
Ε Υ Τ Ε Ρ Π Η
ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ

ΒΥ2

Φν.Ι. IB'. ~·&*· Εχδίδεται die τοϋ μηγόζ.—^ΈνΆθήναις, τητ 15 Φευροναρίσυ 18&8.“··.ϊ—Τ(ίμ. Λ'

ΛΕΪΛΑ.
Διηγημα Ινδικόν,

Ύπό ά ·ρ. 'Ρ.
(“Ιδι φυλλάδιον ΙΑ'.)

θ
Ο Δεϋάν έπανελθών είς τόν οϊκόν του, τόν εύρε 

πλήρη τών έπεφανεστάτων άντρων τής Λαχώρας, 
συρρεόντων είς προσκύνησιν τοΰ έπιστρε'ψαντος Μα- 
χαβεζίρου, καί αί έπίσημοι αύται επισκέψεις αξιω
ματικών μικρών καί μεγάλων, πολιτικών καί στρα
τιωτικών, δέν έπαυσαν ούδέ στιγμήν μέχρι τής 
ώρας τοϋ μεγαλοπρεποΰς δείπνου, εις δν συνήλθον 
πολλοί τών προύχόντων.

Ο δυστυχής Ιράς κατετήκετο ύπ’ άνυπομονησίας. 
Οϊ οφθαλμοί του ήσαν ερυθροί, τά μέλη του ένίοτε 
έσκίρτων νευρικώς, περιεφέρετο άνησύχως άνω καί 
κάτω, εΐσήρχετο, έξήρχετο είς τοϋ πατρός του τήν 
αίθουσαν, καί στιγμήν δέν ευρισζε νά τόν δμιλήση 
κατά μόνας. Πολλάκις ερεύνα έναγωνίως τό βλέμ
μα του, έλπίζων νά εύρη έν αύτώ απόκρεσιν είς τήν 
έρώτησιν ήτις έπίεζε τήν καρδίαν του, ήτις έθλίβχ- 
το είς τά χείλη του, άλλά βωβόν ήν τοϋ Δεϋάν τό 
βλέμμα, καί μόνον πρός τούς ξένους καί τούς συν- 
δαιτημόνας έξέφραζεν εύμενή δεξίωσιν. Πολλάκις 
έκ τών συνδιαλέξεων έπροσπάθει νά μάθη άν συνέβη 
τι, καί άν ό Αδσίτ έξωρίσθη ή έθανατώθη ύπό τοϋ 
Βασιλέως, άλλά περί τοϋ Αδσίτ ούδείς έγίνετο 
λόγος.

Περί τά,τέλη τοϋ δείπνου ήκούσθη αίφνης έκτός 
τοϋ έστιατορίου λαμπρός ήχος τών κυμβάλων καί 
τών σιτάρ καί τών 6!r, καί δλων τών μουσικών 
οργάνων οσα είσίν έν χρήσει είς τήν Ινδικήν, καί 
άνοιχθείσης μετά κρότου τής θύρας, είσήλθον έπισή>- 
μως δύω αξιωματικοί τής αύλής, φέροντες είς τάς 
χεΐρας των πολυτελές προσκεφάλαιον έκ χρυσοστίκτου 
κασημιρίου, καί έπ’ αύτοϋ διάλιθον έγχειρίδιον, κα- 
ταστίλβον άπό άδάμαντας καί σμαράγδους, καί 
τό παρουσίασαν είς τόν Βεζίρην ώς δώρον πεμπόμε- 
νον αύτώ ύπό τού Μαχαραϋα. 0 Δεϋάν ήγέρθη 
μετά σπουδής, έφίλησε μέ σέβας τό έγχειρίδιον, καί 
τό έφόρεσεν είς τήν ζώνην του' ήγέρθησαν δέ καί οί 
συνδαιτημόνες πάντες, άνευφημούντες τό όνομα τοϋ 
Μαχαραϋα, καί μακαρίζοντες τόν Βεζίρην δι* 8 έλάμ- 
βανε νέον δείγμα τής βασιλικής εύνοίας.

Τέλος, πολύ μετά τό μεσονύκτιον, διελύθη τό δεΐ- 
πνον καί ή υποδοχή, ής δέ ό Ιράς είδε τόν πατέ
ρα του μόνον, άμέσως έρρίφθη είς τάς άγκάλας του.

— Πάτερ ! άνέκραξε. Τί γίνεται; κατεστράφη 
δ Αδσίτ; είναι έλευθέρα νά έξέλθη τής φυλακής της;

0 Δεϋάν άνεσκίρτησεν ώς άνακαλούμενος είς δυσα- 
ρέστους ιδέας, άς ή εύωχία είχε μακρύνει τού πνεύ - 
ματός του

— Οχι, . . . είπε, τεταραγμένος. δχι, ... ό 
Αδσίτ δέν κατεστράφη . . . έντελώς άκόμη δέν κα
τεστράφη. Αλλ’ ήσύχασον, είς χεΐράς μας τόν κρα- 
τούμεν· ιδού τό διάταγμα δι’ ού δ βασιλεύς τόν 
παύει (καί τφ έδειξε τό έγγραφον). Αλλά καιρός δέν 
εϊναε άκόμη νά φανή είς τό μέσον· δ καιρός θά έλ- 
θη, ύπομονήν μόνον έχε.

— Υπομονήν, πάτερ ! ή λέξις είναι εύκολος, δταν 
ή Πριττά στενάζη βεβυθισμένη είς φοβεράν φυλακήν, 
όταν ζώσα κατέβη είς κατοικίαν νεκρών, είς φωλεάν 
έρπετών άκαθάρτων, όταν στερήται τοϋ φωτός τής 
ήμέρας καί τού καθαρού άέρος τής άτμοσφαίρας, όταν 
έπικαλήται μεγαλοφώνως τούς φίλους της νά τήν σώ- 
σωσι, καί ίσως τούς καταραται ότι τήν ένεταφίασαν 
καί τήν έλησμόνησαν, μοί λέγεις ύπομονήν! όχι 
πάτερ ! Υπομονήν έχω όταν πάσχω έγώ, όχι όταν 
πάσχη έκείνη. Είς έμέ έλπίζει ή δυστυχής, είς σέ, 
πάτερ, έλπίζει, καί μοί λέγεις νά έχω υπομονήν!

— Αφρον παιδίον, άπεκρίθη δ Δεϋάν, νομίζεις ότι 
άνθρωπος ώς ό Αδσίτ καταστρέφεται μέ τοϋ στόμα
τος τήν πνοήν. Ναί, πρέπει νά περιμείνης, καί πί
στευσέ με, είς καιρούς όποιοι οί παρόντες, εύτυχής 
ή Πριττά ότι τήν κρύπτουσι τά σπλάγχνα τής γής. 
Είς θυέλλης στιγμάς τά άδύνατα πτηνά καταφεύ- 
γουσιν είς σπήλαια καί είς κοίλους βράχους. Ας 
μείνη ‘έκεΐ ώς νά αίθριάση δ ούρανός μας !

— Μή όμιλής αίνιγματωδώς, πάτερ, άνέκραξεν 
δ Ιράς μετά ταραχής, ής πότε θά πρέπη νά μεί
νη έκεΐ; - ,- *λ .

*— ’Ας μείνη ... ώς .αΰριον κάν. Υπαγε τώρα καί 
σύ, έτοίμασε τήν στράτίω,τικήν σου στολήν, έτοίμα
σε τόν καλήτερον ίππον σου. Αΰριον άπό πρωίας θά 
θά μέ συνοδεύσης είς τήν μεγάλην παράταξιν. Εκεΐ 
θά ίδής ίσως άνέλπιστα πράγματα, καί μετά τήν 
παράταξιν έλπίζω νά σέ φέρω δ ίδιος ν’ άνοιξης τήν 
φυλακήν τής Πριττάς.

0 ίράς άλλην έξήγησιν δέν έζήτησεν, άλλά ριφθείς
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πρός τδν πατέρα του, κατεφίλησε τήν χείρά του, κβί 
μετά ταΰτα ώρμησεν εξω νά έτοιμάτρ τά δπλα του 
καί τόν ίππον του.

Τότε έμεινεν δ Δεϋάν μόνος. Τό μέτωπον του 
βαθμηδόν κατέπεσε καί έστηρίχθη είς τήν παλάμην 
του. Τών έξωτερικών δέ θορύβων βαθμηδόν σβενυμέ* 
νων, εντελής σιωπή ε’φηπλώθη είς τόν τέως πολύκρο- 
τον τούτον οίκον, ώστε δ Δεϋάν ήκουε σχεδόν τού; 
παλμούς τής καρδίας του. 0 σιγή αύτη τόν έξανή- 
γειρεν έκ τών σκυθρωπών του συλλογισμών ύψώσας 
δετήν κεφαλήν, καί ίδών τήν μόνωσίν του, ήσθάν- 
θη αόριστον ταραχήν τινα, άναίτιόν τινα φόβον. 
Τότε άναπηδήσας ήρχισε νά διατρέχγι τόν θάλαμον 
μέ ταχέα βήματα, καί αΐ θορυβώδεις ίδέαι του έξε-
χέοντο δι’ επιφωνημάτων ή διά φράσεων, αίτινες 
έξέφευγον τά χείλη του άκουσίως.

— ίδού λοιπόν, έλεγε, μέρος καθ’ έαυτόν καί 
μέρος μεγαλοφώνως, ίδού τδ τέρμα πάσης φιλοδοξίας, 
ίδού ό ήλιος πρός θν άτενίζουσι χαίνοντες τής γής 
οίλαοί. Ψηλαφώ μέ άκρους τούς δακτύλους τό στέμ
μα, ύφ’ S έλόγιζον μέχρι τούδε τήν άνδρικήν μου 
αξίαν θέλω τό θέσει είς τού υιού μου τήν κεφαλήν, 
καί ώς έταπεινούμην ενώπιον άλλων, αΐ μυριάδες 
θέλουσι ταπεινούσθαι εμπρός μου.—Ω! είναι μ-έγα, 
ε’ξαίσιον δώρημα έπί γής ή ύπερτάτη άρχή. Ο ίστά- 
μενος έπί τής κορυφής τής άνθρωπίνης πυραμ-ίδος 
είναι πλησιέστερος είς τόν ούρανόν! — ό μή γνω- 
ρίζων δρια είς τήν δύναμιν του, ούδέ περιορισμόν είς 
τήν θέλησίν του, είναι συγγενέστερος πρός τήν θεία» 
φύσιν! — Τί άνώτερον δέδοται είς τόν άνθρωπον 
τοΰ νά διαπλάττη τά έθνη έντός τών χειρών του, 
τού ν’ άποτυπή έπ’ αύτών ώς έπ' άορανοΰς ύλης 
τής ιδέας του τήν σφραγίδα. Ηρχισα είςτόάφανές μου 
χωρίον ώς ό ρύαξ τού δάσους. ‘Η δύναμίς μου ηύ- 
ξήθη ταχέως ώς ό ρούς τού Ινδού, αυριον γίνεται 
απέραντος ώς ό Ωκεανός .... οί Σεΐκαι, τό διηνε
κές φόβητρόν μου, αύτοί θά μοί γίνωσι τυφλόν δρ- 
γανον. Αυριον λοιπόν δ θρόνος έμός! ... Ο θρό
νος!.. . αύτός δν άνέλαβον νά προασπίσω! . . . 
άφ’ου ύπεσχέθην ν’άποκρούσω πάντα προδότην! . . . 
έφ’ ού κάθηται ό Σείρ, ό πρός έμέ εύνοιαν, φιλίαν 
πάντοτε δείξας! Μέχρι τούδε διέβησαν τά βήματά 
μου τρίβους πίστεώς καί εύθύτητος. Θά είναι τό 
τελευταίου, βήμα έγκλήματος ! Καί άραγε, δέν θά 
είναι ολισθηρόν·, ϊσταται στερεός ό θρόνος δστις δέν 
στηρίζεται έπί αρετής·, είναι σκήπτρου άξια ή χειρ 
ήν μολύνει κηλίς; Καί έκεΐ, εις τήν περιωπήν δπου 
θεν’ άναβώ δέν θά μέ περιπετώσι φαντάσματα ά
γρια, καί σκοτοδινιώντα δέν θά μέ κρημνίσωσιν έξ 
αύτής·, Ασημον, άστεγον, διώκοντα τύχην, δ Κουρούκ 
μέ παρέλαβε, μέ έτίμησεν, ό Σείρ με άνεβίβασεν είς 
τόν άνώτατον βαθμόν μετ’ αύτόν. Καί, Δεϋάν, ήδη 
τί μελετάς ·, Ω ! είναι άπαισία, είναι βδελυρά πρά- 
ξις. £ίς μόνους τού; καταχθονίους Άσούζας δύναται 
νά έπέλθη τοιαύτη ιδέα. Αν ύπάρχη Βράμα; έκεΐ 
επάνω, δέν δύναται νά μή τήν τιμωρήση. Μακράν 
εμού τοιοΰτος σκοπός, μακράν! —Αοιπόν,... δταν 
ή τύχη μέ νεύη, ν’ άποστρέψω τό πρόσωπόν, δταν 
ή περίστασις έρχηται πρός έμ.έ, ή περίστασις ήτις 
άπαξ έρχεται, νά τήν άφήσω νά παρέλθη ; Ποΰ νά 
τραφώ; πρός τό αφανές βάθος δπου άρχει ήρεμον σκό
τος, ή πρός τά ένδοξον ύψος όπου τεκταίνεται κεραυ

νός; Τίς θέλει ένισχύσει ή τήν άνδρείαν μου ή τήν 
αρετήν μου; Τί; θέλει μέ δδηγήσει;

— έγώ! είπε φωνή γυναικεία, καί τό παραπέτα
σμα τής πλαγίας θύρας ήν είδομεν καί άλλοτε ά- 
νοιχθεΐσαν, άνυψώθη πάλιν, και είσήλθεν ή Λέϊλα.

— Διστάζεις, Δεϋάν-σίγγ, έξηκολούθησε πλη- 
σιάσασα· έχεις δίκαιον. Οί zotvol τών ανθρώπων είσίν 
ατρόμητοι δταν συλλαμβάνωσι σχέδια, ακατάβλη
τοι δταν τά μελετώσιν· άλλ’ δταν έγγίζη τής έκτε- 
λέσεω; ή στιγμή, δειλιούν τότε. Οί μέχρι τέλους μή 
διστάζοντες είναι σπάνιοι. Οί μήδιστάζοντες,λέγον
ται ήρωες.

— Μέ νομίζεις δειλόν, Λέϊλα; έρώτησεν ό Δεϋάν 
ύπερηφάνως.

— Οταν βλέπης, Σαέβ, εμπρός σου τόν κίνδυνον, 
άπεκρίθη ή Αέϊλα, είμί βεβαία δτι ώς λέων ρίπτεσαι 
είς αύτόν, καί, δσον μέγα; άν ήναι αύτός, δτι είσαι 
έπίσης άκαταμάχητος καί ατρόμητος. Αλλά τήν 
τοιαύτην άνδρείαν ό έσχατος τών Σείκων σοΐ τήν 
διαφιλονεικεΐ, ώ Δεϋάν. Υπάρχει άλλη, πολύ αύτής 
άνωτέρα, τής ψυχής ή άνδρεία, άκλόνητος, αδίστα
κτος, σιδηρά, εις πάσαν στιγμήν τεθιγμένη. Αύτή 
είναι ή άνδρεία τών μεγάλων καρδιών.

— Καί αύτή δέν οπισθοδρομεί ούτε δταν τό έγκλη
μα εγείρει εμπρός της τήν ίοβόλον του κεφαλήν ; ε- 
ρώτησεν ό Δεϋάν.

— Αν όλοι οί μεγάλοι άνδρες, άπεκρίθη ή Λέϊλα, 
δσοι διέπρεψαν είς τήν γήν, ισταντο πρό πάσης των 
πράξεως καί έστάθμίζον τήν αξίαν της είς ακριβολό
γου τοιαύτην στάθμην, ή ιστορία τού κόσμου όλη 
έδύνατο νά γραφή έπί ένός φύλλου λωτοϋ. Δέν κρίνω 
τού Θεού τάςβουλάς, άλλά σοΐ λέγω τί βλέπω, Δεϋάν. 
Καθώς γεννάται άπό τούς κόλπους τής νυκτός ή ήμε· 
ρα, ούτως αύτά ά ονομάζεις έγκλήματα έπιφέ- 
ρουσε πολλάκις τά μέγιστα, τά άριστα τών απο
τελεσμάτων. Οί κατακτηταί δσοι πληρούσι τήν γήν 
διά τού όνόματός των, μυριάδας άθώων θυσιάζουσιν είς 
τήν φιλοδοξίαν των. Τίς ό'μως είπε κακούργου τόν άρ
χαϊον Αλέξανδρον,— δστις έκ τών περάτων της γής 
έφερε τά τρόπαια καί τήν δόξαν του μέχρι τής πόλεως 
ταύτης, —διότι δέν άντήλλαξε τό καταςρεπτικόν ζίφος 
του άντί ποιμαντικής ράβδου είς τής πατρίδας του τά 
βουνά; Υπαγε, Δεϋάν Σίγγ, καί δίδαξε είς τούς γει- 
τονάς μας Αγγλους δτι έγκλημα έπραξαν κατακρα- 
τήσαντες γήν ήτις δέν τοΐς άνήκει, κ’ έξογγώσαντες 
μ’ αίμα τά νάματα τού Γάγγου καί τού ’Ινδού. Ισως 
σ’ έκλάβουν άγαθόν τινα βραχμάνα τού ναού τού 
Ταγερνάουτ, άλλά θέλουν έκπλαγή μανθάνοντες οτι 
είσαι τής Ααχώρας Βεζίρης. Καί αύτή ή Ααχώρα τί 
θά ήτον χωρίς τινων έγκλημάτων τού ‘Ρουνζιτου, δι 
ά καί μ,όνα καί σύ αύτάς τόν ονομάζεις μέγαν;

— Λέϊλα, ύπέλαβεν ό Δεϋάν, -γυναικός ηζευρα οτι 
έχεις κάλλος, νούν δέν ήξευρα δτι έχεις άνδρός, ούδε 
λε'οντος δτι έχεις καρδίαν.

— Επειτα, έξηκολούθησεν αύτη, τίνι δικαιώματι 
ό Σείρ—Σί-γγ έγείρεται ύπεράνω σού, ύπεράνω πάντων; 
Διότι είναι υιός τού ‘Ρουνζίτ; Αλλ’ ό ‘Ρουνζίτ πώς 
ήγέρθη; δπως ήλθεν ή ώρα νά έγερθής σύ αύτος· επι- 
πατών έπί τού προκατόχου του. Ανά μία περίστασις 
στέλλεται πάντοτε είς τήν ζωήν έκάστου άνθρώπου 
στιγμάς τινας περιίπταται αύτόν, καί μετά ταϋτα 
άφίπταται. Μεταξύ μυρίων είς μόνος ήζεύρει νά τήν

συλλάβτ,· ούτος είναι δ μέγας άνήρ, τούς δέ λοιπούς 
ακούεις παραπονουμένους δτι δταν ήλθε δέν τήν έγνώ
ρισαν, δταν παρήλθε δέν τήν έκράτησαν· ουτοι είναι 
ό χυδαίος όχλος.

— Είσαι, Αέϊλα, αύστηρά.
— Περί έγκλήματος όμιλεΐς. Βισαι βέβαιος δτι ό 

δισταγμός σου δέν είναι έγκλημα; Τήν περίστασιν 
ταύτην ηξεύρεις άν ό ούρανός δέν τήν έπεμψε, περί 
τής τύχης μεριμνών τής Ααχώρας; Ηξεύρεες άν αΐ εύ- 
κολίαι δσας άπαντάς μέχρι τούδε δέν είναι προτροπαί 
έκείνου;

■— Παράδοξος γυνή, άνέκραξεν ό Δεϋάν, ίσως τό- 
σω εύκολότερον πειθόμενος, δσω ήθελε νά πεισθή, — 
ανατρέπεις δλην μου τήν καρδίαν, κινείς ώς θέλεις 
δλην μου τήν ψυχήν.

— Ενθυμού, Δεϋάν-Σίγγ, είπεν έξε ρχομένη ή Λέϊλα, 
δτι έχεις είς χεΐράς σου τήν τύχην σου, τήν τύχην τού 
υιού σου, τήν τύχην μου, τής πατρίδος σου τέλος 
τήν τύχην.

Αφ’ ού δ’ εξήλθεν, δ Δεϋάν κεκμηκώς καί κατα- 
πεπονημένος, έρρίφθη είς την κλίνην του νά κοιμηθή 
όλίγας ώρας πρό τής πρωινής παρατάξεως. Η κεφα
λή του έφλεγεν, ό ύπνος τώ έπήλθε βαρύς, καί συνε- 
πέφερεν όνειρα άσυνάρτητα καί οδυνηρότερα τών οδυ
νηρών σκέψεών του. Είδεν δτι δ Σείρ-Σίγγ τόν ένέκλειε 
περιπαθώς είς τάς άγκάλας του, καί άνοίξας τό στή- 
θός του τφ έδείκνυε διά πλατείας πληγής γυμνήν τήν 
καρδίαν του, άλλ’ δτι αύτός αίφνιδίως τφ άπέσπασε 
τήν καρδίαν, καί ήθελε νά τήν φάγη. Επειτα είδε 
ότι θηρεύων είς τά δάση έδίωκεν έλαφον, ήτις ήλθεν 
άσθμαίνουσα καί έπεσεν έμπρός του γονατιστή, καί 
δύω πύρινα δάκρυα έρρεον άπό τούς νοήμονας όφθαλ
μούς της' άλλ’ έκεΐνος έβύθισεν είς τά πλευρά της 
τήν μάχαιραν, ή δέ έλαφος έκπνέουσα έλαβε τήν μορ
φήν τού Σείρ-Σίγγ. Ακόμη είδεν δτι έπρόσφερε τήν 
κεφαλήν τής ΙΙριττάς έπί παροψίδος είς τόν ’Αδσίτ, 
δστις τώ άντεπρόσφερεν έπί παροψίδος ομοίως τήν 
κεφαλήν τού υιού του Τρά. Μυρία τοιαϋτα τέρατα 
διεσταυρούντο είς τήν φλέγουσαν φαντασίαν του, καί 
έμάστιζον τά πυρέσσον ai<j.x του, μεταβάλλοντα τάς 
βραχείας στιγμάς τού ύπνου του είς μακράν βάσανον.

Αμα έχάραξεν ·ή αύγή, δ Δεϋάν άπέσεισε τόν τετα- 
ραγμένον καί έπίπονον ύπνον του, καί άναπηδήσας 
τής κλίνης του ένεδύθη τήν στρατιωτικήν του στολήν, 
χιτώνα έν είδη θώρακος κατερχόμενον μέχρι γονά
των, έκ χαλκού έπιχρύσου δικτυωτοϋ, καί έπ’αύτού 
κασημίρινον πουφυρούν ίμάτιον χρυσοκέντητον. Τήν 
κεφαλήν του έκάλυψε μέ χαλκούν πτερωτόν κράνος, 
περιδεδεμένον μέ λαχώριον ύφασμα τοΰ αύτού χρώ
ματος, είς τήν ζώνην έπέρασε τό πολυτελές έγχειρίδιον, 
τό δώρον τού Σείρ, καί λαβών τήν μακράν χρυσοθύσ- 
σανον λόγχην του είς τάς χεΐρας, κατήλθε μετά πο
λυαρίθμων οπαδών τήν εύρεΐαν τού παλατίου του κλί
μακα, καί άνέβη είς τόν ώραιότερον ίππον τού ίππο- 
τασίου του, κεκοσμημένΟν πολυτελέστατα καί αύτόν. 
Πορφυοοϋν κεντητόν καί χρυσόκροσσον κασημίριον, ώς 
τό ένδύον τόν επιβάτην Αου, έκάλυπτε καί αύτού κεφα
λήν καί νώτα· τό μέτωπόν του έκόσμει ταώνος πτε- 
ράν, περί τόν τράχηλόν του έκρέμαντο πυκνά περιδέ
ραια χρυσών κωδωνίσκων, καί τούς χαλινούς άντικα-
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θιστων δύω πλατείς λαχώρίου ιμάντες. Τό εύγενές 
ζώον έφαίνετο ύπερήφανον δεά τήν στολήν του, καί 
γοργούμενον ύψου τήν κεφαλήν, καί έσκαπτε τήν 
γήν μέ τόν πόδα.

0 ΐράς περιέμενε πρό πολλοΰ είς τήν αύλήν τόν πα
τέρα του έφιππος, συνοδευόμενος καί αύτός ύπό τών 
ιδιαιτέρων του οπαδών.

6 συνοδία έξήλθε τότε όλη έν παρατάξει τής αύ- 
λείας πύλης. Κατ’ αύτήν τήν στιγμήν δ ήλιος έφάνη 
άνατέλλων υπέρ τά όρη. 0 Δεϋάν τόν έθεώρησε μέ 
άτενές βλέμμα.

— Σέ άσπάζομαι, έψιθύρισε καθ’ έαυτόν. Δέχομαι 
τόν οιωνόν. Πριν φθάσης είς τής πορείας σου τό Ζε
νίθ, έλπίζω νά φθάσω έγώ είς τό έδικόν μου!

Στραφείς δέ πρός τόν υιόν του,—δτι δήποτε καί 
άν ίδής, Ιρά, σήμερον, τώ είπε ταπεινή τή φωνή, άς 
μή σέ έκπληξη. Εσω προνοητικός καί προσεκτικός, 
καί ήξευρε, δ,τι γίνη, διά τήν δόξαν μου καί διά τήν 
εύτυχίαν σου δτι γίνεται; καί διά τής Πριττάς σου 
τήν σωτηρίαν.

Είς τόν Ιράν οί λόγοι ουτοι έφάνησαν αινιγματώ
δεις. Αλλά τόν τελευταΐον έννόησεν ή καρδία του, καί 
διά τούς άλλους ήδιαφόρει.

Μετ’ ολίγον άφίχθζσαν είς τό πεδίον τής παρατά
ξεως. Ην δέ τούτο εύρυτάτη πλατεία έμπρός τών 
άνακτόρων τού Μαχαραΰά, έν ή τά διάφορα τάγματα 
τών Σείκων κατεΐχον έκαςον τήν ιδίαν θέσιν, διοικού- 
μενα ύπό τών άρχηγών των, καί κατ’ ούδέν διαφέρον- 
τα στρατευμάτων εύρωπαϊκών, έκτός μόνον κατά τήν 
ζωγραφικωτε'ραν ενδυμασίαν των. Καθέτως πρός τών 
άνακτόρων τό μέτωπον ήτον έκατέρωθεν παρατεταγμέ- 
νον τό πεζικόν. Οπισθεν αύτού περιεχεΐτο τό πλή
θος τών θεατών, καί όπισθεν αύτών πάλιν ϊς-αντο κατά 
διάταξιν τού Σιρδάρου, πρΟσερειδόμενα είς τούς τοί
χους τών οικιών, άλλα πεζών τάγματα, ώστε τό 
πλήθος περιεστοιχίζετο πανταχόθεν άπό στρατιώτας. 
Τήν δέ τρίτην πλευράν, τήν άπέναντι τών άνακτόρων, 
κατείχε τό ιππικόν, καί όπισθεν αύτοΰ, πολλά μα
κράν είς τό βάθος, ϊστατο τό πυροβολικόν.

Τόν στρατόν όλον διώκει δ Α,δσίτ. Από ύπερηφά- 
νειαν ΐσην μέ τήν τού Δεϋάν, άλλά κατά τήν φύσιν 
διάφορον, δσον πολυτελώς ήν ένδεδυμένος έκεΐνος, τό
σον αύτός άφελέστατα, κατά πάσαν τήν στρατιωτι
κήν αύστηρότητα ούτε υφάσματα φέρων πλούσια, ούτε 
χρυσούν κάνέν ποίκιλμα, καί ώς περιφρονών δήθεν 
πάσαν έπίδειξιν, καί τήν άξίαν καί δύναμίν του έξ 
έαυτοΰ καί μόνου άντλών. Κατά τήν στιγμήν έκείνην 
περιήρχετο αύτός τάς τάξεις τών ςφατευμάτων πεζός, 
καί τάς έπεθεώρει. Αμα δ’ έφθασε πλησίον του ό Δεϋάν, 
έπήδησεν άπό τόν ίππον του καί αύτός, καί ενευσεν 
είς τήν συνοδείαν του νά εξακολούθηση). Τότε δ Βε
ζίρης καί ό Σιρδάρης ε’μακρύνθησαν δμού πρός τής 
πλατείας τό κέντ'ρον, μένον δλως διόλου κενόν.

— έξετασας τών Σείκων τό ιτνεύμα; έρώτησεν ό 
Δ^άν. όποιον είναι;

— Αριστον ! Θέλησίς τωρ είναι τό νεύμα μου.
— ’Ηξεύρουν περί τίνος πρόκειται;
— ’Ηξεύρουν δτι πρέπει νά πράξουν δ,τι τοΐςδία- 

τάξω.
— Καί ποιας οδηγίας τοΐς εδοσας;
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Ό Λιϊά,χ xal ό ΆύσΙτ είς χηχ επιθεώρησε?.

— Ο,τι ϊδοΰν πράττοντα ή έμέ ή όποιον δήποτε 
άλλον, νά μείνουν άμέτοχοι, έκτός άν τοΐς δώσω άλ
λην διαταγήν, καί νά έμποδίσωσι πάσαν κίνησιν τοΰ 
λαοΰ.

— Τί δε θέλει είσθαι τά σύνθημα 5
— όταν διασχίσω τάς τάξεις του ιππικού, καί 

δ’-ευθυνθώ καλπάζων προς τά πυροβόλα, τότε είναι 
τής έκτελέσεως ή στιγμή.

— Εννοώ, ειπεν ό Δεϋάν.
— Καί εις ποιον ένεπιστεύθης την πράξιν ; ερώ- 

τησεν ά ’Αδσίτ τον Βεζίρην.
— Τοιαΰται πράξεις δεν εμπιστεύονται! άπεκρίθη 

αύτός, καί άναβάς είς τόν ίππον του, έσπευσε πρός 
τήν συνοδείαν του, καί μετ’ αύτής είς προϋπάντησιν 
τοΰ Μαχαραϋά, προκύπτοντος ήδη έπί χρυσοστολίσου 
έλέφαντος άπό τήν πύλην των άνακτόρων.

Αλλ έν ω ή σύντομος αΰτη συνδιάλεξις έγίνετο με
ταξύ τών δύο μεγιστάνων, συνέβαινε καί άλλη έπίσης 
βραχεία εις άλλο τής πλατείας μέρος, ή συνοδεία τοΰ 
Δεϋάν, όταν έμακρύνθη άπό αύτόν, έπροχώρησε πρός 
τήν δεξιάν τών άνακτόρων πλευράν, ό'που ήν προσ
διορισμένη ή θέσις τοΰ Βεζίρου πλησίον τοΰ Βασιλέως. 
Εϊς τό μέρος έκεϊνο ίστατο παρατεταγμένον τό πεζι- 
κόντάγμα, τό διοικούμενον μετά τήν λειποταξίαν τοΰ 
Αάλλ, ύπό τοΰ ταχματάρχου Σαγκραμαζίτου. όταν 
έφθασεν ή συνοδεία έμπρός τοΰ τάγματος, ό ταγμα
τάρχης ήσύχως έπροχώρησε μεταξύ αύτής, καί πλη- 
σιάσας ένα τών άφανεστέρων στρατιωτών της*

— Αάλλ-Σίγγ, τω είπεν είς τό ώτίον, πρόσεχε. 
Πράγμα τι έτοιμάζεται, άλλά τί δέν ήξεύρω. Μάς 
διέταξαν, ό',τι άν ίδώμεν, νά μείνωμεν άκίνητοι καί 
νά συνέχωμεν τόν λαόν.

Καί τοΰτο είπών, έπέστρεψεν είς τήν θέσιν του ά- 
θορύβως.

0 δέ Αάλλ, οστις, μή θέλων νά μείνρ ούδέ σιΥμ^ν 
μακράν τών νέων του προστατών, τούς παρηκολούθει

κρυπτόμενος ύπό ένδυμα στρατιώτου, έπανέλαβε τήν 
εί'δησιν τοΰ Σαγκραμαζίτου είς τό ούς τοΰ ίρά, καί 
τω έπρόσθεσεν·

— Είς πάσαν περίστασιν ίδού που σταθμεύει τό 
τάγμα μου.

Εν τούτοις δ’ ό Δεϋάν έλθών πρός τόν Μαχαοαϋάν, 
προσεκύνησεν έδαφιαίως αύτάν, καί άπεσύρθη είς τό 
πλευράν τοΰ έλέφαντος του, ίσταμένου έμπρός καί κατά 
τό μέσον τοΰ μετώπου τών άνακτόρων. Μετ’ όλίγον 
δέ ήλθε καί ό Αδσίτ, καί προσεκύνησε καί αύτός, κλι
νών προς τήν γην τό ξίφος τής άρχηγίας.

0 Μαχαραϋάς έξεπλάγη ίδών τον, καί άπήντησεν 
είς τήν προσκύνησίν του με μεγίστην ψυχρότητα, ό
ταν δέ έμακρύνθη έντελώς, στραφείς πρός τόν Βεζίρην,

— Δεϋάν-σίγγ, τώ είπε· τί δηλοΐ τοΰτο ·, ό 
Αδσίτ άκόμη έμπρός μου ·, Διατί δέν μέ άπήλλαξας 
άκόμη άπά τήν παρουσίαν του ;

— Διότι, άπεκρίθη ό Δεϋάν άποτόμως, δέν νομί
ζω έκ τών χρεών μου νά κινήσω κατ’ έμοΰ όλων αύ
τών τών στρατιωτών τήν οργήν, όστις έχει συμφέρον 
είς τήν παΰσίν του, έκεΐνος άς τφ τήν κοινοποιήση.

— Πώς, Δεϋάν, είπεν ό Σείρ-σίγγ έξιστάμενος, 
μ’ έφερες έδώ, είς τό μέσον τών Σείκων, καί θέλεις 
νά έκτεθώ τώρα είς τήν μανίαν των ;

— Τουλάχιστον θέλω έγώ νά μήν έκτεθώ, ειπεν 
δ Δεϋάν αύθαδώς.

Τότε ό Μαχαραϋάς ήσθάνθη τό αίμά του άναβράζον.
— Τί σημαίνει ό τρόπος ούτος ! άνέκραξε· πρός 

τινα διευθύνονται αύται αί λέξεις! Επαυσα τόν Αδ
σίτ διότι τό έζήτησας, διότι σέ περιύβρισε, καί αύτή 
είναι ή εύγνωμοσύνη σου ;

— Δέν τόν έπαυσας διότι μέ περιΰβρισεν, άπε
κρίθη ό Δεϋάν, γινόμενος προπετέστερος έτι, άλλά 
διότι τόν έφοβεϊσο, διότι ήθελες τήν καταστροφήν του, 
ώς όλων όσοι ύπηρετοΰντές σε εϊχον δικαίωμα είς τήν 
ευγνωμοσύνην σου.

Δέύάν, ειπεν ό Βασιλεύς, καταστέλλουν μετ' 
άγώνος τήν δικαίαν οργήν του, φύγε, Δεϋάν, άπ’ έμ
πρός μου, σέ τό συμβουλεύω, σέ τό παρακαλώ, καί 
έπίστρεψε μόνον όταν είσαι σύ νήφων καί έγώ ήσυχό- 
τεοος. Φοβούμαι μή κινηθώ είς πράξιν άπαίσϊόν.

Κατά τόν, καιρόν τοΰτον ό Αδσίτ έχων τά νώτα 
έστραμμένα, έφαίνετο ότι δέν προσεΐχε παντελώς 
είς τά γινόμενα περί τόν Μαχαραϋάν.

•— Τό πυροβολικόν, είπε πρός τούς περί αύτόν 
αρχηγούς, ϊσταται πολλά μακράν. Επρεπεν άλλην 
θέσιν νά λάβή.

— Θελετε, έρώτησεν ό Βεντούρας, νά τώ διαβι
βάσω τάς διαταγάς σας;

— Οχι, άπήντησεν ό Σιρδάρης· ύπάγω 0 ίδιος. 
Συνοδεύσατε' με.

Καί τοΰτο λέγων, έκέντησε τάν ίππον του, διέσχισε 
τήν γραμμήν τών ιππέων, καί ώρμησε καλπάζων 
πρός τούς πυροβολιστάς, οϊτινες ϊσταντο είς τό βάθος 
τής πεδιάδος.

0 Δεϋάν τό σύνθημα περιέμενε τοΰτο.
— Νά φύγω, Σείρ-σίγγ! άνέκραξεν άμα τό είδε. 

Μέ διώκεις έμέ ·, Δέν είμαι έζ έχείνων οϊτινες άκού- 
•υν τό ιρύρε. Είς όντινα μέ διώκει ίδού πώς άπαντώ!

Καί ώς πάνθηρ ταχύς, άνορθωθείς είς τούς άνα- 
βολεΐς του, έκρεμάσθη είς τά πλευρά τοΰ έλέφαντος, 
καί άνασπάσας έκ τής ζώνηςτου τό έγχειρίδιον ό είχε 
λάβει παρά τοΰ Μαχαραϋά ώς δώρον την προτεραίαν, 
τό έβύθ'.σεν είς τά στήθος τοΰ Σειρ-σίγγ.

— Δεϋάν, ώ άγνώμων ! έπρόφθασε νά είπή ό δυςυ- 
χής βασιλεύς, καί οί οπαδοί τοΰ Βεζίρου, οί μέν προ- 
παρεσκευασμένοι, οί δέ καί αύτομάτως άκολουθοΰν-

ιΗ ‘Ράχη χαι ύ ΛονΛϊπ-ΣΙγγ.

τες τό παράδειγμα τοΰ κυρίου των, τόν άπέσφαξαν.
— Τόν Μαχαραϋάν ! φονεύουν τόν Μαχαραϋάν! 

βοηθήσατε, έκραξεν ό Αλλάρδος, άνασπάσας τό ξίφος 
του, καί οί Σεϊκαι πολλαχοΰ έταράχθήσαν καί άρχι
σαν νά βοώσι, καί ό λαός συνεκινήθη σφοδρώς, καί 
οί μέν ήλάλαζον ήδη, οι δέ έτρέποντο είς φυγήν. 
Αλλ’ οί άξιωματικοί έγύμνωσαν πανταχοΰ τά ξίφη, 
καί μέ βροντώδη φωνήν διέταξαν

— Είς τόν τόπον όλοι, καί σιωπή ! Αν είς μόνος 
κινηθή ή φωνάξη.,ή r-ρατιώτης είναι ή έκ τοΰ πλήθους, 
φονεύσατέ τον. ·

όλοι έμειναν άκίνητοι καί βωβοί. 0 Σαγκραμαζί- 
της ήθέλησε νά σπεύση μετά τοΰ τάγματός του, άλ
λά βλέπουν ότι πλέον δέν έβοήθει, καί ότι ό στρατός 
ήν ομόφωνος όλος, έμεινεν είς τήν θέσιν του καί αύ
τός. Ομοίως δέ καί ό ίράς, άμα είδετήν πρώτην πλη
γήν, έρρίφθη πρός ύπεράσπισιν τοΰ βασιλέως, άλλ 
ή ώπλισμένη χειρ του άπήντησε τόν πατέρα του, 
καί κατέπεσεν ώς νεκρά. 0 δέ Αδσίτ έκάλπαζε πάν
τοτε πρός τό πυροβολικόν, χωρίς κατά τό φαινόμενον 
νά ήζεύρη τί συμβαίνει όπίσω του.

— Είς τ’ άνάκτορα τώρα ! έκραξεν ό Δεϋάν, λεί- 
χων τά χείλη του ώς λέων όστις έγεύσατο αίματος. — 
Είς τ’ άνάκτορα! Μετά τόν όφιν καί τά όφίδιχ !

— ίίκουσας; είπεν ό Αάλλ κρυφίως εϊς τόν Ιράν, 
μένοντα σχεδόν ώς έμβρόντητον ήκουσας; Είς τ’ άνά
κτορα, είπε. Τί ίστάμεθα ;

Καί άμέσως ένευσεν είς τό τάγμα του, καί δέκα άν
δρες προσετέθησαν όμοΰ μετ’αύτών είς τοΰ βεζίρου τήν 
συνοδείαν, ή'τις έρρίφθη διά της πύλης τών άνακτόρων.
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κράξε

£λθέ,

Ό

Αλλ’ ένω ξιφήρης καί δρομαίος άν-ηρχετο δ Δεϋάν 
•τών ανακτόρων τήν κλίμακα, ό Λάλλ μετά τοϋ Ιρά 
καί τών οπαδών του εΐσε'δυσαν κρυφίως διά μικρός 
διόδου γνωστής είς τδ πρώτον, ήτες ταχε'ως τούς 
έφερε είς τής βασιλίσσης τδν θάλαμον. Εκεί έκάθητο 
αμέριμνος ή Ράνη, έχουσα πλησίον της τδν έπταε- 
τή υιόν της Δουλίπ. ίδοϋσα δέ τούς άνδρας τούτους 
είσορμώντας μέ τά ξίφη γυμνά, έτρόμαξε.

— Τίνες είσθε ·, Νά μέ φονεύσητε ήλθατε ! άνέ- 
τρέμουσα.
Νά σέ σώσωμεν! άπεκρίθη ό Λάλλ άσθμαίνων. 
μήν έρωτας περισσότερα. Εφόνευσαν τδν Σείρ- 

Μή φωναί μάταιαι! σώθητι, σπεΰσον! 
Καί άνοίξας τήν είς αύτόν μόνον γνωστήν είσοδον 

τής σκοτεινής ύπονόμου δπου έκρύπτετο ή Πριττά, 
είσήγαγεν είς αύτήν τήν μητέρα καί τδν υίδν, καί έ
κλεισε τήν θύραν κατόπιν των.

Συγχρόνως σχεδόν ή θύρα τοΰ θαλάμου ήνοίχθη 
μέ πάταγον, καί είσώρμησεν ό Δεϋάν ξιφήρης μετά 
τών όπαδών του. Αλλ οΰς μέν έζήτει μή εύρίσκων εν
ταύθα, βλέπων δε τόν θάλαμον πλήρη στρατιωτών, 
καί μεταξύ άλλων βλέπων τόν Λάλλ φέροντα σωμα- 
τοφύλακός του στολήν,

— Λοιπόν έτελείωσεν; είπε, και μ’έπρολάβατεσεϊς.
— Σ’ έπρολάβαμεν, Σαέβ, άπεκρίθη δ Αάλλ. Τδ 

έργον μας έτελείωσεν. Εδώ δέν έχομεν τί νάπράξωμεν 
πλέον.

— Αγαθή τύχη ! Μή χρονοτριβώμεν, άνέκραξεν δ 
Δεϋάν. Αγωμεν είς τήν πλατείαν. Περιμενόμεθα.

— Κατόπιν! έψιθύρισεν ό Λάλλ είς τοϋ ίρα τδ ώ
τίον. Πρδς σωτηρίαν τών πεφυλακισμένων δέν πρέπει 
νά μάς διαφύγη ούδεμία περιπέτεια τοϋ τρομεροϋ τού
του δράματος.

Εν ώ δέ ταχέως κατέβαιναν τήν κλίμακα, δ Δεϋάν 
καλέσας ενα τών υπασπιστών του,

— ’Ανάβα ,τώ είπε, τόν ίππον σου· σπεΰσον είς τήν 
οικίαν μου. Είς τδν θάλαμόν μου θά εύρης μίαν γυναίκα 
μέ τδ παιδίον της περιμένουσαν. ’Ανάγγειλον είς αύτήν 
τά γενόμενα, καί φέρε την άμέσως είς τήν πλατείαν.

0 ύπασπιστής έγινεν άφαντος.
Μετά ταύτα δέ στραφείς ό Δεϋάν, ίδε πλησίον του 

βαδίζοντα τόν υιόν του, ωχρόν ώς πτώμα, σιωπηλόν 

καί αγριωπόν.
— ’ΐδού, }ρά, τώ είπεν, έπληρώθη τής ειμαρμέ

νης τδ ψήφισμα. Πάς φραγμός μεταξύ ήμών καί τού 
θρόνου κατέπεσεν. Εντός ολίγου τδ Πενταπόταμον θέ
λει κλίνει γονυπετές έμπρός έμού καί έμπρδς τού 
υιού μου. Δός μοι τήν χεΐρα σου νά συγχαρής καί 
έμε καί σεαυτδν διά τήν περιωπήν είς ήν άναβαίνομεν.

— Δεϋαν-σίγγ, είπεν δ Ιράς άποσύρων τήν χεΐρά 
του,—ή χειρ σου άποστάζει αίματος, αίματος Βασι- 
λέως, αίματος εύεργέτου. Υπαγε, άνάβα δπου ή δο
λοφονία σ’ αναβιβάζει. Εγώ άποστρέφω άπδ σού καί 
τα βήματα καί τδ πρόσωπόν. Μή λέγης δτι είσαι 
πατήρ μου· πατέρα δέν έχω πλέον, όταν δέποτε 
ή αιχιδνα τής συνειδήσεως σοί σπαράξη τά σπλάγ
χνα, δταν μετά βδελυγμού άποσπάσηςάπδ τής κβφα- 
λής σου τδ στέμμα, 8 ζητείς νά άρπάσης, δταν ρίψης 
κατα γής καίφρίττων πατήσης μέ τούς πόδας σου τήν 
άποτρόπαιον τιμήν τού έγκλήματος,δταν περιδυθείς ράκη 
βραχμάνος, καί σύρων τήν μετάνοιάν σου είς τάς θύρας 
τών Βαγαβατών, κοιλαίνης μέ τά γόνατά σου τάς λι-

θίνας ούδούς των, καί πλημμυρής μέ τά δάκρυά σου 
τάς ίεράς των δεξαμενάς, δταν ζητης όδυρόμενος τήν 
συγχώρησεν καί τήν εύσπλαγχνίαν τοϋ Βράμα, τότε 

δ υιός σου θέλει έλθει έκ νέου πάλιν πρδς σέ.
Καί ταϋτα είπών, έμακρύνθη άπδ αύτόν, καθ’ ήν 

στιγμήν εφθανον ήδη εις τήν πλατείαν.
Αν καί ή προεκτεθεϊσα σκηνή ούδέ πέντε λεπτά δέν 

διήρκεσεν, άλλά τά λεπτά ταύτα έφάνησαν τόσαι ώ- 

ραι φρίκης είς τούς μείναντας έντός τής πλατείας. Τό 
βασιλικόν πτώμα κατέκειτο είς ήν θέσιν τδ έρριψαν 
τών φονέων αί χεϊρες, καί ούδείς έτόλμα νά τδ πλη- 
σιάση· δ λαός άπέβλεπεν είς αύτδ μέ έντρομα βλέμ- 
αατα, δλοι έδιδον δ,τΐ πολυτιμώτερον είχον, άν έδύ
ναντο νά εύρεθώσι πέραν τού Ινδού ή έπέκεινα τού 
ίμάου. Αλλά δεκακισχίλιοι Σεϊκαι είχον τά δπλα 
προτεταμένα καί έτοιμα νά πυροβολήσωσι κατά τοϋ 
πρώτου δηςις ήθελεν ή κινηθή ή προφέρει λέξιν. ίίτε 
φονεϊς καί θύματα έμενον απέναντι άλλήλων, έν σιω
πή καί ακινησία θανάτου, καί μόνος έπεπλανάτο έφ’ 
δλου τούτου τοϋ πλήθους υπόκωφος γογγυσμός φόβου, 
καί ψιθυρισμός προσδοκίας τών μυστυριωδών συνε
πειών τής στυγεράς πράξεως.

Αλλ’ έν τούτοις, ή είδησίς τού φόνου άπδ στόμα

τος είς στόμα είχε φθάσει μέχρι τοϋ μέρους δπου ϊςχ- 
το τδ πυροβολικόν, καί δ Σιρδάρης, άμα τήν ήκουσε 
θρυλλουμένην, έστρεψε τδν ίππον του πρδς τά όπίσω. 
Κατά τήν στιγμήν ταύτην ό Δεϋάν είχε φθάσει είς 

τήν πλατείαν.
— ’Ανδρείοι Σεϊκαι! Λαέ τής Λαχώρας, άνέκρα

ξεν ούτος, είς τδν ίππον του άναβάς. ό Σείρ-Σίγγ 
κατεκράτει άδίκως τόν θρόνον, όταν άπέθανεν δ Κου- 
ρούκ, ή γυνή του, ή Λέϊλα, τδ ένθυμεΐσθε δλοι, έ- 
σώθη άπδ τάς φλόγας, διότι έφερεν είς τόν κόλπον 
της τού θρόνου του τδν διάδοχον, ό Σείρ-σίγγ, διά 
νά κυριεύση θρόνον δστις ανήκε είς τόν ανεψιόν του, 
ήθέλησε νά φονεύση τήν μητέρα, καί τδ άγέννητον 
έτι παιδίον. Αλλ’ ή Βασίλισσα διέφυγε τών χειρών 
του, καί δ υιός της έπανήλθεν ήδη είς τήν Λαχώραν 
νά παραλάβη τήν πατρικήν του κληρονομιάν. Ανδρείοι 
Σεϊκαι καί Ααέ τής Λαχώρας! έκεϊνος 8ν έφόνευσα ήν 
άρπαξ τοϋ θρόνου* έπραξα έργον πιστού υπηκόου, υπη
ρέτησα τήν δικαιοσύνην, άποδίδωμι τδν θρόνον είς 8ν 
νομίμως άνήκει. Ζήτω ό Δσοβαΐρ-σίγγ, υιός τού 
Κουρούκ, Μαχαραύάς τού Πενταποτάμου !

Τινές φωναί ήκούσθησαν μεταξύ τού δχλου κρά- 
ζουσαι μετά φόβου καί δισταγμού. Ζήτω ! οί δέ 
Σεϊκαι έμενον κατά τάς οδηγίας των σιωπώντες.

Κατ’ αύτήν τήν στιγμήν ό Σιρδάρης μετά τής συ
νοδείας του έφθασε τρέχουν άπδ ρυτήρος.

— Ψεύστα καί δολοφόνε, άνέκραξεν αίφνης. Μα- 
χαραϋάν αναγορεύεις τδν νόθον σου ! Κτυπάτε τδν 
δολοφόνον τοϋ Βασιλέως !

Καί φθάσας πλησίον τού άνυπόπτου Δεϋάν, δστις 
ώς σύμμαχόν του τόν περιέμενε, τώ κατέφερε διά 
γεγυμνασμένης χειρός καιρίαν πληγήν, καί τδν έρριψεν 
άπδ τόν ίππον κυλιόμενον είς τδ αίμά του.

0 ίράς έσυρεν άμέσως τδ ξίφος του, καί ώρμησε 
κατά τού Σιρδάρου νά έκδικήση τδν πατέρα του, 8ν 
έφευγε ζώντα καί δι’ έγκλήματος θριαμβεύοντα, άλλά 
πρός 8ν έπέτρεφεν δταν έπεσε θύμα νέου έγκλήματος.

—Κτυπάτε καί τδν υιόν του! έκραξεν ή βροντώδης 
φωνή τού Αδσίτ.

Καί άμέσως ύπακούοντες εις τήν διαταγήν ταύ
την, έκινήθησαν δλοι οι Σεϊκαι, καί θόρυβος καί σύγ
χυσή κατεκάλυψεν δλην τήν πεδιάδα. Διά μιάςό ίράς 
περιεκυκλώθη, καί έρρίφθη κατά γής· δύω δέ νευρώ
δεις βραχίονες τόν άνήρπασαν, καί τόν έφερον είς

ήδημηρός δπου ήσαν πυκνοί συνεσπειρωμενοι οί
θυελλωδώς κυμαινόμενοι Σεϊκαι. ϊπεριφανως ύψωσε

τότε τήν κεφαλήν νά δεχθή ώς γενναίος τόν θάνα-- 
τον. Αλλ’ άναβλέψας άνεγνώρισεν^δτι ό ώς παιδίον φέ
ρων αύτόν ήν ό κολοσσιαίος Σαγκραμαζίτης,καί δτι 
τδν κατέθετο είς τδ μέσον τού πιστού τάγματός του. 
Πλησίον του ίστατο ό φίλο; του Αάλλ, δστις πλητ 
σιάσας είς τδ ώτίον του·

— ΕσώΟης, τώ είπε·
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— Αάλλ, έχεις εντελή πεποιθησιν εΐςτό τάγμασου;
— Εντελεστάτην.
— Θέλει μοί ύπακούσει εις δ,τι τώ διατάξω;
— 0 Σαγκραμαζίτης σοί έγγυήθη περί τούτου· 

Μή διστάζης ποσώς.
— Τότε λοιπόν λάβε δέκα στρατιώτας, καί τρέ- 

ξε, όδήγησε έδώ την Ράνην καί τόν Δουλίπ.
— Την Ράνην καί τόν Δουλίπ ! τί λέγεις Ιρά!
— Περί τών όλων πρόκειται, Αάλλ ! Αν υπερί

σχυση, ό φονευς ούτος, μήπως ύπάρχει δι’ αύτοίις σω
τηρία; μήπως δεν θ’ άποθάνωσιν εις τήν υπόγειον 
φυλακήν των; Πρέπει να διακίνδυνεύσωσι τά όλα 
υπέρ τών όλων. Σπεΰσε, μην άργης, καί έλπιζε! Την 
Πριττάν ... ώ ! άς συνοδεύστ, την βασίλισσαν καί 
εκείνη.

0 Αάλλ, χωρίς ικλλης παρατηρησεως, παραλαβών 
δέκα στρατιώτας άπηλθεν εις τ’ ανάκτορα.

Τότε δ ίράς πλησιάσας εΐ; τόν Σαγκραμαζίτην, 
τώ ώμίλησε μυστικά- ούτος δέ συναθροίσας τους α
ξιωματικούς του, τοΐς έδωκε διαταγάς τινας τα

πεινή τί) φωννί, καί κατά τόν αύτόν τρόπον τάς διε- 
βίβασαν καί αύτοί εις τό σώμα. Τό τάγμα ηρχισεν 
αμέσως νά κινήται βραδέως, καί ώς ώθούμενον ΰπό 
τοΰ κλύδωνος νά προχωρή βήμα βήμα άκατανοήτως, 
μέχρις ου κατ’ ολίγον περιεκύκλωσε τό μέρος όπου 
ιστατο ό Σιρδάρης δμιλών πρός τό πλήθος.

—’Εφόνευσε τόν βασιλέα μας 6 ανόσιος ! έκραζε, 
καί ήθελε νά δώση τόν θρόνον σης εις τόν νόθον υιόν 
του, διά νά βασιλεύ/, αύτός ύπ’ εκείνου τό όνομα. Οτι 
τό παιδίον τής Αεΐλας είναι αυτού υιός καί όχι τοΰ 

Κουρούκ, περί τούτου έχω δλας τάς αποδείξεις. 0 
Κουρούκ τις άγνοεΐ ότι δεν είχεν, ότι δεν έδύνατο 
νά έχη διάδοχον. Αλλ’ δ αΐμοβόρος Δεϋάν όχι μό
νον τόν αγαθόν Σείρ-σίγγ έδολοφόνησεν, άλλα τόν 
είδατε, ώρμησεν εις τά άνάκτορα, καί έβύθισε τάς 

κακούργους του χεϊρας καί εις τό αίμα τοΰ υίοΰ του, 
καί εις τό αίμα τών γυναικών του. Απεκοψεν όλους 
τους βλαστούς τοΰ ένδόξου κορμού τοΰ Ρουνζίτ, διά 
νά έμφυτεύσνι εις τόν θρόνον τοΰ Πενταποτάμου τήν 
νόθον του γενεάν, ό θρόνος τώρα μένει κενός, ούδείς 
υπάρχει πλέον έχων έκ γεννετής δικαίωμα νά τόν 
καταλάβγ. Ανάγκη νά εκλέςητε εις αύτόν, σείς Σεϊ· 
και, σεΐς τοΰ κράτους τό στήριγμα, νά ενθρονίσετε 
τόν ίσχυρότερον, τόν έμφρονέστερον, τόν άναδείξαν- 
τα τάς πλείστας υπηρεσίας εις τόν θρόνον τοΰτον δν 
μέλλετε νά χαρίσητε, τόν έγγυώμενον τάς πλείστας 
ώφελείας εις σάς, όταν άναβή εις τοΰτον τόν θρόνον.

— Τόν Αδσίτ! άνέκραξάν τινες άπό τινα τάγ
ματα· οί πλεΐφοι όμως έμεινον σιωπώντες. 0 φόβος 
ϋπέταττ: τούς Σείκους εις τόν Αδσίτ, αλλά δέν τούς 
προσήλου είς αύτόν ή αγάπη. Καί ύπέφερον μέν 
τόν ζυγόν του έν δσω έφρόνουν αδύνατον νά τόν ά- 

ποσείσωσιν· άλλ’ ήδη, όταν έβλεπον τήν τύχην του 
εντός τών χειρών των, όταν έπρόκειτο αύτοί νά 
διαθέσωσι τόν θρόνον τοΰ Πενταποτάμου, είχον άπό 

πάντα άλλον δλιγωτέραν προθυμίαν νά τόν δώσωσιν 
εις τόν άγέρωχον, εις τόν άπάνθρωπον Σιρδάρην, διό
τι ύπέρ πάντα άλλον αύτοί είχον πείραν τοΰ χαρα · 
κτήρός του, διότι, άν ώς στρατηγός ήτον μάστιξ 
τών διοικουμένων του, τί ήθελεν είσθαι ώς Βασι
λεύς ; Δεν ήθελον νά παραδώσωσιν είς τοΰ Αδσίτ 
τας χεϊρας τοΰ ΐ>ουνζίτ τήν κληρονομίαν. Δι’ δ όταν

τινες έννοήσαντες τάς αξιώσεις του έπρότεινον τόη 
'Λύσϊτ ! ώς Μάχα-Ραϋάν, οί πλεΐστοι έσίγησαν.

’Αλλ’ αίφνης έκ μέσου τοΰ πλήθους ήκούσθη άλλη 
φωνή, ή φωνή τοΰ Ιρά.

— Τις, είπε, διϊσχυρίζεται ότι δέν ύπάρχει διά
δοχος νόμιμος τοΰ στέμματος τοΰ Ρουνζίτ; Τίς 

έτόλμησε νά σάς άπατήσφ, ώ Σεϊκαι; όστις είπε 
τοΰτο, είναι προδότης, είναι ένοχος εγκλήματος κα- 
θοσιώσεως. Σεϊκαι πιστοί είς τόν βασιλέα σας, προσ
κυνήσατε τόν Μαχαραϋάν Δουλίπ-σίγγ, τόν υιόν 
τοΰ Σείρ-σίγγ, καί τήν Ράνην Σχάνδαν; τήν βασι- 
λομήτορα καί τοΰ θρόνου έπίτροπον.

Καί με τήν χεϊρα έδειξε τόν νέον ήγεμόνα ίστά- 
μενον μετά τής μητρό; του είς τόν έξώστην τόν προ 
τοΰ πυλώνος τών ανακτόρων, όπου είχον όδηγηθή 
ύπό τοΰ Αάλλ σίγγ. Οί Σεϊκαι καί οί πολίται έ- 
μεινον διστάζοντες καί έκπεπληγμένοι.

—Ζήτωδ Μαχαραΰάς Δουλίπ-σίγγ! ήκούσθησαν τι- 
νές φωναί κράζουσαι καί διά τοΰ λαοΰ καί διά τοΰ 
στρατεύματος. ’Αλλά καί ήδη οί πλεΐστοι έμενον 
σιωπώντες σιωπήν άπαισίαν, ούτε αποδοκιμασίαν 
τολμώντες, άλλ’ ούτε έπιδοκιμάζοντες· τοιοΰτος 
ήν ό δισταγμός καί δ φόβος ό έπιπλανώμενος έπί 
τής καταπληκτικής «κείνης σκηνής, καί έμποδίζων 
πάσαν άπόφασιν, καί δεσμεύων πάσαν θελήσεως έκ- 
φρασιν. Αιά τοΰτο, ώς όλίγιστοι ύψωσαν τήν φω
νήν υπέρ τοΰ Δουλίπ-σίγγ, ούτως άφ’ ετέρου κα
νείς, ή σχεδόν κάνεις έν τή κοινή έκπλήξει δέν έ
τόλμησε νά τήν ύψώσ·/) καί κατ’ αύτοΰ καί ύπέρ 
τοΰ Σιοδάρου, όστις ταραχθείς διά τήν αΐφνηδίαν 
ταύτην έμφάνισιν τοΰ βασιλόπαιδος, έν ω καθ’ ά 
είχε συμφωνήσει μετά τοΰ Δεϋάν, ένόμιζεν έξολο- 
θρευθέντα δλον τόν βασιλικόν οίκον, έμεινεν ώς έμ- 
βρόντητος, καί δέν ήξευρε τί νά πράξη ή τί νά εϊπή.

0 δέ ίράς, κύψας κατά γής, λαβών έφίλησε τοΰ 

πατρός του τήν νεκράν χεϊρα, καί μετά ταΰτα άνοί- 
ξας τόν έπενδύτην του, όπου ήξευρεν ότι έκρύπτετο 
τό βασιλικόν διάταγμα τοΰ Σείρ-σίγγ, τό έλαβεν 

έκ τοΰ κόλπου του.
— Σεϊκαι, έκραξε πάλιν, ό άνθρωπος όστις έφό- 

νευσε τόν πατέρα μου, άφ’ ου τόν παρώξυνεν είς τό 
έγκλημα, όστις έμελέτησεν όχι μόνον τοΰ βασιλέως, 
αλλά παντός τοΰ βασιλικού γένους τόν όλεθρον, δςις 
σάς έζήτησεν αύθαδώς νά άνταμείψητε τά κακουρ- 
γήματά του διά τοΰ θρόνου, δ ’Αδσίτ, δέν είναι 
πλέον Σιρδάρης σας. ίδού βασιλικόν διάταγμα δι’ 
ού παύεται. Είσθε άπολελυμένοι πάσης πίστεως, 
πάσης ύποταγής πρός αύτόν. Συλλάβετέ τον, Σεϊ- 
και, κρατήσατε τον, έως δτου ή βασίλισσα διατάξη 
τήν τιμωρίαν του.

Τινά τάγματα άκούσαντα τούς λόγους τούτους έ- 
ταράχθησαν, καί άνεβόησαν στασιαστικώς.

— Σεϊκαι! πρός έμέ ! ήθέλησε νά φωνάξη δ 
Σιρδάρης. Αλλ’ έν τώ άμα δ Σεγγραμαζίτης λαμ- 
βάνων αύτόν άπό τά πλευρά, τόν έσφιγξεν μέ τήν 
τεραστίαν τοΰ δύναμιν, τόν κατεβίβασεν άπό τόν 
ίππον, καί τόν παρέδοσεν είς φυλακήν τών στρατιω
τών του. Τότε οί λοιποί Σεϊκαι, άκούσαντες τής 
παύσεως τό διάταγμα, άφορώντες πρός τήν βασιλο- 
μήτορα ήτις τούς έπιτήρει, έχουσα δωρεάς διά τούς 
εύπειθεϊς, τιμωρίας διά τούς δυστρόπους, καί πρό 

1 παντός άλλου, ίδόντες ότι τινές έξ αύτών ύπήχον-

σέβας τό κράσπεδον τοΰ ενδύματος τής βασιλοαή- 
τορος.

— 0 Αδσίτ, έξηκολούθησεν ή ράνη, εϊχ< γίνει 
ή μάστιξ τοΰ Πενταποτάμου. Διά τών ανοσιουργη
μάτων. του κατήσχυνε τούς ανδρείους Σ-ΐκας, ών 
ήτον ό ανάξιος αρχηγό;.· Χθες ακόμη ήρπασε μίαν 
τών εύγενες-έρων τής Λαχώρας θυγατέρων. Τοΰ Δεϋάν, 
τοΰ άλλοτε πιστού καί άφωσιωμένου, τί; άλλο; εί
ναι πιθανόν ότι ώπλισε τήν χεΐ,α είς τό φρικτόν 
ανόμημα, είμή αύτός, δν ϊδατε σήμερον άναιδώ; άπο- 
βλέψζντα είς τόν θοόνον; Α; άπαχθή! Αγετε! Θέλω 
νά δικασθί, αύθημερόν, καί άν κριθή ένοχο;, νά τιμω- 
ρηθή άπό χεϊρα δημίου. Ανδρείοι Σεϊκαι, κατά τήν 
άπόφασιν τοΰ αειμνήστου άνδρός μου εμπιστεύομαι 
τήν διοίκησιν τών πεζών εί; τον στρατηγόν Βεντού- 
ραν, τών ιππέων είς τόν ’Αλλάρδον. ’Αλλά, δέν 
κρί .ω εύλ ογον νά καταργήσω τοΰ Σιρδάρου τήν θέ- 
σιν, καί τήν έμπιστεύομαι είς ένα τών εύγενεστέρων 
καί κατά τήν γέννησιν καί κατά τήν ψυχήν, είς ένα 
ού ή ά»δρεία προέλαβε τήν ηλικίαν. Διορίζω Σιρδά- 
ρην τον Ιράν-σίγγ.

Οί άρ/ηγοί τυΰν Σείκων, ίδόντες κατά τήν κρίσι
μο* ταύτην ημέραν τήν σπανίαν έτοιμότητα πνεύμα
τος, γενναιότητα καί δραστηριότητα τοΰ υίοΰ τοΰ 
Δεϋάν, επευφήμησαν είς τόν διορισμόν τοΰτον. Ο δέ 
ίράς, προσελθών, προσεκύ.ησε καί αύτός καθ’ δν 
τρόπον καί ό Λάλλ, τήν βασίλισσαν, καί έζήτησε 
συγχρόνως ώς πρώτην χάριν, νά διορισθή γενικός 
ύπαρχο; καί υπασπιστής τοΰ στρατού ό ταγματάρ
χης Σαγγραμαζίτης, όπερ έν-κρ.θη αμέσως, πρός με- 
γίστην εύχαρίστησιν των Σείκων, οϊτινες έσέβοντο 
τάς στρατιωτικά; άρετας τοΰ άςιωματικοΰ τούτου, 
αδίκως παραμεληθέντος εί; ταπεινήν θέσιν ΰπό τοΰ 
’Αδσίτ.

Τέλος ή βασίλισσα τοΐς είπεν·
— ΐϊπιστρέψατε, ανδρείοι αρχηγοί είς τάς θέσεις 

σας, καί διαβεβαιώσατε τόν πιστόν μου στρατόν 
περί τής Βασιλικής εύμενείάς τοΰ Μαχαραΰά καί έ- 
μοΰ. ’Αλλά πριν προβώμενεί; οίαν δήποτε έργασίαν, 
πρέπει νά προοιμιασωμεν είς τοΰ υίοΰ μου τήν βασι
λεία·· διά τελετής πένθιμου. Εμπρός μας κεΐται ό 
νεκρό; τοΰ Βασιλέως καί συζύγου μου Σείρ-σίγγ. 
Πρώτον εύσεβές χρέος άς έκπληρώσωμεν, άποδίδον- 
τές τω τάς τελευταίας τιμάς, ό τόπος τοΰ τραγι
κού φόνου του άς άγνισθή διά τής πυράς του, καί ή 
έπίσημος αύτη παράταξις άς μεταβληθή εις έπικη- 
δείαν πομπήν. Υπάγετε, διατάξατε τόν στρατόν. 
Βεζίρη, διάθες τά τής κηδείας.

Οί αρχηγοί έπέστρεψαν είς τήν πλατείαν, παρέ
ταξαν τούς Σεΐκας έκ νέου, διότι κατά τά συμ.βάν- 
τα τής πρωίας αί τάξεις των είχον συνταραχθή,, καί 
άπαγγείλαντές τοις τού; λόγυυς τής βασιλίσσης, 
τού; Ιένέπλησαν νέου ενθουσιασμού. 0 δέ νέο; βεζί
ρης έδωκε τά; άνηκούσας διαταγάς, καί έν τώ άμα 
αναρίθμητα αρωματικά ξύλα αλόης συνεσωρεύθησαν 
είς τής πλατείας τό μέσον, καί έμπειρο; χειρ τέκτο- 

τά συνέπηξεν είς πυράν μεγαλοπρεπή. Πάντες 
οί’μεγιστάνες καί προύχοντες τής Λαχώρας πα- 

ρέλαβον τόν κατά γής κείμενον νεκρόν τού βασιλέως, 
τόν έθεσαν έπί φορείου χρυσρΰ, τόν κατεκάλυψαν με 
πορφύραν, καί προπορευομένης μουσικής πένθιμου, 
παρεπομένων δέ τών ίππων καί έλεφάντων του, καί

σαν ήδη προθύμως είς τήν διαταγήν τοΰ ίρά, καί έκα
στοι άγνοοΰντες κατά πόσον έξετείνετο παρά τοΐς 
λοιποΐς τό πνεύμα τοΰτο, μή δυνάμενοι δέ νά 
διακρίνωσι τίνες καί πόσοι ήσαν οί έχθροί των καί 
τίνες οί φίλοι των, καί επομένως φοβούμενοι μή εύρε- 
θώσι μόνοι εις τήν έπικίνδυνον ταύτην πάλην, έμεινον 
ακίνητοι, διατηροΰντες απειλητικήν. σιωπήν.

Τότε ό Αάλλ, βλέπων ότι τά πάντα έχώρησαν 
κατ’ ευχήν, καί σχεδόν χωρίς άντιστάσεως ύπό τήν 
έπιρροήν τής πρώτης έκπλήξεως, έννοών δέ ότι έν 
τώ κοινώ δισταγμωή νίκη θέλει είσθαι τον θαρρά- 
λαιοτέρου, καί οτι δέν έπρεπε ν’ άφήση καιρόν εις τήν 
εύκίνητον τών Σείκων παλιμβουλίαν, κατέβη είς τήν 
πλατείαν, καί προσεκάλεσε τού; άρχη σύς τών ταγ
μάτων \ά έλθωσι πρός τήν βασιλομήτορα. Ο Αάλλ 
ήν είς τών έπισημοτέρων αρχηγών τών Σείκων, καί 
αγαπητός είς τού; συστρατιώτας του. Η φωνή του 
επομένως ήκούσθη εύμ,ενώς ΰπ’ αύτών. Πρό πάντων 
δέ παρέσυρε τούς άλλους τό παράδειγμα τοΰ ’Αλ- 
λάοδου, τοΰ Βεντούρα καί τοΰ Σαγγραμαζίτου, οϊτι- 
νες έσπευσαν προθύμως νά ύπακουσωσιν.

Ως δέ ήλθον οί αξιωματικοί πρός τήν Ράνην, ή 
έπιτηδεία αδτη γυνή τούς έδέχθη μέ τόσην χάριν, 
τοΐς ώμίλησε μέ τόσην γλυκύτητα καί ζωηρότητα 
περί τών προλαβόντων κατορθωμάτων των, τούς πα- 
ρεκάλεσε τόσον έγκαρδίωςνά προστατεύσωσι τά δι
καιώματα τοΰ οίκου τοΰ αδυνάτου έγγόνου τοΰ Ρουν
ζίτ, νά καλύψωσι διά τών ασπίδων των τό άπειλού- 
μενον στήθος τοΰ τέκνου της, τόν μόνον περισω- 
ζόμενον βλαστόν τής ενδόξου γενεάς, τόν μό
νον νόμιμον βασιλέα των, οί λόγοι της ήσαν τόσον 
κατανυκτικοί, καί ή καλλονή της τόσον εύγλωττος, 
καί αί ύποσχέσεις της τόσον έπιτήδειοι, ώστε όλοι 
ήλεκτρισθέντες ύπ’ αίφνηδίου ένθουσιασμόΰ, ανέκρα
ξαν ώς έξ ενός στόματος, πολλάκις έπαναλαμβά- 
νοντες·

— Ζήτω ή βασιλομήτωρ Ράνη, ζήτω Δουλίπ, δ 
ΛΙαχαραϋάς !

Καί ό σπινθήρ τοΰ ενθουσιασμού διεδόθη έν ρι
πή οφθαλμού έκεΐθεν εις δλας τάς τάξει; τών στρα 
τιωτών, είς δλον τόν άπειρον περικεχυμένον λαόν, 
καί ή χαρμόσυνος έκείνη κραυγή έξερράγη ώς αδιά
κοπος βροντή κιλυνδουμένη δι’ όλης τής πλατείας, 
καί μετ’ ολίγον δι’ όλης τής πόλεως, καί οί Σεϊκαι 
προσεπαιάνιζον ακόμη κρούοντες τάς λόγχας κατά 
τών ασπίδων των, καί τό πυροβολικόν ήσπάσατο διά 
γενικής έκπυρσοκροτήσεως τήν χαρμόσυνον διακήρυ
ξή ταύτην.

IB.
Μετά δε τήν πάνδημον ταύτην έκφρασιν τών αι

σθημάτων τοΰ στρατού καί τής πόλεως, ή Ράνη έπι- 
, βαλοΰσα σιωπάν,

— Διά νά έπαναφέρωμεν τήν ειρήνην είς τόν 
λαόν, καί τ·ήν αρμονίαν είς τήν ό'ιοίκησιν, είπεν, α
νάγκη πρό. παντός άλλου ν’ άναπληρώσωμεν όσα 
κενά άφησαν είς αύτήν τά σημερινά ολέθρια συυ.βάν-
τα. Η θεία δίκη έτιμώρησε τό μέγα έγκλημα τοΰ 
Βεζίρου διά τής χειρός μεγάλου κακούργου. Λάλλ- 
®'*Υγι διορίζω έν όνόματι τοΰ υίοΰ μου Μαχαβεζί- 
ρην αντί τοΰ Δεϋάν.

Μ 0 Αάλλ προσελθών τότε, έφίλησε μέ βαθύτατον

Λ



10
11

έπισήμως καί βραδέως έπικροτούντων τών πυροβό
λων, τόν έφερον καί τόν έναπέθεσαν έπί τήν πυράν.

Αλλ’ ενώ εϊς νόν νεκρόν βασιλέα άπεδίδοντο τοιαϋ- 
ται τίμαί, τό πτώμα τοΰ Δεϋάν, ώς φονέως, έπρεπε 
νά κατακερματίσθή και νά ριφθή είς τά όρνεα. Η εύ- 
σεβής όμως τοΰ ίρά φιλοστοργία έπανίστατο κατά 
τής ιδέας ταύτης· δι’ δ ^ιφθείς εις τούς πόδας τής 
βασιλίσσης, παοεκάλεσε μετά δακρύων νά τώ έπιτρα- 
πή νά φέρη καί αύτός είς πυράν τό λείψανον τοΰ πα
τρός του.

— Δεν θέλω νά σ’αρνηθώ τίποτε σήμερον, ίρά— 
σϊγγ, άπήντησεν ή βασίλισσα, ’Αλλ’ ό πατήρ σου 
ύπήρξε φονεύς. Εστω, δεν τό εμποδίζω· άς άποδο- 
θή εις αύτόν ή τιμή τής πυράς, εις ανταμοιβήν τής 
μακράς καί πιστής του ύπηρεσίας, άλλ’ άς μήν εϊπη 
τις ότι αφησα άτιμώρητον τήν στυγερήν καί άνόσιον 
πράςιν του. Σοί επιτρέπω νά τόν θέσης έπί πυράς, 
άλλ επί τής αύτής πυράς έφ ής έτέθη ό Βασιλεύς. 
0 κόνις τοΰ φονέως άς άναμιγή μέ τήν τοΰ θύματος, 
καί ας αίσθάνηται είς έκαστον αύτής μόριον τήν 
αίωνίαν άλγηδόνα τών δηγμάτων τής συνειδήσεως !

0 ίράς έκλινε τήν κεφαλήν, καί καταβρέχων με 
τά δάκρυα του τάν νεκρόν τοΰ πατρός του, τόν μετέ
φερε, ^βοήθεια τών Σείκων, είς τήν βασιλικήν πυράν. 
Καί ήσαν τωόντι άντίκέίμενον αιωνίου έλέου, θέαμα 
πίεσαν τας καρδιας όλων τών παρίστώτων, οί δύω 
ούτοι ανόρες, ών ό είς ένεπλησε τόν άλλόν εύεργε- 
σιών, ούτος δε άντέμειψεν έκεΐνον διά δολοφονίας, 
κείμενοι πλησίον άλλήλων είς τήν έσχάτην των κλίνην.

Τότε ή Ράνη κατέβη μετά τοΰ υιού της άπό τοΰ 
εξώστου οπού έκάθητο, καί προσελθοΰσα είς τήν πυ
ράν, άπεθεσε τελευταϊον φίλημα είς τήν χείρα τοΰ 
νεκρού βασιλέως· κόψασα δέ τήν χρυσήν κόμην της, 
τήν έρριψεν είς τήν ήδη έγειρομένην φλόγα, προφέρου- 
σα επικήδειους εύχάς. Κατ’ αύτήν τήν στιγμήν έφάνη 
έκ τής έναντίας διευθύνσεως έρχομένη γυνή μελανεί- 
μων, τήν κόμην λυτήν έχουσα, καί κρατούσα τριετές 
παιδίον έκ τής χειρός. ύ γυνή ήν ή Λε'ϊλα. Πλησιά- 
σασα δε είς τήν πυράν,

—Οταν άπέθανεν ό Κουρούκ, είπε μεγαλοφώνως, 
άπεόειλίασα πρός τόν θάνατον, καί άπέφυγον τήν κοι
νήν τύχην τών χηοευΟυσών γυναικών. ’Αλλά σήμερον 
εχήοευσα άληθώς. Σύζυγός μου ήν ό Δεϋάν, ό ένταΰ- 
θα κείμενος. Αύτόν χρεωστώ ν’ άκολουθήσω είς τήν 
τελευταίαν του κατοικίαν. Τό παιδίον τούτο, έπρόσ
θεσε λαμβάνουσα τον νεον Δσοβαέρ είς τάς άγκάλας 
τη^ καί φιλούσα περιπαθώς αύτόν είς τό στόμα, δέν 
είναι βασιλέως υιός· μή τόν φοβηθής, ώ Ράνη, ποτέ, 
μ.η θέλησης νά τον τιμωρήσης διά τήν γέννησίν του. 
Δέν είναι, ούτε θά είναι ποτέ άντίζηλος τού υιού’σου. 
Είς σέ τόν εμπιστεύομαι, ώ ίρά· Δός μοι ύπόσχεσιν 
ό'τι θενά τόν σώσης. Είναι ομοπάτριος άδελφός σου.

Και παραδούσα τό παιδίον είς τάς άγκάλας τού 
ίρά, όστις τό εόεχθη περιπαθώς ώς υιόν τού πα
τρός του,

— Ζήθι καί εύτύχει, υιέ μου, έπανέλαβεν ώς 
πρός σε έχω ή'συχον τήν ψυχήν, ίί έδική μου θέσις 
ίδού την.

Και άνεβη μ ευσταθές βήμα είς τήν πυράν, έκεΐ
θεν δέ ύψωσε τήν φωνήν πάλιν.

— Είμεθα, ώ Ράνη, έπί ζωής μας άντίζηλοι, εί
πε. Καί έμέ μέν δίς χήραν, καί τεταπείνωμένην, αί-

ρουσι πρός τόν ούρανόν αί πτέρυγες τής φλογός. Σύ 
δέ μένεις έπί τής γής θριαμβεύουσα, σύ λαμπρά αυτο
κρατόρισσα τοΰ Πενταποτάμου. Δέν σέ φθονώ, άδελ- 
φή. ’Αλλ’ άναλαμβάνεις βάρος δυσβάστακτον, τό 
σκήπτρον τοΰ ‘Ρουνζίτ, είς χεϊρας γυναικός καί παι
διού. Φοβήθητι τούς κραταιούς σου γείτονας· τούς έ- 
γνώρισα έκ τού πλησίον, καί σόι λέγω, φοβήθητι! 
Φοβήθητι τά πάθη τής καρδίας σου· είναι οί κινδυνω- 
δέςτροι τών έχθρών.

Τότε αί φλόγες τήν περιεκύκλωσαν πανταχόθεν 
μέ τάς τρυζούσας των έλικας. Πάντες, καί αύτή ή Ρά
νη, άπεστράφησαν μετ’ οίκτου, καί ό ίράς ένφ συνό
δευε τήν βασίλισσαν έπιστρέφουσαν, άπέμαξεν εν 
δάκρυ καταρρέον είς τάς παρειάς του.

0 δέ βασίλισσα, άφιχθεΐσα πάλιν είς τόν έζως-ην, 
όπΟυ είχε μείνει ή Πριττά μετά τών αύλικών, ές-ράφη 
πρός τόν Ιράν, βαδίζοντα άμέσως όπίσω της.

— Σιρδάρη, τώ είπε μειδιώσα. Εχω μίαν ποώτην 
διαταγήν νά σοί δώσω. Σοί έμπιστεύομαι τήν νέαν 
ταύτην, τήν θυγατέρα τοΰ Χεράγ. Σοί διατάττω νά 
τήν άγαπάς. έλπίζω οτι ώς πρός τούτο κάν δέν θά 
δειχθης Σιρδάρης παρήκοος καί προδότης,ώς δ προκά- 
τοχός σου. Θά σάς ένώσω είς πρώτην έορτήν έγώ ή 
ιδία.

’Αμφότεροι έκλινον έρυθριώντες καί ήσπάσθησαν 
άλληλοδίαδόχως τήν χεΐρα τής ‘Ράνης.

Επειτα δέ, έχουσα έκδεξιών τόν Μαχαραϋάν Δου- 
λίπ-σίγγ, καί έξ άριστερών τόν Βεζίρην Αάλλ-σίγγ, 
έπέστρεψε πρός τά άνάκτορα, άλαλάζοντος τού πλή
θους, καί έν παρατάξει άναχωρούντων τών στρατευ
μάτων.

Εν ώ δέ άνέβαινε τήν πλατείαν έπίσημον άναβά- 
θραν τών άνακτόρων, ήν έκόσμουν έκατέρωθεν μεγάλοι 
έλέφαντες λίθινοι, έστράφη πρός τάν Αάλλ, καί 
με πονηρόν βλέμμα τώ είπε·

— Μαχαβει,ίρη, εϊς τά εξής ίδού τών άνακτόρων ή 
είσοδος!

Επισημειωσις. Τής Λεϊλας οί τελευταίοι 
λόγοι δέν ήργησαν νά έπαληθεύσωσι. Τρία έτη μετά 
ταύτα ό στρατός τής ’Αγγλικής Εταιρίας κατετρόπου 
τούς Σείκους, έκυρίευε τό ήμισυ τής έπαρχίας αύ
τών, συνελάμβανε τόν Δουλίπ, καί περιβάλλων αύτώ 
πορφύραν έπί χλευασμό», τάν έστελλε νά βασιλεύ- 
ση, έστεμμένον αιχμάλωτον· καί μετά εν έτος άκόμη, 
φρουρά βρεταννική είσήλθε διά συνθήκης είς αύτήν την 
πρωτεύουσαν τού Πενταποτάμου, μίσθουμ.ένη ύπό τών 
Σείκων, μέχρι τής ένηλικιότητος τού Μαχαραϋά, καί 
τά άξίωμα τού Σιρδάρου άνέλαβεν αύτός ό Αγγλος 
στρατηγός. Τέλος δ’ αί τελευταϊαι ειδήσεις τής Ιν
δικής μας λέγουσιν ότι ή μέν Βασιλομήτωρ ‘Ράνη 
έξορισθεΐσα κατεκλείσθη είς φρούριον, δήθεν διά τών 
ηθών της τήν άκολασίαν, ό δ’ έραστής της Αάλλ- 
σίγγ άπεβλήθη τής υπηρεσίας καί τής Λαχώρας, καί 
δέσμιος έκομίσθη είς τάς Βρεταννικάς ίνδίας.

Α. ‘Ρ. ‘Ρ.

ΟΙ ΑΙΙΗΑ12Ϊ0Ι Τίί\ ΚΑΪΪΑΣΙΜ.
Τά Καυκάσια ορη κεΐνται πρό πολλού έντός τού 

Ρωσσικού Κράτους, δέν άνήκουσιν όμως καί εϊς αύ- ί 
τό. Οί άγριοί των κάτοικοι, διαφόρων γλωσσών

καί συμφερόντων, άποτελοΰσι μέγαν αριθμόν μικρών 
λαών, μικράς πολιτικάς σχέσεις έχόντων πρός άλ
λήλους, άλλά διακαιομένων άπό τόν αύτόν έρωτα 
τής άνεξαρτησίας καί τής διαοπαγής.

Οί Τσετσέγκοι οί πολυαριθμότεροι καί οί μάλλον 
έπίφοβοι, κατοικούσι τήν μεγάλην καί μικράν Κα- 
βάρδαν, δύω έπαρχίας τών οποίων αί έκτεταμέναι 
κοιλάδες άποπερατοΰνται είς τάς κορυφάς τών Καυ- 
κασίων. Οί άνδρες είναι ώραΐοι, άνδρεϊοι καί πνευ
ματώδεις, άλλά καί κλέπται καί σκληροί, άεννάως 
σχεδόν πολεμούντες μέ τήν Ρωσσικήν ό-οφυλαζήν.

Εν τώ μέσω τών επικινδύνων τούτων φυλών, καί 
πρός τό κέντρον μάλιστα τής άπεράντου άλύσου τών 
όρέων, ή Ρωσσία έχάραξεν όδόν συγκοινωνίας μέ 
τάς έν Ασία έπαρχίας της. Οχυρά, ώκοδομηθέντα 
είς πολλά μέρη, έξασφαλίζουσι τήν πρός τήν Γεωρ
γίαν όδόν· κανείς όμως οδοιπόρος δέν τολμά νά δια- 
τρέξη μόνος τά διαστήματα τά όποια διαχωρίζου- 
σιν αύτά άπ’ άλλήλων. Δίς καθ’ εβδομάδα, άπό
σπασμα στρατιωτικόν συνοδευόμενον άπό πλήθος 
Κοζάκων καί άπό κανόνια, περιφρουρεΐ τούς οδοιπό
ρους καί τά έγγραφα τής Κυβερνήσεως. Πλησίον 
ένός τών οχυρών τούτων κείμενον πρός τό τέρμα τών 
όρέων, άνηγέρθη πολίχνιον μέ άρκετόν άριθμύν κα
τοίκων. Ωνομάσθη δέ ώς έκ τής θέσεώς του Β.Ιαδη- 
χαϋχάσιον (δεσπόζον τά Καυ/.άσια) καί είναι έδρα 
τού διοικητού τών στρατευμάτων, άτινα στέλλονται 
είς τήν έπίπονον ύπηρεσίαν περί ής πρό μικρού έλα- 
λήσαμεν.

0 Ταγματάρχης Κασκαμβώς έκ τού συντάγμα
τος Εολόγδα, εύγενής ί’ώσσος καταγόμενος έκ τής 
έλλάδος, είχε διορισΟή φρούραρχος τού Αάρς πρός τά 
στενά τών Καυκασίων. ’Ανυπόμονος νά μεταβή τό 
ταχύτερου είς τήν θέσιν του, γενναίος καί ριψοκίν
δυνος, έπεχειρίσθη άνοήτως τήν οδοιπορίαν μέ μό
νον πεντήκοντα Κοζάκους, καί έτι άνοήτως πράξας 
έκήρυξε μάλιστα τόν σκοπόν του πρό τής άναχωρή
σεώς του, καί έκαυχήθη περί τής τόλμης του.

Οΐ Τσετσέγκοι οί κατοικούντες πρός τά όρια, οί 
καί ειρηνικοί έπικαλούμενοι, είναι ύποτελεΐς τής Ρωσ- 
σίας καί έρχονται έλευθέρως είς Μοσδώκ· οί πλείστοι 
όμως έξ αύτών διατηρούσι σχέσεις μέ τούς ορεινούς, 
καί πολλάκις συμπράττουσι τάς ληστείας. Ούτοι 
μαθόντες τόν σκοπόν τού Κασκαμβού καθώς καί τήν 
ήμέραν τής άναχωρήσεώς του, συνέρρευσαν πρός τό 
μέρος όθεν έμελλε νά διαβή καί έστησαν ένεδραν.

Είκοσι περίπου βέρστια μακράν τής Μοσδώκ, 
ένώ περκβαινε μικρόν τινα λόφον κατάφυτου άπό 
θάμνους, έπτακόσιοι έφιπποι έπέπεσον κατ’ αύτοΰ. 
ή οπισθοδρόμησες ήτο άδύνατος· έπέζευσαν λοιπόν 
οί Κοζάκοι καί άντέστησαν είς τήν προσβολήν μέ 
πολλήν σταθερότητα, έπ’ έλπίδι μάλιστα ότι έμελ
λε νά ελθωσιν είς βοήθειαν των τά στρατεύματα τού 
πλησιεστέρου οχυρού.

Οί κάτοικοι τών Καυκασίων, άν καί είς τό άκρον 
ανδρείοι, δέν έχουσι τήν ικανότητα τού μάχεσθαι 
άθρόως καί έκ τού συστάδην, καί έπομένως δέν έΐναι 
τόσον έπιβλαβεΐς είς εύσταθές στρατιωτικόν σώμα· 
έχουσιν όμως καλά όπλα καί σημαδεύουσι πολλά 
εύστόχως. ’Αλλ’ είς τήν προκειμένην περίπτωσιν ή 
μάχη ήτο καθ’ υπερβολήν άνισος έξ αιτίας τού με- 

-- γάλου άριθμού των. Μετά μακρόν πυροβολισμόν,

οί πλειότεροι τών Κοζάκων ή έφονεύθησαν, ή Κατέ
στησαν άπόστρατοι· οί λοιποί, κατασκευάσαντες διά 
τών πτωμάτων τών ίππων κυκλοτερή προμαχώνα, 
έξετόξευον όπισθεν αύτοΰ κατά τού έχθρού τάς τε
λευταίας βολάς των. Οί Τσετσέγκοι, οϊτινες έχουσι 
πάντοτε μεθ’ εαυτών κατά τάς έκστρατείας των λει- 
ποτάκτας Ρώσσους τούς οποίους μεταχειρίζονται ώς 
διερμηνείς, έφώναζον πρός τούς Κοζάκους· « Παραδό- 
σατέ μας τόν ταγματάρχην, διότι άλλως θά σάς κα- 
τασφάξωμεν όλους. » 0 Κασκαμβώς, βλέπων έπικεί- 
μενον τάν όλεθρον τών στρατιωτών του, άπεφάσισε 
ν’ αύτομολήση διά νά σώση τήν ζωήν τών άλλων· , 
ένεχείρισε λοιπόν τό ξίφος του είς τού; Κοζάκους του, 
καί έπροχώρησε μόνος πρός τούς Τσετσέγκους, οϊτινες 
κατέπαυσαν άμέσως τά πύρ, διότι δέν εϊχον άλλον 
σκοπόν παρά νά τόν ζωγρήσωσι διά νά λάβωσι λύ
τρα. Μόλις δέ είχε παραδοθή είς τούς έχθρούς, καί 
είδε μακρόθεν έρχομένην βοήθειαν· δέν ήτο όμως 
πλέον καιρός· οί λησταί άνεχώρησαν δρομαίοι.

0 δεντσίκης του (ύπηρέτης στρατιώτης) είχε μεί
νει όπίσω φυλάττων τήν ήμίονον τήν φέρουσαν τά έ
πιπλα τοΰ ταγματάρχου. Κεκουμμένος εϊς φάραγγά 
τινα καί περιμένων τά τέλος τής μάχης, έμαθεν άπό 
τούς Κοζάκους τά δυστύχημα τού κυρίου του. 0 
γενναίος ύπηρέτης άπεφάσισεν έν τώ άμα νά συμμε- 
ρισθή τήν τύχην έκείνου, καί έπορεύθη πρός τό μέ
ρος πρός τό όποιον άπεσύρθησαν οί Τσετσέγκοι, 
σύρων τήν ήμίονον, καί ακολουθών τά ίχνη τών 
ίππων. Οτε,έπελθούσης τήςνυκτός, δέν έδύνατο πλέον 
νά τά διακρίνη, άπήντησεν έχθρόν βραδυπορούντα, 
όςις τόν ώδήγησεν είς τό τρατόπεδον τών Τσετσέγκων.

Είναι εΰκολον νά έννοήση τις τί ήσθάνθη ό αίχ- 
κάλωτος όταν είδε τόν δεντσίκην του, έλβόντα οί- 
κειοθελώς νά συμμερισθή τήν κακήν του τύχην. Οί 
Τσετσέγκοι έμοίρασαν άμέσως τά λάφυρα, είς δέ τόν 
ταγματάρχην άπέδωκαν τήν κιθάραν του μόνον, 
καί τούτο έπί χλευασμώ. Ο ίβάν Σμυρνόφ—ού
τως ώνομάζετο ό δεντσίκης — τήν έλαβε καί δέν ή
θέλησε νά τήν ρίψη καθώς τόν έσυμβούλευεν δ κύ
ριός του. α Διατί νά άψυχώμεν ·, έλεγε, γιέχας ό 
θιός τ&γ ίΡώσσωΥ. » Συμφέρον τών ληστών είναι 
νά σέ διατηρήσωσι· δέν θά σέ κακοποιήσουν. ■

Μετά τινων ώρών άνάπαυσιν, οί Τσετσέγκοι έτον- 
μάζοντο νά έξακολουθήσωσε τόν δρόμον των, όταν 
είς έξ αύτών φθάσας πρό μικρού τούς είδοποίησεν 
ότι οί ‘Ρώσσοι έπροχώρουν πρός τό μέρος των, καί ότι 
ήτο πιθανόν νά συνέλθωσι καί τών άλλων ό^υρών 
τά στρατεύματα διά νά τούς καταδιώξωσιν. Οί αρ
χηγοί συνεκρότησαν παρευθύς συμβούλων έπρόκειτο 
δέ νά μείνη άγνωστον τό μέρος είς τό όποιον έσκό- 
πευ<γ νά καταφύγωσιν, όχι μόνον διά νά φυλάξωσι 
τόν αιχμάλωτόν των, άλλά καί διά νά προφυ- 
λάξωσι τά χωρία των άπά τήν έκδίκησιν τού έχθρού. 
Διεσκορπίσθησαν λοιπόν τήδε κακεϊσε. Δέκα πεζοί 
διωρίσθησαν νά συνοδεύσωσι τούς αιχμαλώτους, 
ένώ ίκατόν περίπου έφιπποι έπορεύθησαν άλλην όδόν 
άπό έκείνην δι’ ής άνεχώρησεν δ Κασκαμβώς. Αφή- 
ρεσαν τά ύποδήματά του, φοβούμενοι μή άνακαλυ- 
φθώσιν άπό τά ίχνη τών σιδηρών πετάλων, καί ύ-
πεχρέωσαν καί αύτόν καί τόν Ιβάν νά περιπατήσω- 
σωσι πολλάς ώρας μέ γυμνούς πόδας.

Φθάσαντες πλησίον χειμάρρου τινός, διέτρεξαν κα-



12 13

τά μήκος τήν όχθην εω; ή'μισυ β-'ρστιον, καί κατέ- 
βησαν εις θέσιν τά μέγιστα απότομον έν τώ μέσω 
άκανθων, κρύπτοντες μετά πολλή; έπιμελείας τά 
ίχνη των. 0 ταγματάρχης ήτο τοσοΰτον άποκαμω- 
μένος, ώστε, διά νά τόν φ-'ρωσι μέχρι τού ρύακος 
ήναγκάσθησαν νά τό' στηοίξωσι μέ ζώνας. Οί πό- 
δες του ήταν όλοι αίματωμένοι, καί διά νά δυνηθή 
νά τ'λ'ΐώτη τόν υπόλοιπον δρόμον, οί όδηγοί τούτον 
άπέδωκαν τά υποδήματά του.

Οταν έφθασαν εις τό πρώτον χωρίον, ό Κασκαμ
βώς, μάλλον άρρωστο; άπό θλίψιν ή άπό κόπον, κα· 
τήντησε τόσον αδύνατος καί τόσον ήλλοιώθη, ώστε 
οί φύλακες του, φοβ Οέντες μή άποθάνη, ήρχισαν νά 
τόν μεταγειρί,ωνται με πλειοτε'ραν φιλανθρωπίαν. 
Τόν (συγχώρ ισαν ν’ άναπαυθή ολίγον καί τόν έσω
ζαν ίππον· διά νά μχταιώσωσι δε τά; ερευνάς των 
‘Ρώσσων, καί συγχρόνως ν’ άφαιρέσωσιν άπό τόν 
αιχμάλωτον παν μ’σον τοΰ νά πληροφόρηση τούς φί
λου; του περί τοΰ τόπου τή; διαμονή; του, τόν αετί- 
φερον άπό χωρίον εί; χωρίον, καί άπό κοιλ δα εις 
κοιλάδα, κλείοντες πολλάκις τού; οφθαλμού; του. 
Κατ αυτόν τόν τρόπον έπ’ρασε με'γαν τινά ποταμόν, 
0στ; κατά τά; εικασία; του, ητο ή Σώγγιχ· τόν επε- 
ριποιήθησαν πλετότερον έν το μεταξύ τούτφ, δίδον- 
τες εις αυτόν τροφήν ικανήν καί καιρόν νά άνχπαυθή. 
όταν όμως έφθασαν εις τά μεμχκρυσμένον χωρίον 
όπου έμελλε νά μείνρ όριςτκώς, οί Τσετσέγκοι ήλλαξαν 
αΐφνηδίω; τρόπον, καί ήρχισαν νά τόν κακομ'ταχει- 
ρίζωνται πολυειδώς· τόν έβαλον σίδηρα εί; τούς 
πόδας καί τάς χεΐρας, καί άλυσον εις τόν λαιμόν, 
εις τή; όποιας τήν «κραν έκρεματο κορμός σχοίνου· 
τόν δεντσίκην μετεχειρίζοντο ήπιώτερον· τά δεσμά 
του ήσαν ελαφρότερα, εις τρόπον ώστε ήτο εις κατά- 
στασιν νά ύπηρετή όπωσοΰν τόν κύριόν του.

'Γοιαύτη ήτο ή θίσις τοΰ άτυχούς ταγματάρχου. 
Οσάκις δέ ύπεβάλλετο ή υπομονή του εί; νέας δοκιμα
σίας, άνθρωπό; τι; όμ,ιλών τήν ‘Ρωσσικήν παρουσιά,ετο 
καί τόν (συμβούλευε νά γράψη πρό; τού; φίλου; του 
διά νά στείλωσι τά λ,ύτρα του, τά όποια καί εΐχον 
προσδιορίσει εις δέκα χιλιάδας ρουβλίων. ‘Ο δυσ
τυχή; αιχμάλωτο; δέν είχε πώς νά πληρώση τοσαύ- 
την ποσότητα, καί μόνη ελπίς τόν έμενεν ή προστα
σία τή; Κυβερνήσεως, ήτις εΐχεν εξαγοράσει πρό τι- 
νων ετών συνταγματάρχην τινά περιπεσόντα επίσης 
εις λγ,στά;.. .‘Ο,διερμηνεύ; του ύ-έσχετο καί χαρτίον 
καί μέσον νά στείλη τήν επιστολήν άμα ό'μω; ελαβε 
τήν συγκατάθεσίν του, δέν ε’φάνη πλέον έπί τίνας ήμε
ρα;, καθ’ ά; έπηύξησαν τά βάσανα τοΰ ταγματάρχου. 
Δεν τόν εδιδον τροφήν, άφήρεσαν τήν ψάθην έφ' ή; 
ε’κοιμάτο, καθώς καί τεμάχιόν τι έφιππίου Κοζά
κικου, τό όποιον τόν έχρησίμευεν ώς προσκεφά- 
λαιον όταν δε έπέστρεψεν ό μεσίτης, τόν εΐπεν ε’μ- 
πιστευτικώς πως, δτι.έάν άρνηθρ ή όροφυλακή τήν 
ζητουμε'νην ποσότητα, ή εάν βραδύνη ή πληρωμή, 
οί Τσετσεγκοι ήσαν αποφασισμένοι νά τόν θανατώσω- 
οι, διά νά άπαλλαχθώσι καί άπό τήν δαπάνην καί 
άπό τά; ανησυχίας. Τή; άπανθρώπου ταύτη; δια
γωγή; σκοπός ήτο ν’ άναγκασθή ό ταγματάρχης 
νά γράψη οσον τό δυνατόν ε’ντονώτερον. Τόν έδωκαν 
τέλος πάντων χαρτίον καί κάλαμον παρεσκευασμε- 
νον κατά τό ταρταοικόν έθος· έλυσαν τά σίδηρα των 
χειρών καί τοΰ λαιμού του διά νά γράψη ε’λευθέρως,

καί όταν έτελείωσεν ή επιστολή τήν έφερον εις τούς 
αρχηγούς, ο'ίτινες άνέλαβον νά τήν άποστείλωσιν εις 
τήν 'Ρωσσικήν όροφυλακήν.

Εκτοτε τόν μετεχειρίζοντο μέ πλειοτε’ραν φιλανθρω
πίαν, καί· τόν έδεον μ.έ μίαν μόνην άλυσον ήτις συ
νείχε τόν ένα πόδα καί τήν δεξιάν χεϊρα.

‘Ο δεσμοφύλαξ του ήτο γέρων εξηκοντούτης, γι- 
γαντείου αναστήματος καί αγρίου ήθους, τά όποιον 
παρίστανεν ακριβώς τόν άδυσώπητον χαρακτήρά του.

Δύω έκ των υιών του εΐχον φονευθή εις μίαν μετά 
των ‘Ρώσσων συμπλοιήν, καί διά μόνον τόν λόγον 
αυτόν τόν εΐχον εκλέξει μεταξύ όλων τών άλλων κα
τοίκων τοΰ χωρίου, ώς φύλακα τοΰ αιχμαλώτου.

II οικογένεια τοΰ ίβραήμ, — ούτως ώνομάζετο ό 
φύλαξ —έσύγκ-ιτο άπό τήν τριακονταπενταετή περί
που χήραν ενός τών υιών του καί άπό μικρόν παιδίον 
έπτά ή οκτώ ετών, καλούμενον Μεχμέτ. ‘II μήτηρ 
του ήτο επίσης ώς καί ό γέρων κακεντρεχής, καί έτι 
πλέον δύστροπος. ‘Ο Κασκαμβώς ύπέφ'ρε τά πάν- 
δεινα· τοΰ νέου όμως Μεχμέτ τά φιλοπροσήγορον, τόν 
διεσκέδα’ζε καί τόν έπαρηγόρει μάλιστα άποχρώντως 
εις τάς δυστυχίας του. Εις τοσοΰτον δέ βαθμόν ή- 
γάπησε τόν αιχμάλωτον τό παιδίον, ώστε μ’όλας τάς 
άπειλάς καί τάς κακώσεις τοΰ πάππου του, άμα ευ- 
ρισκε καιρόν έπαιζε μετ’ αυτού. Τόν ώνόμασε Κονιάκ 
ήγουν ξένον καί φίλον. Εμοίραζε κρυφίως μετ'αυτού τά 
όπωρικά του, καί όσάιις τόν ύπέβαλλον εις αύστηράν 
δίαιταν οί άνιλεεϊς νικηταί, ό Μεχμέτ οίκτείρων αύ- 
τόν, τόν έφ’ρε κρυφίως κατά τάς στιγμιαία; απου
σίας τών γονέων του, άρτον καί γαιώμηλα (ψημένα 
εις τήν στακτήν.

Παρήλθον μήνες τινες μετά τήν αποστολήν τοΰ 
γράμματος τοΰ ταγματάρχου, χωρίς νά συμ.βή τι 
άξιον σημειώσεως. Κατά τό διάστημα τούτο ό ’ίβάν 
προσείλκυσε τοσοΰτον έπιτηδείω; τήν εύνοιαν τής γυ- 
ναικός καί τοΰ γ·'ροντος, ώστε έθεωρ7ΐτο παρ’ αυτών 
αναγκαίος, Εγνώριζε κάλλιστα νά μαγειρεύη. Κατα
σκεύαζε θαυμασίω; τόν ‘Ρωσσικόν ζύθον, χίσ.ΐιτσι, 
παρεσκεύαζε τά; αλμυρά; σικύας, καί εΐχε συνειθίσει 
τού; φύλακα; του νά τρώγωσι τά γλυκύσματά του.

Διά ν' άζιωθή έτι μάλλον τή; εμπιστοσύνης των, 
(προσποιείτο τόν γελωτοποιόν, καί έπενόει καθ’ έ
καστον νέας αστειότητα;. Ο ΐβ.αήμ ευχαριστείτο 
πρό πάντων όταν τόν έβλεπε χορεύοντα τόν Κοζα· 
κικόν. Οσάκις κάτοικό; τι; τοΰ χωρίου ήρχετο πράς 
(πίσκεψιν, έλυον τήν άλυσον τοΰ ! άν, καί τόν διέ- 
ταττον νά χορεύση· αυτός δέύπήκουε πάντοτε προ- 
θύμως, καί (πρόσθετεν έκάστοτε εις τόν χορόν του 
νέον τι πήδημα πολλά γελοΐον. Διά τής άεννάου ταύτης 
διαγωγής κατώρθωσε νά περιέρχεται ε’λευθέρως εί; 
τό χωρίο', ακολουθούμενο; συνήθως άπό σμήνος παι
διών τά όποια εΐλκυον αί γελωτοποιΐαι του· έπειδή 
δέ έγνώριζε τήν ταρταρικήν γλώσσαν έμαθεν εντός 
ολίγου καί τήν τών Τσετσέγκων, έχουσαν στενήν 
συγγένειαν μ’ εκείνην.

Καί αύτός προσέτι ό ταγματάρχης έβιά'ζετο πολ- 
λάκις νά τραγωδή όμοΰ μέ τόν δεντσίκηντου ‘Ρωσ- 
σιστί, καί νά παίζη κιθάραν διά νά τέρπη τού; α
γρίους κυρίους του. Κατ’ άρχάς, οσάκις τόν έλεγον 
νά κιθαρίση, ελυον τά σίδηρα τής δεξιά; χειρό; του. 
άλλ’ άμα ή απάνθρωπος γυνή παρετήρησεν ότι έπαι- 
ζεν ένίοτε καί μέ τά σίδηρα διά νά διασκέδαση τήν

μελαγχολίαν του, δέν τόν εκαμον πλέον αύτήν τήν 
χάριν διό καί πολλάκις μετενόησεν ό άθλιος κιθα
ρωδός διότι (φανέρωσε τό προτέρημά του· ήγνόει ό
μως τότε ότι διά τής κιθάρας έμελλε νά έπανέλθη 
εις τήν ελευθερίαν.

Διά νά άπολαύσωσι τήν περιπόθητον αύτήν ελευ
θερίαν οί δύω αιχμάλωτοι (πενόουν χίλια σχέδια τό 
|ν δυσκολώτερον τοΰ άλλου. Οταν τό πρώτον έφθασαν 
είς τά χωρίον, οί κάτοικοι έπηύξανον καθ’ έκάστην 
νύκτα τήν φρουράν διά τής προσθήκης καί νέου τινός 
φύλακος· άλλ’ ολίγον κατ’ ολίγον παρημέλησαν τήν 
προφύλαξιν ταύτην. Συχνάκις ό φρουρός δέν ήρχετο· 
ή γυνή καί τό παιδίον έκοιμώντο είς τό πλησιέστε- 
ρον δωμάτιον, καί μόνος ό ίβραήμ έμενε μετ’ αύ- 
τών· έκράτει όμως μετά μεγίστης προσοχής επάνω 
του τόκλειάίον τών δεσμών,καί είς τόν παραμι/ρότερον 
κρότον έξυπνα· ήμερα τή ήμερα έπ/.ύξανεν ή αύστη- 
ρότης του ώς προς τόν αιχμάλωτον· καί επειδή καμ- 
μία άπάντησις είς τάς (πιστολάς του δέν εΐχεν εϊ 
σετι φθάσει, οί Τσετσεγκοι ήρχοντο συνεχώς είς τήν 
φυλακήν του διά νά τόν ύβρίσωσι καί νά τόν άπει 
λήσωσι με σκληρότατα βάσανα· τόν άφινον νήστιν, 
καί μίαν ήμέραν εδειρον άνιλεώς τόν μ.ιζρόν Μεχμέτ 
διότι τον εδωκεν ολίγα μέσπιλα.

Αλλ’ είναι άςιον σημειώσεως ότι, ε'ν τώ μέσφ 
τής έπωδύνου αυτής καταστάσεως τοΰ Κασκαμβοΰ, 
οί τύραννοί του εΐχον συλλάοει αισθήματα παρα
δόξου ύπολήψεως καί εμπιστοσύνης δι’ αυτόν. Οθεν 
καί ενώ άφ’ ενός τόν ύπέβαλλον είς άδιακόπους κα
κώσεις, ήρχοντο άφ’ ετέρου πολλά συνεχώς νά τόν 
συμ.βουλεύωνται καί νά τόν διορίζωσιν ανέκκλητον 
διαιτητήν τών υποθέσεων καί τών άλληλομαχιών 
των. Μεταξύ τών άλλων διαφορών τάς οποίας ύπέ- 
βαλον εί; τήν άπόφασίν του, ή πλέον αξιοπερίεργο; 
υπήρξεν ή εφεξής.

Εις έκ τών βαρβάρων αύτών εΐχεν έμπιστευθή είς 
ένα σύντροφόν του άναχωροϋντα διά τήν πλησιόχω 
ρον κοιλάδα τραπεζογραμμάτιον πέντε ρουβλίων, 
διά νά τά έγχειρίση εις άλλον τινά". άλλ’ ό καλό; 
όόοιπόρος έστοχάσθη ότι είχε τό δικαίωμα νά κρά
τηση αυτό; τά πέντε ρούβλια, είς άποζημίωσιν τού 
ίππου του άποθανόντος καθ’ οδόν. Εννοείται ότι τόν 
συλλογισμόν αυτόν, άςιον τφόντι Καυκάσιου άνδρός, 
δεν ένοστιμεύθη ό κύριος τών χρημάτων διά καί 
όταν έπέστρεψεν ό οδοιπόρος, έγεινε μεγίστη ταραχή 
άνά πάν τό χωρίον. Περί τού; δύω άντιφερομένους 
συνέρρευσαν όλοι οί συγγενείς καί οί φίλοι των, καί ή 
ρήζις θά κατήντα αιματηρά, έάν οί γεροντότεροι τών 
Τσετσέγκων, μετά ματαίας προσπάθειας συνδιαλλα
γής, δέν κατώρθωναν νά τούς πείσωσι νά ύποβάλω- 
σι τήν διαφοράν των εις τήν άπόφασίν τοΰ αιχμα
λώτου. όλοι οί κάτοικοι τοΰ χωρίου συνηθροίσθησαν 
λοιπόν μετά πολλοΰ θορύβου πέρ,.ξ τής φυλακής του, 
διά νά μάθωσι τό ταχύτερον τήν έκβασιν τής γε
λοίας αύτή; δίκης. Επί τοότφ άνεβίβασαν αύτάν είς 
τό δώμα τής οικίας εις τήν οποίαν ήτοφυλακισμένος.

Τά πλεΐστα τών κατά τάς κοιλάδα; τοΰ Κακαύ- 
σου οικημάτων, είναι (σκαμμένα έντός τής γής, 
καί δέν ε’ξέχουσιν αύτής είμή τρεις ή τέσσαρα; πόδας· 
αί στέγαι είναι όριζόντειοι καί κατεσκευασμέναι άπό 
χώμα αργιλώδες καί (πίτριπτον. Οί έγχώριοι καί 
μάλιστα αί γυναίκες έςαπλονονται έπί τών διυιχάτων

αυτών μετά τήν δύσιν τοΰ ήλίου, καί πολλάκις δια- 
νυκτερευουσιν έν καιρώ έαρος.

Αμα ό Κασκαμβώς ε’φάνη έπί τοΰ δώματος, βα- 
θεϊα σιωπή (πεκράτησέν. Εκπληξις βεβαίως θά μά; 
(κυρίευεν, έάν έβλέπομεν, ενώπιον τοΰ παραδόξου τού
του δικαστηρίου, διαδίκους έμμανεΐς, έφωπλισμέ- 
νους μέ πυροβόλα καί μέ ξίφη, νά ύποβάλλωσι τά; 
διαφορά; των εί; δικαστήν άλυσόδετον, λιμώττοντα 
καί ήμιθανή, δικάζοντα όμως άνεκκλήτως, καί έκ- 
δίδοντα αποφάσεις μηδέποτε άθετηθείσας.

Απελπισθείς ό ταγματάρχης τοΰ νά φέρη είς συ- 
ναίσθησιν τόν κατηγορούμενον, τόν έπροσκάλεσε 
πλησίον του, καί διά νά σύρη τούς πολυκοάγμ.ονας 
τουλάχιστον πρό; τό μέρος τή; δικαιοσύνης, τόν 
απεύθυνε τάς εφεξής (ρωτήσεις.

« Εάν, αντί νά σέ δώση ό σύντροφός σου πέντε 
ρούβλια διά νά τά έγ/ειρίσης είς τόν δανειστήν 
του, σέ παρήγγελλε νά τόν είπής μόνον χαΛη ήιιΐ- 
ρα, ό ίππο; σου δέν θά άπεθνησκεν επίσης;

« ίσως, άπεκρίθη ό κατακρατών τά χρήματα.
« Αλλά τούτου δοθέντος, έπανέλαβεν ό δικαστής, 

τί θά έκαμε; rip· ppiepar ; Δέν θά ήναγκάζε-
σο νά τήν κράτησης ομοίως άντί πληρωμής καί νά 
εύχαριστηθης; Αποφαίνομαι (πομε’νως, σύ μέν νά έπι- 
στρέψης τό τραπεζογραμμάτιον, ό δέ σύντροφός σου 
νά σέ δώση τήν xa lip' ήριίραν.

όταν διερμηνεύθη-ή άπόφασίς εις τού; περιεστώ- 
τας, καγχασμοί απέραντοι ανήγγειλαν είς τά απώ
τερα μέρη τοΰ χωρίου τήν σΟφίαν τού νέου Σολομών- 
τος. Αλλά καί αύτός ό καταδικασθείς υποχρεωθείς 
μετά τινα άντίστασιν νά (νδώση, έξεφώνησε προσβλέ
πουν τό τραπεζογραμμάτιον· «’ ήξευρα ήδη ότι θά (- 
καταδικαζόμην, (άν άνίμιγνύετο εις τήν ύπόθεσίν 
μου δ σκΰλο; ούτος. χριστιανός. » Η παράδοξος αυ
τή εμπιστοσύνη διατρανοϊ τήν περί τής εύρωπαϊκής 
ύπεροχής ιδέαν τών βαρβάρων τούτων λαών, καί τό 
έμφυτον αίσθημα τή; δικαιοσύνης τό όποιον ενυπάρ
χει μεταςύ τών θηριωδέστερων ανθρώπων.

fiv έτος εΐχεν ήδη παρέλθει, καί ό Κασκαμβώς 
δεν είχε λάβει διόλου' άπά ντησιν είς τάς τρεις πρός 
τήν όροφυλακήν (πιστολάς σου. Γυμνός σχεδόν, ςε- 
ρούμενο; πάν είδος άνέσεως, καί βλέπων καθ’ έκά
στην τήν ύγείαν του φθειρομένην, παρεδίδετο ό 
άθλιο; είς τήν απελπισίαν. Καί αύτός ό ίβάν ήσθέ- 
νησεν ικανόν χρόνον έν καιρώ όμως τής άσθενείας το* 
ό αύστηρός ΐβραήμ άφηρεσε παραδόξως όλως διό
λου τά δεσμά του, καί τόν έσυγχώρει νά περιέρχε
ται ελεύθερος. Εξηγήσα; μίαν ημέραν ό ταγματάρ
χης είς τόν υπηρέτην του τήν απορίαν του περί τού
του, |ήκουσεν είς άπάντησιν τά έφεξής.

« Πρό πολλοΰ, κύριε μου, επιθυμώ νά σέ συμβου- 
λευθώ περί σχεδίου τίνος τό όποιον κατέβη είς την 
κεφαλήν μου. Φρονώ οτι θά επραττον καλώς έάν έγι- 
νόιεην Μωαμεθανός.

• — Ετρελάθης βέβαια !
« — όχι δέν έτρελάθηυ· ^έλλ’ αυτό είναι τό μό

νον μέσον τοΰ νά σε γίνω χυήσιμος· ό μολάς μέ εΐ- 
πεν ότι άμα υποβληθώ είς τήν έγχείρησιν τής περι
τομής, δέν δύνανται νά μέ κρατήσωσι πλέον δεσμιον 
τότε θά ή χπορέσω νά σε συντρέξω, τουλάχιστον νά
ίΤτ ΉΤ'Ο'’ rfisMffto *ΡΠΑ<Τι4γΜ - »ι Λ/».» Λλ-. 5
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τέλους τίς τ,ζεύρει; δταν θά ήμat έλεύθεfog, δ Θεός 
τών Ρώσσων είναι μεγάλος! θά ίδώμεν....

• Αλλ’ ό Θεός αύτός θά σέ έγκαταλείψεΐ, άθλιε, 
εάν τόν προδώσρς. »

Ενφ όμως έπέπληττε τόν υπηρέτην του ό Κασ- 
καμβώς, έγέλα συγχρόνως διά τό παράξενου τοΰ 
σχεδίου· δταν δέ άπηγόρευσεν έπισήμως είς αύ
τόν τοιαύτην πράξιν, « Κύριέ μου, άπεκρίθη ό ίβάν, 
δέν είμαι πλέον είς καερόν νά σε ύπακούσω· είς μά
την άρα ζητώ νά σέ τό κρύψω- έτελείωσεν, είμαι 
μωαμεθανός άπό τής ημέρας καθ' ήν μ* ένόμισες ά- 
σθένη καί μέ άφήρεσαν τά δεσμά μου· ονομάζομαι 
σήμερον Χουσεήν τί πειράζει; δέν άποκεεται είς έ
μέ τό νά γίνω καί πάλιν χριστιανός δταν θελήσω, 
καί δταν ελευθερωθώ ; ίδέ ! δέν σύρω πλέον άλυσον, 
καί δύναμαι νά θραύσω τήν έδικήν σου κατά τήν 
πρώτην εύζαιρίαν, ήτις δέν θά βραδύνει νά παρουσια- 
σθή ! Καί τφόντι, κατά τήν δοθεΐσαν είς τόν εξω
μότην υπόσχεσιν, όχι μόνον δέν τόν ε’δέσμευσαν 
πλέον, άλλα καί τόν ε’συγχώρουν ν’ άπολαμβάνη 
μεγαλητέρας ελευθερίας, ή οποία δμως παρ’ ολίγον 
νά τόν έξαφανίση· διότι οί πρώτοι έκ τών στρατευ- 
σάντων κατά τοΰ Κασκαμβοΰ, ή'ρχισαν νά φοβώνται 
μή δραπετεύσγ, ό νέος Μουσουλμάνος. Διαμείνας το- 
σοΰτον χρόνον έν τώ μέσω αύτών καί μαθών τήν 
γλώσοάν των, έδύνατο, έπανερχόμενος είς τήν Ρωσ
σίαν, νά φανερώση τά ονόματα αύτών, νά περιγράψη 
τά χαρακτηριστικά των, καί οΰτω νά έκθέσγ, ενα έκα
στον προσωπικώς είς τήν έκδίκησιν τής όροφυλακής. 
Ιδού διατί άπεδοκίμαζον τόν Ατοπου ζήλον τοΰ ίε- 
ρέως. Αλλως, οί καλοί Μουσουλμάνοι οϊτινες έδει
ξαν εύνοιαν πρός αύτόν κατά τήν ώραν τής έξομώ- 
σεώς του, παρετήρησαν δτι, ένώ προσηύχετο έπί τοΰ 
δώματος, κατά τήν συνήθειαν, καί διά νά έλκύση, 
δπως τόν είχεν εϊπή δ μολάς, τήν κοινήν αγάπην, 
άνεμίγνυε συχνάκις καθ’ έξιν καί έξ απροσεξίας τό 
σημεΐον τοΰ σιαυροΰ είς τάς πρός τήν Μέκκαν γο
νυκλισίας του, πρός τήν όποιαν καί έστρεφεν ενίοτε 
τά νώτα· τοΰτο έγέννα υποψίας περί τής θρησκευτι
κής του ειλικρίνειας.

Μήνάς τινας μετά τήν προσποιημένην αποστασίαν 
του, παρετήρησε μεγίστην άλλοίωσιν είς τάς μετ’ 
αύτοΰ σχεσεις τών εγχωρίων, καί δέν έδυσκολεύθη 
νά έννοήση τούς κακούς σκοπούς των άνεζήτει είς 
μάτην τό αίτιον, δταν νέοι τινές μεθ’ ών ήτο ιδιαι
τέρως συνοικειωμένος, τόν έπρότεινον νά τούς συνο
δεύσω είς προσεχή τινα επιδρομήν. Σκοπός των ήτο 
νά διαβώσι τόν Τερέκ, διά νά γυμνώσωσι τούς μετα- 
βαίνοντας είς Μοσδώκ εμπόρους. 0 ίβάν έδέχθη άδι- 
στάκτως τήν πρότασιν. Πρό πολλοΰ έπεθύμει νά λά- 
βη είς τάς χεΐράς του όπλα· τόν ύπεσχέθησαν δέ 
καί έν μέρος τών λαφύρων. Εφρόνει δτι αί ύποψίαι 
θα κατεπαυον δταν θά έπέστρεφεν έκ. νέου πλησίον 
τοΰ κυρίου του. Καί δμως ό ταγματάρχης άντέτει- 
νε τα μέγιστα είς τόν σκοπόν του. Αλλ’ είς μάτην· 
διότι έξυπνήσας μίαν ήμέραν είδε τήν ψάθην έφ’ής 
εκοιμάτο δ ύπηρέτης του, περιτειλεγμένην πλησίον 
τοΰ τοίχου· είχεν αναχωρήσει έν καιρφ τής νυκτός. 
Οι σύντροφοί του εμελλον νά περάσωσι τόν Τεοέ* 
την ακόλουθον νύκτα, καί νά έφορμήσωσι κατά τών 
έμπορων, τών οποίων έγνώριζον τόν δρόμον διά τοΰ

ή πρός τόν 1£άν έμπιστοσόνη τών Τσετσέγκων, 
έπρεπε νά διεγείρω τάς ύποψίας του· άνθρωποι τό
σον πανούργοι καί τόσον δύσπιστοι ώς αύτοί, δέν 
συγκατηρίθμουν ποτέ είς τάς φάλαγγας των ‘Ρώσσον 
αιχμάλωτον, δσάκις μάλιστα τάς διεύθυνον κατά 
τών συμπατριωτών του. Καί τωόντι έγεινε γνωσόν 
μετά ταΰτα, δτι δέν τόν έπρότεινον νά τούς συν- 
τροφεύσγ, είμή έπί μόνω σκοπώ τοΰ νά τόν δολοφο- 
νήσωσι. Καί έπειδή ήσαν αναγκασμένοι νά φέρων- 
ται ά.εκτικώτερον πρός αύτόν, ώς πρός νέον προ- 
σήλυτον, έσυμφώνησαν νά τόν παραφυλάττωσι καθ’ 
οδόν, καί νά τόν φονεύσωσι μετά ταΰτα κατά τήν 
στιγμήν τής συμπλοκής, εοστε νά πιστεύσωσιν οί 
πολλοί, δτι έπεσε θύμα ε’χθρικής σφαίρας, όλίγοι 
τινές μόνον έγνώριζον τό μυστικόν τοΰτο· τά έπι- 
σύμβάντα δμως έματαίωσαν τούς σκοπούς των. Καθ’ 
ήν στιγμήν ένέδρευσαν διά νά έπιπέσωσιν αίφνηδίως 
κατά τών έμπόρων, προσεβλήθησαν άπροσδοκήτως 
άπό σύνταγμα Κοζακικόν, καί κατεπολεμήθησαν 
τοσοΰτον σφοδρώς, ώστε μόλις κατώρθωσαν νά περά- 
σωσιν έκ νέου τόν ποταμόν. Διά τό μέγεθος τοΰ 
κινδύνου, έλησμόνησαν τήν κατά τοΰ ίβάν συνωμο
σίαν, καί ούιω έδυνήθη νά τούς άκολουθήσω καί 
πάλιν.

Ενώ διέβαινον άτάκτεος καί μετά πολλής βίας 
τόν Τερέκ, τοΰ όποιου τά ρεύματα είναι ταχύτατα, 
δ ίππος νέου τίνος Τσετσέγκου άνεποδογυρίσθη έν 
τω μέσω τοΰ ποταμού, καί δ αναβάτης παρεσύρθη 
αμέσως άπό τά κύματα. 0 ίβάν, δστις ήρχετο κα
τόπιν του, έσπευσε ριψοκινδύνως μετά τοΰ ίππου 
του πρός τό ρεύμα, καί άρπάζων τόν νέον καθ’ ήν 
στιγμήν έμελλε νά καταποντισθή, τόν έφερε σώον 
είς τήν άπέναντι όχθην. 0 ήλιος ήρχιζεν ήδη ν’ ά- 
νυψοΰται είς τόν ορίζοντα, καί οί Κοζάκοι, άναγνω- 
ρίσαντες τόν στρατιωτικόν του ιματισμόν καί τόν 
πΐλόν του, έπυροβόλουν κατ’ αύτοΰ φωνάζοντες·
« λειποτάκτης ! συλλάβετε τόν λειποτάκτην! » Τά 
ένδύματά του κατετρυπήθησαν άπό τάς σφαίρας. 
Τέλος άφ’ ού έπολέμησεν ώς άπηλπισμένος καί έκαυ- 
σεν δλην του τήν πυρίτιδα, έπέστρεψεν είς τό χωρίον 
δλως ένδοξος, διότι έσωσε τήν ζωήν ενός τών συν
τρόφων του, καί κατέστη χρήσιμος εις δλον τό 
σώμα.

Εάν ή διαγωγή του αυτή δέν καθησύχασε τά φι
λύποπτα πνεύματα, έπρομήθευσε τουλάχιστον είς 
αύτόν ενα φίλον δ σωθείς νέος τόν έδέχθη ώς κο- 
ηάχ — τίτλος ιερός τόν όποιον οί όρεtvol τών Καυ
κάσιων δέν παραβιάζουσι πώποτε, —καί ώοκίσθη νά 
τόν όπερασπίζεται έναντίον όλων. Αλλ’ δ νέος αυ
τός δεσμός δέν ήρκει νά τόν έξασφαλίσγ κατά τοΰ 
μίσους τών προύχόντων. ή άνδρείατου, ή άφοσίω- 
σίς του είς τόν κύριόν του, έπηύξησαν τούς φόβους 
των. Δέν τόν έθεώρουν πλέον ώς γελωτοποιόν μη- 
δεμίαν έχοντα ικανότητα· καί δσάκις άνεπόλουν εις 
τήν μνήμην των τήν άποτυχοΰσαν επιδρομήν ή πόρο w 
πώς στρατός ‘Ρωσσικός εύρέθη τόσον έπικαιρίως είς 
τόπον ώρισμένον, τοσοΰτον άπέχοντα άπό τήν συνή
θη έδραν των, καί ύπώπτευον δτι τούς ειδοποίησε 
κρυφίως. Αν καί ή εικασία ήτο πάντη άβάσιμος, 
τόν έπετήρουν έν τοσούτφ έκ τοΰ πλησίον. Καί αύ
τός ό ΐβραήμ, φοβούμενος μή συνομώσωσι μεταξύ 
—..... .ι υά Λουπετεύσωσιν. ονι ιεόνον

δέν τούς έπέτρεπε πλέον νά συνομιλώσι διεξοδικώς, 
άλλά καί ήπείλει, καί μάλιστα έδειρε πολλάκις τόν 
καλόν δεντσίκην, δσάκις ήθελε νά λαλήσγ τόν κύ
ριόν του.

Ούτως έχόντων τών πραγμάτων, οί δύω αιχμά
λωτοι ε’πενόησαν νέον μέσον άνυπόπτου συνομιλίας. 
‘Επειδή συνείθιζον, ώς προείπομεν, νά τραγωδώσιν δ- 
μοΰ ‘Ρωσσιστί, δ ταγματάρχης παίζουν τήν κιθάραν 
δσάκις είχε νά κοινοποιήση σπουδαΐόν τι είς τον 
Ιβάν, έτραγώδει, ένώπιον τοΰ ίβραήμ, τάς έρωτή- 
σεις του, καί ό ίβάν άπεκρίνετο κατά τόν αύτόν 
τρόπον. Επειδή δέ δ τρόπος ούτος δέν ήτο νέος, 
δέν άνεκαλύφθη πώποτε τό στρατήγημα, εις τό ό
ποιον άλλως κατέφευγον σπανίως.

Τρεις μήνες είχον παοέλθει μετά τήν δυστυχή 
επιδρομήν, δταν δ ίβάν παρετήρησε έκτακτόν τινα 
κίνησιν είς τό χωρίον. Ημίονοί τινες φορτωμέναι 
πυρίτιδα είχον φθάσει άπό τήν πεδιάδα. Οί άνδρες 
έκαθάριζον τά δπλα των καί παρεσκεύαζον πολεμεφό- 
δια. Μετ’ ολίγον έπληροφορήθη δτιοί εγχώριοι έμε- 
λέτων μεγάλην τινά επιδρομήν, όλον τό έθνος έ
μελλε νά συνέλθγ διά νά έπιπέσγ κατά πλησιοχώ- 
ρου τινός φυλής, ήτις, γενομένη υποτελής τών ‘Ρώσ
σων, έσυγχώρησεν εις αύτούς νά άνεγείρωσιν οχυρόν 
έπί τοΰ εδάφους της. ’Επρόκειτο λοιπόν νά έξολο- 

ν θρεύσωσιν δλην τήν φυλήν, καθώς καί τό ‘Ρωσσικόν
τάγμα τό προστατεΰον τήν οικοδομήν.

Μετά τινας ημέρας ε’ξερχόμενος πρωί τής καλύ- 
βης δ ίβάν, εύρεν έρημον τό χωρίον. όλοι όσοι έδύ- 
ναντο νά φέρωσιν δπλα είχον αναχωρήσει τήν νύκτα. 
Περιελθών τά χωρίον χάριν πληροφοριών, έπορίσθη 
νέας ίσχυρωτέρας αποδείξεις περί τών έναντίον του 
ενεργειών. Οί γέροντες τόν άπέφευγον, καί μικρόν 
τι παιδίον είπε φανερά πρός αύτόν, δτι ό πατήρ 
του έσκόπευε νά τόν φονεύσγ. Τέλος, ένώ έπέστρε
φεν δλως σύννους πρός τόν κύριόν του, είδε νέαν 
τινα γυναίκα έπί τίνος δώματος, ήτις, άνυψώσασα 
τό κάλυμμά της, ένευσε πρός αύτόν διά τής χει
ρός νά φύγη, δείξασα συγχρόνως τήν φέρουσαν πρό; 
τήν Ρωσσίαν οδόν. Π νέα ήτο αδελφή τοΰ Τσετσέγ
κου τόν όποιον έσωσε ό ίβάν δτε διέβαινον τόν 
Τερέκ.

’Επανελθών εις τήν οικίαν εύρε τόν γέροντα έπισκε- 
πτόμενον τά; άλύσους τοΰ Κασκαμβοΰ, καί νέον τινα 
φύλακα παρακαθήμενον, οςις μή δυνηθείς, ώς πάσχων 
πυρεττόν, νά συνεκςγατεύση μετά τών άλλων, έστά- 
λη πρός ένίσχυσιν τής φρουράς τών αιχμαλώτων, ό 
ίβάν παρετήρησε τήν προφύλαξιν ταύτην,χωρίς διό
λου νάδείξγ τήν απορίαν του. Διά τήν απουσίαν τών 
έγχωρίων, ή έκτέλεσις τών σχεδίων του ζατήντα εύ- 
κολωτέρα· ή αύστηροτέρα δμως έπαγρύπνησις τοΰ 
φύλακός των, καί μάλιστα ή παρουσία τοΰ πυρέσ- 
σοντος καθίστων πολλά αμφίβολον τήν έπιτυχίαν 
άλλ’έάν έπερίμενε μέχρι τής έπις-ροφής τών έκς-ρατευ- 
σάντων, δ θάνατός του ήτο αναπόφευκτο;· έπρόβλε- 
πεν δτι ή έζστρατεία των θά άπέβαινε δυστυχής, 
καί δτι θά τόν έπρόσφερον ολοκαύτωμα είς τήν λύσ
σαν των. Η μόνη άρα έλπίς ήτις τόν έμενεν ήτο, ή 
νά εγκατάλειψη τόν Κασκαμβώ, ή νά τόν έλευθε- 
ρώση αμέσως. Αλλ’ δ πιστός ύπηρέτης έπροτίμα 
μυρίους θανάτους παρά νά άρνηθή τόν κύριόν του.

0 Κασκαμβώ; κυριευθείς έπί τέλους ύπό απελ

πισίας, έβυθίσθη άπό τίνος είς εϊδό; τι αναισθησίας, 
καί διετήρει βαθυτάτην σιωπήν άλλ’ ό ίβάν πλέον 
ατάραχος καί πλέον ευθυμος παρά τό σύνηθες, κατέ
στη έγκρκτέστερος έαυτοΰ κατά τήν μαγειρικήν είς 
τήν όποιαν ένησχολεΐτο τραγωδών, καί παρενείρων 
λόγια παρηγορητικά πρός τόν κύριόν του είς τά ρωσ- 
σικά άσματά του.

« 0 καιρός έφθασεν,—έλεγε προσθέτων εις πάσαν 
φράσιν τήν άσήμαντον ταύτην έπωδήν ρωσσικοΰ τί
νος δημώδους τραγωδίου, άχ λουλή ! άχ λουλή !— 
ό καιρός έφθασε καθ’ 8ν ή θά τελειώσωσι τά δε ινά 
μας ή θ’ άποθάνωμεν. Αύριον, άχ λουλή! θά δια- 
τρέχομεν τόν δρόμον τόν φέροντα πρός τινα πόλιν, 
ώραίαν πόλιν, άχ λουλή ! τήν οποίαν δέν θέλω νά 
ονομάσω· θαρρεί, κύριε μου, μή άψυχης. Μέγας ό 
Θεός τών ‘Ρώσσων. ·

Ο Κασκαμβώ; αδιάφορος έπίσης καί διά τήν ζωήν 
καί διά τόν θάνατον, καί άγνοών τά σχέδια τοΰ 
δεντσίκη του, τόν άπεκρίθη τοΰτο μόνον· « πράξε 
δ,τι θέλεις καί σιώπα. » Πρός τό έσπέρας ό π»ρέσ- 
σων, τόν όποιον έπεριποιήθησαν φιλοφρονώ; διά νά 
μή αναχώρηση, καί δστις, καί τοι φαγών κατά κό
ρον τό γεΰμα δέν έπαυσε τοΰ νά τρώγη καθ’ δλην 
τήν ήμέραν τβισ.Ιίκι—είδος κοκορετσιού—κατελή- 
φθη άπό τοιαύτην θέρμην, ώστε έβιάσθη νά έπιςφέ- 
ψη είς τήν οικίαν του. Ο γέρων δέν άντέτεινεν είς 
τήν άναχώρησίν του, διότι ή ευθυμία τοΰ ίβάν 
είχε διασκεδάσει δλας του τάς ύποψίας. Αλλά διά 
νά εξαλειφθη έξ όλοκλήρου ή δυσπιστία, ό ίβάν ά- 
πεσύρθη ενωρίς εις τόν κοιτώνά του, καί έξηπλώθη 
έπί τινός σκίμποδος παρά τόν τοίχον, άναμένων νά 
κόιμηθή 6 ΐβραήμ· ούτος δμως είχεν αποφασίσει νά 
μείνη άγρυπνος δι’ δλης τής νυκτός· αντί δέ νά 
πλαγιάση, κατά τήν συνήθειάν του, έπί ψάθης πλη
σίον τοΰ πυρός, έκάθησεν έπί τίνος κορμοΰ άπέναντι 
τοΰ αιχμαλώτου, καί άπέπεμψε τήν νύμφην του, 
ήτις μετέβη είς τόν πλησίον κοιτώνα δπου έκοιμάτο 
καί τό παιδίον της, καί έκλεισε τήν θύραν.

Από τήν σκοτεινήν γωνίαν δπου είχε πλαγιάσει ό 
ίβάν, έπαρατήρει μετά προσοχής τά γινόμενα. Διά 
μέσου τών φλογών αίτινες άνυψοΰντο άπό καιρόν είς 
καιρόν, πέλεκυς κρεμάμενος έντός κοιλώματός τίνος 
τοΰ τοίχους ήκτινοβόλει· τοΰ γέροντος ή κεφαλή βε- 
βαρυμένη άπό τόν ύπνον, έπιπτε συνεχώς έπί τοΰ 
στήθους του· ό ίβάν είδεν δτι ήτο καιρός αρμόδιος 
καί έξηγέρθη. 0 ύποπτος δεσμοφύλαξ τόν έπαρατή- 
ρησεν έν τώ άμα, καί είπεν άποτόμως· « τί κάμεις 
έκεϊ, σύ ; » άλλ’ ό ίβάν, χωρίς ν’ άποκριθη, έπλη- 
σίασεν είς τό πΰρ χασμώμενος, ώ; νά ήγέρθη άπό βα
θύτατον ύπνον. 0 ίβραήμ, δστις ήσθάνετο βαρυνό- 
μένα έπίσης τά βλέφαρά του, άλλά δεν ήθελε νά 
κοιμηθί), ήνάγκαζε τόν Κασκαμβών νά κιθαρίση, 
καί* ούτος ήρνεϊτο· άλλ’ δ ίβάν λαβών τό δργα- 
νον τό έπρύσφερεν είς αύτόν, καί κάμων τό σύνθη
μα είπε· « παίξε, κύριε, έχω κάτι τι νά σε είπώ· » 
δ Κασκαμβώ; χορδίσας τήν κιθάραν, ήρχισε νά τρα- 
■γωδή. Τότε έτραγώδησαν καί οί δύω τήν έπομένην 
φρικτήν διλογίαν.

ΚΑΣΚΑΜΒΩΣ.
Αχ λουλή I άχ λουλή ! άί θέλεις νά μέ είπής; 

φυλάξου. (Μετά πάσαν έρώτησιν και άπόαρισιν, έ- 
τραγφδουν καί τάς ακολούθους ρωσσικάς στροφάς·)
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Πικραμένη, μοναχή,
Δεν ήξεύρω τί νά γένω !
Τόν καλόν μου αναμένω’
Μ’ έλεγε πώ; θά έλθή.

Αχ λουλή ! άχ λουλή 1 
Τί νά γένω ή πτωχή.

ΙΒΑΝ.
ίδέ έκεΛον τόν πέλεκυν, πλήν μή προσήλωσή,; 

(ί; αύτόν τά βλέμματά σου. Αχ λουλή ! άχ λουλή ! 
θά σχίσω είς τήν μέσην τήν κεφαλήν τούτου τοΰ κα
κούργου.

Κάθημαι νά κλώσω νήμα 
Καί μοΰ κόπτετ’ ή κλωστή.
’Σ τήν αγάπην μου πιστή,
Σ αύτήν μόν’ τόν νοΰν μου έχω.
Αχ λουλή ! Αχ λουλή !

Τί νά γένω μοναχή!
ΚΑΣΚΑΜΒΩΣ.

Φόνος ανωφελής ! άχ λουλή ! πώς Θά φύγω με 
τά σίδηρα ;

‘Ως τ’αρνάκι δπου τρέχει 
Απ’ τήν μά-αν του κατόπι,
‘Ως ε’λάφι ποΰ δέν έχει 
Καί ζητεί νερόν νά πιή,

Αχ λουλή ! άχ λουλή !
Σέ ζητώ κ’ έγώ ή πτωχή!

ΙΒιΝ.
Τό κλειδίον τών σιδήρων είναι εϊς τό Οηλάκιον 

τοΰ κακούργου.
ί I

Διά νερόν δταν 'ς τήν βρύσιν 
Τό πρωί, πρωί πηγαίνω,
Χωρίς στόχασιν καί κρίσιν 
Είς τήν θύραν του εύγαίνω.

"Αχ λουλή! άχ λο<λή!
Τί νά γένω ή πτωχή!

ΚΑΣΚΑΜΒΩΣ.
ίί νύμφη του θά φωνάξει καί θά μάς προδώσει. 

Αχ λουλή !
ίσως, πλήν, ’ς τόν έρωτά μου 

Διά άλλην απιστεί,
Κ εϊς τό πλάγιτης μακράν μου 
Πίστιν κ’ όρκους αθετεί.
Αχ λουλή! άχ λουλή !

Κ εγώ μένω μοναχή!
ΙΒΑΝ.

Ας γείνη δ,τι γείνη· δέν θά άποθάνεις πάντοτε, 
άχ λουλή ! άπό τήν πείναν καί τήν γύμνωσιν ;

Αν τωόντι μέ άφήση,
Αν τωόντι άπιστή,
Τό χωριό άς γίνη στάχτη,
Καί μ’ αύτό κ’ ένώ ι/.αζή.

Αχ λουλή ! άχ λουλή !
Τί τήν θέλω τήν ζωή!

Καί επειδή ό γέρων έφαίνετο προσεκτικώτεροί, ε
παναλάμβαναν πλέον συνεχώς τό άγ ΛουΛή ! 0 δέ 
Κασκαμβώς έκιθάριζεν επίτηδες θορυβωδώς. «Παίξε, 
κύριε, έςηκολούθησεν ό δεντσίκης, παίξε τόν κοζακι- 
κόν έγώ θά χορεύω γύρω τριγύρφ εϊς τόν κοιτώνα 
διά νά πλησιάσω είς τόν πέλεκυν’ παίξε μέ θάρρος.

ΚΑΣΚΑΜΒΩΣ.
Άς είναι λοιπόν- θά τελειώσει καί αύτό τό βά

σανου ρ. Καί στρέψας τήν κεφαλήν του ήρχισε νά παί- 
ζη μέ δλην του τήν δύναμιν τόν χορόν.

0 ίβάν ήρχισεν άμέσως τά βήματα καί τά γελοία 
σχήματα τοΰ κοζάκικου, τά όποια ήρεσκον πρό πάν
των είς τόν γέροντα, κάμων πηδήματα καί γελοίας 
περίστροφά; καί φωνάζων μεγαλοφώνως δ ιά ν’ άπο- 
σπάση τήν προσοχήν του. Οταν ό Κασκαμβώς είδε 
τάν χορευτήν πλησίον τοΰ πελέκεως, ή καιδία του 
έπαλλεν άπό ανησυχίαν· τό δργανον τοΰτο τή; άπε
λευθερώσεώς των ήτο έντός κοιλώματος τίνος τοΰ 
τοίχου ανοικτόν, άλλ’ εί; μέρος υψηλόν δπου μό
λις έφθα/εν ό ίβάν. Διά νά τό έχη προχειρώτερον, 
κατώρθωσε·/ έπιτηδείως νά τά άρπάση μέ μεγίστην 
ταχύτητα, καί νά τά βάλη κατά γής, έπί τής σκιάς 
τοΰ σώματος τοΰ ’ίβραήμ. Οταν ούτος έστρεψε τά 
βλέμματά του πρός τόν χορευτήν, αύτος είχεν ήδη 
μακρυ/Οή άπό τόν τόπον έκεΐνον. καί έξηκολούθει τόν 
χορόν του. II επικίνδυνο; αύτη σκηνή διήρκει άπό 
πολλοΰ, καί ό Κασκαμβώς, δλο; άποκαμωμένος, ήρ- 
χισε νά ύποπτεύτ) δτι ό δεντσίκης του ή δεν είχεν 
αρκετήν γενναιότητα, ή δέν ένόμιζε τήν εύκαιρίαν 
κατάλληλον. Τοιαύτη δέ ήτο ή ταραχή τοΰ ταγμα
τάρχου, ώστε έπαυσε τό κιθάρισμα, καί τό δργανόν 
του έπεσεν άνεπαισθήτως έπί τών γονάτων τού. 
Συγχρόνως τότε ό γέρων έκυψε προχώρησα; έν βήμα 
διά νά ρίψη φρύγανα είς τήν έστίαν- τά ξηρά φύλ
λα ήναψαν άμέσως καί διεσκόρπισαν μεγίστην λάμ
ψιν καθ’ δλον τόν κοιτώνα. Ο Ιβραήμ έπιστρέψας 
έκάθησεν εϊς τό ίδιον μέρος.

Εάν ό ’ίβάν έπεχείριζεν άμέσως τότε τήν έκτέλε- 
σιν τοΰ σκοπού του, ή πάλη μεταξύ αύτοΰ καί τοΰ 
γεροντο; ήτο αναπόφευκτος, καί οί έγχώιριοι θά έλάμ- 
βανον είδησιν, τά όποιον καί έπροσπάθει νά άποφύ- 
γη. Η έτοιμότης τοΰ πνεύματός του τόν έσωσεν. 
Αμα παρετήρησε τόν μέν κύριόν του τεταραγμένον, 
τόν δέ ίβραήμ. έγειιόμενον, ώθησε τόν πέλεκυν όπι
σθεν τοΰ κορμού δ.του ούτος έκάθητο, καί έπανέλαβε 
τόν χορόν του. «Εζακολ,ούθησον λοιπόν, είπεν είς τόν 
ταγματάρχην τί σκέπτεσαι ;» 0 ταγματάρχης άνα- 
γνωρίζων πάραυτα τό σφάλμα του, ήρχισεν έκ νέου 
νά κιθαρίζη. ό γέρων δεσμοφύλαξ, χωρίς καμμίαν 
υποψίαν, έκάθησεν έκ νέου, καί τούς διέταξε νά τε- 
λειώσωσι τήν μουσικήν καί νά κοιμηθώσιν. Ο ’ίβάν 
έπήγε νά λάβη τήν θήκην τής κιθάρας, καί έπιστρέ- 
ψας τήν έθεσεν έπάνω άπό τήν έστίαν άλλ’ άντί τοΰ 
οργάνου τό όποιον τόν έδιδεν ό κύριός του, ήρπασεν 
έν άκαρεΐ τόν πέλεκυν, καί τόν κατέφερεν όπισθεν 
κατά τής κεφαλής τοΰ ’ίβραήμ μέ τόσην δύναμιν, 
ώστε τόν έξήπλωσε παραχρήμα άπνουν κατά γή; μέ 
τήν κεφαλήν έντός τοΰ πυρός. Ο μακρύς καί λευκ,ύ- 
φαιός του πώγων κατεκάη άμέσως. 0 ίβάν τόν έσυ- 
ρεν άπό τόν πόδα καί τόνέσκέπασε μέ ψάθην.

Ενώ ήκουον καί οί δύω μέ προσοχήν μήπως έξύ- 
πνησεν ή γυνή, τήν ειδον αίφνηδίως, απορούσαν βε
βαίως διά τήν τόσην σιωπήν, ν’ άνοιξη τήν θύραν. 
«Τί κάμετε έδώ; είπε προχωρούσα πρός τούς αιχ
μαλώτου;· διατί μυρίζει ώς νά έκάησαν πτερά;» 
Τά πύρ είχε διασκορπισθή καί δέν έλαμπε πλέον. 0 
ίβάν ανύψωσε τόν πέλεκυν διά νά τήν κτυπήση- άλ
λ’ αύτή έστρεψε μέ ταχύτητα τήν κεφαλή·/, καί τό 
τρομερόν δργανον κατεσπάραξε τό στήθος της· έπεσεν 

' άναπέμπουσα φρικώδη στεναγμόν, καί πίπτουσαν,

δεύτερος κτύπος, ταχύς ώς αστραπή, τήνάπετελείω- 
σε, καί τήν έξήπλωσε νεκράν πρό τών ποδών τοΰ Κασ- 
καμβοΰ. έκπεπληγμένος άπό τόν ζέον τοΰτον άπροσδό- 
κητον φόνον ό ταγματάρχης, καί βλέπων τόν ίβάν προ- 
χωροΰντα πρός τάν κοιτώνα τοΰ παιδιού, ές"άθη έμπρο- 
σθέν του διά νά τόν έμποδίση. · Ποΰ πηγαίνεις, ά
θλιε! τόν είπεν* έχεις λοιπόν τήν βαρβαρότητα νά 
θυσιάσης τό άθώον αύτό παιδίον, τά όποιον μέ ή- 
γάπα τόσον πολύ; Μάθε δτι έάν ό τρίτος αύτός 
φόνος θά είναι τό τίμημα τής άπελευθερώσεώς μου, 
ούτε αί ύπηρεσίαι σου, ούτε ή άφοσίωσίς σου θέλου
σι'/ ίσχύσει νά σέ σώσωσιν δταν φθάσωμεν είς τήν 
όροφυλακήν.

« Είς τήν όροφυλακήν, άπεκρίθη ό Ιβάν, κάμε 
δ,τι θέλεις· έδώ όμως πρέπει νά τελειώσωμεν. »

Ο Κασκαμβώς άναλαμβάνων δλας του τάς δυνά
μεις, τόν ήρπασεν άπά τόν τράχηλον ένώ έπάσχιζε νά 
περάση διά τής βίας· « άθλιε ! έφώναξεν, έάν τολ- 
μήσης νά τό φονιύσης, έάν πειράξης μίαν μόνην 
του τρίχα, όρκίζομαι είς τόν Θεόν, δτι Οά παραδο
θώ μόνος μου είς τάς χεΐρα; τών Τσετσέγκων, καί 
τότε ή βαρβαρότης σου Οά ηναι άνωφελής.

Είς τάς χεϊρας τών Τσετσέγκων ! έπανέλαβε μα- 
νιωδώς ό δεντσίκης άνυψόνων τόν αιμοσταγή πέλεκυν 
κατά τοΰ κυρίου του· δέν θά σε συλλάβωσι πλέον 
ζώντα- Οά σφάξω καί αύτούς, καί σέ, καί έμέ πριν 
γείνη τοΰτο· τό παιδίον αύτό δύναταί νά μάς ά- 
φανίση δίδον τήν είδησιν· καί είς τήν στάσιν εις ήν 
εύρίσκεσαι, μία μόνη γυνή άρκεΐ νά σέ έπαναφέρη 
είς τήν φυλακήν σου.

Στάσου, στάσου! έφώναξεν έκ νέου δ Κασκαμβώς, 
τάς χεϊρας τοΰ όποιου έπροσπάθει νά διαφύγη ό ίβάν, 
Στάσου, θηρίον! σφάξε πρώτον έμέ, καί ύστερον πρά- 
ξαι τό έγκλημα ! Αδύνατος όμως καί βεβαρυμένο; 
άπότά σίδηρα, δχι μόνον δέν έδυνήθη νά κρατήση τάν 
έξηγριωμένον δεντσίκην, άλλά καί άπωθούμενος έπε
σε μέ όρμήν κατά γής, έμπλεως φρίκης καί τρόμου. 
Καί ένώ, βεβαμμένος άπό τό αίμα τών δύω πρώτων 
θυμάτων, ήγωνίζετο νά άνεγερθή, « ίβάν, έφώναζε, 
σέ έςορκίζω, μή τό Οανατώσης· εϊς τό όνομα τοΰ 
Θεού, μή χύσης άθώον αίμα! ° “Αμα δε έδυνήθη 
έτρεξεν εϊς βοήθειαν τοΰ παιδιού, καί φθάσας είς τήν 
θύραν συνεκρούσθη μέ τόν ίβάν έπιστρέφοντα· « Κύ
ριε ! τά πάντα έτελείωσαν· μή χάνωμεν καιρόν· μή 
κάμης θόρυβον. Μή κάμηςθόρυβον σέλέγω,— ειπεν ά- 
ποκρινόμενο; είς τάς παράφορους επιπλήξεις τοΰ κυρίου 
του—δ,τι έγεινενέγεινεν· άδύνατον πλέον νά όπισθο- 
δρομήσωμεν. Εως δτου νά ελευθερωθώμεν, άλλοίμονον! 
είς οποεον απαντήσω,έάν δέν προφθάση νάμέ φονεύση· I 
καί έάν.έμβη τις έδώ πριν άναχωρήσωμεν, δέν θά ίδώ 
έάν ήναι άνήρ, γυνή, ή παιδίον, φίλος ή έχθράς, τόν 
έξαπλόνω έκεϊ όμοΰ μέ τούς άλλους! » Καί παρευθύς
ήναψε κλαδίον πεύκης, καί ήρχισε νά ψηλαφά τήν | 
πήραν καί τά θηλάκια τοΰ φονευθέντος διά νά εύρη 
τό κλειδίον τών δεσμών άλλ’ εις μάτην! είς μάτην 
έπίσης τό άνεζήτησε καί εϊς τά ένδύματα τής γυναι- 
κός, καί έντός τίνος κιβωτίου, καθώς καί παντού δπου 
ύπέθετεν δτι έδύνατο νά ήναι κεκρυμμένον. Ενώ δέ 
ένησχολεΐτο είς τάς ερεύνα; του, ό ταγματάρχη; πα- 
ρεδίδετο άφρόνως εις τήν λύπην του, καί ό ίβάν τόν 
έπαρηγόρει οΰτω πως· ■ θά έκαμες καλήτερον νά έ- 
κλαιες τό κλειδίον τών σιδήρων σου. Διατί λυπεΐσαι

τούς κακούργους αύτούς οΐτινες σέ κατεβασάνισαν δε
καπέντε περίπου μήνας; ήθελον νά μάς θανατώσω- 
σιν· άλλ’ ή σειρά των ήλθε πρό τής ίδικής μας. Εΐναι 
τοΰτο σφάλμα μου; ό άδης νά τούς καταπίηόλους Τ»

Εν τοσούτω τό κλειδίον δέν εύρίσκετο, καί έάν 
δεν ζατώρθονε νά θραύση τά δεσμά, εις μάτην τό
σοι φόνοι 1 Ο ίβάν ΐσχυσε νά διασπάση διά τοΰ πε
λέκεως, τόν κρίκον τή; άλύσου τόν συνέχοντα τήν 
χεΐρα, άλλ’ ή άλλη άκρα ή περισφίγγουσα τούς πό
δας ήτο άδύνατον νά ένδώση είς τάς προσπάθειας 
του έφοβεϊτο άλλως μή πληγώση τόν κύριόν του, 
καί διά τοΰτο δεν έτόλμα νά μεταχειρισθή ολην του 
τήν όύναμιν. II νΰξ έν τοσούτω έπροχώρει, καί ό κίν
δυνος επέκειτο φοβερός· άπεφάσισαν λοιπόν νά άνα- 
χωρήσωσιν. Ο ίβάν περιέδεσε σφιγκτά τήν άλυσον 
περί τήν ζώνην τοΰ ταγματάρχου, εϊς τρόπον ώστε 
νά τάν ς-τενοχωρή όσον ένεστιν όλιγώτερον καί νά 
μή κάμη κρότον. Εβαλεν είς δισάκιον τετάρτιον προ
βάτου, λείψανον τοΰ προηγηθέντος γεύματος, έπρόσ- 
θεσέ τινα άλλα εφόδια, καί ώπλίσθη μέ τό πυροβό
λο/ καί τό ξίφος τοΰ φονευθέντος. ό Κασκαμβώς 
ένεδύθη τήν βοΰρκάν του·—μανδύας αδιάβροχος τών 
Κοζάκων—έξήλθον σιωπηλοί, καί στρέψαντες άπό 
τό όπισθεν μέρος τής οικίας διά νά μή άπαντήσωσί 
τινα, διευθύνθησαν πρός τό όρος, άντί ν’ άκολουθή.- 
σωσι τήν συνήθη όδόν τήν άγουσάν είς Μοσδώκ, 
προβλέποντες δτι Οά τούς κατεδίωκον. Διέβησαν έν 
καιρω τής νυκτός τά πρός δεξιάν ύψη, καί δταν ήρ- 
χισε νά χαράζη είσήλθον είς δάσος σύδενδρον περί· 
στέφον δλον τά όρος έντός τοΰ όποιου δέν ήτο φόβος 
νά άνακαλυψθώσιν. ΐϊτο τότε Φεβρουάριος-ή γή κατά 
τά δοη έκεΐνα καί μάλιστα είς τό δάσος, ήτο άκόμη 
κεκαλυμμένη άπό πάγους οί όποιοι άνθίσταντο είς τά 
βήματα τών οδοιπόρων έν καιρω τής νυκτός καί τό 
πρωί άκόμη· άλλ’ δταν περί τήν μεσημβρίαν τούς 
άνέλυσεν ό ήλιος, οί πόδες των έβυθίζοντο άνά πά
σαν στιγμήν, καί ή πορεία των κατήντησε δυσχερε- 
στάτη. Ούτω πω; βαδίζοντες έφθασαν άνω βαθύτα
της κοιλάδος τήν όποιαν έμελλε νά διαπεράσωσι- 
χιών δέν έφαίνετο είς τό βάθος της, μικρά δέ τις όόός 
ήιολούΟει παραλλήλου; τά οφιοειδές ρυάκιον, καί 
άνήγγελλεν οτι ό τόπος έκεΐνος δέν ήτο έρημος. Ο 
στοχασμός ούτος, καθώς καί ή κατάστασις τοΰ ταγ
ματάρχου, τούς έβίασε νά διαμείνωσιν έκεϊ μέχρι 
τής νυκτός· έκάθησαν λοιπόν έν τώ μέσω βράχων τι- 
νων μεμονωμένων καί χιονοσκεπάστων. ό ίβάν κά
ψας κλάδους πεύκης παρεσκεύασε στρώμα παχύ, έπί 
τοΰ οποίου άνεκλήθη ό ταγματάρχης,καί μετά ταΰτα, 
ένόσφ ούτος έκοιμάτο, έπροσπάθει νά γνωρίση ποΰ 
εύρίσκονται καί πρός ποιον μέρος έπρεπε νά διευ- 
Ουνθώσιν ή κοιλάς ήτο περικυκλωμένη άπό ύψί- 
κρημνα δρη διά τών όποιων δέν έφαίνετο κάμ- 
μία έξοδος. Επείσθ'/Ι λοπόν δτι έπρεπεν έξ ανάγ
κης νά διαβώσι τήν πεπατημένην όδόν, καί ν’ 
άκολουθήσωσι τό ρεύμα, οιά νά σωθώσιν άπό έκεΐ
νον τάν λαβύρινθον. Ητο σχεδόν ή ένδεκάτη τής νυ- 

;κτός καί ή χιών ήρχιζε νά μεταβάλλεται εις πάγον 
δτε κατέβησαν είς τήν κοιλάδα. Πριν δμως νά άνα- 
χωρήσωσιν, ήναψαν φωτίαν διά νά θερμανθώσι καί 
διά νά ψήσωσι τσισΜχ 'Λ/ΰ όποιου εϊχον μεγίστην 
χρείαν. Αντί ύδατος έφαγον χιόνα, καί έπεσφράγισαν 
τό γεύμα ροφίσαντες 9Ϊν07ΐνευμα. Διεπέρασαν εύτυχώί
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ΐήν κοιλάδα χωρίς κανέν άπευκταϊον συνάντησα, καί 
έμβήκαν είς τά στενά, όπου ή όδός καί 6 ρύαξ 
συνεθλίβοντο μεταξύ όρέων ύπερνεφών. Αισθανό
μενοι τον κίνδυνον τόν όποιον διέτρεχον έάν ά
πήντων τινα έντός των στενών τούτων, έπεριπά- 
τησαν δσον ένδέχετο ταχύτερον, καί έξήλθον τέ
λος πάντων περί τήν έννάτην τής έπιούσης. Τό 
ζοφερόν στενόν διεκόπη άπροσδοκήτως, καί οί οδοι
πόροι είδον, πέραν τών χαμηλοτέρων όρέων τά- ό
ποια έπεσωρεύοντο κατέναντι των, τόν άπέραντον 
ορίζοντα τής Ρωσσίας, παραπλήσιον μέ πέλαγος με- 
μακρυσμένον. Αδύνατον νά περιγράψη τις τά αισθή
ματα τοΰ ταγματάρχου δταν παρουσιάσθη εις τά δμ- 
ματά του τό άνέλπιστον έκεϊνο θέαμα. « ά Ρωσσία, 
ή Ρωσσία !» Ιδού τά μόνα λόγια τά όποια έδυνήθη 
νά προφέρη. Οί όδοιπόροι έκάθησαν ν’ άναπαυθώσι, 
καί ν’ άπολαύσωσι τάς άπαρχάς της μελλούσης έ- 
λευθερίας των. Αλλά τό προαίσθημα τούτο τηςεύτυ- 
τυχίας έσυγκεράτο παρά τώ ταγματάρχη μέ την ά- 
νάμνησιν της φρικώδους καταστροφής ήςτινος ύπήρξε 
πρό μικρού μάρτυς, καί τήν όποιαν άνεκάλουν ζωηρώς 
είς τήν μνήμην του τά σίδηρα καί τά αίματοβαφή 
ένδύματά του. Με νοϋν προσηλωμένου είς τό μεμα- 
κρυσμένον είσέτι τέλος τών κόπων του, άνεμέτρα τάς 
δυσκολίας τής έπιλοίπου οδοιπορίας. Η ιδέα τοΰ 
διεξοδικού καί επικινδύνου δρόμου τόν όποιον έπρό- 
κειτο νά διατρέξη μέ σίδηρα είς τούς πόδας καί μέ 
κνήμας έξωγκωμένας άπό τόν κόπον, έξήλειψε μετ’ 
ολίγον καί τά έλάχιστα ίχνη τής στιγμιαίας χαράς 
τήν όποιαν τόν έπροξένησεν ή θέα τής πατρίδος του. 
Τά βάσανα τής φαντασίας του έπηύξανεν ή ακατάσχετος 
δίψα του. ό ίβάν κατέβη πρός τόν παρακείμενον ψύα- 
κα διά νά φέρη ύδώρ είς τόν κύριόν του, καί είδε 
γέφυραν έκ δύω κορμών κατεσκευασμένην καί ολίγον 
μακρύτεοον, έρημόν τινα καλύβην Τσετσεγγικήν. ‘Η 
μεμονωμένη αύτή κατοικία ητο πολύτιμος άνακά- 
λυψις διά τούς δυστυχείς φυγάδας. Επιστρέψας άπέ- 
σπασε τόν ταγματάρχην άπό τάς βαθείας του σκέ
ψεις, τόν ώδήγησεν είς τήν καλύβην, καί αφού τόν 
έπεοιποιήθη, ύπήγεν είς άναζήτησιν τής αποθήκης.

Οι κάτοικοι τών Καυκάσιων, οϊτινες διάγουσιν ώς 
επι τό πλειστον βίον σχεδόν νομ-άδων, καί ύπόκειν- 
ται είς συνεχείς έπιδρομάς έκ μέρους τών γειτόνων 
των, εχουοι πάντοτε πλησίον είς τάς οικίας των 
υπόγεια όπου κρύπτουσι τάς ζωοτροφίας καί τά έ
πιπλα των. Αί άποθήκαι αύταί, σχήματος φρε'ατος 
στενού, κλείονται άνωθεν μέ σανίδα ή καί μέ πέτραν 
έπιμελώς έσκεπασμένην μέ χώμα, καί ανασκάπτον
ται πάντοτε είς θέσεις όπου δέν φύεται χόρτος, 
Οιοτι φοβούνται μήπως τό χρώμά του προδώση τήν 
αποθήκην. Πλήν καί μέ δλας ταύτας τάς προφυλά
ξεις οί ‘Ρώσσοι στρατιώται τάς άνακαλύπτουσι πολ- 
λακις· κτυπούσι τήν γήν μέ τόν οβελόν τού πυρο
βόλου των είς τά μονοπάτια τά παρακείμενα είς 
τάς κατοικίας, καί ό ήχος καταγγέλλει τούς λάκ
κους. Ο ίβαν άνεκαλυψεν ένα ύπά τό παράπηγμα τό 
προσκείμενον εις την οικίαν, όπου ευρεν αγγεία πή- 
λινα^ολίγον αραβόσιτόν, τεμάχιόν ά'λατος ορυκτού, 
καί αλλα τινά σκεύη οίκειακά. έτρεξεν αμέσως νά 
φέρη ύδωρ δια νά μάγειρεύση· τό τετάρτιον τού προ
βάτου καί τά γεώμηλα έτέθησαν αμέσως έπί τοΰ 
πυρός, ύ δέ Κασκαμβώς εψηνε τόν αραβόσιτον, ένώ

έκεΐνος ήτοίμαζε τόν ζωμόν. Επί τέλους, λεπτοκά- 
ρυά τινα εύρεθέντα είς τήν αποθήκην συνεπλήρωσαν 
τό γεύμα. Αφού έτελείωσαν, ό ίβάν, έχων ήδη πλειό- 
τερον καιρόν, καί τοι έστερημένος μέσων, κατώρθωσε 
ν’ άπαλλάξη τόν κύριόν του άπό τά δεσμά, όστις, 
πλέον ήσυχος καί άναλαβών τινας δυνάμεις μετά τό 
άξιόλογον γεύμά των, έκοιμήθη ύπνον βαθύτατον, 
καί δέν έξύπνησεν είμή άφού ένύκτωσεν· άλλά καί 
μ’ όλην αύτήν τήν άνάπαυσιν, όταν έπανέλαβε τήν 
όδοιπορίαν, αί έξογκωμέναι κνήμαί του έτανύσθησαν 
έπί τοσοΰτον, ώστε κατήντα άδύνατον νά κινηθή 
χωρίς νά ύποφέρη δριμυτάτους πόνους. Επρεπεν έν 
τοσούτω νά περιπατήση. Στηριζόμενος άπό^τόν υπη
ρέτην του έβάδιζε περίλυπος, έχων ήθη τήν πεποί- 
θησιν ότι ήτο άδύνατον νά φθάση είς τόν πολυπόθη- 
τον όρον. Η κίνησις όμως καί ή έξ αύτής ζέστη, κα- 
τεπράϋνον βαθμηδόν τούς' πόνους του. Επεριπάτησε 
δι’ όλης τής νυκτός σταματών ένίοτε, καί άναλαμ- 
βάνων μετ’ όλίγον τόν δρόμον του. Αλλοτε άπελπι- 
ζόμενος, έπιπτε κατά γής καί παρεκίνει τόν ίβάν νά 
τόν έγκαταλείψη· άλλ’ ό άτρόμητος συνοδοιπόρος 
του όχι μόνον τόν ένεθάρρυνε διά τών λόγων καί τού 
παραδείγματός του, άλλά καί μετεχειρίζετο σχεδόν 
τήν βίαν διά νά τόν άνεγείρη καί νά τόν σύρνι μεθ 
έαυτού. Μετ’ όλίγον άπήντησαν μέρος δύσβατον καί 
επικίνδυνον τά όποιον έπρεπεν άναποφεύκτω; νά δια» 
βώσι. Νά περιμείνωσι μέχρι τής έπιούσης, όποια 
πολυτίμου καιρού άπώλεια! Απεφάσισαν λοιπόν νά 
διατρέξωσι τόν κίνδυνον τού νά κρημνισθώσιν άλλά 
νά μή σταματήσωσι· πριν όμως προχωρήσει δ ταγ
ματάρχης, ό ίβάν ήθέλησε νά παρατηρήση καί δια- 
τρέξη μόνος τό μέρος τούτο. Ενφ δέ κατέβαινεν, ό 
Κασκαμβώς έστεκεν έπί τής άκρας τού βράχου πλή
ρης άνεξηγήτου άμηχανίας. ή νύξ ήτο ζοφερά· ή- 
κουε κάτω είς τήν κοιλάδα τό βραχνόν ψιθύρισμα 
ρύακος όρμητικού· δ κρότος τών πετρών, αΐτινες άπο- 
σπώμεναι άπό τό όρος ύπό τούς πόδας τού συνοδοι
πόρου του κατέπιπτον εντός τού ρεύματος, άνήγγελ- 
λεν είς αύτόν τό άχανές χάος έπί τού όποίου ήτο 
άπηωρημένος. Κατά τήν έπώδυνον ταύτην στιγμήν, 
ή'τις ίσως θά ήτο καί ή τελευταία τής ύπάρξεώς του, 
παρουσιάσθη πρό τών οφθαλμών του ή είκών τής μη- 
τρός του· τόν εΐχεν εκείνη εύλογήσει άπό καρδίας 
όταν άνεχώρησεν άπό τήν όροφυλακήν· ό στοχασμός 
ούτος τόν έδωζε θάρρος. Μυστηριώδες τι προαίσθημα 
εύέλπιζεν αύτόν δ« έμελλε νά τήν ΐδή καί πάλιν 
«Θεέ μου! έφώναξεν, εισακόυσαν τήν εύχήν της !» 
Μόλις έτελείωσε τήν σύντομον αύτήν άλλά διάπυ- 
ρον προσευχήν, καί ό ίβάν επανήλθε· τό μέρος δέν 
ήτο τόσον δύσβατον όσον κατ’ άρχάς τό υπέθεσαν. 
Αφού κατέβησαν όλίγον μεταξύ τών βράχων, έπρε
πε, διά νά φθάσωσι τήν βατήν πλευράν τού ορούς, 
νά διαβώσι κατά μήκος διά σωρού στενών καί αμ
φιρρεπών βράχων, έσκεπασμένων μέ χιόνας όλισθη- 
ράς, υποκάτω τών δποίων τό όρος παρουσιάζετο όρθιον 
καί κρημνώδες, ό ίβάν διεσκόρπισεν είς διάφορα μέ
ρη διά τού πελέκεως τήν χιόνα, καί διευκόλυνεν ού- 
τω τήν διάβασιν. Τότε έκαμον άμφότεροι τό σημείων 
τού σταυρού. «*£άν άποθάνω, είπεν δ Κασκαμβώς, 
αιτία δέν θά είναι ή έλλειψις θάρρους, άλλ’ αύτή 
μου ή ασθένεια. Επί τού παρόντος θέλω περιπατή/- 
ένόσω’μέ δώσει δυνάμεις ό θεός.» Εύτυχώς έπέρ
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του, τόν ήρώτησε τήν αιτίαν «Κύριε, άπεκρίθη ό 
ίβάν, έπραξα μέγα σφάλμα ! — ό Θεός νά μας τό 
συγχωρήση, έπανέλαβεν ό Κασκαμβώς, κάμων τό 
σημεϊον τού σταυρού — Ναι, είπεν ό ίβάν· έλησμό- 
νησα τήν ώραίαν εκείνην καραμπίναν, ήτις ήτον είς 
τόν κοιτώνα τού παιδιού! Τί θέλεις·, δέν μέ ήλθεν 
είς τόν νοΰν· έκαμες τόσον θόρυβον, καί τόσα μοιρο- 
λόγια, ώστε δέν τήν ένθυμήθην. Γελάς; ήτο ή ώραιο- 
τέρα καραμπίνα όλου τού χωρίου. Θά τήν έχάριζα 

.είς τόν πρώτον άνθρωπον τόν όποιον θά άπαντήσω- 
μεν, διά νά τόν καταφέρω νά μάς συνδράμη· διό
τι μά τήν άλήθειαν, δέν έξεύρω πώς θά δυνηθτίς 
ν’ άποτελειώσής τόν δρόμον σου.»

Ο καιρός, όστις έως τότε ύπήρξεν εΰδιος, μετε- 
βλήθη. 0 κατεψυγμένος άνεμο; τή; ‘Ρωσσίας έφύσα 
μέ ορμήν, καί έκτύπα μέ χάλαζαν τό πρόσωπόν των. 
Ανεχώρησαν άμα ένύκτωσε, διστάζοντες είσέτι έάν 
έπρεπε νά ύπάγωσιν είς άναζήτησιν χωρίου τινός ή 
όχι. Αλλ’ οί δισταγμοί των έξηλείφθησαν μετ’ όλί
γον, ότε νέον τι δυστύχημα συμβάν πρός τήν αυγήν, 
κατέστησεν άπολύτως άδύνατον τήν έξακολούθησιν 
τής πορείας των· διότι ένώ έπέρων μικράν τινα φά- 
ραγγα, συνετρίφθη ό πάγος καί έβυθίσθησαν είς τό 
ύδωρ μέχρι τών γονάτων. Τού Κασκαμβοΰ μάλιστα 
τά ενδύματα έβράχησαν έξ όλοκλήρου, ένώ ήγωνίζε- 
το νά έκβάλη τού; πόδας του. Ποτέ τό ψύχος δέν 
ύπήρξε τόσω δριμύ άπό τής στιγμής τής δραπετεύ- 
σεώς των· αί πεδιάδες ήσαν έσκεπασμέναι άπό χά
λαζαν. Μετά τίνος τετάρτου οδοιπορίαν ό ταγμα
τάρχης, όλος ριγών, κεκμηκώς καί τεθλιμμένος, έ
πεσε κατά γής, καί είπε μετά θετικότητος ότι δέν 
κάμει πλέον ούτε βήμα. Θεωρών άδύνατον νά φθά- 
ση πεζός μέχρι τού όρου των, εφοόνει άπάνθρωπον 
τό νά κράτη πλησίον του τόν δεντσίκην, όστις έδύ- 
νατο νά σωθή μό ος. «Ακουσον, ίβάν, τόν είπεν, ό 
Θεός γινώσκει ότι έκαμα δ,τι έδυνήθην άχρις ώρας, 
διά νά σωθώ διά μέσου τών βοηθειών καί τών υπη
ρεσιών σου· άλλ’ ήδη βλέπει; ότι είναι άδύνατον, 
καί ότι ή μοΐρά μου άπεφάσισεν άλλως πως. Υπαγε, 
άγαπητέ μου ίβάν, εΐ; τήν όροφυλακήν, έπίστρεψον 
είς τό σύνταγμά σου’ σέ τό διατάττω. Είπέ είς τούς 
παλαιούς μου συς-ρατιώτας, τούς φίλους καί τούς αρ
χηγούς μου ότι έγεινα βορά τών κοράκων, καί ότι 
εύχομαι νά ζήσωσιν ευτυχέστεροι. Αλλά πριν άναχω- 
ρήσης, ένθυμήσου τόν όρκον τόν όποιον έκαμες όταν 
έπιες τό αίμα τών φυλάκων μας. Ωρκίσθης ότι οί 
Τσετσέγκοι δέν θά σέ συλλάβωσι πλέον ζώντα* μή 
άθετήσης τόν λόγον σου.»

Ταύτα είπών έξηπλώθη κατά γής καί έσκεπάσθη 
άπό κεφαλής μέχρι ποδών μετήνβούρκάν του. ■ Μάς 
μένει είσέτι μία ελπίς, άπεκρίθη ό ίβάν, τό νά ζη- 
τήσωμεν κατοικίαν τινα Τσετσέγκων, καί νά κερδί- 
σωαεν τόν κύριόν της μέ υποσχέσεις, έάν μά; προ- 
δωση, δέ θά έχομεν τούλάχιστον παράπονα μέ τόν 
έαυτόν μας. Προσπάθησον λοιπόν νά συρθής έως έκεϊ 
πέραν, ή μάλλον άς υπάγω μόνος, έπρόσθεσε βλέπων 
τόν κύριόν του σιωπώντα, διά νά πασχίσω νά δε- 

ίλεάσω κανένα Τσετσέγκον· έάν κατορθώσω τί επι
στρέφω διά νά σέ παραλάβω· άλλ’ έάν τύχη τό έ- 
ναντίον, έάν πάθω καί δέν έπιστρεψω· ίόού, λάβε τό 
πυροβόλον. » 0 Κασκαμβώς ήπλωσεν άμέσω; τήν 
χεϊρα καί έλαβε τό πυροβόλον.

τό έπικίνδυνον έκεϊνο μέρος καί έξηκολουθησαν τήν 
πορείαν των τά μονοπάτια ησαν ηδη ευθύτερα καί 
ευδιάκριτα, καί δεν άπήντων χιόνας είμή πρός τά 
άρκτικώτερα μέρη, καί είς τά κοιλώματα όπουέσωρεύε- 
το. Κατ’εύτυχίαν δεν άπήντησαν κανένα μέχρι τήςαύ- 
γής, δτε ή θέα δύω ανθρώπων έρχομένων μακρόθεν, 
τούς ήνάγκασε νά έξαπλωθώσι κατά γής διά νά μή 
άνακαλυφθώσι.

Κατά τάς επαρχίας αύτάς δάση δέν ύπάρχουσιν 
είμή έπί μόνων τών όρέων μετά ταύτα ή γή είναι 
πάντγ γυμνή, καί ούτε κάν έν δένδρον φαίνεται, πα- 
οά είς τάς δχθας τών μεγάλων ποταμών, καί έκεΐ 
άκόμη πολλά σπανίως· ή γή έν τοσούτω είναι πα- 
χεΐα καί γόνιμος. Οί δύω οδοιπόροι ήκολούθουν άπό 
τίνος τά ρεύμα τής Σώγγιας, τήν οποίαν έπρεπε νά 
περάσωσι διά νά ύπάγωσιν είς Μοσδώκ, άναζη- 
τούντες διάβασιν ήττον έπικίνδυνον, ότε είδον ιπ
πέα τινά ερχόμενον άπ’ εύθείας κατ’ αύτών. Διά τό 
άδενδρον τού τόπου δεν ευρισκον ούτε δένδρον ούτε 
θάμνους διά νά κρυφθώσιν. Εκάθησαν λοιπόν συν
εσταλμένοι είς τήν όχθην τής Σώγγιας πλησίον τού 
ύδατος· ό ίππεύς διέβαινεν ολίγα βήματα μα
κράν των. Σκοπόν δέ είχον ν’ άντισταθώσι έάν προσ- 
εβάλλοντο. 0 ίβάν έσυρε τό ξίφος του, είς δέ τόν 
ταγματάρχην έδωκε τό πυροβόλον· άλλά παρατήρη
σα; μετ’ όλίγον ότι ό ίππεύς ήτο παιδίον δώδεκα 
ή δεκατριών ετών, ώρμησε κατ’ αύτού, τό ήρπασεν 
άπό τόν τράχηλον καί τό επέταξε κατά γής. Τό παι
δίον ήθέλησε ν’ άντισταθη· άμα όμως είδε τόν 
ταγματάρχην μέ τό πυροβόλον είς τήν χεϊρα, έφυγε 
δρομαϊον. 0 ίππος δέν έφερεν έφίππιον, άλλά κημόν 
μόνον έν εϊδει χαλινού. Οί δύω φυγάδες έπήόησαν 
αμέσως έπί τού ίππου διά νά περάσωσι τόν ποταμόν. 
Τό συνάντημα ύπήρξεν εύτυχές-ατον· διότι, ώς πα- 
ρετήρησαν άκολούθως, ήτο άδύνατον νά διαβώσι πε
ζοί ώς έφαντάζοντο. Αύτός ό ίδιος ίππος, καί τοι 
φέρων φορτίον όχι βαρύ, όλίγον έλειψε νά πνίγη, το- 
σαύτη ήτο ή δρμή τού ρεύματος. Η άπέναντι όχθη 
ήτο άπότομος καί κρημνώδης, καί όταν έφθασαν έκεΐ, 
ήναγκάσθησαν νά πεζεύσωσι διά νά σύρωσιν έξω τόν 
ίππον· άλλ’ ένώ δ ίβάν κατεγίνετο νά τόν άναβιβάση 
εις τήν όχθην έκόπη δ κημδς, καί δ ίππος παλαιών 
έν τώ μέσω τού σάλου, κατεποντίσθη καί έπνίγη.

Τά δυστύχημα τούτο τούς έλύπησε καιρίως· άλλ 
επειδή δ κίνδυνος τής καταδιώξεώς των δέν ήτο 
πλέον όσος καί πριν, κατέφυγον είς λόφον περικυ- 
κλωμένον άπό μεγάλας πέτρας, διά νά κρυφθώσι 
καί ν’ άναπαυθώσι μέχρι τής νυκτός. Κατά τού; 
υπολογισμούς των, αί κατοικίαι τών ειρηνικών Τσε- 
τσέγκών δέν έπρεπε νά ήσαν πολλά μακράν· άλλά 
πώς νά φανερωθώσιν είς άνθρώπους τών όποιων το 
έπίβουλον πνεύμα ήτο τό πρώτιστον τών προτερη
μάτων των, Καί όμως ήτο δυσκολώτατον είς τον 
Κασκαμβώ, άδύνατον καί πάσχοντα, νά φθάση μέχρι 
τού Τερέκ άνευ βοηθημάτων* τά προζωάρκειά των εί
χον τελειώσει· καί τοιούτοι ήσαν οί φόβοι καί τών 
δύω, ώς-ε διέμειναν έπί πολλάς ώρας σιωπηλοί καί 
κατηφεϊς. Πρός τό έσπέρας, ό δεντσίκης έκτύπησεν 
«ίφνηδίως τό μέτωπόν του μέ τήν δεξιάν του, άνα- 
πέμψας συγχρόνως βαθύν στεναγμόν, ό ταγματάρ
χης καταταραχθείς διά τήν άπροσδόκητον αύτήν 
απελπισίαν τού έως τότε άτρομήτον συνοδοιπόρου
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0 ίβάν τόν έσκεπασεν έπιυ.ελώ; μέ χομτοε και μέ 
φρύγανα, φοβούμενο; μή ανακαλυφθώ έν καιρψ της 
απουσίας του. ένώ δέ έμελλε νά αναχώρηση, ό κύ
ριός του τόν έφώναξε καί τόν είπεν· « ίβάν άκουσον 
καί τήν τελεύταίαν μου παράκλησιν. έάν Λιχβΰίς τόν 
Τερέκ, καί έάν ίδής τήν μητέρα μου άνευ έμοϋ . . .

— Κύριε, άπεκρίθη διακόψας αύτόν άποτόμως δ 
ίβάν, καλήν έντάμωσιν πρός τό εσπέρας. Εάν άπο- 
θάνης σύ, ούτε ή ίδική σου, ούτε ή ίδική μου μή- 
τηρ θά μάς ίδώσι πλέον. »

Μετά μιας ώρας πορείαν, παόετήρησεν άπό τίνος 
λόφου δύω χωρία, τρία η τέσσαρα βέρστια μακράν· 
άλλά δέν έζήτει χωρία· έπεθύμει οικίαν μεμονωμέ- 
νην, δπου νά έμβη χωρίς νά τόν ίδή τις, διά νά όμι- 
ληση κρυφίως μέ τόν οικοδεσπότην. Περιφερών μέ ά- 
νησυχίαν πανταχόσε τά βλέμματά του, είδε μα- 
κρόθεν τόν καπνόν έστίας τοιαύτης τινός οικίας. Με
τέβη λοιπόνε’κεΐ θαρραλέως· ό οικοδεσπότης έκάθητο 
κατά γης έπισκευάζων έν του υπόδημα. » Ερχομαι, 
τόν είπεν ό ίβάν, νά σέ προσφέρω διακόσια ρούβλια 
καί νά σέ ζητήσω μίχν έκδούλ ευσιν. Θά ηκουσες βε
βαίως νά όμιλώσι περί τοΰ ταγματάρχου Κασκαμ
βοΰ, αιχμαλώτου τών ορεινών· τόν έκλεψα,, καί εί
ναι έδώ πλησίον άρρωστος είς τήν έξουσίαν σου. 
Εάν θέλησης νά τόν άποδώσης είς τούς έχθρούς του, 
θά σε έπαινέσωσιν άναμφιβόλως, άλλά, τό ήζεύρεις, 
δέν θά σέ άνταμείψωσιν. ’Εάν έξ έναντίας συγκα- 
τατεθης νά τόν σώσης, φυλάττων αύτόν είς την οι
κίαν σου τρεις ήμέρας μόνον, θά υπάγω είς Μοσδώκ 
καί θά σέ φέρω μετρητά τά διακόσια ρούβλια. ’Εάν 
σαλεύσης άπό έδώ—έπρόσθεσε γυμνόνων τό ξίφος 
του, — διά νά δώσης είδησιν νά μέ συλλάβωσι, σέ 
σφάζω είς την στιγμήν. Δό; με τόν λόγον σου ά- 
μέσως, η σέ θανατόνω.

Η τόλμη τοΰ ίβάν κατέπεισε μέν τόν Τσετσέγ- 
κον, άλλά δέν τόν έφόβησε. « Νέε, άπεκρίθη βάλ- 
λων ήσύ.χως τό ύπόδημά του, έχω έπίσης ξίφος είς 
την ζώνην μου καί τό ίδικόν σου δέν μέ τρομάζει. 
’Εάν έμβαινες ώς φίλος είς την οικίαν μου, δέν θά 
έπρόδιδά ποτέ άνθρωπον πατήσαντα τό κατώφλιόν 
της· τώρα δμως δέν υπόσχομαι τίποτε. Κάθησον 
έκεϊ καί είπε' με τί θέλεις. · Οταν ό ίβάν είδεν ό
ποιος ήτο ό Τσετσέγκος, έβαλεν είς την θήκην του 
τά ξίφος, έκάθησε καί έπανέλαβε τήν πρότασιν τού.
« Καί ποιαν έγγύησιν μέ δίδεις, ήρώτησεν δ Τσε
τσέγκος, δτι δέν θά άθετήσης τήν ύπόσχεσίν σου ; 
— θά άφήσω είς τάς χεΐράς σου αύτόν τόν ταγμα
τάρχην, άπεκρίθη ό ίβάν. Πιστεύεις ποτέ δτι έπα- 
θα τόσα δεκαπέντε μήνας, διά νά φέρω είς τήν οι
κίαν σου τόν κύριόν μου καί νά τόν έγκαταλείψω ; — 
Εχεις δίκαιον, σέ πιστεύω! άλλά διακόσια ρούβλια 
είναι ολίγα* θέλω τετρακόσια. — Καί διατί νά μή 
ζητήσης τέσσαρας χιλιάδας ; τί πειράζει ; έγώ δμως 
δστις θέλω νά φυλάξω τόν λόγον μου, σέ προσφέρω 
διακόσια, έπειδή ήξεύρω πώς νά τά εύρω, καί μήτε 
εν κιοπέκ περισσότερον. Θέλεις λοιπόν νά σέ άπατη- 
σω; — Εστω! δέχομαι τά διακόσια· θά έπιστρέ- 
ψεις λοιπόν μόνος καί έντός τριών ημερών ·, — Μά
λιστα μόνος καί έντός τριών ημερών, σέ δίδω τόν 
λόγον μου’ άλλά μέ δίδεις καί σύ τόν ίδικόν σου ; 
Δέχεσαι τόν Ταγματάρχην ·, Τόν δέχομαι μάλι

στα, καθώς καί σέ τόν ίδιον άπό αύτήν τήν στιγ
μήν, σέ δίδω τόν λόγον μου.»

Εσφιγξαν τάς χεΐράς των καί έτρεξαν πρός άνεύ- 
ρεσιν τοΰ ταγματάρχου, τόν όποιον ώδήγησαν είς 
τήν οικίαν ημιθανή άπό τό ψύχος καί τήν πείναν.

Αντί νά ύπάγη είς Μοσδώκ ό ίβάν, μαθών δτι 
δέν ήτο μακράν ήΤσερβελιανσκάγια-Στανίζα, δπου έ- 
φρούρει πολυάριθμον σώμα Κοζάκων, μετέβη έκεϊ 
παρευθύς. Εννοείται δτι δέν έδυσκολεύθη νά συνά- 
ξη τήν άναγκαίαν ποσότητα. Οί άγαθοί Κοζάκοι, 
ές ών τινες συνεπολέμησαν μετά τοΰ ταγματάρχου 
τήν ήμέραν τής αιχμαλωσίας του, συνεισέφερον ποο- 
θύμως διά νά συμπληρώσωσι τό ποσόν τών λύτρων. 
Τήν προσδιωρισμένην ήμέραν άνεχώρησεν ό ίβάν διά 
νά ύπάγη νά έλευθερώση τέλος πάντων τόν κύριόν 
τον άλλ’ ό διοικών τό σώμα συνταγματάρχης, φο
βούμενος νέαν τινα επιβουλήν, δεν τόν έσυγχώρησε 
νά έπιστρέψη μόνος· καί μ’ δλην τήν μετά τοΰ 
Τσετσέγκου συνθήκην του, τόν συνώδευσε διά τίνος 
αριθμού Κοζάκων.

’Αλλ’ ολίγον έλειψε ν’ άποβή όλεθρία ή προφύλα- 
ξις αύτη είς τόν Κασκαμβών. Μόλις παρετήρησε 
μακρόθεν ό Τσετσέγκος τά; λόγχας τών Κοζάκων 
καί ένόμισεν δτι τόν έπρόδωκαν. Αναπτύσσων λοι
πόν έν τώ ά'μα τήν άτρόμητον θηριωδίαν τοΰ έθνους 
του, μετέφερε τόν ταγματάρχην άσθενοΰντα είσέτι 
έπί τοΰ δώματος, τόν 'έδεσεν είς στύλον τινά, καί 
έ κάθισε κατάντικρύς του μέ τήν καραμπίναν είς τήν 
χεϊρα. « ’Εάν προχωρήσης, έφώναξεν είς τόν ίβάν 
άμα έπλησίασε, σημαδεύουν συγχρόνως κατά τοΰ 
Κασκαμβοΰ, έάν κάμη; έν βήμα περιπλέον, πετώ 
άμέσως τά μυελλά τοΰ ταγματάρχου· έχω δέ καί 
πεντήκοντα φυσέκια διά τούς έχθρούς μου, καί διά 
τόν προδότην ό όποιος τού; ώδήγησε.

— Δεν σέ έπρόδωκα, έφώναξεν ό δεντσίκης όλος 
τρέμων διά τήν ζωήν τοΰ κυρίου του· μέ έβίασαν 
διά υά έπιστρέψω μέ συνοδείαν· φέρω ομω; τά δια
κόσια ρούβλια, καί φυλάττω τόν λόγον μου.

— Ας μακρυνθώσι λοιπόν οί Κοζάκοι, έπρόσθεσεν 
ό Τσετσέγκος, ή τοΰ τήν άνάπτω. » Τότε παρεκάλε- 
σεν ό ίδιος Κασκαμβώ; τον αξιωματικόν νά άποχω- 
ρήση, 0 δέ ίβάν ήκολούθησεν ολίγον τό απόσπασμα, 
καί έπανήλθε μόνο;· άλλ’ ό φιλύποπτος ληστής δέν 
τόν έσυγχώρησε νά πλησιάση' τόν διέταξε νά μετρή- 
ση τά ρούβλια εκατόν βήματα μακράν τής οικίας 
του είς τό μονοπάτιον, καί νά μακρυνθή.

Αμα τά έλαβεν έπέστρεψεν είς τό δώμα καί έπε- 
σεν εί; τούς πόδας τοΰ ταγματάρχου, έπικαλούμενος 
συγχώρησιν, καί παρακαλών αύτόν νά λησμονήση τόν 
άτοπον τρόπον είς δν έβιάσθη, έλεγε, νά προστρεξη 
διά τήν άσφάλειάν του- «θά ένθυμοΰμαι, άπεκρίθη ό 
Κασκαμβώς, δτι έφιλοξενήθην παρά σοΰ καί δτι έφύ- 
λαξες τόν λόγον σου' άλλά πρίν με ζητήσης συγχώ- 
ρησιν, λΰσον τά δεσμά μου' » Αντί δμως νά τόν ά- 
παντήση, ίδών τόν ίβάν έπανερχόμενον, έπήδησεν 
άπό τό δώμα καί έγεινεν άφαντο; ώς άστραπή.

Τήν αύτήν ήμέραν ό άγαθός ίβάν, άπέδωκεν έν 
δόξη καί χαρά τόν κύριόν του είς τούς φίλους του, 
οϊτινες είχον άπελπισθή τοΰ νά τόν έναγκαλισθώσιν 
έκ νέου.

Μήνάς τινας μετά ταΰτα διαβαίνουν έν καιρώ νυ- 
κτό; ό μαθών τό ιστορικόν τοΰτο ανέκδοτον άπό ίε-

γοριεύσκι, κάτέβη άπό τό κιμπίκ του (όχημα ρωσσι
κόν) ένώπιον μικρά; τίνος οικίας ώραίας καί περιλαμ
πούς, καί έπλησίασεν είς τδ παράθυρον διά νά περιερ- 
γασθή τού; χορεύοντας είς τήν πρόσγειον αίθουσαν 
με ύπέρμετρον φαιδρότητα. Νέο; τις ύπαξιωματικός 
παρετήρει έπίσης μετά προσοχής. Τί; δίδει τδν χο
ρόν, έρώτησεν ό οδοιπόρος;

— Νυμφεύεται ό κύριος ταγματάρχης.
— Καί πώς ονομάζεται ό κύριο; ταγματάρχης ;
— ’Ονομάζεται Κασκαμβώς. »
0 οδοιπόρος, δστις έγνώριζεν ήδη τήν παράδο

ξον ιστορίαν τοΰ αξιωματικού τούτου, έχάρη διά 
τήν περιέργειαν του, καί έξετάσας έμαθε ποιος ήτο δ 
νεόνυμφος, ό όποιος, όλος περιχαρής καί σκιρτών έ- 
λησμόνει τήν ώραν έκείνην καί τούς Τσετσέγκου; καί 
τήν σκλ-ηοότητά των. « Δεΐξόν με σέ παρακαλώ προ
σέτι, έπρόσθεσεν ό οδοιπόρος, καί τδν γενναϊον δεν- 
στίκην ό όποιος τόν έλευθέρωσε· » Μετά τινα διςαγ- 
μόν ό ύπαξιωματικός άπεκρίθη· «είμαι έγώ.» Δι
πλάσιους χαρείς διά τό συνάντημα, καί έτι πλέον 
διότι ό ύπαξιωματικός ήτοτόσφ νέος, τδν έρώτησε 
περί τής ήλικία; του. Δεν είχεν ακόμη τελειώσει τό 
εικοστόν έτος, καί πρός αμοιβήν τής πίστεως καί 
τής ανδρείας του έπροβιβάσθ η ύπαξιωματικός καί έλα
βε καί χρηματικήν τινα δωρεάν. 0 αξιόλογος αύτός 
νέος, άφοϋ συνεμερίσθη έκουσίως τά δυστυχήματα 
τοΰ ταγματάρχου, καί άπέδωκεν εί; αύτόν καί τήν 
ζωήν καί τήν ελευθερίαν, παρετήρει τήν στιγμήν ταύ
την διά τοΰ παραθύρου μέ ανεκλάλητου άγαλλίασιν 
τόν γάμον τοΰ κυρίου του. Επειδή δέ ό ξένος έξήγη- 
σε τήν απορίαν του πώς νά μή παρευρίσκεται καί αύ
τός είς τούς γάμους, καί κατέκρινεν ώ; άχάριστον 
τόν ταγματάρχην, ό ίβάν ρίψας έπ* αύτοΰ βλέμμα 
βλοσσυρόν, είσήλθεν είς τήν οικίαν τραγωδών. « άχ 
λουλή άχ λουλή! Μετ’ολίγον έφάνη έντός τής αι
θούσης τοΰ χορού, καί ό οδοιπόρος άνέβη είς τό κιμ 
πίκ του πλήρης χαράς, διότι δέν , έφαγε ν καμμίαν 
είς τήν κεφαλήν μέ τόν περίφημον πέλεκυν.

S. Μ.

Ο Μ I AI A I 

ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΔΕΚΑΔΟΣ
του τιτογ λι β ι or

(Τών συγγραμμάτων τοΰ έξαισίου τούτου άνδρος τό 
έξοχώτερον καί ώφελιμώτερον)

Έκ τοΰ ’Ιταλικού 
ΤιΛ * * *

ΒΙΒΑΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ.
Μολονότι, διά τήν φθονεράν τών ανθρώπων φύσιν, 

ή εύρεσις τρόπων καί μεθόδων νέων είναι έπίσης έπι- 
κίνδυνος, ώς ή ζήτησις τόπων καί ύδάτων άγνώφων, 
καθότι ό κόσμος είναι προθυμότερος νά κατηγορή πα
ρά νά έπαινή τάς πράξεις τών άλλων, μολαταύτα, 
κινούμενος άπό τήν έμφυτον πάντοτε είς έμε έπιθυ- 
μίαν της έπιχειρήσεως πραγμάτων κοινωφελών, άπε- 
φάσισα νά βαδίσω οδόν τήνώποίαν άλλος μέχρι τοΰ-

δε δέν έβάδισε* καί διά τοΰτο, άν άπαντήσω δυσ
κολίαν καί ένόχλησιν, καί αμοιβής τίνος προσέτι 
Θε'λω άξιωθή, χάρις είς τούς μέλλοντας νά κρίνωσιν 
επιεικώς περί τών κόπων μου τούτων. Ανδέ ό μικρός 
μου νοΰς, άν ή ολίγη πείρα τών παρόντων, καί 
τών παρελθόντων ή ασθενής γνώσις, ατελή καί ολί
γης ώφελείας πρόξενον άναδείξωσι τήν έπιχείοησίν 
l/.ου ταύτην, τούλάχιστον θέλουν ανοίξει τήν οδόν 
είς άλλον, δστις, καί εύφυίαν έχων περισσοτέραν, καί 
εύγλωττίαν, καί κρίσιν, θελει έκπλνρώσει τόν σκο
πόν μου τοΰτον έντελέστερον καί τοΰτο, άν δέν φέ- 
ρη είς έμέ έπαινον, ούτε καί μομφήν θέλει προξενή
σει. Οσάκις παρατηρήσω πόση τιμή άπονέμεται είς 
τήν αρχαιότητα, καί πώς πολλάκις, παραλειπομέ
νων πολλών άλλων παραδειγμάτων, μικρόν τεμάχιον 
αρχαίου άνδριάντος ύπερτιμάται, φιλοτιμουμένου έ
καστου νά τό έχη ώς κειμήλιου, νά ζοσμή δι’ αύτοΰ 
τήν οικίαν του, καί νά ποοσφέρη αύτό είς μίμησιν 
τών περί τήν γλυπτικήν τέχνην άσχολουμένων, ούτοι 
δέ πάλιν αγωνίζονται παντί σθενει είς όλα αύτών τά 
έργα νά τδ μιμώνται· καί οσάκις άπ’ έναντίας σκε- 
φθώ δτι τά αξιέπαινα έργα, δσα μάς διδάσκει ή 
ιστορία δτι, είς τάς βασιλεία; καί τάς πολιτείας τών 
αρχαίων, έποαξαν βασιλείς, στρατηγοί, πολίται, νο- 
μοθέται, καί άλλοι ύπέρ τής ίδιας αύτών πατρίδος 
άγωνιζόμενοι, δτι τά έργα, λέγω, ταΰτα τά θαυμά- 
ζομεν μέν, άλλά δέν τά μιμούμεθ», μάλιστα παν- 
τοιΟτρόπως τά άποφεύγομεν, ώστε δέν μένει σχεδόν 
είς ημάς ούτε ίχνος τής αρχαίας εκείνης αρετής, τό
τε καί άποοώ καί λυπούμαι τά μέγιστα. Η απορία 
μου δε αύτη καί ή λύπη μου έτι μάλλον αυξάνουν 
δταν συλλογισθώ δτι, είς μέν τάς μετ’ άλλήλων τών 
πολιτών έριδας, καί τάς έπισκηπτούσας είς τού; αν
θρώπου; νόσους, προσφεύγομεν πάντοτε είς δσα περί 
τών τοιούτων οί αρχαίοι ένομοθέτησαν ή διέγραψαν 
διότι οι άστυκοί νόμοι άλλο τι δέν είναι είμή ρήτραι 
τών αρχαίων νομοδιδασκάλων, αϊτινες, κατά τάξιν 
καί σειράν συνταχθεΐσαι, διδάσκουν τούς σημερινούς 
νομομαθείς πώς νά δικάζωσι* καί αυτή ή ιατρική 
είναι τδ αποτέλεσμα τής πείρας τών αρχαίων ιατρών 
έπί τής όποιας οί νεώτεροι ιατροί στηρίζουν τάς κρί
σεις των. Οσάκις δέ πρόκειται πώς νά συνταχθώσιν 
αί πολιτεΐαι, πώς νά συντηρώνται τά Κράτη, πώς 
νά κυβερνώνται τά βασίλεια, πώς νά διατάσσωνται 
οί στρατοί, πώς νά ένεργώνται τά τοΰ πολέμου, πώς 
νά δικάζωνται οί ύπήκοοι, τότε ούτε ήγεμών, ούτε 
πολιτεία, ούτε στρατηγός, ούτε πολίτης καταφεύγει 
ποτέ είς τά παραδείγματα τών αρχαίων. Προέρχεται 
δέ τοΰτο, κατ’ έμήν πεποιθησιν, οχι τόσον άπό τήν 
αδυναμίαν, είς τήν όποιαν ή παρούσα ανατροφή έφερε 
τόν κόσμον, ή άπό τό κακόν τό όποιον έπροζένησεν είς 
πολλά; επαρχίας καί πόλεις χριστιανικά; ή έπιπο- 
λάζ^υσα φιλόδοξος αργία, δσον άπό τήν στέρησιν 
γνώσεων αληθών τής ιστορία;· διότι οί άναγινώσκον- 
τες αύτήν, δέν εξάγουν τήν ακριβή τών μαθημάτων 
αύτής έννοιαν, ούτε γεύονται τήν αληθινήν αύτής 
γεΰσιν. Οθεν οί πλεΐστοι τών αναγνωστών ήδύνονταε 
μέν «ύρίσκοντες τά έν αύτη ποικίλα συμβάντα, νά 
μιμηθώσι δέ αύτά ούτε καν συλλογίζονται, κρίνοντες 
τήν μίμησιν ταύτην οχι μότ/ον δύσκολου, άλλ αδύ
νατον ώς άν δ ουρανός, ό ήλιος, τά στοιχεία, οί άν
θρωποι μετέβαλαν έκτοτε καί κίνησιν, καί τάξιν,
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πλοίων πρό; καταδίωξιν αύτών· καί ούτως, έκ μι
κρότατη; άρχή; όρμώμενοι, περιήλθαν εί; τό σημε
ρινόν αύτών μεγαλεϊον. όσάκε; δέ ή πόλι; κτίζε
ται ύπό έτεροχθόνων, οί έτερόχθονε; ούτοι είναι ή 
έλεύθεροι, ή έξαρτώμενοι παρ’ άλλων, χαθώ; αί ά- 
ποικίαι τά; όποία; άποστέλλει ήγεμών ή πολιτεία 
τις, είτε πρό; άνακούφισιν τών κατοίκων τή; πα- 
λαιά; πόλεως, είτε πρό; φρούρησιν άσφαλή καί όλι- 
γοδάπανον νεωστί κατακτηθέντων τόπων· καί πό
λεις τοιαύτας ώκοδόμησε πολλά; δ ρωμαϊκό; λαό; 
εί; τό άπέραντον αύτοΰ κράτο;· ή, τέλο; πάντων, οϊ- 
κοδομεϊ τά; πόλει; ταύτα; ήγεμών, όχι πρό; κα
τοικίαν, άλλά πρό; δόξαν αύτοΰ, καθώς ό Αλέξαν
δρο; τήν πόλιν τή; Αλεξανδρεία;. Αί τοιχΰται πό
λεις, μή έχουσαι άρχήν έλευθέοαν, σπανίως προο
δεύουν εί; τρόπον, ώστε νά συναριθμηθώσι μεταξύ 
τών μεγάλων μητροπόλεων. Τοιαύτην έλαβεν άρ
χήν καί ή Φλωρεντία, κτισθεϊσα είτε ύπό τών ςρα- 
τιωτών τοΰ Σύλλα, είτε τυχαίω; ύπό τών εί; τά ο
ρεινά Φαίσολα κατοικούντων, οϊτινες, θαόροΰντε; εί; 
τήν έπί Οκταβιανοΰ μακράν καί παγκόσμιον ειρήνην, 
κατέβησαν νά κατοικήσωσιν εί; τό παοά τόν Αρνον 
πεδίον άλλ’ ύποκύψασα άπ’ άρχή; εί; τόν ζυγόν 
τών ‘Ρωμαίων, έπί τοσοΰτο μόνον ποοήχθη τότε, 
έφ’ δσον έπέτρεψεν εί; αύτήν ή έλευθεριότη; τοΰ ή- 
γεμόνο;. Ελεύθεροι δέ είναι όί οίκισταί τών πόλεων, 
όσάκι; λαοί τινες, έχοντε; ή μή έχοντε; ήγεμόνα, 
βιάζονται, ένεκα νόσου, ή λιμοΰ, ή πολέμου, νά κα- 
ταλίπωσι τό πατρφον έδαφος, καί νά ζητήσωσιν 
έδραν νέαν· οί τοιοΰτοι δέ, ή οίκοΰν πόλεις εύρισκο- 
μένα; εί; τά; παρ’ αύτών άποκτωμένα; χώρα;, 
καθώς επραξεν ό Μωϋσής, ή έκ θεμελίων οικοδομούν, 
καθώς επραξεν ό Αινείας. Εί; τάς τοιαύτας περιπά- 
σει; γνωρίζεται ή εύφυΐα τοΰ οίκιστοΰ, καί τή; οί· 
κιζομένη; πόλεως ή εύτυχία, ήτι; είναι μάλλον ή ήττον 
θαυμασία, κατά τό μάλλον ή ήττον τή; εύφυΐα; ταύ
τη; τοΰ οΐκιςΌΰ. Από δύω δέ τινα γνωρίζεται ή τοιαύ
τη εύφυΐα- άπό τήν έκλογήν τή; θέσεω;, καί άπό τήν 
σύνταξιν τών νόμων. Καί έπειδή οί άνθρωποι έν;ρ- 
γοΰν είτε κατ’ άνάγκην είτε κατά προαίρεσιν, έκεϊ 
δέ μάλλον άναφαίνεται ή εύφυΐα, δπου ολιγώτερον 

. ισχύει ή προαίρεσις, πρέπον είναι νά έξετάσωμεν άν, 
πρό; οικοδομήν τών πόλεων, συμφέρη μάλλον νά 
εκλέγωνται τόποι ξηροί καί άκαρποι, ώστε οί κά
τοικοι αύτών, φεύγοντε; τήν άργίαν, καί φίλεργοι 
γινόμενοι έξ άνάγκη;, νά ζώσιν έν όμονοία, ολίγος 
έχοντε; αιτία; διαφωνία; διά τό άγονον τής χώρας, 
καθώς συνέβη εί; τήν ‘Ράγειαν, καί εί; άλλα; πολ
λά; έπί τοιούτων τόπων οίκοδομηθείσα; πόλεις· ή δέ 
τοιαύτη έκλογή ήθελεν είσθαι άναμφιβόλω; φρονι- 
μωτέρα καί ώφελιμωτέρα, άν οί άνθρωποι ήσαν ολι
γαρκείς καί άμοιροι φιλαρχίας. Αλλ’ έπειδή ή α
σφάλεια συνυπάρχει πάντοτε μέ τήν δύναμιν, Αρμό
ζει νά κτίζωνται αί πόλει; έπί τόπων εϋκάρπων, 
δπου, διά τό γόνιμον τή; γή; εύδαιμονοΰσαι, ν’ άντι- 
κρούωσιν εύκόλως πάσαν κατ’ αύτών έφοδον, καί νά 
καταβάλλωσι τούς εί; τήν αυξησιν καί πρόοδον αυ
τών έναντιουμένου;. Κατά δέ τή; άργία; ή οκνη
ρία; έκείνη;, τήν όποίαν ή θέσις ήδύνατο νά προξε
νήσει, άνάγκη πάσα νά προβλέψωσιν οί νόμοι, ώστε 
ν’ άναγκάζωσιν ούτοι εί; εργασίαν τού; πολίτας, 
κατά μίμησιν τών σοφών έκείνων νομοθετών, οίτι-

καί δύναμιν .' ©ίλών λοιπόν ν’ απαλλάξω άπό την 
πλάνην ταύτην τού; άνθρωπον;, έκρινα άναγκαΐον νά 
γράψω, έπί τών βιβλίων δλων τοΰ Τίτου Αιβίου, δσα 
τό καταστρεπτικόν τοΰ χρόνου δρέπανον άφήκέν ά κο
λόβωσα, δ,τι έκ τών αρχαίων τε καί νεωτέρων πραγ
μάτων νομίσω πρό; εύχερεστέραν κατάληψιν αύτών 
άναγκαΐον ώστε οί άναγινώσκοντε; τά; ομιλία; μου 
ταύτα; νά λάβωσι τήν ωφέλειαν έκείνην, χάριν τή; 
όποία; ή γνώσι; τή; ιστορία; είναι περισπούδαστος. 
Καί τό μέν εργον δύσκολου χολ επίπονον· ί·{ώ δέ, 
βοηθούμενο; άπ’ εκείνου; οϊτινες μ’ ένεθάρρυναν ν’ ά- 
ναλάοω τό βάρο; τούτο, πιστεύω ότι θέλω τό βα
στάξει τοιουτοτρόπως, ώστε βραχύ διάστημα νά 
μείντ! εΐ; τόν θέλοντα νά φε'ργ αυτό μέχρι τοΰ προσ
διορισμένου τύπου.

ΚΕΦΛΛΑΙΟΝ Α'.

‘Ο,τοιαί ύΛήρζαχ ε>· γέηι αί άρχαί όποιασ- 
δήποτε πό.ίεως, χαί όποια ιδίως ή άρχή 

τής ‘Ρώμης.
Οσοι άναγνώσωσιν όποίαν έλαβεν αρχήν ή πύλι; 

τή; ‘Ρώμη;, καί τίνε; οί νομοθε'ται, καί όποιον τό 
πολίτευμα αύτή;, δέν Οε'λουν βεβαίω; απορήσει δτι 
τοσαύτη άρετή έπί πολλού; αιώνα; εί; τήν πόλιν 
ταύτην διετηρήθη· καί δτι μετά ταΰτα έγεν ήθη τό 
κράτο; εκείνο, εί; τό όποιον ή είρημένη πολιτεία έ- 
φθασε. Ααλών λοιπόν περί τή; άοχή; αύτή;, λέγω· 
οτι τά; πόλει; δλα; οικοδόμησαν ή αύτόχθονες τοΰ 
τόπου έφ’ ου αί πόλει; αύται έκτίσθησαν, ή έτερό- 
χθονε;. Τό πρώτον έκ τούτων συμβαίνει, όσάκι; οί 
κάτοικοι, ζώντε; διεσπαρμένοι εί; πολλά; καί μι
κρά; συνοικία;, δέν νομίζουν έαυτού; άσφαλεϊ;, 
διότι έκαστη τών συνοικιών τούτων, καί ένεκα τή; 
θέσεω;, καί ένεκα τή; όλιγανθρωπία;, άδυνατεϊ νά 
άντισταθή εί; τά; έπιδρομά; τών έχθρών· νά ένω- 
θώσι δέ ολαι κατ’ αύτών πρό; κοινήν άμυναν, ή ό 
καιρό; δέν τό έπιτρέπει, ή, άν τό έπιτρέψη, άνάγκη 
πάσα νά έγκαταλίπωσι πολλά τών κτημάτων αύ
τών, ώστε κινδυνεύουν νά γείνωσιν έξαίφνη; τών έχ- | 
Ορών τούτων λεία. 6θεν, πρό; άποφυγήν τών κιν
δύνων τούτων, ή οίκοθεν δομούμενοι, ή παρ’ άνδρό; 
άνωτέραν μεταξύ αύτών ύπόληψιν εχοντο; κινούμε
νοι, άναγκάζονται οί άνθρωποι έκεΐνΟί νά συνοική- 
σωσιν εί; μέρο; έκλεχθέν παρ’ αύτών τών ιδίων, 
καί αφθονότερα μέν παρέχον τά πρό; ζωήν, προ- 
χειρότερα δέ τά πρό; άμυναν. Τοιαύτη, μεταξύ πολ
λών άλλων, ύπήρξεν ή άρχή τών Αθηνών, τοιαύτη 
ή άρχή τή; Βενετία;. Καί τήν μέν πρώτην τών 
πόλεων τούτων, ήγουμένου τοΰ Θησέως, όρκισαν οί 
διεσπαρμένοι τή; Αττική; κάτοικοι διά τά; ρηθεί- 
σα; αιτία;. Η δέ δεύτερα άνηγέρθη κατά τόν 
εξή; τρόπον πολλοί τών περίοικων ιταλικών λαών, 
φεύγοντε; τά δεινά τοΰ πολέμου, ένεκα τή; έπιδρο 
μή; νέων βαρβάρων, κατά τήν παρακμήν τή; ρω
μαϊκή; βασιλεία;, έσώθησαν εί; νησίδιά τινα, κεί
μενα είς τόν μυχόν τοΰ Αδριατικοΰ πέλαγους, καί 
ήρχισαν έκεΐ μόνοι, καί χιορί; όδηγοΰ τινο; καί ήγε- 
μόιο;, νά ζώσιν ύπό τοιούτου; νόμου;, όποίου; ένό- 
μισαν πρό; διατήρησιν αύτών μάλλον έπιτηδείου;· 
επέτυχαν δέ εύτυχώ; κατά τοΰτο διά τήν μακράν 
ειρήνην, αδιεξόδου ουσή; τή; θαλάσση; έκείνη;, καί 
τών μαστιζόντων τότε τήν Ιταλίαν λαών άμοιρούντων

νές, καί τοι οίχοΰντε; χώρα; τερπνά; καί ευφόρους, 
καί γεννώσα; άνδρα; μαλακού; καί πρό; πάσαν έπω- 
φελή γύμνασιν άνεπιτηδείους, θέλοντε; ν’ άποκρού- 
σωσι τά έκ τή; ευφορία; τοιαΰτα άτοπήματα, έπέ- 
βαλαν άσκήσει; πολυειδεϊ; εί; τού; στρατιώτας, ώςτ 
τών στρατιωτών τούτων ή άνδρία ύπερέβη καί τήν 
τών κατοικούντων εί; χώρα; φύσει άκαρπου; καί 
τραχεία;· ουτω, παραδείγματος χάριν, εί; τό άρ- 
χαΐον βασίλειον τών Αιγυπτίων, καί τοι τερπνό
τατη; καί εύφορωτάτη; ούση; τή; χώρας, τοσοΰ
το Γσχυσεν ή έκ τών νόμων τούτων άνάγκη, 
ώστε έγεννήθησαν έν αύτώ άνδρε; έξοχοι· καί, άν 
ό χρόνο; δέν ήθελεν έξαλείψει τά ονόματα αυ
τών, ήθελε φανή δτι ήσαν εύκλεέστεροι καί τοΰ 
Αλέξανδρου αύτοΰ, καί πολλών άλλων, τών οποίων 
πρόσφατος είναι είσέτι ή μνήμη. Καί δστι; άκό
μη ήθελε παρατηρήσει τό βασίλειον αύτό τοΰ Σουλ
τάνου τής νεωτέρα; Αίγύπτου, καί τό στρατιωτικόν 
τάγμα τών ΒΙαμαλούκων, πρίν ή καταστρέψη αύτά 
ό αύτοκράτωρ τών Τούρκων Σελίμ, ήθελεν ίδεΐ πολ
λά; άσκήσει; στρατιωτικά;, καί ήθελε γνωρίσει δτι 
άληθώ; έφοβοΰντο καί ούτοώτήν μ.αλακότητα καί αν
ανδρίαν. τήν όποίαν ή ευφορία τή; χώρα; ήθελε προξε
νήσει, άν ισχυροί νόμοι εί; τοΰτο δέν άντέκειντο. 
Αέγώ λοιπόν, δτι φρονιμώτερον είναι νά κτίζεται ή 
πόλι; επί χώρα; εύκάρπου, όσάκι; τά άτοπήματα τή; 
ευκαρπία; ταύτη; περιορίζονται διατών νόμων. Ηθε- 
λεν ό μέγα; Αλέξανδρος νά κτίση πόλιν πρό; δόξαν 
αύτοΰ· καί προσήλθεν εί; αύτόν Δεινοαράτη; ό άρχιτέκ- 
τωνπροτείνωννά έγείρη την πόλιν ταύτην έπί τοΰ ορού; 
Αθωνος, δπου καί ή θέσι; ήτον οχυρά, καί ή πόλι; 
ήδύνατο νά σχηματισθή εί; τρόπον τοιοΰτον, ώστε 
νά έχγ σχήμα άνθρώπου, πράγμα θαυμαστόν καί

ΦΥΣΙΚΗΙΣΤΟΡΙΑ
ΔΙΟΣΚΟΡΕΙΑ (Yamswurzel).

Αιάφορα είδη τοΰ γένους τών φυτών τών έπιλεγομένων Διοσκόρεια παρέχουσιν επωφελείς ρίζας, ‘Υάμου

ρίζα; όνομαζομένας. Αύται έμπε- 
ριέχουσιν εί; τήν πρόσφατον κα- 
τάστασίντων δριμεϊάν τινα ύλην, 
ήτι; προξενεί καυςτκωτάτην γεΰ- 
σιν, ώστε ένεκα αύτή; μάλλον δη
λητηριώδη δύνανται νά όνομασθώ- 
σι· καί τόσον δρυμύ; είναι ό έκ 
τή; άγρίας ρίζη; έκθλιβόμενο; ο
πός, ώστε επιφέρει τή; έπιδερ- 
μίδο; δυνατόν κνισμόν. Μ ολον 
τοΰτο διά τή; καλλιέργειας, ήτι; 
απασχολεί πλήθος ανθρώπων, έ- 
λαττοΰται ή δριμύτη; αύτών, καί 
ή γεΰσι; τή; ρίζη; άποκαθίστα- 
ται γλυκεία καί μάλλον εύά- 
ρεστος. Εί; τήν Σουρινάμην γί
νονται ρίζαι τόσον μεγάλαι, ώστε 
μίαμόνον ζύγίγει 40—60λίτρας. 

'Αναφέρουσι δέ τινες περιηγηταί 
δτι ύπάρχουρ ρίζαι όγκώδεις τά; 
όποία; 4 άνθρωποι σχεδόν δεν 
δύνανται νά μετακομίσωσιν. Αί 
ρίζαι αΐτινες είναι είσέτι ύποπτοι 
εί; τήν ύγείαν ένεκα τής δριμύ- 
τητό; των άφίνονται πρότερον εΐ;

σπάνιον, καί άξιον τή; μεγάλε ιότητο; αύτοΰ. ’Εοω- 
τήσαντο; δέ τοΰ Αλεξάνδρου πόθεν οί κάτοικοι τή; 
πόλεως έκείνη; ήθελαν έχει τά πρό; τό ζήν, ό άρχι- 
τέκτων άπεκρίθη δτι περί τούτου δέν έσκέφθη. τότε 
έγέλασεν δ Αλέξανδρος, καί, παραιτήσα; τό δρο; τοΰ 
Αθωνος, έκτισε τήν Αλεξάνδρειάν, δπου οί κάτοικοι 
έμελλαν νά ζώσιν έν άνέσει διά τε τήν εύκαρπίαν 
τή; γής, καί τά; έκ τή; θαλάσση; καί τοΰ Νείλου 
ευπορίας, ό έξετάζων λοιπόν τήν οικοδομήν τή; 
Ρώμης, θέλει κατατάξει αύτήν μετά τών άνεγειρο- 
μένων ύπό έτεροχθόνων μέν, άν θεωρήση ώ; πρώτον 
οικιστήν αύτή; τόν Αινείαν, ύπό αυτοχθόνων δέ, άν 
τόν Ρωμύλον. Αλλ’ όπωσδήποτε εχη τό περί τούτου, 
θέλει αποδώσει βεβαίω; εί; αύτήν άρχήν έλευθέραν 
καί ανεξάρτητον· θέλει ίδεΐ προσέτι (ώς παρακατιόν- 
τε; Οέλομεν είπεΐ) εί; ποια; άνάγκα; καθυπέβαλαν 
αύτήν οί νόμοι τοΰΡωμύλου, τοΰ Νουμά καί τών άλλων 
νομοθετών· ώστε ή εύφορία τή; χώρα;, ή έκ τή; θα
λάσση; ευπορία, αί συνεχείς νίκαι, τό μέγεθος τή; 
αύτοκρατορίας, έπί πολλού; αιώνα; δέν ήδυνήθησαν 
νά τήν διαφθείρωσι, καί διετήρησαν αύτήν πλήρη 
τοσούτων αρετών, δσαιποτέ πολιτείαν άλλην έπί τή; 
γή; δέν έκόσμησαν. ’Επειδή δέ τά παρ’ αύτή; πρα- 
χθέντα, καί παρά τοΰ Τίτου Λιβίου διασαλπιζόμενα 
έργα, ή κατά κοινήν ή κατ’ιδίαν γνώμην έπράχθησαν, 
καί ή έντός ή έκτό; τή; πόλεως, θέλω λαλήσει κατά 
πρώτον περί τών έντός καί κατά κοινήν γνώμην πρα- 
χθέντων, δσα νομίσω άξια μεγαλητέρα; άναπτύ- 
ξεως, προσθέτων ολα τά παρ’ αύτών έξαγόμενα πο
ρίσματα* καί διά τών περί τούτου όμιλιών Θέλω πε
ρατώσει τό πρώτον βιβλίον, ήτοι τά πρώτον μέρος, 
τοΰ πονήματό; μου.
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θαλάσσιον ΰδωρ κα'ι δι' αύτοΰ γίνονται ήδύτεραε είς 
βρώσιν. 0 ρίζα αΰτη παρέχει μεγάλα; ώφελείας καί 
χορηγεί εις χιλιάδας ανθρώπων τών μερών τούτων, 
οί όποιοι στερούνται πάσης άλλης προμηθείας, τρο
φήν άξιόλογον· είς τήν τέφραν έψηθεϊσα ή ρίζα τρώ
γεται ώ; ό άρτος. ‘Ωσαύτως δε κατασκευάζονται 
έξ αύτής καί άλλα τινά φαγητά διά προσθήκης ολί
γης όρύζης ή εντοπίων αρωμάτων. ‘II τού φυτού 
τούτου αΰξησις γίνεται $ διά τής ιδίας ρίζης, ήτις 
κατατέμνεται είς μικρά κομμάτια καί ένθάπτεται είς 
τήν γήν. ή διά σπόρων.

Ξ. Α.

ΠΑΟΤΜΙΕΡΑ. (Plumiera)

Τό γένος τούτο έπωνομάσθη Πλουμιέρα πρό; τιμήν 
τοΰ Βοτανικού Καρόλου Πλουμιέρου, ζώντος κατά τόν 
ιζ'. αιώνα, όδοιπορήσαντος διά τών πρωτογενών δα
σών τής Νοτίου Αμερικής, καί άνακαλύψαντος διά
φορα νέα φυτά άγνωστα προλαβόντως, τά όποια 
έπιστρέψας είς τήν πατρίδα του ακριβώς περιέγραψε. 
Μϊταξυ τών διαφόρων ειδών τού γένους τούτου υπερ
τερεί τά έ/ον άνθη έρυθρά ωραιότατα, καί ονομαζό
μενα ύπό τών Βοτανικών Πλουμιέρα έρυθρά· τό φυτόν 
τούτο είναι μικρόν δενδρύλλιον 5 — 6 ποδών ΰψους, 
καί έγχώριον είς τήν Σουνίαμην και Αμερικήν. Είς 
τά άκρα τών κλόνων έκβλαστάνουσι τά ώοαιότατα 
άνθη σταχυοεεδώς. Ενεκα δέ τής εύωδίας τήν όποιαν 
έκπέμπουσι καί τής όμοιότητος αύτών μετά τού Ιάσ 
μου έπωνομάσθη τό ώραιότατον τούτο φυτόν « δέν
δρον Ιάσμιον. » Μ’ ολον τούτο ή εύωδία τών άνθέων 
δέν είναι δλως διόλου αβλαβής, άλλ’ οί είς τήν 
επιρροήν της έκτιθέμενοι προσβάλλονται άπό πονο
κέφαλον καί άλλα φαρμακερά συμπτώματα, διότι 
καί διάφορα τού φυτού όργανα έμπεριέχουσι δηλητη
ριώδες καί δριμύ γάλα· fiv έτερον είδος τού αύτού

γένους δνομάζεται « Εντροπαλαία ή σεμνή Πλουμιέ
ρα» (Phimiera l’udica), καθότι τά άνθη της ποτέ δέν 
άνοίγουσιν ό'λωςδιόλου, άλλά μένουσιν ημίκλειστα, καί 
διά τούτο οί κάτοικοι τών μερών τούτων όνομάζουσι 
τά άνθη « Παρθένους η σεμνά. ° ‘H όσμή ή έκπεμ- 
πομένη παρ αύτών υπερτερεί, ώς λέγουσι, πάσας τάς 
άλλας εύωδίας τού Βασιλείου τών φυτών.

Ξ. Λ.

" ΠΟΙΚΙΑΑ ΑΙΑΦΟΡΑ.
Οΐ τριϊς Βαχάνοι. Είναι γνωστόν, ότι ή Μαρία 

Ιάρς, Κυρία Γουρνάϋ, ύπήρξεν έκ τών έπισημοτά- 
των γυναικών καί συγγραφέων τή; έποχή; της.
Γραία ήδη έπεθύμησε νά ίδρ τόν Βακάνον, τόν βου
κολικόν ποιητήν, τότε πολύ φημιζόμενου, καί ούτος 
προσδιώρισεν ήμέραν διάνά έπισκεφθή τήν σεβασμίαν 
Κυρίαν. Δύο φίλοι τού Βακάνου, γνωρίζοντες τήν 
ώραν καθ’ ήν έμελλε νά γίνη ή έπίσκεψις, έπενόησαν 
αστειότητα, ήτις, ώ; θέλομεν ίδεΐ, έπετυχεν έντελώς.
Ο εί; έξ αύτών παρουσιάζεται μίαν ώραν πρό τή; 
έπισκέψεω; είς τήν Κυρίαν Γουρνάϋ ύπό τό όνομα 
τού Κ. Βακάνου. Χαίρουσα πολύ ή Κυρία, έδέχθη 
έξαισίως τόν ψευδή Βακάνον, όστις ώ; άνθρωπο; τού 
κόσμου καί πνευματώδης, έκαμε πολύν λόγον περί 
τώςσυγγραμμάτων της, καί άνεχώρησε μετά ήμίσειαν 
ώραν άφήσας αύτήν πλήρη, εύχαριστήσεως. Μόλις δ’ 
έξήλθε, καί ειδοποιούσε τήν Κυρίαν Γουρνάϋ, ότι ήλ- 
θεν ό Κύριος Βακάνος. ‘Η Κυρία ένόμισεν ότι 
έλησμόνησέ τι, καί έγείρεται διά νά τόν δεχθή, 
όταν μέ μεγάλην απορίαν βλέπη, εισερχόμενου 
πρόσωπον αγνώριστου καί όλω; διάφορον τού Κ. f 
Βακάνου, οστις πρό μικρού τήν άπεχαιρέτησεν. Ού
τος ήτον ό δεύτερος εύγενής. ’Εξηγούνται, καί 
ούτος μαρτύρεται, οτι είναι ό άληθή; Βακάνος, καί 
δείκνυται λυπούμενος ό ιά τήν απάτην, τήν οποίαν 
τήν έκαμον. ·ΙΙ Κ. Γουρνάϋ γελά όμοΰ μέ αύτόν 
διά τήκ απάτην αύτήν, τής όποιας ύπήρξε τό θύμα. 
‘Εξέρχεται ούτος, καί ή γραία Κυρία, εύχαρισταθεΐσα 
περισσότερον τού πρώτου άπά τούτον, τόν νομίζει 
ώς αληθή Βακάνον καί τόν άλλον ώς προσποιητόν.
Αλλ’ έξερχομένου τού δευτέρου τούτου, ό αληθής Βα
κάνος παρουσιάζεται προσωπικώς. Τί! άκόμη Βακά- 
νοι; κραυγάζει ή Κ. Γουρνάϋ, καί πλησιάζουσα πρός 
τόν ποιητήν, έρωτά αύτόν, έάν έρχηται νά τήν πε- 
ριπαίξη. Q Βακάνος, όστις ήτο δειλότατος, έρυθρία- 
σε, καί μόλις έδυνήθη νά ψελλίση τινάς λέξεις. Ο 
δισταγμός του πείθει τήν Κυρίαν είς ό,τι έκρινε, 
καί λαμβάνουσα τό σανδάλιόν της, άρχίζει νά τόν 
κτυπά, καί μόλις έπαυσεν, άφ’ ού ήνάγκασεν αύτόν 
νά άναχωρήση.

Τό ανέκδοτον τούτο έδωκεν αφορμήν εις τόν Βοά- 
Ροβέρτ νά συνθέσν) κωμωδίαν έκ πέντε πράξεων, έ- 
πιγραφομένην οί τρεις Όρόηαι, παρασταθεϊσαν 
κατά τό 1652 είς Βουργόνην, καί έκτοτε έχρησί- 
μευσεν ώς παράδειγμα πολλών άλλων.
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Προς τους Κυρίους Συνδρομητάς τής Ευτέρπης.

μυθιστόρημα τούτο, θέλομεν δημοσιεύσει τά Αίΐο- 

κρϊφα Αθηνών, μυθιςόρημα πρωτότυπον ύπό Γορ- 
γίου καί Αναξαγόρου, περί τών ηθών καί έθίμων τής 
νεωτέρας Ελλάδος πραγματευόμενου.

Μεταξύ τής έλαφράς φιλολογίας, δέν θέλομεν 
λησμονήσει τά σπουδαία καί έπιστημονικώτερα άρ
θρα. 0 έξακολούθησις τής μεταφράσεως τών όμι- 
λιών τού Μακιαβέλλου, τής όδοιπορίας είς τόν ήλιον, 
τά περί τής Αίγύπτου αξιόλογα άρθρα τού Αμπέ- 
ρου, θέλουν κοσμήσει άλληλ οδιαδόχως τάς στήλας 
τής Εύτέρπης. Τέλος τεμάχια ποιήσεως, ποικίλα 
καί ανέκδοτα διάφορα, θέλουσιν, ώς καί μέχρι τούδε, 

τακτικώς τήν διαποικίλλει.
Είς τήν τελειοτέραν έκτύπωσιν τών εικονογραφιών 

θέλομεν έπιστήσει τήν προσοχήν μας. Γνωρίζομεν 
τό είσέτι ατελές τού μέρους τούτου τής Εύτέρπης. 
Η έλλειψις τεχνιτών έμπειρων περί τά τοιαΰτα, κα
θώς έπίσης καί ή έλλειψις τοΰ αναγκαίου ύλικοΰ, τό 
όποιον μέ άδρά έξοδα μεταφέρομεν άπό τά τής Εύ- 
ρώπης εργοστάσια, ύπήρξαν τά μόνα αίτια τής ά- 
τελείας ταύτης. Ελάβομεν ήδη τά μέτρα, ώστε 
είς τό μέλλον νά γίνηται τελειότερα ή έκτύπωσις 
τών εικονογραφιών, διά τάς οποίας έξοδεύομεν δραχ. 

2500 περίπου καθ’ έξαμηνίαν.
Τέλος, διά νά εύχαριστήσωμεν έτι μάλλον τούς 

συνδρομητάς μας, άπεφασίσαμεν νά έκδίδωμεν όμού 
μέ έκαστον φυλλάδιον τής Εύτέρπης, καί εν παράρ
τημα έκ δόω περίπου τυπογραφικών φύλλων τού 
αύτού σχήματος μέ τήν Εύτέρπην, τό όποιον Οέλεε 
περιέχει μόνον μεταφράσεις τών καλητέρων καί νεω- 
τέρων μυθιστορημάτων τού Αλεξάνδρου Δουμάς, 
τού Εύγνείου Σύου, τής Κ. Σάνδης, τού Φρεδ. Σου- 
λιε, τοΰ Σκρίβου, τού Μερή καί άλλων. Τό πα
ράρτημα τούτο θέλει σχηματίζει ιδιαίτερον φυλλά
διον, μηδεμίαν έχον συνέχειαν μετά τής Εύτέρπης, 
καί διατεθειμένου είς τρόπον ώστε ν’ άποτελή είς τό 
τέλος έκάστου μυθιστορήματος τόμον ιδιαίτερον.

Η τιμή τού παραρτήματος τούτου προσδιορίζε
ται, διά μέν τούς ΚΚ. συνδρομητάς τής Εύτέρπης, 
είς δραχ. 6, διά δέ τούς μή συνδρομητάς είς δραχ. 
10. Τό παράρτημα τούτο δέν είναι διόλου ύποχρεω- 
τικόν διά τούς ΚΚ. Συνδρομητάς.

Τοιουτοτρόπως οί ΚΚ. συνδρομηταί μας θέλου- 
σινίέχει διά δραχ. 18 κατ’ έτος, δλην 120 τυπο
γραφικών φύλλων είς μέγα τέταρτον, τά όποια άν- 
τιστοιχούσι μέ 240 τυπογραφικά φύλλα τών κοινών 
εκδόσεων, πρός δέ καί 120 περίπου εικονογραφίας. 
Π μετριότηί αΰτη τής τιμής, δέν θέλει διαφεύγει κάν- 
‘ε'ναί -·*Ρό·π;αράρτημα μόνον αποτελεί κατ’ έτος 50 
φύλλα τυπογραφικά τής Εύτέρπης, άνά 1000 ςίγονς 
έκαστον, ή 100 φύλλα τυπογραφικά τών κοινών 
έκδόσεων, καί έπομένως δι’ έκαστον τυπογραφικόν 
φύλλον θέλουν πληρώσει οί συνδρομηταί μας περί

που λεπτά 6, έν φ συνήθως δλαι αί μεταφράσεις 
τιμώνται άνά 25—30 λεπτά τό φύλλον.

Αρχομένης ήδη τής δευτέρας έξαμηνίας τοΰ παρ’ή- 
μών έκδιδομένου περιοδικού συγγράμματος ή Εύ- 
τέρπη, ένομίσαμεν αναγκαίου νά λαλήσωμεν, όλίγα 
τινά πρός τούς ΚΚ. συνδρομητάς μας, καί μάλις-α 
καθ’ όσον αφορά τήν μέλλουσαν αύτής πορείαν.

Καί πρώτον έκπληροϋμεν καθήκον Ιερόν, άπονέ- 
μοντες δημοσίως τάς εύχαριστήσεις μας πρός τό φι
λόκαλου Κοινόν, τό όποιον μάς συνέδραμε καί μάς 
ύπεστήριξεν είς τήν δύσκολου καί πολυδάπανου 

ταύτην έπιχείρησίν μας. Καί οί έντός καί οί έκτός 
τής Ελλάδος όμογενεϊς μας απανταχού έφιλοτιμή- 
θησαν ν’ άποδείξωσι πόσον έπιθυμούσι, πόσον κή- 
δονται, ύπέρ τής διαχύσεως τών φώτων, ύπέρ τής 
προόδου τής έθνικής φιλολογίας. Είς δλας τάς πό
λεις, είς δλας τάς νήσους τής Ελλάδος, εΰρομεν προ
θύμους συνδρομητάς. Ιδίως δέ είδομεν εύχαρίστως 
καθ’ δλην τήν Πελοπόννησον τό γυναικείου φύλλου 
ένασχολούμενον μετά ζήλου είς τήν άνάγνωσιν, καί 
έλάβομεν πολλάκις συμβουλάς μαρτυρούσα; πανδή- 
μως ύπέρ τής όρθής του κρίσεως, καί τής καθ’ ή
μέραν άναπτυσσομένης διανοητικής του προόδου.

Οί γενναίοι καί φιλογενεΐς κάτοικοι τών μεγα- 
λοπόλεων τής Τουρκίας καί τών Ιονίων νήσων, κα
θώς καί οί φιλόμουσοι τών έν όδησσφ όμογενώνμας, 
δέν έλειψαν καί ήδη προσφέροντες τήν συ\δρομ.ήν 

καί τήν ύποστήριξιν των ύπέρ τού άναπτυσσομένου 
νέου κλάδου τής έθνικής φιλολογίας.

Ακριβείς είς τάς ύποσχέσεις μιας, τηρούντες έπι- 
μελώς τό πρόγραμμά μας, φροντίζοντες περί τής 
τακτικής άποστολής τών φυλλαδίων, είδομεν μέ 
εύχαρίστησιν άμειβομένους τούς κόπους μας. Μετά 
τό 4 φυλλάδιον έδιπλασιάσθησαν οί αυνδρομηταί 

"*μας· μετά τό 8 έτριπλασιάσθησαν, καί καθεκάς-ην 
βλέπομεν αύξάνοντα τόν αριθμόν των.

Μή μεταχειρισθέντες κάνέν πλάγιον μέσον, τήν 
καλήν ταύτην ύποδοχήν τού κοινού τήν χρεωστού- 
μεν βεβαίως είς τόν ζήλον καί τήν εύσυνήδειτον ε
πιμέλειαν τών ΚΚ. συντακτών τής Εύτέρπης, τών 
όποίων ό γλαφυρός κάλαμος μάς ύπόσχεται καί είς 
τό μέλλον πονήματα άξια τής εύνοίας τών συνδρο

μητών μας.
Πολλά άρθρα άφορώντα περιγραφάς αρχαίων μνη

μείων, ηθών, έθίμων, είναι ήδη έτοιμα. Περιηγή
σεις είς τά άγνωστα καί άνακαλυπτόμενα μέρη τού 
κόσμου, αντικείμενα περίεργα φυσικής ίςορίας, τεχ
νών, έπιστημών, καί βιομηχανίας, βιογρα.φίαΐ’αρ- 
χαίων καί συγχρόνων, καί διάφορα άλλα περίεργα 
περιμένουσι, μέ τάς εικονογραφίας των, τήν δημο- 

σίευσιν.
Μετά τό μυθιστόρημα, οί ίππόται τού Στερεώ

ματος, θέλομεν αρχίσει τήν δημοσίευσιν τού Τποκο- 
ΜΗΤΟΣ της Βραζεαοκνης, τοΰνεωτέρου τών ίφορικών 
μυθιστορημάτων τοΰ περίφημου Αλ. Δουμάς, τού 
όποιου τήν μετάφρασιν χρεωστοΰρεν είς γνωστόν 
διά τήν γλαφυρότητά του κάλαμον. Μετά δέ τό



Η δημοσίευσες τοΰ παραρτήματος έρχεται άμα 
άποπερατωΟώσι τυπογραφιχαί τινές προετοιμασίας 
άφευκτοι πρός ταχτικήν καί ακριβή τών ύποχρεώ- 
σεών μας έκπλήρωσιν.

Αί σύνδρομα! τοΰ παραρτήματος είναι ενιαύσιοι, 
ή δέ τιμή του προσδιορίζεται, διά μέν τους Κ.Κ.. 
Συνδρομητές μας, εις τό ήμυσι τής συνδρομής τής 
Εύτε'ρπης, διά δέ τους μή συνδρομητής εις δραχ. 

10 διά τήν έλλάδα· γρύσ. 40 διά τήν Τουρκίαν· 
Ρούβλια αργυρά 3 διά τήν ‘Ρωσσίαν, καί φρ. ΙΟ 
διά τά "λοιπά μέρη τής Ευρώπης.

Παρακαλοΰνται οί απανταχού έπίτροποι καί άντα- 
ποκριταί μας νά μάς διευθύνωσιν έγκαίρως τάς ση-
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μειώσεις τών συνδρομητών τού παραρτήματος, διά 

νά φροντίσωμεν τακτικώς περί τής αποστολής του.
Παρακαλοΰνται ταυτοχρόνως οί Κ.Κ. συνδρομη- 

ταί τής Εύτε'ρπης, ίσων έληξεν ή εξαμηνιαία συν
δρομή, ή δσοι καθυστερούσε τάς συνδρομές των, νά 
μάς τάς εμβέσωσιν εγκαίρως, διά νά μή τοΐς συμ- 
βή αργοπορία είς τήν αποστολήν τοΰ ιγ'. φυλλα
δίου.

έν Αδηναις, τήν ά. Μαρτίου 1843.
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