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Ο ΕΡΥΘΡΟΣ ΠΕΙΡΑΤΗΣ.
(Συνέχεια, δρα Φυλλ. 70.)

— Λοιπόν, είπεν η παιδαγωγός πάντοτε άτε 
νίζουσα τόν Ούίλδερ, λοιπόν υπάρχει έλπίς τις σω
τήριας ; Πικρόν μειδίαμα διέστειλε τά ώχρα και 
συνεσφιγμένα χείλη τοΰ νε'ου, ώσεί άκτίς ήλιου 
διαπερώσα τούς πυκνούς ατμούς ατμόσφαιρας σκαιάς 
καί ομιχλώδους.

— ί^’π“Ρχει, άπεκρίθη μετά σταθερότητος ό 
Ούιλδερ· ή θεσις μας άκόμη δέν είναι απελπιστική.

— Τότε είθε ο κυ^ερνών τόν ούρανόν καί τήν 
γην καί τήν θάλασσαν νά γένγ ϊλεως εϊς ήμάς, 
είπεν ή παιδαγωγός, τής οποίας ή θλίψις, έπί 
πολύ άποπνιγεΐσα έν τί) καρδία της ε’ξεχύθη ήδι 
είς χείμαρρον δακρύων.

Η Γερτρούδη εκρεμασθη εί; τόν τράχηλον τής 
I ψίλης της, καί έπί πολλήν ώραν άνεκούφισαν άμ- 

φότεραι διά τών δακρύων τήν συγκίνησιν τήν θλί
βονταν τάς καρδίας των.

— Τώρα, φιλτάτη μου, είπεν ή Γερτρούδη ά- 
φίνουσα τας άγκάλας τής τροφού αύτής, άς άνα- 
θέσωμεν τάς έλπίδας ήμών είς τόν θεόν κατά πρώ
τον, καί εις τήν έπιδεξιότητα τοΰ κυρίου Ούίλδερ 
κατά δεύτερον λόγον διότι καί προεΐδε και προ- 
εΐπε τόν κίνδυνον, ώστε δύναται επίσης νά προ- 
μαντεύσν) καί τήν σωτηρίαν μας.

— Προεΐδε καί προεΐπεν ! άπεκρίθη ή παιδα
γωγός διά φωνής άποδεικνυούσης ότι δεν παρείχε 
τοσαύτην έμπιστοσύνήν είς τήν πρόγνωσιν τοΰ 
πλοιάρχου. Ούδείς έν τώ κόσμω ήδύνατο νά προίδν) 
τδ φρικώδες τοΰτο δυστύχημα, προαισθανθείς δε 
αύτό νά έ*τεθή εις τον κίνδυνον. Θά παύσω, κύ
ριε Ούιλδερ, νά σας ζητώ είς τό έξής εξηγήσεις 
ανωφελείς πλέον κατασΑάσας, άλλά δέν θά μοΰ άρ- 
νηθήτε, έλπίζω, τήν χάριν νά ύποδειζητε τάς περί 
σωτηρίας έλπίδας σας. f

ζΟ Ούίλδερ εσπευσε νά εύχαρίστήσν) τήν δσω ό- 
δυνηοάν τόσω καί φυσικήν περιέργειαν τής ταλαίνης 
γυναικός, Οί στασιασταί, σπεύσανες νά ωφεληθώ-
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cn έκ τίς γαλήνης, εΐχόν άφήσει έν τώ μέσω τοΰ 
καταστρώματος μεταξύ τών 8ΰω ιστών την κζλλι 
τέραν λέμβον τοΰ πλοίου, διότι δπως ρίψωσιν αυ
τήν εις τήν θάλασσαν άπ/,τεϊτο κόπος ζαί χρόνος 
τελειότερα, άφ’ δσον ή σπουδή αύτών καί ή βία 
έπέτρεπον. Είς τήν κιβωτόν λοιπόν ταύτην τής σω
τηρίας έπρότεινεν ό Ούΐλδερ να μεταφέρωσι τά α
ναγκαιότατα εϊς αύτούς εφόδια καί νά είσέλθωσι 
πάντες περιμένοντε; τήν κρί σιμόν στιγμήν τοΰ κα
ταποντισμού τοϋ πλοίου.

— Πώς! άνέκραξεν ώχριάσασα ή πρεσβύτις, 
αύτοϋ λοιπόν έπιστηρίζετε τάς ελπίδας σας ; άλλ’ 
ενώ ήκουσα δτι, δταν ή άβυσσος άνοιχθή διά νά 
καταπίη τό πλοϊον, καταπίνει όμοΰ καί πάντα τά 
πέριξ ευρισκόμενα μικρότερα αντικείμενα.

— Τοΰτο συμβαίνει πραγματικώς ένίοτε, δέν 
θέλω νά σά; ’ξαπατήσω· άλλά πιστεύω δτι περισ 
σοτέρας έ.νπίδα; εχομεν νά σωθώμεν παρά νά συνα- 
πολεσθώμεν μετά τοϋ πλοίου.

—■ Είναι τρομερά ή ελπίς αυτή, άπεκρίθη ή 
παιδαγωγός· άλλά γενηθήτω τό θέλημα τοΰ Θεού ! 
Αλλ’ δμως, προσέθηκεν, ή έπιτηδειότης δέν δύνα
ται άρά γε νά άντικαταστήση τήν δύναμιν, ζαί δέν 
ύπάοχει μέσον άλλο νά ρίψωμεν τήν λέμβον αύτήν 
είς τήν θάλασσαν, πρίν έπέλθη ή απαίσιο; έκείνη 
στιγμή ;

‘Ο Ούΐλδερ άνένευσε τήν κεφαλήν.
— Δέν ειμεθα τόσον αδύνατοι δσον φαινόμεθα, 

είπεν ή Γερτρούδη· διευθύνετε τάς δυνάμεις μας· 
ή Κασάνδρα είναι ισχυρά ώς άνήρ.

Καί ταϋτα λέγουσα ή ταλαίπωρος κόρη έδεί- 
κνυε τήν μαύρην δούλην περί ής καί άλλοτε έλα- 
λήσαμεν, καί ή'τις ϊστατο βήματά τινα όπίσω κρα
τούσα τό σάλιον καί τό έπανωφόριον τής κυρίας 
της, ώς έάν έπρόκειτο περί άπλού περιπάτου.

—■ Καί είκοσιν άνδρών δύναμιν έάν εϊχαμεν, 
έπανέλαβεν ό Ούΐλδερ, πάλιν δέν ήθέλαμεν κατορ
θώσει νά ρίψωμεν είς τήν θάλασσαν τήν λέμβον, 
στερούμενοι τής βοήθειας τών μηχανών. *Ας μή 
χάνωμεν λοιπόν τόν καιρόν μας είς μ.αταίους λό
γους· έγώ υπάγω κάτω νά ΐδω πόσον θά διαρζέσγ, 
άκόμη ή κρίσις αυτή· σείς δέ προετοιμάσατε έν το 
σούτφ πάντα τά άναγκαϊα εφόδια.

Καί έδειξε τότε διαφόρους προμήθειας τάς όποιας 
συνεβούλευσε νά θέσωσιν άνευ άναβολής είς τήν λέμ 
βον, καί έπειτα κατέβη είς τό κήτος τοΰ πλοίου 
δπως ΐδη τήν υψωσιν τοϋ ύδατος. Εύρε δέ τήν 
θέσιν αύτών τρομερωτέραν άφ’ δσον περιέμενε· διότι 
ή Καρολίνα, άπολέσασα τούς .ιστούς τοσοΰτον βα
ρεία είχε γίνει, καί τοσοΰτον είχε στενοχωρηθή 
ύπδ τής βίας τών κυμάτων, ώστε τό ύδωρ είσέρρεε 
■πανταχόθεν ποταμηδόν.

Τήν κατάστασιν ταύτην ίδών ό νέο; πλοίαρχος, 
τρομεράν κατάραν άφήκεν άπό τά βάθη τής καρ
διάς του κατά τής άμαθεία; καί δεισιδαιμονίας 
τοΰ παραλόγως φυγαδευθέντος πληρώματος. Τό 
ουστύχημα ήτο βεβαίως μέγα, άλλά διά τή; έπι- 
δεξιότητο; και τής καρτερίας ήδύνατο νά θεραπευθή-

■έκτοτε ήτο πλέον ανωφελές νά συλλογισθή τις καί 
τό νά άναβάλη καν καταστροφήν αναπόφευκτου 
καταστασαν· διό ό Ούΐλδερ, ά αβας είς τό κατά
στρωμα άμ,έσως ελαβε τά αναγκαία μ.έτρα δπω; 
ώφεληθή έκ τής μόνης έλπίδος ήτις έμενε πλέον 
είς αύτόν καί τοΰ; συνεπιβάτας του.

Καί ένω ούτοι ελησμόνουν τούς κόπου; των 
δρτστηρίω; καταγίνόμενοι εί; έργασίαν άσυνήθη είς 
αύτούς, ό νέος πλοίαρχος ώπλισε τή λέμβον διά 
τών δύο αύτής ιστών, τών ιστίων καί τών άναγ- 
καιούντων σχοινίων έζοψεν ακολούθως τά πεεινρα- 
τοΰντα αύτήν σχοινία, καί έπεβίβασεν άμέσως τά; 
τρεϊ; γυναίκας, καί έπειτα άπεφόρτισε τό πλοιά- 
ριον άπό τό πλήθος τών πραγμάτων δι’ ών τό 
είχον πληρώσει, καί έρριψε κατά μέρο; κιβώτια, 
δέματα, καί άλλα, μή δώσα; άκρόασίν εί; τά; 
ζραυγάς τής μαύρης δούλη;· άφησα; δέ μόνον έν 
τή λέμβο). πυξίδα, τρόφιμα καί ύδωρ, έκάθησε είς 
τήν πρύμνην, καί διά τής γενναιότητο; καί τοϋ 
ψυχρού ήθους του άπεπειράθη νά ένθαρρύνηι τάς θρη
νούσα; γυναίκας.

’Εφώτιζε δέ ήδη τήν θάλασσαν ό ήλιος, καί 
έντελής γαλήνη έπεκράτει* ή πρώρα τής Καρολίνης 
κατέπιπτε κατ’ όλίγον βυθιζομένη άνεπαισθήτως· 
κατά ταύτας δέ τάς κρίσιμους στιγμάς τής προσ<- 
δοζίας τή; ζωής ή τοΰ θανάτου, ή συνδιάλεξι; τών 
ναυαγούντων έλαβε μετ’ όλίγον τόνον εμπιστοσύ
νης έγκαρδίου καί τι μάλιστα αόριστον αίσθημα 
βεβαιότητας περί τή; σωτηρία;· άλλά πολλάκις 
διεκόπη ΰπό τής σιωπή; καί τή; σκέψεως Εκαστο; 
αύτών, μή θέλων νά διεγείρη άνωφελώ; τόν φόβον 
τών άλλων, άπέφευγε νά ποιήσν; μνείαν τοΰ έπιζει- 
μένου κινδύνου, άλλ’ δμω; δέν ήδύναντο καί νά τόν 
άποκρύψωσι* ή ομίχλη έπήλθε καί έπηύζησεν έτι 
μάλλον τήν φρίκην τή; σκηνή; ταύτης· έφαίνετο δτι 
δ θάνατο; έπλησίασε μέ δλην αύτοϋ τήν φρίκην, 
ήκουε δέ τι; μαζρόθεν κτυπώντα τήν θάλασσαν τά 
υπερμεγέθη τοϋ ωκεανού κήτη συνοδευόμενα ΰπό 
τών άλλων μικροτέρων ιχθύων τών συνήθων δορυ
φόρων των. ‘Η πυρετώδη; καί τεταραγμένη φαν. 
τασία τή; Γερτρούδη; άνελογίζετο πάντα τά τέ
ρατα τού ωκεανού έξελθόντα τών φωλεών των 
όπως παρασταθώσιν εί; τήν καταστροφήν· ζαί τοι 
δέ δ Ούΐλδερ τήν διεβεβαίωσεν δτι ή έμφάνησις τών 
τεράτων τούτων ήτο αίσιο; οιωνός, αύτή δμω; 
έπέμενε βλέπουσα τά μυστηριώδη βάραθρα πρό; 
τά δποΐά τό πλοϊον έφέρετο δπου άνέμενον αύτούς 
οί αποτρόπαιοι τή; άβύσσου ξένοι. ’Αλλ.’ ή σελήνη 
έπεφανεϊσα πάλιν, έγλύκυνεν έπ’ όλίγον τό άπαί- 
σιον έκεϊνο θέαμα.

— Τούλάχιστον, είπεν ό Ούΐλδερ βλέπων τό 
ώχρόν καί μελκγχολικόν άστρον έξελθόν τοΰ ωκεα
νού, θά έχωμεν λαμπάδα νά μάς φωτίζφ·καρτερείτε 
μετά γενναιότητο; ! ‘Π ειμαρμένη στιγμή πλησιά
ζει- δέν θά μά; έγκαταλείψτ, ό βκ®ς !

—· Πιστεύετε λοιπόν δτε ή Καρολίνα δεν θά 
πλεύση άκόμη έπί πολύ; ήρώτησεν ή παιδαγωγός;

— Ναι εΐπεν δ Ούΐλδερ τείνα; τήν άκοήν δπω;

άκροασθή καταχθόνιον ήχον έξελθόντα έκ τοϋ κή
τους τοΰ πλοίου.

Μετ’ όλίγον δέ ήκούσθη ώς υπόκωφο; μυκηθμός 
έν τφ κήτει τού πλοίου καί ό αήρ δ έν αύτώ περιε
χόμενο; άνετίναξεν είς τόν αέρα τά ξύλα τών άν- 
τλιών μέ κρότον δμοιον κανονιού.

— Πιασθήτε είς τά σχοινία τά όποια σάς έδω
σα ! έκραύγασεν δ Ούΐλδερ άσθμαίνων. Αί λέξεις 
αύται κατεπνίγησαν ύπό τού αναβρασμού τών ύδά 
των· ή Καρολίνα έταλαντεύθη έπί στιγμήν, και 
έπειτα κλίνασα τήν πρώραν αύτής πρός τήν άβυσ
σον έβυθίσθη ώς ό Αεβιαθάν έπανακάμπτων είς τό 
μυστηριώδες ενδιαίτημά του. Οτε τό πλοϊον έβυ 
θίσθη, ή λέμβος έφάνη άπολεσθεϊσα έπί μίαν στιγ
μήν έντός τοϋ χαίνοντο; βαράθρου- άλλ’ ευκίνητο; 
καί ελαφρά, άνηγέρθη καί ώρμησε πρό; τά έμπρός 
σφενδονισθεϊσα ΰπό τή; βία; τοϋ άνελθόντο; τού 
ύδατος δνκου. Τό ύδωρ ώρμησε ε’ν τώ άναβρασμω 
μετά τοσαύτη; βίας, ώστε έφάνη θέλων νά συμ- 
παρασύρη τά πάντα- άλλά βυθισθείσης πλέον τή; 
Καρολίνης όλοτελώ; ή έλαφρά λέμβο; μόνη έμεινεν 
έπί τής έπιφανείας τοΰ ωκεανού, δστις άνέλαβε πά
λιν τήν πρότέραν αύτοϋ γαλήνην.

ΚεφαΛ. IH’i

— Έσώθημεν ! εΐπεν δ ούΐλδερ, καί είς μόνον 
τόν θεόν πρέπει νά άποδώσωμεν εύχαριστίας διότι 
άνευ τής άντιλήψεω; αύτοϋ, ή έπιστήμη μου εί; 
ούδέν ήθελεν έπαρκέσει.

Αί γυναίκες αί κατά τήν φοβέραν έκείνην τοΰ 
καταποντισμού στιγμήν κρύψασαι τό πρόσωπον είς 
τάς παλάμα; αύτών, άνέπεμψαν διάπυρου εύχαρι- 
στίαν εί; τόν θεόν ίδοΰσαι τόν κίνδυνον παρελθόν
τα. ’Αλλ δμως ή θέσις αύτών ήν έτι κρίσιμο;- μι 
κρά καί εύθραυστος λέμβος ητο δι’ αύτά; δ κόσμο; 
καί πανταχόθεν κύκλω έξετείνετο έρημ.ος αχανής, 
άτελεύτητος.

— Θαρρείτε, εΐπεν δ Ούΐλδερ εύθύμως θελων νά 
διασκέδαση τοΰ; φόβους των ή λέμβο; μας εΐναι 
καλή καί δέν είναι άκόμη αδύνατον είς ήμάς νά 
φθάσωμεν εί; τήν ’Αμερικανικήν άκτήν ό άνεμο; 
πνέει νοτιοδυτικό; καί πρέπει νά ώφελϊθώμεν έξ 
αύτοϋ.

Καί πάραυτα άνεπέτασε τά δύο ίστία τή; λέμ
βου καί έλαβε τόν οϊακα τοϋ πηδαλίου. Τό έλα- 
φρόν ιστίου έκολπώθη ΰπό τοϋ θαλασσίου πνεύμα
τος καί ώθησε τό σκάφος βραδέως εί; τά έμπρός 
έν μέσω τοΰ σκότους. ‘Ο Ούΐλδερ προέτρεψε τάς 
γυναίκας \ά άναπαυθώσιν, αύται δέ βλέπουσι δτι 
έπεθύμει νά μείνρ μόνος, άπεσύρθησαν πρός τό μέ
ρος τδ όποιον ταϊς έδειξε. ‘Ο νέος πλοίαρχο; έστρε 
ψε τότε τήν πρώράν που πρό; τήν μακράν εκείνην 
καί στενήν νήσον τήν έκτεινομένγ.ν μεταξύ τή; ά 
νοικτής θαλάσσης, καί τής παραλίας τοΰ Κονεκτι- 
κοϋ. Όντος δέ επιτηδείου τοΰ ανέμου, ό Ούΐλδερ 
έβυθίσθη εί: ονειροπολήσεις ρομαντικά; τή; βρα 
χείας μέν άλλά πλήρους συμ.βεβτ,ζότων ζωής του.

ένίοτε έκλινε δπω; άκροασθή τήν ήσυχον τών zot- 
μωμένων άναπνοήν· τό πλεϊστον δέ τή; νυκτό; 
διήλθεν ουτω όνειροπολών άνευ τινός μεταβολής.

Αλλά πρό; τήν αύγήν ή σελήνη έλαμψεν έν ατ
μόσφαιρα καθαρά καί αιθρία, ή δέ αύρα τής πρωία; 
έκόμισε τά; εύωδίας τή; γή;, σημεία πάντα δτι δ 
άπόγειος άνεμο; ΰπερίσχυσε.

'Ωρα; τινάς πρό τή; άνατολής τοΰ ήλιου, ό ά
νεμο; ε’ζόπασε καί τά ρεύματα έφάνησαν εναντία 
κατερχόμενα έκ δυσμών πρό; άνατολά;- δ Ούΐλδερ 
συνέστειλε τότε τά ίστία του καί έπειτα άδιστά- 
κτως έρριψεν εί; τήν θάλασσαν τά διάφορα έφόδια 
τά μή απολύτως αναγκαία. ’Ολίγον μετά ταϋτα, 
ό άνεμος έπνευσε βορειοδυτικός συνεπιφέρων τήν 
παγετώδη όσμήν τών άξενων ακτών τοΰ Καναδά.

■— Α σέ αναγνωρίζω, έψιθύρισεν ό Ούΐλδερ άπό 
τή; πρώτη; πνοή; τοΰ έναντίου άνεμου, σέ αναγνω
ρίζω μέ τήν όσμήν τήν όποίαν φέρεις τοϋ γλυκέος 
ύδατος καί τής γής· άμποτε νά έξαντλήσης τά; 
δυνάμεις σου έπί τών λιμ,νών καί νά μήν έλθης νά 
έπιφέρης εμπόδια εις τόν κεκμηκότα ναύτην !

— Τί λέγετε ; άνέκραξεν ή Γερτρούδη άνασηκο- 
θ:ϊσα αίφνης άμα ήσθάνθη τήν μεταβολήν τοϋ 
άέρος.

— Κοιμήσου, κυρία μου, κοιμήσου, άπεκρίθη ό 
Ούΐλδερ- διότι ή φωνή αυτή καί τοι τοσοΰτον γλυ
κεία έστενοχώρει αύτόν είς τοιαύτα; στιγμάς.

— Μήπως διατρέχομεν πάλιν νέου; κινδύνου; 
ήρώτησεν ή νεάνις· είπέτε μου καί θά σά; άκούσω 
μετά γενναιότητο;, διότι είμαι θυγάτηρ στρα
τιώτου.

‘Ο Ούΐλδερ έδειξε διά τοΰ δακτύλου τόν δρί- 
ζοιτα, ούδέν δμω; άπεκρίθη.

— Αισθάνομαι, έπανέλαβεν ή Γερτρούδη, δτι ύ 
άνεμο; εΐναι ψυχρότερο; παρά πρότερον, άλλά δεν 
βλέπω καμμίαν άλλην μεταβολήν.

— ’[ϊξεύρετε λοιπόν ποϋ τρέχομεν ήδη;
— Πρό; τήν γήν βεβαίως, έπανέλαβεν ή κόρη· 

ό ίδιος μοί τό έβεβαιώσετε χθες καί πιστεύω οτι 
δέν ήθέλετενά μέ άπατήσητε.

— Άλ.ήθειαν λέγετε, εΐπεν ό πλοίαρχος, καί 
διά νά σάς τό αποδείξω ιδού σάς λέγω δτι πλα- 
νάσθε. Καί γνωρίζω μέν δτι δι’ ΰμά; δλα τά ση
μεία τής πυξίδος εΐναι τά αύτά, δέν θέλω δμως 
νά καταχρασθεο τή; εύπειθεία; σας.

— Λοιπόν δέν διευθυνόμεθα πρό; τήν ξηράν ; 
•—Πολλοΰγε καί δει! έάν ό άνεμο; αύτό; έ- 

ξακολουθήσ-/;, διά νά εδρωμεν ξηράν πρέπει νά δια- 
πλεύ-ιωμεν δλον τόν Ατλαντικόν ωκεανόν.

‘II Γερτρούδη ούδέν άπεκρίθη, άλλ’ επανήλθε 
περίλυπος παρά τή τραφφ της.

Μείνα; μόνο; ό Ούΐλδερ συνεβουλεύθη τήν πυ
ξίδα καί τήν διε·ί||0υν^ιν τοΰ άνεμον αισθανθεί; δε 
δτι ήδύνατο νά πλη.σιάσιρ πρός τήν Αμερικανικήν 
ήπειρον μεταβάλλων τήν διεύθυνσιν τή; λέμβου, 
έστρεψε το πηδάλιον καί διευθύνθη νοτισδυτικώς.

’Αλλ’ ή μεταβολή αυτή δέν παρήγαγε μεγάλα 
αποτελέσματα. ‘Ο άνεμος ηυξησε ταχέως καί τόν
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ήνάγκασε νά συστείλνι τδ ίστίόν τής πρύμνη;. ‘Ο Αίτιον τοϋ τρόμου της ήτο πτώμά τι τδ όποιον 
συνεταράχθη καί ή λέμβοςπαρεδέρετο ύπδ τών κυμάτων, καί τδ όποιον καί δ 

Οϋίλδερ καί οί συν αύτώ άνεγνώρισαν ώς τδ τοϋ 
Κνιστεάδ. Ούδεί; αύτών έτόλμησεν όμως νά 
προφέρη τδ ονομα τοϋ θύματος. ζΟ Ούΐλδερ ήλπισε 
οτι αί σύντροφοί του δέν είχον διακρίνει τούς έκ 
τής αγωνία; άλλοιωθέντας χαρακτήρας τοϋ ύπο- 
πλοιάρχου αί δέ γυναίκες έφριξαν τόσον άναλογι- 
σθεϊσαι τήν τύχην ήτις τάς άν-μενεν έάν ήκολού- 
Οουν τού; στασιαστάς.

— Η λέμβο; έναυάγησεν, είπε τέλος ό Οϋίλδερ· 
ήτο φορτωμένη μέχρι τοϋ χείλους.

— Πιστεύετε οτι ό'λοι άπωλέσθησχν; ήοώτησεν 
ή κυρία Οϋίλη.

— όλοι ! εύχαρίστω; θά έδιδα τήν μίαν μου 
χεϊρα διά νά σώσω ένα τουλάχιστον τών δυστυ
χών εκείνων ναυτών τών τόσων άνοήτως φενακι- 
σθέντων.

— Ουτω λοιπόν έκ πάντων τών ανθρώπων τών 
πρδ ολίγων ώρών άναχωρησάντων έκ τοϋ Νεοπόρ, 
μόνοι ήμεϊς είμεθα ζώντες ;

— Μόνοι ί
— Είς τήν δύναμιν τοϋ ανθρώπου δέν ήτο νά 

προΐδη ταύτας τάς δυστυχίας, προσέθηκεν ή παι
δαγωγό;· ό κίνδυνος τδν όποιον ύπηνίττεσθε δέν 
είχε λοιπόν καμμίαν σχέσιν μέ τδν κίνδυνον τδν 
όποιον διετοέξαμεν.

— Καμμίαν.
— Αύτός δέ παρήλθε πλέον τώρα ;
— έλπίζω. 
Κατ’ εκείνην

τήν χεϊρα βιαίω; έπί τοΰ βραχίονα; 
— Ίδέτε ! έφώνησε· δεδοξασμένος 
ίδού παρήγορον θέαμα !

— Είναι πλοϊον ! είπεν ή κυρία 
φθονερόν κϋμα παρενετέθη μεταξύ 
αντικειμένου τό όποιον έδείκνυε. Αί κινήσεις 
λέμβου κυμαινόμενης έπί τής ανωμάλου επιφάνεια

τέως ήρεμών ιύκεανός 
ΰψώθη έπί τοϋ άφιοΰ τών κυμάτων καί έβυθίσθη 
ακολούθως εις τά βάραθρα τά όποια ήνΰγοντο πρδ 
αύτής. ‘Ο θόρυβος τοϋ άνεμου καί των κυμάτων 
έφερεν τάς δύο γυναίκας πλησίον 
αύτών, οστις ένησχολημένος ών είς 
έπί πλέον τά ιστία του, άπεκρίθη 
τάς ερωτήσεις αύτών.

“Οτε ή ήμέρα έφάνη ή θάλασσα 
καί τά κύματα έθραύοντο μανιωδώς προμηνύοντα 
πάλην μεταξύ τών στοιχείων δ ήλιο; έλαμπεν έπί 
τοϋ κυανοϋ καί άνεφέλσυ; στερεώματος, καθαρός 
καί παγετώδης.

— Τί φρονείτε περί τής θεσεώ; μα; ; ήρώτησεν 
ή κυρία Οϋίλη προσβλέψασα άτκαρδαμυκτί τδν 
Ούΐλδερ· έν ό’τω δ άνεμος διατηρηθή, άπεκρίθη, 
δυνάμεθα νά έλπίσωμεν δτι θά μείνωμεν είς τον 
δρόμον τών πλοίων τών διευθυνομένων πρδς τούς 
μεγάλου; λιμένα; τής άρκτου. ’Αλλά έάν έπέλθη 
θυ-λλα, καί έάν ή θάλασσα είναι πάντοτε τοσοϋ- 
τον τεταραγμένη, θά μας είναι άδύνατον νά μεί
νωμεν είς άνακώχευσιν.

— Τότε λοιπόν τό μόνον μας καταφύγιου θά 
ήναι νά στρέψωμεν οθεν ήλθομεν ·,

— Τότε πρέπει νά φύγωμεν έμπροσθεν τοϋ α
νέμου.

— ’Αλλά πρδς ποιόν μέρος·, ήρώτησεν ή Γερ- 
τρούδη ήτι; έν μέσο» τών έρήαων τοϋ ώκεανοϋ έχα
σε πάσαν ιδέαν περί τόπων καί αποστάσεων.

— Πρδς μέρος αντίθετον πρδς τήν ξηράν, άπήν- 
τησεν δ Ούΐλδερ, ρίψα; πρδς αύτήν βλέμ,μα συμ
παθές, τδ όποιον τήν έκαμε νά ταπείνωσή δειλώ; 
τού; οφθαλμούς.

Εν τούτω δέ ή Κασάνδρα τής όποιας τήν 
περιέργειαν ούδέν αίσθημα κινδύνου ήδύνατο νά 
καταβάλη περιέφερε πανταχοϋ τούς μεγάλου; μαύ
ρους οφθαλμού; της. Αίφνης δέ άνεφώνησε.

— Τί είναι εκείνο τδ πράγμα ; φαίνεται ώ; με
γάλου ψάρι.

— Είναι πλοϊον, είπεν ό Ούΐλδερ πηδήσα; ε
πάνω αμέσως δπως κάλλιον ϊδη τό σκοτεινόν άν-ι- 
κείμενον τδ έπιφαινόμενον καί άφανιζόμενον έντδ; 
τών κυμάτων εϊς άπόστασιν έκατόν ποδών άπδ τή; 
λέμβου.— Αί άπδ τδ πλοϊον ! Αι.

‘Ο άνεμο; άπέφερε τούς λόγους τούτου; άλλ’ ού 
δεμία φωνή ανθρώπινο; άπεκρίθη. Η λέμβος έβυ- 
θίσθη μεταξύ δύο κυμάτων καί έφάνη έπί μίαν 
στιγμήν δτι κατεποντίζετο.

— "Ιλεω; γενοϋ θ-έ μου ! άνεφώνησεν ή παι
δαγωγός· υπάρχουν λοιπόν καί άλλοι άνθρωποι 
οσον ήμεϊς δυστυχείς !

— ΤΗτο πλοϊον, είπεν ό 
έτελείωσε τού; λόγου; τούτους 
τραμένη παρήλθε πλησίον αύτών. 
άφήκε τόν οϊακα τοϋ πηδαλίου 
καί έκπέμψασα γοεράν κραυγήν έπεσεν έπί 
νάτων καί έκουψεν τδ πρόσωπον εί.

τοϋ προστάτου 
τδ 

διά
νά συστείλη 
βραχέων είς

ήν έξηγριωμένη

τήν στιγμήν ή Γερτρούδη έθεσε 
τοϋ Οϋίλδερ. 

έστω ό Θεός·

ό Οϋίλδερ. Μόλις δέ 
καί λέμβο; άνατε- 

Ή Κασάνδρχ 
τδ όποιον εκράτει 

ών γο- 
ϊς τά; χεϊρά; της.

Οϋίλη. Αλλά 
αύτής καί τοϋ 

■ή? 
λέμβου κυμαινόμενης έπί τής ανωμάλου έπιφανείας 
τοϋ ώκεανοϋ κατέστησαν καί πάλιν εί; αύτού; όρα- 
τόν τό ξένον πλοϊον τδ όποιον χαριεντως διεσχιζε 
τά κύματα ώς θαλάσσιόν τι πτηνόν. Η κυρία Ούΐλη 
καί ή Γερτρούδη κλίνασαι τότε τήν κεφαλήν ηύχα- 
ρίστησαν τόν Θεόν δι’ άφώνων προσευχών, διά τήν 
απροσδόκητου βοήθειαν τήν όποιαν εστελλε πρδς 
αύτού;· καί ή Κασάνδρα δέ αύτή, ζωηρότερα είς 
δλα της τά αισθήματα κατελήφθη ύπδ παράφορου 
χαρά; γελώσα καί κλαίουσα έν ταυτώ· μόνο; δ 
Ούΐλδερ έμεινε κατν,φή; καί ανήσυχος.

— Τί εχετε; τδν ήρώτησιν ή Γερτρούδη έν απο
ρία' μήπως τάχα λυπεΐσθε βλέποντε; οτι διεφύ- 
γομεν θάνατον βέβαιον σχεδόν ;

— Καί τήν ζωήν μου αύτήν θά έδιδον διά νά 
σά; προστατεύσω, άπεκρίθη δ νέο; ναύτη;· άλλα...

— Λεν πρέπει νά σκεπτώμεθα άλλο παρά νά 
εύχαριστήσωμεν τδν Θεόν, διέκοψεν η παιδαγωγός* 
έγώ δέν δίδω άκρόασιν είς ψυχοά; παρατηρήσεις' 
Τί σημαίνει αύτδ τδ ilia. ;

— Ο καιρό; ίσως μά; εμποδίσει νά πλησιασω-

μεν, νά έπικαλεσθώμεν τήν βοήθειαν αύτοΰ τοΰ 
πλοίου.

— Δέν πρέπει νά φοβώμεθα. Εννοώ οτι θέλετε 
νά έλαττώσητε έλπίδας αϊτινες ίσως καί θά άπο- 
τύχουν, άλλά γνωρίζουσα καί έγώ όλίγον τήν θά
λασσαν είξεύρω oTt έχοντες βοηθόν τδν άνεμον, θά 
δυνηθώμεν νά γίνωμεν ακουστοί. Τό πλοϊον άνα· 
κωχεύει, δέν βλέπετε ; Μας είδε, μάς περιμένει.

— Οχι, οχι, δόξα τώ Θ:ώ ακόμη δέν μάς είδε· 
ή μικρά λέυ,βος μας διαφεύγει τούς οφθαλμού; των.

— Καί δοξάζετε διά τοΰτο τδν Θεόν; ήρώτη
σεν ή Γερτρούδη καταπλαγεϊσα.

— έδόξασα λοιπόν τόν Θεόν ; ήρώτησεν δ Οϋ- 
ΐλδερ . Δέν βλέπότε δτι τδ πλοϊον είναι ώπλισμέ 
νον ; “Ισως ανήκει είς έθνος έχθρικόν.

— Καί ποιος σά; είπε δτι δέν είναι πλοϊον βα
σιλικόν ; έπειτα δέ καί Γάλλο; άν ήναι, έγώ δέν 
φοβοΓμαι εχθρόν γεν-αΐον καί πειρατής άν ή»αι 
θά δώση άσυλον είς γυναίκα; νκυαγησάσας.

— Εστω λοιπόν, έπανέλαβεν ό Ούΐλδερ, ά; προ- 
χωρήσωμεν· καί επειδή τδ πλοϊον αύτό τρέχει άλ
λην άπδ τήν ήμετέραν διεύθυνσιν, δυνατόν νά φθά- 
σωμεν είς θέσιν έκ τή; όποιας νά ήμεθα κύριοι τών 
κινήσεών μας.

Τάς λέξεις ταύτα; άκούσασαι αί γυναίκες έμει
ναν άφωνοι, άδυνατοϋσαι νά μαντεύσωσι τήν αιτίαν 
τής ψυχρότητος τοΰ Ούίλδεο. Μετ’ όλίγον ή Κα 
σάνδρα άπεύθ.νε πρδς αύτδν ζωηράς παρατηρήσεις, 
τάς όποιας αύτδς έδέχθν. έν άγανακτήσει. Καί τότε 
ή δούλη, δραξαμένη μια; στιγμής, καθ’ ήν δ νέος 
έπρόσεχεν άλλαχοΰ, ήρπασε ξύλον τι καί έπιδέ- 
σασα έπ’ αύτοΰ μανδύλιον λευκόν, τό έκίνησεν εί; 
τόν αέρα. Καθ’ ήν δέ στιγμήν ό σοβαρός οφθαλμός 
τοϋ ν ου πλοιάρχου παρετήρησε τό σημείον τοΰτο 
νέφος καπνοΰ έξεχύθη έκ τής πλευράς τοΰ πλοίου 
καί εκπυρσοκρότησες έπηκολούθησ-ν έξασθενήσασα έκ 
τοϋ συριγμοΰ τοϋ εναντίου άνέμου.

— Τώρα πλέον δέν πρέπει νά διστάζωμεν, εί
πεν ή κυρία Ούΐλη· έχθρός ή φίλος, ό ξένος μά; 
είδε πλέον.

0 Ούΐλδερ δέν άπεκρίθη, άλλ’ έξηκολούθησεν έπι 
τηρών τάς κινήσεις τοΰ πλοίου, τό όποιον έστοάφη 
πρός τό, μέρος τών ναυαγούντων. Τέσσαρα ή πέντε 
ιστία άνεπετάσθησαν, καί τδ πλοϊον έκλινε πρδς τόν 
άνεμον διασχίζον τά άφρίζοντα κύματα μετά ταχύ- 
τητο; καταπληκτικής.

— Είναι άργά πλέον τωόντι, έψιθόρισεν ό νέος 
πλοίαρχος στρέψας καί αυτός τήν λέμβον του πρδς 
τό πλοϊον.

Καί ή λέμβος ή τοσούτους ματαίου; αγώνας κατα- 
βαλοϋσα δπως φθάση είς τήν ξηράν, έσχισεν ώ; 
βέλο; τήν θάλασσαν καί μετ’ όλίγον εΰρε'θη ύπό τό 
πλοϊον, καί οί ναυαγήσαντες μετά μίαν στιγμήν 
ήσαν έπί τοϋ καταστρώματος.

Keya.lator Ιθ'.

Βεβαίως οί άναγνώσται ώμων έμάντευσαν ήδη 
ΰτι τό πλοϊον εκείνο ήν δ Δελφίν αύτός. ‘Ημεϊς δέν1

θέλομεν ακολουθήσει αύτόν είς τούς έλιγμούς καί 
τάς άσκόπους λοξοδρομίας τής άορίστου διευθύν- 
σεώς του* άρκούμεθα μόνον δεικνύοντε; αύτόν μίαν 
έβίομάδα κατόπιν είς κλίμα εύκραέστερον καί θά
λασσαν γαληνιωτέραν. Ήν δέ τότε άπέναντι νησι
δίων τινών χθαμαλών καί ύπό ύφαλων καί σκοπέ
λων πεο κυκλωμένων· ό καιρό; ήτο γλυκύς, καί τό 
πλοϊον, ώς καί αύτός δ ωκεανός, έφαίνετο έπιφυ- 
λάττον τά; δυνάμεις αύτοΰ δι’ άρμοδιωτέραν περί- 
στασιν. ‘Η αύρα τής πρωίας έπνεε μόλις καί έλα
φρώς έρρυτίδου τήν θάλασσαν ήτις ώμοίαζε μάλλον 
πρδς λίμνην γαληνιαίαν. Οί ναϋται είργάζοντο νω- 
χελώς καί ώ; παίζοντες καί έφιλοδωροΰντο συναλ- 
λ/'λως λόγους φαιδρούς καί αστεϊσμούς κατά τό 
μάλλον ή ήττον χαρίεις. Φρουροί δέ τινες, στολήν 
φέροντες τοΰ πεζικοΰ τής γραμμής, παρά τό σύ- 
νηθες είς τούς ναύτας, ήσαν τοποθετημένοι έπί τής 
γραμμής τής διαχωριζούσης τήν διά τούς αξιωμα
τικούς ώρισμένην θέσιν άπό τοϋ λοιποϋ καταστρώ
ματος.‘Ο Ερυθρός Πειρατής ήιο μόνα; έπί τής 
πρύμνης· ή ξανθή κόμη του έπιπτε; έπί τών ώμων 
του κατά δακτυλίους ύπό πϊλον έκ πρασίνου βε
λούδου χρυσοκέντητου. Ενώ δέ οί άλλοι ύποδεέστε- 
ροι αξιωματικοί έκρυπτον είς τάς ζώνας αύτών τά 
έγχεερίδια καί τά πιστόλιά των, ό Πειρατής άπε- 
ναντία; έφερεν έπιδεικτικώ; τά έδικά του όπλα. 
“Εφερε ύαταγάνιον είς τήν ζώνην λιθοκόλλητον, πο
λύτιμον προϊόν τών ανατολικών έργοστασίων. ‘Η 
κυρία Ούΐλη καί ή Γερτρούδη ήσαν έπί τοΰ κατα
στρώματος : έπειδή δέ εΐσέτι μυστήριον ήν δι’ αύ- 
τάς ή φύσις τοΰ πλοίου έπί τοΰ δποίου εύρίσκοντο, 
ούδεμίαν έδείκνυον δυσπιστίαν. Ή παιδαγωγός δ
μως παρατηρήματα τήν παράδοξόν τινων άςιωμα- 
τικών στολήν διεκοίνωσε τού; συλλογισμού; αύτής 
πρός τόν Ούΐλδερ.

— Μέγα μέρος τής ζωής μου διήλθον εις τήν 
θάλασσαν, είπεν· άλλά καθώς φαί-εται τά έθιμα 
μετεβλήθησαν έκτοτε· σήμερον λοιπόν οί άξιωμα- 
τικυί πάντοτε περιφέρονται ένοπλοι έν μέσω τοΰ 
πληρώματος ;

— Οχι, κυρία μου, άπεκρίθη ό Ούΐλδερ· τοΰτο 
έξαρτάται έκ τής θελήσεως τοΰ πλοιάρχου.

— ‘Ο πλοίαρχος ούτος φαίνεται δτι είναι έπιδε- 
ξιώτατος ναυτικός· νομίζω οτι κάπου τδν είδα καί 
όχι πρό πολλοΰ χρόνου· οί τρόποι του καί ή συμ
περιφορά καί αί ορέξεις του είναι παράδοξοι ώς 
καί ή φυσιογνωμία του. ΓΙώς, άφοΰ σάς έσωσεν από 
τδ ναυάγιον σάς έγκαθίδρυσεν εδώ δεύτερόν του ;

0 Ούΐλδερ άπέστρεψε τούς οφθαλμού; καί έφανη 
άμηχανών.

— Πάν δίπλωμα ύποπλοιάρχου, άπεκρίθη τέλος, 
παντοΰ καί πάντοτε είναι σεβαστόν· τό έδικον μου 
λοιπόν δίπλωμα μοϋ έχορήγησεν τόν βαθμόν με 
τόν όποιον μέ βλίπεάε περιβεβλημένον,

— Είσθε λοιπόν άξιωματικός τοΰ βασιλικού 
ναυτικοϋ. /

— ’Αναμφιβόλως· διότι πώς άλλως ήτο δ«να- 
!τόν νά καθέξω αΐκν δήποτε θέσιν έπί έθνικαϋ
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Ti'Xoioj j ‘Ο θάνατο; άφήκε κενήν τήν θέσιν τοΰ 
υποπλοιάρχου τοΰ. . . . βασιλικού τούτου πλοίου, 
καί έγώ ετυχα ιίς καλήν περίστασιν.

— Εννοώ, έπανέλαβεν ή κυρία Οΰίλη* επειτα 
δέ πιστεύω δτι καί πρότερον έγνωρίζετε ήδη τδν 
πλοίαρχον Έΐνδέγερ.

— Μάλιστα, συναπηντήθημεν άλλοτε.
— Φέρει δνομα γερμ.ανεκόν πρωτάκουστον εις 

ί με· μολοντούτο έγνώρισα άλλοτε έξ ονόματος τού- 
ύάχιστον δλους τοΰς όμοιοβάθαου; του αξιωματι
κούς. Είναι άρά γε πολύς καιρός άφ’ δτου ή οικο
γένεια του έγκατέστη έν 'Αγγλία ;

— Είς τήν έρώτησιν ταύτην δ ίδιος είμπορεΐ 
νά σάς άποκριθή κάλλιον έμοΰ, καί ίδού πλησιάζει. 
Τωόντι ό πειρατή; ήρχετο πρός αύτούς ψυχρός καί 
αμέριμνος· πρόδηλον δέ ητον δτι δέν έπεζήτει τήν 
μετά τών γυναικών κοινωνίαν παρά έκ τής ΰπο- 
χρεώσεως τήν οποίαν ή φιλοξενία έπέβαλλεν εις 
αύτόν. Μολοντούτο ή συμπεριφορά του ήτο εΰγε- 
νεστάτη καί λίαν περιποιητική, ή δέ οωνή του γλυ
κεία ώς ή απόγειο; αύ:α.

— ’ιδού, εΐπε δεικνύων τήν ύποκύανον γραμμήν 
τής γής, ίδού θέα ευάρεστος βεβαίως πρός ΰμάς 
άλλά λίαν δυσάρεστος πρός τόν ναύτην.

— Πώς, εΐπεν ή Γερτρούδη, οι ναΰται έχουσι 
λοιπόν τοσαύτην αντιπάθειαν πρός τήν γήν τήν 
οποίαν μετά δυσαρέσκειας άφίνουσι τόσα έκατομ- 
μύρια όμοιων των-,

— Μεταξύ τούτων κατατάττεσθε καί ΰμ.εϊς, άπε
κρίθη ό Πειρατής ελαφρώς μειδιάσας· οί κίνδυνοι 
μάλιστα τούς όποιους διατρέζατε πρέπει νά έπηύ- 
ςησάν ετι μάλλον τήν πρός τήν θάλασσαν άντιπά 
θειαν σας· άλλ’ δμ.ως, ώς βλέπετε, και αύτή δέν 
στερείται δλω; διόλου θελγήτρων* χαμ.μ.ία λίμνη 
δεν είναι γαληνιωτέρα καϊ διαυγέστερα τοΰ μέρους 
τούτου τοΰ ωκεανού· έάν ήμεθα μοίρας τινά; μ=- 
σημβρινώτερον, θά σάς έδείκνυον λαμπράς τοποθε
σίας· θά έβλέπετε δρμους χαριεστάτους, βράχους 
αποτόμους, λόφους άνθοστολίστους, φαλαίνας παι- 
',ουσας επί τών κυμάτων, καί άλιεΐςρίπτοντα; τά 
δίκτυά των θά έβλέπετε τέλος πάντων πράγματα 
αςια να πληρώσωσι σελίδας όλοκλ,ήρους λευκώμα
τος, επί τών οποίων εύχαρίστω; θά έφίσταντο καί 
οί ωραιότεροι όφθαλυ,οί.

— Α ! βλέπετε λοιπόν δτι όλαι αί καλλοναϊ 
τής εΐκόνος σας λαμβάνονται άπό τήν γήν ; Αλλους 
υπάγετε ολίγον πρός βιρράν, καί τότε καί έγώ θά 
σας δείζω τήν θάλασσαν σας έξηγριωμένην καί 
απαισιαν, νέφη μαύρα, βράχου; άγριους, υφάλου; 
άνθρωποφάγους.

‘Η φαντασία τίς νεάνιδος λεγούσης ταΰτα ήτον 
άκομη πεπληρωμένη έκ φοβερών εικόνων, καί ή 
φωνή τη; έτρεμε προφερούσης τού; λόγου; τούτους- 
ό Πειρατής τό ένόησε καί πάραυτα μετέβαλε τήν 
συνοιάλεξιν μετά θαυμασία; έπιτηδειότητος καί 
λεπτονοίας.

— ‘Υπάρχουν άνθρωποι φρονούντε; δτι ή θά
λασσα οϋδεμίαν παρέχει εύχαρίστησιν. Βεβαίως δυ

σάρεστος είσαι είς τόν νευρικόν τόν πίπτοντα 
ασθενή άμα πατήσει τόν πόδα του έπί πλοίου· άλλά 
είς τόν δυνάμενον νά κυριεύει τής ιδιοσυγκρασία; 
έαυτοΰ παρέχει πολλάς καί ποικίλας ευχαριστήσεις- 
διότι μή νομίσετε οτι καί ήμεΐς δέν έχομεν τού; 
χορού; μας, τό θέατρόν μας, τήν ορχήστραν μας- 
έχομεν χορευτάς ικανού; νά χορεύσωσι τακτικότατα 
οίονδήποτε. χορόν καί όταν άκόμη ό άνεμος πνέει 
σφοδρός. Ο άνθρωπος εκείνος τόν όποιον βλέπετε 
έκεϊ έπάνω έξηπλωμένον έπί τής κεραίας τοΰ θώ- 
ρακος είναι θαυμάσιο; υποκριτή; είς τήν τραγω
δίαν, ίδού δέ καί άλλος μακρύτερον βωμολόχος, 
δστις θά διήγείιε τόν γέλωτα καί άσκητού μηδέ
ποτε έπιβάντος έπί πλοίου· αύτό νομίζω δτι είναι 
ό μεγαλήτερός του έπαινος.

— Εγώ δμω; φρονώ, ύπέλαβε χαριέντως ή 
κυρία Οΰίλη, δτι λέγετε καί τινας ΰπερβολάς.

— Διόλου, κυρία μου, είμαι ιστορικός ακριβής 
καί φιλαλήθη;· άλλ’ έπειδή αμφιβάλλετε περί τής 
φαιδρότητο; ήμών, άμέσως σάς φέρω καί άπόδειξιν 
τών λόγων μου. ‘Υποπλοίαρχε Ούιλδερ, ά; σφυρί- 
ξη τό μαγικόν του σφύριγμα ό ναύκληρο; καί άς 
διατάξη βρέξιμ,ον.

Η διαταγή έδόθη· ό Νιχτιγγάλης, τόν όποιον 
έγνωρίσαμεν άλλοτε εί; τό οίνοπωλείον τής ’Αγκύ- 
ρας, έπεφάνη πλησίον τοΰ μεγάλου οπαίου καί συ- 
ρίξας σύριγμα μακρόν καί παρατεταμένον, έφώνη- 
σεν επειτα διά φωνή; ταύρου.

— Αί! δλοι είς τό βρέξιμον !
II πρόσκλησις αυτή έφάνη ώς ήτον έπόμινον πα

ράδοξος καί άκατανόητος είς τήν Γερτρούδην, άλλ’ 
ούχί καί δυσάρεστος είς τούς πλείστου; τών άκου- 
σάντων αύτήν. Οί νέοι ναΰται δπου δήποτε τοΰ 
πλοίου εύρέθησαν, έστρεψαν άμέσως τήν κεφαλήν 
πρός τόν συριγμόν, ώς κύων θηρευτικό; τείνει τα 
ους δπω; άρπάση τό πρόσταγμα τοΰ κυρίου του* 
άμα δέ άκούσαντε; τήν μαγικήν λέξιν ήλλάλαξαν 
πανταχόθεν θορυβωδώ;, παν δέ σύμπτωμα ληθαρ- 
γία; έξέλιπε καί οί νέοι ναΰται εύρέθησαν έν μια 
στιγμή έκαστος είς τήν θέσιν του, άναβάντε; μετά 
ταχύτητος άξιοθαυμάστου τά; έκ σχοινιού κλί
μακας. ’

Τό πλήρωμα διεμοίράσθη έπί τοΰ πλοίου, καί 
μετ’ ολίγον οί έπϊ τών ίστών άναβάντε;, μέ δλην 
τήν άντίστασιν τών άλλων, δέσαντες είς σχοινί» 
κάδδους έκ δέρματος καί άντλοΰντες ύδωρ κατέ- 
βρεχον άνωθεν τό κατάστρωμα. Ουτω δε καϊ στρα- 
τιώται τού ναυτικού καϊ νεήλυδες άπειροι έγνώ- 
ρισαν έκ τού πλησίον τό στοιχείου έπί τού οποίου 
εύρίσκοντο. Η παράδοξος δέ αΰτη βροχή προσέβαλε 
καί τινας ύπαξιωματικοΰς, οίτινε; δπω; έκδικήσωσι 
τήν προαβληθεΐσαν άξιοπρέπειάν των έφεραν επί 
τής πρώρα; άντλίαν τό στόμιον τής όποιας έστρεψαν 
κατά τών άντιπάλων αυτών. Τήν ροπήν ταύτην 
τής πάλης διεδέχθη κίνημα άλλο άποφασιστικώ- 
τερον. Ήμίσεια δωδεκάς στρατιωτών τοΰ ναυτικού 
ύπό δεκανέω; διοικουμένη διαβρόχου καί περιρρέ- 
οντος έκ βολής κάδδου ριφθείσης έπ’ αύτοΰ άνωθεν

έπεχείρησε νά έφορμήση έπί τών κειαιών* άλλ' ή 
έφοδος αΰτη ήτο πολύ δυσκολότερα δι’ αύτούς ή 
έκπόρθεσι; φρουρίου. Οί πυροβολισταί χαιρεκακώ; 
καί πονηρώς παρότρυναν αύτοΰ;, ό οε Νιχτιγγάλης 
δέν ήδύνατο νά παραπονεθή ότι είς τήν περίστασιν 
καν ταύτην δέν εύρεν ευκαιρίαν νά άναπτύξ-ρ πάσα 
τήν ρητορικήν αύτοΰ δεινότητα. ‘Η έμφάνησι; τών 
εκπορθητών τούτων έπί τή; κεραία; παρήγαγε τοι- 
ούτον αποτέλεσμα όποιον σμήνος μυιών περί ιστόν 
αράχνης. Οί έπϊ τών κεραιών έ-.όησαν έκ τών συνε- 
νοητικών βλεμμάτων τών έπί τού καταστρώματος 
μενόντων, δτι ήν δεδομένη είς αύτούς πάσα εξουσία 
έπί τών στρατιωτών διό συλλαβόντες τού; ήμίσεις 
αύτών έδεσαν έπί διαφόρων κεραιών, τοΰ; δέ λοι
πού; διά τών τραχαλιών άνέσυραν έπί τών ιστών, 
χειροκροτούντο; καί επευφημούντο; τοΰ πλήθους. 
Έν τή σκηνή δέ ταύτη πάντων ύπερέσχε κατά τήν 
έπιδεξιότητα καί ακρίβειαν μεθ’ ής έζεπλήρωσε τά 
σοβαρά του καθήκοντα δ ‘Ριχάρδο; Φίδης, ό πρό 
πολλού γνωστό; είς ήμάς· καθήμενος έπϊ τής ά 
κρα; κεραίας τίνος μετά τοσαύτης ησυχίας ώσεί έκά- 
θητο έπί καναπέ, ελαβεν έκ τών λαφύρων διά με
ρίδων του αιχμάλωτον, τόν όποιον συνέλαβεν άνα- 
βαίνοντα. ‘Ο πλοίαρχο; τόν διέταξε νά τον δέση, εί; 
τήν άκραν σχοινιού.
—Ναίνχ'ι,άπεκρίθη ό Φίδης,αί τροχαλία; τά; όποια; 
μοΰ έςείλετεμέαύτόντόν αιχμάλωτον δέν είναι καλαΐ 
καί έάν τώρα κάμ.νει τόσην άνσησυχίαν, τί θά κάμνη 
ότανδεθήμέ σχοινίον! μά τόν θεόν,κύριοί μ.ου,έπρεπε 
νά δώσητε είς αύτόν τόν άνθρωπον πλέον κατάλ
ληλον ενδυμασίαν, οτε αποφασίσατε νά τόν στεί
λετε έπάνω- ίγιι τόσα; τρύπα; τό φόρεμά του 
δσα παράθυρα οικία κινεζική. Αϊ Σκιπίων’Αφρικα
νέ, εύρέ μου κανένα ράπτην καί στεΐλέμού τον διά 
νά διόρθωση τό φόρεμα τοΰ πχληκαρα τούτου.

Ο Σκιπίων ηρχισε τότε γενικήν κατασκόπευσιν 
έπί τοΰ καταστρώματος είς έξιχνίασιν τού ταλαί
πωρου όμέσπου, πριν δέ τό δυστυχές θύμα έννοήση 
τόν κίνδυνον καί προφυλαχθή, ό φιλόσοφο; Σκιπίων 
τοΰ έπέρασεν εί; τήν μέσην άρπάγην καί τόν ύψωσε 
αμέσως εί; τόν άέρα.

— Πρόσεξε μή σοΰ πέση είς τήν θάλασσαν ! 
έφώνησε ό Ούιλδερ έκ τή; πρύμνης.

— Ράπτης είναι, κύριε, άπεκρίθη ό μαύρος, καί 
έάν ή τσόχα του δέν είναι καλή καί δυνατή, ά; 
παραπονήται είς τόν έαυτόν του.

’Εν τούτω δέ τώ βραχεί διαλόγω, ό τίμιο; 
Εκτωρ όμέσπης είχεν ήδη φθάσει εί; τόν πρό; 
δν όρον του· ό Φίδης έκαλοκάθησε τότε έπί τής κε
ραίας, καϊ προσέδεσεν αύτόν στερεώς άφησα; εί; 
αύτόν ελεύθερα; μόνα; τάς χεΐρας.

— Διόρθωσε τώρα τό βρακίον τοΰ ναύτου τού
του, είπεν δ Φ.δης· έλα, θάρρος ! ίδού στιγμή νά 
μεταχειρισθή; τήν βελόνην σου ώς νά ήσουν εί; τό 
τραπέζιόν σου.

— 0 θεό; νά γίνη ΐλεο; εις έμέ ! άνέκραζεν ό 
όμέσπης παρατηρήσα; τό καταπληκτικόν ΰψο; έπί

τοΰ όποιου ήτον, ώ; αεροναύτης πρώτην φοράν τχ- 
ξειδεύων είς τά αιθέρια πελάγη.

— Ελα λοιπόν, έπανέλαβεν ό Φίδης, τί ανοίγεις 
οΰτω τοΰς οφθαλμούς σου ώ; σκουτέλια, δέν βλέ
πει; τριγύρω παρά τήν θάλασσαν καί εν κομμάτιον 
•γή; τοΰ Βααμά. Εκαμε; περίπατον τόν όποιον καί 
άλλοι έκαμαν άλλά δέν έκατέβησαν πλέον.

— 0 όμέσπης ένόησε καί δέν ένόησε τήν φρά- 
σιν ταύτζ.ν τήν ύπαΐνιττομένην μίαν τών έν χρήσει 
έν τοϊς πλοίο;; τιμωριών, καί ή ταραχή του έπηύ- 
ξησε- άκόμη δέ δέν είχε συνελθεί έκ τή; ταραχής 
του, καί κίνησις άσυνήθης έφάνη έπί άλλου μέρους 
τοΰ πλοίου.

Kiyadacw Κ'·

‘II μεταξύ τών έπί τών ίστών καί τών έπί τοΰ 
καταστρώματος ναυτών πάλη πολλοΰ απείχε τού 
νά περαιωθή·. προσβολαί άρκούντως σπουδαϊαι 
έγένοντο, καί ό Πειρατής ηρχισε μεταμελούμενο; 
οτι έχαλάρωσεν επ' ολίγον τού; χαλινού; τή; πει
θαρχίας, Αλλ’ έν μέσω τοΰ θορύβου τούτου καί τής 
ταραχής, φωνή ήκούσθη έξωθεν τού πλοίου ώσεί 
■’ξήοχετο έκ τών βυθών τοΰ ωκεανού.

— Ποιος φωνάζει τόν de-lycry ;
— 0 πατήρ Πρσειδών'είναι ύπό τό πλευράν σας.
— Καί τί ζητεί δ θεός ;
— Εμαθεν δτι ξένοι τινέ;' ήλθον εί; τό κράτος 

αύτοΰ καί ζητεί τήν άδειαν νά άναβή εί; το κατά
στρωμα τοΰ Δελφίνος νά τοΰς έξετάσφ.

— Καλώ; νά δρίσφ.
— *Ας τόν εισαγάγουν άπό τήν πρώραν τοΰ 

^πλοίου, διότι εΐναϊ ναυτικό; πολύ έμπειρος καί δέν 
κατάδίχεται νά είσέλθφ άπό τά παράθυρα τού θα
λάμου.

Ενταύθα δ διάλογος έπαυσεν, ό δέ Ούιλδερ έστρά- 
■φη έπί τών πτερνών, δυσηρεστημενος διά τό μέρο; 
τό όποιον ήναγκάζετο νά λάβρ εί; την χυδαίαν 
ταύτην κωμωδίαν. Ναύτης δέ πελωρίου άναστήμα- 
το; έξήλθε πάραυτα έκ τών κόλπων τού στοιχείου 
τού όποιου τήν θεότητα παρίστανε· στυπία άπο- 
στάζοντα υδατος έπεϊχον έπϊ τής κεφαλή; του θε- 
σιν πολιά; κόμη;, φύκη δέ συλλεχθέντα έκ του 
πλοίου είχεν ώς μανδύαν του. Εφερε δε είς τήν 
,χεΐρα τρίαιναν. Οΰτω; ένδεδυμένο; ό θεός τού ώκε- 
ανοΰ δστις δεν ή:ον άλλος τού πρωράτου, πρτυ- 
.χώρησεν έπί τοΰ καταστρώματος μετά τή; άνηκου- 
σης αξιοπρέπειας, περικυκλωμένο; ύπό συνοδεία; 
«νυμφών καϊ ναϊάδων^γενειαφόρων, καί 'στολισμένων 
κατά τύπον αύτοΰ.

Φθάσας εις τήν πρώραν απέναντι των αςιωμα- 
τικών, δ Ποσειδών τούς έχα'-ρέτήσε διά τοΰ σκή
πτρου του καί έπειτα άπέτεινε τόν λόγον πρό; τόν 
Ούιλδερ οστις εΰρ-:θη<ήναγκασμένο; νά ύποφέρη τόν 
διάλογον.

•— Καθώς βλέπω, υϋ μου, εΐπεν ό θεό./, έχεις 
πλοΐον καλοκαμωμένον καϊ στερεόν καί τό πλήρω
μά του μοΰ φαίνεται ότι σύγκειτα: άπό το άνθος



— 532 — - 533 —

τών τέκνων μου. Πόσον καιρόν έχεις δπου άφήκες 
τήν ξηράν ·,

— όκτώ ήμέρας περίπου.
Ενταύθα ό στρατηγός, οστις μεγίστην έδείκνυε 

περιφρύ-ησιν εις τάς τοιαύτας τελετάς, κατέλιπε 
τόν εργάτην έπί τοϋ οποίου στηριζόμενος έτήρει τό 
κέντρον τής αξιοπρέπειας του· ό Ποσειδών παρε- 
τήοησε και έμειδίασε.

—- Δεν θά σέ έρωτήσω, έξηκολούθησε, τόν λι
μένα άπό τόν όποιον προέρχεσαι, διότι ακόμη βλέ
πω τήν άμμον τοϋ Νευπόρ κολλημένην εις τάς 
γλώσσας τών αγκυρών σας. Δεν εχω καιρόν νά επι
θεωρήσω όλους σας τούς ναύτας διότι έχω νά έπι- 
σκεφθώ καί τό πλοϊον τής Βαλτικής τό όποιον θά 
απαντήσου λεύγας τινάς μακράν άπό έδώ.

— Είμεθα έν τάξει, έπανέλαβεν ό Ούΐλδερ* ένώ 
π'.όν σου έχεις δλον τό πλήρωμα και εΰκαλον σοΰ 
είναι νά γνωρίσε,ς ναύτας παλαιούς κα'ι έμπειρους.

— Καί αί γυναίκες έκεϊναι ·,
— Καί αί δύο είδον καί άλλοτε τήν θάλασσαν 

καί έπομένω; είναι είς κατάστασιν νά ύποστώσι 
τάς εξετάσεις σου,

— Η νεωτέρα είναι τόσον ωραία, ώστε αμφι
βάλλω άν έγεννήθη είς τό βασίλειόν μου, είπεν ό 
άβρόφρων ήγεμών τών κυμάτων· άλλ’ ούδεί; δύ
ναται ν’ άρνηθή άπόκρισιν είς τήν έρώτησιν τοϋ γέ- 
ροντος Ποσειδώνος. ’Εάν λοιπόν ή έντιμότης σου 
μέ τό έπιτρέπνι, θά παρακαλέσω τήν νέαν αύτήν νά 
έξηγηθή μόνη.

Καί τότε χωρίς νά δώση τήν έλαχίστ,,ν προσο
χήν είς τό όργίλον βλέμμα τοΰ Ούΐλδερ, ό ψευδής 
θεός άπέτεινε τόν λόγον άπ’ ευθείας πρός τήν Γερ- 
τρούδην.

—· ’Εάν ή εκθεσις τήν οποίαν περί σοΰ μοϋ έ
καμαν, ώραία μου κυρία, και πρίν τοϋ παρόντος 
ταξειδίου είδες ήδη τά κυανά ΰδατα. ’Ημπορεϊ; νά 
ένθυμηθή; τό ονομα τοϋ πλοίου είς τό όποιον ευ 
ρεθτ,ς ;

‘Η Γερτρούδη ήλλαξε χρώμα κα'ι αί παοειαί τη: 
άπό λευκαΐ έγίνοντο ε’ρυθραί καί άπό έρυθραΐ ώ 
χραί. ’Απεκρίθη δέ.

—Έάν έμβώ είς τοιαύτας λεπτομέρειας, θά σέ άπα- 
σχολήσω άπό αντικείμενα άξιώτερα τής προσοχή: 
σου· ίδού λοιπόν σοΰ δίδω τήν βεβαίωσιν ταύτην 
ήτις θά σε καταπείση ότι πρώτην φοράν δέν έμ- 
βαίνω είς τήν θάλασσαν.

Κα'ι ταΰτα είποϋσα έρριψε μίαν γυναίαν έπ'ι τής 
πλατείας χειρό; τήν οποίαν έτεινε πρός αύτήν ή 
θεότης.

•— Περίεργον τώ οντι πώς νά μή σέ γνωρίσω έκ 
πρώτης όψεως, ύπέλαβεν ό Πειρατής άποθέσας εί. 
τόν κόλπον του τήν προσφοράν* άλλά μήπως δά έχω 
καί όλίγας φροντίδας ! Έάν παρετήρουν τά βιβλία 
μου πριν έλθω εί; τόν Λε.ΙγΙιτα θά ευρισκα τό 
όνομά σου όλόγραφον. Ενθυμούμαι μάλιστα ότι διέ- 
ταςά ποτέ τούς συνήθεις ζωγράφους μοο νά σχε- 

διάσωσι τήν ώραίαν εικόνα σου διά νά τήν δείξω 
είς τήν ’Αμφιτρίτην.

Καί μετά τάς βωμολοχίας ταύτας ό θεό; π,-οσε- 
κλίνατο καί έστράφη πρός τήν παιδαγωγόν όπως 
έξακολουθήσν] τάς έξετάσεις του.

— Κα'ι σύ, κυρία, είπε, πρώτην φοράν έρχεσαι 
είς τό κράτος μας ;

— Αέγω όλίγον, άν σέ είπω εκατοστήν, άπήν- 
τησεν ή κυρία Ούΐλη· πολλάκις έλαβα τήν τιμήν 
νά ΐδω τήν μεγαλειότητά σου.

— Α ! ά εΐ'μεθα παλαιοί γνώριμοι 1 καί είς 
ποιον μέρος άπηντήθημεν κατά πρώτον ·,

— Είς τόν ισημερινό'·, νομίζω, πρό τριάκοντα 
ετών

— Τώ οντι είς τά μέρη ταΰτα περιφέρομαι συ- 
χνάκις διά νά έξετάζω όλα τά πλοία τής έταιρίας 
τών Μεγάλων ’Ινδιών, ή τά Ισπανικά πλοία τά 
φορτωμένα διά τήν Βρασιλίαν. Πολύ πλήθος αύ
τών άπήντησα κατά τήν έποχήν όπου μοϋ λέγεις, 
άλλά μοϋ είναι άδύνατον νά ένθυμηθώ τούς χαρα- 
κτήράς σας.

— φυσικόν πράγμα, διότι τριάκοντα ετών πα- 
ρέλευσις βεβαίως πολύ τούς ήλλοίωσεν, άπεκρίθη 
ή παιδαγωγός μελαγχολικώς μειδιάσασα. "Ημην 
έπί πλοίου βασιλικού άξιοσημειώτου διά τάς δια
στάσεις του, διότι ήν τρίκροτον.

Τάς έξηγήσεις δέ ταύτα; ή κυρία Ούΐλη συνώ- 
δευσε διά προσφοράς δευτέρας γυναίας, άλλ ό πει
ρατή; τοϋ οποίου ή άπληστία ηΰξανε πάντοτε, 
άντί νά εύχαριστήσνι έφαίνετο άπαιτών διπλασίασεν 
τή; προσφοράς.

— Αί πληροφορίαι σας πιθανόν νά ήναι αληθείς, 
άπεκρίθη ό πειρατής, άλλά τό συμφέρον τοϋ βασι
λείου, ώς καί τό τής πολυαρίθμου οικογένειας μου, 
μέ άναγκάζουσι νά εξασκώ τά δικαιώματά μου 
πληρέστατα. Ερωτώ λοιπόν, έάν τό πλοϊον εκείνο 
είχε σημαίαν ;

— Μάλιστα είχε.
— .έπομέ»ως ύψωσε αύτήν κατά τήν συνήθειαν 

είς τό όπίσω ίστίον.
— όχι δά, έκεϊνο τήν ΰψωσεν είς τό εμπρός, 

διότι έφερεν υποναύαρχον.
— ‘Ωραία άπόκρισις διά γυναίκα, άπεκρίθη ό 

Ποσειδών* άλλά πώς έγώ νά λησμονήσω τοιοϋτο 
πλοϊον ; Δέν έχετε άλλην τινά λεπτομέρειαν άξιο— 
σημ.'ίωτον νά μοϋ είπήτε, ίσως καί ένθυμηθώ ;

Τό πρόσωπον τή; πρεσβύτιδος ειχεν άπολέσει 
ήδη τήν έκφρασιν τής βεβιασμένης άστειοτητο; ήν 
είχε μέχρι τοΰδε, έλεγες δέ ότι αύτή έζήτει νά ανα
καλέσει τάς άναμ.νήσειςτης.

—- Ακόμη καί τήν στιγμήν ταύτην, είπε, νο
μίζω ότι βλέπω παιδίον οκταετές τό όποιον άπε- 
κρίνετο εύφυώς είς τά; έρωτήσει; ψευδούς Π.σει- 
ίώνος.

— 11 τον όζτητες [χόνον ; τφώηντεν ό Πειρατές.
— Ναι, άλλ’ είχε νοΰν πρώιμον και μέγαν, 

άπεκρίθη ή παιδαγωγός άτενίσασα ά-καδαμυκτι 
τόν νέον έξεταστήν της, έπί τοϋ όποιου τά βλεμ- 

ματά της προσηλώθησαν πολλάκις άφ’ ότου έφθα- 
σεν είς τό πλοϊον.

— Καλώ;, καλώ;, αύτά άρκοΰν, ύπέλαβεν 
είπών δ πρωράτη; μή νομίσα; καλόν νά έξακολου- 
θήση άνάκρισεν είς ήν δ Πειρατή; έλάμβανε μέρος. 
Ολαι σας αί άποκρίσει; ήναι τακτικαί, έλπίζω* 
άλλά πάλιν θά εξετάσω καί τό ήμερολόγιόν μου, 
και έάν τά πάντα είναι κατά τήν έπιθυμίαν μου, 
θά άφήσω τόν Δελφϊνα νά έξακολουθήσφ τόν δρό
μον του, εΐδέ καί μή, τότε άς ήναι βέβαιος ότι 
θά τ>ΰ στείλω εναντίον άνεμον.

(Ακολουθεί.)

Β ΛΕrΚΠ ΒΒΑΙΟΪ.

(Συνέχεια όρα Φυλλ. 70.)

Ε'.

0 Μαρσω εύρε τόν στρατηγόν Δοομά δστις τόν 
έπερίμενεν είς τό δωμάτιον τοΰ φύλακος· έζήτησε 
μελάνην καί χάρτην.

— Τί μέλλεις νά πράξ-ρς ; τφ είπεν ούτος τρο- 
μάξας έκ τής ταραχή; του.

— Νά γράψω εί; τόν Καρριέρον, νά τφ ζητήσω 
δυο ημέρα; λεγων δτι ή ζωή του μοί έγγυάται τήν 
ζωήν τής Λευκής.

— Δυστυχή ! έπανέλαβεν δ φίλο; του άρπά- 
ζων την άρξαμένην έπιστολήν, άπειλεΐς, καί σύ δ 
ίδιο; είσαι υπό τήν ίσχύν του· δέν άπείθησας είς 
τήν διαταγήν ήν έδέχθη; νά μεταβή; εϊς τόν στρα
τόν ·, Νομίζεις δτι, άπαξ φοβούμενος σε, οί φόβοι 
του θέλουσι σταματήσει εί; τό νά ζητήσωσιν εύλο
γον πρόφασιν: Πριν παρέλθη μία ώρα θέλεις συλ- 
ληφθή, και τότε τί θά δυνηθή; καί δι’ αυτήν και 
δι εσέ,; Πίστευσόν με, δτι ή σιωπή σου προκαλεί 
την ληθην της, διότι ή λήθη της μόνη δύναται νά 
τήν σώσρ.

‘Η κεφαλή τοΰ Μαρσώ έπανέπεσε μεταξύ τών 
χειρών τρυ· έφαίνετο δτι έσυλλογίζετο βαθέως.

Εχει; δίκαιον, άνέκραξεν έγειρόμενος πά
ραυτα· καί συμπαρέσυρε τόν φίλον του είς τήν δδόν. 

Ανθρωποί τινες ήσαν συνηθροισμένοι περί τινα 
ταχυδρομικήν άμαξαν. — *Αν γείνη δμίχλη τήν 
έσπέραν ταύτην, είπε φωνή τις, δέν είξεύρω τί θά 
εμποδιον) είκοσι παλληκάρια νά είσέλθωσιν εί; τήν 
πόλιν καί νά άφαρπάσωσι τούς δεσμώτα;’ είναι 
έλεείνότης ή φύλαξι; τή; Νάντης. 0 Μαρσώ έρρί- 
γησεν, έστραφη, καί άνεγνώρισε τόν Τινγουΐ, άντήλ- 
λαξε μετ αύτοΰ βλέμμα συνεννοήσεω; κα'ι είσέβη 
εις την άμαξαν. — Εί; Παρισίους ! είπεν εί; τόν 
ηνίοχον δίδων αύτφ χρυσόν, καί οί ίπποι άνεχώρη- 
σαν μέ τάχος αστραπή;· Πανταχοϋ ή αύτή σπουδή, 
..ανταχοΰ όια τοϋ χρυσού, δ Μαρσώ έπετύγχανε 
τήν ύπόσχεσιν δτι οί ίπποι θέλουσιν έτοιμασθή διά 
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τήν έπαύριον, καί δτι ούδέν έμπόδιον θά δυσκο- 
λεύσρ τήν έπιστροφήν του.

Κατά τό διάστημα τοΰ ταξιδείου τούτου έμαθεν 
ότι ό στρατηγό; Δουμά; έδωκε τήν παοαίττ.σίν του, 
ζητών ώ; μόνην εΰ.οιαν νά χρησιμεύση ώ; στρα
τιώτη; είς έτερον στρατόν* έτέθη λοιπόν κατά συ
νέπειαν εί; τήν διάθεσιν τοΰ συνεδρίου τή; δημο
σίου σωτηρίας, καί έπέστρεφεν εί; Νάντην καθ’ ·?,ν 
στιγμήν τόν άπήντησεν έπί τής όδοΰ τή; Κλισ- 
σώνος.

Τή όγδόη τής έσπέρα; ή άμαξα ήτις περιείχε 
τού; δύο στρατηγούς είσήρχετο εί; Παρισίους. ό 
Μαρσώ καί ό φίλο; του άπεχωρίσθησαν έπί τή; 
θέσεως τών άνακτόρων τή; ίσότητος. 0 Μαρσώ 
έβάδισε πεζώ; τήν δδόν Αγιος ’Ονώριος, κατέβη 
έκ τοΰ μέρους Σαινρόχης, έστάθη εί; τόν αριθμόν 
366, καί έζήτησε τόν συμπολίτην Ροβεσπιέρρον.

— Εύρίσκεται είς τδ θέατρον τοΰ έθνους, άπε
κρίθη νεάνι; τις δεκαεζαετής· άλλ’ άν θέλης νά 
έπανέλθ-ρς μετά δύο ώρας, συμπολϊτα στρατηγέ, 
θά ήναι έδώ.

— 0 ‘Ροβεσπιέρρος εί; τό θέατρον τοΰ έθνους ! 
Δέν άπατάσαι; ...

— όχι συμπολϊτα.
— Λοιπόν ! πηγαίνω νά τόν εδρώ, καί άν δέν 

έπιτύχω, θά έπιστρέψω νά τόν περιμένω έδώ. ίδού 
τό όνομά μου* δ συμπολίτης στρατηγός Μαρσώ.

‘Ο Μαρσώ μεταβά; είς τό θέατρον έπαρουσιάσθη 
εί; τδν ‘Ροβεσπιέρρον καί είπε τό όνομά του. ‘Ο 
‘Ροβεσπιέρρο; τφ έτεινε τήν χεΐρα, ό Μαρσώ έν- 
δίδων εί; πρώτόν τι αίσθτ,μα, άπέσυρε τήν έδικήν 
του. Πικρόν μειδίαμα διέβη έπί τών χειλέων τοΰ 
‘Ροβεσπιέρρον.

— Τί θέλεις λοιπόν άπ’ έμέ ; τφ είπε.
— Συνδιάλεξίν τινων στιγμών.
— Έδώ, ή εί; τήν οικίαν μου,*
— Εί; τήν οικίαν σου.

ύπό
— Έλθέ τότε.
Καί οί δύο ούτοι άνθρωποι ταραττόμενοι 

διαφόρων αισθημάτων, έβάδιζον πλησίον άλλήλων" 
ό ‘Ροβεσπιέρρο;, άδιάφορο; καί γαλήνιος* δ Μαρσώ, 
περίεργο; καί τεταραγμένος.

‘Ο άνθρωπο; λοιπόν ούτος έκράτει είς τά; χεϊ- 
ράς του τήν τύχην τής Λευκής, δ άνθρωπο; περί 
τοΰ δποίου ήκουσε τοσαΰτα άδόμενα, ουτινο; τό 
άδιάφθορον μόνον ήτο προφανές, άλλ’ ουτινο; ή 
δημοτικότη; ώφειλε νά φανή πρόβλημα. Τωόντι, 
δέν μετεχειρίσθη, διά*νά τήν άποκτήση, ούδέν τών 
μέσων δσα μετεχειρίσθησαν οί προκάτοχοί του. Δεν 
είχε ούτε τήν επαγωγόν εύγλωττίαν τοϋ Μιραβώ, 
οΰτε τήν πατρικήν εύστάθειαν τοϋ Βαλλή, οότε 
τόν έξαίσιον οργασμόν τοΰ Δαντώνος, οΰτε τήν γό
νιμον αισχρολογίαν τοϋ ‘Εβέρτου* άν είργάζετο 
ύπέρ τοϋ λαοΰ, είργάζετο λαθραίω; καί χωρίς νά 
δίδη λόγον είς τόν λαόν* έν τφ μέσφ τής γείικής 
ίσοπεδώσεως τής γλώσση; καί τοΰ ενδύματος, διε· 
τήρησε τήν γλώσσαν του εύγενή καί τό ένδυμά του 
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του κόσμιον (1)· τέλος δσον οί άλλοι έκοπίαζον νά 
άναμιχθώσεν είς τό πλήθος, τοσοΰτον αυτός επαι
νετό δτι έκοπίαζε νά διατηρηθώ ΰπεράνω αύτοϋ- καί 
τό ήννόουν, έκ πρώτης δψεως, οτι δ άνθρωπος ούτος 
ό μοναδικός δέν ήδύνατο νά ήναι είς τό πλήθος η 
εϊδωλον ή θύμα- καί δριως ύπήρξεν άμφότερα.

Αφίχθησαν στενή κλίμαξ τούς ώδήγησεν είς 
αίθουσαν κειμένην είς τήν τρίτην· ό ‘Ροβεσπιέρρος 
τήν ήνοιξε· προτομή τις τοΰ ‘Ρουσσώ, τράπεζα έφ 
ής ήσαν ανοικτά ή Κοινωνική συνθήκη και ό 
Λ ίμύχιος, σκευοθήκη τις καί τινα εδώλια, έσχη- 
μάτιζον άπαντα τά έπιπλα τής οικήματος τούτου. 
Μόνον ή μεγαλητέρα καθαρώτης έβασίλευε παν
ταχόθεν.

0 Ροβεσπιέρρος είδε τό αποτέλεσμα δπερ πα- 
ρήγαγεν ή θέα αυτή έπι τοΰ Μαρσώ.

— ίδού τά ανάκτορα τοΰ Καίσαρος, τω εΐπεν 
ύπομειδιών’ τί έχετε νά ζητήσητε παρά τοΰ δι- 
κτάτορος;

— Τήν χάριν τής Συζύγου μου καταδικασθεί- 
σης ύπό τοΰ Καρριιέρου.

— Η σύζυγός σου, καταδικασθεϊσα ύπό τοΰ 
Καρριέρου ! Η σύζυγος τοΰ Μαρσώ του δημοκράτου 
παλαιών ήμερων ! τοΰ στρατιώτου τής Σπάρτης. 
Τί συμβαίνει λοιπόν είς Νάντην ·,

— ‘Ωμότητες.
Ο Μαρσώ τώ περιέγραψε τότε τό σύμπλεγμα 

οπερ ύπεδείξαμεν είς τόν αναγνώστην, ό ‘Ροβο- 
σπιέρρος, κατά τό διάστημα τής διηγήσεως ταύ
της, έβασανίζετο έπι τοΰ καθίσματος του χωρίς 
νά τόν διακόπτη· έν τούτοις ό Μαρσώ έσιώπησε.

— ’ίδού λοιπόν πώς διαβιβάζω τάς ιδέας μου 
πάντοτε! εΐπεν ό ‘Ροβεσπιέρρος διά φωνής βραγ- 
χώδους, διότι ή έσωτέρα συγκίνησις ήν ύπέστη ήρ- 
κεσε νά ένεργήση τήν άλλοίωσιν ταύτην τής φωνής 
του, πανταχόθεν ένθα οί οφθαλμοί μου δέν είναι 
διά νά βλέπωσι, καί ή χείρ μου δπως έμποδίση 
άνωφιλή σφαγήν ! . . . Καί έν τούτοις εΐναι άπα- 
ραίτητον είσέτι νά χυθή αρκετόν αίμα, καί δέν εί- 
μεθα εϊς τό τέλος.

— Λοιπόν, ‘Ροβεσπιέρρε, τήν χάριν τής γυναι- 
κός μου !

ό ‘Ροβεσπιέρρος ελαβε φύλλον λευκοΰ χάρτου-
— Τό δνομα τής κόρης ;
— Διατί;
— Μοί εΐναι άναγκαΐον δπως πιστοποιήσω τήν 

ταυτότητα.
— Λευκή Βωλιοΰ.
0 ‘Ροβεσπιέρρος άφησε νά πέση τό κονδύλιον δ

περ έκράτει.
— Η κόρη τοΰ μαρκεσίου Βωλιοΰ ·, τοΰ αρχηγού 

τών ληστών ;
— Η Λευκή Βωλιοΰ, ή κόρη τοΰ μαρκεσίου Βω- 

λιοϋ.

(I) Ή συνήθης ένδυμασία τοϋ ‘Ροβεσπιέ^ρου εΐναι τό
σον γνωστή, ώστε σχεδόν κατήντησε παροιμιώδης. Κατά 
την ημέραν τής εορτής τοΰ Υπέρτατου "Όντος, οδτινος 
ήτο ϊεράρχης, έφόρει ένδυμα παραδοξότατον.

— Καί πώς γίνεται νά ήναι σύζυγός σου ;
0 Μαρσώ τφ έδιηγήθη δλα.
— Νέε παράφρων ! νέε ασυλλόγιστε ! τφ είπε, 

ώφεϊλες . . .
0 Μαρσώ τόν διέκοψε.
— Δέν σοί ζητώ οΰτε ύβρεις, οΰτε συμβουλάς- 

σοί ζητώ τήν χάριν της, θέλεις νά μέ τήν δώσης;
— Μαρσώ, οί οικογενειακοί δεσμοί, ή έπιρροή 

έρωτος, δέν θά σέ παρασύρωσι ποτέ ώστε νά προ- 
δώσης τήν Δημοκρατίαν ;

— Ποτέ ·
— Αν εύρίσκεσο, τά δπλα έχων έν ταϊς χεοσίν, 

απέναντι του μ.αρκεσίου Βωλιοΰ ;
— Θά τόν πολεμήσω, ώς ήδη έπραξα.
— Καί άν έπιπτεν είς τάς χεϊράς σου ·, 
0 Μαρσώ έσκέφθη μίαν στιγμήν.
__  Θά σοί τόν άπέστελλον, καί σύ ό ίδιος θά 

ήσο δικαστής του.
— Μοί τό ομνύεις ;
— Είς τήν τιμήν μου !
0 ‘Ροβεσπιέρρος έπανέλαβε τόν κονδύλιον του.
— Μαρσώ, τω εΐπε, έσχες τήν ευτυχίαν νά δια- 

τηρηθής καθαρός είς δλων τούς οφθαλμούς- πρό 
πολλοΰ σέ γνωρίζω, πρό πολλοΰ έπεθύμουν νά σέ 
ίδω.

Παρατηρών τό άνυπόμονον τοΰ Μαρσώ, έγραψε 
τά πρώτα γράμματα τοΰ όνόματός του, έπειτα 
έστάθη.

— Ακουσον καί έγώ, εΐπε θεωρών αύτόν ασκαρ
δαμυκτί, σοί ζητώ πέντε λεπτά άνθ’ ολοκλήρου 
ύπάρςεως- αρκούντως πληρώνεσαι.

0 Μαρσώ έκαμε σημεϊον δτι ήκουε. 0 ‘Ροβε
σπιέρρος έξηκολούθησε.

.— Μέ διέβαλλον παρά σοί, Μαρσώ’ καί έν τού- 
τοις είσαι έκ τών σπανίων έκείνων ανθρώπων είς 
τούς όποιους έπιθυμ-ώ νά ήμαι γνωστός’ διότι τι 
μοί μέλει ή κρίσις δσων δέν έκτιμώ ·, Ακουσον λοι
πόν- τρεις συνελεύσεις άλληλοδιαδόχως συνεταρα- 
ξαν τό πεπρωμένου τής Γαλλίας, συνεκεφαλαιωθη- 
σαν είς ένα άνθρωπον, καί έπληρωσαν την έντολην 
ήν ό αιών ταϊς άνέθεσεν ή Συνταγματική, άντιπρο* 
σωπευομένη ΰπό τού Μιραβω, εσεισε τόν θρονον- 
ή Νομοθετική, ένσαρκωθεϊσα τόν Δαντώνα, τόν 
κατέβαλε. Τό έργον τής Συνελεύσεως είναι άπέραν- 
τον, διότι πρέπει νά τελειώση καταβάλλουσα, καί 
νά άρχίση άνεγείρουσα. Είς αύτό έχω ιδέαν ύψηλήν- 
νά γίνω ό τύπος τής έποχής ταύτης, ώς ό Μιραβώ 
καί ό Δαντών ύπήρξαν τύποι τής έδικής των- θα 
ύπάρζωσιν, είς τήν ιστορίαν τοΰ γαλλικού λαού, 
τρεις άνθρωποι αντιπροσωπευόμενοι ύπό τριών χα
ρακτήρων : 91, 92, 93. *Αν τό ΰψιστον ‘Ον μοί 
δώση τόν καιρόν νά τελειώσω τό έργον μου, το 
δνομά μου έσεται άνωθεν δλων τών ονομάτων θά 
πράξω πλέον ή ό Λυκούργος είς τούς Ελληνας, σ 
Νουμάς είς τήν ‘Ρώμην, ό Βασίγκτών εις τήν Αμε
ρικήν διότι έκαστος αύτών είχεν άρτιγέννητον λαόν 
νά είρηνεύση, καί έγώ, έχω κοινωνίαν γηραιαν να 
αναμορφώσω, ‘Αν άποθάνω, Θεε μου, φείσθητι μοι

ίππον, καί έξακολουθεϊ τήν όδόν του μετά πλειο- 
τέρας ταχύτητος.

Τέλος διεπέρασε τήν ’Ανγέρσην, παρατηρεί τήν 
’ΐνγράνδην, φθάνει τήν Βαράδην, διαβαίνει τήν Αν- 
κενίδα- ό ίππος του σταλάζει άφρούς καί αίμα. 
Ανακαλύπτει τόν "Αγιον Δονατιανόν, έπειτα τήν 
Νάντην, τήν Νάντην ! ήτις περικλείει τήν ψυχήν 
του, τήν ζωήν του, τό μέλλον του ! είσέτι στίγ- 
μάς τινας, θά ήναι έντός τής πόλεως, φθάνει τάς 
θύρας- ό ίππος του όκλάζει έμπροσθεν τής φυλα
κής Βουφαΰς’ έφθασε, τί τόν μέλει !

— Λευκή ! Λευκή !
— Δύο άμαξα', πρό μικρού έξήλθον έκ τής φυ

λακής, άποκρίνεται ό δεσμοφύλαζ· είναι έπί τής 
πρώτης. . .

— ’Ανάθεμα ! Καί ό Μαρσώ σπεύδει πεζή, έν 
τώ μέσω τοΰ λαού δστις πυκνούται, οστις τρέχει 
πρός τήν μεγάλην πλατείαν. Φθάνει τήν τελευταίαν 
τών δύο αμαξών είς τών καταδίκων τόν αναγνω
ρίζει.

— Στρατηγέ, σώσον αύτήν . .. δέν ήδυνήθην 
έγώ νά τό κάμ.ω, καί συνελήφθην ... Ζήτω ό βα
σιλεύς !.. . Ητον ό Τινγουΐ.

— Ναί, ναί. . . Καί ό Μαρσώ ανοίγει όδόν- 
τό πλήθος τόν παραγκωνίζει, τόν θλίβει, άλλά τόν 
συμπαρασύρει· φθάνει έπί τής μεγάλης πλατείας 
μετ’ αύτού- είναι έμπροσθεν τής λαιμητόμου· σείει 
τόν χάρτην κράζων’ — Χάρις! χάρις !

Τή στιγμ-ή έκείνη ό δήμιος, λαμβάνων διά τής 
μακράς ξανθής κόμης της τήν κεφαλήν νεάνιδος, 
παρίστα τώ λαώ τό φρικώδες έκεϊνο θέαμα· τό 
πλήθος, πτοηθέν, άπεστρέφετο μετά φρίκης, διότι 
ένόμιζεν δτι έβλεπε κύματα αίματος .' ... Πά
ραυτα, έν τώ μέσφ τού άφώνου τούτου πλήθους, 
κραυγή λύσσης, είς ήν φαίνονται έξαντληθεϊσαι 
άπασαι αί άνθρώπινοι δυνήμεις, ήκούσθη· ό Μαρσώ 
άνεγνώρισε μεταξύ τών όδόντων τής κεφαλής ταύτης, 
τό έρυθρούν ρόδον δπερ έδωκε τή νέα Βανδεανή.

Μετάφρασες οθωνος α. λεομαρδου.

ΧΕΡΟΪΒΙΝΒΣ ΚΑΙ ΣΕΑΕΣΤΜΣ.
ΥΠΟ

βλασφημίαν καθ’ ύμών έν τή τελευταία μου ώρα . .. 
Αν δέ άποθάνω πρίν τοΰ ώρισμένου καιρού, τό 
δνομά μου, δπερ θά έχη πεπληρωμένον τό ήμισυ 
τοΰ έργου δπερ ώφειλε νά πράξη, θά διατηρήση 
τήν αίματηράν κηλίδα ήν τό έτερον μέρος έξή- 
λειφεν" ή έπανάστασις θά πέση μετ’ αύτοϋ, καί 
άμφότερα θά διαβληθώσιν ·.. ίδού δ,τι είχα νά 
σέ είπω, Μαρσώ, διότι θέλω, είς δλας τάς περί 
πτώσεις, νά ΰπάρξωσι τινές οίτινες νά δίατηοή 
σωσι ζών καί άμωμον τό ονομά μου έν τή καρ
δία των- καί είσαι έξ έκείνων τών ανθρώπων.

Ετελείωσε γράφων τό δνομά του.
— Ηδη, ίδού ή χάρις τής γυναικός σου . . . 

δύνασαι ν’ άναχωρήσης χωρίς μάλιστα νά μέ δώ- 
σης τήν χεϊρά σου.

0 Μαρσώ έλαβε τήν χεϊρά του καί τήν έθλιψεν 
ϊσχυρώς- ήθέλησε νά δμιλήση, άλλ’ ύπήρχον πολλά 
δάκρυα εις τήν φωνήν του ώστε νά δυνηθή νά συ- 
σαρθρώση μίαν λέξιν, καί ό Ροβεσπιέρρος πρώτος 
τώ είπε-

— Εμπρός, πρέπει ν’ άναχωρήσωμεν, δέν έχο 
μεν οΰτε στιγμήν νά χάνωμεν, ύνίαινε.

0 Μαρσώ έχύθη είς τήν κλίμακα· ό στρατηγός 
Δουμάς άνέβαινε ένώ αύτός κατέβαινε.

— Εχω τήν χάριν της! ανέκραξε ριπτόμενος 
είς τούς βραχίονάς του, έχω τήν χάριν της- ή 
Λευκή έσώθη.

— Συγχαίρου με και σύ, τφ άπεκρίθη ό φίλος 
του- πρό ολίγου ώνομάσθην γενικός στρατηγός τοΰ 
στρατού τών Αλπεων, καί έρχομαι έπί τούτω νά 
εύχαοιστήσω τόν Ροβεσπιέρρον.

Ενηγκαλίσθησαν. ό Μαρσώ έρρίφθη είς τήν 
όδόν, έτρεξεν πρός τήν θέσιν τού Παλατιού τής 
ίσότητος, ένθα ή αμαξά του τόν περιέμενε ! όπό- 
oat εύδαιμονίαι μετά τοσαύτας θλίψεις! Η φαν
τασία του έβυθίζετο είς τό μέλλον- έβλεπε τήν 
στιγμήν καθ ήν, έκ τοΰ κατωφλιού τοϋ δεσμω
τηρίου, ήθελεν ανακράξει είς τήν σύζυγόν του.— 
Λευκή, μοί είσαι έλευθέρα! έλθέ, Λευκή, καί είθε 
ό ερως καί οί άσπασμοί σου νά έξοφλήσωσι τό 
χρέος τής ζωής.

Κατά καιρούς ανησυχία άόριστος διαπερά τό 
πνεϋμά του, ρίγος αίφνίδιον προσβάλλει τήν καρ
δίαν του- τότε παροτρύνει τούς ήνιούχους, ύπό- 
σχεται χρυσίον, τό διασκορπίζει αφειδώς, ύπόσχε- 
ται καί άλλοι, οί τροχοί φλέγουσι τό λιθόστρωτον- 
οί ίπποι τρέχουσι δρομαίως, καί έν τούτοις μόλις 
ευρίσκει δτι προχωροΰσι! Πανταχοΰ αί μεταλλαγαί 
είσίν έ'τοιμαι- ποσώς άργοπορία- τό πάν φαίνεται 
συμμεριζόμενον τήν ταραχήν ήτις τόν καταβιβρώ- 
σκει. Εις τινας ώρας κατέλιπεν όπίσω αύτοϋ τάς 
Βερσαλλίας- παρατηρεί τήν ’Ανγέρσην· πάραυτα 
ύφίσταται σύγκρουσιν τρομεράν, φρικαλέαν ή άνα- 
ποδογυρισθεϊσα άμαξα συντρίβεται- έγείρεται πλη
γωμένος, καθημαγμένος, διαχωρίζει διά τής σπά
θης του τά λωρία άτινα κρατοΰσι τόν ένα τών 
ίππων, ιππεύει ταχέως έπ’ αύτού, φθάνει τόν πρώ
τον σταθμόν, λαμβάνει έξ αύτοϋ ταχυδρομικόν

ΑΛΕΞΆΝΔΡΟΥ ΔΟΥΜΑ.

Α'.

Σκηνήν ληστών διηγηθήσομαι, καί ούδέν έτερον. 
Ακολουθήσατέ με είς τήν έντεύθεν κειμένην Καλά- 
βραν άναβήτε μετ* έμΑού ορος τι τών Απεννίνων, 
καί, φθάσαντες είς τήν κορυφήν του. θά έχετε, 
στρεφόμενοι πρός μεσημβρίαν, άριστερόθεν μέν1 τήν 
Κοσένζην- δεξιόθεν δέ, τόν Σάντο-Λουκίδο, καί, 
έμπροσθεν ύμών είς χίλια βήματα περίπου, όδόν 
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κρημνώδη είς τάς πλευράς τοΰ ίδιου ορούς, φωτι- 
ζομένην κατ’ έκείνην την στιγμήν άπδ μέγαν αριθ
μόν πυρών πέριξ τών όποιων συνίσταντο άνδρες 
ώπλισμένοι. Οί άνδρες ούτοι καταδιώκουσι τδν λη
στήν Ίάκωμον, μετά της συμμορίας τοΰ όποίου πρό 
μικροΰ άντήλλαξαν αρκετούς πυροβολισμούς· άλλά, 
έπελθούσης της νυκτός, δέν τολμώσι νά διακινδυ- 
νεύσωσιν είς τήν καταδίωξίν του, καί περιμένουσι 
τήν ήμέραν όπως ερευνήσω σι τό δρος.

Ηδη χαμηλώσατε τήν κεφαλήν καί ρίψατε τούς 
οφθαλμούς άμέσως υποκάτω ύμών, είς δεκαπέντε 
ποδών βαθύτητα ώς έγγιστα, έπί τοΰ οροπεδίου 
εκείνου ουτω περικυκλωμένου ύπό ερυθρών βράχων, 
πεπυκνωμένων πρίνων, φελγών κιτρίνων καί άτρό- 
φων, ώστε πρέπει νά ύπερέχητε τούτου, ώς τό κά- 
μνομεν, όπως μαντεύσητε τήν ΰπαρξίν του- έκεϊ θά 
διακρίνητε, κατ’ άρχάς μέν τέσσαρας άνδρας ένη- 
σχολημένους είς τάς προετοιμασίας δείπνου, άνά- 
πτοντας πΰρ καί έκδέροντας tv άρνίον, τέσσαρας 
άλλους παίζοντας τό μόρρα (1) μέ ταχύτητα τοι
αύτην ώστε δέν δύνασθε νά άκολουθήσητε τήν κί- 
νησιν τών δακτύλων των ετέρους δύο φρουροϋντας 
τόσον ακινήτους ώστε θά τούς έκλάβετε άντί δύο 
τεμαχίων βράχου είς τά οποία τό πεπρωμένου έδωκε 
μορφήν άνθρώπου· γυνή τις έκάθητο μή τολμώσα 
νά μετακινηθώ φοβουμένη μή έξυπνίση τό είς τάς 
άγκάλας της κοιμώμενον βρέφος· τέλος, παράμερα 
ληστήν ρίπτοντα τάς τελευταίας πτυάδας γής έπί 
τάφου άρτι άνωρυγμένου.

0 ληστής ούτος, είναι δ 'ίάκωμος· ή δέ γυνή η 
ερωμένη του· και οί άνδρες οί φρουροΰντες, οί 
παίζοντες, καί οί έτοιμάζοντες τό δεΐπνον, είναι 
οί καλούμενοι πα,Ληχάρια του' δσον δέ διά 
τόν άναπαυόμενον είς τόν τάφον τοΰτον, είναι ό 
‘Ιερώνυμος ό δευτερεύων τής αρχηγίας· σφαίρα τις 
τοΰ άφήρεσε τόν σταυρόν ήδη ύψωθέντα διά τόν 
Αντώνιον, ύπολοχαγόν, δστις είχε τήν κουφότητα 
νά συλληφθή.

ϊίδη δτε άνεγνωρίσατε τούς ανθρώπους καί τά 
μέρη, άφήσατέ με νά είπω. Οτε ό Ίάκωμος έξε- 
πλήρωσε τό έπικίνδυνον έργον, άφήκε τήν άξίνην 
νά διαφύγη τών χειρών του καί έγονυπέτησεν έπί 
τής μαλακής ταύτης γής ένθα τά γόνατά του είς- 
ήλθον ώς εις άμμον. Εμεινεν οΰτω σχεδόν ώς τέ
ταρτον τής ώρας άκίνητος καί δεόμενος· έπειτα 
εξάγων έκ τοΰ στήθους του καρδίαν άργυράν έξηρ- 
τημένην είς τόν λαιμόν του διά ταινίας έρυθράς 
καί κεκοσμημένης δι’ είκόνος τής Παρθένου καί τοΰ 
τέκνου Ίησοΰ, τήν ήσπάσθη εύλαβώς ώς ό τίμιος 
ληστής· έπειτα, έγειρόμενος βραδέως, έπέστρεψε 
μέ κεκυφυΐαν κεφαλήν καί έσταυρωμένας τάς χεΐρας, 
ΐνα στηριχθή εις τήν βάσιν τοΰ βράχου οΰτινος ή 
κορυφή προεϊχε τοΰ οροπεδίου, δπερ προεγράψαμεν.

(1) Παιγνίδιον συνιστάμινον είς τδ παρουσιάζειν τώ 
συμπαικτη τήν χεΐρα μέ άριβμδν των δακτύλων άυοικτών 
η, κλειστών πάντοτε μεταβαλλόμενου· πρέπει δια να κερ- 
δισητις,νά μαντεύση τδν άριΟμδν τών ανοικτών δακτύλων.

0 Ίάκωμος έξετέλεσε τό κίνημα τοΰτο μετά 
τοσαύτης σιωπής καί μελαγχολίας, ώστε ούδείς 
τόν ήκουσεν, δτε ήλθεν είς τήν θέσιν ήν πρότερον 
κατείχε. Φαίνεται δτι αυτή ή παράλυσις τής έπα- 
γρυπνήσεως τώ άπήρεσεν ώς πρός τούς νόμους τής 
πειθαρχίας· διότι, άφοΰ περιέφερε τό βλέμμα έπί 
τούς περικυκλοΰντας αύτόν, αί όφρεΐς του χατε- 
βιβάσθησαν, τό δέ εύρύ στόμα του έσχίσθη δπως 
άφήση νά διέλθη ή χειρίστη βλασφημία, ή κατα- 
πλήξασα τδν ούρανόν.

— Sangue di Cristo .. .
θί διαμελίζοντες τδ άρνίον ώρθώθησαν τότε έπί 

τών γονάτων των, ώς άν ήσθάνθησαν τήν ράβδον 
έπί τής όσφύος· οί παϊκται έμειναν μέ τάς χεΐρας 
άπηωρημένας, οί φρουροί έστράφησαν οΰτως αύτο- 
μάτως ώστε εύρέθησαν κατά πρόσωπόν άλλήλων, 
ή γυνή έρρίγησε καί τδ βρέφος έκλαυσε.

Ο Ίάκωμος έκτύπησε τόν πόδα.
— Μαρία, σιώπησε τδ βρέφος, είπε.
Η Μαρία ήνοιξε ταχέως τδ στηθόδεσμόν της τδ 

άλουργδν καί πεποικιλμένον ύπό χρυσοΰ, καί πλη- 
σιάζουσα τά χείλη τοΰ βρέφους έπί τοΰ στέρνου 
της τοΰ στρογγύλου καί μελάγχρου δπερ ώραΐζει 
τάς Ρωμαίας, έ’κυψεν έπ’ αύτοΰ καί τδ περιέβαλε 
διά τών βραχιόνων της, ώς διά νά τδ ύπερασπίση. 
Τδ βρέφος έλαβε τδν μαστόν καί έσίγησε.

0 Ιάκωβος έφανη εύχαριστημένος άπδ τά ση
μεία ταΰτα τής εύπειθείας, ή μορφή του έχασε τήν 
αύστηράν έκφρασιν ήτις τήν έπεσκίαζε στιγμήν 
τινα δπως λάβη χαρακτήρα βαθείας μελαγχολίας· 
έπειτα έποίησε διά τής χειρδς νεΰμα είς τούς άν- 
θρώπους του δτι έδύναντο νά έξακολουθήσωσιν.

— Ετελειώσαμεν τδ παιγνίδιόν μας,εΐπον οί μέχ.
— Τδ άρνίον έψήθη, είπον οί έτεροι.
— Πολύ καλά· τότε δειπνήσατε, άπεκρίθη ό 

Ίάκωμος.
— Καί ύμεΐς, αρχηγέ ·,
— Δέν θά δειπνήσω.
— Καί έγώ έτι όλιγώτερον, είπεν ή ιλαρά τής 

Μαρίας φωνή,
— Καί διατί τοΰτο, Μαρία;
— Δέν πεινώ.
Αί τελευταϊαΐ αύτα'· λέξεις προεφέρθησαν τόσον 

σιγαλώς καί δειλώς, ώστε ό ληστής έφάνη ώσαύ- 
τως συγκινηθείς έκ τοΰ τόνου των άφήκε τήν χεΐρα 
του τήν ήλιόκαυστον νά καταπέση έκ τοΰ ΰψους τής 
κεφαλής τής έρωμένης του· τήν έλαβε καί έστήριξεν 
έπ’ αύτής τά χείλη του.

— Είσαι καλή γυνή, Μαρία.
— Σέ άγαπώ, Ιάκωμε.
— Τότε, έσο φρόνιμος, καί έλθέ νά δείπνησης. 
Η Μαρία ύπήκουσε, καί οί δύο έσπευσαν νά 

τοποθετηθώσιν έν τώ μέσφ τής άχυροψάθου έφ’ ής 
ήσαν έτοιμα τεμάχια άρνίου άτινα οί λησταί έψη
σαν άφοΰ τά διεπέρασαν είς τδν οβελόν καραβίνας, 
τυρίον αίγός, λώπινα, άρτον καί οίνον.

0 ίάκωμος έξήγαγεν άπδ τδν κολεόν τοΰ εγ
χειριδίου τον περόνην τινα καί άργυροΰν μαχαί* 

ptov άπερ έδωκε τη Μαρία· δσον δέ δι’ αύτόν, 
έλαβε κύμβην καθαροΰ υδατος δπερ ήρδευσε μόνος 
άπδ πηγήν τινα πλησίον, φοβούμενος μή φαρμα- 
κευθη ύπδ τών χωρικών οΐτινες ήδύναντο μόνοι νά 
τφ προμηθεύσωσι τδν οίνον.

Εκαστος τότε ηρχισε τδ έργον, εξαιρέσει τών 
δύο φρουρών, οΐτινες, άπδ καιρόν είς κάιρδν, έστρε- 
φον τήν κεφαλήν καί έρριπτον έκφραστικδν βλέμ
μα έπί τών έδωδίμων, τών χανομένων μέ ταχύ
τητα τρομεράν. Τά κινήματα ταΰτα τής άνησυ
χίας ηΰξανον καθόσον τό δεΐπνον έπροχώρει, έπί 
τοσοΰτον ώστε μέχρι τέλους έφαίνοντο δτι ήσαν 
πεφορτισμένοι ν’ άγουπνώσιν έπί τοΰ δείπνου τών 
συντρόφων των ή έπί τούς εχθρούς των.

Κατά τδ διάστημα τούτου τοΰ χρόνου, ό Ίά 
κώμος ήτο μελαγχολίκδς, καί ήν δήλος δτι είχε 
τήν καρδίαν πλήρη αναμνήσεων. Πάραυτα έφάνη 
δτι δέν έδύνατο πλέον ν’ άνθέξη απέναντι τούτων· 
έθεσε τήν χεΐρα έπί τοΰ μετώπου του, καί έξέ- 
πεμψε στεναγμόν τινα καί είπε·

— Πρέπει νά σάς διηγηθώ μίαν ιστορίαν, παι
δία ! Δύνασθε νά έλθητε, καί σείς οί άλλοι, έπρό- 
σθεσεν άπευθυνόμενος πρδς τούς δύο φρουρούς· δέν 
θά τολμήσωσι, κατά τήν ώραν ταύτην, νά μάς 
άναζητήσωσιν έως έδώ· άλλως, μάς νομίζουσιν 
είσέτι δύω.

Οί φρουροί δέν έπερίμεναν νά τοΐς έπαναληφθή 
ή πρόσκλησις αΰτη, καί ή σύμπραξίς των έπανήλθε 
νά δώση όλίγην ένέργειαν είς τήν εύωχίαν, ητις 
ηρχισε νά μαραίνηται.

— Θέλεις νά ύπάγω εις τήν θέσιν των; είπεν 
ή Μαρία.

— Εύχαριστώ, δέν είναι άνάγκη.
ή Μαρία ένέβαλε τότε δειλώς τήν χεΐρά της 

είς τήν τοΰ Ίάκωμου. Οί τελειώσαντες τδν δεΐ
πνον έτοποθετήθησαν έπί τδ καταλληλότερον είς 
τδ ν’ άκούσωσι τήν διήγησιν. Οί δέ δειπνοΰντες 
εϊλκυσαν έμπροσθέν των τάς πλείστας ζωοτρο
φίας, διά νά μή άναγκασθώσι νά ζητήσωσί τι, καί 
έκαστος ήκουσε τήν ίπομένην διήγησιν μέ έκείνην 
τήν έφεσιν ήν έφιστάσι, γενικώς, είς τήν διήγησιν 
τής ιστορίας, πάντες οί περίπλανωμένης ζωής.

— Κατά τδ έτος 1799 οί Γάλλοι έκυ- 
ρίευσαν τήν Νεάπολιν ένθα κατέστησαν δημοκρα
τίαν ή δέ δημοκρατία ήθέλησεν άμοιβαδόν νά 
κυριεύση τήν Καλάβραν, per Bacchoi! νά κυριεύση 
τδ όρος μετά τών ορεινών 1 δέν ήτο εΰκολον, διά 
τούς είδωλολάτρας έξαιρέτως. Πλεΐσται ληστρικά! 
συμμορίαι τδ ύπεράσπιζον ώς είσέτι τδ ύπερασπί- 
ζομεν, διότι τδ δρος ήτον ίδικόν μας, καί έδιδον 
ποσότητας χρημάτων διά τάς κεφαλάς τών λη
στών, ώς δίδουσι καί διά τήν έμήν ή κεφαλή τοΰ 
Καίσαρος, μεταξύ τών άλλων, ήξιζε τρεις χιλιά
δας δουκάτα τής Νεαπόλεως.

Νύκτα τινά, κατά τήν εσπέραν τής οποίας ή 
κουσθησαν πυροβολήματά τινα, ώς ήδυνήθησαν νά 
άκούσωσιν καί τήν εσπέραν ταύτην πολλά τοιαΰτα, 
δύο νέοι ποιμένες, οΐτινες έφύλαττον τδ ποίμνιόν

των εις τδ ο£ος Τάρσια, έσείπνουν πλησίον τής 
πυράς ήν ή'ναψαν μάλλον πρδς άποδίωξιν τών 
λύκων ή πρδς θέρμανσιν· ήσαν δέ ούτοι δύο ώραΐα 
παιδία, δύο αληθείς Καλαβραΐοι, ημίγυμνοι καί 
φέροντες δι’ ένδυμ.α δέρμα μέν προβάτου περί τήν 
όσφύν, σανδάλια δέ είς τούς πόδας. ταινίαν διά νά 
κρεμώσιν είς τδν τράχηλόν των τήν εικόνα τοΰ 
Ίησοΰ, καί ούδέν ετερον. Ήσαν τής αύτής ηλικίας 
σχεδο'ν άμφότερα δέν έγνώριζον τδν εαυτών πατέ
ρα, διότι τά εύρον έκτεθειμένα, τρεις ήμέρας μα
κράν, τδ tv είς τήν Ταράντην, τδ έτερον είς τό 
Ρέγγιο· δπερ δήλον έποίει οτι δέν κατήγοντο έκ 
τής αύτής οικογένειας. Χωρικοί Τάρσιοι τά έλαβον 
καί τά έπωνόμασαν γενικώς Figli della Madona, 
ώς όνομάζουσι τά έκθετα. Οσον δέ διά τό δνομα 
τής βαπτίσεώς των, ήσαν Χερουβίνης καί Σελες-ΐνος.

Τά τέκνα ταΰτα ήγαπώντο διότι ό μονήρης βίος 
των ήτον ό αύτός. Οί λαβόντες αύτά δέν τά άφη
σαν νά άγνοώσι δτι ή καλή αΰτη πράξις έγένετο 
χάριν έλέους, καί μέ έλπίδα νά κερδίσωσι τόν πα
ράδεισον είξευρον έπίσης δτι δέν ήσαν συνδεδεμένα 
μετ’ ούδενές έπί τής γής, καί έτι μάλλον ήγαπώντο.

Εφύλαττον λοιπόν, ώς σάς τό εΐπα, τά ποίμνια 
τοΰ ορούς, τρώγοντες έκ τοΰ ίδιου τεμαχίου τοΰ 
άρτου, πίνοντες έκ τής ιδίας κύμβης, άριθμοΰντες 
τούς αστέρας τοΰ ούρανοΰ, καί αμέριμνοι καί ευ
τυχείς δντες ώς άν αί ΐδιοκτησίαι τών πλουσίων 
ήσαν έδικαί των.

Πάραυτα ήκουσαν κρότον όπισθεν αύτών καί 
έστράφησαν άνθρωπός τις δρθιος, στηριγμένος έπί 
τής καραβίνας του, τά παρετήρει τρώγοντα·

Ναί, μά τδν Ίησοΰν ! ήτο άνθρωπος, και τδ έν
δυμά του άπεκρίνετο διά τδ έπάγγελμά του άκό
μη. Εφόρει μακρδν πίλον καλαβρινδν, ποικίλον άπδ 
ταινίας λεύκάς καί έρυθράς καί συνεσφκγμένον διά 
μαύρου έπικρόκου μέ πόρπην έκ χρυσοΰ· είχε δέ πλο
κάμους κρεμαμένους εκατέρωθεν τοΰ προσώπου του, 
μεγάλα ένώτια" τδν τράχηλον γυμνόν υπενδύτην μέ 
κομβία έξ αργυρών νημάτων βοστρυχηδδν πεπλεγ- 
μένων, άτινα μόνον είς Νεάπολιν κατασκευάζουσι· 
χιτώνα είς τάς κομβιοδόχας τοΰ όποίου έκρέμαντο 
δεδεμένα έκ τοΰ άκρου, δύο ρινόμακτρα μετάξης 
έρυθράς, ώντινων τδ έπίλοιπον έχάνετο έντδς τοΰ 
κόλπου' ή πιστή του padroncina (δερμάτινη 
ζώνη), πλήρης φυσεκίων καί κλειομένη δι’ άργυράς 
πλακός* βρακίον έξ έπικρόκου κυανοΰ καί περιπό
δια προσκολλημένα είς τάς κνήμας του διά μικρών 
δερμάτινων έπιδέσμων. Προσθέσατε είς ταΰτα δα- 
κτύλια είς δλους τοιί; δακτύλους, καί ώρολόγια είς 
είς δλους τοΰς κόλπους, δύο πιστόλια καί μάχαι- 
ραν κυνηγετικήν είς τήν ζώνην.

Τά δύο παιδία άντήλλαξαν ύπδ τάς μεγάλας

στής τδ παρετήρησε.
— Μέ γνωρίζετε, τοΐς εΐπεν.
— Οχι, άπεκρίθησαν τά παιδία.
— *Η μέ γνωρίζετε ή όχι, ολίγον μέ 

μέλει. Οί άνθρωποι τών όρέων είναι αδελφοί καί
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όφείλουσε νά συμβοηθώνται* ούτω έλπίζω είς υ
μάς. Από χθες μέ καταδιώκουσιν ως άγριον θηρίον, 
πεινώ ήδη καί διψώ. «.

— ’ίδού άρτος κα'ι δδωρ, είπον τά δύο παιδία.
0 ληστής έκάθησεν, έστήριξε τήν καραβίναν του 

έπϊ τοϋ μηρού του, ώπλισε τά δύο έπιστόλια είς 
τήν ζώνην του καί ήρχισε νά τρώγη.

Οτε έτελείωσεν, ήγέοθη.
— Πώς ονομάζεται τό -/ωρίον ένθα φαίνεται 

φώς τι ; ειπεν είς τά παιδία έκτείνας τήν χεϊρα 
πρός τό σκοτεινότερου μέρος τοϋ όρίζοντος.

Τά δύω παιδία προσήλωσαν δευτερόλεπτά τινα 
τά βλέμματά των τά διαπεραστικά πρός τό μέρος 
τό ύποδεικνυόμενον· τό άπεμόνωσαν χαμηλώσαντες 
τήν χεΐρα έπϊ τών οφθαλμών των, έπειτα ήρχισαν 
νά γελώσι, διότι έσυλλογίσθησαν ό'τι ό ληστής τά 
ήστειζετο, καθότι δέν έβλεπον τίποτε.

Εστράφησαν όπως τό εϊπωσιν άλλ’ό ληστής 
είχε χαθή· ένόησαν τότε δτι μετεχειρίσθη τήν 
πανουργίαν ταύτην ϊνα μή ϊδωσι πρδς ποιον μέρος 
έπεχείρησε νά καταφύγη.

Τά δύω παιδία έπανακάθησαν· έπειτα, μετά 
σιωπήν στιγμών τινων, έθεώρησαν άλληλα ταύτο- 
χρόνως.

— Τόν άνεγνώρισας ·, εΐπε τό εν.
— Ναι, άπεκρίθη τό έτερον.
Αί όλίγαι αύται λέξεις ήλλάχθησαν χαμηλοφώ-

νως κα'ι ώς νά έφοβώντο μή άκουσθώσι.
— Φοβείται μή τόν προδώσωμεν.
— Εφυγε χωρίς νά μάς εϊ.τη τι.
— Δέν πρέπει νά ηναι μακράν.
— θΧι> ήτο πολύ κουρασμένος.
-— Θά τόν εύρισκον ώραιότατα, μ’ ολας 

προφυλάξεις του, άν ήθελον.
— Καϊ έγώ ώσαύτως.
Τά δύω παιδία δέν είπον περισσότερον’ άλλ’ή- 

γέρθησαν καϊ άνεχώρησαν άπό κάθε πλευράν τοΰ 
δρους, ώς δύο κυνηγετικοί κϋνες άνιχνεύοντες.

Μετά έν τέταρτον τής ώρας, ό Χερουβίνης έπέ
στρεψε πλησίον τής πυράς· κα'ι μετά πέντε λεπτά 
ό Σελεστϊνος έκάθητο εις τό πλάγιόν του.

Λοιπόν; . . .
— Λοιπόν; . .
— Τόν εύρον.
—■ Κι’ έγώ ώσαύτως.
— όπισθεν θάμνου ροδοδάφνης.
— Είς τό κοΐλον ενός βράχου.
— Τί ήτο δεξιόθεν αύτοΰ ;
— Αγάλλογον ήνθισμένον καϊ τί έκράτει άνά

— Τά έπιστόλια ώπλισμένα.
— Τόν εύρες.
— Κα'ι έκοιμάτο;
— ής άν πάντες οί άγγελοι ήγρύπνων έπ’ 

αύτοΰ.
— Τρεις χιλιάδες δουκάτα, ΐσομετροΰνται μέ 

τούς αστέρας τοΰ ούρανοϋ ! . . .
— Εκαστον δουκάτον αξίζει δέκα καρλίνια,

τάς

καί ήμεϊς κερδίζωμεν έν καρλίνιον τόν μήνα· ο3τω 
θά δυνηθώμεν νά ζήσωμεν μέ ταΰτα έως είς τήν 
ήλικίαν τοΰ γέροντος Γιουζέππου.

Τά δύω παιδία έσιώπησαν στιγμάς τινας. ό Χε
ρουβίνης διέκοψε πρώτος τήν σιωπήν.

— Είναι δύσκολον νά φονεύση τις άνθρωπον; 
είπεν.

— "θχ'·ι άπεκρίνατο δ Σελεστϊνος* ό άνθρωπος 
είναι ώς τό άρνίον έχει μίαν φλέβα εις τόν τρά
χηλον, πρέπει τις νά τήν κόψη, ιδού τό πάν.

— Επαρατήρησες τόν Καίσαρα ·,
— Είχε τόν τράχηλον γυμνόν, δέν είναι ούτω ;
—· Δέν θά δυσκολευθή τις, νά τοΰ . . .
— *θΧζ, άρκεϊ μόνον μάχαιρα κόπτουσα 

καλώς.
Εκαστον τών τέκνων έθεσε τήν χεϊρα έπϊ της 

άζμής έκατέρας λεπίδος· έπειτα, έγειρόμενα, έθε
ώρησαν άλληλα στιγμήν τινα χωρίς νά όμιλήσωσι.

•— Τίς θά κάμη τήν τομήν καϊ διά τούς δύο·, 
είπεν ό Χερουβίνης.

0 Σελεστϊνος έσύναξε χάλικάς τινας κα'ι τω έπα- 
ρουσίασε τήν χεϊρά του κεκλισμένην.

—- Ζυγά ή μονά ;
— Ζυγά.
— Είναι μονά’ έσύ είσαι.
0 Χερουβίνης άνεχώρησε χωρϊς νά εϊπη λέξιν, 

0 Σελεστϊνος τόν έθεώρησεν άπομακρυνόμενον πρός 
τήν διεύθυνσιν ένθα ήξευρεν δτι έκοιμάτο ό Καΐσαρ· 
έπειτα, δτε τόν έχασεν άπό τά βλέμματά του, διε- 
σκέδαζε ρίπτων άλληλοδιαδόχως εϊς τήν έκπνέου- 
σαν πυράν, τούς χάλικας ους έσύναξε. Μετά δέκα 
λεπτών παρέλευσιν, είδε τόν Χερουβίνην έπανερ- 
χόμενον.

— Λοιπόν ; τώ είπε.
— Δέν έτόλμησα.
— Διατί ;
— ’Εκοιμάτο μέ όφθαλμ,ούς ανοικτούς, καί μοι 

έφάνη δτι μέ έπαρατήρει.
— *Ας ύπάγωμεν όμοϋ.
Ανεχώρησαν δρομαίοι, άλλά μετ’ όλίγον έμε- 

τρίασαν τό βήμα, βαδίζοντες πάντοτε ακροποδητί’ 
τέλος έπεσαν κατ’ ένώπιον τής γής καϊ είρπον ώς 
οί δφεις· έπειτα φθάσαντες είς τόν θάμνον τής ρο
δοδάφνης, έρποντες εΐσέτι ώς οφεις, ήγειρον τήν 
κεφαλήν, είσήλθον μεταξύ τών κλάδων καϊ παρε- 
τήρησαν τόν ληστήν κοιμώμενον, εις τήν αύτήν θέσιν 
ένθα τόν είχον ίδεϊ.

Τότε τό έν είσέδυσε δεξιόθεν καϊ τό έτερον άρι- 
στερόθεν αύτοΰ· έπειτα, τά δύο παιδία, κρατώντα 
τήν μάχαιράν των μεταξύ τών όδόντων τόν έπλη- 
σίασαν καϊ ήγέρθησαν έκαστον έπϊ τοΰ ενός γόνα- 
τος. ό ληστής έφαίνετο ό'τι ήγρύπνει, οί όδόντες 
τες του ήσαν ολάνοικτοι ' μόνη ή κόρη τοΰ οφθαλ
μού ήτον άπλανής.

Ο Σελεστϊνος έποίησε διά τής χειρός νεύμα δ
πως άκολουθήση πάσας τάς κινήσεις του. 0 λη
στής πριν κοιμηθή, είχε στηρίξει έπϊ τοϋ τοίχου 
τού βράχου, κα'ι περιτυλίξει τήν μηχανήν τοΰ πυ?

ροβόλου μεθ' ενός τών μετάξινων του μανδηλίων. 
Ο Σελεστϊνος έλυσεν έλαφρώς τό μανδήλιον, τό 
ήπλωσεν άνω τής κεφαλής τοϋ Καίσαρος, καϊ βλέ
πων δτι ό Χερουβίνης ήτον έτοιμος, τό έχαμ.ήλωσε 
πάραυτα άνακράξας.

— Πϋρ !
0 Χερουβίνης έχύθή ώς νέα τίγρις έπϊ τοΰ τρα

χήλου τοΰ ληστοΰ, οστις έξέπεμψε τρομεράν κραυ
γήν, καϊ ορθωθείς αίματόεις, περιεστράφη πολλά
κις, τήν κεφαλήν έχων άνεστραμμένην, έκένωσεν 
άσκόπωςται δύο έπιςόλιάτου κα'ι έπανέπεσε νεκρό;.

Τά δύο τέκνα έμενον πάντοτε κατά γής, χωρϊς 
αναπνοήν, ’ΐδόντα δτι ό ληστής έπαυσε τοϋ κινεί- 
σθαι, ήγέρθησαν κα'ι τόν έπλησίασαν. Άπέκοψαν 
τήν κεφαλήν του έκ τής σπονδυλικής στήλης, τήν 
περεετύλιξαν έντός τοΰ μετάξινου μανδηλίου, καϊ, 
άφοΰ συνεφώνησαν νά τήν κράτη έκαστος κατά σει
ράν, άνεχώρησαν είς Νεάπολιν.

Έβάδισαν δλην τήν νύκτα εις τό δρος, προσα- 
νατολιζόμενοι έκ τής θαλάσσης, ήν έβλεπον λάμ- 
πουσαν αριστερόθεν αύτών. Τήν αύγήν ε’παρατή
ρησαν τό φρούριον Βίλλαοι, άλλά δέν έτόλμησαν 
νά διατρέξωσι τήν πόλιν, φοβούμενοι μήπως ληστής 
τις έκ τής συμμορίας τοϋ Καίσαρος τούς έκδίκηθή 
διά τόν θάνατον τοΰ άρχηγοΰ του.

Η πείνα τούς έστενοχώρησε* τό εν αύτών άπε- 
φάσισε νά πορευθή πρός άναζήτησιν άρτου εϊς τι 
ξενοδοχείου, ένώ τό έτερον θά τό περιμένη είς τό 
δρος- άλλ’ άμα έκαμε βήματά τινα έπέστρεψε.

— Καϊ χρήματα ; είπε.
Εκράτουν κεφαλήν άξίζουσαν τρεις χιλιάδες δου

κάτων, καϊ άμφότερα δέν είχον οΰτε έν λεπτόν 
διά νά άγοράσωσιιν άρτον.

Τό κρατούν τήν κεφαλήν έλυσε τό μανδήλιον 
έλαβε τό έν ένώτιον τοΰ Καίσαρος καϊ τό έδωκεν 
είς τόν συνάδελφόν του. Ημίσειαν ώραν μετά ταΰτα 
ό έντολοδόχος έπέστρεψε κρατών ζωοτροφίας διά 
τρεις ήμέρας.

Εφαγαν καϊ ήρχισαν τόν δρόμον των. Κατά τό 
διάστημα δύο ήμερών έβάδιζον, κατά δέ τό διά
στημα δύο νυκτών έκοιμώντο, ώς θηρία άγρια, ύπό 
τήν σκέπην θάμ.νου ή ύπό τόν θόλον βράχου.

Τήν Εσπέραν τής τρίτης ήμέρας έφθασαν είς μι
κρόν τι χωρίον καλούμενον Άλταβίλλα. Τό ξενοδο
χείου ήτο πλήρες αμαξηλατών οΐτινες είχον οδη
γήσει οδοιπόρους εις Πέστουμι, κωπηλατών οΐτινες 
είχον πλεύσει τόν Sela, καί λαζαρόνων είς ους ήτο 
τό αύτό τό ζην έκεϊ ή άλλοθι.

Τά δύο παιδία ένιδρύθησαν εϊς τινα γωνίαν τήν 
οποίαν εύρον έλευθέραν, έθεντο τήν κεφαλήν τοΰ 
Καίσαρος μεταξύ των, έδείπνησαν ώς νά μή τοϊς 
συνέβη ποτέ τοΰτο, έκοιμήθησαν ακολούθως, έπλή- 
ρωσαν μέ τό δεύτερον ένώτιον, καϊ ήρχισαν νά όδοι- 
πορώσι στιγμάς τινας πρϊν τής ήμέρας.

Περϊ τάς έννέα τής πρωίας, παρετήρησαν με
γίστην τινά πόλιν εις τό βάθος τοΰ κόλπου· ήρώ- 
ρησαν πώς ώνομάζετο, καϊ τοϊς άπεκρίθησαν ότι 
ώνομάζετο Νεάπολις.

Μή φοβούμενα πλέον τούς οπαδούς τοΰ Καίσα- 
ρος, έβάδισαν κατ’ εύθεΐαν εϊς τήν πόλιν. Κα'ι 
φθάσαντα είς τήν γέφυραν τής Μαγδαληνής, έπλη- 
σίασαν τήν γαλλικήν φρουράν καϊ τήν ήρώτησαν 
καλαβραϊστϊ είς ποιον έπρεπε νά άποταθώσιν δπως 
πληρωθώσι τήν ύποσχεθεϊσαν ποσότητα είς τούς 
μέλλοντας νά φέρωσι τήν κεφαλήν τοΰ Καίσαρος.

ό φρουρός τούς ήκουσε μετά προσοχής μέχρι 
τέλους, έπειτα έσκέφθη στιγμήν τινα, άνύψωσε τόν 
μύστακά του και είπεν έν έαυτφ.

— Παράδοξον, τά καθάρματα ταΰτα δέν είναι 
ύψηλότερα τοΰ γυλιού μόυ, κα'ι δμιλούσιν άπό τόρα 
ίταλιστί. Εύγε μικροί μου φίλοι· διαβήτε έλευ- 
θέρως !

Τά παιδία, άτινα καϊ αυτά, δέν ήνόουν, έπα- 
νέλαβον τήν έρώτησίν των.

·— Φαίνεται δτι θά σταθώσιν έδώ, είπεν ό 
φρουρός- κα'ι προσεκάλεσε τόν λοχίαν.

0 λοχίας έψέλλισε λέξεις τινάς ίταλικάς· ήνόησε 
τήν έρώτησίν, καϊ μαντεύσας δτι τό αΐματόεν μαν- 
δήλιον δπερ έκράτει ό Σελεστϊνος έμπεριεϊχε κεφα
λήν τινα, έκραξε τόν άξιωματικόν του.

0 άξιωματικός έδωκε τοϊς παιδίοις δύο άνδρας 
τοϋ άποσπάσματός του οΐτινες τά συνώδευσαν είς 
τό κατάστημα τής Αστυνομίας.

Οί στρατιώται ειπον δτι έφερον τήν κεφαλήν τού 
Καίσαρος, καί άπασαι αί Θύραι ήνοίχθησαν έμπρο
σθεν αύτών. 0 αστυνόμος ήθέλησε νά ϊδη τούς γεν
ναίους οΐτινες ήλευθέρωσαν τήν Καλάβραν έκ τής 
μάστιγός της, καϊ είσήξαν εις τό ιδιαίτερόν του 
δωμάτϊόν τόν Χερουβίνην καϊ Σελεστϊνον.

’Επϊ πολύ έθεώρησε τά δύο αύτά ώραία παιδία 
μέ τήν άδολον φυσιογνωμίαν, μέ τό γραφικόν έν
δυμα, μέ τόν σπουδαΐον χαρακτήρα· τά ήρώτησεν 
ίταλιστί πώς τό κατώοθωσαν, καϊ τώ έδιηγήθησαν 
τήν πράξίν των ώς άν αύτή ήτο τό άπλούστερον 
έν τώ κόσμω πράγμα. Απαιτήσας δέ τήν άπόδειξιν 
τών λεγομένων, δ Σελεστϊνος έκαμψε τό Ιν γόνυ 
έλυσε τό μανδήλιον, καϊ λαβών τήν κεφαλήν έκ 
τών τριχών τήν άπέθεσεν ήρέμα έπϊ τοΰ γραφείου 
τού Αστυνόμου.

Εις τοΰτο δέν είχον τι νά άποκριθώσιν, έκτος 
τής πληρωμής τής ποσότητος.

’Εν τούτοις ό εκλαμπρότατος, βλέπων αύτά τό
σον νέα, τοϊς προτείνει νά τά είσάξη είς σχολεϊον 
ή εις τι σύνταγμα, λέγων δτι ή γαλλική διοίκησις 
έχρειάζετο νέους άνδρείους καϊ θαρραλέους.,

Απεκρίθησαν δτι ή γαλλική διοίκησις δέν άπέ- 
βλεπεν αύτά, δτι ήσαγ χρηστοί Καλάβριοι μή εΐδό- 
τες τό άναγινώσκειν καϊ γράφειν, καϊ δτι άπεφα- 
σισαν ποτέ νά μή τό μάθωσιν· δτι, διά νά είσέλ- 
θωσιν εϊς τι σύνταγμα, ή άγρια ζωή είς ήν έσυνεί- 
θισαν άνέθρεψεν αύτά κακώς διά τήν στρατιωτικήν 
πειθαρχίαν, καϊ έφοβοϋντο μήπως έχουσιν όλίγην 
δεξιότητα είς τούς έξελιγμούς καϊ τό γυμνάσιον· 
δσον δμως διά τάς τρεις χιλιάδας δουκάτά, τό 
πράγμα μετέβαλλε μορφήν, καϊ ό'τι ήσαν έτοιμό- 
τατοι νά τά λάβωσιν.
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Ο αστυνόμος τοϊς έδωκε ράκος χαρτιού μέγα εις Απεκρίθηοαν δτι επειδή έξ ανάγκης έπρεπε νά 

τους δύο δακτύλους, προσεκάλεσε διά τοϋ κώδωνος ένδυθώσιν έπεθύμουν έκαστος στολήν καλαβρινήν 
κλητήρά τινα καί τόν διέταξε νά τά όδηγήση εις όμοίαν μέ τήν όποίαν ένεδύοντο οί νέοι κατά τάς 
τό ταμεϊον. κυριακάς εις Κοσέζαν καί Τάραντον. ό ράπτης

Αφοϋ δέ ό ταμίας έμέτρησε τήν ποσότητα, τά έπρόσθεσεν δτι αί αύτών εκλαμπρότητες θά έχω- 
δύο παιδία έξέτεινον τό μετάξινον μανδήλιον είσέτι σιν δτι έπεθύμουν τήν πρωίαν τής έπαύριον. 
αίματόεν, τό έδεσαν διά τών τεσσάρων άκρων έπί Αί αύτών έκλαμπρότητες έδείπνησαν καί εύρον 
τάς τρεις χιλιάδας δουκάτων, έξήλθον διά τίνος δτι τό ραβιό^ι καί σαμφαγιονε ήξιζον καλλίτερον 
θύρας ήτις ήγεν είς τό μέρος τοΰ Νέου Αγίου τών μακαρονίων· δτι τό δάκρυον τοΰ χριστοϋ ήν 
Φραγκίσκου, καί εύρέθησαν είς τήν έσχατιάν τής προτιμότερον τοΰ άπλοΰ ύδατος, καί δτι ό άρτος 
μεγάλης δδοΰ τοΰ Τολέδου. τοΰ λεπτοτέρου αλεύρου κατεβροχθίζετο ταχύ-

Η δδός τοϋ Τολέδου είναι τά ανάκτορα τοϋ τερον τοΰ κρίθινου διπύρου. δτε δέ έτελείωσαν 
όχλου. Είδον λοιπόν καθ’ δλον τό μάκρος τών ήρώτησαν τόν ΰπηρε'την άν τοϊς ήτο συγκεχωρη- 
οίκιών πλήθος λαζαρόνων, οίτινες κατακεκλιμμένοι μένον νά κατακλινθώσι κατά γής· ό υπηρέτης τοϊς 
είς τόν ήλιον, είλκον ήδονικώς τό μακαρόν'.ον έκ έδειξε δύο κλίνας, άς έξέλαβον διά παρεκκλήσια, 
τοϋ πήλινου κώθωνός των είς τά μελάγχροα χείλη ό Σελεστΐνος δστις ήτο έξ άποφάσεως ό ταμίας, 
των. Η θέα αυτή έρεθίσασα τήν ό'ρεξίν των, έπήγανί 
είς έμπορον τινά, ήγόρασαν έξ αύτοϋ κώδωνα πλήρη 
μακαρονίων έδοσαν έν δουκάτον, και τοϊς έπέστρε- 
ψαν έννέα καρλίνια καί μικρά άλλα νομίσματα. Μέ 
δσα τοϊς έπέστρεψαν είχον νά ζήσωσιν έ'να μήνα 
καί ήμισυ τοιουτοτρόπως.

Έκάθησαν έπί τών βαθμιδών τοϋ παλατίου Μαδ- 
δαλόνι, έγευμάτισαν μεγαλοπρεπώς* είς τήν όδόν 
τοϋ Τολέδου, συνήθως κοιμώνται, τρώγουσιν ή παί- 
ζουσι. Ταϋτα δέν έπεθύμησαν είσέτι νά κοιμηθώσι.

λαζαρόνων οίτινες έπαιζον τό μόρρα.
1 

δε τρία calli καθημέραν, θά εόύναντο νά παίςωσιΐνο, 
καθ δλην τήν αιωνιότητα. Εύτυχώς δτι τήν ιδίαν [νά

περιέκλεισε τό μανδήλιον καί τά δουκάτα είς είδος 
τι χαρτοφυλακίου, έλαβε τήν κλείδα του καί τήν 
έκρέμασεί είς τήν έπί τοΰ λαιμοΰ του ταινίαν, 

ίίπειτα προσηυχήθησαν εύλαβώς είς τήν Αειπαρ- 
θένον, ήσπάσθησαν τήν εικόνα της, καί κατεκλίν- 
θησαν έκαστος έπί κλίνης ένθα έδύναντο κάλλιστα 
νά κατακλινθώσι πέντε, καί έκοιμήθησαν μέχρι 
τής ήμέρας. Τή έπαύριον ό ράπτης έτήρησε τήν 
ύπόσχεσίν του, καί κατ’ αύτήν τήν ήμέραν, έπειδή 

ι,ουσι. ιαυτα οεν επευυμησαν εισετι να κυ»μ<ινω<.<., είχον πλέον τελείαν ένδυμασίαν, έδυνήθησαν νά 
καί έπειδή είχον φάγει άνεμίχθησαν μέ στίφος τι γευματίσωσεν είς τήν αίθουσαν τοΰ ξενοδοχείου 
λαζαρόνων οίτινες έπαιζον τό μόρρα. καί είσέλθωσιν είς τήν τοΰ παιγνιδιού, ένθα έχα-

Μετά πέντε ώρας έχασαν τρία calli· χάνοντες «αν εκατόν είκοσι δουκάτα, ίπηρέτης τις τοΰ ξε- 
δέ τρία calli καθημέραν, θά έδύναντο νά παίξωσι νοδοχείου τοϊς προέτεινεν, δπως τούς διασκεδάση 
καθ δλην τήν αιωνιότητα. Εύτυχώς δτς τήν ιδίαν νά τούς όδηγήση τήν εσπέραν είς οικίαν ένθα ή 
εσπέραν έμαθον δτι ύπήρχον οίκίαι έν τή Νεαπό- διασκέδασις ήτον ήδονικωτέρα· καί άμα ή ώρα 
λει, ένθα έδύναντο νά γευθώσιν άνθ’ ενός δουκάτου έφθασεν έπλήρωσαν δουκάτων τούς κόλπους των 
καί νά χάσωσι χιλιάδας calli έντός μιας ώρας. χαί ήκολούθησαν τόν ύπηρέτην έπανήλθον δέ τή 

Διά νά δειπνήσωσιν, ώδηγήθησαν είς μίαν τών έπαύριον είς τό ξενοδοχεΐον μέ κόλπους κενούς.
οικιών τούτων, ήτις ήτον είς σισσίτιον. 0 οΐκοδε- Τοιαύτην ζωήν διήγαγον πέντε καί δέκα ήμέρας 
σπότης έθεώρησε τήν ένδυμασίαν των καί έγέλασε· xal τούτο τούς έρρύθμισεν πολύ.
δείξαντας δμως τό άργύριόν των, τούς έχαιρέτησεν 
έδαφιαίως, καί τοϊς είπε δτι θά παραθέσωσι τό 
δεΐπνον των είς τόν θάλαμόν των, μέχρι; δτου αί 
αύτών έκλαμπρότητες διατάξωσι νά τοϊς έτοιμα- 
σθώσιν εύπρεπέστερα ένδύματα άτινα θά τοϊς έπι- 
τρέψωσι νά συμφάγωσι μετά τών λοιπών.

Ο Χερουβίνης καί Σελεστΐνος έθεώρησαν άλλή- μ0να ύπνον. Ούτος έπανακάθησεν έπί τής κλίνης, 
λους, μή έννοοΰντες τί έλεγεν ό ξενοδόχος μέ τά έτριψε τούς οφθαλμούς καί τόν έθεώρησεν. 
εύπρεπέστερα ένδύματά του, διότι εΰρισκον τήν — Τί δηλοΐ τό αίμα τοΰτο ; τώ είπε, 
στολήν των έξαισίαν· τωόντι συνέθετο, ώς τό εϊ 
πομεν, έξ ωραίου δέρματος προβατίνου περί τήν 
όσφύν, έκ καλών σανδαλίων συνεσφιγμένων είς τούς 
πόδας· τό δέ λοιπόν τοϋ σώματος ήτο γυμνόν, χα< π?έ_εζ νά πρ1ν τίς ήμέρας.
καί τοΰτο τοϊς έφαίνετο ευχερέστερου καί όλιγώ- ‘ »
τερον θερμόν. ’Εν τούτοις ϋπετάχθησαν δτε τοϊς 
εςήγησαν δτι έπρεπε νά ένδυθώσι στολήν τελείαν 
ίνα έχωσι τό δικαίωμα τοΰ τρώγειν έν δουκάτον 
εν τώ γεύματε καί χάνειν χίλια calli είς μίαν ώραν.

Καθ’ 8ν καιοόν παρεσκεύαζον τήν τράπεζάν των, 
ράπτης τις είσήλθεν είς τήν αίθουσαν, καί τούς 
ήρώτησε τίνος είδους ένδύματα ήθελον.

Πρωίαν τινά έπανήλθεν ό Χερουβίνης αίσθμαί- 
,νων εις τό ξενοδοχεΐον της Βενετίας, καί έκτύπησεν 
ελαφρώς τόν Σελεστϊνον, δστις έκοιμάτο πανευδαί- 

*ζ 0——.· e—1 rr—~r 'j\{wnr

— Τί δηλοΐ τό αίμα τοΰτο
— Τίποτε.
— Τότε, διατί μέ έξυπνα; ;
— Διότι δέν εχομεν πλέον οΰτε μίαν δεκάραν

0 Σελεστΐνος ήγέρθη. Τά δύο παιδία έίήλθον 
τοϋ ξενοδοχείου κατά την συνήθειάν των, καί οΰ- 
δείς έσυλλογίσθη νά τά έμποδίση.

Τή μία ώρα τής πρωίας διέβησαν τήν γέφυραν 
τής Μαδδαλένας· τή δέ πέμπτη, ήσαν είς τό δρος.

Τότε έστάθησαν.
— Τί ποιήσωμεν; είπεν ό Σελεστΐνος.

— Τίποτε δέν είξεύρω· είσαι τής γνώμης νά 
έπανέλθωμεν είς τήν ποιμενικήν ζωήν;

— Όχι, μά τόν Ίησοϋν !
— Λοιπόν ! άς γίνωμεν λησταί.
Τά δύο παιδία έδωκαν άλλήλοις τάς χεϊρά; των 

καί ώμωσαν βοήθειαν και φιλίαν αιώνιον. Εκρά- 
τησαν άγίως τήν ύπόσχεσίν των, διότι άπό τή; 
ήμέρας εκείνης, δέν άπεχωρίσθησαν ποτέ.

Άπατώμαι είπεν ό ’ίάκωμος διακοπτόμενος 
καί θεωρών τόν τάφον τοΰ Ιερωνύμου· έχωρίσθη- 
σαν πρό μιας ώρας.

Β'.

ΐίδη δύνασθε νά κοιμηθήτε, έξηκολούθησεν ό 
’ίάκωμος· θά φρουρήσω δι’ ολους^ καί θά σάς έξυ- 
πνίσω δτε θά ήναι καιρός νά άναχωρήσωμεν, δη
λαδή δύο ώρας πριν τή; ήμέρας.

Είς τάς λέξεις ταύτας, έκαστος έτοποθετήθη 
δπως πεοάση δσον τό δυνατόν τήν καλητέραν νύ 
κτα· καί τοιαύτη ήτον ή πίστις τών ανθρώπων 
είς τόν αρχηγόν των, ώστε, μετά πέντε λεπτά, 
έκαστος έκοιμάτο τόσον ήσύχως, ώς άν κατεκλίν- 
θησαν είς Τερρακινήν ή είς Σύννενυ, μολονότι περι
κυκλωμένοι ύπ’ εχθρών. Μόνη ή Μαρία έμεινεν 
καθημένη καί ακίνητος είς τήν θέσιν ένθα ήκουσε 
τήν διήγησιν.

— Δεν θά προσπαθήσης διόλου νά άναπαυθή,', 
Μαρία; τη εΐπεν ό ’Ιάκωμος μέ τήν ήπιωτέραν 
φωνήν ήν έδυνήθη νά λάβη.

— Δεν είμ,αι ποσώς κουρασμένη άπεκρίθη ή 
Μαρία.

— Μακοά αγρυπνία δύναται νά βλάψη τό τέ
κνον σου.

— Θά κοιμηθώ.
0 Ιάκωμος ήπλώσε τόν μανδύαν του έπί τής 

άμμου. Η δέ Μαρία κατεκλίνθη έπ’ αύτοϋ, έπειτα, 
δειλώς θεωρούσα αύτόν·

— Καί σύ ; τώ εΐπε.
— Εγώ, άπεκρίθη ό ’ίάκωμος, έγώ, θά ζητήσω 

δίοδόν τινα ε’ν μέσω τών αναθεματισμένων τούτων 
Γάλλων· δέν γνωρίζουσι τόσον καλώς τό δρος, πι
θανόν δμω; νά φρουρώσι μόνον άπάσας τάς άτρα 
πούς. Δέν δυνάμεθα νά μένωμ.εν έδώ αιωνίως έπί 
τοϋ βράχου τούτου, καί πρέπει νά τόν άφήσωμεν 
δσον τό δυνατόν γρηγορώτερον.

— Τότε, θά σέ ακολουθήσω, είπεν ή Μαρία 
εγειρόμενη, ό ληστής έκαμε κίνημά τι.

— Είξεύρεις, έξηκολούθησε ζωηρώ; ή Μαρία, 
πόσον έχω τόν πόδα ασφαλή, τό βλέμμα ακριβές, 
τήν αναπνοήν έλαφοάν άφησε με νά σέ συνοδεύσω, 
σέ παρακαλώ.

— Φοβείσαι μήπως οέ προδώσω; Καί δταν οί 
άνθρωποι ουτοε εμπιστεύονται, αμφιβάλλεις έτι;

Δύο σιωπηλά δάκρυα έρρευσαν έπί τών παρειών 
τής Μαρίας, ό ληστής τήν έπλησίασε.

— Λοιπόν! ελθέ· άλλ’ άφησε έκεΐ τό παιδίον· 
δυνατόν νά έξυπνήση καί κλαύση.

Ευτέρπη το'μ. Η φυλλ. γθ.

— Πήγαινε μό-ος, είπεν ή Μαρία.
ύ ληστής άπεμακρύνθη· ή δέ Μαρία τόν ήκο· 

λούθησε διά τών οφθαλμών δσον έδύνατο νά παρα
τηρώ τήν σκιάν του· έπειτα, χαθέντος όπισθεν 
βράχου, εξέβαλε στεναγμόν τινα, έκρέμασε τήν κε
φαλήν έπί τοϋ τέκνου της, έκλεισε τού; οφθαλμούς 
ώς άν έκοιμάτο, καί τό πάν έπέστρεψεν είς τήν 
σιωπήν.

Δύο ώρα; μετά ταϋτα, ελαφρό; κρότος ήκούσθη 
εί; τό άντίθετον μέρος δθεν άνεχώρησεν ό Ίάκω
μος. Η Μαρία ήνοιξε τούς δφθαλμούς της καί άνε
γνώρισε τόν ληστήν.

— Λοιπόν ! τώ είπε μετ’ άγωνίας διακρίνουσα 
έναντίον τοΰ σκότους, τήν σκοτεινήν έκφρασιν τοΰ 
προσώπου του, τί τρέχει;

— Βεβαίως, άπεκρίθη ό ληστής, ρίπτων δυ- 
σμενώς τήν καραβίναν εί; τού; πόδα; του, βεβαίως 
μά; έπρόδοσαν οί χωρικοί ή οί ποιμένες, διότι, 
οπού καί άν ύπάρχη δίοδος, υπάρχει καί φρουρά.

— Οΰτώ, ούδείς τρόπο; καταβάσ·ως έκ τοΰ 
βράχου τούτου ;

— Ούδεί;· έκ τών δύο πλευρών, τό είξευρετε, 
είναι τετμημένος όρθίως, καί, εκτός άν οί άετοί 
οϊτινε; κατασκευάζουσιν έκεΐ τήν φωλεάν των δέν 
μά; δανείσωσι τάς πτέρυγας, δέν πρέπει νά συλ- 
λογιζώμεθα διόλου τήν όδόν ταύτην· καί, σάς τό 
ειπον, πανταχοΰ... ούδέν μέσον. Κατηραμένοι Γάλ
λοι ! ... είθε νά καίεσθε καθ’ δλην τήν αιωνιότητα, 
ώς μάγοι δπως είσθε ! 0 ληστής έρριψε τόν πί
λον πλησίον τής καραβίνας του.

— Τι ποιήσομεν τότε ;
— Θά υ.είνωμεν έδώ, δπου δέν θά έλθουν 

μ.ά; ζητήσωσιν έμπρός.
— Αλλ’ έδώ θά άποθάνωμεν τής πείνης.
— έκτό; άν δ Θ-ός δέν μά; άποστείλη τδ 

μ,άννα, δπερ καί άπίθανον άλλά κάλλιον νά άτο- 
θάνώμεν τής πείνης ή νά κρεμασθώμεν.

Η Μαρία έθλιψε τό τέκνον εές τού; βραχίονάς 
της καί άνεστέναξεν άντί νά όλολύση. 0 ληστής 
έκτύπησ- τόν πόδα.

— Εγευματίσαμεν τήν έσπέραν ταύτην καλώς, 
είπεν έχομεν προσέτι τά άναγκαϊα διά νά γευ- 
ματίσωμεν καλώ; αΰριον, καί τοΰτο είναι τό άναγ- 
καιοΰνείς ήμάς πρός στιγμήν. Ουτω, ά; κοιμηθώμεν.

— Κοιμούμαι, είπεν ή Μαρία.
0 ληστής κατεκλίνθη πλησίον της.
Είχε δίκαιον δ Ίάκωμος· έπροδώθη όχι άπό 

τούς χωρικούς ή ποιμένας, άλλ’ άπό τόν Αντώνιόν 
ένα τών οπαδών του, δστις, ώς τό εϊπομεν, ήχμ.α- 
λωτίσθη κατά τήν μάχην, καί δσπις άντήλλαξε 
τήν άγχόνην διά τή; ίιπσσχέσεω; δτι θέλει παοα- 
δώσει τόν άρχηγόν τή; συμμορίας του. Ηρχισε δέ 
νά έκτελη τήν ύπόσχεσίν του τοποθετήσα; δ ίδιο; 
τούς φρουρού; μεθ’ ών δ ‘Ιερώνυμο; συνεκρούσθη.

Εν τούτοι; δ συνταγματάρχης δστις ήρχείτοΰ 
μικροϋ στίφους σχηματίσας πολιορκίαν διέταξε νά 
έπιτηρώσι καλώς τόν Αντώνιον έπειδή, διά νά 
άπαλλαχθή τής αγχόνης έξ όλοκλήοου, έπρεπεν ό 
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Ίάκωμος πρώτον νά κρεμασθη, ό δέ συνταγμα
τάρχης ούτος ήτον αρκετά φρόνιμος δπως μή άπο- 
λύση τδν αιχμάλωτον πριν κράτη τι εϊς τήν θέσιν 
του. Στιγμάς τινας πρίν τής ήμέρας λοιπόν τόν 
ώδήγησε μεταξύ τών στρατιωτών, όπως ϊδη μετ 
αύτοΰ άν οί λησταί δέν ήσαν είς τήν κορυφήν τοΰ 
όρους. Αν έλειπον, τοΰτο έδήλου δτι οί φρουροί δέν 
έτοποθετήθησαν καλώς· έπομένως ό Αντώνιος δστις 
έπεφορτίσθη τδ έργον τοΰτο, ήτο διπλούς προδότης 
δστις έπρεπε δίς νά άπαγχονισθή. Ούδεμϊα άπό 
κρισις έδύνατο νά γίνη είς τδ στρατιωτικόν τοΰτο 
δίλημμα, καί ό Αντώνιος έκυψε τδν αύχένα δσον 
έδύνατο ευχαρίστως. Παρεστάθη λοιπόν έμπροσθεν 
τοΰ συνταγματάρχου μέ τήν ησυχίαν πιστής συνει- 
δήσεως, διότι υπήρξε τόσον ελευθέριος είς τήν προ
δοσίαν του, ώστε ήτο βεβαιότατος δτι οί αρχαίοι 
του σύντροφοι δέν ήδυνήθησαν νά διαφύγωσιν.

Αί πρώται τοΰ ήλιου ακτίνες έφάνησαν, φωτί- 
ζουσαι τήν κορυφήν τοΰ βράχου, καί, επειδή αί 
κοιλότητες ένθα τά γαλλικά στρατεύματα ήσαν 
έσκηνωμένα έμενον άκόμη είς τήν σκιάν, θά έλεγε 
τι; δτι μεγάλη πυρκαϊά κατεβρόχθιζε τήν φλέγό
μενων ταύτην κορυφήν ώ; τήν τοΰ Σινα. Βαθμηδόν 
καί καθ’ δσον ό ή'λιος άνέβαινεν είς τόν ούρανδν 
ή σκιά ώπισθοδρόμει έμπροσθεν αυτής· χείμαρροι 
φωτός, περιρρέοντες τάς πλευράς τοΰ λεθίνου κολοσ
σού, ήγειρον είς τάς φωλεάς των μεγάλους αετούς 
οΐτινες, πετώντες είς τού; αίθαίρας των ώς άν, έβρά 
δυνον τήν άναχώρησίν των, έπτερύγιζον χανόμενοί 
είς τδ νέφος· έκ διαλειμμάτων, αϋραι θαλάσσιοι διέ- 
βαινον έμπλεοι ύγροΰ άρώματος, καί συνετρίβοντο 
γογγύζουσάι εϊς τάς έλατα; καί φελλούς αίτινες 
εκαλυπτον τήν υπώρειαν τοΰ οοους. Τότε αί έλατοι 
καί οί φελλοί έκλινον χαριέντως, ύψοΰντο, πάλιν 
εκλινον ρίπτουσαι τούς εκτεταμένους εκείνους ψιθυ 
ρισμούς οΐτινες είναι ή γλώσσα ήν τά δάση όμιλοΰσι 
μεταξύ των. Τέλος άπαν τδ ό'ρος ήγέρθη καί ενε- 
ψυχώθη άλλ’ ή κορυφή μ,όνη εμεινεν άλαλος καί 
έρημος.

Εν τούτοι; πάντων οϊ οφθαλμοί ήσαν προσηλω
μένοι έπί τής κορυφής ταύτης. 0 ίδιος σύνταγμα- 
ταΡΖ*ΐί διόπτραν έχων άνά χεΐρας, δέν έχανε τών 
οφθαλμών του. Μετά ήμίσειαν ώραν έν τούτοις, 
έκουράσθη παρατηρών, καί κτυπών τήν εσχατιάν 
του τηλεσκοπίου του. διά τής παλάμης τή; χει- 
ρο; του, ώστε νά σμικρυνθώσιν άλλεπαλλήλω; οί 
σωλήνες, έστράφη πρός τδν ’Αντώνιον λέγων μόνον 
τήν λέξιν ταύτην.

— Λοιπόν;
Ο λ.όγος είναι θαυμαστόν δργανον, άναλόγως 

τοΰ χρωμένου αύτδν, καί τής άφορμής έξ ής προ
κύπτει. Στενοΰται καί εκτείνεται, παφλάζει ώς 
κΰμα ή ψιθυρίζει ώς ρύαξ, σκιρτά ώς τίγρις ή έρ
πει ώς ό δφις, ύψοΰται είς τά νέφη ώς ή βόμβα ή 
καταβαίνει ώς ή άστραπή· καί έκεΐνος μέν δ ρήτωρ 
χρειάζεται ολόκληρον λόγον ι'να άναπτύξη τήν γνώ
μην του, ούτος δέ μ.όνον δύο λέξεις ϊνα έννοη'σωσι 
τόν συλλογισμόν του.

Είς τδ τελευταίου τοΰτο σχολεΐον τής εύγλωτ- 
τίας άνήκεν, ώς φαίνεται, ό συνταγματάρχης· διότι 
ώς τδ εΐ’πομεν δύο μόνον λέξεις έπρόφερε, άλλά 
δύο λέξεις τόσον καταλλήλους, τόσον πλήρεις, τό
σον τελείας, τόσον εύήχους, ώστε ό ενδιαφερόμενος 
συλλογισμός διά νά τάς έννοήση, ηρκει μόνον νά 
τάς άναλύση δπως εύρη τήν άπόφασιν ταύτην· Αν
τώνιε, φίλε μου, είσαι ούτιδανός και άπατεών 
θέλησα; νά παίξης μετ’ έμοΰ, καί νομίσας δτι θά 
σώσης τήν κεφαλήν σου διηγούμενες με βαττολο
γία;· άλλά δέν είμαι άνθρωπος νά άπατηθώ μέ 
τούς λήρους σου, καί, επειδή μή τηρών τήν ύπό- 
σχεσίν σου, οί λησταί διέφυγον κατά τήν νύκτα, 
καί εϊμεθα αναγκασμένοι νά τούς κινηγήσωμεν ώς 
ϊχνευταί κϋνες, δπερ ταπεινοί πολύ τούς στρατιώ- 
τας, θά κρεμασθη; μ,ακρύς πλατύς είς τδ πλησίον 
δένδρου, ένώ έγώ θά προγευματίζω.

ζΟ Αντώνιος, δστις ήτο νέος μεγίστης ίκανότη- 
τος καί όρθοτάτης κρίσεως, ένόησεν δτι ά'παντα 
ταΰτα ύπήρχον είς τάς δύο λέξεις. Ουτω, εϊτε ε’κ 
κολακείας, εϊτε διότι άνήκεν ώς οπαδός τρόπον 
τινά τοΰ ίδιου σχολείου οΰτινος ό συνταγματάρχης 
έφαίνετο δτι ήτον εις τών καθηγητών, εξετεινε 
τήν χεΐρα καί άπεκρίθη είς τάς δύο έκείνας λέζεις 
διά μιας μόνης Aspeltate· δπερ ελληνιστί σημαί
νει· περίμενε.

Τωόντι δ συνταγματάρχης άπεμ,ακρύνθη δίχως 
νά διατάξη τδ τρομερόν πρόσταγμα μέ τό όποιον 
ήπείλησε τδν ’Αντώνιον, δστις έμεινεν είς την ίδιαν 
θέσιν μέ τούς όφθαλμ,ούς προσηλ.ώμενους έπι τοΰ 
ό'ρους μετά προσοχής καί ακινησίας αϊτινες τώ 
έδιδον σχήμα άγάλματος. Μετά δυο ώρας ό συν
ταγματάρχης έπανήλθεν, έπέκτεινεν εκ νέου τδ τη
λεσκόπιου του, τδ διεύθυνεν έπί τής κορυφής τοΰ 
ορούς, καί, βλέπων δτι τδ πάν έφαίνετο ώσαύτως 
έρημον, έκτύπησεν είς τδ ώμον τον ’Αντώνιον, οςτς, 
άν καί δεν έστράφη είς τήν έλευσίν του, τδν άνε- 
γνώρισεν έκ τοΰ βήματός του.

0 ’Αντώνιος έρρίγησεν ώ; ό άχρήματος άνθρω
πο; είς δν παρίστησί τι; συνάλλαγμα, άλλα σχε
δόν παρευθύ; έδραξε διά τής αριστερά; χειρδς τόν 
βραχίονα τοΰ συνταγματάρχου, καί, έκτείνων τήν 
δεξιάν πρός μέρος τι τοΰ όρους, είπε μετ’ έκφρά- 
σεως αορίστου· έκεϊ, έκεϊ!

— Τί; εΐπεν ό συνταγματάρχης άφοΰ πάρεση-· 
ρήσε μέ τά δίοπτρά του.

— Δέν βλέπεις; άπεκρίθη δ Αντώνιος, τήν κεφα
λήν άνθρώπου είς τήν γωνίαν τοΰ βράχου έκείνου, 
δστις ομοιάζει στήλην; Ίδού, ίδού.., Καί έλαβε 
τήν κεφαλήν τοΰ συνταγματάρχου μεταξύ τών χει- 
ρών του, τήν έστρεψε ώς ανεμοδείχτην, καί λαμ- 
βάνων συγχρόνως τό τηλεσκόπιόν του, διευθυνε 
τδν σωλήνα πρδς τδ μέρος δπερ είχε τοσον μεγα 
συμφέρον νά παρατηρηθή.

Α.!! εΐπεν ό συνταγματάρχη; παρατη
ρών τδ ύποδείχθέν μέρος. Επειτα μετά δύο στιγ
μών παρατήρζ,σιν, έχαμήλωσε τήν διόπτράν του 
λέγων ναι, άνθρωπος είναι, άλλά τίς μοί λέγει

ότι οδτος δέν είναι χωρικός ζητών χαθεϊσαν τινα 
αίγα;

— Πώς; δέν βλέπετε, εΐπε σκιρτών ό Αντώνιος 
δέν βλέπετε τδν όξύν πϊλόν του, τάς κυματιζούσας 
ταινίας του, τήν στίλβουσαν καραβίναν του ; Στα- 
θήτε, ίδού αύτδ; κρεμάμενος δπως προσπαθήση εί 
δυνατόν νά καταβή εί; τόν κρημνόν· είναι ό ϊδιος 
Ίάκωμος, διότι οπεσθεν αύτοΰ, ίδού. ίδού, ή Μα
ρία, βλέπετε, ήδη, βλέπετε ;

0 συνταγματάρχης έπανέφερε φλεγματικώς τήν 
δίοπτραν είς τόν οφθαλμόν του· επειτα, χωρίς νά 
τήν έξάξη.

— Ναί, ναί, βλέπω, είπε. Εμπρός, αρχίζω νά 
πιστεύω οτι δέν θά κρεμασθή;· ή πεποίθησι; αΰτη 
έφάνη ότι εύχαρίστησε τόν ’Αντώνιον· καϊ τί θά 
εΰρουν νά φάγωσιν είς τό ύψος τούτου ;

— Τίποτε, εΐπεν ό Άντώνεος.
— Ουτω, άν δέν κατορθώσωσι νά διαφύγωσιν, 

ή θά παραδοθώσιν ή θά άποθάνωσι τή; πείνης.
— ’Αναμφιβόλως.
— Δόκτωρ, πόσας ό άνθρωπος δύναται νά ζήση 

ήμέρας άσιτος;
£Ο πρός θν άπευθύνετο ή τελευταία αΰτη έρώ- 

τησις ήτο παχύς τις άνθρωπος τραχύς καί στρογ- 
γύλος ώς σφαίρα είς ήν προσέθηκι μαθητής τις, 
άστειότητος ένεκα, κεφαλήν καί κνήμας, ό άνθρω
πος, τέλος, δστις έφαίνετο ό ήττον έπιτήδείο; νά 
άναλύση διά τής πείρας όμοίαν έρώτησιν, τόσον 
έφάνη ότι τδν έκαμε νά ριγήση μέχρι βάθους έν- 
τοσθίων.

— Ασιτος, συνταγματαρχα; άπεκρίθη μετά 
φρίκης, άσιτος ! ’Αλλ’ ό έχων τακτικά; τάς ώρας 
τής ζωής του δέν πρέπει νά θέτη πέντε ώρας μ.ε- 
ταξύ τών γευμάτων του, καί πρέπει νά κάμνη τρία 
γεύματα τήν ήμέραν. όσον δμως διά τόν οίνον τδν 
όποιον οφείλει νά πίνη τοΰτο έξαρτάται έκ τής 
κράσεως καί τής ήλικίας.

— Δέν σοί ζητώ κατάταξιν υγιεινής· σοί απευ
θύνω άπλήν έρώτησιν έπιστήμης, δόκτωρ. Αλλως, 
παρηγορήθη-ι, ή ύπόθεσις δέν σέ ένδιαφέρει άτο 
μικώς.

— Οταν μοί δώσης τδν λόγον τής τιμής σου, 
συνταγματάρχα...

— Σοί τόν δίδω.
— Λοιπόν ! θά σοι εϊπω ότι είς τήν πολιορκίαν 

τή; Genes, δπου έκαμνα ώσαύτως πλήθος τοεούτων 
πειραμάτων, εϊδομεν ότι δ άνθρωπος δέν δύναται 
νά μείνη πλείονας τών έξ ή επτά ήμερων στερημέ
νο; δλοκλήρου τροφή;.

— Α ! είσθε είς τήν πολιορκίαν τή; Cenes; 
εΐπεν ό συνταγματάρχης.

— Ναί, εΐπεν ό ταγματάρχης μέ μοναδικήν 
αδιαφορίαν.

— Καί πώς έδυνήθητε, μέ τάς κανονισμένα; σας 
εξεις, νά ύπομείνητε τοιαύτας στερήσεις;

— 'Ω ! εΐπεν δ δόκτωρ, ήμην είς τδ περίφημον 
έκεΐνο σύνταγμα τδ όποιον έτρωγεν, άμα ήρχισεν δ

λιμός, τούς Αυστριακούς, καί δέν ύποφέραμεν πολύ 
έκ τής έλλείψεως.

— Καί ήτο καλόν ; έξηκολοόθησε γελάν ό συν
ταγματάρχης.

— "Οχι καί άσχημον, άπεκρίθη σοβαρώς ό 
δόκτωρ.

— Λοιπόν ! εΐπεν ό συνταγματάρχης θά περι- 
μείνωμεν έως δτου παραδοθώσιν ή άποθάνωσι τής 
πείνης. Εύχαριστώ διά τάς καλά; σου υποδείξεις, 
δόκτωρ. Θέλεις νά φάγης έν τεμάχιον μετ’ έμοΰ ;

.— Εύχαρίστω;, συνταγματάρχα.
— Ιούλιε, εΐπεν ό συνταγματάρχης, στρεφό

μενος πρός .τόν άκόλουθόν του, τρέξε νά εϊπη; τφ 
παραμαγείρφ μου δτι έχω τέσσαρας περισσοτέρους 
νά προγευματίσωσι τήν πρωίαν ταύτην.

Κατά συνέπειαν τών δοθεισών διαβεβαιώσεων 
ύπό τοΰ Αντωνίου καί τών όδηγιών τοΰ ίατροΰ, ό 
συνταγματάρχης ηύχαριστήθη λοιπόν νά συστήση 
διπλήν έπαγρύπνησιν είς τούς άξεωματικούς του, 
καί προσοχήν είς τούς στρατιώτας του. Τρεις χι
λιάδα; δουκάτων ύπεσχέθησαν είς τόν φέροντα τήν 
κεφαλήν τοΰ ’ίακώμου.

Οκτώ ήμέραι έπέρασαν. Καθ’ δλας τάς πρωία; 
ό συνταγματάρχης έπορεύετο είς τάς έμπροσθοφυ- 
λακάς δπω; ϊδη άν οί πολεορκούμενοι δέν παρεδό- 
θησαν· έπειτα έπανήρχετο είς τό κατοπτευτήριόν 
του, διεύθυνε τήν διόπτραν του έπί τής κορυφής 
τοΰ ορούς, έθεώρει τινάς ληστάς καθημένους μέ 
τάς κνήμας κρεμαμένας εις τόν κρημνόν ή κεκλιμ- 
μένους έπί τοΰ βράχου, καί θερμαενομένοος είς τόν 
ήλιον. Τότε προσεκάλει τόν Αντώνιον, δστις τώ 
ελεγε. ’Ομνύω είς τήν έκλαμπρότητά σας δτι άν 
δέν τρώγωσι χόρτον ώς οί λαγωοί ή άμμον ώς οί 
άσπάλακες, δέν βλέπω μέ τί δύνανται νά τρα- 
φώσι. έπειτα έζήτει τδν δόκτορα, δστις τώ άπε- 
κρίνατο. Χωρίς άλλο συνταγματάρχα, αυριον τε·· 
λειώνει. Τό ανθρώπινον σώμα δέν δύναται νά ύπο- 
φέρη πλείονας τών πέντε έως επτά ήιιερών τελείαν 
στέρησιν τροφής, καί αυριον θά παραδοθώσιν ή θά 
άποθάνωσι τή; πείνης. ‘Τπάγομεν νά προγευμα- 
τίσωμεν συνταγματάρχα.

Τήν δωδεκάτην ήμέραν, ό συνταγματάρχης άπώ- 
λεσε τήν ύπομονήν, προσεκάλεσεν ώς τό σύνηθες τον 
Αντώνιον, καί έζήτησεν έπειτα τόν χειρουργόν 
ταγματάρχην. Τήν φοράν μόνον ταύτην εΐπεν είς 
τόν ληστήν είσαι αχρείος· καί είς τόν δόκτορα· 
είσαι βλάξ. Επειτα διέταξεν είς μέν τόν δόκτορα 
νά διαμείνη ύπό κράτησιν, είς δε τόν Αντώνιον νά 
σκεφθη διά τήν ψυχ^ν του, άν μ’ δλα ταΰτα ένό- 
μιζεν δτι είχε. 0 δόκτωρ ύπήκουσε μέ τήν παθη
τικήν ύπακοήν τοΰ στρατιωτικού δούλου τής πει
θαρχίας" οσον δέ διά τόν Αντώνιον προσεκάλεσε 
τόν συνταγματάρχην δστις ήδη άπεμακρύνετο.

— Συνταγματάρχη, τφ εΐπε, άπαγχονίζων με 
δέν θά προχωρήση; τελείως, καί τοΰτο δέν θά έπι- 
σπεύση τήν παράδοσιν ή τόν θάνατόν τω·| μίαν 
ήμέραν γρηγορώτερον δώτι εξάπαντος εδρον πόρον 
τινα άγνωστον είς ύμας καί είς έμέ. όσον δμως 
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νά τούς κυριεύσητε δι’ έφόδου, δέν τό συλλογίζεσθε 
έλπίζω· διότι, κυλίοντες μόνον πέτρας, καί τό δρος 
δέν στερείται τούτων, θά άφανίσωσιν ολόκληρα 
στρατεύματα, καί ύμεϊς έχετε μόνον σύνταγμα. 
Περιμείνετε- άν ήμην είς τήν θέσιν υμών, καϊ σάς 
ομιλώ πολύ απαθώς, συνταγματάρχη, σάς ομιλώ 
ώς άνθρωπος δστις είδε τοσάκις τόν θάνατον, δια- 
φιλονεικοΰντα τάς ήμέρας, άν ήμην είς τήν θέσιν δή εζήτει τήν δικαιοσύνην, μ.ήτε ε1 
σας, λέγω, θά έπεθύμουν νά μάθω 
μαγείας οί άνθρωποι ούτοι έζησαν έπϊ 
νωμένης έκείνης κυρβασίας, 
κορυφής· θά έπεθύμουν νά τό είξεόρω, μ.όνον πρός της καί 
άτομικήν μου εύχαρίστησιν, καϊ, είς τήν ιδίαν περί- 
στασιν νά μεταχειρισθώ τον ίδιον πόρον. Θά επό
μενον, κα'ι, έπειδή δέν Οχ ίδυνάμην νά τό μάθω ή 
δι’ ενός μέσου, θά τό μετεχειριζόμην,

— Καϊ ποιον θά ήτο τό μέσον τοΰτο;
— Θά έλεγον ε’ς τόν Αντώνιον έκεΐνον ουτινο:

χ ο.ι 1 .... ανωφελής καί ούτινος ή ζωή
πολύτιμος. Θά μοϊ όρκισθή; 

έπιστρέψη; έντός

τήν ύψηλοτέραν τής λέξεως σημασίαν. Μαθητής τοϋ 
Πυθαγόρου σπανίως ώμνυεν έάν δέ ποτέ ώρκίζετο 
ώφειλε νά μένη πιστότατος είς τόν όρκον, ποτέ 
δέν άφινε νά του έκφύγωσι μήτε δάκρυα μήτε πα
ράπονα εις τάς δυστυχίας, μήτε φόβος μήτε άδυ- 
ναμία είς τους κίνδυνους· άν είχε λογοτριβήν τινά 
περί κέρδους ποτέ δέν έταπεινού το μέ δεήσεις, έπει- 

ϊίς κολακείαν κα- 
διά ποίας|τέφευγε διότι ήγάπα τήν αλήθειαν. Έφύλαττε μέ 
:ή; μεμο-'μέριμναν πλείστην όποιονδήποτε καί άν παρεδίδετο 

έπί τής ξηράς έκείνης μάθημα καϊ έφρόντιζε νά τό ε’κτείνη διά τής μελέ- 
ής επιμονής. Τά σύμβολα διερέθιζον τήν 

περιέργειάν των κα'ι έδιδον χαρακτήρα νεωτερισμού 
εϊς τάς συνήθεις γνώμας. Καί έπειδή συνεχέστερου 
παρουσιάζοντο είς τά αισθητήριά των, έπρόσθετον 
περισσοτέραν άξιοπιστίαν είς τήν νομοθεσίαν των. 
Επιστεύετο παρ’ αύτοϊς δτι ή επιστήμη ώς καί -ή 

αιδώς έπρεπε νά καλύπτωνται μέ παραπετάσματά 
τινα, τά όποια έδιδον περισσότερα θέλγητρα είς 
τους ίσους έκρυπταν θησαυρόν καί περισσοτέραν 
πίςιν είς τούς όσοι τάς είχαν, διά ταΰτα καί ή φιλοσο
φία αύτών μήείδότας τάμυστήριά της, έφαίνετο θεΐόν 
τι εφεύρημα είς τό όποιον έλκύοντο ώς μαγνητιζό
μενοι οί άνθρωποι καί έτρεχον είς πλήθος διά ν’ 
άρυσθώσι τά υψηλά αύτής μαθήματα τά όποια έκ 
σειράς ειδον δτι άποκαθιστώσιν αύτούς άληθώς 
ίσαγγέλους. Η αϊρεσις αύτη άνεβίβασεν υψηλότατα 
τόν άνθρωπον, διότι βάσις αύτής ήτον ή αγαθοερ
γία ήτις πλησιάζει τον άνθρωτ ον είς τήν θεότητα, 
διότι ήνάγχ,αζε τούς μαθητάς ϊνα συνδέωσι ψυχή 
τε καί σώματι τόν ούρανόν μέ τήν γην, τόν άνθρω
πον μέ τδν άνθρωπον καί πάντα τά έμψυχα μέ 
κρίκον τινά άλληλένδετον.

Οί Πυθαγόρειοι έγνώρισαν διά τών άποτελεσμάτων, 
ι δτι « Αρχά πολιτείας νέων τροφά· » διό βάσις τοΰ με

γαλείου των ήτον ή άληθής ανατροφή τής νεολαίας, 
; άλλά τίς σήμερον διεσκέφθη νά έφαρμώση τάς άρ- 
ι χάς ταύτας ; Καυχώμεθα δτι εΰρομεν μέσα πολλά 

πρός έπίτασιν τών φώτων τής νεολαίας, ήτις ώς έπί 
τό πλεϊστον μεγαλύνεται έναντίον τής θελήσεως τών 
Κυβερνήσεων, άλλά τίς τών νομοθετών δύναται ά- 
νερυθριάστως νά εϊπη δτι ένομοθέτησ· νόμους σο
φούς πρός έπέκτασιν καί τών ψυχικών τοΰ άνθρώ- 
που δυνάμεων. Θεέ ! εως πότε θέλομεν περιπλανά- 
σθαι είς τό χάος τής προσωρινότατος, τής αβου
λίας καί τής μηδαμινότητος ·,

Η Σάμος παρήξεν άνδρας σοφούς καί πεπαιδευ
μένους είς πάσαν έπιστήμην καί τέχ»ην. Ενταύθα 
έτελειοποιήθη ό γνώμων, ή στάθμη καί άλλα εργα
λεία ωφέλιμα. ’Ενταύθα έφευρέθη τό άπόρρητον 
τοΰ κατασκευάζειν σιδηρά αγάλματα καί τοΰ χύ- 
νειν μολύβδινα. ’Ενταύθα έτελειοποιήθησαν άγ- 
Ιγεΐα πάσης ύλης. Οί Σάμωι υπήρξαν μεγάλοι θα- 

Ολη η φροντίς τοΰ Πυθαγορου και τών διαδόχωντοζ,λασσοπόροι καί ύπερέβησαν καί αύτάς τάς Στήλας 
άρχηγών τής σχολής συνίς-ατο είς τό νά έκτείνωσΐ έπί τού Ηρακλέους, είχον σκύλους φοβερούς, οΐτινες 
υ,αλλον Tzr άληθεία; τάς ώφελ,είας καί νά καθιστώσιν κατατρόμαξαν καί αύτούς τούς Πέρσας έπί Πολυ- 

και^μάλλον τούς μαθητάς ύπομονητι-·κράτους τοΰ Τυράννου τής Σάμου, οστις έκ φύσεως 
τά δεινά τοΰ βίου και άγαθοτέρους κατά μέν άπεκτησε πολλά πλεονεκτήματα, έκ τοΰ Λια

ό θάνατος μέ είναι 
,έδύνατο νά μοί ήναι 
εϊς τό αίμα τοΰ Χριστού δτι θα 
οκτώ ήμερων, καί θά σε ελευθερώσω.

— Και κατά τό διάστημα τών οκτώ τούτων 
ήμερων, τί θά κάμφ δ ’Αντώνιος ;

— Θά ένωθή μετά τοΰ αρχαίου του αρχηγού, 
θα τοΰ είπή οτι διέφυγεν έκ τών χειρών τοΰ δημίου 
καί δτι επανέρχεται νά ζήσή ή νά άποθάνη μετ’ 
αύτοΰ. Τότε, κατά τό διάστημα τών οκτώ ήμερών, 
ό ’Αντώνιος θά ηναι αρκετά σκαιός ή ό Ιάκωμο; 
άρκετα επιδέξιος, άν ό πρώτος δεν άνεκάλυπτε τό 
μυστήριον τοΰ τελευταίου. Επειτα, άνακαλυφθέντο; 
τοΰ μυστικού, θά έπανήρχετο νά τό εϊπη τώ συν
ταγματάρχη, δστις δμως τότε, κατά τήν ύπόσχε 
σίν του θά τόν ήλευθέρου.

— Κα'ι άν δεν άνεκάλυπτε τό μ.υστικόν τοΰ 
Τακώμου ;

— Θά έπανήρχετο νά γίνη έκ νέου υποχείριος 
τοΰ συνταγματάρχου, δστις κατά τήν απειλήν του 
θα τόν άπηγχόνιζεν.

— ζΗ συμφωνία έγένετο, ειπεν ό συνταγμα
τάρχης.

— Καί παρεδέχθη, άπεκρίθη ό ’Αντώνιος.
— ‘Ο όρκος σου ;

(ακολουθεί.)

κού δέ πατρός αύτοΰ πολλά πλούτη άλλά καί πολ
λά έλαττώματα καί δστις ε εκεν τής φιλοδοξίας ή 
ναγκχοθη νά γίνν) φονεύς τών ιδίων του άδελφών· ή 
Σάμος, απέκτησε δύναμιν ίσχυράν κα'ι πολλάς κα
τακτήσεις· ούτος μ’ δλην του τήν σκληρότητα ήτον 
δστις έθέσπισε νέας έορτάς καί νέα θεάματα είς τά 
όποια έτρεχεν ή νεολαίά διά ν’ άγωνισθή είς τούς 
διαφόρους αγώνας οΐτινες έ-εκα τής λαμπρότητα: 
έ πέσειρον πλήθη λαών έξ Ασίας καϊ Εύρώπης, ούτος 
έσύστησε ναυτικά κα'ι στρατιωτικά σχολεία είς τά 
όποια έδιδάσκιτο ή νεολαία τήν ναυτικήν κα'ι τήν 
πολεμικήν ύπό διδασκάλους άξιους, είς άς έγένετο 
τοσοΰτο έπιδέξιος, ώστε ή Σάμος άπεκατεστάθν 
τότε ή κραταιοτέρα ναυτική δύναμις. Ούτος έν και- 
ρώ ειρήνης έδίδασκε τήν νεολαίαν διαφόρους τέχνας 
ύπό τεχνίτας ίκανοτάτους ους έφεραν είς Σάμον μέ 
αδρούς μισθούς άφ’ όλα τά μέρη τής ‘Ελλάδος καί 
Ιταλίας. ’Επί τών ήμερών του ή πόλις Σάμος είχε 

τά πρωτεία δλων τών έν Μικρά Ασία μεγαλοπό- 
λεων. ’Ενταύθα πας διδάσκαλος τής φιλοσοφίας καϊ 
τής φιλολογίας εδρισκεν άνάλονον ανταμοιβήν τώ- 
κόπων του. ’Εν ταϋθα πάσα οικία ήτο μέγαρον καί 
πας ναός άριστούργημα τέχνης. ’Ενταύθα έφάνη 
ό πόλ'μος εκείνος τής φιλοσοφίας μέ τήν ποίησιν, 
καθ’ ήν ό μέν Πυθαγόρας έννοήθη άπό τόν Ανακοέ- 
οντα οστις διά τής ποιητική; του Μούση; άπεθέωσε 
τόν Πολυκράτην.

Ο Πολυκράτης βουλ.όμενος ετι νά πλουτίση τήν 
γεωργίαν κα'ι ποιμενικήν, έφερε χρησιμώτερα νέα 
άροτρα, βόα; θετταλικούς λαγωνικά τής ’Ηπείρου 
καϊ Λακεδαίμονος χοίρου; τής Σικελίας, αίγας τή: 
Σκύρου κα'ι ΝάζΟυ καϊ πρόβατα τής Μιλήτου καϊ 
τών ’Αθηνών, τά όποια έπ’ άπειρον έπολλαπλάσιά- 
σθησαν, έξέτεινε τήν έμπορίαν καϊ συνεκρόςησεν είς 
Σάμον συνίδριον έταιρών περιφήμων, Ανθη ονομα
ζόμενων, αϊτινες άφ’ ένός μέν έμεγάλυνον τήν φαν
τασίαν τή; νεολαία;, άλλ’ άφ’ ετέρου έμόλυναν τά 
ήθη αύτή; καϊ όλης τής Ελλάδος, διό καϊ δ Κλέαρ
χο; λέγει· < Πολυκράτης δ τή; Αβροσάμου τύραννο; 
διά τήν περί τόν βίον άκολασίαν άπώλετο, ζηλώσας 
τά τών Λυδών μαλακά, οθεν τή μέν Σάρδεων ά- 
γώνι γλυκεϊ προσαγορευομένω, τήν παρά Σαμίοις 
Λαύραν άντικατεσκεύασεν έν τή πόλει καί τών Λυ 
δών άνθεα πάντα ένέπλησε τά διαγγελθέντα Σα- 
μίων άνθεα. Τούτων δέ ή μέν τών Σαμίων Λαύρα 
στενή τις ήν γυναικών δημιουργών καϊ τών πρός ά- 
πόλαυσιν καϊ άκρα σί αν πάντων βρωμάτων όντως έ
νέπλησε τήν Ελλάδα.

Μετά τόν Πολυκράτην οί Σάμιοι έπανέκτησαν 
τήν ελευθερίαν των άλλ’ ούχί καί καϊ τήν δόξαν 
καϊ ευημερίαν των, καθότι τά πάθη τά όποια οί 

• μαθηταϊ τής Πολυκρατείου Σχολής διέσπειρον είς 
τούς πολίτας δεν άφιναν αύτούς νά σχηματίσωσι 
κα'ι διοίκησιν στ? c εάν κα'ι μόνιμον άλλά πότε μέν 
επιπτον είς τήν τυραννίαν τών άριστοζρατών, καϊ 
πότε είς έκείνην τοΰ δχλου, μέχρι; δτου ύπέπεσον 
τελευταίως εί; τήν έξουσίαν τών ’Αθηναίων.

(Ακολουθεί.)
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ΠΟΙΚΙΛΑ.

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΟΕΣΙΣ
ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΝΑΠΟΑΕΟΛΤΟΣ ΤΟΥ Α .
‘Ο Ναπολέων.

Εγεννήθη τή 15 Αθγούστου τοΰ έτους 1768 περί 
τήν Μεσημβρίαν, έορτήν τής ’Αναλήψεως, είς Αιά- 
κιον Κορσικής.

Τώ 1785- Είσί,λθεν είς τήν Γαλλικήν υπηρεσίαν 
μέ βαθμόν λοχαγού, εί; τόν λόχον τοΰ πυροβολικού 
τής Φέρς είς δεκαεπταετή ήλικίαν, μέ δίπλωμα 
I ρονολογούμενον 1 όκτωβοίου.

1792 — 93. Περί τάς άρχάς τοΰ 1792 ήρεθη 
αρχηγός, καί άπό τοΰ 1793· ήλθεν είς Κορσιβαν 
έπϊ τοΰ αύτοΰ έτους έξελέχθη αρχηγός λόχον και 
τήν 21 Δεκεμβρίου τοΰ αύτου έτους, άνεκτήθη 
πάλιν τό Τουλλόν διατών στρατηγημάτων του.

1794— Έκλέχθη άρχηγός τοϋ πυροβολικού, 
καί εκυρίευσε τό Σαόργιον.

1795. Παρηηήθη — ’Ανακαλείται άπό τό Κο- 
μητάτον τής Κοινής Εύδαιμονίας. Επι τή; 14 Σε
πτεμβρίου εκλέγεται παρά τής Επιτροπής, Αρχι
στράτηγο; τοΰ Εσωτερικού στρατεύματος.

Ιγ96. Συνεσχετίσθη μετά τή; ίωσηφίνης χ[ή?<κς 
Βοαρνέ, καί τήν συνεζεύχθη υίοθετήσας τόν Ευγέ
νιον καϊ τήν ’Ορτενσίαν.
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— Τή 13 Φεβρουάριου λαμβάνει την αρχηγίαν 

τοϋ ’Ιταλικού στρατεύματος.
— Τη 11 Απριλίου, συνεκροτήθη ή μάχη τοϋ 

Μοντενότου, τή 11, τοϋ Μελεζίμου.
Τή 15 τοϋ Δε'γο* τή 22, τοϋ Μοντοβί.
Τή 25, έκυριεύθη ή Κέρασκος* τή 28, συμ.φω- 

νεϊται ή ανακωχή εις τήν ιδίαν Κε'ρασκον μέ τήν 
Σαρδινίαν.

Τή 7. Μαΐου διαβαίνει τόν Πώ.—τή 8 συγκρο
τείται ή μάχη τοϋ Φοομίου. — τή 10 ή μάχη τής 
Λύδης. — τή 15, εισέρχεται εϊς τό Μεδιολάνον. 
— τή 20 ανακωχή με τόν Δοΰκα τής Μοδένης* ό 
Ναπολέων δίδει τήν παραίτησίν του, ήτις παρά τής 
επιτροπής δέν άπεδέχθη.

Τή 30, Μαΐου διάβασις τοϋ ποταμού Μιναίου:
Τή 5 ’Ιουνίου ανακωχή μέ τόν Βασιλε'α τής Νεα

πόλεως.
Τή 23 τοϋ αύτοϋ αε τόν Πάπα.
1796. Τή 29 ’Ιουνίου είσέλευσις είς Αιβόρνον 

τό φρούριον τοΰ Μεδιολάνου έκυριεύθη.
Τή 31 'Ιουνίου συγκροτείται ή μάχη τοϋ Σαλώ.
Τή 3 Αύγούστου ή μάχη τοϋ Λανάτου.
Τή 5 ήμάχη τοϋ Καστιλεών.
Τή 4 Σεπτεμβρίου μάχη τοϋ Ροβερέδου.
Τή 8 μάχη τοΰ Βασσανοϋ.
Τή 19 μάχη τοϋ Αγίου Γεωργίου.
Τή 6 Νοεμβρίου μάχη τής Βρένδας.
Τή 12 μάχη τοϋ Καλδιέρου.
Τη 15—16—17* μάχη τοϋ Αρκόλ.
1797. Τή 14 Ιαννουαρίου μάχη τοΰ Ρίβολη.
Τή 2 Φευρουαρίου παράδοσις τής Μαντούης.
Τή 4 μάχη τοϋ Σερίου.
Τή 19. Συνθήκη τοϋ Βαλεντίνου.
Τή 16 Μαΐου μάχη τοϋ Ταλιαμόντου* κατά τόν 

αύτδν μήνα, είσήλθον τά ’Ιταλικά στρατεύματα εις 
τήν Γερμανίαν·

Τή 20 Μαρτίου μάχη τοϋ Αγίου Μιχαήλ.
Τή 7 Απριλίου ανακωχή τοϋ Λεουβε'ν.
Τή 16 Μαΐου κατοχή τής ένετίας.
Τή 1 η ’Οκτωβρίου ειρήνη τοϋ Πουδίου Φορμίου* 

ήτις άφοΰ ύιρεγράφθη, ό Ναπολέων αναχωρεί άπδ 
τήν Ιταλίαν και επιστρέφει εις τήν Γαλλίαν, πτωχός 
ώς έξήλθε* διότι ένω κατείχε πολλά έκατομμύρια 
επανέρχεται εΐςΠαρισίους μόλις μέ έκατδνχιλ.σκούδα.

1798. Διορίζεται μέλος τής Ακαδημίας.
Τή 19 Μαΐου αναχωρεί δι’ Αίγυπτον.
Τή 11 ’Ιουνίου καταλαμβάνει τήν Μελίτην.
Τή 1 ’Ιουλίου αποβιβάζεται καί κυριεύει τήν Α

λεξάνδρειάν εις τήν Αίγυπτον.
Τή 10 Μάχη τοϋ Ραμονίκ.
Τή 14 Μάχη τοϋ Χέβρεϊ.
Τή 21 Μάχη τών Πυραμίδων καί τοϋ Σαλακι'ου.
Τή 1 Αύγούστου, Ναυμαχία τοϋ Άβουκύρ μέ τόν 

αγγλικόν στόλον, έν ή άπας ό γαλλικό; στόλος κα- 
τεστράφη.

Τή 22 ’Οκτωβρίου, έπχνάστασι; Κάιρου* τό τα- 
ξείδιόν του εις τήν ’Ερυθράν Θάλασσαν* άνακάλυψι; 
τοϋ πορθμοϋ τοϋ Σ-σώστριδος.

1799. Εκστρατεία τής Συρίας, κατάληψις τοϋ 
’Ελ·αρίση, τής Σαΐας καί τής Ίάφας· πολιορκία 
τοϋΑγίου ’ι ωάννου τοϋ Ακρη.

Τή 16 ’Απριλίου Μάχη τοϋ ’Ορους Θαβώρ.
Τή 25 ’Ιουλίου μάχη τοϋ Άβουκίρ* αναχωρεί ό 

Ναπολέων άπό τήν Αίγυπτον, καί
Τή 9 ’Οκτωβρίου άποβιβάζεται είς τό Φριγιούς.
1800 0 Ναπολέων έκλέγεται ύπατος Α'.
Τή 13 Μαΐου διαβαίνει τόν μέγαν Αγιον Βερ

νάρδον.
Τήν ήμέραν 8 Ιουλίου συγκροτείται ή μάχη τοϋ 

Μοντεβέλλου.
Τήν ήμέραν 14— ή μάχη τοϋ Μαρέγγου.
Τή 2 ’Ιουλίου ό Α'. ύπατος φθάνει είς Παρι

σίους.
Τήν ήμέραν ά. ’Οκτωβρίου έκπυρσοκρότησι; τής 

Καταχθονίου Μηχανής, έφεύρεσις τών Βουρβωνιςών.
Τή 4 Δεκεμβρίου. ‘II μάχη τοϋ Όελίντεν.
1801 Τή 9 Φευρουαρίου ειρήνη τοϋ Δουνεβίλ.
Τή 2g Σεπτεμβρίου ειρήνη μέ τήν Πορτογαλλίαν, 

τήν Ρωσσίαν, τήν Βαυαρίαν, καί τήν Πύλην καί 
συνθηκολόγησις μέ τόν Πάππαν.

1802. Τή 6 Μαΐου παρεκτάθη ή Τπατεία τοϋ 
Ναπολέοντος διά δέκα έτη.

Τή 2 Αύγούστου άνηγορεύθη ύπατος ισόβιος. Εγ- 
κατάστασις τοΰ έπιτιμίου λεγεώνος. — Καταστρο
φή τοΰ Δουκδς Δ. Εγκου. ’Εκστρατεία τοϋ Αγίου 
Δομίγγου καί καταδίκη τοϋΜοοώ καί τοΰ Γεωργίες.

1804 Τή 8 Μαΐου έκλέχθη Αύτοκράτωρ, και τή 
18 άνηγορεύθη.

Τή 2 Αύγούστου άνέβη είς τόν Θρόνον.
Τή 2 Σεπτεμβρίου ές-έφθη και έχειροτονήθη Αύ- 

τοκράτωρ άπό τόν Πάππαν Πίον
Τή 21 ’Οκτωβρίου, μάχη τοΰ Τραφαλγάρου.
1805 Τή 26 Μαΐου έστεφανώθη Βασιλεύς τής 

Ιταλίας.
Τή 20 ’Οκτωβρίου, παράδοσις τή; ’Οάλμης.
Τή 13 Νοεμβρίου, είσοδος είς τήν Βιέννην.
Τή 2 Δεκεμβρίου, μάχη τοΰ ’Ωστερλίτς.
Τή 26 τοϋ αύτοϋ είοήνη τοΰ Βρεσβούργου.
1806 Τή 8 ’Οκτωβρίου, μάχη τοΰ Σαλέβιτσ καί 

τοϋ Σανφιέλδ είς τήν Προυσίαν.
Τή 14 τοΰ αύτοϋ, μάχη τής Σένης καί συμπλο

κή τοϋ ’Αουριστίεδ.
Τή 1 Νοεμβρίου, μάχη τοΰ Λουβέκ καί κυρίευ

σε; τοϋ Μαγδιβούργου.
Τή 25 τοΰ αύτοϋ είσοδος τών Γάλλων εις τήν 

Βαρσοβίαν, παρατάττονται είς τό πεδίον τής μάχης 
κατά τής Ρωσσίας, μάχη τοϋ Πουλτσούκ καί τοϋ 
Γολισμίν.

180γ Τή 8 Φευρουαρίου μάχη τοΰ ’Εϊλώ Μάιος, 
πολιορκία τής Δαντσικής.

Τή 14 ’Ιουνίου, μάχη τοϋ Φριελλάνδ.
1809 Τή 9 ’Απριλίου εισβάλλει είς τήν Βαυα

ρίαν.
Τή 20 τοΰ αύτοϋ μάχη τοΰ Άβινοβέργ.
Τή 21, τοΰ Αανσκούρ.
Τή 22 ’Απριλίου κυρίευσες τής Ρατισβόνης.

Τήν ήμέραν 11 Μαΐου δεύτερα είσοδος είς τήν 
Βιέννην.

Τή 19 τοΰ αύτοϋ διάβασις τοϋ Δουνάβεως.
Τή 21 Καταστροφή τών Γεφυρών, και πρώτη 

μάχη τοϋ Έσλίγγ.
Τή 4 ’Ιουλίου, νέα διάβασις τοϋ Δουνάβεως.
Τή 5, μάχη τοϋ ’Εντσιδόρφ.
Τή 6, μάχη τοΰ Βαγκράν.
Τή 12, ’Ανακωχή τοϋ Σναήμ.
Τή 15 ’Οκτωβρίου ειρήνη τής Βιέννης.
1810 Τή 14 Ίαννουρίου, διαζύγιον τοϋ Ναπο

λέοντος μέ τήν ’ίωσιφϊναν Βοαρνέ.
Τή 1 ’Απριλίου, συζεύγνυται τήν Μαρίαν Αουϊ- 

κίαν θυγατέρα τοϋ Αύτοκράτορος τής Αύστρίας.
1811 τή 20 Μαΐου, γέννησις τοϋ Καρόλου Βα- 

σιλέως τών Ρουμινών.
1812 Τή 28 ’Ιουνίου ό Ναπολέων φθάνει εί; 

Είλναν.
Τή 15 — 26— καί 27 τοϋ αύτοϋ, μάχη τοϋ 

’Οστροβίου.
Ττι 2 Αύγούστου, μάχη τής Δεΐσσης.
Τη 16 — μά-χη καί κατάληψις τοϋ Σφολέσκου.
Τή 19 μάχη τής Βαλεντίνης.
Τή 4 Σεπτεμβρίου μάχη τής Μόσχας.
Τή 14, είσοδος τοϋ Ναπολέοντος είς τήν Μόσχαν 

μετά 48 ώρας πυρπολισμόν τής Μόσχας.
Τή 15 ’Οκτωβρίου εκκένωσε; τής Μόσχας.
Τή 25, μάχη τοϋ Μαλοϊαροσλάβετσ.
Τή 9 Νοεμβρίου, άφιξις είς Σμολέσκιν.
Τή 13, άναχώρησις άπό Σμολέσκην* ψϋχος υπερ

βολικόν,
Τή 26—2^—και 28; Δ.άβασις τής Βερεσίνης.
Τή 28, μάχη τής Βερεσίνης.
Τή 19 Δεκεμβρίου, επιστροφή Ναπολέωντος εί; 

Παρισίους.
jc 1813 Τή 2 Μαΐου. Μάχη του Αούτσεν.

Τή 12 είσοδο; εί; Δρέσδην* δθεν αναχωρεί ό ά
ξιος Πρίγγιψ Εύγένιος, ύποβασιλεΰς τής ’Ιταλίας, 
λαμβάνων πεπρωμένο»? άπό τόν πατέρα του τόν 
ύστατον άσπασμόν,

Τή 20 καί 21 Μάχη τοϋ Ούρτσιν καί τοϋ Βού- 
τσεν. ’Ανακωχή καί σύνοδο; τής Πράγης.

Τή 2·7 Αύγούστου μάχη τή; Δρέσδης, καί θά
νατο; τοϋ στρατηγού Μορώ.

Τή 16, μάχη τοϋ Αεϊψήκ.
Τή 19, άναχώρησις άπό Αεϊψήκ. Θάνατος τοϋ 

ΠΟνιατόσκη έπι τής Γεφύρας τοΰ Ελστερ.
Τή 30 ’Οκτωβρίου μάχη τοϋ Ανώ.
1814 Τή 1 ’Ιαννουαρίου εισέρχονται οί σύμμα

χοι εί; τήν Γαλλίαν.
Τή 29, μάχη τοϋ Βριε'λ.
Τή 10 Φευρουαρίου, μάχη τοϋ Σάμ.π-’θβέρ.
Τή 11 τοϋ αύτοϋ, μάχη τού Μοντμίράλ.
Τή 12 μάχη τοϋ Νωνζή.
Τή 18 μάχη τοϋ Μοντερώ.
Τή 8 μαρτίου μάχη τής Καόνης.
Τή 13 μάχη τοϋ Ρέϊμ.
Τή 26, μάχη τοϋ Σαίντ-Τουνζιέρ.

Τή 30, μάχη τών Παρισίων.
Τή 4 ’Απριλίου πρώτη παραίτησις τοϋ Ναπο

λέοντος.
Τή 5 Μαΐου. ‘Ο Ναπολέων φθάνει είς τόν λιμέ

να Φεραΐο περί τά; 6 ώρα; (μμ).
1815 Τή 16 Φευρουαρίου, άναχωρεΐ άπό τήν 

Νήσον Ελβαν.
Καί τή 1 Μαρτίου, φθάνει είς τόν κόλπον ’ίθυ

ναν περί τάς 3 (μμ.)· άποβιβάζεται είς τάς ώρας 5, 
καί διευθύνεται είς Γρενόβλ.

Τή 3 Μαρτίου φθάνει είς Βαρέμ.
Τή 4, είς Λιγοϋ.
Τή 5, Είς τό Γάς.
Τή 6 Μαρτίου, φθάνει εί; Κάμπο* καί είς τά; 

10 τήν εσπέραν εισέρχεται είς Γρενόβλ.
Τή 10 Μαρτίου, είσοδος είς Αιών.
Τή 13. Φθάνει εί; Μακόν.
Τή 14, εί; Σαλόν.
Τή 1γ εί; Όξέρ.
Τή 20, έμβαίνει είς Παρισίους-
Τή 12 ’Ιουνίου άναχωρεΐ άπό Παρισίους.
Τή 14, ήρχισαν αί ε’χθροπραξίαι.
Τή 16, μάχη τοϋ Λινέ.
Τή 18, μάχη τοϋ Βατερλό.
Τή 21. ‘Ο Ναπολέων έπανακάμπτει είς Παρι

σίους.
Τή 22, δευτέρα παραίτησις πρός ό'φελος τοΰ υιοϋ 

του ύπό τόν τίτλον Ναπολέων Β'.
Τή 29, άναχωρεΐ άπό Μαλμεζόν.
Τή 3 ’Ιουλίου φθάνει είς Ρεξφόρτ.
Τή 8, φθάνει είς Φουρναϊ, καί διανυκτερεύει είς 

τήν Φρεγάταν, Λασαάλ.
Τή 9, αποβιβάζεται εί; τήν Νήσον ’Αΐξ.
Τή 14. 0 ναύαρχος Μαίτλανδ, άρχηγδς τοϋ 

Τρικρότου ό Βελερεφόντης, προτείνει είς τόν Ναπο- 
λέοντα νά μεταβιέασθή είς τήν Αγγλίαν.

Τή 15. Ο Ναπολέων παραδέχεται τήν πρότασιν 
καί γράφει πρό; τόν Πρίγγιπα. (6ρα τήν έπιστολήν 
του είς τό τέλος.)

Τή 16. Άναχωρεΐ διά τήν Αγγλίαν.
Τή 24. Αγκυροβολεί είς Τορβάϊ.
Τή 26. Τήν έσπέραν φθάνει εί; Πλιμούθ.
Τή 30. ‘Υπουργικόν συμβούλιον γνωστοποιεί 

είς τδν Ναπολέοντα τήν άπόφασιν νά μεταβή είς 
τήν ‘Αγίαν ’Ελένην. ‘Ο Ναπολέων διαμαρτυρεΐται 
κατά τή; άποφάσεως ταύτης.

Τή 4 Αύγούστου. ‘Ο Βελερεφόντης άποπλέει 
άπό Πλιμούθ.

Τή 7 ‘Ο Ναπολέων έμβαίνει εί; τό πλοϊον ό 
Νορτουμπερλάνδ, ναυαρχούμ-νον άπδ τδν Κοηβού- 
ρου. — Τήν αύτήν ήμέραν (δευτέρα) άναχωρεΐ άπό 
τδν κόλπον Στάρτ διά τήν Αγίαν ’Ελένην.

Τή 16 0κτωβρ^ου,ι62 ήμέρας άφοϋ έγκατέλειψε 
τήν Αγγλίαν, και έκατονδέκα ήμέρας άπό τής άνα- 
χωρήσεως αύτοϋ άπό Παρισίους φθάνει εις τδν» Αμε
ρικανικόν κόλπον τόν όποιον ποτέ πλέον δέν έγκα- 
τέλειψε. Τω έδιορίσθη ώς κατοικία ή πτωχή οικία
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τοΰ Βριάρ;· και μετά δύο μήνας μετεκομίσθη εί; τράνδ, ό γενικός ύποστράτηγος Γουργόρ, ό Βαρών 
Λονκβδδ. | Δασ-Κάζα;, δ Μαρσάνδ, δ Γκιζέτ Σάρνερ, δ Λορέτ

ΐ821. Καταπιεζόμενος άπδ τήν δυστυχίαν και και δ Γουλλιάρδ. Ήτον απών μόνον δ στρατηγό; 
κτό τόν άπάνθρωπον διοικητήν τής νήσου Οντσο— Μονθολδν, αιχμάλωτος ών είς τδ φρούριον Χάμ, 
Λόβ, αποθνήσκει τη 5 Μαρτίου είς -.ή. οΓ.γμή; ' 
καθ’ ήν ό ήλιο; έγκατέλεπε τόν ορίζοντα.

Έτάφη εϊς τήν κοιλάδα τών Γερανών, ύπό τοΰ τήν 
’Οντσον-Γουάτ' «τδ πτώμά του έτέθη εί; ένκιβώτίον! 1 
άπδ λευκόν σίδηρον, μέ τδ ξίφος αύ-οΰ πλαγίω; Πούλ διήοκεσε 146 ήμέρας. 
και μέ ένα σταυρόν εί; τό στήθος· μέ τδν πίλον εις “
τού; πόδας, μέ αετούς, μέ τεμάχια δλων τών νο
μισμάτων άτινα Ιφερον τήν εικόνα του καί μέ μίαν 
παροψιδα οέρουσαν τά δπλα του. ‘Π καρδία του 

τή 5 Μαρτίου είς τήν στιγμήν δστις ματαίω; παρεκάλεσε τδν στρατάρχην Σούλι 
έγκατέλιπε τον ορίζοντα. {νά τώ δοθή ή άδεια ϊνα συνοδεύση τούς άλλους είς

ι πένθιμου οδοιπορίαν.
‘Η έλευσι; και επάνοδο; της φρεγάτη; ή ‘Ωραία 

. Άναχωρήσασα άπδ 
'Γουλδν τη 7 ίουλίου, Αγκυροβόλησε είς Κερσοΰργον 
τη 30 νοεμβρίου ώς ανωτέρω έσημειώθη. ‘Η επι
στροφή επαιρεώθη είς 42 ήμέρας.

δεύτερον τοΰτο' 
καί. ό τρίτο; ούτος καί

Μεγαλειότατε !
Θύμα τών πολιτικών τής πατρίδος μου σχισμά

των, καί τών αντιπαθειών τών ισχυρών τή; Εύρώ- 
νά δώσω πέρα; εί; τό πολιτικόν 

καί έρχομαι ώ; ό Θεμιστοκλής νά 
προσκαθήσω εί; τήν ές-ίαν τοΰ Βρετανικού λαοΰ.

Υποτάσσομαι εί; τήν προστασίαν τών νόμων του, 
καί επικαλούμαι τήν διαυθέντευσιν τή; ‘Τμετέρα; 
Μεγαλειότητός, ώς τοΰ κραταιοτέρου, σταθερωτέρου 
και γενναιοτέρου τών εχθρών μου.

‘Ροξφόρτ 15 ίουλίου 1815.
(‘Υπογεγ.) Ναπολέων.

έτέθη είς αργυρούν αγγεΐον, καί τά σπλάγχνα του 
είς κύλινδρον τοΰ αύτοΰ μετάλλου· τδ κιβώτιον 
τοΰτο ήτο κεκλ,εισμένον ιΐς άλλο κατασκευασμένου 
άπδ ψιλόν Μαγιόνιον (Acajou) τδ 
είς τρίτον άπό μόλυβδον, 
έσχατο; σάνδυξ περικλείεται εί; τέταρτον άπδ ψιλόν 
έπίσης μαγόνιον, έσφραγισμένον μέ σιδηρά κλείθρα.

Τό πτώμά του ήτον εκτεθειμένου δύν ήμέρας. 
Ήτον ένδεδυμένος μέ τό μονοιι'ές τών Θηρευτών 
τοΰ στρατού του, και έν μέρει κεκαλυμμένο; μέ τδν 
μανδύαν τδν όποιον έφερεν εί; τό Μαρέγγον. Κατά 
τήν στιγμήν τής ταφής του τώ άπεδόθηςαν δλαι 
αί πομπωδέσ-εραι τιμαί* ό τάοο; του είναι σχή
ματος τετραγωνικού, πλατύτερος άνωθεν άπδ κάτω 
καί σχεδδν 12 πόδας βαθύ;. ‘Η κεφαλή του είναι 
έστραμμ.ένη προς τήν Δύσιν, οί δέ πόδες του πρό; 
τήν Ανατολήν. Σκοπό; άπό άξιωματικούς άγγλου; 
έπαγρυπνεϊ πέριξ τοΰ τάφου του.

1840. Ετη 19 παρήλθον δέν ήρκεσαν δμω; νά 
κατευνάσωσι τά δάκρυα τή; άτυχούς Γαλλίας και 
νά βάλλωσιν εί; λήθην τόν Ήρωά της, καί οΰτω 
έδραμε καί τδν έπανέλαβεν άπδ τδν ’Αφρικανόν 
Σκόπελον το γενναΐον τοΰτο έθνος.

Τή 7 ίουλίου αναχωρεί άπδ Τουλόν τδ πολεμι
κόν πλοΐον ή ‘Ωραία Πούλ, συνοδευόμενον άπδ δύο 
άλλα τήν Φαβορίταν καί τδν ’Ορέστην. Ναύαρχος 
τή; αποστολή; ήτον ή A. Τ. ό πρίγκιψ Ζοαμ.βίλ, 
καί ήγκυροβόλησε είς Εΰρβοΰργον. Τή 15 Οκτω
βρίου τό φέρετρόν του έλήφθη άπδ τήν Κοιλάδα 
τών Γερανών, σήμερον Κοιλάς Ναπολέοντος, καί 
μετεφέρθη είς τήν ώραίαν Πούλ.

Τή 16 Οκτωβρίου κατετέθη είς Παρισιού;, είς 
τδν ναόν τών ’Απομάχων, δπου μεγαλοπρεπές μνη
μείου, άςιον τοΰ Ήρωός της, είχεν ήδη προπαρα- 
σκευασμένον ή ευγνώμων Γαλλία διά νά διαφυ- 
λάττη τό πτώμά του.

Τό πτώμα εύρέθη άκαίρεον καί ολίγον ήλλοιω 
μένον άπό τήν εποχήν τή; ταφής του καί άναγνω- 
ριστέον διά τδ αμετάβλητον τών χαρακτηριστι
κών του.

Καί τοΰτο μαρτυρούν οί πιστοί οιλοι τής εξο
ρίας τοΰ Ηρώο;, διότι ώ; επιστάτησαν είς τήν κη
δείαν του, οΰτω έκλέχθησαν καί νά μεταβώσιν εί; 
τδν πεπρωμένου Σκόπελον, διά νά παρευρεθώ- 
σιν είς τήν ανακομιδήν του, καί ήσαν. ό Βερ-

ΕΙΔΟΠΟ1ΗΣΙΣ.

Προσκαλούνται όσοι τών Συνδρομητών δέν 
έπλήρωσαν είσέτι τήν συνδρομήν των νά μας 
έξοφλήσωσιν αύτήν. Είναι άδικον, ένώ ή 
συνδρομή είναι προπί/ηρωτέα, ουτοι νά χα- 
Ουστερώσι καί μετά τό τέλος τού έτους. Διά 
τελευταίαν φοράν, μέ λύπην μας τό έπανα- 
λαμβάνομεν, θέλομεν μεταχειρισθη κατ’ αύ
τών μέσα καταναγκαστικά, δημοσιεύοντες 
εις τήν Εύτέρπην τά ονόματα αύτών. 
Εΐδοποιοϋμεν προσέτι δτι παραχωρειται προ
θεσμία μέχρι τέλους ’Οκτωβρίου είς τούς μή 
λαβόντας τόν τελευταΐον τόμον τοΰ ‘Υ- 
ποκόμητος της Βραζελόννης, διά νά τόν 
λάβωσι, σύμφωνα μέ τήν αγγελίαν μας, έπί 
πληρωμή δύο δραχμών. "Αλλως τε, έπειδή 
ύπάρχουσιν όλίγιστοι είσέτι, θέλει τιμαται 
ουτος πρός δραχμάς τέσσαρας.

Ή Διεύθυνσις.

ΠΕΡΙΑΗΨΙΣ.

‘Ο Ερυθρό; Πειρατής, συνέχεια.—Ή Λευκή Βωλιοΰ. τέ
λος. —Χερυυβίνη; καί Σελεστϊνος, διήγημα.—Περί άνατρο- 
φής τών Σαμίων, συνέχεια.—Ποικίλα.

Εικονογραφία.—‘Ομέρ Πασαάς.


