
—  «Μήπως ο!. στρατιώται τοΰ Ίβραήμ 
έ π λ υ μμήρη σ α ν τόν Ταΰγετο ;»  ήρώτησεν 
ετερο; ναύτης, ποιών χειρονομίαν άφρόν- ’ 
τ ισ ία ; πολλά ολίγον πατριωτισμόν ΰπο- 
φαίνουσαν.

—  «Έκτος μόνον άν είναι Γάλλοι, του; 
όποιους δεν 2χουμε τ ΐ  νά κάμουμε!»  
ποοσέθετο ό ποώτος λαλήσας.

—  οΤό ’πήραν κ ι ’ αυτοί άπάνου τους!» 
ΰπέλαβε τρίτος.

Και αί έπιφωνήσεις αύται ένέφκινον, 
πόσον έλάχιστα ό έν τνϊ τρομερωτέοα 
του ευρισκόμενος τότε περιόδω άγων έν- 
διέφερε τούς αύτόχθονας τούτους της 
έσχάτη; Πελοποννήσου, πολύ δ’.αφέρον- 
τας των Μκνιατών τοΰ βορρά των τοσοΰ- 
τον έπιφανώς έν τω  ΰπερ άνεξκρτησίας 
άγώνι τασσομένων.

Ά λ λ ’ ό πκχύς καλόγηρος ήδυνάτε·. ν ’ 
άπχντήσν). Ήσθμκινε κατερ/όμενος τάς 
αποτόμους των παραλίων βράχων κλι- 
τΰς. Τό στήθος του έπνευστία. ’Ήθελε 
νά όμιλήση, αλλά δεν τό κατώρθου. Του
λάχιστον, είς των έν Έλλάδι προγόνων 
του,—  ό στρατιώτες τοϋ Μκραθώνος,—  
πριν νί πεσν) νεκρός, είχε κατορθώσει ν’ 
άναγγείλλνι την νίκην τοΰ Μιλτιάδου. 
Ά λ λ α ,  δεν έπρόκειτο πλέον περί Μ ιλτι- 
άόου μηδέ περι τοΰ μεταξύ ’Αθηναίων 
και Πεοσών πολέμου. Οί άτίθασσοι των 
έσχατων της Μάνη; κάτοικοι μόλις ήσαν 
'Έλληνες.

—  ο Αί’ ! Λέγε λοιπόν, παππούλη, λέγε 
λοιπον Ιο έφώναξε γέρων τ ι ;  ναύτης, 
Γόζος καλούμενος, μάλλον των λοιπών 
ανυπόμονος, ώς έάν είχε μαντεύσει τό υ 
ποκίνησαν την Ιλευσιν τοΰ μονάχου άγ
γελμα. Ό  μοναχός κατορθώσας τέλος 
ν’ άναλάβγι πνοήν, ετεινε την χεϊρα πρός 
τον ορίζοντα, καί :

—  «Πανί φα ίνε τα ι !»  είπεν.
’Επί ταΐς λέξεσι ταύτα ις ,  πάντε ; οί 

ράθυμοι άνηγέρθησαν, Ιτυψαν τα ;  χεΤρας 
καί εδοχι/.ον ποός τ ινα  δεσπόζοντα τοΰI k  * ’ -
λιμένος βράχον, όπόθεν τό βλέμμα των 
ήδύνατο ν’ άντιληφθ-Jj τοΰ πέλαγους έν 
εΰρυτέρω τομεΐ.

Πι2; τις ξένος Οά ήδύνατο να π ιστεύ- 
ση οτι τό κίνημα τοΰτο προεκκλεΐτα υπό 
τοΰ ένδιαφέροντος· οτι πασα νηός έκ τοΰ 
άνοικτοΰ πέλαγους άφ ιξ ι ;  ώφειλε φυσική 
τω λόγω να συγκιννί ανθρώπους είθισμέ- 
νου; έν τα ϊ ;  θαλασσίαι; περιπετείαις. Ου- 
δεν ομως τοιοΰτο συνέβαινεν, ή μάλλον, 
έάν τις ένδιαφέρουσα αγγελ ία  ήδύνατο 
νά συγκινήσν) τούς αύτόχθονας τούτους, 
θα είχέ τ ι τό δλως ίδιον.

’Ό ντως, καθ’ ήν εποχήν γράφεται—  
οΰχί καθ' ήν συμβαίνει—  ή ιστορία αυτη, 
ή Μάνη είναι είσέτι χώρα ιδιότροπος έν 
τω μέσω τ·7ί; Έ λλάδο;, καταστάσης βα- 
σίλειον ανεξάρτητον τνί βουλήσει των εΰ- 
ρωπκ'ί/ΐών δυνάμεων συναψκσών τήν έν 
Άνδριανουπόλει συνθήκην έν ετει 1829· 
καί οί Μανιαται, ή τουλάχιστον οί φέ- 
οοντε; τό δνοαα τοΰτο, οΐτινες κατοικοΰ- 
σι τάς έπιμήκεις ταύτας μεταξύ τώ/ 
κόλπων γλώσσας διατελοΰσιν έ'τι έν ήμι- 
βαρβάρφ καταστάσει, πλέον περί της ι
δίας ή περί της κοινής ελευθερίας μερι- 
μνώντες. ίΐρός δέ τούτοις, ή έσχάτη αυτη 
γλώσσα τοΰ κατωτέρου Μωρέως ΰπηοζεν 
αείποτε, σχεδόν άδύνατον ν’ άλ,λοιωθ?).
( ΰτε οί γ  1 α ν ί τ σ α ρ ο ι Τούρκοι, 
οΰτε οί χ ω ρ ο φ ύ λ α κ ε ς  ελληνες ήδυ- 
νήθησζν νά ύπερισχύσωσιν έν αυτν). Φιλέ
ρι S ε ς, μνησίκακοι, κληρονομοΰντες, ώς οί 
Κόοσοι, οικογενειακά μίση, άπερ μόνον 
έν τω αιματι σβένυνται, λτισταί έκ γενε
τής, καί, έν τούτοις φιλόξενοι, δολοφό
νοι, οσάκις ή λνιστεία άξίζεί τήν δολο
φονίαν. οί τραχείς ούτοι όρηται εχουσι 
τήν φήμην των κατ ’ ευθείαν άπογόνων 
';ών αρχαίων Σπαρτιατών- άλλά, έγκε- 
κλεισμένοι έν τα ϊ ;  δειοασιν έκείναις τοΰ 
Ταΰγέτου, έν αίς μυρίας άριθυεΐ τις των 
μικρών έκείνων άκρπόλεων ή « π ύ ρ γ ω ν »  
των απροσίτων σχεδόν, παίζουσι λίκν 
ασμένως τό ύποπτον ποόσωπον τών ά κ  ό
λ ο  ύ θ ω' ν έκείνοιν τοΰ μεσαίωνος, καθ’ 
δν τά φαιουδαλικά δικαιώματα ήσκοΰντο 
υπό τό πλήγμα τοΰ λ ά ζ ο υ  καί τοΰ 
πυροβόλου.

Όθεν, έάν οί Μανικται, καθ’ ήν ώραν
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όμιλοΰ[Λεν, el civ I n  ή(/.ιβάρβχροι, εύχε- 
οές νά νοήση τις τ ι ήσαν προ πεντήκοντα 
έτών. Πριν ή αί των άτμοπλοίων κατο
πτεύσεις έμποδίσωσι θαυμασίως τάς έν τώ 
άναπεπταμένφ πελάγει συναλλαγάςτων— 
κατά τό πρώτον τρίτον του παρόντος α ιώ
νας—  μ-εγίστην ήρύοντο ωφέλειαν οί τολ- 
μ.ηοότεροι τών πειρατών τούτων έκ τοΰ 
φόβου δν πάσα έμπορική ναΰς. έπί παν 
τός τής ’Ανατολής λιμένος. έδοκίμαζε.

Καί όντως, ό λιμήν του Βοιτύλου, ενε- 
κα τής έν τ*/5 έσχατι^ϊ της ΙΙελοποννή- 
σου και τή συμ.βαλγ) τών δυο θαλασσών 
θέσεώς του, και της γειτνιάσεώς του μετα 
της αγαπητής τοϊς πειραταϊς νήσου 
Τ σ ε ρ ι γ ώ τ τ ο ,  προσφορωτάτην κα
τείχε θέσιν όπως χρησι[λεύτ) ώς όρμητή- 
ριον.πάσι τοϊς κακούργοις τούτοις το ΐ;  
ληίζουσι τό τε Αίγαΐον καί τάς γειτονι- 
κάς τ·7ίς Μεσογείου παραλίας. Τό μέρος 
τής συγκεντρώσεως τών κατοίκων τοΰ 
[Λ ερο ύ ς τούτου τη ;  Μάνης εφεοε τότε 
Ιδία τό ονομ.α, χ ώ ρ α  τ ο ΰ  Κ α κ ο 
β ο  υ ν ί ο υ, καί οί Κακοβουνιώται, α 
πειλητικοί έπί της ακτής εκείνης, ήν 
περατοΐ τό άκρωτήριον Μ α τ α π ά ς (4), 
ΐσταντο έπί ποδός πρός ένέργειαν Εν τή 
θαλάσση προσέβαλλον τά  πλοΐα· έν τ-/) 
ξηρά τα  προσείλκυον ί>ιά ψευδών σημά- 
των· πχνταχοΰ, τέλος, τά  έλτ,στευον και 
τά κατέκαιον. ’Εάν τό πλήρωμα άπετε- 
λουν Τούρκοι, Μελίτιοι, Αιγύπτιοι, και 
Έ λληνες ετι, ολίγον ένδιέφερε* ανηλεώς 
κατεκρεουργοΰντο ή έπωλοϋντο ώς δού
λοι έπί τών βαρβαρικών παραλίων (ο ) .  
Ή  έογασία έν τοσούτψ ηρζατο απρακτού
σα. οί άκτοπλεΰσται σπανίως ένεφανί- 
ζοντο εις τά  παράλια τοΰ κόλπου της 
Κοοώνης ή τού Μαραθώνος, εις τό πέλα
γος τοΰ Τσερίγου ή τοΰ ακρωτηρίου 
Γάλλος· καί, άπό κοινού, δεήσεις προς

(4) Τό σύνηθες π ϊρ&  τ ο ΐ;  Ο χλακηνο ΐς ονομα 
του ακρω τηρίου Τ £ ν οι ρ ο υ . 2 .  Μ. (5) 
"Ητοι τώ ν  έν τ . ϊ ;  βορείοις τη ς  Ά τ ρ ιχ η ;  κ ε ι
μ ένω ν Τ ουρκικών κ τή σεω ν Β χρ ε ια ; κ α ί Τ ρ ιπ ά-  
λεω ς, τώ ν  Γ α λ λ ικ ώ ν  Τυνιδος κ α ί ’Α λ γ ερ ία ς , 
κ * ί τή ς  αυτοκρατορ ίας το ΰ  Μ αρόκου. Σ. Μ.

τόν Θεόν τών καταιγίδων άπηυθύνοντο 
όπως, εΰδοκήσας, θεσ/) έν τω πελαγ^ι 
πλοιόν τ ι μεγάλης χωρητικότητας καί 
πλουσίου φορτίου· και οί μ.οναχοι δ= ου
δόλως ύπελείποντα έν ταϊς πρός τό μεϊ- 
ζον τών πιστών των όφελος δεήσεσι ταύ-

”α ι ί ·Ώς έκ τών ανωτέρω, άπό τινων εβδο
μάδων ή πειρατεία ουδεν είχε προσφερει. 
Οΰδέν σκάφος ειχεν ελθει νά προσορμΐσθ/j 
εις τάς Μανιατικάς άκτάς. Δικαίως άρα 
εκρηξις έγένετο χαράς, άτε ό καλόγηρος 
άφήκε νά τώ έκφύγωσιν αι υπό ασθμ.α- 
τικών σπασμών διακοπτομ.εναι λεςεις :

— «ΓΙανΙ φαίνεται !»
Αυθωρεί σχεδόν ήκούσθησαν οι υπο- 

κωφοι κτύποι τοΰ σ ή μ α ν τ ρ ο  υ, ε ί
δους ξυλίνου κώδωνος τεθωρακισμένου 
διά σιδήρου έν χοήσει άνά τάς χώρας 
ταύτας , ένθα οί Τοΰρχοι δεν έπιτρέπουσι 
την χρήσιν τών μετάλλινων κωδω^ων. 
Ά λ λ ’ οί πένθιμοι εκείνοι κτύποι ήρκεσαν 
νά συναθροίσωσιν άπληστον όχλον άνδρών, 
γυναικών, παίδων, άγριων καί φοβερών 
κυνών, πάντων ισάκις έπιτηδείων πρός 
την λεηλασίαν καί την σφαγήν.

Έν τούτοις οί Βοιτύλιοι συναθροισθέν- 
τες έπί τοΰ ύψηλοΰ λοφου, συνεζητουν με
γαλοφώνως περί τοΰ είδους τοΰ υπό τοΰ 
καλογήρου άναγγελθεντος σκάφους.

Μετά τής δροσιζούσης περί τό τέρμα 
τής νυκτος βορειοδυτικής αύρας το εν 
λόγω πλοϊον. ύπό τούς προτόνους τής ά- 
ριστεράς αύτοΰ πλευράς, έχώρει ταχέως· 
πιθανόν δ’ ήδύνατο νά λογισθή ότι δια 
λοξοδρομίας είχε κάμ.ψει το ακρωτήριον 
Μ α τ α  π ά  ς ώ ς  πρός την διεύθυνσίντου, 
δέ, έφαίνετο προερχόμενον έκ τώνάκτών 
τής Κρήτης. Τό σκάφος αύτοΰ ήρξατο 
διαγραφομενον υπεράνω της λευκ/ις αυ— 
λακος ήν άφινεν όπισθεν του, αλλα τα 
ιστία του άμορφόν τ ινα  καί συγκεχυμέ- 
νονδγκον παρίστων ϊ τ ι  τώ θεωμένω. Ή ν  
οθεν δυσχερές ν’ άναγνωρίστι τις τό είδος 
αύτοΰ. Εντεύθεν αί άντ ιφατικαί γνώμαι 
αΐ άπό τής μιας εις τήν άλλην στιγμήν 
άντικρουόαεναι.
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—  « Είναι σ ε β έ κ ι !» Ι7εγεν εις 
τών ναυτών· «διακρίνω σχεδόν τά  τετρά
γωνά πανιά τοΰ έμπροσθινοΰ ιστού !»

—  «Πά, οχι !» άπεκρίνοντο άλλοι, 
«είναι π ί γ  κ ι ! Ίδέτε τήν άνυψωμένην
• τούανην του καί τά έξωγκωμένον του 
» πρυμ,νίσιον !»

—  «Σ ε β έ κ ι ή π ί γ κ ι ! Α ΐ ... 
» ’μποοεΐ κανείς νά είπνί ότι δύναται να 
»διακρίνη τό ενα άπό τό άλλο είς τοσον 
«μεγάλην άπόστασιν ;»

—  «Δέν σάς φαίνεται μ.άλλον ό'τι είναι 
π ο λ ά κ ρ η μέ τετράγωνα πανιά ;» πα- 
ρετήρησεν άλλος τις ναύτης οσ^ις είχε 
κατασκευάσει τηλεσκόπιον διά τών δύο 
ψειρών του ήμικεκλεισμένων.

—  «Ό  Θεός νά μάς βοηθήσνι !» ύπέ- 
λαβεν ό γέρων Γόζος. «II ο λ ά κ ρ η, 
»σ ε β έ κ ι, ή π ι γ  κ ι, δεν είναι τ ί -  
»ποτε περισσότερον άπό ε’να τριέστιον, 
»καί, πολύ περισσότερον άςίζουσι τρία 
s ιστία παρά δύο, δταν πρόκειται νά προ-
• σοομισθή εις τά παράλιά μας μετά κα~ 
»λοΰ φορτίου οί'νων τής Κ α ν δ ί α ς (6) 
» ή ύφασμάτων τής Σμύρνης !»

Έ π ί  τ?ι νουνε^εϊ ταύτ-/) παρατηρήσει, 
έπέστησαν πλειότερον τήν προσοχήν των. 
Ή  ναΰς προσήγγιζε, κ <ί, μικρόν κατά 
μικρόν έμεγεθύνετο, άλλ.’ ακριβώς επειδή 
συνέστελλεν έγγύτατα  τά ιστία δεν ήδύ- 
νατό τις νά τήν παρατηρήσν) κατά πλά 
τος. Όθ»ν δυσχερές ήν νά άποφανθγ) τις 
άν έ'φερε 2 ή 3 ιστούς, τούτέστιν, εάν 
ήδύναντο νά έλπίζωσιν οτι ή χωρητικό- 
της της ήν ή όχι μεγάλη.

—  «Α ΐ ! ή δυστυχία είναι μ.έ τό μέ
ρος μας καί διάβολος άναμιγνύεται μαζή 
της !» είπεν ό Γόζος, έξακοντίζων μ,ίαν 
τών πολυγλώττων εκείνων βλασφημιών 
δι’ ών έπεσφράγιζε πά-τας τάς φράσεις του. 
«Τίποτε άλλο δέν θά είναι, παρά μία 
« φ ε λ ο ΰ  κ α ...

—  ο”Η μάλιστα, ενα σ π ε ρ ο ν ά- 
ρ ι !» έφώναξεν ό καλόγηοος, οϋ γ ’ ήττον 
τοΰ ποιμνίου του δυσηρεστημένος.

(6) Κ ρ ή τ η ς .— 2 .  Μ.

Έάν αί κραυγαί τής δυσαρεσκείας έπή- 
νεγκ«ν τάς δύο ταύτας παρατηρήσεις ά- 
νωφελές νά έρευνήσωμεν. Ά λ λ ’ ήδύνατό 
τις νά κατανοήσ·/) ήδη όποιον τ ι  ήν τό 
σκάφος τοΰτο, εκμετρών τήν χωρητικό- 
τη τά  του, ήτις δέν έφαίνετο μείζων τών 
100— 200 τόνων. ’’Αλλως τε, μικρόν έν- 
διέφερεν άν τό φορτίον του δεν ήτο ύπέ- 
ρογκον, έάν ήτο πολύτιμον. Πολλάκις τ ι -  
νές τών άπλών τούτων φ ε λ ο υ κ ώ ν ,  
αύτών τούτων τών σ π ε ρ ο ν α ρ ί ω ν ,  
είσί πεφορτισμέναι περιφήμων οίνων, έξαι- 
ρέτων έλαίων ή πολυτίμων υφασμάτων. 
Έν τη  περιπτώσει δε ταύτη άξίζουσι τόν 
κίνδυνον εφόδου, άποφέρουσαι μεγάλα 
κέρδη άντί ιλικρ',ΰ κόπου ! Ό θ ίν  δεν ήτο 
ext ποέπον ν’ άπελπισθώσιν. "Αλλως τε, 
οί πρεσβύτεροι αύτών, λίαν περί τά τοιαΰ · 
τα  έμπειροι όντες, ευρισκον έν τω πλοίφ 
τούτω ποιόν τ ινα  χαρίεντα πλούν, οστις 
συνετέλει ύπέρ καλής δι’ αύτό ιδέας.

Έν τούτοις, ό ήλιος ήρξατο έξαφανι- 
ζόμενος ύπό τόν ορίζοντα πρός τά δυτι
κά τοΰ Ίονίου πελάγους· άλλά τό λυκό
φως τοΰ ’Οκτωβρίου ε'μελλε ν’ άφήσ·/) 
άρκετόν φως έπί μίαν ετι ώραν, όπως 
καταστή δυνατή ή άναγνώρισις τοΰ πλοίου 
πριν έπέλθγι ή νύξ. ’Ά λλω ς  τε, άφ’ ού 
εκαμψε τό άκρωτήοιον Ματαπάς, μόλις 
δύο τέταρτα άπεΐχε πλέον τής εισόδου 
τοΰ κόλπου, καί παρουσιάζετο ήδη ΰπό 
καλλιτέραν μορφήν είς τά  βλέμματα τών 
θεατών.

Διό, ή λέξις : «Σ α κ ο λ ε β α !» έ- 
ξέφυγε μετά στιγμήν τοΰ στόματος τοΰ 
Γόζου.

— «Μία Σ α  κ ο λ ε β α ! »  έφώνα- 
ξαν οΐ έταϊροί του. ών ή δυσαρέσκεια ήρ- 
μηνεύετο διά χαλάζης βλασφημιών.

Ά λ λ ’ ώς πρός τοΰτο, ούδεμία πλ-έον 
άμφισβήτησις ύπήρχεν, έπειδή ή άπάτη 
δέν ήτο πλέον δυνατή. Ή  προ τής εισό
δου τοΰ κόλπου τής Κορώνης διαγραφο- 
μένη ναΰς ήν άληθώς Σ α κ ο λ έ β α. 
“Αδικον δ’ άλλως εί^ον οΐ Βοιτύλιοι ού- 
τοι νά φωνάζωσι δυσθύμως. Ούχί σπα
νίως εύρίσκονται πολύτιμ,α έπί τών σα-
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κολεβών τούτων φορτία. Καλείται δε 
Σ α ;ι ο λ έ β χ, ανατολικόν τι πλοϊον μέ
τριας χωρητικότητας, ού τό κοίλωμα,— 
τοΰτέστι τό γεφυροειδες του καταστρώ
ματος,·—  κυοτοϋται έλαφοώς -προς την 
πρύμνην άνεγειρόμενον· καί φέοον έπί των 
τριών μονοξύλων ιστών του ιστία τετρά
πλευρα. Ό  εις τό κεντρον αυτοΰ ύψούμε- 
ν;ς καί λίαν πρός τά  εμπρός κλίνων με- 
γας ιστός του φέρει ίστίον τρίγωνον, σώ- 
στην τετράγωνον καί άκόντιον μετά κ ι 
νητού άκροϊστίου· δύο δε φάροι εμπρο- 
σθεν, καί δύο όξυγωνικά ιστία έπί των 
δύο άνίσων οπισθίων ιστών του συμπλη- 
ροΰσι τήν έξάοτησίν του, δίδουσαν αύτώ 
ποιάν Ttva άλλόκοτον καί ίδιάζουσαν 
οψιν.

Οί ζωηοοί χρωματισμοί του σκάφους 
του, ό τιναγμός του πρωρησίου του, ή 
ποικιλία του συνόλου, ό Ιδιόρρυθμος τών 
ιστίων του θοούς, καθίστων αυτό Ιν τών 
περιεογοτέρων δειγμάτων τών χαοιέντων 
έκείνων πλοίων απερ δικοχίζβυσι, λοξο- 
πλοοϋντα, καθ’ εκατοστύας τούς στενο- 
πόοους του ΑΙγαίου α’ιγιαλούς. Ουοεν χα- 
οιέσχερον τοϋ έλαφρού τούτου σκάφους, 
του κλίνοντος καί άνεγειρομενου έπί τών 
κλυδωνιζομένων κυμάτων τοϋ έστεμμε- 
νου δι’ άφροΰ, τοϋ σκιοτώντος έλ.αφρώς 
τοϋ όμοιάζοντος πρός τι πελώριον πτη- 
νόν, ού αί π  ερυγες διέσχιζον τόν αέρα 
άπτόμ,εναι μικρόν τής υπό τάς τελευταίας 
τού ήλιου ακτίνας σπινθηοιζούσης τότε 
θαλάσσης.

Καί περ της αύρας έπιταθείσης καί τοϋ 
ούοανοϋ καλυφθέντος υπό « σ ι φ ώ ν ω ν » ,  
— ovoua άποδιδόμενον υπό τών Άνατο- 
λιτών εις τινα τού ουρανού των νέφη— 
η Σ α κ ο λ έ β α  οΰδέν ών ιστίων της 
συνέστελλεν. Elys μάλιστα διατηρήσει τό 
κινητόν άκροΐστιον, οπερ ναύτης ήττον 
τολμηρός θά είχε βεβαίως συστείλει ήδη. 
Πίοφανώς έφαίνετο προτιθέμενον νά προ- 
σοραισθ/ϊ, τοϋ πλοιάρχου του μή διανοου
μένου νά διέλθνι την νύκτα έπί θαλάσσης 
τραχείας ήδη. καί ήτις ήπείλει νά έςα- 
γοιωθΤ) έ'τι πλέον.

Ά λ λ ’ έάν διά τούς Βοιτυλίους ναύτας 
δεν ΰπήοχε πλέον ούδεμία αμφιβολία ώς 
πρός τό δ ι ι  ή Σ α κ ο λ έ β α  π.ουχώ- 
ρει πρός τόν κόλπον, ούχ’ ήττον δμως δεν 
επαυον έξετάζοντες αν ήτο διά τον λ ι
μένα των.

—  «Α ϊ !» Έφώναξεν είς αυτών, ο θά 
«ελεγε κανείς δτι γυρεύει πάντοτε ν άρ- 
«μενίζ·/) πρόςτόν ά’νεμον, άντί νά φθάσ·/)! »

—  « ‘Ο διάβολος νά τό τρκβήξν) ς’ τά 
νερά του !» ύπέλαβεν έτερος. «Θά γυ-  
ρίση λ.οιπόν πίσω ’ς τά  ανοικτά ;»

—  «Μήπως θά πάρη δρόμο γ ια  την 
Κορώνη ;»

—  «’Ή  γ ιά  την Καλαμάτα ;»
Αί δύο αύται υποθέσεις ήσαν έξ ίσου 

παραδεκταί. Ή  Κορώνη είναι λιμήν τής 
Μανιατικής παραλίας αρκετά συγχναζό- 
μενος ύπό τών έμπορικών πλοίων τή ;  Α
νατολής, καί έξ ού γ ίνεται αξιόλογος έ- 
ξαγωγή έλαίων τής μεσημβρινής Ε λ λ ά 
δος. ‘Ομοίως δέ καί ή ε’ις τόν μυχόν τοϋ 
κόλπου έκτισμένη Καλαμάτα, ής αί άγο · 
p a t  βρίθουσιν βιομηχανικών προϊόντων, 
υφασμάτων ή πηλίνων σκευών, πεμπομε- 
νων έκεϊ ύπό τών διαφόρων τής Έσπε- 
οίας Ευρώπης επικρατειών. Δυνατόν λοι
πόν ή Σ α κ ο λ έ β α  νά ήτο προωρι- 
σμένη διά τόν ενα τών δύο τούτων λ,ι- 
μένων,—  δπεο λίαν είχε ταράξει τούς 
Βοιτυλίους τούτους, ποθοϋντας διαρπα- 
- άς καί συλλήσεις.

Μεθ’ οσον όλ.ιγώτερον αφιλοκερδούς 
ποοσοχής κατωι:τεύετο αύτη, τοσούτω 
μάλλον δρομέως προΰχώρει· μετ’ οΰ πολύ 
δ’ άνε©άνη προ τού Βοιτύλου. Εύρίσκετο 
ήδη είς τό σημεΐον καθ’ δ ή τύχη της 
Ι'αελλε ν’ άποφασισθ·/}. Έάν έξηκολούθει 
ν’ άνέρχηται πρός τόν μυχόν τού κόλπου, 
ό Γόζος καί οί εταίροι του ώφ'.ιλ,ον ν’ 
άποβάλλωσι πασαν ελπίδα διαρπαγής. 
Τώ δντι, καί εις τάς ταχυτέρας των λέμ
βους αν έρρίπτοντο ούδεμίαν πάλιν ήθε- 
λον εχει έλπίδα επιτυχίας· τοσούτον ή 
ταχύτης αυτής ήν ύπερτέρα ύπό τόν πε
λώριον εκείνον έξοπλισαον, ον άκόπως ε- 
φερε.

I
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—  ο ’Έρχεται !»
Ή  λέξις αύτη έρριφθη παραχρήμα έκ τών 
χειλεων τού γέοοντος θαλασσινού, ού ό 
διά χειρός γρυποδακτύλου ώπλισμένος 
βραχίων έξετάθη πρός τό μικρόν σκάφος 
δίκην έπιθετικής άοπάγης.

Ό  Γόζος δεν ήπατατο. Ό  οί'αξ έστρά- 
φη πρός τόν άνεμον, καί ή Σ α κ ο λ έ β α  
ήρξατο ήδη κατευθυνομένη πρός τό Βοί- 
τυλον. Ταυροχρόνως δε τό κινητόν άκροΐ- 
στιον καί ό δεύτερος φλόκος της συνε- 
στάλησαν. Εϊτα τό άκόντιόν της άνυ- 
ψώθη έπί τών καλωδίων. Ά παλλαχθε ϊ-  
σα δέ ουτω έρους τών ιστίων της, έξηο- 
τατο αληθώς πλέον-Ικ τής χειρός τοϋ 
πηδαλιούχου.

Έπήοχετο ήδη ή νύξ. Ή  Σ α κ ο λ έ- 
β α μόλις είχε τόν άναγκαιοϋντα χρόνον 
πρός διάβασιν τών στενών πόρων τοϋ 
Βοιτυλείου όρμου, Ικατέοωθεν τού όποιου 
υπάρχουσιν ύφαλοι, ους δέον ν’ άποφευ- 
γνι τ·.ς, άλλως χωοεϊ πρός βέβαιον όλε
θρόν. Εν τουτοις ή πρωρη<τία φοινικίς δεν 
ειχεν κνελκυσθή είσέτι έπί τού μεγάλου 
ιστού- άρα ο πλοίαρχος θά έγνώριζεν ά 
ριστα τά αρκούντως επικίνδυνα ταϋτα  
μερη επειδή έρριιΐιοκινδύνευεν έν αυτοϊς 
άνευ αίτήσεως βοήθειας. ’Ίσως καί νά 
υπωπτεύετο— καί δικαίω τώ λόγω τούς 
πανούργους Βοιτυλίους, οΐτινες ουδόλως 
θα δυσηρεστουντο οίπτοντες αύτόν έπί 
υφάλου, ενθα αριθμός νηών είχεν ήδη 
άπολεσθή.

Αλλως τε, κατά την έποχγιν ταύτην, 
ουδείς φάρος έφώτιζε τάς άκτάς τοϋ μέ
ρους τούτου τής Μάνης. 'Απλούς τοϋ λ ι-  
μενος φανός έχρησίμευε πρός τό νά όδη- 
γ?ί τα πλοία είς την στενήν τού δοΐλου 
είσοδον.

Εν τουτοις. ή Σ α κ ο λ έ β α  έπλη- 
σιαζε· μετά μικρόν δέν θ’ απείχε τού 
Βοιτυλου ή ήμισυ μόνον μίλλιον, καί α 
ναμφίβολον ήδη παρίστατο οτι εμελλενά  
προσορμισθτί. Ευχερώς τις ήνόει δτι χειρ 
επιδεξία την διώκει. Άλλ.ά τούτο οΰδα- 
μώς ηυχαρίστει τούς άνοσίους εκείνους, 
οιτινες ειχον άμεσον συμφέρον νά διακαί-

ωνται ΰπο τής έπιθυμίας όπως τά πλοϊον 
ριφθ-Τ) έπί τίνος βράχου· είς τάς σκέψεις 
δ! ταύτας προθύμως ό σκόπελος καθίστα
το συνομώτης καί β-»ηθός κυτών· άρχί- 
ζοντος τουτου τό έ'ργον, δεν ύπελείπετο 
πλέον αυτοϊς ή ή συμπλήρωσίς του. Το 
ναυάγιον κατ αρχάς, ή διαοπαγή κατό
πιν· ιδού αί δύο πράξεις ας έπέβαλλεν 
αυτοϊς το εαυτών καθήκον. Κατά πασαν 
ομως πιθανότητα τό πλοΐον εκείνο τοϊς 
έπεφύλασσεν άγώνα ένόπλω χειρί. έπίθε- 
σιν ά'μεσον, ής τινες αύτώ\ ί'σως επιπτον 
θύματα.

Οντως, τό ύπ ’ οψει πλοϊον έφαίνετο 
έξ εκείνων, απερ, θαρραλίω υπερασπιζό
μενα πληρώματι, δεν έπιτοέπουσι νά συλ
λαμβάνω νται ατιμωρητί.

Καταλιπόντες οθεν οι τού Γόζου ε τα ί 
ροι τόν τής κατοπτεύσεως σταθαόν, κα- 
τηλθον αύθις είς τον λιμένα χωρίς ν’ άπο- 
λεσωσι στιγμήν. Χώ δντι, προέκειτο νά 
θεσωσίν είς ένέργειαν πάσας τάς τοϊς ά- 
γρίοις δ/,ωταϊς τών ναυαγίων, ών αυτοί 
ουτοι έγένοντο παραίτιοι, κοινάς πανουρ
γίας έκείνας, τοϊς δη,ωταϊς τοϊς είτε έκ 
τ/5ς Δ ύ σ ε ω ς εί'τε έκ τής Ά  ν α τ  ο- 
λ ή ς καταγομένοις.

Οΰδεν εΰχερέστερον τού νά συντελέσω- 
σιν πρός τό '̂ά έξοκείλλνι ή Σ α κ ο λ έ- 
β α έν τα ϊς  στεναΐς τοΰ δρμου διόδοις, 
διά τής ύποδείξεως ψευδούς διευθύνσεως 
καί δή έν μέσφ τής σκοτίας έκείνης, ήτις , 
</.ν δεν ήτο ετι ψηλαφητή, ήν έν τούτοις 
άρκοϋσα πρός τό καταστήσει τούς Βιέκ
πλους αυτής δυσχερείς.

—  «Στο φανάρι τού λιμένος !» είπεν 
άπλώς ό Ρόζος είς ον οί εταίροι του εί- 
χον τό έθος νά ύπακούωσιν άδιστάκτως.

Ό  γηραιός ναύτης είχε καλώς προσχε
διάσει τά  πράγματα. Μετά δύο λ.επτά τό 
φώς τούτο,—  άπλοϋς φανός άναπτόμενος 
εις την κορυφήν καρχησίου ύψουμένου έπί 
τής μικρές προκυμαίας,—  έσβέννυτο παοά 
δόξαν, άντικαθιστάμενον αυτοστιγμεί ύφ’ 
έτερου τεθέντος έν τή αύτνί κατ ’ άρχάς 
θέσει αλλά, έάν τό πρώτον, άχίνητον 
έπί τής προκυμαίας, εδείκνυε σημεΐον
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πάντοτε σταθερόν τώ θαλασσοπλοοΰντι, 
τό δεύτερον, χάρις τ?ί διήνεκεϊ αύτοϋ κι- 
νV)rseι, ε'^ελλε νά τόν σύρνι έκτός τοΰ πό- 
οου, έκθετον αύτόν είς κίνδυνον συγ/.ρού- 
σεως μετά τίνος σκοπέλου. Τό έν λόγω 
φώς, τω όντι, ήν φανός, ού ή λάμψις ού
δαμώς τής τοΰ έν τω λιμένι διέφερε, μ£ 
μόνην τήν διαφοράν οτι ούτος είχεν άνζρ 
τηθή έκ τών κεράτων αίγός, ήν ώθησαν 
ήρέμ* έπί των πρώτων κλιτύων τής βρα
χώδους άκτής- μετατιθεμενονλοιπόν μετά 
τοΰ ζώου, θά ώδήγει βεβαίως τήν Σ χ -  
κ ο λ έ β « ν  πρός ανύπαρκτα όρμητήοια. 
ΔΙν ήτο ήδη ή πρώτη φορά καθ’ ήν οί 
Βοιτύλιοι ένήργουν τοιώίιε τω τρόπφ, 
ούχί βεβαίως ! . . . Καί δή σπανία ήν ή 
αποτυχία έν ταΐς άνοσιούργοις αυτών έ- 
πιχειρήσεσιν.

Έν τοσούτφ ή Σ α κ ο λ έ β α  ήγγιζε 
νά είσέλθη εις τόν πόρον· συσταλέντος δ̂  
καί τοΰ μεγάλου της ιστίου, δεν Ιφερε 
πλέον ή τά  τριγωνικά τής πρύμνης καί 
τόν φκρον, όίπεο άναμφιβόλως ήσαν άρκε- 
τά  όπως φέρωσιν αύτήν μέχρι τοΰ άγκυ- 
ροβολίου της.

Πρός μεγίστην των κατασκοπευόντων 
αύτήν ναυτών εκπληξιν, ή Σ α κ ο λ έ β α  
πρυχώοει μετ’ άπιστεύτνυ βεβαιότητος 
μεταςύ των Ιλιγμών της δ,ι^ρρυχος- περί 
δε τοΰ άσταθοΰς έκείνου φωτός, όπερ εφε- 
ρεν ή αίξ, ούδαμώς έφαίνετο μεριμνώσα. 
Καί έν εϋδί£ ετι τά ιστία της δεν θά 
διετηρούντο όρθια. Άρα ό πλοίαρχός της 
θά είχ? πολλάκις έπισκεφθή τά γειτονι
κά τοΰ Βοιτύλου μέρη, καί θά έγίνωσκε 
ταΰτα  λεπτομερώς ώστε νά οιψοκινδυνεύη 
έν αύτοϊς, και δή έν μέσω βαθείας νυκτός.

Διεκρίνετο ήδη ό τολμηρός ούτος ναύ
της. Ή  σκιαγραφία του εύκρινώς έσχη- 
ματίσθη έν τή σκια παρά τήν πρώραν της 
Σ α κ ο λ έ β α ς .  Ή ν τετυλιγμένος έν 
τα ΐς  ευρεί*ις πτυχαϊς , τοΰ σ χ γ  t χ -  
κ ί ο υ τ ο υ, είδους μάλλινου έπανωφο- 
ρίου, ού ή κ α υ σ ί α έ'πιπτεν έπί της 
κεφαλής του. Τη άληθεία, ό πλοίαρνος 
ουτος, ουοεν εν τ7) στασει ειχε το κοινόν 
μετά τών κοσμίων εκείνων άκτοπλευστών

ναύκληρων, των άναστρεφόντων άδιαλεί- 
πτως μεταξύ των δακτύλων των κομβο- 
λόγιον έκ χονδ:ών κόκκων, ομοίως των 
οποίων τό συχνότερον συναντ?. τις είς τά 
πελάγη τοΰ Αιγαίου. ’Ό χι ! . . . Ούτος, 
με τήν φωνήν σοβαράν καί ήσυχον, ήσχο- 
λεΐτο μόνον είς τό διαβιβάζειν τάς διατα- 
γάς του τω είς τά όπισθεν τοΰ μικροΰ 
σκάφους κζθημένω πηδαλιούχω.

Κατά την στιγμήν εκείνην ό έπί των 
κλιτύων της κρημνώδους άκτής περιφερό
μενος φανός έσβέσθη· ά λλ ’ ούδαμώς συνε- 
τέλεσε τοΰτο πρός τό ν’ άνακόψν) τόν πλοΰν 
τ Τις Σ α κ ο λ έ β α ς ,  έξακολουθ ούσης 
άπαθώς τόν δρόμον της. Έ π ί στιγμήν, 
ήδυνήθη τις νά πιστεύσ/) οτι μία άμφι- 
ταλάντευσις ήθελε τήν ρίψγ) επί όλεθρίου 
τίνος βράχου, είς τήν αυτήν μετά τοϋ 
ύδατος επιφάνειαν εΰρισ/.ομένου, είς άπό- 
στασιν 120— 200 μέτρων άπό της προ
κυμαίας, καί οστίς αδύνατον ήν νά δια- 
κριθή έν τη σκοτία- έλαφοά όμως τοϋ 
οί'ακος στροφή ήρκεσε πρός περιστολήν τής 
ορμής της καί άποτροπήν αύτής άπό τοΰ 
σκοπέλου ον έγγύθεν προσέψαυσε μόλις.

Ή  α ύτή  ύπό τοΰ πηδαλιούχου έπεδείχ- 
θη δεξιότης, ότε έπήλθεν άνάγκη υπεκφυ
γής δευτέρας ύφαλου ρ.ή άφινουσης ή 
στενήν μεταξύ  τοΰ πορθμοϋ δίοδον,—  υ 
φάλου. έφ’ ής πλείονα τοϋ ένός πλοία εί- 
χον ήδη συντριβή έρχόμ=να είς τό όρμη- 
τηοιον·—  ώστε ζή τη μ α  παρίστατο άν ό 
πρωρεύς του ήν ή όχι ό κακός δαίμων των 
Βοιτυλι'ων. Δεν ήδύναντο, λ.οιπόν, νά βα- 
σισθώσι πλέον έπί ναυαγίου έκ συγκυρίας, 
όπεο ήθελε παραδώαει αύτοΐς άνυπερά- 
σπιστον τήν Σ α κ ο λ έ β α ν ,  καθ’ ότ ι  
αυτη  μετά  πάροδον λεπτών τινων θά ή γ -  
κυροβόλει εν τώ  λιμένι· ίνα  δο τότε  γ ί -  
νωσι κύριοι αύτής  θά ήναγκάζοντο έξ ά-  
παντος νά έπιχειρήσωσιν έφοδον· όπερ καί  
άπεφασίσθη, συνωδά τή  περί τ ά  το ια ΰτα  
πολυπειβίίΖ τών φκυλοβίων τούτων, καί 
εαελ ε νά λάβτ; χώραν έν μέσφ ζόφους 
συμφορωτάτου πρός τό είδος τοΰτο της  
ένεργείας.

—  αΕίς τά  μονόξυλα !» Έφώναξεν ό
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γέρων Γόζος, ού αί δ ιαταγαί ουδέποτε -Αμ
φισβητούντο, καί μάλιστα οσάκις διέτασ
σε τήν διαρπαγήν.

Τριακοντάς εύρώστων άνδρών, τών μ|ν 
ώπλισαένων διά πιστολών, τό δέ πλεϊστον

I  1

κραδαινόντων λ ά ζ ο υ ς  (7) καί πελέ- 
κυς, έρρίφθησαν έντός τών παρά τήν προ
κυμαίαν δεδεμένων λέμβων *αί ώρμησαν 
έν άριθμφ προφανώς άνωτέρω τού τών 
ανθρώπων .τής Σ α κ ο λ έ β α ς  Κατά 
τήν στιγμήν έκείνην διαταγή τις έδόθη 
έπί τοΰ πλοίου χαμηλή τή φίΛνή. Ή  Σ α- 
κ ο λ έ β χ, μετά τήν έκ τού πόρου εξο
δον της, εύρέθη έν τφ  μέσω τοΰ λιμένος. 
Οί κεροίακες αύτής ήσαν κε/αλαρωμένοι, 
ή άγκυρά της μετ’ ού πολύ έρρίπτετο, 
καί διέμεινεν άκίνητος μετά τελευταϊον 
κλονισμόν έκ τ·ϊ5ς άλύσσου της προελ- 
θόντα.

Αί λέμβοι ήδη μόλις όργυιάς τινας ά- 
πεΐχον αύτης. Ά λ λ ’ όμοις, χωρίς νά δ si— 
κνύV) καί ύπερβολικήν δυσπιστίαν πρός 
τούς Βοιτυλίους, ών βεβαίως έγνώριζε τήν 
κακήν φήμην, κπαν τό πλήρωμά της θά 
ήτο ώπλισμένον, δπως, καλούσης της ά- 
νάγκ·<)ς, εύρεθ'7) είς θέσιν νά ύπερασπίσ·/) 
αύτήν. ΟύδΙν ομως τοιοΰτο τό γε νΰν 
συνέβαινεν ό πλοίαρχος της Σ α κ ο λ έ- 
β α ς μετά τήν αγκυροβολιάν ήρξατο βη- 
ματιζων άπό της πρώρας πρός τήν πρύ
μνην έφ’ όσον οί άνθρωποί του, χωρίς νά 
δώσωσι προσοχήν είς την έμφάνισίν τών 
μονοξύλων, ήσχολοϋντο ήσύχως περί τήν 
τακτοποίησιν τών ιστίων π^ός διευκόλυν- 
σιν τής έκφοοτώσεως τοΰ καταστρώματος. 
Μόνον ήδύνατο τις νά παοατ'ηοήση ότι 
τά  έν λόγω ιστία δεν συνεστέλλ.οντο έν- 
τελώς, ώστε νά μένωσι μόνον οί κεραιοϋλ- 
κοι ζυγιστηρες, άλλ ’ ούτως ώστε νά >.α- 
ταστή ευχερής ή πρός άπόπλουν άνεξελι- 
ξίς των.

Ή  πρώτη λέμβος έπλησίασε τήν Σ α- 
κ ο λ έ β α ν έξ ά .ιστερών, αί λοιπαί τήν 
ποοσέβαλλον σχεδόν ταύτοχρόνως. Καί, 
επειδή τά  ναυτικά αύτης παοαπετάσμα-

(7) Άαριστόμου; μχχαίρ*:. Σ. Μ.

τα  ήσαν μικρόν ύψωμένα, οί επιδρομείς, 
θανασίμους έκπέμποντες κραυγάς, δον 
εσχον άνάγκην νά πράζωσιν ά7»λο τ ι  οπως 
εύοεθώσιν έπί τοΰ καταστρώματος, παρά 
νά διασ*ελίσωσι ταΰτα . Οί μανιωδέστεροι 
ώοαησαν πρός τήν πρύμνην είς δε. άρπά- 
σας άνηααένον φανόν, τόν έφερε προ του 
ποοσώπου τοΰ πλοιάρχου, όστις άναρρί- 
ψκς έπί τών ώμων τήν καυσίαν του, πα- 
οουσίασε τό πρόσωπόν του εμπλεων φω
τός, καί :

—  «!1ώς !» είπε, «λοιπόν, οί Βοιτύ- 
ολιοι δεν άναγνωρίζουσι πλέον τόν συμ- 
β πατριώτην των Νικόλαον Στάρκον ; t

Καί έσταύρωσεν ήρέμα τούς βραχίονα-. 
Μετά μικρόν δε αί λέμβοι καταλιποΰ- 
σαι μετά μεγίστης ταχύτητος τό πλοίον, 
εΐχον έπκνέλθει είς τόν μυχόν τοΰλιμενος.

('Έπεται συνέχεια)

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ
Ευθύς έξ άρχης δηλώ ότι αί έμαί δια- 

τριβαί, καθό ιατρού, θ’ άπββλέπωσιν εις 
ζητήματα  της υγιεινής έν γένει τώννεων, 
διότι ν ο ΰ ς ύ γ ι ή ς  έ ν  σ ώ μ α τ ι υ -  
γ  ι α ί ν ο ν τ ι λέγει άρχαΐον γνωμικόν, 
όπεο πεοιττόν ν’ αναπτύξω περαιτερω, 
διότι αποτείνομαι προς νουνεχείς καί μο- 
νον ί’σως έπαρκοΰς πείρας έστερημενους.

Όσοι τών μαθητών άκοοώνται τών 
έσ ε?ινών μαθημάτων της Σχολ·?5ς τοΰ 
Λαοϋ, βεβαίως ήκουσαν καί έμού ψέγον- 
τος έν πολλοϊς τήν έν γένει δίαιταν τών 
νέ'·ν καί ίδί^: τόν τρόπον τοϋ ένδύεσθαι
αύτών. Δεν ποοκειται ό ε περι του είδους 
τοΰ ένδύαατος, διότι τοΰτο καλόν ή κα
κόν καθιερώθη ή6η καί έγένετο ύπό π ά ν 
των άποδεκτόν, άλλά περι του τροπου της 
άμφιέσεως τών καθέκαστα μερών τοΰ ίμα- 
τισμοϋ.

ΙΙάς τις νοεί βεβαίως ότι τά  ένδύματα 
κύοιον σκοπόν προτίθενται τήν προφύλα- 
ξιν τοΰ σώματος άπό τής έπηρείας τής 
περιβαλλούσης αύτό άτμοσφαίρας, τη -  
ρουμένων τών απαραιτήτων κανόνων τής 
ε ύ π ρ ε π ε ί α ς  καί  κ ο σ μ ι ό τ η τ ο ς .
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Έάν τις π. χ. περιβληθ'7) κάλυμμα θερμόν 
από κεφαλής μέχρι ποδών, προφυλάσσε- 
τα ι  μεν από τοϋ ψύχους, πλήν παρίπτκ- 
τα ι  ά κ ο σ μ ο ς  καί  γ ε λ ο ί ο ς ,  ώς επί
σης έάν φέρν) ένδύματα έφηρμοσμένα έπί 
τοϋ σώματος αύτοϋ ούτως ώστε νά δια- 
κρίνωνται πόρρωθεν τά μέλη τοϋ σώμα
τός του ώς έν φυσική καταστάσει. Ε π ί 
σης «πρεπώς ένδύεταί τις, όταν φέρη στο
λισμούς περιττούς καί δλως άπα'δοντας 
εις τε την ήλικία/ καί την κοινωνικήν αύ- 
τοϋ θέσιν. Τοϋτο νοώ λέγων δτι δέον \ά 
ένδυηταίτις ε ΰ π ο ε π ώ ς  καί κ ο σμ ί ως .

Δυστυχώς ύπό πό?σαν εποψιν πολλά εΰ- 
ρίσκομεν τά  ψεκτά έν τώ τύπφ  της ένδυ- 
μασιας νιων εκ τών νεων καί ιδίως μα- 
θητών άοεσκομένων νά ένδύωνται εί; τρό
πον κινοϋντα την κοινήν περιέργειαν καί 
προκαλοϋντα τάς παρατηρήσεις τών φιλο- 
σκωαμόνων καί αυστηρών επικριτών παν
τός άτοπου.

Ό  μαθητής πρέπει νά φέρη ενδύματα 
καθαρά καί δσον οίόν τε άπ>α δηλ. έστε- 
ρημένα παντός προσθέτου στολισμού, διότι 
ό μη τοιουτοτρόπως ένδυόμενος παοίστα- 
τα ι τώ θεωμένω ώς προσεχών μάλλον εις 
την έξωτερικήν αΰτοϋ παράστασιν καί 
ουχί είς τήν έσωτεοικήν αΰτοϋ μόρα>ωσιν.

Καί έν πρώτοις, κατ ’ έμήν γνώμην, ό 
μαθητής πρέπει νά κόπτν) τήν κόμην αΰ- 
τού έν χρω δηλ. σύρριζα, οσάκις άποχοών 
λόγος δεν κωλύει τοϋτο, τό μέν ϊνα ή κε
φαλή έθίζηται εγκαίρως είς τ άς άτμο- 
σφαιρικάς μεταβολάς καί καθαρίζηται εΰ- 
κόλως τό δέρμα, τό δε, δπερ καί σπου- 
δαιότερον, ΐνα μή χάνη ό μαθητής τόν 
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και π  α σ α λ ε ί φ ω ν  αΰτήν διά μύρων 
καί χρισμάτων έπιβλαβών τη, ύγεία καί 
παριστώντων αυτόν θ ληπρεπη· διότι δ 
ανηρ ό τρέφων κόμην καί π ε ο ι σ σ ώ ς 
περιποιούμενος αΰτήν ομοιάζει γυναικί.

Ό  λαιμός δέον νά μένγι έλεύθεοος καί 
να μη περιβάλληται υπο υψηλών καί πάν- 
τοθεν περικλειόντων αΰτόν περιλαίμιων 
(γιακάδων)· διότι ό λαιμός εινε της κ ε- 
φ α  λ ή ς ρ ί ζ α  κα τ ’ Άριστοτέλην, βε

βαίως δε κακώς αναπτύσσεται παν φυ- 
τόν, όταν ή ρίζα αΰτοϋ δεν άερίζηται 
προσηκοντως. ΙΙλήν λοιπόν τών κεφα
λαλγιών, ΰφ’ ών π .’ σχουσι πολλοί τών φε- 
ρόντων τ',ν λαιμόν αΰτών περιβεβ)ημμέ- 
νον ΰπό τού κ ου τ ί ο υ εκείνου, δεν είνε 
σπανιαι τοϊς τοιούτοις καί αΐ όδονταλ- 
γ ία ι καί πρό πάντων αί αμυγδαλίτιδες 
(ot κοινοί λ α ι μ ό  ί) καί οί λαρυγγικοί 
κατάρροι, Ικδηλούμενοι διά βηχός );ηρας 
καί βραγχνοϋς της φωνής· ένίοτε δ! παρά 
τοϊς τοιούτοις εΰρίσκονται καί οί αδένες 
(έλνιαΐς) τού λαιμού έν γένει έξωγκωμέ- 
νοι ώς παρά τοϊς χοιραδικοϊς (χελώνια- 
ραίοις;. Εκαστος τών φεοόντων τό πε- 
ριλαίμιον τοϋτο άς ψαύση, τόν λαιμόν αυ
τού καί θά ΐδη δτι ποάγματι φέοει τους 
αοενας τουτους εςωγκωμενους εις μικρόν 
ή μείζονα βαθμόν, άναλόγως τοϋ χρόνου 
καθ’ ον φέρει τοϋτο. Μακράν λοιπόν άπό 
τοϋ λαιμού τών νεων έν γένει τό είδος 
τοϋτο της περίβολος αΰτοϋ· ας φέργι έκα
στος ευρύχωρον καί δσον οίόν τε ανοικτόν 
περίλαίμιον, ΐνα ό λαιμός μένη τό πλεϊ- 
στον γυμνός.

Ό  λαιμ οδέτηςέ'στω άπλή μετάξινη μέ- 
λαινα ταινία  εΰπρεπείας χάριν. Οΐ πολύ
χρωμοι λαιμοδέται καί αί έπ’ αΰτών 
καρφίδες πολυτελείς ή μή άρμόζουσιν εις 
γυναίκας καί δχι είς νέους σοβαρούς καί 
προαλειφομένους ν’ άπαρτίσωσ·. τήν μέλ- 
λ.ουσαν κοινωνίαν τών έγγοαμμάτων, τών 
έμπορων, τών πολιτευτών κλπ. Οί δε πο
λύπτυχοι λαιμοδέται οΐ περιβαλλοντες 
οΰ μόνον τόν λαιμόν αλλά καί τό σ τή 
θος καλύπτοντες είνε πρός τοϊς άλλοις 
καί έπιβλαβέστατοι, διότι ύπερθεομαί- 
νουσι τόν τε λαιμόν καί τό στήθος, ύπο- 
σκάπτοντες βαθέως τήν υγείαν τού φέ- 
οοντος.

Τά τοϋ μαθητοϋ ένδύματα εστωσαν ώς 
έπί τό πολυ χρώματος φαιού (στακτεροϋ) 
τό μεν ίνα μή ώσι ποικίλα τήν χροιάν 
ώς άπάδοντα είς τόν αΰστηοόν τοϋ μα- 
θητού βιον, τό δε, ί’να δύνανται νά οέρωσι 
καί ρύπους τινας, οΰ; άφεύκτως πας τις 
καί ιδία ό μαθητής συχνά/.ις λαμβάνει
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έκ τής μετά πολλών αναστροφής. Τό μέ- 
λαν τών ένδυμάτων χρώμα καθιερωθΙν ώς 
χ 5 ώμα έπισήμου άμφιέσεως οΰοαμώς αρ
μόζει είς τόν μαθητήν, καθό άσημον βιοϋν · 
τα  β ίον  αί δε επισκέψεις αύτοϋ έν ήμε- 
ίαις έοοτών φέρουσιν δλως οικογενειακόν 
χαρακτήρα. Αί στεναί σκελέαι (π α ν τα 
λόνια) αί ύπό ένίων μαθητών φεοόμεναι 
ε ίν ε  ουχΐ μόνον άνθυγιειναί, αλλά προ 
πάντων αναιδείς· άπορον δέ πώς οί γο 
νεΐς αΰτών καί οί λοιποί συγγενείς, ούς 
επισκέπτονται οί δίκην σχοινοβατών ένδε- 
δυμένοι οΰτοι νέοι δεν άπαγορεύουσιν αυ- 
τοϊς νά ©έρωσι τοιούτου είδους σκελέας 
ή έν άποτυχί^ δεν άπαγορεύουσι τήν έν 
τφ  οίκω*αΰτών είσοδον. Ικανόν καί τοϋ
το φάρμακον πρός άρσιν τού ά τ ο π ο υ  
τούτου!?

Αί χειρίδες (γάντια) έν γένει οΰδένα 
λόγον έ'χουσιν εις τάς χειρας τού μαθη
τοϋ καί μόνον κα τ ’ έμήν άντίληψιν χρη- 
σιμεύουσιν ώς σύμβολον άμελείας· ό μα
θητής ό φέρων χειρίδας λέγει μόνος του 
«είμαι αμελής.» Ό  άρεσκόμενος είς τόν 
τ ίτλον τούτον φερέτω χειρίδας.

Τί δε νά είπη τις περί τών διαφόρου 
πάχους χρυσών άλύσεων, τών ώρολογίων 
καί τών δακτυλίων τών μαθητών ; Τού 
μεγάλου τούτου άτοπου τήν ευθύνηνύπε- 
χουσιν οΰχί οί μαθηταί άλλ ’ οί γονείς καί 
οί συγγενείς αΰτών οΐτινες άντί νά λαμ- 
βάνωΉ παρά τών τέκνων καί ανεψιών αυ
τών δώρα τ·7ί πρώτνι τοϋ έτους, δίδουσιν 
αΰτοις τοιαϋτα· άντί δΙ βιβλίων ή λοι- 
λών πρός σπουδήν χρειωδών, δωρούνται 
αΰτοϊς ώρολόγια πολύτιμα μετά βαρειών 
άλύσεων, δακτυλίους, πόρπας άοαμαντο- 
κολλήτους διά τον λαιμοδέτην αΰτών 
κτλ . τό δ! χείριστον πάντων καί χρή
ματα άφθονα, απερ είς χεϊρας νέου άπεί- 
οου καί οΰδει/ίαν έ'γοντος τούτων έπεί-
* .  '  .  Ρ  ·γουσαν χρείαν γίνονται ο φοοεοος προα- 
γωγός είς πασαν άσωτείαν καί διαφθο
ράν. Ό  καλός μαθητής δέον νά προσφέρν) 
τοϊς γονεϋσι καί συγγενεσιν αυτού τνί 
πρώτη τού έτους ή τν) ημέρα τής εορτής 
αΰτών ώς δώρα ’ιχνογραφήματα εργα

τών χειρών του, ή έπι.στολάς συγχαρητη
ρίους" καλλιγεγραμμένα; καί έκφραζούσας 
ττ,ν ευγνωμοσύνην αυτού ίτζ\ ταΐς μερι- 
μναις καί ταϊς δαπάναις ταϊς καταβαλ- 
λομέναις π^ός τέλειαν αΰτοϋ μόοφωσιν.

\  Π Κ ο ρ ύ λ λ ο ς

Ε Σ Τ J  ΦΕΥΓΟΝ ΕΤΟΣ

ΙΙόσα  π χ ή λ θ ο ν  c rn ): σύ, χα\ πόσα μέλλουν 
ν ’ ά φα νπ Ο ,ΰν  τ . χ ν ζ ο ;  ε ίς  χάος ά φ α ν ε ία ; !

ε τ ο ; ,  πόσα ε τη 
ά ναπ ο λο : ; ι : ν  τ υ /r, μ ετά  π α λ μ ώ ν  α ν ία ς !

11 αρήλΟον κα ί πχρέ^/εσα·., π λήν ,εΤ να* , φ ευ , πολλά/ '.ς 
εΤν* άνανχαΤον φά^μακον ή π ανοαμ άτω ρ  λήθη .

Ε τ ώ ν ,  φευ ! πόσα πλτ,Οη 
π ικρ ώ ν  σ Α λογιζόμενο*. '■ έν στενομ ά πε ιρ ακ ις  .

^Οοας \,α , ώρα; νυν ζ(·;τ(ς, ιο ετος, πλέον 
οδεύεις πρός του μτδενος τας ά/ανεΐς εκτάσεις* 

κι* ε'ν ώ πτερόεν τρέ/εις 
πρό; τό κενόν, ε ί; άλγε νας βυθίζομαι εκστάσεις .

r Α ραγε, ( ϋτω κι* ή ζο)ή οέν φεύγει στιγμ ια ιω ς . 
Δεν αΟίνειαρα, ώ:π=ρ συ, και τών θνητών ό βίος .

Δεν εΤν' aca νυμφίος 
και δι f μ ϊς  αιώνιος . . .  ο τάφος ο μοιραίος ! .

Τό ετος, οπ=ρ σήμερον γεγτ.ρακός έκπνέει. 
δ!ν μας ώθεΤ πρό; τό μηδέν εν ετι λάθρα βήμα ; . . · 

και μετ' αύτου δρομαίοι 
δεν βαίνομεν πλησίστιοι πρός τόν σκοπον, το μνήμα ,

Τα ετη, φευ ! παρέρ*/ονται γοργό «τέρα και σδυννουν* 
ώ ; σδύννει κάθε πόθος μα :, κάθε y_xpά και Ολίψις ...

Κ αι μόνον, μόνον τύψεις 
και αναμνήσεις αλγεινά; ένθύμιον αφήνουν ! . . .

ϊ ίε τ α ;,  ώ ετος, ς του κενοΟ βυθίζεσαι το ‘/ασμα. 
Πλήν, έπ' του φερετρού σου γενναται Ιτ^ς νεον.

Κ α ι, πριν σβεσθη τό ασμα 
τό τρεμον εις τα '/ε λη μου, παιδα γέννας ώραιον .

Κ Γ  ή αιω νία μτ,γανή φαίδρα άνανεουται· 
και έαυτή διηνεκώς ρώμην, ζωήν προσθέτ3ΐ, 

οσο> πετουν -α ετη.
Ό  τάλα ; μόν'.ν ό θνητός διά παντός νεκρούται

νΩ, φεΰγε, ετο;· μή άργεΤς, έκεΐ σέ αναμένουν 
φίλοι γονει; σου, συγγενείς, προπάτορες σου τοσοι 

σπεΰσον· σέ προσμένουν 
ιδέ πώς υπερήφανοι· φαιδροί σέ γχ.ρετώσι ! . . ,



El ς τόν βραχύν σου, πλήν, εοώ σ’ όοκ'.ζω, ετος, β·ον  
ε’ς οσων είδες ε·.; τήν γην, ούοέν ούδέν μ ή ειπτ)ς . . .

Φευ, μετά πόσης λύπης 
Οα το άχουσουν οι ε’χ ε ϊ! ... κ ’ ή λήΟ είναι ανηαείον!

ΑΟη'νησι, 31 ΔίκεμδρΙου 18 8S
Έποψ

0  ΡΑΚΕ Ν ΔΥΤΟ Σ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ

Προ πολλών έτών τέσσαρα Ρωσσικά 
συντάγματα ήσαν έστρατοπεδευμένα έπί 
όμαλοΰ καί αμμώδους εδάφους παρά τήν 
άκτήν της Φιλανδίας, ούχί μ.ακράν πό- 
λεώς τίνος παρά το στάμ-ιον τοΰ Νέβα 
κτισθείσης καί λαβούσης το δνομα 11ε- 
τοουπολις. Ό  -ήλιος έπλησίαζε νά δύση 
καί οί άνδρες μετά τό πέρας κοπιωδών 
ασκήσεων καί οδοιποριών ήτοιμάζοντο 
νά άναπαυθώσι.

Πολλοί έξ αυτών έτύγχανον ρωμαλέοι, 
καί ομως τό παράστημα αυτών ούδεν τό 
στρατιωτικόν ενείχε. Ραθύμ,ως καί άδε- 
ξιως κινούμ,ενοι έχειρίζοντο τό τουφέκιον. 
ώσεί ήσαν συνειθισμένοι μάλλον εις τό 
ά'ροτρον καί τήν δικέλλαν παρά είς τά 
δπλα τοΰ πολέμου.

Έν τούτοις μεθ’ δλον τό άγροϊκον καί 
«παίδευτον αυτών οΐ άνδρες ούτοι εμιλ- 
λον μετά παρέλευσιν ολίγων έτών νά δώ- 
σωσιν είς τόν βασιλέα της Σουηδίας Κά
ρολον, δστις έφημίζετο τότε ώς ό άν- 
δρειότερος στρατιώτης της ύφηλίου, τοι- 
οϋτον μάθημα, οίον οΰδ’ αυτός ουδέ ό 
στρατός του ειχον ποτέ λάβει παρά τών 
Ρώσσων. Είς ήν δμως θέσιν εΰρίσκομ,εν 
αυτούς ήδη, ούδέν έκέκτηντο προτέρημα 
δικαιολ,ογοΰν τήν μετέπειτα φήμ.ην τ ω ν  
άναμφιβόλως τοιαϋτά τ ινα  διελογίζετο 
υψηλός τις άνήο τήν κόμην ξανθός καί 
Ρωσσικην φέοων στολ.ήν, δστις μ,έ τούς 
βραχίονας έπί τοΰ εύρέος του στήθους έ- 
σταυρωμένους, καί με εΐρον μειδίαμα έπί 
τοΰ προσώπου του παρετήρει στρατιώτας 
τινάς άνάπτοντας πϋρ.

«Τί έςαίρετοι άνθρωποι ! άνεφώνησεν 
εις έφθκραένην Ρωσσικήν «κχί θέλετε νά

σάς λέγουν στρατιώτας, δταν μόλις δύ- 
νασθε νά διακρινητε τό κοντάκι τοΰ δ- 
πλου άπό τό στόμιον καί δεν ήξεύρετε 
ν ’ άνάψητε μιά φω τιά ! Τά κατορθώνομεν 
καλλίτερα είς Σιλεσίαν, δπου έγεννήθην 
καί άνετράφην.»

ο’Αφον λ,οιπόν ό τόπος σας είνε καλ
λίτερος άπό τόν ίδικόν μας διατί δέν έ- 
κάθησο έκεϊ !»  ήρώτησέ τις Ρώσσος νεο
σύλλεκτος σοβαρώς.

«Διότι» άπήντησεν ΰπερηφάνως ό Σι- 
λεσιανός «χρησιμεύω ίνα κάμω σάς τούς 
τεμπέληδες στρατιώτας, πρόϊγμ,α πολύ 
δύσκολο »

Ό  νεοσύλλεκτος μ,ή θελήσας νά ριψο
κινδυνεύσει δι’ άμ,έσου άπαντήσεως ήοκέ- 
σθη δπ·ι)ς ψιθυρίση τι μ,εταξύ τώγ, όδόν- 
των του, διότι ό Σιλεσιανός ούτ<ός όνό- 
ματι Μιχαήλ Κράτς ήτο είς άκοον φίλε- 
ρις, καί πας δστις έπειρατο νά συζητήση 
μετά τοΰ μεγάλην ίσχύν κεκτημένου τού
του άνδρός, είς αντάλλαγμα τών κόπων 
του άπήρχετο μέ τήν κεφαλήν συτετριμ-
μένην.

Ένώ ό Κράτς φρυάττων είσέτι δέν ευ- 
ρισκέ τ ινα , καθ’ ού νά έκσπάσν) τήν ορ
γήν του, μ. ι κ ρ ό ς τυμπανιστής φερων άγ- 
γεΐον πλήρες υδατος καί λίαν βαρύ είς 
τάς y εΐράς του ποοσέκρουσε διεοχόμ,ενος 
έπ’ αύτοΰ Ώς αστραπή δ Μιχαήλ έ τρα- 
φη καί κατέφερε κατά τοΰ δυστυχοΰς 
παιδιού λάκτισμα, τό όποιον έκύλι«εν 
αύτό έπί τοΰ έδάφους Είς τήν θέαν δέ 
τοΰ χυνομένου ήδη πολυτίμου υδατος, 

.τό όποιον μ,ετά κόπου είχε φέρει, ό παϊς 
ήοξατο όλολύζων.

’Οργίλος ψίθυρος διέδραμε τόν όμιλον 
τών Ρώσσων, ούς ό Σιλεσιανός στραφείς 
ήτένισεν αγρίως

«Δ ιατί μουρμουρίζετε, σκύλοι; Έάν 
ε'χητε νά μοί είπητέ τ ι .  είπέτε το μεγα
λοφώνως. ’Έπρεπε, νομίζω, νά γνωοίζητε, 
δτι είς τίμιος Σιλεσιανός αξίζει δσον ίξ  
άπό σ£ς.»

«Είσαι έντελώς βέβαιος περί τ ο ύ 'ο υ ; »  
ήρώτησεν έκ τών δπισθεν φωνή τις έν- 
τόνως.

Πάντες έστράφησαν μ,ετά φρίκης, διότι 
ούδείς ειχε παρατηρήσει στρατιώτην τινα 
ίστάμ.ενον εγγύς τοΰ ομίλου καί ακροώ- 
μ,ενον μετά μ,ειδιάμ.ατος τούς κομ,παστι- 
κούς λόγους τοΰ Σιλεσιανοΰ.

*0 νεοελθύν άφοΰ άνήγειρε μετά τρυ
φερών θωπειών τόν παϊδα. έπλήρωσε έκ 
νέου τό άγγεΐον αύτοΰ υδατος !κ  τίνος 
πλησίον καδίσκου, καί άπέπ=μψε τό περι
χαρές ήδη παιδίον· είτα έπανήλθε παρά 
τω  ύπερηφάνω Σιλεσιανώ, και παρετήρη- 
σεν αυτόν κατά πρόσωπον.

Ό  Κράτς ήτένισε τόν ξένον άπό κε
φαλής μέχρι ποδών μ,ετά ποιας τίνος δυ- 
σαοεσκείας. Ό  ΐμ.ατισμός αύτοΰ ήτο λίαν 
πλημ,μελής. Έφερεν άπλώς τό πράσινον 
ενδυι/,α Ρώσσου ιδιώτου τοσοΰτον έφθαρ- 
μ.ένον καί τετ3ΐμμ.ένον, ώστε μ,όλις θά συ- 
νήνει δπως δεχθή αυτό ώς δώρον Ιμπο- 
ρος άχρηστων αντικειμένων. Αλλ’ ήτο, 
δσον καί ό Μιχαήλ, υψηλός, ένώ τά πε- 
λώοια αύτοΰ μέλη καί το εύσωμον σ τ ή 
θος του τοσαύτην δύνααιν προέίΗδον ώστε 
πολλοί έκφόβου προδιετίθεντο υπέρ αύτοΰ.

«Λοιπόν», ΰπέλαβεν ήπίως ό μέ τό 
πρά'ΐνον ένδυμα «γνωστός, «είς Σιλεσια- 
νός ίσοδυνααεΐ μέ εξ Ρώσσους ; ε ; Δύνα
μαι νά ι'δω χν έξισοΰιίται μέ αυτόν καί 
κατά τήν αλαζονείαν ;»

Είς τόν άπροσδόκητον τοΰτον υπα ιν ιγ 
μόν οί Ρώσσοι δέν ήδυνήθησαν νά μ,ή 
καγχάσωσι· είς μ.άλιστα έξ αύτών κατε- 
λήφθη ΰπό θορυβώδους γέλωτος. Τό πρό
σωπον τοΰ Κράτς κατέστη υπέρυθρον έκ 
τής οργής, καί πρός στιγμήν ό Σιλεσια- 
νός έφάνη δτι έ’μ,ελλ.ε νά έπιπέσνι κατά  τοΰ 
άπροσδοκήτου έπισκέπτου.

«Μάθετε» έξηκολούθησεν ήρέμα ό ά
γνωστος, «δτι ήμεΐς οί Ρώσσοι £χομεν 
παροιμίαν τ ινα , καθ’ ήν ό σίτος δέν αΰ- 
ξάνει μέ τά  λόγια. Έάν καθώς λέγεις, 
αξίζεις δσον Ιξ άπό ήμάς, νά ίδοΰμε τά  
κατορθώματα σου.»

«Ήαποοεΐς νά έκσφενδονίσγις τήν πέ
τραν έκείνην μ.ακρύτερα άπό έ μέ ;»  ήρώ- 
τησεν ό Σιλεσιανός δεικνύων ογκώδη λ ί
θον πχρχ τούς πόδας του.

«Θά σοΰ απαντήσω καλλίτερα, άφοΰ 
σέ ΐδω νά τό κάμ.Υΐς σύ πρώτυς » άπεκρί- 
θη ό μ.έ τό πράσινον ενδυμ,α στρατιώτης 
υπέρ ποτε ψυχρώς.

Ό  Μιχαήλ Κράτς άφτιρεσε τόν μαν
δύαν του καί διά χειρός, δσον καί τό κα
ν , νικόν γόνυ άνθρώπου παχείας έξεσφεν- 
δονισε τόν λίθον είς αρκετών βηαάτων ά- 
πόστασιν.

Ό  άγνωστος έπανέλαβε τό πείραμα 
μετά τοσαύτης άταοαξίας, ώστε μ.όλις 
έφαίνετο δτι κατέβαλλε προσπάθειάν τινα· 
έν τούτοις ό λίθος ύπερέβη κατά ενα 
πόδα τό σημεΐον τοΰ Κράτς.

Οί Ρώσσοι ερρηξαν κραυγήν θριάμβου, 
ένώ τό πρόσωπον τοΰ Κράτς έγένετο πε
λιδνόν.

« ’Έχεις τήν αύτήν έμπιστοσύνην καί 
είς τούς πόδας σου, δπως καί είς τά ςχε ΐ-  
ρας σου;» Έγρύλλ,ισε μεταξύ τών όδόν- 
των του ό Σιλεσιανός.

«Δοκίμασε»· άπεκρίθη απαθώς ό ά 
γνωστός.

Ό  Κράτς ύπέόειξεν εύούν παρακείμ.ε- 
νον χάνδακα καί λαμ.βάνων ολίγον δρό- 
μ,ον διέσχισε τόν άέρα ώς βέλος. Τό π λά 
τος τοΰ χάνδακας ήτο 15" πόδες, καί δ
μως ό Κράτς ύπερέβη τήν άντίπεραν ό
χθην δακτύλους τινας.

«Πολύ καλά» είπεν ό άγνωστες μει- 
δειών, «άλλά μοί φαίνεται δτι δύναμαι 
νά τό κατορθώσω καί έγώ»

Ούτω καί έγένετο, διότι τό πήδημά 
του ύπηρέβη τό τοΰ Κράτς κατά Ιξ δα
κτύλους. Είς τήν θέαν τών χλευαζόντων 
αυτόν έπί τΫ| ήττνι του Ρώσσων οί ο- 
φθαλμ,οί τοΰ Σιλεσιανοΰ ήστραψαν.

«Δέν έτελείωσες άκόμη μ.ετ’ έμ.οΰ» , έ- 
βρυχήθη, καί μ,ετά τινα παΰσιν, «τολμάς 
νά ελθγις είς χεϊρας μαζή μου ;»

’Αντί άπαντήσεως ό άγνωστος άφήρεσε 
τόν μ.ανδύαντου.

Έν ροπή όφθαλμοΰ οΐ δύο γ ίγαντες  
ήοπασαν άλλήλους διά τών σιδηρών βρα
χιόνων των. Είς τήν εναρξιν τής συμπλο
κής οΐ θεαταί έκράτουν τήν αναπνοήν των.
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Τρις 6 Σιλεσιανός κατέβαλλεν φρικα
λέων ποοσπάθειαν οπως ρίψϊ) τόν αντ ίπα 
λόν του μετά δυνάμεως ικανής νά έκρι- 
ζώση δοΰν. Ά λ λ ’ ό Ρώσσος καίτοι κλο
νιζόμενο; έκρατεΐτο εις τού; πόδας του 
Ισχυρδς, εως ού ό Κράτς εστη άσθμαίνων 
καί πα<τελώ; έξηντλημένος.

Αίφνης οί βραχίονες τοϋ αγνώστου συ- 
νεστάλησαν, καί τό σώμα τοΰ Κράτς έ- 
λυγίσθη. Ό  άγνωστς τόν άνήγειρεν εύ- 
γενώς καί τόν έζεσφενδόνισε πρός τά ο
πίσο» μετά τοιαύτης δυνάμεως ώστε ό 
Κράτς προσέκρουσε μετ’ ύποκώφου τριγ
μού επί τινο ; οπισθέν του ογκώδους λ ί 
θου. καί έκεϊ κατέκειτο ακίνητος καί τε- 
ταραγμενος.

’Ακριβώς τότε ήκούσθη κραυγή τις 
«Νά το ς ! νά το; !» καί πολλοί πλουσίω; 
ένδεδυμένοι άνδρες προσδραμόντε; είς τόν 
τόπον τής πάλη ; έ'κλιναν εύσ=βάστως έ- 
νώπιον τοΰ πρασινο-ενδεδυμένου στρα
τιώτου.

«Σας έζητοΰμεν, Μ εγαλειότατε», εί- 
πεν εις έξ αύτών, »'ίνα σ?.ς δώσωμεν τάς 
έπιστολάς ταύτας , τάς όποιας ταχυδρό
μος τ ς εφερε την στιγμήν ταύτην έκ Μό
σχας. ·

Εΐ; τό άκουσμα τής λέξεως «Μεγα
λε ιότατε» , οϊ Ρώσσοι νεοσύλλεκτοι πάν- 
τ ε ;  έγονυπετησα/, καί κατελήφθησαν ύ
πό θάμβου; βλεποντες οτι ό ρακένδυτος 
έκεϊνος στρατιώτης ούδείς άλλος ητο ή 
ό Τζάρος αύτ ς, Πέτρος ό Μέγας τής 
Ρωσσίας.

«Σηκωθήτε, π α ιδ ιά !»  Ικραύγασεν ό 
Πέτρος. «Μόνον ένώπιον τοΰ Θεοΰ νά 
γονυπετήτε. Εϊσθε Ρώσσοι στοατιώται, 
καί είμαι αρχηγός σας. ’Ιδού τό πάν.»

Καί στρεφόμενος πρός τον Κράτς, όστις 
Ιίκειτο ακόμη άσθμαίνων έπί τοΰ εδάφους.

«Σε συγχωρώ αυτήν τήν φοράν», τώ 
είπεν ό Ίζάρος, «πρόσεξε όμω; μήπως σε 
συλλάβ(ο έκ νέου κακομεταχειριζόμενον 
τούς παϊδας. Όσον δ’ άφορ& τούς στρα- 
τ ιώτας μου τούτους, τούς όποιους περι
γελάς, μάθε οτι εντός πέντε έτών θέ-

λουσι καταπλήξει δλην τήν Ευρώπην.» 
Ουτω καί έγένετο.

(Έκ τοΰ ’Αγγλικού.)

Π Ο Ν Ο Σ

Τ *  μ ά τ ια  \j .o j  σ ’ εΟ λέ-ανε κ α ι στήν χ.αρδια τό λ έγ α ν  
κα ι τότε σ υ  ε'/αίρεσο, μ ά  τώ ρα  ποΰμ α ι μόνο; 
ε’χεΤνα δέν σέ βλέπουνε κα ι κλαΤνι ποΰ δέν ’χ λ έγα ν  
χ α ΐ τήν χχρδ .ά  μου τήν ο τω / ή  τήν τυρ α ννε ΐ ό π ό νο ;!

Ε Τ /αμ" ε’σέ χαμ όγελο  χ α ίε  σ τ ιγμ ή  ’σ τα  χ ε ίλ η  
ε'·/α "/χρά αέ στήν χχρδιά, μά τώ ρα  ποΰμα·. μοννς 
τά  / ε ιλη  μου μένουν νεχρχ ! " A y ! - ίσ τ ε υ σ ί το ,
Κ αί τήνχαρΒιά μου τήν φτωχή, τήν τυραννεΐ ό -όνο;!

1 " / χ  μ ’ ε’σέ παρηγορ ιά , μ ’ εσέ εΤ/α ε'λπ ιδα , 
τή ν λ ύ - η  δέν έγνώ ρ ισα  τό δάχουο δέν εΤδα 
μα  τώρχ ποΰ ξε/ ώ ρ ισ α , σαν άπό δένδρο χλώνο{, 
μέ δέρνει μόνον ’ξ ε ν ιτ ε ιά  κ α ι μέ μ αρα ίνε ι π ό νο ;!

“A y  ! έφυγα  κα ι σ ’ αφηχα , μά ή καρδιά μου μένει 
κα ι εΤμ’ έδω '/ωρ’-ς καρδ ιά , /ω·-·; εσένα  μόνο; !
I'yto καρδιά  μ α ζ ί μου μ ιά  μα  εΤνε μαραμένη 
τήν δρόσο τ η ; έχράτησε; κα ι τήν μ α ρ α ίνε ι πόνο ; !

Τίττςξ

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΝΔΑΙΣΙΑ.
Λ '. Χ Λ Ο Η

Τό τήν ποώτην έντύπωσιν έαποιοΰν έν 
* 1 ^τη φύσει έστίν ή έκλογή ήν ό δημιουρ

γό; ώ ; πρός τό καθ’ ολου τών φυτών χρώ
μα έποιήσατο.Τό συμφυεςπράσινον δ ι’ ού 
ένέδυσεν αύτά τοιαύτη- μετά τών οφθαλ- 
υ.ών αναλογίαν sy ει, ώστε καταφανές πα- 
ρίστ τα ι ότι ή αύτή χειρ καί τά  αντ ι
κείμενα έχρωμάτισε καί τόν άνθρωπον 
πρός τό παρατηρεΐν άνέτως ταΰτα  διέ
πλασε. Έάν πασαι αί πεδιάδες ήσαν έ- 
^ρωματισμέναι λευκώ ή έρυθρω, τις θά 
ήδύνατο νά ύφίσταται τήν λαμπηδόνα ή 
τό άπότοίΛον τοΰ ομοιομόρφου ; άν δέ 
διά χρωμάτων σκιερών, τις θά ήδύνατο 
νά ύποφέρη θέαν τόσω κατηφή καί τόσω 
πενθήρη ; Θαυμασία χλόη κατέχει τόν 
μέσον όρον τών δύο τούτων άκρων, καί


