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ΤΛΜΛΓΚΟΣ.

Έχ τού Γα.Ι.Ιιχού.

0 πλοίαρχος Αεδού ήτον καλός ναυτικός. Ηρχισε 
τό στάδιόν του ώς απλούς ναύτης, και μετά καιρόν 
έγεινεν ύποπηδαλιούχος. Κατά την έν Τραφαλγάρ 
ναυμαχίαν έσυ,ντρίφΟη άπό σχίζαν ήάριςεράτου χειρ,

, τήν οποίαν ήναγκάσθησαν νά άποκόψωσιν, αύτός δέ 
άπελύθη της ύπηρεσίας φέρων ενδεικτικά βεβαιόνοντα 
την ικανότητα καί τήν καλήν του διαγωγήν. Δέν 
ήγάπα δμως τήν άνάπαυσιν διό, άμα έπαρουσιάσθη 
εύκαιρία, έπέβη ώς δεύτερος ύποπλοίαρχος είς πλοΐον 
πειρατικόν. Διά τών χρημάτων, άτινα έπεσαν είς 
τό μερίδιόν του άπό τινας λείας, ήγόρασε βιβλία καί 
έσπούδασε τήν θεωρίαν τής ναυτικής, τής οποίας 
έγνώριζεν ήδη κάλλιστα τήν πράξιν. Ακολούθως 

- έγεινε πλοίαρχος πειρατικού, έχοντος τρία κανόνια 
καί εξήκοντα ναύτας. Οί ναυσιπόροι τών νήσων Γερ- 
σεύ ενθυμούνται άκόμη τά κατορθώματά του. Π ει
ρήνη τόν κατελύπησεν· έπί τοΰ πολέμου είχε κατορ 
θώσει μικράν τινα χρηματικήν κατάςασιν, τήν οποίαν 

, έλπιζε ν’ αύξήση κατατρέχων τούς Αγγλους, δταν 
όε, άπαγορευθείσης τής σωματεμπορίας, ήτον αναγ

'Ey Άθήκατς τ>μ· 15 Νοέμβριον 1848.

καίου, διά νά μετέλθη τις αύτήν, όχι μόνον, νά σωθή 
άπό τάς χεΐράς τών τελωνών τής Γαλλίας, πράγμα 
όχι πολλά δύσκολον, άλλά, τό κινδυνωδέστερον, νά 
διαφύγη τούς Αγγλους καταγωγεΐς, ό πλοίαρχος 
Αεδού κατέστη πολύτιμος διά τούς έμπορους τής 
ΐίβενου (α).

Πάντη διάφορος άπό τούς πολλούς τών ναυτικών, 
οΐτινες, ώς καί αύτός, ύπήρέτησαν πολδν χρόνον εϊς 
θέσεις ύποδεεστέρας; δέν εΐχε διόλου «τ|ν μεγάλην 
άποστροφήν τών νεωτερισμών, οΰτε τό π^ύμα τής 
τριβής, έξ ών καθοδηγούνται όταν φθά&μσιν είς 
θέσεις άνωτέρας. £ ξ έναντίας , ό πλοίαρχέ Αεδού 
έσύστησε πρώτος είς τόν ναυλωτήν του τήν jf ρήσιν 
τών σιδηρών κιβωτίων, πρός διατήρησιν τοϋ ύδατος. 
Αί χειροπέδαι καί αίάλύσεις του δεν ήσαν όμ*0ΐ5^ μέ 
τάς τών άλλων πλοίων τώ» μετερχομένων τήν ?$κα- 
τεμπορίαν, άλλά κατεσκευασμέναι κατά νέαν ·, τΛά 
μέθοδον καί ανεπίδεκτοι σκωρίας. Αλλ ό,τι τόν κ»*· 
στήσε γνωστότερον ήτον ή ναυπήγήσις βρικίου, είς\ 
τήν οποίαν έπεστάτησ^ν ό ίδιος, ταχυπλόου, τενοϋ,\ 
μακρού ώς πολεμικόν, ‘καί4 μ’δλον τούτο χωρητικού 
πολλού αριθμού μαύρων. Τό ιόνόμασε δέ ’£.ή.τι'δ«. 
Κατεσκεύασε τά διαφράγματα τρεις πόδας καί τέί-

(α) Ούτως ώνομάζοντο μεταξύ των . οι μετερχόμενοι τήν 
σωματεμπορίαν.

ον



σάρας δακτύλους υψηλά, φρονών δτι ή διάστασις 
αυτή ήρκει εϊς τό νά κάθηνται έν άνέσει τά μετρίου 
αναστήματος άνδράποδα· άλλά κα'ι ποιαν ανάγκην 
είχαν νά σηκωθώσιν; σ όταν φθάσουν, ελεγεν , είς 
τάς (αποικίας, τί άλλο θά κάμουν παρά νά στέκων- 
τοα είς τά ποδάριά των ! » όταν οί μαύροι κάθην- 
ται έπί δύω παραλλήλων γραμμών, τήν ράχιν έχον
τες στηριγμένην είς τούς τοίχους τού πλοίου , μένει 
μεταξύ τών ποόών των κενόν διάστημα, τό όποιον 
χρησιμεύει έν γένει ώς διάβασις. ό Λεδού έστο- 
χάσθη συμφέρον νά βάλγι είς τό διάστημα τοΰτο καί 
«λλους μαύρους. Τοιουτοτρόπως, τό πλοϊόν του, εί 
καί τής αύτής χωρητικότητας μέ πολλά άλλα, θά 
έχώρει μάλλον αύτών δέκα περίπου μαύρους. Είναι 
προσέτι βέβαιον δτι μέ ολίγον πλειοτέραν στενοχώ
ριαν θά έκάθηντο καί άλλοι· άλλ’άνάγκη καί φιλαν
θρωπίας τίνος, ώστε νά έχη έκαστος μαύρος πέντε 
τούλάχιστον πόδας μήκους καί δύω πλάτους διά νά 
διασκεδάζη παρακυλιόμενος, διαρκούντος τού διά
πλου· ή διάρκεια δέ αύτή δέν είναι συνήθως πολλά 
μεγάλη* έξ έβδομάδ ων τούλάχιστον! Καί διά νά 
δικαιολογήση είς τόν ναυλωτήν του τό γενναΐον αύτό 
μέτρον, ό πλοίαρχος Λεδού έλεγε πρός αύτόν· σ Τί 
θέλεις; καί οί μαύροι είναι άνθρωποι ώς καί οί 
άσπροι. »

Η 'Ελπίς άνεχώρησεν άπό τήν Νάντ μίαν παρα
σκευήν, καθώς τό παρετήρησαν έπειτα προληπτικοί 
τινες άνθρωποι. Οί υπάλληλοι τού τελωνείου, οίτινες 
επεσκέφθησαν μετ’άκριβείας τό βρίκιον, δέν άνεκάλυ- 
ψαν έξ μεγάλα κιβώτια γεμάτα άπό άλύσεις , άπό 
χειροπέδας, καί άπό τά δεσμά έκείνα, τά όποια 
ονομάζονται, δέν ήξεύρω διατί, μοχ.Ιοϊ άιχαιοσύχης. 
Δεν περιηργάσθησαν ούτε τού υδατος την μεγάλην 
ποσότητα, τήν οποίαν είχεν ή ’ΕΛπΙς, ήτις, έν το- 
σούτφ, κατά τά ναυτιλιακά της έγγραφα, δέν έμελλε 
νά ύπάγη εΐμή είς Σενεγάλ διά νά έμπορευθή ξύλα 
και οστά ελεφάντων. Αληθώς ό διάπλους δέν είναι 
διεξοδικός, άλλά μήπως τά προβλεπτικά μέτρα βλά- 
πτωσιν ; Εάν έπέλθη γαλήνη, τί γίνεται τό πλήρωμα 
χωρίς νερόν ;

Η Ε.Ιπις άνεχώρησε λοιπόν μίαν παρασκευήν , 
καλώς εφωπλισμένη καί καλώς έφωδιασμένη. ό Λεδού 
έπεθύμει ίσως κατάρτια ολίγον τι ςπρεώτερα· μ’ολον 
τούτο, ένοσω διεύθυνε τό πλοιον, δέν έλαβεν αφορ
μήν νά παραπονεθή. Τά ταξείδιόντου υπήρξε καί 
αίσιον καί σύντομον μέχρι τής αφρικανικής παραλίας. 
Ελλιμένισεν είς τόν ποταμόν, νομίζω, Ζοάλ καθ'ήν 
στιγμήν οί Αγγλοι καταγωγεϊς δέν παρεφύλαττον 
εις τό μέρος έκεΐνο. Μεσϊται έγχώριοι προσήλθαν 
εύθυς εϊς τό πλοιον. II εύκαιρία ήτον καταλληλότατη· 
Ο ΐαμαγκος, όνομαστός πολεμιστής καί σωματέμ
πορος, έφερεν είς τόν αϊγιαλόν μέγαν άριθμόν ανδρα
πόδων καί τά έπώλει εύθηνα, ώς άνθρωπος αισθανό
μενος έν έαυτώ τήν δύναμιν καί τά μέσα τού νά έφο- 
διάση χωρίς άργοπορίαν τήν άγοράν,άμα έγίνετο σπάνις 
τού ειόους τών έμπορευμάτων είς τό όποιον ήσχο- 
λειτο καί αύτός. ό πλοίαρχος Λεδού άπέβη εις τήν 
όχθην, καί έπεσκέφθη τόν Ταμάγκον. Τόν ηύρεν 
έντός καλύβης έξ άχύρων, κατασκευασθείσης επί
τηδες δι αύτόν μέ ταχύτητα, συντροφευμένον άπό

Ο Ταμάγχος.
τάς δύω του γυναίκας καί τινας μικρεμπόρους καί 
οδηγούς άνδραπόδων. ό Ταμάγκος είχε στολισθή 
διά νά ύποδεχθή τόν λευκόν πλοίαρχον. Η στολή του 
ήτον παλαιά καί κυανή, καί έπ’αύτής έσώζοντο σειρή- 
τια δεκανέως. Καί έπειδή δέν έφόρει ύποκάμισον, ή 
δέ στολή ήτον ολίγον κοντή δί’άνθρωπον τού άνα- 
στήματόςτου, έφαίνετο μεταξύ τού λευκού έσωπα- 
νιου καί τού βρακιού του πλατεία γραμμή άπό δέρμα 
μελανόν, δμοιον μέ ζώνην. Μακρύ ξίφος ίππέως 
έκρέματο είς τήν πλευράν του δι’ ενός σχοινιού, είς 
δέ τήν χεϊρά του έκράτει ώραϊον δίκαννον τουφέκιον 
κατασκευής άγγλικής. Ούτω πως ένδυμένος ό άφρι- 
κανός πολεμιστής ένόμιζεν δτι ύπερέβαινεν ώς πρός 
τήν κομψότητα τόν έντελεστερον τών Παρισίων ή 
τού Λονδίνου καλλωπιστήν.

0 πλοίαρχος Λεδού τόν παρετήρησεν έν σιωπή , 
ένώ ό Ταμάγκος, όρθούμενος ώς έπίλεκτος διαβαί- 
νων έν καιρώ έπιθεωρήσεως ένώπιον ξένου ςφατηγοΰ, 
έχαιρε διά τήν έντύπωσιν τήν όποιαν ύπέθετεν δτι 
έπροξένησεν είς τόν λευκόν πλοίαρχον. Ούτος δέ, 
άφοΰ τόν έξηκρίβωσεν ώς εϊδήμων, έστράφη πρός 
τόν ύποπλοίαρχον καί τόν είπεν « ιδού ένας παλ- 
ληκαράς, τόν όποιον θά έπωλοΰσα χίλια φράγκα είς 
Μαρτινίκαν. »

Εκάθησαν, καί ναύτης τις, είδος ολίγον τήν γλώσ
σαν τού τόπου, έχρησίμευσεν ώς διερμηνεύς. Αφού 
δέ άντήλλαξαν τάς πρώτας προσρήσεις, παΐς τις έκ 
τών τοΰ πλοίου έπαρουσίασε κάνις-ρον μέ φιάλας ρακιού* 
έπιαν άπό αύτό, καί ό πλοίαρχος, διά νά φέρη είς 
έύθυμίαν τόν Ταμάγκον, τόν έχάρισεν εύμορφον πυρι- 
τοθήκην έκ χαλκού, έχουσαν άνάγλυφον τού Ναπο- 
λέοντος τήν εικόνα. Αφού έδέχθη μετά τής προσ- 
ηκούσης εύγνωμοσύνης τό δώρον, έξήλθαν άπό τήν 
καλύβην, έκάθησαν ύπό την σκιάν δένδρου, άπέναντι

έδόθησαν πρός άνταλλαγήν έκατόν εξήκοντα άνδρα
πόδων. 0 δέ πλοίαρχος, διά νά έπικυρώση τό συμ- 
βόλαιον, έκτύπησε τήν χεΐρα τού μεθυσμένου μαύρου, 
καί παρευθύς οί πωληθέντες παρεδόθησαν είς τούς 
ναύτας, οίτινες έσπευσαν νά τούς άπαλλάξωσιν άπό 
τά ξύλινα δίκρανά των διά νά τούς βάλω σι κλοιούς 
περί τόν τράχηλον καί χειροπέδας έκ σιδήρου- δέν 
αρκεί τάχα τούτο ν'άποδείξη τήν υπεροχήν τού ευρω
παϊκού πολιτισμού ;

«τού ρακίου, καί ό Ταμάγκος διέταξε νά έλθωσιν οι 
πρός πώλησιν μαύροι.

’Εφάνησαν έοχόμενοι κατά γραμμήν, μέ σώμα 
κυρτωμένον ώς έκ τού κόπου καί τού τρόμου, έκας-ος 
αύτών έχων τόν λαιμόν έντός δικράνου , ού τίνος αί 
δύω άκραι συνενώνοντο πρός τόν αύχένα διά ξύλινων 
μοχλών. Ούτω φυλάττονται τά άνδράποδα· οσάκις 
δέ πρόκειται νά περιπατήσωσιν, είς τών όόηγών 
θέτει έπί τού ώμου του τήν λαβήν τού δικράνου 
τοΰ πρώτου μαύρου, δστις φορτόνεται τό δίκρανον 
τού άμέσως επομένου, αύτός δέ τό τού τρίτου ανδρα
πόδου, καί ούτω καθεξής, Εάν δέ πρόκειται νά <ςα- 
ματήσωσιν, ό άρχηγός τής γραμμής έμπήγει είς τήν 
γην τήνόξεΐαν άκωκήν τής λαβής τού δικράνου του, 
καί εύθύς δλοι στέκονται. Εύκόλως λοιπόν συμπε
ραίνει τις δτι ούτε συλλαμβάνει ποτέ κανείς των τήν 
ιδέαν τού νά φύγη τρέχων, άφού φέρη είς τόν λαι
μόν του χονδρήν δοκόν έξ ποδών τό μήκος.

όσάκις άνδράποδον, άνήρ ή γυνή, διέβαινεν ένώ
πιον τοΰ πλοιάρχου, ούτος ύψωνε τούς ώμους του, 
τά εύρισκεν ισχνόν, καί ποτέ μέν διϊσχυρίζετο 
δτι αί γυναίκες ήσαν πολλά γραΐαιή πολλά νέαι, ποτέ 
δέ δτι διεφθάρη ή μαύρη φυλή. — Παραπολύ έξέ- 
πεσαν , ελεγεν άλλοτε ήσαν πολλά καλήτεροι· αί 
γυναίκες είχαν πέντε ποδών καί έξ δακτύλων ύψος, 
καί τέσσαρες άνδρες έγύριζαν μόνοι τόν έργάτην 
μιας φρεγάτας διά νά άνασύρουν τήν μεγάλην άγ
κυραν. D

’Εν τοσούτω, μ’ άλας αύτάς τάς επικρίσεις, έδιά- 
λεγε τούς εύρωστωτέρους καί τούς ώραιοτέρους μαύ 
ρους. Αύτούς, έλεγεν, δτι συγκατένευε νά τούς πλη- 
ρώση κατά τήν συνήθη τιμήν διά τούς έπιλοίπους 
δμως έπέμενε νά κάμη ό σωματέμπορος μεγάλην 
συγκατάβασιν. ό Ταμάγκος, ύπερασπίζετο καί αύτός 
τά συμφέροντά του, έγκωμίαζε τά έμπορεύματά του, 
έπροφασίζετο δτι είναι σπάνις σωμάτων, καί ώμίλει 
περί τών κινδύνων τής σωματεμπορίας. Εσυμπέρανε 
δέ τόν λόγον του είπών τήν τιμήν, δέν ήξεύρω 
όποιαν, τών άνδραπόδων, τά όποια έμελλε νά φορ- 
τωθώσιν είς τό πλοιον τού λευκού πλοιάρχου.

Αμα ό διερμηνεύς έξήγησε γαλλιστί τάς προτά
σεις τοΰ Ταμάγκου, ολίγον έλειψεν άπό τήν έκστα- 
σιν καί τήν άγανάκτησίν του νά πέση ό Λεδού 
ανάσκελα· έπειτα, ψιθυρίσας τρομεράς τινας βλασφη
μίας, έσηκώθη έπί σκοπώ δήθεν τού νά διαλύση 
πάσαν διαπραγμάτευσιν μέ άνθρωπον τόσον παρά
λογον. Αλλ’ ό Ταμάγκος τόν έκράτησ?, καί μόλις 
τόν κατώρθωσε νά καθήση έκ νέου. Νέα φιάλη ήνοί- 
χθη παρευθύς, καί ήρχισαν πάλ.ιν αί διαπραγματεύ
σεις. Αλλά τότε, ό μαύρος ηύρεν άνοήτους καί παρα 
δόξους τάς προτάσεις τού λευκού. Εφώναζαν, έφι 
λονείκησαν πολλήν ώραν, καί έπειτα έπιαν ρακίον. 
Τό ποτόν δμως αύτό έπέφερε διάφορον αποτέλεσμα 
είς έκάτερον τών συμβαλλόμενων μερών, όσω έπινεν 
ό Γάλλος, τόσω ώλινόστευε τάς προσφοράς του· καί 
οσω έπινεν ό Αφρικανός, τόσω έγίνετο συγκαταβαπ- 
κότερος. Κατ’αύτόν τόν τρόπον, δταν έτελείωσε τό 
κάνιστρον , έμειναν σύμφωνοι. Πανία βαμβακερά 
κακής ποιότητος·, πυρΐτις, πυρέκβολα , τρεις κάδοι 
ρακίου, πεντήκοντα τουφέκια κακώς έπιδιωρθωμένα

Τά άτόράποάα τοΰ Ταμάγχου.
Εμεναν άκόμη έως τριάκοντα άνδράποδα· ήσαν 

παιδία, γέροντες, γυναίκες άσθενεΐς· άλλά τό πλοιον 
ήτον γεμάτον.

0 Ταμάγκος, δστις δέν ήξευρε τί νά κάμη έκείνα 
τά άπομεινάρια, έπρότεινεν είς τόν πλοίαρχον νά τά 
πωλήση είς αύτόν άνά μίαν φιάλην ρακίου τό κομ
μάτων· άναμφιβόλως ή πρότασις ήτον δελεαστική. 
Ο Λεδού ένθυμήθη δτι, δταν μιαν φοράν παρέστησαν 
είς τό θεατρον τής Νάντ rdr Tixe.hurtxbr ictxe- 
pirot·, είδεν άπειρους άνθρώπους χοντρούς καί παχεΐς 
νά είσχωρήσωσιν είς τό παραγεμισμένου ήδη θεατρον 
καί νά εύρωσι μ’δλον τούτο τόπον, δυνάμει τής συμ- 
πιέσεως τών άνθρωπίνων σωμάτων. Ηγόρασε λοιπόν 
τούς είκοσι νεωτέρους μαύρους.

Τότε ό Ταμάγκος έζήτησεν άνά έν ποτήριον ρα
κίου δι έκαστον τών δέκα άπολειφθέντων. ό Λεδού 
ςστοχάσθη δτι τά παιδία δέν πληρόνουν πλήν διάτό 
ήμισυ τής θέσεως είς τάς δημοσίας άμάξας. ’Επήρε 
λοιπόν καί τρία παιδία, φανερώσας συγχρόνως ότιδέν 
ήθελε πλέον ούτε ένα μαΰρον· ό.Ταμάγκος,ίδών ότι τόν 
έμεναν άκόμη φόρτωμα επτά άνδράποδα, ήρπασε τό 
τουφέκιόν του καί έσημάδευσε τήν πρώτην γυναίκα· 
ήτον μήτηρ τριών παιδ&ον·^— άγόρασέ την, είπεν είς 
τόν πλοίαρχον, ειδεμή τήν σκοτόνω· ένα ποτηράκι 
ρακί, ειδεμή θά τής τήν ανάψω. — Καί τί διάβολον 
θέλεις νά τήν κάμω; άπεκρίθη δ Λεδού. 0 Ταμάγκος 
έπυροβόλησε, καί ή γυνή έπεσε νεκρά. — Καί δι’αύτόν 
τί μέ δίδεις; έφώναξεν ό Ταμάγκος σημαόεύσας
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ύπέργηρόν τινα· ένα ποτήρι ρακί, ή ... — άλλά , 
μία τών γυναικών του, ήτις έγνώρισε τόν γέροντα 
γιριώτ ή [Λαγόν προφητεύσαντα είς αύτήν δτι θά 
γείνρ βασίλισσα , ώθησε τήν χεϊρα τοΰ άνδρός της, 
καί ή βολή έκτύπησεν άλλου.

0 Ταμάγκος, τάν όποιον τό ρακίον είχε κατατήσει 
έξω φρενών, έγεινε μανιώδης άρια άπήντησεν άντί- 
στασιν είς τάς θελήσεις του. ’Εκτύπησε λοιπόν δυνατά 
την σύζυγόν του μέ τό κοντάκιον τοΰ πυροβόλου του,καί 
τραφείς πρός τόν Λεδού· —Νά, τόν είπε, σε δίδω αύτήν 
τήν γυναίκα- ήτον εύμορφος. 0 Λεδού τήν παρετήρησε 
χαμόγελών, έπειτα την έπήρεν άπό τήν χεϊρα καί 
είπεν·—δσον δι’αύτήν έχω ποΰ νά τήν βάλω.

0 διερμηνεύς , δστις ήτον φιλάνθρωπος , έδωκε 
ταμβακοθήκην χάρτινον είς τόν Ταμάγκον, καί ήγό- 
ρασε τούς έξ επίλοιπους μαύρους, τούς οποίους, άπαλ- 
λάξας άπό τά δίκρανά των , άφήκεν ελευθέρους νά 
ύπάγωσιν δπου ήθελαν. Αύτοί δέ άνεχώρησαν δρο
μαίοι, άμηχανοΰντες πώς νά έπιστρέψωσιν είς τήν 
πατρίδα των, διακοσίας λεύγας άπέχουσαν τής παρα
λίας.

’Εν τοσούτω ό πλοίαρχος άπεχαιρέτησε τόν Τα
μάγκον, καί ένησχολήθη είς τό νά έπιβιβάσ/ι τό τα
χύτερον τό φορτίον του. Αέν ήτον φρόνιμον νά μείνη 
πολύ είς τόν ποταμόν· ένδέχετο νά φανώσιν οί 
καταγωγεΐς, καί διά τοϋτο ήθελε ν’άποπλεύση τήν 
επιούσαν. 0 δέ 'Γαμάγκος έξηπλώθη έπί τής χλόης, 
ύπό σκιάν δένδρου, καί έκοιμήθη διά νά χωνεύσ/ι τό 
ρακίον του.

όταν έξύπνησε, τό πλοϊον κατέβαινεν ιστιοδρο
μούν τόν ποταμόν. Βαρεϊαν έτι έχων τήν κεφαλήν 
άπό τήν κραιπάλην τής παρελθούσης, έζήτησε τήν 
γυναΐκά του Αϋσέ. Τόν άπεκρίθησαν δτι τήν είχε 
χαρίσει είς τόν λευκόν πλοίαρχον, δστις τήν έπήρεν 
είς τό πλοϊον του. Κεραυνοβοληθείς άπό τήν εϊδησιν 
αύτήν, έκτύπησε τήν κεφαλήν του, καί λαβών τό 
δπλοντου έτρεξε , διά τού συντομωτέρου δρόμου, 
είς δρμον τινά ήμίσειαν λεύγαν άπέχοντα τοΰ στο
μίου τοΰ ποταμού. ’Εκεϊ ήλπιζε νά εύρη λέμβον διά 
νά ύπάγγ πρός τό βρίκιον, βραδυπορούν έξ αιτίας 
τού έλικοειδοΰς ποταμού, ό σωματέμπορος δέν 
έλανθάσθη· έφθασεν έν καιρω καί, έμβάς είς λέμβον, 
έπλησίασεν είς τό πλοϊον.

0 Λεδού έθαύμασεν δταν τόν είδε, καί έθαύμασεν 
έτι μάλλον δταν τόν ήκουσε ζητούντα τήν γυναΐκά 
του.—Τά καλώς δοθέντα δέν γυρίζουν πλέον όπίσω, 
άπεκρίθη στρέψας τήν ράχιν του είς τόν μαύρον. 
Αλλ ούτος έπέμενε, προτείνων νά έπιστρέψη, έν μέρος 
τών πραγμάτων, τά όποια είχε λάβει πρός άνταλ- 
λαγήν τών άνδραπόδων. ό πλοίαρχος ήρχισε νά 
γέλα, καί είπεν δτι ή Αϋσέ ήτον πολλά καλή γυνή, 
καί δτι ήθελε νά τήν κρατήσγ. Τότε ό ταλαίπωρος 
Ταμάγκος έχυσε χείμαρρον δακρύων, καί άφήκε 
φωνάς λύπης όξυτάτηςώς τάς’τών ύπαβαλλομένων είς 
δεινήν χειρουργικήν έγχείρισιν. Καί ποτέ μέν έκυ- 
λίετο έπί τού καταστρώματος κράζων τήν φιλτάτην 
του Αϋσέ, ποτέ δέ έκτύπα σφοδρά κατά τών ξύλων 
τήν κεφαλήν του. Αλλ’δ πλοίαρχος, άκαμπτος, τόν 
εόείκνυε τήν όχθην, καί τόν έκαμε νεύμα δτι ήτον 
καιρός νά άναχωρήση· ό Ταμάγκος δμως έπέμενεν.

’Επρόσφερε δέ καί τό τουφέκιόν του, καί τό ξίφος 
του, καί αύτήν τήν στολήν του! άλλ’είς μάτην.

’Εν τω μεταξύ τής συζητήσεως, ό ύποπλοίαρχος 
τής ΕΛπίδος είπεν είς τόν πλοίαρχον·— Μάς άπέ- 
θαναν τήν νύκτα τρεις μαύροι· έχομεν τόπον. Διατί 
τάχα νά μή πάρωμεν μαζή μας αύτόν τόν παλλη- 
καραν, ό όποιος μόνος άξίζει περισσότερον άπό τούς 
τρεις μ,ακαρίτας; ό Λεδού έστοχάσθη δτι τωόντι ό 
Ταμάγκος θά έπωλεΐτό χίλια φράγκα· δτι τό ταξεί- 
διόντου έκεϊνο, τά όποιον έπροσημαίνετο ώς πολλά 
έπικερδές, θά ήτονϊσως τό τελευταϊον· καί έπί τέλους 
ό'τι, άφού άπαξ κάμγ τήν τύχην του, έπειδή έσκό- 
πευε νά παραίτηση τήν σωματεμπορίαν, τί τόν έμε- 
λεν έάν άφινεν εις τήν παραλίαν τής Αφρικής καλήν 
ή κακήν ύπόληψιν. ’Εκτός τούτου ή όχθη ήτον έρη
μος, καί δ μαύρος πολεμιστής δλως διόλου είς τήν 
έξουσίαν του. Δέν έπρόκειτο είμή νά τόν άφαιρέση 
τά δπλα, διότι θά ήτον έπικίνδυνον νά τόν έγγίση 
τις ένόσω τά έκράτει. 0 Λεδού τόν έζήτησε λοιπόν 
τά τουφέκιόν του έπί λόγω τού νά τό παρατηρήση 
καίβεβαιωθή έάν ήξιζεν δσον καί ή ωραία Αύσέ. ’Εξετά- 
ζων δέτάπυρέκβολάτου, έχυσε τήν πυρίτιδα τής ές-ίας, 
ένω ό υποπλοίαρχος έπαιζε μέ τό ξίφος τοΰ Ταμάγ- 
κου. Αφού τάν άφώπλισαν κατ’ αύτόν τόν τρόπον 
έπεσαν κατ’αύτού δύω ναύται ρωμαλέοι, τόν έρριψαν 
ύπτιον καταγής καί έπροσπάθουν νά τόν δέσωσιν. 
Η άντίστασις τού μαύρου ύπήρξεν ηρωική. Συνελθών 
εί; εαυτόν, μ’ δλον δτι εΰρίσκετο είς θέσιν πολλά 
έπισφαλή, έπάλαιε πολλήν ώραν πρός τούς δύω ναύ- 
τας· χάρις δέ είς τήν τεραστείαν δύναμίντου κα
τόρθωσε νά σηκωθή, καί μ’ ένα γρόνθον κατέβαλεν 
έκεΐνον δςπς τόν έκράτει άπό τό περιλαίμιου. Απε- 
σπάσθη δέ καί άπό τού άλλου τάς χεΐρας μέ ορμήν, 
καί έπέπεσενώς μανιώδης κατά τού ύποπλοιάρχου διά 
ν’άρπάση τό ξίφος του. Αλλ’αύτός προλαβών τόν έκτύ- 
πησεν'είς τήν κεφαλήν, καί τόν έπλήγωσεν, οχι δμως 
βαθέως. ό Ταμάγκος έπεσε καί δεύτερον. Παρευθύς 
έδεσαν σφιγκτά τάς χεΐρας καί τούς πόδας του, αύτός 
δέ έπάλαιεν , έφώναζεν ώς λυσσασμένος, καί έτα- 
ράσσετο σπασμωδικώς ώς κάπρος παγιδευθείς· δταν 
δμως έπείσθη δτι πάσα άντίστασις ήτον άνωφελής, 
έκλεισε τούς οφθαλμούς του καί δέν έκαμε πλέον 
κανέν κίνημα. ’Εκ μόνης τής δυνατής καί ταχείας 
άναπνοήςτου έφαίνετο δτι έζη άκόμη.

— Μά τήν άλήθειαν , έφώναξεν ό πλοίαρχος 
Λεδού, οί μαύροι τούς οποίους έπώλησε θά γελάσουν 
μέ τήν καρδίαν των όταν τόν ίδούν καί αύτόν δεμέ- 
νον ώς άνδράποδον. Θά πεισθούν δτι ύπάρχει θεία 
δίκη. ’Εν τοσούτω τό αίμα τού άθλιου Ταμάγκου 
έτρεχε ποταμηδόν. ό φιλάνθρωπος διερμηνεύς, δςις 
τήν προτεραίαν είχε σώσει τήν ζωήν έξ άνδραπόδων, 
τόν έπλησίασεν, έδεσε τήν πληγήν του, καί τόν άπέ- 
τεινε λόγους τινάς παρηγορητικούς. Τί τόν είπε , 
δέν ήξεύρω. 0 μαύρος έμενεν άκίνητος ώς πτώμα· 
έβιάσθησαν νά τόν μεταφέρωσι δύω ναύται, ώς πάλαν 
βαμβακιού, είς τό διάφραγμα, είς τήν προσδιωρισμέ- 
νην θέσιν του. Είς τό διάστημα δύω ήμερών δέν 
ήθέλησεν ούτε νά φάγη ούτε νά πίη· μόλις ήνοιγεν 
ένίοτε τούς’όφθαλμούς του. Οί συναιχμάλωτοί του , 
άλλοτε υποχείριοί του , τόν είδαν έκθαμβοι έν τώ

μέσω των. Τοιούτος δέ ήτον ό φόβος τόν όποιον 
καί έτι τότε ένέπνεεν, ώστε κάνεις δέν έτόλμησε νά 
εξύβριση τήν συμφοράν έκείνου δστις έπροξένησε τήν 

έδικήν των.
Τυχόν άνεμον ούριον τό πλοϊον άπεμακρύνθη 

ταχέως άπό τήν παραλίαν· καί χωρίς πλέον νά φο- 
βήται τούς Αγγλους καταγωγεΐς, ό πλοίαρχος δέν 
έσκέπτετο είμή διά τά μεγάλα κέρδη τά όποια 
έμελλε νά κάμη είς τάς άποικίας δπου διευθύνετο.
Η έβενός του διετηρεΐτο άβλαβής. Καμμία νόσος 
έπιδηυ,ική δέν έγεννήθη εύτυχώς. Μόνον δώδεκα 
μαύροι έκ τών μάλλον άδυνάτων, είχαν άποθάνει 
άπό τόν καύσωνα· ζημία άνεπαίσθητος ! Διά νά μήν 
ύποφέρη δέ πολύ κατά τόν διάπλουν τό άνθρώπινον 
φορτίον του, έφρόντιζε νάάναβιβάζη καθ’ έκάστην έπί 
τού καταστρώματος τά άνδράποδά του. Εχορη- 
γεΐτο άλληλοδιαδόχως είς τό έν τρίτον τών δυστυ
χών τούτων δντων άνά μία ώρα διά νά προμηθευ- 
θώσιν άέρα δι’δλην τήν ημέραν. Φοβούμενος δέ έπανά- 
ςασιν, τούς έφύλαττε διά τού πληρώματος ώπλισμένου 
άπό κεφαλής μέχρι ποδών έκτος τούτου δέν έλυαν 
πώποτετάς άλύσεις των. ’Ενίοτε ναύτης τις παίζων 
λύραν, τούς εύφραινε μέ μουσικάς τινας μελωδίας. 
Ητον τότε άξιον περιέργειας νά βλέπη τις δλα έκείνα 
τά μαύρα πρόσωπα στρεφόμενα πρός τόν μουσικόν, 
χάνοντα βαθμηδόν τό μωρόν τής άπελπισίας των 
ήθος, γελώντα γέλωτα βάναυσον, τά δέ άνδράποδά, 
όσα δέν έμποδίζοντο άπό τάς χειροπέδας, κροτούντα 
τάς χεΐράς των. Η γύμνασις είναι άναγκαία είς τήν 
ύγείαν· διό καί έντών υγιεινών παραγγελμάτων τού 
πλοιάρχου ήτον τό νά χορεύωσι συνεχώς οί μαύροι του, 
καθώς καί οί ίπποι βιάζονται νά κτυπώσι τούς πόδας 
των έν καιρω διεξοδικών διάπλων.—’Εμπρός, παι
δί» μου, χορεύσετε, χαρήτε, έλεγεν ό πλοίαρχος μέ 
φωνήν βροντώδη ώς κεραυνόν, καί κρούων μεγίστην 
μ.άστιγα ταχυδρομικήν· καί εύθύς οί δυστυχείς 
μαύροι έπήδων καί έχόρευαν.

Η πληγή τού Ταμάγκου τόν ήνάγκασε νά μείνη 
έπί τινα καιρόν είς τό διάφραγμα. Ανέβη τέλος 
πάντων είς τό κατάστρωμα, καί, ύψώσας κατ’άρχάς 
τήν κεφαλήν του μέ ύπερηφάνειαν έν τω μέσω τού 
φοβισμένου πλήθους τών άνδραπόδων, έρριψε βλέμμα 
λυπηρόν άλλά πραον έπί τής άπεράντου έκτάσεως 
τού ώκεανού, καί μετ’όλίγον έπλαγίασεν, ή μάλλον 
έπεσεν είς τό κατάστρωμα, χωρίς ούτε νά φροντίση 
νά διορθώση τάς άλύσεις του ώστε νά τόν ένοχλώ- 
σιν όλιγώτερον. ό Λεδού, καθήμενος είς τήν πρύ- 
μναν , έπινεν ήσύχως καπνόν· πλησίον δέ αύτού 
ή Αύσέ , χωρίς δεσμά , φορούσα χιτώνα κομ
ψόν άπό κυανούν πανίον , σανδάλια ώραϊα έκ δέρ
ματος μαυρυτανικοΰ, καί κρατούσα είς τήν χεϊρα 
δίσκον μέ ποτά, έστέκετο έτοιμη νά τόν χύση 
να πίη. Ητον άρα προφανές δτι έξεπλήρονεν ύψηλά 
καθήκοντα παρά τώ πλοιάρχφ. Μαύρος τις, ό όποιος 
εμίσει τόν Ταμάγκον, τόν έκαμε νεύμα νά ΐδη πρός 
τό μέρος έκεϊνο. ό Ταμάγκος έστρεψε τήν κεφαλήν, 
τήν είδεν, άφήκε φωνήν , καί , σηκωθείς μέ ορμήν, 
έτρεξε πρός τήν πρύμναν πρίν οί ναύται προφθάσωσι 
να έναντιωθώσιν είς τοιαύτην παράβασιν τής ναυτι
κή? πειθαρχίας· — Αϋσέ! τήν έφώναξε μέ φωνήν

Ή Άνσε.

κεραυνοβόλον· καί ή Αύσέ άφήκε κραυγήν τρόμου 
•—Πιστεύεις δτι είς τόν τόπον τών άσπρων δέν εόρί- 
σκεται ΜΑΜΑ-ΓΙΟΪΜΠΟΣ; Οί ναύται συνέρρεαν έν 
τοσούτω μέ ράβδους είς τάς χεΐρας· άλλ’ ό Ταμάγ
κος, μέ βραχίονας σταυρωμένους, καί ώς άναίσθητος, 
έπέστρεψεν ήσύχως είς τόν τόπον του , ένω ή Αύσέ, 
όδυρομένη, έφαίνετο ώς άπολιθωθεΐσα άμα ήκουσε τά 
μυστηριώδη έκείνα λόγια.

0 διερμηνεύς έξήγησε τί ήτον ό φρικτός Μαμα- 
Γιούμπος, ού]τινος τό όνομα μόνον έπροξένησε τόσον 
τρόμον. — Είναι, είπεν, ό Μπαμπούλας τών μαύρων. 
Οταν σύζυγός τις φοβήται μήπως ή γυνή του κάμη 
δ,τι κάμνουν πολλαι γυναίκες είς τήν Γαλλίαν καθώς 
καί είς τήν Αφρικήν, τήν άπειλεϊ μέ τόν Μαμα- 
Γιούμ.πον. Εγώ ό όποιος σάς ομιλώ είδα τόν Μαμα- 
Γιούμπον, καί ένόησα τήν πανουργίαν· άλλ’οί μαύροι... 
Φαντασθήτε, μίαν έσπέραν, ένφ αί γυναίκες έχόρευαν, 
καί έκαμναν , καθώς λέγεται είς τήν γλώσσάν των, 
ένα φοΛφάρ, ήκούσαμεν έξαφνα μέσα είς μικρόν δάσος, 
πυκνόν καί σκοτεινόν, άλλόκρτον μουσικήν, χωρίς νά 
φαίνεται κανείς. Ολοι οί μουσικοί ήσαν κρυμμένοι 
είς τό δάσος, έπαιζαν αύλούς καλαμένιους, τύμπανα 
ξύλινα, βα,Λάφος, καί κιθάρας κατασκευασμένας άπό 
κολοκύνθας, καί έκαμναν αρμονίαν άξιόλογον διά τά 
αύτία τού διαβόλου. Μόλι^ αί γυναίκες ήκουσαν 
τήν συμφωνίαν αύτήν, καί εύθύς ήρχισαν νά τρέμουν 
ώς ό Καιν ήθελαν νά φύγουν· οί άνδρες των όμως, 
τάς έκρατούσαν αίάθλιαι! ήξευραν τί έμελλε νά 

ίπάθουν. Εξαφνα εύγήκεν άπό τό δάσος μεγάλον 
Ιάσπρον φάντασμα, υψηλόν ώς τό μεσαΐον κατάρ-



τιόν μας, μέ κεφαλήν χονδρήν ώς κοιλόν σιταριού, 
υ.έ όμμάτια πλατιά ώς οί οφθαλμοί τοΰ καρα
τίου καί μέ στόμα, άπό τό όποιον έπετοΰσαν φλόγες 
ώς του διαβόλου. Επεριπατοϋσεν αργά, αργά , καί 
.μόλις άπεμακρΰνθτι καμμία εξηνταριά πήχεις άπό. 
τό δάσος. Αί γυναίκες έφώναζαν—νάό Μαμα-Γιοϋμ- 
~ος ! νάό Μαμα-Γιοϋμπος! Εφώναζαν ώς οί Εβραίοι 
εϊς τά συναγωγών των. Τότε οί άνδρες των τάς έλε
γαν· α Ελάτε, άχρεΐαι, είπέτε μας άν εΐσθε φρόνιμα·.· 
» έάν μάς εϊπήτε ψεύματα, ό Μαμα-Γιοϋμπος θά| 
* σάς φάγει ζωντανάς. » Μερικαί έξ αύτών, αρκετά 
ανοητοι, ώμολογοϋσαν την αλήθειαν, καί τότε οί 
άνδρες των τάς έξυλοκοποΰσαν.

— Καί τί ήτον, ήρώτησεν ό πλοίαρχος, τό ασπρον 
εκείνο φάντασμα, αύτός ό Μαμα-Γιοϋμπος;

— Ητον ένας μίμος κουκουλωμένος μέ μεγάλην 
ασπρην σινδόνην, έχων , άντί κεφαλής , κολοκύνθην 
σκαμμένην καί επάνω εϊς αύτήν μακρύ ξύλον , I 
εϊς τού όποιου τήν άκραν ήτον άναμμένον κηρίον. 
Η μέθοδος βεβαίως δέν εΐναι πολλά διαβολευμένη, 
καί καθώς βλέπετε, δέν χρειάζεται πολύ πνεϋμα διά j 
ν άπατήση κανείς τούς μαύρους. Μ’ ολον τοΰτο , ή i 
έφεύρεσις τού Μαμα-Γιούμπου εΐναι άξιόλογη , καί 
έπεθυμοϋσα νά τόν έπίστευε καί ή γυναίκα μου.

— Η έδική μου, εΐπεν ό Αεδού, δέν φοβείται τόν 
Μαμα-Γιοΰμπον, φοβείται δ'μως τόν ά'γιον κόπανον, 
καί ήξεύρει πώς θά τήν διώρθωνα άν μ’έπαιζε κανένα 
παιγνίδι. Οί Αεδοΰδες δεν εϊμεθα πολύ άνεκτικοί, 
καί μ όλον ότι δέν έχω παρά ένα μόνον χέρι, ήμ
πορώ άκόμη νά βαστάξω αρκετά καλά τό βούνευρον. 
όσον διά τόν κύρ Ταμάγκον σας, ό όποιος μάς φόβε 
ρίζει μέ τόν Μαμα-Γιοϋμπόν του, είπέτε τον νά ήσυ- 
χάσγ καί νά μήν πειράζη αύτήν μου τήν μικροΰλαν, 
ή θά κάμω νά τού ξύσουν τά ραχοκόκκαλον ώςε 
τό μαΰρον όέρματου νά γείνη κόκκινου ώς τό ώμον ι 
ψητόν.

Καί είπών ταύτα ό πλοίαρχος , κατέβη εις τόν 
κοιτώνα του ομοϋ με τήν Αϋσέ καί έπροσπάθησε νά 
τήν παρηγορήση· άλλ' ούτε τά χάδιά του , ούτε οί 
ραβδισμοίτου,— διότι εΐχεν έπί τέλους βαρυνθή,— 
ήρκεσαν νά ήμερώσωσι τήν ώραίαν μάύρην κρουνοί 
δακρύων έρρεαν άπό τούς οφθαλμούς της. ό Αεδού 
άνέβη δυσαρεστημένος εις τό κατάστρωμα, καί έπέ- 
πληξε τον άξιωματικόν τής φυλακής ώς κακώς κυ· 
βερνώντα τό πλοΐον.

Τή.ν νύκτα, όταν όλον σχεδόν τό πλήρωμα έκοι- 
μ.ατο ύπνον βαθυτατον , οί έν φυλακή ήκ,ουσαν 
έν πρώτοις είς τό διάφραγμα άσμα σοβαρόν, έπί- 
σημ,ον, θλιβερόν, καί άκολούθως φωνήν γυναικός 
οζυτατην και Φρίκης πρόξενον. Καί άμέσως ή χονδρή 
φωνή τοϋ Αεδού ύβρίζοντος καί άπειλοϋντος, καθώς 
καί ό κρότος τής τρομεράς μάστιγός του, αντήχησαν 
άπό τήν μίαν έως τήν άλλην άκραν τού πλοίου. Μετ’ 
ολίγον έπανήλθεν ή ησυχία. Τήν έπιοΰσαν ό Ταμάγ- 
κος -έφανη εϊς τό κατάστρωμα μέ πρόσωπον πληγω
μένου, άλλα και μέ ήθος υπερήφανου καί αποφασι
στικόν ιός καί πρίν.

Μόλις τόν εΐδεν ή Αϋσέ, καί τρέξασα μέ ταχύ
τητα άπό την πρύμναν όπου έκάθητο πλησίον τού 
πλοιάρχου, πρός τόν Ταμάγκον, έγονάτισεν έμπρο-|

σθέντου, καί τόν είπε μέ τόνον φωνής άπελπίιχικόν· 
— Συγχώρησέ με, Ταμάγκο, συγχώρησε με! — ό 
Ταμάγκος τήν εΐδεν άτενώς μίαν στιγμήν, καί 

.έπειτα, παρατηρήσας ότι ό διερμηνεύς ήτον μακράν· 
— Ενα ρινίον , είπε , καί έπλαγίασεν είς τό κατά
στρωμα στρέψας τήν ράχιν του πρός τήν Αϋσέ. ό 
πλοίαρχος τήν έπέπληξεν έντόνως, τήν έδωκε μά
λιστα καί τινα ραπίσματα, καί τήν άπηγόρευσε νά 
όμιλή εϊς τόν πρώτον της σύζυγόν· άλλά δέν συνέ
λαβε την ελαχίστην ύποψίαν διά τά όλίγα λόγια 
τά όποια άντήλλαξαν μεταξύ των, καί διά τούτο 
ούτε κάν ήρώτησε τί έσήμαιναν.

Εν τοσούτω ό Ταμάγκος, κλεισμένος μετά τών 
άλλων μαύρων , τούς έξώρκιζεν ημέράν καί νύκτα 
νά προσπαθήσωσι νά άνακτήσωσι τήν ελευθερίαν των. 
Τούς έλεγεν ότι ό άριθμός τών λευκών ήτον εύτελέ ς, 
και τους παρίστανε πόσον κάθ’ έκάστην ήλαττοϋτο 
λ προσοχή τών φυλάκων των· έπειτα, χωρίς νά έξ- 
πγήσγ καθαρά τόν σκοπόν του, έπρόσθεσεν ότι θά 
τούς έπανεφερεν είς τήν πατρίδα των , έκαυχάτο 
Ιδια τήν περί τάς μυστικάς έπιστήμας εμπειρίαν του, 
επιστημας τάς όποιας πιστεύουσιν οί μαύροι, καί 
ήπείλει μ.ε τήν θείαν δίκην όλους όσοι θ'άπεποιοϋντο 
νά συνδράμωσι τήν έπιχείρησιν του. Οταν δέ έλεγε 
ταύτα, μετεχειριζετο διάλεκτόν τινα, τήν όποιαν δέν 
ενοει ό διερμηνεύς. Η ύπόληψις τού άγορεύοντος, 
ή συνήθεια τών άνδραπόδων τοΰ νά τόν ύπακούωσι 
καί νά τόν φοβώνται, συνέτρεξαν θαυμασίως τήν 
ιεύγλωττίαν του, καί πολύ πριν εύρεθή είς θέσιν νά 
έκτελεσγ τό σχέόών του, τόν παρεκάλεσάν οί μαύροι 

ινα προσδιορίσγ τήν ήμέραν τής άπελευθερώσεώς των. 
Αλλ αύτός άπεκρίνετο είς τούς συνωμότας ότι δεν 
εΐχεν έτι φθάσει ή κατάλληλος ώρα, ότι ό διάβολος, δς-ις 
τόν έφαίνετο κατ όναρ, δέν τόν εΐχεν άκόμη εϊδοποι- 

,ησει, άλλ ότι έπρεπε νά είναι έτοιμοι. ’Εν τω μεταξύ 
τουτω δέν άφινε νά παρέλθρ καμμία εύκαιρία χωρίς 
νά δοκιμάση τόν βαθμόν τής προσοχής τών φυλά
κων του. Μίαν ήμέραν, ένώ, άφήσας τίς ναύτης τό 
τουφέκιόν του , παρετήρει άπό τών παραβλημάτων 
άγελην ιχθύων παρακολουθούντων τά πλοΐον, ό Τα
μάγκος, λαβών τό πυροβόλον, τό έπαιζε, μιμούμε
νος, μέ σχήματα γελοία, τάς κινήσεις τών γυμναζό
μενων ναυτών. Αν καί έσπευσαν νά τό λάβωσιν άπό 

Ιτας χεΐράς του, επείσθη έν τοσούτω ότι έδύνατο νά 
Ιεγγιση όπλον χωρίς νά διεγείρω άμέσως υποψίας· 
άλλοίμονον δέ είς εκείνον όστις θά έτόλμα νά τό 
άρπάση άπό τάς χεΐράς του, όταν θά έφθανεν ή φρι
χτή εκείνη ώρα.

Μίαν τών ημερών ή Αϋσέ, ρίψασα πρός αύτόν 
παξιμάόιον, τόν έκαμε συγχρόνως νεύμα τό όποιον δέν 
έόυσκολεύθη νά έννοήση. Τό παξιμαδιού περιείχε μικεόν 
ρινίον , καί άπό αύτό τό έργαλεΐον έκρέματο ή επι
τυχία τής συνωμοσίας. Κατ’άρχάς ό Ταμάγκος δέν 
τά έδειζεν είς τούς συντρόφους του- άλλ’όταν ένύ- 
κτωσεν, ήρχισε νά ψιθυρίζη λόγιά τινα άκατάληπτα, 
τα όποια συνώδευε μέ άλλοκότους χειρονομίας. Βαθ
μηδόν ήρεύίσθη τοσοΰτον, ώστε άφήκε φωνάς άγριας, 
ής εκ τών διαφόρων τόνων τής φωνής του ύπέδετέτις 
ότι συνδιελεγετο μ.έ πολλήν ζέσιν μετ’άοράτου τινός 
όντος. όλα τά άνδράποδα έτρεμαν, μήν άμφιβάλ-

— 127 —
λοντα βεβαίως ότι ό διάβολος ήτον πλησίον των. σπάσει τά δεσμά του , άφίνει μεγάλη ·1 φωνήν, <κζ 
Αλλ’ό Ταμάγκος έτελείωσε μόνος τήν σκηνήν αύτήν σημεΐόν τής εφόδου, αρπάζει μέ ορμήν τούς πόδας 
άφήσας φωνήν χαράς. — Φίλοι μου , έφώναξε , τό τού παρακειμένου ναύτου, τόν αναποδογυρίζει, καί 
πνεύαα τό όποιον έξώρκισα, μέ ύπεσχέθη τέλος θέτων τόν ένα τών ποδών του έπί τής κοιλίας του, 
πάντων ό,τι τό παρεκάλεσα, καί κρατώ είς τάς λαμβάνει τό δπλον του καί φονεύει τόν άξιωματικόν 
χεΐράς μου τό έργαλεΐον τής άπελευθερώσεώς σας. τής φυλακής. Συγχρόνως καί άλλοι ναΰται προσ- 
Τώοα δέν σάς χρειάζεται πλήν ολίγη γενναιότης διά εβλήθησαν, άφωπλίσδησαν καί έσφάγησαν. Καί παρ- 
νά ' έλευθερωθήτε. ’Μσυγχώρησεν είς τούς πλησίον ευθύς αλαλαγμοί- πολέμου ύψώθησαν πανταχόθεν. 
του καθτμένους νά έγγίσωσι τό ρινίον, καί τό στρα- ό ναύκληρος , ό όποιος έκράτει τά κλειδιά τών 
τήγημα, άν καί όχι πολλά πνευματώδες,.έπιστεύθη δεσμών , έπεσεν έκ τών πρώτων. Τότε πλήθος 
άπό τούς μαύρους. μαύρων πλημμυροϋσι τό κατάστρωμα, όσοι δέν

Μετά μακράν Προσδοκίαν, έφθασεν έπί τέλους ή ηύραν όπλα , ήρπασαν τούς μοχλούς τού εργάτου 
μεγάλη τής έκδικήσεως καί τής ελευθερίας ήμερα, καί τά κωπία τής λέμβου. Απάτης στιγμής έκείνης 
Οί συνοαόται, συνδεδεμένοι μεταξύ των δι’όρκου τό εύρωπαϊκόν πλήρωμα έδύνατο νά θεωρηθή ώς 
φριχτού, άπεφάσισαν τό σχέδιόν των μετά σύσκεψιν έξωντωμένον. Μ’όλα ταΰτα, ναΰται τινες άντεστά- 
έμβριθή. Οί θαρραλεότεροι, έχοντες τόν Ταμάγκον θησαν είς τήν πρύμναν, άλλά δέν είχαν ούτε όπλα 
άιχηγόν , έμελλαν, όταν θ’ ανέβαιναν είς τό κατά- ούτε θάρρος. Ο Αεδού έζη άκόμη καί έσωζεν δλην 
στρώμα., ν’ άρπάσωσι τά όπλα τών φυλάκων των· του τήν γενναιότητα. Παρατηρήσας ότι ό Ταμάγ- 
«7.λοι θά μετέβαιναν είς τόν θάλαμον τοΰ πλοιάρ- κος ήτον ή ψυχή τήξ συνωμοσίας, έστοχάσθη ότι, 
χου διάνάλάβωσικαί τά έκεΐ όπλα. Οσοιθάέρρίνιζαν φονεύων αύτόν, θά κατετρόπονε τούς συντρόφους του. 
πρώτοι τάς άλύσεις των, έπρεπε καί πρώτοι ν’άρχί- Ετρεζε λοιπόν έναντίον του με σπάθην είς τάς χεΐράς, 
σωσι τήν έφοδον με δλην όμως τήν ανένδοτον εργασίαν κράζουν αύτόν μεγαλοφώνως. Καί πάρευθύς ό Ταμάγ- 
πολλών νυκτών, ό πλειότερος άριθμοσ τών μαύρων κος έρρίφθη κατά τού πλοιάρχου. Εκράτει τουφέ- 
δέν εΐχε κατορθώσει νά τάς κόψη, όθεν, είς τρεις έζ κιον άπό Την άκραν τής κάννας καί τό μετεχειριζετο 
αύτών πολλά ρωμαλέους άνετέθη τό χρέος τού νά ώς ρόπαλον. Οί δύω άρχηγοί συνηντήθησαν εϊς μιαν 
©ονεύσωσι τόν φέροντα είς τό θυλάκιόν του ναύτην τών παρόδων, είς τό στενότερον μέρος τό μεταξύ 
τό κλειδίον τών δεσμών, διά νά έλευθερώσωσιν άμέ- τής πρώρας καί τής πρύμνης. Ο Ταμάγκος κατε- 
σως τούς αλυσοδεμένους συντρόφους των. φερε πρώτος τό ρόπαλόντου, άλλ’ ό πλοίαρχος, διά

Trv ήμέραν έκείνην ό πλοίαρχος ήτον όσον ένδέ- μικρδς τίνος κινήσεως, διέφυγε τόν κτύπον, καί τό 
χεται φαιδρός, καί, παρά τήν συνήθειάν του, έσυγχώ- μέν κοντάκιαν, πεσόν βιαίως επί τοϋ καταςρώματος, 
ρήσε τήν παρεκτροπήν παιδός τίνος οστις έπρεπε νά συνετρίφθη, τό δέ τουφέκιον έγλίστρησεν άπό τάς 
μαστιγωθή. ’Εσυγχάρη τόν άξιωματικόν τής φυλά- χεΐράς τού μαύρου. Εμεινε λοιπόν χωρίς ύπερα- 
κής πεοί τής καλής κυβερνήσεως τοϋ πλοίου, έξέ- σπισιν, καί ό Αεδού, μειδιάσας άπό χαράν σατανι- 
φρασεν εϊς τά πλήρωμα τήν εϋχαρίστησίν του, καί κήν, ύψωσε τό ξίφος διά νά τόν όιαπεοάση· ό Τα- 
έποόσθεσεν ότι, όταν φθάσωσιν είς Μαρτινίκαν, όθεν μάγκος όμως ήτον ώκύπους ώς οί πανθήρες τής 
δέν ήσαν μακράν, θά τούς έδιδε δώρα. Καί οί ναΰται, πατρίδος του. ’Επέταξεν είς τάς άγκάλας τού άντι- 
χαίροντες, έσυλλογίζοντο πώς νά μεταχειρισθώσι τά πάλου του, καί ήρπασε τήν χεϊρα τήν κρατούσαν το 
δώρα ταύτα. Είχαν τόν νοϋν των είς τό ρακίον καί ξίφος. Καί ό μέν ήγωνίζετο νά όιατηρήση- τό όπλον 
τάς μαύρας τής Μαρτινίκας γυναίκας, όταν άνέβη εις του, ό δέ νά τό άποσπάση. Παλαίοντες ώς μανιώδεις, 
τό κατάστρωμα ό Ταμάγκος καί οί λοιποί συνω- έπεσαν καταγής άμφότεροι, άλλ’ό άφρικανός όποκα- 
μόται. ' τω τού άλλου. Χωρίς δμως ν’ άψυχήση ό Ταμάγ-

Ειχαν λάβει πρόνοιαν νά ρινίσωσι τάς άλύσεις
των είς τρόπον ώτε νά μή φαίνωνται μέν κομμέναι, 
άλλά νάδιαχωρϊσθώσιχωρίς δυσκολίαν.’Εκτόςτούτου, <τφο<\ 
τάς έκτύπων τόσον δυνατά, ώστ’ ένόμιζέ τις ότι άπό τό θύμα τοϋ λέοντος· ή σπάθη έπεσεν άπό την 
ήσαν διπλάσιαι ή άλλοτε. Αφού άνέπ·/ευσαν ολίγον τόν νεκράν τοϋ λευκού χεϊρα, ό δέ Ταμάγκος, λαβών 
καθαοόν άέρα, έπιάσδησαν όλ.οι άπό τάς χεΐράς καί αύτήν καί σηκωθείς μέ στόμα αίματωμένον, άφήκε 
κατεχείρισαν νά χορεύωσιν, ένώ ό Ταμάγκος έπανε- κραυγήν θριάμβου, καί διεμέλισε τόν εχθρόν του. 
λάμβανε τό πολεμικόν άσμα τής οικογένειας του(1), Η νίκη δέν ήτον πλέον αμφίβολος. Οι έπι,η- 
τό όποιον έψαλλεν άλλοτε οσάκις έπήγαινεν εις τόν σαντες ολίγοι ναΰται έπειέαλεσθησαν την εύσπλαγ- 
πόλεμον. Μετά τόν χορόν, διαρκέσαντα ικανήν ώραν, χνίαν τών νικητών· άλλ όλοι, καί αύτος άκόμη ό 
ό Ταμάγκος, ώς άποκαμωμένος δήθεν άπό τόν κόπον, διερμηνεύς όσΤις δέν έκακοποιησέ ποτέ τους μαυρους, 
έξηπλώθη είς τούς πόδας ναύτου τινός βτηριζομένου -χατεσφάγησαν άπανθρώπως. ό υποπλοίαρχος απε- 
άμερίμνως είς τού πλοίου τά παραβλήματα, καί, ώς θανε θάνατον ένδοξον διότι, άποσυρθείς είς την 
αύτός , έξηπλώθησαν καί όλοι οί συνομόται· εις πρύμναν, πλησίον μικρδϋ «ανονιου στρεφόμενου έπι 
τρόπον ώστε , έκαστος ναύτης ήτον περικυκλωμένος τού άξωνός του καί γεμιζομένου μέ μυδράλιά , 
άπό πολλούς μ,αύρους. διεύθυνε, διά μεν τής αριστεράς, το τηλεβολον, διά

Αίφνης ό Ταμάγκος, όστις εΐχε σιγά σιγά δια- δέ τής δεξιάς κρατούσης σπάθης^, άπεκρουε τους

(1) "Εκαστος αρχηγός μαύρος εχει ίδιον ασμα.

περικυκλόνοντας αύτόν εχθρούς, όταν την τελευ- 
ταίαν φοράν έπυρσοκρότησε τό μικρόν κανόνιον, τό
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κατάστρωμα έσκεπάσθη άπό νεκρούς καί πληγωμέ
νους, καί μετ’ ολίγον ό ατρόμητος υποπλοίαρχος κατε- 
σφάγη.

όταν τό πτώμα καί τοΰ τελευταίου λευκού, Sux- 
μελισθέν καί κατακοπέν, έρρίφθη είς τήν θάλασσαν , 
οί μαύροι, χορτάσαντες τό πάθος των , ύψωσαν τούς 
οφθαλμούς πρός τά ιστία τοΰ πλοίου, ά τινα, έξωγ- 
κωμένα άπό τόν άνεμον, έφαίνοντο δτι ύπετάσσοντο 
άκόμη εις τούς τυράννους τών νικητών, καί δτι έφε 
ραν αύτούς, καί τοι τροπαιούχους, είς τήν γην τής 
δουλείας.—Τίποτε λοιπόν δέν έκάμαμεν, είπαν καθ 
έαυτούς μέ θλίψιν καί ό μέγας θεός τών λευκών θά 
θελήσει τάχα νά μάς έπαναφέρη είς τήν πατρίδα μας 
άφού έχύσαμεν τό αίμα τών κυρίων μας; Τότε 
έπρότεινάν τινες δτι ό Ταμάγκος είχε τήν ικανότητα 
νά τόν κάμη νά ύπακούση, καί εύθύς τόν έφώναξαν 
μεγαλοφώνως.

0 μαύρος άρχηγός δέν έπροθυμοποιεΐτο νά ελθη" 
τόν ηυραν είς τάν θάλαμον τής πρύμνης, ορθιον, μέ 
τήν μίαν χεΐρα ς-ηριζόμενον είς τήν καθρμαγμέ- 
νην σπάθην τού πλοιάρχου, καί έκτείνων τάν άλλην 
μέ ήθος παραζαλισμένον πρός την γυναΐκά του Αϋσέ, 
ήτις τήν έφίλει γονατισμένη. Η χαρά τής νίκης δέν 
ήτον ικανή νά συσκιάση τήν ταραχήν του καί τάν 
άνησυχΐαν του· διότι, καθό όλιγώτερον βάναυσος 
άπό τούς άλλους, ήσθάνετο πλειότερον τό δυσχερές 
τής νέας του θέσεως.

Εφάνη τέλος πάντων έπί τού καταστρώματος, 
προσποιούμενος γαλήνην ψυχής τής οποίας έςτρεΐτο 
βεβαίως. Αναγκασθείς άπό πλήθος συγκεχυμένων 
φωνών νά διευθύνη τό πλοιον, έπλησίασεν εϊς τό 
πηδάλιον μέ βήμα βραδύ, ώς διά νάάναβάλη έπί 
υ.ικρόν την ώραν ήτις θά άπεδείκνυε, καί είς αύτόν 
καί είς τούς άλλους, τήν έκτασιν τής δυνάμεώςτου.

Καθ’δλον τό πλοιον δέν ύπήρχεν ούτε είς μαύρος, 
δσον ήλίθιος καί άν ήτον, δστις νά μή παρετήρησε 
τήν έπί τών κινήσεων τής νεώς επιρροήν οίακός 
τίνος καί πυξίδος κειμένης άπέναντι αύτής· άλλά 
τόν μηχανισμόν τούτον έθεώρουν ώς μυστήριον άνε- 
ξήγητον. ό Ταμάγκος παρετήρησε μέ πολλήν προσο 
χήν τόν μαγνήτην κινών τά χείλη του, ώς νά άνεγί
νωσκε τούς χαρακτήρας· έπειτα έτριψε μέ τήν 
χεϊρά του τό μέτωπόν του , καί ελαβε θέσιν άνθρώ- 
που βυθισμένου είς βαθυτάτας σκέψεις, όλοι οι 
μαύροι τόν είχαν περικυκλωμένον μέ στόμα χαΐνον, 
μέ οφθαλμούς προσηλωμένους έπ’αύτού καί άκολου- 
θούντας μέ άνησυχίαν καί τά ελάχιστου τών κινη
μάτων του. Ενδώσας τέλος πάντων είς τό αίσθημα 
τού φόβου καί τής πεποιθήσεως, τό όποιον γεννάται 
άπό τήν άμάθειαν, ώθησε μέ ορμήν τόν οίακα τού
πηδαλίου.

Ως ίππος θυμοειδής κεντρισθείς άπό άφρονα άνα- 
βάτην καί άναχαιτίσας , ούτως καί ή ώραία ΈΛχΙς 
εσφάδασεν έπί τών κυμάτων κατά τήν άνήζ.ουστον 
αύτήν οϊακοστροφίαν. ’Εφαίνετο ώς ώργισμένη, θέ- 
λουσα νά καταποντισθή όμού μέ τόν άμαθή ναύκλη
ρον της. ’Επειδή δέ έξέλειψεν ή μεταξύ τής διευ- 
θύνσεως τού πηδαλίου καί τών 'ιστίων αναλογία, 
ή ναύς έπλαγίασε μέ τοσαύτην ορμήν ώστ’ένόμιζέ 
τις δτι θά έβυθίζετο. Αί μακραίτης κεοαΐαι έβα-

πτίσθησαν είς τήν θάλασσαν. Πολλοί τών έν αύτή 
άνεποδογυρίσθησαν καί άλλοι έκρημνίσθησαν είς τό 
πέλαγος. Μετ’ ολίγον άνωρθώθη γαυριώσα, ώς διά 
νά παλαίση καί δευτέραν φοράν πρό τής καταστρο
φής της μέ τά κύματα, ό άνεμος έδιπλασίασε τούς 
άγώνάς του, καί αίφνης έπεσαν μέ πάταγον φρικώδη 
ά δύω κατάρτια, καί τό κατάστρωμα έσκεπάσθη 

άπό σχοινιά καί ξύλα.
Οί μαύροι , έντρομοι, κατέφευγαν είς τά δια

φράγματα έκπέμποντες φωνάς άγριας· άλλ’έπειδή 
ό άνεμος δέν άπήντα πλέον άντίστασιν, άνωρθώθη έκ 
νέου τό πλοιον καί έσαλεύετο άκινδύνως. Τότε , οί 
τολμηρότεροι τών μαύρων έπανήλθαν είς τό κατά
στρωμα καί τό έκαθάρισαν άπό τά λείψανα τών 
καταρτίων καί τών σχοινιών, ό Ταμάγκος έστέκετο 
άκίνητος, μέ τόν άγκώνα στηριγμένου έπί τής πυξί
δας, καί κρυπτών τά πρόσωπον του έντός τού λογι
σμένου βραχίονός του. II Αϋσέ ήτον πλησίον του, 
δέν έτόλμα δμως νά τόν όμιλήση. Ολίγον κατ’όλί- 
γον οί μαύροι τόν έπλησίασαν. Ψιθυρισμοί τινες 
ήκούοθησαν κατ’άρχάς, οίτινες μετεβλήθησαν έντός 
ολίγου είς τρικυμίαν έπιπλήςεων καί ύβρεων.—’Επί
βουλε ! άπατεών! έφώναξαν πανταχόθεν, έσύ είσαι ό 
πρωταίτιος δλων τών δεινών μας, έσύ μάς έπώλη- 
σες είς τούς άσπρους, έσύ μάς έβίασες νά έπαναςα- 
τήσωμεν έναντίον των έσύ έκαυχήθης διά τήν σο
φίαν σου, έσύ μάς ύπεσχέθης νά μας φέρης είς τόν 
τόπον μας. Σ’έπιστεύσαμεν οί άνόητοι! καί ιδού 
όποΰ έκινδυνεύσαμεν νά πνιγώμεν δλοι μας, διότι 
έξύβρισες τόν θεόν τών άσπρων.

0 Ταμάγκος ύψωσεν ύπερηφάνως τήν κεφαλήν, 
καί οί περί αύτόν μαύροι ώπισθοδρόμησαν έντρομοι. 
’ Επήρε δύω τουφέκια, έκαμε νεύμα είς τήν γυναΐκά 
του νά τόν άκολουθήση, διέσχισε τά πλήθος, τά 
όποιον άπεσύρθη ένώπιόντου, καί διευθύνθη πρός τήν 
πρώραν. ’Εκεί κατεσκεύασεν είδος οχυρού διά σανί
δων καί κενών κάδων, καί έκάθησεν έν τώ μέσω τού 
προμαχώνας τούτου, δθεν έξήρχοντο άπειλητικαί τών 
δύω του τουφεκίων αί λόγχαι. Οί άποστάται τόν 
αφήκαν ήσυχου· άλλ’έν τοσούτω, οί μέν έξ αύτών 
έκλαιαν, οί δέ, αίροντες τάς χεϊρας πρός τόν ούρανόν, 
ικέτευαν τούς θεούς των καί τούς θεούς τών λευκών 
άλλοι, γονυπεπεΐς έμπροσθεν τής πυξίδας, τής οποίας 
έθαύμαζαν τήν άδιάκοπον κίνησιν, τήν παρεκάλουν 
νά τούς όδηγήση είς τήν πατρίδα των , καί άλλοι, 
πλαγιασμένοι έπί τού καταστρώματος, ήσαν σιω
πηλοί καί άπηλπισμένοι. Καί έν τφ μέσω δλων 
αύτών, παιδία καί γυναίκες όλολύζουσαι άπό τόν 
φόβον των, καί είκοσι περίπου πληγωμένοι επικα
λούμενοι συνδρομήν τήν οποίαν κανείς δέν εδιδεν 
είς αύτούς.

Αίφνης έφάνη μαύρος τις έπί τού καταστρώματος· 
τό πρόσωπον του ήκτινοβόλει άπό χαράν. Ειδοποίησε 
τούς άλλους δτι άνεκάλυψε τό μέοος δπου οί λευκοί 
φυλάττουσι τό ρακίον των, καί άπό τήν φαιδρότητα 
του, άπό τάς χειρονομίας του έφαίνετο δτι τό είχεν 
ήδη δοκιμάσει. II είδησις αύτή διακόπτει έπί μικοόν 
τούς όλολυγμούς. Τρέχουσιν είς τήν οίναποθήκην 
καί μεθύουσι πίνοντες. Μίαν ώραν μετά ταϋτα 
έσκίοτων έπί τού καταστοώυ,ατος καί ένέλων, παο-I I » ’ J f ί

οποίαν τούς έβαλε. Μετέβη λοιπόν πρός αύτόν γέοων 
τις κομιζων προτάσεις είρηνης· άλλ αύτός, δστις 
τήν νύκτα, έν τώ μέσω τής ταραχής, είχεν εφοδιά
σει τόν προμαχώνά του καί μέ παξιμάδια, καί μέ 
κρέας, έφαίνετο άποφασισμένος νά ζήση μόνος έντός 
τοΰ άσύλου του.

Τό ρακίον έσώζετο- αύτό τούλάχιςον τούς εκαμνε 
νά λησμονώσι καί τήν θάλασσαν, καί τήν δουλείαν, 
καί τόν έπικείμενον θάνατον. Εκοιμ.ήθησαν, ώνειρεύ- 
θησαν τήν Αφρικήν, είδαν είς τόν ύπνον των δάση 
ακακιών, καλύβας σκεπασμένας μέ άχυρα, καί βαο- 
βάβ, τών οποίων ή σκιά σκεπάζει ολόκληρον χωρίου. 
Τό πρωί άνενεώθησαν τά ό'ργια τής προτεραίας, καί 
κατά τόν τρόπον αύτόν παρήλθαν άρκεταί ήμέραι. 
Εφώναζαν , έκλαιαν, έκόπτοντο, καί έπειτα έμέθυον 
καί έκοιμώντο. ιδού οποία ήτον ή ζωή των. Πολλοί 
άπέθαναν πίνοντες, καί άλλοι έρρίφθησαν είς τήν 
θάλασσαν καί έγειναν αύτόχειρες.

Μίαν αύγήν ό Ταμάγκος, έκβάς άπό τό φρούριόν 
του, έπροχώρησε μέχρι τού μείναντος κορμού τού 
μεγάλου καταρτιού, καί είπε· — τό δαιμόνιου μέ 
έφάνη είς τό ονειρόν μου καί μέ ώδήγησε μέ τί 
μέσον νά σάς σώσω καί νά σας φέρω είς τόν τόπον 
σας. Διά τήν άχαριστίαν σας έπρεπε νά μή γυρίσω 
νά σας ίδώ· πλήν λυπούμαι τάς γυναίκας αύτάς καί 
τά παιδία , τά όποια κλαίουν καί οδύρονται. Σάς 
συγχωρώ λοιπόν, άκούσατέμε. όλοι οΐ μαύροι έκυ
ψαν τήν κεφαλήν μέ σέβας καί συνήλθαν πέριζ 
αύτού.

— Οί άσπροι, έξηκολούθησεν ό Ταμάγκος, γνω
ρίζουν μόνοι τά δυνατά λόγια, μέ τά όποια κινούν
ται αύταί αί μεγάλαι ξύλιναι κατοικίαν ήμποροϋ- 
μεν δμως καί ημείς νά διαθέσωμεν κατά τήν άρέ- 
σκειάν μας τάς έλαφράς ταύτας λέμβους,—καί έδεί- 
κνυε μέ τόν δάκτυλόν του τήν λέμβον καί τάν κέλητα 
τού πλοίου, — αί όποΐαι όμοιάζουν τά πλοιάρια 
τού τόπου μας. Ας τάς γεμίσωμεν μέ ζωοτροφίας, 
άς έμβώμεν είς αύτάς, καί άς κωπηλατήσωμεν κατά 
τήν διεύθυνσιν τού άνέμου· ό κύριός μου καί ό έδικός 
σας θά τόν προστάζει νά φυσήση καθώς μάς χρειά
ζεται. Καί άμέσως τόν έπίστευσαν τά ανδράποδά 
του. Ποτέ μ’ δλον τούτο δέν ύπήρξεν άνοητοτέρα 
έπιχείρησις. Αγνοούντες τήν χρήσιν τής πυξίδος, 
καί πλέοντες ύπό ξένον ούρανόν, θά έπλανώντο εϊς 
μάτην καί θά έπνίγοντο. ό Ταμάγκος δμως , έφαν- 
τάζετο δτι, κωπηλατοϋντες κατά τόν άνεμον, θά 
εϋρισκαν γήν κατοικουμένην άπό μαύρους, διότι οί 
μαύροι κατοικοϋσι τήν γήν, καί οί λευκοί τά πλοία 
των. Τού τό είχεν είπεΐ ή μήτηρ του.

’Εντός ολίγου έγειναν» δλαι αί προετοιμασία1.· 
άλλά δέν ήσαν χρήσιμοι εΐμή η λέμβος καί ό κέλης· 
πώς νά χωρήσωσιν έντός αύτών οί έπιζήσαντες όγ- 
δοήκοντα μαύροι; Ηναγκάσθησαν λοιπόν νά έγκατα- 
λεΐψωσιν δλους τούς άσθενεΐς καί τούς πληγωμένους, 
έξ ών οί πλειότεροι παρεκά^εσαν νά τούς θανατώ- 
σωσι πρά τής άναχωρήσεώς των.

Αί δύω λέμβοι, ριφθεΐσαι είς τήν θάλασσαν μέ 
κόπους άπειρους, καί φορτωθεϊσαι υπέρ τό δέον , 
άπεμακρύνθησαν άπό τό πλοιον, ένώ -ή ΰχλχσαχ 
ήτον έξηγριωμένη, καί έφαίνετο δτι ήθελε νά τούς 

I 6.

ζϊπ^μάποδολ·.
εκτρεπόμενοι είς τά παραδοξότερα ατοπήματα κτη
νωδέστατης μέθης. Οί χοροί των, τά άσματά των 
συνωδεύοντο άπό τούς στεναγμούς καί τά δάκρυα 
τών πληγωμένων. ϊδού πώς παρήλθε τό επίλοιπου 
τής ήμέρας καί δλη ή νύξ.

Τό πρωί, δταν έξύπνησαν, παρεδόθησαν έκ νέου 
είς τήν άπελπισίαν. Εν καιρώ ‘τής νυκτός πολλοί έκ 
τών πληγωμένων άπέθαναν, καί τό πλοιον έκυμαί- 
νετο περικυκλωμένον άπό πτώματα. II θάλασσα 
ήτον έξηγριωμένη καί ό ούρανός ομιχλώδης. Εσυγ- 
κρότησαν συμβούλιου. Πρωτόπειροι τινες τής μαγικής 
οπαδοί, οίτινες δέν είχαν τολμήσει νάόμιλήσωσιν έπί 
παρουσία τού Ταμάγκου περί τής σοφίας των, έπρόσ- 
φεραν άύ,ληλοδιαδόχως τάς ύπηρεσίας των. Εδοκί- 
•μασαν πολλούς ισχυρούς έξορκισμούς, καί μετά 
πάσαν μ,αταίαν δοκιμήν, έδιπλασίαζεν ή άπελπισία 
των. Ενθυμήθησαν λοιπόν καί πάλιν τόν Ταμάγκον, 
δστις δέν είχεν έκβή άπό τάν προμαχώνά του. Ιΐτον, 
άλλως, σοφώτερος όλων τών λοιπών, καί μόνος αύτός 
έδύνατο νά τούς έξάξη άπό τήν δεινήν θέσιν είς τήν 

(Φυλλάίιον 30, τόυ. Β')
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•Mlxkkvq. ό κέλης άνεχώρησε πρώτος. ό Ταμάγκος 
καί ή Αϋσέ έπέβησαν είς τήν μεγάλην λέχ-βον, ήτις, 
ώς βαρύτερα καί πλέον φορτωμένη, έμενε πολύ όπίσω. 
Ηκούοντο άκόμη οί όδυρμοί τών έγκαταλειφθέντων 
είς τό πλοϊον δυστυχών, όταν κϋαα ΰψηλόν έκτύπησε 
πλαγίως τήν λέμβον καί, γέμισαν αύτήν μέ θάλασ
σαν, την κατεβύθισεν έντός λεπτού, οί έν τώ κέλητι 
είδαν τό δυςύχημα, καί οί έρέται έδιπλασίασαν τούς 
αγώνας των διά νά σώσωσί τινας έκ τών ναυαγη- 
σάντων. Αλλ’εκτός δέκα ή δώδεκα, έξ ών ήτον 
καί ό Ταμάγκος μέ τάν γυναΐκά του , οΐτινες άνέ- 
βησαν είς τό πλοϊον, δλοι οί άλλοι έπνίγησαν. Οταν 
έδυσεν ό ήλιος, ό κελης έγινεν άφαντος πέραν τοΰ 
όρίζοντος. Τί άπέγεινε, κανείς δεν ήξεύρει.

Πρός τί νά βαρύνω τόν αναγνώστην μέ τήν 
αηδή περιγραφήν τών βασάνων τής πείνης ; Είκοσι 
περίπου άνθρωποι έπί μικρού τίνος διαστήματος, 
ποτέ μέν σαλευόμενοι άπό τάς τρικυμίας, ποτέ δέ 
καταφλεγόμενοι άπό τόν καυστικόν ήλιον, έρίζουσι 
καθημερινώς περί τών εύτελών λειψάνων τής τροφής 
των. Δι’εκαστον τεμάχιον παειμαδίου συγκροτείται 
μάχη, καί όαδύνατος άποθνη'σκει, όχι φονευόμενος, 
άλλ έγκαταλειπόμενος άπό τόν ισχυρόν. ’Εντός τινων 
ήμερών, δέν έμεναν, πλήν τού Ταμάγκου καί τής 
Αϋσέ, άλλά ζωντανά όντα έπί τής Έ.ΙπΙδος ......

Μίαν τών νυκτών , ή θάλασσα ήτον ταραγμένη , 
ό άνεμος έπνεε μέ δομήν, καί τό σκότος ήτον τόσον 
πυκνόν, ώστε άπό τήν πρώραν έως τήν πρύμναν, δέν 
διέκρινέ τις τίποτε. Η Αϋσέ ήτον πλαγιασμένη έπί 
αρώματος εις τόν θάλαμον τοΰ πλοιάρχου, ό δέ 
Ταμάγκος έκάθητο παρά τούς πόδας της. Καί οί 
δύω έσιώπων πρό πολλοϋ. — Ταμάγκε, έφώναξεν 
έπί τέλους ή Αϋσέ, δ,τι πάσχεις, τό πάσχεις ές 
αίτιας μου ...—Δέν πάσχω, άπεκρίθη μέ βίαν, καί 
έρριψεν είς τό στρώμα , πλησίον τής γυναικός του , 
τό ήμισυ ένός παξιμαδιού τό όποιον τόν έμενε. — 
Φύλαξε το διά τόν εαυτόν σου, είπεν έκείνη άπωθή- 
σασα σιγαλά τό παξιμάδιον· δεν πεινώ πλέον. 
’Εκτός τούτου, διατί νά φάγω; Μήπως δέν έφθασεν 
ή ώρα μου; ό Ταμάγκος έσηκώθη χωρίς ν’άποκριθή, 
άνέβη κλονούμενος έπί τοΰ κχταγοώυ.ατος, καί έκά- 
θη,σεν είς τήν ρίζαν ενός τών συντοιφθέντων καταρτίων, 
καί μέ κεφαλήν κλίνουσαν πρός τό ς-ήθός του, έσύριζε 
τό άμα τή; οικογένειας του. Αίφνης ήκούσθη κραυγή 
μεγάλ.η, διασχίζουσά τόν συριγμόν τοΰ άνεμου καί 
τής θαλάσσης τόν φλοίσβον, καί έφάνη φως. ό μαύρος 
ήκουσε καί άλλαςτων άς ,καί είδε μεγάλον πλοϊον μαϋρον 
διελθόν μέ ταχύτητα πλησίον τού έδικοϋ του, άλλά 
τόσον πλησίον ώστε αί. κεραΐαί του έπέρασαν άνω 
τής κεφαλής του. Είδε δε δύω πρόσωπα φωτιζό
μενα άπό φανόν κοεμάμενον είς έν κατάρτιον. Οί 
άνθρωποι αύτοί άφήκαν καί δευτέοάν φωνήν, καί 
παοευθύς τό πλοϊόν των, ώθούμενον άπό τον άνεμον, 
έγεινεν άφαντον. Βεβαίως οί' έν αύτώ θά παρατή
ρησαν τό ναυαγήσαν πλοϊον ό τρικυμιώδης δμως 
καιρός δέν τούς έπέτρεψε νά σταματήσωσιν. Ολίγον 
έπειτα, ό Ταμάγκος είδε φλόγα κανονιού, καί 
ήκουσε τήν έκπυρσοκρότησιν· ακολούθως είδε καί 
άλλου κανονιού φλόγα, δέν ήκουσεν δμως κρότον.

καί μετά ταϋτα δέν είδε πλέον τίποτε. Τήν επιού
σαν κανέν πλοϊον δέν έφαίνετο. 0 Ταμάγκος έξη
πλώθη είς το στρώμα του καί έκλεισε τούς οφθαλ
μούς του· ή Αϋσέ ειχεν άποθάνει τήν νύκτα έκείνην ..

Δεν ήξεύρω πόσον καιρόν έπειτα φρεγάτα άγ- 
ί'λική, ή 'Errvi), παρετήρησε πλοϊον χωρίς κατάρ
τια καί έγκατελελειμμένον, ώς έφαίνετο, άπό τό 
πλήρωμά του. Μία λέμβος , πλησιάσασα είς αύτό , 
ηύρε μαύρην άποθαμένην, καί μαϋρον τόσον ισχνόν καί 

όσον κατεσκληκότα, ώστε ώμοίαζε μομίαν, ΐίκειτο 
)ς νεκρός, μόλις σώζων λεπτήν πνοήν. 0 χειρουρ

γός τόν παρέλαβε καί τόν έπεριποιήθη άμέσως, καί 
όταν ή ’Errva> έφθασεν είς Κίγστων, ό Ταμάγκος 
ήτον ύγειέστατος. Τον ήρώτησαν τήν ιστορίαν του, 
κα! αύτάς διηγήθη δ,τι ήξευρεν. Οί κάτοικοι τής 
νήσου ήθελαν νά τόν κρεμάσωσιν ώς άποςάτην μαϋρον 
άλλ’ ό φιλάνθρωπος διοικητής τόν ύπερασπίσθη , 
είπών δτι ή διαγωγή του ήτον δικαιολογημένη, 
καθόσον αύτός δέν έκαμε χρήσιν είμή τού νομίμου 
τής ύπερασπίσεως δικαιώματος. Τόν μετεχειρίσθη- 
σαν λοιπόν όπως μεταχειρίζονται τούς μαύρους 
όσους εύρισκουσιν είς πλοία μετερχόμενα τήν σωμα
τεμπορίαν δταν τά δημεύωσι. Τόν άπηλευθέρωσ αν, 
δηλαδή τόν διέταξαν νά εργάζεται διά τάν Κυβέρ- 
νησιν. Τον έδιδαν τριάκοντα δύω λεπτά καθ’ημέραν 
καί τήν τροφήν του. ήτον ώραιότατος άνθρωπος. 
Τον είδεν ό συνταγματάρχης τοΰ 75, καί ζητήσας 
αύτόν τόν έκαμε τυμπανιστήν τής μουσικής τού 
συντάγματός του. £μαθεν ολίγα αγγλικά, άλλά δέν 
ώμίλει σχεδόν, καί έπινεν ύπερβολικά ρούμιον καί 
ταφιάν. Απέθανε δέ είς τό νοσοκομεΐον άπό φλό- 
γωσιν τού στήθους.

Ξ. Μ.

Ο ΥΠΟΚΟΜΗΣ 
TH5S ΒΡΑΖΕΑΟΝΝΗΣ.

ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ ΝΕΩΤΑΤΟΝ.

(Συνεχεία. *hTs φυλλά£ι?ν Κ.ΘΖ.)

I'.
©ΗΣΑΙ’ΡΟΣ.

0 εύγενής εκείνος Γάλλος, ό αναγγελθείς άπό 
τόν Σπιταίδ είς τάν Μώγκ, καί περάσας τυλιγ
μένος καλά με τάν μανδύαν του πλησίον τοΰ άλιέως, 
έζελθόντος άπό τήν σκηνήν τοΰ στρατηγού πέντε 
λεπτά πρό τής είσόόου του , ό εύγενής εκείνος 
Γάλλος, λέγομεν, διήλθε τά διάφορα φυλακεια χωρίς 
νά ρίψη βλέμμα ολόγυρά του , φοβούμενος μήπως 
φανή αδιάκριτος. Κατά τήν δοθεϊσαν περί αύτού 
■διαταγήν, τόν έφεραν είς τήν σκηνήν τού στρατη
γού· τόν άφησαν όέ μόνον είς τό έμπροσθεν τής 
σκηνής ταύτης δωμάτιον, δπου έπερίμεινε τόν Μώγκ, 
δστις τόσην ώραν μόνον έβράδυνε νά φανρ δσην

έχοειάσθη ν' άκούσγ τήν έκθεσιν τών υπαλλήλων 
του, καί νά σπουδάσγ διά τού πάνινου διαφράγ
ματος τό πρόσωπόν τού ζητούντο; τήν άκρόασιν.

Αναμφιβόλως, ή έκθεσις τών συνοδευσάντων τόν 
Γάλλον τούτον άνέφερε περί τής φρόνήσεως αύτού 
καθ’ όδόν, καθότι ή πρώτη έντύπωσις την όποιαν 
άφησεν είς τόν ξένον ή γενομένη πρός αύτόν ύπο- 
δοχή τού στρατηγού ήτον καλ,γτέρα παρ’ δσον ήδύ- 
νατο νά περιμένγ είς παρομοίαν στιγμήν, καί άπό 
άνδρα τόσον ύποπτον. Μολαταύτα, κατά τήν συνή
θειάν του, δταν ό Μώγκ εύρέθη απέναντι τού ξένου 
τούτου, προσήλωσήν έπ’ αύτού τά διαπεραστικά του 
βλέμματα, τά όποια καί ό ξένος αύτός έδέχθη 
άφόβως καί άδιαφόρως. Μετ’ ό'λίγα δεύτερα λεπτά,' 
ό στρατηγός έκαμε σημεϊον διάτήςχειρός καί τής 
κεφαλής δτι έπερίμενε.

— Μυλόρδ, είπεν ό Γάλλος είς καθαρωτάτην 
αγγλικήν γλώσσάν, έζήτησα άκρόασιν άπό τήν Εξο
χότητά Σου διά σημαντικήν ύπόθεσιν.

— Κύριε, είπεν ό Μώγκ αγγλιστί, όμιλεΐς τήν 
γλώσσάν μας καθαρότατα, πράγμα σπάνιον είς 
άνδρα γεννημένον είς τήν ξηράν. Σού ζητώ συγχώ- 
ρησιν, διότι βεβαίως ή έρώτησίς μου είναι αδιά
κριτος· όμιλεΐς καί τά γαλλικά μέ τήν αύτήν καθα
ρότητα ;

— Δεν είναι διόλου παράξενον, μυλόρδ, δτι 
ομιλώ τά αγγλικά αρκετά καλά. Νέος ών έκατοί- 
κησα είς τήν Αγγλίαν, καί δίς μετά ταύτα έτα- 
ξείδευσα.

Τάς λέξεις δέ ταύτας έπρόφερε γαλλιστί καί μέ 
γλώσσαν τόσον καθαράν, ώστε έδειξεν δτι ήτον όχι 
μόνον Γάλλος, άλλά καί Γάλλος άπό τά πέριξ 
τής Τούρ.

— Καί είς ποιον μέρος τής Αγγλίας έκατοί- 
κησες, κύριε;

■— Κατά τήν νεότητά μου, είς τό Λονδΐνον , 
μυλόρδ· μετέπειτα, περί τό 1635, έταξείδευσαχάρ© 
διασκεδάσεως είς τήν Σκωτίαν· τελευταϊον, κατά 
τό 1648, έκατοικησα ολίγον καιρόν είς Νιουκάς-λε, 
καί ιδίως είς τό μονα<τήριον, τού όποιου τούς κήπους, 
κατέχει σήμεοον ό στρατός σου.

— Ζητώ συγγνώμην διά τάς ερωτήσεις μου , 
κύριε· ά»λ’ εννοείς δτι είμαι αναγκασμένος νά τάς 
κάμω· δέν είναι; αλήθεια;

— ©ά μού έφαίνετο παράξενον, μυλόρδ, άν δέν 
τάς έκαμνες.

-— Τώρα, κύριε, είς τί ήμπόρώ νά σέ δονλεύσω, 
καί τί επιθυμείς άπ’έμέ ;

— ΐδού, μυλόρδ· άλλά πρώτον, εΐμεθα μόνοι;
— όλωσδιόλου μόνοι, κύριε, έκτος τού σκοπού 

δστις μάς φυλάσσει.
Λέγων δέ τάς λέξεις ταύτας, ό Μώγκ άνεσήκωσε 

*frv σκηνήν μέ τήν χεΐρά του, καί έδειξεν είς τόν 
εύγενή δτι ό σκοπός εΰρίσκετο δέκα βήματα τό πολύ 
μακράν, καί ότι, άν τόν έκραζεν, ήδύνατο εις έν 
δεύτερον λεπτόν νά τρέξ# πρός βοήθειαν.

— Είς τοιαύτην περίστασιν, μυλόρδ, είπεν δ εύ
γενής μέ τόνον τόσον ησυχον ώς νά είχε πρό πολλοϋ 
στενήν φιλίαν μέ τόν στρατηγόν, έχω σταθερόν άτώ- 
φασιν νά ομιλήσω μέ τήν ’Εξοχότητά Σου, διότι σέ

γνωρίζω τίμιον άνθρωπον. Επειτα, αύτή ή διακοί- 
,νωσίς μου Ο’άποδείξη ποιαν έχω ύπόληψιν πρός τήν 
Εξοχότητά Σου.

0 Μώγκ, έκπλαγείς διά τήν γλώσσαν ταύτην, 
ήτις έθετε μεταξύ αύτού καί τού εύγενούς έκείνου 
Γάλλου τάν ισότητα τούλάχιστον, προσήλωσε τόν 
διαπεραστικόν οφθαλμόν του έπί τού ξένου, καί, μέ 
ειρωνείαν διά μόνης τής κλίσεως τής φωνής του 
έπαισθητήν, διότι κάνεις τών μυώνων τής φυσιο- 
γνωμονίας του δέν έταράχθη, είπε·

— Σ εύχαριςώ, κύριε· άλλα πρώτον, ποιος είσαι, 
σέ παρακαλώ ;

— Είπα ήδη τό όνομά μου είς τον έπιλοχ'αν 
σου , μυλόρδ.

— Σύμπάθησέ τον, κύριε, είναι Σκώτος καί έδυ- 
σκολεύθη νά τά ένθυμηθή.

— Ονομάζομαι κόμης τής Φέρας, κύριε, είπεν ό 
Αθως κλίνων τήν κεφαλήν.

— Κόμης τής Φέρας ; έιπεν ό Μώγκ προσπαθών 
νά ένθυμηθή. Μέ συγχωρεΐς, κύριε· πλήνμού φαίνεται 
ότι πρώτην φοράν άκούώ τό όνομα τούτο. Κατέ
χεις θέσιν κάμμίαν είς την αύλήν τής Γαλλίας ·,

— Κάμμίαν. Είμαι απλούς εύγενής,
— Κάνέν αξίωμα ;
— 0 βασιλεύς Κάρολος δ Α’ μέ άνέδειξεν ιπ

πότην τής Περικνημΐδος, καί ή βασίλισσα Αννα ή 
Αύςριακή άπένειμεν είς έμέ τόν μέγαν σταυρόν τοΰ 
Αγίου Πνεύματος, ίδού τά μόνα μου αξιώματα, 
κύριε.

— Τής Περικνημΐδος ! τού Αγίου Πνεύματος ; 
ΕΪσαι ιππότης τών δυω τούτων ταγμάτων, κύριε ;

— Ναί.
— Καί είς ποιαν περίστασιν έλαβες τά δείγ

ματα τοιαύτης μεγάλης εύνοιας ;
— Δι’ υπηρεσίας γενομένας είς τάς Αύτών Μεγα

λειότητας.
0 Μώγκ έκύτταξε μέ έκπληξιν τόν άνδρα τούτον, 

δστις τοΰ έφαίνετο τόσον άπλ,ούς καί τόσον μέγας 
συγχρόνως. Επειτα, ώς αποποιούμενος νά έξετάση 
περισσότερον τό τοιούτο μυστήριον άπλότητος καί 
μεγαλείου, είς τό όποιον ό ξένος δέν έφαίνετο δια
τεθειμένος νά τού δινση πληροφορίας άλλας παρ’ όσας 
ήδη έλαβεν, είπεν·

— Είσαι σύ οσις ένεφανίσθης χθές είς τάς έμπρο- 
σθοφυλακάς μου ;

— Καί δέν μ’έδέχθησαν μάλιστα , μυλόρδ.
— Πολλοί τών αξιωματικών, κύριε, δέν άφίνουν 

νά έμβή, κάνεις είς τά στρατόπεδά των, κατ εξοχήν 
τήν παραμονήν πιθανής μάχης. Αλλ’ έγώ διαφέρω 
τών συστρατηγών μου , κ<1 δέν αγαπώ ν’ άφίνω 
τίποτε όπίσω μου. Πάσα αγγελία είναι καλή, δι’έμέ· 
πάντα κίνδυνον τόν θεωρώ άποστελλόμενον θεόθεν, 
καί τόν ζυγίζω είς τήν χεΐρά μου μέ τήν ένέργειαν 
τήν όποιαν ό ©εός αύτός μού έδωκε. Αν δέν σ’ έδέ- 
χθην λοιπόν εχθές, προήΤΐε -ίούτο διότι κατ’έκείνην 
τήν στιγμήν είχα συμβούλων. Σήμερον, είμαι ελεύ
θερος, λάλει. (

— Μυλόρδ, έκαμες καλά νά μέ δεχθής, διότι 
δέν πρόκειται ποσώς ούτε περί τής μάχης τήν 
όποιαν θά συτ-κροτήσηις κατά τού στρατηγού Λαμ-



πέρτ, ούτε περί τοΰ στρατοπέδου σου· καί άπόδειξις 
είναι δτι άπέτρεψα τήν κεφαλήν νά μήν ίδώ τούς 
στρατιώτας σου , καί έκλεισα τούς οφθαλμούς νά 
μην άριθμήσω τάς σκηνάς σου. Οχι, έρχομαι νά 
σοΰ λαλήσω, μυλόρδ, περί τοΰ εαυτού μου.

— Λάλει λοιπόν, κύριε, είπεν ό Μώγκ.
— Προ ολίγου, ήκολούθησεν ό Αθως, έλαβα την 

τιμήν νά είπώ εις τήν Εξοχότητά Σου οτι έκατοί- 
κησα πολύν καιρόν είς Νιουκάστλε· συνέβη τούτο 
επί της βασιλείας Καοόλου τού Α.', ό πρώην
βασιλεύς παρεδόθη είς τόν κύριον Κρόμβελ άπό τούς 
Σκώτους.

— ΐϊξεύρω, είπε ψυχρώς ό Μωγκ.
— Είχα τότε μεγάλην ποσότητα χρημάτων εϊς 

αργυρά νομίσματα, καί, τήν παραμονήν τής μάχης, 
ίσως προαισθανόμενος τόν τρόπον καθ’ δν έμελλαν 
νά συμβούν τά πράγματα τήν έπαύριον, τά έκρυψα 
εις τό μεγαλτίτερον υπόγειον τού μοναστηριού τής 
Νιουκάστλε, ύπό τόν πύργον, τού οποίου βλέπεις 
έόώθεν τήν κορυφήν φωτιζομένην άπό τάς ακτίνας 
τής σελήνης, ό θησαυρός μου λοιπόν έτάφη έκεϊ , 
καί ήλθα νά παρακαλέσω τήν Εξοχότητά Σου νά 
συγχωρήσγς νά τόν άνορύξω, προτού ίσως ή μάχη 
στραφή πρός εκείνο τό μέρος, καί ή ύπόνομος ή άλλο 
τι ίσως παίγνιον τού πολέμου καταστρέψφ τό κτί- 
ριον, καί διασκορπίση τό χρυσίον μου, ή τό κάμη, 
καταφανές καί τό αρπάξουν οί στρατιώται.

0 Μωγκ έγνώριζε τούς ανθρώπους· έβλεπε λοιπόν 
είς τό πρόσωπον τού άνδρός τούτου δλην τήν δυνατήν 
ένέργειαν, φρόνησιν καί προφύλαξιν. όθεν δέν ήδύ- 
νατο ν άποδώσφ εϊς άλλο τι την έξομολόγησιν τού 
Γάλλου τούτου, εΐμή είς εμπιστοσύνην αληθώς μεγα
λόψυχο·.· έδειξε λ,οιπόν βαθυτάτην περί τούτου συν- 
αίσθησιν.

— Κύριε, είπε, συνέλαβες τώ ovTt καλήν ιδέαν περί 
εμού. Αλλη ποσότης αξίζει άράγετόν κόπον νά έκ- 
τεθή,ς είς κίνδυνον δι’αύτήν ; Πιστεύεις μ-άλιστα δτι 
εύρίσκεται άκόμη εϊς τόν τόπον δπου τήν άφησες ,·

— Εύρίσκεται, κύριε, μήν άμφιβάλλφς,
— Απεκρίθης εϊς τήν μίαν μου έρώτησιν άλλ’είς 

τήν άλλην .... Σέ ήρώτησα άν ή ποσότης ήτον με- 
γαλ.η, ώστε νά έκτεθφς είς κίνδυνον δι’αύτήν.

— Είναι μεγάλη μάλιστα , μυλόρδ , διότι έφύ- 
λαξα έν έκατομμύριον είς δύω βαρέλια.

— ίϊν έκατομμύριον! έφώναξεν ό Μωγκ, τόν 
όποιον αύτήν τήν φοράν ό Αθως έκύτταζεν άτενώς 
καί πολλήν ώραν.

Ο Μώγκ τό ένόησε· τότε ή δυσπιστία του έπα- 
νήλθεν.

— Ιδού, είπε καθ’έαυτόν, άνθρωπος δστις ζητεί 
νά μέ παγιδεύσφ.—Λοιπόν, κύριε, έπανέλαβε, θέλεις 
ν άνορύξη,ς τήν ποσότητα ταύτην, άν καλώς σέ 
ένόησα;

— Αν εύαρεστήσαι, μυλόρδ.
— Σήμερον ;
— Απόψε μάλιστα, καί τούτο διά τάς πεοιστά- 

σεις τάς οποίας σού άνέφερα.
— Αλλά, κύριε, άντέταξεν ό Μωγκ, ό στρατηγός 

Λαμπέρτ είναι καί αύτός επίσης πλησίον , ώς έγώ ,

είς τό μοναστήριον δπου εύρίσκεται ό θησαυρός σου. 
Διατί λοιπόν δέν άπευθύιθης πρός αύτόν ;

— Διότι , μυλόρδ, δταν ένεργη κάνει; είς περι
στάσεις μεγάλας, πρέπει νά συμβουλεύεται τήν καρ
δίαν του πρό πάντων. Τί νά σού είπώ; ό στρα
τηγός Λαμπέρτ δέν μού έμπνέει τήν αύτήν έμπι- 
στοσύνην.

— Ας ήναι, κύριε. Θά σέ κάμω νά εΰρφς τά χρή
ματά σου , φθάνει μόνον νά ύπάρχουν άκόμη , διότι 
ήμπορούν καί νά μήν ύπάρχουν. Από τό 1648 παρήλ
θαν δώδεκα έτη, καί είς τό διάστημα τούτο συνέ- 
βησαν πολλά καί μεγάλα συμβάντα.

0 Μωγκ έπέμενεν είς τήν πρόφασιν ταύτην, θέλων 
νά ϊδή άν ό Γάλλος ωφελείτο άπό τήν παρουσιαζο- 
μένην είς αύτόν υπεκφυγήν, άλλ’ ό Αθως έμεινεν 
άμετάβλητος.

— Σέ βεβαιόνω , μυλόρδ , είπε σταθερώς , δτι ή 
πεποίθησίς μ.ου περί τών δύω βαρελ'ων είναι δτι δέν 
μετήλλαξαν ούτε θέσιν ούτε κύριον.

Η άπόκοισις αύτη άφήρεσεν άπό τόν Μωγκ μίαν 
υποψίαν, άλλ’εύθύς τού έγέννησεν άλλην.

Αναμφιβόλως, ό Γάλλος ούτος ήτον άπόστολος 
έρχόμενος νά ένοχοποιήση τόν προστάτην τού κοι
νοβουλίου· τό χρυσίον ήτον δέλεαρ. Αναμφιβόλως 
άκόμη , δι’ αύτού ήθελαν νά διεγείρουν τήν πλεονε
ξίαν τού στρατηγού· τό χρυσίον τούτο βέβαια δέν 
ύπήρχεν. ό Μωγκ λοιπόν έπρεπε νά καταλάβφ έπ’αύτο- 
>ώρω ψευδόμενον καί δολιευόμενον τόν Γάλλον 

τούτον, καί νά τρέψφ τήν έπιβουλήν ταύτην τών 
έχθρών του είς νίκην καί θρίαμβον τής ύπολήψεώς 
του. Αποφασίσας λοιπόν ό Μώγκ τί έπρεπε νά κάμφ, 
είπε πρός τόν Αθωνα·

— ©ά μού κάμη,ς βέβαια τήν τιμήν , κύριε , νά 
δειπνήσγς άπόψε μαζί μου.

— Μάλιστα , μυλόρδ , άπεκρίθη ό Αθως κλίνων 
τήν κεφαλήν, διότι αισθάνομαι άξιος τής τιμής 
ταύτης, διά τήν κήίσιν τήν όποιαν αύθορμήτως έχω 
πρός τήν Εξοχότητά Σου.

— Η παραδοχή τής προτάσεώς μου μέ τοσαύτην 
ειλικρίνειαν μέ ύποχρεόνει τοσούτω μάλλον, καθόσον 
οί μέν μάγειροί μου είναι καί ολίγοι καί ό'χι πολύ 
έμπειροι, οί δέ τροφοδόται μου έπέςφεψαν άπόψε μέ 
χεϊρας κενάς· ώστε, άν έλειπεν ομοεθνής σου αλιεύς, 
περιπλανηθείς είς τό στρατόπεδόν μου, ό στρατηγός 
Μώγκ έκοιμάτο άπόψε άδειπνος. Εχω λοιπόν όψάρια 
νωπά, καθώς μού είπεν ό πωλητής.

— Μυλόρδ, δέχομαι κυρίως διότι θέλω νά λάβω 
τήν τιμήν νά περάσω μερικάς στιγμάς περισσότερον 
μαζί σου.

Μετά τά άμοιβαϊα φιλοφρονήματα ταύτα, διαρ- 
κούντων τών οποίων ό Μώγκ δέν άφησε ποσώς τόν 
προφυλαχτικόν του τρόπον, τό δεΐπνον, ή δ,τι έμελλε 
νά έπέχφ τόπον δείπνου, ήτοιμάσθη είς έλατίνην 
τράπεζαν, ό Μώγκ ένευσεν είς τόν κόμητα τής 
Φέρας νά καθήση είς τήν τράπεζαν ταύτην, καί έκά- 
θησε καί αύτός αντίκρυ του· έν μόνον άγγεΐον μέ 
βραστά όψάρια, παρουσιασθέν είς τούς δύω ένδοξους 
συνδείπνους , ύπέσχετο περισσότερον νά θεραπεύσφ 
τήν πείναν παρά τήν γαστρονομικήν φιληδονιαν των.

Ενώ έδείπνουν, δηλαδή ένώ έτρωγαν τά όψάρια
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ταύτα, ποτιζόμενα άπό κακόν ζύθον, ό Μώγκ έπα-| σ Hie jacet venerabilis Petros Guiillelmus 
ρακάλεσε τόν Αθωνα νά τού διηγηθή, τά τελευταία Scott. Canon. Honorab. Conventus novi castelli. 
συμβάντα τής Σφενδόνης, τήν συμφιλίωσιν τού πρίγ-1Obiit quariA et decima die Feb. ann. dom. 
κιπος τού Κονδέ μέ τόν βασιλέα, τό ενδεχόμενον συν-1C1OIOC VIII. Requiescat in pace, s
οικέσιον τής Αύτού Μεγαλειότητας μέ τήν βασιλό-

ήνοναν, ή μάλλον έχώριζαν, τότε τήν Αγγλίαν, τήν όραμάτιζε το μέρος του, είτε τήν ειλικρινή έμπιςο- 
Γαλλίαν καί τήν όλλανδίαν. σύνην μέ τήν οποίαν έπαρουσίαζε τήν αΐτησίν του είς

δτι δηλαδή είχε νά κάμη μέ άνδρα υψηλής άνα- κλοπήν ώς άποάοσιν.
τροφής. — Πολύ καλά, είπε, σέ συνοδεύω, καί τό περι-

Δολοφόνος ούτος δέν ήδύνατο νά ήναι, καί ό ΜώγκIστατικόν τούτο μού φαίνεται τόσον θαυμαστόν, ως·» 
εδυσκολεύετο νά τόν πιςτύση κατάσκοπον άλλ’ύπήρ-Ιθελω νά βαστάζω ό ιόιος τό φαναριον.

όνως είς Καί, ταύτα είπών, έπεριζώσθη ξίφοςχεν άρκετη πονηριά καί σταθερότης συγχρόνωι 
τόν Αθωνα, ώστε ό Μώγκ νά νομίσφ δτι ήδύνατο νά 
ή,ναι συνωμότης.

δταν έσηκώθησαν άπό τήν τράπεζαν
Πιστεύεις λοιπόν δτι ήμπορεΐς νά εύρη,ς τόνΙλαττοντος αύτον άπό αίφνιδιαν δολοφονίαν.
, « / — _ _ V Ί Τ — — 3- — — .τ — - Α λΛϊΣ — . . —— · — 1 » Λν. 1θησαυρόν σου, κύριε; ήρώτησεν ό Μ όγκ,

— Ναι, μυλόρδ.
— Σπουδαίως ;
— Σπουδαιότατα,
— Καί πιστεύεις βτι θά εύρης τήν θέσιν δπου

έτάφη ;
— Μόλις φθάσωμεν,
— Τό λοιπόν , κύριε, είπεν ό Μώγκ, περιεργείαο

κοντον .
έβαλε πιφόλιον είς τήν ζώνην, δείξας διά τού κινή
ματος τούτου, τό όποιον έπαραμέρισε τόν ύπενδύτην 
του, τούς λεπτούς κρίκους θώρακος σιδηρού, προφυ-

Μετά ταύτα, έλαβεν είς τήν δεξιάν του χεΐρα 
σκωτικόν έγχειρίδιον, καί έπειτα, στραφείς πρός τόν 
Αθωνα, είπεν·

-— Είσαι έτοιμ.ος, κύριε; έγώ είμαι.
0 Αθως, έναντίον τών δσα έπραξεν ό Μώγκ, άπο- 

σύρων τό έγχειρίδιον του, τό έθεσεν είς τήν τρά- 
έξεθηλύκωσε τόν ζωστήρα τού ξίφους του, 

τό όποιον έβαλε πλησίον τού εγχειριδίου, καί, άνοί-

ενα των τοποτηρητων μου
— Στρατηγέ , δέν θά σέ άφινα νά λάβης αύτόν

μνον παντός επιθετικού και αμυντικού οπΛου.
— Ιδού, μά τήν άλήθειαν, παράδοξος άνθρωπος,

τάν κόπον, άν αληθώς δέν είχα άνάγκην τής συνο-ρή7·» καθ έαυτόν ό Μωγκ· είναι παντάπασιν άοπλος, 
δίας σου· άλλ’έπειδή άναγνωρίζω δτι ή συνοδία σουιΒχ»1 λοιπόν ενεδραν, έτοιμασμενην έκεϊ πέραν, 
μού είναι ό'χι μόνον έντιμος, άλλ’ άναγκαία, δέ- Στρατηγέ, ειπεν ό Αθως , ώς μαντεύσας τάν
χομαι τήν πρότασιν σου. ‘ στοχασμόν τού Μώγκ, θέλεις νά ήμεθα μόνοι, πολύ

— Θέλεις νά έχωμεν καί άλλους μαζί; ήρώτησενΙκαλά· ό μέγας στρατηγός ομ.ως δεν πρεπει ποτ
ό Μώγκ τόν Αθωνα. εκτίθεται με υπερβοκικον θάρρος* ενυκτωσεν , ημ-

μίζω, άν δένρθρεϊ ήναι κίνδυνος είς τό πέρασμα τού βάλτου, 
είπέ νά σέ συνοδεύσουν.

— Εχεις δίκαιον, είπε.
Καί έφώναξε- 
— Διγμπύ!
Ο ύπασπιστής ήλθε.
— Πενήντα άνθρωποι μέ ξίφος καί με τουφέκιον, 

είπε.
Καί έκύτταςε τόν Αθωνο^
— Είναι πολλά ολίγοι , είπεν ό Αθως, άν φναι 

Δ’-γμπύ,

— Στρατηγέ
■

είναι περιττόν, νομν
βλέπης ό ιόιος τήν άνάγκην. Δύω άνθρωποι μέ ένα 
ίππον άρκούν νά μεταφέρουν τά δύω βαρέλια είς τήν 
λέμβον ήτις μ’έφερεν έδώ.

— Αλλά θά χρειασθή νά σκάψουν, νά σηκώσουν 
χώμα, νά σχίσουν πέτρας, καί δέν σκοπεύεις βέβαια 
νά κάμης τά έργα ταύτα ό ίδιος, δέν είναι αλήθεια;

— Στρατηγέ, δέν έχομεν μήτε νά σκάψωμεν, μήτί 
πέτρας νά σχίσωμεν. ό θησαυρός είναι θαμμένος εϊς 
τά υπόγεια τού κοιμητηρίου τής μονής, υποκάτω

καί τά δύω σκεπασμένα μέ άλειμμα γύψου, καί εχοντα I IA?
σχήμα νεκρικής λάρνακος. Είναι καί επιγραφή διά!
σής όποιας θά γνωρίσω τόν λίθον καί, έπειδή δεν Τ01 ΒΑΛΤΟΙ,
θέλω είς τοιαύτην λεπτήν καί έμπιστευτικήν ύπό-Ι ό Αθως καί ό Μώγκ διέβησαν, προχωρούντες άπό 
θεσιν νά φυλάξω τίποτε μυστικόν άπό τήν Εξοχο-Ιτό στρατόπεδόν πρός τόν Τουήδ ποταμόν, τό μέρος
?ήτά Σου, ιδού ή είρημένη επιγραφή έκεΐνο τό όποιον είχε διαβή μέ τούς άλιεϊς ά Διγ-
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μπύ, ερχόμενος άπδ τδν Του ς δ εις τδ στρατόπεδον. 
Η θέα τού τόπου τούτου, ή θέα τών άπδ τούς αν
θρώπους γενομένων μεταβολών , ήτον ικανή νά προ- 
ςενήση μεγίστην έντύπωσιν εις λεπτήν καί ζωήράν 
φαντασίαν ώς τήν τού Αθωνος. ό Αθως έκύτταζε 
μόνον τούς κατερημωμένους έκείνους τόπους· ό Μώγκ 
εκύτταζε μόνον τδν Αθωνα· τδν Αθωνα όστις, εχων 
τούς οφθαλμούς ποτέ μέν ύψωμένους προς τον ούρα 
νδν, ποτέ δέ χαμηλωμένους πρδς τδν γην, ήρεύνα , 
έσκέπτετο, άνεστέναζεν.

0 Διγμπύ , τδν όποιον ή τελευταία διαταγή τού 
στρατηγού, καί κατ' εξοχήν ό τόνος μέ τδν όποιον 
ή διαταγή αύτη έδόθη, είχαν όπωσούν συγκιάήσει 
κατ άρχάς, ό Διγμπύ , λέγομεν , ήκολούθησε τούς 
νυκτερινούς περιηγητάς ώς είκοσι περίπου βήματα· 
άλλα, στραφέντος τού στρατηγού, ώς άπορούντος 
διατί δεν ένηργούντο αί διαταγαί του, ό ύπασπιτής 
ενόησεν ό'τι ήτον αδιάκριτος, καί έμβήκεν εις τήν 
σκηνήν του.

Υπέθετεν ό Διγμπύ ότι ό στρατηγός ήθελε νά 
περιέλθγ άγνώρις-ος τδ ςρατόπεδόν του, καί νά πλη- 
ρεφορηθή άν έφυλάττετο ή «παιτουμένη αγρυπνία, 
κατά τάς επιθεωρήσεις τάς όποίας συνειθίζουν νά 
κάμνουν οί έμπειροι στρατηγοί τήν παραμονήν ορι
στικής μάχης· έξήγει δέ, εις τήν περίστασιν τούτην, 
τήν παρουσίαν τοΰ Αθωνος καθώς εξηγεί πάντοτε ό 
κατώτερος παν ο,τι βλέπει μυστηριώδες εις τήν 
διαγωγήν τού άνωτέρου του. ό Αθως ήδύνατο νά 
ήναι, καί εις τούς οφθαλμούς τού Διγμπύ έπρεπε 
μάλιστα νά ήναι, κατάσκοπος τού οποίου αί πληρο- 
φορίαι έμελλαν νά φωτίσουν τον στρατηγόν.

Αφού έπεριπάτησαν δέκα περίπου λεπτά, μεταξύ 
των σκηνών καί των φυλακείων, πυκνουμένων περισ
σότερον εις τά πέριξ τού γενικού στρατοπέδου, ά 
Μώγκ έμβήκεν εις μικράν λιθόστρωτου οδόν, διαι- 
ρουμένην εις τρεις ά'λλας. Η αριστερά έφερεν εις τδν 
ποταμόν, ή μέση εις τδ μοναστήριον τής Νιουκά- 
στλε διά τού βάλτου, r, δέ δεξιά διέσχιζε τάςπρώτας 
γραμμάς τού στρατοπέδου τοϋ Μώγκ, τάς πλησιε- 
στερας δηλαδή εις τδν στρατόν τού Ααμπέρτ. ’Εκεϊ- 
θεν τού ποταμού ήτον σταθμός εμπροσθοφυλακής, άνή- 
κων εις τδν ς-ρατδν τοϋ Μώγκ, καί έπιτηρών τδν εχθρόν· 
ό ς-ρατδς ούτος συνίς-ατο άπδ εκατόν πενήντα Σκώτους, 
οίτινες είχαν περάσει τδν Τουτδ κολυμβώντες, καί, 
έν περιπτώσει προσβολής, έπρεπε πάλιν κολυμβώντες 
νά τδν περάσουν , καί νά σημάνουν τήν έφοδον· 
άλλ" επειδή εις τδ μέρος τούτο δεν ήτον γάφυρα, οί δέ 
ςρατιώται τού Ααμπέρτ δέν ήσαν τόσον συνετισμέ
νοι νά κολυμβούν, ώς οί στρατιώται τοϋ Μώγκ, ό 
στρατηγός ούτος δέν έφαίνετο πολύ ανήσυχος άπδ 
τδ μέρος εκείνο.

Εδώθεν τού ποταμού, ώς πεντακόσια περίπου 
βήματα άπδ τδ παλαιόν- μονατήριον, ήτον τδ κατά
λυμα τών άλιέων , έν μέσω σωρού μικρών σκηνών , 
τάς όποίας είχαν κατασκευάσει οί στρατιώται τών 
πλη,σιοχώρων φυλών , έχοντες μεθ’εαυτών τάς συζύ
γους καί τά τέκνα των.

Ολον τδ σύμφυρμα τούτο εις τάς ακτίνας τής 
σελήνης παρίστανεν έκπληκτικώτατον θέαμα· ά σκιά 
εξευγένιζε καί τδ παραμικρόν αντικείμενου, τδ δέ

φώς, ό κόλαξ ούτος ό έκλέγων πάντοτε τήν περιφα- 
νεςάραν δψιν τών πραγμάτων, εύρισκεν εις τά σκου
ριασμένα τουφέκια τδ καθαρόν άκόμη μέρος, εις τά 
,πανία καί τά ράκη τδ πλέον λευκόν καί άλέρωτον 
κομμάτιον.

0 Μώγκ έφθασε λοιπόν μέ τδν Αθωνα, διαβαίνων 
τδν μελαγχολικόν τούτον τόπον, φωτιζόμενου άπδ 
λάμύιν διπλήν, τήν λάμύιν τήν άργυροειδή τής σελή
νης, καί τήν κοκκινωπήν λάμ-ύιν τών επί τής τριόδου 
έτοιμοσβέστων πυρσών. Εκεί έστάθη, καί, στραφείς 
πρδς τδν συνοδοιπόρον του, είπε·

— Γνωρίζεις, κύριε, έδώ τδν δρόμον σου;
— Στρατηγέ , αν ή μ.νήμη δέν μ’ άπατά, ή 

μέση λιθόστρωτος οδός φέρει κατ' εύθεΐαν εις τδ 
μ.οναστήριον.

— Εχεις δίκαιον άλλά θά έχωμεν άνάγκην φωτός 
διά τδ ύπόγειον.

Καί, ταύτα είπών, έστράφη καί είδεν εις τά 
όπίσω.

— Α ! είπεν, δ Διγμπύ, ώς φαίνεται. μάς ήκο
λούθησε· τόσω καλήτερα, θά μάς προμηθεύση ό,τι 
μάς χρειάζεται.

-— Ναι, στρατηγέ, βλέπω τώ δντι εκεί πέραν 
άνθρωπον όστις προ πολλοϋ μάς άκολουθεΐ.

— Διγμπύ, έφώναξεν ό Μώγκ, Διγμπύ, έλα, σέ 
παρακαλώ.

Αλλ’ άντί νά ύπακούσγ, ή σκιά έκινήθη ώς έκ- 
πλαγεΐσα, καί, οπισθοδρομούσα άντί νά προχωρήση, 
έκυρτώθη καί έγεινεν άφαντος διά τής άριστεράς 
οδού, διευθυνομένη πρδς τδ δοθέν εις τούς άλιεΐς 
κατάλυμα.

— Φαίνεται οτι δέν ήτον ό Διγμπύ, είπεν ό 
Μώ*κ.

Καί οί δύω ήκολούδησαν τήν άφαντου γενομένην 
σκιάν. Αλλ’ επειδή δέν είναι πράγμα σπάνιον νά 
περιφέρεται άνθρωπος τήν ένδεκάτην ώραν τής 
νυκτδς εις στρατοπέδου οπού κοιμούνται δέκα ή 
δώδεκα χιλιάδες άνδρών, ό Αθως καί ό Μώγκ δέν 
έδειξαν διά τδ περιστατικδν τούτο πολλήν άνη- 
συχίαν.

— 'Εν τούτοις, επειδή μ.άς χρειάζεται λαμπάς, 
φανάριον, φώς όποιονδήποτε, ώστε νά βλέπωμεν 
πού νά πατήσωμεν, άς ζητήσωμεν τδ φώς τούτο, 
είπεν ό Μώγκ.

— Στρατηγέ, ό πρώτος στρατιώτης τδν όποιον 
θ’ άπαντήσωτεν ήμπορεϊ νά μάς φέξη.

— Οχι, είπεν ό Μώγκ, θέλων νά ίδή, άν υπήρχε 
συνεννόησις κάμμία μεταξύ τοϋ κόμητος τής Φερας 
καί τών άλιέων· οχι, προτιμώ καλήτερα κάνένα 
άπδ τούς Γάλλους εκείνους τούς ναύτας, οίτινες ήλθαν 
απόψε νά μού πωλήσουν όψάρια. Αναχωρούν αύριον, 
καί άπ' αυτούς τδ μυστικόν θά φυλαχθή καλήτερα· 
ένώ , άν διαδοδή εις τδν σκωτικδν στρατόν ή φήμη 
ότι εύρίσκονται θησαυροί εις τδ μοναστήριον τής 
Νιουκάστλε, οί όρετνοί μου θά πιστεύσουν ότι νπδ 
πάσαν πλάκα κρύπτεται έκατομμύριον, καί δέν 
θ' άφήσουν λίθον έπί λίθου εις τδ κτίριον.

— Κάμε όπως νομίζης, στρατηγέ, άπεκρίθη ό 
Αθως μέ τόνον φωνής τόσον φυσικόν, ώστε ήτον

προφανές ότι, στρατιώτης ή αλιεύς, τού ήσαν αδιά
φοροι, καί δέν έδειχνε κάμμίαν προτίμησιν.

‘Ο Μώγκ έπλησίασεν εις τδν όδόν εκείνην, όπισθεν 
τής όποίας έγεινεν άφαντος ό άνθρωπος τδν όποιον 
ό στρατηγός έξέλαβεν ώς τδν Διγμπύ, καί άπήν- 
τησε περίπολον όστις, διερχόμενος τάς σκηνάς, 
διευθύνετο πρδς τδ γενικόν στρατόπεδον σύλληφθείς 
λοιπόν όμοϋ μέ τδν σύντροφόν του, έδωκε τδ σύν
θημα καί έπέρασε.

Στρατιώτης άλλος, έξυπνήσας άπδ τδν θόρυβον, 
άνεσηκώθη εϊς τήν χλαϊνάν του νά ίδή τί έτρεχεν.

— ’Ερώτησέ τδν, είπεν ό Μώγκ πρδς τδν Αθωνα, 
πού είναι οί άλιεΐς· διότι, άν τδν έρωτήσω έγώ, θά 
μέ γνωρίση.

0 Αθως έπλησίασε τδν στρατιώτην όστις τοϋ 
έδειξε τήν σκηνήν· παρευθύς ό Μώγκ καί όΑθως διευ- 
θύνθησαν πρδς τδ μέρος έκεΐνο.

Εφάνη τότε εις τδν στρατηγόν ότι, τήν στιγμήν 
καθ'ήν έπλησίαζε, σκιά όμοια μ' έκείνην τήν όποιαν 
είχεν ίδεΐ, έμβαινε κρυφίως εις τήν σκηνήν τάύτην 
άλλα, πλησιάσας, άνεγνώρισεν'ότι πρέπει νά ήπατήθη, 
διότι όλοι έκοιμώντο σωρευμένοι, καί είδε βραχίονας 
καί σκέλη άνάκατα.

0 Αθως , φοβούμενος μήπως ό στρατηγός τδν 
ΰποπτεύσ?) ώς συνεννοούμενου μέ κάνένα τών ομοε
θνών του, έμεινεν έξω τής σκηνής.

— Αί! είπεν ό Μώγκ γαλλιστί , έξυπνήσατε.
Δύω ή τρεις άπδ τούς κοιμωμένους έσηκώθησαν.
— Εχω άνάγκην νά μού φέξη κάνεις άπδ σάς , 

είπεν ό Μώγκ.
6λοι έκινήθησαν, οί μέν άνασηκωθέντες, οί δέ 

σηκωθέντες ολωσδιόλου, ό αρχηγός είχε σηκωθή 
πρώτος^

— ό,τι ορίζεις, Ενδοξότατε, είπε μέ φωνήν ήτις 
έκαμε τδν Αθωνα ν’ ά'/ασκιρτήσφ, πού έχομεν νά 
πηγαίνω μεν;

— Τώρα τδ βλέπεις· φανόν ! πηγαίν<βμ»ν, γρή
γορά !

—- Μάλις-α, ’Ενδοξότατε, ορίζεις νά σέ συνοδεύσω 
ένώ ό ίδιος;

— Σύ ή άλλος, αδιάφορου· φθάνει κάποιος άπδ 
σάς νά μού φέξη.

— Απορίας άξιον , είπε καθ’ εαυτόν ά Αθως, τί 
παράξενου φωνήν έχει αύτό; ό αλιεύς.

— Φώς , παιδί»! έφώνάξεν ό αλιεύς* ελάτε
7?τ;ϊ°?Χ !

Επειτα, απευθυνόμενος σιγαλά πρδς ένα τών συν
τρόφων του, όστις ήτον πλησ«στερα·

— Φέξε σύ, Μεννεβίλ, είπε, και νά ήσαι έτοιμος 
εις αλ,α.

Είς τών άλιέων έκτύπησε τδν πυροβόλον εις τδ 
στερνάριον, καί μέ τήν ίσκαν καί τδ θειαφοκέριον 
άναψε τδ φανάριον.

Τδ φώς διεχύθη αμέσως είς τήν σκηνήν.
— Είσαι έτοιμος, κύριε; είπεν ό Μώγκ πρδς τδν 

Αθωνα, όστις έστρεφεν εις τά όπίσω τδ πσόσωπόν 
του νά μήν έκτ-θή είς τδ φώς.

— Μάλιστα, στρατηγέ, άπεκρίθη.
— Α! ό εύγενης ό Γάλλος ! είπε σιγαλά ό άρχη- 

γδς τών άλιέων. Διάβολε! r/,αμα καλά νά σ επι

φορτίσω τδ έργον τούτο, Μεννεβίλ, διότι εμέ θά 
υ.'έγνώριζε. Φέξε ! φέξε !

0 διάλ.ογος ούτος έγίνετο είς τδ βάθος τής σκηνής, 
καί τόσον σιγαλά, ώστε ό Μώγκ δέν ήδυνήθη νά 
άκούση ούτε συλλαβήν, συνδιαλεγόμενος μάλιστα 

ότε μέ τδν Αθωνα.
0 Μεννεβίλ είς τδ μεταξύ τούτο ήτοιμάζετο, ή 

μάλλον έλάμβανε τάς διαταγάς τοϋ αρχηγού του.
— Αί ! λοιπόν ; είπεν δ Μώγκ.
— Ετοιμος είμαι, στρατηγέ μου, είπεν ό αλιεύς.
0 Μώγκ, ό Αθως καί ό αλιεύς άφησαν τήν 

σκηνήν.
— Ητον άδύνατον, είπε καθ’εαυτόν ό Αθως, τί 

άλλόκοτος φαντασία μού ήλθεν εις τήν κεφαλήν!
— Πήγαινε εμπρός , άκολούθει τδν δρόμον τής 

αέσης, καί τέντονε τά σκέλη σου, είπεν ό Μώγκ πρδς 
τδν άλιέα.

Δέν είχαν άκόμη κάμει είκοσι βήματα, όταν η 
αύτή· σκιά, ήτιςείχε φανή έμβαίνουσα είς τήν σκηνήν, 
έξήρχετο, έσύρετο καταγής μέχρι τών πασσάλων , 
καί, προστατευομένη άπα τδ περις-οιχίζον τή·ζ όδόν 
άνδηρου, έπαρατήρει μέ περιέργειαν τήν πορείαν τοϋ 
στρατηγού.

Καί οί τρεις έχάθησαν είς την ομίχλην. Επροχώ- 
υουν πρδς τδ μονας-ήριον τής Νιουκάστλϊ, τού όποιου 
έφαίνοντο ήδη οί λευκοί λίθοι ώς μνήματα.

Αφού έστάθησαν ολίγα δεύτερα λεπτά ύπδ τδ 
πρόθυρου, έμβήκαν είς τά ενδότερα· Η Ούρα ήτον 
συντριμμένη δι’ άξίνης· φυλακή τεσσάρων άνδρών 
έκοιμάτο ασφαλώς εϊς γωνίαν τινά, τόσον ήσαν βέ- 

αιοι οτι έφοδος δ’έν ήδύνατο νά γείνη, άπδ τδ μέρος 
τούτο.

- Δέν σέ πειράζουν αυτοί οί άνθρωποι ; είπεν ό 
Μώγκ πρδς τδν Αθωνα.

— Απ’έναντίας, κύριε, θά μάς βοηθήσουν νά κυ- 
λίσωμεν τά βαρέλια, άν τδ συγχωργ ή ’Εξοχό- 
της Σου.

— Εχεις δίκαιον.
Οί φύλακες εκείνοι, άν καί κοιμώμενοι, έξύπνησαν 

μολαταύτα άπδ τά ποώτα πατήυ,ατα τών δύω 
χριηγητών , έν μέσφ τών βάτων καί τών φυτών , 
ά όποια έσκέπαζαν τδ πρόθυρον. ό Μώγκ έδωκε 

τδ σύνθημα, καί έμβήκεν είς τά ενδότερα τοϋ μονα
στηριού, προηγουμένου πάντοτε τού φωτός. Εβά- 
διζε τελευταίος, έπιτηρών καί τδ παραμικρόν κίνημα 
τού Αθωνος , κρατών τδ εγχειρίδιου γυμνόν είς τήν 
χειρίδα, καί έτοιμος ών νά τδ έμπήξη είς τά νεφρά 
τού εύγενοΰς τούτου άν τδν έβλεπε νά κάμη κίνημα 
ύποπτον. Αλλ’ό Αθως, με βήμα ς-αθερδν καί άκλό- 
νητον, διήλθε τάς στοάς καί τάς αύλάς έκείνας.

Ούτε θύρα , ούτε παράθυρου έσώζετο είς τδ κτί
ριον τούτο. Αί θύρχι είχαν καή, μερικαί είς τδν 
τόπον, καί οί άνθρακες έφαίνοντο οδοντωτοί άκόμη άπδ 
τδ πύρ, τδ όποιον είχε σβεσθή άφ εαυτού, αδυνατούν 
άναμφιβόλως νά δαγκάση μέχρι τέλους τούς ς-ερεούς 
έκείνους δρύινους αρμούς, καρφωμένους μέ σιδηρά 
καρφία. Τών δέ παραθύρων ό'λα τά ΰαλία ίΐγα.'ί 
συντριφθή, καί έφαίνοντο φεύγοντες άπδ τάς τρύπας 
οί νυκτικόρακες, τρομάξαντες τοΰ φωτός τήν λάμ·ψιν. 
Συγχρόνως, γιγαντώδεις νυχτερίδες άρχισαν νά δια-
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γράφουν περί τούς δύω οχληρούς ξένους τούς μεγά
λους καί σιωπηλούς κύκλους των, ένω, είς τά έπί τών 
υψηλών λίθινων τοίχων διαδοθέν φώς, έφαίνετο ύπο- 
τρέμουσα ή σκιά των. Τά θέαμα τοϋτο ητον ενθαρ
ρυντικόν είς τούς όρθώς συλλογιζομένους· καί ό Μώγκ 
έσυμπέρανεν δτι δέν ύπηρχεν άνθρωπος είς τά μονα
στήριον , άφοϋ τά άγρια εκείνα ζώα εύρίσκοντο 
άκόμη, καί έφευγαν αύτών ερχομένων.

Αφοϋ έπέρασαν τά έρείπια, καί έξερρίζωσαν πολλούς 
κισσούς, όντας έκεΐ ώς φύλακας της έρημίας έκείνης, 
ό Αθως έφθασεν είς τά ύπά τήν μεγάλην αίθουσαν 
υπόγειον , τού οποίου ή είσοδος έκοινώνει με τήν 
εκκλησίαν. Εκεί έστάθη.

'— Ηλθαμεν, στρατηγέ, είπεν.
— ΐόού λοιπόν η πλάξ;

Ναί.
— Τώ δντι, βλέπω τάν κρίκον· άλλ' ό κρίκο, 

είναι κολλημένος είς τήν πλάκα.
— Μας χρειάζεται μοχλός.
— Εΰκολον νά τόν εΰρωμεν.
Κυττάζοντες ολόγυρα, ό Αθως καί ό Μώγκ είδαν 

μικράν μελίαν τριών δακτύλων διαμ.έτρου, ήτις είχε 
βλαστήσει είς μίαν τών γωνιών τοϋ τοίχου, άναβαί- 
νουσα μέχρι τοϋ παραθύρου, τά όποιον είχαν σκεπάσει 
οί κλάδοι της.

— μαχαίριον; είπεν ό Μώγκ προς τάν
άλιέα.

— Μάλιστα, κύριε.
— Κόψε λοιπόν τό δένδοον τοϋτο.
0 αλιεύς ύπήκουσεν, άλλ δχι χωρίς νά σπάση τό 

μαχαίριον.
Αφοϋ τά ξύλον έκόπη, καί έπελεκήθη ώς μοχλός, 

οί τρεις άνδρες έμβήκαν είς τό υπόγειον.
— Μείνε σύ έκεϊ, είπεν ό Μώγκ πρός τόν άλιέα, 

άείξας γωνίαν τινά τοΰ ύπογείου* έχομεν νά έβγά- 
λωμεν πυρίτιδα, καί τό φανάριον είναι έπικίνδυνον.

0 αλιεύς ώπισθοδρόμησεν .ώς κυριευθύς άπό φόβον, 
καί έφύλαξεν άκριβώς τήν προσδιορισθεΐσαν είς αύτόν 
θεσιν, ένω ο Μώγκ καί ό Αθως έγύριζαν όπισθεν 
κίονος, είς τήν βάσιν τού όποιου έμβαινε διά μικράς 
όπής άκτίς φωτός, άντανακλωμένη κυρίως άπό τόν 
λίθον τον όποιον ό κόμης τής Φέρας ήργετο αακρόθεν 
να ζητηση.

— Εφθασαμεν, είπεν ό Αθως δακτυλοδεικτών 
είς τόν στρατηγόν τήν λατινικήν έπιγραφήν.

— Ναί, είπεν ό Μώγκ.
Επειτα, θέλων ν’ άφήση άκόμη είς τόν Γάλλον 

μέσον υπεκφυγής, ήκολούθησε·
— Αέν παρατηρείς δτι έμβήκαν άνθρωποι είς τό 

υπόγειόν τοϋτο, καί δτι πολλοί άνδριάντες είναι συν- 
τριμμένοι ;

— Μυλόρδ , ήκουσες βέβαια νά λέγουν δτι τό 
θρησκευτικόν σέβας τών Σκώτων σας παοαδίδει είς 
τήν φύλαξιν τών ανδριάντων τών νεκρών δσα πολύ
τιμα πράγματα είχαν είς τήν ζωήν των. Οί ςφα- 
τιώται λοιπόν έστοχάσθησαν βέβαια δτι, ύπό τούς 
ςυλοβάτας τών κοσμούντων τούς περισσοτέρους τών 
τάφων τούτων ανδριάντων, έκρύπτετο θησαυρός. 
Εσύντριψαν λοιπόν καί στυλοβάτας καί άνδριάντας· 

άλλ ό τάφος τού σεβασμίου τούτου ίερέως, πρός τόν

όποιον ημείς διευθυνόμεθα, δέν διακρίνεταιδιά κάνενάς 
μνημείου.· Είναι άπλοΰς· καί έπειτα, έπροστατεύθη 
πάντοτε άπό τόν δεισιδαίμονα φόβον τόν όποιον οί 
χαθαςιίοταΐσας ήσθάνθησαν πάντοτε πρός τήν ιερο
συλίαν· οΰτε κομμάτιον τοϋ κτίσματος τού τάφου 
τούτου δέν άπεσπάσθη.

— Αλήθεια, είπεν ό Μώγκ.
Ο Αθως έσήκωσε τόν μοχλόν.
— Θέλεις νά σέ βοηθήσω ; είπεν ό Μώγκ .
— Εύχαριστώ, μ,υλόρδ, δέν θέλω νά θέσης ή ’Εξο

χότης Σου τήν χεϊρα είς έργον, τοϋ οποίου ΐσως δέν 
θά ήθελες ν’ άναλάβης τήν εύθύνην άν έγνώρεζες τάς 
πιθανάς συνέπειας.

0 Μώγκ ύψωσε τήν κεφαλήν.
— Τί έννοεΐς μέ τούτο, κύριε ; ήοώτησεν.
— ’Εννοώ ... Πλήν αύτός ό άνθρωπος ...
— Πρόσμενε, είπεν ό Μώγκ, καταλαμβάνω διατί 

φοβείσαι, καί θέλω νά δοκιμάσω.
0 Μώγκ έστράφη πρός τόν άλιέα, τοϋ οποίου 

έφαίνετο ολόκληρος ή κατατομή είς τό φώς τοϋ 
Φαναριού.» 4

— Come here , friend, είπε μέ τόνον προστα
κτικόν.

0 αλιεύς δέν έκινήθη.
— Καλά , ήκολούθησε , δέν έννοεΐ τήν άγγλικήν. 

Λάλει λοιπόν αγγλιστί, άν άγαπας, κύριε.
— Μυλόρδ, άπεκρίθη ό Αθως, είδα πολλάκις 

άνθρώπους, είς περιστάσεις τινάς , εξουσιάζοντας 
τόσον τόν εαυτόν των, ώστε δέν άποκρίνονται ποσώς 
δταν άλλος τούς έρωτά είς γλώσσαν τήν οποίαν 
καταλαμβάνουν, ό αλιεύς ΐσως είναι σοφότερος 
παρότι νομίζομεν. Απομάκρυνέ τον, μυλόρδ , σέ 
παρακαλώ.

— Βέβαια , έστοχάσθη ά Μώγκ, έπιθυμεΐ νά με 
εχη μόνον είς τό υπόγειον. Δέν πειράζει' άςπροχω- 
ρήσωμεν έως τά τέλος· άνθρωπος καί άνθρωπος, καί 
εΐμεθα μόνοι.

— Φίλε μου, είπεν ό Μώγκ πρός τόν άλιέα, 
άνάβα τήν κλίμακα ταύτην τήν όποιαν κατέβημεν , 
καί πρόσεχε μήν έλθη κάνεις καί μάς συγχύση.

Ο στρατιώτης έκινήθη, θέλων νά ύπακούση.
— Αφες τό φανάριον , είπεν ό Μώγκ, διότι ήμ

πορεΐ νά φανερώση τήν παρουσίαν σου, καί νά σύρη 
έπάνω σου κάμμίαν σφαίραν τουφεκιού.

0 άλιεύς έδειξεν δτι εκτιμά τήν συμβουλήν ταύτην, 
άπέθεσε καταγής τό φανάριον, καί έγεινεν άφαντος 
ύπό τήν καμάραν τής κλίμακος.

0 Μώγκ έπήγε καί έπήρε τό φανάριον, καί τό 
έφερεν είς τήν βάσιν τοϋ κίονος.

•— Αι! λοιπόν , είπε, νά ήναι, λέγεις, κρυμμένα 
χρήματα είς τόν τάφον τούτον ;

— Ναί, μυλόρδ, καί είς πέντε λεπτά δέν θ’άμφι- 
βάλης πλέον.

Είς τόν αύτόν καιρόν, ό Αθως ήκολούθει κτύπων 
μέ βίαν τόν γύψον, δστις έσχίζετο καί άνοιγεν είς 
τήν άκραν τοϋ μοχλού. Είς τό χάσμα έκεϊνο ό Αθως 
έμβασε τήν σφήναν , καί μετ’όλίγον, κομμάτια ολό
κληρα γύψου ένέδωκαν, άνασηκωθέντα ώς πλάκες 
σφαιροειδείς. Τότε ό κόμης τής Φέρας, πιάνων τάς 
πέτρας, τάς άπεμάκρυνε μέ τιναγμούς σφοδρούς, τών

οποίων έπιδεκτικάς δέν ήδύνατο κάνεις νά πιστεύση 
χεΐρας τόσον λεπτάς ώς τάς έδικάς του.

— Μυλόρδ , είπεν ό Αθως, ιδού τό κτίσμα περί 
τοϋ όποιου άνέφερα είς τήν ’Εξοχότητά Σου.

— Ναί, πλήν δέν βλέπω άκόμη τά βαρέλια, είπεν 
ό Μώγκ.

— Αν είχα μαχαίριον, είπεν ό Αθως κυττάζων 
ολόγυρά του, θά τά έβλεπες γρηγορότερα, κύριε. 
Κατά δυς-υχίαν, τό έλησμόνησα είς τήν σκηνήν τής 
’Εξοχότητάς Σου.

— Θά σού έπρόσφερα τό έδικόν μου, είπεν ό 
Μώγκ, άλλά τό σίδηρόν του μοϋ φαίνεται πολύ άδύ- 
νατον διά τοιαύτην έργασΐαν.

0 Αθως έδειξεν δτι έζήτει περί αύτόν πράγμά τι 
όποιονδήποτε άντί τοΰ είρημένου όπλου.

0 Μώγκ έβλεπε προσεκτικός όλα τά κινήματα 
τών χειρών του, δλας τάς έκφράσεις τών βλεμμά
των του'.

— Διατί δέν ζητείς τό μαχαίριον τοϋ άλιέως; 
είπεν ό Μώγκ· αύτός είχε μαχαίριον.

— α! έχεις δίκαιον, είπεν ό Αθως, διότι μέ αύτό 
έκοψε τό δένδρον.

Καί έπροχώρησε πρός τήν κλίμακα.
— Φίλε μου, είπε πρός τόν άλιέα , ρίψε μου τά 

μαχαιριάν σου, σέ παρακαλώ , διότι μοϋ χρειάζεται.
Ο κρότος τοΰ πεσόντος όπλου άντήχησεν είς τάς 

βαθμίδας τής κλίμακος.
— Λάβε, είπεν ό Μώγκ, είναι έογαλεΐον στερεόν, 

καθώς είδα, καί άπό τό όποιον χειρ σταθερά ημπο- 
ρεΐ νά ώφεληθή.

Ο Αθως έφάνη ότι,άπέδιδεν είς τούς λόγους τούτους 
τοϋ Μώγκ τήν φυσικήν μόνον καίάπλήν σημασίαν, ύπό 
τήν οποίαν έπρεπε νά έξηγηθοϋν καί νά έννοηθούν. 
Δέν έπαρατήρησεν ούτε , ή τούλάχιστον δεν έδειξε 
πώς παρατηρεί, δτι, δταν έπανήλθε πλησίον εις τον 
Μώγκ, ό Μώγκ άπεμακρύνθη φέρων τήν άριστεράν 
χεΐρά του είς τήν λαβήν τού πιστολιού του , εις δε 
τήν δεξιάν κρατών τό έγχειοίδιον. Αρχισε λοιπον 
τό έργον του, έχων τά νώτα γυρισμ.ενα προς τον 
Μώγκ, καί έκθέτων είς αύτόν τήν ζωήν του χωρίς νά 
δυνηθή νά ύπερασπίσθη. Τότε, έκτύπησε όι όλιγα 
δεύτερα λεπτά μέ τόσην έπιδεξιότητα καί άκρίβειαν 
τόν γύψον, ώστε τόν έχώρισεν είς όύω μέρη, και 
τότε ό Μώγκ είδε δύω βαρέλια κείμενα κατά σειράν, 
τά όποια τό ΐδιον βάρος των έκράτει ακίνητα είς τό 
γύψινον τύλιγμά των.

— Μυλόρδ, είπεν ό Αθως, βλέπεις δτι τό προαί
σθημά μου δέν μέ ήπάτησε.

— Ναί, κύριε, είπεν ό Μώγκ, καί πιστεύω άναμ
φιβόλως δτι είσαι εύχαριστημένος· όεν είναι άλη- 
θεια ;

— Βεβαιότατα, ή ςέρησις τών χρημάτων τούτων 
θά μ’ έθλιβε κατάκαρδα· άλλ’ ήμουν βέβαιος δτι 
δ Θεός, ό προστατεύουν πάντοτε τόν δίκαιον άγώνα, 
δέν θά έσυγχώρει νά τραπή είς χρήοιν άλλην τό 
χρυσίον τοϋτο, τό όποιον μελλει νά τον άναόειξη 
θριααβεύοντα.

1 1 - , , . > ■'— Είσαι, μα την τιμήν μου, μυστηριώδης άν
θρωπος καί κατά τούς λόγους καί κατά τά έργα , 
Χύριε, είπεν ό Μώγκ. Πρό ολίγου, όεν σ ενοησα

(Φυλλάίιον 30, τί[Λ. Β')

σχεδόν δταν μού είπες δτι δέν ήθελες νά ρίψης 
έπάνω μου τήν εύθύνην τοϋ έπιχειρουμένου έργου.

— Είχα δίκαιον νά τό είπώ, μυλόρδ.
— Καί ίδού τώρα πάλιν, λαλεΐς περί δικαίου

άγώνος. Τί έννοεΐς μέ τάς λέξεις ταύτας, δίκαιος 
άγών; Αγωνιζόμεθα τήν στιγμήν ταύτην είς τήν 
Αγγλίαν πέντε ή έξ άγώναο, καί καθείς θεωρεί τόν 
έδικόν του δχι μόνον ώς δίκαιον, άλλ’ώς τόν δικαιό- 
τερον πάντων. Σύ δέ, ποιον άγώνα άγωνίζεσαι, κύριε; 
Λάλει μέ θάρρος, νά ίδοϋμεν άν, είς τό άντικείμενον 
τοϋτο, τό όποιον φαίνεται δτι θεωρείς πολλοϋ λ.όγου 
άξιον, ήμεθα τής αύτής γνώμης.

Ο Αθως προσήλωσεν είς τόν Μώγκ έν τών βαθέων 
έκείνων βλεμμάτων , τά όποια φαίνεται δτι προ- 
καλοϋν έκεΐνον πρός τόν όποιον άπευθύνονται νά 
κρύψη, άν ήμπορη, ένα κάν μόνον άπό τούς στοχα
σμούς του· έπειτα, έβγάζων τόν πΐλόντου, άρχισε 
μέ φωνήν έπίσημον, ένω ό άκούων αύτόν στρατηγός, 
φέρων τήν μακράν καί νευρώδη χεΐρά του είς τό 
πρόσωπόν του, έσκέπαζε δι’ αύτής τόν μύστακα καί 
τά γένειά του, ό δέ σύννους καί μελαγχολικός οφθαλ
μός του έπεριπλανάτο είς τά βάθη τοϋ ύπογείου.

IB
ΚΑΡΔΙΑ ΚΑΙ ΝΟΥΣ.

— Μυλόρδ, είπεν ό κόμης τής Φέρας, είσαι Αγ- 
λος εύγενής , ειλικρινής άνθρωπος· λαλεΐς πρός 
Γάλλον εύγενή, πρός άνθρωπον έπίσης άδολον. Τό 
χρυσίον τό περιεχόμενον είς τά δύου ταϋτα βαρέλια, 
σοϋ είπα δτι ήτον έδικόν μ.ου· έσφαλα. Είναι τό 
πρώτον ψεύδος τό όποιον είπα εις τήν ζωήν μου· 
ψεύδος δμως στιγμαϊον. Τό χρυσίον τοϋτο είναι τοϋ 
βασιλέως Καρόλου τού β', έξορισθέντος άπό τήν 
πατρίδα του, διωχθέντος άπό τά άνάκτορά του, ορ
φανού συγχρόνως άπό πατέρα καί άπό θρόνον, καί ς·ε- 
ρουμένου δλων τών άγαθών, ώς καί αύτής άκόμη τής 
θλιβεοάς εύτυχίας τοϋ νά φιλήση γονυπετώς τόν λίθον 
έκεΐνον, έπί τοϋ όποιου ή χειρ τών φονέων του έγραψε 
τήν απλήν ταύτην έπιγραφήν, ήτις θά φωνάζη αιω
νίως κατ’ αύτών έκδίκησιν·

« Ενταύθα κεϊται ό βασιλεύς Κάρδλο; ό Α',»

0 Μώγκ έκιτρίνισεν έλαφρά, καί ρίγος άνεπαίσθη- 
τον έρρυτίδωσε τό μέτωπόν καί άνώρθωσε τόν ύπό- 
λευκον μύστακά του.

— Εγώ, ήκολούθησεν ό Αθως, έγώ ό κόμης τής 
Φέρας, ό μόνος, ό τελευταίος μείνας πιστός εις τον 
δυστυχή καί έγκαταλελειμμένον τούτον ήγεμόνα, τού 
έπρότεινα νά έλθω νά ευρώ τδν άνδρα από τάν όποιον 

’έξαρταται σήμ,ερον ή τύχη τής βασιλείας είς τήν 
Αγγλίαν, καί ήλθα καί έτέθην ύπό τό βλέμμα τού 
άνδρός τούτου, καί ήδη εύρίσκομαι γυμνός καί άο
πλος είς χεΐράς του, λέγω* πρός αύτόν·

Μυλόρδ, έδώ είναι τό τελευταϊον καταφύγιου 
ήγεμόνος, τόν όποιον ό ©εός έκαμε κύριόν σου, καί ή 
γέννησίς του άνέδειξε βασιλέα σου· άπό σε, μό-^ον 
έξαοτάται καί τ ζωή του καί τό μέλλον του. Θέλεις 
νά μ.εταχειρισθής τά χρήμ.ατα ταύτα πρός άνακού- 
φισιν τής Αγγλίας άπό τά κακά τής άναρχίας, δηλαόή

47,



— 138 — 139 —
’ομιλίαν, οί οφθαλμοί του έφαίνοντο έμψυχούμένοι 
άπά τά πΰρ έκεΐνο τό έμφαϊνον τήν απλήν άντίληψιν. 
() κόμης τής Φέρας τάν έκύτταζε περίλυπος, καί, 
βλέπων τά πρόσωπον έκεΐνο σκυθρωπόν, ήσθάνθη τήν 
άθυμίαν εισχωρούσαν εϊς τά βάθη τής καρδίας του. 
ίέλος πάντων, ό Μώγκ έδειξεν ά'τι έσυγκινήθη, καί, 
διακόπτων τήν σιωπήν

— Κύριε, είπε μέ φωνήν γλυκεΐαν καί σοβαοάν, 
θέλω, άποκρινόμ-ενος, νά μ,εταχειρισθώ τούς ίδιους 
σου λόγους. Είς όποιονδήποτε άλλον παρά σέ, άπό- 
κρισίς μου θά ήτον ή άποβολή, ή φυλακή, ή άλλο 
τι χειρότερον άκόμη, διότι μεταχειρίζεσαι κατ’έμοΰ 
διαφθοράν καί βίαν συγχρόνως. Αλλ’είσαι έξ εκείνων 
τών ανθρώπων, κύριε, πράς τούς όποιους δέν δύναταί 
κάνεις ν’άρνηθή τήν όφειλομ-ένην προσοχήν καί ύπά- 
ληψιν είσαι γενναίος, εύγενής, κύριε· σοΰ τά λέγω, 
καί γνωρίζω τούς άνθρώπους. Πρό ολίγου μοΰ είπες δτι 
ό άποθανών βασιλεύς σοΰ άφησε παρακαταθήκην διά 
τάν υιόν του- νά μήν ήσαι είς τών Γάλλων εκείνων, 
οίτινες ξκουσα δτι ήθέλησαν ν’ άρπάσουν τάν Κάρο
λον είς Χάϊτ-Χάλ;

— Ναι, μυλόρδ , έγώ είμαι ό εΰρεθείς ύπά τό 
πήγμα τής καταδίκης του τήν ςνγμήν καθ'ήν άπεκε-, 
φαλίσθη- έγώ είμαι δστις, μή δυνηθείς νά τάν εξα
γοράσω, έδέχθην είς τά μέτωπόν μ.ου τά αίμα τοΰ 
βασιλομάρτυρος, καί έδέχθην συγχρόνως τάν τελευ
ταίου λόγον τοΰ Α Κάρολου· είς εμέ είπε REMEM
BER ! καί, λέγων ΕΝΘΪΜΗΣΟΪ, ήνίττετο τά χρυ
σίον τοΰτο , τά ευρισκόμενον είς τούς πόδας σου , 
μυλόρδ.

__Ηκουσα νά γίνεται πολύς λόγος ττερί σοΰ , κύριε,
είπεν ό Μώγκ, άλλ’ είμαι εύτυχής δτι σ’έξετίμησα 
άπ’ άρχής κατά τήν ιδίαν μου έμπνευσιν, καί όχι 
κατά τήν ένθύμησίν μου. Θά σοΰ δώσω λοιπόν έξη-· 
γήσεις, όποιας δέν έδωκα είς κανένα, καί θά ίδής 
όποιαν διάκρισιν κάμνω μεταξύ σοΰ και τών δσοι 
άλλοι έως τώρα μοΰ έστάλησαν.

0 Αθως έκλινε τής κεφαλήν,ετοιμαζόμενος ν’άπορ- 
ροφήση προσεκτικός τάς λέξεις αίτινες έπιπταν μία 
μία άπά τά στόμα τοΰ Μώγκ, λέξεις σπανίας καί 
πολυτίμους, ώς δρόσον είς τήν έρημον.

—Μοΰ όμ.ιλεΐς, είπεν ό Μώγκ, περί τοΰ βασιλέως 
Καρόλου τοΰ β'· άλλά , σέ παρακαλώ , -κύριε, είπε 
μου, τί με μέλει έμέ διά το βασιλικόν τοΰτο φάν
τασμα ; Εγώ έγήρασα εϊς τάν πόλεμον καί είς τήν 
πολιτικήν, πράγματα τήν σήμερον τόσον «ςενώς άλλη· 
λένδετα, ώστε πας άνθρωπος πολεμικός πρέπει νά 
πολεμή δυνάμει τοΰ δικαιώματος του ή τής φιλο
δοξίας του, μέ συμφέρον προσωπικόν, καί οχι εις 
τά τυφλά , ακολουθών τάν αξιωματικόν καθώς είς 
τούς κοινούς πολέμους, έγώ δέν έπιθυμώ τίποτε 
ίσως, άλλά φοβούμαι πολύ. Απά τάν πόλεμον σή
μερον έξαρτάται ή έλευθερία τής Αγγλίας, καί ίσως 
παντός Αγγλου. Διατί θέλεις, ένώ είμαι έλεύθερος 
είς τήν θέσιν τήν όποιαν έγώ αύτάς διά τάν έαυτόν 
μου έπλασα , νά τείνω τήν χεΐρα είς ζυγόν ξένου ; 
Καί ξένος είναι δι’έμέ ό Κάρολος. Εως τώρα, έκαμε 
μάχας καί τάς έχασεν είναι λοιπόν κακός στρα
τηγός. Δέν έπέτυχεν είς κάμμίαν πολιτικήν δια·* 
πραγμάτευσιν είναι λοιπόν κακός πολιτικός. Περί? 
φέρει τά θέαμα τής έλεεινότητός του είς ολας τάς 
αύλάς τής Εύρώπης· είναι λοιπόν μικρόψυχος καί

θελ.εις νά βοηθήσης, ή, άν δέν βοηθήσης, τούλάχι-ον 
νά μήν έμποδίσης ένεργοΰντα, τόν βασιλέα Κάρολον 
τάν Β'; Είσαι κύριος, είσαι βασιλεύς, κύριος καί 
βασιλεύς παντοδύναμος, διότι η τύχη καταστρέφει 
ένίοτε τά εργον τοΰ θεού καί τού χρόνου. Είμαι 
μόνος μαζί σου, μυλόρδ· άν ή έπιτυχία σέ τρομάζη 
συμμεριζομένη μέ άλλον, άν η ένοχη μου σ’ένοχλή, 
είσαι ώπλισμένος, μυλόρδ, καί ιδού τάφος έτοιμος· 
άν άπ έναντίας ό ενθουσιασμός τοΰ άγώνος τάν όποιον 
άνεδέχθης σ’έκβακχεύη, άν ήσαι ο,τι φαίνεσαι πώς 
είσαι, άν ή χειρ σου, εϊς ολα δσα επιχειρεί, υπακούν] 
είς τάν νουν σου, ό δέ νους σου είς τήν καρδίαν σου, 
ίάού τά μέσον νά καταστρέψης διαπαντός τάς έλπί- 
δας τοΰ έχθροΰ σου Καρόλου τοΰ Στουάρτου. Φόνευσε 
καί τότε τάν όποιον έχεις έμπροσθεν τών οφθαλμών 
σου άνδρα, διότι ά άνήρ ούτος δέν επιστρέφει πράς 
έκεϊνον δστις τάν άπέστειλε, χωρίς νά φέρη πράς 
αύτόν τήν παρακαταθήκην τήν οποίαν τοΰ ένεπι- 
στεύθη ό πατήρ του Κάρολος ό α', καί φύλαξε τά 
χρυσίον τοΰτο, τά όποιον δύναταί νά χρησιμεύση είς 
τήν παράτασιν τοΰ έμφυλίου πολέμου. Κ ατά δυςυ- 
χίαν, μυλόρδ, τοιαύτη είναι ή ειμαρμένη τοΰ άτυχούς 
τούτου ήγεμόνος. Πρέπει ή νά διαφθείρη ή νά φο- 
νεύη, διότι δλα τοΰ έναντιόνονται, δλα τάν άπω- 
θοΰν, παντού έχθρούς ευρίσκει, καί μολαταύτα φέρει 
τάν τύπον τής θείας σφραγΐδος, καί πρέπει, άν δέν 
θέλη νά ψεύση τά αίμά του, ή ν’άναβή πάλιν είς τάν 
θρόνον του, ή ν’ άποθάνη έπί τοΰ ίεροΰ έδάφους τής 
πατρίδος.

Μυλόρδ, μέ ήκουσες. Είς όποιονδήποτε άλλον 
παρά τάν ένδοξον άνδρα δς-ις μ’άκροάζεται, θά έλεγα· 
Μυλόρδ, είσαι πτωχός· μυλόρδ, ά βασιλεύς σοΰ προσ
φέρει τό έκατομμύριον τοΰτο ώς άρραβώνα μεγίςου 
συναλλάγματος· λάβε το, καί ύπηρέτει τάν Β Κάρο
λον καθώς έγώ υπηρέτησα Κάρολον τον α’, καί 
είμαι βέβαιος δτι ό Θεός, δστις μας άκούει, ό'στις 
μάς βλέπει, ό'στις άναγινώσκει μόνος είς τά βάθη 
τής καρδίας σου, δπου δέν εισχωρούν τά άνθρώπινα 
βλέμματα, είμαι βέβαιος δτι ό Θεάς θά σοΰ δούση 
εύτυχισμένην αιώνιον ζωήν μετ’ εύτυχισμένον θά
νατον. Αλλ’ εις τάν στρατηγόν Μώγκ, άλλ’ είς τάν 
ένδοξον άνδρα, τοΰ όποιου πιστεύω βτι κατεμέτρησα 
τά ύψος, λέγω·

Μυλόρδ, φυλάττεται διά σέ είς την ιστορίαν τών 
λαών καί τών βασιλέων θέσις υπέρλαμπρος, δόξα 
αθάνατος, άφθαρτος, άν μόνος, χωρίς άλλο συμφέρον, 
παρά τήν σωτηρίαν τής πατρίδος σου καί τάν θρίαμ
βον τής δικαιοσύνης, γείνης στήριγμα τοΰ βασιλέως 
σου. Πολλοί άλλοι ύπήρξαν κατακτηταί καί άιπαγες 
ένάοςοι. Σύ , μ,υλόρδ, σύ θά εύχαριστηθής νά φανής 
ό έναρετώτερος, ό τιμιότερος, ό άκεραιότερος τών 
ανθρώπων. Αφού κατέχεις στέμμ.α βασιλικόν είς τήν 
χεϊρά σου , άντί νά τά θέσης είς τά μέτωπόν σου, 
τά θέτεις είς την κεφαλήν έκείνου διά τόν όποιον τά 
στέμμα τοΰτο έγεινεν. ί’ί! μυλόρδ, πράξε τοΰτο, 
καί θ άφήσης είς τούς μεταγενεστέρους δνομα ζηλευ
τόν, όνομα αθάνατον , δνομα τά όποιον δν ανθρώπι
νον δέν θ’άξιωθή ποτέ ν’άφήση.

(ΐ Αθως έπαυσε. Καθ’ δλην τήν διάρκειαν τής 
ομιλίας τοΰ εύγενοΰς τούτου ξένου, ό Μώγκ δέν 
εδωκε τό παραμικρόν σημείον έγκρίσεως ή άποδοκι- 
μασίας· μόλις μάλιστα, κατά τήν ένθερμον ταύτην

όλιγόκαρδος. Τίποτε εύγενές, τίποτε μέγα, τίποτε 
ισχυρόν δέν έξήλθεν άκόμη άπά τάν νοΰν έκείνου, δς-ις 
επιθυμεί νά κυβερνήση έν τών μεγαλητέρων βασι
λείων τοΰ κόσμου. Δέν γνωρίζω λοιπόν τόν Κάρολον 
τούτον εΐμή ύπά κακήν μόνον έποψιν, καί θέλεις ώςε 
έγώ, άνθρωπος ύγιοΰς φρονήσεως, νά γείνω δωρεάν 
δούλος πλάσματος κατωτέρου μου καί κατά τήν 
στρατιωτικήν ικανότητα , καί κατά τήν πολιτικήν 
φρόνησιν, καί κατ’ αύτό τά άξίωμα! Οχι, κύριε· 
δταν μεγάλη καί εύγενής πράξις μέ κάμη νά εκτι
μήσω τάν Κάρολον τούτον, ίσως αναγνωρίσω τά 
δικαιώματά του έπί τοΰ θρόνου, άπά τάν όποιον 
έρρίψαμεν τόν πατέρα , διότι δεν είχε τάς άρετάς 
έκείνας τάς όποιας έως τώρα δέν έχει καί ό υιός· 
έως τότε δμως, προκειμένου λόγου περί δικαιωμά
των, δέν άναγνωρίζω άλλα παρά τά έδικά μου δι
καιώματα. Η έπανάστασις μ’έκαμε στρατηγόν, τά 
ξίφος μου θά μέ κάμη προςάτην άν θέλω. Ας δειχθή 
ά Κάρολ.ος , άς έμ.φανισθή , άς έμβή είς τάν δια
γωνισμόν δστις άνοίγεται είς τήν εύφυίαν καί ποά 
πάντων, άς ένθυμ.ηθή δτι άνήκει είς γενεάν άπά 
τήν όποιαν θά ζητηθούν περισσότερα πράγματα 
παρ’άπά πάσαν άλλην, όθεν , κύριε , άς μ.ήν όμι
λήσωμεν πλέον· δέν άρνοΰμαι, ούτε δέχομ.αι· επι
φυλάσσομαι, περιμένω.

Ο Αθως ήξευρεν δτι ό Μώγκ είχεν ακριβείς πλη
ροφορίας περί τών άφοριόντων τάν Κάρολον , ώστε 
δέν έσύμφερε νά προχωρήση περισσότερον είς τήν 
συζήτησιν. Δεν ήτον ούτε ή ώρα ούτε ό τόπος 
κατάλληλος.

— Μυλόρδ_, είπεν , άλλο λοιπόν δέν μοΰ μένει 
εΐμή νά σ’εύχαριστήσω.

— Νά μ’εύχαριστήσης ; Καί διατί, κύριε; διότι 
μ’ έκρινες όρθώς , καί διότι έπραξα κατά τήν περί 
έμοΰ κρίσιν σου; ί’ί! βέβαια, καί άξίζει τάν κόπον; 
Τά χρυσίον αύτό, τά όποιον θά φέρης είς τάν βασι
λέα Κάρολον, θά μοΰ χρησιμεύση ώςδοκιμ.ή δι’αύτόν, 
δταν ίδώ πώς θά τά μεταχειρισθή. Τότε άναμφι
βόλως θά λ,άβω περί αύτοΰ ιδέαν τήν όποιαν δέν 
έχω.

— Εν τούτοις δέν φοβείσαι, Εξοχώτατε , μήν 
ένοχοποιηθής άφίνων νά σοΰ φύγη ποσότης χρημα
τική προσδιωριομένη νά χρησιμ.εύση είς τά δπλα 
τοΰ έχθροΰ σου;

— Τοΰ έχθροΰ μου, λέγεις; Αί! κύριε, έγώ δέν 
έχω έχθρούς. Εγώ ύπηρετώ τό κοινοβουλίου,τό όποιον 
μέ διατάττει νά πολεμήσω τάν στρατηγόν Λαμπέρτ 
καί τάν βασιλέα Κάρολον, έχθρούς του καί ό'χι έχ
θρούς μου. Πολεμώ λοιπόν. Αν τό κοινοβούλιον άπ’έν- 
αντίας μέ διέταττε ν’ άναπετάσω έορτής σημαίας 
είς τάν λιμένα τοΰ Λονδίνου, νά συνάξω τούς στρα
τιώτας είς τό παράλιον, νά ύποδεχθώ τάν βασιλέα 
Κάρολ.ον τόν Β’ ; ....

— Θά ύπήκουες; άνέκραξε περιχαρής ό Αθως.
— Συγχώρησέ με , είπί,ν ό Μώγκ χαμόγελών. 

£υελλα, έγώ, μά τήν αλήθειαν , μέ τάς πολ.ιάς μου 
τρίχας,— πού είχα άρά γε τάν νοΰν μου; — έμελλα 
νά είπώ νεανικήν άνοησίαν.

—■ Τότε λοιπόν δεν θά ύπήκουες ; είπεν ό Αθως.
— Δέν λέγω ούτε τοΰτο, κύριε. Ποά πάντων ή 

σωτηρία τής πατρίδος μου. ύ Θεάς, δστις ηύδόκησε 
νά μοΰ δώση τήν δύναμιν, ήθέλησεν άναμφιβόλως νά

έχω τήν δύναμιν ταύτην διά τά κοινόν καλάν, και 
μοΰ εδωκε συγχρόνως καί τήν διάκρισιν. Αν τό 
κοινοβούλιον μέ διέταττέ τι παρόμ.οιον, έμελλα νά 
σκεφθώ.

0 Αθως έσκυθρώπασε.
— Φθάνει, είπε, τά βλέπω. Αναμφιβόλως ή Εξο- 

χότης Σου δέν έχεις διάθεσιν νά βοηθήσης τόν βασι
λέα Κάρολον τάν β'.

— Μ’έξετάζεις πάντοτε, κύριε κόμη. Ας σ’ εξε
τάσω καί έγώ τώρα, άν άγαπας.

— Κάμε το , κύριε· καί άμ.ποτε ό Θεός νά σοΰ 
έμπνεύση τήν ιδέαν νά μοΰ άποκριθής μέ τήν αύτήν 
ειλικρίνειαν, μέ τήν όποιαν έγώ θά σοΰ άποκριθώ.

— Οταν φέρης τά εκατομμύριου τοΰτο είς τόν 
ηγεμόνα σου, ποιαν συμβουλήν θά τοΰ δώσης ;

Ο Αθως προσήλωσεν είς τόν Μώγκ βλέμμα «περή
φανου καί εύτολμου.

-— Μυλόρδ, είπε, μέ τά έκατομμύριον τοΰτο, τά 
όποιον άλλοι θά έμεταχειρίζοντο ίσως είς διαπραγ
ματεύσεις, θά συμβουλεύσω τάν βασιλέα νά στρατο- 
λογήση ό'ύω συντάγμ.ατα, νά έμβή διά τής Σκωτίας 
τήν όποιαν ειρήνευσες, νά δώση είς τόν λαόν δσας 
ελευθερίας ή έπανάστασις τοΰ ύπεσχέθη, καί άκόμη 
δλας δέν τάς έφύλαξε. Θά τάν συμβουλεύσω νά κυβερ
νήση αύτοπροσώπως τάν μικρόν τούτον στρατόν, 
δστις θά ηύξανε, μ.ήν άμφιβάλλης, καί νά έκτεθή είς 
θάνατον μέ τήν σημαίαν είς τήν χεΐρα καί τά ξίφος 
είς τήν θήκην, λέγων α Αγγλοι! ιδού, τρίτον βασιλέα 
τής γενεάς μου φονεύετε· συλλογισθήτε τήν δικαιο
σύνην τοΰ Θεού ! »

Ο Μώγκ έκλινε τήν κεφαλήν καί έσυλλογίσθη 
όλίγας στιγμάς.

— Αν έπετύχαινεν, είπε,τά όποιον είναι απίθανου 
μέν, άλλ’ ό'χι άδύνατόν, διότι τίποτε είς τόν κόσμον 
τούτον όέν είναι άδύνατόν, τί θά τάν έσυμβούλευες;

— Να συλλογισθή βτι διά τής θελήσεώς τοΰ 
Θεού έχασε τά στέμμα του, άλλ’δτι διά τής καλής
θελήσεώς τών άνθρώπων τά έξαναπέκτησεν.

Ειρωνικόν μειδίαμα έφάνη είς τά χείλη τοΰ
Μώγκ.

— Κατά δυστυχίαν, κύριε, είπεν, οί βασιλείς 
όέν είναι φίλοι τών καλών συμβουλών.

— Α ! μ,υλόρδ, Κάρολος ό Β’ δεν είναι βασιλεύς, 
έπανέλαβεν ό Αθως χαμόγελών καί αύτάς, άλλ είς 
τρόπν πολλά δια φορετικάν τοΰ Μώγκ.

— Ελα , κύριε κόμη , άς όμιλήσωμεν μέ συντο
μίαν. ... Αύτή είναι ή έπιθυμία σου- δέν είναι αλή
θεια ;

0 Αθως έκλινε τήν κεφαλήν.
— ©ά δώσω διαταγήν νά μεταφέρουν δπου θέλεις 

τά δύω βαρέλια. Ποΰ κατοικείς, κύριε; είπεν ό 
Μώγκ. s

— Είς μικρόν τι χωρίου, πλησίον τών εκβολών 
τοΰ ποταμ.οΰ, Εξοχώτατε.

— Ω! γνωρίζω τά χωρίον τοΰτο· συνί σταται άπό 
πέντε ή έξ οικίας· δέν είναι αλήθεια :

— Μαλις-α. Εγω λοιπόν κατοικώ είς τήν πρώτην 
τών οικιών τούτων· δύω δικτυοποιοί κατοικούν μαζί 
μου, καί ή λέμβος αύτών μ’έφερεν είς τήν ξηράν. 1

— Αλλά τά έδικόν σου πλοιον, κύριε ;
— Τά πλοϊόν μου είναι άγκυροβολην.ένον εν τέ

ταρτον μιλλίου μακράν τής ξηράς καί μέ περιμένεις
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— Δέν σκοπεύεις όμως ν'άναχωρήση,ς άμέσως;
— Μυλόρδ, θά δοκιμάσω άλλην μίαν φοράν 

άκόμη νά καταπείσω τήν Εξοχότητά Σου.
— Δεν θά τό κατορθώσ/,ς, έπανέλαβεν ό Μώγκ. 

Συμφέρει όμως ν’άναχωρήσης από Νιουκάστλε χωρίς 
ν'άφήσγς τήν παραμικρών ύποψίαν τής διαβάσεώςσου, 
ήτις νά ήμπορή νά σέ βλάψϊΐ ή νά μέ βλάψν). Αύριον, 
οί άξιωματικοί μου φρονούν ότι ό Ααμπέρτ θά μέ 
κτυπτση. Εγώ άπ’ έναντίας εγγυώμαι ότι δέν θά 
σεισθή άπό τον τόπον του. Κατ’ εμέ, τοΰτο είναι 
άδύνατον. Ο Ααμπέρτ οδηγεί στρατόν χωρίς άρχάς 
όμ.ογενεΐς, καί στρατός δέν είναι δυνατόν νά ύπαρξη 
μέ στοιχεία παρόμοια. Εγώ έδίδαξα τούς στρα
τιώτας μου νά καθυποβάλουν τήν εξουσίαν μου είς 
έςουσίαν άνωτέραν· όθεν καί μετ’ εμέ , περί εμέ , 
ύπ εμέ, κάτι ήμποροΰν νά πρήξουν. Εκ τούτου προ
έρχεται ότι, άν έγώ άποθάνω, πράγμα τό όποιον ήμ
πορεϊ νά συμ.βη, ό στρατός μου δέν θά παραλ.ύση 
αμέσως· έκ τούτου προέρχεται ότι, άν ποτέ θελήσω 
νά λείψω, παραδείγματος χάριν, καθώς καί λείπω 
ενίοτε, δέν θά συμβή εις τό στρατόπεδον ούτε σκιά 
ανησυχίας καί άταξίας. Εγώ είμαι ό μαγνήτης, ή 
συμπαθητική καί φυσική τών Αγγλων δύναμις. όλους 
όσους διεσπαρμένους στρατιώτας άποστέλλουν κατ’ 
έμοΰ, θά τούς έλκύσω πρός τό μ.έρος μου. ό Ααμπέρτ 
κυβερνά τήν στιγμήν τάύτην δεκαοκτώ χιλιάδας 
λ,ειποτακτών. Αλλά δέν άνέφερα τούτο είς τούς 
άςιωματικούς μου, καί εννοείς διατί. Τίποτε δέν είναι 
ώφελιμώτερον εις τόν στρατόν, παρά την προσδο
κίαν προσεχούς μάχης· όλοι τότε μένουν άγρυ
πνοι, όλοι είναι προφυλακτικοί. Τό λέγω είς σέ , 
ώστε νά μείνης ήσυχος. Μή βιάζεσαι λοιπόν νά 
περάσης τήν θάλασσαν έντός οκτώ ήμερών κάτι 
νέον θά έχωμεν, ή τήν μάχην ή τόν συμβιβασμόν. 
Τότε, έπειόή μ έκρινες τίμιον άνθρωπον, καί μού
ένεπιστεύθης τό μυστικόν σου, καί επειδή έγω νά 

’ ’ Ζ έ \ , , ,σ ευχαριστήσω όια την εμπιστοσύνην ταυτην, η 
έρχομαι νά σ έπισκεφθώ ή σέ προσκαλώ πλησίον 
μου. Μήν άναχωρήσης λοιπόν πριν σέ ειδοποιήσω , 
σέ παρακαλώ καί πάλιν.

— Σού τό υπόσχομαι, στρατηγέ, άνέκραξεν ό 
Αθως κυριευθείς άπό τόσον μεγάλην χαράν, ώστε, 
μ όλην του τήν προφύλαξιν, δέν ήμπόρεσε νά έμπο- 
δίση τού νά φανή σπινθήρ αυτής είς τούς οφθαλ
μούς του.

0 .Μώγκ έπρόφθασε καί είδε τήν φλόγα τάύτην, 
καί τήν έσβυσεν εύθύς δι’ ενός τών σιγαλών εκείνων 
μειδιαμάτων, τά όποια διέκοπταν πάντοτε είς τούς 
μετ αύτού συνομιλούντας όσον δρόμον ένόμιζαν ότι 
έκαμαν εϊς τά μυστήρια της διανοίας του.

— Τό λοιπόν, μυλόρδ, είπεν όΑθως, οκτώ ήμερών 
προθεσμίαν μού δίδεις;

— όκτώ ήμερών, μάλιστα, κύριε.
— Καί κατά τάς όκτώ αύτάς ήμέοας τί νά κάμω :
— Αν συμοη μαχη , στασου μακραν , σε παρα

καλώ. Γνωρίζω ότι οί Γάλλοι είναι περίεργοι είς τά 
τοιαύτα είδη τών διασκεδάσεων· θά θελήση,ς νά ίδής 
πώς πολεμούμεν, καί ήμπορείς νά σύρης επάνω σου 
κάμμίαν περιπλανωμένην σφαίραν· οί Σκώτοί μας 
πυροβολούν πολύ κακά, καί δέν θέλω, άρχων άξιό- 
τιμος, ώς σύ, νά έπανελθη πληγωμένος είς τήν γην 
τής Γαλλίας. Δέν θέλω τέλος πάντων νά βιασθώ νά

στείλω είς τόν ηγεμόνα σου τό έκατομμύριόν του , 
άφεθέν άπό σε· διότι τότε θά είπούν, καί δικαίως, 
ότι έγώ πληρόνω τόν άντιποιούμενον τόν θρόνον τής 
Αγγλίας νά πολεμή κατά τού κοινοβολίου. Πήγαινε 
λοιπόν, κύριε, καί άς γείνη καθώς έσυμφωνήσαμεν.

— Α! μυλόρδ, είπεν ό Αθως, ποία χαρά δι’έμέ, 
άν δυνηθώ νά εισχωρήσω πρώτος είς τήν εύγενή καρ
διάν τήν πάλλουσαν ύπό τόν μανδύαν τούτον !

— Νομίζεις λοιπόν μέ τά όλα σου ότι έχω 
μυστικά; είπεν ό Μώγκ χωρίς ν’άλλάξη τήν σχεδόν 
εύθυμον έκφρασιν τοΰ προσώπου του. Αί! κύριε, 
καί ποια μυστικά θέλεις νά ήναι είς τήν κενήν 
κεφαλήν ς-ρατιώτου; Είναι άργά όμως, καί τό φανά
ριον είναι έτοιμον νά σβεσθή· άς φωνάξωμεν τόν 
άνθρωπόν μας.

— Αί! έφώναςε γαλλιστί ό Μώγκ πλησιάζων 
πρός τήν κλίμακα, αί! αλιεύ!

0 αλιεύς, ναρκωθείς άπό τήν δρόσον τής νυκτός, 
άπεκρίθη μέ βραχνήν φωνήν έρωτών τί τόν ήθελαν.

— Πήγαινε έως τό φυλακεϊον, είπεν ό Μώγκ, 
καί πρόσταζε τόν έπιλοχίαν έξ ονόματος τού στρα
τηγού Μώγκ νά έλθη έδώ άμέσως.

Η παραγγελία αύτη ήτον εύκολον νά έκτελεσ θή , 
διότι ό έπιλοχίας, πολυπραγμ.ονών διά τήν παρου
σίαν τού στρατηγού είς τό έρημον έκεΐνο μοναστή
ριον, είχε πλησιάσει ολίγον κατ’όλίγον, καί εύρί- 
σκετο ολίγα βήματα μακράν τού άλιέως.

Η διαταγή τού. στρατηγού έφθασε λοιπόν άπ'εύ- 
θείας είς αύτόν, ώστε έδραμεν άμέσως.

— Λάβε ένα ίππον καί δύω άνθρώπους, είπεν ό 
Μώγκ.

— Ενα ίππον καί δύω άνθρώπους; έπανέλαβεν ό 
έπιλοχίας.

— Ναι, είπεν ό Μώγκ. Εχεις τά μέσα νά προ- 
μηθευθής ίππον μέ σαμμάριον ή μέ κοφίνια ;

— Αναμφιβόλως, έκατόν βήματα μακράν άπεδώ, 
είς τό στρατόπεδον τών Σκώτων.

— Πολύ καλά.
— Τί νά κάμω τόν ίππον, στρατηγέ;
— Κύτταξε.
0 έπιλοχίας κατέβη τάς τρεις ή τέσσαρας βαθ

μίδας, αί όποΐαι τόν έχώριζαν άπό τόν Μώγκ, καί 
εφάνη ύπό τήν καμάραν.

— Βλέπεις έκεϊ κάτω, είπεν ό Μώγκ, όπου είναι 
έκεΐνος ό κύριος;

— Ναι, στρατηγέ μου.
— Βλέπεις έκεΐνα τά δύω βαρέλια ;
— Μάλιστα, τά βλέπω.
— Είναι δύω βαρέλια περιέχοντα,τό μέν πυρίτιδα, 

το δε σφαίρας. Θέλω νά μεταφέρω τά βαρέλια ταύτα 
είς το μικρόν χωρίον,τό κείμενον είς τάς όχθας τού 
ποταμού, τό όποιον σκοπεύω νά καταλάβω αύριον 
δια όιακοσιων οπλοφόρων. Εννοείς ότι ή παραγγε
λία είναι μυστική, διότι είναι στρατήγημα τό όποιον 
ήμπορεϊ ν άποφασίση περί τής καλής έκβάσεως τής 
μάχης.

— ίΤ ! στρατηγέ μου, έμουρμούρισεν ό έπιλοχίας.
— Πολύ καλά. Κάμε λοιπόν νά οοοτωθούν τά 

βαρέλια ταύτα είς τόν ίππον, καί νά τά συνοδεύσετε 
δυω άνθρωποι καί σύ έως τήν οικίαν τοΰ εύγενοΰς 
τούτου, όστις είναι φίλος μου. Αλλά, καταλαμβάνεις, 
δεν πρέπει νά τό γνωρίζη κάνεις.

Αλλά κάνεις δέν άπεκρίθη. Τότε έγέμισε τό πι- 
στόλιον, έβγαλε τό ξίφος καί έτάχυνε τό βήμα, 
χωρίς μολαταύτα νά θελήση νά προσκαλέση τινά είς 
βοήθειαν. Η πρόσκλησις αύτη, τής όποίας δέν έβλεπε 
προφανώς τήν άνάγκην, τού έφαίνετο άναξία αύτού.

(Ακολουθεί.)

— Θά έδιάβαινα άπό τόν βάλτον, άν έγνώριζα 
σόν δρόμον, είπεν ό έπιλοχίας.

— Τόν γνωρίζω έγώ, είπεν ό Αθως. Αέν είναι 
πλατύς, άλλ’ είναι στερεός, διότι πέρα επάνω είς 
πασσάλους , καί, μ’ όλίγην προφύλαξιν, φθάνομεν 
ασφαλώς.

— Κάμε όπως σέ διατάξη ό ιππότης έδώ, είπεν 
ό Μώγκ.

— ί’ί ! ώ! τά βαρέλια είναι βαρέα, είπεν ό έπι
λοχίας προσπαθήσας ν’άνασηκώση τά έν.

— Ζυγίζουν τετρακοσίας λίτρας τό καθέν, άν 
περιέχουν ό,τι πρέπει νά περιέχουν δέν είναι άλή- 
θεια, κύριε; , (

— Επάνω κάτω, είπεν ό Αθως.
Ο έπιλοχίας έπήγε νά φέρη τόν ίππον καί τούς 

άνθρώπους. 0 Μώγκ, μείνας μόνος μέ τόν Αθωνα, 
έδειξεν ότι δέν ήθελε νά όμιλή είμή στερί πραγμάτων 
άλλων, καίτοι έξετάζων μέ άδιαφορίαν τό ύπόγειον. 
ίπειτα, άκούων τά πατήματα τών ίππων

— Σέ άοίνω αέ τούς άνθρώπους σου, κύριε, είπε, 
καί επιστρέφω είς τό στρατόπεδον. Είσαι είς άσφά- 

λειαν.
— Θά σ'έξαναϊδώ λοιπόν, μυλόρδ ; ήρώτησεν 

ό Αθως.
— Το είπαμεν, κύριε, καί μέ παλλ,ην εύχαρίστησιν.
0 Μώγκ έδωκε τήν δεξιάν είς τόν Αθωνα.
— Α ! μυλόρδ, άν ήθελες! .. έμουρμούρισεν ό Αθως.
— Σιωπή, κύριε, είπεν ό Μώγκ, έσυμφωνήσαμεν 

νά μήν όμιλήσωμεν πλέον περί τούτου.
Καί, χαιρετήσας τόν Αθωνα, άνέβη , άπαντή- 

σας είς τό μέσον τής κλίμακος τούς καταβαίνοντας 
άνθρώπρυς του. Δέν είχεν άκόμη προχωρήσει είκοσι 
βήματα εκτός τού μοναστηριού, όταν μικρόν σφύ
ριγμα, μακρυνόν καί διαρκές, ήκούσθη. ό Μώγκ 
άνώρθωσε τά αύτία, άλλά, μη βλέπων πλέον τίποτε 
καί μη άκούων πλέον τίποτε, ήκολούθησε τόν δρόμον 
του. Ενθυμ.ήθη τότε τόν άλιέα, καί τόν έζήτησε διά 
τών οφθαλμών, άλλ’ ό αλιεύς έγεινεν άφαντος. Αν 
είχε παρατηρήσει όμως μέ περισσοτέραν προσοχήν , 
θα έβλεπε τόν άνθρωπον τούτον, σκυμμένον προύμιτα, 
γλιστρούντα ώς όφιν είς τάς πέτρας, καί άφανίζόμενον 
είς τ λν ομίχλην επάνω τής έπιφανείας τού βάλτου. Θά 
έβλεπεν επίσης, άν έκύτταζε διά τής ομίχλης αύτής, 
θέαμα ικανόν νά έλκύση όλην τήν προσοχήν του· τά 
κατάρτια δηλαδή τού αλιευτικού πλοιαρίου, τό 
όποιον είχεν άλλαξει θέσιν, καί εύρίσκετο τότε πλη 
σιέστερα είς τήν όχθην τοΰ ποταμού.

Αλλ’ό Μώγκ δέν είδε τίποτε,, καί, φρονών ότι δέ- 
είχέτι νά φοβηθή, έμβήκεν είς τήν έρημον λιθός-ρω- 
τον όδόν , τήν φέρουσαν είς τά στρατόπεδον. Τότε ή 
αιφνίδια έλλειψις τού άλιέως τού έφάνη παράξενος, 
καί υποψία πραγματική άρχισε νά πολιορκή τον 
νούν του. Είχε θέσει ύπό τάς διαταγάς τού Αθωνος 
τήν μόνην στρατιωτικήν δύναμιν ήτις ήδύνατο νά τόν 
προστατεύση· είχε δέ ολόκληρον μιλλιον νά περι- 
πατήση προτού νά φθάση είς τό στρατόπεδον.

Π ομίχλη ηύξανε μέ τοσαύτην πυκνότητα, ώστε 
μόλις ήδύνατο νά διακρίνη κάνεις τά πράγματα 
δέκα βήματα μακράν.

Τού έφάνη τότε ότι ήκουσε κρότον, ώς κωπίου 
χτυπούν τος κωφά τόν βάλτον είς τά δεξιά του.

— Τίς εί; έφώναξεν.

KAAAIPiiA
Ο ΑΪΛΙΚΟΣ.

ΔΙΗΓΗΜΑ.
‘Ε.τυ ' Ε. .<1. ΒυύΛγι υΐφ. 

ΜεταφρασΟένέκ τοΰαγγλικού 
Ϋπό * * *

ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ Α’.

ΠρϋθάΛαιιΟζ.

Τό τραγικόν καί κωμικόν ένταύτώ τής αύλικής ρα
διουργίας δράμα, τού οποίου πρώτιστον θέατρονύπήρ- 
ξεν ή Ισπανία άφότου έβασίλευαν έκεϊ οί ηγεμόνες τού 
αύς-ριακού οίκου,έφθασεν είς τόν κολοφώνα τής τελειό- 
τητος,κατάτε τήν περιπλοκήν τών επεισοδίων καί την 
λαμπρότητα τής παρας-άσεως, έπί τής βασιλείας Φι
λίππου τού Γ1. 0 μονάρχης ούτος, άνήρ άσθενής, ρά- 
ίυμος, δεισιδαίμων, κατέλιπε τάς ήνίας τής κυβερ- 
νήσεως είς χεΐρας τού δουκάς τής Αέρμης. Ούτος δέ 
πάλιν, πράος, εύπρόσιτος, επιδεικτικός, καί μέχρις 
άναισχυντίας έκδοτος είς τήν διαφθοράν, παρεχώρησε 
τήν ούτως άποκτηθεΐσαν εξουσίαν του είς τόν Ροδε- 
οΐκον Καλδερώνα, άνδρα άφανούς μέν καταγωγής , 
εύτολαον δέ καί επιτήδειον, εύνοηθέντα καί προικι- 
σθέντα επίσης άπό τήν φύσιν καί τήν τύχην. Αλλ’ άν 
καί σπάνια ήσαν τά προτερήματα, του ταύτα, ό 
Καλδερών δέν έχρεώστει τόσον είς αύτά τήν τύχην 
του, όσον είς τήν πολιτικήν τού θρησκευτικού καταδι- 
ωγμού, τού όποιου έδείχθη θιασώτης καί πρόμαχος, 
κανά έτη πρό τής ένάρξεως τής παρούσης ιστο

ρίας, ό βασιλεύς καί τά δικαστήριον τής ίεράς έξε- 
τάσεως είχαν άποφασίσει τόν γενικόν όστρακισμόν 
τών Mauplffnar, ~Gn άπογόνων δηλαδή τών μωα
μεθανών Αράβων, άποτελούντων τότε τήν πλουσιω- 
τέραν, ένεργητικωτέραν καί βιομηχανικωτέραν μερίδα 
τού ίσπαν.κού λαού.

— Προτιμώ, έλ,εγεν ό δεισιδαίμ,ων βασιλεύ; (καί 
τούς λόγους του'.τούτους'έπευφήμει μετ’ενθουσιασμού 
ή εκκλησία), προτιμώ νά έρημώσω καλήτερα τό βα
σιλεών μου, παρά νά ύποφέρω νά κατοικήται άπό 
ένα μόνον τών άπιστων. *

Τήν όλεθρίαν τάύτην πολιτικήν, ήτις έστέρησε 
τήν Ισπανίαν άπό τούς πολυτιμοτέρους τών κατοί
κων της, παρεδέχθη ό δούξ τής Λέομης μέ τόν ζήλον 
ευσεβούς καθολικού, έποφφλμ.ιώντος τό άξίωμ.α τού 
καρδιναλίου, τό όποιον μετά ταύτα άπήλαυσεν. ό 
Καλδερών όμως τήν ενηγκαλίσθη μέ τοσαύτην ορμήν, ( 
δραστηριότητα, επιμονήν , καί μέ τοιαύτην 7Cc>3t "CO 
μίσος οξυδέρκειαν καί άγχίνοιαν, ώστε έφαίνετο ότι 
δέν έκινείτο τόσον άπό θρησκευτικήν μισαλλοδοξίαν, 
[όσον άπό αίσθημα προσωπικής έκδικήσεως.
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ό είς τό άγαθό>· τούτο έργον ανένδοτος ζήλος 

του εΐλκυσεν έπ’αύτοΰ τήν εύνοιαν τοϋ βασιλέως 
Φιλίππου· ύπεστήριζε δέ τούς αγώνας του ή φιλία, 
όχι μόνον τοϋ δουκός τής Λέρμ-ης, άλλά καί τοϋ 
μοναχού Λουδοβίκου Αλιάγα, περιφήμου Ιησουίτου 
καί πνευματικού τοϋ βασιλέως.

Αναρίθμητους ζημίας καί συμφοράς έπροξένησεν ή 
τοιαύτη βάρβαρος σταυροφορία, διότι καί τά βασι
λικά εισοδήματα έφθειρε, καί τά τών πρώτων εύγε
νών ήλάττωσεν έπαισθητώς, άφού έλειψαν οί καλ- 
λιεργοϋντες τά κτήματα αύτών φιλόπονοι καί εύ- 
φυεΐς Μαύροι· οθεν καί ήγέρθη γενικόν καί άσπον
δον μίσος κατά τοϋ Καλδερώνος. Αλλ’ η σπανία 
έπιτηδειότης του , ή άκάματος δραστηριότης καί ή 
περί τάς ραδιουργίας άμίμητος ίκανότης του, οχι 
μόνον διε τήρησαν, άλλά καί ηϋξησαν έτι μάλλον 
τήν δύναμίν του.

ό βασιλεύς, άν καί εΰρίσκετο είς τήν ακμήν τής 
ανδρικής ηλικίας, ήτον είς άκρον φιλάσθενος, καί δέν 
ειχεν έλπίδας μακροβιότητος. ό Καλδερών λοιπόν, 
ένώ έχαιρεν ήδη τήν εύνοιαν τοϋ βασιλεύοντος μο
νάρχου, έπάσχισε ν’άποκτήση συγχρόνως τήν φιλίαν 
καί οικειότητα του επιδόξου διαδόχου τοϋ στέμ
ματος. Κατά τοϋτο δέ, έπροσποιεΐτο δτι ένέδιδεν 
είς τήν πολιτικήν αύτοϋ τού βασιλέως· διότι Φί
λιππος ό Γ* έφοβεϊτο πολύ τήν φιλοδοξίαν τού υιοΰ 
του, ήτις θά ήτον τω δντι τά μέγιστα επίφοβος άν 
δέν έστρέφετο πρός τάς ήδονάς καί τήν άσωτείαν. 
Ενόμισε λοιπόν φρόνιμον ό βασιλεύς ούτος νά έχη 
πλησίον τού υιού του άνδρα άφωσιωμένον είς αύτόν 
τόν ίδιον· ή δέεύσεβήςτου συνείδησις δέν τόν ήλεγ- 
χεν άν ό πιςός του ούτος έσυμμερίζετο, ώς έλέγετο, 
καί ένεθάρρυνεν ίσως, τάς κακάς ορέξεις τοϋ βασιλό- 
παιδος· διότι, δσον όλιγώτερον δημοτικός έγίνετο 
ούτος, τόσον ισχυρότερος ήτον ό βασιλεύς.

Αλλ έν τώ μεταξύ τούτω, έσχηματίσθη σκευωρία 
ισχυρά κατά τού δουκός τής Αέρμης καί τοϋ Ροδε
ρίκου Καλδερώνος είς μέρος δπου όλιγώτερον ήδύ
νατο νά προληφθή. ό xft^dira.liCQ ύονζ, έπιθυμών 
βεβαίως νά στερεώση καί νά διαιώνιση τήν έξουσίαν 
του, διώρισε τόν υιόν αύτοϋ, δούκα τής Ούζέδης, 
είς θέσιν χορηγούσαν είς αύτόν τό δικαίωμα καί τήν 
ευκολίαν νά βλέπη συ εχώς τόν βασιλέα. Γοητευ
θείς δμως ό νέος ούτος άπό τά θέλγητρα τής εξου
σίας, ήθέλησε νά ώφεληθή διαμιάς άπό την περί- 
στασιν ταύτην, καί συνέλαβε τόν σκοπόν νά δια- 
δεχθή ζώντα είσέτι τόν πατέρα του. Τήν επιτυχίαν 
τοϋ σκοπού τούτου έβλεπεν εΰκολον άν δέν άντι- 
παρετάττετο κατ’ αύτοϋ ή ίκανότης καί ή άγρυ 
πνία τού Καλδερώνος, τόν όποιον άπεστρέφετο ώς 
αντίζηλον, κατεφρόνει ώς νεόπλουτον καί έφοβεϊτο 
ώς έχθρόν.

Εφθασαν ταχέως είς γνώσιν τού Φιλίππου αί 
μεταζύ τών δύω τούτων φατριών έριδες· άλλά, κατά 
τούς κανόνας τής ισπανικής του πολιτικής, άντί νά 
τάς κατευνάση, έφρόντισε πώς νά ώφεληθή, άντι- 
παρατάττων τήν μίαν κοττά τής άλλης. Καί ό μέν 
Καλδερόιν, άν καί εις άκρον ισχυρός, δέν έτόλμησε, 
νά ζητήση αναφανδόν τήν καταστροφήν'τοϋ δουκός· 
τής Ούζέδης· ό δέ δούξ ούτος, τολμηρότερος ών, 
ίο ως δέ καί άπλοώστερος, έμβήκεν είς μυρίας ρα

διουργίας, θηρεύων τήν πτώσιν τού πρώτου τών εύ· 
νοουμένων τοϋ βασιλέως.

Επειδή ό Καλδερών έπεφορτίζετο μέ συχνάς άπο- 
στολάς είς διάφορα μέρη , καί τελευταϊον συνέβη νά 
μεταβή είς Πορτουγαλλίαν, δ δούξ τής Ούζέδης 
ηύρε τήν εύκαιρίαν νά έλκύση περισσότερον τήν βασι
λικήν έμπιςοσύνην, ένώ ό άντίζηλος αύτοϋ, ένασχο- 
λούμενος ιδίως είς τήν θεραπείαν τού βασιλόπαιδος, 
άπό τόν όποιον ήλπιζε τήν είς τό μέλλον στερέω- 
σιν τής έξουσίας του, ήναγκάζετο νά μή προσέχη, 
καί μετά τήν επιστροφήν του, είς τάς κατ’αύτού 
ραδιουργίας τού εχθρού του. Ισως μάλιστα αύτή ή 
υπεροχή τής ικανότητάς του έκαμνε τόν Καλδερώνα 
νά περιφρονή τάς σκευωρίας τού δουκός , δστις , άν 
καί δέν ήτον παντάπασιν άμοιρος αύλικής έμπειοίας, 
έφαίνετο πάντη άλλότριος τών χρεών έκείνων τοϋ 
υπουργού, είς τά όποια συνίσταντο καί ή φιλοδοξία 
καί ή ισχύς τοϋ άλλου.

Τοιαύτη ήτον ή κατάστασις τών κομμάτων εις 
τήν αύλήν Φιλίππου τοΰ Γ', καθ ον καιρόν αρχίζει 
ή παρούσα ιστορία είς τόν προθάλαμον τοϋ Ροδε- 
ρίκου Καλδερώνος.

— Αύτό δά πλέον δέν ύποφέρεται, είπεν ό Φήλιξ 
Αεκάστρος, γέρων εύγενής, τοϋ οποίου ή πονηρά 
φυσιογνωμονία καί τό μικρόν ανάστημα έμαρτύρουν 
τήν καθαρότητα τοϋ αίματος καί τήν αρχαιότητα 
τής καταγωγής.

— Σωστά τρία τέταρτα τής ώρας καί πέντε 
λεπτά περιμένω νά μέ άκροασθή άνθρωπος, τοϋ 
οποίου άλλοτε τιμή θά ήτον άν τόν έπρόσταζα νά 
προσκαλέση τό όχημά μου, είπεν ό Διέγος Σαρμιέν- 
τος Μενδόζας.

— Αν τοϋτο , άρχοντές μου, σάς πειράζη τόσον , 
διατί έρχεσθε καθόλου ; Νομίζω δτι ό κύριος Ροδε- 
ρΐκος δέν έχει ποσώς ανάγκην τής υπηρεσίας σας.

Τάς λέξεις ταύτας έπρόφερε μέ θυμόν εύγενής 
καί ευειδής νέος, τοϋ οποίου τό ορμητικόν καί εύε- 
ρέθιστον ήθος έφανερώθη αίφνης διά τών οργίλων 
χειρονομιών καί κινημάτων του, ασυνηθών δλως είς 
τούς συμπολίτας του. Ο νέος ούτος ποτέ μέν έπερι- 
πάτει άσκόπως, μέ μεγάλα καί άνισα βήματα, εις τά 
διάφορα δωμ.άτια, άδιαφορών άν, διαβαίνων, έσπρο- 
χνε πολλούς τών άγερώχων έκείνων εύγενών συνομι- 
λοϋντας, ή άν πολλά θυμώδη βλέμματα είλκυεν 
έπάνω του· ποτέ δέ έστεκε διαμιάς, ύψονε -τούς 
οφθαλμούς , έμουρμοΰριζεν , έσυρε τό φόρεμά του , 
έπαιζε μέ τόν ζωστήρα τοϋ ξίφους του- ή , στρεφό
μενος άποτόμως πρός τούς ευρισκομένους πλησίον 
του , ό’που έβλεπε νά γίνωνται παρατηρήσεις περί 
τής παραδόξου διαγωγής του, εις πολλάς εύγενεΐς 
παρειάς ανέβαζε τό αίμα διά τού βλοσυρού του βλέμ
ματος, έμφαίιοντος δυσπιστίαν καί περιφρόνησιν συγ
χρόνως. Εΰκολον δέ ήτον νά μαντεύση έκαστος δτι ό 
στρατιώτης ουτος άνήκεν εις τήν προπετή, τήν κενό
δοξον, τήν νέαν τέλος πάντων γενεάν, ήτις άπό τό 
παραμικρόν συνειθίζει νά έξάπτεται, καί νά προκαλή 
έριδας.

ΙΙστόσον, ό νέος ούτος είχεν εύγενή καί μεγάλα 
προτερήματα. Ξένος καί άγνωστος ών είς τάς αύλάς, 
μεγίστην φήμην είχεν άποκτήσει είς τά στρατόπεδα, 
διά τήν ίπποτικήν του γενναιότητα καί τήν αληθώς 
άξιοθαύμαστον ανδρείαν του, ήτις τδν έκαμνεν έφά-

μιλλον τών εις τά δημώδη άσματα ύμνουμένων 
παλαιών τής Ισπανίας ηρώων. Ητον ήώς προαναγ- 
γέλλουσα μεσημβρίαν φλογέράν καί έσπέραν ένδοξον, 
ί’ίνομάζετο ό ανδρείος ούτος άξιωματικός Μαρτίνος 
Φονσέκας· κατήγετο δέ άπό παλαιάν, άλλά πτω- 
γώα&ΰαΝ οικογένειαν, καί είχε μακράν τινα συγγέ
νειαν μέ τόν δούκα τής Αέρμης. Κατά τάς πρώτας 
τήςνεότητός του ήμέρας, ένομίζετο κληρονόμος πλου
σίου τινός έκ μητρός θείου του, καί, μέ τήν προσ
δοκίαν ταύτην, άν καί παιδίον άκόμη, τόν έπροσκά- 
λεσεν ό καρδινάλιος δούξ εις τήν αύλήν. Εκεί δμως, 
ή τραχεία καί άπότομ,ος παρρησία του προσέβαλε 
τόσον τάς τυπικάς, ύποκρισίας τής αύλής, δυσαρε- 
στήσασα πολλάκις καί είς πολλά τόν πρωθυπουργόν, 
ώστε ό παντοδύναμος ούτος συγγενής του, παραι- 
τήσας πάσαν περί προαγωγής αύτού είς Μαδρίτ 
ιδέαν, έσυλλογίζετο πώς νά εύρη ευπρόσωπον αφορ
μήν νά τόν έξορίση άπό τήν αύλήν. Κατά τόν 
αύτόν καιρόν, ό πλούσιος καί έως τότε άτεκνος 
θεΐός του, έλθών εις δεύτερον γάμον, απέκτησε κλη

ρονόμον. Επαυσε λοιπόν πάσα ανάγκη περιποιήσεως 
τού νέου Μαρτίνου, καί εστάλη αΐφνιδίως πρός 
αύτόν διαταγή νά μεταβή παρευθύς είς τόν στρατόν 
τών μεθορίων. Εκεϊ, ή μέν ανδρεία του τόν έκαμε 
ταχέως νά διακριθή, ή δέ τιμιότης τού χαρακτήρός 
του έγίνετο πρόσκομμα είς τήν προαγωγήν του. ικανά 
έτη παρήλθαν, καί, καθ δλον τοϋτο τό διάστημα, 
εμεινεν όπίσω πολλών άλλων, άσυγκρίτως καί κατά τό 
γένος καί κατά τήν άξίαν κατωτέρων του. Πρό πολλών 
μηνών είχεν έλθει εϊς Μαδρίτ, νά καθυποβάλη καί 
συστήση τά δικαιώματά του εϊς τήν κυβέρνησ-.ν 
άλλ’άντί νά τύχη τοϋ ποθουμένου, ήλθεν είς ρήξιν 
σοβαράν μέ τόν καρδινάλιον, καί διετάχθη άμέσως 
νά' έπανέλθη είς τό στρατόπεδον. Εκεΐθεν, ήλθε καί 
πάλιν εϊς Μαδρίτ, άλλά ταύτην τήν φοράν σκοπόν 
δέν είχεν ούτε δικαιώματα νά έπικαλεσθή, ούτε προ
βιβασμούς νά ζητήση.

Εϊς πάσαν άλλην χώραν παρά τήν Ισπανίαν έπί 
τή; βασιλείας Φιλίππου τού Γ', ό Μαρτίνος Φονσέ
κας έπρεπεν εύκόλως νά ύψωθή εϊς μεγάλα άξιώματα. 
Αλλά, καθώς είπαμεν, τά προτερήματα του δέν ήσαν 
ούτε κολάκων, ούτε ύποκριτών προτερήματα· δθε· 
καί μεγάλως ήπόρησαν όσοι, γνωρίζοντες τόν χαρα
κτήρα του, τόν είδαν εις τόν προθάλαμον τοϋ Ρόδε 
ρίκου Καλδερώνος, κόμητος όλίβα , μαρκησίου τών 
Επτά Εκκλησιών, έξ απορρήτων τοϋ βασι'/.έως 
παρασίτου καί εύνοουμένου τοϋ επιδόξου διαδόχου 
τοΰ στέμματος. ·'

— Διατί έρχεσθε καθόλου; έπανέλαβεν ό νέος 
άξιωματικός.

— Κύριε, άπεκρίθη μέ μεγάλην σοβαρότητα ό εί 
γενής <1>ήλιξ Δεκάστρος, έχομεν υποθέσεις μέ τόν κύριον 
Ροδεοΐκον. Ανδρες ώς ημείς πρέπει νά λαμβάνωμεν 
μέρος είς τά πράγματα τού Κράτους, άδιάφορον απ' 
ποιον διεξάγονται.

— Οπερ έστί, πρέπει νά σύρεσθε γονυπετώς, ζη· 
χούντες συντάξεις καί υπουργήματα , καί νά διεξά 
γετε τά πράγματα τοΰ Κράτους έμβάπτοντες εις 
τά κιβώτια αύτοϋ τάς χεΐρας.

— Κύριε! ... έψιθύρισεν όργίλως ό Δεκάστρος , ένώ 
«ί χεϊρές του έπαιζαν μέ τόν ζωστήρα τοϋ ξ 
^ους του.

υ,ε τον 
όλοόλοι κοινώς ανεγνωριζαν την ευφυΐαν του· αΑΛ η 

ευφυΐα αυτή σεν συνετελει το παραμικρόν εις τηγ 
προαγωγήν τών συμφερόντων της πατρίδος του· 
τήν έμεταχειρίζετο μόνον είςτόν νάύπος-ηρίζη, ϋπερα- 

ά ιδιαίτερα του συμφέροντα, νάΙσπίζη καψπροάγη

— Εντροπή ! είπε περιφρονητικώς ό νέος, ςρέφων 
πρός αύτόν τούς ώμους.

Τήν στιγμήν έκείνην, ήνοίχθησαν τά δύω φύλλα 
ής θύρας, καί έπαυσε πάσα ομιλία, παρουσιασθέν- 
ος τοϋ Ροδερίκου Καλδερώνος.

0 τότε διάσημος ούτος άνήρ, άπό γραφέως ίδιαι- 
έρου τοϋ δουκός τής Αέρμης, ύψώθη είς τόν βαθμόν 

όνόματι μέν γραμματέως ή έξ απορρήτων τοϋ βασι- 
λέως, πράγματι δέ κυριάρχου τής Ισπανίας. Τοϋ 

γαπητοϋ τούτου τής τύχης τέκνου τ γέννησίς έκα- 
λύπτετο άπό νέφη. Πολύν καιρόν έτήρησεν άκραν 
περί τούτου σιωπήν· δταν δμως είδεν δτι ή κοινή 

εριέργεια έπεχείρησε σπουδαίως ν’ άνιχνεύση τήν 
καταγωγήν του, έφάνη αΐφνιδίως δτι έκαμνε τήν 

νάγκην φιλοτιμίαν , καί έκήρυξεν αύθορμήτως δτι 
πατήρ του ήτον άπλοΰς ς-ρατιώτης άπό τό Βαλαδο- 

λίδ· έπροσκάλεσε μάλιστα είς Μαδρίτ τόν δυσγενή 
οϋτον πατέρα, καί έδωκεν είς αύτόν κατάλυμα 

έντός τοΰ παλατιού του. Η τοιαύτη ειλικρινής καί

ήμη δτι, έ~ί τής κλίνης τοϋ θανάτου του, (ομολό
γησε πώς δέν είχε κάμμίαν συγγένειαν μέ τόν Καλ
δερώνα , άλλ έγεινεν οργανον απάτης, χάριν τής 
όποιας άπήλαυσε κατά τήν γεροντικήν ηλικίαν του 
μεγάλης περιθάλψεω;· δέν έγνώριζε δέ πρός ποιον 
σκοπόν ό Καλδερών τόν έτίμησεν άκοντα μέ τίτλον 

ευδοϋς συγγένειας. Τό διήγημα τοϋτο, τό όποιον 
πολλοί μέν ώνόμαζαν γελοϊον, τινές δέ τό επίνευαν, 
έδωκε χώραν εϊς άλλας άπορρητοτέρας φήμας περί 
τής διαγωγής τοϋ άνδρός τούτου, πρός τόν όποιον 
έστρέφοντο τότε τών Ισπανών δλων τά βλέμματα.

πετίθετο δτι είχεν άλλας αίτιας, παρά τήν αισχύ
νην δυσγενοΰς καταγωγής, είς τό νά κρύπτη τό 
αληθινόν αύτοϋ γένος καί δνομα. Καί ποΐαι άλλαι 
ήσαν αί αίτίαι αύται, είμή ό φόβο; τής άνακαλύ- 
ψεως στυγερά; τίνος και εγκληματικής πράξεως τών 
νεανικών του χρόνων, διά τήν οποίαν έφοβεϊτο την
αύστηρότητα τών νόμων ;

όσοι ιδίως ένησχολούντο παρατηροϋντες τό εξω
τερικόν του, έβεβαίοναν δτι συχνάκις, κατά τάς φαι- 
δροτέρας ς-ιγμάς τών ηδονών καί τών θριάμβων του, 
τά όφούδια αύτού κατεστέλλοντο αΐφνιδίως, ή φυσιο- 
γνωμονίατου μετεβάλλετο, καί μόλις, μετά δύσκολον 
καί καταφανή άγώνα, ήόύνατο νά ήσυχάση καί νά 
συνέλθη εις έαυτόν. Τάς ύπονοίας ταύτας ένίσχυε 
κατά τινα τρόπον καί ή περιφρόνησις αύτοϋ πρός 

ήν κοινήν έκείνην εύλάβειαν πρός τήν ηθικήν, τήν 
οποίαν καί αύτοί οί φαυλόβιοι αναγκάζονται νά 
δείξουν κατά τό Φαινόμενο-/, ύποκρινόαενοι άοετήν 
και τιαιότχτα. Ενίοτε ο^ως, ακτίνες τινες αιφνι- 
δίας καί λαμπράς μεγαλοψυχίας έκίνουν είς απορίαν 
ιούς περιέργους, καί έξέπλητταν τούς έξεταστάς τοϋ
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υπερνίκα δυσκολίας, νάκαταβάλλγ έχθρούς, νά στρέφτι 
όποιανόήποτε περίστασιν, όποιονδήποτε συμβάν, είς 
νέον μέσον ύποστηρίξεως καί προόδου. Εύγενής ή 
όχι, ήτον φανερόν ότι ηύτύχησε νά λάβη εκλεκτήν 
ανατροφήν, καί οί πεπαιδευμένοι έξεθείαζαν τήν 
πολυμάθειάν του , καυχώμενοι είς τήν προστα
σίαν του.

Τελευταίου, άν τά έλαττώμματα καί αί άκολασίαι 
τοΰ διεφθαρμένου βασιλοπαιδος, αποδιδόμενα κοινώς 
είς τάς συμβουλάς τοΰ Καλδερώνος, ηύξαναν τό 
γενικόν κατ’ αύτοΰ μίσος, έξ άλλου μέρουί τ επιρ
ροή του έπί τοΰ μ,έλλοντος βασιλέως, διαιωνίζουσα 
τήν εξουσίαν του, έκατατρόμαζε τούς έχθρούς του. 
Τά τοιαΰτα μεγάλα τοΰ άνδρός τούτου πλεονεκτή
ματα έδιδαν είς πολλούς αφορμήν νά πιστεύουν καί 
νά διαδίόουν μυστικώς ότι, πλησίον τών λοιπών 
έγκλημάτων του , δέν ήτον καί τής μαγείας αύτής 
αμέτοχος. Αλλ’ ή μαγεία εϊς τήν όποιαν έξεί- 
χεν ό έπιτήδειος ούτος αύλικός δεν είχεν άνάγκην 
νεκρομαντείας· ή μαγεία αύτη συνίστατο εις τήν 
χρήσιν έξοχου εύφυΐας πρός ίδιοτελες·άτους σκοπούς, 
τέχνην έπιτυγχάνουσαν θαυμασίως είς το θεατρον 
τοΰ μεγάλου κόσμου, τούλάχιστον πρός καιρόν.

Μετά πολλών εβδομάδων απουσίαν εις μυστικήν 
τινα άποστολήν, είχε πρό ολίγου έπιστθέψει είς 
Μαδρίτ* ήτον δέ αύτη ή πρώτη μετά τήν επιστρο
φήν αύτοΰ δημοσία άκοόασις, είς τήν όποιαν είχαν 
συναχθή οί πρώτοι τών εύγενών καί ιπποτών τής 
Ισπανίας.

Τό πλήθος άπεσύρετο , δταν, μέ ήθος άγέρωχον , 
έπροχώρησεν είς τό μέσον ό μαρκήσιος τών Επτά 
Εκκλησιών, εύρισκόμένος τότε είς τήν ακμήν τής ανδρι
κής του ηλικίας. Είς τήν φυσικήν εύπρέπειαν τής 
έςωτερικής μορφής του δέν έκαταδέχετο νά πρόσθεση 
τον περιττόν στολισμόν τών ενδυμάτων. Απλού- 
στατοι καί άπό μαΰρον ύφασμα ήσαν καί ά μανδύας 
καί ό ύπενδύτης του, χωρίς νά λάμπουνέπ’αύτών οί 
πολύτιμοι έκεϊνοι λίθοι, οί άποτελοΰντες τότε τά δια
κριτικά τών άνωτέρων βαθμών σημεία. II κόμη του, 
λαμπρά καί στίλβουσα ώς κόρακος πτέρυξ, έστρέφετο 
βαστρυχηδόν όπισθεν τοΰ μεγάλου καί ηγεμονικού 
του ικετώπου , τό όποιον , έκτος μιας μόνης ρυτίδος 
μεταξύ τών οφθαλμών, ήτον όχι μόνον λευκόν, άλλά 
καί λεΐον, ώς μάρμαρον. Εύμήκεις καί κανονικοί ήσαν 
οί χαρακτήρες τοΰ προσώπου του· τό δέ βαθύ έλαιό- 
χρουν τής σαοκάς, ώχρόν έφαίνετο καί καθαρόν πλη
σίον τοΰ στιλπνού μ.έλανος τοΰ μύστακος καί τοΰ 
όξυτενοΰς του πώγωνος. H εύκαμψίατοΰ ισχνού καί 
ύψηλοΰ, άλλά νευρώδους του σώματος, τόν έδειχνε 
νεούτερον τής άληθινής του ηλικίας· καί, άν έλειπεν 
ή άγερωχία καί ή αύθάδεια τής παρας-άσεως, αίτινες 
σπανίως συνοδεύουν τήν εύγενή καταγωγήν, ό Καλ
δερών θά ένομίζετο εις τών πρώτων μεγιστάνων 
τής Εύρώπης, καί ό μεγαλοπρεπέστερος τών έκεϊ 
συνηγηένων. Ητον έν ένί λόγω έκ τών σπανίων 
εκείνων κατα το εςωτερικον σχηαα ανορων, οίτινες 
φαίνονται προσδιωρισμένοι τό μέν τών φύλων νά 
διοικούν, τό δέ νά γοητεύουν. Αλλ όστις έξέταζε 
βαθύτερον τήν μορφήν του, καί έβλεπε τήν άνησυ
χίαν τοΰ λαμπρού του βλέμματος, τήν συνεχή κίνη- 
σιν τοΰ άνωτέρου χείλους του, καί απότομόν τινα 
τραχύτητα είς τε τούς τρόπους καί τήν φωνήν του, θά

έπείθετο οτι τά μεγαλεία, πλησίον τής ύψηλοφροσύ- 
νης, έχουν καί τάς ύποψίας των. Οί θεαταί έβλεπαν 
τάν κυνηγόν είς τά ύψη· ά κυνηγός έβλεπεν είς τούς 
πόδας του τήν άβυσσον, καί μέ δυσκολίαν άνέπνεε 
τόν επάνω αύτοΰ άέρα.

Οί αύλικοί έπλησίαζαν, ό είς μετά τόν άλλον, είς 
τόν μαρκήσιον, όστις τούς ύπεδέχετο μέ διαφέρουσαν 
έκας-ον φιλοφροσύνην. Καί πρός μέν τούς πολλούς 
ήτον απότομος, ξηρός, πικρός· πρός δέ τούς μεγάλους, 
εύλαβής καί περιποιητικός, φυλάττων όμως ανδρικήν 
τινα χάριν είς τήν συμπεριφοράν, ήτις καί τόν χαρα
κτήρα αύτόν τής δουλοπρεπείας έξηυγένιζεν. Ενώ; 
φέρ’είπείν, έκυπτε τόν αύχένα ένώπιον τοΰ Μεδίνα 
ή τοΰ Γουζμάν, ανεπαίσθητος ειρωνεία έφανερόνετο 
είς τάς γωνίας τοΰ στόματός του , ήτις έσήμαινεν 
ότι έπροσκύνει μέν ή πολιτική , έπεριφρόνει δέ 
ή καρδία. Πρός δύω ή τρεις, τούς όποιους αύτός ή 
προσωπικώς ήγάπα ή είλικρινώς έσέβετο, έφέρετο 
μέ οικειότητα, άλλά καί μέ συντομίαν, είς τήν ομι
λίαν του* πρός έκείνους τέλος πάντων τούς όποιους 
είχεν αφορμήν νά μισή ή νά φοβήται·, τούς φανερούς 
δηλαδή ή τούς κρυφούς έχθρούς του, έδειχνε μεγα- 
λητέραν άκόμη ειλικρίνειαν, μεταχειριζόμενος θωπευ
τικήν γλυκύτητα είς τήν φωνήν καί είς τούς τρό
πους του.

Μακράν τοΰ πλήθους, μέ χεϊρας σταυρωμένας, 
καί μέ πρόσωπον έμφαϊνον θαυμασμ-όν πολύν ενωμέ
νου μέ περιέργειάν τινα καί μέ όλίγην περιφρόνησιν, 
ό Μαρτίνος Φονσέκας έκύτταζεν ατενώς τόν μεγαλο- 
δύναμον υπουργόν.

— Τόν άνδρα τούτον έβοήθησα άλλοτε, είπε 
καθ’έαυτόν. Συνετέλεσα είς τόν πρώτον προβιβασμόν 
του· καί σήμερον είμαι ικέτης του ! Ω! μά τήν αλή
θειαν ! Εγώ, δστις ποτέ δέν ηύρα ειλικρίνειαν ή 
εύγνωμοσύνην είς τά στρατόπεδα, έρχομαι ζητών -τάς 
σπανίας ταύτας άρετάς είς τήν αύλήν! Παράδοξα 
αύτόματα ειμεθα ημείς οί άνθρωποι!

Υπεδέχετο ό Καλδερών μέ μειδιώντα χείλη τόν 
Διέγον Σαρμιέντον Μενδόζαν, όταν οί οφθαλμοί του 
άντίκρυσαν τυχαίως τό ώραϊον τοΰ Φονσέκα πρόσω
πον. Το χψ.χ άνέζτ, εύθύς είς τό μέτωπόν του· ύπε
σχέθη ταχέως είς τόν Διέγον δλα όσα τοΰ έζήτησε, 
καί, στραφείς είς τά όπίσω καί διασχίσας τό πλή
θος, έμβήκεν είς τό ιδιαίτερόν του δωμάτιόν. Η 
άκρόασις διεκόπη.

Ενώ ό Φονσέκας, όςις έφθασε νά έλκύση τό βλέμμ.α 
τοΰ υπουργού, καί έθεώρει ώς άπαίσιον οιωνόν τήν 
αίφνιδιαν του άναχώρησίν, έςρέφετο βραδέως νά φύγγ 
μέ τούς λοιπούς, νεανίας τις, απλώς ένδεδυμένος , 
τόν ήγγισεν είς τούς ώμους.

— Είσαι ό κύριος Μαρτίνος Φονσέκας ;
— Ο ίδιος.
— Ακολούθει με, άν όρίζης, είς τοΰ κυρίου μου 

Ροδερίκου Καλδερώνος.
Τό πρόσωπον τοΰ Φονσέκα έφαιδρύνθη· ύπήκουσεν 

άμέσως, καί, μετά μίαν στιγμήν, εύρέθη είς τό δω- 
υ,άτιον τοΰ Σηϊανοΰ τούτου τής Ισπανίας.

(Ακολουθεί.)


