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ΤΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΑΘΩΝΟΣ.

(Συνέχεια καί τέλος.)

Έπρότεινα εις τούς μοναχούς νά μο! πωλήσωσι τά 
τρία έκεΐνα βιβλία, προσθείς επίτηδες καί τρεις,κυλίν
δρους περγαμηνούς, περιέχοντας λειτουργίας κα! τροπά
ρια. Οί δέ συμβούλιον συστήσαντες καθ’ έαυτούς μέ 
ήρώτησαν τί άρα εΰρισκον εις τά βιβλία έκεΐνα κ’ ήθε
λον νά τ’ άγοραοω· μετά ταΰτα πάλιν συσκεφθέντες 
μ’ήρώτησαν ποιον έξ αύτών έπεθύμουν μάλιστα. ’Επει
δή δέ τοΐς έδειξα τούς τρεις κυλίνδρους, λαβόντες πε- 
ριειργάσθησαν αύτούς πανταχόθεν μ’οσην ούδέποτε ίσως 
πρότερον προσοχήν. Τελευταϊόν μ’ είπον 8τι τούς μέν 
κυλίνδρους έκείνους ώς καθ’υπερβολήν πολυτιμοτάτους 
δέν ήδύναντο νά μοί δώσωσι- τ’ άλλα όμως χειρόγρα
φα ήδυνάμην νά λάβω διά καλής τίνος ποσότητος. Έ- 
λαβον τότε τ’ όλιγώτερον πολύτιμον τών χειρογράφων, 
τόν άγιον Χρυσόστομον, κ’ ένώ τό έκύτταζον, είδα τούς 
μοναχούς συνεννοουμένους διά διαγκωνισμών καί νεύ- 
σεων. Αί! είπον, πόσον θέλετε διά τό σώμα τούτο· μ’έ· 
ζήτησαν πεντακισχίλια γρόσια· τούτο μ’ έκαμε νά 
τ’ άποβριψω καί μεταβώ εις τήν αίθουσαν. ’Ενώ δέ συν 
νωμίλουν μετά τών τριών έξορίστων αρχιερέων, προσε- 
κλήθην είς έτερον δωμάτιον, διά νά πίω τόν καφέν. 
Εκεϊ έπανεΰρον τού; τρεις φίλους έν ύπουργικώ συμ- 

δουλίω καί είδον ύπό τό στρώμα τάς γωνίας τών τριών

πολυτίμων χειρογράφων. Πάραυτα ένόησα οτι άπδ τήν 
φρόνησίν μου έξηρτατο νά γίνω κύριος αύτών. ’Επειδή 
άν εις άνατολίτην τινα, Γραικόν ή 'Εβραίον ή Αρμένιον 
προσφέρης πολλά, θέλει νομίσει οτι τδ ζητούμενου εί
ναι άτίμητον πράγμα, ή οτι κεκτηται, ώς ό τό ’Αλα- 
δίνου λύχνος μαγικάς τινας δυνάμεις ίκανάς νά πλου- 
τίσωσιν αύθωρει τδν πολλά εύτυχή έκεϊνον οστις κα
τέχει τδ μυστήριον αύτοΰ. Θέλει λοιπόν ζητήσει τιμήν 
παραλόγως μεγάλην ή καί τελείως άπαρνηθή τήν πώ- 
λησιν. Άν δέ πάλιν προσφέρης πολλά μικράν τιμήν, 
θέλει νομίσει προσβαλλομένην τήν φιλοτιμίαν του ότι 
τδν ύπέλαβες έχοντα χρείαν νά πωλήση τοιαΰτα ου
τιδανά πράγματα. Μένει λοιπόν ό μέσος όρος. Άλλά, 
μά τδν Άγιον Εένοφον ή Εενοφώντα, τδν προστάτην 
τοΰ μοναστηριού 1 ποιοι λόγοι καί έριδες είς διάστημα 
πέντε θανάσιμων ωρών καθ’ άς χιλιάκις ώρμησα νά φύ
γω, καί χιλιάκις άνίστάλην ύπδ τούτου ή έκείνου τώ» 
τριών μοναχών. Τέλος ήγόρασα τδν μέγαν τόμον Α
λεξίου τοΰ Κομνηνσΰ είκοσιδύω λίρας ( 550 φραγ. ) ό 
δ’ έτι άξιολογώτερος τόμος τοΰ Εύαγγελίου, πρός όν 
δέν έπα σα άπ’ αρχής δεικνύων περιφρόνησιν, μοι έδέ- 
θη ώς έπψιετ^ον I ’Εξήλθον λοιπόν κρατών είς τάς δύο 
μασχάλας δύω όγκώδεις τόμους, κ.αί κλινών τδν αύ- 
χένα ταπεινώς είς τάς καταμωκήσεις τών μοναχών, 
οίτινες δέν ήδύναντο ν’ άναχαιτίσωσι τδν έγκάρδιον γέ
λωτα διά τδ αστειότατου παιγνιδιού τδ δποΐον έπαιζαν 
είς ένα μωρόν περιηγητήν!
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Μετά δέ ταΰτα, ροοήσαντες ένα έτι θερμότατο'? κα! 
εύωδιάζοντα άπό Εκκλησιαστικόν λιδανον καφέν, ci μο
ναχοί κ’ έγώ άπεχαιρετήσαμεν άλλήλους λίαν περιχα· 
ρώς, έπειδή ο! πάντες ήμεθα εύθυμοι κ’ εύχαρίστημέ- 
νοι, έκτός τής ήμιόνου ήτις έξεπλάγη μάλλον ή εύχα- 
ριστήθη ίδοϋσα ότι έμελλε νά φορτωθή νέον πρόσθετον 
άχθος έπί τών νώτων αυτής.

’Από τό μοναστήριον τοϋ Ξενοφού μετέδημεν είς τό 
καλοόμενον

ΡΩΣΣ1ΚΟΝ.

δπου ώς έκ τών έπηρειών τοϋ ‘Ελληνικού πολέμου έ 
γίνοντο Επισκευαί ώς κα! είς άλλα μοναστήρια. Ό ή 
γούμενος τοϋ μοναστηριού τούτου ήτον άνήρ λόγιος, 
κάτοχος διαφόρων ξένων γλωσσών. Διώκει δέ περίπου 
εκατόν καί τριάκοντα μοναχούς. Πλήν εις τήν βιβλιο
θήκην δέν εύρον είρ.ή έννεα μόνον χειρόγραφα, καί 
ταΰτα μικρού λόγου. Μέ ειπεν ό ηγούμενος οτι ή μονή 
είχεν άλλοτε εν χειρόγραφον ‘Ομήρου έπ! περγαμηνοϋ, 
τό όποιον δύω ’’Αγγλοι περιηγητα! πρό τινων έτών ή 
γορασαν, άλλά πειρατα! έλήστευσαν αύτούς κ’ έρριψαν 
τό χειρόγραφον είς τήν θάλασσαν. Άλλ’ έπειδή δεν 
γνωρίζω άλλους Άγγλους μετά τόν Κλάρκιον καί 
Ιίαρλύσλον Επισκεφθέντας τόν Άθω, υπέθεσα οτι ήσαν 
ή Γάλλοι ή άλλοι τινές Ευρωπαίοι. Άλλ’ όπωςδήποτε 
έχη τό περί τούτου, όταν ήκουσα τήν λέξιν πειραταί, δ
λίγον έλειψε νά μ’ έλθη συγκοπή. Φαντασθήτε ποια 
φρικτή άγωνία νά ίδω ριπτόμενον είς τά κύματα τόν 
Αλέξιον Κ ομνηνόν μου I Τό μοναστήριον τούτο έθεμε
λιώθη ύπό τοϋ Άγιου Ααζάρου Κνέζου τοϋ έκ Σερβίας, 
κ’ έπεσκευάσθη ύπό Αικατερίνης Α’. Αύτοκρατορισσης 
πασών τών 'Ρωσσιών. Ό ναός τιμάται έπ’ δνόματι 
ΙΙαντολέοντος τοϋ Μεγαλομάρτυρες.

Μετά μιαν ώραν έφθασα είς τον 

ΞΕΡΟΠΟΤΑΜΟΝ.

'Ενθα εύρον τόσον καλήν κα! πρόθυμον ξενίαν ώστ’ 
άπεφάσισα νά στήσω αύτοΰ τό άρχηγεΐόν μου καί άπ’αύ- 
τοϋ ορμώμενος νά έπισκεφθώ τά λοιπά μοναστήρια, 
είς α ήδυνάμην νά μεταδώ καί διά θαλάσσης. Έναυλω 
σα λοιπόν άκάτιον μέ δύω κωπηλάτας, είδος καλογή- 
ρων θαλασσινών, οΐτινες μέ πεντήκοντα γρόσια έστερ - 
ξάν νά μέ μεταφέρωσιν οπού ήθελον κα! πάλιν νά μ’ έ- 
παναφέρωσιν όσάκις ήδουλόμην, διότι ό καιρός είς αύτούς 
έφαίνετο νά ήναι πράγμα ολως διόλου άσήμαντον.

Τό μοναστήριον τοΰτο έθεμελιώθη μεν ύπό τοϋ Αύ
τοκράτορος ‘Ρωμανού περί τό έτος 920, άνωκοδομήθη 
δέ ύπό Ανδρονίκου Β' περί τό 1320. Καταστραφέν δε 
ύπό σεισμού κατά τόν ΙΣΤ'. αιώνα άνηγέρθη ύπό τοϋ 
Σουλτάνου ή ίσως έπί τοϋ Σουλτάνου Σελίμ του Α'. πε
ρί τό 1315. Τω 1701 διέκειτο είς πολλά κακήν κα 
τάστασιν* έπισκευασθέν έκ τρίτου έπαθε πάλιν κατά 
τήν Ελληνικήν Επανάστασιν, καί ήδη έπανωρθοΰτο 
καθ’ ον καιρόν έγώ ήλθον είς αύτό. Αλέξανδρος ήγε- 
μών τής Βλαχίας ύπήρξεν είς τών μεγαλοδώρων ευερ
γετών καί τούτου κα: άλλων μοναστηρίων τοϋ Άθωνος· 
καί έν γένει ταΰτα τά καταστήματα μέγα δφείλουσιν 
είς τήν εύσέδειαν τών χριστιανών ήγεμόνων τών τουρκι
κών παραδουναδείων χωρών.

Ή μεγάλη καί ώραία βιβλιοθήκη περιέχει χιλιάδα 
τινά τόμων έντύπων καί τριάκοντα ή τεσσαράκοντα χει
ρόγραφα άσήμαντα. Είς τήν εκκλησίαν φυλάττεται μέ
γα τεμάχισν τοϋ τίμιου Σταυρού ηύτρεπισμένον μέ λί
θους τών πολυτελών. 'Ο ήγούμενος τοΰ Ξεροποτάμου, 
Εξηκοντούτης περίπου, μεσαιπόλιος τό γένειον, εΐλκυσε

τήν προσοχήν μου διά τοϋ εύσχήμονος έξωτερικοϋ του, 
όποιον έπρεπε νά έχωσιν ολοι οί ποιμένες τοιούτων ά· 
οκηιικών καταστημάτων. Ήτον άπλοϋς τόν τρόπον, 
γλυκύθυμος κ’ ένταύτω ζωηρός. Εγνώριζεν ακριβώς 
τά θρησκευτικά του χρέη. Ή δέ εύσέβεια καί ή άμω- 
μος διαγωγή του έγινοντο παράδειγμα είς τούς υπο
κειμένους αύτώ μοναχούς, ύφ’ ών ήγαπάτο κ’ έτιματο, 
διότι εύσεδής άληθώς καί ούχί καθ’ ΰπόκρισιν, εύθυμος 
αείποτε, δέν έφαίνετο οίίτε δκνηρίς, ούτε αγέρωχος, 
οίίτε κενόδοξος.

Βλέπων τό εύγενές του ήθος καί Ιεροπρεπές, τή» 
μακράν καί λευκήν κόμην, τήν κυμαινόμενη·? έσθήτα, 
έφανταζόμην όποιοι τινες ήσαν άρα οί άγιοι τών πρώ
των τοϋ χριστιανισμού αιώνων, οί πορευόμενοι άπα- 
ρεγκλιτως είς τήν όδόν τής δικαιοσύνης καί ύπομέ- 
νοντες καί βασάνους καί τό μαρτύριαν ύπέρ τής π:'· 
στεως, και ταύτην έχοντες μόνον οδηγόν καί κανόνι 
είς τάς εαυτών πράξεις-

Τήν Επαύριον τό πρωί, κατέδην άπό τά υψηλά τοϋ 
βουνού είς τήν ξηρά·? κοίτην τοΰ χειμάρρου οθεν τό 
μοναστήριον έλκει τόνομα. Νέοι δέ και αγαθοί διά
κονοι, άγαλλόμενοι οτι ειχον ένασχόλησιν, έκόμιζον 
τούς τάπητας, πορτογάλια καί άλλα μικρού ταξειδίου 
εφόδια, τά όποια μάς έχορήγησαν οί καλοί μοναχοί.

Πρώτον μοναστήριον πρός δ διευθύνθημεν ήν τό τής 
Σιμόπετρας μετέωρον είς βράχον απότομον, κάθετον, 
πεντακοσιους ή έξακοσίους πόδας υψηλόν, ίσως καί πε
ρισσότερον. Άλλά τοϋ καύματος οντος πνιγηρού, δέν 
κατετόλμησα νά άναδώ τοσοϋτον ύψος· οθεν έλπιζων 
οτι τήν επαύριον ήθελ’ εΐσθαι δροσερώτερος ό καιρός, 
προέβην έν τούτοις είς τό μοναστήριον

ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ,

τό μικρότατο1? τών μοναστηρίων τοϋ Άθωνος ζωγρα- 
φ'.κώτατα έμπεπηγμένον εις βράχον ού ή μόνη χάρις 
είναι ή αφθονία καί δροσερότης τών σύκων του. Δο- 
κιμάσαντες δέ ίδίοις δδοϋσι κοί εύρόντες δικαίαν τή? 
φήμην των μετέδημεν είς τό μοναστήριον

ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ,

ώκοδομημένου Επίσης έπί βράχου δρθουμένου εύθύς ύπέρ 
τήν θαλασσαν. Ή μονή έφαίνετο εύδαίμων, άλλά τών 
μοναχών ό αριθμός πολλά περιωρισμένος. Είναι δέ 
τών αςιολογωτάτων τοϋ Άθωνος διά τά άρχαΐά του. 
Ή Εκκλησία ίκανώς ευρύχωρος, διατηρείται άριστα. 
Παρά τήν πύλην τής εισόδου φαίνεται εΐκών έπ! ξύλου, 
τριών περίπου ποδών τετραγωνικών, περιεχομένη άπό 
πλαίσιο·? άργυρούν, έπίχρυσον, πλούσιον μέ πετρά
δια. Ή εΐκών αυτή, μία τών περιεργοτάτων οσας έτυχε 
ποτέ νά ίδω, παριστφ Αλέξιον τόν Κομνηνόν, αύτο- 
κράτορα Τραπεζοϋντος, τόν θεμελιωτήν τοΰ μοναστη
ριού φέροντα τήν αύτοκρατορικήν στολήν. Αύτός ούτος 
είναι, άν δέν άπατώμαι, ό κτίσας παρά τήν Τραπε- 
ζοϋντα τόν μεγαλοπρεπή ναόν τής Άγιας Σοφίας κλη- 
θέντα ούτω καθ ήν είχεν ομοιότητα πρός τήν έν Κων- 
σταντινουπόλει Αγίαν Σοφίαν. Ή δ’ έκκλησία τοΰ ά
γιου Διονυσίου έκτίσθη παρ’ αύτοΰ τώ 1 380. Είς τόν 
μετέπειτα δε χρόνον Νεάγουλος καί Πέτρος, αύθενταί 
τής Βεσσαραδίας, έπεσκεύασαν τήν μονήν Είδον ακόμη 
μίαν εικόνα γυναικός, πιθανώτατα τής βασιλι'σσης 
Πουλχερίας, ή 'Ροξάνδρας γυναικός Αλεξάνδρου ήγε- 
μόνος Βλαχίας, άμφοτέρων εύεργετίδων τοϋ κατα
στήματος.

Ώς ξένον μ’ ώδήγησαν είς τήν Εκκλησίαν, ένθα οί

μέ τέσσαρας μοναχούς όμιλοϋντας Αγγλικά, Γαλλικά, 
’Ιταλικά καί Γερμανικά. Καί πρώτον μέν Εγκαθιδρύθην 
είς κοιτώνα καλώς ηύτρεπισμένον Επί τό Τουρκικώτε- 
ρον, ένθα Εκοιμήθην ύπνον νήδυμον, άνενόχλητον άπό 
έντομα. Τήν Επαύριον δέ τό πρωί μετέδην εις τήν άε- 
ρικωτάτην αίθουσαν, οπού, μετά τό έξαίρετον πρόγευ
μα, συνήλθον cl μοναχοί ν’ άκούσωσι τόν έκλαμπρότα- 
τον ξένον συνομιλοΰντα μέ τοϋ; τέσσαρας πατέρας τούς 
λαλοϋντας αγνώστους γλώσσας. 01 άπλοι καί αγαθοί 
αδελφοί έθεώρουν μετ’ έκπλήξεως κ»! φόδου εύλαδοϋς 
τά χείλη Εκείνα ών ή τετραπλή δύναμις παρήγεν ήχους 
τόσον άλλοκότους, άπαραλλάκτως ώς οί Περουβιανοί 
έθαύμαζον κ έπροσκύνουν τά ‘Ισπανικά άλογα, των 
όποιων δεν Εννοούν τήν χρεμετιστικήν γλώσσαν. Πλήν 
κατ’ ευτυχίαν ίδικήν μου οστις πολλά δλιγα Γερμανικά 
κατέχω, ό αίδεσιμώτατος οστις έλάλει τήν γλώσσα·? 
ταύτην ήτο πολύ σιωπηλός Εκ φύσεως* μολονότι φρο
νώ οτι καί οί δύω ήμεθα ισοδύναμοι, καί δτι ή σιωπή 
του έσωσε καί τών δύω κοινώς τήν ύπόληψιν, Άλλ’ Ε
πειδή ό ύπηρέτης μου, οστις περί ούδενδς πράγματος 
είς τόν κόσμον άμφίδαλλε, τούς είχεν είπεΐ δτι ώμιλουν 
τροχάδην έννενήκοντα γλώσσας, καί δτι ήμην πρω- 
τεξάδελφος όλων τών βασιλέων τής Εύρώπης, οί τα
λαίπωροι μοναχοί δέν ήξευραν ποΰ νά με βάλωσιν. Ή 
άληθεία είναι δτι καί εις τούτο καί είς τά λοιπά μο
ναστήρια πας περ ηγητής τελέσας τήν δδοιπορία·? τοΰ 
άγιου Τάφου χαίρει έξ;διασμένην τιμήν κ’ εύνοιαν.

Τό μοναστήριον τούτο ένθα τά πάντα έλκύουσι τήν 
περιέργειαν έθεμελιώθη ύπό Βιαγκοδάνου, δσποδάρου 
τής Βλαχίας, διά μοναχούς Σέρδους καί Βουλγάρους.
Τά βιβλία κεκλεισμένα είς μικρόν δωμάτιόν ήσαν κα
θαρά καί καλώς διατεταγμένα είς θήκας καινάς· έ’? 
μόνον είδον χειρόγραφον Ελληνικόν τοΰ IB', ή 1ΓΖ. σίώ- 
νος, περιέχον τά τεσσαρα Εύαγγελια. Ύπήρχον δε 
διακόσια πεντήκοντα περίπου χειρόγραφα Σέρβικά καί 
Βουλγαρικά, ών τρία μάλιστα αντίγραφα Ευαγγελίων 
ήσαν άξια προσοχής. Τό πρώτον, τόμος παχύς είς 4ον. 
Ελλιπής περί τό τέλος, ήν γεγραμμένον διά χαρα
κτήρων δακτυλιαίων. Τό δεύτερον, είς φύλλο·?, διά χα
ρακτήρων Επίσης δακτυλιαίων, έφερεν εικόνας ωραίας 
έπί τής κεφαλιδος έκαστου τών τεσσάρων Ευαγγελίων, 
είς δέ τό τέλος αύτών ύπήρχε καί μια μεγάλη καί α
ξιοπερίεργος εΐκών Πατριάρχου. Πολλαί τών λέξεων 
καί άπασα ή ςτξις τοΰ ωραίου χειρογράφου ήσαν χρυ- 
σαΐ. Τό τρίτον, είς φύλλον, επίσης διά γραμμάτων δα
κτυλιαίων, εις άρχαιαν Βουλγαρικήν γλώσσαν, ή·? 
άπ’ αρχής μέχρι τέλους πλήρες ζωγραφημάτων. Ή 
μεγάλη έκπληξις μου ίδόντος βιδλίον τόσον σπάνιον, 
όποιον δεν ειδον άλλο κατά τήν Ανατολήν μ’ έκαμε, 
σχεδόν νά κατακρημνισθώ έκ τής κλίμακος οπού \ςί- 
μην. ’Επειδή όμως ή κοινότης τοΰ μοναστηριού έφαί
νετο προδήλως ευπορούσα καί τά βιβλία ήσαν διατε- 
τηρημενα έν καλή τάξει, δέν άπετόλμησα νά προτείνω 
τι είς τού; μοναχούς περί πωλήσεως· άλλ’ ένω ήτοι- 
μαζόμην ν’ άπέλθω, δ ήγούμενος μ’ είπε·? δτι έπεθυμέί 
πολλά νά μοί δώση δώρο·? τι ώς ένθύμιον τής είς τό» 
άγιον Παύλον έλεύσεώς μου. Έγώ ϊέ τώ είπον οτι εύ
χαρίστως ήθελον λάβει ένα τόμον έκ τής βιβλιοθήκης. 
Τό μόνον εΰκολον, άπήντησεν εκείνος- κάνεις έξ ήμών 
δέν πιάνει ε(ς τάς χεϊρας τά παλαιά ταΰτα βιβλία, και 
θέλω νομίσει ευτυχίαν τό νά σοί προσφέρω έν έξ αύτών. 
Εΐσήλθομεν λοιπόν πάλιν είς τήν βιβλιοθήκην, καί ό 
ήγούμενος λαβών τυχαίως ένα τών πόμων μοί τόν προ- 
σήνεγκε. Άν τό δποϊον εύαρεστεΐσθε νά μοί δώσητε 
βιδλίον σάς ήναι άδιάφορον. άφετέ με νά λάδω έν τής 
άρεσκείας μου, τώ είπον, κ' έδειξα τόν τόμον μέ τάς

μοναχοί έστησαν έμπροσθεν τοϋ εικονοστασίου τράπεζαν 
ξυλίνην χομηλήν, έχουσαν γραφάς παλαιοτάτας. Επ! 
ταύτης Εξέθεσαν διάφορα κειμήλια έν οίς τινα αξιοθαύ
μαστα κατά τε τήν ύλην κα! τήν τέχνην τής κατα- 
οκευής, ώς λόγου χάριν, έν δισκάριον έκ μίγματος 
πολλών συνηληομένων λίθων τίμιων τοϋ είδους τών 
χαλαίοων ( Turquoises ), διότι εκ μιας μόνον λί
θου δέν ήτο δυνατόν νά σύγκειται ώς ίκανώς εύμέγε- 
θες. Τοιοϋτόν τι έργον, άλλ’ άσυγκρίτω λόγω υποδεέ
στερον τήν έργασίαν είδον είς τό θησαυροφυλάκιον τοϋ 
Εν Βενετία άγιου Μάρκου. Τό θαυμάσιον τοΰτο πι- 
νάκιον ^χρυσόδετου διά χρυσού άπεφθου, πολυτελώς κε- 
κοσρ.ημένον με έκκρουστα ζώδια κα! άνάγλυφα παρι- 
στώντα άγιους, κα! μέ άρχαιοτάτας Επιγραφάς, είναι 
δώρο·? τής Αύτοκρατορισσης Πουλχερίας. Μ’ έδειξαν 
προσέτι μίαν ώραίαν λειψανοθήκην περιέχουσαν τήν κά
ραν τοϋ άγιου ’Ιωάννου τοΰ Βαπτιστοϋ, τοϋ όποιου τά 
έστά κα! άλλη μία κάρα δεικνύονται είς τήν μητροπο- 
λιτικήν Εκκλησίαν τής Γενούης Ή λειψανοθήκη αυτή 
δωρηθεΐσα είς τό μοναστήριον ύπό Νεαγούλου αύθέντου 
ή άσποδόρου τής Βχαχίας, έχει σχήμα βυζαντινής έκ 
κλησίας, ούσα δύω μέν ποδών τό μήκος, δύο δέ τό 
ύψος. Άλλά τής υλικής αξίας άσυγκρίτω λόγω άνω- 
τέρα είναι ή θαυμαστή καί ολως ιδιότροπος τεχνική Εξ
εργασία. Ή μέν δροφή, καλύπτεται ύπό πέντε θόλων 
έλοχρύσων· είς δέ τάς πλευράς ύπάρχουσι δεκαέξ μι 
κραί παστάδες έχουσαι δεκαέξ παραστάσεις άγιων διά 
γραμμών κυματοειδών, καί άλλαι όκτώ εις τάς όκτώ 
γωνίας. Τά δέ γείσα καί ολα τά πέρατα κεκόσμηνται 
διά γοτθικών γλυφών ιδίαζούσης τέχνης, ής ούδέν ο- 
μοιον ύπάρχει ϊν Εύρώπη Τό άγνώστου χρόνου καί 
τόπου καλλιτέχνημα τοΰτο είναι πλούσιον, γλαφυρόν, 
πρωτότυπον κατά τε τήν τεχνικήν ιδέαν καί τήν Εξερ
γασίαν, αριστούργημα αληθώς παλαιας τέχνης κα! έν 
τών περιεργοτάτων μνημείων τοϋ Άθωνος, μολονότι 
τό δισκάριον τή; βασιλισσης Πουλχερίας ύπερτερεΐ κα
τά τήν άξίαν τής ύλης. Μ’ έδειξαν δέ καί άλλα κει
μήλια άλλά δέν είχόν τι άξιον προσοχής.

Ή δε β.δλιοθήκη περιείχε χειρόγραφα όχι όλιγώ- 
τερα τών χιλίων, τό μέν ήμισυ έπί χάρτου, τό δ’ ήμισυ 
έπ! περγαμηνοϋ. ’Εν τοΐς περγαμηνοΐς παρετήρησα μά 
λίστα έν Εύαγγέλιον είς τέταρτον διά χαρακτήρων 
δακτυλιαίων, άριστά διατετηρημενον· άλλο Εύαγγέλιον 
τοΰ όποιου τρία πρόσθετα φύλλα ήσαν γεγραμμένα έπί 
παλαιών δακτυλιαίων γραμμάτων τούς διαλόγους τοϋ 
άγιου Γρηγοριου διά γραμμάτων κοινών άλλά πε· 
πλουτισμένους διά δώδεκα ώ ραίων μικρογραφημάτων. 
Κλασικόν συγγραφέα δέν εύρον ούδένα έπί περγαμηνοϋ· 
Μεταξύ τών έπί χάρτου χειρογράφων ήτο μία Ιλιάς 
τοΰ 'Ομήρου εις φύλλον κακογραφημένη, δύω αντίγρα
φα τών συγγραμμάτων Διονυσίου τοΰ Άρειοπαγίτου 
καί πλήθος άλλων β δλιων τής Εκκλησιαστικής ιερουρ
γίας. Άλλά κάνέν άπ’ ολα ταΰτα τά βιβλίο δέν έστερ- 
ξαν, φεϋ! νά μοί παραχωρήσωσι. Νομίζω οτι τό μο- 
ναστήριον τοΰτο κατ’ ευτυχή τινα συγκυρίαν δέν έπαθεν 
όσον τά λοιπά έκ τής τελευταίας ‘Ελληνικής έπανα- 
στάσεως- έπειδή άναλόγως πρός τήν μικρά·? του έκ- 
τασιν περιέχει θησαυρούς αληθινά έκπ> ηκτικούς.

Μετά τέταρτον ώρας έφθάσαμεν είς τήν θαλασσίαν 

αποβάθραν τοΰ -
ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ,

δπόθεν έγεινε χρεία ν’ άναδώμεν άνοδον απότομον ήμί- 
σεος μιλίου έως ού φθάσωμεν εις τό μοναστήριον, τό 
όποιον τότε μετά πολλής σπουδής έπεσκευάζετο. Εύρον 
έν αύτώ Εγκάρδιο·? υποδοχήν, κ’ έσχετίσθην πάραυτα
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πολλάς εικονογραφίας. Δέν ήξευρα πραγματικώς άν 
έγρηγόρουν ή όνειρον έβλεπον οτε είδα τόν ήγούμενον 
έμδάλλοντα τό βιβλίο-/ εις τάς χεφάς μου. Ή έπιτυχία 
μέ κατέστησε τολμηρότερο-/, κ’ έθάββησα νά τόν ζητή
σω νά μοί πώληση, εί δυνατόν, τ’άλλα δύω των Εΰαγ- 
γελίων χειρόγραφα. ’Αλλ’ εκείνος έπέμεινενά μοί χα
ρίση καί τούτα. Πώς ν’ άντισταθή τις, οτιχν γνωρίζη 
οτι τά βιβλία ταϋτα εις μέν τά όμματα των μοναχών 
δεν έχουσι κάμμίαν αξίαν, δέ/ έξοδεύοντα: δε εις τά 
παζάρια ούτε τής Κωνσταντινουπόλεως, ούτε τής 
Σμύρνης, ούτε τής Θεσσαλονίκης, ούτε οΰδεμιας άλλης 
γειτονικής πόλεως ; Μολαταύτα δ·.ά νά μή μέ βαρόνη 
τό συνειδός, άφησα άναχωρών κερμάτιά τινα εις την 
εκκλησίαν. Αί άρχαί μέ συνώδευσαν μέχρι πέραν τής 
έξωτέρας Ούρας, καί χάρις εις τήν αγαθήν πρόνοιαν 
τοϋ ηγουμένου, ήμίονοι μάς έ'φερον μέχρι τοϋ παρα
λίου ένθα έπανεύρομεν τούς κεκαρμένους πορθμείς. 
Διευθύναντες τότε έαυτούς κατά τά βορειοδυτικά, έ- 
φθάσαμεν εντός δλίγου εις τούς πρόποδας τοΰ αποτό
μου βράχου τής

Σ1ΜΟΠΕΤΡΑΣ.

Τό μοναστήριον τούτο έθεμελιώθη ύπό Σιμωνός τί
νος άναχωρητοϋ, άγνωστου άλλοθεν εις εμέ. Ή οίκο- ' 
δομή συνέ'/.εται μέ τήν πλευράν τοϋ όρους διά ωραίου 
υδραγωγείου έχοντος διττάς σειράς αλλεπαλλήλων 
αψίδων, καί διά μιας υπερφυούς γεφύρας έκτετοξευμέ- 
νης ύπεράνω βαθειας φάραγγος παρά τά τείχη τοϋ μο
ναστηριού, τό όποιον έντεϋθεν όρώμενον όμοιάζει μέγαν 
τετράγωνον πύργον μέ πολλάς σειράς εξωστών προε- 
ξεχόντων από τά τείχη εις ύψος εξαίσιο-/. Μετά πολ
λούς μόχθους καί πολύν ιδρώτα έφθασα τήν είσοδον, 
οπού γηραιός τις θυρωρός μέ ύπεδέχθη μέ χίλια παρά 
ξένα σατυρικά σχήματα. Μ’ ώδήγησαν πρός τόν ηγού
μενον έχοντα τότε συμβούλιο-/ καί περικυκλούμενον από 
όμήγυριν σοβαράν πωγωνοφόρων καί κομώντων μονα
χών. ’Αροϋ δ' έλάέομεντό γλύκυσμα καίτόνκαφέν, διό 
τι τό κάπνισμα δεν επιτρέπεται εις τούς μοναχούς τοϋ 
“Αθωνος, μ’ώδήγησαν εις τήν εκκλησίαν καί τήν βιβλιο
θήκην.

Ευρον εις τήν βιόλιοθήκην εκατόν πεντήκοντα περί
που χειρόγραφα, έξ ών πεντήκοντα επί περγαμηνοϋ, 
δλα βιβλία θρησκευτικά. Δέκα μόνον ή δώδεκα ήσαν 
άξια προσοχής· τρία τούτων μοίέπωλήθησαν, ήτοι Ιον. 
ό βίος καί τά συγγράμματα τοΰ 'Αγίου Ίωάννου Κλιμα- 
κος ήγουμένου τοΰ όρους Σινά, εις σχήμα τέταρτον τοϋ 
Θ', αΐώνος. 2ον. Αί πράξεις καί έπιστολαί, μέγα ώ- 
ραίον φύλλον διά μεγάλων γραμμάτων γεγραμμένων 
διακριδόν εις δύω στήλας. 3ον. Τά τέσσαρα Ευαγγέλια 
μέ τάς εικόνας τών Ευαγγελιστών έπί κεφαλής ενός 
έκάστου τών Ευαγγελίων.

Άλλ’ ενώ έμέτρουν τά χρήματα εις τών μοναχών 
άνοίξας έν τών χειρογράφων, τό περιέχον τά Ευαγγέ
λια, ευρε γεγραμμένον εντός τρομερόν ά.αθεματισμον 
τοΰ δωρητοϋ καθ’ ούτινος ήθελε πωλήσει τό βιβλίο·/ 
ή τόσον άκαιρος αΰτη άνακάλυψις έπροξένησε βαθείαν 
εντύπωσιν εις τούς μοναχούς· άλλ’ έπειδή οί δύω άλ
λοι τόμοι δεν είχον γεγραμμένον αναθεματισμόν, μοί έ- 
πετράπη νά τούς λάδω. 0*. πατέρες έσήμαναν εις τιμήν 
μου άναχωροϋντος τά σήμαντρα. Εις τούτο μόνον τό 
μοναστήριον καί εις τοΰ άγ. Διονυσίου οί ήγούμ.ενοι ή- 
σπάσθησαν κ’ έ'φερον έπί τοϋ μετώπου τό πατριαρχικόν 
γράμμα, ενδειξις υποταγής καί σεβασμού άποδιδομένη 
εις τά σουλτανικά καί άλλων ασιανών ήγεμόνων φ ι ρ- 
μ άνι α.

Τό εσπέρας έπέστρεψα εις Ξηροπόταμον κ’ ευρον τόν

αναπαυτικόν μου κοιτώνα και μετά τούς μόχθους τής 
ήμέρας έτίμησα άςιόλογον δείπνο-/ νηστεύσιμον συντρο- 
φευόμενος έξ ενός τών μοναχών έλθόντος κατ’ έκείνην 
τήν ήμέραν έξωθεν άπό τά υποστατικά, καί μετά τοϋ 
όποιου μ’ άφησαν ως γνωρίζοντος όπωσοϋν τήν ’Ιταλι
κήν γλώσσαν. Ήτον άνήρ ωραιότατος, μεγάλους έ- 
χων τούς οφθαλμούς, καί μακράν καί μέλαιναν τήν κό
μην καί τό γένειον, όποίαι είναι αί εικόνες τοΰ Τιτια- 
νοΰ ή Σεβαστιανού τοϋ έκ Πιόμβου. Μέ διηγήθη δέ ότι 
οί γονείς αΰτοΰ ως καί όλοι οί κάτοικοι τής γενεθλίου 
κώμης του εις τήν 'Ρούμελη-/ έσφάγησαν εις καταδρο
μήν τινα, καί οτι αύτός νήπιο-/ ών άνεσώθη εις τό μο
ναστήριον ύπό αγαθού τίνος καλογήρου, οστις τόν άνέ- 
θρεψε καί τόν έδίδαξε τήν ’Ιταλικήν γλώσσαν, οτι πο
τέ δέν έξήλθεν έκ τοΰ “Αθωνος· έπρόσθεσε δέ οτι τό 
αυτό συνεβαινε καί εις άλλους πολλούς τών μοναχών. 
Μητέρα δεν ενθυμείτο, ούδ’ ήτο νομίζω ένδομύχως βέ
βαιος ότι έγεννήθη ποτέ έκμητρός. Γυναίκα δεν είδε έπ! 
ζωής του καί μ’ ήρώτα άν αί γυναίκες ώμοίαζον τήν ει
κόνα τής Παναγίας, τήν οποίαν εις τάς εκκλησίας έ
βλεπε-/. "Οστις έγνώρισε πόσον σκληρά καί άψυχος ετ- 
να: ή ε’ικών αΰτη εις τάς γραικικάς έκκλησίας θέλει 
συμφωνήσει μαζή μου οτι δεν είναι διόλου έπιτηδεια 

I πρός τό να έμπνεύση έρασμιαν ιδέαν τοΰ γυνακει'ου
1 φύλου, καί οτι εις τάς Κιρκασσίας, τάς Γεωργινάς καί 
άλλων χωρών γυναίκας ύπάρχουσι τινες διαφοραί τάς 
όποιας δεν είναι εύκολο-/ νά ερμηνεύση τις εις τόν ο- 
λως άθέατον τοϋ τοιούτου θεάματος. "Οθεν ήρκεσθην νά 
εϊπω εις τόν νέον μοναχόν οτι ολαι αί γυναίκες δέν 
ήσαν άκριβώς όμοια: μέ τήν περί ής ό λόγος εικόνα’ 
μ’ όλον δ’ οτι μ’ ήκουε μέ πολλήν προσήλωσιν, κ’ έ- 
φαίνετο λίαν περίεργος νά μάθη τι πλέον περί τών ά
γνωστων τούτων πλασμάτων, έγώ έκρινα καλόν νά μή 
παρατείνω τόν περί τούτου λόγον.

Διά νά εννοήση τις καλώς τά λεχθεντα καί τά κατό
πιν λεχθησόμενα, ανάγκη νά έξεύρη οτι έκ τών χρόνων 
τοϋ Μεγάλου Κωνσταντίνου κάμμία γυνή δεν έπάτησε 
τό έδαφος τοΰ "Αθωνος, ό δέ έξοστρακισμός εκτείνεται 
καί εις αυτά τά ζώα τοΰ θήλεος γένους.

Πλοίο-/ φορτόνον ξυλικήν έμελλε μετά τρεις ήμέρας 
ν’ άποπλεύση εις Κωνσταντινούπολιν. Συμφωνήσας μετά 
τοΰ πλοιάρχου νά έλθη καί μέ παραλάβη εις τό μονα
στήριον τοΰ Καρακάλλου, άφήκα τόν Ξηοοπόταμ.ον καί 
διευθύνθην πρός τά μεσογαιότερα, έπιθυμών νά ίδω 
ταίς Κ α ρ υ α ϊ ς, τήν πρωτεύουσαν τοΰ “Αθωνος. ’Εν 
τή παρόδω έπεσκέφθην τό μοναστήριον τοΰ

ΚΟΥΤΑΟΥΜΟΥΣΗ

τό έξ όλων τών τοϋ “Αθωνος μοναστηρίωυ κανονικώτα- 
τα ωκοδομημένον. Περιέχει μεγαλωτάτην τετράγωνον 
αυλήν μέ στοάς όλόγυρα, οπού έκτείνονται τά κελλεία 
τών μοναχών. Έν τω μέσω τής αυλής ί'σταται ή έκκλη- 
σια- ό δέ νάρθηξ αυτής φέρει παράστασιν τής Δευτέρας 
παρουσίας. Καθ’ ήν στιγμήν ύπήγα, τό μοναστήριον 
ήτο σχεδόν έρημον. Μόλις μετά πολύ προήλθε-/ εις 
μοναχός, καί ούτος ήρνείτο άπολύτως νά μοί άνοιξη 
τήν βιβλιοθήκην, προτείνω-/ οτι πρό τίνος καιρού Ρώσ- 
σός τις έδανείσθη έν βιβλιον, καί πλέον δέν έφάνη ούδ’ 
αυτός ουδέ τό βιβλίο-/. Μολοντούτο κατώρθωσα νά είσέλ- 
θω διά τής χρυσής εκείνης κλειδός εις τήν όποιαν ού- 
δείς μοχλός άνθίσταται.

Ευρον εις μέγα δωμάτιον έχον εις τάς τέσσαρας 
πλευράς θήκας έκ σανίδων ώραιαν πλήν ήμελημένην 
συλλογήν βιβλίων. Πολλά έκειντο χαμαί καλυπτόμενα 
ύπό παχείας κόνεως τήν οποίαν φαίνεται σεβασθείς ό

τοσαύτα παρασχών μοι πράγματα 'Ρώσσος. Περιείχε δέ 
ή βιβλιοθήκη έξακοσίους ή έπτακοσίους τόμους έντυ
πους, διακόσια χειρόγραφα έπί χάρτου, κ’εκατόν πεν
τήκοντα έπί μεμβράνης. Πλήν δέν ήδυνήθην νά τά έξε 
τάσω μέ τήν άνεσίν μου, διότι ό συνοδεύω-/ με καλόγη 
ρος ύποθέτων με 'Ρώσσον βιβλιάρπαγα δέν έλειψε 
στιγμήν άπό σιμά μου, ούτε μ’ έδιδε τόν άναγκαϊον 
καιρόν. Σύν τοϊς αλλοις είδα διάφορα αντίγραφα τοΰ 
Χρυσοστόμου, οστις ήτο, φαίνετο, ό κατ’ έξοχήν πεφι- 
λημένος συγγραφεύς τών μοναχών, οτε οί μοναχοί ά- 
νεγίνωσκον, έπειδή πρό πολλοϋ ήδη ένέκριναν παμψη- 
φεί νά παραιτήσωσι τό οχληρόν καί πληκτικόν τούτο 
έθος. Ejupev επίσης έν Ευαγγέλιον διά χαρακτήρων 3α- 
κτυλιαιων, πλήν πολλά έφθαρμένον. Ένώ δέ προσε- 
χείμην εις τάς έρεύνας μου δύω ή τρεις άλλοι μοναχοί 
προέκυψαν άπό τάς όπάς των, πλήν δέν έστερξαν ούδό- 
λως ν’ άποσπασθώσιν άπό τά βιβλία των ό δυστυχής 
εκείνος "Ρώσσος ένέσπειρε τόν φόβον καί τήν ύποψίαν 
εις ταφ πνεύματα όλης τής άδελφότητος. ’Αν έβλεπον 
όμως καί τί έκρυπτον έντός τοϋ σάκκου μου ήθελον μ’ 
έκλάβει χειρότερον καί αΰτοΰ τοϋ Ρώσσου.

Τό μοναστήριον τοΰ Κουτλουμουσή θεμελιωθέν ύπό 
τοϋ αΰτοκράτορος ’Αλεξίου Κομ.νηνοΰ καί καταστρα- 
φέν ύπό τοΰ Πάπα τής Ρ ώμης άνωρθώθη τή εΰ- 
σεβει'α πολλών όσποδάρων καί ηγεμόνων τής Βισσαρα- 
βίας. Δέν έξεύρει τις όμως τί νά ύποθέση άκούων τούς 
καλούς μοναχούς βεβαιοΰντας ότι πολλά τών μονα- 
στηριων έκάησαν καί διηρπάγησαν ύπό τοΰ Πάπα. Πι
θανόν ό τι κατά τούς χρόνους τών Σταυροφορικών πολέ
μων, άτακτοι συμμοριαι συνοδεύουσαι τά χριστιανικά 
στρατεύματα, όχι διά τά έλευθερώσωσι τόν Τάφον τοΰ 
Χριστοΰ, άλλά πρός αρπαγήν καί ληστείαν, έλκόμενο: 
από τήν φήμην τοΰ πλούτου καί τής ευπορίας τών ή
συχων τούτων μονών, έλάμβανον τήν διαφοράν τών 
θρησκευμάτων δικαιολόγημα τών ιεροσυλιών καί κα
κουργημάτων αυτών. ’Ισως δέ καί άλλοι λησταί καί 
πειραταί κατά τόν μεσαιώνα έκάλυπτον συχνά τάς άνο 
μίας των ύπό τό ιερόν πρόσχημα τοΰ πρός τήν 
εκκλησίαν τής 'Ρώμης ζήλου, καί κατ’ αυτόν τόν 
τρόπον τ’ όνομα τοϋ Πάπα κατέστη αντικείμενο-/ φόβου 
καί αποστροφής εις τούς κατοίκους τοϋ Άθωνος. 

ΚΑΡΥΑΙΣ.

Εκ τοΰ μοναστηριού τούτου μεοέβην εις τήν πόλιν 
Καρυαίς. άν πρέπη νά όνομάση τις πόλιν τόπον κα- 
τοικούμενον άπό τινας ανθρώπου; μόνον έχοντας έργο-/ 
τό κριτασκευάζειν σταυρούς καί άλλα γλυπτά κοσμή
ματα έκκλησιαστικά άπό ξύλο-/ κυπαρισσου, καί τοΰ 
όποιου μόνη άξια λόγου οικοδομή είναι ή έκκλησία τό 
Πρωτάτον. Διοικείται δέ ύφ’ ενός άγα στελλομένου 
ύπό τής Πύλης ινα είσπράττη τούς άπό τών μοναχών 
δασμούς καί προστατεύη αυτούς κατά τών έπηρειώντών 
όμορων Τούρκων. Μισθοδοτείται δέ καί διατηρείται ό 
άγάς άπό τά είκοσι καί έν μοναστήρια τοΰ όρους, συμ- 
όάλλοντα πρός τούτο ώρ σμένον τι ποσόν. Κατά καιρούς 
όέ οί ήγούμενο: τών μοναστηριων καί λοιποί έν άξιώμα- 
σι συνέρχονται εις τήν έκκλησίαν τοϋ Πρω-άτου καί 
βοολεύονται περί τών κοινή συμφερόντων. Λυπούμαι ότι 
δέν παρευρέθην εις καμμίαν τών συνεδριάσεων τής 
^?Ζ»!άής ταύτης Συνόδου. Εις τήν περίχωρον τών Κα
ρύων ύπάρχουσι πολυάριθμοι άγροικίαι εκκλησιαστικά!, 
διατριδα! τών μοναχών κατά τήν εποχήν τών συνελεύ 
σεων. Τινών ή τοποθεσία είναι τερπνή ότι μάλιστα. 
Διότι ή πόλις Καρυαίς κειται εις υπώρειαν βουνού ά 
νωθεν ωραίας κοιλ,άδος ά/εωγμένης πρός τήν θάλασσαν,

ήτις πρός βοβραν μάλιστα καθοραται ελευθέριος μέ τήν 
γλαυκήν νήσον Σαμοθράκη-/ έν μέσφ αΰτής. ’Εκτείνον
ται δέ περί τήν πόλιν καί πρασιαί καί κήποι μεγάλοι 
καί πλ,ήθος βαδοκινεών καί άλλων όπωροφόρων δένδρων.

Ότε ύπήγα εις τόν άγαν έτυχε νά κοιμάται, καί τις 
τολμά νάταράξη ποτέ ύπνον άγά; Κατά καλήν μου όμως 
τύχην εςύπνησε μόνος. ’Αναγγείλαντος δέ τοΰ ύπηρέ- 
μου ότι έξοχον υποκείμενον έπεθύμε: νά τόν ί'δη, μ’ ύ
πεδέχθη εις τό κιόσκιον, είδος κλ.ωβοΰ έγηγερμένου 
έν μέσω τοΰ κήπου εις σανίδωμα όκτώ ή δέκα πόδας 
υψηλόν ή οροφή αΰτοΰ μόνον έσκεπεν άπό τάς ήλ,ιακάς 
ακτίνας, τό δέ λοιπόν όλον ήτον ανοικτόν εις πάντας 
τούς αέρας. Μή έχων δ’ άλλο μέρος νά έπισκεφθώ 
διημέρευσα έντός τοΰ κλωβού τούτου μέ τόν άγαν κατά 
πρόσωπον καπνίζοντα τήν πίπαν, θωπεύοντα τόν αίλου
ρον του, καί μεγάλως θαυμάζοντα οτι δέν συνεμεριζό- 
μην τήν θαυμαστήν του διασκέδασιν. Έπινομεν δέ άπό 
καιρού εις καιρόν καφέν καί σερβέτια· άπό ήμίσειαν 
δέ εις ήμίσειαν ώραν έπρόφερεν όλίγας λέξεις ή έρω· 
τών με περί τών βασιλέων καί ήγεμόνων τών π ρω- 
τεξαδέλφων μου, ή φιλοφρονούμενός με ή διά 
νάμέ είπη ότι εις τήν πόλιν εύρίσκοντα: πολλοί οερβίσαι 
οΰτω καλών τούς μοναχούς. Τό έσπέρας άφοΰ έδει- 
πνήσαμεν μέ τό πιλάφ καί άλλα τουρκικά έδέσματα, 
μή εύρεθέντος τόπου νά κοιμηθώ, ύπήγα καί έπλαγια- 
σα εις τό 'Ρωσικόν μοναστήριον δλίγον άπέχον τοϋ κιο
σκιού. Τήν έπαύριον ένώ ό άγάς μοί ηύτρέπιζε πρόγευ
μα ειδον εισερχόμενο-/ τόν αίλουρον, όχι πλέον μόνον, 
άλλ’ ακολουθούμενο-/ άπό δύω μικρά χαριτωμένα 
πλάσματα τοϋ είδους του. ’Α! ά! έφώνησα πρός τόν 
άγαν- τί τούτο 1 δ γάτος σου λοιπόν είναι θήλυ! ,ειναι 
γάτα ! καί μένει έπί τοΰ 'Αθωνος κ’ έχει καί μικρά 
γατάκια 1

— Σ. . . ου ούτ ! έκαμε-/ ό άγάς μέ χαμηλήν και 
σοβαράν φωνήν, σΐγα, σιώπα ! Πρέπει νά ήναι . . . τω
όντι ... τ’ όμολογώ, είναι γάτα. Τήν έφερα άπό τήν 
Σταμβούλ, καί μ’ ενθυμίζει εδώ τόν οίκόν μου, τήν γυ
ναίκα τά τέκνα μου Μά τόν Μωαμέτην I μή τό είπης 
εις κανένα, ότι θά μέ τήν πάρουν }

Τόν καθησύχασα ύποσχεθείς νά μή διεγείρω κανέν 
σκάνδαλο-/· άναχωρών δέ είδα τόν άγάν θεωροΰντά με 
έκ τοϋ κλωβού του μέ τόν γάτον, καί πολύ μ’ έθλιβεν 
ότι δέν ήδυνάμην νά λάβω μετ' έμοϋ εις Σταμβούλ καί 
γάτον καί άγαν, τόσον ό ταλαίπωρος ά/θρωπος μοί έ
φάνη πάσχω-/ έκ τοΰ έρημου βίου του.

Τριών ώρών όδοιπορία μ’ έφερε-/ εις τό μοναστήριον 
τοϋ Καρακάλλου όπου ό ήγούμενος καί ό πάτερ Ιωσήφ 
μ' ύπεδεχθησαν ως παλαιόν φίλον καί ξένον- εκεί έμα- 
θον ότι δ πλοίαρχος μεθ’ ου είχα συμφωνήσει νά μέ 
λάβη εύρών ναύλον καλήτερον έκαμε πανία χωρίς νά 
περιμείνη έμέ. Μ’ φκακοφάνη πολύ, άλλά τί ήτον εις 
τήν έ ξουσιαν μου νά κάμω, είμή νά στείλω αμέσως 
άνθρωπον εις Ξηροπόταμον τόν μάλλον πολυφοίτητον 
λιμένα, διά νά εύρη άλλο πλοΐον.

Τήν ακόλουθόν ήμέραν περιήλθον όλας τάς γωνίας 
καί τά κατατόπια τοΰ μοναστηριού μετά τοϋ πατρός 
Ιωσήφ καί τοΰ ήγουμένου, οστις δεν έπαυε διηγούμενος 
Ιστορίας, καί πάντοτε έκκαλών εις τήν κρισιν τοϋ πά
τερ Ίωσή®, έπεσκέφθην δέ καί τήν βιβλιοθήκην, οθεν 
δ ήγούμενος |ιοί ^πέτρεψε νά λάβω έν εΰαγγελιον διά 
δακτυλιαίων γραμμάτων, ένα Δημοσθενην χειρόγραφον 
έπί χάρτου μέν, άλλά παλαιόν, ένα Ιουστίνον κ.τ.λ.

Εις τών μοναχών είχεν ώραΐον ς-αυρόν ‘γλυπτόν άρ- 
γυρόδετον, κ’ έπεθύμει νά μέ τόν πώληση- άλλά μ’ έ
φάνη νέος πολλά. Είπα τούτο εις τόνήγούμενον προσθείς 
ότι άν ευρ-.σκον σιαυρόν τινα ή λειψανοθήκην ή άλλο
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τι κειμήλιον άρχαΐον, ήθελον μετά χαράς δώσει καλήν 
τιμήν διά νά τ’άποκτήσω. Πάραυτα ό ήγούμενος,ώς έλ- 
λαμφθείς άνωθεν, μο! έπρότεινεν, έπειδή αύτάς πολλά 
θερμός θιασώτης τών αρχαίων δέν ήτο, νά μο! πωλή 
ση ένα τών σταυρών τής εκκλησίας, καί είς τόπον έ- 
κεινου νά θέση τέν τοϋ μονάχου. Ό σταυρός δν ουτω 

πως απέκτησα είναι εν τών καλλίστων κα! σεμνότατων 
χρυσοχοϊκών έργων 3σα εύρίσκονται σήμερον έν Άγ- 
γλι'α' αντιγράφεις αποτελεί τήν τρίτη ν εικόνα τών Κ ο
σμή μάτων τοϋ Μεσαιώνοςύπο Σαοΰ, Λονδί- 
νω, <843. Ό σταυρός ουτος έδωρήθη είς τό μοναστή 
ριον ύπό αύτοκράτορος τινός Ίωάννου, ύποθέτω οτι Ίω
άννου τοΰ Ζιμισκή, οτον ήουνήθην νά εικάσω έκ τών λό

γων τοϋ ηγουμένου.
Ένώ περιεπάτουν ήσήχως μετά τοΰ ήγουμένου στρα

φείς αίφνης ώς έμπνεησμένος μ’ ήρώτησεν άν έγνώριζον 
πόσον πωλοϋνται τά καρύδια είς Κωνσταντινούπολιν.

— Τά καρύδια;
— Ναί· είπε, τά καρύδια είν’ έξαίρετον πράγμα· 

έχουν πολλά είς Κωνσταντινούπολιν ;
— Δέν γνωρίζω, τώ είπσν, άλλά, πάτερ μου, πώς 

καί διά τί θέλεις νά γωρίζω πόσον πωλοϋνται τά καρύ
δια είς Κωνσταντινούπολιν;

— ΩI έπανέλαβε· δέν τρώγουν τό ήμισυ άπ’ δ,τι 
έπρεπε νά τρώγουν. Συκοφαντούν τά καρύδια' ή τρο
φή των δέν είναι βλαβερά, είναι τροφή άρίστη. Καί 
ούτως άδολεσχών μ’ είσήγαγεν είς στοάν δωμάτων, τά 
δποΐον δέν είχον έτι ίδει, καί όπου έπεριπάτησα είς τά 
καρύδια μέχρι τών γονάτων. Ποτέ δέν είδα τόσον πλή
θος τούτων τών καρπών. ‘Ο καλός ηγούμενος είχε 
προδλέψει φορτίον ολόκληρον καρυδιών διά τήν Κων
σταντινούπολή, καί ήλπιζε κέρδη μεγάλα, δι’ ών νά 
έπαρκέση είς τάς έπισκευάς τής μονής. Έπαρε, φάγε, 
μή έντρέπεσαι, μ’ είπε· φάγε διά νά ύπάγης νά είπης 
είς τούς Κωνσταντινουπολιτας φίλους σου τήν γλυκύτη
τα τών καρυδιών τοϋ Αθωνος. Καί άληθώς ήσαν νοστι
μότατα' πλήν έφαγα μετά πολλής διαχρίσεως, διότι 
ήμην νηστικός, καί είς τόν Άθωνα οίνος Ξερές δέν εύ 
ρίσκεται· είχα δ’ ακούσει καί τόν ήγούμενον τό πρωί 
συνδιαλεγόμενον μετά τοϋ πάτερ ’Ιωσήφ περί έτοιμασί- 
ας μεγάλου ιχθύος διά τό γεΰμα. "Οτε δ’έφθασεν ή ώρα 
ή έπίσημος είσήλθομεν είς τό έστιατόριον. Ευρομεν δέ 
τόν πάτερ ’Ιωσήφ καθήμενον είς τόν σοφάν, άνακομβω- 
μένον. καί δίδοντα οδηγίας είς τόν υπηρέτην τόν παρα- 
τιθέντα τό γεΰμα. Ουτος δέ πρώτον μέν ήπλωσε κατά 
γής τό τραπεζομάνδηλον, είτα έπ’ αύτοΰ έθεσεν άνά 
σκελα τήν τράπεζαν, είτα έφερε δύω βαυκάλεις έκ κασ
σιτέρου τήν μέν πλήρη οίνου, τήν δέ υδατος, καί τάς 
άπέθεσε πλησίον· ερριψε μ.ετά ταΰτα τρία προσκέφαλα 
διά τόν ήγούμενον, τόν πάτερ Ιωσήφ κ’ έμέ, καί υπήγε 
νά φέρη τό φαγητόν. Μετά μικρόν έφάνη κομίζων συνάρ- 
σει καί ρωμαλέου τίνος αναγνώστου όλα όμοΰ τά φα- 
γητά έπί μεγάλου δίσκου χαλκού (σιννίου) στοναχίζον 
τος ύπό τό βάρος1 έθεσαν δ’ αυτόν ούτως έχοντα έπί 
τών ποδών τής άντεστραμμενης τραπέζης Καί είς μέν 
τό κέντρον τού δίσκου έπλεεν είς μεγάλην παροψίδα 
έντός λιπαρού αρτύματος δ ιχθύς, πέριξ δέ περιεχώ- 
ρευον άλλα μικρότερα τρυδλία περιέχοντα ελαί
ας, δξυφυλλάδα, χαδιάριον, παπά γιαχνεσί, 
καί άλλα φαγητά θεσπέσια. Δύω δέ αίλουροι παρακο 
λουθοΰντες τήν δαΐτα, ήλθον καί παρεκάθησαν εγγύς 
άλλήλων· όσμή δέ αμβροσία έξητμίζετο πέριξ έκ τοΰ 
ιχθύος έρεθιζςυσα τήν όρεξιν Ένιψα δέ τάς χεΐρας καί 
ήτοιμαζόμην νά καθίσω, ότε δ ηγούμενος όστις άλλο 
παρά τό γεΰμα είχε κατά νοΰν, ήρχισε λίαν άκαίρως 
μίαν άπό τάς άτελευτήτους ιστορίας του.

Έλαλήσαμεν ήδη, είπε, περί τοϋ πλήθους τών βα- 
σιλέων, ήγο υμένων καί πατριάρχων όσοι άνεχώρησαν είς 
τό όρος, κ’ έτελείωσαν ενταύθα έν ειρήνη τάς ήμέρας 
αυτών. Έν έτει δέ 1 336, έποχή σημαντική είς τά χρο
νικά τοΰ ’Αθωνος, ήλθεν είς τό όρος σοφός τις έκ Καλα- 
λαδρίας, όνόματι Βαρλαάμ, Ήσαν δέ τότε είς τό όρος 
άνδρες άγιοι, άσκηταί, οΐτινες διά τής εντελούς άπό 
τών γήινων άποσπάσεως καί τής θεωρίας τών ουρανίαν, 
έφθασαν εις τοιοϋτον βαθμόν τελειότητες, ώστε ήξιώθη- 
σαν νά βλέπωσι τό φώς τοϋ όρους Θαβώρ.

— Τοϋ όρους θαβώρ ;
— Ναί! ύπέλαβεν ό ηγούμενος· τό φώς τό όφθέν ύπό 

τών αποστόλων έν τή ήμέρα τής Μεταμορφώσεως άπε- 
καλύφθη είς τούς άνδρας έκείνους διά τής μακρας ά- 
σκήσεως καί προσευχής κα! νηστείας. Τήν κεφαλήν έ
χοντες κεκλιμένην, καί αί'ροντες τήν διάνοιαν, πρώτον 
ένόμιζον ότι έπλανώντο είς χάος καί σκότη, άλλά μετ’ 
όλίγον έπληροΰντο θείας άγαλλιάσεως, άκτίς έπουρανίου 
φωτός κατήρχετο είς τά μέτωπά των κ’ εβλεπον έαυ
τούς άκτινοβολοϋντας,

— Θαυμάσιον !
Ό ήγούμενος έξηκολούθησε,
’Αλλ’ ό Βαρλαάμ έκεΐνος, άνθρωπος σαρκικός κα! 

ύλόφρων, έτόλμησε νά έκφέρη δισταγμούς ώς πρός τό 
μυστήριον τοϋτο1 ού μόνον δέ άλλά προέβη έως καί 
νά καταγέλα τούς σεβασμίους πατέρας τούς βλέποντας 
τό φώς τοϋ όρους Θαβώρ Τόσον δέ ήτον δ κατηραμένος 
βήτωρ επιτήδειος κα! δεινός, ώστε διά τών λόγων αύτοΰ 
ένέσπειρε τήν δυσπιστίαν είς τά πνεύματα τών άλλων 
τοϋ όρους άναχωρητών. Έγιναν τότε δύω φατρίαι· αί 
αμφισβητήσεις προέβησαν είς λογομαχίας, αί λογομα- 
χιαι είς έριδας, τό όρος όπου δέν έβλεπες πριν ειμή φι- 
λησύχους καί ειρηνικού: μοναχούς, κατήντησε τώρα 
θέατρον έριδων καί δυσπιστίας, καί δέν έπανεΰρε τήν 
γαλήνην, ειμή άφοΰ ό άρχαίτιος όλων τών δεινών άφω- 
ρίσθη κ’ έδιώχθη άπ’ όλα τά μοναστήρια. Τότε κατέ
φυγεν είς τήν Κωνσταντινούπολιν όπου ή διαλεκτική του 
δεινότης, ή παιδεία κ’ έπιδεξιότης τών τρόπων του κα- 
κατέστησαν αυτόν γρήγορα γνωστόν είς τήν αύλήν- άλ
λά καί ή πόλις αύτή μετεδλήθη έντός όλιγου έξ αιτίας 
του είς θέατρον θεολογικών έριδων. Ό αύτοκράτωρ 
είς δεινάς ευρισκόμενος περιστάσεις, έπειδή οί Τούρκοι 
ύπό τόν Όρχάνην κατέλαβον τήν Βιθυνίαν κα! άλλας 
χριστιανικός χώρας, θέλων δέ ν’ άπομακρύνη τόν αίτιον 
τόσων ερίδων συγκατένευσε (καί ένταϋθα οί αίλουροι, 
οίτινες ολίγον έφρόντιζον περί αύτοκράτορος καί περί 
Βαρλαάμ ήρχισαν νιαουριζοντες νά δεικνύωσι τήν άνυπο- 
μονησίαν των ότι δέν έλάμ.6»νον τό έκ τής τραπέζης 
μεριδιόν των ) συγκατένευσε λέγω ν’ άποστείλη τόν 
Βαρλαάμ πρέσβυν είς τόν Πάπαν τής ’Ρώμης, όπως 
συμβιβάση τήν άναμέσον Άνατολικών καί Δυτικών ύπάρ- 
χουσαν διαφωνίαν, έπί τούτω ώστε νά ς·είλωσιν et ήγε- 
μόνες τής Δύσεως βοήθειαν είς τόν αύτοκράτορα τής 
Ανατολής. Άλλ’ δ αύτοκράτωρ Ανδρόνικος άπέθανεν 
έκ τοΰ πολλοΰ άγώνος μεθ’ ού συνηγόρησεν έμπροσθεν 
τής συνόδου υπέρ τών ένθεαστικών ασκητών. ’Ιωάννης 
ό Παλαιολόγος έξέπεσε τοϋ θρόνου. Ιωάννης δέ ό Καν- 
τακουζηνός, μή θέλων νά δυσαρεστή ούδένα, έδωκε τήν 
θυγατέρα του Θεοδώραν σύζυγον εις τόν Όρχάνην, 
κατά δέ τήν ς-έψιν αύτοΰ ύπεδέθη τό μέν δεξιόν χρυσοϋν 
πέδιλον ύπό Γραικών, τό δ’ εύώνυμον ύπό Λατίνων. 
Έν τούτοις ώς έκ τής ακαταστασίας τών χρόνων έκεί
νων ή πρεσβεία τοΰ Βαρλαάμ, δέν επέτυχε. Ό δέ αυ- 
τοκράτωρ Καντακουζηνός ό παραδούς ήμΐν τήν ιστορίαν 
ταύτην, παραιτηθείς τοΰ θρόνου, έγινε μοναχός είς τόν

Άθωνα είς τό μοναστήριον τό καλούμενον τότε Μάγ

γανου.
Έως νά τελειώση ή ιστορία, τό φαγητόν έπάγωσεν· 

«λλά τόσον ένδιαφέροντα μ’ έφάνησαν τά περί τοϋ βίου 
καί τών φρονημάτων τών μοναχών κατά τούς καιρούς 
έκείνους τής άμαθείας, ώστε μ’ έπαρηγόρησαν διά τήν 
απώλειαν τοΰ μόνου καλού γεύματος τό όποΐσν μοί πα- 
ρετέθη έπί τοΰ Αθωνος. Έλάμβανε δέ ή διήγησις χα
ρακτήρα σοβαρώτερον γινομένη άπό στόμα μοναχού 
ζώντος έν τή άπλότητι τών αρχαίων χρόνων. Τά πλα
τέα του ενδύματα, ή μακρά γενειάς, ή Βυζαντινή κατα
σκευή τής αιθούσης όπου ό διάλογος έγίνετο, έξέπληττον 
τόσον τήν φαντασίαν μου, ώστε οί λόγοι έμειναν έγκε- 
χαραγμενοι εις αύτήν. Ότε μέ διηγείτο τά πράγματα 
τοΰ κόσμου έξ ού άνεχώρησε και τάς θύελλας οσαι έ- 
νέσκηψαν είς τάς ερημικός μονάς τοΰ ’Αθωνος, ή εμ
βριθής φυσιογνωμία του έφαίνετο διδάσκουσα ότι έντεΰ- 
Οεν τοΰ τάφου δεν υπάρχει μέρος γής άβατον είς τούς 
πονηρούς.

Ούδαμου τών περιηγήσεών μου είδα θέαν θελκτικωτέ- ι 
ραν τών μικρών τοϋ Αθωνος έπαύλεων. Κεινται δ’ αυται 
συνήθως είς τά πλάγια τών βουνών έν μέσω τών καλ- 
λιεργουμένων άπό τούς μοναχούς αγρών, καί συνίσταν- 
ται είς μικρούς τετραγώνους πυργίσκους, μέ βραχύ 
περιτείχισμα καί ναΐσκον, όθεν δ ήχος τοΰ σήμαντρου 
ό καλών τούς μοναχούς είς προσευχήν διαχέεται μελαγ
χολικός είς τα πλησίον άρχέγονα δάση· Ένθεν δέκάκεΐ- 
θεν ή ανεμώνη καίτό κυκλάμινον στολίζουσι τήν γήν. 
Καταρβάκται δέ κρυσταλλιγων ύδάτων καταπίπτουσιν 
είς τάς κοιλάδας καί τάς φάραγγας άπό βράχων ήλι- 
δάτων. Άν τό όρος τό περιέχον τάς ωραίας ταύτος σκη- 
νάς ήθελε κατά τήν πρόθεσιν τοϋ Λυσίππου (α) μετα- 
ποιηθή δι’ ύπερφυοΰς άγώνος τής ανθρωπίνου τέχνης είς 
ανδριάντα τοϋ Αλεξάνδρου, διστάζω άν ήθελε παρά
σχει θέαν μεγαλοπρεπεστέραν τής ύπό τά όμματά μου 
μαγικής σκηνής, ήν καθωράϊζον έτι μάλλον οι ύπερ- 
νεφεΐς θόλοι και πύργοι τών μοναστηρίων.

Τήν έπαύριον άπό πρωίας ήμίονοι ήσαν έτοιμοι πε 
ριμένοντες νά μέ κομίσωσιν είς τό βρίκιον τό όποιον 
έμελλε νά μέ άπαγάγη μετά τών θησαυρών μου έκ 
τών ήρέμων έκείνων ακτών. Έκένωσα δέ τό βαλάντιόν 
μου, καί ύπολογίσας ό,τι μέ ήτον άφεύκτως άναγκαΐον 
μέχρι τοΰ είς Δαρδανέλια πλοός, έδωσα τά λοιπά αρ
γύρια είς τόν ήγούμενον λαβών παλαιόν κιβώτιον όπου 
έστοίβασα τούς μεγάλους τόμου; μου διότι σέ σάκκοι 
υπέργομοι ήδη ήσαν ανεπαρκείς. Άφήκα δέ μέ θλι'ψιν 
τόν ήγούμενον μ’ ολην τήν σχοινοτένειαν τών διηγήσεών 
του, άπεχαιρετησα δέ και τόν πάτερ Ιωσήφ καί τόν 
αίλουρον. Όμως άναχωρών έλησμόνησα κατά δυστυ
χίαν τόν ’Ιουστίνον τόν δποΐον είχα λάβει ν’ άναγνώσω· 
ήτο δέ μικρός όγκώδης- τόμος είς όγδοον έπί χάρτου 
μετάξινου· βεβαίως μετά τήν άναχώρησίν μου παρερρί- 
φθη είς κάμμιαν γωνίαν.

’Επέβην είς τό πλοΐον παρά τάς έκβολάς τοϋ μικρού 
βύακος τοϋ Ξεροποτάμου, όχι παντάπασιν ελεύθερος 
άπό τόν φόβον τών πειρατών.

Ότε έξεφρασα τούς φόβους μου είς τόν πλοίαρχον, μή 
φοβοϋ, μ’ είπε· ή θάλασσα τώρα είναι ακίνδυνος, επει
δή πρό δεκαπέντε περίπου ήμερών δέν έφάνη κάνέν 
πειρατικόν. Ή άπάντησις δέν ήτο πολύ έπιτηδεία νά 
μέ καθησυχάση, κ’ έπειδή άνεμος δέν έπνεε, διήλθον 
έν άγωνία τρεις θανάσιμους ήμέρας. Αίφνης είδομεν 
όπισθεν μας τό λευκόν ίστιον αχρείου κοττέρου επομέ
νου σταθερώς καθ’ ήμάς· άμέσως έτρεξα κ έκρυψα

(α) Γρ Δεινοκράτ.υς.

τά χειρόγραφα μέ όσα παλαιόπανα ευρον είς τόν άν- 
τλον, πλήν μετ’ όλίγον διεκρίναμεν έπι τής σημαίας 
τοϋ πλοίου έκείνου τούς άστερίσκους καί τάς λωρίδας 
τών Όμοσπόνδων πολιτειών. Ητον φαίνεται οδηγός 
άλλου μεγάλου πλοίου Αμερικανικού. Περί δυσμάς 
ήλιου εύρέθημεν ασφαλέστατοι ύπό τό κανονοστάσιον 
τοΰ 'Ρουμελή Καλεσσί, τοϋ Ευρωπαϊκού φρουρίου τών 
Δαρδανελλίων, όπου άπεβιβασα μέ χαράν άνέκφραστον 
τά βιβλία μου, τούς πολυτίμους καρπούς τών τοσούτων 
έπί τοϋ Αθωνος μόχθων καί ερευνών μου.

(Μετάφρ. Ί. Καρατσοντσα.)

ΤΟ ΜΛΤΡΟΝ ΦΟΡΕΜΑ.
Διήγημα ιστορικόν.

Πηγαίνω αρκετά συχνά εϊς Βερσαλλίας· αναμνή
σεις τής παιδικής καί νεανικής μου ηλικίας μέ συνδέουν 
μετά τής πόλεως ταύτης. Διέτρεξι», πολλάκις ελεύθερος 
πάσης άλλης οροντίδος, και πλήρης όνειροπωλήσεων, 
άλλά φεΰ ! ευθύς άφανισθέντων, διέτρεξα λέγω τά 
δάση τοΰ Σατορύ, τόν κήπον, τά δύο 'Γριανόν, τούς 
μεγάλους αύτούς δρόμους, όπου τό χόρτσν αυξάνει 
εις τά σχίσματα τών λιθοστρουμάτων, καθώς τά άνθη 
αύξάνωσιν είς τούς τύμβους. Άγαπώ τάς Βερσαλ
λίας, μολονότι δοκιμάζω ψυχικήν τινα μελαγχολίαν. 
’Επήγα λοιπόν τήν παρελθουσαν Κυριακήν είς τήν 
πόλιν τοΰ ΙΔ'. καί τοΰ ΙΕ'. Λουδοβίκου, είς τήν πό
λιν, τήν οποίαν ό ΙΣΤ'. Λουδοβίκος άφησεν ένα έλθη 
εϊς Ιίαρισσίους, συνοδευόμενο,ς υπό παραφρονοΰντος 
πλήθους, τό όποιον ώδήγησε τόν βασιλέα του εϊς τήν 
λαιμητόμον είς τήν πόλιν, όπου ό Ναπολέων καί οί διά
δοχοί του δέν ήθέλησαν νά κατοικήσωσι, καί τήν ό
ποιαν ό Λουδοβίκος 'Φίλιππος μάτην έδοκίμασε νά 
γαλβανίσμ. Αί Βερσαλλίαι είσί πόλις νεκρά.

Είς τό κατά τήν συνοικίαν τοΰ αγίου Λουδοβίκου 
προάστειον, τό έπικαλουμενον ό άγιος Γερμανός, εϊς 
τό προάστειον έκεΐνο τής πόλεως τοΰ μεγάλου βα- 
σιλέωο, κατά τήν όδόν Βουρδοννέν, υπάρχει ακόμη 
γραία τις κυρία, λαβοΰσα τήν τιμήν νά ήναι μία ές 
έκείνων, αιτινες προσέφερον τήν ελευθερίαν των πρός 
ανταλλαγήν τής Μαρίας Αντωνιε'τα;. Έκάστην Κυ
ριακήν συναθροίζει τινάς συγχρόνους αύτής είς τόν 
οίκόν της, όπου συνδιαλέγονται, όπως είς ούδέν πλέον 
μέρος* ωφελούμενος άπό τήν οποίαν είχε μετά τής 
οΐκοδεσποίνης φιλίαν ή μήτηρ μου, είχον τήν τιμήν νά 
εισέρχομαι είς τήν σεβασμίαν ταύτην δμήγυριν.

"Ητο περίπου ή έννάτη τής εσπέρας ώρα, καί ή- 
τοιμαζόμην ν’ άπογ αιρετήσω τήν δμήγυριν ήγέρθην 
λοιπόν διά νά φιλήσω τήν χεΐρα τής μαρκεσίας o’ Α .. 
.... , ότφν ό γέρων Δομίνικος, ό υπηρέτης τής μαρ- 
ζεσίας, ανήγ·|ειλεν·

— 'Ο κύριος ταγματάρχης Μαρτίνος.
Είχον πρό όλιγου γευματίσει μέ ,ολως διάσημα 

υποκείμενα· ήθελε τις νομίσει ότι άναγινώσκει ζωη
ράν σελίδα τοΰ δ’ Όζιέρου. Τό μεταξύ τών διασήμων
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τούτων υποκειμένων ^ιφθέν όνομα ήτο τόσον όλίγον 
αριστοκρατικόν, ώστ’ έδοχίμασα είδος τι έκπλήξεώς, 
ήτις εδιπλασιάσθη πάραυτα, ότε ειδον την υποδοχήν, 
τήνόποίαν εκαμον, πρός τόν ταγματάρχην Μαρτίνον, 
τήν πλήρη διακρίσεω; καί φιλοστόργου εΰμενει'ας.

Ό ταγματάρχη; ήτον όλο; ένδεδυμενο; μελανά- ή 
φαιά του κόμη ήτο μικρά- ό δέ μύσταξ έκάλυπτε τό 
άνω χείλος του" μικρά δέιις ερυθρά λωρίς μόλις έξήχεν 
άπό τήν κομβοδόχη» τοΰ κατακλειστου ενδύματος 
του. Τό άνάστημά του ήτον υψηλόν, ή δέ ηχη
ρά φω-ή του, εις άκρον συμπαθητική. ‘Ο ταγματάρ
χης Μαρτίνος είλκυσε πρός εαυτόν τήν όμήγυριν διά 
τής γλυκύτητος τοϋ βλέμματός του, και ήνάγκασεν 
αυτήν εις σεβασμόν διά τής αξιοπρέπειας τής ενδυ
μασίας του.

Έγώ εσταμάτησα. Ό Κ. Μαρτίνος μ’ έκαμε νά 
λησμονήσω τόν σιδηρόδρομον καί τούς Παρισσίους, 
όπου, ίνα ειπω τήν αλήθειαν, κάνεις δέν μ’ έπερίμε- 
νεν, διά τόν λόγον ότι κάνεις δέν μέ περιμένει ποτέ.

Μετά τάς συνήθεις φιλοφρονήσεις, έκαστος έλαβε 
τήν θέσιν του- δ δέ ταγματάρχης ήρχισε νά συνομι- 
λή χαμηλά μετά τοΰ κόμητος δέ Π., πρώην άντι- 
στοατήγου και άρχηγοϋ τών σωματοφυλάκων, όταν 
εις τών παιζόντων τό βίστ, υψών τήν φωνήν του, 
είπε-

— Ταγματάρχα, αγαπάτε νά γενήτε σύντροφος 
μέ τήν μαρκεσίαν, διά τό ίόμπιρ όπου θά γενή;

— Σάς παρακαλώ, φίλτατέ μοι πρόεδρε, νά μ’έ
χετε παρητημένον, άπεκριθη ό στρατιωτικός- £έκαμα 
ορκον νά μή πίάσω ποτέ χαρτιά εις τό χέρι μου.

— Κα! εις ποιον έκάματε αυτήν τήν επίσημον ύ- 
πόσχεσιν; έπανελαβεν ή οικοδέσποινα.

— Εις τήν γυναίκα, ήτις είναι δι’ εμέ τό προσφι
λέστερου έν τω κόσμω τουτω, κυρία, είς τήν μητέ
ρα μου.

— Είχατε λοιπόν χάσει είς τό παιγνίδιον , είχατε 
διακινδυνεύσει τήν περιουσίαν σας, ώστε ή κυρία μή- 
τηο σας άπήτησεν άπό υμάς αυτόν τόν όρκον;

— Ώ! όχι, κυρία, δέν είχον χάσει ακόμη* άλλ’ή 
μήτηρ μου, φνβουμένη τάς συνεπείας τοΰ πάθους τού
του, μο! έθεσεν ύπό τούς όφθαλμούς μου, έν τόσον 
φρικώδες παράδειγμα τών δυστυχημάτων, όσα 
δύναται νά προξενήση αύτό τό παιγνίδιον, ώστε ώμω- 
σα νά μή παίξω ποτέ, κα! έφύλαξα τόν λόγον μου.

— Τί παράδειγμα, ταγματάρχα; έφώναξαν ά- 
παντες όμοϋ.

— Εν παράδειγμα, κατά τοσοϋτον μάλλον εκπλη
κτικόν, καθ’ όσον ή πρωταθλητής αύτοΰ ήτο γυνή· εί
ναι τραγική τις Ιστορία.

—- Ώ! κύριε, διηγηθήτε τήν ιστορίαν αυτήν;
Καί πέριξ τοϋ ταγματάρχου έσχηματίσθη κύκλος.
— ’Αλλ’ είχον ήδη τήν τιμήν νά σάς είπω,ότι εις 

τό λυπηρόν αύτό δράμα μία γυνή έπαιξε τό κακόν 
πρόσωπον, καί θέλετε άγανακτήσει κατ’ έμοϋ κυρία 
Μαρκεσία, έάν σάς είπω τί τό όποιον δέν κάμνει τι
μήν είςτό φύλον σας.

— Ελάτε, αρχίσατε λοιπόν, αξιότιμε μοι φίλε, εί- 
πεν δ κόμης τοΰ Π. έγώ θά κολάσω τήν ιστορίαν σας· 
θά σάς διηγηθώ τήν ιστορίαν τοΰ παρηγοροΰντος αγ
γέλου μίαν πριγγιπέσσαν.

Καί ό κόμης έγερθεΐς έφίλησε τήν χεΐρα τής 
Μαρκεσίας.

— Υπακούω τότε, κύριε κόμη.
• Μετά τήν εκστρατείαν τοΰ 1823, εις τήνόποίαν 

έχρημάτισα ώς διαγγελεύς τοΰ Κ. Δουκό; δ’ Άγγου- 
λέμου, ή Αΰτοΰ Β. Γψηλότης, εις τήν εΰμένειαν τοΰ 
όποιου έχρεώστουν τήν παραδοχήν μου εις τούς θω - 
ρακοφόρους τή; φρουράς, χατεδέχθη νά μοι δώση τήν 
άδειαν νά υπάγω εις τήν Νορμανδιαν, όπως ίδω τήν 
μητέρα μου.

Τήν ηυρα πάσχουσαν. ’Αναγκασμένος νά διαμένω 
είς Παρισιού;, ώς έκ τής υπηρεσίας μου, παρά τω 
ποίγγιπΐ, τήν κατέπεισα ευκόλως νά έλθη καί νά κα
τοίκηση πλησίον μου- κα! έπειδή αγαπούσε τού; κή
που; καί τά άνθη, έζήτησα παρά τή πλατεία τών απο
μάχων, οίκισκον τινα, εις τόν όποιον κατωκήσαμε··.

Πρωίαν τινά, έλεόθερος ύπηρεσία; ών, έκάμναμεν 
περίπατο» άμφότεροι πεζοί, στηριζομένης μέ αγαθό
τητα τή; μητρό; μου εις τόν βραχίονα μου, εμοΰ δέ 
όδηγοΰντος αυτήν μέ τήν πρός αυτήν όφειλομένην αγά
πην. Ήτον δέ τόσον γαλήνιος κα! γλυκύς ό καιρός, 
ώστε ήσθάνετο πάς τις εύδαίμονα τήν ζωήν.

’Από δέκα εί; δέκα βήματα, ή μήτηρ μου έσταμά- 
τα, έστρεφε πρός έμέ τούς υγρούς τη; όφθαλμούς μέ 
γλυκείάν τινα άγαλλίασιν, έλάμβανε τήν κεφαλή» μου, 
τήν όποιαν έκλινε πρός τήν έδικήν της, μέ άσπάζετο 
μειδιώσα, ένώ δύο δάκρυα ΰγραινον τού; όφθαλμούς 
της, Έγώ δέ τήν έφίλουν κα! ήοχίζαμεν πάλιν τόν 
δρόμον μας. Οί διαβαίνοντες, οίτινες μά; έθεώρουν 
δέν έλανθάνοντο διόλου λέγοντες.

— Είναι ή μήτηρ καί ό υιός της.
’’Οχι μακράν τής δδοΰ Πλουμέτ, ένώ είχον αφήσει 

τήν μητέρα μου διά νά καταθέσω γραμμάτων έπι- 
σκέψεως είς τό μέγαρον τοΰ κόμητο; Άβριάλ, ή μή
τηρ μου είσήλθεν είς μικρόν τινα οίκον κλεισμένον διά 
κιγκλιδος σιδηράς, καί κείμενον εις τό βάθος μικροΰ 
κήπου, στολισμένου άπό άνθη ωραία. ‘Ο οίκοφύλαξ 
ώδήγει τήν μητέρα μου, τήν όποιαν έπρόφθασα είς τήν 
στιγμήν, καθ’ ήν εκαμνε τήν διανομήν τών δωμα
τίων μας.

— Μάλιστα, έλεγεν αυτή, όλα ταΰτά είσιν έντε- 
λή, κα! έάν ό υιός μου εύρισκη καλόν κα! κατάλληλο» 
τό ίπποστάσιον θά κατοικήσωμεν μέ άνεσίν.

— Ώ! ό κύριος θά ίδη, είμαι βέβαιος, ότι οί 
ίπποι του θά είναι χάλλιστα εδώ- είχομεν τόν άνεψιόν 
τοΰ Λόρδου Λωδερδάλου, οστις ήγάπα περισσότερον τή» 
πυγμομαχίαν, τήν έφιππιοθήκην καί τά ίπποστάσιον, 
παρά, τήν αίθουσαν τής υποδοχής.

— Άς ΐδώμεν λοιπόν τό μέρος τοΰτο τής οικίας, 
είπον, προσκαλών τόν οίκοφύλακα νά μο! το δείξη.

Ό οίκοφύλαξ είχεν είπει τήν αλήθειαν- είχεν όλα 
τά αναγκαία.

— Πιστεύω ότι θά είμεθα ευτυχείς έδώ, Ένρΐκε, 
μο! είπεν ή μήτηρ μου .

Τής έσφιγξα τήν χεΐρα μέ συγκίνησιν.
— Τί είναι αύτός ό οι’κΐσκος; άνήχει είς τόν οίκον, 

είναι κατωκημένος; έξηκολούθησεν ή μήτηρ μου.
— *θΖ1’ κυΡ!α· δέν αποτελεί μέρος τής οικίας- 

άλλά τό τείχος είναι κοινόν, καί πρέπει νά σάς προει
δοποιήσω, ότι, ένδεκα ήμέρας ακόμη, ή κυρία, ήτις

χβτοίκβΐ είς τό» γειτονικό» σκήνωμα, έχει ύπό την ε
ξουσίαν της μέρος τι τοΰ κήπου μας, είς τόν όποιον

όμβαίνει διά τής θυρίδος ταύτης.
— Τοΰτο είναι ενοχλητικό». Άλλά σείς είπατε ότι 

ή δικαίωμα τής κυρίας αυτής παύει μετά ενδεκα 

ήμερα;; ,
— Μάλιστα, κυρία.
— Γνωρίζετε τήν κυρίαν αυτήν, ποία είναι;
— Τήν ονομάζουν κυρίαν Κόμησσαν, τό ονομά της 

όέν τό ήξεύρω. Έχει μίαν γραίαν υπηρέτριαν, ή ο
ποία δέν δμιλεΐ είς κανένα. Λέγουν δέ ότι είναι τρελ- 

λή, καί εκβάλλει ένίοτε κραυγ'άς τρομεράς.
— Θεέ μου, είναι φρίκη!
Ταΰτά λεγούσης τής μητρός μου, είδομεν αίφνης, 

οτραφέντες πρός τινα διάδρομον, γυναίκα μελανοφο- 
ροΰσαν, τούς όφθαλμούς βλοσυρούς έχουσαν, κα! τήν 
κόμην κρεμασμένην, ήτις ήλθε πρός ήμάς κραυγάζουσα 

μέ χεΐρας ήνωμένας.
— ,Ώ ! διά τούς οίκτειρμούς τοΰ θεού, έκβάλατέ 

μου αύτό τό φόρεμα, μέ στενοχωοεϊ, έκβάλατέ μου αύτό 
τό μελανόν φόρεμα, αύτό τό αιματόφυρτον φόρεμα! 
δέν ακούετε πώς όλοι κράζουν άποσυρθήτε άπό τήν έ

νοχον γυναίκα.— Ή κυρία Ρ. I άνέκραξεν ή μήτηρ μου έκπλη

κτος καί όπισθοδρομήσασα.
— Ή κυρία 'Ρ. ? είπον εγώ τεθείς μεταξύ τής 

μητρός μου κα! ταύτης τής γυναικός.
Τήν στιγμήν αύτήν, είς υπηρέτης άνεπήδησε πλη

σίον της. I
— Εΐσέλθετε, κυρία, είσέλθετε- θά σάς έκβάλω 

τό φόρεμα.— Τωόντι, θά μοΰ τό εκβάλετε; άλλ’ έπρόφεραν 
τό όνομά μου, τό αληθινόν μου όνομα, έκεϊνο τό όποιον 

κρύπτω.Έπειτα έθεώρησε τήν μητέρα μου μέ προσοχήν.
— Λουίζα! άνέκραξε- κα! έκάλυψε μέ τάς χεΐράς 

τό πρόσωπάν της- δ υπηρέτης της τήν άπέσυρεν έκεΐθεν.
Ήζεύρετε, κυρία μαρκεσία, οτι ή μήτηρ μου ώνο-

μάζετο Λουίζα. '
Άφοΰ συνήλθεν έκ τής έκπλήξεώς της ή μήτηρ μου.
— Ένρΐκε, μο! είπεν, βλέπεις τήν γυναίκα έκεί

νην; αυτή μ’ έκαμε νά απαιτήσω άπό σέ τόν όρκον

τοΰ νά μή παίξης ποτέ, είναι ή κυρία ‘Ρ....
— Ταγματάρχα, τήν Ιστορίαν τή; γυναικός ;
— *Ω! δέν θά τήν άφήσω πλέον τώρα, άφοΰ τήν

ήρχισα.« "Ημέρα; τινάς μετά τό έγκλημα τής 3 τοΰ νη- 1 
φετόεντος, (") ή.άστυνομία τοΰ Φουσχέ παρεφύλατ- 
τε τούς συνένοχος τοϋ Σαίν-'Ρεζάν. Ό Βονοπάρτης 
απέδιδε τό κατ’ αύτοΰ έπιχειρισθέν κακούργημα εις 
τούς Ιακωβίνους’ ό δέ υπουργός τής άστυνομίας άν- I 
τέτεινεν ότι είναι πράξις τής ’Αγγλίας, κα! ήρχισέ 
νά χαμογελά άπαισίως κα! νά χασμάται ώς ή ύαινα, 
όταν δ πρώτος αρχών τής Δημοκρατίας τω έλεγεν. 
Οί Σεπτεμβριανοί σου καί οί σφαγείς τών κληρικών 
είναι έκεΐνοι, οίτινες έπιβουλεύονται τήν ζωήν μου, 
έπειδή έπανέφερον τήν τάξιν κα! τήν ησυχίαν.

(*) Nivdse, έ δ’, μήν τοϋ δημοκρατικού καλενδα- 

ρίου τής Γαλλίας.
Φυλλάδιο» 60, Τδμ. Γ.

Μεταξύ τών ένεργούντων τήν άντεπανάστασιν, τών 
όποιων ή παρουσίά έγένετο γνωστή είς Παρισίους διε- 
κρίνετο ως ένεργητικώτερος καί δραστηριότερος ό κό
μης δ Απ.... Ούτος είχεν εκλείψει τήν έπαύριον 
τής έκρήξεως, τής κατά τή» οδόν τοΰ αγίου Νικαίου 
γενομένης, καί ό Φουσχέ ύπεσχέθη ότι ήθελεν άνταμεί- 
ψε: έπαξιως έκεΐνο», οστις τό» παρέδιδεν εις τάς 

χεΐράς του.
Ή Νορμανδία ήτο τότε τό κεντρικό» σημεΐον, εις 

το οποίον ένώνοντο ή σονομώττοντες κατά τής ύπατι- 
κής έξουσιας. Οί λαθρέμποροι Άγγλοι έρ^ιπτο» τούς 
αντεπαναστάτας είς τή» γή» τής Γαλλίας, και εκείνοι 
ευρισκο» ασφαλή προστασίαν άπό τά πλοία τά παρα- 
πλέοντα άκαταπαύστως τά παράλια.

Η αστυνομία λοιπό» τοΰ Φουσχέ ήκολούθησε τό» 

κόμητα δ’ Ά π . .. . είς Νορμανδιαν.
Έν τών δραστηοιωτέρων όργάνων της διετάχθη 

νά τό» καταδίωξη είς ‘Ρουάν, όπου πρό δύο μόλι; ω
ρών είχε» αναχωρήσει- είς Κάε» δ κόμης έξήρχετο 
από τό ξενοδοχείο», τήν στιγμή» καθ ’ ήν τό λαγωνι- 
κέν τής άστυνομίας κατέβαινε τοΰ οχήματος. Ευχα
ριστημένος λοιπόν άφοΰ έγνώριζεν ότι ό προγεγραμ- 
μένος δέν είχεν είσέτι έπιβιβασθή, δ άνθρωπος τοΰ 
υπουργού έγριψε δύο λέξεις είς τόν νομάρχην τοΰ 
Καλβάδος, καί έπήγε νά έξαπλωθή εις ώραιαν κλίνη», 
όπου άπεκοιμήθη αμέριμνος, ώς εκείνος, οστις έκ- 
πληρώσας ι τά καθήκοντα του, αισθάνεται τήν συνεί

δησή του ήσυχο».
Ένώ ό κόμης δ’ Άπ.... έγκατέλειπε τήν πόλιν, 

καί ό άνθρωπος τής άστυνομίας όνειροπόλει ότι ό Φου
σχέ θά έδιπλασίαζε πρός ώφέλειάν του τή» ύποσχε- 
θεΐσα» ποσότητα, είς άπόστασι» τριών λευγών άπό τής 
Κάε», είς τόν πύργο» τοΰ *Ρ. , γυνή τις, είκοσι καί 
οκτώ έτώ» περίπου, ίστατο ακίνητος έμπροσθεν ενός 
γραφείου, τοΰ όποιου όλα τά συρτάρια ήσαν κενά. 
Έφ’ ενός παιγνιόχαρτου, κεντημένου με άναρίθμητον 
πλήθος τρυπών, έσταμάτησε τά βλέμματά της, κα! τά 
ημίκλειστα χείλη τη; έπέπεμπον έκ τοΰ έρκους τών 
όδόντων τη; τήν λεξιν ίχάθην, επαναλαμβανόμενη'» 

άπό στιγμής είς στιγμή».
Ή κυρία 'Ρ.... ήτο χαρτοπαίκτης- ό σύζυγός 

της είχε μεταναστεύσει μετά τοΰ κόμητος Αρτουά- 
άλλ’ αυτή είχε μείνει είς τήν Γαλλίαν, καί έκαστη» 
ήμέραν, διά νά εύγαριστήση τό πάθος της, έπήγαινεν 
εις Κάεν, όπου ενδυομένη ανδρικά φορέματα έσύχνα- 
ζεν εις τά διασημότερα καταγώγια- καί, χ,άρις είς 
τήν μετεμφίασίν της, ήδύνατο νά ευχάριστή τάς ακά

θεκτους έπιθυμίας της.
Τήν παρελθοΰσαν νύκτα, καταδρομή απίστευτος τή 

είχε συμβή, ή κεφαλή της έσυγχίσθη, έχασε ση
μαντικήν ποσόσητα, τήν όποιαν είχε μεθ έαυτής, 
έπειτα έπαι^εν έπί πιστώσει, καί τήν πρωία» εκείνην 
κατά τήν στιγμήν καθ’ ή» όμιλοϋμεν, εβλεπεν 
έαυτήν μεμονωμένην απέναντι τής καταστροφής· τη;. 

Αίφνης εκρουσέ τις ήσύχως τήν θυραν της.
— Είσέλθετε, είπεν ίλαρύνουσα τό πρόσωπό» της’ 

είσαι σύ Ιουστίνε ; τί μέ θέλεις ;
— Κυρία, άνθρωπός της ένδεδυμφνος χωρικό» έν

δυμα, είσήλθε διά τής μιχρας αυλής, μ’ ευρε πλησίον 
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τοΰ ιπποστασίου καί μ’ έπεφόρτησε νά σάς διαβιβάσω
Κυρία τήν μικράν αύτήν θήκην έάν ήσθε μόνη.

*Η κυρία Έ. έλαβε τήν θήκην τό σκέπασμά της

ήτο σφραγισμένον μέ κηρόν, επί τοΰ όποιου ήσαν έκ
τυπα παράσημα.

•— ’Από τόν Κ. ‘Ρ ... . ανέκραξε, θραύσασα τό 
κιβώτιον μικρόν τι νομισματόσημον έξήλθεν άπ’ αύτό· 
εις δέ τό βάθος ήτο χάρτης περιέχων τάς λέξεις 
ταύτας.

α Ό κόμης δ’ ’Απ........... ... εις φίλος· βοηθήσατε'
τον, έάν σάς ζητήση βοήθειαν· κρύψατε τον, έάν έπι- 
καλεσθή άσυλον σώσατέ τον, έάν έπαπειλήται άπό κα
νένα κίνδυνον. »

— Άνάβασε αύτόν τόν άνθρωπον διά τής μικράς 
κλίμακος, Ιουστίνε.

Μετά πέντε λεπτά δ κόμης ήτον ένώπιον τής κυ
ρίας ‘Ρ ....

— Κόμη, είπέ! τί απαιτείς άπό έμέ; εις τι δύ
ναμαι νά σοί χρησιμεύσω ;

— Φεΰ !, κυρία ‘Ρ . .. , ό καλός και εύγενής φί
λος μου είχε μαντεύσει τί θά μοϋ συμβή, όταν μοί έ
στειλε αύτήν τήν θήκην, τήν όποιαν σάς διεβίβασα. ’Ε
πικαλούμαι τήν συνδρομήν σας, έχω άνάγκην ενός 
άσύλου, κίνδυνος ολέθριος μέ απειλεί.

— Καί λοιπόν, πάν ο,τι ή φιλία και ή άφοσίωσις 
δύνανται νά πράξωσι, προσφιλέστατε κόμη, θά τό έπι- 
χειρισθώ.

— Ώ! πάντοτε έπίσης καλή, εΐπεν ό κόμης, φέ- 
ρων εις τά χείλη του τήν χεΐρα τής κυρίας ‘Ρ .. ’Επει
τα θεωρών αύτήν, καί πάντοτε ώραία !

Καί πραγματικώς, ή κύρια ‘Ρ. ήτον ώραιοτάτη 
τήν στιγμήν αύτήν. ' ‘Ο κίνδυνος τοΰ κόμητος, ή προ
στασία αΰτη, τήν όποιαν έπεκαλεσθη άνθρωπος ίσχυ- 
ρός καί γενναίος, οστις, τετάρτην ήδη φοράν έριψο- 
κινδύνευε τήν ζωήν του, προσφέρων αύτήν είς τήν 
άντίδρασιν κατά τής νέας διοικήσεως· δ άνθρωπος αύ
τός λαμπρός κλάδος μιας τών εύγενεστέρων οικογε
νειών τής έπαρχίας, έρχόμενος, όπως υποστήριξή 
άρχήν τινα, καί έκθέτων τήν κεφαλήν του είς τόν άτι- 
μον τής πλατείας θάνατον, όλα ταΰτα ειχον άποδειώξει 
άπό τό πνεύμα τής μαρζεσίας τήν ιδέαν τής απώλειας 
της καί τών αταξιών της· τό ώραιόν της βλέμμα, τό 
πρό ολίγου σβυόμενον είχεν έπαναλάβει τήν λάμψιν 
του, καί μετά φωνής έκ τής καρδίας έξερχομένης, έ- 
φώναξε, σφίγγουσα τάς δύο τοΰ ξένου της χεϊρας.

— Κόμη, θά σέ σώσω, έγώ !
’Ηθελεν εΐσθαι παράλογον νά παραιτείνμ έπί πλέον 

τήν συνομιλίαν. ‘Η κυρία ‘Ρ. ώδήγησε τόν κόμητα 
είς δωμάτιόν τι κείμενον μεταξύ τοΰ πρώτου καί δευ
τέρου πατώματος. Τοΰτο ήτον ειδός τι ιδιαιτέρου πα
τώματος, κειμένου μεταξύ τής πρώτης καί δεύτερος 
οροφής, τό όποιον εις τών προγόνων τοΰ συζύγου της 
είχε κάμει εις έποχήν, καθ’ ήν s!. Κ. Κ. ‘Ροχάν καί 
Λατρωμόν, ήθέλησαν νά ύψώσωσι τήν σημαίαν τής έ- 
παναστάσεως κατά Λουδοβίκου τοϋ ΙΔ'. Ό πάππος 
τοΰ,Κ. ‘Ρ. είχε λάβει μέρος είς αύτήν τήν συνωμοσίαν, 
καί είχε κατασκευάσει αύτό τό άσυλον διά τήν οικογέ
νειαν του εις περίστασιν καθ’ ήν τά βασιλικά στρα
τεύματα, ήθελον έλθει νά έρευνήσωσιν εις τόν πύργον.

Ε-δεκα ώραι έσήμαινον είς τό εκκρεμές ώρολόγιον

τής κυρίας ‘Ρ. , ότε έπανήλθεν εις τόν θάλαμόν της 
μέ καρδίαν πλήρη χαράς.

Ο κώδων τής κιγζλίδος αντήχει τήν αύτήν στιγμήν.
Οχημά τι οδοιπορικόν είχε σταματήσει έμπροσθεν 

τής μεγάλης πύλης. Άνθρωπος μανδυοφόρος είσήχθη 
εις τήν πρώτην αύλήν άπό τον οίκοφύλαζα, όστις δίς 
κτυπήσας έπί τοΰ σήμαντρου άνήγγειλεν είς τά έσω- 
τεριχάν ότι ή έπίσκεψις ήτο διά τήν κυρίαν.

— Τίνα χρεωστώ ν’ αναγγείλω ;
— Τόν πρώτον γραμματέα τοΰ νομάρχου του 

Καλβάδος.
'Η κυρία ‘Ρ. ήσθάνθη, ότι ή καρδία της έπαλλε μέ 

σφοδροτητα. Εν τούτοις, άναμιμνήσκουσα ότι, μόνη 
εις τόν οικόν της έγνώριζε τά καταφύγιον τοϋ κόμη
τος, και έχουσα πλήρη πεποίθησιν είς τήν τιμιότητα 
τοΰ Ιουστίνου, τοΰ μόνου τών υπηρετών της, όστις εί
χεν είδεϊ τόν Κ. δ’ Άπ ... έπανήλθεν είς τάς αισθή
σεις της.

— Θά αξιωθώ τής τιμής νά συνομιλήσω όλίγα λε
πτά μέ ύμάο, κυρία;

— Ιουστίνε, δώσατε έν κάθισμα είς τον κύριον, 
καί αναχωρήσατε.

Ή κυρία ‘Ρ. καί ό γραμματεύς τοΰ νομάρχου του 
Καλβάδος έμειναν μόνοι.

— Περιμένω, κύριε, τήν έξήγησιν τής έπισκέψεως, 
τήν όποιαν δέχομαι.

— Κυρία, αγαπώ νά ήμαι ειλικρινής μέ υμάς. Γνω
ρίζω ότι δέν εύρίσκομαι ένώπιον μιας γυναικός χυ
δαίας· όθεν δέν θέλω σάς διαπρσγματευθή τήν αλή
θειαν. Δέν είμαι παντελώς ό γραμματεύς τοΰ νομάρ
χου· ονομάζομαι Δομίνικος.

— Αύτό τό όνομα κύριε, δέν μοί φανερώνει διόλου 
τίποτε.

— Τότε, κυρία, ό τίτλος τοΰ υπαλλήλου τοϋ Κ. 
Φουσχέ, υπουργού τής αστυνομίας, θά σάς κάμη νά 
έννοήσητε δλίγου τι τόν σκοπόν τής έπισκέψεώί μου . .

— Ό τίτλος αύτός, κύριε, δέν μέ φανερώνει έπί- 
σεις τίποτε, καθώς καί τό όνομά σας, εΐπεν ή κυρία 
‘Ρ. . ., όρμεμφύτως άποσύρουσα τόν σκίμποδά της.

— Καί λοιπόν, κυρία, θέλω προσπαθήσει νά γίνω 
εύκολο»τερος είς τό νά μέ μαντεύσητε.

— - ’Εχω τήν τιμήν νά ηααι είς τήν οικίαν τής 
κυρίας ‘Ρ... , τής όποιας δ σύζυγος, μεταναστεύσας ά
πό τοϋ 1791, είναι σήμερον είς τήν ’Αγγλίαν ;

— Μάλιστα, κύριε.

— Αυτή ή κυρία Ρ., εις τήν όποιαν έχω τήν τιμήν 
νά δμιλώ, είναι βέβαια εκείνη, ήτις τήν τελευταίαν νύ
κτα, άοοΰ άφησε τήν αίθουσαν τής κυρίας δε Πλέλο, 
έπήγε πλησίον τοϋ μοναστηριού τής Έπισκέψεως, είς 
μικρόν τινα οίκον, φέροντα τόν αριθμόν 27, καί με- 
τεμοιεσθεϊσα μέ ανδρικά φορέματα, μετέβη εις τήν 
όδόν τοΰ Λιμένος έν τή οικία ένός ώνομαζομένου Βα-
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τ, όστις είχε συναναστροφήν , καί έκεϊ έχασεν 
ΐκοντα χιλιάδας φράγκα, καί ταύτας έπί πιστώ- 
ίφοΰ έχασε πρότερον δώδεκα χιλιάδας, τάς ό- 
ειχε φέρει μεθ ’ έαυτής.
κυρία ‘Ρ... , είς τό πρόσωπον τής όποιας είχεν 

j τό πΰρ τοΰ αίσχους καί τής έκπλήξεως, ήσθαν- 
-/-ώυατά ττ..- ννα ΑΜ-ζγ.μ νητ Α1ίν«»

άγγλος πλοίαρχος, όστις διαμένει είς τά παράλιά μας, 
θά ειδοποιηθώ τήν εσπέραν ταύτην. Αύριον πεο! τά χα
ράγματα εις τών υπηρετών μου θά έλθη κα! θά σας 
οδηγήση είς τήν παραλίαν. Έκεϊ, θά κτυπήσητε τρις 
τάς χεΐράς σας· τρεις άνθρωποι, τρεις άλιεϊς θά πα- 
ρουσιασθώσι μετά τό σημεΐον τοΰτο, θά έμβήτε εις 
μιαν λέμβον κεκρυμμένην είς υψηλά χόρτα, καί θά 
υπάγετε νά ένταμώσητε τόν σύζυγόν μου, είς τόν ό
ποιον θά είπήτε ότι έξεπλήρωσα τήν προσφιλεστέραν 

επιθυμίαν του.
— Κυρία, μετά τόν θεόν, μετά τήν Γαλλίαν, με

τά τόν βασιλέα, ύμας έχω τό άγαπητότερον καίάξ'ο- 
σεβαστότερον άντικείμενον είς τόν κόσμον τούτον.

Άφοΰ έπέστρεψεν είς τόν θάλαμόν της, ή κυρία 

Ρ. . έπεσεν αναίσθητος.
Δέν θέλω σας περιγράψει τήν νύκτα, τήν όποιαν 

διήλθεν. Ό αστυνομικός υπάλληλος επανήλθε· τήν έ- 
βοήθησεν εναντίον τών τύψεων τής συνειδήσεώς της· 
έπαιξαν άμφότεροι, καί, έπιτηδειότερος άπό τήν συνέ
νοχόν, του ό ύπάλληλος έκέρδιζε καί έχανεν εναλλάξ, 
μέχρι τής αυγής. Ή ήμερα έφεξεν.

— ’Ας ύπάγωμεν, κυρία, ή ώρα ήλθεν.
Ή κυρία Ρ. έζήτησε τό όχημά της. Ό δέ αστυνο

μικός ύπάλληλος ένδυθε’ς υπηρετικήν στολήν, έλαβε 
καί τό σχήμα καί τούς τρόπους ένός ύπηρέτου.

— Ιδού ό όδηγός σας, προσφιλέστατέ μοι κόμη- 

πηγαίνετε καί μή λησμονείτε.
— Άφίνω αύτό τά κιβώτιον είς τήν κυρίαν, εΐπεν

δ ύπάλληλος τοΰ Φουσχέ.
— ’Εσθε ευλογημένη, ύμεΐς είς ήν θά χρεωστώ

τήν χάριν τοϋ νά έπαναιδω έκείνους, τούς όποιους α
γαπώ, άνέκραξεν ό κόμης, φιλών τάς παγωμένας χεϊ

ρας τής δημίου του.
Άνεχώρησαν. Φθάσας είς τήν παραλίαν, δ κόμης 

έκτύπησε τάς χεΐράς του* τούτου γινομένου τρεις άν
θρωποι οπλισμένοι έπαρουσιάσθησαν

— Κόμη δ' ’Απ. . . . παραδοθήτε, ανέκραξαν.
Ό κόμης έφερε τήν χεΐρά του έπί τά θηρευτικόν μα- 

χαίριον, τό όποιον είχεν είί τήν ζώνην του. Τρεις 
σφαΐραι τοΰ διεπέρασαν τό στήθος.

Μετά δύο ώρας δ απεσταλμένος τοδ ύπουργοϋ έ
πέστρεψεν είς Παρισιους' άπασα δέ ή πόλις τής Κάεν, 
έμαθε τά τραγικόν τέλος τοΰ κόμητος δ’ Άπ. .

'Αποτρόπαιος φήμη διέτρεχε περί αύτοΰ τοΰ θανά
του' τό όνομα τής κυρίας Ρ. . εψιθυρίζετο.

Τοΰτο μαθοΰσα, καί θέλουσα νά προλάβη τήν ύπο- 
νοιαν ταύτην, έπήγεν είς μίαν έσπερινήν συναναστροφήν 
τοϋ νομάρχου. Έφόρει δέ φόρεμα έκ βελούδου μαυρου.

Είς τήν είσοδόν της, απαντες ήγερθησαν' αί μεν 
γυναίκες έσυν&χθησαν πέριξ τής οίκοδεσποινης, ίστα- 
μένης παρά τή καπνοδόχω· οί δέ άνδρες έτεθησαν είς 

γραμμήν.
‘Ο νομάρχης σοβαρός καί ψυχρός, έπροχωρησε 

πρός αύτή< f
'—Κυρία,’τή εΐπεν, ή αγοραπωλησία τήν όποιαν 

ι έκάματε, δέν έπεκυρώθη όλοτελώς ; Μήπως έχετε ά- 
- παίτησιν τινά νά κάμητε; Τά ταμειοό τής νομαρχίας 
■ είναι ανοικτόν μέχρι τής τέταρτης· εκεί, καί όχι είς 

τήν οικίαν μου πρέπει νά παρουσιασθήτε.
> ‘Η κυρία Ρ.. έμεινεν έκπληκτος απέναντι τής θα-

*« εΆε Τ*νεΙ “X?’» * θάνατος, απαντούσα είς ι
τόν αστυνομικόν ύπάλληλον. ί

— Ναι, κύριε. , ί
— Καί λοιπόν ! κυρία, είς τήν στιγμήν, καθ ήν ι 

τό πάν μέλλετε νά στερηθήτε, είς τήν στιγμήν, καθ 
ήν ή κοινή γνώμη μέλλει νά εκφρασθή ενάντιον σας, { 
καθότι τό μυστικόν σας δέν τά γνωρίζετε πλέον σείς ι 

μόνη, εί: τήν στιγμήν, καθ’ ήν πρόκειται νά ζητηθή ί 
έχεϊνος, ύπό τό ψευδώνυμον τοΰ όποιου έπαίξατε έπί 
πιστώσει, καί δέν θέλει εύρεθεϊ, εις τήν στιγμήν, όπου ι 

δέν έχετε άλλο καταφύγιον παρά τήν αύτοχειρίαν, ε
νώ έρχομαι νά σάς αποδώσω τήν κατάστασιν σας, · 
τήν ύπόληψιν, τήν όποιαν είχατε, έρχομαι νά σάς ι 

αποδώσω τήν ζωήν.
— Και τί πρέπει νά δώσω εις αντάλλαγμα, κύριε; ] 

ειπεν ή κυρία Ρ. , ήτις άπό ωχρά κατήντησε πελιδνή.
— Πρέπει κυρία νά μοί παραδώσητε τόν κόμη- ί 

τσ δ Απ . . . I
— ’Εξέλθετε, κύριε, έκραύγασεν ή κυρία Ρ. , ση- ι 

χωθεϊτα καί φέρουσα τήν χεΐρά της έπί τής κορδύλης ? 
τοϋ κώδωνος, ήτις έκρέματο πλησίον τοΰ καθρέπτου | 
τής καπνοδόχου.

‘Ο αστυνομικός υπάλληλος δέν έταράχθη.
— Μή φωνάς ανωφελείς, μή γελοίαν αφιλοκέρδει

αν· έξετάσατε τήν θέσιν σας μέ αταραξίαν. Έξ ένός 
μέν, ή κατας-ροφή τής περιουσία σας, ή ατιμία, ό θά
νατος, τό επαναλαμβάνω- έξ άλλου, ή τύχη, ή ύπόλη- 
ψις, ή εύτυχής ζωή. ’Ιδού ή τελευταία μου άπόφασις- 
εκατόν χιλιάδες φράγκα εις μετρητά (καί ό πειρα
σμός ήνοιξεν έν χαρτοφυλάκων), έν δίπλωμα έτησίου 
συντάξεως, δώδεκα χιλ. φράγκων ( καί έξετύλιξε δί
πλωμα φέρον ολας τάς ύπογραφάς, εις τό όποιον 
τό όνομα μόνον ήτο κενόν). Δόσατέ μοι τόν Κ. δ’Απ.

Ή κυρία Ρ. . ήτον άσθμαίνουσα. Τά τραπεζικά 
ταΰτα γραμμάτια, τό δίπλωμα τοΰτο τοΰ ετησίου ει
σοδήματος, ήταν ή ζωή, τό παιγνίδιον, αί συγκινή
σεις αί προερχόμενοι άπό τήν εύτυχίαν ή τήν κατα
δρομήν, ήταν ό πράσινος τάπης, έφ’ ου £έει ό χρυσός 
στίλβων καί μαγνητικός, βασκαίνων τήν όώιν, γλιστρών 
ύπό τά δάκτυλα, ή έκλειπων ύπό τόν άγρίφην τοΰ 
τραπεζίτου. Πλησίον της, πρός άριστεράν, ήτο τό γρα- 

• φεΐόν της, ανοικτόν, μέ τά συρτάρια κενά· τό τρυπη- 
μένον έκεϊνο χαρτί, έφ’ ού έν σημεΐον, τό όποιον ή έλ- 
λειψις τών χρημάτων τήν εΐχεν έμποδίση νά πραγμα
τοποίηση καί τό όποιον έμελλε νά τήν άποδώση όσην 
ποσότητα έχασε, καί ήθελεν ίσως διπλασιάση τήν πε
ριουσίαν της.

‘Ο αστυνομικός υπάλληλος παρακολουθών τήν έσω- 
τερικήν ταύτην πάλην καί τόν δισταγμόν, έδιπλασίασε 
τήν επιμονήν του.

‘Η δυστυχής ύπεχώρησεν.
Όλοι οί περιεστώτες άφήσαμεν φωνήν φρίκης.
— Ω! περιμείνατε, θέλετε άνακράξει πάλιν έπα- 

νέλαβεν ό ταγματάρχης, περιμείνατε)τάς λεπτομέρειας.
α Μετά παρέλευσιν τριών ωρών άφ' ής δ κόμης 

δ Απ. . . . είσήχθη είς τό καταφύγιον του, ή κυρία 
Ρ. . ήλθεν εις τό δωμάτιόν του. Ή όψις της ήτο γαλή
νιος, ή ©ωνή της έτρεμεν όλίγον άλλ’ ή συγκίνησις αΰ- 
tij έφαίνετο φυσική.

— Κόμη, τω ειπεν ή φυγή σου είναι ασφαλής. Ό
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νατηφόροο ταυτης πληγής' έχαιοέτησεν ευσεβάστως 
καί άπεσύρθη.

Κάνεις δέν την άντεχαιρέτησεν. 01 δέ ύπηρέται 
τοΰ άντιδαλάμου δένε γκατε'λειψαν, όταν διέβαινε, τά 
Θρονιά, επί των όποιων ήσαν έξηπλωμε'νοι.

‘Η κυρία ‘Ρ... ηλΘεν εις Παρισίους, 2που έκρυψε 
το άτιμασδέν όνομα' της· ό σύζυγός της άπέΘανεν από 
την λύπην του' εις την επάνοδον των Βουρβόνων εχα- 
σε την ετήσιόν της σύνταξίν.

*Η Θλίψις, ή τύψις τής συνειδήσεως τήν κατες-η- 
σαν παράρρονα. Εις τάς στιγμάς τής παραφοράς της 
έπανελάμβανεν άποσυρδητε άπό τά μαϋρον φόρεμα.

Άπέδανε δε, ήμε'ρας τινάς μετά τήν έγκαΘιδρυσίν 
μας εις τον υιικρόν οίκον.

’Ιδού, κυρία μαρκεσία, δεατί ή μήτηρ μου μ’ ί- 
καμε νά όρχισΘώ ότι ποτέ δέν Θέλω έγγίξει εις παι
γνιόχαρτο'/. »

Ήκουαμεν ακόμη τον ταγματάρχην Μαρτίνον, οτε 
τό εκκρεμές ώρωλόγιον έσήμανε τό μεσονύκτιον.

— ΠαρήλΘεν ή ώρα τοΰ σιδηροδρόμου, ανέκραξα.
—Καί δίήμας έπισης,ειπον, δύο των συνδαιτημόνων.
Εφεραν το τε'ϊον. ΜεΘ’ ήμίσειαν ώραν έκαστος άπε- 

συρετο εις τό δωμάτιόν του. Όλην τήν νύκτα ό ύ
πνος μου υπήρξε τεταραγμένος' ίβλεπον κατ’ όναρ 
μεγάλην σκιάν μελανοφοροΰσαν, έμπροσθεν τής κλίνης 
μου' ανακάτωνε τά παιγνιόχαρτα καί έπαναλάμβανεν 
Έχασα, έχασα.

( Έχ τοΰ Γα.ί.ίιχοΰ.)

ΠΕΡΣΙΚΑ.
Εις τό κοινοδουλιον τής Βρεττανίας άναφέρεται μετά 

μεγάλης θερμότητας τό όνομα τοΰ Κόμητος Σιμονίσκη 
στρατηγού 'Ρώσσου, όταν πρόκηται περί των Περσικών, 
διότι δ κόμης ουτος Σέρδος τό γένος, υίός δικηγόρου, 
υπηρετήσας μέχρι τοΰ βαθμού τοΰ λοχαγού υπό τόν 
Ναπολέοντα, καί κατά τό ατύχημα τοΰ 1812 άπαχθείς 
εις Πετρούπολη/, ό κόμης ουτος στρατηγός πληρεξού
σιος υπουργός τοΰ Αΰτοκράτορος έν Ταχεράνη έξεπλή- 
ρωσε τοσοΰτον έπιτυχώς τήν έντολήν του καί στρατιω
τικές και πολιτικώς, ώστε υπερέβαλε τήν τολμηροτέ- 
ραν τοΰ κυρίου του έλπιδα, άναφορικώς προς τήν λει
τουργίαν του.

'Η ’Αγγλική πολιτική ένέδωκεν εις τήν'Ρωσσικήν και 
άπέβαλεν απέναντι εκείνης πάσαν έπί τής Περσίας έ- 
πιρροήν.

"Οταν τήν πρώτη·/ ’Ιουλίου 1 826 ό Περσικός στρατός 
διοικοΰμενος υπό τοΰ Άββά Μίρζα όπερέβη τά 'Ρωσσικά 
όρια καί ήρχισε νά ληίζη τάς γείτονας επαρχίας, ό Σι- 
μονίσκης εστάλη άπό Τιφλίδος μετ’ ευάριθμου αποσπά
σματος διά ν’ άναστείλη τάς έπιχειρίσεις τοΰ εχθρού 
κατά τήν όδόν τής πόλεως ’Ελισαβέτης και νά ύποτά- 
ξη εις τήν 'Ρωσσικήν κυριαρχίαν τάς Μωαμεθανικός φυ
λάς οσαι πρό χρόνων κατά τήν όδόν ταΰτην οίκοΰβιν.

Τό απόσπασμα δέ τοΰ κόμητος ένισχόθη, βαθμηδόν 
έπαυξηθέν, διά τής ένώσεως πολλών άλλων καί διαφό
ρων, καί ή διοίκησίς του άνετέθη εις τόν πρίγκιπα Μα- 
δατόφφην. Τήν 15 76ρίου παρά τήν Σιαμκόρην 30 βερ- 
στια μακράν τής ’Ελισαβέτης, έγένετο ή πρώτη μεταξύ 
Πεσσών καί 'Ρώσσων συνάντησις, καθ’ ήν δ Σιμονισκης

διευθυνε τήν έμπροσθοφυλακήν καί συνετέλεσε μεγάλως 
διά τής έμφρόνου αΰτοΰ ανδρείας, διά τών προσωπικών 
παραδειγμάτων πρός τούς γενναίους αΰτοΰ έπιλέκτους, εις 
τήν όλοτελή τών Περσών ήτταν. Οί Πέρσαι ουτοι στρα
τηγόν είχον τόν Μωάμεθ Μίρζαν πρωτότοκον υιόν τοΰ 
’Αββά Μίρζα, τόν όποιον ό Σιμονισκης κατ’ άλλοπρόσα- 
λον όρεξιν τής τύχης τότε μέν κατέβαλλε στρατηγοΰν- 
τα, είτα δέ άνηγόρευσε Σάχην τής Περσίας διά τής με- 
γάλης έπιρροής του.

Ό στρατηγός Πασκέβιτς τήν 22 τοΰ αΰτοΰ μηνός έ- 
πελθών μετά δυνάμεων άνω τερών διεδεχθη τόν γενικόν 
διοικητήν τοΰ στρατού 'Γερμόλωφ, καί τρεις μετά τούτο 
ήμέρας 7 βέρστια μακράν τής ’Ελισαβέτης συνεκροτήθη 
ένδοξος μάχη καθ’ ήν 7500 πολεμιστα! {’Ρώσσοι κατέ
στρεψαν στρατιάν Περσικήν έκ 40,000 άνδρώνκα: πρός 
τοΰτοις 1 8 τάγματα καλώς οργανωμένου τακτικού ς-ρα- 
τοΰ καί άσπιζόμενα δι’είκοσι ενός τηλεβόλων κατασκευα
σμένων καί διευθυνομένων κατ’ ’Αγγλικήν μέθοδον· ό 
Σιμονισκης, ώς αμετάθετος προμετωπή τοΰ συντάγμα
τος του διατελών άπ’ αρχής μέχρι τέλους άνεδείχθη 
τών νικητών δ ένδοξέτερος· ή έπιτυχία αυτή τόν έν- 
θουσίασεν ώστε προέβη παρατόλμως βαθύτερου εις τάς 
έχθρικάς φάλαγγας, οπού όμως βολή έπικίνδυνος τόν 
έτραυμάτισεν εις τόν γόμφον καί κατέστησε τό έν σκέ
λος του έτερόμηκες· δ δέ Μονάρχης αΰτοΰ τόν άντή- 
μειψε διά τοΰ παρασήμου τοΰ άγ. Γεωργίου τής τετάρ- 
της τάξεως- Μετά τήν άνάρρωσίν του πολεμήσας πάλιν 
ώς πολιορκητής τής πρωτευούσης τοΰ Άδεοβέδ διωρίσθη 
διοικητής τής φρουράς γενόμενος ήδη συνταγματάρχης, 
καί μετά τήν ειρήνην έλαβεν παρά τοΰ Σάχ-Φέτ- ’Αλή 
τό άδαμαντοστόλιστον παράσημου τοΰ ‘Ηλιου καί τοΰ 
λέοντος δευτέρας τάξεως.

Κατά τό 1 828 δ Συνταγματάρχης διεκρίθη καί πά
λιν εις τόν έν τή Μικρά Άσίφ πόλεμον κατά τών Τούρ
κων καί νέων τιμών, παρασήμων κ’ εΰνοίας έτυχε παρά 
τοΰ Αΰτοκράτορος. Κατά δέτό 1832 έστάλη πληρε
ξούσιος ύπουργός παρά τή αΰλή Τεχεράνης· άλλ’ ές-η- 
σε τήν έδραν του έν Ταυρίδι, οπού καί τών λοιπών αΰ- 
λών οί απεσταλμένοι ήδρευον έως τότε (εκτός τοΰ τής 
Βρεττανικής δντος έν τή πρωτεοΰση τής Περσίας ) 
διαπραγματευόμενος μετά τοΰ έπιδόξου διαδόχου Άββά 
Μίρζα· δ κόμης Σιμονισκης δαμείνας έν ’Ασία χρόνον 
πολΰν, άλλως τε άνήρ φυσικών καί ήθικών πλεονεκτη
μάτων έκριθη άπό τόν Αΰτοκράτορ», ώς μόνος ειδώς 
μάλλον τόν χαρακτήρα τοΰ λαοΰ καί τών ατόμων, καί 
έπιτήδειος πρός έπιτυχίαν τών πολιτικών σκοπών, τέλος 
έχόντων τήν διατήρησιν τών ειρηνικών μετά τής Περ
σίας σχέσεων έτέρωθεν πρό τριάκοντα καί πλέον ετών 
τό Βρεττανικόν υπουργείου προέθετο νά βυμουλκήση ά- 
ποκλειστικώς την Περσικήν Κυβέρνησιν καί νά οίκειο- 
ποιηθή αΰτό μόνον τήν διεύθυνσιν τών πραγμάτων τοΰ 
κράτους τούτου- άλλά πρός τούτο εφόσον δ Ναπολέων 
περιήγε τους αετούς του άπό Μεσημβρίας εις Βορραν υ- 
πέβλεπεν ένθερμος ή εγωιστική αυτή δΰναμις τόν νέον 
’Αλέξανδρον ώς μέλλοντα καταχτητήν τών ’Ανατολικών 
’Ινδιών, μετά δέ τήν πάροδον εκείνου έστησε τό τηλε
σκόπιό·/ του πρός τόν θρόνον τής’Αρκτου, καί βλέπουσα 
τήν γεννωμένην αΰτοΰ φιλίαν μετά τοΰ προτιθεμένου θύ
ματος ήθέλησε νά κόψη πάντα τοιοΰτον δεσμόν καί διε- 
μόρφωσεν ούτως την ένΠερσίφ πολιτικήν της πρός πόλε
μον κατά τής 'Ρωσσικής. Ό πόλεμος μάλιστα τοΰ 1 826 
ήτο·/ έργου τής ’Αγγλίας οΰχί όπως διαρκέση και λήξη 
δριστικώς, διότι προφανής ήτο τής Περσίας ή ΰποδού- 
λωσις, άλλ’ όπως δ επίδοξος διάδοχος διά τών έχθρο- 
πραξιών καί αποτυχιών του συλλάβη μίσος έναντίον τών 
'Ρώσσων.

Και 2μως ό.τι ή ’Αγγλία έφοδεΐτο τούτο καί συνέβη· 
δ στρατάρχης κόμης Πασκέβιτς, διά τής εΰγενοΰς δημο
τικής καί αφιλοκερδούς διαγωγής του έπέφερεν έπαισθη- 
τήν άλλοίωσιν εις τά Περσικά πρός όφελος τής ‘Ρωσσίας.

Ό κυβερνών Σάχης άσθενής ήδη γέρων ήγγιζε πρός τον 
τάφον δ διάδοχος’ΑββάςΜίρζας παροξυνθεις άπότήν κα
κήν έκβασιν τήςΙμετάτών 'Ρώσσων συγκρούσεώςτου, έξε- 
στράτευσεν εις τό Κορασσάν σκοπεύων τήν κατάκτησίν 
του καί τήν άναβλάστησιν τής μαρανθείσης αΰτοΰ δάφνης· 
οί δέ πολυάριθμοι άδελφοί του έχθρικώς ολοι πρός αΰ- 
τόν διακείμενοι, χαίροντες διά τήν άπουσίαν του χορη
γούσαν, αΰτοϊς μεγαλητέραν έλευθερίαν εις έπιχειρήσεις, 
άνέμενον άπό στιγμής εις στιγμήν τόν θάνατον τοΰ γη
ραιού πατρός όπως δυνηθώσι μετ’ αΰτόν νά ώφεληθώσιν 
έκαστος άπό τά τεμάχια τοΰ θρόνου. Μεταξύ τούτων ή 
’Αγγλική Πρεσβεία, ήτις έλόγιζεν άφ’ ενός τήν κατά- 
κτησιν τοΰ’Αββά Μίρζα, ώς ύποσχομένην εις τήν Βρετ- 
τανικήν κυριαρχίαν, έραδιούργειάνενδότως καίπεριέπλε - 
κεν άφ’ ενός τάς σχέσεις αΰτοΰ πρός τούς αδελφούς του, 
ώστε μετά τόν θάνατον τοΰ Σάχ καί κατά τήν έπιστρο- 
φήν έκείνου νά προκαλέση καθ' ολον τόν τόπον άναστά- 
τωσιν καί άναρχίαν καί νά δράμη έπειτα ώς σωτήρ τοΰ 
Κράτους. Ιδού πώς είχον τά Περσικά όταν δ στρατηγός 
Σιμονισκης εΐσήλθεν είς Ταυρίδα,καί ιδού διατί μόνος δ 
’Αγγλος πρέσβυς έμενεν έν Τεχεράνη· άλλά συγχρό
νως ό Άββας Μίρζας άπέθανεν αίφνης καί τά πράγμα
τα περιεπλέχθησαν έπί τό δεινότερου.

Ή έντολή τοΰ 'Ρώσσου πληρεξουσίου άπέβλεπε κυ
ρίως τήν ευρεσιν διαδόχου τοΰ θρόνου, ζώντος έτι τοΰ 
Σάχ Φέτ-’Αλή, καί τήν άπόσδεσιν παντός σπινθήρος 
έμφυλίου περί διαδοχής πολέμου όστις μετά τήν άπο-

βίωσιν τοΰ Σάχ έφαίνετο άφευκτος- δ πληρεξούσιος είχε 
νά έκλέξη ή ένα τών αδελφών, ή τόν πρωτότοκον υιόν 
τοΰ ’Αββά Μίρζα· δ Φέτ Άλής ειχεν εκατόν σχεδόν 
υιούς, έξ ών οί μέν ώς διοικηταί, οί δέ ώς στρατηγοί 
μοναδικήν είχον πρόθεσιν μετά τόν θάνατον τοΰ πατρός, 
νά καταστώσιν άνεξάρτητοι καί νά έπεκτείνωσι τήν κυ
ριαρχίαν αυτών. ’Αν έπρότεινε λοιπόν δ τής 'Ρωσσίας 
άντίπρόσωπος ένα τών άδελφών, οί λοιποί θά συνηγεί- 
ρωντο κατ’ αΰτοΰ, ή δέ διαμάχη θά έζημίωνε καί τόν 
τόπον καί τήν πολιτικήν τής κυβερνήσεώς του, ήτις έ- 
πεθύμει τήν ειρήνην, καί τήν διοίκηση, τής Περσίας υπό 
άνδρός ισχυροΰ καί μεγάλην άσκοϋντος έπιβροήν τοΰ 
λόγου τούτου ένεκα ή πρότασις ήγεμόνος ξένου ήτο 
μάλλον άσύμφορος-

Τέλος, ενώ ή ’Αγγλική πρεσβεία έπεριποιεϊτο τούς 
διοικητάς τών διαφόρων επαρχιών κ’ έπλήρου αύτούς 
ελπίδων έπί τοΰ θρόνου, δ κόμης Σιμονισκης έπελήφθη 
τής προστασίας τοΰ Μωάμεθ Μίρζα, ώς τοΰ μόνου έχον- 
τος διαδοχής δικαιώματα, καί ή έκλογή αυτή συνάδου- 
σα μέ τήν πολιτικήν τής 'Ρωσσίας, έπέτυχε παρά τώ 
Φέτ ’Αλή πρός μεγίστη·/ έκπληξιν τών "Αγγλων.

Ό Μωάμεθ, ώς είς τήν κατωτέρω εικόνα παρίστα- 
ται καθήμενος, είναι ώραιος άνήρ, άνδρεϊος τήν ψυχήν 
καί ήμερος τά ήθη- ή δέ διοίκησίς του βοηθουμένη ύπό 
τών παραινέσεων τής 'Ρωσσικής πολιτικής, ήτις έσκό- 
πευε τήν ειρήνην καί τήν προαγωγήν τής Περσίας άπέ- 
βη πατρική τωόντι καί επιθυμητή είς τούς υπηκόους.

Ουτω τών 'Ρώσσων ή έπιβροή κατά φυσικόν λόγον 
έβριψε βίζας έπί τής Περσίας άπό τοΰ χρόνου τής θανής 
τοΰ γηραιού Σάχ καί τής άναγορεύσεως τοΰ Μωάμεθ Μίρ-
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ζα· ό στρατηγός Σιμονίσκης έντός πέντε μηνών, 
άπό τοΰ διορισμού του, έλαβε το παράσημον τοΰ άγ. 
Στανισλάου καί τό τής άγιας Άννης πρώτης τάξεως 
παρά δέ τοϋ νέου Σάχ τό τοΰ Λέοντος πρώτης τάξεως 
πλήρες άδαμάντων μέ τήν μεγαλητέραν χρυσήν άλυ- 
σον, διάφορα τιμής ξίφη περιχοσμημένα ύπό πολλών 
πολυτίμων λίθων, προσέτι τήν άδαμαντοκόλλητον ει
κόνα τοΰ Σάχ άρτωμένην περί τον λαιμόν ύπεδέχ
θη δέ δ:’ άσματος, Περσικοΰ πλήρους ανατολικής με
γαλοπρέπειας, τό δποΐον έ'ψαλλον ώ; άπό τής ευγνω
μοσύνης τοΰ λαοΰ άπονεμομενην ευλογίαν ύπέρ τοΰ 
'Ρώσσου Πρέσβεως I. Ε Γ.

(Έκ τοΰ Γερμανικοΰ.)
-00-0-0 5iD3 0-0 ««

ΩΚΕΑΝΙΑ.
ΣΑΝΔΒΙΧΑΙ ΝΗΣΟΙ.

Ή κατά τόν Μεσημβρινόν ώκεανόν έρευνα κατέστη 
σπουδαία, ώς ή πρό τεσσάρων αιώνων άνακάλυψις τής 
’Αμερικής, και απασχολεί σήμερον τά μέγιστα τήν έ- 
πιστήμην καί κυρίως τόν πεπολισμένον κόσμον. Ή άνά- 
πτυξις τών λαών τοΰ μέρους τούτου τής γής, είναι ή 
πρώτη έργασία τών Εύρωπαίων, διότι βάλλει εις αρμο
νικήν καί παραγωγόν κίνησιν πολλούς στιβαρούς άλλ’

ή Όδυχη κατά τόν Κούκ, κατοίκους έχουσα ύπέρ τάς 
40 χιλιάδάς. Τό τρίτον τών νήσων τούτων είναι έρη ύ- 
ψηλά καί ό'ρη ηφαίστεια, ώς ή Μόβνα Κάλη έν Χαβάνη, 
ύψους 13645 ποδών ή ύψήστη τούτέστιν κορυφή τής 
μεσημβρινής θαλάσσης, καί τά ό'ρη ταΰτα σχεδόν καλύ
πτονται ύπό δασών βαθυπύκνων αδιεξόδων τό δέ λοιπόν 
έδαφος καθ’ ήμισυ σκεπάζεται άπό λειμώνας οπού πλού
σια ποίμνια βόσκουσι καί πολυάριθμα κτήνη, κα! τό 
λοιπόν είναι αγροί γονιμότατοι, κοιλάδες ποτιζόμεναι 
ύπό ποταμών άστερεύτων καί οροπέδια οπού καλλιερ
γούνται έπιτυχώς, τό δενδρίλιον τοΰ καφφέ, τό ζαχαρο
κάλαμον καί λοιπά φυτά τών τροπικών καί τών εύ
κρατων ζωνών· έκεΐ καλλιεργείται ώσαύτως τό ’Ινδικόν, 
καί τό βαμδάκιον.

άγυμνάστους βραχίονας, πολλούς ισχυρούς άλλ’ εις τήν 
άμάθειαν μένοντας νόας. Οί απόστολοι έπελήφθησαν 
πρώτοι τοΰ φωτισμοΰ τής καρδίας καί τής διαπλάσεως 
τών ήθών έπί τών άξιωμάτων τοΰ Χριστιανισμού· άλλά 
τό έργον τοΰτο είναι βεβαίως έκ τών πλέον δυσχερών, 
οί στελλόμενοι έκεΐ απόστολοι είσιν αυτόχρημα κοινω
νικοί άναμορφωταί, καί ώφεΐλον άνέκαθεν νά υποσκά
ψουν τό άτεχνον οικοδόμημα τοΰ άρχαίου κόσμου διά 
ν’ άναγείρουν έπί τών έρειπίων τής ύλης τοΰ ίδιου, λαμ
πρόν, μέγα καί ώραΐον, όποιον είναι τό τοΰ νέου κό
σμου· έπρεπε λοιπόν νά ί'δουν καί νά γνωρίσουν παν 
οτι αποτελεί τάς βάσεις τών κοινωνιών έκείνων, τά 
ήθη, τήν γλώσσαν, τήν θρησκείαν, διά νά μορφώσωσιν 
έκ τής αύτής ύλης κοινωνίαν Ευρωπαϊκήν.

Μεταξύ 8λων τών συμπλεγμάτων τοΰ Ειρηναίου ’Ω
κεανού, τό τών Σανδβίχων ή Χαβαίων καλούμενον είναι 
τό άξιολογώτερον καί διά τήν γεωγραφικήν αύτοΰ θέσιν 
καί διά τήν πρόοδον τών κατοίκων είς τόν πολιτισμόν· 
κειται μεταξύ τής 18° 501 καί τής 22° 201 βορείου 
πλάτους, καί μεταξύ τής 1 54° 531 καί 160° 15 δυ
τικού μήκους, δηλαδή κατά τό δυτικόν τής Βορείου ’Α
μερικής έγγύτερον παντός άλλου συμπλέγματος αντί
κρυ τής άρχαίας Καλλιφορνίας- καί επιφάνειαν έχει πε
ρί τάς 8000 άγγλικών λευγών κατοικεΐται δε ύπό 
1 50,000 ψυχών και περιέχει δεκατρείς νήσους, ών με
γίστη έστίν ή Χαβάνη λεγομένη κατά τούς άποστόλους,

Ένεκα τής άγαθότητος ταύτης τοΰ εδάφους ’Αμερικα
νικοί καί ’Αγγλικά! έταιρειαι συνεστήθησαν όπως προα- 
γάγωσιν ώφελίμως τήν καλλιέργειάν του, άλλ’ άχρι 
τοϋδε ό τόπος δέν έφθασεν έτι τήν δυνατήν άνάπτυξιν 
διότι δυνάμενος νά φέρη 40, χιλ, τόνους ζαχάρεως δί
δει μόλις χιλίους.

Οι άποικοι μετά τών άποστόλων συγκροτούντων περί 
τάς 400 οικογένειας συμποσοϋνται καθ’ ολον τό σύμ
πλεγμα είς 1500 περίπου ψυχάς, καί είσιν ’Αμερικανοί, 
'Ισπανοί, Γάλλο: καί Σίναι. Ό βασιλεύς έδρεύει είς 
Όνόλολον τής νήσου Δαοΰ πρωτεύουσαν τοϋ βασιλείου, 
πόλιν 8 χιλ. κατοίκων, έξ ών 450 είσιν άποικοι. Τό 
Όνόλολον έχε: άξιόλογον λιμένα λογιζόμενον μεταξύ 
τών πρώτων τοΰ Μεσημβρινού ’Ωκεανού, καί δι’ έλίγης

δαπάνης δυνάμενον νά καταστή πρώτης τάξεως, περι
εκτικότητας δηλ. 300—400 πλοίων· χωρεΐ ήδη 100 
πλοϊα βάθους 24 ποδών· ή πρωτεύουσα φρουρεΐται ύπό 
δύο όχυρωμάτων τοΰ μέν 52 τηλεβόλα φέροντος, τοΰ δέ 
μικροτέρου 1 4' τό μικρότερον τοΰτο κειται έπί λόφου 
550 ποδ. ύψηλοΰ καί 118 λεύγης άπέχοντος τοΰ πρώτου 
καί 114 λεύγης τής πόλεως, ήτις κυκλοΰται άπό άλυ- 
σον λόφων. Τό Όνόλολον έχει έκπαιδευτήριον διά τούς 
αΰτόχθονας· οίκοτροφεΐον διά τά τέκνα τών πλουσίων, 
βιβλιοθήκην ή είδός τι μικροΰ μουσείου, άνάκτορα έν 
είδει δχυρώματος, κατάςημα τών δημοσίων άρχών, ’Αγ
γλικόν’Αμερικανικόν καί Γαλλικόν προξενεΐον, προσέ
τι τέλος έν μικρογραφία τά κυριώτερα τών όσων δύνα- 
ταί τις νά έπιθυμήση είς πρωτεύουσαν Εύρωπαικήν οί 
έπιστήμονες, οίον ιατροί, οί τεχνϊται καί οί βιομήχανοι 
είσιν όλοι σχεδόν ξένοι. Τό δ’ έμπόριον διεξάγουσιν έπί 
τό πλεΐστον οί ’Αμερικανοί.

Τό σύμπλεγμα έκτός τοΰ λιμένος τοΰ Ό/ολόλου έ
χε: προσέτι έπί τής Χαβάης ή Όβύχης τόν λιμένα τής 
Βαικέας ή τόν Βυρωνικόν Όρμον καλούμενον οπού κα- 
τέπλευσεν ό Λόρδ Βύρων κατάτό 1824 φέρων έκ Λον
δίνου τά δύο βασιλικά πτώματα τοΰ Λοιρίχου καί τής 
συζύγου αύτοΰ- πρός τοΰτον καί τόν τοΰ Ονοράς· οί 
δύο ούτοι λιμένες δί δλίγων έξόδων καθίστανται έκ τών 
άξιολογωτέρων δυνάμενοι νά χρησιμεύσωσιν ώς άσυλα 
είς τούς ναύτας τοΰ Ειρηναίου καί τοϋ Βορείου Ω
κεανού.

Οί αύτόχθονες έχουσιν άνεπτυγμένον τό σώμα κα! 
τούς χαρακτήρας εύγενεις, καί ύπεμφαίνεται οςυκαιδρα 
οτήριον τό πνεΰμα- ή προτιθεμένη είκών παρίστησιν αύ- 
τίχθ-να γυναίκα.

Έχουσιν αί νήσοι κλίμα τερπνόν καί ύγειέστατον' 
τοΰτο δέ καί ή γονιμότης καδιστώσιν αύτάς νά λογιζων- 
ται σήμερον διά τήν ώραιαν αύτών ούσιν αντί τών νή-

σων τής μυθολογίας· άλλ’ ή κοινωνική καί βιομηχανι
κή άνάπτυξίς των θά φθάση βεβαίως μεγάλην βαθμίδα, 
έάν κοπή ό ισθμός τοΰ Παναμά καί γίνωσιν ουτω τό 
σημεΐον τής έντεύξεως τών λαών τών δύο ’Ινδιών καί 
τής Εύρώπης. I. Ε. Γ.

«-β-

ΒΕΝΙΑΜΙΝ ΦΡΑΓΚΛΐΝΟΣ.

Μεταξύ τών ευεργετών τής ανθρωπότητας όλίγίι 
διέπρεψαν κ’ εδοξάσθησαν ώς ό Φραγκλΐνος· ολίγοι 
ύπάρχουσι τών όποιων ή ζωή εΐναι πλήρης τόσων λαμ
πρών μιμητέων παραδειγμάτων, καί ωφελίμων δι
δακτικών μαθημάτων. Διά νά ειπω κάλλιον, ό βίος 
τοΰ Βενιαμίν Φραγκλίνου υπήρξε μάθημα διηνεκές 
φιλοσοφίας πρακτικής πρός τά τέκνα τών ανθρώπων. 
IIρέπει νά άναγνώση τις πρώτον τά Ψί .τογιη/γ/ο- 
retj/ατα αύτοΰ διά νά μάθη νά τόν άγαπα, άφοΰ τόν 
κατανόηση. Φιλόσοοος, έσπούδασεν άφ’ έαυτοΰ τήν 
ήθικήν, και ήρχισε τήν εμβριθή έφαρμογήν τών άρ
χών αύτής έπι τής ίδιας του ζωής. ΓενναΓός καί ε
πιτήδειος πολιτικός, άφιέρωσεν έξ ολοκλήρου άπάσας 
αΰτοΰ τάς δυνάμεις πρός τόν φωτισμόν τών πνευμά
των καί τον πολιτισμόν τών λαών. Ουδεις ως αύτον 
συνήργησεν είς τήν χειραφέτησιν έκείνην τών ‘Ηνω
μένων ’Επικρατειών τής "Αμερικής, συμβάν τεράς-ιον, 
τάς συνεπείας τοΰ όποιου έπί τής τύχης τοΰ κόσμου 
ούδεϊς δύναται ν’αρίθμηση. ‘Υπομονητικός κα! εμβρι
θής τής φύσεως παρατηρητής, άνεκάλυύε,πολλά θύ
της μυστήρια’ αί δέ συνηθεστεραι τής ζωής χρήσεις 
έπλουτίσθησαν διά τών πολυπληθών επιστημονικών 
αύτοΰ εφαρμογών. Περιττόν νομίζομεν ν’ άναφέρωμεν 
ενταύθα ότι εις τό έοευοετικόν αύτοΰ πνεΰμα χρεω- 
στεΐται ή τών αλεξικέραυνων άνακάλυψις- ή δέ Εύρώ- 
πη ολόκληρος είπεν είς τήν ’Αμερική', ύπερήφανον 
διά τήν γέννησιν τοιούτου άνδρός, τον ώραΐον τοΰ Τυρ- 
γότου στίχον

« Καί κεραυνόν έδάμασε κα! σκήπτρον τών τυράννων.»

Διανοούμενός τις τό πλήθος τών ανθρώπων τών 
;οός ευδαιμονίαν τών όμοιων των εν τω κρύπτω έρ- 
ασαμένων, και άγνωστων δυστυχώς η παρεγνωρι- 
μένων, διανυσάντων έπι τής γής ζωήν ουστυχή, 
ύναται τουλάχιστον νά λέγη παρηγορούμενος, ότι δεν 
υμβαίνει αείποτε τό αύτό· διότι ή άνθρωποτης ήγα- 
ιησε καί έδόξασε, ζώντας ετι τινάς τών αγαθοποιών 
ης. Πολύ πρό τοΰ θανάτου τοΰ Φραγκλίνου, ή ^ρι- 
:λή αύτοΰ φήμη, ώς σοφοΰ, ήθικολόγου καί πολίτου, 
jv πανταχοΰ σχεδόν εγνωσμένη. Έν ετει τό 1757, 
ίτε αί Άγγλικαί άποικίαι ήρχισαν νά παραπονώνται 
ιεγάλως κατά τής μητροπίλεως, έπεμψαν είς Λον- 
ΐΐνον τόν Φραγκλΐνον, πολλά φέροντα παράπονα και 
ίπαιτήσεις, , οστις διά νά κατορθωτή την συμβιβασιν 
ιύτών, ανέπτυξα πασαν τήν ενεργητικότητα τοΰ πνευ- 
ιατός του, δλα τά θέλγητρα τοΰ τοσοϋτον γλαφυρού 
ιαί επιτηδείου λόγου του. Άλλ’ ή τής ειρήνης καίάρ- 
ιονίας άποκατάστασις δέν ήτο πλέον εφικτή, καί έ
τρεπε νά έπανέλθη είς’Αμερικήν. Τήν έπιοΰσαν τής
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είς Φιλαδέλφειαν άφίξεώς του έξελέχθη πληρεξούσιος 
τής συνόδου τής Πενσυλβανίας. Μετά τήν αξιομνημό
νευτο·/ εκείνην «ναγόοευσιν τής 14 Ιουλίου 1776, 
δΐής αί δεκατρείς τής Βορείου ’Αμερικής άποικίαι 
διεσάλπισαν τήν ανεξαρτησίαν αυτών, ή Πενσυλβανία 
άναζηρόξασα πάραυτα συνέλευσιν διά νά δώση νέαν 
εις τήν κυδερνησιν διεύθυνσιν, άνηγόρ-υσε τόν Φραγ- 
χλΐνον πρόεδρον τής συνελεύσεως ταύτης. Τό ψηφι- 
σθέν τότε πολιτικόν σύνταγμα ύπήρξεν απαν εργον τοΰ 
Φραγκλίνου. Καί όταν ή ’Αμερική αισθανόμενη έτι 
εαυτήν άσθενή ενώπιον τής ’Αγγλικής ισχύος, έστρε
ψε πρός τήν Γαλλίαν τά βλέμματά της, ό Φραγκλΐνος 
εκλεχθείς επιμελητής, εστάλη ί’να ζητήση βοήθειαν 
καί προστασίαν ύπέρ τής πατρίδος αυτοϋ έκ Παρι- 
σίων. Μολονότι δέ δ σοφός Φραγκλΐνος, φθάσας εις 
τήν πρωτεύουσαν ταύτην δέν έλαβεν ούδένα δημόσιον 
χαρακτήρα, ή δημοτικότης όμως αύτοΰ υπήρξε μεγί
στη. « ‘Ο Φραγκλΐνος, λέγει συγγραφεύς τις, ή κυ
ρία Καμπάν, ένεφανίσθη είς τήν αυλήν μέ ήθος αγρο
νόμου’Αμερικανού. ΤΙ ακαλλώπιστος πλατεία αύτοΰ κό
μη, ό στρογγυλός του πέτασος, τό έξ υφάσματος 
ραιοΰ ένδυμά του, διερώνου ι πρός τά κεχρυσωμένα 
καί πεποικιλμένα ενδύματα, και τάς κεκονιασμένας 
καί εύωδιαζούσας ρενάκας τών Βερσαλλιών. ‘Η και- 
νοράνεια αΰτη κατέθελξε τάς νέας γαλλίδας. Έτίμη- 
σαν τόν Φραγκλΐνον δι’ εξαίρετων συμποσίων.... 
Παρευρέθην είς έν τών συμποσίων τούτων, ένθα ή ώ- 
ραιοτέρα έκ τριακοσίων γυναικών, έξελέχθη διά νά 
θέση έπί τής λευκής τοΰ Αμερικανού ριλοσόρου κό
μης στέφανον δάφνης, καί δύω ριλήματα έπί τών 
παρειών τοΰ γέροντος.»

Κατά τινα συνεδρίασιν τής ’Ακαδημίας τών επιστη
μών, ό Φραγκλΐνος έπαρουσίασε τόν μικρόν αύτοΰ 
υιόν πρός τόν Βολταΐρον, οστις, ήλθε τότε έν μεγάλω 
θριάμβω καί άπέθανε μετά τινας ήμέρας. « God and 
LibertyI Θεός καί ελευθερία! » έρώναξεν δ Βολ- 
ταΐρος. Καί οί σεβαστοί γέροντες κλαίοντες ένηγκα- 
λίζοντο άλλήλους ούτως, ώστε συνεζίνησαν μέχρι 
δακρύων άπαντας τους περιεστώτας.

Γνωρίζουν ίσως οί άναγνώσται τά συμβάντα τοϋ 
Ι’Αμερικανικοΰ πολέμου’ γνωρίζουν τήν δόξαν ήν έλα
βον έκεΐ οί Γάλλοι, κα! πώς τό όνομα τοΰ Λαραγέ- 
του έπλησίασεν, έκ τής ευγνωμοσύνης τών λαών, τό 
όνομα τοϋ Φραγκλίνου καί τοϋ Ούασιγκτώνος. Ό 
Φραγκλΐνος έσχε τήν ευτυχίαν νά συνεργήση παντί 
σθενει πρός τήν έλευθερίαν τής πατρίδος του, πρός 
ήν καί συνετέλεσε τά μέγιστα, διά τε τής έπιτηδειό- 
τητος αύτοΰ πρός τάς διαπραγματεύσεις, καί διά τής 
δημοτικότητας του. Ή είς τάς διαπραγματεύσεις α
κρίβεια του, ή επιμονή πρός τό νά μή παραχωρήση 
ούδέν τήν αξιοπρέπειαν προσβάλλον τής πατρίδος του, 
ή πρός τήν άνακάλυψιν τών διπλωματικών παγίδων ο
ξύνοιά του, καί τέλος ό πρός τήν ειρήνην καί τήν ευ
δαιμονίαν τής άνθρωπότητος έρως του, λαμπρώς έ- 
μαρτύρησαν τοΰτο. Τήν 3 ’Απριλίου 17S3 ύπεγράφη 
ύπό τοΰ Φραγκλίνου συνθήκη έμπορική μεταξύ Σουη
δίας καί τών ‘Ηνωμένων ’Επικρατειών τήν δέ 3 

Σεπτεμβρίου τοΰ αύτοΰ έτους συνωμολογήθη ή ειρήνη ή 

μεταξύ Γαλλίας, Ισπανίας, ’Αγγλίας καί τών Ενω

μένων ’Επικρατειών, ή ανεξαρτησία τών όποιων άνε- 
γνωρίσθη ήδη πανταχοΰ.

'Ο Φραγκλΐνος έξηκολούθησε νά διαμενη εις Γαλ
λίαν ώς πρέσβυς πληρεξούσιος τής δημοκρατίας. Έν 
τώ μέσω τών πολλαπλασιαζομένων αύτοΰ Φροντίδων 
καί υπηρεσιών, εύηρεστεΐτο καλλιεργών τάς έπιστήμας 
καί τήν φιλίαν τών μάλλον διακεκριμένων σοφών. 
’Αλλά μ’ ολας τάς τιμάς κα! τάς επευφημίας άς άπε- 
λάμβανεν είς τόν τόπον τοΰτον, τοΰ οποίου ήγάπα κατ’ 
εξοχήν τήν διαμονήν, δέν έπαυσεν όμως νά ενεργή 
περί τής άνακλήσεώς του, πασχών, καί υποφέρων με-1 
γάλας πρό δύω ή τριών έτών θλίψεις, ύπό λιθιάσεως, 
καί θέλων ν' άποθάνη ελεύθερος έπί τής έλευθέρας γής 
τής 'Αμερικής "Οθεν άνεχώρησε περί τά τέλη ’Ιουνίου 
τοΰ 1785.

Ή τοΰ Φραγκλίνου είς Φιλαδέλφειαν άφιξις παρις-μ 
τό θέαμα ένός τών ωραιότερων καί θελκτικωτέρων 
θριάμβω·*, όσων ποτέ ήξιώθη θνητός. Πλήθος άπειρον 
λαοΰ περιέργου νά ίδη τόν μέγαν πολίτην, συρψεΰσαν 
παρηγκωνίζετο κατά τήν διάβασιν αύτοΰ. Χιλιάδες 
βραχιόνων έτείνοντο περί αύτόν, έν τώ μέσω τών ζωη
ρότερων επιφωνήσεων, καί τής βοής καί τών πυροβό
λων καί των κωδώνων, οΐτινες τόν έφερον μάλλον ή 
τόν οδήγησαν μέχρι τής πόλης τής οικίας του. Αί μη
τέρες ηύλόγουν τήν μνήμην τής μητρός του’ καί γέ
ροντες έδείκυνον αύτόν πρός τά μικρά των τέκνα, δι
δάσκοντες αύτά τό όνομά του. Πολυάριθμοι έπιτρο- 
παί τόν συνεχάρησαν. Ή έθνοφυλακή, ής αύτός έδω- 
κε τήν πρώτην ιδέαν, τό πανεπιστήμιο/, τό όποιον έ- 
δημιούργησεν, ή φιλοσοφική εταιρία τήν όποιαν έσύ
στησε, και τής όποιας καθ’ όλα τά έτη τής απουσίας 
του ύπήρξεν δ πρόεδρος, προσέφερον αύτώ κατά συνέ
χειαν προσηγορίας εύδαιμονίας. Έξελέχθη κοινή ψή- 
φω μέλος τοΰ άνωτάτου έκτελεστικοΰ τής Φιλαδέλ
φειας συμβουλίου, καί πρόεδρος τοΰ τής Πενσυλβανί- 
ας. Μία τών τελευταίων σημειώσεων τοΰ πρός τό ά- 
άγαθόν άκουράστου τούτου άνδρός, είναι άρθρον τι τής 
Όμοσπονδικής έφημερίδος κατά τής σωματεμπορίας 
τών μαύρων. Ή ύπεράσπισις ύποθέσεως τοσοϋτον ά
γιας ήξιζε νά άπασχολήση τάς τελευταίας στιγμάς 
ζωής τοσοϋτον αγγελικής. ‘Ο Φραγκλΐνος άπέθανε 
τήν 17 Άπριλ. τοΰ 1790, είς ήλικίαν όγδοήκοντα 
τεσσάρων έτών. ‘Η κηδεία αυτοϋ έτελέσθη ύπό τής με- 
γαλητέρας συ^ψοής, άφ’όσας ποτέ επικήδειος τελετή 
συνήθροισεν έπί τής ’Αμερικανικής ’Ηπείρου.

Μαθοΰσα ή τότε εθνική τής Γαλλίας συνέλευσις 
τόν θάνατον τοΰ Φραγκλίνου έσίγησε. Ό Μιραβέο ό- 
στις πρό πολλών ημερών άσθενών, εμεκεν είς τόν οί
κον, άκουσας τήν ειδησιν ταύτην, τρέχει πρός τήν 
συνέλευσιν, ζητεί τόν λόγον, καί άναβαινει έπί τοΰ 
βήματος καθ’ ήν στιγμήν έπεραιοΰτο συζήτησές καί ά- 
νεγίνωσκον ήδη τήν ήμερούσιον διάταξιν τής συνελευσεως 
κ ό Φραγκ-Ιΰ-ος άπέθαπ ! » λέγει δ Μιραβώ, καί 
πάραυτα θρησκευτική σιωπή διεδέχεται τήν ταραχήν 
τής συνελεύσεως.

«Ό Φραγκλΐνος άπέθανεν! έπανέκαμψεν είς τούςκόλ-
» πους τοϋ Θεοΰ τό πνεύμα, τό Έλευθερώσαν τήν Α
φωτων.»
» μερικήν κα! τό χϋσαν έπί τής Εύρώπης χειμάρδους 

α ‘Ο σοφός τόν όποιον οί δύω κόσμοι θαυμάζουν,

, ί άνθρωπος τόν όποιον ή ιστορία τών εθνών καί ή 
»ιστορία τών επιστημών οίκειοποιοΰνται, εΐχεν άναμ- 
, φιβόλως ψυχήν άνωτέραν τής τών άλλων θνητών. » 

β ’Αρκετά τά ανακτοβούλια τών βασιλέων διεσάλ- 
j πισαν τόν θάνατον έκείνων οΐτινες έμεγαλύνθησαν 
t μόνον κατά τούς έπικηδείους αύτών επαίνους· άρχε
ι, χά πλέον ή τών αύλών έθιμοταξία έκήρυξε θλίψιν
. υποκριτικήν. Τά έθνη δέν πρέπει νά θλιβωνται εΐ- 
ι μή μόνον διά τούς εύεργετας των. Οί αντιπρόσωποι ι τών εθνών δέν οφείλουν νά σέβωνται είμή τούς ή- 
j ρωας τής άνθρωπότητος. »

« Ή Σμνέλευσις διέταξεν είς τάς δεχατέσσαρας συμ- 
1) μάχους επικράτειας, δίμηνον θλίψιν διά τόν θάνα- 
. τον τοΰ Φραγκλίνου* καί ή ’Αμερική προσφέρει κα
ι τά τήν στιγμήν ταύτην τόν φόρον τοΰτον τοΰ σεβα- 
ι σμοΰ πρός ένα τών πατέρων τής πολιτικής έλευ- 
« θερίας. »

< Δέν είναι άξιον ήμών κύριοι νά ένοθώμεν καί 
β ήμεΐς είς τήν θρησκευτικήν ταύτην πραξιν, νά μερι- 
β σθώμεν τήν παγκόσμιον ταύτην τιμήν, καί ύπέρ ιών 
β ανθρωπίνων δικαιωμάτων καί ύπέρ τοΰ φιλοσόφου, 
» όστις τά μέγιστα συνήργησε πρός τήν διάδοσιν αύ- 
» τών έφ’ όλης της γής! Ή άρχαιότης ήθελεν άνε- 
» γείρει βωμούς είς τό μέγα καί πανίσχυρου εκείνο
• πνεύμα, τό όποιον, περικλεΐον έντός αύτοΰ, ύπέρ τών
• ανθρώπων, τόν ουρανόν καί τήν γήν, έγνώριζε νά 
■ δαμάζη τόν κεραυνόν καί τούς τυράννους. Ή πεφω- 
β τισμένη καί έλευθέρα Γαλλία όφείλει νά δείξη ότι 
ί ενθυμείται καί πενθεί ένα τών μεγίστων άνδρών, 
β οΐτινες υπηρέτησαν ποτέ τήν φιλοσοφίαν μετά τής 
> ελευθερίας. Διό προτείνω νά ψηφισθή τριήμερος τής 
β έθνικής συνελευσεως θλίψις διά τόν θάνατον τοΰ
• Βενιαμίν Φραγκλίνου. »

‘Ο φίλος τοϋ Φραγκλίνου Λαφαγέτης, έζήτησε νά 
στήριξή τήν πρότασιν τοΰ Μιραβώ’ άλλ’ ή πρότασις 
εγενετο δεκτή ήδη διά τών έπιφωνήσεων τής Συνε
λεύσεως καί τοΰ βήματος. A. I.

ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ-
I

ΒΟΝΑΒΕΝΤΟΪΡΟΣ ΘΕΒΕΝΑΡΑΟΣ.

§· 1·

‘Εσπέραν τινά τοΰ φθινοπώρου τοΰ 1765, σφο
δρός βορειοδυτικός άνεμος επνεεν έν τώ μεγαλοπρεπεΐ 
*όλπω τής Κεζαπήκης, τώ τόσον καταλλήλως υπό 
τών Αμερικανών Βασίλισσα za>r ‘fifazur δνομασθέν- 
ιι. Έν τούτοις ή πρό πολλών ήμερώ/ otapxouoa αύρα 
νΡχιζε νά κατευνάζεται, καί έφαίνετο ότι ήθελε νά 
Ι*εταβληθή.

Οπισθεν ακρωτηρίου τινός τοΰ έκτεταμένου κόλπου, 
,ιί τό στόμιον τοΰ ποταμοΰ Σόδα ήτον ήγκυροβολη- 
^νη λεπτοφυής τις καί κομψή ημιολία (γολεττα), φι- 
λ’ρέσκως συσκευασμένη. ‘Ο καπνός μόνος όστις διε-

Φυλλάδιον 60, Τίμ. Τ'.

φλαζεν άπό τής καπνοοόχης τοΰ μαγειρείου, δίκην νι
φάδων, διά νά διασκεδασθή είς τήν δρόσον τών σχοι
νιών, έδείκνυεν ότι τό πλοΐον δέν ήτον έγκαταλελειμμέ- 
νον, διότι δέν έφαίνετο ίχνος ανθρώπου έν αύτώ. Έπί 
τέλους έφάνη ή κεφαλή ένός ναύτου όστις άνέβη έπί 
τοΰ καταστρώματος. ’Εξέτασε/ ουτος τόν άνεμοδεί
κτην όστις ήλλαξεν ήδη διεύθυνσιν, κα! τοΰτο έδείκνυεν 
ότι ό άνεμος μετεβλήθη, έκυψεν άπό τοΰ παραρρύματος 
τής δεξιάς πλευράς, διά νά ίδη έάν ή παλίρροια είχεν 
οπισθοδρομήσει πολύ τό πλοΐον, άνέστρεψε χονδρήν τι- 
να ψαμμοδοχην τής όποιας οί τελευταίοι κόκκοι έπλη- 
σιαζον νά έξαντληθώσιν, έπειτα, όλων τούτων τελειωθέν- 
των έγινεν άφαντος έν τάχει δΐ έτέρας εισόδου.

Μόλις ουτος είχε καταβή, καί δύο άλλοι έφάνη- 
σαν έπί τοϋ καταστρώματος.

Ο εις εξ αύτών ήτο άναμφιβόλως ό πλοίαρχος τής 
ημιολίας. Ήτο δ ουτος άνθρωπος τεσσαράκοντα πε
ρίπου έτών’ τά χαρακτηριστικά του ήσαν μέν έκφρα- 
στικά, ούχί όμως καί δυσάρεστα. ’Απ’ έναντίσς είχεν 
εις τούς όφθαλμούς συμπαθητικήν τινά γλυκύτητα καί 
μόνον είς τάς γωνίας τών ωχρών καί παχέων χειλέ- 
ων του, ήδύνατο ό όξύνους παρατηρητής ν’ ανακάλυ
ψη πτυχήν τινά ήτις έφαίνετο έμπερικλείουσα τό μυ
στήριον όλης τής μαγικής δυνάμεως, ήν έξήσκει έπί 
τοΰ πληρώματος αυτοϋ. Έφόρει απλήν ναύτου χλαΐ- 
ναν, καί ούδέν εξωτερικόν σημεΐον, άπεκάλυπτε τόν 
βαθμόν του’ ό δέ σό<τροφος αύτοΰ ήτο νέος τις είκο- 
σαοκταετής, μέ φυσιογνωμίαν ευχαριν, ευειδή καί ει
λικρινή.

Αφοΰ δ πλοίαρχος καθώς και δ ναύτης, εξέτασε 
τόν άνεμον καί τήν θάλασσαν, έπήρεν άπό τό θυλάκιο·/ 
του μικράν άργυροσκεύαστον συρήκταν, καί τήν έπλη
σίασεν είς τά χείλη του. Είκοσιν εύρωστοι άνδρες έ- 
φάνησαν έπί τοϋ καταστρώματος. Δώδεκα στροφαί 
τοΰ έογάτου ήρκεσαν νά άνασύρωσι τήν άγκυραν. Ή 
ημιολία ήοχεσε νά χορεύη έπί τών κυμάτων, τά ιστία 
άνεπετάσθηοαν ταχέως, κα! τό σκάφος άπεμακρΰνθη 
τής ξηρας διευθυνόμενον πρός άνατολάς έπί τής κα- 
ταντικρύ κείμενης νήσου Κέντας.

Εύθύς μετά τήν άποπεράτωσιν πάντων τούτων, 
δ πλοίαρχος έπλησίασε πρός τόν νέον, περί ου ώμιλή- 
σαμεν, καί μέ φωνήν κατά τό ήμισυ πρόσχαριν καί 
έπι πληκτικήν’

— Τόν δρόμον σου! συνάδελφέ, άνέκραξε κα! έάν 
δ άνεμος δέν κατευνασθή μή τόν άλλάξης ποσώς’ 
έντός μιας ώρας τό πολύ φθάνομεν είς τό στόμιον τής 
Σεβέρνης.

— Μά τήν πίστιν μου, εχομεν ακόμη καιρόν! έ- 
πανέλαβεν δ άλλος. ’Από τριών ήδη μηνών, άφ ης 
μ’ έπήρες έντός τ,ΰ πλοίου σου, είς τόν άγιον Χριστό
φορον, διά νά μέ άποβιβάσης είς τήν πατρίδα μου Αν- 
νάπολιν, μέ κρατείς μάλλον ώς αιχμάλωτον παρά ως 
επιβάτην’ διότι δσάκις σοί έζήτησα νά μέ αποβίβασης, 
πάντοτε τό ήρνήθης.

— Να! δα! εϊΛενδ πλοίαρχος. Κατά πρώτον έχω 
άνάγκην νά σέ γνωρίσω καλώς, άγαπητέ μου Ο^ψινε, 
διότι έγώ δέν εμπιστεύομαι τά μυστικά μου εις τόν 
καθένα’ διάβολε ! Καί σύ έν τούτοις τ’ άπεκάλυψες 
όνρήγορα Έπειτα δέν είχα προΐδει ότι θέλω κατα- 
διωχθή άπό καταδρομικό/ πλοΐον τής Α. Βρεττανικής

108.
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Μ. μέχρι τών υδάτων τής Κεζαπήκη;. Ήθη, γνωρί- 
ζείς, πόσα; προφυλάξεις πρέπει νά λάβω ·.. .

Ώ! ώ! έχεις δίκαιου πλοίαρχε Θεβενάρδε, έπα- 
νέλαβεν δ νέος ύπογελών ! έχεις, τωόντι ανάγκην 
προφυλάξεων . . . Άλλ’ εάν έγώ ήξευρα χαλήτερα τό 
έργον το όποιον επαγγέλλεσαι, δέν ήθελα σάς προξε
νεί δισταγμούς μέ τήν παρουσίαν μου.

— Δισταγμούς αί, διάβολε,! καλά λέγεις ! έψιθύ- 
ρισεν ό Θεβενάρδος· καί πραγματικώς όταν, βοηθε·'α 
τής οξείας μου όράσεως, ύπελόγισα. τά κανόνια τοΰ 
καταδρομικού είς τό πέρας τοΰ κόλπου, έπεθυμουν νά 
σέ ίδω κατά διαβόλου, ή τούλάχιστον εις τήν ξηράν έν 
ασφαλεία, διότι έγώ σπανίως άπορρίπτω τήν μάχην. 
Τέλος πάντων, στοχάζομαι, ότι ήέλευσις τής νυκτός 
ήτο καλή, διότι έσωσεν ίσως τόν Γροελλανδόν άπό 
τά ναυπηγεία τής Α. Μ. καί τόν πλοίαρχον Βοναβεν- 
τοϋρον Θεβενάρδον άπό τήν μεγάλην κπράκαν . . . 
Μ ολον τοΰτο . . . έστω ! ο,τι έγινεν, έγινεν . . .

Κατά τήν στιγμήν ταύτην ή ημιολία περιέπλεε τάς 
άκτάς τών νήσων Κεντών, ‘Ο Θεβενάρδος άπεχωρι- 
σθη τοΰ συντρόφου του, καί ήρχισε νά διατρέγη τά 
κατάστρωμα μέ τήν κεφαλήν πρός τά κάτω καί μέ ύφος 
σκεπτικόν. ’Ακολούθως, έστήριξε τά βλέμματά του είς 
σημεϊόν τι τοΰ όρίζοντος, έχαδευσε μέ τήν χεΐοα έν έχ 
τών κωπίων του, καθώς χαδεύει τις τά οπίσθια τοΰ 
ίππου, καί έψιθύρισε μεταξύ τών όδόντων του.

— Ν άκουσθή μ’ όλα ταΰτα, οτι άπέφυγα ν' αν
ταλλάξω μίαν φιλοφροσύνην μέ τούς ψοφοδεεΐς εκεί
νους Άγγλους ! . . . είναι έντροπή! . . .

Έκτύπησε τόν πόδα' και καθ’ ήν στιγμήν ό Γροελ
λανδός έστρεφε διά νά ει’σέλθη είς τόν ποταμόν άνέ- 
κραξε μέ φωνήν κεραυνοβόλον.

— Μή στρέφετε!
Οί ναΰται εϋρισκοντο ήδη είς τόν κεροίακα (σκότα) 

καί ό πηδαλιοΰχος ήτοιμάζετο νά κάμη έπαισθητόν 
εις τήν ημιολίαν τό πτερνηστήριον τής διοικήσεως, ό- 
ποτε ό Ορρινος, όστις είδε μέ κάποιαν ανησυχίαν, 
δλα τά κινήματα τοΰ Θεβενάρδου, καί έμάντευσε 
τον στοχασμόν αΰτοΰ, εοόίφθη έπί τοΰ οίακος, καί 
πριν η οί ναΰται μεταχινήσωσι κάνέν έκ τών ιστίων, 
οδηγησεν έκ νέου τον Γροελλανδόν εις τόν δρόμον του. 
Ό οφθαλμός τοΰ Θεβενάρδου εσπινθηροβόλησε και μέ 
φωνήν πάλλουσαν άπό Οργή», διέταξε τόν επιβάτην 
του να τραβιχθή, ενώ συγχρόνως άνεσήκονε τήν χεΐοα 
διά νά γρονθοκοπήση τόν πηδαλιοΰχον, όστις άπεσπά- 
σθη έχ τής θεσεως του. Ο Όρρίνος έδραμε μεταξύ 
αυτών, καί έσταμάτησε μέ δΰναμιν τήν χεΐρα τοΰ 
πλοιάρχου. . .

— Χίλιοι διάβολοι! έγώ είμαι ένταΰθα ό κύριος ! 
έκοαύγασεν ό Θεβενάρδος.

— 1ύ γνωρίζω επανέλαβε ψυχρώς ό Όρρίνος' δέν 
είναι ανάγκη νά μέ τό οιδάξητε* ’Αλλά ήςευρω επί
σης νά σοι εϊπω, οτι σύ ^ινηλατεΐς εκεί μακράν τό κα
ταδρομικού έκεινο μέ τό όποιον επιθυμείς νά έλθης είς 
συγκρουσιν, καί οτι ό λιμήν τής Άνναπόλεως, ένθα εύ
χομαι τέλος πάντων νά άποβιβασθώ, κειται πρός τοΰτο 
τό μέρος.

Ο Θεβενάρδος έθεσε τήν μάγ αιράν του εις τήν θήκη- 
έπειτα ώχρος και τρέμων εισετι άπό δογήν, ύπήη 
ν’ άκουμβήση είς τό πλεύρωμα του πλοίου. Ό Όρφί

νος έπροχώρησε τότε, καί έκτείνων τήν χεΐρα του 
πρός αυτόν.

— ’Έστω! πλοίαρχε, θά συγχισθώμεν διά ήμί. 
σειαν ώραν, τήν όποιαν έχομεν ακόμη νά περάσωμεν 
μαζή·^

—: Όχι, άπήντησεν c Θεβενάρδος, διότι σύ’μέ 
συνεκίνησες μάλλον παρ’ όσυν μ’ έπλήγωσες. Δέν 
ήξεύρεις λοιπόν, — έξηκολούδησε λαβών μέ οικειότη
τα τήν χεΐρα τοΰ νέου, — ότι οί αχρείοι εκείνοι δέν 
μέ ύπακούουν, παρά διότι μέ φο.βοΰνται; Ακόμη μία 
άσυλλογησία ώς έκείνη, καί έάν ήθελα τοΐς φωνάξει 
πρός αριστερά, αύτοί θέλουν μοί άποκριθή πρός δε
ξιά .. .

Ο Γροελλανδός ωθούμενος ύπό τοΰ άνέαου, άνέβη 
ταχέως τόν ποταμόν καί ήγκυροβόλησεν έμπροσθεν 
τής Άνναπόλεως τότε πρωτευούσης τής επαρχίας Μα
ρυλάνδης.

Ή νύξ δέν ειχεν είσέτι ρίψει τόν πυκνόν πέπλον 
της έπ: τής μεγαλοπρεπούς χώρας, έν τώ μέσω τής 
οποίας ή ημιολία προσεδέδη ώς λίθος πολύτιμος είς 
κειμηλιοθήκην. Πρός τά δεξιά, ό οφθαλμός ήκολούθει 
τά κύματα κατά μήκος τής Σεβέρνης, είς άπειρον ά- 
ποψιν. Αριστερόθεν περιειλίσσοντο αίκαμπαί πλατέως 
τινάς πορθμού, τοΰ όποιου τά ΰδατα ήντανάχλων τό 
σκοτεινόν χρώμα τών δένδρων, τά όποια έφαίδρυνον 
κατά τούτην τήν στιγμήν, αί τελευταίοι τοΰ ήλιου 
ακτίνες. Είς τήν είσοδον τοΰ ποταμοΰ άνεπτύσσετο 
μακρά τις γλώσσα γης, ήτις έβυθιζετο είς τάς νήσους 
Κεντάς, καί περιέβχλεγιόν τόπον έκ τούτου τοΰ μέρους 
ολόγυρα μέ μαγευτικούς λόφους, άφθονοΰντας άπό 

είσέτι σχίλβουσαν Φυτείαν, ήτις άντανακλατο εις τό 
κάτοπτοον τών καθαρών καί βαθέων τούτων ύδάτων.

Ευθύς άμα ή ημιολία προσωρμ’σθη, ό Θεβενάρδος 
καί ό νέος αύτοΰ σύντροφος κατέβησαν είς τήν λέμ
βον καί έξήλδον είς τήν παραλίαν. Έν τώ άποχω- 
ριζεσθαι, άντήλλαξαν ωραία εγχειρίδια καί άπεμα- 
κρύ»θησαν χαιρετηθέντε; διά φιλικού τής κεφαλής 
νεύματος.

ΙΙ·

Υιός μιας τών σεβασμιωτέρων κα! πλουσιωτε’- 
ρων καθολικών οικογενειών τής Μαρυλάνδης, αρχηγός 
πολλών εμπορικών έπιχειρίσεων, δ Όρρίνος έ- 
χαμνεν πανταχοΰ τής γης ταξειδια όμοια μέ 
τό όποιον έκαμε διά τοΰ ΓροεΛ.Ιατΰοϋ έπεβιβά- 

σθη, καθώς έκ τής συνομιλίας του είδομεν, επί τοΰ 
πλοίου τοΰ Θεβενάρδου, χωρίς νά γνωρίζη μέ ποιον 
έχει νά κάμη, καί εύρέθη είς σοβαρότατους κιν
δύνους.

— Κατά πρώτον είς τόν πατέρα μου, είπεν ό 
Όρρίνος έν τή άποβάσει, έπειτα είς τήν Άλικη»!.·

Καθόσον αφόρα τόν Βοναβεντοΰοον Θεβενάρδον, 
ούδείς είς Αννάπολιν ήγνόει τις ήτο. Κατά τό ήμΐ- 
συ πειρατής και βοοδιώκτης, μόνος αυτός καί τό 
πλήρωμά του ΰδύνατο νά είπη πόθεν προήρχοντο τά 
πλούσια φορτία, τά όποια έξήγεν άπό τοΰ πλοίου 
του είς έκαστον διάπλουν. ‘Υπήοχον πολλαί και

βύτβΰ βάσιμοι ύπόνοιαι, τάς όποιας όμως άπέκρυ- 

πτ·ν.
Τινές έκ τών ναυτών του έπανήρχοντο είς τόν λι

μένα, όπου ήσαν καλώς εγνωσμένοι, τραυματισμένοι 
καί ακρωτηριασμένοι, ενώ είχον αναχωρήσει υγιείς 
καί εύ έχοντες.

Τινές μάλιστα είχον άνακαλύψει είς τά πλευρώμα- 
τα τοΰ Γηοε.Ι.Ιαιόυΰ όπάς σφαιρών. Αλλά περί όλων 
τούτων έγένετο λόγος κρυφίως. *0 Θεβενάρδος ήτο 
φίλος Θερμός, ή εχθρός αδιάλλακτος. Τόν έφοβούντο, 
καί επειδή τέλος πάντων έκαμνε μεγάλα έξοδα, τά 
όποια έπλήρονεν αφειδώς, έχαιρε σημαντικήν πιστιν 
είς τήν αγοράν.

Είς ’Αννάπολιν δέν είχε νά έναγκαλισθή ούτε πα
τέρα ούτε ερωμένην. ‘Ως έκ τούτου διήοχετο μετά 
ταχύτητος τήν πόλιν, καί έφθανε δύο μίλλια μακράν 
είς άλλην τινά όπου θέλομεν τόν εύρει άργότερον.

Κατά τήν εποχήν ταύτην, αί θρησκευτικά! έριδες 
έξήσκουν τάς άσπονδους βίας των είς τάς πλειο- 
τέρας τών επαρχιών τής βορείου ’Αμερικής. ‘Η Μα- 
ρυλάνδη, καθώς καί όλαι αί λοιπά!, εύρίσκετο εις 
τήν φρ’.κώδη ταύτην Θέσιν. Καθολικοί καί διαμαρτυ- 
ρούμενοι εύρίσχοντο είς ανοικτόν πόλεμον αυτόθι. Οί 
τελευταίοι ουτοι, όντες ισχυροί, κατεβάρυνον τούς 
καθολικούς, οί όποιοι δέν έξήρχοντο πλέον ειμή ώ- 
πλισμένοι είς τάς οδούς τής Άνναπόλεως όπου ησαν 
τό άντιχείμενον τών μισητών καταδιώξεων.

Ό Όρρίνος , απών άπό τριών ν/δη ετών, έμαθε 
φρυάττων άπό λύσσαν, τό όνειδος είς τό όποιον τον 
είχον ρίψει οί ομόθρησκοί του, καί ήτον έξ εκείνων 
τών ανθρώπων οίτινες δέν ύπετάσσοντο ευκόλως είς 
τήν ύποχωρητικήν πολιτικήν, τήν παραδεχθεΐσαν υ
πό τών καθολικών διά νά μή έκτεθώσιν είς εξορίαν. 
Δίς ή τρις ήδη ή χειρ του είχε δοκιμάσει τήν λαβήν 
τοΰ ξίφους του, καί άν τό αίμα δέν είχε χυθή ακό
μη ώς έκ τοΰ πταίσματός του, τοΰτο οφείλεται εις 
τήν μεσολάβησιν φίλου φοονιμωτέρου του, τοΰ Θεβε
νάρδου Βοναβεντούρου.

'Ολόκληρος μην παρήλθεν άπό τής άφίξεως τοΰ 
Γροε.Ι-Ιανόοΰ είς Αννάπολιν, καί ή ημιολία ήτο πάν
τοτε προσωρμισμένη είς τόν λιμένα. ‘Ο Θεβενάρδος 
έδίωκεν εμπορικά; τινας έπιχειρήσεις, αί οποΐαι με
γάλως τόν ένδιέφερον. ‘Ως πρός τόν Όρρινον, ουτος 
έπίρνοΰσεν ολον του σχεδόν τόν καιρόν πλησίον τής 
Αλίκης. ‘Η εποχή τής ένώσεως των δέν ειχεν εί
σέτι προσδιορισθή' έπερίμενεν ήμέρας καλητέρας.

Μίαν εσπέραν, ό Όρρίνος, ενώ είσήρχετο ύπό τήν 
πατρικήν στέγην, έμαθεν ότι ή Αλικη παρήτησε τας 
άδελφάς της διά ν’ άποσυρθή είς τά ίδια. Δεν τήν 
ειχεν ίδεΐ άπό πρωίας, καί άπεφασισε να τήν έντα- 
μώση. Πρός τοΰτο είχε δύο δρόμους νά λάβη, ενα ό- 
στις διήοχετο άπό τήν οικίαν τοΰ διοικητοΰ, κα: οστις 
ήτον ό συντομώτερος, καί άλλον μακρύτερον άπό τό
κάτω μέρος τής πόλεως' ήτον όμως αυτός τόν όποιον 
ή Αλίκη έπρεπε ν’ άκολουθήση.

Ό Όρρίνος άπεφασισε νά λάβη τήν συντομωτέραν 
έκ τών δύο όδών, μέ όλους τούς κινδύνους εις ους έ- 
ξετίθετο, διότι δέν ήγνόει ότι αί καταδρόμα! κατήν- 
τησαν είς τοιοΰτον βαθμόν ώστε και νά έμποδίζωσιν

είς τούς καθολικού; τήν έμπροσθεν τή; οικία; του διοι- 
κητοΰ διάβασιν.

Άφιχθεί; εί; τήν γωνίαν μια; οικοδομή; κει- 
μένη; έπί λοφίσκου τίνος, άνεκάλύψε διακόσια Ρήμα
τα μακράν, σωρόν ανθρώπων, οίτινε; ώς έκ τών 
κραυγών καί τών φωνασκιών αύτών, έφαένοντο ζτι 
έμάχοντο. Ό Όρρίνος αμφίβαλλε διά μίαν στιγμήν 
μήπως δέν διέλθη τόν δρόμον του ήσύχως' άλλά τής 
φωνής « Θάνατος είς τούς Καθολικούς, θάνατος είς 
τούς υιούς τοΰ Βάαλ, » άκουσθείσης, ώρμησε μέ τό 
ξίφος ύύωμένον πρός τόν σωρόν, καί διέκρινεν έντω 
μέσω τριάκοντα περίπου αντιπάλων, άνθρωπον τινα 
όστις έμάχετο μόνος, άλλ’άνδρείως.

Ό Όρρίνος έρ^ίφθη είς τήν συμπλοκήν καί εύρέθη 
εντός ολίγου πλησίον τοΰ φίλου του Θεβενάρδου, διό
τι τό Θύμα ήτον ό πλοίαρχος τοΰ Γξίοε.ίΛαν^υϋ..

— Καλώς! σύντροφε, έφώναξεν ό πειρατής, έφθα- 
σες εγκαίρως. Καί τοΰτο ειπών, έκέρδησε μίαν στιγ
μήν αναβολής, τήν όποιαν τοΰ εδιδεν ή παρουσία τοΰ 
Όρ^ίνου, διά νά έχβάλη τήν συρήκτραν του, μέ τήν 
οποίαν έξέΊδεμψε τρεις φθόγγους όξεΐς είς οΰς άπε- 
κρίθησαν τρεις ετεραι συρήκτραι. Τοΰτο ήτον σημεΐον 
σομφωνημένον μεταξύ τοΰ Θεβενάρδου καί τών ναυ
τών του, οΓτινες δέκα τόν αριθμόν, έδραμον πρός βοή
θειαν τοΰ πλοιάρχου των. ‘Η πάλη ήτο τρομερά, 
άλλ’ οί καθολικοί έμειναν κύριοι τοΰ πεδίου.

— Δέν είναι καιρός πρός διασκέδασιν, ειπεν 
ευθύς ό Θεβενάρδος' είσ τό πλοΐον, φίλοι μου, καί έαν 
δέν δύνασθε νά φθάσητε έκεΐ, είς τήν καλύβην αμέ
σως ! Καί ημείς, κύριε Όρρίνε, πρέπει νά φύγωμεν 
δέν δυνάμεθα πλέον νά μείνωμεν ούτε είς ’Αννάπολιν 
ούτε είς αυτήν τήν Μαρυλάνδην. ‘Ο διάβολος νά μέ 
έπάρη, διότι άφησα τάς κεραίας καί το κατάστρω
μά μου διά νά έλθω νά χτυπηθώ είς τάς όδούς έναν
τίον τών σκύλων οιύτών τών διαμαρτυρομένων. Εγω 
είμαι καθολικός, είναι άληθές' άλλά πρό πάντων εί
μαι πειρατής.

Ό Θεβενάρδος καί δ Όρρίνος ενώ ουτω συνδιε- 
λέγοντο, άπεσύρθησαν είς έρημόν τινα όδόν. ‘Ο έρως, 
ή μάχη, ή καταστροφή, δλα ταΰτα έγιναν τόσον τα
χέως, ώστε διά πρώτην φοράν ό Όρρίνος ήδύνατο 
τέλος πάντων νά σκεφθή περί τής δέσεως του. Εν- 
νόησεν ότι ή ζωή του κινδυνεύει, ότι ό οχλος δέν ή- 
δελεν άργοπορήσει νά συναθροισθή .... Ό Θεβε
νάρδος είχε δίκαιον .... Έπρεπε νά φύγουν .... 
Άλλ' ή Άλικη; πώς νά χωρισβή άπό αύτήν ;

— Άπελθε πλοίαρχε, έψιθύρισε μέ φωνήν συγ
κινητικήν, έγώ δέν δύναμαι ν’ άφήσω τήν Ανναπο- 
λιν χωρίς νά λάβω μαζή μου καί άλλον τινα πολύ 
αγαπητόν μου. Ούτως ωφελήσου άπό τόν καιρόν ος*ις 
σοι μένει, σώδητι, καί άφησον έμέ νά διευθετηθώ 

καθώς ήμπορέσω .... Ύγίαινε !
Καί έκαμε ν’ αναχώρηση, οπότε ό Θεβεναροος κρά

τησα; αύτόν έκ τής χειρό;.
— Όχι, όχι, άπήντησε' σύ μέ έβγαλε; άπό μίαν 

τρέλλαν, δεν θίλω έγκαταλείψει τόν λιμένα άνευ σου, 
σοι τό δρχίζομαι! Έντό; μια; ώρα; τά πολύ σε πε
ριμένω εί; μιχράν τινα καλύβην τήν όποιαν θέλει; ευ- 
ρει όπισθεν τοΰ βράχου τοΰ Κορολου, σε δίδω λο- 
γον ώ; πειρατή; 1 ‘Ο δέν θελει περάσει
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τό άκρωτήριον τοϋ άγιου Θωμά χωρίς σύ νά ήσαι έντός 
ούτοΰ' έλθέ μόνος ή μετ’ άλλου, είναι τό αύτό- κα
λή έντάμωσις λοιπόν I

Ό Θεβενάρδος έγινεν άφαντος εις στενόν τινα διά
δρομον, ένώ ετελείονε ταύτας τάς λέξεις. Ή νυξ τό
τε είχεν εντελώς προχωρήσει, καί ή πόλις ήτον είσέτι 
ήσυχος. ‘Ο Όρρίνος γνωρίζων καλώς, οτι ή ήσυχία 
αΰτη δέν ήθελε διαρκέσει έπί πολύ, έσπευσε τό βήμα, 
και έφθασεν είς τήν Αλίκην τήν όποιαν ευτυχώς ευρε 
μόνην.

Ή ώχρότης τοΰ Όρρίνου έδείκνυεν αρκούντως ότι 
κίνδυνος έκρέματο έπι τής κεφαλής του. ‘Η νεάνις ί 
ήτένισε πρός αύτόν βλε'μμα πλήρες δακρύων ! Έάν 
αΰτη ήθελεν άμφιβάλλη περί τοΰ έρωτός του, ό Oj5- 
ρΐνος ήθελεν είοθαι, ώς' έκ τοΰ τρόμου άπό τόν ό
ποιον ή ’Αλίκη κατελήφθη, ή άναμφίβολος άπόδειξις 
απεριορίστου αγάπης. Τής έδιηγήθη ολα τά διατρέ- 
ξαντα.

— Διατί θέλεις νά ρύγωμεν; ήρώτησεν ή Άλικη. 
Σύ έπραξες καλόν έργον υπερασπισθείς ένα μόνον άν
θρωπον εναντίον τριάκοντα άλλων δέν έχεις νά ρο- 
βηθης τίποτε.

— Εάν υπήρχε δικαιοσύνη, έπανελαβεν ό Όρ- 
ρινος, δέν είχα άνάγκην· άλλά σύ γνωρίζεις Αλί
κη, ότι ό θρησκευτικός φανατισμός θέλει οδηγήσει 
τούς κριτάς μου' καί άν παραδεχθώ ότι τό δικαστή- 
ριον μέ άθωόνει, πάλιν ό όχλος δέν θέλει μέ συγχω
ρήσει .... ανάγκη λοιπόν νά ρύγω ! καί πρέπει νά 
ρυγωμεν μαζή άροΰ ένωθώμεν, άροΰ ρθάσωμεν τό 
τέρμα έκείνης τής ευτυχίας, τήν οποίαν άνεβάλλαμε» 
εις καιρόν αδύνατον, τό βλέπω. — Έλθέ, Άλικη, έλ
θε μετ’ έμοΰ ! . . . .

III.

Μόλις δ Όρρίνος έτελειονε τήν ρράσιν του κα! ή 
θύρα τής οικίας ήνοιξεν άποτόμως. Τό πρώτον του κί
νημα ήτο νά έκβάλη τό ξίφος του.

’Άνθρωπός τις όλος άσθμαίνων καί κεκαλυμμένος 
άπό κόνιν καί ίδρωτα είσήλθεν. ‘Ο άνθρωπος αύτός ή
τον ό Θεβενάρδος Βοναβεντοΰρος.

— Ή Κυρία αΰτη είναι ίσως ό σύντροφος περί ού 
μοί έλάλησας έψιθυρισεν ό πλοίαρχος ένώ έπιπτεν 
έπί τίνος καθίσματος.— Πολύ καλά, τέκνα μου, έτοι- 
μασθήτε διά τό ταξείδιον. Αί μετά τής ημιολίας συγ- 
κοινωνίαι μου διεκόπησαν άλλά θά ήμαι είς κατά- 
στασιν νά τάς έπαναλάβω. Ή πόλις αρχίζει νά ήναι 
είς ταραχήν οί στρατιώται ελαβον μέρος υπέρ τοΰ 
λαοΰ, καί πρώτηνήοη ροράν τολμούν· νά μέ άποκα- 
λώσι ^«panjr. Έάν μέ συλλάβωσι θέλουν μέ κρε
μάσει. ώστε δέν έχω καιρόν νά χάνω. — Είς τόν 
βράχον τοΰ Καρόλου I

Ό Θεβενάρδος ε'πίασε τούς δύο νέους και τούς έ- 
συρεν έκτυς τής οικίας. Έρθασαν είς τό άνω μέρος 
τής πόλεως καί εκαμον απείρους περιστροφής μέ- 
χρις ού ρθάσουν είς τήν περί ής ό λόγος θέσιν.

Ήτο δ’ αυτή καλυβη τις κατασκευασμένη εις τον 
βυθόν μικρας κοιλάδος, μεταξύ δύο βράχων, οίτινες 
τή έχρησίμευον ώς προμαχώνες, καί κρυμμένη έξ άλ
λου άπό όλα τά βλέμματα ύπό ξένων ρωμαλέων κα! 
πυκνορύλλων δρυών. Ό Θεβενάρδος μετεχειρίζετο 
τήν καλύβην ταύτην ώς μυστηριώδες άσυλον δι’ εαυ
τόν καί διά τό πλήρωμά του, καί ούδεϊς έως τότε εΐ- 
χεν ύποπτευθή τήν ΰπαρξίν της.

Η Άλικη, ώχρα, άφωνος, έξηντλημένη άπό κό
πον, έλειποθύμησεν είσελθοΰσα έν τή καλύβη. Ένω 
δέ ό Θεβενάρδος συνέδραμε τόν Όβρίνον νά βοηθήσω- 
σι τήν νέαν, ναύτης τις είσήλθε δρομαίως.

— Καί λοιπόν! Άρβι, τί άνεμος φυσά; ήρώτησεν 
δ πλοίαρχος. Έρχονται είς τοΰτο τό μέρος;

— Έδώ είσθε άσφαλεΐς, άπήντησεν δ ναύτης' 
άλλ ή ήΐΛίολία ....

-Τί;
— Εντός δέκα λεπτών καταλαμβάνεται καί δεσ

μεύεται ώς κώνος ταβάκου. Ό λαός καί οί στρατιώ- 
ται ελαβον εις τήν εξουσίαν των λέμβους. Κακά παν- 
ταχόθεν, καί ημείς δέν είμεθα έντός τοΰ πλοίου διά 
νά τό ύπερασπισδώμεν ! . . ..

— Στοχάζεσαι λοιπόν, είπεν δ Θεβενάρδος μειδι- 
ών μειδίαμα ειρωνικόν ότι θέλουν λάβει οΰτω τόν 
Γροελλανδόν άνευ μάχης, καθώς καί νά είπη τις ένα 
τραγούδι;

— Δεν λέγω τοΰτο, έύιδύρισεν δ ναύτης· άλλ ή
ξεύρω ότι έάν έγώ ήμην έκτος, ήθελα κόψει τάς κάλ
τσας καί τραβήξει είς τ’ ανοικτά.

Ο Θεβενάρδος έξήλθε τής καλύβης. 'Ο Όρρίνος γο
νυπετής είς τούς πόδας τής Αλίκης, έπροσπάθει νά 
τήν έγκαρδιώση, άλλά μόλις ήδύνατο κατ’ αύτάς νά 
κρύψη τήν όποιαν τόν έτάραττε συγκίνησιν. Περιέμε
νε μέ ανησυχίαν τήν έπιστροφήν τοΰ πλοιάρχου. Ο 
Θεβενάρδος συνοδευόμενος ύπό δέκα έκ τών ναυτών 
του είχε διευθυνθή έπί μικροΰ τίνος υψώματος πρός τό 
ακρωτήριου τοΰ Βενδιμλίου. Ή σελήνη ήτις άνέτειλεν 
έπί τών νήσων Κεντών, διεχάραττε μακράν χρυσαυλα- 
κα έπί τοΰ κόλπου. Η πόλις, οί κύκλω λόφοι καί ή 
ημιολία πεοιεκαλύπτοντο ύπό ήμιδιαοανοΰς όμίχλης.

Ό Θεβενάρδος ήκολούθησεν άσθμαίνων τά κινήματα 
στίρους τινός άνδρών τε κα! γυναικών συναθροισμένων 
έπί τής παραλίας, όπου επτά ή όκτώ λέμβοι συμπε- 
ριλαμβανομένης καί τής μεγάλης λέμβου τοΰ Γροελ- 
λανδοΰ ειχον όυμουλκηθή. Ούτε μία οωνή δέν ήκούε- 
το άπό τό μέσον τούτου τοΰ όχλου, τοΰ όποιου ή σιω
πή ήτο συνθηματική έπί τώ σκοπώ τοΰ νά έξαονίσωσι 
τό πλήρωμα τής ημιολίας. Αί λόγχαι ήστραπτον, τό 
δποΐον έδείκνυεν αρκούντως, ότι κα! οί στρατιώται εί
χον μέρος. 'Η καρδία τοΰ γηραιού πλοιάρχου άνεσκίρ- 
τησεν όταν είδεν όλας ταύτας τάς λέμβους νά κινήσω- 
σι πρός τήν θάλασσαν μετ όλίγον έχινδυνευσε ν’ ά- 
πωλέση ίσως παν δ,τι άγαπητότερον είχεν εις τόν 
κόσμον τήν ημιολίαν του.

— Δέν διακρίνεις κανένα άνθρωπον έπί τοΰ κατα- 
στρώυ,ατος τοΰ Γοοελλανδοϋ, ήοώτησεν ούτος τόν
Άρ?1'· ..

— Οχι, πλοίαρχε· άλλά παρατήρησε, ημείς είμε- 
μεθα δώδεκα εις τήν ξηράν, και έντός τοϋ πλοίου δέν 
μένουν παρά ε’κοσιν άνθρωποι.

— Είκοσι διάβολοι! άνέκραξεν ό Θεβενάρδος μέ 
μανίαν, θ’ άφήσουν νά συλληφθή δ Γροελλανδος κατ’ 
αύτόν τόν τρόπον, οί δειλοί οί προδόται;

— Δέν υπάρχουν ούτε δειλοί ούτε προδόται έντός 
τοΰ Γροελλανδοΰ έψυθίρισεν ό Άβόι'· περίμενε πριν νά 
ύβρίσης τούς τίμιους ανθρώπους.

— Άθλιον κτήνος ! έκραύγασεν ό πλοίαρχος όρμών 
κατά τοΰ γηραιοΰ ναύτου διά νά τόν κτυπήση .. .

Έπειτα έσταμάτησεν αίφνης, καί έκτείνων πρός 

αύτόν τήν χεΐρά του.
— Συγγνώμην, γέρων μου Αρρ:'· άλλά βλέπεις 

έκεΐνο τό πλοΐον, είναι τό τέκνον μου, ό φίλος μου, 
είναι τό πολυτιμότερον άφ’ όσα έχω έπί τε τής ξηρδς 
καί έπί τοΰ ’Ωκεανοΰ! ... Καί δέν είμ’ έκεΐ διά νά 
τό ύπερασπισθώ, καθώς πρό ολίγου έλεγες 1. ..

Ό Θεβενάρδος έστράφη τότε πρός τήν ημιολίαν μέ 
δακρυόεντας όφθαλμούς. Αί λέμβοι ειχον πλησιάσει 
τόν Γροελλανδόν είδε καθαρότατα ένα στρατιώτην 
άναβάντα έπί τοΰ καταστρώματος, έπειτα ένα δεύτε
ρον άκολουθοΰντα, έπειτα τρίτον ... καί κάμμία κί- 
νησις έντός τοΰ πλοίου . . .

— ’Ω! τούς δειλούς ! τούς δειλούς ! έρώνησεν ό 
Θεβενάρδος, άνασπών τήν κόμην του, άπό απελ
πισίαν.

Άλλ’ αίφνης ρλόξ ήστοαψεν, κρότος πυροβόλου αν
τήχησε. Μεγάλη ζη-.ωκραυγή έχαιρέτησε τοΰτο τά 
σημεΐον- ή μάχη είχεν αρχίσει.

— Πλοίαρχε ! έρώναξε διά μιας δ Άρδι, ιδού 
έκεΐ κάτω δύο λέμβοι αί όποίαι κατέχονται άπό ίδιώ- 
τας . . . καί αί όποίαι ετοιμάζονται ν’ άφήσουν τήν 

ξηράν.
— Κ’ έάν όλοι οί νόθοι τής Λυκιρέρης εύρίσκονιο 

έν αΰταΐς, είς τό ύδωρ, και είς ήμας αί λέμβοι !... 
έκραύγασεν ό Θεβενάρδος.

Οί ναΰται κατέλαβον άνευ άντιστάσεως, τάς δύο 
λέμβους, και διευθύνθησαν πρός τήν ημιολίαν. Κατά 
ταύτην τήν στιγμήν ό πλοίαρχος ένθυμήθη τόν Όρ- 
όινον και τήν Άλίκην προσκαλέσας τήν λέμβον έν
τός τής όποιας εύρίσκετο ό Άρρί, τόν διέταξε νά έπι- 
στρέψη εις τήν καλύβην διά νά πάρη τούς δύο φί
λους του ....

— Καί ημείς, με'σα! παιδιά μου, είπεν είς τούς 
ναύτας του, καί άς ίδωμεν ποιος πρώτο:, θέλει πε
ράσει τό άκρωτήριον, έγώ μετά τοΰ βριχίου, ή οί 
σύντροφοι μέ τούς έπιβάτας. Σπεύσατε τάς κώπας 
σας παιδιά, έπανελαβεν είς τούς ανθρώπους τοΰ Άρ- 
ρί; καί φέρετε μου τους, ή σάς τουρεκίζω όλους .. . 
‘Ο Θίόίκάρδος χαί ό Γροε.1.1αχόό(, ! έρώναξε πλη- 
οιάσας τήν ημιολίαν.

Όταν ή φωνή αύτη τοΰ πλοιάρχου, ήτις ήτο φωνή 
πολέμου άντήχησεν εις τά ώτα τών ναυτών, οί πλέον 
έξηντλημενοι έδιπλασίασαν τάς προσπάθειας των.

— Έδική σου αυτή ! είς σέ εκείνη! είπεν ό θε
βενάρδος χενώσας τά δύο τοΰ πιστόλια τό έν μετά 
τό άλλο, έπειτα έσυρεν τήν μάχαιράν του, καί έ- 
Χοπτε δεξιόθε» καί αριστερόθεν. Εν τούτοις οί στρα- 
τιώται διεριλονείκουν πάντοτε τό πεδίον. Ό Θεβενάρ- 
Οος έπι τέλους έρριφθη ώς τίγρις κατά τοΰ άρχηγοϋ 
Όΰ σώματος, καί τοΰ έ «έπηξε μίαν πληγήν είςτό 
στήθος. Οί στρατιώται ίδόνιες τόν διοικητήν των νε

κρόν, έζήτησαν νά τοϊς χαρισθή ή ζωή, καί κατέθεσαν 
τά όπλα.

— Έστω! σηκώσατε τούς πληγωμένους σας καί 
φύγετε άμεσα ς' τοϊς είπεν δ Θεβενάρδος· διότι δέν 
είναι καλόν δί έμέ νά μείνω πλειότερον καιρόν έδώ.

Μετά πέντε λεπτά, δέν έμενε πλέον ούδ’ είς ξένος 
έπί τοΰ καταστρώματος. Εις τό διάστημα τοΰτο ή 
άγκυρα είχε σηκω&ή' όλα τά ιστία ήνεώχθησαν, και 
ό Γρηε.ί.1αχύός έβαδιζεν έμπροσθεν τοΰ άνεμου. Εν
τός ολίγου έξηλθε τής Σεβε'ρνης. Ό πλοίαρχος τότε 
ήρχισε νά λοξοδρομή. ‘Ο ανήσυχος οφθαλμός του δέν 
άπεσπατο ποσώς άπό τό στόμιον τοΰ ποταμοΰ, περι
μένω? μέ πυρετώδη ανησυχίαν νά ίδη τό παραμικρόν 
σημεΐον τό όποιον νά τοΰ άναγγείλη τήν άριξιν τής 
λέμβου τοΰ Άρβί φερούσης τούς φίλους του. Δέν ανα
κάλυπτε τίποτε .... Ή σελήνη άφοΰ έοώτισε τήν 
μάχην έκρύφθη.

Ήτο πλέον νΰξ σκοτεινή. Αίφνης ρλόξ άνεφάνη 
είς τήν ξηράν, εις τήν διευθυνσιν τοΰ Καρολίου βρά
χου. Ήτον ή άρχή τής έκδικήσεως τών νικημένων, 
οίτινες είχον ανακαλύψει τό μυστηριώδες άσυλον τοϋ 
πειρατοΰ. ‘Η πυρκαϊά ηύξανεν άπό στιγμής είς στιγ
μήν. Έπί τέλους μέ τό φέγγος τών φλογών αί όποίαι 
διέδιδον άμυδρόν φώς έπί τοΰ κόλπου, ό Θεβενάρδος 
διέκρινε μαΰρόντι σημεΐον τό όποιον έφαίνετο κυλιό
μενον έπί τών κυμάτων πρός τήν ημιολίαν. Μετ όλί
γας στιγμάς, ήκουσε τήν φωνήν τοΰ Άρρί 2 στις άπε- 
κρίνετο είς τοΰτο τό πρόσταγμα.

—■ «Ίίςεί!
— Ή λέμβος ! διά τοΰ ακολούθου.
— Φίλοι! καί όλοι σώοι!
Ό Θεβενάρδος εξέφερε φωνήν χαράς.
‘Η Αλίκη καί ό Όρρίνος ήσαν έντός.
Τήν έπομένην αυγήν μόλις διεκρίνετο άπό τής κο

ρυφής τών ιστίων, τά άκρωτήριον τοΰ ‘Αγίου Θωμά.

IV.

Άπό Σκύλλαν εις Χάρυβδην, είναι αρχαία πα
ροιμία ήτις κάλλιστα ήδύνατο ενταύθα νά έφαρμοσθή. 
Τά τελευταία ίχνη τής ξητας ήρχισαν νά άφανίζων- 
ται, καί δ οφθαλμός τοΰ θεβεναρδου περιεφέρετο είς 
τόν άπειρον ορίζοντα οστις ήνοιγετο ενώπιον αΰτοΰ, 
όπότε άνεκάλυψεν πο^όω ίστιον τι.

Δύο ώρας μετά ταΰτα, έγνευρίσθη. Τό ίστιον τοΰ
το κατ’ άρχ,άς πλατύ ώς ή χειρ, είχε μεγαλυνθή κα
τά μικρόν. Δέν υπήρχε πλέον αμφιβολία" ήτον τά 
αύτό καταδράμικόν τό όποιον είχεν άναγκασει τόν 
rjiof.l./artior νά προσορμήση είς Άννάπολιν, είς τό 
όποιον έφαίνετο έκ νέου καταδιώκον.

Ο Θεβενάρδος τό άνεγνώοισε κα/.ώς. ’Ητο δε 
μία κορβέ^τα τής Α. Μ. ήιις διευθόνετο κατ’ ευθείαν 
κατ’αΰτοΰ, και μέ τοιοΰκον τρόπον ώστε νά τοΰ έμ- 
ποδίση τήν είς τόν κόλπον είσοδον.

Ό πλοίαρχος έπροσκάλεσε τόν Ορρίνον, και τοΰ 

είπεν.
ΤΙ γνωοιμία μου, υπήρξε διά σέ ολέθρια, φίλε
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Χθες το εσπέρας σε παρεσυσα εις κίνδυνον άπό τον 
όποιον έσώδημεν διά νά πέσωμεν εις άλλον. Ίδέ, 
παρατήρησε εκείνην τήν κορβέτταν τής οποίας κάδε 
κυρία φαίνεται άναπηδών προς ημάς* Εντός τριών ή 
τεσσάρων ωρών, θέλει μας φέρει υπό τήν βολήν τών 
κανονιών της. ‘Ορκίζομαι είς τόν Θεόν ότι τήν φοράν 
ταύτην, ήδελα φύγει, άν ήδυνάμην' άλλα δέν πρέ
πει νά τό έλπίζωμεν............Ό^όίνε ει'μεδα χαμένοι.

— Είτε υπό τών δυσσεβών τής ’Ανναπόλεως άπο- 
Θάνω, είτε υπό τοΰ πυρός του κανονιού τής Α. Μ. , 
πάντοτε θάνατος είναι, άπήντησεν δ νέος. Μεταξύ 
τών δύο θανάτων, μ’ ολον τοΰτο, ήδελα εκλέξει τόν 
ένδοξότερον. Θεβενάρδε Ενέργησον, ώς νά μην ήμην 
Εντός τοΰ πλοίου σου. ’Αλλά σύ μέ ορκίζεσαι οτι ή 
φυγή είναι αδύνατο:, δεν είναι άληδές;

— Σοΐ τό ορκίζομαι!
— Δέν σ’ ερωτώ τούτο διά τόν εαυτόν μου, Επα- 

νέλαβεν ό νέος, ενώ Εσπόγγιζε δύο δάκρυα τά οποία 
έχύδησαν έπί τών παρειών του- διότι...

— Σ’ εννοώ, διέκοψεν ό πειρατής .... άλλά τότε 
μόνον δύναμαι νά σέ σώσω, όταν έξέλδω νικητής άπό 
τήν μάχην.

— Και τοΰτο είναι δυιατόν,·
— Ό'/y διότι είς εκείνην τήν κορβέτταν αριθμώ 

είκοσι κανόνια, ένω ήμεΐς εις τόν Γζ·οε.l.-lard hr δέν 
έχομεν παρά δέκα, καί χδές τό εσπέρας πέντε έκ τών 
άνδρειοτέρων ναυτών μου έπεσαν έπί τοΰ πεδίου τής 
μάχης.

— ’Εάν νικηδής, τί δέλει σοϋ συμβή;
— Θέλω κρεμασδή, ώς σημαία, είς τήν μεγάλην 

κεραίαν.
— Θέλεις αφήσει νά σέ κρεμάσωσι κατ’ αυτόν τόν 

τρόπον;
’Οχι ποτέ' ήδελα πωλήσει ακριβά τήν ζωήν μου, 

εάν ....
— ’Εάν Εγώ δέν εύρισκόμην έντός τοΰ πλοίου σου, 

δέν είναι άληδές; Πολύ καλά ! σοί τό επαναλαμβάνω, 
ένέργησον ώς νά μήν εύρισκόμην .. .

Ό Θεβενάρδος έσφιξε φ λικώς τήν χεϊρα τοΰ Όρ- 
ρίνου’ δ τελευταίος ούτος ήνοιξε τάς άγκάλας του, 
εις τάς δ ποιας δ γηραιό ς πλοίαρχος έ^ρίφδη δακρύων.

Ή κορβεττα έπλησίαζε πάντοτε περισσότερον. ‘Ο 
Θεβενάρδος διέταξε νά έτοιμάσωσι’ έπειτα στραφείς 
πρός τόν’Αρρί.

“Υπαγε νά καπνίσης τήν σύριγγά σου είς τήν πυ- 
ριτοδήκην γέρον μου, καί εις τό πρόσταγμα τοΰ 
πυρός. . .

— Άοκεΐ ! άπήντησεν δ ναύτης.
Ό Ορρΐνος όστις είχεν ακούσει ολα, έσταμάτησε 

τόν ΆρρΙ, καί στραφείς πρός τόν Θεβενάρδον
— Κράτησε έπί τοΰ καταστρώματος, τω είπε, τούς 

καλητέρους σου ναύτας, καί εκείνο τό όποιον διατάτ- 
τεις τον Άρρι νά κάμη, Θέλω τό έκτελέσει έγώ. Θά 
είμαι άνδρειότερος ενώπιον ενός βαρελιού πυρίτιδος 
κατά πρόσωπον τής ’Αλίκης, τήν όποιαν δέν δέλω νά 
ίδω ποσώς .. .

Καί κατέβη είς τήν δέσιν ήν έξέλεξεν.
Ή κορβέττα φδάσασα είς άπόστασιν κανονιού έ-

τά ήμισφαιρα, καί τά σμιδράλια έπιπτον τότε δίκην 
βροχής έπ’ άμφοτέρων τών καταστρωμάτων. ’Αλλ’ 
ή πάλη, όσον καί άν υπήρξε γενναία, ήταν άνισος. Ή 
ημιολία κατεσυντρίβετο βαδμηδόν άπό τοΰ πυρός τών 
εϊκοσιοκτώ τής κορβεττας ζανονίων τά ιστία της κα
τέπεσαν, τά πλευρώματά της διετρυπήδησαν. ‘Θ δό
λων τής κορβέτας έπλησίαζεν έπί τέλους νά έμπεο- 
δευδή μέ τόν τοΰ Γοα.ί.Ιανόον. Πάσα προσπάδεια, 
πάσα γενναιότης ήτο τοΰ λοιποΰ ματαία. ‘Ο θεβεναρ- 
δο:, έλαβε τήν τελευταίαν άπόφασιν, έκυψε πρός τά 
ένδον τού πλοίου και μέ φωνήν έντονον και σταδεράν, 
Εφώναξε.

— Πΰρ 1 Όρρίνε.
Δευτερόλεπτα μετά τ«5τ«, δ ΓροεΛ.Ιητΰος άνεπή- 

δα μέ τρομερόν πάταγον.

Παρατεταμε'νη ζητωκραυγή άντήχησεν έντός του 
πλοίου τής Α. Μ. Τρις ή σημαία άνυψώδη καί κατε- 
βιβάσδη, καί διά μέσου τοΰ καπνοΰ όστις έσκότιζε 
τόν αέρα, ή κορβέτα άπεμακρύνδη.

(Μ ετάφρασκ έχ τον Γα.Μιχοΰ νπό Α.)

ΟΛΙΒΙΕΡΟΣ ΚΡΟΜΒΕΛΛ.

Ό Όλιβιέρος Κρόμβελλ Εγεννήθη είς Ούασιγκτώνα 
τω 1599. Καθ’ ολην αυτού τήν ζωήν, έδειξε χαρακτή
ρα ιδιότροπον καί αντιφατικόν. Είς τήν νεότητά του υ
πήρξε σκεπτικός, καί μελαγχολικός καί πλήρης περι
πέτειας. II οικία του, ήτις άνήκεν εις τήν τάςιν τών 
εύγενών, μεγάλως Επεμελήθη τήν αγωγήν αύτοϋ. Άλλ’ 
δ νέος Κρόμβελλ, κατ’ άρχάς μέν εύαρεστεΐτο τό πλει- 
ότερον είς τάς σωμαντικάς άσκήσεις, ή είς τάς πνευματι
κός ασχολίας. "Ομως έδειξεν ενωρίς ζωηράν κλίσιν 
πρός συζήτησιν θρησκευτικών ζητημάτων, καί πρός 
θρησκευτικήν μελέτην. Αφού δ’ έτελείωσε τάς πρώτας 
σπουδάς του, ή μήτηρ του τόν έστειλεν είςΛονδινον, ίνα 
διδαχθή τά νομικά' άλλ’ είς τήν επιστήμην αυτήν ολί
γον Επέδωσεν, ίσως διότι όλιγον έπεμελήθη. Έπανελ
θών δέ εις Ούασιγκτώνα έδειξε τήν φυσικήν όρμ.ητικό- 
τητα είς τάς αταξίας αύτοϋ καί τάς παρεκτροπάς. Πλήν 
έπειτα, μόλις εικοσαετής γενόμενος, αίφνηδίως μετε- 
μελήθη, καί όριστ'.κώς άπεφάσισε νά δοθή είς τήν σπου
δήν τών μυστηρίων τής πίστεως.

Κατά τό 1 620, ένυμφεύθη τήν κληρονόμον αρκετά 
σημαντικής οικογένειας. Απεσύρθη δέ μετ’ ολίγον εις 
τήν εξοχήν, όπου έζησεν άπερίττως είς τά θρησκευτικά 
καταγινόμενος. Πλήθος αιρέσεων διετάραττε τότε τά 
πνεύματα είς τήν ’Αγγλίαν. II καθολική θρησκεία ήτο 
πρό πολλοΰ προγεγραμμένη. Ό βασιλεύς Κάρολος ό 
Α'. νυμφευθείς πριγκιπέσσαν τινά γαλλίδα καθολικήν, 
Επρέσδευε τήν άγγλικανήν θρησκείαν. Τό δέ λοιπόν 
πλήθος διηρεΐτο είς πολλά διάφορα δόγματα, και ό 
Κρόμβελλ άνήκεν είς τό τών καθαριστών. Πρεσδεύων

„5-’ ακραιφνούς ζήλου τά δόγματα τής αιρέσεως ταυ- 
~ς, άπέκτησεν έπιρροήν είς τήν χώραν, έν ή κατωκει·
Τώ 1628 έξελέχθη μέλος τού τρίτου παρλαμέντου 
ίπεο άρτιως είχε συγκαλέσει ό , βασιλεύς. Μέλος 
οέ γενόμενος εκκλησιαστικού συλλόγου, ξιεκριθη οια 
ζης δυνάμεως τού λόγου, ήν μετεχειριζετο εναντίον τού

παπισμού. , ,
Μετ’ όλιγον δέ τό παρλαμέντον, τό όποιον είχε δει

ξ« εχθρικούς σκοπούς πρός τόν βασιλέα, διεΛύθη. Ο 
Κρόμβελλ, Επανελθών είς τήν έπαρχίαν του εζησε δέ
κα έτη άφανώς.

Κάρολος δέ δ Α'. , περιφρουρουμενος με ϊυναμιν α- 
νεύθυνον, παρεδόθη είς τάς καταχρήσεις, τυραννικως 
καταδίκων τάς εναντίας τής Αγγλικανής θρησκείας 
αιρέσεις. Πολλοί δέ τών καθαριστών, προτιμωντες έ , 
κούσιον Εξοατράκισιν, παρά τόν μοχθηρόν τρόπον μεθ 
ού τούς μετεχειριζετο. καί όστις τούς προσεδαλεν έν 
τή πατριδι αυτών, άπεφάσισαν νά Επιδιδασθώσιν ομου, 
καί είς Δανίαν νά ύπάγωσι νά κτίσωσιν αποικίαν μα-

f Εις τούτον τόν άποικισμόν έμελλε καί ό Όλιβιέρος 
Κρόμδελλ νά συνενωθή· άλλά παράδοξος ειμαρμένη ή- 
θελησεν, ούτως είπεϊν,'ώστε αυτός ό Κάρολος νά κωλύ- 
ση καί κράτηση πλησίον του τόν άνθρωπον όστις εμελλε 
μίαν ήυ.εοαν νά συντέλεση τά μέγιστα εις τόν τραγι
κόν του θάνατον, καί νά καθίση μετ’ έκεϊνον έπί τού αί- 
ματοστάζοντος θρόνου. Καί τωόντι, ό βασιλεύς πληρο- 
φορηθείς τά σχέδια ταϋτα τού άποικισμοϋ, εμπόδισε 
τήν έκτέλεσίν των,

Ό Κρόμβελλ, είς τήν ’Αγγλικήν γην ώς Εκ τού Εμ
φυλίου πολέμου κατακλεισθεις υπηκουσεν είς την τυφλήν 
φιλοδοξίαν, ήτις τού έσκότιζε τούς μήνιγγας.

’Αφού μάταίως έπροσπάθησε νά ευδοκίμηση ~εις τό 
Εκκλησιαστικόν στάδιον, γενόμενος Επίσκοπος τής Αιγ- 
κόλν ς, απεσύρθη είς τήν νήσον Έλυν, όπου έζησεν α
κόμη έν ήσυχιίφ καί οικιακή ειρήνη. Κατά τό 1640, ό 
δύστηνος Κάρολος ό Α'. ήναγκάσθη νά συγκαλέση πέμ- 
πτην συνέλευσιν, όπως δοηθήση αυτόν ν άνθεξη είς τάς 
τόσας δυσχερείας του. Τήν Εποχήν δέ ταύτην εύρίσκο- 
μεν τόν Κρόμβελλ καταγινόμενον είς τήν γεωργίαν και 
είς τάς θρησκευτικός μελετάς, χαίροντα δέ κοινήν ύ 
πόληψιν καί έπιρροήν, Έξελέχθη όθεν μέλος τής συνε
λεύσεως. ,

Καί Εντεύθεν κυρίως άρχεται, τό πολιτικόν τού Κρομ- 
δελλ σιάδιον, καί ή λαμπρά του τύχη. Εις τών συγ
χρόνων περιγράφει τήν εικόνα του, ώς τήν άντεληφθη 
τήν στιγμήν τής έλεύσεώς του επι τής σκηνής. « Εγνώ- 
» ρισα τόν άνδρα, λέγει, κατά πρώτον είς τήν συνέλευ- 
», σιν τόν Νοέμβριον τού 1640. Είσελθών ήμέραν τινά 
» είς τήν αίθουσαν παρετήρησα άνδρα ευγενή άγβρευ- 
» οντα. Ό ρήτωρ είχεν Ενδυμασίαν, ήτις μ’ έπεισεν ότι 
» δλιγάκις είχεν .είσέλθει είς τό είδος αύτό τών συνε 
» λεύσεων· διότι έφορει Ενδύματα τετριμμένα, τά ό- 
» ποια έφαίνοντο νά κατεσκευασθησαν υπό ανεπιτήδειου 
» βάπτου χωρικού. Συνισταντο δε άπό παν: χονδρον και 
» άπαστρον, καί ύπήρχον, Ενθυμούμαι, μια η δύο κηλιδες 
» αίματος έπί τού βρσγχωτήρος, οστις δέν ειχε^ μήκος 
» μεγαλήτεοον τού γύρου, ό δε πιλός του δέν είχε ται- 
» νίαν. Τό ανάστημά του ήτο μέτριον, και παρα τόν μ.η- 
» ρόν έκρέματο τό ξϊφός του· είχε δέ ήθος πεισματώδες 
» καί ζωηρόν, φωνήν διάτορον κ»ί άσυναρμοστον· ό δέ 
» λόγος ήν περιπαθέστατος. (1) »

(4) Sir Philipp Warwick's, ’Απομνημονεύματα τής 
βασιλείας Καρόλου τού Α'. έν Αονδίνω, 1701. σ. 247

Ούδεμίαν συμπάθειαν, ούδεμίαν εΰπείθειαν έδειξε καί 
ή συνέλευσις αυτή πρός τόν βασιλέα, ώς καί αί προη
γούμενα:, έκτοτε πάσα συζήτησις μεταξύ τοΰ Καρόλου 
καί τών αντιπροσώπων γενομένη μετεδάλλετο εις προσω
πικότητας, καί ό Κρόμδελλ έθαυμάσθη διά τού πλήρους 
χολής καί δριμύτητος λόγου. Μετ’ ολίγον ήναψεν 
δ μεταξύ βασιλέως καί τής συνελεύσεως πόλεμος.

Ό Κρόμδελλ προδιδασθείς λοχαγός τό πρώτον, έ
πειτα συνταγματάρχης, δέν ήργησε νά άναπτυξη μεγά
λην Ικανότητα περί τά πολεμικά. Η υπεξούσιος αυτού 
ίλη τού ιππικού, καί τό σύνταγμα προσέτι, έγειναν μετ’ 
ολίγον τό υπόδειγμα καί ό θαυμασμός όλου τοΰ λοιπού 
στρατεύματος- αί δέ πρώται αυτού επιτυχίαι δεν ηργη- 
σαν νά τόν άναδάσωσι μέχρι τού άντιστρατηγου. Απο 
τοΰ 1645—1649 υπήρξε πλειστάκις νικητής ειςΛι- 
κόλνην, Έόρκη/, Μάρστων Μούρ, Νεοδούρ-.ον, καί _τέ
λος είς Πραιστώνα τής Ααγκασσίρας. Αί διάφοροι αύται 
μάχαι, καί μάλιστα ή τελευταία, έκριναν τήν μεταξύ 
τού Βασίλειος καί τών έπαναστατησάντων υπηκόων του 
έριδα. Ό Κάρολο; ήχθη υπόδικος είς τήν συνέλευσιν 
καί κατεδικάσθη είς θανατον. Ό δέ Κρόμδελλ, κατά τήν 
διάρκειαν τής δίκης, έδειξε, λέγει νεώτερός τις συγγρα- 
φεύς, φρικτήν δραστηριότητα, καί υπέγραψε, μεταξύ τών 
πρώτων καί αυτός, τήν άπόφασιν τής καταδίκης.

’ Τού θανατωθέντος βασιλέως ή Εξουσία έμεινεν εις 
τήν διαχει'ρισιν τής συνελεύσεως. Συνεστήθη δε καί έν 
συμδούλιον τής Επικράτειας πολυμελές. Άλλ’ ό 
Κρόμδελλ, μέλος ών αύτοϋ, άπεφάσισε μόνος νά βασι- 
λεύση καί ν’άποδαλη τόν μισητόν ζυγόν τής συνελεύ
σεως'ήτις είχεν ήδη καταντήσει όχλος άνισχύρων καί 
άνάνδρων άνδρών μηδεμίαν ύπόληψιν χαιρόντων παρά 
τω δημοσιω. — Τότε τήν αληθή ίτχύν ήδύνατο νά έχη 
ή'στρατιωτική δύναμις καί ό άνθρωπος, ό ύπερέχων εις 
τάς θρησκευτικός δοξασίας, είδωλον γενόμενος απάντων 
τών διάπυρωτέρων θρησκευτικών προλήψεων. Ό Κρόμ
δελλ θαυμασίως καί σά δυο ταϋτα άντεπροσώπευεν. Αί 
νέαι δέ νίκαι κατά τήν Ιρλανδίαν, τόν ανύψωσαν είς τον 
άνώτατον βαθμόν τή; δόξης, διότι έγεινε στρατηγό; καί 
τον · ενθουσίασαν μέ θρησκευτικόν Ενθουσιασμόν, οστις 
αείποτε τόν κατελάμδανεν. ’Ολίγος καιρός ήρκεσεν είς 
αύτόν, ίνα έπιτύχη άπό τήν συνέλευσιν πάσαν δυνατήν ές 
αυτής ώφέλειαν. Έπειτα δέ, ότε τών μελών τινα ή- 
θέλησαν νά δείξωσιν άντίστασιν είς τά; κατακτήσεις του, 
κατέστρεψε διαμιάς τήν πρώτην της άςιαν, καί έκλεισε
τήν αίθουσαν τών συνεδριάσεων, άφοϋ τήν έκένωσεν ό- 
λοτελώς.

Ευθύς δέ συνεκάλεσε δι’ Επιστολών ιδιαιτέρων νέαν 
συνέλευσιν συνισταμένην Εκ τών οργάνων του, καί κα- 
τώρθωσε νά τω δοθή ή βασιλική εξουσία μέ τον τίτλον 
τού Προστάτου καί τού υψηλότατου.

Άλλ’ Επειδή επί καλού μετεχειρίσατο τήν δύναμίν 
του ταύτην, ήγίασεν, άν μάς συγχωρήται νά Εκφραοθω- 
μεν ουτω, τά άδικα μέσα, δι’ ών τήν απέκτησε· διότι 
Ετιμώρει πανταχοϋ τάς καταχρήσεις, έφερε τήν τάςιν 
αντί τής.αταξίας, τήν δύναμιν καί τήν αξιοπρέπειαν αν
τί τής κοινής^περιφρονήσεως. Έ μισθοδοσία δέ έκαστου 
στρατιώτου προεπληρόνετο δί έκαστον μήνα. Τά οικα- 
στήρια συνέκειντο έκ νομοδιδασκάλων τών πλέον άδε- 
ζάσ'σων καί αδιάφθορων. Έδειξε δέ καί συνετήν άνεξι- 
θρησκείαν καί παντός πολιτικού φρονήματος ανοχήν. 
Έ'δέ διάθεσίς του αυτή ήτο κατά τοσοϋτον αξιόλογος, 
καθότι, εκτός τού φανατισμού, ό Κρόμδελλ ήτον άφω- 
σιωμενος ειλικρινως είς τινα φρονήματα. Έκανόνισε 
δέ διά τοΰ συνταγματικού νόμου νά ή»αι τού λοιπού ό 
προτενσταντισμός ή Επικρατούσα θρησκεία, άλ> έκα.- 
στος νά άκολουθή ιδιαιτέρως τήν λατρείαν, ήν ήθελε
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παραδεχθή ή συνείδησίς του. Κατά τήν κυριαρχίαν αύτοϋ 
εις τήν ’Αγγλίαν, ή ναυτική δύναμ.ις καί ή εδτυχία 
τού εμπορίου αυτής έφθασαν εις άνήκουστον μέχρι τοϋδε 
βαθμόν. Έπολέμησε μετά κέρδους τό ναυτικόν των 
‘Ολλανδών, οιτινες ειχον τότε τον Τρώμζ καί τόν 'Ρου'ι 
τέρ. Αί ξέ'-αι δυνάμεις, μικραι καί μεγάλαι, είτε δη 
μοκρατίαι είτε μοναρχίαι ήσαν, έζήτησαν προθύμως την 
συμμαχίαν του. Η ’Ισπανία, μεταξύ των πρώτων καί 
αυτή, κατεβίβασεν εις τους πόδας της τήν έξαλλον ά- 
λαζονίαν καί τήν ζηλότυπον όρθοδοξίαν της. Καί αυτή 
δέ ή μεγάλη διπλωματική τοϋ Μαζαρίνου δεν έδίστασε 
νά ταπείνωση τάς άρχάς καί τήν τιμήν τής Γαλλίας 
έμπροσθεν τής θριαμβευτικής προόδου του.

'Ο ιδιωτικός τοϋ Κρόμβελλ βίος, άπλοϋς καί μο
νήρης έν γένει ύπάοξας, μελαγχολικός δΓ άμοιβαδόν 
καί τετριμένος, μίγμα τής σπληνός καί τής χολής 
τών ’’Αγγλων, μάς παρουσιάζει χαρακτήρα δραματι
κότατου, συνάμα δέ καί περιεογότατον. Έχων ώραίαν 
καί πολυάριθμον οικογένειαν, ευαρεστείτο νά ζή έν τώ 
μέσω των τέκνων του. ’Αλλ’ εις τούς παντοτεινούς αΰ 
τους μάρτυρας τής πλέον ενδομύχου διαγωγής του, εις 
τούς άκάκους καί προσφιλείς αυτούς μάρτυρας, ό Κρόμ
βελλ εύρεν άλληλομαχίαν δδυνηράν, καί αυστηρότατους 
κριτάς τής ύπολήψεως, ήν άπέκτησεν άνευ κακεντρε- 
χίας και άνευ μίσους. Διότι ή μεν λαιδυ Bridget, ή πρω
τότοκος αύτοϋ θυγάτηρ, ουσα σύζυγος ενός αύστηροϋ 
δημοκράτου και στωικοϋ, συνεμερίζετο έμπαθώς τάς 
άρχάς τοϋ άνδρός της· ή δέ Λαιδυ Κρεϋπόλη, τό πολυ
αγάπητου αυτού τέκνου, ήτον άφωσιωμένη εις τά συμφέ
ροντα των Στυαρτών. Μετά παρέλευσιν τινών έτών 
βασιλείας, λυπηρά προαισθήματα ακατάληπτοι φόβοι 
καί δεισιδαιμονιαι τόν προσέβαλον. «Έφόρει ύπό τά 
ένδύματά του, λέγει τις των ιστορικών του, θώρακα, 
πιστόλια, καί ξίφη· δεν έκατοίκει δύο ημέρας συνεχείς 
εις τόν αυτόν θάλαμον δεν είχε πίστιν ουδ’εις αυτούς 
ακόμη τούς σωματοφύλακας του, έφοβειτο τήν μοναξίαν, 
έξήρχετο σπανίως καί δί αιφνίδιων εμφανίσεων φρου- 
ρούμενος με πολυάριθμον φρουράν μετέβαλλε δέ καί 
άνεκάτονε τήν οδόν του, καί εις τήν μεγάλην βίαν των 
περιηγήσεων του, έφαίνετο ανήσυχος, άτακτος καί α
προσδόκητος, ώς νά ήθελε νά ματαιώση σχέδιόν τι συ 
νωμ,οσίας ή νά άποφύγη χεϊρα δολοφόνος.e (1)

Ήτον ήδη ασθενής, όταν ό θάνατος τής προσφιλε- 
λεστέρας κόρης του, τόν παρεσυρεν εις τόν τάφον. Ή 
λαιδυ Κρεϋπόλη άπέθανε άποδίδουσα εις τόν πατέρα 
της τόν θάνατον τοϋ δόκτορος Χίδλετ, προ μικρού εις 
θάνατον καταδικασθέντος, ώς αρχηγού συνωμοσίας, υπέρ 
Καρόλου τοϋ Β'. διά τόν όποιον είχε ματαίως ζητήσει 
τήν χάριν. Ό Κρόμβελλ δεν έπέζησεν εϊμή όλίγας ήμέ- 
ρας καί άποθανόντα τήν 3 Σεπτεμβρίου 1638, πεντή- 
κοντα καί εννέα έτών τήν ήλικίαν, τόν έτίμησαν μέ 
επικήδειους τελετάς. Ό υιός αύτοϋ έξελέχθη προστά
της άντ’ αύτοϋ. ’Αλλά, μετά τινα έτη, Κάρολος ό Β'. 
άπεκατεστάθη εις τόν θρόνον του. Εις τόν αναβρασμόν 
δε των παθών, τά όποια παρακολουθούν πάντοτε τάς 
τοιαύτας αντιδράσεις, τά λείψανα τοϋ Κρόμβελλ ά- 
πεσπάσθησαν από τό Βεστμινστερ, οπού ειχον ταφή, 
έσύρθησαν έπί τίνος ταρσού, έκρεμάσθησαν από τής

(1) Villemain, ίστορ. τοϋ Κρόμδελλ.

αγχόνης τοϋ Τυβούρνου, (I) καί τέλος δ ιεσκορπίσθησαν 
έπονειδίστως.

Π Η.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ο ΜΕΓΑΣ.
(Κατά zor Γά-Uor Monlesquieu.)

*0 ’Αλέξανδρος υπήρξε μέγας καταχτητής, διότι 
έλαβεν έξ αρχής μέτρα ορθά, μή άναχωοήσας έκ τής 
'Ελλάδος ειμή μετά τήν υποταγήν τών 'Ελλήνων, καί 
μή αφήοας όπισθεν του έναντίον οΰδένα. Προσέβαλε τάς 
παραθαλασσίους χώρας, όδηγήσας τόν τής ξηράς στρα
τόν δί αυτών, διά νά μή χωρισθή ποσώς έκ τοϋ στό
λου του. Μετεχειρισθη τήν πολεμικήν εμπειρίαν κατά 
τοϋ πλήθους· και, άν ήναι άληθές, οτι ή νίκη έδωσεν 
εις αυτόν τό παν, αύτός κατέβαλε παν ί'να προηγηθή 
αυτής. Εις τάς άρχάς τής μεγάλης αύτοϋ έπιχειρί- 
σεως, εις χρόνους δηλαδή καθ’ους δυστύχημά τι ή- 
δύνατο νά τόν άνατρέψη, ώλιγώρει περί τής τύχης- 
αλλ' όταν ή τύχη έθεσεν αυτόν επέκεινα πάσης συμ
φοράς, ή θρασύτης καί τό παράτολμον έχαρακτήρισαν 
ποκλακις αύτόν. "Οταν έπρόκειτο νά πολεμήση τάς 
θαλασσίους τών Περσών δυνάμεις, ό Παρμενίων είχε 
τήν θρασυτητα, ό δέ ’Αλέξανδρος τήν σύνεσιν, καί τήν 
πολεμικήν εμπειρίαν. Ή περί 'Ισσόν μάχη έδωκεν εις 
αύτόν τήν Τύρον καί τήν Αίγυπτον, ή δέ τών ’Αρβήλλων 
άπασαν τήν γην. ’Ιδού πώς έξετέλει τάς κατακτήσεις 
του, άνάγκη τώρα νά ίδωμεν πώς τάς διετήρει.

Άπέρριψε τάς προτάσεις καί έπολέμησε τούς σκο
πούς τών έπιθυμούντων νά μεταχειριζηται τούςμέν "Ελ
ληνας ώς νικήτας, τούς δέ 11 έρ σας ώς δούλους. Ό μένος 
αύτοϋ σκοπός ήν ή τών δύω τούτων έθνών συνένωσις, 
καί ή έςάλειψις πάσης διαφοράς καί παντός προνομίου 
μεταξύ καταχτητών καί κατακτηθέντων. Έγκατέλειψε 
μετά τάς κατακτήσεις πάσας τάς προλήψεις τάς βοη- 
θησάσας αύτόν εις τήν έκτέλεσίν των. Συνεμορφώθη 
με τά ήθη τών Περσών, μή θέλων νά λυπή αυτού.; διά 
τής ύποχρεώσεως τοϋ λαμβάνειν ήθη Ελληνικά. Έσε- 
βασθη τας αρχαίας παραδόσεις, καί τά μνημεία 
πάντα τής δόξης καί ματαιότητος τών λαών. ’Εφαίνετο 
δτι κατέκτησε τάς χώρας έκείνας διά νά ήναι μονάρ
χης ιδιαίτερος παντός έθνους, καί πρώτος πολίτης έκά- 
στης πόλεως. Οί 'Ρωμαίοι κατέκτησαν τό παν δια νά 
καταστρέψουν τό παν ό ’Αλέξανδρος όμως ήθέλησε νά 
κατακτήση τό παν διά νά τό διατηρήση. Ή χείρ του 
έκλείετο μέν εις δαπάνας ιδιωτικός, ήνοίγετο όμως εις 
τάς δημοσίους. Ήτον άνάγκη νά διευθετήση τά τοϋ οί
κου του ; δ ’Αλέξανδρος ήν εις τών πολλών. Έπρό- 
κειτο νά πληρώση χρέη στρατιώτου, νά κάμη συμμέ
τοχους τών καταχτήσεων αύτοϋ τούς "Ελληνας, ή νά 
καταστήση εύτυχή άνδρα τινά τοϋ στρατού του; 'Ο ’Α
λέξανδρος ήν τότε ό ’Αλέξανδρος.

Ό ’Αλέξανδρος έτελεύτησε, καί τά έθνη έμειναν ά
νευ προστάτου. ’Αλλά τις ό καταχτητής ούτος δ ύπό 
τών λαών, οΰς κατέκτησε κλαυθείς καί θρηνισθείς ; 
Τις ό βασιλεύς, έπί τοϋ θρόνου τοϋ όποιου έχυσε πύρινα 
δάκρυα ή οικογένεια τήν όποιαν έξεθρένισεν;

‘ A. I.

(I) Πλατεία τών δημοσίων κεφαλικών ποινών έν 
Αονδινω.


