν, τα  'Ρωμαϊκά .¡ουτρά, ού μακράν τής 
Παναγίας τής Φουρβιέρ, ήτις είναι προσκυνητή- 
ριον αγαπητόν τοϊς κατοίκοις τής Λυώνος. ’Μ 
οικία εις καλήν εύρισκομένη θέσιν, άπετέλει ήδη 
σχεδόν νοσοκομεϊον. Αί χήραι κυρίαι μή έπαρ- 
κούσαι πλέον εις τήν καθημερινήν έργασίαν, προ- 
σέλαβον ύπηρετρίας, αϊτινες άνεκούφιζον αύτάς 
ούδεμίαν άφίνουσαι άρρωστον άπεριποίητον. Τό 
ϊδρυμα άνεπτύχθη μετ’ ανέλπιστου όντως τα- 
χύτητος, τότε δέ έσκέφθησαν νά κανονίσωσι τά  
κατ’ αύτό δΓ οριστικού οργανισμού, δν συνέτα- 
ξεν ή κ. Γαρνιέ, οίος ύπάρχει έν ίσχύϊ τήν σή
μερον.

Τό ϊδρυμα σύγκειται Ιον έκ χοίρων συμβοη- 
θών, αϊτινες έρχονται εις τό κατάστημα, διά νά 
έπιδέσωσι τάς πληγάς τών ανιάτων. 2ον έκ 
χηρών κατοικουσών έν τώ  νοσοχομ.είω καί περι- 
θαλπουσών τάς άρρωστους· 3ον έκ χηρών όμοζή- 
λων έρανιζομένων, όπως αύξήσωσι τούς άναγ- 
καίους πόρους προ; νοσηλείαν τών άρρωστων 
καί συντήρησιν τού καταστήματος· 4ον έκ με
λών καταβαλλόντοεν έτησίαν συνδρομήν 20 
φράγκων κατ’ έλάχιστον δρον. Ό λ α  τά  βάρη 

j τού ιδρύματος έπιβαρύνουσι τάς χήρας, είναι τό 
σωματεϊον τής χηρείας. «Ή  χήρα ή πτωχή αΰ- 

; τη» είπεν ό Ιησούς τοϊς έαυτού μ,αΟηταϊς,
I «πλεΐον πάντων έβαλεν.»

Έ ν άρθρον τού καταστατικού λ.έγει £ητώς· 
«Αί χήραι δέν άποτελούσι σωματεϊον θρησκευ
τικόν. Η έταιρία ούδένα άπαιτεϊ παρά τών με
λών αύτής δρκον, οΰτε πρόσκαιρον, ούτε αιώνιον. 
Αί χήραε δύνανται νά συμμετέχωσιν αύτής χω
ρίς νά παραιτήσωσι καθ’ όλοκληρίαν τήν οίκο- 
γένειάν των, τήν έλευθερΐαν τω ν .» Ό  πρωτο
φανής οΰτος έν τώ ϊδρύματι όρος, άποτελεϊ 
τήν ίσχύν αύτού, εύκολον καθιστών τήν τών 
μελών προσαγωγήν καί θέλγων φύσει; τινάς 
ποθούσα; μέν τό άγαθόν, άλλ’ ορρωδούσα; τήν 
πίεσιν. Ή  ένέργεια τής άτομικής θελήσεοις 
είναι διηνεκής καί προκαλεϊ τήν έθελοθυσίαν. 
Ή  διάταξις αυτή είναι εύφυής καί επιτή
δεια. Δέν εγκαταλείπει τις τήν θέσιν, ήν 
έλευθέρως εξέλεξε, μετά χαράς δέ έκτελεϊ τό 
έργον, τό όποιον έπίβαλεν αύτός έαυτώ. Ά να· 
λογιζόμεθα τί ήθελεν είναι στρατός έθελοντών 
μαχομένων έκάστου ύπέρ έαυτού, εις ήν θέσιν ή- 
θεν έκλέξει ό ίδιος. Τοιαύτη ήτο ή περί τήν κ. 
Γαρνιέ σχηματισθεϊσα ομ.άς. Έκάστη τών κυ- 

| ριών, άδιαλ.είπτω; πρός άλλήλας άμιλλωμένων,
; προέτρεπε τάς άλλας διά τού παραδείγματος,
! τών άλλων δέ τό παράδειγμα ένεψύχου αύτήν. 

Έχαιρον δέ άνακαλύπτουσαι νέας άνιάτους καί 
συλλέγουσαι νέους πόρους, ών δέν ύπήρχεν έλλει- 
ψις έν Λυώνι, πόλει πλούσια, ήκιστα πολυτελεϊ,
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I οικονομώ καί έλεήμονι. Ή  κ. Γαρνιέ έγίνωσκε 
τήν τέχνην τού ίκετεύειν, άλλως δέ ή άφοσίω- 
σίς της ητο τοσούτον εύρεϊα, ώστε προθύμως 
συμμετεϊχον αύτής καί οί άλλοι. Τούτο άπε- 

\ δείχθη, δτε ούδένα συμβουλευθεϊσα, άλλ’ ύπα- 
I χούουσα εις μίαν τών όρμών, ας ήδυνάτει νά 

χαταστείλη, προέβη εις πράξιν άσύνετον, ήτις 
ίδύνατο νά διακινδυνεύση διά παντός τήν τού 

I ιδρύματος ΰπαρξιν,καί δμως παρέσχεν αύτφ τάς 
στερεωτέρας βάσεις.

(Έηεται συνέχεια).
ΕλΓ7.Α Σ . Σ ούτςού

Β Ε Ρ Ε Ν Ι Κ Η
(Χ ν ρ ια » 6 ν  ισ τ ό ρ η μ α  ύ « 6  Ί ω ά ν ν ο υ  Φ λ ά χ .)

Μετά οκτώ ημέρας ήγκυροβόλησε τό μέγα 
ίστιοφόρον τό φερον τόν βασιλέα Άντίοχον καί 
τού; συντρόφους αύτού εις τήνΈφεσον,έ’νθα οί δύο 
υιοί τής βασιλίσσης, Σέλευκος καί Άντίοχος, ά- 
νέμενον γονυκλινείς τόν βασιλέα, τυχόντες τής 
συγγνώμης αύτού, δπως είχε προίδει ή Λαοδίκη. 
Τότε ήλθον ώσαύτως αί δύο θυγατέρες τού βα- 
σιλέως, έξ ών ή πρεσβυτέρα, ή Στρατονίκη, ήτο 
ήδη έν ώρίμω ηλικία, καί έγένοντο δεκταί μεθ’ 
όμοιας φιλοφροσύνης. Βραδύτερου παρετέθη εις τι
μήν τής άφίξεως αύτώνπαμμέγιστον γεύμα, εις 
τό όποιον ήσαν κεκλημένοι καί πολλοί έγκριτοι 
Έφέσιοι. Καί ενταύθα παρεκάθησαν οί δαιτυμόνες 
έν δύο αίθούσαις, εις ών τήν μίαν ό βασιλεύς 
μετά τών συγγενών καί έταίρων.

Κ ατά τό διϊπνον, δτε ό θόρυβος είχε φθάσει 
εις τό άνώτατον σημεΐον, ένεχειρίσθη τώ  βασι- 
λεϊ παρά τίνος τών ύπηρετούντων δούλων γράμ
μα, δπερ ξένο; είχε δώσει πρό ολίγου εις τήν 
θύραν. Ό  βασιλεύς άνέγνω' ιφυλάχθητε κατά 
ταύτην τήν νύκτα.» Είτα δ ’ έδειξε τό γράμμ,α 
εις τήν Λαοδίκην, ήτις έπιτηδειότατα ύποκρι- 
νομένη έξερράγη εις γέλωτα καί είπε·

—  Δέν πρέπει νά πράξης, σύζυγέ μου, δ τι 
έν 'Αντιόχεια, δπου πρός πανηγυρισμόν τής άφί- 
ξεώς μου ¿μέθυσες καί ήοχισες νά κλονίζησαι 
δι’ο καί ήναγκάσθης ν’άφήσης τήν βασιλικήν τρά
πεζαν πρό τών άλλων.

—  Καλώς, άπεκρίθη ό βασιλεύς γελών,άφού 
ό ξένος μέ καθιστά προσεκτικόν δΓ αύτό τό 
σφάλμα, σοί ύπόσχομαι έπισήμως σήμερον νά μεί
νω νηφάλιος.

Τό συμπόσιον έπερατώθη. Ό  βασιλεύς ήγέρθη 
καί κατέλιπε μετά τής Λαοδίκη; τήν αίθουσαν, 
εί; ή ; τήν θύραν ύπεδέχθησαν αύτού; δαδούχοι. 
Έφθασαν δ ’ εις τόν βασιλικόν κοιτώνα. Έν τώ 
μέσψ τούτου ϊστατο ή Νανώ, ή έξ ’Αραβίας ά -
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κόλουθο; τής Λαοδίκης, πρό μαομαρίνης τραπέ- 
ζης, έφ’ ής εύρίσκοντο κρατήρ άργυρού; καί δύο 
κύπελλα χρυσά.

Ό  βασιλεύς,κλεισθείσης τής θύρας, έγένετο πε
ριπαθής, καί ήθελε ν’ άσπασθή καί νά έναγκαλι- 
σθή τήν Λαοδίκην, άλλ’ αϋτη έμπόδισεν αύτόν 
λεγουσα·

—  Ό χ ι δά, βασιλεύ, έπί τή δΓ έμέ εύχαρι- 
στοτάτη εύκαιρία τού νά σέ βλέπω πάλιν σώ- 
φρονα καί νηφάλιον,όφείλομεν πρώτον νά προσφέ- 
ρωμεν εις τόν Έρμήν νυκτερινήν σπονδήν, δπως 
εύδοκήση νά παράσχη ήμϊν εϋθυμον νύκτα !

Τότε δ ’ ¿"λαβεν ή έξ Αραβίας κόρη τόν άρυ- 
τήρα, έπλήρωσε τά  δύο ποτήρια καί προσέ-

5ερεν αύτά εί; τόν βασιλέα καί τήν Λ αο- 
ίκην. Είτα δ ’άπεσύρθη άθορύβως ήθεραπαινίς.

Ό  βασιλεύς έφερε διά μιάς άνυπόπτως τό πο- 
τήριον εις τό στόμα καί έκένωσεν αύτό άμυστί, 
έν ώ  ή  Λαοδίκη μόλις ήγγισε τό ξυστόν διατώ ν 
χειλέων αύτής.

Μόλις δέ ό βασιλεύς εθεσε τό ποτήριον έπί 
τής μαρμαρίνης τραπέζης, καί έν τφ  άμα ήρχι- 
σε νά κλονήται, οί δέ οφθαλμοί αύτού περιε- 
στρέφοντο άπλανείς έν τή κεφαλή. Κατέπεσεν 
έπί τήν άκραν τής διακόσμ.ου μετάξινης κλίνης, 
καί άναπέμψας πολλάκις βαρείς στεναγμούς, έ- 
πεσε κατά γής μετά σκληρού κτύπου, καί ήκού- 
σθη έν μέσω τών σπασμωδικών αύτού κινήσεων 
δυνατός ρόγχος.

Ή  Λαοδίκη άνέμενεν έπί τινα; στιγμάς εως 
έπαυσαν οί σπασμοί, έπειτα έχώρησε πρός τόν 
χαμαί κείμενον καί έστρεψε τήν κεφαλήν αύτού, 
άλλ’ οί οφθαλμοί αύτού ήσαν ήδη άνευ φωτός. 
“Ωθησε διά τού ποδός τό πτώμα, δπερ έκειτο ά- 
λύγιστον καί ακίνητον, καί, σταυρώσασα τάς χεΐ
ρας έπί τού στήθους, έστη πρό αύτού.

—  ΤΑ, είπε χλευαστικώς, τό ποτόν τού Έρ· 
μού έπενήργησε θαύμασίως ! Διέρχεσαι λαμπράν 
νύκτα, σύζυγέ μου, οΐας σπανίως άπήλαυσας ! 
“Αλλοτε έκοιμάσο ώς κτήνος καί άφυπνίζεσο άλ- 
γών έν τή άθλιότητί σου, σύ, ό δυστυχέστατος 
τών θνητών απάντων ! Σήμερον όμως ΐίνε τά 
κατά σέ άνθρωπινώτερα, καί αϋριον άπ αλλάτ- 
τεσαι τής έξεγέρσεως ! Ένόμιζες δτι τώρα μέ 
κατέχεις άσφαλώς, βασιλεύ καί σύζυγέ μου, ό
πως πάλιν μέ έκδιώξη; μετά παρέλευσιν έτους, 
ώς άπέβαλες τήν Βερενίκην, ϊνα ϊσω; έκ"1 έξης 
σύνευνόν σου τήν χαλκόχρουν Γοργώ, μετά τής 
όποίας άντήλλασες πρό ολίγου έν ’Αντιόχεια εκ
φραστικά καί πλήρη πόθου βλέμματα καί έπειτα 
ν’ άνκκηρύξης διάδοχόν σου τόν έξ αύτής νόθον. 
Δυστυχισμένε παράφρον! Ν ά περιπέσης εις τοι- 
αύτην παγίδα ! Àtà σέ μόνον έταϊραι ύπήοχον 

j έν τώ  φιληδόνω σου βίω, ούδ’ έγνώρισάς ποτέ 
γυναίκα φέρουσαν τό στέμμ-α καί γεννώσαν υί- 

I ούς ύπό τά  φιλήματα τού βασιλέως ! Χάριν τής
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αίγυπτίας παιδίσκης ήναγκάσθην έγώ, σύζυγέ 
μου, νάφήσω τά  άνάκτορχ καί τήν κλίνην σου· 
άλλα τώρα έξεδικήθην! Ά λ λ ’ επειδή είχες την 
σκληρότητα ν’ άποκληρώση; καί εκδίωξης τούς 
ίδικούς μου καί ίδικούς σου υιούς, δι' οϋς ήτο 
προωρισμενον τό συριακόν στέμμα, ένεκα τούτου, 
ώ βασιλεύ, επέρχεται άλλη τρομερωτέρα έκδί- 
κησις, ην λυπούμαι μόνον ότι τά έσβεσμένα σου 
όμματα δέν θέλουσι πλέον ίδει.

Ταύτα λέγουσα άπέσπασε τόν στέφανον καί 
τα  ρόδα τής κεφαλής καί ερριψεν αύτά επί 
τού προσώπου τού νεκρού. Τότε άπέσυρε τής 
κλίνης τήν μεταξίνην καλύπτραν καί έξέτεινεν 
αυτήν επί τού πτώματος.

’Αμέσως μετά ταύτα έκρούσθη σιγηλά ή 
Ούρα. *Η Λαοδίκη ήνέφζε καί είσηγαγε τήν έμ- 
πεπιστευμένην αυτής Δανάην.

—  Τετέλεσται, Δανάη, άνεκοαύγασεν αϋτη 
μετ’ άγαλλιάσεως, τώρα τό στέμμα ανήκει εις 
η μ ά ς! ’Αλλά τώρα πρέπει δ Σέλευκος μετά των 
άβιωματικών νά κίνηση πάραυτα διά τήν 'Αν
τιόχειαν διότι έκεί καί όχι εδώ Οά λάβη πέρας 
ή κωμωδία αϋτη. Α λ λ ά  προ τούτου πρέπει νά 
φονευθή αυθημερόν δ Σώφρων, τόν δποΐον δ Άντί- 
οχος σήμερον διώρισε διοικητήν τής ’Εφέσου, 
μ.ετά καί των λοιπών αίγυπτίων πιστών. Προς 
τούτο κάλεσον τόν Νικάτορα !

Τότε έπεσε γονυκλινής ή  Δανάη εις τούς 
πόδαςτής βασιλίσσης, ής περιέπτυξε τ ά  γόνατα.

—  Φόνευσόν με, βασίλισσα, άλλά φείσΟητι 
τού Σώφρονος τού πεφιλημένου μοι, όστις ήδη 
άπό ετών έρα εμού.

Οΰδέν έπραξε κατά σού, ουδέποτε σέ κατε- 
δίωξε διά τού μίσους του καί γνωρίζω ότι συ- 
νεβούλευσε τόν βασιλέα νά σέ άνακαλέση. Βε
βαίως Οά είνε επίσης πιστός θεράπων σου, οσον 
ύπήρξε άφωσιωμένος εις τόν Άντίοχον.

Άκούσασα ταύτα ή βασίλισσα έγένετο παγε
τώδης.

—  Πώς, ύπέλαβεν, ή έμπιστός μου, ή γνω- 
ρίζουσα πάντα τά  μυστικά μου, είνε ή ερωμένη 
τού πιστότατου φίλου τού συζύγου μου τού έκ- 
διώξαντός με, τού άπομακούναντος τούς υιούς μου; 
Είχες μετ’ αυτού σχέσεις έν τή έποχή τής καται
σχύνης μου ότε έγώ, άπόβλητος βασίλισσα, έ- 
Ορήνουν τήν απώλειαν τού θρόνου ! Άξιέραστον 
έχιδναν άνέθρεψα ε'ν τώ κόλπω μου ! Φύγε μ.α- 
κράν των οφθαλμών μου· ουδέποτε θέλω νά σέ 
έπανίδω πλέον !

— Βασίλισσα, άνέκραξεν ή Δανάη τεταραγ- 
μένη καί κλαίουσα, μή έσο σκληρά ! Ίσω ς δ 
Σώφρων έφυγεν ήδη I

—  Ό  Σώφρων. έφυγεν; ήρώτησεν ή  Λαοδίκη 
τεταραγμένη. Ό  Σώφρων έίρυγεν ; Έφυγεν ε'κ 
τού συμποσίου καί τών άνακτόρων τούτων ένθα 
δ βασιλεύς είχε προσδιορίσει αύτψ τήν κατοικίαν

του ; πώς συμβαίνει τούτο, Δανάη : πώς είνε δυ
νατόν νά έφυγεν δ Σώφρων ;

—  Ώ  βασίλισσα, είπε δειλώς ή κόρη, ειδο
ποίησα αυτόν κατά τό συμ,πόσιον.

Τότε έστράφη ή Λαοδίκη καί προεχώρησε 
πρός τήν θύραν, εις τήν δποίαν κατ' ε’ κείνην τήν 
στιγμήν έφάνησαν δ Άνδρόμαχος καί δ Νικάτωρ 
μετά τών ηγεμόνων.

—  Χαϊρε, βασιλεύ τής Συρίας, είπεν ή Λαο
δίκη τό μέν μετά μειδιάματος,τό δέμετ'έπισημό- 
τητος, ύποκλινομένη πρό τού πρεσβυτέρου αϋτής 
υιού καί άσπαζομένη αυτόν μετά μητρικής στορ
γής. Τότε ε’ δωκε τάς διαταγάς αυτής. Ό  Σέ
λευκος, δ πρεσβύτερος υιός, ώφειλε κατ' αυτήν 
εκείνην τήν νύκτα νά μεταβή έφιππος μετά τών 
έμπιστων αυτού, ιδίως όμως μετά τού παιδα
γωγού Θρασυμάχου καί μετ' έμπειρων δδηγών 
διά τής μεγάλης δδοϋ τής Άπαμείας καί τού 
Ίκονίου εις τόν Ταύρον, ί'να φθάση ώς τάχος εις 
’Αντιόχειαν, ένθα δ Λυσίμαχος έμελλε νά κη- 
ρύξη δημοσία τήν αλλαγήν βασιλέως καί νά φο- 
νεύση τόν κληρονόμον τής Βερενίκης. Ό  μέν Ά ν
δρόμαχος καί δ νεαρός Άντίοχος ώφειλον νά προσε- 
ταιρισθώσι τήν φρουράν καί νά καταλάβωσι τάς 
εξόδους τών άνακτόρων καί δ Νικάτωρ μ.ετά τών 
Συρίων έμπιστων νά φονεύση τούς Αιγυπτίους 
φίλους τού Άντιόχου καί νά έπιστρέψη όπως γνω- 
ρίση τά  γενόμενα.

Δόσασα ή Λαοδίκη τάς όδηγίας ταύτας έπο- 
ρεύθη πρός τό πτώμα, έκλινε τό γόνυ καί ε"λαβε 
τόν βασιλικόν δακτύλιον έκ τού δακτύλου τού 
νεκρού καί παρέδωκεν αυτόν εις τόν πρεσβύτερον 
υιόν.

Τότε αποχαιρέτισαν οί υιοί τήν μητέρα καί 
έντός ολίγων στιγμών ή Λαοδίκη έμεινε μόνη 
μετά τής Δανάης, ήτις άκόμη έκειτο κατά γής 
καί προσεπάθει νά έλαφρύνη τήν οδύνην αύτής 
διά θρήνων καί στεναγμ.ών.

Ή  Λαοδίκη κατεκλίθη έπί ανακλίντρου κε- 
καλυμμένου διά πολυτίμου δοράς τίγρεως, κει- 
μ.ένου έν ·ηνι γωνία τού δωματίου. Έβλεπε δέ 
ασκαρδαμυκτί τήν κατά γής κειμένην κόρην χω
ρίς νά αίσθάνηται πρός αυτήν ούδεμίαν συμπά
θειαν έν τή σκληρά, άνοικτίρμονι καί άκάμπτω 
καρδία.

Μετά ήμίσειαν ώραν έφάνη δ Νικάτωρ.
—  Όλοι έφονεύθησαν, ώ βασίλισσα, ώς διέ— 

ταξας, ήρχισεν άγγέλλων, έκτός τού Σώφρονος δ- 
στις έσώθη φεύγων αμέσως μετά τό συμπόσιον.

—  Έσώθη, άνέκραξεν ή Δανάη ! Έγείρασα 
δέ τήν κεφαλήν καί προσβλέψασχ μέ τάς χείρας 
έσταυρωμένας πρός τόνούοανόν είπεν· ώ θεοί, σάς 
ευχαριστώ
εσταυρωμένα; πρ ρανον ιί, σάς

Έν τώ  άμα άνεπήδησεν ή Λαοδίκη.
—  Τότε, άς άποθάνη αϋτη, άνεφώνησε διά 

φωνής οξείας, ή προδότις, ή σώσασα αυτόν I Ά -
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γάγετε αυτήν εις τόν έξιόστην τόν πρός τήν θά
λασσαν καί καταποντίσατε αυτήν. Έ πειτα δέ 
έξαγάγετε τό πτώμα έκ τού δωματίου μου, 
διότι έπεθύμουν ν' άναπαυθώ όλίγας ώρας πριν ή 
μ’ εξεγείρη ή έργασία τής ημέρας 1

Ό  Νικάτωρ ήνέωξε τήν θύραν, εις ήν έφάνη
σαν αξιωματικοί μετά έξ στρατιωτών, έξ ών 
δύο συνέλαβον καί άπήγαγον τήν Δανάην, έν ώ 
οϊ λοιποί τέσσαρες ήγειρον τό πτώμα τού βασι- 

ΐ  λέω; όπως φυλάξωσιν αύτό ε'ν τινι άπομ.εμακρυ- 
Ρ αμένω δωματίω. Άφού πάντες είχον καταλίπει 

τό δωμάτιον, είσήλθεν ή έξ ’Αραβίας κόρη ή έγ- 
νειρίσασα τό ποτήριον τού δηλητηρίου, καί έξέ- 
δυσε τήν Λαοδίκην, ήτις κατεκλίθη έπί τής πο
λυτίμου κοίτης τής προωρισμ.ένης εις τήν φιλίωσιν 

I καί τήν ευτυχίαν τού άποκεχωρισμένου ζεύγους. 
Ή  Νανώ έθεσε κάθισμα παρά τήν κλίνην, ΐ -  

λαβε τήν χεϊρα τής δεσποίνης αυτής καί άπε- 
κοιμήθη έντός ολίγου, ένώ ή Λαοδίκη έμεινεν 

■ έπί πολύ άγρυπνος, ε'χουσα ανοικτούς τούς ά -  
κτινοβολούντας απαίσιους αύτής οφθαλμούς καί 
διελογίζετο τί συνέβη καί τί έπρεπεν άκόμη νά 
συμβή. Αίφνης δ ’ έξέβαλε μικράν κραυγήν καί 
ήρξατο τρέμουσα καθ’ όλον τό σώμα.Ειχε στρέ
ψει τήν κεφαλήν πρός τόν τοίχον καί είδεν έν τινι 

• γωνία τού προσκεφαλαίου κείμενον τόν έκ μύρ
τοι στέφανον ον έ'φερεν δ βασιλεύς κατά το συμ
πόσιον καί οστις είχε πέσει έκ τής κεφαλής 

. αύτού κατά τήν κατάπτωσιν. Έξύπνισε τήν
- Νκνώ καί διέταξεν αυτήν νά ρίψη τόν στέφανον 

πάραυτα έκ τού παραθύρου. Τότε προσεπαθησε 
ν' άποκοιμηθή, άλλά μ.όλις ότε ή αύγή είχενήδη 
χρυσώσει τόν ουρανόν, ήδυνήθη νάπολαύση τού 
εύεργετικού ϋπνου.

Τήν αυτήν ώραν οκτώ ιππείς έπί ζωηρών ίπ
πων ετρεχον άπό ^υτήρος διά τού όροπεδίου τής 

| Μικρά; 'Ασίας, ΐνα ώς τάχος φθάσωσιν εις 'Αντιό
χειαν· σκοπό; δέ τής σπουδής αύτών ήτο τό 

. στέμμα τού μεγίστου βασιλείου τής έποχής έ- 
t  κείνης.

Ό  ήλιος τή ; ύστεραίας, οστις μετά ψυχράν 
νύκτα ε'δωκεν αύτοίς νέον θάρρος καί νέαν θερ
μότητα, δέν έφώτιζε πλέον την δυστυχή έρω-

- τευμένην Δανάην, ής τό ώραίον, εί; τόσου; πο
θητόν σώμα εύρεν αιώνιον άνάπαυσιν έπί τών 
βράχυιν τών άκτών τού πελάγους τής ’Ιωνίας. 
Δί τελευταΐαι λέξεις, άς είπεν έπί τού έξώστου 
πρός τόν άξιωματικόν καί τούς στρατιώτας, πριν

ί ή καταποντισθή, ήσαν αί εξής·
—  Δίκαιοι; οϊ πολλοί άφροντιστούσι τών 

θεών. ’Ιδού έγώ, ήτις ήθέλησα νά σώσω τόν αν- 
δρα όν οί θεοί μοί προσδιώρισαν, άνταμείβομαι 

' διά τού οίκτροτάτου θανάτου, έν ώ ή Λαοδίκη 
} ή φονεύσχσχ έπονειδίστω; τόν νόμ,ιμον αύτής 
£ σύζυγον άπέκτησε νέας τιμάς καί ■ έν βασίλειον.

’Ενωρίς τήν πρωίαν ε'μαθον οί κάτοικοι τής

I

’Εφέσου, ότι ό βασιλεύ; Άντίοχος είχεν άποθάνει 
κατ έκείνην τήν νύκτα.

Δ ’ .

Περί τάς δέκα ήμέρας μετά τά  γεγονότα ταύ
τα , άτινα δέν ήσαν άκόμη γνωστά έν Αντιό
χεια, ήλαυνον έσπέραν τινά, ότε ήδη εϊχεν άρχί- 
σει τό λυκόφως, οί όκτώ έκεϊνοι ιππείς έπί τής 
οδού τής άπό τής βορείως τής Εφέσου κειμ.ένης 
’Ισσού εις τήν ’Αντιόχειαν. Έν τώ  άμα έγέ
νετο μεγάλη κίνησις άνά τάς οδούς, τό πλήθος 
συνωθεΐτο μέχρι "ή ; νήσου έφ’ ής ε'κειντο τά  ά- 
νάκτορα, διότι χωρίς νά γνωρίζωσι τις ό πρώ
τος άγγείλας τήν εϊδησιν, έν βραχεί χρόνω είχε 
διαδοθή ή φήμη, ότι δ βασιλεύ; Άντίοχος είχεν 
άποθάνει. Καί έν τοϊς άνακτόροις δ ’ έγένετο 
γνωστόν μετ’ ολίγον τό συμβάν. Εις όλους τούς 
προδόμους, άπό τής φρουράς μέχρι τών δωμα
τίων τών θεραπόντων, έπεκράτει ζο>ηρά δμιλία 
περί τού θανάτου τού βασιλέως. Ή  Βερενίκη 
κατ’ έκείνην τήν στιγμήν ήτο άπησχολημίνη 
περί τήν άνάγνωσιν έπιστολής, έν ή δ άδελφό; 
αύτής, εύρισκόμενος εις τήν δδόν τήν πρός τήν 
Δαμασκόν, προανήγγειλεν αύτή τό έπικείμενον 
τέλος τού βαρέως άσθενούς πατρός αύτής, ότε 
είσήλθε μετά βίας εις τό δωμάτιον ή Αρσινόη 
άσθμαίνουσα.

—  Ώ  βασίλισσα, άνεφώνησεν αϋτη άμα ώς 
έκλεισε τήν θύραν, ό σύζυγός σου Άντίοχος έ -  
δηλητηριάσθη, δ υιός αύτού Σέλευκος εφθασε 
πρό ολίγου μετά τής βασιλικής σφραγΐδος Ϊνα 
αϋριον άνακηρυχθή βασιλεύς τής Συρίας.

—  Ώ , τό προησθανόμην ! άνεκραύγασεν ή 
Βερενίκη.Ιδού δποίαν εύγνωμ.οσύνην άνταπέδω- 
κεν ή άθλία αϋτη γυνή διά τήν άνάκλησίν της ! 
Ά λ λ ά  δέν πρέπει ημείς πολύ νά βραδύνωμεν ! 
Αϋριον τήν πρωίαν πρέπει νά φύγω μετά τού 
υιού μ.ου διά τήν Δαμασκόν. Ό  Ιΐύρρος νά ζεύ
ξη τήν άμαξαν μου, δύο ώρας μετά τήν άνα- 
τολήν τού ήλιου, καί νά εΐπη ότε πηγαίνω εις 
Δάφνην, ΐνα προσφέρω θυσίαν εις τόν ’Απόλλωνα 
καί τήν "Αρτεμιν διά τόν άποθανόντα σύζυγόν 
μου. Ά ς  άναμείνη μετά τής άμάξης εις τήν 
πύλην τών άιτών. Σείς αί μείνασαι πισταί φύ-

ίετε συγχρόνως καί προσπαθήσατε ν’ άποδράσητε 
ιά τήν Δαμασκόν.

Τότε ήρξατο ή Αρσινόη πικρώς θρηνούσα, καί 
ματαίως προσεπάθει ή Βερενίκη νά ένθαρρύνη 
αύτην.

Μετά τινας στιγμάς έπλησίασεν ή Βερενίκη 
εις πολύτιμον λάρνακα, έξήγαγε πυξίδεον έξ έβέ- 
νου καί έλεφαντος, οπερ περιείχε τά  βασιλικά αύ
τής κοσμήματα καί κειμήλια, περιέβαλεν αύτό 
δι’ υφάσματος καί παρέδωκεν αύτό εις τήν Ά ρ- 
σινόην, ΐνα δ Πύρρος κρύψη αύτό τήν αυτήν έ
σπέραν απαρατήρητος εν τή άμάξη. Άθορύβω;
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καί θλιβερώς άπεσύρθη ή ’Αρσινόη, <ρέρουσχ τα 
κειμήλια της βχσιλίσσης.

Ε’ .

Δύο ώρας μετά την ανατολήν τοϋ ήλιου ίστα- 
το βασιλικόν άρμα προ τής πύλης τών ανακτό
ρων, ήτις έκ τών ποος τάς δύο πλευράς αναγλύ
φων αυτής παραστάσεων εκαλείτο ή πύλη τών 
άετών. Ή το δέ δ Πύρρος ίπποδαμαστής, δ αί- 
γύπτιος ηνίοχος τής Βερενίκης, ον είχε συμπα- 
ραλάβει έξ Άλεξαν ϊρείας. Προ δέ τοϋ άρματος 
ί'στατο ή ’Αρσινόη τοποθετούσα έν αύτώ ένδύ· 
μ ατά τινα καί άλεξήλιον. Προ τής ε’ισόδου τής 
πύλης ί’σταντο δύο ε’κ Κιλικίας δορυφόροι.

Όλίγας στιγμάς μετά τήν Άρσινόην έφάνη 
ή Βερενίκη, έχουσα ένμέρει κεκαλυμμένην την 
κεφαλήν. Παρ’ αύτήν δ ’ έβαινε δούλη τις, καί 
ταύτην ήκολούθει ή τροφός φίρουσα τόν παϊδα. 
Ή  Βερενίκη ήτο ήδη πλησίον τής άμάξης, άτε 
ό Λυσίμαχος έξήλθε δρομαίος έκ τής αύτής πύ
λης. Ώρμησε κατά τής τροφού, ήτις ανύποπτος 
"στατο καί άνίμενε ν’ άναβή ή βασίλισσα.Ότε 
δ ’ ούτος εύρέθη πλησίον της, άπέσπασε δι’ αι
φνίδιας κινήσεως τό παιδίον εκ τών χειρών τής 
τροφού, έν ώ δ" άμφότεραι κνεκραύγαζον, ε'δρα- 
ξεν οΰτος τό παιδίον έκ τών μηρών καί έκτυπη- 
σεν αύτό κατά τής κεφαλής πρός την πλησιεστέ- 
ραν στήλην. Τό κρανίου θραυσθέν έπλαταγησε 
καί έν τώ  άμα τό αίμα καί δ μυελός έξετινά- 
χθησαν έπί τού πλησίον ίσταμένου δορυφόρου,όστις 
ύπεχώρησε φρικιών.

ΤΙ Βερενίκη άκούσασα τόν θόρυβον είχε στρα- 
φή· τρομερά κραυγή διέσχισε τούς άέρας. Ό  
Λυσίμαχος έρριψε κατά γής τό πτώμα τού παι
διού, άλλ’ ήδη ή Βερενίκη καί ή ’Αρσινόη είχον 
όρμήσει κατ’ αϋτοϋ, ώστε ούτος προετίμησε τα- 
/ίω ς  νά έκφύγη διά τής δδού.

Τότε άπίσπασεν ή μανιώδης βασίλισσα τό 
δόρυ από τού πεφοβισμένου φρουρού καί έκραύ- 
γασε διά βραγχνής φωνής·

 Κατόπιν του, Πύρρε, κατόπιν του !
Ταύτα λεγουσα έπήδησεν εις τήν άμαξαν, 

ής οί ίπποι πάραυτα έξεκίνησαν, μχστιγούμενοι 
ύπό τοϋ πιστού ηνιόχου. Μετά τινας στιγμάς 
είχον πλησιάσει τόν Λυσίμαχον, όςτις ίσα ίσα 
ε'μελλε νά στρέψη έκ τής μέσης τής λεωφόρου 
πρός τάς στοάς. Τότε ήγέρθη ή βασίλισσα έν 
τή άμάξη καί έξηκόντισε τό δόρυ, οπερ διήλ- 
θεν εγγύτατα τής κεφαλής τού φονέως. Τό άκόν- 
τισμα άπέτυχεν, άλλά φοβηθείς δ Λυσίμαχος έκ 
τοϋ συρικτικοϋ τοξεύματος έσφαλη καί κατέπε
σε ν έπί τοϋ εδάφους.

Έν τή στιγμή ταύτη ώδήγησεν δ Πύρρος 
τό βαρύ άρμα πρός τόν Λυσίμαχον, καί δτε 
ούτος έμελλε νά έγερθή, ε'ρριψαν αύτάν οί ίπποι

κατά γής, καί οί τροχοί διήλθον έπί τού σώμχ- 
! τος αύτοϋ. Έ πειτα δέ μετά βρχχύν δρόμον 
I έστρεψεν δ Πύρρος τό άρμα καί διέβη πάλιν 

άλλά βραδέως έπί τού αίματοφύρτου σώματος. 
Ά λ λ ' δτε ή άμαξα «ίχεν ήδη διαβή, έφώνησεν 

I ή Βερενίκη σιγηλή καί τεταραγμένη
—  Πύρρε, φίλτατε, στήθι μόνον έπί στιγμήν. 

Ή  βασίλισσα κατεβη, έπορεύθη πρός τόν αί- 
μάσσοντα, σπαράσσοντα καί τεθραυσμένον όγκον 
καί έκλινε τό ούς πρός τήν κεφαλήν τού φονέως. 
"Οτε είδεν ακόμη ίχνη ζωής, άπέσπασεν έκ τού 
έδάφους μίγαν λίθον διά τών τρυφερών, τρε- 
μουσών αύτής χειρών, παρέλαβεν αυτόν δι’ άμ- 
φοτέρων τών χειρών καί κατέρριψεν αυτόν γο
νυκλινής έπί τήν κεφαλήν τού φονέως, οστις 
ασθενή άναπέμψας στεναγμόν έξέπνευσε. Η δέ 
βασίλισσα έπανέλαβε καί πάλιν τό λιθοβόλημα, 
έπειτα άπέρριψε μακράν τόν λίθον καί έπίβη 
τής άμάξης.

—  Τώρα, πρόςτό τέκνον μου, Πύρρε !
—  Ή  βασίλισσα, είπεν ούτος τεταραγμένος, 

βλέπω ήδη πολλούς άνδρας συνηγμένους περί 
τήν βασίλειον πύλην, έν απειλητική στάσει, καί 
νομίζω, δτι καλλίτερον θά πράξωμεν φεύγοντες 
έν τώ άμα ! Συμβουλεύω νά έλάσωμ.εν πρός την 
Δάφνην. ’Εκεί εύρίσκεται χίγύπτιος αξιωματικός 
δστις θά σοί μείνη πιστός.

— Ό χι, όχι προτιμώ τόν θάνατον πρός τό τί- 
κνον μου, Πύρρε, πρός τό τέκνον μου! έφώνησε 
περιπαθώ; ή βασίλισσα.

Ή  άμαξα έστρεψε πρός τόν πυλώνα καίέστη 
έν τώ μέσω τής δδού. Ή  θρηνούσα Αρσινόη 
είχε περιτυλίξει τό νεκρόν παιδίον εις ύφασμα, 
καί έφερεν αύτό ε’ις τήν άμαξαν εις ήν καί αϋτη 
άνέβη. Ή  Βερεν'κη έστράφη πρός τάς θεραπαι
νίδας καί τούς δούλους, οϊτινες τό μέν κλαίοντες, 
τό δέέκπληττόμενοι, άλλ* άνευ συγκινήσεως, εί
χον παραστή θεαταί τών συμβάντων άτινα εί
χον διαδραματισθή μόλις διακόσια β/ιματα μα
κράν τών ανακτόρων.

—  Ό στις μοί μένει ακόμη πιστός, άς έλθη 
σήμερον εις Δάφνην, ένθα αμέσως πηγαίνω, δπως 
έπικαλεσθώ τήν προστασίαν τοϋ Εύμένους.

Είτα δ ’ έξεκίνησαν οί ίπποι καί έφερον τήν 
βασίλισσαν διά τού δυτικού προαστείου, τής 
'Ηράκλειας, έντός ήμισείας ώρας εις τήν τεσσα
ράκοντα στάδια άπέχουσαν Δάφνην. Μόλις κατα 
τήν πορείαν ταύτην εύρεν ή Βερενίκη καιρόν 
ν’ άφεθή εις τήν λύπην αύτής. Έν ώ δ ’ έκίνει έν 
ταϊς χερσί τό ψυχρόν καί κΧτασυντετριμμένον 
τέκνον της, κατέρρεον τά  δάκρυα τής μητρικής 
οδύνης καί έθρήνει έπί ταϊς προσβολαΐς τής τύ
χης, αίτινες είχον πλήξει αύτήν σκληρότατα.

("Εϊϊβται τό τίλος).

Ε  Σ>

ΤΑ ΘΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΦΡΙΚΗΣ

Μακρός εϊνε δ κατάλογος τών κατά τούς νεω- 
É τέρους ιδίως χρόνους ύπέρ τής έπιστήμης καί 
I τοϋ πολιτισμ.ού μαρτυρησάντων. Τό έργον τών 
I γενναίων άνδρών, οϊτινες καταλείποντες τήν εύ- 
| ζωΐαν είσχωροϋσιν απτόητοι εις τ ’ ανεξερεύνητα 

βάθη άξένων καί αγνώστων χωρών, πρόσκοποι 
I άμα καί σκαπανείς τής προόδου, παντοίας ύφι- 
r στάμενοι κακουχίας καί τής ζωής αύτής έπί τέ- 
| λους στερούμ.ενοι, είνε ίσως ή εύγενεστάτη καί 
I ήρωϊκωτάτη πραξις έξ δσων εχει νά έπιδείξη δ 
| σημερινός πολιτισμ.ός.

Εις τό σεπτόν τούτο μαρτυρολόγιον νέα όνο
ι ματα προσετέθησαν έσχάτως. ΚαΟά πρό τινων 
t ημερών άνήγγειλεν δ τηλέγραφος, δ κόμης ΙΙόρ- 
, ρος μετά τής συνοδίας του κατεσφάγη ύπό τών 

υπηκόων τοϋ Σουλτάνου τής Χαρράο έν τή άνα- 
¡ τολική ’Αφρική.

Ό  κόμης Πόρρος,πρόεδρος τής έν Μεδιολάνοις 
1 έδρευούσης έξερευνητικής Έταιοίας,είχεν άναλκ- 

βει τήν διεύθυνσιν έκδρομ,ής σκοπόν έχούσης κυ- 
I ρίως τήν σύναψιν έπωφελεστέρων έμ.πορικών σχέ- 
| σεων τής πατρίδος του μετά τών απολίτιστων 

άλλ' εύφορων καί πλουσίων έκείνων χωρών, καί 
j τήν ίδρυσιν έν Ζείλα καίΧαρράρ σταθμών έμπο- 
I ρικών καί πρακτορείων, οία ύπάρχουσιν έν Μασ- 
. σαύα, Χοδείδα, Σουακίμ καί Χαρτούμ. Πρός τόν 

σκοπόν τούτον συνώδευσαν αύτόν άντιπρόσωποι 
εμπορικών τινων τής ’Ιταλίας οίκων. Ά λλά  καί 
ή έπιστήμ.η ήθέλησε νά έπωφεληθή τής εύκαι- 
ρίας, συναπήλθον δέ μετά τοϋ κόμητος Πόρρου δ 

! νεαρός έπιστήμων Κοκαστίλλης άποστελλόμενος . 
παρά τής έν 'Ρώμη γεωγραφικής Εταιρίας χά- | 
μν τοπογραφικών καί μετεωρολογικών παρατη- I 
ρήσεων, καί δ επίσης διακεκριμένος έπιστήμων 

• Λικάτας άντιπρόσωπος τής έν Νεαπόλει Αφρι
κανικής Εταιρίας, άποστελλόμενος χαριν ζωολο
γικών καί φυσιογραφικών μελετών. Δυστυχώς αί 
έν Ά δεν άγγλικαί άρχαί σκοπούς κατακτητικούς 
ύποπτεύοντες παρενέβαλον έμπόδια,καί οί έξερευ- 
νηταί ήναγκάσθησαν νάμ.εταβάλωσι μεν δρομολό- 
γιον, νά παραιτηθώσι δέ τών οπλών άτινα πρός 
άμυναν έφερον,οϋτω δέ καταληφθέντες άοπλοι καί 

. συνοδευόμ.ενοι ύπό εύαρίθμου καί άνισχύρου φρου
ράς κατεσφκγησαν.

Έξ όλων τών άνεξερευνήτων είσέτι χωρών ού- 
δεμία ύπήρξε τόσον άπαισία πρός τήν έπιστή- 
μην, ούδεμία άπήτησε τόσα εύγενή θύματα 
όσον ή αχανής καί φοβερά τής Αφρικής ήπειρος. 

’ . ’Εξαιρέσει ολίγων εύτυχών περιηγητών τών τε
λευταίων έτών, πάντες σχεδόν οί προγενέστεροι 
απο τού Σκώτου Μοϋγκο Γΐάοκ, τοϋ άνακαλύ · 
ψαντος τόν Νίγηρα καί παρακολουθήσαντος τόν 

• ροϋν αύτοϋ, καί οί μετ’ αύτούς μέχρι τοϋ ϊτα- 
λ®ύ Γουσταύου Βιάγκη, καί τελευταϊον τού κό-

μητος Πόρρου καί τών σύν αύτώ έπλήρωσαν διά 
τής ζωής των τόν πρός τήν έπιστήμην έρωτα. 
Πρός τήν άστοργίαν τοϋ θανατηφόρου κλίματος 
άμ.ιλλάται ή άγριότης τών κατοίκων, όσοι δέ 
κατώρθωσαν νά σωθώσιν άπό τών νόσων δέν ή- 
δυνήθησαν νά διαφύγωσι τό φάσγανον τών ά -  
πλήστοιν καί αιμοχαρών Αφρικανών. Φρικταί 
ιδίως ύπήρξαν αί άπώλειαι κατά τό πρώτον 
τέταρτον τοϋ παρόντος αίώνος, ότε σκότος πα
χυλής βαρβαρότητος έπεκράτει κατά τά μέρη 
έκεϊνα, εις τά  δποϊα καί σήμερον μετά τόσας θυ
σίας καί τόσους άγώνας μόλις άρχίζει άμυδρό- 
τατα  νά ύποφώσκη ή ήώς τού πολιτισμού καί 
τής ήμερώσεως. Πρώτον θύμα μνημονεύεται δ 
Ά γγλος Νίκολς άποθανών έκ πυρετού έν έτει 
1805· έπειτα κατά χρονολογικήν σειράν έρχον
ται δ Γερμανός Ρέντζεν σφαγείς έν έτει 1809 
ένώ διηυθύνετο εις Τομπουκτού, οί ’Αμερικανοί 
’Ροβέρτος Ά δα μ ς, Βενιαμίν Ρ ώ ξ καί Ρίλεϋ, οί 
Ά γγλοι ΙΙεδίη καί Κάμπβελλ, δ Σάξων Ά δόλ- 
φος Κοϋμμε ρ, δ Άγγλος λοχαγός Τάκεϋ καί δ 
ταγματάρχης Γραίη, δ Γάλλος Ρουζέ, δ Ιτα 
λός Βελζόνης, δ νεαρός Ά γγλος Βόδουϊτς, οί 
πιριηγηταί Δουπουί καί Χούττον. Δραματικαί 
ιδίως υπήρξαν αί κατά τήν δευτέραν δεκαε
τηρίδα τοϋ παρόντος αίώνος περιπέτειαι τού 
“Αγγλου ταγματάρχου ’Αλεξάνδρου Γόρδωνος 

j Λαίγκ,γνωστού γενομένου εις πάσας τάς έν Σ α 
χάρα φυλάς ύπό τό όνομα Έ λ-Ραίς ήτοι δ αρ
χηγός. ’ 1 ‘πολοχαγός είσέτι ών έλαβεν έντολήν πα
ρά τήςένΣιέρρα-Λεόνε έδρευούσης διοικήσεως τών 
κατά τήν δυτικήν Αφρικήν αγγλικών κτήσεων 
νά μεταβή ώς άρχηγός πρεσβείας εις τό ένδό— 
τερον όπως έπιτύχη τήν είρήνευσιν δύο φυλών 
ιθαγενών πολεμουσών πρός άλλήλας, καθότ. με
γίστη έπήοχετο βλάβη εις τό εύρωπαϊκόν έμπό- 
ριον έκ τής άλληλομαχίας ταύτης. Ό  Λαίγκ 
έξετέλεσε τήν έντολήν ταύτην, έπωφεληθείς δ ’ 
έκ τούτου προύχώρησεν άοκούντως εις τό έσωτε- 
ρικόν χάρίν τοπογραφικών παρατηρήσεων, φθά- 
σας σχεδόν μέχρι τής μιας τών πηγών τού Νί- 
γηρος, έπέστρεψε δέ μετά πεντάμηνον απουσίαν 

, εις Σιέρρα-Λεόνε χαράξας νέαν όδόν διά μέσου 
! τών ποταμών Σαλέ καί Καμαράγκα. Μετά τέσ- 
I σαρα έτη δ άκαταπόνητος περιηγητής ταγμα- 
! τάρχης ήδη έπεχείρησε νέαν έκδρομήν εις τήν 
I άφρικανικήν ήπειρον, δρμηθείς άπό βορρά έκ Τρι- 

πόλεως καί διευθυνόμενος ε’ις Τομπουκτού διά 
τής έρήμου τής Σαχάρας. Συλληφθείς καθ’ ό
δόν ύπό έχθρικών πενών φυλών έδάρη ανηλεώς 
καί άφέθη ημιθανής, ένώ εις τών εύρωπαίων 
συνοδοιπόρων του άπέμεινε νεκρός έκ τών όα- 
βδισμών. Ό  Λαίγκ μετεκομίσθη δεδεμένος έπί 
τών νώτων καμήλου, διότι έκ τής έξαντλήσεως 
καί τών τραυμάτων δέν ήδύνατο νά καθήση, εις 

I Ά ζαουάδ καί έφιλοξενήθη νοσηλευόμενος καθ’
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όλον το θέρος ύπό τίνος σεικου. Ευθύς ώς άνέρ- 
ρωσεν έξηκολούθησε τον δρόμον του καί άφίκετο 
είς Τομπουκτού. Αύτόθϊ διέτριψεν επί αρκετόν 
χρόνον μή έχων δυνάμεις νά έξακολουθήση επί j 
πλέον την Six της έρημου πορείαν. Ά λλα  καί 
ή έν Τομπουκτού διαμονή του δέν ήτο ποσώς | 
ευχάριστος ένεκα τής μισαλλοδοξίας του άπη- | 
νους μουσουλμανικού όχλου, καίτοι πολλάς έφερε | 
συστατικάς έκ Τριπόλεως καί έφιλοξενεΐτο έν j 
οίκίο: Τριπολίτου τινός. Ή  ευρωπαϊκή ενδυμασία | 
ήν μετά πείσματος ό Λαίγκ έπέμενε νά φέργ, 
έςήγειρε συχνάκις την οργήν τού πλήθους, όπερ 
περιστοίχιζαν αυτόν άπειλητικώς τον διέτασσε 
ν’ άνακράξη τήν γνωστήν μουσουλμανικήν ρήσιν : 
Είς μόνος Θεός υπάρχει καί δ Μοιάμεθ είναι ό 
προφήτης αυτού! Πλήν ό Ισχυρογνώμων βρεττα- 
νός συγκατετίθετο μέν νά έπαναλάββ τά πρώ
τον μέρος τής φράσεως, άλλά κατ’ οΰδένα λόγον 
δεν έπείθετο νάέπαναλάβη καί τό δεύτερον. Καί 
ύβριζε μέν αυτόν b όχλος ιός άπιστον, άλλά δέν 
¿κακοποίησεν αυτόν.

Τραγικόν ύπήρξε τό τέλος τού πολυπαθούς 
’’Αγγλου. Προτιθέμενος νά μεταβή είς τούς έν 
Σενεγάλη γαλλικούς σταθμούς, προετίμησε τόν 
διά τού Έ λ-Άραουάν καί τής Μεγάλης Έρη
μου δρόμον όπως άποφύγη τήν συνάντησιν έχ- 
Ορικής τίνος φυλής· πλήν συλληφθείς ύπό των 
ίδιων αύτού οδηγών καί τού αρχηγού τής φυλής 
τών Ζαουάτ έπί τή προφάσει οτι είσήλθεν άνευ 
άδειας είς τήν χώραν του έστραγγαλίσθη αγρίως 
ύπό τινων δούλων καί τό σώμά του άφέθη ώς 
βορά είς τούς γύπας τής έρήμου.

Πολλάς σελίδας θά έπλήρου ή αναγραφή τών 
Ουσιών καί τών δεινοπαθημάτων όσα ύπέστη- 
σαν καί ύφίστανται καοτερικώς μέχρι τών ημε
ρών μας οί άναλαμβάνοντες τό ύπεράνθρωπον τής 
εισαγωγής τού πολιτισμού είς τάς δυσπρόσιτους 
καί άξένους χώρας τής μυστηριώδους ήπείρου. 
"Ινα παράσχωμεν απλώς νύξιν είς τούς άναγνώ- 
στας περί μόνον τών έκ τού κλίματος κινδύνων 
καί βασάνων, παραθέτομεν περικοπάς τινας έξ 
έπιστολής πεμφθείσης έκ τής παρά τόν ’Ισημερι
νόν χώρας Ά ν ω  Όγινέ παρά τίνος τών συνοδοι
πόρων τού διασήμου τών ημερών ημών περιη- 
γητού Σαβορνιάν δέ Μπρατζά. Ό  γράφων άφού 
έν ποοοιμίω αναφέρει οτι πυρέσσει καί ότι α
ναγκάζεται έκάστοτε νά διακόπτη την γραφήν 
όπως καταπίη δόσιν κινίνης, περιγράφει ώς έξής 
την κατοικίαν του : « Ή  καλύβη έν ή διαμένω 
εϊνε κατεσκευασμένη έκ φλοιών δένδρων, περιέ
χει δέ κιβώτια καί άποσκευάς άνηκούσας είς τό 
προσωπικόν τής αποστολής, μίαν τράπεζαν καί 
δύο ξύλινα θρανία- περιέχει ώσαύτως δύο κλίνας 
εγχωρίους, ών έκάστη άποτελεϊται έκ δύο πασσά
λων προσδεδεμένων διά σχοίνων, άντί σανίδων 
δέ έχει κλάδους δένδρων στρεβλούς ώς κορμούς |

κλήματος αμπέλου. Έπί τούτων ^ίπτεται άντί 
στρωμ,νής μία ψιάΟος καί έν κλινοσκέπασμα. . .  ο
σάκις υπάρχουν τοιαύτα διαθέσιμα.» Όμολο- 
γουμένως ύπνος έπί τοιαύτης κλίνης δέν θά είνε 
παρά πολύ αναπαυτικός. Είτα άπαριθμών τάς 
κακουχίας καταμερίζει αύτάς είς έπτά π-Λ/χάο, 
τάς έξής·

α'. Οϊ κώνωπες άφθονοι έκεΐ πανταχού όπως 
παρ’ ήμϊν είς τά  έλη. Ευτυχώς ή χρήσις τού 
κωνωπεώνος, κοινή καί παρά τοϊς μαύροις, μετριά- 
ζει κάπως τό κακόν.

β ’. Τά φονρού, ήτοι τά  ού’τω έν τή γλώσση 
τών ιθαγενών καλούμ.ενα μυνάρια αδιόρατα, ά- 
τινα εισέρχονται πανταχού τού σώμ.ατος, ιδίως 
την πρωίαν καί τήν εσπέραν. Τό κέντημά των 
ώς τό τών κωνώπων προξενεί σφοδρόν κνεσμόν 
καί έρεθισμ.όν. Τό μόνον καταφύγιον πρός απαλ
λαγήν είνε αί καλύβαι τών μαύρων, ένθα τό πύρ 
καί b καπνός άπομ.ακρύνει αυτά.

γ\ Ή  ψώρα καί αί φθείρες, έξ ών αδύνατον 
είνέ τις νά σωθή ώς έκ τής έπαφής μ-ετά τών 
μαύρων.

δ'. Ό  σΐχ, είδος ψύλλου έχοντος τήν ιδιότητα 
νά είσχωρή βαθέως είς τάς σάρκας, κατά προ- 
τίμησιν έκλέγων τό μ.εταξύ τών ονύχων καί τών 

ί δακτύλων τού ποδός. Τό ύπόδημα ήκιστα προ- 
| φυλάσσει τόν πόδα έκ τής εισβολής τού τρομερού 

τούτου ζωυφίου, οπεο άν δέν έξαχθή αμέσως αυ
ξάνει καί άποκτα τό μέγεθος πίσου, καταλείπει 
είς την πληγήν τά  ώά του, αί πληγαί πολλα- 
πλασιάζονται καί συχνάκις έξ αυτών έπέρχεται 
ή απώλεια τών δακτύλων τού ποδός. Ό  ίνδια- 
τρίψας έπί τινας ώρας έντός χωρίου ιθαγενών 
τήν έσπέραν άναποφεύκτως θά έξαγάγη 15 έως 
2 0  τοιούτους ψύλλους έκ τών ποδών του.

ε'. Τά χροχρό, δερματική πάθησις ής είνε ά 
γνωστος ή αφορμή. Προσβάλλει τό άνω μ.έρος 
τού ποδός, τάς κνήμας, πολλάκις δέ καί αυτούς 
τούς γλουτούς. Σημειωτέον ότι καί πάσα τυχαία 
πληγη ή άμυχή ταχέως μετατρέπεται είς χρο
χρό. Τά προσβαλλόμενα μέρη τού σώμ.ατος κα- 
ν.ύπτονται υπο φλυκταινών, συνεχώς άνανεουμέ- 
νων. Έγκαιρος θεραπεία περιορίζει τό κακόν είς 
μόνην τήν έπιφάνειαν τού δέρματος· πλήν καί ή 

! θεραπεία είνε λίαν οχληρά, έπειδή χρειάζεται 
νά λύη συνεχώς καί νά έπιθέτη τούς έπιδέσμους, 
νά πλύνηται διά διαλύσεως φανικού οξέος καί νά 
έπιπάσση πολλάκις τής ημέρας τά προσβεβλημέ
να μέρη διά κόνεως αμύλου. Έκαστος έννοεί πό
σον φρικωδώς επίπονος καθίσταται ή οδοιπορία, 
είς τήν όποιαν μίλα ταύτα έξ ανάγκης υποβάλ
λονται οί πάσχοντες.

ς·'. Ό  πυρετός, όστιςκατ’ άρχάς φαίνεται b 
δεινότατος τών κινδύνων καί είνε απεναντίας b 
έλαφρότατος ίσως. Μετά τήν πρώτην αύτού π«·
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ρίοδον  παρέρχεται καί δέν καταλείπει είς τον ορ
γανισμόν βλαβεράς συνέπειας.

ζ '. Οί οφεις, οί σκορπιοί, αί άράχναι καί τά 
ά λ λ α  δηλητηριώδη ζώα έξ ών βρίθει ή χώρα. 
Φοβεροί εχθροί είνε καί οί έρυθροί μύρμηκες, τών 
όποιων αί νυκτεριναί έπιδρομαί συχνάκις άποδιώ- 
κουσι τούς έν ταις σκηναις ή έν ταϊς καλύβαις 

ωμένους. X .

01 ΟΦΘΑΛΜΟΙ
ώ ς  γ ν ώ ρ ισ μ α  τ ο ΰ  χ α ρ α κ τ ή ρ α ς .

Οί οφθαλμοί θεωρούνται έν γε'νει ώς τό έκ- 
φραστικώτερον χαρακτηριστικόν τής φυσιογνω
μίας· πρώτον μέν διότι είναι δύο καί ή ές αυ
τών σύγχρονος έντύπωσις έχει διπλήν έ'ντασιν, 
δεύτερον δέ διότι ζωογονούνται ύπό δύο κινή
σεων, κινήσεως τών βλεφάρων, καί τού βολβού 
ΤΟύ οφθαλμού· δυνάμ-εθα μάλιστα νά προσθέ- 
σωμεν καί τρίτον είδος κινήσεως, τήν συστολήν 
καί διαστολήν τής κόρης τού οφθαλμού μετα- 
βάλλουσαν τά  μέγιστα τήν ε'κφρασιν τού βλέμ
ματος.
.- Ή  θέσις τών οφθαλμών, καί ή άπόστασις αύ- 
τών ποικίλλουσι πολύ· κατά κανόνα ή μεταξύ 
τών δύο οφθαλμών άπόστασις, άπό τού κανθού 
ϊκατέρου τών οφθαλμών μέχρι τού δεξιού ή α 
ριστερού τής ρινός, πρέπει νά ήναι ιση πρός το 
μήκος τού οφθαλμού. Ά λ λ ’ ή αναλογία αϋτη 
άπαντα σπανιώτατα.

Ή  προσέγγισις παρατηρεϊται συχνότερον έπί 
τών έπιμήκων προσώπων, ή δ ’ άπομάκρυνσις επι 
τών εύρέων. Οί έγγύς οντες οφθαλμοί άποκτώσι 
ζωηρότεοαν έκφρασιν. Οί δ ’ άπέχοντες στερούν
ται μέν τής ζωηρότητος ταύτης άλλ έχουσι 
πραότητα καί γλυκύτητα.

Ή  έκφρασις τού οφθαλμού μ,εταβάλλεται και 
άναλόγως τού βάθους τής κόγχης αύτού.

Οί κοίλοι οφθαλμοί λαμβάνουσιν έκφρασιν τινα 
δυνάμεως διαχεομ-ένην έφ’ όλης τής μορφής. Έ κ 
τού χαρακτηριστικού τούτου εύχερώς διαγιγνώ
σκεται θερμ,ουργός φύσις, εύαίσθητοςκαρδία, στα
θερά θέλησις.

Ή  προεξοχή τού βολβού, όταν μέν ή μετρία, 
καθιστά τον όφθαλμ.όν ζωηοον καί λαμπρόν, με
ταβάλλει δ’ αύτόν είς ύαλώδη όταν ή υπερβολι
κή καί παρέχει είς τό πρόσωπον ποιάν έκπληξιν 
καί άπορίαν, μη έκδηλούσαν εύφυΐαν.

Ή  γραμμή ή άπό τού ένός κανθού τού οφθαλ
μού εις τόν έτερον χωρούσα είναι όριζοντεία. II 
Τοιαύτη διάταξις τού οφθαλμού μ-όνον παρά τώ 
άνθροίπω άπαντά, δύναται δέ νά θεωρηθή ώς έν 
τών διακρινόντων αύτόν τών άλλων ζώων χαρα
κτηριστικών.

’Αλλά τό όριζόντειον τούτο δέν είναι μαθη-

μ.ατικώς ϊσον είς πάντας, καθόσον συνηθέστατα 
ή γραμμή τού οφθαλμού κλίνει πρός τήν ρίνα ή 
πρός τούς κροτάφους.

Ή  πρός τήν ρίνα κλίσις παρέχει είς τόν οφθαλ
μόν ζωηρότητα· έπειδή δέ ή διάταξις αότη συμ
πίπτει σχεδόν πάντοτε πρός άνάλογον διεύθυν- 
σιν τών όφρύων, τών ρωθώνων καί τών γωνιών 
τού στόματος, άτινα έκφαίνουσιν άγχίνοιαν, ή 
πρός τήν ρίνα κλίσις τού οφθαλμού είναι γνώρι
σμα νοημοσύνης.

Ό τα ν  τούναντίον οί όφθαλμ,οί κλίνωσι πρός 
τούς κροτάφους, άν μέν ή κλίσις ήναι μ.εγάλη 
μ,αρτυρούσι ένδειαν πνεύματος, άλλ’ άν ήναι με
τρία, ιδίως δέ άν συνοδεύηται ύπό μακράς πτυ
χής τών βλεφάρων δεικνύουσι φιληδονίαν, ό δέ 
οφθαλμός λαμβάνει έκφρασιν άκρας ήδύτητος.

Ώ ς  πρός τό μέγεθος τών όφθαλμ.ών δυνάμ.εθα 
νά είπωμεν ότι οϊ μεγάλοι έκφαίνουσι εύφυΐαν, οί 
δέ μικροί σμικρότητα νοημ.οσύνης· άλλά τό υπερ
βολικόν μέγεθος άφαιρεϊ άπό τών οφθαλμών την 
έκφρασιν ταύτην.

Τό χρώμα τής κόρης τού οφθαλμού παραλλάσ- 
σει τά  μέγιστα, ώστε καί ή έκφρασις αυτής ποι
κίλλει όμοίως.

Οί άνοικτόν -χρώμα έχοντες οφθαλμοί είτε κυα
νοί είναι είτε τεφροί, είτε πυρροί, μαρτυρούσιν εν 
γένει εύστροφίαν μάλλον καί ζωηρότητα ή ευαι
σθησίαν καί άγχίνοιαν.

Οί βαθέος χρώματος οφθαλμοί, κυανοί, φαιοί, 
καστανόχροες, μαύροι, πράσινοι, είσί γνώρισμα 
σφοδρότητος τού αίσθήματος,σταθεράς θελήσεως, 
βάθους τών ιδεών.

Οί έτερόχροες οφθαλμοί,ιδίως δέ οί γλαυκοί,οί 
πράσινοι άμα καί πορτοκαλλόχροες πρός τό τε- 
φρόν άποκλίνοντες ή πρός τό κυανούν ή τό μέλαν 
δεικνύουσιν υπερβολικήν ευαισθησίαν, άκανόνιστον 
καί άχαλίνωτον θέλησιν, εύφυΐαν, ΰψος ιδεών,άλ
λά καί συνήθως άσθένειαν χαρακτήρος.

Τ.

 ----------

Ο ΘΗΣΑΥΡΟΣ
ΤΟ Υ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ________

ν  -Έ κ τής πολεμικής αποζημιωσεως των πεντε 
ί δισεκατομμυρίων, τά  όποια ή ήττηθείσα Γαλ- 
| λία κατέβαλεν είς τήν Γερμανίαν, 120 εκατομ

μύρια μαρκών, ήτοι 150 εκατομμύρια δραχ- 
| μ.ών, κατετέθησαν έν όχυρώ τινι πύργω παρά 
( τώ  Σπανδάου, τώ καλουμένω Ίουλίω πύργω. Τά 

άποτεθησαυρισμ-ένα έκατομμύρια ταύτα είσίν ώρι- 
σμένα νά χρησιμεύσωσιν ώς οί πρώτοι και προχει- 
ρότατοι πόροι έν ένδεχομένη τινί μεγάλη πολεμική 
ένεργεία τού Γερμανικού κράτους. Φρουρεΐται δ ’ 
ό πύργος ώς είκός, αύστηρότατα, καί τακτι- 
κώς έπιθεωρούσι τόν θησαυρόν δύο άνώτεροι οί-
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κονομικοί υπάλληλοι, αέλη της επιτροπής τοϋ 
ίημοσίου χρέους. Ή  έπιθεώρησις γίνεται κατά 
τρόπον περίεργον, ον γερμανική τις στρατιωτική 
έφημερίς περιγράφει ώς εξής. Ή  πύλη ή κλεί- 
ουσα τόν χώρον, έν φ φυλάσσεται ό θησαυρός, 
ανοίγεται μόνον 5ιά <ϊύο κλειδών, κρατουμένων 
ύπο των μελών τής επιτροπής, ταύτοχρόνως <5’ 
εμβαλλόμενων εις τά  κλείθρα. ’Αδύνατον είναι 
νάνοιχθώσιν άλλως τά  στερεώτατα κλείθρα, άν 
μη συμπράττωσιν άμφότεροι οί ε’πιθεωρηταί. 
ΙΙροτοϋ ν' άνοιχθή ή πύλη, συντάσσεται λεπτο
μερές πρωτόκολλον, ε’ν φ  σημειοϋται ακριβώς 
ό χρόνος τής ένάρξεως τής έπιθεωρήσεως καί οί 
παρόντες κατ’ αυτήν. Ό  θησαυρός άπόκειται 
έν μεγάλη περιφερεϊ αιθούση, κεχωρισμ.ένη εις 
ίέκα μεγάλα διαμερίσματα, ών έκαστον υποδι
αιρείται εις ετερα ιϊέκα τμήματα, περιέχοντα 
ά\ά εν έκατομμύριον. Τά τμήματα έχουσι άνά 
δέκα σακκίδια, ών έκαστον περιέχει 100,000 
μαρκών, κατά τά  δύο τρίτα εις χρυσά νομί- \ 
σματα των είκοσι μαρκών, κατά το εν δέ τρί- 1 
τον εις δεκάμαρκα. ‘Οριζόμενου τυχαίως ενός 
τμήματος, εξελέγχεται το περιεχόμενον των σακ- 
κιδίων, μετρουμένων τών χρυσών νομισμάτων 
ύπο πολλών ταύτοχρόνως, ύπακουόντων εις στρα
τιωτικά προστάγματα ποός εϋκολον καί ταχείαν 
καταμέτρησιν. Ά φ ’ ού δέ βεβαιωθή οτι είναι 
ανελλιπές τό περιεχόμενον τού τμήματος, λαμ- 
βάνεται άνά έν σακκίδιον ίκ τινων τών λοιπών 
τμημάτων καί άριθμοΰνται τά έν αύτοίς χρυσά 
νομίσματα. Οΰτω δέ περατούται ή έπιθεώρησις 
τού πολεμικού θησαυρού.

Μετά ταύτην γίνεται ή έπιθεώρησις τών έν 
τω  αΰτώ πύργφ φυλαττομένων τριών άλλων τα 
μείων, ήτοι τού ταμείου πρός περίθαλψιν τών 
απομάχων, τού προς οχύρωσιν τής χώρας καί 
τού πρός οικοδομήν τού βουλευτηρίου. Ή  εργα
σία αϋτη είναι πολυπλοκωτέρα, διότι συνίσταται 
εις ακριβή καταγραφήν τών έν έκάστω ταμείω 
δημοσίων χρεωγράφων καί ομολογιών, καί έπι- 
μελή τούτων άντιβολήν προς τό κτηματολόγιον 
έκαστου τών ιδρυμάτων. Περατωθείσης δέ καί 
τής έπιθεωρήσεως ταύτης συντάσσεται καί ύπο- 
γράφεται τό πρωτόκολλον, κλείεται ή πύλη διά 
τών δύο κλειδών καί λαμβάνει έκάτερος τών 
έπιθεωρητών τήν εαυτού.

Τό δλον βάρος τού έν τω Ίουλίω πύργω ένα- 
ποτεταμιευμένου χρυσού τού πολεμικού ταμείου 
υπολογίζεται εις 37,312 όκάδας. Διότι έν 
έκατομμύριον μαρκών έχει βάρος 398 χιλιό
γραμμων, έν ώ  ίσον ποσόν εις άργυρον μέν έχει 
βάρος 5 ,555  χιλιογράμμων, εις χαλκόν δέ πολ- 
λψ μείζον, ήτοι 166,666 αν άποτελεΐται έκ δ ι- 
λέπτων καί 2 0 0 ,0 0 0  αν έκ μονολέπτων (ήτοε 
21/ ,  έλληνικών λεπτών). Κατά ταύτα ό θησαυ
ρός τού γερμανικού κράτους, έχων νύν βάρος

37,312 οκάδων ή 47,700 χιλιόγραμμων, θά 
είχε βάρος άν μέν άπετελεΐτο εξ αργύρου 666 
600  χιλιογράμμων, άν έκ δεκαλέπτων έκ νικε
λίου κερματίων 7 ,500 ,000 , άν έκ χαλκών δι- 
λέπτων 19,999,200 καί άν έκ μονολέπτων
24,000 ,000  χιλιογράμμων.

Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Ε Ι Σ

Ή  έν Λονδίνψ ηθοποιός Κ* Άδραμς κατήγγει- 
λεν εσχάτως επί εξυβρίσει τον κριτικόν ΗυιΙβοη, 
διότι εν χρίσει περί τής παραστάσεως νέου τινός δρά
ματος έγραψε καί ταΰτα:«Ή κυρία Άδραμς μας εν
θυμίζει τάς άνασκαφάς τοΰ Σλείμαν ε’ναι αυτό
χρημα αρχαιολογικόν εύρημα.» Ό  πρόεδρος τοΰ δι
καστηρίου προσεπάθησεν έπί ματαίω νά πραΰνη τήν 
ηθοποιόν, λέγων αυτή ότι δέν είχεν ό κατηγορούμε
νος πρόθεσιν νά τήν έξυδρίση, καί άπόδειξις τούτου 
ή μεγάλη άξία, ήν άποδίδουσιν οϊ αρχαιολόγοι εις 
τά ευρήματα τών Μυκηνών καί τής Τροίας.« Ναί, 
άπεκριθη εκείνη οργίλη, άλλα τό κοινόν δέν άποτε- 
λεΐται άπό αρχαιολόγους μόνον, καί άφ' ότου έγρά- 
φησαν αύτά εις τήν εφημερίδα λαμδάνω καθημερινώς 
ανωνύμους έπιστολάς, εις τάς οποίας έκφράζουσιν οί 
στέλλοντες τό·/ θαυμασμόν των διά τήν καλήν μου 
διατήρησιν, ή έρωτώσιν άν είναι χαραγμένη έπάνω 
μου κάμμία λατινική έπιγραφή » Ό  έφημεριδογρά- 
<ρος κατεδικάσθη, άλλά τήν επαύριον έοημοσίευσεν 
εν τή Ιφημερίδι του ταϋτα: «Ώ ς  πληροφορούμεθα, ή 
επιφανής ηθοποιός κ/ρία Άδραμς πρόκειται μετ' ό- 
λίγας ήμέρας νά έορτάση τήν δεκάτην όγδόην έπέ- 
τειον τής γεννήσεώς της. Τήν Ιορτήν θά συμπανηγυ- 
ρίσωσ.ν έν φαιδρότητι καί τά πολυπληθή τέκνα καί 
έγγόνια αύτής.»

Πρό τίνος ό άνα-ληρών προσωρινώς τόν διευθυντήν 
τοΰ έν Παρισίοις μεγάλου θεάτρου τοΰ Μελοδράμα
τος ελαδεν επιστολήν, δι' ής άνεκοινοΰτο αύτώ, 8«  
χηνοβοσκός τις έν Βουζιδάλ, αδουσα καθ' έκάστην έν 
ώρισμένη ώρα καί έν θέσει άκριδώς περιγραφομίνη, 
εχει φωνήν εϋμελεστάτην καί λιγυρωτάτην. Ύπο πε
ριέργειας κινηθεί; ό διευθυντή; μετέδη μετά τοΰ αρ
χιμουσικού τοΰ θεάτρου εις τόν ϋποδειχθέντα τόπον, 
οπου πράγματι είδον κοράσιον χωρικόν, τό όποιον ού- 
δαμώς προσέχον εις αυτούς ¿τερέτιζε διάφορα άομά- 
τια. Θελχθεις έκ τής λαμπρά; φωνής τοΰ κορασιού ό 
διευθυντής προσήλθεν πρός αύτό καί τω προέτεινε νά 
τό παραλαβή ώς μαθήτριαν τοϋ θεάτρου, μέ μισθόν 
δισχιλίων δραχμών κατ’ ετος και δίδακτρα δωρεάν. 
Ή  χηνοβοσκός έδέχθη προθύμως. τή δ’ έπαύριον κατά 
τήν ταχθείσαν υπό τοΰ διευθυντοΰώραν προσήλθεν εις 
τό γραφεϊόν του κομψή και χαριεστάτη κόρη, ήτις 
έρυθριώσα ώμολόγησεν ότι είναι θυγάτηρ υπαλλήλου 
τινός, καί έπειδή άπό πολλοΰ χρόνου Ιζήτει έπί μα
ταίω νά τύχη άκροάσεως παρά τοΰ διευθυντοΟ, όπως 
γένηται δεκτή ώ ; μαθήτρια, έπενόησε τήν άθώαν ¿κεί
νην κωμφδίαν πρός έπιτυχίαν τοΰ σκοπού της.
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