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Περι τάς άρχά; τοΰ τελευταίου αμερικανικού 
πολέμου τών βορείων καταλυτών προς τούς δου- 
λαγωγοΰντας νοτίους, οί νότιοι, άποροΰντες πο
λεμικών πλοίων, έκριναν ϊνα πορίσωνται ταΰτα 
έξ ’Αγγλίας. Αλλ’ ή αγγλική κυβέρνησις έδι- 
καιοΰτο άρά γε ϊνα έπιτρέψη την έν Αγγλία 
κατασκευήν καί έξάρτυσιν τοιούτων πλοίιον , 

παραβαίνουσα τά  δίκαια της ούδετερότη- 
τος,  η δέν είχε τήν δύναμ.ιν τοΰ έμποδί- 
ζειν τοΰτο; αύτό τοΰτο πρόκειται ΐνα κρίνη 
τό έν Γενεύη συγκροτηθησόμενον διεθνές δικα
στή ριον.

Αλλ’ άναμ-ένοντες την κρίσιν τοΰ δικαστή- 1 
ρίου, άναγκαΐόν νομ.ίζομεν ϊνα διηγηβώμεν την 
ιστορίαν τών πολεμικών πλοίων, δι’ ών οί νό
τιοι, θαλασσοκρατήσαντες έπί τέσσαρα όλα έτη, 
επηγαγον άπειρον φθοράν τοΐς αντίπαλοι;.

II A 'Κ α β ά μ. α , τό περιφημ.ότατον τών 
πλ.οιων τούτων, έξ ού ή δικάσιμος ύπόθεσις 
επωνομ.άσθη , ήτο πλοϊον 9 0 0  τόννων , έ'χον 
μήκος μ.έν 2 3 0  ποδών, πλάτος δέ 3 2 ,  βάθος 
δε^ε’ίκοσιν. 'II δέ μηχανή αύτοΰ ήτο δυνά- 
μεως 3 0 0  ϊππων, κεχορηγημένη καί τώ νεωστί

έξευρεθεντι μηχανήματι, δι’ ού τό ύδωρ τής 
θαλάσσης μ.εταβάλλεται είς ύδωρ πότιμον πρό; 
χρείαν τοΰ πληρώματος· Ή το δέ ώπλισρνον 

οκτώ τηλεβόλοις, ών εξ μ,έν τών 3 2  πλάγια , 
δύο δέ τά μέγιστα έχοντα τό ξύλον περιστρε- 
φόμενον, κείμενα το μ.έν έμπροσθεν, τό δέ όπί- 
σω τοΰ μ.εγάλου ίστοΰ.

Ή Χλαβάμα έναυπηγήθη έν Λιβερπούλη ύπό 
τών νοτίων έτ,αρχιών τής Αμερικής πολεμου- 
σών πρός τάς Ηνωμένας βόρειας Πολιτείας 
ό'πως χρησιμεύση αύταΐς εϊς τόν προκειμενον 
πόλει/.ον. Τό συμβόλαιον τής κατασκευής ύπε- 
γράφη ύπό τίνος νοτίου λοχαγοΰ όνομαζομένου 
Βουλλώκ καί τοΰ ναυπηγοΰ Ααίρυ, μετέχοντος 
τής δευτέρας βουλής τής ’Αγγλίας. Τό σχέ- 
διον τοΰ πλ.οίου έκυρώθη , καί τό συμβόλαιον 
ύπεγράφη τή 9η όκτωβρίου τοΰ 186 1  έτους. 
Ή δέ όλη δαπάνη τοΰ πλοίου ήτο 2 5 5 , 0 0 0  
δόλλαρς , άτινα άπεδόθησαν τώ  Αγγλω ^βου- 
λευτή ύπό τών έν Αγγλία πρ&ξένων τών Λ7ο- 

τίων.

Τή 15 μαίου τοΰ 18G2 έτους τό πλοϊον 
καθείλκύσθη είς τόν λιμ-ένα τής Αιβερπούλης. 
’Αλλά δέν ώνομάζετο έ'τι Α λα β ά μ α ,  ούδέ 
ήοεν ούδεμίαν «τμαίαν. Κατεγράφη δέ είς τά 
βιβλία τοΰ λιμενάρχου ύπό αριθμόν 2 9 0 .  Οί 
αξιωματικοί τοΰ νέου ανωνύμου πλοίου ήσαν 
ήδη άπό τίνος χρόνου έν Λιβερπούλη , άναμέ- 
νοντες τήν τελείαν κατάρτυσιν τοΰ πλοίου, και 
έλάμβανον τακτικώς τούς μισθούς ανά πάσαν 
πρώτην τοΰ μηνός παρά τών τρατεζιτών Κ. Κ. 
Fraser, Treuholm et Gc, καί τών συνεταίρων 
έν Λιβερπούλη.

’Εν τώ μεταξύ ούδείς ήγνόει έν Λιβερπούλη 
πρός τί έναυπηγήθη τό φοβ:ρόν τοΰτο πλοϊον. 
'Ο δέ έν τή πόλει ταύτη πρόξενος τών Ήνωμέ- 
νων Πολιτειών άπητησε παρά τής Αγγλικής 
κυβερνήσεως λόγον τούτου , καί έγραψε πρός 
τόν υπουργόν 'Ροΰσσελ, άπαιτών τήν κατάσχε- 
σιν τοΰ πλ.οίου 2 9 0  κατά τά καθήκοντα τών 
ούδετέρων.

’Αλλ’ ό λόρδος 'Ροΰσσελ άπεκρίθη αύτώ 
ό'τι τά μτ,νυθέντα αύτώ περί τοΰ πλοίου 
ήσαν ακριβή · ότι οί ναυπηγήσαντες αύτό δέν 
ήρνοΰντο ό'τι ήτο άποτετανμένον είς τόν πό
λεμον· καί ό'τι ό λιμενάρχης τής Αιβερπούλης 
έπετάχθη ήδη παρά τής αγγλικής κυβερνή
σεως ϊνα έπιτηρή αύτό. ’Αλλ’ ό πρόξενος, μή 
άρκούμενο; το ΐ; ματαίοι; τούτοι; λό γοι;, 
έγραψε πάλιν πρό; τόν υπουργόν 'Ροΰσσελ, λέ
γων ό'τι έζήτει παρά τη ; ’Α γγλία;, μή με- 

τεχούση; τοΰ πολέμου, ούχί απλήν έπιτήρη- 
σιν τοΰ πλοίου 2 3 0 ,  άλλά κατάσχεσιν αύτοΰ 
μέχρι τοΰ τέλους τοΰ π ολίμ ου . Αλλ’ ή άγ- 
γλική κυβέρνησι; άπεκρίθη τότε ότι « Τά παρά 
τοΰ προξένου τών Ηνωμένων πολιτειών λ ε - 
χθέντα δέν ήσαν ίκανώ; δίκαια πρό; πράξιν ού
τω  βιαίαν. »

’Εν τώ  μ.εταξύ τό πλοϊον 2 9 0 ,  δν πάντως 
κατηρτυσμένον, ήτοιμάζετο ϊν ’ άναπλεύσ-/]. Ο 
δέ άμερικανό; πρόξενο; έπειγόμενος έγραψε τ·?ί 
2 4  ιουλίου καί τρίτον πρός τήν αγγλικήν κυ- 
βέονησιν, ζητών παρευθύς τήν κατάσχεσιν αύ
τοΰ. Τότε ό λόρδος 'Ροΰσσελ άπεκρίθη τέλος 
ό'τι, άποδίδων τό πρέπον τώ  άμερικανώ προ- 
ξένω, έπέταξεν ήδη τήν κατάσχεσιν τοΰ περί
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ου ό λόγος πλοίου. ’Αλλ* τή πρωία τής 29η ; 

το πλοΐον 2 9 0 ,  καταλιπόν τον ναύσταθμον, 
έξέπλευσε ταχέως τοΰ λιμένος. Πρός ταΰτα ό 
άμερικανός πρόξενος ήγανάκτησε και έγραψε 
σφοδράν πρός τον λόρδον ’Ροΰσσελ επιστολήν, 
ό'στις έφαντ) λίαν αμήχανων , και εγραψε πρός 
αύτόν λέγων ί'να θαρρί) και ήσυχάζη, « ό'τι τό 
πλοΐον 2 9 0  μέλλει ίνα συλληφθή οπουδήποτε άν 
τών άγγλικών αποικιών καταπλεύση · διότι τό 
διάταγμα της συλλήψεως έ'φθασεν έκ Λονδίνου 
εις Λιβερπούλ/jv όψέ, ό δέ αριθμός 2 9 0  έλαθεν 

άποδράς ώς εΐ προησθετο τόν κίνδυνον. »

Εν τώμ εταξΰ τό πλοΐον έξέπλευσε ταχέως 
τοΰ λιμένος, φέρον τόν Άγγλον βουλευτήν και 
ναυπηγόν αύτοΰ Κ. Ααίρδ καί τόν πλοίαρχον 
Βουλλώκ. Μετ’ ολίγον δέ ό Κ. Λαίρδ, έπιβάς 
τοΰ ρυμουλκού ' Ηρακλέους ,  έπανηλθεν εϊς 
Λιβερπούλην. 'Ο δέ αριθμός 2 9 0 ,  ήγκυροβό- 
λησε καθ’ ησυχίαν έπί της παραλίας της \ γ - 
γλεσέΰ , άπεχούσης μίαν λεύγαν, καί διεμεινεν 
έκεΐ ατάραχος έπί τρεις ημέρας, άπέναντι σχε
δόν τοΰ λιμένος της Αιβερπούλης, μη ενοχλη
θείς ύπό μηδενός.Τί) δέ επαύριον ό ρυμουλκός 
'Ηρακλής μετεκόμισε τό πλήρωμα τοΰ πλοίου 
συγκείμενον έκ 4 5  ναυτών ’ Αγγλων.

Πρός ταΰτα ό ’Αμερικανός πρόξενος άπη- 
τησε παρευθύς τήν καταδίωξιν του πλοίου · 
άλλα δέν έ'λαβεν ούδεμίαν άλλην παρά της 
’Αγγλικής κυβερνη'σεως άπόκρισιν. Τέλος δέτή 

1η αύγούστουτοΰ 1 8 6 2  έ'τους ό αριθμός 2 9 0 ,  
εχων πλήρωμα 8 5  ναυτών, άλλά μηκέτι έξω- 
πλισμίνος δια κανονιών, ήφανίσθη άποπλέων 
πελάγιος πρός τάς ’Αζόρας νήσους, ό'που έ'φθασε 
τη 10η.

Τη 18η τοΰ αύτοΰ μηνός άπήντησε τό αγ
γλικόν βρίκιον Αγριππίναν, οπερ μετεκόμιζεν 
εκ Αονδίνου τα τηλεβόλα καί τάς άλλ ας πολε- 
μικάς παρασκευάς αύτοΰ. Περί δέ τήν έσπέ- 
ραν προσνλθε πρός αύτον καί ή B a y  ά μα,  
φέρουσα πρός τοΐς ά'λλοις τά δύο μέγιστα τη
λεβόλα τής πρύμνης καί τής πρώρας τοΰ πει
ρατικού πλοίου. Τή δέ κυριακή τής 24ης τό 
πλη'ρωμα ήρε τήν σημαίαν τών Νοτίων καί 
έπωνόμασε τό πλοΐον ’Α λ α β ά μ α ν .  Τότε ό 
πλοίαρχος Βουλλώκ κατέθετο τήν ναυαρχίαν 
ύπέρ τοΰ πλοιάρχου Semmes, καί ή ’Αλαβάμα 
ναυαρχουμένη ύπο 2 6  άξιωματικών, άνεχώρη- 
σεν εις τάς περίφημους αύτής έκδρομάς.

Άπό τών Α,ο'ρων νήσων ή ’Αλαβάμα άπε- 
πλευσεν εις τάς πρός δυσμάς ’Ινδίας, πρός τήν 
Μαρτινικήν, ένθα έφωδιάσατο άνθρακας, έκεΐ- 
θεν δέ εις τόν Μεξικανικόν κόλπον, ενθα προσ- 
βαλοΰσα κατεπόντισεν έν όλίγαις ήμέραις εί- 
κοσιδύο μεγάλα έμπορικά πλοία τών 'Ηνωμέ
νων Πολιτειών, καί έν πολεμικόν άταόπλοιον, 
τό Χ ά τ τ ρ α ς .  Τή δέ 18η ίανουαρίου ή ’Αλα
βάμα έ'φθασεν εις τήν ’ίαμαϊκήν,· έν ής τώ λι- 
μένι ήσαν τρία ’Αγγλικά πολεμικά πλοία. 
Αλλ ό ύπουργός τής απίστου ’Αγγλίας δέν 

έφύλαξε τήν ύπόσχεσιν, ήν ύπέσχετο τώ ποο- 
ξένω τής ’Αμερικής, τοΰ συλλαβεΐν δηλαδή τό 
πλοΐον ό'που δήποτε άν φανή τών ’ Αγγλικών 
αποικιών · διότι τά  τρία ’Αγγλικά πλοία ού 
μόνον δέν κατεδίωξαν, άλλά τούναντίον καί 
προσηνέγκαντο οΐκειότατα πρός αύτό,  οί δέ 
'Αγγλοι ναύαρχοι διετέλεσαν συνεστιώμενοι μ ;- 
τά τών άξιωματικών τής ’Αλαβάμας δι’ όλης
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τής ημέρας, καί τό μέγιστον, ό διοικητής τής 

νήσου έπέτρεψε τώ πλοιαρχώ αύτής ϊνα ναυ- 
λοχησνι και επισκευάση τό πλοΐον κατά σχολήν 
έν τώ λιμένι.

Ιή  δε 25η  ιανουαρίου, έπισκευασθεν καί έφο 
διασθεν, τό ληστρικόν πλοΐον άπέπλευσεν έκ 
τής Ιαμαϊκής πρός τάς άκτάς τής Βραζιλίας 

καί τό άκρωτήριον τής Καλής ’Ελπίδος, καί 
είσήλθεν εις τόν λιμένα τοΰ Tabic-Bay, έ'νθα 
κατ οφθαλμούς τών ’Αγγλικών αρχών έχει- 
ρωσατο τήν έμπορικήν αμερικανικήν σκάφην 
I oscaloosa, καί ρυμουλκών ώπλισεν αύτήν πο- 

λεμικώς. Επειτα δέ έπλευσε ταχέως εις Gape- 

l own,  αποικίαν αγγλικήν, έ'νθα έπορίσατο πά
λιν άνθρακας.

Β '.

Μέχρι τής 2 Ιης μαρτίου άρα βλέπομεν τήν 
Αλαβάμαν , πλοΐον ληστρικόν, ναυπηγηθέν έν 
τοΐς άγγλικοΐς ναυπηγίοις τής Αιβερπούλης, 
ένός τών μεγίστων τής Αγγλίας λιμένων, έξερ- 

χομενον αυτού αναιδώς ανευ της παρά τών 

τελωνίων άπαιτόυμένης άποδείξεως τής δη- 
λουσης τό έθνος τοΰ πλοίου, έ'χον πλήρωμα 
μέν αγγλικόν, ναυάρχους δέ ’Αμερικανούς, έφω- 
διασμένον, ώπλι σμένον καί σιτηρεσιαζόμενον 
ύπό αγγλικών πλοίων, καί άναλαμβανόμενον 
φιλοφρόνως έν πάσι τοΐς λιμέσι τών άγγλικών 
αποικιών.

Μέχρι δέ τότε ή Αλαβάμα έπολέμησε καρ- 
τερώς πρός δύο μέγιστα πολεμικά πλοΐα , 
έξακις δέ πρός άλλα δευτέρια, όκτάκις δέ πρός 
οκτώ κορβέττας · έληστευσε δέ καί κατέ- 

δυσεν αύτανδρα πλείονα των ε’ίκοσ;ν εμπορι

κών αμερικανικών πλοίων καί συν αύτοΐς διέ- 
φθειρεν ύπέρ τούς όκτακοσίους ανθρώπους.

Ή ’Αλαβάμα έξέπλευσε τέλος τής Table Bay 
τή 2 ο  μαρτιου, καί τη 1 1 ιουνίου ήγκυροβόλησεν 
εις τόν γαλλικόν λιμένα τοΰ Χερβούργου (Cher
bourg) , ώτινι έπέπρωτο ϊνα γένηται τάφος 
αύτής· έπειδή το πολεμικόν πλοΐον τών 'Ηνω
μένων Πολιτειών Kearsage, καταδιώκον ήδη 
αύτήν προ πολλοΰ, ήγκυροβόλησε τέλος άντικρύ 
τού φοβερού πειρατοΰ καί διέκλεισεν αύτόν της 
όδοΰ. 'Ο δέ νικητής τοΰ Χάττρας καί τής Γεωρ
γίας εΐχεν ήδη ϊν’ αγωνίζεται πρός δυνατώτερον 
έαυτοΰ αντίπαλον. ’Αλλ’ ή μηχανή ήτο ήδη μεγά
λως βεβλαμμενη έκ τίνος τρικυμίας, ήν ύπέστη 
κατά τόν άπό Table Bay εις Χερβοΰργον διά- 
πλουν. Διό ήτο αύτώ άμα μέν άδύνατον ϊνα 
ναυμαχήση , άμα δέ ϊνα διαμένη έν Χερ- 
βούργω.

Τή πρωία τής 18ης ό άτρομος πλοίαρχος 
τής Αλαβάμας Σέμμες, συγκαλέσας εις έσχατον 
συμβούλιον τούς ναυάρχους, έξηγήσατο αύτοΐς 
τά πράγματα όπως ειχον. Πάντες δ’ όμοθυμα- 
δόν ανέκραξαν ότι έ'πρεπεν ϊνα ριψοκινδυνεύωσι 
ναυμαχοΰντες, έπαγγελλόμενοι ϊν’ άναρρίψωοι 
μάλλον τό πλοΐον, άνάπτοντες τήν πυριτα- 
ποθη'κην, ή ϊνα όμολογήσωσι τήν ήτταν.

Αλλ’ ό'μως, ιδόντες τήν μέν μηχανήν κα
κώς έ'χουσαν, τήν δέ πρώραν τοΰ πλοίου λίαν 
βεβλαμμένην, έπεχείρησαν πρώτον ϊν’ έκφύγω- 
σιν, εί δυνατόν, διά νυκτο'ς. Αλλ’ άπε'τυχον

διότι ό ναύαρχος τοΰ Kearsage έπετήρει τήν
Αλαβάμαν, ώς λείαν.

1η 18 ιουνίου τοΰ 1 8 6 4  έ'τους π ε:ί τήν 
έκτην τής πρωίας ώραν ό κώδων τής μάχης 
αντη'χησεν έν τή Αλαβάμα, ή'τις ώρμησεν άπο- 
νενοημένως, ώς λέων πληγωθείς, έπί τό Kear
sage.

I νωρίζουσιν οί άναγινώσκοντες πώς άπε'βησαν 
τα τής μάχης. Τό Kearsage, ίδόντήν ’Αλαβά
μαν έφορμιοσαν αϊφνιδίως, έξεκένωσε περιστρα- 
φέν τάς δύο κανονοστοιχίάς επ’ αύτήν, ήτις 
εθραύσθη εύθύς τόν έλικα καί τόν ο’ίακα, γενόμε- 
νον αναρπαστον ύπό σφαίρας. Τότε τό άμερι- 

κανικόν πλοΐον διετέλεσε πυροβολούν αύτήν, 
άόεςίως άντιπυροβολούσαν έπί είκοσι λεπτά, μέ- 
χρις ού κατεποντίσθη καί ήφανίσθη αύ'τανδρος 
εις τήν θάλασσαν.

Αλλά τή προτεραία τής μάχης ό πλοίαρχος 
Σεμμες κατέθετο ε’ίς τινα συμβολαιογράφον τοΰ 
Χερβούργου άπαντα τά έν τώ  πλοίω έγγραφα 
και χρήματα, έξ ών έγένετο κατάδηλος ή συμ- 
πραςις τής Αγγλίας εις τούς ολέθρους, οΰς τό 
φοβερον τοΰτο πλοΐον έπήνεγκε τή αμερικανική 
ναυτιλία κατά τόν εμφύλιον πόλεμον.

Διό ή αμερικανική κυβέρνησις άναρτα τάς 
απαιτήσεις αύτης εις τά έξης εγκλήματα ·

Α . —  Ϊ Ι  Αλαβάμα έναυπτγήθη, παοε- ' 
σκευάσθη καί ώπλίσθη έν ’Αγγλία όπως συμ- 
μετάσχη τοΰ πρός τάς Όμοσπόνδους πολιτείας 
πολέμου καί βλάπτη τό ναυτικόν αύτών, ό'τε 
ή Μεγάλη Βρεταννία ήγεν ειρήνην πρός τήν 
Ομοσπονδίαν. Αλλ’ εί καί ή αγγλική κυβέρνη- 

σις ήτο έκ πολλών ίκανώς πεπεισμένη ό'τι τό 
πλοΐον έκεΐνο ήτο άποτεταγμένον πρός τοιοΰ- 
τον σκοπόν, δέν έσπευσεν ϊνα έμποδίση ώς 
τάχιστα τήν ναυπηγίαν αύτοΰ καί τόν οπλι
σμόν.

ΰ  ■ —  Η Αλαβάμα έναυπηγηθη καί ώπλί
σθη έν Αγγλία. Ή δέ κατασκευή καί ή άπο- 
στολή τών όπλων εγένοντο έξ αγγλικού λιμέ
νος, ’Αδύνατον δέ είναι ϊνα αί άγγλικαί άρχ αί 
ήγνόουν τά έργα ταΰτα, ά'τινα συνιστώσιν άπλώς 
τό σύνολον μιας καί μόνης ένοπλου έκδρομής 
κατευθυνομένης άπό τοΰ ούδετέρου βρεταννι- 
κοΰ λιμένος τής Αιβερπούλης έπί τάς 'Ομό
σπονδους Πολιτείας.

Γ \ — Τής ’Αλαβάμας προσαρμοσμένης ΐδι- 
κώς ταΐς πρός πόλεμον χρείαις έν τώ λιμένι 
τής Αιο-ρπούλης, καί άποτεταγμένης εϊς έκ- 
δρομάς καί πόλεμον πρός τάς Όμοσπόνδους 
Πολιτείας, ή ’Αγγλία ού μόνον δέν έπραξε τά 
δέοντα πρός τό έμποδίζειν αύτήν τοΰ έξελθεΐν 
τής χώρας αύτής, άλλ’ ούδ’ ούδαμοΰ τών άγ- 
γλικών άποικιών, όπου κατέφυγε πολλάκις, είτε 
καταδιωκομένη , είτε καταδιώκουσα, έπειράθη 
ίνα συλλάβη αύτήν.

Δ . —  Ή ’Αγγλία δέν έστειλεν, ώς ΰπέ- 
σχετο ό λόρδος 'Ροΰσσελ, προστάγματα περί 
συλλήψεως τής ’Αλαβάμας.

Ε '.  —  'II Αλαβάμα κατά τήν τελευταίαν 
αύτής άφιξιν εις Cape-Town έδυνήθη ϊνα λάβη 
άνθρακας, ώς ποοτοΰ, έν Σιγγαπόρη, καί έν 
άπασι τοΐς άλλοι; άγγλικοΐς λιμέσιν.

ΤΑ Α ΡΓΪΡΕΙΛ

ΤΟΥ

\ Α Τ Ρ Ι Ο  V
ΚΑΙ Ο Κ.  ΛΒΟΥ.

Τό ιδίως χαρακτηρίζον τόν Γάλλον κύριον 
Χβού, συγγραφέα τού Β α σ ι λ έ ω ς  τ ών  βου

νών καί τής Συγχρόνου Ε λ λ ά δ ο ς ,  είναι 
Τό τών νεωτέρων "Ελλήνων σφοδρότατον μι

σό:, όπερ έκπλήττει καί λυπεί πάντας τούς 

φιλέλληνας Γάλλους τε καί 

λοιπούς, τοσοΰτο μάλλον, 
όσον γνωρίζουσι πόσον ή 

άρχ αία 'Ελλάς συνεβάλετο 
ίες τόν νεώτερον πολιτι
σμόν , πόσον δέ ή νεωτέρα 
έπέδωκε παντοιοτρόπως άπο 
τής απελευθερωσεως αυτ.,*, 

καί όποιον το έργοντήςμι- 
κράς ταύτης χώρας έν τή 
παλιγγενεσία τής Ανατολής 
έν τε τώ  παρόντι και τώ 

μέλλον τι.
'Ο κύριος ’λβού δέν παύε

ται διαβάλλων τους Ελ- 
λτ,νας έν τroc<r/i ττερίΊΤΤίοσει.
Προ τινων ή [.ιερών εδράξατο 
τοΰ περί τών μεταλλείων 
τοΰ Λαυρίου ζητήματος 
όπως καταχέη πάλιν τοΐς 
"Ελλησι τήν δριμεΐαν αύ
τοΰ χολήν, βλασφηρών καί 

μαινόμενος καί συμβου- 
λεύων τή γαλλική κυβερ
νήσει ϊνα , έπιλαμβανομένη 
τοΰ ζητήματος, λύση αύτό 

διά τής βίας.
’Αλλ’ ό δεινός συγγρα- 

φεύς έξελέξατο κακώς τόν 
καιρόν, όπως έξοργίοη τήν 
Γαλλίαν κατά τής Ελλά
δος, μετά τόν δεινόν πόλε
μον , καθ’ ον πολλοί Ελ
ληνες, άγόμ.νοι ύπό τοΰ 
έρωτος τής Γαλλίας, ερή
μου ούσης συμμάχων καί 
φίλων, έπολέμησαν άνδρεκ.-ς ύπέρ αύτής, έπι- 
κοοτούντων άπάντων τών 'Ελλήνων.

Τό περί τών μεταλλείων τοΰ Λαυρίου ζή - 
τη Ί α  δέν ένεδέχετο καθ’ έαυτό τοσαύτην ορ
γήν · καί διά τοΰτο ί αος όΚ.  λβού δεν έφρόν- 
τισεν ίνα έκθεση αύτό είλικρινώς έν τή παρ’ 
αύτοΰ έκδιδομένη καθ’ έκάστην εσπέραν έφη- 
μ ρίδι « Le Soi r» .

Αλλά περί τίνος ό λόγος ; —  Έταιοία τις έκ 
Γάλλων καί Ιταλών συγκείμενη έπετράπ/ι παρά 
τής έλληνικής κυβερνήσεως ϊνα έκμεταλλεΰη- 
ται τάς κατά τήν έσχατιάν τής Αττικής 
άρ-.'υρίτιδας φλέβας τοΰ Λαυρίου ορούς, αίτι
νες κατελείφθησαν ήδη άπό δεκαοκτώ ή ε’ίκοσιν 
αιώνων άργοί. !\λλ’ έν τή πεδιάδι καί πλη
σίον τοΰ μεταλλείου είναι πολυπληθείς ύπερ- 
μεγέθεις σωρεΐαι γής,  άποβλήματα τής άρ- 
χαίας μεταλλείας, περιέχοντα, λέγουσι, πολλήν 
άρι^υρίτιδα βώλον. ΝομΓζουσα δέ τά άποβλή

ματα ταΰτα μέρος τού παραχωρήματος ή γαλ
λική καί ιταλική έταιρία. ήθέλησεν ίνα καρπώ- 

ται αύτά ώς τάς άργυρίτιδας φλέβας. Αλλ ή 
κυβέρνησις τής Ελλάδος άνθίσταται προς τοΰτο, 
ώς άδικον, άνακειμένη :ΐς τόν ελληνικόν περί  

μ ε τ α λ λ ε ί α ς  νόμον, ό'στις, ομοιότατος ώνπρός 
τόν γαλλικόν νό;,*ον, έξ ού μετεφράσθη, δέν 
περιλαμβάνει κατά τήν μαρτυρίαν πολλών νο- 
μοααθών , καί πολλών γνωμών τών γαλλικών 
δικαστηρίων , έν τοΐς παραχωρήμασι τών με

ταλλείων τά παρ’ αύτοΐς τυγχάνοντα άποβλή

ματα,
λλλ’ ή έταιρία άντιτάττει φράσιν τινά τοΰ 

πεοί τοΰ παραχωρήματος τουτου υπομνήματος,

Γεώργιος Α'. —  Βασιλεύς τής Ελλάδος.

ήτις φαίνεται αύτή μέν έφαρμοζομένη τοΐς με- 
ταλλικοΐς άποβλήμασι, κατά δέ τήν ελληνικήν 
κυβέρνησιν άφορα μόνον εις τάς άργυρίτιδας 
φλέβας, αίτινες κεΐνται έν τοΐς μεταξύ τών άρ
χ αίων μεταλλείων διαστήμασιν.

Ή διαφωνία αύτη τής έλληνικής κυβερνή
σεως πρός τούς μετόχους τής εταιρίας άν φύη 
·;δη προ πολλοΰ. Δέν άναδεχόμοθα ϊνα εί'πω- 
αεν τίς έχει δίκαιον καί τίς ό άδικων. Επειδή 
άυ.φότεροι διισχυρίζονται ότι έχουσι δίκαιον 
κατά τό δυνατόν. Ούτω δ’έχόντων τών πραγ
μάτων, δέν έννοοΰμεν πώς δύναταί τις ίνα πα- 
ραινέση τή Γαλλία, ήτις έν τώ  παρόντι με- 
οιυ.να περί τοσούτων άλλων σπουδαιότατων 
πραγμάτων, ί'να μεσιτεύση χωρίς ούδεμιας 
ανάγκης διπλωματικώς καί στείλη τόν στόλον 

αύτής εις τήν 'Ελλάδα, όπερ έσται γελοΐον 

καί άδικον.
Τό ζήτηι/.α τοΰ Λαυρίου είναι άπλώς δια

φορά δικάσιμος, μη άνήκουσα είς τήν βιαν, 

άλλ’ εϊς τήν δικαιοσύνην. Μόνα δέ τα δικαστή
ρια εχουσιν εξουσίαν ίνα λυσωσι το πρόβλημα 
τοΰτο. Ημείς δέ γνωρίζομεν ότι οί κυβερνώντες 

τήν Ελλάδα δέν άπωθοΰσι ταύτην τήν δικτ,ν 

( Εθνική Γνώμη .
’Εκ τών ολίγων άρα τούτων καταφαίνεται 

ότι τό ζήτημα τοΰ Λαυρίου, εί καί τοσούτον 

διεθαυλλήθη, ούτε τήν Γαλλίαν ταράττει, ού'τε 
τήν Ιταλίαν, ούτε τήν Ελλάδα- ό δέ κύριος 
Λβού εξελέγχεται κατά τό σύνηθες άπλώς κού- 

φάς, υβριστής καί άδικος πρός τό έθνος, παρ 
ώ έπί τοσούτον έφιλοξενήθη.

Κ Α Ι

Α Μ Ε Ρ Ι Κ Η .

Αί άγγλικαί εφημερίδες 
μεριμνώσι τοσούτω μάλλον 
περί τής ύποθέσεως τής 
Αλαβάμας, όσω ή άπάντη- 

σις τής αγγλικής κυβερνή
σεως πρός τάς ύπερόγκους 
απαιτήσεις τών 'Ηνωμένων 
Πολιτειών έδόθη προ τινων 
ήμερών τώ στρατηγώ Σέγκ, 

όπως μεταβιβάση αύτήν εύ- 
θύς εϊς Ούασιγκτώνα. ’Αλλά 
παρά ταύτην έχουσι καί έτέ- 
οαν υ.έοιυ.ναν. Διότι ποό τ ι-
Γ  I t I ‘

vtov ήαεοών έφθασεν έκ Βε
ρολίνου ή άγγελία ότι ή 
ρωσσική κυβέρνησις έκρινεν 
ίν’ έπανορθώση καί άνοιξη 
πάλιν τόν λιμένα τής Σε
βαστουπόλεως, ής έγείρον- 

ται ήδη άπό τίνος ταχέως 
τά κατά τόν Κριμαϊκόν πό
λεμον άπό τοσούτων αγώνων 
καταστραφέντα αύτής τείχη 

καί νεώρια· όπερ ού μόνον 
δέν άρνοΰνται, άλλά καί κη - 
ούττουσιν αναφανδόν αί ρωσ- 

σικαί έφημερίδες. II δ έφη- 

μερίς τής Μόσχας άγγελλε ι 
ότι κατά τι ϊδαίτερον συμ
βούλιον τών υπουργών καί 
τών έν άζιώματι τής αυ

τοκρατορίας , ούτινος προηδρευεν ό μέγας 
δούξ Κωνσταντίνος, έκρίθη ού μόνον ϊν’ άνα- 
κτισθή ή Σεβαστούπολις , άλλά καί καταστα- 
θώσι νέα ναυπηγεία έν Νικολαϊέφ. Αμφοτεραι 
δ’ αί πόλεις μέλλουσιν ϊνα όχυρωθώσιν ούτως 
ώστε φυλάττειν τούς έν τώ  Ευζεινω Ποντω 
νέους καταρτιζομένους στολους απο πασης 
έπιδροαής. ’Εν τώ  αύτώ δέ συμβουλίω έκρίθη 
ϊνα οχυρωθώ-:ιν ισχυρότατα άπασαι αί άκταί 
τής Κριμαίας. Αί άγγελίαι αύται κατετάραξαν 
τούς "Αγγλους, μεριμνώντας άείποτε είπερ τις καί 
άλλος πεοί τοΰ ’Ανατολικού ζητήματος. Χλλ’ 
είναι ήδη όψέ, καί ή ’Αγγλία πρέπει ϊνα μέμ- 
φηται έαυτήν, ύπογράψασα προ δεκαοκτώ μη
νών τήν καθαίρεσιν τοΰ άρθρου τής συνθήκης 
τοΰ 1 8 5 6  έτους, δι’ ού άνεκι-,ρύττετο ή ούδε- 
τερότης τού Εύξείνου Πόντου



II ΠΟΙ ΚΙ ΛΗ.

Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ ΡΟ Σ

ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΣ
Ο Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Ο Σ  ·.

Θ '.

Άμα νικήσαντες πρός cop αν κατα τήν Π ε
λοπόννησο ν. οί Έλληνες ήρξαντο πάλιν ίνα μά- 
χωνται πρός άλλνίλους. Έπειδή οί στρατιωτι

κοί καί οί πολιτικοί y οί μέν στασιαστικοί, 
ώς εΐδομεν, οί δέ εύτακτοι, άντεμάχοντο πρός 
άλλήλους δεινότερον ή ποίν,  καί ό εμφύλιος 
πόλεμος ήτο πανταχοΰ. 'Π δέ κυβέρνησις, 
άναγνωρισθεΐσα ύπό τών νήσων καί τών φρο
νίμων πολιτών, έβοηθεΐτο ρ-όνον ύπό τινων φι- 

λοπατρίδων άρχ/ιγών καί τοΰ στόλου. Εν δέ 

τώ μεταξύ αί άτακτοι συμμορίαι τών στρατιωτι

κών άο^τ,γών διεπορεύοντο τήν Πελοπόννησον, 
έκπολιορκοΰσαι τά φρούρια, καί φορολογούσα’, 
τόν λαόν· οί δέ δύο πρώτιστοι αύτών αρχη
γοί ,  ό Μαυρομιχάλης καί ό Κολοκοτρώνης, 

ήσφαλίζοντο ό μέν έν τοΐς στενοΐς τής Μά
νης , ό δέ έπί τών απροσίτων βράχων τής 

Καρυταίνης, ένθα προσεφέροντο ώς αληθείς 
βαρώνες τοΰ μεσαιώνος. Ή κυβέρνησις μετε- 
y ειρίζετο αύτούς ιός άντάρτας* ούτοι δέ πά
λιν έκάλ,ουν εκείνους Φαναριώτας, καί περιε- 

φρόνουν τας κατάρας τών πολιτικών.
Έν τώ μεταξύ ό Ύδριώτ/ις Γεώργιος Κουν- 

δουριώτης κατεστάθνι πρόεδρος τής εκτελε
στικής άρχής. ’'Ων δέ αληθώς φιλόπατρις, 

έσπευσεν ΐνα προσκαλέση τόν Μαυροκορδάτον 
μεθέξοντα τής άρχής,  όπως βοηθήση αύτώ 
καί συντελέση έργω καί λόγω είς τήν σωτηρίαν 
τής κινδυνευούσης πατρίδος. Ούτος δέ πρού- 

θυμήθη ΐνα επανέλθη είς Ναύπλιον, καί κατέ- 
πεισε τήν εθνικήν συνέλευσινινα κατασταθή εις 
τήν πόλιν ταύτην.

Ή συνέλευσις, άφοΰ μάτην έπεχείρησεν ΐνα 

διαλλάξη τάς άντιπάλους μερίδας, συνετάξατο 
άπροκαλύπτως τή αρχή, έξ ού ό Μαυροκορδά- 

τος ήδυνήθη ΐνα είσαγάγη είς τόν στρατόν τήν 
πειθαρχίαν καί τήν ομόνοιαν , ύπέρ ής τοσοΰ- 
τον έ μόχθησε μέχρι τοΰδε. Καί πρώτον συνέ

στησε τάγμα τακτικών στρατιωτών, διδασκό
μενων τά  πολεμικά καί τήν πειθα-pyiav παρά 
τών φιλελλήνων άξιωματικών, δι’ ών ήδυνήθη 
ΐνα καταδίωξη τους διεσπαρμένους καί ποός 
άλλήλους έ'τι άντιμαχομένους άποστάτας · καί 
οίτινες κατέστησαν ύστερον άρχή τοΰ τακτι
κού έλληηκοΰ στρατοΰ, ούτινος έστρατήγα ό 

Φαβιέρος.
Τά βουλεύματα τής συνελεύσεως ταύτης 

περιεποίησαν πάλιν δύναμιν τοΐς πολιτικοΐς, 
καί κατέστησαν φανεράν τήν προαίρεσιν τοΰ 
λαοΰ τής 'Ελλάδος ύπέρ τής καταστάσεως πο
λιτείας έννόμου καί συνετής. Ό Μαυροκορδά- 
τος έξελέ'/θη πάλιν πρόεδρος. ’Αλλ ό αντίπα
λος αύτοΰ Κολοκοτρών-,ις, έξοργισθείς έκ τού

του, έ'δωκεν έαυτόν άμέτρω θυμώ καί φθόνω, 
καί ήπείλει ΐν’ άνατρέψη τά πάντα.

Ό δέ Μαυροκορδατος, φοβηθείς μή ή ύπερ- 
oy ή αύτοΰ γένη τα ι αφορμή νέου έμφυλίου πολέ-

1 Συνέχ. άπό σελ. 101.

μου , κατεθετο τήν προεδρίαν. Ά λλ’ ή συνέ- 
λευσις δέν ήθέλησεν ΐνα δε·/θή τήν παραίτησιν 
αύτοΰ, κα ί, έπιμένοντος, προσκαλεΐ αύτόν είς 
τά βήμα καί έπιτάττει ΐνα έμμείνη ύπέρ τής 
πατρίδος έν τή άoyή· Άλλά κατά τήν έπομέ- 

νην νύκτα, μαθών ότι ό Κολοκοτρώνης ήτοι- 
μάζετο ΐν ’ άφαρπάση αύτόν πρός βίαν, κατέ- 
φυγεν είς "Υδραν, ής οί κάτοικοι ύπεδέχθησαν 

άπονέμοντες αύτώ τάς μεγίστας τιμάς. Ή δε 
εθνική συνέλευσις , προσαγορεύουσα αύτόν νό
μιμον έαυτής πρόεδρον , κατέλιπε τήν Πελο
πόννησον ύπό τόν Άναγνωσταράν καί άπεχώ- 
ρησεν είς τήν Σαλααΐνα, ένθα, άπαλλαχθεΐσα 

των στρατιωτικών, ήδυνήθη ΐνα άρχηται τέλος 
τών διασκέψεων.

Μετά δέ τινας έβδομάδας ό Μαυροκορδά- 

τος, ώτινι επετράπη ύπό τής συνελεύσεως ΐνα 
πορευθή πάλιν είς τήν δυτικήν 'Ελλάδα, έφθα- 
σεν είς Μεσολόγγιον . οτε ό ποιητής λόρδος 
Βύρων προσωρμίσθη είς την πόλιν ταύτην, ερ
χόμενος είς τήν 'Ελλάδα ό'πως αύξηση διά τής 
ιδίας δόξης τήν πρός τούς 'Έλληνας παρά τών 

Εύρωπαίων εύνοιαν. Κατά τήν γνώμην τοΰ 
Βύρωνος ό Μαυροκορδατος ήτο σοφώτατος καί 
νουνεχέστατος τών Ελλήνων · διό κατέστη μέ
γιστος αύτοΰ θιασώτης καί φίλος. Γνωοίζομεν 
δέ πάντες πώς ό ατυχής Βύρων άπέθανε μ ετ ’ 
ολίγον νεώτατος έτι ών, τό μέν ύπο τών πόνων, 
πρός ους δέν ήτο συνειθισμένος, τό δέ κα- 

ταρροϊσθείς έκ τής δυσκρασίας· διότι ,  άφείς 
τά  εύρωπαϊκά ενδύματα, ένέδυ τήν φουστα- 
νέλλαν τών Άρματωλών, έπικοσμήσας διά τής 
γενναίας ταύτης πράξεως τόν λαμπρόν καί πο
λυκύμαντων αύτοΰ βίον.

Γ .

Μετά τόν θάνατον τοΰ Βύρωνος ό Μαυοο- 
κορδάτος έμεινε πρός ώραν μόνος έν Μεσολογ- 
γίω · δ:ότι ή πλησίον κείμενη Επτάνησος, ή 
διά θαλάσσν.ς τayεΐa καί εύκολωτέρα πρός τήν 
Εύρώπην επιμιξία καθίστανε τήν πόλιν ταύτην 

επίκαιρον καί εύθετον ύπέρ πάσαν άλλην πρός 

τό κοινολογεΐσθαι έπιμελώς πρός τούς έν τή 
Εύρώπη φιλέλληνας· διότι ούτος, ευφυής ων 
καί εύπαίδευτος , έγνώριζεν όπόσου άξία ήτο 

ή παρα τών εύρωπαίων εύνοια καί βοήθεια κατά 
τάς δεινά,' έκείνας περιστάσεις. Διό έσπούδα- 
ζεν άδιαλείπτιος ό'πως έμβαλ/ι τοΐς έν Εύρώπ/i 
πολιτικοΐς τήν προθυμίαν καί άναρριπίζη τόν 
ένθουσιασμόν, δν ήγειρε πavτayoΰ ή άνε'γεοσις 
τοΰ ελληνικού έ'θνους.

Έν τώ μεταξύ ό φιλέλλην Βλακιέρος έ'φε- 
ρεν είς τήν Ελλάδα άναμφίλεκτον τεκμη'ριόν 
τής εύνοίας τής Εύρώπης τό πρώτον δάνειον
4 0 , 0 0 0  λιρών στερλινών. Ή άφιξις τών y ρη- 
μάτων τούτων έξέπληξε τούς Έλληνας · διότι 
τό δάνειον τοΰτο, γενόμενον έν Λονδίνο) δημο
σία , μετακομισθέν 'Ν'έ εις τήν Έ λλαδα ύπό 
τίνος πολεμικού αγγλικού πλοίου, άπoτayθέv- 
τος είς τοΰτο ύπό τοΰ Κάνιγγ, έδύνατο ΐνα 
νομιπθή άρχή τής άληθοΰς άναγνωρίσεως της 
ελληνικής αύτονομίας.

Κατά τήν αύτήν εποχήν ό Μαυροκορδατος 
έλαβεν έκ τών έν Ελβετία , Αγγλία καί Αμε

ρική ευσταθεισών φιλλεληνικών έταιριών τήν 
έπιβεβαίωσιν τών συμπαθειών τής Ευρώπης 
ύπέρ τοΰ έργου, ύπέρ ού ούτος ήγιονίζετο. Τοι- 
αύτη δε ήτο τότε ή δύναμις τοΰ Μαυροκορδά- 
του έν τοΐς έξω πράγμασι καί ή δημοτικότη-

καί ίσ·/ύς αύτοΰ έν τοΐς έ σω,  ώστε τινές τών 
έχθρών αύτοΰ, θέλοντες ΐνα βλάψωσιν αυ
τόν, διέδωκαν φήμην ό'τι ούτος έβουλεύε τοϊνα 
κατασταθή ήγεμών τής Ελλάδος καί προέβη- 
σαν μέχρι τοΰ διαθρυλλήσαι ότι εμελλεν ΐνα 
έπιδράμη τήν Πελοπόννησον μετά 1 0 , 0 0 0  

Αλβανών , καί ό'τι ό είς Μεσολόγγιον άποβάς 
διάσημος ξένος δέν ήτο,  ώς έλέγετο, ό λόρ
δος Κύριον, άλλά Τούρκος τις,  ώτινι ό Μαυρο- 
κορδάτος δωροδοκηθείς ύπέσχετο ΐνα πώληση 
τήν 'Ελλάδα.

Αλλ εν τώ  μεταξύ δεινός έμυνήετο y ε ι - 
μών. Διότι ό Ίβραΐμης, πλεύσας άπό Αίγύ- 
πτου έπι τήν Πελοπόννησον, άπέβη είς Ναβα- 
ρινον. Ο Μαυροκορδατος, όστις ήγαπάτο παρά 
των ναυτικών, ε'δραμεν είς Ναβαρΐνον όπως 

έκκαύση τήν προθυμίαν τού έλληνικοΰ στόλου. 
Οχύρωσε δέ ταχέως τήν νήσον Σφακτηρίαν, 

ήν υπετιθει οτι ε μέλλον ιδίως ΐνα προσβάλω- 
σιν οι εχθροί. Περί δέ τόν βράχον τοΰτον συν- 

ήφθη ή δεινή εκείνη μάχη, καθ’ ήν ό έν τοΐς 

κατα θαλασσαν άγώσι πολλάκις άνδραγαθήσας 
Ισαμαδο; έπεσε καιρίαν λαβών πληγήν.

ΙΙρός τήν άγγελίαν τοΰ θανάτου τοΰ γενναίου 
Τσαμαδοΰ ό έλληνικός στόλος έδειλίασε ποός 

ώραν. Λ λλ’ ό Μαυροκορδατοςόρμαείς έν πυρπο
λικόν πλοϊον μετά τοΰ Σαχτούρη, ώτινι έδωκε 

τήν ναυαρχίαν. Έχω ν δέ διά y ειρός πιστό- 
λιον, καί καθήμενος έπί πίθου πυρίτιδος ήτο 
έτοιμος ΐνα άνατιναχθή, προτιμών μάλλον ΐν’ 

άποθάνη αύτόχειο άντί τοΰ έμπεσεΐν είς τάς 

χεΐρα: των πολέμιων, ουδολως διστάζων ΐνα 
διέλθ/ι άνά μέσον τοΰ εχθρικού στόλου, ούτι
νος αι βολαί παρ ολίγον άνήπτον τήν έν τώ 

πυρπολικώ πλοίω πυρίτιδα, ό'πως συνάθροιση 
καί άναθαρρύνη τούς διαοκεδασθέντας πλοιάρ- 
χους. Τό δέ γενναΐον τοΰτο κατόρθωμα πεοιε- 
ποιησε /Γαλιν τώ Μαυροκορδάτω δόξαν καί 
δύναμιν, δι’ ής έστερέωσε τότε ( 1 8 2 5 )  τήν 
αρχήν.

ΙΑ '.

Αλλ ό Μαυροκορδατος προέβλεπε νέας 
ταραχάς καί νέους έμφυλίους πολέμους άμα 
παρελθόντος τοΰ κινδύνου. Διό δέν έ'παυε με- 

ριμνών περί τής καταστάσεως συνταγματι
κής βασ'λείας έν Έλλάδι. Διηγείτο δέ συν- 

εχώς ότ ι ,  διαπορευόμενον τήν Ελλάδα , οί 
κάτοικοι τών κωμοον vipyovTO πρός αύτόν, καί 
μετά τούς συνήθεις ασπασμούς ήρώτων αύ

τόν πρώτον πάντων, « Πότε θά μάς φέρης 
βασιλέα; »

"Ηδη έν έτει 1 8 2 3  διεθρυλλήθη ότι βασι
λεύς τής Ελλάδος εμελλεν ΐνα έκλεyθή ό 
άδελφός Ναπολέοντος τοΰ πρώτου, ό πρώην 
βασιλεύς τής Ούεστφαλίας, όστις, ονομαζόμε
νος τότε πρίγκηψ τοΰ Μοννφόρτ, εζη ποτέ 
μέν έν Βιέννη, άλλοτε δέ έν Τριέστη.

Αλλ ό πρώην τύραννος ούτος άπήρεσκε τον 
φιλελεύθερον Μαυροκορδάτον, προφασιζόμενον 
ότι ή Εύρώπη έμίσει τότε τόν οίκον τών Βο- 
ναπαρτών, προτιμώντα δέ μάλλον τόν Εύγέ- 
νιον Βωχαρναί, άνακτα τοΰ Λαϊχτεμβέργ, ού
τινος αί λαμπραί άρεταί ήδύναντο ΐν ’ άρέ- 
σκωσι μάλλον τούς Έλληνας. Καί άληθώς 
άπαντες οί προεστώτες τής Πελοποννήσου, οί 
νησιώται καί πολλοί τών στρατιωτικών, πρός 
ους ό Μαυροκορδατος έφανέρωσε τότε τήν αύ
τοΰ προαίρεσιν, άπεδέχθησαν προθύιιως τήν

άποσταλ.έντος Γάλλου ^φιλελληνος στρατηγού 
R och e, ό'στις ήθέλησεν ΐνα διαφθείρη διά 
y ρημάτων καί λάβη διά διοροδοκιών ύπερ 
τοΰ δουκός τοΰ Νεμούρ τήν εύνοιαν τιον Ελ
λήνων άρ'/ηγών, οίτινες , ει και πεοιήλθον εις 
πενίαν έκ τιον τελευταίων πολέμων, άπέβαλον 
τά δώρα αύτοΰ. Διότι καταστάντες ελεύθεροι 
καί άναμιμνησκόμενοι τας τελ.ευταιας νικάς, οι 

Έλληνες έμεγαλοφρόνουν τότε.
Άλλά καί ή Αγγλία άντέστη φανερώς πρός 

τήν εκλογήν ταύτην. Διότι, ώς γνωστόν, έν τω 
έν Λονδίνω πρωτοκόλω, δι’ ου τά  πράγματα 
τής 'Ελλάδος κατεστάθησαν, αί τρεις προστά- 

τιδες δυνάμεις άπηγόρευσαν έαυταΐς εκ μιας 
γνώμης ΐνα δώσωσιν έκαστη τινί τών οικείων 
βασιλικών γενών τήν βασιλείαν τής Ελλαίος,

εκλογήν ταύτην. Είς φιλέλλην άξιωματι- 
κός, ό Σάξων 'Ράΰνεκ άπεστάλη είς Μονάχον, 
όπως προσενέγν.·/; τουτω την βασιλ.ειαν. Αλλ 
οτε ό πρ:σβευτής έφθασεν εκεί, ό Εύγένιος Βω- 
yapvai έψυχορράγει τό ύστατον.

Μετ’ ολίγον δέ άνεφάνη νέος ύπόψηφος, 
ό δούξ τοΰ Νεμούρ, δν προύτεινε τω  Μαυ- 
ροκορδάτιο ό Γάλλος βουλευτής τοΰ Αουαρε 
Lai no de Villev6quc. Άλλ’ ό Μαυροκορδατος, 
άμα μέν μή θέλων ΐν ’ άποστερηθή τής εύ
νοίας τοΰ βασιλέως τής Γαλλίας Καρόλου τοΰ 
δεκάτου, άμα δέ μή θέλων ΐνα προσβάλη τήν 
φιλοτιμίαν τής Αγγλίας διά τής εκλογής τοΰ 
Γάλλου άνακτος, δέν ήθέλησεν ΐνα προτείνη 
αύτόν. 'Άλλως τε δέ ή εκλογή αύτη άπέτυ- 
y ε καί διά τήν άπρονοησίαν τοΰ εις I αλλιαν

άφίνουσαι ελευθέρους τούς Ελληνας ΐνα εκλε- 
ξωσι βασιλέα τινά ολίγου άςιον έκ τών ό ευ - 
τερευόντων ή τριτευοντων βασιλικών γενών.

Ά λλ’ ό Μαυροκορδατος άνεκάλυψε τότε τόν 

β α σ ιλ έα , ό σ τ ις  ήδύνατο ΐνα σώση τόν τόπον 
καί κ α τα στή ση  άοχήν σεβαστήν καί φιλελεύ
θερον. Ή το δέ ούτος ό πρίγκηψ Λεοπόλδος 
τοΰ Σάξ-Κ οβούργου, ό στις μ ετ ’ ού πολύν και
ρόν έςελέχθ η  βασιλεύς τοΰ Βελγίου. ’Επειδή, 
ιός γνωστόν, ό Λ εοπόλδος,  εί καί προηρεΐτο 
ΐνα κατασταθή βασιλεύς της Ελλαόος, απηρ— 
νήθη τέλος μ ετά  πολλάς αμφισβητήσεις, όκνών 
τό  σαθρόν καί τό ελλιπές τοΰ νέου βασιλείου, 
καί ζη τώ ν  ΐνα ή Κ ρ ή τ η , ή "Ηπειρος, καί ή 
Θ εσσαλία συνενωθώσι τη Έλλάδι.

('Έπεται συνέχεια.)



Ό  κύριος και ή κυρία Βέκερ Ιν τή έρη'μω.
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Σκοπός της οδοιπορίας. —  Λιάβασις της έρημου, —  
Βάδισμα της καμηλού. —  Άρχα'ι της ωρας τών 
βροχών. —  Περιοδικά! μετοικήσεις των Αβυσσι- 
νων. —  Λφιξις εις Σόφι. Κατάστασις. —  
Αγορ& καί μετακο'μισις οικίας. —  Λιάβασις της 
Λτβαρας. —  Κυνηγετικά περιπτιόματα.

Ενθυμούνται βεβαίως οί άναγνινώσκοντες 
ότι κατα το έαρ του 1SG I έτους ό περίφημος 

Άγγλος περιοδευτ/ς Σίρ Σαμουήλ Βέκερ άνήχθη 
έκ της κάτω Αίγύπτου, άναπλέων τόν Νείλον 
πρός μεσημβρίαν, πορευόμενος εις εΰρεσιν τών 
τέως άγνωστων πηγών του Νείλου, έλπίζων 
ότι συναντήσει καθ’ οδόν τοΐς Άγγλοις περιο- 
δευταΐς Σπηι: και Γράνδ, άπελθοΰσι. δι’ άλλης 
όδοΰ, της Ζανζιβάρεως, ητοι διά της ανατο
λικής παραλίας της ’Αφρικής πρός τόν αύτόν 

σκοπόν, προαιρούμενος ινα συμβάληται και I 
αύτός τό κατά δύναμιν εις την λύσιν του με
γάλου εκείνου προβλήματος η άποθάνη. "Ετι δέ 
πρός τούτοις ενθυμούνται ότι μετά τοΰ κυρίου 
Βεκερ ήκολούθει κατά τήν έπικινδυνωδεστάτην 
εκείνην έπιχείρησιν ή νε'α, ώραία, άμα δέ 

θαρραλέα αύτοΰ γυνή,  ήτις έπεδείξατο έπί 
πέντε όλη ε'τη , καθ ά διήρκεσεν ή περιοδεία 
εν τοΐς άπεράντοις έρήμοις τής Αφρικής , άνυ- 
πέρβλητον τόλμην και φιλοστοργίαν.

Γνωριζουσι τέλος τήν λαμπράν επιτυχίαν

^τής γενναίας εκείνης έπιχειρήσεως, τήν έξεύρε- 
σιν δηλαδή τών δύο μεγίστων λ ιρ ώ ν , τής 
τ ή ς  Β ί κ τ ω ρ ί α ς  και τής τοΰ Αλ β έ ρ τ ο υ ,  
αίτινες, πλημμ.υροΰσαι έκ τών κατά τούς τρο
πικούς άεννάων βροχών , γεννώσι τόν Νείλον. 
Αλλα μ,ετά τήν έςεύρεσιν τών πηγών τοΰ Νεί
λου υπελειπετο ε'τι ή λύσις ετέρου ούχ ήτ
τον σπουδαίου προβλήματος, τής αιτίας δη
λαδή τών περιοδικών αύτοΰ πλημμυρίδων. Καί 
τοΰτο έλυσεν επιτυχέστατα μόνος ό ακάματος 
Βέκερ, άναπλεύσας τούς μεγάλους εις τόν Νεί
λον εκβάλλοντας ποταμούς τής ’Αβυσσινίας, 
και αποδίιςας ότι αι περιοδικαί πλημ.μυρίδες 
τοΰ Νείλου γίνονται μ.ονον έκ τών ποταμ.ών 
τούτοιν, ών τά ρεύματα, καταρρε'οντα σφοδρό
τατα καί χειμαρρώδη άπο τών απέραντων ορο
πεδίων τής Αβυσσινίας, ού μόνον απεργάζον
ται τας περιοδικας πλημμυρίδας τοΰ Νείλου, 
άλλά καί καταφέοουσι τήν ίλύν, έξ ής γίνεται 
η άπιστος ευφορία τών οχθών αύτοΰ καί σ χ η
ματίζεται τό ποταμόχωστον Λέλτα τής κάτω 
Αίγύπτου.

Αλλα τη διηγήσει τής σπουδαιοτάτης γεω 
γραφικής ταύτης έξευρέσεως, δι’ ής έλύθη τέ
λος μετα αιώνων ματαιας υποθέσεις καί προσ
πάθειας ού μ.ονον τό περί τών πηγών, άλλά 
καί τό περί τών πλημμυρίδων τοΰ Νείλου ζή
τημα, ό κύριος Βεκερ συνήψε καί τήν άφήγησιν 

τών παραδόξων κυνηγετικών «ύτοΰ κατά τήν 
Αβυσσινίαν εκδρομών καί συμ.βάντων, ών 
μεταδίδομεν περίληψιν ένταΰθα.

Και πρώτον μέν ό κύριος καί ή κυρία Βέκερ 
ανεπλευσαν την Ατβαραν μ.εχρι διακοσίων εί
κοσι μιλλίων άπό τών εις τόν Νείλον έκβολών 
αύτής · έπειτα, αφεντες αύτήν πρός τά δε
ξιά,  ετράπησαν πρός δυσμάς καί κατηυθύν- 
θησαν προς τ/, ν παρα τα ορια τής Αβυσσινίας 
κειμένην έσχάτην αιγυπτιακήν πόλιν Κάσσα- 
λαν, εις ήν εφθασαν τη 9 ίουλίου. Αφότου 
άφήκαν το πλοιον τοΰ Νείλου οί δύο περιοδευ- 
ταί ,  ό κ. καί ή κ. Βέκερ, ότε μέν βαδίζον- 
τες πεζοί, ότε δέ όχούμενοι έπί όνων, άλ

λοτε ό επι καμ.ήλων όδοιποροΰντες, διήνυσαν

I
I χίλια καί έκατόν καί τεσσαράκοντα δύο χιλιο'- 

μετρα εν τη ερημω, και ταΰτα άκμ.άζοντος 
του θέρους και των λιβυκών καυμ,άτων, έν 
θερμοκρασία τεσσαράκοντα μέν βαθμών έν 
σκια, πεντήκοντα δέ οκτώ έν ύπαιθροι.

’Αλλ’ ή έρημος δέν είναι πάντοτε φοβερά 
καί κατά τήν ώραν ταύτην τοΰ έ'τους. Αί νύκ
τες, λεγει ο Κ. Βεκερ, είναι ψυχραί καί κα- 
θαραί. Ο ούρανός είναι εύδιος καί κατάστε
ρος. Οί λόφοι φαίνονται πρός τό φώς τής σε
λήνης φαντασιώδεις καί γραφικοί · ή δέ τόν 
περιοόευτην περικυκλοΰσα μυστηριώδης νηνε
μία ταρέχεται αύτώ έξαλλον καί θείαν τινά 
ηδονήν. Ούδείς κώνωψ, ούδέν τών εντόμων, 
άτινα καταβασανιζουσι την νύκτα τούς κ»τοι~ 
κοΰντας τάς θερμάς χώρας, περιβομβεΐ έν τώ 
αέρι. Άμα δέ τοΰ ήλίου έκλιπόντος τοΰ ορί
ζοντας ό άνθρωπος άπολαύει παντελούς εύε-
ξί« ;.

Αλλα τη επαύριον ο ήλιος επανέρχεται· ή 
πεδιάς εςελίσσεται άπέραντος ενώπιον αύτοΰ, μή 
παρέχουσα τοΐς όφθαλμοΐς άλλο είμή άμμον 
σπινθηριζουσαν, καί βράχους κατακαιομένους 
ύπό τοΰ πυριφλεγούς ήλίου. Ταΐς δέ όλε- 
θρίαις άκτΐσι τοΰ ήλίου συμμίγνυται μετ’ όλί- 
γον η αύχμηρά, ή άδηφάγος πνοή τοΰ σιμούν, 

ήτις διαστρεφει το ςυλον , καθιστά εύσχιστον 
και πολυσχιδή τόν έλέφαντα, άποξ^ραίνει δέ 
ούτω τόν χάρτην τών βιβλίων, ώστε τά φύλλα 
ψαυόμενα θραύονται, ώς ύελος. Ό  μυελός τών 
όστέων αποξηραίνεται αί δέ λάγηνοι καί αι 
πιθάκναι είναι ξηραί ύ'δατος. Ό κονιορτός πλη
ροί τά ώτα καί έμφράττει τούς ρώθωνας · 

έφορμων δ έν εϊδει πυκνών νεφελών, άπεργά- 
ζεται πολλάκις στήλας διηκούσας εις ύ'ψος 
μέχρι χιλίων ποδών ύπέρ τής γής,  αίτινες 
περιδινοΰνται ή διασκεδάννυνται εις μυρίας 
φαντασιώδεις μορφάς πανταχόσε τής έοήμου 
άνά πάίαν πνοήν τοΰ σομούν.

Αλλα καί παρ αύτάς τάς όχθας τοΰ ποτα
μού, έν αίς θάλλουσι τήδί κάκεΐσε καχεκτικά 
τινα δενδρύφια, ή αισθητική άκακία καί. τό 
δούμς, άφορίζοντα καί ύποδηλουντα τήν όχθην,

ή αυχμηρά έρημος εκτείνεται πανταχόσε ώς 
κάμινος άπέραντος, ώς ώκεανός ττυριφλεγέ- 
θων, όντινα διαποοεύονται, ώς λέμβοι, μόναι 
αί κάμηλοι τής ερήμου. Αλλ’ ούδέν άνιαρώ- 
τερον καί μ,άλλον έπίπονον τής έπί τών κα
μηλών οδοιπορίας. Τό βάδισμ.α τού ζώου τού
του έπιφέρει ναυτίαν καί κόπωσιν. Καί άν άπο- 
καρτερήσας ό οδοιπόρος θέληση ινα βιάοηται αύ
τήν εί; βήμ.α γοργότερον, ή τιμωρία τοΰ τρο- 
χοΰτών ιερών δικαστηρίων ήτο μηδέν πρός τήν 
άπό τής κλονήσεως τής σπονδυλικής στήλης, 
ήτις,  ριπτομένη ώς ύπό σφύρας, κλονεΐ καί 
συντρίβει τό κραν'ον ·

’λναχωρήσαντες έκ τής πόλεως Κασσάλας

Θήρα καμηλοπαρδάλεων,

τή Ιο  ίουλίου ό κ. καί ή κ\ Βεκερ ετειναν 
πρός δυσμάς, όπως εύρωσι πάλαν τόν ποταμ,όν 
’'Ατβαραν. Άμα δ’ έξελθόντες τής ερήμου κα- 
τελήφθησαν ύπό σφοδροτάτης βροχής. Εκτοτε 
δέ οί όμβροι κατερρήγνυντο μ,άλλον μ.άλλον βιαι
ότεροι, καί τέλος έγένοντο καθημερινοί. Παν
ταχοΰ ή γή ήτο κατάφυτος · άλλ’ ούτως ύγρά, 
ώστε αί κάμηλοι διεισεδύοντο εις αύτήν μέχρι 
τών γονάτιον , καί έβάδιζον λ.ίαν βραδέως καί 
έπιπόνως. Κατά τήν έποχήν ταύτην οί Άρα
βες σιΐεύδουσιν ΐν’ άγωσι τας καμήλους καί 
τά ποίμνια αύτών εις γην στερωτέραν. Λιό αί ι 

I όδοί γέμουσιν αιγών καί προβάτων , καί κα- | 
μήλων φερουσών γυναίκας καί παιδία, ή πε-

φορτισαενων παντοίας παραδόξους άποτκευάς, 
αίτινες έμφράσσουσι τάς οδούς. Ωραίοι δέ τ ι-  
νες ’Αβυσσινοί άνδρες, περιβεβλημένοι τάς 

ι λεύκάς αύτών έσθήτας, ώπλισμένοι ξίφεσι καί 
άσπίσιν, όδηγοΰσι τάς δρομ,άδας αύτών καμή
λους ( dromadaires) άνά μέσον τοΰ πλήθους. 
Πάντες δ’ έ'τεινον πρός βορράν, όπου ή πόα 
ήρξατο 'ίνα ύποφύοται ήδη, καί όπου έ'μελλον 
ϊν’ άπαλλαχθώσικαί τών πυρετών καί τών μυιών 
τών ζώων. Οί ήμέτεροι οδοιπόροι έπορεύοντο 
τήν εναντίαν όδόν, τείνοντες πρός μεσημβρίαν, 
κα ί, παλαίοντες πρός μυρία προσκόμματα, εφθα
σαν τέλος εις Σόφι δεκατε'σσαρσιν ήμέραις μετά 
τήν άπό Κασσάλαν άναχώρησνν αύτών;



Το Κόφι είναι μεν άθλιον /.αί ρυπαρόν πο- 
λύχνιον, συγκείμενον εκ τινων ξύλινων καλυ
βών, άλλά κεΐται ευφυέστατα. Τρισί μετά τήν 

άφιξίν μου είς Κόφι ήμέραις η μην ήδη κύ
ριος μιας οικίας, ήν ήγόρασα ΙΟ γροοίων, 
καί μετεκόμισα έπί τών ώαων οκτώ ιθαγενών 
άγθοφόρων ολίγον έξω τής πόλεως , παρά τι 
κατάφυτον άλσος, έξ ού άπηλαύορ,εν τ·?ς ήδί- 

στης σκηνογραφίας. Ενώπιον ήμών πρός τά 
δεξιά εΐχομεν δάση άπεραντα, διαρρεόμενα ύπό 
τής Άτβάρας, ποός δέ την άριστεράν όχθην 
έξετείνετο ή έρημος, ενδιαίτημα παντοίων θη
ρίων, ών ήκούομεν τούς βρυχηθμούς καί έβλέ- 

πομεν τάς προτομάς διά τοΰ τηλεσκοπίου.
Δαπανήσας εκατόν περίπου γρόσια , εϊ^ον 

λοιπόν κατοικίαν, παράδεισον, τρεις ύπηρέτας, 
εξουσίαν τοΰ άλιεύειν έν τη Άτβάρα, καί θη- 
ρέυειν καθ’ άπασαν την Άβυσσινίαν καί ταΰτα 

άνευ φόρων τών πτωχών, φόρον παραθύρων , 
φόρων προσόδων, άνευ δεκάτων οΰο’ άλλου 

τίνος οίουδη'ποτε άνιαροΰ εϋρωπαικου δασμού.

II οικία ήμών ήτο άληθής κατοικία τοΰ Ρο- 
βινσώνος · έπειδή ήμεθα άληθώς εύτυ-/εΐς καί 
άπηλλαγμε'νοι πάσης έγκοσμίου μερίμνης.

Η Θήρα ήτο άφθονος έπί τής άντιπε'ραν ερή

μου όχθης , σπανιωτάτη δε έπί τής τμετέρας- 
άλλ’ ό'μως δεν ήδυνάμην ϊνα διαβώ τήν ’Ά τ- 

βαραν. 'II βροχή έ'πιπτεν αδιάλειπτος καί ραγ
δαία · οί δέ κεραυνοί έπέσκηπτον αλλεπάλληλοι 
καί συνεχείς ώς είς άκροοολισμόν. Ή γ ή , έφ’ ής 

ίδρύσαμεν τήν κατοικίαν ήμών,  άνυψοΰτο ώς 
',ύμη, καί διεισδύομεν μέχρι τών γονάτων έν τώ 
βορβόρω, ένθα ή βοτάνη ηύξανεν ούτιο τανέως, 
ώστε έν όλίγαις ήμέραις έφθασεν εϊς ύψος δέκα 
ποδών. Ή δε Άτβαρα, ήτις πρό τινων ή με - 

ρών ήτο ξηρά,  πλημμυροΰσα, κατέρρεεν ήδη 
ογκώδης καί μεγαλοπρεπής, έ'χουσα πλάτος 
μέν διάκο'ίων ποδών, βάθος δέ περί τεσ :α - 
ράκοντα.

Καί ό'μως επρεπεν ϊνα διαβώ αύτήν · διότι 

ήρίθμησα ήδη διά τοΰ τελεσκοπίου έβδομήκον- 
τα έξ καμηλοπαρδάλεις, βοσκούσας έπί τής

άντιπέραν όχθης. ΙΙρός τοΰτο έπεχείρησα ίνα 
κατασκευάσω σ/εδίαν δυναυ.ένην ϊνα διαπε- 

ρακοση τέσσαρας άνθρώπους. 'Άλλά μή έλουσα 
πηδάλιον, άπήχθη ώς πτερόν ύπό τοΰ ρεύμα

τος, καθισταμένου ένίοτε οΰτω σφοδροΰ, ώστε 
άφαρπάζει καί κυλίει νεκρά τά  σώματα τών 
ελεφάντων , όσοι τολμώσιν ϊνα διαβώσιν αύ

τήν. Θέλων δέ ϊνα διαβώ τόν ποταμέ ν έκI
παντός τρόπου, έμισθωσάμην τέσσαρας ιθαγε
νείς κολυμβητάς κυνηγούς ΐπποποτάμων , οΐ- 
τινες άνεδέχθησαν ΐνα όυρ.ουλκήσωσι κολυμ- 
βώντες τήν σχεδίαν, έφ’ ής ήμην, ήτις,  νύν 
ρέν περιδινουμένη, νΰν δέ παραφερομένη ύπό 
τοΰ ρεύματος, μετεβίβασέ με τέλος μετά τεσ
σάρων ύπηρετών είς τήν ποθουμένην όχθην.

Ή κοιλάς, είς ήν άπέβημεν, είναι κατακε- 
κερματισμένη, πετρώδης καί φαραγγώδης, διαρ- 
ρεομένη ύπο ρυάκιον καί y ειμάρροιν , ήτοι κα- 
ταλληλοτάτη πρός κυνηγεσίαν. Αί καμηλο- 
παρδάλεις συναγελάζονται κατά τό σύνηθες έπί 
μετεώρου τινός λόφου,  ό'πως κατοπτεύωσιν

εύκολώτεοον τά πέριξ. Έ/ουσαι δέ ρ-ακρότα- 
τον τόν λαιαόν, βλέπουσι τήν περί αύτας yco- 
ραν, ώς άνθρωπος ιπτάμενος έπί ίστοΰ, καί βε
βαίως έμελλον ϊνα ίδωσιν ήμάς πορ ευ ο μέν ους 
έπ’ αύτάς. Διό έκρινα ϊνα κάμω περιαγωγήν , 
καί πεοιστρέφων το όροπε'διον, προσβάλω 
αύτάς άνωθεν. Ηδη ήρξατο ή πορεία, καί νΰν 
μέν άνέρποντες άνά όρη καί θάμνους , νΰν δέ 
δεισδυό'/.ενοι είς τόν βόρβορον μέχρι τών γο- 

■ νάτων, νΰν δ’ όλισθαίνοντες διά τών '/αρα- 
δρών , ή έ'ρποντες έν τη βοτάνη έπί δύο όλας 
ώρας, εΐδομεν τέλος τήν αγέλην έξόπισθεν άπε- 
χουσαν ημών ώς όκτακοσιους ποόας.

Άλλά, πριν ή προφθάσω νά λάβω τήν καρα- 
βίναν , βλέπω πλησιέστατα ήμών προκυπτού- 
σας όπισθεν βράχου τρεις αλλας καμηλοπαρ- 
δάλεις άτενιζούσας πρός ήμάς διά τών μεγάλων 
μελανών αύτών οφθαλμών. Ησαν δέ αύται οί 
πρόσκοποι, οϊτινες έ'σπευσαν ίνα σημάνωσιτόν 
κίνδυνον τή λοιπή αγέλη, ήτις, συσσωρ.ατιο- 
θεΐσα έν άκαρεΐ είς γραφικώτατον σύμπλεγμα, 
έτράπη είς φυγ'ήν.

II λαμπρά αύτών καστανός ρους δειρή, 
στιλπνή ώς ή τών εύγενών ϊππων, έξηρετο

Οί αγγαγιρς.

ώραιοτάτη έπί τοΰ πρασίνου y ρώρ.ατος τών 
ακακιών καί τής πόας. Μή δυνάμενος δε ϊνα 
πυροβολήσω αύτάς έκεΐθεν, Ι'δοαμον διαγω- 
νίως πρός τόν τόπον, ένθεν ήλπιζον ό'τι έμελλον 
ϊνα διέλθωσιν. Αί καμηλοπαρδάλεις έφευγον βα- 

ρεϊαι μέν, άλλ’ ώκυποδέοταται, καί μετ’ ολί
γον παρήλθον ένώπιον μου είς άπόστασιν δια- 

κοσίων ποδών. Άλλά κακή ,υ.οίοα, έτοιυ.αζό-ι I k ■ > k
μένος ϊνα πυροβολήσω, έπεσον εϊς τινα τρύπαν 
κεκρυμμένην ύπό τούς θάμνους, καί αί καμη- 
λοπαρδάλεις άπεχώρουν πάλιν ταχέως. Μή 
άποκαρτερήσας όρμώ πάλιν διαγωνίιος έπί 
τήν αγέλην , ήτις παρέρ·/εται άπέχουσα εκατόν 
εξήκοντα μέτρα. Είχον διά χειρών τό πα
λαιόν μου τυφέκιον τής Σεύλάνης, καραβίναν 
διπλήν, πληρουμένην διά σφαιρών μιας καί 
ή μισεί ας ούγγίας, καί στοχαζόμενος τής μεγί
στης αύτών, πυροβολώ εύστόχως, καί βλέπω 
αύτήν πρώτον μέν ϊσταμένην, ύστερον δέ 
πίπτουσαν έν τοΐς θάμνοις.

11 δευτέρα βολή έπλήγωσε πελώριόν τινα 
άρρενα, ό'στις έπεσεν έπί γόνατα, ήγέρθη καί 
έφυγε χωλαίνων · διότι ή σφαίρα έ'θραυσε μό
νον αύτοΰ τήν κνήμην. Άλλ’ οί Άραβες φθά-

σαντες απέ/τειναν αύτόν τών λογιών.

Ήσαν αύται αί 5ύο πρώται κα>/.7,λοπαρ- 
δάλεις, άς έφόνευσα κατά τάς έπί τήν Άβυσ

σινίαν κυνηγετικάς πορείας μου, καί πλησιά- 

σας έθεώρουν αύτάς ΰπερηφάνως , εί καί έλυ- 
πούμην τό άθλιον τέλος τών αθώων καί άβλα- 
βών τούτων ζώων. Ό  μή ιδών τήν καμηλο
πάρδαλην έλευθέραν έν τ ί  πατρίδι αύτής δέν 
δύναται ϊνα έννοήση τήν ωραιότητα τοΰ ζώου. 

Ή μεταξοειδής αύτής δορά ί )  ει τήν στιλπνό
τητα τοΰ δέρματος τών εύγενών ίππων· οί δέ 
οφθαλμοί αύτής είναι ώραιότεροι καί αφελέ
στεροι τών τών 'δορκάδων.

Επανερχόμενοι οϊκαδε εΐδομεν έκπηδώντας 
τών θάρ-νων τρεις βουβάλους. Σκοπεύσας έφό
νευσα ένα, ούτινος ή δορά ήτο έρυθρόστικτος 
καί στιλπνή, ώς μέταξα. 'Η εκδρομή λοιπόν 
άπέβη εύτυχεστάτη ! διότι έκ τεσσάρων βολών 
τρεις έπιτυχοΰσαι άπέκτειναν τρία μεγάλα ζώα. 
Διέβημεν τον ποταρ.όν έν τώ  μέσω βαθέος σκό
τους καί βροχής, καίάναπαυθέντες, έπανήλθομεν 
τή έπαύριον ζητήσοντες τάς δύο φονευθείσας 
καμηλοπαρδάλεις καί τόν βούβαλον · πλήν ού
δέν εύρομεν άλλο ειρ.ή ρ.όνον μίαν καμηλοπάρ-

δαλιν. Λιότι έλθόντες οί λέοντες καί αί ΰαιναι 

κατεβρό/θισαν κατά τήν νύκτα τήν έτέραν, 

καί τόν βούβαλον, μή καταλιπόντες μηδέν 
αύτών λείψανον. ’Η απώλεια τής καμηλοπαρ- 
δάλεως έλύπησε μεγάλως καί έμέ,  καί τούς 

ιθαγενείς άκολούθους μου· διότι ή σάρξ τοΰ 

ζώου τούτου είναι άληθώς ήδίστη.

Β '.

Οί Άγγαγίρ? ί  χυνηγ°ί τή« φυλής Χάμριν. — 
Ξίοος κ»ί άσπίς. —  Κυνηγεσία Sta τής σπάθης.
 Τελίυταϊος ομβρος. —  Άναχώρηβις εκ Σοφι.
 Ικήνωαις παρα το Ούοιττ έλ  Νεγάρ. —  Θήρα
Ιπποποτοίμοιν. —  Κατακρεούργησις τοΰ θηρίου.

Ή μεθα ήδη άπό ένός μηνός έν Σόφι, οτε 
ήλθε πρός έμέ παράδοξός τις συμμορία γυμνών 
έγχωρίων κυνηγών, ους έπόθουν ήδη ϊνα γνω
ρίσω άπό πολλοΰ. ’Επειδή καθά ήκουσα οί 
Άβυσσινοί ούτοι τής φυλής τών Χάρραν, ών ή 
χώρα είναι πρός ρ,εσηρ.βρίαν τής Κασσάλας, 
φονεύουσι διά μόνου τοΰ ξίφους τά  φοβερώτατα

^αί άλκιμώτατα τών θηρίων. Αί διηγήσεις αύ
τών ένέβαλόν με είς μεγιστην απορίαν, μή δυνά- 
ρ.ενον ΐνα εννοήσω πώς δι ένός ξίφους ήδύνατο 

ΐνα φονεύση έλέφαντα ή ρινοκέρωτα ή αλλο τι 
τών άλκίμων θηρίων· διό έμισθωσάρ.ην αυτούς, 

καί παρέλαβον, ώς πολυτίμους βοηθούς τών 
ρ.ελλουσών κυνηγετικών εκύρορ.ών ρ.ου κατα 

τήν χώραν.
Οΐ Χάμραν, όσοι, άρχόμενοι τοΰ έπιτηδεύ- 

ματος αύτών, άποροΰσι τών προς αγοράν ίππων 
άναγκαίων χρηρ-άτων, έξερχονται τούλαχιστον 
δύο πεζοί έπί τήν Θήραν τών ελεφάντων καί 
ρινοκερώτων, οΰς προσβαλλουσι συνήθως κοι- 
μωμένους ή άναπαυομένους. Είς τών κυνηγών 

γυρ.νός καί έχιον δια χειρος διοτομον ευθείαν 
σπάθην πλησιάζει έρπωνπαρά τήν κεφαλήν τοΰ 

κοιρ.ωμένου έλέφαντος, και δια ρ.ιάς πληγής 
άποκόπτει τήν έπί τής γής έκτεταμένην αύτοΰ 
προβοσκίδα. Τό θηρίον έξεγείρεται δεινόν βρυ- 
χώμενον · άλλ’ έκμανεν και τυφλωθεν εκ

τής αιφνίδιας ταύτης πληγής και τοΰ δεινού 

πόνου, δέν δύναται ϊνα ποοσβαλη ή διωζη τους 
εχθρούς, οίτινες άναρ.ένουσιν ήσυχως απέχοντες 
είς ολίγους πόδας τόν θάνατον αύτοΰ· διότι το 
αίμα ρέει ούτως ά'φθονον έκ τής π ελώ ρ ια ς αύτοΰ 

πληγής, ώστε ρ.ετά μίαν ώραν τό θηρίον απο
θνήσκει έξ άναιμίας. Οί δέ κυνηγοί, άφελοντες 
τούς χαυλιόδοντας, πωλοΰσιν αύτούς τοΐς Αρα- 
ψιν έμπόροις, οίτινες, διαπορευόμενοι τήν χ ω 
ράν, συλλέγουσι τόν έλέφαντα. Αλλ’ έαντό ζώον 
τύνη άγρυπνών, προσβαλλουσιν αυτο εξοπισθεν, 

άποκόπτοντες διά ρ.ιάς πληγής έκαστος έν τών 
γονάτων τοΰ κολοσσοΰ, οστις ρ.ετ ου πολυ απο

θνήσκει έκ τής αιμορραγίας.
Ά λ λ ’ όμως ή μέθοδος αυτη είναι ή τών 

πενήτων · διότι οί Χαρ,ραν, πωλησαντες τους 
πρώτους αύτών ελέφαντας, άγοράζουσιν ίπ 
πους, δ ι’ ών άσκοΰσι τό επιτήδευμα αύτών άνε- 
τώτερον καί έπιδεικτικώτερον. Συνήθως έςερ- 
y ονται πρό τής ή μέρας τρεις γυρ.νοι ξιφηρει

Θήρα ίπποποτάμου π *ρ« τήν κώμην Οΰαττ II Νεγαρ,

ίππεΐς είς ζήτησιν αγέλης ελεφάντων, και ευ* 
οόντες τόν πρόσκοπον, έπακολουθοΰσιν αύτώ 
κατά πόδας, πολλάκις εφ όλην την ηρ.εραν, 

ρ,έχρις ού εύρωσι τα  ιχνη τής αγελ/)ς. Η 
Θήρα άρχεται, καί οί κυνηγοί προσβάλλουσι 
τόν ελέφαντα, ό'στις εχει  τους ρ-εγιστους χαυ
λιόδοντας. Ό  διωκόμενος έλέφας, ποτέ μέν 
πτοούμενος, φεύγει τάχιστα, ποτε δ άναθαρ- 
ρυνόρ.ενος, έπαναστρέφεται προς τους διωκτας, 
οϊτινες διασκορπίζονται παρευθυς. Αλλ άμα 
τοΰ έλέφαντος άφέντος αυτους, αναλ»ρ.βά- 

νουσι πάλιν τήν δίωξιν,  μέχρις.ού τό ζώον, 
ίστάμενον, προσβάλη πάλιν τους διωκτας. Τοτε 
είς τών άγγαγίρς πλησιάζει, ό'πως επισπά- 
σηται εις εαυτόν τήν οργήν τοΰ έςηγριωμενου 
ζώου, έν ώ οί λοιποί προσβαλλουσι και τραυμα- 
τίζουσιν αύτό θανασίμως έξόπισθεν.

Άκούων τούς εγχωρίους τουτους κυνηγους 
διηγουρ,ένους αφελέστατα, ώς πραγρ.ατα άπλου- 
στατα, τά κυνηγετικά ταΰτα περιπτωρ.ατα, 
ήσθόμην εαυτόν λίαν μικρόν πρός αύτους. Διότι

διατελε'σας καθ’ όλον μου τόν βίον, καί απ’ αύ
τής τής νεαράς ηλικίας, κυνηγών τά  άγρια θ/;- 
ρία, ένηβρυνόρ.ην έπί τόλμη καί δεξιότητι κυ
νηγετική εΐπερ τις καί άλλος. Ά λ λ ’ ό'μως 
έβλεπον τότε ένώπιόν ρ.ου άνθρώπους, οίτινες 
μή έ'/οντες τάς έντελεστάτας μου καραβίνας, 
πληρουρ-ένας διά σφαιρών θανατηφόρων, έπο- 
ρεύοντο γυμνοί εύθύ τοΰ θηρίου, και προσε- 
βαλλον αύτό διά μόνου τοΰ ξίφους. ’Ησθόμην 
ό τ ι  επρεπεν ϊν’ άφέλωμαι τόν πίλον καί άσπάσω- 
ρ,αι λίαν αιδηρ-όνως τούς διδασκάλους τουτους, 
ώς άνδρειοτέρους καί έπιτηδειοτέρους έμοΰ. Διό 
όαοφρονήσαντες έξήλθομεν εύθύς έπι Θήραν.

Άνα’/ωρήσαντες άπό τοΰ Σοφι τή 1 5 ί  σε- 
πτεμβρίου, κατέστ/ιμεν είς τήν δεξιάν όχθην 
τής Άτβάρας, άπεχουσης διακόσια μέτρα τής 
κώμης Ούάττ έλ Νεγάρ, άγοντες τρεις άβυσ- 
σινιακούς γενναίους ίππους, οΰς ήγόρασα έκ 
τινων έλεφάντων κυνηγών, καί ώνόμασα Δορ-  
κ ά δ α ,  Τ ε τ έ λ  καί Ά γ γ ά ρ .  'Ά μα φθάσαντες 
έκεϊ παρεκλήθημεν ϊνα θηρεύσωμεν γηραιόν τινα

άναίσχυντον ίπποπόταρ.ον, οστις ήλθεν εις τος 
σοΰτον άναιδείας, ώστε ήπειλει άπο τίνος τους 
aύτόyθovaς. Κατώκει δε ο ρ.οχ̂ θηρος ούτος ού 
ρ.ακράν τής κώμης έν τινι τής Ατβαρας περι
στροφή, άποτελούση εύρειαν τινα συναγκειαν, 
έν ής τώ  ρ,έσω ήτο σύρτις ίλυώδης, όπου άνε- 

παύετο ό ίπποποταρ-ος.
'Ά μα ό αύθάδης ούτος ερημίτης ιδων Λ μας, 

άνέστη, καί άνακύψας έμυξε σημαντικώς, ελ - 
π ί ζ ω ν  ότι φοβη'σει ήμάς. Αλλ εδωκατώυπ/ι- 
ρέτη ρ.ου Βραχίτ έν πιστόλ.ιον, και επέταξα 
αύτώ ϊνα, πορευόμενος είς τήν άντιπε'ραν όχθην, 
πυροβολη'ση, ό'πως άναγκάση αύτόν ϊνα κατα- 
φύγη πρός τόν τόπον, ένθα έγώ ένη'δρευον μετά 
τών ύπηρετών ρ.ου. Αλλ ο ιπποποταμος, τραυ- 
ματισθείς, άντί τοΰ φυγεΐν, ώρμησεν έμμανώς 
έπί τόν Β α χ ίτ, καί προσέβαλε δεινώς ώρυό- 
μενος αύτόν, μόλις καταφυγόντα έπί τινα όφρύν 
τής oyΟης, ένθεν διετέλεσε πυροβολών αύτόν, 

μηδόλως κινούμενον.

( “Επεται συνέχεια.)
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« Έ ν  κοινώ δε εθεσαν άπο έργου τοϋ Πλαταιασιν οί 
Λ "Ελληνες χρυσοϋν τρίποδα δράκοντι επικείμενον 

χαλκώ · όσον μέν δή χαλκός ήν τοϋ αναθήματος, 
σωον και Ις εμέ ετι.ήν.ού,μέντοι κατα τα αυτα 
καί τον χρυσόν οί Φωκέων υπελείποντο ήγεμο'- 

νες. »
Παυσανίου' Φωκικ&, Β',βλ. I  · Keep. II

η Παυσανίης,' κήρυγμα ποιησάμενος μηδένα άπτε- 
σθαι τής λη'ίης, συγκομίζειν Ικέλευσε τους είλωτας 
τοι χρήματα- οί δέ ανα το στρατόπεδον σκιδνάμε- 
vot ευρισκον σκην&ς κατεσκευασμε'νας χρυσω καί 
άργύρω , κλίνας τε επίχρυσους καί Ιπαργύρους, 
κρητήράς τε χρυσέους καί ιριάλας τε καί άλλα 
εκπώματα · σάκκους τε επ’ αμαςέιΛν ευρισκον, εν 
τοΐσι λέβητες χρΰσεοί τε καί άργύρεοι · άπό τε των 
κειμένων νεκρών Ισκύλευον ψελια τε και στρεπτούς, 
καί τους άκινάκας Ιόντας χρυσέους, επεί Ισθήτός 
γε ποικίλης λο'γος Ιγι'νετο ουδέ εϊς· Ινθαϋτα πολ- 
λ& μέν κλέπτοντες έπώλεον προς τους Αιγινήτας 
οί είλωτες, πολλά δέ καί άπεδείκνυσαν , οσα αύ
τών οΰκ οίά τε ην κρΰψαι · ώστε Αιγινήτ/]σι οί 
μεγάλοι πλοϋτοι αρχήν εντεύθεν έγένοντο, οϊ τον 
χρυσόν άτε Ιόντα χαλκόν δήθεν παρα των είλω- 

τειον ώνέοντο. »

α Συμφορήσαντες δέ τα χρήματα καί δεκάτην 
Ιςελόντες τώ Ιν Λελιροΐσι θεώ , άπ ’ ής ό τρίπους 
δ χρυσεος άνετέθη δ επι τοϋ τρικαρήνου οφιος τοϋ 
χαλκέου Ιπεστεώς άγχιστα τοΰ βωμοϋ , και τ£> 
Ιν Όλυμπίη θεώ εξελόντες, απ’ ής δεκάπηχυν 
χάλκεον Αία άνέθηκαν, καί τώ εν Ίσθμώ θεώ , 
απ’ ής επτάπηχυς χάλκεος Ποσειδέων Ιξεγένετο , 
ταϋτα Ιςελόντες τα λοιπά διαιρέοντο καί ελαβον 
έκαστοι τών άξιοι ήσαν , καί τας παλλακοις τών 
Περσέων καί τόν χρυσόν καί τόν άργυρον καί άλλα 
χρήματα καί υποζύγια. "Οσα μέν εςαίρετα τοΐσι 
άριστεύσασι αύτών Ιν Πλαταιήσι Ιδό5η, ού λέγε
ται πρός ούδαμων, δοκέω δ’ εγωγε καί τούτοισι 
δοθή^αι· Παυσανίη δέ πάντα δέκα Ιξαιρέθ-η τε καί 
Ιδόθη, γυναίκες, ίπποι, τάλαντα, κάμηλοι, ώς δέ 
αυτως καί τα άλλα χρήματα. »

Ήροδ. Βιβλ. Θ '. Κεφ. 8 0 - 8 2 .

Εν τω  έννάτω βιβλίω τών Ιστοριών αύ
τοΰ δ Ηρόδοτος διηγείται ό'τι μετά τήν έν 
Πλαταιαϊς μάχην Παυσανίας ό Λακεδαι
μόνιος, οστις έστρατήγει τών 'Ελλήνων, 
άπηγόρευσεν αύτοΐς ί'να διαρπάσωσι τά λ ά 
φυρα, καί προσέταξεν ί'να συναθροισωσιν εϊς 
τδ αύτδ τον άπειρον πλούτον τον εύρεθέν- 
τα έν τώ στρατοπέδω τών Περσών. Προα- 
φελόντες, λέγει, τδ δέκατη μόριον τοΐς θεοΐς, 
ανέθεσαν τφ  μέν έν Δελφοΐς θεώ τον χρυσοϋν 
τρίποδα τον έπικείμενον έπί τοΰ χ α λ 
κού τρ ικ εφ ά λ ο υ  δ'φεως, ό'στις κεΐται 
ήδη παρά τδν ναόν’ έν δέ Ολυμπία έστη
σαν χαλκοϋν τδν Δία δεκάπηχυν έν δέ τφ  
’ίσθμώ τδν Ποσειδώνα χαλκοϋν έπτάπη- 
χ υ ν .. .Άλλοι δέ άρχαΐοι συγγραφείς, ό Θου
κυδίδης, δ Πλούταρχος, δ Κορνήλιος Νέ- 
π ω ς, Διόδωρος δ Σικελιώτης, δ Παυ
σανίας κ. λ .  ποιούνται μνείαν τοϋ τριπλού 
χαλκού δ'φεως, τοϋ ύπ’ αύτοϋ άνεχομένου

χρυσού τρίποδος, καί τών έπιγραφών αύ
τών. Τά δέ παρ’ αύτών ιστορημένα μαρτυ- 
ροΰσι τδ σέβας τών έν Πλαταιαϊς νίκησαν-  
των 'Ελλήνων πρδς τδέν Δελφοΐς ανάθημα, 
έφ όσον ούτοι διετέλεσαν εχοντες διά μνή
μης τά λαμπρότατα τών έ'ργων τοϋ πα
ρελθόντος χρόνου,

Τδ δέ σεμνόν τούτο λείψανών, τδ φίλτα- 
τον έτι καί νϋν πάσι τοΐς "Ελλη σι μνη- 
μεΐον διεσώθη θεία τινι μοίρα έκ τής 
καταστροφής τών πλείστων μνημείων 
τής ιστορίας καί τής τέχνης τών προ
πατόρων ήμών, καί περιήλθεν εις ήμάς, 
ούχί άκέραιον, μάλιστα δέ δυσγνώριστον 
τοΐς πάσινεκ πρώτης δ'ψεως, Λ λλ’ όμως τδ 

ύπολειφΟΙν τούτο τεμάχιον τού τροπαίου 
τών Μηοικών χρόνων άρκεΐ ό'πως συμπλη- 
ρωσωμεν καί άποκαταστήσωμεν τδ ολον 
διά τής διάνοιας.

Εν τή πλατεία Άτμεϊδάν τής Κωνσταν
τινουπόλεως, πλησίον τού τσαμίου τού Αχ- 
μέτου, όψούται έπί τετραγώνου συηνίτου λί-

Εΐκ. 1. —  Τρόπαιον των Πλαταιών. Ό  τριχάρηνος 
ίρις.

θου στρεπτός τις χαλκούς κίων, ούτινος τάς 
σπείρας έξετάζοντες έπιμελώς, άναγνωρί- 
ζομεν τά λεπιδωτά έλίγματα τριών περι- 
πλέκτων οφεων. Καί τά μέν άκροκώλια 
έλλείπουσιν· άλλ’ έκ τής συμμετρίας τοΰ 
διασωθέντος μέρους δύναταί τις ϊνα συμ- 
περάνη δ'τι τά άφαιρεθέντα μέρη συνίστα- 
νον περιστροφάς ολοκλήρους, άποληγούσας 
κάτω μέν εϊς τρεις ούράς, άνω δέ εϊς τρεις 
κεφαλάς τριών συνεσπειραμένων οφεων. 
Διεσώθησαν δέ ρ.έχρι τοΰδε είκοσιεννέα πε- 
ριστροφαί, έξ ών δεκαπε'ντε ήσαν με'χρις 
έσχάτως κατακεκρυμμέναι εις τήν γήν. Ή  
δέ στήλη, κοίλη ούσα, έ'χει τδ ολον τά 
νΰν ύψός 5 με'τρων καί 55  έκατοστών.

Τδ έπισυναπτόμενον ένταΰθα διάγραμμα 
τοΰ μνημείου [ ’ΐδέ είκ. ί ] , ό'περ έλήφθη 
έκ τοϋ έν τοΐς « Χ ρ ο ν ικ δ ΐς  τ ή ς  κ λ α σ ι-  
κ ή ς φ ι λ ο λ ο γ ΐ α ς »  καταχωρισθέντος υπο
μνήματος (έν Λειψία, 1 8 5 9 )  τοΰ Otto 
F ric k , άφ’ ού καί ή παροΰσα έλήφθη πραγ
ματεία, εϊ καί άκριβέστατον, παρέχει μό
νον, τών συνεσταλμένων έ'νεκα διαστά
σεων , τήν καθόλου άνεξέργαστον δ'ψιν ού
τως εϊπεΐν τοΰ μνημείου. Οί δέ άρχαιο- 
χόγοι, δσοι παρετήρησαν τδ μνημεΐον έχ

τοΰ πλησίον, άνακηρύττουσιν όμοθυμαδδν 
τήν δύναμιν τής χειρδς καί τήν άξιόλογον 

j  μίμησιν τής φύσεως τοΰ δημιουργήσαντος 
αύτδ τεχίτου. Διότι δ μετά προσοχής βλέ- 
πων αύτδ καθορα ούχί τδν άμετρον καί 
άκομψον κίονα, ούτινος εϊκονογραφίαι 
πλέον ή ελαττον ακριβείς παρεΐχον μέχρι 
τοΰ νΰν τοΐς άρι'στοις τών κριτικών έννοιαν 
έ'ργου παρακμασάσης τέχνης, άποδοθέντος 
ώς έπί τδ πλεΐστον εί'ς τινα άπειρόκαλον 
βυζαντινόν τεχνίτην, άλλά τούναντΐον έ'ρ
γον έμψυχον, έξεργασΟέν μετά πλειστης 
αίσθήσεως άμα καί έντελείας τοΰ άλη
θοΰς. Εϊ δέ καί μή είναι εύκολον ί'να δια- 
κρι'νη τις έκ πρώτης δ'ψεως τά έλίγματα  
τών τριών περιεσπειραμένων οφεων, δύνα
ταί ό'μως, προσέχων ολίγον, ΐν’ αναγνώριση 
ευθύς τδ σώμα έκάστου αύτών, συμπυκνού- 
μενον μέν καί λεπτυνόμενον πρδς τδν στυ- 
λοβάτην, όπου τά έλίγματα περιελίσσονται 
στηριζόμενα καί σχεδόν ύφιζάνοντα έπ’ 
άλληλα, άνορΟούμενον δέ, παχυνομενον καί 
έγειρόμενον πρδς τδ μέσον, έπειτα δέ έλατ- 
τούμενον πάλιν πρδς τήν κορυφήν, μέχρις 
ου, ολίγον ύπέρ τής εικοστής έννάτης περι
στροφής, ό'που ή στήλη είναι τάνΰν διακε
κομμένη, οί οφεις άπέληγον εϊς τάς κεφα
λά ς, αΐτινες διιστάμεναι ύπεστήριζον τδν 
χρυσοΰν τρίποδα.

Εκ τών τριών τούτων κεφαλών ή μία, 
ή μάλλον κλάσμα αύτής, διεσοόθη έν Κων- 
σταντινουπόλει έν τώ μικρώ μουσεΐω τών 

άρχαιοτήτων τοϋ Νεωρίου (άρχαίας έκ- 
κλησίας τής Αγίας Ειρήνης), ’Ανευρέθη 
οέ τώ 1848  έ'τει κατά τινα άνασκαφήν περί 
τήν Αγίαν Σοφίαν παρά τοΰ αρχιτέκτονας 
Βασσάτου, έπισκευάζοντος τότε τήν άρ- 
χαίαν έκκλησίαν, ήτις μετεβλήθη εις τσα- 
μίον. Τδ τεμάχιον τοΰτο [ ’ΐδ .εϊκ . 2] ε?- 
vat τδ άκρον τής κεφαλής μετά τής άνω 
γνάθου, περιβεβλημένης διπλώ όδόντων 
στοίχω. Τά δέ δύο καμαρώματα ,τώ ν  
οφρύων έςέχοντα ήδύναντο ί'να δεχθώσι τά  
στηρίγματα ένός πλατυτάτου τρίποδος. 
Τδ χάσμα τοΰ στόματος έ'χει δεκαοκτώ 
έκατοστόμετρα τδ πλάτος καί τριακονταέν 
τδ μήκος, καί τδ μέταλλον δέ, πανόμοιον τώ  
τής έν ’Ατμεϊδάν στή λη ς, έ'χει τδ πλάτος 
δεκατρία έκατοστόμετρα. Καί μέχρι μέν 
τοΰδε δέν ήγνοεΐτο ότι οι χαλκοί οφεις, κε- 
χωρισμένοι άπδ τοΰ τρίποδος, δν ύπεστή
ριζον, τδν άφαιρεθέντα τδ πρώτον ύπδ τών 
Φωκαέων κατά τδν ίερδν πόλεμον, μ ετε- 
κομί'σθησαν ύστερον ύπδ τοϋ Κωνσταντίνου 
εις τήν Κωνσταντινούπολιν. Αλλά πώς 
ήτο δυνατόν ί'να δεχθή τις ό'τι ή έν ’Α τ- 
μεϊδάν κεκολοβωμένη σ τή λ η , έξ ήμισει'άς 
κατακεκρυμμένη εϊς τήν γή ν , καί κεκα- 
λυμμένη παχεΐ ϊοΰ συνάγματι, ήτοτδ έθνι- 
λόν τρόπαιον τών Πλαταιών, τό σεβασθέν 
παρ’ απάντων τών άρχαίων; Εν έτει 1 8 5 6 , 
άνασκαφέντος τοΰ στυλοβάτου, σοφοί τινες 
άρχαιολόγοι, οί Κ . Κ . B lau , Otto F ric k  
καί D e rth ie r, έπιστήσαντες τδν νοΰν αύ
τών μετά σπουδής κατά τδ μνημεΐον τοΰτο, 
διεΐδον καί άνέγνωσαν, πολλά μοχθήσαντες>

e o N iK H  e n i 0 e n P H 2 i 2 .

τά έλληνικά γράμματα έπί τοΰ πλευρού 
τοΰ '"τετραμμένου προς το τσαμίον τοΰ 
Ά χμέτου, καί άνεγνώρισαν τά ονόματα 
τών πόλεων τών συμπολεμησασών τδν 
δεύτερον πρδς τούς Πέρσας πόλεμον. 'Η 
επιγραφή άρχεται άπδ τής δευτέρας έκ τοϋ 
στυλοβάτου σπειρώδους γραμμής διά τού
των τών λόγων’ α Τώ Χπόλλωνι άνέθεσαν 
οί Λακεδαιμόνιοι, ο ί’Αθηναίοι,οί Κορίνθιοι, 

οί Τεγεάται, κ. λ . Είκοσι δέ άλλα  
ονόματα επονται τούτοις. Τελευτά  
δέ ή έπιγραφή έν τή  δεκάτη τρίτη  
περιστροφή εϊς τά  ονόματα τών Λ μ- 
βρακιωτών καί τών Αεπρεατών. Πάν
τα δέ τά ονόματα είναι έπιμελέστα- 
τα άναγεγραμμένα έν τή στήλη διά 
δωρικών αρχαϊκών γραμμάτων, ών 
τδ σχήμα αναλογεί προς τα κατα 
τούς Μηδικούς χρόνους γράμματα.
Τά πλείστα όμως τούτων είναι ού
τως Ιξαληλιμμένα, ώστε άδύνατον 
σχεδόν άν ήτο ΐν ’ άποκαταστήση τις 
τόν κατάλογον, έάν μή εϊχ_ε τάς μαρ
τυρίας τών άρχαίων συγγραφέων.

Ταύτας τάς μαρτυρίας συνάψας 
καί ύπομνηματΐσας έπιστημόνως καί 
άγ^ινόως ό σοφός Frick , ούτινος 
άνακεφαλαιούμεν τδ ύπό μνήμα, άπε- 
δειζεν ότι ού μόνον οί εν Πλαταιαϊς 
παραταξάμενοι καί νικησαντες ήςιω- 
θησαν ίν άναγράψωσιν εις το έν Δελ
φοΐς άναθήμα τά οικεία ονόματα, 
άλλά καί πάσαι αί άλλαι πόλεις μετ 
αύτών, αΐτινες μετέσχον τοΰ δευτέ
ρου πρδς τούς Πέρσας πολέμου ’ ότι 
αύται αί πόλεις, άπορρίψασαι έκεινας, 
ό'σαι πολλών ένεκα έ'πρεπεν ίν άπο- 
βληθώσι παρά τών Ελλήνω ν αύ
τών, ήσαν τριακονταμία τδν άριθ- 
μδν, άναλογοΰσαι άκριβώς προς τας 
ύπδ τοϋ Θεμιστοκλέους οηλουμενας 
έν τοΐς παραλλήλοις βίοις*ιοΰ Πλου
τάρχου ' τέλος δέ οτι τα ονοματα 
αύτών εϊναι τεταγμένα συμμέτρως, 
συνιστώντα άπλώς ούο συστήματα, 
πρώτον μέν τδ τών ηπειρωτικών 
έθνών, έπειτα δέ τδ τών κατοικούν- 
των τας νήσους. Πρώτοι οε όνομα- 
ζονται οί Λακεδαίμονιοι, έπειοη και 
έπρώτευον έν τή περι τας Πλαταιας 
μ ά χη , δ δέ στρατηγός αύτών Παυ
σανίας ήρχ_ε παντός τοΰ στρατεύμα
τος. Αύτός δέ προσετάχθη μετά 
τήν νίκην ί'να κατασκευάση^τό μνη
μεΐον τδ άναθησόμενον τώ έν Δελ
φοΐς θεώ. λ λ λ ’ αύτδς υβρισεν ού
τως , ώστε άνέγραψεν έν τή στήλη  
δίστιχον εις εαυτόν μόνον , άνευ ούδεμιάς 
άλλης έπιγραφής, έν ούοεμιά μοίρα τι
θέμενος τούς λοιπούς συναγωνισαμενους 

“Ελληνας.

Άλλά τών Ελλήνω ν μεμφομένων τήν 
ΰβριν καί τήν άδικίαν, καί, ώς φαίνεται, 
κρινάντων τών Αμφικτυόνων, αύτη μέν ή 
έπιγραφή, ώς άδικος, έζηλείφθη, άντ αύ
της δέ άνεγράφησαν τά δνόματα άπασών

τών τοΐς Λακεδαιμονίοις προς τους βαρ
βάρους συναγωνισαμένων πόλεων, ού μο
νόν έν ταΐς Πλαταιαϊς, άλλά καί καθ’ ολον 

τδν ύστερον πόλεμον.
Μετακομισθέντες δέ εις Κωνσταντινού

π ολή  έπί τής βασιλείας Κωνσταντίνου τού 

Μεγάλου, οί τρεις χαλκοί οφεις κατε- 
στάθησαν τρόπαιον εις το Ιπποόρομιον. 
’Οψιαίτερον δέ έπί τοϋ αύτοκράτορος Θεο-

Τό τρόπαιον των Πλαταιών εν Κωνσταντινουπολει.

δοσίου, συνήφθησαν,ώς φαίνεται, τώ ύδρα- 
γωγείω του Βαλεντος, μεταβληθεντες εις 
κ ρ ή ν η ν ,  ώς καταφαίνεται καίέκ τών έσχά- 
τως έν αύτοΐς άνευρεθέντων λειψάνων ύδρα- 
γωγών μολιβδινων σωλ/]νων, και μιας οε- 

Εαμενής.

Διετέλεσε δέ το μνημεΐον άκέραιον καί 
άμετάβλητον μέχρις ού περί τόν μεσαιώνα 
τελευτώντα (τώ  1422  έτει μ. X ) ,  ολι-

γοις προ τής άλώσεως τής Κωντσαντινου- 
πόλεως ύπο τών Τούρκων έτεσιν, ο Φλω
ρεντινός Βονδελμόντε, έπισκεψάμεος την  
Κωνσταντινούπολιν, « είδε, λ έγ ει, παρα 
τον οβελίσκον τοΰ Θεοδοσίου καί τον τοΰ 
Κωνσταντίνου τοΰ Πορφυρογεννήτου (του- 
τέστι έν τώ Ιπποδρόμιο) τρεις περιπλε- 
κτους χαλκόΰς οφεις, ών τά στόματα άνέ- 
πεμπον κατά τάς έορτασίμους ήμερας 

ύδωρ καί οίνον καί γάλα. » Τώ οέ 
1 4 5 3  έτει, Μωάμεθ ό δεύτερος εϊσ- 
νίογετο εϊς τήν Κωνσταντινούπολιν 
καί κατα τινα παραοεδομενον Λογον, 
δ Κατακτητής, διαβαίνων οιά τοΰ 
Άτμεϊδάν, άπέκοψε διά τής σπάθης 
αύτοΰ τήν κάτω γνάθον ενος τών 
οφεων τοΰ τροπαίου τών Πλαταιών.
-Ό  δέ διηγούμενος τοΰτο περι τον 
δέκατον έκτον αιώνα μεσοΰντα ακμα- 
σας ιστορικός Seacl-Eddin άναφερει 
δ'τι ή έκ τριών συνεσπειραμενων όφε- 
ωνάποτελουμένη στήλη ήτο έτι ακέ
ραιος έπ αύτοΰ. Αλλοι δέ ιστορικοί 
άποδίδουσι τήν πράξιν ταύτην τώ Σο- 
λεϊμάν. Μικρά δέ τις εϊκών τοϋ Βε- 
νετοϋ ζωγράφου Βελλίνη, οστις διέ- 
μεινεν έπί μακρον έν Κωνσταντινου- 
πόλει , ζωγραφών τήν νέαν μητρό- 
πόλιν τών Οθωμανών, έςεικονίζει 
έορτήν τινα έν τώ 'Ιπποδρόμω, έν ώ 
δ τρικάρηνος οφις φαίνεται έτι όλο- 
σχερής, πλήν τής άποτμηθείσης γνά
θου τής μιας κεφαλής. 'Ο Σβάϊγερ, 
ό'στις είδε τήν Κωνσταντινούπολιν 
κατά τό έ'τος 1 5 7 8  περιγράφει τό 
μνημεΐον λίαν άσαφώς. 'Ο οε Γερ
μανός W eb er, οστις συνέγραψε τήν 
περιοδείαν αύτοϋ μετά ένα αιώνα, 
συνήψε καί εικόνα τών τριών οφεων, 
ήν παρατίθεμεν ένταΰθα [’ΐδεείκ. ί ] ,  
'Ο δέ W h eler καί ό Γάλλος Mottray 
έοημοσίευσαν ( 1G96) καί ούτοι, ώς ό 
W eber, εικόνα τοΰ μνημείου, ώς εϊ 
μή ύπέστη μηδεμίαν κολόβωσιν. 
Άλλ’ό'μως αύτή αύτών ήμαρτυρία καί 
άλλαι τινές προϋπάρχουσαι άποδει- 
κνύουσιν δ'τι εις τών οφε'ων δέν είχεν 
έτι τήν κάτω γνάθον. Πλήν οέ ταύτης 
τής βλάβης φαίνεται ό'τι τό μνη
μεΐον διεσώθη πολύν έ'τι καιρόν άκέ- 
ραιον. ’ Επειδή τοιοΰτον μνημονεύεται 
έν τινι τής Κωνσταντινουπόλεως άδε- 
σπότω διαγραφή, Ικδοθείση έν Παρι- 
σίοις κατά τδ 1721  έ'τος.

Οί δέ μεταγενέστεροι συγγραφείς, 
δσοι άπο μνημονεύουσι πάλιν τδν τρι-  
πλοϋν δ'φιν, δέν δηλοΰσιν εϊς οΐαν εί- 

δον αύτόν κατάστασιν. Αλλως τε δε ου- 
δείς ούτε τών τελευταίων, ούτε τών προ
γενεστέρων αύτών δέν ύπενόησαν ότι τδ 
μνημεΐον τοΰ Άτμεϊδάν ήτο αύτό έκεΐνο τδ 
περίφημον τροπαιον, όπερ οι Ελληνες, 
νικήσαντες τούς Πέρσας, άνέθεσαν εϊς τδν 
έν Δελφοΐς ναόν τοϋ Απόλλωνος.
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Αφοΰ, ώς εΐδομεν, κατέφθειραν, ώς Βάνδα
λοι , έπι τοσοΰτον χρόνον τά βασίλεια τών Αρά
βων βασιλέων της Γρενάδας, την Άλάμβραν, 
τά μέν καταχρη μνίζοντές και καίοντες, τά  δέ 
πωλοΰντες παν ο ,τ ι  έν αύτοΐς άξιόλογον , οί 
‘Ισπανοί έξέστησαν τεΛος της ληθαργίας προς 
τας κραυγάς καί συμβουλάς τών περί την 

αραβικήν τέχνην ειδημόνων περιοδευτών, καί 
ήρξαντο μόλις άπό τινων έτών ΐνα έπιμε- 
λώνται όπωσοΰν αύτών, επανορθοΰντες τά ; 
καταπιπτούσας όροφάς καί τούς τοίχους, καί 
μή έπιτρέποντες ΐνα οί ξένοι άγοράζωσιν η 
ύφαιρώνται τάς πολυτίμους φαβεντιανάς πλά
κας, τά άνάγλυφα καί τά  ξυλουργήματα, δι’ ών 
έκοσμοΰντο τά βασίλεια.

Τινές τών περί τήν Άλάμβραν πύργων π ε- 
ριεΐχον άλλοτε αίθουσας μεγαλοπρεπείς , τούς 
γυναικωνίτας, ών αί πλεΐσται κατέπεσον είς 
ερείπια· μόνοι δέ ΐστανται οί τοίχοι. Οί π ε- 
ριοδευταί άγαπώσιν ΐνα έπισκέπτωνται μάλι
στα κατά τάς θερμάς καί ώραίας νύκτας τοΰ

ιουλίου τα απαράμιλλα ταΰτα ερείπια άναμι- 
[/.ντ, σκόντα τοσαυτας ερώτων και σφαγών σκ*/]- 
νας. Οταν αί άκτΐνες τής σελήνης προσβάλλω σι 
τον ΰψηλόν πύργον τοΰ Βέλα ή τάς επάλξεις 
τοΰ to r re  d e  C o m a re s , αίτινες διαγράφονται 
έπι τοΰ κυανιζοντος χρώματος τοΰ καταστέρου 
ούρανοΰ, ό'ταν αί ύψηλαί καί φαντασιώδεις κυ- 

πάρισσοι εκτινάσσωσι μακράν τάς μεγάλας αυ
τών σκιάς, ώς γίγαντας, νομίζει τις αληθώς 
οτι μελλει ινα ίδη αιρόμενα ενώπιον αύτοΰ τά 
φαντάσματα τών άρχαίων κατοίκων τής Άλάμ- 
βρας, τον άνδρεΐον αίθίοπα Γαζούλ άσπαζόμε- 
νον τήν προσφιλέστατων αύτώ Λινδαράγιαν, καί 
περαιτέρω τον ύπερήφανον Άβεναμάς έρωτικώς 
συνδιαλεγόμενον έν τώ  παραδείσω προς τήν 
ώραίαν Γαλλιάναν.

Διελθών χαμηλήν πύλνιν, και άναβάί στενήν 
τινα καί απότομον κλίμακα ό περιοδευτής, φθά
νει επι το άνδηρον τοΰ πύργου τοΰ Βέλα, ένθεν 
καθορα το λαμπρότατο·» τών θεαμάτων, άν- 
θάμιλλον τοΰ κόλπου τής Νεαπόλεως, θεω
ρούμενου άπο τής κορυφής τοΰ Βεσουβίου καί 
τής Κωνσταντινουπόλεως, βλεπομένης έκ τοΰ

Κερατείου Άκρου. Ενώπιον αύτοΰ εξελίσσε
ται ή Γρεναδα μετα τών κωδωνοστασίων τών 
εκατόν αύτής εκκλησιών περαιτέρω δέ αί περί 
τήν πόλιν γεωλοφίαι, έφ’ ών τυγχάνει διε- 
c παρ μέν ον πλήθος λευκών έπαύλεων, γραφικώς 
διαγραφομένων έπί τής δαψιλοΰς σμαραγδίνης 
φυτε;ας, έν ή καταλείβεται, ώς ταινία αργυρά, 
μυρίοις ένασμενίζων γραφικοΐς έλιγμοΐς ό πο

ταμός Ξενίλ- ή'διστον πανόραμα άναμιμνήσκον 
τους στίχους τοΰ Αραβος ποιητοΰ, παραβάλ- 
λοντος τήν Γρενάδαν προς ποτήριον σμαράγδι- 
νον έπικεκολλημένον μαργαρίταις.

Τα δε υψηλά όρη, άτινα περιβάλλουσιν ώς 
κολοσσαΐον χρυσοΰν πλαίσιον τήν άπαράμιλλον 

ταύτην σκηνογραφίαν, έ'χουσιν έκαστον περίφημον 
τ ι όνομα έν τη ιστορία τής Γρενάδας. 'II Σιέρ- 
ρα δέ Έλβίρα, ή κοιτίς τής Φοινικική πόλεως 
Ιλλιβεριδος, ο μεγαλοπρεπής Μουλαχακήν καί 

αι αείποτε χιονόβλητοι κορυφαί τής Άλπουγιά- 
ρας καί Σιέρρας Νεβάδας συγχέονται κατ ’ ολίγον 
καί άφανίζονται έν τη μαρμαιρούση αίγλη τοΰ 
στερεώματος. 'Γπερθεν δέ πάντων έξαίρεται ό 
ΙΙαραπάνδας, τό χρονόμετρον τής πόλεως, περί
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προσόψεως τοΰ μνημείου είναι έν σχη'ματι 
πετάλου χαρίεσσα μαρμάρινη άψις, πεοιεχο- 
μένη ύπό πλαισίου φαβεντιανών πλακών (azu- 
lejos), αίτινες δικαίως νομιζονται ιοραιοταται 
καί μέγισται πασών τών εν Γρεναδα υπολει- 

φθεισών.

'Η χρήσις τής φαβεντιανής ύλης εϊσηχθη 
ποώτον είς τήν αρχιτεκτονικήν ύπο τών Αρά 
βων. ’Αλλά δυστυχώς αί πλεΐσται τών πλακών 
τούτων άφηρέθησαν ύπό βέβηλων χειοών , καϊ. 
μόνον ύπελείφθησαν ανέπαφο', αί ύπέρ τής άψί- 

δος πλάκες, μή δυνηθέντων τών περιοδευτών 
ΐν’ άφαιρέσωσι καί ταύτας διά τό ύψος.

Παρά τήν Puerta del Vino έξαίρεται ή με

γάλη πρόσοψι; τών νεωτέρων βασιλείων το3

ΆγγεΤον Αλάμβρας.

εξω διά βαθυτάτου εις τό μέσον τής πλατείας 
έκδίδοντος φρέατος έστεγασμένου διά ψιάδων, 

αίτινες σκιάζουσι και άναψύχουσι τους ύπ αύ
τάς κατά τό θέρος καταφεύγοντας · διότι τό 
ύδωρ τής δεξαμενής ταύτης, διατελοΰν ψυχρό- 
τατον και διαυγεστατον καθ οΤ̂ ας τας ωρας 
τοΰ ένιαυτοΰ j δικαίως (ρνΐ|Λΐζεται και ζητείται 

τ:αρα πάντων.

Άλλά πριν είσέλθωμεν εϊς τήν ιδίως Αλαμ- 
βοαν, στώμεν πρός ώραν εμποσθεν τής Puerta 
del Vino, μικροΰ μέν, άλλά χαριεστάτου ά- 
ραβικοΟ μνημείου, γενομένου χρησίμου τοΐς 
Άραψιν άντί τεμένους, κατασκευασθέντος δέ 
έν έτει 1 3 4 5  ύπό Γιουσούφ τοΰ πρώτου, άκ- 

μαζούσης τής Γρενάδας. ’Εν τώ  μέσω τής

ού άρχαΐόν τι ασμα λεγει ότι όταν ό ΙΙαρα- 
πάνδας φορέση τόν σκοΰφον αυτοΰ βρέξε ι εκον- 

τος άκοντος τοΰ Θεοΰ. »

*Εν τώ μέσω τής εύρείας πλα τεία ς τής ακρο- 

πόλεως τής Γρενάδας είναι μεγάλη ύπογειος 
δεξαμενή, ήν κατεσκεύασαν οι Αραβες αύ
τής βασιλείς κατακαλύψαντες διά πολυτίμων 
πλακών φαβεντιανής ύλης, αίτινες άφαιρουμε- 
ναι ύπό τών ξεναγωγών πωλοΰνται κρυφίως 
τοΐς περιοδευταΐς. Πληροΰται δέ αυτη ύόατος 
έκ τοΰ ποταμοΰ Δάρρου διά τίνος μακράς 
ίιπονόμου σήραγγος, καί συγκοινωνεί πρός τα
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Καρόλου Κουίντου (Palacio do Carlos Quinto), 

οικοδομή μεγαλοπρεπής μέν, άλλα ψυχρά καί 
ογκώδης, κτισθεΐσα κατα τον γραικο-ρωμαικόν 

λεγόμενόν ρυθμόν της παλιγγενεσίας ύπο τοΰ 
άρχιτέκτονος Βερρουγουέτου. "Οτε Κάρολος ό 
Κουιντος ήλθεν ϊνα ϊδη την Γρενάδαν, έπήλθεν 

αύτώ ή βάρβαρος έννοια τοΰ κατακρημνίσαι 
άπασαν τήν πρόσοψιν τών βασιλείων τής Αλαμ- 
βρας, τήν συναπτομένην τώ χειμερινω λεγο- 
ρ.έν<[> βασιλείω, και συν αύτή πολλάς τών με- 

γαλοπρεπεστάτων αιθουσών τοΰ θερινοΰ βασι
λείου. Το βανδαλικόν τοΰτο εργον ού μόνον 

δέν άπεδοκιμάσθη ύπο τών συγχρόνων Ισπα
νών, άλλ’ έπηνέθη παρά πάντων, ώς συντελέ- 

σαν δήθεν εις τον άφανισμόν τών αναμνήσεων 
τής τών Αράβων αρχής. 'Ηδη ό καρδινάλιος 
Ξιμένης έ'δωκε το παράδειγμα, καυσας δημο
σία ύπέρ το εν έκατομμύριον αραβικών χειρο
γράφων, έν οις ήσαν πολΛαί πολυτιμότατα', 
άραβικαί μεταφράσεις 'Ελλήνων άφανισθέντων 

συγγραφέων · δι’ οπερ έπηνέθη καί ούτος παρά 
πάντων τών συγχρόνων 'Ισπανών. Διότι μετα 

τήν ϊκδίωξιν τών Αράβων οί 'Ισπανοί εφιλοτι · 
μήθησαν, ώς εϊδομεν, ϊν’ έξαλείψωσι παν το 
άναμιμνήσκον αύτοΐς τήν ξένην δυναστείαν, ές 

ού έγεννήθη και ή γνωστή ισπανική παροιμία 
Buscar a Mahoma en Granada (ζητεΐν έν Γρε- 

νάδα τόν Μωχάμεθ)·

’Αλλ’ τό μάλιστα άμαυρώσαν τήν φήμην 
τοΰ Γερμανοΰ Καίσαρος είναι ή βία, δι’ ής 
ήνάγκασε τούς ατυχείς απογόνους τώ ν’Αράβων 
τής Γρενάδας ϊνα πληρώσωσιν έκ τών ιδίων τάς 

δαπάνας τοΰ βαρέος τούτου οικοδομήματος, 

ό'περ ήγείρετο έπί τών έρειπίων τών χαριεστα- 
των βασιλείων τών προγόνων αύτών. Τό ίερο* 
δικαστήριον έμαίνετο ήδη έν Γρενάδα, οΐ δέ 
Άραβες, ό'σοι δέν ή'θελον ϊν’ άπομόσωσι τήν 
θρησκείαν αύτών, έκαίοντο ζώντες έν ταΐς πλα- 
τεία ις, και πολ.λοί επίσκοποι επέταξαν τήν 

δήμευσιν τών κτημάτων πάντων τών ’Αράβων. 
Ό  Κάρολος Κουιντος ηύδοκησε μέν ϊν’ άπαλ- 
λάξη αύτούς πρός ώραν τής δημευσεως τών 
κτημάτων, άλλ’ έπι τώ  άποφε'ρειν δασμόν όγ- 
δοήκοντα χιλιάδων δουκάτων, άτινα έ'μελλον 
ϊνα χρησιμεύσωσιν εις οικοδομήν τοΰ νέου χρι
στιανικού βασιλείου · και έν επιμετρώ κακο
τυχ ίας οί δυστυχείς Μαΰροι ήναγκάσθησαν ϊνα 
πληρώσωσι κρυφίως έτερον ίσον δασμόν τοΐς 

ύπουργοΐς τοΰ βασιλέως, ό'σοι έμεσίτευσαν ύπέρ 
αύτών.

’Εάν τό βασιλέων τοΰ Καρόλου Κουίντου 
μή έξνίρετο άναιδώς έν τω  μέσω τοΰ περιβό
λου τής ’Αλάμβρας, ήδύνατο τις βεβαίως ϊνα 
θεώρηση αύτό μετά τίνος περιεργείας καί ηδο
νής. ’Επειδή ή πρόσοψις αύτοΰ, κεκοσμημένη 
διά δωρικών καί ϊωπκών στηλών, διά τρο
παίων, βουκράνων καί ά'λλων κλασσικών κο
σμημάτων καί ιστορικών αναγλύφων, είναι κα
νονική , τό δέ σύνολον, εί και ογκώδες, οΰ'τε 
συμμετρίας απολείπεται ούτε μεγαλοπρεπείας 
τινός.

Παράδοξον δ.έ έ'τι ούδείς ποτε ήδυνήθη ϊνα 
διασαφήση εϊς τ ί έμελλεν ϊνα χρησιμεύσνι τό 
πελώριον τοΰτο οικοδόμημα. Διότι οί μέν δι- 
ισχ ορίζονται ό'τι έκτίσθη πρός υποδοχήν τών 
απείρων ϊππων και άμαξών τοΰ αύτοκράτορος, 
άλλοι δέ ό'πως χοησιμεύση εϊς τάς ταυρομαχίας· 
διότι ό Καΐσαρ ούτος ήτο τοσοΰτον έραστής

αύτών (aflc.ionodo), ώστε έτόλμησεν ϊνα κατέλ- ι 
θη πολλάκις εις τό στάδιον τής ταυρομαχίας, 

έ'νθα ήρίστευσε θανατώσας πολλούς φοβερούς ταύ
ρους. Δίκαιοί δέ τήν τελευταίαν ταύτην γνώ
μην ή έν τώ  μέσω τοΰ μνημείου κυκλοειδής 
αύλή, περιεχομένη κύκλω ύπό στοάς, ηστινος 
αί μεγαλοπρεπέστατα', ΐωνικαί καί δωρικαίστή- 

λαι ύποδεικνύουσι εις τ ί ήτο άποτεταγμενη.

Η κατασκευή τών βασιλείων τούτων ήρξατο 
έν έ'τει 1 5 2 6  καί διετέλεσε γινομένη μέχρι τοΰ 
έτους 1 6 3 3 , ό'τε τά  έ'ργα διεκόπησαν· τό δέ 
μνημεΐον εμεινεν ημιτελές, άστεγον, άν.υ θυ- 
ρών καί θυρίδων, ώστε ούδέποτε οί Ισπανοί 

ή δυνηθη σαν ϊνα μεταχειρίζωνται αύτό εϊς ό',τι 
δήποτε.

Γ.

Ύπό τά θεμέλια τών παρά τό βασίλειον 

τοΰτο αραβικών πύργων καί προμαχώνων εύ- 
ρεθησαν, ώς λέγεται, τά διωνομασμένα αγγεία 

τής Αλάμβρας. Τεθρυλλημένος δέ τις λόγος λέ
γει ό'τι ένετάφησαν ύπό τών Χράβων πλήρη χρυ
σοΰ καί πολυτίμων λίθων κατά τήν πολιορκίαν 

τής Γρενάδας, καί ότι άνευρέθησαν μετά τών 
έν αύτοΐς θησαυρών ύπό τοΰ μαρκεσίου Μον- 

δεγιας επί Καρόλνου τοΰ Κουίντου, ό'στις έπέ- 
ταξεν ϊνα κοσμη'σωσι τούς νέους λαμπρούς κή
πους , ούς κατεσκεύασε περί τό νέον βασίλειον 
δια τοΰ εύρεθέντος έν τοΐς άγγείοις θησαυροΰ.

Εκ τών τριών εκείνων αγγείων ύπολείπεται 
έν τώ  παρόντι μόνον εν, καί τοΰτο ήκρωτη- 
ριασμένον, ό'περ αρκεί ήμΐν ϊνα έννοήσωμεν τήν 
επιδοσιν τής κεραμευτικής αραβικής τέχνης έν 
τώ  βασιλείω τής Γρενάδας.

Τό περίφημον τοΰτο άγγεΐον τής ’Αλάμβρας, 
εργον αςιοθεατον ου μόνον διά τήν ώραιότητα 
τοΰ σχήματος καί τήν τών χ ρωμάτων άρμονίαν, 
άλλα και τήν δαψίλειαν καί ποικιλίαν τών κο

σμημάτων, ύφ’ ών καλύπτεται πάσα αύτοΰ ή 

έπιφάνεια, έίναι άναμφιλέκτως τό άρχαιότατον, 
αμα δε και το ώραιότατον περισωθέν γνωστόν 

λε.ψανον τής 'Ισ π α ν ικ ή ς  Α ρ α β ικ ή ς  λεγο- 

μενης κεραμευτικής. Τό σχήμα αύτοΰ είναι 
χαριεν και ώοειδές, μηκυνόμενον μέχρι τής 
βάσεως, ήτις καταλήγει εις όξύ, ώς οί αρχαϊ

κοί αμφορείς. Τα ώτία αύτοΰ συνίστανται έκ 
δύο πλατειών πτερύγων, αΐτινες όρμώμεναι 
άπό τοΰ άποτόμως εύρυνομένου στομίου τοΰ 
λαιμοΰ, καταλήγουσι πλατυνο'μεναι μέχρι τής 
κοιλίας τοΰ αγγείου.

Τό άγγεΐον τής Αλάμβρας έχει έν τώ  πα- 
ροντι Ιν μόνον ώτίον · διο'τι τό έτερον, θραυ- 
σθέν, άφηρέθη βεβαίως ύπό τίνος κακοήθους πε- 
ριοδευτοΰ. Αί πτέρυγε* ή τό ώτίον κοσμείται 
ύπό τών λεγομένων cenefas, η μακρών ταινιών 
έπιγεγραμμένων ποικίλας άφρικανικάς έπιγρα- 
φάς, έν αίς περιελίσσονται μυρίους γραφικούς 
ελιγμούς τάπαραδοξότατακαί χαριέστατα αρα
βουργήματα. 'Ομοία δέ τις άλλη τάίνια δια- 
τέμνει δίχα όριζοντείως τόν λαγόνα ή τό σώ

μα τοΰ αγγείου, δν χωρίζει εις δύο ’ίσα τμή
ματα. Καί έν μέν τώ  άνω τμήματι είκονίζονται 
άντιβλέπουσαι δύο άντιλόπαι, ζώα φαντασιώδη, 
άφελέστατα τον ρυθμόν, ώς συνείθιζον ίνα πα- 
ριστώσιν αύτά οί Αραβες τεχν ΐτα ι, άτινα 
άναμιμνήσκουσιν ήμάς τόν κόσμον τών δαμα- 
σκινών χαλκών αγγείων καί ό'πλων, καί τών

έσμαλτωμένων περιφήμων ύέλων, αΐτινες κα- 

τεσκευάζοντο κατά τόν μέσον αιώνα ύπό τών 
Αράβων τής Δαμασκού. ’Εν δ έ τ ώ κ ά τ ω τ μ ή - 

ματι τοΰ λαγο'νος είναι πλαίσιόν τι ώοειδές 
έπιγεγραμμένον μεγάλα άραβουργήματα έλευ- 
θέρως καί κατά τόν άριστον άραβικόν ρυθμόν 
διαγεγραμμένα.

Καί τό μέν γενικόν τοΰ αγγείου χρώμα είναι 
φαιον ύπόχρυσον. Επ αύτοΰ δέ εξαίρονται θαυ- 
μασιως τό κυανοΰν τών γραμμάτων καί τών 

αλλ,ων αραβουργημάτων χρώμα, ά'τινα περι
βάλλονται πανταχόθεν ύπό ώχρας ταινίας χρυ- 
®ήξ, ήτοι τό άγγεΐον κοσμείται ύπό τριών μό
νον άρμονικωτάτην άπεργαζομένων συζυγίαν 
χρωμάτων. Κατά τινα άραβα ιστορικόν τοΰ 
δεκάτου τετάρτου αϊώνος τά άγγεΐα ταΰτα 
κατεσκευαζοντο μόνον έν Μαλάγα, πόλει πε- 

ριωνύμω τότε καταστάση έπί κατασκευή τών 
μεταλλικήν άποψιν παρεχομένων ισπανικών 
αραβικών λεγομένων άγγείων (porcellaines Is- 
pano-Arabes a reflets metalliques.)

Ό πρώτος συγγραφεύς, οστις ώμίλησε περί 
τών άγγείων τής Αλάμβρας, είναι ό P . Eche- 
verria έν τώ  βιβλίω τω  έπιγεγρασμένω P as- 
seos per Grenada ( Περιοδεία έν Γρενάδα ) , 

οδηγώ γεγραμμένω άφελώς έν εϊδει διαλόγου 
μεταξυ κάτοικου τίνος τής Γρενάδας καί τίνος 
ζενου περιοδευτοΰ. Εκ τοΰ βιβλιαρίου τούτου 
μανθανομεν τήν ιστορίαν τών περιφήμων Ja r-  

ras, ώς όνομάζα αύτά ό 'Ισπανός συγγραφεύς.

Ο — Κ\()Σ. —  Ποΰ άρα είναι τά περίφημα 

ταΰτα άγγεΐα, εν οίς λέγεις ό'τι εύρέθησαν οί 
θησαυροί τών Αράβων βασιλέων;

Ό ΓΡΕΝΑΔΟΣ ΞΕΝΑΓΟΣ. —  Είναι έν 
τοΐς παρακειμένοις κήποις τώ ν Α δάρβω ν, 
οιτινες έφυτευθησαν και έκαλλωπίσθησαν διά 
τών εν τοΐς άγγείοις εύρεθέντων θησαυρών ύπό 
τοΰ έξευρόντος αύτά μαρκησίου Μορδεγιάρ. 
Θέλων δέ ϊνα διαιώνιση τήν μνήμην τής εύρέ- 
σεως ταύτης, έστησεν εν τω κήπω τά άγ
γεΐα ταΰτα, άτινα τότε μέν ούδόλως έτιμήθη- 
σαν, αλλα, καθα λέγουσιν, είναι πολυτιμότερα 
τοΰ έν αύτοΐς εύρεθέντος θησαυροΰ. Αλλ’ άγω- 
μεν εις τον κήπον ό'πως ίδωμεν αύτά.

Ο ΞΕΝΟΣ. —  ’Ω τοΰλαμπροΰ παραδείσου ! 
ω τοΰ λαμπροΰ θεάματος! Αλλά ποΰ είναι τά 

άγγεΐα; Φεΰ! πόσον είναι βεβλαμμένα ! Αλλ’ , 
ό'περ χείρον ό'τι, εκτεθειμένα όντα εις τήν 

επήρειαν τών στοιχείων, βλάπτονται έ'τι μάλ
λον όσημέραι·

Ό ΓΡΕΝΑΔΟΣ ΞΕΝΑΓΟΣ. —  Φοβούμαι 
μάλιστα μή έπί τέλους διαφθαρώσι παντάπα- 

σιν · διότι ήδη , ώς βλέπετε, υπολείπονται 
μόνον δύο καί τά  τρία η τέσσαρα ταΰτα 
τμήματα τοΰ τρίτου. Διότι έκαστος περιοδευ
τείς έξερχόμενος έντεΰθεν θέλει ϊν’ άποφέρη εις 
άνάμνησιν τεμάχιον αύτών, καί ούτω τά τα

λαίπωρα άγγεΐα φθείρονται καί αφανίζονται 
κα τ’ ολίγον.

" θ ,τι προεΐπεν ό P . Esheveria έξεπληρώθη 
δυστυχώς κατά γράμμα · διότι, ώς εϊδο- 
μεν, έν τώ παρόντι υπολείπεται μόνον εν, 
καί τοΰτο ήκρωτη ριασμένον. Έάν δέ πρέπη νά 
κρίνωμεν έκ τών προ πεντήκοντα ετών γενο- 
μένων άπομιμήσεων, τό έτερον, είχε τήν αύ
τήν μορφήν καί τάς αύτάς έπιγραφάς, πλνήν ό'τι, 
άντί των άντιβλεπουσών αντιλοπών, βλέπε;

τις τρεις κύκλους περιέχοντας έκαστον έν πα

ράσημων, φέρον τήν συνήθη παρά τοΐς Άραψι 
βασιλεΰσι τής Γρενάδας έπιγραφήν α Ούδείς 

νικητής είμή εις ό Θεός! »

Αλλά τί έγένετο τό έτερον τών άγγείων 

τούτων; έπειδή, ώς γνωστόν, δέν εύρέθη μέχρι 
τοΰδε έν ούδεμια ούτε δημοσία ούτε ιδιωτική 
αρχαιολογική συλλογή. Ούδείς γινώσκει. Αγ

γλος δέ τις περοδευτής διηγείται ό'τι κατα το 
1 8 2 0  έ'τος ό 'Ισπανός φρούραρχος Μοντίλλας με- 
τεχαρίζετο αύτό ώς άνθοδόχην, καί προσθέτει 

ό'τι, έρωτευθείς ύστερον Γαλλίδος τινός, έδωρη- 
σατο αύτό ταύτη. Αλλά κατά τινα πιθανώτερον 
λόγον έκλάπη παρά τίνος Αγγλίδος, ήτις έναυά- 

γησε μετά τοΰ αγγείου μεταβαίνουσα εϊς Αγ
γλίαν. Τό βέβαιον είναι ό'τι έν τώ παρόντι 
υπολείπεται ηδη μόνον εν, διασωθέν ώς έκ 

θαύματος · διότι οί 'Ισπανοί μόλις πρό τινων 
έτών έπίστευσαν άληθώς ότι τό άγγεΐον τοΰτο 
είναι άνεκτίμητον, καί ότι ούδεμία κυβέρνησις 

τής Εύρώπης όκνήσει ϊνα προσφέρη πολλά έκα- 
τομμύρια πρός αγοράν αύτοΰ · διότι μόνον τό 
άγγεΐον τοΰτο ηρκει ινα δοςαση το Μουσεΐον, 

έν ω άν έτύγχάνεν.

Αλλ’ εϊ καί έγνώρισαν τέλος τήν άληθή 
αύτοΰ αξίαν οί ράθυμοι καί άφϊλόκαλοι 'Ισπανοί, 
δέν έφρόντισαν μέχρι τοΰδε ϊνα καταστησωσι 
τό πολύτιμον καί μόνον τοΰτο λείψανον τής τών 
Αράβων θαυμαστής τέχνης εις τόπον άσφαλέ- 
στερον, άλλά κατέθηκαν αύτό εϊς τινα παρά τήν 
Αύλήν τών Μύρτων ύπαιθρον αίθουσαν, έ'νθα οί 
περισκοποΰντες τήν Αλάμβραν δύνανται ϊνα θαυ- 

μάσωσιν αύτό κατά σχολήν.

• ΙΑ '.

Αλλ’ εϊσέλθωμεν εϊς τα βασίλεια τής Αλάμ
βρας, τήν Casa Real, ώς όνομάζουσιν αύτά οί 
Ισπανοί. Παοελθόντες τήν πομπικήν πρόσο- 
iiv τών βασιλείων τοΰ Κάρολου Κουίντου, 
τρεπόμεθα αιφνιδιως προς τα δεςια, και δια— 
περάσαντες πένθιμον τινα κα·. σκοτεινήν οδον, 
φθάνομεν έμπροσθεν μικράς και ρυπαρας τίνος 
π ύ λ η ς ,  κρούομεν τόν κώδωνα, και ευθυς ο Ισπα

νός φύλαξ τών βασιλείων άνοίγει αύτήν. Ακο- 
λουθοΰμεν κατόπιν αύτοΰ, καί μετ’ ολίγον πα- 
ρίσταται ήμΐν τό λαμπρότατον τών θεαμάτων. 

Διότι εϊμεθα ήδη έν τη Αλάμβρα!

Ό περιοδευτής εισέρχεται τό πρώτον εις 
τήν λεγομένην α ύλή ν  τ ή ς  Δ ε ξ α μ ε ν ή ς , ήτις 
περιέχεται ύπό στοάς βουούσης μύρτων, άφ’ 
ών καί αύλή τώ ν  Μ ύρτω ν έπωνομάσθη. 
[ ’ΐδέ τήν είκ. έν σελ. 1 3 2 · ]  Είναι δέ αύτη 
ή μεγίστη καί ώραιοτάτη τών τής Αλάμβρας. 
Πρός τά άριστ=.ρά αύτής ύπάρχει ή αί
θουσα, όπου άπετέθη τό άγγεΐον τής Αλάμ
βρας· πρός δέ τά δεξιά είναι τό Cuarto de la 
Sultana, άλλοτε μέν έκ τών μεγαλοπρεστά- 
των νΰν δέ έκ τών μάλιστα καταφθαρεισών αι
θουσών τής Αλάμβρας· διότι μέχρι πρό οκτώ 
έτών έχρησίμευεν εϊς άποθήκην τών τεταρι- 

χευμένων ιχθύων, έξ ών έτρέφοντο οι εν τή 
Αλάμβρα διαιτώμενοι κακοΰργοι.

Έντεΰθεν δέ μεταβαίνομεν εϊς τήν περίφημον 
Α ύλήν τ ώ ν  Λ εόντω ν (Patio de los Leo

nes), τό θαΰμα τής άραβικής αρχιτεκτονικής. 
Τό°τελειότατον τοΰτο τμήμα τής Αλάμβρας

6χει σχήμα παραλληλόγραμμον έκατόν ποδών 

τό μήκος καί πεντήκοντα τό πλάτος, καί περιέ- 

χεται κύκλω ύπό στοάς άποτελουμένης έξ έκα
τόν εϊκοσιοκτώ στηλών έκ λευκοΰ ααρμαρου, εφ 

ών κεΐνται έλαφραί άραβικαί άψίδες, ών τα 
κράσπεδα, κεκομμένα έν σχήματι σταλακτι- 

τώ ν , γέμουσιν ώραιοτάτων άραβουργημά- 

των.

Ή δέβάσις τής αιθούσης καλύπτεται κύκλω 

ύπό ψηφοθετημάτων φαβεντιανήςΰλης, ποικίλα 
άπεργαζομένων άραβουργήματα. Τα κιονόκρανα 
τών στηλών φαίνονται τό πρώτον όμοιόμορφα, 

άλλά βλεπόμενα μετά προσοχής, παρέχονται 
μεγάλην κοσμημάτων καί έπιγραφών ποικιλίαν. 
Ήσαν δέ τό πάλαι έζωγραφημένα, έσμαλτω- 
με'να, κεχρυσωμένα, καί λιθοκόλλητα. Αί στή- 
λαι ησαν περιβεβλημέναι ά'πασαι ύπό παχέοιν 
έσμαλτωμένων έλασμάτων χρυσοΰ, άτινα άφη- 

ρέθησαν μετά τών έπικεκολλημένων πολυτίμων 
λίθων ύπό τών 'Ισπανών εύθύς μετά τήν άλω- 

σιν τής Γρενάδας.

Έν τω μέσω τής αιθούσης είναι ή περίφη
μος δ εξα μ εν ή  τώ ν Λ εόντω ν (la  Tara de 
los Leones), μεγάλη μαρμάρινος δωδεκάγωνος 

λεκάνη, φέρουσα έτέραν μικροτέραν. Αμφότερα* 
δέ έχουσιν έπιγραφάς καί άνάγλυφα αραβικά 
κάλλιστα. Ή κατωτέρα λεκάνη στηρίζεται έπί 

νώτα δώδεκα μαρμαρίνων λεόντων, [’ΐδέ τήν 
έν σελ. 1 3 3  είκ.] Αλλ’ οί λέοντες ούτοι, όν- 
νες λίαν φαντασιώδεις, όμοιάζουσι μάλλον 
πρός τίγριδας η πάνθηρας · διότι οί Άραβες 
τεχνΐται, αγόμενοι ύπό μόνης τής φαντασίας 

καί τοΰ πρός τά γεωμετρικά σχήματα καί τούς 
έξ αύτών συνδυασμούς έ'ρωτος, ούδέποτε έφρόν- 
τισαν ό'πως μιμώνται άκριβώς τήν φύσιν. Αλλ’ 
εί καί ή αφέλεια τής τέχνης τών λεόντων τού
των είναι σχεδόν βαρβαρική, ό'μως δέν άμοι- 
ροΰσι καταπλήττοντος καΐ τέρποντός τίνος ρύθ- 

μοΰ.

Ούδέν δύναται ϊνα παραστήση ήμΐν κάλ- 

λιον τής αιθούσης ταύτης τών Λεόντων τόν 
σαρδαναπαλικόν βίον, όν διήγον οί Άραβες βα

σιλείς τής Γρενάδας, μάλιστα έάν θελήσωμεν 
ϊν’ άνέλθωμεν διά τής φαντασίας τούς τέσ - 
σαράς παρελθόντας αιώνας, καί έννοήσωμεν 
αύτούς πεοικεκυκλωμένους ύπό γυναικών καί 
παλακίδων, καθη μένους ύπό τήν σκιάν τών 

φοινίκων καί τών κιτρεών έπί προσκεφαλαίων 
σηοικών καί Περσικών ταπήτων, έν ώ οί μέν 

ποιηταί, άναγινώσκουσι τά. ποιήματα αύτών, 
οί δέ κιθαρωδοί πληροΰσιν άρμονιών τούς φαν
τασιώδεις θόλους τών βασιλείων, άντηχοΰντας 
ώς σπήλαια σταλακτιτών τά  κελαρύσματα τών 
άναπηδώντων καί καταρρεόντων ύδάτ(ον.

Ό  'Ισπανός ξεναγός δεικνύει τοΐς περιοδευ- 

ταΐς τάς παρά τήν δεξαμενήν μαρμαρίνας πλά
κας, αΐτινες διατελοΰσι μέχρι τοΰδε κεκηλι- 
δωίλέναι έκ τοΰ αϊματος τών Αβενσερραγών. 
Οί Αβενσερράγεις καί οί Ζέγρειςήσαν, ώς εϊ- 
δομεν, δύο εύγενεΐς οίκοι τής Γρενάδας, μ ι- 
σοΰντες άλλήλους. Τό μίσος αύτών ηύξήθη 
έ'τι μάλλον έκ τής άντιζηλίας τών δύο γυναι
κών τοΰ βασιλέως Αβδαλά , ών ή μέν , όνο- 
μαζομένη Άϋέσχα, ήτο έξαδέλφη αύτοΰ, ή δέ 

έτέρα Ζοραγία, [ήτοι Α σ τ  ή ρ τή  ς Έ  σ π έ ρ α ς], 
ήτο Ίσπανίς χριστιανή. Οί Άραβες συγγρα- 

"  φεΐς νομίζουσιν αύτήν όμοθυμαόόν πρώτιστη,

αιτίαν τής άπωλ.είας τής Γρενάδας. Τό χρι
στιανικόν αύτής όνομα ήτο Ισαβέλλα δε Σο- 

λις. Έ τ ο  δέ θυγάτηρ τοΰ 'Ισπανοΰ φρουράρ

χου τοΰ Μάρτου. Κατά τήν ύπό τών Αράβων 
άλωσιν τήν πόλεως ταύτης συλληφθεΐσα ήχΟη 
αιχμάλωτος εις Γρενάδαν. Οϋσαν δέ θαυμαστήν 
τό κάλλος ήγαγον εϊς τόν βασιλέα, οστις παρέ- 
λαβεν αύτήν εις τόν γυναικωνίτην αύτοΰ, καί 
ούτως ήγάπησε μετ’ ού πολύ, ώστε παραμέ

λησε παντάπασ; τών λοιπών γυναικών. Ή δέ 
Άϋέσχα, ή πρώην μέν έκλεκτή, νΰν δέ παρο- 
ραθεΐσα σύζυγος τοΰ βασιλέως, ησθετο σφο- 
δρότατον αύτής μίσος, φοβουμένη μάλιστα μή 

ό βασιλεύς έκλέξη διάδοχον τής βασιλείας τόν 
έκ ταύτης γεννηθέντα αύτώ υιόν. Διό δέν έπαυε 
ραδιουργούσα καί μυρία μηχανευομένη κατ 

αύτής έν τω  κρύπτω.

Καί οί μεν Αβενσερράγεις ύπερησπίζοντο τήν 
Ζοραγίαν, οί δέ Ζέγρεις τήν ’ Αυέσχαν, καί μετ’ 
ού πολύ ή πόλις καί ή Αλάμβρα έγένοντο 
θέατρον αιματηρών έμφυλίων πολέμων, οιτινες 
ΐξασθενίσαντες έπετάχυνάν τήν πτώσιν °  τοΰ 

βασιλείου.

Οί Ζέγρεις, θέλοντες ϊνα καταστη'σωσιν εκ
ποδών τήν Ζοραγίαν ήνώθησαν μετά τών μέγα 
έν τή αύλίί ίσχυόντων Γομελών , καί συμβου- 
λευσάμενοι έπορεύθησάν ποτε πρός τόν βασιλέα 

καί κατηγόρησαν αύτής, ώς έρασθείσης τινός 
τών Αβενσαρραγών, καί γενομενης άπιστου. 

Καί άνέκραγον ·

—  « Δόξα τώ  θεώ ! θάνατος τοΐς Αβεν- 
σερράγεις! Αποθανέτωσαν οί προδόται καΐ ή 

' 'άπιστος βασίλισσα! Δίκαιε βασιλεΰ! άνάγκη 
ϊνα έκδικηθής! Προσκάλεσον ένα έκαστον καί 
κατά διαδοχήν άπαντας τούς Αβενσερράγεις εϊς 
τήν Αλάμβραν. Τριάκοντα ώπλισμένοι Ζέγρεις, 

κεκρυμμένοι όπισθεν τών παραπετασμάτων, 
μέλλουσιν νά συλλαμβάνωσι καί φονεύωσιν αυ
τούς κατά διαδοχήν. Καί αν οί φίλοι θελήσω- 
σιν 'ίνα έκδικήσωσι τον θάνατον αύτών, μάθε ότι 

ήμεϊς οί Ζέγρεις, βοηθούμενοι ύπό τών ισχυρών 
Γομελών καί Μακάς, εϊμ;θα ικανοί ϊνα έξολο- 

θρεύσωμεν καί τούτους. »

Ό  βασιλεύς, έγκειμένων καί βιαζομένων 
τών Ζεγρών, κατένευσε. —  α Κακούργων Ά - 
βδαλλά, βασιλεΰ τής Γρενάδας!» άνέκ-αζεν 

ούτος δι’ ό'λης τής νυκτός, μή δυνάμενος ϊνα 
κοιμηθη , λέγει ό "Ισ χ ν ό ς ιστορικός Γινές Πε- 
ρέζ, διηγούμενος τό δραματικόν τοΰτο έπειαό- 
διον τής ιστορίας τής Γρενάδας. Περί δέ τήν 
πρωίαν μετέβη εϊς τινα αίθουσαν τής Αλάμ
βρας, ένθα συνηθροίσθησαν πρωί1 οί εύγενεΐς 
Ζέγρεις, Γομελεΐς καί Μάκας, οϊτινες, ίδόν- 
τες τόν βασιλέα είσερχόμενον ώχρόν καί πε- 
ριμέριμνον , άναστάντες έχαιρέτιζον αύτόν ώς 
λυτρωτήν τοΰ βασιλείου, καί ήνάγκαζον ϊνα 

έπιτελέση τό ύποσχεθεν.

Έν δέ τώ  μεταξύ ήλθεν άγγελος πρός τόν 
βασιλέα λέγων ότι ό Μούγας καί τινες Αβεν- 
σερράγεις ηλθον κατά τήν νύκτα έκ Βέγας, έν
θα, πολιμησα ντες γενναίως πρός τούς χριστια
νούς, έλαβον τρεις σημαίας καί ύπέρ τριάκοντα 

κεφαλάς Ισπανών.

Ό βασιλεύς έφάνη χαίρων έπί τή άγγελία 
ταύτη. ’Αλλά κατεχόμενος ύπ’ άλλων διαλο
γ ισ μ ώ ν, καί βιαζόμενος προσεκάλεσεν ένα τών 
Ζεγρών ϊνα, παραπεμπόμενος ύπό τριάκοντα

e o n i k h  e n i o e n P H i i s .



συγγενών καθωπλισμένων, και ένος δημίου, 
πορευθή είς την αίθουσαν τών Λεόντων.

Και ούτος μεν έξήλθε προθύμως, έπιτελέ- 
σων το προσταχθέν · ό δέ βασιλεύς , μεταβάς 
όλιγω ύστερον είς την αίθουσαν τών Λεόντοιν, 
εύρε τον δήμιον καί τούς τριάκοντα ώπλισμέ- 

νους Ζέγρεις καί Γομελεϊς παρασκευάζοντας έκ 
τών ένόντων το φόνιον πήγμα. ’Επέταξε τότε 
ένί τών υπηρετών ίνα προσκαλέση πρώτον 
τον Άβεγκαρράχην, έ'να τών άρχαίων Ζεγρών 
υπασπιστών, άναμένοντα η δη κάτω την πρόσ- 

κλησιν τοΰ βασιλέως, ό'στις, άμα είσελθών 
είς την αυλήν τών Λεόντων, συνελήφθη ύπό 
τών Ζεγρών, καί άπεκόπη την κεφαλήν ύπό 
τοΰ δημίου παρά την δεξαμενήν. Μετ’ αύτόν

Αλάμβρα. —  Παράθυρα τής αιθούσης τών Πρέσβεων.

δέ προσεκλήθη ό Χαλβιγγαμάδ εκείνος, ον οί 
Ζέγρεις κατηγόρησαν ώς εραστήν της βασιλίσ- 
σης, ό'στις έ'παθε τό αύτό.

Τριάκοντα καί τέσσαρες εύγενεϊς Άβενσερ- 
ράγεις, οί πρώτοι τ ί ς  χώρας έν άξιώματι καί 
εύγενεία κατεσφάγησαν οΰτιο κατά διαδοχήν 
έν σιωπή. Βεβαιοΰσι δέ ό'τι τινές έξ αύτών 
ώμολόγησαν ό'τι ήσαν ήδη χριστιανοί. Οί δέ 
λοιποί Αβενσερράγεις έσώθησαν κατά τύχην 
ύπό τίνος νέου υπηρέτου τής Ζοραγίας, ό'στις 
είσήλθε τυχαίως είς τήν αίθουσαν, ό'τε ό δη'μιος 
άπέτεμε τήν κεφαλήν τοΰ θείου αύτοΰ. ’ΐδών 
δέ τοσοΰτον φόνον , καί πτώματα καί αίμα, 
έ'φριξε, καί έ'λαθεν έξελθών περίτρομος διά τί
νος θυρίδος καθ’ ήν στιγμήν , είσελθόντος νέου

θύματος, οί φονεΐς έδέσμευον αύτοΰ τάς χ ε ι-  
ρας καί τήν κεφαλήν, ό δέ δη'μιος ήτοιμαζεν 
άποσπογγίζων τόν αίματόφυρτον πέλεκυν.

Τό παιδίον έξήλθε της Αλάμβρας καί π ε- 
ριη'ρχετο τούς κήπους εξω φρενών, μή τολμών 
ϊν’ άποκαλυψη μηδενι τό φρικώδ:ς θέαμα, ού
τινος έγένετο αύτόπτης, μέχρις ού βλέπει 
παρά τό φρέαρ τής πλατείας τής άκροπόλεως 
έφιππους τούς εύγενεϊς Αβενσερράγεις Άλαβέζ, 
Άβεναβάρ καί .Σαρραζΐνον, οί'τινες προσκλη- 
θέντες παρά τοΰ βασιλέως, καί άγνοοΰντες ότι 
έπορεύοντο είς σφαγήν, έβάδιζον ήσύχως συν- 
διαλεγόμενοι πρός άλλήλους είς τήν Άλάμ- 
βραν, όπως ίδωσι τόν βασιλέα.

1 —  « Α ! κύριοι, λέγει πρός αύτούς κλαίων

καί όλοφυρόμενος ό παΐς, προς θεοΰ μη προ- 
χωρήσητε, ϊνα μή άποθάνητε δολοφονηθέν- 

τες ! »

—  α Πρός τ ί  λέγεις ταΰτα; έρωτα αύτόν, 

εκπεπληγμένος τόν τρόμον τοΰ παιδος, ό 

Άλαβέζ. ‘

—  « Μάθετε, κύριοι, ότι έν τη αύλή τών 
Λεόντων έδολοφονήθησαν πρό ολίγου πολλοί 
Αβενσερράγεις, έν οίς κα!. ό θείος μου, δν εί- 
δον αύτοψεϊ άποτεμόμενον τήν κεφαλήν. Αλ
λά δόξα τώ  θεώ ήδυνήθην ϊνα έκφύγω άπα- 
ρατη'ρητος · διότι τώ  ό'ντι έφόνευον άν καί έμέ. 
Πρός Θεοΰ, κύριοι, φύγετε έκ τοΰ έπαρά- 
του  ̂τούτου τόπου τήν ταχίστην 1 φύγετε, φύ
γ ε τ ε ! . . .

ΣτοαΙ περί τούς κήπους της Άλαμβρας.

Οί τρεις Άραβες ιππείς έγένοντο εμβρόντη
τοι, θεωροΰντες άλλήλους και μη πειθομενοι το 
λεγόμενον. Τέλος δέ έκριναν ϊν’ άπέλθωσιν. 
Άλλά, διερχόμενοι διά τής όδοΰ τών Γομε
λών , άπήντησαν τόν αρχηγόν Μούγαν παρα- 
πεμπόμενον ύπό τών είκοσιπέντε Άβενσαρρα- 
γών έκείνων, οϊτινες πολεμήσαντες άνδρειως προς 
τούς χριστιανούς έν Βέγα, ήρχοντο φέροντες αγα- 

Θάς αγγελίας πρός τόν βασιλέα.

  « Κύριοι, λέγει αύτοΐς ό Αλαβέζ, άμα
ίδών αύτούς, μεγάλη συνωμοσία έγένετο έφ’ 

ήμάς. » Καί διηγήθη αύτοΐς τά συμβάντα.

Έκεΐθεν δέ έπορεύθησαν πάντες είς τήν πλα
τείαν τής Βιβαρράμλας, καί ό Μούγας, όστις 
ητο άρ/ιστράτηγος, έσήμανε τό άνακλητικόν,

παρακαλών τούς οπαδούς αύτοΰ είς έκδικησιν. 
ΙΜετ’ ολίγον δέ οί Αβενσερράγεις , συνελθόντες 
άθρόοι, ώρμησαν μαινόμενοι επι την Αλαμβραν, 
καί τάς μέν τών κεκλεισμενων θυρών διαρρη- 
ξαντες, τάς δέ καύσαντες, είσήλθον ώς ώρυό- 
μενοι λέοντες είς τά βασίλεια, καί κατέλαβον 
τούς 7τρο(^οτ&ς ατΓοτυΧυνονταζ ετι το c c t z o  των 
χειρών αύτών άπορρέον αίμα έν τη δεξαμενή 
παρά τά έ'τι άσπαίροντα πτώματα τών φονευ- 
θέντων. Ζέγρεις, Γομελεϊς και Μαγάς έπεσον 
ύπέρ παντακοσίους, φονευθέντες διά μαχαιρών 
καί πελέκεων, παθόντες άξια ών έπραξαν, και 

ούδείς αύτών έσώθη.

("Επεται συνεχεία), -y
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Κατα το έ'τος 18 6 1  έκινεϊτο πάσα ή Πο
λωνία. 'Ολόκληρός ό λαός αύτης κατεσχέθη 
ύπο της δίψης τοΰ μαρτυρίου , καί προσήνεγκεν 
έαυτόν ολοκαύτωμα ύπέρ της ελευθερίας. Τα 
πλήθη προσηύχοντο έν ταΐς πλατείαις τών πό
λεων, καί πυροβολούμενα καί άποθνήσκοντα 
έχαιρέτιζον τόν θάνατον ώς θειον φίλον.

—  «Δεν φοβούμεθζ ύμάς■ διότι έίχομεν 
στρατεύματα ισχυρά, » έ'λεγεν ό πρίγκηψ Κορ- 
τσακώφ πρός τόν κόμητα Ζαμοΰσκην.

—  « Είμεθα έτοιμοι ίν’ άποθάνωμεν πάντες 
ύπό τών ρωσσικών σφαιρών, η τελευτήσωμεν 
έν τοΐς μεταλλείοις της Σιβηρίας,» άπεκρίνετο 
ό κόμης· «άλλά προτιμώμεν ινα δολοφονη- 
θώμεν μάλλον ύφ’ υμών, η ϊνα πολεμώμεν. » 
Καί όλο'κληρος ό λαός άνεβόα δεικνύων τήν καρ- 
δίαν αύτοΰ· « ’ΐδού αύτη ! Τ ί ζητείτε τήν ζώ - 
σαν έν τοΐς νεκροΐς; »

Ή 'Ρωσσία, μή θελουσα τότε ϊνα πράξη τά 
τοΰ δημίου, ή'λπισεν ό'τι, προκαλουμένη καί έκ- 
καίουσα τήν φιλοπατρίαν τών Πολ(ονών, έμελ- 
λεν ϊνα λάβη πρόφασιν τοΰ τιμωρήσαι τήν 
κδάμαστον ήρωΐδα, ήτις ήρνεΐτο τήν μάχην. 
’Αλλ’ έκπίπτει τις τών όρων τής υπομονής, καί 
πάντες προσεδόκων ινα ί'δωσι τούς μέν 'Ρώσ- 
σους προσβάλλοντας πρώτους, τήν δέ Πολωνίαν 
έξωργισμένην δεχομένην μέν τήν πρόκλησιν, 
άντιπροκαλουμένην δέ τήν Ρωσσίαν εϊς μάχην.

Τή 1η νοεμβρίου τοΰ 1 8 6 1  έ'τους ό λαός 
άπας τής Κρακοβίας συνεπιέζετο έν τη μεγάλη 
πλατεία τής πόλεως, έν ής τώ  μέσω ϊσταται 
ό έ'φιππος άνδριάς Παύλου τοΰ πρώτου , ήτις 
κποτελεΐ εύρύχωρον παραλληλόγραμμον, όριζό- 
ρνον ένθεν μέν ύπό τίνος στρατώνος τοΰ πυ
ροβολικού, ένθεν δέ ύπό φυλακής καί τοΰ φρου
ραρχείου, έ'νθα διατρίβει ό 'Ρώσσος διοικητής. 
Τό πλήθος άνέμενεν έναγωνίως τό άποβησόμε- 
νον έκ τής πρεσβείας τών πρώτων τής πόλεως, 
ήτις παρέστη τώ διοικητή ζητοΰσα τήν άφε- 
σιν πολλών αθώων δεσμωτών, μάλιστα δέ γυ
ναικών. Αλλ’ ό διοικητής απεκρούσατο άγροί- 
κως τήν έγγραφον αύτών άξίωσιν, προβαλλό
μενος τήν δοθεΐσαν αύτώ εντολήν έκ τής Βαρ
σοβίας.—  «Κύριοι, είπε πρός αύτούς, εύτα- 
κτεΐτε' παραινείτε δέ ταΐς γυναιξίν ϊνα σωφρο- 
νώσιν- έπιτρέψατε δέ τά λοιπά τών πραγμάτων 
τώ  γενναίω αύτοκράτορι καί τοΐς ύπουργοΐς αύ
τοΰ. » Καί ή πρεσβεία άνεχώρησεν άπρακτος.

Τό πλήθος έπηυξήθη,καί ή πλατεία έγεμεν 
ανθρώπων άοπλων καί γυναικών καί παίδων 
άκινητούντων, περιμενόντιον άδηλόν τινα λύ- 
σιν. Τα πρόσωπα αύτών ήσαν ή'ρεμα. Συνδιε- 
λέγοντο καθειμεννι τή φωνή, καί μετέδιδαν ήσύ- 
(ως τάς άπορρήτους αύτών γνώμας . Γυναίκες 

Η  τινες προσπεσοΰσαι τώ  σταυρώ προσηύχον- 
το. Πρό δέ τοΰ στρατώνος πυροβολισταί τινες 
συνθέντες τούς βραχίονας έκάπνιζον βλεπον- 
τες τά  περί αύτου'ς.

Αίφνης ήκούσθη βρόμος, καί μετ ολίγον έκι- 
νη'θη τό πλήθος, ώς τά  μακρά τής θαλάσσης κύ
ματα, διαδίδοντήν ιδίαν ταραχήν εις πάσαν τήν 
πλατείαν, καί μέχρι τών έσχάτοιν της πόλεως. 
Καί πάντες έκίνουν τά  ρινόμακτοα άναβλέπον- 
τες εις τόν ούρανόν. Διότι μέγα αεροπόρον σφαί- 
ρωμκ (ballon) έφέ^ετο μεγαλοπρεπώς έν τώ

αέρι ύπέρ τών στεγών, έπιγεγραμμένον ύπερμε- 
γέθεσι γράμμασιν ούτως’ Η ΠΟΛΩΝΙΑ ΔΕΝ 
ΑΠΕΘΑΝΕ.

Τό αεροπόρον σφαίρωμα κατέβη τό πρώτον 
δινούμενον, ώς εϊ ήθελεν ϊνα πέσ-  ̂ έπί τοΰ λίθι
νου σταυρού τής πλατείας. Ά λ λ ’ άπαχθένπλα- 
γιως ύπο τής αύρας, έτεινε πρός τήν στέγ/ιν 
τοΰ οίκου τοΰ διοικητοΰ. Εύθύς δέ οί ύπη- 
ρέται τοΰ άστυνόμου έπεφάνησαν εϊς τήν όρο- 
φήν, έ'χοντες διά χειρών κάμακας καί άγκι
στρα, καί ήτοιμάζοντο ϊν’ άγκιστρώσωσι τόν 
αυθαδη τούτον θορυβοποιόν. Αλλά τότε άνε
μος ούριος πνεύσας άπη'γαγεν έξ άπροσδοκήτου

\  ̂ * / \ · \ > \ 
τοαεροπορον σφαιρωμαπρος τον ουρανον, οιονει
μυκτηρίζον τούς περί τόν αστυνόμον. Παντα-
χόθεν δέ τής πλατείας καί τής πόλεως ήκού-
σθησαν τότε όλολυγαί καί κροτη'ματα άτελεύ-
τ η τ α .

Η θέα τοΰ έπιγεγραμμένου σφαιρώματος καί 
τα κροτη'ματα έξηγρίωσαν τούς 'Ρώσσους. 'θ  
αστυνόμος έφάνη εϊς τόν εξώστην, καί προσέ- 
ταςε τώ  πλήθει ϊν άναχωρη'ση τήν τα-/ ίστην 
έκτης πλατείας. Ά λ λ ’ ό λαός μηδόλως προσ
έχουν τοΐς προστάγμασιν αύτοΰ άνέβλεπεν εϊς 
τό σφαίρωμα, όπερ, αϊσθανόμενον εαυτό έξω 
προσβολής γενόμενον, έβράδυνεν ή'δη πρός τήν 
φυγήν, έπαν/φχετο πάλιν, έστρέφετο καί έπε- 
στρέφετο, καί έφαίνετο ό'τι έ'χαιρε μ ετ ’ ειρω
νείας βλέπι ν τήν οργήν τών Ρώσσων μηδέν 
προς αύτό ϊσχύουσαν, καταγογγυζόντων τών 
ύπ αύτό ανθρώπων.

Μετά τινας στιγμάς ό αστυνόμος, επιφανείς 
πάλιν εϊς τόν έξώστην, έπανειπε τήν πρόκλησιν, 
προσθείς άπειλάς όζούσας πυρίτιδος. Τότε τάγ
μα πυροβολιστών έλθόν παρετάχθη ποό τής 
κιγκλίδος τοΰ στρατώνος· ύστερον δέ άπετέ- 
λεσε στρατήγημά τι στοιχηδόν έπί δεξιά καί 
αριστερά, καί άπεκάλυψε δύο τηλεβόλα εύθυ- 
νόμενα πρός τόν λαόν.

Τοΰτο ιδόντες άνδρες, γυναίκες καί παΐδες, 
ένενόησαν τό δεινόν της περϊστάσεως, καί ήρ- 
ξαντο ϊν’ άναχωρώσιν. Ά λλ’ έπειδή αί πέριξ 
όδοί δέν η σαν ίκανώς πλατεΐαι, ένεφράχθησαν 
ύπό τοΰ όχλου τών άμαξών. Τό δέ πλήθος, 
μή δυνάμενον ϊνα έκρεύση δι’ έξόδων στενωτά- 
των, έπαλινδρόμει ώθούμενον όπισθεν πρός τήν 
πλατείαν. Τα δέ δύο τηλεβόλα έφαίνοντο έπι- 
τηροΰντα τήν διαδρομήν ταύτην τοΰ πλήθους, 
δεινόν βλέποντα. Τότε παΐς τις , άναβάς 
καί καθίσας έπί τίνος υψηλού σιδηροΰ φανοΰ , 
άνεπέτασεν έξαίφνης μεγάλην σημαίαν λευκήν 
καί έρυθράν, καί τά παράσημα τής Πολωνίας, 
ό αετός καί ό ιππότης έφέροντο μετέωρα διά 
τοΰ άέρος. Ή θέα τής έθνικής σημαίας ανέ
φλεξε τούς Πολωνούς, καί παν τό κυμαΐνον 
ρεύμα τοΰ λαοΰ κατηυνάαθη ώςγοητευθέν. Καί 
πάντες έβλεπον πρός τόν λευκόν αετόν άμνη- 
μονοΰντες καί τών άπειλών καί τοΰ άστυνόμου, 
καί τοΰ άπό τών δύο τηλεβόλων κινδύνου. 
Τότε από μυρίων στομάτων μυρίαι συμφωνού
σα ι ήκούσθησαν φωναί άδουσαιτόν άγιον ύμνον 
«Π α ν το δ ύ ν α μ ε Θ εέ , έλ έη σ ο ν  ή μ ά ς ,  καί 
ά π ο δ ο ς ή μ ΐν  τ ή ν  π α τ ρ ίδ α ! Λ γ ία  Παρ
θ έν ε , β α σ ίλ ισ σ α  τ ή ς  Π ο λ ω ν ία ς , π ρ έ 
σβευε ύπέρ  ήμώ ν !» Καί μεταξύ τελευτώντος 
τοΰ άσματος ήκούσθησαν τρεις τυφεκισμοί, ρι- 
φθέντες παρ’ άγνώστου τινός. Τό πλήθος ενο— 
μισεν ότι έση'μηναν τήν σφαγήν, καί καταλη- 
φθέν ύπό πανικοΰ φόβου, καί, περιελθόν εϊς ά - 
πόνοιαν, ώρμησεν ϊνα φύγη. Ή σύγχυσις έγέ
νετο φρικτή. Αί γυναίκες καί τά  παιδία άνε- 
τράπη-rav καί κατεπατήθησαν- οί δέ 'Ρώσσοι 
στρατιώται, νομίζοντες ότι προσεβάλλοντο

ύπό τοΰ πλήθους, έτυ μπάνισαν, καί ό έπί τ ί ς  
κανονοστοιχίας βροντόφωνος αξιωματικός, ργρ
ζας τήν φωνήν, έπέταξέ τι φρίκην έμβαλ&? 
τώ  πλήθει.

Β '.

Εν ακαρεΐ έςεκενώθη τό μέσον τής πλατεί
ας. Μόνη δε γυνή τις ρακένδυτος έ'μενε γονυ
κλινής ύπο τον σταυρόν, έ'χουσα διά χειρών 
την κεφαλήν αυτής. Παρ αυτή δέ ϊστατο τό 
τεκνον αύτής , νηπιον τριών έτών ,παΐζον καί 
άναμενον το τέλος τής προσευχής τής μη- 
τρος. Αμφοτεροι δε έφαίνοντο άγνοοΰντες παν
τελώς τά περί έαυτούς γινόμενα. Νέος δέ τις 
Πολωνός, ωραίος καί αξιωματικός τήν όψιν, 
ώρμησεν έπί τήν γυναίκα, καί, θέλων ϊνα 
σωση ταυτην και το βρέφος, εΐλκυεν αύτήν 
όπισω τοΰ άνδριάντος. Δεινός τότε κτύ
πος εσεισε τά παράθυρα τών πλησίων οίκων, 
ών αι ύαλοι συντριβόμενα^ έψόφησαν. Τό πρώ
τον πυροβόλον έςέλαμψε, καί βοή φρικώδης 
ήκουσθη έν τώ  πλήθει · διότι τά  σιδηρά τής 
εκρηςεως κερματια εφονευσαν περί τούς πεντή
κοντα ανθρώπους κατακαλύψαντας τήν πλατεΤ- 
αν, και συν αύτοΐς το παιόιον τής προσευχό
μενης γυναικος, οπερ προσεβλήΌη ύπό βισκαϊ- 
ανοΰ, άποκόψαντος αύτώ τόν τράχηλον, ώς 
ξυρος. Ο κορμος τοΰ βρέφους έ'πεσεν έπί τό 
έτερον μέρος, η δε κεφαλή έπηδησεν ολίγον 
μακροτερω. Η μητηρ τοΰ παιδίου άνέστη ώς 
λέαινα, και εμεινε πρός ώραν ακίνητος, άκαμ
πτος, ώς σιδηροΰς μοχλός , φρίττουσα, ώς Μέ- 
όουσα, έχουσατο στόμα χάσκον, τό ό'μμα μεθύ— 
ον ύπό φόβου. ’Έπειτα  δέ άναλαβοΰσα έκ τής 
φρικώδους έκστάσεως, άνεβόησεν, ώς θηρίον, 
ώρμησεν έπί τό αίματόφυρτον πτώμα τοΰ τέ
κνου αυτής, και υποκαθεζομενη, ήρξατο ινα 
λάπτη, ώς κύων, τό αιμα, καί μετ’ ολίγον, 
αναπηόησασα, ανελαβε τήν κεφαλήν τών τριχών, 
έσεισε και έδειξεν αύτήν τώ  πλήθει κραυγά- 
ζουσα- « αύτη ή επιείκεια τοΰ αύτοκκράτορος.»

Ο Ρώσσος αςιωματικός έπέταξε πάλιν ϊνα 
πυροβολησιοσιν. Ο όενεοςΠολο^νός, τρεπόμενος 
προς αύτον, —  Εισθεάρα κακούργοι, λέγει ρωσ-< 
σιστί, δεικνύων αύτώ τόν γρόνθον, έπειδή 
πυροβολείτε γυναίκας καί βρέφη· Καί έκπαθής 
γενόμενος, ώρμησεν ώς μεθύων έπ ί τό πυρο
βόλον, καί έναγκαλιζόμενος αύτό έστήριζε 
σπασμωδικώς τό στήθος αότοΰ έπί τό στό- 
μιον, Ό  δέ πυροβολίστής, έχων διά χειοός 
τήν άνημμένην θρυαλλίδα,— Νομίζεις, λέγει 
πρός αύτόν ό'τι εμποδίσεις τήν έ'ξοδον t τής 
σφαίρας; Εϊς κόρακας, όλεθρε! Καί έθηκε πυρ.

Αλλ άγαθή τύχη τό έ'ναυσμα τοΰ πυροβό
λου άναφθέν έσβέσθη εξαίφνης, τό τηλεβό- 
λον δέν έξερράγη, ό δέ ή'ρως Πολωνός ϊστατο 
έτι ζών πρό τοΰ στομίου, ώς εί ή θέα αύτοΰ 
κατέσχε τήν έκρηξιν τοΰ όπλου. Τότε ό πυρο- 
βολιστής έπάταξεν αύτόν διά τής ψήκτρας κατά 
κεφαλής, καί έπεσεν ΐλιγγιών χαμαί. Χ λ λ ' 
άναστάς ώρμησε πρός τόν αξιωματικόν,- καί 
ραπίσας αύτόν σφοδρώς,

— Κακούργε! λέγει πρός αύτόν, απάγγειλαν 
τώ  διοικητή ότι είμαι ό κόμης Λαδισλάς Βόλ- 
σκης, Πολωνός μετανάστης, κατελθών κρυφίως 
εϊς τήν πατρίδα ό'πως συνομώσω έπι τον αύ- 
τοκράταρα τής 'Ρωσσίας ! ......................................

Μ ετ’ ολίγον ήχθη δεσμώτης εϊς τήν άκρόπολιν.

Γ '.

Κατά τήν νύκτα έκείνην ό άνεμος έπνευσε 

<Γ5 %δρός καί παγετώδης, καί ή χιών κατέρ.

ίευσεν άφΐίονος άμδλύνούσα τόν ψόφον τών πο- 
δών τών στρατιοιτικών ταγμάτων καί τοΰ πυ- 
ροβολικοΰ, διαπορευομένων τήν σιγώσανπόλιν ■ 
διότι τά  έν τή ήμερα έκείνη συμβάντα ένήργη- 
σαν ώς ναοκωτικόν τι φάρμακον εϊς αύτήν κατα' 
δύσασαν εϊς ύπνον όμοιάζοντα πρός τόν θάνατον, 
κυμαίνουσαν ύπό φροντίδων καί ονείρων κατα

πληκτικών·
Ή φυλακή τοΰ κόμητος Βόλσκη ήτο κυψέλη 

στενή καί λυπηρά, συγκείμενη έκ τεσσάρων ρυ
παρών τοίχω ν, άμυδρώς πως φωτιζόμενων 
άνιοθεν διά θυρίδος κατεσκευασμένης διπλοί 
σιδηρά κιγκλίδι· έκ θύρας σιδηράς μετά θυ- 
ριδίου, έκ μιάς άθλιας κλίνης, καί τραπέζης 
χωλής. Πρός τό άμυδρόν φώς τοΰ δυσειδούς 
κηοίου ό δεσμίότης είδεν έπί τών τοίχων γε- 
μόντων έπιγραφών καί κυρίων ονομάτων καί 
εικόνων έγγεγραμμένην τήν ιστορίαν τών πρό 
αύτοΰ έν τή ειρκτή ταύττι κατοικησάντων Πο
λωνών, διηγουμένων τούς φόβους καί τάς τα 
λαιπωρίας αύτών.

ΙΙεριήλθε τήν φυλακήν αύτοΰ ώς τίγρις αρτι 
ζωγρηθεΐσα- έπειτα δέ έ'πεσε φρενιτιών έπί γό
νατα, καί διέμεινεν έπί μακρον άνάγων τήν 
ψυχήν αύτοΰ εϊς τόν Θεόν- ύστερον δέ ήρξατο 
ϊνα τρέχη σφαλερόν καί παράφορον παρα τους 
τοίχους, καί καταφιλών αύτούς, ώς άπό πολλοΰ 
γνωστούς καΐ ποθουμένους φίλους. —  Ύ μεΐς 
με σώζετε, έ'λεγεν εϊς αύτούς, καί με φυλάτ- 
τετε άπό τοΰ άτιμάσαι τό όνομα τοΰ πατρός 
μου καί προδοΰναι τήν φιλτάτην μοι πατρίδα, 
y άριν τής γυνακός ης ήράσθην· διότι, καί άν 
θελήσω, ύμεΐς ούδέποτέ μαι έπιτρέψετε ϊνα ίοω 
αύτήν πάλιν.

Ό  δεσμοφύλαξ, ό'στις παοετήρει κρυφίως 
άπό τοΰ θυριδίου, βλέπων αύτόν άσπαζομενον 
τούς τοίχους καί διάλεγόμενον πρός αύτούς 
ούτως έμπαθώς, ένόμισεν ό'τι ή παρεφρόνει ήδη 
ή έκαυματίζετο. Διό έδραμε ταχέως πρός τόν 
ιατρόν τής φυλακής, ό'στις ήρώτα αύτόν ένα- 
γωνίως πώς έχει.

—  Ουδέποτε ήσθόμην έμαυτόν ύγιεστερον 
καί εύτυχέστερον, άπεκρίθη.

—  Παράδοξον τοΰτο, λέγει αύτω · όμως τις 
ύγιής τάς φρένας καί τό σώμα, χαίρει εισερ
χόμενος εϊς τήν φυλακήν ! . . .

—  Τούτο, λέγει α\.τ.ο ό κόμης Βολσκης, 
είναι άπόρρητον τοΰ Θεοΰ καί έμοΰ. Μή ύπαρ- 
χει έν 'Ρ(οσσία νόμος άπαγορεύων τοΐς δεσμώ- 
ταις ϊνα φιλωσι τούς τοίχους τής φυλακής 
αύτών;

—  "Οταν ή χύτρα βράζη, έκτινάσσει τά 
πώμα, λέγει μειδιών ό ιατρός. Χλλ έλπίσω- 
μεν ότι ή αύριον έσται ήσυχωτέρα.

'Ο ιατρός έ'λεγεν όρθώς- διότι τά  πάθη δέν 
είναι μόνιμα. Τή έπαύριον ό δεσμώτης κα
τέστη ήσυχώτερος, καί έλογίζετο καθ αύ
τόν έπί τίνι μισθώ έσιοσε τήν δόξαν άύτοΰ' 
καί τάς όρμάς τής ψυχής διεδέχθη τότε έπαρ-· 
σις σκυθρωπός, μέριμνά τις έκπληκτος καί πυ- 
ρεττώδης, οϊαν πάσχουσι τά  καθειργμένα θη
ρία, άτινα διατελοΰσιν άείποτε έρίζοντα πρός 
τήν σιδηράν κιγκλίδα τής γαλεάγρας. Επε- 
θύμει αλγεινών άσχολιών" έβουλεύετο ί'να κα- 
ταφρονή τών δικαστών, ϊνα προκαλέσηται, ινα 
έςοργίζτ, καί έκβιάζηται αύτούς πρός τιμωρίας. 
Είχε χρείαν βασάνων, κολασμών, οιτινες σπα- 
ράσσοντες καί αίμάσσοντες τό σώμα έμελλον 
ϊνα παράσχωσιν άσχολίαν καί άνακούφισιν τη 
πασχούση ψυχή, άπαλλάσσοντες άύτήν τής 
μ '(μ η ς  τών παρελθόντων καί τών δισταγμών, 
ου; ^φοβείτο μάλλον τοΰ ρωσσικοΰ κνούτου καί 
τών έμπυρων λαβίδων.

Άλλά κακή τύχη οί δικασταί δέν έφαί
νοντο σπεύδοντες ινα κρίνωσιν αύτόν, καί διέ- 
τριψε περιαλγής τρεις έβδομάδας, μονάζων, 
μή βλέπων άλλον πλήν τοΰ άπαθοΰς προσώ-

TOU 0cG μοφύλακος, ό'στις έφερεν αύτώ δίς 
τής ήμέρας άθλίαν τινά τροφήν. Καί θέλων 
ϊνα έκχέη τήν οργήν αύτοΰ, ήρέθιζεν, έχλεύαζε 
καί ύβριζεν αύτόν καί πάσαν τήν 'Ρωσσίαν. 
Χ λλ’ έματαιοπόνει· έπειδή ό δεσμοφύλαξ ύπέ- 
μενε πράως τά πάντα, έθάς ήδη άπό πολλοΰ 
γενόμενος τών τοιούτων, καί διέμενεν άπαθέ- 
στατος καί άτάραχος πρός τάς ύβρεις αύτοΰ. 
Πρός ό',τι άν ό δεσμώτης έ'λεγεν, έσειε τήν κε
φαλήν, περιεφρόνει αίρων τούς ώμους, έκάγ- 
χαζεν εύη'θως, δεικνύων τό πελώριον αύτου 
στόμα, καί άπεκρίνετο πρός αύτόν παραφερό- 
μενον ύπό τής οργής μόνον διά παροικιών.—  
"Οστις δέν ύπομένει δέν απολαμβάνει ούδέν. 
—  ’Ολίγη βροχή παύει πολύν άνεμον.— Δέν 
συλλαμβάνει τις τάς μυίας διά τοΰ ό'ξους, 
ούδέ τήν σελήνην διά τών όδόντων.—  'Ως 
έστρωσε τις ούτω καί κοιμάται. —  'Ο χορεύ- 
σας πρέπει ϊνα πληρώση τούς κιθαριστάς, καί 
άλλα τοιαΰτα. Ό Βολσκης έμίσει αύτόν μάλ
λον μάλλον, μή δυνάμενος ι̂ ’ άνέχηται τό έρ- 
ρακωμένον αύτοΰ πρόσωπον, καί μάλιστα 
τόν κεκυρτωμένον νώτον. Έπειδή, ώς γνω
στόν, ούδέν μιαρώτερον καί άπεχθέστερον 
τών νώτων άνθρώπου, δν δεν άγαπώμεν. Τ έ
λος δέ, γενόμενος άθυμότατος, καί άναμνησθείς 
τοΰ νέου Πολωνοΰ δεσμώτου, ό'στις έκάη έκου- 
σίως ζών έν τή κλίνη, έκρινεν ινα μιμηθή αύ
τόν. ’λκούσας δέ νύκτα τινά τόν δεσμοφύλα
κα ρογχάζοντα, έθηκε τόν λυχνοΰχον ύπό τήν 
κλίνην. Ιΐδ η έφλέγοντο τής κλίνης τά  άχυρα 
καί παχέος καπνού έπληροΰτο ή στενή ειρ
κτή . Ά λλ’ ή θύρα ήνοίχθη θορυβωδέστατα, 
καί ό  δόλιος φύλαξ ώρμησε πρός τήν κλίνην 
μϊΤ·ά κάδου ύδατος σβέσαντος εύθύς τό πΰρ. 
Έ κ το τε  δέν άφήκεν αύτώ τό φώς τήν νύκτα· 
καί διετέλεσεν εισερχόμενος ώραν έξ ώρας πρός 
αύτόν, θέλων ί'να γνωρίζη, άσφαλώς τ ί πράττει.

Τέλος παρέστη αύτώ περί τινα εσπέραν ύπα- 
σπιστη'ςτις μετά τεσσάρων στρατιωτών, άπαγ- 
γέλλων ότι προσετάχθη ϊν’ άγάγη αύτόν εϊς 
τούς έξεταστάς. ’\νε'στη έκ της κλίνης ώς άπό 
ηλεκτρισμού υποκινηθείς, καιήκολούθησεν αύτώ 
μέχρι μεγάλης τινός αιθούσης, έν ής τώ  μέσω 
ήτο τράπεζα μακρά κεκαλυμμένη πρασί- 
νω τάπητι. Περί δέ ταύτην συνήδρευον δέκα 
εκατόνταρχοι καί χιλίαρχοι, ών προήδρευε 
πολιός τις 'Ρώσσος στρατηγός.

—  Ή κατάστασίς σου, είπε πρός τόν Βόλ- 
σκην ό πρόεδρος, είναι δεινοτάτη · άλλ’ έκ 
σοΰ έξαρτάται ϊνα βελτιάίσης αύτήν όμολο- 
γών άπλώς τό έγκλημα καί μετανοών. Έ χ εις  
όνομα έντιμον* έπειδή πάντες έν 'Ρωσσία εχο- 
μεν διά μνήμης τόν πάππον σου. Αλλά κακή 
τύχη ό υιός αύτοΰ, ό πατήρ σου, έκαμεν έπιγα- 
μίαν πρός οικίαν νοσοΰσαν νόσημα συγγενικόν, 
τήν πρός τούς 'Ρώσσους άμείλικτον έχθραν. 
Ή  μήτηρ σου κατεπεισεν αύτόν ϊνα μετανα- 
στεύση , καί ήνάγκασεν αύτόν ϊνα μετάσχη 
τής έπαναστάσεως τής Πολωνίας, καί κατα- 
φύγ/ι ύστερον εϊς Ουγγαρίαν, όπου διεφθάρη 
έν τινι μιαρά καί απονενοημένη μάχη. Βλέ
πεις ότι κα λώ ς γνωρίζομεν τήν ιστορίαν τοΰ γέ

νους σου.
 Ή έξοχότης σού με διόάσκει ότι ό πα-

τήρ μου ήτο παράφρων , ή δέ μήτηρ μου ού- 
τιδανή. "Εχεις ϊνα είπης άλλο τ ι ;

Ό στρατηγός έδήχθη μέν τήν καρδίαν έκ 
τών λόγων τούτων, άλλά δέν ώργίσθη. —  Έ δύ-

νασο ϊνα ησαι έγγονος τοΰ παπτ.ου σου, υπε- 
λαβεν, άνδρός δηλονότι κάλοκάγάθου καί νουν
εχούς · άλλά προύτίμησας ϊνα ήσαι υιος τής 
μητρός σου. Είσαι αύτεξούσιος.. .  Αλλ όμως 
είσαι νεώτατος, μόλις εϊκοσιτριών έτών, και 
ή καρδία σου δύναται έτι ϊνα τραπή προς το 
βέλτιον. Οί δικασταί είναι έπιεικεΐς, και 
ομολογώ ότι μεγάλως έχαίοομεν άν, βλέπον
τες τό άποπλανηθέν πρόβατον έπανερχομενον 
εϊς τό ποίμνιον. Άναφρόν/,σον. Επανόρθω
σαν τά πταίσματά σου όμολογών. Κατά τήν 
πρώτην άνάκρισιν ήρνήθης τά  ονόματα τών 
συνωμοτών σου · διό σε άφήκαμεν ήσυχον έπί 
τινας ήμέρας, όπως σκεφθηζ κατα σχολήν. 
Έ χ εις  φιλίας άπορρήτους;. . .  Τίνες οί συνω- 
μόται σου ; .  . .

—  Δέν έχω  ούδεμίαν άπόκρυφον φιλίαν , 
άλλ’ έχθρας φανεράς, αΐτινες φαίνονται έκ τών 
οφθαλμών μου.

—  Σκέφθητι, ύπελαβεν ό στρατηγός, μι
κρόν διαλιπών · έπειδή , ούτως άποκρινόμενος, 
τήν μέν κατάστασίν σου δεινοποιεΐς, έμέδέ, έπι- 
εική πρός σέ όντα, καθιστάς κριτήν άμείλι
κτον. Άρνεΐσαι άρά γε ότι έστάλης ένταΰθα 
παρά τών δημοκρατικών απόστολος συνομό- 
σων έπί τήν ρωσσικήν αρχήν ;

—  Ούδεμίαν παρ’ ούδενός έλαβαν εντολήν, 
άλλ’ ήλθον αύτόματος εϊς Πολωνίαν, έπιθυμών 
ϊνα ϊδω πάλιν τόν τόπον μου, καί μάχωμαι 
ύπέρ τής ελευθερίας αύτοΰ. Επειδή ένομισα 
ότι τά  πράγματα ήσαν έπ αύτής τής ακμής, ότι 
ή Πολωνία έμελλεν ινα έπαναστη καί άπο- 
σείσηται τέλος τόν βασανίζοντα αύτήν ρωσ- 
σικόν ζυγόν. Κατώρθωσα ϊνα πορίσωμαι δια- 
βατήριον, καί διεβην τά  μεθόρια.

—  Οί λόγοι σου είναι άφρονες. Γνωρίζο
μεν δέ ότι οί ταραξίαι κινούνται πάλιν. Αλλά 
νομίζεις άρά γε ότι ήμίϊς φοβούμεθα τάς ρα
διουργίας καί πανουργίας αύτών; Συνελάβομεν 
άπό τινων ημερών πολλούς ύπόπ:ους, έν οίς 
ίσως καί τινας άναιτίους. Σόν είναι ϊνα φαν®- 
ρώστις τούς άθώους. 'II φιλανθρωπία σε άναγ» 
κάζει εϊς τοΰτο.

—  'Η παγίς είναι λίαν άγοοικος καί άφυής, 
ιίπεν, αίρων τούς. ώμουςπεριφρονητικώς ό Βολ
σκης· ώστε δέν εμπλέκομαι έν αύτη. Χαίρω 
δέ νομίζων ότι πάντες ούτοι είναι ένοχοι, ώς 
έγώ, έρωτας τής πατρίδος, καί μίσους τών 
τυράννων.

— Φαίνεται όμως ότι αισθάνεσαι σεαυτόν 
λίαν ένοχον · διότι, θέλων ϊν άποφύγης τήν 
παρούσαν έξετασιν, έπεχείρησαςϊναγένησαι αύ-

τ (!Χ α Ρ· , , ,
— Έπειράθην ϊν’ άποκτείνω έμαυτόν έξ αθυ- 

μίας, μή δυνάμενος ϊνα βλάψω τούς άνηλεεΐς 
τυράννους τής πατρίδος μου.

Πρός τούς λόγους τούτους ό στρατηγός έγέ
νετο παράφορος · καί πλήξας τή χειρι τήν τρά

πεζαν,
—  Αγνοείς άρά γε, λέγει προς αύτόν όργι- 

λως, τίς είναι ό πρός όν ούτω λαλεΐς, και ότι 
δυνάμεθα ϊνα κατάσχωμεν τήν αύθάδειάν σου 
διά τρόπων ήττον ήπιων; Αναμνησθ/ιιι τοΰ

Κονάρκη !. · ·
Ό  δέ Βολσκης, άναστάς έξαίφνης,
 Γνωρίζω, άνεφώνησεν, ότι έχετε πολλά

βασανιστήρια. Δόξα τώ  Θεώ ! είσθε εύμήχα- 
νοι, καί έχετε τόν νοΰν πόριμον εις τοΰτο. 
Έπειδή τά μέν άλλα έθνη έξεΰρον τάς άτμομη- 
χανα-, τους σιδηρόδρομους, τους /•,λεκ.ρικου, 
τηλεγράφους, έξευρέσεις αΐτινες κατέστησαν 
τήν ύλην υπήκοον τοΰ νοός- ύμεΐς δέ οί 'Ρώσ- 
551  έξεύρετε τό κνούτον, τόν έξορισμόν, καί



άν δ ,τι ήλιθιοϊ τήν ψυχήν, παν κατατήκον τήν 
διάνοιαν. Πράξετε περι έμοΰ δ ,τι αν θελη'σητε· 
ίπειδή περιφρονώ τοΰ; μέχρι θανάτου ραβδι
σμού;, τά βασανιστήρια, καί τον άβίωτον τών 
μεταλλείων τη ; Σιβηρία; βίον. Έφθασα εϊ; 
Πολωνίαν μυρία όνειροπολών ονειροπολήματα, 
άτινα ήσαν τά  τέκνα μου· άλλ’ οί άετιδεΐς μου 
άπέθανον πριν ϊδωσι το φώ; τοΰ ήλίου. Τ ί μοι 
μέλλει ή κακοπάθεια καί ό θάνατο;; Όποιαν- 
οήποτε τιμωρίαν καί άν μοι έπιθήτε, αΰτη 
έσται μοι γλυκεία προς τήν λύσσαν ήν λυσσώ, 
fc/λέπων έμαυτόν άοπλον, καί μή δυνάμενον ίνα 
εκδικηθώ!. . .

Θόρυβος έγένετο μέγιστος προς ταΰτα. 
Οί κριται άνέστησαν έκ τής έδρας· ό δε στρα
τηγός ώρμησε προς αύτόν δεινόν βλέπων.

—  \ναίσχυντον δαιμονοφόρητον παιδάριον ! 
άνεβόησεν. Α. ! επιθυμείς λοιπόν τάς βασάνους. 
Γενηθη'τω τό θέλημά σου.

Καί καλέσας τόν ύπασπιστήν, είπεν ολίγα 
τινά πρός τό οΰς. Ούτος δε άπήγαγεν αύτόν 
εις έτερον δωμάτιον , καί έπαγίωσεν έν μέν 
τοΐς ποσί κρίκου; σίδηρους, τάς δέ χεΐρας αύ
τοΰ έδεσε διά χειροπεδών οΰτω συσφιγγουσών 
αύτάς, ώστε τό σχοινίον, διεισδΰν εί; τά ; σάρ
κας, διεσπάραξε τούς καρπού;. Μετά δέ τοΰτο 
ένέβαλον αύτόν εί; τινα υπόγειον κρύπτην, εί;ήν 
δέν ήδύνατο ΐνα ίστήται ορθό;, καί άφήκαν 
αύτόν έκεΐ έπί δύο εβδομάδας, ζώντα έξ ΰδα- 
τος ψυχίοις καί πύρνοις περιπεπασμένου" ύστε
ρον δέ έπανήγαγον αύτόν πρός τούς εξεταστάς 
τρίς· άλλά τρις έ'μεινεν άφωνος πρός τάς ερω
τήσεις αύτών, μή θελήσας ΐνα είπη μηδέ συλ
λαβήν, καί κατεβίβαζον αύτόν πάλιν άπρακτοι 
είς τήν κρύπτην. Πρωίαν δέ τινα εκατόνταρ
χο; Tt; έλθών άπήγαγεν αύτόν ε’ίς τινα μι
κρόν αύλήν περιεχομένην κύκλω ύπό ύψηλο- 
τάτων τοίχων. ’Εκεΐ περιέμενον αύτόν εξ στοά- j 
τιώται ένοπλοι.

— Είμαι προστεταγμένος ϊνα σε θανατώσω, 
είπε πρός αύτόν ό εκατόνταρχος. ’Α λλ’έάν θέλη
σης ϊνα όμολογη'σης τέλος ένταΰθα τά  πάντα, 
γενη'σεταί σοι αναβολή καί ϊσως άφεσις τή ; τ ι 
μωρία;.

—  Σπεΰσον, άπεκρίθη αύτώ ό Βόλσκη;, δπω; | 
μη' σοι οί στρατιώται άηδίζωνται διατρίβοντες. ■ 
'θ  αξιωματικό; περιεκάλυψε διά μανδυλίου 
τήν ό'ψιν αύτοΰ, καί,

—  Πριν ή έπιτάξω ϊνα σε πυροβολήσωσιν, 
αριθμήσω μέχρι; είκοσι, λέγει πρό; αύτόν. Σκέ- 
φθητι. Μία λέξι; άρκεΐ σοι πρό; σωτηρίαν. 
Αλλ’ ό κατάδικο; έγένετο άφωνο;. ’Εκείνος δέ 
ήρξατο ϊν’ άριθμη βραδέως καί έμμέτρω;, καί 
είπών είκοσι, —  « Σκοπεύσατε! » έβόησε πρός 
τούς στρατιώτας. Καί μικρόν διαλιπών, α Πριν ή 
έπιτάξω πΰρ, προσέθηκε, άριθμήσω ετι δέκα .» 
’Αλλ’ ο κατάδικος, άντί τοΰ άποκριθήναι, ή δε 
τό άσμα τής Πολωνίας· <( Κύριε! άποδος ήμιν 
τήν ελευθερίαν! . .  . »

— Τή άληθεία ό άνθρωπος ούτος μαίνε
ται ! είπεν ό αξιωματικός, καί διέταξεν ϊν’ άπο- 
καλύψωσιν αύτώ τήν όψιν, καί άπαγάγωσιν 
αύτόν πάλιν άνθιστάμενον, βοώντα καί όλολύ > 
ζοντα είς τήν κρύπτην.

Διενυκτέρευσεν έκτάδην κείμενος έπί τής κλί
νης , εχων τους οφθαλμούς άνεωγμένου;, καί 
έξήταζε καθ’ εαυτόν τ ί  άρα διενοοΰντο οί 
'Ρώσσοι ϊνα πράξωσι περί αύτοΰ. Καί τότε 
είδε παρά τό ύπαυχένιον αύτοΰ ιστάμενον ορ
θόν τό φάντασμα τ ή ; Ζωής. —  « ’Εμό; έ'τι εί
σαι, έλεγε πρός αύτόν αΰτη μετά θηριώδου; 
γέλωτος. ΤΑρά γε νομίζει; δτι άφήσω άπονητί 
τήν λείαν μου; ’Αγνοείς δ ,τι σοι ταμιεύομαι. »

— ”Αρχεσθαι πάλιν τοΰ ζην! Ού'τε δύναμαι 
ούτε θέλω τοΰτο, έ'λεγε πρός έαυτόν καί έδά- 
κρυσε τότε πρώτον, ώς παΐς, λογιζόμενος δτι, 
έξασθενήσας τό σώαα, εμελλεν ίσως ϊνα ύπο- 
κύψη ταΐς έπιβουλαΐς τών 'Ρώσσων, οϊτι- 
νε; έφιλοτιμοΰντο ϊν’ άτιμάσωσιν αύτόν. Αλλ’ 
ή φαντασία τοΰ ανθρώπου μάτην τρέπεται πρό; 
τόν ορίζοντα δπω; κατίδη πόθεν έ'ρχεται ό έχ- 
θρό;· διότι ούτο; ούδέποτε φθάνει διά τή;όδοΰ, 
εί; ήν βλέπομεν. 'Η δέ ατιμία, ήν ό Βόλσκη; 
έφοβεΐτο ύπέρ τάς βασάνους καί τόν θάνατον, 
είναι πολύμορφος, κ«ί ό δυστυχής ήτο μκ- 
κραν τοΰ μαντεύσαοθκι έν ποίω τινί σχήματι 
έρπύσει αΰτη μέχρις είς αύτόν.

Δ '.

Περί τήν δεκάτην ώραν τής πρωίας αξιω
ματικός τις 'Ρώσσος, ό ταγματάρχης Κριλώρ, 
είσήλθεν είς τήν φυλακήν αύτοΰ μετά τοΰ δε- 
σμοφύλακος καί ένός σιδηρουργού, δστις άφέΐ- 
λεν αύτώ τάς σιδηράς χειροπέδας. ’Αλλ αί 
χεΐρες καί οί βραχίονες αύτοΰ ήσαν οΰτω πε- 
πληγωμένοι καί καθημαγμένοι, ώστε έκάλεσαν 
τόν ιατρόν.

—  Μικρόν τι τοΰτο, έ'λεγεν ό ιατρός. 'Ο νέος 
ούτος έχει τήν κεφαλήν καί τό σώμα σιδηρά.. .

—  ’Έρχομαι, λέγει μειδιών πρός αύτόν χα- 
ριέντως ο ταγματάρχης, άπαγγέλλων σοι τί 
χαροποιόν.

—  ’Αν ερχησαι, λέγει ό Βόλσκης, δηλώσων 
I μοι δτι έπετάχθης τέλος ίνα με θανατώσης άλη- 
) θώς έντός είκοσιτεσσάρων ώρών, είσαι σοιτήο.

Ούδέν άλλο ζητώ ή ϊν’ άποθάνω · έπειδή 
I βδελύττομαι τήν ζωήν. Καί, άν σοι άρέση, 
ί ήδυνον τόν θάνατον διά παντοίων νοητών βα

σάνων. Τό φάρμακον καταστήσει άνεκτόν το 
έ'μβαμμα.

’Αλλ’ ούτο; άναστά; είπε πρός αύτόν ήσύ
χως· —  Έπετράπην ίνα σοι φανερώσω δτι 
δώδεκα Πολωνοί, συλληφθέντε; τόν παρελθόντα 
μήνα, έτυχον συγγνώμη; παρα τοΰ έπιεικοΰ; 
αύτοκοάτορος, καί δτι έκ σοΰ έςαρτάται.. .

—  Συγγνώμης! ανακράζει. ’Αγνοεί; άρά γε 
δτι δέν είμαι κακούργος; ή*νομίζει; κακούρ
γημα τό είναι Πολωνόν;

—  Δεν ήλθον ένταΰθα, λέγει, ϊνα διαλεχθώ 
πεοί πολιτικών προ; σ ε . . .

—  Καί άντί τίνος άτιμίας μέλλω ϊν’ άγο- 
ράσω τήν συγγνώμην τής μο'νης έπαινιτής 
πράξε(ος, ήν έπραξα έν τώ  βίω :

—  Έάν πρού'κειτο περί άτιμου πράξεως, 
άπεκρίθη πράω;, δέν άνεδεχόμην τοιαύτην εν
τολήν. Σ : ζητώ μόνον ϊνα ύπογράψης έγγρα
φόν τ ι ,  φανερών έν αύτώ δτι μετανοεί;, καί 
υπόσχεσαι ΐνα μή μετάσχη; έν τώ  με'λλοντι 
μηδεμιά; μηχανορραφίας κατά τής άρχής τοΰ 
νομίμου σου βασιλέως. . .

'Ο Βόλσκης άνεπήδησεν ώς τίγοις. —  Αρά 
γε σπουδάζεις, ή άγνοεΐς δτι τοιαύτη ύπό- 
σχεσις άτιμάσει με διά παντός ; Τ ί είναι ή άτι- 
μία, έάν οί ψεΰσται καί οί άνανδροι μή ήναι 
άτιμοι ; Θέλεις άρα ϊνα ομολογήσω δτι με
τανοώ πράξας τά καθήκοντα, καί δτι υπόσχο
μαι. · .  Π ! ικανά τα ΰ τα .. . Ο ύδέπ οτε!.. ·

—  Μή έξοργίζου, ύπέλαβε μικρόν διαλ.ι- 
πών. 'Ο ένθουσιασμός σ’ έ'βλαψεν ήδη πολύ. 
Καί δμως οί κριταί διάκεινται έ'τι, ώς βλέπεις, 
εύμενώς πρός σέ· διότι λογίζονται τήν άνδρίαν 
σου καί τήν νεότητα· τό δέ πταίσμα σου νο- 
αίζουσι τόλμημα διανοίας παραφρονησάσης έκ 
κακών συμβουλών. Γνωρίζεις δτι ό στρατηγός 
Μιλέφ ήτο φίλος τοΰ πάππου σου, καί ελπίζει

I δτι τέλος σωφρονισθείς έση καί σύ άληθώς 
Ι Βόλσκης, ώς έκεΐνος.

—  Αληθώς Βόλσκης, ώς έκεΐνος ! Διά τ ί  με 
υβρίζεις, ύπομιμνήσκων με δτι τά γένος μου 
έχει χρείαν ϊν’ άποτρίψηται όνειδος, δπεο 
βεβαίως έγώ άποτρίψομαι άπαλλαττόμενος τοΰ 
βίου;

— Ούδείς διανοείται μήτε ϊνα σε ύβρίση, 
μήτε ΐνα σε θανατώση έν τώ  παρόντι, εΤίΐίν άνα- 
στάς ό ταγματάρχης. ’Αλλ’ ούδέν τό κατε- 
πεΐγον. Σκέφθητι.

Μετά τινας ήμέρας ό ταγματάρχης ήλθε πά
λιν πρός αύτόν, καί, —  Έσκέφθης, λέγει, τ ί  
μέλλεις πράξειν; 1

Ό  δέ έ'λαβεν αύτόν τής χειρός, καί άγαγών 
είς τήν γωνίαν τής φυλακής, έ'δειξεν αύτώ επι
γραφήν ήν άγνωστός τις έ'γραψεν έπί τοΰ τοί
χου· « Dulce et decorum est pro patria 
IX lO ri. Γλυκύ τε άμα καί ώραΐον τό άποθα- 
νεΐν ύπέρ τής πατρίδος. »

—  Πρόκειται ϊνα έκλέξης ή τήν ευγγνώ- 
μεν ή τόν είς Σιβηρίαν έξορισμόν.

—  Πότε άναχωρήσω είς Σιβηρίαν; Είμαι 
έτοιμος.

—  ΙΙροσετάχθην ΐνα σοι παραδώ τό έγγρα
φον το ΰ το ·.· Αάβε α ύ τ ό .. .  Τ ί φοβείσαι; 
Ούδέν σοι κακόν γενη'σεταί έκ τούτου. Αρκεΐ μό
νον ϊνα γράψης κάτω τά δεκατέσσαρα γράμματα 
τοΰ ονόματος σου. Ούδέν ώραιότεοον τής έλέυ- 
θερίας, μάλιστα δέ δταν τις ήναι νέος, ώς σύ!

Έλαβε τό έγγραφον μεταξύ τοΰ άντίχειρος 
καί τοΰ λιχανοΰ τής δεξιά; χειρός φρίττουν, 
ώς εί έψαυε ράκη λοιμικών καί μηδόλως προσ- 
βλέψας, κατέθηκεν αύτό είς τήν θήκην τής 
τραπέζης.

Έ κτο τε ό 'Ρώσσος ταγματάρχης έπανήρχετο 
καθ’ έκάστην πρωίαν ΐνα μάθη πώς έχει. Ποός 

: δέ τό σχήμα καί τήν φωνήν αύτοΰ ό δεσμώτης 
ήσθάνετο δτι έκτήσατο τόν έ'λεον καί τήν συμ
πάθειαν αύτοΰ· άλλ ήτο άκαμπτος πρός πάσας 
αύτοΰ τάς παραινέσεις. Τελευτώσης δέ τής 
έβδομάδος, ήλθε μετά δύο ημέρας· άλλ’ εφαί- 
νετο άλλοφρονών καί περιμέριμνος.

—  Ύπέγραψας τό έγγραφον; λέγει πρός 
αύτόν.

—  Σαπήσεται έν τή θήκη πριν ή έγώ προσ- 
βλέψω αύτό.

—  Φέΰ! δέν έχεις ικανόν καιρόν. Έπειδή, 
άν αΰριον έν τή όγδοη ώρα τής πρωίας μή έ'χης

j ύπογράψας, τήν εσπέραν αύτήν αναχωρήσεις είς 
τήν Σιβηρίαν.

—  Ω τής εύτυχ ίας !
—  Υπομονή ! Μοι έπετράπη ϊνα σοι φανε

ρώσω σήμερον σπουδαίαν τινά άγγελίαν. 'ΐπ ο - 
νοώ δτι, μνησικακών ίσως πρός τούς δικαστάς, 
τιμωρήσαντας αύστηρώς τήν άθυροστομίαν σου, 
άποβάλλει; τήν διδομένην σοι συγγνώμην. ’Αλλ’ 
ίσως μανθάνων δτι άπολύεσζι ούχί παρ ’ αύτών, 
άλλά χάριν τρίτου τινός, καί μάλιστα γυναι- 
κός, μεταβαλείς γνώμην.

—  Γυναικός;
—  Μάλιστα τής ’Ρωσσίδος κομήσσης Αίε-

β ιτζ.
— Δέν γνωρίζω αύτήν, κραυγάζει φρίττων 

ό Βόλσκης.

—  'Π κόμησσα είναι γυνή ού μόνον έξοχου 
καλλονής καί ευφυΐας άλλά καί καλοκάγαθος.

H θυγάτηρ έμπορου τινός Πολωνοΰ έμβληθέν- 
τος εί; φυλακήν, καθ’ ήν ημέραν έφυλακίσθης, 
ίκέτευσεν αύτήν ΐνα μεσιτεύση ύπέρ τοΰ πατρός 
παρά τώ διοικητή. Καί πρώτον μέν παρέστη 
ταΐς άρχαΐς τής Κρακοβίας, άλλ έκκρουσθεΐσα 
τής αίτήσεως καί νομίσασα δτι κάλλιον

ήτο ϊνα κάμη , />τά τήν παροιμίαν , δεήσεις 
πρός τόν θεόν ? πρός τού; άγιους αύτοΰ, 
άπήλθεν είς Πετρούπολιν , παρέστη τώ  αύτο- 
κράτορι, λέγευσα αύτω ότι ή επιείκεια επι
τυγχάνει μάλλον των τιμωριών, και ενι λογω 
ετυχε παρ’ αύτοΰ συγγνώμης ύπέρ δώδεκα 
δεσμωτών, έν οίς καί σύ.

—  Μακράν εμοΰ ! . . .  Δέν θέλω ϊνα ίδω τήν 
γυναίκα ταύτην. Κατεμήνυσα έμαυτόν έκου- 
σίως , θέλων ΐν’ άσφαλίσω τήν τιμήν μου. Οι 
τοίχοι ούτοι ήσαν παχύτατοι, ή δέ θυοίς έχει 
κιγκλίδας. Τίς ήδύνατο ίνα μαντεύσηται οτι ή 
γυνή αΰτη εμελλεν ϊνα είσέλθη διά τής θύρας 
τα ύτης;

'θ  ταγματάρχης έξεπλήττετο.
—  Τίέπαθες; λέγει σείων αύτόν ή ρέμα, τρο- 

πον τινά δπως έπαναγάγη αύτόν είς τάς φρένα; 
του. 'Οποίος τρόμος ! Γνωρίζεις άρά γε τήν 
κυρίαν Α ίεβιτζ;

—  *Οχι, άποκρίνεται πρασβιαζόμενος δπως 
καταπραΰνη τήν άδημονίαν αύτοΰ..· Ούδέποτε 
ειδον αύτήν.. .  ούδέποτε... ’Αλλ’ ούδέ θέλω 
ποτέ ΐνα ίδω αύτην... Φοβοΰμαι τάς γυναί
κας. Έπειδή ό βλέπων αύτάς γίνεται δειλός, 
ό δ’ άκούων άτιμος. Πάσα γυνή έχει έν μέν 
τοΐς όφθαλμόΐς λαβίδας, έν δέ τοΐς χείλεσι 
φάρμακον. Εύτυχήςδέ ό φιλογύνης, έάν μή απο- 
λέση τήν ψυχήν άπασαν, άλλά τό ήμισυ μόνον 

αύτής.
Αλλά πριν ή προφθάση ό ταγματάρχης ϊν 

άποκριθή πρός αύτόν, ή θύρα τής φυλακής 
ήνοίχθη, καί ή κόμησσα Σοφία δέ Αίεβιτζ 
είσήλθε μετά τοΰ στρατηγού Μιλέφ καί δύο 
ύπασπιστών, 'θ  Βόλσκης ύπεχώρησε βραδέω; 
μέχρι τοΰ μυχοΰ τ ή ; ειρκτή;, ώ ; λαγοιό; βλέ
πων είσερχομένην αίφνης ύαιναν είς τόν φωλεόν 
αύτοΰ, καί έπίεζε διά τών νοίτων τον τοίχον, 
ώς εΐ ήθελεν ϊνα φύγη τέμνων οδόν δι’ αύ
τοΰ.

Ε '.

Ή κόμησσα προύχώρησε προς αύτόν νέα, 
ώραία καί διαπρεπής, περιέλέπουσα ήρέμα τά 
περί έαυτήν. Τό κατόρθωμα αύτής, ή συγ
γνώμη, ής έτυχεν ύπέρ τών καταδίκων παρά 
τοΰ αύτοκράτορο;, ή δύναμι;, ήν ήτο περιβε- 
βλημένη, καί ή προθυμία, μεθ’ ή ; πάντε; ήσπά- 
ζοντο αύτήν, ή έ'κπληξι; τών δεσμοφυλάκων, 
ή πτόησις τών σκοτεινών τοίχων άκουόντων 
τόν άπό τής μεταξωτής αύτής έσθήτος ψόφον · 
ταΰτα πάντα καθίστανον αύτήν περιχαρή, καί 
τό πρόσωπον αύτής μειδιώσης έ'λαμπε πλη
ρούν φωτός τήν φυλακήν.

—  Είναι τοΰτο τό οικημάτων τοΰ Λαδισλά 
Βόλσκη; λέγει τρεπομένη πρός τόν στρατηγόν 
και ύποκρινομένη δτι δεν έγνώριζε τον δεσμώ
την.

—  ’ΐδού αύτός ό σκληροτράχηλος, ώς ή 
μήτηρ αύτοΰ.

—  Είναι λοιπόν άληθές, λέγει ή κόμησσα 
προς αύτόν, δτι άρνεΐσαι τήν προσφεοομένην σοι 
χαριν; Μή είνα; αισχρόν ΐνα δεχθή τις αύτήν; 
Αλλως τε έζητήθη παρά γυναικός, ήτις δέν 
σε έγνώριζε, καί έδόθη αύτής χάριν παρά τοΰ 
«υτοκράτορος, δν βεβαίως ήγάπας άν καί σύ 
•προθύμως, έάν ήτο ιδιώτης.

Ο Βόλσκης δέν άπεκρίθη, προσποιούμενος, 
ως αύτή, δτι δέν έγνώριζεν αύτήν.

—  Σέβομαι τάς πεποιθήσεις άπάντων, άνέ- 
λαβεν. Ούδέν ώραιότερον πεποιθήσεως, έστω 

ν .ύ  παράλογος. Αλλ’ οί ν έ ο ι ,— έπειδή είσαι

νεώτατος, —  νομίζουσι πολλάκις άρχάς καί 
πεποιθήσεις τάς άπό τής φιλοτιμίας παραφρο- 
σύνας. Εάν δεχ θής τήν συγγνώμην τίς ποτε τολ
μήσει ϊν’ άμφί'.βητήση περί τής άνδρίας σου; 
Έπειδή οίς έντός δύο μηνών άντέβλεψας ΐϊρός 
τόν θάνατον, δστις έφείσατό σου. Μετ’ ολίγον έγώ I 
έ'σομαι είκοσιοκτώ έτών, καί σοι λέγω δτι εί- j 

κοσιοκτώ έτών γενόμενος έ'ση καί σύ τής αύ- i 
τής γνώμης. Ή αλήθεια είναι εργον τοΰ χρό
νου. Μάθε δτι ή πλαστή αιδώς, ή σεμνοπροσ- 
ωπία, ή κενοδοξία είναι μέγιστα έμποδίσματα 
ευημερίας. Τό κυριώτατον είναι ϊνα παρέχωμεν 
ήμάς αύτούς χρησίμους τοΐς πλησίον καί τοΐς 
φίλοις. ’Αλλά πρός τοΰτο δέν είναι χρεία ϊν’ 
άπέλθη τις είς Σιβηρίαν, ήτις είναι οΰτω μα
κράν... οΰτω ψυχρά καί έρημος... ’Αλλά τοΰτο 
έ'σται άωρος θάνατος··. ’Αποκρίθητι. Αρά γε 
δέν αγαπάς τινα ... δέν άγαπάσαι ύπό τίνος... 
δέν έχεις συγγενείς, φίλους, φίλην τινά, οϊτινες 
βεβαίως άν άπέθανον έκ τής λύπης, έάν έμάν- 
θανον δτι άπεχωρίσθης αύτών διά βίου; Μή 
κινδύνευε τοΰ λ^οιποΰ έξ άμετρου οργής ή λ=.- 
πτολογών περί τήν φιλοτιμίαν. 'Ημείς αι γ υ 
ναίκες γνωρίζομεν κάλλιον τών άνδρών τίνες 
αί άληθεΐς κηλίδες τής τιμής. Φωνή γυναικός 
φωνή Κυρίου...

Καί ούτος μέν άπεσιώπα. Ή δέ έπλησίασεν 
αύτώ νεύοντι τούς οφθαλμούς κάτω καί αίσθα- 
ν ο μένω τό διάπυρον αύτής βλέμμα περιδινού- 
μενον ύπέρ τής κεφαλής, ώς ιέραξ περιστρε
φόμενος πρότερον πριν ή όρμήση έπί τήν άγραν. 
Ανακύψας άντέβλ ε̂ψε πρός τά ό'μματα αύτής φο
βερά τό βάθος καί τήν λαμπρότητα, πλη'ρη υπο
σχέσεων άμα καί άπείλών, καί βοώνταπρός αύ
τόν · « Μάτην σπουδάζεις δπως με έκφύγης. » 
"Γστερον δέ προκύπτουσα καί ύποκινοΰσα μό
λις τά χείλη , έψιθύρισε θλίβουσα τόν λιχανόν 
αύτοΰ δάκτυλον τούς εξής λόγους, άκουσθέντα; 
μόνον παρ’ αύτοΰ.

—  Σέ άγαπώ. Σέ περιμένω μόνη έν Γ ε 
νεύη έν τώ  Ξενοδοχείω τ ή ;  Ειρήνης. Καί έξήλ
θεν άπάγουσα τούς περί έαυτήν.

Σ Τ '.

'Ο Βόλσκης έ'φριξε πρός τάς λέξεις ταύτας. 
Έστράφη όρμητικώ; καί έστήριξεν έπί μακρόν 
τό μέτωπον έπί τόν τοίχον. ’Έ πειτα  δέ ήρξατο 
περιβλέπων τά περί αύτόν , ώ ; ό περιοδεύων 
γ*ήν άγνωστον ζητεί ϊν’ άναγνοιρίση αύτήν. 
’Αλλ’ οί τοίχοι έ'φριττον καί έπανελάμβανον 
καθειμένη τή φωνή‘ « 'Ατιμο;. Γενεύη, ξενο- 
δοχεΐον τ ή ; Ειρήνη;. Αγαπά αύτήν καί μετ’ 
ολίγον πέτεται πρό; αύτήν. "Αν έκφύγη , δέν 
ε’ίμεθα ήμεΐ; αίτιοι. Ύ μ εΐ; ύπεσχόμεθα ίνα 
φυλάξωμεν αύτόν, άΧλά δέν έλογισάμεθα τήν 
απρόοπτον ταύτην έπίσκεψιν... Τ ί ; ήδύνατο 
ΐνα μαντεύσηται; »

Περιεπάτει κατά μήκος καί πλάτος οίονεί 
κατεχόμενος ύπό σκαιας τίνος ονειροφαντασίας. 
Έπειδή ένόμιζεν δτι έν έαυτω ήσαν ή'δη δύο 
άνδρες, ό μέν έντιμος ό δέ άτιμος, αύτός δη
λαδή καί έτερός τις· δτι ό τίμιος κατώκησε 
πρό αύτοΰ τήν φυλακήν ταύτην. Καί ή ρώτα 
έαυτόν τ ί έγένετο ό πρώ τος, ποΰ ά π ή λ θ ε;... 
διά τ ί  ήτο ήδη μ ό ν ο ς;... Πόσον ήτο εύτυχής 
ό έτερος ! Έπειδή έροντώμενος τ ί προαιρείται, 
τήν Σιβηρίαν , ή τήν έλευθερίαν , άπεκρίνετο 
α τήν Σιβηρίαν · » διότι έγνώριζεν ό'τι εξο
ριζόμενος είς τάς χιόνας, είς τά  μεταλλεία καί 
τήν έρημίαν, διεφύλαττε τήν τιμήν. Τί δέ 
ώφελεΐ ελευθερία άνευ τ ιμ ή ς ; «Κ α ί έκεΐνος

ήγάπα μέν γυνοΊκά τινα, άλλά δεν άντηγαπάτο 
παρ’ αύτής, έγώ δέγνοιρίζω δτι ή κόμησσα μέ 
αγαπά ήδη. \λλως διά τί έπορεύθη έμοΰ χά
ριν είς τήν Πετρούπολιν, καί διελέχθη ύπέρ 
έμοΰ πρός τόν αύτοκράτορα. καί επραξε τά 
παντα ύπέρ έμοΰ; Καί έάν άνεχώρουν είς τήν 
Σιβηρίαν, έ'βλεπον άν αύτήν πανταχοΰ έκεΐ, 
καί κατηρώμην ίσως έμαυτόν. Τίς τολμη'σει 
ίνα με μεμφηται δτι ήκολούθησα μετά τής άγα- 
πώσης με γυναικός; »

Αλλ αίφνης, αναλαβών ολίγον τάς φρένας.
« CI! άνέκραξεν άνακουφιζόμενος, χάρις τω 
θεώ δεν ήτιμάσθην έ'τι. Τό ώρολόγιον σημαίνει 
τήν έβδόμην ώραν. ’\πό τής έβδομης τής εσπέ
ρας μέχρι τής όγδοης τής πρωίας είναι ώραι 
δεκατρείς, καθ’ άς έ'σομαι κύριος έμαυτοΰ. Δε
κατρείς ώραι. Φεΰ τής εύτυχίας! Δύναμαι ext 
ΐνα σκεφθώ.»

Καί ήρξατο πάλιν ΐνα περιπατή. Έ π ειτά  
άποκαμών διηγκωνίσατο έπί τής τραπέζης καί 
έθεώρει τήν ταλαντευομένην φλόγα τοΰ κηρίου. 
’Αλλ’ έξηρπάσθη τών διαλογισμών ύπό τίνος 
τρέχοντος μυός , δστις ήρχετο τακτικώς καθ* 
έκάστην γευσόμενος τών λειψάνων τοΰ δείπνου» 
’Έλαβε τεμάχιον άρτου καί έθρυψεν αύτό έπί 
τοΰ σανιδοίματος. 'Ο μυς έ'τρεχεν έ'νθεν καί 
έ'νθεν, άρπάζων ποτέ μέν τοΰτο ποτέ δέ έτε
ρον θρύμμα, διήρχετο τήν φυλακήν ώς βέλος, 
έπανήρχετο καί ήρε πρός αύτόν, ώς γνώρι
μον, τήν τεφροειδή αύτοΰ κεφαλήν, έπειτα δε 
ήφανίσθη.

• !

τ'.

"Πνοιξε τήν θήκην τής τραπέζης, καί κά·* 
ταδύσας τήν χεΐρα έξήγαγε τό έπάρατον έγ
γραφον .

« Καί δμως πρέπει ΐνα γνωρίσο» τ ί λέγει, είπε 
πρός έαυτόν. Έάν τό ποτη'ριον τοΰτο μή ήναι 
μόνον πικρόν, άλλά και πεφαρμακευμένον, τ ί 
ποιητέον ; Καί άνέγνω ’

« 'Ομολογών δτι τώ  όντι ήμαρτον λόγω 
καί έ'ργω περί τόν αύτοκράτορα τής 'Ρωσ
σίας , τόν νόμιμον βασιλέα μου, έκφράζω έν
ταΰθα μεγάλην λύπην καί μεταμέλειαν. Καί 
έπειδή ήξίωσεν ίνα μοι συγχώρηση τό άμάρ- 
τημα καί με άπαλλάςη τής τιμωρίας, ής δι* 
καίως έ'τυχον, ομνύω είς τήν τιμήν μου ΐνα 
μή έπανέλθ(ο μηδέποτε έ'τι είς τήν Πολω
νίαν, μηδέ είς τήν 'Ρωσσίαν, άνευ τής άδειας 
αύτοΰ , έγγυώμενος άμα ϊνα διαλύσωμαι τήν 
πρός τούς έχθρούς αύτοΰ φιλίαν, ϊνα μή με
τέχω τό άπό τοΰδε μηδεμιάς μηχανορραφίας 
κατά τής νομίμου αύτοΰ άρχής, ϊνα μυσσάτω- 
μαι καί περιφρονώ πάντας τούς μή πειθαρχοΰν- 
τας αύτώ, καί ήμαι τοΰ λοιποΰ άγαθός καί 
πιστός ύπήκοος. Μαρτύρομαι δέ τόν θεόν, 
ούτινος είναι λειτουργός καί ύπαρχος έπί

γής. »
Ψυχρός ιορως ερρευσεν αυτο) επι του με

τώπου· αί δέ τρίχες άνέστησαν έπί τής κεφα
λής. Διότι τό κακόν ήτο μεΐζον ή ένόμιζεν, 
Έ π ε ιδ ή  επρεπεν ϊνα καύση δ,τιπροσεκύνει, ϊνα 
προσκυνή δ ,τ ι έ'καυσεν ΐν’ άρνηθή τήν πίστιν, 
τήν πατρίδα, καί ψεύδηται άναιδώς πρός έαυ
τόν , καί τό μέγιστον ΐνα όμώση δτι τοΰ λοι- 
ποΰ ζη'σεται αίσχρώς καί άνάνδρως, καί εΰχη- 
ται ένώπιον τοΰ θεοΰ ευχήν άμετάλλακτον, 
ταπεινώσουσαν αύτόν είς άπαντα τόν χρόνον.

—  ’Λλ/,ά τό έγγραφον τοΰτο είναι αίσχος, 
άνεβόησεν άγανακτών, είναι α τιμ ία ! Έάν 

j ύπογράψω αύτό, έπανελεύσομαι είς τήν ζωήν



και εις τοιίζ ανθρώπους. "Ομως οί γνιορίζοντίς 
με γνωρισουσιν ότ-. απεθανον , διότι έχω εν 
τώ  στηθεί το συνειδός νεκρόν. Τ ί δέ λεξει ή 
Πολωνία:

Και λαβών το έγγραφον έπλησίασε τώ  κηρίω, 
κρατών αυτο κατα το ύψος της φλογός. Αλλα 
πριν καύση αύτό, άνέγνω πάλιν, καί άναγνούς 
προσεβλεπεν. Και είδεν ώ ; ατμόν φωτεινόν 
αιρομενον απο τοΰ σανιδώματος, πυκνούμενον, 
μ4ταβαλλοντα εις φύσιν γυναικος, φορούσης έ- 
σΟητα σκωττικήν και προσβλέπουσαν ασκαρδα
μυκτί , και ψιθυρίζουσαν προς αύτον· « Σπεΰ- 
σον, σπεΰσον, σε περιμ,ένω έν Γενεύη- » Καί ό 
δεζιός αύτοΰ βραχίων έγένετο το'τε βαρύς ώς 
μολυβί ο ς, και κατέπεσεν άφείς τον χάρτην , 
οστις εμεινεν ανεπτυγμένος επί τής τραπέζης.

Ηθύμησε πικρώς. ’Επειδή έ'βλεπεν ό'τι 
εκινδυνευεν ιν άπολέση την ψυχήν αύτοΰ ά τι- 
μαζόμενος, δια τον έ'ρωτα της γυναικος ταύ- 
τη ς , έν ω ούτε ή οδύνη ούτε ό άπο τοΰ θανά
του φο'βος κατίσχυσαν αύτοΰ, ησθάνετο δέ 
εαυτόν ικανόν ϊνα ύπομένη πάσας τάς ταλαιπω
ρίας, και πάντα τά άπο τοΰ έξορισμοΰ δεινά, μη 
καταχεων μηδέ εν δάκρυ. Έπρεπεν ά'ρα ϊνα 
καταλίπη την γυναίκα ταύτην όπως σώση το 
συνειδο'ς ! Έφαίνετο δέ αύτώ ό'τι είχε διά χει
ρός τρυτάνην, και έ'βλεπεν έναλλάξ έκάστην 
τών πλαστίγγων άναβαίνουσαν και καταβαί- 
νουσαν, μή δυνάμενος ϊνα μαντεύσηται ποτέρα 
ενίκα, ή γυνή η τό συνειδο'ς! Και τό έγγραφον 
ήτο εκεί, όλοκληρον, ακέραιον, άνεπτυγμενον 
πρό τών οφθαλμών αύτοΰ, κραυγάζον · « Αί
σχος ! ή καρδία σου ήττήθη. » Καί έζητει μά- 
χαιραν ό'πως άποσπάση αύτήν τοΰ στ/ίθους.

Τό ώρολόγιον έσήμανε μεσονύκτιον.)Δέν εμ ε- 
νον αύτω εΐμη μόνον οκτώ ώραι, καθ’ άς έ'πρεπεν 
ϊνα έκλέξη τήν άτίμωσιν ή τόν έ'ρωτα τής 
γυναικος ταύτης. Καί ήρξατο ί'να παλαίη πρός 
τήν καρδίαν αύτοΰ πάλην ά'νισον , ώς ιπποκό
μος θέλων ϊνα όαμάσ-ij έκ παντός τρόπου άπη- 
θή καί κακοήθη ίππον, (λιαζόμενος καί μαστίζων 
αύτόν μέχρις αίματώσεως. Καί ώς ό αδάμα
στος ϊππος αναχαιτίζει, λακτίζει, καί ποτέ 
μέν παρεκκλίνει τόν ιππέα, ποτέ δέ αποκρούει 
αύτόν, ούτω και ή καρδία τοΰ ταλαιπώρου τού- 
του άνΟίστατο, έσκίρτα, καί ποτέ μέν ώλίσθαινε 
διά τών χειρών, ποτέ δέ άνισταμένη άπέκρουε 
τήν έπτοημένην αύτοΰ Θέλησιν. Ανεθάρρει δέ 
άναγκάζων τήν φαντασίαν αύτοΰ ϊνα παρα- 
στήση έαυτή τήν άτυχή Πολωνίαν καί τούς 
ενδόξους αύτής ήρωας, τόν Σοβιέσκην, Κοσι- 
οΰσκον καί Πονιατόβσκην, τούς ταγματικούς 
(les legionnaires) καί τούς βελβεδεριστάς, τόν 
Κορυάσκον, άναβοώντα έπι τοΰ φονίου πήγμα
τος- ' (C Ή Πολωνία δεν άπέθανε » · τόν Δομ.βο- 
βόσκην, ό'στις μεταβάλλων άδιαλείπτως ενδυ
μασίαν καί πρόσωπον άπεπλάνα πάντας τούς 
έπ’ αύτόν άφινομένους ίχνευτάς κύνας τής ρωσ- 
σικής αστυνομίας · τόν Βολόβσκην, κρεμ,ασθεντα 
έν Γρόδνω · τόν Βινίκον, πυροβοληθέντα έν Κά- 
λ ισζ , καί πάντας τούς Πολωνούς μάρτυρας, 
οιτινες απέδειξαν ό'τι ή πίστις θαυματουργεί· 
καί τούς τάφους αύτών, οί'τινες βοώσι τούς 
λόγους τοΰ προφήτου· « Έδωκα τόν νώτόν μου 
τοΐς πλήττουσί με· ούκ έξέκλινα τό πρόσω- 
πόν μου άπό τοΰ αίσχους. Αλλ ό θεός μοι 
έβοήθησε, καί παρηγορησει ποτέ τής Σιών τούς 
ολέθρους, καί καταστήσει τήν έρημον αυτής 
όμοίαν τή Εδέμ καί τοΐς κήποιςτών ουρανών. » 
Αλλ’ έν ώ έκαμπτε τά  γόνατα εμπροσθεν τοΰ 

τάφου ένός τίνος τών μαρτύρων τής προσφι
λούς Πολωνίας, ή πέτρα διηνοίγίτο x x l τό

σκότος αύτοΰ κατηυγάζετο ύπό μειδιάματος 
γυναικος, καί έκ τοΰ βάθους τ9ΐς αιώνιας νυ- 
κτός άπέβλεπον εϊς αύτόν ατενές δύο οφθαλ
μοί άναπτόμενοι, ώς δύο άστέρες, οί οφθαλμοί 
τής κομήσσης, παραλύοντες πάσας αύτοΰ τάς 
δυναμ;ις. Καί ότε έθεώρει σταυρόν τινα μάρ- 
τυρος Πολωνοΰ, οί όρθοστάται τοΰ φονίου 
πήγματος μετ.βάλλοντο εϊς δύο άβροσταγεΐς 
βραχίονας, οιτινες περιεπλε'κοντο έρωτικώς 
περι τον τράχηλον αύτοΰ. Καί οπότε ώνειρο- 
πολει τας χιονοσκεπείς έρημους τής Σιβηρίας 
καθημαγμένας τώ  αϊματι τών Πολωνών μαρτύ
ρων, αί κηλίδες τοΰ αίματος ένεψυχοΰντο, καί 
ένομιζεν ότι εβλεπε χείλη ρόδινα, τά  χείλη 
τής επαρατου κομήσσης προκαλούμενα τά 
εαυτοΰ, καί ή έν Γενεύη άναμένουσα αύτόν εύ- 
δαιμονία καί τρυφή κατεπύρσευεν ά'παν αύτοΰ 
τό σώμα·

Ματην διηγωνίζετο λυσσών πρός τήν άνη- 
λεή ταυτην μαγείαν. Μάτην έπληττε τό μέ
τωπον ταΐς δύο αύτοΰ πυγμαΐς, μάτην μετε- 
τιθετο, μάτην άπέβλεπε πανταχόσε, πρός τό 
σανίδωμα, πρός τούς τοίχου:, πρός τόν άέρα· 
διότι πανταχοΰ εύρισκε τούς βραχίονας... το 
μειδίαμα.. .  καί τούς θελκτηρίους οφθαλμούς τής 
κομήσσης.

Αλλ ή άπονενοημένη αύτη πρός τήν διά
νοιαν αύτοΰ πάλη έξησθένισεν αύτόν μεγάλως. 
Η κεφαλή αύτοΰ ήτο ή'δη πυριφλεγής, αΐ άρ- 

τηρίαι τών κροτάφων έ'σφυζον, καί ό ίδρώς κα- 
τέρρεεν άφθονος τοΰ προσώπου. Ύπεκάθισε παρά 
την κλίνην, και θεις τούς αγκώνας έπί τά γόνατα, 
εκρυπτε τό πρόσωπον διά τών χειρών, κατα
δυόμενος εις τήν νύκτα, ώς παΐς κρυπτόμενος 
εις τήν έσθήτα τής μητρό'ς.

Αλλα τότε τά βλέβαρα αύτοΰ κατέστησαν 
διαφανή, και είδε παλιν τό φάντασμα, τής κομη'σ- 
σης ύποκαθίζον πρό αύτοΰ ύπόθερμον καί επα
γωγόν. Τό γόνατα έ'ψαυον τά  αύτής- ή πνοή 
αύτής έ'τρεχεν έπί τών παρειών- οί δέ μεγάλοι 
οφθαλμοί ατενές άποβλέποντες κατεβρόχθι- 
ζον τήν καρδίαν αύτοΰ.

Επεσε γονυκλινής καί έπειράτο ϊνα προσ- 
εύχηται, καί άνεβόα· « Έλέησόν με ό Θεός! » 
Αλλά δέν ήδύνατο ϊνα ε’ίπη κατά τόν Δαβίδ· 
α Ώ  θεέ! ό δοΰλός σου άνέλαβε τήν καρδίαν 
πρός τό προσεύχεσθαί σοι. » Διότι ή καρδία 
κατέλειπεν «νάνδρως αύτόν άδυνατοΰντα ϊν’ 
άναλάβη αύτήν. Μή δυνάμενος ϊν’ άποδιώξη 
τό φάντασμα, άνέστη, καί στηριζόμενος έπί 
τόν τοίχον, καί συνθείς τούς βραχίονας , ήρ
ξατο ίνα διαλέγηται πρός αύτό. —  « Τίς 
άρα είσαι, έλεγε πρός αύτό, καί σε άγαπώ 
ούτως; Είδον εγώ γυναίκας σου ώραιοτέρας, 
άς ταχέως ήμέλησα. Τίς είσαι άρα σ ύ , ήτινι 
πιστεύω παραφρονών; Τό πρόσωπον σου είναι 
κίβδηλον, ή δέ καρδία σου είναι ψυχρά ώς 
κρύσταλλος. Οί όφθαλμ.οί σου είναι ειλικρι
νείς · τό δέ μ-έτωπο'ν σου ακτινοβολεί μέν 
τρόπον τινά, άλλ ό'μως γνωρίζω ότι δέν είσαι 
άγία · διότι τά διάπυρα χείλη σου πνέουσι χά- 
ριν καί ήδονήν, καί προκαλοΰσιν εϊς έ'ρωτα. 
’Αλλ’ ό'μως κρατείς πάντοτε σεαυτής. "Οτε σοι 
ώμολόγησα τόν έρωτά μου , έφάνης ούτω ψυ- 
χ ρά καί άπαθής πρός εμέ , ώστε σε ένόμισα 
άστατον, ύπερήφανον καί φαντασιώδη. Ό έ'ρως 
σου κατέστησε με παράφρονα , καί βλέπων ό'τι 
έκινδύνευον περί τής ζωής, έφυγον μακράν σου. 
Ενόμισας ό'τι σε π;ριεφρόνησα , καί ή φυγή 

μου έςώργισε τήν άλαζονίαν σου Εϊπέ μοι αγα
πάς με άληθώς, ή ώμοσας άπλώς ότι ταπει
νώσεις με σαγηνεύουσα καί άτιμάζουσά μ ε ; »

Η δέ άπεκρίνετο πρός αύτόν μειλιχίως· 
—  « θαυμαζεις ότι ή άγνεία τών οφθαλμών 
μου αντιφάσκει πρός τήν ήδυπάθειαν τών^χει- 
λεων μου; Μάθε ό'τι μέχρι τοΰ νΰν μάτην 
έζητησα προσφιλές τ ι όν. Είμαι μ.έν φύσει φίλε - 
ρως, άλλ ό'μως ούδέποτε ήγάπησά τινα. Έ π ε ι- 
ραθην ϊνα κουφίσω τήν μ.ονοτονίαν τοΰ βίου 
μου θεραπευουσα τούς ασθενείς, βοηθούσα τοΐς 
πενησι και τοΐς άδικουμένοις. ’Αλλά μάθε 
ότι ενταύθα , έν τώ  κόλποι τούτω , έμ.φωλεύει 
θησαυρός τ ι ς ,  πάθος τι άκήρατον καί παρθέ
νον, καί τό πάθος τοΰτο διεφύλαξα ύπέρ σοΰ. 
Παραδίδω σοι αύτό ολόκληρον. Σέ περιμένω 
έν Γενεύ-/]. »

II καρδία αύτοΰ έπαλλε σφοδρώς, έφλέγετο 
καί έτήκετο έν τώ  στήθει έκ τής άβρότητος 
τών λόγων τούτων · έφαίνετο δέ αύτώ ότι ή 
κεφαλή αυτοΰ εμελλεν ινα διαρραγή, ώς πυρο
βόλον ό'πλον.

Ανέστη ώς έκβεβακχευμένος. Προσήλθε πρός 
τήν τράπεζαν. Τό κηρίον έτελεύτα. Προσέ- 
βλεψε πάλιν τό έγγραφον μή φρίττων, ώς 
πρότερον, διότι ή καρδία αύτου συνειθίσθη ή'δη 
προς το αίσχος. Καί θέλων ϊνα μ.ετριάσν) τό 
άμάρτημα άπελογεΐτο προς έαυτόν περί τής 
ιδίας άνανδρίας· « Τοιοΰτον ήτο τό πεπρωμε'- 
νον, ε'λεγεν. Μή ήμαρτον άπαντήσας τήν γυ
ναίκα ταύτην έν Παρισίοις; Εγώ δέν έ ζητούν 
αύτήν, ούδ’ αύτή έμ.έ. Συνηντήθημεν τυχαίως. 
Εαν έπέμενον, ίσο)ς άπήλαυον αύτής τότε. 
Λλλ έφυγον μακράν, φοβηθείς τό σφοδρόν τοΰ 

πάθους. Αλλ αυτη' μ.ε εύρε πάλιν, καταφυγόν- 
τ cc εις τήν ειρκ,τν)  ̂ και έτοιμον ιν αττέλθ(ο εις 
Σιβηρίαν. Τίς δύναται νά μάχηται πρός τήν 
μοίραν; Αλλά πλήν τούτου μή δέν έπραξα 
πάντα τά καθήκοντα. Μή δέν ήλθον άρά γε 
εις τήν Πολωνίαν ό'πως υπηρετήσω αύτή έπα- 
ναστάσ-ij αύτής, φέρων έπιστολάς πρός τούς 
επαναστάτας; Μή δέν ήδιτνάμην ϊν’ άπέλθωτήν 
ύστεραίαν, έπιτελέσας την έντολήν μου; Αλλ’ 
ε'μεινα, ό'πως γίνωμαι χρη'σιμος τή πατρίδι καί 
μετάσχω τοΰ ύπέρ έλευθερίας άγώνος. Έάν δέ 
σταλώ εϊς Σιβηρίαν, τίνα ώφελήσουσιν αί τα - 
λαιπωρίαι μου; Ούδένα. Έξ έναντίας, δεχόμε- 
νος_τήν συγγνώμην, δύναμαι ίνα έλπίσω ό 'τ ι... 
Έπειδή διά τού εγγράφου, όπερ ύπέγραψα, ύπο- 
χρεοΰμαι ϊνα άπε'χωμαι τών πραγμ.άτων τής 
πατρίδος μ.ου μόνον έφ’ όσον ζή ό αύτοκράτωρ 
ούτος. ’Χν άποθάνη α’ίριον, άπολύομαι εύθύς 
τής ύποσχέσεως, καί δύναμαι ϊν’ άποθάνω ua- 
χόμενος πάλιν υπέρ τής πατρίδος. »

Τέλος δέ άποσπάσας έν τών εκ λευκού κέρα- 
τος κομβίων τοΰ υπενδύτου αύτοΰ, έγραψε 
ένθεν μέν « Σιβηρία » όπισθεν δέ « Σοφία » , 
καΐ άνέρριψεν αύτό εϊς τόν άέρα. Πεσόντος δέ 
παρά τούς πόδας, άνέλαβεν αύτό καί άνέγνω 
« Σοφία. »

cc Τοιοΰτον τό π^πρωμένον » είπε, καί σβέ- 
σας τό κηρίον καί τρέμων, υπέγραψε ψηλαφών 
κάτω του κατη ραμένου χάρτου τά  δεκατέσσαρα 
γράμματα τής άτιμίας αύτοΰ. Μετά δέ ταΰτα 
έδραμεν εϊς τήν κλίνην, άνείλκυσε τό πέπλωμα 
έπί τό πρόσωπον · διότι έρρίγου καί έτριζε 
τούς όδόντας, καί άνεστέναζεν έκ βάθους ψυ
χής. Κ α τ’ ολίγον δέ ήσύχασεν, άπεναοκώθη 
καί έκοιμήθη ύπνον βαθύν. Περί δέ τό έωθινόν 
είδε κατ’ ό'ναρ ότι ήτο μετά τοΰ πατρός έ'ν 
τινι όδώ πληθούση Πολωνών, οιτινες ήσαν τε- 
ταγμένοι κατά στοίχον όπως βλέποκ ιν αύτούς 
διερχομένους · καί κατεΐδε μ.εταστρέψας τήν 
κεφαλήν ότι έόακτυλοδείκτουν αύτούς άλλή- 
λοις καί έκάγχαζον. Καί d πατΙ.'·, τρεπόμενος

ποος αύτόν, « Είμεθα αρα, ε!πε, γελοίοι; διά 
τί καταγελώσιν ήμών; Οί Βόλσκαι είναι Βόλ- 
σκαι. » Έξαίφνης ό πατήρ αύτοΰ ήφανίσθη · 
άλλά μετ’ ολίγον είόεν αύτόν τετμημένην έ'χον- 
τα  τήν κεφαλήν , βοώντα πρός αύτόν · cc Ή 
άτιμία είναι θάνατος! Είσαι έ'τι μάλλον έμοΰ 
νεκρός. Τ ί ζητείς σύ μεταξύ τών ζώντοιν; » 
Τότε ώ ρ μη σε πρός κάτοπτρόντι, καί είδεν ότι 
τό πρόσο^πον αύτοΰ ήτο νεκρόν, καί τρομάξας 
επεσεν ύπτιος.

Η ',;

*Η φαντασιώδης πτωσις εξύπνισεν αύτόν. 
’Ανακαθίσας έ'βλεπεν έ'τι τήν φρικώδη οπτα
σίαν, ό'τε ήκουσε μικρόν τινα ψόφον. Ό  μΰς 
έ'τρεχεν ήδη περί τήν τράπεζαν. « Παράδοξον, 
λέγει πρός έαυτόν, ό μΰς ερχεται πάντοτε μετά 
τό πρόγευμα καί τό δεΐπνον. Ποίαάραήώρα; 
Μή έκοιμήθην όψιαίτερον; »

’Αλλά τότε άνεμνήσθη πάντων· « Ά !  ύπέ
γραψα μέν, άλλά δύναμαι πάλιν ϊν’ άνασχίσω 
τό ύπογραφέν. » Καί έκπηδήσας τή ς κλίνης 
ώρμησε πρός τήν τράπεζαν. ’Αλλά φεΰ! τό έγ
γραφον δέν ήτο έ'τι έκεΐ. ’Αντ’ αύτοΰ δέ ήτο 
τρυβλίον περιέχον ψυχρόν τινα ζωμόν. (( Κα~ 
τάρα! άνακράζει, ό δεσμοφύλαξ είσήλθεν ή'δη, 
καί ίδών με άποκεκοιμημένον, άφήκε τό τρυ
βλίον καί έ'λαβε τό ύπογραφέν έγγραφον. "Οτε 
ύπέγραψα αύτό , ή μην παράφρων. Ημαρτον 
έξυπνήσας όψιαίτερον... Τοιοΰτον ήτο τό π ε- 
πρωμένον! »

Θ '.

Περί μεσημβρίαν ό δεσμοφύλαξ έκόμισε τό 
πρόγευμα.

—  α Μετά τινας ώρας, λέγει αύτώ, άφή- 
σουσί σε έλεύθερον. Πρός τ ί λοιπόν αί τοσαΰ- 
ται δυσκολίαι; Έγώ  έγνώριζον ότι έπί τέλους 
έ'μελλες ίνα ύπογράψτ,ς. Τί διάβολον! μικρόν 
πράγμα είναι ή Σιβηρία! Σύ τούλάχιστον εί
σαι φρόνιμος. Δέν ομοιάζεις πρός τόν λυσσο
μανή εκείνον Πολωνόν δεσμώτην, τόν κατοι- 
κοΰντα έν τή έσχατιά τοΰ μεσαυλίου. “Οτεένε- 
χείρισα αύτώ τό έ'γγραφον συμβουλεύων ίνα 
ύπογράψη, μοί έ'ρριψεν αύτό εις τό πρόσωπον... 
Αγία μήτερ Θεοΰ! Γνωρίζεις τήν παροιμίαν · 
(( Παραίνεσις γυναικος δέν είναι μέγα τ ι ,  άλλ’ 
ό μή άκούων αύτήν μαίνεται. »

Ό Βολσκης άπέβλεπεν εις αύτόν άτενές. Ή 
ειρωνεία τών λόγων τοΰ δεσμοφύλακος ήγαγεν 
αύτόν εις άπόνοιαν. Επεθύμησε πάλιν τής Σι
βηρίας καί ήτοιμάζετο ϊν’ άποπνίξνι αύτόν. 
Αλλ’ ούτος βλέπων τήν άπονενοημένην αύτοΰ 

όψιν, έξέφυγεν έντρομος τής ειρκτής.

I ' .

Πρός τήν εσπέραν ό ταγματάρχης ήλθεν 
οποις ’ελευθερώση αύτόν. Οί τρόποι καί οί λόγοι 
αύτοΰ ήσαν ψυχροί καί ύπερήφανοι, άπότομοι 
καί όγκοίδεις παράτό σύνηθες. Ένεχείρισεν αύτώ 
πρώτον μέν τά χρήματα, τό ώρολόγιον, καί παν 
ο ,τι αφηρέθη αύτώ είσερχομένω εις τήν φυλα
κήν, έπειτα δέ άδειαν ϊν’ άποδ/ιμήσνι καί δια- 
βατήριον πρός τήν Γερμανίαν. "Υστερον δέ
ηνοιςε τήν θύραν καί έ'νευσεν αύτώ ϊνα έξέλθη. 
»_ / ν ' 1 
Επερασεν έμπροσθεν τοΰ Βόλσκη, άλλά δεν

εδωκεν αύτώ τήν χεΐρα κατά τό σύνηθες, καί 
εχαιρετισεν αύτόν μειδιάσας μόνον μειδίαμα κα
ταφρονητικόν.

Φθάσας εϊς τήν αύλήν είδε δύο δεσμοφύλα
κας καί έ'να σιδηρουργον σιδηροδετοΰντας νέον 
τινά ΠολοΛίόν. Άνεγνώρισεν ό'τι ήτο παλαιός 
τις αύτοΰ φίλος, καί έφάνη αύτώ ότι ή Πο
λωνία άπασα έ'βλεπεν αύτόν έξερχόμενον τής 
φυλακής.

Ηθέλησεν ϊν’ άποτρέψ/ι τούς όφθαλαούς. 
Αλλ έκεΐνος, άναγνωρίσας τόν Βόλσκην έξερχό
μενον τής φυλακής, άνεβόησε πρός αύτόν· —  
Σύ με κατεμήνυσας προδότα!

—  Συκοφαντείς με μιαρώς, άνταπεκρίθη 
έκεΐνος όρμητικώς.

—  'Οπότε τις κυλιέται εις τόν βόρβορον, 
ύπέλαβεν ό φίλος, ολίγον μέλει άν τε  μέχρι 
τοΰ πώγοινος, άν τε μέχρι τοΰ στόματος. 
Αλλα ύπάρχουσιν έ'τι καί νΰν Πολωνοί έν τή 
Πολωνία. Καί άνεβόησεν έπαίροιν τήν φωνήν · 
α Ζήτω ή Πολωνία! »

ΙΑ '.

Μετ’ ολίγον αΐ πύλαι τής φυλακής ήνοί- 
χθησαν, καί εύρέθη έλεύθερος έν τώ  μέσω τής 
όδοΰ,

Ήτο δεύτερα τοΰ μαΐ'ου. Ή  νύξ έπεσκία- 
ζεν ήδη τά  πάντα, καί σποράδες τινές άστέρες 
ε'λαμπον έντώ  στερεώματι. Έπειράθη μέν, άλ
λά δέν ή δυνηθη ϊνα βαδίση, ώς εί αί κν*?ί[χαι αύ- 
τοΰ έφείλκοντο προσδεδεμένην αύταΐς άόρατόν 
τινα σιδηράν σφαίραν. Έβάδισε σφαλερόν καί 
παράφοραν έπί τινα λεπ τά , άλλ’ άποκαμών 
έστηρίχθη έπί τ ι δένδρον, καί είδεν αΐωρουμέ- 
νην ένώπιον αύτοΰ τήν φοβεράν προτομήν τοΰ 
φρουρίου, έξ ού έξήλθε πρό ολίγου, καί έφά
νη αύτω ό'τι άφήκεν έκεΐ τήν έλευθερίαν αύ
τοΰ, καί ότι έξήλθεν άλυσίδετος. Καί δακρύ- 
σας,

—  "ο. πόσον ό φίλος μου είναι ευτυχής, 
άνέκραξεν, έν τή ειρκτή !

Περί τήν έννάτην ώραν έ'σπευσεν ϊν’ άπέλθη 
διά τής Γερμανίας εις Γενεύην. Φθάσας εις τό 
Μόναχον έγραψε πρός τήν κόμησσαν Λίεβιτζ 
τήν έξής λακών ικο^τάτην έπι στολήν · cc Μετά 
εξ ήμέρας φθάνω πλησίον σου. » Καί άληθώς 
μ,ετά εξ άπεράντους ήμέρας έ'φθασεν εις Γ ε
νεύην καί έζήτησε κατοικίαν έν τω  ξενοδοχείο 
τής Ειρήνης. Αλλ’ έκεΐ έ'μαθεν ό'τι ή κόμησσα, 
μή εύροΰσα έν τώ  ξενοδοχείο) άρμοδίαν κατοι
κίαν, μετέβη εϊς τό ξενοδοχεΐον cc τής Ερη
μιάς » άπέχον ήμισείας ώρας οδόν τής πό
λεως, έν τή όδώ τνί άγούσνι εις Φερνέζ , καί 
άπήλθε ταχύς ώς άστραπή έκεΐσε.

Τό ξενοδοχεΐον τοΰτο έκειτο έπί τίνος γρα- 
φικωτάτης άποκρη'μνου τοποθεσίας μεταξύ κή
που καί αύλής, καί άφωρίζετο έ'νθεν μέν ύπό 
τής κυρίας όδοΰ, έ'νθεν δέ ύπό τίνος άτραποΰ 
άγούσης εϊς τά  ό'ρη.

’Ηρώτησε ποΰ είναι ή κυρία Λίεβιτζ. ’Αλλ’ 
εμαθεν ότι έςήλθε πρός ώραν. Διετέλεσε μάτην 
περιφερόμενος άσιτος μέχρι τής εσπέρας περί 
τό ξενοδοχεΐον ό'πως ϊδ-/) αύτήν είσέρχομένην. 
Τέλος περί τήν δεκάτην τής νυκτός ώραν βλέ
πει άνοιγομένην τήν πρός τήν άτραπόν τών 
όρέων βλέπουσαν μικράν θύραν καί έξερχομέ- 
νην γυναίκα, ήν ένόμισεν ότι ήτο ή κόμη σσα. 
Έδραμε πρός αύτήν καί γονατίζων έλαβε καί 
ήσπάζετο έμπαθώς τάς δύο αύτής χεΐρας.

—  Νομίζεις λοιπόν ότι ομοιάζω πρός τήν 
κόμησσαν; λέγει πρός αύτόν ή Ελένη, ή θα
λαμηπόλος τής κομήσσης, γελώσα.

- —  Έ χ εις  τήν αύ-^ν φωνήν καΐ τό αύτό

ανάστημα, λέγει αΐσχυνόμενός πως ό Βολσκης 
καί άνιστάμενος.

—  Πιθανόν · διότι έ'μεθα άδελφαί ομογά
λακτοι.

—  Ποΰ είναι ή κόμησσα;
—  Η κόμησσά σε περιμένει ένταΰθα. Άκο- 

λούθει μ.ε άθορύβως.
—  Πώς δύναμαι ϊν’ άνταμείψω τήν υπηρε

σίαν σου; έ'λεγε πρός τήν θαλαμηπόλον.
—  Δεν έ'χο> χρείαν ούδενός πράγματος, λέγει 

αύτώ ύπερηφάνως αύτη · διότι ή κόμ.ησσα ού- 
δέν μοι άρνεΐται. Πρό τεσσάρων έτών ή σθέ
νη σα καί παρ’ ολίγον άπέθνησκον άνευ αύτής · 
διότι ήγρύπνησεν έπί δεκαπέντε νύκτας θερα- 
πεύουσά με. Έ κτοτε ήγάπησα αύτήν ούτως, 
ώστε είμαι έτοιμη ϊνα πράξω τά πάντα ύπέρ 
αύτής.

Και λαβοΰσα αύτόν τής χειρός ώδη'γησε ψη- 
λαφίνδα διά τοΰ κήπου καί τινων στενών δια
δρόμων μέχρι τοΰ οικήματος τής κομήσσης.

(“Επεται συνέχεια.^

Τ Ο  Ο Υ Ρ Α Ν ΙΟ Ν  Τ Ο Ξ Ο Ν

ΕΝ

ΤΩ Γ Α Ι Α Ν Θ Ρ Α Κ Ι .

Ό μή γνωριζωντά άπό τής χημείας θαυμα
στά έξευρήματα, άτινα τοσοΰτον ωφέλησαν καί 
προήγαγον τήν σύγχρονον ήμΐν βιομηχανίαν, 

αδυνατεί ί'να πιστεύη τάς παραδόξους με- 
ταβολάς, ό'σας ύπέστη ό γαιάνθραξ κατά τά 
τελευταία ταΰτα ε'τη · διότι έκ τής ρυπαράς 
καί μελαίνης ταύτης ύλης ό χημικός· πορίζεται 
έν τώ  παρόντι τά  ωραιότατα τών χρωμάτο^ν, 
όσα ό άνθρωπος είδεν ή έθαύμ.ασε ποτέ· τό ίάν- 
θινον, το έρυθρόν, τό ξανθόν, τό μήλινον (jaune 
claire) τό ρόδειονκ. λ . ,  ά'τινα κεραννύμενα πα- 

ράγουσι, μεγίστην δευτερευόντων χρωμάτοιν 
ποικιλίαν.

Διό άπό τίνος χρόνου βλέπομεν έν ταΐς άγο- 

ραΐς ύφάσματα ποτυτελή, ών τά λαμπρότατα 
χρώματα είναι άνθάμ.ιλλα τών τής ΐριδος, τών 
άνθέων, τών έντόμων καί τών πτηνών τών 
τροπικών, πωλούμενα έπί τιμαΐς μετριωτά- 
ταις.

Επ’ άληθηας τίς ήδύνατο ί'να φαντασθή 
ότι ό άνθρωπος, θέλων ίνα μιμ.ηθη τά  χρώματα 
τής ΐριδος, τών άνθέων καί τών πολυτίμων λίθων 
πρός καλλωπισμόν τών ύφασμάτο,ίν, έ'πρεπεν ϊνα 
λάβη αύτά παρά τοΰ γαιάνθρακος; Διότι ού
τε οί σοφοί, ούτε τό πλήθος ύπώπτευσαν κατ’ 
άρχάς ότι έν τω  μέλανι λ ίθω , ό'στις μέχ ρι 
τότε ήτο μόνον χρήσιμος πρός παραγωγήν θερ- 
μότητος καί φωτός, ύπεκρύπτοντο τοσαΰται 
άλλαι άρεταί, αΐτινες, έξευρεθεΐσαι τέλος, κα
τέστησαν αύτόν πιλυτιμότερον τοΐς άνθρώ- 
ποις.

Έν τώ  μέλλοντι ά'ρα ό γαιάνθραξ μέλλει ού 
μόνον ϊνα θερμαίνη καί φ<οτίζη τάς κατοικίας, 
άλλά καί χρωματίζη τά  ένδύματα, τάς πολυτε- 
λεστάτας έσθήτας καί ιστούς, καί τάς κατοικίας 
τών ανθρώπου. Αλλ’ άρά γε ό άνθραξ έφανέ- 
ρωσεν ήδη άπαντα τά απόρρητα τής φύ
σεως αύτοΰ; —  Ο χι. Διότι τεκμαιρόμενοι έκ 
τών καθ’ έκάστην γινομένων νέων έξευρεσεων,
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ΰποθετομεν δτι νί ούσία αύτη εσται πηγή με- 
γαλειτέρας ετι ώφελείας τοΐς άνθρώποις.

Αί νέαι καί καταπληκτικαί περι τον άνθρακα 
εξευρέσεις ήρξαντο άπότοΰ 1 8 2 3  έτους, έν ώ 
πρώτος ό Φαραδάύ καί μετ’ αυτόν ό Μίτζερλιχ 
έπορίσατο καί κατέστησε γνωστήν τήν έκ τοΰ 
γαιάνθρακος έκπορευομένην β ε ν ζ ίν η ν , ύγρόν 
ελαιώδες, δριμύοσμον καί δυσανάπνευστον, δπερ 
έγένετο εύθύς χρη'σιμον προς άφανισμόν τών 
κηλίδων τών υφασμάτων.

Ή βενζίνη, έάν μή καθαρισθη πρώτον διά 
του όξικοΰ μολύβδου, δζει οΰτω κακώς, ώστε 
αδύνατον ϊνα πλησια'ση τις αύτϊί. ’Αλλ’ δμως 
έκκαθαρισθεΐσα δια τοΰ όξικοΰ μολύβδου, μετα

βάλλεται αίφνης εϊς ηδιστον άρωμα, άνθάμιλ- 
λον τών άπο τών εύωδεστάτων άνθέων.ί Διό 
καί παρασκευάζονταν έ ξ ' αύτής νΰν οί σάπω- 
νες καί πολλαί άλλα κομμωτικά! σκευασίαι τών 
γυναικών.

Χημικός τις, ό Ζινίν, άντιδράττων προς τήν 
βενζίνην σφοδρώς, παρηγαγεν έξ αύτής τήν 
λεγομένην ανιλίνην (A nil, "ίσατις ινδική), 
σύνθετον τι άμμώνιον έκπορευόμενον τοΰ ’Ιν
δικού, ή'τις εφάνη το πρώτον πάντως ανω
φελής. Αλλ έν ετει 1856  έπήλθε τώ  Κ. Πέρ- 
κιγγς ή έννοια τοΰ παραγαγεϊν έκ τής ανιλίνης 
τήν κ ιν ίν η ν , ή'τοι τήν ενεργόν βάσιν τοΰ 

φλοιοΰ τών εν Περουβία φυο^ιίνων δένδρων, δστις

ώς γνωστόν, θεραπεύει τον διαλείποντα πυρε
τόν, καί έπεχείρησε πολλά πειράματα, έλπίζων 
ινα κατορθώσ/ι τοΰτο, όρμώμενος έκ τής μετα
ξύ τών δύο τούτων ούσιών, τής ανιλίνης καί 
κινίνης χημικής αναλογίας. Το πρόβλημα τοΰτο 
ήτο τότε σπουδάιότατον. Διότι ή άμεθόδως 
καί «τάκτως γινόμενη έκκάρπωσις τοΰ πολυ
τίμου τούτου φλοιοΰ έπη'νεγκε τήν σπάνιν καί 
ύπερτιμησιν αύτοΰ, καί το μέγιστον, οί ϊατοοί 
εφοβοΰντο μή τα παράγοντα αύτον πολύτιμα 
ταΰτα δένδρα έκλείψωσι παντελώς.

Αλλ ε'κτοτε οί άείποτε φρόνιμοι καί πρα
κτικοί Αγγλοι καί οί "Ολλανδοί εσπευσαν εύτυ- 
χώς ϊνα μεταφυτεύσωσι τά δένδρα ταΰτα έπί

τών μεσημβρινών κ).ιτύων τών Ίμαλαΐων 
ορεων, καί έν τη νήσω Ιάβα, δπου ευδοκίμη
σαν ούτως, ώστε πας περί έκλείψεως της κινί
νης φόβος έξέλειψεν ήδη διά παντός, πρός κα- 
ταπαυσιν τής αγωνίας τών ιατρών · διότι ό 
Κ. Περκιγγς, εϊ καί έπλησίασε, δέν έπέτυ-/εν 
«~ι τέλους ϊνα παρασκευάση τεννιτήν κινίνην. 
Αλλα τα πειράματα αύτοΰ έπη'νεγκον έτέραν 
παντη διάφορον καί ίσως άξιολογωτέραν άνα- 
κάλυψιν. Διότι, έξετάζων τήν ροπήν τών ενώ
σεων τοΰ χρωμίου καί τοΰ ΰπερμαγγανεσίου πρός 
T'‘V ανιλίνην, ό σοφός χημικός παρη'γαγε νέον 
ιανθινόν τι χρώμα ώραιότατον, δπερ μεγάλως 
χρησι μευσεν ε'κτοτε πρός τήν βιομηχανίαν.

’Εν τώ μεταξύ ό “Αγγλος Χόφμανν, εις τών 
άριστων χημικών τ?,ς ’Αγγλίας, δοκιμάζων τήν 
ένέργειαν ταΰ διχλωρούχου άνθρακος πρός τήν 
άνιλίνην, παρη'γαγε καί ούτος βαφικήν τινα έρυ- 
θράν ούσίαν, ήν ώνόμασε φ ο υ ξ ίν η ν , άνα- 
δειχθεΐσαν εύθύς ώραιότατον κα: προσφορώτα- 
τον τών χρωμάτων έν τή  βιομηχανία. Έκτοτε 
τό έμπόριοντοΰ κ ε ρ μ ε ζ ίο υ  (cochenille), ήτοι 
τών ήμιπτέρων εντόμων, έξ ών έποριζόμεθα μέ
χρι τοΰδε τήν ύσγίνην βαφήν, παρήκμασεν όλο- 
σχερώς, οί δέ αύτό καλλιεργοΰντες ’Ινδοί έξε- 
πλάγησαν βλέποντες αίφνης τούς συνήθεις πό
ρους αύτών έκλείποντας· διότι ήγνόησαν μέχρι 
τοΰδε δτι ή νέα έπιστήμη συνάπτεται τή βιο

μηχανία, πλουτίζουσα μέν τούς έπιμελουμένους 
αύτής λαούς τής Εύρώπης, φέρουσα δέ είς πε
νίαν τούς στάσιμους, καί τάς έπιστημας καί 
τήν πρακτικήν αύτοίν εφαρμογήν έν τώ  βίω 
περιφρονοΰντας λαούς τής ανατολής.

Διά παραπληδίων τρόπων ή χημεία κατώρ- 
θωσεν ΐν’ χορηγήση τω  άνθρώπω έκ τοΰ ρυ- 
παροΰ γαιάνθοακος πάντα τά  τό ούράνιον τό- 
ξον ή τήν ’ ίριδα συγκροτοΰντα ώραιότατα ού- 
ράνια χρώματα, ών τά κυριώτατα κατέστησαν 
ήδη κοινά ύπό τήν επωνυμίαν Σ ολφ ερΐνον, 
Αβάνα καί Μ α γεντία .
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Πρώτη συμμαχία τής Π ρωσίας πρός 

τήν Γαλλίαν.— Πρώτη αποστασία τής 
Πρωσσίας.

Ή Εύρώπη κατεπλάγη, ώς εϊδομεν , τό 
απρόοπτον τόλμημα τοΰ Φρειδερίκου, άποκηρύ- 
ξαντος άνευ ούδενος εύλογοφανοΰς λόγου τόν 

πόλεμον τη Αύστρία καί καταλαβόντος έξαί
φνης τήν εύφορον Σιλεσίαν, πρός ήν αείποτε 
έπωφδαλμίων οί λιμώττοντες Πρώσσοι. Τ ί 
έ'μελλεν ϊνα πράξη ή Γαλλία πρός τό άκουσμα 
τοΰτο ; 'Ο παντοδύναμος αύτής υπουργός καρ
δινάλιος Φλερΰ ένός μόνου έπεθύμει τούτου, ϊνα 
διασώσ-jj τήν έν Γερμανία καί έν Εύρώπη υπερο

χήν τής Γαλλίας, ίνα διατίθηται αύτός καθ’ έαυ
τόν τό περί διαδοχής τής βασιλείας έν Αύστρία 
πολυπλοκώτατον ζήτημα, ώς επίτροπος δήθεν 
τής θυγατρός τοΰ άποθανόντος αύτοκράτορος 
Μαρίας Τερεντίας · ίνα διαπραγματεύηται δη

λαδή μάλλον η μάχηται, καί άντί τοΰ κατα- 
κτάσθαι ίνα προσκάται έπιτηδείως μεθ’ έκάστην 
διαπραγμάτευσή όμορόν τινα τη Γαλλία γερ
μανικήν χώραν, ώς ανταμοιβήν δήθεν τών φιλι
κών αύτοΰ ύπέρ τής Αύστρίας υπηρεσιών.

Αλλα πρός τοΰτο έπρεπε πρώτον μέν ϊνα 
συμφωνήση πρός τούς Πρώσσους καί έμποδίσ-jj 
αύτούς τοΰ πράξαί τ ι άνευ τής Γαλλίας· έπει
τα δέ ϊνα παρασταθή παντοδύναμος τίί Μαρία 
Τερεντία , έ'χων μεθ’ έαυτοΰ άπασαν τήν Γερ
μανίαν, καί πράξη ό',τι άν ήθελε περί τής Αύ
στρίας, άφαιρών αύτή ύπέρ τής Γαλλίας πολ- 
λας κατά τόν 'Ρήνον έπαρχίας.

Τοΰτο δή τοΰτο έφοβεΐτο Φρειδερίκος ό 
δεύτερος, βδελυττόμενος τήν περίτά πράγματα 

τής Γερμανίάς ΐδιοτελή πολυπραγμοσύνην τών 
Γάλλων, ώς καταφαίνεται έκ τής πρό τήςάνα- 
γορεύσεο)ς αύτοΰ έκδοθείσης ϋπ’ αύτοΰ πολιτι
κής εγκυκλίου, λεγούσης πρός τοΐς άλλοις· 
α Διαφερόμ.θα πρός άλλη'λους , οί Γάλλοι με- 
σολαβοΰσι καί διαλύουσι τάς διαφοράς ήμών 
τών Γερμανών. Θε'λομεν ϊνα πΛεμήσωμεν πρός 
τινα, οί Γάλλοι μετέχουσι τοΰ πολέμου. Πρέ
πει ί'να όρισθώσι συνθήκαι ειρήνης, οί Γάλλοι 
έπικρατοΰσιν ήμών καί όρίζουσιν αύτάς πρός 
ώφέλειαν αύτών καί βλάβην τής Γερμανίας. 
ΙΤρόκειται λόγος περί τής πραγματικής έπικυ- 
ρώσεως τής διαδοχής έν Αύστρία, οί Γάλλοι 
άποκλείουσιν αύτής τούς Άγγλους καί τούς 
'Ολλανδούς , ό'πως ώφεληθώσι μόνοι έξ αύ

τής. »

Έπει δή δέ είχε στρατόν και χρήματα  ̂ ό 
Φρειδερίκος ήθέλησεν ϊν’ άπαλλαχθή τέλος τής 
γαλλικής ταύτης προστασίας, καί εύθύνη άφ’ 
έαυτοΰ τά ϊδια συμφέροντα. Διό έπεχείρησεν, 
ώς είδομεν, τόν κατά -τής Αύστρίας πόλεμον, 
μή ουμβουλευσάμενος μΛ,δενί, ό δέ καρδινά
λιος Φλερΰ παρηνάλωσε τόν καιρόν κολακεύων 
καί ματαιοπονών, ή'τοι έ'πραξε τό αύτό σφάλμα, |

ό'περ έκαμεν έσχάτως Ναπολέων ό τρίτος πρό 
τής έν Σαδόβα μάχ<]ς.

Μετά τάς άπροσδοκήτους αγγελίας τής έκ- 
στρατειας τοΰ Φρειδερίκου καί τής καταλήψεως 
τής Σιλεσίας, ό καρδινάλιος Φλερΰ, παρωξυμ.- 
μενος καί καταπεπληγμένος, άντέστη έν τοΐς 
υπουργικοΐς συμβουλίοις πρός τούς Πρώσσους 
ύπέρ τής Μαρίας Τερεντίας. Λλλ’ οί λοιποί 

υπουργοί και καθόλου οί Γάλλοι, είτε τυφλού- 
μενοι ύπό τοΰ παλαιού μίσους τής Αύστρίας , 
ειτε όλιγο>ροΰντες πρός τήν αύ'ξησιν τής ΙΙρωσ- 
σιας, δέν ήσαν τής αύτής γνώμης. Τό θράσος 
τοΰ βασιλέως τής Πρωσσίας ένεποίει μάλλον 
αύτοΐς θάρρος ή οργήν, και έ'λεγον ό'τι τό νέον 

πρωσσικόν τυφέκιον τοΰ Μόλβιτζ διέρρηξε τήν 
ύπέρ τής Μαρίας Τερεντίας έγγυηθεΐσαν παρά τής 
Γαλλίας πραγματικήν κύρωσιν , ό'τι ή περγα

μηνή αύτη δέν ϊοχυε έ'τι ούδέν, ό'τι έκαστος 
πρεπει ίνα σπεύση καί άρπάση ό',τι δυνηθη έκ 
τής κληρονομιάς τοΰ έκλείψαντος αύτοκράτορος 
τής Γερμανίας · ότι ό μέν 'Ριχελιεύς έταπεί- 
νωσε τόν βασιλεύοντα οίκον τής Αύστρίας, ό 
δέ Φλερΰ μέλλει ϊν’ άντικαταστήσνι άντ’ έκεί- 
νου άλλον.

Το δε παραδοξότατον, ότι καί ό Βολταΐρος 
αύτός, ό άγχινούστατος καί πολιτικώτατος τών 
συγχρόνων αύτώ Γάλλω ν, καί ό'στις άλλως, 
ει καί ήτο φίλος, δέν έφείδετο τοΰ Φρειδερίκου, 
ώς δτιλωθησεται έν τοΐς όπισθεν, έφαίνετο έξα- 
πατώμενος καί ούτος ώς πάντες. ’Εν ω δε ό 

Φρειδερίκος κατελάμβανε τήν Σιλεσίαν, ό Βολ
ταΐρος ήτο έν τί) πόλει Lille παρά τή άνεψιά 
αύτοΰ, γυναικί ανώτερου τινός άξιωματικοΰ, 

και κατεγινετο π:ρί τήν παράστασιν τοΰ Μωά
μεθ. Εν τω  μεταξύ τής πρώτης καί δευτέρας 

πραξεως ήλθεν άγγελιαφόρος παρά Φρειδερί
κου τοΰ δευτέρου άγγέλλων αύτώ τήν νίκην 
τοΰ Μόλβιτζ.

Ό  λόγος διεδόθη ταχέως έκ τού θεωρείου του 
Βολταίρου εϊς τό θε'ατρον , καί ό Βολταΐρος 
ήναγκάσθη ϊνα κοινοποίηση την επιστολήν 
τοΐς θεαταΐς , καί άνέγνω αύτήν μεγάλη τή 
φωνή, συγκροτησάντων πάντων τάς χεΐρας 
μ ;τά  τήν άνάγνωσιν, καί πάντες, « Πρέπει 
ϊνά συμμαχησωμεν πρός τούς Πρώσσους! άνε- 
βόων όμοθυμαδόν. Ζη'τωσαν οί Ποώσσοι καί ό 
βασιλεύς Φρειδερίκος ό δεύτερος ! Έξολοθρεύ- 
σωμεν τον βασιλικόν οίκον τής Αύστρίας. Διά 
τοΰ εκλέκτορας τής Βαυαρίας προσληψόμεθα 
τας παρα τόν 'Ρήνον χώρας. 'Ούπουργός καρ
δινάλιος Φλερΰ είναι γέρων , ό δέ στρατάρ
χης τής Γαλλίας Belle-Isle, νέως ών, πρέπει ϊνα 
διοικη τά πολιτικά. Ζη'τωσαν ή Πρωσσία καί 
ό Φρειδερίκος!»

'Η κοινή γνώμη ήτο άρα καθόλου ύπέρ 
τής Πρωσσίας. Ούδείς δέ έγένετο λόγος περί 
τών Αγγλων καί τών Ολλανδών, οϊτινες έ'μελ- 
λον ϊνα συμμαχη'σωσιν εύθύς ή ύστερον τοΐς 
Αύστριακοΐς καί προσβάλωσι τήν δολίως συμ
μαχούσαν τω  Φρειδερίκω Γαλλίαν καί κατά 
γήν καί κατά θάλασσαν. Καί τοΰτο δέν ητο 
μικρού λόγου άξιον. ’Επειδ/j ή Γαλλία ούδέ
ποτε ήδυνήθη ϊνα έπεκτείνη τά  πρός τόν 'Ρή
νον αύτής όρια άνευ τής συμμαχίας, ή τού- 
λάχιστον τής ούδετερότητος καί κατανεύσεως 
τής Αγγλίας, ώς.κατέδειξεν ή πρόσκτησις τοϋ 
Άρτουά, τής Φλάνδρας, τής ’Αλσατίας καί "ής

Αοθαριγγίας. Διότι ή τοποθεσία τής Γαλλίας, 

κείμενης μεταξύ τής ’Αγγλίας καί τή ; Αύστρίας, 
ήνάγκαζεν αύτήν ϊνα πολιτεύηται ούτως.

Πρός έπέκτασιν άρα τών πρός τόν 'Ρήνον 
όρίων ή Γαλλία έ'πρεπεν ϊνα συμμαχη'ση πρός 

τούς Αυστριακούς, μεθ’ ών ήσαν οί Άγγλοι, καί 
ούχί πρός τούς έχθρούς αύτών Πρώσσους · πρός 
τούς Αύστριακούς, οί'τινες έγνώριζον όπόσον 
ώφέλιμοι ήσαν οί Γ  άλλοι έν ταΐς Κάτω Χώραις, 

ό'περ έγνώριζε καί έφοβεΐτο Φρειδερίκος ό δεύ
τερος, άλλά μή πρός τούς Πρώσσους, οϊτινες, 
ώς πράττουσι κατά τό σύνηθες αί μικραί πό
λεις, μόνον περί έαυτών έφρόντιζον.

Λιότι τί ήθελον οί Πρώσσοι; "ίνα κατα- 
πλήξωσι μάλλον τήν Μαρίαν Τερεντίαν καί 

άναγκάσωσιν αύτήν ϊνα παραχώρηση αύτοΐς 
τήν Σιλεσίαν. Τούτου δέ γενομένου, έ'μελλον 

άδιαφορειν πρός τά λοιπά. Πρός τοΰτο έποιή- 
σαντο συμμαχίαν πρώτον μέν πρός Κάρολον 
τον βασιλέα τής Βαυαρίας, σύμμαχον τής Γαλ
λίας, έπειτα πρός τήν Γαλλίαν αύτήν τνί 5 ίου
λίου τοΰ 1 7 4 1  έ'τους!

Βλέπουσα έαυτήν προσβαλλομένην παντα- 
χόθεν, τής αμφιρρεπούς ένεκα πολιτικής τών 

Γάλλων, φειδομένων τό δή λεγόμενον καί τής 
κράμβης καί τής αίγός, ή Μαρία Τερεντία δεν 

έδειλίασεν, άλλ’ έ'μεινεν ευσταθής καί άτάρα- 
χος. Καί πρώτον έπειράθη παντί σθένει ί'να 
άποχωρίση αύτούς τής Πρωσσίας · διότι ή 

Αγγλία καί 'Ολλανδία διετέλεσαν μέχρι τοΰδε 
προσφερόμεναι ώς ουδέτεροι καί ειρηνοποιοί 
διαιτηταί τών διαμαχομένων. Διό έ'στειλε 

κρυφίως εις Παρισίους τόν Βασουέρον, ΰποσχό- 
μενον τοΐς Γάλλοις τό Λουξεμβοΰργον καί τήν 
Βραβάντην, έάν ήθελον ίνα βοηθη'σωσιν αύτή 
κατά τά διωμολογημένα, προσβαλλομένη αδί
κως παρά τής Πρωσσίας. Αλλ’ ή'δη ητο όψέ. 
Διότι οί Γάλλοι ήσαν κατειλημένοι δι’ όρκων 
πρός τήν ΓΙρωσσίαν ! « Δέν δυνάμεθα ϊνα έ'λ- 
θωμεν εις λόγους μόνοι, άπεκρίνετο πρός τόν 
πο:σβευτήν αύτής ό καρδινάλιος Φλερΰ, έπειδή 
είμεθα φίλοι τών Πρώσσων. Αλλ’ έάν ή βασί
λισσα θέληση ϊνα μή προσβά λη τό  φ ιλ ό τ ι-  
μον τού βασιλέως Φρειδερίκου , προθύμως 
πράξομεν τό καθ’ ήμάς, όπως ό πόλεμος παύ- 
σηται έπί μετρίοις. Διότι άλλως προτιμώμεν 
ίνα μή ζητήσωμ:ν μηδέν ύπέρ τής Γαλλίας.»

'Ο βασιλεύς τής ’Αγγλίας Γεώργιος ό δεύ
τερος ό έξ Ανοβέρου, Θέ7̂ ων ϊνα διαλλάξη τούς 
διαμαχομένους, έ'πεμψε πρό.; τον Φρειδερίκον 
τόν σίρ 'Ρονβινσώνα , Άγγλον γελοΐον, επι
δεικτικόν καί άκαμπτον, φίλον μέγιστον τής 
Μαρίας Τερεντίας, ό'πως προσενέγκη τώ  βασι- 
λεΐ τιον Πρώσσων φανερά τινα κτήματα κείμενα 
παρά τόν 'Ρήνον η καί χρήματα άντί τής Σι
λεσίας. Τοσοΰτο δ’ ητο τόπρός τήν Μαρίαν Τε
ρεντίαν σέβας αύτοΰ, ώστε προέφερε τό όνομα 
αύτής άναβοών καί άνατείνίον τάς χεΐρας καί 
τά  βλέμ-μάταπαραδόξως εις τόνούρανόν. Άλλά 
μάτην έρρητόρευαεν. ’Επειδή Φρειδερίκος ό 
δεύτερος, οστις ήτο σκωπτικός καί έτοιμ.ος πάν
τοτε ϊνα καταλάβη τά  γελοία, —  « Ά ,  κύ
ριε ! είπε πρός αύτόν, ούδεμία συνθήκη είναι 
δυνατή άνευ τής Σιλεσίας ! Ούδέποτε αποδώσω 
ό ,τι ώφελήθην έκ τής νίκης. Ούδέποτε, λόρδε, 
εγκαταλείψω τούς καταδιωκομένους διαμαρτυ- 
ρομένους τής Σιλεσίας, οϊτινες μόνον δ ι’ ήμ·~/

τών Πρώσσων έ'σονται ελεύθεροι ’'Επειτα δέ, 
παθαινόμενος καί δεινολογών, —· α Νά έγκα- 

ταλείψω τήν Σιλεσίαν! έκραύγα’,εν. —  Αλλά 
λογιζόμενος μόνον τήν φαυλότατα τής πρά- 
ξεως, ήν μοι συμβουλεύετε, μ'.ί φαίνεται ότι 
βλέπω τούς προγόνους μου εξερχομε'νους έκ τών 
τάοων καί λέγοντας πρός έ με * « Σέ άποκηρύτ- 
τοαεν. Δέν είσαι τοΰ λοιποΰτοΰ γένους ήμών, 
άλλ’ άτιμος τις κολλυβιστής, προτιμών τά 
χρήματ» τής δόξης. » Καί άνεχώρησεν εύθύς, 
λέγει αύτός έκεΐνος, ό'πως γελάση κατά σχο- ' 
λήν έπ ίτή  υποκρισία αύτοΰ ταύτη, καταλιπών 
τόν Αγγλον πρεσβευτήν έκπεπληγμένον καί 
χάσκοντα.

Αλλά χαριζόμενος τρόπον τινά τώ  βασι- 

λεΐ τής Αγγλίας, έποιη'σατο άναχωχήν ολίγων 
ήμερων τοΰ πολέμου, δίδων άνεσίν τινα τή 
Μαρία Τερεντία, ήτις χειμαζόμενη καί προσ
βαλλομένη πανταχόθεν, καί ούσα έπίτοκος, 
δέν έγνώοιζεν άν εμελλεν ϊν’ έναπολειφθή 
αύτή πόλις τις τής άπεράντου κληρονομιάς 
τοΰ πατρός αύτής, όπου έδύνατο ί'να γέννηση. 
Αλλ’ αί συμφοραί ένισχύουσι πολλάκις τούς 
αδυνάτους. Η Μαρία Τερεντία άπήλθεν εϊς 
τόν Ουγγαρίαν, έδημηγόρησε λατινιστί πρός 
τήν δίαιταν τών Ούγγρων, παραστάσα έστο- 
λισμένη ώς Ούγγρίς, διαδεδεμένη τήν κεφαλήν 
τω διαδήματι τοΰ '4γίου Στεφάνου, καί ύπε- 

ζωσμένη τήν μάχαιραν τοΰ δικαίου· ύποσχο- 
μένη δέ ϊνα φυλάττη τάς έθνικάς προνομίας, πα- 
ρέδωκε τή Διαίτη τής Ούγγαρίας τήν νεογένη- 
τον αύτής θυγατέρα άμα καί μέλλουσαν μητέρα 
τών βασιλέων αύτής. « Λποθάνωμεν ύπέο τοΰ  
βασίλέ(ος ήμώ ν Μαρίας Τερεντίας. Moriamur 
pro rege nostro Maria Teresa! » άνεβόησεν ή 

Δίαιτα καί τό πλήθος τών παρεστώτων Ούγ
γρων. Ή βοή αύτη άντήχησεν εις τήν Αγγλίαν 
καί τήν 'Ολλανδίαν. Αί Αγγλίδες ένεθουσίων 
ύπέρ τής βασιλίδος · διότι ένόμ.ιζον αύτήν άγ- 
γλίζουσαν. Είσήνεγκον δέ αύτή έρανον, καθ’ 
όν ή δούκισσα τοΰ Μαλβορούγ υπέγραψε πρώτη
4 0 ,0 0 0  λιρών, άς όμως ή Μαρία Τερεντία δέν 
έδέχθη, μή θελήσασα ϊνα λάβη μηδέν παρά 
τών Αγγλων ιδιωτών, άλλά μόνον δάνειον παρά 
τής βρεταννικής βουλής.

’Εν δέ τώ μεταξύ ή Γαλλία περιήλθεν εις άπο- 
ρίαν καί άντίφασιν πρός έαυτήν, κακώς πολι- 
τευομ.ένη. Διότι, φύσει έλευθέριος ούσα, έφαί
νετο μάλλον άγομένη τότε ύπό ίδιοτελείας, 
καν έπιθυμοΰσα ϊνα προσκτήσηται τάς Κάτω 
Χώρας, ήναγκάζετο ϊνα ύποκοίνηται ότι άμ,ελεΐ 
τοΰ ϊδίου συμφέροντος. Αλλά τότε διά τ ί έπο- 
λέμει; 'Οπως έμποδίση τήν σύστασιν νέου τ ί 
νος βασιλικού γένους έν τή Αύστρία; όπως ή 
ένότης τής Γερμανίας κατασταθή ύπέρ άλλου 
τινός γερμανικοΰ βασιλεύοντος οίκου; Αλλά τήν 
φοβέραν ταύτην ενότητα ήτοίμασεν αύτή ή'δη 
προ πολλοΰ ύπέρ τήςΠρωσοίας. Τί αρα έ'μελλεν 
ϊνα ώφεληθη ή Γαλλία συμμαχοΰσα τη Πρωσ- 
σίοι πρός τήν Αύστρίαν; — Ούδέν.

II πρός τήν Γερμανίαν πολιτική τοΰ καρ
διναλίου Φλερΰ έγένετο άρα τότε ούτω μα- 
ταία καί αδέξιος, ώς έσχάτως ή τοΰ Ναπολέον- 
τος τοΰ τρίτου · διότι άμφότεραι έπήνεγκον 
την ταπείνωσιν τής Αύστοίας καί τήν αύξη- 
σιν τής Πρωσσίας, ήτις κατασταθεΐσα έκ τών 
ισχυροτάτων δυνάμεων τής Εύρώπης ένίκησε 
και τέλος έταπείνωσεν έσχάτως καί τήν Γαλ

λίαν αύτη'ν. Ό καρδινάλιος Φλερΰ, τυφλώτ- 
τ··ιν πρός τήν άναφυομένην νέαν ταύτην δύνα- 
μιν, και φοβούμενος ότι συσταθήσεται, άκού- 
σης τής Γαλλίας, νέος τις αύτοκρατορικός 
οίκος έν Αύστρία διά τοΰ δουκός Φραγκίσκου 
τής Αοθαριγγίας, κατώρθωσεν ϊν’ άποσπάση 
μέν έπιτηδείως τήν Λοθαριγγίαν τής Αυστρίας, 

ήτις κατείχε καί τό επικείμενον τή Γαλλία 

Βέλγιον, πέμψη δέ τόν έκ Αοθαριγγίας Φραγ
κίσκον εις τήν ’Ιταλίαν, καταστήσας αύτόν μέ
γαν δοΰκα τής Τοσκάνης. Αλλά μή άοκεσθείς 

του'τοις, άφεΐλε καί τήν Νεάπολινκαί τήν Σι
κελίαν τών Αυστριακών, μ,ή δυνάμενος ϊν’ έκ- 
βάλη αύτούς έξ άπάσης τής Ιταλίας.

Καί ό'μως ή Αύστρία ήτο πρόθυμος ϊνα δ<6- 
ση τότε τά πάντα τοΐς Γάλλοις, έάν ήθελον 
ϊνα βοηθη'σωσιν αύτη κατά τής Πρωσσίας, 
καί ύπέσχετο , ώς είδομεν , αύτοΐς τάς Κάτω 

Χίόρας. Αλλ οί Γάλλοι, άντί τοΰ, δραττόμενοι 
τής άφορμ.ής, καταλαβεΐν τάς Κάτ<·> Χώρας, ώς j 
έρχόμ.ενοι δήθεν δι’ αύτών εις βοήθειαν τής 
Μαρίας Τερεντίας, καί ·?:ροσλαβεΐν κατά μι
κρόν αύτάς τε καί τά παρά τόν 'Ρήνον άνεκα- 
θεν ποθητά αύτοΐς όρια πρός άνταμοιβήν τής 
συμμ.αχίας αύτών, προύτίμ,ησαν ϊνα διακυβεύ- 
σωσιν αύτά;, άρχόμενοι χειρών άδικων· έξ ού 

καταφαίνεται ότι ή άρίστη πολιτική δέν είναι 
ή άνακειμένη εϊς τήν υποκρισίαν καί τό ψεΰ- 

δος, άλλ εις τήν άλήθειαν καί τό δίκαιον.

’Αντί δέ τοΰ καταλαβεΐν τάς Κάτω Χώρας, 
τί έ'πραςαν τότε οί Γάλλοι; Τά στρατεύματα 
αύτών διεσπάρησαν εις τήν Βοηαίαν, τήν Σι- 
λεσίαν, τήν Αύστρίαν, καί έπί τήν όδόν τήν 
φέρουσαν εϊς Βιέννην· ό δέ Κάρολος ό έκ Βαυα
ρίας άνηγορεύθη αύτοκράτωρ, έπονομασθείς Κά
ρολος ό έβδομος, 'θ  δέ άκάμ,ατος καί πονηρός 
Φρειδερίκος, ώφεληθείς έκ τών πρώτων αύτοΰ 
σφαλμάτων, ένίκησεν ήδη αύτός έκεΐνος τήν έν 
Γζαζλάου νίκην.

Αλλά τότε μεγάλα νέφη ήωροΰντο κατά τήν 
Μάγχην, καί τό Καλαίσιον, δεινήν προμη- 
νύοντα καταιγίδα. Επειδή τόν υπουργόν τών 
εξωτερικών τής Αγγλίας Ούαλπόλον, οστις 
ήτο φίλος καί πιστός τώ  καρδιναλίω Φλερΰ, 
διεδέχθη κατά τόν ίούνιον, ήτοι ένί μετά τήν 
Γζαζλάου μάχην μηνί, ό λόρδος Καρτερέτος , 
φίλος πιστός τής Μαρίας Τερεντίας, ή δέ αγ
γλική βουλή , έξερχομένη τής ούδετερότητος, 
καί άπτομένη τοΰ πολέμου, έψηφίσατο ι/.εγα- 
λοψύχως μέγα δάνειον ύπέρ τής Μαρίας Τερεν
τίας, καί άπεκη'ρυξε τήν ’Αγγλίαν σύμμαχον 
πρός τήν Αύστρίαν, ώς ή Γαλλία άπεκήρυ- 
ξεν έαυτήν σύμμαχον τή Βαυαρία. Ή δέ 'Ολ
λανδία εύθύς έμιμήσατοτό παράδειγμα τής Α γ
γλίας.

Εύδαίμονες, πανευδαίμ,ονες οί Πρώσσοι! 
Διότι έν ώ οί Γαλλν. κατηνάλισκον άφειδώς 
καί άνοη'τως τά πάντα ύπέρ αύτών, άνδρας, 
χρήματα, τιμήν, αύτοί μ.έν ηύ'ξανονπροσκτώμε- 
νοι άδιαλείπτως νέας χώρας, οί δέ Γάλλοι 
δέν ώφελήθησαν άλλο τ ι, είμή τήν φράσιν ταύ
την , ήτις εϊση'χθη έ'κτοτε εις τήν γαλλικήν 
γλώσσαν πρός κατάγελων έκείνων όσοι δαπα- 
νώσι χ ρήματα καί κοπιώσι πρός ώφέλειαν άλλου 
τινός· « Travailler pour le roi de Prusse. »

Τοΰτο έφθειρεν έ'τι μάλλον τά πράγματα

τής Γαλλίας· διότι ήδη είσήρχοντο εϊς τόν 

πόλεμον έ'θνη εχοντα ναυτικόν, ίσχύοντα τη 
εμπορία, πλούτω καί δυνάμει, έξ ού πανικός 
φοβος κατεσχε πάντας. Πρώτιστος πάντ<ον ό 
αριστος τής Γαλλίας σύμμαχος, ό αύτοκράτωρ 
τής Βαυαρίας, πρου'τεινε τή βουλή τών Άγγλων 
λόγους περί ειρήνης. « Είμαι καθολικός, έλεγ'ε 

προς τον βασιλέα τής Αγγλίας Γεώργιον · άλλ’ 
ούδεν μ,οι διαφερει τοΰτο. Αν θέλης κτήμ.ατα 
εκκλησιαστικά οπως ποοσθής αύτά πρός τό 
Ανόβερον, δώσω σοι oca άν θέλησης. » Τέλος 

δε ο καρδιναλιος Φλερΰ, βλέπων αύξανόμενον 
τον κλυδωνα, ήρξατο ϊνα καταπειράση κρυφίως 
δι απορρήτων τήν Μαρίαν Τερεντίαν καί τούς 

περι αυτήν έν Βιέννν] συμ,βούλους, σχεδόν δα· 
κρύων καί μετανοών, ώς γέρων, λέγων · 
« Εγω δεν ήθελον τόν πόλεμον, ούδέ τούς έξ 
αύτοΰ γενομένους άπειρους φόνους. ’Επιμαρτύ- 
ρομαι δε ότι τούτό με έλύπησε διά παντός τοΰ 
βιου. Α λ λα  νομ,ιζω  π ά ν τ ο τ ε  ό τ ι  πρός 
ησ υ χία ν  τ ή ς  Ε ύ ρ ώ π η ς τό  κ υ ρ ιώ τα το ν  
πάντω ν είναι ή π α ν τ ε λ ή ς  ομόνοια  τ ή ς  
Α ύ σ τρ ία ς κα ί τ ή ς  Γ α λ λ ία ς ,  κα ί ήδέω ς 
άν α πέθνησκον έάν αί παροΰσαι τα ρ α - 
χ. α ί σ υ μ β ά λ λ ω ν τ α ι τ έ λ ο ς  ε ϊς  τ ή ν  κ α - 
τά σ τα σ ιν  καί στερε'ω σιν  α ύ τή ς. »

Ούδέν σπουδαιότερον καί περιεργότερον τής 
επιστολής ταύτης τοΰ πρώτου ύπουργοΰ τής 

1 αλλιας, ζητοΰντος τήν ομόνοιαν τής Αύ

στρίας και Γαλλίας, ούτως εχοντων τών πραγ
μάτων. Ή επιστολή αύτη, εϊ καί ήτο άπόρρη- 
τος, ούδέν ήττον έφανερώθη. Καί τότε οί μέν 
σύμμαχοι τών Γάλλων κατεμέμφοντο αύτούς εϊς 
τήν άστασίαν , οί δέ αντίπαλοι ύπερέχαιρον, 
γνωρίζοντες ότι οί Γάλλοι, κακώς πολιτευόμε
νοι , περιήλθον εϊς αμηχανίαν. Ή δέ Μαρία 
Τερεντία, δίς μέν νικηθεΐσα, άλλ’ αισθανόμενη 
έαυτήν κρατυνομένην έκ τής βοήθειας καί τών 
συμβουλών τής Αγγλίας, κατεφρόνησεν αύτών. 
Καί τό μ.έγιστον πάντο,ίν έδημοσίευσε καί τήν 
οικειοτατην καί περίλυπον εκείνην επιστολήν 
τοΰ καρδιναλίου Φλίρΰ. Τό αύτό δέ έγένετο 
καί εν Λονδίνο), όπου εδημοσιεύθησαν τά προ- 
τεινόμενα παρά τής Βαυαρίας.

Έν τώ  μεταξύ ό καρδινάλιος καί ό άφ’ 
έαυτοΰ καταστάς αύτοκράτωρ τής Γερμανίας , 
έν άπορία όντες τοΰ πρακτέου , έτόλμησαν ϊνα 
ψευδόμενοι άρνηθώσι τά πάντα · άλλά δέν έπι- 
στεύθησαν, τοσοΰτο μάλλον όσον ό άγαθός καρ
δινάλιος , έ'ξω έαυτοΰ γενόμενος καί τεταραγ- 
μένος έκ τών πικρών ελέγχων τοΰ βασιλέως 
καί τών φίλων τοΰ στρατάρχου τής Γαλλίας 
Belle-Isle, έγραψε πάλιν άλογίστως πρός τήν 
Μαρίαν Τερεντίαν έτέραν επιστολήν, έν η 

έμέμφετο αύτνί, ότι έδημοσίευσε τό απόρρητον 
τής πρώτης, καί πράγμα παρ’ αύτοΰ μόνου 
λεγόμενον! Ούτως ήτο έκπεπληγμένος καί έ'ξω 
φρενών · διότι τό μέλλον έφαίνετο αύτω άδη
λον καί φοβερόν.

’Αλλά καί ό Φρειδερίκος μαθών ταΰτα έπνεε 
μένεα πρός τήν Γαλλίαν , καί ιδίως πρός τόν 
καρδινάλιον. Καί ό'μως ή Γαλλία δέν άπεστά- 
τησε τότε. Τουναντίον αί περιστάσεις αύται 
κατέστησαν αύτήν μονιμωτέραν καί πιστοτε- 
ραν πρός τήν Πρωσσιαν.

Αλλ’ ένταΰθα πρέπει ϊνα λογίζηταί τι? 
πάσαν τήν τότε άμηχανίαν Φρειδερίκου τοΰ
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δευτέρου, καί τον επικρεμάμ,ενον αύτώ κίνδυ
νον , έάν τά  δύο πλουσιώτατα και την μεγί- 
"τγ,ν έ'χοντα ναυτικήν δύναμιν έθνη, ή Χγ- 
γλία καί ή 'Ολλανδία, έξεστράτευον, ώ ; ήπεί- 
λουν, έπ ’ αύτόν.

Εν ταΐς έμποοικαΐς έπιχειρήσεσι δέν δει- 
λιώσι συνήθως οί μεγάλοι κεφαλαιούχοι, 
αλλ οί όλιγα εχοντες , ήτοι οί διαθέν- 
τες εϊς αύτάς ά'πασαν αύτών τήν περιου
σίαν. Τοιοΰτόν τι έ'πασχε και ό Φρειδεοΐ- 
κος. ’Επειδή έξεστράτευσεν έ'χων μεθ’ εαυ
τού οκτώ έκατομ.μ.ύοια δουκάτων, άπαντα 
δηλονότι τον θησαυρόν, δν ό πατήρ αύτοΰ 

ό έπιλοχίας συνήθροισεν άδικων καί φει- 
δόμ,ενος καθ’ όλον αύτοΰ τόν βίον. Μετά 
δέ τήν δευτέραν αύτοΰ νίκην ύπελείποντο 
αύτω μόνον εν καί ήμισυ έκατομμύριον 
δουκάτων · οί δέ Γερμανοί αύτοΰ σύμμα
χοι , πτωχοί όντες , ένέβαλλον αύτόν εις 
φόβον [λή, ού [/.όνον άπολέοη τήν Σίλε- 
σίαν, άλλά καί φέρη αύτός καθ’ έαυτόν 
απαν τό τοΰ πολέμ,ου βάρος , καί, ό'περ 

μ-έγιστον, ΐνα πληρώση άμ-οιβήν τινα πο
λέμου βαρυτάτην.

Εν τούτω ό Φλερΰ κατεΐχεν «μηχανών 
καί ταλαντευόμενος μετέωρα τά πάντα έν 
Γερμανία, έν ώ ό Belle-Isle, νικήσας πως 
τούς Αύστριακούς έν Σαχάύ, εύκόλως ήδΰ- 
νατο ΐνα καταλάβη τήν Βιέννην. Οί Αύ- 
στριακοί έ'τρεμ-ον · άλλ’ οί Γάλλοι δέν ποοέ- 

βαινον. « Σέ άναμιμνη'σκω τοΰτο » , έγραφε 
πρός τόν Γάλλον στρατάρχην Bolle-Isle 
ό Φρειδερίκος, ό'στις έ'βλεπε τόν μέν πο- 
λύν αύτοΰ θησαυρόν έλαττούμενον όσημέ- 
ραι, τους δε Γάλλους άμφιταλαντευομέ- 
νους καί όκνοΰντας ίνα προσβάλωσι τήν 
Βιέννην, (( ότι, εαν μή θελήσητε ΐνα ωφε
λούμενοι άπό τής νίκης τοΰ Σαχάΰ, κατα- 
λάβητε τήν ταχίστην τήν Βιέννην, ποάξω ει
ρήνην κατ’ ιδίαν, διότι 
δέν έχω πλε’ον ούδέ οβο
λόν. » Αλλ’ ούτος ού 
μόνον, κωφεύων πρός τάς 
άπειλάς τοΰ Φρειδερί
κου, δέν έκινη'θη, άλλά 
καί τέλος έκλείσθη άδε- 
ξίως καί έπολιορκήθη έν 
Πράγη.

Τότε Φρειδερίκος ό 
δεύτερος, τά  μέν παρο

ξυνόμενος ύπο τών προ
ξένων τής Αγγλίας, τά 
δέ εύρίσκων τήν Μαρίαν 
Τερεντίαν ήττον ίσχυ- 
ρογνώμονα, ήλθε κατ’ 
ιδίαν αύτή είς λόγους περί 
είρη'νης, έλαβε τήν Σιλε- 
σίαν , καί ύπέγ-ραψε τήν 
είρη'νην τφ  1 7 4 2  έ'τει.
— « Έλθέ, έλθέ, » έκραύγασεν ό Φρειδερίκος 
πρός τόν στρατάρχην Belle-Isle, ό'στις προσέ- 

δραμε μετά τήν είρη'νην, άγανακτών έπί τη απο
στασία τών Πρώσσων, είς τό στρατόπεδον τοΰ 
Φρειδερίκου. « Ύπερχαίρω βλέπων σε. ’Ανα- 
γνωθι. » Κ?ί έδειξεν αύτώ έπί πεντη'κοντα μαρ
τύρων τρίτην τινά επιστολήν τοΰ καρδιναλίου 
Φλερΰ, ήν ή αύλή τής Βιέννης παρεχώρησεν αύτώ 
είς όλίγας ημέρας, έν ή ό καρδινάλιος ύπισχνεΐτο

| ό'τι άποστήσεται τοΰ πολέμου, εάν ή ΜαοίαΤε- 
{ ρεντ'α έδιδε τη Γαλλία τό Λουξεμβοΰργον.

Αλλά ρητέον ένταΰθα ότι ό καρδινάλιος Φλε
ρΰ δέν διεβουλεύετο ΐνα πράξη είρη'νην άνευ 
τής Πρωσσίας. ’Αλλ’ έπεθύμει ΐν’ άπαλλάξη τήν 

[ Γαλλίαν καί τάς άξιολόγους τότε αύτής άποι-
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Ό  Τρέγκ συλλαμβανόμενοι: παρά τόν φραγμόν.

κίας έτέρου δεινοτέρου κατά θάλασσαν πρός τήν 
Αγγλίαν πολέμου.

« Goquin de cardinal! » άνέκραξεν 6 στρατάρ-

Ό  Τρέγκ έξορυσσων υπόνομον σήραγγα εν τώ σπηλαίω

χης Belle-Isle, άπαλλαττόμενος τοΰ Φρειδερί

κου. ’Αλλ’ έ'πρεπεν ΐνα εΐπη μάλλον (C  'Αφρων 
έγώ ! » Έπειδή ή συμμαχίά, ήν έποιήσατο 
πρός τήν Πρωσσίαν, ήτο σφάλμα, τά δέ σφάλ
ματα ούδέποτε άποβαίνουσι καλώς. Καί ούτως 
ό μέν Φρειδερίκος κατώρθωσε τό ποθούμενον, 
ΐνα άρπάση δηλαδή τήν εύφορον Σιλεσίαν, οί 
δέ άφρονες Γάλλοι « ils ont travaille pour le 
roi de Prusse. » (Έπεται συνέχεια).

ΑΙ ΦΥΛΑΚΑΙ
Tor

Β Α Ρ Ω Ν Ο Υ  Τ Ρ Ε Γ Κ .

Οί έρωτες πρός τάς γυναίκας ή τάς άδελ- 
φάς τών ηγεμόνων άπέβησαν πάντοτε ολέ
θριοι τοΐς έρασταΐς. 'Ο βαρώνος Τρέγκ, 
υπηρέτης (page) τοΰ βασιλέως τής Πρωσ

σίας Φρειδερίκου τοΰ δευτέρου, έρασθείς 
τής άδελφής αύτοΰ ’Αμαλίας, νίατεφωράθη 
ποτέ ύπ αύτοΰ τοΰ βασιλέιυς προσφερό- 

μενος οίκειότατα πρός αύτήν. Ό  βασιλεύς, 
κηδόμενος τής τιμής τής άδελφής καί τής 
βασιλείας , τότε μέν ύπέκρυψε τήν οργήν 
αύτού, προσποιούμενος τόν μηδέν ίδόντα, 
άλλ έθήρευε πάσαν άφορμήν τοΰ τιμωοή- 
σαι άνηλεώς τόν αύθάδη έραστήν τής ήγε- 

μονίδος άδελφής. Καί πρώτον ήρξατο ΐνα 
τιμωρή άναιτίως, έμβάλλων εϊς φυλακήν 
έπί όλας έβδομάδας καί ούτω κακοποιών, 
ώστε ώθησ.ν αύτόν είς άπείθειαν. Τέλος έπι
στολή τις γραφείσα παρά τοΰ Τρέγν. πρός 
τόν έξάδελφον αύτοΰ, συνταγματάρχην έν 
τώ στρατω τής Μαρίας Τερεντίας, βασι- 
λίσσης τής Αύστρίας , πρός ήν τότε έπο- 
λέμει ή Πρωσσία, παρέσχεν αύτώ τήν πο- 
θουμένην πρόφασιν τοΰ έκδικη'σασθαι μή 
αανεοοΰντι τήν άληθή τής πρός αύτόν δυ- 
σμενείας αιτίαν · καί ό Τρέγκ, κατηγο- 
ρηθείς έπί προδοσία καί συνωμοσία πρός 
τούς έ/θοούς τής πατρίδος , καθείρχθη έν 

"  τώ  φρουρίω τοΰ Γλάτζ. Έ το  δέ τότε εΐ- 
κοσιν έτών.

Εκτοτε άρχεται ή ήρωϊκή εκείνη πάλη 
ένός καί μόνου γυμνοΰ καί αόπλου άνθοώ- 
που πρός τάς σιδηράς θύρας, κιγκλίδας καί μο
χλούς , κ«ί πρός τούς λίθους καί τούς τοί

χους τής δεινής αύτοΰ 
ειρκτής· πάλη, ήτις έγέ
νετο δεινοτέρα τών άθ
λων τοΰ Ήρακλέους · 
διότι ό 'Ηρακλής είχε 
τουλάχιστον τό ρόπαλον, 
έβαινεν έλεύθεοος καί 
ισχυρός , ό δέ άτυχής 
Τ  έγκ, κεκλεισμένος έν 
στενωτάτη ειρκτή , κα
τώρθωσε δι’ ένός έσκω- 
ριασμένου καρφίου, καί 
τεμαχίου χαλύβδινο υ 
έλάσματος ωρολογίου , 
ό'περ έκρυψεν ύπό τόν 
όνυχα αύτοΰ, ΐνα διό
ρυξη τόν γρανίτην καί 
πρίση τόν σίδηρον.

'Ενα μετά τήν κά- 
θειρξιν αύτοΰ μήνα ό 

Τρέγκ έ'πρισε δια τοΰ έλάσματος τοΰ ωρο
λογίου τρεις πελωρίους σιδηράς κιγκλίδας τής 
θυρίδος τής ειρκτής, καί ταμών είς ταινίας τόν 
σκύτινο'* αύτοΰ έπενδύτην, μετεσχημάτισεν αύ
τόν είς σχοινίον, ώτινι προσθείς τάς σινδόνας 
τής κλίνης, κατώρθωσεν ΐνα καταβή διά τοΰ 
παραθύρου τής ειρκτής, αίωρουμένου είς ύψος 
1 0 0  μέτρων ύπέρ τήν γην. Αλλά κακή μοίρα 
τό φρούριον ήτο περιβεβλημένον ύπό τάφρου
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πλατύτατης καί βαθυτάτης, μεταβληθείσης 
κατά τόν χειμώνα είς βορβοοώδες έλος. Ο 
δραπέτης, πεσών εϊς αύτό, ίίσδύεται μέχρι 
τοΰ λαιμοΰ είς τον βόρβορον, π:ός δν μάτην 
παλαίει έπί τρεις ώρας, καί τέλος, κινδυνεύων 
ΐνα πνίγη, άναγκάζεται ΐνα έπικαλέσηται τούς 

φύλακας, οίτινες έξάγουσιν αύτόν ημιθανή 
καί μ,ετακομίζουσιν είς άλλην στενωτέραν 
ειρκτήν, φυλαττομένην νυχθημερόν ύπό 
δύο στρατιωτών.

Οκτώ δέ μετά ταΰτα ήμε'ραις ό φρού
ραρχος ήλθεν είς τήν ειρκτήν ΐνα μάθη πώς 
έχει ό φυγ'άς. ’Αλλ’ ούτος, άρπάζων τό ξ ί 
φος τοΰ φρουράρχου, όρμά έξω τής ειρκτής, 

άνατρε'πει τούς φύλακας κατά διαδοχήν , 
διαπερα μαχόμενος έμμανώς τό πλήθος 
τών περί αύτόν συνδραμόντων στοατιω· 
τών καί φυλάκων, πληγόνει τέσσαρας αύ
τών, άναβαίνει επί τούς προμαχώνας, κατα-

Ύ ’ > \ \ ” / ,κρημνίζεται εις την περι το φρούριον τά
φρον, πίπτει κακώς μέν, άλλά, μή πληγω

θείς βαρέως, έγείρεται, καί τέλος έξέοχε- 
ται τοΰ φρουρίου, "ΐίδη ένόμιζεν έαυτόν 
έλεύθερον, διότι δέν ύπελείπετο αύτώ άλ
λο ειμη ινα υπερβη ξύλινόν τινα πεοί τό 
φρούριον ταπεινόν φραγμόν. ’Αλλ’ ύπερπη- 
δών αύτόν ένεπλάκη έκ τών ένδυμάτων 
συλλαμβάνεται καί φέρεται πάλιν είς τήν 
φυλακήν ήμιθανής καί καταπεπληγωμέ- 
νος.

"Αμα θεραπευθείς ό Τρέγκ διανοείται 
πάλιν νέαν άπόδοασιν. Μαθών παρά τοΰ 
ίατροΰ ό'τι ύπό τήν ειρκτήν αύτοΰ ήτο κε- 
κλεισμένος νέος τις Πρώσσος άξιωματικός, 
παλαιός αύτοΰ φίλος , κατώρθωσε μετά 
τριών μηνών επίμονον έργασίαν ί'να διό

ρυξη τό έ'δαφος καί κατελθη μέχρις είς 
αύτόν. Οί δύο δεσμώται, εργαζόμενοι έπί δύο 
νύκτας, διέρρηξαν τάς κιγκλίδας τοΰ παοαθύοου, 
και εςεφυγον κατακρημνισ^εντες ες ύψους τριά
κοντα μέτρων. Ό φίλος 
αυτοΰ καταπεσών θραύε- 
ται τόν πόδα, καί μή 

δυνάμένος ΐνα βαδίζη, 
παρακαλεΐ αύτόν ίνα φυ
γή τήν ταχίστην. Χλλ’ 
ό Τρέγκ, μή θέλων ΐνα 
καταλίπη, έπωμίζεται 
αύτόν, καί, τρέχων έπί 
μ.ίαν ώραν, διαπερα κο- 
λυμ,βών τόν Μάϊν. ’Ωφε
λούμενος δέ έκ τής πολ
λής ομίχλης, άρπάζει 
τούς δύο ίππους παρερ- 
χομ,ένου τινός άγρότου, 
προσδένει τόν φίλον αύ
τοΰ έπί τοΰ ένός ίππου, 
καί άναβάς τόν έτερον, 
φθάνει μετ’ αύτοΰ περί 
μεσημβρίαν είς τά με
θόρια τής Βοημίας. Τδού τέλος αύτός έλεύθε- I 
ρος.

Παρήλθον ήδη οκτώ έτη, καθ’ ά ό Τρέγκ, πε- 
ριπλανώμ,ενος τήδε κάκεΐσε, έλησμόνησε τά πα
ρελθόντα δεινά. ’Αλλά τέλος, άπορήσας χρημά
των, καί μαθών ότι ή μη'τηρ αύτοΰ άπέθανεν έν

Αάντζιγ, έτόλμησεν ί'να έπανέλθη είς τήν πό
λιν ταύτην, ήτις ήτο ύποτεταγμένη τή Πρωσ
σία, ό'πως παραλαβή τήν κληρονομιάν. Χλλ’ 
ό βασιλεύς Φρειδερίκος, μαθών έν τώ μεταξύ 

ότι αί πρός τήν άδελφήν αύτοΰ σχέσεις τοΰ 

1 ρεγκ έγένοντο οικειοτεοαι ή ένόμιζεν , ών δέ

'Ο Τρέγκ αμυνόμενος τήν φρουράν.

λίαν έξωργισμένος έκ τής φυγής αύτοΰ , έπε- j 
τήρει αύτόν διά κατασκόπων πανταχοΰ καί

/ / r
πάντοτε, μ.εχρις ού, μαθών τήν τολμηράν αύ- I

Οί δραπέται.

τοΰ επάνοδον είς Αάντζιγ, συλλαμβάνει πάλιν 
καί πέμπει αύτόν σιδηρόδεσμ.ον είς τό φρού- 
οιον τοΰ Μαγδεβούργου.

Χλλά γνωοίζων ήδη έκ πείρας τήν άδάμα- 
στον αύτοΰ φύσιν, ό βασιλεύς έπέταξεν ΐνα 
κλείσωοιν αύτον ούχι έν συνήθει τινί ειρκτή, 
άλλ’ έν άληθεΐ τάφω, είτε έν τινι ύπογείω σπη
λαίω οΰτω στενώ , ώστε μόλις ήδύνατο ΐνα 
κινήται.

Η νέα φυλακή τοΰ Τρέγκ ήτο φρικώδης. 
Απο τοΰ θόλου τοΰ ύπογείου ψυχροτάτου καί 

σκοτεινοτατου σπηλαίου κατέπιπτον σταγόνες 
ψυχροΰ ύ'δατος ύγραίνουσαι άδιαλείπτως τά έν- 
δυματα τοΰ ταλαίπωρου δεσμ.ώτου. Καθ’ έκά
στην πρωίαν ό δεσμοφύλαξ έ'φερεν αύτώ είρ 

τροφήν μίαν καί ήμ.ίσειαν λίτραν άοτου 
καί λάγηνον ΰδατος.

Αλλ ό Τρέγχ δέν άπεκαρτέρησε καί 
διενοεΐτο πάλιν νέαν άπόδρασιν. λφελών 
τόν σιδηροΰν μοχλόν τής θύρας, διατρυπά 
μετά ες μ.ηνών έργασίαν τόν τοίχον, καί 
έξορύσσει ύπόνομον σήραγγα μέχρι τών 
προμαχώνων. Αλλά κακή μοίρα τήν ημέ
ραν, καθ’ ήν εμελλεν ΐνα έκφύγη, ή σήραγξ 
άνακαλύπτεται, καί ό βασιλεύς, μαθών τήν 
νέαν ταύτην άπόπειραν πρός φυγήν, έ'ρχε- 
ται εις Μαγδεβοΰργονκαί έπιτάττει ΐνα κα- 
ταοκευασθη ύπέρ αύτοΰ άσφαλεστέρα νέα 
φυλακή, έν η ό κατάδικος έκλείσθη σιδη- 
οοδεσμος. Απο τριών ηδη μηνών διατελεΐ 
οίονει έντεταφιασμένος έν τώ  νέω αύτοΰ 
ταφω, εχων τούς μέν πόδας δεδεμένους 
διά σιδηρών κρίκων είς τον τοίχον , τάς 
δέ χεΐρας συνεσφιγμένας έν σιδηραΐς χειρο- 
πεοαις, π:ρι δε το σιόμ,α βαρύν σιδηροΰν 
ζωστήρα, προσδεδεμένον δΐ άλύσεως είς 
τόν τοίχον. Ούδείς θόρυβος, ούδεμία άν- 

θρωπίνη φωνή, ούδεμία άκτις φωτός είσέο- 
χεται εις τήν φρικώδη ταύτην ειρκτήν. 
Θέλων δέ ΐνα δείξη αύτώ ό'τι έ'παυσε τοΰ 
συγκαταριθμήσθαι μεταξύ τώ/ ζώντων, ό 
βασιλεύς έξώρυξε πρό τών ποδών αύτοΰ 

τόν τάφον , έν ω έ'μελλεν ΐνα ένταφιασθή, 
καί ένεχάραξε διά μελάνων γραμ.μάτων έν 
τη' πλακί τό όνομα αύτοΰ καί κεφαλήν νε
κρού μετα δυο ενηλλαγμ,ένων οστών.

'Ο Τρέγκ ένενόησεν ότι ό βασιλεύς έκρινεν 
ΐνα ένταφιάση αύτόν έκεΐ ζώντα.

Εύκολώτερον ήτο ταφέντι τινί ζώντι ϊν& 

έξέλθη τοΰ τάφου θραύ- 
οντι τήν νεκροθήκην καί 
κινοΰντι διά τών ονύχων 
τήν περιξ γην. Καί ό'μως 

ό Τρέγκ βουλεύεταιπάλιν 
περί άναστάσεως· διότι 
η θελησις τοΰανθοώπου, 

παροξυνθεΐσα καί διατα- 
θεΐσα ΐ:χυρώς καί άδια- 
λειπτ<ος, έκατονταπλα- 
σιαζει τήν δύναμιν αύ
τοΰ , δίδουσα αύτώ τήν 
έπιτηδειότητα τών δα
κτύλων τών έ ξωτικών 
νυμφών, καί τήν ρώμην 
τής πυγμής τών γιγά
ντων, τόν οφθαλμόν τών 
νυκταλώπων καί τήν 

όξειαν ακοήν τοΰ άγριου 
’ίνδοΰ.

Καί πρώτον άπαλλαττεται τών δεσμών
/ V * V V

οιαρρηγνυων τον σιοηρον ως αχυρον. Επειτα 
δέ λαβών μάχαιράν τινα , ήν ύπέκλεψε τοΐς 
δεσμοφύλαξι, λύει τά  κλείθρα τών τριών πρώ
των θυρών, καί άρχεται ΐνα σείη καί τήν τρί
την · άλλ ή μ.άχαιρα συντρίβεται.

Ό δεσμώτης άθυμεΐ· διότι αί πύλαι τοΰ 

"Αδου δίς δέν διαρρήγνυνται, καί προτιμά 
μάλλον ΐνα άποθάνη ή ί'να ζήση τοΰ λοιποΰ



ψΰχος, ή άπορία , οί πόνοι κατεπίεζον μεν, 
άλλά δεν κατε'βχλον το φρόνημα αύτοΰ. Το 

δέ ύδωρ, σταλάζον διά τοΰ θολού τ?,; ύπο 

γείου και σκοτεινές φυλακής, ώλίσθαινεν επί 
τήν σάρκα αύτοΰ, ώς έπι χαλκοϋν άγαλμα.

Λιετέλεσε βασανιζόμενος ούτως έπι "ές μή
νας, καθ’ οΰς, έπιτηρούμ.νος νυχθημερόν, δεν 
ήδύνατο ϊνα επιχείρηση νίαν φυγήν.

Άλλά, μεταλλαχθέντος τοΰ φρουράρχου, 

άσθενη'σας βαρέως, ό Τρέγκ άπηλλάχθη τοΰ 
σιδηοοΰ περι τον λαιμόν κρίκου- καί αναλαμ
βάνει πάλιν παρευθύς τό εργον τής άπολυτρώ- 
σεως, καί κατασκευάζει :ν τοΐς θεμελιοις υπό

νομον τριακονταεπτά ποδών το μήκος, φθά- 
νουσαν μέ'/ρι τών προμαχώνων τοΰ φρουρίου.

Τελεκοθέντος δετού έργου, ίκρινεν ϊναλάβη 

πείραν πρώτον τής μεγαλοψυχίας του Φρειδε-
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τον

II άπόδρασι;.
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'Ο χρυσός είναι ώς γνωστόν τό μονιμώτατον 

τών μετάλλων, καί ή ϊδιότης αύτοΰ αύτη εμ
ποιεί ήμΐν άξιοπούδαστά τινα ζητήματα. Γνω
ρίζομε ό'τι κατά τήν πρώτην περίοδον τής 
'Ρωμαϊκής ιστορίας ό χρυσός έξευρέθη άφθονος, 
καί έγένετο πρώτον μέν χρήσιμος εις κόσμησιν 

ναών καί μνημείων, βραδύτερον άντί νομισμά- 

τος εις τάς έμπορικάς συναλλαγάς, τετμημέ
νος εις άποκλάσματα έπιμήκη, σεσημειωμένα 

τό βάρος αύτών.
Τό χρυσοϋν τάλαντον τών άρχαίων είχε 

βάρος 1 2 0  λιτρών. Έ κ τούτου ό Κ. Άδάμ 
Κλάρκιος τιμά τήν πρόσοδον τοΰ βασί

λειο; Σολομώντος τεσσάρων καί ήμίσεος 
εκατομμυρίου λιρών στερλινών, ήτοιπε- 

ρίπου 1 2 0  εκατομμυρίων φράγκων. Σ τ -  

μ,είωσαι δέ οτι πρόκειται ένταΰθα περί τής 
άζίας τοΰ χρυσοΰ· ιότι τόν άργυρον ού- 

fiενός ήξίουν οί τότε άνθρωποι κατά τάς 

Γ ραφάς.
Κατά τόν χ.ύοιον Καλμέτ ό Σολομών 

έδαπάνησεν εί; κατασκευήν τοΰ ναοΰ περί 

τάς είκοσι δεκάκις μυρίας μυριάδας 
( 2 0 , 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ) .  Ούτω δέ μεγάλων 

τών αριθμών τούτων όντων, λεγει ή α γ 

γ λ ικ ή  μ η χ α ν ικ ή  ’Αποθήκη,έρωτώμεν 

εαυτούς μετ’ άπορίας πόθεν ό Σολομών 
έποοίσατο τό άπειρον τοΰτο ποσόν τοΰ 
χρυσοΰ, καί μάλιστα τί έγ'ένετο περί 
αύτό ; Έπειδή είκοσι δεκάκις μύριαι μυ- 
ριάδ;ς ( 2 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 )  παριστώσιν 
όγκον χρυσοΰ έχοντα βάρος 6 ,0 0 0 ,6 6 0

^ '  ' Ρχιλιογράμμων και ποιουντα κυοον τετρα
γωνικόν έπτά μέτρων.

Τό πρώτον τών ζητημάτων τούτων 

είναι δύσλυτον · διότι είναι μέν πιθανόν 
ό'τι ή Καλλιφορνίακαί ή Αύστραλία ήσαν 
τότε αγνώριστοι, τό μυστηριώδες ό'μως 
όνομα τής χώρας Οφίρ επιμαρτυρεί ότι 
οί τότε άνθρωποι εγνοίοιζον χ top αν τινά, 
έξ ής έλάμβανον τόν χρυσόν, όν έδαψι.-

j . Οθεν ποοτείνει τώ  ωρουοάονω πρώτον
Γ » Γ  k k Λ  · >

τοιοΰτον βίον. Διό λαβών κλάσμα τι τής μα- 
χαίρας, φλεβοτομεΐται τούς βραχίονας και 
τούς πόδας, καί καταρώμενος τήν μοίραν αύ
τοΰ , κατακλίνεται ϊν’ άποθάνη έξ αναιμίας.

IIδη τό αίμα ρέει άφθονον έκ τών φλεβών αύ

τοΰ καί κατακλύζει τόν τάφον, καί ληθαργία 
θανάτου καταλαμβάνει τήν άθυμοΰσαν αύτοΰ 

ψυχήν.
Άλλ’ αίφνης, καταληφθείς ύπό τής επιθυ

μίας τοΰ ζην ή τοΰ άποθανεΐν καλώς, άναζιο- 
πυρεΐται. Καί άναστάς ήθέλησεν ϊνα κατα- 

στήση τήν φυλακήν προμαχώνα, έν ώ έ'μελ
λεν ϊν’ άποθάνη γενναίως, έάν μή ένίκα τούς 
δεσμοφύλακας. Διά τών διαρραγεισών αύτοΰ 

άλύσεων κατασκάπτει τάς πλίνθους καί τάς λιθί- 
νας πλάκας τοΰ δεσμωτηρίου, καί κατασκευάζει 
ές αύτών φρλγμόν , ούτινος όπισθεν ϊστατα',, 
εχων έν μέν τή μια τών χειρών λαθον , 

έν δέ τή έτέρα τήν τεθραυσμένην αύτοΰ 
μάχαιραν.

Καΐ ότε περί τήν πρωίαν οί φύλα

κες ήλθον φέροντ:ς αύτώ τόν συνήθη άρ
τον άναχοιροΰσιν έκπληκτοι πρός τό φρι- 
κώδες φάντασμα τοΰ άπονενοημένου δε
σμώτου. Εις στρατιώτης επιχειρεί τήν 
προσβολήν· άλλά πίπτει πληγεί; διά λ ί
θου κατά τό μέτωπον , καί μετ’ αύτόν 
πληγόνονται καιρίως τρεις άλλοι.

Ό  φρούραρχος φθάνει καί, βλέπων τήν 
λύσσαν τοΰ καταδίκου, κατανεύει σύμ- 
βασιν, δίδων άμινηστίαν τώ  δεσι/,ώτη.7 » 1 I ι ?
οστις παραύίόει τήν φυλακήν αύτοΰ ώ ;

/ £: 
φρουριον.

Άλλά μή κατορθώσας ϊνα έςέλθη διά 

τών θυρών, ζη τεί πάλιν ε'Εοδον διά 
τής τή ς , καί διορύσσει μ.ακοάν ύπόνοαον

I · \ I k i

σνίραγγα έν ττ, α|/,|Αω, έν ή ήτο έκτι- 
σμένον τό φρούριον. Άλλά καταληφθείς 
πάλιν τιμωρείται άπηνώς. Αί φυλακαί 
έκυβερνώντο ήδη ύπό νέου τινός ώμου 

καί θηριώδους φρουράρχου. Διότι, ώς οί 
οχετοί, αί κρύπται, τά μοναστήρια, καί 
καθόλου πάντες οί σκοτεινοί καί υγροί

i k

τόποι έκτρέφουσιν ίδιά τινα πονηρά ζώα 
καί φυτά, μύας αγρίους, φρύνους δυσει

δείς , έχίδνας ιοβόλους, κώνεια καί μή- 

κυτας όγκωτούς γέμοντας φαρμάκου, 
ούτως αΐ σκοτειναί φυλακαί γεννώ- 
σιν άνθρώπους ώμούς, τυράννους θηριώδεις, 

οϊτινες χαίρουσι βλέποντες τούς άνθρώπους 
κλαίοντας καί ταλαιπωρούμενους.

Τοιοΰτός τις ήτο ό νέος φρούραρχος, ωτινι 
έπετάχθη ή έπιτήρησις τοΰ άδαμάστου Τρέγκ. 
Καί πρώτον περιέβαλε τόν λαιμόν τοΰ κατα
δίκου διά βαρέος σίδηρου κύφωνος, έ'χοντος 
παχεΐαν άλυσιν , ούτινος τό βάρος συνέθλιβε 
καί κατ=πόνει τόν αύχένα αύτοΰ , ώς άγχό- 
νη άγχινόως σταθεΐσα όπω; έγείρη έν αύτώ 
αιώνιον τήν άπό ταύτης άγωνίαν. ΙΙρός δέ 
το ύ τες  έδοκίμασε πρός αύτόν τήν ύπό τών 

Κινέζων δημίων έςευρεθεΐσαν τιμωρίαν, τήν 
άύπνίαν · διότι εθετε παρ’ αύτόν κατά τήν 
νύκτα δεσμοφύλακα, έξυπνίζοντα αύτόν αίφνι- 
δίως καθ’ έκαστον τέταρτον ώρας. ’Αλλ’ ώς 
οί άνδριαντοποιοί άρμόζουσι τά μέλη τών κα
ρυατιδών πρός τόν ύπ’ αύτών ύποστηριζόμε- 
νον θριγκόν, ή μοίρα , ήτις έδωκε τόν Τρέγκ 
ταΐς βασάνοις, συνεκρότησεν αύτώ σώμα δυ- 
νεΛάμον ϊνα ύπομένη αύτάς · ή δέ πείνα, τό

μέν ϊν’ επισκόπηση τήν φυλακήν καί διπλα- 
σιά.τη τού; φύλακας, έπειτα δέ άγγέλλει αύτώ 

ότι μέλλει ϊνα ελθη απαλλαγμένος παντός δε- 

σμοΰ εν ρητή ήμερα καΐ ώρα έπί τό κάταντες 
τών προ τειχισμάτων τοΰ φρουρίου.

'Ο φρούραρχος καί οί περί αύτό, έγέλασαν 
άπιστοΰντες έπί τή μωρία αύτοΰ. Τ«ίτε πα

ρουσία πάντων ό Τρέγκ απεκδύεται τά δεσμά, 
ώς ένδυμα, παοαδίδει αύτοΐς τά κεκρυμμένα, 
έργ'αλεΐα, άφαιρεΐ τάς λιθίνας πλάκας τής φυ
λακής, καί αποκαλύπτει αύτοΐς τήν κατασκευ- 
ασθεισαν βαθεΐαν υπόνομον δίοδον, εί; ήν, διεισ- 
δύς, ώς όφις, εξέρχεται τοΰ φρουρίου, άνα- 
μένων την συγγνώμην τοΰ βασιλέως. Τοΰτο 
(λαθών ό Φρειδερίκος ήλέησε τέλος καί άφή- 
κεν αύτόν ελεύθερον μετά δέκα έτών δεινήν κά- 
θειρξιν.

λεύοντο τότε πάντα τά  έθνη, ώς κα
ταφαίνεται άριδήλως έκ τής ιστορίας' τών 
Εβραίων. Γνωρίζομεν δέ ότι βραδύτερον οί 
'Ρωμαίοι συνήγαγον εϊς τήν 'Ρώμην τοσού- 
του; θησαυρού; έκ πασών τών κατακτηθεισών 
χωρών, ώ σ τε , ό'τε οί θησαυροί τής Αίγύπτου 
«.ετηνέχθησαν εις τήν Ρώμην , ό τόκος ηλατ- 
τώθη τά μέγιστα · τούναντίον δέ ή τιμή τών 
γαιών ηύίήθη ύπερβαλλόντως.

Άλλη αίτια τής σωρεύσεως τοΰ χ ρυσοΰ παρά 
τοΐς άρχαίοις είναι, ότι δέν μετεχειρίζοντο 
αύτόν εις τάς κατ’ οίκον χρείας · έπειδή τά 
χρυοα ώρολόγια, καί τά σκεύη τής τραπέζνς 
είναι έ'ργον τών νεωτέρων χρόνων. Διό , γνω- 
ρίζοντες ότι ή Ρώμη κατηνάλωσεν έπί τής 
εύδαιμονίας αύτής πολλούς πίθους χρυσοΰ, καί 
πάλιν ότι τοΰτο τό με'ταλλον είναι άφθαρτον, 
δύναται τις ϊνα έρωτήση έαυτόν τ ί έγένοντο οί 
αυθώδεις ούτοι πλοΰτοι;

Μή διεσπάρησαν μ.ετά τήν καταστροφήν τής 
αύτοκρατορίας εις τάς άλλας χώρας ; Μή κα- 
τωρύχθησαν καί διαμε'νούσιν έ'τι καί νΰν έν τη

γή ; Μή μετεχειρίσθησαν αύτούς εις χρείας κοι- 

νοτέρας πρότερον, ή κατεβυθίσθησαν εις τόν 
ωκεανόν, είτε έκ τύχης, είτε ύπό τοΰάνθρώπου; 
Άλλ’ όμως, γνωρίζοντες ότι οΐ νικώντες εχου- 

σιν έθος ϊνα έκτραχ_ηλίζωσι διά βαρέων φόρων 
τούς ήττημένους, καί άποφέρωοι πολυτελή λά
φυρα, δέν δυνάμεθα άράγε ϊνα ΰποθώμεθα ό'τι τά 
τάλαντα τοΰ βασιλέως Σολομώντος είναι έν τώ  

παοόντι μεταβεβλημένα εις χρυσά ώρολόγια καί 
σκεύη, εις γκινέας καί λουδοβίκια σεσωρευμένα 
έν τοΐς ταμείοις καί ταΐς άργυροθήκαις ήμών; 
Τ ί; δέ δύναται ϊνα είπη ότι ή άλυσις τοΰ ώρο- 

λογίου αύτοΰ ή ή περοη;, ή ό γαμήλιος δακτύ
λιο; δέν άπετέλουν πάλαι πότε μέρος τοΰ θη
σαυροΰ τοΰ παρά τής βασιλίσσης τής Σάβα 
τώ Σολομώντι προσενεχθέντος θησαυροΰ;
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ΚΑΤΑ ΤΗΝ Α'. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1872.

Ιίόσον βιάζετ’ δ καιρό; ! πώ; φεύγουσιν οί /_ρό\οι, 
Καί λεληΟότω; φθείρονται τίι άνθη τή ; ζωή;.

Τα άνθη, οσα άφησαν αί θλίψει; και οί πόνοι 
Μα θάλλουν οί άνιλεεΐ; !

Πάντα παρέρχοντ’ έπί γ ή ;, δίκην χειιχάρου πάντα, 
Σηαεϊα καταλείποντα οπίσοι των πίκρα.

Και άκουσίω; σπεόδθ[χεν [χέ βήαατα |χακρα
Π οΰ; στρέφοντα δέν είδομεν ποτέ τον διαβαντα.

Φ εϋ! άδηλον το μέλλον μας, και αόνον τό μνη(/.εΐον 
’ί2; τέραα τή ; πορεία; μ α ; έτέθη όρατον.

Μετοι κινδύνου; συνε/εϊ; καθ’ ολοιν τών στοιχείων 
Αύτο ευρίσκει όρμον του το σκάφο; τών θνητών.

Καί #μω; νά κρατήσωμεν αδύνατον τό βήμα.
Ή  άγκυρα δέν ωφελεί εν τοϊ; ωκεανοί; ·

ΙΙνέει σφοδρω; δ άνεμο;, σφοδρώ; ώθεΐ το κύμα,
Καί άπειρο; ή θάλασσα, μεγάλη, αχανή;.

’Απέραντο; ή θάλασσα , βαθεΐα, καί ευδαίμων 
Ό  κλαύσα; 6λιγιότερο\ καί ταλαιπωρηθεί;,

'Όν ήττον εκλυδώνισεν ή βία τών άνεμων 
Καί τήν άγρίαν ήκουσε βοήν των άπαθη;.

Φεϋ ! δυστυχώ; δλίγισται αί άπαθεΐ; καρδίαι!
Τόΰ ψάλτου εύπαθέστεραι αί ίνε; δυστυχώ; ,

Καί παρά πάντα κάμπτουσιν αύτόν αί τρικυμίαι 
Καί διά τοΰτο θλίβεται καί κλέει συνέχω;.

Άρκοΰσ* αόνον δι’ αύτόν έν γή παρηγορία 
Έάν έν τή πορεία του τη τόσον αλγεινή

Συναπαντα εύαίσθητον καρδίαν , ή οποία
Ου; εύνουν εΐΓ τά ; θλίψει; του να τείν·/] δέν δκνεϊ.

Καί ομω; πρέπει τόν βαθύν νά διατρέςη πόντον 
Καί νά διέλθτ] κύματα πολλάκι; φοβερά,

Καί άποστρέοων τ’ ομμα του άπό τών διελθοντων 
Νά άτενίζη εύελπι; τά νέα έν /_αρα.

Ισιο; αύτά κομίζωσιν έν τή υγρα τοιν πλάτη 
Γλυκύ τή ; τύχη; θιόπευμα , γχλήνη; ασπασμόν.

Ί σ ω ς ... φεϋ! ισω; πάντοτε, έλπί; , σκια , απάτη.
‘ II βεβαιότη; πώποτε είμή εί; τόν κλαυθμόν.

Τουλάχιστον, άν πέπρωται νά έξακολουθήση 
Τ ή ; τύχη; αδιάκοπο; δ κατ’ έμοΰ άγων,

Είθε ΰμιν εύδαίμονα; ήμερα; νά δωρηση
Άπηλλαγμένας θλίψε οι; , δρακρύων , οίμωγών.

Ύ μϊν τά ; τέρψει;, τά ; χαρά; καί τά; αγαλλίασε!;, 
Τά πλούτη τά περίφημα τοΰ Κροίσου τοΰ Λυοοΰ.

11 τά; εχτάκτου; τοΰ 'Ροσχΐλδ και Σινα καταστάσει; 
Ζωήν προ πάντων· ή εύχή, δ πόθο; μου ίίου.

I I .  Μ Λ Τ Λ ΙΆ Γ Κ Λ Ι .

Ε Ρ Γ Α  Κ Α Ι  Η Μ Ε Ρ Α  1

ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΑ Λ ΙΚ Α Π ΊΙΡ1Α .

Εν ούδεμια άλλη χωρα οί άγύρται κα) οί άπα- 
τεώνε; είναι ούτω τολμηροί και ευτυχεί; ώ ; έν Α με
ρική. Έ ν Νεοβοράκω ΰπάρχουσι φαρμακεύτριαι υπέρ 
τά ; πεντήκοντα, αί'τινε; πλουτοΰσιν άπό τή ; εύπι- 
στία; τών Αμερικανών.

’Ιατρό; τ ι ;, επονομαζόμενο; Λάζαρο; φόν Μάν 
Αντρώφ, επιτήδειο; γιαγκη;, κρυπτών -/υδαΐον τι 

ονομα υπό τό πομπώδε; καί μυστηριώδε; τοΰτο 
έπώνυμον, πωλεΐ άπό πολλών έτών κόνίν τινά, δι’ 
ή ; έκαστο; δύναται, ώ ; λέγει, ί'να προσκτήσηται 
άλανθάστιο; τήν καρδίαν τή ; ύπ’ αύτοΰ άγαπωμένη; 
γυναικό;, καν τύχη άσχημο; ώ ; δ Θερσίτης.

“Εκαστον κιβώτιον πωλείται πέντε δόλλαρ;.
Πέντε δόλλαρ;! εύτελεστατη τή άληθεία τιμη.
Διό ούδέν άπορον άν δ ιατρό; φόν Μάν ’Αντρώφ, 

χάριν τή ; θαυματουργού ταύτη; κονειο; , κατωρθιο- 
σεν έντο; ολίγων έτών νά απόκτηση μεγάλην περιου
σίαν.

Διατρέχων άδιαλείπτω; τά ; πόλει; τών Ηνωμέ
νων Πολιτειών, καταπλήττει τού; πάντα; διά τή ; 
πολυτελεία; μεθ’ ή ; ζή , εμπορευόμενο; ού μονον 
τήν κόνιν αύτοΰ , άλλ’ έπαγγελλόμενο; καί τον μα - 
γνητιστήν καί τόν spiritiste καί τόν φρενολογον, 
καί ένί λόγω μή παραλείπιον μηδέν οπω;'έκκενοΐ τά 
βαλάντια τών άνοήτων εκείνων, οϊτινε; δέν παύ- 
ουσι τρέχοντε; κατόπιν αύτοΰ , άναμένοντε; πολλακι; 
δύο ή τρεϊ; ημέρα; έςω τή ; οικία; όπιο; ουνηθώσι 
ινα συμβουλευθώσιν αύτόν έκαστο; περί τών ίδιων 
συμφερόντων.

Αλλά τό επιτήδευμα τοΰ αγύρτου δέν είναι πάν
τοτε ρόδειον · καΐ τούτου έλαβεν έσχατω; πίκραν 
πείραν δ περίφημο; θαυματουργό; φόν Μάν ’Αντρώφ, 
τυγχάνων έσχάτω; έν Χικάγω, ό'που ή κ ό ν ι; τοΰ  
έ ρ ω τ ο ;,  ώ ; ονομάζει αύτήν, ετυχε λαμπροτάτη; 
υποδοχή;, πιολουμένη ούτω; άφθονο);, ωστε τά δόλ
λαρ; ε^εον άφθονα , ώ ; Πακτωλό; , εί; τά θυλάκια 
τοΰ αγύρτου.

Άλλά φεΰ τή ; άστάτου τύχη ;! Νέο; τ ι ; κύ
ριο;, έκ τινο; τών προτοΰ μέν πλουσιωτατων καί δια- 
σημοτάτων, νΰν δέ δυστυχουσων οικογενειών τή ; πο- 
λ εω ;, έ^ράπευε πλουσίαν τινά κληρονόμον, ήτις δέν 
άπηξίου ί'να νυμφευθή αύτόν, καί ήλπιζε κατά πασαν 
πιθανότητα #τι εμελλεν ί'να επιτυχή τοΰ ποθουμένου. 
Αλλά θέλοντο;ί'ναέαπνεύση αύτη μεγαλειτέραν αγά

πην, είσήλθεν αύτόν ή δλεθρία ιδέα ϊνα πορευθη πρό; 
τόν διδάκτορα φόν Μάν ’Αντρώφ, δ'στι; επώλησεν 
αύτώ κατά τό σύνηθε; πέντε δόλλαρ; εν χάρτινον μι
κρόν κιβώτιον, περιέχον τήν περίφημον κονιν τοΰ  

sp ιοτο ; .
Ό  ανυπόμονο; νεανία; έθήρευε πασαν άφορμήν 

τοΰ δοΰναι τήν θαυματουργόν κόνιν, ήτι; εμελλε νά 
ασφάλιση διά παντό,- τήν εύδαιμονίαν καί τήν τύχην 
του, καί ή περίστασι; αύτη παρέστη ^ετ’ ού πολύ. 'II 
νέα κατέπιε τήν κόνιν εν τινι ποτηρίω Καμπανίτου, 
όπερ προσήνεγκεν αύτή κατά τό δεΐπνον δ παρακαθή- 
μενο; έραστη;. Αλλ’ εύθύ; ή νέα ναυτία καί μετ’ 
ολίγον καταλαμβάνεται ύπδ έμέτου ούτιο σφοδροΰ, 
ώστε πάντε;, κεκλημένοι καί συγγενεΐ;, άνίσταν- 
ται περίτρομοι έκ τή ; τραπεζη; καί προσκαλοΰσιν 
ιατρού; , οϊτινε; άποφαίνονται δμοθυμαδόν «τι ή νέα 
εφαρμακευθη.

* 0  άτυχ)]; νέο;, νομίσα; άληθώ; ότι έφαρμά- 
κευσεν αύτήν, ώμολόγησε τρέμων καί έρυθριών ο,τι 
επραςεν.

Έ ν  τώ μετα;ύ ή νεδνι;, διατελέσασα ασθενή; καί 
κλινήρη; έπί τινα; ήμερα;, ίάθη · καΐ έίτε δ εραστή; 
ηλθε πρό; αύτήν, έκήρυξεν αύτω διαρρηόην ότι το 
παν τετέλεσταί’ διότι ούδόλω; κατενευε ίνα νυμφευθή 
άνδρα μεταχειρισάμενον τοιαΰτα ανοίκεια μεσα, δπω; 
προσκτήσηται τόν έρωτα γυναικό;.

'Ο άποβλνθεί; νέο; ώμοσεν οτι ιιμωρησει τόν 
αίτιον τή ; ατυχία; αύτοΰ , /.αΐ είσήγαγεν εϊ; δικα- 
στήοιον τόν ίατοόν φόν Μάν Άντροιφ, ίτι έπιόλησεν

αύτώ αντί κόνεω; ερωτο; κόνιν t έπιβλαβή, ήτι1· 
έγένετο αιτία τή ; αποτυχία; τοΰ λαμπροΰ αύτοΰ γά
μου.

Ή  ύπόθεσι; έκρίθη εσχάτως έν Χικάγω, καί ήγειρε 
σκανδαλώδη παρά πασι περιέργειαν.

'Ο  φόν Μάν Αντρώφ απολογούμενο; ειπεν δ'τι ή 
κόνι; αύτοΰ δέν έγένετο βεβαίως αιτία τής αιφνί
δια; άσθενεία; τή ; νεάνιδο; , καί έάν δ πελάτη; αύ
τοΰ άπετυχε τοΰ λαμπροΰ τούτου γάμου , δέν πρέπει 
ί'να κατηγορή τή ; αθώας ταύτης κόνεως, ή τι;, λέγει, 
είναι πάντη άκακο; καί δέν έβλαψε' ποτε ούδε'να! διά 
λόγου; ούς αύτός μόνο; γνωρίζει.

Ό  δικαστή; ήριότησε τότε τόν ιατρόν άν άληθώ; 
ή κόνι; αυτη εχη τήν δύναμιν, ήν ούτό; κηρύττει, 
καί ή ; ένεκα ζητείται παρά πάντων.

'Ο κ. φόν Μάν Αντρώφ μειδιά άπλώ; πρό; τήν 
εριοτησιν ταύτην, καί προτείνει τώ γηραλέω δικαστή 
άν, θέλη ϊνα δοκι^άση αύτήν.

Ό  δικαστή; δέν δέχεται μέν τήν κόνιν, καταδι
κάζει δέ τόν εναγόμενον ί'να δώση τώ ένάγοντι άαοι- 
βην 100 0  δόλλαρ;, άθλίαν άποζημίωσιν πρό; τήν 
λαμπράν προίκα, ήτι; εξέφυγεν αύτόν, ένεκα τη ; επα
ράτου εκείνη; κόνεω;.

Εν τώ παρόντι ή φήμη τή ; κόνειο; τοΰ ίατροΰ 
φόν Μάν Αντρώφ κινδυνεύει τά μέγιστα έν Χικάγω.

ΛΙΙΙΛ1Ι Ί Ί ’ΑΓϋΛΙΑ.

Πρό τινων μηνών νεανί; τι; , έκπαιοευθεϊσα έν 
τινι τών παρά τί.ν Κιγκινάτην παρθεναγωγείων, ήτοι- 
μάζετο ϊν’ έπανέλθη εί; τόν πατρικόν οίκον, λαβοΰσα 
τό πρώτον βραβεΐον παιδεία; καΐ αρετή;. Ό  πατήρ 
αύτής ήτο έκ τών πλουσιωτάτων κατοίκων τοΰ Κλέ- 
βελανδ (έν τώ Ό χ ίω ) , εχων παρά ταύτην τήν θυγα
τέρα καΐ ένα υιόν αξιωματικόν έν τώ Όμοσπονδικώ 
στρατώ.

Αλλά πριν έπανέλθη εί; τόν πατρικόν οίκον , ή 
νεανις Σελεστίνη Δράκ, διέμεινεν έπί τι;α ; ημέρα; 
έν τώ οΐκω τοΰ θείου α ύ τή ;, κατοικοΰντο; έν Κιγκι- 
νάτη, ένθα εγνώρισε κατά τινα εσπερινήν συναναστρο
φήν νέον καΐ ώραΐάν τινα Αμερικανόν, οστι; εφείλ- 
κυσε λίαν την εύνοιαν αύτη;.

Ο κύριο; ούτο; ήλθεν εί; τήν πρωτεύουσαν πόλιν 
τοΰ Οχιο-j φερων συστατικά; έπιστολά; πρό; τά μέ
γιστα εμπορικά καταστήματα τ ή ; πόλεω;, παριστώ- 
σα; αύτόν ώ ; άνήκοντα εΐ(· τινα τών μεγίστων οί
κων τή ; Φιλαδελφία;, καΐ έγένετο ταχέω ; δεκτό; 
πανταχοΰ.

Ή  νεδνι; ήράσθη αύτοΰ, καΐ δτε μετ’ δλίγον άπήλ- 
θεν οίκαδε, δ νέο; Αμερικανό; προυπεμψεν αυτήν 
κρυφίω; μέχρι τοΰ πατρικοΰ οίκου. Έ πειτα  δέ κα- 
τώκησεν έν τινι ξενοδοχείω τη ; πόλεω;, καί (οφελού- 
μενο; έκ τή ; έλευθερία; , ή ; άπολαύουσιν αί νεάνιδε; 
έν Αμερική, διετέλεσε βλεπων καί συνδιαλεγομενο; 
πρό; αύτήν σχεδόν καθ’ έκάστην.

Μετά τινα; Ιβδομάδα; ό ϋάρΐρεν, —  ώ ; ώνόμαζεν 
έαυτόν δ νέο; Αμερικανό;, —  ήναγκάσθη ί'να Ιπα- 
νέλθη εί; Φιλαδελφίαν. Κατά τήν άπουσίαν αύτοΰ 
διετέλεσε γράφων καΐ λαμβάνων έπιστολά; παρά τη; 
Σελεστίνη; Δράκ, έν α ί ; άμφότεροι ύπεσχοντο άλλή- 
λοι; αίιονίαν αγάπην.

Μετά τινα; μήνα; δ εραστή; έπανήλθεν εί; Κλέβε- 
λανδ, καί πορευθεί; πρό; τόν πατέρα, έζήτησε παρ’ 
αύτοΰ εί; γάμον τήν θυγατέρα, δεικνύων αύτώ έγ
γραφα καί αποδείξεις, έξ ών κατεφαίνετο δ'τι είχε πε
ριουσίαν τούλάχιστον 5 0 0 ,0 0 0  δόλλαρ;.

Καΐ έπειδή δ νέο; δέν ήτο εύκαταφρόνητο;, δ πα
τήρ, άφοΰ πρώτον συν^βουλεύθη τήν Σελεστίνην, κα- 
τένευσεν έπί λόγω δ'τι οί γονεϊ; αύτοΰ ήδύναντο ί'να 
παοασταθώσ'ν εί; τόν γάμον, δ'στις εμελλεν ί'να τε- 
λεσθή μετά δύο μήνα;.

Άλλά έπτά πρό τής ήμερα; τοΰ γάμου ήμέραι; δ 
νέο; Άυιερικανό; ήλθε πρό; τόν μέλλοντα αύτοΰ πεν- 
θερόν καί έφανέρωσεν αύτώ δ'τι , ει καΐ οί γονείς αύ
τοΰ ύπεσχοντο ί'να συμμετάσχωσι τής τελετής τοΰ 
γάμου, δέν δύνανται ϊνα πράξωσι τοΰτο, έ'νεκαπαρεμ- 
πεσούση; σπουδαία; τινό; υποθεσεω;.

cO λόγο; ούτο; ένέβαλε τόν Κ . Δράκ εί; μεγάλην 
υποψίαν. Διό προφασισάμενο; δ’τι απέρχεται εί; Κιν- 
κινάτην δπιο; «ιευθετήστ. ύποθεσει; τιν« »τά τοΰ



Ό  χεραυ/ός.

Τρέχουσιν είς τόν τηλέγραφον. Ή δη έρχεται κυ- 
νηγεσία τοΰ ηλεκτρισμού προ; τον άτμον, δστις έπρο- 
τέρει κατα 48 ωρας. Τα σύρματα τοΰ τηλεγράφου 
έρωτώσιν αν το δείνα πλοϊον ήναι είσέ™ εν τω λι- 

αενι της Σαουθάμπτων.
—  Άνέλκει την άγκυραν, αποκρίνονται.
—  *Ας έμποδισθή, λέγει ό ηλεκτρισμό';.
—  Το πλοϊον τοΰτο φέρει κιβώτια της τραπέζης;

—  Ναί.
—  *Ας ζυγισθώσιν.
—  Έζυγίσθησαν.
“Εν τούτων, το παράνομον, ήτο βαρύτερον τών άλ- 

λω ν ή δέ τοΰ βάρους διαφορά ήτο άνάλογος προς τό 
βάρος 100 λιρών.

—  Ά&ετε το πλοϊον, είπε τοτε ό ηλεκτρισμός.
Ί Ι  τράπεζα τής ’Αγγλίας έχρέωσε διά τών ύπερ-

βαοών τούτων λιρών τους λο
γαριασμούς τής ‘Εταιρίας τών 
’Ινδιών.

ΑΧΕΑΙΙΙΙΤΟ Ν EVPIIMA.

ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟΝ ΚΑΙ 
ΤΗΛΕΓΡΑΦΟΣ·

'Η  άνάκρισις τοΰ Κορκ, 
ταμίου μιας τών μεγίστων 
τραπεζών τοΰ Κλέβελανδ, χλέψαντος υπέρ τάς εκατόν 
■/ιλιάδας λιρών, ας κατεκΰβευσεν εις το χαρτοπαί- 
γνιον, επήνεγκε τήν άνακάλυψιν ευφυεστάτου τίνος μη
χανήματος προς το άπογυμνοΰν τους χαρτοπαίκτας.

’Ιρλανδός τις δνομαζόμενος Κόσλιγγ, γνωστός έξ I 
επαγγέλματος χαρτοπαίκτης, κατιόκει εν τή τρίτη | 
οροφή οικίας τινός τής Superior S treet, ένθα ό τα
μίας ώμολόγησεν #τι έχασεν υπέρ τάς 7 0 χιλιάδας 
λιρών εντός Ινός μηνο'ς.

Είσ έλθω μεν εϊς τό κυβευτήριον τοΰτο μετά τής 
αστυνομίας. Ή  αίθουσα είναι μεγαλοπρεπώς κεκο- 
σαημέϊη. Πλησίον ενός παραθύρου είναι τράπεζα τοΰ 
faro, και εν τω μέσω τής αιθούσης έτέρα τραπεζα τοΰ 
p oker, και περι αύτήν διόδεκα καθέδραι. Οί τοίχοι 
και ή οροφή είναι κεκαλυμμένοι διά χάρτου κεκοσμη- 
μένου διά χρυσών άστερων.

Ευκόλως εννοεί τις οτι ούδείς έξηρχετο ποτέ κερ- 
δαίνοιν τοΰ καταχθονίου τούτου άντρου, πλήν πρω
τοπείρων τινών, ούς δ ταμίας άφινεν ίνα κερδαίνωσιν 
ολίγα τάληρα κατά τάς πρώτας ήμέρας,ό'πως δυνηθή 
IV άπογυμνώση αύτούς καλλίτερον ύστερον.

ΑΤΜΟΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ.

Κάμνουσα τούς υπολογισμούς ή τραπεζα τοΰ Λονδί
νου εύρεν έλλειμμα 4 0 0  λιρών στερλινών. Οί υπάλ
ληλοι διετέλεσαν μάτην έρευνώντες καθ’ ό'λην τήν 
νύκτα πόθεν τό έλλειμμα τοΰτο. Περι τήν πρωίαν εις 
τών ύπαλλήλων ένέβαλεν εϊς τόν νοΰν οτι τό έλλειμμα 
προέρχεται ίσιος έκ τών δέκα κιβωτίων λιρών, άτινα 
άπεστάλησαν τή προτεραία διά τ7ς Σαουθαμπτων είς 

Ινδίας.

άδελιβοΰ, έπορεύθη είς Φιλαδελφίαν. Εκεΐ δί έμαθε 
ταχέως irrt δ κύριος , ώτινι παρ’ ολίγον ενεπιστευε- 
το τήν θυγατέρα αύτοΰ, ήτο γνωστότατος τις άπα- 
τεών και αισχροκερδής. Διο'τι , ών ταμίας εν τινι 
τών μεγάλων εμπορικών καταστημάτων της πολεως, 
έπλαστογράφησε τά βιβλία, ό'πως άφανίση τά ίχνη 
τών καταχρήσεων αυτοΰ · άλλά συλληφθεις κατεδι- 
κάσθη ώς κλέπτης και πλαστογράφος εις 10 ετών 
είοκτήν, εξ ής εδραπέτευσε μετά έξ μήνας, πληγώ- 
ΐ·ις  θανασίμως ένα των φυλάκιον.

Έπανελθών οίκαδε δ Κ . Αράκ προσεκάλεσε κατ’ 
ιδίαν τόν μέλλοντα αύτοΰ γαμβρόν καί έφανερωσεν 
δ',τι εμαθε περι αύτοΰ έν Φιλαδελφία. Ό  Βαρρεν ώμο- 
λο'γησε τά πάντα, και κατένευσεν ΐν’ άπομακρυνθή, 
άφίνων επιστολήν πρός τήν μνηστήν αυτοΰ, έν ή 
διηγηθη τό παρελθόν αύτοΰ, και προσέθηκεν ότι ουοε- 
ποτε ήγάπησεν αύτήν άληθώς, 
άλλ’ έθεράπευε μο'νον δπως 
άπολαύση τής προικος.

‘ 11 τρομερά αύτη έπιστολή, 
ίοθεΐσα άπροπαρασκευάστως, 
έτάραξεν ουτω σφοδρώς τον 
νοΰν τής νεάνιδος, ώστε άσθε- 
νήσασα διετέλεσεν επί έξ μή
νας μεταξύ ζιοής και θανάτου.
Καί έσώθη μέν έπί τέλους άλ
λά παοεφρόνησε.

Τήν δεινήν ταύτην άγγε- 
λίαν άκούσας ό άδελφός τής 
νεάνιδος, δστις ήτο άξιωματι- 
κός τοΰ έν Βιργινία δμοσπον- 
δικοΰ στρατοΰ , έλαβεν αοειαν 
άπουσίας ένός μηνός, καί ζη- 
τησας εύρε τέλος τόν δολο- 
οόνον τής άδελφής αύτου κα- 
θήμενον παρά τό έστιατο'ριον 
ξενοδοχείου τινός', καί άφοΰ 
διελέχθη ολίγον ψυχρώς πρός 
αύτόν, όπως βεβαιιοθή περι της 
ταύτότητος αύτοΰ, διεπερασε 
οιαμπάξ διά τοΰ ξίφους, έςε- 
τεινεν αύτόν νεκρόν, καί παρε- 
ίωκεν έαυτόν ταΐς άρχαΐς.

Κατηγορηθείς έπί δολοφονία 
δ λοχαγός Αράκ ήθωώΟη μετά 
δύο ήμέρας, ώς πράξας φονον 
δικάσιμον (justifiable homi
c id e ) , καί άπεστάλη είς τό 
τάγμα αύτοΰ. Ά λλά, φθάσας 
είς Βιργινίαν, μανθάνει δτι ή 
μαινου.ένη αυτοΰ αδελφή , ει 
καί έφυλάσσετο άδιαλειπτως, 
ερ|>ιψεν έαυτήν άπό τοΰ παρα
θύρου είς τήν δδόν καί συνετρι- 
βη. Ή τ ο  δέ δεκαεννέα έτών.
Κατά τινα παράδοξον σύμπτω- 
σιν δ θάνατος τής άδελφής συ
νέβη κατά τήν αύτήν ήμέραν 
και ώραν, καθ’ ήν ούτος έφό- 
νευσε τόν άπααεωνα μνηστήρα.

Επισκοπών μετά προσοχής τά καθ’ εκαστα του 
κυβευτηρίου τούτου, δ σερίφης παρατηρεί δτι τινες τών 
χρυσών αστέρων είναι διατετρυπημενοι, και οτι αί 
λεπται αύτών τρύπαι βλέπουσιν εις τόν παρακείμενον 
θάλαμον, είς ον μεταβάς ευρίσκει μυστηριώδες τι μη
χάνημα, ούτινος μετά πολλάς έρεύνας ένενοησε την 
χρήσιν. Ή τ ο  δηλαδή μηχανή συγκοινιονοΰσα οιά σι
δηρού νήματος μετά τίνος ποδωματος (pedale), η σι- 
δηροΰ πατήματος , τεθειμένου ύπό τήν τράπεζαν τής 

αιθούσης τοΰ παιγνίου.
Συνέταιρός τις , κεκρυμμένος όπισθεν τοΰ άστερο- 

σκοπείου τούτου, έβλεπε διάτιόν τρυπών τών αστέρων 
τά χαρτία τών περί τήν τράπεζαν κυβευτών, και έφα- 
νέοου αύτά διά τοΰ τηλεγράφου τώ χαρτοπαίκτη 
τραπεζίτν) (c ro u p ie r ) , δστις άνεγίνωσκε τά χαρτία 

*τών αντιπάλων καθν.ρώς ώς έν ανοιχτώ [ϊιβλιω.

‘Ο υ ίό ς . —  ΕΙπέ μοι, πάτερ, τί σε ώφελεΐ τό 
μ.ικρόν τοΰτο κάτοπτρο/, τό δποϊον δ πιλοποιός ήρμο- 
σεν είς τόν πυθμένα τοΰ πίλου σου;

‘Ο π α τή ρ . —  ’Ανόητε, δέν βλέπεις δτι χρησι
μεύει διά νά βλέπω άν δ πίλος έφαρμόζηται καλώς 
είς τήν κεφαλήν μου;

Διάσημος τις Δανός μουσ.- 
κός, κατοίκων έν Σα'ιντ-Κλούδ, 
κατέφυγε κατά τήν πολιορκίαν 
τών Παρισίων είς τήν πατρίδα 
αύτοΰ , καταλιπών τά έπιπλα 
και τά μουσικά αύτοΰ χειρό
γραφα έν τή οικία. Μετά τόν 
πόλεμον έσπευσεν ί'ν’ έπανελ- 
θη, έλπιζιον δτι θά έπανεύρη 
την οικίαν, και μάλιστα τά 
μουσικά αύτοΰ άνέκδ^τα συγ
γράμματα, ών έν, τό κάλλι- 
στον, έλησμόνησεν ατελές εν 
τινι έν τώ τοίχω σκευοθήκη. 
Αλλα πλ/)σιάσας βλέπει πε

ρίλυπος δτι ή οικία αύτοΰ έκάη 
βεβαίως μετά τών επίπλων καί 
τών μουσικών αύτοΰ συγγραμ
μάτων.

Περιφερόμενος ωκτειρε μά
λιστα τήν απώλειαν τοΰ πο- 
λυτιμοτάτου αύτοΰ χειρο
γράφου. Ά λλ’ αίφνης βλέπει 
δτι ή σκευοθήκη, έν ή εθηκε 
τό χεφόγραφον, έμενεν ετι 
αίωρουμένη άφλεκτος έπί ·*ο~> 

τοίχου. Ζητεί κλίμακα, ά -  
νερχεται τρέμων μέχοι τής 
σκευοθήκης, στρέφει τδ κλει- 
οιον, ανοίγει αύτήν... Ώ  τής 
εύτυχίας ! . . .  Τό πολύτιμον 
χειρόγραφον ήτο ίκεϊ.

Παράφρων υπό χαράς κα
τέρχεται ταχέως τήν κλίμακα, 
εχων διά χειρός τό χειρόγρα
φον. Αλλ’ άνοίγιον έκπλήτ- 
τεται βλεπων αύτό τέλειον, 
ενώ αύτός, φευγων τήν πο
λιορκίαν, άφήκεν αύτό άτελές 
έτι έν τή σκευοθήκη. Έ ν  δέ 
τή τελευταία σελίδι βλέπει 
τάς λέξεις ταύτας ·

Φίλε συνάδελφε,

Θέλεις νά με παραλάβης συνεργάτην; Έάν ή 
μουσική μου σοι άρέση, ιδού ή διεύθυνσίς μου.

F ran cfort-su r-M ein  , place Gcethe Ν . 1 0 4 . 
K rennem ann, ch ef de musique du 2 2 c  reg i
m ent prussien.


