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0 γενναιότης τοϋ πάπα φέρει ενίοτε δλους τούς 

χαρακτήρας τής μεγαλοφροσύντ,ς. ή αστυνομία τής 
Ρωμι,ς, διά τών άγρυπνων καί ένεργών προσπαθειών

της, ειχεν ανακαλύψει μεγάλην τινα συνωμοσίαν τοΰ 
μισελευθέρου κόμματος, χάλκευθεΐσαν εϊς τά άδυτα 
ενός τών μοναςτιρίων, καί αριθμούσαν μεταξύ τών με-
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λών αύτης πολλούς τών μεγάλων αρχιερεών, καί μά- 
λιςα ένα τών καρδιναλίων. Αποδείξεις έγγραφοι περι
ήλθαν είς χεΐρας τοϋ πάπα, μαρτυρούσαι τήν ενοχήν τών 
συνωμοτών, καί ιδίως τοϋ καρδιναλίου εκείνου, δςις 
ήτον ή ψυχή τής συνωμοσίας. Προσκληθείς ούτος 
είς τό Κυρινάλιον περί τήν πέμπτην ώραν τής πρωίας, 
ένεφανίσθη ενώπιον τοϋ πάπα ωχρός καί τρε'μων. 
« Μή φοβήσαι, πανιερώτατε, τοϋ είπε· σ’ έκάλεσα 
» ώς επίσκοπος, καί όχι ώς ήγεμών, τής Ρώμης· και 
» σ’ έκάλεσα θέλων νά σοϋ έγχειρίσω τήν επιστολήν 
» ταύτην, ήτις δέν έπρεπε ποτέ νά έξέλθη άπό τάς 
” χεΐράς σου. Σέ προτρέπω δέ νά τήν καύσνις, μή- 
» πως πέση είς χεΐρας τοϋ νομάρχου. »

Τήν αύτήν ήμέραν, πορευύμενος δ πάπας εις τό 
παλάτιον τοϋ Βατικανού, μόνος, έπί μικράς άμάξης, 
χωρίς δηλαδή νά συνοδεύεται μήτε άπό τούς έξ εύ- 

γενών σωματοφύλακας, μήτε άπό τήν λεγομένην 
φγοιφάζ της τιμής, αττίίνττ,σε καθ’ οδόν τήν εκφοράν 
νεκρού τίνος, τόν όποιον δέν παρηκολούθουν ούτε συγ
γενείς πενθοφορούντες, ούτε φίλοι, άλλ’είς καί μό
νος ίερεύς συνώδευε ψάλλων, προηγουμένου τοΰ ςαυ- 
ρού κατά τό σύνηθες. « Μόνος λοιπόν έζη δ δυς·υ- 
χής ούτος είς τόν κόσμον ! » είπεν δ φιλάνθρωπος 
Πϊος, καί, καταβάς άπό τήν άμαξαν, συνώδευσεν 

αύτός τόν νεκρόν μέχρι τοΰ κοιμητηρίου, δπου φθά- 
σας, έρράντισε τό άγιασμα καί ερριψε τό πρώτον χώ
μα έπί τού άνοιχθέντος τάφου, καί, ςτίσας τόν έπι- 
τάφιον σταυρόν, καί τήν τελευταίαν εύχήν έκφωνή- 
σας, έπέστρεψεν είς τά ίδια, Εγεινε δέ έκτοτε δ 
τάφος έκεΐνος έπισημότερος τών βασιλικών τάφων.

Αλλοτε πάλιν, πορευόμενος αγνώριστος εις τόν 
ναόν τής ΒασιΠσσης τών ΆγγίΛωτ, άπήντησεν, είς 
τήν καμπήν μιας τών οδών τής πόλεως, κοράσιον 
πτωχόν,θρηνούν γοερώς,καίήρώτησεν αύτό τήναίτίαν.

•— ί"> ! πανοσιώτατε, μέγα, μέγα κακόν έπαθα.

— Τί επαθες, τέκνον μου; μή κλαίης, τό κακόν 
ίσως θεραπεύεται. *

— ίϊ ί άθεράπευτον, πανοσιώτατε.
— Τί συνέβη λοιπόν ;
— Μού είχε δώσει ή μητέρα μου πέντε βαγιό- 

χονς ν’ αγοράσω κρασί· έπεσα, καί τό άγγεϊον έσυν- 
τρίφθη, καί τό κρασί έχύθη. Βλέπεις λοιπόν, πανο
σιώτατε, δτι μόνος ό Θεός ήμπορεΐ ν’ άναστήστ) τό 
άγγεΐόν μου, καί νά μού άποδώσνι τό κρασί μου.

— Δέν πρέπει νά κλαίη,ς τόσον διά πέντε βαγιό- 
χονς, τέκνον μου.

— Δεν κλαίω διά τούς βαγιόχονς, άλλά διά τό 
ξύλισμα δπού μέ περιμένει, άν έπιστρέψω χωρίς τό 

άγγεϊον γεμάτον. Αντί νά μέ φιλήσγ, ή μητέρα 
μου θά μέ δείρη.

— Τότε αλλάζει. Αάβε λοιπόν τούτο, τέκνον 
μου· αγόρασε άγγεϊον άλλο μεγαλήτερον, γέμισέ το 
άπό όρβιότον, καί τότε ή μητέρα σου, άντί νά σέ 
δείρη, θά σέ διπλοφιλήση.

Καί, ταΰτα είπών, ό πάπας έδωκεν είς τό κορά- 
σιον έκεΐνο μέγα καί στιλπνόν τάλληρον.

— ίϊ ! εύχαριστώ, εύχαριστώ, πανοσιώτατε, έ- 
φώναξε σκιρτώντό κοράσιον, τοϋ οποίου αί μικραί χεΐ
ρες ποτέ ίσως άλλοτε δέν έψαυσαν τόσον μεγάλα 
πλούτη.

Ενώ δε δ πάπας ήτοιμάζετο ν’ άναβή είς τήν ά
μαξαν, τόν έκράτησεν αύτό άπό τό ράσον, λέγον

— Ούτε δ Θεός ούτε ή μητέρα μου θέλουν νά 
λέγω ψεύματα- τό ψεΰμα είναι άμαρτία μεγάλη, καί 
κάμνει καί τόν Χριστόν νά κλαίη. Θά είπώ λοιπόν 
τής μητρός μου τί κακόν έπαθα. Αλλά τί ν’ άπο- 
κριθώ άν μ έρωτήση ποιος μού εδωκε τά χρήματα;

— Είπέ της πώς σοϋ τά έδωκεν ένας πτωχός 
ίερεύς, κατοίκων είς τό Κυρινάλιον. όρα καλή, τέ
κνον μου.

— Είς τό καλόν, πανοσιώτατε· άπόψε θά παρα- 
καλέσω τόν Χριστόν διά τήν άγιωσύνην σου.

Ο άληθώς μέγας ούτος ιεράρχης είναι συνήθως 
σοβαρός καί σύννους· πολλάκις δμως είναι καί διά 
τήν οξύτητα καί τήν χάριν τών’άποκρίσεών του α
ξιοθαύμαστος. 0 περιβόητος χορεύτρια Φαννή Εσλερ 
έθελγεν έπί τής σκηνής τοϋ θεάτρου τής ΆργεντΙτας 
τούς κατοίκους τής Ρώμης, χεεροκροτοΰντας καθ’έ- 
σπέραν είς τά αμίμητα αύτής περί τήν ορχηστικήν 
θέλγητρα, ίπό τά βήματα τής έξαισίας ταύτης 
γυναικός, ή σκηνή καθ’ έσπέραν μετεβάλλετο είς άν- 
θοφόρον πεδίον οί δέ ένθερμοι αύτής θαυμασταί καί 
θιασώται, έπιθυμούντες νά δώσωσι πρός αύτήν δείγ
μα συμπαθείας, συνήθροισαν δι’ έράνου, έντός ολί
γων ώρών, 12,000 φράγκων, καί παρήγγειλαν είς 
έμπειρον χρυσοχόον τήν κατασκευήν στεφάνου χρυσού 
μέ αργυρά άνθη, άποφασίσαντες νά τόν προσφέρωσιν 
είς τήν είρημένην χορεύτριαν τήν παραμονήν τής άνα- 
χωρήσεως αύτής είς Φλωρεντίαν. Αλλά, τήν ήμέραν 
καθ’ ήν έμελλαν νά έκτελέσωσι τόν σκοπόν των, έ- 
συλλογίσθησαν μήπως ή πράξις αύτη ήθελε πικράνει 
τήν καρδίαν τοΰ πάπα.

— Ας μή κάμωμεν τίποτε, είπεν είς έξ αύτών, 
χωρίς νά τόν έρωτήσωμεν, καί λάβωμεν τήν άδειάντου.

— Ας ύπάγωμεν εύθύς είς τό Κυρινάλιον, είπαν 
οί άλλοι. Τούτο καί έγεινε.

Μαθών δ πάπας τήν αιτίαν τού έρχομοϋ των, τούς 
ύπεδέχθη μέ τήν συνήθη του αγαθότητα· καί ήτον 
ήμερος μέν, άλλά σοβαρός, διότι ή ένθυμησις τών 
πτωχών, τούς δποίους ήδύνατο νά ώφελήση μεγά- 
λως ή δαπανηθεϊσα ποσότης, έμπόδιζε βεβαίως τό 
πρόσχαρι τών χειλέων του μειδίαμα.

— Μακαριώτατε πάτερ, είπεν δ προϊστάμενος 
τής πρεσβείας, σκοπόν έχομεν νά προσφέρωμεν είς 
τήν Φαννήν £σλερ χρυσοϋν στέφανον περιμένομεν 
δμως τήν συγκατάθεσίν Σου.

— Δέν έχετε ποσώς ανάγκην τής συγκαταθέσεώς 
μου· ή πράξίς σας δέν προσβάλλει κατ’ ούδέν ούτε 
τήν άξιοπρέπειαν τής ’Εκκλησίας ούτε τοϋ Κράτους 
τήν άσφάλειαν.

— λοιπόν, μακαριώτατε, μάς δίδετε τήν ά
δειαν νά . . .

— Προσφέρετε τόν στέφανόν σας, άφοϋ τοΰτο σάς 
εύχαριστεΐ· έν τούτοις, συγχωρήσατε νά σάς παρατη
ρήσω δτι ήδύνασθε ίσως νά κάμετε καλή τέραν έκλο- 
γήν τής προσφοράς σας. Εγώ μέχρι τοΰδε, ώς άπλοϋς 
καί απονήρευτος ίερεύς, ένόμιζα δτε οί στέφανοι ήρ- 
μοζαν είς τήν κεφαλήν καί δχι είς τά σκέλη.

Καί, καθ’ ήν στιγμήν ή Φαννή Εσλερ έλάμβανε 
τόν χρυσοϋν στέφανον, έλάμβανε καί δ έφημέριος τοΰ 
πάπα χίλια δίστηλα διά τούς πτωχούς.

0 άπόκρισις τοΰ πάπα δέν είναι απλή εύτραπε- 
λία· άλλά καί διαμαρτυρία εύφυής κατά τοΰ άνοή- 
του ένθουσιασμού τών πλουσίων, οϊτινες έπιδαψι-

λεύονται σήμερον τά δώρα τής τύχης τόσον άφθόνώς 
είς τούς σκηνικούς, ώστε κερδαίνουν ούτοι είς μίαν 
έσπέραν διά τών ποδών δσον χρυσόν δέν κερδαίνει 
διά τής κεφαλής δ ιστορικός καί δ ποιητής είς δλό- 
κληρον έτος.

έκτός τής άγαθότητος τής καρδίας καί τής εύθύ- 

τητος τών σκοπών, δ πάπας Πϊος έχει καί μεγάλην 

σταθερότητα χαρακτήρος.
Απόδειξις τά έξης περιστατικά.
0 φιλύποπτος πρέσβυς τής Βιέννης, καταπτοού- 

μενος εις τό παραμικρόν, έστελλε κατά πάσαν ώραν 
καί στιγμήν διπλωματικής διακοινώσεις είς τό Κυ- 
ρινάλιον δ δέ έπί τών έξωτερικών ύπουργός εύρίσκε- 
το ιίς άμηχανίαν τί ν’ άπαντήση.—Τί νά κάμω μέ 
τάς πολλάς αύτάς διακοινώσεις, τάς δποίας διά ψύλ
λου πήδημα λαμβάνω άπό τήν αύστριακήν πρε
σβείαν ; ήρώτησε τό» πάπαν. — Αποκρίνου πάντοτε 
δτι τάς έλαβες, είπεν δ Πϊος.

—Αν δέν μέ θέλετε Πϊον, θά μέ έχετε Σϊξτον, εί
πε μίαν τών ημερών έν πλήρει συμβουλίω πρός 
πολλούς τών καρδιναλίων, οϊτινες, άν δέν έδειξαν 
πρός αύτόν διάθεσιν έχθρικήν, τούλάχιστον δέν έτή- 
ρησαν δλον τό άπαιτούμενον πρός αύτόν σέβας.

Καρδινάλιός τις, γνωστός διά τάς αύστριακάς 
του συμπαθείας, έζήτει ποτέ νά τόν φοβήση, λέγων· 
—Ας μήν άπατώμεθα, μακαριώτατε· δλαι αί πρά
ξεις τής κυβερνήσεως τής Βιέννης άποδεικνύουν έχθρι
κήν πρός ήμάς διάθεσιν. Μακράν δέν είναι ίσως ή 
ήμέρα, καθ’ ήν τό ξίφος της, κινούμενον έπί τοϋ 
γεωγραφικού μας χάρτου, θά μάς ένθυμίση δτι έχει 
τούτο σχήμα υποδήματος. Συνώδευσε δέ ό καρδι
νάλιος τάς λέξεις ταύτας μέ νεύμα καί κίνημα πο- 
δός, σημαίνοντα έξωσιν.

— όταν ή ήμέρα αυτή έπέλθη, άπεκρίθη μεγα- 
λοπρεπώς δ διάδοχος τοϋ IT' Γρηγορίου, θά έπι- 
καλεσθώ τήν άγάπην τοϋ λαού μου, τόν πατριωτι
σμόν τής Ιταλίας, χαί είς τύ υπόδημα τούτο Πϊος 

ό Θ' θά ύποδεση πτερνιστήρα.
Περί τόν αύτόν καιρόν, συνεκάλεσεν είς συμβού

λων είκοσι περίπου καρδιναλίους, τού; δποίους έγνώ- 
ριζεν ώς άντιπράττοντας έκ συστήματος κατά τών 
αναμορφωτικών του σχεδίων. · Πανιερώτατοι, είπε
■ πρός αύτούς, δ Θεός μ’ ένέπνευσε νέαν τινά μεταρ-
■ ρύθμισιν, ώφέλιμον καί άναγκαίαν είς τό συμφέρον 
» τού αγαπητού μου λαού. Σάς τήν προτείνω, έλ- 
• πίζων δτι θά τήν παραδεχθήτε. »

Αλλ’,δ πάπας ήπατάτο, ή μάλλον είχε προϊδεϊ 

τό αποτέλεσμα τής διακοινώσεως ταύτης. Οί καρ
δινάλιοι δμοφώνως άπεδοκίμασαν τήν πρότασίν του, 
καί δλαι αί ψήφοι εύρέθησαν είς τήν κάλπην μελαι- 
ναι. ό Πϊος δέν έταράχθη παντάπασιν· άλλά, μέ 
πολλήν ήσυχίαν καί αξιοπρέπειαν, έκβαλών τό λευ
κόν κάλυμμα τής εύγενοϋς κεφαλής του, εθεσεν αύ- 
σό έπί τής κάλπης καί είστε· · Τώρα·, χνριοι, εί
ναι οΛαι Λευχαί. Καί ή πρότασις έξετελέσθη α
μέσως.

Τήν αύτήν ήμέραν, έλθών είς έπίσκεψίν αύτού δ 
πρέσβυς τής Γαλλίας, τόν εύρήκεν ώχρόν καί είς ά- 
κρον τεταραγμένον διά τό άνωτέρω συμβάν, τό ό
ποιον καί διηγήθη είς αύτόν καταλεπτώς.

— όλα ταΰτα τά έμπόδια δέν θ’ αναχαιτίσουν 
τόν δρόμον μου, είπε μετά ταΰτα, διότι ή άγάπτα

τών λαών μου θ’ άναπληρώση είς έμέ τήν έλλεί- 
πουσαν δύναμιν. Οί σκοποί μου είναι καλοί, δέν 
έπιθυμώ τό κακόν κάνενός, έπιθυμώ τό καλόν όλων 
πάλιν τό λέγω, ή άγάπη καί τό θάρρος τοϋ λαού μου 
θά μέ βοηθήσουν νά στερεώσω τήν εύτυχίαν του. Λέ
γουν δτι ό λαός είναι άχάριστος, καί δτι καίει τήν 
έπαύριον δ,τι σήμερον θυμιάζει. ΛΑν ή πατρική μου 
καρδία έμελλε ποτέ νά ύποφέρη τό τοιούτο, άν έ- 
πέπρωτο νά πάθω τοιαύτην άπάτην, πάλιν δέν θά 
έχανα τό θάρρος μου, πάλιν θά μού έμενεν . . . ό 
Θεός !

‘Ο Θεός μεθ' ημών (Dio e con noi) είναι τό 

σύνθημα τού πάπα Πιου. Καί βεβαίως, δ Θεός μό
νος τού έδωκε τήν τόλμην καί τήν δύναμιν νά έπι- 
χειρήση τό μέγα καί δύσκολον κατόρθωμα, τήν ά- 
ναγέννησιν τής Ιταλίας. Δύναμις θεία άπητεΐτο 
τώ δντι είς τό υψηλόν, τό άγιον, άλλά δυσχερέςατον 

τούτο έργον.
Νέος τις ίερεύς, άναχωρών ώς ιεραπόστολος είς τά 

βάρβαρα τής Αφρικής έθνη, τόν παρεκάλεσε νά τού 
δώση τήν εικόνα του, καί νά εύλογήση τόν σταυρόν 
τόν όποιον ήθελε νά φέρτρ ώς έγκόλπιον. — ϊδέ τήν 
εικόνα μου, είπε πρός αύτόν ό πάπας, δακτυλοδει- 
κτών τήν εικόνα τού Σωτήρος, φορούντος τόν άκάν- 
θινον στέφανον, ός αύτός, βαδίζω καί έγώ μετά 
κόπου καί άγώνος πολλού είς τόν Κρανίου τόπον· 
ώς αύτού ή ψυχή, περίλυπος γίνεται καί ή ψυχή μου 
κέχρι θανάτου· καί ό κήπος τοϋ Κυριναλίου με
ταβάλλεται δι’ έμέ καθ’ ήμέραν είς κήπον τοϋ ορούς 

τών Ελαιών. ός δ Θείος ήμών Σωτήρ, φέρω καί 
έγώ τόν σταυρόν έπί τών ώμων, καί τόν ακάνθινον 

στέφανον έπί τής κεφαλής· άλλ’ ώς δ θεάνθρωπος 
ϊίός, έχω έπίσης άγρυπνούντα ύπέρ έμοϋ τόν ούοά- 
νιον Πατέρα. «Καί ούχ’ ώς έγώ θέλω, άλλ ώς αυτός· 
γενηθήτω τό θέλημά του 1 » Καί άληθώς, κατά 
μίμησιν τού Χριστού, δ ένάρετος ούτος ήγεμών δεν 
ήλθεν, ώς οί άρχαΐοι Καίσαρες, νά κατακτήση τούς 
λαούς διά τοϋ σιδήρου, ούτε, ώς οί προκάτοχοι αύτοϋ, 
νά τούς δουλαγωγήση διά τών έκκλησιαστικών κε
ραυνών. όχι· ήλθε νά πείση τάς καρδίας τών Ι
ταλών διά τής άγάπης τοϋ πλησίον, διά τής άγα- 
πης τής πάτρίδος. όπλον του είναι ή πειθώ, θρίαμ
βος ή κατάκτησις τών καρδιών τού λαού, άμοιβη η 

εύδαιμονία των.
(Εκ τού γαλλικού.)

Η ΘΑΛΑΣΣΟΠΛΟΐΑ
ΠΡΟΣ ΤΑΣ ΠΟΛΙΚΑΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ.

(Κ,ατά Γαλλιχάς καί Άγγλιχάς περιγραφάς).

(Συνέχεια· ϊδε φυλ. 1Ζ'.)

Τοωΰτοι είναι οί κυριώτεροι κίνδυνοι τής θαλασ
σοπλοΐας είς τά μέρη ταΰτα. Ιδού πώς έξεικονίζει 
δ Ρόσς ζωηρότατα καί τό μέγα θέαμα ού ήτον αύ- 
τόπτης, καί τούς κινδύνους είς οΰς έξετεθη.

«Είς τούς μή ίδόντας τόν ύπερβόρειον ωκεανόν 
έν ώρρρ χειμώνος, είς τούς μή ίδόντας αύτόν έν 
καιρώ τρικυμίας, ή λέξις πάγος άναπολεΐ μόνον 
τούς δσους βλέπουσιν έπί τών λιμνών είς τών πο-
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ταμών την επιφάνειαν, άλλά δέν δύναται παντε
λώς νά τοΐς ίωση τήν ιδέαν τών δσα αισθάνεται 
ό θαλασσοπόρος εϊς τάς περί τόν πόλον θαλάσσας.

" Ας φαντασθώσι λοιπόν δτι ό πάγος είναι λίθος, 
είναι βράχος, έπιπλέων επί τής θαλάσσης, καί γι
νόμενος νήσος η άκρωτήριον δταν εξοκέλλει, σκλη
ρότερος τοΰ σκληρότερου πυρροποικίλου. Ας φαντα- 
σθώσιν, άν δύνανται, τά κρυστάλλινα ταΰτα όρη, 
συρόμενα είς στενήν δίοδον υπό ταχείας παλίρροιας, 
συγκρουόμενα μέ πάταγον όποιος ό τής βροντής, 
συνθλώμενα, άποσπώντα μεγάλα τμήματα άπ’άλ- 
λήλων, καί τέλος κυβιστώντα καί βυθιζόμενα είς 
τήν θάλασσαν, δθεν σφενδονίζουσι τά κύματα είς τό 
ύψος, καί δπου προξενοΰσι βιαίας δίνας. Συγχρόνως 
δέ τά πεδία τοΰ πάγου, ωθούμενα πρός τούς όγ
κους ή τούς βράχους τούτους ύπό τοΰ άνέμου ή τής 
παλίρροιας, ύψοΰνται ύπεράνω τής θαλάσσης, θραύον- 
ται, καί καταπίπτουσιν είς τρίμματα άφ’ εαυτών, 
αύξάνοντα τήν άπερίγραπτον σύγχυσιν καί τόν 
κρότον.

Βαθύ δέ είναι τόαί'σθημα τής ιδίας άνικανότητος τοΰ 
ανθρώπου ενώπιον τοΰ φαινομένου τούτου· ούδ’έπί μίαν 
ςτγμήνδύναταίτις νάπροϊδή τί θέλει συμβή εϊς τήν 
αμέσως έπομένην, καί έκάστη τών στιγμών δύναται 
νά ήναι ή θανατηφόρος. 0 δέ ούτως είς άγωνίαν θα
νάτου ευρισκόμενος ναύτης, τίποτε δέν δύναται νά 
πράξη, τίποτε ν’ άποπειραθή· καί ή μέν αιώνια κί- 
νησις τών στοιχείων περί αύτόν παροξύνει τήν δρα- 
στηριότητά του, καί ό κίνδυνος διεγείρει εντός του 
τό έμφυτον αίσθημα τής ιδίας συντηρήσεως· καί δ
μως άλλο δπλον δέν έχει εκτός τής υπομονής, α
ναγκάζεται νά έγκαρτερή ώς θεατής αδιάφορος, καί 
νά περίμένη δ,τι τω φέρη ή τύχη, διότι δέν δύνα- 
ται ούτε νά τήν μεταβάλη, ούτε νά τήν άποφύγη.»

Γνωστόν είναι δτι τά ύπερ βόρεια κλίματα είσίν 
έπί πολλούς μήνας βεβυθισμένα είς σκότη, μόλις 
άραιούμενα ύπό τών λοξών καί μεμακρυσμένων ακ
τινών τοΰ ήλίου δταν είς τήν μεσημβρίαν, ύπό τών 
κινητών καί άβεβαίων βορείων σελάτων, καί ύπό τής 
πένθιμου λάμψεως τής σελήνης. Τό έαρ τέλος ανα
τέλλει ό ή'λιος, άλλά τοιαύτην συνεπιφέρει βάσανον 
είς τόν όδοιπόρον, ώστε αυτός σχεδόν εύχεται νά 
έπανέλθη τό σκότος. Ολη ή έκτασις τών τόπων έ
κείνων κατακαλύπτονται ύπό άπεράντων χιόνων, άς 
διασχίζουσι πού καί πού έν καίριο τής διαλύσεως 
τών πάγων αί κορυφαί τών βράχων ώς νησίδια με
λανά. Ολη δέ ή λοιπή τής γής επιφάνεια είναι κα- 
τάλευκος, χωρίς ούδέν άντικείμενον νά διακόπτη τήν 
μονοτονίαν αύτής. Ούδέν φύεται επ’ αύτής φυτόν, 
ούδέν δενδρύλλιον, ούδεμία πόη έκτός τινών πε
τριών, άνεμονών, καί άλλων σπανίων άνθέων, άνα- 
πτυσσόντων τόν άχρουν αύτών κάλυκα είς ατμό
σφαιραν ύγράν, είς ακτίνας έστερημένας ζωηρότητος 
καί θερμότητος. Αλλ’ όσον ωχρός καί άν είναι ό ή
λιος, ή άντανάκλασίς του έπί τής άπεράντου καί 
αιωνίου έκείνης χιόνος θαμβόνει τούς οφθαλμούς είς 
τοσοΰτον βαθμόν, ώστε προξενεί εις αύτούς αληθές 
αίσθημα άλγηδόνος. Ηδη παρά τήν ’Ιρλανδίαν ή 
ατμόσφαιρα είναι κιτρίνη καί στιλπνή, καί ό είσελ- 
θών είς τήν ατμόσφαιραν ταύτην, καί μή δυνάμενος 
νά έπαναπαύση τήν δρασίν του είς ούδέν άντικείμε- 
νον μή κεντούν αύτήν διά τής έρεθιστικής έκείνης

λευκότητος, αισθάνεται πόνους εις τούς οφθαλμούς, 
καί πολλοί ναΰται έπέστρεψαν τυφλοί άπό τάς έκ- 
δρομάς πρός τά ύπερβόρεια. Διά τούτο αί όδοιπορίαι 
γίνονται κυρίως διά νυκτός. ’Αλλά ποιοι κάματοι, 
ποιοι κίνδυνοι, ποία βραδότης τής νυκτερινής ταύ
της πορείας είς γήν κατακεκαλυμμένην άπό παγε
τούς άνομάλους, διεσχισμένας άπό χασμάδας πλή 
ρεις ύδατος καί άναλυομένης χιόνος, δπου βυθίζεται 
ό διαπορευόμενος μέχρι τών γονάτων!

όχι δέ μόνον τάς σωματικάς, άλλά καί τάς ψυ- 
χικάς δυνάμεις προσβάλλει ή πένθιμος θέα τής αιώ
νας χιόνος. Η πάντοτε μονότονος, νεκρά έρημος, 
ή βαθεΐα σιγή, ή αδρανής καί ακίνητος φύσις, έκνευρί- 
ζουσι τήν ψυχήν κατ' ολίγον, καί τήν παραλύουσιν 
έντελώς.

ϊπεράνω δέ τού λευκού τούτου σαβάνου τού κα- 
λύπτοντος τό πτώμα τής φύσεως, επιπλέει δι’ δλου 
σχεδόν τού έτους ομίχλη πυκνή, προϊόν τής τάσεως 
πρός ίσοσταθμίαν τών δύω θερμοκρασιών, τής θα
λάσσης καί τού άέρος. Καί δταν μέν άρχωνται τά 
μεγάλα ψύχη, ή θάλασσα έκπέμπει τό θερμογόνον 
της έν είδει καπνού· δταν δέ πάλιν έλθη ή έποχή, 
καθ’ ήν ό άήρ είναι θερμότερος τής θαλάσσης, τότε 
διά τής έπαφής αύτής συμπυκνούται είς άτμούς με- 
λανας. ίΐ δέ τοιαύτη πάλη μεταξύ τού Ωκεανού καί 
τής ατμόσφαιρας παρατείνεται κυρίως διά τών μεγά
λων καί αίφνηδίων μεταβολών τής θερμοκρασίας, 
διότι κατά Μάϊον μάλιστα καί Ιούνιον συμβαίνει 
πολλάκις νά καταβή τά θερμόμετρου δέκα, δεκαπέν
τε, είκοσι, καί περισσοτέρους βαθμούς έντός είκοσι- 
τεσσάρων ώρών. Καί τότε ό πάγος δστις εΐχεν άρ- 
χίσει τήν προτεραίαν νά τήκηται, σκληρύνεται αίφνης 
έκ νέου, καί ή έπιφάνεια τής θαλάσσης έν ώ έθερμαί- 
νετο ήδη, ψυχραίνεται πάλιν, άναπέμπουσα νέαν 
ομίχλην. Τήν έπαύριον τά θερμόμετρου άναβαίνειδιά 
μιας, καί ό άήρ, θερμότερος τής θαλάσσης γινόμε
νος, παράγει άλλους άτμούς καί αύτός. Αί τοιαύ- 
ται όμίχλαι περιορίζουσι πολλάκις τόν όρίζοντα είς 
ολίγων βημάτων άπόστασιν, καί καθιστώσι τόν 
πλούν έπικίνδυνον, ομοίως καί τήν πορείαν τών διά 
ξηράς όδευόντων. Αλλ’αύτοί εχουσι καί πρός πολ- 
λάς άλλας δυσχερίας ν’ άντνπαλαίωσιν.

Εκτός τής θέας τής χιόνος ήτις άποτυφλοϊ, έκ
τός τής ομίχλης ήτις παραφέρει καί άπατα, ύπάρ - 
χουσιν ακόμη οί στρόβιλοι τής χιόνος, ήτις πίπτει 
καί τό θέρος πολλάκις· τοιαύτη δέ είναι ή ψυχρότης 
αύτής, ώστε είς τινας έποχάς τού έτους τιθεμένη 
έντός τοΰ στόματος, κολλαται είς τήν γλώσσαν καί 
τόν ούρανίσκον, καί τόν παγώνει, ουδέ δύναται ν’ά- 
ποσπασθή χωρίς ν’ άποσπάση όμού καί τό δέρμα. 
Διά τούτο δέν δύναται νά χρησιμεύση είς πόσιν, 
καί οί όδοιπορούντες έπί τών τόπων τούτων, όλων 
κατακεκαλυμμένων ύπό χιόνος καί ύπό πάγων, πά- 
σχουσι τήν βάσανον τού Ταντάλου, καί κινδυνεύουσι 
ν' άποθάνωσι πολλάκις τής δίψης.

όσον περί τού ψύχους, τοΰτο είναι ή σταθε ρά βά- 
σανος τών έπισκεπτομένων τά πολικά κλίματα. 
Ιδού έν μεταξύ μυρίων χωρίων έκ τών περιγραφών 
τού Κ. Ρόσς, δίδων ιδέαν τινα περί τής έπικρατού- 
σης θερμοκρασίας είς τά άποτρόπαια έκεΐνα κλίμα
τα. ο τήν 3 ’Ιουλίου, λέγει, τόσον ήτον τό ψύχος 
τήν νύκτα, ώστε ή θάλασσα έπάγωσεν | δάκτυλον

περί τά πλευρά τού πλοίου μας. Τήν 16 Αύγούστου 
έπεσε χιών. Τήν δέ 17 Αύγούστου είχομεν άλληλο- 
διαδόχως ομίχλην, βροχήν καί χιόνα. Τόν σεπτέμ- 
βριον τό θερμόμετρου ήρχισε νά καταβαίνη τακτι- 
κώς· έκτοτε ήρχισεν ό χειμών.»

Καί άν τοιοΰτον είναι τό θέρος, έκαστος δύναται 
νά έννοήση τί είναι ό χειμών. Τά ψύχος μεταβάλ
λεται άπό Ο μέχρι 60 βαθμών ύπό τά μ.ηδέν, καί 
ύπάρχουσι νύκτες καθ’ άς τά όργανα δέν δύνανται 
νά προσδιορίσωσι τόν βαθμόν του. Τότε τά δρη σχί
ζονται, οί βράχοι ρήγνυνται, τά πνευματώδη ρευστά 
πήγνυ,ται πλησίον τού πυρός. Είναι σχεδόν ή θερ
μοκρασία τοΰ ζέοντος υδατος, άντιθέτως· καί τωόν
τι τό ψύχος δταν φθάση εϊς τόν βαθμόν τούτον, πα
ράγει τά αύτά άποτελέσματα ώς τό πυρ. ‘ϊπά τήν 
70 μοίραν πλάτους τό μηδέν τού Ρεωμύρου, ή τό 
σημεΐον τού παγωμένου ύδατος, είναι περίπου ή 
θερινή θέρμη· ή μετρία θερμοκρασία είναι τό μηδέν 
τού Φαρενχέΐτ, ήτοι ό βαθμός 11 ύπό τό μηδέν 
τού Ρεωμύρου, καί τό ψύχος είναι είς 30, 50, καί 
μέχρι 80 βαθμούς ύπό τό σημείου του παγωμένου 
ύδατος.

Καί δμως ενίοτε τό θέρος αύξάνει ούκ ολίγον ή 
θερμότης, καί ό ήλιος έπί τινας ώρας έπενεργεΐ 
ίσχυρώς έπί τών ήδικημένων τούτων άκτών. Τότε, ή 
σκηνή μεταβάλλεται· τότε ρύακες άναλελυμένης 
χιόνος ρέουσι πανταχόθεν, τότε παταγεΐ δ πάγος 
καί σχίζεται, καί ή γή δλη κατακαλύπτεται άπό 
τρύπας πλημμυρούσας ύδατος· καί τό ύδωρ είναι 
μέν τόσον ώστε εμποδίζει τήν διά ξηράς πορείαν, 
όχι δμως άρκοΰν ώστε νά φέρη τό έλάχιστον πλοιά- 
ριον, έκτός άν μεταφέρηται αύτό έπί τών ώμων άπό 
λίμνης είς λίμνην καί άπό χασμάδος είς χασμάδα. 
Τότε μυριάδες ιοβόλων μυιών πληροϋσι τόν άέρα, 
καί έφορμώσι κατά τού άνθρώπου μετ’ άκατανοήτου 
καταφοράς, μή άφήνουσαι είς αύτόν αί βδελυραί 
στιγμήν ησυχίας ή άναπαύσεως· Ολη του ή έπιδερ- 
μίς έρεθίζεται όδυνηρώς, καί ή ύπαρξίς του γίνεται 
μακρά βάσανος. Οί εγχώριοι όδηγοί τού πλοιάρχου 
Βάκ, εί καί είθισμένοι είς τά ύπερβόρεια κλίματα, 
καί είς δλας τών μερών τούτων τάς τυραννίας, έκι- 
λόοντο δμως έπί τής γής λυσσωδώς, έκπέμποντες 
φωνάς οργής καί πόνου, καί μάτην καλύπτοντες τό 
πρόσωπον μέ τάς χεΐράς των δπως άποφύγωσι τά 
άδιάκοπα φαρμακερά των κεντήματα. 0 πλοίαρχος 
έφόρει κάλυμμα έμπρός τού προσώπου του κατ’ αύ
τών, καί δμως ούδέ ούτω κατώρθου νά προφυλαχθή. 
Τα έντομα ταΰτα είναι χειρότερα άπό έχίδνας, λέ
γει ό Κ. ‘Ρόσς, καί δστις άπαξ προσβληθή άπό αύ- 
τα, είναι άδύνατον νά τά λησμονήση.

0 όλιγώτερον οχληρός καιρός τής οδοιπορίας εί
ναι ή άρχή το5 θ^ους. Είς τήν εποχήν έκείνην τό 
ψύχος είναι άρκετύν άκόμη ώστε νά διατηρή τήν 
χιονα στερεάν καί τήν έπιφάνειαν τής γής στεγνήν, 
δεν εχει δμως έν γένει τήν δριμύτητα έκείνην ήτις 
προσβάλλει αύτάς τάς πηγάς τής ζωής, καί καθ’ ής 
δεν ώφελοΰσιν ούδέ ή κίνησις, ούδέ ή έπισώρευσις 
τών^ πολυμάλλων δερμάτων έπί τοϋ σώματος.

Αλλ’ ούχ ήττον έπαισθητή είναι καί ή δυσκολία 
τής τροφής καί τής κατοικίας, ό τόπος πολλά μι
κρά βοηθήματα παρέχει ώς πρός τούτο. Καί πρώτον 
μέν ξύλα είς αύτόν δέν εύρίσκονται, ούτε καλύβαι

δύνανται νά κατασκευασθώσι κατά τόν συνήθη τρό
πον, ούτε πϋρ ν’άναφθή πρός θέρμανσιν ή παρα σκευήν 
τών βρωμάτων. ’Αλλά καί τά τρόφιμα είναι σπα- 
νιώτατα. ’Αφ’ού δέν ύπάρχουσι δένδρα, δέν ύπάρχου- 
σιν ούδέ καρποί. Κάνέν φυτόν δέν εύρίσκεται έκεΐ 
οσπριοειδές ή λαχανοειδές. Η ίππέλαφος τρέφεται 
μέ τήν πόην τών βράχων, καί τά μόνα όσπριά των 
οί έγχώοιοι Εσκιμώς τά λαμβάνουσίν άπό τόν στό
μαχον τοϋ ζώου τούτου, καί άγαπώσι μεγάλως τήν 
τροφήν ταύτην τήν τόσον παραδόξως παρεσκευαμέ- 
νην. Τούλάχιστον άγρα εύρίσκεται ·, Τόν χειμώνα 
φαίνονται ενίοτε τινες λευκαί ή μέλαιναι άλώπεκες, 
ίσχναί καί λιμώττουσαι· ομοίως φαίνονται καί λύ
κοι καί άρκτοι λευκότριχες. ’Αλλά τά θηρία ταΰτα 
θηρεύουσι μάλλον τούς όδοιπόρους, καί πρέπει πολύ 
νά πεινά δστις ήθελεν έπιθυμήση νά τ’ άπαντήση. 
Περιηγητής άπήντησε λεύκάς άρκτους έχούσας ώς έξ 
ποδών ύψος, καί μήκος 12 καί 13 ποδών· μ’ έν ρά
πισμα τού ποδός των δύνανται χωρίς κόπον ν’ άπο- 
κεφαλίσωσιν άνθρωπον. Καί δχι μόνον είναι φο
βερά τά ζώα ταΰτα, άλλά καί τό κρέας των είναι 
άηδές είς τήν γεύσιν καί είς τήν ύγείαν έπιβλαβές. 
Οί δέ ιχθύες, έκεΐνοι είναι φυλακισμένοι ύπό τόν πά
γον, καί τόσον νεναρκωμένοι, ώστε δέν χρησιμεύει 
τό άγκυστρον. ιδού τί παρέχουσιν αί έρημοι αυται 
είς τόν όδοιπόρον έν διαστήματι τού χειμώνος. Τό 
θέρος άναλαμβάνουσιν όλίγην περισσοτέραν ζωήν· 
τότε άναφαίνονται τινές μοσχοβόλοι βόες, τινές ίπ- 
πέλαφοι, λευκαί πέρδικες, καί λαγωοί, άλλ’ δλα 
ταΰτα τόσον εύάριθμα, ώστε ούδείς δύναται νά έλ- 
πίση άπ’ αύτών τήν τροφήν του. Αί φώκαι είσί τό 
κυριώτερον μέρος τής τροφής τών έγχωρίων· άλλά 
καί αύταί δυσκόλως άλίσκονται, διότι άδιακόπως 
διωκόμεναι ύπό τών έγκατοίκων, γίνονται πονηραί, 
δύσπιστοι καί δειλαί. Εν ένί λόγω, όδοιπόρος δς- 
τις ήθελεν άναθέσει είς τήν τύχην τήν φροντίδα 
τής διατροφής του, άκόμη καί έν ώρα θέρους, κινδυ
νεύει νά ύποφέρη μακράς νηστείας, άν όχι καί ν’ ά- 
ποθάνη τής πείνης. Ούτως ό πλοίαρχος Βάκ, δστις 
όμως ώδοιπόρει διά τόπων πολυανθρωποτάτων κατά 
σύγκρισιν τών χωρών τής πολικής θαλάσσης, δστις 
άκόμη άνταπεκρίνετο καί μετά τής διοικήσεως τής 
Αγγλικής έταιρίας τού ‘1’δσονίου κόλπου, ύπέφε- 

ρεν όμως ούχ ήττον μεγάλας καί δεινάς στερήσεις 
δταν διήρχετο διά τόπων άνερευνήτων προσέτι πρός 
τάς βορείους άκτάς τής Αμερικής' καί άκόμη τήν 
σκηνήν του έπολιόρκουν έγχωρίων λιμόττουσαι οίκο- 
γένειαι, διότι ή άγρα ειχεν άποσυρθή πρός εύκραέ- 
στερα κλίματα. Ουτοι δέ άφ’ ού κατέφαγον ώς καί 
τό δέρμα τών φορεμάτων των, έπεκαλούντο τήν εύ- 
σπλαγχνία,ν του, καί ήμφισβήτουν πρός άλλήλους τά 
έλέη δσα τοϊς έδιδεν, έλαττών άκόμη τάς ήδη έλα- 
χίστας μερίδας τού γεύματός του. *Εν μιά τών η
μερών είσήλθε πρός αύτόν είς τών ’Εσκιμώς, βλοση- 
ρόν βλέπων καί έξω φρενών φαινόμενος, καί τω έζή- 
τησεν όλίγην τροφήν, διηγούμενος δτι ή γυνή του 
καί τά δύω παιδία του είχον άποθάνει τής πείνης είς 
τήν έρημον. Αλλ’ έψεύδετο ό ταλαίπωρος. Αύτός 
ό ίδιος έθανάτωσε καί τά τέκνα καί τήν μητέρα διά 
νά τά φάγη. Βδελυττόμενοι δέ τό τοιοΰτον άνήκουφον 
άνοσιούργημα οί συμπατριώταί του, ώρμησαν κατ’ 
αύτοϋ καί τόν κατεπυροβόλησαν.
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ΛΕΪΚΑΙ ΑΡΚΤΟΙ.

έπάναγκες 
άρα είναι νάφέ- 
ρωσιν οί δδοι- 
πόροι μεθ’έαυ
τών ζωοτροφί
α; Si’ δλον τά 
Siaarnpx τής 
οδοιπορίας των.
Αλλ’ είς τοιού- 
τους τόπους τά 
πράγμα δέν εί- 
ναιεύκολον.Είς 
τάς καταπε- 
πηγμένας καί 
ανωμάλους αύ- 
τάς γαίας, τά 
μόνα εδχρηςα 
οχήματα είναι 
τά ελκυθρά, 
καί ταϋτα κα
τασκευάζονται 
πολλάκις άπά 
παγωμένους ι
χθύς, άπά σα
λωμούς, οϊτι- 
νες ύπά θερμο
κρασίαν 20 καί 
30®ύπότο μη
δέν γίνονται 
σκληρότεροιξύ- 
λου, καί άντι- 
καθις-ώσιν αυ
τά καταλλή
λως.Κατάτού- 
το μάλιστα ύ- 
περέχουσι πά- 
σης άλλης τε
κτονικής ύλης, 
οτι ό άδοιπό- 
ρος άφ’ ούκα- 
ταφάγη δλον 
τά περιεχόμε- 
νον τοΰ έλκύ
θρου, δύναταί τέλος νά φάγη καί αυτά τά έλκυθρον. 
Οί Εσκιμώς φέρ’ εϊπεΐν, δσάκις νομίζουσιν δτι τά 
ελκυθρά των έπαλαίωσαν, τά τρώγουσι πάντοτε, εκ
τός δταν τούς προλαμβάνωσιν οί σκΰλοί των, οϊ- 
τινες σύρουσι τάς ύπερβορείους ταύτας άμάξας. ό
ταν δ’ έλλείπωσι καί οί παγωμένοι ιχθύς, κατασκευά- 
ζουσι τότε οί εγχώριοι, τά ελκυθρά των άπά οστά 
ζώων, ή και άπά πάγον.

Αλλ’ ό τρόπος ούτο; τής μετακομίσεω; είναι α
νεπαρκής, διότι έλκυθρον κατεσκευασμένον άπά πα
γωμένους ιχθύς, άπά πάγον, άκόμη καί άπά οστά, 
δέν δύναταί νά φέρη βαρύ φορτίον. Αλλως τε καί 
άν ήτον δεκτικ άν τοιούτου, δέν είναι δυνατόν νά 
φορτωθή, διότι κινδυνεύει τότε νά βυθισθή εις τήν 
χιόνα, ή νά μείνη είς τήν πρώτην χασμάδα, ήτις 
διά τοΰ βάρους του ήθελε γίνει εύρυτέρα άκόμη. 
Προσέτι δέ καί οί σκύλοι δέν ίχουσιν αρκετήν δύνα- 
μιν διά νά τά σύρωσι, διότι εύκόλως άπαυδώσι τά 
ζώα αύτά, καί οί έσκιμώς, δταν όδοπορώσι, προ-

χωροϋσι πρώτον πολύ βραδέως, καί έπειτα καθ’ ή- 
μέραν άλλάζουσι τούς κϋνας. Εξ εναντίας δέ, τού 
πλοιάρχου Ρόσς έψόφησαν δλοι άπά τάν κάματον, 
διότι δέν έφρόντιζε νά τούς άλλάι,η. Πόσον λοιπόν 
πλήθος έλκύθρων καί σκύλων χρειάζεται διά τάς 
ζωοτροφίας πολυάνθρωπου συνοδεία; όδοιπΟρούσης ε
πί πολλούς μήνας !

Εκτός δέ τούτων πρέπει νά ήναι είς τά κατάψυ- 
χρα ταϋτα κλίματα αί ζωοτροφίαι πολύ άφθονώτεραι 
παρά είς τά θερμά, καί τά εύκρατα, διότι, ώς 
παρετήοησεν δ πλοίαρχος Ρόσς, ά στόμαχος έχει εδώ 
ανάγκην τροφής πολύ περισσότερα; καί πολύ βαρυτέ- 
ρας, καί παχυτέρας πρά πάντων, παρά είς έκείνα* ού
τως είδε τούς Εσκιμώς ύγειεστάτου; καί ανθηρού; 
τήν δψιν, έν ω είναι δ άδδηφαγότερος λαός τής γής, 
ώς καί Όί Βοσμάνοι τής νοτίου Αφρικής. Αποδίδει 
δέ ό πλοίαρχος ‘Ρόσς τήν ρωμαλαίαν ιδιοσυγκρα
σίαν των ύπά τά αυστηρόν τούτο κλίμα είς τήν πο
σότητα τών έλαιωδών βρωμάτων δσα καταβροχθί-

ζουσιν. Ειχεν απαντήσει έσκιμώς, οίτινες εύΐυχή- 
σαντες νά ευρωσιν αγέλην Σαλομόνων καί Φωκών, 
κατέτρωγον άκατανόητον πλήθος αύτών, καί ένεφο- 
ροϋντο μέ άπαραδειγμάτιστον απληστίαν, έκ προ
μήθειας, δπως δυνηθώσι νά άντέχωσιν δταν εξαν- 
τληθώσιν αί παροϋσαι ζωοτροφίαι, καί μή ευρισκο
μένων άλλων, ελθη δ καιρός τής μακράς νηστείας. 
Κατά τούτο ή δίαιτά των άμοιάζει τήν τών αγρίων 
θηρίων. Τά ψητόν ή οί πλακούντες τοΰ πλοιάρχου 
‘Ρόσς ήσαν παίγνια διά τούς στομάχους των· έξ λί
τρα; φώκης έτρωγεν έκαστος χωρίς νά χόρταση, καί 
δεκατέσσαρας ή δεκαπέντε λίτρα; σαλομόνος μεταξύ 
γεύματος καί δείπνου, ό ανεψιός τού πλοιάρχου 
‘ί’όσς έφόνευσεν είς μίαν έκδρομήν του ένα βούν μο
σχοβόλον. Αμέσως ύί εγχώριοι οδηγοί του έρρίφθη- 
σαν έπ’ αύτόν, καί τά πλεΐστον μέρος τής ήμέρας 
έκείνης έξηκολούθησαν τρώγοντες έκ τού κρέατός του 
άνευ διακοπής. 0 στόμαχός των διεστέλλετο ώς δ 
στόμαχος τού δράκοντος Βοα. άφ’ού καταπίη ζώσαν 
ελαβον. Αν Εύρωπαΐος είχε φάγει έν πολλοστημό- 
ριον τοΰ δσου έφαγον τήν ήμέραν έκείνην, ήθελε μεί
νει άπόπληκτος. Φαγόντες δέ οί Εσκιμώς, έπιον 
έκαστος άνά έν άγγεΐον πλήρες έλαίου, καί έκοιμήθη- 
σαν μετά ταύτα. Τήν δ’ έπαύριον ήσαν έτοιμοι ν’ 
άρχίσωσι πάλιν τό γεύμα, καί τώ δντι ήρχισαν. 
Φαίνεται δέ δτι αληθώς δλη αύτή ή ποσότης άνα- 
λελυμένου στέατος ώφελεϊ είς εκείνα τά κλίματα, 
διότι οί άδηγοί ουτοι τοΰ Κ. ‘Ρόσς, ήσαν άρίστης 
ύγείας.

δπως δήποτε, ή ανάγκη μεγαλητέρας ποσότητος 
τροφής είς έκείνα τά κλίματα φαίνεται αποδεδειγμέ
νη· ώστε καί τούτο νέα δυσκολία άκόμη εις τάς 
διά ξηράς έκδρομάς. Καί αΰτη κυρίως είναι ή αι
τία δι’ ήν οί θαλασσοπόροι δσοι κατακλείονται ύπά 
τών πάγων, δέν έδυνήθη.σαν ποτέ νά μακρυνθώσι πο
λύ τών πλοίων των προς έρευναν τών πέριξ μερών, 
μή δυνάμενοι νά σύρωσι μεθ’ έαυτών ικανήν ποσό
τητα τροφών, ή; πρός τήν έπιστροφήν, τά πράγμα 
καθίσταται εύκολώτερον, διότι δύνανται πορευόμε- 
νοι, δταν άπαντώσιν άγραν, νά θάπτωσι τά νωπόν 
κρέας της είς τάν πάγον, καί έπιστρέφοντες νά τό 
εύρίσκωσι καλώς διατετηρημένον. Ολόκληροι βόες 
διατηρούνται κατ’ αύτόν τόν τρόπον έβδομάδας δ- 
λοκλήρους καί μήνας. Αλλά καί ά τρόπος ούτος εί
ναι άνεπαρκής, ώστε δ πλοίαρχος ‘Ρόσς, έξαντλήσας 
τάς ζωοτροφίας του, ΰπέφερε πολλάκις μετά τών ο
παδών του δεινήν πείναν, καί πρίν έπανέλθη είς τά 
πλοϊόν του, έθεώρησεν ώς σωτηρίαν του τήν συνάν- 
τησιν φιλοξένων τινων Εσκιμώς, καί μετά μεγίστης 
εύγνωμοσύνης έφαγεν έκ τής φώκης των καί έπιεν έκ 
τοΰ έλαίου των.

ός πράς τήν κατοικίαν, ή υλη αύτής δέν είναι πο
λυδάπανος, ούδέ ή οικοδομή μακροχρόνιος. Οί Εσκι
μώς κατασκευάζουσι μίαν τών οικιών τούτων είς διά
στημα τεσσαρακονταπέντε λεπτών, καί οί Εύρωπαΐοι 
άνεγνώρισαν δτι αύται είναι αί θερμόταται καί ήτ- 
τον δυσάρεστοι, άπά δλας δσας ήθελεν οικοδομήσει 
τις διά νά κατοίκηση είς τήν ξηράν είς τά κλίμα έ- 
κεΐνο. Διά νά προφυλαχθώσιν άπά τά ψύχος μετα
χειρίζονται οί έγχώριοι τήν χιόνα. Οί πρώτοι είς 
τάς ύπερβορείους ταύτας άκτάς ύπά ναυαγίου ρι- 
φθέντίς θαλασσοπόροι, ώκοδόμησαν διά νά διαχει-

μάσωσι ξυλίνας καλύβας· άλλ’ άπεδείχθησαν αύται 
άνεπαρκέσταται. Εξ έναντίας δ' οί μεταγενές-εροι 
όδοπόροι έμαθον άπά τούς ’Εσκιμώς νά κατασκευά- 
ζωσι σκέπην έκ χιόνος καί πάγου κατά τοΰ πάγου 
καί τής χιόνος. Πράς τούτο έκλέγουσιν επίπεδον 
τό πον, καί τάν κοιλαίνουσιν άφαιρούντες τήν χιόνα, 
καί τέμνοντες αύτήν είς λίθους τετραγώνους. At’ αύ
τών κατασκευάζουσιν είδος θόλου ύπεράνω τοΰ 
κοίλου ορύγματος, καί είς τόν θόλον ένοικοδομούσιν 
έν τμήμα διαφανούς πάγου ώς παραθύρου ύαλον. 0 
κάτοικος τής υπογείου ταύτης φωλεάς δέν φοβείται 
τά μεγαλήτερα ψύχη, δταν δμως ή θερμοκρασία διά 
μιας ύψωθή, τότε οί τοίχοι άρχίζουσι ν’ άναλύων- 
ται, καί σταλάζουσι βροχηδόν έπί τών ένοικων.

Τοιαύται είναι αί δυσχέρειαι τής κατά ξηράν ό- 
δοιπορίας είς τάς πολικά; γαίας. Κατά Απρίλιον 
τού 1827 δ πλοίαρχος Πάρρης είχεν άναχωρήσει έξ 
Αγγλίας δι’ όδοιπορίαν πρός τά μέρη ταύτα. Αλλ’ 
δταν έφθασεν είς τήν πεπηγμένην θάλασσαν, τήν 
εύρεν είς τοσοϋτον βαθμόν τεταραγμένην άπά θυέλ- 
λας καί τρικυμίας, ώστε έφρόνησεν άδύνατόν νά έκ- 
τεθή είς αύτήν περαιτέρω. Επομένως έναπέθεσε τά 
πλοϊόν του εις άσφαλή δρμον, καί τήν 22 ’Ιουνίου 
έκίνησε μετά τών οπαδών του διά ξηράς, διευθυνό- 
μενος πράς τάν πόλον. Οί πάγοι δέν ήσαν ούδαμοΰ 
συνεχείς, ούδ’ δμαλοί, ώστε δεν ήτον δυνατόν νά 
ζευχθώσιν ίππέλαφοι είς τά έλκυθρα. Απητεϊτο έ- 
πομένως διά τήν τοιαύτην όδοιπορίαν περισσότερον 
παρά ζήλος, ένθουσιασμός δμορος τή παραφροσύνη, 
όταν έφθασαν είς λιμνάζον τι ύδωρ, έπρεπε νά ρί- 
πτωσιν είς αύτό τά πλοιάρών των διά νά τά δια- 
βαίνωσι· μόλις δέ δεέβησαν, έπρεπε νά σύρωσι κα
τόπιν των τά πλοιάρια, άφ’ού προηγουμένως τά άπε- 
φόρτιζον έπί άποτόμων καί έπικινδύνων κορυφών 
πάγου, ή τοιαύτη άδιάκοπος άγώνων διαδοχή έ- 
βράδυνε τήν πορείαν των τοσοϋτον, ώστε είς πέν
τε ήμέρας μόλις διέτρεξαν όκτώ μίλια. Τήν 22 
Ιουλίου έπορεύθησαν 17 μίλια, καί αύτη είναι ή μα- 
κροτάτη άπόστασις ήν ήδυνήθησαν νά διατρέξωσιν 
έντός μιάς ήμέρας. Αλλ’ αί χρονοτριβαί δσας είχον 
ύποστή τοίς άπεδείκνυον δτι ήτον άδύνατος τοΰ 
σκοπού των ή έπιτυχία, διότι άπεΐχον άκόμη 500 
μίλια άπά τόν πόλον. Είχον δμως άφιχθή είς 82° 
40' πλάτους, καί εύχαριστοΰντο ήδη πλέον νά φθά- 
σωσι μόνον μέχρι τής 83° . Αλλ’ έν ώ ή κατάς-α- 
σις τών πάγων έφαίνετο γινομένη κατάλληλος πράς 
τά έπιχείρημά των, αίφνής δ άνεμος μετεβλήθη, 
έπνευσεν έκ βορρά, καί τούς έπλάνησε κατ’ εναν
τίαν τή; προτέρας αύτών διεύθυνσιν· ώστε μετά έ- 
πίπονον πορείαν δέκα ώς δώδεκα μιλίων, έπανα- 
λαβόντες γας παρατηρήσεις των, άνεγνώρισαν δτι εύ- 
ρίσκοντο τέσσαρα μίλια μεσημβρινώτερον τής θέσεως 
ήν κατεΐχον τήν 22 τοΰ μηνάς, καί έπομένως έν- 
νόησαν δτι δέν έδύναντο νά προχωρήσωσι περαιτέ
ρω, καί καιρός ήτον νά έπιστρέψωσιν.

Αληθές δμως είναι δτι έκαστη οδοιπορία προσθέ
τει συνεισφοράν πείρας είς τάς μετ’ αύτήν έπο- 
μένας. Οί πρώτοι θαλασσοπόροι, ήγνόουν πώς νά 
προφυλαχθώσι κατά τής τρομερά; έφόδου τοΰ ψύ
χους είς τάς ύπερβορείους θαλάσσας, δέν έπρομη- 
θεύοντο κατάλληλα ένδύματα, ούδέ είχον τά άναγ- 
καία θερμαντικά μέσα δταν έπήρχετο δ χειμών καί
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τού; κατέκλειεν έντός τών πάγων. Προσέτι δέ έγ- 
καταλείποντες τά πλοϊά των, κατέφευγον είς τήν 
ξηράν καί έζήτουν νά εΰρωσι τρόπους πρός μετρίασιν 
τών δεινών των· έξ έναντίας δέ τήν σήμερον κατόρ
θωσαν νά ύπομένωσιν είς τήν θάλασσαν, καί χωρίς 
μεγάλων βασάνων τά αύστηρότερα ψύχη τών πολι
κών κλιμάτων.

Καί. πρώτον μέν άμα πλησιάσωσιν είς τάς άκ- 
τάς τή; Γροιλανδίας, τά πληρώματα λαμβάνουσι 
φορέματα άνάλογα πρός τό κλίμα. Τά καλλήτερα 
τούτων είναι τά έν χρήσει χαί παρ' αύτοΐς τοΐς έγ- 
χωρίοις έσκιμώς, συγκείμενα άπό δύω επάλληλα 
δέρματα ζώων, συνερραμμένας άπό τά άτριχον μέ
ρος, ούτως ώστε έχουσι τρίχας καί πρός τό σώμα 
καί πρός τά έξω. όμοίως δέ καί τά υποδήματα τών 
Εσκιμώς είναι διπλά, έχο.τα άμφότερα τάς τρίχας 
πρός τά έντός έστραμμένας καί άπεδείχθησαν καί 
αύτά πολύ θερμότερα τών κοινών υποδημάτων. Αί 
δέ παρασκελίδες των κατασκευάζονται άπό δέρμα 
φώκης ή ίππελάφου. Καί δέν είναι μέν ή ένδυμα- 
σία αύτη έκ τών κομψοτέρων, άλλ’ είναι εύχρηστο- 
τάτη, καί ύπό τήν 700 άξιολογωτάτη διά τούς φέ
ροντας.

Τά δέ πλοία, άντί νά έγκαταλείπωνται ώς-άλ
λοτε άπό τούς ναύτας, ζητοΰντας είς τήν ξηράν καλ- 
λήτερον χειμάδιον, διασκευάζονται έξ έναντίας είς 
τρόπον ώστε παρέχουσι θερμήν καί καλήν κατοικίαν 
είς τούς ένταΰθα παραχειμάζοντας ναΰτας. όταν 
φθάνει ά Οκτώβριος, καί ή έποχή καθ’ ήν πάσα 
θαλασσοπλοΐα παύει διά έννέα ή δέκα μήνας τού
λάχιστον, τό πλοΐον φέρεται είς όρμον, όπου περι- 
πήγνυνται έντός ολίγου ύπό τών βράχων. ’Εν τώ 
άμα οί ναΰται έγείρουσι πέριξ του υψηλά καί πλα
τέα έρύματα ή τείχη χιόνος, πρός υπεράσπισιν αύ
τοϋ κατά τής προσβολής τών βουνών τών πάγων. 
Συνήθως οί πάγοι οδτοι συσσωρεύονται περί τά τοι- 
αΰτα προχώματα, καί μεταβάλλοντες αύτά είς φε- 
ρεάς προκυμαίας, έξασφαλίζουσιν έτι μάλλον τό 
πλοΐον, ώστε ούτε τών άνέμων τήν λύσσαν ούτε τήν 
ορμήν τών κυμάτων φοβείται πλέον.

Αφού δέ τό πλοΐον στερεωθή, τότε καλύπτεται 
άνωθεν διά στέγης προκλινούς, ής τά δύω πλευρά 
προέχουσιν έκατέρωθεν τοΰ πλοίου, καί συνενούνται 
μετά τοϋ τείχους τής χιόνος. ό πλοίαρχος ‘Ρόσς 
διέταξε τό πλήρωμά του νά καταπατήση καί συ- 
σφίξη μέ τούς πόδας τήν έπί τού καταστρώματός του 
χεόνα, ώστε νά γίνη στερεά ώς πάγος. Επ’ αύτής 
δ’ έπειτα έπέχυσεν άμμον, ώστε ώμοίαζε τήν άμα- 
λωτάτην άμμόστρωτον οδόν κήπου. Δι’ άτμογόνου 
δέ μηχανής διετήρει έντός τού πλοίου τόν δέοντα 
βαθμόν θέρμης, καί είς τήν μηχανήν ταύτην παρε- 
σκεύαζε συγχρόνως τήν τροφήν, καί έθέρμαινεν δ,τι 
ήν άναγκαϊον, μεταξύ άλλων φέρ’ είπεΐν τήν άμμον 
δι’ ής, έν έλλείψει ύδατος, ε’καθάριζε καθ’ ήμέραν τό 
πλοΐον.

όταν ό πλοίαρχος Πάρρης παρεχείμασε πρό τριά
κοντα έτών είς τήν νήσον Μελβίλλην, ό καπνός τών 
τροφών καί ή αναπνοή τών ανθρώπων άπετέλεσαν 
είς τούς εσωτερικούς τοίχους τοϋ πλοίου φλοιόν πά
γου τοσοΰτον παχύ», ώστε δταν τόν άπέξεσαν περί 
τού χειμώνος τά μέσα, έπλήρωσαν ύπέρ τούς έκα- 
τόν κάδδους. Δ(ά τόν λόγον τούτον έπιβ^αβής υ

γρασία έπεκράτει τότε έπί τών πλοίων. ’Αλλά κα
τά τάς τελευταίας όδοιπορίας έφεϋρον καί έθεσαν έν 
αύτοΐς μηχανάς τινας άς έκάλεσαν συμπήκτας, καί 
αίτινες έχουσι τήν ενέργειαν ν’ άπορροφώσιν όλον 
τόν έν τφ πλοίω ατμόν. *0 Κ. ‘Ρόσς τάς έκαθά- 
ριζε καθ’ έβδομάδα, καί ή ποσότης τού πάγου ήν 
περιείχαν, άντεστοίχει είς εν μόδεον καθ’ ήμέραν.

Διά τών μέτρων τούτων ή έν ταΐς ύπερβορείοις 
θαλάσσαις διαμονή γίνεται σχεδόν φορητή διά τόν 
δστις δέν έξέλθη παντάπασι τής έκουσίας του φυλα
κής, καί δέν στερήται ούδενός τών είς τήν ζωήν 
άναγκαίων. ό πλοίαρχος Πάρρης πρός ένασχόλησιν 
τών ναυτών κατά τούς μακρούς καί θλιβερούς μήνας 
τοϋ άτελευτήτου χειμώνος καί τής αίωνίας νυκτός, 
έπενόησε τήν διασκέδασιν δραματικών παραστάσεων, 
ών αί σκηναί έλαμβάνοντο έξ αύτών τών συμβάντων 
τοΰ πλοΰ, καί έγράφοντο ύπό τών άξιωματικών. 
Ομοίως δέ έσύστησαν οί άξιωματικοί τοϋ Κ. Πάρρη 
καί έφημερίδα καθ’ έβδομάδα γραφομένην, καί όνο- 
μασθεΐσαν έ^ηγεερέδα τής βορείου Γεωργίας, χει- 
μιριςά χροηχά.

Ο δέ πλοίαρχος ‘Ρόσς έπρόκρινεν άντί τών δια
σκεδάσεων τούτων τήν σύστασιν δημοτικού σχολείου 
οια τους ναυτας, καί τήν αναγνωσιν της γραφής, 
καί τό σύστημα τούτο άπέτυχεν ώς καί τό άλλο, είς 
τό ν άποσπάσφ τούς ναύτας άπό τήν» ψυχικήν νάρ
κην ήν έπιφέρει ή έντελής άδράνεια. Δεαμείνας ό Κ. 
‘Ρόσς τέσσαρα έτη είς τά πολικά κλίματα, άπώλε- 
σεν ένα καί μόνον άνθρωπον, καί τούτον φθισιώντα 
πρό τής άναχωρήσεως.

Κατά τόν Ιούλιον τοϋ 1846, ή έν Αμερική έ- 
ταιρία τού ούδσονικοϋ κόλπου λεγομένη, έπεμψε καί 
αύτή τόν Κ. ί. ‘Ράϋ νά περιέλθη τήν βόρειον τής 
Αμερικής παραλίαν. Η όδοιπορία του έν μέσω παν
τοίων δυσχεριών καί κακουχιών, διήοκεσεν ύπέρ τό 
εν έτος. Κατώρθωσε δέ διά καρτερίας καί εύσταθίας 
ήρωϊκής, νά διαγράψη άκριβώς μέρος τής γραμμής 
τής δριζούσης τήν Αμερικήν πρός τά μέρος τούτο. 
Απέδειξε δε συγχρόνως, κατά τήν ιδέαν του καν, 
ότι ύπάρχει τώ οντι ή μεταξύ τής Αμερικής καί 
τής πολικής γής ζητουμένη συνεχής θάλασσα. Αλλά 
καί αν άληθώς εφθασεν είς τά άποτέλεσμα τούτο, 
τί τό όφελος; ο Καί άν κατορθώσωμεν, ελεγεν ό 
πλοίαρχος ‘Ρόσς, νά ευρωμεν ποτέ τήν δίοδον ταύ
την, ούδείς θέλει ποτέ συγκατανεύσει νά διαβή δι’ 
αύτής. Τωόντι οί τοιούτοι πολικοί έκπλοι άποδει- 
κνύουσι μέν τί δύναται νά τολμήσφ ό άνθρωπος, μέ
χρι πού νά έντείνμ τάς ψυχικάς καί τάς σωματι- 
κάς του δυνάμεις, καί τίνων νά θριαμβεύση δυσκο
λιών, άλλά ώφέλεια ύλική έξ αύτών ολίγη δύναται 
νά προκύψη· έπί τών έρημων τούτων θέλει μυκάσθαι 
αιωνίως ή κατεψυγμένη θύελλα, καί θέλει έκτείνε- 
σθαι ή άγονος καί άπρόσιτος τοϋ παγετού έπιφά- 
νεια· καί δέν θέλουσι τάς διατρέχει ποτέ είμή ά- 
θλιαί τινες άγρίων φυλαϊ, ή σπάνιά τινα καί πινα- 
λέα θηρία, φεύγοντα τό άγριον τούτο βασίλειον τού 
χειμώνος, άφ’ ου φαίνεται άποτρέψας τά πρόσωπον 
ό θεός!

Ετι έλάσσονα πρακτικήν ώφέλειαν έχουσι, χωρίς 
νά ηναι εύκολωτεραι διά τούτο, αί πρός τόν άνταρ- 
κτικάν πόλον όδοιπορίαι. ’Εκεί τφ οντι δέν πρόκει
ται νά κατακτηθή δίοδος συντέμνουσα τήν μεταξύ

δύω κόσμων καί δύω ωκεανών κοινωνίαν. ’Εκεί δ- 
«οΐ θαλασσοπόροι έστρεψάν ποτέ τήν πρώραν των, 
πρώτον καί μόνον σκοπόν είχον τής επιστήμης τόν 
πλουτισμόν. Προσέτι δ’ οί ριψοκίνδυνοι τών ύπερ- 
βορείων έρήμων άνιχνευταί, άπέρχονται καν μετά 
πλοίων νέων καί καλώς κατηρτισμένών, μετά πλη
ρώματος ύγειούς καί προθύμου, μετά ζωοτροφιών 
νωπών καί άφθόνων, καί μόλις έγκαταλείψαντες 
τάς όρκάδας καί τήν Ισλανδίαν, τά έσχατον άκρω- 
τήριον τού πολιτισμού, έχονται ήδη τής Γροιλλαν- 
δίας, καί κρούουσιν είς αύτάς τάς κατεψυγμένας πά
λας τού πόλου.

’Εξ έναντίας δ’ οί πλέοντες πρός τά νότιον τής 
γής πέρα?, αύτοί πριν ή φθάσωσιν είς τά πολικά 
πλάτη, έχουσι νά διαπλεύσωσι θαλασσών άπεράντους 
έκτάσεις, άπά τής Ευρώπης νά έλθωσιν είς τής Α
φρικής τήν έσχατιάν, τό Εΰελπι άκρωτήριον, έκεΐθεν 
νά διαβώσιν είς τήν έσχατιάν τής ’Αμερικής τά 
Πράσινον άκρωτήριον, καί νά προοεμιάσωσιν είς τούς 
άπεριγράπτους αγώνας καί κινδύνους τού πολικού 
πλοϋ, δι’ άλλων άγώνων καί δι’ άλλων κινδύνων 
έπίσης μεγάλων ώστε όταν φθάνωσιν, όταν άρτι άρ- 
χηται δ σκοπός τής οδοιπορίας των, τά πληρώματα 
είναι άπηυδημένα, καταπεπονημένα τά πλοία καί 
αί ζωοτροφίαι έξηντλημέναι.

Προσέτι δ’ δταν οί θαλασσοπόροι τής άρκτου κα- 
τακλειωνται υπό τών πάγων έπί δέκα έκ τών δώ
δεκα τού έτους μηνών, τότε καν καταφεύγουσιν είς 
βαθύν λιμένα, δπου περιμένουσιν έν σχετική άσφαλεία 
μέχρις ου ό Ιούλιος λύση τά κρυσταλλινά των δεσμά, 
καί τότε ρίπτονται μετά νέων έλπίδων είς περαι
τέρω ανακαλύψεις. Είς δέ τόν μεσημβρινόν πόλον 
δέν ύπάρχει λιμήν, δέν ύπάρχει άγκυροβόλιον, καί τά 
πλοΐον άμα έμποδισθέν τού νά προβή είς τά πρόσω, 
αναγκάζεται νά καταφύγη ζητούν άσυλον όπίσω, είς 
τάς άκτάς τής Αμερικής, ή είς τινα νήσον τής ό- 
κεανείας. ό κατάλληλο; καιρός έπομένως άπόλυται, 
καί ό πλοϋς πρός τόν πόλον περιορίζεται, είς ολίγους 
μήνας, είς όλίγας ήμέρας κυρίως.

Αλλά τόν νότιον τούτον πόλον περιεφρούρησεν, ώς 
φαίνεται, ή φύσις μέ έμπόδια έτι μάλλον ανυπέρβλη
τα άπό τόν άλλον, τόν βόρειον. 0 περιώνυμος γάλλος 
πλοίαρχος Δυμών Δυρβίλλος, σταλείς κατά τά 1837 
μετά δύω πλοίων, τού ΆστροΛβίου καί τής Ζείεία,ο, 
είς έξιχνίασιν τού πόλου τούτου, άπήντησεν ήδη τήν 
14 ίανόυαρίου (1838), δηλαδή μεσούντος τοϋ θέ
ρους τοϋ νοτίου ήμισφαιρίου, ύπερμεγέθεις πάγους έ- 
πιπλέοντας έπί τής θαλάσσης, καί κατά τήν 22 τοϋ 
αυτού μηνά; είς τήν 65’ νοτίου πλάτους, προσέ- 
κρουσεν είς συνεχή καί άδιάσπαστον έκτασιν πάγων, 
ήτις ώς άλλη στερεά τώ άπέκλειε τόν περαιτέρω 
πλοϋν. Μάτην τήν περιέπλευσεν ό γενναίος θαλασ
σοπόρος έπί μακράν χρόνον καί πρός δυσμάς καί πρός 
άνατολάς, δπως εύρη δίοδον έπιτρέπουσαν αύτώ νά 
προχωρήση πρός μεσημβρίαν. Πανταχού, μέχρις ού 
εξετείνετο ή βρασις, μ,έχρις ού ό δρίζων, έξετείνετο 
καί τών πάγων τό πρόφ^αγμα, καί ένιαχοΰ μάλις-α 
προύχωρειπρό;άρκτον μέχρι τή; 62’ Ν. π. Καί δμως 
παρα τάν βο.ειον πόλον ή θάλασσα έπί τινας καν 
έβδομάδας είναι πλωτή μέχρι καί αύτή; τή; 74’

0 Βέδδελλ τώ δντι πλεύσης τάς θαλάσσας ταύ
τας πρά τού Δυμώνος Δυρβίλλου, τού 1828, έφθασε

μέχρι 74’ 15’· άλλ’ ή τύχη, φαίνεται, έδείχθη πρός 
αύτόν πολύ εύνουστέρα παρά είς τούς διαδόχους του* 
διότι είς τά πελάγη ταύτα ή τέχνη είναι άνίσχυρος. 
Τύχη καί τόλμη είσί τά δύω μόνα τής έπιτυχίας 
στοιχεία. Μόλις τήν 4 Φεβρουάριου άνεκάλυψεν δ 
Γάλλος θαλασσοπόρος ρήγμά τι τοϋ συνεχούς πάγου, 
διευθυνόμενον πρός νότον, καί είσεχώρηοεν είς αύτό, 
όπως προσέγγιση δσον ε’νεδέχετο πράς τάν πόλον. 
Αλλ’ άμέσως οί πάγοι έσωρεύθησαν καί έμπράς καί 
όπίσω του, καί τάν κατέκλ ισαν ώς έν φυλακή, έξ 
ής έφαίνετο δτι έπιστραφή δέν ύπήρχεν. Μόλις δέ 
διασωθείς έκεΐθεν μετά μεγάλους κινδύνους, ήναγκά- 
σθη νά έπιστρέψη πράς τήν Αμερικήν, διότι αί βρα- 
χεΐαι ήιιέραι τοΰ θέρους είχον ήδη παοέλθει!

ίδού πώ; δ Γάλλος πλοίαρχος περιγράφει (έν Τ. 
Β'. σ. 48 τής έκθέσεώς του) τά; έντυπώσεις του ά- 
πέναντι τής άπεράντου έκείνης πεπηγμένης πεδιάδος, 
ήτις τώ έκλειε τόν περαιτέρω πλούν. Αύστζρά, λέ
γει, ή δψις αύτής, καί μεγαλοπρεπεστάτη, έν ώ άνυ- 
ψοΐ τήν ψυχήν, τήν πληροί συγχρόνως καί τρόμου τί
νος άκουσίου. Ούδαμοϋ δ άνθρωπος δέν αισθάνεται 
ζωηρότερον τήν μικρότητά του. Ενώπιον τών οφθαλ
μών του άναπτύσσεται κόσμος νέος, άλλά κόσμος 
άδρανής, σιωπηλός, πένθιμος, άπειλών έξολοθρευμόν. 
Οστις ήθελεν έγκαταλειφθή μόνο; είς τάν κόσμον ε
κείνον, ούτε βοήθειαν άς πεοιμένη, ούτε παραμυθίαν, 
ούτε τήν έλαχίστην έλπίδα προσμειδιώσαν είς τό 
φοβερόν τέλος του. Μέχρι τών περάτων τού όρίζον- 
τος, άπό άνατολών μέχρι δυσμών εξετείνετο άπέραν- 
τος πεδιάς όγγων πάγου παντοιομόρφων, συγκεχυ
μένοι; έρριμένων είς άτακτον έπισώρευσιν. όταν ήο- 
χισαν νά διαλύωνται, τά ύψος τών πλείστων έζ 
αύτών ήτον 4 ή 5 μέτρων μόνων, άλλ’έν τώ μεταξύ ύ- 
ψούντο τινες μέχρι 30 καί 40 μέτρων, καί είχον 
άναλόγους καί τάς λοιπάς διαβάσεις των. έφαίνοντο 
δέ ούτοι ώς μεγάλα άλαβάστρινα οικοδομήματα, 
προέχοντα έπί πόλεως δλης μαρμαροκτίστου. Συνή
θως έπί τών πάγων τούτων έπικάθηται ομίχλη πυ
κνή, καί τότε τό χρώμά των είναι ύπόφαιον. Αλλ 
άν ποτέ ά άνεμος άποσύρη τήν ομίχλην, καί δ ήλιος 
προσβάλη τήν πεπηγμένην έκτασιν, τότε παριστά 
αύτη έξαίσιον όπτικον άποτέλεσμα· φαίνεται ώ; άπέ- 
ραντος πόλις έχουσα τάς οικίας της, τούς ναού; της, 
τά κωδονοστάσιά της, τά τείχη της. Επί τής νε
κρά; δέ ταύτης πόλεως έπικρατεΐ έντελής σιωπή, 
καί ό μόνο; τής ζωής παραστάτης είναι παροδικόν 
τι πτηνόν άψίφως παρηπτάμενον, ή τι κήτος υαρέως 
καί πενθίμως φυσών, καί διακόπτον ενίοτε την φο
βέραν ταύτην μονοτονίαν. »

Εκ τής περιστάσεως δέ ταύτης, δτι οι πάγοι τού 
νοτίου Γόλου είσί πολύ πλησιέστεροι τοϋ τροπικού από 
τούς τού βορείου, εικάζεται ότι ά νότιος πόλος κα
λύπτεται άπά στερεάν πολύ πλέον εκτεταμενην πα
ρά τά βόρειον. Καί τώ οντι είς τά πλάτος τών 65’ 
μέχρις ού έφθασαν τά γαλλικά πλοία, άνεκάλυψαν 
γήν* έκΌεταμένην, ήτις έφαίνετο ξηρά συνεχής, αύτή 
ή πολική γή, καί ήν έπω,όμασαν « Γην Λουδοβίκου 
Φιλίππου. » I

Κατά τά 1840 έπέμφθη δ άγγλος πλοίαρχος 
Ροσς έπί τού Έρεβου καί τή; Φρίκης·, α,'ιτα. τά ί
δια πλοία τά διαπλέοντα σήμερον τού; ύπερβοριιους 
πάγους, πράς έξιχνίασιν τοϋ άνταρκτικού πολικού
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που άπας εγκλεισθείς, έκινδύνευσε νά μείννι αίχμά 
λωτο; καί θύμα τοΰ αιωνίου χειμώνος.

Α. ί». ί>.

Οΰτω; ώνόμασαν οί Εύρωπαΐοι παράλιόν τινα πό- 
λιν τής Κίνα; μεγίστην καί πολυάριθμον, είς τήν ό
ποιαν οί εντόπιοι δίδουσιν άλλ,ο όνομα Κουάγκ- 
τσε'ου-φού. ίΐς καί πολλαί άλλαι πόλεις τής Κίνας, 
διαιρείται καί αύτή είς δύω- τήν Κινεζικήν καί τήν 
Ταταρικήν. Καί αΰτη μέν είναι ωραία καί κομψώς 
ώκοδομημε'νη· εκείνη δέ πολλά καθαρά. Αί άγυιαί 
εύθεΐαι καί λιθόστρωτοι, άλλά στεναί· αί οΐκίαι 
μονόστεγοι, χωρίς παράθυρα επί τών οδών, άλλά 
μέ δύω ή καί τρεις αύλάς όπου βλέπουσιν οί γυναι- 
κωνίτες καί αί άποθήκαι. Ολαι αί άγυιαί εχουσιν 
έκατέρωθεν αδιάκοπου σειράν εργαστηρίων. Αί αψί
δες, οί ναοί, οΐτινες περιέχουσι πλήθος αγαλμάτων, 
είναι αί ώραιότεραι οίκοδομαί τής πόλεως.

Αί οΐκίαι τών Ευρωπαίων κεΐνται όλαι έπί τής 
αύτής γραμμής είς έν προάστειον, παρά τήν όχθην 
τοΰ Τίγρεως,—Τσού-κιάμ—καί ονομάζονται cl δε- 
χατριΐς ffinofixcii. ι ΐχοι . Είναι περικαλλείς καί εύ- 
ρύθμως κατεσκευασμε'ναι, καί έπομε'νως έπαισθη- 
τοτάτην διαφοράν έχουσαι άπό τάς Κινεζικάς.

0 Τίγρις ομοιάζει πόλιν άπέραντον συγκειμε'νην 
άπό πλοία διαφόρου μεγέθους, τοποθετνμένα είς 
γραμμάς παραλλήλους, μεταξύ τών οποίων μόλις 
ύπάρχουσι στεναί τινες δίοδοι.

Ο λιμήν τοΰ Καντών ήτο ό μόνος είς δν μέχρι 
τοΰ 1842 έτους, ήτο συγκεχωρνμένον νά ε’μπορεύων- 
ται οί Εύρωπαΐοι· άλλ’ ό μεταξύ τών Αγγλων καί 
τών Κινέζων πόλεμος, καθ’ δν ούτοι κατετροπώθη- 
σαν, ήνοιξεν όλου τοΰ Κράτους τούς λιμένας είς τό 
εύρωπαϊκόν έμπόριον. Καί μ’ όλον τοΰτο οί Κινέ
ζοι καί ύποβλέπουσι, καί κακοποιοΰσι πολλάκις τούς 
Εύρωπαίους, δι’ δ καί πολλάκις ολίγον έλειψε νά 
έπαναληφθώσιν αί έχθροπραξίαι. Οσάκις ξένος τις 
περιέρχεται είς τά προάστεια, συνοδεύεται άπό ςφ«- 
τιωτην, χρέος έχοντα ν’ άποδιώκνι τούς περιέργους, 
καί νά έμποδίζγ) τά παιδία τοΰ νά ρίπτωσι κατ’ ΐ- 
κείνου πέτρας.

Μεγάλαι είναι αί γινόμενοι είς τήν πόλιν ταύτην 
έμπορικαί έπιχειρίσεις, καί μάλιστα έκ μέρους τών 
Αγγλων, οΐτινες έξάγουσι μέν κατ’ έτος σημαντικήν 
ποσότητα τσαίου, καί ναγκίνας, καί μεταξωτά, 
καί μαργαριτάρια, καί ζίγκον, καί πορσελάναν κτλ.,

είσάγουσι δέ ωρολόγια, βαμβάκιον, όπιον, δέρμα
τα, υφάσματα καί διάφορα άλλα είδη.

Πρό τής συνθήκης τοΰ 1842 ή Κινεζική κυβέρ- 
νησις όχι μόνον προσδιώριζε τό μέρος όπου οί Εύ- 
ρωπαϊοι ήτο συγκεχωρημένον νά γίνωνται δεκτοί καί 
νά διαμένωσι, καί πόσον καιρόν έκαστος αύτών έόύ- 
νατο νά διατρίψη είς Καντών, άλλ’ ώνόμαζί καί 
τούς εγχωρίους εμπόρους, μεθ’ ών ήσαν ήναγκασμέ- 
νοι νά διαπραγματεύονται τάς υποθέσεις των. Είχε 
λοιπόν άναθέσει τό μονοπώλιον τοΰ εύοωπαϊκοΰ εμ
πορίου είς συμβούλιου συγκροτούμενου έκ δώδεκα 
προνομιούχων πολλά πλουσίων, τών όποιων ά αριθ
μός άνέβη μετά τό 1792 είς δεκαοκτώ. Ολα τά 
είσαγόμενα εμπορεύματα έπωλοΰντο διά μέσου τοΰ 
συμβουλίου τούτου, καί διά μέσου πάλιν τοΰ ίδιου 
ή-, οράζοντο τά έξαγόμενα.

Πυρκαϊά φρικώδης συμβάσα τό 1823 κατέκαυσε 
δέκα χιλιάδας οικιών, καί όλους τούς ξένους έμπο- 
ρικούς οίκους· άλλά μετά έν έτος άνωκοδομήθησαν 
έξ ολοκλήρου καί τά οικήματα καί αί άποθήκαι.

Ο Βάλβης λέγει είς τήν γεωγραφίαν του οτικατά 
τούς υπολογισμούς τών καθολικών άποστόλων, ή 
πόλις τοΰ Καντών περιέχει έν καί ήμισυ έκατομ- 
μύριον κατοίκ.ων, ένώ ό Κόκ καί ό Μαλτεβρούν φρο- 
νοΰσιν ότι ό πληθυσμός της είναι πολλά μικρότερος. 
Αλλ’ έάν, προσθέτει, παραδεχθώμεν ήμισυ μόνον 
έκατομμύριον, εϊμεθα βέβαιοι ότι δέν μακρυνόμεθα 
πολύ άπό τήν αλήθειαν.

Είς Καντών ύπάρχουσι τυπογραφΐαι, καί έκ.δί- 
δονται έφνρ/ερίδες είς τε τήν Αγγλικήν καί τήν Κι·» 
^εζικήν. S. Μ.

ΚΑΙΡΟΝ.
Αύω κυρίως έποχαί κατέστησαν πασίγνωστον τήν 

^ιχηφόροχ τής Αίγυπτου μητρόπο.Ιιν’—ούτως όνο- 
μάζουσι τό Κάϊρον οί Α ραβες — ή έποχή τοΰ περί
φημου εις τήν ιστορίαν *τών σταυροφορικών πολε'μων 
Σουλτάνου Σαλαδήν —Σαλάχ-ελ-Δύν— καί ή τοΰ 
Μεχμέτ άλή. ό Σαλαδήν δστις, ένώ ήγωνία τόν α
γώνα τοΰ θανάτου, διέταξε νά περιφέρωσι τήν νε
κρικήν του σινδόνην, ώς λάβαοον, καθ’ δλην τήν
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πόλιν, καί νά κηρύττωσι μεγαλοφώνως· « ιδού τί 
κέρδος έμεινεν έπί τέλους είς τόν ισχυρότατο* Σα- 
λαδϊνον τόν νικητήν τής ανατολής, » καί δς-ις έπραγ- 
ματεύθη μετά τών σταυροφόρων συνθήκην ίσχύν έ- 
χουσαν 3 ετών, 3 μηνών, 3 εβδομάδων, 3 ήμε
ρων καί 3 ώρών, έκαλλώπισε τό Κάϊρον διά μνημείων 
καί τό περιετείχισε. Αυτός ώκοδόμησε τό 1166 
τήν άκρόπολιν, όπου σώζονται καί μέχρι τής σήμε
ρον άπειρα μνημεία άνεγερθέντα άπό τούς ήγεμόνας 
τής Αϊγύπτου, καί μεταξύ τών άλλων τό tiiCanor 
των γιανιτσάγων, τό όιάάζεοζ καί τά φρέαρ τοΰ 
Ιωσήφ.—έπώνυμον τοΰ Σαλαδήν. — Καί τό μέν δι- 
βάνιον τοΰ Ιωσήφ είναι μεγίστη τις αίθουσα περιέ- 
χουσα τριακονταδύω μαρμαρίνους κίονας, όπου άπε- 
νέμετο ή δικαιοσύνη· τό δέ φρέαρ, τεράστειον οϊκο- 
όόμηματής εποχής έκείνης, προμηθεύει άφθονον ύδωρ 
εϊς τήν άκρόπολιν. Ορυχθέν έντός βράχου, έχει βά
θος 280 ποδών καί περιφέρειαν 60, και τό ύδωρ 
αντλείται διά τίνος μηχανής έλαυνομένης υπό δύω 
βοών.

Τό Κάϊρον διαιρείται εις 53 ένορίας καί έχει 71 
πύλας,, 300 τσαμία 45 λουτρά, παλάτια, σχο
λεία, βιβλιοθήκην καί 260,000 κατοίκων. 0Μεχ- 
μέτ Αλής άνήγειρε πολλά δημ,όσια καταστήματα 
κατά τόν εύρωπαϊκόν τρόπον, καί μάλιστα σχολ,εΐα 
ιατρικής καί στρατιωτικής.

Τά ωραιότερα τών τσαμίων είναι τό τοΰ Σουλτάν 
Χασάν καί τό τοΰ Ελ-αζάρ. Οί θόλοι των υψιτενείς, 
τα τείχη κεκοσμημένα διά γλυφών χρυσήν έχουσών 
τήν επιφάνειαν, καί οί μιναρέδες υψηλότατοι, περιε- 
ζωσμένοι κατά τήν κορυφήν ύπό στοών όπου ό μουε- 
ζήμ, δι’ έναρμονίου προσφωνήσεως άνενθυμ ίζει εις 
τούς πιστούς, κατά τήν ώραν τής προσευχής, τά 
θρησκευτικά των καθήκοντα.

Αί οδοί τής πόλεως είναι ώς έπί τό πλεΐστον καί 
στεναί καί άνώμαλοι· άλλ’ εχει πλατείας έκτετα- 
μένας καί μάλιστα τήν τοΰ Εσβεκιέ, όπου ό Βονο- 
πάρτης, έκπορθήσας τήν πόλιν, έστρατοπέάευσεν. 
Οταν τόν Νοέμβριον έκάστου έτους εκχειλίζει ό Νεί
λος, ή πλατεία αύτή κατακλύζεται καί καθίςαται 
πλωτή. Τό Κάϊρον έχει πολλά προάστεια μέ ικα
νόν άριθμόν κατοίκων. Δύω λιμένες του χρησιμεύου- 
σιν ώς άποθήκαι τών έμποοευμάτων. ’Εκεί συνα- 
παντώνται τά προϊόντα τοΰ Δέλτα μέτά τής Ευρώ
πης, καί τά τής Νουβίας μέ τά τής Σιδώνος.

ί'ίραΐα είναι τά περίχωρα τοΰ Κάιρου, καί μαγευ- 
τικαί αί οχθαι τοΰ Νείλου· τό μικρόν πολίχνιον τοΰ 
Γιζέχ, όπου διέτριβον τό πάλαι οί μαμελοΰκοι βέη- 
δες, διασχίζεται διά διαφόρων ποταμίσκων καί κα
λύπτεται άπό κήπους, ή νήσος τής Ρουδέχ, κείμε
νη άντικρυ τοΰ παλαιοΰ Κάιρου, κατέστη γνωστή 
διά τό μέχωρ ή νειλόμετρον, δι’ ού μετροΰσι κατ’ 
έτος τήν αύξησιν τών ΰδάτων τοΰ ποταμοΰ. Πέριξ 
τοΰ Κάιρου, έξ στάδια μακράν, πρός τήν δεξιάν όχθην 
τοΰ Νείλου, άνυψοΰσι τάς προαιώνιους κορυφας των 
αί περίφημοι τής Αίγυπτου πυραμίδες. Τό κλίμα τής 
πόλεως εύμετάβλητον, ό χειμών ανεπαίσθητος, καί 
αί βροχαί σπανιώταται. 2. Μ.

-------- —η"?***——-----------
ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Είς τά άΛ.ΙηΛοδ ίδασχόμενα, σχο.ΙεΐΛ 
τ»/ς ‘ ΕΛ.ίάΰος.

0 τρόπος τής προκαταρκτικής διδασκαλίας ένερ- 
γεΐται κατά τό έγχειρίδιον τοΰ Γάλλου Σαραζίναυ, 
τό όποιον μεταγλωττισθέν, αύξηθέν καί τελειοποιη- 
θέν παρά τοΰ Κ. Κοκκώνη, τοΰ διευθύνοντος ήδη 
τήν Δημοτικήν έκπαίδεοσιν, είσήχθη είς όλα έν γε-

νει τά προκαταρκτικά εκπαιδευτήρια τής Ελλάδος.
0 Μέθοδος αυτή ελαβε διαφόρους επωνυμίας, όνο- 

μασθεΐσα ώς μέν έκ τών τόπων Μάδρας καί Βρε
ταννίας, έπί τών όποιων έφευρέθη Μαδριανή καί Βρε- 
ταννική· ώς δέ έκ τών νομιζομένων εφευρετών Βέλ- 
λου καί Ααγκαστέρου, Ααγκαστριανή καί Βελλική, 
καί κατ’ άλλους Βελλολαγκαστριανή.

Είς τήν Αγγλίαν ώνομάσθη καί αύταδιδακτική, 
ώς διδασκόμενων τών παίδων τρόπον τινά αύτών 
δι’εαυτών. Μεταβάσα δέ κατά τό 1815, έκτης 
Βρεταννίας είς τήν Γαλλίαν, ώνομάσθη αλληλοδι
δακτική, enseignement niutuel, δι’ ής επωνυ
μίας έμφαίνεται αύτή τής μεθόδου ή φύσις.

II βάσις αύτής είναι τό νά διδάσκωνται οί παϊ- 
δες δι’ άλλήλων καί άμοιβαίως, οί ήττον προωδευ- 
μένοι δηλ. ύπό τών μάλλον προωδευμενων* ή δέ δι
δασκαλία της, τερπνή καί εύκολος ένασχόλησις, άνα- 
πτύσσουσα καί βελ,τιοϋσα τάς λογικάς δυνάμεις χω
ρίς νά έπιφέρη κάματον. Δι’ αύτής ό παΐς διδάσκων 
ένταύτω καί διδασκόμενος, μανθάνει νά διοική καί 
νά άρχηται, νά προστάζτι καί νά πείθηται· μάθημα 
άναγκαιότατον είς έκαστον, επειδή καί καθείς είναι 
κατά τό μάλλον καί ήττον αρχών και άρχόμενος. 
Ετι δέ τό διδάσκειν καί άρχειν προπαρασκευάζει 
τούς παΐδας, καί ώς μ,ελλοντας πατέρας καί μ.ητέρας 
διά τήν αγωγήν καί διοίκησιν τών ιδίων τέ
κνων των.

0 μήτηρ αύτής τής Μεθόδου, ώς καί όλων τών 
κοινωφελών γνώσεων, ύπήρξεν ή άνάγκη· ή δέ άρχή 
της εύρίσκεταε είς τά αρχαιότατα έθνη· άλλ’ άπο- 
λεσθεϊσα καί αύτή όμοΰ μ έ τά λοιπά καλά τής άρ- 
χαιότητος, άνευρέθη πρώτον είς τάς Ινδίας, έκαλ- 
λιεργήθη εις τήν Αγγλίαν, καί έτελοιοποιήθη είς τήν 
Γαλλίαν. Διά τά μέγιστα καί πλεϊστα κοινωφελή 
προτερήματά της τά έθνη θεωροΰσι δόξαν των τήν 
οίκειοποίησιν τής υψηλής έφευρέσεώς της· άλλά καί 
αύτή ή δόξα ανήκει είς τούς προγόνους μας, άν καί ή 
άρχή της εύρίσκηται καί είς αύτήν τήν Θείαν Γραφήν.

Ιοθώρ ό γαμβρός τοΰ θεόπτου Μωϋσέως, είναι έ- 
πίσης ό έπινοητής τής είς διαφόρους τάξεις καί κλά- 
σεις διαιρέσεως τών μαθητών, καί τάς ύπ’ άλλήλους 
πειθαρχίας συμβουλεύσας τόν Μωΰσήν, ούτω· (κεφ. 
III'. 21 της έξόδ. καί Α'. 25 Δεύτερον.) « Καί σύ 
σεαυτω σκέψαι άπό παντός τοΰ λαοΰ άνδρας δυνα
τούς, θεοσεβείς, άνδρας δίκαιους μισοΰντας ύπερη- 
φανίαν, καί καταστήσεις αύτούς έπ’ αύτών χιλιάρ- 
χους, καί έκατοντάρχους, καί πεντηκοντάρχους, καί 
δεκάρχους, καί γραμματοεισαγωγεΐς, καί κρινοϋσι 
τόν λαόν πάσαν ώραν τό δέ ρήμα τό ύπέςογκον 
άνοίσουσιν έπί σέ, τά δέ βραχέα τών κριμάτων κρι- 
νοΰσιν αύτοί, καί κουφίσουσιν άπό σοΰ, καί συναντι- 
λήψονταί σοι.»

0 σοφός Πλούταρχος είς τόν βίον τοΰ Λυκούργου 
άναφέρει, δτι ό νομοθέτης ούτος, τόν όποιον έθαύ- 
μασαν οί αιώνες, διτίρεσε τούς παΐδας είς διαφόρους 
τάξεις καί κλάσεις, είς έκάστην τών οποίων διώρι- 
σεν ώς διδάσκαλον καί όδηγόν τόν ίσχυρώτερον καί 
φρονιμώτερον, είς τόν όποιον ύπετάσσοντο δλοι οί 
λοιποί. «Τών δέ Σπαρτιατών (τούς) παΐδας ούκ έπ’ 
ώνητοΐς ούδέ μισθίοις έποιήσατο παιδαγωγοΐς ό 
Λυκούργος, ούδ’ έξγν έκάστω τρέφειν, ούδέ παιδεύειν, 
ώ; έβούλετο, τόν υιόν, άλλά πάντας εύθύς επταε

τείς γενομένους παραλαμβάνων αύτός, είς άγέλας 
κατελόχιζε καί σύννομους ποιών καί συντρόφους, 
μετ’ άλλήλων εϊθιζε συμπαίζειν καί συσχολάζειν. 
Αρχοντα δ’αύτοΐς παρίστατο τής αγέλης τόν τώ 
φρονεΐν διαφέρρντα, καί θυμ,οειδέστατον έν τφ μά- 
χεσθαι, καί πρός τούτον άφεώρων, καί προστάττον - 
τος ήκροώντο, καί κολάζοντος έκαρτέρουν, ώστε τήν 
παιδείαν είναι μελέτην εύπειθείας.»

’Αναγινώσκων τις καί τόν ’Αλκιβιάδην, καί τήν 
πολιτείαν τοΰ Πλάτωνος, δύναταί νά ιδ·ζι, δτι καί 
είς αύτόν δέν ήτον άγνωστος ή Μέθοδος. Οτι δμως 
άποφασιστικώς άποδεικνόει τήν μέθοδον ‘Ελληνικόν 
έφεύρημα, είναι τό έξής.

Γάλλος τις, είς τήν τών ’Αθηνών περιγραφήν του, 
έκδοθεΐσαν κατά τό 1675 έτος λέγει, οτι είς τούς 
τελευταίους τής πόλεως οίκους, πρός τό μέρος τοΰ 
ναοΰ τοΰ Θησέως, κειμένου είς τήν όδόν τής ’Ακα
δημίας, είδε σχολεΐον διευθυνόμενον παρά τίνος έγ- 
χωρι'ου, καί δτι ευρε τήν Μέθοδόν του εύφυεστάτην 
καί πολύ έντελεστέραν τών έδικών των. «όλη ή 
κλάσις, λέγει, άνεγίνωσκε συγχρόνως, χωρίς νά συμ- 
» βή ούδέ ή παραμικρά σύγχυσις, καί πας μαθητής 
« έπρόσεχεν έν ώ άνεγίνωσκον οί άλλοι. Τά βιβλία 
» των ήσαν δλα όμοια· άν οί μαθηταί ήσαν τριά- 
» κοντά, τοΐς εδιδεν ό διδάσκαλος πρός άνάγνωσιν 
» τριάκοντα λέξεις διαφόρων αλληλοδιαδόχων φρά- 
» σεων, ‘Ο πρώτος μαθητής άνεγίνωσκε τήν πρώ- 
» την λέξιν, ό δεύτερος τήν δευτέραν, ό τρίτος τήν
• τρίτην καί ούτως εφεξής, όταν δλοι ο! μαθηταί 
» άνεγίνωσκον δλα καλά, εδιδεν αύτοΐς άλλας τριά- 
» κοντά.

«’Εάν τις τών μαθητών έσφαλλεν, έδιωρθόνετο ά- 
» μέσως άπό τόν πλησίον του, καί ούτω καθ’ έξής 
» οί άλλοι. Τοιουτοτρόπως άνεγινώσκοντο αί τριά- 
» κοντά λέξεις· οί μαθηταί έβιάζοντο νά προσέχωσι 
» πάντοτε, καί νά ήναι έκαστος μαθητής έτοιμος νά 
» άναγνώστ) είς τήν σειράν τήν τυχοΰσαν λέξιν. Πάς
• μαθητής έφιλοτιμεΐτο νά άναγνώστ) καλλιιότερον 
» τών άλλων ώστε γενική φιλοτιμία έκυρίευε τάς 
» ψυχάς όλων τών μαθητών. Αύτοί δέν εκάθηντο 
» πάντοτε είς τόν αύτόν τόπον, άλλ’ έκεΐνος, δστις 
» είς έν μάθημα ήτον είς τήν άρχήν τής κλάσεως,
» είς έν άλλο μάθημα έκάθητο εϊς άλλον άπροσδιό- 
» ριστον τόπον· τούτο δέ έγίνετο, διά νά έμποδίζη- 
ιι ται τό άτοπον, τό όποιον έδύνατο νά άκολουθή- 
» ση, άν οί μαθηταί έκάθηντυ είς τόν αύτόν τόπον 
» πάντοτε· έπεεδή τότε πάς μαθητής, ήθελε προ- 
« μελετά τάς λέξεις μόνον, άς έμελλε νά άναγνώστ,. 
» κτλ.» άρχαί, αίτινες φαίνονται ώς βάσις τής νΰν 
τελειοποιηθείσης άλληλοδιδακτικής Μεθόδου.

*Εξ όλων τούτων άποδεικνύεται, δτι ή Μέθοδος 
είναι γέννημα έλληνικόν, καί δτι τά λοιπά έθνη τής 
σοφής Εύρώπης έτελειοποίησαν αύτήν ή ίσως καί 
τήν άνεΰρον έκ νέου άπολεσθεΐσαν ύπό τοΰ πανδα- 
•μάτορος χρόνου σύν τοΐς λοιποΐς άριστουργήμασι τής 
άρχαιότητος.

0 Ρωμαίος παιδαγωγός ^Κουϊγκτιλιανός άναφέρει 
περί αύτής, καί εκθειάζει τήν έφεύρεσίν της· ό Piet- 
tro della Valle αναφέρει είς τήν κατά τό 1623 
γραφεΐσαν περιγραφήν τών Ινδιών, δτι, εϊς τινα μέ
ρη του τόπου εκείνου, ήτον συνήθεια έξ άμνημονιύ- 
των αιώνων, οί παΐδες νά βοηθώσιν άλλήλους έν
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τώ μανθάνειν. 01 Γάλλοι όμως διίσχυρίζονται, ότι 
ή έφεύρεσις τής Μεθόδου είναι ειδική των, ώς φαί
νεται εις εν σύγγραμμα τυπωθέν ε’ν Παρισίοις κατά 
το 1768 μέ τόν τίτλον, » Μέθοδος πρακτική τής 
άναγνώσεως. ό Houbault μετεχειρίσθη αύτήν είς 
Παρισίους το 1747. Καί ό ίππεύς Παουλετος ομοίως 
κατά τό 1772, ε’πί Λουδοβίκου ΙΔ’. παρ’ ού καί έ- 
βραβεύθη. Αλλά κατά τό 1 789 έτος κυρίως έφευ- 
ρε'θζ κατά τόν νεώτερον αύτής τρόπον είς τάς Ανα
τολικές Ινδίας είς Κορομαντέλον, πλ,ησίον τής Μά- 
δρας παρά τού Αγγλου Βέλλου, όστις επανελθών είς 
τήν πατρίδα του κατά τό 1796 έξέδο/κε συνοπτικήν 
περιγραφήν τής Μεθόδου. Μετά δέ τρία έτη ό Λαγ- 
καστερος ε’σύστησεν είς Λονδΐνον σχολεΐον είσάξας αύ
τήν· άλ.λ’ ή ώφέλειά της περιωρίζετο μόνον είς τήν 
Αγγλίαν, καί είς τινας Αγγλικάς αποικίας. Αλλά 
τό 1815 μετεφέρθη είς τήν Γαλλίαν, όπου οί σοφοί 
Γάλλοι, καλλιεργήσαντες καί τελ.ειοποιήσαντες αύ- 
τήν, διε'δωκαν τά καλά της είς δλην τήν Ευρώπην.

Εκ των ήμετε'ρων ό Κλεόβουλο; έγεινε πρώτος ει
σηγητής τής Μεθόδου είς τό έθνος μας κατά τό 
1819 διδάςας έν πρώτοι; είς ΐάσιον. Μετά τόν Γ. 
Κλεόβουλον ό Πολίτης συνερανίσθη είς χρήσιν των 
κατά τό Ιόνιον Κράτος διδασκάλων έκθεσιν τής Με
θόδου πολλά συνοπτικήν. Ακολούθως ανώνυμός τις 
έτύπωσεν είς Μελίτην καί διε'δωκεν είς τήν Ελλάδα 
μετά τήν πολιτικήν αύτής άνάστασιν, έν βιβλίον, έπι- 

ραφόμενον, « Σύστημα Αγγλικόν διά τά σχολεία, 
εύκολος Με'θοδος διά τήν διδασκαλίαν τών παίδων * 

τό βιβλίον τοϋτο διαλαμβάνει προσε'τι καί περί τής 
τών κορασίων διδασκαλίας, καί τροποποιήσεις τινας 
περί τήν μέθοδον τάς όποιας παραδέχονται καί οί 
Αγγλοι. Μεταξύ δμως όλων, μόνος ό Κ. Κοκκώνης 
απέδειξε σοφώς τάς άοχάς αύτής· καί αύτός μ-όνος 
έγνώρισεν όποιον είναι τό μέγα σζοπούμενον τής ύ- 
ψηλής τοΰ ’Αλληλοδιδακτικού συστήματος έφευρέ-
σεως, καί όποια πρέπει νά ήναι τά πρός τούτο συν- 
τείνοντα μέσα.

Η εύκολία αύτής τής Μεθόδου, τά μεγάλα της 
αποτελέσματα, καί τά προτερήματά της παρεκίνη- 
σαν τά έθνη νά τήν έναγκαλισθώσι, καί ήδη είναι 
εισηγμένη είς δλα σχεδόν τά μέρη τού κόσμου. ’Εκ
τός τής Γαλλίας καί ’Αγγλίας, είς άς έφευρέθη, έ- 
καλλιεργήθη καί ε’τελειοποιήθη, ή Γερμανία, ή Ρωσ- 
σία, ή ’Ιταλία, ή ’Ελβετία, ή Σουηδία, ή Ελβετία, 
καί δλαι αί Εύρωπαϊκαί δυνάμεις αγωνίζονται νά 
βελτιώσωσι τά ήθη τών υπηκόων των δι’ αύτής. ‘Π 
Αμερική, όλα σχεδόν τά παράλια τής ’Αφρικής, 
τά δυτικά καί μεσημβρινά τής ’Ασίας, αύτή ακόμη 
ή Νέα ’Ολλανδία, καί σχεδόν όλη ή κατοικουμένη 
γή απολαμβάνει τά καλά της· ή ωραία αύτη Μέ
θοδος διεγείρουσα τούς μαθητευομένους είς άκραν 
φιλοτιμίαν, φιλομάθειαν καί επιμέλειαν, διδάσκει 
αύτοΐς τάς άναγκαιοτάτας είς πάντας άρχικάς 
γνώσεις, με όσον τό δυνατόν μεγαλητέραν οικο
νομίαν τού καιρού καί τών χρημάτων· άναπτύσ- 
σουσα συγχρόνως τάς σωματικάς καί ψυχικά; δυ
νάμεις, καί συνηθίζουσα τάς καρδίας είς τάς ή- 
θικας άρετάς, διδασκομένων συγχρόνως τών νέων 
την εύταξίαν, τήν εύσέβειαν, τήν ύπακοήν, τό άρχε - 
σθαι καί άρχειν. Εν ένί λόγω τά χρέη καί τάς ω
φελίμους γνώσεις καί πράξεις, τάς άναγκαιοτάτας

είς πάντα άνθρωπον πρός τό ευ καί καλώς ζήν είς 
τόν παρόντα βίον. 0 Μέθοδος αύτη είναι τέλος τό 
έπιτηδειότατον μέσον, δι’ ού εύκόλως έμπορούν νά 
διαδοθώσιν ή χρηστοήθεια καί ή χρηστομάθεια είς 
όλας τάς κλάσεις τών κοινωνιών. Δι’ αύτής, (άν 
ήναι είς πλήρη ενέργειαν) είς δύο ετών διάστημα ό 
μαθητής (έχων ηλικίαν επιδεκτικήν μαθήσεως), με 
όλίγιστα έξοδα, ήμπορεΐ νά μάθ·ρ τήν άνάγνωσιν, 
τήν γραφήν, τήν αριθμητικήν, τά καθήκοντα τού εύ- 
σεβοΰς χριστιανού καί τά τού αγαθού πολίτου, όμοϋ 
με τάς βιοφελεστάτας γνώσεις. Αύτή εύκόλυνεν όχι 
μόνον τήν όιΟασκαλίαν τών αρχαρίων μαθημάτων, 
αλλά προσαρμοσθεϊσα καί είς πολλάς έπιστήμας καί 
κοινωφελείς γνώσεις, άποκατέστησε κοινοτέραν καί ώ- 
φελιμωτέραν τήν διδασκαλίαν των. Π γραμματική, 
ή γεωγραφία, ή ιστορία, ή φυσική κτλ. διδάσκονται 
ήδη κατ’ αύτήν εύκολώτερον καί έπιτυχέστερον· είς 
τα σχολεία δε τών κορασίων καί τά διάφορα κεν
τήματα, τό ράψιμον, τό πλέξιμον μέ μεγάλην εύ- 
κολιαν. Οθεν καί αί προνοούσαι Κυβερνήσεις περί 
τής έκπαιδεύσεως καί εύτυχίας τού λαού, άλλο πρός 
τούτο δεν έχουσι ταχύτερον καί έπιτηδειότερον μέσον. 
II Β. Κυβέρνησες ίμών, κατ’ εύτυχίαν τού Ελληνι
κού λαού, παρεδέχθη τό πρός φωτισμόν αύτού συν- 
τελεστικώτατον τούτο βοήθημα, ε’ξέδωκε κατά τό 
1834, Νόμον κανονίζοντα τά τής προκαταρκτικής έκ- 
παιδεύσεως μαθήματα, τήν άπαιτουμένην ικανότη
τα τών διδασκόντων κτλ. διέταξε νά είσαχθή είς 
όλα τά προκαταρκτικά σχολεία ή ορθή καί εύκολος 
αύτη Μέθοδος, καί διώρισε μετά ταϋτα ώς ανώτατου 
επιτηρητήν καί διευθυντήν όλων τών Δ. σχολείων 
τού Κράτους τόν Κ. Κοκκώνην, μακράν πείραν έ- 
χοντα τής μεθόδου ταύτης, καί μελετήσαντα αύτήν 
είς τά μέρη όπου εντελέστερου έξασκεϊται.

Π” Κ’·

Η ΚΟΡΗ THS ΣΙΒΗΡΙΑ5.
ΔΙΗΓΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ.

Έχ τοΰ Γα.ΙΙιχοϋ...............
(Συνέχεια, ΐδέ φύλ. ΙΖ ’.)

Εν τοσούτφ, έλθοϋσα είς Κίοβον, άνέμενεν άνυπο-
μόνως τήν είδησιν τής επιστροφής τού πατρός της. 
Σκοπόν δε είχε πάντοτε νά έγκαταβιώση είς τό έν 
Νιγενή μοναστήριον, όπως τό είχεν ύποσχεθή καί είς 
τήν ήγουμένην του, τήν όποιαν ειδοποίησε περί τού
του έκ νέου. Οθεν, καί άφού έπροσκύνησε τά ιερά λεί
ψανα, καί έλαβε τό σχήμα τής δοκίμου, άνεχώρησε διά 
τήν μονήν εκείνην. II καλή ήγουμένη τήν έπερίμε- 
νεν άπό ώραν είς ώραν, καί δέν τήν έγραψε περί τής 
είς Νιγενή άφίξεως τών γονέων της, διά νά τούς ίδή 
αίφνηδίως. Φθάσασα ή Παρασκευή έπεσεν είς τούς 
πόδας τής ήγουμένης, έξελθούσης όμού μέ τάς άλ- 
λας καλογραίας είς τήν πύλην τού μοναστηριού πρός 
υποδοχήν της. « Μήπως έχετε ειδήσεις περί τού πα
τρός μου ·, ήρώτησεν αμέσως. — Ελα, τέκνου μου, 
άπεκρίθη ή ήγουμένη, έχω καλάς καί θά σέ τάς δώ
σω είς τήν οικίαν μσυ· » καί τήν ώδήγησε διά δια
φόρων θαλάμων χωρίς νά προσθέση τι άλλο. Αί κα- 
λογραΐαι έσιώπων, καί τό μηστηριώδες ήθός των θά 
τήν άνησύχει, εάν δέν τάς παρετήρει μειδιώσας όλας.

Είσελθούσα είς τόν θάλαμον τής ήγουμένης εύρ« 1

γραΐαι εψαλλον εύθύς τότε τό » Μακάριος άνήρ ώς 
ούκ έπορεύθη έν βουλή ασεβών, » καί ό Λωπουλώφ 
καί ή σύζυγός του έξήλθον μετά βίας άπό τήν Εκ
κλησίαν, είς τήν θύραν τής όποιας τούς έπερίμενεν 
ή άμαξα. Ειχον ίδή διά τήν τελευταία» φοράν τήν 
κόρην των !

II νέα μοναχή υπεβλήθη άκόπως είς τούς αύστη- 
ρούς κανόνας τού μοναστηριού" έςεπλήοου άκριβές-ατα 
τά χρέη της, καί έφείλκυσεν έτι μάλλον τήν αγάπην 
καί τήν ύπόληψιν όλων τών μοναχών· άλλ’ ή υγεία 
της έξησθένει ήμέρα τή ημέρα, καί δέν ισχυε νά &- 
πομείνη τού; κόπους τού έπαγγέλματός της· τό ςΐ,- 
θός της ήτο προσβεβλημμένον τό μοναστήριον, κεί
μενον επί όρους προσβαλλομένου άδιακόπως άπό τούς 
άνεμους, συνετέλει μάλλον είς τήν άνάπτυξιν τής 
νόσου της. Καί όλοι οί ιατροί, έν έτος μετά την 
είσοδόν της είς αύτό, τήν εσυμβούλευσαν νά τό εγκα
τάλειψή.

II ήγουμένη, ή'τ-.ς έπρόκειτο νά μεταβή δι’ υπο
θέσει; <ίς Πετρούπολιν, άπεφάσισε νά τήν συμπαρα- 
λάβή* διότι ένόμιζεν ότι, όχι φό/ον ήθελε βελτιωθή 
ή υγεία της ώς έκ τής μεταβολής τού άέρος, άλλ’ 
ότι καί τά συμφέροντα τής μονής θά ώφελούντο άπό 
τήν παρουσίαν τής Παρασκευής, γνωστής είς τήν μη- 
τρόπολιν εκείνην. Μετέβησαν λοιπόν έκεΐ, καί ή νέα 
μοναχή, όλως αφιλοκερδής, περιωρίζετο είς μόνην τήν 
βελτίωσιν τών συμφερόντων τού μοναστηριού. Αίσθα- 
νομένη δε τί άπη'~ουν τά καθήκοντα τού σχήματός 
της, δέν έξήπλωνε τάς κοινωνικά; της σχέσεις ώς 
καί τήν πρώτην φοράν, άλλ’ είδε μόνον εκείνους δι’ 
ους έτρεφε φιλίας καί εύγνωμοσύνης αισθήματα.

Τήν εποχήν εκείνην ή δψι; της είχε μεταβληθή ε- 
παισθητώς έξ αιτίας τής φθίσεως· άλλά καί είς 
αύτήν της τήν κατάστασιν ήτο δύσκολον νά ίδή τις 
φυσιογνωμίαν μάλλον εύάρεστον καί ελκυστικήν. 
Ιίτο μεσαίου άλλά καλ.οκαμωμένου αναστήματος· τό 
μέτωπόν της περικυκλωμένον άπό τόν μέλαινά της 
πέπλον, κρύπτοντα τάς τρίχας τής κεφαλής της, ήτο 
ωοειδές. Είχεν οφθαλμούς χρώματος έβενώδους, μέ
τωπο» ανοικτόν, βλέμμα μελαγχολικόν άλλά προ
σηνές, καί μειδίαμα γοητευτικώτατον.

ΐί,νώριζε καί τήν φύσιν καί τούς κινδύνους τής 
νόσου της· όλοι τη; οί λογισμοί ε’στρέφοντο πρός άλ- 
λ.ον τινά κόσμον, καί επερίμενε τήν τελευταίαν της 
ώραν χωρίς φόβον καί χωρίς ανυπομονησίαν, ώς ερ
γάτη; τελείωσα; τό έργον τής ημέρας καί περιμένων 
τήν αντιμισθίαν του.·

Μετά τό τέλος τών υποθέσεων των, ήτοιμάσθησαν 
νά ε’πιστρέψωσιν είς Νιγενή. Τήν παραμονήν τής 
άναχωρήσεώς των, ή Παρασκευή υπήγε ν άποχαιρε- 
ΐήση κυρίας τινάς, αί όποΐαι τήν ειχον στείλει τό 
όχημά των. Είσερχομένη είς τήν οικίαν των, είόε 
νέαν καθημένην είς τά; κάτω βαθμίδας τής κλίμα- 
κος, και κατά τό φαινόμενο·/ πολλά πτωχήν. Η 
έπαϊτις αύτή, ίδούσα τήν μοναχήν παρακολουθουμέ- 
^ην άπό υπηρέτην φέροντα στολήν, άνηγέρθη μετά 
βίας διά νά ζητήση ελεημοσύνην, καί τήν παρουσία- 
σεν έν έγγραφον, τά ότ|οΐον έσυρεν άπό τάν κόλπον 
της. «0 πατήρ μου, είπεν, είναι παραλυτικός, καί 
μόνος του πόρος είναι τό έλεος τών φιλανθρώπων· 
έγώ αύτή είμαι ασθενής, καί εντός ολίγου δεν θά 
ήμπορώ νά τόν βοηθήσω.» Η Παρασκευή ηρπασε με

τόν πατέρα καί τήν μητέρα της, είς ούς εϊχον επίσης 
κρύψει τήν άφιξίν της. Αμα είδον αίφνηδίως τήν 
κόρην των φέρουσαν τό μοναχικόν σχήμα, εύγνώμο- 
νες συνάμα καί λυπημένοι, έπεσαν είς τούς πόδας 
της, ή δέ Παρασκευή άναπέμψασα φωνήν γοεραν καί 
γονατίσασα* « τί κάμετε, είπε, γονείς μου ; ό θεός 
μόνος ό θεός εύόδωσε τά πάντα ! άς εύχαριστήσω- 
μεν τήν πρόνοιάν του διά τό ύπέο ήμών θαύμά του »
11 ήγουμένη καί αί λοιπαί καλογραΐαι, κατανυχθεΐσαι 
τήν καρδίαν, έγονάτισαν καί αύταί, καί ήχοσαν τάς 
εύχάς των μέ τάς τής εύδαίμονο; οικογένειας.

Τήν εύσεβή αύτήν πράξιν διεδέχθησαν αμέσως οί 
ασπασμοί καί τά φιλήματα· αλλά τά δάκρυα ετρε· 
χον ποταμηδόν άπό τούς οφθαλμούς τής μητρός, 
οσάκις προσήλωνε τά βλέμματά της επί τού μέλαι- 
νος πέπλου τής θυγατρός της.

Αλλ’ ή εύτυ/ία εκείνη δέν έδύνατο νά διαρκέση· 
τό σχήμα τής Παρασκευής κατεδίκαζε τούς γέροντας 
γονείς της νά ζήσωσι μακράν αύτής, καί ό νέος ούτος 
χωρισμός τούς εφαίνετο σκληρότερος άπό τόν πρώ
τον. Οί πόροι των δέν τούς έσυγχώρουν νά κατοι- 
κήσωσιν είς Νιγενή· ή μήτηρ είχε συγγενείς είς 
Βλαδιμήρ οΐτινες τήν έπροσκάλουν νά μεταβή έκεϊ,

( καί ή ανάγκη τούς έβίαζε νά δεχθώσι τήν πρόσκλη- 
σιν. Μετά οκτώ ημέρας, καθ’ ά; συνεβίωσαν χαιρό- 
μενοι καί λυπούμενοι άλληλοδιαδόχως, άπεφάσισαν 
νά άναχωρήσωσιν. II άθλια μήτηρ ήτο απαρηγόρη
τος. π Πρός τί μάς χρησιμεύει, έλεγεν, ή ελευθερία, 
άφού δλαι αί προσπάθεια ι, ό'λαι αί επιτυχία·, τής α
γαπητής θυγατρός μας, σκοπόν είχον νά τήν άπο- 
σπάσωσιν άπό τάς άγκάλας μας ·, Αέν ήτο λοιπόν 
προτιμώτερον νά εΐμεθα μετ’ αύτής είς τήν Σιβη
ρίαν, »

Βεβαίως καθ’ όλας τάς έποχάς τού βίου μας είναι 
άνιαρώτατον τό νά χωριζώμεθα διά πάντοτε άπό 
τούς φίλους καί συγγενείς μα;- άλλά πόσον πλέον 
φρικτός είναι δ χωρισμός όπόταν ή ηλικία μας είναι 
προχωρημένη καί δέν προσδοκώμεν πλέον τίποτε άπό 
τό μέλλον 1

Αποχαιρετήσασα ή Παρασκευή τούς γονείς της 
εντός τού θαλάμου τής ήγουμένης, τούς ύπεσχέθη 
νά ύπάγγι νά τούς έπισκεφθή εντός τού έτους είς Βλα- 
δημήρ. Μετά ταύτα ή οικογένεια, συνοδευομένη ά
πό τήν ήγουμένην καί τινας καλογραίας, μετέβησαν 
είς τήν εκκλησίαν. II νέα μοναχή, καί τοι αισθανό
μενη τήν σκληρότητα τού χωρισμού όσον καί ή μή
τηρ της, εφαίνετο όμως μάλλον υπομονετική καί I- 
προσπάθει νά τήν έγκαρδιώση,. Μ’ όλον τούτο, διά 
νά προλάβή τήν έκρηξιν τής λύπης της κατά τάς 
τελευταίας στιγμάς, άφού συνεπροσευχήθη μετά τών 
γονέων της, άπεσύρθη ολίγον κατ’ ολίγον όπου ήσαν 
καί αί άλλαι μοναχέί, καί έφάνη διά τών κιγκλί
δων. β Υγιαίνετε, καλοί μου γονείς, τούς είπεν· ή 
Ουγάτηο σας ανήκει είς τόν Θεόν, άλλά δεν θά σάς 
λησμονήσει ποτέ. Αγαπητέ μου πάτερ! φιλτάτη μου 
μήτη.ρ ! κάμετε τήν θυσίαν τήν όποιαν ζητεί ό θεό^ 
καί αύτός θά σάς ευλογήσει· » καί κατατε ταραγμένη, 
εστήριξε τήν κεφαλήν της επί τών κιγκλίδων, καί 
τά δάκρυα κατέβρεξαν τό πρόσωπόν της. Η άθλια 
μήτηρ έξω φρενών, ετρεξεν όλοφυρομένη πρός τήν κό
ρην της’ άλλ’ ή ήγουμένη έκαμε νεύμα διά τής χει- 
ρός καί έσυρον αμέσως τό παραπέτασμα. Αί καλο-
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χεϊρα τρέμουσαν τό έγγραφον, δι’ ού ό έφημ/ριος τής 
ίνορίας έμαοτύρει περί τής πτωχείας καί τής καλής 
τής νέας διαγωγής. Ενθυμήθη τότε τούς δυστυχείς 
καιρούς δτε, καθημένη επίσης εις τάς βαθμίδας τής 
γερουσίας, έπεκαύεΐτο είς μάτην τών ανθρώπων τήν 
συνδρομήν καί ή όμοιότης αύτή κατένυξε τήν καρ
δίαν της· τήν έδωκε λοιπόν δ,τι είχεν έπάνω της, 
καί τήν ύπεσχέθη καί άλλην βοήθειαν. Οί φίλοι, εϊς 
τήν οικίαν τών όποίων εΰρίσκετο, έσπευσαν, κατα 
τήν σύστασίν της, νά συνδράμωσι τήν πτωχήν, καί 
ελαβον ύπό τήν προστασίαν των τόν πατέρα της.

’Επειδή ήτο μόνον δόκιμος έζήτησε τήν άδειαν 
πρά τής έκ Πετρουπόλεως άναχωρήσεώς της, νά χει
ροτονηθώ καλογραία πρό τών τεσσαράκοντα ετών τής 
ηλικίας της, άλλά δέν κατόρθωσε νά τήν λάβη.

’Επιστρεφουσα ή ήγουμένη είς Νιγενή, διέμεινεν 
όλίγας ήμέρας είς Νοβογορώδ είς μοναστήριον καλο
γραιών, τοΰ οποίου καί ή θέσις κα! αί όλιγώτερον 
αύστηραί διατάξεις ήσαν οιφελιμώτεραι είς τήν 
υγείαν τής Παρασκευής. Είς αύτό εΰρίσκετο ή αδελ
φή νέας τινός μοναχής τής Νιγενή, μεθ’ ής ή Παρα
σκευή είχεν έξ αρχής συνδέσει δεσμούς στενωτάτης 
φιλίας· τούτο μαθοϋσα ή αδελφή αυτή έπροσπάθησε 
νά έλκύση παντοίοις τρόποις τήν αγάπην τής Παρα
σκευής, καί τοϋτο διά νά κατορθώση, νά τήν κρατή- 
σν) έκεϊ χάοιν τής υγείας της· ή ήγουμένη συγκατέ- 
νευσε διά τόν ίδιον λόγον, μ’ δλονότι τήν ήγάπα 
υπερβαλλόντως, καί έπιστρέψασα είς Νιγενή όμού 
με τήν Παρασκευήν, έφρόντισε νά μεταβή καί αύτή 
καί ή φίλη της είς τό Νοβογορώδ πρός πλειοτέραν 
έκείνης εύχαρίστησιν.

‘Η Παρασκευή έγκατέλειψε μετ’ ού πολύ τό πα
λαιόν μοναστήριον, συνωδευμένη άπό τά δάκρυα καί 

τάς εύχάς δλων τών συναδέλφων καί τών γνωρίμων 
της· τούς δύω πρώτους μήνας τής είς Νοβογορώδ 
διαμονής της ήσχολήθη είς τό νά οίκοδομήστι οίκί- 
σκον ξύλινον, περιέχοντα δύω θαλάμους διά τε έαυ- 
τήν καί τήν φίλην της, επειδή έκ τών υπαρχόντων 
δέν ήτο τις κενός δι’αύτάς. Αί μοναχαί, αΐτινες 
τήν έγνώριζον ήδη, έθεώρησαν τήν άφιξίν της ώς δώ- 
ρόν τε τού ούρανοϋ, καί έπροθυμούντο, διά νά τήν 
άνακουφίζωσι καθό πάσχουσαν, νά έκπληρώσι πολλά 
χρέη της. Αί περιποιήσεις αύταί καί ή ήσυχία, 
παρέτεινον τήν ζωήν της μέχρι τού 1809 έτους.

Αλλ άπό πολλοϋ οί ιατροί ήσαν άπηλπισμένοι· 
καί μ’ δλον δτι καί αύτή ή ιδία τό έγνώριζε, δέν 
ένόμιζεν είσέτι τόσον πλησίον τόν θάνατόν της· 
φαίνεται δτι ή θεία πρόνοια, εύεργετοϋσα τούς πά- 
σχοντας τήν άθεοάπευτον ταύτην νόσον, άνάπτει είς 
τήν καρδίαν των σπ.νθήράς τινας έλπίδος, ώς διά 
νά κρύψη τήν προσέγγισιν τής φρικώδους έκείνης ώ
ρας, τήν όποιαν κανείς δέν πρέπει νά γνωρίζη.

Τήν παραμονήν τού θανάτου της ή Παρασκευή έ- 
παριπάτησεν ε’ντός τοΰ μοναστηριού, χωρίς έν τοσού
τω ν άποκάμη δσον άλλοτε. Περιτετειλιγμένη έντός 
παχέως τίνος ένδύματος έκάθησε παρά τήν πύλην, 
ό ήλιος τού χε,μώνο; έφαίνετο δτι τήν έζωογόνει, 
καί ή θέα τής χιόνος άνενθύμιζεν είς αύτήν τήν Σι
βηρίαν καί τούς παρελθόντας καιρούς. Αμαξά τις 
περιέχουσα όδοιπόρους διέβη έμπροσθέν της μέ τα
χύτητα, καί ή ελπίς άνεγεννήθη είς τήν καρδίαν της.
«’Εάν, είπεν, είμαι καλήτερον τήν προσεχή άνοιξιν,

θά υπάγω νά επισζεφθώ τούς γονείς μου είς Βλαδι
μήρ· δέν θά μέ συνοδεύσεις, φίλη μου;» άλλ’βταν 
έλεγε ταύτα οί μεν οφθαλμοί της έλαμποκόπουν άπό 
εύχαρίστησιν, ό δέ θάνατος έπλανατο έπάνω είς τά 
χείλη της· ή φίλη της έπροσπάθει νά δεικνύει φαι- 
δρότητα, καί νά κράτη τά δάζρυά της.

Τήν επιούσαν, 8 Οκτωβρίου, έορτήντής αγίας Βαο- 
βάρας, μετέβη είς τήν εκκλησίαν διά νά νά μεταλά- 
βη· πρός τό έσπέρας δμως έχειροτέρευσεν, καί έξηπλώ- 
θη εις τήν κλίνην της διά νά άναπαυθη, χωρίς νά 
έκδυθή. Πολλαι καλογραΐαι ήσαν παρούσαι, καί 
μή νομίζουσαι επικείμενον τόν θάνατόν της, ώμίλουν 
δυνατά καί έγέλων διά νά τήν διασκεδάσωσιν· άλ
λ ή παρουσία των τήν έστενοχώρει. όταν ήκουσε τόν 
κώδωνα προσ/,αλοϋντα είς τήν έσπερινήν προσευχήν 
τάς συντρόφους της, τάς έπρότρεψε νά ύπάγωσιν είς 
τήν εκκλησίαν, καί νά παρακαλέσωσι καί δι’ αύτήν. 
«Καί σήμερον ακόμη, είπε, θά δεηθήτε τόν Θεόν 
υπέρ τής υγείας μου, άλλά μετά τινας έβδομάδας, 
θά ευχεσθε ύπέρ άναπαύσεως τής ψυχής μου.» Μόνη 
ή φίλη της έμεινε μετ’αύτής· ή Παρασκευή τήν 
παρεκάλεσε νά τήν άναγνώση, κατά τήν τάξιν, τήν 
προσευχήν της, θέλουσα νά έκπληρώση μέχρι τέ
λους τά χρέος της· ή μοναχή, γονατίσασα πλησίον 
τής κλίνης, έψαλλε μέ χαμηλήν φωνήν- μετ’ ολίγον 
δμως ή ασθενής τήν ένευσε νά πλησιάση· ή καλή φί
λη έπλησίασε καί μόλις ήκουσε τήν Παρασκευήν λέ- 
γουσαν· « μή ψάλλης πλέον, φιλτάτη μου· μ’ εμπο
δίζεις άπό τό νά προσευχηθώ· άναγίνωσκε μόνον.

Η μοναχή έγονάτισεν έκ νέου, καί ένω άνεγίνω- 
σκεν, ή άγωνιώσα έκαμεν άπό καιρόν είς καιρόν τό 
σημεϊον τού σταυρού. ’Εν τοσούτω ή νύξ έσκότασεν.

Οταν αί μοναχαί έπέστρεψαν φέρουσαι φως, ή 
Παρασκευή δέν υπήρχε πλέον· ή δεξιά της έκειτο έπί 
τού στήθους της, καί έφαίνετο άπό τά δάκτυλά της, 
δτι άπέθανε κάμουσα τό σημεϊον τού σταυρού.

Ξ. Μ.

ΟΙ ΙΠΠΟΤΑΙ ΤΟΥ ΣΤΕΡΕΩΜΑΤΟΣ. 

ΜΕΡΟΣ JETTEPON.
(Συνέχεια, ίδε φυλλάδιον ΙΖ'.)

ΙΣΤ.
To Tt.levzaior Bavi.hxbr χυνήγιην. 

ό καιρός ήν σκοτεινός καί ψυχρός, ή δέ συνοδεία 
τών Ιπποτών τού Στερεώματος διευθύνετο πρός τήν 

| Αλκαντάραν. Τό τάγμα τοϋτο έφαίνετο ώς θέλησαν 
κατά τήν ημέραν έκείνην νά έπιδείξη δλην του τήν 
λαμπρότητα. Καί οί μέν βασιλικοί κομπασταί, ώ- 
ραίων μελανοτρίχων έπιβαίνοντες ίππων, ύπερηφάνως 
άνέπτυσσον διά τών όδών τάς λαμπράς αύτών ί- 
λας, ών έκαστος ίππεύς ώμοίαζεν ήγεμόνα. Οί δ 
Εύσταθεϊς εΐποντο κατόπιν αύτών έν τάγμασι συνε- 
σπειοωμένοις, καί οί μουσικοί τών δύω σωμάτων έ- 
παιζον όμού φαιδρά καί χαρμόσυνα άσματα.

'Εμπρός δέ τών βασιλικών Κομπαστών έγοργού- 
το, έπτερύγιζεν, προεκάλπαζε χαριέντως ό καλός 
ιππότης τού Παταυίου· καί ήτον θαύμα ό άστήρ τού 
πίλου του άκτινοβολών μακρόθεν, άν καί ή'λιος δέν 
υπήρχε, καί τό λαμπρόν κυανούν τού ένδύματός του, 
μυκτηρίζον τρόπον τινα τόν φαιόν καί αφανή τοΰ 
Βασιλέως μανδύαν.

Αλλ’ άν καί τοσαύτη έπεδείκνυτο φαιδρότης έ- 
ξωτερικώς, έπέπνεεν δμως επί τών προσώπων αόρι
στός τις κατήφεια, καί μόνος ό Αλφόνσος, δλος πα- 
ραδεδομένος είς τήν ήδονήν τής στιγμής, είχεν άπε- 
ρίσπαστον ευθυμίαν.

— Φίλε Βιντιμίλλη, έλ:γεν είς τόν Κόντην, χαί
ρω πολύ δτι σέ βλέπω πάλιν. Αν αύτό τό κομητί- 
διον δέν μ’ έγύριζεν δπως ήθελε, πρό πολλού θά σέ 
είχα ανακαλέσει, δώτι σ’ ένθυμήθην τούλάχιστον 
δίς ή τρίς είς αύτό τό διάστημα. Πολύ άσχημ.ος έ
γινες, αγαπητέ, είς τήν εξορίαν σου.

— 0 θλίψις δτι ήμην μακράν τής ϊμετέρας Με- 
γαλειότητος . . . είπε τραυλίζων ό Κόντης.

— Ναί ! δέν τό έσυλλογίσθην . . . Εχεις δίκαιον, 
άφ’ ού είμαι δ ζωογονών ήλιος . . . Είδας τά κυνά- 
ριά μου ·,

— όχι, Βασιλεύ.
— Λοιπόν, θά σοί τά δείξω . . . Μαϊ δέ Δέος ! 

μά τήν παναγίαν ! Πολλά πληκτικός είσαι, αγαπητέ.
Καί ταύτα λέγων, έστράφη ό Βασιλεύς πρός τόν 

Καστελμελχώραν, έλπίζων νά εύρνι περισσοτέραν δια- 
σκέδασιν παρ’ αύτω. Αλλ’ ό Καστελμελχώρας ή< 
σκυθρωπός καί βεβυθισμένος είς σκέψεις. Τότε ό Βα
σιλεύς έχασμήθηι, καί έλυπήθη δτι δέν έφερε μαζή 
του τά εξ κυνάρια διά νά διασκεδάζη μέ αύτά καθ’ 
όδόν.

Η ήμέρα αύτ/ι παρήλθεν είς Αλκαντάραν δμοία ώς 
δλαι αί ήμέραι καθ’ άς ό βασιλεύς έόρταζεν. ’Ετε- 
λέσθησαν δηλαδή άγγλικαί πυγμαχίαι, θαυματο
ποιών τερατουργίαι, καί ταυρομαχίαι. Ούδέν δέ συ
νέβη άξιον λόγου, εκτός μόνον τής απουσίας τού μο
ναχού, δστις, λησμονήσας τήν ύπόσχεσίν του άναμ- 
φιβόλως, δέν έφάνη είς τά ανάκτορα.

Αντ’ αύτού δμως παρεισέδυ μεταξύ τών Ιπποτών 
τού Στερεώματος άνθρωπός τις μή άνήκων είς αυτούς, 
λαβών δέ αύτών τήν στολήν. Εμεινε δέ ό νεοελθων 
ούτος καθ’ δλον τό διάστημα τοΰ γεύματος σιωπη
λός, ζαθήσας καί τρώγων ήσύχως είς τήν άφανε- 
στάτην τής τραπέζης γωνίαν. Οί είς αύτόν παρακα- 
θήμενοι έψιθύριζον πρός άλλήλους, δτι άν δέν είναι 
δ διάβολος μετημφιεσμένος, είναι άφεύκτως ό Κόμης, 
λαβών τό ένδυμα τούτο έπί σκοπώ τού νά διανοήση 
τά φρονήματα καί τάς μυστικά; συμπάθειας τών βα
σιλικών περιπόλων. Αλλ’ ή τοιαύτη ιδέα δέν έκυ- 
ρώθη, διότι είς τήν παρακειμένην αίθουσαν ό κόμης 
έκάθητο είς τήν βασιλικήν τράπεζαν, έλεγχόμενος 
άπό τόν Βασιλέα άνά παν πρώτον λεπτόν τής ώρας 
διά τήν κατήφειαν καί ψυχρότητα τής μορφής του. 
0 Αλφόνσος έξ έναντίας ήν άγαλλίασις δλος. Η εύ- 
θυμία του έφθανε μέχρι παραφοράς, καί έπινε ποτή
ρια έπί ποτηρίων, δπως προπαρασκευασθή καταλλή
λως είς τό μέλλον κυνήγιον.

— Κομητίσκε, είπε περί τά μέσα τοΰ δείπνου. 
Τό ποτήριόν σου μένει πάντοτε πλήρες. Τούτο λέ
γεται προδοσία, φίλε . . . Σέ διατάττομεν νά τό πίης 
αμέσως είς τήν βασιλικήν μας υγείαν.

0 Καστελμελχώρας ήθέλησε νά ΰπακούση, καί έ
φερε τό ποτήριον είς τά χείλη του, άλλά δέν ήμπό- 
ρεσε νά πίη. Τό μέτωπόν του έβαφε νεκρική ώχρό- 
της, καί έφαίνετο κινδυνεύων νά λειποθυμήσνι.

— Λοιπόν ! άνέκραξεν ό βασιλεύς, συστέλλων τάς 
όφρύς.
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— Λοιπόν ! έπανέλαβεν είς τό ους τού Καστελ
μελχώρα ή δηκτική τού Κόντη φωνή.

Τότε ό Κόμης ύπερνικήσας εαυτόν μετ’ άγώνος, 
κατέπ.εν απνευστί τού ποτηριού τό περιεχόμενον.

— Πίνω είς τήν Βασιλικήν ύγείαν τή; ϊμετέρας 
Μεγαλειότητος, ύπετραύλισε.

0 Βασιλεύς περιφερών τό βλέμμα του είς τήν τρά
πεζαν τότε, παρετήρησε τήν στενοχώριαν έζωγραφη- 
μένην είς δλων τά πρόσωπα.

— Μάϊ δέ Δέος! ανέκραξε. Παναγία μου, κύριοι ! 
είς ενταφιασμόν λοιπόν παρευρισκόμεθα ίσως ! . . . 
Γελάτε ! θε'λω δλοι νά γελάσητε, καί αμέσως, ή, 
μά τό αίμα τών Βραγαντιδών, θά υποθέσω δτι συ
νωμοτείτε κατά τοΰ Βασιλικού μας προσώπου.

Γέλως πένθιμος καί βεβιασμένος περιήλθε τότε 
τήν τράπεζαν.

— Πολλά καλά ! είπεν ό Αλφόνσος. Είσθε δλοι 
πιστοί υπήκοοι. Αλλ’ άν καί είχε κάνεις σας προ
δοσίας σκοπούς, έχω έδώ πλησίον μου άνδρεΐον ξί
φος, έτοιμον νά έξε'λθη) τής θήκης.

Καί έκτύπησεν είς τόν ώμον τού Καστελμελχώ- 
ρου, ουτινος έκαστος μυών τού προσώπου άνεσκίρτη- 
σε καί συνεστάλη περιαλγώς.

— Δέν είναι αληθές, κομητίσκε, δτι σύ είσαι έ
τοιμος νά μέ ύπερασπισθής ·,

Τότε δ Καστελμελχώρας ήσθάνθη τόν τρομερόν 
καί σπαραξικάρδιον πόνον εκείνον, δστις κατέλαβε 
τόν Ιούδαν άναμφιβόλως δταν έδιδε τό φίλημα είς 
τόν Σωτήρα τού κόσμου. Εμεινε δέ άφωνος, ακίνη
τος, ώς εμβρόντητος, καί αντ’ αύτού άπεκρίθη δ 
Κόντης·

— ή αύτού Εξοχότης ήθελε πράξει ώς ημείς Ο
λοι· καί διά νά φθάσν) μέχρι τού ιερού σώματος τής 
ϊμετέρας Μεγαλειότητος, δ φονεύς πρέπει νά πατή- 
ση τά πτώματά μας.

— Θαυμάσια ώμίλησας, φίλε Βιντιμίλλη, άπε- 
κρίθη ό Βασιλεύς παρηγορηθείς. Φίλησε τήν χεΐρά 
μας, καί άς άφήσωμεν τό άντικείμενον τοϋτο.

Τό δεϊπνον διήρκεσεν εξώρας μετά τού ήλιου τήν 
δύσιν· καί οί πλεϊστοι μέν τών παρακαθημένων αύ- 
λικών, πλάσματα δντες τού Καστελμελχώρου, έγνώ
ριζον τήν συνωμοσίαν, οί δέ λοιποί τήν ύπιόπτευον 
ούχ ήττον δμως δ οίνος είχεν επιφέρει θορυβώδη καί 
επείσακτόν τινα εύθυμίαν, ώστε μετά δεϊπνον ή κα- 
τάστασες τών συνδαιτημόνων οιώνιζε φαιδρότατον τό 
μέλλον κυνήγιον.

Ανεχώρησαν λοιπόν έν ήχω σαλπίγκων, καί έξ Ιπ- 
πόται τού Στερεώματος δαδούχοι, έπροπορεύοντο τού 
Βασιλέως. Μεταξύ δέ τών τελευταίων κατεταχθη 
δ άγνωστος, δστις είχε παρακαθήσει είς τό δεϊπνον 
των βασιλικών περιπόλων, ίππευε δέ έπί ρωμαλαίου 
ίππου, καί τόν ώδήγει ώς ίππεύς έμπειρος.

01 θηρευταί διαβάντες ταχέως τό άπό τών ανα
κτόρων είς τήν πόλιν διάστημα, είσώρμησαν είς τάς 

Ιδδ^ύς άλαλάζοντες, καί μετά λαμπρών σαλπισμά
των. Τά έργα άρχιθηρευτοϋ ήσαν ανατεθειμένα είς 
τόν Κύριον Ασκάνιον Μακαρόνην δέλλ’Ακουαμόνδαν, 
δστις τά έξεπλήρου μετά μεγίστου ζήλου, άλλά μετ’ 
ολίγης επιτυχίας, διότι ή ιχνηλασία των ούδεμίαν 
άγραν είχεν ανακαλύψει καί έξελάσει ακόμη.

Αίφνης, ένφ ή Θήρα διήρχετο έμπρός τού Λόρδου 
Ριχάρδου Φανσαύου, οί προπορευόμενοι τών βασιλι-
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κών Κομπαστών ήρχισαν κραυγάζοντες Ελελεΰ ! έλε- 
λεΰ ! καί συγχρόνως αί άκτινοβολοΰσαι δάδες έδειξαν 
λευκήν τινα μορφήν φεύγουσαν δρομαίως χωρίς νά ή- 
ξεύριρ ποΰ νά διευθυνθή.

— ’Εμπρός ! άνέ/.ραξεν ό Βασιλεύς, άναγειρόμε- 
νος εις τοΰ άναβολεΐς του διά νά ίδή καλλήτερα.— 
’Εμπρός παλληκάοια!

Συγχρόνως ήγέρθη καί ό καλός ιππότης τοΰ Πα- 
ταυίου είς τοΰ; άναβολεΐς του, άλλά κατέπεσε πάλιν 
αμέσως, Καρέως στενάξας.

Εϊς τήν φωνήν τοΰ Βασιλέως ή θήρα έρρίφθη είς 
τά εμπρός ορμητική, ακάθεκτος, καί ή άγρα, ήτις ήν 
δυστυχής γυνή, ημιθανής ύπό τρόμου, άδυνατοΰσα 
πλέον νά φύγνι τήν δίωξιν, κατέπεσεν άπνους εϊς τό 
πεζοδρόμων τής όδοΰ.

Αμέσως αί σάλπιγκες ήχησαν, και οί κυριώτεροι 
κυνηγοί κατέβησαν άπό τούς ίππους των. ’Αλλά τό
τε συνέβη σκηνή άπροσδόκητος, καί είς πάντας άνέλ- 
πιστος.

0 Ασκάνιος Μακαρόνης έρρίφθη είς τοΰ; πόδας 
τοΰ Βασιλέως μετ’ ενδείξεων σφοδρότατης άπελπι- 
σίας.

— Μεγαλειότατε! άνέκραξεν, έλεος, έλεος δι’ ε
μέ! .. . έλεος διά τήν γυναίκα ταύτην, τήν εύαί- 
σθητον καί ώραίαν! . . .

— Φέρετε τάς λαμπάδας, ειπεν δ Αλφόνσος άνα- 
καγχάζων. Θέλω νά βλέπω τό πρόσωπον αύτοΰ τοΰ 
καθάρματος έν φ μάς παίζει τήν κωμωδίαν.

— Δεν άστεΐζομαι, μεγαλειότατε ... μά τά ο
νόματα όλα όμοΰ ήνωμένα τών ένδοξων μου άνιόν- 
των, όλα τριακονταεννέα τόν άριθμόν, δμιλώ σπου
δαίως. Ακούσατέ με ! . . . νά μήν έγγίσουν αύτήν 
τήν γυναίκα ... ή γυνή αυτή είναι . . .

— Νοστιμώτερον κατεργάρην δέν συνέπεσε ποτέ 
νά ΐδώ, ύπέλαβεν δ βασιλεύς, άτενίζων τόν Ασκά- 
νιον μετά θαυμασμού.

Αλλ’ ό καλός ιππότης τοΰ Παταΰίου, μή έλπίζων 
νά έννοηθή, έρρίφθη ώς βέλος πρός τήν δυστσχή γυ
ναίκα, καί τήν ήρπασεν άπό τάς χεϊρας τών Ιππο
τών τοΰ Στερεώματος, οίτινες τήν έσυρον πρός τόν 
βασιλέα.

— Εδική μου είναι ! έλεγε συστρέφών τάς χεϊρά; 
του. — Είναι ή άγάπη μου, ή ζωή μου, τό φώς 
μου, ή . . .

— ί’ί ! ώ! ώ! έβρυχάτο δ βασιλεύς, παρατεινόμε- 
νος άπό σπασμούς δμηρικοΰ γέλωτος.

ΤΙροσελθοΰσαι τήν στιγμήν ταύτην αί δάδες, έ- 
φώτισαν τό μακράν καί άχρουν πρόσωπον τής ιείσς 
Αραβέλλας Φανσαύης, ήν έκράτεε είς τάς άγκάλας 
του δ δυστυχής ιππότης τοΰ Παταυΐου. όταν είδε 
τό σύμπλεγμα τοΰτο δ βασιλεύς, άφήκε τούς χαλει- 
νούς τοΰ ίππου του διά νά κράτηση τά πλευρά του.

—· Εύγε ! εύγε ! έλεγε σπογγίζω·/ τούς οφθαλ
μούς του, πλήρεις δακρύων.

— "Α ! μεγαλειότατε, άνέκραξεν ό Μακαρόνης 
μετά φωνής ελεεινής· — μή μ’ άφαιρήτε τόν θη
σαυρόν μου.

—' ό Αλφόνσος, νομίζων πάντοτε δτι ό Παταυός 
ύπεκρίνετο κωμωδίαν προεσχεδιασμένην, έσυρε τά 
βαλάντιόν του άπό τόν κόλπον τοΰ έπενδύτου του, 
καί χωρίς νά μετρήση, τώ τό έρριψεν. Ο δέ Ασκά
νιος τό ήρπασε πετακτόν.

— Δέν μοί χρειάζεται δ χρυσός, είπε κρυπτών 
με πολλήν έπιμέλειαν τό βαλάντιόν — τί μοί μέλ
λει δ χρυσός σας ·, . . . Α ! θεία ’Αραβέλλα, ποία 
θά είναι ή τύχη σου !

Τήν στιγμήν ταύτην ή μονογενής κληρονόμος τοΰ 
λόρδου, άνοίξασα θνήσκοντα οφθαλμόν, περιέφερε πέ
ριξ της έντρομα βλέμματα.

— Ποΰ είμαι; είπε στενάζουσα.
— Εϊς τήν καρδίαν μου, άπεκρίθη δ Ασκάνιος με

τά φωνής περιπαθεστάτης· — είς τάς άγκάλας μου, 
λατρευτόν δν, είς τοΰ συζύγου σου τάς άγκάλας.

— Θαυμάσιον ! άνέκραξεν δ βασιλεύς. — Η ιδέα 
είναι ωραία ! Νά τούς νυμφεύσωμεν ... Νά τελέ- 
σωμεν τόν γάμον άμέσως.

Είς τήν κωμικήν ταύτην πρότασιν τό άρχαϊον 
πνεΰμα τών Ιπποτών τοΰ Στερεώματος άνεζωογονή- 
θη ώς έκ θαύματος, καί άπέραντος χαρμόσυνος άλα- 
λαγμός άπήντησεν είς τοΰ βασιλέως τήν πρότασιν. 
Οί δύω μελλόνυμφοι έτέθησαν έν τώ μέσω τών έξ 
δαδούχων, καί ή θήρα μεταβληθεΐσα εϊς πομπήν, 
διευθύνθη πρός τό προσεχέστερον παρεκκλήσιον.

Οί ίππόται έξύπνησαν ένα ιερέα έκ μέρους τοΰ βα- 
σιλέως, καί έκόντα άκοντα τόν έφερον νά τελέση 
τόν γάμον.

Η δέ Μίσς Φανσαύη μόλις συνελθοΰσα άπό τόν 
τρόμον της, περιέφερεν έκπεπληγμένα βλέμματα άπό 
τοΰ βασιλέως εϊς τούς Ιππότας τοΰ Στερεώματος, 
καί άπό τούτων είς τόν Μακαρόνην.

— Ούράνιον φώς μου, τή είπεν αύτός, κλίνων 
πρός τό ου; της, ή λαμπρότης τής προπαρασκευα- 
ζομένης τελετής σάς άποδεικνύει τήν κοινωνικήν θέ
σιν μ.ου ... ‘Ο κοντός έκεΐνος άνθρωπος, ό άσχη
μος, δστις μέ ώμίλησε τώρα, είναι δ εύθυμος σύν
τροφός μου Αλφόνσος, ό έκτος τοΰ όνόματός του, 
βασιλεύς τής Πορτογαλλίας καί τών Αλγάρβων, έκα- 
τέρωθεν τών θαλασσών, έν Αφρική κτλ. κτλ. ΐίθέ- 
λησεν άφεύκτως νά παρευρεθή είς τόν γάμον μου. 
Αστείος άνθρωπος είναι.

Οί δύω μελλόνυμφοι έγονάτισαν τότε, καί ή τε
λετή ήρχισε.

Δέν θέλομεν ένδια-ρίψει εις τήν περιγραφήν τής 
σκηνής ταύτης, διότι δσον κωμικαί καί άν είναι αί 
περιπέτειαί της, ούχ ήττον δμως μετέχουσιν άσε- 
βείας.

έν ώ δέ ταϋτα ετελοΰντο έντός τής εκκλησίας, 
έκτος αύτής έγίνετο άλλη σκηνή έκ διαμέτρου άν- 
τίθετος. Αφ’ ού δλοι οί Ιππόται τοΰ Στερεώματος 
εισήλθον μετά τοΰ Βασιλέως, έμεινον είς τήν δδόν 
τρεις άνθρωποι μόνον, ών είς ήν δ άφ’ έσπέρας ά- 
γνώστως παρεισχωρήσας μεταξύ τών Βασιλικών πε
ριπόλων. Εμενε δέ ούτος εις άφανή τινα γωνίαν, 
καί έφαίνετο περιμένων τήν εξοδον τών Ιπποτών, 
δπως προστεθή αύθις είς τήν συνοδείαν των.

Οί δέ δύω άλλοι, νομίζοντες έαυτούς μόνους, 
συνδιελέγοντο ταπεινή τή φωνή είς τό κατώφλιόν 
τής εκκλησίας.

— Πώς, Εξοχώτατε, ελεγεν ό είς έπιπλήττων, 
δειλιάτε δταν πρέπει νά πράξητε. ’Εγέρθητε, κύριε 
κόμη, καί ένθυμηθήτε ποιον πέρας διώκετε.

— 0 δυστυχής βασιλεύς μέ ήγάπα ! άπεκρίθη 
.δ Καστελμελχώρας μέ φωνήν ή'τις ήλεγχε παντελή 
εκλυσιν όλων τών ψυχικών του δυνάμεων. — Εΐ-

δέ μετά ταϋτα λέμβος ύπό τεσσάρων κωπηλατών 
έρισσομένη, προσωρμίσθη εϊς τήν άκτήν.

— Τί δηλοΰσιν όλα ταϋτα ; έρώτησε πάλιν δ 
Αλφόνσος. ’Επιθυμώ νά έπιστρέψω εϊς τά άνάκτο- 
ρα. Επληξα, καί . . . φοβούμαι !

Είπε δέ τήν τελευταίαν ταύτην λέξιν άναφρίσσων, 
διότι δύω νευρώδεις βραχίονες τόν είχον άναρπάσει 
άπό τοΰ ίππου του.

Αμέσως δέ άφεθείς κατά γής, έσύρθη ποός τήν ά- 
ποβάθραν, όπου άναρπαγείς αύθις έπεβιβάσθη είς 
τήν λέμβον, ή δέ λέμβος έμακρύνθη πρός τό πέλαγος 
έν τώ άμα.

όλα ταϋτα τά έπραξεν ό ψευδοϊππότης τοΰ Στε
ρεώματος, όστις καθήσας είς τήν λέμβον εμπρός τοΰ 
Αλφόνσου, έλαβε τήν χεϊρά του καί τήν έφίλησεν. 
Αλλ’ δ βασιλεύς, ένδίδων είς τόν τρόμον του, είχε 
λειποθυμήσει.

— Κύριε, είπεν δ ψευδοϊππότης πρός τόν πλοίαρ
χον, παραδίδων αύτφ τόν Αλφόνσον, — σάς έμπι- 
στεύομαι τήν έπιμέλειαν τής Μεγαλειότητός του. 
Βασιλικά; τιμάς άποδίδετέ τω. Η κεφαλή σας έγ- 
γυάται περί τής ςωή; του είς τόν κόμητα Κας-ελ- 
μελ χώραν.

0 δέ κόμης είχε μείνει είς τό παράλιον, περεμέ- 
νων τής λέμβου τήν έπιστροφήν. Οταν δέ έφθασεν 
αύτη, έρρίφθη πρός τόν Ιππότην τοΰ Στερεώματος, 
καί λαβών αύτόν έκ τοΰ βραχίωνος,

— Εγινεν ·, έρώτησε μετά σπουδής.
— £γινεν· άπήντησεν ούτος άποσπών τόν βρα- 

χίωνά του.
Επειτα δέ, άποσυρθείς τινά βήματα, έπρόσθε- 

σε μέ φωνήν λαμπράν καί απειλητικήν.
— Πρό επτά έτών σοί είχα ύποσχεθή ότι θά έ- 

πανέλθω, Λουδοβίκε Σούζα. Ιδού έγώ . . . ό Αλ
φόνσος άπέθανε. Διότι διά βασιλέα έκθρονισμός εί
ναι θάνατος. Αλλά πρό ολίγου τό είπα;· ό Αλφόν
σος έχει άδελφόν . . . Ζήτω λοιπόν ή γενεά τών 
Βραγαντιδών ! ζήτω ό Βασιλεύς Δόν Πέτρο;!

0 Καστελμελχώρας έμεινεν ώς άπολελιθωμένος; 
άναγνωρίσας τήν φωνήν τοΰ Βασκογκέλλου. Μετά 
τινας δέ στιγμάς, συνελθών, ήθέλησε νά έφορμήσν) 
κατ’ αύτοΰ, άλλ’ ό Βασκογκέλλος είχε γίνει άφαντος.

ΙΖ
‘Ο άριθμνς Λεχατρία.

0 Μοναχός, ώς πολλάκις ήδη τό ϊδομεν, είχε 
πάντοτε άκριβεστάτας πληροφορίας περί τών διατρε- 
χόντων έντός τής πόλεως, ώστε μόλις έπεβιβάσθη ό 
Αλφόνσος είς τό πλοιον, καί τό ήξευρεν ήδη, όπερ 
0#γ ον μόνον Θέλει έκπλήξει έκείνους τών άναγνω- 
στών, οίτινες κατώρθωσαν νά διίδώσι διά τοΰ μυς~η- 
ριώδου; καλύμματος ύφ’ 8 έκρύπτετο ό άνθρωπος 
ούτος. Εν ώ δέ δ Καστελμελχώρας σύννους, καί 
καταβεβλημένος ύπά τής ψυχικής ταραχής του, έπέ- 
σηρεφε μόνο; είς τόν οίκόν του, ό μοναχός έξεπεμ- 
πεν άποστόλους πρός όλας τάς συνοικίας τής πό
λεως, καί συνεκάλει τόν εύπειθή του λαόν νά συνέλ- 
θ-ρ άμα φέξη, έμπρός τών άνακτόρων Χαβρέγας.

Αλλά πολύ πρό τής ώρας ταύτης, έν τώ μέσω 
τής νυκτός, δύω συνοδεϊαι όπλοφόρων έξήλθον τοΰ 

I στρατώνας τών Ιπποτών τοΰ Στερεώματος, ή μεν 
ί διοικουμένη ύπό τοΰ Αντωνίου Κόντη, ή δέ ύπό τοΰ

χεν έμπιστοσύνην είς έμέ, Κόντη. ‘Η προδοσία μου 
μοί φαίνεται αισχρά καί άποτρόπαιος. Αν τουλάχι
στον ήν αύτός βασιλεύς ώς πάς άλλος, βασιλεύς 
ικανός νά υπεράσπιση τόν έαυτόν του . . . άνήρ άν 

ήτον τούλάχιστον !
— Τότε ή έξοχότης σας δέν ήθελεν εχεε ώς δι- 

καιολόγημα τό συμφέρον τής Πορτογαλλίας.
— 'Γδ συμφέρον τής ΠορτογαλλίαςI έπανέλαβεν 

6 Καστελμελχώρας. Πώς νά ψευσθώ πρός έμαυ- 
τόν ! . . . Δεν έσκέφθην, Κόντη περί τοΰ συμφέρον
τος τούτου, διότι δ Αλφόνσος εχει άδελφόν . . .

— ’Εξοχώτατε, άνέκραξεν άποτόμως ό Κόντης, 
δ κύβος έρρίφθη. Αί μελαγχολικαί αύται σκέψεις 
είσί περιτταί. . . , Αί διαταγαί σας έδόθησαν, ... 
τό πλοιον είναι είς τόν λιμένα . . .

— Δαίμων! έψιθύρισεν δ ψευδοϊππότης τοΰ Στε
ρεώματος. — 0 Καστελμελχώρας ίσως Θά μετα

νοήσει.! . . .
0 Αύλικό; άνώρθωσεν αίφνης τό σώμά του, καί 

έκίνησε τήν κεφαλήν του, ώς διά ν’άποσείση ο
χληράς σκέψεις.

— Πληρωθήτω λοιπόν ή ειμαρμένη του, είπε.
Τό νέον ζεύγος έξήλθε τότε τής εκκλησίας, προ- 

πεμπόμενον ύπά τών ειρωνικών έπευφημήσεων τής 
όμηγύρεως.

— Τό κυνήγεον! είπεν δ Αλφόνσος.
Οί ίπποι ώρμησαν τότε έκ νέου διά τών οδών, 

άλλ’ αίφνης ή θήρα μετέβαλε χαρακτήρα. Είς εν 
νεΰμα τοΰ Κόντη αί λαμπάδες έσβέσθησαν, καί 
συγχρόνως έπαυσαν ήχοΰσαι αί σάλπιγκες καί έγέ- 
νετο σιωπή βαθεΐα.

— Τί δηλοΐ τοΰτο ; έρώτησεν δ βασιλεύς.
Αλλά κάνεις δέν άπήντησεν· δ δέ Κόντης έκέντη- 

σε διά τοΰ εγχειριδίου του τά οπίσθια τοΰ ίππου 
τοΰ Αλφόνσου, καί ύπό παιδαριώδους τρόμου κυριευ- 
Οείς, δ δυστυχής ήγεμών ήσθάνθη ό'τι φέρεται μετ’ 
άκαθέκτου βίας διά τών στενών καί σκοτεινών δδών 
τής κάτω πόλεως. Εν οσω δ’ ό βασιλεύς έμακρύ- 
νετο, δ θόρυβος τών άκολουθούντων τά ίχνη του ίπ
πων έλαττοΰτο ταχέως, καί μετ’ ού πολύ έμεινον 
κατόπιν του δέκα ώς δώδεκα μόνοι ιππείς, οί έχον
τες τούς ταχυτέρους ίππους. Ο δέ Κόντης, όστις 
είπετο έξοπίσω του, έκέντα άδιακόπως τόν ίπ
πον του.

— Ποΰ μέ φέρουσιν ; έλεγεν ένίοτε ή τρέμουσα 
τοΰ Αλφόνσου φωνή.

Αλλά πάντοτε ή αύτή σιγή έπεκράτει, καί οί ίπ
ποι έφαίνοντο πετώντες διά τών δδών. Μετ’ ολίγον 
δέ ή σιωπηλή συνοδεία άφίχθη είς τάς όχθας τοΰ 

Τάγου.
’Ενταύθα ό ψευδοϊππότης τοΰ Στερεώματος, ών 

εις έκ τών παρακολουθησάντων τήν συνοδείαν, έκέν- 
τησε τόν ίππον του, έπλησίασεν είς τόν ίππον τοΰ 
βασιλέως, χωρίς έξ αιτίας τοΰ σκότους ούδείς νά 
παρατηρήση τό κίνημα τοΰτο.

Είς τήν όχθην τοΰ ποταμοΰ έστάθησαν, καί δ 
Κόντης έσάλπισε τρις· άμα δέ δοθέντος τοΰ ση
μείου τούτου, άστραπή άνέλαμψεν έπί τοΰ Τάγου, 
επιπηδώσα έπί τών κορυφών τών μικρών του κυμά
των, καί φανός έφάνη άναρτηθείς είς τήν κεραίαν 
πλοίου ήγκυροβολημένου έντός τοΰ λιμένος. Αμέσως
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καλού Ασκανίου, δστις μέ ποΠήν αδημονίαν άπε- 
σπάσθη άπό τάς άγκάλας τή; νέας καί έρασμίας συ
ζύγου του.

0 Κόντης μετά τών όπαδών του διευθύνθη πρός 
τά ανάκτορα τής Χαβρέγας, ό δέ Παταυός έστράφη 
πρός άλλο μέρος. Αλλά τόν άφήνομεν πρός τό πα
ρόν, καί θέλομεν τόν ευρει μετ’ ού πολύ πάλιν.

Είς Χαβρέγαν έκοιμώντο. πάντες, καί ούδέν έφαί- 
νετο φώ; είς τά απειράριθμα τών ανακτόρων τούτων 
παράθυρα. Εϊς δέ τό απέναντι τής οδού μέρος, ή 
μονή τής Θεομήτορος έφαίνετο ώς βαρύς καί μέλας 
λίθινος δγγος, συγχεόμενο; μετά τοϋ νυκτερινού σκό
τους. Εφθασαν δέ ό Κόντης καί οί μετ’ αύτοϋ Ιπ- 
πόται τοϋ Στερεώματος ύπό τήν πύλην τών ανα
κτόρων, χωρίς ούδεμιάς ένδείξεως οτι έννοήθησαν.

— Τέλος πάντων, άνέκραξεν ό παλαιός αύλικός, 
ή Γαλλίς, ώς λέγει ό γέρων ύποκριτής Φανσαϋος, 
δέν θά μέ διαφυγή πλέον . . . Κτυπάτε, ώς νά 
συντριβή τό ρόπτρον.

Αμέσως ραγδαία αντήχησαν κτυπήματα έπί τής 
μεγάλης πύλης.

— Εν όνόματι τοϋ Βασιλέως άνοίξατε ! άνεκρα- 
ό Κόντης.

Οί ύπηρέται άνασκιρτήσαντες έκ τής κλίνης των, 
έτρεξαν καί έζήτησαν τού Βασιλόπαιδος τάς δια- 
ταγάς.

— όχυρώσατε τάς πύλας, εΐπεν ή βασίλισσα. 
Ισως μάς έλθη βοήθεια.

Τούτο δέ λέγουσα, κατά νοϋν εΐχε τόν Βασκογκέλ- 
λον. 0 δέ Βασιλόπαις έγερθείς ώπλίσθη, καί πριν ά- 
φήση τήν βασίλισσαν, φιλήσας τήν χεΐρά της, τή είπε·

— Κυρία, βεβαίως δέν θέλω έκ προοιμίων νά 
καταδικάσω άνθρωπον είς δν φαίνεσθε άναθεϊσα πά
σαν τήν έμπιστοσύνην σας . . . άνθρωπον δστις μ' έ- 
δοσε περισσοτέραν εύδαιμονίαν άφ’ όσην έδυνάμην 
ποτέ νά έλπίσω έν τώ βίω τούτω . . . Αλλά . . .

— Εννοείτε τόν Βασκογκέλλον ·, έρώτησεν ή Βα
σίλισσα, έν ώ τό λευκόν μέτωπόν της έβάφετο έ- 

J ρυθρόν.
— Ναι, τόν Βασκογκέλλον έννοώ, κυρία.
— Καί άμφιβάλλετε περί αύτοϋ . . .
— Οτε έβαδίζομεν εις τήν εκκλησίαν, τόση εύτυ- 

χία, έλεγα κατ’ έμαυτόν, άπό εχθρόν διδομένη, πρέ
πει νά κρύπτη δόλον.

— Καί είναι εχθρός σας ό Βασκογκέλλος λοιπόν·,
— Ο Βασκογκέλλος, κυρία, σάς αγαπά·,
Η βασίλισσα κατέστειλε περιφρονήσεως καί θυμού 

έπιφώνησιν, ήτις εΐχεν άναβή εις τά χείλη της.
— Εκλαμπρότατε, είπε ταπεινή τή φωνή, πρέ

πει γενναίαν καρδίαν νά έχη δστις άφοσιοϋται είς ή- 
γεμόνας όποιος εϊσθε ! — Με ήγάπα . . . καί όμως 
είμαι γυνή σας! . . . καί ό συζεύξας ήμάς είναι ε
κείνο; . . . καί ή καρδία σας άντί ευγνωμοσύνης μί
σος μόνον πρός αύτόν ταμιεύει καί υποψίαν ! . . .

— Είναι αδελφό; τού Καστελμελχώρα ! έψιθύρι- 
σεν ό Δόν Πέτρος κατηφώς.

— Λ ! έκλαμπρότατε ! έκλαμπρότατε ! άνέκρα
ξεν ή βασίλισσα μετ’ άγανακτήσεως καί περιφρονητι
κά»;, — καί δέν εΐσθε, δέν είσθε αδελφό; τοϋ ’Αλ- 
φόνσου ; . . .

0 Αόν Πέτρο; ώχριάσας έξήλθεν άμέσως,
— Φιλύποπτον παιδίον ! καρδία νενοθεμένη ! εΐ

πεν ή Ισαβέλλα, παρακολουθούσα αύτόν διά βλέμ
ματος παρωργισμένου. δ,τι εύγενές καί βασιλικόν 
ένυπήρχεν είς τά αίμα τών Βραγαντιδών, συνετάφη 
μετά Ιωάννου τοϋ Δ'.

Επειτα δέ κυριευθεΐσα ύπό αορίστου τύψεως τοϋ συ-' 
νειδότος, έγονάτισεν έμπρός τής κλίνης της, καί έ- 
πρόφερε τάς λέξεις ταύτας, τήν αφελή ταύτην άπό- 
κρισιν εϊς τής καρδίας τη; τούς σιωπηλού; έλέγχους.

— Θά τον λησμονήσω, θεέ μου ! ίθά προσπαθή
σω νά τόν λησμονήσω !

Ο βασιλόπαις κατέβη τήν κλίμακα τών άνακτό- 
ρων. Εν ώ δέ έξήρχετο είς τήν αυλήν, οί ίππόται 
τού Στερεώματος ήρχισαν νά μοχλοκοπώσι τήν μεγά
λην πύλην. ’Ανοιξα; τότε τήν θυρίδα παρετήρησε τά 
πλήθος τών προσβαλλόντων, καί έννόησεν οτι πάσα 
άντίστασις ήθελεν εΐσθαι ματαία.

— Τίς τολμά νά παραβιάση τήν σημαίαν τοϋ βα- 
σιλέω; τή; Γαλλίας, έρώτησε διά τής θυρίδος.

— Ούδεμία σημαία δύναται νά καλύψη ένόχους 
έγκλήματος καθοσιώσεως, άπεκρίθη φωνή έξωθεν. ’Εν 
όνόματι τού Βασιλέως, έγώ, ’Αντώνιος Κόντης Btv- 
τιμίλλης σάς προσκαλώ νά άνοίξητε τάς πύλας ανυ
περθέτως.

— ’Ανοίξατε τάς πύλας, εΐπεν ό Βασιλόπαις.
’Εν τώ άμα είσήλθεν ό Κόντης μεθ’ όλης τή; συ

νοδείας του, ό δέ βασιλόπαις άνασπάσας τό ξίφος 
του, έστάθη εί; θέσιν άμύνης.

— Τήν διαταγήν τού βασιλέως ! είπε.
Τότε ό Κόντης τώ παρουσίασε περγαμινόν άνοι- 

κτόν, καί ό βασιλόπαις τό διέτρεξε μέ βλέμμα τα
χύ. ’Αναγνού; δέ αύτό, έρριψε τό ξίφος του, καί είς 
τών Ιπποτών τοϋ Στερεώματος έλαβεν αύτό.

— Προδόται ήπάτησαν τήν Αύτοϋ Μεγαλειότη
τα, τόν αδελφόν μου, εΐπεν άλλά δέν έπιθυμώ νά 
διαμφισβητήσω τήν θέλησίν του . . . Σάς άκολουθώ , 
κύριε, καί ή βασίλισσα θά σάς άκολουθήση ομοίως. 
Επιτρέψατε νά τήν ειδοποιήσω.

II Ισαβέλλα ήκουσε σχεδόν άδιαφόρως τό νέον 
τούτο δυστύχημα, καί δέν ήθέλησε νά έξυπνήσωσι 
τά; κυρίας Σώλνας.

— ΔιατΙ, είπεν, αί δυστυχείς νά κατακλεισθώσιν 
είς φυλακήν. Αί παρηγορίαι των μοί είναι περιτ- 
ταί. Θέλω έγκαρτερήσει.

Έν τφ άμα έπεβιβάσθησαν ή βασίλισσα καί ό βα- 
σιλόπαι; εις τούτου τήν άμαξαν, καί ώδηγήθησαν 
ούτως είς Αιμοεϊρον, δπου κατεκλείσθησαν είς τό 
λεγόμενον βασι.Ιικύΐ ΰωμάτιοΥ.

Έκεΐ ή βασίλισσα έκάθησεν, ό δέ βασιλόπαις έ
γονάτισεν έμπρός της, καί μετανοών διά τάς λέξεις 
άς εΐχε προφέρει άρτίως, καί φοβούμενο; μή δυση- 
ρέστησε τήν Ισαβέλλαν, έζήτει συγγνώμην, περιπα- 
θεστάτου; προφέρων λόγους, πρός ού; ή βασίλισσα 
έπροσπάθει νά μειδιάση.

— Δέν οργίζομαι καθ’ ύμών, έκλαμπρότατε, εΐ
πεν. Ηξεύρω δτι μέ αγαπάτε καί σάς ευγνωμονώ.

— ’Αλλά σύ, ισαβέλλα, δέν μ’ άγαπάς ·, έρώτη
σεν ό Βασιλόπαις.

Η βασίλισσα ήθέλησε ν’ άποκριθή, άλλ’ ή άπόκρι- 
σι; εμεινεν είς τά χείλη της.

— όΧι> επανέλαβεν ό Δόν Πέτρος, δχε, δέν δύ- 
νασαι νά μέ άγαπάς . . . καί έπρόσθεσεν, έκρηγνυ- 
μένου τοϋ ενδομύχου αίσθήματός του,

— Είμί ό ύποκλινέστατο; ύπηρέτης τή; ϊμετ ε- 
ρας Πανοσιότητος, καί εύπειθέστατο; είς τάς δια- 
ταγάς της ! . . . Έμπρός, παιδία.

Τότε ό μοναχός περιτειλιχθείς εί; τό ράσσον του, 
συνώδευσε τούς ίππότας τοϋ Στερεώματος, χωρίς νά 
είπή άλλην λέξιν. Έπροπορεύθη δέ τών στρατιωτών 
ό Μακαρόνης, ζωηρός καί φαιδρός καί τετερίζων ‘ε
ρωτικόν άσμάτιον. Αλλά διακόπτων αύτό ένίοτε,

— Τά γένεια εΐ αι λευκά ! έλεγε καθ’ έαυτόν. 
Είμαι βέβαιος οτι γνωστός μου πώγων κρύπτεται 
ύπ’ αύτά. Εχω πολλήν δρεξιν νά έξακριβώσω τό 
πράγμα.

0 δέ μοναχός έβάδιζε μ’ εύσταθές βήμα, καί 
όχι άνησύχω; ώς δεσμότης ζητών περίστασιν δρα- 
πετεύσεως. Καί τώ δντι οΰτε εΐχε τοιαύτην ιδέαν, 
διότι ήζευρεν δτι οδηγείται είς τό Αιμοεϊρον, εϊς δέ 
τήν φυλακήν ταύτην εΐχε σχέσεις πολυαρίθμους.

Κατά δυστυχίαν δμως σαθρά; έλπίδας έστήρ ιζεν 
είς τάς σχέσεις ταύτας, διότι αί όδηγίαι τοϋ Πα- 
ταυοΰ εΐχον προϊδεΐ τήν τοιαύτην περίστασιν, καί ό 
Παταυός έξεπλήρωσε κατά γράμμα τάς οδηγίας του. 
Καθ’ ήν στιγμήν έμελλε νά κρούση τήν πύλην τή; 
φυλακής, έστάθη, καί έρριψεν είς τούς ώμους τοϋ 
μοναχού τόν μανδύαν ενός τών ‘Ιπποτών τού Στε
ρεώματος. Ο μοναχός ήθέλησε νά άντισταθή, άλλά 
είκοσι νευρώδεις βραχίονες τόν συνέλαβον, καί τόν 
ένετείλιξαν είς τόν μανδύαν ώς σπαργανοϋται νεο- 
γέννητον βρέφος. Καί μετά τούτο τέσσαρες τόν έ- 
φόρτωσαν εί; τούς ώμους των.

— Αν ό Πανοσιώτατος προφέρη μίαν μόνην λέ
ξιν, ή μία φωνή του άν άκουσθή μεταξύ τής πύλης 
αύτή; καί τής θύρας τής φυλακής του, εΐπεν ό Μα
καρόνης μετ’ εύθυμίας, τρυπήσατε δλοι τό δέμα τού
το μετά ξίφη σας, καί δέν θέλει είπεΐ πλέον τί
ποτε.

Τότε μόνον άγωνία κατεκυρίευσε τήν καρδίαν τού 
μοναχού, άγωνία δέ φοβερά, όδυνηροτάτη. ’Ησθάν- 
θη οτι τετέλεσται, δτι έλπίς σωτηρίας ούδεμία τώ 
έμενεν, έννόησεν δτι ή φυλακή δπου έφέρετο έμελλε 
μετ’ όλίγα; ώρας νά εΐναι ό τάφος του, καί ή άν- 
δρεία ψυχή του ένέδωκεν έπί μίαν στιγμήν ύπό τήν 
αίφνηδίαν προσβολήν ταύτην, άλλά μετ’ ολίγον άνέ- 
κυψε πάλιν, ή γενναιότης του έπανήλθε, καί ό νοϋς 
του ήρχισε νά έργάζηται.

Οταν οί ίππόται τού Στερεώματος τόν κατεβίβα- 
σαν εϊς τήν σκοτεινήν καί ύγράν του ειρκτήν, ής 
οΰτε τήν θέσιν, οΰτε τόν δρόμον έγνώριζε, τότε εΐ
χεν ήδη άναλάΐει τήν άκατάβλητόν του αταραξίαν. 
Απορρίψας δέ τόν μανδύαν, έκάθησεν είς τό βάθρον 
τό ^τροσόιωρισμένον διά τούς φυλακισμένους.

Τότε ό Μακαρόνης διέταξεν είς τούς οπαδούς του 
νά έξέλθωσιν είς τήν πάροδον τήν πρό τής ειρκτής, 
καί έμεινε μόνος μετά τοϋ μοναχού, κρατών εϊς τήν 
χεϊρα λαμπάδα.
• Τώρα, είπε, θά έπευχηθώ καλήν νύκτα εί; 
τήν ϊμετέραν Πανοσιότητα’ άλλά πριν τούτου έπι- 
τρέψατέ μοε νά ψιλαφήσω γήν σεβασμίαν αύτήν γε
νειάδα, ήτι; μετ’ ολίγον θέλει κοσμεί τόν πώγωνα 
άγιου έν τφ ούρανφ.

Καί ταύτα λέγων, ώρμησε ν’ άρπάση τού μοναχού 
τά γένεια. Αλλ’ αύτός τόν άνέτρεψε μέ τόσην δύ- 
ναμιν, ώστε κλονούμενος διέτρεξεν δλον τής είρ-

— ή ! πώς μεσώ τόν άνθρωπον-τούτον !
’Αλλ’ ένώ ταΰτα διέτρεχον, ό καλός Ιππότης τοΰ 

Παταυιου, συνελάμβανε καί αύτός άλλον αιχμάλωτον. 
Έκπληρών κατά γράμμα τάς οδηγίας του, συνέ- 
τριψε τήν πύλην τής μονής τοϋ Μεγάλου μοναστη
ριού τών Βενεδικτίνων, καί έβίασε τόν πρώτον Πα
τέρα δν άπήντησε, νά τώ δείξη τά κελλίον τού μο
ναχού. Ο καλόγηρος κατ’ άρχάς δέν ήθέλησε νά ύ- 
πακούση. ’Αλλ’ ό ’Ασκάνιος άνέστριψε τόν μύστα- 
κά του με τόσον τρομερόν ήθος, ώστε περίφοβος ό 
καλόγηρος έκλινε τήν κεφαλήν καί ύπήκουσε.

0 μοναχός έκοιμάτο, ό δε ’Ασκάνιος μετεχειρί- 
σθη τόν αύτόν τρόπον διά ν’ άνοιξη τήν θύραν, καί 
άφ’ ού κατέφερε δεκάκις ή δωδεκάκις κατ’ αύτής 
τόν πέλεκυν ώς ήξευρε νά τόν καταφέρη, δέν εχρειά- 
σθη κλειδίον. όσον δέ ταχύς καί άν ήν ό τρόπος 
ούτος, άφησεν δμως καιρόν είς τόν μοναχόν νά πη
δήσει) άπό τήν κλίνην του καί νά ένδυθή, νά φορέσει; 
δηλ. τό γένειον καί τό ράσσον του. Επρόφθασε μά
λιστα νά κρύψη έν έγχεερίδιον εί; τήν ζώνην του, 
καί τό βαλάντιον πλήρες είς τό θηλάκιόν του.

— Πανοσιώτατε, εΐπεν, είμί κατατεθλιμμένο; 
ι δτι έρχομαι νά σάς ένοχλήσω τοιαύτην ώραν. Ευ

δοκήσατε, παρακαλώ, νά μέ συγχωρήσητε.
— Τί είναι; έρώτησε ψυχρώς ό μοναχός.
— Είναι διάφορα πράγματα, πανοσιώτατε, άπε

κρίθη ό Μακαρόνης, περιστρεφόμενος περί έαυτόν, 
καί διά τοϋ κινήματος τούτου δεικνύων τριάκοντα 
ίππότας τοϋ Στερεώματος παρατεταγμένου; εί; τήν 
πάροδον, — Εΐναι πρώτον οί έντιμοι αύτοί κύριοι, 
ύπερχαίροντες, ώς καί έγώ, δτι τοϊς έπετράπη νά 
έναποθέσωσι τά σεβάσματά των ύπό τούς πόδας τής 
ϊμετέρα; Πανοσιότητο; . . . Επειτα εΐναι τό μι
κρόν τούτο γραμμάτιον, ένυπόγραφον ύπό τής Αυ
τού ’Εξοχότητος, τού Κόμητος Καστελμελχώρα, δι’ 
ού προσκαλεΐσθε νά μάς συνοδεύσητε είς μικράν νυκ
τερινήν περιδιάβασιν.

Καί τούτο λέγων, έπλησίασε τά χαρτίον είς τό 
πρόσωπον τοϋ μοναχού.

—■ Σεβασμιώτατε, εΐπεν, ή άλλόζοτος αΰτη κα- 
λύπτρα σάς έμποδίζει νά ίδήτε, καί πρέπει νά γνω- 
ρίσητε . . .

Καί διά βιαίας κινήσεω; τής χειρός άπεκάλυψε 
ι τήν κεφαλήν τοϋ Μοναχού.

— Αύθάδη ! άνέκραξεν ούτος, καί οί οφθαλμοί 
του έσπενθηροβόλησαν.

Ο Μακαρόνης εμεινεν έκστατικός.
— Μά τά σώμα τοϋ Βάκχου ! έψιθύρισε, δέν τό 

γνωρίζω τούτο τό πρόσωπον ! . . . Καί ομω; μοί 
φαίνεται . . . ναι, τφ οντι, εκείνου εΐναι οί οφθαλ
μοί ! . . . Τά γένεια δμως έκεΐνα, μόνον είς καπου- 
κίνου πώγωνα ήμποροϋν νά βλαστήσουν . . . Μήπως 
έςαφνα ή Σεβασμιότης σας εϊσθε τώ οντι μοναχός ;

Καί ύψώσας τήν λαμπάδα ήν εΐχεν είς τήν χεΐ
ρά του, ήτένισεν έκ νέου τό πρόσωπον τού αιχμα
λώτου του.

— Τί τετράποδου είμαι ! — ήμπορώ νά τό είπώ 
ό ίδιος, δέν επιτρέπω δμως είς άλλον, οΰτε είς αύ
τόν τόν πάπαν, νά τό έπαναλάβη ... — Τά γένεια 
εΐναι άσπρα, καί ή κόμη μαύρη . . .

— Δέν έτελείωσεν άκόμη ; εΐπεν άνυπομόνω; ο 
μοναχός.
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κτής τά μήκος, έκτύπησεν είς τήν ήμιηνεωγμένην 
θύραν, καί έστάθη μόνον είς τον απέναντι τής παρό
δου τοίχον. 0 μοναχό; ώρμησε κατόπιν του, ώς 
Οέλων νά τόν κτυπήση, άλλα δέν έπροχώρησεν έπέ 
κείνα τής φλιάς τής ειρκτής του, καί περιωρίσθη μό
νον ρίψας βλέμμα ταχύ είς τήν εξωτερικήν επιφά
νειαν τής θύρας αύτής.

— ’Αριθμός δεκατρία ! έψιθύρισε.
Τότε έπέστρεψεν ήσύχως είς τήν ειρκτήν του, καί 

διά τής άκίδος τοΰ εγχειριδίου του έχάραξε τάς 
δύω ταύτας λέξεις, άμιό'γζός δεκατρία, όπίσω τής 
πλατείας σφενδόνης τοΰ δακτυλιδιού του.

— Νά μέ καρατομήσουν, άνέκραξεν ό Μακαρό
νης, — επειδή εύγενής ώς έγώ δέν κρεμάται, — 
άν ποτέ μοί έπανε'λθη όρεξις νά σάς χαδεύσω, άγιε 
πάτερ. Μά τοΰ διαβόλου τά κέρατα! Βάττρε-σαιγ- 
γρί ! (1) ώς έλεγεν ό φίλτατος δούξ δ Βωφόρτος 
είς μνήμην τοΰ προγόνου του Βεαρνέως, έχετε κι
νήματα όπωσοϋν άπότομα, έν φ είσθε υπηρέτης 
τοΰ Θεοΰ τής ειρήνης! .. . Ηθελα νά ιδώ τό πρό
σωπόν σας . . . ιδέα μου ήτον μόνον . . . Αλλά τί 
μέ μέλλει τφ ό'ντι, άφ’ ού μετά μίαν ώραν . . .

0 Μακαρόνης διέκοψε τόν λόγον του καί ήρχωε 
νά μειδιά. Είχεν ευρει έκδίκησιν τής εύαρεσκείας του.

— Είχα λησμονήσει νά άναγγείλω είς τήνϊμε- 
τέραν Πανοσιότητα εϊδησιν ή'τις τήν ενδιαφέρει, 
έπανέλαβε διευθετών τά τρίχαπτά του, διότι ό α
πότομος εναγκαλισμός τοΰ μοναχού είχε συνταρά 
ξει τήν συμμετρίαν των. — ‘Η λήθη αύτη ήθελεν 
είσθαι έκ με'ρους μου έλλειψις. Μετά μίαν ώραν,... 
ίσως καί πρίν . . . θέλετε άπολαύσει τόν στέφανον 
τοΰ μαρτυρίου, σεβαστέ πάτερ.

0 μοναχός δέν άπεκρίθη.
— Ούτω λοιπόν, έξηκολούθησεν ό Παταυός, άρ- 

χήσατε τάς τελευταίας σας ψαλμωδίας, πάτερ ά
γιε, καί άν άπαντήσητε έκεϊ έπάνω τινά έκ τών εν
δόξων μου άνιόντων, προσφέρατέ τω, παρακαλώ, 
τοΰ; προσκυνισμοΰς καί τά σεβάσματά μου.

Καί μετά ταϋτα έξήλθε, καί έστρεψε τό κλειδών 
εις τό βαρύ κλεϊθρον.

— Περίμεινε, είπεν δ μοναχός.
— Αδύνατον, πανοσιώτατε! βιάζομαι.
— Περίμεινε, λέγω! έπανέλαβεν ό μοναχός, πάλ- 

λων εις τήν χεΐρά του τό βαρύ βαλάντιον δ έφερε 
μεθ’ ίαυτοΰ.

0 ήχος τοΰ χρυσού έπέφερεν επί τοΰ Ασκανίου τό 
σύνηθες άποτέλεσμα. Ο οφθαλμός του άνέλαμψε, 
μειδίαμα άνέθαλεν εις τά χείλη του, καί έλκόμενος 
ύπό θελγήτρου άκαταμαχήτου, είσήλθεν αύθις δεά 
τής φλιάς τής ειρκτής.

— Μή βραδύνητε, άγιε πάτερ, είπεν. — Ο έ
ρως μέ προσκαλεΐ· περιμένομαε άλλαχοϋ. Η σεβα- 
σμιότης σας δέν ήξεύρει, έπρόσθεσε μέ περιπαθή 
τόνον φωνής, τί είναι ό έρως !

— Ηζεύρω, άπεκρίθη ό μοναχός, δτι δ Κυρ ιος 
Ασκάνιος δέν άποστρέφεται βαλάντιον πλήρες.

— Οχι, βεβαίως ! Δέν είμαι τόσον διεφθαρ
μένος . ..

— Απεφάσισα νά σέ καταστήσω κληρονόμον μου, 
έπανέλαβεν ό μοναχός.

(1) Ventre-saint-gris !

— Τούτο άποδεικνύει τήν όρθήν κρίσιν τής ίμε- 
τέρας Πανοσιότητος.

— Είσαι άξιος στρατιώτης, Μακαρόνη . . .

0 Μακαρόνης έκλινε τήν κεφαλήν χαιρετών.
— Εχεις καρδίαν εύαίσθητον καί εύθεϊαν . . .
0 Μακαρόνης έχαιρέτησε πάλιν.
— Καί ειμί βέβαιος δτι θά ίκτελέσης κατά 

γράμμα τήν τελευταίαν παραγγελίαν άνθρώπου μέλ
λοντος ν’ άποθάνη.

0 Μακαρόνης είς τάς τελευταίας ταύτας λέξεις 
άνέλαβε θέσιν θεατρικώς έπίσημον.

— Η τελευταία θέλησις άποθνήσκοντος, είπεν, 
είναι ιερά. — Καί άν έπρόκειτο ν’ άπολέσω τήν 
μίαν μου χεϊρα, θά τήν έκτελέσω!

— Τίποτε δέν θ’ άπολέσης, καί θά κερδίσης έ- 
κατόν γινέας τού Βασιλέως Καρόλου, περιεχομένας 
είς τό βαλάντιον τούτο . . . Ακούσε με . . . έχω είς 
τήν Αισαβώνα ενα φίλον . . . ένα συγγενή. Πρό 
πολλού καιρού δέν τόν είδα, καί θέλω νά τώ άφήσω 
έν ενθύμημα.

— Καί ονομάζεται ;
— Βαλθάσαρ.
— Δέν μένει άμφιβολία ! δ μοναχός ούτος είναι 

καταγωγής πενιχρά;, έσκέφθη ό Μακαρόνης. Μεγα
λοφώνως δέ είπε. — Τόν γνωρίζω αύτόν τόν Βαλ
θάσαρ· τόν είχον υπηρέτην μου.

— Είναι ύψηλός ;
— ϊπερύψηλος ! . . . ώς νά τόν βλέπω ... θέ

λετε νά τφ δώσω δύω γενέας ;
— Ούτε τόσον, καί περισσότερον. Νά τό δώσρς 

αύτό τό δακτυλίδιον, μόλις άξίζον έν δίστηλον.
0 Παταυός ελαβε τό δακτλίδιον καί τό έζύγισε.
— Αληθές είναι, είπεν. Δέν τό άξίζει ούτε αύ

τό .. . Θά τφ τό δώσω όταν τόν ίδώ.
— Οχι, κύριε Μακαρόνη, άπεκρίθη ταχέως δ Μο

ναχός. Τό δακτυλίδιον τούτο δέν πρέπει τόσην ώ
ραν νά μείν-ρ είς ξέν«ς χεΐρας. Πρέπει άμέσως νά τφ 
τό φέρης.

— Είναι λ.οιπόν πολλού λόγου άξιον αύτό τό 
δακτυλίδιον; έρώτησεν ΰπόπτως ό Μακαρόνης.

— Θ’ άποθάνω εύχαριστημένος άν μάθω δτι τό 
έλαβεν.

— Αρκεί τούτο, πανοσιώτατε ! είπε θεατρικώς 
άπαγγέλλων, καί τούς οφθαλμούς είς ούρανόν ύψών 
ό Παταυός. — Η θέλησις άποθνήσκοντος είναι ιερά!

Καί έκτείνων τήν χεϊρα έλαβε τό βαλάντιον.
— Καλήν έντάμωσιν, ή μάλλον . . . χαίρετε ! 

είπε κλείων τής ειρκτής τήν θύραν.
(Ακολουθεί.)

ΠΟΙΚΙΛΑ, ΑΙΑΦΟΡΑ.
— Τό Κινεζικόν ηΛοϊοϊ. (ινδική πηράδοσις)·0 

δόλος πολλάκις νικά τήν δύναμιν. Μεταξύ τών 
πρώτων Καριαρχών καί Ινδών καί Σινδών (Sindes) 
ίσχυρώτερο; ήτον ό ήγεμών τού Σουρών, όλοι οί ή- 
γεμόνες τής Ανατολής καί τής Δύσεως έπροσκύνουν 
αύτόν, εκτός τού τής Κίνας. Η έξαίρεσις αυτή, δυ- 
σαρεστοΰσα πολύ τόν Μονάρχην, ήνάγκασεν αύτόν

νά συλλέξη απειράριθμον στρατόν, διά νά άπέλθη είς 
κατάκτησιν τούτου τού τόπου. Πανταχού είσήλθε 
νικητής, έθανάτωσε πολλούς σουλτάνους ίδιοχείρως, 
ένυμφεύθη τάς θυγατέρας των, πλησιάζων τοιουτο
τρόπως μεγάλοι; βήμασι πρός τόν σκοπόν τής φιλο
δοξίας του.

όταν ήκούσθη εί; Κίναν δτι δ ήγεμών τού Σου- 
ράν έξεστράτευσε κατ’ αύτής καί προσέβαλεν ήδη τόν 
τόπον τού Ταμσάκ, δ αύτοκράτωρ τής Κίνας κατε- 
λήφθη άπό μεγάλην ταραχήν, καί λέγει πρός τούς 
συνηθροισμένους Μανδαρίνους καί άξιωματικούς του.
« 0 ήγεμών τού Σουράν άπειλεϊ τήν καταστροφήν 
τής Αύτοκρατορίας μου. Τί μέ συμβουλεύετε, διά 
νά παρεμβάλω προσκόμματα είς τάς προόδους του; » 
Τότε είς σοφός Μανδαρίνος προέβη έμπροσθέν του.
« Κύριε τού παντός, λέγει, δ δοΰλός σου γνωρίζει 
τό μέσον.—Εκτέλεσον λοιπόν, άποκρίνεται ό αύτο
κράτωρ τής Κίνας.» Καί ό Μανδαρίνος διέταξε νά 
έφοπλίσωσι πλοϊον, νά φορτώσωσιν είς αύτό ποσότη
τα βελονών λεπτών, άλλ’ έσκωριασμένων, καί νά 
φυτεύσωσι πυκνόφυλλα δένδρα Καχαμάκης καί Βι- 
ράδας. Ελαβε δέ μετά ταύτα έντός τού πλοίου γέ
ροντας άνευ όδόντων καί διευθύνθη πρός τήν Ταμ
σάκ, δπου προσωρμίσθη μετ’ ολίγον χρόνον, όταν δ’ 
ό ήγεμών τοΰ Σουράν έμαθεν, δτι πλοϊον έφθασεν 
άπό Κίνας, έπεμψεν άγγελιαφόρους, διά νά μάθω- 
σιν άπό τό πλήρωμα πόσον άπεϊχεν ό τόπος των. 
Οί δ’ άγγελιαφόροι άπήλθον καί ήρώτησαν τούς Κι
νέζους, οΐτινες άπεκρίθησαν είς αύτούς. « όταν άνε- 
» πετάσαμεν τά ιστία, εΐμεθα έτι νέοι, καί δυσφο- 
» ρούντες έν τφ μέσω τής θαλάσσης, διότι έστερού- 
ι μέθα τήν πρασινάδα τών δασών μας, έφυτεύσαμεν 
» τόν σπόρον αύτών τών δένδρων. Σήμερον εΐμεθα 
» γέροντες καί παρηκμακότες, άπωλέσαμεν τούς ό- 
» δόντας μας, καί αύτοί οί σπόροι έγιναν δένδρα,
» καρποφορήσαντα πολύ πρό τής άφίξεώς μας είς 
» τούτους τούς τόπους. » Επειτα έδειξαν είς αύτούς 
τινάς τών έσκωριασμένων βελονών. > Βλέπετε, έ- 
» ξηκολούθησαν, αύτάς τάς σιδηράς ράβδους, αΐτι- 
ι νες ήσαν, δταν άπεπλεύσαμεν άπό Κίναν, χον- 
I) δραί ώς βραχίονες, καί ήδη ή σκωρία τάς έφθειρε 
» σχεδόν ολοκληρως. Δεν γνωρίζομεν τόν αριθμόν 

. II τών ετών, τά όποια παρήλθον έπί τής θαλασσο- 
» πλοιας μας, άλλα δύνασθε νά ύπολογίσητε αύτόν 

• » κατά τάς περιστάσεις τάς όποιας σάς έξεθέμεθα.
Οί άγγελιαφόροι άνέφερον είς τόν ήγεμόνα Σουράν 

δ,τι ήκουσαν. Εάν ή διήγησις τών Κινέζων αύτών 
είναι άληθής, λέγει ό κατακτητής, ό τόπος των 
πρέπει νά άπέχη διάστημα άπέραντον. Πότε θέλο- 
μεν δυνηθή νά φθάσωμεν έκεΐ; Τό φρονιμώτερον εί
ναι νά όπισθοδρομήσωμεν. Καί τεθείς έπί κεφαλής 
τού στρατού του, έπέστρεψεν είς τήν έπικράτειάν του.

— Ό άπατηβεις δίάδοΤος. Οί Αραβες είχον 
καλλιεργήσει τούς άγρούς των. ό διάβολος φθάνει 
καί τούς λέγει. Τό ήμισυ τού κόσμου άνήκει είς 
έμέ. Θέλω έπίσης νά λάβω μέρος τού είσοδήματός 
σας. Αλλ οί Αραβες sivat πονηροί. Λάβε λοιπόν άν 
θέλης, τού λέγουσι, τό ύπό τήν γήν κεκρυμμένον 
μέρος. Οχι, φωνάζει δ διάβολος, θά λάβω τό μέρος 
τό ύπέρ τό έδαφος. Οί Αραβες τότε σπείρουσι ρα- 
φανίδας, καί δταν ήλθεν δ καιρός τής συλλογής, αύ

τοί μέν ελαβον τάς ρίζας, δ δέ διάβολος δέν είχε 
να λαβή ειμη τα φύλλα. Το άκόλουθον έτος δ διά
βολος παοωργισμένος έφώναξε· Θά λάβω τώρα τό 
μέρος τοΰ προϊόντος τό ύπό τήν γή.ν. Οί Αραβες έ
σπειραν τότε κριθήν καί σίτον, καί δταν ήλθεν ό 
καιρός τής συλλογής, ελαβον τούς στάχεις, δ δέ διά
βολος δέν είχε νά λάβη, είμή τάς ρίζας.

— ιΠ τράπεζα τον Σο.Ιτψωττος. Κατά τόν και
ρόν τής κατακτήσεω; τής Ισπανίας ύπό τών Αράβων, 
ό Θαρέκ, είς τών πρώτων Μουσουλμάνων, έκυρίευσε 
μικράν πόλιν κατεστραμμένην σήμερον, καί ής ή θέ
σις δέν είναι δυνατόν νά όρισθή. Εδωκε δ’ είς αύ
τήν τήν πόλιν τό όνομα τής Μεδίνης — Αλμέϊδας, 
δηλαδή πόλεως τής Τραπέζης, διότι εύρεν έκεΐ τρά
πεζαν έξαισίως πολύτιμον, καί περί τής όποιας πο
λύς έγένετο λόγος εί; τά χρονικά. Κατά παλαιάν 
Ισπανικήν παράδοσιν, ή τράπεζα αύτη ήτον ή τού 
Σολομώντος, τήν οποίαν οί Εβραίοι μετεκόμισαν έξ 
Ιεροσολύμων μετά τήν καταστροφήν ταύτης τής πό
λεως. Κατά τόν Μουρφύ ήτο έκ χρυσού καί ίάσπεως 
πρασίνου, καί είχε τόσους πόδας, δίας ήμέρας έχει 
τό έτος. Εκαστος δέ τών Γότθων βασιλέων έφιλο- 
τιμεΐτο νά τήν πλουτίζη μέ πολυτίμους πέτρα; καί 
δ οφθαλμός έθαμβοΰτο άπό τήν λάμψιν της. Ο Αραψ 
στρατηγός Μούσας, τού οποίου ό Θαρέκ ήτο άντι- 
στράτηγος, έζήτησε τήν τράπεζαν ταύτην, περίφη- 
μον καί όιά τάς προσηρτημένας είς αύτήν θρησκευτι
κά; ιδέας καί διά τήν ύπερμεγέθη άξίαν της. Οταν 
επομένως έκ τών άναφυεισών διχονοεών μετξύ τού 
Μούσα καί Θαρέκ, δ Καλίφης τού Βαγδατίου έκά- 
λεσεν αύτούς πλησίον του, δ πρώτος προσέφερεν είς 
τόν Καλίφην μεταξύ άλλων δώρων καί τήν τράπε
ζαν ταύτ-ην, καυχηθείς, δτι τήν κατέκτησεν. Αλλ’ 
ό Θαρέκ έξήλεγξεν εύκόλως τόν έχθρόν του ώς ψευ- 
δόμενον, διότι έσυρεν άπό τόν κόλπον του ενα τών 
ποδών αύτής Sv είχεν άποσπάσει πρίν ή τήν έγχει- 
ρίση, άντικαταστήσας αύτόν διά χρυσού ποδός.

— ίΗ * ΕχΛεεφις, ίππος δρομικός. II Εκλειψις 
είναι είς έκ τών θαυμαστωτέρων ΐΑπων, ών μνημο
νεύει ή ιστορία τών ίππων έν Αγγλία. Ο πάππος 
αύτού τοΰ ίππου ήτον ίππος άραβικός, ονομαζόμενος 
Ααρλέϋ, έπίσης περιφημότατος, καί δστις ποτέ δέν 
ένικήθη είμή άπό τόν έγγονόν του. ίΐ Εκλειψις έ- 
γεννήθη τό 176’. Κατά τό 1769 έτρεξεν πρώτην 
φοράν καί ένίκησεν όλους τούς διαγωνισθέντας ίπ
πους. Κατά δεκαοκτώ μήνας δέν έπαυσε τρέχων 
καί θριαμβεύων, καί τοσαύτην άπέκτησεν ύπόληψιν, 
ώστε δέν ύπήρχον πλέον άνταγωνισταί δι αύτόν. Είς 
τό ιπποδρόμων τού κομ-ητάτου Νευμαρκετ κατά τό 
1776 ^ιέπρεψε μόνος αύτός, ούδενός τολμώντας νά 
στοιχηματίση έναντίον του, καί ένίκησε συμπληρώ- 
σας τδν δρόμον τού σταδίου.

Επωλήθη τότε διά πεντακόσια; χιλιάδας φράγ
κων εις έταιρίαν, ήτις τόν μετεχειρίσθη πρός πολλα
πλασιασμόν τής γενεάς του. 0 αριθμός τών τέκνων 
του, τών καταβάντων είς τό ιπποδρόμων άνέβη είς 
33-4. ϊπελόγισαν δέ, δτι οί (ίπποι ούτοι έπρομ.ή- 
θευσαν είς τούς ίδωκτήτας των, εΐτε διά βραβείων, 
ή διά στοιχημάτων ύπέρ τά τέσσαρα έκατομμύρια 
φράγκων. ‘Η ’£κ.έίι^υ< άπέθανεν έν έτει 1789κατά 

. τό εικοστόν πέμπτον έτος τή; ηλικίας της.
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έτερος ίππος της αύτής οικογένειας, θαυμαστός 
έπίση; έν Αγγλία, όνομαζόμενος ό βασιλεύς ‘Ηρώ
δης, παρήγαγε 87 ίππους, οίτινες ωφέλησαν τούς 
ιδιόκτητα; των ύπέρ τά πέντε έκατομμύρια φράγκων.

— ΠαραβοΛη ’Ασιατική. "Ανθρωπός τις άπήρ- 
χετο εις Συρίαν, ούρων τήν κάμηλόν του άπό τόν 
ρυτήρα. Αίφνης τό ζώον κατελήφθη ύπό μανίας, όρ- 
θοΰται μέ ορμήν, αφρίζει καί πηδά τόσον τρομερά, 
όίστε ά κύριός του εγκαταλείπει αύτό μέ αγωνίαν 
καί φεύγει. Θεωρεί δέ ολίγον μακράν τοΰ δρόμου βα
θύ φρέαρ, καί έπειδή ήκουε πάντοτε τούς μανιώδεις 
χρεμετισμούς τής καμηλού, προσφεύγει εκεί καί 
πίπτει εϊς τό φρέαρ· άλλά μικρόν δένδρου τόν κρα
τεί, συλλαμβάνει αύτό με τάς δύω του χεϊρας καί 
στρέφει πανταχόσε τό βλέμμα μέ ανησυχίαν· ύπε
ράνω αύτοΰ φθάνει ή τρομερά κάμηλος, καί στηρίζει 
άπειλητικώς τό βλέμμα της έπ’ αύτόν. Εις τό βά
θος τοΰ υδατος ύπάρχει δράκων, δστις άνοίγων τόν 
φοικώδη του λάρυγγα, φαίνεται οτι περιμένει νά τόν 
καταβροχθίση. Πλησίον του δε παρατηρεί δύο πον
τίκια, λευκόν καί μέλαν, τρώγοντα τήν ρίζαν τοΰ 
μικρού δένδρου, τό όποιον έχρησίυ,ευεν είς αύτόν ώς 
στήριγμα. Ο δυστυχής παγόνει άπό τόν φόβον, μή 
βλέπων δι’ έαυτόν ούδεν καταφύγιου, ούδεν μ»σον 
σωτηρίας. Εν τούτοις έπί κλαδίσκου τοΰ μικρού 
δένδρου ανακαλύπτει τινάς καρπούς, καί έν τφ άμα 
παύει βλέπων τήν μανίαν τής καμήλου, τόν λάρυγ
γα τού δράκοντος καί τήν τρομεράν τών ποντικίων 
δραστηριότητα. Εκτείνει δέ τήν χεϊρά του πρός τούς 
καρπούς, συλλέγει αύτούς, καί καταγευόμενος λη
σμονεί τούς φόβους καί τόν κίνδυνον.

Ερωτας ποιος είναι αύτός ό άφρων ό λησμονών 
τόσον ταχέως τόν θανατηφόρου κίνδυνον. Μάθε λοι
πόν, φίλε, οτι ό άνθρωπος αύτός είσαι σύ’ ό δρά
κων τού φρέατο; είναι ό διηνεκώς χαίνων θάνατος. 
‘Η κάμηλος είναι ή άγωνία τής ζωής. Σύ έκρεμά- 
σθης είς τό δενδρύλλιον τού κόσμου μεταξύ θανάτου 
καί ζωής. Τά δύο ποντίκια τά τρώγοντα τήν ρί
ζαν τού δενδρυλλίου είναι ή νύξ καί ημέρα, καί ό
μως ούτως εχοντα ό καρπός τής ηδονής σέ ελκύει. 
Λησμονείς τάς άγωνίας τής ζωής, τάς άπειλάς τού 
θανάτου, τόν ταχύν ροΰν τών νυκτών καί τών ήμεοών, 
καί ζητείς τό φυτόν τής ηδονής μέχρι τού χείλους 
τοΰ τάφου.

— Καρί'κη (Λουκάνικο?) γιγαντιαία. Είς Κε- 
νισβέργην τής Πρωσσίας, οί κρεοπώλαι συνειθίζουσι 
νά προσφέρωσιν είς τούς άρτοποιούς τήν πρώτην ή
μέραν τοΰ έτους έν ύπεομέγεθες λουκάνικου, τό ό
ποιον περιάγουσιν εις δλην τήν πόλιν, ώς τόν παχύν 
βούν τής Γαλλίας.

Τό λουκάνικου τού 1553 είχεν έκατόν έννενήκον- 
τα όκτώ πήχεις μήκος καί έφέρετο ύπό 48 ανθρώ
πων. Εκείνο δέ τό τού 1583 φερόμενον ύπό 91 αν
θρώπων είχε μήκος πεντακοσίων έννενήκοντα έξ πη
χών καί έζύγιζε 434 λίτρας.

Ο ώραιότερος τών κρεοπωλών προεπορεύετο ώς 
άρχιτυμπανιστής· ή άκρα τού λουκάνικου περιεστρέ- 
φετο πολλούς γύρους περί τόν τράχηλον αύτού· τό 
λοιπόν έκρέματο έπί τών ώμων τών άλλων κρεοπω
λών, οίτινες έβάδιζον άνά τρεις.

Αναγινώσκεται εις άρχαΐόν τι χρονικόν. «Κατά τό 
έτος 1661 τήν πρώτην ήμέραν τού έτους οί κρεοπώλαι 
περιήγαγον λουκάνικου 1005 πηχών μήκους, τό ό
ποιον έφερον κατόπιν είς τά άνάκτορα καί προσέφε- 
ρον μερικούς πήχεις είς τόν Βασιλέα. Συνώδευον δέ 
τό λουκάνικου μέ τύμπανου καί σύριγκα. Είς άρχι- 
κρεοπώλης έστολισμένος μέ πτερά καί ταινίας καί 
φέρων σημαίαν λευκοπράσινον προεπορεύετο τής συνο
δείας. Οί κρεοπώλαι οίτινες ήκολούθουν αύτόν, δύ
τες 103, έλύγιζον ύπό τό βάρος τού λουκάνικου, 
Αφήκαν δέ είς τόν Βασιλέα 130 πήχεις.

— Σφραγίς αδαμαντίνη Καρό.Ιου τοϋ Α'. Κά
ρολο; ό Α'. Βασιλεύς τής Αγγλίας, είχεν άδάμαντα 
μεγίστης αξίας, έφ’ ού ήσαν έγκεχαραγμένα τά πα
ράσημα τής Αγγλίας, μετά μεγίστης τελειότητος 
είργασμένα. Ισως ό καλλιτέχνης ήτον αύτός ό ίδιος 
Βασιλεύς, διότι είναι γνωστόν, δτι ήγάπα πολύ τάς 
τέχνας καί ήτον έκδοτος μάλιστα είς τήν γλυπτι
κήν καί ζωγραφικήν. Αναφέρόνται δέ παραδείγματα, 
πολλά βασιλέων έκδοτων είς ασχολίας παντάπασι 
ξένας τής πολιτικής επιστήμης, άκόμη καί είς έπο- 
χάς τάς δυσχερεστάτας, καθ’ άς απητεϊτο ή έντο- 
νωτέοα προσοχή καί έπιμέλεια έκ μέρους αύτών, δπως 
σώσωσι τήν ζωήν των καί τό στέμμα των.

Πρίν ή άποθάνη δ Κάρολος ούτος άπήτησε νά πα- 
ραδοθή ή σφραγίς είς τόν υιόν του. ό δέ βασιλό- 
παις κατά τήν έν Παρισίοες διαμονήν του εύρέθη, 
φαίνεται, ήναγκασμένος νά τήν πώληση, καί περιήλ- 
Οεν αύτη έκ πρώτης ή δευτέρας χειρός, είς τόν περί
φημου περιηγητήν Ταβερνιέρον, δστις μετήρχετο τήν 
έμπορίαό τών πολυτίμων λίθων.

Μετά τινα έτη ό Ταβερνιέρος ήτον είς τήν αύλήν 
τής Περσίας καί έπρότεινε τόν άδάμαντα είς τόν 
Πρωθυπουργόν, δστις, -παρατήρησα; τά έπ’ αύτού 
έγκεχαραγμένα παράσημα, έζήτησεν έξήγησιν. ό 
Ταβερνιέρος άπεκρίθη, δτι ταύτα ήσαν τά παράσημα 
ενός ήγεμόνος τής Εύρώπης, άλλά δέν ήθέλησε νά 
όνομάση Κάρολον τόν Α. διότι, ώς λέγει, ενθυμείτο 
πολύ καλά τί συνέβη είς τόν ιππότην Ρεβίλλην.

Ο ιππότης ούτος ήλθε νά ζητήση ύπερεσίαν εις 
τόν Σοφήν ούτος δμως τόν ήρώτησε περί τού παρελ
θόντος βίου του, καί μαθών, δτι ύπηρέτησεν είς 
τήν Αγγλίαν, καί ήτον λοχαγό; τής φρουράς Καρό
λου τού Α', διατί έγκατελείψατε τήν υπηρεσίαν σας; 
τόν έρώτησεν. Διότι έθανατώθη ύπό τών έπαναςα- 
τών ό δεσπότης μου, άπεκρίθη δ Ρεβίλλης. Καί σείς 
ό λοχαγός τής φρουράς του, είχατε τήν άναδρείαν νά 
έπιζήσητε ; έφώναξεν ό διαλεγόμενος Βασιλεύς. Κα
ταδικάζετε μ.όνος σας τόν έαυτόν σας, καί δέν σάς 
οφείλεται εΐμή ή τιμωρία τού προδότου. Εννοείται, 
δτι μετά τόν διάλογον τούτον, ό ιππότης δέν έπέ- 
μεινε διά νά λάβη ύτηρεσίαν, καί δέν έπρόσμεινε νά 
τόν παρακαλέσωσι νά έξέλθρ τής Περσίας.

Είναι πιθανόν οτι εύρίσκεται είσέτι ή σφραγίς 
Καρόλου τού Α. είς τό θησαυροφυλάκιον τού Βασι- 
λέως τής Περσίας.


