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ϊήν πόλιν ταύτην κυριεύσας ό Αύγουστος και 
καταστήσα; αποικίαν ρωμαϊκήν, ώνόμασεν Εύδαίμο- 
ra ΊουΛία,ν Felix Julia, διά τε τά εύφορον τής 
γής, τά εύζραές τοΰ ζ,λίματος και τήν λαμπράν τη; 
τοποθεσίαν. Κεϊται δέέπί λόφου κλίνοντας πρός τήν 
θάλασσαν, καί προβολαί τινες γής ή βράχων ε’κτει- 
νόμεναι πρός τό πε'λαγος, έπιδεικνύουσιν αξιοπε
ρίεργα τουρκικά οχυρώματα. Ο λιμήν κλείεται από 
φυσικήν τινα προκυμαίαν κατάφυτου, καί περικυ- 
κλοΰται άπό λοφίσκους επίσης κατάφυτους. Αί μο- 
ρε'αι, αί συκαΐ, οί πλάτανοι, αί πορτοκαλε'αι, αί 
ροαί, καί πλήθος άλλων δένδρων καλυπτόντων τήν 
παραλίαν, τερπουσι τήν όψιν διά των ποικιλοχρόων 
καρπών καί φύλλων των. Πορρωτερω δάση ελαίων 
στολιζουσι τάς πλευράς των όρε'ων, καί τά ύπερή- 
φανα τοΰ Λιβάνου όρη προτείνουσι τό μέτωπόν των, 
καί άνυψοΰσι τάς νεφελωτάς καί στιλπνάς κορυ- 
φάς των.

Επί τής προκυμαίας τήν οποίαν καταβρέχει άδια- 
κόπως τό κΰμα καί καλύπτει πολλάκις ό άφρός, 
περιφέρεται πλήθος Αράβων φερόντων καί όπλα καί 
ενδύματα περίχρυσα. 0 όζΰς τόνος τής φωνής των, 
διασχί,ων τόν άε'ρα, προσβάλλει δυσαρε'στως τήν 
άκοήν. Εκεί ή κίνησις μεγίστη καί αδιάκοπος ώς είς 
τάς μεγάλας παραλίους πόλεις τής Εύρώπης. Αί 
οϊκίαι ε’ςΌίβασμεναι ή μία επί τής άλλης, ςηγάζον- 
ται με δώματα ώς είς τάς νήσους τοΰ Αιγαίου, καί 
αί κορυφαί των φοινίκων ύψηλαί ώς οί μιναρε'δες τής

πόλεως, άνυψοΰνται ύπεράνω των δωμάτων, ώς διά 
νά τε'ρψωσι τούς οφθαλμούς των αιχμαλώτων των 
χαρι-μίων. ΛΙε βήμα βραδύ καί μεγαλοπρεπές αί χα
μηλοί διασχίζουσι τάς στενάς καί σκοτεινάς πολ
λάκις όυούς τής πόλεως, καί ά'ναπεμπουσαι τραχείς 
καί γο-ρούς μυκηθμούς, οσάκις οί οδηγοί των βιά- 
ζουσιν αύτάς νά κάυ-ψωσι γόνυ διά νά λάβωσι τό 
φορτίου των, ποικίλλουσι τό ασιατικόν τής Εύόαί- 
οιονος πόλεως των Εωυ.αίων πανόοαικα.

‘Πμίσειαν ώραν μακράν τής πόλεως, ε’πί τής 
χερσονήσου ήτις σχηματίζει τό ακρωτήριου τής Βη
ρυτού πρός άνατολάς, ό Εμίρης Φακαρ-ελ-δίν έφύ- 
τευσεν άλλοτε δάσος πεύκων γιγαντείων, διά νά 
ε’μποδίσγ, ώς λε'γουσι, τήν είς τήν πόλιν καί τά 
κατάφυτα περί αυτήν μέρη έπέκτασιν των μεγάλων 
έζ άμμου ε’ρυθροΰ λόφων, οίτινες κεϊνται ολίγον μα- 
κρύτεοον. Εκεί γίνεται συνήθως ό δημόσιος περίπα
τος. ’Εκεί κα^Τοΰρκοι, καί Αρασες, καί Ευρωπαίοι 
καλπάζοντες’γυμνάζουσι τούς ίππους των, καί παί- 
ζουσι τά τζωίτ-ςον.

ΔιηγοΰντάΑ-Λτι όταν ό Ιβραήμ πασάς επορεύετο 
πρός τήν Βηρυτόν, Ολίγον" μτκκράν τής πύλης όθεν 
έμελλε «νά διαβή, μέγιστος όφις έςελθων άπό τούς 
παρακειμένους θάμνους, έπροχώρησεν, ερπων βραδέως 
επί τής άμμου, μέχρι των π<$δών τοΰ ίππου του. 
0 ίππος τρομάξας έζήτει νά οπισθοδρομήσω, καί 
οί παρακολουθοΰντες δούλοι ετρεξαν νά φονεύ- 
σωσι τόν οφιν άλλ’ ό πασάς σύοας τό ζίφος του
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εκοψεν ίΐ; δύω τήν κεφαλήν τοΰ ερπετού ενώ άνωρ- 
θοΰτο ερ-ΤΐζοσΟΐ·/ του· τό πλήθος έπευφη'μει, καί ό 
ϊβραήμ μειδιών έξηκολούθησε τόν δρόμον του, γαί- 
ρων διά τό συμβεβηκός, τό όποιον θεωρείται άπό 
τού: Λ οαβας ώ; οιωνό; βεβαίας νίκης.

Τύ Λιβάπιον ορος.

διάφορα χωρία ή μοναστήρια. Διακόσια ή τριακόσια 
τών μ.οναστζ,ρίων τούτων κεϊνται έφ δλεον τών άκρω- 
ςειών, έφ όλων τών ακρωτηρίων, έφ όλων τών <ςε- 
νών τοΰ Λιβάνου. Οϊ μοναχοί, δυστυχείς άλλά φιλό · 
ποιοι, ζώσι διά τών ιδρώτων των, άφιερωμε'νοι είς 
τόν μονήρη βίον καί τήν λατρείαν τοΰ ύψίστου.

Τό Λιβάνειον εχει ιδιαίτερόν τινα χαρακτήρα, άνό· 
μο'.ον καί άπό τόν τών ’Αλπεων καί τοΰ Ταύοου, καί 
τον χαρακτήρα τοΰτον συγκροτεί άνάκρασίς τις κα
ταπληκτική; ώραιότητος, καί χάριτος, καί ποικι
λία: χιωματισμών. Είναι όρο; λαμπρόν ώ; τό ό
νον ά του, Αλπεις άσιατικαί, βυθί',ουσαι τάς εναε
ρίου; κορυφάς των έντός της βαθεία; γαλήνη; τής 
αιωνίου λαμπρότητος. Φαίνεται δτι ό ήλιος ανα
παύεται αιωνίως έπί τών χρυσών γωνιών τών κορυ- 
φών τούτων, τάς οποίας λευκαίνουσιν αί χιόνε; 
εως περί τά μέσα τοΰ θέρους. ’Αναβαίνων εις αύτό 
βλέπει; ύπό τού; πόδα; σου τερπνοτάτην κοιλάδα, 
ήτι; ά'ρ/εται άπό μελανήν τινα καί βαθείαν στε
νωπόν έχουσαν τήν ρίζαν ύπά τά; χιόνα; τη; ύψη- 
λοτέρα; άνρωρεία;. Κατ’ άρχάς ό'έν διακρίνει τις αύ
τήν εΐμή ώ; έκ τή; ροή; τοΰ άορίζοντο; χειμάρόου 
καταπίπτοντο; άπότάδρη, καί διαχαράσσοντο; αύλα
κα κινητόν καί περιλαμπή· μετά ταΰτα δμω; πλατύ- 
νεται άνεπαισθήτως, καθώς πλατύνεται καί δ κα
ταρράκτης, και τρεπομένη πρό; δυσμάς, άποπε-

Πρό; δυσμάς καί ή πεδία;, καί οί λόφοι, καί αί 
πλευραί τοΰ λιβα'είου ορούς, καλύπτονται άπό ω
ραία; καί μεμονωμένα; οικίας, έκάστη τών οποίων 
έχει καί τόν κήπόν της, καί τήν κολοσσαίαν πεύζην 
της, καί ■ τάς μορέας, καί τάς συκάς της. καί άπό

ρατοΰται πρός τήν θάλασσαν. ‘Η ύψηλοτέρα τοΰ Λι
βάνου κορυφή κεϊται μεταξύ Δαμασκού καί ‘Ηλιου
πόλεως. Απ’ αύτής ό οφθαλμός περιπλανάται πρός 
τήν δύσιν μέν εις θάλασσαν άχανή καί λαμπρά/, 
καί άνακαλύπτει τήν νήσον τής Κύπρου ώς νεφέλην 
πρός τόν όρίζοντα, πρός άνατολάς δέ,.εΐς τά μελαγ
χολικά έρείπεια τής ‘Ηλιουπόλεως, καί τήν Δαμα
σκόν, καί τό αμμώδες πέλ.αγος τής έρήμου, πρός 
μεσημβρίαν, εις τούς άνωμάλους λόφους τής Γαλι- 
λαίας, τήν περίφημον Πτολεμαίδα καί τήν πεδιάδα 
τοΰ Καρμηλιου, καί πρδς βορράν εις τά δρη τής 
Λαοδικείας, της ’Αντιόχειας καί τά Ταυρικά. ‘Η 
κορυφή αυτή, τήν οποίαν ή θεία γραφή όνομάζει Ερ
μων, διαιρείται είς δύω, καί ή μέν δυτική, ή βλέ- 
πουσα πρός τήν μεσόγειον, εϊναι τό κυρίως Αιβά- 
νειον, τοΰ οποίου τά μέρη τά πλέον άξια σημειώ- 
σεω; εϊναι τό Καρμήλιον, τό βαβώρ, τό Εβάλ καί 
Γαριζήμ, καί ό Γολγοθάς· ή δέ άνατολική περι- 
κυκλοΐ τάς πεδιάδας τής Δαμασκού, καί ώνομάζε- 
το άπό τούς έν Συρία Ελληνας Αντιλίβανος, δπου 
τό Γαλαάδ, καί Αβουρήμ καί Μωάβ.

Τό Λιβάνειον υπήρξε περίφημον καί διά τάς κέ
δρους του, έξ ών ώκοδομήθη ό ναός τή; Ιερουσαλήμ 
καί ό οϊκος τοΰ Σολομώντος, δστις καί οίχος δρυ- 
ιιοϋ Λιβάνου ώνομάσθη. Τοΰτον βεβαίως αίνιττόμε- 
νος ό Ζαχαρίας δτ’ έπροφήτευσε τήν καταστροφήν
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ζοΰ Λιβάνου.

Κατ’ έτος, τήν ήμ.έραν τής Μεταμορφώσεω;, οϊ 
τοΰ ανατολικού δόγματος, οί Μαρώνΐται, καί οί Αρ
μένιοι, άναβαίνοντες πρδς τήν ιςςιφ.τφήν τοΰ Λιβάνου, 
τελοΰστ-τήν θείαν μυσταγωγίαν, είς τά; ρίζας τών 
κέδρων τούτων. Πόσαι προσευχαί άντη'χησαν ύπό 
τούς κλάδους των ! Καί όποιος έξαισία; καλλονή; 
ναό;, ό ναό; ό προσεγγίζων τόν ούρανόν ! Ιερόν βή
μα έχει τά στελέχη τών κέδρων, καί θόλον τού; 
κλώνα; οΐτινες έσκίασάν καί σκιάζουσιν είσέτι τό
σα; άνθρώπων γεννεάς, δοξαζούσας. τό δνομα τοΰ 
ύψίστου έν τώ μέσω τής φύσεως !

Πλησίον τών γηραιών τούτων μαρτύρων τών πα
ρελθόντων αιώνων, τών μαρτύρων αύτών οΐτινες γνω- 
ρίζουσι τήν ιστορίαν τοΰ κόσμου καλήτεοον άπό τήν 
ιστορίαν αύτήν, καί θά διηγούντο, έάν έδύναντο νά 
όμιλήσωσι, τόσα βασίλεια, τόσα; θρησκείας, τόσα; 
ανθρωπίνους φυλά; παρελθούσα;, ύπάρχει μικρόν 
όάσο; κέδρων νεωτέρων μέχρι τετρακοσίων ή πεντα- 
κοσίων. Είναι έπίση; ώ; καί αΐ γηραια*. ύψικόρυφοι, 
άλλ’ οί κλάδοι των πλέον συνεσταλμένοι.

Αί παλαιότεραι κέδροι γνωρίζονται άπό τά φύλ
λα καί τούς μικοούς κλώνα; των φυομένου; εί; τήν 
κορυφήν, καί άπό τά τέσσαρα, πέντε καί πολλάκις 
επτά στελέχη, τά όποια έχουσι μίαν καί τήν αύτήν 
ρίζαν. Τών νεωτέρων οί κλάδοι είναι χαμηλότεροι.

Διάφοροι, διαφόρου θρησκεία; καί καταγωγής 
λαοί, τ.ατοικοΰσι τόν Λίβανον, άλλά μεταξύ αύτών 
δύω εϊναι οί πολυπληθέστεροι καί γνωστότεροι όιά 
τήν άνδοείαν, τά ήθη καί τόν πατριωτισμόν των 
οί Μαρω-ϊται καί οί Δροΰσοι. Οί πρώτοι πιστεύου- 
σινκεί; Χριστόν, οί δέ Δροΰσοι έχουσι μυστηριώδη 
καί άκατάληπτον θρησκείαν, καί σέβονται καί τόν 
ίησοΰν, καί τόν Μωάμεθ, καί τόν Μωϋσήν.

Αμφότεροι οί λαοί ούτοι έΑβερνώντο μέχρι τοΰ 
1840 έτους ύπό τοΰ Εμήο-Βεσήρ, ύπό τήν προςα- 
σίαν τοΰ Πασά τή; Αίγύπτου, τοΰ όποιου ή ισχυρά 
χειρ καί πολιτική, δέν ίσχυσαν ν’ άντικρούσωσι τάν 
στρατόν τής Τουρκίας, όδηγούμενον άπό τήν ϊσχυ-

- Αί .κέδροι

τής άγιας πόλεως ύπό τών ‘Ρωμαίων "διάνοιξον, 
εϊπεν, ό Λίβανος τάς θύρας σου, καί καταφαγέτω πΰρ 
τάς κέδρου; σου ». '

Τά δένδρα ταΰτά εϊναι τά περιφημότερα φυσικά 
μνημεία τής Οικουμένης. ‘Π θρησκεία, ή" ποΐησις 
καί ή ιστορία τά καθιέρωσαν καί αί τρεις επίσης. 
‘Η αγία γραφή τά έξυμνοϊ πολλαχοΰ, καί οί προ· 
φήται άνέφερον αύτά πολλάκις είς τά θεόπνευςα συγ- 
γράμματά των. Οί Αραβες δλων τών αιρέσεων φέρου- 
σι σέβας πατροπαράδοτον πρός τά άρχαία αύτά δέν
δρα, καί άποδίδουσιν είς αύτά, δχι μόνον δύναμιν 
βλαστητικήν καθιστώσαν αίω-.ίαν τήν υπαρξίν των, 
άλλά καί ψυχήν δίδουσαν σημεία έζωτερικά σοφίας, 
καί προνοήσεως, δμοια μέ τά τοΰ έμφυτου τών ζώων, 
ή τοΰ νοός τών άνθρώπων. Κατ’ αύτούς, προβλέ- 
πουσι τάς μεταβολάς τοΰ καιρού, κινοΰσιν ώ; μέλη 
τούς πλατυτάτου; κλάδου; των, έκτείνουσιν ή συ- 
στέλλουσι τού; άγκώνά; των, άνυψοΰσι πρό; ούρα- 
νόν ή κλίνουσι πρό; τήν γήν τού; κλώνα; των όσά
κις μέλλει νά έπέλθτι χειμών ή νά άναλύση ή χιών. 
Είς ενα λόγον θεωοοΰνται ώς όντα θεία ύπό τήν 
μορφήν δένδρων. Αύξάνουσι δέ εί; μόνην ταύτην τήν 
θέσιν τοΰ Λιβάνου, καί φύονται είς μέρη δπου πάσα 
άλλη μεγάλων δένδρων άναβλάστησις δέν γίνεται. 
Ταΰτα πάντα καταπλήττουσι τήν φαντασίαν τών 
ασιατικών λαών, καί ίσως καί ή επιστήμη αύτή 
εύρίσκεται είς απορίαν.

Αλλά τά προαιώνια αύτά δένδρα έκλείπουσιν 
όλίγον κατ’ όλίγον. Κατά τό 1550 έτος δτε ό Βελ- 
λώνιος έπεσκέφθη αύτά, έμέτρησεν είκοσιοκτώ. Με
τά εΐκοσιπε'ντε ετη, τό 1575, δ ‘Ρανουώλ εύρεν εί- 
κοσιτέσσαρα, ό Δανδίνης τό 1600, καί ό Θεβινώ 
τό 1650, έμέτρησαν τριακοντατρία, ό Μαουνδρελ 
τό 1696, δεκαέξ, ό Ποκώκ τό 1738, δεκαπέντε 
καί τό δέκατον εκτον πυό μικρού καταπεσάν, ό 
Βουρκάρδ τό 1810, ένδεκα ή δώδεκα, δ δέ ‘Ρι- 
καρδσών τό 1818, καί ό Ααμαρτίν τό 1832, 
■έπτά μόνον.
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ρωτέραν πολιτικήν καί την ένοπλον έπέμβασιν τή; 
Αγγλίας. Εί; έκαστον των χωρίων των ύπά.ιχει αρ
χηγό; τις, διοικ.ών καί διανέμων τήν δικαιοσύνην 
ώς άλλο; αρχηγό; τιμαριώτης- αλλ’ αί αποφάσεις

των δέν είναι ανέκκλητοι. Ο γενικό; διοικητή; ή ό 
πατριάρχης τών Μαρωνιτών, κατά τήν φύσιν των 
υποθέσεων, άναΟεωροΰσιν αύτά;.

Οί Μαρωνϊται έχουσι πατριάρχην άναγνωρίζοντα

(?Ζ «β|·/?χοΐ τοΰ Λιβάην.

'z'r.i πνευματικήν κυριαρχίαν τοΰ Παππχ· άλλ όλαι 
αί θρησκευτικά! τελεταί, ό)α τά έθιμα τή; εκκλη
σίας, τελούνται κατά τό ανατολικόν δόγμα, και οί 
ίερεΐ; των είναι έγγαμοι. Τά διακόσια περίπου μο
ναστήρια των, περιέχουσιν είκοσιπεντε χιλιάδα; μο
ναχών, ούτε πλουσίων, ούτ’ επαιτών, ούε ζώντων 
απο τού; ιδρώτα; τοΰ λαοΰ. Είναι άπλοι, φιλόπο
νοι, καλλιεργούσε τήν γην, σπείρουσι, Οερίζουσι, πε
ριποιούνται τού; μεταξοσκώληκα; καί προσεύχονται. 
Ο βίο- των, βίο; οσίων, υπόδειγμα άληθοΰ; εύσε- 
βεια; καί αρετή;. Ξ. ΑΙ.

------------ -- ----------

0 ΣΟΥΛΤΑΝΟΣ ΕΙΣ ΤΟ ΤΣΑΜΙΟΝ.
Κατ' άρχαιοτάτην συνήθειαν ό Σουλτάνο; απέρχε

ται δημοσίως τήν παρασκευήν έκαστη; εβδομάδα; εί; 
εν τών τσαμίων τή; Κωνσταντινουπόλεως ή τών 
περιχώρων, εκτός μόνον εάν ασθενή. Είναι δικαίω
μα τών Οθωμανών τό νά βλε' πωσι τήν ήμέραν τή; ] 
προσευχή; τόν ήγεμόνα των, καί τό δικαίωμα τού
το έσεβάσθησαν αείποτε οί Σουλτάνοι καί έπί τών 
όεινοτέρων εποχών. Τά τείχη τοΰ σέρα, ίου έχουσι 
την άδειαν νά σκιάζωσιν έπί έξ ημέρας τήν ζωήν ή 
τήν υγείαν τοΰ Παδισάχ, άλλα τήν έβδόμην πρέπει 
άφεύκτω; νά γίωσιν όραταί. Ανάγκη προσέτι νά 
λαβή ό λαό; ολίγων τινώ; στιγμών συγκοινωνίαν 
μετά τοΰ άνωτέρου άρχο<το; του, διότι κατ’ αύτά; 
μόνον δύναται νά τόν γνωστοποίηση τά παράπονα ή 
τχ; χρεία; του, ΰποβάλλων απ’ ευθεία; αναφοράς.

Τήν πρωίαν τής παρασκευή; ό Σουλτάνο; ειδοποιεί 
εί; ποιον τέμενος επιθυμεί νά ύπάγη, καί άμέσω; 
δίδονται διαταγαί διά νά έτοιμασθώσι πάντα καί 
νά εύ.εθή καθείς εί; τήν θέσιν του τήν ένδεκάτην 
πρό μεσημβρίας.

'Γήν πρώτην παρασκευήν τοΰ Μαίου τοΰ 1847 
έτους έκοινολογήθη εί; τήν Κωνσταντινούπολιν, ότμ 
ό Αβδούλ Μεζήδ έμελλε νά προσευχηθώ εί; τό τσαμίον 
τοΰ Βεβεκίου.

Τό Βεβέκιον είναι μικρόν τι καί τερπνότατον χω- 
ρίον τοΰ Βοσπόρου έπί τής Εύρωπαΐκή; παραλία;, 
απέναντι τοΰ Κιόκ-σου· κεϊται δέ εί; τού; πόδα; 
δύω λόφων συμφύτων καί χλοερών, καί βρέχεται 
άπό τήν θάλασσαν. Επειδή υπάρχει εκεί σουλτανι- 
κόν κιόσκιον, ή ιδιωτική φιλοκέρδεια έφρόντισε νά 
στολίση, τό χωρίον, καί έσύστησε πρό πάντων διά
φορα καφφενεΐα εί; τήν παρά τήν θάλασσαν πλα
τείαν, ήτι; καλύπτεται άπό υψηλά καί πλατύκλα- 
δα δένδρα· τά καφφενεΐα ταύτα είναι συνήθως πλή
ρη άργών ανθρώπων, έκμυζώντων τόν ναργιλέν. 0 
αριθμό; των ηύζησε τήν παρασκευήν εκείνην τοΰ 
ΑΙαίου, ότε πλήθος περιέργων συνέρρευσαν εί; Βεβέ
κιον άπό τε τήν Κωνσταντινούπολιν καί άλλα μέρη 
διά νά ίδώσι τόν νέον Σουλτάνον. Αλλ’ άν καί έπο- 
λυπλασιάσθησαν αί συνομιλία·., δίν έγειναν όμως 
καί πλέον ζωηραί ή καί θορυβώδεις άπό τό σύνηθε;· 
διότι οί Τούρκοι, καί τοι φύσει σοβαροί, καί άς-ειεύον- 
ται καί γελώσι, καί καγχάζουσι μάλιστα ενίοτε, 
διατηροΰντε; πάντοτε τό φιλήσυχου τών εξεών των. 
Εάν μεταξύ τούτων άκούσης τινάς φωνάζοντα; ή καί 
ταχέως συνδιαθλεγομένου;, ίσο βέβαιος ότι είναι ή

Έλληνες, ή καί Αγγλοι ελθόντε; χάριν περυργείας.
Ολίγον πρό τή; άναχωρήσ-ως τοΰ Σουλτάνου άπό 

τά Βασίλεια, πέντε ώραΐαι καί κομψόταταε τριή-
-ρεις δλαι έπίκωποι, προσήλθον εί; τήν παρά τό 
Τσιοαγάν μαρμάρινον κλίμακα, διά νά παραλάβωσιν 
αύτόν τε καί τήν θεραπείαν του. Αί δύω έξ αύτών, 
μεγαλήτεραι άπό τά; άλ.λας, έχουσιν έβδομήκοντα 
περίπου ποδών μήκος, συμπεριλαμβανομένων καί 
τών άφλάστων, ε’φ’ ών ΐσταται περίχρυσο; αετός μέ 
πτέρυγα; άνεφ,ρέ α;, κλίιων κομψώ; τό ράμφος 
πρό; τήν θάλασσαν, καί συνέχων μέ τού; ονυχά; του 
τήν πρώραν τής τριήρεως, όξεΐαν ώς άκωκήν δόρατο;· 
τό πλάτος των φαίνεται έως δώδεκα ποδών. Πλη
σίον τής πρύμνης κεϊται θαλαμίσκος πανταχόθεν α
ναπεπταμένος, ούτινος ή άλουργή; όροφή στηρίζεται 
έπί τεσσάρων περίχρυσων κιόνων. II πρύμνη, ύψηλο- 
τέοα τής πρώρα;, κυρτοΰται πρό; τά έσω, καί τό 
πηδάλιον, προσ/ρτημένον έξωθεν δι’ άγκύστρων, 
κινείται ύπό οΐακο; καταβαίνοντος ε’γκαρσίω; άπό τά 
ύψη εκείνου, μέχρι τή; χειρδ; τοΰ κυβερνήτου, καθη- 
μένου ολίγον όπισθεν τοΰ θαλαμίσκου. Κατάλευκοι, 
περιεζωσμέναι διά κόσμων γλυπτών χρυσήν έχόν- 
των τήν επιφάνειαν, μέ όροφός άλουργοβαφεϊ; καί 
ελαυνόμεναι υπό είκοσιτεσσάρων ερετών φερόντων 
έπί τή; κεφαλή; φέσιον, μέ στήθη καί βραχίονα; 
ανοικτούς, άλλ’ έφ’ ών καταπίπτει ΰπόκάμισον εκ 
λεπτότατου μεταξωτού ύφάσματος, αί μεγάλα·, καί 
εύρυθμοι αύταί τριήρει; είναι σπανίας καί απαρά
μιλλου ώραιότητος. Αί άλλαι, αί φέρουσαι τήν 
σουλτανικήν θεραπείαν, έλαύνονται ύπό δώδεκα ή 
δεκατεσσάρων κωπηλατών καί δεν έχουσι θαλαμί
σκους· ό κόσμο; αύτών άπλούστερο; άλλα χρυσούς, 
τό χρώμα λευκόν καί ή κομψότη; μεγίστη. Αί με
γαλοπρεπείς αύταί τριήρει;, προσαπτόμεναι μόλις 
τή; επιφάνειας τής θαλάσσης, καί διασχίζουσαι τά 
καθαρά τοΰ Βοσπόρου ύδατα μέ απερίγραπτου τα
χύτητα, έχουσί τι εύγενές καί γοητευτικόν, ανακα
λούν εις τήν μνήμην τάς πομπικός καί πολυτελείς 
τή; Κλεοπάτρα; ναυτικά; έκδρομάς.

Περί τήν έ-δεκάτην ώραν ό Σουλτάνο; ήτοιμάσθη 
νά έπιβή τής τριήρεως. Διά σημείου τινο; έδόθη εις 
τά πλοία καί τά κανο'-οστάσια ή είδησι; τίς έπι- 
βάσ-ιως, καί εύθύς ήχησε πανταχόθεν ό κρότο; τών 
πυροβόλων. Τά πλοία όλα είχον υψώσει άπό πρωία; 
τά; σημαία; των ώς έν καιρώ έορτών, καί τό αύτο- 
κρατορικόν λάβαρον άνεπετάσθη έφ’ όλων τών ςρα- 
τιωτ ικών τοΰ Βοσπόρου καταστημάτων. 0 Σουλτά 
νος έπιβά; έκάΟησεν υπό τόν θαλαμίσκον, προπορευο- 
μέ'-ων τεσσάρων τριήρεων φ-ρουσών τού; αξιωματι
κού; τοΰ παλατιού, Πασάδας, συνταγματάρχες καί 
άλλου; ε’κ τών τής θεραπείας. Κανείς έξ αύτών δέν 
έκάθητο, άλλ’ ϊσταντο όρθιοι βλέποντε; πρό; τήν 
πρύμνην, καί τά πρόσωπον έχοντε; πρό; τήν τριήρην 
τοΰ αύτοκράτορος. Αί ώραΐαι καί ταχύπτεροι αύταί 
λέμβοι παρέπλ,υσαν τήν Εύρωπαϊκήν παραλίαν, καί 
τά ςρατεύματα, παρατεταγμένα έπί τή; προκυμαία;? 
άπένειμον τά; στρατιωτικά; τιμά; εί; τόν ήγεμόνα.

Εντός ολίγου αί αύτοκρατορικαί λέμβοι διέπλευ
σαν τό μεταξύ Βεσικτασίου, όπου κεΐνται τά Βασί
λεια, καί τοΰ Βεβεκίου διάστημα· τό ρεύμα, καί τοι 
περιδινέ; καί ισχυρόν, κατεδαμάσθη άπό τού; γιγαν- 
τείου; ερέτες οίτινες, άσθμαίνοντες, κόκκινοι καί

περιτρεχόμενοι άπό ιδρώτα, έφθασαν εί; τό χωρίον 
πρό μεσημβρίας. Τά εϊ; τόν τόπον τή; άποβάσεως 
στρατεύματα παρουσίασαν άμέσω; τά όπλα, καί 
πλήθος άνωτέρων αξιωματικών παρατεταγμένων κατά 
στίχον, έχαιρέτησαν τόν αύτοζράτορα. ό Αβδούλ 
Μεζήδ άπέβη μετά τού; Βεζύριδα; καί τού; Πασά
δας, καί είσήλθεν εί; τό τέμενος, τοΰ όποιου ή θύ- 
ρα απέχει εω; δέκα βήματα τή; παραλία;· έφερε δέ 
χιτώνα κυανοΰν, μέγα άδαμαντοκόσμητον παράση
μου εϊ; τόν λαιμόν, καί φέσιον μέ κρωσσού; κυα
νού; ζρεμαμένους ολίγον πρό; τά όπίσω. Ο αύτο- 
κρατορικός μανδύα; έκάλυπτε μέ πολλήν κομψότητα 
τού; ώμου; του.

Τό ήθό; του αναγγέλλει πολλήν αγαθότητα καί 
εύμένειαν’ ή έκφρασι; τοΰ προσώπου του γλυκεία 
καί προσηνή;, καί τό βλέμμα του ζωηρόν. Είναι ο
λίγον τι κυρτός.

Περί τά τέλος τή; προσευχής, οί σουλταιικοί 
’ίπποι, μετακομισθέντε; εκεί άπό πρωία; διά θαλάσ
ση;, έφέρθησαν πλησίον τή; Ούρα; τοΰ τσαμιού. Οί 
σωματοφύλακες παρετάχθησαν περί τόν ίππον τοΰ 
αύτοκράτορος· τά τύμπανα εκρούσθησαν, ή μουσική 
έπαιάνισε. τόν εμβατήριου, ό στρατό; παρουσίασε τά 
όπλα, καί ά παδισάχ άνέβη τόν ίππον του. Ζητιυ- 
κραυγαί ήκούσθησαν ώ; καί όταν άπέβη. ό ίππο; 
τόν έφερεν εί; τόν πλησιέστατον κιόσκιον, μόλις άπέ- 
χον πεντήκοντα βήματα τοΰ τσαμιού· διότι δέν είν:ι 
συγ/εχωρημένον εί; τού; Σουλτάνου; νά περιπασώσι 
κατά τά; τοιαΰτας τελετάς. 11 μουσική μετέβη καί 
αύτή εί; τό κιόσκιον καί έξηκολούθησε νά παίζη. 
Μετ’ ολίγον όλοι οί μή άνήκοντε; εί; τήν καθαυτό 
θεραπείαν τοΰ Σουλτάνου ίππεύσαντε; άνεχώρησαν, 
καί ό στρατός άπεσύρθη. Μεταξύ τών άναχωρησάν- 
των αξιωματικών υπήρχε καί τις φέρων σάκκον 
πράσινον, περιέχοντα τάς παρουσιασθείσας εις τόν 
ήγεμόνα αναφοράς.

0 Αβδούλ Μεζήδ έμεινεν ήμίσειαν ώραν εις τό 
κιόσκιον του. Αϊ τέσσαρες έκ τών τριήρεων είχον 
έπιστρέψει εις Κωνσταντινούπολιν· έπιβάς δέ εις τήν 
πέμπτην μετέβη εις Κιόκ-σου, εις τήν ανατολικήν 
παραλίαν, όπου εύθύμουν τήν ήμέραν εκείνην ή αδελ
φή του καί τινες τών γυναικών του. Τό Κιόκ-σου 
είναι θέσις μαγευτικωτάτη, κατάφυτο; καί χλοαυγή;, 
διασχιζομένη άπό μικρόν ποταμόν τήν ήυέοαν εκεί
νην καθώς καί πάντοτε, όλος ό κόσμο; έχειτήν άδειαν 
νά περιδιαβάζη έκεϊ· άλλ’ οί στρατιωτικοί σκοποί, 
οίτινες δέν άποτρέπουσι τού; φιλοπράγμονας τοΰ νά 
παρατηρώσιν έκ τοΰ πλησίον τόν Σουλτάνον όσάκι; 
εισέρχεται εί; τό τσαμίον ή εξέρχεται, δέν συγχω- 
ροΰσιν εί; αυτού; καί νά πλησιάσωσιν εί; τόν τόπον 
γτου ή εύρωπαΐκή άδιακρισία δύναται, διά τών φι
λοπερίεργων βλεμμάτων της, νά θαυμάσρ τά κάλλη 
τών κατοίκων τών αύτοκρατορικών χαρεμίων.

Ξ. Μ.

♦
ΠΙΟ2 Ο ENNATOJS.

0 τόν παπικόν τής Ρώμης θρόνον ένδόξως σήμερον 
κατέχωνώνομάζετο πρότερον το μεν όνομα Ιωάννης, τό 
δε επώνυμου Μαστάης Φερρέτης, καί έγεννήθηεϊ; Σε- 

,νιγαλλίαν, πολίχνιον τής επαρχίας Αγκδνος, τήν
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Ϊ3 μαιου 1792, έξ οικογένειας έναρέτου καί εύγε— 
νοΰς. Τής προγονικής ταύτης αρετής τά ίχνηάκολου- 
Οών, εδειξεν έχ. τής νεαράς αύτοΰ ηλικίας όποιος 
έμελλε νά γείν-ρ μετά ταΰτα. Παιδίον ετι ών, με- 
τέβη είς τήν Ρώμην, οπού δέν εβράδυνε ν’ άποκτή- 
ση τήν άγάπην και τήν προστασίαν τοΰ πάπα Πίου 
τοΰ Ζ’.

Ητοιμάζετο νά καταταχθή είς τό τάγμα των 
λεγομένων εύγενών σωματοφυλάκων, ότε προσεβλή- 
θη αίφνιδίως άπό επιληψίαν, νόσον δεινήν καί κοι
νώς νομιζομένην αθεράπευτου. Τό πάθος τοΰτο 
ϋπεφερεν άγογγύστως, εχων τάς έλπίδας καί τό 
θάρ’όος αΰτοϋ εις τόν Θεόν Πΐος δέ ό Ζ δεν τόν 
έγκατέλιπε πάσχοντα, καί μίαν τών ημερών έγραψε 
πρός αύτόν ιδιοχείρω; τήν έξης επιστολήν.

α Φίλτατέ μου Μαστάη, έλθέ νά μ’ ευρη,ς σήμε- 
» ρον περί τάς δύω ώρας· έχω τι νά σοί διακοινώσω 
>ι έξ ονόματος, τοΰ παναγάθου Θεού.

ΠΐΟΣ ΕΒΔΟΜΟΣ.·

Περί τάς δύω ώρας, ό Φερρέτης είσήλθεν είς τό 
δωμάτων τοΰ πάπα, δστις εδωκεν. είς αυτόν τήν 
χεϊρα νά τήν φιλήσγ, καί είπε πρός αύτόν

— έστοχάσΟης ποτέ, τέκνον μου, ότι καλόν τι 
πράγμα είναι ό εκκλησιαστικός βίος;

— Καί, μακαριότατε, μετά τήν νόσον τήν ό
ποιαν έςαπέστειλεν ό Θεός είς έμέ διά τάς αμαρ
τίας μου.

— Τό λοιπόν, τε'κνον μου ;
— Τό αύτό πρόσκομμα, τό όποιον μοΰ έκλει

σε τό στάδιον τών όπλων, δέν μέ συγχωρεΐ μήτε 
περί τοΰ εκκλησιαστικού βίου νά σκεφθώ.

— Αλήθεια, τέκνον μου· πλήν ή ηλικία σου είναι 
ηλικία τών ελπίδων.

— Είναι όμως καί νόσοι χωρίς ελπίδας, πάτερ 
μου· εγώ ποτέ δέν 0ά ίατρευθώ!

— Ποτέ! ή λέξις αυτή, τέκνον μου, είς μόνον 
t . τόν Θεόν ανήκει· ό δέ Θεός, ό άναστήσας τόν γέροντα 

Λάζαρον έκ νεκρών, ήμπορεΐ, άν θέλη, νά θεραπεύστι 
καί τόν νέον Φερρέτην. Ας προσευ/ηθώμεν λοιπόν 
άμφότεροι, τέκνον μου· άς παρακαλέσωμεν τόν Παν
τοδύναμον εννέα ήμέρας, καί τήν δεκάτην ελθέ νά 
λάυης άπό τάς χεΐράς μου τόν άρτον τής αιωνίου
ζωής.

Καί τήν δεκάτην ήμέραν ό νέος Φερρέτης έλαβεν 
άπό τά; χεΐράς τοΰ έναρέτου Πίου τόν ιερόν άρτον, 
καί ή καρδία του ήλπισεν είς τόν ϊψιστον. Εκτοτε 
τό σώμά του τό όποιον εΐχεν αρχίσει νά κυρτοϋται 
άνωρθώθη, τήν ωχρότητα τοΰ μετώπου του διεδέ- 
χθη ή ζωηρότης τής νεότητος, καί ή πίστις τόν ίά- 
τρευσε θαυμασίως. Αμέσως σχεδόν ένεδύθη τό μονα
στικόν σχήμα.

Τό στενόν τοΰ φύλλου δέν μάς συγχωρεΐ νά έν
ό ιατρίψωμεν οΰτε είς τά πρώτα έτη τοΰ ιερατικού 
του βίου, οΰτε είς τήνίεράν αύτοΰ αποστολήν είς Χιλί. 
Προχειριστείς άρχιεπίσκοπος τοΰ Σπολήτου, καί με
τά ταΰτα τής Ιμόλας, ό θεοπρόνλητος ουτος ιεράρ
χης άνέβη τελευταίου είς τόν θρόνον τοΰ μακαρίου 
Πέτρου.

Γνωστά είς όλου; είναι τά θαυμάσια περιστατικά 
τής εκλογής του, γενομένης έν διαστήματι 48 ωρών 
δι’ άνευφημήσεως.

Προ τοΰ νά φέρη, τόν πέλεκυν επί τών άναριθμή- 
των καταχρήσεων, τά; όποιας εύρεν είς τού; πόδα; 
τοΰ θρόνου του, Πΐος ό Εννατο; ήρχισε τάς μεταρ
ρυθμίσεις άπό τόν ίδιον αύτοΰ οίκον. Εξήκοντα ίπ
ποι έτρέφοντο πολυτελεία; χάριν είς τούς ίππώνας 
τοΰ παλατιού του. »Οί τριάκοντα είναι περιττοί,» 
είπε, καί διέταξε νά πωληθώσι πρός όφελος τών 
πτωχών τής ‘Ρώμης. Πλ.ήθος ύπηρετών ανωφελών 
έγέμιζαν τους προδόμου; καί τό μαγειρεΐόν του· 
έκράτησεν έξ αύτών του; καθ’ αύτό άναγκαίους, τού; 
δέ λοιπού; απέλυσε. Χρήματα πάμπολλα έξωδεύον· 
το είς διατήρησιν τών παπικών κήπων· έπέφεοε καί 
επί τών εξόδων τούτων μεγάλας ελαττώσεις, χωρίς 
νά βλάψη μολαταύτα τήν μέλλουσαν τών κήπων 
τούτων βελτίωσιν. «Είμαι ίερεύς απλούς, είπε μίαν 
» τών ημερών πρός τόν οίκονόμον τοΰ οίκου του· 
» ίερεύς απλούς,καίοχι Αούκουλλος· φρόντισε λοιπόν 
» είς τό εςής νά μέ ύπηρετγ; μέ τήν μεγαλ'ρτέραν 
» απλότητα. » Εκτοτε τρία κοινά φαγητά καί οί
νος κοινότατο; άπήρτιζαν τό γεύμα τοΰ πάπα.

Εργασθείς ποτέ ώρας ολοκλήρους μετά τοΰ καρ
διναλίου Γίζου περί τών μελετωμένων πολιτικών 
μεταρρυθμίσεων, καί διψήσας, έζήτησε τό έσπέρας 
ποτήριον λειμονάδας· ό δέ θαλαμηπόλος αύτοΰ διέ
ταξε καί έφεραν ευθύς δίσκου; δύω μεγαλοπρεπείς 
καί χρυσοκαπνισμένους, πλήρεις εδεσμάτων καί πο
τών παντοδαπών, έτοιμασθέντων ώς έκ μαγείας.

— Λειμονάδαν άπλήν έζήτησα, είπεν Α πάπας, 
δυσαρεστηθείς διά τό άνωφελές τής τοσαύτης δα
πάνης.

— Αλήθεια, μακαριότατε πάτερ, άπεκρίθη ό 
θαλαμηπόλος· ημείς όμως έπρεπε ν' άκολουθήσωμεν 
τήν παραδεδεγμένην αύλοτυπικήν τάξιν.

— Πολώ καλά, είπεν ό πάπας· φέρε μου έν τού
τοι;, σέ παρακαλώ, λειμόνιον.

Εφεραν τό λειμόνιον άμέσως.
— Φέρε, είπε, καί ποτήριον ΰδατος, καί σάκ-

Ζ.9?1· , , .
Καί κατασκευάσας ό ίόιος τήν λειμονάδαν, έ- 

πιεν αυτήν καί είπεν
— Επαρε τούς δίσκου; τούτους, καί μοίρασε τά 

φαγη ;ά καί τά ποτά ταΰτα είς όσους πτωχούς πρώ
τους άπαντήσγ,ς επί τής πλατεία; τοΰ KvptraMov, 
δίδων είς έκαστον αύτών άνά δέκα βαγιόκους' είς 
έμέ δέ νά φέρη,ς πάντοτε ό,τι σοΰ ζητήσω, οΰτε πε
ρισσότερον οΰτε όλιγώτερον. ΐπαγε.

Γενναίος ών καί μεγαλύδωρος πρός τούς άλλους, 
ό Πΐος είναι απλούς καί ολιγαρκής πρός έαυτόν. Ων 
δέ δίκαιος καθ’ υπερβολήν, είς μόνους τούς άξιου; ά- 
ναγνωρίζει δικαιώματα Ηγεμονικής εύνοίας. Τελευ- 

1 ταϊον, ό άδελφός αύτοΰ άπέστειλεν είς Ρώμ,ην έκ 
Σενιγαλλίας νέον τινά άναγνώστην, συνιστών αύτόν 
θερμ-ώς είς τόν πάπαν, καί παρακαλών νά τόν διο-
ρίσγ είς δημοσίαν θέσιν.

— Ποια μέσα ΰπάρξεως έχεις; ήρώτησεν ό πά
πας τόν νέον άναγνώστην.

— Κάνέν μέσον, μακαριώτατε πάτερ.
— Τότε, φίλε μου, έπίστρεψε είς Σενιγαλλίαν 

καί μείνε έκεΐ έωσότου φθάσγς είς νόμιμον ηλι
κίαν, ώστε νά χειροτονηθής ίερεύς.

Καί, ταΰτα εϊπών, έπλησίασεν εύθύς είς τό γρα-

τήν ενορίαν του, καί έκραύγαζε σοχνάκις’ Ζι'μω) 
Πΐος ό “Errazocl

Μίαν τών ήμερων, ό πάπας Πΐος, συνοδευόμενο; 
άπό ολίγους τινάς, διήρχετο άπόκεντρόν τινα όδόν 
πέραν τοΰ Τιβέρεως· είδε δέ πλήθος ανθρώπων 
συνηγμένων, καί έν τω μέσω αύτών δυστυχή τινα 
γέροντα, κείμενον χαμ.αί καί πάσχοντα σπασμού; 
πολλούς φοβέρας επιληψίας. «Είναι έβραΐος, » ελε- 
γεν ό λαός, καί, ώς εμποδιζόμενος ένεκα τούτου, 
κάνει; δέν έπλησίαζε νά τόν βοηθήσγ. » Είναι άν
θρωπος, έφώναξεν ό πάπας διασχίζων τό πλήθος, 
είναι άνθρωπος πάσχων, καί πρέπει νά τόν βοηθή- 
σωμεν». Καί, πλησιάσας, τόν έσήκωσεν ό ίδιος άπό 
τήν γήν, διέταξε νά τόν μεταφέρωσιν είς τήν άμα- 
ξάν του, τόν συνώδευσε μέχρι τής οικίας του, καί 
τότε μόνον τόν άφήκεν, όταν άνέλαβεν εντελώς τάς 
αισθήσεις του. Τήν αύτήν ήμέραν άπέστειλεν είς αύ
τόν τόν ιατρόν του, καί τήν έπαόριον ένα τών μυθι
κών θαλαμηπόλων του, έπιφορτισθέντα νά λάβρ 
πληροφορίας περί τής ύγιείας του.

Δέν λατρεύουν μόνοι οί χριστιανοί τής Ρώμης τόν 
έννατον Πΐον οι ίσραηλΐται αύτοί προθυμοΰνται νά 
τόν λατρεύσωσιν ώς τόν πρό πολλοΰ περιμενόμενον 
Μεσσίαν. Αν ό Πιο; δέν ·ρναι Oko; δι’ αυτούς, του
λάχιστον είναι τοΰ Θεοΰ Πρόνοια.

Πρεσβεία Ισραηλιτών υπήγε μίαν τών ήμερών ε ίς 
τό παλάτιον τοΰ Kvpira-liov., προσφέρουσα είς τόν 
πάπαν σκαλιστόν ποτήριον, φιλοτέχνημα θαυμαςόν, 
φυλαττόμενον είς τήν εβραϊκήν πρό δύω αιώνων ώς 
κειμήλιον. « Σάς εύχαριστώ, είπε πρός αύτούς εύμε- 
νώς δ πάπας· δέχομαι εύχαρίστως τό δώρόν σας· 
πόσων σκούδων είναι ή άξία του; Δέν εννοώ τήν 
τεχνουργικήν του άξίαν, διότι γνωρίζω ότι είναι α
νεκτίμητος. — Ζυγίζει 500 σκούδα, μακαριώτατε, 
άπεκρίθη ό προϊστάμενος τής πρεσβείας.

0 Πΐος τότε έγραψε ταχέως έπί μικρού τίνος 
χάρτου τάς λέξεις «δεχεύκ όιάχί·1'·α σχοΐΰα »,ύπέ- 
γραψε, καί, προσφέρων τόν χάρτην τούτον είς τού; 
πρέσβεις τών Ισραηλιτών· « Θελήσατε, είπε, νά δε- 
χθήτε καί σείς τήν προσφοράν μου ταύτην, καί νά 
τήν μοιράσετε έξ όνόματος τοΰ πατρός σας Πίου τοΰ 
Εννάτου είς τάς πτωχάς οικογένειας τής εβραϊκής. »

Φιλάνθρωπο; ούσα καί έλεήμων πρός όλους, ή καρ- 
δία τοΰ Πίου δέν παραδέχεται ποτέ εξαιρέσεις είς 
τήν διανομήν τών εύεργεσιών της. Πολλάκις όμως, Οέ- 
λ.ων νά μήν έξοκείλη, ή άγαθότης του είς άδυνα- 
μίαν, ευρίσκει είς τήν καρδίαν του αύτήν λόγους αύ- 
στηρούς πρός στιγματισμόν τών κακών πράξεων. Τό 
βλέμμα του, άφΐνον τότε τήν άνεκλάλητον γλυκότη- 
τα τήν όποιαν άρύεται άπό τήν άγαθότητα τής 
ψυχής τΟυ, πυρφόρον γίνεται καί μεγαλοπρεπές, ώς 
τοΰ άετοΰ τό βλέμμα.

Μίαν τών ήμερών, έν ώ ήκροάζετο πολλούς, νέος 
τις, κατσικών είς τήν όδόν τήν λεγομένην de’Con- 
clotti, ένεφανίσθη ένώπιόν του, ζητών, έν όνόματι 
τοΰ ίησοΰ Χριστού, διά τήν μητέρα του, άσθενή, ώς 
ϊλε γε, καί έννενηκοντούτη, τήν ποσότητητα εκατόν 
σκούδων, ό αγαθό; Πΐος δέν δύναταί ποτέ ν’ άρνη- 
θ·ρ συνδρομήν, ζητουμένην μπέρ μητρός καί έν όνό- 
ματι τοΰ Σωτήρος. Εδωκε λοιπόν πρός τόν νέον ε
κείνον τά έκατόν σκούδα* άλλ’ άμα άναχωρήσαντο; 
αύτοΰ, διέταξεν ένα τών αξιωματικών του νά τόν

φεΐόν του, καί έγραψε πρός τόν άδελφόν του τήν 

έξης επιστολήν.

π Αίδω είς τόν παρά σοΰ συσταθέντα νέον συν- 
» ταξιν δέκα σκούδων κατά μήνα, τά όποια Θέλεις 
» τοΰ πληρόνει άπό τά εισοδήματα τής πατρικής 
» μας οικίας.

Π ΙΟΣ ΕΚΝΑΤΟΣ. .

έχήρευεν ή Οέσις ένό; τών κανονικών εφημερίων 
τοΰ ναού τοΰ Αγίου Πέτρου, καί ύπεβλήθη είς τήν 
έκλογήν τοΰ πάπα κατάλογο; μέγας υποψηφίων τι
τλοφόρων, έκλελεγμένων μεταξύ τών εύγενεστέρων 
καί εύπορωτέρων άνδρών τής Ρώμης. «Εν μόνον ο- 
■ νομα λείπει άπό τόν κατάλογον τούτον, είπεν ό 
» πάπας, καί έπρόσθεσε διά τής ιδίας του χειρός τό 
όνομα τοΰ άββά Πονζιλεόνου.

« 0 ΓΙονζιλεόνης, είπε, δέν είναι οΰτε κόμης, οΰτε 
» πρίγκιψ, οΰτε μαρκήσιος· άλλ’ είναι ίερεύς πεπαι- 
» δευμένος, φιλόπονος, έλεήμων καί εργαζόμενος 
» παιδιόθεν τό άγαθόν. ό άνήρ ούτο; θά μάς ώ- 
» φελήσν) μεγάλως· τούτον λοιπόν διορίζω, διότι 
» τού; τοιούτους άνδρας άγαπώ, τούς τοιούτους καί 
» χρεωστώ καί θέλω ν’ ανταμείψω. »

Η άγαθότης τοΰ Πίου είναι ίση μέ τήν δικαιοσύ
νην του. Κάτοικός τις τής λεγομένης ενορίας dll’ 
Monti εΐχεν ώς μόνην περιουσίαν άμάςιον εύτελές 
καί ίππον γηραλέου, όστις κατά δυστυχίαν έψόφησε. 
Διά τοΰ ίππου τούτου έζη δ άνθρωπο; εκείνος, καί 
έτρεφε προσέτι τήν μ.ητέρα του, πτωχήν γερόντισ- 
σαν, τήν οποίαν μεγάλως έπεριποιεΐτο. Λυπούμενοζ 
λοιπόν καί άδημονών, ένεπνεύσθη εύτυχώ; άπό τήν 
υΐϊκήν άγάπην, καί άπεφάσισε νά παρουσιασθγ είς 
τό παλάτιον τοΰ πάπα, καί νά παραστήσγ είς αύ
τόν τήν δυστυχίαν του.

— Είς τό όνομα τής γηραιάς μητρός μου. μακα
ριώτατε, τοΰ είπε, βοήθησε' μ.ε.

— Καί εγώ άλλο καλήτερον δέν ζητώ, άπεκρί
θη· τί ήμπορώ νά κάμω διά σέ;

— Δός μου τό γεροντότερον καί χειρότερον άλο
γον τοΰ σταύλου σου, διά νά τό έχω είς τόν τόπον 
τοΰ αλόγου μ.ου.

— Αν σοΰ δώσω κακόν άλογον, είς τί ήμπορεΐ 
νά σοΰ χρησιμεύση ;

— Τό βοηθώ έγώ, μακαριώτατε· είμαι νέο;, 
είμαι δυνατός, τόν μεγαλύτερου κόπον θά τόν κά- 
μνω εγώ.

— Αλλ’ ή μητέρα σου έχει άνάγκην άπό σε'· δέν 
πρέπει νά κάμη,ς κατάχρησιν τών δυνάμεών σου καί 
τής νεότητό; σου· άπ’ έναντίας πρέπει νά φυλάξη,ς 
τήν ύγιείαν σου δι’αύτήν.

— Αλλά διά τοΰτο ήλθα νά σοΰ ζητήσω τό άλο
γον, μακαριώτατε.

— Καί έγώ σ’ εύχαριστώ ότι κατέφυγες είς έμέ, 
και όχι είς άλλον.

Καί διέταξε νά δώσωσιν είς αύτόν ίππον εύρω
στο* καί γενναΐον, καί δύω φλωρία είκοσάφραγκα. 
Τό άλογον, είπε, διά σέ· τά φλωρία διά τήν μητέ
ρα σου. Αν ή εύτυχία δεν φονεύη τούς ανθρώπους, πολ
λάκις όμως τούς φέρει είς παραφροσύνην· καί τωόντι, 
ολίγον έλειψε νά παραφρονήσγ ό νέος εκείνος, ίππεύ- 
σας εύθύς, υπερήφανος ώς αύτοκράτωρ τής Ρώμης, 
περιέτρεχε, καλπάζων δλην σχεδόν τήν ήμέραν,
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«κολ.ουθήσγ. καί νά λάβη σημείωσιν τής κατοικία; του.
Μετά τό τέλος τής άκροάσεως, και τήν έπις-ροφήν 

τού αξιωματικού, ό πάπας ΙΓίος, έκδυθείς τόν πο
δήρη καί λευκόν χιτώνα του, καί φόρεσα; ρχσον 
καλογερικόν, μετέβη μόνος διά νυκτός εί; τήν ση- 
μειωθεΐσχν οικίαν.

Πόσον έζεπλάγη ό ενάρετος Πΐος, δταν, είσελθών 
είς δώμα μέγα καί πλουσίως κεκοσμημένον, έγνώρι
σε τόν νέον, οστις είχε ζητήσει πρό ολίγου τό έλεος 
του, καθήμενον έμπροσθεν τράπεζες πολυτελούς μετά 
διαφόρων άλλων εύθυμων συμποσιαστών.

— Εις ύγιείαν Πίου τοΰ Εννάτου ! ελεγεν, ύψω
σα; ποτεριον πλήρες οίνου με'χρι τών χειλέων του.

— Εις ύγιείαν σου ! είπεν αίφνης ό πάπας.
Καί τό νυκτερινόν εκείνο δεϊπνον μετεβλήθη εις 

συμπόσιον τοΰ Βαλτάσαρ.
— Κύριε, είπεν ό πάπας, έγείρων τόν δυστυχή 

νεον, πεσόντα είςτούς πόδας αύτού καί ζητούντα συγ 
γνώμην, κύριε, μου είπες ψεύματα ! Δεν είσαι Ρω
μαίος, δεν σε αναγνωρίζω ώ; εν τών αγαπητών 
μου τέκνων. Ζητώ τήν μητέρα σου, καί <5ίν τήν εύ 
ρισκω· τί εγεινεν ή άσθενής καί έννενηκοντούτη; 
μητηρ σου j Αλλά δεν έψεύσθης μόνον· ήλθες νά 
μ ευρρς εί; τό Λ ι^ινά^ιοζ, με, σκοπόν νά κλέψης 
καί νά καταναλώσγ; εί; τήν με'θην καί είς τήν άσω- 
τίαν τήν περιουσίαν τών πτωχών μου! Επρεπε νά 
σε τιμωρήσω, άλλά σε συγχωρώ, καί παρακαλώ τόν 
Θεόν νά μή φανη, αύστηρότετος είς σε έν ήυ,έρα κρί- 
σεως, παρ όσον είμαι εγώ σήαερον.

Καί, ύψώσα; τούς οφθαλμούς είς τόν ούρανόν, ώς 
επικαλούμενο; άνωθεν τήν συγχώρησιν τού άμαοτω- 
λού, έζήλθεν ό πάπας βραδέως καί διευθύνθη πρός 
τήν κατοικίαν του.

(Ακολουθεί).

Η ΚΟΡΗ THS SIBHPIAS·
ΔΙΙΙΓΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΚΟΊ.

Εχ τον Γα.ΙΙιχον................

(Συνέχεια, ίδε φύλ. IT.)

Απειροι ήσαν οι πκοεστώτες· οί νε'οι έπαιζαν πε
ρί τινα τράπεζαν είς άκραν τινά τή; αιθούσης, άλλοι 
συνωμίλουν έδώ καί έκεϊ συσσωρευμε'νοι, καί δλ.οι 
σχεδόν έρριψαν τά βλέμματά των έπί τής νέας. Η 
γραία πριγγιπε'σα έπαιζε βος-ών μετά τριών άλλων 
άμα όέ παρετήρησε τήν Παρασκευήν τήν διέταξε νά 
πλησιάση. » Καλή έσπέρα, κόρη μου, τήν είπεν έ
χει? γράμματα δι’ έμέ ; » Δυστυχώς ή Παρασκευή 
είχε λησμονήσει νά προετοιμάση τό συστατήςιον, 
καί ύπεχρεώθη νά έκβάλη μικρόν σάκκον άπό τόν 
κόλπον της δπου ήτο πεφυλαγμένον. Οί νέοι δλοι 
έψιθύριζον καί έγέλων· άλλ’ ή πριγγιπε'σα ελαβε 
τήν επιστολήν καί τήν άνέγνωσε μετά προσοχής, έν 
τω μεταξύ τούτοι είς τών παιζόντων, δστις άνεμε- 
νεν ανυπόμονο; νά παίξη καί τάν όποιον ήνόχλει τά 
μέγιστα ή έπίσκεψις, έκτύπα μέ τά δάκτυλά 
του τήν τράπεζαν, βλέπων ασκαρδαμυκτί τήν νέαν, 
είς τήν δποίαν έφάνη δτι ήτο ό πολύσαρκος κύριος, 
είς δν εϊχε παρουσιάσει τήν αναφοράν της εί; τήν

γερουσίαν. Αμα είδε τήν πριγγιπέσαν διπλόνουσαν 
τό γράμμα, είπε μέ φωνήν βροντώδη· » είς τό βο· 
στών μας. » II Παρασκευή, βλέπουσα δτι είχε τά 
βλέμματά του προσηλωμένα επάνω της, ένόμισεν 
δτι άπευθύνετο πρός αύτήν καί τόν ήρώτησε, « τί 
ορίζετε ·, ο τότε δλοι οί περιεστώτες ήρχισαν νά 
γελώσιν· άλλ’ ή πριγγιπε'σα τήν είπεν δτι εχαιρε 
μανθάνουσα τήν καλήν της διαγωγήν καί πόσον ή
γάπα τούς γονείς της· ύπεσχέθη νά τήν συντρέξη, 
καί μετά τινα; λέξεις τάς όποιας είπε γαλλιςά πρό; 
τινα κυρίαν, τήν άπεχαιρέτησε μέ έν σκμεΐον τής 
κεφαλής.

Κατά τά; πρώτας ήμέρας ή Παρασκευή ήτο δλω; 
διόλ ου μεμονωμένη, ήπόρει τί νά κάμη, καί έθεώρει 
προτιμώτερον τό νά εμενενείςτήν οικίαν τών έν Βα- 
σίλη-όστρώβ φίλων της ή καί είς τήν τού έμπόρου. 
Μετά ταύτα δμως, σχετισθεΐσα μέ δλου; τούς συγ- 
κατοίκους της, ήτο πλέον εύχαριστημένη. Οί ύπηρέ- 
ται ήσαν πρόθυμοι, καί ή πριγγιπε'σα άγαθή καί 
γενναία. Ετρωγεν είς τήν τράπεζάν της, άλλά δέν 
ευρισκέ πάτε καιρόν νά τήν όμιλήση κατ’ ιδίαν, διό
τι συχνάκις, καί έξ αιτίας τής ηλικίας της, καί έξ 
αιτίας τή; ασθενούς της κράσεως, δέν ήρχετο είς 
τήν τράπεζαν. Πολλάκις άνεκοίνωνε δι’άλλων είς 
τήν πριγγιπέσαν τάν σκοπόν τής είς Πετρούπολιν 
μεταβάσεώς της καί τά; έλπίδα; της· άλλ’ είτε 
διότι αΰτη ένόμιζεν άκατόρθωτον τόν σκοπόν τού
τον, είτε διότι οί μεσολαβήσαντε; ήμέλησαν νά τήν 
όμιλήσωσι, δέν ελαβε καμμίαν άπάντησιν διό καί 
εϊχεν αφιερωμένα; δλας της τ^ς έλπίδα; είς τούς 
έν Βασίλι-όστρώβ φίλους της, τού; όποιους έβλεπε 
συνεχώς.

Ενώ ήτο είσέτι εις τήν οικίαν τών φίλων της τού
των, αξιωματικός τις τής Καγκελαρίας, Κ. Β . . . 
πρώτος γραμματεύς τής βασίλομήτορος, τήν έ- 
συμβούλευσε νά ζητήση χρηματικήν βοήθειαν δι’ 
αναφοράς τήν οποίαν άνέλαβε νά παρουσίαση αύτός 
ό ίύιος. Ο Κ. Β. . . . νομίζων δτι πρόκειται νά 
βοηθήση άπλώς δυστυχή γυναίκα, προσδιώρισε πεν- 
τή'.οντα ρούβλια οι αυτχν, και τ/,ν έ’χηνυσε να υ- 
πάγη είς τήν οικίαν του. Οταν άπήλθεν έκεϊ δ κύ
ριος έλειπε καί τήν ύπεδέχθη φιλικώς ή'κ^ρία, ήτις 
ήκουσε τήν διήγησιν τών συμβάντων της μέ έκπλη- 
ξιν συνάμα καί εύχαρίστησιν. 0 νέα κόρη εϊχεν 
έπί τέλους φθάσει είς τήν οδόν ήτις έμελλε νά τήν 
φέρη, μετ’ όλίγον είς τήν τελείαν έκπλήρωσιν τών 
εύχών της. Η Κ. Β. . . . τήν παρεκάλεσε νά περι- 
μείνη τόν σύζυγόν της, καί συνομιλούσα έν τοσούτω 
μετ’ αύτής, ήσδάνθη αύξανομένην τήν πρός αύτήν 
συμπάθειαν.

Η καρδία τής Παρασκευής προησθάνετο ήδη τήν 
εύτυχίαν της. Οί αφελείς, οί ειλικρινείς τρόποι τή; 
Κ. Β. . . άνεπτέρουν τάς έλπίδα; της, καί έγεννάτο 
είς τήν καρδίαν της αίσθημά τι βεβαιότητος τά ό
ποιον δέν εϊχε συλλάβει πώποτε.

Επιστρέψας ό Κ. Β. . . συνεμερίσθη τής γυναικός 
του τά αισθήματα, καί δέν έστοχάσθτΓκαλόν νά προσ- 
φέρη εί; τήν νέαν τήν χρηματικήν βοήθειαν τήν ό
ποιαν είχε προσδιορίσει πρίν γνωρίση τά κατ’ αύτήν. 
Επειδή έμελλε νά έπιστρέψη δσον οδπω έις τήν Αυ
λήν, ύπεσχέθη νά τήν συστήση είς τήν Βασιλομή-
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τορα, καί τήν παρεκάλεσε νά μείνη νά γευθη μετ’ 
αύτών δ ιά νά λάβη καί τήν άπάντζ.σιν.

0 Βασιλομήτωρ διέταξε νά παρουσιασθή είς αύ- 
τήν ή Παρασκευή τό αύτό έσπέρας περί τήν έ'κτην 
ώραν. Η δυστυχής νέα δέν «προσδόκα τοιούτον εύ- 
τύχημα. Οταν τό εμαθεν, όλίγον έλειψε νά λειπο· 
θυμήση. Αντί δέ νά ευχαρίστηση τόν Κ. Β. . . ΰ- 
ώωσε τούς οφθαλμούς της πρός τόν ούρανόν, καί χύ- 
νουσα δάκρυα εϊπεν· « ώ θεέ μου ! δέν άνέθεσα λοι
πόν έπί ματαίω τά; ελπίδας μου έπί σέ ! » Ολη 
τεταραγμένη καί άγνοούσα πώς νά έξζ,γήση τήν ευ
γνωμοσύνην της εις τόν νέον της προστάτην, ήσπά- 
ζετο τάς χεϊρας τής συζύγου του. · Μόνη σύ, τήν 
εϊπεν, είσαι άξια νά διερμηνεύσης τά αίσθήματά μου 
είς τόν φιλάνθρωπον άνδρα από τόν δποϊον προσδο
κώ τήν ελευθερίαν τοΰ πατρός μου. «

Πρός τό έσπέρας, χωρίς διόλου ν’ άλλάξη τήν α
πλήν της ενδυμασίαν, άλλ’ όλίγον μόνον περιποιηθίΐ- 
σα αύτήν, άπήλθεν εις τήν Αύλήν συνωδευμένη άπό 
τόν Κ. Β . . . Πλησιάσασα είς τ’άνάκτορα ένθυμήθη 
τόν πατέρα της οστις παρίστανε δυσκολωτάτην τήν 
είσοδον είς αύτά. « Εάν μ’ έβλεπε τήν στιγμήν ταύ
την, εϊπεν είς τόν οδηγόν της, έάν ήξευρεν ένώπιον 
τίνος ύπάγω νά παρουσιασθώ, δποίαν χαράν Οά έύο· 
κίμαζε ! Θεέ μου ! Θεέ μου ! αποτελείωσε τό έρ
γον σου! »

Χωρίς νά ζητήση όδηγίας πώς έπρεπε νά παρου
σίασή καί τί έπρεπε νά είπή, έμβήκεν ατάραχος 
είς τόν θάλαμον τής αύτοκρατορίσσης. ίΐ Μεγάλε ιό- 
τη; της τήν έδέχθη εύμενώς, καί τήν ήρώτησε περί 
τών περιστάσεών της, έπιθυμούσα νά μάθη τήν ί- 
τορίαν της. Η νέα άπεκρίθη μέ τάζιν καί σεμνότη
τα. Ωμίλησε περί τοΰ σκοπού της, καί πεπεισμένη 
περί τής άθωότητος τοΰ πατρός της, δέν έζήτησε 
χάριν, άλλ’ άναθεώρησιν τής δίκης. II Βασιλομή
τωρ έπήνεσε τήν γενναιότητά της καί τήν πρός τοΰ; 
γεννήτοράς της στοργήν, ύπεσχέθη νά συστήση τήν 
αίτησίν της εϊς τάν αύτοκράτορα, καί διέταξε νά 
τήν δώσωσιν έν τοσούτω τριακόσια ρούβλια διά τάς 
πρώτας της άνάγκας.

όταν άνεχωρησεν άπό τά παλάτιον ή Παρασκευή, 
τοιαύτη ήτο ή συγκίνησις τής καρδίας της, καί το
σοΰτον ήσθάνθη τήν εύτυχίαν της καί τήν πρός αύ
τήν εύμένειαν τής αύτοκρατορίσσης, ώστε, όταν τήν 
ήρώτησεν ήΚ. Β. . . έάν εύχαριστήθη, δέν έδυνήθη 
ν’ άποζριθή, άλλ.’ έχυσε κρουνούς δακρύων.

Εν τοσούτω ήσαν ανήσυχοι είς τήν οικίαν τής 
πριγγιπέσης, μή γνωρίζοντες διατί έβράδυνε νά έ
πιστρέψη ή πολυπαθής κόρη τής Σιβηρίας· άλλ’ ό 
συνοδεύσας τό πρωί αύτήν ύπηρέτης, έβεβαίωσεν δτι 
τήν εϊδεν είς τήν άμαξαν μετά τοΰ Κ. Β. . . άπερ- 
χομένην είς τήν Αύλήν έσυμπέραναν λοιπόν δτι πα- 
ρουσιάσθη εϊς τήν αύτοκρατόρισσαν. όταν δέ περί 
τήν έννάτην τό έσπέρας επέστρεψε, τήν έπροσκάλεσαν 
παρευθύ; καί κατά πρώτην φοράν είς τήν αίθουσαν 
τής συναναστροφής· ή επιτυχία της εϊχεν έν τώ ά
μα μεταβάλει τά πνεύματα δλων. ‘Η εύτυχία της 
υπερευχαρίστησε τούς φίλους της, καί δσοι ειχον δεί
ξει εως τότε άδιαφορίαν, έφάνησαν οτι χαίρουσιν πλέον 
εκείνων. Τότε πάρε τήρησαν δτι καί τό σώμά της 
και οί οφθαλμοί τη; ήσαν ωραίοι. Μετά τήν διή- 
γησιν τών υποσχέσεων τής αύτοκρατορίσσης, περί τή;

άπελευθερώσεως τοΰ πατρός της, πολλοί έκ τών εκεί 
παρευρισκομένων, έπρότεινον νά τήν ύπερασπισθώσι 
καί νά όμιλήσωσι τόν υπουργόν ύπέρ αύτής’ έν ένί 
λόγω ή ευχαρίστησις ήτο γενική, ώστε καί αύτός ό 
φιλοπαίνμων βοστωνιστής, άφοΰ έτελείωσε τό παι- 
γνίύιόν του, έύωκέ τινα σημεία συμπάθειας.

Μετ’ όλίγον άπεσύρθη είς τόν κοιτώνά της διά 
νά δοξάσ-ρ τόν Θεόν διά τάς πρός αύτήν άπροσδο- 
κήτους χάριτάς του· ή εύτυχία της άφή,ρεσε τόν ύ
πνον της, τόν όποϊάν τήν είχον άλλοτε άφαιρέσει 
αίτίαι διαφόρου φύσεως.

Οταν έξύπνησε τήν έπιούσαν, καί άνεζάλεσεν είς 
τήν μνήμην της τά συμβάντα τής παοελθούσης, 
«μήπως, έλεγεν, εϊδον όνειραν ; εϊύον τωόντι τήν 
αύτοκρατόρισσαν ·, τωόντι μέ ώμίλησε με τόσην α
γαθότητα ·, Ο

‘Η χαρά της ηΰζανεν δσω αΐ ΐόεαι της έγίνοντο 
καθαρότεραι καί οί καπνοί τοΰ ύπνου διεσκεδάζοντο. 
Ενεδύθη μέ ταχύτητα, καί διά νά βεβαιωθή πλειό- 
τερον περί τής άληθείας τών χθεσινών συμβάντων, 
ετρεξε καί ήνοιξε τόν σύρτην δπου εϊχεν άποθέσει τό 
δοθέν είς αυτήν ποσόν κατ’ έπιταγήν τής αύτοκρα
τορίσσης.

Μετά τινα; ήμέρας ή Βασιλομήτωρ τήν προς- 
διώρισε σύνταξιν, καί ένευσε νά τήν παρουσίασα) μό
νη είς τε τόν αύτοκράτορα καί τήν σύζυγόν του, ο'ί- 
τινες τήν ύπεδέχθησαν μετ’ άκρα; εύμενείας, τήν 
έχάρισαν πέντε χιλιάδας ρουβλίων, καί διέταξαν νά 
άναθεωρηθή τού πατρός τη; ή δίκη.

Εντός ολίγου δλαι αί δυσκολίαι έζωμαλύνθησαν, 
χάρις εϊ; τήν πρός τήν νέαν ζωηράν συμπάθειαν τοΰ 
Κ. Κ. . . . ύπουργοΰ έπί τών εσωτερικών, καί δλης 
τής οικογένειας του. 0 άξιοσέβαστο; ούτος άνθρωπος 
εϊχε δύω πλεονεκτήματα σπανίως συναπαντούμενα 
εις τούς έν τοϊς πράγμασιν, έξουσίαν καί επιθυμίαν 
τοΰ άγαθοποιεϊν· ώστε πολλάκις ή φιλοκάγαθος 
προθυμία του έπρολάμβανε τάς αιτήσει; τών δυστυ
χών. Κατέβαλε λοιπόν δλην του τήν προσπάθειαν 
διά νά τελείωση τήν άναθεώρησιν. ‘Η δέ Παρα
σκευή, γνωστή ήδη εις τήν Αύλήν καί προστατευο- 
μένη άπό τόν υπουργόν, δεν ανησυχεί πλέον περί 
τής τύχης τού πατρός της, καί εχαιρε βλέπουσα πό
σον δλοι έλάμβανον συμπάθειαν δι’ αύτήν. Οί ξένοι 
πρέσβεις καί οί σημαντικώτεροι τής πρωτευουση; ε- 
ζήτησαν νά τήν ίδώσι, καί έδωκαν εϊς αύτήν απο
δείξεις πολλής εύνοιας.

‘Η πριγγιπέσα ϊ . . . καί ή Κ. Ού . . . τήν εχο- 
οήγησαν άμφότεραι σύνταξιν έκατον ρουβλίων. Παρα- 
τηρητέον δε δτι ή γενική αύτη συμπάθεια δεν με
τέβαλε διόλου τήν διαγωγήν της, ουδ ενεπνευσεν 
είς αύτήν τήν έλαχίστην ματαιοσπουδή φαντασίαν. 
Έν τω κόσμω διετήρει τήν αταραξίαν ήτις πηγάζει 
άπό τήν απλότητα, ή μάλλον τήν τόλμην έκείνην 
τής άθωότητος, ήτις δέν πιστεύει δτι υπάρχει κα
κία είς τάς καρδίας τών άλλων.

ΊΗ βαθεία σπουδή τοΰ κόσμου καθιστά πάντοτε 
έκείνους δσοι έπέδωκαν είς αύτήν άπλουστε'ρους και 
άλλοτρίους άζιώσεων· είς τρόπον ώστε πολλάκις 
προσπαθοΰσι νά φθάσωσιν εκεί, οθεν έπρεπε ν άρχί- 
σωσιν. Αλλ’ ή Παρασκευή άπλή καί άνευ αξιώσεων, 
δέν εϊχε διόλου άνάγκην νά έ.πιτηόευθη, καί έπο
μένως, ποτέ δέν έφαίνετο γελοία έν τώ μεσω τής
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κοινωνίας. Είχε κρίσιν ορθήν, πνεύμα εύθες καί, φυ
σικόν άναπληροϋν τήν περί τά τού κόσμου άγνοιαν 
της, και πολλάκις αί εύστοχοι καί σταθεραί απο
κρίσεις της άπεσβόλωσαν τούς άδιακρίτους.

Μίαν ήμέραν, (νώ διηγείτο τά περί τού πατρός 
της ενώπιον πολυαρίθμου ακροατηρίου, τήν ήρώτησε 
τις ποιον τό κακούργημα δι 8 κατεδικάσθη εις εξο
ρίαν ό πατήρ της· τήν αδιάκριτου αύτήν (ρώτησιν 
άπεδοκίμασαν δλοι διά τής σιωπής των· ή δέ νεα 
ρίπτουσα βλέμμα δικαίας καί άταράχου άγανακτή- 
σεως έπί τού έρωτήσαντος, "Κύριε, εϊπεν, ό πατήρ 
δέν είναι ποτέ ένοχος εις τούς όφθαλμούς τής Ουγα- 
τρός του, καί ό ίδικός μου είναι αθώος.»

Οταν έξιστόρει τάς περιστάσεις της, και εξέθετε 
χωρίς νά τά αισθάνεται τά προτερήματα τοΰ εΰγε- 
νούς της χαρακτήρος, δέν ύπερηφανεύετο διόλου διά 
τόν ενθουσιασμόν τόν όποιον ένέπνεεν εις τούς άκροα- 
τάς της· ώμίλει μόνον καί μόνον διά ν’ άπαντήσν] 
εις τάς ερωτήσεις· άποκρινομένη σκοπόν είχε νά 
ύπακούση, δχι δέ καί νά καυχηθή ή νά έλκύσ») τήν 
συμπάθειαν τών άκροωμένων. Οί έπαινοι τήν έπρο- 
ξε'νουν απορίαν· όσάκις δέ ήσαν υπερβολικοί ή κα
κόζηλοι δέν έδίσταζε νά φανερώσ») τήν δυσαρέ- 
σκειάν της.

Αναμένουσα τήν περί τής άνακλήσεω; τού πατρός 
της άπόφασιν, έλάμβανεν έν τοσούτφ άφορμάς νά 
ευχάριστή πολυτρόπως τήν περιέργειάν της. Πάντα 
ήσαν καινοφανή δι' αύτήν, καί πάντα άξια παρατη- 
ρήσεως· ooot τήν έβλεπον συνεχώς έθαύμαζον τάς 
περί τών πραγμάτων όρθάς κρίσεις της. Δύω κύριαι 
τής αυλής, τάς όποιας ήγάπησε κατ’ εξοχήν, αί κό- 
μησαι Ού ... . τήν ώδήγησαν μίαν ήμέραν είς τά 
ανάκτορα δ ιά νά τά έπισκεφθή, καί έγέλασαν πολύ 
διά τόν θαυμασμόν τόν όποιον τήν έπροξένησαν τά 
πλούσια σκεύη καί αί μεγάλαι καί καθωραϊσμέναι 
αϊθουσαι. όταν έμβήκεν είς τήν μεγαλοπρεπεστάτην 
αίθουσαν τοΰ Αγίου Γεωργίου, έκαμε τόν σταυρόν 
της, νομίσασα δτι εύρίσκετο εις εκκλησίαν, ϊδοϋσα 
τούς θαλάμους δι’ ών διέβη όταν παρουσεάσθη εις 
τήν Αύλήν δέν τούς έγνώρισε, τόσον τήν προσοχήν 
της δλην είχε τότε αφιερώσει είς μόνον τό προσφι
λές άντικείμενόν της.

όταν είδε τόν θρόνον τού αύτοκράτορος, έσταμά- 
τησεν δλη πλήρης φόβου καί σεβασμού καί είπεν 
«A ! αύτός είναι λοιπόν ό θρόνος, τόν όποιον έφο- 
βούμην τόσον εις τήν Σιβηρίαν!» ‘Η φρίκη τήν ο
ποίαν τήν έπροξένει άλλοτε ή ιδέα αύτη, ή ένθύμη- 
σις τών εύεργεσιών τού αύτοκράτορος, ή ελπίς τής 
προσεχούς άπελευθερώσεως τού πατρός της, ένέπλη- 
σαν τήν εύγνώμονα καρδίαν της ανεκλάλητου ταρα
χής. Ηνωνε τάς χεϊράς της, καί δλη κάτωχρο; καί 

δόν λειποθυμημε'νη έπαναλάμβανεν· «ίδού λοι
πόν ό θρόνος τού αύτοκράτορος !» Εζήτησε τήν ά
δειαν νά τόν πλησιάσρ, καί (προχώρησε τρέμουσα 
καί στηριζομένη άπό τάς δύω της φίλας, τάς όποιας 
είχε κατανύξει ή απροσδόκητος εκείνη σκηνή. Γονυ
πετής είς τούς πόδας τοΰ θρόνου, ήσπάζετο σκιρτώ- 
σα τάς βαθμίδας, καί τάς έβρεχε μέ τά δάκρυάτης. 
«Ωπάτερμου! έλεγεν, ιδού πούμε ώδήγησεν ή δύ- 
ναμις τού Θεού μου! Θεέ μου! εύλόγησον τόν θρόνον
αύτόν, εύλόγησον τόν αύτοκράτορα!»

Κδυσκολεύθησαν νά τήν μεταφέρωσιν είς άλλον

θάλαμον καί ή ταραχή της ήτο τοσοΰτον ισχυρά, 
ώστε παρεκάλεσε νά διακόψωσι τήν (πίσκεψιν.

Μετά τινας ήμέρας αί ίδιαΐ κύριαι τήν ώδήγη
σαν είς τό ’Ερημητήριου· τό έξαίσιον τούτο παλά- 
τιον, τού όποίου τά πλούτη καί ή κομψότης άνακα- 
λούσιν είς τήν μνήμην τούς μύθους τής Χαλιμάς, 
έκίνησεν υπέρ ποτέ τόν θαυμασμόν της. Είδε κατά 
πρώτον εικόνας μεγάλας, καί τάς εξέτασε μετά με
γίστης προσοχής. Ανεγνώρισε μόνη της πολλά αντι
κείμενα τής θείας γραφής· άλλ’ άμα παρετήοησεν ει
κόνα τινα τοΰ Αουκά Γιορδάνου παριστάνουσαν τόν 
Σιληνόν μεθύοντα καί κρατούμενον άπό σατύρους καί 
μαινάδας· «ιδού, είπεν, αισχρά είκών ! τί παρις-α;» 
δταν τήν άπεκρίθησαν δτι τό άντικείμενόν ήτο μυ
θολογικόν, ήρώτησε τί έστί μυθολογία, διότι δέν 
είχε καμμίαν ιδέαν αύτής, ούτ’ έδυνήθη νά έννοήσν) 
άποχρώντως τάς δοθείσας πληροφορίας. «Ολα λοιπόν 
αύτά, άπεκρίθη, είναι ψευδή ; ιδού άνθρωποι μέ πό
δας τράγου! Τί μωρία νά ζωγραφίζωσι πράγματα 
ανύπαρκτα, ώς νά μή ύπήρχον άληθή ! « Ουτω πως 
έμάνθανε περί τό εικοστόν πρώτον έτος τής ήλικίας 
της δ,τι μανθάνομεν βρέφη δντες. ‘Η περιέργειά της 
δμως δέν ήτο αδιάκριτος· αί ερωτήσεις της έγίνοντο 
σπανίως, καί μόνη της (πάσχιζε νά εννοήσφ ή νά 
μαντεόση δσα παράδοξα ή καινοφανή παρουσιάζοντο 
είς τάς όψεις της.

ό,τι ήγάπα κατ’ εξοχήν ήτο τό νά εύρίσκεται 
απαρατήρητος (ν τφ μέσω πεπαιδευμένων άνθρώπων, 
καί ν’ άκούη τάς όμιλίας των. Προσήλωνεν άλληλο- 
διαδόχως τά βλέμματά της επί τών όμιλούντων, 
τούς ήκροάζετο μετά πολλής προσοχής, καί διετή- 
ρει είς τόν νούν της δ,τι ήκουεν ·ή (ννόει.

όσάκις ήτο μετά τών φίλων της, κατήντα άκου- 
σίως νά όμιλή περί τής πρός αύτήν ευμενούς υπο
δοχής τών δύο αύτοκρατορισσών· άνεκάλει είς τήν 
μνήμην της μετά πολλής συγκενήσεως ψυχής άνά 
μίαν μίαν τάς λέξεις των, καί δέν (δύνατο νά τάς 
άναφέρη χωρίς νά δακρύσωσιν οί οφθαλμοί της.

Αλλ’ εν τοσούτω τό ούκάζιον τής άνακλήσεως τού 
πατρός της (βράδυνε πλειότερον άφ’ δσον (προσδό
κα. Καί (νφ οί φίλοι της (ξωμάλυνον τάς δυσκο
λίας τής ύποθέσεώς της, αύτή δέν (λησμονεί τούς 
δύω (ξορίστους οίτινες επρόσφερον είς αύτήν κατά 
τήν στιγμήν τής άναχωρήσεώς της τόν εύτελή θη
σαυρόν των. Πολλάκις είχεν όμιλήσει καί υπέρ αύ
τών· άλλ’οί προστάταί της τήν (συμβούλευσαν νά 
μή προσθέση καί ταύτην τήν αίτησιν, διά νά μή 
βλαφθή ή ύπόθεσις τού πατρός της. Κατ’ εύτυχίαν 
ό αύτοκράτωρ έδωκεν είς τήν Παρασκευήν άφορμήν 
νά τούς εύεργετήσνι. Οταν τό περί τής άπελευθερώ
σεως τού πατρός της ούκάζιον εστάλη είς Σιβηρίαν, 
διαβιβάσας είς αύτήν διά τού υπουργού τήν αίσιω- 
τάτην αύτήν άγγελίαν τόν παρήγγειλε νά τήν (ρω- 
τήση (άν είχε νά ζητήση καί άλλην τινα χάριν ά- 
τομικώς δι’ (αυτήν. Αύτή δέ χωρίς διόλου νά βρα
δύνει άπεκρίθη, δτι (άν ή μεγαλειότης του συγκα- 
τένευε νά τήν άπονείμη καί νέαν εύεργάσίαν, τόν πα- 
ρεκάλει νά μετακαλέσ-ρ καί τούς δύω άλλους (ξορί
στους. Ο υπουργός άνέφερεν είς τόν αύτοκράτορα 
δτι ή Παρασκευή, εύγνωμονούσα πρός τούς δύω τού
τους συντρόφους τού πατρός της, διότι τήν επρός- 
φερον όλίγα τινα κοπέκ τήν ήμέραν τής άναχωρή-

αύτήν εύνοια τής Αυλή; ήτο άπεριόριστος. Δέν πα- 
ρεπονοΰντο μέν είς τόν πατέρα της, ή καρδία των 
δμως κατετήκετο άπό λύπην άπερίγραπτον.

Διά νά μή παρευρεθώσιν είς τήν οικίαν τού Λωπου
λόφ τήν στιγμήν τής άναχωρήσεώς των, άπεφάσι- 
σαν νά τόν άποχαιρετήσωσι τήν παραμονήν τής ή
μέρας (κείνης, έχωρίσθησαν δέ περί τήν εννάτην της 
νυκτός, καί άπεσύρθησαν είς τήν οικίαν των βεβυθι- 
σμένοι είς θλίψιν άπαρηγόρητον.

Μετά τόν χωρισμόν των ό Λωπουλόφ καί ή σύ
ζυγός του έκλαυσαν πικρώς. « Αναμφιβόλως, έλενον, 
ή κόρη μας δέν πρέπει νά τούς (λησμόνησεν· ίσως 
άργότερον θά επιτύχει καί αύτών τήν χάριν θά τήν 
προτρέψωμεν νά τήν ζητήση. » Ταύτα λέγοντες ήτοι- 
μάσθησαν νά κοιμηθώσι διά νά (ξυπνήσωσιν (νωοίς.

Είχον σχεδόν κοιμηθή, δταν ήκουσαν κρότον είς 
τήν θύραν των. ό ίδιος ταχυδρόμος δστις είχε φέ
ρει τήν περί αύτών καλήν εΐδησιν, έπανελθών καί μή 
ευρών είς τήν οικίαν του τόν Ισπ^ανηκογ—έπαρ
χον—διά νά έγχειρίση τάς περί τής άπελευθερώσεως 
τών δύω συντρόφων των διαταγάς, ήρχετο νά είδο- 
ποιήσνι περί τούτου τόν Λωπουλόφ. Εύθύς (πεταξεν 
άπό τήν κλίνην του διά νά τόν όδηγήση εις τήν οι
κίαν των.

Μετά τήν (πιςφοφήν των είς τήν καλύβην των, οί. 
δυς-υχεϊς αύτοί είχον παραδοθή είς τήν (σχάτην άπελ- 
πισίαν. Καθήμενοι είς τό σκότος διετήρουν βαθεϊαν 
σιωπήν άναλογιζόμενοι τήν άτελεύτητον (ξορίαν των.

Πρό δύω σχεδόν ωρών εύρίσκοντο είς τήν θέσιν 
αύτήν, δταν είδον φώς πρός τό μικρόν παράθυρον 
τής κατοικίας των. Μετ’ ολίγον άκούουσε πατήμα- 
ματα, καί μετ’ αύτά κρότον καί φωνάς είς τήν θύ
ραν των* « Ανοίξατε, φίλοι, έφώναζεν ό Αωπουλόφ, 
έφθασε καί διά σάς χάρις, άνοίξατε ! »

Τίς δύναται νά περιγράψη τήν θέσιν των ; Επί 
πολύ μόλις επρόφερον διακεκομμένα; τινάς φράσεις.
« Χάρις ! δ αύτοκράτωρ ! ό θεός νά τόν εύλογήσνι ! 
Δεδοξασμένος ό ϊψιστος ! Εύλογημένη ή άγαθή Πα
ρασκευή ήτις δέν μάς (λησμόνησε ! » Ποτέ ίσως άν- 
θρωπίνη κατοικία δέν περιέκλεισεν (ντός τή; περιφέ
ρειας της τόσα εύτυχή δντα ! Ποτέ δέν ύπήρξε με- 
τάβασις τόσον ταχεία άπό τήν ακμήν τή; απελπισία; 
είς άπροσδόκητον εύτυχίαν !

0 ίσπραύνικος (πιστρέψας είς τήν οικίαν του καί 
μαθών δτι ταχυδρόμος τις τον (ζήτει, έτρεξε μόνος 
είς τήν καλύβην τών δύω φίλων, καί άποσφραγίσας 
τά γράμματα, ευοεν (ν αύτοΐς τά διαβατήριά των 
καί επιστολήν τής Παρασκευής πρός τόν πατέρα της. 
Δι’ αύτής έλεγεν, δτι επιτυχούσα τήν νέαν χάριν, 
δέν (τόλμησε νά (ξαιτήση καί χρηματικήν βοήθειαν 
διά τά έξοδα τής όδοιπορείας τών παλαιών της 
συΆρόφων, άλλ’δτι ό Θεός, άμείβων τήν πρός αύτήν 
γενναιότητά των (προνόησε καί περί τούτου· διό καί 
(σώκλειεν είς τήν επιστολήν τη; διακοσίων ρουβλίων 
χαρτονομίσματα.

(Ακολουθεί.)

σεώς της άπό ίσχίμ, δέν διστάζει νά Οόσιάση -άς 
πρός αύτήν εύεργεσίας τής μεγαλειότητός του, καί 
νά ζητήσνι καί αύτών τήν άπελευθέρωσιν. ‘Η επιθυ
μία της είσηκοόσθη, καί ή διαταγή τής άνακλήσεώς 
των εστάλη μετά τινας ήμέρας. Ιδού πώς ή γεν- 
ναιότης τών δυστυχών τούτων άνθρώπων, (χρησί- 
μευσεν είς τό νά τύχωσι τήν ελευθερίαν των.

Μετά τήν εκπλήρωσιν δλων τών ευχών της ή 
Παρασκευή, (νθυμουμένη τάς υποσχέσεις της, άνε- 
χώρησε διά τό Κίοβον. Εκπληρούσα τά εύσεβές τού
το έργον, καί φέρουσα είς τήν μνήμην της τί έπρα- 
ξεν ή θεία πρόνοια ύπέρ αύτής, άπεφάσισεν άμετα- 
τρέπτως ν’ άφιερώση τάς ήμέρας της είς τόν Θεόν. 
’Ενώ δέ ήτοιμάζετο νά λάβη τό μοναχικόν σχήμα 
είς Κίοβον, ό πατήρ της (λάμβανεν είς Σιβηρίαν 
τήν άπροσδόκητον εΐδησιν τής (λευθερίας του. Η 
κόρη του είχεν άναχωρήσει’ πρό είκοσι μηνών, καί 
δυστυχώς ποτέ εως τότε δέν είχε μάθει τί άπέγει- 
νεν. ’Εν τώ μεταξύ τούτω ό αύτοκράτωρ Αλέξαν
δρος άνέβη είς τόν θρόνον πολλοί φυλακισμένοι 
άπελύθησαν κατά τήν (νθρόνισίν του, καί μόνοι οί 
(ν Ισχίμ είχον λησμονηθή. Διό καί ή τύχη τοΰ Λω- 
πουλόφ καί τής γυναικός του κατέστη πλέον σκλη
ρά· άπηλπισμένοι καί μή έχοντες πλησίον των τό 
άγαπητόν των τέκνον, είχον σχεδόν φθάσει είς τό 
χείλος τού τάφου, δταν έκτακτός τις ταχυδρόμος 
τούς έσωσεν. Συγχρόνως δέ μέ τό ούκάζιον έλαβον 
καί τόδιαβατήριόν των διά νά (πανέλθωσιν είς τήν 
‘Ρωσσίαν, καί χρηματικήν τινα ποσότητα διά τά 
έξοδα τής όδοιπορείας των.

Ταύτα πάντα διεθρυλλήθησαν μετά πολλού κρό
του είς τήν Σιβηρίαν. Οί γνώριμοι τοΰ Λωπουλόφ, 
οί τε κάτοικοι τού ’ίσχίμ καθώς καί οί εξόριστοι, 
ύπήγον είς έπίσκεψίν του άμα έμαθον τήν περί αυ
τού εΐδησιν. όσοι δέ εκ τών παλαιών του συντρό
φων (νέπαιζον άλλοτε τήν επιχείρησιν τής κόρης των, 
καί δσοι μάλιστα άπεποιήθησαν νά τήν συνδράμω- 
σι χρηματικώς, (λυπούντο σήμερον διά τήν τότε 
διαγωγήν των. Ο Λωπουλόφ εδέχθη εύγνωμόνως 
τάς εύχαριστηρίους εύχάς δλων, άλλ’ (νόμιζε τήν 
εύτυχίαν του άτελή διότι δέν συνελευθερώθησαν 
μετ’ αύτού καί οί δύω πτωχοί σύντροφοί του, τήν 
περί τών οποίων άπόφασιν ήγνόει είσέτι.

Οί δυστυχείς αύτοί φυλακισμένοι, γέροντες ήδη, 
είχον σταλή είς Σιβηρίαν μετά τήν αποστασίαν τού 
Πουγατσέφ, είς τήν οποίαν νέοι έτι δντες περιε- 
πλέχθησαν δυστυχώς. 0 Λωπουλόφ είχε σχετισθή 
έτι μάλλον μετ’ αύτών μετά τήν άναχώρησιν τής 
θυγατρός του, διότι μόνοι αύτοί μεταξύ τών άλ
λων, είχον λάβει άληθή συμπάθειαν διά τήν νέαν 
δταν έλαβε τά διά τήν όδοιπαρείαν του έξοδα τούς 
παρεκάλεσε νά δέχθώσίν έν μέρος· άλλά καί οι δύω 
τ άπεποιήθησαν εκ συμφώνου. «Δεν έχομεν καμ
μίαν άνάγκην, άπεκρίθη ό είς (ξ αύτών άκόμη σώ
ζεται τό τάληρον τό όποιον επρόσφερον είς τήν κόρην 
σου όταν άνεχώρησεν.»

Αποποιούμενοι τήν προσφοράν, δέν (φθόνουν βε
βαίως τήν εύτυχίαν τοΰ μόνου φίλου των- άλλά 
μεγίστη απελπισία τούς κατεκυρίευσεν, άφοΰ είδον δτι 
θά χωρισθώσιν άπό αύτόν. Ενθυμ,ούντο τάς υποσχέ
σεις τής Παρασκευής, καί (νόμιζαν δτι τούς (λησμό
νησεν, (νώ, καθ’ δσα (λέγοντο είς Ισχίμ, ή πρός V
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ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΔΕΚΑΔΟΣ
γογ Tiror λιβι or

(Τών συγγραμμάτων τοΰ έξαισ'ου τούτου άνδρός τό 
έξοχώτερον καί ώιελιμώτερον)

Έζ τοΰ ’Ιταλικού
* 1 ϊγο * * *

ΚΕΦΑΛΑ ΙΟΝ <?'.
(Συνεχεία· ϊδε φυλ. jje’Q

7,τογ -κατορθωτά, εις τή,'Ρώρη, ποΛίτευσα 
ειιπο^ίζοτ τάς μεταξύ τον.Ιαοΰ καί τής Γερου
σίας εχθρας.
Είίαμεν ανωτέρω όποια αποτελέσματα έφεραν αί 

μεταξύ τοΰ λαού καί τή; Γερουσίας έριδες. Επειδή 
λοιπόν αι εριόες αύται παρετάθησαν μέχρι τών ή
μερων τών Γράκχων, δτε και έπέφεραν τήν καταστρο
φήν τής έλευθερίας, καίεπε.ιδή πολλοί ίσως επιθυμούν 
να είχε πράξει ή Ρώμη δσα πολλά καί μεγάλα έπρα- 
ζε, χωρίς νά συμβώσιν αί τοιαΰται εχθραι καί έρι- 
Δες, πρόσφορον ένόμισα νά ερευνήσω ενταύθα άν ήτον 
κατορθωτόν είς τήν Ρώμην πολίτευμα έαποδίζον 
αυτάς. Θέλοντες λοιπόν νά έξετάσωμεν τούτο, άναγ- 
καίον είναι ν’ άναδράμωμεν είς τάς πολιτείας εκεί
να?, δσαι, χωρίς τών τοιούτων διχοστασιών καί τών 
έζ τούτων Θορύβων, διετερήθησαν* έπί πολύ έλεύθε- 
ραι, καί, νά παρατηρήσωμεν οποία ή κατάστασις αύ
τών, καί αν ή κατάστασις αύτη ήτον δυνατόν νά εισ- 
“Ζθ·? εις τήν Ρώμην. Ως παραδείγματα πολιτειών 
τοιούτων έχομεν μεταξύ τών αρχαίων τήν Σπάοτην, 
καί μεταξύ τών νεωτέρων τήν Βενετίαν, τάς οποίας 
καί πρότερον άνίφερα. Η Σπάρτη είχε Βασιλείαν καί 
Γερουσίαν ολιγομελή· τής Βενετίας ή κυβέρνησις δέν 
οιγρεΐτο κατά τά ονόματα, άλλ’ άπαντες οί μετε 
χοντες αύτής ώνομάζοντο, μέ τό κοινόν δνομα, εύγε- 
νεις. Τούτο δε δέν προήλθε τόσον άπό τήν φρόνη- 
σιν τού πρώτου νομαθέτου, δσον άπό τήν τύχην·'διό
τι, καταφυγόντες, ώς εϊπαμεν, άνθρωποι* πολλοί 
εις τους σκοπέλους δπου είναι τήν σήμερον ή πόλις,

, τας είρημένας αιτίας, καί πολλαπλασιασθέντες 
εις τρόπον, ώστε, άν ήθελαν νά συαβιώσωσιν, έπρ<- 
πεν άναγκαίως νά έχωσι νόμους, Ανέταξαν είδός'τι 
κυοερνησεως·^ συνερχόμενοι δέ συχνάκις εις συμβού
λιο·/ περί τών κοινών πραγμάτων, δτε ενόιζισαν δτι 
εφθασαν είς ,τοσούτον άριθμόν, δσος ήτο'ν άρκετός 
προς πολιτικόν βίον, απέκλεισαν είς δλους τού; με
τά ταΰτα ερχομένους τήν είσοδον είς τά τής κυβεο- 
νήσεως. Πληθυνθέντε; μετά ταύτα καί οί νεήλυδες 
ουτοι, τούς μέν μετέχοντας τής κυβερνήσεως, τιμής 
Z«ptv, ωνομασαν εύγενείς, έαυτούς δέ, δηαοτικούς. 
Ιο πολίτευμα τούτο καί ε’γεννήθη καί διετηρήθη ά- 
«ορυσως, όιοτι, κατά μέν τήν γέννησιν αύτού, δλοι 
ό’· ,τοτ. κα ,οι<οι τής Βενετίας έγειναν μέτοχοι τής 
κυν-ρνη j-ως, ώστε κάνεις δεν είχεν αιτίαν νά παρα- 
ττονεθη· οί δε μετέπείτα έλθόντε’ς, εύρόντε; στερεόν 
και τελειον το πολίτευμα, ούτε άφορμήν οΰτεεύκολίαν 
Ηχαν να όιαταράςωσι τά καθεστώτα. Αφοραήν δέν 

Ζαν> · ι· τίποτε παρ αύτών δέν άφηρέθη· εύκο-

λίαν οΰτε, διότι οί κυβερνώντες έκράτουν αύτούς είς 
συστολήν, και δεν τούς μετεχειρίζοντο εις πράγματα 
οπού ήόύναντο νά λάβωσιν εξουσίαν. Παοεκτός τού
του. οί είρημένοι νεήλυδες δέν ήσαν τόσον πολυάριθ
μοι, ώστε νά μή νκάρχτ, ά^λογίχ μεταξύ κυβεο- 
νώντων καί κυβερνωμένων καθότι ό αριθμός τών 
εύγενών έμεινεν ή ίσος ή άνώτερος τών άλλων. Διά 
ταυτας λοιπόν τάς αιτίας ή Βενετία κατώρθωσε νά 
διοργάνωση τοιουτοτρόπως τό πολίτευμα αύτής, καί 
να τά διατηρήση καί μετά ταύτα. Η δέ Σπάρτη, 
εχουσα, ώς είπα, Βασιλείαν καί ολιγομελή Γερουσίαν, 
όιετήρησε τήν κυβέ^νησιν ταύτην ε’πί πολύ,' διότι, 
ολίγων δντων τών κατοίκων, καί άποκλεισθείσης είς 
τους μετά ταύτα ερχομένου; τής εισόδου, έν δέ τώ 
μεταξύ εισαχθεντων τών νόμων τού Λυκούργου,πρός 
τους όποιους άπεδόθή άπ* άρχής πολύ σέβας, καί 
τών όποιων ή τηρησις άπεβαλλε πάσαν αιτίαν θορύ- 
-ου, διετηρήθη έπί πολύ στερεόν καί μόνιμον τό πο

λίτευμα. Οι νομοί τού Λυκούργου, είσαγαγόντες τήν 
ισότητα τής περιουσίας, δέν εϊσήγαγαν συγχρόνως 
και τήν ισότητα τών πολιτικών βαθμών· διότι ή 
μέν πενία ήτον γενική, ό δέ κοινό; λαός όλίγην είχε 
την φιλοδοξίαν, ώστε περιωρίζοντο οί πολιτικοί βαθ - 
μοί είς ολίγου; πολίτάς, καί εφικτοί δέν ήσαν είς 

■ όν λαόν, δστις, επειδή δέν έτυραννεΐτο ποσώς πα- 
ρά, τών αρχόντων, δέν είχεν άφορμήν νά έπιθυμή 
τού; είρημένους βαθμούς. Εγεννήθη ό Λυκούργος έκ 
τών βασιλέων τής Σπάρτης, οϊτινες, αντιζήλους έ- 
χοντες τής δυναμεως αύτών τού; άρχοντας, δέν εί
χαν μέσον άλλο καταλληλότερον πρός διατήρησιν 
• fl, βασιλικής αρχή; παρά τήν προστασίαν τού λαού 

ά..^ο πάσης άδικιας· ως·ε ό λαός δέν εΐχεν αιτίαν νά 
|οβήται,~ οΰτε νά έπιθόμ^ εξουσίαν. Μή φοβουμένου 
ί επιθυμούν τος εξουσίαν, άφηρεΐτο

πάσα άμιλλα καί ερίς μεταξύ αύτού καί τών αρχόν
των, και επομένως πάσα αφορμή ταραχών· δθεν καί 

ιε.ηρήθη επι πολύ ή· μεταξύ τών πολιτών ειρήνη, 
ζαΐ ή μονιμότη; τού πολιτεύματος, Δύω δε τινα κυ
ρίως συνετέλεσαν είς τήν ειρήνην τάύτην πρώτον, δτι 
οί κάτοικοι τής Σπάρτη; ήσαν ολίγοι, καί εύκόλως 
έκυοερνώντο παρ’ ολίγων καί δεύτερον, μή δεχόμε- 
»θ· ς!’ τ7'7 πολιτείαν αυτών ξένους, δέν ΰπέκειντο 
V'0 c\’ ^‘α?θοΡίν, ούτε εις πληθυσμόν τοσούτον 
ωστο να γείνωσι προς τούς κυβερνώντας ανυπόφοροι.
Εκ τούτων όλων λοιπόν εξάγεται πρσδήλως δτι οί 
νομοθεται τής ‘Ρώμης, Οελοντες νά διατηρήσωσι καί 
τήν πολιτείαν αύτών ήσυχον ώ; τάς/άνωτέρω δύω, 
εσϊρεπέν ε, άναγκη; ή νά μ.ή μεταχειρ ισθώσι τόν 
λαόν εις τόν πόλεμον, ώ; οί Βενετοΐ, ή νάμήν είσα- 
γάγωσιν εις τήν πολιτείαν ξένους, ώ; οί Λακεδαιμό
νιο··.. Λλλ’ αυτοί επραξάν άπ’έναντίας καί τά δύω, 
και ούτως ηΰξησεν ό πληθυσμός καί ή ισχύ; τού 
λαού, καί άπειροι άφορμαί ταραχών έδίδοντο. Αν 
όμως, τό πολίτευμα τής Ρώμης ήτον είρηνικώτερον, 
δέν ηθελεν άποφύγει τό άλλο άτόπήμα τού νά 
ή/αι άσθενέστεοον, διότι ήθελαν τότε τού άφαιρεθή 
τά μέσα τού νά φθάση είς τό όποιον έφθασε μεγα- 
λεΐόν. Λν άπεφάσιξε λοιπό» ή ‘Ρώμη ν’ αφαίρεση 
τάς αίτίαςτών ταραχών, ήθελεν άφαιρέσει συγχρό
νως καί τάς αίτια; τής αύξήσεως αύτής.'Κοινόν 
τούτο καί σύνηθες είς άπαντα τά άνθρώτήνα πράγ- 
μχτα, όταύ καλώς τά" έζετάσωμεν, δτι ένϊς άτοπη.

ματος άφαιρουμ,ε'νου, γεννάται παρευθυς άλλο. Θέ
λεις ν’άναδείξης λαόν τινα πολυάριθμον καί φιλο- 
πόλεμον, ώστε νά συστήσης δι" αύτού Κράτος μέγα ; 
ό' λαός ούτο; γίνεται τοιούτος, ώστε δέν ό'ύνασαι 
t/,ετά ταύτα νά τόν κυβέρνησης καθώς θέλεις καί βού
λεσαι. Τόν διατηρείς όλιγάριθμον καί άπόλεμον, 
ώστε νά ήμπορής νά τόν κυβέρνησης ·, τότε, αν άπο- 
Λτ1^. εξουσίαν, δεν είναι ικανός νά τήν διατηρήση, 
ή γίνεται τόσον άνανδρος, ώστε ό τυχών ήμπορεΐ 
νά τόν ύποδουλώση. Οθεν είς δλας ημών τάς σκέψεις 
ποέπει νά έξετάζωμεν πού υπάρχουν τά όλιγώτερα 
άτοπήματα, καί οΰτω ν’ άποφασίζωμεν τό καλητε- 

■ ρον, διότι τό κατά πάντα καλάν καί τό κατά πά··τα 
τέλ’ειον είς τόν κόσμον τούτον δέν εύρίσκεται. Ηόύ- 
νατο λοιπόν καί ή Ρώμη, κατά μίμησιν τής Σπαρ- | 
της, νά εχη Βασιλείαν διά βίου, καί Γερουσίαν ολιγο
μελή, αλλά δέν ήδύνατο καί νά μήν αύξηση·^ τόν , 
άριθμόν τών πολιτών αύτής, ώς ή Σπάρτη, άν ήθελε 
νά γείνη Κράτος μέγζ- τότε δέ, καί δ διά βίου οα- 
σιλεύς καί ή ολιγομελής Γερουσία, ολίγον ήθελαν τήν 
ωφελήσει κατά τήν ενότητα. Οί νομοθεται 1
άς άποφασί’,ωσι πρώτον όποιαν θέλουν ν άνα ιΐ,ω 
σι τήν παρ’ αύτών διοργανουμενην πολιτείαν, μ5Υ*' 
λην καί κραταιάν, ή μιζράν καί περιωρισμένην. Αν 
τό πρώτον, τότε πρέπει νά γείνη καθώς ή ‘Ρώμη, 
καί νά είσαχθώσιν δσον ένεστι περισσότεραι άφορμαί
θορύβων γενικών καί διενέξεων επειδή, χωρίς, λαόν | 
πολυάριθμον καί εμπειροπόλεμον, ποτέ πολιτεία < ε; j 
αύξάνει, ούτε, αύξάνουσα, ήμπορεΐ νά διατηρηθη.
Αν τό δεύτερον, τότε άς γείνη καθώς ή Σπάρτη, ή 
καθώς ή Βενετία. Επεεδή όμως το σπέρμα τή, φ ο 
ράς τών τοιούτων πολιτειών είναι ή αΰξησις αυτών, 
ό νομοθέτης οφείλει νά εμποδιστή, δι όλων ,ώ/, υ 
νατών μέσων,τάς κατακτήσεις, διότι αί κατακτήσεις 
αύται είναι ή καταστροφή τών ασθενών πολιτειών, 
καθώς συνέβη είς τήν Σπάρτην καί είς τήν Βενετίαν, | 
των όποιων ή πρώτη, άφού καθυπέταζεν δλην σχε
δόν τήν έλλάδα, εδειξεν είς μίαν τών ελάχιστων 
πεειστάσεων, τό άσθενέ; τής βάσεως αύτής· 
μετά τ-ήν επί Πελοπίδου έπανάστασιν τών Θηβών, 
συνεπανεστησαν μετ' αύτής καί αί λοιπαί υπήκοοι
πόλεις, καί οΰσω ζατεστράφη. Παρομοίως ή Βενετία, I 
άφού έκυρίευσε μέγα μ-Ρθ’ Ιταλίας, καί το».ου 
τό πλεΐστον οχι διά τών οπλών, άλλα διά τών | 
χρημάτων καί τής πανουργίας, δτε ηλθεν δ καιρό; 
νά δείξη τήν δύνάμίν της, άπώλεσεν εν ήμερα μιά 
τά πάντα. Νομίζω λοιπόν ότι ό Οέλων να δομιουρ- 
γήση πολιτείαν δσον ένεστι μόνιμον, καλόν είναι νά 
τήν διοργάνωσή έσωτερικώ; ώς τήν Σπάρτην, ή ώς 
τήν Βενετίαν, ή Οέσις αύτής νά ηναι οχυρά,, ή δέ 
δύναμί; τη; τοσαύτη, ώστε κάνεις να μή» ήμπ°?ή· 
εύθύς νά τήν καταβάλη, δχι δε καί τόσον μεγάλν, 
ώστε νά ηναι φοβερά εις του; -γείτονα;· κα. αύτον 
δέ τόν τρόπον ήμπορεΐ νά δΐατηρήθη πολύν καιρόν 
αυτόνομος. Καθότι, διά ουω αιτίας κηρυτΤίται κα
τά πολιτεία; άινός πόλεμος· ή διότι ό πολεμών αύ
τήν θέλει νά τήν έξουσιάση, ή διότι φοβείται μή
πως έξουσιασθή παρ’αύτής. Καί τάς ύυω ταυτας 
αιτία; «φαιρεΐ τό είρημέιον σύστημά· διότι^καλώ; 
οΰση; διατεθειμένη: σή; πολιτείας προς αμοναν, 
καί επομένως κατά πριύσην προσβολήν δυσαλωσου, 
σπανίώς τί πότέ δέν θέλει άίοφάσίσει τις νά κατα

βάλη κόπους ώστε νά τήν απόκτηση. Περιοριζομένης 
δέ πάλιν είς τά όρια αύτής, καί φαινομένης έκ τής 
πείρας άφιλοδόξου, δέν θέλει έγερθή κατ’ αύτής ό 
'ένεκα φόβου πόλεμος· τούτο δέ έτι μάλλον θέλει 
συμβή όταν ύπάρχη είς τήν πολιτείαν ταύτην θεσμός 
η νόμος, απαγορεύω·/ τήν εκτασιν τών ορίων. Εχω 
πλήρη πεποίθησιν δτι, τούτου κατορθουμένού, κα> 
τής ρηθείσής ισορροπίας διατηρούμενης, επιτυγχάνε
ται ό αληθής πολιτικός βίος, καί ή αληθής ησυχία 
τής πόλεως. Λλλ’έπειδή όλα τά ανθρώπινα είναι 
πάντοτε είς κίνησιν, καί ποτέ είς ηρεμία», καί έζ α
νάγκης πρέπει ή ν’ άναβαίνωσιν ή να καταοαίνωσιν, 
είς πολλά πράγματα, είς τά όποια δέν μάς παρα
κινεί ό ορθό; λόγος, μάς παρακινεί ή άνάγκη. Πολ
λάκις λοιπόν, ενώ ή μεν πολιτεία είναι διωργανω- 
με'νη είς τρόπον, ώστε νά διατηρήτάι χωρίς εκτασιν 
όρίων, ανάγκη δέ έπέρχεται, ώστε ή εκτασις αύτη 
νά γείνη, ήμπορεΐ, διά τής πρό; τούτο άντιστάσεως, 
νά κλονηθή’ έκ θεμελίων, καί νά καταστραφη τα
χύτερα. Καί πάλιν, αν ή τύχη φανή πρός αύτήν εύ- 
νοΐζή, ώστε νά μήν εχη κατά τίνος νά πολεμήση, ή 

, απραξία «5τη ήμπορεΐ νά φέρη τήν ανανδρίαν ή τήν 
διχόνοιαν τά δύω δε ταύτα, η το εν εξ αύ.ών,

| ήμπορούν νά τήν καταστρέψωσι. Δι ολα τίΛτά, ε
πειδή, καθώς πιστεύω, ή ακριβώς μέση οδός όεν 
είναι δυνατόν ποτέ νά εύρεθή, επεται εξ άναγκη; δ·ι 
εις τούς θεσμούς τών πολιτειών πρέπει νά λάβη τις 
ύπ’ οψιν τό έντιμότερον μέρος, και να διάθεση την 
πόλιν είς τοόπον, ώστε, όταν ή άνάγκη ήθελε, την 

i βιάσει ν’ αύξήση, νά δυνηθή δσα ε’ξουσιάση να τα 
διατηρήση. Επανερχόμενος λοιπόν είς τήν πρώτην 
αου ομιλίαν, πιστεύω άναγκαϊον ν’ άκολουθήσωμεν 
τό παράδειγμα τής ‘Ρώμης, καί δχι τό τών άλλων 
πολιτειών, άφού, ώς είπα, ή εΰρεσις μέσου τίνος ο
ρού μεταξύ-τών δύω καταντά αδύνατος. Τάς όε με
ταξύ τής Γερουσίας καί τού λαού γεννηθησομενας 
έριδας νά τάς ύποφέρωμεν, θεωρούντες αυτάς, ατό- 

| πηυ,α άναγκαϊον είς τήν αύξησιν τής Ρώμης· διότι, 
έκτος τών έκτεθέντων λόγων, δι ων άπεδε·.ςαμ=ν 
δτι ή εξουσία τών Δημάρχων ήτον αναγκαία εις · ό»

1 διατήρησιν τής έλευθερίας, εύκόλως. όυνάμεθα να 
έννοήσωυεν καί πόσον όφελος' προξενεί ε·.ς τάς πολί- 
τ.ίας καί ή είς τού; αύτούς Δημάρχους έναποτεθεϊσα 
δύναμις τού καταμηνύειν, καθώς είς το ^..ομ-νον 
κεφάλαιον θέλει άποδειχθή··

(Ακολουθεί)·

Η ΟΑΑ ΑΧΧΟΠΑΟΪ Α.
ΠΡΟΣ ΤΑΣ 1ΙΟΑ1ΚΑΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ.

(Κατά, Γαλλ-ζάς καί-ίΆγγλιχάς περιγραφάς).

Από αύτής ακόμη τής εποχής τών ά.ακαλύψεων 
4θύ ^ολόμβου καί τού Γάμα ήρχισάν -νά' γίνωνται 
άπόπειοα·?, δπω; διά τή; πεπηγμένης βορείου θαλασ
σής εύοεθή δίοδός πρός τόν μέγαν Ωκεανόν. Καί 
ποώτον μ'έν έζητήθη ό όδό1; αύτη καί άνατόλικουο- 
σείως καί δυτιζοβορείως, δηλαδή καί πρό; τό μέρος 
τή; πολικής: θαλάσση; τό έκτεινόμενον μεταςυ 
τού πόλου καί τής Ασίας, καί πρό? τό άλλο, τό έζ-
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τεινόμενον μεταξύ τής Αμερικής καί τοΰ πόλου, ό 
πλους πρός άνατολάς δέν έξετάθη τότε πολύ έπέκει- 
να τίς νέας Ζεμλας καί τοΰ ισθμού τής Βαιγάτης, 
τοΰ απώτατου όρίου τοΰ μεταξύ τίς Εύρωπαΐκή; 
καί τίς Ασιατικής Ρωσσίας· αί δέ όδοιπορίαι έκεΐ- 
ναι κατέστησαν άπαισίως περίφημοι διά τ’ ανήκου
στα παθήματα, διά τήν καρτερίαν καί διά τόν τρα
γικόν θάνατον τών γενναίων θαλασσοπόρων, ό Αγ
γλος Οϋϊλουγβύ, δστις λέγεται άνακαλύψας τήν Νέαν 
Ζεμλάν, άπέθανενύπό τοΰ ψύχους είς Λαπωνίαν μεθ’ 
δλων τών οπαδών του· ό δέ Ολλανδό; Γουλλιέλ- 
μος Βάρεντζ, άπέθανεν ομοίως ύπό κρύους καί δυστυ
χίας μετά τοΰ ήμίσεως πληρώματος του είς τάς νε- 
κράς έκείνας άκτάς δπου ήναγκάσθη νά διαχειμάση.

Αλλά τότε ή ναυτική έπιστη'μη ήτον είς τά σπάρ
γανά της άκόμη, καί οί θαλασσοπόροι ούδεμίαν εϊ- 
χον πείραν τών όλεθρίων εκείνων κλιμάτων, ών ή 
φρικτή αύστηρότης τούς κατελάμβανεν άνυπερασπί- 
στους καί άποοπαρασκεύους. Διά τούτο αί ανακαλύ
ψεις είς τάς πολικάς θαλάσσας δέν έδύναντο νά έκ- 
ταθώσι περαιτέρω κατ’ εκείνην τήν εποχήν, καί ά
πορον μάλιστα είναι δτι εύρέθησαν άνδρες τοσοΰτον 
άπότολμοι καί ατρόμητοι, ώστε νά είσχωρήσωσιν 
είς τ’ αποτρόπαια ταΰτα μέρη, έχοντες τόσον σπά
νια καί ανεπαρκή βοηθήματα. Εκτοτε έγκατελείφθη 
της ανατολικής διόδου ή έρευνα. Αλλά περί τά μέσα 
της παρελθούσης έκατονταετηρίδος ή Ρωσσική κυ
βέρνησες διέταξεν επιτροπήν αξιωματικών νά ίχνο- 
γραφήσωσι τάς βορείους άκτάς τής Ασίας άπό της 
Νέας Ζεμλας μέχρι τοΰ πορθμού τοΰ Βέριγγος, τοΰ 
μεταξύ Σιβηρίας καί τής Ρωσσικης Αμερικής· καί αί 
έρευναι αύτών άπέδειξαν τήν ύπαρξιν πεπηγμένης 
θαλάσσης εκτεινόμενης μεταξύ τοΰ πόλου καί της 
Ασίας. Αλλ’αί έρημοι τών θαλασσών τούτων εμει- 
νον ανεξιχνίαστοι, καί είσί πιθανώς έκ τών μύστη - 
ρίων εκείνων της πλάσεως, ών ή γνώσις δέν έπε- 
τράπη είς τούς άνθρώπους.

όλη λοιπόν τών θαλασσοπόρων ή προσοχή εστράφη 
πρός δυσμάς, καί αί προσπάθειαι αύτών τείνουσιν 
είς τό νά περιπλεύσωσι πρός βορράν δλην τήν Αμερι
κήν, εντός τοΰ βορείου πολικού κύκλου, κατά τήν 70 
η 75 μοίραν, ήτοι είς μέρη πλησιέστερα τοΰ πό
λου κατά μοίρας δεκαπέντε ή είκοσι, ή άλλως κατά 
ώρας έξακοσίας άφ’ ο,τι είναι ή Καμτζάτκα, καί έ- 
πομένως άναλόγως ψυχρότερα.

Η θάλασσα αύτη, τοΰ Βαφφίνου καλούμενη, ή 
προηγούμενη αύτής θάλασσα τοΰ Δαβίσου, καί ή τοΰ 
Ϋδσωνος, εισχωρούσα είς τό έν δότε ρον της Βορείου 
Αμερικής, καί αποτελούσα απέραντου κόλπον πάγων, 
είσίν ανακαλύψεις τοΰ δεκάτου έβδόμου αΐώνος. Αλ
λά συνετέλεσαν μόνον αδταιείς τήν κατά τά μάλλον η 
ήττον ακριβή έξιχνίασιν τής άνατολικοβορείου ακτής 
τής Αμερικής, μέχρι τοΰ βορειοτάτου αύτής σημείου, 
δθεν τά πλοία πρέπει πρός ευρεσιν διόδου πρός τόν 
Μέγαν Ωκεανόν νά στραφώσιν εντελώς πρός δυσ- 
μάς, καί νά πλεύσωσι μεταξύ τής πολικής γης καί 
τής βόρειας παραλίας τής Αμερικής, δλον τό δι-ίση- 
μα τό περιλαμβανόμενου μεταξύ τής 80 καί τής 170 
μοίρας μήκους, ήτοι έκτασιν 450 ωρών περίπου.
Η έπιχείρησι; αύτη παριστά μεγίστας δυσκολίας, άν 
όχι καί ανίκητους, ώς έκαστος δύναται νά κρίνη έκ 
τών κατωτέρω.

Μόνου μετά τήν τελευταίαν είρηνοποίησιν τής Ευ
ρώπης έγένοντο σπουδαΐαε απόπειραν πρός λύσιν τοΰ 
αυτόχρημα επιστημονικού τούτου προβλήματος, καί 
πρό πάντων οί Αγγλοι άντελήφθησαν αΰτοϋ μετά τής 
χαρακτηριζούσης αύτούς εΰσταθείας καί επιμονής. 
Από τοΰ έτους 1818 έξάκις διεύθυνον μεγάλας θα· 
λασσίας άποστολάς πρός τά δυτικοβόρεια, καί δύω 
αύτών διωκοΰντο ύπό τοΰ περιδόξου θαλασσοπόρου 
Ρόσς· διήρκεσε δέ ή δευτέρα τέσσαρα έτη. Εν τώ 
μεταςύ δέ τούτω καί ό πλοίαρχος Πάρρης τρις έκρου- 
σε τάς παγετώδεις πύλας τής άρκτου, καί διείδε μό
λις τά μυστήρια ό'σα κρύπτουσι. Πρό τριών δέ πάλιν 
έτώ·/, κατά μάϊον τοΰ 1845, ό πλοίαρχος Φραγκλΐ
νος, άλλοτε διοικητής τής γής Βαν-Δίεμεν, καί α
τρόμητος συνοδοιπόρος τοΰ Ρόσς, άπέπλευσε μετ’ 
οπαδών γενναίως άφοσιωθέντων είς τήν λύσιν τοΰ 
περιέργου ζητήματος, καί εΰελπίς νά εύρφ τήν άνεύ- 
ρετον δίοδον, έβυθίσθη είς τό βασιλείου τοΰ αιωνίου 
χειμώνος. Επί τρία έτη ούδέν έδοσε σημείου ζωής, 
καί ή Αγγλία, ώς δλη ή Εύρώπη, ανυπόμονος νά 
μάθρ τήν τύχην τοΰ μάρτυρος τούτου τής έπιστή- 
μης, καί νά τόν σώσνι, άν ό ζήλόςτου τόν περιέφησεν 
είς κίνδυνον, άπεφάσισε νά πέμψγ πρός άναζήτησίν 
του τριπλήν άποστολήν, τήν μέν έξ Ανατολών πρός 
τόν πορθμόν τοΰ Βέριγγ, τήν δέ μετά δύω μήνας 
πρός δυσμάς εις τοΰ Βαφφίνου τήν θάλασσαν, καί 
τήν τρίτην διά ξηράς παρά τήν αρκτικήν παραλίαν 
τής Αμερικής, ύπό τάς οδηγίας τοΰ Σίρ ίωάννου Ρι- 
χαρδσώνος, καί αύτοΰ περιφήμου θαλασσοπόρου, καθ’ 
δν τρόπον είχεν άλλοτε πέμψει είς άναζήτησίν τοΰ 
Ρόσς τόν πλοίαρχον Βλάκ, δστις δμως έν τώ μέσω 
τής οδοιπορίας του έμαθεν δτι ό δν έζήτει είχεν ήδη 
έπανέλθει είς τήν Αγγλίαν. Εσχάτως μόνον πλοΐον 
ασχολούμενου είς τήν κηταλιείαν κατά τάς άρκτι- 
κάς θαλάσσας, είδοποίησεν δτι ό Φραγκλΐνος καί τόν 
τρίτον τούτον χειμώνα έμεινε κατάκλειστος εντός 
τών πάγων, καί ή θέσις του είναι λίαν έπικίνδυνος, 
διότι άπό έλλειψιν τροφών είς διάστημα ένός έτους 
άκόμη δύναται ν’ άπολεσθή δλον το πλήρωμα, ό 
Δόκτωρ Κίγγ, δστις άλλοτε είχε σταλή καί αύτός 
είς άναζήτησίν τοΰ Κ. Ρόσς, έπρότεινε καί ήδη ν’ 
άπέλθν) διά ξηράς πρός άνεύρεσιν τών κινδυνευόντων.

Αί όδοιπορίαι αύται διά ξηράς δέν παρέχουσιν 
όλιγωτέρας δυσκολίας ούδ’ όλιγωτέρους κινδύνους, 
άπό τήν θαλασσοπλοΐαν. Αφ’ δτου ήρχισαν αί έρευ
ναι τοΰ Ρόσς καί τοΰ Πάρρη, καί ή πρός άνατολάς 
δίοδος άπεδείχθη αδύνατος, ή Αγγλική κυβέρνησις, 
μιμηθεΐςα τό συνετόν μέτρου τοΰ Αύτοκράτορος τήςΡωσ 
σίας, παρήγγειλε πολλούς περιηγητάς νά παροδευ- 
σωσι τήν βόρειον ακτήν τής Αμερικής, καί νά χαρά- 
ξωσι τόν χάρτην αύτής. Μεταξύ δέ τών γενναίων τού
των, ών τά ονόματα κατέστησαν π?ρίφημα είς τά χρο
νικά τών γαιογραφικών ανακαλύψεων, καταριθμείται 
καί αύτός ό ήδη απών Φραγκλΐνος, καί αύτός δ 
πρός άναζήτησίν του σταλείς Ριχαρδσών, καί δ Βλάκ, 
καί ό Σίμσων, καί άλλοι διάφοροι. Αντιπαλαίσαντες 
δέ καί ούτοι πρός μεγάλα καί δυσυπέρβλητα δεινά, 
ούχί έλάσσονα τών δσα ύπέφερον οΐ θαλασσοπόροι, 
οί είς ολίγων μοιρών άπόστασιν τάς αύτάς άκτάς 
πρός τόν αύτόν σκοπόν παραπλέοντες, άντεμείφθη- 
σαν δμως άφθόνως διά τάς κακοπαθείας των, διότι 
έχάραξαν τά πρός βο,ίράν δεια τής άρκτωας Αμερι»

κής, καί απέδειξαν τό μέχρι τής οδοιπορίας τοΰ 
‘Ρόσς άγνοούμενον, δτι δηλαδή ύπάρχει θάλασσα 
συνεχής μεταξύ τής Αμερικής έκτεινομένη καί τής 
γής ήν ίσως εθεσεν ή χείρ τοΰ Θεοΰ κατά τά μέρη 
τοΰ Πόλου, καί δτι ή θάλασσα αύτη, δταν είναι έ- 
λευθέρα πάγων, δύναται νά χρησιμεύη είς δίοδον 
άπό τοΰ Ατλαντικού εις τόν μέγαν Ωκεανόν.

0 πλοίαρχος Φραγκλΐνος άπέπλευσε λοιπόν κα
τά τά 1845 δπως διέλθφ διά τοΰ πορθμού τούτου. 
Τά πλοία τά έντός τής θαλάσσης τοΰ Βαφφίνου πρός 
βορράν διευθυνόμενα μέχρι τής 74”; μοίρας, άπαν- 
τώσι πρός άριστερά πλατύν πορθμόν διευθυνόμενον 
πρός δυσμάς, τόν καλούμενου τοΰ Ααγκαστέρου, ά
γοντα δέ πρός τήν λεγομένην Βαρρουΐαν θάλασσαν. ό 
Πάρρης είσέπλευσεν εις τήν Θάλασσαν ταύτην μέχρι 
τής 113 μοίρας μήκους, καί είχε 57 μοίρας μήκους 
νά διέλθη άκόμη δπως φθάση είς τό τέρμα τής όδοι- 
πορίας του. Ούδείς ποτέ πρό αύτοΰ ή μετ’ αύτόν 
έφθασε βαθύτερα πρός δυσμάς. Αλλά τό πλάτος 
τούτο έφάνη είς αύτόν τόν Πάρρην καί είς τούς δια- 
δεχθέντας αύτόν ύπέρ τό δέον πλησιάζον τόν πόλον, 
καί παοατεΐνον ύπερμέτρως τόν πλοΰν· δι’ δ άπεφα- 
σίσθη νά ζητηθή ή δίοδος μεσημβρινώτερον, καί 
πλησεέστερον τής 70 μοίρας.

Είς τήν νοτίαν παραλίαν τής Βαρρουΐας θαλάσ
σης ύπάρχει πορθμ,ός διευθυνόμενος πρός νότον καί 
τήν Αμερικήν, ό λεγόμενος Πορθμός τοΰ Αντιβασι- 
λέως (Prince Regent). Ενοΰται δέ ούτος άνατο- 
λικώς μέν μέ τήν ϊδσωνίαν θάλασσαν, δυτικώς δέ 
παρατείνει τά κύματα ή μάλλον τούς άλλεπαλλή- 
λους κρυσταλλώδεις του λόφους παρά τήν βορείαν 
άκτήν τής Αμερικής. Είς τόν πορθμόν τούτον καί 
είς τούς λιμένας ους σχηματίζει είς τάς έκατέρω- 
θεν παρακειμένας ξηράς προσώκειλον άποτυχοΰσαι 
τών τελευταίων θαλασσοπόοων αί έπιχειρήσεις· διό
τι οί μέν έξέλαβον τόν μυχόν τών λιμένων ώς τήν 
ποθουμένην δίοδον, καί άφ’ ού έφθασαν είς αύτόν 
μετ’ άκατανοήτους δυσχερίας, παραπέτασμα πάγων 
έσωρεύθη όπισθεν αύτών, καί έμπόδισαν τήν επάνο
δόν των οί δέ έφθασαν είς τόν Πορθμόν τοΰ Αντι- 
βασιλέως μέχρι τοΰ μέρους δπου στρεφόμενοι πρό; 
δυσμάς ήθελον ίσως δυνηθή νά παραπλεύσωσι τήν 
Αμερικήν μέχρι τή; άλλη; θαλάσσης, άλλά ή ήπα- 
τήθησαν ύπό τών έπισεσωρευμένων παγετών, οΰ; 
έξέλαβον ώς λόφου; χιονοσκεπείς, ή ήσθάνθησαν τάς 
δυνάμεις των έξηντλημένας ύπό τής κακουχίας καί 
τοΰ καμάτου. Τούτο συνέβη είς τόν πλοίαρχον ‘Ρόσς, 
δταν άφιχθείς έν 1831 εις τό νοτιοδυτικόν πέρας 
του Πορθμού τοΰ Αντιβασιλέως, είδε μέν εμπρός 
του στενόν βραχίονα θαλάσσης εκτεινόμενου πρός 
δυσμάς, άλλά άπέβη είς τήν δεξιάν παραλίαν, ήν 
ώνόμασε Βοοθίαν, καί δέν ήθέλησε νά πιστεύση δτι 
είναι αύτη ή πολική γή, άλλά τήν έξέλαβεν ώς 
συνεχή μέ τήν Αμερικήν. Αλλά καί άν είχεν ανα
γνωρίσει τήν απάτην του, ό κάματος τών ναυτών 
του, ή ένδεια τών ζωοτροφιών, καί ό μακρύς άπο- 
κλεισμός τού πλοίου του έντός τών παγετών, δέν 
ήθελον τώ επιτρέψει νά προοδεύση.

Δι αύτοΰ τούτου τοΰ Πορθμού τοΰ Αντιβασιλέως, 
ή δι’ ού τίνος άλλου άνεξιχνιάστου άκόμη, στρεφό
μενου δέ άπό τήν Βαρρουΐαν θάλασσαν πρός νότον 
καί πρός τάς άκτάς τής Αμερικής, διευθύνθη καί ό
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Φραγκλΐνος εσχάτως. Σύγκειται δέ ή συνοδεία του1 
άπό δύω πλοία, τόν’/ΐμβ^οχ διοικούμενον ύπ’ αύτοΰ 
τοΰ ίδίου, καί τήν ΦρΙκηχ (Terror), διοικουμένην 
ύπό τοΰ ύποπλοιάρχου Κροζιέρου· καί τά πλοία ταΰ
τα προσδιωρίσθησαν διά τόν άρκτικόν τούτον πλοΰν 
μόλις έπανελθόντα άπό τόν άνταοκτικόν πόλον. 
Είναι δέ άμφότερα στερεώτατα, κατεσκευασμένα έκ 
σκληρού ξύλου καί έκ σιδήρου, καί κατάλληλα ώς 
εϊ τινα καί άλλα, ν’ άντιπαλαίσωσι πρός τά κινητά 
ορη τών πάγων. Προσέτι δέ διεσκευάσθη έν αύτοΐς 
καί άτμοκίνητος ελιξ διά νά δύνανται νά προχωρώ- 
σι καί επί τών νηνεμιών, αιτινες έπικρατοΰσιν έπί 
τών θαλασσών εκείνων δταν δέν είναι κατεψυγμέναι 
αύταί, καί νά οίκονομώσι τόν καιρόν των έκεΐ οπού 
τόσον ολίγος καί τόσον πολύτιμος είναι τοΰ πλοΰ ό 
καιρός.

Τά δύω πλοία συνοδευόμενα καί ύφ’ ένός φορτη- 
, γοΰ, έρρυμουλκήθησαν ύπό δύω ατμοκίνητων μέχρι 
τών ’Ορκάδων νήσων, καί εξήκοντα μίλια άνω τών 
νήσων τούτων τά μέν άτμοκίνητα έπέστρεψαν, ό δέ 
“Ερεβος καί ή Φρίχη έστράφησαν πρός τάς πεπηγ- 
μένας έκτάσεις, τήν 23 καί 24 Ιουνίου περιέπλευ
σαν τό Ακρωτήριου τών άποχαιρετισμώχ (Fare- 
wcllj, τό νοτιώτατον τής Γροινλανδίας, καί είς- 
πλέοντα είς τόν πορθμόν τοΰ Δάβις, τά ύπεδέχθη 
σφοδρά τρικυμία. Αλλά μετά διήμ.ερον έπίπονον 
πλοΰν ή θάλασσα έγαληνίασε, καί άφίχθησαν άνα- 
τολικώς τής Γροινλανδίας είς τήν Βαφφινίαν θά
λασσαν παρά τήν νήσον Δίσκον, περί τήν 70° βορείου 
πλάτους. Εντεύθεν ήρχετο κυρίως ή όδοιπορία τών 
άνακαλύψεων, καί εδώ ή φορτηγό;, άφ’ ού μετεβί- 
βασε τά εφόδιά των όλα είς τά δύω πολοπόρα 
πλοία, έστρεψε χαίρουσα τήν πρώραν πρός τήν Εύρώ
πην πάλιν καί τά νώτα πρός τά νεκρά πελάγη. Αυτή 
είναι ή τελευταία εΐδησις ήτις έφθασεν εί; Εύρώπην 
περί τοΰ πλοΰ τοΰ Φραγκλίνου.

ή όδοιπορία διά τοΰ πεπηγμένου ωκεανού δέν 
είναι σύντομος έπιχείρησις, διότι ή μέν άπόστασις 
είναι μεγίστη, βραχύτατος δέ ό καιρός τής θαλασ
σοπλοΐας. Τά άβατα ταΰτα πελάγη μόλις ενα μήνα 
ή εξ έβδομάδας είσίπλώϊμα, άπό τέλους Ιουλίου μέ
χρι; αρχών Σεπτεμβρίου, καί άκόμη είς τό διάστη
μα τούτο τό πλοΐον δέν είναι πάντοτε άσφαλές πε
ρί τών κινημάτων του. Καί άν, άντί νά φροντίση περί 
έπιστροφής, καταγίνηται ζητούν δίοδον πρός δυσ- 
μάς, ό καιρός παρέρχεται, καί αναγκάζεται ό θα
λασσοπόρος νά διαχειμάση μεταξύ τών πάγων.

Και ό μέν Φραγκλΐνος, καλώς έφωδιασμένο; ώς 
είναι, έμπειρος καί θαρραλέος, εϊ.αι έλπιζόμενον, δτι 
έντός ολίγου θέλει έπανέλθει έπιτυχών είς τήν ά
ποστολήν του, ή καν διαφυγών τόν όλεθρον. Αλλά 
διά π4σων κινδύνων δέν θέλει διέλθει ! Πόση εύςά- 
θεια, πόση τόλμη, πόση έπιστήμη δέν απαιτείται 
δπως παλαίση ό άνθρωπος πρός τάς μεγάλας δυνά
μεις τής φύσεως, δπως προχωρήση έπε'Ζεινα τών ο
ρίων έφ’ ών αύτή επέγραψε τό μή περαιτέρω'.

Ο πρώτος κίνδυνος πρός δν προσκούουσιν οί θα
λασσοπόροι τοΰ βορείου πέλαγους, πρίν έτι αίσθαν- 
θώσι τοΰ κλίματος τήν δριμότητα. προέρχεται έκ 
τών πλευστών πάγων, οίτινες ώς βουνά υψηλά κα- 
τασύρονται ύπό τών ρευμάτων πρός τόν Ατλαντι- 

I κόν ωκεανόν. Αμέσως εις τό στόμιον τοΰ Βαφφι-
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νίου πορθμού άπαντώνται οί τεράστιοί έκεϊνοι όγ- 
γοι πάγου μελανοφαίου, ύψούμενοι πολλάκις είς δια- 
κοσίου; πόδας υπέρ τήν επιφάνειαν τής θαλάσσης, 
καί βυθιζόμενοι ύπ’ αύτάί» εϊς χιλίου; όκτακοσίους 
πόδας καί ετι πρός- φέρονται δέ ύπό των ανέμων 
καί τών ρευμάτων, άποσπώμενοι άπό τής παραλίας, 
οπού συμπήγνυνται έκ τών έκβαλλόντών εϊς τήν θά
λασσαν ποταμών, καί έκ τών συμφερομένων χιόνων. 
Καί άλλοτε μέν διαπλέουσι τά πολικά πελάγη κατά 
συστήματα παμπληθή, άλλοτε δέ πάλιν μεμονωμ.έ- 
νοι, καί πολλάκις λαμίά,ουσι παράδοξα σχήματα. 
Ούτως ό πλοίαρχος Ροσς άπήντησεν ένα τών όγγων 
τούτων μιμούμενον γέφυραν, καί έπί τής άπεράντου 
αύτοϋ άψίδος έφαίνετο ΐστάμενος άνθρωπος- ό δέ 
Ολλανδός Βερέντζος, δν ώνομάσαμεν ά ωτέρω, είδε 
τήν πεπηγμένην θάλασσαν, όμοιάζουσαν πόλιν μεγά
λην μέ παντοία; οικίας, μέ πύργους, μέ κωδονοστά- 
σια, μέ προμαχώνας καί τείχη.

Είναι δέ οί πλευστοί ούτοι σκόπελοι άσυγκρίτως 
κϊνδυνωδέστεροι τών αληθών καί άκινήτων ύφαλων 
διότι δταν πλέωσι πρός εύκραέστερα κλίματα, ύπο- 
τήκονται κατ' όλίγον, ή δέ τήξις αΰτη γίνεται ύπο- 
βρυχίως, ώστε διά μιας παυόμενης τής ίσοσταθμίας 
των,άνατρέπονται, καί τότε καταποντίζουσι καί κατα- 
συντρίβουσι παν τό πεοστυγχάνον. Οί είς τάς θα
λάσσιας ταύτας τά κήτη άλιεύοντες, συνήθως δένουσι 
τά πλοΐά των είς τούς πάγους τούτους, οιτινες δταν 
εύρίσκωνται πλησίον τής ξηράς,. κρατοϋσιν αύτά 
ύπεράνω τών ύφαλων, καί τά έμποόιζουσι νά προσο- 
κείλωσιν είς αύτάς. Αλλ’ έξ έναντίας, δταν άπω- 
λέσαντες τό ίδιον κέντρον τής βαρύτητος, κύβιστώ- 
σιν άπροσδοκήτως, τότε ό όλεθρος τοΰ πλοίου καί 
τοΰ πληρώματος εϊναι σχεδόν αναπόφευκτος. Πολ
λάκις δύω τών δγγων τούτων συμπλέουσιν ό είς πλη
σίον τού άλλου, άφήνοντες μόλις στενήν πάροδον με
ταξύ των. Αλλ’ αίφνης ή ελάχιστη πνοή άνεμου, ή 
πρόσκομμά τι έξοθοϋν τό έν τών δύω βουνών τής 
προτέρας του διευθύνσεως, τό ρίπτει έπί τό άλλο, 
καί άν συμπέση πλοϊον νά-διέρχηται διά τοΰ φοβε
ρού αύτοϋ καταστένου, συντρίβεται βεβαίως είς ταύ
την τήν σύγκρουσιν. Αλλ’ ύπάρχει άκόμη καί άλλος 
κίνδυνος. Μεγισται πλάκες πάγου, άποσπώμεναε 
άπό τόν πυθμένα, όρμώσι πρός τήν.έπιφάνειαν μέ 
ταχύτητα άπερίγραπτον, καί άν είς τήν άνοδόν των 
άπαντήσωσι πλοϊον, τό ανοίγουν, ή τό ανατρέπουν 
άμέσως. Είς τήν τελευταίαν του οδοιπορίαν, ό 
πλοίαρχος Ρόσς ύπέστη δύω τοιούτους κινδύνους. Τό 
πρώτον, πάγος άναβάς έκ τοϋ πυθμένος, άνέτρεψε τό 
έν (χ, τών πλοίων του έπί τής χιόνος, καί μετά 
ταύτα ό αύτός τό άνώρθωσε πάλιν. Αλλοτε δμοιος 
πάγος άνήγειρεν άλλο του πλοϊον πλαγίως, καί τά 
άνέτρεψεν. Αλλά τά πλοία διεσώθησαν, διότι συ- 
νέβησχν ταύτα οχι είς τό πέλαγος, άλλά παρά τήν 
άκτήν, καί πάλιν έπί στερεού πάγου. Αλλοτε τέλος 
συμβαίνει ώστε όρος παγετού άναλυόμενον καί ύπο- 
σκαφεν είς τό μέσον του, ρήγνυται μετά πατάγου κα
ταπληκτικού, καί τά τμήματα αύτοϋ σφενδονίζονται 
εϊς τήν θάλασσαν άπό ύψος μέγα, οίστε τά παρα- 
πλέοντα πλοία κινδυνεύουσι συγχρόνως καί άπό τά 
συντρίμματα αύτοϋ τά άναβαίνοντα κάτωθεν πρός τά 
άνω, καί άπό τά καταπίπτοντα άπά τού όρους τήν 
κορυφήν.

Αί πολικαί γαΐαι δσαι έξετάσθησαν μέχρι τούδε 
πρός άρκτον τής Αμερικής, διατέμνονται διά πολυ
πληθών καί πυκνών καταστένων. Καί ό μέν άνεμος 
δέν eivat πάντοτε λίαν έπαισθητός είς αύτά, άλλ’ ή 
όρμή τών ρευμάτων καί τής παλίρροιας εϊναι μεγί
στη, καί πολλάκις ές αιτίας τοπικών περιστάσεων 
ακαταμάχητος. Τά πλοϊον τό διαπλέον ενα τών 
πορθμών τούτων, κατέχεται πολλάκις ύπ’ εντελούς 
νηνεμίας, χωρίς τά ιστία νά τώ χρησιμεύωσιν. Αίφνης 
ή πλημμύρα έπέρχεται, ρηγνύει καί σύρει τούς πά
γους, καί τούς φέρει κατά τοϋ πλοίου, καί άν μέν 
αύτό εϊναι πλησίον τής ξηοάς, κινδυνεύει όθούμενον νά 
έξοκείλη καί νά συντριβή, άν δέ μακράν αύτής καί 
άνυπεράσπιστον, οί πάγοι καταφέρονται μέ ορμήν 
κατά τών πλευρών καί τής πρώρας αύτού, καί τό 
συντρίβουσιν έπίσης, έκτός άν σπεΰση νά προσδεθή 
είς ένα έζ αύτών, έκτιθέμενον ούτως είς όσους άνε- 
φέραμεν ανωτέρω κινδύνους, καί παρακολουθούν αυ
τόν κατά διεύθυνσιν έκ διαμέτρου εναντίαν εις τήν 
έδικήν του. Καί τότε τό πλοϊον σύρεται μέ ταχύ
τητα καταπληκτικήν πρός μέρη άγνωστα, διά νυ
κτός πολή^εκις, καί έν μέσω φρικαλέου πατάγου, δν 
άποτελούσιν οί πάγοι συντριβόμενοι κατά τών σκο
πέλων.

Τέλος δέ, είς τά κατάστενα ταύτα οί πάγοι ά- 
άποτελούσι δίνας, έν αίς περιστρέφονται τά πλοία 
καί τά δυστυχή πληρώματα εϊς διάστημα ολοκλή
ρων ώρών.

Είς όλους δέ τού; κινδύνους τούτους πρέπει νά 
προστεθή καί ή συντάραξις τής πυξίδας, διά τόν 
λόγον ότι τό μαγνητικόν σημεϊον πρός 8 στρέφεται 
ή βελόνη δέν κεϊται ακριβώς είς τόν πόλον, άλλά 
κατά τάς τελευταίας ερεύνα; φαίνεται δν είς 70°
5 17" πλάτους καί είς 96° 46' 45" μήκους. Τού
το δε εικάζεται έκ τής περιστάσεως ότι είς τό μέ
ρος τοΰτο ή κλίσις τής βελόνης πρό; τόν όρίζοντα 
είναι 893 59’, δηλαδή ότι παρά έν λεπτόν μόνον 
στρέφεται ή βελόνη πρός τά κάτω καθέτως· έν ώ 
άν παρεμβληθη τι έμπόδιον ώστε νά μή κλίνη κα-, 
θέτως, μένει είς εντελή αργίαν. Καί όμως τό μέρος 
τούτο τής γή; κατ’ ούδέν διαφέρει άπό τάς περι
κείμενα; γαίας τού πόλου. Είναι δέ ακτή ταπεινή, 
έχουσα έπί έν μίλιον μεσογείως σειράν λόφων εγει
ρόμενων είς ύψος 59 — 60 ποδών. Καί δέν ύπάρ- 
χει έκεϊ, λέγει ό Ιάκωβο; ‘Ρός, ό ανεψιός τού 
πλοιάρχου, οΰτε τά περίφημον όρος τοϋ Σινδβάδ τοϋ 
θαλασσινού, οΰτε σιδηροϋν ορος, οΰτε μαγνήτης μέ
γας ώς τά ελβετικά Αλπη. Εκ τούτων έπεται, ότι 
επειδή ό μαγνητικός πόλος εϊναι εις τήν έβδομηκΟ- 
στήν μοίραν, όταν ή πηξίς τεθή πλησιέστερον τοΰ 
πόλου τής γής, είς τήν 74°, τότε, άντί νά δει- 
κνύη τήν άρκτον, στρέφεται αίφνης πρός μεσημ
βρίαν. Προσέτι δέ είς τά μέρη ταΰτα ή μαγνητική 
βελόνη κινείται ολω; διόλου άτάκτως, ώστε μέχρι 
τούδε ούδείς ύπολογισμός εύρέθη διά τήν διεύθυνσιν 
τών πλοίων, στηριζόμενος έπί τών κινήσεων τής 
πηξίδος, ήτις καταλαμβάνεται καί άπά παντελή 
αναισθησίαν. Οΰτε ήδυνήθησαν δέ οί παρατηρήσαν- 
τες καί προσδιορίσαντες τήν θέσιν τού μαγνητικοΰ 
πόλου, να έξηγήσωσι καί τόν λόγον αύτοϋ, καί τό 
πρόβλημα τούτο έπιφυλάττεται εί; τών σοφών τάς 

J μελετάς. Εν τούτοις δέ είναι καί ή περίστασϊ; αΰτη

τά μισητά διατάγματα σου, δέν στενοχωρεϊσαι 
πλέον . . . Μοί φαίνεται ότι δέν μ’ αγαπάτε, κύ
ριε Κόμη I

Οί λόγοι ούτοι έβασάνιζον τόν Κας-ελμελχώραν, καί 
έκάστη λέξις τοϋ βασιλέως έσχιζεν ώς μάχαιρα τήν 
καρδίαν του· διότι όσον καί άν εϊχεν άποσκληρυνθή, 
ή φιλόδοξος ψυχή του δέν εϊχεν άποπτύσεε πάν αί
σθημα αίδοΰς καί τιμής, καί ή θέα τοϋ δυστυχούς 
αύτού ήγεμόνος, δστις ένέπιπτεν άνυπόπτως είς τήν 
παγίδα, διήγειρενέν αύτώ τύψεις τού πρό πολλοΰ ύ- 
πνόττοντος συνειδότο; του. Επεθύμει μάλλον ν’α
πάντηση κώλυμά τι εμπρός του έξα-.εγειρόμενον, 
όπως ένισχυθή είς τήν πάλην τό θάρρος του.

Αλλ’ όχι ! τό θύμα έτεινε τόν τράχηλον είς τήν 
μάχαιραν. Τά δύω διατάγματα ά ύπέγραψεν ό ’Αλ- 
φόνσο; χωρίς νά τ’ άναγνώση, ήσαν, τό μέν διατα
γή φυλακίσεως τής βασιλίσσης καί τού βασιλόπαιδος, 
όπου δήποτε ήθελον εύρεθή, ώς ενόχων έγκλήματος 
καθοσιώσεως.

Τά δέ ήν ή καθαρά καί οριστική του παραίτησις.
Ωστε όταν ό κακοδαίμων βασιλεύ; έλεγεν ότι άλ

λα έγγραφα μετ' αύτά δέν θέλει πλέον ποτέ ύπογρά- 
ψεε, προέλεγε τήν άλήθειαν, τήν άκριβή καί φοβέραν 
αλήθειαν. Καί όταν έκάλει τόν Καστελμελχώραν 
κακόν καί προδότην, δέν τώ άπέδιδεν άκόμη δνόμα- 
•'Λ άξια τής διαγωγής του. Πόσον δέ πρός σκοπόν 
έβαλλε λέγων τάς λέξεις ταύτας·

— Νομίζω ότι δέν μ’ άγαπάτε, κύριε Κόμη 1
Ο Κόμης ήθέλησε ν’ άπαντήση· άλλά τοιαύτη ήν 

τών δύω τούτων ανθρώπων ή αμοιβαία θέσις, ώστε 
ή άπάντησίς του περιείχε καί αύτή άκουσίως νέαν 
νϋξιν τοΰ έγκλήματός του.

— Μεγαλειότατε, εϊπε, πρέπει ν’ άπέλθω διά ν’ . 
απαλλάξω τήν ϊμετέραν Μεγαλειότητα άπό τάς μέ
ριμνας τής κυβερνήσεως.

0 λόγος ούτος φυσικώ τώ λόγω εύηρέστησε τόν 
Βασιλέα, όστις άπήντησε μετά γλυκύτητος·

— Είσαι ά μαργαρίτης τών φίλων, κομητίσκε. 
Υπαγε, καί φρόντισε νά γίνη τό κυνήγιόν τό ώραιό- 
τερον άφ’ όλα τά μέχρι τούδε.

0 Καστελμελχώρας έπρόφερε τραυλίζων λέξεις τι- 
νάς περί σεβασμού, καί έξήλθε ταχέως. 0 δέ Βασι
λεύς έπανέλαβε τά μετά τών κυναρίων του διάκο- 
πέντα παιγνίδια.

Επέστρεψε δέ δ κόμης είς τήν οικίαν του όλως 
διολου άλλως διατεθειμένος ή όταν εϊχεν έζέλθει αύ- 
τής· διότι ύπό τήν έπιρροήν τής συνεντεύξεώς του 
ευρισκόμενος άκόμη, έθεώρει τήν διαγωγήν του ώς 
αποτρόπαιου, καί ήσθάνετο περί Ιαυτοϋ αίσχος καί 
αηδίαν. ’Αλλά καθ’ όσον έμακρόνετο ή μνήμη τοϋ 
βασϊλ&υς, ύπερίσχυεν ή πρώτη φιλοδοξία του, καί 
έφαντάζετο εαυτόν βασιλέα ισχυρόν καί φοβερόν, έ- 
παναφέροντα τήν Πορτογαλλίαν είς τήν περιοπήν 
έξ ή; τήν εϊχε κατακρημνίσει ή άπόνοια τοΰ ’Αφόν- 
σου^ καί έσχεδίαζε πώς θ’ άποδιώξη τούς Αγγλους, 
πώς θά περιστείλη τούς Ισπανούς, καί πώς θ’ άπο- 
δώση είς τόν θρόνον τήν άρχαίαν του εύκλειαν.

— Καί δέν άρκούσι ταύτα,/ήρώτα έπειτα έαυτάν, 
πρός δικαιολόγησιν τοϋ αμφιβόλου έγκλήματος, 8 
καλούσι σφετερισμόν · . . . Επειτα ή έξουσία δέν 
εϊναι τό δικαίωμα τοϋ ίκανωτέρου ·, όταν ό πολιτικός 
νόμος καταντά είς τοιούτον βαθμόν άτοπίας, ώστε

πηγή νέων κινδύνων είς τάς άξενους έκείνας άκτάς.
Πλοϊον διαχειμάσαν είς τάς θαλάσσας ταύτας, 

όταν θέλη τό θέρος νά έξέλθη τής κατεψυγμένης 
ειρκτής του, πρέπει πρό παντός άλλου νά κόψη διά 
τοΰ πρίονος τό πρόφραγμα τών πάγων, διότι είς 
τά στόμια τών στενών κόλπων αύτοί ποτέ δέν ανα
λύονται. Τά εργον τούτο εϊναι λίαν επίπονον. Οταν
δέ τελειώση, τότε σύρεται έξω τά πλοϊον. Πολλάκις 
όμως συμβαίνει ότι, έν ώ εξέρχεται, νέος φραγμός πά
γων κλείει τό στόμιον τής μόλις άνοιχθείση; διώρυ- 
γος, είτε διότι ή μέχρι τής προτεραίας έλευθέρα ά
κόμη θάλασσα πήγνυται αίφνης έμπρός τής εξόδου, 
είτε διότι όρος πάγων έρχεται, καί ριζούμενον είς 
τόν πυθμένα έπιπροσθεΐ, ή συντρίβει καί συγχωνύει 
τό στόμιον. Καί τότε άλλοι πλέοντες ογγοι συσ
σωρεύονται περί τούτον τόν πρώτον, καί πρέπει νά 
πριονισθή αύθις καί τοΰτο τό πρόφοαγμα, καί πολ
λάκις, μέχρις ου τελειώση ή εργασία, επανέρχεται 
ό χειμών, καί ή θάλασσα κλείεται πάλιν έπί ένδεκα 
μήνας. Αν δέ ύποτεθή ότι τό πλοϊον διέφυγε τό 
συμβάν τούτο, εξέρχεται εί; τούς πορθμούς, καί 
πλέει προσπταΐον είς παντοϊα προσκόμματα, προερ
χόμενα έκ τής νηνεμίας, έκ τής παλιρ'όοίας, καί 
τών ρευμάτων, καί προχωρεί βραδέως, προβαΐνον 
δύω βήματα, καί οπισθοδρομούν έν. Αλλά παντα· 
χοΰ όπου δύω στερεαΐ πλησιάζουσι πρός άλλήλας, 
έκεΐ δ πάγος έκτείνεται άπό τής μιας είς τήν άλλην 
άκτήν, καί ύπάρχουσι τοιαϋται πεδιάδες πάγου πο
τέ μή αναλυόμενα'.. Μέχρι τούδε έκαστος τών θα
λασσοπόρων άπήντησε τοιαύτας πολλά;· καί πώς 
τό πλοϊον νά τάς διαβή·, Εξ αιτίας αύτών δ πλοίαρ- | 
χος Ρόσς έντός ένάς έτους κατώρθωσε μόνον νά με- ι 
ταβή άπό ένός λιμένος είς άλλον, μόλις όλίγας 
ώρας άπέχοντα.

(Ακολουθεί.)
-----------------------------

ΟΙ ΙΠΠΟΤΑΙ ΤΟΥ ΣΤΕΡΕΩΜΑΤΟΣ. 

ΜΕΡΟΣ ΛΕΥΤΕΡΟΣ.
(Συνέχεια, ϊδε φυλλάδιον IT'.)

ΙΕ.
77μό τί/? τρ/χυμίας.

— Σύναξε όλ’ αύτά τά παλαιόχαρτα, κομητίσκε, 
εϊπεν ά Βασιλεύς. Τί αηδία όλ’ αύτά τά ορνιθοσκα
λίσματα είς τό βρωμερόν περγαμηνόν . . . Κάμμίαν 
ήμέραν θά μ’ ελθ’ ή όρεξις νά καύσω τά άρχεϊα τού 
κράτους . . . Θά είναι νοστιμώτατον πράγμα.

Ο Καστελμελχώρας δέν περιέμεινε δευτέραν δια
ταγήν, άλλά έγκλείσας τά διατάγματα μέ βίαν είς 
τό χαρτοφυλάκιον, έλαβε τόν πίλον τού νά έξέλθη.

— Τόσον όγλήγορχ φεύγεις ! άνέκραξεν ά Αλφόν- 
οο?. — Δεν μοί λέγεις τίποτε περί τού κυνηγίου 
μας; Θέλω νά ήναι ώραϊον τό κυνήγιόν μας, Δόν 
Λουδοβίκε, ακούετε ; Θέλω νά μείνη ή μνήμη του 
είς τήν Αισσαβώνα !

— Θα μείνη, Μεγαλειότατε! άπεκρίθη ό Καστελ- 
μελχωρας με φωνήν τόσον σοβαράν, ώστε ό ’Αλφόν- 
σος έσκίρτησε..

— Πάλιν μουρμούρης έγινες ! εϊπεν. ής νά έκτε- 
λέσω τήν θελησίν σου, μέ κολακεύεις, κακέ προδό- 
τα ! .. . Καθώς δμως ύπογράψω τ' όνομά μου εις
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νά έξομοιή πέντε άνθρώπων έκατομμύρια προς χρυ
σίου ποσότητα, καί νά παραδίδνι αύτά κληρονομιάν 
ώς παραδίδει εκείνο, δέν πρέπει νά μεταρρυθμίζηται 
ό νόμος βιαίως;

Τίς ένοχος ές-ερήθη ποτέ λόγων πρός δικαιολογίαν 
τοΰ έγκλήματός του 5 Ο Καστελμελχώοας σχεδόν 
δέν είχεν άνάγκην νά συζητήση την ύπόθεσίν του, 
διότι ήν πεπεισμένο; έκ προοιμίων.

Καλέσας λοιπόν τόν ’Αντώνιον Κόντην, διέμεινε 
μετ' αύτοΰ πολύν χρόνον, καί συνεσκέφθησαν περί 
τών κινημάτων των κατά την επαύριον. Πρώτον έ
μελλε νά γίν?) τό Βασιλικόν κυνηγιον, έπειτα ή κρά- 
τησις της βασιλίσσης καί τοΰ βασιλόπαιδος, έπειτα 
ή φυλάκισις τοΰ μοναχού· έπειτα, ίσως, έν τη σιγή 
καί τή σκοτία της φυλακής, ή δολοφονία τοΰ μυφη- 
ριώδους καί έπιφόβου τούτου ανθρώπου.

Η νύξ είχεν ήδη πολύ προβή δταν διελύθη ή συ- 
νέντευξίς των.

’Αλλ’ άν καί έξώρας, ό Κόντης μετέβη είς τόν 
στρατώνα τών Ιπποτών τού Στερεώματος, καί έξύ- 
πνισε τόν καλόν ιππότην τοΰ Παταυΐου, δστις έθή- 
ρευε κατ’ δναρ άλώπεκας είς τά δάση τής Νορθουμ- 
βερλάνδης. ό ’Ασκάνιος άνεπηδήσε μεμψίμοιρων έκ 
τής κλίνης του, καί κατέβη νά ίδή τις ήρχετο νά 
τόν ένοχλήστι ούτως έν μέσω τοΰ ύπνου του.

— Αϊ ! φίλτατε, είπε, βλέπων τόν Κόντην, ώς 
πότε θά καταχρασαι τής εύμενοϋς μ.ου συγκαταβά- 
σεως ·, Σ’ έφερα εις τόν Καστελμελχώραν, άλλο 
τίποτε δέν ήμπορώ νά σέ κάμω . . . Καλόν έξη- 
μέρωμα.

Καί στρέψας τά νώτα, ήθέλησε νά έπιστρέψν) είς 
τήν έτι θερμήν κλίνην του. ’Αλλ’ ό Κόντης τόν έ- 
κράτησε.

— Σε διατάττω νά μείν/,ς, τφ είπε.
— Πώς; σύ ! . . . Α ! ά ί ά ! ά! . . . Σύ μέ 

διατάττεις '
Αλλ. ό Κόντης χωρίς άλλο ν’ άποκριθή, τφ εδει- 

ζε τήν διαταγήν τοΰ Καστελμελχώρου, καθιςώντος 
αύτόν έπίτροπόν του.

0 Ασκάνιος έτριψε τούς όφθαλμούς του, καί άνέγνω.
— Αι λοιπόν ! άνέκραξεν, άξιοσέβαστε Κύριε, 

δέν σάς είπα δτι ή ασθενής προστασία μου θά σάς 
ώφελήση ; . . . Είμαι πλήρης χαράς διά τήν τα- 
χεϊάν Της πρόοδον ! καί εύδαίμονα νομίζω έμαυτόν, 
δτι πρώτος ηύτύχησα νά σάς συγχαρώ δι’ αύτήν.

ό Παταυός έγκατέλιπε τούς τρόπους τής οίκειό- 
τητος, καί άπαγγέλλων τήν άγόρευσιν ταύτην μετά 
καταλλήλου ζέσεως, έκλινε τό σώμα βαθύτερον άπό 
κόμματος είς κόμμα, καί φθάς εις τήν τελείαν στιγ
μήν έλαβε τήν χεΐρα τοΰ Κόντη, καί τήν ήγγισε, — 
χωρίς νά γελάση, — μέ τά χείλη του.

0 δέ πρώην αύλικός, άναλαβών δλην τήν άρχαίαν 
υπεροψίαν του, δέν έφάνη ποσώς έκπληττόμενο; διά 
ιήν τοιαύτην ύπόκλισιν. Εδοσε δέ βραχυλόγως τάς 
διαταγάς του περί τοΰ βασιλικού κυνηγίου τής έπαύ- 
ριον, καί τφ έδοσε τινα νύξιν, δτι τώ έπεφυλάττε- 
το καί άλλο τι έργον σπουδαϊον.

— Είμί άφωσιωμένος εϊς τήν ϊμετέραν Πανευγέ- 
νειαν, άπό τοΰ πέλματος τών ποδών, μέχρις άκρων τών 
”tPtX“V τής κεφαλής, άπεκρίθη ό Παταυός. Είμί δ’ 
εύδαιμ ονέστατος δτι έδυνήθην κατά τήν έποχήν τής 
δυστυχίας τη; νά τή άποδείξω τήν εύσέβαστον καί

βαθεϊαν συμπάθειάν μου . . . Δύναμαι νά πράξω τί 
δι’ ού νά τή φανώ ιδιαιτέρως εύάρεστος ;

— Δύνασαι, άπεκρίθη ξηρώς ό Κόντης, νά μήν 
άνακαλής είς τόν Πανευγένειάν μου δ,τι ονομάζεις 
έποχήν τής δυστυχίας μου.

0 Ασκάνιος έκλινε βαθύτατατα είς σχήμα συνευ- 
δοκίας.

— 0 διάβολος νά τόν ’πάργ, είπε μεμψεμοίρως, 
όταν ό Κόντης άνεχώρησεν άπό τόν στρατώνα. Ρίξε 
τήν γάταν άπό τό παράθυρον, όρθή θά πέσ’ είς τούς 
πόδας της. Οί αύλικοί αύτοί είν’ έπτάψυχοι. Πρέπει 
νά τούς διαμελίσης εις τά τέσσαρα, καί τότε μόνον 
νά ήσαι βέβαιος δτι δέν θ’ άναστηθοΰν.

Μετά τήν φιλοσοφικήν ταύτην σκέψιν έπανήλθεν 
είς τήν κλίνην του, ήτις είχεν έν τούτοις κρυώσει, 
καί έπροσπάθησε νά έξακολουθήση τό δνειρόν του, δ
λον άλση πολύθηρα καί έκμισθώσεων λήξεις. Αλλ’ 
ή φαντασία του μόνην τόν παρίστα τήν άχρουν ει
κόνα τής Μίσς Αραβέλλας Φανσαύης, ώστε άντί δ- 
ναρος ούρα-·ίου τόν κατέλαβεν έφιάλτης.

Κατά τήν αύτήν ταύτην ώραν ήγρύπνει καί ό μο
ναχός έντός τοΰ μονήρους κελλίου του. Καί τόν έ
φευγε μέν ό ύπνος, άλλά τό έξεγεϊρον αύτόν δέν ήν 
συνειδότος τύψις. Διαδούς τόν γάμον τής βασιλίσ
σης, είχεν ούτως εΐπεϊν ανάψει τόν οχετόν τής πυ
ρ ίτιδος, ήτις έμελλε ν’ άνατρέψη τόν θρόνον. — Τό 
ήξευρε, καί δέν μετενόει* έξ έναντίας μάλιστα, 
καθ’ δσον έπλησίαζε τοΰ δράματος ή καταστροφή, 
κατά τοσοΰτον οί δισταγμοί του διεσκεδάζοντο- ή- 
σθάνετο δέ τό θάρρος του αύξάνον, καί ή συνείδησίς 
του τώ έλεγεν οτι έξεπλήρωσε τό καθήκόν του.

Δι S, άτάραχος καί τεθωρακισμένος διά τής ή- 
ρέμου εύσταθεία; εκείνης είς ήν συνίσταται ή άλη- 
θής ανδρεία, ήλείφετο πρός τήν πάλην, ήτις, ώς 
προέβλεπεν, έμελλε ν’ άποβή πεισματώδης. Ενίοτε 
δμως νέφος έθόλου τό μέτωπόν του, διότι συνησθά- 
νετο τήν μεγάλην εύθύνην ήν έσώρευσεν έπί τής κε
φαλής του, διότι έννόει δτι εις τήν μέλλουσαν μάχην,- 
πρώτιστον επίκουρον έμελλε νά έχη τόν λαόν, —εις 
δε τόν λαόν'όλίγ’ην είχεν έμπιστοσύνην.

Αί πρώται έπομένως τής αύγής ακτίνες, μόλις 
διερχόμεναι διά τοΰ παχέως καί θαμβού ύέλου τοΰ 
μικρού φωταγωγού τοΰ κελλίου του, τόν εύρον άκό
μη ορθών, καί βαθέως σκεπτόμενον.

Εγείρας τότε τό μέτωπον, ήσπάσθη μέ ύπερήφα- 
νον βλέμμα τήν άναφυομένην ήμέραν.

— Σύ, έψιθύρισε, είσαι ή φωτίσουσα τήν σωτη
ρίαν τής Πορτογαλλίας ·,

Γονυπετήσας δ’ έμπρός τοΰ ζυλίνου σταυρού δ'τις 
έκρέματο είς ένα τών τοίχων τοΰ κελλίου, διεύθυνε 
πρός τόν ούρανόν βραχεΐαν άλλ’ ένθερμον προσευχήν.

Οτε δ’ άνίστατο, κρότος ποδών ήκούσθη είς τόν 
διάδρομον τόν έμπρός τοΰ κελλίου του, καί σχεδόν 
αμέσως έκρούσθη ή θύρα του. Πολλοί άνθρωποι, διά
φορα φοροΰντες ένδύματα καί διάφορα έπαγγέλματα 
έχοντες, ους ϊδομεν ήδη καί άλλοτε έπισκεπτομένους 
τόν μοναχόν, είσήλθον καί τόν έχαιρέτησαν μέ πολύ 
σέβας. Ησαν δέ πολυπληθέστεροι ήδη, καί πρό πάν
των πολλοί ήσαν οί άντιπρόσωποι τοΰ λαοΰ.

— Η Τμετέρα Σεβασμιότης δέν μάς έκάλεσε, εί- 
πον αύτοί προσερχόμενοι, — άλλ’εϊμεθα δυς-υχεϊς, καί 
ή πρό τοσούτου καιρού περιμενομένη ήμέρα δέν φθάνει.

— Πλησιάζει, τέκνα, άπεκρίθη ό μοναχός. Εχετε 
υπομονήν έως αΰριον.

— Αύριον ! έπανέλαβον περιχαρείς οί απεσταλ
μένοι τοΰ λαοΰ.

Μεταξύ δ’ αύτών οί άναγνώσται έδύναντο ν’ ά- 
ναγνωρίσωσι τινάς τών γελοίων συνωμοτών, ού; τφ 
παρουσιάσαμεν ήδη είς τήν αρχήν τής ιστορίας ταύ
της, συνηθροισμένους είς τό ξενοδοχεϊον τοΰ Μιγουέ- 
λου όσορίου, έν τώ προαστείφ τής Αλκαντάρας. Αλλ. 
εκτοτε είχον μεταβληθή. Διότι ή δυςυχία είχεν αναρ
ριπίσει τήν γενναιότητά των, καί είς τά βλέμματά 
των έλαμπεν ήδη αδίστακτος καί άπαισία άπόφασις.

— Αυριον ώς καί σήμερον θά εϊμεθα έτοιμοι, πά- 
*τερ, είπον άποσυρόμενοι.

Κατόπιν ήσεϊλθον άλ.λοι, καί μεταξύ αύτών ό μο
ναχός είδε τήν κεφαλήν τοΰ Βαλθάσαρ, προέχουσαν 
ύπέρ τάς κεφαλάς τών λοιπών δλων, ώς έν είκόνι 
πόλεως τό υψηλόν κωδωνοσάσιον τής μητροπολιτικής 
έκκλησίας προέχει συνήθως'ύπέρ δλα τά παρεκκλή
σια. Εφερε δέ έπί τών ώμων ό Βαλθάσαρ· σάκκον 
βαρύν καί προγάστορα. 0 μοναχός ένευσεν εϊς αύτόν 
μέν νά προσέλθρ, είς δέ τούς λοιπούς νά μείνωσιν είς 
τήν θέσιν των.

0 Βαλθάσαρ καί ό σάκκος του έστέλλοντο ύπό 
τοΰ λόρδου, δστις μή ίδιον τόν μοναχόν τήν προτε
ραίαν, τφ έχορήγει ζώπυρα διά τόν ζήλον τοΰ λαοΰ 
τής Λισαβώνος ύπέρ τών Βρεταννικών συμφερόντων.

0 μοναχός τά μεταχειρίσθη αμέσως, διανεμών εϊς 
τούς περί αύτόν δυστυχείς άφθονον έλεημοσύνην Οι 
αύτούς καί διά τούς άπόντας αδελφούς των. Παν
ταχόθεν ήκούσθησαν εύλογίαε, καί πανταχόθεν ύπο- 
ποοχέσεις άφοσιώσεως καί υποταγής· κατ έξαιρεσιν 
δέ αί ύποσχέσεις αύται ήσαν ειλικρινείς, καί έμελ- 
λον θρησκευτικώς νά έκτελεσθώσιν.

Οί απόστολοι τοΰ μοναχού προσήλθον τότε ό είς 
μετά τόν έτερον, καί τόν ειδοποίησαν περί δσων είχον 
μάθει. Οί πλεϊστοι δέν ήξευρον τίποτε, καί κατ 
αύτούς ή μέν πόλις ήσύχαζεν, ή δέ αύλή έφαίνετο 
βεβυθισμένη είς τήν συνήθη άπάθειάν της. Αλλ. είς 
τών άνθρώπων τούτων, φέρων ύπό τόν μανδύαν του 
στολήν δεσμοφύλακος τοΰ Λιμοείρου, άνεφερε πράγ
ματα κινήσαντα μεγάλως τήν προσοχήν τοΰ μοναχού.

— Σεβασμιώτατε, εϊπεν, άνθρωπος ό'στις μ.’ έφά
νη ώς ό πρώην εύνοούμενος τοΰ βασιλ.έως, ’Αντώνιος 
Κόντης Βιντιμίλλης, ήλθε πρίν χαράξν) είς τήν φυ
λακήν, έρεύνησε μετ’ έπιστασίας δλους τούς φύλα
κας, καί έγκατέστησε τινάς ΐππότας τοΰ Στερεώ
ματος. ·«.

— Πώς ονομάζονται; έρώτησε τεταραγμενος ό 
μοναχός.

0 δεσμοφύλ.αξ άπηρίθμησε τέσσαρα ή πέντε ο
νόματα.

— ’Αγαθή συγκυρία! άνέκραξεν δ’μοναχός. Οί 
άνθρωποι ούτοι είν’ έδικοί μας. Επειδή δμως δέν 
είναι πολύ καλλή,τεροι άπό τούς λ,οιπούς, είπε έκ μέ- 
οους μου τόν άρχιφύλακα, Δόν Πίον Μέταν Κέρδον, 
νά τούς έπιτηρή . . . Δέν έχεις τίποτε άλλο;

— Μάλιστα, κύριε .... ό Αντώνιος Κόντης 
διέταξε νά έτοιμασθή δι’ άπόψε τό βασιλικόν δω- 
μάτιον.

Ην δέ τό δωμάτιον τούτο εύρύχωρος φυλακή, 
κειμένή είς τόν μέσον τοΰ Αιμοείρου, καί είς αύτό,

κατά τήν παράδοσιν, είχον φυλακίσει ΐωάννην τόν Βλ 
έπαναστατήσαντες οί ύπήκοοίτου. Εκτοτε τό δω
μάτιον τούτο έχρησίμευε μόνον είς καταδίκους τοΰ 
βασιλικού γένους.

— Πολλά καλά, είπεν ό μοναχός, χωρίς νά δεί- 
ξ?1 παντελώς έκπληξιν.

Μετά δέ τόν δεσμοφύλ.ακα ήλθεν ό ύπηρέτης ε
κείνος τοΰ Σουζικοΰ οίκου, 8ν ϊδομεν καί άλλοτε ή
δη είσελθόντα είς τό κελλίον. β

— Χθες, εϊπεν, ό έξοχώτατος είχεν έξώρας τήν 
νύκτα μακράν συνδιάλεξιν μέ τόν Κύριον Κόντην 
Βιντιμ,ίλλ.ην. Τίποτε δέν ήμπόρεσα ν’ άκούσω άπό 
τήν ομιλίαν των. ’Εξερχόμενοι δμως, έποόφερον τ’ 
δνομά σας.

— Καί τί ελεγον περί έμοδ;
— Περί βίας ήτον δ λ.όγος . .. Νομίζω δτι έσχε- 

δίαζον νά σάς φυλακίσουν.
— Δεν θά τολμήσουν είπε βραδέως ό μοναχός. 

Επειτα θά έχουν καιρόν ;
— Προσέξατε, εϊπεν ό ύπηρέτης απερχόμενος.
Είς τό κελλίον έμεινε μόνος ό μοναχός καί ό 

Βαλθάσαρ.
— Προσέξατε, έπανέλαβε καί ούτος. Σάς φοβεί

ται ό κόμης, κύριε, καί ήξεύρετε τί είναι ικανός νά 
πράξ·ρ.

— Είς Αιμόειρον ώς έπί τή; πλατείας τής Αι- 
σαβώνος δέν άρχω έγώ ; εϊπεν ό μαναχός.—Λς μέ 
φυλακίσουν, καί άρκεϊ τής χειρός μου έν νεύμα νά 
διαρρήξη τά κλείθρα.

— Πεοσέξατε ! έψιθύιισεν αύθις ό Βαλθάσαο, καί 
ή φωνή του είχε προφητικόν τι.

’Αλλά μειδίαμα πεποιθήσεως τοΰ μοναχού άπήν- 
τησεν είς τήν άπαίσιον ταύτην πρόρρησιν.

— Γενηθήτω τό θέλημα τοΰ θεοΰ, είπε. Καιρός 
όπισθοδρομήσεως πλέον δέν είναι.

Τότε έξήλθεν ό Βαλθάσαρ, καί μετ’ ού πολύ έ- 
ξήλθε καί ό μοναχός, ανήσυχος ών νά ίδή καί νά 
έρευνήστ) τά πάντα ό ίδιος· διότι έννόει δτι ήγγικεν 
ή στιγμή τής πάλης, καί ήθελεν έπί τής πρώτης συγ- 
κρούσεως νά εύρεθρ εϊς τό πεδίον τής μάχης.

Η πόλις ήν κατηφής, άλλ’ ήσυχος, όλα δέ τά έρ- 
γαστήρια ήσαν κλειστά, ώς τήν παραμονήν μεγά
λης τίνος εορτής ή μεγάλης τινο; συμφοράς. Πού 
καί πού έπί τής φλιάς τών πυλών μικραί πολιτών 
συναθροίσεις έγίνοντο, τινές λέξεις έλέγοντο σκυθρω- 
πώς, καί αί συναθροίσεις άμέσως πάλιν διασκεδάζον- 
το. όταν δέ κατά τύχην γυνή τις έφαίνετο είς γω
νίαν όδοΰ, διήρχετο ταχέως πρό; τάς οικίας, καί έ- 
πέστρεφεν είς τήν οικίαν της σπεύδουσα, ώς τό έν- 
τοομον πτηνόν πετά πρός τήν φωλιάν του δταν προ ■ 
αισθάνομαι τρικυμίαν. Αί δε μεγάλαι καί κεντρικαί 
οδοί, έκεϊναι ήσαν έρημοι, καί ούτε περιέργου κεφαλή 
προέκυπτεν έκ τών παραθύρων, ούτε θόρυβο; ά·,ω
ραίο; ήκούετο, ούτε κίνησίς τι; έφαίνετο, ούτε ση- 
μεΐον ζωής διέκοπτε τήν νεκρώσιμον ταύτην έρημίαν 
καί Αιωπήν.

Ενέπνεον δέ ταΰτα πάντα άθυμίαν βαρεϊαν, καί’ό 
υ,οναχός ολίγον κατ’ ολίγον ύπ^'κυψεν είς τήν πένθι- 
μον έπιρόοήν τής σκηνής ταύτης. II κεφαλή του έκυ- 
ψεν έπί τοΰ στήθους του, καί ήσθάνθη τήν -καρδίαν 
του συστελλομένην.

-— Πρόσεξε 1 έψιθύρισεν, έπαναλαμβάνων άκουσίως
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τήν είς τά ώτά του άντηχοΰσαν αχό;?.η λέξιν. — Αν 
ήτον προαίσθημα αυτή ! άν κατά τήν στιγμήν τή; 
νίκης ! . . . ’ΑΠ' όχι ! ό θεάς είναι δίκαιος. Αν 
πρόκειται ν’ άπολεσθώ, δέν θέλει επιτρέψει νά συνα- 
πολεσθή καί τά εργον ριου.

Ούτως άφίχθη είς τά πέρας τής Νέας όδοΰ, καί 
δι’ αύτή; είς τήν Μεγάλην πλατείαν, δπου πρά έπτά 
ετών έν ή/ιρ σαλπίγγων ά Κόντης είχε προκηρύξει 
τά βασιλικόν θέσπισμα, τά έπανεγεΐραν, ολίγου δεΐν, 
έπανάστασιν. ΙΙν καί τότε ή πλατεία πλήρη; ώς καί 
•τήν ήμέραν εκείνην, καί ό επικρατών έν αύτή θόρυβος, 
καί αί πανταχόθεν άντηχοΰσαι φωναί, έφαίνοντο πα
ράδοξοι ώς πρός τήν έντελή σιωπήν τών πλησιεστέ- 
ρων οδών.

Καί ό μέν όχλος ήν δ αύτάς ώς καί άλλοτε· άλ
λα τά ένδύματά του εΐχον τρυπήσει είς τάς έξοχά; 
τών άσάρκων ότέων του, καί ράκη μόνον έδείκνυεν 
ό όχλος έκεϊνος, καί μορφάς πελιδνά; καί διάπυρα 
βλέμματα, έκτοξευόμε>α έξ οφθαλμών βαθέω; κοι- 
λωθέντων άπό τήν πείναν, ό ρακένδυτος ούτο; συρ
φετός ήν απειλή ζώσα καί φοβερά.

Αμα δέ ίδον τόν μοναχόν, έπεζαλύφθησαν ολαι 
αί κεφαλαί, καί έλπίς φλογερά άνέλαμψεν είς όλων 
τά βλέμματα· πανταχόθεν δέ διεγερθείς ψιθυρισμός, 
έφερε τάς λέξεις ταύτας μέχρι τή; ακοής του·

— Εφθασεν ή στιγμή-,
Αλλ’ ό μοναχός έκίνησε τήν κεφαλήν καί δεέβη.
— Πανοσιώτατε, είπε φωνή τις πλησίον του. Εί- 

σθε τώ όντι ό βασιλεύς τοΰ όχλου τούτου. Θαυμάζω 
τήν έπιδεξιότητά σας, καί κλίνω έμπρός της μέχρι; 
εδάφους τήν κεφαλήν . .. ’Ηξίζατε νά γεννηθήτε Αγ
γλος, πανοσιώτατε.

0 μοναχό; έπιστραφείς άνεγνώοισε τόν Λόρδον Ρι
χάρδον Φανσαΰον, δστις περιήοχετο άγνωστως διά 
νά παρχτηρήσν] καί αύτό; τά τρέχοντα.

— Ο Μεγαλειότατος Βασιλεύς μου Κάρολος δέν 
θέλει ευρει μισθόν αντάξιόν σας, έπανέλαβεν ό Αγ
γλος, διότι ή πανοσιότης σας θέλει κατακτήσει τήν 
Πορτογαλλίαν... Τώ όντι τόν δχλ.ον τούτον τόν έφέ- 
ρατε είς ακμήν, δίδων είς αύτόν γενναίως δ,τι τω έ- 
χρειάζετο μόνον διά νά μήν άποθάνη τής πείνης, άλλ’ 
όχι καί περισσότερον. Θαυμάσια ! ... Μά τήν ζωήν 
μου δέν λυπούμαι οσας λίρας έδαπάνησεν ή Μεγα- 
λειότης του, διότι τά; διεθέσατε καλώς, καί έπί 
καλώ τόκω. Πανοσιώτατε, δέν νομίζετε δτι έγγίζει 
ή λύσις ·,

— Βεβαίως, Μυλόρδε· είμεθα είς τήν τελευταία* 
πράξιν.

— Τό κατ’ έμέ, είπεν ό Αγγλος φαιδρώς, είμί 
έτοιμο; νά χειροκροτήσω.

— Καί δικαιότερον, Μυλόρδε, άφ’ δ,τι φρονεί · 
τε· οιότι έπιφυλάττω είς τήν ύμετέραν έξοχότητα 
αίφνήδιόν τι διά τοΰ δράματος τήν καταστροφήν.

— Αίφνήδιόν τι ! είπεν ό Φανσαΰος, τοξεύων υ
πό τήν καλύπτραν τοΰ μοναχού ύποπτον βλέμμα.

Αλλά πριν ή δυνηθή ούτος ν’ άποκριθή, μεγάλη 
κίνησις έγένετο, καί τό πλ.ήθος άποσυρθέν, άφήκεν 
είς τό μέσον τής πλατείας εύρεϊαν δίοδον ανοικτήν. 
Λαμπρά συνοδεία, συγκείμενη υπό τοΰ Βασιλέως, τής 
αυλής, καί τών Ιπποτών τοΰ Στερεώματος, έν με
γάλη στολή, προέκυπτεν έκ τής Νέας όδοΰ.

6 Βασιλεύς είχεν έκατέρωθεν τόν Καστελμελχώ- 
ραν καί τόν Κοντήν.

— Τόπον, άχρεΐοι, τόπον είς τήν Αύτοΰ Μεγα
λειότητα, έκραζον οί βασιλικοί Κομπασταί, άποδιου- 
κοντες τόν όχλον.

Τότε πολλαί χεΐρες έκρύβησαν ύπά τά ράκη καί έ- 
ψαυσαν μακρά κρυπτά εγχειρίδια· πολλά βλέμματα 
ήρώτησαν μακροθεν τόν μοναχόν καί δλον τά πλήθος 
τοΰτο μίαν λέξιν, έν νεύμα περιέμενε μ.όνον διά νά 
έξορμήση. ’λλλ’ ό μοναχός έμεινεν άκίνητος.

Οτε δέ ό Βασιλεύ; διήλθε πλησίον του, ό μονα
χός προσεκύνησε μετά σεβασμού.

— Χαίρετε, πανοσιώτατε, είπεν εύθύμως ό βα
σιλεύς. Σήμερον έχομεν έορτήν είς τήν Δλκαντάραν, 
άγιε πάτερ, καί σάς προσκαλοΰμεν.

— Αέχομαι, Μεγαλειότατε, άπεκρίθη δ μοναχός.
(ακολουθεί.)

-----------------------------

ΦΥΣΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
Ι1ΕΡΙ Τ11Σ ΦΑΛΑΙΝΗΣ 

Καί περί τής αλιείας της.
Μεταξύ τών άντιζειμένων έπί τής γής τών άξιων 

νά προσηλώσωσι τήν προσοχήν τοΰ άνθρώπου, έν τών 
πρωτίστων είναι ή θέα τών έν τω Ωκεανώ τρεφόμε
νων τεράτων. Π φάλαινα είναι ή βασίλισσα ή δεσπό
ζουσα τοΰ πελάγους· ηγεμονεύει δέ έπί άναριθμήτων 
λαών, όσους ή φύσις έσώρευσεν είς τό βασίλειον τών 
ύδά των καί έπιπλέουσα μεγαλοπρεπώς είς τήν έπι- 
φάνειαν, έμπνέει τοΐ; πάσι τό σέβας καί τόν φόβον 
διά τόν υπερμεγέθη της όγκον καί τήν άνίκητόν 
της ίσχύν. Οί μάλλον άγέρωχοι τών ύδάτων δε- 
σπόται καταφεύγουσιν, άμα ϊδώσιν αύτήν, είς.άπρό- 
σιτα βάθη, καί τά κΰμα βρέμει ύπό τό βάρος τοΰ 
σώματός της.

Καθώς ή φύσις κατε'στησεν έπί τής γής ύπερτά- 
τους άρχοντας, διά νά τηρώσι τήν ισορροπίαν μεταξύ 
τών ζώντων γενών, ήθέλησεν επίσης νά δώση τά 
σκήπτρον τών ύδάτων εις γένη έχοντα τήν ικανό
τητα νά συντηρώσι τήν πειθαρχίαν, ώστε τά ίσχυ- 
ρώτερα νά μή δύνανται νά άρπάζωσι τήν κυριαρ
χίαν τών άδυνατωτέρων, καί διά νά διατηρήται ή 
τών δικαιωμάτων ίσότης. Ούτως ή φύσις ήθέλησε 
νά δημιουργήση γένη ζώων σαρκοφάγων καί άρπακτι- 
κών, διά νά άποκόψη τό πολύ περιττεΰον τών πράων 
καί ήμερων ειδών, ώ; έπλασε ζώα χορτοφάγα, διά 
νά μετριάση τήν ύπερβολικήν τών φυτών πολλαπλα
σίασα. Υπάρχει λοιπόν βαθμολογία τις διαδοχι
κή δντων, τά όποια περιορίζονται αμοιβάδάν είς ό
ρια φυσικά· καί ούτως ύπάρχει υπαλληλία τις έξου- 
σίας,καί είδός τι Κυβερνήσεως είς τό εύρύχωρον βα
σιλείαν τών οργανικών σωμάτων. Τά φυτά είναι ώς 
ό λαός, ή ενδεής καί εργατική τάξις, ήτις παρέχει 
τήν τροφήν είς δλον τά κοινωνικόν σώμα. Τά χορ
τοφάγα καί όπωροφάγα ζώα παρουσιάζουσι τρόπον 
τινά τούς ιδιαιτέρου; άρχοντας, τούς εύγενείς καί 
τού; ύποδεεστε'ρους δικαστάς τοΰ φυτικού λαού. Τά 
σαρκοφάγα ζώα είναι οί μεγιστάνες καί οί πρίγγιπες 
τοΰ βασιλείου τών ζώων. Τέλος πάντων ό άνθρω
πος είναι ό βασιλεύς καί κυρίαρχης δλων τών ζών
των. Ανεξαρτήτως τοΰ γενικού τούτου όργανισμοΰ, 
ύπάρχουσιν είς τήν φύσιν διάφοροι έπαρχίαι, δι-πό-

μεναι ύπά άρχηγών κατωτέρων τοΰ ανθρώπου, ό 
Λέων, ή Τίγρις, ή Αρκτος, ό Λύκος είναι, ούτως εί- 
πεΐν, οί δεσπόται τών επιγείων ζώων· ό αετός, ό 
γύψ, ό ιέραξ, ά δούξ έξουσιάζουσιν τάς εύρυχώρους 
επαρχίας τοΰ αίθέρος· αί δέ φάλαιναι καί οί καρχα- 
ρίαι διετάχθησαν νά βασιλεύωσιν έπί τοΰ βασιλείου 
τών ύδάτων.

Η φύσις έτοποθέτησε τά μεγαλήτερα είδη τών 
κητών είς τά ψυχρά βόρεια κλίματα, διότι ή θερ- 
μότης τών θάλασσών τών τροπικών, ήθελε καταβά
λει δλην τήν δύναμιν τών μεγάλων τούτων ζώων, 
δεαλύουσα τά λίπος αύτών, καί παραδώσει αύτά ά
νευ άμύνης, ώς ερμαιον είς άλλα ζώα, έν «μ ή ψυχρό- 
της τών πόλων σκληρύνει τάς ϊνας αύτών καί στε- 
ρεόνει τά λίπος των. Τοΰτο δέ τά περιβάλλει ώς 
ένδυμα έμποδίζον τό ψύχος νά εισχώρηση είς τά 
σπλάγχνα αύτών καί νά τά βλάψη.

Τά μεγαλη'τερον δείγμα τής άνθρωπίνης δυνάμεως 
είναι άναμφιβόλως ή νίκη του έπί τής φαλαίνης. 
όταν παρατηρή τις, δτι τά μέγιστα καί ίσχυοώ- 
τατα τών ζώων έκπνέουσιν ύπό τούς πόδας άλιέως 
Βάσκου, ή ναύτου όλλανδοΰ* δτι ολίγοι καί άθλιοι 
άλιεΐς τρέπουσιν είς φυγήν μυριάδας κητών, τά ό
ποια ούτε διά τής τεραστίας δυνάμεώς των, ούτε 
διά τοΰ ταχέως κολυμβήματός των, ούτε δια τοΰ 
ψύχους, οΰτε διά τών τρικυμιών τοΰ όκεανοΰ καί 
τών κρυστάλλων τών πόλων δύνανται νά διαφύγω- 
σι τήν χεϊρα τοΰ άνθρώπου, πρέπει άναντιλέκτως ν’ 
αναγνώριση τόν άνθρωπον ώς τόν βασιλέα τής γής, 
καί νά όμολογήση δτι ή αύτοκρατορία τώ έδόθη έπί 
πάν τό έπ’ αύτής ύπάρχον. Αλλ’ άρχει δι’ έπιδε- 
ξιότητος καί διά τοΰ νοός, ούχί διά βίας· δ όγκος 
τοΰ σώματος είναι μηδέν, ή δέ νόησις, ή ψυχή, ποιεί 
τό πάν.

Αί φάλαιναι έχουσι γενικώς σώμα τερατώδες, σχή
μα έλ.λειψοειδές, άλεπίδωτον, καί χρώμα μελανόν ή 
φαιόν. Δέν είναι δέ γνωστόν κάνέν ζώον τόσον τε
ρατώδες, δσον ή φάλαινα τής Γροινλανδίας, ήτις 
θεωρείται ώς τό πλέον όγγώδες καί γιγαντιαΐον τών 
ζώων. Τό βασίλειον τών φυτών μόλις παρέχει δέν
δρα τινα, ών ό όγκος δύναται νά συγκριθή πρός τόν 
τής βασιλίσσης τής θαλάσσης. Η παχυτέρα καί ύ- 
ψηλοτέρα δρΰς δέν έχει όγκον ίσον πρός τόν τής φα
λαίνης, καί μόνον έν δένδρου ύπάρχει τής οικογέ
νειας τών μαλαχών, δυνάμενον νά συγκριθή πρός αύ
τήν. ϊπήρξαν φάλαιναι έκατόν καί μάλιστα έκατόν 
είκοσι ποδών μήκους. Αλλά σήμερον, δτε οί Εύρω- 
παΐοι καταστρέφουσιν άνά πάν έτος πολλάς, δεν έ
χουσι καιρόν νά φθάσωσιν είς αύτό τά μήκος, έάν 
παρατηρηθή τωόντι, δτι οί Βάσκοι ήσκουν ήδη τήν 
άλίευσιν τής φαλαίνης άπό τής άρχής τοΰ δωδεκά
του αίώνος* δτι οί Ολλανδοί καί άλλοι ήρχισαν αύ
τήν περί τά τέλη τοΰ δεκάσου αίώνος, καί έζακολου- 
θοΰσι μέχρι σήμερον, δέν θέλει φανή θαυμαστόν, ό
τι ό αριθμός τών φαλαινών έλαττοΰται τοσοΰτον, 
διότι αί νέαι φάλαιναι δέν έχουσιν ικανόν καιρόν, 
ώστε νά άποκτήσωσι τό φυσικόν αύτών μέγεθος. 
Σήμερον μάλιστα άναγκάζονται νά καταφεύγωσι 
μέχρι τών πάγων τών πόλων, δπου τά ύπερβολικάν 
ψύχος έμποδίζει τήν άνάπτυξίν των, έν ω θερμο
κρασία μαλακωτέρα ήθελε βοηθήσει αύτήν.

Αί φάλαιναι, αί θηρευόμεναι πρό τριών αιώνων,

ήσαν πολύ μεγαλήτερα·. παρά τάς σήμερον, διότι ήσαν 
πολυχρονιώτεραι καί έζων ήσυχώτερα. Κατά τά 
1620 μία έξ αύτών, ήτις έξεβράσθη εις τήν νήσον 
τής Κορσικής, είχε μήκος πλέον τών 100 ποδών, 
καί άνθρωπος έφιππος ήδύνατο νά εισέλθη είς τά ύ- 
περμέγεθες στόμα της. Λιά νά σύρωσι δέ τά χον
δρόν έντερον άπό τής κοιλίας τη; έχρειάσθησαν δε
καεπτά άνθρωποι· παρέσχε δέ τριάκοντα πέντε χι
λιάδας λίτρα; αλείμματος. Τά έμβρυον αύτής είχε 
τριάκοντα ποδών μήκος, καί έςάθμιζε 1500 λίτρα;· 
ή δέ μήτηρ έζύγιζενίσως υπέρ τάς 500,000 λίτρας.

Οί αρχαίοι, φίλοι τοΰ θαυμ,ασίου, είχον παραδε- 
χθή τήν υπαρξιν φαλαίνης έννεακοσίων εξήκοντα πο
δών. Κατά τόν Πλίνιον υπήρξαν φάλαιναι έχουσαι* 
μήκος έξακοσίων έξήκοντα καί περιφέρειαν τριακο- 
σίων έξήκοντα ποδών· ταύτας εδρισκον είς τάς έκ- 
βολάς τών ποταμών τής Αραβίας. Νέαρχος,ό Ναύαρ
χος τοΰ Μεγάλου Αλεξάνδρου, έβεβαίωσεν δτι φάλαι- 
ναι είχον εϊκοσιτριών βημάτων μήκος, καί δτι είδε 
μίαν έκβρασθεΐσαν έπί τών νησιδίων κατά τάς έκ- 
βολάς τοΰ Εύφράτου, έχουσαν έκατόν πεντήκοντα 
πηχών μήκος.

Οί νεώτεροι έπανέλαβον τά αύτά. ό Ιάκωβος Ζίεγ- 
λεο διϊσχυρίζεται, δτι τά πλησίον τοΰ Βαρδύσου πα
ράλιον καλύπτεται κατά τήν άνοιξιν άπό ύπερμε- 
γέθεις φαλαίνας, ε’ξ ών τινε; έχουσιν εκατόν πηχών 
μήκος. Περιηγηταί βεβαιοΰσιν, δτι είδον είς τάς 
θαλάσσας τής Κίνα; φαλαίνας έννεακοσίων ποδών 
κατ’ άλλους ώμοίαζον αύται μέ νήσους, μέ σκοπέ
λους, μέ ορη. Αλιεΐς τινες ύπερβόρειοι, άναφέρουσι 
περί τίνος θουτοετθονς ιχθύος, δστις ύψοΰται ώς 
νήσος πλέουσα άπά τά βάθη τής άβύσσου, καί έλ- 
κύει διά τής παρουσίας του πλήθος ζώων καί πτη
νών έρχομένων ν’ άναπαυθώσιν έπί τών ώμων του, 
καί νά τραφώσιν άπά τά έπ’ αύτοΰ προσκεκολημμέ- 
να όστρακοδέρματα. Διηγούνται μάλιστα, δτι φαλαι
νοθήρες άποβιβασθέντες έφ’ ένός αύτών τών ζώων, 
ώς έπί νήσου, άνήψαν πϋρ· άλλά τό ζώο», αϊσθανθέν 
ότι καίεται, έβυθίσθη παρευθύς, προύξένησε μέγίστην 
δίνην είς τά δδατα, καί κατεπόντισε τούς φαλαινο
θήρας· μόλις δε τά πλοΐον καί όσοι έμενον έν αύτω 
άπέφυγον τό ναυάγιον.

Ηδη δέν εύρίσκονται πλέον φάλαιναι μεγαλήτεραι 
τών όγδοήκοντα ποδών. Διαιτώνται δέ είς τάς πο
λιτικά; θαλάσσας, καί εϊσδύουσι πολύ είς τούς πά
γους, δπου τά αλιευτικά πλοία δέν τάς καταδιώ- 
κουσιν εϊμή μετά κινδύνων καί μόχθων· διότι χρειά
ζεται καρτεροψ»χία έκτακτος, διά νά τολμήση τις 
νά προσβάλη άπά μικρά; λέμβου ζώον τερατώδες, 
δυνάμενον μ’ ένα κτύπον τής ουράς του νά τούς κα- 
ταθραύση, καί νά κλονίση τά μεγαλήτερα πλοία. 
ΠρΙπει νά προχωρήση τις είς άποτρόπαια κλίματα, 
έν μέσφ πάγων συσσωρευμένων καί συμπιπτόντων, 
δπου σταματούν τά πλοία, ή συντρίβονται, ή περι
κλείονται άνευ έξοδου. Πρέπει νά ήξεύρη νά κατα- 

‘φρονή τό ψύχος, τάς δυσκολίας καί τόν θάνατον κα
τά πάσαν ώραν. Η έπιδεξιότης, ή γενναιότης, ή 
ρώμη, τώ χρησιμεύουσιν άλληλοδιαδόχως, καί δεν ή- 
ξεύρομεν τί μάλλον, νά θαυμάσωμεν τό τολμηρόν 
τής έπιχειρήσεω; αύτοΰ, ή νά έλεεινολογήσωμεν τήν 
πλεονεξίαν καί φιλοκέρδειαν του διά τήν τοιαύτην 
έπιχείρησιν.
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Ο πρώτος, δστις ριψοκινδυνέυσα; είς τά κύματα 
τοΰ ήκεανοΰ έπί πλοίου αδυνάτου, προύχώρησε μέ
χρι τών βουνών τοΰ παγετού, κατεφρόνησεν ολους 
τούς κινδύνους καί μόνος έ τόλμησε νά κηρύξη τδν 
πόλεμον κατά τών θαλασσίων τεράτων, ό πρώτο; 
οδτος ύπήρξεν ήρως. Καταχτητής δύναται ένώπιον 
πών έθνών νά έκθεση τήν ζωήν του είς ένδοξον μά
χην, έξής θέλει αντηχήσει μέχρι τών έπερχομένων 
γενεών ό θαυμασμός τών ανθρώπων άλλ ό ναύτης, 
'δστις εισδύει είς τάς πεπηγυίας θαλάσσας, είς τό
πους σχεδόν απροσίτους, δέν εχει ώς μάρτυρα τής 
εύτολμίας του, εΐμή έρήμους και άγρίας παραλίας, 
καί ό θάνατός του δέν απολαμβάνει δόξαν άθάνα- 

*τον· μόλις γινώσκεται ύπό τινων άνθρώπων, οιτινες 
άτίνουσι νά ταφή ή μνήμη του είς αίωνίαν λήθην.

Οί Βάσκοι υπήρξαν οί πρώτοι καί οί μάλλον άπό- 
τολμοι θαλασσοπόροι τών ύπερβορείων θαλασσών, δ
που επλεον διά νά καμακεύωσι τάς φαλαίνας, καί 
δπου κατεφρόνουν τούς κινδύνους, τάς τρικυμίας, 
τούς πάνους, καί έφερον τήν φθοράν καί τήν κατα
στροφήν είς μεγάλους ζώων λαούς. Αλλ αμελούμε
νοι ή καί έμποδιζόμενοι ύπό τής Κυβερνήσεως των, 
παρήτησαν κατ’ όλίγον τήν επικερδή ταύτην αλιείαν, 
περιορισθέντες είς μό\ας τάς παραλίας των. Δεν 
υπάρχει πλέον σήμερον έκεΐνο τό επιχειρηματικόν 
καί έργατικόν έθνος, τά όποιον έβαλλεν είς τήν θά
λασσαν κατ’ έτος στόλον έκ 50 — 60 άλιευτικών 
πλοίων τό όποιον πάντοτε δραστήριον καί ενεργη
τικόν έκέρδιζε τού; ίσλανδούς, έβοηθεΐτο υπ αυτών, 
καί διε'νεμεν εϊς τήν Εύρώπην τό ελαιον τώ; φα
λαινών, άφ’ ού τάς έπολέμει καί τάς ένίκα εις τούς 
μυχούς τοϋ πάγου. Δεν λείπει ήδη άπό τους Βά
σκου; ή εύτολμία καί ή δραστηριότης τών προγόνων 
των άλλά φοβούνται τόν διαγωνισμόν τών άλλων 
έθνών.

Υπάρχει λαός ακάματος, καρτερικός, οικονομικός, 
σταθερός, εις πάντα ικανός διά τής έπιμελείας καί 
τής τόλμης του, ό τών Ολλανδών. Ούτος εγεινε 
μετ’ ού πολύ ένάμιλλος, έπειτα άντιζηλος τών Βά
σκων, καί άνοίξας τόν δρόμον τής Παγωμένης Θα
λάσσης, έλαβε τήν υπεροχήν είς τήν αλιείαν τής φα- 
λαίνης. Κατά τά 1612 οί Ολλανδοί ήτοιμασαν 
πλοία αλιευτικά, καί ή Σπιτζβέργη άνεκαλύφθη 
ύπ’αύτών τό 1596.

Μετ’ ού πολύ ήγέρθη έπί τοΰ Ωκεανού τό αγέ
ρωχου έκεΐνο καί ζηλότυπον έθνος, τά όποιον αι επι- 
τυχίαι τών γειτόνων του έρεθίζουσι, και πλήρες 
ύπεροψίας καί πνεύματος δεσποτείας δεν ΰποφερει 
ούτε άνώτερον, οΰτε διαγωνιστήν. Περικυκλούμενον 
ύπό θαλασσών, έγεννήθη νά διαφιλονεική τό σκή
πτρου τής θαλάσσης πρόν πάντα τά αντίζηλα έθνη. 
Η Αγγλία δέν ύπέφερε νά πλουτώσιν οί Ολλανδοί 
διά τής φαλαιναλιείας, χωρίς νά συμμερίζηται καί 
αύτή τό όφελος. Τέλος μετεχειρίσθη τήν βίαν, διά 
νά σφετϊρισθή μόνη αύτόν τόν κλ,άδον τής έμπο- 
ρείας, καί νά καταστήση τήν Εύρώπην ύποτελή είς 
τήν βιομηχανίαν της.

Ολοι οί βόρειοι λαοί έλκυόμενοι ύπό τών επιτυ
χιών τής φαλαιναλιείας κατήλθον είς διαγωνισμόν 
αύτοί οί Βάσκοι ήσθάνθησαν άναζωπυρουμένην τήν 
άρχαίαν των εύτολμίαν. Οί Δανοί, όιΒοέμοι, οί Αμ- 
βουργινοί έτρεξαν προθύμως εις τήν Παγωμένην θά

λασσαν, καί εφερον τόν φόνον καί τήν φθοράν εις αύτάς 
τάς μεγίστας οίκογενείας τών κητών, τά όποια έζων 
ή'συχα πριν ή ή τών Εύρωπαίων πλεονεξία έλθη νά 
τά προσβάλη είς τάς πεπηγυίας κατοικίας των. 
ή διχόνοια καί ό φθόνος μεταξύ αύτών τών λαών, 
καί τά άντιμαχόμενα συμφέροντα άνήψαν τόν πό
λεμον, καί έσυντήρησαν τά μίση, ώστε τό άνθρώπινον 
αίμα ετρεξε καί έρυθρίασε τάς ύπερβορείους θαλάσ
σας. Τέλος ύπεχώοησαν αί όλέθριαι αύται έχθροπρα- 
ξίαι είς σύμβασιν, δι’ ής διενεμήθησαν τά διάφορα 
έθνη τούς κόλπους καί τά παράλια δπου ήσκεΐτο ή 
αλιεία. Οί Αγγλοι έξέλεξαν πρώτον, οί Ολλανδοί 
έπειτα καί κατόπιν οί Δανοί καί τάλλα έθνη.

Καταδιωκόμεναι αί φάλαιναι είς τά; θαλάσσας, 
και έκτεθειμέναι ούσαι είς κινδύνους άνανεουμέ- 
νους κατ’ έτος, έζήτησαν νέον άσυλον ύπό τά πά
γη τοΰ πόλου, -καί έγκατέλειψαν άνεπαισθήτως τούς 
κόλπους, οδ; ειχον έκλέξει πρός κατοικίαν πρό το- 
σούτων αιώνων. Εύρίσκουσαι δέ τόν άνθρωπον 
εχθρόν αδιάλλακτον, καί δτι ό δόλος καί ή έπιδε- 
ξιότης αύτοϋ ένίκα τήν δύναμιν αύτών, ήναγκάσθη- 
σαν νά άπομακρυνθώσιν άπό τούς βα ρβάρους τούτους 
καταδρομείς των, όύςε ή αλιεία αΰτη δέν είναι 
πλέον τόσον άφθονος, ώς ήτόν ποτέ, καί αποβαίνει 
καθ’ έκάστην δυσκολωτέρα.

Μ’ ολας τάς δυσκολίας καί συχνά; συμφοράς ή 
αλιεία αΰτη διασώζεται. Κατά τά 1607 είς τήν 
Γροιλανδίαν συνέλαβον 9159 φαλαίνας μέ 188 
πλοία. Κατά τό 1677 οί Ολλανδοί έπεμψαν 129 
πλοία, τά όποια ίνωθέντα μετά τών άλλων έθνών 
άπετέλεσαν 201 πλοία. Συνέλαβον δέ κατ’ αύτό τό 
έτος 9168, έκ τών οποίων έξήξαν 67183 τόνους 
ελαίου. Εξ αύτής τή; έποχής ή αλιεία ύπήρξεν ήτ
τον άφθονος καί έπικερδής. Μολαταύτα άπό τοϋ 
1812 έως τού 1826 έτους ή Αγγλία μετεχειρίσθη 
1864 πλοία, τά όποια εφερον φαλαίνας τιμής 
5,276,790 λιτρών στερλίγγων. Κατά τό αύτό χρο
νικόν διάστημα 40 — 50 πλοία ένασχολούμενα έτη- 
σίως εϊς τά; νοτίους θαλάσσας έφεραν φορτία τά ό
ποια ήξιζον τήν ποσότητα τών 13,600ς000 λιτρών 
στερλίγγ. Οί Α,γγλαμερικανοί, οί μόνοι σήμερον αν
τίζηλοι τών Αγγλων, μέ τά 200 μόνον πλοΐά των, 
οί Δανοί καί οί Ανσεάται, οΐτινες στέλλουσι κατ’ 
έτος διά τήν αλιείαν ώς 80 πλοία, κερδίζουν πολύ 
περισσότερον άργύριον. Ες έναντίας τά έκ τής α
λιεία; αύτής κέρδη τών Ολλανδών είναι ήδη σκιά 
τών δσα άπήλαυον κατά τήν 16 καί 17 εκατονταε
τηρίδα. *11 Γαλλία δέν έχει ήδη κάμμίαν μετρχήν 
τοϋ κέρδους τούτου* ό αριθμός τών κατά τό 1830 
έκπλευσάντων πλοίων διά τήν αλιείαν τών φαλαι
νών, μολονότι ή Κυβέρνησις έπρότιινε καί βραβεία, 
δέν ήτο; μεγαλήτερο; τών 8.

Διά τήν άλιείαν τής φαλαίνης παρασκευάζουσι 
πλοία 100—118 ποδών μήκους έπί 30 πλάτους 
καί 12 βάθους, τά όποια περιτειλίσσουσι μέ άλυσ- 
σον, διά νά άντέχωσιν εις τήν σύγκρουσιν τών πά
γων. έκαστον πλοϊον έχει 6—7 λέμβους, εχούσας 
μήκος ποδών 25, πλάτος 6 καί βάθος 3, καί πλή
ρωμα 40—45 άνθρώπων. Λαμβάνουσι δέ τροφήν 
δι’οκτώ μήνας, άν καί πολλάκις μένουσιν όλεγώ- 
τερον χρόνον.

Αμα φθάσωσιν είς τόν εξηκοστόν πέμπτον βαθ-

μάν τόύ βορείου πλάτους, προπαρασκευάζονται είς 
τήν άλίευσιν. Προχωρούσι μέχρι τοϋ έβδομηκοστού 
έννάτου βαθμού, δπου είναι τά πάγη. ’Από μακράν 
όί κρουνοί τών όδάτων τή; φαλαίνης όμοιάζουσι μέ 
καπνόν καπνοδόχων. Αμα ό ναύτης, ό φρουρών έπί 
τής άκρας τοϋ ιστίου, ΐδη φάλαιναν, δίδει τό ση- 
μεΐον, καί έν τώ άμα τό πάν κινείται. Είς δέ επι
τήδειος καί ρωμαλαϊος καμακευτή; ρίπτει τό φονι
κόν δπλον. Αποφεύγόυσι δέ τό νά όίπτωσιν αύτό 
έπί τής κεφαλής, ήτις είναι σκληρότατη, άλλά ση- 
μαδεύουσιν είς τού; μυκτήρας, οθεν άναπνέουσι τά 
κήτη, είς τά ώτα, είς τά νώτα καί είς τά γεννη- 
τικά μόρια. Κτυπηθεΐσα δέ ή φάλαινα, φεύγει τα
χύτατα είς τά πάγη· άλλ’ αναγκάζεται νά έπιστρέ
ψη είς τά ΰδατα διά νά άναπνεύση καί έμέσση αί
μα. Αί λέμβοι πλησιάζουσι τό ζώον διά νά τό κα- 
μ.ακεύσωσιν έκ νέου. ‘Η φάλαινα γίνεται μανιώδης· 
αί πτέρυγες, ή ούρά της, κτυπώσι τό ΰδωο μέ το- 
σαύτην δύναμιν, ώστε τό διασκορπίζει ώς πυκνήν 
όμίχλην οί κτύποι τής ούρά, της κάμνάυσι κρότον 
τρομερόν· καταθραύουσι τάς λέμβους, καί πολλάκις 
άνθρωποι πνίγονται καί κατασυντρίβονται· ή θά
λασσα βάφεται άπό αίμα* ή φάλαινα έκβάλλει ό- 
λυγμούς φρικώδεις καί έμέττει ύδωρ θολόν καί αι
ματώδες με θόρυβον ώς πυροβόλον· αί κραυγαί τών 
έφορμώντων, ό πάταγος τής θαλάσσης, ή μανία 
τοϋ πληγωμένου ζώου, ή αιματοχυσία, αί πληγαί, 
ή ομίχλη, ό άλλαλαγμός τών Θαλασσίων πτηνών, 
άποτελοΰσι σκηνήν φρικώδη καί πένθιμ.ον, άξίαν 
αύτών τών φονικών κλιμάτων, τά όποια καλύπτον
ται άπό αιωνίους πάγους. Μετ’ ού πολύ τό ζώον έκ- 
πνέει.

Τό πλοϊον, άκολουθούν τάς λέμβους φθάνει, καί 
Οί ναϋται δένουσι μέ παλαμάρια τήν φάλαιναν 
άπό τά πλάγια τοϋ πλοίου. Οί ναϋται, οί έχοντες 
εργον τόν διαμελισμόν τής φαλαίνης, ένδύονται δερ
μάτινα ένδύματα, βάλλουσιν υποδήματα έχοντα άρ- 
πηδόνας, καί μέ τόν πέλεκυν είς τάς χεϊρας κατα- 
βαίνουσιν έπί τής φαλαίνης μετά τινων άλλων βοη- 
θούντων αύτούς, καί έργάζονται άπαύστως νά διώ- 
ξωσι καί φονεύσωσι διάφορα θαλάσσια πτηνά, τά 
όποια δρμώσιν ώς πυκνά νέφη έπί τής φαλαίνης, ά- 
ψηφοϋντα τούς άλιείς. Κόπτουσι δέ τήν φάλαιναν 
εις μεγαλα τμήματα, καί οΰτω τήν όίπτουσιν εί; 
τό πλοϊον. Τό λίπος της είναι συνήθως έπί τών 
ώμων 12 έως 15 δακτύλων. ‘Η φάλαινα παρέχει 
σήμερον -ZjO τόνους ελαίου. Χρησιμεύει δέ καί ώ; 
έπιούσιος τροφή τών αγρίων τών ύπερβορείων μερών. 

(Εκ τού Γαλλικού.) Κ. Σ. Κ.
————----------

ΠΟΙΚΙΑΑ, ΑΙΑΦΟΡΑ.
Περί zirur rarar.

Μεταξύ τών άνθρώπων τών άξιοσημειώτων διά 
τήν μικρότητα των, όσων τήν μνήμην διατήρησαν τά 
επιστημονικά χρονικά, είναι τινες. οΐτινες κατήντη- 
σαν σχευόν περίφημοι. Τοιοΰτοι ό ’ΐεφφερής Ούδ- 
σών, γεννηθείς κατά τά 1619* ό Ιωσήφ Βορφιλάσ- 
φκης, εύγενής Πολωνός, καί Νικόλαος Φερρής, ό 
επονομαζόμενος Βεβές, γεννηθείς κατά τό 1741.

Τόν Ιεφφερήν Ούδσών, οκταετή όντα προσέφερεν 
εντός πλακούντος ή Δούκισσα Βουσχιγάμ είς τήν
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Βασσίλισσαν Ερριέταν Μαρίαν, σύζυγον τού Καρόλου

Α'. τής Αγγλίας. Είς τό τριακοστόν έτος τής ηλι
κίας του εϊχεν ΰψος δεκαοκτώ δακτύλων Αγγλικών’ 
άλλά κατ’ έκείνην τήν έποχήν ήρχισε νά αύξάνη, καί 
τέλος πρός τό γήρας έφθασεν είς ΰψος τριών ποδών 
καί έννέα δακτύλων Αγγλικών. Νέον όντα τόν είδον 
ποτέ μ,ε μεγάλην εκπληξιν οί αύλικοί έξερχόμ.ενον 
άπό τόν κόλπον ένός υπαλλήλου τής αύλής, τού ο
ποίου είναι αληθώς ό'τι τό άνάς-ημα ήτο γιγαντιαΐον.· 

Ο ποιητής Δαβενάντ συνέθηκε πρός τιμήν τού νά
νου τούτου ποίημα, έν ώ έξυμνεΐ μεταξύ τών άλ
λων άνδραγαθιών αύτοϋ, καί τήν νίκην του κατά με- 
λεαγρίδος (κούρκου).

Κατά τό 1744 ό ϊεφφερής συνώδευσεν εί; Γαλλί
αν τήν βασίλισσαν Ερριέταν. Γερμανού δέ τίνος, 
Κροφτς όνομαζομένου, σκώψαντος αύτάν, ό ίεφ- 
φερής δέν ύπέφερε τήν αύθάδειαν, καί τόν προύκά- 
λεσεν είς μονομαχίαν. 0 Κρόφτς ώπλίσθη μέ κλυ
στήρα. έκ τούτου νέα μανία τοϋ νάνου, δςτς ήνάγ- 
κασε τόν άντίπαλόν του είς μάχην σοβαράν, καί έ
φιππος, κρατών πυροβόλον, έφόνευσεν αύτόν είς τό 
πρώτον πυροβόλημα. 0 ϊεφφερής άπέθανεν είς τάς 
φύλακας τού Βεστμινστέρ, δπου έρρίφθη διά πολιτι-' 
κήν κατηγορίαν.

0 νάνο; Βορφιλάσφκης,εύγενής πολωνός,εϊναι θαυ
μαστό; διά τήν ποικιλίαν τών προτερημάτων του· 
έγραφε μόνος τήν ιδίαν αύτοϋ ιστορίαν, και ή φήμη 
του διεδόθη είς δλην τήν Εύρώπην. Επαρουσίασε οέ, 
ώς ό ανωτέρω περί τό γήρας φαινόμενα αύξήσεως.

Αλλος νάνος, ύπάρξας άντικείμενόν περιέργων πα
ρατηρήσεων ύπό τών συγχρόνων σοφών, εϊναι ό Βε
βές, γεννηθείς είς Βόργην τής ’Αγγλίας, ό σκελετός 
αύτού διετηρήθη είς τάς ανατομικά; συλλογάς τού 
Μουσείου τής Φυσική; Ιστορίας, ίΐτον δέ,τόσον μι
κρό?, ώστε είς τό βάπτισμα εφερον αύτόν έντός πι
νακίου έστρωμένου μέ στυπεΐον, καί εϊχεν ώς πρώ
την κοιτίδα μικράν άχυρό στρω τον κρούπεζαν. Εξετα- 
σθείς κατά τό πέμπτον έτος τής ηλικίας του ύπά το ύ 
ιατρού τής Δουκίσσης τοϋ Λοραίνου, έζύγιζεν έννέα 
λίτρα; καί έπτά ούγγιάς.

έφέρθη δέ είς τήν αύλ,ήν τοΰ Στανισλάου, καί ή- 
γαπήθη πολύ ύπ’ αύτού. 0 ήγεμών ούτος έζήτησε 
νά τόν έκπαιδεύση· άλλ’ ό Βεβές, πολύ διάφορος 
τών δύω νάνων, οδς άνεφέραμεν, δέν έδυνήθη νά μά
θη ν’ άναγινώσκη, και έμαθε μόνον νά χορεύη κα I 
νά κτυπά τόν ρυθμόν. Εν τούτοις έμεινε ζωηρός καί 
εύθυμος μέχρι τού 15 έτους τής ηλικίας του, δτε οί 
χαριεντισμοί του έπαυσαν, ϊπέκυψε όέ κατ’ αύτήν 
τήν έποχήν είς είδος πρωίμου γήρατος, καί άπέθα
νεν είς τό εικοστόν δεύτερον έτος τής ηλικίας του, 
έχων τότε ΰψος τρεακοντατριών δακτύλων, έν ώ είς 
τό δέκατον πέμπτον έτος είχε είκοσιεννέα. Ηρραβώ- 
νισαν δέ αύτόν περί τό τέλος τής ζωής του μέ μίαν 
νάνον όνομαζομένην Θηρεσίαν Σουβράϋ, ήτις έζη κατά 
τά 1£22, έποχήν καθ' ήν άπήλθεν εί; Παρισίους.

— 7’ά ζν-liru zciraxia. Αύγουστος ό Βασι
λεύς τής Πολωνίας έξώδευε ρυνήθως ύπερόγκου; 
ποσότητας, διά νά εύχαριστή άλλ.οκότους ορέ
ξεις. Τήν 26 Ιουνίου 1730, κατά τήν μεγάλην 
είς Ζεϊθαίνην στρατοπέδευσίν του έπί τών οχθών 
τής Ελβης έν Σαξωνία, διέταξε νά δοθή είς δλον τόν 
στρατόν του, έκ τρισμυρίων άνδρών συγκείμενον, γεϋ-
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μα πολυτελέστατον. Οί χρονογράφοι Πολωνοί καί 
Σάξωνες, άφιεροϋσιν ολόκληρα κεφάλαια εις περιγρα
φήν τοΰ πρωτοτύπου τούτου γεύματος, οπού παρέθη- 
καν ολοκλήρους έψητούς βόας εις μεγάλους κώθωνας, 
δπου τά περισσεύματα τοΰ γεύματος έσώρευσε συμ- 
μέτρως ό γενικός άρχιτέκτων τοΰ βασιλείου, καί 
τούς πλακούντας κατέκοπτον τού πελέκεως ξυ
λουργοί. 0 πολυτέλεια τών πινακίων ήτον έκτακτος,, 
διότι έκτος τών συνήθων, έγλύφησαν καί 30,000 
έκ ξύλου, καί έκαστον τούτων έφερε τό έτος, τήν 
Ημερομηνίαν της τελετής, καί άνάγλυφόν τι παρι- 
στάνον ύπόθεσίν τινα τής εποχής. Αμα τό γεύμα 
έτελείωσεν, ό στρατός παρετάχθη έπί τών οχθών 
τοΰ ποταμού, καί κατά τήν διαταγήν τών ά- 
ξιωματικών, τά 30,000 ξύλινα πινάκια, έρρίφθησαν 
συγχρόνως είς τήν Ελβαν, διά νά φέρωσι τήν εΐδησιν 
τής μεγαλοδωρίας τού βασιλέως Αύγούστου εις δλας 
τάς ύπό τού ποταμού άρδευομένας καί ύπό τού Ω
κεανού βρεχομένας άκτάς. Αύτό τό άλλόκοτον μέ
σον τής δημοσιότητος επέτυχε, διότι σήμερον έτι 
αί τάς οχθας τής Ελβης κατοικοΰσαι οίκογένειαι 
διατηρούσι καί δειζνύουσι τά ξύλινα πινάκια, φέρον- 
τα τήν χρονολογίαν τής 26 ίουνίου 1730.

—· ζ/ακτό^ιος. Αναγινώσκεται έν τινι Γερμανικά» 
ήμερολογίω τό ακόλουθον ανέκδοτον περί τής άρχής 
τής τύχης τού Σχρεουζέρου, άνυψώθέντος ύπό τού 
βασιλέως τής Πρωσσίας εϊς τόν βαθμόν τού σρατηγοϋ.

Είς τήν μάχην τής Πράγης, δπου ό στρατηγός 
Δαούν ήνάγκασε τόν βασιλέα νά διαλύση τήν πο
λιορκίαν, ό Βασιλεύς ύποχωρών, είχε τήν άριςεοάν 
πτέρυγα του στρατού του είς αταξίαν, καί έδραμεν 
έφιππος, διά νά θεραπεύση αύτήν. 0 ίππος του έ
πεσε παρά Tivt πληγωμένω στρατιώτη, δστις ϊδών 
τόν βασιλέα, λέγει πρός αύτόν. Μεγαλειότατε, έάν 
δέν θέσητε δύο ή τρία πυροβόλ.α επ’ αύτού τού λο
φίσκου, καί μίαν έν-δραν πρός τό επάνω μέρος, ή 
πτέρυξ σας άπωλέσθη. ό στρατιώτης, όμιλών ουτω, 
έδακτυλοδείκτει τά μέρη, τά όποια έλεγε, καί είς 
τά όποια ό βασιλεύς δέν είχε προσέξει. Παρατηρή- 
σας δέ τότε τά μέρη ταύτα, καί τηρήσας έπί μι
κρόν σιωπήν, εξέβαλε τού δακτύλου του δακτύλιον 
μικράς αξίας, καί άνεχείρισεν αύτό είς τόν στρατιώ
την, λέγων Εάν ίαθής, φέρε μοι σύ ό ίδιος τόν δα
κτύλιον αύτόν. Τόν άφήκε δ’ εύθύς καί έδωκε δια- 
ταγάς κατά τήν γνώμην τού στρατιώτου, ήτις έ
σωσε τώ οντι τήν πτέρυγα. Μετά μήνα ό στρατιώτης 
άναλαβών, άπήλθε νά εύρη τόν βασιλέα, καί (παρου
σίασε πρός αύτόν τόν δακτύλιον. 0 Βασιλεύς τώ 
έδωκε δίπλωμ,α λοχαγού. 0 νέος αξιωματικός προ- 
σεφέρθη τόσον καλώς είς τήν μάχην τού Ροσβάχ, 
ώστε προύβιβάσθη Ταγματάρχης, καί κατόπιν Αντι- 
συνταγματάρχης· Είς τήν ύπόθεσίν δέ τή; Δρέσδης, 
ό βασιλεύς ταλαντευόμενος περί τού πρακτέου, έ- 
πεμψεν ένα τών υπασπιστών του είς τόν Σχρεουζέρ 
διά νά τόν μηνύση νά έλθη. 0 Βασιλεύς εζήτησε τήν 
γνώμην του, ήκολούθ,-,σεν αύτήν καί επέτυχε. Η 
γνώμη δέ αύτη προήγαγεν αύτόν εις βαθμόν γενικού 
στρατηγού.

— Ανθρωποθυσία των χατοίχων της ίΥοτίας Ά- 
ρεριχής. Οί Γάλαι ρίπτουσι τά παιδία των, δταν 
τούς ένοχλώσιν είς τροφήν τών θηρίων. Οί Μαδεγάσ- 
σοι φονεύουσιν άνιλεώς δλα τά βρέφη, δταν γεννών- 
ται αέ ωυσικόν τι ε’λάττωαα. Αί γυναίκες τών Μα-

μελούκων (τών πάλαι ποτέ Κυρίαρχων τής Αίγυ
πτου), έκβάλλουσιν άσυνειδήτως τήν γονιμότητά 
των διά νά γείνωσι στεΐραι. Είς πολλά Μαύρων βα
σίλεια, ώς είς Δαχομένην, μετά τόν θάνατον τού 
βασιλέως φονεύουσιν αί γυναίκες τά παιδία άδιακό- 
πως, έως ού άναβή νέος βασιλεύς είς τόν θρόνον. Η 
Αμμοκονία, δι’ ής κτίζεται τό μαυσωλεΐον άποθα- 
νόντος παρ’ αύτοΐς βασιλέως, πλάττεται μέ ανθρώπι
νον αίμα, καί τερατώδης μαύρο; βασιλεύς είς τήν 
Γουινέαν κατοικεί παλάτιον, ού ή αύλή είναι ές-ρωμ- 
μ.ένη μέ ανθρώπινα κρανία, καί οί τοίχοι στολισμέ
νοι μέ ανθρώπινα κόκκαλα. Οί Πορτογάλλοι εύρη
καν είς τό όροπέδιον τής Σχικόβας ανθρώπινα κρέα
τα είς τά κρεωπωλεϊα, καί τεθραμμένους δούλους 
είς τά μακελ,λεΐα, διά νά σφαγώσι καί νά πωληθώ- 
σι. Τούς δέ προσφερομένους ώς θύματα τής άγριας 
δεισιδαιμονίας των, τούς βασανίζουσι καθ δλους τούς 
έπινοητού; τρόπους τής άσπλαγχνίας. Ο Βασιλεύς 
τών Λάγος στέλλει ενίοτε ένοπλον καί μετεμορφω- 
μένον υπηρέτην, δστις τρέχει είς τούς δρόμους, καί 
άδιαφόρως φονεύει πάντα δν τινα εύρη εμπρός του. 
Τό αύτό συμβαίνει καί είς Βενίν, Κουμασσίν καί 
πολλούς άλλους τόπους. Είς τούς Λάγος μετά 
τήν εαρινήν ισημερίαν καίουσι ζωντανήν παρθένον, 
διά νά λάβωσιν είς τήν χώραν των τήν εύλογίαν τής 
δμβροφόρου ©εάς. Τοιαύται βδελυρίαι άπαντώνταε 
είς πυλλάς μαύρων πολιτείας. Χιλιάδες μαύρων σφά
ζονται είς τού; τάφους τών βασιλέων των, καί πολ-
λαί γαναΐκες θυσιάζονται πλησίον τών νεκρών λει
ψάνων των. Ο ήγεμών τής Φαντέας υποφέρει νά τώ 
κοπή ό άρις-ερός βραχίων, δταν άναλαμβάνη τήν Κυ- 
βέρνησιν. Χήρα Οττεντότου, έάν ύπανδρευθή δεύτε
ρον, χρεωστεΐ πρώτον ν’ άφήση νά κοπή εί; δάκτυ
λος τής χειρός της.

'Erivpiaza τον τε.1ενταίου σνρμοϋ των Παρισίων, 
Απρίλιος 1848.


