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Πυχνά στίφη έπεσωοευοντο ζαθ’ οΛας τάς όειοάς 
ιών όδών τών άπό τό όρος Ία»ίκωλον εις τον Φόρο» 
διευθυνομένων ανθρώπων αργών, γεννημάτων της ύ- 
‘περεκχειλισεως τοϋ πολιτισμού. Κατά τή» ήμέραν αυ
τή» όλο» τό πλήθος τώ» αργών είς τή» ‘Ρώμη» έξύ- 
πνησε μέ τή» ελπίδα διασκεδάσεώς τίνος χαΐ περιέ
μενε νά ίϊη τή» άφιξιν μεγάλης συνοοίας αιχμα
λώτων.

Οί κοσμοκράτορες νέον έθνος καθυπέταξαν, είς τή» 
γωνίαν τής γής έχεί»η», ή όποια έκαλύπτετο άπό δά
ση καί δρυμώνας μαγευτικούς, προστατευομε'νους άπό 
άγνωστους θεότητας. Τής ’Αρμορικής λοιπό» έπερίμε· 
νον νά ίδωσι τόν λαέ» τό» θαυμασθέντα διά τή» £ώμην 
του, τό» παράδοξο» διά τά ήδη του χαί διά τή» θρησκείαν, 
του, εις τή» Ρωμαϊκή» τέλος πάντων κλίναντα τόν αυ
χένα κατάκτησιν.

Τή» ήμερα» αύτήν τοΰ μεγάλου Λαού ή διάνοια 
έξήφθη, ή περιέργεια έχορυτώθη , δ ότι περιέμε-
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νον νά ίδωσι τό» θρίαμβο» τής ύψηλοφροσύνης χαί 
τό θέαμα τής όργιας των. Μολαταύτα μεταξύ 
τοΰ πλήθους αύτοΰ τό οποίον μία γνώμη έδέ- 
σποζε, ήχούοντο καί τινες φωναι λυπηροί χαΐ αύται 
προήρχοντο άπό πτωχούς μεταξύ τοΰ πλήθους, οί 
όποιοι έθλίβοντβ, ένω οί λοιποί έχαιρον, διότι δέ» 
είχον τ’ αναγκαία χρήματα διά τή» αγορά» ενός Άρ- 
μορικανοΰ!

Περί τή» τετάρτην ώρα» Π. ΒΙ. οι περιδια- 
βάζοντες είς δύω διηρέθησα» εκατέρωθεν τώ» έδώ», 
παβαχωροΰντες δίοδο» εις τή» συναδίαν τώ» αιχμα
λώτων, ήτις ήρχισεν ήδη νά προοδεύη είσερχομένη διά 
τής Αΰρηλίας πύλης καί »ά διέρχηται τάς οδούς.

Περισσότεροι τών δέκα χιλιάδων Κελτών φέροντας 
έπ'ι τοΰ προσώπου των τήν διπλήν τής άπωλεσθείσης 
ελευθερίας των ενδειξιν, στέφανον έκ φύλλων καί 
ανέκφραστο» τής λύπης των εκχυσι»* διέβαινον ενώ
πιον τοΰ κυριάρχου αύτοΰ λαοΰ. Έβλεπε τις εις τά 
πρόσωπα καί τά κινήματα τών αιχμαλώτων τάς με
γάλα; συμφοράς των.

Έπρόβαινον δέ όχι μό-ο» τήν καρδιάν συντετριμ
μένη» έχοντες άπό ανωφελή απελπισίαν, αλλά καί 
τά σωματικά των παθήματα ήρχβντο και αύτά διά νά
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αυξήσουν τήν δυστυχίαν των ήνωμενην μέ τής ψυχής < 
των τήν δλίψιν. Τοΰ δρόμου οί κόποι, καί τοΰ κλίμα- ι 
τος ή έπενέργεια εις τά ασυνήθιστα αυτά σώματα άπό 
τους καύσωνας του ήλίου έφερον άποτελε'σματα εις 
τούς αιχμαλώτους οΐκτρά και θρηνώδη.

Εις του ’Ωκεανού τάς δροσεράς αύρας, είς τόν 
σκοτεινόν ήλιον τής Άρμορικής, είς τήν σιωπήν τών 
δρυμόνων συνηθισμένοι, δέν ήδυναντο ν’ άνθέξωσι απέ
ναντι τοΰ καυστικού τής ’Ιταλίας ήλίου· ή δέ λευκή 
κόνις τών οδών, και τοΰ λαοϋ αύτοΰ τής Ρώμης αί ένο- 
χλητικαί κραυγαι ήσαν δι’ αύτούς υπέρ τό δέον δυσά
ρεστα πράγματα· άλλ’ άν και άπηυδησμένοι άπό τό
σος περιστάσεις καί κατ’ έξαίρεσιν άπό τήν προς τό 
δυσανάσχετον εις αυτούς κλίμα πάλην των, έμενον 
όπίσω είς τόν δρόμον των, ή μάστιξ τοΰ άνδραποδεμ- 
πόρου ήρχετο νά τούς μάθη οτι ούτε τό δικαίωμα 
τής άναπαυσεως έμενεν είς αύτούς.

Δέν γνωρίζω έάν ή έπισώρευσις τόσων δυστυχιών 
συνεκίνησε τάς καρδίας τουλάχιστον έν τω κρύπτω 
τών ριλοθεαμόνων καί φίλαρχων αύτών ‘Ρωμαίων.

Τό βέβαιον είναι, οτι είς ούδενός έξ αύτών τό 
πρόσωπόν έφάνησαν σημεία οίκτου" ούτε τό ομμα 
τινάς έφάνη χαμηλωμένον, ούτε φωνή τις συμπά- 
σχουσα διά τήν δυστυχίαν ήκούσθη μεταξύ τοσούτων 
πολυπληθών άθροισεων.

Όταν όλόκληρός τις λαός ύπείκη ύπό τό βάρος 
συμφοράς, ή όποια διά μιας τοΰ αποστερεί όλας τάς 
ευτυχίας, ή προσωπικότης έκάστου άπόλυται, ούτως 
είπειν, είς τήν γενικήν δυστυχίαν, καί τά πρόσωπα 
όλων όμοιάζουσι. Μολαταύτα μεταξύ τών πολλών χι
λιάδων αιχμαλώτων, οί όποιοι διέβαινον τήν ‘Ρώμην, 
παρετηρεΐτο άνθρωπος τοΰ όποιου τό πρόσωπόν έδεί- 
κνυεν ανησυχίαν περισσοτέραν άφ όσην τ’ άλλα πρό
σωπα έξέφραζον, καί έφαίνετο πασχών πλέον τών 
άλλων, άλλά ταύτοχρόνως διέβλεπέ τις είς τά πρό- 
σωπον αύτό έντετυπωμένα τό θάρρος καί τήν αύτα- 
πάρνησιν.

Τά πρόσωπόν αύτό ήτο τριονκονταετοΰς τίνος γυ- 
ναικός, τής οποίας τά βλέμμα δέν άπεσυρετο άπό τό 
παιδίον τά όποιον παο’ αύτη (ΰδευεν.

Το βλέμμα τής γυναϊκος έξεικόνιζε παν δ,τι 
δύναταί τις νά φαντασθή έκφραζόμενον άπό ψυχήν, 
τήν οποίαν μεγίστη στενοχώρια καταθλίβει, άλλ έκ
τος τής λύπης, ήτις είς πάσαν μητέρα βεβαίως είναι ή 
αύτή, έφαίνετο οτι ή γυνή αύτη 'κατείνετο ύπό Θείας 
τίνος ευεργεσίας καί ύψηλής προστασίας.

Τήςδυς-υχοΰς δέ ταύτης γυναικός ή ιστορία ώμοια- , 
ζε σχεδόν μετά τών λοιπών συντρόφων της" είδε πε- J 
σόντας είς τόν πόλεμον πλησίον της τόν σύζυγόν της , 
καί τόν πρεσβύτεοόν της υιόν, αύτή δέ μετά τοΰ μικρού , 
της υίοΰ ήχμαλωτίσθησα/. Άλλά τά θλιβερά αύτά ί 
συμβεβηκότα δέν ήλάττωσαν παντάπασι τό γοργόν | 
αύτής καί τό υίι’κόν φίλτρον και έλησμόνησε τάς λύπας . 
της, φροντίζουσα μόνον διά τό ζών τεκνον της- βε
βαίως, και περισσότερον και καλήτερον ήγάπησεν αύ
τή παρά πάσαν άλλην γυναίκα, διότι μόνον αί τοιαΰ- 
ται καρδ:αι είς τάς όποιας υπέρ τό δέον υπάρχει τό

φίλτρον δυνανται ν' άνθέξουν είς τάς ώρας τών μεγά
λων συμφορών, και δεν άφίνουσι τήν στοργήν των νά 
τήν κατασυντρίψωσι τά ερείπια άλλης στοργής.

Ή γυνή ώνομάζετο Νόρβσ. ‘Ο υιός της Άρ- 
βινς δωδεκαετής περίπου, σιωπηλά παρ’ αύτή ώδευε' 
τό στερεόν βάδισμά του καί σοβαρόν ταύτοχρόνως, ή 
σιωπηλή αύταπάρνησις, ή τοΰ προσώπου του ειρηνι
κή έκφρασις έμαρτυμουν φανερά περί τής καταγωγής 
του- τάς χεΐρας είς τήν ζώνην του κρατών τήν κεφα
λήν του δρθίαν, τήν βρασιν σκυθρωπαζουσαν, άλλ’ ά- 
δακρυν, ήκολοΰθει, χωρίς καν νά προφέρη τά παρα
μικρόν παράπονον, τούς προπορευομένους· εν τούτοις 
δέν έδύνατό τις νά κατηγορήση τόν παΐδα αύτό» άζ 
τυχόν ήθελε φιινεσθαι δακρύων διότι μ’ όλην τήν νεά- 
ζουσαν αύτώ ρώμην ήτο είς τρυφερόν ήλικίαν.

Ή θέα τής μητρός του ένέπνεεν είς αύτόν τό θάρ
ρος, διότι συναπαντωμε'νων ενίοτε τών οφθαλμών άμ- 
φοτέρων, έφαίνετο υψόνων τήν κεφαλήν του πεοισσό- 
τερον, τόν δέ πόδα του έπάτει έπ! τής γής στε- 
ρεώτερον.

Ό παΐς ούτος δεινώς έταράσσετσ, διότι υπ’ οψιν 
του είχε τό παρελθόν καί οί σύντροφοί του έπληρο- 
φόρουν αυτόν ότι τό μέλλον έσεται όχι όλιγώτερον 
δεινόν! ήσθάνετο δέ οτι αύτό τό παρελθόν ήτο μάλ
λον διά τήν μητέρα του οδυνηρόν καί οτε θέλει είναι 
δι’ αύτήν τό μέλλον τοσοΰτον βαρυτερον καθ’ οσον α
δύνατος καί οσον ούπω εις γεροντικήν ήλικίαν δέν θά 
έδύνατο νά ύποφέρη τά δεινά τής δουλείας.

Τοιοΰτοι ήσαν οί στοχασμοί τοΰ παιδός τούτου 
περί τής μητρός του, τά δέ ίδιά του παθήματα είς ούδεν 
έλογίζετο.

Ή θέα τής ‘Ρώμης και τών μνημείων αύτής ού- 
δεμίαν άλλοίωσιν έπέφερον εις τήν λύπην τής Νόρ- 
βας· τά πολυτελή παλάτια, οί υπερήφανοι ναοί τής 
έξοχου ταύτης πόλεως ώς σκιαι παρουσιάζοντο είς τά 
δμματά της- άλλ’ όΆρβίνς τοΰ όποιου ή νεότης κα
τέβαλλε τήν άκαταμάχητον λύπην, ήτις πάντοτε εις 
τήν ψυχήν έκάστου τήν αύτήν πληγήν έπιφε’ρει, έθαμ· 
βώθη άπό τά θαύματα τά όποια ύπό τούς οφθαλμούς 
του έπρόκειντο· ή όψις του έφαίνετο αείποτε σοβαρά, 
άλλ’ δλίγον κατ’ δλίγον τήν έκφρασιν τής λύπης ή- 
τις διεφαίνετο ύπό τήν σοβαρότητα διεδέχθη ή έκπλη- 
ξις. Τά άπειρα μαρμάρινα η χαλκά αγάλματα, τά 
περίστυλα τών ναών είς τά όποια ή ημέρα έφερε τρό
πον τινα μαγικήν τινα κίνησιν, αί άπειραι σειραί τών 
παλατίων μέ τά πολυτελή προαύλιά των έξέπληξαν 

J υπέρ τό δέον τόν παΐδα. Δέν έχόρταινε» άπό τήν.
θέαν, μεταξύ τόσων τεχνικών αριστουργημάτων, έ- 

’ κατοστύων ανθρώπων πορούοαν περιβεβλημένων,, ή 
j άρμαμαξών περιχρύσων φερουσών αύτούς μέ τήν τα- 
I χύτητα τοΰ κεραυνοί.

Άλλ’ δτε έφθασεν είς τόν ©όρον ή έκπληξι; του 
μετεβλήθη είς έκστασιν λογισμών. Ό,τι ώραιον είχεν 
ή Ρώμη περί τήν αρχιτεκτονικήν περιείχετο έντός 
τοΰ περιβόλου του επικείμενον έχοντος τό Καπιτώ- 
λιον. Οί όφθαλμοι τοΰ Άρδινς διέτρεχον ποτέ μέν

τον ενί, ποτέ δέ τον ετερο» τών ναών η τών άπό 
γρυσά αγάλματα στολισμένων στοών παντοΰ δέ ή 
αύτή κομψότης, ή αύτή Ααμπρότης έργων ! Ο νέος 
Άρμορικανός διελογίζετο έν αύτώ περί τών έργων 
τούτων, έάν πρέπη νά τά θεώρηση ώς προελθοντα 
άπό ανθρώπων χεΐρας!

Ή συνοδία τέλος τών αιχμαλώτων φθάσασα είς 
τό κέντρον τής πλατείας έστάθη, διότι έκεΐ έμελε νά 
γενή ό χωρισμός καί νά λάβη χώραν ή διανομή με
ταξύ τών άνδραποδεμπόρων οί όποιοι είχον αγορά
σει άπό τήν πολιτείαν τούς αιχμαλώτους αύτούς 
μέχρις βτου πάλιν αυτοί τούς μεταπωλήσωσιν είς 
δέσποτας, οί όποιοι έμελλον ούτως είπειν νά βαπτί- 
σωσιν αύτούς δούλους.

Ό Άρδινς έλυπήθη καιρίως, ιδών τό τέρμα τής 
οδοιπορίας, διότι του ήλθεν εις τόν νοΰν ή τρομερά 
ιδέα τοΰ αποχωρισμού του άπό τήν Μητέρα του.

Ή προσωρινή καταγοήτευσις ήτις είχε τρόπον 
τινα κυριεύσει τον παΐδα έγινεν άφαντος, άφήσασα 
τόν τόπον της είς τήν ταραχήν και τήν ανησυχίαν 
τά όποια κατεκυρίευσαν τόν παϊδα. Καί βεβαίως, τί 
έμελλον νά γενοϋν άμφότεροι, Μήτηρ τε και υιός; 
Τάχα θά λάβουν κοινόν τινα Δεσπότην;... ή πρός τοΐς 
άλλοις δεινοις έπέπρωτο αύτοΐς νά δοκιμάσω-!! καί 
τήν δυστυχίαν τοΰ διαχωρισμού ;..,.

Ύπό τής μεγάλης θερμότητος τοΰ ήλίου καταβε
βλημένοι, οί Άρμορικανοί έξηπλώθησαν έπί τών πλα
κών μέ τάς όποιας ήτο έστρωμένη ή πλατεία του 
Φόρου καί έζήτουν άπλήστως τήν σκιάν τών κτιρίων, 
τών αγαλμάτων, ακόμη καί τών πλέον λεπτών στη
λών. Αύτήν τήν φοράν ή τύχη έφάνη εύνοϊκή εις τήν 
Νόρβαν καί τόν υιόν της, διότι έτυχον νά σταθώσι 
ύπό τήν σκιάν τής μεγάλης συκής τής Κουτρίας 
Λίμνης.

Ή σκληρά φωνή τών σωματέμπορων δέν ήργησε 
νά διακόψη τήν μιχράν άνάπαυσιν τών αιχμαλώτων. 
Σημεϊον έδόθη δπως έγερθώσι, καί ούτως ηρχισεν 
ή διανομή’ έκαστος δέ Ιππότης έ?ιαβε τόν λαχόντα 
κλήρον αύτώ καί άνεχώρησε.

Ό Άρβινς μετά τής μητρός του πωληθέντες ύπό 
τής πολιτείας είς ένα καί τόν αύτόν άγοραστήν μέ 
ιοιάκοντα ετέρους σχεδόν έφέρθησαν είς Καπηλεΐόν 
τι παρά τω Ναω τοΰ Κάστωρος.

Ή οριστική πώλησις έαελλε έντός ολίγων ήμερών 
νά πραγματοποιηθή, άφ’ ού όπωσοϋν ήθελον άναπαυθή 
δι’όλίγας ήμέρας οί αιχμάλωτοι, διότι οί'Ρωμαίοι 
ήθελον ν' άποκτώσι δούλους ύγειεΐς, ωραίους καί ρω- 
μαλαίους· ή ύγεία βεβαίως, τήν όποιαν αυτοί έπλή- 
ρωναν ώς έν άντικείμενον πολυτελείας, έβλάπτετο 
μετά ταΰτα πολλά ταχέως έξαντλουμένη είς τά δου
λικά έργα, άλλ’ έν οσω αύτή διήρκει έχρησίμιυε 
τουλάχιστον διά τά παλάτια ώς ωραίος στολισμός 
διά τόν όποιον έναμβρύνοντο οί μάταιοι καί κενό
δοξοι Δεσπόται των.

Ά®’ ού ούτω πως ίκανοποιήθη ή έθνική ύπερηφά- 
νεια τοΰ ρωμαϊκού λαοΰ μέ τήν θέαν τής άθυμίας 
λαοΰ ήττημένου, έμεινε πλέον ή φροντίς είς τήν

έκπλήρωσιν άλλων χρειών, διότι διά νά πωληθή ή 
πραγματεία επρεπε νά σιολισθή κατά τό εικός καί 
μετά ταΰτα νά φερθή ύπό τάς όψεις τών άγοραστών. 
Με αλ.λους λογους, έμελλε νά δοθή τροφή τοΐς βουσί 
είς πάχυνσιν!.. .. Τοιαύτη ήτο ή έντιμος τών 
σωματέμπορων επιστήμη.

Μόλις οί Άρμορικανοί, μεταξύ τών όποιων ήριθ- 
μήτο ή Νόρβα μετά τοΰ υίοΰ της, είσήλθον είς τό 
καπηλεΐόν περί ού έλαλήσαμεν καί άμέσως περι- 
ποιήθησαν είς τρόπον καλόν, λαβόντες είς τροφήν των 
αφθονα δείπνα τά οποία προϋπήρχον έσκευασμένα 
καί πάσα ή υπηρεσία έξετελειτο άπό παλαιούς δού
λους οί όποιοι περιποιούντο άποχρώντως τούς νεωστί 
έλθόντας.

Έπελθούσης τής ήμέρας τής πωλήσεως, έχρησαν 
τούς Κελτούς μετά τήν άνημμένην χρήσιν τών Λου
τρών, έκτένισαν τήν μακράν κόμην έκαστου καί ές-ό- 
λισαν όπωσοΟν αύτούς, άλλ’ είς τοιοΰτον τρόπον 
ώστε νά διατηρήσουν τόν ξένον χαρακτήρά των, 
δεικνύοντα τήν καταγωγήν των.* Τέλος, τήν 4 ώραν, 
έπιθέσαντες είς τήν κεφαλήν των τό αύτό στέμμα έκ 
ούλλων, τό όποιον καί κατά τήν είς τήν 'Ρώμην εί
σοδόν των είχον, καί άναρτήσαντες είς τόν λαιμόν 
εκάσιου επιγραφήν άγγέλουσαν τάς ποιότητας αύ
τοΰ, εξέθεσαν αυτούς είς έπίδειξιν τών άγοραστών 
κειμένους έπί ικριώματος έμπροσθεν τοΰ καπηλειού 
τεθέντος. Μεταξύ αύτών παρένειοε καί περί τούς 15 
παλαιούς δούλους ών ήλπιζεν ό σωματέμπορος τήν 
έκποιήσιν ένεκα τής συρροής τής γινόμενης είς τήν 
πώλησιν τών Άρμορικανών.

Κατά τόν Νόμον τόν διατάσσοντα ότι οί σωμα
τέμποροι όφείλουν νά κηρύσσουν δι’ εξωτερικών ση
μείων τήν καταγωγήν τών δούλων, οί τελευταίοι δέν 
έφερον έπί τής κεφαλής των τό φυλλινον στέμμα τό 
όποιον διέκρινε τούς αιχμαλώτους. Άλλ’ είχον οί 
δούλοι περί ών πρόκειται ό λόγος, άντί τούτου, τούς 
πόδας των γυψωμένους, εις ένδειξιν τοΰ ότι ήσαν 
ύπερθαλάσσιοι. — Τινές μάλιστα έξ αύτών είχον έπί 
τής κεφαλής των λευκόν πΐλον, σημεϊον τοΰ ότι ό 
σωματέμπορος δέν έγγυαται διά τήν ποιότητά των 
καί ότι δέν ήθελε νά έχη ούδεμίαν εύθόνην άπέναντι 
τών άγοραστών διά τούς δούλους τούτους, τήν όποιαν 
ό νόμος τώ επιβάλλει.

Δευτέραν ήδη φοράν άνεκαλύπτετο ή λαμπρότης 
τοΰ Φόρου είς τά ομματα τών Άρμορικανών. Άλλ’ 
άν δι’ όλίγον άναπαυθέντες άνέλαβον τήν παλαιά-·' 
δύναμιν των, τάς ψυχάς των όμως δέν κατείχε» ο- 
λιγωτέρα θλίψις ήτις πάσαν αίσθησιν άφήρεσε άπ 
αύτούς τέρψεως καί ηδονής.

Ούδέν μεταξύ αύτών περίεργον όμμα έρόιπτετο εις 
όλην αύτήν τοΰ Φόρου, τήν άπό μάρμαρα καί χαλκόν 
πολυτέλειαν. "Εν μόνον περιστατικόν τοΐς έξέπληξε, 
τό έρημο»* τής άγοράς, είς τήν όποια» πρό ολίγων 
ημερών είχον ίδεϊ οί ίδιοι κυματιζόμενα τά άπειρα 
πλήθη τοΰ λαοΰ. Άλλα κατά τή» ώρα» αύτήν ήσαν 
ανοικτά τά Δικαστήρια όπου διενέμετο ή δικαιοσύνη, 
οί έμποροι διεπραγματεύοντο τάς αγοραπωλησίας των
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είς τά; Στοάς, ώ δέ άγαρασταΐ ήιχολοΰντο είς τά 
καπηλεία. Καθ’ όσο» S άφοοά τούς αργούς, αυτοί πα- 
ρήσχν, Shoo ύιτήρχε» ή κίνησικ, δίδοντες «αία·/ προ
σοχή» είς τη» εργασία» τώ» άλλω» και έικκρίνοντες 
τά έργα τω» χωρίς αυτοί ποτέ »ά λάβωσι μέρος.

Αλλά μετά μίαν ώρα» έμελλε δλως ν’ άλλάξη 
το πρόσωπο» τή; άγορας, δτότ: τά ^ωμαίκά πλήθη 
έξ«ρχόμε»α άπό τά δικαστήρια, άπό τάς Στοάς, άπό 
τά καπηλεία ήθελο» πλημμυοήσει αύτή·».

Έμενα» λοιπό» είς τούς αιχμαλώτου; αυτούς ό- 
λίγαι στίγμα! κατά τάς όποιας ίσα» κύριοι τών xt- 
νημάτων καί στοχασμών των. —Γάς στιγμάς αύτάς 
μετεχειρίσθησαν διά νά δώσι; χαί Xa'oj έκαστος τόν τε
λευταίο» ασπασμό·». Ακόμη ήμπόρεσαν μίαν φορά» νά 
οοίξη ό είς τοϋ άλλου τή» χεϊρα καί νά χύσου» αμοι
βαίας δάκρυα, όμίλοΰντες διά τούς άπο9α»ό»τας καί 
προφέροντες τό όνομα τής πατρίδος τω», εις τή» γλυ
κεία» τω» Κελτική» γλώσσα», τή» όποια» έμελλο» 
όσο» οΰ.τω νά έγκαταλείψωσι διά τήν γλώσσαν τώ» 

Αεσποτώ» τω».
Ο! δυνατώτεροι έπροσπάθου» νά παρηγορήσουν τού; 

αδυνάτους όμίλοΰντες αυτοί; περί έκδικήσεως. Ελε- 
γο» δέ καί έβεβαίουν οτε δέ» πρέπει νά χάσου» πά
σα» ελπίδα διά τήν Άρμορική», διότι οί Θεοί οί προ- 
στάτζι αύτής ήγρυιτνου» επί τώ» έςορίστω» υιών 
της. ’Αλλά μεταξύ τών πολλώ» φωνών αί όποίαι ή- 
γέρθησαν είς άναζωπύρωσιν τώ» γενναίων αισθημά
των τω», ή τοϋ γε'ροντος Μοργάνου Δριύδου ή φωνή 
ήχουετο περισσότερον τώ» άλλων.

« Άς μή» είμεθα τόσο» δειλοί δειχνύοντες τάς 
πληγάς τής καρδιας μας είς τούς εχθρούς μας, έπα- 
νέλαβε μέ τόνον πράο» μέ» αλλά βροντώδη. — Άφ 
ού έχύσαμεν τό αίμά μας ένώπιό» τω», άς μή τούς 
κάμωμεν νά χαίρουν βλέποντες χυνόμενα τά δάκρυά 
μας- όποιαδήποτε καί ά» ώσι τά δεινά τά όποια ό 
λαός αυτός έχει άκόμη νά μας έπιδαψιλεύση, κάμ- 
μία βεβαίως πικρία δέ» 6ά είναι τόσο» σκληρά ώ; 
ή τήν όποια» έδοχιμάσαμε» καθ’ ή» στιγμή» άπεσπά- 
σθημεν βιαίως άπό τή» πατρώα» μας γή». ‘II ιδέα 
τοΰ ότι είς ήμάς επήλθον αί σκληρότεραι δοκιμα
σία:, αύτή ή ιδέα ά; μας δώση τήι καρτερία» είς τά 
δεινά' Αί ίδιαι αύται γυναίκες, έά» ήθελο» νέας λύπας 
ένεκα τώ» τέκνων των όοκιμχση, δέν πρέπει παντά- 
πχσι νά έκρω'ήσου» τή» παραμικρά» κραυγή»- έκα
στη; Αρμορικανής γυναικός ή καρδία ά; γενή τόσο» 
μεγάλη ώστε νά πνίξη όλα τά δάκρυα τής μητρός. »

Τά ομματα τού Μοργάνου εφέροντο έπι όλων τώ» 
περικυχΛου»τω» αυτό» συντοόφω·» του, μέ έχφρασιν 
υψηλής τίνος προσταγής. Άλλ’ όταν συ'α»τήθησαν 
μετά τής Νόρβας τά οποία είχε προσηλωμένα είς -ό» 
υιό» της, σκιά τις εύσπλαγχνίας τόν κατέλαβε, καί ή 
φωνή του έλαβε ταχέως γλυκύτερου τόνον.

— Νόρβα « τή» ειπεν λ Σύ είσαι, ή σύζυγος ενός 
άρχηγοϋ. Στοχάσου οτι άπό τό Νεφελώδες παλάτιο» 
τά όποιον τώρα κατοικεί, σέ βλέπει- δε» πρέπει νά 
τό» ζάμης νά ερυθρίαση ενώπιον τών ηρώων.

— «Μάλιστα, τόν άπεζρίδη ή Νόρβα, Θά προ
σπαθήσω ·.

— Καί σύ τέκνο·», έπρόσθεσεν 5 γέρων στρεφόμε
νος πρός τό» Άρβινς, καί σύ μετά όλίγας ώρας ίσως 
δέ» θέλεις είσαι παρά τό θλιβερό» κλονχριον τό οποίον 
άποκοπτεται άπό τό στέλεχος, ένδυμήσου καί σύ 
τέκνο·», ότι πατρις σου είναι ή Άρμορική καί ότι πρό 
τοϋ ή Ρώμη νά ζατακτήση τό έδαφος αύτής, οί 
Κέλτχι, τούς όποιους έδέσμευσε», έζων ελεύθεροι χαί 
ευτυχείς είς τά μεγάλα τω» δάση. Κατά τώ» νικη
τών μας λοιπό» άς θρέψωμε» όλο τό μίσος! καί οτα» 
οί θεοί ημών, οί μόνοι θεοί αληθείς χαί ισχυρό!, ήθε
λο» επιτρέψει νά φθάση ή ώρα τής άπελευδεοώσεως 
τοΰ τόπου σου, δείξον είς τό έθνος τοΰτό ότι και η
μείς είμεδα άξιοι τοΰ νά γενώμε» Δεσπόται, έά» 
ποτέ είς τή» θέα» ενός έχδροΰ μας ήθελε σέ κατα
λάβει οίκτος, άκουσον τότε τάς αναμνήσεις, αί όποίαι 
ολαι βέλου·» σοΰ είπεί ότι έν έλλείψει άλλης κληρο
νομιάς οί Άρμορικανοί άφησαν είς τά τέκνα των τήν 
έκδιχησιν »,

Ή λάμψις τώ» οφθαλμών τοΰ "Αρβινς, εξέφραζε 
υποσχέσεις βχι όλιγώτερο» έ»εργετικωτέρας παρά τούς 
λόγους. Ό Μόργαν, ό εύγενή; αύτός και ανδρείος γέ
ρων, άλλ’ απηνής ίερεύς θρησκείας άδυσωπήτου, έφά
νη ευτυχής έ<εκα τών αισθημάτων τά οποία άνεκά- 
λυψενείς τό τέκνο» τοΰτο, κα! θέτω» τήν χείρα επί τής 
κεφαλή; του ώς νά εύλόγει αύτόν έστράφη πρός τήν 
μητέρα του λέγω»-

« Μήν φοβοϋ διά τόν υιό» σου, Νόρβα- έχει καρ
διάν ίσχυράν καί θέλει υποφέρει τά δεινά τής ζωής 
χωρίς νά ταπεινωδή.

Η του Ναοΰ τοΰ Κάστορος κλεψύδρα έδείκνυε τήν 
πέμπτην ήδη ώρα», καί αύτή ήτον ή ώρα καθ'ή» έ- 

ίμέλλον νά εϊσρρεύσωσι τά πλήθη είς τή» πλατείαν τοΰ 
Φόρου. Ό σωματέμπορος διέταξε τότε σιγήν είς τούς 
αιχμαλώτους.

Η Νόρβα προσηλώθη είς τόν Μόργανον καί τό τέ
κνο·» τη; έπροσπάθει νά έλκύση πλησιέστερον αύτής, 
διότι ήσθάνετο έαυτήν πλέον δυνατήν ύπό τήν διπλήν 
προστασίαν τής στοργής και τής εύσπλαγχνίας. Ό *Άρ- 
βινς έσφιξε τήν χείρα τής μητρός του θέτων αυτή» έπι 

,τή; καρδιας του, καί έρριψεν έπ’ αύτής βλέμμα υίι'κής 
υποταγής πλήρες, άλλα τό βλέμμα τοΰτο περιείχε ταΰ- 
τοχρόνως ανδρικήν τινα καί υπερήφανο» άπόφασίν.

Οι περίεργοι δέ» ήογησαν νά περικυκλώσσυ» τά κα
πηλεία τών σωματέμπορων τά όποια είς δτάφοφχ μέ
ρη τοΰ Φόρου ύπήοχο». Έκαστος δέ αύτών κρατώ» 
α»ά χείρας ράβδον καί περιπατώ» περί τά σανιδώ
ματα έφ ά ήσαν κεκλιμένοι οί αιχμάλωτοι έπροσπά- 
θη νά έλκύση τήν προσοχήν τοΰ κοινού δί αναίσχυν
των ψευδών, τώ» πλησίον του ίσταμένων, υπερθεμα
τίσεων. .

« Ελθετε πρός με, ένδοξοι Κύριοι, έοώναξε» ό 
ιδιοκτήτης τής Νόρβας καί τοΰ υίοΰ της, ούδείς τών 
συναδελφώ» μου δυναται νά χορηγήση είς ύμας αιχ
μαλώτους προικισμένου; μέ ποιότητας τόσο» θαυμά
σιας, ώ; τού; ιδικοός μου. Τό ήξεύρετε ότι εί

μαι γνωστός πρό πολλσΰ είς τό έμπόρίο» τοΰ είδους 
τούτου καί τό πόσον εξέχει αυτό το έμποριον μου τών 
έπιχειρήσεω» τών συναδελφών μου διά τήν υπερεςαι- 
εετο» έκλογήν τοϋ έμπορεύματός του '

α Κυττάξατε παρακαλώ, κυττάξετε, έξηκολούθει 
δεικνύων τριακονταετή τινα νέον Αρμορικανόν, αςιο- 
παρατήρητον διά τήν καλλονή» τοΰ σώματός *ου, ε» 
νένει καί διά τή» εύκινησία» τών μελών του· ί ποΰ δύ- 
νασθε νά εΰρετε τοιοϋτον νέον ^ωμαλαϊον χαί ώ- 

ραί; »;
»■ Δέν υποθέτετε αυτόν άλλο» ‘Ηοάκλεα; Ευγενείς 

Ρωμαίοι πιστεύσατε τούς λόγους μου, διότι βεβχιω- 
δήτε ότι τίποτε δεν μέ βιάζει νά ψευσθώ· ο δούλος 
αύτός είναι άπειράχις πολυτιμότερος διά τήν τιμιό
τητά του, διά τήν αγχίνοιάν του, διά τήν νηφαλιότη
τα του, διά τήν εύπείθιάν του, ή διά τήν έκπλήτ- 
τουσαν ύμάς ωραιότητά του. Τις λοιπόν έξ υμών δέν 
ήθελε προθύμως κάμει μικράν θυσίαν διά τήν άπό- 
κ-.ησιν έ»ός τοιουτου σπανίου θησαυρού ;

Καθ’ όσον δέ τό πλήθος έπεσωρεύετο πέρτξ τοϋ κα
πηλειού κατά τοσοΰτον ό σωματέμπορος επαναλάμ
βανε τήν άναίσχυντον φλυαρίαν του. ’Εάν έβλεπε τις 
τό αγενές πρόσωπο» τοϋ άνθρωπεμπόρου αύτοΰ, 
πραγματικώς ζώσαν άπεικόνισιν όλων τών ρυπαρών 
καί χαμερπών παθών τοΰ ανθρωπίνου γένους, ήθελεν 
είπεί βεβαίως ότι τό πρόσωπο» αυτό έόρίφθη εκεί ε
πίτηδες ώ; άντιπαράθεσις είς τάς ωραίας Κελτικάς 
κεοαλάς ώ; επί τό πλεΐστον αισθήματα γενναία κα! 
σοβαρά άπαυγαζούσας.

Διαπραγματεύσεις ήδη έγένοντο βχι όλίγαι καί 
συμφωνίαι έκλείσδησα», κα! έλαβε χώρα» άποχωρι- 
σ«ός μεταξύ τών έμψυχων αύτών ίντω·»’ πολλοί 
γέροντες είδον άποχωρ:ζόμενα τά τέκνα των ε
ρείσματα τών γηρατειών των- πολλά! μητερες ει- 
δον τά τέκνα των άναχωροϋντα- κα! μ’όλα ταΰτα ό
λοι έφύλαξαν τόν λόγον των θρησκευτικώς, τόν οποί
ο» έδωσαν τοΰ νά μή εκθέσουν τή» θλίψιν των εις τά 
ίαματα το^έχθροϋ. Έπνιγον λοιπόν πάντα στεναγ
μόν, κατεβύθιζον δέ τά δάκρυά τω» είς πάντα χωρι- 
σιαάν συντρόφου των ουδέποτε ή καρτερία γυναικός 
τίνος ήθελε προδσθή εις τό» αποχωρισμόν τοΰ τέκ»όυ 
της, δλοι έτίθοντο έμπροσθέν της, διά νά μή τυχόν 
καί οί στεναγμοί της φθάσουν είς τά ώτα τών δεσπο
τών. των.,·(-;.’ ι'ΐτ νω: :.·.;, (τγβλσητύ ^·:σ?Α Ο

Όλαι αυται αί οκηναί τοϋ οικτροϋ αλλά σιωπηλού 
αύτοΰ δράματος, έντυπόνοντο είς τήν καρδίαν τής Νόρ- 
βας· πασα προσβολή κατά τώ» αδελφών της έγίνετο 
είς αύτήν αιτία άναπτύξεως καί αϋξήοεως πτζροτά- 
τω·» αισθημάτων έντός τής καρδιας της, καί τοΰτο σχε
δόν έφερεν αύτή» είς λειποθυμίαν, τή» όποιαν διεσκέ- 
δαζιν τοΰ Μουργάνου ή παρουσία, κα! ή θεωρία τής 
«ταράχου αύτής κεφαλής ένέπνεεν είς αύτήν τό 
θαόρος.

Δι’ όλίγας στιγμάς έν τούτοις ή καρδία τής άθλιας 
αύτής γυναικός έσκίρτησεν άπό χ«ράν, οιότι συνέβη 
ν’ άγορασθώοι» άπό έ»α καί τόν αύτόν δεσπότη·» μή- 
τηο και τέκ»ον.! άλλα πάλ,ιν έκυριεύθη άπό τή» λύπην

ένθυμηθείσα καί βλέπουια πέριξ αύτής τόσα τέκνα, 
τόσος μητέρας άποχωριζομένας!

Δέν έμειναν άπώλητα είμή όλίγα πρόσωπα Άρ- 
μορικανώ», περί τήν δωδέκατη», μεταξύ τών όποίω» 
ύπήρχεν ή σοντροφία τοΰ Μοργάνου, τής Νόρβας κα! 
Άρβινς, όποτε τα ομματα ενός άπελευθέρου προση- 
λ,ώθησαν είς τά τελ,ευταΐο» αυτό πρόσωπόν.

Ό σωματέμπορος αείποτε μέ προσεκτικόν όμμα 
ένεδρευων παν τό συμβαίνον περί το εμπόρευμά του, 
έτρεξεν αμέσως πρός τόν νέο» αυτόν καί θέτων τήν 
ά*ραν τής ράβδου έπ! τών ώμων του.

ι Κυττάξατε παρακαλώ, εύγενή ‘Ρωμαίε, έφώ- 
ναξε πρός τόν απελεύθερο·» αποτεινόμενος. Δέν λέ
γετε τάχα βλέποντες τό νέον αυτό παιδίον τόσον με
γάλο» καί όωμαλαίον, οτι ήδη έφθασε τήν ήλ.ικίαν τώ» 
15 έτών; και μολαταύτα σάς έγγυοΰμαι οτι δέν είναι 
είμή έννέα ε’τών σάς άφίνω νά στοχασθήτε τί έχει 
νά γενή μίαν ήμέραν ! Τό Αρμορικανόν αύτό γένος 
πραγματικώς είναι θαυμαστόν.

Ή Νόρβα δέν ήμπόρεσε ·»’ άνθέξη βλέποοσα τή » 
ράβδον τώ» σωματέμπορων έγγίζουσαν τό τέκνο» της, 
είς τήν φρίκην ήτις κατέλαβεν αύτήν αμέσως. Ό δτ 
Άρβινς , αύτός δέν έδωκε σημεϊόν τι άθυμίας 
καθ’ όσον διήρκεσε ή μακρά έξέτασις τήν οποίαν περί 
αύτοΰ έκαμεν ό αγοραστής.

Τέλος, ά®οΰ πιθανώς επείσθη οτι τό παιδίον αύτό 
ήξιζε ν’ άγορασθέ, έπρόσφερεν τριαχοσίους στατήρας, 
αλλά φωναι τινες ήκούσθησαν μέχρι τών πεντακοσίων 
μετά δέ ταΰτα οΰδεμια πλέον πρότασις. ήκούσθη. Ό 
‘Ρωμαίος αύτός ώς τελευταίος πλειστηριαστής προέ- 
βη μέχρι τοΰ σανιδώματος, πλησίον ένός ανθρώ
που εχοντος ενώπιον του τραπέζιον έπ! τοΰ οποίου υ
πήρχε χάλκινη τις πλάστιγξ- λαβών δέ άσσάριον άνά 

Χ:Γ?ας·
— «Λέγω, ειπεν αύτός, ότι κατά τό έωμαίκόν δί 

καιον, τό παιδίον αύτό ανήκει είς εμέ, καί ότι ήγό- 
ρασα αύτό μέ τά χρήματά μου αύτά και μέ τήν πλά- 
στιγκα αύτήν. »

Μετά ταΰτα δέ άφήκε τό άσσάριτν νά πέση έπ^ 
έ»ός τών δίσκων.

‘Ο ήχος αύτός θανατηφόρως αντήχησε» είς τάς 
άκοάς τής Νόρβας, διότι ό ήχος αύτός προηγήθη τοΰ 
αποχωρισμού έκάστου τών συντρόφων της· καί τό 
παιδίον αύτό διά μία» στιγμήν έπικράνθη βλέπω» τής 
μητρός του τήν ωχρότητα" άλλ'εν βλέμμα τοϋ Jlop- 
γάνου έφθασε» εις τά νά έπαναφέρη τήν γαλήνην εις 
αύιό.

Ό γεοων έκλινε ζωηρώς πως πρός τήν Νόρβα» κα; 
είς τά ώία αύτής εψυδίρισε, αύτή δέ ζωηρώς πως πά- 
λιν άνέλαβε-

*Η σκηνή αύτη ήτο τοσον σύντομος βέβαια, ώστε 
δύσκολα ό ξένος έδύνατο νά τήν. έννοήση. Τοΰτο ό
μως μαίνεται ότι τό ήξευρεν ό Μοργάνος, διότι έρ’ρι- 
ψεν επί τδΰ ‘Ρωμαϊκού λαού τό αύτό περιφρονητικό · 
βλέμμα.

‘Ο σωματέμπορος ήλθε διά νά λάβη τόν Άρ§:·»ί 
τόν όποιον έμελλε τέλος πάντων νά παραδώση είς
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τούς παλαιού; δούλους τού απελεύθερου οί όποιοι τόν 
περιέμενον είς τούς πόδας του σανιδώματος. Ένά- 
πάνθρωπον κίνημα έχώρισε τον υιόν άπό τής μητρός 
χαί τά χείλη τής άθλιας γυναικός δέν έλαβον χαί 
τόν άπογρώντα καιρόν, διά νά τεθοΰν έπί τοΰ μετώ
που τοΰ υίοΰ της.

— Καλήν έντάμωσίν, μήτηρ μου, έξεφώνησε·? ό Άρ- 
βινς· πιστεύω οτι εντός ολίγου Θ’ άνταμωΘώμεν καί τό 
ελπίζω, διότι έχω πεποι'Θησιν είς τήν ρώμην χαί υπο
μονήν μου. Καλήν έντάμωσίν, Μοργανε!

— Χαΐρε, έφώναξεν ό Μοργάνος, τείνων τήν χεΐ- 
ρά του πρός αύτόν.

’Αρκετήν ώραν ή χειρ του έμεινεν ακίνητος χωρίς 
?ά λάβη τήν παραμικρόν κλίσιν, διότι έκρυπτεν ύπό 
τά όμματα τοΰ περιέργου όχλου τό ωχρόν τής Νόρ
βας πρόσωπόν.

Ό άγοραστής τ«ΰ Άρβινς, ήτο επιστάτης ενός 
νέου έκτων πλουσιωτέρων πατρικίων τής ‘Ρώμης, ό 
Κλαύδιος Κορβΐνος έκληρονομησε πρό ολίγων έτών 
μόλις, εκατόν εκατομμυρίων στατήρων (20,953,333 
φράγκα) έκ τών οποίων τό μεγαλήτερον μέρος ειχεν 
ήδη κατασπαταλεύσει. Διεθρυλλειτο δέ περί τής οι
κίας του ότι αύτή ήτο ή πολυδαπανωτέρα τών τοΰ Και- 
λίου όρους. Καρυστινά μάρμαρα έστόλιζον τό έδα
φος αύτής, στήλαι δέ χάλκιναι καί άγάλματα Ελε
φάντινα καί λουτρά έκ πορφυρίτου λίθου διέκρινον τήν 
πολυτέλειαν τοΰ κτιρίου τούτου μεταξύ τόσων άλλων 
ωραίων παλατίων. Τοσαΰτα δέ ειδών εστιατόρια ύ
πήρχον έν αύτή, ή τρικλίνια, όσας ό χρόνος έχει 
ώρας, τά δ’ άνάκλιντρα ύπήρχον έξηργασμένα μέ 
κογχίλας άργύρω συνδεδεμένας, τά προσκεφάλαια μέ 
•χνοΰν τοΰ Κύκνου, τά δέ εφαπλώματα άπό βαβυ
λωνίαν μετάςην, ολοι δέ οί τοίχοι έχαλύπτοντο άπό 
ανατολικά ύφάσματα’παραπετάσματα δέ πορφυρά κεν
τημένα μέ χρυσίον άνεπεταννύοντο άνωθεν τών συμ
ποσιακών τραπεζών.

Φθάσας ό απελεύθερος μετά τοΰ παιδός αύτοΰ εις 
τό παλάτιον περί ού πρόκειται λόγος, έκρουσε θύραν 
τινα χάλκινη·», ό θυρωρός έξήλθε τής κοίτης, ό
που ήιο δεσμευμένος είς μολοσσός καί ήνοιξε 
μετά σπουδής. ‘Ο όδηγών τόν Άρβινς έζήτησε 
τότε τόν Καρχηδόνιον. οστις ήτο ό διερμηνεύς, ό εξη
γώ·» είς τούς τριακοσίους δούλους τοΰ Κορβινου τά 
προστάγματα και τάς Θελήσεις τών δεσποτών έμποοος 
πριν τής αιχμαλωσίας του είχε περιηγηθή όλας τάς 
θαλάσσας έπί τών πλοίων τοΰ έθνους του χαί έμαθεν 
ούτως νά ομιλή τάς περισσοτέρας γλώσσας τών πα
ραθαλασσίων μερών.

‘Ο απελεύθερος τώ παρέδωκε τόν νέον Κέλτην διά 
νά λάζτ, πρόνοιαν περί τής καταλλήλου ένδυμασίας 
του καί τω έδωκε χατά τούτο τάς αναγκαίας όδη-
·»ίας..

‘Ο Καρχηδόνιος έφερε τόν παιδα είς τό κα- 
τοικητήριον τών δούλων. Είπε δέ πρός αυτόν ί σοΰ 
ώμίλησε χάνε'ς περί τών νέων χρεών σου; Όχι! 
-> έγώ δεν έδτδαχθην ειμή μαθήματα ανθρώπων έλευ- 
θ-ρων, τόν άπεκρίθη ξηρά ό Άρβ.νς- Ό διερμηνεύς

ύπομειδιών « βέβαια, σύ πραγματικώς είσαι απόγο
νος εκείνων τών Γαλατών οί όποιοι άλλο δέν έφο- 
βοΰντο ειμή τήν πτωσιν του ουρανού, είρωνικώς ύπέ- 
λαβεν· άλλ’ έδώ σέ ύποχρεόνω νά φοβήσαι περιπλέ- 
ον καί τούς ραβδισμού; τής μάστιγος· καί έν πρώ
τοι;· πρέπει νά γνωρίσης ότι ώς δούλος δέν είσαι 
πρόσωπο?, άλλά πράγμα1 ό δεσπότης σέ κάμνη ο,τι 
θέλει χαί όπως θέλει, χαί σέ βάλει είς τά άεσμά άνευ 
λόγου, καί σέ μαστιγόνΐί χάριν διασκεδάσεως, ή σέ 
ρίπτει βοράν είς τάς σμύρνας τών ιχθυοτροφείων του, 
ώσπερ ό Β.διος Πολλίων.

• Άς κάμη χρήσιν τών δικαιωμάτων του, άπεκρίθη 
ό Άρδινς ».

« Ό Κορβΐνος δέν είναι κακός, έξηκολούθησεν ό 
Καρχηδόνιος· αυτές είναι είς τών ωραίων άνδρών τής 
‘Ρώμης, καί άλλην άσχολίαν δέν έχει ειμή τήν φθο
ράν τής περιουσίας του.

Συνήθως δέν εγείρεται παρά τήν δεκάτην ώραν 
(4 μ. μ.), εγειρόμενος δέ παραδι'δεται είς χεΐρας τών 
Θεραπόντων του, οί όποιοι τήν φροντίδα έχουσι τοΰ ν' 
άρωματίζωσιν αύτόν καί τάς παρειάς του διά νιτρικού 
άφρώδους έρυθρώματος νά ποικίλωσι, ή άλειφωσι τόν 
πόγωνα αύτοΰ διά τοΰ ψιλώθρου διά νά πέσουν αί 
τρίχες-_

« ’Γά έδικά μου έργα ποια θά είναι, άπεκρίθη ό 
Άρβινς ; Σύ θέλεις χρησιμεύσει ώς αμαξηλάτης, τόν 
άπεκρίθη ό διερμηνεύς. ακολουθεί μοι θέλω σοΰ δείξει 
τό βασίλειόν σου.» Ούτως είπών ό Καρχηδόνιος έφε
ρε τόν νέον Κέλτην είς τούς άμαξώνας καί τώ έδειξε 
τάς διαφόρους άμάξας αί όποιαι εύρίσκοντο εκεί φυ
λαγμένοι. ’Ιδού τω είπεν ή τετράτροχος (petorifa) 
άμαξα κατά μίμησιν τών γερμανικών λαών χρησίμεύ- 
ουσα είς τήν μετακόμισιν τών τροφών ή τών δούλων. 
Μακρύτερα κύτταξε έν άλλο είδος όχύματος τό όποιον 
ό Δεσπότης ήμών μεταχειρίζεται όταν βρέχει (covi- 
ni)’ αύτά τά έλαφρά άρματα τά όποια είναι στολι
σμένα μέ ελέφαντα, μέ κογχύλας καί άργυρον έξειρ- 
γασμένα, χαί τά όποια βλέπεις κείμενα δεξιώθεν ή
μών, έχουν άλλο όνομα (Paideu rhedae). αύτά με
ταχειρίζεται ό Κορβΐνος είς τούς περιπάτους ώ; έπί 
τό πλειστον. Αριστερόθεν κεινται τά φορεία στολι
σμένα μέ Περσικούς τάπητας καί πορφυρά παραπε
τάσματα.

Ό Άρβινς έξεπλάγη βλέπων τήν τόσην μεγαλο
πρέπειαν ώδηγήθη δέ μετά ταΰτα εις τούς Σταύλους 
οί όποιοι ήσαν όλοι στρωμένοι μέ λάβαν καί όπου 
έβλεπέ τις τάς ωραίας πάχνας τών ίππων μέ μάρ
μαρο·? εκ Λούνης φερμένον κατασκευασμένας.

a Οί έκατόν ήμίονοι οί όποιοι κατά σειράν ιστα»- 
ται έκει, είναι όλοι προωρισμένοι νά σύρουν τάς 
άμάξας τοΰ Κορβινου. Οί δέ έξήκοντα ίπποι τούς ό
ποιους βλεπεις άπό τό άλλο μέρος χρησιμεύουν εις 
τούς Νουμιδικούς δούλους οί όποιοι προπορεύονται τής 
άμαξηλασίας τοΰ Δεσπότου, όταν εξέρχεται. Άφ’ ου 
ήδη έγνώρισες .τά καθ’ έκαστα τών τόπων αύτών 
έλθέ τώρα νά σέ παρουσιάσω και είς τόν Σταυλάοχην 
διά νά λάβης παρ’ αύτοΰ τάς διαταγάς.

Άφ’ οΰ ό "Άρβινς άπήλθε μετά τοϋ Καρχηδονίου 
παρά τώ δούλω εις δν ήσαν τά τής άμαξηλασίας 
έργα επιτετραμμένα, έμαθε παρ’ αύτοΰ διά τοΰ Καρ- 
χηδονίου όποια θέλουν είναι τά έργα του καί ό οδη
γός αύτοΰ έδωκεν είς τόν παιδα καλώς νά έννοήση 
τά καθέκαστα. Άλλο τι πλέον δέν έχω νά σοΰ συ
στήσω έπρόσθεσεν αυτός, ει’μή νά φυλάττης άκραν 
σιωπήν ενώπιον τοΰ Δεσπότου, άφ’ ου μάθης τήν 
Λατινικήν γλώσσαν, διότι είναι τόσον πρός τούς 
δούλους του υπερόπτης, ώστε ποτέ δέν απευθύνει πρός 
αυτούς τόν λόγον, άλλά σημεία κάμνει μόνον όταν 
θέλη νά προστάξη ή έπί δελτίων γράφει τάς ποος-α- 
γάς του. Ύπαγε τώρα νά ζητήσης τό ημερήσιον 
(dialium), καί άμέσως Θέλεις αρχίσει τό έργον σου.

Ό,τι δ Άρβινς εΐδεν ή ήκουε ήτο δι’αυτόν τόσον 
νέον, ώστε ή λύπη του πρός μικρόν άνε,χαιτισθη, 
άν δλοτελώς δέν ήμποροΰμεν νά είπώμεν οτι αύτή 
ήλαττώθη.

Άλλ’ όταν είδε τόν δεσπότην του έξερχίμενον με
ταξύ τοΰ πλήθους τών πελατών του, τών αΰλητρίδων 
καί τών ιερέων τοΰ Άρεως, περιβεβλημένον τήν πορφύ
ραν τήβενον, κιναμόμω τήν κόμην έχων καπνισμέ- 
νην, τάς χεΐρας διά κησσιρίδος στιλβωμένος καί στο
λισμένος μέ δακτύλιο, άπαντας κεκαλυμμένους μέ 
πολυτίμους λίθους, τότε ή απορία ήτις κατέλαβε τόν 
παΐδα ήτον μεγαλητέρα χατά πολύ άπό τάς 
πρώτος έντυπώσεις, διότι ποτέ δέν έφαντάζετο τοι- 
αΰτα εξαίσια πλούτη. Τοιοΰτος ήτο κατά τήν εποχήν 
έκείνην ό βίος τών πλουσίων πατρικίων τής ‘Ρώμης, 
ώστε τάς οικίας των δέν έπρεπε νά θεωρή τις ώς 
ιδιωτικά καταγώγια, άλλά μάλλον ώς τών ίσχυρωτέ- 
ρων τής Ασίας ηγεμόνων τά μαλθακά παλάτια.

Δέν ήκούοντο παοά οωναί τών άοιδών. Στέφανοι » * * 
δέ έκ ίόδων της Πέστου έρόιμμένοι έδώ κ’ έκεϊ τούς 
οποίους άφήκαν οί εύωχοΰ»τες, έσκέπαζον τά κατώ
φλια, καί οσμή ευωχίας έξήοχετο άκατάπαυστα άπό 
τά ήμιανοιγμένα παράθυρα· άπό πρωίας καθ’ έκάστην 
τό προαυλιον ήιο πλήρες πελατών προσερχομένων 
διά νά λάβη έκαστος το λεγόμενον σπόρτουλον, ήγουν 
τό ημερήσιο» εκατόν κατρινίων (I), διά τών όποιων 
ό προστάτης (πάτρων) οιετήρε: είς εαυτόν τάς ψήφους 
των διά τάς άρχαιρεσίας. — Κάποτε δέ καί δ ίδιος 
έδεικνύετο είς τούς πελάτας του διαβαίνων μεταξύ 
αύτών μέ βήμα βραδύ καί κεκλιμένην έχων τήν κε
φαλήν του πρός τόν όνοματοκλήτορα δοΰλον, όστις 
τώ έφώναζε τά ονόματα έκάστου αύτών.

Τό έπίλοιπον τής ημέρας ήτο άφιερωμένον εις τόν 
περίπατον ύπό τάς Στοάς τοΰ Φόρου γινόμενον, ή 
είς τήν άμαξηλασίαν τήν γινομένην εις τήν Άππίαν 
όδόν. Τό εσπέρας ήτον έτοιμον τό δείπνο» όπου προ- 
σήρχοντο οί παράσιτοι καί τό όποιον ώς έπί τό πλεΐ- 
στον παρετείνετο έως τά έξηαερώματα.

(I) Λεξις ήτις εσώζετο καί ίσως ακόμη σώζεται ταΰτα 
ήσαν πριν τής έπαναστάσεω: χάλκινα τινα νομί

σματα μικρά; άςιας διδόμενα είς τούς έπαιτας.

Ή τράπεζα τοΰ Κλαυδι'ου Κορβινου διεθρυλλειτο 
διά τήν αβρότητά της. Ήτο καί αυτός μέλος τής 
Γερουσίας τών γαστριμάργων έκείνων, οι όποιοι 
έταξαν δημόσια βρχέεια εις τούς έφευοετάς νέων 
(ΐαγητών, καί ό μάγειρός του τόν όποιον ειχεν αγορά
σει μέ ΰπέρογκον τιμήν διακοσίων χιλιάδων στατή
ρων, ήτο αυτός έκεΐνος είς τόν όποιον ό ένδοξος 
λαίμαργος Άπίκιος είχε χαρίσει στέφανον άργυροΰν 
ώς τόν χρησιμότερον άνδρα τής πολιτείας. Ή τρά
πεζα λοιπόν τοΰ Κορβινου είχε τούς συνεστιάτορας 
καθ’ έκάστην έκ τών εύγενεστέρων οικογενειών η τών 
υψηλών άρχόντων τής Ρώμης.

Τήν έκπληξιν τήν όποιαν διήγειρεν είς τόν νέον 
Άρβινς τοιούτου είδους βίος, διεδέχθη άμέσως ή πε- 
οιφρόνησις. Άνατεθραμμένος εις τά λιτά, ήθη τής πα
τρίδος του καί συνηθισμένος νά καταφρονή παν ό,τι δέν 
συνετεινε είς τό νά αύξήσμ τήν £ώμην τοΰ άνθρώπου, 
ή τήν σοφίαν του άπέστρεψε τούς όφθαλμούς του με 
τήν μεγαλητέραν αηδίαν, άπό τήν άσκοπον αύτήν ά- 
σωτείαν, καί έστρεψε τήν διάνοιάν του είς τήν Άρ- 
μορικήν. Άλλως τε ή μνήμη τής μητρός του δέν τόν 
έγκατέλιπε, διότι ήτο ό μόνος έρως όστις τώ έμεινε 
καί τό μόνον συμφέρον τής ζωής του. Έλπιζε δέ ότι 
μετά σύντονον έρευναν έδύνατο ν’ άνακαλύψη έντός 
τής 'Ρώμης τόν άγοράσαντα αύτήν δεσπότην. Αλλά 
διά νά κατορθώση τήν δύσκολο·? αύτήν έρευναν έπρε
πε νά δώση νά τόν έννοήσωσι προηγουμένως. Εδόθη 
λοιπόν μέ ολην τήν ζέσιν είς τήν σπουδήν τής Λατινι
κής όσην τό μοναδικόν και βαθύ πάθος τής πρός τήν 
μητέρα του άγάπης έδύνατο ν’ άνάψη είς αύτόν. Δυ
στυχώς όμως ή γλώσσα του συνηθισμένη εις τή< 
τραχεΐαν Κελτικήν προφοράν, δέν έλύγιζεν εύκολα είς 
μαλακωτέρας κλίσεις. Έ μνήμη του δέν έφύλαττε τάς 
λέξεις τοϋ έχθρικοΰ αύτοΰ λαοΰ ειμή μέ μνησίκακο» 
τινα ραθυμίαν, και έδυνατό τις νά εΐ'πη ότι έν αύτώ 
ήγε'ρθησαν όλα τά πατριωτικά αισθήματα κατά τής 
γλώσσης τών νικητών. Άλλ η Θέλησες τής καρδίας του 
ύπομονητικωτέρας καί δυνατωτέρας, κατόρθωσε νά ύ- 
περνικήση τήν αποστροφήν αύτήν καί μετά ολίγους 
μήνας δ ’Αρβινς έδυνήθη νά έννοή πάσαν ομιλίαν καί
ν’ αποκρίνεται.ε

Ήρχισε λοιπόν τότε τάς έρευνας του- άλλ έννόησε 
ταχέως ότι τώ έλειπον ή ευκαιρία καϊ ή ελευθε
ρία διά τών όποιων έδύνατο νά φθάση είς τό τέρμα 
τών προσπαθειών του’ ό καιρός του άνήκεν είς τό » 
Δεσπότην του καί μόλις καθ ημέραν όλίγισται ώραι τώ 
έμενον διαθέσιμοι. Έπέρασαν λοιπόν οχι ολίγοι μή
νες χωρίς νά δυνηθή νά μάθη τήν τύχην τής Νόρβας.

Ένω, πάφίλυπος καί άπελπισμένος, άνεζήτει εις 
έαυτόν τά μέσα τά όποια έδύ»α·»το νά καταστησωσι 
τελεσφόρον τήν προσπάθειαν του, συνέβη να λάβη 
χώραν πρό τών οφθαλμών του θεααα τι το οποίον 
ήλλαξεν.,όλως τάς μελέτας του.

Καν έσπεραν τι>α εκαθητο εκι των κατωολ:ων 
τών άμαξώνων, τό πρόσωπόν του κρατών άνά χεΐρας 
καί τούς βραχίονας έπι τών γοναΐων έρείδων, ότε 
Γερμανός τις τοΰ όποιου πολλάκις παρετήρησε τό
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πρόθυμον περί την ΰπκρείία» Χαί -to έγκραχές, έξήρ- 
γετο άπό τήν κατοικίαν τών δούλων τήν κεφαλήν 
έχω» ξυρισμένη» χαί περιστοιχισμένος άπό τούς συν
τρόφους του οί όποιοι τόν συνέχαιρον. Όλοι δέ αότο: 
οιευθύνοντο είς τήν μεγάλην οικοδομήν. βΤί τρέχει;» 
ήρώτησεν ό Άρβινς, όλος έχπλαγείς άπό τό Θέαμα 
αύτό.

σ Είναι ό Γερμανός τόν όποιον μέλλει ν άπελευ- 
βερ'ωση ό Δεσπότης ήμών, άπεχρίθη δ διερμηνεύς.

σ Τί λέγεις » έφώναξεν δ νέος Κέλτης, δύναταί 
δούλος ποτέ ν’άνβλάβη τήν ελευθερίαν του;»

ι Μάλιστα, ά®” ου τήν πληρώσει.
» Καί πώς είναι δυνατόν νά εύρη τόσον αργύριο* 

διά νά χατορθώση τούτον;
«Μιμούμενος τον βάρβαρον τοΰτο». οστις πρό τριών 

ήδη έτών, δεν εχαμνέν άλλο παρά νά τρώγη μίαν φο
ράν τάς δυώ ημέρας, ή καλήτερα νά είπω οιαιρών 
είς δύο τό ήμερούσ.όν του διά νά τόν περισσεύη 
τό εν τό όποιον έπώλει χαί άπεταμίευε τά έχ τούτου 
γρήματα· ούτω κατώρθωσεν οικονομώ» όλίγον χατ ό
λίγον τά χρήματα' του νά σύναξη ποσό» έξ χι
λιάδων στατήρων μέ τούς όποιους έπλήοωσε τήν ελευ
θερίαν του.

’Ενόσω δ διερμηνεύς έξήγει τά καθ’ εχαστα τών 
περιστάσεων αύτών εις τόν νέο» Κέλτην, έφθασεν ό 
Γερμανός εις τό εστιατόριο» όπου ό Κορβινος συνέ
τρωγε μετά τοΰ πρα'χτορος, οί δέ λοιποί δοΰλ.οι ές-ά- 
θησαν είς τό. κατωφλιού τής θύρας μεταξύ τών ό
ποιων άνεμίχθη καί όΆρβίνς διά νά ιδη τό συμβη- 
σ έμενον.

Ό δεσπότης αμα έπλησίασεν έθεσε τήν χειρα έπί 
τής κεφαλ.ής του κατά πρώτον καί τοΰ είπεν, α θέλω 
ό άνθρωπος αύτός νά γενή ελεύθερος καί νά χαρή τά 
δικαιώματα τοΰ πολίτου ‘Ρωμαίου. »

Τότε ραβδούχος τις όπισθεν τοΰ πραίτωρος ίς-ά- 
μενος, τρις ήγγιξε τον δοΰλον μέ τήν ράβδον, δ δέ 
Κορβινος τόν έλαβεν άπό τήν χειρα καί άφοΰ τόν έ
φερε» γύρω τόν έδωχεν έ» έλαφρόν ράπισμα λέ- 
γων πρός αύτόν γελών : « ύπαγε, άλλ* ένθυμοϋ, 
χαί άν ποτέ ήθελα καταντήση εις δυστυχίαν θέλ,εις 
μοί δίδει χατά χρέος ώς απελεύθερος μου σύνταξίν 
τινα διά τήν τροφήν μου. ·

Άναχωρήσαντος δέ τοΰ Γερμανού μετά τών δού
λων, συνεπορεύθησαν είς τό παρακείμενον καπηλεΐόν 
όπου έμελλε νά νε»ή ό αποχαιρετισμό:.

Ό,τι εΐδεν ό Άρβινς έφερεν είς αύτόν νέας σκέ- 
Φείς, αί δποΐαι τώ έγέννησαν νέας ελπίδας· έως τό
τε άλλο δέν ήλπιζε παρά νά άναζητήση τήν μητέ
ρα του νά τήν εύρη χαί νά’συυπαρηγορηθοΰν διά τάς 
πικρίας τής δουλείας των* άλλ’ ή ιδέα ότι έδυναντο 
μίαν ημέραν χαί οί δυο νά άποχαταστηθώσι» ελεύθε
ροι έφερεν εις αύτόν άμετρο» χαράν.

Μέ τήν σταθερόν καί έτοιμον άπόφασιν τά όποια 
ήταν τά χαραχτηοιστιχά τοΰ γέ.-ου: του, ό νέος αυτός 
Κέλτες ίπεφάσισέ αμέσως νά βτοιμαση τήν κοινήν 
αυτού καί τή: μντοί: του άπελευδέρωσιν άϊγ.ολούμε-

του. Δέν ήγνόει παντάπασι ότι τό τέρμα τών σκοπών 
ή® καί δυσχερές καί μαχρυνόν, άλλά συνηθισμένος 
έϊς τήν υπομονή», ήξευρεν 2τι έπρεπε νά περιμένη τόν 
καιρόν έως ότου όριμάσει ό καρπός.

"ΙΙρχτσε δέ νά χόπτη μέρος άπό τή» τροφήν του, 
όση δέν τώ ήτ® απολύτως αναγκαία, καί άνελαβε τήν 
έργασίαν ετέρων συνδούλων, οί όποιοι μετ’ αύτοΰ 
συνυπηρετούν είς τούς σταύλους μέ τήν αντιμισθίαν 
όλίγων στατήρων χαί τή» νύχτα ^.ατεγίνετο εις χα- 
τασχιυήν όπλων τής πατρίδος του τά όποια έπώλει 
άχολούύως είς τούς περιέργους.

Καθ ’ όσον άφορδ τάς έρευνας του διά τήν άνεόρεσιν 
τ?ς μητρός του, ήναγκάσθη νά διακόψη αύτάς, διότι 
έπελθόντος τοΰ Θέρους ό δεσπότης αύτοΰ μεθ’ όλων 
τών οΐ.είων άνεχώρησε διά τή» εξοχήν είς Βαίους.

Ή οδοιπορία έγένετο διά φορίων καί μ’ όλην τήν 
άνάπαυσιν- ό δέ Κορβινος φοβούμενος μετά λόγου 
τά ξενοδοχεία, έπρονόησε διά νά έχη καθ’ όδόν ίδια 
αναπαυτήρια (diversoriola)' ούτως έφθασεν είς τήν 
εξοχήν του τε'λος πάντων, ή όποια καθ όλα ήτο εφά
μιλλος τοΰ επί τοΰ Καιλίου όρους κειμένου παλα
τιού του.

Ό Άρβινς, οστις μέ λύπην του έγχατέλιπε τήν 
‘Ρώμην, δέν ήργησε νά χαίρη μετ’ όλίγον, διότι ό 
δεσπότης ζών έπί τό άπλοΐχότερον έζήτει όλιγωτέ- 
ραν υπηρεσίαν χαί επομένως άφινεν είς τούς δούλους 
περισσότερον καιρόν ελεύθερον. Συνέβη λοιπόν είς 
αύτόν όχι μόνον νά έχη τά κέρδη τά όποια έκαμε» 
ήδη, άλλά χαί τόν περισσευοντα καιρόν μεταχειριζό- 
μενος είς βοήθειαν ενός γείτονος χηπουροΰ έδυνήθη 
νά οίχονομήση μιγαλητέραν χρηματικήν ωφέλειαν.

Άν δε άργά ηυςαναν τά χρήματά του, ή αύξησις 
μολαταύτα έλάμβανε χώρα», καί καθ’ εσπέρας έβλεπε 
τά δηνάρια, τά κατρίνια, τά άσσάρια καί τούς στα
τήρας μέ τόσους κόπους συνηλεγμένα, τά ήρίθμει 
χαί συνέχρουε αύτά μεταξύ των δ δέ ήχος τον όποι
ο» συνέπεμπεν ή χρούσις τών χρημάτων χαθήδυνον 
ούτόν ώς αν ήτο φιλάργυρος τις. Έκαστον νόμισμα 
ριπτόμενον είς τό πήλινον άγγειο», είς τό όποιον πε
ριείχε·/ όλους τούς θησαυρούς του, άντήχει καί τοΰ 
έφαίνετο ότι τοΰτο ήτο ή διάρρηξις ένός τών δεσμών 
οί όποιοι χρατοΰοι τήν μητέρα του είς τήν δουλείαν.

Ή φιλοπονία τοΰ Άρβινς δέν έδιδε καιρόν είς αύ
τόν ν’ άσχοληθη είς τάς γενναίας τών συνδούλων του 
συνομιλίας ή τάς χραιπάλας τω». Ζών δέ μεταξύ αύ
τών έθεωρεϊτο ώ; ξένος τις.

(ακολουθεί).

ΑΪΒΪΙΜΣ 0ΑΪΤΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΙΣΤΟΡΗΜΑ,

Σ νγγραφΪΓ per Γα-i. έ·.τ/5 7Υζ.7ίί/·ο/',

μεταφραν&ι>' <ίί ί’.τό 77. Α.
Κατά τήν ακμήν τοΰ μεταξύ Ελλήνων καί Τούρκων 

πολέμου, χατέφυγίν πολλά! ‘Ελληνικά: οικογένεια: εις

Μασσαλίαν, ήτις τότε ένεθυμήθη, ότι είναι άποικια τής 
Φωκαίας. Οί "Ελληνες έκεΐνοι έφαίνοντο, οτι έπανήρ- 
χοντο, μετά πολλών αιώνων χωρισμόν, μεταξύ αρχαίων 
συγγενών, οιτινες έθεώρουν έαυτούς εύδαιμονας, εάν 
•κατώρθουν ν’ άνακουσίσωσι τήν ένδοξον δυστυχίαν τών 
αδελφών φυγάδων. Ή Μασσαλία έδείχθη πρός αύτούς 
καλή αδελφή. Ήδυναντο νά φαντάζωνται έν αύτή άφώ- 
δως τούς ήμιθεους, οΰς έν Έλλάδι έδλεπον, τάς μέν 
χεϊρας αιμοσταγείς έχοντας, τά δέ πρόσωπα κεκα- 
λυμμένα υπό τοΰ καπνοϋ τών τηλε&όλων, καί άγωνι- 
ζομένους υπέρ Πίστεως καί Πατρίδος· ή, έργαζέμενοι, 
νά,ποριζωνται τά πρός συντήρησιν αύτών άναγκαΐα, 
έντες φιλόπονοι, ώς απαντες οί Έλληνες. Ή Μασσα
λία παρεχώρησεν εις τούς φυγάδας έρημόν τινα καί 
ήσυχον συνοικίαν, δύο ναούς χαί κήπους καταούτους μέ 
ροδοδάφνας, μυρσίνας, ακακίας καί σπαρτούς. Είρήσθω 
δε έν παρόδω, ότι τινές τών προσφύγων έκείνων το
σοΰτον ώφελήΟησαν έκ τής τοιαύτης δεξιώσεως, ώστε 
τέρα είνε έκ τών έντιμοτέρων καί πλουσιωτέρων τής 
Μασσαλίας έμπορων. Κατα τάς μεταναστεύσεις ταύτας 
άπό πρωίας μέχρις έσπέρας έφαίνοντο ναϋται Έλλη
νες άκνήμιδες καί ανυπόδητοι διαβαδίζοντες παρά τήν 
κρηπίδα τοΰ λιμενος, οσον σφοδρός καί άν έπνεεν ό 
ψυχρός βοριάς, όσον μέγα καί άν ήτο τοΰ ήλίου τό 
καΰμα. Ό ήρως τοΰ ιστορήματος μας, είς καί αύτός 
τών φυγάδων, φέρων τό αρχαϊκόν όνομα Λεωνίδας, 
έκοσμεΐτο μέ απασαν έκείνην τήν καλλονήν, μεθ’ ής 
ή Ελληνική ποίησις έκαλλυνε τάς ωραίας μορφάς τών 
αρχαίων αγαλμάτων. Τό πρόσωπόν αύτοΰ, ένεκα τής 
καθαρότητος τών χαρακτήρων, τής θελκτικής τών κα
λών δφρύων ύφέσεως, τής λευκότητος τοΰ μετώπου 
τής πρός τήν στεφάνην ήρέμα αύξανούσης, καί τής με
γαλοπρεπούς^ τής ρινός κλίσεως, ώμοίαζε γυναικός 
πρόσωπόν. Είχε προσέτι τήν κόμην μέλαιναν και έλι- 
κοειδή, τάς χεΐρας καί τά ώτα μικρά, τό όποιον κατά 
την Ανατολήν και παντα τόπον σχεδόν θεωρείται ση- 
μεΐον εύγενείας· άξίως λοιπόν έφερε τό ένδοξον όνο
μα Λεωνίδας. Μολονότι δέ ή έργασία είχεν άλλοιώσει 
τήν φυσικήν συμμετρίαν τών ώμων αύτοΰ, μολοντούτο 
τό βάδισμά του ήτο μεγαλοπρεπές, ώς τό βάδισμα 
ήμιθεου, ένω τό ανάστημά του ήτο μέτριον. Οδδόλως 
δέ έφαίνετο, φροντιζων δ τόσον εύμορφος Λεωνίδας διά 
τήν θαυμασιαν αι/του καλλονήν. Έκράτει τάς χεΐρας 
αύτοΰ δεδεμένας πρός τά όπίσω, καί περιεπλάνα τό 
βλέμμα του άνά πάσαν τήν απέραντου κρηπίδα τοΰ 
λιμένος τής Μασσαλίας, τήν μέ πορφυράς πλίνθους 
λιθόστρωτο» ταύτην Σαχάραν, δτε, προσελθών τις πρός 
αύτόν « Λεωνίδα, τοΰ είπε, βουτάς νά εδρης αύτό τό 
ημιδραχμον , » και έθωπευσεν αύτόν μ’ ελαφρά έπί 
τών ώμων κτυπήματα. Ό Λεωνίδας έρριιύεν εύθύς γορ
γά βλέμματα έπί τοΰ ανθρώπου έκείνου, έξεδύθη, έρ 
ριώε τό χιτώνιον αύτοΰ κατά μέρος καί έρρίφθη ώ; βέ
λος είς τήν θάλασσαν. Δέν υπήρχε παράδειγμα ν’ άνα- 
cusv) ποτέ έκ τοΰ βυθοΰ, μή κρα’τών, τό ^ιφθέν νόμι
σμα μέ τούς όδόντας του. Μετά ταΰτα ένώκλαζεν, 
περιμένων να στεγνώση τό έσώδρακόν του, τό όποιον 
ήτο λευκόφαιου οθόνης, ί Τοΰ έπρότεΐνον νά ριφθή εις 
την θαλασσαν από τοΰ υψους τής πρύμνης νηός’ ; ό 
Λεωνίδας έθεώρει τοΰτο ώς παιγνιον καί συγκατένευεν.

Τοΰ έλεγο» νά πηδήση είς τήν θάλασσαν άπό τήν 
α/.ραν τοΰ μεγάλου ίστοΰ, δτε ό κίνδυνος ήτον, ώς έ- 
κασ.ος, βλεπει, μέγιστος; ό Λεωνίδας έρόιπτετο ν-α- 
θ-.ω; ώς βολις, και τό πλήθος, ό σιλος ούτος τω ν
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τοιουτων παράτολμων έπιδείξεων, κατεπλήττετο διά τό 
ριφοκίνδυνόν του καί έφριττε. Τοΰ έπρότεινον αύξά- 
νοντες όλίγον τό βραβεΐον νά βουτήση είς τήν θάλασ
σαν άπό τοΰ ΰφους τοΰ μεγάλου δόλωτος, τό όποιον 
δύνασθε νά παραδάλητε μέ τό άπό τρίτου όρέφου cl- 
χίας ; άνερριχάτο ώς μΰς είς τήν κεραίαν τοΰ θωρα- 
κείου, διέτρεχεν αύτήν άφόδως μέχρι τών άκροκεραιων, 
καί έκεΐθεν έπιπτε κατά κεφαλής, ή όρθιος είς τήν 
θάλασσαν, καταχρώμενος οδτω, τήν δεξιότητά του, 
ήτις ήδύνατο νά τω άποδή όλεθρία. Έάν τοΰ έστυχη- 
μάτιζον νά κρημνισθή άπό τοΰ δφους τών ύπερδολω- 
νίων, έξ δφους δηλ. ίσου μέ τό άπό τετάρτου όρέφου 
οικίας, δέν άπεποιεΐτο νά συναινέση, άλλ’ έκ τοΰ κα
ταπληκτικού έκείνου δφους, δπου εις τά πεφοδισμένα 
τών θεατών όμματα έφαίνετο ώς νήπιον μικρός, έρ£ι- 
πτεν εαυτόν καί κατεφέρετο νά σχηματίση αφρώδη κύ
κλον είς τό μέσον τοΰ λιμένος. Τόν είδομεν, τέλος 
πάντων, νά πηδήσν) εις τήν θάλασσαν καί έξ αύτοΰ τοΰ 
δφους τής κεραίας τών καρχησίων, ήτις είναι ράδδος 
ταλαντευόμενη, μόλις βρύλου διπλάσιά κατά τό πά
χος, προσηρτημένη έγκαρσίως έπί τοΰ μηκίστου ίς-οΰ 
καί είδος τι πλοίων, ατινα είσι κατά ίδιον τινα τρόπον 
έξηρτομένα. Πρός τό τοιοΰτον δφος μόλις ήδύνατο νά 
παραδληθή τό δφος κωδονοστασίου· ό δέ Λεωνίδας 
ήδύνατο, κατά τήν ταχύτητα καί τήν τόλμην, μεθ’ ής 
έκεΐθεν έπήδα, νά παραδληθή πρός θαλασσίαν χελιδό
να. Ούδείς πλέον εΐχε τήν τόλμην νά παρευρεθή είς τό 
έκπληκτικόν τοΰτο θέαμα, τό όποιον ήτο όμοιον πρός 
τά αϊματηρά έκεΐνα τών άρχαίων 'Ρωμαίων, τά όποια 
έκεΐνοι έθεώντο μέ λιθίνην σκληρότητα.

Οδτω λοιπόν δ Λεωνίδας, οστις άνήκεν είς τινα τών 
πρωτίστων Ελληνικών οικογενειών, έπορίζετο τόν έ- 
πιούσιον άρτον του έν Μασσαλία, καί κατώρθωνε προ
σέτι νά στέλλη ένίοτε όλίγα χρήματα καί πρός τήν 
γυναίκα καί τήν θυγατέρα του, αιτινες ήσαν αιχμάλω
τοι είς τά Ψαρά.

'Ο δυστυχής ! έσκέπτετο λοιπόν περί τής γυναικός 
καί τής θυγατρός του, δτε έ^ριπτετο μέ τοσαύτην άπό 
τοιαΰτα δφη αταραξίαν.

Κατά τό έτος 1 825, οτε τά φρικτότερα συνέδησαν 
δυστυχήματα, έξ όσων αναφέρει ή ιστορία τής Ελλη
νικής έπαναστάσεως, πολλά, άλλ άνεπαρκή, έλεη 
έστέλλοντο πρός τούς "Ελληνας μέ δυσκολίας μεγί- 
στας, άφοΰ μυριάκις μετεκομιζοντο άπό έπαρχίας εις 
έπαρχιαν καί άπό κράτους εις κράτος. Αί κυβερνήσεις, 
ούχ: μόνον δέν έδοήθουν τούς Έλληνας, άλλά παρε- 
νέδαλλον καί έμπόδια εις τήν άποστολήν ζωοτροφιών 
καί πολεμεφοδίων εις τήν Ελλάδα, καί είς τήν διά- 
δασιν διά τής χώρας αύτών ανδρείων νέων ’Ιταλών, 
Βαυαρών, Γάλλων κ.λ. οιτινες έθεώρουν δόξαν των νά 
συναποθάνωσι μετά των Ελλήνων υπέρ τοιουτου ιερού 
σκοποΰ. Ταχέως τωόντι έλησμονήθη ό ιπποτικός εν
θουσιασμός τής νεολαίας κατ’ έκείνην τήν έποχήν· ού - 
δέν μνημίΐον άνηγέρθη πρός τιμήν αύτών, ούδέν πα- 
ράσημον συνεστήθη, ούδέν έπίσημον ποίημα έποιήθη 
περί τής νέας ταύτης σταυροφορίας, ήτις είναι πολλώ 
πλέον αξιομνημόνευτος, ή ή παλαιά. ’Επειδή έκείνην 
μέν έπεχείρησαν κραταιοί μονάρχαι καί απαντες οί 
βασιλίΐς τής Εύρώπης, μεταχειρισθέντες τούς θησαυ
ρούς τών λαών αύτών διά νά έξοπλίσωσι μυριάδας 
ιππέων ταύτην £έ ίδιώται γενναίοι, κοινοί άνθρωπε:» 
ποιηταΐ, ευσεβείς κυρίαι καί, έν γένει, ό όχλος, οστις
είχε καί αύτός ίδιας άνάγκας,
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’Επανερχόμενοι ήδη είς τό προκείμενον καί εις τόν 
άσημον ηρωά μας, έπαναλέγομεν, δτι ή έποχή έκείνη 
ήτον δλεθρία διά τους "Ελληνας. Ό Σουλτάνος και ό 
πασάς τής Αίγυπτου, άμφότεροι πλουσιώτατοί, τότε 
σύμμαχοί καί φίλοι ό έτερος τοϋ ετέρου, έναυπήγουν 
■εις τά ναυπηγία ήμών πολεμικός νηας, προωρισμένας 
διά τήν καταοτροφήν τοϋ Ελληνικού έθνους. Διά τών 
«ρλωριων των έλάμβανον παρ’ ήμών τήν ναυπηγήσιμου 
ύλην μας, τήν πυρίτιδά μας, τά τηλεβόλα μας, τους 
•ναυπηγούς μας, έκτός μόνον τών ναυτών μας, οΐτινες 
μετά δύω έτη κατεναυμάχησαν καί έπυρπόλησαν έν 
ΙΙύλω τόν Τουρκικόν και Αιγυπτιακόν στόλον, τόν 
όποιον έξήρτυσαν Γάλλοι έφοπλισται. Μετέσχε δέ καί 
ή Μασσαλία τής αισχύνης ταύτης· καί έν αύτή έναυ- 
πηγοΰντο νήες διά τοϋ χρυσού τής Κωνσταντινουπόλεως 
καί τής ’Αλεξανδρείας. Άλλ’ ή αισχύνη αυτή δίκαιον 
είναι ν’ άποδωθή εις μόνους τούς κερδοσκόπους έργο- 
λάδους, ούχί δέ καί τόν λαόν τής Μασσαλίας, έπειδή 
ούτος μέ κατάρας πικράς συνώδευε τήν προσθήκην 
έκάστου ξύλου είς τάς πρώτας ταυτοχρόνως ναυπη
γουμένας δύω πολεμικός όλκάδας είς τό ναυπήγιον 
τής παραθαλασσίας ταύτης πόλεως.

Άμφότεροι δέ τόσον καλαί έφάνησαν είς τούς κυρίους 
αύτών, καί τόσον καλώς έθαλάττευον, ώστε ό πασας 
τής Αίγύπτου προσεκάλεσε βραδύτερου παρ’ έαυτώ τόν 
ναυπηγήσαντα αύτάς Κ. Σερίσην καί τόν κατέστησεν 
αρχιμηχανικόν είς τά ναυπήγια τής Αίγύπτου, οπού 
ίσως έτι διαμένει, καρπούμενος τήν έπικερδή ταύτην 
θέσιν.

Ένψ έναυπηγοΰντο αί όλκάδες έκείναι, ό Λεωνίδας 
μετέδαινε καθ’ έκάστην είς τό ναυπήγιον καί περιηρ- 
γάζετο αύτάς μετά μεγίστης προσοχής. ’Επόμενον ήτο 
νά είκάζωσιν άπαντες, ότι ένεκα δηκτικής πικρίας έπε- 
σκέπτετο ουτω τακτικότατα τό ναυπήγιον. Τούτο δέν 
διέφυγε τήν προσοχήν τών ναυτοτεκτόνων ούδέ τών 
πισσωτών τοϋ ναυπηγίου, Ούδέν άφινεν άνεξερεύνητον 
ό Λεωνίδας· όσάκις προσετίθετο είς τήν δλκάδα ή στα- 
μίν, ή έπηγκενίς, ή άλλο τι τών ουσιωδών μερών, 
αδύνατον ήτο νά μή παρευρίσκηται καί αύτός. 'Ο τέ 
μέν ήρχετο είς τά άκροστόλια, ό τε δέ εις τάς πρώρας 
τών δλκάδων, παρατήρών, ώς άν ήτο πολύς περί τά 
τοιοΰτα, έάν άπαντα τής νηός τά μέρη ήσαν είς ανα
λογίαν. Καίτο: δέ όντες οί Μασσαλιώται ναυπηγοί 
ήκιστα υπομονετικοί, ύπέφερον όμως άνευ δυσμενείας 
νά συχνάζη παρ’ αύτοΐς ό "Ελλην έκεΐνος. Ούδεποτε 
όμως έξέφρασε κρισιν περί τοϋ έργου· ήρκεΐτο μόνον 
νά περιεργάζηται τάς όλκάδας άνέτως· τοϋτο ήτον ή 
μόνη του διασκέδασις, ή μόνη του ήδονή. Άφοΰ δέ 
έξέταζε τά πάντα, διημέρευε·? έπειτα βουτών έν τώ 
λιμένι καί ποριζόμενος ουτω τά πρός διατροφήν.

Μετά τινας μήνας διά τής πολυχειρίας καί τής 
σπουδής, αί όλκάδες ήτοιμάσθησαν καί έμελλον ήδη 
νά καθελκυσθώσιν, ούχί συγχρόνως, άλλά δέκα ήμέ- 
ρας ή μία μετά τήν άλλην, διά νά μή περιπλεχθώ- 
σιν αί περί τήν καθέλκυσιν ταύτην δυσχέρεια:, είς ήν 
απαιτείται πλείστη όση προσοχή.

Άναγκαΐον είναι, διά τούς μή έπισκεφθέντας τούς 
λιμένας τής μεσημβρινής Γαλλίας, νά περιγράψωμεν 
τόν τόπον, έν ψ τό ναυπήγιον, καί τόν τρόπον καθ’ 
ον ναυπηγούνται καί καθέλκονται αί νήες.

Τριάκοντα ή τεσσαράκοντα βήματα μακράν τής θα
λάσσης θέτουσι·? έπί τετραγώνων δοκών, όριζοντείως 
κειμένων, τήν τρόπιδα τής ναυπηγηθησομένης νηός.

'Η τρόπις αύτη είναι τετραμμένη πρός τήν θάλασσαν, 
δπως, έν καιρω τής καθελκύσεως, εύκόλως έξολισθήση 
μεθ όλου τοϋ ύπ’ αύτής σκάφους. Κατά μήκος τής 
τρόπιδος ταύτης έκτέμνουσί βαθειας έκτομάδας, κα·- 
γομφοϋσιν εις έκάστην αύτών άνά μίαν αντηρίδα· άπα- 
σαι δ' αί αντηρίδες όμοΰ άποτελοΰσι τής νηός τό σχήμα, 
και έπ’ αύτών προσηλοΰνται αί έςώταται σανίδες αύτής. 
Πριν δέ τεθώσιν έπί τών Αντηρίδων αί σανίδες, ή ναϋς 
όμοιάζει τόν σκελετόν μεγάλου ιχθύος, οίος π. χ. ό 
φυσητήρ. Τίθενται δ’ αί αντηρίδες συγκλίνουσαι πρός 
άλλήλας, έκ δέ τού βαθμού τής συγκλίσεως ταύτης 
έξαρτάται ή έντέλεια, ή κομψότης καί μάλιστα ή τα
χύτης τής νηός, καί έκ ταύτης γνωρίζεται ή εύφυία 
τού ναυπηγού. Αφού δέ ουτω τεθώσιν αί αντηρίδες 
άπασαι έπιγομφοΰσιν έπ’ αύτών τάς σανίδας, τά δε 
μεταξύ αύτών διαστήματα άποφράττουσι έμπακτοΰντες 
έν αύτοΐς κάνναδιν διά σμίλης αμβλείας και ελαφρών 
σφυροκοπημάτων. Κατά τον είρημένον λοιπόν τρόπον 
συναρμέζουσι, τό έν μετά τό άλλο, τά διάφορα μέρη 
τής νηός. Παρελείφαμεν δέ τάς περί τά καθέκαστα 
έργασιας, τάς μετά τήν πίσσωσιν γινομένας.

Κατά τήν ώρισμένην λοιπόν ήμέραν πρός τήν καθέλ- 
κυσιν άπαντες οί Μασσαλιώται έορτάζουσι, ή δέ πε- 
ριέργειά των είναι κατά λόγον εύθύν ανάλογος πρός 
τό μέγεθος τοΰ πλοίου, τό όποιον πρόκειται νά καθελ- 
κυσθή. Τήν πρωίαν τελείται συνήθως ή τελετή. Ού
δείς δέ φόβος μήν ή ήμέρα τραπή είς βροχεράν, έπειδή 
κατά τήν Μεσημβρίαν σπανιώτατα αί ήμέραι δέν είναι 
καλαί. Αμα δε ανατείλη ό ήλιος οί κάτοικοι παντα- 
χόθεν τής πόλεως συρρεουσιν πρός τό ναυπήγιον, φο- 
ροϋντες έορταστικάς έσθήτας. Πολλά βάθρα πήγνυνται 
κλιμακηδόν έπί αναπεπταμένου χωρίου, όθεν κατα
φαίνεται καί δ τόπος, έν ω ή ναϋς, καί τό μέρος έκεΐνο 
τοΰ λιμένος, δι’ ού μέλλει νά διέλθη καθελκομένη. 
Ημέρας τινας πρό τής καθελκύσεως άφαιροϋνται άλ- 
ληλοδιαδόχως άπασαι αί δοκοί, έφ’ ών έστηρίζετο ή 
ναός- άλλά, πριν ή άφαιρεθώσι, κατασκευάζεται κατά 
μήκος τής τρόπιδος ικρίωμα έκ κορμών δένδρων καί 
σχοινιών ίσχυρώς έπί τής τρόπιδος δεδεμένων. Τό 
ικρίωμα τούτο, τό όποιον κατά τήν ναυπηγικήν γλώσ
σαν, καλείται κ ο ιτίς τής νηός, καίτοι διήκον έπί 
έλάχιστον αύτής μέρος, εμποδίζει όμως άρκούντως τήν 
έπί θάτερον πτώσιν τής νηός. Όταν- τό ικρίωμα τούτο 
έχη , μικρόν ύψος, μακρόθεν ή ναός φαίνεται οίονεί 
ισορροπούσα έπί τής όξύτητος τής τρόπιδος άνευ ού- 
δενός στηρίγματος, οπερ άδύνατον. "Οτε δέ ανάγκη 
στηρίγματος δέν είναι πλέον, άλλά πρέπει νά έμ- 
ποϊισθή ό δρόμος τής νηός, τίθεται πρό τής πρώρας 
όγκωδέστατος τετράγωνος πάσσαλος, άνευ τοϋ ό
ποιου τό σκάφος ήθελεν έξολιοθήσει πρός τήν θάλασ
σαν ένεκα τής κλίσεως τοϋ έδάφους. Άλλοτε καθώς 
διηγούνται έκ παραδόσεως οί ναυπηγοί, κατάδικος τις 
έβιάζετο νά έμπήξη τόν πάσσαλον έκεϊνον, καί, έάν 
μέν έπετύγχανε νά άναχαιτήση τήν νήα, τού έχαρίζετο 
ή ζωή- έλλως .... άλλως ό άθλιος κατασυντριβετο 
ύπό τοϋ βάρους τής νηός, ήτις τότε διήρχετο έπ’ αύ
τοΰ. Αλλ ούδεποτε, ώς νομίζω, συνέβη ή τραγική 
αΰτη σκηνή. Έφ’ ήμών δέ ό άρχιναυπηγός έκτελεϊ τό 
έργον τοϋτο, τό όποιον ημείς πάντοτε έθεωρήσαμεν 
λίαν επικίνδυνον, επειδή ευθύς άμα έμπήξη τόν πάσ
σαλον δέν άπομακρυνθή, άλλά μίαν μόνην στιγμήν 
βραδύνη, ελπίς σωτηρίας δέν είναι, κατασυντρίβεταο 
έλεεινώς.

’Επειδή δέ, ©ερβμενη ή ναϋς είς τήν θάλασσαν, έ’νε- 
■κα τής ίσχυρας θλίφεως καί τής βιαίας φοράς θερμαί
νει, πυρόνει καί διαφθείρει τάς δοκούς τής έσχάρας, 
τών όποιων άκροθιγώς άπτεται, καί τά συνέχοντα 
αύτάς σχοινιά, άμα είσέλθη είς τήν θάλασσαν κατα- 
καλόπτεται όλη ύπό καπνού ώς είς πυρκαϊάν.

Ή έτέρα τών δλκάδων, ήν έμελλον νά καθελκύσωσι 
τότε, ώνομάζετο, νομίζω, Μαχμούτης. Οί τέκτο
νες έστεφαν, κατά τήν συνήθειαν τήν πρώραν αύτής μέ 
στεφάνους καί κλάδους κισσού καί έξήρτησαν έκ τής 
πρώρας στέμματα, είς ά περιειλίσσοντο ταινίαι κυαναί 
καί ροδόχροες. Κατά δέ τήν πρύμνην πάντες έπροθυ- 
ρ,όϋντο καί έσπευδον, συνθλιβόμενοι νά φθάσωσιν έγ- 
καίρως. Αί κρηπίδες τοϋ λιμένος, άς έλεύκαινον αί 
καυστικαί τού ήλιου άκτίνες, έκαιον ύπό τούς πόδας 
τών μελαγχροινών Μασσαλιωτίδων, καί πλεΐσται θολιαι 
(ombrelles) παντοίων χρωμάτων ώς στέφανοι λει
ριών κρινανθέμων καί ροδομαλάχης, έταλαντεύοντο 
ύπό τοϋ έκ τής θαλάσσης πνέοντος θερμού νότου. Είς 
άπαντα τά παράθυρα τών παρά τήν κρηπίδα οικιών, 
ατινα φέρουσιν όρειχαλκείας κιγκλίδας, ών α! ράβδοι 
ισοπαχείς μέ καπνοσύριγγας, έφαίνοντο θελκτικώταται 
κυρίαι, σύζυγοι ή μελλόνυμφοι πρός άλλήλας διαλε- 
γόμεναι μέ τήν γνωστήν έκείνην τών γυναικών θορυ
βώδη στωμυλίαν, μειδιώσαι χαριέντως καί καταγοη- 
•τεύουσαι μέ τούς εύαρέστους μορφασμούς των καί μέ 
τό γοργόν καί ζωηρόν αυτών βλέμμα. ”Ε6ριθον 
δέ οί Ιστοί τών έν τώ λιμένι νηών, όσον υψηλοί 
καί άν ήσαν, καί αί κεραΐαι τών πλοίων, μέ πλήθος 
άπειρον ναυτών παντός έθνους, περιμενόντων τό άξιο- 
περίεργον θέαμα τής ήμέρας. Κατά τήν πανήγυριν 
ταύτην, (έπειδή πανήγυρις πρέπει νά δνομασθή), οί 
πωληταί τής λειμονάδος, τών πλακουντίων, τών σακ- 
χαρικών καί τών πορτοκαλιών περιεφεροντο διά τοΰ 
πλήθους πωλοϋντες τά λιχνεύμττά των.

Άπαν δέ τό παντοδαπόν έκεΐνο πλήθος προσεϊχεν 
είς δύο μάλιστα άνθρώπους· τόν πλούσιον Τούρκον 
έμπορον, τόν έπιτετραμμένον ύπό του Σουλτάνου καί 
τοΰ πασά νά έπιστατήση εις τήν ναυπήγησιν τών δύω 
εκείνων δλκάδων, παριστάμενος είς τήν τελετήν, φο
ρών τά πολυτιμότερά του κ α σ ι μ ί ρ ι α, τά δποΐα αί 
κυρίαι τοσοϋτον έπιθυμοΰσι καί βλέπουσι μέ έπιφθονον 
όμμα· καί τόν πτωχόν "Ελληνα Λαωνίδαν τόν δύτην. Ό 
μέν τοϋρκος έμπορος ήτο μετά τών φίλων καί τών 
υπηρετών του υπό σκηνήν μεταξίνην έπί τών σελμά
των νηός, οΰσης κατά τό μέσον τοϋ λιμένος. Ό δέ 
Λεωνίδας, τόν δποΐον δέν έτίμησαν μέ τοιοϋτον με
γαλοπρεπές βεωρεΐον, όρθιος καί ένδεδυμένος (άν 
συγχωρεΐται νά τόν είπώμεν ένδεδυμένον τοιαΰτα φο- 
ροΰντα) τό χιτώνιό·? του καί τήν πάνινον περισκελίδα 
του, ήσχολείτο μετά τών λοιπών έργατών περί τήν 
καθέλκυσιν. Άμα δέ τό πρώτον σημεΐον έδώθη, ση
μαίνον, ότι άπαντες έπρεπε νά άποστώσι τής νηός διά 
νά μή συμβή δυστύχημά τι, δ "Ελλη·? ταχέως έξεδύθη 
τό χιτώνιό·? του καί έρριφθη είς τήν θάλασσαν. Δέν 
ήδύναντο δέ νά τόν έμποδίσωσι τοϋ τολμήματος, έφ’ δ 
άφρόνως ώρμήθη, καθότι τότε ένέπηγεν ήδη δ ναυπη
γός τόν συμποδιστικόν πάσσαλον. Πάντες τότε έφαί
νοντο Ανήσυχοι καί τρέμοντες διά τε τήν δλκάδα, 
(επειδή έκστασις άληθώς καταλαμβάνει πάντα έκαστον 
κατά τήν κρίσιμον έκείνην στιγμήν,. καθ’ ήν όγκος κα
ταπληκτικός μέλλει νά άποσπασθή έκ τοϋ στηρίγμα
τος του), καί διά τόν λεωνίδαν, όστις έφαίνετο παρα-

φρονήσας, έπειδή έκολύμβα είς τό μέρος, δι’ ου ήρ
χετο νά διέλθη όρμητικώτατα δ Μαχμούτης, καί 
έριπτάζετο είς τά υδατα καγχάζων καί σκώπτω·?. 
Τέλος πάντων δ άρχιναυπηγός ένέπηξε πρό τής έσχά
ρας τόν πάσσαλον καί άπεμακρύνθη ταχέως δι’ ένός 
πηδήματος, ή δέ δλκάς έκλινε, καί, έξολισθήσασα, 
άφησε τήν κοιτίδα αύτής. Ό Λεωνίδας έκαμνε τόν 
ύπτιασμόν, τό γνωστόν έκεΐνο είδος κολυμβήματος, 
καθ’ ο ό κολυμβών έκτείνεται ύπτιος καί επιπλέει άς 
νεκρός. Αίφνιδίως όμως ή δλχάς ισταται καί παύου- 
σιν αί χειροκροτήσεις μυριάδων χειρών. Ή δλκάς 
καί πάλιν προχωρεί, καί τό πλήθος συνέρχεται άπό 
τούς φόβους του· άλλά πάλιν ισταται, κλίνει έπί τά 
δεξιά, έξακολουθεΐ κλίνουσα έπί μαλλ·ον, καί τέλος 
καταπίπτει μέ τρομερόν τι·<£ τριγμόν καί άνατρέπε- 
ται. Πάσα απόπειρα πλέον πρός άνόρθωσιν αύτής 
αδύνατον ήτο νά έπιτύχη, καί ούδέ χιλίων ίππων 
δύναμις δέν θά κατόρθου νά σύρη αύτήν μέχρι τής 
θαλάσσης. Πάσαν μηχανήν κατέβαλον διά ν’ άνορθώ- 
σωσι τήν Ανατετραμμένην δλκάδα· άλλ’ εϋκολον ήτο 
ν’ Ανορθωθή τό ξύλινον έκεΐνο όρος; Όντες φύσει εύαί- 
σθητοι οί Μασσαλιώται κατελυπήθησαν ίδόντες πλα- 
γιασμένην αύτήν έπί τής ξηράς, ώς νεκράν φάλαιναν 
έξοκείλασαν. Αί δέ Μασσαλιώτιδες Κυρίαι, αιτινες 
είσί τά μάλιστα προληπτικοί, δΐι'σχυρίζοντο, ότι δ Έλ- 
λην έκεΐνος εμπόδισε τήν δλκάδα νά φθάση εύτυχώς 
είς τήν θάλασσαν. ’Αλλά ‘ πώς τήν έμπόδισεν; ’Εάν 
αί Κυρίαι αυται μάς άπεκρίνοντο δέν θά τάς έλέγομεν 
δεισιδαίμονας, άλλά σοφάς, ή, τούλάχιστον, λογι- 
κευομένας. Τήν ύστρεαίαν άπαν τό πλήθος, ώς νά 
ήτο πεπεισμένον, έφρόνει, ότι δ Λεωνίδας μένος Α·?ε- 
χαίτισε καί άνέτρεφε τήν όλκάδα. *0 δέ Τοϋρκος, έτι 
προληπτικώτερος τών μεσημβρινών, δέν Αμφίβαλλε·? 
ούδ’ αύτός ποσώς, άλλ’ είχε τοσαύτην περί τούτου 
πεποίθησιν, όσην καί περί τής όρθότητος τοϋ Μωαμε
θανισμού. Κατ’ αύτόν αί κατάραι τοϋ "Ελληνος έπρο- 
ξένησαν τό δυστύχημα έκεΐνο είς τόν Μαχμούτην, πρός 
δέ καί ή θρασύτης αύτοΰ, έκτιθεμένου είς τόν κίνδυνον 
νά διχοτομηθή άπό τήν όξεΐαν τρδπιδα· ί δέν είχε 
δίκαιον ;

Έν τή Τουρκία δ μάγος εκείνος άφεύκτως ήθελε·? 
άποκεφαλισθή, Αλλ’ έν Γαλλία δέν άποκεφαλίζουσ:·? 
ούδ’ άπάγχουσιν άνθρωπον, μόνον καί μόνον διότι νο- 
μίζουσιν, ότι έκαμε μαγικά· Οί σεπτεμβριανοί νόμοι 
δέν ίσχυον τότε καθότι δέν έκειντο κατά τδ 1825. Ένω 
δέ ήσχολοΰντο μέ άνηκούστους προσπάθειας περί τό 
έργώδες άνέρθωμα τής όλκάδος, είς τό δποΐον μόλις 
ήρκει τό τρίτον τοΰ έτους, προπαρασκευάσθησαν τά 
πάντα πρός καθέλκυσιν καί τής έτερας, ήτις ήτον ήδη έ- 
τοιμη.Τό πλήθος έτρεξε καί πάλιν μέ διπλάσιάν περιέρ
γειαν, ένεκα τοΰ πρό μικροΰ συμβάντος, διά νά ΐδη καί 
τά κατά τό δεύτερον πλοιον. Πρέπει δέ νά είπώμεν, 
οτι είχε πληρεστάτην πεποίθησιν, ότι ό πτωχός "Ελλην 
ήτον δ αί?ιος τοϋ δυστυχήματος έκείνου, διά τό δποΐον 
όμως ούδείς τόν έμέμφετο. Συνέβησαν δέ καί κατά τού
την τήν πανήγυριν, όσα καί κατά την πρώτην· καί ήδη 
συνέρρευσε περίεργον, θορυβώδες καί άνήσυχον τό πλή
θος· ή ημέρα προσέτι καί τότε ήτο πανεύδιος. Ό Τούρ
κος έμπορος έθεάτο άπό τής σκηνής του, έχων περί 
αύτόν τήν θεραπείαν του, δ οέ Λεωνίδας οιεβαδιςε και 
πάλιν κατά τήν ακτήν παρά τήν πρώραν τής δλκάδος. 
Είναι σχεδόν περιττόν νά είπώμεν, ότι έκάτερον αύτώ·? 
έθεώντο’οί τρισχίλιοι ή τετρακισχιλιοί θεαταί μέ με-
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ναλειτέραν ή πρότερον περιέργειαν. Άφοϋ δε χαΐ ήδη 
έγένοντο άπασαι αί προπαρασκευαί, χαί, διά τών επί 
τής τρόπιδος σφυροκοπημάτων, έσημάνθη ή καθέλκυσις, 
ό Έλλην άπεδύθη τδ χιτώνιόν του, έρβίφθη εις τήν 
θάλασσαν καί έπεδείκνυε καί πάλιν τήν περί τδ νήχεσθαι 
δεξιότητά του. Τότε ό λαδς άπας, γενόμενος 'Ελλη
νικότατος ένεκα τοϋ "Ελληνος έκείνου, ήρχισε νά χει- 
ροκροτή· ή φωκαϊκή πόλις ήγάπα, έτίμα, έχειροκρότει 
καί ένεθάρβυνε τδν Ψαριανόν λεωνίδαν διά τήν εύφυίαν 
του, έπειδή, έποιησε καί κομψότατον έπίγραμμα εις 
τήν γενειάδα τούρκου τινός. Ένόμιζες, οτι ό ευφυής 
Λουκιανός άνέστη καί έκινει τδν γέλωτα τών χιλιάδων 
εκείνων. Ή δευτέρα όλκάς, διατρέξασα, έστεμμένη 
μέ ανθηρά άκροστόλια, έκτασιν ολίγον μεγαλειτέραν 
τοϋ τρίτου τής έκτάσεως, ήν διέτρεξεν ή δυστυχής α
δελφή της, ένευσεν ώς έκείνη πρδς τά πρόσω έν είδη 
μεγαλοπρεποΰς χαιρετισμοί, έταλαντεόθη φοβερώς καί 
κατέπεσεν ώς μεθυων ιπποπόταμος. Καί ήδη δέ πασα 
προσπάθεια πρδς άνόρθωσιν άπέβη ματαια. Όκτακισχι- 
λιοι θεαταί άνέτεινον τάς χείρας πρδς τδν ουρανόν.

Ό "Ελλην Λεωνίδας, έκαμνε καί τότε τδν ύπτια- 
σμδν κατά μέσον τδν λιμένα, δ δέ ’Οθωμανός διέ- 
μενεν έν τή σκηνή του ώς δ Βαλτάσαρ είς τδ περιβόη- 
τον έκεΐνο συμπόσιόν του. Διέκρινον τάς μακράς μ.η- 
λωτάς του στολιδουμένας διά τάς δργίλας κινήσεις του- 
ή δέ κίδαρίς του κατέπεσε καί αύτή άπδ τής κεφαλής,

— /Ομολογείτε, έλεγον οί ούχί τοσοΰτον κατειλη- 
μένοι ΰπδ προλήψεων, οτι δ παράδοξος ουτος Έλλην 
κάμνει έκστατικδν πάντα έκαστον; 'Ο ’Οθωμανός 
έθεώρει βεβαιότατου, οτι δ Έλλην εκείνος ήτο προφα
νώς μάγος, δαίμων, γόης καί γόης, οστις διά τών 
δυο σατανικών έργων έμελλεν άφεΰκτως νά έπισύρη 
τήν δυσμένειαν τοϋ Σουλτάνου καί τοϋ πασα τής Αίγυ
πτου κατά τοΰ έπιτετραμμένου παρ’ αύτών τήν προ
στασίαν τών ιδίων συμφερόντων. Οί δέ ευσεβείς έθεώ- 
ρουν τδν Λεωνίδαν ώς άγιον θεόθεν άπεσταλμένον διά 
νά ΰπερασπισθή τήν Ελληνικήν έπανάστασιν. "Οθεν 
έκτοτε ή κατάστασίς του έβελτιώθη, έπειδή τω παρε- 
χωρήθη οίκίσκος τις παρά τδν λιμένα, ώστε ήδυνατο 
ουτω να άποποιεΐται, όταν ή θάλασσα ήτο ψυχρότατη, 
νά ρίπτηται εις αύτήν. Ό Τοΰρκος, θεωρών, ότι ήτον 
ολως αδύνατον νά τιμωρήση τδν "Ελληνα διά τδ έγ
κλημά του, τδ όποιον ήτο κατ’ ούσίαν άμφισδητήσιμον, 
προσεκαλεσεν αυτόν ευγενεστατα, όπως εύηρεστείτο 
νά τδν έπισκεφθή είς τδ κατάλυμά του. 'Ο Λεωνίδας 
μετεοη είς τδ ξενοδοχειον, έν ω κατωκει ό Τούρκος
κα! έτυχε παρ’ αύτοΰ φιλοφρονεστάτης δεξιώσεως καθ’ 
όλους τούς τύπους τής έπιτετηδευμένης έκεινης ’Ανα
τολικής ύποδοχής. Τω προσέφερον τσιμ ποϋκι, καφέ 
καί γλύκασμα (σερμπέτι). Έκάθησε δέ έπι ραπτών 
μαλακωτάτων,

— ί Ποσον καιρόν είσαι έν Μασσαλία; ήρώτησεν 
αύτόν δ Τούρκος ;

— Δέκα καί δκτώ μήνας, άφοϋ οί Τούρκοι έφόνευ- 
σαν τδν πατέρα μου, τήν μητέρα μου, τούς έξ μου έ- 
ξαδέλφους, κατέστρεψαν τούς άμπελώνάς μου καί 
ήχμαλώτευσαν τήν γυναίκα μου Κατίγκω καί τήν 
θυγατέρα μου ’Αθήναν, ήτις είναι ξανθούλα ώς ούτος 
ύ καπνός—άπεκριθη ό Λεωνίδας,—λικμίζων διά τής 
χειρδς τδν έκλεκτότερον καπνόν, οστις ήτον έντδς 
παρακειμένης πυξίδος.

— Δέν δύναμαι, έπανέλαδεν δ Τούρκος νά σοί 
αποδώσω ούδέ τδν πατέρα σου, ούτε τήν μητέρα σου,

ούτε τούς εξ σου έξαδέλφους, αλλά θέλεις, νομίζω, να 
ίδης τήν γυναίκα και τήν θυγατέρα σου.

— Καί μ’ έρωτας ; άπεκριθη ό Έλλην, καί τά δά
κρυά του έρβεον έπ! τής ίασμίνης καπνοσύριγγος, δι’ 
ής έπαυσε νά καπνίζη ένεκα τής μεγάλης συγκινή- 
σεώς του.

— Θά τάς ίδης ....
— 'Ο Λεωνίδας άφησε τήν καπνοσύριγγά του νά 

πέση έπι τοΰ τάπητος.
— Μετά δύο μήνας.
— ί Ποΰ; άνέκραξεν ό Λεωνίδας.
— Έδώ, άπεκριθη ό ’Οθωμανός έμπορος.
—-’Ώ! θέλεις, έφένδη, τώ είπεν ό Λεωνίδας, νά 

γίνω δοϋλός σου διά βίου, ή άκόλουθός σου βαστά- 
ζων τήν καπνοσύριγγά σού ;

— Όχι· δέν θέλω. Σύ είσαι, οστις διά μαγικών 
λόγων έπροξένησας τά δυστυχήματα είς τάς δύο μου 
νήας. ,

—— 'Ο Λεωνίδας έζήτησε νά λαλήση.
— Μή θέλεις νά ύπερασπισθής σεαυτόν άπαντες έν 

γένει οί Έλληνες είσθε μάγοι.
— Τίποτε· όλοι σας είσθε μάγοι. Έξεδικήθης ήδη. 

Έν Άθήναις θά διέταττα νά σε άποκεφαλίσωσιν έν 
Μασσαλία πίνεις μετ’ έμοϋ τδν καφέ- τί νά γίνη, ύ- 
πομονή.

« Κάθε τόπος καί ζακόνι ».
— Γνωρίζεις, οτι διέταξα νά μοί ναυπηγήσωσι καί 

τρίτην όλκάδα ένταύθα, καί ότι ένόσω κατασκευάζουσιν 
εκείνην, θά μένω ένταύθα, προσπαθών νά κατορθώσω 
νά άνεγερθώσιν αί άνατραπεΐσαι ένεκα τοϋ σατανικού 
σου έμφυσήματος, ή τοΰ βασκάνου σου όφθαλμοΰ, ή 
τών μαγικών σου λόγων.

— Ό Λεωνίδας δέν ώμίλησεν.
— ’Εάν μεθ’ όρκου μοί ύποσχεθής, έπανέλαδεν ό 

Τούρκος, ότι δέν θά προξενήσης ούδέν κακόν και είς 
ταύτην, έμποδίζων αύτήν νά φθάση εύτυχώς είς τήν 
θάλασσαν, θά σοΰ άποδώσω τήν γυναίκα καί τήν θυ
γατέρα σου, γράφων εύθύς νά τάς έπιβιδάσωσιν είς 
πλοϊον καί τάς μεταφέρωσιν ενταύθα.

— Ό Έλλην τότε ήρχισε νά σκέπτηται.
— ίΜήπως ή πρότασις μου αυτή δέν σέ ικανό, 

ποιεί; ήρώτησεν δ Τούρκος, άνυπόμονος καί προθυ- 
μούμενος νά πείση όσον ένεστι ταχέως τδν Έλληνα.

— Τοσοΰτον μοί άρεσκει ή πρότασις αυτή. ώστε 
νομίζω, ότι όνειρεύομαι. Κα! ποιον είναι τδ εχέγγυον, 
ότι θέλεις έκπληρώσει τήν ύπόσχεσίν σου έάν ή όλκάς 
φθάση εύτυχώς είς τήν θάλασσαν πριν ή έλθη ή οι
κογένεια μου είς Μασσαλίαν, τις μοί έγγυαται, ότι δέν 
θέλεις άθετήσει τδν λόγον σου;

— Μολονότι ή οίκογενειά σου θά είναι είς Μασσα
λίαν πριν ή έτοίμασθή ή όλκάς, όμως, πρδς πλείονα 
ασφάλειαν, παρακατατίθημι εις χείρας τίμιου τινός 
άνθρώπου έδώ δεκακισχιλια δίστηλα πρδς έμπέδωσιν 
τής ύποσχέσεώς μου.

—- 'Ο Λεωνίδας δέν ώμίλησεν.
—- ί Μικρόν σοί έφάνη τδ ένέχυρον ; είπε λοιπόν σύ,... 

πρότεινε λοιπόν σύ άλλο.
— ί Μοί δίδεις τδν λόγον τής τιμής;
— Μάλιστα, σου τδν δίδω, άπεκριθη ό Τοΰρκος.
— Ήδη λοιπόν δέν είναι ανάγκη ένεχύρου, είπεν 

ό Λεωνίδας- ό λόγος Τούρκου μέ άρκεϊ.

Ι
Καί ούτως έμειναν σύμφωνοι.
Πρέπει δέ νά σημειώσωμεν ένταύθα, ότι τδ πρδς

Ό Τούρκος ήτο διά παντός έν τή σκηνή αύτοΰ, προ- 
εξάρχων τής πομπικής εκείνης πανηγόρεως· ‘Ο "Ελ
λην, έν βαθυτάτη συννοία καί άγωνιών, περιέμενε τήν 
έγγίζουσαν κρίσιμου στιγμήν.

— Έρρίφθη ακόμη είς τήν θάλασσαν; ήρώτων άλ- 
λήλους οί παρευρισκόμενοι.

— Ούχί άπεκρίνοντο άλλοι· τοΰ τδ άπηγόρευσεν ή 
’Αστυνομία

— Έπενέβη είς τοΰτο λοιπόν καί ή Αστυνομία 1
— Λοιπόν καί αύτη πιστεύει τά μαγικά.
Ό Λεωνίδας έρρίφθη άληθώς είς τδ ύδωρ, ούχί ό

μως, ώς πρότερον, καθ’ ήν στιγμήν δ άρχιναυπηγδς 
ένέπηγε τδν συμποδιακδν πάσσαλον, άλλά μικρόν πρό 
τούτου. Διευθύνετο δέ κολυμβών είς τό πομπικόν πλοί
ου, ένώ ήν ό ’Οθωμανός, προφανέστατα θέλων νά φθα- 
ση έκεί. "Οθεν τω κατεβίβασαν εύθύς τήν έπιβάθραν. 
καί άνέβη μετά σπουδής έπι τοΰ καταστρώματος. 
Προσκαλέσας δέ καταμόνας τδν Οθωμανόν, τώ είπε·
« είμί βέβαιος, ότι ούδ’ αύτη ή όλκάς δέν θά φθάση είς 
τήν θάλασσαν, ώς ούδ’ αί άλλαι. »

Ό Τοΰρκος ώχρίασε, καί ό μύσταξ αύτοΰ άνωρθώ- 
θη, ώς αί τρίχες έξαγριωθεντος συάγρου.

— Μέ ήπάτησες λοιπόν, "Ελλην ;
— Έγώ, άπεκριθη δ Λεωνίδαο, ύπεσχέθην, ότι δέν 

θά παρεμβάλω ούδέν έμπόδιον, δέν άνεδέχθην όμως 
καί τήν ύποχρέωσιν νά τήν φέρω δπωσδήποτε είς τήν 
θάλασσαν.

— Τί λοιπόν δύνασαι νά πράξης διά νά σώσης αύ
τήν, ώ πανούργε Έλλην.

— Πρόσταξον ν’ άνασταλή πρδς ολίγον ή έργασία, 
κα! προσέτι νά τεθώσιν άπαντες οί περί τήν καθέλκυ- 
σιν ασχολούμενοι ύπδ τάς διαταγάς μου, καί νά ύπα- 
κούωσιν είς τάς οδηγίας μου, καί σοΰ ύπόσχομαι νά 
κατορθώσω ουτω νά φθάση εύτυχώς είς τήν θάλασσαν.

— Εύθύς δ ’Οθωμανός μετά τοΰ Ελληνος έπιδιβά- 
ζονται είς λέμβον καί μεταβαίνουσιν είς τδ ναυπήγιον, 
παρά τώ έπι τής καθελκύσεως έργάτη.

'Υπακούετε άπαντες είς ότι διατάττει δ Έλλην 
ούτος· τδ πλοϊον είναι ίδικόν μου έπομένως έχω τδ δι
καίωμα ν’ απαιτώ, ώστε ότι προστάζω νά γίνηται.

Ό άρχιναυπηγδς τότε ύπακούσας, άπεμακρύνθη- ό 
δ’ Έλλην, έκλέξας δώδεκα τέκτονας τούς άρίστους, 
διέταξεν εύθύς αύτούς νά ταπεινώσωσι μίαν έκάστην 
τών έξ τελευταίων δοκών,έξ ών ή έσχάρα συνέκειτο κα
τά δύο δακτύλους ταπεινότερα τής παρακειμένης. Ή 
διαταγή του αΰτη μετά ήμίσειαν ώραν έξετελέσθη. 
Τότε αύτδς, λαβών σφύραν, άφήρεσεν ό ίδιος τδν προ- 
κείμενον πάσσαλον, καί ή όλκάς, άρθέντος παντός έμ- 
ποδίου, έξολίσθησε πρδς τήν θάλασσαν κατ’ εύθείαν 
καί ταχέως ώς σφαίρα.

"Αμα ό βαρύς έκείνος όγκος έβρίφθη είς τήν θάλασ
σαν κα! αυτή έξετοπίσθη διά μιας, κυματισθείσα φο- 
βερώς κατέκλυσε τήν κρηπίδα* τά δέ έν τώ λιμέ»· 
πλοία, ενεκα τής συνταράξεως ταύτης τών ύδάτων, έ- 
σαλεύθησαν άπαντα. Τδ πλήθος τών θεωμένων έπευ- 
φήμησεν κραυγάσαν διά τδν νέον τοΰτον τοΰ Ελληνος 
θρίαμβον.

Καί έκείνη δέ ή όλκάς κα! αί δύο άλλαι έπυρπο- 
λήθησαν κατά τήν έν Πύλω ναυμαχίαν.

— Λοιπό# δέν είσαι μάγος ; ήρώτησεν δ ’Οθωμανός 
- τδν Λεωνίδαν, ένφ ή όλκάς έπλεεν, ώς ύπερήφανος 
: βασίλισσα, είς τά κυανά όδατα τοΰ λίμένος.

— Παρετήρηε«ϊ άπεκριθη ό Λεανίδας, άπαξ, δις

τδν λόγον Τούρκου σεδας τών Ελλήνων κατά πάντα 
χρόνον, καί κατ’ αύτήν τήν Έπανάστασιν, καί πάντων ί 
τών άλλων έθνών, έδικαιώθη άποχρώντως. Δέν ύπάρ- i 
χει, νομίζομεν, παράδειγμα Τοΰρκος νά ήθέτησε τδν ί 
λόγον του.

Έπεχείρισαν λοιπόν τήν ναυπήγησιν τής τρίτης όλ- ί 
κάδος μετά πλείονος δραστηριότητος, ή τάς δύο άλ- 
λας. Ό Τούρκος έπροθυμεΐτο νά συγκάλυψη τά γε- 
νόμενα δύο δυστυχήματα καί νά δικαιωθή παρά τοΐς 
έντολεΰσί του, άνακτώμενος καί πάλιν τήν εύνοιαν 
αύτών.

Ένω ή τρίτη όλκάς διέπρεπεν ήδη μετά τών δύο | 
στοίχών τών κροτίδων (sabords) της, μόλις όΜαχ- 
μθύτης καί ή συνδυστυχής της έφήπτοντο μόνον α
κροθιγώς τοΰ ΰδατος ή, μάλλον, τής ι’λύος· Νυκτδς καί 
ημέρας έστερέουν διά σιδηρών Ήλων τάς σανίδας τών 
πλευρωμάτων, ένώ μικρόν άποτέρω εύρωστοι σιδη
ρουργοί έσφυρηλάτουν τάς άγκύρας των, διετρύπων τά 
τηλέδόλα των, καί ίστιορράφοι γυναίκες, φοροΰσαι σκυ- 
τίνην χειρίδα είς τήν έτέραν χείρα καί σιδηράν δα
κτυλήθραν, έρραπτον φίδουσαι τά ιστία των τά βαρέα.

Ό Τοΰρκος έμπορος, άποδούς, δύο μήνας μετά τήν 
ήμέραν καθ’ ήν έδωσε τήν ύπόσχεσίν του, τήν τε γυ
ναίκα καί τήν θυγατέρα του είς τδν Λεωνίδαν, άπέδει- 
ξεν ούτως οτι έμμένει είς τάς ύποσχέσεις του. ‘Η 
ημέρα, καθ’ ήν ό Λεωνίδας έπανείδε τήν οίκογένειάν 
του, ήτον ή εύτυχεστέρα τών ήμερών τής ζωής του.

Άφοϋ ό Λεωνίδας, δστις ήτον εύτυχέστερος παρ’ 
όσον ποτέ καί αύτδς δ ’Αγαμέμνων έν τοΐς άνακτόροις 
αύτοΰ, συνήλθεν άπδ τής χαράς καί τοΰ ένθουσιασμοΰ 
του είς έαυτδγ, ένεθυμήθη τάς μετά τοΰ ’Οθωμανού 
συνθήκας του, τάς όποιας έκείνος, τδ καθ’ εαυτόν το
σοΰτον άκριβώς έξεπλήρωσεν. Ό Τοΰρκος ούδέν πε
ρισσότερον άπήτει παρά τοΰ "Ελληνος, διά νά έξισωθή 
πρδς αύτόν κατά τήν τιμιότητα, είμή νά φυλάξη ό- 
μοίαν πίστην, καί ούδέν πλέον- τόσον ήτον άρκετδν 
δι’ αύτόν. Έπρεπε λοιπόν, κατ’ αύτόν, ή καταπλη
κτική έκείνη όλκάς, τδ όρος έκεΐνο, νά φθάση εύτυ
χώς ώς σφαίρα μέχρι τής θαλάσσης. Άλλ’ ό Λεωνί
δας δέν έθεώρει εαυτόν ύπόχρεων είς τάς αξιώσεις 
ταύτας. Δέν είπε δ’ είς τήν γυναϊκά του τήν αιτίαν 
τής άνησυχίας του, ούδέ διά τίνος άμοιβής κατώρθωσε 
νά έπανείδη αύτήν. Καί αύτόν μέν δέν θά ήδύνατο 
βεβαίως νά τιμωρήση ό Τοΰρκος, έάν καί ή τρίτη έ- 
κεινη όλκάς έλάμδανε τήν αύτήν τύχην τών άλλων, 
αλλά ό όρκος, τδν όποιον ώρκίσθη! άλλά τδ κατά 
τοΰ Ελληνικού έθνους μίσος τοΰ Τούρκου, δστις ήθε
λεν ουτω έξαπατηθή, έμπαιχθή, προδωθή, ί δέν έθελε 
τά μάλιστα αύξήσει; καί δέν ήθελεν έπιφέρει με- 
γάλας συμφοράς εις τούς άθώους ομογενείς του ;

Ή ήμέρα καθ’ ήν έμελλε νά κατασκευασθή ή έ- 
σχάρα μεθ’ ής, ώς είπομεν ήδη, μόνης στηρίζεται τδ 
καθελκυόμενον σκάφος, ό Λεωνίδας δέν ειχεν έτι συ- 
νέλθη άπδ τής μεγάλης του ταύτης δυσθυμίας. Ό δέ 
οχλος, βλέπων τδν Λεωνίδαν άδιακόπως περιφερόμε
νου έν τώ ναυπηγίω, έλεγε· « Κα! τώρα τά αύτά θά 
έχωμεν θά άνατρέψη καί πάλιν τδ πλοϊον τοΰτο, ώς 
καί τ’ άλλα· τρεις πιθανότητες ισοδύνα
μο ΰ σ ι πρδς μίαν βεβαιότητα. » Ή 
κρισιμωτάτη τέλος πάντων στιγμή, διά τε τδν ΌθΑ- 
μανδν ούχ’ ήττον δέ καί τδν Έλληνα, ήλθεν· ή κα- 
θέλκυσις διεκηρύχθη καί ό λαδς άπας τής Μασσαλίας 
συνέτρεξεν είς τδ πεδίον τοΰ θεάματος.
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και τρις oxt σημαντικόν έλάττωμα υπήρχεν εις τήν 
κλίσιν τής έσχάρας και ήμην έκάστοτε βέβαιος, οτι 
οδδεμια τών τριών όλκάδων δέν θά έφθανεν εις τήν 
θάλασσαν.

— 'Επομένως λοιπόν δεν είσαι μάγος;
— *Όχι· είμαι, ή, μάλλον, ήμην ναυπηγός έν 

Έλλάδι.

ΤΟ ΑΛΜΑ ΤΗΣ ΚΟΡΗΣ.
Περιηγητά, τά άειθαλή τοΰ προβιγχιακοΰ ρωπο

γραφήματος θαυμάζων κάλλη χαί τάς ύπό τοΰ χρό
νου προσγενομε'νας εις το έδαφος τής χώρας ταύ
της έποπτεύων καταστροφάς πρός απλήν του παρελη- 
λυθότως άνάμνησιν, δέν παρετήρησάς ποτέ, οχι μα
κράν τοΰ Βάζα, βράχον τινά υψηλόν πρός τά ανατο
λικά τής δδοϋ έπιχείμενον, έφ’ ου έτι καί νΰν λεί
ψανα σποράδην ένθα καί ένθα γοτθικού τίνος ναΐ
σκου έπιφαίνονται; Άναβαίνων τήν άνώμαλον ατρα
πόν τήν είς τά ερείπια ταΰτα άγουσαν χαί βλέπων 
άβυσσον βαθεΐαν χαί υπέρ ταύτην βράχον χατά κά
θετον ύπό τής φύσεως δια^ραγέντα, έρώτησον, άν 
εχης οδηγόν, τό όνομα τοΰ βαράθρου τούτου, καί θά 
σοί άποκριθή σταυροκοπούμενος.

— Έδώ .... είναι τό A.lfta τής Κόρης, χαλί 
μου κύριε ... Πρόσεχε, μή βλέπης, θά ζαλισθής.

Και ό οδηγός θά σέ άποσύρη, σείων τήν κεφαλήν 
δεισιδαιμόνως.

’Ιδού δέ τί έδωχεν όνομα είς τό βάραθρον τοΰτο :
Ήν ποτέ Μαργαρίτα Άλείνορος κόρη διαπρεπής, 

θαυμαζομενη μέν έπί τω κάλλει αύτής, παρά τε τών 
πυργοδεσποτών, καί τών ιπποτών, καί αστών καί 
χωρικών, άλλ’ ύπό πάντων διά τήν σύνεσιν αύτής 
τιμώμενη, ύπό πάντων πλήν Ερρίκου τοΰ χαλοΰ ιπ
πότου, Ερρίκου τοΰ υίοΰ τοΰ κυρίου Βάζα, τοΰ ά- 
σωτοτέρου τών νεανιών τής χώρας. Ό Ερρίκος διά 
τής πόλεως διαβαίνων ποτέ πρό τοδ οίκου τής Μαρ
γαρίτας, είδε τήν νέαν καί ό έρως είσέδυ έν τή χαρ- 
δία αύτοΰ. Άπειλάς, δεήσεις, ύποσχέσεις τά πάντα 
ό καλλιπρόσωπος ιππότης μετεχειρισθη πρός άπο- 
πλάνησιν τής νέας, ήτις έν τή άθωότητι αύτής δέν 
έμάντευσε τούς καταχθονίους σκοπούς τοΰ ακολά
στου τούτου κυρίου, ούδ’ εΐδεν ειμή τόν έρωτά του, 
ον, φεΰ ! μετ’ όλίγον συνεμερίσθη.

Δυστυχής Μαργαρίτα! πόσον ή καρδία σου έπαλ- 
λεν άκούουσα τόν ώραιον τοΰτον πέρπερον περί γάμου 
έμιλοΰντα· πόσον ή εύγνωμοσύνη κατελάμβανε τήν ψυ
χήν σου βλέπουσα τόν νέον τοΰτον προσφέροντα τήν 
χεϊρα εις εσέ, πτωχήν κόρην, εις τάς έσχάτας κλα- 
σεις τοΰ λαοΰ έρριμμένην!

Έκτοτε συνήνεσε νά δέχηται τάς επισκέψεις αύ
τοΰ καί τήν ήμέραν μάλιστα ό Ερρίκος παρ’ αύτή 
διήγεν.

—- Ώ φιλτάτη ! έλεγεν είς αύτήν, οκτώ έτι ήμέ
ρας καί ένούμεθα ένώπιον Θεοΰ. Ό εύγενής πατήρ

μου δέν σέ γνωρίζει ακόμη, άλλ’ αυριον μετά τήν τής 
Παναγίας προσκύνησιν, προσκύνησιν, ήν κατ’ έτος, 
κάμνεις... θά σέ περιμένω μετ' αύτοΰ έπί τής όδοΰ, 
χαί θά σε συστήσω είς αύτόν ...

— Ερρίκε μου, ακριβέ μου κύριε! άπεκρίνετο ή 
δυστυχής κόρη... πώς θά δυνηθώ ν' ανταμείψω τόν 
έρωτά σου;.. .

— 'Απλούστατα, Μαργαρίτα, άγαπώσά με όσον 
σέ αγαπώ !

Καί ό Ερρίκος θλίψας τήν νέαν εις τάς άγκάλας 
του, καί φίλημα έπί τής παρθενικής παρειάς αύτής 
έπιθείς άνεχώρησε κράζων

— Αυριον! αυριον !
Έν τούτοις ή Μαργαρίτα έστη ώς έν έκστάσει' τό 

φίλημα, οπερ δ Ερρίκος ύπέκλεψε, τήν άνησύχει, 
τήν έθλιβε. Γόνυ δέ κλίνασα, καί στραφεΐσα πρός 
τήν εικόνα τής Παναγίας, μόνον κόσμημα τής κο- 
σμιάς αύτής διαμονής.

— Ώ αειπάρθενος Μαρία ! ή θεομήτωρ, ή πηγή 
πάσης άρετής, σύ είδες ό,τι ένταΰθα, ενώπιον 
σου, συνέβη' έπραξα κακώς; είμαι ένοχος; ”Ω! 
σοΰ δέομαι καί σέ παρακαλώ, άγια μήτερ, φύλαξόν 
με ύπό τήν σκέπην σου· αυριον θά ύπάγω νά σέ 
ικετεύσω έν τώ σώ ναω. ’Αγαπώ τόν ώρσΐον τοΰτον 
άρχοντα, άλλά δέν ήξεύρω διά τί τρέμω. ’Αειπάρ
θενος Μαρία! προστάτευσόν με, διότι δέν έχω πλέον 
μητέρα έπί τής γής ! ,

Ό ήλιος άνατείλας τήν επιούσαν μεγαλοπρεπή 
άνήγγελε τήν ήμέραν, καθ’ ήν έτελεΐτο ή εορτή τοΰ 
έρημητηρίου τής Παναγίας... Ή Μαργαρίτα τήν 
λευκήν ένδυθεΐσα έσθήτα αύτής ήν τών πρώτων άς 
πομπούς ή πόλις έπεμψεν είς τό γραφικόν καί εύσε- 
βές προσκυνητήριον.

— Έορΐχε ! ελεγεν αύτη τό άναντες τοΰ βράχου, 
έφ’ ού ήν τό έρημητήριον άναβαίναυσ», Έρρϊκε! διά 
σέ φυλάττω ολον τόν έρωτα τής ζωής μου, άλλ’ ε
πίσης θέλω εις έσέ νά προσφέρω τό εύώδες τοΰ έρω
τος τούτου ! Πνοή τις μαραίνει τήν δροσερότητα τοΰ 
καρπού, καί φοβούμαι μή χθες ....

Πά ραυτα φίλαι τινές, άναχωροϋσαι, ώς αύτη, διά 
τό έρημητήριον, άλλά μέ πνεΰμα ήσυχότερον, συνήν- 
τησαν αύτήν. ’Ησθάνοντο τήν φαιδρότητα, ήν ό ήλιος 
έπέχεεν έπί τοΰ ρωπογραφήματος καί δι’ εύθύμων 
καί προκλητικών λόγων έπροχώρησαν είς τήν κατά 
μέρος διάλυσιν τοδ νέφους τής όνειροπολήσεως τής 
ώραίας αύτών συντρόφου.

—■ Μαργαρίτα, σύ, ήτις συνείθιζες νά ήγήσαι 
πάντοτε ήμών, σύ, ήτις θά ήσαι μετ’ όλίγον εύδαί- 
μων, σύ φαίνεσαι θλιβομένη σήμερον; ’Ιδού ήμεΐς 
πασαι ένδεδυμέναι τά έόρτια . · · Εμπρός Μαργα
ρίτα, ε'μεθα έτι φίλαι σου . . . έσο έτι ή βασίλισσα 
ήμών! σέ άκολουθοΰμεν!

Οί εύθυμοι ούτοι λόγοι έπήγαγον τήν γαλήνην είς 
τήν ψυχήν τής ώραίας μνηστής· έμειδίασε πρός τάς 
συνοδούς της, καί άπασαι ήρξαντο άκολουθοΰσαι. 
αυτήν.

— Μετ’ όλίγον (διότι αί νέαι έχουσι πάντοτε πτε-·

ρά τινα τών πτερύγων άγγέλου) μετ’ όλίγον ή έλα- 
φρά συνοδία έφθασεν είς τήν άκραν τοΰ βράχου παρά 
τώ βηλώ τοδ αρχαίου ναΐσκου.

Ό σκοπός τής άφίξεως επήλθε ζωηρότερος έπί τής 
διάνοιας τής Μαργαρίτας.

— Είσέλθωμεν κατ’ άρχάς, είπε πρός τάς φίλας 
της· άκούσωμεν τήν λειτουργίαν' θέσωμεν έαυτάς 
ύπό τήν προστασίαν τής Μαρίας. . ·. Μετά δέ ταΰτα 
θά έορτάσωμεν λαμπρότατα.

At νέαι πασαι είσελθοΰσαι είς τήν μιχράν έκκλη- 
σίαν παρέστησαν έν τή λειτουργία μετά τής μεγαλη- 
τέρας εύσεβείας' τινές δέ χαίτοι άβουλοι καί έλαφραί 
ύπήχουσαν, χωρίς νά ζητήσωσι άποφυγήν, είς τήν 
επιρροήν τής φιλτάτης αύτών Μαργαρίτας.

Είς τό τέλος τής λειτουργίας αί φίλαι πασαι έ- 
ξήρχοντο' μόνη δέ ή Μαργαρίτα έμενε γονυκλής 
δεομένη· άλλ’ άπό τής προσχλήσέως τών συντρόφων 
■της ήγέρθη καί αυτή τελειώσασα τήν διάπυρον παρά
κλησή» της.

Έξελθοΰσαι τής έκκλησίας, φαιδραί περιχαρείς καί 
μετ’ όλίγον φιλοπαίγμονες, περιεκύκλωσαν τήν φί
λην των καί έκ παντός τρόπου έπειρώντο νά διιξω- 
σιν αύτή τήν χαράν των.

— Είς τά άνθη! είς τά άνθη! κράζει τις αύτών.
Άνθη καί νέαι έχουσί τινα διαφοράν ; τό μέν έλ

κει τό δέ* όθεν άπασαι έπανέλαβον όμοΰ.
— Είς τά άνθη! είς τά άνθη !
Ή λίαν καταληπτή αυτή κραυγή έσήμαινεν ότι τό 

νεανικόν πλήθος έμελλε νά διατρέξη τά άκρα τοΰ ό
ροπεδίου, τοΰ όρίζοντος τον βράχον, θηρεΰον άνθη 
επαρκή πρός’ άφθονους άνθοδέσμας.

Ή κραυγή τών ήδη όδευουσών άντήχει έτι.
Έν ροπή δέ οφθαλμού ή συνοδία χωρίς νά διαλυ- 

θή διεσπάρη· ή μέν όρθοΰται έπί τών ποδών της, ή 
δέ κυρτοΰται πρός τήν γήν, άλλη κλίνει πλαγιως, 
άλλη περιστρέφεται καί ζητεί είς τήν χλόην α8τη ά- 
ναρτάται έκ λίθου* έκει»η έλκει πρό« έαυτήν στέλε
χος' άπασαι δ’ έκεΐ κραυγάζουσ,ι, πηδώσι, συλλέγου- 
σι καί πληροϋσι τά περιζώματα αύτών άπό δέσμας 
άνθηράς καί όδμηράς.

‘Η Μαργαρίτα δέν ήλαττοϋτο μέν ταΰτα- τών συν
τρόφων της, άλλ’ έφαίνετο δυσκολωτέρα είς τήν έκ- 
λογήν.

Άντί πρό αύτής νά σωρεύη άγκαλίδας άνδέων ευ
χαριστείτο νά δρέπη τά ώραιότερα καί νά συναρμόζη 
αύτά είς δέσμας προοριζομένας διά τόν ώραιον μνη- 
στήρά της.

‘Η ανθολογία ήν έν τώ τελειοΰσθαι οτε ή καλλί
μορφος Μαργαρίτα διέκρίνεν είς τό άκρον τοΰ πεδίου 
μαργαρίτην άγριον, ένα μόνον .. .

'— ~Ω άνθος μου ! έκραύγασε, σέ θέλω! φέρεις 
τόνομά μου' είσαι έδιχόν μου ! λευχάνθημον θά ήσαι 
ή κορωνίς τής άνθοδέσμης μου, ό στιλπνός αστηρ έν 
τώ έκ κυάνων τούτω στερεώματι · · ■ Ω άνθος μου, 
ώ Μαργαρίτα, σέ θέλω !.. .

Καί παραυτικα τήν χεΐρά αύτής τείνασα, γονυ-

κλιτεΐ, κλίνει, ερπει όλίγον, τείνει αύθις τήν χειρα, 
φθάνει τό άνθος, ου ό κορμός ένέδωσεν, άνορθοΰται ή
δη καί τό συνενώνει μέ τά λοιπά τών άνθέων, δτε 
αίφνης φωνή οξεία άντήχησε . . .

Αγγελοι τών ούρανών, δέν εΐσθε λοιπόν έκεΐ ίνα 
τήν δεχθήτε έπί τών πτερύγων σας;. . .

Όάνέχων βράχος έφ’ου έρείδετο ή Μαργαρίτα δρεπο- 
μένη τά άνθος της άπεσπάσθη καί μόρσιμος ήν ή κραυ
γή τής ταλαίνης φίλης, ήν αί νέαι ήκουσαν, καί ήτις 
κατέπληζεν αύτάς διά θανάσιμου άναισθησίας. . 
Παρά τόν βουνόν τοΰτον ήν έν τών πολλών τρομερών 
βαράθρων, όθεν άνήρχετο δ μέγας τοΰ Ερημητηρίου 
βράχος, καί τήν έσχατην κραυγήν ή Μαργαρίτα άφή- 
κε μόλις πεσοΰσα, ήν αί βαθεΐαι άντηχήσεις τής κα
ταχθονίου ήχοΰς έπανέλαβον ήδη, οτε κυλινδούμενον 
άπό κρημνού είς κρημνόν τό σώμα τής δυστυχούς τοΰ 
θανάτου μνηστής, έσφενδονήθη μέχρι τοΰ βυθού τής 
αουσσουϊ

Αί νέαι έτριξαν, έπλησίασαν, όσον έδυνήθησαν... 
άλλά δέν εΐδον είμή τήν φρικώδη σκοτίαν τοΰ βαρά
θρου, όθεν έφαίνετο εις αύτάς πάντοτε ότι ήχουον τήν 
απελπιστικήν κραυγήν τής τόσον άξιεράστου καί πε- 
φιλημένης αύτών συντρόφου.

Μή δυνάμεναι δέ, χαί τοι προθυμούμεναι, νά βοη- 
θήσωσιν αύτήν, περιωρίσθησαν νά τήν κλαύσωσιν.

Περιαλγεΐς καί κατατεθλιμμέναι, παρετήρησαν άλ- 
λήλας πρός στιγμήν, έπειτα, ώς διά συμφώνου σιγής, 
κατέθεσαν τάς άνθοδέσμας αύτών έπί τοΰ έδάφους, 
όπου ή προσφιλής Μαργαρίτα έπάτησε τό τελευταΐον.

— Ώ άγια Παρθένος, έκραόγασαν γόνυ κλίνουσαι, 
δέν δεόμεθά σου νά παραλαβής τήν ψυχήν αύτής' 
αδτη άναμφιβόλως παρά σοί είνε... άλλ’ έρωτώμέν 
σε ίνα τι παρέλαβες αύτήν;. ..

Επανερχόμενοι δέ αύται πλήρεις δακρύων τούς 
όφθαλμούς, εΐδον έν τή δδώ τόν Ερρίκον ύπό τινων 
ύπηρετών παρακολουθούμενον, καί έν αύταίς τήν 
Μαργαρίταν άναζητοΰντα.

‘Ο διεφθαρμένος έκεινος άνθρωπος, οστις έψευδε- 
το ύπισχνούμενσς καί ουδέποτε διενοήθη νά τήν νυμ- 
φευθή, λόγω μέν εΐχεν είπεΐ οτι θά συστήση αύτήν 
είς τόν πατέρα του, έργώ δέ ν’ άρπάση ενέδρευε τήν 
άδύνατον έκείνην νέαν.

Δυστυχής Μαργαρίτα! ή παρθένος Μαρία σέ ύ- 
πήκουσε καί, άποσπώσά σε τής αισχύνης, έπροτί- 
μησε νά σέ καλέση παρ’ αύτή.

Αί σύντροφοι τήζ Μαργαρίτας έπανήλθον είς τό 
μέρος οπού ή ώραία εκείνη άπώλεσε τήν ζωήν, έ
σπειραν άνθη, καί έδωκαν αύτώ πρός άνάμνησιν 
τοΰ σκληρού τής φίλης αύτών τέλους τό όνομα 
Ά.ΐιια τής Κύρης.

t----
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Ο ΝΓΗΦΙΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

(Μετάφρ. ύπδ Κ. Π).

(Όρα προηγούμενου φυλλάδιον).

Γ.

‘Ο Φερνάνδος έπέστρεψε σύνουν έχων τον μέτωπόν 
ζαί τεταραγμένην την καρδιαν. Είσελθών δέ εις τδ 
ξενοδοχείου ευρευ επιστολήν χατεπείγουσαν τοϋ Θείου 
του, δστις έγραφευ αύτώ, ότι τδν περιεμενε τήν επιού
σαν είς Κολωνίαν, όπου έμελλε νά μει'νη δυο μόνον 
ημέρας.

‘Η έπιστολή αυτή έ^βιψε τδν νέον είς αμηχανίαν. 
Αν έβράδυνεν έπ’ όλίγον τήν άναχώρησίν του δέν ή

θελε προφθάσει τδν θειον του, άλλά πάλιν πώς ν’ ανα
χώρηση, ένω έδωκεν ύπόσχεσιν είς τήν Άνναν τοΰ 
νά έπανέλθη είς έντάμωσίν της; Καί όμως συναίσθη- 
-σίς τις διχαία τοϋ πρέποντος έλεγε πρδς τδν Φερ- 
υάνδον, δτι ώφειλε νά μή έχτιίνη περεταίρω σχέσιν, 
-γενυηθεΐσαν άπλώς έχ τίνος τυχαίας δμοιότητος, δτι 
έχρεώστει νά προσενεχθή μετά φρονήσεως, τήν όποιαν 
δέν ήτον είς χατάστασιν νά έχη ή άσβενοϋσα κεφαλή 
της νέας, δτι έν ένί δέν έδύνατο νά μεταβή είς τήν
συνέντευξιν τής έπιούσης.

Άλλ’ έξ έτέρου διεπυνδάνετο τήν χαρδίαν του, έάν 
ό δάκτυλος τής Προνοίας δέν έπιραίνετο χατά τήν 
περίστασιν ταύτην, χαί έάν δέν έπρεπε τότε νά υπο
χώρηση είς τάς μυστηριώδεις της καρδίας του προαγ
γελίας, έάν τέλος πάντων δέν τώ έπεβάλλετο τδ κα
θήκον τοΰ νά ρέρη εις πέρας τήν παραγορητικήν αύ
τοΰ άποστολήν, τήν οποίαν σιωπηλώς έδέχδη.

Ό Φερνάνδος έκυμαίνετο μεταξύ τών δύω τούτων 
αποφάσεων, άμηχανών ποιαν αύτών ν’ άκολουβήση, 
ότε έλδοΰσα μυστηριωδώς ή ξενοδόχος, τδν παρεκά- 
λεσεν έκ μέρους τής λέδης Σ. .. . μητρός τής νέας 
τά μεταβή παρ’ αύτή.

Ό Φερνάνδος ευρε τήν εύγενή κυρίαν είς μικρόν τινα 
άμφιθάλαμον άπλούστατα περιποιημένον. Αί θλίψεις 
τής καρδίας ταχέως διασπώσι τά δεσμά τής έθιμο- 
ταξίας.

— Κύριε, ειπεν ή λέδη, θέλετε συγχωρήσει είς 
τήν μητέρα, τδ άτακτον τοΰ πρδς υμάς βήματός μου. 
Εισθε νέος καί ή καρδία σας δέν άπεξηράνθη είσέτι 
άπδ τήν πνοήν τής πείρας, είς τδ πρόσωπόν σας 
άναγινώσκω δτι έχετε αύτήν γενναίαν καί ένάρετον.

Γνωρίζετε τά δυστυχήματα' μου, χαί Θέλετε μέ 
συγχωρήσει.

Ό Φερνάνδος πρεσέκλινε χωρίς ν’ άπαντήση, καί 
η καρδία του έπαλλεν ίσχυρώς.

— Μια δμοιότης, τήν όποιαν τολμώ νά ονομάσω 
εύτυχή, έπροξένησεν είς τδ πνεύμα τής Θυγατρός μου 
έντύπωσιν, τήν οποίαν έννοώ ήδη, οτε σας βλέπω. 
Η Άννα μέ διηγήθη τήν συνδιάλεξίν σας, τήν συ- 

νάντησίν σας τις τδ λειβάδι, τήν ύπόσχεσιν, τήν οποίαν

τής έδόσατε.:.. Δέν ήθέλησα τε νά διαρρήξειε τήν 
καρδιαν της, άποκαλύπτοντες τδν πέπλον, τδν ζρύ- 
πτοντα τήν αλήθειαν. Σάς εύγνωμονώ διά τοϋτο.

Άλλά τόσον δέν άρχει. Μέ επιτρέπετε νά σας 
ειπώ πο'αν περιμένω παρ’ υμών έχδούλευσιν;

— Είθε κυρία μου, έκπληρώσω δλας σας τάς 
εύχάς!

— Έπανιυρίσχουσα άπόψε είς τδ πρόσωπόν τής 
θυγατρός μου τήν γαληναίαν έκείνην έκφρασιν εύ- 
τυχεστέρων ήμερών, άκτινα έλπίδος εΐδον έπιλάμ- 
πουσαν είς τά βάθη τής καρδίας μου- δταν δ’ έγνώρισα 
τδ αίτιον τής γαλήνης ταύτης έπίστευσα, δτι ό ού- 
ρανδς έλαβε τέλος οίκτον διά τάς λύπας μου. Τπο- 
στάσα πολυχρονίους δοκιμασίας, δέν ήδυνάμην νά 
πιστεύσω άδιστάκτως περί τής τοιαύτης εύτυχίας καί 
ήθέλησα νά μάθω έάν ή καρδία μου δέν μέ ήπάτα. 
Προσεκάλεσα τδν ιατρόν, δστις μ’έβεβαίωσεν είς τήν 
έλπίδα μου, προσθείς δτι έπρεπε νά ώφεληθώμεν τής 
περιστάσεων ταύτης, χα! νά έπιταχύνωμεν τήν άνά- 
πτυξιν τοΰ τής ίάσεως σπέρματος. Άναδέχθη νά 
σάς όμιλήση, άλλ’ έπροτίμησα νά πράξω τοϋτο έγώ 
αύτή, έπροτίμησα νά έλθω πρδς υμάς κατ’ εύθείαν 
καί νά σάς είπώ «είμαι μήτηρ, καί σεις δύνασθε νά 
σώσετε τήν θυγατέρα μου.»

— Πρδς Θεοΰ, κυρία, λέγετε, σάς ακούω άντέ- 
κοψεν δ Φερνάνδος.

— Όταν απαντήσετε τήν θυγατέρα μου, κύριε, 
μή παρεκλίνετε τής όδοΰ σας.

— Πιστεύσατε....

Είναι παράφρων, τδ γνωρίζω, ή ζωή τις δύναται 
νά έμπνευση οίκτον, αίσθημα άνιαρδν, τδ όποιον 
ζητεί τις ν’ αποφυγή.

— Ό οίκτος, κυρία, είναι εύγενές αίσθημα, τδ 
όποιον ό χριστιανισμός άνύψωσεν είς τήν τάξιν τών 
άρετών, καί είναι πάντοτε χρέος, όσάκις δέν είναι 
θέλγητρον.

— Έκρινα καλώς περί υμών, καί ή ευγένεια τής 
ψυχής σας μ’ ενθαρρύνει νά σάς ζητήσω καί τι πλέον. 
Τελειώσατε τδ έργον τδ όποιον άρχίσατε, σώσατε 
τήν θυγατέρα μου καί ό Θεός θέλει σάς άνταμοίψει-

— Η· μεγαλητέρα άνταμοιβή υπάρχει είς τήν 
καρδιαν μου, κυρία, καί έάν έδυνάμην πάν δ,τι έπθυμώ, 
έγώ έμελλα τότε νά σάς ικετεύσω. ’Ακούσατε, κυρία, 
θέλω σάς άνοίξει τήν καρδιαν μου. Όταν μ’ έκρά- 
ξατε, έδίσταζα περί τοΰ πρακτέου, τώρα πλέον δέν 
διστάζω. Σείς μ’ έδείξατε τήν όδδν καί θέλω τήν 
άχολουθήσει. Αύριον αναχωρώ, καθήκον τι μέ αναγ
κάζει ν’ απομακρυνθώ διά τινας ημέρας άπδ τδ μέ
ρος τοϋτο- άλλ’έπιστρέφω ταχέως καί είθε τότε νά 
έκπληρώσω τάς γλυκυτέρας τών εύχών σας καί τών 
ίδικών μου.

— Σάς παραδίδω, κύριε, τήν θυγατέρα μου, ή 
τιμή καί ή ζωή της είναι είς τάς χεΐράς σας.

— ‘Ο λόγος τοΰ εύπατρίδου σάς έγγυάται περί 
τοΰ πρώτου, είθε δέ εύδοκήση ό Θεός καί δυνηθώ νά 
σώσω τήν ζωήν της !. ..

Ό Φερνάνδος ήν έτοιμος νά πρόσθεση χα! τινας

άλλας λέξεις, άλλ’ έκράτησεν αύτάς έπί τών χειλέων 
του- οί όφθαλμοί του μόνοι έξέφραζον τδν συλλογι
σμόν του' ή μιλέδη έννόησεν αύτόν. Λαβοΰσα τήν 
χεΐρα τοΰ νεανίου, τω είπε μετ’έκχύσεως ψυχικής.

— Μίαν ήμέραν, κύριε, θέλομεν έπαναλάβει τήν 
ομιλίαν είς τδ μέρος, όπου τήν άφήσαμεν.

Δ'.

Όσον κατεπείγουσα καί άν ήτον ή έπιστολή τοΰ 
θειου τΐυ, δσον σπουδαΐαι καί άν ήσαν αί υποθέσεις 
περί ών έμελλον νά συνδιαλεχθώσιν, ό Φερνάνδος κα
τόπιν τής συνομιλίας αύτοΰ μετά τής μητρός τής 
Άννης, ν’ άποφασίση δέν έδύνατο ν’ άναχωρήση τήν 
έπιοΰσαν. Άνέβαλεν επομένως τό ταξείόιόν του έπί 
μίαν ήμέραν, ά» καί έ'μελλε νά μή προφθα'ση τδν 
θειον του είς Κολωνίαν.

Δέν άνεχώρησε λοιπόν, καί τήν επαύριον μετ’ ά
κρας ανησυχίας περιέμενε τήν ώραν τής συνεντεύξεώς 
του. Ή μορφή τής Άννης παρίσ,τατο άπαύστως 
ενώπιον του και αί φαντασίαι του συναντούσαν αύτήν 
είς πάσαν στροφήν οδού, είς πάν θάμνος τοΰ δάσους, 
είς πάσαν σκιάν νεάνιδος. Πολύ πριν τής ώρας τής 
συνεντεύξεώς, έπορεύθη καί έκάθησεν είς τάς όχθας 
τοΰ ποταμίου, οθεν τέ άνήσυχον βλέμμα του δ;επιν- 
θάνετο άπαύστως τδν ορίζοντα.

Τέλος πάντων ή Αννα έφάνη.
Τέ δέ βήμα της ήν βραδύ καί χαρίεν, είς έκαστον 

βήμα τού ποδός της τδ σώμα αύτής έκυμαίνετο, ώς 
έ νεαρές τής λεύκης κορμός, ό σαλευόμενος ύπδ τής 
ουράς. Χαρά γαληνιαία έπέλαμπεν έπί τού προσώ
που της, καί τούς όφθαλμούς της έπλήρου έκφρασις 
τις γλυκεία καί άφετος.

Προσεγγίσασα εις τδν Φερνάνδον, ή νεάνις έτεινεν 
αύτώ τήν λευκήν χεΐρά της, όπως ήθελε πράξει πρδς 
άρχαΐον φίλον, έπειτα μειδιώσα τδ μελαχχολικδν 
έκεΐνο μειδίαμα, τδ είς τούς αγγέλους ίδιον.

— Καλήν εσπέραν, άδελφέ μου, τώ είπε. Δύνα
μαι νά σέ δώσω τδ όνομα τούτο. Καί ή μήτηρ μου 
σέ έγνώρισε, καί αύτή μέ ήρώτησε πρό ολίγου άν 
είδα τδν άδελφόν μου σήμερον.

-,- Τήν πολύτιμον ταύτην δνομασίαν τήν δέχομαι 
μετ’ εύτυχίας, άπεκρίθη ό Φερνάνδος μέ φωνήν τε
ταραγμένην, πλήν ή δνομασία αδτη, τέ ήξεύρετε, μέ 
χορηγεί δικαιώματά τινα, καί έπιτρέψατέ με ν’ α
παιτήσω τήν έξάσκησιν αύτών, προσφέρων σας τδν 
βραχίονά μου.

Ή κόρη έστηρίχθη μετά θάρρους έπί τοΰ βραχίο
νας τοΰ νέου, καί άμφότεροι έπορεύθησαν συνδιαλλε- 
γόμενοι έπί τής παρά τδν ποταμόν όδοΰ.

— Ή μήτηρ μου, έξηκολούθησεν ή "Αννα μέ εί
πεν, δτι θά κάμετε ο,τι σάς ζητήσω.

— Ή μιλέδη ίχετ δίκαιον.
— Λοιπόν νά ίδώμεν, χαί έπειδή έγώ διατάττω, 

άπεφάσισα νά έλθετε αύριον μέ ημάς νά έπισκεφθώ 
μεν τά έργοστάσια τοΰ Πα.Ιαιον Bovrov.

— Αύριον, κυρία, άλλά τοϋτο μέ είναι άδύνατον. 
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— Αδύνατον! ουτω λοιπόν ύπόκεισθε είς τάς 
διαταγάς μου ; Έστω λοιπόν, άς άναβάλλωμεν τήν 
έκδρομήν μας διά μεθαύριον.

— Λυπούμαι θανασιμως, διότι τήν πρώτην φο
ράν καθ ’ ήν μέ διατάττεται, είμαι βιασμένος νά σάς 
παρακούσω. Αύριον καί τάς ακολούθους ήμε'ρας δέν 
θά είμαι είς τδ χωρίον.

— Πώς! άναχωρεΐτε;
— Καθήκον άπαραίτητον μέ άναγκάζει ν’ άποδη 

μίσω διά τινας ήμέρας.
— Κ’ έγώ, κατά τδ διάστημα τούτο θέλω εύρεθή 

μόνη . . . Ότε ένόμισα οτι ευρον φίλον καί άδελφόν, 
αύτός μέ άφίνει ήδη .... Μέ ποιον λοιπόν δύναμαι, 
νά ομιλώ περί αύτοΰ, άν άναχωρήσης .. . Ίδοΰ πά
λιν έγώ καταμοναχή μέ τήν θλιβερόν άνάμνησίν μου, 
διότι ή μήτηρ μου... ή δυστυχής μήτηρ μου, φοβού
μαι πάντοτε νά τήν λυπώ, περισσότερον λαλοΰσα αύ
τής περί του παρελθόντος.

Έν δάκρυον έτρεξεν έπί τής παρειάς τής κόρης 
καί έπεσεν ώ, μαργαρίτης έπί τής χειρός της.

— Αί λοιπόν! άνέκραξεν ό Φερνάνδος, ή άναχώ- 
ρησι'ς μου πρέπει νά γενή άι’ υμάς αιτία δακρύων! 
Συλλογισθήτε δτι ή ήμέρα τής εύτυχίας πλησιάζει!

— Ναί ! Ναί! ένας ολόκληρος μήν !. . . άφοΰ 
δέ σέ έστειλεν αύτός, διατί δέν μένεις.

— Αί ύποθέσεις ένεκα τών όποιων μακρύνομαι 
δέν άποβλέπουσι έμέ μόνον, άλλά καί τινα καλόν 
θειον μου, δστις μέ είναι δεύτερος πατήρ καί, ιδού, 
κυρία, μέ περιμένει σήμερον.

Καί ταΰτα λέγων, ό Φερνάνδος ένιχείρισε τήν 
επιστολήν τοΰ θείου του είς τήν κόρην, ήτις άνέγνω 
αύτήν προσεκτικώς καί χωρίς νά παράλειψη ούτε 
ένα στίχον.

— Έχεις δίκαιον, είπε, κύπτουσα τήν κεφαλήν, 
πρέπει ν’άναχωρήσης ... Πότε θά έπιστρέψης ;

— Όσον δυ/ατδν ταχύτερον.
— Δηλαδη μετά πόσας ήμε'ρας ;
— Δέκα ή δώδεκα ήμέρας, καί άν, ώ; ελπίζω, 

κατορθώσω νά γλυτώσω καί άρχήτερα θέλω τδ 
πράξει.

— Μή λησμονής τήν ύπόσχεσιν σου, μή λησμονής 
πρδ πάντων, δτι ούτδς επανέρχεται μετά ένα μήνα, 
καί τήν ήμέραν εκείνην χρεωστεϊς νά μέ όδηγήσης είς 
τόν ναόν .. . Κατά τήν απουσίαν σου θέλω ένασχο- 
ληθή είς τδν καταρτισμόν τής νυμφικής στολής μου. 
θέλ’ είσθαι άιτλουστάτη, λευκός έσθής μέ κυανο- 
χρύους ταινίας, καί έπί τοΰ μετώπου μου στέφανος 
έξ άνθέων ώς ό παρών .. . ήρχισα ήδη νά κεντώ τδν 
πέπλον μου, ήθε*λησα ώστε νά γενή ολόκληρος με 
τάς χεΐράς μου, δταν έπιστρέψης θά τδν εύρής τε- 
λειωμένον.

Ό Φερνάνδος μετ’ άγωνίας άνεκφράστου ήκροάτο 
τούς λόγους τήο παράφρονος, ήτο λυπηρότατο-/ ν α- 
χούη τις αύτήν διηγουμένην τοιουτοτρόπως την στο
λήν της πρδς γάμους φανταστούς* ό νέας μ*! δυνά- 
μενος νά κρατήση έπί πλέον τήν συγκινησίν τής ψυ- 
χήο του, έστράφη ίναέν δάκρυον απόκρυψη.
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— "Οταν φθάση ή ήμέρα, έπρόσθεσεν ή κόρη, θέ
λεις έλθη νά λάβης τήν χχοΐριοέ κ^τά W δεκά
την ώραν, καί θέλσμιεν υπάγει είς τήν έκκλησίαν εκεί
νην, χης οποίας βλέπεις έκεϊ κάτω έντός τών δένδρων 
τό κωδωνοστάσιον,

Κατά τήν στιγμήν εκείνην ό κώδων τοΰ χωρίου 
έσήμανε τόν εσπερινόν.

— ’’Ακούσε, είπεν ή κόρη, σημαίνει ό κώδων τής 
έσπέρας, σείς ®ί καθολικοί προσεύχεσθε, όταν τόν 
ακούετε. Δίδαξε καί είς έμέ τήν προσευχήν ταύτην.

Και τότε, έχουσα τήν χεΐρά της εις τήν χείρα 
τοΰ νεανίου, καί τά όμματα έστραμμένα πρός τήν 
δύσιν ένθα δ ήλιος προσηγόρευε διά τών τελευταίων 
ακτινών του τους λόφους τούς ανυψωμένους έν μέσω 
τής βαδείας κοιλάδας, ής ή σιωπή έταράττετο υπό 
μόνου τοΰ βραδέως καί παρατεταμένου ήχου τοΰ 
κώδωνος απέναντι τοϋ ούρανοΰ καί τής γής, ή παρ- 
δένος έδιδάχβη τήν ενδόμυχον έκείνην προσευχήν, 
τήν οποίαν τρις τής ημέρας άποτείνομεν πρός τήν 
δεομήτορα.

'Ο κώδων έπανέλαδε τρις τόν κλαυδμηρόν ήχον 
του καί τρις τό θεοτόχε Παρθένε εξήλδε τών χει- 
λέων καί τής καρδιας τών νέων. "Οταν δ ετελείωσεν 
ή προσευχή δ μέν Φερνάνδος ήτθάνθη έαυτόν ήσυχό- 
τερον, τής δέ νέας οί δφθαλμοί άπέλαμψαν καδαρώ- 
τεροι καί τό αμαυρόν κάλυμμα τής βλέψεως έσκε- 
δάσδη έκ τοΰ μετώπου αυτής. Τότε δέ οί νέοι ουτοι 
έχοντες τάς χείρας ηνωμένας, τήν κεφαλήν πρός 
τά κάτω νευουσαν καί άφωνα τά χείλη, επανέλαβον 
βραδέως τήν περιδιάβασίν των.

’Έφδασαν τοιουτοτρόπως εις τό άκρον τοΰ κήπου 
-καί άφήσαντες τάς όχδας τοΰ ποταμού έπλησίασαν 
εις τό κατοίκημά των. Ή Άννα έθλιψε ζωηρώς τήν 
χείρα τοΰ Φερνάνδου, έπ’ αύτοΰ τό γλυκύ καί αγνόν 
ΰψώνουσα ομμα της.

— Ύγίαινε τω ειπεν, έσο ευτυχής είς τό ταξεί- 
διόν σου. Κατά πασαν εσπέραν, όταν ό κώδων θέλει 
σημαίνει θέλω λέγει τήν προσευχήν μου, τήν όποιαν 
μ’ έδίδαξες. . . ’Ιδού λάβε τό άνθος, τό όποιον σέ 
ανήκει* ίδέ πόσον είναι εύμορφον, πόσον είναι λεπτά 
τά φύλλα του, πόσον είναι καθαρόν τό κυανοΰν του ... 
Τό άνθος τοΰτο ήτον τό άγαπητόν τοΰ Γεωργίου.. . 
Γεώργιος ήτο τό όνομά του, άλλά σεις δέν μέ εί
πατε πώς όνομάζεσδε.

—- ’Ονομάζομαι Φιρνάνδος.
— Φερνάνδος ! καί αύτό είναι ώραΐον όνομα. Είς 

τάς πρός τήν Δέσποιναν προσευχάς μου δέν θέλω τό 
λησμονήσει, ύγείαινε Φερνάνδε.

— Χαίρετε, κυρία, άπηντησε περίλυπος δ νεα
νίας, καί θλίβων έπι τών χειλέων του τήν χείρα τής 
νέας κόρης άφήκεν έν δάκρυ νά πέση έπ’ αύτής.

Η Άννα τό έπαρατήρησε.
— Καί έγώ έπίσης έκλαια, ειπεν αύτή, τήν ήμέραν 

καδ ήν είδα τόν Γεώργιον διά τελευταίαν φοράν.
—■ Καί ταΰτα είποΰσα άπεμακρύνθη. Ό δέ Φερ

νάνδος παρηκολβύδησεν αύτήν διά τοΰ βλέμματός του 
ικανήν ώραν, καί όταν έπέστρεψεν είς τήν πραγμα

τικότητα ήσδάνδη άπειρον είς τά βάθη τής καρδιας 
του ανησυχίαν, τήν δέ επιούσαν περί τήν αύγήν άνε- 
χώρησεν έκ τοΰ πολυχνίου.

Ε’.

Φδάς είς Κολωνίαν ό Φερνάνδος δέν ηυρε πλέον 
τόν θειον του, ψαγκάσδη λοιπόν νά μεταόή είς Πα
ρισιού:, όπου ό δεΐός του ειχεν υπάγει, έπειδή ού
τος ειχεν άσθενήτει* αί δέκα τής άπουσίας ήμεραι 
έγιναν τριάκοντα, άλλά τελευταΐον άπηλλάγη παν
τός προσκόμματος, καί αμέσως έκίνησε διά τό χω
ρίον. Είχε παρέλδει ολόκληρος μήν άπό τήν ήμέραν 
τής άπουσίας του. Τήν έπιοΰσαν περί τήν δεκάτην 
ώραν ήλθεν άμαξα τις πρό τών δυρών τοΰ ξενοδο
χείου, καί έξ αύτής έξήλδεν ή καλή ξενοδόχος, ήτις 
άναγνωρίσασα τόν Φερνάνδον,

— Ήλθατε τέλος πάντων άνέκραξεν, ό Θεός ευλο
γήσει τήν έπιστοοφήν σας.

— Κα! ή μις Άννα, ήρώτησεν ό Φερνάνδος χω
ρίς ν* άπαντήση είς τάς προσρήσεις τής ξενοδόχου.

— 'Η μις Αννα, είπεν αύτή ύψώνουσα τούς ο
φθαλμούς πρός τον ουρανόν,

— Τί συνέβη ; ποΰ είναι;
— Εκεϊ είς τόν οίκον της και έπί τής κλίνης

της... .
— Άσβαινεΐ!
— Αποθνήσκει.
‘Ο Φερνάνδος δέν π-ρ:έμενε ν’άκουση περισσότε

ρον είς δύο βήματα άνέβη τήν κλίμακα, καί έκρουσε 
τήν βύραν τή; κατοικίας τής Άγγλίδος. Ή θαλα
μηπόλος ήλθε σιωπηλώς καί άνοίξασα τήν δύραν τόν 
ώδήγησε πλησίον τής μιλέδης.

— ’Ά διατί ερχεοδε τόσον βράδιον, άνέκραξεν ή 
δυστυχής μήτηρ, άρπάζουσα τήν χείρα τοΰ νεανίου. 
Έλθετε, έλθετε, τουλάχιστον τό τελευταΐον βλέμμα 
της άς συναντήσει προσφιλείς χαρακτήρας δυναμένους 
νά προκαλέσωσιν έπί τών χειλέων της έ< είσέτι μει
δίαμα, έλβετε.

Καί ή δυστυχής μήτηρ, λησμονήσασα πάντα πε
ριορισμόν ήλκυσε τόν Φερνανδον εις τόν θάλαμον τής
νέας κόρης, πνεούσης τά λοίσθια.

Ώ τοϋ θλιβερού θεάματος !
Ωχρα ώς τά δδώνια τοΰ προσκεφαλαίου της, ή 

Άννα έκειτο ακίνητος έπί τής κλίνης της, παρ’ αύ
τήν δέ έξ ένός μέν έκάθητο δ ιατρός έξ ετέρου δέ είς 
ίερεύς ύποψιθυρίζων προσευχάς ένθερμους.

"Όπισθεν τοΰ προσκεφαλαίου τής κλίνης ίστατο ή 
μήτηρ γονυπετής ένώπιον τοϋ έσταυρομένου.

Ό Φερνάνδος πλησίασα; μετά κατανύξεως παρά 
τήν κλίνην τής κόρης μέ χ^ρ* δειμαλέαν άπεμά- 
zp’jve τό παρθενικόν παραπέτασμα καί έθεώρησε τήν 
περικαλή έκείνην κόρην τήν πρό μικρού άκόμη τόσον 
δοοσεράν και άκιεαίαν.

Πώς είχε παραλάξει! καί όμως μ’όλην ταύτην 
τήν άλλοίωσίν της διετήοει πάντοτε τήν ουρανίαν καλ
λονήν της, καί τό καθαρόν τοΰ μετώπου της, τό περι-

καλυπτόμενου ύπό μακρών καί χρυσοϋφάντων βο- 
στρίχων. Πλήν φεΰ, έπί τοΰ ωραίου τούτου προσώπου 
ύπήρχεν έντετυπωμένη ή άφραγίς τοΰ θανάτου.

Όταν είδε ταΰτα ό Φερνάνδος έτριψε τήν κεφαλήν 
έπί τών χειρών του καί ήρχισε νά όλολίζη. Ή κόρη 
άνήγειρε τά βλέφαρά της, άν καί θνήσκουσα, άνεγνώ- 
ρισε τόν νεανίαν.

— Φερνάνδε, είπε μέ οωνήν μόλις άκουομένην, 
έρχεσαι πολύ άργά. Αύτός, έφθασε τόν ίδα ... ‘Η 
ώρα έσήμανε καί θάφύγωμεν... Μήτέρ μου δός 
μόι τόν νυμφικόν στέφανόν μου . .. θέλει είναι ίδικός 
σου, Φερνάνδε, όταν ό ίερεύς τον εύλογήσει έπί του 
μετώπου μου ....

‘II λέδη Σ. ήγέρθη, καί λαβοΰσα νωπόν στέφανον 
έκ κυανών κείμενον έπί τίνος έδρας όπου άνωφελώς ι 
έκτείνοντο επίσης δ πέπλος καί ή λευκή έσθής ή νυμ
φική έθεσεν αύτόν έπί τής κεφαλής τής θυγατρός της 
άσπαζομένη συγχρόνως αύτήν.

— Μήτέρ μου, έπανέλαδεν, άποθνήσκίυσα μέ φω
νήν διακεκομμένην* συγχώρησόν μοι τό σφάλμα μου, 
συγχώρησόν μοι τάς λύπας όπου σας έπροξένησα.... 
Φερνάνδε, δός μοι τήν χεΐρά σου , τά ιερόν, είναι 
έστολισμένον, μας περιμένει .... ’Ιδού δ Γεώργιος 
έρχόμενος ... ‘Η προσευχή άναβαίνει είς τούς ού- 
ρανούς Θεοτόχε Παρθένε . . . Γεώργιε.... Μήτέρ 
μου . .. Ύψιστε θεέ, ώ πόσον δ ουρανός είναι ω
ραίος !...

Κα! τά χείλη της έκεινοΰντο είσέτι, άλλ’ ή φωνή 
της είχε σβυοθή ... Τά πάντα τετέλεστε, ή νύμφη 
μετέβη είς τούς ουρανούς.

Τότε πανταχόθεν ήγέρθησαν οί κλαυθμοί καί οί 
Θρήνοι καί δ Φερνάνδος γονυπετής παρά τήν κλίνην 
έκυψε τό μέτωπον του έπί τής καταψυχρου χειρός 
τής άποθανουσης. Τήν έπιοΰσαν συνώδευσε τό λείψα- 
νον είς τήν εκκλησίαν καί έξεπλήρωσε τοιουτοτρόπως 
μέχρι τέλους τήν ύπόσχεσίν του.

Ή δέ παρθένος έτάφη εις τήν κοιλάδα έκείνην 
καί έπι τοΰ τάφου της έτέθη λευκόν μάρμσρον μέ τήν 
έξής μόνον έπιγραφήν.

ΑΝΝΑ
Τί/ 15 Λΰγονστον 18 ... .

‘Η κόρη ειχεν άποθάνει τήν ημέραν τής Παναγίας.

1ΣΤΟΗΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

ΤΗΣ Λ.ΑΧΟΡΗΣ.

Τ ό μέρος τών ’Ινδιών τό δνομαζόμενον Πέντσα.τ 
κυκλοΰται ύπό πέντε ποταμών τό Δίχιλουν, τό Τσέ- 
ναβ, τό Βιάχ, τό 'Ράβη κα! τό Σετλεδί, τά όδατα τών 
οποίων ένούμενα έκχέονται είς τόν Ινδόν ποταμόν. 
Ή λέξις Πέντσαπ καθιεροΐ καθ’ έαυτήν τήν φυσικήν 
ταύτην δροθέτησιν* διότε Περσιστί, πεντσϊ σημαίνει 
πέντε καί άπ νίαρ.

Κατακτηθεΐσα ποτέ ύπό τών φαλαγγών’Αλεξάνδρου 
τοΰ Μεγάλου καί έκτεθειμένη άπό τής ένδεκάτης 
έκατονταετηρίδος εις τάς συνεχείς έπιδρομάς τών 
Μουσουλμάνων κατακτητών, ή χώρα αυτή κατείχετο 
είσέτι πρό πεντήκοντα περίπου έτών, ύπό διαφόρων 
Σίχων αρχηγών. Έπ! τών ήμερών μας είδομεν έν 
αύτή συσταινόμενον νέον Κράτος. Τοΰτο δέ συνέστη- 
σεν ή πολιτική τοΰ ’Ρουνζιτ-Σίγγ, ή δέ ανδρεία καί 
τά πλεονεκτήματα Γάλλων τινων, έξέτεινον καί ενί- 
σχυσαν τάς κατακτήσεις αύτοΰ. Ή τελευταία αόιη 
περίστασις, έκτεθεΐσα κατά πρώτον δι’ απλών διηγή
σεων, κατά φυσικόν λόγον διήγειρεν έν Γαλλία με - 
γάλην υπέρ τής μεμακρυσμενης ταύτης έπαναστάσεως 
μέριμναν. Αί έπιστολαί τοΰ Βίκτορος Ζάκεμων 
καί αί εσχάτως ύπό διαφόρων εφημερίδων συλλεχθεΐ- 
σαι σημειώσεις, άπό τής έν Παρισίοις άφίξεως τοΰ

στρατηγού Άλλάρδ, ένίσχυσαν έτι μάλλον τήν πε
ριέργειαν τοΰ κοινοΰ, χωρίς όμως νά δυνηθώσι νά εύ- 
χαριστήσωσιν αύτήν. Όθεν έσκέφθημεν ότι, οί άνα- 
γνώσται ήμών ευχαρίστως θέλουσιν ίδει ενταύθα ιστο
ρικήν περίληψιν τών συγχρόνων ’συμβάντων, ών τό 
Πέντσαπ υπήρξε τό θέατρον* άλλ’ άπαιτεΐται, διά 
νά έκθέσωμεν ταΰτα, όσον ένεστι σαφέστερον, νά διέλ- 
θωμεν τροχάδην έπί τινων παλαιών ήδη τετελεσθέν- 
των γεγονότων.

Περί τά τέλη τής δεκάτης πέμπτης έκατονταετη
ρίδος,’Ινδός τις όνόματι Σανάκ Σάχ, εΐλκυσε περί 
αυτόν, διά τών αρετών του καί τής εύγλωττίας του, 
μέγαν αριθμόν μαθητών, πρός ούς έδίδαξε τήν ενότητα 
τοΰ Θεθ0, τήν ένέργειαν τοϋ καλού, τήν ειρήνην και 
τήν ανοχήν πασών τών θρησκειών. Τά παραγ
γέλματα αύτοΰ συνελέχθησαν έν τή βίβλω τή έπι- 
γραφομένη 'Λό'ι-Γρα*θ (ή πρώτιστος βίβλος). Σεβό
μενος ώς ίεράρχης τής νέας ταύτης πίστεως, έξελέ-
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ξατο, πρό του Θανάτου διάδοχον τής εξουσίας αύτοΰ, 
ένα των μαθητών του άποξενών αυτής τά ίδια αύτοϋ 
τέκνα. 'Η θρησκεία αυτή έφαίνετο ώς συστηθεΐσα επί 
εδραίων βάσεων καί όμως αί καταδρόμα! τών Μου
σουλμάνων, άς ύπέστησαν αί διάδοχοι τοΰ Νανάκ, 
έπέφερον κατ’ ολίγον τροποποιήσεις τινας εις τό δόγ
μα τοΰτο. 'Ο Γουρού-Γοβίνδ-Σίγγ δέκατος πνευμα
τικός αρχών τών Σίχων (περί τά τέλη τής δέκατης 
έβάόμης έκατονταετηρίδος) έπεισε τούς όπαδούς του, 
ότι τά ειρηνικά παραγγέλματα τοΰ πρώτου αύτών 
νβμοθέτου διεκινδύνευον τήν υπαρξίν των. Τοΐς έπέ- 
δαλε νά δρκισθώσι παντοτεινόν κατά τών Μουσουλ
μάνων μίσος, διό καί μετ’ όλίγον μέρος τοΰ λαού τών 
Σίχων, μετεμορφώθη εις λαών πολεμιστών. Οί μαχη- 
ταΐ ουτοι έλα6ον τήν έπωνυμίαν τοΰ Σίγγ (λέοντος) ένω 
οί γεωργοί διετήρησαν απλώς τό ονομα τοΰ Σίχου (μα
θητου). Άντιθέτως πρός τά έθιμα τών άλλων Ινδών, 
οί Σίχαι, άπ’ αρχής, δέν παρεδέχθησαν ούδεμίαν διά- 
■ζρίσιν τάξεως, ή τουλάχιστον δέν καθιέρωσαν κάνέν 
προνόμιον. Ό Γουρού-Γοβίνδ έπέτρεψε τήν χρήσιν 
τοΰ κρέατος απάντων τών ζώων, εκτός έκείνου τής 
άγελάδος, τά δέ παραγγέλματα ταϋτα οί Σίχαι δια— 
τηροΰσιν εΐσέτι μετ’ εύλαβείας’ εκτός τούτου έπέβα- 
λεν εις πάντα Σίχων νά μβταχειρίζηται τάς λέξεις, 
Artrirj-Za χαΐ νίκη (ϊς t&r Γονρον, ώς τύπον 
προσαγορεύσεως καί συνθήματος συνενώσεως.

Ό τωρινός διακριτικός χαρακτήρ τοΰ έθνους τών 
Σίχων προκύπτει έκ τής φύσεως τής διοικήσεως αύ
τών, ώς αύτη συνεστήθη υπό τοΰ Γουρού-Γοβίνδ. 
Άπαντες οί Σίχαι αρχηγοί ή σαν τό πάλαι ανεξάρ
τητοι άπ άλλήλων, καί μόνην άνωτέραν αύτών άνε- 
γνώριζον έξουσίαν τήν τοΰ Κχά,Ισα, ήτοι τό αόρατον 
δαιμόνιον τής διοικήσεως, άρχή ιερά τω κράτει, ένώ- 
πιον τής όποιας πας δ λαός ύπετάσσετο. Εις σοβαράς 
περιστάσεις, έκ τών οποίων έξήρτητο ή σωτηρία τοΰ 
έθνους, άπαντες οί πολιτικοί άρχηγοί συνήοχοντο τή 
προσκλήσει τοΰ άρχηγοϋ τών Άκαλις, έν ’Αμριτσάρ, 
όπου έσχημάτιζον τό Γούρον -Μάτα, ήτοι σύνοδον 
τών Σίχων ής αί αποφάσεις εθεωροΰντο ώς νόμοι. Ή 
τοιαύτη τών Σίχων ομοσπονδία διελύθη υπό τών Μο- 
γόλων Αΰτοκρατόρων. ‘Ο Γουρού-Γόβινδ άπώλεσε 
καί ουτος τήν ζωήν εις τόν καταστρεπτικόν τού
τον πόλεμον. Διασκορπισθέντες κατά τάς άρχάς 
τής τελευταίας έκατονταετηρίδος, οί Σίχαι άνεφάνησαν 
εις τό Πέντσαπ, όλίγον τινα καιρόν μετά τάς κατα
κτήσεις τοΰ Ναδίρ Σάχ, καί κατώρθωσαν νά έγκατα- 
σταθώσιν έν αυτή, καί νά πολεμώσι κατά τών αύτο- 
κρατορικών στρατευμάτων τοΰ Μογόλου, τά όποια ειχον 
έκπεσει ήδη δλοτελώς τής προτέρας αύτών υπεροχής.

Κατά τήν έποχήν τών πολέμων τούτων άνεφάνη
σαν πρώτον, επί τής πολιτικής σκηνής οί πρόγονοι 
τοΰ ‘Ρουντζίτ-Σίγγ· δ αρχαιότερος δέ αύτών καί ού 
τίνος ή φήμη διετηρήθη, ήτο απλούς ζεμινδάρ (κτη
ματίας) όνόματι Δεζών, όστις δι’ όλην είχε περιου
σίαν τρία άροτρα καί έν φρέαρ· δ υιός αύτοΰ Νάδ- 
Σίγγ ήσπάσθη τήν Σιχικήν θρησκείαν δ δέ υιός τού
του καλούμενος Τσαράτ-Σίγγ, εύτυχήσας κατώρθωσε

νά συστήση εν σερδάρι ήτοι διοίχησιν συγκετΐιέ-Λν 
έκ 2,500 ίππων. Ό Μάχα-Σίγγ υιός τοΰΤσαράτ- 
Σίγγ ηύξησε έτι μάλλον τήν περιουσίαν ταύτην, καί 
άπέχτησε δόξαν τινα διά τινων λαμπρών στρατιωτι
κών κατορθωμάτων. ’Απέθανε τώ 1792 άφήσας 
τόν υιόν του 'Ρουντζίτ-Σίγγ, δωδεκαετή τότε, ύπό τήν 
κηδεμονίαν τής μητρός του. Ή πενθερά αύτοΰ Σάοα- 
Κούμβαρ έξήσκει μεγάλην έπι τών υποθέσεων έπιό- 
£οήν· δ 'Ρουντζίτ-Σίγγ έχρεώστει είς τάς ραδιουρ
γίας καί τήν έπιτηδειότητα τής έξοχου ταυτης γυ- 
ναικός, τήν έπιτυχίαν διαφόρων σημαντικών έπιχε- 
ρήσεων. Έφ* ικανόν χρόνον ύπεστήριξεν αύτόν διά 
τι τής έπιρ^οής της καί τών συμβουλών της, καί 
τοΰτο έπραξε μέχρι τής ημέρας καθ’ ήν, έν τή άπιλη- 
στία αύτοΰ, δ άπλειστος Σίχος μονάρχης, ήθελησε 
ν’ άποστερήση αύτήν τής προικοκτησίας αύτής· αΰτη δέ 
έσυγχίσθη μετ’ αύτοϋ, καί έκτοτε δέν ήδέλησε και 
ούδένα τρόπον νά συμβιβασθή, ούτε νά άναλάβη ύπό τό 
πρόσχημα προσποιημένης φιλιώσεως, τήν άποστερη- 
θεΐσαν έλευθερίαν της.

‘Η άνατροφή τοΰ ‘Ρουντζίτ-Σίγγ ήν εις άκρον 
παρημελημένη· παραδεδομένος όλοτελώς είς τάς ή- 
δονάς, καί είς τάς διασκεδάσεις τής εξοχής, δέν ήθέ- 
λησε νά μάθη ούδεμιας γλώσσης άνάγνωσιν ή γρα
φήν. Τρομερά άσθένεια άπεστέρησεν αύτόν τοΰ ενός 
όφθαλμοΰ, χαλαρώσασα ταΰτοχρόνως έπι πολύν χρό
νον καί τάς σωματικάς αύτοΰ δυνάμεις. Άλλ’ άμα 
γινόμενος δεκαεπταετής, δ χαρακτήρ αύτοΰ μετεβλήθη, 
άνέλαβεν μόνος τάς ήνίας τής διοικήσεως, εξώρισε τον 
προθυπουργόντου καί ώς βεβαιοΰσιν, έφσρμάκευσε τήν 
μητέρα αύτοΰ’ καί αύτός δ πατήρ αύτοΰ Μάχα-Σίγ ( 
είχε πράξει πατροκτονίαν.

Γ------- εζρ
δόθη άπό τάς κατά τής πόλεως τής Λαχόρης πρι 
-ευούσης τοΰ Πεντσάπ επιχειρήσεις του. Οί Άφγάι 
,ίτινες είχον ήδη κυριεύσει αύτήν κατά τά 17*. 

ήνάγκασαν τούς Σίχας ν’ άποσυρθώσι πρός τήν ά 
κτον’ έλθόντων δέ τούτων πρός τό δυτικόν μέρος τ 
Ίνδοΰ ποταμού, δ ‘Ρουντζίτ-Σίγγ, επεκαλέσθη ο 
τής μεσιτείας τοΰ Σαδά-Κουμβσρ, τήν παραχώρη: 
τής Ααχώρης έπ’ αμοιβή ύπηρεσιών τινων τάς δποί 
ύπεχρεοΰτο νά κάμη πρός τινας τών ’Αφγανών ά 
χηγών- όθεν δ Σαδά-Κουμβάρ συγκατετέθη εις τοΰ 
καί έπεφόρτησε μόνον τόν ‘Ρουντζίτ ν’ άποδειώξη τρι 
Σίχους αρχηγούς οίτινες ήσαν έγκαταστημένοι ι 
Λαχόρην. Ό ‘Ρουντζίτ έσχημάτισε κόμμα μετά 
τών εν τή πόλει ευρισκομένων Μουσουλμάνων είσϊ, 
θεν αίφνης έν αότή, καί εύκόλως περιεποιήσατο ι 
εαυτόν τήν ύπό των Άφγάνων δοθεΐσαν αύτω χώρε 
Τήν κατάκτησιν ταύτην διετήρησεν είς εαυτόν ά 
τά 1800, συστησας έν αύτή καί τήν έδραν τής Κυβι 
νήσεώς του. Τά έπόμενα τέσσαρα έτη μετεχειρίσθη 
έκστρατείας κατά τών Σίχων άρχηγών" έκαστη τ 
έκστρατειών τούτων έπέφερεν είς αύτόν τήν κατάκτηι 
φρουρίων, πόλεων, ή χρηματικών φόρων. Έκστρατι 
δέ πλήρης επιτυχίας ΰπήρξεν ή πρός άνατολάς τοΰ Ί 
δοΰ ήτις παρέσχεν εις αύτόν μεγαλας ύλικάς ώφελείο

Ή φρόνησις τοΰ ‘Ρουντζίτ, ώς πρός τάς μετά τών 
υποδεεστέρων αρχηγών σχέσεις του, άπεδείχθη τρα- 
νώς κατά τήν εποχήν τοΰ πολέμου τών 'Αγγλων 
κατά τοΰ άρχηγοϋ Μαχράτ-Χαλκάρ. Ό αρχηγός 
ουτος ύποχωρών ένώπιον τών ’Αγγλικών δυνάμεων 
καί άποσί’ρόμενος είς Πένσταπ, έπροσπάθησε νά 
ελκύση πρός αύτόν τούς Σίχας. ‘Ο ‘Ρουντζίτ-Σίγγ 
διέφυγεν έπιτηδείως τάς περί συμμαχίας προτάσεις, 
χωρίς έκ τούτου νά διακόψη τάς μέ τόν Μαχράτ 
αρχηγόν ύπαρχουσας φιλικάς σχέσεις’ ή δέ φρόνι
μος αΰτη διαγωγή προέτρεψε τούς Άγγλους νά τώ 
έξασφαλίσωσι τήν ήσυχον κατοχήν τής επικράτειας

αύτοΰ. ’Απεναντίας βραδύτερον άρχηγοί τινες Σί
χαι, κατοικοΰντες μεταξύ Σετλεδύ καί Τσούμμας, 
ανησυχοΰντες ώς πρός τούς σκοπούς τοΰ ‘Ρουντζίτ, 
ήθέλησαν νά έξασφαλίσωσιν είς εαυτούς τήν προστα
σίαν τών Αγγλων, άλλ’ δ ‘Ρουντζίτ κατώρθωσε νά 
ελκύση αυτούς είς Λαχόρην, καί έδειξεν είς αύτούς 
τοσαΰτα δείγματα φιλίας, ώστε καθησύχασε πρός 
καιρόν τούς φόβους των. Καί μ’όλα ταΰτα, μετά τινα 
καιρόν έξέτεινε τάς κτήσεις του πρός άρκτον τής Σετ
λεδύ. Τότε οί Σίχαι αρχηγοί έπεκαλέσθησαν δριστι- 
χώς τήν βοήθειαν τών Αγγλων, οίτινες, ά» καί ο
λιγάριθμοι, προύχώρησαν πρός τήν Σετλεδύ. Κατ’ άρ
χάς δ ‘Ρνουτζίτ-Σίγγ αψήφησε τό πράγμα- αλλά

γενομένης συμπλοκής τυχαίας μεταξύ τών Άκαλις 
καί ενός ’Αγγλικού άποσπάσματος, κατά τή ν όποιαν 
οί πρώτοι έτράπησαν είς φυγήν άν καί πολυπληθέ
στεροι, τό τοιοΰτον ήλάττωσε τό θάρδος του ‘Ρουντ
ζίτ-Σίγγ. Δέν ήθελησε πλέον νά άντιπαλαίσ η κατά 
τής τακτικής τών εύρωπαϊκών στρατευμάτων, καί 
έσπευσε νά συνομολυγήση συνθήκην έν ή ύπέσχετο νά 
παύση τήν περαιτέρω πρόοδον τών καταχτήσεων του πρός 
άρκτον τής Σετλεδύ. ’Από τής εποχής ταυτης (1809) 
ή μεγαλητέρα αρμονία υπάρχει μεταξύ τών 'Αγ
γλων καί τοΰ βασιλέως τής Λαχόρης, όστις ευρεν 
άλλο στάδιον πρός έξάσκησιν τής φιλοδοξίας αύτοΰ.

Άπό τά 1810 έως τά 1814 δ‘Ρουντζιτ_ν;γγ 
ύπέταξεν είς ομιτόν Μουσουλμάνους τινας αρχηγούς 
κατοικοΰντας είς τά οοη τά οιαχωρ'ζοντα τό Πέντ
σαπ άπό τήν Κασιμιρίαν. Μολονότι έκηρύσσετο φίλος 
καί σύμμαχος τών Άφγάνων, τοΐς άφήρεσε μ ’ όλα 
ταΰτα δύω σημαντικάς πόλεις, τδ Αττόκκα! τήν Μούλ- 
ταν κοιτά τό 1,818 διέβει τόν Ινδόν, καί έκυρίευσε 
τήν πόλιν Πίχανερ, έξ ής δέν έλαβε κατ’ άρχάς είμή 
μεγάλας ποσότητας χρημάτων. Μετά τέ κατόοθωμα 
τοΰτο έπανήλθεν είς Λαχόρην διά νά προετοιμασθ? 
νά έπιδράμη κατά τής Κασιμιρίας τήν όποιαν έ-οφ- 
θαλμιοΰσε »οό πολλών ήδη ετών, πλήν ήναγκάσθη ν’ ά- 
ναοάλλη τό σχέδιον τοΰτο κατά τά 1814, μετά τινα
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δυστυχή μετά τών ’Αφγανών συνάντησιν. Ευτυχέστε
ρος κατά τά έτη 1818 καί 1819, ύπέταξεν απασαν 
την ώραίαν ταύτην κοιλάδά, ώστε, εις ένδειξιν τής 
εύχαριστήσεως του, έφωταγώγησε τρις κατά συνέ
χει νύκτας τάς πόλεις τής Λαχόρης καί τής Άμ- 
ριτσάρ.

Κατά τά 1823 ό ‘Ρουντζίτ έξησφάλησε τήν εξου
σίαν του εις Πίχανερ' έδωσε τήν πόλιν ταύτην εις 
μουσουλμάνον τινά, έν είδει ηγεμονίας έξαρτωμένης 
άπό τήν αυλήν τής Λαχόρης.

Κατά τά επόμενα τέσσαρα έτη ολίγη ήτο ή ένε’ρ- 
γεια τών Σιχικών στρατευμάτων ή υγεία τοΰ 
‘Ρουντζίτ-Σίγγ έξησθενίσθη ώς έκ τής άτακτου ζωής 
τήν όποιαν διήγε" έπολέμει όλίγον, έξηκολούθει φο- 
ρολογών τούς φίλους του, τούς συγγενείς του καί 
τούς συμμάχους του, ινα έπαυξήση ουτω τά πλούτη 
αύτοΰ.

Συμβάν σημαντικόν κατά τά έτη 1827 άνεκά- 
λεσεν εις τά όπλα τόν Σιχικόν στρατόν. Φανατικός 
τις, όνόματι Σεΐτ-Άχμέτης, οστις εΐχεν άπέλθη και 
εϊς Μέκκαν, καί είδε καί τήν μουσουλμανικήν ’Ινδίαν, 
κατά τήν επάνοδόν του, ένεδύθη τό πρόσωπόν τοΰ 
προφήτου είς τά όρη τοΰ ’Αφγανιστάν. Διεκήρυξεν 
αύτόν ώς εμπνευσμένο·» καί έπιφορτισμένον νά εκ
δίκηση τήν μουσουλμανικήν Θρησκείαν, καταστρε'φων 
τούς Σίχας. Μετ’ ού πολύ συνήΟροισε άπειρους δυ
νάμεις κατά τοΰ ‘Ρουνζτίτ-Σίγγ όστις όμως προέ- 
λαβεν αύτόν τά στρατεύματα αύτοΰ γεγυμνασμε'να 
κατά τήν ευρωπαϊκήν τακτικήν, κατετρόποσαν τά ά
τακτα στίφη τοΰ Σιιδ-Άχμέτη. Μάτην ό προφήτης 
έδοκίμασε δίς έτι τήν τύχην τών οπλών δίς άπο- 
κρουσθείς, έφονεύθη κατά τά 1831. Εις μίαν τών 
εκστρατειών τούτων δ ‘Ρουντζίτ-Σίγγ ώδήγησε μόνος 
του τόν στρατόν.

Άπό τής εποχής ταύτης ό ήγεμων τής Λαχόρης 
ένησχολήθη είς τό νά στερέωση τήν εξουσίαν του. Κα- 
τεγίνετο είς τό νά κράτη διά τοΰ φόβου τούς υποτελείς 
αύτώ άρχηγούς, καί έδιπλασίασε τήν προσοχήν καί 
τήν έπιτηδειότητά του ώς πρός τάς μετά τής ’Αγγλίας 
σχέσεις του. Άκαταπαύστως άνταλάσσονται τά δώρα 
καί ενδείξεις τιμής μεταξύ τοϋ 'Ρουντζίτ-Σίγγ, τοΰ 
βασιλέως τής ’Αγγλίας καί τής έμπορικής εταιρίας 
τών Ινδιών. Καί είς μέν τόν βασιλέα τής Λαχόρης 
πέμπουσι λαμπρούς ίππους καί όχήματα, καί άντ’ 
αύτών λαμβάνουσι παρ’ αύτοΰ τά μαλακά σαλία τής 
Κασιμιρίας, λίθους πολυτίμους μεγάλης αξίας, καί 
τό σημαντικωτερον πάντων τήν έλευΘέραν κατόπτευ- 
σιν τοΰ ’Ινδοϋ ποταμού. Ό Ινδός ήγεμων καί δ πρώην 
διοικητής τών Ινδιών, λόρδος Βέντιγκ, άνταπέδιδον 
μεταξύ αύτών τάς φιλικωτέρας προσρήσεις' ή δέκατά τά 
1831 ένδοξος είσοδος τοΰ εύγενοΰς λόρδου είς 'Ρου- 
πούρ μεγάλην έκαμε καδ’ όλην τήν ’Ασίαν έντύπωσιν. 
’Αλλως τέ όφείλομεν νά δμολογήσωμεν δτι δ ‘Ρουν
τζίτ-Σίγγ, είτε άπό συμφέρον, είτε άπό κενοοΑξίαν 
κινούμενος φαίνεται πλήρης εύπροσηγορίας πρός ά
παντας τούς Εύρωπαίους τούς όποιους είτε τά ταξεί- 
δια, είτε δ έρως τής επιστήμης φέρουσι πρός τήν

αύτοκρΛορίαν αύτοΰ. ’Ενδύματα, βαλάντια ρουπίων, 
φιρμάνια, προπεμπτήρια, πολύτιμα υφάσματα, ρέουσι 
ποταμιδόν έπί έκείνου όστις δυνηθή νά έλκύση τον 
Σίχον μονάρχην διά τής διηγήσεως τών ανακαλύψεων 
μας, καί τής προόδου τών τεχνών καί τών έπιστη- 
μών ήμών. Ή περιέργεια αύτοΰ διά τά πράγματα 
τοΰ πολιτισμού μας είναι μεγίστη· δ δέ τοιοΰτος 
έρως τοΰ γηραιού βασιλέως παρέο’χεν εις τόν Βίκτορα 
Ζακεμών, σάλια, ζυλάτια ζαί είκοσι περίπου χιλιά
δας φράγκων Τοϋτο διηγείται δ νέος ούτος, τόν δποϊον 
Θρηνεί ή επιστήμη, εις τάς έπιστολάς αύτοΰ μέ πολύ 
πνεύμα.

Βεβαίως έπρεπε νά έχη μεγίς-ην περίνοιαν δ 'Ρουν
τζίτ-Σίγγ διά νά άνυψώθη μέ τοιαΰτα περιορισμένα μέ
σα εις τοσαύτην έξουσίαν καί είναι επομένως άξιον Θαυ
μασμού τά διπλωματικά αύτοΰ πλεονεκτήματα- άλλά 
συγχρόνως δέν δυνάμεδα νά μή έκφράσωμεν τό αίσΘημα 
τής άποστροφής άναλογιζόμενοι οτι τάς πολλάς πρά
ξεις τοΰ βίου του άμαυρόνουσιν ιδίως ή πλεονεξία, 
ή πανουργία καί >ά άτακτα αύτοΰ πάθη, ατινα σκαν- 
δαλωδώς έπιδείκνυνται είς τά ομματα τοΰ λαοΰ του. 
Ιδού έν τούτοις πώς μας απεικονίζει αύτόν δ Βίκ

τωρ Ζάκ,εμων. · ‘Ο παραδειγματικός ούτος βασι- 
s λεύς δεν είναι άγιος" πολλοΰ γε καί δε? ούτος δέν 
s έχει ούιε πίστιν ούτε νόμον όσάκις τό συμφέρον 
» του δέν τώ ύπαγορεύει νά ήναι πιστός ή δίκαιος'
» δέν είναι όμως σκληρός. ‘Η έπιβαλλομένη ύπ’ αύ- 
s τοΰ είς μεγάλους εγκληματίας ποινή είναι τό κό- 
» ψιμον τής ρινός, τών ώτων, τής χειρός" άλλ’ ού- 
a δέποτε άφαιρεΐ ζωήν. ‘Η διά τούς ίππους αγάπη 
» αύτοΰ καταντά μέχρι μανίας" έκαμε φονικωτάτους 
a πολέμους διά νά λάβη άπό γειτονικόν κράτος ένα 
a ίππον τό δποϊον δέν ήθελον νά δώσωσιν ή νά τόν 
a πωλήσωσιν είς αύτόν. Είναι είς άκρον άνδρεϊος, 
» πλεονέκτημα σπάνιο·» μεταξύ τών ηγεμόνων τής 
» ’Ανατολής" και, μ’ όλον ότι επέτυχε πάντοτε είς 
» τάς στρατιωτικάς αύτοΰ έπιχειρήσεις, διά συνθη- 
β ζών καί δολίων διαπραγματεύσεων, άνυψώθη, άπό 
a απλού εΰζαταστάτου χωρικού, γινόμενος άπόλυ- 
» τος μονάρχης τοϋ Πέντσαπ καί τής Κασιμιρίας.» 
Λιά νά δώσωμεν τέλος είς τήν εικόνα ταύτην, ήτις 
δέν παριστα ύπό εύνοϊκήν έποψιν τήν τιμιότητα τοΰ 
‘Ρουντζίτ-Σίγγ,δυνάμεθα νάέπιφέρωμεν παραδείγματά 
τινα της αισχροκέρδειας του ώς έκ τής όποιας κατε- 
πάτηίε τά ίερώτερα καθήκοντα τής φιλοξενίας.

‘Ο Σάχ-Κοτσιάς, πρίγκιψ τών Άφγάνων, απο
στερηθείς τής ήγεμονίας του ύπό τοΰ αδελφού του 
Σάχ-Μαχμούτ, κατέφυγεν είς τά όρη τής Κασιμι- 
ρίας. ‘Ο ‘Ρουντζίτ-Σίγγ δώσας πρός αύτόν ελπίδας 
περί τής επικουρίας του, τόν προέτρεψε νά ελθη είς 
Λαχόρην. Όθεν δ Σάχ-Κβτσιας, πριν ή άπομακρυνθή 
άπό τήν πατρίδα του, κατόρθωσε νά σώση διάφορα 
πολύτιμα πράγματα, καί σύν τοϊς άλλοις τόν περί
φημον άδάμαντα τόν καλούμενον Κόχη-Νούρ (ορος 
τοΰ Φωτός) δ δποϊος άφηρπασθιίς εν πρώτοες έκ Δέ- 
λης ύπό τοϋ Ναδίο-Σάχ, μετάβη μετά τόν θάνατόν 
του, είς χεΐρας τοΰ πάππου του Σάχ-Κοτσια. Ό

Ό ‘Ρουντζίτ-Σίγγ έζήτησεν έπιμόνως τόν πολύτιμον 
τούτον λίθον άπό τόν φίλον του" άλλ’ έλαβον άπάν- 
τησιν άλως άρνητικήν. Τόσε δ ‘Ρουντζίτ έθεσε φρου
ράν γύρωθεν τής κατοικίας τοΰ εξόριστου, απαγορεύ- 
σας πρός αύτόν πάσαν μετά τούς έξω συγκοινωνίαν. 
Τά μέτρα ταΰτα άπέβησα» ολως ανωφελή, όθεν με- 
τεχειρίσθη τοσαύτας ύβρεις, συκοφαντίας καί παν
τοειδείς άπεΆάς, ώστε δ Σάχ-Κοτσιάς βαρυθείς 
συγχρόνως και φοβηθείς, ένεχιίρισε πρός τόν ‘Ρουν- 
τζ'ίτ-Σίγγ τόν άδάμαντα, μ’ άλλους έπίσης πολυτί
μους λίθους.

Κατά τό 1818, τά Σιχικά στρατεύματα κυριεύ- 
σαντα τήν πόλιν τοΰ Μουλτα», έ'πανήλθον πλήρη ση
μαντικών λαοείρων, καί ένω προητοιμάζοντο νά δια- 
νείμωσι ταΰτα είς τάς οικογένειας των, δ ‘Ρουντζίτ 
Σίγγ έδημοσίευσε διαταγήν πρός άπαντας τούς στρα- 
τιώτας τρΰ νά παρακαταθέση έκαστος είς τό ταμεϊον 
πάντα φέ ύπ’ αύτοΰ λαφυραγωγηθέντα" ή διαταγή 
αΰτη έξετελέσθη άμέσως. Διά τών τοιούτων μέσων τό 
κιβώτιον τοΰ ‘Ρουντζίτ-Σίγγ ολίγον κατ’ όλίγον έπλή- 
σθη, και τό άτομόν του τοσοΰτεν λαμπρώς διάγει καλ- 
λωπιζόμενον διά πλουσίων κοσμημάτων, μαργαριτών 
καί πολυτίμων λίθων. Όσο· περί τών εσόδων τής 
είς αύτόν ύποτεταγμένης χόρας, ταΰτα άναβαίνουσι 
κατά τούς γενομένους υπολογισμούς Άγγλων περιη
γητών, είς 25,809,500 ^υπιας, έκαστη τών όποιων 
είναι αξίας 2 δραχ. 78λεπ (περίπου 77,000,000). 
Σημειοτέω» όμως ότι δ βαπλεύς κάμνει διά λογαρια
σμόν του διαφόρους βιομνχανικάς επιχειρήσεις, ών 
ταυτοχρόνως καί εις άκρονμονοπωλητής. ‘Ο αριθμός 
τών στρατευμάτων αύτοΰ ^ιεζικόν καί ιππικόν) υπο
λογίζεται είς 82,14, κα ό αριθμός τών κανονιών 
του είς 377 έξ ώ» 100 έά τόν εξωτερικόν πόλεμον 
καί τά λοιπά πρός ύπεράσεισιν τών φρουρίων. Τόσω 
πολυάριθμοι κα! τόσω καλός διοργανισμένοι στρατιω
τικά! δυνάμεις εν τω μέσο λαοΰ άγρο;κου, παρέχουσι 
τήν έλπίδα τής συντηρήσεις τοΰ βασιλείου τών Σιχων.
Μ ολα ταΰτα είναι άναμφίολον ότι τό Κράτος τοϋτο, 
έργον τυχαίας πολιτικής’'ανευ εθνικών £ιζών, άνευ 
πνεύματος πατριωτικό, (ωρίς αποστολήν μέχρι 
τοΰδε δικοϊτάληπτον ή εψυή, δύναται νά έπιζή- 
ση είς τόν θεμελιωτήν άτοΰ; Άπό τοΰδε δ διά
δοχος Θεωρείται γενικώς ανίκανος είς τό νά φέρη 
τό βάρος τής εξουσίας. Τσα άλλα Κράτη τής ’Α
σίας άνεφάνησαν αίφνης, έμεγαλύνθησαν έν ροπή 
οφθαλμού, καί άνελύφθησα άμα, ή δώσασα είς αύτά 
ύπαρξιν καί δόξαν, χεί} άπεσύρθη, κ’ έψυχράνθη 
ύπό τοΰ Θανάτου! ‘II φύσ; τής διοικήσεως, ή ηθική 
καί διανοητική κατάστασι τών λαών τοΰ Πέντσαπ 
ένισχύσυσιν άρκούντως τά εικασίας ταύτας, τάς ό
ποιας εΰρομεν άρκούντως δικαιολογουμένας. εις τό 
πρό ένός ήδη έτους έν Καλούττα έκδοθέν σύγγραμ
μα ύπό τοΰ Κ. 1L ίνσεπ Ιπό τον τίτλον Origin of
.1 ΖΊ ·■ I * ‘ - - '
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the Sikh dower in ihePunjab, ούτινος ή γαλ
λική μετάφρασις μετ’ όλίρν δέλει έκδοθή.

Είπομεν ήδη τίνι τρόπωή περιέργεια τοΰ κοινού 
κυρίως διερεθίσθη έπί τής Ιτορίας τής αυτοκρατορίας

ταύτης, ώς εκ τής επιρροής ήν έξήσκησαν έν αυτώ 
Γάλλοι τινές. ‘Ο "Ρουντζίτ-Σίγγ έπεθύμησε πάντοτε 
νά δώση είς τό» στρατόν του ευρωπαϊκόν διοργανισμόν" 
έδέχΘη μάλιστα πολλάκις ξένους εις τόν στρατόν του, 
ιδίως τούς ’Αγγλους όσοι είχον παοαιτηθή άπό τήν 
υπηρεσίαν τής έμπορικής ’Εταιρίας τών Ινδιών. Κατά

____ , ιισμν οε ουτοι δυω αξιωματι
κοί τοΰ Γαλλικού στρατού, ό Κ. Βεντούρας ’Ιταλός, 
καί δ Κ. Άλλάρδ Γάλλος. Άμφότεροι έγκατέλειπον 
τήν Γαλλίαν μετά τό δυστύχημα τοϋ Ούατερλώ, δια-
φυγόντες ώς έκ Θαύματος είς την άντίδρασιν τών βα- 
_.ν. - - - -

- Γ... εύχαριστημένοι απο 
τήν κατάστασίν των, άπήλθον διά τοΰ Κανδαχάρ καί 
τοΰ Καβούλ είς Λαχόρην. Ό ‘Ρουντζίτ τούς ύπεδέχθη 
εύμενώς· έν τούτοις έπροσκάλεσεν αυτούς κατά πρώ
τον νά τω άπευθύνωσι αίτησιν γεγραμμένην Γαλλις-ί. 
Τήν άναφοράν ταύτην επεμψε πρός μετάφρασιν πρός 
τον έν Λονδιάνα πράκτορα αύτοΰ.

, _____ - .VWJAA ! (AUbOUi
πρώτοις έπεφορτισεν αύεούς νά διδάξωσι τόν στρατόν
τής πρωτευούσης του τήν έκγύμνασιν τών όπλων χατά

____ ·· -' ' ' — » - · -

t _ -------------—»ιλ ει
σώμα δραγόνων δπκισμάνων κατά τόν γαλλικόν τρό
πον. ‘Η έπιτηδειόχης τοΰ Γάλλου τούτου έφείλκυσε 
πρός αύτόν τήν έμπιστοσύνην τοΰ ‘Ρουντζίτ-Σίγγ, 
OJXIC τώ έκαιΐ' -------- '

Κ-----  —- b-yy buu
στρατηγού διοικοΰντος χωριστόν σώμα. ‘Ο στρατηγός 
Αλλάρδ είσήγαγεν είς τόν Σιχικόν στρατόν τά τρία 
χρώματα. « Ή σημαία τοΰ στρατηγού Άλλάρδ,
• εγραφε κατά τά 1831 δ Β. Ζάκεμων, ηύτύχησεν 
a είς τήν χώραν ταύτην. Προ οκτώ έτών δ Κ. Άλλάρδ 
» είσήγαγεν αύτήν είς τόν ύπ’αύτόν στρατόν οί Σι- 
» χαι είναι αγαθοί άνθρωποι καί δέν έννοοΰτι τάς 
a λεπτολογίας. Ό ‘Ρουντζίτ ήξεύρει μόνον ότι τοιαύ-
• τη ήτο ή σημαία τοΰ Ναπολέοντος μεθ’ ού κολα-
• ζεύεται νά παρομοιάζεται. a

‘Ο στρατηγός Βεντούρας, λοχαγός τοΰ πεζικού έπί 
τής αύτοκρατορίας έλαβε επίσης βαθμόν έν τώ Σι- 
χΐκώ στρατώ' ύπηρέτησε τόν ‘Ρουντζίτ-Σίγγ είς πολ
λάς πολλοΰ λόγου επιχειρήσεις. Αύτός π.χ. διετήρησε 
είςτόν ίιχον ηγεμόνα τήν κατοχή» τής έπαπειλουμένης 
πόλεως Πισαΰερ δτ' αύτό» έλαβε τόν λαμπρόν ίππο» 
Αείλη πρότιστος καί άμετάτοεπτος ορος τών διαπραγ
ματεύσεων" δ αύτός πάλιν μετ’ όλίγον, ένίκησε έντε- 
λώς τόν Σείδ-Άχμέτη». ‘Ο ύπολοχαγός Βοΰρνες 
περιώνυμος συγγραφεύς τής έν Βόκχαοα περιηγήσεως
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!JQ0 δ Κ. Πρίντσεπ, άναρερουσι χαί τρίτον έτερον I 
Γάλλον, τδν Κ. Κούρτ, παλαιόν σπουδαστήν τοΰ 
Πολυτεχνικού Σχολείου, δισιχούντχ σήμερον έπί τοΰ 
'Ινδού έν σώμα πεζιχοδ χαί ί ιερόν πυροβολ,ιχοΰ. Καί 
οί τρεις ουτοι διά τής έμφρόνου διαγωγής των εΐλχυ- 
χυσαν είς εαυτούς τήν ύπόληψιν χαί τήν εμπιστοσύνην 
τοΰ ‘Ροοντζίτ-Σιγγ χαΐ συγχρόνως ήςιώθησαν τά εύ- 
νοϊχώτερα υπέρ αυτών δείγματα τής δποληψεως τών 
Ευρωπαίων όσοι έπεσχέρθησαν τάς χωράς ταύτας. 
Ό Βίκτωρ Ζάκεμων, δέν ευρίσκει ικανούς λόγους διά 
τήν ευμενή προθυμίαν τοϋ στρατηγού Άλλάρδ, τού 
νά έξομαλυνη παν ότι ήδύνατο νά ρέρη προσκομμ,α είς 
τάς επιθυμίας του, νά πλ,ηρορορήται περί τών αναγ
κών αύτοΰ, νά προδιάθεση υπέρ αυτού τδ πνεύμα τού 
Σίχου ήγέμενος. σΤί θέλει γίνει ό στρατηγός Αλλάρδ, 
«έγραρεν ό Ζάκεμων,μέ τινα αβεβαιότητα ήτις δύναται 
»νά θεωρη&ή ιός χαχοΰ οιωνού,δέν θέλει ίσως έπανέλθη 
» ποτέ εις Γαλλίαν, ή ίσως έπανέλθη μέ έμέ. s Έν 
τούτοις ό στρατηγός Άλλάρδ έπανήλθεν έν Γαλ,λία, ό 
δέ δυστυχής νέος δέν θέλει έπανέλθη ποτέ. Άπεχω- 
ρίσθη πρός τινα καιρόν άπό τόν ‘Ρουντζίτ-Σίγγ· κα! 
εύρίσκεται είσέτι έν Γαλλία, άναχορών άπό αύτήν θέλει 
αφήσει τουλάχιστον τά τέκνα αύτοΰ, ώστε νά λάβωσιν 
ανατροφήν τής όποιας τά άγαθοεργήματα αύτός ό 
ίδιος ζητεί νά δώση έν τή ’Ανατολή. Βασιλ,ικον έξε- 
δόθη διάταγμα ΐνα διατηρήση είς αύτόν τήν εθνικότητα 
ποΰ Γάλλου, Α.

Φ1ΝΜΑΡΚΙΑ.

Ή Φινμαρκία ή Νορδεγική Λαπωνία κεΐται μεταξύ 
τοϋ αρκτικού παγωμένου ωκεανού καί τής ‘Ρωσσίας. ‘Η 
-/ώρα αυτή είναι ή άγονωτέρα τών τής Άρκτου. ‘Ο 
ήλιος μόλις τρεις μήνας τού έτους αναφαίνεται, ή δέ γή 
προάγει μόνον βρύον καί όλίγα χαμόκλαδα. Είς τά εν
δότερα τής χώρας ταύτης άπαντώνται είς μεγάλος απο
στάσεις άνά τέσσαρες ή πέντε καλύδες αιτινες σχημα
τίζουν τά χωρία ή τάς κωμοπόλεις. Οί Φινμάρκιο: 
κατοικοδσι προτιμώτερον τά παράλια διότι ή άγρα είναι 
τό πρώτιστον αύτών έργον καί ή μόνη των πρόσοδος. 
Είς τήν έκτεταμμένην ταύτην χώραν τήν έχουσαν 4 50 
μιλλίων μάκρος καί 70 πλάτος μόλις 30,000 κάτοι
κοι λογίζονται. Οί άνδρες φίρουσ: μακρά γένεια, πλα
τείας περισκελίδας, καί σανδάλια έκ τοΰ φλοιού τών 
δένδρων. Αί γυναίκες ένδύονται ώς καίει άνδρες, φέρου- 
σιν όμως έξ δόλων περιδέραια, κα: βαρέα ενώτια. Οί 
Φινμάρκιο: άγαπώσι τόν χορόν, καί έχουσι μεγάλην 
κλίσιν πρός τήν μουσικήν. Άποδίδουσι τήνέφεύρβσιν τής 
μουσικής εις ε>α Θεόν όστις έ'κλαυσεν όταν κατά πρώ· 
εον έκρουε τήν κιθάραν. Οί ιεραπόστολοι τής Δανιμαρ- 
κίας διέδωσαν άρχάς τινας μαθήσεως μεταξύ τών ά
γριων τούτων ^ανθρώπων. Οί περί τήν παραλίαν κα- 
τοικούντες είναι πλέον πεφωτισμένοι άπό τούς είς τά 
μεσόγεια μέρη· άλλ/ όλοι έν γένει είναι επιτήδειοι. ρω- 
μαλαΐοι, νουνεχείς καί άνδρείοι. Τόν χειμώνα, ώς μό
νον οπλον φέροντες μάχαιραν κρεμαμμένην είς τήν ζώ
νην των, απέρχονται είς τήν Θήραν τών άγριων θηρίων.

Μέ τό όπλον τούτο δέν διστάζωσΐ νά προσδάλωσί τήν 
μεγαλητέραν καί άγριοτέραν άρκτον. "Οταν τό θηρίον 
τούτο άνεγερθή έπί τών όπισθινών ποδών του, διά νά 
προσδάλη τόν κυνηγόν μέ τούς έμπροσθινούς, αύτός γο-

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ.

νατίσας δλίγον 
λίαν τής άρκτου, 
τούς πόδας του' άλλ’ ή 
Χράν γενναιότητα,
ξιοθαύμαστος ή έπιτηδειότνς τών κυνηγών τούτων.

Τό τέταρτον έτος τήςΕύτέρπης άρχετα: μέ 
τό προσεχές 73°'' φυλλίδιον.

Όσο: τών Κ. Κ. συνδρομητών ανανέωσαν- 
τες προπληρώσωσι τήν συνδρομήν των διά τό 
τέταρτον έτος Οέλουσι /,»ε: ΔΩΡΕΆΝ ολόκλη
ρον τό ώραΐον μυθιστόρηρκ ό ΔΗΜΟΔΙΔΆΣΚΑ
ΛΟΣ. Τό μυθις-όρημα τΰτο θέλομεν άπος·έλει 
είς ένα έκαστον τών Κ.Κ. συνδρομητών άφού 
λάβωμεν τά χρήματα τό; συνδρομής του, καί 
τούτο άνευ ούδεμιας έξαρέσεως. ‘Η ήμέρα τής 
άποπερατώσεως τής έκδσεώς του ΘέΧει άναγ- 
γελΟή. Όταν συνδρομηής προπληρώσας δέν 
λάβη τό μυθιστόρημα ό Δμοδιδάσκαλ,ος, άς είναι 
βέβαιος ότι δέν έλάβομειτά χρήματα τής συν
δρομής του, Παραχαλοϋν|άι οί Κ. Κ. έπιστάται 
τών ταχυδρομείων, καί ι ειδικοί άνταποχριταί 
μας νά μάς είδοποιήσωσν εγκαίρως τά ονόμα
τα τών συνδρομητών διινά μή συμβή αργοπο
ρία είς τήν άποστολνήν -ών φυλλαδίων.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΩ ΤΗΣ ΕΥΤΕΡΠΗΣ.


