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Τφι όντι ε4 τού απεγνωσμένου τρόπου καθ' 8ν ό 
Ούΐλδερ ολίγον κατ’ ολίγον διέταζε και άνεπετά- 
οθησαν άπαντα τοΰ πλοίου τά ιστία καί τά προ
σαρτήματα αύτών, σφοδρού πνέοντος τοΰ άνεμου, 
ήδύνατό τι; νά δυσπιστήσν; πρός τούς σκοπού; αύ- 
τοϋ. Προ πολλοϋ οί δύο υποπλοίαρχοι εΐχον έννοήσει 
ότι αΰτο; ήθελε νά άποφύγρ τό απερχόμενον πλοΐον, 
όπερ παραδόζω; έμίμ,εΐτο πάσας αύτών τί; κινήσεις' 
καί (πεθυμούν μεν καίαύτοί τήν αποφυγήν ταύτην,άλλ’ 
η άποφασι; τήν όποιαν ό πλοίαρχο; έλαβεν έφαίνετο 
εϊ; αύτού; λίαν ριψοκίνδυνο;· διό συνεννοηθείς μετά 
τού συναδέλφου αύτοΰ, τοΰ έτέρου υποπλοιάρχου, ό 
Αριγγ (πλησίασε πρό; τόν Ούΐλδερ καί εΐπε.

Δεν βλέπω, κύριε πλοίαρχε, νά προπερνώμεν 
τό άγνωστον πλοΐον, δσα καί άν κάμνωμεν.

0 Ούΐλδερ ερριψε πάλιν ταχύ βλέμμα πρός τόν

ορίζοντα, καί χω.ίς ν’ άποκριθή έστράφη πρό; τό 
μέρος οθεν ό άνεμος έπνεε.

— Τό πλήρωμα γογγύζει εργαζόμενον έπί τοΰ 
καταστρώματος, έπανέλαβεν ό Αριγγ μετά στιγ- 
μιαίαν σιωπήν.

— Οσάκις κρίνω άναγκαΐον έγώ νά δώσω δια
ταγήν τινα, άπεκρίθη έντόνω; ό Ούΐλδερ, τό πλή- 
οωμα πρέπει νά ύπακούρ καί όχι νά γογγύζγ, κύρι·.

0 υποπλοίαρχος Αριγγ ώπισθοδρόμησε καί άνέ- 
λαβεν ήθος ταπεινόν καί ύποτεταγμένον έπί μίαν 
στιγμήν προσεποιήθη δτι παρετήρε: τά νέφη, τών 
οποίων ή ταχεία Λμπύκνωσις έφαίνετο προαγγέλ· 
λουσα καταιγίδα, έπειτα συναθροίσας ολας του τάς 
δυνάμεις έπανηλ**εν είς τό προκείμενον.

— Πλοίαρχε, εΐπε, φρονείς δτι ή Καρολίνα θά 
δυνηθή δι’ ανθρωπίνων μ,έσων νά άποφύγη τό άγνω
στον αύτό πλοΐον ; «

— Φοβούμαι δτι δχι, άπήντησεν ό νέος πλοί
αρχος μειδιάσας ώς έάν κατέβαλλε μέγαν> άγώνα 
δπως άποκρύψη τόν λογισμόν του.

— Καί έγώ, κύριε, ύπέλαβεν ό υποπλοίαρχο; 
είμαι πεπεισμένος δτι δσα και άν κάμωμιν δέν θά
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δύνους ήθελε καταφρονήσει δπως φθάση είς τόν σκο
πόν του· άΊλά κραυγή έλαφρά πεπνιγμένη, έξέλ- 
Οοϋσα τοΰ θαλάμου τής πρύμνης, ένεθύμησεν είς 
αύτόν τούς φόβους τών ε’πιβατίδων του· εδραμε πρδς 
τήν περίτρομου Γερτρούδην, ήτις εΐχεν ίδεϊ μετά 
τής παιδαγωγού δλον τόν κίνδυνον.

— Θαρρείτε, είπε πρός αύτάς θωπευτικής, ή 
Καρολίνα θαυμασίως ύπέφερε τήν προσβολήν τοΰ 
κύματος, καί μεγίστην έχω εμπιστοσύνην πρδς τήν 
στερεότητά της.

— Πλοίαρχε, έπανέλαβεν ή πρεσβύτις, γνωρί- 
ςω τδ φοβερόν στοιχεΐον τής θαλάσσης, καί είς 
μάτην προσπαθείς νά μέ άπατήση;- γνωρίζω δτι 
έπισπεύδεις τδν δρόμον τής Καρολίνης υπέρ τήν 
συνήθη ταχύτητά της· έχει; λόγου; ικανούς πρδς 
δικαιολογίαν τή; τόλμης σας ;

— Μάλιστα, Κυρία, έχω.
— Και είναι καί αύτοί ώς οί άλλοι περικε- 

κλεισμένοι εις τήν καρδίαν σας ;
— Δεν δύναμ-at νά σάς τό είπω, κυρία, άπήντη- 

σεν ό νεανίας· άλλ’ έπε.δή εννοείτε αρκούντως τήν 
έπιστήαην μας, είμαι βέβαιος, εννοείτε δτι, δπως 
διευθυνθή πλοϊον επάνω είς τδν άνεμον, πρέπει 
δλα του τά ιστία νά ά·απετασθώσι.

— Δύνασθε τούλάχιστον νά άποκριθήτε είς μίαν 
μου έρώτησιν. — Θά δυνηθώμεν νά διέλθωμεν α- 
κινδύνως τού; σκοπέλους τοΰ Ατεράρ

— Αμφιβάλλω.
— Τότε διατί δέν έπιστρέφομεν δθεν ήλθαμεν-,
— Συγκιτανιύετο εΐ; αύτό; ήρώτησεν ο νέος 

πλοίαρχος ζωηρής.
— Εγώ θέλω νά υπάγω πρδς τδν πατέρα μου, 

εΐπεν ή Γερτρούδη μετά τής αύτής σχεδόν ζωηρό· 
τητος.

—· Και έγώ, έπανέλαβεν ή παιδαγωγός ήσύχως 
έπιθυμώ μεγάλως νά άφήσω αύτδ τό πλοϊον. Δεν 
σάς παρακαλώ πλέον νά μάς έξηγήσητε τά μυστη- 
ριά σας, σάς παρακαλώ νά μάς έπαναφέρητε εις τους 
έν Νευπόρ φίλους μας.

— Δέν είναι ακατόρθωτου τοΰτο, εψιθυρισεν ό 
Ούΐλδερ· μ.έ τόν άνεμ,ον τούτον θά εκάμναμεν άρ- 
«ετόν δρόμον είς όλίγας ώρας. — Υποπλοίαρχε 
’’Αριγγ.!

0 Υποπλοίαρχος έδραμεν εις τήν φωνήν τοΰ πλοι
άρχου καί κατ’ αίτησιν τούτου έλαβε τηλεσκόπιου 
καί παρετήρησε τό άγνωστον πλοίου. Ό πλοίαρχος 
τδ παρετήρησε* έπίσης καί έκραύγασεν έν άνυπο- 
μονησία.

— Δεν φέρει πλέον Ιστία.
—"Οχι, κύριε, άπεκρίθη ό δεισιδαίμων υποπλοί

αρχος· άλλά τί σημαίνουν ιστία καί τί άνεμος ού
ριος ή έναντίος είς τοιοΰτον πλοϊον;

— Αριγγ, εΐπεν δ Υποπλοίαρχος, βλέπεις, ό άνεμος 
. γυρίζει πολύ νότιος καί είς τά μαΰρα σύννεφα αυτα 
ι τά όποια πυκνόνονται ίσα έμπρό; μας φοβούμαι 
. μήπως ύποκρύπτεται τίποτε· βλέπεις τά ιστία πό

σον γίνονται βαρέα· έλάφρωσέ τα όλίγον γυρίζω* 

τα κατά τδν άνεμον.

•ίου διαφάγωμέν· τό πλοίου αύτδ μοΰ φαίνεται ότι < 
είναι τής αύτής φύσεως μέ τόν OJ-lardur.

— Λάβε τδ τηλεσκόπιου, “Αρίγγ, καί είπε μου 1 
μέ ποια Ιστία πλέει ό ξένος.

— 0 τίμιος υποπλοίαρχος έθεσε τότε τδν πϊ- 
λόν του ύπό μάλην, παρετήρησε έπί πολύν ώραν καί 
προσεκτικής το άγνωστον πλοϊον, επειτα φραζας 
διά τίς πλατείας χειρός του τό τηλεσκοπίαν άπε
κρίθη.

— Εάν τό πλοϊον αύτό κατεσκευάζετο ύπδ τών , 
συνήθων έονατών, δέν ήθελα διστάσει οτι ομοιάζει 
καθ’ δλα με τά λοιπά πλοϊα, οτι έχει τρεις ιστού , ι 
τά f.^-ω Ιστία του, τό ίστιον τοΰ έπιδρόμου, καί , 
τδν φλόκον του.

— Καί τίποτε περισσότερον ·,
— Τίποτε.
— Και μολοντούτο, Αρίγγ, μέ δλας τάς προ 

σπαθείας μας δέν κατωρθώσαμεν νά τό προπεράσω- 
μεν ούδέ μίαν όργυιάν.

— ©εέ μου, ύπέλαβεν δ ναύτης σείων τήν κε
φαλήν, δλαι μας αί προσπάθειαι θά άποβώσιν ανω
φελείς· είς μάτην ήμπορεϊς νά κομματιάστε τά πα- 
νία καί τούς ιστούς τοϋ πλοίου, δεν θά μεταβάλης 
όμως τήν θέσιν μας απέναντι τοΰ μυστηριώδους 
αύτοϋ πλοίου πριν τής ανατολή; τοϋ ήλιου, δτε ίσως 
θά τό ίδωμεν νά πετάξη διαμιάς εΐςτά σύννεφα.

— Αδιάφορον, θα προσπαθήσω νά τό άποφύγω 
και άν πρόκειται νά πετάξω τήν Καρολίναν έξω τοϋ 
ύδατος.

— Πιθανόν, έάν αύτή έχη πτερά ώς τδ που 
λίον άλλά κατά δυστυχίαν άντί νά πετάξη φοβού
μαι δτι θά βυθισθή· έταξείδευσα μέ όλους τού; 
καιρού;, πλοίαρχε, άλλά ....

Τό στόμα του έκλείσθο αίφνιδίως. Μελανόν 
καί. φοβερόν κύμα ύψώθη τότε μεταξύ τοΰ πλοίου 
καί τοϋ ανατολικού σημείου τοϋ όρίζοντος, και ώς 
μετέωρον τρομερόν έπήρχετο κατά τοϋ πλοίου, α
πειλούν νά καταβύθιση πάν τό προστύχαν, ό Ούΐλ- 
δ’ερ περιέμενεν έναγωνίως τή* προσβολήν, και διά 
μίαν στιγμήν συνησθάνθη δτι είχεν ύπερβή τά όρια 
τής φρονήσεως έξωθήσας τήν Καρολίναν κατά τοι- 
ούτων κυμάτων· ευτυχώς όμως τό κύμα θραυσθέν 
όλίγας τινάς όργυιά; μακράν τοΰ πλοίου, έκάλυψε 
τό κατάστρωμά του δι’ άφροΰ μόνον. Επί τινα ςνγ· 
μήν ή πρώρα έκαλύφθη εντελώς ύπό τών ύδάτων 
τδ πλοϊον βραδέως άνέκυψε γέμον απειραρίθμων 
φωσφορικών εντόμων τής θαλάσσης, έστάθη ώς 'ίπ 
πος έξαφνισθείς, καί όταν άνέλαβε τόν δρόμον του 
τοσοϋτο καταβεβλημένου έχώρει, ώστε έλεγες καί 
ήθελε νά έλέγξη τούς όδηγούς του δια τήν άπερς 
σκεψιαν των. ό “Αριγγ παρετήρησε τόν πλοίαρχον 
εν σιωπή καί εννόησε τήν ταραχήν ήτις κατεϊχεν αυ
τόν· οί ναΰται άσυστόλως ήδη καί φανερώς έξέφρα· 
σαν τήν δυσαρέσκειάν των, καί. έπροφήτευσαν οτι 
αναπόφευκτου έπακόλουθον τοιαύτης απερίσκεπτου 
θρασύτητος ήθελεν εΐσθαι ή απώλεια τοΰ πλοίου. 
Αλλ’ δ Ούΐλδερ έμεινεν άκαμπτος. Σταθερός εις τά 
απόκρυφα σχέδιά του, καί τρομερωτέρους έτι κιν

ό ύποπλοίαρχο; άκούσας τήν διαταγήν ταύτην 
έμεινεν έκστατικός· διότι πολλή έξήγησις δέν έχρειά- 
ζετο δπω; έννοήση δτι διά τής κινήσεως ταύτης τό 
πλοϊον έλάμβανε τήν εναντίαν διεύθυνσιν, καί έπο
μένως έπέστρεφεν δθεν ήλθε. Διό άπετόλμησε νά έκ
θεση τήν απορίαν του.

— Ελπίζω, πλοίαρχε, εΐπεν, δτι δέν θά σοΰ 
κακοφανή, άν γέρων ναύτης καθώς έγώ, σοΰ ειπη 
τήν γνώμην του περί τοΰ καιρού. Εγώ, δταν τό 
πλοίου κιυδυνεύη, πάντοτε είμαι πρόθυμος νά πλη
σιάζω είς τήν ξηράν. Αλλά διά τήν ώραν, συστέλ· 
λοντες όλίγον τά ίστία μας, ήμποροΰμεν, νομίζω, 
νά μείνωμεν ανοικτά χωρίς κίνδυνον.

— Είπα νά στρέψη τό πλοίου κατά τόν άνεμον, 
εΐπεν ό Ούΐλδερ αποφασιστικής. Νομίζω oTt δέν 
χρειάζεται πολύς κόπος διά νά μέ έννοήσητε.

Ο ύποπλοίαρχος ύπήκουσε. διότι, ήσυχος καί εύ- 
πειθής αύτδς δεν είχε πλέον τί νά εΐπη μετά δια
ταγήν τόσον έντονον. Αλλ’ δτε τό πρόσταγμα με- 
τεβιβάσθη είς τόν υποπλοίαρχον Κνιστεάδ καί 
τούς ναύτας, μόλις αύτοί συνέσχον τήν δυσαρέσκειαν 
αύτών, τόσον παράλογος τούς έφαίνετο ή παλιμβου 
λία τοϋ πλοιάρχου· άλλ’ ούτος έμεινε ψυχρότατος 
είς τά συμπτώματα ταϋτα τής άπαρεσκείας.

Εν δέ τούτω ή Καρολίνα, όμοία πρδς πτηνόν 
δπερ εις μάτην παλαΐσαν πρός τήν θύελλαν ύπο- 
χωρεϊ ήδη είς αύτήν δπω; ταχύτερον πετάξη, καί 
ή Καρολίνα ώλίσθησε διά τών κυμάτων τά όποια 
διαθλώμενα εί; τήν πρώράν της περιέζωνον αύτήν 
εκατέρωθεν ώς δύο ποταμοί πυρός θαμβοΰ. 0 άνε
μος ην ηδη έπιτήδειος είς αύτήν, τά ρεύματα βοη 
θητικά καί δέν είχε πλέον άνάγκη νά διατηρή 
πάντα αύτής τά ίστία. Η γνώμη τοΰ πληρώματος 
ήν δτι καί πάλιν πολλά ίστία έφεοεν έν νυκτί τόσον 
απειλητική, άλλά τοΰ πλοιάρχου ή γνώμη δέν ήτο 
τοιαύτη.

Τήν άλλαγήν ταύτην τή; διευθύνσεως έμιμήθη 
παραυτα καί τό άγνωστον πλοϊον, τδ δποϊον θά 
έςελάμβανέ τις ώς σκιάν τής Καρολίνης έπί τών 
συμπεπυκνωμένων νεφών τά όποια ήσαν συνεσωρευ- 
μένα είς τδν ορίζοντα. Καί εχώλυε μέν τό σκότος 
τοΰ νά ‘διακρίνη τι; άν είχεν αυξήσει ή έλαττώσει 
τά ίστία του, άλλά προφανές ήτον δτι δέν ήν δυ - 
νατόν νά διαφύγη τις τήν καταδίωξίν του, ή δέ 
ασυνήθης εύχέρεεα περί τάς κινήσεις του ήοχίσε νά 
έμβάλλη καί εις αύτό τό πνεϋμά τοϋ πλοιάρχου 
δεισιδαίμονα; ιδέας περί παρεμβάσεως δυνάμεω; 
υπερφυσικής.

Ενώ δε ό ταλαίπωρο; πλοίαρχος έπειρδτο νά δια- 
σκεδάση τάς ιδέας ταύτας, ό ούρανδς καί ή θάλασσα 
μετέβαλλον δψιν. Η φωτεινή έκείνη γραμμή ή έκτει- 
νομένη κατά τό ανατολικόν μέρος τοΰ όρίζοντος 
άπωλεσθη, ώσεί τό παραπέτασμα τοϋ στερεώματος, 
άνοιχθέν δπως άφήση τούς άνεμους νά έξέλθωσιν, 
έπανεκλείσθη έπειτα. Τά νέφη συνεπυκνοΰντο πρδς 
άνατολά; καί συνεχέοντΟ μετά τών ύδάτων. Πρδς 
δέ δυσμά; απέραντου νεφών παραπέτασμα ήγείρετο

μακρά δέ ζώνη φωτός πελιδνού προσε’βαλλεν άπαϊ- 
σίως τούς όφθαλμούς. Έν μέσω δέ του ωχρού τού
του φωτός έφαίνετο τό ξένον πλοϊον, άλλ’ ήρχοντο 
στιγμαι καθ’ άς έφαίνετο διαλυόμενου είς αέρα καί 
άναβαϊνον ώ; αερώδες τι μετέωρον εί; τόν ουρανόν.

ΚεφάΛαιοτ ΙΣΤ'.

0 πλοίαρχος τής Καρολίνης ένόησε τού; απαί
σιους τούτους οιωνούς, άμα δέ είδε τήν ατμό
σφαιραν έν ή έταλαντεύετο τό αντικείμενου τό έπί 
τοσούτω διεγεϊραν τήν προσοχήν καί τούς φόβους 
του, άφήκε κραυγήν άντηχήσασαν δίκην βροντής 
έπί τοϋ καταστρώματος τοϋ πλοίου.

— Ε ! Ιτοιμ.οι νά μαζεύσετε δλα τά λαίφη (κολ- 
τελάτσες) ! Ολοι είς τού; σ τ ί γ γ ο υ ς ! Κάτω 
οΐ θώρακες ! δλα τά ίστία νά μαζευθοΰν !

II γλώσσα αΰτη ήν οικεία είς τού; ναύτας καί 
εύνοϊκώ; τήν ήκουσαν πάντες· διότι κατ’ άρχάς 
ένόμισαν δτι ό άγνωστος αύτών πλοίαρχος δια
κινδύνευε τήν άσφάλειαν τής Καρολίνης μηδεμίαν 
δίδων προσοχήν είς τά σημεία τοϋ καιρού. — JL- 
παν τό πλήρωμα εύρέθη έτοιμον έν ροπή οφθαλμού, 
τά ίστία κατέπεσαν ώς νέφη καί τό πλοϊον ήλευ- 
θερώθη τοΰ βάρους του. Είς τήν έργασίαν ταύτην 
τδ πλήρωμα άνέπτυξεν άπασαν αύτοϋ τήν δραστη
ριότητα καί εως στιγμήν άνέκοψε τδ έργου του 
δπως θεωρήση τήν δύσιν, ένθα έκαστος, κατά λόγον 
τοϋ πνεύματος και τής μαθήσεώς του, ήθελε νά 
άναγνώση τήν τύχην του.

Τδ ξένον πλοίου δέν έφαίνετο πλέον, άποκρυβέν έν 
τή θαμβή ομίχλη τη καλυπτούση τά πάντα. Αύτό; δ 
Ωκεανός έφαίνετο άγγέλλων δτι γενική άναστάτω- 
σις τών των προητοιμάζετο. Τά κύματα έπαυ
σαν πλέον θραυόμενα καί άφρίζοντα, μαύροι δέ 
όγκοι ΰδατος ύψοϋντο πρδς άνατολάς ζοφεροί καί 
άνευ τοΰ ελάχιστου φωτός. 0 άνεμος, δ πρό ολίγου 
δροσερός καί ούριος σχεδόν, κατέπιπτε καί κα- 
ίίστντο άβέβαιος, μετ’ όλίγον δέ τά βαρέα ιστία 
ήκούσθησαν κτυ σωμένα έπί τών Ιστών, φρικώδης δέ 
σιωπή έπεκράτει πανταχοΰ. Αΐφνης σπινθήρ φλογός 
διεπέρασε τδν φρικώδη ζόφον τής θαλάσσης, ήτις 
άφήκεν ώσείόρυγμόν τινα Θηρίου πυροβοληθέντος. Οί 
ναΰται παρετηρήθησαν έναγωνίως, ώσεί ή φωνή αύτή 
τοϋ ©εοΰ άνήγγειλεν είς αύτούς τόν κίνδυνον- άλλ’ό 
πλοίαρχος ήκουσε έν μέσω ταύτης τής ταραχή; 
κρότον κανονίου, καί έψιθύρισεν έν άλαζονία.

— Μήπως νομίζει οτι κοιμώμεθα; ή καταιγΐς 
τδν έπρόφθασε καί θΔ,ει νά μάς είδοποιήση. Νομίζει 
τάχα δτι παρεδόθημεν είς τδν ύπνον άπδ τάς όκτώ;

0 Ούΐλδερ έκαμε γύρους τινάς έπί τής πρύμνης, 
έφερε τούς οφθαλμούς του πρδς τόν ούρανδν επειτα 
ποός τούς ιστούς- κα| έπειτα πρδς τδ προσδοκούν 
πλήρωμά του, καί τέλος έφώνησε — είς τετράγω
νον αί όπίσω κεραϊαι! πάραυτα δέ αί κεραϊαι έτριξαν 
άπαισίως, λαβοΰσαι τήν όρισθεΐσαν θέσιν.

— Σφίξατε τά κάτω ιστία, έπανέλαβεν ό πλοί
αρχος· έτειτα δίψας νέον βλέμμα έπί τδν άπειλητί-
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— Γάλλος, Ισπανός η διάβολος, ιδού αύτό ! 
άνέκραξεν ό Ούΐλδερ· καί στραφείς πρό; τό προς- 
δοκοΰν πλήρωμα έπρόσθεσε.

— Έςω τά όπίσω ιστία ! επάνω ή κεραία τοΰ 
έπιδρόμου !

Οί ναϋται ύπήκουσαν έν σιωπή, άλλά μετ’ άπέ- 
ρίγράπτου δραστηριότητος· διότι δέν είχον ούδέ 
στιγμήν νά χάνωσι. Τά ύδατώδη ορη τά όποια συ- 
νεσωρευοντο προ ένό; τετάρτου τής ώρας κατά τό 
μεσημβρίνοδυτικόν μέρος έφθαναν τήν Καρολίναν. Ο 
άήρ είχεν άπολέαει τήν υγρασίαν έκείνην τήν χαρα
κτηρίζονταν τόν ανατολικόν άνεμον· ελαφρά δέ 
θαλάσσια πτηνά έπτερύγιζον περί τού; ιστούς, απαί
σιοι πρόδρομοι τή; καταιγίδος. Καταπληκτικός 
μηκυθμό; συνετάραξεν αίφνης τόν ωκεανόν, ή επι
φάνεια τών ύδάτων διεκυμάνθη, έρρυτιδώθη καί 
κατελήφθη ύπό σινδόνης άφροΰ ύπολεύκου καί διαυ
γούς. Τήν ορμήν τοΰ άνέμου ήσθάνθη πάραυτα τό 
πλοΐον τό όποιον δεχθέν αύτόν κατά πλευιάν, έκλι
νε τού; ιστούς αύτοΰ ύπό τήν βαοεΐαν όραήν τοΰ 
άέρο;.

— Τό πηδάλιόν πρός τόν άνεμον! τό πηδάλιόν 
πρός τόν άνεμον ! έβόησεν ό Ούΐλδερ, πρόκειται περί 
τής ζωής μας !

0 πηδαλιούχο; έξεπλήρωσε τήν διαταγήν, άλλά 
τό πλοΐον δέν άνηγέρθη, οί δέ ιστοί έκλινον πρός 
τόν δρίζοντα,

— Θάρρος καί άφοβία ! είπεν ό Ούΐλδερ άρπά- 
σας άπό τόν βραχίο.α τόν ύποπλοίαρχον Αριγγ, δσ- 
τις ετρεχεν έπί τοΰ καταστρώματος ώ; τρελλός, έν- 
τροπή, υποπλοίαρχε, νά κάμνη; ούτω σύ δστι; χρεω- 
στεΐ; νά δώσγ,ς τό παράδειγμα τής γενναιότητο; είς 
τούς άλλους· φέρε ενα πέλεκυν.

Ταχύς ώς ή άστραπή ό υποπλοίαρχος εύρε τόν 
πέλεκυν καί δ ίδιος άνέβη εις τήν κεραίαν τοΰ έπι
δρόμου όπως έκτελέση τήν δοθησομένην διαταγήν.

— Πρέπει νά κόψωμεν; ήρώτησε τόν βραχίονα 
=χων ύψωμένον καί δ ά φωνής τής οποίας τό έντο
νον καί τό σταθερόν άπεδείκνυον οτι ή πρώτη του 
ταραχή είχε διασκεδασθή.

— Στάσου, είπεν δ πλοίαρχος· τό πλοΐον υπα
κούει είς τό πηδάλιόν ;

— Παντελώς, κύριε.
— Τότε κόψε, είπε ψυχρώς ό Ούΐλδερ.
Τριγμός ίσχυρώτεοος διεΐέχθη τήν διαταγήν ταύ

την. Μετά πολλούς κτύπους στιβαρώ; κατενεχθέν- 
τας ό μέγα; ιστός κατέπεσεν είς τήν θάλασσαν με 
τάς κεραίας, τά ιστία, τά σχοινία καί λοιπά έξαρ- 
τήματα, ή δέ Καρολίνη άνωρθώθη 
φορτίσθείς καϊ ήρχισε πάλιν πλέουσχ.

— Ανασηκό'.εται! άνεβόησαν οί 
μέχρις έκείνου καί μετέωροι μεταξύ 
νάτου.

Καθαρίσατε ! προσέθηκεν ό πλοίαρχος. Ετοι
μοι νά μαζεύσητε τόν μικρόν δόλωνα· καθαρίσατε 
τό κατάστρωμα άπό τά τεμάχια αύτά’κόψατε, κό
ψατε, φίλοι μου, λάβετε τού; πελέκει; καί τά εγχει
ρίδιά σας· κόψατε τά πάντα.

χόν ορίζοντα προσέθηκε —Μαζεύσατε το μέγα ΐςίον, 
τόν έπίδρομον, καί τόν άρτέμονα ! επάνω, σφίξατε < 
τά ιστία 1 θάρρος, παιδιά, θάρίο; ! <

Οί ναϋται έβλεπον τόν κίνδυνον και ή προθ ιμία 
των δνηγείρετο έτι μάλλον διά τή; ήσυχου καί έν- ι 
τόνου φωνή; τοΰ Ούΐλδερ. Ανέβησαν έπί τών ιστών 
μέ ευκινησίαν καί ταχύτητα γαλών, καί έν μια 
στιγμή τά ιστία συσταλέντα κατά κιλύνδρους, πε- 
ριεδέθησαν έκαστον έπί τής κεραίτς του' οί ναϋται 
κατέβησαν μετά τής αύτής ταχύτητα; μεθ’ όση; άνέ- 
βησαν ό άνεμος είχε καταπέσει καί ή Καρολίνα 
βαρέω; (ολίσθαινε διά τών κυμάτων τά όποια καθ’ 
έκάστην στιγμήν καθίσταντο όμιλώτερα, ώς έάν ή 
θάλασσα έναποταμίευεν ήδη είς τούς κόλπους αύτής 
τούς άφρού; διά τών οποίων πρότερον έκαλύπτετο ά- 
πασα αύτής ή επιφάνεια. Οί όρυγμ.οΙ οί ε’ξερχόμενοι 
τοΰ ώχεα· οΰ, τό ύψος τοΰ ούρανοΰ, ή έπί τών προ
σώπων έζωγραφημένη αγωνία, τά πάντα συνέβα- 
λον όπως άποδείξωσι τό επίσημον τών παλμωίών 
τούτων στιγμών τή; προσδοκίας. Οί δύο υποπλοί
αρχοι, κατά πρώτον ήδη εύ.εθέντες άνευ έογασίας, 
έπλησίασαν πρός τόν πλοίαρχον.

— όποιαν τρομεράν νύκτα τήν έχομεν άπόψε 
πλοίαρχε, είπεν ό υποπλοίαρχος ‘’Αριγγ.

— Είδα και άλλας πολύ χειρότερα; και περισ
σότερον απροσδόκητους, άπεκρίθη ό Ούΐλδερ.

— Κατ’ εύτοχίαν, έπανέλαβεν ό Αριγγ, μάς έδω
σε καιρόν νά προετοιμασθώμεν πρός υποδοχήν της· 
άλλα ή θύελλα αύτη συνοδεύεται άπό τά τρομερό
τερα συμπτώματα.

— Ναι, ειπεν ό Κνιστεάδ διά φωνή; βραγχνής 
παρόμ-οιον καιρόν έκαμνε όταν είδα τόν Βεζούβιον 
έκρηγνυόμενον.

— Τοιοϋτον έπίσης έκαμνε καί δτε ό ΓροιΛαι-δδς 
επεσεν είς τά παράλια τών όρκάδων, προσέθετο ό 
Α?ιγγ·

— Κύριοι, είπεν ό Ούΐλδερ, τί ήμποροΰμεν νά 
κάμωμεν περισσότερον; Ούτε φύσημα άνεμου δεν 
ακούεται, καί τό πλοΐον γονατίζει.

Οί δύο υποπλοίαρχοι δεν έγνώριζον τί νά προτεί- 
νωσι· άλλ άμφότεροι έβασανίζοντο άπό προαισθή 
ματα δεισιδαιμονίας, ένισχυομένης έτι μάλλον ύπό 
τής πραγματικό; φοβερά; οψεως τής νυκτός. 0 
Αριγγ έξέφρασεν αύτά έν ιγ άποκρίσει του.

— Ναι, είπεν, ή Καρολίνα είναι καθώς πρέπει, 
άλλ δμως οσον άξιον πλοΐον κα'ι άν ήναι δεν είναι 
εύκολου νά διαφύγη όποιονδήποτε άπό τού; Ό.Ι.Ιαν 
όονς έκείνου; οί όποιοι πάντοτε τρέχουν, χωρίς νά 
εϊςεύρν) τι; ποιον άνθρωπον έχουν εί; τό πηδάλιόν 
~ων, μέ ποιαν πυξίδα ταξιδεύουν καί ποιος τούς 
διοικεί.

— Τοιοϋτον πρέπει νά ήναι τό νέον πλοΐον. προ- 
σεθηκεν ό Κνιστεάδ. Αφού τόσον καιρόν έμεινεν 
ύπη'νεμον, ιδού τώρα μά; φθάνει προσήν.-μον, χωρίς 
νά ίίξεύργ] τι; πώς καί διατί.

— Ευχαρίστως άς,ινα εις τού; κυρίου; τοΰ πλοίου 
τό μεριδιόν μου τού τελευταίου μηνά;·, διά νά μάθω 
ποίαν σημαίαν έχει αύτό τό πλοΐον, ειπεν ό "Αριγγ.

ώ; ίππος εκ-

ναϋται άφωνοε 
ζωή; καί θα-

Οί ναϋται είργάζοντο μέ τήν δραστηριότητα έκεί
νην τήν οποίαν παρέχει ή έλπΐς, έκόπησαν δέ έν 
μια στιγμή τά σχοινία τά κρατούντα τού; ιστούς, 
καί ή Καρολίνα άοπλο; κατά τή; θυέλλης, έφαίνετο 
μόλις έγγίζουσα τά άφρίζοντα κύματα, θά έλεγε; 
δέ δτι ή βία τοΰ άνέμου τοΰ έπιχυνομένου λάβρως 
έπ’ αύτήν καί διά πατάγου βροντής, ήθελε συναρ
πάσει αυτήν άπό τοΰ στοιχείου έπί τοΰ όποίου έκυ- 
μάτιζε. Καθ’ ήν στιγμήν δέ ή καταιγί; έξερράγη 
ήδη, ναύτης τι; άφήκε κυματίζοντας τού; κεροίακα; 
τοΰ μόνου ιστίου τό όποιον έμενε- τό ίστίον δέ τούτο 
καί τοι λελυμένον ήπείλησε νά παρασύρω μεθ’ έαυ 
τοΰ τόν ιστόν τοΰ έπιδρόμου, τόν μόνον μένοντα 
έτι έπί τοΰ πλοίου. 0 Ούΐλδερ ένόησε πάραυτα τήν 
ανάγκην τή; προλήψεω; τοΰ νέου τούτου κινδύνου.

— 0 ιστό; ούτος, είπε πρό; τόν Αριγγ, δέν θά 
δυνηθω επί πολύ ακόμη ν’ άντισταθή είς τοιαύτην 
ορμήν έάν πέση μόνο; κατά τήν πρώραν, θά δώσγ 
τιναγμόν είς τό πλοΐον ό όποιο; είμπορεΐ νά ήναι 
ολέθριος’ πρέπει νά στείλωμεν ναύτας Ttva; έπάνω 
διά νά λύσωσι τόν δόλωνα άπό τάς κεραίας του.

— ‘Ο ιστός τοΰ έπιδρόμου λυγίζει ώς τό καλά- 
μιον, άπεκρίθη ό ύποπλοίαρχο;· τό νά στείλωμεν 
έπάνω άνθρωπον, είναι τό αύτό ώς καί νά τόν ρί 
ψωμεν είς τήν θάλασσαν.

— Εχεις δίκαιον, άπεκρίθη ό Ούΐλδερ πεισθείς 
περί τής άληθεία; τών λόγων τοΰ ύποπλοιάρχου. 
Μείνε έδώ, καί έάν μέ συμβή κανέν δυστύχημα, 
προσπάθησε νά φέρης τήν Καρολίναν είς κανένα έκ 
τών λιμένων τών αρκτικών παραλίων.

Καί λέγων ταΰτα ό πλοίαρχος έρριψε τόν πΐλόν 
του έπί τοΰ καταστρώματος, καί ήτοιμάσθη νά έκ- 
βάλη τό ένδυμά του.

— Τί κάμνείς, αύτοΰ πλοίαρχε; έβόησεν ό υπο
πλοίαρχο; θέσας τήν χεϊρά του έπί του ώμου τοΰ 
πλοιάρχου του.
—‘1’πάγω έπάνω νά κόψω τό ίστίον -.οΰ δόλωνα;· 
χωρίς τούτου θά χάσωμεν τόν ιστόν καί ίσως καί 
τό πλοΐον.

— Είναι φανερόν τούτο, κύριε· άλλά κανείς <S; 
μή είπιρ δτι άλλο; έξεπλήρωσε τό χρέος τοΰ Αριγγ. 
Τό χρέος σου, κύριε πλοίαρχε, είναι νά όδηγήστι; τό 
πλοΐον· εί; τόν λιμένα, τό δέ έδικόν μου νά κόψω 
αύτό τό πανίον. Εάν μοΰ συμβή κανέν δυστύχημα 
σημειώσατε' το εί; τό βιβλίον τοΰ πλοίου, άναφέρον- 
τε; καί τόν τρόπον μέ τόν όποιον έφέρθη· αύτό εί
ναι ό καλλίτερος έπιτάφιο; του ναύτου.

‘Ο Ούΐλδερ δέν έκαμεν ούδεμίαν άντίστασιν. Ανέ
λαβε τήν σκοπευτικήν θέσιν του, έδέχθη δέ τήν 
αύθόρμητον πρότασιν τοΰ ύποπλοιάρχου ώ; άνθρω
πο; άπό πολλοϋ είθισμένο; νά έκπληροΐ τά καθή- 
κοντά του ακριβώς, όσον κινδυνώδη καί άν ώσι, καί 
μή έκπλτ.ττόμενος, έάν άλλο; άνθρωπο; έμπνέεται 
ύπό τών αύτών αισθημάτων. ‘Ο ύποπλοίαρχο; δθεν, 
χωρίς λέξιν νά προφέρω, έλαβε τόν πέλεκύν του καί 
ώρμησεν είς τόν ιστόν τόν καμπτόμ-νον ύπό τή; 
δεινής τοΰ άνέμου βία; καί έτοιμόρροπον. Οί ναϋται 
ένόησαν τόν σκοπόν του καί πέντε ή έξ έκ τών μάλ-

λον ηλικιωμένων, κινούμενοι ύπό αισθήματος ΰπε- 
ρηφανίας, έπήδησαν κατόπιν αύτοΰ δπω; συμμερι- 
σθώσι τόν κίνδυνον.

— Καταβήτε άπό τόν ιστόν, έβόησεν ό Ούΐλδερ 
διά τή; θαλασσίου σάλπιγγος, καταβήτε δλοι πλήν 
τοΰ υποπλοιάρχου.

Οί ναϋται έμειναν έπτοημένοι έκ τών λόγων τού
των, άλλ’ ήσαν αρκούντως ένθουσίώδεις, ώστε αντί 
νά ύπακούσωσιν έσκορπίσθησαν έπί τών κεραιών. ‘Ο 
υποπλοίαρχος ωφεληθείς έκ στιγμιαίου κοπασμοΰ 
τοΰ άνέμου άπέκοψε τδ σχοινίον τό κρατούν τήν 
μίαν τών κάτω γωνιών τού έπιδρόμου. Τό ίστίον. 
άπεσπάσθη τής κεραίας μέ πάταγον καταπληκτικόν 
καί επεσε πρός τά έμπρός· οί ναϋται ήκολούθουν 
αύτό έτι διά τών οφθαλμών, δτε ή κεραία ή κάτω 
έθραύσθη ύπό τή; ορμής τού άνέμου.

— Καταβήτε, έβόησε καί πάλιν ό Ούΐλδερ κατα
βήτε, πρόκειται περί τή; ζωή; σας. Είς καί μόνος 
ναύτης ύπήκουσεν εις τήν διαταγήν ταύτην καί έρ- 
ρίφθη έπί τοΰ καταστρώματος μέ ταχύτητα άνέμου. 
Τά σχοινία δλα έκόπησαν ώς νήμα λεπτόν, ό ιστό; 
έλυγίσθη, έκλινε καί κατιβυθίσθη είς τά κύματα. 
‘Ο Ούΐλδερ ώς άστραπή ωρμησε πρός τά έμπρό; 
καί εύδιακρίτως είδε τά θύματα κεκολλημένα έπί 
τοΰ καταπεσόντο; ίστοϋ. Είδε μάλιστα μεταξύ αύ
τών τόν γενναΐον Αριγγ τείναντα πρός αύτόν τήν 
χεϊρα πρός αποχαιρετισμόν, ώς άνθρωπος άπολέσα; 
μέν πάσαν έλπίδα, έγκαρτερών όμως είς τήν τύχην 
του ώς γενναίο; ναύτης. Επειτα καί ιστός καί άν
θρωποι έχάθησαν είς τά κύματα τά όποια έφαίνοντο 
έτοιμα νά καταπίωσι τό πλοΐον ολόκληρον.

•— Ετοιμοι νά ρίψητε τήν λέμβον είς τήν Θάλασ
σαν, έφώνησεν ό πλοίαρχο; λησμονήσα; δτι ή δια
ταγή του ήτον άνεπίδεκτο; έκπληρώσεως.

Οί ν>ΰται έπτοημένοι προσέβλεψαν άλλήλου; καί 
έμειναν ακίνητοι.

— Είναι αργά πλέον, εί»αι άργά, τό βλέπω 
καί έγώ, είπεν ό υποπλοίαρχο; δύναμις άνθρώπου 
δέν έξαρκεΐ νά τού; σώση.

— Αΐ ! πλοΐον, έφώνησεν ό υποπλοίαρχο; Κνι- 
στεάδ, διά φωνή; πλήρους δεισιδαίμονο; φόβου.

— Ας έλθνι, ά; φθάση, άπεκρίθη πικρώς ό νέο; 
πλοίαρχος, δέν θά κάμη τίποτε άλλο παρά νά απο
τελειώσω τά; καστροφάς τά; όποια; τά στοιχεία 
ήρχισαν.

— 'Εάν τό πλοΐον αύτό είναι αληθινόν, έξηκο- 
λούθησεν ό υποπλοίαρχο;, χρεωστοΰμεν νά τό πλη- 
σιάσωμεν· πρέπει νά προσπαθήσω μεν νά όμιλήσωμεν 
πρό; αύτό, άρκεΐ νά*μά; άκούση ένεκα τοΰ άνέμου.

— Κάλλιον θάνατο; παρά νά ομιλήσω πρός 
αύτόν τόνάνθρωπον, έψιθύρισεν ό Ούΐλδερ. Τόπλοΐον 
αύτό φθάνει ταχέως πρό; ήμάς, προσέθηκεν επειτα 
αποταθεί; πρό; ε$ύτόν.

— Ναι ναι, κύριε, πολύ ταχέως, άπεκρίθη ό 
πηδαλιούχο;.

-— Υποχώρησε, επάνω όλοι, ειπεν ο πλοίαρχο; 
ίσω; μά; προσπεράσει ένεκα τοΰ σκότους, τώρα 
οπού οί ιστοί μας άπωλεσθησαν.
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θή μετά τοΰ λοιπού πληρώματος πεπεισμένος πλέον 
περί της όρθότητος τής ιδέας του.

— Διά της ζινήσεω; ταύτης τό εμπορικόν πλοΐον 
τής Βριστόλης έξέκλινε τής γραμμής τήν οποίαν 
ήζολούθει τό ξένον πλοΐον. Τοΰτο δέ ποούχώρησεν 
έν μέσω τής δμίχλης συνεσταλμένα έχων δλα του τά 
ιστία, καί έν τάξει τύύς Ιστούς καί τάς κεραίας. Οί 
ναΰται τής Καρολίνης έφοβήθησαν έπί μίαν στιγμήν 
μήπως πέση έπάνω των ένεκα τοΰ ψηλαφητού σκό
τους και έζήτησαν νά άνάψωσι φανούς.

— Καί έκτος τούτων αρκούντως μάς βλέπει, 
είπεν δ Ού’ίλδερ.

— Τό πλήρωμα εστη, τό μυστηριώδες πλοΐον 
τό όποιον άπό τοσούτου έβλεπαν δέν απείχε πλέον 
άπ’ αύτών παρά εκατόν μόνον πόδας. ‘Ο άνεμος 
έπνεε άνωθεν κατά τών κυμάτων καί έκράτεί ακί
νητα σχεδόν τά κύματα έπ'ι τής κοίτης αύτών, ένό- 
μιζες δέ ότι ή θάλασσα είχε μεταβληθή αίφνης είς 
λίμνην πεπαγωμένην. ’Εάν κατά τύχην κΰμά τι υψοΰ 
το υπέρ τήν επιφάνειαν τής θαλάσσης, ό ανεμοστρό
βιλος μετέβαλλεν αύτό εις άφρόν. Τό ξένον πλοΐον 
πλησίστίον σχεδόν, ώλίσθαινε διά τών υδάτων μέ 
ταχύτητα νέφους διωχομένου υπό τής θυέλλης, ού
δέν δέ σημεΐον ζωής έφαίνετο έπ’ αύτοΰ. Καθ’ ήν 
στιγμήν έπλησίασεν, ό Ούίλδερ είς τό έπακοον τής 
άνησυχίας του, μόλις έτόλμα νά άναπνεύση· άλλ’ 
ούδέν εΐδεν έπί τοΰ καταστρώμ-ατος τοΰ εχθρού, 
οΰτε μορφήν άνθρώπου, οΰτε περίεργον οφθαλμών, 
οΰτε σημεΐον άναγνωρίσεως· τό άγνωστον πλοΐον 
παρήλθεν ενώπιον αύτών ώς σκιερά οπτασία, καί 
μετ’ ολίγον έπεσεν ϋπήνεμον.

— Αύτό χάνεται έν μέσερ τής δμίχλης ! ε’βόη- 
σεν δ Ούίλδερ, δστις έφαίνετο χαίρων κρυφίως διότι 
έγκατελιίπετο μόνος.

— Είς τήν ομίχλην ή είς τά σύννεφα, άπεκρίθη δ 
Κνιστεάδ.

·— Είς τούς ουρανούς η είς τά σύννεφα, άπεκρίθη 
δ Ούίλδερ, ολίγον μέ μέλει, άρκεΐ νά χαθί) άπ’ έμ
προσθεν μ.ας.

— Καθώς κατήντησε τό οδικόν μας πλοΐον, εΐ- 
πεν δ ύποπλοίαρχος, οί περισσότεροι ναΰται θεω- 
ροΰσιν ώς εύτυχίαν των τό νά βλέπωσι ξένον πλοΐον.

— Οί άνθρώποι πολλάκις τρέχουσα είς τόν άφα- 
νισμόν των παραγνωρίζοντες τό συμφέρον των άς 
φυγή τό πλοΐον αύτό άπό πλησίον μας, σοΰ λέγω, 
καί μεγάλην ευχαριστίαν θά κάμω εϊς τον Θεόν, 
Μάς έπέρασε πλέον, καί τώρα ή μόνη μου επιθυμία 
είναι νά διαρκέση ή θύελλα αΰτη έως τδ πρ&>ί.

‘Ο Κνιστεάδ διεταράχθη καί ερριψεν έπί τόν 
πλοίαρχον βλέμμα δυσπιστίας καί θαυμασμού. Είς

Καθ δλον τό διάστημα τής νυκτός ό Ούιλδερ 
διέμεινεν άγρυπνος, έπί τής άσφαλείας τής Καρ>- 
λίνης, μόνους δέ βοηθούς είχε δύο έμπειρους ναύ- 
τας τούς όποιους διώρισεν είς τό πηδάλιον, διότι 
άνάγκην είχε τής ιδίας έαυτοΰ έπιστασίας δπως 
ίιασώση τά λείψανα τοΰ δυστυχούς πλοίου άπό τοΰ 
νά γένωσι βορά τών κυμάτων. Αμα τά σκότη τής 
άπαισίας εκείνης νυκτός ήρχισαν άραιούμενα, δ άνε
μος έπαισθητώς έκόπασεν, άστατος δέ αύρα διεδε'- 
χθη κατ' ολίγον αύτόν καί ή γαλήνη έξωμάλυνεν 
έπί τέλους τήν τεταραγμένην τοΰ Ωκεανού επι
φάνειαν.

— Είς τάς άντλίας, είπεν δ Ούιλδερ, μετρήσατε 
τό ύδωρ καί κενώσατε τό πλοΐον.

Οί ναΰται μετά βοαδύτητος καί μόλις συγκατέ- 
νευσαν νά ύπακούσωσιν, δ δέ Κνιστεάδ πρός 8ν δ 
Ούιλδερ άπετάθη, διδων τήν διαταγήν ταύτην, έρ- 
ριψε βλέμμα απειλητικόν σχεδόν έπί τοΰ πλοιάρ
χου καί άπεκρίθη.

— Μόνη ή μαγεία δύναται νά κενώσφ τό πλοΐον 
τό όποιον είναι μισογεμάτον σχεδόν άπό τά υδατα.

— Άδιάφορον! είς τάς άντλίας, κύριε, έπανέ
λαβεν ό Ούιλδερ, διατάξετε τούς ανθρώπους νά έξαν- 
τλήσωσι τό ύδωρ τοΰ πλοίου.

0 Κνιστεάδ διεβίβασε τήν διαταγήν, άλλ’ οί 
ναΰται ήρνήθησαν νά έκπληρώσωσι τό επίπονον τοΰτο 
έργον. 0 πλοίαρχος έκάλεσε δύο έξ αύτών κατ’ όνο
μα καί έπειράθη νά τούς έπιπλήξη διά τήν άπεί- 
θειάν των καί νά παραστήσφ είς αύτούς τήν επεί- 
γ'ουσαν άνάγκην τοΰ έργου· άλλ’ ούδέν ήττον ήρνή
θησαν καί παρεχώρησαν τόν λόγον είς τόν ύποπλοί- 
αρχον, όπως ουτος · διεςηγήσφ τάς στασιαστικά; 
αύτών ιδέας.

— Τί; ή άνάγκη αντλιών είς τοιοϋτον πλοΐον; 
είπε πλησιάσας δ Κνιστεάδ καί μειδιών σαρκαστι- 
κώς· έπειτα άπό τήν νύκτα τήν όποιαν ίπεράσαμεν, 
κανείς άπό ημάς δέν θά άπορήση έάν ίδή τήν Καρο
λίναν νά έκβάλλη τά κύματα τά όποια κατεπτεν, 
ώς τά κήτη τοΰ ωκεανού.

— Τί δηλοΐ τοΰτο ; εΐπε τότε ό Ούιλδερ, προς- 
βλέψας ασκαρδαμυκτί τόν υποπλοίαρχον. Σύ υπο
πλοίαρχε, σύ τολμά:; είς τοιαύτην ώραν νά δίδγς 
τό παράδειγμα τής άταξίας είς τό πλοΐον;

τούς οφθαλμούς τοΰ δεισιδαίμονος τούτου άνθρώπου, 0 Κνιστεάδ ώπισθοδρόμησεν απέναντι τοΰ Ούίλ- 
προφανής άπόνοια ήτο τό νά παραζάλη τις τήν διάρ-^δερ, τά χείλη του άνεκινήθοσαν, άλλ’ ούδεμιαν 
κειαν τής θυε'λλης, καθ’ ήν στιγμήν έξήντλει ήδη'καταληπτήν άπόκρισιν εδωκε. ‘Ο Ούίλδερ τον διέ- 
βλην αύτής τήν μανίαν. (τάξε καί πάλιν νά φέρφ τούς ναύτα; εις τάς άν-

— Ναί, είπεν ό Ούίλδερ κτυπών σπασμωδικώςίτλίας, άλλ’ ό υποπλοίαρχο; άπεκρίθη ήδη δι άρνή- 
τήν μίαν χεΐρα έπί τή; άλλης· άς πνεύσν), δέν ζη- σεως δοιστικής. Τότε ό Ούίλδερ έχασε πλέον τήν 
τώ τίποτε άλλο είμή άνεμον. ύπομονήν καί σφοδρώς άπωθήσας αύτόν τόν ερριψεν

όλαι αί ύπόνοιαι τοΰ υποπλοιάρχου περί τοΰ έπί τοΰ καταστρώματος. Τό τόλμημα τοΰτο έρρι- 
χαρακτήρος τοΰ πλοιάρχου έπεκυρώδησαν ύπό τών'ψεν εις αμηχανίαν τό πλήρωμα. Αλλά μετ’ού πολύ 
λόγων τούτων, διό άπεχώρησε σιωπηλώς όπως ένω-ίσυνελθόντες καί άμοιβαίως παροτρυνόμενοι ωρμησαν

ύπομονήν καί σφοδρώς άπωθήσας αύτόν τόν ερριψεν 
περί τοΰ έπί τοΰ καταστρώματος. Τό τόλμημα τοΰτο ερρι-
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πάντες κατά τοΰ πλοιάρχου μόνου καί ανυπεράσπι
στου. Κραυγή όμως έξελθοΰσά τής πρύμνης άνεχαί- 
τισεν αύτούς* τήν κραυγήν ταύτην είχεν αφήσει ή 
Γερτρούδη καί τοιαύτην επιρροήν είχεν ώστε κατέ
βαλε διά μιας τήν μανίαν "-ών βαναύσων αύτών αν
θρώπων τών όποιων τά πάθη είχον άποπτύσει τόν 
χαλινόν.

Αγρυπνη'σασαι έπί πολύ, ή Γερτρούδη καί ή σύ-1 
νοδός της δέν είχον δυνηθή νά άνθέξωσι μέχρι τέ
λους είς τόν κόπον καί κατεκλίθησαν· έγερθεΐσαι 
δέ μετ’ ολίγον καί άναβάσαι είς τό κατάστρωμα έν 
κατα πλήξει εΐδον τήν στασιαστικήν έκείνην σκηνήν.

Τί τρέχει; ήρώτησε διά τρεμούσης φωνής ή κυ 
ρία Ούίλη.

— έχομεν στάσιν, κυρία, άνανδρον στάσιν, εΐ- 
πεν ό Ούίλδερ τοΰ όποιου οί μέν φλογεροί οφθαλμοί 
ήπείλουν τούς αντιπάλους, τό δέ μέτωπον ήτο ζο
φερόν ώς ή θύελλα τήν όποιαν είχον διαφύγει.

— ’Ακούσατε κυρία, ύπέλαβιν είπών τραχέως 
ό ύποπλοίαρχος Κνιστεάδ· τήν νύκτα ταύτην είδα 
καί ούρανόν καί θάλασσαν άνω κάτω όσον δέν τούς 
είδα ποτέ. Ένφ tv πλοΐον έτρεχε μέ οΰριον άνε
μον, έλαφρόν ώς πουλίον, έχον όλα του τά ιστία 
έπάνω, άλλο πλοΐον ήναγκάσθη νά ρίψη είς τήν θά
λασσαν όλους του τούς ιστούς.

— ’Αλλά τοΰτο δικαιολογεί τάχα τήν βίαν καί 
τήν άταξίαν τήν οποίαν βλέπω ·, ήρώτησεν ή παιδα
γωγός. Τό πλοΐον λοιπόν αύτό είναι πεπρωμένον νά 
ύποφέρη πάσας τάς δυστυχίας ;
Κύριε Ούίλδερ συγκατανεύετε πλέον νά μοΰ έξηγή- 
σητε τά διατρέχοντα ;

Κυρία, άπεκρίθη πικρώς ό Ούίλ.δερ, ένθυμείσθε ; 
σάς είχα ειδοποιήσει περί τοΰ κινδύνου.

— Ά! μάλιστα, έπανέλαβεν ό ύποπλοίαρχος, 
καί ό διάβολος δταν τόν άναγκάσουν, γίνεται τίμιος 
άνθρωπος, καί έχομεν περί τούτου πολλάς άποδεί- 
ξνις. Καί κατά πρώτον έχομεν τό πέσιμον τοΰ πα
λαιού μας πλοιάρχου, έπειτα τό περιστατικών τοΰ 
γέροντας εκείνου άλιέως καί έπειτα τήν αποπομπήν 
τοΰ άξιου ναύκληρου μας· έπρεπε νά μή ξεκινήσωμεν 
ήμεϊς καθόσον μάλιστα ήτο παρασκευή, έπρεπε μά
λιστα τό κ.υριωτερον νά μή δεχθώμεν είς τό πλοΐον 
πλοίαρχον άγνωστον καί νά έμπιστευθώμεν εις αύ
τόν. Τώρα πλέον έγινε ποΰ έγινε· τό πλοΐον γεμί
ζει νερά, καί όπου καί άν ήναι καταβυθίζεται· υπάρ
χει δμως ακόμη μέσον σωτηρίας.

— Καί ποιον μέσον; ήρώτησεν ή πρεσβύτες ρί- 
ψασα βλέμμα άποτεθαρρυμένον έπί τής ώχρας καί 
προσεκτικής νεάνιδος. Μέλλσμεν λοιπόν νά χαθώμεν 
αβοήθητοι; δεν υπάρχει κανέν πλοΐον άλλο νά μάς 
σώση ,·

‘θ ν* μάς φυλάττη άπό τά ξένα πλοία, 
«νεφώνησεν ό Κνιστεάδ. ώ μεγάλη λέμβος κρέμεται 
είς τήν πρύμνην, ή δε αμ,ερικανική ήπειρος απέχει 
άπό έδώ έως σαράντα λεύγας πρός τά νοτιοδυτικά, 
«ιτό: άν μετατοπισθή καί αύτή έως αΰριαν, καί δώ
δεκα δυνατοί κωπηλάται ήμποροϋν νά φέρουν τήν 
λέμβον είς τήν ξηράν.

Πρ οτείνετε λοιπόν νά άφήσωμεν τδ πλοΐον ι 
ήρώτησεν ή κυρία Ούίλη.

—- Μάλιστα, κυρία· τό συμφέρον τών ιδιοκτη
τών τού πλοίου είναι ιερόν διά πάντα τίμιου ναύ
την, άλλ η ζωή είναι πολυτιμ.οτέρα άπό χρυσίον.

•— Γεννηθείτω τό θέλημα τοΰ ©εοϋ! είπεν ή 
πρεοβυτ·.;· άλλά βεβαίως καμμίαν βίαν δέν μελε
τάτε κατά τοΰ πλοιάρχου σας, δστις, είμαι πεπει
σμένη, εφέρθη ώς άνθρωπος τίμιος καί ικανός είς 
περιστάσεις δεινοτάτας.

ζ0 Κνιστεάδ δέν άπεκρίθη ή δ.ά γογγυσμού 
ακαταλήπτου1 υπήγε δέ νά συνεννοηθη μετά τών 
λοιπών ναυτών, οΐτινες, μετά βραχεΐαν διάσκεψιν 
ερριψαν τήν λέμβον είς τήν θάλασσαν καί μετεφε- 
ρον είς αυτήν ζωοτροφίας καί άλλα χρειώδη.

— όσοι χριστιανοί είναι είς τό πλοΐον, είπε 
τότε ό ύποπλοίαρχος, άς καταβοΰν είς τήν λέμβον 
δσοι δέ έχουν ακόμη εμπιστοσύνην είς άλλους άς 
μείνουν μαζή μέ αύτούς καί θά καλοπεράσουν.

Τάς προετοιμασία;· ταύτας είχε παρατηρήσει ό 
Ούίλ.δερ μετά σφοδράς άγανακτήσεως. Ούδαμώς 
δμως είχεν άπολέσει τήν άξιόπρέπειάν του, αλλ’ 
έφαίνετο μάλλον ώς άνθρωπος έχων τό δικαίωμ» νά 
δίατάζη περί τής τύχης τών άλλων, ή ώς δυστυ
χής έξαρτώμενος έκ τίς ιδιοτροπίας όχλου βάναυ
σου καί στασιαστικού.

— Ουτω λοιπόν, είπεν ύ Ούιλδερ ψυχρώς ό σκο
πός σας είναι νά έγκαταλείψητε τό πλοΐον καί νά 
παραβήτε δλα σας τά χρέη ;

Ο υποπλοίαρχος, καί τοι θριαμβεύουν, ώπισθο- 
δρόμησεν έκ φόβου απέναντι τού Ούίλδερ καί άπε
κρίθη.

— Σύ, δ όποιος ήξεΰρεις νά διοικής πλοΐον χω
ρίς πλήρωμα δέν έχεις βέβαια άνάγκην λέμβου. 
Αλλ’ δμως ποτέ άς μήν είπωθή δτι σέ άφήσαμεν 
χωρίς μέσον τοΰ νά δυνηθής νά φθάσ-ρς είς τήν ξη- 
ιάν. Σαύ άφίνομεν τήν σαΛοΐπαν.

— Τήν σαλοΰπαν 1 έπανέλαβεν ό Ούίλδερ, άλλά 
ήξεύρεις δτι χωρίς ιστών δλαι δλων ήμών αί δυνάμεις 
δέ< έξαρκούν νά τήν σηκώσωοιν ούδέ κατά ένα δά
κτυλον άπό τό κατάστρωμα.

— Εκείνοι οί όποιοι έσηκωσαν τού; ιστούς τής 
Καρολίνης άπό τάς θέσεις των καί τούς ερριψαν είς 
τήν θάλασσαν, αύτοί ήμποροϋν νά τού; βάλουν πά
λιν είς τόν τόπον των, άπεκρίθη ναύτης, τις διερ- 
μηνεύ; γενόμενο; τών ιδεών τών δεισιδαιμόνων συν
τρόφων τον. Μετά μίαν ώραν άφ’ ού άναχωρήσω- 
μεν, μία μηχανή θά Σ^θο καί θά διορθώση δλας 
τάς ζημίας αί δποΐαι έγιναν καί ουτω θά δυνηθής 
νά έξακολουθήσης τόν δρόμον σου.

*0 Ούίλδερ δέ» κατεδέχθη νά άποκριθή, έβάδιζε 
δέ διά τοΰ καταστρώματος σύννου; μέν άλλ’ ήσυ
χος καί άτάραχος. έν τούτοι; οί ναΰται, φερόμενοι 
ύπ’ άκατασχέτου επιθυμίας νά έγκαταλείψωσι τό 
πλοΐον, κατεβίβασαν είς τήν λέμβον τόν πληγώ- 
μένον των πλοίαρχον. Αί δύο γυναίκες, περίφοβοι, 
έπείσθησαν δτι άδύνατον ήτο νά καθησυχάσωσι τούς 
τετυφλωμένους έχείνους ανθρώπους. Η πρεσβύτις
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τάτους. τίποτε εις τόν κόσμον δέν ήθελε μάς απο
χωρήσει είς τοιαύτην κρίσιμον περίστασιν.

— ίπάρχπ καμμία έλπίς διά τούς μένοντας 
είς τό πλοϊον ;

— Πολλά ολίγη,
— Καί είς τήν λέμβον ;
όλόκληρο; στιγμή παρήλθε πρίν ό Ούΐλδερ άπο- 

κοιθή. Παρετήρησε προσεκτικώς τόν Ουρανόν τήν 
άπομεμακρυσμένην ήπειρον. Ούδέν προγνωστικόν τοϋ 
καιρού διέφυγε τήν οξυδέρκειάν του, αί δέ διάφοροι 
συγκινήσεις αί κατέχουσαι τήν καρδίαν του διε- 
γοάφησαν έπί τού προσώπου αύτοϋ.

— όρκιζομαι είς τήν τιμήν, τό πολυτιμότατον 
τοΰτο τοϋ άνθρώπου κτήμα, άπεκρίθη μετά φωνή; 
σταθερά;, ορκίζομαι είς τδ ιερόν χρέος τδ δποϊον 
πάς άνθρωπος έχει είς τδ νά συμβουλεύν) τδ καλόν 
είς τδ πλησίον του καί νά τδν προστατεύω, ορκίζο
μαι οτι δέν έχω εμπιστοσύνην είς τδν καιρόν. Πι
στεύω δέ δτι άσφαλέστεοος θέλει εΐσθαι τις έπί τοϋ 
ναυαγοϋντος τούτου πλοίου, παρ’ δσον εί; τήν λέμ · 
βον αύτήν, ή όποια ποτέ δέν θά φθάση εις τήν 
ξηράν.

— *Ας μείνωμεν λοιπόν, εΐπεν ή Γερτρούδη, 
καί τδ αίμα άνέβη είς τάς ώχράς παρειά; της.

— Εμπρός, εμπρός, έβόησεν δ Κνιστεάδ, έκα
στη στιγμή τή; ήμέρας είναι δι’ ήμάς έβδομάς 
ζωής, έκαστη στιγμή γαλήνης, έτος ολόκληρον. 
Κ,αταβήτε ή σάς άφίνομ.εν.

— Κάλλιον θάνατος άπεκρίθη ή νεάνις, παρά 
ζωή μέ τοιούτους αθλίους.

Κατ’ έκείνην δέ τήν στιγμήν ήκούσθη δ τακτικός 
καί μεμετριμένο; τών κωπών δοϋπος, διασχιζουσών 
τά υδατα, καί ή λέμβος άπεμακρύνθη τοϋ πλοίου 
έξ ρωμαλέων ναυτών κωπηλατούντων. Τότε οί δυ- 
σταγμοί τής πρεσβύτιδος έπαυσαν.

— Σταθήτε, έφώνησε, λάβετε τδ παιδίον μου 

μόνον καί αφήσατε έμέ.
Αλλ’ δ ύποπλοίαρχυς Κνιστεάδ δέν άπεκρίθη 

είμή διά νεύματος τής χειρδς καί τινων λέξεων άκα- 
ταλήπτων άπαγγελθεισών διά τόνου φωνή; χονδρού 
καί βαναύσου. Μετ’ όλίγον δέ τά πεισματώδη πρό
σωπα τών ναυτών έξηφανίσθησαν έν τή άποστάσει 
ή δέ άπάγουσα αύτούς λέμβο; βαθμηδόν σμικρυ- 
νομένη δέν έφαίνετο πλέον παρά ώ; μαϋρον σημεϊον 
άφανιζόμενον καί άναφαινόμενον εί; τήν έπιφάνειαν 
κατά τήν φοράν τών κυμάτων. Οί δυστυχείς έγκα- 
ταλειφθέντες ήκολούθησαν διά τοϋ βλέμματος τήν 
οΐχομένην λέμβον άφωνοι καί σιωπηλοί. . Αύτός ό 
Ούΐλδερ τότε μόνον άπέστρεψεν τού; οφθαλμού; 
δτε πλέον έχάθη εί; τόν δρίζοντα ή ελαφρά είκών 
τής λέμβου. Προσέβλεψε τότε τάς ταλαίπωρους γυ
ναίκας, καί έφερε τήν χεϊρα είς τό μέτωπον ώς ίνα 
συνκεντρώση τάς ιδέας του. Εφριττεν άναλογιζόμενος 
τήν εύθύνην τήν όποίαν άνελαβε συμβουλεύσας τά; 
γυναίκας νά μείνωσιν άλλ' ή ταραχή του ταχέως 
διεσκεδάσθη καί άνέλαβε τήν ψυχρότητά του.

— Εφυγαν ! είπε τότε βαθύν άφείς στεναγμόν. 
— Εφυγαν! δέν υπάρχει πλέον ελπίς εΐπεν

συνέλαβε τότε την ιδέαν νά άποταθή προς τδν πλοί
αρχον Νικόλ- άλλ’ ούτος, περιτετυλίγμένο; είς τά 
έφαπλώματά του, έφαίνετο παραδεδομένος είς τήν 
οδύνην του, ώστε τίποτε δέν ήλπίζετο ουδέ παρ’ 

αύτοϋ.
— Τί θά πράξωμεν ·, ήρώτησε τότε ή πρεσβύτις 

τδν νέον πλοίαρχον.
— Αγνοώ, άπεκρίθη ούτος* φαίνεται δτι θά 

διευθυνθώσιν είς την ξηράν· είκοσιτεσσάρων ωρών 
γαλήνη τούς άρκεϊ διά νά φθάσωσιν είς τήν γήν, 
έκτδς άν αίφνιδίως πνεόση άνεμος νοτιοδυτικός.

— Και τά πλοϊον ;
— Εάν έγκαταλειφθή θά βυθισθή μετ’ όλίγον.
— Τότε λοιπάν πρέπει νά ομιλήσω υπέρ υμών 

πρός τάς σιδηράς αύτάς καρδίας. II πρδς σέ συμπά
θεια μου πάντοτε αύξανει χύέιε Ούΐλδερ, καί είς 
μυρίους κινδύνους προτιμώ νά εκτεθώ παρά νά σε 
έγκαταλείψω.

— Σταθήτε. κυρία μου, άπεκρίθη δ Ούΐλδερ 
λαμβάνων αύτήν εύσεβάστως άπδ τής χειρδς, έγώ 
ποτέ δέν θά έγκαταλείψω τδ πλοϊόν μου.

— Μή άποφασίζη,ς· καί οΐ πεισματοδέστεροι 
χαρακτήρες πολλάκις έκαμφθησαν, αί δέ παρακλή
σεις μου δυνατόν νά μεταπείσωσι τούς βαναύσους 
αύτοΰς ναύτας.

— Υπάρχει όμως είς χαρακτήρ άκαμπτος, άμε- 
τάπιστος, καί άρχαί τάς δποίας δεν θά δυνηθήτε 
νά έκριζώσητε.

— Καί ποια ταϋτα;
— Τά έδικά μου.
— Τί θέλετε νά είπήτε κύριε ·, Δεν σάς πιστεύω 

τόσον παράφρονα, ώστε νά παρασυρθήτε έπί τοσοΰ
τον άπό αίσθημα άπονενοημένον.

— Μήπως φαίνομαι παράφρων ; ήρώτησεν ό 
Ούΐλδερ τδ αίσθημα τδ όποιον μέ κατέχει ίσως εί
ναι καί έσφαλμένον, άλλά ένεράιζώθη πλέον είς τήν 
καρδίαν μου καί κατέστη έξις. ‘II τιμή μέ άποτρέ- 
π·.ι τοϋ νά έγκαταλείψω τδ έμπιστευθέν μοι πλοϊον, 
έν δσω σώζεται μία του σανίς.

— Αλλ’ είς τοιαύτην κρίσιν, είς τί θά σάς ώφε- 
λήσν) ή άφοσίωσίς σας;

— Είς τίποτε, συμφωνώ καί έγώ, άπεκρίθη ό 
Ούΐλδερ μειδιάσας μελαγχολικώς· *θά άποθάνω διά 
νά δείξω είς τούς μετ’ εμέ πώς πρέπει νά κάμνω- 
σι«τδ χρέος των.

— ‘Η Γερτρούδη καί ή παιδαγωγός προσέβλε- 
ψαν έν συμπάθεια μεγίστη τήν ζωηράν και αποφα
σιστικήν φυσιογνωμίαν τοϋ Ούΐλδερ, τοϋ οποίου 
τό θάρρος τάς ένέπλησε θαυμασμού. Συγχρίνουσα 
τδν χαρακτήρα αύτοϋ πρός τόν χαρακτήρα τών στα
σιαστών, ή κυρία Ούΐλη έδίστασε ν’ άποχωρισθή 
αύτοϋ καί νά λάβη θέσιν μεταξύ τών άλλων.

— 0 Θεός νά μέ φωτίση μέ τήν σοφίαν του ! 
άνεφώνησεν αύτή, δέν γνωρίζω τί μέρος νά λάβω, 
όμιλήσετέ μας, κύριε Ούΐλδερ, συμβουλεύσατε μας 
ώς ήθελετε συμβουλεύσει τήν μητέρα ή τήν άδελ- 
φήν σας.

— Εαν είχα συγγενείς τόσον στενού; καί.φιλ-
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ή πρεσβύτις βλέπουσα μετ’ άγωνίας τήν λειποψυ· 
χοϋσαν σχεδόν μαθήτριάν της.

Τό βλέμμα τό δποϊον δ Ούΐλδερ ήτένισεν έπί τήν 
ώραίαν ταύτην καί δειλήν κόρην δέν ήτον όλιγώ- 
τερον τοϋ τής κυρίας Ούΐλης τρυφερόν καί εκφρα
στικόν. Τό μέτωπόν του κατέστη σύννουν, τά χείλη 
του έσφίχθησαν, καί είς βαθεϊς βυθισδείς διαλο
γισμούς έπειράθη νά συνάθροιση πάσαν τήν δύναμιν 
τής γονίμου αύτοϋ φαντασίας καί τής πολυχρονίου 
πείρας του.

(Ακολουθεί.)

είς τόν ορίζοντα τήν Νάντην, ής τά φώτα έτρεμον 
έν τη δμίχλη καί μετά τινας στιγμάς ό Μαρσώ 
ήτον είς τούς βραχίονας τής μητρός του.

Μετά τού; πρώτου; άσπασμούς, έπαρουσίασεν 
εί; τήν οεκογένεεάν του τήν νέαν του σύντροφον τοΰ 
ταξιδειου· τινέ; λε'ξει; ήρκεσαν νά έμπνεύσωσε συμ
πάθειαν τή μητρί του καί ταϊς άδελφαΐς του. Μό-

ίλις ή Λευκή έφανέρωσε τήν έπιθυμίαν νά έπαναλάβη 
τά ενδύματα τοϋ φύλλου της, καί αί δύο άδελ- 
φαί διεφιλονείκησαν τήν έπιθυμίαν τοΰ νά τνί,χεη- 
σιμεύσωσιν ώ; θαλαμηπόλοι.

‘Η διαγωγή αΰτη, δσον άπλή καί άν φανεται 
κατά πρώτην εποψιν, περιεποιεϊτο μεγάλην βαρύ
τητα ώς έκ τών καιρικών περιστάσεων. Ή Μάντη 
έταράττετο ύπό τήν άνθυπατίαν τοΰ Καρριέρο υ. 
. Ξένον θέαμα είς τδ πνεύμα καί τού; όφθαλ μού; 
εΐναι τό όράν ολόκληρον πόλιν αίματόεσσαν έκυτών 
δηγμάτων ενός μόνου άνθρώπου’ έρωτά τις έα τδν 
πόθεν προέρχεται ή δύναμις έκείνη ή έπιβάλλουσα 
θέλησιν έπί όγδοήκοντα εκατομμυρίων ατόμων άτινα 
δεσπόζει, καί πώς, δταν είς μόνο; λέγει, α Θέλω, » 
δέν άνίστανται δλοι, διά νά εί'πωσι, « Πολύ καλά!., 
άλλ’ ήμεϊ; δέν θέλομεν ! » Καί τοΰτο διότι υπάρ
χει έξις έξευτελισμοΰ εί; τήν ψυχήν τών πολλών 
δμοΰ, διότι τά άτομα μόνα έχουσιν ενίοτε διαπύ- 
ρους επιθυμίας νά ώσιν έλεύθερα. Διότι δ λαός, ώς 
λέγει ό Σακεσπήρος, δέν γνωρίζει άλλως νά άντα- 
μείψη, τόν δολοφόνον τοΰ Καίσαρος ή ποιών αύτόν 
Καίσαρα. ίδού διατί ύπάρχουσι τύραννοι τής έλευ- 
θερίας, ώ; ύπάρχουσι τύραννοι τής μοναρχίας.

Τδ αίμα λοιπόν ερρεεν είς Νάντην είς τάς οδούς, 
καί ό Καρριέρο;, δστις ήτον είς τόν ‘Ροβεσπιέρρον 
δ,τι ή ύαινα εϊς τήν τίγριν καί δ θώς είς τδν λέοντα 
ένεπλήσσετο έκ τοΰ καθαρωτέρου έκείνου αίματος, 
φρονών δτι ήθελε τό αποδώσει μεμιγμένον μετά τοΰ 
έδικοϋ του.

‘Υπήρχον προσέτι νέοι τρόποι σφαγής· ή λαιμη
τόμος θλάται ταχέως 1 έπενόησε τάς καταποντίσει; 
πολλών όμοΰ, ών τό όνομα κατέστη άχώριστον τοϋ 
έδιχοϋ του. Κατεσκευάσθησαν πλοία έπί τούτω έντδς 
τοϋ λιμένας, γνωρίίοντες καί διά ποιον σκοπόν 
διότι τά είδον είς τό ναυπν.γεϊον· τά πλοία δε ταϋτα 
τά είκοσι ποδών μήκους ήσαν περίεργα καί πρωτο
φανή επειδή ήνοίγοντο ίνα καταβυθίσωσιν έντός τοϋ 
ύδατος τούς έπί τή τιμωρία ταύτη καταδεδικα- 
σμένους* καί τή ημέρα τής δοκιμή; των συνέδραμε 
σχεδόν τοσοΰτος λαός έπί τή; όχθης, όσος δταν 
ρίπτωσι πλοϊον μέ ανθοδέσμην έπί τοϋ ύψηλοτέρου 
του ιστού καί σημαία; είς άπαντα τά επικρια του.

Ώ ! φεΰ τοϊ; άνθρώποις οίτινες, ώ; τόν Καίριε- 
ρον, μεταχειρίζονται τήν φαντασίαν των έπινοοϋν- 
τε; διάφορα είδη, βασάνων θανάτου, διότι κάθε 
μέσον πρό; θραΰσιν τόύ άνθρώπου εΐναι ευχολον τώ 
άνθρώπφ. Δυστυχία εκείνοι; οίτινες, άνευ θεωρία;, 
κάμνουσιν ανωφελείς φόνους I εισιν αιτία ώστε αί 
μητέρες ήμών νά τοέμωσι προφέρουσαι τάς λέζει; 
έπανάστασις καί δημοκρατία, αχώριστου; δι αύ
τά;, τών λέξεων σφαγή καί όλεθοος. Καί αί μητέρες 

0 Μαρσώ ευρεν είς τήν θύραν ’απόσπασμα έκ 
τριάκοντα άνδρών, ούς δ άρχιστράτηγος διέταξε νά 
ίππεύσωσιν δπω; τόν συμπαραπέμψωσι μέχρι τής 
Μάντης. 0 Δουμάς τούς συνώδευσιν έπί τινα και
ρόν άλλ’ ώς λεύγην έκ του Χολλέτου, δ φίλος του 
έπέμενεν έπί πολύ νά έπις-ρέψη, καθόσον μακρύτερα 
ήτο κινδυνώδες νά έπανέλθη μόνος. Τούς άπεχαι- 
ρέτησε λοιπόν, καί πάραυτα καλπάζων έχάθη είς 
γωνίαν όδοϋ τίνος.

Επειτα ό Μαρσώ έπεθύμει νά εύρεθή μόνο; μετά 
τής νέα; Βανδεανής. Είχε τήν ιστορίαν τής ζωής 
της νά τφ διηγηθή, καί τω έφαίνετο οτι ή ζωή αΰτη 
ώφειλε νά ήναι πλήρης αισθημάτων συμπάθειας. 
Επλησίασε τόν ίππον του είς τδν τής Λευκής.

— Λοιπόν! τή είπε, ήδη δτε εϊμεθα ήσυχοι καί 
έχομεν μακράν οδόν νά βαδίσωμεν, όμιλήσωμεν, 
όμιλήσωμεν περί ύμών· είξεύρω τίς εΐσθε, άλλ’ όχι 
καί άλλο τι. Πώς εύρέθητε είς τήν συνάθροισιν ταύ-| 
την·, Πώς έσυνειθίσατε νά ένδύεσθε ώς άνήρ; όμι- 
λήσατέ μοι έπί πολύ περί ύμών, περί τής παιδικής 
σας ηλικίας, σάς παρακαλώ.

0 Μαρσώ, χωρίς νά είξεόρη διατί, δέν ήδύνατο,! 
όμιλών μετά τής Λευκής, νά μεταχειρίζεται τήν] 
δημοκρατικήν γλώσσαν τής εποχής.

Ή Λευκή τότε τω έδιηγεΐτο τόν βίον της· πώς, 
νέα ούσα ή μήτηρ της άπέθανε καί τήν άφησεν δλως 
παιδίον εί; τάς χεϊρα; τοϋ μαρκεσίου Βωλιού· πώ; 
ή άγωγή της, ήν έλαβε παρ’ άνδρός, τήν έξοΐκείωσε| 
πρός τά; γυμνάσεις οίτινες, δτε έξερράγη ή έπα- 
νάστασις τής Βανδέας, έγένοντο αύτή τόσον ωφέ
λιμοι καί τή έπέτρεψαν νά άκολουθήσγ τδν πατέ
ρα της. Τώ ανέπτυσσε άπαντα τά συμβάντα τού 
πολέμοο τούτου άπό τήν στάσιν τοϋ Σαιν Φλωρεν- 
τιου μέχρι τής μάχης ένθα δ Μαρσώ τής έσωσε τήν 
ζωήν. Ωμίλησεν έπί πολύ, ώς τήν παρεκαλεσε, 
διότι έβλεπεν δτι ήκούετο μεθ’ ηδονή;. Καθ’ ήν 
στιγμήν έτελείωνε τήν διήγησίν της, παρετήρησαν 
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φρόνησες, μετά δυσκολίας, έτοποθετήθη εές τόσονημών κάμνουσιν ανθρώπους, καί, είς τά δεκαπέντε1ΓΓ------,, Γ-------- ------------- .. ------ . . - ,
έτη, τίς έξ ημών απερχόμενος έκ τών χειρών τής νεαράν καρδίαν εις ήν πλέον δέν ύπήχρον ή πάθη, 
μητρός του, δέν τρέμει ωσαύτως είς τάς λέξεις έπα- 
νάστασις καί δημοκρατία ;

’Επανέλθωμεν είς τόν Μαρσώ καί εις ολόκληρον 
οικογένειαν ήν τό όνομά του ύπεράσπιζεν έναντίον 
τού ίδιου Καρριέρου. ‘Η Λευκή άνετέθη είς τάς δύο 
νεάνίδας, αΐτινες έγένοντο φίλαι της μετά σειράν

Τό αίμα δπερ εθέρμαενε τάς φλέβας του έψυχράνθη 
βραδέως, ψυχρότης μελαγχολική διεδέχθη τήν έξα- 
ψιν· ό Μαρσώ τέλος, πριν γνωρίσφ τήν Λευκήν, 
ήτο ασθενής στερημένος, διά τής αιφνίδιου έλλεί- 
ψεως τής θέρμης, τήν ένέργειαν καί τήν ίσχύν ήν 

ίώφειλιν είς μόνην τήν παρουσίαν του.
Λοιπόν ! άπαντα εκείνα τά ενύπνια τής εύδαι- 

^μονίας, άπαντα έκεϊνα τά στοιχεία νέας ζωής, α- 
(παντα έκεϊνα τά γοητεύμάτα τής νεότητας άτινα 

πράγμα τι σχεδόν σπουδαίου ώς τόν γάμον τάς ό Μαρσώ ένόμεζεν διά παντός χαθέντα δι’ αύτόν, 
κατείχε· γυναικείος στολισμός· ή Λευκή δέν ωφειλει 
νά διατηρήσφ έπί πλέον τά ανδρικά ενδύματα.

Πάραυτα τήν έπανέφερον στολισμένην έκ τών δι
πλών των ένδυμάτων καί έδέησε νά ένδυθφ τήν 
έσθήτα μέν τής μιας τό σάλιον δέ τής έτέρας. Ασυλ
λόγιστοι νεάνιδε;! είναι αληθές οτι, καί αί τρεις 
όμοΰ δέν εΐχον τήν ήλικίαν τής μητρός τοΰ Μαρσώ, 
ήτις είσέτι ήτον ώραία.

ότε ή Λευκή έπανήλθεν ό νέος στρατηγός έσπευ- 
σεν είς προϋπάντησίν της, καί έσταμάτησεν έκπε- 
πληγμένος. ‘Υπό τό πρώτον της ένδυμα είχε μόλις 
παρατηρήσει τό ούράνιον κάλλος της καί τάς χά- 
ριτάς της, άς έπανέλαβεν ύπό τό γυναικείου ένου-ί 
μα. Είναι αληθές δμως οτι είχεν δλα τά Θέλγητρα 
τής ωραίας· μίαν στιγμήν έλησμόνησεν έμπροσθεν 
τοΰ καθρεπτου, πόλεμον, Βανδέαν καί σφαγήν· διότι 
ή ψυχή ή μάλλον ανυπόκριτος έχει τήν έρωτοτρο- 
πίαν της δταν άοχεται τοΰ αγαπάν καί διότι θέλει 
νά άρέσκφ είς τόν όποιον αγαπά.

0 Μαρσώ ήθελησε νά όμιλήσφ, καί δέν έδυνήθη 
νά προφέρφ μίαν λέξιν· ή Λευκή έμειδίασε καί τώ 
έςέτεινε τήν χεϊρα, περιχαρής, διότι είδεν δτι τω 
έφάνη ώραία δσον έπεθύμει.

Τή έσπέοα, ό νέος μνηστζρ τής αδελφής τού Μαρ
σώ ήλθε, καί, έπειδή ό παΐς ερως είναι εγωιστής, 
άπό τής φιλαυτίας έως τοΰ μητρικού έρωτος, δέν 
ύπήρξε μία οικία είς Νάντην, μία μόνη ίσως, ένθα 
τό πάν νά ήναι χαρά καί άγαλλίασις, δτε πέριξ 
αυτής τό πάν ήτο δάκρυα καί θλίψεις.

Ω ! πόσον ό Μαρσώ καί ή Λευκή παρεδόθησαν 
εις την νέαν ζωήν ! πόσον ή προτεραία τοΓς έφαί- 
νετο όπισθεν αύτών ! ώς ονειροπόλημα ! Μόνον κατά 
καιρόν, ή καρδία τής Λευκής έθλίβετο, καί δάκρυα 
έολαστανον είς τούς οφθαλμούς της· διότι αίφνι- 
διώς έσυλλογίζετο τόν πατέρα της· ό Μαρσώ τήν 
παρηγόρει· έπειτα διά νά τήν διασκεδάσφ, τή διη
γείτο τάς πρώτα; του έκστρατείας' πώς ό υπότρο
φος έγένετο στρατιώτης είς τό δέκατον πέμπτου 
έτος τής ηλικίας του, αξιωματικός είς τό δέκατον 
εοδομον, συνταγματάρχης είς τό δέκατον έννατον, 
στρατηγός είς τό εικοστόν πρώτον. ‘Η Λευκή τόν 
προέτρεψε νά τά έπαιαλαμβάνφ συχνάκις, διότι είς 
δσα τφ έλεγε, δέν υπήρχε λέξις άλλου έρωτος.

Καί έν τούτοις ό Μαρσώ ήγάπησε, ήγάπησε δι’ 
όλης τής ισχύος τής ψυχής, τό ένόμιζε τουλάχιστον 
Ακολούθως πάραυτα ήπατήθη, έπροδόθη" ή κα-α-
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ασπασμών· διότι υπάρχει ηλικία καθ’ ήν έκάστη 
νεάνις νομίζει δτι ευρε φίλην αίωνίαν είς τήν φίλην- 
τήν όποιαν πρό μιας ώρας έγνώρισε. ’Εξήλθον όμοΰ

επι τών 
ι πλέον έκ της 
τήν προτεραίαν 

όν έκαμνε 
έρκος

Ιμετεμψυχοΰντο εις τι ύπερόριον είσέτι άόριστον, 
άλλ’ όπερ έν τούτοις έδύνατο νά πλησιάσφ ημέραν 
τινά· ό ίδιος έξεπλήττετο ότι τό μειδίαμα έπανήρ- 
χετο ένίοτε καί άνευ αντικειμένου νά διαβφ έ 
χειλέων του, καί δέν ήσθάνετό 
δυσκολίας εκείνης τοΰ ζην ήτις, 
είσέτι, άπερρόφα τάς δυνάμει; του καί τόν 
νά έπιθυμφ θάνατον προσεχή ώς τό μόνον 
όπερ δέν δύναται νά ϋπερβ·φ ή θλίψις.

ή Λευκή έξ άλλου μέρους π-ρασυρθείσα κατ’ άρ- 
χάς πρός τόν Μαρσώ St’ αίσθήμασος φυσικού ευ
γνωμοσύνης, απέδιδε τφ αίσθήματι τούτω τάς δια
φόρους συγκινήσεις αίτινες τήν κατετάραττον. Λεν 
ήτον άπλουστάτη ώς έπεθόμει έπιμόνως ή παρου
σία τοΰ άνδρός δστις τής έσωσε τήν ζωήν ·, Αί λεξείς 
α'ίτινες έξεφυγον τοΰ στόματός του έδυναντο νά 
ώσιν είς αυτήν αδιάφοροι ; Η φυσιογνωμία του περι
βεβλημένη μελαγχολίας τόσον βαθείας ώεν επρο- 
κάλει συμπάθειαν ; έπειτα όταν θεωρούσα αυτόν 

I τόν έβλεπε νά στενάζφ, δέν ήτον πάντοτε έτοιμη 
> νά είπη' Τίδύ-αμαι, φίλε, νά κάμω ύπέρ σοϋ δστις 

τοσαΰτα υπέρ έμοΰ έκαμες ;
Ταραττόμενοι ύπό τών διαφόρων τούτων αισθη

μάτων, άτινα καθεκάστην ποοσεκτώντο νεαν ίσχύν, 
ή Λευκή καί ό Μαρσώ άπέρασαν τους πρώτους και
ρούς τής διαμονής τών εί; Νάντην τέλος ή προς- 
διορισθεΐσα έποχή διά τήν υπανδρείαν τή; αδελφής 
τοΰ νέου στρατηγού έφθασέ.

Μεταξύ τών λιθοκολλήτων κόσμων άτινα παρήγ- 
γειλε δι’ αυτήν, ό Μαρσώ έξέλεξεν ένα πολύτιμον 
Sv προσέφερε τφ Λευκή. Η Λευκή τόν εθεώρησε κατ 
άρχάς διά τής νεανικής της ε’ρωτοτροπίας, επειτα 
πάραυτα έκλεισε τήν θήκην.

— Οί κόσμοι άρμόζουσιν είς τήν θεσιν μου ; 
είπε μελαγχολικώς· κόσμοι δι’ έμέ ! ένώ ίσως ό 
πατήρ μου φεύγεε άπό αγροικίας είς αγροικίαν, 
επαιτών τεμάχιον αστού διά τήν ζωήν του, σίτο- 
βολώνα δι’ άσυλόν του· ένώ, έγώ ή ιδία προγεγραμ- 
μένη.. . Οχι, δζ μέ κρύψει ή άπλότης μου άφ όλωνμένη.. . Οχι, άς με κρύψη ή άπλυτης μου αφ όλων 
τά βλέμματα· συλλογίσθητι ότι δύναμαι νά άνα- 
γνωρισθώ.

0 Μαρσώ ματαίως την έβίασε. δέν συγκκτετέθη 
νά δεχθφ ή τεχνητόν έρυθροΰν ρόδον όπερ εύρίσκετο 
μεταξύ τών στολισμών.

Αί έκκλησίαι ήσαν κεκλεισμέναΐ’ καί είς τό ξενο
δοχείου τής πόλεως έπεκυρώθη ό γάμος, ίΐ τελετή

υπήρξε βραχεία καί μελαγχολική, αί νεάνιδες έπό- 
θουν τήν εκκλησίαν κεκοσμημένην ύπό κηρίων καί 
άνθέων, τό κάλυμμα τό κρεμάμενον άνωθεν τής κεφα
λής τών νέων συζύγων, ύπό τό όποιον άνταλάσ- 
σονται οί γέλωτες τών ϋποβασταζόντων αύτό, καί 
τήν ευλογίαν τοΰ ίερέως τοΰ λέγοντας· s Πορεύθητε, 
τέκνα, καί εύτυχήτε. »

Εί; τήν θύραν του Ξενοδοχείου τής πόλεως, πρε
σβεία ναυτών έπερίμενε τού; νυμφίους, ό βαθμό; 
τοΰ Μαρσώ εϊλκυεν είς τήν αδελφήν του τήν τιμήν 
ταύτην· Εις τών ανθρώπων τούτων οϋτινος ή μορφή 
δέν τώ έφαίνετο άγνωστος, είχε δύο άνθοδέσμας· 
έδοκε τήν μίαν είς τόν σύζυγον έπειτα προχωρών 
πρό; τήν Λευκήν, ήτις τόν έθεώρες ασκαρδαμυκτί, 
τφ έπαρουσίασε τήν ετέραν.

— Τινγουί, πού είναι ό πατήρ μου ·, είπεν ή 
Λευκή ώχριώσα.

— Είς τόν Αγιον Φλωρέντιον, άπεκρίθη ό ναύ
της. Λάβετε τήν ά.θοδέσμην ταύτην, υπάρχει έντός 
επιστολή. Ζήτω ό βασιλεύς, δεσποσύνη Λευκή.

*Η Λευκή ήθέλησε νά τόν σταματίσφ, νά δμΐ- 
λήση, νά έρωτη'σφ, άλλ’ είχε χαθή. ό Μαρσώ άνε- 
γνώρισε τόν όδηγόν, καί άκουσίως του έθαύμαζε 
τόν ζήλον, τήν έπιτηδειότητα καί τήν τόλμην τοΰ 
χωρικού.

‘Η Λευκή άνέγνωσε τήν επιστολήν μετ’ άγω- 
νίας. Οί Βανδεανοί ύπέστησαν καταστροφάς καί 
αποτυχίας· ολόκληρος λαός μετανάστευσεν, όπισ- 
Θοδρομών έμπροσθεν τής πυρκαϊάς καί τοΰ λιμού. 
Τό έτ.ίλοιπον τής επιστολής ήτον εύγνωμοσύναε διά 
τόν Μαρσώ. 0 μαρκήσιο; έμαθε τά πάντα τφ επι
μελείς τοΰ Τινγουΐ. ‘Η Λευκή ήτο μελαγχολική, 
ή έπιστολή αυτή έκ νέου τήν έρριψεν έν τώ μέσω 
τών ωμοτήτων τοΰ πολέμου· έστηρίζετο έπί τοΰ 
βραχίονος τοΰ Μαρσώ πλέον τοΰ συνήθους, τω ώμί- 
λει πλησιέστερον καί διά γλυκυτέρα; φωνής, ό 
Μαρσώ πιθανόν νά τήν ήθελεν έτι μελαγχολικω- 
τέραν διότι, είς τήν βαθυτέραν μελαγχολίαν υ
πάρχει πλειοτέρα άφοσίωσις· και τό εΐπον, υπάρχει 
πολύ; εγωισμός εϊς τόν έρωτα.

Κατά τό διάστημα τής τελετή; ξένος τις, δστις 
ώς έλεγε, είχεν ύποθέσεις επισήμους νά διαβιβάσφ είς 
τόν Μαρσώ, είσήχθη είς τήν αίθουσαν. Εισερχόμε
νου δέ, ό Μαρσώ, τήν κεφαλήν κεκλιμμένην πρός 
τήν Λευκήν, ήτις τω έδιδε τόν βραχίονα, δέν τον 
παρετήρησε ποσώς κατ’ άρχάς* άλλά πάραυτα αισ
θανθείς τόν βραχίονα τοΰτον νά τρέμη, ύψωσε τήν 
κεφαλήν ή Λευκή καί αύτός ήσαν έμπροσθεν τοΰ 
Δελμάρ.

0 αντιπρόσωπος τοΰ λαοΰ έπλησίασε βραδέως, 
τού; οφθαλμού; έχων προσηλωμένου; έπί τής Λευ
κής καί τόν γέλωτα έπί τών χειλέων δ δέ Μαρσώ, 
τόν ιδρώτα έχων έπί τοΰ μετώπου, τόν έθεώρει νά 
προχωρή ώς ό δον ’Ιωάννης θεωοεΐ τό άγαλμα 
τοΰ Ταξιάρχου ίπποτικοΰ τάγματος.

—· όραία μου, έχεις άδελφόν ;
‘Η Λευκή έψιλλισε καί ήτοιμάσθη νά ριφθφείς 

τους βραχίονας τοΰ Μαρσώ· ό Δελμάρ έξηκολούθησε.

— *Αν ή μνήμη καί ή όμοιότης σου δέν υέ 
άπατώσε, έ προγευμάτισα μεν όμοΰ είς Χολλέτον. 
Πώς γίνεται νά μήν τόν ϊδώ άπό τής εποχής εκεί
νης είς τούς ζυγούς τοΰ δημοκρατικού στρατού -,

‘Η Λευκή φσθάνετο τάς δυνάμεις τη; έκλεε-πού- 
σας· ό διαπεραστικός οφθαλμός τοΰ Δελμάρ έξη- 
κολούθει τας προόδους τής ταραχής της, καί έ
μελλε νά ίιποκύψφ ύπό τό βλέμμα τούτο, δτε 
έστράφη καί ε’προσηλώθη έπί τοΰ Μαρσώ.

Τότε δέ καί ό Δελμάρ έρρίγνσε· ό νέος στρατη
γός είχε τήν χεϊρα επί τή; λαβής τής σπάθη; του, 
ήν έθλιβε σπασμωδικώς. ‘Η μορφή τού άντιπρο- 
σώπου τοΰ λαοΰ έπανέλαβε πάραυτα τήν συνήθη 
τη; έκφρασίν· έφάνη δτι έξ ολοκλήρου έλησμόνησεν 
δ.τι είπε πρό μικροΰ, καί λαμβά-'ων τόν Μαρσώ 
άπό τόν βραχίονα τόν συμπαρέσυρε μέχρι τοΰπα- 
ραθύρου, τφ συ ομίλησε στιγμάς τινα; περί τή; 
ένεστώσης καταστάσεως τής Βανδέας καί τόν =- 
πληροφόρησε οτι ήλθεν εις Νάντην δπω; συσκε- 
φθφ μετά τοΰ Καρριέρου έπί τών νέων μέτρων τής 
αύστηρότητος άτινα κατεπείγετο νά μεταχειρεσθφ 
καθ’ δσον άφώρα τού; έπαναστάτας. Τω άνήγγειλεν 
προσέτι δτεό στρατηγό; Δουμάς προσεκλήθη εί; Πα
ρισιού;· καί «φίνων αύτόν πάραυτα, δεέβη χαιρετών 
καί μειδιών έμπροσθεν τοΰ καθίσματος ένθα ή Λευκή 
έπεσεν άφίνουσα τόν βραχίονα τοΰ Μαρσώ καί ένθα 
έμεινε ψυχρά καί ωχρά.

Μετά δύω ώρας ό Μαρσώ διετάχθη νά άναχω- 
οήσφ άνευ άναβολής δπως ένωθφ μετά τοΰ στρατού 
τής Δύσεω; καί έπαναλάβφ τήν άρχηγίαν τοΰ τάγ
ματός του.

‘Η αιφνίδιος αυτή καί άνέλπιςΌ; διαταγή τόν κα- 
τεπληξε- ένόμισεν δτι είς ταύτην έβλεπε συμφω
νίαν τινά μετά τής σκηνής τής συμβάσης μίαν στι
γμήν πρότερον ή άδειά του έτελείωνε μετά δεκα
πέντε ήμέρας· έτρεξεν είς τήν οικίαν του Δελμάρ 
δπως έπιτύχη έξηγήσεις τινάς· άλλ’ εϊχεν αναχω
ρήσει άμα συνδιαλεχθείς μετά τοΰ Καρριέρου. Ε
πρεπε νά ύπακούσφ· τό ταλαντεύεσθαι, ήν χά· 
νεοθαι. Κατά τήν έποχήν ταύτην, οί στρατηγοί 
ύπέκειντο είς τήν ίσχύν τών άντιπροσώπων τοΰ 
λαοΰ τών σταλέντων παρά τής Συνελευσεως. Ο 
Μαρσώ ήτσ πλησίον τής Λευκής δτ’ έδέχθη τήν 
διαταγήν ταύτην. Παραζαλισθείς άπό τήν ανέλ
πιστου προσβολήν, δέν είχε τήν καρτερίαν νά τφ 
άναγγείλφ άναχώρησιν ήτις τήν έγκατέλειπε μόνην 
καί άνυπεράσπιστον έν τφ μέσω πόλεω; ποτιζο- 
μένης καθςμερινώ| έκ τοΰ αίματος τών συμπα
τριωτών τη;. Έπαρατήρησε τήν ταραχήν του, καί ή 
ανησυχία της ύπερβαίνουσα τήν δειλίαν της, τον 
έπλησίασε μέ τό άνήσυχον βλέμμα γυναικός άγα- 
πωμένης, ήτις είξεύρει δτι έχει τό δικαίωμα τού 
έρωταν, καί ήτίς έρωτα. 0 Μαρσώ τή έπαρουσίασε 
τήν διαταγήν ήν πρό μινροΰ έδέχθη. ‘Η Λευκά 
μόλις έρριψεν έπί ταύτης τούς όφθαλμούς κφί ήνόησε 
είς τίνα κίνδυνον ή απείθεια έξετίθει τόν υπερασ
πιστήν της- ή καρδία της έθλίβετο, καί έν τούτοι; 
ευρε τήν δύναμιν νά τόν παρακινήση νά φύγφ ανευ 
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άργοπορίας. Αί γυναίκες κέκτηνται κάλλιαν τών ι 
άνδρών τό είδος τοΰτο τής εύψυχίας, διότι, είς < 
αύτάς, ή εύψυχία αΰτη συνέχεται έξ ενός μέρου; 1 
μετά της αίδούς. Ο Μαρσώ τήν έθεώρησε μελαγ- 
χολικώς. '

•— Καί σύ, ωσαύτως, Λευκή, είπε, δεαττάτεις 
νά απομακρυνθώ ; Είς τό εργον, είπεν (γειρόμενος 
καί τρόπον τινά όμιλών πρός έαυτόν, τίς ήδύνατο 
νά μέ κάμη νά πιστεύσω τούναντίον ; Αφρων έγώ ! 
δτε έσυλλογιζόμην τήν άναχώρησιν ταύτην, ώ- 
νειροπόλουν ενίοτε δτι θά χύσει δάκρυα και κλαυ
θμούς. — Έβάδιζε μεγάλοις βήμασι. — Αφρων ! 
δάκρυα, καί κλαυθμούς! ‘Ω; νά μή τή ήμην αδιά
φορο; ! Καί στρεφόμενος, εύρέθη αντίκρυ τής Λευκής 
δύω δάκρυα ερρεον έπί τών παρειών τής νεάνιδο; 
τής άφωνου, ή; οί διακεκομμένοι στεναγμοί άνύ- 
ψουν τό στήθός της. Καί δ Μαρσώ αύτό; ησθάνθη 
κλαυθμούς είς τοΰς οφθαλμούς.

— Ώ Συγχώρησαν μοι, τή είπε, συγχώρησόν 
μοι, Λευκή, άλλ’ είμαι πολύ δυστυχής, καί ή δυ
στυχία καθίστησι τόν άνθρωπον δύσπιστον. Πλη
σίον ύμών πάντοτε, ή ζωή μοο έφαίνετο μεμιγμένκ 
μέ τήν έδικ'ήν σου- πώς νά χωρίσω τά; ώρας μου 
εκ τών ώρών σου, τάς ήμέρας μου έκ τών ημερών 
σου ; Τά πάντα (λησμόνησα· έπίστευον τή αιώνιό- 
τητι οΰτω. ”Ω δυστυχία ! δυστυχία ! ώνειροπόλουν, 
και ήγέρθην. Λευκή, έπρόσθεσε διά περισσοτέρας 
γαλήνης, άλλά διά φωνής μελαγχολικωτέρας, ό πό
λεμος θν κάμνομεν είναι σκληρός καί αιματηρό;, 
δυνατόν νά μήν έπανίδωμεν άλλήλου; ποτέ. Ελαβε 
τήν χεΐρα τής Λευκής, ητις ώλόλυζε. "Ω ! ύποσχέ- 
Οητί μοι, άν πέσω κτυπηθείς μακράν ύμών. . . 
Λευκή, πάντοτε είχα τό προαίσθημα βραχυχρονίου 
ζωή;· υποσχέθητί μοι δτι ή άνάμ.νησίς μου θέλει 
παρίσταται ένίοτε εις τήν διάνοιαν σου, τό ο»ομά 
μου είς τό στόμα σου, καί άν τοΰτο συνέβαινεν έν 
ενυπνίω· έγώ, έγώ, σοί υπόσχομαι, Λευκή, δτι, άν 
ύπαρχο) μεταξύ τής ζωής μου καί τοΰ θανάτου μου 
ό καιρός νά προφέρω εν δνομα, έν μόνον, τούτο 
ήθελεν είσθαι τό ίδικόν σου.

‘Η Λευκή έπνίγετο είς τά δάκρυα' άλλ’ ύπήρχον 
εις τούς οφθαλμού; της άπειροι υποσχέσεις τρυφε
ρότεροι τών δσας ό Μαρσώ άπφτει. Δεά τή; μιας 
χειρος εθλιβε τήν τού Μαρσώ, δστι; ήτό πρό τών

its παντός ! έψέλισε καί

ό πατήρ μου πέσή εις τάς χεΐράς σου, συλλογίσθητ ι 
δτι ό θάνατό; του θέλε: μέ φονεύσει. Τί έτι πλέον 
θέλετε: έπρόσθεσε ταπεινούσα την φωνήν δέν έσυλ- 
λογίσθην τόν πατέρα μου ή συλλογισθεΐσα πρώτον 
σέ. Έπειτα, συναγαγοϋσα πάραυτα τήν ευψυχίαν 
της ικέτευε τόν Μαρσώ νά αναχώρηση· ό ίδιος 
ήνόει τήν άνάγκην, κα'ι ουτω δέν άντέτεινεν έπί 
πλέον εις τάς παρακλήσεις ώς καί είς τάς τής μη- 
τρός του. Αί άναγκαΐαι δεαταγαί τής άναχωρήσεώ; 
του έδόθησαν, καί μετά μίαν ώραν άπεχαιρέτησε 
τήν Λευκήν κα'ι τήν οικογένειαν του.

Ο Μαρσώ ήκολούθει, άφήσας τήν λευκήν, τήν 
οδόν ήν μετ’ αύτής διέτοεξε· έπροχώρ-ι χωρίς νά 
ταχύνη ή βραδύνη τδ βάδισμα τοΰ ίππου του, καί 
εκάστη ατραπός ή άλλα τι τώ άνεμίμνησκε τινάς 
λέξεις έκ τής διηγήσεως τής νέας Βανδεανής· ό κίν
δυνος δέ τόν όποιον διέτρεχε, καί τόν όποιον δέν 
(συλλογίσθη ένόσω ητο πλησίον της, τώ έφαίνετο 
ήδη έτε μεγάλητερος ή πρότέρον εκάστη λ-'ξις τοΰ 
Δελμάρ έβόμβει είς τά ώτα τον είςέκάστην στιγμήν 
ήτο έτοιμος νά σταματίση τόν ίππον του, νά έπΐ- 
στρέψη είς Μάντην’ καί τώ έχρειάσθη άπαν τό λο
γικόν του ώστε νά μήν υποχώρηση είς τήν έπιθυ- 
μίαν τοΰ νά τήν έπανίδνι.

*Αν ό Μαρσώ έδύνατο νά ένασχοληθη είς άλλο τι 
ή είς τό κατέχον τήν ιδίαν αύτοΰ διάνοιαν, θά πα- 
ρετη'ρει, είς τήν έσχατιάν τής όδοΰ, και ερχόμενον 
πρός αύτόν, ιππέα τινά δστις, σταθείς μίαν στι
γμήν δπως βεβαιωθή δτι δέν ήπατάτο, εκεντησε 
τόν καλπάζοντα ίππον του διά νά τόν πλησιασφ, 
καί θά άνεγνώριζε τόν στρατηγόν Δουμά δσον τα
χέως καί αύτός ύπ’ αύταϋ άνεγνωρίσθη.

Οί δύω φίλοι (πήδησαν κάτω τών ίππων των , 
καί έρρίφθησαν είς τοΰ; βραχίονας άλλήλων.

Τή αύινί στιγμή άνθρωπό; τις έχων την κόμην 
' περίβρεκτον έξ ίδρώτος, τήν μορφήν αίματόεσσαν 
1 τά ενδύματα ξεσχισμένα, πήδα άνωθεν τνΰ φρά- 
ι κτου, κυλιέται ή μάλλον καταβαίνει τό μήκος τοΰ 
ι πρανούς, καί πίπτει άδυνατισμένος καί σχεδόν ά

λαλος παρά τοΰ; πόδας τών δύω φίλων, προφέρων 
ι μόνον τήν λέξιν ταύτην. — Συνελήφθη . . . ΙΙτον 

ό Τινγουίς.
— Συνελήφθη ! τις; ή Λευκή; άνέχραξεν ό Μαρσώ.
0 χωρικός έκαμε νεύμα καταφατικόν ό δυστυχής 

δέν έδύνατο πλέον νά δμιλήσν). Διέτρεξε πέντε λεύ
γας πάντοτε τρέχων άνά μέσων χανύάκων καί 
φρακτών, σπάρτων καί σχοίνων· ίσως έδύνατο νά 
διατρέξη μίαν καί δύω λεύγας είσέτι δπως εύρη τόν 
Μαρσώ, άλλ’ άφοΰ τόν εύρε, έπεσε.

— Συνελήφθη I ή Λευκή συνελήφθη! έπανε- 
λάμβανε άδιακόπως, ένώ ό φίλος του έφηρμοζε 
τήν κολοκύνθην του πλήρη οίνου είς τούς συνεσφιγ- 
μένους όδόντας τοΰ χωρικού. ςΗ Λευκή συνελη'φθη 
’ίδού λοιπόν διά ποιον σκοπόν μέ άπεμάκρυνον. 
’Αλέξανδρε, ανέκραξε λαμβάνων τήν χεΐρα τού φίλου 
του καί άναγκάζων αύτόν νά έγερθή, ’Αλέξανορε,

ποσών της, καί, διά τής έτέρας, τώ (δείκνυε τό 
ερυθρόν ρόδον, δι’ ού ή κεφαλή της (κοσμείτο.

— Διά παντός ' 
έπεσε λείποθυμημένη.

Αί κραυγαι τοΰ Μαρσώ ε’φείλκυσαν τήν μητέρα 
καί τάς άδελφάς του. Ένόμεζε τήν Λευκήν νεκοάν· 
εκυλίετο είς τοΰ; πόδας της, Τό παν έκκλίνει είς 
υπερβολήν είς τόν έρωτα, φόβοι καί έλπίδες. 0 
στρατιώτης κατήντησε παιδίον.

‘Η Λευκή ήνοιξε τούς οφθαλμούς και ήρυθρίασε 
ολεπουσα τόν Μαρσώ είς τοΰς πόδας της, καί τήν 
οικογένειαν πέριξ αύτοΰ.

— Αναχωρεί, είπε, δπως πολεμήση κατά τοΰ 
πατρός μου, ίσως· Ώ ! φείσθητι τόν πατέρα μου· άν

επιστρέφω εις Νάντην, πρέπει νά μέ άκολουθήσης 
διότι ή ζωή μο», ή ευτυχία μου, τό μέλλον μου,

τά πάντα είσίν ε’κεΐ 
μητικώς· δλον τό σώμα του έταράχθη εις σπασμω
δικόν κίνημα. — Ας τρέμη δστις έφερε χεΐρα έπί 
τής Λευκής ! Είξεύρεις δτι τήν ήγάπων μέ δλην 
τήν ίσχΰν τής καρδίας μου; δτι δέν υπάρχει πλέο* 
δι’ έμέ ΰπαρξι; δυνατή άνευ αΰτής, δτι θέλω νά 
άποθάνω ή νά τήν σώσω ; "Ω πόσον αφρων ήμην 
— άναχωρήσας ! . · . ‘Η Λευκή συνελήφθη 1 καί 
ποϋ άπήχθη ;

‘Ο Τινγουΐ πρός δν ή έρώτησις αΰτη έγένετο, ήρ- 
χισε νά έπανέρχηται εις έαυτόν, έβλεπεν τάς φλέβας 
τοΰ προσώπου του έξοιδαΐνομένας, ώς άν ήσαν έ- 
τοιμαι νά διαρρηχθώσι’ οί οφθαλμοί του ήσαν πλή
ρεις αίματος' καί μόλις, τόσον τό στήθος ήτο τε- 
θλιμμένον καί έσύριζε, ήδυνήθη, είς τήν έρώτησιν 
ταύτην ητις έπανελήφθη δίς: Καί πού άπήχθη j 
νά άποκριθή :

— Είς τήν φυλακήν Βουφαΰ.
Μόλις αί λέξεις αύται έλέχθησαν, καί οί δύω 

φίλοι έπανέλαβον καλπάζοντες τήν πρός τήν Μάντην 
άγουσαν.

Δ'.

Δέν εΐχον στιγμήν νά χάσωσεν’ είς τήν ιδίαν 
λοιπόν οικίαν ένθα κατώκει ό Καρριέρος οί δύω 
φίλοι διευθύνθησαν. Οτε δέ εφθασαν, ό Μαρσώ έ- 
πήδησε κάτω τοΰ ίππου του, έλαβε μηχανικώς τά 
(πιστόλιά του, άτινα εΰρίσκοντο είς τάς θήκας 
των, τά εκρυψεν ύπό τδ ένδυμά του, καί έχύθη 
είς τά δωμάτια τοΰ κρατούντο; εϊς τά; χεΐρα; του 
τήν τύχην τής Λευκής, ό φίλος του τόν ήκολού 
θησε ολίγον ψυχρότερον, μολονότι έτοιμος νά τόν 
ύπερασπισθή άν έλάμβανε χρείαν τής βοήθειας του, 
καί νά ριψοκινδυνεύσω τήν ζωήν του μέ τήν αύτήν 
άμεριμνίαν ώς είς τό πεδίον τής μάχης. Αλλά τόν 
αντιπρόσωπον δέν ϊσχυσαν νά παρακινήσωσιν είς 
συνδιάλεξιν οΰτε επίμονοι παρακλήσεις οΰτε άπειλαί.

Ο Μαρσώ κατέβη ήσυχώτερο; παρ* δσον ήλπιζεν 
ό φίλο; του. Πρό μια; στιγμής, έφαίνετο δτι συν 
έλαβε νέονσχέδιαν δπερ (μελέτα έσπευσμένως, καί 
δεν υπήρχε πλέον αμφιβολία δτι (στάθη είς αύτό 
παρακαλέσας τόν στρατηγόν Δουμάν νά μεταβή 
ευθύς είς τόν σταθμόν τοΰ ταχυδρομείου, καί νά 
τόν περιμείννι είς τήν θύραν τής Βουφαΰ μέ ίππους 
καί άμαξαν.

0 βαθμός καί τδ άνομα τοΰ Μαρσώ τφ ήνοιξαν 
τήν είσοδον τής φυλακής ταύτης· διέταξε τόν δεσ- 
μοφύλακα νά τόν όδηγήση είς τό δεσμώτήριον ένθα 
ή Λευκή ήτο κεκλεισμένη. Εν τούτοις ούτος άμφι- 
ταλαντεύθη μίαν στιγμήν· ό Μαρσώ έπανέλαβε τήν 
προσταγήν (ντονώτερον καί ό δεσμοφύλαξ υπήκουσε 
κάμνων αύτώ σημεΐον νά τόν άκολουθήσ/).

— Δεν είναι μόνη, είπεν ό οδηγός του άνοίγων 
χαμηλήν καί θολωτήν θύραν δεσμωτηρίου οΰτινος 
τό σκότος έκαμε τόν Μαρσώ νά τρέμιρ· άλλά δέν 
θά άογήση νά άπαλλαχθή τοΰ συντρόφου της, διότι 
«ήμερον τόν λαιμητέμνουσι. Είς τοΰ; λόγου; τού
τος, έκλεισε τήν θόραν όπισθεν τοΰ Μαρσώ, καί

! οί όδόντες προσεκρούοντο όρ-τόν ήνάγκασε νά συνίε'μη τήν συνδιάλεξιν ώς δυ- 
ναμενην νά τόν διακινδυνεύση.

Είσέτι τεθαμβωμένο; έκ τή; αιφνίδιου μεταβά- 
σεως άπό τής ήμέρας είς τήν νύκτα, ό Μαρσώ έξέ- 
τεινε τούς βραχίονάς του ώς άνθρωπος ένυπνιαζό- 
μενος, ζητών νά προφέρη τήν λέξιν Λευκή, ή ν δέν 
ήδύνατο νά συναρθρώση, καί μή δυνάμενος νά δια- 
περάση διά τών βλεμμάτων του τά σκότη άτινα 
τήν περιεκύκλουν· ήκουσε κραυγήν· ή νεάνις έρρίφθη 
είς τού; βραχίονάς του· τόν άνεγνοίρισε πάραυτα· 
ή έδική της δψις έσυνήθισεν είς τό σκότος.

Ερρίφθη είς τούς βραχίονάς του, διότι υπήρξε 
μία στιγμή καθ’ -ην ό τρόμος τήν έκαμε νά λησμο- 
νήσρ ηλικίαν καί φύλλον· έπρόκειτο περί ζωής καί 
θανάτου· προσεκολλήθη έπ’ αύτοΰ ώς ό ναυαγήσας 
είς βράχον, μέ όλολυγμούς άνάρθρους καί περι
πτύξεις σπασμωδικάς.

— Α! ά ! δέν μέ έγκατέλειψας λοιπόν ί ανέ
κραξε τέλος. Μέ συνέλαβον, μέ έσυρον έδώ. Είς τό 
ακολουθούν με πλήθος, παρετη'ρησα τόν Τινγουί' 
(φώναξα: Μαρσώ ! Μαρσώ! καί έχάθη ! Ω ! ήμην 
μακράν τή; έλπίδος τοΰ νά σέ έπανίδω . . . πρό 
πάντων έδώ .. . Αλλ’ ίδού ήλθες . . . ήλθες . . . 
δέν θά μέ άφηση; πλέον . . . Δέν θά μέ έλευθερώ- 
σης ; ... δέν θά μέ έγκαταλείψφ; έδώ.

— Επεθύμουν, καί προκειμε'νου νά χύσω τό 
αίμα μου, νά σέ άποσπάσω τήν ιδίαν στιγμήν 
άλλά . . .

— 'Ω ! ίδε λοιπόν· ψηλάφισε τοΰς περιβρέκτους 
τούτους τοίχου;, τό δυσώδες τοΰτο άχυρον, σείς ό 
στρατηγός, δέν δύνασθε. . .

— Λευκή, ίδού δ,τι δύναμαι νά κάμω· νάκτυ- 
πήσω εϊς τήν θύραν ταύτην, νά φονεύσω τόν δεσμο- 
φύλακα δστις θά τήν ανοίξει· νά σέ σύρω μέχρι 
τή; αύλής, νά σέ κάμω νά άναπνεύστις τόν άέρα, νά 
ϊδη; τόν ουρανόν, καί νά φονευθώ υπερασπιζόμενο; 
σε· άλλ’άποθανόντος εμού, Λευκή, θά σέ έπαναφέ- 
ρουσιν είς τό δεσμωτήριο» τοΰτο, καί δέν θά ύ. 
πάρξφ πλέον έπί τής γής οΰτε εις άνθρωπος δστις 
θά δυνηθνί νά σέ σώση.

— Αλλά δύνασαι, σύ ;
— ϊσως.
— Έντός ολίγου ;
— Δύω ήμέρας, Λευκή· σοΰ ζητώ δύω ήμέρας. 

’Αλλ" άποκρίθητι, καί σύ, άποκρίθητι εί; έρώτησιν 
έκ τής οποίας (ξαρτάται ή ζωή σου καί ή (δική 
μου. .. ’Αποκρίθητι ώς ήθελες άποκριθή είς τόν 
©εόν . .. Λευκή, μέ ίγαπας j

— Κατάλληλος είναι ή στιγμή καί ό τόπος 
ένθα τοιαύτη έρώτησις πρέπει νά γίνη, καί ένθα 
δύναταί τις νά άποκριθή ; Νομίζεις οτι τά τείχη 
ταΰτα είναι συνειθυσμένα νά άκούωσιν (ξομολογή
σεις έρωτος ;

— Ναί, είναε κατάλληλος ή στιγμή, διότι εϊ
μεθα μεταξύ τής ζωής καί τού τάφου, μεταξύ τής 
ΰπάρξεω; κάί τής αίωνιότητος. Λευκή, σπεΰσον νά 
μέ άποκριθή;· (κάστη στιγμή μάς άφαιρεΐ μίαν 
ήμέραν, έκαστη ώρα ενετό; . . . Λευκή, μέάγαπάς ;
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— *Ω ! ναί, ναί. . . Αί λέξεις αύται έξε'φυγον 
τοϋ στήθους τις νεανικός, ήτις, λησμονούσα δτι δέν 
έδύναντο νά ίδωσι τό ερύθημά της, Εκρυψε τίν κε
φαλήν της είς τούς βραχίονας τού Μαρσώ.

— Λοιπόν! Λευκή, πρέπει την ιδίαν στιγμήν 
νά μέ δεχθή; σύζυγον.

Απαν τό σώμα της Λευκής ε’ρρίγησε.
— Τίς δύναται νά ήναι ό σκοπός σου;
— ‘Ο σκοπός μου είναι νά σέ άφαρπάσω του 

θανάτου· θά ίδωμεν άν τολμώσι νά στείλωσιν είς 
τήν λαιμητόμον τήν σύζυγον στρατηγού δημοκράτου.

ή Λευκή ε’νόησεν άπαντα, τόν σκοπόν του, έτρεμε 
διά τό» κίνδυνον είς 8ν έξετίθε-ο δπω; τήν σώση. 
‘Ο έρως της ώς έκ τούτου έλαβε νέαν ίσχύν άλλά 
συνάγουσα τήν ευψυχίαν της:— Είναι άδύνατον ! 
είπε μετά σταθερότητος.

— ’Αδύνατον ! διέκοψεν δ Μαρσώ. αδύνατον ! 
Αλλ’είναι παραφροσύνη· καί τι έμπόδιον δύνα

ται νά έγερθί) μεταξύ ήμών καί τής εύδαιμο- 
νία;, άφοΰ μοί έξωμολογήθης δτι με άγαπά; ; Πι
στεύεις λοιπόν δτι τούτο δύναται νά ήναι ασήμαν
του ; ’Αλλ’ άκουσον λοιπόν, άκουσον, αποθνήσκεις ! 
φαντάσθητι, τόν θάνατον ε’πι τής λαιμητόμου, τόν 
δήμιον, τόν πέλεκυν, τήν άμαξαν τών καταδίκων!

— ”Ω ! οίκτον, οίκτον ! είναε φρικώδε;! ’Αλλά 
σύ, σύ, άπαξ γενομένην σύζυγόν σου, άν ό τίτλο; 
ούτος δέν μέ σώζγ, άπόλλυσαι μετ’εμού.

— Αύτό λοιπόν είναι τό αίτιον δπερ σέ κάμνει 
νά άπορρίπτφς τόν μό ον μέσον τής σωτηρίας σου 
δπερ σοί μένει. Λοιπόν ! Ακουσόν με, Λευκή’ διότι 
καί έγώ, έχω νά σοί εξομολογηθώ* βλέπων σε, σέ 
ήγάπησα' ό έρως κατέστη πάθος, ζώ έξ αυτού ώς 
έκ τής ζωής μου, ή υπαρξίς μου είναι δπαρξίς σου, 
ή τύχη μου έσεται τύχη σου, εύδαεμονίαν ή λαιμη
τόμον, τό πάν συμμερηθήσομαι μετά σού* δέν 
σέ εγκαταλείπω, οΰδεμία ανθρώπινος δύναμις δυνή- 
σεται νά μάς διαχωρήση, ή, άν σέ άφήσω, θά ανα
κράξω. Ζήτω ό Βασιλεύς! ί λέξις αυτή 
μέ ανοίγει πάλιν τήν φυλακήν σου, έκ της δποίας 
θά έξέλθωμεν όμ.οΰ. Λοιπόν, έστω : προτιμώ τήν 
νύκτα είς τό αύτό δεσμωτήριον, τήν απαγωγήν 
έντός τής αύτής άμάξης, τόν θάνατον έπί τής αύ
τής λαιμητόμου.

— "Ω ! δχι, δχι, φύγε· άφησε' με ε’ν όνόματι 
τού ουρανού, άφησε με !

— Νά φύγω ! Πρόσεξον, είς δ,τι λέγεις καί είς 
δ,τι θέλεις, διότι, άν έξέλθω άπ’ έδώ πρίν γείνης 
έμή, ΧωΡιί Ρ·ε δώσορς τό δικαίωμα τού όπερα- 
σπίζειν σε, θά υπάγω νά εδρω τόν πατέρα σου, καί 
θά τω είπω : α Γέρων, έδύνατο νά σωθή, ή κόρη 
σου, καί δέν ήθέλησε' ήθέλησεν ώστε αί τελευταΐαι 
ήμέοαι σου νά διαβώσι έν πένθει καί τό αιμά της 
νά κηλιδώση τάς λεύκάς σου τρίχας, ©ρήνησον, 
θ?ή νήσον, γέρων, δχι διότι ή κόρη σου άπε'θανεν, 
άλλά διότι δέν σέ ήγάπα αρκετά διά νά ζήσ/ι. »

Ο Μαρσώ απώθησε τήν Λευκήν, ήτις έπεσε γονυ
κλινής βήματά τινα μακράν του, αύτό; δέ περιεπά 
τει τού; όδόντας έχων συνεσφιγμένους, τούς βρα

χίονας έπί τοϋ στήθους, μέ τόν γέλωτα τοϋ παρά- 
φρονος ή τοΰ κολασμένου. Ηκουσε τούς όλολυγμούς 
τής Λευκής· τά δάκρυα άνέβλησαν είς τούς οφθαλ
μούς, οί βραχίονές του έπανέπεσαν ανίσχυροι, καί 
ε’κυλίσθη εί; τούς πόδας της.

— ?Ω ! χάριν οίκτου, έν όνόματι τοΰ τάφου τή; 
μητρόςσου, είς δ,τι έχεις φίλτρονέν τώ κόσμωτούτω, 
Λευκή, συγκατατέθητι νά γείνφς σύζυγός μου· πρέ
πει, τό οφείλεις.

— « Ναί, τό οφείλεις, νεάνις, διίκοψε φωνή ξένη 
ήτις τούς έκαμε νά ριγήσωσι καί νά έγερθώσιν άμ- 
φότεροι· τό οφείλεις, διότι είναι τό μόνον μέσον 
τοΰ νά διατηρήστε; ζωήν μόλις άρξαμένην· ή πίστις 
σοί τό διατάττει, καί έγώ είμί έτοιμος νά εύλονήσω 
τήν ε«ωσιν ύκών. »

0 Μαρσώ, έκπεπληγμένος, έστράφη, καί άνε
γνώρισε τόν ιερέα, τής Αγίας Μαρίας τοΰ ‘Ρέ, οςτς 
άπετέλει μέρος τή; συναθροίσεως ήν προσέβαλε τήν 
νύκτα καθ’ ήν ή Λευκή έγένετο δεσμία.

— Λ πάτερ μου! ανέκραξε δραττόμενο; τής 
χειρός του, ώ πάτερ μου ! παρακινήσατε την νά συγ- 
κατατεθγ; νά ζήση.

— Λευκή Βωλιοϋ, έπανέλαβεν δ ίερεύ; μετά τό
νου μοναδικού, έν όόματι τού πατρός σου τόν 
όποιον ή ηλικία μου καί ή φιλία ήτις μάς ήνωνε 
μ«ί δίδωσι τδ δικαίωμα τοΰ άντιπροσωπεύειν, σέ 
έξορκίζω νά ύποχωρήσγς είς τά; έπιμόνους παρα
κλήσεις τοΰ νέου τούτου' διότι δ πατήρ σου ό ίδιο;, 
έάν ήτο έδώ, θά έπραττεν δ,τε πράττω.

‘Η Λευκή έφαίνετο ταραττομένη ύπδ άπειρων 
αίσθηαάνων αντιθέτων’ τέλο; έρρίφθη είς τούς βρα
χίονας τοΰ Μαρσώ.

— γΩ φίλε μου ! τω είπε, δέν έχω πλέον τήν 
δύναμιν νά άντισταθώ. Μαρσώ σέ άγαπώ ! σέ αγα
πώ καί είμαι σύζυγός σου.

Τά χείλη των ήνώθησαν· δ Μαρσώ ήτο είςτό επακρον 
τής χαράς· ε’φαίνετο δτι έλησμόνησε τάπάντα. Αλλ’ 
ή φωνή τού ίερέως τόν άπέσπασε τή;εκς·ασ=ώς του.

— Σπεύσατε, τέκνα, έλεγε, διότι έν τώ κόσμω 
τούτφ είσίν αί στιγμαί μου ήοιθμημέναι· καί, άν 
βραδύνητε είσέτι δέν θά δυνηθώ πλέον νά σάς ευλο
γήσω ή έξ ουρανού.

Οί δύο έρασταί έτρεμον ή φωνή αυ :η τούς άν·- 
κάλει έπί τής γής !

‘Η Λευκή περιέφερε πέριξ της βλέμματα πεφο- 
φισμένα.

— ΤΩ φίλε μου! είπε, οποία στιγμή διά νά 
συνάψωμεν τάς είμαρμένας μας! όποιος ναό; δι 
ύμένα.ον ! Φαντάζεσαι δτι ενωσις καθιερωθεΐσα υπό 
θόλους σκοτεινούς καί πένθιμου; δύναται νά ηναι 
ενωσις διαρκή; και εύδαίμων; · . .

0 Μαρσώ έρρίγησε, διότι δ ίδιος προσεβλήθη 
όπό τρόμου δεισιδαίμονος. Εσυρε τήν Λευκήν πρός 
τι μέρο; τοΰ δεσμωτηρίου ένθα ή ημέρα εισδυουσα 
διά μέσου τών διεσταυρωμένων κιγκλίόων στενού 
θοριδίου καθίστα τά σκότη πλέον πυκνά καί έκεΐ, 
ζλίναντες άμφότεροι τά γόνατα, έπερίμενον τήν ευ
λογίαν τοΰ ίερέως.

Ούτος έζέτεινε τούς βραχίονας καί έπρόφερε τάς 
ίεράς λέξεις. Τή ιδία στιγμή), θόρυβος όπλων ήκού- 
σθη είς τήν δίοδον ή Λευκή τρομασμένη, έρρίφθη 
εις τούς βραχίονας τοΰ Μαρσώ.

— Αρά γε έμέ έρχονται νά ζητήσωσι; άνέκραξεν 
ώ φίλε μου! φίλε μου, πόσον κατά τήν στιγμήν 
ταύτην ό θάνατος έσεταί μοι φρικώδης !

Ο νέος στρατηγός ώρμησεν έμπροσθεν τής θύρας, 
έπιστόλιον εις έκάστην χεϊρα έχων. Οί στρατιώται 
έκπεπληγμένοι «οπισθοδρόμησαν.

— Παρηγορήθητε, τοϊς είπεν ό ίερεύ; παρουσια- 
ζόμενος, έγώ μέλλω νά άποθάνω.

Οί στρατιώται τόν περιεκύκλωσαν.
— Τέκνα! ανέκραξε δι’ ισχυρά; φωνής απευθυ

νόμενος είς τούς νέους συζύγους· τέκνα, είς τά γό
νατα' διότι, τόν ένα πόδα είς τόν τάφον έχων, 
αποστέλλω ύμϊν τήν τελευταίαν μου εύλογίαν καί 
ή εύλογία τοΰ θνήσκοντος είναι ιερά.

Οί στρατιώται καταπλαγέντες έτήρουν σιωπήν 
ό ίερεύ; έξήγαγε τοΰ στήθους του σταυρόν βν κατώρ 
θωσε νά άποκρύψη άφ ολας τάς ερεύνα;· τόν έτεινε 
πρό; αύτούς έτοιμος νά άποθάνφ, ήτο δι’ αύτούς 
ώς νά έπαρακάλει. ‘Υπήρξε στιγμή σιωπής καί έπι- 
σημότητος καθ’ ήν πάντες έπίστευσαν τόν Θεόν.— 
Βαδίσωμεν! είπεν ό ίερεύ;.

Οί στρατιώται τόν περιεκύκλωσαν ή θύρα πάλιν 
έκλείσθή, καί τό πάν έχάθη ώς νυκτερινή οπτασία.

‘Η Λευκή έρρίφθη είς τούς βραχίονας τοΰ Μαρσώ.
— Ώ ! άν μέ έγκαταλείψιρς, καί έλθωσι νά μέ 

ζητήσωσιν ουτω, άν δέν σέ έχω νά με βοηθήσης νά 
διαβώ τήν θύραν ταύτην. "Ω ! Μαρσώ, φαντάζεσαι, 
είς τήν λαιμητόμον, έμέ! έμέ είς τήν λαιμητόμον, 
μακράν σοΰ, κλαίουσαν καί προσκαλοΰσαν σε, χωρίς 
νά μέ αποκρίνεσαι 1 ”Ω μή φεύγεις ! ©ά 
τούς πόδας των, θά τοϊς είπω ότι δεν 
χος, νά μέ άφήσώσιν είς τήν φυλακήν 
καθ' δλην τήν ζωήν μου, καί νά τούς 
Αλλ άν μέ έγκαταλείψ^ς ! ... ”Ω! μή 
άφίνεις !

— Λευκή, είμαι βέβαιος οτι θά σέ 
γυώμαι τήν ζωήν σου· είς όλιγώτερον τών δύο ήμερων 
θέλω εΐσθαι έδώ μέ τήν χάριν σου, καί τότε δέν 
θέλει εΐσθαι ζωή φυλακής καί δεσμωτηρίου, άλλ’ 
ελευθερίας, εύδαιμονίας καί έρωτος.

‘Η θύρα ή οιξε, καί δ δαισμοφύλαξ έφάνη. ‘Η 
Λευκή συνέσφιξε ίσχυρότερον τόν Μαρσώ είς τά; 
άγκάλας της· δέν ήθέλησε νά τδν άφήσγι, καί εν'οϊτινες 
τούτοι; έκάστη στιγμή ήτο πολύτιμος· άπέσπασεν>χαόί} άλλ’ έκεϊνο; ασ 
ελαφρώς τάς χεϊρας της άς ή άλυσσο; έλράτει, τή ' Λ - ” fi Λ
ΰπεσχέθη δτι θά έ-------- ’ —* —~
δευτε'ρας ήμε'ρας :
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τοΰ δεσμωτηρίου.

— Πάντοτε ! 
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‘Η Σάμος είναι νήσος μεγάλη καί παλαιόθεν 
πλούσια καί πολυάνθρωπος. Κεΐται απέναντι τής 
Ασίας, αντίκρυ τής Μιλήτου. Παλαιότατχ ήτον έρη
μος καί πλήρης θηρίων, ώνομάζετο δέ τότε Παρ
θενία, καί Δρυοΰσσα καί Ανθεμίς καί Μελάμφυλος. 
Πρώτος αύτής Βασιλεύς έχρημάτισεν ό Λγκαΐος 
άφοΰ πολλά μεταξύ πέλας κύλικας καί χείλεσι ά
κρου παροιμία έρρέθη, ώς λέγει δ ‘Πρακλείδης, 
δστις γήμας Σαμίαν τήν θυγατέρα τοΰ Μαινάνδρου 
ώνόμασε τήν νήσον Σάμον, ακολούθως άφ’ ού έβα- 
σίλευσαν εί; αύτήν διάφοροι βασιλείς κατηργήθη. ή 
βασιλεία καί έθεσπίσθη ή δημοκρατία.

Οί κάτοικοι τής νήσου ταύτης ήσαν Λε'λεγες, Κά
ρες καί Αυδοΐ καί υπήρξαν ανέκαθεν πνευματώδεις, 
γεωργοί περιώνυμοι, ναΰται έπιτηδειότατοι, έμπο
ροι ριψοκίνδυνοι, τεχνΐται καί επιστήμονες ικανό
τατοι, άθληταί άριστοι μεταξύ τών Ιώνων, πολϊται 
φιλελεύθεροι, γενναίοι καί ε’νάρετοι καί ό πλουσιό
τερος Δήμος τής Ιωνικής συμμαχία; είς ήν ύπήγετο. 
Εάν πιστ.ύσωμεν τύν ‘Ηρόδοτον οί Σάμιοι έθαυμά- 
σθησαν διά τρία κολοσσαΐα έργα. Πρώτον. Διά τό 
δρος έκεϊνο τό έχον ύψος έκατόν πεντήκοντα όργυιών 
τό όποιον όρύξαντες κάτωθι έποιήσαντο άμφίστο- 
μον, μέ μήκος επτά σταδίων καί μέ ύψος και εύρος 
οκτώ έκάτερον ποδών, διά παντός δέ αύτό έποιή
σαντο, έτερον όρυγμα έχον βάθος είκοσι πηχών καί 
εύρος τριών ποδών, δι’οΰ τό ύδωρ όχετευόμενον διά 
σωλήνων ήρχετο είς την πόλιν έκ μεγάλης τινό; 
πηγής. Δεύτερον. Διά τό έν τφ λιμένι τής Σάμου 
πονηθέν πρόχωμα έχον βάθος είκοσιν όργυιών μήκος 
δέ τού χώματος έπί δυο σταδίων, χαί τρίτον. Διά 
τήν ναυπήγησιν νηός τίνος μεγίστης, δμοία τή; 
δποίας μέχρι; ‘Ηροδότου δέν είχε γίνει είς Ελλάοα.

‘Η περιφέρεια τή; νήσου είναι έξακοσίων κατά 
τόν Στράβωνα σταδίων, είχεν ορη σκεπασμένα άπό 
δένδρα καί διηνεκή χλόην, έξ ών έ-γεννώντο ποτα
μοί καί πηγαί αναρίθμητοι, περιβρέχοοσαι τας πε
διάδας, υδραγωγεία, προχώματα, ναούς, τεμένη, 
θυσιαστήρια, έορτάς καί πανηγύρεις, αγώνας, διδα
κτήρια γυμνάσια, κσί πάν άλλο δυνάμενον νά μεγα- 

,λύνη καί κραταιώση τού; κατοίκους αύτής.
Πολλοί νομοθέται υπήρξαν εί; τήν νήσον ταύτην 

; έδίδαξαν τούς Σαμίους ίνα γίνωσι τοιοΰτος 
ΰστι; τούς έλάμπρυνεν ύπήρξεν 

Πυθαγόρας οστι; διά τών χρηστών αύτοϋ,ί δ θειος
έπιστρέψφ πριν τού τέλους τής'-ήθ^ τ~ΙΛ παιδείας καί αρετών του, περιβλέ

πτων έτι πρίν τής περιηγήσεώ; του, μετερρύθμισε 
τφ είπε χυνόμενος εςω τήν νομοθεσίαν τών Σαμίων έπϊ τό σοφώτερον, ώκο- 

; δόμησε τήν κνρι&τέρμν βάσίν τής ανατροφής τής 
' ' 1---- 1 εις τάς μαθηματικός επιστή

θιας ανακαλύψεις σπουδαίας, άγνωστους μέκρι τής 
εποχής του καί έστερε'ωσεν έκείνην τήν περιώνυμον 
σχολήν, οτι; παρήγαγε τόσου; μεγάλους άνδρας. 

0 δαυαόνιος ούτος άνήρ άφοΰ τοιούτου; νόμους

πάντοτε,

είπεν ή Λευκή έπαναπίπτουσα και νεολαίας, έπενόησεν 
είς τήν κόμην της τό έρυθροϋν

■ καί ή θύρα έπανεκλείσθη ώς
(ακολουθεί).
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νάρκωσιν καί τήν προπαρεσκεύαζον εις τάς σοφάς 
συνομιλίας καί διδασκαλίας αίτινες μετ’ ολίγον 
τούς άνέμενον είς τήν επιστροφήν των έν τοϊς διδα- 
κτνρίοις, παρά τοϊς ναοϊς αύτών, καί αίτινες αντι
κείμενου είχον τάς έπιστήμας, τήν ηθικήν, τήν θεο
λογίαν καί τάς τέχνας.

Είς τά διδακτήρια δόκιμοι τήν αρετήν καί παι
δείαν διδάσκαλοι έδίδασκον αύτούς δλα εκείνα τά 
υψηλά τής πρακτική; ήθικής καί θρησκείας μαθή
ματα, τά όποια μεγαλύνουν τόν άνθρωπον, καί έρ- 
μήνευον αύτοΐς έκείνους τούς αρχικούς κανόνας διά 
τών οποίων ήδύναντο ευκολότατα νά μυηθώσι τήν 
ύψηλοτέραν θεωρίαν. Πολλάκις ώς έν θέμασιν έ- 
πρότεινον είς αύτούς ύλην μελέτης εύφορον τινά 
αρχήν ή γνώμην φωτοειδή, ζήτημά τι σπουδαίο* 
ανάλογα πάντοτε τή; δυνάμεως έκαστου, ά'περ ήσαν 
υπόχρεοι οί μαθηταί νά μελετήσωσι τεχνολογή- 
σωσι καί διαλύσωσιν, ό δέ δεικνύων προόδους ση- 
χατικωτέρας τά μάλιστα έτιμάτο καί πλουσίως 
έβραβεύετο από τε τούς διδασκάλους τούς άρχοντας 
καί άπό τήν πολιτείαν. Πολλάκις καθυπεβάλλοντο 
ενώπιον των τά ύψηλότερα αποφθέγματα, τά ό
ποια ώφειλον νά λύωσιν. ‘Ως τί έστί παν, τί Θεός, 
τί φιλία, τί αρετή καί καθεξής. Μετά τά; ασκήσεις 
ταύτας τοΰ νοός διαρκούσας τήν πλείστην ήμέραν 
ήζολούθουν εκείνα; τοΰ σώματος, ώδηγοΰντο λοι
πόν είς τά δάση, είς τούς κήπους τών διδακτη
ρίων είς τά όποια ήσαν θέσεις άρμόδιαι διά τάς 
γυμνάσεις τοΰ σώματος καί έκεϊσε άπό διδασκά
λους ικανότατους έδεδάσκοντο πάσας τά ασκήσεις 
δσας ή Ελληνική εύφυια έφεΰρεν.

Τό γεύμα αύτών συνίστατο άπδ άρτον, μέλι 
ό'σπριχ καί φυτικά; ούσίας, δέν εσυγχωροΰντο δέ 
εκείνα τά πνευματώδη ποτά, δσα διεγείρουν είς τό 
σώμα θόρυβον, σκοτίζουν δέ καί καταβαρύνουν τό 
πνεύμα, διότι ό μέγας ούτος διδάσκαλος ήθελε νά 
φέρη τάς ψυχάς είς τήν όσον ένεστι δυνατήν τελειό
τητα καί έπρεπε νά έθίση τήν νεολαίαν νά μήν 
έχη κλίσεν είς τό θνητόν τοΰτο σώμα, τό δπο'ον 
κρατεί τάς ψυχά; δεδεμένα; είς τάς θελήσεις του 
καί είς τήν μετάδοσιν τών μολυσμών του. Διά νά 
έθισθώσι δέ είς τήν εγκράτειαν ένομοθετήθη ώστε 
« παρασκευασάμενοι πάντα τάκατά τάς λαμπροτάτας 
εστιάσεις παρατιθέμενα, πολύν αύτοΐς ένε'βλεπον 
χρόνον, είτα διά τής θέα; τάς τή; φύσεως επιθυ
μίας πρός τήν άπόλαυσιν έκζαλεσάμενοι τάς τρά
πεζα; έκέλευον αΐοειν τού; παϊδα; καί παραχρήμα 
άγευστοι τών παρατεθέντων έχωρίζοντο. » Όσοι 
ομω; τών μαθητών ήθελον νά μυηθώσι τήν υψηλήν 
φιλοσοφίαν έγεύοντο μόνον άρτου καί έπινον μόνον 
ύδωρ. Μετά τά; ασκήσεις ήδύναντο νά μεταχειρι- 
σθώσι τόν καιρόν αύτών οί διδασκόμενοι δπω; ήθε
λον, άλλά πάντοτε ήθι ώς, μέχρι τή; ώρας τοΰ 
ύπνου, βτε δλοι ώς στρατιώται ευπειθείς άπήρχοντο 
είς τάς κλίνας αύτών καί παρεδίδοντο είς τόν νή- 
δυμον ύπνον.

Είς τάς συνομιλίας των, είς τά παιγνίδιά των, 
εί; τά; πράξεις των δλα; οί μαθηταί εδιδασκοντο 

Νίφν εί; την πατρίδα του, άπεφάσισε νά περιη- 
γηθη τήν γήν διά νά δυνηθγ) νά μεγαλύνη αύτούς 
είς τήν επιστροφήν του έκί μάλλον οθεν περιελθών 
δλα τά κράτη είς τά όποια ήδύνατο ν’ άρυσ&η παι
δείαν αληθή' διδαχθείς τά θεία εκείνα μυστήρια 
των θεών εϊς Δελφούς, είς Ελευσίναν, είς Αίγυπτον 
καί μάλιστα είς τό άντρον τοΰ Διάς έν Κρήτη καί 
μυηθείς τήν μεγάλην έκείνην σοφίαν δι’ ής έγνόίρι- 
σεν ότι « Αργά πολιτείας, νέων τροφά' » καί ήτις 
άπεδόθη είς τήν έμπνευσιν τών θεών, έπανήλθεν 
είς τήν πατρίδα αύτοΰ, θαυμαζόμενος καί μεγαλυ- 
νόμενο;, άλλ/ επειδή δέν ήδυνήθη νά συμφιλιωθή 
μετά τοΰ Πολυκράτους, ον εύρεν έπιστρέψας τύραν
νον τή; πατρίδος του, άνεχώρησεν αύτής καί άπήλ- 
θεν εί; Ιταλίαν όπου συνεκρότησε τήν περίφημον 
αύτοΰ αίρεσιν, άφησεν δμως καί είς τούς έν τή πα- 
τρίδι αύτοΰ μείναντας μαθητάς του δλας τάς άρ
χάς του και δλα τά σπέρματα τής σοφίας τήν όποιαν 
ήρύσθη χάριν τής ανθρωπότητας είς τάς απείρους 
περιπλανήσεις του, τά; οποία; οί μαθηταί αύτοΰ 
έοοόντιζον νά διαδώσωσι.

Περί τής νηπιαζής αγωγής ούδέν έφρόντισε νά 
νομοθέτηση ό Πυθαγόρας, διότι έγνώριζεν δτι ή 
οίκαδε αγωγή ήν οί γονείς έδιδον είς τά τέκνα των 
καί έπί τών ήμερων του είς Σάμον ήτον αγωγή 
χρηστή καί σπουδαία καί δέν άπητει τινά μεταρ- 
ρύθμισιν, μετέβαλιν όμως έπί πολύ τήν δημοσίαν 
ανατροφήν. Αμα ό άνθρωπος έφθασεν είς τήν παι
δικήν του ήλικίαν ώφειλεν ύποχρεωτικώς νά κατα- 
ταχθή είς εν τών Γυμνασίων τής νήσου ώς τακτικό; 
φοιτητής, διά νά διδαχθή τά κοινά είς όλους μα- 
θηματα και επιστήμην τινά ή τέχνην ήν έπεθύμει 
διά νά ζήση έντίμως μετά τήν έκμαθήτευσιν.

Ολοι οί μαθηταί έζων κοινώς διαμερεσμένοι είς 
διαφόρους κλάσεις ήσαν δέ υπόχρεοι νά έγείρωνται 
όρθριώτατα καί νά μεταχειρίζωνται τήν Μουσικήν 
αρμονίαν διά νά διασκεδάζωσι τούς ατμούς τοΰ υ- 
πνου. Δύω ακολούθως εξετάσεις διεδέχοντο τό άφύ- 
πνισμά των τοΰτο, ή μέν, τί είπον, ή τϊ έπραξαν 
τήν παρελθοΰσαν, ή δέ τί έμελλον νά πράξωσι τήν 
σήμερον. Η πρώτη ε’γένίτο διά νά ε’ξασκήται ή 
μνήμη των και νά διοεθώνωσι τάς ελλείψει; των 
ή δε δευτέρα διά νά ρυθμίζεται τό πολίτευμά των. 
Μετά ταΰτα ένδύοντο ένδυμα λευκόν καί καθ υ
περβολήν καθαρόν καί έλάμβανον πάλιν τά Μουσικά 
όργανά των καί εψαλλον ιερά άσματα έως οδ έπήρ- 
χετο δ ήλιος είς τον ορίζοντα, τότε δέ κλίνοντε; 
γόνυ ενώπιον τοΰ φωτοβολούντος τούτου άστέρος 
ποοσεκύνουν τό φώς τοΰ ούρανοΰ τό όποιον κατήλθε 
νά φωτίση τόν κόσμον, ειτα άπήρχοντο καθείς ιδιαι
τέρως ή και όμοΰ περισσότεροι ή όλιγώτεροι, έάν 
ήθελον, νά περιδιαβάσωσιν είς τά ευφρόσυνα δάση 
ή είς τάς περιχαρείς μοναξία; καί νά συζητώσιν 
ένταύθα τά υψηλά τής φύσεως τεχνουργήματα, ή 
νά θαυμάζωσεν τό μεγαλεΐον τής κτίσεω; ή νά 
μελετώσιν τά μαθήματα αυτών, ή έποπτεία καί 
ησυχία εκείνη τών ωραίων τόπων έθεττε τήν ψυχήν 
αυτών πάντοτε εϊς γαληνιαίαν κατάφασιν, είς θείαν

νά φυλάττωσι τήν αιδώ, τήν σεμνότητα, τήν αγά
πην καί νά λέγωσι πάντοτε τήν αλήθειαν, δέν έσυγ- 
χωροϋντο δέ ποσώς αί κακολόγίαι, αί ύβρεις, αί 
αστειότητες, οί διαπληκτισμοί καί αί περιττολο- 
γίαι έπί διαφόροις ποιναΐ;. Ιμα έπανήρχοντο είς 
τά; έστία; των, ώφειλον νά είσέρχωνται είς λουτρόν 
διά νά καθαρίζωσι τά σώματα των καί έξερχόμενοι 
διεμερίζοντο είς διάφορα χωρίσματα, δπου ήσαν προ- 

.παρεσκευασμέναι αί τράπεζαι τοΰ δείπνου έκάστη 
διά δέκα συνδαιτυμόνας' έπ' αύτών ετίθετο οίνος] 
ώρισμένο; διά πάντα νέον, άρτοι, όσπρια, βραστά 
ή ώμά καί ένίοτε μερίδες τών θυσιασθέντων θυμά 
των καί σπανίω; ιχθύες. Τό δεϊπνον τυΰτο δπερ 
έμελλε νά τελειώσή πρό τή; δύσεως τοΰ ήλίου, ήρ- 
χετο με προηγουμένην πρό; τούς θεού; προσευχήν, 
μέ θυμιάματα καί διάφορα αρώματα- τοΰτο ήκο
λούθουν νέαι σπονδαί καί άνάγνωσι; παρά τοΰ νεω· 
τέρου δστις είχε χρέος νά άναγινώσκη δ,τι ό πρε- 
σβύτερος έχων εί; τοΰτο δικαίωμα ήθελεν έκλέξεε. 
Ο τελευταίο; οδτος πριν δώση τήν άδειαν τής άνα- 
χωρήσεως, είχε χρέος νά ένθυμίζη είς τούς συμμα
θητή; του τά; χρειώδεις έντολάς. « Μή παύετε, 
τοϊς ελεγε, τιμώντες τού; θεούς, τά πνεύματα καί 
τούς ήοωας, εύλαβούμειοι τούς γονείς καί εύεργέτα; 
σας καί τρέχοντες είς βοήθειαν τών παραβαινομένων 
νόμων καί παντός άδικουμένου δμοίου σας· φυλάτ- 
τεσθε μή άποσπάσητε δένδρον ή φυτόν άπό τό 
όποιον ό άνθρωπος άπολαμβάνει ωφέλειαν καί μή 
φονεύσητε τό ζώον άπό τό όποιον δέν δύναταί τις 
ν’ άδικηθη. Απερχόμενοι είς τά ίδια, άνακρίνατε 
μόνον είς τό κριτήριον τή; συνειδήσεως τάς πράξεις 
σας μέχρι λεπτού λέγοντες, Πή παρέβην; Τί δ’ 
έπραξα ; Τίμοι δέ δέον ούκ έτελέσθη; καί αύξήσατε 
τάς ενάρετους, διορθώσατε δέ τάς επιλήψιμους· » 
καί νά τού; προσκαλή νά λάβωσε τάς λύρα; αύτών 
διά νά ψάλλωσι τόν τελευταϊον πρός τούς θεού; 
ύμνον διά νά ήσυχάζωσι τόν θόρυβον τών αισθητη
ρίων καί νά εύχαριστησωσι τούς θεούς διότι τού; 
έχάρίσαν μίαν έτι ημέραν διά νά βλέπωσι τήν φύσιν 
καί έντρυφήσωσιν εί; τά; διδασκαλίας τής αρετή; 
καί τής σοφίας.

Πολλάκις τοΰ έτους ώδηγοΰντο είς τούς ναού; 
τοΰ Ποσειδώνος διά νά δοξάσωσι διά πανηγύρεως 
τόν θαλάσσιον τούτον άνακτα τόν όδηγοΰντα τά 
πλοία τών πατέρων καί συμπολιτών αύτών πάντοτε 
είς τήν νίκην καί τόν πληροϋντα αύτά πλούτου απεί
ρου. Πολλάκις άπήρχοντο είς τό προάστειον τή; πό- 
λεως Σάμου δπερ έκειτο δεξιόθεν αύτής, ένθα ήτον 
ώκοδομημένος άπό τούς Τρωικούς έτι πολέμους, ό 
εύρυχωρότατο; τών έν Ελλάδι ναών, ναός, δ τής 
ίίρας, διά νά δοξάσωσι τήν γέννησιν τή; θεά; θυ- 
γατρό; τή; νήσου των καθότι έλεγον δτι ένταΰθα 
έγεννήθη ή θεά αΰτη ύφ’ ένός τών χαμοκλάδων τών 
όνομαζομένων Αγνών, τά όποια έφύοντο είς τόν πο
ταμόν ίμβράσον, ή διά νά έοοτάσωσι τήν ενιαύσιον 
ήμέραν τοΰ ύμεναίου αύτή; μετά του Διό; όμοΰ μέ 
τά; ώραιοτέρας νεάνιδα; τής νήσου, διά σπονδών 
καί θυσιών, διά δημοσίων αγώνων, σωματικών άσκή- 
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σεων καί νοητικών εφευρέσεων καί διά νά λάβωσιν 
ώς δώρον τή; νίκης των δενδρίδιόν τι έκ τοΰ Χγνου 
τό όποιον έλέγετο σύμβολον παλαιό τερον τής ελαίας 
τών Αθηνών, τοΰ φοίνικος τή; Δήλου, τή; δρυός 
τή; Δωδώνης, τής άγριελαίας τή; ’Ολυμπίας, καί 
τής Πλατάνου τών Δελφών, ήν έφύτευσεν ό ίδιος 
Αγαμέμνων ώφειλον δμως οί έν τφ ναώ τούτφ ει
σερχόμενοι νά έχωσιν ούχί μόνον τό σώμα καθαρόν 
πάσης αδίκου πράξεως, άλλά καί τήν ψυχήν άγνεύ- 
ουσαν. Πολλάκις τοΰ έτους άπήρχοντο καί είς τήν 
έορτήν ’Ελευθέρια προσαγορευθεϊσαν, ήτι; έγίνετο 
πρό; τιμήν τοΰ Ερωτος, διά νά δοξάσωσι τόν θεόν 
τούτον και νά γυμνάζωνται είς τό γυμνάσιον δπεο 
παρά τφ ναώ φκοδομήσαντο οί Σάμιοι πρό; τιαήν 
τού θεοΰ τούτου.

Τοιαύτην ανατροφήν έλάμβανον οί νέοι τής Σάμου, 
τήν δποίαν έάν ήθελον νά καταταχθώσιν είς τό άδελ- 
φάτοντό Πυθαγόρειον, η έάν ή'θελον νά γίνωσι μαθη
ταί καί απόστολοι τής Πυθαγορική; φιλοίοφίας έπε- 
;έτεινον έτι πλέον καί άπεκαθίσταντο σοφοί ώ; ήσαν 
σοφοί καί δλοισχεδόν οί μαθηταί τής σχολή; ταύτης.

Οί τοιοϋτοι μαθηταί κατετάττοντο είς τήν τάξιν 
τών πρωτοπείρων καί τρεις κατά συνέχειαν χρόνους 
δέν άπελάμβανον άπό τήν ίταιρίαν τήν περίθαλψιν 
έκείνην ήν οί τέλειοι μαθηταί ήξιοΰντο, μήτε παρ’ 
αύτοΐς είχον άρκετήν τιμήν καί ύπόληψιν ώς άρχά- 
ΐιοι. Μετά τήν τριετίαν είσήρχοντο είς τήν εταιρίαν, 
ένδυόμενοι πάραυτα ιδιαίτερόν τι φόρεμα λευκόν καί 
χακρόν μέ πορφυράς παρυφάς έκ βάμβακος τής Αί- 
γύπτου καί έκτοτε ώφειλον νά ήναιπάντοτε καθά
ριοι τό σώμα, διά τούτο ουχνάκις έλοΰοντο καί 
ήλείφοντο μέ διάφορα άρωματίκά, όλας δέ τάς ώ
ρας τού -ημερονυκτίου διήρουν κατά τάξιν καί αύ- 
στηρώς μετεχειρίζοντο ίκάστην εί; τό επιτήδευμα 
διό προσδιωρίσθη, ήσαν δέ υπόχρεοι κατά τά πρώτα 
πέντε έτη >ά ήναι σιωπηλοί καί σεμνοί, διά νά δύ
νανται νά δαμάζωσι τήν περιέργειάν των, ν άπο- 
σπώνται άπό τοΰ κόσμου τάς έπιθυμίας καί ν’ 
άσχολώνται μόνον είς τόν Θεόν καί τήν υψηλήν έπι- 
στημην ήν έδιδάσκοντο. Οί καθαρισμοί έν καιρώ 
προσευχής καί αί διάφοροι ασκήσεις τή; εύσεβεία; 
ήσαν αδιάλειπτα χρέη των. Ήκουον έκ διαλειμμά
των τάς συμβουλά; τών άρχηγών τή; αίρεσεως, οι- 
τινες δταν ηύχαριστοΰντο εί; τάς επιδόσεις των 
ταύτας, τούς συγκατέταττον είς τούς τελείους μα
θητάς καί τούς έδέχοντο είς τήν ίεράν καί μυστικήν 
διδασκαλίαν. *Αν ήπάτουν τάς ελπίδας τών διδα
σκάλων των τούς άπέπεμπον, δίδοντες αυτοί; την 
περιουσίαν ήν άπ’ ,άρχής παρεκατέθεσαν εί; τούς 
λεγομένους οικονόμους τής εταιρία; μετά τού τόκου 
αύτής. Εκτοτε έξηλείφοντο οί τοιοϋτοι άπδ τδν κα
τάλογον τών ζιόντων συνάδελφων, έποιούντο δι αύ
τούς τάφοι έντός τών αύλών τών διδακτηρίων και 
δέν τούς έγνώρ/ζον ρλέον, άν τυχαίω; ήθελον καθ 
όδον τούς άπαντήσει. Οί τακτικοί σύντροφοι έδύ- 
ναντο δι’ άδεια; τοΰ άρχηγοΰ νά είσέρχωνται πάλιν 
είς τόν κόσμον, νά έκπληρώσιν είς αύτόν τ’ άςιώ- 
μάτα ά'περ έδιδάχθησαν και νά φροντίζωσι περί
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τών οικιακών αύτών ύποθέσ3ων, χωρίς ν’ άρνώνται' 
τάς πρώτα; αυτών υποσχέσεις, εάν δέ έμενον διαρ
κώ; εις τά διδακτήρια, κατετάττοντο εις τό αδελ
φάτου. Τό άδελφάτον τοϋτο επέφερεν εις τον Πυθα
γόραν την μεγαλητέραν δόξαν, διότι εξ αύτοΰ έξήλ 
θον μέγιστοι νόες καί εις τήν ‘Ελλάδα, καί εις τήν 
Ιταλίαν, οϊτινε; Εδόξασαν καί τήν ανθρωπότητα 
καί τον αρχηγόν αυτών κα’ι τό όποιον επειδή εις 
τά στέρνα του είχε πάσαν σοφίαν, ήδύνατο ν’ άπο- 
κατασταθ-ρ τό κέντρον καί τό όργανον τής «ληθιίας 
καί τή; αρετής, ε’άν οί άνθρωποι ήθελον είσθαι εί; 
κατάστασιν πάντοτε νά ε’ννοώσΐ καί Επιθυμώσι την 
πρώτην καί νά πραγματοποιώσΐ τήν δευτέραν.

Καθ’ δλην αύτών τήν ζωήν οί συνάδελφοι ούτοι 
έπρεπε νά ε’μψυχώνωνται διά δύο αισθημάτων η 
μάλλον δι’ Ενός μόνου, διά τής Εσωτερική; ένότητο; 
μέ τούς θεούς καί διά τή; όμονοίας μέ τούς ανθρώ
πους. Η κυριωτε'ρα αυτών ύποχρέωσι; ήτο ν’ άσχο 
λώνται εις τήν θεολογίαν, κατά τήν οποίαν έρρίθ- 
μιζον τά ήθη καί τήν θελησίν των. ’Εντεύθεν ε’κεϊ 
νο τό σέβα; τό όποιον δέν τοϊς ε’συγχώρει νά προ- 
φέρωσι τό ό'νομα των θεών εί; τούς όρκου; αύτών, 
εκείνη ή καθαρότη; των ηθών, ήτις άποκαθίστα 
άξιους πάση; αρετής, εκεί vat αί προτροπαΐ αί γενό- 
μεναι άμοιβαίως διά νά μήν άπομακρύνωσι τό πνεύ 
μα τού Θεού οπερ κάτώκει εί; τάς ψυχά; των, και 
εκείνος ό ζήλος μέ τόν όποιον κατεγίνοντο εί; τήν 
μαντείαν, τό μόνον μέσον τό όποιον ήδύνατο ν’ αν» 
καλύπτρ τήν θελησιν τών θεών εις τήν αστρονομίαν 
καί τάς μαθηματικά; έπιστήμας αϊτινες έδόξασαν 
τήν ανθρωπότητα. ’Εντεΰθ-ν όρμώμενοι μεγίστην 
τής μνήμης γυμνασίαν, κατά Διόδωρον έποιούντο τοί- 
οϋτον τινά τρόπον τής μελε'της ύποστησάμενοι’ ού 
πρότερον ε’κ τής εύνής ήγειροντο πριν άν πρός εαυ
τούς άνθωμολογήσαντο τά κατά τήν προτεραίαν 
ήμε'ραν αύτοΐ; πραχθέντα τήν αρχήν άπό τής πρω
ίας, τήν δε τελευτήν έως Εσπέρα; ποιούμενοι. Εί 
δ αναστροφήν έχοιεν καί πλείονα σχολήν άγοιεν, 
καί τρίτη καί τετάρτη καί ταΐς έτι πρότερον ήμέ- 
ραι; πραχθέντα προσελάμβανον ταΰτα πρός επι
στήμην καί φρόνησιν έτι δέ τών πάντων έμπειρίατε 
τού δύνασθαι πολλά μνημονεύειν. ’Εντεύθεν έτι 
εξέρρεον τά αίσθήμ.ατα τά όποια τούς συνήπτον με- 
ταςύ των καί τού; προσοικείωναν Επί μάλλον μέ 
τού; όμοιους των. Ποτέ ίσως άλλος δέν εγνώρισε 
κάλλιον τήν φιλίαν ή ό Πυθαγόρας καί οί μαθηταί 
αύτοΰ. α 0 φίλος μ.ου, έλεγον, είναι άλλο; εγώ. » 
Γεγυμνωμένοι, άπό πάσαν ιδιοτέλειαν, Ελεύθεροι 
εί; τά χρέη των, αναίσθητοι εί; τήν ψευδοφιλοτι- 
μίαν, κενοδοςίαν καί τά εύτελή συμφέροντα, τά 
όποια υποδιαιρούν τού; ανθρώπους, δέν ειχον πλέον 
τί νά φοβώ ναι ή τήν αντιζηλίαν τής αρετής καί 
τήν άντίστασιν τού χαρακτήρας, Άπό τήν πρώτο 
πειρίαν έτι κατέβαλον όλα; των τάς δυνάμεις διά 
νά ύπερβαίνωσι τά εμπόδια τά άπαντώμενα καθ’ 
εκάστην εί; τήν οδοιπορίαν τής ζιοή; τούτης. Η 
ενωσίς των βεβαιωμένη άπό τήν επιθυμίαν τού άρέ- 
σκειν εί; τήν θεότητα εί; ήν όλα; τάς πράξεις αύ-.

τών άνέφερον καί εί; τήν ανθρωπότητα ήν ήθελόν 
νά μορφώσωσι, τοΐ; έπρομήθευε θριάμβου; άνευ 
κομπασμού καί άμιλλαν άνευ φθόνου. Έμάνθανον 
ν’ άλησμονώσι τόν έιυτόν των, νά θυσιάζωσι πρός 
άλλήλους άμοιβαδόν τάς δόξα; των καί νά μή βλά- 
πτωσι τήν φιλίαν μήτε μέ τήν απιστίαν μήτε καν 
με τάς τυχούσας ψευδολογία; ή μέ άναρμόστου; 
ιάστειότητας καί ανωφελείς μαρτυρίας· έμάνθανον 
έτι νά μή ταράττωνται άπό ψυχρότητα τινά όταν 
εί; τά; συνομιλίας των έν αϊ; έγένετο λόγο; περί 
ζητημάτων τή; φιλοσοφίας Εξέφευγεν Εκ τού στόμα
τός των δριμ,εΐα τις εκφρασις, Εάν δέ συνέβαίνε 
τούτο πριν δύση ό ήλιο; ήσαν ύπόχρεοι οί δυσαρε- 
στημένοι νά δώσωσι τά; χεΐράς των εις σημεϊον 
διαλλαγής. Εί; έξ αύτών εί; τοιαύτην θέσιν εύρε- 
θεί;, έδραμε πρός τόν φίλον του καί τώ εϊπεν, ά; 
λησμονήσωμεν τόν θυμόν μας καί γίνου σύ ό ίδιος 
κριτής τή; διαφορά; μας.Στέργω εί; ταύτα μετά 
χαράς, ειπεν ό 'έτερος, άλλά πρέπει νά Εντρέπωμαι 
ότι ών πρεσβύτερό; σου δέν σέ έπρόλαβον. Εμάνθα- 
νον νά νικώσιν εκείνα; τάς άνωμαλία; τής φαντα
σίας, αϊτινες άτονοΰσι καί ταράττουσι τήν φιλίαν· 
ρσθάνοντο ότι έβραζε τό αίμά των εί; τό βάθος 
τής καρδίας αύτών. Προέβλεπον στιγμήν τινα θλί- 
ψεδις ή αηδία; ; ί μακρύνοντο άπ’ αύτήν καταπραό- 
νοντες τόν ακούσιον θόρυβον ή διά σκέψεω; ή δι’ 
ασμάτων προσφυών εί; τά; διαφόρους διαθέσεις τής 
ψυχής, ώφειλον παιδαγωγούμενοι Εκείνην τήν εύπεί- 
θειαν τού νοός καί εκείνην τήν εύκολίαν τών ηθών 
τά όποια τού; συνήπτον πρός άλλήλους. Εις τήν 
νεότητα αύτών ιδιοποιούντο ώς χρέος αύτών απα
ραίτητον νά μή παροξύνωσι τόν χαρακτήρά των. 
Παιδαγωγοί αίδέσιμορ καί συγκαταβατικοί τούς 
έπανήγαγον μέ διορθώσεις ήπιας αϊτινες εγίνοντο 
εί; προσήκοντα καιρόν καί κατ’ ιδίαν, διά νά μή 
προσβάλληται Ενώπιον άλλων ή φιλοτιμία των εις τά 
χρέη των, καί αϊτινες είχον ένδειξιν μάλλον πατρι
κού φίλτρου ή έπιπλήξεως. Οί άρχηγοί έζων μέ 
αύτού; μέ πατρικήν φιλοστοργίαν καί τού; οίκονό- 
μουν μέ μοναρχικήν κυριότητα, τού; ε’πεσκέπτοντα 
εις τάς άσθενείας των, τού; Επαρηγόρουν εί; τού; 
πόνου; των, τούς έδίδασκον τήν φιλίαν, τήν σεμνό
τητα, τήν αγάπην καί όλα; τάς άρετάς. Αν ήναγ- 
κάζοντο ν’ άπέλθωσιν αλλαχού Εγνωρίζοντο μεταξύ 
των διά σημείων καί εφιλοφρονοΰντο κατά πρώτην 
τήν έντευξιν, ώς νά ήσαν πάντοτε αδελφικώς γνω
ρισμένοι. Τά συμφέροντα αύτών εύρίσκοντο τόσον 
συνημμένα, ώστε πολλοί Εξ αύτών διέτεμον θαλάσ- 
σας καί Ερήμους καί έκινδύνευον τύχας καί ζωήν 
διά νά περιθάλψωσι πάσχοντά τινα συνάδελφόν 
των. Εις Εξ αύτών περιερχόμενο; πεζός έπλανήθη 
εις έρημόν τινα καί έφθασε καταβεβαρυμένος άπό 
κόπον εί; τι πανδοχείου οπού ήσθένησεν. Οταν 
Εγνώρισε τόν θάνατόν του μή έχων τόν τρόπον νά 
πληρώσν) τόν Πανδοχέα δι’ όσα; περιποιήσεις ε’δέ- 
χθη παρ’ αύτοΰ, Εχάραξε μέ τρέμουσαν χεΐρα συμ
βολικά τινα σημεία επί τινο; σανίδο; τήν δποίον 
παρήγγειλε τόν πανδοχέα νά τήν θέση εις δρόμαν

τινα δημόσιον, καί τώ ώρ.........  ... .
άποζημιωθή. Μετά καιρόν εις τών συναδέλφων τού
των, διέβη τόν τόπον ένθα ή σανίς ήτο προσηρτη- 
μενγι καί περιεργασθείς αύτήν, άπήλθε πάραυτα εις [

ΟΛΓΑ ίϊΓΑΤΒΡ ΤΟΥ ΑΪΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ Μ ΚΟΛΙΟ Υ
‘Ηγεμονις τού Βασιλικού Θρόνου της Βιρτεμβέργης.

Η άνωτέρω είκών παρίστά τήν ώραίαν θυγατέρα 
τοΰ μακαρίτου Αύτοκράτορο; Νικολάου "Οίγαν, 
Διάδοχον Ηγεμονίδα τού Βασιλικού Θρόνου τής 

Βυρτεμβέργης.
‘Η ηγεμονις αύτη, Εκ τών μάλλον αγαπητών τέ

κνων τοΰ αύτοκρατορικοΰ οικου τής ‘Ρωσσίας, διε- 
κρίνετο, νέα ουσα ήδη, διά τοΰ λεπτού πνεύματός 
της, καί, δθεν τή; Ευρώπης διέβη, κατά τήν ώραίαν

ώρκίσθη ότι θέλει βεβαίως|τό? 
ποτ

άφοΰ Επλήρωσεν ο,τι ώφειλεν ο 
:ου άνεχώρησεν.

(άκο λουθεί.)

τής νεότητό; τη; εποχήν, άφησεν άναμνήσεις εύα- 
ρέστου;, ώ; γυνή πνεύματος, παιδεία; καί αξία βα

σιλικού θρόνου. |
’Αγαπωμένη παρά τών υπηκόων τοΰ Πενθεροΰ της 

καί παρά τοΰ οίκου τοΰ Συζύγου αυτής, ή νέα Ολγα 
υπόσχεται ν’ άναπτύξ-ρ αύτάς Εκείνα; τάς άρετάς 
Επί τοΰ βασιλικοί θρήνου, όποίας άπό τής μητρός 
αυτής Εδιδάχθη Εν τφ πατρικώ οΐκφ τών ‘Ρομανώφ.

f >
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ΣΠΙΒΕΒΗΚΟΣ TOY ZIV Β.ΗΣ,
ΥΠΟ

ΑΕΣΑΖ.

.... Αμα ά προστάτη; μου μέ είδε, — καλάς 
ειδήσεις σοΰ έχω, μέ είπε, Ζίλ Βλάς. 0 Αρχιεπί
σκοπος τής Γρενάδης, συγγενής καί φίλος μου ζητεί 
νέον τινά, φιγολόγον καί καλλιγράφον, διά νά τοΰ 
άντιγράφ-ρ τά χειρόγραφα διότι είναι μέγας συγ- 
γραφεύς. Δεν είξεύρω πόσα; ομιλίας συνέθεσεν έως 
τώρα, καί ακόμη συνθέτει καί πάντοτε επευφημεί
ται. Σπεΰσον λοιπόν, φίλε μου, δράξαι τής εύκαι- 
ρίας, παρουσιάσου πρός αύτόν έκ μέρους μου και 
0ά ϊδγ.ς έκ τής υποδοχής τήν όποιαν θά λάβζ,ς, άν 
τον ώμίλησα περί σοΰ καθώς έπρεπεν

‘Η πρότασις αυτή μοϋ έφάνη λαμπρά καί οϊα 
έπεθύμουν· παρασκευασθε'ις λοιπόν όσον κάλλιον 
ήδυνάμην όπως παρουσιασθώ εις τόν άρχμερέα, υπή
γα πρωίαν τινά εις τήν αρχιεπισκοπήν. Εάν ήδη ήθε 
λον νά μιμηθώ τούς μυθιστοριογράφους, θά σά; 
εζαμνον πομπώδη περιγραφήν τοΰ επισκοπικού με
γάρου τής Γρενάδης' θά περιέγραφον λεπτομερώς 
τήν οίκοδομ,ήν, θά έξεθείαζον τόν πλούτον τών έπί- 
πλων, θά άνέφερον τά αγάλματα τά κοσμοϋντα 
τους διαδρόμους καί τάς εικόνα; τάς κρεμαμένας 
έπί τών τοίχων, καί θά έσκότιζον ανηλεώς τόν ανα
γνώστην πιριγράφων ώς καί τί αυτά είκόνιζον· άλλ’ 
εγώ άρκοΰμαι μόνον λέγων δτι ή επισκοπή δεν ήτο 
ΰποδεεστέρατών βασιλικών παλατίων κατά τήν λαμ
πρότητα.

Εί; τούς διαδρόμου; και εις τού; άντιθαλάμου; 
εύρον συνωθούμενον σμήνος δλον κληρικών καί μα- 
χαιροφόοων άναμεμιγμένων, αξιωματικών τών πλεί- 
στων τοΰ Αρχιεπισκόπου, επιστατών, ακολούθων, 
Ιπποκόμων ή θαλαμηπόλων τής πανιερότητας του. 
Οί λαϊκοί πάντες σχεδόν έφερον λαμπρά ενδύματα, 
καί μάλλον ώς μεγάλου; κυρίους θά τούς έξελάμ- 
βανες ή ώς ύπηρέτας. ΤΗσαν όλοι υπερήφανοι και 
επομένως έκαμνον τού; μεγάλου;. Θεωρών αύτούς 
όέν ήμπόρεσα νά μή γελάσω. Διάβολε ξυδάτε I 
έλεγον, ευτυχεί; είναι αύτοί οί άνθρωποι φέροντες 
τόν ζυγόν τής δουλεία; χωρίς νά τό αΐσθάνωνται· 
διότι, τό κάτω, κάτω, άν τό ήτθάνοντο, μοϋ φαί
νεται δτι δέν θά ήσαν τόσον αλαζόνες.— Καί ταΰτα 
διαλογιζόμενος, άπευθύνθην πρό; τινα τώ; κυρίων 
τούτων, σοβαρόν καί σφαιροειδή, ίστάμενον πρό 
τής θΰρας τοΰ αρχιεπισκόπου καί εργον έχοντα νά 
άνοίγη καί κλείη αυτήν οσάκις έπρεπε. Τόν ήρώτησα 
μετ’ εύγενείας άν ήτο δυνατόν νά λαλήσω εις τόν 
Πανιερώτατον. Αυτός μέ παρατήρησε καί μέ άπε- 
κρίθη ξηρώς.—Περίμενε,ή Πανιερότης του θάέξέλθ»; 
τώρα διά νά ΰπάγφ εις τήν λειτουργίαν καί ίσως σέ 
άκροασθή περιπατών. έγώ δέν άπεκρίθην ούδέ λέξιν·

Αίσθην δι’ υπομονή; καί ήθέλησε νά συνάψω συ
ν μετά τινων αξιωματικών, άλλ’ αυτοί ήρ- 

μέ καταμ.ετρώσιν άπό κεφαλής μέχο; πο

δών μή καταδεχθέντε; νά μοί εϊπωσιν όύδέ συλλα
βήν, καί έπειτα ΐδόντες άλλήλους έμειδίασαν διά 
τήν τόλμην τήν όποιαν έλαβα θέλων νά άναμιχθώ 
εί; τάς συνομιλίας των.

Ομολογώ δτι βαθέως συνεταράχθην ίδών έμαυ· 
τόν περιφρονηθέντα ύπό υπηρετών. Δεν είχον δέ 
συνελθεί είσέτι ε’κ τή; ταραχής μου, δτε ή θύρα 
τοΰ δωματίου ήνεώχθη καί ό Αρχιεπίσκοπος έπεφάνη. 
Εν τφ άμα έγένετο άκρα σιωπή μεταξύ τών άξιω- 
αατικών, οϊτινε,-, άφήσαντες πάραυτα τό υβριστικόν 
καί αύθαδε; ήθό; των, άνέλαβον ήθος ύποκλινέστα- 
τον ενώπιον τοΰ κυρίου των. ό Ιεράρχης ουτος έτρι- 
γύριζε τούς έβδομήκοντα, ήτο δε περίπου ώς δ 
Οεϊός μου, ό άρχιδιάκονο; Ζίλ Περέζ, δηλαδή κον
τός καί χονδρός. Είχε πρός τούτοις τούς μέν πόδας 
καθ' υπερβολήν ρεμβούς, τήν δέ κεφαλήν τόσον φα
λακρήν, ώστε ήτον ήναγκασμένο; νά τήν σακου- 
.Ιιάϊ,τι εϊς είδός τι κεκρυφάλου λίαν παοαβόλου 
κατασκευής. Μ’ ολα δμω; ταΰτα τά ελαττώ
ματα μοί ε’φάνη άνθρωπος διακεκριμένος, βεβαίως 
έπειδή ήξευρα, δτι ή/ εϊς τών τοιούτων άνδρών. 
Διότι ήμεΐς οί κοινοί άνθρωποι, ταπεινούμενοι συνή
θως ενώπιον τών μεγιστάνων, άνευρίσκομεν πολλάκις 
εί; αυτού; μεγαλοπρεπές τι ήθος, τό όποιον ή φύσις 
ήρνήθη είς αύτούς.

0 Αρχιερεύ; διευθύνθη κατά πρώτον είς εμέ καί 
μέ ήρώτησε διά φωνή; πλήρους γλυκύτηιος τί έπε- 
θύμουν. Εγώ του άπεκρίθην δτι ήμην ό νέος εκεί
νος περί τοΰ όποιου δ Δόν Φερνάνδος δέ Δέϋβα τόν 
έλάλησε. Τότε δέν μοϋ έδωκε καερόν νά εϊπω περι- 
πλέον. A I είσαι σύ, τέκνον μου ; ειπεν, είσαι σύ 
υπέρ τοΰ οποίου μοϋ είπε τόσους έπαίνους ! Σε 
κρατώ είς τήν υπηρεσίαν μου. Είσαι καλή άπόκτησις 
δι’ έμέ, μείνε εδώ. Καί είπών ταΰτα έστηρίχθη έπί 
δύο θαλαμηπόλων καί έξήλθεν, άκροασθεί; ένώ διέ- 
βαινε τόν προθάλαμον κληρικού; τενας έχοντάς τι 
νά διακοινώσωσι πρό; αύτόν. Μόλις δ’ αύτός έξήλθε 
τοΰ θαλάμου έν ώ εϊμεθα, καί ιδού οί αύτοί εκείνοι 
αξιωματικοί, οί πρό μιας στιγμής περιφρονήσαντές 
με, έπιζητοΰ.ντες ήδη χαμερπώ; τήν φιλίαν μου. 
ϊδού αύτοί μέ περικυκλόνουν, μέ συγχαίρονται καί 
μοϋ ε’κφράζουσι τήν χαράν των δτι μέ έβλεπον 
λαβόντα θέσιν είς τήν άρχιερατικήν αυλήν. Διότι 
άκούσαντες τούς λόγους τούς οποίους με ειπεν ό 
κύριός των, άπέθνησκον άπό τήν επιθυμίαν τοΰ 
νά μάθωσιν οποίαν θέσιν ήθελον λάβει πλησίον του. 
’Αλλά καί εγώ δέν εύχαρίστησα τώρα τήν πε
ριεργειών των διά νά έκδικηθώ διά τήν περιφρό· 
νησίν των.

0 Πανιερώτατος δέν έβράδυνε νά έπανέλθη. Με 
έπροσκάλεσεν εϊς τό γραφεϊόν του διά νά μοϋ όμι- 
λήση κατ’ ίδιαν. Αμέσως έμάντευσα δτι ήθελε νά 
μοϋ ζυγίση κόκκον πρό; κόκκον τό πνεύμα, διό έλα- 
βον τά μέτρα μου έξ άρχής καί έπρόσεχον νά με
τρώ τού; λόγους μου ένα ένα. Καί κατά πρώτον μεν 
μέ ήρώτησε περί φιλοσοφίας έγώ δε δέν άπε
κρίθην κακώς είς τάς ερωτήσεις σου, άποδείξας πρό; 
αύτόν δτι έγνώριζα καλώς τούς Ελληνα; και *Ρω-

μαίους συγγραφείς. ’Ακολούθως μέ εφερεν είς τήν 
διαλεκτικήν ... ά ! Πανιερώτατε, εδώ σέ ήθελα 
καί έγώ ! Μέ εύρε τεθωρακισμένου μέ διπλούς καί 
τριπλούς θώρακας.

— Τέκνον μου, ειπεν έκπληχθείς πως διά τήν 
δήθεν πολυμάθειάν μου, ή άνατροφή σου βλέπω 
δτι δέν είναι παρημελημένη. Α; ίδωμεν τώρα καί 
τήν γραφήν σου. Εγώ έσυρα τότε έκ τοΰ κόλπου 
μου φύλλον χαρτιού τό όποιον έπίτηδες εφερον ώς 
παράδειγμα, ό άρχιερεύ; μου ηύχαριστήθη ούκ όλί 
γον καί άπο τήν γραφήν. Είμαι εύχαριστημένο; 
άπό τήν χεΐρά σου, μέ είπε, καί περισσότερον άκό 
μη άπό τό πνεΰμά σου. Θά εύχαριστήσω τόν ανε
ψιόν μου Δόν Φεονάνδον διότι μέ έστειλε νέον τό
σον καλόν τήν αποστολήν σου τήν θεωρώ ώ; αλη
θές καί πολύτιμον δώρον.

Μετά τό πρόγευμα ύπήγα πρός άναζήτησιν τών 
πραγμάτων μου καί τοΰ ίππο» είς τό ξενοδοχείου 
δπου είχον πεζεύσει. έπειτα ΰπήγον είς τήν έπι- 
σκοπήν καί έγεύθην, εύρον δέ έτοιμασθέντα δι’ έμέ 
θάλαμον άξιόλογον καί κλίνην μαλακήν. Τήν άκό- 
λουθον ημέραν ό άρχιεπίσκοπος μέ έπροσκάλεσε λίαν 
πρω’ί,ϊνα μέ δώση νά άντιγράψω όμιλίαν τινά, μέ προ ■ 
έτρεψε δέ νά τήν αντιγράψω μετά πάση; τής δυνατής 
άκριβείας· έγώ τίποτε δέν άφησα, δένπαρέβλεψα ούτε 
τόνον, ούτε τελείαν στιγμήν ούτε κόμμα· ούτως η χα
ρά τήν οποίαν έδειξεν ήτον άναμεμιγμε'νη μέ θαυμα
σμόν. — Κύριε τών δυνάμεων ! έφώνησεν έν παρα- 
φόρω αγαλλιάσει διατρέξας τφ βλέμματι πάντα τά 
φύλλα τοΰ αντιγράφου, υπάρχει τι τακτικώτερον 
τούτου και άκριβέστερον; Είσαι τόσον καλός άντι- 
γραφεύς ώστε προφανώς είσαι γραμματικός. Είπ 
μου λοιπόν είλικρινώς, φίλε μου, ένώ έγραφες άπήν 
τησές τι τό όποιον νά μή σοΰ άρέσκει ; τίποτε αμέ
λειαν περί τό ύφος, τίποτε λέξιν ακατάλληλον ή 
αδύνατον ·,—Ω ! πανιερώτατε, άπεκρίθην μετριοφρό- 
νω; έγώ, δέν είμαι δά τοσοΰτον πεφωτισμε'νος ώστε 
νά κάμνω παρατηρήσει; κριτικά;· άλλά καί τοιοϋτος 
άν ήμην, είμαι πεπεισμένος δτι τά έργα τής Πα 
νιεροτητό; σας θά διέφευγον τάς κρίσεις μου. ό 
•άρχ^ρεύ. έμειδίασε διά τήν άπόκρισίν μου, καί 
δέν με άπεκρίθη μεν, άλλ’ έγώ είδον όφθαλμοφανώ; 
έν τω μιιδιάματι έκείνφ, οτι καί αύτός είχε τάς 
αδυναμίας τών συγγραφέων.

Διά τής κολακείας ταύτης έκέρδησα τήν εύνοιαν 
τοΰ άρχιεοέως· καθ’ έκάστην έγινόμ.ην αγαπητότερος 
είς αύτόν καί πολυτιμότερος, έμαθον δέ παρά του 
δόν Φερνάνδου, δστις ήρχετο καί τόν έπεσκέπτετο 
συχνάκι;, δτι τόσον εύνους ήμην ώστε έπρεπε νά 
θεωρώ βεβαίαν τήν εύτυχίαν μου. Μετ’ ολίγον δέ 
τό αύτό ήκουσα βεβαιούμενόν μοι καί παρ’ αύτοΰ 
τού κυρίου μου καί ιδού είς ποίαν περέστασιν. Ε
σπέραν τινά άπήγγε.ιλεν έν τφ γραφείφ του ενώ
πιον μου ένθουσιασμοΰ όμιλίαν τινά τήν όποιαν 
εμελλε να έκφωνήση τήν έπαύριον έν τή μητροπό- 
λει. Εζήτησε περί αύτή; τήν γνώμην μου’ καί δχι 
μόνον μέ ήρώτησε πώ; μοί έφαίνετο, ένίγένει άλλά 
με ήνάγκασε νά τοΰ εϊπω καί ποια μέρη ήσαν έντο-

νώτερα. Είχα τήν εύτυχίαν νά υποδείξω πρό; αύτόν 
ώς τά κάλλιστα, εκείνα τά όποια καί αύτός έξε- 
τίμα ώ; τοιαΰτα, δηλ. τά εύνοόύμενά του τεμά
χια. Εκτοτε έφάνην είς αύτόν άνθρωπο; μέγας, 
άριστος κριτικός, καί λεπτοτάτην αϊσθησιν έχων 
είς τό εύρίσκειν τάς αληθείς καλλονά; συγγράμ
ματος. ϊδού, έφώνησε, τί έστι παλλαισθησία καί 
λεπτότης, καί τρυφερότης πνεύματος ! ίπαγε, φίλε 
μου, σέ βεβαιώ δτι δέν έχει; βοιώτιον τό ού;. Εν 
ένί λόγω τόσον ηύχαριστήθη άπό έμέ, ώστε μέ είπε 
μετά ζέσεως. Εσο, Ζίλ Βλάς, έσο είς τό εξής βέ- 
οαιος περί τή; τύχης σο>· έγώ άναδέχομαι αύτήν· 
σέ άγαπώ καί διά νά σοΰ τό αποδείξω σέ διοείζω 
εζ απορ^των αου.

Μόλις ήκουσα τού; λόγου; τούτους καί έπεσα 
εί; τούς πόδας τής πανιερότητό; του, κατεχόμενΟς 
ύπό βαθείας εύγνωμοσύνης. Ενηγκαλίσθην έξ δλ.-; 
καρδίας τά στερβλάς κνήμας του, καί έθεώρουν έμαυ- 
τόν είσελθόντα είς τήν εύάρεστον καί ομαλήν οδόν 
τήν φέρουσαν πρός τόν πλούτον. Ναι, τέκνον μου, 
έπανέλαβεν ό άρχιεπίσκοπος τόν λόγον τοΰ όποιου 
είχε διακόψει τό κίνημά μου, θέλω νά σέ καταστήσω 
σύμβουλόν μου είς τούς μυστηριωδεστέρους μου 
στοχασμούς. Ακουσον μετά προσοχής δ,τι θά σοΰ 
εΐπώ· ευχαριστούμαι δημηγορών· ό Κύριος εύλογεϊ 
τάς όμιλίας μου, έμβάλλει αύτάς είς τάς καρδίας 
τών αμαρτωλών καί τούς κάμνει νά έπιστρέφωσιν 
είς εαυτούς καί νά καταφεύγωσιν είς τό ελεό; του. 
Εύχαριστοΰμαι βλέπων τόν φιλάργυρον νά άνοίγγι 
τούς θησαυρούς του, φρίζας διά τά; εικόνα; τάς 
οποίας παρέστησα εί; τό πνιΰμά του, καί νά τούς 
διανέμω δαψιλώ; είς τούς ενδεείς. Ευφραίνομαι άπο- 
σπών τόν φιλήδονου άπό τάς άγκάλας τής παρα
λυσίας καί πληρών τά μοναστήρια άπό φιλοδόξους.

Αλλ’ ένώ καί μόνα ταΰτα τά καλά αποτελέ
σματα τά όποια είσί συχνά, έπρεπε νά μέ παρο- 
τρύνωσιν είς τήν εργασίαν, έγώ, σού όμολογώ 
είλικρινώς τήν αδυναμίαν μου, κινούμαι καί άπό 
άλλους λόγους διά τούς όποιους ή αύστηρά μου α
ρετή μέ έλέγχει, δηλονότι άπό τήν ύπόληψιν τήν 
άποίαν ό κόσμος θά έχ·ρ περί τών λόγων μου. Η 
τιμή τοΰ νά χαίρω ύπόληψιν έντελού; ρήτορος μέ 
θέλγει τά μέγιστα· τά συγγράμματα μου είσί 
μάχρι τής ώρας καί δυνατού καί εύφυοΰς λόγον 
άλλά έγώ έπιθυμώ νά άποφύγω τό έλάττωμα τών 
δοκίμων συγγραφέων, οϊτινε; έξακολουθούσι γρά- 
φοντες μέχρι; έσχάτου γήρατος καί νά σώσω καί 
τόν έαυτόν μου καί τήν ύπόληψιν μου.

όθεν, φίλτατέ μοΰ Ζίλ Βλάς, έξηκολούθησεν ό 
άρχιερεύς, απαιτώ μίαν χάριν άπό τόν ζήλόν σου. 
Οταν παρατηρήση; δτι ή γραφί; μου μυρίζει γήρα- 
το;, δταν μέ ίδή; έκπεσόντα, σπεΰσον νά μέ ειδο
ποίηση,;, τέκνον μομ. Διότι ώς πρός τό κεφάλαιον 
τούτο έγώ διόλου δέν έμ.πιστεύομαι είς έμαυτόν, 
έπειδή ή φιλαυτία δύναται πολλάκις νά μάς άπα- 
τήση, ή δέ παρατήρησι; αύτη απαιτεί πνεύμα* ξένον 
καί άδιάφορον καί μηδέν συμφέρον έχον. Εκλέγω 
λοιπόν τό έδικόν σου διότι τό έγνώρισα καλόν,
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καί θέλω συμμορφωθώ μέ τήν κρίσιν σου· — Δόξα 
τώ θεω, ΰπέλαβον τότε εγώ, πανιερώτατε, εΐσθε 
πολύ μακράν άκόμη τή; εποχής, εκείνης. Επειτα 
πνεύμα ώς τό τής πανιερότητό; σας διατηρείται 
πολύ περισσότερον τών κοινών πνευμάτων, ή διά 
νά είπω κάλλιον, θά ήσθε πάντοτε ό αύτό;. ’Εγώ 
σάς θεωρώ ώς άλλον Καρδινάλιον Χιμενέ, τοΰ 
όποιου τό έξοχον πνεύμα, άντί νά έξασθχνή δσον 
έγήρασκεν έφαίνετο άναλχμβάνον νέας δυνάμεις. — 
Αφες τάς κολακείας, φίλτατέ μου, διέκοψε· εΐξεύρω 
δτι πιθανόν αίφνης νά έκπέσω· είς τήν ήλικίαν 
μου ή κακοδιαθεσία τοΰ σώματος άρχίζει νά γίνε 
τα·. έπαισθητή, ή δέ έξασθένησις τοϋ σώματο; κα
ταβάλλει τό πνεύμα. Σοΰ τό επαναλαμβάνω λοιπόν, 
Ζίλ Βλάς, άμα αίσθανθής οτι ό νοϋ; μου έξασθε- 
νεΐ, ειδοποίησε με ταχέως. Εσο ελεύθερο; καί είλι 
κρινής, καί τίποτε μή φοβοΰ· τήν είδησιν ταύτην 
θά τήν θεωρήσω ώς ένδειξιν τής άφοσιώσεώ; σου 
πρός έμέ’ άλλως τό συμφέρον σου κινδυνεύει· διότι, 
έάν κατά δυςυχίαν σου άλλος τις ήρχετο καί μέ έλεγεν 
δτι αί δμιλίαε μου δέν έχουσι πλέον τήν συνήθη 
των δύναμιν καί δτι πρέπει νά άναπαυθώ πλέον, 
σοΰ τό λέγω φανερά, θά χάσης όμοϋ μέ τήν φιλίαν 
μου και τήν περιουσίαν τήν όποίαν σοί ύπεσχέθην 
τοιοϋτοι θά ήναι οί καρποί τής άνοήτου συστολής 
σου.

0 Δον Φερνάνδος δέ Δέϋβα μετ’ ού πολύ άφινε 
τήν Γρενάδην ύπήγα λοιπόν νά έπισζεφθώ τόν 
μεγιστάνα τούτον πρίν τής άναχωρήσεώ; του διά 
νά τόν εύχαριστήσω καί πάλιν διά τήν λαμπράν 
θέσιν τήν όποίαν διά μέσου του απέκτησα· τόσον 
δέ ευχαριστημένος τοϋ έφάνην, ώστε μέ είπε, φίλ
τατέ μου Ζίλ Βλάς, ΰπερχαίρω δτι είσαι ευχαρι
στημένος άπό τόν θεΐόν μου τόν άρχιεπίσκοπον.— 
Καταγοητευμένος, άπεζρίθην έγώ* αί πρός έμέ 
εύεργεσίαι του εΐναι ά'.ώτεραι παντός λόγου. — 
Πέποιθα, έπανέλαβεν δ Δόν Φερνάνδος, δτι ή πρός 
σέ εύνοιά του θά ήναι παντοτεινή. Η τύχη σοί έμει- 
δίασεν ήδη· ώφελήσου τής περιστάσεως.

Δύω μήνας μετά τήν άναχώρζσιν τοϋ ιππότου 
τούτου, καί ένώ ή πρό; έμέ εύνοια ηυξανεν όλονέν, 
τό έπισκοπικδν μέγαρον διεταράχθη ύπό περιστα 
τικοΰ σπουδαιοτάτου. 0 άρχιιπίσκοπος προσεβλήθη 
ύπό άποπληξίας· τόσον δμως ταχέως τόν έβοή- 
θησαν, και τόσον καλά ιατρικά τοϋ έδοσαν, ώστε 
μετ’όλίγας ήμέρας ήν πλέον εντελώς ύγειής· άλλα 
τό πνεϋμά του έλαβε μεγάλην άλλοίωσιν, τό πα- 
ρετήοησα δέ άπό τής πρώτης όμιλίας τήν όποίαν 
συνέθεσε. Αλλ’ δμως ή διαφορά ή μεταξύ ταύτης 
καί έκείνων δέν ήτο τόσον μεγάλη, καί τόσον έπαι- 
σθητή, ώστε νά συμπεράνη τις δτι δ ρήτωρ ήρχισε 
νά παρακμάζη· έπερίμεινα λοιπόν νέαν ομιλίαν, 
διά νά βεβαιωθώ περισσότερον περί τούτου. ”Ω ! 
ή δεύτερα αυτή ήτον όριστική. ότέ μέν δ άγαθός 
άρχιερεύς έπαλιλλόγει, ότέ δέ ΰψοΰτο υπέρ τό 
δέον, ή κατέβαινε μέχρι τών αδύτων’ ή δμιλία 
αύτη ούτε άρχήν είχε οΰτε τέλος, οΰτε αιτίαν οΰτε 
άποτέλεσμα.

Τοΰτο δέ δέν τό ένόησα μόνος έγώ· τό πλήθος 
τών άζροατών, ώσεί καί αύτοί είχον προσκληθή 
νά έπιτηοώσι τάς ομιλίας του άκούοντες αύτοϋ έ- 
λεγον ταπεινή τή φωνή πρός άλλήλους. — ’ίδού 
διδαχή άπόζουσα άποπληξίας.

Εμπρός,κύριε έπιτηρητά τών δμιλιών, ειπον έγώ 
τότε κατ’έμαυτόν προετοιμάσου νά έκπληρώση; τό 
καθήκόν σου· βλέπεις δτι δ πανιερώτατος έκπίπτει, 
χρεωστεΐς λοιπόν νά τόν ειδοποίησης, δχι μόνον ώς 
εξ απορρήτων του, άλλά προσέτι διά τόν φόβον 
μήπως άλλος τις τών φίλων του ειλικρινέστερος σοΰ, 
σέ προλάβη, καί τότε είξεύρεις τί θά συμβή, θά σέ 
διαγράψη τής διαθήκης του καί θάχάσης έκ τούτου 
πολύ, φίλταιέ μου Ζίλ Βλάς.

Αλλά μετά τάς σκέψεις ταύτας έπήρχοντΟ άλλαι 
δλως διόλου ένα.τίαι· ή είδοποίησις περί ής ό λό
γος μοί έφαίνετο πολλά επισφαλής· έκρινα δτι συγ- 
γραφεύ; πεφυσιωμένος διά τά συγγράμματά του, 
ίσως τήν συμβουλήν ταύτην θά τήν έξελάμβανεν έπι 
ζαζοϋ· άλλ’άποζρούσας τόν στοχασμόν τούτον έ- 
σζεπτόμην δτι άδύνατον ήτο νά τήν έκλάβη έπί 
κακού άφοΰ διά τοσαύτης έπιμονής τήν άπήτησε 
παρ’ε’μοϋ. Είς ταϋτα προσθετέων δτι έμελέτων νά 
τοϋ δμιλήσω έπιτηδείως, καί νά τδν ποτίσω άνε- 
παισθήτως σταγόνα πρός σταγόνα δλον τό πικρόν 
ποτήριον. Τέλος πάντων, βλέπων δτι περισσότερον 
έκινδύνευον τηρών τήν σιωπήν ή διακόπτων αύτήν, 
άπεφάσισα νά ομιλήσω.

Δέν έδυσκολευόμην δέ πλέον παρά περί ένός πράγ
ματος· δέν είξευρα τίνι τρόπω νά έκθέσω τόν λό
γον· εύτυχώς δμως δ ρήτωρ δ ίδιος μέ έξήγαγε τής 
αμηχανίας μου, έρωτήσας με τίνα λέγουσιν αύτδν 
οί άνθρωποι εΐναι, καί έάν οί άζροαταί του ηύχα- 
ριστήθησαν έκ τής τελευταίας του διδαχή;. Έγώ 
άπεκοίθην δτι δ κόσμο; πάντοτε έθαυμαζε τάς δμι - 
λίας του, άλλ’ δτι μέ έφαίνετο δτι ή τελευταία δέν 
είχε κάμει εις τό άκροατήριον οΐαν αί άλλαι έντύ- 
πωσιν. — Πώς λοιπόν, φίλε μου, άπήντησεν έν θαυ- 
μασμώ,ή δμιλία μου εδρεν ίσως Αρίσταρχόν τινα ; — 
Ω οχι Πανιερώτατε, άπεκρίθην έγώ, δχι" συγγράμ
ματα ώς τά έδικά σας ούδείς τολμά νά τά έπικρίνη. 
Ούδείς υπάρχει δ μή θελγόμενος έξ αύτών· άλλ’ 
δμως, επειδή μέ διέταξεν ή πανιερότης σας νά ήμαι 
ελεύθερο; καί ειλικρινής, λαμβάνω τδ θάρρος, Πανιε- 
ρώτατε, νά σας είπω δτι ή τελευταία σας ομιλία 
δέν μοΰ φαίνεται εντελώς ίση κατά τήν δύναμιν 
μέ τάς προηγουμένας. Δέν φρονείτε τδ αύτό ;

Οί λόγοι ούτοι έκαμαν τόν κύριόν μου νά ώχρι- 
άση· μέ είπε δέ βεβιασμένως μειδιάσας· κύριε Ζίλ 
Βλάς, τδ τεμάχιον τούτο δέν είναι λοιπόν τής άρε- 
σκείας σα;; — Δέν λέγω τοΰτο, Πανιερώτατε, άν- 
τέλεξα έγώ περιπεσών είς άμηχανίαν. Τήν ευρίσκω 
θαυμασίαν, άν καί όλίγον κατωτέραν τών άλλων 
σας συγγραμμάτων. — Σέ εννοώ, άπεκρίθη’ σοΰ 
φαίνομ,αι δτι έξέπεσα, άλήθιια ·, είπέτο καθαρά, 
νομίζεις δτι εΐναι καιρός πλέον νά σκέπτωμαι περί 
τής ύποχωρήσεως. — Δέν θά ήμην τόσον αύθαδης, 
τοΰ ειπον έγώ τότε, ώστε νά σά; δμιλήσω τόσον

ελευθέριας, έάν ή Πανιερότης σας δέν μέ διέταττε* 
έγώ λοιπόν άλλο δέν επραξα παρά νά υπακούσω είς 
τά; διαταγάς σας καί σάς παρακαλώ ταπεινότατα 
νά μή δυσαρεστηθήτε κατ’ έμοϋ διά τήν τόλμην 
μου. — 0 Θεός φυλάξαι, άπεκρίθη αύτδς, μή γέ- 
νοιτο νά δυσαεεστηθώ έγώ εναντίον σου, διότι θά 
ήμην πολύ άδικος. Δέν ευρίσκω κακόν δτι μοΰ εΐ 
πες τδ αίσθημά σου, άλλ’ αύτδ μόνον τδ αίσθημά 
σου ευρίσκω κακόν, καί βλέπω δτι έγεινα θύμα τοΰ 
περιωρισμένου νοός σου. Καί τοι άπολέσας τήν μά
χην, ήθέλησα μολοντούτο νά διορθώσω εί δυνατόν 
τά πράγματα, άλλά διά τίνος μέσου νά έξιλεώσω 
συγγραφέα παροργισθέντα, καί συγγραφέα μάλιστα 
συνειθισμένον νά άκούη μόνον επαίνους ! — Ας μή 
όμιλώμεν πλέον περί αύτοϋ, είπε, τέκνον μου· είσαι 
άκόμη πολύ νέος ώστε δέν διακρίνεις τήν άλήθειαν 
άπδ τό ψεύδος. Μάθε δτι ποτέ δέν ε’σύνΟεσα καλ 
λιτεραν ομ,ιλίαν παρά ταύτην ή οποία δέν έτυχε 
τής επιδοκιμασίας σου. Τό πνεϋμά μου. χάρις τώ 
Θεω, δέν έχασε ά<όμη τήν δύναμιν του. · Είς τδ 
έξης θά έκλέγω κάλλιον τούς συμβούλους μου, καλ- 
λιτέρους καί κριτικωτέρους άπδ σέ. Τώρα δέ, έξη 
κολούθησεν ώθήσας με άπό τών ώμων έ'ξω τοϋ δω
ματίου, ύπαγε νά εί'πης είς τδν ταμίαν μου νά σοΰ 
μετρήση έκατόν δουκάτα· λάβε τα καί ύπαγε είς 
τό έλεος τοΰ Θεοΰ. Ϋγίαινε, κύριε Ζίλ Βλάς, σοΰ 
εύχομαι παντός είδους εύτυχίαν μέ πλειοτέραν καλ 
λαισθησίαν.

ΠΟΙΚΙΛΑ.
Εύτυχης και εμφρων δστις εγειρόμενος λέγει.

« Θέλω νά ήμαι σήμερον καλήτερος ή χθές. »

Οί τρεις χρυσοί αιώνες.

Ο κοσμος «ονειροπόλησε πάντοτε καλητερόν τι 
τοΰ ο,τι υπήρχε, τοϋ δ,τι αύτός έδοζίμαζεν.

Εις τήν άφέλειαν τών πρώτων αίούνων, ώνειροπό 
λησε τον χρυσοϋν αιώνα, καί έταξε τήν τελειο- 
ποιησιν, την βελτιωσιν, οπίσω αύτοϋ, ώς είπείν.

Αλλη εποχή τοΰ ανθρωπίνου πνεύματος δέν έζή- 
τησε τδν χρυσοϋν αιώνα εί; παρελθόντα; χρόνους, 
άλλ’ εί; χώρας μεμαζρυσμένας δπου είσέτι δέν είχε 
φθάσει.

Μετά τα; πάραστάσει; ταύτας τοϋ άνθρωπίνου 
πνεύματος όνειροπολοϋντος τήν εύδαιμονίαν, τόν 
χρυσοϋν αιώνα εί; έποχάς καί ύπδ μορφάς διαφόρους, 
υπάρχει άκόμη άλλη τις ελπίς κοινή είς τά; πεφω
τισμένα; κοινωνίας, τάς γεννημένα; ούχί έκ τής 
εύπιστίας, μήτε εκ τοϋ ένθουσιασμυΰ, άλλ’ έκ τής 
πείρα; αύτής, καί τής προόδου τής κοινωνική; ζωής. 
° τ?ιτος Χ?υσοΐ»ς αιών, είναι ή τελειοποίησή, εΐναι 
τό τέρμα είς 3 φέρει ή πεποίθησι; αΰτη δτι κόσμο; 
βελτιουται διαρκώς, δτι ίδέαι αληθέστερα·., ήθη 
αγνότερα, ελευθερία εύρυτέρα, πρέπει βαθμηδόν νά

άνυψώσωσι τήν διάνοιαν καί τήν κατάστασιν τοΰ 
ανθρώπου.

Διά τής φιλοφροσύνη; άποζτώμεν περισσοτέρου; 
φίλους ή διά τοϋ χρυσού, καί μεγαλειτέραν πίστιν 
ή διά τή; δυνάμεως.

Ευ λέγειν καί βέλτιον πράττειν.

Εαν με ερωτησωσι, τι; έστιν ό μέγιστο; τών 
άνθρωπων ; — Ο αριστος, θ άποκριθώ· καί άν μοί 
προσθε'σωσΐ· τίς έστιν δ αριστο;: — Έκεϊνος, θ’ 
απαντήσω, δστις έγινε περισσότερον άξιος τοΰ άν
θρωπίνου γένους.

Η καρδία υποπτεύεται τήν αθανασίαν πρίν ή 
τήν πιστεύση.

Ό π,Ιουσιώτερος τών ήγεαόνων.

Εί; Βόρμην, έν τή αύτοκρατορική αιθούση, διάφο
ροι κυριάρχαι τής Γερμανίας συνήλθον, καί έκαστος 
αύτών έκαυχατο διά τήν έ'κτασιν. καί τούς θησαυ
ρού; τοϋ κοάτου; του.
— Λαμπρόν εΐναι τδ βασίλειόν μου, εΐπεν δ ήγεμών 
τής Σαξωνίας, μέ τούς άνδρικούς λαούς του καί μέ 
τά όρη του δπου αστράπτει δ έξορυσσόμενος άργυρος.

— ’ΐδέτε, είπεν δ έζλέκτωρ τοΰ Ρήνου, ίδέτε 
τήν θελκτικήν χώραν μου, τού; χρυσούς στάχεις είς 
τάς πεδιάδας της, τάς τρυφεοάς άμπέλου; εί; τού; 
λόφου; της.

■— Έγώ, εΐπεν δ Λουδοβίκος τής Βαυαρίας καυ- 
χώμαι διά τάς μεγάλα; πόλεις καί τά πλούσια 
μοναστήρια τής επικράτειας μου.

— Κ’ έγώ, προσέθηκεν δ αγαθό; Εβερχάρδ τής 
Βυρτεμβέργης, δέν έχω κανέν μεταλλωρυχείου είς 
τδ κράτος μου, καί μόνον μικρά; έχω πόλεις. — 
Αλλά κατέχω έκεΐ θησαυρόν πολύτιμόν. Δύναμαι, 
πανταχοΰ, τήν νύκτα είς τών δασών τά βάθη, νά 
θέσω τήν κεφαλήν μου άφόβως εί; τό στήθος τών 
υπηκόων μου.

Καί δί λοιποί ηγεμόνες, τής Σαξωνίας, τοΰ Ρήνου 
καί τής Βαυαρίας ανέκραξαν ! — Κόμη Εβερχάρδ 
είσαι δ πλουσιώτερο; τών ηγεμόνων. Η γή σθυ φέ
ρει άδάμαντας !

Εσωτερικόν κατοικίας οθωμανικής.
Τδ πρόσγαιον οικία; οθωμανική; κατοικεΐται 

συνήθως ύπδ τών ύπήρετών τη;· μεγάλη ξυλίνη κλί- 
μαξ άγει εί; τήν αίθουσαν τής ύποδοχή; (τοϋ δι
βανίου)· άφοϋ τις ύπερβή τήν κλίμακα ταύτην εύρί
σκεται εί; μακράν πάροδον ή'τις φέρει εί; τά οική
ματα τών άνδρών, καί έκτείνεται έπί τριών μερών 
τή; αύλής. Είς πασών δχ γωνίαν ΰψοΰνται σκιάδες 
(κιόσκια) κεκοσμημέναι δι’ απείρων τοιχογραφιών, 
στεφάνων, όπωρών, άνθέων, καί τοπείων. Είςντά; 
κομψά; ταύτας σκιάδας διατρίβουσιν οί τή; υπηρε
σίας οΐκε'ται, καί περιμένουσιν οί έξωθεν έρχόμενοι 
τήν ώραν τής άκροάσεως καπνίζοντες· τδ κύριον
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σώμα τοΰ οικήματος διαιρείται εί; δύο, τό μεν κα- 
τοικούαενον ύπό τοΰ οικοδεσπότου, τών τεχνών του 
τών υπηρετών του, καί τών ξένων δσοι έρχονται 
πρός έπίσκεψίν του. Τό δέ ετερον κατέχεται ύπό 
τών γυναικών καί είναι προσιτόν εϊ; [/.όνους τού; 
συζύγου;· αληθή; φυλακή καθιερωμένη παρά τών 
θρησκευτικών νόμων ονομάζεται χαρέμιον (γυναι- 
κωνίτης). Οί θάλαμοι τοΰ ανδρωνίτου είσίν εύρεϊς, 
άλλ’ ολίγον υψηλοί· τά έπιπλα συνίστανται απλώς 
έκ σοφά (ανακλίντρων) καί ταπήτων. Οί τοίχοι 
χρωματίζονται δι ένός μόνον χρώματος· εις τό 
άνώφλιον της θύρας είναι γεγραμμε'νον χρυσοί; γράμ- 
αασι όητόν τι τοΰ Κορανίου, καί εφ’ δλων τών 
Φατνωμάτων τοΰ οίκη'ματος τά άγια ονόματα τοΰ 
θεού καί τοΰ Προφήτου.

Δεν φαίνονται ποτέ εις τό εσωτερικόν τοΰτο, ούτε 
εικονογραφίας ούτε χαλκογραφίαι τιμής άξιαι. Η 
χρήσις τών έδρών είναι άγνωστος· άντί δέ τούτων 
εΰρίσκεται πανταχοΰ, τό μαχρόν καί άπλοΰν διβά- 
νιον, τό χρησιμεΰον χιλιοτρόπως, ώς έδρα εις τό 
δεΐπνον, καί ώς κλίνη είς τόν ύπνον. Είς τήν αί
θουσαν τή; υποδοχής είναι τά ώραιότερα χρώματα. 
Τά παράθυρα κεκοσμημένα έπιμελώς, διατίθενται 
εϊς τρόπον ώστε νά φέρωσι κατά θέλησίν τό βαθύτε- 
ρον σκότος είς τό ζωηρότερον φώς. ’Εκεί, κατά τούς 
κυνικούς καύσωνας έρχονται καί άναπνέουσιν αέρα 
δροσερόν καί καθαρόν. Αί ξύλινοι γλυφα'ι άποτελοΰσι 
μέρος ούχ ήττον άξιόλ.ογον τών οθωμανικών οικιών 
αύταί κοσμοΰσι τούς καλλιπρεπεστέρους θαλάμους· 
τοιαΰτα έργα έχουσι πολλάκις αξίαν μεγίστην καί 
δύνανται νά θεωρηθώσιν ώς αριστουργήματα" ιδίως 
εϊς μίαν τών γλυφών υπάρχει ψηφιδωτόν έξόχου 
λεπτότητος. Οί όθωμανοί καλλιτέχναι έξέχουσιν 
έπίσης εί; τήν μίξιν τών χρωμάτων δι’ ών ζωγρα- 
φοϋσι τάς άνθοδέσμα; των καί άνθοφόρα κάνις-ρά των.

ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ.

Εχω τήν περίοδόν μου 
Τακτικώς, δίς τοΰ μηνύς, 
Και είς τήν έμφάνησίν μου 
‘Ως αστέρας φωτεινός, 
Τούς όρώντά; με φωτίζω.

Τάς Ηλιακάς ακτίνας 
Μέ άνεμους τρέφ’ ή γή, 
Πρός τροφήν της ή Σελήνη 
Παλίρροιας ένεργεϊ, 
Έξ ύμών δέ θησαυρίζω.

Γ'.

’Αρκετά λοιπόν σέ είπα, 
Πρόκειται νά μέ εύρφς· 
Μάθε δ’ δτι, ή γενική' μου 
Τελειώνει μέ τό ης, 
Καί αύτό σέ τό γνωρίζω

2,
Εχω καί δέν έχω σώμα, 
Σώμα δέ μέ παρασταίνει, 

Πλήν τό υ ψιλόν μ’ είς ήτα 
Έάν τρβψτρς φυτρωμένη 
Έ τήν μεσόγειον μ’ ευρίσκεις, 
Κι’ άν τό πρώτον μ’ άποβάλγ,ς, 
Με τούς δώδεκα ευωχούμαι 

Τούς Θεούς νά καταλάβεις. 
Κι’ άντ’ αύτοΰ άν θέσγς άλλο 
Σύμφωνον δασύ έπίσης, 

Μισητόν κ’ είς τάς γυναίκας 
‘Ως έπίθετον μ’ ευρίσκεις. 
Καί τό ήτα μ’ είς ε, ιότα 
Έάν θές νά μεταβάλγς. 
Τότ’ έπάνω σου μ’ ευρίσκεις 
Καί δέν θές νά μ’ άποβάλης 

Πλήν είς π τό πρώτον τρέψε 
Τότε δςτις μέ κατέχει, 
Τήν ύπόληψίν τ’ είς πάντα 
‘Ω; πολλά γνωρίζων έχει. 
Περιεκτικόν δέ σκεύος 
Έαν θέ; μέ καταφέρτ,ς, 
Αντί τής ε, ι, τό ήτα 
Πάλιν μέ έπαναφέρεις, 
Τρέψ’ είς υ ψιλόν τό ήτα 
Καί κατέβασε τόν τόνον 
Ε.κιξέ με κι’ ώς φωτιάν 
Θέλεις δοκιμάσει πόνον

ύπό Ν. Σ.
Η λύσις έν τώ έπομένφ φυλλαδίω.

Λύσις τοΰ έν τώ φυλλαδίω 69 Αινίγματος,

Ζουάβος.

ΠΕΡΙΑΗΨΙΣ.
Ό ’Ερυθρός Πειρατής, συνέχεια. —Ή Λ ευχή Βωλιοΰ. 

— Περί ’Ανατροφής τών Αρχαίων 'Ελλήνων, περί Σα- 
μίων, συνέχεια, — "Όλγα θυγάτηρ τοΰ Αύτοχράτορος Νι
κολάου. — Ποικίλα. — Αινίγματα.

Εικονογραφία. — "Ολγα Ουγάτηρ τοΰ Αύτοκράτορος Νι
κολάου.


