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’ Συνέχεια καί τέλος- ?οε σελ. 169.

Κατά τόν μήνα Ιούνιον συνήφθη ό άγών καί 
ήρχισε μυκώμενος έκατέρωθεν μετά τής αυτής 
πεισμονής καί αποφασιστικότητας· έμπνεόμενοι 
ύπό τής φωνή; καί τοΰ παραδείγματος τών αρ
χηγών των, τοΰ γηραιού πατριάρχου Έγιούπ 
καί τών τριών ισοβίων τού προφήτου φίλων, οί 
ανδρείοι αύτοΰ ακόλουθοι έρρίπτοντο άκαταπαύ- 
στως έπί τών τειχών. Άλλ’ ούδείς ιστορικός είτε 
Έλλην είτε Άραψ διετήρησε τήν έλαχίστην ει- 
δησιν περί τών έξόδων τών πολιορκουμένων, τής 
ποικίλης τύχη; τών καθημερινών αγώνων, τών 
ιδιαιτέρων έκατέρωθεν ανδραγαθημάτων ή καί 
περί αύτής τής πληθύος τών στρατιών καί τού 
ποσού τών άπωλειών των. Έπί πέντε μακρούς 
μήνας ή κραυγή τής έφόδου καί ή προκλητική 
άπάντησις έ’φθανεν άπό πόλεως είς στρατοπέδου. 
Μία μόνη πύλη αφύλακτος, μία επαλξις άνισχυ- 
ροτέρα τών άλλων, είς προδότης μεταξύ τών πι
στών καί ή τύχη τής πόλεως έπεσφραγίζετο. Εις 
τό τέλος όμως τών πέντε έκείνων μηνών ούδέ 
πύργος κατέπεσεν, ούδέ τείχος ύπεχώρησεν, ούδέ 
βήμα τών πολιορκητών έπί τά πρόσω έγένετο. 
Έπίσης ασφαλής ϊστατο ή πόλις, είλικρινώς έπο- 
λέμουν οί στρατιώταί της, ΰψοΰντο αί προσευχαί 
της εις τόν ούρανόν, ακατάβλητος ήτο ό ηρωι
σμός της, ώς ότε ή σφαγή καί ό άγών ήρξαντο. 
Εις το ανοικτόν πεδίον, είς τάς ένέδρας, είς τά 
στρατηγήματα οί Άραβες στρατηγοί έξεϊχον 
άλλά μικρά ήτο ή πείρά των είς τάς πολιορκίας 
καί αλώσεις. Τά οχυρώματα τής Κωνσταντινου
πόλεως ήσαν Ισως τότε τά ισχυρότερα πάσης άλ
λης πόλεως τή; οικουμένης. Είς μάτην ο! κριοί 
καί λοιπαί πολιορκητικά! μηχαναί είς χεΐρας ά- 
νικάνου; έτυπτον τά τείχη τού Θεοδοσίου καί 
Ηρακλείου. Περί πλέον δέ καί περίεργος έφεύρεσις 
τού Καλλινίκου, Συρίου χριστιανού πρόσφυγος, ήν 
έξεμυστηρεύθη εις τόν αύτοκράτορα Κωνσταντί
νον οϋ μικρόν συνετέλεσεν είς τήν άποτυχίαν τής
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προσβολής. Αύτη ήτο τό θαυμάσιον ελληνικόν 
πΰρ, περί ού άπειροι έγράφησαν τόμοι, περί τής 
άληθούς όμως συνθέσεως τοϋ οποίου κατά πάσαν 
πιθανότητα ούδέν θετικόν καί βέβαιον είναι γνω
στόν. Περί τών συστατικών μόνον συμπερασμοί 
δύνανται νά όδηγήσωσιν ήμάς. Νίτρον καί νά- 
φθα άφθονον μετά φωσφόρου άπετέλουν τό φο
βερόν τούτο κράμα· άλλά τά φοβερά αύτοΰ ά
ποτελέσματα, ό δεινός έξ αύτοΰ τρόμος περι
γράφεται άνευ τοΰ ελάχιστου δισταγμού. Διά τό 
λίαν εύφλεκτον καί τό χαλεπόν τής άποσβέσεως 
πάς πολεμιστής εδικαιούτο συστελλόμενος’ πρό 
αύτοΰ μετά φρίκης καί τρόμου.

Ήτο ίσως τό δαιμονιώτερον εφεύρημα τοΰ 
θεοΰ τοΰ πολέμου- καθότι έξεχύνετο τών επάλ
ξεων άπό τών χυτρών, έζερρίπτετο είς πεπυρα- 
κτωμένας σιδηράς σφαίρας, έξεσφενδονίζετο διά 
λογχών καί βελών, ετίθετο έντός πυρπολικών, 
τά όποια έφερεν ό άνεμος μεταξύ τοΰ αραβικού 
στόλου καί τέλος έξετινάσσετο άπό χαλκών κυ
λίνδρων, ών ή άκρα ώμοίαζε πρός στόμα δράκον- 
τος. Άλλ’ ούδ’ ή πραγματικότης αύτη ήρκει. Ή 
φαντασία καί οί μύθοι συνετε'λουν εις έξύψωσιν 
τών φρικαλεοτήτων του. '11 δέ κατασκευή του 
διετηρεϊτο έχεμυθότατα.

Πλείους τού ένός συγγραφείς άπεκάλουν αύτό 
τό Παλλάδιον τής Κωνσταντινουπόλεως. Ιστο
ρικός τις όμιλών έπί παντός άλλου άφόβως ούτω 
πως άποφαίνεται περί αύτού. Ήρπετο ιπτάμενον 
διά τού άέρος ώς πτερωτός δράκων μετά πάτα
γου, όμοιου πρός βροντήν ή ταχύτης αύτοΰ ήτο 
ώς τής άστραπής καί δι’ αύτοΰ τό σκότος τής 
νυκτός διεσκεδάζετο. Βουρβώνός τις ιστορικός α
ναφέρει ότι άνεκαλύφθη καί αύθις έν Γαλλία κατά 
τάς ήμέρας Λουδοβίκου ΙΖ'. Προστίθησιν ότι ό α
τυχής ούτος ήγεμών άπηγόρευσεν εϊς τούς υπουρ
γούς του τήν χοησιμομοίησιν τής έφευρέσεως καί 
έςέφρασε τήν επιθυμίαν όπως πάσα περί αύτής 
γνώσις ταφή είς αιώνιον σκότος.

Τρία τινά συνετέλεσαν μέχρι τούδε είς τήν α
σφάλειαν τής Κωνσταντινουπόλεως· ή σοφή καί 
ήρωϊκή διαγωγή τού ήγεμόνος καί λαού της, αί 
φρίκαι τοϋ ελληνικού πυράς, καί ή ισχύς τών ά- 
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ναλώτων τειχών της. Άλλ'ή πείνα ήδύνατο νά 
καταβάλλη εκείνους, ου; οί στρατοί δέν έπτόουν. 
Δι’ ένό; μόνου τρόπου ήτο δυνατόν νά άλωθή ή 
πόλις. Ή διατήρησες δηλονότι στενού αποκλει
σμού, ή παρακώλυσις πάσης συγκοινωνίας μετά 
τοϋ έζωτερικοΰ κόσμου· ή μεθ'υπομονής προσδο
κία μέχρι; ότου αί προμήθειαι τού ύδατος καί 
τών τροφών της έξαντληΟώσιν ούτω; ώστε ού
δεμία νά συναφθή μάχη, ή κτύπος ν’ άνταλλα- 
γή, ή Μωαμεθανού ζωή διακινδυχεύσγ· άπλή φύ- 
λαςις καί προσδοκία, ησαν τά μόνα μέσα δι' ών 
νά έζασφαλισθή ή νίκη. Έν τούτοις πρόληψι; ή 
συνήθεια είνε πολλάκις ΐσχυροτέρα πίστεως· κα’. 
ούτω άπέβη έν τή περιπτώσει ταύτη παρά τοΐ; 
Άραψι Συνειθισμένοι δντες είς τήν μεσημβρινήν 
πατρίδα των νά μάχωνται μόνον κατά τού; θε
ρινούς μήνας ν' αναπαύονται δέ τόν χειμώνα ήρ- 
νήθησαν έπιμόνω; τήν έξακολούθησιν τής προσβο
λή; κατά τήν χειμερινήν περίοδον, ήτις δι'αύ
τού; ήτο άλλη Σιβηρία. Αί δεήσεις, παρακλήσεις, 
κατάρας, τά δάκρυα τών άγανακτούντων αρχη
γών ούδολω; έχρησίμευσαν. ΤΠσαν πρόθυμοι νά 
έπαναλάβωσι τήν πολιορκίαν τήν άνοιξιν άλλ' 
ούδεμία πειθώ ήδύνατο νά τού; παρακίνηση νά 
εζακολουθήσωσι τον άγώνα έν μέσω τή; χαλά- 
ζη; καί χιόνος.

Όλη ή πληθύ; διέλυσε τό στρατόπεδον, ύ
ψωσε τά ιστία καί μέχρι τού έπιόντο; Μαίου ο
λόκληρος ό στρατό; έμεινεν εί; τήν Χερσόνησον 
τή; Κυζίκου κατά τήν νοτίαν παραλίαν τή; Προ- 
ποντίδος. Έπί έζ άλλεπάλληλα έτη ούτω; ήρ- 
χοντο καί άπήρχοντο. Επτάκις τά ύδατα τής 
Προποντίδο; ηύλακώθησαν ύπό τών προβαινόντων 
πλοίων των καί έξάκι; πάλιν ταύτά ύδατα έπα- 
νέφερον τον στόλον εϊ; τό ήρεμον αύτού κατα
φύγιου. Τέλος κατά τό 679 ή τελευταία έφοδος 
z-r.i μακρά; ταύτης πολιορκία; έγένετο. Έτυχεν 
όμως τή; αύτή; αποτυχίας, ή; καί αί προηγού- 
μεναι έφοδοι. ΊΙ ύπομονή, άλλ' ούχί ή ανδρεία 
τών πολιορκουμένων είχεν ύπερβή τήν ύπομονήν 
καί τάς ελπίδας τών πολιορκητών. Νΰν δέ έκ 
τών εκατοντάδων τών χιλιάδων οί έπιζώντες, Ο
σοι έκραζαν «Άλλαχσεκμπάρ» θριαμβευτικώ; 
κατά τή; χριστιανικής πόλεως, έστρεψαν πρό; 
νο'τον τά πρόσωπά των πρός τήν γήν δθεν ήλθον 
εί; σ.καρπον πορείαν. ΙΙόσου; νεκρού; άφήκαν ό
πισθεν αύτών ούδέποτε θά δυνηθώμεν νά μάθω- 
μεν. Ό Έγιούπ βκρυθυμήσα; καί άπελπι; ύπέκυ- 
ψεν εί; τού; κόπου; τή; πολιορκίας. Οί χριστιανοί 
άπορούντε; έθεάθησχν άπό τών πύργων των τήν 
μακράν σειράν τών πενθούντων εί; τήν εκφοράν 
του. Μακράν τή; πατρίδο; όπου έγεννήθη, μα
κράν τοΰ τάφου τού προφήτου καί φίλου του ό 
διαψε υσθείς τάς ελπίδας γηραιός όγδοηκοντούτη; 

επέπρωτο νά ταφή. Έπί οκτακόσια περίπου έτη 
τά οστά του έμενον ήσυχα έν τφ τάφω του. Τέ
λος έθνος έζ Ίνδοστάνης, έθνος, περί ού ό Έγιούπ 
ούδέποτε ήκουσεν, έκραξε πάλιν τήν πολεμικήν 
κραυγήν τού Ίσλάμ έπί τής πεδιάδος, δπου ε
κείνο; έπολέμησεν. Εύνοϊκόν τι όνειρον άπεκάλυ- 
ψεν είς δερίβσην τοϋ είσβάλλοντο; στρατού τόν 
τόπον τής ταφής του, όπου άνηγέρθη τέμενος 
θεωρούμενου μέχρι τής σήμερον ώς τό ίερώτερον 
Μωαμεθανικόν εύκτήριον έν Εύρώπη Έν αύτφ 
δέν επιτρέπεται ή είσοδος ποδός χριστιανού. Πρός 
τιμήν δέ τής ένδοξου μνήμης τοϋ άγιου γέροντος 
έκαστος 'Οθωμανός σουλτάνος έπί τετρακόσια 
έτη έζώσθη τό ξίφος τού Όσμάν έν τώ τεμένει 
τοϋ Έγιούπ. Ζημία έπί ζημίας ήκολούθησε τούς 
Σαρακηνού; καθ'όλην τήν στρατείαντή; επανό
δου. Ό στόλος σχεδόν καθ ολοκληρίαν κατε- 
στράφη παρά τάς άκτάς τής Παμφυλίας. Ό 
στρατός κατεδιώχθη διά τής Μικρά; ’Ασίας ύπό 
τών στρατηγών τοϋ Κωνσταντίνου, άδιακοπως 
παρηνοχλιΐτο καί επί τέλους κατεσφάγη. Είνε 
αμφίβολον έάν ποτέ εί; έπί δέκα τής φοβέρας έ
κείνη; πληθύος τών 350,000 ϊσω; ανδρείων καί 
ζηλωτών μαχητών έφθσσεν είς τά σύνορα τής 
Συρίας. Ώ; ποτέ κατά τή; 'Αγγλίας τελείως ά- 
πέτυχεν ό φοβερός εκείνο; στόλο; Φιλίππου τοϋ Β". 
ούτω καί ή έπιχεΐρησις τοϋ Μωαβία άπέτυχε. Κα
ταβληθεί; ύπό τή; συμφορά; ό Καλίφη; άπέθανε 
τό επόμενον έτος. Τό κατά τοϋ Καλιφάτου ρά
πισμα αντήχησε δι' όλης τής 'Αφρικής καί 'Ασίας 
ώστε κατέλειπεν είς τόν υίόν του σχλευόμενον 
θρόνον. Οί τού Άλή ακόλουθοι φανερώ; εσπασία- 
ζον. Ισχυρότερου δέ καί ίκανώτερον έτι κόμμα, 
τό τώυ Άβασσιδών, ήρξατο άυαφαινόμενου. Έπ1. 
τριάκοντα έτη τό κράτος τ»ϋ Ίσλάμ κατεμα- 
οτίζετο ύπό τού άγριωτάτου καί φανατικωτάτου 
εμφυλίου πολέμου. Καίτοι αί κατακτήσεις πρό; 
δυσμά; καί άνατολά; έξηκολούθουυ, ή πρός βορ- 
ράν όμω; τύχη του έπεσφραγίσθη. Πεφοβισμένος 
έκ τοΰ μίσους τών υπηκόων του καί έπιθυιιών νά 
καταβαλλη πάσαν προσπάθειαν είς τά έσωτε- 
ρικά τοϋ κράτους του ό Μωαβίας πρό τοΰ θανά
του του συνωμολόγησε ταπεινωτικήν ειρήνην 
μετά τοϋ αύτοκράτορος Κωνσταντίνου. Έν αύτή 
ύπεχρεούτο νά παρέχη ετήσια δώρα τώ Γραικο- 
ρωμαίψ αύτοκράτορι μή λαμβάνων παρ' αύτού 
τοιαΰτα- καϊ διά τής λέξεως ταύτη; «δώρα» ό- 
λιγώτερον τραχείας έκφράσεω; ετησίου φόρου οί 
Άραβες ιστορικοί ήθέλησαν νά καλύψωσι τό ατι
μωτικόν τών όοων. Μετά τόν θάνατον τοϋ Κων
σταντίνου φάσματα αύτοκρατόρων άνήλθον άλ- 
λεπαλλήλω; είς τόν Βυζαντινόν θρόνον, ένώ Κα- 
λίφης μετά Καλίφην, ών αί άξιώσεις έκάστοτε 
διημφισβητούντο, ήκολούθουν τά βήματα τοΰ 

Μωαβία. Τώ 7 1 6 δεύτερος σαρακηνός στρατός, 
πλήν όλ'.γαριθμότερος τοΰ πρώτου, έστρατοπέ- 
δευσεν άπέναντι τής Κωνσταντινουπόλεως καί 
έπί δύω έτη διετήρησαν στενήν καί άδιάλειπτον 
πολιοοκίαν. ΊΙ ίστορία τοϋ δευτέρου τούτου πο
λέμου είναι λίαν τιμητική διά τε τόν αύτοκρά- 
τορα Λέοντα τόν Ίσαυρον καί όλον τόν πληθυ
σμόν τής Κωνσταντινουπόλεως. Άπέτυχε δέ ε
πίση; -ελείω; καί άπελπιστικώ; ώς ή μεγαλει- 
τέρα πρό αύτού στρατιά. Καί αύτά τά στοιχεία 
άκόμη έφαίνοντο συμμαχούντα μετά τών αν
δρείων πολιορκημένων. Χειμών πρωτοφανούς δρι- 
μύτητος άπέβη καταστρεπτικώτερος είς τούς 
πολιορκητάς ή αύτά τά δπλα τών πολεμίων. Οί 
έπιζώντες προσεβλήθησαν έν αύτώ τώ στρχτο- 
πέδω των ύπό 10,000 Βουλγάρων καί σχεδόν 
καθ' ολοκληρίαν κατεστράφησαν. Άλλ' ή περι
γραφή τής δευτέρα; ταύτη; πολιορκίας, καί τοι 
αί λεπτομέρεια·, αύτής είνε λίαν ενδιαφέρουσα;, 
δέν περιλαμβάνεται εις τά στενά όρια, τά όποια 
έπέτρεψα έμαυτώ έν άρχή τού παρόντος άνα- 
γνώσματος.

Υπήρξε συνήθεια κανών σχεδόν καταστάσα 
καθ’ ήν οί Ευρωπαίοι συγγραφείς οίουδήποτε έ
θνους, τήν καλουμένην 'Ελληνικήν, Βυζαντινήν ή 
’Ανατολικήν αυτοκρατορίαν. Γερμανοί καί Άγ
γλοι, Γάλλοι καΐ Ιταλοί συγγραφείς έκληρονό- 
μησαν τάς προλήψεις τή; μεγάλη; Ρωμαϊκή; 
'Εκκλησίας είς τάς γνώμας αύτής κατά τής σχι
σματικής Ανατολής. Αληθές είνε ότι είς τήν 
μακράν πορείαν ένδεκα αιώνων άπό τής ίάρύσεως 
αύτής ύπό Κωνσταντίνου τοΰ Μεγάλου μέχρι; ου 
τό σώμα τού τελευταίου Κωνσταντίνου έτάφη 
ύπό τά έρείπια τής αύτοκρατορία; του πολλοί 
ύπήρξαν μωροί καί τυραννικοί αύτοκράτορε;, πολ
λοί διεφθαρμένοι πατριάρχαι καί επίσκοποι, πολ
λοί άγενεί; καί άμαθεις στρατηγοί, οϊτινες πλη- 
ροϋσι πολλά; σελίδα; τή; Βυζαντινής ίστορία; 
δ.ά τών αισχρών καΐ άνοσίων πράξεων των. Είνε 
άληθές ότι ύπήρξαν Βυζαντινοί ιστορικοί ών αί 
ίστορίαι ήσαν έπίσης ψευδείς καί άνάξιαι λόγου 
ώ; οί βίοι, οΰ; έπειρώντο νά έξεικονίσωσιν. Είνε 
αληθές ότι ή κατάρα τή; θρησκευτικής συζητή- 
σεω; έπεσκέφθη τούς 'Ανατολικού; Χριστιανού; 
είς δν τρόπον ούδεμίαν άλλην κοινότητα θρησκευ
τικήν. Είνε άληθές οτι άπό καιρού εί; καιρόν διε- 
πράττοντο άτιμοι πράξεις, πατροκτονία;, προ
δοσίας, στάσεως, σκληρότητο;, δειλίας, έξ ών 
ή άνθρωπότη; φρικιά. Άλλ’ έκτός-όλων τούτων 
δτε γίνεται λόγο; περί Βυζαντινού κράτους αμαρ
τήματα, ά δέν διέπραξεν, αιρέσεις, άς δέν ένε- 
κολπώθη, σφάλματα, είς ά ουδέποτε ύπέπεσε 
συνεσωοεύθησαν υπό μεροληπτικών δικαστών κα
τά τή; άθώας κεφαλή; του. ΊΙ κατά μέσον όρον 

αρετή καΐ ίκανότης τών αύτοκρατόρων τή; Κων
σταντινουπόλεως έζισούται πρό; τήν οίασδήποτε 
βασιλευούση; γεννεάς έν Εύρώπη κατά τό χρονι
κόν διάστημα άπό τού 330 μέχρι τοϋ 1 453. 
’Αδιάφορου έάν ή σύγκρισι; γίνη πρός τούς βασι
λείς τή; Αγγλίας μέχρι τών ήμερών Ριχάρδου Γ", 
μετά τών μοναρχών τής Γαλλίας μέχρι τής έ
ποχής Λουδοβίκου ΙΑ’, ή τών μεγάλων δουκών 
τής Ρωσσία; Ίβάν Γ'. Οί 31 5 πατριάρχαι τή; 
Κωνσταντινουπόλεως ούδόλως πάσχουσιν έκ τή; 
συγκρίσεω; πρό; τούς 260 άλανθάστου; πάππα; 
τή; καθολικής Ρώμη;. Ένώ κα! τοι όλιγώτερον 
ύπολογίζοντε; καί άνελύοντε; ή οί ’Ανατολικοί 
αύτών συνάδελφοι οί χριστιανοί τής Δύσεω; ύ
πήρξαν αιματηρότεροι καί κτηνωδέστεροι καί ούχ 
ήττον δογματικοί αύτών. Έν μέρει άναμφιβόλως 
ή χρήσις τή; άστοόφου λατινικής καί άκατερ- 
γάστων είσέτι βαρβαρικών γλωσσών, ανικάνων 
ποός έκφρασιν λεπτομερών διακρίσεων, άπήλλαξε 
τήν Ευρώπην τού άγονου θεολογισμού τής ’Ανα
τολής. Λαμβάνοντες τέλος τά πάντα ύπ' όψιν, 
καί τήν άγνοιαν, έξευτέλισιν, καί δεισιδαιμονίαν 
των, άμφιβάλλομεν άν ό λαό; τής άνατολικής 
πρωτευούση; ήν κατώτερο; εις τήν άρετήν, τόν 
πατριωτισμόν, τήν εύφυίαν άκόμη, πρός τού; κα
τοίκους τών πόλεων τής Δύσεως.

Όπω; δήποτ’ άν έχη, έν τή κρίσει ταύτη, είς 
ήν αισθάνομαι ότι άπέδωκα μικράν δικαιοσύνην, 
Κωνσταντίνο; ό Πογωνάτος, ή 'Ανατολική ’Εκ
κλησία καί ό λαό; τή; Κωνσταντινουπόλεως 
προσεπάθησαν νά έκτελέσωσι τό καθήκον των, 
όπερ καί έποίησαν μετ’ άφοσιώσεω; έζ 'ίσου επι
τυχούς καί θαυμαστής.

Π ΣΙΒΠΡΙΑΝΠ ΝΕΑΝΙΣ.

Μίτάφξαΰις Λ· Γ. Μοατράτον· 

Συνέχεια· ϊδε σελ. 180.

Διαρκούσης τή; άναπαύσεω; ταύτη;, φιλελεή- 
μων τι; χωρικό; κατεσκεύασεν αΰτη ζεύγος υπο
δημάτων, ότε δ’ άνέρρωσεν έντελώς, αποχαιρέτι
σε τήν άγαθήν έκείνην γυναίκα καί ήρξατο αυ- 
θις οδοιπορούσα μέχρι χειμώνος· κατά τήν όδοι- 
πορίαν ταύτην κατέλυεν ένίοτε έν διάφοροι; κώ
μα·.;, καθ’ ήν ήσθάνετο κόπωσιν καί κατά τήν 
δεξίωσιν ή; έτύγχανε παρά τοΐ; κάτοικοι;. Ό
που δ' άν ύπεδέχοντο αύτήν, προςεπάθει ν’ ά- 
ποβαίνη ωφέλιμο;, είτε τήν οικίαν σαρώνουσα, 
είτε πλύνουσα τά όθόνια, είτε ράπτουσα ενδύ
ματα τών ξενιζόντων αύτήν.

Τά κατ' αύτήν άφηγεϊτο μόνον ότε έδέχοντο 
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κχί έκράτουν αύτήν διαρκώ; έν τή οΐκίφ. Διότι 
είχε παρατηρήσει άτι όσάκι; ήθελεν άνακοινοΐ τά 
περί αύτή; έκ πρώτη; άφετηρίας, ούδαμώ; έπί- 
στευον, άλλ’ ύπελάμβανον αύτήν τυχοδιώκτιν. 
Κχί πράγματι, οσάκις οί άνθρωποι παρατηοώσιν 
□ τι θέλει τι; νά προςελκύσηται αύτού;, φύσει δεί- 
κνυνται ψυχροί· πρε'πει νά συγκινής αύτού;, μή 
πχρε'χων αύτοΐ; μηδεμίαν υπόνοιαν· άλλά καί 
τούτου κατωρθωθέντο;, πολλφ προθυμότερον οΐ- 
κτείρουσιν, ή ύπολήπτονταί σε.

Όθεν ή Πρασκοβία πρώτον μέν ήτει τεμάχιον 
άρτου, έπειτα δε', ίνα τύχη φιλοξενίας, έλάλει 
περί τοϋ κατακάμπτοντο; αύτήν καμάτου· ότε 
δέ πλέον έδέχοντο αύτήν έπί τινα χρόνον. τότε 
έδήλου τούνομα καί άφηγεϊτο τά περί αύτή;.

Ουτω έν τή έπιμόχθω αύτή; πορεΰγ, βαθμη
δόν έσπούδαζε τήν σκληράν σπουδήν τή; άνθρω- 
πινης καοδία;.

Πολλάκι; οί άποπέμποντε; αύτήν παρατηρούν- 
τε; ότι άπεχώρει θρηνούσα, άνεκάλουν αύτήν ό- 
πίσω καί κάλλιστα έδεξιοϋντο.

Πρό; τά; άρνήσει; ήκιστα φαίνονται εύαίσθη- 
τοι οί έν αύται; συνηθίσκντε; έπαΐται· άλλ’ ή 
Πρασκοβία, καίπερ ύπό τή; τύχη; εί; οίκτράν 
κατάστασιν τεταγμένη, δέν είχεν όμω; καταν
τήσει, πρό τή; οδοιπορία; τη;, νά έκλιπαρή τήν 
συμπάθειαν καί τόν οίκτον μεθ’ όλην δέ τήν με
γαλοψυχίαν καί καρτερίαν αύτής, κατεθλίβετο 
όσάκι; ήρνοϋντο καί μάλιστα οσάκις α! άρνήσει; 
έπήγαζον έκ κακή; πρός αύτήν ύπολήψεως. Εΐ- 
πομεν έν τοίς έμπροσθεν οπω; άπέβη αύτη λυσι
τελή; ή του διαβατηρίου πρός τάς άρχάς τοϋ 
χωρίου προςαγωγή· τό περιστατικού τοΰτο ή- 
νάγκασεν αύτήν νά προςάγη αύτό πανταχού, ο
σάκις έπεθύμει νά τύχη πλείονος εύνοια; παρά 
τοϊ; ξενίζουσιν αύτήν. 'Γό διαβατήρ-ον έχαρακτή- 
ριζεν αύτήν ώ; στρατηγού θυγατέρα, τοΰτο δέ 
πολλάκι; αύτήν έν πολλοί; ωφέλησε.

Καί όμω; ώμολόγει, έν τώ μετέπειτα χρόνω, 
ότι ή μέν δυστυχία τής άποπομπή; σπανίω; αύ
τη συνέβχινεν, αί δέ φιλάνθρωποι καί εύμενεί; 
πρό; αύτήν Δεξιώσεις ήσαν τούναντίον πολυαριθ- 
μότατοι.

•— Φαντάζονται, έλεγεν, ότι ή πορεία μου ύ- 
πήρςε θλιβερωτάτη, διότι αφηγούμαι μόνον όσα 
ύπε’στην δεινά, χωρίς νά λέγω τι περί τών άγα- 
θών κχταλυμάτων, τά όποια άπήντησα καί περί 
τών όποιων ούδείς έπιθυμεϊ νά μάθη τι.

*Εν τών θλιβερών καί δεινών τή; πορείας αύ
τή; περιστατικών, καθ’ ό' ή νεάνις ύπέλαβεν ά- 
πειλουμένην τήν ζωήν αύτής, είνε άξιον μνεία; 
διά τό παράδοξον αύτοΰ.

Έν τινι εσπέρα έβάδιζε παρά τά; οικία; χω
ρίου, ζητούσα κατάλυμα καί 'ενώ έζήτει, χωρικό; 

τις, πρό ολίγου άρνηθείς αύτή φιλοξενίαν, ήκο- 
λούθησε καί άνεκάλεσεν αύτήν.

Ό χωρικός ητο πρεσβύτης δυσμορφώτατος. 'II 
Πρασκοβία έδίστασε ν’ άποδεχθή τήν προσφοράν 
αύτοΰ· άλλ’ όμω; έδέξατο καί ώδηγήθη εις τόν 
οίκον αύτοΰ, φοβηθεΐσα μή δέν εύρη έτερόν τι 
κατάλυμα.

Έν τή ϊσίζε ύπήρχε μία μόνη προβεβηκυϊα 
τήν ήλικίαν γυνή, ής ή θέα ήν έτι μάλλον άπαι- 
σία τής τοΰ οδηγού τής Πρασκοβία;. Ούτος έ- 
κλεισεν έπιμελώς τήν θύραν καί τά παραθυρό
φυλλα.

Οί δύο εκείνοι άνθρωποι ήκιστα έφιλοφρονή- 
σαντο τήν πρό; αύτοΰ; είςελθοΰσαν κόρην· ό τρό
πο; αύτών τόσον ήτον άλλόκοτο; ώ;τε ή Ποα- 
σκοβία ήσθάνετο φόβον καί μετεμελεϊτο ήδη διότι 
κατέλυσε παρ' αύτοΐς.

Εϊπον αύτή νά καθήση.
'Γήν I'aSar έφώτιζον φλέγουσα·, έλάτιναι σχί- 

ζαι, έμπεπηγμέναι εί; τοίχου οπήν τά; σχίζας 
ταύτας, άμα καταναλωθείσας, συχνά άλλαι διε- 
δέχοντο. Έν τφ πενθίμφ φέγγει τών φλογών ε
κείνων, έβλεπεν ή Πρασκοβία προςηλωμένους έπ’ 
αύτής τοΰ; τών ξενιζόντων οφθαλμού;, όσάκι; 
έτόλμα ν’ άνυψώση τοΰ; έαυτή;.

Τέλος, μετά βραχεΐαν σιγήν,
— Πόθεν έρχεσαι; ήρώτησεν αύτήν ή γραία.
— Έρχομαι έξ Ίσχίμης καί υπάγω εί; Πε- 

τρούπολιν.
— Ώ, ώ ! έχει; λοιπόν πολλά χρήματα άφού 

έπιχειρεΐ; τόσον μέγα ταξείδιον.
— Μοί μένουσι μόνον όγδοήκοντα χά'λκινα 

καπίκια άπεκρίθη δειλιάσασα ή οδοιπόρος.
— Ψεύδεσαι! άνεβόησεν ή γραία· ναί ψεύδε

σαι ! Κάνεις δέν άποφασίζει νά ύπάγη τόσον μα
κράν, μέ τόσον ολίγα χρήματα !

Εί; μάτην ή νεάνις διεμαρτύρετο ότι τοσαύτη 
ήν όλη αύτή; ή περιουσία· δέν έπίστευον, άλλ’ έ- 
σκωπτον άνήρ τε καί γυνή.

— Έκ Τοβόλσκη; εί; Πετρούπολιν μέ όγδοή
κοντα καπίκια, έλεγεν ή γυνή- πολύ εόκολον μά 
τήν άλήθειαν !

ΊΙ τάλαινα κόρη, προςβεβλημένη καί έντρομος, 
συνείχε τόν ρούν τών δακρύων τη; καί χαμηλο- 
φώνω; έπεκαλείτο τοΰ θεού τήν βοήθειαν.

Έν τούτοι; παρετέθησαν αύτή γεώμηλα, φζ- 
γούσαν δ’ αύτά έκέλευσεν ή γυνή νά κατακλιθή.

'11 Πρασκοβία, μετά τρόμου ύπυπτευθεϊσα ότι 
ησαν κλέπται οί ξενίζοντε; αύτήν, προθύμω; ή
θελε δώσει τά έναπολειφθέντα αύτή χρήματα, 
■ ν’ άπελευθερωθή τών χειρών αύτών έξεδύθη τινά 
τών ένδυμά των αύτή; πριν ή άναβή εί; τήν θερ
μάστραν, διότι έπ' αύτή; έμελλε νά διέλθη τήν 

νύκτα 1 καί άφήκε χαμαί πρόχειρα τά τε θυ
λάκια καί τόν σάκκον αύτής, ίνα έκεϊνοι κατα- 
λογίσωσιν εύκόλως τ'άργύρια, άπαλλάσσοντε; 
αύτήν τοΰ έκ τή; έρεύνης καί ψηλαφήσεω; αίσχους.

Οί δύο πρεσβύται, άμα ύπολαβόντε; αύτήν ά- 
ποκοιμηθεϊσαν ήρξαντο χνερευνώντε; ΊΙ Πρασκο
βία έναγωνίω; ήκοοάτο τή; συνομιλία; αύτών.

— Καί άλλα χρήματα έχει έπάνω της, έλε
γαν- χωρίς άλλο έχει γραμμάτια?. Είδον, 
ποοςέθηκεν ή γραία, μικρόν σάκκον, κοεμάμενον 
είς τόν λαιμόν τη;· έκεί έχει τά χρήματα.

Καί πράγματι τόν μικρόν εκείνον σάκκον, έκ 
κηρωτού υφάσματος κατεσκευασμένον καί περιέ- 
χοντα τό διαβατήριον, ούδέποτε κατέλειπεν ή 
Πρασκοβία.

Τότε ήρξαντο λαλοΰντε; έτι χαμηλότερα φω
νή, αί δέ λέξεις, ών ηκουεν ή Πρασκοβία κατά 
χρονικά διαλείμματα, δέν ήδύναντο νά ένθαρρύ- 
νωσιν αύτήν.

— Κάνεις δέν τήν είδεν ότε ηλθεν έδώ, έλεγον 
οί άθλιοι- ούδέ καν ύπωψιάσθησαν ότι εύρίσκεται 
ακόμη έν τώ χωρίφ.

Κα! έξηκολούθουν λαλοΰντε; έτι μάλλον χα- 
μηλοφώνως.

Μετ’ όλιγόστιγμον σιωπήν, ένώ ή φαντασία 
τή; νεάνιδος διεζωγράφει αύτή μέγιστα δεινά, 
αίφνης είδεν αΰτη άναθοροΰσαν τήν κεφαλήν τή; 
φρικώδους γραός, άναρριχωμένη; έπί τήν θερμά
στραν. Άπαν τό αίμα έπάγη έν ταΐς φλεψίν αύ
τή;. Ίί νεάνις έξώρκισεν αύτήν νά μή έπιβου- 
λευθή τήν ζωήν της, βεβαιοΰσχ αύτήν ότι δέν 
είχε χρήματα- άλλ’ή άδυσώπητο; έρευνήτρια, 
ούδέν άποκριναμένη, ήρξατο άναζητοΰσα έν τοϊ; 
φορέμασι καί ύποδήμασι τή; Πρασκοβία;, άναγ- 
κασθείση; ν’ άποδυθή αύτά.

Ό άνήρ προςεκόμισε φώς· ήρεύνησαν τόν σάκ
κον τοϋ διαβατηρίου κχί έκέλευσαν αύτήν ν' άνοι
ξη τά; χεϊρα;· Τό γηραιόν ζεύγος, βλέπον μα-

1 Αί ρωσσικα'ι θερμάστραι είνε ύπερμεγέθει;· 
οί χωρικοί τή; Σιβηρίας, μή έχοντε; κλίνας, κα- 
τακλίνονται ένδεδυμένοι, είτε έπί τών κύκλω 
τής καλύβη; έντετειχισμένων εδωλίων, είτε έπί 
τής θερμάστρας, τή; εύρυχωροτάτη; άμα καί 
θερμοτάτη; τών έν τή καλύβη θέσεων.

2 Έν Ρωσσία είναι σπανιώτατα τά χρυσά 
καί άργυρα νομίσματα· συνήθως κυκλοφοροϋσι 
καπίκια καί γραμμάτια. Εκατόν έκ τών πρώ
των, δντων χάλκινων, άποτελοΰσιν έν χάρτι- 
νον ρούβλιόν τά δεύτερα είνε γραμμάτια πέντε, 
δέκα, είκοσιπέντε, πεντήκοντα καί εκατόν ρου- 
βλίων. Ταύτα εΐνε τά μόνα έν χρήσει παρά τοί; 
συναλλασσόμενοι; νομίσματα. 

ταιουικένα; τά; έρευνας αύτοΰ, κατήλθε τέλος 
καί άφήκε τήν οδοιπόρον ήμών μάλλον νέκραν ή 
ζώσαν.

Ή φρικαλέα έκείνη σκηνή, πολλώ δέ μάλλον ό 
φόβο; μή έπαναληφθή, έπί πολύν χρόνον είχον 
άυπνον τήν Πρασκοβίαν.

Έν τοσούτω, διακρίνασα έκ της θορυβώδους 
αύτών άναπνοή; οτι άπεκοιμήθησαν οί ξενίζον
τε; αύτήν, βαθμηδόν άνεθχρρησε καί, τοΰ κόπου 
κχταβαλόντο; τήν φρίκην, άπεκοιμήθη καί αύ
τή βχθέως.

'Π γραία έξήγειρεν αύτήν πρό πολλοΰ άνατεί- 
λαντο; τοΰ ήλιου. Ίί νεάνις κατήλθε τής Θερμά
στρα; καί μετ’έκπλήξεω; είδεν ήμερώτερον καί 
φυσιχώτερον τόν τρόπον καί τοΰ άνδοός καί τή; 
γυναικο;. Ίΐθέλησε ν' άπέλθη· έκεϊνοι έκράτησαν 
αύτήν ίνα πχράσχωσιν αύτή γεύμα. Όντως ή 
γραία παρευθΰ; ήτοίμασεν αύτό πολλφ προθυ
μοτερον ή τή προτεραία.

Διά τινο; δίκρανου έξαγαγοΰσχ τή; θερμάστρας 
άγγείον πεοιέχον stchil, προςήνεγκε τή νεάνι- 
δε ικανήν έξ αύτοΰ μερίδα, συγχρόνως δέ ό άνήρ 
άνεσήκωσε καταπακτήν τινα τού εδάφους καί έκ 
κάδου, περιέχοντο; kvas2r ήντλησε καί προ;- 
ήνεγκεν αύτή πλήρη ύδοίαν.

Μικρόν τι άναθχορήσασα έ; έκείνη; τή; περι- 
ποιήσεως, άπεκρίνατο είλικρινώ; πρό; τάς ερω
τήσεις αύτών, άφηγηθεϊσχ κχί τινα τών κατ’ 
αύτήν.

ΊΙ διήγησι; έφάνη συγκινοΰσχ πω; τοΰ; δύο 
πρεσβύτα;· θέλοντες ούτοι νά αίτιολογήσωσι τήν 
πρό μικρού διαγωγήν των, έβεβαίωσαν οτι μόνον 
καί μόνον διότι άτόπω; ύπωπτεύθησαν αυτήν 
κλέπτριχν ήθέλησαν νά μχθωσιν άν είχε χρήμα
τα μεθ' έαυτή; καί ότι ήδύνατο ή Πρασκοβία νά 
“δη, λογιζομένη τά ολίγα αύτή; αργύρια, οτι καί 
εκείνοι ούδόλως ησαν κλέπται.

Τέλο; ή νεάνις άπεχαιρέτισεν αύτοΰ;, αγνοού
σα μέν άν ώρειλεν ή μή ώφειλεν αυτοί; εκφρα- 
σιν εύχαριστίας, εύδαιμονίζουσα δ’ έχυτήν ότι 
έξήλθε τοΰ οίκου έκείνου.

Διχνύσχσα βέρστιχ τινα άπό τοΰ χωρίου άπη- 
ρίθμησεν έκ περιεργεία; τά χρήματα αύτή;. Βε- 
βαίω; θέλει θαυμάσει ό άνχγνώστη; όσον κχί ή 
Πρασκοβία, μανθάνων ότι άντί τών όγδοήκοντα 
καπικίων αύτή;, εύρεν εκατόν εϊκοσιν.

Τά τεσσαράκοντα προςέθηκαν οι ςενίσαντε; 
αύτήν.

ΊΙ Πρασκοβία ήσμένιζεν αφηγούμενη πολλάκι;

1 Ρωσσική μάζα έξ αλιπάστου κρέατος καί 
τεταριχευμένη; κράμβη;.

2 ' Είδος ζύθου έξ αλεύρου σικάλεως. 
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τοϋτο τό συμβάν, ώς άρίδηλον άχόδειξιν τής 
θεία; προςτασίας, αίφνης μεταβαλούσης τήν καρ
δίαν τών αχρείων έκείνων ανθρώπων.

Μετά τινα χρόνον περιέστη ε’ς άλλοίόν τινα 
κίνδυνον, σφοδρά αύτήν έκφοβήσαντα.

Μιά τών ήμερών έμελλε νά διανύσγ μακράν 
πορείαν, διό καί άνεχώρησεν έκ τοϋ σταθμού, έν 
ω κατέλυσε, κατά τήν δευτέραν εωθινήν ώραν.

Καθ’ ήν στιγμήν έξήρχετο τή; κώμη;, αγέλη 
κυνών έκύκλωσαν καί έφώρμησαν κατ' αύτής.

Ή νεάνις ήρξατο τρέχουσα, αμυνόμενη έαυτήν 
διά τή; βακτηρία;· άλλά τούτο έπηύξησε τήν

"Εν τών ζώων έκείνων ήρπασε καί έσχισε τό 
κράσπεδου τή; έσθήτο; αύτής. Τότε ή Πρασκο
βία έβαλεν έαυτήν κατά γή; έπικαλεσαμένη τόν 
Παντοδύναμον. Μετά φρίκη; μάλιστα ή;θετο ένα 
τών λυσσαλεωτέρων όσφραινόμενον τόν τράχηλον 
αύτής διά τού παγερού του ρόγχους.

— Άνελογιζόμην, έλεγεν έπειτα, ότι ό σώσα; 
με έκ τή; θυέλλη; καί τών κλεπτών έμελλε νά 
μέ προφύλαξη καί άπό τού νέου εκείνου κινδύνου.

Οί κύνες ούδέν κακόν έποίησαν αύτήν· χωρι
κός διαβαίνω* άπήλασε καί διεσκο'ρπισεν αύτούς.

Έπεται συνέχεια. Xavid’de Maistl’C·

Έχ τίνος σπουδαίας μεσίτης «ΓΙεξ'ι της μυ- 
0ιστοριογραφίας εν Ίτα.Ιίς. άχο τοϋ 1860», δη- 
μοσιιυθιίσης έν τω ίιί/αρνασοω„ ί·.το τοΰ χ.'Αν
τωνίου Φξΐώαΰί.Ιη, ύ.τοσπώμεν το ίπ’αύτοΰ 
μετα<ρςασθ'ε>· διήγημα «Ο χ.Ιοίαρχος Dodero» 
τού Giulio Bairili, ενός τών διασημοτε'ρων 
συγχρόνων μυθιστοριογραφώ? τής ΊταΛίας.

Σ. τ. Δ.

0 ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ DODERO.

Παρεκαθήμεθα, άν καλώ; ενθυμούμαι, έννέζ ή 
δέκα εί; τήν τράπεζαν, έν τώ ώραίφ χωρίω τού I 
Κουίντου, όπου οί άνθρωποι γεννώνται ναϋται, 
γίνονται πλοίαρχοι καί αναπαύονται συχνάκι; 
έπί εκατομμυρίων.

Το γεύμα ύπήρξε γαστρονομικόν δείγμα όλων 
τών εδωδίμων τοϋ Κουίντου. ΊΙ Γαλλία δέν εί
χεν έπεμβή ώ; συνήθως, προσθέτουσα τά; ολίγον 
αυθεντικά; φιάλα; τού Καμπανίτου της, άλλά 
τό συμπόσιο* έκλειε* ή Ιταλία, έργαζομένη μόνη, 
διά τοϋ Συρακουσίου έκείνου οίνου, δστις έξυπνί- 
ζει τούς νεκρού; καί άποκοιμίζει τοΰ; ζώντα;.

Εϊχομεν φθασει ε’ς τά έπιδόρπια, δηλαδή εί; 
τά; προπόσεις καί εί; τάς διηγήσεις.

— Καί σε:;, πλοίαρχε, δέν λέγετε τίποτε;
Ή έρώτησι; αύτη άπευθύνετο πρό; ήλικιωμέ- 

νον άνδρα, έχοντα λευκήν τήν γενειάδα, ήλιο- 
καες τό πρόσωπον, ζωηρού; τού; οφθαλμούς.

Ό πλοίαρχος δέν άπήντησεν είς τήν άπρόοπτον 
έρώτησιν. ΊΙρκέσθη νά μειδιάσγ, έγειρα; δέ τό 
ποτήρια* μέχρι; οφθαλμών, παρετήρησε τόν οίνον 
πρός τό φώς, καθώς ή Κλεοπάτρα τού; άναλυ- 
θέντα; άδάμαντάς της.

— ’Αφήσατε ήσυχον τόν πλοίαρχον, είπε τις 
τών συνδαιτυμόνων. Λέγουσιν δτ·. νυμφεύεται, 
καί προετοιμάζεται διά τής σιωπή; εί; τήν σο- 
βαράν ταύτην πράξιν.

— Καί τί;—εΐπεν ό πλοίαρχος Dodem—νο
μίζετε ότι δέν δύναμαι νά νυμφευθώ, άν θέλω ; 
Άλλά, είς τό γεύμα τή; ζωής, ό γάμο; φυλάτ- 
τεται ώ; έπιδόρπιον. Έγώ όμω; δέν άπεφάσισα 
άκόμη νά μή ταξειδεύσω πλέον.

— Διάβολε ! μήπω; άφήσατε ερωμένην τινά 
εί; τήν ’Ιαπωνίαν ή εί; τήν Νέαν Ζηλάνδην;

— A I και ανευ των γυναικών είναι ευ/αρ·.- 
στον νά βλέπγ τι; τόν κόσμον.

— Τά ναυάγια όμως δέν εΐναι πάντοτε εύχά- 
ριστα.

— Πράγματι, άλλ’ έναυάγησα δίς ήδη καί, 
ώς βλέπετε, δέν άπέθανον έτι.

— Οί ιχθύς δέν ήθέλησαν ίσως νά γευθώσιν 
υμών.

— Οί ιχθύς ίσω; οχι, οί άνθοωποφάγοι όμω; 
ήθελον.

— Οί άνθρωποφάγοι; πώ; ! διηγήθητέ μα; 
τήν ιστορίαν ταύτην, πλοίαρχε.

— Εύχαρίστως, άπήντησεν ό πλοίαρχο;, κτε- 
νίζων τήν γενειάδα του διά τών χειρών' άλλά 
είναι μακρά ιστορία, καί...

— Δέν πειράζει, πλοίαρχε, άνεφώνησεν ό συμ- 
ποσίαρχος, ά; καταβώμεν εί; τήν αύλήν, έκεί δέ 
πίνοντε; καί καπνίζοντες άνέτω; θά σάς άκούσω- 
μεν μετά πάσης τής προσοχής. Ιερώνυμε, φέρε 
μαστίχαν, ποτήρια, σιγάρα, οίνον, ύδωρ καί πάν 
τό χρειώδες. Καί νύν, πλοίαρχε, ιδού, περιμένο- 
μεν άνυπομόνως τήν ιστορίαν σας.

— Προθυμότατο;. ΊΙμην άξιωματικός έπί τοΰ 
πλοίου Άστήρ τής Θα./άσσης·

— Κατά ποιον έτος, πλοίαρχε ;
— Πολλά ήδη παρήλθον έτη έκτοτε· ήμην 

μόλις είκοσιτετραέτη;· ύπολογίσχτε σείς.
— Κατά τό 1700 λοιπόν, άνεφώνησε γελώ* ό 

Δουράντη;, εις τών δαιτυμόνων.
Ό πλοίαρχο; έμειδίασε καί έςηκολούθησεν;
«Έταξειδεύομεν διά τήν Λίμαν έπί τού Α

στέρας τής Θα.Ιάσσης, καί μετά έννενήκοντα ή
μερων θαλχσσοπορίαν φοβερά θύελλα κατέλαβεν 
ήμάς πλησίον τοΰ Ακρωτηρίου Horn. Δέν σάς 
περιγράφω τά; ταλαιπωρίας τών οκτώ ημερών, 
καθ’ ά; διήρκεσεν ή θύελλα· έπί τέλου; εύρέθημεν 

μετά τεσσάρων σωθέντων άνδρών και ενός κυνό; 
τοϋ πληρώματος είς τά; άκτάς νήσου τινός ω· 
ραιοτάτης, περί ης κατόπιν έμαθον ότι ώνομά- 
ζετο Όκουενακάτη. Έφάγομεν, έπίομεν, συνε- 
σφίγξαμεν τά; χείρα; ώ; άνθρωποι διασιοθέντε; 
άπό βεβαίου θανάτου καί μή πιστεύοντε; είσέτι 
εί; τήν εύτυχίαν των είτα δέ νομίζοντες ότι ή 
νήσο; ητο έρημο; καί ότι ούδεί; ήθελε μά; ταρά
ξει, έστηρίξαμεν τά; χεϊρα; έπί τή; γής, τάς δέ 
κεφαλάς έπί τών χειρών, καί άπεκοιμήθημε*. 
Μετά τόσα; ημέρα; άνησυχίας καί ταλαντεύ- 
σεως, ό ύπνο; ήτο άναγκαΐο; δι’ ήμάς· καί πράγ
ματι μετά δέκα λεπτά οί πάντες έκοιμώμεθα 
βαθύτατα. Δέν ήξεύρω άκριβώς πόσον χρόνον δι
ήρκεσεν ό ύπνος μας, άλλ’ άφυπνισθέντε; έκ τών 
ύλακών τού κυνό; μας, είδομεν τού; πέριξ λόφους 
πλήρεις χαλκοχρόων άνθρώπων, οΐτινες μά; πα- 
ρετήρουν μετά προσοχή; καί περιεργίας. Ήσαν ί
σως εκατόν, υψηλοί τό άνάστημα καί τό χαλ
κό χρουν σώμα έχοντες έστιγμένον δι’ έρυθροϋ καί 
κυανού χρώματος κατά τό πρόσωπον, τό .στήθος 
καί τάς κνήμας. Τά όπλα των ήσαν ξύλιναι λογ- 
χαι καί ρόπαλα άτέχνως σκαλισμένα. Έσθήτα; 
καϊ κοσμήματα δέν είχαν έκτό; πέντε ή έξ πτε
ρών δεδεμένων δι’-έρυθράς ταινία; εΐ; τόν κόρυμ- 
βον τόν σχηματιζομενον κατά τήν κορυφήν τή; 
κεφαλή; των.

Εις μόνο; αύτών είχε περί τήν όσφύν ράκη τινά 
ποικιλόχραα καί δύο χρυσά; περιχειρ-.δα; εί; τά 
άνω μέρος τών βραχιόνων. Κυανά τινα στίγματα, 
παριστώντα άξεστον άνθρωπίνην μορφήν περικυ- 
κλουμένην ύπό μυρίων άκτίνων, έκόσμουν τόν 
θώρακα του. Ήτο ό βασιλεύ;.

’Εννοείτε ; ό βασιλεύ; ό ίδιο; έλάμβανε τόν 
κόπο* νά έλθ·.ι προ; έντάμωσιν ήμών, άγνώστων 
τυχοδιωκτών ερχομένων έκ τή ; θαλάσσης. Έδ ώ, 
παρ' ήμΐν, ό βασιλεύ; στέλλει τοΰ; ύπουργοΰς, 
οί υπουργοί έπιφορτίζουσι τοϋ; νομάρχας, οί δέ 
νομάρχαι έπϊ τέλου; άποστέλλουσιν ύπαστυνόμον 
τινά. Άλλ' έν Όκουένακάτγι δέν ύπάρχει τοσαύτη 
περιπλοκή υπηρεσίας· ό βασιλεύς οδηγεί τόν 
στρατόν καί τήν περίπολον, διευθύνει τήν δικαιο
σύνην καί τό τελωνεϊον, άνοίγει τήν βουλήν καί 
κλείει τάς φύλακας, έργάζεται ώ; βού; καί τρώ. 
γει ώ; λύκος.

ΊΙμεϊς εϊχομεν μείνει άκίνητοι έκ τοϋ φόβου 
οί δέ εχθροί ειχον άρχίσει νά ψάλλωσιν άσμά τι, 
όπερ ήτο ίσο»; ή Μασσα.Ιιώτίς των. άλλ’ οϋτινο; 
τήν μελωδίαν δέν ήδυνήθην νά έννοήσω. Οί μορ
φασμοί τών τε οφθαλμών και τών χειλέων των 
έδείκνυον ότι ή παρ’ αύτοϊς μέθοδο; τοϋ κδειν 
δέν διαφέρει τή; ϊδικής μας· άλλά, πιστεύσατέ 
μοι, ό φόβο; δέν μοι επίτρεπε νά κάμω συγκρί
σεις.

— Πλοίαρχε ! μοί είπε τρέμων εις τών ναυτών, 
τί νά κάμωμεν ; θά έπιτρέψωμεν νά μά; φονεύ- 
σωσεν άνευ άντεστάσεως ;

— Όχι· περιμένετε· μοί έπέρχεται ιδέα τις...
Ταύτα δέ λέγων έπορεύθην πρό; τού; άγριους, 

αΐτινες, ΐδοντες με, διέκοψαν τό άσμά των.
— Ό βασιλεύς, βλέπων τό ειρηνικόν κίνημά 

μου, έπροχώρησε δέκα βήματα καί, στηριζόμενος 
έπί τή; λόγχης, ήρχισε νά μοι όμιλό).

Κατ' έκείνην τήν έποχήν έγνώριζον τήν Ιταλι
κήν, τήν γαλλικήν καί τήν άγγλικήν καί δέν εί- 
χον εντελώς λησμονήσει τήν λατινικήν τού γυ
μνασίου· άλλ.' ή γλώσσα, ήν ώμίλει ο βασιλεύς, 
δέν είχεν ούδεμ.ίαν ομοιότητα πρός ταύτας. Έ- 
νο’ησα όμω; ότι έζήτει τά διαβατήρια.

’Αλλα πώ; νά έξηγηθώ; προσεπάθησα διά 
νευμάτων νά παραστήσω αύτώ τήν θέσιν μας, 
άλλά δέν κατώρθωσα νά έπέλθγ ούδεμία συνεν- 
νόησι; μετά τή; Α. Γ. τοΰ άκροατοϋ μου, όστις, 
καθ’όλην τήν μιμικήν μου διήγησιν, έπχνελάμ- 
βανε συχνάκι; και μετ’ όογής τήν λέςιν I U C Γ a.

Εις τήν γλώσσαν τή; Όκουενακάτη; ή λέςις 
tucrit. ώς κατόπιν έμαθον, είναι συνώνυμος πρός 
τό β.ΙΛζ.

Ίνα τόν εύχαριστήσω, έκάλεσα τοΰ; συντρό
φου; μου, έλπίζων δτι θά ώσιν εύτυχέστεροι εμού· 
άλλά μάτην! Τό τρομερόν I tier ;ϊ άντήχε·. έντο- 
νώτερον καί φοβερώτερον ή ποτέ, καί οί άγριοι 
έκεΐνοι έγε'λων άγρίως. Έθώπευον τήν γενειάδα 
διά τών χειρών, ώσεί ζητών έν τγ γενειάδι μέσον 
τι σωτηοία;... Άλλ’ούδέν εύρισκον.

0: άγριοι ομω; εύρον τι. ΊΙ γενειας μου εζη- 
γειρε τήν περιεργίαν αύτών τε καί τοΰ βασιλέως. 
Ί1 γενειά; μου, μακρά ώς καί σήμερον, ήτο τότε 
ζανθοτάτη· καί οί αύτόχθονε; εκείνοι, οί έχοντε; 
τόν πώγωνα έντελώς γυμνόν, έθαύμαζον τήν 
Caikl Lapi μου, δηλαδή τόν ?}.Ζ/ο.τώγω>·α, ώ; 
τον έλεγον. Ό βασιλεύ; εύηρεστήθη νά σύργ πλει- 
στάκις καί νά έξετάσγ, μέχρι τή; ρίζης τά; μχ- 
κρά; αύτή; τρίχα; διά νά ϊδη άν ή-αν άληθεί; 
ή πλασταί· άφοΰ δέ έπείσθη ότι ή γενειά; άνήκει 
πράγματι εί; έμέ. έστράφη πρό; τού; φιλτάτους 
ύπηκόους του. διά μακρά; δέ καί ένθερμου ομι
λία; άνεκοίνωσεν αύτοΐ; τό άποτέλεσμα τών πκ- 
ρατηρήσεών τού.

Άλλα καί ό κύων μα; μετέσχε τού θαυμα
σμού πρό; τόν στρατόν. PunniinqUi! έλεγον οί 
άνθρωποι έκεΐνοι, δηλαδή ,ίινχον ζώο>' άλ.λ’ ο 
Φοίβος δέν ήθελε νά όνομασθγ puiiniinqui, καί 
ύλάκτει όργίλω;· όθεν έγώ προσεπαθησα νά τόν 
ησυχάσω, καλών αύτόν διά τοΰ άληθοΰ; όνομα- 
το; του- ό δέ βασιλεύς, βλέπων ότι ή φωνή μου 
έπράϋνε τόν κϋνα. εύηρεστήθη νά έπαναλάβη καί 
αύτό; τό μυθολογικόν έκεϊνο ονομα. Είτα, δώσας 
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τάς δέουσας διαταγάς είς τούς υπηκόους του. 
μάς ένευσε νά τόν άκολουθήσωμεν. Ό βασιλεύς 
λοιπόν προεπορεύετο, ήμεϊς Si τόν ήκολουθοΰμεν, 
τών στρατιωτών ερχομένων έν τέλει τής όλης 
συνοδίας.

Έπορεύθημεν δύο σχεδόν ώρας.
— Caila Lapi! έφώναζεν ό βασιλεύς στρεφό

μενος πρός με.
Διά τών λέξεων τούτων ό βασιλεύς έσήμαινε 

την γενειάδα μου, βαπτίζων ούτως αύτήν ήΛιο· 
πώγωνα, ώς ενόησα αργότερα, ότε έμαθον τήν 
σημασίαν τής λέξεως.

— Capiluta!
— Πώς ; ειπον έκπληκτος.
— Capiluta ! και, ούτω λέγων, ό βασιλεύς έ- 

δείκνυε σωρόν θολοειδών οικιών.
— Ά ! Capiluta· ενόησα και διά νευμάτων 

έδήλωσα τό φαγητόν καί τόν ύπνον.
Ή μιμική αύτη απόπειρα έπέτυχεν. Ο βασι

λεύς, ώς κάγώ τήν στιγμήν έκείνην, δέν έβλεπεν 
έν τή πόλει άλλο ή τόν τόπον δπου τρώγει τις 
χαί κοιμάται’ ώς έκ τούτου δέν έφώνησεν τό 
σύνηθες tucra.

Μετά μίαν ώραν εϋρισκόμεθα πρό τών Ουρών 
τής πόλεως, ή, κάλλιον είπεϊν εις τάς πρώτα; 
καλύβας τής Capiluta, καί έγενόμεθα δεκτοί ύπό 
παίδων φωναζόντων καί ύπό γυναικών πάσης η
λικίας, τών πάντων ένδεδυμένων ώς οί συνοδεύον- 
τες ήμάς στρατιώται. 'Ας μή ΰπάγωσι ράπται 
είς Capituta- έντός οκτώ ήμερών θά χρεωκοπή- 
σωσιν.

Αί κυρίαι μάς εθεώρουν μετά μεγίστης περιερ 
γίας· άπόδειξις ότι παράγονται πάσαι έκ τής 
αύτής μητρός. Κάγώ έθεώρουν αύτάς λαθραίως, 
επειδή ήσαν ώραΐαι τό πρόσωπον καί λευκότεραι 
τών άνδρών. Τινές αύτών είχον έρυθροκύανον ται
νίαν περί τήν όσφύν άλλ' αί πλεϊσται πρός έπι- 
κάλυψιν τής αθώας γυμνότητας των έφερον μόνον 
περιδέραιον έξ ϋδόντων καρχαρίου.

Τό πλήθος μάς ήκολούθησε μέχρι τής κατοι
κίας τοϋ βασιλέως, συγκείμενης έκ τινων καλυ
βών ύψηλοτέρων τών άλλων καϊ περιεστοιχισμέ- 
νων ύπό εύρέος χάνδακος. Διήλθομεν άκολουθοϋν- 
τες τόν βασιλέα, έπί δύο άςέστων σανίδων, αΐ
τινες έ χρησίμευαν άντί γεφύρας, καί είσήλθομεν 
είς εύρύ δωμάτιόν, δπερ ήτο βεβαίως ή αίθουσα 
τής ύποδοχής, διότι δέν είχεν άλλα έπιπλα εϊμή 
δωδεκάδα ψιάθων τεθειαένων έν κύκλω παρά 
τοϊς τοίχο-.ς. Έπί τής μεγαλειτε'ρας αύτών έκά- 
θισεν η, άληθεστερον είπεϊν, έξηπλώθη ό βασι
λεύς, ένώ άόρατοί τινες αύληταί έσχιζον τά ώ- 
τά μας.

Δύο άγριοι, οί προύχοντες τοϋ έθνους, έκάθι- 
σαν πλησίον αύτοΰ· ήλθον έπειτα καί άλλοι, καϊ 

έποαξαν τδ αύτό καθ’ ίεραρχικήν τάξιν. Ό βασι
λεύς ένευσεν είς ήμάς νά καθίσωμεν- ό δέ Φοίβος, 
δημοκρατικόν ζώον, είχεν ήδη στρωθή άνευ πολ
λών φιλοφρονήσεων καί, νομίζω, πρό αύτοΰ τοΰ 
μονάρχου.

Τί θά γείνη τώρα ; έσκεπτόμην. Ά ! ιδού· ό 
βασιλεύς όμιλεΐ πρός τόν υπουργόν του, δστις έ- 
γερθεϊς έςέρχεται. ζΠαρήλθον ίσως δεκαπέντε λε
πτά· ο βασιλεύς έφαίνετο ανυπόμονων καΐ έμελ- 
λεν ήδη νά πέμψγ καί τόν δεύτερον ύπουργόν δτε 
ό πρώτος επανήλθε συνοδευόμενος ύπό τοΰ παρα- 
δοζοτάτου τών ανθρώπων.

Φαντάσθητε άνθρωπάριον κάτισχνον, δπερ έ
φαίνετο περιπατούν έπί δεκανικίων καϊ είχε τούς 
βραχίονας κυρτού; δίκην λαβών αμφορέων, άν- 
θρωπάριον φέρων φενάκην άλλοτε ξανθήν, νΰν S' 
ε’ρυθράν έκ τών λιπωδών ούσιών δι’ών προσεπά- 
θει νά καλύψν) τήν ύβριν τών έτών. Ό άνθρωπος 
ουτος ήτο Ευρωπαίος, ώς άπεδείκνυον τά ύποδή- 
ματά του, άτινα πρό είκοσιν έτών ήσαν έξ έ- 
στιλβωμένου δέρματος, τό κυανοΰν χελιδόνουρόν 
του τό έχον επίχρυσα τά κομβία καϊ ό υψηλός 
του πίλος, ήδη μεμαδημένος καί τετρημένος. 
Τοιαύτη ήτο ή ένδυμασία τοΰ ό'ντος εκείνου, ή δ’ 
έλλειψις ύπακαμίσου καί περισκελίων άνεπλη- 
ροΰτο διά τεμαχίων τινων τοΰ υφάσματος έκεί- 
νου περί ού εϊπομεν περιγράφοντε; τόν βασιλέα 
τής Καπιτβύτης.

Ό νέηλυς έκαμε τρεις βαθε·’ας πβοσκλίσεις, μάς 
έκύτταξε προστατευτικώς πως, είτα δέ ήρχισε 
βλάσφημων είς τήν γλώσσαν τής χώρας μετά 
τοΰ βασιλέως.

*0 διάλογος εκείνος, ακατάληπτος, ώς είκός, 
δι’ ήμάς, έτελείωσε, μετά ταΰτα δέ ό παράδοξος 
άνθρωπος, στραφείς πρός με μετά στροφής αξίας 
γάλλου χοροδιδασκάλου, μοί άπέτεινε φράσιν 
τινά γαλλιστί.

Έξέπεμψα κραυγήν χαράς, καίτοι ή προφορά 
του είχε παλαιώσει ώς τά ενδύματα του καί αί 
φράσεις του δέν ήσαν τού τελευταίου συρμού καί 
της άρίστης συντάζεως.

Ιδού ή ομιλία του·
α Ό Ούρουτούκτης, τούτέστι Κρότος τί}ς 

Βροντή':, ό ισχυρός βασιλεύς τής ώραίας νήσου 
Όκουενακάτης, ό νικητή; τοΰ τρομερού Τομανι- 
κάνουλ, εί; δν άπένειμε τήν ύψηλήν τιμήν νά 
φάγν) τήν καρδίαν καΐ τό ήπαρ διά τών βασιλι
κών όδόντων του, έρωτα υμάς, τόν Caila Lapi, 
τουτέστιν ή.Βοπώγωνα, ώς εύηρεστήθη να σας 
όνομάση ένεκα τής ξανθής υμών γενειάδος, τίς 
είσθε καί διατί ήλθατε εις τό βασιλείαν του. »

— Είμαι, άπεκρίθην, ο Μαύρος ΒοάβΓΟ, γε- 
νόυήνσιος καί πλοίαρχος, ώς ήδυνάμην νά σας 
αποδείξω άν ό Ωκεανός μοί άφινε τά έγγραφά 

μ.ου. Οί τέσσαρες ημείς καί ό κύων ουτος έπεζή- 
σαμεν μόνοι έκ τού ναυαγίου τοΰ Άΰτόρος τής 
Θα.ίάσαης, καί ζητοΰμεν φιλοξενίαν παρά τού 
ίσχυροτάτου βασιλέως Κρότον τής Βροντής. 
’Αλλά, παρακαλώ, τίς είσθε ύμεϊς, ό λαλών καί 
ίνδυόμενος ευρωπαϊκά;

— Ά! σάς άρέσ^ει ή ένδυμασία μου; είπεν ό 
διερμηνεύς. σμικρύνων τά χείλη ϊνα προκύψη μει
δίαμά τι δέν είναι ώραιοτάτη ; Είναι αριστούρ
γημα τού Uumann, πρώτου ράπτου τών Παρι
σίων... πρό είκοσιν έτών. 'Ονομάζομαι Labsolu, 
μυροποιός καί χοροδιδάσκαλος. Μετέβαινον εί; 
Λίμαν δια νά εξευγενίσω τού; λαούς εκείνους διά 
τών χαρίτων τής Τερψιχόρης καϊ διά παχυμύρου 
τινός. ύπ' έμοΰ έφευρεθέντος καί διευκολύνοντας 
τήν γένεσιν τών τριχών καί τών μεγάλων ιδεών, 
ties grandes idees· άλλ’ ή Μοίρα δέν Ιπ·.τρέπει 
είς τούς λαού; έκείνους ν' άπολαύσωσι τών εύερ- 
γετημάτων τοΰ πολιτισμού. Εύρίσκομαι έδώ δε
καοκτώ ήδη έτη, καί ή κυβέρνησις αΰτη m’a ap- 
precie a ma juste valeur, έπε.δή έξήγησα τά 
μυστικά τού παρισιακού συομοΰ είς τήν βασιλο- 
μήτορα, τήν κομψήν Νιφέ.Ιην τϊ)ς όνστως· καϊ 
τώρα έκτελώ χρέη κομμωτοΰ κα'ι διδασκάλου 
γλωσσών, χορού καί de bonnes manieres παρά 
τή αδελφή τού βασιλέως, τή ώραιοτάτν), τή θε·'α 
Λρόνφ tilt Πρωία;, ής τό γλυκύτατου όνομα ή
θελον σάς ε’.πεϊ έν τή γλώσσή τής χώρας, άν δέν 
έφοβούμην μή ό ισχυρός Κρότος της Βροντής, 
άκούων αύτό προφερόμενον, έννοήσγ οτι σας ομι
λώ περί πραγμάτων έξω τού προκειμένου.

Καί πράγματι ό Ούρουτούκτης έφαίνετο ανυ
πόμονων- ό δέ Ski re Labsola έσπευσε νά τον 
ποσό ή, έπαναλαμβάνων αύτώ διά μακρών έκεϊ- 
να άπερ έν όλίγαις λέξεσιν είχον εΐπεί.

Κατά τήν διήγησιν τού Labsiilu, ό βασιλεύς 
έμειδίασε πλειστάκις.

— Καλόν σημεϊον, ειπον είς τόν Labsolll· ό 
βασιλεύς μειδιά.

— ’Αργότερα θά σας ομιλήσω, μοί άπεκρίθη 
ουτος· νΰν δέ άς περιμένωμεν τάς διαταγάς τού 
εύγενοΰ; βασιλέως.

Τό βλέμμα τού LabsOlu μοί έλεγεν ότι δέν 
έπρεπε νά συλλάβω πολύ ταχέως μεγάλα; έλ- 
πίδα$. Καί είχε δίκαιον. Μετά τινα καιρόν ό βα
σιλεύ^ μάς άπέπεμψε. Κάγώ, χωρισθείς έκ τών 
συντρόφων μου, έκλεϊσθην εί; καλύοην τινά πλη
σίον τοΰ ποταμού, πεφυλαγμένην ύπό τεσσάρων 
ροπαλοφόρων άγριανθρώπων.

Έμεινα κλειστός όλην τήν ήμέραν εκείνην. 
Κατά δέ τήν δύσιν τοΰ ήλίου, πνοή τις άέρος 
δοοσερωτέρα έψαυσε τό μέτωπον μου. 'Η θυρκ ιΐ· 
χεν άνοιχθή, καί έν τώ ώχρώ φωτϊ τοΰ λυκαυ- 
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γοΰς είδον σκιάν τινα γυμνού ανθρώπου, δν δέν 
άνεγνώρισα άμέσως.

— Ne craignez rien; c’est moi, Labsolu. 
Ένδύομαι μόνον είς τάς μεγάλα; περιστάσεις, 
ούχί δέ καθ' ήμέραν, διότι τό φόρεμα ήθελε χα
λάσει ταχέως καί έδώ δέν ύπάρχει Uumann τι; 
ϊνα κατασκευάση διάδοχον. Καϊ τούτο τό γνω- 
ριζουσι τά περισκέλια καϊ τό ύποκάμισόν μου, 
τά όποια ήθέλησα νά φορέσω πάντοτε, καί μοι έ- 
φθάρησαν ολίγους μόνον μήνας μετά τήν άφιξίν 
μου είς τήν νήσον ταύτην, ήν, έκ τυύ τρόπου τοΰ 
ένδύεσθαι, δικαιούμαι νά ονομάσω Έ.δέμ. Ell 
effet, me void comae noire pere Adam!

— Κάθε τόπο; καϊ ζακόνι, κάθε μαχαλάς καϊ 
τάξι;!

— Ilelas, oui mon garcon· άλλά πράγματά 
τινα δέν μοι άρέσκουσιν. Η μαγειρική, λόγου 
χάριν, καϊ πρό πάντων φαγητά τινα δέν ήδυνή- 
θην ποτέ νά τα συνειθίσω.

— τΑ ! ένόησα ! Είναι λοιπόν άληθές; έφώ- 
νησα λαμβάνων τόν βραχίονά του... Έδώ τρώ- 
γουσι τό κρέας τών...

— Τών άνθρώπων, ναι, δταν δύνανται, c’CSt 
a dil'e όταν πολεμώσι πρός τού; γείτονα; τών 
άλλων νήσων ή όταν δυστυχή; τις ρίπτηται ύπό 
τής θαλάσσης είς τά; άκτά; ταύτας. Κάγώ έ
λαβαν όμοίαν τή ίδική σας τύχην, καϊ άν δέν ή
το ή βασιλομήτωρ, ήτις — δέν το λέγω πρός καύ- 
χησιν. ce q ii u’est pjs d ι tout dans mes ha
bitudes — μ'έκρινε assez bon s jet pour faire 
un manage morgauatique— άν δέν ήτο, λέγω, 
ή κομψή Ντφέ.ίη τϊΐς Shat ως, ήθελον με φάγει 
comma du bee .f a la m ide. Faut dire aussi 
que je l etais jolimenl, a la mode! Έπειτα ό
μως έφάνην χρήσιμος, ή μάλλον, άναγχαΐος είς 
τόν λαόν τούτον, άφ'οΰ μάλιστα ή ανατροφή 
τής νέα; ήγεμονίδος δρόσον της Πρωίας ανετέθη 
είς έμέ. θά ίδήτε τΐ ώραία ήγεμον'.ς, καί πόσον 
ώραία όμιλεΐ τά γαλλικά, avec une ccrt.iii.e 
mollesse d accent q ii ferait furear a Paris.

— θά ίδω ! διέκοψα έγώ. Πώ; θά ιδω άφ'ου 
θά μας φάγωσι ;

— θά σας φάγωσιν! είπεν ό L bsolll σαρκα- 
στικώς. θά σά; φάγωσι; — Καί άνήρχισαν ήδη;

— θεέ μου ' Έφώνησα, πηδών μετά ταραχή; 
καί τρόμου. Τού; συντρόφους μου ! Θέλω νά τους 
ίδω.... θέλω νά.,..

— La. la mon g rcon: έστέ φρόνιμος, ή θ'ά- 
πολεσθήτε καί ύμεί; Μήπως νομίζητε ότι δύνά- 
σθε νά σώσητε τού; ήδη φαγωθέντα;.... καΐ χω- 
νευθέν-.α;; Ό,τι εγεινεν έγεινεν !

— Ώ! έκραξα πίπτων ημιθανής χαμαί ά; φο- 
νεύσωσι καί έμέ! Τί περιμένουσι; διατί δεν ελαβον 

ι κάγώ τήν αύτήν τύχην τών συντρόφων μου ;
26



202 ΧΛΩΡΙΣ ΧΛΩΡΙΣ 203

— Διατί;. . διατί·,... ύττβ-τονΟόριζεν ό Γάλλος. 
Σάς διετήρησαν ζωντανόν, χάρις είς πρόφασίν 
τινα, en atteute lle mieux, καί οί γαστρονόμοι 
■ησύχασαν έλπιζοντες νά σας φάγωσι κατά τάς 
εορτάς τοϋ Κουτκοϋ.

— Τί έστιν ό Κουτκοΰς ούτος ;
— Ό θεός των. *11 προφορική Γένεσίς των διη

γείται ότι ημέραν τινά ό Κουτκοΰς έγκατέλιπε 
τόν ούρανόν ίνα ζή έν Όκουενακάττ), όπου έσχεν 
υιόν Τιγίλ καί θυγατέρα Σιδούκα, οΐτινες ένυμ- 
φεύθησαν μεταξύ των άμα φθάσαντε; εϊς κατάλ
ληλον ήλικίαν. Ό Κουτκοΰς καί ή σύζυγός του 
Ίληουμ ένεδύοντο φύλλα δένδρων καί έτρωγον 
καρπούς, τών ζώων μή πλασθέντων ε:σέτι. ΕΙ 
c'est peut elre a cause de cela ότι νύκτα τινά 
ό Κουτκοΰς έγκατέλιπε σύζυγον καί τέκνα καί 
άπήλθεν ούδείς ήξεύρει ποΰ.

— Ώραΐον αύτό κα'ι άπλούστατον !
— Comma VO'JZ voyez ! Δέν δύναται τις νά 

φαντασθή τι άλογώτερον τοϋ θεού τούτου. Τόν 
τιμώσι τρώγοντες καί πίνοντες, χωρίς νά τω 
προσφε’ρωσί τι. Είναι όμω; αληθές ότι καί δέν ά- 
παιτοϋσι τίποτε παρ’ αύτοΰ, καί όμιλαϋσι περί 
αύτοΰ sans se genre point du tout, sansfacons.

— Καί έορταζουσι τήν έορτήν του ;
— Μάλιστα, άλλ' ώ; σάς είπον, είναι εύωχία 

καί οχι εορτή.
— Έγώ λοιπόν....
— Vous tiendrez lieu de rosl beef είς τό συμ- 

πόσιον, δπερ θά γείνν) μετά, δύο μήνας. Είναι 
έφεύρεσι; τής ήγεμονίδος.... διά νά σας σώσγ...

— Δέν εννοώ...
— ’Υπομονή.
Δέν θέλω νά σας λυπήσω διηγούμενος τό τέ

λος τών δυστυχών συντρόφων σας, οΐτινες - καί 
τούτο σά; λέγω πρός παρηγοριάν σας— άπέθα- 
νον χωρίς νά το έννοήσωσιν, επειδή οί υπήκοοι 
τοΰ Ούρουτουκτοΰ είναι δεξιώτατοι περί ταΰτα. 
Περίεργοι άνθρωποι οί πολίται τή; Όκουενακάττ,;! 
Ειχον μέγα πρόβλημα νά λύσωσι· νά μάθωσι 
δηλαδή κατά πόσον τό κρέας τών Εύρωπαίων 
είναι καλήτερον τοϋ ίδικοϋ των Γέρων τις, όστι; 
ενθυμείται είσέτι ναυαγόν τινα ον έφαγε πρό 
πεντήκοντα έτών, έλεγε τό κρέας τών Εύρωπαίων 
αριστον άλλά ύμεΐ; γνωρίζετε κάλλιον ε’μοΰ ότι 
μία χελιδών έαρ ού ποιεί. Έκτός τούτου, οί νέοι 
ήθελον γ niordre a leur lour. Ό ίδιος ήπειλή- 
θην συχνά νά χρησιμεύσω ώ; δείγμα, μετά τόν 
θάνατον τής βασιλομήτορο;· άλλ' εύτυχώς ο βα
σιλεύ; έγνωμοδότησεν ότι, επειδή είμαι γέρων 
και ισχνότατος, δέν ήδυνάμην νά παρέξω ακριβή 
ιδέαν τοΰ πράγματος. Et VOlIj poUI’qUOi OU DC 
ni'a pas croque!

Ό Labsolu. έσταμάτησεν άλίγαν, ειτα έξηχο- 
λούθησεν;

— Ή νεκρά ήγεμονίς κ/ρόσοί τής Πρωίας 
σά; είδεν έκ τού παραθύρου τών άνακτόρων ότε 
είσήλθετε, καί άπεφάσισε νά σας σώσγ. Καί αύτή 
έχει τό πρόβλημά τη;, θέλει νά μάθτ) τί πράγμα 
είναι ή ξανθή έκείνη γενειάς, πώς έγεννήθη καί 
πώς είναι καμωμένη, λ oila, Π1ΟΙ1 garbin διατί 
έσπευσε νά ζητήση τήν ζωήν σας. et voila de 
q ielle maniere, aussi delicate q te drol'onde, 
elle s'y est prise!

— θεία ήγεμονίς, ανέκραξα, όρμώμενος έκ 
δικαίου ενθουσιασμού.

— θεία, πράγματι· c'est le OlOt! Μή νομί
ζετε όμω; ότι έπέτυχεν άμέσω; καί άνευ μάχης. 
'Ο πρωθυπουργό; άπέδειξεν, ότι δέν είναι άναγ- 
καΐον νά στερηθώσιν οί πολίται δ,τι όγδοήκοντα 
στόματα περιμένουσιν ανυπομονώ; καί ότι οί τρεις 
λοιποί μόλις άρκοΰσιν ώ; όριχτιχά. Άλλ' ή ζ/;ό- 
σος rijc Πρωίας είπεν ότι. ώ; βασ-.λόπαις, είχε 
τό δικαίωμα νά έπιβάλν) τήν θέλησίν της εί; τε 
τόν πρωθυπουργόν καί εί; πάντα; τού; υπηκόους. 
Καί έπειδή ό πρωθυπουργός έτόλμησε νά ΰπο- 
τονθορϊστ, παρατηρήσει; τινά; είσέτι, ο βασιλεύ; 
έγρονθοκόπησε τον πρωθυπουργόν, δστις έπεσεν 
ανάποδα, et ne donna pas meme sa demission.

— Ζήτω ό βασιλεύς! έκραξα.
— Έτοιμασθήτε λοιπόν νά παρουσιασθήτε είς 

τήν ήγεμονίδα. Εϊσθε ελεύθερος νά διέλθητε τήν 
πόλιν όλόκληοον, άλλά σάς συμβουλεύω νά μή 
έξέλθητε τοΰ φρουρίου τούτου, διότι ό λαό; δύνα
ται νά λάβ(5 τήν περιεργίαν νά λύστ) ό ίδιος τό 
πρόβλημα... εννοείτε; Καί τοΰτο ήθελε κατα
στρέψει τά σχέδιά μου. Εγώ ελπίζω ότι καί υμείς 
θά γίνητε un sauvage comme il faut, ώ; ό δ ·ΰ· 
λός σας. Είμαι γέρων, καί ήθελον ν' άφήσω άλλον 
τινά είς τήν θέσιν μου de pionnier du progres.

Οΰτωςέλάλειό Μέντωρμου· έγώόμωςδένπροσ- 
εΐχον πλέονείς τάς ονειροπολήσει; του, άλλ'έσκε- 
πτόμην μετ' ένθουσιασμοΰ τήν χαριτόβρυτον ή- 
γεαονίδα, τήν τόσον καταλλήλως φροντίζουσαν 
δι' έμέ. Πάντες τοιοΰτοι οί άνδρες! Έκαστη γυνή, 
ήτι; ένδιαφέρεταί πω; δι’ ήμάς, είναι βέβαια νά 
καθέξη) θέσιν τινά είς τήν καρδίαν ήμών. Καί ή 
δι' έμέ ένδιαφερομένη γυνή ήτο ώραία· ό Labsolll 
τό έλεγε, καί ήδυνάμην νά πιστεύσω αύτφ, ε
πειδή τήν πρωίαν ειχον ίδεΐ μαρτυρίας πολλάς 
τή; ωραιότητας τών γυναικών τής Όκουενακά- 
της Έλησμόνησα, τό ομολογώ, τήν άξιοδάκρυ- 
τον θέσιν μου, τήν άπώλειαν τών συντρόφων μου, 
τά θερμά είσέτι οστά αύτών... Καί έκτένισα τήν 
γενειάδα μου διά τοΰ κτενός ον μας ΐδωκεν ή 
φύσις· τήν έκτένισα φιλοστόργως, συλλογιζομενος 
ότι τά βλέμματα τή; ώραία; ήγεμονίδος ειχον

σκεύους όμοιου πρός κλίνην, ήγέρθη εύγενέστατχ 
ίνα άποκριθή είς τόν εύλαβή χαιρετισμόν μου καί 
είς τά; τρεις βαθυτάτας ύποκλίσεις τοϋ Labsolu.

Έδώ, φίλοι μου, έπιτρέψατέ μοι νά σταμα
τήσω ολίγον. Είδον πολλάς γυναίκας καί πολ
λάς 'ίσως θά ίδω κατά τό διάστημα τής ζωής 
μου, καί περί αύτών θά έκφέρω κρίσιν, έπειδή ή 
χιών τή; γενειάδος δέν έπεξετάθη κα! έπ! τής 
καρδίας, ούδ’ ετύφλωσε τούς οφθαλμού; μου. 
Άλλά καί χιλίας άν ϊδω, πέποιθα ότι ποτέ δέν 
θά εΰρω καλλονήν τόσω θαυμασίχν ώς τήν τής 
Λρόσου τής Πρωίας, τής ήγεμονίδος τή; Όκουε- 
νακάτης. Ή έπιδερμί; τη; έφαίνετο ολίγον με- 
λαγχροινή, καί ύπ' αύτήν διεκρίνετο τό αίμα 
ρέον εί; τά; φλέβα; ώ; ό ροδόχρου; χυμό; ύπό 
τόν μαλακόν φλοιόν βερυκόκκου. Μελανωτάτην 
καί βοστρυχώδη είχε τήν κόμην, κυανού; τού; 
οφθαλμούς, κεκαλυμμένους ύπό μακρών καί οίονεί 
όλοσηρικών βλεφαρίδων, αιτινες έξήγειοον έν τή 
καρδιψ μου απείρου; επιθυμία;. Τί δέ νά σα; 
εϊπω περί τοΰ προσώπου τη; ; Τό μέτωπον της 
δέν ήτο εύρύ, άλλ’ αί έξοχαί του έδείκνυον ίσχυ- 
ράν νοημοσύνην. ΊΙ ρί; δέν ήτο τόσον μακρά καί 
εύθεΐα όσον απαιτεί ή έλληνική τέχνη· άλλ’ ή 
φύσι; δέν θά την άπηρνεϊτο βεβαίως· τοιαύτη 
ήτο ή κομψότη; καί ή καλλονή τή; καμπύλη; 
τών ρωθώνων τη;. Τό στόμα έπί τέλου; ήτο, 
άνευ ύπερβολής, δοχείον ανατολικών μαργαρι
τών. Μχ τήν ψυχήν μου ! ότε είδον τήν κεφαλήν 
έκείνην, έμεινα εκστατικό; παρατηρών αύτήν, 
καί την έλάτρευσα ώ; ειδωλολάτρη;. Καί σήμε
ρον, έπί τή άναμνήσει αύτή;, τό αίμά μου κο
χλάζει είς τά; φλέβα;. Ήθελον νά σα; περιγράψω 
όλα; τά; ήόεία; σκέψεις ά; ή θέα τοιαύτη; θεία; 
καλλονή; έγέν,ησεν έν τώ νώ μου .... άλλά ή 
γλώσσα μου δέν δύναται.... καί έξακολουθώ 
τήν διήγησιν.

ΊΙ ήγεμονί; ήγέρθη, ώ; είπον, ΐν* άποδώση τόν 
χαιρετισμόν μα;’ εϊτα δέ έκάθισε πάλιν, νεύουσα 
εϊς ήμάς νά καθίσωμεν έπί δύο έδρών κατεσκευχ- 
σχένων κατά μίμησιν τών εύρωπαΐκών ύπό τοϋ 
Labsolu, καλυτέρου μυροποιοΰ καί διπλωμάτου 
ή τέκτονος καί λεπτουργού.

Άλλ’ ούτε ό Μέντωρ μου ούτ' έγώ έπωφελή- 
θημεν τή; εύγενοϋ; άδειας, καί ό Labsolll, άτε 
μέγας ρήτωρ, ήρχ'-5« λόγον του.

— Ή άξιολάτρευτο; ήγεμονίς μου μοί επιτρέ
πει όπωτ, συσταίνων αύτή συνάδελφον μού τινα 
έξ Εύρώπης, τή, ομιλήσω τήν γαλλικήν γλώσσαν 
ήν Αύτή έννοεΐ καί λαλεΐ μέ τόσην χάριν ;

— Oui monsieur, άπεκρίθη ή ήγεμονίς δια 
φωνής, ήτι; μοι έφάνη ούρανία, ένώ αί παρειαί 
τη; έπορφυοοΰντο έπιχαρίτως.

— Eh bien! έξηκολούθησεν ό Labsolu. Έχω

σταυατήσει έπί τών νϋν αργυρών, τότε δέ χρυ- 
σών τριχών αύτή;.

Ήλθεν έπί τέλους ή ώρα ή κατάλληλο; πρό; 
έπίσκεψιν τής βασιλική; προστάτιδό; μου. Ίίκο- 
λούθησα τόν Labsolu.

— Ούχί άπ' έδώ, είπεν ούτος, βλέπων δτι δι- 
ηυθυνόμην πρός τήν μεγάλην οδόν· ήδύνατο νά 
μα; ϊδη ό πρωθυπουργός, καί...

— Καί τί;
— ΑΐΠ 'Αγαπά τήν ήγεμονίδα, καί, ώς έξεύ- 

ρετε, οί έρασταί όμοιάζουσι τήν κνίδα- qui s’y 
frotte S'y pique Δέν πιστεύω όμως νά συγκινήσν) 
ό έρως τήν ήγεμονίδα, ήτι;... Άλλά σιωπή, ιδού 
αί θαλαμηπόλοι αύτής.

Δύο γυναίκες, αί θαλαμηπόλοι περί ών ώμίλει 
ούτος, έκάθηντο έπί τών βαθμιδών οικίας πολύ 
τών άλλων ώραιοτέρας καί κομψότερα;. 'Ο οδη
γό; μου άντήλλαξε λέξεις τινά; μετ’ αύτών, καί 
άμφότεραι εϊσήλθον εί; τήν καλύβην.

— Ce soot des demoiselles de bonne mai 
son, είπεν ούτος. — Elies S"nt presque nues, 
άλλα δέν πειράζει- ή γυμνότη; έδώ είναι άθώα, 
καί ούδείς προσβάλλεται έξ αύτής· la hohte est 
une inveniion des lailleurs, καί έδώ pas de 
tailleurs, et, par consdquanl pas de honte! 
Mo'vov οί προύχοντες συνειθιζουσι νά καλύπτον
ται δι'ύφασμάτων, άτινα έξάγονται έκ φυτών 
τινων, ούχί όμω; έξ αίδοΰς, άλλα διότι τά. υ
φάσματα ταΰτα άπαιτοΰσι πολύν κόπον καί δέν 
έχουσι πάντε; τόν τρόπον νά τα άγοράζωσι. Θά 
ίδήτε τόν μανδύαν τής ήγεμονίδος, καί διά ποιου 
θελκτικού τρόπου περιβάλλεται αύτόν. C'est 
qu'elle est coquette. Rosee du Matin! Et ma 
foi elle a bien raison de 1 etre, car elle est 
jolie comme les Amours!

Έπανήλθον έν τούτοις αί θαλαμηπόλοι καί 
ώμίλησαν μετά τοΰ όδηγοΰ μου. Έκ τών νευμά
των αύτών ένόησα ότι έπρεπε νά είσέλθωμεν.

— Ή κατηραμένη γλώσσα! είπον πρός τόν 
φίλον μου, δέν θά έννοήσω ποτέ γρΰ.

— Άπατάσθε- πέντε ή ές ήμέραι άρκοΰσι νά 
συνειθίσητε εϊς τήν προφοράν καί νά μαντεύσητε 
ποΰ χωρίζονται αί λέξεις- τό ύπόλοιπον έρχεται 
έντός μηνό; Vous y mordrez, man gar con! Δέν 
θάδυνηθήτε βεβαίως νά κάμητε άμέσωςέκτεταμέ- 
νην ομιλίαν, ούτε νά λαλήτε περί φιλοσοφίας. 
Mais aquLii bon? ούδείς έδώ γνωρίζει τί έστι φι
λοσοφία. Άλλως τε θά σας δώσω μαθήματα τι- 
να. Άλλ’ά; είσέλθωμεν, ή ήγεμονίς αάς περιμέ
νει. Courage, m n g 'reon et que la vue du 
soleil ducuenacati ne vous eblouisse pas!

Εισηλθομεν εί; τόν προθάλαμον, όθεν αί θαλα
μηπόλοι μάς είσήγαγον εί; τήν αίθουσαν. Τί 
δρόσος τής Πρωίας, ήτις έκάθητο έπί τίνος
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τήν τιμήν νά συστήσω είς τήν Γ. Γ. τόν Caila 
Lapi, ώ; τον ώνόμασεν ό σεβαστός αδελφός 
Τμών τόν Caila Lapi δν ή Ύμετέρα καλωσύνη 
έσωσεν έκ βεβαίου θανάτου, καί δστις ....

Ήθέλησα τότε νά διακόψω τόν ρήτορα εύχα 
ριστών κάγώ τήν ήγεμονίδα· άλλά, θεωρών αύ
τήν, έχασα εντελώς τήν κεφαλήν, καί δέν κα- 
τώρθωσα νά εϊπω άλλο τι παρά τάς λέξεις «Ή- 
γεμονίς, σάς εύχαριστώ».

Προφέρων όμως τάς λέξεις ταύτας, ειχον θέσει 
τήν χείρα έπί τής καρδίας, διά δέ τής καρδία; 
εκφράζει τις πλέον ή δεά φλυαρίας δύο ώρών.

Ό Labsolu έξηκολούθει·
— Caila L :pi que vous voyez είναι ά τρίτος 

'J--'» · · · ·
— Τίνος είμαι τρίτος υίός; τί διάβολον λέ

γεις ; ήρώτησα τόν φίλον μου διά βλέμματος, 
ότερ αύτός ένόησε πάραυτα, έπειδή έτεινε τήν 
χεϊρα πρό; με ώσεί διά νά με ήσυχάστι, καί έξη 
κολούθησεν

— 11 est modesle. lui; mais moi. dans son 
interdt je dois lout dire. Ό Caiia Lapi είναι o 
τρίτο; υίος τοΰ βασιλέω; τή; Γενούη;,ισχυρότατου 
κράτους πολύ μακράν εντεύθεν, όπου κατασκευά
ζονται πλοία έκατοντάκι; μεγάλείτερα τών ήμε
τέρων. Έταξειδευε διά τών θαλασσών τούτων 
ίνα μελετήσϊ) τά έθιμα τών χωρών μας διά τήν 
ήμέραν καθ’ ήν ήθελε προσκληθή εί; κενόν τινα 
θρόνον τής Εύρώπη;, ότε ή οργή τοΰ Κουτκού τόν 
προσέβαλε, καί τό πλοϊον του έβυθίσθη εΐς τήν 
θάλασσαν μετά τής πολυαρίθμου συνοδία; αύτοΰ. 
Ί ρεΐς μόνον έκ τών ύπηκόων του έσώθη,σαν μετ’ 
αύτοΰ, καί ή Γ. Γ. γνωρίζει ποιον υπήρξε τό 
τέλος των άλλ’ ό Caila Lapi είναι εύχαριστη- 
μ.ε’νο; ότι έτυχεν έδώ, διότι χρεωστεί τήν σωτη
ρίαν του ....

— ’Α ! ναι, έχει δίκαιον, ανέκραξα, πϊπτων 
πρό τών ποδών τή; ωραία; ήγεμονιδος καί άσπα- 
ζόμενο; τήν άκραν τοΰ μανδύου της. Δέν λυποΰ 
μαι διά τό ναυάγιον .... ούτε διά τήν απώ
λειαν τοΰ βασ λείου μου, διότι πάντα ταΰτα μοί 
παοέσχον τήν εύτυχίαν νά ϊδω τήν d^iioor τί)'; 
Ιΐξωία.'.

Ηροσεχώρουν, ώ; βλέπετε, εί; τά σχέδια τοΰ 
Labsolu, χωρίς νά εννοήσω διά ποιον σκοπόν 
ουτος ήθελε να με συστήση ώ; βασιλόπα-.δα. 
Άλλα τί; ό μή χαίρων, έξω τή; πατρίδο; του. 
νά φαίνηται μεγαλείτερο; άφ’ ό,τι είναι;

Ιϋ; τήν ορμήν μου έκείνην ή ήγεμονίς ε'μειδία- 
σεν έρμθριώσα. Τότε ήμην νέο; τήν ήλικίαν, δέν 
ήμ.τ,ν άσχημος, ή άπχράμιλλο; καλλονή τή; γυ- 
ναικό; έκείντ,; μοί έθέρμαινε τό αίμα, καί οί εν
θουσιώδεις λόγοι μοί ένεποίουν α'ίσθησιν.

— Ή θυγάτηρ τής Νεφέ.Ιης rijc ιίνσιω'., ει- 
πεν ή ήγεμονίς τείνουσα τήν χείρα πρός με (ήμην 
πρίγκιψ κάγώ, μή το λησμονήτι) χαίρει βλέ- 
πουσκ άνθρωπον ώ; τόν Caila Lapi, προερχόμενου 
ες απομεμακρυσμένων χωρών. Ό υιό; τοΰ βασι- 
λέως τή; Γενούη; δέν θα εΰρ·/) έδώ ούδέν τό εύ- 
χάριστον. Έξ εναντίας μάλιστα έλαβεν ήδη ά- 
φορμήν νά κλαύση διά τόν θάνατον τών άδελφών 
του λευκών. Άλλ' ό πανίσχυρος Κουτκού; έποίησε 
διάφορα τά ήθη· έδώ ό άνθρωπος τρώγει τόν άν
θρωπον. καί ή d >6οο’; τήΐς Πρωίας δίν ήδυνήθη 
νά έμποοίσγι τοϋτο. Δέν θά έπιτρέψη όμως ν'άπο- 
θάνγ) καί ό Caila Lapi, δπως ούτος, έπιστρέ- 
ψας εΐς τό βασίλειο'ν του, δυνηθή νά εϊπγ είς τήν 
εκλεκτήν τής ψυχής του ότι καί έν Όκουενακάτη 
ύπάρχουσι γυναίκες έχουσα·. εύγενή τήν καρδίαν.

Οί λόγοι τή; ήγεμονιδος άντήχουν εΐ; τά ώτά 
μου γλυκύτατοι ώ; ούρανία μουσική. Νχί μέν δέν 
ήσαν πάντοτε ορθοί, καί διδάσκαλο; όλιγώτερον 
φίλαυτο; τοΰ Labsolu ήθελεν εύρει λάθη πολλά 
καί άσυνταζία; καί ακυρολεξίας* άλλά τί έσή- 
μαινε τούτο, άφού ή γλυκύτη; τής φωνής καί 
αύτά τά λάθη καθ στανε λατρευτά;

— Ήγεμονίς, άπεκρ θην ένθους, ούδεμία γυνή 
έκδέχεται άνυπομονοΰσα τήν επιστροφήν μου· 
άλλ' άν ό θεό; έπιτρέψη νά έπανίδω τήν πατρίδα 
μου, οί πάντες θά μαθωσιν ότι ή djicot; r’/c 
//ρωία< είναι ή ώραιοτάτη, ή εύγενεστάτη ήγε
μονίς τοΰ κόσμου.

— Πώς; ό Caila Lapi δέν έχει γυναίκά τι- 
να τής πατρίδο; του ήν θά νυμφευθρ μετά τήν 
επιστροφήν του; ώραίαν τινά καί λευκήν βχσι- 
λο'παιδα, ήτις θά περιμένη αύτόν βλέπουσα ποϋ; 
τήν θάλασσαν δια νά διακρίνη τό ποικιλόχρουν 
πλοϊον του έπιστρέφον ;

— "Οχι, ήγεμονίς· ό C ila Lapi ούδέν έχει. 
Ούδεμία γυνή άγαπά αύτόν καί ή καρδία του εί
ναι βωβή ώ; ό θάνατος.

— Ah! la jeunnesse de nos jours est bien 
serieuse—άνέκραξενό Labsolu. Κατά τήν έπο
χή' μθ> ούδείς ποτέ έμενεν είκοσιτέσσαρας ώρας 
sans line amourette an cirur. La nature alors 
avail encore horreur do vide. Άλλά τόσον 
καλήτερα! Δέν θά λυπηθήτε παραπολΰ διά τήν 
έλλειψιν τής πατρίδο;, καί θά νυμφευθήτε έν τή 
νήσω ταύτη τής Κυθερείας. V. γυναίκες έντα ύθα 
είναι ώραιόταται, αί1...

— ΊΙ! ναι, ώραιόταται !
— Ά ! διέκοψεν ή άθώα ήγεμονίς. Ό Caila 

Lapi είδεν ήδη ένταΰθα γυναίκα άρέσκουσχν 
αύτφ;

— Χαί... όχι... δηλαδή...
Δέν ήξευρον τί νά ε'ίπω, εύρισκόμην εί; φοβε- 

ράν αμηχανίαν ή δέ ήγεμονίς έθεώρει προσεκτι- | 
κώ; δέσμην ήν είχεν έν χερσίν έξ άνθέων λευκών | 
κχί εύωδων ώς μαγνόλιαι.

— Λησμονείτε, εξακολούθησα, δτι εύρίσκομαι 
μεταξύ θανάτου καί ζωής, καί ότι άναπνέω είσί 
τι χάριν είς τήν εύγενή z/ρόσο»· τη<; ΙΙζωία':·

— Ό Caila ppi θά σωθή. τό ορκίζομαι, ά- 
νέκραξεν ή ήγεμονίς, έγείρουσχ βασιλικώς τό μέ
τωπον. Καί. άν θέληση,... άν δέν θά τω χπαρέση 
νά ζήση έν ’Οκουενακάτη), ο αδελφός μου θά εκ
πλήρωσή πάντα αύτού πόθον.

Ήτο ώρχία ούτως ομιλούσα, ώραιοτάτη. φί
λοι μου, μζ τήν ψυχήν μου. Οί κυανοί οφθαλμοί 
τη; έσπινθηροβόλουν ύπό τάς μακρά; βλεφαρί
δας, οί λευκότατοι όδόντες διέλχμπον διά τών 
κοράλλινων χειλέων της. Άλλ' έχω λευκήν τήν 
γενειάδα, καί νά ομιλώ περί τούτων τών πραγ 
μχτων αρμόζει είς έμέ τόσον όσον ό χορός εί; άρ 
κτον. Φαντάσθητε υμείς π»ν ό,τι θέλετε· έγώ 
εξακολουθώ τήν διήγησίν μου.

— Όχι, άνέκραξα. χωρίς νά ήξεύρω τίέπρατ- 
τον, τί έλεγον ό Caila LnP* επιθυμεί τί
ποτε· ό Caila Lapi δέν θά έχη ούδεμίαν γυ
ναίκα αφ’ου δεν δύναται νά έλπίζρ είς τήν μό
νην έκείνην, ήτις έτρωσε τήν καρδίαν του!

Ίΐ dn0ao>; τί)'. Πζωίας μ’ έθεώρησεν έκπλη
κτος.

Ποια γυνή; είπε. Πάντες έδώ ύπακούουσιν εΐς 
τόν αδελφόν μου. τόν ισχυρόν Κ γότο>· Tty: βςο>·- 
tty. Άν αύτός θελήσει, ποια γυνή τής Όκουε 
νακάτη; θ' άποποιηθή νά γείνη σύζυγος τοΰ 
Caila Lapi.

— Ήγεμονίς, δέν γνωρίζετε τά ήθη μα; Η
μείς άγαπώμεν τήν γυναίκα .. καί άνταγαπώ 
μέθα ύπ' αύτή;....

— Καθώς καί ένταΰθα!
— Ναι, άλλ’ούδέν κατοοθόνομεν διά τή; βίας. 

ΊΙ γυνή δέν είναι συνειθισμένη εΐς τοιοΰτον είδος 
ύπακοής, καί όταν αύτή δέν θέλγ,, ούδεμία ύ 
πάρχει πλέον ελπίς. Τότε ό αγαπών καϊ μή άν 
ταγχπώμενος άποθνήσκει έκ τής λύπης.

— Καί άρνούνται αί γυναίκες, έν τ·ρ χώρα 
τού Caila Lapi, όταν αύτός τάς θέλη ;

Αγία άπλυτης. Ήτο πράγματι
IJfiulai; καϊ ό ήλιος δέν την είχεν είσέτι έγγίσει 
διά τών πυρωδών φιλημάτων του Ό Labsolu 
παρέμενε σκεπτικός καί σιωπηλός, τοϋ; οφθαλ
μούς κλινών χαμαί, ώς άνθρωπος έννοών ότι είναι 
rp/rof ί>· ι^α./όγω

Δέν ήξευρον τινα έπιχειρήματα νά εΰ.ω άλλ’ 
έπειδή ήναγκαζόμαν νά ομιλήσω, έξηκολούθησα.

— Ήγεμονίς, έάν τις τών υπουργών τού ι
σχυρού Ούρουτουκτού τώ έζήτει ώ; σύζυγον τήν 
γλυκείαν ζ/ρόσο;· Π^ωίη^;...

Ίΐ Δρόσο'.· r F/e Πρωίας ήθελεν άποποιηθ·ρ ! — 
άνέκραξεν ή νεαρά γυνή έρυθριώσα, άλλά σειούσα 
ύπεροπιικώς τήν ώραίαν τη; κεφαλήν.

— Καί όμως οί υπουργοί τού ’Αδελφού τη; 
είναι οί ισχυρότατοι τής'Οκουενακάτη; μετ’αύτόν!

— Τί πειράζει !
— Καλώς Καί ιδού πώς γυνή τις τής πατρίδας 

μου δύναται ν' άρνη-θή τήν χείρα τη; καί είς τόν 
βασιλέα.

— ’Εννοώ, προσέθηκεν ή ήγεμονίς, άρνείται .. 
όταν δέν άγαπα.

Καί έκλινε τήν κεφαλήν θεωρούσα πάλιν τά 
άνθη της.

Εϊχομεν μείνει βωβοί καί οί τρεις, ούδείς δ' έξ 
ήμών ήξευρέ τι νά εϊπη ότε είσιπήδησε τρίτο; τις, 
ουτινο; προηγείτο κρότο; τις μέγιστος καί κραυ- 
γαί πεφοβισμένων γυναικών.

ΓΙΙ ζ/ρόσο'.· τ!}<: ΓΙζωιας. βλέπουσα αύτόν ε’.σερ* 
χόμενον καί πηδώντα έπ' έμέ. έζέβαλε κραυγήν 
τρόμου καί έπήδησεν έκ τή; κλίνης- άλλ' άνέλα- 
βεν άμέσως τό θχρρο; της, βλέπουσα αύτόν θω- 
πεύοντά με μυριοτρόπω; καί λείχοντα φαιδρώ; 
τήν γενειάδά μου.

Δυστυχές Φοίβε ! Ειχον χωρισθή άπ’ αύτοΰ 
πριν φυλακισθώ, καί έφοβούμην μή οί άγριοι έ- 
κείνοι τον ειχον μαγειρεύσει μετ'έμβάματος κατά 
τόν κινεζικόν τρόπον. Εύτυχώς όμω; δέν το είχαν 
συλλογισθή. καϊ ό Φοίβο; έπωφελούμενο; στιγ
μήν τινα καθ’ ήν δέν ειχον έστραμμένην εΐ; αύ
τόν τήν προσοχήν, είχε χειραφετηθή διά νά έλ- 
θν) πρός άνεύρεσίν μου είς τά δωμάτια τής ήγε- 
μονίδος.

— Λαμβάνω τήν τιμήν, εΐπεν ό τελετάρχου 
χρέη έκτελών Labsolu νά συστήσω εις τήν ά;ιο- 
λάτρευτον ήγεμονίδα μου οικιακόν τι ζώον τών 
μερών μας καί φίλον τοΰ άνθρώπου .... quant 
il ne le mange pas \αοί τινες καλοΰσιν αύτόν 
cliien, άλλοι dog ή bund, η perro, ήζιυ·α· έχει, 
έν ένί λόγω, διάφορα ονόματα, εις ά άποκρίνεται 
δι' άπλοΰ γάου γάο». ποικιλοτρόπως έκφερομένου 
πρός ϊκφρασιν παση; του ιδέας καί άνάγκης. 
Δύνασθε άφόβως νά τον Οωπεύητε- il CSt pills 
rcspedueux τών έρυθροπρασίνων πτηνών σας. 
άτινα πειρώνται πάντοτε νά δάκνωσι τοϋ; δα
κτύλου; μου, φωνάζοντα tUCI'l μόλις με βλέ- 
πωσιν.

Μοί φαίνεται ότι σάς είπον ήδη ότι ItlCI’i'l εί; 
τήν γλώσσαν τή; Όκουενακάτη; σημαίνει β./άζ.

ΊΙ ήγεμονίς όμως δέν έτόλμα είσέτι νά τείνη 
έλευθέρω; τήν χείρα πρός τόν <|>οίβον.

— Είναι, είπον έγώ, ό μόνος φίλος ό μείνα; 
είς τόν Caila Lapi πριν γνωρίση τόν Lab οΐιι 
καί λάβν) τήν τιμήν νά προστατευθή υπό τή; 
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ώραία; Λούσου τής Πρωίας. Έδώ, Φοίβε! σηκώ- 
θητι, καί χαιρέτισε τήν κυρίαν !

*0 Φοίβο; ΰπήκουσεν εύθΰ;, ή δέ ήγεμονί;, έν- 
θαρρυνθεϊσα, έθώπευεν αύτόν καί τω επίτρεψε νά 
λείχη τήν χεΐρά τη;. Άπό δέ τή; ήμέρας έκείνη; 
ή τύχη τού Φοίβου έξησφαλίσθη. ΙΙά; τι; έκτοτε 
έθώπευεν αύτόν καί τον έσέβετο" καϊ, άν δέν τον 
έτ.εφον διά ζαχαρωτών, τούτο προήρχετο έκ 
τούτου, ότι ή χώρα δέν παρήγεν υύδ’ έγνώριζε 
τά τοιαΰτα.

Καϊ επειδή περί τροφή; ό λόγος, νομίζω δτι ό 
κατεργάρες είχε τήν προτεραίαν πωλήσει τήν εύ- 
ρωπαϊκήν συνεί δησίν του άντί τών έθίυ,ων τή; 
νήσου. Μοί έφαίνετο χορτασμένο; καί νωχελή; 
ώ; καλόγηρο;, καί βεβαίως τούτο δέν προήρχετο 
έκ τών καρπών τού κόκκου ή έκ τών φυτικών 
τροφών τή; νήσου. Δέν ήδυνήθην όμω; νά έζάξω 
τίποτε έκ τού στόματός του· τό ρύγχος του ήτο 
καθαρόν, καί τό φοβερόν μυστήριον, άν ύπήρχε 
τοιοϋτο, κατήλθε μετ’ αύτού εί; τόν τάφον.

Μετά ήμίσειχν ώραν άπεχαιρέτισα τήν ήγεμο- 
νίδα καί άπήλθον μετά τού Μέντορό; μου. Ήρ- 
χισα άμέσως έκμανθάνων τήν γλώσσαν, ό δέ 
άνευ διπλώματος διδάσκαλο; τή; όκουενακατι- 
κή; μοί έδωκεν εύθΰ; πρό; έκμάθησιν κατάλογόν 
τινα λέξεων αναγκαίων εί; τά χρειωδέστερχ τή; 
ζωή; ΊΙ άνάγκη τή; συνεννοήσεω; ένισχύετο ύπό 
τής επιθυμία; τού άρέσκειν .... εί; ποιον ; τό 
ένοήσατε ήδη· εί; έκείνην, εί; τήν ώραίαν, εί; 
τήν θείαν Λρόσοκ τής Πρωίας.

— Pas de betises, mon garcon!, μοί είπεν ό 
Labsolu ζητών έν τοϊ; θυλακίοις τού γε./οΡο- 
>οί·ςου του ρινόμα'κτρον, άπό δέκα καί οκτώ 
έτών μή ύπάρχον πλέον. Έδώ άπαιτείται φρόνη
σε;. Ό πρωθυπουργό; Τουρουρού (όπερ έν τγ, 
γλώσσα) τή; νήσου σημαίνει ό ίΐχων μεγά.Ια ώτα) 
θέλει νά νυμφευθή τήν ήγεμονίδα, καί δέν Θά 
δυσκολευθή νά σα; φονεύσν) άν άνακαλύψν) τόν 
πρό; αύτήν έρωτά σας. 'Ανάγκη πάσα λοιπόν 
ν’ απόκτησητε τήν άγάπην τοϋ βασιλέως καί 
να καταστήτε αναγκαίο; αύτώ par quelque art 
d’agrein ml. Voyons, que savez vous !aire?

— Έγώ ; . . , τί νχ σα; εϊπω ; . . . γνωρίζω 
τήν γεωμετρίαν, τήν άλγεβραν, τήν εξαγωγήν 
τών ριζών ....

— Comment? des racines? Seriez-vous hor- 
ticultcui?

— Όχι, ομιλώ περί τετραγωνικών καϊ κυβι
κών ριζών.

— Ah, ah, je vois ·. ou pluldlje ne vois pas 
εϊ; τί δύνανται ταύτα νά σα; χρησιμεύσωσι. Τί 
άλλο ;

— Έκαμα τά; κλασικά; σπουδά; μου ε1; τό 
γυμνάσιον έμελέτησα τόν Κορνήλιον Νέπωτα' 

συνέθετον άλλοτε καί δίστιχα λατινικά, θά ήδυ- 
νάμην δέ τούτο καί τώρα άν είχον λεξικόν τι 
διά τά; μακρά; καί τά; βραχεία; ....

— Καλά, άλλ’ οί ένταύθα βιβλιοπώλου δέν 
έχουσι τοιαΰτα, είπεν ό Labsolu μετ' αστεϊ
σμού. "Αν έγνωρίζετε χορόν .... Έγώ έγήρασα 
ήδη, καί θά ήδύνασθε νά με άντικαταστήσητε- 
τί λέγετε ;

— Δά; ομολογώ είλικρινώ; δτι δέν κατώρ- 
Θωσα ποτέ νά μάθω ούτε συρτόν.

— Diable! 'Αλλά δέν πειράζει. .. . on ilnira 
par trouver quelque chose!

Έζ έκείνη; τή; ημέρα; είργαζόμην διαρκώ;. 
Διηρχόμην τά; ήμερα; πλησίον τού Labsolu ά- 
γαθού άνθρώπου, malgre las blagues, καί έγο- 
νυπέτουν καθημερινώς πρό τού ισχυρού μονάρχου 
Ούρουτουκτού.

ΊΙ αύλή έξήρχετο σχεδόν καθ' ήμέραν πρός 
θήραν ή πρό; αλιείαν. Έγώ έζήτησα τήν άδειαν 
νά συμμετέχω τή; τελευταία; ταύτη; διασκε
δάσει»;, καί έδίδαζα τοΰ; νησιώτα; τήν χρήσιν 
τού δικτύου, ήν ήγνόουν, μεταχειριζόμενοι έως 
τότε τό άγκιστρον.

— \ Olla qui est bien ! έλεγε θαυμάζων ό 
Labsolu. Έζακολουθεϊτε νά πολιτεόητε τού; ά
γριου; τούτου;, γίνετε αναγκαίος, καί noUS S0I11- 
mes a cheval! Ά ! άν είχον μαζύ μου les ingre
dients de ma fameuse pommade, ότε ή μοίρα μ’ 
εοριψεν επι τών άκτών τών άνθοωποφάγων τού
των, τή στιγμή ταύτη ή Όκοΰενακάτη θά ήτο 
μεταβεβλημένη εί; μικρού; Παρισιού;, Cl ΠΙΟ! jen 
serais le maire, ou rnieux encore!

— Παρηγορήθητε! Υπήρξατε σύζυγος τή; βα- 
σιλομήτορο;...

— Ά, ναι, niari de la main gauche! 'll χα- 
ρίεσσα Νί^ί.Ιη τής όέ-στως ήτο ή πλέον ιδιότρο
πο; γυνή τού κόσμου· fantasque, volontaire, ja- 
louse··. oh maisjalouse coinme une negresse. 
Φαντάσθητε ότι ήμέραν τινα ήθελε νά μοι έξο- 
ρύς·/) του; οφθαλμούς διά τών ό/ύχων διά νά μή 
βλέπω τό κκλλο; των κυριών τή; Αύλή; τη;. 
Car, il parail qneje m’etais oublic aen regarder 
une trois minutes de trop.

— Καί έκείνη...
— Ah la pauvre femme c’est qu elle avail 

des yeux elle aussi, άπήντησεν αύταρέσκω; ό 
Labsolu-

Νύκτα τινά, ενώ κατά τήν συνήθειάν μου 
έκαθήμην ρεμβαζων έπί τών βαθμιδών τή; θύρας 
τή; ήγεμονίδος, χειρ τι; έστηρίχθη ήσύχως έπί 
τών ώμων μου, καί ήσθάνθην ώσεί φλόγα διαρ- 
ρέουσαν τό αίμά μου. Έτο ή δρόσος τθς Πρωίας. 

Πώ; είχε μάθει τά; νυκτερινά; μου επισκέψεις; 
μήπως και αύτή, μή δυναμένη νχ κοιμάται, ήρ- 
χετο νά ρεμβάση ύπό τά; ακτίνας τή; σελήνη;;

Ή ήγεμονί; έσίγα, άλλ’ οί κυανοί καί βαθεϊ; 
ώ; ή θάλασσα οφθαλμοί τη; ώμίλαυν ουρανίαν 
τινά γλώσσαν εί; τήν καρδίαν μου. Έδραξχμην 
τή; χειρό; τη; μεταξύ τών εμών, κα! την έφερα 
πρό; τά χείλη μου. Τό φίλημα εκείνο ύπήρξε τό 
πρώτον, άλλά υπήρξε μακρόν... Τί είπεν ή χειρ 
έκείνη εί; τά χείλη μου ; τί τά χείλη εί; τήν 
χ,ϊ°β’"·

ΊΙ ζ/ρόσο; Τϊρωίας δεν εγνωριζε τήν σοφήν 
τέχνην δι' ή; Ευρωπαία τις, καίπερ άγαπώσα, 
λεπτύνει καί αύζανει μέχρι τέταρτη; δυνάμεως 
τό πάθο; τού έραστοΰ τη;. Μέ ήγάπα, καΐ δέν 
ήθέλησε νά το κρύψη· οί οφθαλμοί τη; μοί έζέ- 
φοκσαν τόν έρωτα τής καρδία; τη; καί τά χείλη 
τη; τον έσφράγισαν διά τών λέξεων εκείνων, αΐ
τινες εί; οίανδήποτε γλώσσαν τή; ύοηλίου είναι 
τόσον γλυκεΐαι.

Ίΐξεύρετε πώ; λέγεται σ’ άγα.τω iv τήγλώσστ) 
τή; Όκουενχκχτη;; — 0 cuen sini Όκουενα- 
κχτη δέ σημαίνει «ραο'μ/α Γήσος. 'll φράσι; αύτη, 
ώοαιοτχτη έν πάση γλώσσν) διά τό έκφραζόμενον 
μάλλον ή διά τήν ήχώ της, είναι γλυκυτάτη έν 
τή γλώσστ) τή; Όκουενχκχτη;. Δύναμαι νχ σα; 
ομιλήσω ex proffesSO, επειδή έμαθα νά την προ
φέρω έν πάσαι; ταί; γλώσσχις. Ό Άγγλο; λέγει; 
1 love you, ό Πολωνό; COCliam ce, Ο Ούγγρο; 
szerellet, ό Άραψ bahebec, ό Ισπανό; yo te 
quiero, ό Γάλλο; je t’aime. ό ’Ελλην σέ ά- 
γα.χώ Άλλ’ έγώ, ό γέρων πλοίαρχο; Dodei’O. θά 
προτιμήσω πάντοτε τό γλυκύτχτον έκεΐνο « Ο 
CUCn sini» όπερ μοι έψιθυρισεν ή ωραία ζ/ρόσο; 
τή. Πρωίας. όνε μέ άπεχαιρέτιζε θέτουσά μοι ή 
δεως τό πρόσωπον έπί τό στήθο; καί τοϋ; βρα
χίονας περί τον λαμόν.

Φίλοι, καί χίλια έτη άν ζήσω, δέν θά λησμο
νήσω ποτέ τήν στιγμήν έκείνην, έκείνην τήν 
φράσιν, τήν ηδονήν έκείνην· εί; δέ τήν άνάμνη · 
σιν ταύτην θά τρέμω όλο; ώ; έτρεμον τότε, καί 
τό αίμα θά συρρέη εί; τοΰ; κροτάφου;, ώ; τότε, 
είς τήν έπαφήν τή; μαλθακή; κόμη; τη;, λελυ- 
μένης ύπό τή; νυκτερινή; αύρας.

ΊΙ ημέρα τού Κουτκού έπλησίαζεν. Οί πρού
χοντες τή; νήσου μέ έθεώρουν φιλικώ; άλλά τί; 
γνωρίζει άν εί; τά φιλικά βλέμματά των δεν 
συνυπήρχε καί μέρο; τι γαστρονομική; περιεργίας; 
Οί όδόντε; των, ότε έγέλων, μοί έπροξένουν φρι- 
κίασιν.

Ταύτα πάντα μ’ έπειθον νά μή άναπαυθώ έπί 
τών δαφνών τοϋ δικτύου τού ύπ“ έμού έφευρεθέν- 
τος. Μεταζΰ τών λαψάνων τοϋ ναυαγίου ειχον 
φυλάζει μάχαιράν τινα, δι’ η; έσκε’φθην νά κατα

σκευάσω καλλιτεχνήματα τινα πρός ώραϊσμόν 
τών καλυβών τών άνθρωποφάγων έκε'νων.

Τό πρώτον γέννημα τή; έργασία; μου ύπήρξε 
μικρά τι; πυξί; διηνθισμελη διά κογχυλίων καί 
ποικιλοχρόων λιθαρίων, άπερ συνήρμοζον διά ρη
τίνη; τ·.νό; ύπ' έμοΰ εύρεθείση; εί; τά δάση. Ή 
πυξί; ύπήρξεν άντικείμενον γενικού θαυμασμού, 
καί ό βασιλεύ; εύηρεστήθη νά την κράτηση δι' 
εαυτόν. Ό πρωθυπουργός Τουρουρού ήθέλησεν ό
μοίαν τινά καί αύτός, καί μετά παρέλευσιν δύο 
ήμερών τφ έφερον πυξίδα, ήτι;, δέν το λέγω 
πρό; κχύχησιν, ήτο άληθέ; αριστοτέχνημα.

'Ο Τουρουρού είχε ζητήσει τήν πυξίδα διά να 
την προσφέρ·/) εί; τήν ζ/ρδσο> τή: Πρωίαι;.

— Τήν άπεδέχθην, μοί είπεν ή ήγεμονί; τήν 
έπαύριον, έπιιδή έφανταζόμην ότι ήτο εργον τοΰ 
Caila Lapi.

’Εμψυχωθεί; έκ τή; πρώτη; επιτυχίας, άπε- 
φάσισα νά κατορθώσω τι μέγιστον. Έπρομηθεύ- 
θην τεμχχιόν τι λευκού και μαλχκού ξύλου, έζ 
ού—μετά πολύμοχθον έργασίαν—κατεσκεύασα 
άγαλμά τι τού θεού Κουτκού. έχον ύψος πήχεω; 
πλήν τών πτερών ψιττακού τών κοσμούντων τήν 
κεφαλήν. Ό Κανόβα; δέν ήθελε βεβαίω; υιοθε
τήσει τό άγαλμα έκεΐνο, άλλ' οί κάτοικοι τή; 
Όκοΰενακάτη; δέν ήσαν πολύ δύσκολοι. Τό σχή
μα τού άνθρώπου ύπήρχεν ΰπήρχον τά πτερά, 
ό μανδύας, ή λόγχη· ούτε ή γενειάς έλειπεν εί; 
τήν θεότητα έκείνην, εί; ήν πρό; μεγαλειτέραν 
άζιοπρέπειαν είχον θυσιάσει τρίχα; τινά; αύτή; 
τη; γενειάδο; μου.

ΊΙ ημέρα τή; εορτή; έπήλθεν. Οί αύλικοί ήσαν 
πάντε; συνηθρο·σμέ»οι μετά τού βχσιλέω; καί 
τή; ήγεμονίδο; έν τή αιθούση τού συμβουλίου, 
ότε, συνοδευόμενο; ύπό τού Labsolll παρουσιά- 
σθην εί; τόν βχσιλέα κχί άπεκάλυψα τόν 
Κουτκού.

Κατ’ άρχά; οί πάντε; έζεπλχγησχν· αλλά μό
λις προέφερα τό όνομα τού θεού καί έπεσον πάν
τε; γονυπετείς προσκυνούντε; αυτόν. ΊΙρχισαν 
έπειτα αί προσεκτικά1, έξετάσεις, αί λεπτομερείς 
παρατηρήσει;, τά πολυειδή σχήματα, αί κραυ- 
γαί παιδικού, οΰτω; είπεϊν, θαυμασμού. Ό Ού
ρουτουκτού μετά μακράν σιωπήν μοί είπε τά εξής.

— Caila Lapi, σήμερον ακριβώς, κατά τα 
συμπεφωνημένα, έπρεπε ν' άποθάνγ,;. ΊΙ χαριεσ- 
σα αδελφή μου άγνοεΐ είσέτι οποίαν γλυκεϊαν 
γεύσιν έχει τό άνθρώπινον κρέας

Έφρικίασχ. Ό δέ βασιλεύ; έξηκολούθησεν.
— Γμεϊ; οί Εύρωπαίοι πρό πάντων είσθε χ

ριστοί.
Έκαμα βχθεϊαν ύπόκλισιν εί; τήν φιλοφροσύ

νην ταύτην τού βχσιλέω;.
— Ναι, άριστοι, έξηκολούθησεν ουτος· εύχα-
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Ταύτα δέ λέγουσα ή ώραία ήγεμονίς έκρυψε τό 
πρόσωπόν της είς τόν κόλπον παρισταμένης τινός 
κυρία; τής Αύλής.

ριστήθην πολύ ίχ τών συντρόφων τοΰ Caila Lapi, 
έψημένων. Είσθε άριστοι, μά τόν Κουτκοϋ! Τό 
χρέα; τών γειτόνων μας είναι σκληρόν και άνο- 
στον. Έκτός τούτου δέν μυρίζει ώς τό ίδικον 
σας. Ά! πόσον εύτυχεί; είσθε εις τάς χώρας σας 
όπου τρώγεσθε κατ' αρέσκειαν !

— Μεγαλειότατε, έν Εύρώπρ δέν τρώγομεν 
τού; ανθρώπους.

— Τί ; . . . πώς ; . . δέν τρώγετε άλλήλους ;
— Όχι . . . δηλαδή, ναί, άλλ' όχι διά τών 

όδόντων ....
— Πολύ κακά ! Τό ανθρώπινον κρέας είναι 

φυσική τροφή. Όταν τρώγωμεν τόν άνθρωπον, 
ή ψυχή μα; διπλασιάζεται. Έγώ νομίζω ότι, άν 
έτρωγον τόν Caila Lapi ήθελον μάθει νά κατα
σκευάζω κάγώ τινα τών ωραίων εκείνων πράγ
μα.·ων άτινα αύτός κατασκευάζει.

Άκούων τήν νέαν ταύτην θεωρίαν περί τών 
προτερημάτων τοϋ ανθρωπίνου κρέατος καί περί 
μεταδόσεως τής ψυχή; δια τής απαίσιου ταύτης 
τροφής, ήρχισα νά τρέμω. Προσεπάθησα όμω; 
να μειδιάσω κα: άπεκρίθην·

— Καί τότε διατί ή Ύμετέρα Μεγαλειότης 
δέν τρώγει τόν φίλον μου Labsolll ούτινος τό 
κρέας, άτε άνήκοντος εις τήν πρωτεύουσαν τοΰ 
κόσμου, δύναται βεβαίως νά μεταδώση άξιολο- 
γώτερα προσόντα είς τήν Υ. Μ ;

'Ομηρικός γέλως τοϋ βασιλέως διέκοψε τήν 
pro domo mea μαρτυρίαν μου, καί μοι άπέ- 
δειςεν ότι οί λόγοι του ήσαν άπλή τι; άστειότης 
άνθρωποφάγου. ‘II καρδία μου έφαιδρύνθη καί 
έςηκολούθησα·

— ΊΙ ζωή μου σά; ανήκει, ισχυρέ Ούρου- 
τουκτοΰ.

— Όχι, άπήντησεν ο βασιλεύς μετά φιλικού 
μειδιάματος, άνήκει είς τήν προσφιλή θυγατέρα 
τής μητρός μου, είς τήν z/υόσοχ τή: Πρωίας- 
Ζήτησον αύτήν άπό τής ήγεμονίδος . . . καί, μά
λιστα, επειδή κατεβιβασας έπ'ι τής γής τήν ει
κόνα τοΰ Κουτκοϋ καί είσαι άξιος παση; αμοι
βής, ζήτησον παρ' αύτής πάν ό,τι Οελγΐς . έστω 
καί τήν χεϊρά της· άζ ή ζ/ρόσο'.' τής Πρωίας σοί 
την παραχωρήσ-ρ, σέ άσπαζομαι άπό τούδε ώ; 
αδελφόν.

Αστραπή τις πεσοΰσα έν μέσω ήμών δέν ή
θελε παραγάγει μεγαλειτέραν εκπληξιν. Κατ’ άρ
χάς μοι έφάνη παίγνιον ή ονειρον, ήώχρότης δμως 
τού Τουρουρού καί τ’ άποπνέοντα μίσος πρός με 
βλέμματά του μ’έπεισαν ότι ό βασιλεύς ώμίλει 
σοβαρώς. Ιίροσεβλεψα τήν ήγεμονίδα, ερυθριώσαν, 
σχεδόν λιποθυμον.

— Ίίγεμονϊς, άνέκραξα, δύναμαι νά ελπίσω;...
— Τήν ζωήν καί... ό Caila Lapi δέχεται καί 

τήν χεϊρά μου !

Έορίφθην, ώ; δύνασθε εύκόλως νά φαντασθήτε, 
πρό τών ποδών της, λαβών δέ μιαν τών χειρών 
της, έλησμόνησα τόν Ούρουτουκτού, τούς άγριους, 
τόν Labsola, τόν πρωθυπουργόν, τά πάντα..,. 
Δι’έμέ δέν ύπήρχε πύέον ή ή z/ρόσος τή: Πρωίας 
ό μαργαρίτης τής Όκο.ενακάτης, ή βασσιλισσα 
τών γυναικών !

ΙΙαραπαίων έκ τής χαράς, ώ; έκ παροινίας, 
έξήλθον τή; αιθούση; τού συμβουλίου πλησίον 
τού βχσιλέως, προβαίνοντος μεγαλοπρεπώς μετα
ξύ έμού καί τής ήγεμονίδος, ήν έχράτει διά τής 
δεξι άς, ένώ έστήριζε τήν άλλην χείρα έπί τών 
ώμων μου. Μετέβημεν είς τό επίσημον γεύμα, δ
περ, δόξα τώ θεφ, δέν έμολύνθη έκ μιαρών τρο
φών άνθρωπίνων σαρκών. Ό Ούρουτουκτού διέ
ταξε νά περιφερθή τό έκ κόκκου κύπελόν του, έ
καστο; δέ, ούδ’ αύτοΰ τού ώργισμένου Τουρουρού 
έξαιρουαένου, έπιεν ές αύτοΰ. Ήλθεν είτα ή σειρά 
τών έμμετρων προπόσεων, έθιμον παντός λαού 
άγριου τε καί πε πολιτισμένου Γηρεός ύπηρέτης 
τοΰ βασιλέως έτραγώδησεν ένοχλητικον τι μσμα, 
ούτινος τούς πρώτου; μόνον στίχους ένθυμούμσ.ι·

δηλαδή ό ’ II .Ιιοττώγων νυμφεύεται ή 'Καπιτοϋ- 
τα χαίρει.

Καί ό Labsolll ήθέλησε νά κάμγ πρόποσιν, ήν 
δέν σας έπαναλαμβάνω, διότι, καί τοι ό φίλος 
μου ώρκίζετο δτι ήτο αυτοσχέδιος, ειχον ήδη ά- 
ναγνώσει αύτήν είς έν έκ τών μικρών εκείνων 
χαρτιών δι’ών τυλίσσονται τά ζαχαρικά.

Δέν σας περιγράφω τήν εύτυχίαν μου. Υπήρξα 
εύτυχέστερος τού Άδάμ, όστις έξυπνήσας εύρεν 
εί; το πλευράν του θαυμασίαν γυναίκα. Έγώ μέν 
ειχον γνωρίσει, άγαπήσει, επιθυμήσει τήν ίδικήν 
μου· αύτός δέ ού. Ό μέν Άδάμ ήτο άνθρωπος 
άηδιάσας τήν μοναξίαν, όστις έβλεπε πρό αύτοΰ 
διασκέδασίν τινα· έγώ δέ ήμην νεκρός άναγεν- 
νηθιίς.

Ούχ ήττον έμού ήτο εύτυχής ή δρόσος τή'; 
Πρωίας.

Ό ώραΐο; ούρανός τής Όκουενακάτης ούδέ κάν 
! είχε νέφος δι’ήμάς Καί αύτός ό Τουρουρού, ό 

πρωθυπουργός, ό αντίπαλος, είχεν άφανισθή έκ 
τή; Καπιτούτα; τήν επαύριον τού γάμου.

Ι ον διεδέχθην, και έντός ολίγου κατέστην ό 
| άληθής τή; Καπιτούτης διοικητής. Ό λαός τής

Caila Lapi
I’urugui
Capitula
Gamusac;

νήσου διήρχετο τόν καιρόν άλιεύων καί Θηρών. 
Έπεδόθην είς τήν τελευταίαν ταύτην άσκησιν 
επειδή ειχον πολύ προοδεύσει είς τήν μεταχείρι
σή τού τόξου. Οί αύλικοί—πάντοτε καί παντα- 
χοΰ οί αύτοί—έθαύμαζον πάν μου κατόρθωμα· 
μετά τόν Ούρουτουκτού δέν ύπήοχεν ή ό Caila 
Lapi ό γνωρίζων νά κάμνγ τά πάντα· καί ό 
Caila Lapi έκολακεύετο έκ τών έπαίνων τών 
αγρίων εκείνων μάλλον ή ό Μαύρος Dodero διά 
τήν θέσιν πλοιάρχου, ήν είχεν άποκτήσει δι' αύ- 
στηροτάτων εξετάσεων καί διαγωνισμών.

'Ημέραν τινά ό βασιλεύς, έγώ καί οί προύχον
τες τής Καπιτούτης εϊχομεν έξέλθει πρός Χυνή- 
γιον, καί έμέλλομεν νά μείνωμεν δλην τήν ήμέ
ραν έξω. Ή δρόσος τής Πρωίας μάς είχεν ακο
λουθήσει.

Τήν ήμέραν έκείνην έρριψα δλίγιστα βέλη, καί 
αύτά άνευ έπιτυχίας. Ήσθανόμην αόριστόν τινα 
αδιαθεσίαν, καί ή καρδία μου έπληροΰτο μαύρων 
προαισθήσεων.

— Τί έχει ό κύριός μου ; μέ ήρώτησεν ή Λρό- 
σος τής Πρωίας διά τής γλυκυτάτης φωνής της. 
Διατί τόσον σκυθρωπός σήμερον ; ή παρουσία τής 
συζύγου του δέν τώ είναι προσφιλής ώς άλλοτε ;

Δέν άπεκρίθην, άλλά τήν έσφιγξα έντό; τών 
βραχιόνων μου καί τήν ώδήγησα ύπό τήν σκιάν 
δένδρων τινών.

Τά έρωτύλα βλέμματά μου ήσύχασαν τήν 
Λρόσον τή'. Πρωίας·, ήτις, καθήσασα είς 
πλευρόν μου, έφώνησε μετά παιδικής χαρά;·

— Πόσον ώραία είναι ή ήμερα αύτη !
— Ναί, φίλη μου, άπεκρίθην, ώραία ώ; 

πρώτη ημέρα καθ’ ήν σε είδον.
Ήρυθρίασεν, έμειδίασε, περιέβαλε τόν τράχη

λόν μου διά τών βραχιόνων τη; καί μ’ ήρώτησε 
περιπαθώς·

— Μέ ήγάπησες εύθύς, τήν πρώτην φοράν, 
τήν πρώτην στιγμήν καθ’ ήν με είδε; ;

— Ώ ναί, ναί, εύθύς ! Καί σύ;
— Σέ ήγάπησα έκ τής στιγμής καθ’ ήν 

είσήλθες είς τά άνάκτορα- σέ άγαπώ, σύζυγέ μου, 
καί θά σε άγαπήσω πάντοτε, καί μετά τόν θά
νατον αύτόν. Δέν είναι άληθές ότι ή ψυχή δέν 
άποθνήσκει, καί ότι ό μέγα; Κουτκοΰς έπιτρέπει 
είς τού; έραστάς ν’ άγαπώνται αιωνίως είς τούς 
κυανού; του κήπους ;

Ούτως ώμίλει ή φίλη μου, καί οί γλαυκοί 
οφθαλμοί τη; ησαν τόσον πλησίον τών ίδικών 
μου ώστε ήδυνάμην νά βλέπω τήν εικόνα μου 
άντανακλωμένην έν αύτοί;· ή ήδεΐα πνοή τοΰ 
στόματός της έψαυε τάς παρειάς μου· αί χεϊρές 
της έσφιγγον τάς ίδικάς μου...

Αίφνης τήν είδον ώχριώσαν καί ή,σθάνθην ψύ
χος όξύ. Ή σύζυγος μου έξέβαλεν οδυνηρά* κραυ- 

ΤΟΜΟΣ ΠΡΩΤΟΣ 

τό

ή

γήν....Ήθέλησα νά έγερθώ όπως τήν στηρίξω, 
άλλά έκλονίσθην καί έπεσα χαμαί.

Πάντα ταΰτα συνέβησαν έν ριπϊΐ οφθαλμού. 
Ένώ έπιπτον, διέκρινα τό άπεχθές πρόσωπόν τού 
Τουρουρού, καγχάζοντος πλησίον ήμών, δπισθέν 
τίνος βάτου, έχοντος δ’ έν χερσί τό τόξον άνευ 
βέλους....Τόβέλοςεΐχεδιαπεράσει τό στήθος μου...

Δέν είδον άλλο· οί οφθαλμοί μου έθαμβώθησαν- 
ήσθάνθην τού; βραχίονας τής δρόσον τής Πρωίας 
περιπτύσσοντάς με μανιωδώς έπί τοΰ στήθους 
της· ήκουσα τήν άπελπιστικήν κραυγήν δι’ ής 
έκάλει τόν σύζυγόν της...προσεπάθησα νά κρα
τήσω τήν φεύγουσαν ζωήν...άλλά μάτην!...ό θά
νατος, ό φοβερός θάνατο; είσήλθεν είς τήν καρ
δίαν μου ένώ έπρόφερον τό τελευταιον χοίρε είς 
έκείνην ήν τόσον ήγάπησα καί ήν δέν έμελλον 
νά έπανίδω πλέον.

— Ό θάνατος! άνεφωνήσαμεν πάντες· ό θά
νατος ! Τί λέγετε, πλοίαρχε;

— Τί λέγω ; τήν αλήθειαν, ούδέν άλλο ή τήν 
αλήθειαν.

— Άλλά, πρό; Θεού, τί σημαίνει τούτο ;
— Σημαίνει ότι ή ιστορία μου έτελείωσε.
Ταύτα λέγων ό πλοίαρχος Dodero έξήγαγε 

σιγάρον έκ τοϋ θυλακίου καί έστράφη προ; με 
αϊτών πΰρ.

— Λοιπόν, πλοίαρχε, τώ είπον, μή μας κρα
τείτε μετεώρου; μετά τών μυστηρίων σας. Πώς 
είναι δυνατόν νά εΰρεθήτε έδώ τώρα, άφού άπε- 
θάνετε;

— Ήδυνάμην νά σα; άπαντήσω ότι άνέστην. 
Τά τοιαΰτα άναγινώσκομεν καθ’ ήμέραν είς τάς 
μυθιστορίας. Άλλ’ έπειδή άγαπώ τήν ειλικρί
νειαν, προτιμώ νά σας εϊπω καθαρώ; ότι άπέθα- 
νον μέν....άλλ’ έξύπνησα.

— Ώ! διάβολε! άνεκράξαμεν πάντες.
— Μάλιστα, έξηκολούθησεν ό πλοίαρχος, έξύ

πνησα έν τώ δωματίω μου έπί τοΰ Άστέρος τής 
θαλάσσης, έπί τής κλίνης όπου με είχε προσηλώ
σει σφοδρός πυρετός. Ή λύπη, ό φόβος, ή αμη
χανία, ό πυρετός μοί έζάλησαν τήν κεφαλήν 
καί...

— Καί άπεθάνετε μόνον καθ’ ύπνον....
— Διά νά σας διηγηθώ τάς μετά θάνατον 

αναμνήσεις μου.

Κατά τάς έκθέσεις τοϋ γραφείου sVeritas>, 
ό άριθμός τών καταποντισθέντων έφέτο; πλοίων 
άνέρχεται εί; 974. ΊΙ ζημία ύπελογίσθη είς 
395,000 λίρας στερλίνας.
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01 ΓΟΝΕΙΣ ΠΑΡΑ ΤΟΙΣ ΑΣΙΑΝΟΙΣ.

Παρά, τοϊς Άσιανοίς ό πατήρ θεωρείται ό Κύ
ριος τής οικίας. Μεταξύ δέ πατρός καί υίοΰ υ
πάρχει ή αύτή ώς καϊ μεταξύ δεσπότου καί ύ- 
ποτεταγμένου σχέσ.ς· ούδέποτε κάθηται πλησίον 
του ή ενώπιον του χωρίς άδειας, ούδέποτε κα
πνίζει παρόντος τοΰ πατρός, καν ήθελεν έχει αύ
τός ήδη τέκνα έν ηλικία. Άνέγνωσα δέ ποτέ έν 
τινι τών ελληνικών εφημερίδων, δημοσιευθέν ώς 
πράγμα πρωτάκουστου, ότι ό ήγεμών Σκαρλάτος 
ό Καλλιμάχης, άναγγελθέντος αίφνης αύτώ ότι 
έρχεται ό πατήρ του, έρριψευ άπό τοϋ παραθύρου 
εις τήν θάλασσαν δν έκάπνιζε ναργκιλέν, όπως μή 
φωραθή ύπό τοϋ γέροντος καπνίζων. Τούτο δέν 
τό γνωρίζω· εκείνο όμως τό όποιον γνωρίζω είνε, 
ότι άληθώς ούδέποτε πρό τοΰ γέροντος έκάπνιζε, 
καί, έάν έκράτει πίπαν, έκρυπτε πάντοτε αύτήν 
έρχομένου τοΰ πατρός του· άλλά τοΰτο έν Κων- 
σταντινουπόλει ήτον, τότε τούλάχιστον, σύντ,θε; 
καΐ οΰτε τό άνέφερέ τις. Καϊ άληθώς, έάν που ήν’ 
εύτυχείς οι γέροντες, εινε άναμφιβόλω; έν τή 
Ταυρκίιγ· ό δέ πρεσβύτης εκείνος, πρός τον όποιον, 
μή εύρίσκοντα τόπον έν τώ θεάτρω ϊνα καθήση, 
προεστ,κώθησαν μόνοι οί Σπαρτιάται, έν όμηγύ- 
ρει Τούρκων οπουδήποτε ήθελεν ευρει τήν ιδίαν 
προθυμίαν. Τών Ιουδαίων ιδίως τό πρός τού; 
γονείς σέβας, ώς διαταττόμενον ύπό τής θρη
σκείας, εινε άπεριόριστον. Καν πολιτικός νόμος 
απαλάττη τά ενήλικα τέκνα τής πρός τού; γο
νείς υποταγής, ό θρησκευτικός παρ’ αύτοί; θεσμός 
θεωρεί τήν έπ’ αύτών άμεσον έξουσίαν τών γο
νέων ισόβιον, άκόμη καί όταν οί γονείς ήθελον 
είνε αμαρτωλοί άδιόρθωτοι, ή καί έγκλζ,ματίαι 
ένοχοι θανάτου. Έάν ό υίός, λέγουσιν οί νομοδι
δάσκαλοι αύτών, λαμπροφορεμένος, ήθελε τύχη 
καθήμενος έν τή έντιμοτέρα κάθιδροι, ώ; προϊ
στάμενος τής κοινότητας, και έλθών ό πατήρ ή 
ή μήτηρ αύτοΰ, ήθελε τοΰ έκβάλη τά φορέματα, 
τόν κτυπήση καί τόν περιυβρίση παντοιοτρόπως, 
οφείλει νά σιωπήση καί νά ύπακούση άγογγύ- 
στως εις τόν νόμον τοΰ θεού, όστις διατάττει τό 
πρός τούς γονείς σέβας. Διηγούνται δέ ότι ραβ 
βίνόν τινα ήρώτησάν ποτέ οί μαθηταί του: «Μέ
χρι τίνος εκτείνεται τό τιμάν πατέρα καί μητέ
ρα;» έκεΐνος δέ. άντί νά τοΐ; άποκριθρ άπ’ εύ- 
θείας, διηγηθη αύτοί; την έπομένην ιστορίαν : 
’Εθνικό; τις, κάτοικος τής Άσκάλωνος, είχε τι
μαλφείς λίθους, διά τού; οποίους τώ προσέφερον 
εξήκοντα χιλιάδας χρυσού;· άλλ’ ό πατήρ του έ- 
κοιμζτο καί είχε τήν κλείδα τοΰ κιβωτίου, δπου 
ησαν κλεισμένα τά πετράδια, ύπό τό προσκέφα
λου του. Επειδή δέ οί άγορασταί δέν ήμποροΰσαν 
νά περιμένουν, ό υιό; έ.τροτίμησε νά διαλύση τήν 

έπικερδεστάτην ταύτην συμφωνίαν, παρά νά έξυ- 
πνήσ-ρ τόν πατέρα του. "Ας άκούσωσί τινες τών 
σημερινών μας νέοι, καί είθε μή έντραπώσιν! 1

’II κατωτέρω βιογραφία τοΰ φι.Ιέ.ΙΛηκος Γσ,μ- 
6έτα, έρακισθεϊσα έκ μεταφράσεων τ!}ν τεργε- 
σταίας *Ήμέρας», έγράφη t-.-τό τοΰ κ. Λα- 
φίτ ,τρώη·· συκτάκτου της « Γα.Ι.ίικης δημοκρα
τίας·· Σ. τ. Δ.

ΛΕΩΝ ΓΑΜΒΕΤΑΣ.

Ό Λέων Γαμβέτα; ε’γεννήθη τή 30 ’Οκτω
βρίου 1838 έν Καώρ τή; μεσημβρινής Γαλλίας, 
έσπούδασε δ’ είς τό λύκειον τής πολεω; εκείνης, 
εν η ο πατήρ του μετήρχετο τον έμπορον. ’Από
πειρα τις πρός εισαγωγήν τοΰ Λέοντος εις τό ίε- 
ροσπουδαστήριον άπέτυχεν. Ή μοναρχική καλύπ- 
τρα δέν ήομοζεν αύτώ. Μόλις περατώσα; τάς γυ
μνασιακά; αύτοΰ σπουδάς, έξέφρασε τήν επιθυ
μίαν ν’ άπέλθη εις Παρισιού; καϊ νά διδαχθή έν 
τφ πανεπιστημίφ τής πόλεως έκείνης τά νομικά. 
Έτο τότε εύθυμος κα1. ζωηρός νεανίας, ισχνά; έτι 
καϊ λεπτοφυής. Έβάδιζεν ύψαύχην. ΊΙ λεόντειος 
αύτού κεφαλή ήτον κεκαλυμμένη ύπό μακράς με
λανή; χαίτης. Είχε λεπτώς διαγεγραμμένον τό 
στόμα καϊ τό κάτω χείλος προέχον. Ό αριστε
ρό; οφθαλμό; έφλογοβολει, άλλ’ ϋ δεξιός ήν ακί
νητος καί έσβεσμένος. Ό Γαμβέτα; άπώλεσεν 
αύτόν οκταετής έκ παιδική; απερισκεψίας, θέ
λησα; νά περιεργασθή έκ τοΰ σύνεγγβ; τά; έργα
σία; γείτονός τίνος μαχαιροποιοΰ. Τό λεγόμενον, 
ότι δήθεν αύτό; έξώρυξε τόν οφθαλμόν του, είναι 
μύθος. Έκ νεότητος ήγάπα τάς συζητήσεις καΐ 
διέκρίνετο έν τή νοητική ταύτη πυγμαχώ, άγο- 
ρεύων έπί ώρας ολας έν τώ καφενείω τοΰ Προ
κοπίου Ζ τοϋ ΙΙο.Ιταίρου, έντευκτηρίφ τών φοι
τητών. Έν όμηγύρει νόημόνων νέων, φλυαρούν- 
των μάλλον ή πινόντων, ό Γαμβε'τας έδέσποζε 
πάντων διά τής ήχηράς αύτοΰ φωνής. Άλλ’ ή- 
ξευρε συγχρόνως καί ν’ άκούη. Ή αντίθετος γνώ
μη, έάν ήτο ορθή, εϊλκυεν εύθύ; τήν προσοχήν 
του, ένετυποΰτο έν τή διανοία του καί άνεπτύσ- 
σετο μετά τοσαύτης ταχύτητος, ώστε ο πρώτος 
έξενεγκών τήν ιδέαν ήπόρει άκούων μετ’ ολίγον 
αύτήν διατυπουμένην μέχρι τών έσχατων αύτής 
συνεπειών ύπό τού πολεμίου του. Άναγορευθεΐ; 
διόάκτωρ, ό Γαμβε'τας, έναντίον τών ικεσιών τής 
οικογένειας του, δέν ήθέλησε νά καταλίπη τούς 
Πα.ισίους, άλλ" ένεγράφη είς τό μητοώον τών 
παρισιανών δικηγόρων καϊ μετ’ ολίγον είσήλθεν 

1 Κωνσταντινούπολις, ύπο Σ. Δ. Βυζαντίου.

είς τό γραφεϊον τοΰ γηραιού Κρεμιέ ώς γραμμα- 
τεύς. Κατά τάς ήμέρας εκείνα; άγαμός τις γραία, 
έκ μητρός θεία τοϋ Γαμβέτα, κατέλιπε τό είς τά 
περίχωρα τοϋ Καώρ χωρίον της καϊ ένσκήψασα 
είς Παρισίους είπεν αύτφ. «Είμαι μόνη εί; τόν κό
σμον καϊ σύ έπίσης. Έχεις ανάγκην οικίας καϊ 
φύλακο;. Έχω, ώς γνωρίζεις, μικράν τινα πε
ριουσίαν. "Ο,τι είναι ίδικόν μου θά είναι κα: ί
δικόν σου». Καί όντως ή κυρία Μασσαβιέ παρε- 
σκεύασε μετά μητρικής μερίμνη,ς είς τόν προσφι
λή ανεψιόν άνετον κατάλυμα έν τώ τετάρτω όρό- 
φφ πενιχράς τίνος οικία; τής όδοΰ Βοναπάρτου. 
Τοΰ καταλύματος έκείνου άναμιμνήσκεται πάν
τοτε μετ’ εύγνωμοσύνης καϊ συγκινήσεως ό Γαμ- 
βέτας έν μέσω τής λαμπρότητος τοΰ Βουρβωνι- 
κοϋ Παλατιού. Έν τφ γραφείφ τοΰ Κρεμιέ έξε- 
μάνθανε τά δικηγορικά τεχνάσματα, άλλ' ούδο- 
λως έδείκνυτο άπληστος δικών. Έν τώ δικαστή
ριο σπανίως έλάμβανε τόν λόγον, καϊ τότε δ’ έ- 
νόει ότι ήλαττοΰτο τών συναδέλφων του. ΊΙ φω
νή του ήτο λίαν ισχυρά, ή ώστε ν' άνττ,χή έν 
στενή αιθούση δικαστηρίου, ή δέ στιβαρά πυγμή 
του κατεφέρετο λίαν βαρέως έπϊ τοΰ δικηγορικού 
βήματος. Τον πρώτον εΰγλωττον αύτοΰ λόγον 
έξεφώνησεν έν έτει 1862, κατά τήν δίκην τών 
54. 'II αδελφή ενός τών κατηγορουμένων είχεν 
άπέλθει πρός τόν Ιούλιον Φάβρον παρακαλοΰσα 
αύτόν νά ύπερασπίση τόν άδελφόν της. «Έγώ δέν 
έχω καιρόν άπήντησεν ό Φαβρο;, άλλά Οά σέ 
συστήσω είς νέον δικηγόρον, δστις δύναται νά 
πράξη ό,τι καϊ έγώ». Ό νέος δικηγόρος ήτο ό 
Γαμβε'τας, ού ή άγόρευσις έφερε ρίγος είς τό ά- 
κροατήριον. Αί έκλογαί τοΰ 1863 υπήρξαν διά 
τόν Γαμβέταν άληθής άποκάλυψις. Ό είκοσιπεν- 
ταετής μεσημβρινός, ού ό λόγος έβραζεν ώς τό 
αιμα, προησθάνθη τό μέλλον του καί έκτοτε ύ
πήρξεν είς τών τακτικωτέρων φοιτητών έν τοϊς 
θεωρείοις τοΰ Νομοθετικού Σώματος.

Μη,νϊ Νοεμβρίφ τοΰ 1868 είχεν άνακαλυφθή 
ο τάφος τοΰ πληρεξουσίου Βωδέν, δστις έφονεύθη 
έπϊ τών οδοφραγμάτων άνθιστάμενος κατά τοΰ 
τολμήματος τοΰ Δεκεμβρίου, ώρύσσετο δ’ ό τά
φος τής αύτοκρατορία;. Μίαν ήμέραν ό Γαμβέτα; 
κατήλθεν εύθυμο; τά; έκατόν βαθμίδα; τής οι
κίας του καΐ άπήλθεν είς τό δικαστήριον. Ή ύ- 
περάσπισις τών νέων, οϊτινες κατηγοροΰντο ώς 
όργανώσαντες τάς έπϊ τοΰ τάφου τοΰ Βωδέν δια
δηλώσεις, έχρησίμευσεν αύτφ ώς άφορμή, όπως 
έκσφενδονίση κατά τοΰ τολμήματος τού Δεκεμ
βρίου καϊ τοΰ ναπολεόντειου συστήματος άπο- 
στροφά; κεραυνοβύλου;. Τήν έπαύριον ήτο περί
φημο;· μετά δύο δέ μήνα; έξελέγετο βουλευτής 
Παρισίων καί Μασσαλίας. Έκ τής όδοΰ Βοναπάρ
του μετφκτ,σε τότε είς τήν ύπ’άριθ. 12 οικίαν 

τής όδοΰ Μονταίγν, Ή οικία δέν ήτο μεγαλοπρε
πής και τό κατάλυμα τοΰ Γαμβέτα δέν ήτο λαμ- 
προστόλιστον. Τά παλαιά έπιπλα τής όδοΰ Βο
ναπάρτου είχον μετακομισθή μετά προσοχή; ύπό 
τής θεία;· τό δέ σπουδαστήριον τοΰ Γαμβέτα έ- 
κόσμει πάντοτε μία καϊ μόνη δρειχαλκίνη προτο
μή, ή τοϋ Μιραβώ. Ό οικογενειακό; βίο; έξνκο- 
λούθει ών άπλούστατος. Έκτο; τή; οικία; ό Γαμ
βέτα; ήτο, ώ; συνήθως, εύθυμος, Ομιλητικός, έ
χων πάντοτε υγρά τά χείλη καϊ προτεταμένην 
τήν χεΐρα. Είς τό καφενείου τής Μαδρίτης ίίν 
έφοίτα πλέον, άλλ’άπλώς καί μόνον διότι τό κα- 
φενείον έκείνο είχε παύσει δν ή λέσχη τής αντι
πολιτευόμενης νεολαίας, άφ’ δτου έφωράθησαν ε’ν 
αύτώ κατάσκοποι τοΰ Πιέτρη· Ό λαιμοδέτη; του 
ήτο δεδεμένο; μετά μείζονος προσοχής, άλλά 
τοΰτο ώφείλετο άπλώς είς τήν μέριμναν τή; θεία;. 
Είς τήν μορφήν τοΰ Γαμβέτα μία καί μόνη είχεν 
έπέλθει άλλοίωσις. Ό περίφημος όφθαλμολόγος 
Φιενζάλ τόν έσβεσμένον οφθαλμόν είχεν άντικα- 
ταστήσει δι’ όφθαλμοΰ ύελίνου. Αξιομνημόνευτος 
ήμέρα ύπήρξεν έκείνη, καθ’ ήν ή βοναπαρτική 
πλειονοψηφία τοΰ Νομοθετικού Σώματος είδε 
τόν αίρετόν τής Βελεβίλλης καθεζόμενον ήρέμως 
καί μετ’ άβιάστου σοβαρότητος είς τό βάθρου 
του. 'Γά βοναπαρτικά φύλλα είχον περιγράψει 
αύτόν ώς άληθές φυσικόν καί ηθικόν τέρας. 'Γή 5 
’Απριλίου 1870 άνήλθε τό πρώτον είς τό βήμα. 
'Η έχθρικώς διατεθειμένη Βουλή ήκροάσθη αύτοΰ 
έν σιωπή. ΊΙ φωνή του έφαίνετο προάγγελος τής 
έγγιζούσης θυέλλης* ό δέ Αιμίλιος Γιραρδϊνος ή- 
ναγκάζετο νά όμολογήση οτι «άπό τής έποχής 
τοΰ Μιραβώ τό γαλλικόν βήμα δέν είχεν άντη- 
χήσει έκ τοιαύτη; εύγλωττίας».

ΊΙ ίστορία τής έθνική; άμύνης φέρει γεγραμμέ- 
νον έν πάση σελίδι τό μέγα όνομα τοΰ Γαμβέτα. 
Οί θεαταί τοΰ μεγάλου έθνικοΰ κινήματος, δπερ 
άνέτρεψε τή 2 Σεπτεμβρίου 1871 τήν αύτοκρα- 
τορίαν, όμολογοΰσι μια φωνή ότι ό δημοφιλής ρή- 
τωρ καττ,ύνασε τό πλήθος, άνέκοψε διά τής φω
νής του τά κύματα αύτοΰ πρό τών προθύρων τοΰ 
Νομοθετικού Σώματος καΐ έπέβαλεν αύτώ σεβα
σμόν πρός τήν έθνικήν άντιπροσωπείαν. Ότε έξήλ- 
θε έποχούμενος τοΰ βουλευτηρίου, ήτο κάτωχρος 
ώς έάν συνησθάνετο τό μέγεθος τή; νίκης. Άνα- 
γορευθεϊς ύπουργός τής κυβερνήσεως τής έθνικής 
άμύνης άποκεκλεισμένης έν Παρισίοις ύπό τών 
Πρώσσων, έμαθε μίαν ήμέραν ότι ή έν Τούρ έδρεύ- 
ουσα κυβερνητική έπιτροπή άπεφάσισε τήν συγ- 
κάλεσιν Έθνοσυνελεύσεως. ΊΙ συγκίνησις ύπήρξε 
μεγίστη· Τί θά έλεγον οί Παρίσιοι; ’fiv έπάναγ- 
κες νά διαταχθή ό Κρεμιέ ν’ άνακαλέση τό πρόω
ρον μέτρον. Άλλά πώς ν’ άποσταλή αύτφ τό 
διάταγμα ; Πάντες οί κατά τάς τελευταίας ήμε'- 
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ρας πεμφθέντες άγγελοι ε’χον συλληφθή ύπό τών 
Πρώσσων. Ό Γαμβέτας 8έν διστάζει. Μετά τής 
διακρινούσης αύτόν παρρησίας προτείνει τοϊς συν- 
αδέλφοις του νά ιομίσγ αύτός τό διάταγμα καί 
συνοδευομενο; ύπό τοΰ φίλου του Σπούλλερ επι
βαίνει άεροστάτου καί κανονοβολούμενος ύπό τών 
Πρώσσων άνέρχεται εις τά ύψη. Τί εύρε κατελ- 
θών εΐς τήν γήν είναι πασίγνωστον. Έξ ένός, κυ- 
βέρνησιν ασθενή καί μή ύπακουομένην. Έξ έτε'ρου, 
τόν πρωσσικόν στρατόν πολιορκοΰντα τούς Πχρι- 
σίους καί ούδένα Γάλλον στρατιώτην παρά τάς 
όχθας τοΰ Λείγηρος. Ή φλόξ τής φιλοπατρίας 
του μετεδόθη είς τό έθνος- τότε έδημοσίευσε τήν 
περίφημον έκείνην προκήρυξιν, ήτις έθιξε τάς χορ 
δάς πάσης γαλλικής καρδίας. Άλλ1 ό δικτάτωρ 
τοΰ Τούρ δέν ήρκέσθη μόνον είς λόγους. Μίαν ή- 
με'ραν προσήλθεν είς αυτόν άνήρ κάτισχνος, ασκη
τικήν έχων τήν ίψιν. Ήτο ό Φραισσινέ. Ό Γαμ- 
βε'τας ενοησεν ευθύς ότι ό άνήρ εκείνος έμελλε νά 
καταστγ ό δεξιός αύτοΰ βραχίων. Έκτύπησε διά 
τής πτέρνης του τό έδαφος καί πανταχόθεν άνε- 
πήδησαν στρατιαί. Ό στρατός τοΰ Λείγηρος, ή 
τελευταία ελπίς τήςάγωνιώσης Γαλλίας, κατηρ- 
τισθη- άλλ’ ητο πλέον αργά. Μετά πάσαν ήτταν 
ό Γαμβέτας έπανελάμβανε πεισμόνω;· «θά ξα- 
ναρχίσωμεν!» Άφοΰ κατέστη αδύνατος ή ύπερά- 
σπισις τοΰ Τούρ, ή έδρα τής κυβερνήσεως μετε- 
τέθη είς Βορδίγαλα, ένθα ό Γαμβέτας έξηκολού- 
θησε διάγων βίον αγώνων καί κόπων διηνεκών. 
Έν Γουρ έμενεν εβδομάδας άλας κεκλεισμένος έν 
τφ γραφείφ του, έζήρχετο σπανίως τό έσπέρας 
μετά του Σπούλλερ καί τοΰ Ράγκ. Τέλος ή κυ- 
βέρνησις τών Παρισίων έσυνθηκολόγησε. Κατα
βληθείς έκ τής ε;δήσεως ήναγκάσθη νά ύποκύψη. 
Είναι γνωστόν πόσοι νομοί έτεκμηρίωσαν αύτφ 
τήν εύγνωμοσύνην των έκλέξαντες αύτόν πληρε
ξούσιον. Ό Γαμβέτας έκ λεπτότητας άπεφάνθη 
υπέρ τής ’Αλσατίας- ότε δέ, μετά τήν παραχώ- 
ρησιν τής Αλσατίας έξήλθε προσκαίρως τή; Έθνο- 
συνελεύσεως, οποία τις ήτο ή θέσις τοϋ άνδρός, 
δστις είχε συνταράξει τά σπλάγχνα τοΰ έθνους 
καί διαχειρισθή άνεξελέγκτω; εκατοντάδας εκα
τομμυρίων ; Δέν είχεν ούτε οβολόν καί ήναγκά
σθη νά δανεισθή, παρά τοΰ πατρός τού 20,000 
φράγκα, όπως αποτισγ] τούς λογαριασμούς του. 
Μετά τό πέρας τοΰ πολέμου ό Γαμβέτας ήγε μό
λις τό τριακοστόν δεύτερον έτος τή; ήλικίας. Αί 
αναπληρωματικά! έκλογαί τής 2 Ιουλίου 1871 
άπέστειλαν αύτόν είς τήν Έθνοσυνέλευσιν τών 
Βερσαλιών. _ Τότε ίδρυσε τήν «Γαλλικήν Δημο
κρατίαν», ής διευθυντής μέν ήτο αύτός, αρχι
συντάκτης δ’ό Σπούλλερ. Ή « Γαλλική Δημο
κρατία» ήκμασε ταχέως καί έκ τών προσόδων 
αύτή; ήγοράσθη άντί 550,000 φράγκων τό έν τή 

Άντινείφ Λεωφόρφ οίκημα, ένθα μετετέθη ή σύν
ταξις, μετφκησε δέ καί ό Γαμβέτας. Έφ' όσον 
ητο διευθυντής, ό Γαμβέτας δέν έλλειψεν ούτε 
μίαν έσπέραν έκ τοΰ γραφείου τής συντάξεως. 
Δι'αύτοΰ ή «Γαλλική Δημοκρατία» κατέστη δη- 
μοτικώτατον όργανον, συντελέσαν τά μέγιστα 
είς τήν αίσίαν έκβασιν τής κατά τών αντιδρα
στικών ροπών τού Μάκ-Μαών πάλης.

Τότε διεδόθη τό παραμύθιον περί τοΰ πλούτου 
τοΰ Γαμβέτα. Άλλ’ό Γαμβέτας ούδέποτε ύπήρ- 
ξε πλούσιος, τήν σχετικήν δ' αύτοΰ εύπορίαν ο
φείλει είς τήν επιτυχίαν τής έφημερίδος του. Πρό 
τής έκλογής του ώς προέδρου τής Βουλής ή κα
τοικία του ήτο ηύτρεπισμένη μετ’ άκρα; άπλό- 
τητος- μόνος δ’ αύτής πλούτος ήν πλήν ολίγων 
καλλιτεχνικών αριστουργημάτων, ή βιβλιοθήκη. 
Έρρέθη ότι είχεν άμαξας' άλλά πράγματι μίαν 
κα! μόνην είχεν μισθωτήν άμαξαν, δΓ ήν έδαπά- 
να κατά μήνα G50 φράγκα έκ τοΰ ταμείου τής 
έφημερίδος. Έρρέθη πρός τούτοις ότι ό εκατομ
μυριούχο; Δυβοσσέ έκληροδότησεν αύτώ εκατομ
μύρια. Ιδού ή αλήθεια· μίαν ήμέραν, ένώ ό Γαμ
βέτας έθαύμαζεν έκ τής λίμνης τής Γενεύης τάς 
παρά τήν όχθην τρεις λαμπράς έπαύλει; τοΰ Ελ
βετού Κοοίσου, ό Δυβοσσέ ήρώτησεν αύτόν ποιαν 
προετίμά. « Αύτήν», άπήντησεν ό Γαμβέτας καί 
έδειξε τήν έν Κρέτ έπαυλιν.—«Ή έπαυλις αύτη, 
εΐπεν ο Δυβοσσέ, θά ήναι μίαν ήμέραν ίδικήσου!» 
'Αλλ'ότε άπέθανεν, ή διαθήκη κληρονόμους άνε- 
δείκνυε τού; δύο ανεψιούς του Γυσσάρ καί Άρνώ. 
Ούτοι παρεκάλεσαν τόν Γαμβέταν νά-δεχθγ, ώς 
ένθύμημα τού θείου των δύο εκατομμύρια. Άλλ’ 
ό Γαμβέτα; ήρνήθη έπιμόνως.

Μετά τήν δεκάτην έκτην Μαΐου ή πολιτική 
δύναμι; τού Γαμβέτα κρατύνεται όσημέραι. Άλλ' 
αί τελευταΐαι περιπέτειαι τού βίου του είναι λίαν 
πρόσφατοι, ή ώστε νά χργ,ζωσιν ύπομνησεων.

Ή αγαθή θεία, ό φύλαξ άγγελος τού οίκου τοΰ 
Γαμβέτα, άπεβίωσε- μετά τήν τρομεράν δέ οδύ
νην του 1871, δευτέραν τότε φοράν εί; τόν ο
φθαλμόν τοΰ Γαμβέτα άνέβλυσεν έν δάκρυον.

ΠΑΡΑΒΟΛΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ.

’Ανθρωπός τις μετέβαινεν είς Συρίαν, οδηγών 
τήν κάμηλόν του άπό τού άγωγέως. Αϊφνης τό 
,ώον καταλαμβάνεται ύπό πανικού φόβου, έγεί- 
ρεται βιαίως, άφρίζει καί άναπηδά τόσον τρομερά, 
ώστε ό κύριό; του τό έγκαταλείπει έντρομος καί 
φεύγει. Εί; άποστασίν τινα τής οδού παρατηρεί 
πηγήν βκθεϊαν καί άκούων πάντοτε τόν φρικώδη 
χρεμετισμόν τής καμηλού, δέν εύρε καταφύγιον

/ 

καί πίπτει έντός τοϋ ΰδατος- άλλ' έπρόφθασε νά 
άντιληφθη, θάμνου τίνος- στηρίζεται έπ' αύτοΰ δ- 
λαις δυνάμεσι καί στρέφει πανταχόθεν τά βλέμ
ματά του μετ' άνησυχίας. 'Ανωθεν αύτοΰ ΐσταται 
ή τρομερά κάμηλος, ήτις τόν παραφυλάττει. Εις 
τήν άβυσσον κεϊται δράκων, δστις ανοίγει τό 
φρικώδε; στόμα του καί φαίνεται περιμένων αύ
τόν διά νά τόν καταφάγη. Πλησίον του βλέπει 
δύο μυς, τόν μέν λευκόν, τόν δέ μέλαινα. οϊτινες 
αλληλοδιάδοχο»; κατατρώγουσι τήν ρίζαν του 
δενδρυλλίου έξ ου κρατείται. Ό δυστυχή; βλέπει 
μετά φρίκης έπικειμένην τήν άπώλειάν του, διότι 
ούδέν τφ παρουσιάζεται μέσον σωτήριας. Αίφνης 
έπί τών κλάδων τοΰ δένδρου άνακαλύπτει οπώ
ρας τινας καί διά μιάς παύει ό τρόμος του καί 
έκτείνων τήν χείρά του πρός τού; καρπούς, κο 
πτει αύτού; καί γευόμενος λησμονεί τόν φόβον 
του καί τόν κίνδυνόν του.

Έρωτας, τίς είναι ό άφρων ούτος άνθρωπος, 
δστις έλησμόνησε τόσον ταχέως τόν θανατηφόρον 
κίνδυνον. Μάθε λοιπόν, φίλε, ότι ό άνθρωπος Οϋ- 
τος είσαι σύ. 'θ δράκων τής πηγής είναι ή πάν
τοτε άνεφγμένη άβυσσος τοΰ θανάτου. Π κάμη
λος είναι τοΰ βίου αί φροντίδες. Κρατείσαι εις 
τόν θάμνον τοΰ κόσμου μεταξύ ζωής καί θανάτου 
καί οί δύο μΰς οί κατατρώγοντες τήν ρίζαν τοΰ 
δένδρου είναι ή ημέρα καϊ ή νύξ- καί ένώ εις τοι- 
αύτην εύρίσκεσαι θέσιν, σέ ελκύουν αί όπώραι τών 
ηδονών, λησμονείς καϊ τής ζωής τάς βασάνου; 
καί τοΰ θανάτου τάς άπειλάς, καί τήν ταχεϊαν 
τοΰ χρόνου παρέλευσιν διά νά ζητγ,ς τό φυτόν 
τών άπολαύσεων είς τά χείλη τοΰ τάφου.

ΕΝ ΑΝΕΚΔΟΤΟΝ.

Ό Ιωσήφ Πριβάτο; Δέ Μολιέρος, εί; τών άρι
στων τής έποχή; του φυσικών 1, είχε τήν συνή
θειαν νά έργάζηται είς τήν κλίνην. 'Ημέραν τινά, 
καθ’ ήν ή άνεψιά καί ή υπηρέτρια αύτοΰ ειχον 
έξέλθη, εύρίσκετο μόνος εΐς τόν κοιτώνα του έρ- 
γαζόμενος. Κλέπτης τις εισέρχεται αϊφνης.

— Κύριε, τί ζητείτε ;
— Τό βαλάντιόν σας.
— Τά χρήματά μου τά έχω είς τόν αριστερόν 

σύρτην τοΰ γραφείου μου- λάβε τα άν θέλης, άλ-

1 Ούτος έγεννήθη ε’ς Ταράσκο πλησίον τοΰ Ρο
δανού ποταμού τό 1677, άπέθανε τό 1742- ήτο 
μέλος τής Ακαδημίας τών έπιστημών κα! καθη
γητής τής φιλοσοφίας εΐ; τό γυμνάσιον τής Γαλ
λίας.

λά πρόσεξε, σέ παρακαλώ, νά μή μετακινήσεις 
τά χειρόγραφά μου.

Ό κλέπτη; άφοΰ έλαβε τά χρήματα, έζήλθεν 
άφήσα; τήν θύραν ανοικτήν.

'Ητο χειμών.
— Κύριε, κύριε, έβαλες χεϊρα είς τά χειρό

γραφά μου ;
— >0/-ζ· . .
— Πολύ καλά. Κλείσε λοιπον, σε παρακαλώ, 

τήν θύραν.

ΑΛΠθΕΙΑΙ.

Δείγμα άσθενο"; χαρακτήρος είναι, τό νά 
μή δύναται τις νά συμμορφωθεί πρός τού; υπο
δεεστέρους χαρακτήρα; ύφ’ ών περικυκλοϋται έν 
τώ κόσμφ τούτφ, λησμονάν ότι ώς εί; τά; εμπο
ρικά; ούτω καί είς τάς κοινωνικά; συναλλαγάς 
απαιτούνται ού μόνον χρυσά αλλά καί χάλκινα 
νομίσματα. (Li bruyeie).

’ ΊΙ φιλοστοργία τίς μητρό; είναι ή μόνη 
πηγή ήτις διατηρείται χωρίς νά έξαντληθή κα! 
τή; όποιας ό όγκο; αύξάνει καθόσον αύξάνει καί 
ό άριθμός τών αντικειμένων είς τά όποια διαδί
δεται.

_* Ή φωτογραφία είναι διά τά κοινά πρό
σωπα ό,τι ή τυπογραφία δια τά μέτρια συγ
γράμματα· πολλαπλασιάζει δηλαδή αύτά, άλ
λά δεν τά σώζει άπό τής λήθη; καί τής περί* 
φρονήσεως.

* Ούδέν παροτρύνει τοσοΰτον είς τήν σπου
δήν, όσον ή πενία καί ή βέβαια προσδοκία τή; 
διά τού καμάτου απαλλαγής.

* ΊΙ τού πλούτου σπατάλη δύναται νά δι
ορθωτή διά τή; μελλούσης φειδο.ς, άλλά τις δύ
ναται νά είπε)·, θέλω άναπληρώσει τήν σημερινήν 
απώλειαν χρόνου, λαμβάνων έκ τή; αυρινή; η
μέρας!

ΣΤΜΜΙΚΤΑ

Βιομηχανία παι^ιχων άΰιγμάτων.

Στατιστικαί τινες πληροφορία·, έπ! τής ανω
τέρω βιομηχανίας δέν είναι έντελώς άσκοποι, 
διότι έξ αύτών καταφαίνεται ότι μέγας άριθμός 
άνθρώπων προσπορίζεται τά πρός τό ζγν έκ τής 
κατασκευής τών άπειρων τούτων αθυρμάτων, 
τά όποια προξενοΰσι, κατά τό λέγειν τών άθυρ- 
ματοπωλών τήν χαράν τών παιδιών καϊ τήν ησυ
χίαν τών γονέων.
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Αδύνατον νά άριθμήση τις όλα τά είδη τών 
πωλουμένωυ τούτων άντικειμένων είτε έν πολυ- 
τελέσι καταστήμασιν είτε έν ύπαίθρφ. Έκ τών 
ειδών τούτων τό μέν Στρασβούργον προμηθεύει 
τά άμαξίδια, τό Μέτζ παιγνιόχαρτα μετ' έρω- 
ταποκρίσεων, ή Άμιένση κούκλας, τό Σαίν Κλού 
σφυρίκτρας, τό Τυρόλον τούς πηδώντας παντοει
δείς βατράχους, τό Πεδεμόντιον έχει τό μονοπώ- 
λειον τών μολυβδίνωυ στρατιωτών ή Νυρεμβέργη 
έ’χει τάς ωραιότερα; κούκλας· οί Παοίσιοι τύμ
πανα, ξιφίδια, όπλα Ξαντός είδους, στολάς 
ζουάβων, αύλούς καί άπειρον πλήθος άλλων άντι- 
κειμένων. Έκ τής Σαξωνίας προέρχονται τά 
έστολισμένα ζώα, τό Foi'6l-Noire παράγει τάς 
ποιμενίδας, κιβωτού; τού Νώε, τούς νάνους. Έν 
Παρισίοις διά τήν ένδυμασίαν τών κουκλών κατα
βάλλεται φοοντ'ις μεγάλη. 'Υπάρχουσιν έπί τού- 
τφ έργαστήρια, ένθα εργάζονται ράπτριαι, ύθο- 
νοποιοί, μοδίστραι, ύποδηματοποιοί, άνθοποιοί, 
κομμώτριαι, κλπ. Έκ τίνος στατιστικής μαν- 
θάνομεν ότι ύπάρχουσι 2162 άθυρματοπώλαι έν 
Παρισίοις μεταξύ τών όποιων είναι 330 έργοστα- 
σιάρχαι καί 1832 έργάται· καί έκ τούτων πάλιν 
51 G είναι άνδρες, 11G8 γυναίκες καί 103 παι
διά. Τά έκ τή; έργασία; τούτων έτησίω; παρα- 
γόμενα είναι αξία; φρ. 3,297,500.

Κατασχενη βε.Ιονων.

Διαφορών ειδών καί μεγέθους βελόναι χρησι- 
μεύουσιν εί; τάς τέχνας, ή δέ κατασκευή αύτών 
συνίσταται είς τά; έξής έργασία;. Τό πρό; τούτο 
χρησιμεύον σιδηροΰν σύρμα έκταθέν, όπως λάβη 
τό άπαιτούμενον πάχος, κόπτεται πρώτον είς 
μεγάλα τμήματα, άτινα κατασταθέντα ίσα 
τέμνονται καί μικρότερα τεμάχια έχοντα το 
μήκος τών κατασκευασθησομένων βελονών. Τά 
τεμάχια ταΰτα άκονίζωνται ακολούθως διά τίνος 
ταχύτατα κινουμένου τροχού, κρατούμενα ύπό 
τοΰ έργάτου διά χειροκτίων· ίνα δέ προφυλαχθή 
άπό τών θραυομένων τεμαχίων προφυλάσσει τό 
πρόσωπόν διά προσωπίδος έκ μαγνήτου. Αί ού
τως άκονισθείσαι βελόναι κόπτονται εϊς τήν 
μίαν άχραν διά μηχανής καί διά τρυπάνου a-ft,· 
ματίζεται ή οπή, άκολούθως καθαρίζονται δι' 
όξυνισμένου ΰδατος, έπειτα διά τής έπί σιδηρών 
πλακών διαπυρώσεως καί τής έν ψυχρώ ύδατι 
έμβυθίσεως στομοΰνται καί τέλος θερμαίνονται 
μέχρις ου λάβωσι τόν άπαιτούμενον χρωμα
τισμόν. Ή λείανσις καί στίλβωσις τών βελονών 
γίνεται ώς έξής· αί βελόναι άνά εκατόν καί 
πλειότερα; χιλιάδας τυλίσσονται έντός λινοΰ 

υφάσματος μετ’ έλαίου καί λεπτής κόνεως σμύρι- 
όος καί τά δέματα ταΰτα διά τίνος μηχανής 
άνακινοΰνται δέκα μέχρι δεκαπέντε ώρας· ακο
λούθως ανοίγονται καί καθαρίζονται αί βελόναι 
άπό τό γλοιώδες μίγμα, άπυτριβόμενχι μέ διά- 
λυσιν σάπωνος καί ρανίσματα ξύλου· ή έργασία 
αύτη γίνεται δεκάκις καί πλέον μέχρι; έντελοΰς 
καθαρίσεως- ή δέ στίλβωσις έκτελείται δι’ οξει
δίου τοΰ σιδήρου ή κασσιτέρου μεμιγμένου μετ’ 
έλαίου.

Μετά τήν κατασκευήν αύτών αί βελο'ναι ζυ
γίζονται, καί όπως προφυλαχθώσι τής όξειδώ- 
σεω; έγκλείονται είς χάρτην ήλειμμένον διά κη
ρού, στέατος ή γραφίτου. Έξ όλων έξάγεται οτι 
έκάστη βελο’νη διά νά κατασκευασθή έντελώς ύ- 
ποβάλλεται είς 120 διάφορους έργασία;.

ΓιγαττιαΙον ύέχδρον

Έν Νέο: Ύόρκτ) ύπάρχει εκτεθειμένου τεμάχιον 
τεραστίου δένδρου έκ Καλιφορνίας. Τό θαυμάσιου 
τούτο εργον τής φύσεως άνεκαλύφθη τφ 1874· 
ή κορυφή του εκειτο χαμαί καί ητο βεβαίως πρό 
πολλοΰ άποκεκομμένη, αύτό δέ τό δένδρον είχεν 
είσέτι ύψος 240 ποδών. Τό μέρος τοΰ κορμού, ό- 
πόθεν ή κορυφή άπεκόπη, είχε διάμετρον 1 2 πο
δών καί δύο κλώνους, τόν μέν έννεαποδιαϊον, τόν 
δέ δεκαποδιχίον. Τό κατώτερον μέρος εχει διά
μετρον 1 1 1 ποδών. Ό πρεσβυγενής ούτος μονάρ
χη; τοϋ δάσους καλείται «γέρων Μωυση;» κατά 
τό δνομα του εγγύς ορούς. Είναι τό μέγιστον τών 
τέως άνακαλυφθέντων δένδρων καί έχει κατά 
τού; υπολογισμούς τών βοτανικών ηλικίαν 4840 
έτών. Τό έν Νέφ Ύο'ρκν) έκτεθειμένον τεμάχιον 
έ'χει περιφέρειαν 75 καί διάμετρον 25 ποδών τό 
εσωτερικόν αύτοΰ μετεποιήθη είς αίθουσαν, ήτις 
χωρεί 150 ανθρώπους.

Έχόξομη εις τοχ βόρειον .τό.Ιον·

Δαπάνη τής άμερικανικής έφημερίδος «Κήρυξ 
τή; Νέας Ύόρκης» γίνεται κατ’ αύτάς νέα εκ
δρομή είς τόν βόρειον πόλον. Πρός τοΰτο άπέ- 
πλευσεν ήδη έξ 'Αγίου Φραγκίσκου τό πλοίου 
Jeannette φέρον 4 αξιωματικούς καί 18 ναύτας, 
1 μηχανικόν, 1 φυσιογράφον, 1 μετεωρολόγον 
καί 1 άνταποκριτήν τής έν λόγω έφημερίδος.

ΜιβενΙατρια ί.τεαμε'»·?;.

Αί έφημεοίδες τής Μόσχα; διηγούνται ότι μη- 
δενίστρια, καταδιωκομένη ύπό τή; άστυνομίας, 
έσώθη δι’ άεροστάτου· ονομάζεται ’Όλγα Γοβι- 
σλάβσκα. Ή άστυνομία έζήτει αύτήν πρό πολλοΰ, 
μόλι; δέ τήν 2αν ’Ιουλίου ήδυνήθη ν’ άνακαλύύη 
τήν οικίαν, έν η είχε καταφύγει. Τήν νύκτα έ
μελλον νά συλλάβωσιν αύτήν, αύθημερόν όμως 
έθεάθη άερόστατον, καταλείπον τόν κήπον τή; 
οικίας καί όρμητικώς ύψούμενον είς τόν άέρα. Τό 
άερόστατον τοΰτο έφερε δύο ανθρώπους καί τήν 
νέαν μηδενίστριαν, έννοεΐται δέ ότι πάντε; εγέ- 
νοντο ούτως αφανείς έκ τοΰ όρίζοντος. 

Πο.Ιίιτιμα χειμή.Ιια.

Ό επενδυτής τόν όποιον Κάρολο; ό IB', βασι
λεύ; τής Σουϊδίας έφόρει κατά τήν έν ΓΙουλταβη 
μάχην έπωλήθη τώ 1825 έν Έδιμβούργφ πεν
τακόσια; εξήκοντα χιλιάδας φράγκων! Εί; ο
δούς τού Νεύτωνος ήγοράσθη τφ 1697 παρά τοΰ 
λόρδου Σαφτεσβουρύ 16,550 καί 100,000 προσε- 
φερεν έτερος Άγγλο; δι’ ένα ωσαύτως οδόντα 
τής Έλοίζης. Τό κρανίον τοΰ φιλοσόφου Δεκάρ 
κατά παράδοξον άντίθεσιν έπωλήθη άντί τής εύ- 
τελοΰς τιμής 99 φράγκων μία ράβδος τοΰ Βόλ- 
ταίρου έπωλήθη 500 φράγκων, έν έπανωφοριον 
τοΰ Ρουσώ 959, τό ώρολόγιον του 500, ή Φε
νάκη τοΰ Καντίου 600 φράγκων καί ή τοΰ Στέρν 
5,350· τό γραφείον τοΰ διασήμου φυσιολόγου 
Ούμβώλδ έπωλήθη έσχάτως άντί 4 0,000 φράγ
κων, ό πίλο; δν ό Ναπολέων έφερεν είς τήνέν’Εϋλω 
μάχην 1,920, ό δέ άποβιώσας σύζυγο; τή; βα- 
σιλίσσης Βικτωρίας ό πρίγκηψ Άλβέρτης, ήγόρα- 
σε τήν στολήν τήν οποίαν έφόρει ό ναύαρχο; Νέλ- 
σων κατά τήν είς Τραφαλγάρ ναυμαχίαν, άντί 
3,800 φράγκων.

Είς τά; αμαξοστοιχίας τών μεγάλων σίδηρο 
δρομικών γραμμών τοΰ Καναδά είσήχθη έσχά
τως καί έτέρα τι; εύκολία καί άνεσις διά τού; 
ταξειδεύοντα;. Μέχρι τούδεύπήρχον άμαξ-αίθου- 
σαι καί άμαξ-υπνωτήρια, ήδη προσετέθησαν καί 
άμαξ-εστιατόρια ένθα οί οδοιπόροι εύρίσκουσιν 
έτοιμον γεύμα ή δείπνον καί είς τιμάς μέτριας. 
Ούτω, άπαλλάσσονται τοϋ κόπου νά καταβαί- 
νωσιν είς σταθμόν τινα καί νά καταβροχθίζωσιν 
έν βία καί έπί ποδό; τό πολλάκις θερμότατου 
φαγητόν έν τώ με'σφ γενικής συγχίσεω; καί θο
ρύβου, καί νά άπέρχωνται βλασφημοΰντες

τόν κρουόμενον κώδωνα καί τόν Ξενοδόχου όστις 
έζεμάτισε τήν γλώσσαν καί τό πουγγίον αύτών. 
Είς 3, 75 φράγκου ώρίσθη ή τιμή γεύματος ή 
δείπνου συγκειμένου έξ όστρειδίων νωπών ή μα- 
γειρευμένων, τριών άλλων φαγητών, γλυκύσμα- 
τος, οπωρών, έκτός οίνου μή ύπάρχοντο;· δύνα- 
ταί τις όμω; ώς ποτόν νά ζητήση τέϊον, ή καφέ, 
ή γάλα.

Αί ειδοποιήσεις ε>· Παρισίοις

Έλαβον έσχάτως τοιαύτην άνάπτυξιν ώστε 
ύφ’ ένό; εκατομμυρίου καί πλέον είσί κεκαλυμμέ- 
νοι οί δι’ ειδοποιήσει; προορισμένοι τοίχοι τών 
Παρισίων.

Τρία είδη ειδοποιήσεων ύπάρχουσι· Ιον δια 
φύλλων προσκολλωμένων 2ον διά ζωγραφιών έπί 
τών τοίχων ή έπί υφάσματος έντός πλαισίου- 3ον 
διά ζωγραφιών έπί έσωθεν φωτιζομένων ύέλων.

'Υπολογίζονται έν Παρισίοις 358 θέσει; έπί 
τοίχων ώρισμέναι ύπό τή; αρχή; δι' ειδοποιήσει;, 
300 σκιάδες (Ki JSqnes) 322 ούρητήρια καί 150 
στύλοι προωρισμένοι διά θεατρικά; ειδοποιήσει;.

Τά μέρη τών πρός ειδοποιήσεις προσδιορισμέ
νων τοίχων ένοικιάζονται ύπό λίαν διαφόρους καί 
άναλόγου; πρός τά διάφορα μέρη έν οι; κεΐνται 
όρους. Έπί τή; οδού Bambuteau ή τή; όδοΰ Till’ - 
bigO μέρίς τοίχου έκτεθειμένη καλώς εί; τήν θέαν 
τών διαβατών ενοικιάζεται άντί 200 φράγκων 
κατ'έτος, ένφ ή αύτή μερίς δέν ήθελεν άποφέρει 
τίποτε έάν εύρίσκετο έπί τής όδοΰ Cravilliet'S ή 
τοΰ Όδε ίου.

Αί σκιάδες καί οί στύλοι ένοικιάζονται έτη
σίω; άντί 50 φράγκων ύπό τής πόλεως άπολαμ- 
βανούσης έν συνόλφνέξ αύτών 35 00 0. Άλλ' ή 
πόλις τών ΙΙαρισίων δέν ενοικιάζει άπ’ εύθείκς 
πρό; τού; ίδιώτας, συναλλάσσεται πρό; εταιρία; 
αιτινες έκχωρούσι τά δικαιώματα των πρό; ίδεώ- 
τα; κατά μέτρα ή ύφεκατόμετρα άπολαμβάνου- 
σαι καί αύται άρκετά κέρδη. Ούτω αί έπί τών 
σκιάδων ειδοποιήσει; τών έμπορων τών έφημερί- 
δων πληρόνονται άντί 30 φράγκων κατά μήνα 
καί ό διά μίαν είδοποίησιν χώρο; ιι/αι λίαν πε- 
ριωρισμένος.

Παρ' όλοι; τοΐς πεπολιτισμένοις λαοί; έγίνετο 
χρήσις ειδοποιήσεων. Παρ' έλλησιν αί ειδοποιήσεις 
έζωγραφιζοντο ή έγράφοντο έπί ξύλινων πινακί
δων τεθειμένων έπί περιστρεφόμενων δοκών. Οί 
Οί Ρωμαίοι έζωγράφιζον τά; ειδοποιήσει; των έπί 
λευκασμένων τοίχων, άνεκαλύφθησαν δέ τοιαϋ- 
ται έν Πομπηία. 'Αργότερα έγραφον τάς εϊόοποι- 
σεις έπί φύλλων περγαμηνών προσηρμοσμένων έπί 

I στύλων. Έν τώ μεσαίωνι ή διά σάλπιγγος άγ-
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γελία αντικατέστησε τάς St' οίαςδήποτε γραφής 
ειδοποιήσεις, αΐτινες άνεφάνησαν κατά τόν 1 δον 
αιώνα μετά τής άνακαλύψεως τής τυπογραφίας.

Εϋρηται διάταγμα Φραγκίσκου τοΰ Α' όπερ 
κατά το 1536 δ έτασσε τήν χρήσιν τών ειδο
ποιήσεων καί έν τγ δημοσιεύσει τών επισήμων 
πράξεων τής ’Επικράτειας. Αί ειδοποιήσεις έτυ- 
ποΰντο ώς καί σήμερον έπί λευκού χάρτου. Είναι 
δέ γνωστόν ότι αί ίδιωτικαΐ πρέπει νά γίνωνται 
έπί κεχρωματισμένου χάρτου.

Κατά τόν δέκατον έβδομον καί δέκατον όγ
δοον αιώνα α! ειδοποιήσεις ειχον μεγάλως άνα- 
πτυχθή έν Παρισίοις.

Αί θεατρικαί ειδοποιήσεις είναι έν γενική χρή- 
σει μο'νον άπό τής έπαναστάσεως του 1789. 
Άλλοτε άνεπλήρουν αύτάς διάπινακίδος προσαρ
μοσμένης έπί τής θύρας τοϋ θεάτρου, διά αγγε
λίας διά σαλπίγγων έν ταϊς όδοϊς καί δι’ εικόνων 
παριστανουσών τό θέαμα τοΰ θεάτρου. Έν τού· 
τοις οί χρόνοι πολύ ήλλαξαν. Σήμερον ού μόνον 
τοιαύτας ειδοποιήσεις έχει τό θέατρον, άλλά καί 
κινητάς ή ζώσας. Ύπάρχουσιν άνθρωποι φέροντες 
έπί ράβδου έν μεγάλοις γοάμμασι τήν ένδειξιν 
τού θεάματος καί τών έπισημοτέρων έν αύτφ 
προσώπων.

* ★
Γερμανός τι;, έμμανή; τή; στατιστικής, υπο

λογίζει εΐ; τρία δισεκατομμύρια τριακόσια εκα
τομμύρια τόν αριθμόν τών έπιστολών τών διαβι- 
βαζομένων δι' όλων τών ταχυδρομείων τή; ύφη- 
λίου, καί τό βάρος όλων τούτων είς 33 έκατιμ 
μύρια χιλιόγραμμα. Τιθέμεναι όλαι αί έπιστολαί 
αύται ή μία παρά τήν άλλην, προσθέτει ό γερμα- 

νός, θά έκάλυπτον εκτασιν 44 χιλιάδων τετρα
γωνικών πλέθρων, ή σχεδόν τήν επιφάνειαν τοΰ 
πριγκηπά-.ου τοΰ Scliaucnbourg- Lippe, νύν 
ανήκοντας τγ Πρωσσία.

* *
Τήν πρόθυμον τής εύεργεσίας άνταποδοσιν έξέ 

φοαζεν ή αρχαία ελληνική γλώσσα καί διά τοΰ 
« ϊντιπελαργειν». Τήν καθόλου στοργήν τοΰ πε
λαργού διετράνωσε τάδε τό συμβάν έν τινι κώμη 
ολίγον μακράν τοϋ Βερολίνου. Έν μέσω ραγδαία; 
βροχή; ένεσκηψε κεραυνό; εί; αχυρώνα, όπου έ- 
κειτο πελαργών νεοττιά. "Οτε αί φλόγε; διεδό- 
θησαν άπανταχόσε, ήρπασε διά τοϋ ράμφου; ή 
τρέμουσα μήτηρ ένα τών νεοσσών καί τόν άπε- 
κόμισεν είς άπόκεντρον πρασιάν, όπου μετ' ολί
γον κατέπτα καί ό πατήρ. Ένώ ούτος έφύλασσεν, 
έστράφη ή μήτηρ έπί τήν φωλεάν περιπετωμένη 
δέ κύκλφ έπί τινα λεπτά, ητο έτοιμος νά διά
σωση τό έτερον τέκνον, δτε τοϋτο αϊφνης ενέπε- 
σεν είς τάς φλόγας. Ούτε πύρ, ούτε καπνός, ούτε 

σωρός τέφρας έκώλυσε τήν μητέρα νά ζητήση καί 
ταχέως εύρη τό τέκνον, όπερ έκόμισεν είς τόν ά- 
σφαλή τόπον, καί αύτή κατά τό φαινόμενον μεί- 
νασα άλωβητος. Τη έπαύριον κατέπεσεν είς τήν 
άγοράν τής κώμης πελαργός μή δυνάμενος νά στη 
έπί τών ποδών άστυνομικός ύπάλληλος τόν άπή- 
γαγεν είς τήν έγγύς τοΰ δημαρχείου οικίαν του· 
εύρε δέ μετ' ολίγον ότι ήτο ή μήτηρ, καεϊσα 
τούς πόδας, ένω έσωζε τόν νεοσσόν. Κατ’ έντολήν 
τοΰ ίατροΰ, οί ποδες αύτής χρίονται δι’ έλαίου 
καί τυλίσσονται είς λινόν. Δίς τής ήμέρας ό τούς 
νεοσσούς έν τη πρασιά φυλάττων πατήρ ύπερπε- 
τάται τοΰ δημαρχείου κρώζων, ώσανεί έπεθύμει 
νά μάθη πώ; έχει ή άσθενοϋσα· μόλις δέ. άφοΰ 
κούση τής φωνής της, έπανέρχεται είς τά ίδια.

*
* *

'Ημέραν τινά ό Γάλλος στρατάρχης δέ-Κα- 
στελλάν, βλέπων όμιλον παιδιών παιζόντων τόν 
πόλεμον,—Έφοδος! άνέκραξεν αϊφνης δεικνύων 
είς τούς έπταετεΐς τούτους στρατιώτας πλακουν- 
τοποιεϊον. Μετά μακράν καί εύχάριστον σφαγήν 
ό στρατηγός είσελθών έν τω έργαστηρίω έπλή- 
ρωσε τά έξοδα τής μάχης, συμποσούμενα εί; 200 
φράγκα· οσάκις δέ συνήντα αύτόν ό μάχιμος καί 
εύγνώμων όμιλος, προσέτρεχεν εΐς προϋπάντησίν 
του, κραυγάζων:—Έφοδος! στρατάρχα, πρέπει 
νά έφορμήσωμεν;—’Αργότερα, παιδία μου, άπε- 
κρίνατο ό Καστελλάν, ό πόλεμος, τό βλέπετε, 
είναι κάλλιστος, άλλά κοστίζει πολύ.

*
★ *

Κατά τήν έν Άουοτερλιτσίφ μάχην, καί ιδίως 
τγ 27 νοεμβρίου τοϋ 1805 έτους, ιατρός τις τοΰ 
γαλλικού στρατού άπομακρυνθείς άσυλλογίστω; 
τοϋ στρατοπέδου καί παρεκτραπείς τή; εί; αύτό 
άγούση; όδοϋ, έπορεύθη εΐ; τινα μικράν πόλιν 
ύπό τετρακοσίων αύστριακών στρατιωτών φρου- 
ρουμένην συλληφθεϊς δέ ώδηγήθη πρός τόν διοι
κητήν, δστις ήρώτησεν αύτόν άν ήλθεν έκεί πρός 
κατασκόπευσιν.—Ούχί, άπήντησε θαρραλέως καί 
ετοίμως ό ιατρός· ηλθον ίνα προετοιμάσω τό ά- 
παιτούμενον νοσοκομεϊον διά τόν παρακολουθοΰν- 
τά με γαλλικόν στρατόν.—Ταΰτα άκούσαντες 
οί αύστριακοί άνεχώρησαν δρομαίως, έγκαταλει- 
πόντες τήν πόλιν ήν καταλαβών ό ιατρός κατά 
τούς στρατιωτικούς τύπους έν όνόματι τοΰ γαλ
λικού έθνους, ε’ιδοποίησεν άνευ αναβολής τόν 
προϊστάμενον αύτοΰ στρατηγόν όπως άποστείλη 
απόσπασμα στρατιωτών, όπερ καί έγένετο.

Διευθυντής ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΗΣΤ1ΔΠΣ.


