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ΑΓΓΛΟΔΑΝΙΚΟ2 HOAEMOS.

Ό Βερνστώρφ και ό Νέλσων.

Δύο σπουδαία γεγονότα, ή μεγάλη Γαλλική 
έπανάστασις καί ό φόνος τού Γουστάβου 3ου ά- 
νέδειξαν τον εξοχον πολιτικόν τής Δανίας κόμη- 
τα Βερνστώρφ' ό υπουργός ούτος προβλέπων, ότι 
ή πάλη μεταξύ τής Γαλλικής δημοκρατίας καί 
τής Αγγλίας έμελλεν όσονούπω νά συνεπισύρη πά
σας τάς δυνάμεις τής Εύρώπης εις δυσχερή και 
αιματηρόν πόλεμον, ήθέλησε νά εξασφάλιση, του
λάχιστον εις την Δανιμαρκίαν όσον έδύνατο πλει- 
ύτερον χρόνον, τά πλεονεκτήματα τής ουδετερό- 
τητος. Τήν εικοστήν όγδόην ίζνουαρίου 1793 ή- 
μέραν επέτειον των γενεθλίων του βασιλόπαιδος 
εχορήγησαν εις τον Κόμητα Βερνστώρφ χρυσοΰν 
παράσημον ώς δείγμα ευγνωμοσύνης των συμπο
λιτών του’ ή γενομένη εις τήν Ευρώπην ώθησις 
υπό τής Γαλλικής έπαναστάσεως κατέστρεψε 
την πολιτικήν τής Εύρώπης ισορροπίαν, ή ειρήνη 
καί ο πόλεμος δέν προήρχοντο πλέον έκ των αρ
χαίων αιτίων άτινα άπετέλουν, διά νά εϊπωμεν 
ούτως, τήν διπλωματικήν βάσιν των άλληλε- 

θνών σχέσεων. At επιτυχίας και αι περιπέτεια·, 
τής Γαλλίας έ^ρύθμιζον τήν ενέργειαν των 
λοιπών ανακτοβουλίων άγωνιζομένων όπως δρά- 
ξωσι τήν πορείαν καί τον χαρακτήρα τών γεγο
νότων, καί επειδή δέν έδύναντο ν’ άναστείλωσι 
ταΰτα κατέβαλλον πάσαν προσπάθειαν όπως ώ- 
φεληθώσιν όσ<·> μάλλον έδύναντο έκ τούτων.

ό αύτοκράτωρ τής Ρωσσίας Παύλος δυσανα- 
σχετών προς τήν Αυστρίαν καί ευνοών τά μέγι
στα τον Πρωθύπατον τής Γαλλίας, παρεκίνει 
τήν Πρωσσίαν καί τήν Δανιμαρκίαν νά κηρυχθώσι 
κατά τής Αγγλίας, ό Πίτ, ό μέγας τής Αγ
γλίας πρωθυπουργός, άπεχώρησε μέν έκ τοΰ υπουρ
γείου, ούχ ήττον όμως ή αγγλική Κυβέρνησις ήκο- 
λούθησε τήν οποίαν ούτος έδωκεν εις τήν πολιτικήν 
πορείαν ώθησιν- οί αγγλικοί στόλοι ένεφανίσθησαν 
εις τήν Μεσόγειον καί εις τήν Βαλτικήν, καί έν 
τή τελευταία ταύτη έμελλε ν άποφασισθή τό 
ζήτημα περί τού δικαιώματος τής ούδετερότητος.

0 Πάρκερ διωρίσθη Ναύαρχος τοΰ κατά τήν 
άρκτον στόλου, αλλά τό όνομα τούτου επισκιά
ζεται απέναντι τής λαμπρότητος τοΰ Νέλσωνος, 
ός-ις ων χαρακτήρος ζωηρότατου καί τρέφων ά
σπονδον κατά τής Γαλλίας μίσος ευρισκεν έν αϋ- 
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ποτε συμπλήρωσή τοιουτοτρόπως τδ σύστημα 
τής ύπερασπίσεως τής Δανιμαρκίας καί έν περι- 
πτώσει καθ’ ήν ήθελεν άπαιτήσει άνάλογον ωφέ
λειαν δέν ήθελε δυνηθή νά κατορθώση τδ τοιοΰ- 
τον έάν προηγουμένως δέν κατέστρεφε τήν Δα- 
νιμαρκίαν, ήτις ήθελε διακινδυνεύσει βεβαίως τά 
πάντα μάλλον ή νά εγκατάλειψη τά εμπορικά 

αύτής προνόμια.
Είναι γνωστόν δτι ή ύπαρξις τής Δανιμαρκίας 

ήπειλήθη σπουδαίως όσάκις ή Κοπενάγη έγένετο 
τδ άντικείμενον τών προσπαθειών τοΰ έχθροΰ, δτι 
ή Σουηδία κηρύξασα κατά τής Δανιμαρκίας τδν 
πόλεμον προσεβλήθη άείποτε έκ τοΰ μέρους τής 
Σκανίας καί τής Νορβεγίας, καί δτι οί αντιπερι
σπασμοί ούτοι εμπόδισαν τούς Σουηδούς νά κτυπή- 
σωσι τήν Δανιμαρκίαν είς τδ κέντρον αύτής" αί 
πολιορκίαι δσας ύπέστη ή Κοπενάγη υπέδειξαν 
τήν άνάγκην πολιορκητικού συστήματος υπέρ τής 
πρωτευούσης ταύτης. Η ύπεροχή τοΰ Αγγλικού 
ναυτικού ύπεχρέωσε τήν Δανικήν Κυβέρνησιν νά 
μή άμελήση ούδέν προφυλακτικδν μέσον. Αλλ 
άτυχώς έβασίζετο είς τήν συνδρομήν τών συμμά
χων στόλων, τήν όποιαν προλαμβάνων διά τής 

, ένεργητικότττός του δ Νέλσων περιόρισε τήν Δα- 
νιμαρκίαν είς μάνας τάς ιδίας αύτής δυνάμεις.

0 βασιλόπαις άνέπτυξε μεγάλην ενεργητικότη
τα, δ δέ άγων υπέρ τοΰ δποίου έμάχετο ήτο 
άγων έθνικδς, έν ώ ή προσβολή τών Αγγλων ήτο 
φανερά παραβίασις τών μάλλον άδιαφιλονεική- 
των δικαιωμάτων. Διέθεσε ένώπιον τής Κοπενά
γης πλοία ισόπεδα φέροντα φοβεράς κανονοστοι- 
χίας" ώπλισε προσέτι μικρόν τινα στόλον έκ δέκα 
πλοίων τής γραμμής, δστις περιέμενε μόνον τούς 
ναύτας έκ τής Νορβεγίας" άπετέλουν δέ τότε οί 
Νορβεγοί τήν κυρίαν δύναμιν τοΰ Δανικοΰ φόλου.

Πρδς τάς προετοιμασίας ταύτας τής Δαν.μαρ- 
κίας προσετίθεντο καί αί τής Σουηδίας καί Ρωσ- 
σίας δυνάμεις" ή Σουηδία διέθεσε τούς στρατούς 
αύτής άπδ τής Γοθεβόργης έως είς τδ Σούνδ, 

καί ώπλισε τήν Καρλσκρόναν είς τήν Βαλτικήν 
καθώς καί πάντα τά προσιτά μέρη τής θαλάσ
σης ταύτης. 0 βασιλεύς.Γουστάβος λδόλφος έβία- 
ζε τδν Ναύαρχον Κροστέδτ ν’άποτελειώση τδν ο
πλισμόν τοΰ Σουηδικού στόλου, συγκειμένου έκ 
δύω φρεγατών καί έξ επτά πλοίων, τά όποια ή
σαν έτοιμα ν’ άποπλεύσωσιν άμα ήθελον διαλυ- 
θή οί χειμερινοί πάγοι" οί Ρώσσοι ειχον δώδεκα 
πλοία είς Ριβέλιον, άτινα έκωλύοντο έπίσης ύπδ 

τοΰ πάγου. 

τώ πάσαν τήν ανδρείαν καί εύφυίαν του.
0 αγγλικός στόλος συγκείμενος έκ δεκαεπτά 

πλοίων πρώτου μεγέθους καί τριάκοντα άλλων 
κατωτέρων ένεφανίσθη τήν τριακοστήν Μαρτίου 
είς τδ Κατεγάτ" είναι γνωστόν ότι καθόσον 
προβαίνει τις πρδς άνατολάς ή θερμοκρασία καθί
σταται ψυχρότερα, έν φ διατρέχει τήν αυτήν πα

ράλληλον. Κατά τήν έποχήν ταύτην τοΰ έτους 
οί λιμένες τής Βαλτικής είναι είσέτι πλήρεις πά
γων, έν ω οί πορθμοί παρέχουσιν έλευθέραν δίο

δον εις τήν Ναυτιλίαν, όθεν δ αγγλικός στόλος 
ύπερεϊχεν έκείνων, τούς όποιους ήτοιμάζετο νά 
πολεμήση, καθόσον ουδόλως έκωλύετο κατά τάς 
κινήσεις αύτοΰ καί έδύνατο νά προσβάλλη άπο“ 
κεχωρισμένους τούς έχθρικούς στόλους, τών ό
ποιων ή ένωσις έθεωρεΐτο ώς ακατόρθωτος μέχρι 
τέλους τοΰ Απριλίου. Οί ναΰται Ρώσσοι ήσαν μέν 
πολυαριθμότεροι άλλ’ ολίγον έξησκημένοι, καί αί 
διαβάσεις τοΰ Κρονστάδ έπηύξανον τά προσκόμ
ματα τής έποχής, τά όποια προέκυπτον έκ τής 
απειρίας τών ’αξιωματικών καί έκ τής βαρύτητος 
τών σχοινιών. Η Πρωσσία περιωρίζετο είς τδ νά 
κλείση είς τούς Αγγλους τάς έκβολάς τών ποτα
μών αύτής, καί ϊνα μηδεμίαν έναπολίπη αμφι
βολίαν περί τών μετά ταΰτα σκοπών της κατέλαβε 

τδ Αννόβερ (Χαυκίδα). Τδ στρατηγικόν σημείον 
τοΰ άγώνος ήτο ή νήσος Σελάνδη, τής όποιας τά 
παράλια έπίκεινται είς τούς πορθμούς, διότι οί 
δανικοί στόλοι ήδύναντο νά κλείσωσιν είς τούς 
Αγγλους τήν άποχώρησίν των έν περιπτώσει έ- 
παισθητής ζημίας είς τήν Βαλτικήν.

Η διάβασις τοΰ Σούνδ δέν παρέχει μεγάλα 
προσκόμματα, άλλ’ δ στόλος δστις ήθελε παρα
βιάσει τήν διάβασιν ταύτην ήθελεν εύρεθή κατά 
τήν έπιστροφήν του είς λίαν έπικίνδυνον θέσιν. 
0 Νέλσων έκρινεν, δτι πρέπον ήτο νά προσβάλω- 
σιν είς τδ κέντρον αύτοΰ τδ Δανικόν Κράτος, έπι- 
τιθέμενοι κατά τής Κοπενάγης, καί τοιαύτη νί
κη ήθελεν άποσπάσει τήν Δανιμαρκίαν έκ τής συμ- 
μαχίας, καί καταστήσει μάλλον περιεσκεμμένας 
τήν Σουηδίαν καί τήν ί’ωσσίαν.

Η παραλία τής Σκανίας καθ’ δλόν τδ μήκος 
τοΰ πορθμοΰ ευρίσκεται άνευ ύπερασπίσεως" έ- 
πειδή δέ ή έπαρχία αύτη άνήκε πρδ πολλοΰ χρό
νου είς τήν Δανιμαρκίαν, ήρκει είς τούς Δανούς 
ήγεμόνας νά έξασφαλίσωσι τήν δίοδον τοΰ Σούνδ 
έκ τοΰ μέρους τής νήσου, ήτις μόνη έχει λιμέ
νας" ή δέ Σουηδία ούδόλως ώχύρωσε τήν παραλίαν 
ταύτην άφ’ δτου τήν κατέκτησε, φοβουμένη μή-

τικήν αί άγγλικαί δυνάμεις ώφειλον νά διαιρε- 
Οώσι, καί μέρος μέν νά διευθυνθή πρδς τήν Κοπε- 
νάγην ΐ να κατάπληξη διά πραξικοπίας τινδς τούς 
Δανούς, μέρος δέ πρδς τήν Σουηδίαν καί τήν Ρωσ- 
σίαν, ίνα κατ αστρέψη τούς στόλους τής άρκτο»" 
είχον δέ είκοσι πλοία τής γραμμής, τριάκοντα 
περίπου φρεγάτας καί διάφορα άλλα μικρότερα 
πλοία, ό Νέλσων ύπέσχετο δτι, μετά δώδεκα 
πλοίων ήδύνατο νά καταστρέψη τόν τε Δανικόν 
καί τδν Ρωσσικδν στόλον, μέρος δέ τού λοιπού · 
άγγλικοΰ στόλου νά σφαιροβολήση τήν Κοπενά- 
γην. Καί ώς πρδς τήν διάβασιν τοΰ πορθμοΰ ό 
Νέλσων είπεν, δτι έπροτίμα νά ύποστή τδν σφαι- 
ροβολισμδν τοΰ Σούνδ καί νά διέλθη έκείθεν ή νά 
διακινδυνεύση είς τά άβαθή καί επικίνδυνα ΰδατα 

τοΰ μεγάλου καί τοΰ μικρού Βέλτ.
Ο Πάρκερ ήττον επιχειρηματίας τοΰ Νέλσωνος 

άπεπειράθη κατά τοΰ μεγάλου Βέλτ τήν εικοστήν 
έκτην μαρτίου, έπειδή δέ πλοία τινα ήγγισαν είς 
τδ έδαφος τής θαλάσσης δ γενικός άρχηγδς έπα- 
νηγαγε τδν r-όλον άποφασίσας νά βιάση τήν δίοδον 
τοΰ Σούνδ. Κατ’ έκείνην τήν φιγμήν έπνεε σφοδρός 
βορειοδυτικός άνεμος, τοιοΰτος οποίος έχρειάζετο 
διά τούς Οαλασσοποροΰντας είς τδν πορθμόν έκεί- 
νον, διευθυνομένους βορειοδυτικώς είς τδ νοτιοα
νατολικόν, μέρος έως είς τδ ’Ελσενώρ καί κατα- 
βαίνοντας μετά ταΰτα σχεδόν καθέτως πως έκ 
βοέρά πρδς νότον" δ στόλος βοηθούμενος ύπδ του 
άνέμου προέβαινεν εύτόλμως κατ’ ϊσην άπόστασιν 
έκ τών δύο παραλίων. Καί δ μέν Νέλσων ήτο 
είς τήν εμπροσθοφυλακήν, ό δέ Πάρκερ είς τδ μέσον 
καί δ Ναύαρχος Γκραβέ είς τήν οπισθοφυλακήν" 
τά μεγάλα πλοία άπετέλουν μίαν μόνην γραμμήν 
έν τώ μέσω τοΰ πορθμοΰ" πρδς τά πλάγια τού
των δύο στολίσκοι βομβαρδοφόροι έπλησίασαν δ 
μέν πρδς τήν παραλίαν τής Δανιμαρκίας, δ δέ 
πρδς τήν τής Σουηδίας, 'ίνα κτυπήσωσι πλησιέστε- 
ρον τάς κανονοστοιχίας τοΰ έχθροΰ. Αμα δ στό
λος ένεφανίσθη είς τδ Ελσενώρ, τδ φρούριον τής 
Κρονεβόργης ήρχισε τδ πΰρ" εκατόν τηλεβόλα τοΰ 
πρώτου μεγέθους έξέμεσαν συνάμα βόμβας καί. 
πεπυρακτωμένας σφαίρας, άλλ δ Αγγλος Ναύαρ- 

ι χος παρατηρήσας δτι ή παραλία τής Σουηδίας 
έσίγα σχεδόν δλοτελώς, διότι ή γηραιά κανονο- 
στοιχία αύτής συγκειμένη έξ οκτώ τηλεβόλων 
μόλις ήδύνατο νά σφαιροβολή έκ διαλειμμάτων, 
έπλησίασε παρευθύς, καί οί Αγγλοι διέβησαν έμ- 

ι παίζοντες τούς Δανούς τών δποίων αί βολαί τών 
• σφαιροβόλων άπεϊχον διακοσίας περίπου δρ-

Τήν εικοστήν πρώτην Μαρτίου άγγλική τις ’ 
φρεγάτα ήγκυροβόλησεν «ς Ελσενώρ καί άπεβί- 1 
βασεν έκεϊ τδν Κύριον Βανσιττάρτ έπιτετραμμέ- 
νον πρότασιν ούδετερότητος πρδς τήν Δανικήν 
Κυβέρνησιν. 0 Κύριος Βανσιττάρτ ένεχείρισεν είς 1 
τδν "Κύριον Δρυμδνδ, έπιτετραμμένον τάς άγγλι- 
κάς ύποθέσεις, τδ τελεσίγραφον τοΰ άγγλικοΰ ά- 
νακτοβουλίου. Διά τοΰ τελεσιγράφου τούτου ά- 
πήτει ή Αγγλία παρά τών Δανών νά άποσυρθώσιν 
έκ τής ναυτικής δμοσπονδίας τής ουδετερότητας, 

ν’ άνοίξωσι τούς λιμένας αύτών είς τούς Αγγλους 
καί νά έπανέλθωσιν είς τδν προσωρινόν συμβιβα
σμόν τοΰ αύγούστου μηνδς τοΰ παρελθόντος έ
τους. 0 βασιλόπαις τής Δανιμαρκίας άπέόίιψεν εύ- 
τόλμως τήν πρότασιν ταύτην καί άπεκρίθη δτι ή 
Δανιμαρκία καί οί σύμμαχοι αύτής δέν έκήρυξαν 
παντάπασι τδν πόλεμον, δτι περιωρίσθησαν είς 
τδ νά δημοσιεύσωσι μόνον τάς άρχάς των περί 
ναυτικού δικαίου, δτι οί Αγγλοι ήσαν έπιθετικοί, 
διότι είς άντικείμενον διεθνούς δικαίου άπεκρίθησαν 
διά σφαιροβολισμών, δτι ή Δανιμαρκία δέν ήθε
λεν άρχίσει τάς έχθροπραξίας, άλλ’ ήθελεν άπο- 
κρούσει τήν δύναμιν διά τής δυνάμεως. ό άνδρεϊος 
τής Κοπενάγης λαός ύπεστήριζεν εύγενώς τήν ά- 
πόκρισιν τοΰ βασιλόπαιδος δ όποιος άντεπροσώ- 
πευεν αύτδν τοσοΰτον άξιοπρεπώς, καί ήτο δλος 
ένοπλος, δθεν πρδς τήν φωνήν τοΰ ηγεμόνας του 
συνεκρότησε παοευθύς στρατιωτικά σώματα εθε
λοντών. όκτακόσιοι μαθηταί έλαβον τά δπλα, δ- 
σοι ήδύναντο νά κοατώσι λίσγον έβοήθουν τούς έρ- 
γάτας τοΰ μηχανικού κατά τήν έκτέλεσιν τών 
αμυντικών έργων, πανταχοΰ ήγειρον δχυρώματα. 
οί δέ Κύριοι Δρυμόν καί Βανσιττάρτ άνεχώρησαν 
ώργισμένοι έκ τής Κοπενάγης, άπειλούντες τήν 
δυστυχή ταύτην πόλιν διά τών κεραυνών τής 

Αγγλίας.
Τήν εικοστήν τετάρτην έφθασαν είς τδν στό

λον, δστις άπ’ έκείνης τής στιγμής ήτοιμάζετο ν’ 
άρχίση τάς έχθροπραξίας.

ό Νέλσων καί δ Πάρκερ συνεκρότησαν πολεμι
κόν συμβούλων έντδς τού στόλου, συζητήσαντες 
τά σχέδια τών πολεμικών έργασιών, καί οί μέν 
ήθελον νά διέλθωσι διά τοΰ Σούνδ, οί δέ διά τοΰ 
μεγάλου Βέλτ" δ Νέλσων διϊσχυρίσθη, δτι ήτο 
«διάφορον δθενδήποτε ήθελε διέλθει, δτι τδ σπου- 
δαιότατον πάντων ήτο νά είσίλθωσιν όσον τα
χύτερου είς τήν Βαλτικήν καί νά έμφανισθώσιν έ
νώπιον τής Κοπενάγης, ’να κωλύσωσι τήν ένωσιν 
τών συμμάχων, άμα δέ είσελθοΰσαι είς τήν Βαλ
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διαβάσεως καθ’ όλον τδ μήκος τής Κοπενάγης έ- 
πί σκοπώ τοΰ νά άπομακρύνωσι τοΰ φρουρίου τδ 
έχθρικδν πΰρ. Πρδς άρκτον τής δέσεως ταύτης 
εύρίσκετο κτίριόν τι καλούμενου «κτίριον τών 
τριών στεμμάτων» έντελώς κεκλεισμένον πρδςτά 
άνω καί δεσπόζον τής εισόδου αυτής τοΰ λιμένος’ 
τδ οχύρωμα τοΰτο ήνωνε τά πυρά του πρδς τά 
τής άκροπόλεως τής Κοπενάγης, ήσάν δέ έπ αύ- 
τοΰ εξήκοντα ή έβδομήκοντα τηλεβόλα μεγίστης 
χορητικότητος’ τέσσαοα πλοία τής γραμμής τών 
οποίων δύο ήσαν ήγκυροβολημένα, δύο δέ υπδ τά 
ίστία, περιπλέον μία φρεγάτα έπίσης ίστιοφόρος’ 
ταΰτα έφραττον τδν πορθμόν τδν άγοντα εις τδν 
λιμένα. Εκ τοΰ φρουρίου τούτου όταν κατέρχηταί 
τις πρδς μεσημβρίαν, έκειντο είκοσι μεγάλα 
πλοία φέροντα τηλεβόλα καί πληροΰντα τδ μέ
σον τής βασιλικής διαβάσεως, συνεδέοντο δέ ταΰ
τα πρδς τάς έν ξηρά κανονοστοιχίας, τάς έπί τής 
νήσου Αμάκ κειμένας, δθεν ή αμυντική γραμμή 
τών Δανών έστηρίζετο πρδς άριστεοάν έπί τοΰ 
φρουρίου τών τριών στεμμάτων, πρδς τά δεξιά δέ 
έπί τής νήσου Αμάκ, κατέχουσα κατά τδ μήκος 
αυτής τδ μέσον τής βασιλικής διαβάσεως. Τδ ο
χύρωμα τών τριών στεμμάτων δέν ήδύνατο άκό- 
πως νά παραβιάσηδ έχθρδς, ώς υπερασπιζόμενον 
υπδ έβδομήκοντα μεγάλων τηβεβόλων καί πέντε 
πλοίων, τών όποιων τά τρία ήσαν ΰπδ τά ίστία, 
ή δέ γραμμή τής άνθορμήσεως συνέκειτο άπ’ έναν- 
τίας έκ πλοίων ακινήτων, έκτεινομένη παρά τδ 
δέον άνευ συνδέσμου χωρίς νά έχη τά μέσα τών 
έλιγμών, καί, ώς πρδς τδν σκοπόν τδν όποιον συν- 
έλαβον ϊνα φράξωσι τδ μέσον τής θέσεως, έξέχου- 
σα παρά τδ δέον τοΰ σημείου τής ύπερασπίσεως, 
δηλαδή έκ τών ακινήτων κανονοστοιχιών τής νή
σου Λμάκης’ ή νήσος αύτη είναι κυρίως ή έξακο- 
λούθησις τής παραλίας έπί τής όποιας κεΐται ή 
Κοπενάγη, δθεν ή γραμμή τής άνθορμήσεως ήδύ
νατο νά προσβληθή έκ δεξιών έάν συνέκειτο έκ τί
νος ιστιοφόρου μοίρας ικανής νά κινήται, άν ήτο 
τουλάχιστον μάλλον συμπεπυκνωμένη καί έστη
ρίζετο έπί τοΰ αίγιαλοΰ. Τότε βεβαίως οί Αγγλοι 
δέν ήθελον έξέλθει σώοι καί αβλαβείς έκ τής 
προσβολής ταύτης’ άλλ’ οί Δανοί προσαρτώντες 
μεγάλην βαρύτητα εις τδν πολεμικόν αύτών στό
λον, μή δυνάμενοι έν περιπτώσει καταστροφής νά 
τδν άναπληρώσωσι καί μή λαβόντες μάλιστα Ο
λους τούς ναύτας έκ τής Νορβηγία; διά νά τδν 
ουμπληρώσωσιν, έκλεισαν αυτόν έντδς τοΰ λιμένος 
νομίζοντες ότι, ήδύναντο διά πλοίων σχεδόν άχρή-

γυιάς τών αγγλικών πλοίων. Οί στολίσκοι των 
βομβαρδοφόρων, οΐτινες περιέζωσαν έκ τοΰ πλη
σίον τήν Δανικήν παραλίαν, έδέχοντο και άπέπεμ- 
πον πλήθος σφαιρών, αλλά μόλις δλίγοι έπληγώ- 
θησαν έξ άμφοτέρων τών μερών. Εις τδ Ελσενώρ 
αία μόνη οικία έπαθεν έκ τοΰ άγγλικοϋ πυρδς καί 
τοΰτο ήτο μοναδική τις σύμπτωσις, διότι ή οι
κία αυτή ή το ή τοΰ Αγγλου προξένου. 0 στό
λος ολόκληρος ήγκυροβόλησε περί τήν μεσημβρίαν 
είς τδ μέσον τοΰ κόλπου τής νήσου ΐβένης.

Καταβαίνει ό κόλπος ούτος έκ βο^δά πρδς με
σημβρίαν έπί είκοσι περίπου λεύγας, πλατύνεται 
δέ καί συστέλλεται άπδ τριών μέχρι δώδεκα λευ
γών και όλίγας διαβάσεις έπιτηδείας παρέχει εις 
τούς θαλασσοποροϋντας’ είκοσι περίπου λεύγας ώς 
έγγιστα πρδς μεσημβρίαν παρουσιάζεται ή Κο- 
πενάγη μόλις φαινομένη ύπεράνω τοΰ ύδατος, α
ποτελούσα έπιφάνειαν έπικλινή, ήτις απτεται διά 

τών πυρών αυτής τής έπιφανείας τής θαλάσσης’ 
ό κόλπος είναι ευρύτατος κατά τδ μέρος τοΰτο 
καί διαιρείται ύπδ τής χαμηλής νήσου Φαλχόλ- 
μης εις δύο πλοίμους πορθμούς, τδν μέν ένα κα
λούμενου διάβασιν τοΰ Μαλμώ καί έκτεινόμενον 
πρδς τήν παραλίαν τής Σουηδίας, ολίγον δέ προ
σιτόν εις τά μεγάλα πλοία, τδν δέ έτερον Δρόγδεν 
έκτεινόμενον πρδς τήν παραλίαν τής Δανιμαρκίας, 
προτιμώμενον δέ συνήθως διά τήν θαλασσοπλοΐ
αν. Ο τελευταίος ούτος διαιρείται διά τίνος αμ
μώδους σύρτιδος εις δύο διαβάσεις, τών οποίων, 
ή μέν καλουμένη βασιλική διάβασις, κεϊται πα- 
ραλλήλως πρδς τήν πόλιν τής Κοπενάγης, ή δέ 
υπδ τδ όνομα «διάβασις τών όλλανδών» κεϊται 
πρδς τδ άλλο μέρος τοΰ Μίδελ Γρούνδ’ οί Δανοί 
λοιπδν κατεστάθησαν εις τήν βασιλικήν διάβασιν 
άφίνοντες τήν έτέραν ανοικτήν εις τούς Αγγλους, 
σκεφθέντες δτι είναι συμφερώτερον εις αυτούς νά 
ύπερασπίσωσι τήν Κοπενάγην παρά ν άπαγορεύ- 
σωσιν εις τούς Αγγλους τήν είσοδον εις τήν Βαλ
τικήν’ άλλ’ ήτο βέβαιον ότι ό Πάρκερ καί δ 
Νέλσων δέν ήθελον νά είσχωρήσωσι παντάπασιν | 

εις τήν Βαλτικήν πριν ή κατακρημνίσωσι τά ο
χυρώματα τής Κοπενάγης καί καταστρέψωσι τάς 
θαλασσίους δυνάμεις, τάς δποίας οί ούδέτεροι ή- 

δύναντο νά συνενώσωσιν εις τδ μέρος τοΰτο.
Τά τής ύπερασπίσεως τών Δανών μέσα συνί- 

σταντο εις κανονοστοιχίας ακινήτους, κειμένας δε
ξιά καί αριστερά τοΰ λιμένος καί εις γραμμήν τι- 
να κανονοστοιχιών κινουμένων ή πλοίων ίσοπέ- 
δων, ευρισκομένων ήδη έν τώ μέσο» τής Βασιλικής

στων ν’ άναπληρώσωσιν έργον κινουμένων κανονο- ; 
στοιχιών. 1

Οί άνδρειότεροι αύτών ναΰται, διοικούμενοι ύπδ ■ 

ατρόμητων άξιωματικών ύπηρέτουν είς τδ πυρο- 1 
βολικόν τών πεπαλαιωμένων τούτων καί ήγκυ- 1 
ροβολημένων πλοίων.

Οί Αγγλοι φθάσαντες είς Κοπενάγην, πριν ή 
πάντα τά ουδέτερα ναυτικά κατορθώσωσι τήν ένω- 
σίν των, ήδύναντο νά διέλθωσι πρδς άνατολάς τοΰ 
ΜίδελΓρούνδ, μή φροντίζοντες πολύ περί τών Δα
νών τών εύρισκομένων είς τήν βασιλικήν διάβασιν, 
καί νά κατέλθωσι διά τής τών όλλανδών είς τήν 
Βαλτικήν’ άλλα φαίνεται, δτι έπροτίμησαν νά ώ- 
φεληθώσιν έκ τής μονώσεως τών Δανών, νά τούς 
άποσπάσωσι διά τολμηράς τίνος πραξικοπίας έκ 
τής δμοσπονδίας καί, γενόμενοι κύριοι τής εισ
όδου τής Βαλτικής, νά δρμήσωσι τάχιστα κατά 
τών Σουηδών καί τών Ρώσσων. Τδ σχέδιον τούτο 
ήτο συνετόν καί τολμηρόν συνάμα καί ήνωνε τάς 
δύο γνώμας τού Πάρκερ καί τού Νέλσωνος, οίτι- 
νες σπανίως ήσαν σύμφωνοι.

II τριακοστή πρώτη Μαρτίου καί ή πρώτη Α
πριλίου παρήλθον είς έξέτασιν τών Δανικών γραμ
μών’ οί Αγγλοι κατεγίνοντο νά καταμετρήσωσι 
τδ πλάτος καί τδ βάθος τών διαβάσεων, ϊνα δια- 
γράψωσι σχέδιον προσβολής, ό Νέλσων καί δ 
Πάρκερ, οϊτινες ήσαν οί γηραιότεροι τού στόλου, 
καθώς έπίσης καί δ διοικητής τού πυροβολικού, με- 
τέβησαν έπιτοπίως ϊνα κατασκοπεύσωσιν ούτοι 
αυτοί έπί τών πάγων καί ενίοτε ύπδ τάς βολάς 
τών έχθρικών σφαιροβόλων’ δ Νέλσων ίσχυρίσθη, 
ότι μετά δέκα πλοίων ήδύνατο νά προσβάλη καί 
κυριεύση τήν δεξιάν γραμμήν τών Δανών, τδ 
σχέδιον του ήτο νά καταβή κατά μήκος τοΰ Μί
δελ-Γρούνδ διά τής διαβάσεως τών όλλανδών καί 
ν’ άναβή μετά ταΰτα διά τής βασιλικής, δθεν έ
μελλε νά έλθη άντιτάττων πλοίον πρδς πλοίον 
πρδς τήν γραμμήν τών Δανών είς άπόστασιν εκα
τόν οργυιών’ ήθελε προσέτι νά κτυπήση διά τί
νος μοίρας τοΰ στόλου τήν άκίνητον κανονοστοι
χίαν τών τριών στεμμάτων, καί άφού τελειώση 
τδ πύρ ν’ άποβιβάση έκεί έως χιλίους άνδρας, ϊνα 
καταλάβωσιν έξ έφόδου τδ οχύρωμα τούτο. 0 
Πάρκερ δέν έμελλε νά μεθέξη τής τολμηράς ταύ
της πράξεως’ συνεφωνήθη μεταξύ των νά δια- 
μείνη ούτος δπισθεν σφαιροβολών τήν άκρόπολιν 
καί παραλαμβάνων τά βεβλαμμένα πλοία’ συνή- 
νεσε μέν δ Πάρκερ πρδς τούτο άλλ’ έπί τώ δρςο, 
δτι δέν ήθελεν έκτεθή παρά τδ δέον κατά τδ έπι-

χείρημα τοΰτο έάν έπαρουσιάζοντο μεγάλαι δυσ- 
κολίαΓ δθεν παρεχώρησε μόνον δώδεκα πλοία εις 
τδν Νέλσωνα’ τήν πρώτην Απριλίου περί τδ ε
σπέρας ό Νέλσων κατήλθε διά τής διόδου τών 
όλλανδών καί έλθών προσωρμίσθη πολύ κάτωθεν 
τής Κοπενάγης είς τι άκρον τής νήσου Αμάκ, 
καλούμενον Δραγώ, έχρειάζετο δέ, δπως είσέλθτ, 
είς τήν βασιλικήν δίοδον καί ύπερβή αυτήν, 
άνεμος ολως έναντίος έκείνου, δστις τδν έβοήθη- 
σενϊνα κατέλθη διά τή; διόδου τών όλλανδών. 
Καί τώ δντι τήν έπαύριον τδ πρωί άνεμος δλως 
άντίθετος τοΰ εσπερινού έπνευσε κατά τήν ποθου- 

,μένην διεύθυνσιν, δθεν άνέβη διά τής βασιλικής 
διόδου διαπλέων άναμέσον τής γραμμής τών Δα
νών καί τών άβαθών ύδάτων τοΰ Μίδελ-Γρούνδ 
καί έν ώ προηγουμένως διηρεύνησαν τδ βάθος τής 
διαβάσεως ταύτης τρία μεγάλα πλοία έκάθησαν 
έπί τοΰ Μίδελ-Γρούνδ, δθεν δ Νέλσων εύρέθη μό
νον έπί κεφαλής έννέα πλοίων, άλλ’ ουδόλως έδει- 
λίασε καί έλθών άντιπαρετάχθη πλησίον τής 
γραμμής τών Δανών είς άπόστασιν ήτις έμελλε 
νά καταστήση καταστρεπτικά τά άποτελέσματα 
τοΰ πυροβολισμού’ ή έλλειψις τών τριών πλοίων 
έγένετο έπαισθητή κατά τήν προσβολήν τής κα
νονοστοιχίας τών τριών στεμμάτων.

Περί τήν 10 τής πρωίας όλος δ άγγλικδς στό- 
, λος ήτο παρατεταγμένος δεχόμενος καί άντιπέμ- 

πων τρομακτικόν πΰρ’ μοίρα τις βομβαρδοφόρων, 
; έν ή είσήρχετο ολίγον ύδωρ, έκειτο έπί τού άβα- 
; θούς μέρους τού Μίδέλ-Γρούνδ καί έξέπεμπε βόμ— 
, βα; έπί τής Κοπενάγης, διερχομένας ύπεράνω τών 

δύο στόλων. Οί Δανοί ειχον 800 τηλεβόλα είς τήν 
κανονοστοιχίαν, προξενούντες μεγάλην δι’ αύτών 
ζημίαν είς τούς Αγγλους’ οί άξιωματικοί οί διοι- 
κοΰντες τάς ίσοπέδους σχεδίας άνέπτυξαν κατά 
τήν περίστασιν ταύτην σπανιωτάτην άνδρίαν καί 
εύρον είς τούς πυροβολ.ιστάς αύτών εΰγενεστάτην 

> άφοσίωσιν.
(X-rfrai συνίχιια)

ΟΙ ΕΚ ΙΙΑ1ΔΩΧ ΜΝΗ2ΤΕΥΘΕΝΤΕ3.

(ΣΤκ'έχεια* Γ3ε φυλλάδιο ν 20.)

0 Ιερώνυμος έπληροφορήθη πάντα τά συμβάντα 
έκ τών έφημερίδων’ δ θάνατος τής Βικτωρίας τό
σον ολίγον μετά τήν έπιστολήν του έπήλθεν, ώςτ 
ουδόλως αμφίβαλλε περί τής αιτίας τής συμπτώ- 

■ σεως τών δύω γεγονότων. Καί έλυπήθη μέν ή
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άστατος καρδία του, καί ίπί τινας ήμέρας έφα- 
ν*το παρά τδ σύνηθές σηπτικός καί σοβαρός, 
άλλα μετ’ ολίγον άνεμίχθη αύθις έν τή τύρβη τοϋ 
κόσμου, καί ώς έχών ήδη πλήρη καί έντελή τήν 
ίνεξαρτήάίάν του κατεσίγάσε τον έλεγχον τοϋ 
βυνειδότΟς του, τδ δΛοΐον, έν παρόδιο είρήσθω, 
ίίχε λίαν έλαστικόν.

’EV τόύτοις η έύδαιμονίά τήν οποίαν ένόμιζεν 
ort απέκτησε·» έπισθδχώ'ρέι αείποτε ένώπιύν του. 
’Απαλλαχθείς τοϋ βαρέως ζυγού, δστις τδν έστε- 
νοχώρέι, δέν έγνώριζέ πως νά μεταχειρισθή την 
ελευθερίαν, ήτις τώ έδόθη' ούδέποτε σκεφθείς, ή- 
γνόει 8τι τδ αίτιον του κόρΜ ένέζειτο έν τή καρ- 
δία του. ’Επεσκέφθη δθεν ττ,ν ’Ενετίαν, τδ Βερο- 
λΐνον, τούς Παρισιους, τδ Αονδΐνον και έπανεΐδε 
τήν Γερμανίαν έν η άλλοτε εύρε τόσα θέλγητρα 
τίς ζωής. Άλλ’ δμως φεύ ! την λύπην μόνον καί 
την άηδίαν άπήντησε παντού. ’Ε δαπάνησε ν άφθο- 
νον χρυσόν^ έπιε μέχρι σταγόνος τδ ποτήριον 
τών ήδονών, έτρίξε παντού, ένθα έφαίνετο 
σκιά εύδαιμονίας' μάταιαι προσπάθειαι! μετά δ- 
λιγοχρόνιον δοκιμασίαν, ύπέρποτε έξηντλημένος 
ένέπεσεν αύθις είς τήν αηδίαν καί την νος-αλγίαν.

Τρία έτη διήρκεσεν ή πέριήγησίς του, έκ τής ο
ποίας ούδέν έτερον έκέρδισεν ή θλίψιν άπειρον, καί 
την θλιβεράν πέποίθησιν δτι ούδέποτε Οά δονηθή 
ν’ άπάλλαγή αύτής. Έπανήλθεν είς Νεάπολιν, οι 
δέ φίλοι του μή δυνάμενοι νά τδν άναγνωρίσωσιν, 
άπέδιδον τήκ μετάβολήν του είς ιδιοτροπίαν, ήν 
έν ’Αγγλία άπέκτησεν.

Η απελπισία κατέλαβεν αύτόν' προσέτρεξεν είς 
τάς παραδοξοτέρας διασκεδάσεις, έ^ρίφθη είς τάς 
πλέον ακατανόητους καί δαπανηράς φαντασιοπλη
ξίας, άλλ’ ή χαρά δέν ήδυνήθη πλέον νά είσέλθη 
εις τδ τεταλαιπωρημένον πνεύμα του, ή άγρια 
ήδονή έφευγε πρδ αυτού, και ό ατυχής ούδεμίαν 
πλέον εύρισκέν άνάπαυσιν.

*Επΐ τέλους δμως ή τύχη ή δλαι αί άπηλπι- 
σμέναι προσπάθειαι του τδν συνέδραμαν. Περιφε
ρόμενος έν μια ωραία έαρινή ημέρα είς τάς οδούς 
τής Νεαπόλεως, είσήλθε, χωρίς νά γνωρίζη διατί, 
εϊς εκκλησίαν τινά,ένθα ίψαλλον τδν εσπερινόν' οί 
κώδωνες ηχούν, τδ φώς τών λαμπάδων έφώτιζε 
τδ θυσιαστήριον, καί έν μέσφ τού χωροΰ, τδ άσμα 
τών ψαλμών ύψούτο μέχρι τών θόλων. ’Εν τή 
σΧοτία καί τή σιωπή τή πανταντοΰ έπικρατούση 
παρετήρησεν δ Ιερώνυμος γυναίκα τινά πενθίμως 
ίνδεδυμένην, γονυκλινή ενώπιον τού θυσιαστηρίου 
και βεβυθισμένην είς βαθεϊαν κατάνυξιν. Τδ εύγε

νές καί συγκινητικόν ήθός της τδν προσέβαλε' 
μολονότι δέ δέν ήδυνήθη νά διακρίνη τούς χαρα- 
κτήράς της, ους μέλας πέπλος έκάλυπτεν, έκ τού· 
χαρίεντος δμως άνας-ίμαΐός της,έκ τών απλών καί 
κίμψοπρεπών ενδυμάτων της, έκ τού τρόπου της 
τέλος διέκρινε γυναίκα υψηλής περιωπής καί με
γίστης ώραιότητος. ’Εκ στολή δύω ύπηρέται ΐ- 
σταντό όπισθεν της, οΐτινες βεβαίως τήν συνώ- 
δευον, διό-ft Ούδείς άλλος ήτο πλησίον της, δπως 
ύποθέση τις δτι είς αύτδν άνήκον. Χμα έτελείω- 
σεν δ εσπερινός, δ λαδς ήτοιμάσθη ν’ άπέλθη, καί 
μετ’ αύτού καί ή ωραία άγνωστος. ’Ηγέρθη λοιπόν 
άπδ τάς βαθμίδας, έν αίς έγονυπέτει" οί ύπηρέται 
τής έλαβον δ μέν τδ προσευχητάριον, δ δέ τδ ά*- 
κρον τής έσθήτος της. ό μαρκήσιός τότε είδε 
πρόσωπόν τού οποίου ή λίαν εύγενής ώραιότης 
κάί ή θεία έκφρασις τδν έμάγευσαν. Τά θέλγητρά 
της έπήύξανεν ή μεγάλη ώχρότης της, ένεκα τής 
οποίας ετι μάλλον έσπινθηροβόλουν οί μεγάλοι 
μέλανες οφθαλμοί της' δ ιερώνυμος κατελήφθη ύ- 
πδ εκτάκτου συγκινήσεως, τήν ήκολούθησε κάί 
έστάθη έγγύς τής θύρας τής έκκλησίας, δπως δυ- 
νηθή νά τήν ϊδη έζερχομένην' εύρε δέ αύτήν έν τώ 
ύπαίθρω ώραιοτέραν ή έν τώ σκότει τού ναού.

Τήν στιγμήν έκείνην έπροχώρησεν περικαλλές 
όχημα, ε ίς τδ δποΐον είσήλθεν ή άγνωστος κυρία 
καί άνεχώρησεν. ό μαρκήσιός έμεινεν άκίνη- 
τος καί έκθαμβος ώς νά διετέλει ύπδ τδ κρά
τος έπτασίας. Είσελθών τέλος καί αύτδς εις τι 
όχημα, ευρισκόμενον έμπροσθεν τής έκκλησίας, 
έσύστησεν είς τδν αμαξηλάτην νά άκολουθήση ά- 
κριβώς τδ όχημά τής άγνώστου. ’Εξήλθον ούτως 
μετά τινας περιστροφής έκτδς τής πόλεως καί ω- 
δευον έπί οδού μονήρους, άγούσης είς τήν έξο- 
χήν. Οίκοι μόνον τινες έφαίνοντο έδώ καί έκεΐ δι
εσπαρμένοι' μετά τινας στιγμάς ευρέθη ένώπιον με
γάρου μεγαλοπρεπούς, δπερ έφαίνετο κατά πρώτην 
εποψιν άκατο ίκητον, άλλά τδ δποΐον κα1. έν τή 
δποία ευρίσκετο καταστάσει έσωζεν είσέτι λείψανα 
τού άρχαίου μεγαλείου του. Η αμαξα έστάθη, εί- 
σελθοΰσα είς πυκνήν δενδροφυτίαν, καί αί Ούραι 
τού μεγάρου έκλείσθησαν κατόπιν αύτής. ό μαρ- 
κήσιος κκτήλθεν άμέσως, άπέπεμψε τδ όχημά του 
καί έκρουσε τδν κώδωνα τής θύρας' ούδείς έφαίνε
το, έκεϊνος δμως έπανέλαβεν είκοσάκις τδ κρούσι- 
μον. Τέλος μικρά θύρα ήνεώχθη καί γραΐα τις 
προτείνασα τήν κεφαλήν τδν ήρώτησε τί ζητεί, 

ό μαρκήσιός άπεκρίθη δτι ηλθεν όπως πληρο- 
φορηθή περί τού δνόματος τών κατοικούντων τήν

έσκέφθη λοιπδν δτι ή έπίμονος αυτή καταδίωξις 
ήθελεν έπί τέλους τδν καταστρέψει, καί μόνον ό 
καιρός ηνωμένος μετά τής ύπομονής ήθελεν είσ’ 
θαι τδ συντελεστικώτερον μέσον πρδς επιτυχίαν 
τού σκοπού του. Ηλλαξε δθεν διαγωγήν καί σπεύ- 
δων βραδέως περιεπλανάτο περί τήν επαυλιν, έ
τοιμος νά δράξη πάσαν εύκαιρίαν. Μετά τινας δέ 
ημέρας παρετήρησε τήν γραίαν μεταβαίνουσαν μέ 
κάνιστρον τι είς τδ έγγύς εύρισκόμενον χωρίον’ 
τήν ήκολούθησε καί ήρχησε μετ’ αύτής δμιλίαν, 
χωρίς δέ νά άναφέρη παντελώς τήν άγνωστον 
κυρίαν, περιώρίσθη μόνον νά ερώτηση περί τού 
κυρίου είς 8ν άνήκεν ή έπαυλις. Η γραία τώ είπε 
τδ όνομα οίκογονείας τίνος ξένης, ήτις τήν είχεν 
αγοράσει πρό τινων έτών. Εν τών μελών τής οί
κογενείας ταύτης κατά συμ.βουλήν ιατρικήν όπως 
άναπνεύση τδν καθαρώτερον καί γλυκύτερον τής 
Νεαπόλεως άέρα έπρόκειτό νά κατοίκηση, άλλ’ 
έπειδή δέν ήλθεν, ή επαυλις έμενεν έρημος. ’Εν 
τούτοις ένίοτε περιηγητής τις διέμενεν έν αύτή, 
καί έπί τέλους ή πενθιφορούσα κυρία τήν ένοικία- 
σεν. ό μαρκήσιός έδειξεν επιθυμίαν δπως έπισκε- 
φθή εί δυνατδν άνευ ένοχλήσεως τίνος τήν έπαυ- 
λιν, καί παρεκάλεσε τήν γραίαν νά τώ είπη κατά 
ποίας ώρας ή κυρία της ήν απούσα, είτε μετα- 
βαίνουσα είς Νεάπολιν δι’ επισκέψεις ή είς τήν 
έκκλησίαν. Η γραία έφάνη πολύ συγκαταβατική, 
τώ είπεν δτι ή κυρία της ούδένα έγνώριζεν είς 
Νεάπολιν, τά δέ θρησκευτικά της καθήκοντα έ- 
ξεπλήρου είς τδ παρεκκλήσιον τής έπαύλεως, άλλ 
δτι ήδύνατο ήμέραν τινα νά τήν πείση δπως κα- 
ταβή είς τδν κήπον, καί κατά τήν ώραν ταύτην 
ήτον εύκολον νά είσάξη τδν ξένον είς τήν έπαυ- 
λιν. 0 μαρκήσιός, περισσότερον δέν έπεθύμει" άν- 
τήμειψε τήν γραίαν γενναίως καί ύπεσχέθη νά έ- 
πανέλθη μετά δύω ημέρας, διότι δέν ήθελε νά 
φανή δτι έπείγεται πολύ.

Αί δύω αύται ήμέραι τώ έφάνησαν δύω αιώνες, 
διότι εχων τδ σχέδιόν του έτοιμον, κατά τδ δ
ποΐον έπρεπε νά ίδη τήν τρίτην ήμέραν τήν άγνω
στον, δέν άμφέβαλλεν δτι είτε διά τής τόλμης, 
είτε διά τοΰ δόλου ήθελεν έπιτύχει. Τήν ώρισμέ- 
νην λοιπδν ήμέραν έσπευσε πρδς τήν επαυλιν, ης 
τήν θύραν άνοίξασα ή γραία είσήλθεν. Αψί
δες ρυθμού αρχαϊκού καί μεγαλοπρεπούς περιεκύ- 
κλουν αύλήν τετράγωνον, έν τώ μέσω τής δποίας 
ύπήρχε κρήνη μετά άναβρυτηρίου, κεκοσμημένη 
δι’ άναγλύφων τών ένυαλίων θεών. Δύω μεγα- 

' λοπρεπεΐς πεΰκαι έσκίαζον μαρμάρινου έδώλιον

επαυλιν. ή γραΐα κατά πρώτον έφάνη έκπλαγεΐσα, ι 
κ«ά έπί πολύ ήρνήθη νά εύχαριστήσπ τήν περί- ' 
έργειαν αύτού, άλλ’ ύποκύψασα είς τάς θερμάς 
του παρακλήσεις καί ιδίως είς τού στίλβοντος 1 
χρυσού τήν έπι^ροήν, τώ έξέθηκεν δτι κυρία τις 
ξένη, υψηλής περιωπής καί άπαρηγόρητος διατε- 
λούσα ένεκα τού θανάτου τού συζύγου της, είχεν · 
ενοικιάσει πρό τινων έβδομάδων τήν πρίν ακα
τοίκητου ταύτην έπαυλιν, ότι αύτη έζη δλως : 
μόνη καί βεβυθισμένη είς μεγάλην θλίψιν. ίΐ γραία 
δέν ήθέλησε νά τοϋ φανέρωση τδ όνομα τής κυ
ρίας ταύτης, δ δέ μαρκήσιός δπέθεσεν δτι έξ αγ- , 
νοίας μάλλον ή έκ προθέσεως έκρυπτε τοΰτο, δι
ότι πιθανόν ή κυρία νά μή ήθελε νά γνωστοποί
ηση τδ όνομά της είς μίαν γραίαν θυρωρόν, ή ές-ω · 
καί οίκονόμον έν τή έπαύλει.

Ατελείς ήσαν βεβαίως αι δοθεΐσαι τώ ίερω- 
νύμω πληροφορίαι, άλλ’ ικαναί δπως άνάψωσι 
τδν υπάρχοντα έν τώ βάθει τής καρδίας του 
σπινθήρα, ή καλλονή τής άγνώστου είχε διεγείρει 
τδ πάθος του, ή δέ τυχαία δλως συνάντησις καί 
τδ καλύπτον αύτήν μυστήριον έτι μάλλον ηύξη- 
σαν αύτό. 6θεν μετά μεγίστης δυσαρέσκειας 
έθεώρησε τήν γραίαν νά τώ άρνηθή πάσαν έλπίδα, 
τού να δμιλήση πρδς τήν κυρίαν, ή τούλάχιστον 
νά τή γνωστοποιήση τήν έπιθυμίαν του ταύτην.

Μή αποθαρρυνθείς δμως έκ τών κωλυμάτων 
τούτων, έπανήλθεν είς Νεάπολιν δπως συλλέξη 
δσας δυνηθή πληροφορίας περί τής μυστηριώδους 
ταύτης γυναικός' έπί ματαίφ δμως έπεσκέφθη 
τάς αίθούσας τής ύψηλής κοινωνίας, μάτην διά 
κατασκόπων άνίχνευσε πανταχοΰ' ούδέν ήδυνήθη 
νά μάθη. Αλλως τε δ φόβος μή έτερός τις είσδύση 
είς τδ μυστήριόν του καί καταστή άντίπαλός του, 
τδν υποχρέου νά λαμβάνη μεγάλας προφυλάξεις.

Τήν έπιοΰσαν μετέβη είς τήν αύτήν έκκλησίαν 
καί κατά τήν αύτήν ώραν, καθ’ ήν εύρε τήν ώ- 
ραίαν άγνωστον προσευχομένην, άλλά δέν τήν εί
δεν. Είσήλθεν είς άλλας έκκλησίας, έπανήλθεν 
είς τήν έπαυλιν καί περιεφέρθη κύκλιο αύτής, 
άλλ’ αί θύρα·. ήσαν κεκλεισμέναι καί τδ πάν τώ έ
φαίνετο έρημον. Εκρουσε τδν κώδωνα, ούδείς έ
φάνη, ούδ’ αύτή ή γραία. Τά έμπόδια ταΰτα ήρέ- 
θισαν έτι περισσότερον τδ πάθος του, καί άπεφά- 
σισε τέλος νά έκκαθαρίση τήν ύπόθεσιν αύτήν, βέ
βαιος δτι ήθελε θριαμβεύσει, ώς είς πολλάς άλ
λας περιστάσεις είτε Sta τών χρημάτων, είτε διά 
τής τόλμης, είτε διά τών θελγήτρων του.

Πολλαί ήμέραι παρήλθον είς ματαίας έρεύνας"
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κτήρα τής κατοικούσης. Πάντα δμως έδείκνυον 

τδν μονήρη βίον, τήν σιωπηρήν κατήφειαν, τδ αό
ριστον πένθος. Αίφνης ήκουσε ψιθυρισμόν μετά
ξινης έσθήτος καί στραφείς ειδεν απέναντι του τήν 
ωραίαν κάτοικον' έπί τοσοΰτον δέ, ίσως κατά πρώ- 
την φοράν, έξεπλάγη έκ της καλλονής της, ώστε 
τά χείλη του έδυσκολεύθησαν νά ευρωσι φιλό- 
φρονα λόγον δπως προοιμιάση τήν συνάντησιν 

ταύτην.
Πρώτη ώμίλησεν ή κυρία διά φωνής ήχηράς, 

ήτις μέχρι τών έγκάτων τής καρδίας του τδν 
συνεκίνησε, καί είπεν αύτώ λέξεις τινάς έπιχαρί- 
τους. ‘θ δέ Ιερώνυμος κατ’ άρχάς ήσθάνθη δύσ- 
πνοιάν τινα, άλλ’άναλαβών θάρρος, κατέστη πά
λιν δ,τι αείποτε ήτον, λάτρις δηλονότι τοΰ ω
ραίου φύλου, αείποτε νικητής καί ούδέποτε ήτ- 

; τημένος.
Εν τούτοις ή έπιδεξιότης καί ή πείρά του 

κατά τήν περίστασιν ταύτην δέν έσχον τήν συ
νήθη επιτυχίαν. Μάτην άπηύθυνεν εϊς τήν κυρίαν 
τά μάλλον τετορνευμένα φιλοφρονήματα, τους έ- 
πιτηδειοτέρους χαριεντισμούς. Ούδέν μειδίαμα 
έγλύκανε τήν σοβαρότητα τοΰ ύπερηφάνου καί 
απαθούς προσώπου της' τά ωχρά χείλη της έμε- 
νον κεκολλημένα. και μόλις έξέφερεν ένίοτε λό
γους τινας εύγενεϊς άλλά ψυχρούς, καί έτι σπα- 
νιώτερον ύψωνε τούς μαύρους οφθαλμούς της πρδς 
τούς τοΰ μαρκησίου. Χαρά, ηδονή, πάθος, τά 
πάντα έφαίνοντο πετάξαντα άπ’ αύτής, ό δέ βίος 
8ν διήγεν ώμοίαζε βίον σκιάς μάλλον. II άπδ 
τών έγκοσμίων άποχώρησίς της, ηνωμένη μέ τδ 

πνεύμα καί τήν γλυκύτητα τής φυσιογνωμίας της, 
περιείχε θέλγητοόν τι άγνωστον έως τότε τώ 
μαρκησίω, αίσθανθέντι ώς έκ τούτου συγκίνησιν 
πολύ ζωηροτέραν, παρ’ δσον ήλπιζεν έν τή άρχή 
τοΰ βυμβεβηκότος τούτου. Η δειλία καί ή ούτως 
ειπεϊν συνοχή, ήτις τδν συνέστελλεν άκουσίως, τδν

■ ύπεχρέωσαν νά συντάμη τήν πρώτην ταύτην έπί- 
σκεψιν' άποσυρόμενος δέ έζήτησε διά φωνής τρε- 
μούσης τήν άδειαν νά έπανέλθη, δπως δμιλησωσι 
περί τού χρόνου καί τών δρων τής όποιας ποού- 
τίθετο νά κάμη άγοράς. Η κυρία έμενε σιωπηλή, 
έχουσα τδ βλέμμα έπί τού εδάφους προσηλωμέ- 
νον, ώστε ό Ιερώνυμος ήναγκάσθη νά έπαναλάβη 
τήν έρώτησίν του. ήδύνατο τις νά εΐπη δτι έζήρ- 
χετο άπδ ονείρου, δτε ύψώσασα τούς οφθαλμούς 
πρδς αύτδν, τώ είπε μετ’ έκφράσεως παραδόξου.

— Μετά οκτώ ημέρας άπδ σήμερον, τήν δε

ι κάτην τής πρωίας ώραν.

είς μίαν γωνίαν κείμενον' ούδέν ίχνος ποδών έ- ; 
φαίνετο' ή χλόη ηύξανεν ήρέμα έπί τού λιθος-ρώ- 1 
του, καί τδ πάν ήτον κενδν και σιωπηλόν, ό μαρ- 
κήσιος έθεώρει τά πέριξ αύτού, χωρίς νά δυνηθή 

νά περιστείλη αίσθημά τι μεγάλης περιεργείας. 
Η γραία τδν ώδήγησε διά θόλου τίνος ύποβαστα- 
ζομένου ύπδ ωραίων κιόνων καί εϊσήλθεν είς τδν 
κήπον. Δενδρύλλια πυραμοειδώς κεκομμένα, δίο

δοι στεναί καί έστρωμμέναι μέ άμμον, άγάλματα 
τήδε κάκεϊσε διεσπαρμένα έμαρτύρουν τήν άρ- 
χαίαν μεγαλοπρέπειαν τής έπαύλεως ταύτης καί 
τήν καλλιτεχνίαν τής οικοδομής, ‘οδηγούμενος 
πάντοτε ύπδ τής γραίας δ μαρκήσιος, άνήλθεν εύ- 
ρεϊαν τινά μαρμαρίνην κλίμακα καί εϊσήλθεν είς 
τά δωμάτια. Πανταχού ύπήρχεν ή αύτή μεγαλο
πρέπεια, τά αύτά κομψοπρεπή, άλλά παρελθόν
τος συρμού, κοσμήματα' καθόσον δ έπροχώρει ή 
δδηγός του τώ έξύμνει τήν κομψότητα καί εύ- 
πρέπειαν τής κατοικίας' είτα δέ άνοίξασα μικράν ; 
θύραν, τώ ειπεν δτι ή κυρία διέμενεν είς τδ μέγα- ■ 
ρον, άλλ’ δτι ποσώς δέν ήναντιούτο νά έπισκεφθώ- 
σιν αύτδ, καθόσον έσκόπει νά τδ έκποιήση κατ’ 

έντολήν τών φίλων της, τών έπιτρεψάντων αύτή 
νά διαμείνη έν τή έπαύλει ταύτη. Οι λόγοι ού- 
τοι έπροξένησαν χαράν είς τδν Ιερώνυμον, τήν ο
ποίαν δμως δέν έδειξε' καθ’ ήν δέ στιγμήν άνε- 
χώρει παρεκάλεσε τήν γραίαν νά εύχαοιστήση έξ 
δνόματός του τήν κυρίαν της, καί ζητήση τήν ά
δειαν, δπως έπισκεφθή, εί δυνατδν, καί τά δω
μάτια έν οίς κατώκει αΰτη. 11 γραία έξήλθε καί ό | 

μαρκήσιος έμεινεν έπί μικρδν μόνος, παραδεδομέ- 
νος είς σκέψεις αϊτινες καθ ολοκληρίαν άπέβλε- 
πον τήν ωραίαν άγνωστον' τούτο μόνον δέν πα- 
ρετήρησεν, δτι έν τή έπαύλει δύω μόνον ύπήοχον 
πρόσωπα. ’Εν τούτοις ή γραία δέν έβράδυνε νά 
έπιστρέψη μέ τήν συγκατάθεσιν τής κυρίας της. 
0 Ιερώνυμος ήρυθρίασεν έκ χαράς, καί έπρόδωσε 
τήν άνυπομονησίαν του δι’ ακουσίου κινήματος. 
Αφού διήλθε πολλά δωμάτια κενά καί άπλά ώς 
πάντα τά λοιπά, εΐσέδυσεν έπί τέλους είς πρό
δομον ύψόροφον καί σκοτεινόν, φωτιζόμενον ύπδ 
ένδς μόνου παραθύρου, έξ ού έφαίνετο ό κήπος I 
πρδς τδ μέρος τού Βεζούβιού. ‘θ πρόδομος ούτος 
διηρεϊτο εις δύω, καί έν τώ μέσω ύπήρχε κυκλο
τερές τι χώρισμα, σχηματιζόμενον έκ μαρμάρινων 
κιόνων, ένθα έκρέμαντο μεταξόπτυλοι αύλαϊαι. 
ό μαρκήσιος νομίζων δτι είναι μόνος παρετήρει τήν 
έσωτερικήν αύτού διευθέτησιν καί καλλωπισμόν, 
καί έξ αύτού προσεπάθει νά μαντεύση τδν χαρα-

’Εταπείνωσεν είτα τήν κεφαλήν, ό δέ μαρκή
σιος μετά βαθεΐαν ύπόκλισιν άπεσύρθη.

Ουδέποτε ήσθάνθη παρομοίαν συγκίνησιν, -ουδέ
ποτε εύρέθη έπί τοσοΰτον δεσμευμένος' αίνιγμα 
έθεώρει τά συμβάντα, καί ήγνόει άν δέν έπλανζ- 
το ύπδ -δνείρου. Είς -δεινήν εύρισκόμενος ούτως ά~ 
νησυχίαν, άλλ’ εύχαριστημένος έξ όσων ειδεν, ί- 
λάβε τήν πρδς τήν νέαν πόλιν δ δδν, καί προ σε- 
πάθει κατά τδ διάστημα αύτής μήπως ένθυμηθή 
τήν κυρίαν αύτήν, διότι κάπου ένόμιζεν δτι τήν 
είχεν ίδή, καί ήτις τού λοιπού ήτον ή άποκλειστι- 
κή ένασχδλησις τοΰ νοός του. Οί χαρακτήρες, ή 
φωνή της δέν τώ ήσαν άγνωστοι, άλλα πού τήν 
συνήντησεν ; ίδοό τί δέν ήδύνατο νά άναμνησθή.

Η δευτέρα έπίσκεψις έμελλε νά γίνη μετά δ 
κτώ ήμίρπς, ή δέ φυτική αστάθειά του άνέλαβε 
κατά τδ διάστημα αύτών τήν έπ’ αύτοΰ έπι^ίο- 
ήν της. Πώς έκυριεύθη άπδ τδ πρόσωπΛον τής 
γυναικοκρατείας καί έ^ρίφθη είς τήν διάκρισιν αύ
τής, αύτδς, δστις έγίνωσκε τόσον καλώς τήν γυ- 
ναικείαν καρδίαν ; ή κυρία τής έπαύλεως ούδέ 
πλείω έπιφύλαξιν έκέκτητο, ούδέ πλείονας άρε- 
τάς άπδ τάς λοιπάς θυγατέρας τής Εΰας' ή ψυ- 
χρότης της ήτο παγίς έπιτηδείως στηθεΐσα, τδ διά 
τούς άποθανόντας πένθος της άπάτη διά τούς ζών- 
τας, ή άδιαφορία της τέλος μέσον δπως μεγεθύ- 
νη τήν άξίαν της. Κ,ατεχόμενος ύπδ τών ωραίων 
τούτων συλλογισμών δ Ιερώνυμος, έθεώρει ώς με
γαθυμίαν νά μή άμφιβάλη περί τής οικογένειας 
της, περί τής καταστάσεως τής χηρείας της καί 
νομίζων τέλος αύτήν όποια τωόντι έφαίνετο.

Απόφασιν έχων νά ώφεληθή δσον τδ δυνατδν 
πλειότερον έκ τής δευτέρας έπισκέψεώς του είς 
τήν μυστηριώδη κυρίαν, καί διά πάσης θυσίας νά 
έξοικειωθή έπί μάλλον μέ αύτήν, άνέμενεν ήσύχως 
τήν τεταγμένην ήμέραν, καί μετέβη είς τήν έ- 
παυλιν κατά τήν δεκάτην ώραν. Η γραία τώ ή- 
νοιξε καί ώδήγησεν αύτδν ώς καί τήν πρώτην φο
ράν διά τών πολυαρίθμων δωματίων, έξεπλάγη 
δμως έξετάσας δ,τι τδ πρώτον δέ/ παρετήρησεν, 
δτι ούδείς έφαίνετο ύπηρέτης τής γυναικδς ταύ
της, ήτις, ώς έκ τοΰ εξωτερικού της έφαίνετο, ήν 
διακεκριμένης τάξεως καί διήγε βίον άνετον. ή 
παρατήρησις αΰτη έκίνησεν έτι περισσότερον τήν 
περιίργειάν του καί έξήψε τδ πάθος του' Ακολού
θησε λοιπόν βήματι ταχεί τήν γραίαν καί είσήλ- 
θεν είς τδν πρόδομον.

Εκεί εύρε τήν κυρίαν άναμένουσαν αύτόν' λό
γος δέ τις ήδυπαθής καί φιλόφρων, δστις τώ ήλ- 

θεν είς τά χείλη, έξέπνευσεν ένώπιον τής σοβα
ρός καί μελαγχολικής φυσιογνωμίας της, καί ί 
Ιερώνυμος έκλινε μέχρι τού εδάφους, χωρίς νά 
εΐπη τι. Η κυρία κατηυθύνθη σιωπηλής πρός τι ά- 
νάκλεντρον έν τώ ‘βάθει τοΰ δωματίου κείμενον, 
καί τώ ένευσε νά καθήση έπί τίνος ίδρος' έσιώπα 
δέ πάντοτε, καί δ μαρκήσιος άφ’ ετέρου δέν είχε 

τήν γενναιότητα νά άνοιξη τά χείλη του, διότι 
ή καρδία του ήτον δεσμευμένη άπδ τήν έπικε- 
χυμένην έπί τού προσώπου τής άγνώστου ψυ
χρότητα, καί έν τούτοις «κ τού μέλανος καί 
διορατικού οφθαλμού της έξέφευγε βλέμμα έμ
πλεων έρωτος, ώς θερμή άκτίς ζωής, ήτις έξήλει- 
φεν δ,τι ή όψις της είχε λίαν αυστηρόν.

0 μαρκήσιος συνελθών έλίγον ήοξατο πρώτος 
τήν δμιλίαν' ή άγνωστος κατ’ άρχάς δέν άπεκρί- 
νετο είμή δι’όλίγων λέξεων, άλλ’δ,τι έλεγεν έφαί
νετο έξερχόμενον έκ ψυχής τοσοΰτον περιπαθούς 
καί έξησκημένης είς τάς λύπας καί εύτυχίας τού 
βίου, ώστε ή τδ πρώτον ψυχρά συνδιάλεξις έλαβε 
τοσαύτην κατόπιν θερμότητα, ώστε ό Ιερώνυμος 
άναχωρών έξεπλάγη έκ τού θέλγητρου, δπερ εϊι- 
ρεν έν τή έπισκέψει ταύτη, έν τή δποία δμως ού- 
δόλως έξήλθε τών όρίων ά τώ έπέβαλλον ή διά- 
κρισις καί ό σεβασμός, καί τά όποια δέν έτόλμησε 
νά ύπερπηδήση, καί τοι συνειθισμένος εις τάς κομ- 
ψοπρεπεϊς σκευωρίας καί άκλόνητον έχων είς ε
αυτόν πεποίθησιν. Καί ή%υρία δέ βαρυνθεϊσα τήν 
συνήθη αύτής ψυχρότητα έφαίνετο άρεσκομένη είς 
τήν συνδιάλεξιν άνδρδς ούτε κατά τήν εύγένειαν 
ούτε κατά τήν εύφυίαν ύστεροΰντος, καί έπί τή 
θερμή παρακλήσει του έπέτρεψεν είς αύτδν νά έ
πανέλθη μετά τέσσαρας ημέρας άπδ τής έκτης 
μέχρι τής όγδόης πρωινής ώρας.

Ο μαρκήσιος έλησμόνησεν δλας τάς κακεντρε
χείς ιδέας καί τά ένοχα σχέδια, ά·πνα τδν άπησ- 
χόλησαν κατά τήν πρώτην αύτοΰ έπίσκεψιν. Ε- 
λησμόνησεν έπίσης τδ παρελθόν, ή δέ καρδία του 
άφέθη ολόκληρος είς τήν γλυκεϊαν έπηρειαν πά
θους αναγεννώμένου. Αίσθημα τρυφερός συμπά
θειας διεδέχθη τάς άκαταστάτους όρμάς του, ή 
δειλία ήτις τδν κατέλαβεν έγέννησεν έν αύτώ νέας 
ήδονάς, καί πλήρης συγκινήσεως περιέμενε τήν Τε
τάρτην ημέραν' δ,τι δέ μέχρι τούδε άκέφυγεν ηρ- 
ξατο ποάττων, τουτέστι έσκέπτετο περί τοΰ 
μέλλοντος έν τή μελωδική τού πάθους του φωνή. 
Είναι άληθές ότι τοΰτο συνέβαινεν έντδς καρδίας 
αμείλικτου καί πρδ πολλοΰ ξένης είς πάσαν ζω
ηρόν συγκίνησιν, άλλά τά άλλεπάλληλα ταΰτα 
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δ μαρκήσιος' δθεν παρήτησεν τήν δυσθυμίαν, ήτις 
τδν είχε καταλάβει, καί έτρεξεν είς τήν συνέντευ- 
ξίν της. Η θύρα ήνοίχθη ή δέ κυρία προήλθεν είς 
συνάντησίν του. Εξεπλάγη δ μαρκήσιος έπί τή έ- 
πελθούση είς τήν φυσιογνωμίαν της μεταβολή,διότι 
ούδέποτε τήν είδε μέ δφθαλμούς τοσούτον λαμ
προύς καί άκτινοβόλους. Ενόμισεν ότι έπειδή προσ- 
ηύχετο είς τδν τάφον τού συζύγου της, ή τουλά
χιστον περί έκείνου έσκέπτετο, δέν τώ έπέτρεψε 
νά είσέλθη αμέσως. Μετά τάς σκέψεις άς έκαμεν 
έν τώ κήπω, καί τήν πνευματικήν κατάστασιν 
έν ή εύρίσκετο, έθέλχθη ευρών αυτήν ήττον ψυ- 
χράν, διότι ένόμισεν ότι τρυφερά τις συμπάθεια 
διήγειρεν έν αυτή τούς αυτούς λογισμούς, ύφ’ ών 
καί αϋτδς κατελήφθη, καί ένεκα τούτου έμεθύ- 
σθη έκ τής ευφροσύνου ιδέας ότι άγαπάται. Οί 
λόγοι, τά βλέμματα τής μυστηριώδους γυναικδς 
ένίσχυον τδ φρόνημά του τούτο, καί δέν έλειψε 
νά άνταποκριθή μετά ζέσεως είς τήν χαρίεσσαν 
εκείνην γυναίκα, ήτις αφού έκράτησεν έπί πολύ 
τούς θησαυρούς τής εΰνοίας της, έφάνη ότι ήνοιξεν 
ήδη αυτούς.

Η συνέντευξις αυτή άπεφάσισε τδ μέλλον του, 
καί όταν άνεχώρησεν έγινετο άλλος άνθρωπος, 
λησμονήσας εντελώς τούς ελέγχους τού παρελθόν
τος καί έγκαταλείψας τήν ψυχήν καί έαυτδν σχε" 
δον όλον παρά τή μυστηριώδη γυναικί. Εύτυχής 
δέ διότι άνεύρεν έν τή καρδίοε του αισθήματα, 
άτινα ένόμιζε σβεσθέντα, έπανήλθεν είς Νεάπολιν, 
έκλείσθη έν τώ θαλάμι·» του, καί άπέφυγε πάσαν 
είς έξωτερικάς ένεργείας άνάμιξιν, καί έν γένει 
πάσαν σχέσιν ήτις ήδύναεο νά θέση τέρμα είς τήν 
έκστασίν του καί είς τήν νοεράν εύδαιμονίαν του.

At επισκέψεις έξηκολούθηίαν, καί έκάστη αυ
τών ηύξανε τού Ιερωνύμου τδν έρωτα. Τά πάντα 
συνέτρεχον είς τούτο, ή καλλονή τής αγνώστου, 
τδ ευφυές καί ανεπτυγμένου πνεύμα της, ή κατ 
επιφάνειαν ψυχρότης της, ήτις άτελώς έκρυπτε 
τδ καταβιβρώσκον αυτήν πύρ, ή πρδς αΰτδν κλί- 
σις της, ήν άκουσίως πως κατεδείκνυε, τδ περικυ- 
,κλούν αύτήν μυστήριον, καί αύτή ή χηρεία της ήτις 
έφαίνετο έμπόδιον ανυπέρβλητον. Εν τούτοις τά 
πράγματα περιήλθον είς τοιαύτην κατάστασιν, 
ώστε μ’ όλην τήν έπιτειδηότητά του, μ’ όλην τήν 
πρδς τάς γυναίκας περιφρόνησίν του, έσκέπτετο 
σπουδαίως δπως τή προσφέρη τήν χεϊρα καί τήν 
καρδίαν του. Επάλαισεν έπί πολύ, αλλά τδ πά
θος του ύπερίσχυσε, καί έν μιά τών έπισκέψεων 
αύτών, πεσών πρδ τών ποδών της, τή ώμολόγησεν

συμβεβηκότα συνέτρεξαν όπως έγχύσωσιν ούτως 
είπεΐν είς τάς φλέβας του νέον αίμα και τώ πα
ράσχω» θέλγητρα άσυνήθη, άμα ή άνάμνησις 
τής μυστηριώδους κυρίας έπήρχετο.

Η τετάρτη ημέρα έτττιΧΟε τέλος καί δ μαρκή
σιος λησμονήσας βεβαίως νά κανονίση τδ ώρολό- 
γιόν του, έφθασεν είς την έπαυλιν πολύ προ τής 
έκτης μετά τοΰ όχήματός του' ή γραία τδν υπε- 
χρέωσε νά περιμείνη δλίγον, είποΰσα αύτώ νά 
είσέλθη είς τδν κήπον, διότι ή κυρία της δέν ή 
δύνατο νά τώ όμιλήση πρδ τής έκτης ώρας. Πράγ
μα παράδοξον τώ έφάνη τοΰτο, διότι παρατηρή- 
σας τδ ώρολόγιον τής έπαύλεως είδεν ότι έλει- 
πονείσέτι δεκατρία λεπτά, όποια ιδιοτροπία καί 

άκριβολογία μέχρι λεπτού ! Εν τούτοις ό ιερώνυ
μος ήναγκάσθη νά περιέλθη καί άκων τδν κήπον, 
έν <■> άκρα έβασίλευε σιγή. At άρχαΐαι καί μονότο
νοι πάροδοι αυτού, αί έξηραμέναι και ήρειπωμέ- 
ναι κρήναι, τά πλήρη χλόης ρυάκια, τά άκαλλιέρ- 
γηταικαί απεριποίητα δενδρύλλια, τά τήδε κακεΐ- 
σε διεσπαρμένα άνθη, λείψανα παρελθούσης πε- 
ριποιήσεως, ταΰτα πάντα ένέπνεον τώ μαρκησίςο 
σκέψεις μελαγχολικάς. Τί .έγένετο ή άνδηρά νεό- 
της του, ή καταναλισκομένη άφρόνως είς την 
επιδίωξιν ματαίων ηδονών, ών ή άνάμνησις μόνη 
σήμερον ήτο οχληρά είς τήν τεταραγμένην καρ
διάν του ; Τί έγένετο ή εύγενής φιλοδοξία του, 
αί πλημμυρούσαι πριν τδ πνεύμα του υπερήφανοι 
εμπνεύσεις; ’Αποστρεφόμενος πάν ο,τι εΐλκυε 
τούς άλλους και έκίνει τδν θαυμασμόν των, διήγε. 
τδν μονήρη βίον του είς θλίψιν καί άποθάρρυν- 
σιν. Τοιούτοι ήσαν οί λογισμοί, ούς τώ έπέβα- 
λεν δ πένθιμος ούτος καί κατηφή; τόπος,' πένθι
μος καί κατηφής ώς ή ψυχή του, καί ήρξατο ά- 
ναπολών τδ παρελθόν. Διατί νά μή υπακούση είς 
τδν πατέρα του καί ένώση τήν τύχην του μετά 
γυναικδς, ήτις έμμανώς ήράτο αύτοΰ;0ποία μετα
βολή είς τήν ειμαρμένην του ! ήθελε διέλθει μετ 
αύτής ώς πατήρ καί σύζυγος εύτυχής τήν ώραιο- 
τέραν ζωήν τού κόσμου. Ναι δέν ήτο μέν ήδη ή 

πρώτη φορά, καθ’ ήν ένεθυμεϊτο τήν Βικτωρίαν, 
πάντοτε όμως διεσκέδαζε τήν ταραχήν του' πλήν 
ταύτην τήν φοράν ή είκών τών άπολεσθεισών 
τούτων εύδαιμονιών, άίτινες έμαρτύρουν τοσούτον 
τδ άστατον τών ανθρωπίνων πραγμάτων, τώ ένε- 
ποίει έτι περισσοτέραν έντύπωσιν. «Δυστυχής Βι
κτωρία» ανέκραξε καί στεναγμός διέφυγε τών 
χειλέων του. Ταύτοχρόνως τδ ώρολόγιον τής έ
παύλεως έσήμανε τήν έκτην ώραν, ήν πεοιέμενεν 

ότι δέν δύναται πλέον νά ζήση καί νά ήναι εύ
τυχής άνευ αύτής. Η άγνωστος έφρικίασεν είς 
τούς λόγους τούτους.
— Καί εγώ έπίσης’ είναι έδικός μου ! ανέκραξε 
καί λάμψεις πλήρεις πάθους ήστραψαν έντδς τών 
δφθαλμών της. Δίς προσεπάθησε ν’ άπομακρύνη 
έκεϊνον 8ν ένόμιζε τέως φίλον της, δίς τώ ώμί- 
λησε βεβαιοΰσα ότι συμμερίζεται τδν έρωτά του. 
Τώ ύπεσχέθη νά τώ προσφέρη τήν χεΐρά της πρδ 
τού βωμού, άλλά τώ έπέβαλε συμφωνίας, είς 
άς ύπεχρεώθη έκεΐνος νά δρκισθή έπισήμως.

Αί συμφωνίαι αύται ήσαν, νά μή έξετάση μήτε 
αυτήν μήτε άλλον τινα περί τής γεννήσεως καί τοΰ 
όνόματός της, νά μή έρχηται ποτέ πρδ τής ώρας, 
ήν αύτή προσδιώριζε καί νά φυλάξη τρίτον πί- 
ςτν άπεριόριτον, διότι έν έναντία περιπτώσει, προ- 
σέθηκε φρικιώσα καί ^ίπτουσα έπ’ αύτού βλέμμα 
δεινόν, θά έπέλθη είς αύτδν καί τήν αντίζηλόν της 
μεγίστη δυστυχία. Αλλως τε ό γάμος έμελλε νά 
γίνη μετά τρεις μήνας, δπως δοκιμασθή ούτως ή 
πίστις του. Οι δροι ουτοι ησαν βεβαίως σκληροί, 
άλλ’ ό έρως δέν σκέπτεται’ καί πόσας άλλας πα
ραπλήσιας υποσχέσεις άνελάμβανεν ό ιερώνυμος 
χωρίς νά έξετάση άν έδύνατο νά τάς έκπληρώση ! 
ήρκίσθη λοιπόν μετά παραφοράς ένώπιον σταυρού 
καί άνημμένης λαμπάδος, καί έκτοτε ή μέθη 
του ήτον απεριόριστος’ πεπεισμένος ήδη δτι έχει 
δικαίωμα έπί τής γυναικδς ταύτης άφέθη όλως είς 
τήν εξαψιν τού πάθους του’ έξ άλλου δέ καί ή 
όψις τής αγνώστου έγένετο ιλαρά, καί έκφρασίς 
τις ευδαιμονίας, ήν δέν είχε μέχρι τούδε, έπεχύθη 
έπ αύτής.

Καθ’ έκάστην ό μαρκήσιος ήρχετο έν τή τε- 
ταγμένη ώρα, καί καθήμενος πλησίον τής πεφι- 
λημένης του, τή έλάλει περί τοΰ έρωτός του καί 
περί τών προθέσεών του. Εχαιρε βλέπων τά αύτά 
αισθήματα άπεικονιζόμχνα καί έν τοϊς βλέμμασι 
καί έν τώ προσώπω εκείνης, καθόσον ούδέποτε 
άπέφευγε νά τή άνοιξη τήν καρδίαν της. Η αγά
πη τής αγνώστου είχέ τι σοβαρώτερον καί βαθύ
τερου, έπειδή προσεπάθει νά προσελκύση τήν πλά- 
τητα φαντασίαν τού έραστού της καί νά διεγεί
ρω έν έαυτή ιδέας σπουδαιοτέρας περί τής ζωής, 
περί τού θανάτου καί τής αίωνιότητος. Η τοιαύ- 
τη υπαρξις έφαίνετο ούρανία.

Αλλ ό ίερώνυμος δέν κατώκει είσέτι τούς ού- 
ρανούς, καί ή γή άνέλαβεν άνεπαισθήτως τήν έπ’ 
αύτού έπι^ροήν της Τρεις μόλις έβδομάδες πα- 
ρήλθον καί ήρξατο ευρίσκων μονότονου τδν τρό- 

j πον τής ζωής δι’ ου διήρχετο τάς ήμέρας του. 
Οι έν Νεαπόλει φίλοι του τδν ένέπαιζον έπί τφ 
ίδιοτρόπφ βίω του καί ταΧς άγροτικαϊς αύτού δια- 
θέσεσι’ καί αύτδς όμως άφ’έτέρου έσκέπτετο περί 
τού άνεξηγήτου καί αινιγματώδους τής μνηστής 
του. Τίνος ένεκεν έπέμενεν αύτη νά τώ προσδιο- 
ρίζη ακριβώς τάς ώρας τής συνεντεύξεως; Μή δέν 
έθρήνησεν αρκούντως τδν θάνατον ένδς συζύγου ; 
Αλλά καί ήδη δτε προητοιμάζετο νά συνάψη δεύ
τερον γάμον, διατί νά διάγη βίον τοσούτον μονή
ρη καί μυστηριώδη ; Πρδς τί ή τοσαύτη έπιφύλα- 
ξις καί προσοχή ; Ούδεμίαν παρέλειψεν ύπόθεσιν 
ή έκ τής βεβαιότητος τής θέσεώς του ήδη έψυ- 
χραμένη φαντασία του.

(ΐππαι τό riJoc.)

ΑΠΟ ΝΕΟΒΟΡΑΚΟΥ ΕΙΣ ΝΕΑΝ 
ΑΥΡΗΛΙΑΝ.

ΛΡΘΡΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟΝ.

Γπδ τήν ανωτέρω έπιγραφήν έδημοσίευσα πρδ 

τριών περίπου έτών διά τής Πανδώρας σημειώ
σεις τινάς περί τών Ηνωμένων Επαρχιών τής Α
μερικής, λαβών ευκαιρίαν εκ τίνος έκδρομής μου 
περί τά τέλη τού 1859 έτους, μεταξύ τών δύω 
μνημονευομένων πόλεων, δπως έπισκεφθώ τάς 
κυριωτέρας πόλεις τής όμοσπονδίας. Αλλ’ήδη, 
ένεκα τού καταμαστίζοντος τδν τόπον έμφυλίου 
πολέμου, ή διά ξηράς συγκοινωνία κατέστη δυσ- 
κολωτάτη καί προτιθέμενος νά μεταβώ έκ νέου 
είς Νέαν Αύρηλίαν, ήναγκάσθην, έκών άέκων νά 
έπιβώ τού Αμερικανικού άτμοπλοίου «Marion» 
τήν 12 Νοεμβρίου 4 862 καί νά αφιερώσω τήν τύ
χην μου είς ττν θέλησιν τών στοιχείων. Η ατμό
σφαιρα ήτο ομιχλώδης καί ψυχρά ένεκα τής πρδ 
δύω ημερών κα.απεσούσης πυκνής χιόνος’ δτε κα- 
τεβαίνομεν τδν ποταμόν Χόδσωνα καί τά φρού
ρια Λαφαγέτου καί Χαμιλτώνος, τά ύπερασπί- 
ζοντα τήν είσοδον τοΰ λιμένος τού Νεοβοράκου, 
ήγείροντο φοβερά καί απειλητικά έκατέρωθεν δει- 
κνύοντα τά έκατδν χαίνοντα στόματα τών καθ’ η
μών έστρχμμένων τηλεβόλων των. Δίωρος πλους 
άπδ τής πόλεως έφερεν ημάς είς τδ έξώτατον τοΰ 
λιμένος στόμιον καί δ σάλος τών έγκωδών κυμά
των, τά όποια ήρχισαν νά πλήττωσι τού άτμο
πλοίου τά πλευρά, κατεδείκνυον άριδήλως ότι εύ- 
ρισκόμεθα ήδη έν πληρεστάτη θέα τοΰ Ατλαντι
κού άκεανοΰ.
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τοΰ όμοσπονδικοϋ συνδέσμου. Τδ δλέθριον τοΰτο 
παράδειγμα ήκολούθησαν έντδς τεσσάρων μηνών 
δέκα ετεραι έπαρχίαι τοΰ Μεσημβρινού μέρους, 
συνορεύουσαι πρδς άλλήλας, καί σχηματίσασαι ί
διαν Κυβέρνησιν, έπροκήρυξαν έντελή άνεξαρτη- 
σίαν άπδ τοΰ όμοσπονδικοϋ δεσμού. Εντός άπι- 
στεύτου διαστήματος χρόνου συνήγαγον τετρακο- 
σίας χιλιάδας στρατοΰ έθελοντών, άνήγειραν φρού
ρια, ώχύρωσαν τάς παραλίους των πόλεις, άπε- 
δίωξαν τάς τελωνιακάς άρχάς τής κεντρικής Κυ
βερνήσεως, έκυρίευσαν δλα τά ύπ αύτής. κα- 
τεχόμενα έν τή χώρα των φρούρια, πλήν ένδς, καί 
συνομολογήσασαι δάνειον έν τώ τόπω πρδς άπό- 
τισιν τών εξόδων τοΰ πολέμου, έπροκήρυξαν δτι 
θέλουσιν ύπερασπισθή τήν άνεξαρτησίαν καί τά 
δίκαιά των μέχρις έσχάτων.

Αλλά τίς ή άνεξαρτησία αύτη καί ποια τα 
καταπατηθέντα δίκαιά των, πρδς ύπεράσπισιν 
τών οποίων έλαβον είς χεΐρας τά όπλα κατά τής 
νομίμου των Κυβερνήσεως ;

Τό πρώτιστον παράπονον είναι ή ύπδ τών Βο
ρείων υποκινουμένη δήθεν φυγάδευσις τών μαύ
ρων δούλων των, τδ δέ δεύτερον οί βαρείς δασμοί 
έπί τών εισαγομένων προϊόντων τής ξένης βιομη
χανίας, πρδς προστασίαν τών εργοστασίων τών 
Βορείων επαρχιών. Αλλά τδ πρώτον είναι άναμ- 
φισβητήτως τδ δυσκολώτερον ζήτημα, ό φρικτδς 
σκόπελος κατά τοϋ όποιου έναυαγησαν ολαι αι 
πρός λύσιν τοΰ ζητήματος γενόμεναι μέχρι τοΰδε 
άπόπειραι.

0 πληθυσμός τών Ηνωμένων Επαρχιών άνα- 
βαίνει κατα τήνάπαρίθμησιν τοΰ I δϋΟειςό 1,445, 
080 κατοίκους, έκ τών οποίων 4,441,765 είσί 
μαύροι Αφρικανικής καταγωγής, οΐτινες, έκτδς 
488, 005 ελευθέρων, είσίν απαντες δούλοι, κα- 
τοικούντες τάς I 5 Μεσημβρινάς έπαρχίας, καί 
άπασχολούμενοι ύπδ τών κυρίων των εις την 
καλλιέργειαν τοΰ βάμβακος, καπνού,όρυζίου, ζακ- 
χάρεως καί γεννημάτων. Οί δούλοι ούτοι εισίν ά
φθονος πηγή πλούτου εις τούς κυρίους των, καθό
τι οί λευκοί δέν δύνανται νά άνθέξωσιν είς τδ θερ- 

, μον κλίμα τής Μεσημβρίας καί ή παραγωγή τών 
άναγκαιοτάτων τούτων ύλών ήθελεν είσθαι πολύ 

. μικροτέρα. Η άξία ένδς μαύρου δούλου εύρωστου
■ είναι 1000 μέχρι 1500 δολλάρ, ήτοι 9,000
■ δραχμών, καί ένίοτε άν ό δούλος γνωρίζη τέχνην 
• τινα, οίον ξυλουργικήν, μαγειρικήν ή μηχανικήν
■ τότε, ή άξία του αναβαίνει μέχρι 2,000 δολλάρ. 
> Εάν λοιπδν λάβωμεν ώς μέσον δρον τής αξίας έ- 

0 διά θαλάσσης πλοΰς Ιν τώ Ατλαντική μι- - 
κρδν παρέχει τδ διαφέρον, καθότι ούδαμοΰ φαί- ■ 

νεται ή ξηρά πριν πλησιάση τις τήν χερσόνησον < 
τής Φλωρίδος. Αλλ’ άφοΰ δέν δυνάμεθα νά ίδωμεν 1 
τήν γήν, άς στρέψωμεν τά βλέμματα έπι τών 1 
συνταξειδιωτών ήμών και ίδωμεν. έάν δύνωνται 
νά παράσχωσι,νδλην σημειώσεων τινων, δυναμένων 

νά έφελκύσωσι τήν περιέργειαν τών αναγνωστών 
τής Χρυσαλλίδος.

Οί έπιβάται τοϋ «Marion» έκτδς έμοΰ καί 
δύω ή τριών Γάλλων καί Γερμανών, ήσαν δλοι Α
μερικανοί, κάτοικοι ώς έπί τδ πλεΐστον τής Νέας 
Αΰρηλίας. ’Αποκλεισμένοι ύπδ τοΰ όμοσπονδι- 
κοΰ στόλου διά θαλάσσης έπί δέκα περίπου μήνας, 
μέχρι τής άλώσεως τής πόλεως ταύτης τήν 25 
’Απριλίου, μετέβησαν, αμα έπανελήφθη ή συγ
κοινωνία, εις Νεοβόρακον, πρδς διεξαγωγήν τών 
υποθέσεων των καί ήδη έπέστρεφον οϊκαδε. Εννο
είται δτι τδ μοναδικόν άντικείμενον τής συνομι
λίας των ήτο ή πολιτική θέσις τοΰ τόπου, δ εμ
φύλιος πόλεμος, ή φρικτή αυτή διαμάχη, ήτις 
διέσεισεν έκ θεμελίων τδ μέγα τής Αμερικανικής 
Δημοκρατίας οικοδόμημα.

Τδ έν τώ Νέςο Κόσμω διαδραματιζόμενου δρά
μα έφείλκυσε μεγάλως τήν προσοχήν σύμπαντος 
τοΰ πολιτισμένου κόσμου, διδ δέν προτίθεμαι νά 
υποδείξω ένταΰθα έν έκτάσει τά έπενεγκόντα τδν 
πόλεμον τοΰτον αίτια, φρονών οτι οί νοήμονες ά- 
ναγνώσται τής Χρυσαλλίδος είσίν έν γνώσει αυ
τών. Θέλω ρίψει απλώς μόνον έκ τοΰ προχείρου 
παρατηρήσεις τινάς έπί τοΰ άντικειμένου τούτου, 
καθόσον προβαίνω είς τήν έκθεσιν τοΰ ταξειδί- 
ου μου.

Μ’ δλας τάς διεξοδικάς έκθίσεις έν ταΐς Εϋρω- 
παϊκαΐς έφημερίσιν, μέ δλους τούς απειραρίθμους 
ανταποκριτής αύτών έν τώ Νέω Κόσμω, τδ Αμε
ρικανικόν ζήτημα, ή γιγαντιαία αύτη πάλη, ά- 
τελώς μόνον κατενοήθη έν Ευρώπη μέχρι τής στιγ
μής ταύτης. Καί έν τούτοις δ πόλεμος ούτος είναι 
είς τών μεγίστων τής νεωτέρας ιστορίας, καί εφε- 
ρεν είς φώς διάφορα ζητήματα τής επιστήμης τοΰ 
πολέμου, άποδείξας διά τής πείρας τδ επωφελές» 
ή μή, διαφόρων έκ τών νεωτάτων έφευρέσεων, περί 
ών θέλω λάβει ευκαιρίαν νά ομιλήσω κατωτέρω· 

Η επαρχία τής Νοτείου Καρολίνας ήτο ή πρώ
τη, ήτις άφήρεσε τδν πρώτον λίθον έκ τών υπο- 
στηριζόντων τδ εύγενές οικοδόμημα τής Αμερι
κανικής όμοσπρνδίας, προκηρύξασα κατά τδν Δε
κέμβριον τοΰ 1860, τδν αποχωρισμόν της άπδ

νδς δούλου 500 δολλάρ, (διότι αί γυναίκες καί 
τά- παιδία τιμώντας εύθηνότερα) τά τέσσαρα 
εκατομμύρια Δούλων άντιπροσωπεύουσιν αξίαν 
2,000,000,000 δολλάρ, ποσδν μυθώδες. Οθεν 
ποοκειμένου περί τοιουτων κολοσσαίων συμφερόν
των οί κάτοικοι· τών Νοτείων Επαρχιών είσίν- είς- 
τδ.:άκρον προσεκτικοί, οσάκις πρόκειται περί τών 
Μαύρων. Είς τήν έλαχίστην πρδς άπόδρασιν από
πειραν Μαύρου, ό λαδς δλος έγείρεται πρδς σύλ- 
ληψίν του. ό νόμος προστατεύει τδν δουλοκάτο- 
χον καί αί άστυνομικαί άρχαί είσιν ύποχρεωμέ- 
ναι νά παρέχωσι χεϊρα βοήθειας: πρδς σύλληψιν 
καί άπόδοσιν τοΰ δραπέτου εις τδν κύριόν του. 
Ουτος έχει τδ δικαίωμα νά τδν τιμωρή κατά βού- 
λησιν μέχρι τίνος βαθμοΰ, άλλ’ έκ τοΰ ετέρου ύ- 
πάρχουσι καί νόμοι προστατεύοντες οπωσοΰν τδν 
δοΰλον άπδ τήν ύπέρμετρον τυχόν σκληρότητα 
τοΰ κυρίου του. Εν γένει όμως οί δουλοκάτοχοι 
μεταχειρίζονται τούς δούλου; των ήπίως, δέν τούς 
ύποχρεοΰσι νά έργάζωνται ύπέρ τάς δυνάμεις 
των, καί οσάκις άσθενήσωσιν έχουσι πάσαν περι- 
ποίησιν καί άμεσον ιατρικήν συνδρομήν.

Αλλ’ ύπάρχει έν ταΐς Βορείοις έπαρχίαις μερίς 
τις όλιγάριθρ.ος μέν άλλ’ αποφασιστική, ύπέρ τής 
καταργήσεως τής δουλείας, aholitionisls Λαλουμέ
νη. Ούτοι καταγίνονται άνενδότως δι’δποιουδήποτε 
μέσου πρδς τδν σκοπόν τοΰτον, καί έχουσι μυ
στικούς αποστόλους είς δλας τάς έπαρχίας, δ
πως διεγείρωσι τούς δούλους πρδς δραπέτευσιν, 
παρέχοντες αΰτοΐς τά μέσα καί πάσαν ευκολίαν 
πρδς τδν σκοπόν τοΰτον. ό δούλος στέλλεται 
τοιουτοτρόπως έν μυστικότητι άπδ πόλιν είς πό
λιν, μέχρις ού φθάση είς Καναδάν δπου, φθάσας, 
είναι άσφαλής ύπδ τήν Αγγλικήν σημαίαν. Η τοι
αύτη δραπέτευσις τοΰ δούλου ονομάζεται μετα
φορικής ή διά τοΰ υπογείου σιδηροδρόμου (un
derground railroad). Είπον δτι δταν φθάση είς 
Καναδάν δ δούλος είναι άσφαλής, διότι καί έν 
ταΐς Bopciot; έπαρχίαις, ένθα δέν ύπάρχει δουλεία, 
ό δραπέτης δοΰλος δύναται νά συλληφθή ύπδ τών 
έπιτοπίων άρχών καί άποδοθή είς τδν κύριόν του, 
έπί τή αιτήσει τούτου, δυνάμει τοΰ Νόμου πρδς 
άπόδοσιν τών δραπετών δούλων (the fugitive 
slawe law), οί άβολισιονίστ ύποκινοΰν πάντα 
λίθον όπως δ νόμος ούτος μείνη άνεκτέλεστος καί 
τοΰτο έπιτυγχάνουν ένίοτε εϊς τινας έπαρχίας, 
ένθα οί όμόφρονές των είσι πολυάριθμοι. Εννοεί
ται δτι, ένεκα τής άνωτέρω αιτίας οί δουλοκά- 
τοχοι τρέφουν άδιάλλακτον μίσος πρδς τούς άβο-

λισιονίστ, καί τδ κατ’ έμέ δέ"» δύναμαι νά ευρώ 
παράδειγμα σκληροτέρας εχθρας άπδ έκείνην τών 
δύω· τούτων μερίδων; Ar ύπενέργειαι αυται τών 
άόοΛσιοχέβτ πρδς δραπέτευσιν τών δούλων καί 
ή παράδοξος έπιμονή μεθ’ ής. έπιδιώκουσι τδ έ- 
πάγγελμά των, σονετέλεσαν κατά μέγατ μέρος είς 
τήν ένεστώσαν κατάστασιν των πραγμάτων καί 
κατέστησαν τον χωρισμόν τών Μεσημβρινών ε
παρχιών λίαν επιθυμητόν είς τούς κατοίκους των, 
δπως άπαλλαχθώσι τών ένοχλήσεων τών ι'ιβο.ίι- 
morlfft. Eivat άληθές δτι με δλας τάς προσπά
θειας τών τελευταίων, ούτε εκατόν δούλοι δέν έ- 
δραπέτευον κατ’ έτος, άλλ’ ό άριθμδς δέν σημαί
νει τίποτε, δ δουλοκάτοχος είναι εύπρόσιτος είς 
πάν έκτδς τοϋ ζητήματος τής δουλείας- ποοκειμέ- 
νου περί τών δούλων του, είναι άμείλικτος.

11 δευτέρα αιτία τοΰ άποχωρισμοΰ τών με
σημβρινών έπαρχιών είναι τδ τών τελωνιακών 
δασμών ζήτημα. Αί Ηνωμέναι έπαρχίαι καλΰ- 
πτουσαι πλέον τοΰ ήμίσεος τής ευφορωτάτης γής 
τής Βορείου Αμερικής, άπδ τοΰ κόλπου τοΰ Με
ξικού μέχρι τών λιμνών τοΰ Καναδά, παράγουσι 
παντοειδή προϊόντα τών τε θερμών καί ψυχρών 
ζωνών τής ύφηλίου. Αί Μεσημβρινά', έπαρχίαι πα- 
ράγουσι πλουσιωτάτας ύλας, οίον βάμβακα, σάκ- 
χαρι, καπνόν, δρύζιον, ρητίνην κτλ. Εχουσαι δ
λας τάς αγοράς τοΰ κόσμου πρδς κατανάλωσιν 
τών άναποφεύκτων τούτων ύλών, τάς οποίας πα· 
οάγουσιν αποκλειστικής διά τής έργασίας τών 
δούλων των, πλουτοΰντες άκατα—αύστως καί έ- 
πεκτείνοντες τήν καλλιέργειαν τών γαιών των, 
ήσαν εύχαριστημένοι διάγοντες ούτως, έν ώ α1 
Βόρειοι έπαρχίαι, μή δυνάμεναι νά παραγάγωσι 
τοιαΰτα προϊόντα, ένεκα τοΰ ψυχρού των κλίμα
τος, έστρεψαν τήν προσοχήν των είς τήν βιομη
χανίαν καί βαθμηδόν ήδυνήθησαν νά συναγωνι- 
σθώσι μέ τά προϊόντα τών Αγγλικών εργοστα
σίων, κυρίως είς τά βαμβακερά ύφάσματα, λαμ- 
βάνοντες τήν πρώτην ύλην τοΰ βάμβακος έκ τοΰ 
τόπου των. Άλλ’ ή έργασία είναι δαπανηοοτέρα 
έν Αμερική καί ό συναγωνισμός ήτο άδύνατος, ά
νευ βαρέως προστατευτικού δασμού έπί τών προ
ϊόντων τή; ξένης βιομηχανίας. At Μεσημβριναί 
έπαρχίαι, εχουσαι πληθυσμόν ένδεκα έκατομμυ- 
ρίων λαοΰ, καταναλίσκουσιν άκαταπαύστως τας 
κατειργασμένας ύλας τών έργοστασίων τών Βο
ρείων, καί ήσαν μεγάλη πηγή πλούτου διά τάς τε
λευταίας, καθόσον μάλιστα, μή έχουσαι ναυτιλίαν, 
ήναγκάζοντο νά προμηθεύωνται τά πάντα έκ τών
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■πόλεων τοΰ Βο^ρά, κυρίως τοΰ Νεοβοράκου, τό ο- 
ποϊον ένεκα τής άπαραμίλλου δέσεως του, κατέ
στη τό μέγα έμπορεΐον του νέου Κόσμου. Οί Βό
ρειοι, έχοντες την πλειοψηφίαν έν τώ Κογγρέσω, 
άντέστησαν εις πάσαν πρότασιν, άντικείμενον I- 
χουσαν την έλάττωσιν τών δασμών έπί τών Αν
τικειμένων ξένης βιομηχανίας, καί τοΰτο ήρέθισεν 
ίτι μάλλον τούς Νοτείους, καθόσον ή πλειοψηφία 
αυτή έν ταϊς βουλαϊς, ήδύνατο νά έχη Αργότερα 
σοβαρωτέρας συνεπείας κατά του συστήματος τής 
δουλείας, έπί τοΰ όποιου ούτοι, ώς είπον, είναι α
πρόσιτοι.

Αί δύω αυται αίτίαι, δέν είναι έν τούτοις μό- 
ναι αϊτινες έπήνεγκον την έκτεθεϊσαν διαφοράν, 
ίπάρχει καί μία τρίτη, ούχ ηττον σημαντική, 
ένδιαφέρουσα τήν δουλείαν έμμέσως, ήτοι τήν έ- 
πέκτασίν της. Αί Ηνωμέναι έπαρχίαι καλύπτου- 
σαι δλον τό πλάτος τής Βορείου Αμερικής Από 
τοΰ Ατλαντικού εις τον Ειρηνικόν ήκεανόν, μόλις 
κατά το τρίτον είσι κατςοκημέναι είς τά παράλια 
τοΰ Ατλαντικού. Τό κατοικημένον τούτο μέρος εί
ναι τό ήδη άπαρτίζον τήν σημερινήν (Ομοσπον
δίαν. Άλλ’ απέραντοι γαϊαι ύπάρχουσιν Ακατοί
κητοι σχεδόν, πρός τη δυτικόν μέρος, ένθα μό
νον φυλαί τινες νομάδων Ινδών περιπλανώνται. 
δσον όμως δ πληθυσμός τού τόπου αυξάνει, τό
σον οί άποικοι πλησιάζουν τάς χέρσους ταύτας 
γαίας, αί δποϊαι ονομάζονται Territories. Εν
ταύθα γεννάται το δύσκολο» ζήτημα, είς τάς 
γαίας ταύτας δύναται νά ύπάρξη ή δουλεία, ή 
δγι ; Εννοείται δτι, δπου υπάρχουν δούλοι Αφρι
κανικής καταγωγής οί λευκοί Απομακρύνονται μή 
ευρίσκοντες έργασίαν, ένώ δπου δέν υπάρχουν δού
λοι, δ τόπος έπροώδευσε θαυμασίως, καθώς τοΰτο 
φαίνεται εις τάς δυτικάς έπαρχίας. Μέχρι τούδε 
τό ζήτημα έσυζητήθη υπό τήν πρακτικήν, Αλλ’ 
έάν έξετασθή υπό τήν ηθικήν αύτού εποψιν οί Βό
ρειοι έχουσι δίκαιον, άνθιστάμενοι είς τήν έπέκτα- 
σιν τής δουλείας, ήτις είναι φρικτή ανωμαλία είς 
fiv δημοκρατικόν πολίτευμα. Εκ τού ενός, τά πο
λεμικά τής όμοσπονδίας πλοία περιπλέουσιν άεν- 
νάως την δυτικήν τής παραλίας ακτήν, όπως έμ- 
ποδίσωσι τήν σωματεμπορίαν, πώς τούτο συμβι
βάζεται έάν έν τώ τόπς» των έπιτρέψωσι τήν ί- 
πέκτασιν αύτής ; (καθόσον οί δούλοι αγοράζον
ται καί πωλοΰνται έν ταϊς Μεσημβριναϊς έπαρ- 
χίαις!) Οι Νότειοι έπιθυμοΰσι τή» έπέκτασίν της, 
καθότι τά Territories ταΰτα άμα εχωσι τον υπό 
τού συντάγματος ώρισμένον Αριθμόν κατοίκων,

καθίστανται έπαρχίαι (States) καί προσέρχονται 
είς τόν όμοσπονδικόν σύνδεσμον, ώς μέλη, δτε 
έχουσι τό δικαίωμα νά πέμπωσιν αντιπροσώπους 
είς τό έν Οΰασιγκτώνι γενικόν συνέδριον, καί τοι
ουτοτρόπως δύνανται νά έχωσιν ούτοι τήν πλειο
ψηφίαν. Επί τού ζητήματος τούτου, τών Territo
ries, διάφοροι άπόπειραι έγένοντο πρός συμβιβα
σμόν, άλλ άνευ Αποτελέσματος, διότι ούδέν τών 
ένδιαφερομένων μερών ήτο διατεθειμένον νά έν- 
δώση είς το παραμικρόν.

Τάς προκαταρκτικής ταύτας παρατηρήσεις 
ένόμισα άναγκαϊον νά προτάξω δπως γείνω κα
ταληπτότερος είς τήν έκθεσιν τών γεγονότων περί 
ών προτίθεμαι παρακατιών νά ποιήσω μνείαν. 
Μετά τήν απειλητικήν θέσιν τήν δποίαν οί Νό- 
τειοι έλαβον κατά τών Βορείων, ούδέν έμεινε» 
είς τούς τελευταίους είμή νά δράξωσι τά δπλα, 
ούχί πρός καθυποταγήν τών πρώτων, άλλ’ δπως 
έπανακτήσωσι τά υπό τών Ν'οτείων καταληφ- 
Οέντα τής Κεντρικής Κυβερνήσεως φρούρια καί 
έγκαταστήσωσι τάς άποδιωχθείσας τελωνιακάς 
Αρχάς είς τής Μεσημβρίας τάς παραλίους πόλεις. 
Οί Νότειοι, δντες Αποφασισμένοι είς πάντα, έξε- 
στράτευσαν ευθύς δπως κυριεύσωσι τήν Οΰασιγ- 
κτώνα καί τό κίνημα τοΰτο διήγειρεν, ώς ή,λεκ- 
τρικος σπινθήρ, τδν λαόν τών Βορείων. Μ ώργα- 
νισμένη έθνοφυλακή των έτρεξε προς προστάτευ
αν τής πρωτευούσης των, καί ισχυρόν σώμα 
75,0<)0 έθελοντών έσχηματίσθη έντός βραχυτά- 
του διαστήματος χρόνου. Τό κατά τής Ούασιγ- 
κτώνος κίνημα έματαιώθη τοιουτοτρόπως καί έκ- 
τοτε καί Βόρειοι καί Μεσημβρινοί έστρεψαν τήν
προσοχήν των εις τον σχηματισμόν στρατού καί 
στόλου, βλέποντες οτι ή πάλη έσεται πεισμα
τώδης καί μακρά. Κατ’ Αρχάς οί Νότειοι έκέρδι- 
σαν σημαντικός τινας μάχας, άλλ αί ήτται αύ- 
ται ούδόλως ήλάττωσαν τόν ενθουσιασμόν τών 
Βορείων, οΐτινες έξηκολούθησαν σχηματίζοντες 
στρατόν, ό άριθμός τού οποίου άνέβαινεν είς τό 
τέλος τού 4 861 έτους είς 640,000 άνδρών, ένφ 
οί Νότειοι, έχοντες τούς Μαύρους πρός καλλιέρ
γειαν τών γαιών των, έσχημάτισαν στρατό» 
500,000 Ανδρών, Αν καί δ πληθυσμός τών άπο- 
χωρισθεισών επαρχιών ήναι όλιγώτερος τού ήμί- 
σεος έκείνου τών Βορείων.

Οί Αριθμοί ούτοι άποδεικνύουσιν άριδήλως τό 
γιγαντιαϊον τής πάλης, ήτις καταμαστίζει τον 
πρίν πανευδαίμονα τούτον τόπον, όγδοήκοντα 
^τών ειρήνη κατέστησε τόν νοήμονα καί έπιχει-

ρηματίαν τούτον λαόν πλουσιώτατον, καί είς τήν 
πρώτην πρόσκλησιν τής πατρίδος του, κατέβαλε 
πλουσιοπαρόχως τά μέσα πρός έφοπλισμόν καί 
διατροφήν τών έθελοντών. Επιτροπαί συνέστησαν 
είς τάς κυριωτέρας πόλεις καί οί κάτοικοι έφιλο- 
τιμούντο τίς νά συνεισφέρη περισσότερον. Η Κυ· 
βέρνησις μετ’ δλίγον έζήτησε νά συνομολογήση 
δάνειον εκατόν πεντήκοντα εκατομμυρίων δολ- 
λαρίων, ήτοι έννακοσίων εκατομμυρίων δραχμών 
πρός 6 Ο[θ τόκον, καί τό σημαντικόν τούτο πο- 
σόν έλήφθη έντός μιας έβδομάδος άπό τάς Τρά
πεζας τού Νεοβοράκου, Φιλαδελφίας καί Βοστώ- 
νης. Είς τήν πρώτην συνεδρίασιν τού έν Νεοβο- 
ράκφ εμπορικού έπιμελητηρίου, έπροτάθη συνεισ
φορά υπέρ τών έθελοντών καί τών οικογενειών των 
καί έντός ήμισείας ώρας εκατόν χιλιάδες δολλάρια 
ύπεγράφησαν έν τώ άμα, ήτοι έξακόσιαι χιλιάδες 
δραχμών, ένώ τό δημο-ικόν συμβούλιον τής πό- 
λεως έψήφισε ταύτοχρόνως έννέα εκατομμύρια 
δραχμών πρός περίθαλψιν τών οικογενειών τών 
Αναχωρούντων έθελοντών, έκδούν χρεώγραφον φέ- 
ροντα έξ τοϊς έκατόν τόκον, τά δποϊα εύθύς ήγο- 
ράσθησαν ύπό τών κατοίκων άνω τού ισοτίμου 
(above par)

Τά ποσά ταΰτα αναφέρω Απλώς, όπως δώσω 
ιδέαν τινα τού πλούτου καί τού τόπου, τής προ
θυμίας τού λαού καί τού μεγέθους τού έπιχειρή" 
ματος, άλλά καλλιτέραν ιδέαν δύναται νά σχη- 
ματίση τις, όταν λάβη υπ’ όψιν ότι κατά τούς 
γενομένους ύπολογισμούς, τά έξοδα τής Κυβερνή
σεως ήδη υπολογίζονται κατά μέσον όρον υπέρ 
τά δύω εκατομμύρια δολλάρια χαθ' ιχάσΐηχ, ήτοι 
δώδεκα εκατομμύρια δραχμών, ένώ πολλοί φρο- 
νούσιν ότι ταύτα άναβαίνουσιν είς μεγαλήτερον 
ποσόν. Τό κατ έμέ πιστεύω ότι υπερβαίνουσι τά 
δύω εκατομμύρια, διότι μεγάλη σπατάλη έπικρα- 
τεϊ είς όλους τούς κλάδους τής Διοικήσεως, κυρίως 
είς τόν στρατόν, δστις ένεκα τής πληθύος του, 
δέν έλαβε καιρόν νά όργανωθή μέ τήν τάξιν εκεί
νην, ήτις είναι τόσον Αναπόφευκτος είς πάντα κα
λώς διοικούμενον στρατόν. ’Εκτός τούτου είς τάς 
πρωτας μάχας, ό στρατός τών Βορείων άπώλεσε 
σημαντικώτατον ποσόν τής Αποσκευής του, το ό
ποιον έπρεπε νά άναπληρωθή έκ νέου δι’ άδροτά- 
της ποσότητος. Καί έν τούτοις μέ όλα ταύτα τά 
έξοδα, τοσούτος είναι ό πλούτος τοΰ τόπου, ώς·ε 
σήμερον μετά έν ήμισυ έτος, ό λαός συνεισφέρει 
μέ τήν αυτήν προθυμίαν ώς έν Αρχή τοΰ πολέμου.

Κατά τούς Αριθμούς τούς οποίους εδωκα Ανω

τέρω, δ στρατός τών Νοτείων είναι έλάττων έκεί
νου τών Βορείων κατά έκατόν χιλιάδας περίπου 
άνδρών, άλλ’ έκ τού ετέρου οί πρώτοι είχον ανέ
καθεν πλειοτέραν έξάσκησιν είς τά όπλα, διότι μή 
έχοντες βιομηχανίαν, έχοντες τούς δούλους πρός 
καλλιέργειαν τών γαιών των, ένηγκαλίζοντο α
σμένως τό στρατιωτικόν καί ναυτικόν έπάγγελμα, 
ή, άποζώντες έκ τού είσοδήματός των, κατεγί- 
νοντο είς θήραν καί άλλας έξασκήσεις είς τά α
πέραντα πεδία τήν Δύσεως. Οί Βόρειοι, ώς λαός 
βιομήχανος, κατεγίνετο είς ειρηνικά επαγγέλμα
τα καί οί πλεϊστοι τών Αξιωματικών καί στρα
τιωτών των, ουδέποτε έλαβον πυροβόλο» είς χεϊ- 
ράς των, κυρίως οί δικηγόροι, πλεϊστοι τών ο
ποίων έγιναν συνταγματάρχαι καί στρατηγοί.

Εν Ευρώπη τό τοιούτον ήθελε φανή άπορον 
καί ίσως γελοϊον, άλλά δέν πρέπει νά κρίνη τις 
τόν Αμερικανόν ώς κρίνει τούς Ευρωπαίους, ό Α
μερικανός μεταβάλλει έπάγγελμα μέ τήν αύτή» 
ευκολίαν μεθ ής άλλάσσει τις τόν έπενδύτην του. 
0 νύν Πρόεδρος Αίγκολν, ήτον άλλοτε σιδηρουρ
γός, έπειτα γεωργός, κατόπιν δικηγόρος καί τε- 
λευταϊον Πρόεδρος. Ο τελευταίος Διοικητής τής 
έπαρχίας τού Νεοβοράκου Morgan, έχων έξου- 
σίαν βασιλέως καί τό δικαίωμα τής χάριτος έπί 
τών καταδίκων ώς οί ηγεμόνες τής Ευρώπης, 
είναι έμπορος, έχων είσέτι τό γραφειον του απέ
ναντι τοΰ έδικοΰ μου έν Νεοβοράρω, καί έπανήλθεν 
είς τό επάγγελμά του άμα εληξεν ή διετία του. 
0 πρώην Διευθυντής τής Αστυνομίας, θέσεως λίαν 
σημαντικής, ήτο δημοπράτης χρεωγράφων, αφού 
διετέλεσε διευθυντής, ήδη είναι έκ νέου δημο
πράτης, έπιδιώκων μετά ζήλου τό έπάγγελμά 
του. 0 πρώην διδάσκαλός μου τού χορού Ε. Φε- 
ρέρος είναι ήδη συνταγματάρχης καί δέν Αμφιβάλλω 
οτι θά έπιστρέψη στρατηγός, Αν τόν φεισθώσιν αί 
σφαϊοαι τού εχθρού. Άπειρα τοιαύτα παραδείγ
ματα ήδυνάμην νά φέρω, άλλά κρίνω ταΰτα πε
ριττά, όταν άναλογισθή τις, ότι έν καιρώ ειρήνης 
ό στρατός τής όμοσπονδίας ήτο μόλις δέκα χι
λιάδες άνδρών, ένώ ήδη υπερβαίνει τάς έξακοσίας 
χιλιάδας, καί ό άριθμός ούτος συνεπληρώθη έξ 
ολοκλήρου έθελοντών παντός έθνους καί επαγ
γέλματος.

Δ. Ν. ΜΠΟΤΑΣΗΣ.
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ΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΟΣ
ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ.

Οί μεταγενέστεροι δέν ήλθον είσέτι δπως κρί- 

νωσι τόν Ναπολέοντα’ οί άνθρωποι τοΰ 181:6 
έφέρθησαν πρός αύτόν ώς πρός πυγμαίου, οι δέ 
άνθρωποι τοΰ 1830 έθεώρησαν αύτόν ·ώς .ημίθεον. 
■Μόνον έίς τόν μετέπειτα χρόνον, τόν μεμακρυ- 
σμένον πλέον ή ίσον ημείς ίσως νομίζομεν, καί 
δταν ,αί 'ίμέτεραι άναμνήσεις καί παραδόσεις πα- 
ρέλθωσιν, δ 'αύτοκ-ράτωρ, δ άποτελέσας μόνος 
δυναστείαν δλόκληρον, θέλει καταλάβει ιστορι- 
κώς καί διά παντός την θέσιν, ήν έπιφυλάττουσιν 
αύτώ τι τε δικαιοσύνη καί ή άμεροληψία.

Είναι ώναντίόρητον δτι δ Ναπολέων, μ δλην 
αύτοΰ την άπειρον ικανότητα, δέν ήδυνήθη ν ά
ποφύγη τήν μέθην, είτε το είδος εκείνο τής σκο
τοδίνης ύφ’ ής καταλαμβάνονται συνήθως πάν
τες οί άπό τής ταπεινής των θέσεως άνυψωθέν- 
τες είς τό κατακόρυφον τής εξουσίας σημεϊον. 
Μεταξύ τών σφαλμάτων του, τά όποια δέν ήσαν 
δλίγα, ούδέν αύτών μαρτυρεί τόσον τρανώς τήν 
αλήθειαν ταύτην, δσον ή απότομος αύτοΰ £ήξις 
μετά του Πάπα Πίου Ζ., ή δέ ιστορία θέλει βε
βαιώσει, ότι ή αϋστηρότης έκείνη μεθ’ ής δέν έ- 
φοβήθη νά φερθή πρός ένα γέροντα, εύγενή έχον- 
τα χαρακτήρα καί εύαγγελικήν υπομονήν, έσφρά- 
γισεν άπαισίως τό πρώτον βήμα τοΰ είς τήν ά
βυσσον φερομενου Ναπολέοντος, εντός τής οποίας 
καί ή ειμαρμένη καί ή μεγαλοφυΐα αύτοΰ έμελ- 
λον νά καταβυθισθώσιν.

Ηδη άπό τίνος χρόνου, Πΐος δ Ζ'. είχεν έπι- 
^ιτρέψει εις Σαβώνην, κατά διαταγήν τοΰ αύτο
κράτορος, ότε δ Καρδηνάλιος Πιέτρης, 0ν ό Πάπας 
βναχωρών άπό τής Ρώμης είχε διορίσει πληρε
ξούσιόν του, έπέμφθη είς Παρισίους. Ούτος αετέ- 
βη έκεϊσε, καί συνάμα έξηκολούθει νά κυβερνά τά 
εκκλησιαστικά πράγματα’ άρνηθείς δμως νά πα- 
ρευρεθή έν τή θρησκευτική τελετή τοΰ γάμου τοΰ 
Ναπολέοντος μετά τής Μαρίας Λουϊζης, έξωρίσθη 
πάραυτα είς Σεμύρην’ τώ άπηγορεύθη δέ νά φέρη 
τά παράσημα τοΰ άξιώματός του, καί πρός τού- 
τοις πάσα μετά τοΰ Πάπα άλληλογραφία.

Ατάραχος έν μέσω τής θυέλλης ταύτης, ήν έξ- 
ήγειρεν ή προσβληθεϊσα τοΰ Ναπολέοντος άλαζο- 
νεία, Πΐος δ Ζ. ήντλει έν τή συνειδήσει του τήν 
πίστιν καί τήν άναγκαίαν ίσχύν διά τήν πάλην 
ήν είχε νά βαστάση. Πρός τούς πλείστους Γάλ

λους έπισκόπους καί καρδηναλίους έπέμφθη κρυ
φίως δ κατά τοΰ αύτοκράτορος ριφθείς άφορημός, 
ώς έπίσης καί πρός τόν καρδηνάλιον Πιέτρην’ 
άλλ’ή άστυνομία δι’ ής.δ;Κ. Σιαβρώλ -παρεφύλατ- 

τε τόν Πάπαν ήτο αρκετά καλώς ώργανισμίνη δ
πως ό κατάλογος τών ατόμων, προς ά άπεστέλ- 
λετοή .βοϋλλα, γενή γνωστός είς Παρισίους πρίν 
•ή ή βοΰλλα αυπήφθάση χίς τήν πρωτεύουσαν ε
κείνην.

Μανιακός γενόμβνος δ Ναπολέων διά τήν εχ
θρικήν ταύτην πράξιν, ήτις δμως ένεκα προγενε
στέρων γεγονότων έφαίνετο άτελής τις άντεκδί- 
κησις, έξέδωκε διαταγάς νά σύλληφθώσι πάντες 
οί έν Γαλλία: ευρισκόμενοι Ιταλοί καρδηνάλιοι καί 
νά φυλακισθώσιν «ίς Βινσέννας. Τεσσαράκοντα.κα ί 
όκτώ ώρας μετά ταΰτα, δ καρδηνάλιος Πιέτρης 
ήρπάγη άπό τήν Σεμύρην, έ(5ρίφθη εντός ταχυδρο
μικής άμάξης καί μετεφέρθη είς Παρισίους συνο- 
δευόμενος δφ’ ένός άξιωματικοΰ τής χωροφυλα
κής. Περί τήν όγδόην εσπερινήν ώραν ή κατεσκο- 
νισμένη άμαξα έστάθη έντός τής αυλής τοΰ υ
πουργείου τής άστυνομίας, δπερ ήν τότε έπί τής 
κρηπίδας Βολταίρου. 0 υπουργός ήτο άπών ώς έ- 
πίσης καί δ συνήθως είς τάς τοιαύτας περιπτώ
σεις άναπληρών αύτόν Δεσμαρέ. όθεν δ γενικός έ
φορος Πάκ υπεδέχθη τήν ύπερόρειον πανιερό
τητα.
—Κύριε, ειπεν άρχόμενος δ καρδηνάλιος μέ γλώσ" 
σαν εύστροφου 3αί μέ καλώς διακρινομένην ιτα
λικήν προφοράν, κύριε, μ’ έβίασαν ν’ αναχωρήσω 
χωρίς καν νά μοί δώσωσι καιρόν δπως προγευμα
τίσω, ούδέ καθ’ δλον τό διάστημα, 8 μ’ έκαμαν 
νά διατρέξω άπνευστί, έφαγα τό παραμικρόν’ δ
θεν σάς παρακαλώ, πρό παντός άλλου, νά μοί δώ- 
σητε νά δειπνήσω.
— Κύριε καοδηνάλιε, άπήντησεν δ Πάκ, θά 
δειπνήτητε είς τό ξενοδοχεΐον τής Φόρσας.

■— Τότε πολύ θά μά υποχρεώσητε νά διατάξητε 
τινά, δστις νά μέ δδηγήση άμ.έσως είς τό ξενο- 
δοχεΐον εκείνο, καθότι έχω μεγάλην άνάγκην νά· 
λάβω όλίγην τροφήν.
— Εγώ δ ίδιος θά λάβω τήν τιμήν νά οδηγή
σω τήν πανιερότητά σας’ ύπομείνατε δμως όλί- 
γον μεχρισοΰ δώσω τάς άναγκαίας διαταγάς.
— Πρός θεοΰ ! μή λαμβάνετε τόν κόπον’ πιστεύ- 
σατε δτι δέν είμαι είς κατάστασιν νά φροντίζω 
περί σωματικών αθλιοτήτων' Sv πινάκιον μακα
ρόνια, Sv ψαράκι οίονδήποτε, ολίγα όσπρια, τί
ποτε ζυμαρικόν καί τό επιδόρπιου. . . .

0 Πάκ έμειδίασε μετά πονηρίας άμα καί έκ- 
πλήξεως, δπερ ή πανιερότης του δέν παρετήρη- 
σε’ είτα έξήλθε καί άνεφάνη μόλις μετά μίαν ώ- 
ραν. 0 καρδηνάλιος τήν φοράν ταύτην δέν έπροσ- 
πάθησε νά κρύψη τήν αδιαθεσίαν του.
— Διατί δέν δμολογεΐτε καθαρά δτι άπεφασί- 
σατε νά μέ κάμετε ν’ άποθάνω τής πείνης ; έ- 
κραύγασε.
— Μέ συγχωρεΐτε, κύριε καρδηνάλιε, διέκοψεν δ 
Πάκ’ έβράδυνα μέν ολίγον, άλλ’ ιδού έφθασα 
τέλος. . ..
— Καί τώρα θά μέ δδηγήσητε είς τό ξενοδο
χείου τής Φόρσας.
— Αύτήν τήν στιγμήν.
— Τοΰτο είναι εύτύχημα! Αλλά σπεύσατε, σάς 
παρακαλώ, διότι άπηύδησα.

Ανέβησαν τότε έφ’άμάξης μέ μεγάλην τοΰ καρ- 
δηναλίου εύχαρίστησιν,δστις ούδόλως άμφέβαλλεν 
δτι τό ξενοδοχείου τής Φόρσας ήν κατάλληλος 
διατριβή, δπου θά εύρισκε τήν είς τόν χαρακτή
ρα του όφειλομένην περιποίησιν καί τόν είς τήν 
ήλικίαν του καί τό άξίωμά του όφειλόμενον σε
βασμόν. Μετ’ ού πολύ ή άμαξα έστάθη είς μικρόν 
τινα δρομίσκον, σκοτεινόν καίίστενόν, πρό χαμη
λής τινός θυρίδος. Πρώτος δ Πάκ κατέβη άπό τής 
άμάξης, καί μετά ταΰτα προσεκάλεσε καί τόν 
καρδηνάλιον νά καταβή δμοίως, συστήσας αύτώ 
νά χαμηλώση καί τήν κεφαλήν, ό ιεράρχης ύπή- 
κουσε καί έχαμήλωσε τήν κεφαλήν του.
— ’Ακόμη, άκόμη, κύριε, είπεν δ Πάκ, πρόκειται 
νά είσέλθωμεν διά τής θυρίδος ταύτης.
— ίδού τή άληθεία, παράδοξος είσοδος τής 
παλαιάς κατοικίας τών δουκών τής Φόρσας, είπεν 
δ καρδηνάλιος.

Μόλις είχε προφέρει τήν παρατήοησιν ταύτην, 
ήτις ήν συνέπεια τοΰ λάθους του, καί ήδη ευρί- 
σκετο έντός θολωτής αιθούσης, έν μέσω άνθρώπων 
φερόντων στολάς απαίσιας, έκαστος τών δποίων 
έβάσταζεν είς τάς χεϊοας ένα ορμαθόν γιγαντιαί- 
ων κλειδών.
— Περάσατε έδώθεν, τώ είπε, μέ φωνήν τραχεϊαν 
καί θηριώδη,'είς τών άνθρώπων έκείνων. ό καρδη- 
νάλιος έξεπλήχθη σφόδρα’ έστράφη δέ δπως έρω- 
τήση τόν δδηγόν του’ άλλ’ δ γενικός έφορος Πάκ 
είχεν άπέλθει ήδη.
— Ποΰ ευρίσκομαι λοιπόν ; άνεκραύγασεν.
— ίϊ! μείνατε ήσυχος, ευρίσκεσθε έν ασφαλεία. 
Είσθε είς τήν Φόρσαν, ίδού τά πάντα, άπήντησεν 
εϊς τών φυλάκων.

— Πώς; τό ξενοδοχείου τής Φόρσας είναι λοι
πόν φυλακή;
— Τή άληθεία, είναι κάτι τι παρόμοιον. . . . ό 
καρδηνάλιος έσιώπησε' μετά Sv τέταρτον τής ώ
ρας έφερον. αυτόν είς στενόν τι δωμάτιον, ού ή 
οικοσκευή συνίστατο είς μίαν άθλίαν κλίνην, μίαν 
σκωληκόβρωτον τράπεζαν καί Sv θρανίον.Αμα είσ- 

ελθόντος τοΰ ιεράρχου, φωναί καί βλασφημίαιή- 
κούσθησαν είς τό παρακείμενον δωμάτιον.
—· Τί είναι τοΰτο ; τί τρέχει λοιπόν ; ήρώτησεν 
έντρομος δ Καρδηνάλιος.
— Διάβολε, δέν πρέπει νά πολυπροσέχη τις’ θά 
ήναι κλέπτης τις, δ όποιος καθαρίζεται έκ τής 
χολής τήν όποιαν συνάζει έδώ μέσα πρό έξ μηνών.

0 ιεράρχης δέν ήδυνήθη νά κρατηθή περισσότε
ρον’ ή υπομονή μεθ’ ής είχεν όπλισθή άπέδρα ήδη.
— Ω, τοΰτο είναι πολύ τρομερόν ? άνεφώνησεν’ 
εϊς καρδηνάλιος τής άγιας ρωμαϊκής έκκλησίας νά 
μένη πλησίον ένός κλέπτου !
— ’Αληθώς τό πράγμα είναι ίσως ασυνεπές, καί 
τοσαύτη οίκειότης είναι υπερβολική, είπεν δ φύ- 
λαξ’ άλλά, τί διάβολο ! τό παν έξαρτάται έκ 
τής έξεως’ δ βίος είναι Sv ταξείδιον, ώς λέγει τό 
μελόδραμα’ τό ζήτημα είναι νά προχωρώμεν λο- 
ξοδρομοΰντες καί νά προΐδωμεν πώς θά τελειώση 
ή ώρα τής τρικυμίας.

0 καρδηνάλιος δέν άπήντησε τίποτε, διότι έκ 
τής ομιλίας τοΰ συνδιαλεγομένου μετ’ αύτοΰ ήν- 
νόει, μέ ιταλικήν λεπτότητα, δτι ίσως δέν ή
το τόσςο απότομος δσον έφαίνετο δτι έπροσπάθει 
νά δεικνύηται.

Αμα έμεινε μόνος έρρίφθη ένδυμένος έπί τής 
δι’ αύτόν έτοιμασθείσης σαθράς κλίνης. Μετά Sv 
τέταρτον τής ώρας, τώ προσέφερον φαγητά τινα 
πεμ.φθέντα ΰπό τοΰ διευθυντοΰ τών φυλακών, πα- 
ρεσκευασμένα όμως μετά πλειοτέρας έπιμελείας 
άπό τά διδόμενα είς τούς κοινούς τών φυλακισμέ
νων. ό καρδηνάλιος δέ ήγγισε ποσώς τήνχυδαίαν 
αυτήν τροφήν, είχε δέν νά φάγη πρό έβδομήκοντα 
δύο ώρών δτε τώ άνήγγελον δτι έμελλε νά φερ- 
Οή ένώπιον τοΰ ύπουογοΰ τής άστυνομίας. Τώ 
δντι, μετ’ ού πολύ, τόν άνεβίβασαν είς τήν ά
μαξαν, καί ουτω έφθασεν είς τό ξενοδοχεϊον τό 
κείμενον έν τή κρηπΐδι Βολταίρου. Ταύτην τήν 
φοράν υπεδέχθη αύτόν δ σύμβουλος τής επικρά
τειας Ρεάλ.
— Α ! κύριε, τώ είπεν άμέσως δ Ιεράρχης, εις 
τήν Γαλλίαν ολίγον σέβεσθε τήν ιεράν ημών Θρη
σκείαν, διό φέρεσθε μέ όλίγην φιλοφροσύνην πρός
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— ’Αληθώς, κύριε καρδηνάλιε ; συγχωρήσατέ με 
νά σάς είπω δτι τοΰτο είναι δυσάοεστον.
— Διά σάς βέβαια, καί τή άληθείοι μοί κακο
φαίνεται, διότι μοί φαίνεσθε εύγενής άνθρωπος, 
όφείλω δμως νά σάς φανερώσω δτι καί άν έμελ- 
λον νά διέλθω το υπόλοιπον τοΰ βίου μου έντδς 
τοΰ τρομεροΰ ξενοδοχείου τής Φόρσας σας, ούδέ
ποτε θά σάς έλεγον ούδεμίαν λέξιν έκ τοΰ περιε

χομένου τής έπιστολής.
— Τοΰτο είναι φανερά άντίπραξις.
— Τώ δντι, τδ πιστεύω.
— Αναμφιβόλως' διότι άν δέν θέλετε άπολύτως 
νά μοί εΐπήτε τδ περιεχόμενον τής κακομοίρου έ
κείνης έπιςολής, θά εύρεθώ είς τήν άνάγκην νά τδ 

έπαναφέρω έγώ αύτδς εϊς τήν μνήμην σας.
— Ω ! είπε μειδιών δ καρδηνάλιος, τοΰτο είναι 
πολεμικόν στρατήγημα έκ τοΰ όποιου δέν Οά ή- 
πατάτο καί έτερος ήττον έμοΰ πονηρός' ή σφρα
γίς, σάς έπαναλαμβάνω, ήτο άλύμαντος.
— Ναι, έντελώς άλύμαντος, είμαι βέβαιος.
— ’Επειδή δέ ή έπιστολή μοί έπεδόθη ύπδ πι
στής χειρός, είμαι αρκετά ήσυχος, καί άν ή κα- 
ταδίωξις μέλλει νά βασισθή είς τοΰτο, τούλάχι
στον δέν δύναται ειμή έμέ μόνον νά βλάψη.
— Μά τδν Θεδν, κυρίως εύρισκόμεθα σύμφωνοι 
περισσότερον άφ’ δσον νο μίζετε, κύριε καρδηνά- 
λιε' τούτου ένεκα σάς παρεκάλεσα νά μοί εΐπήτε 

τδ περιεχόμενον τής έπιστολής.
— Αρα, δέν τδ γινώσκετε.
— Μέ συγχωρεϊτε, είς τοΰτο δέν ενδίδω, τδ συμ-

; πέρασμα δέν είναι λογικόν.
ι — Καί λοιπόν επιμένετε νά υποστηρίζετε δτι γι- 

νώσκετε τδ περιεχόμενον ;
— Ανευ αμφιβολίας.
— Καί ήδύνασθε νά μοί τδ εΐπήτε άκριβώς αύ

τήν τήν στιγμήν ;
— Ακριβέστατα" δύναμαι μάλιστα νά πράξω 
κάτι τι περισσότερον, καί νά σάς θέσω ύπ’ δψιν 
τήν μετάφρασιν, καθότι ή έπιστολή είναι γεγραμ- 
μένη ίταλιστί.
— Παράδοξον, τή άληθεία.
— Ναι, παράδοξον, άπήντησεν ό Ρεάλ, καί ταύ
τοχρόνως, σύρων χάρτην τινά άπδ τοΰ γραφείου 
του, ήρχισε ν’ άναγινώσκη μέ φωνήν άδιάφορον 
τήν μετάφρασιν τής έπιστολής. Καθ’όσον δέ προέ- 
βαινεν ή άνάγνωσις, κατά τοσοΰτον ή έκπληξι; 
τοΰ καρδηναλίου άπέβαινεν άνέκφραστος.
— Τοΰτο μοΰ ζαλίζει τδν νοΰν, άνέκραξεν, όταν 
ό σύμβουλος τής έπικρατεία; έτελείωσε' ήρεύνησα 

τοϋ; λειτουργούς της.
— Πιστεύσατε, κύριε καρδινάλιε, άπήντησεν ό ·
Ρεάλ, πολύ θά μέ λύπηση άν έλειψαν άπδ τοϋ · 
προς τους τόσους τίτλους σας όφειλομένου σέβα- > 

σμοΰ. 1
— Σεβασμόν ! . . . σεβασμόν ! ... Καί ήξεύρε
τε, κύριε, ποΰ μέ έβαλαν νά κοιμηθώ, έμέ, ένα 
καρδινάλιον ; — Εις τδ πλάγι ένδς κλέπτου !
— Κακά, πολύ κακά έκαμαν, ειπεν ό Ρεάλ' και 
μ' όλον τοΰτο, μίαν φοράν εις τήν ζωήν του ό κύ
ριος ήμών ίησοΰς Χριστδς εύρέθη μέ έτι χειροτέ- 
ραν συντροφιάν.
— Είναι άληθές, άληθέστατον, κύριε' είναι βέ
βαιον δτι ό Κύριος ήμών. . . . άλλά. ... είς καρ
δινάλιος ... είς καρδηνάλιος τής αγίας ρωμαϊκή; 
εκκλησία; νά συμμιχθή μετά τών κακούργων !
— Συμφωνώ, άπήντησεν ό σύμβουλος τής επι
κράτειας, δτι ήδύναντο νά φερθώσι καλήτερα, καί 
θέλω δώσει διαταγήν νά μή συμβή είς τδ εξής 
παρόμοιόν τι' οφείλω μ’ δλα ταΰτα, και υμείς θέ
λετε συγχωρήσει τήν έκπλήρωσιν τοϋ τύπου τού
του, οφείλω, λέγω, πρδ πάντων νά σας υποβάλλω 

είς σύντομόν τινα άνάκοισιν.
— Τδ γνωρίζω, τδ γνωρίζω' άλλά καθ’ δσον ά- 
φορα τοΰτο δύνασθε, κύριε, νά μή τδ επιχειρή
σατε παντάπασι, διότι δέν έχω σκοπδν ν απαν
τήσω εϊς καμμίαν τών ερωτήσεων σας. Εί; τήν 
ψυχήν μου και εΐ; τήν συνείδησίν μου, πιστεύω 
οτι είς μόνον τδν Θεόν οφείλω λόγον τής διαγω
γή; μου, καί μετ’ αύτδν εϊς τήν ίεράν σύνοδον.
— Εστω' ούδείς σας βιάζει ν’ άπαντήσητε εις 
τάς ερωτήσεις μου, άλλως, πρόκειται απλώς περί 
τύπου' δ,τι μας ενδιαφέρει νά γινώσκωμεν, τδ γι- 
νώσκομεν' επομένως, δέν δύνασθε ν’ άρντθήτε δτι 
πρδ τριών ήμερών έλάβετε μίαν έπιστολήν τοΰ 
Πάπα.
— Οχι, βέβαια δέν θά. τό άρνηθώ. Ελαβα μίαν 
έπιστολήν ήτις μοί έπεδόθη ύπδ άσφαλοΰς χειρός' 
ή σφραγίς αύτής ήν άλύμαντος, καί άφοΰ άνέγνω- 
σα αύτήν τήν έκαυσα. Ω ! ή αστυνομία σας είναι 
δεξιωτάτη, άλλά καί δ Θεδς είναι ύ.τέρ ήμών.
— Είναι φανερόν δτι ή ήμετέρα αστυνομία δέν 
δύναται νά. παλαίση μετά τοΰ Θεοΰ, καί τοΰτο 
είναι μέγα δυστύχημα ένίοτε. ... Ας ίδωμεν δ
μως, άφοΰ συμφωνείτε οτι σάς έστάλη ή επιστο
λή αυτή, δέν Οά σάς στοιχίση περισσότερον νά 
μοί εΐπήτε καί τί διελάμβανε ;
— Λ ’ τοΰτο είναι άλλο ζήτημα' μή ελπίζετε 

ποτέ νά τδ μάθητε, φίλτατέ μου κύριε.

λεπτομερώς τήν σφραγίδα' είμαι βέβαιος οτι ή
το άνέπαφος, καί έκαυσα τήν έπιστολήν χωρίς νά 
τήν δείξω είς κανένα !
— Σάς διακόπτω, κύριε καρδηνάλιε' βεβαίως μοί 
ήτο εΰκολον νά σάς εκδικηθώ καί νά σάς είπω 
δτι ποτέ δέν θά μάθετε τίνι τρόπω ήδυνήθημεν 
νά λάβωμεν τδ άντίγραφον τής έπιστολής ταύτης' 
άλλ’ έγώ θέλω νά φερθώ είλικρινέστερον πρδς ύ
μάς. . . Αλλως τε, τοΰτο δέν είναι μυστήριον δ
σον ίσως τδ ύπεθέτετε' σεϊς έκαύσατε τήν έπιστοτ 
λήν, δέν αληθεύει ;
— Μάλιστα, έγώ δ ίδιος' είδα τήν φλόγα μέ 
τούς όφθαλμούς μου νά τήν καταφάγη.
— Πολύ καλά' άλλά δέν διεσκορπίσατε καί τήν 
στάκτην. Αύτή ή στάκτη, αύτά τά ίχνη τά δ' 
ποία σείς παρημελήσατε, ήμεΐς έφροντίσαμεν νά 
τά συλλέξωμεν' είς τών καλητέρων χημικών μας, 
είς Φουρκροά, είς Σαπτάλ τά καθυπέβαλλεν είς
έρευνητικήν άνάλυσιν, καί ουτω εΰρομεν κατά 
γράμμα τδ έν τή έπιστολή περιεχόμενον.
— Παρακαλώ, κύριε, παύσατε τούς αστεϊσμούς' 
δέν πρέπει νά ύποθέσητε εϊς έμέ τοσαύτην παι
δαριώδη εύπιστίαν, δπως παραδεχθώ τδν εύφυά 
μΰθόν σας. Τί άλλο μέσον λοιπόν μετεχειρίσθητε;
— Πιθανόν νά μετεχειρίσθημεν άλλο' άλλά τδ 
άλλο τοΰτο μέσον, δέν Οά σάς τό γνωστοποιήσω, 
ειμή άφοΰ συγκατανεύσητε νά μέ εΐπήτε, τίς ήτο 
πλησίον ύμών δ τής άγιότητός του έχέμυθος έκεϊ
νος μεσίτης;
— Αδύνατον, κύριε, άγαπώ καλήτερα νά πιστεύω 
είς τήν άνάλυσιν τής στάκτης.
— ής άγαπάτε' άς τηρήση έκαστος τδ μυστι
κόν του.
— ίίθελα μ’όλον τοΰτο, είπεν ό καρδηνάλιος, με
τά τινας στιγμάς σιωπής, νά σάς ζητήσω μίαν 
χάριν, ήτις συνίσταται είς τδ νά μή μέ στείλητε 
καί πάλιν είς αύτδ τδ ξενοδοχεϊον τής Φόρσας.
— Τοιαύτη δέν είναι ή πρόθεσίς μου, άπήντησεν 
ό ί*εάλ, δέχθητε πρδ πάντων νά μοί κάμητε τήν 
τιμήν νά δειπνήσητε μετ’ έμοΰ, κύριε καρδηνάλιε' 
έγώ αύτδς θέλω σάς συνοδεύσει είς τι μέγαρον, δ
που θά εύρήτε πολλούς τών γνωρίμων σας.
— Καί δπου θά ήμαι φυλακισμένος ;
— Μετά λύπης αναγκάζομαι νά σάς άπαντήσω 
καταφατικώς
— Ας γίνη τδ θέλημα τοΰ θεοΰ ! άντεϊπεν ό καρ
δηνάλιος.

Τδ δεϊπνον έγένετο άρκετά εόθυμον, καί ό ά
ξιος ιεράρχης τδ έτίμησε μέ δρεξιν ικανήν νά μαρ- 

τυρήση τήν άκραν αύτοΰ ύπομονήν. Τδ εσπέρας 
ό καρδηνάλιος καί δ σύμβουλος τής έπικρατείας 
άνέβησαν έφ’ άμάξης, ήτις εφερεν αύτούς είς τάς 
Βινσέννας, καί έκεϊ δ πανιερώτατος Πιέτρης έλα
βε κατοχήν ενός μικροΰ δωματίου, δπερ τώ εί
χον προετοιμάσει. Ελαβε μετ’ ού πολύ καί ώς 
συντρόφους τής φυλακίσεώς του τούς καρδηνα- 
λίους Γαβριέλλην καί όππιρόννην, ώς έπίσης καί 
τδ άββά Δ’ Λστρον, γενικόν τοποτηρητήν τής έ- 
πισκοπής τών Παρισίων, ής ή έδρα ήν κενή άπδ. 
τοΰ θανάτου τοΰ καρδηναλίου Δηβελλοά' ό πανιε- 
ρώτατος Δάστρος έμέμφθη πλεΐστον τήν θέσιν ήν 
έλαβεν δ καρδηνάλιος Πιέτρης' πρδ πάντων δέ τώ 
έπέπληξε τήν ύπερβολικήν του ειλικρίνειαν.
— Δέν έπρεπε διά κανένα λόγον, τώ έλεγε, νά 
δμολογήσης δτι έλαβες έπιστολήν παρά τοΰ Α
γίου Πατρός.
— ’Αλλ’ άν σεϊς δέν «ομολογήσατε τίποτε, πώς, 
σεϊς, κύριε καρδηνάλιε, άπήντησεν ό Ιταλός ιεράρ
χης, πώς λοιπόν σάς έφερον έδώ ;
— Ω, έγώ, [διαφέρει, καί βεβαίως δέν προέρχεται 
άπδ έλλειψιν έχεμυθείας. ’ΐδού πώς ένοχοποιήθην 
είς τήν δυστυχή ταύτην ύπόθεσιν. Μόλις έφθασα 
είς τόν Κεραμεικδν, όπου έμελλον νά χαιρετήσω 
τδν αύτοκράτορα είς τήν εορτήν του, μέ άπήντη
σεν δ ϊ’εάλ καί μοί είπε'—Κύριε άββά, λάβετε 
σάς παρακαλώ τδν κόπον νά μέ ακολουθήσετε' ή 
Α- Μεγαλειότης δ αύτοκοάτωρ μ’ έπεφόρτισε νά 
σάς ομιλήσω.

Τδν ήκολούθησα τότε καί μέ ώδήγησεν είς τήν 
άμαξάν του, έντός τής οποίας μέ προσεκάλεσε νά 
καθίσω' καθίσας δέ καί έκεϊνος πλησίον, διέταξε 
νά μέ φέρωσιν είς τδ κατάλυμά μου. Καθ’ οδόν
— κύριε άββά, μοί είπε, δέν γινώσκετε τίποτε 
περί τοΰ άφορισμοΰ τοΰ έκδοθέντος ύπδ τοΰ Πάπα;
— Τίποτε τδ όποιον ν άποβλέπη έμέ άτομικώς, 
τώ άπήντησα' τδ έμαθα κ’ έγώ ώς καί ό λοιπός 
κόσμος.
— Κ αί δέν έλάβετε ούδεμίαν περί τούτου αγγε
λίαν παρά τής άγιότητός του;
— Ούδεμίαν.
— Τοΰτο πρέπει νά τδ έξετάσωμεν.

Ο λ.όγος ούτος δέν ήτο πολύ εύγενής' έδειξα 
όμως δτι δέν έπρόσεξα εις αύτόν. Μετά δέκα λε
πτά έφθάσαμεν είς τδ κατάλυμα τής αρχιεπισκο
πής. 0 Ρεάλ είσήλθεν άνευ δισταγμού έντός τοΰ 
γραφείου μου.
— Κύριε άββά, μοί είπε τότε, πιστεύω ότι θά 
κάμητε πολύ φρόνιμα νά όμολογήσητε δ'τι έλά-
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βατέ επιστολήν άπδ τδν Πάπαν.
’ΐίδηνάμην νά φερθώ καί έγώ ώς ή ύμετέρα 

πανιερότης, νά είπω δτι έλαβα μίαν έπιστολήν 
τήν οποίαν έκαυσα' άλλ’ άπεφάσισα νά φυλάξω 
μέχρι τέλους τδ μυστικόν' ύπέφερα λοιπόν, και 
δεν ώμολόγησα τίποτε' άλλά ή κακή τύχη ήθέ- 
λησε ώστε έν κιβώτιον δπερ εύρίσκετο υπδ τδ 
γραφειον, και έντδς τοΰ οποίου έρρίπτοντο τά χαρ- 
τία, έφείλκυσεν άμέσως άπασαν τήν προσοχήν 
τοΰ ϊ’εάλ' Ελαβε τινά έκ τών χαρτίων εκείνων, 
και τδ πρώτον έφ’ού εάριψε τδ βλέμμα εύρέθη νά ή- 
ναι ακριβώς τδ σχέδιον τής άπαντήσεως, ήν είχα 
πέμψει πρδς την αγιότητα του,και έν ή, ειδοποιών 
αυτόν περί τής παραλαβής τής βοϋλλας τού άφο- 
ρισμοΰ, άνήγγελλον τφ άγίω πατρί δτι διά τών 
φροντίδων μου είχε δημοσιέυθή έν τή έπισκοπή.

Δύο ώρας μετά ταΰτα έφέρθην εδώ, καί ώς 
βλέπετε, κύριε καρδηνάλιε, αιτία τούτου δέν έ~ 
στάθη τουλάχιστον ή αδιακρισία μου.
— Ω, ώ, κύριε γενικέ τοποτηρητά, άνέκραξεν ό 
ιεράρχης μέ την διακεκομμένων. προφοράν του, ή- 
τις καθίστα έτι μάλλον παράξενο·/ τήν έκφώνη- 
σίν του, έάν έγώ έφάνην υπέρ τδ δέον ειλικρινής, 
εις δμως ομολογήσατε οτι έφάνητε πολύ ασυλ

λόγιστος.
0 καρδινάλιος Πιέτρης έμεινεν εις Βινσέννας 

μέχρι του 1813, δτε τώ έπετράπη τέλος νά με- 
ταβή παρά τώ πάπα, δστις ήν τότε αιχμάλωτος 
εις Φονταινεβλώ. Διαρκούσης τής μακρας αιχμα
λωσίας του, δέν έχασεν ούδ’ έπί στιγμήν τήν ά- 
ταραξίαν του καί τήν ευθυμίαν τής ψυχής του' 
δέν έφαίνετο μάλις-α φυλάττων παραπολλήν μνη- 
σικακίαν κατά τοΰ ίδιου Ναπολέοντος, διότι πολ- 
λάκις ήκουσαν αυτόν νά λέγη μετά πανούργου ά- 
φελείας, δτε άνηγγέλλετο νέα τις νίκη τοΰ αυτο- 
κράτορος. — Καί άλλην ! αΐ ! τί θά έκαμνε λοι
πόν ό καταραμένος αυτός, αν δέν τόν εΐχαμεν α
φορίσει.

(Εκ τοΰ Γαλλικού.)

'// ε.Ιευσιςτοΰ ΒασιΜως.—Κυριάκός Πιττάχης
— Λογοδοσία τοΰ Πρυτάχεως τοΰ Πανεπι
στημίου.
’Αγαθή τύχη ! 0 βασιλεύς τών Ελλήνων Γεώρ

γιος έφθασε τέλος είς τήν Ελλάδα, καί τδ σκά
φος τής πολιτείας, τδ όποιον, άνευ πηδαλίου, ά
νευ ίστίων, έκλυδωνίζετο έπί έν. μακρδν έτος εις 
τδ τρικυμιώδες τής άναρχίας πέλαγος, προσήρα- 
ξεν ήδη εις άσφαλή λιμένα. ’Αμείλικτός τις μοίρα 
καταδικάζει ένίοτε τά έθνη νά πίωσιν έξ άνάγ- 
κης τδ πικρόν τών επαναστάσεων ποτήριον' άλλ’ 
άμέσως τδ υπέρ τής ιδίας ύπάρξεως δρμέμφυτον 
αύτών έξυπνίζεται πλέον ή άλλοτε ισχυρόν, αί 
φαντασιοκοπία·. διαλύονται, καί ή μεγάλη έ- 
κείνη δμάς, ήν καλοΰμεν λαόν, καταβάλλει πά
σας αύτής τάς δυνάμεις δπως έξέλθή τής άνωμά- 
λου καί επικινδύνου δέσεως είς ήν περιέπεσεν. Μα- 
ταίως οι πρδς στιγμήν παρ’ αξίαν άνυψωθέντες 
επιζητοΰσι τήν διαιώνισιν, εί δυνατόν, τής τοι- 
αύτης καταστάσεως. ό λαός δέν προσέχει είς τούς 
λόγους των' ούτος σπεύδει πρός τδν λιμένα δπου 
έλπίζει νά εδρη τήν σωτηρίαν του. Διά τοΰτο 
καί δ ελληνικός, λαός άμα ήσθάνθη προσεγγίζου- 
σαν τήν ημέραν τής άφίξεως του βασίλέως, κατέ- 
παυσεν άπό τών έργων του, καί ούδόλως άμφι- 
βάλλων εφεξής περί τοΰ μέλλοντος του, έκαραδό- 
κει μέ πάλλουσαν καρδίαν τήν μακαρίαν έκείνην 
στιγμήν. Μάρτυρες ημείς γενόμενοι τών παθημά
των του καί τών κακουχιών του, άπελπισθέντες 
μάλιστα έν ταϊς πονηραΐς έκείναις ήμέραις περί 
τών όλων, συμμεριζόμεθα καί ήδη τήν χαράν του, 
διότι βλέπομεν δτι ό άνατείλας τής ευνομίας ή
λιος θέλει διασκεδάσει μετ’ ού πολύ τά μελανά 
νέφη, άτινα έπεσωρεύθησαν έπί τοΰ καθαρού τής 
Ελλάδος ούρανοΰ. Χαίρε λοιπόν ώ Ελλάς! Διήλ- 
θες ημέρας δοκιμασιών, ημέρας σκληράς, ημέρας 
απαίσιας.! Είδες τό αίμα τών τέκνων σου χυνό- 
μενον είς τάς άγυιάς σου, καί τήν αναρχίαν μαινο- 
μένην είς τάς πόλεις σου' άλλ’ ήδη έφθασεν άγ
γελος ειρήνης ό βασιλεύς σου φέρων κλάδον έλαί- 
ας, ειρήνης καί ευνομίας σύμβολον.

Τήν νύκτα προ τής Ί 8 δκτωβρίου τό φέρον 
τδν ήμέτερον άνακτα άτμόπλοιον περιέπλεε τήν 
ένδοςον τής Σαλαμίνας θάλασσαν' ούδέν νέφος έ- 
κάλυπτε τό γλυκύ τοΰ ελληνικού ούρανοΰ πρό- 
σωπον,καί οί στίλβοντες έν τώ στερεώματι άς-έρες 
ώδήγουν τδ πλοίον ασφαλώς είς τόν Πειραιά. 
Τήν πρωίαν χιλιάδες κροτούντων τηλεβόλων έ- 
χαιρέτισαν τήν έν τώ λιμένι είσοδον τοΰ βασι- 
λέως ημών, καί ή ισχυρά, ή πλούσια καί} πεπο- 
λιτισμένη Δύσις προσέφερε τδν φόρον τοΰ σεβα
σμού της είς τδν έπί τής κλασικής ακτής άπο- 
βαίνοντα τοΰ Θησέως διάδοχον, ό Πειραιεύς έτα-
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ράττετο ύπό τών βροντών τών τηλεβόλων, καί ' 
ό καπνός τής πυρίτιδος άνέβαινεν είς τους ουρά- ■ 
νους καί μετ’ αύτοΰ οί παιάνες μυριάδων άνδρών ■ 
υποδεχόμενων τόν βασιλέα τών Ελλήνων, ό νεα- : 
ρός άναξ, ανυπόμονος νά πατήση τό έδαφος 
τής νέας πατρίδος του, έδυσανασχέτει κατά τής 
έθιμοταξίας, ήτις ήνάγκαζεν αύτόν νά μένη διά 
τινας στιγμάς έπί τοΰ πλοίου. Αλλά τέλος ή ςΐ'(- 
μή τής άποβάσεως έσήμανε, καί τότε ό εύστα- 
λής νεανίας, πλήρης ελπίδων και χαράς, φέρων 
στολήν έΟνοφύλακος, έπήδησεν έπί τής αποβά
θρας άνευφημούμενος υπό τοΰ πλήθους· Είθε ή 
στιγμή έκείνη νά ήναι αίσια διά τήν Ελλάδα ! 
Είθε ή νέα δυναστεία, προβαίνουσα μετά συνέσεως 
καί εύθύτητος νά ποδηγετήση τό έθνος είς τήν εύ- 
δαιμονίαν του.

Τόν βασιλέα έδέχθησαν έπί τής αποβάθρας 
πλήθος λαοΰ, δ πρόεδρος τής συνελεύσεως, ό πρόε
δρος τής κυβερνήσεως, καί δ δήμαρχος Πειραιώς, 
οϊτινες έξεφώνησαν καταλλήλους προσφωνήσεις. 
Περί τήν 1 2 ώραν δ βασιλεύς, μετά τών δύο προ
έδρων καί ένός τών υπασπιστών του, έποχούμε- 
νος έπί έξαΐππου άρματος έφθασεν είς τήν παρά 
τήν αγίαν Τριάδα είσοδον τής πόλεως, όπου ύπήρ- 
χεν άνηγερμένη μεγαλοπρεπής άψίς, ής αί πτέ
ρυγες έσχηματίζοντο ύπό περιστύλου δωρείου 
ρυθμοΰ. Πλήθος λαοΰ κατεκάλυπτε τόν λόφον έ
κεϊνον, καί παρετάττετο ένθεν καί ένθεν τής δ- 
δοΰ Πειραιώς, άνευφημοΰν τόν έρχόμεν ον καί εύ- 
λογών αύτόν. 0 νεαρός ήγεμών, ασκεπής καί 
μετά βασιλικής όντως χάριτος, έχαιρέτα τό υπο
δεχόμενο·; αύτόν πλήθος’ σταθείς δ’ ύπδ τήν α
ψίδα έδέχθη τάς υπό τοΰ δημάρχου τής πρωτευ- 
ούσης προσφερθείσας αύτώ κλείδας, μεθ’ 8, κορά
σια λευχειμ.ονοΰντα καί μυρτοστεφή μετά πολ
λών νεανιών φεοόντων στολήν έθνοφύλακος, έ- 
ψαλον βασιλικόν τινα ύμνον. Ακολούθως ή βασι
λική συνοδεία μετά τοΰ πλήθους άνήλθεν είς τήν 
πλατείαν τής όμονοίας, οπού ή έθνοφυλακή άνή- 
γειρε κομψόν τρόπαιον. Εκεϊθεν δέ διά τής δδοΰ 
Αιόλου μετέβη δ βασιλεύς είς τήν νέαν Μητρόπο- 
λιν, δπου υπεδέχθη αύτόν ή ιερά σύνοδος, καί με
τά τήν συνήθη δοξολογίαν, ή Α. Μεγάλειότης, 
διά τής δδοΰ Ερμου μετέβη είς τά ’Ανάκτορα, 
καί μετ αύτοΰ άπαν τό πλήθος είς τήν πρδ τών 
ανακτόρων πλατείαν. Μετ’ ού πολύ δ βασιλεύς 
άνεφάνη είς τόν έξώστην τών ανακτόρων καί έ- 
χαιρέτισεν αυθις τόν λαόν, δστις άντευφημήσας 
άπήλθεν είς τά ίδια. Η είσοδος τοΰ βασιλέως έν

τή πρωτευούση ήν αληθής θρίαμβος ! At οίκίαι 
τών δδών, άφ’ ών διέβαινεν, ήσαν μυρτοστόλι- 
στοι, οί δέ έξώσται έκαλύπτοντο ύπδ ταπήτων 
καί εικόνων τοΰ βασιλέως, άπ’ αύτών δέ θάλλου- 
σαι νεάνιδες έπαινον τδν διαβαίνοντα άνακτα μέ 
άνθη. Τδ εσπέρας ή πόλις έφωταγωγήθη λαμ- 
πρώς, ή δέ Ακρόπολις παρίστα γοητευτικόν θέα
μα' πυρίνη τις γραμμή διέθεε τάς κλασικάς έ- 
πάλξεις της, έφαίνετο δέ ως τι καταπληκτικόν 
είς τούς ούρανούς μετέωρον. Η Α. Μεγάλειότης 
έξήλθε δίς τδ εσπέρας έκεϊνο έφ’ άμάξης χαιρε- 
τούμενος ύπδ τοΰ πλήθους καί άντιχαιρετών 
αύτό.

Τή έπαύριον δ βασιλεύς άνήγγειλεν δτι θέλει 
παρουσιασθή ένώπιον τής συνελεύσεως δπως δώ- 
ση τδν δρκον. Από τών άνακτόρων μέχρι τής συν
ελεύσεως παρετάχθη είς δύο γραμμάς ή έθνοφυ
λακή καί ή φάλαγξ τοΰ Πανεπιστημίου. Π αί
θουσα τών συνεδριάσεων ήτο πεπληρωμένη κυ
ριών, οί δέ Κ. Κ. πληρεξούσιοι δυσκόλως εύρισκον 
θέσιν, τοσαύτη ήτο η συδροή τοΰ ωραίου φύλου. 
Τδ θεωρείον τοΰ διπλωματικού σώματος ήτο πλή- 

. ρες, έπίσης καί τά λοιπά θεωρεία έγεμον λαοΰ.
■ Περί τήν 12 ώραν κανονοβολισμοί άνήγγειλαν
■ τήν άπδ τών άνακτόρων άναχώρησιν τοΰ βα- 

σιλέως, καί μετ’ δλίγας στιγμάς, δτε δ κλητήρ 
άνεκραύγασε τρις τδ «δ βασιλεύς έρχεται» άπαν- 
τες άνέστησαν όρθιοι’ τότε εϊσήλθεν δ νεαρός Η- 
γεμών στολήν φέρων ναυάρχου έν τή αιθούση 
τών συνεδριάσεων, συνοδευόμενος υπο τοΰ κόμη- 
τος Σπόνεκ’ έκάθησε δέ είς τδν έπί τούτω ποοη- 
τοιμασθέντα βασιλικόν θρόνον, καί παρ αύτδν 
έλαβε θέσιν δ πρόεδρος τής συνελεύσεως. Πρδ τοΰ 
θρόνου παρέμεναν αύτδν δ πρόεδρος τής ίεράς συν
όδου καί λοιποί αρχιερείς, οϊτινες φέροντες λαμ
πάδας άνημμένας έψαλον τήν συνήθη τελετήν. 
Μετά τοΰτο εις τών γραμματέων τής συνελευ- 
σεως άνέγνω μεγαλοφώνως τδ ψήφισμα, δι ού κα
νονίζεται δ τρόπος καθ 8ν θελει έεασκηθή η εκ
τελεστική έξουσία μέχρι τής άποπερατώσεως τοΰ 
νέου πολιτεύματος. Μετά τήν άνάγνωσιν τοΰ ψη
φίσματος άναστάς δ βασιλεύς Γεώργιος άνεγνω με 
σταθεράν καί ήχηράν φωνήν τδν δρκον του, καί ά- 
σπασθείς τδ ίερδν εύαγγέλιον, ύπέγραψεν αύτόν. 
Ακολούθως άπαντες οί πληρεξούσιοι άνεκραύγασαν 
τρις τδ «ζήτω δ βασιλεύς» καί ούτως δ βασι
λεύς άνεχώρησεν’ εκατόν δέ καί είς κανονοβολι- 
σμοί άνήγγειλον τήν δρκομωσίαν τοΰ βασιλέως είς 
άπασαν τήν πρωτεύουσαν.

Είς τδ προηγούμενου φυλλάδιον έδημοσιεύσαμεν 
τήν προκήρυξιν του νέου ήγεμόνος, ήτις διενε- 
μήθη έντυπος κατά τήν πρώτην τής άφίξεώς του 
ήμέραν. Η συντομωτάτη αύτη προκήρυξις άπηλ- 
λαγμένη παντός κόμπου καί πάσης άξιώσεως, εί
ναι άρμ,οδία είς τήν περίστασιν, καί παρήγαγεν 
άρίστην έντύπωσιν είς τδ δημόσιον πνεΰμα. ό 
νεαρός μονάρχης προσκαλεί δι’ αύτής τούς άρί— 
στους καί δεξιωτάτους δπως συνταχθώσι περί 
αυτόν, χωρίς νά έμβλέψωσιν είς προγενεστέρας πο
λιτικής διαφοράς. Αλλ’ οί άνδρες οΰς έπιζητεί δ 
βασιλεύς θά εύρεθώσιν άρά γε ; τδ φανάριον τοΰ 
Διογένους θά ήτο, πιστεύομεν, χρησιμώτατον είς 
τήν παροΰσαν έποχήν, καί δστις έδύνατο νά τδ 
δώση είς τδν ήγεμόνα θά προσέφερεν αύτώ τήν 
καλλίστην τών έκδουλεύσεοιν.

Εν τούτοις, ούδ ή Μοΰσα έμεινε κωφή είς τήν 
χαρμόσυνον ταύτην πανήγυριν, καί πολλοί ποιη- 
ταί, πολλοί στιχουργοί παρέταξαν στιχηδδν τά 
δμοιοκατάληκτα έπη των. Περιτρέχοντες τάς ά- 
γυιάς τής πόλεως οί πωλοΰντες αύτά παίδες κα- 
τακωφαίνουσι τάς άκοάς τών διαβατών,καί άν δέν 
εύρεθώσιν ικανοί άγορασταί, δπερ συμφέρει πλεί- 
στον είς τδ βαλάντιον τοΰ ποιητοΰ, τουλάχιστον 
τδ όνομά του θά διαλαληθή άνά πάσαν τήν.πρω
τεύουσαν. Παραλείποντες δμως πάντα τά δμοιο
κατάληκτα, άρκούμεθα ένταΰθα ν’ άναφέρωμεν 
τδ έν τή Ebropia δημοσιευθέν ώραϊον έπίγραμ- 
μα έχον ώς εφεξής’

« Ηκες Αναξ ποθέουσιν έπ άλγεια φάρμακα πάσσων, 
Ευσεβίης προμαχών, εύνομίης τ’ έρετής.
Τώ καί άπ Ελλαδικής γαίης ασέβειαν έλάσαις, 
Κ άνομίην λυγρήν, μητέρ’ άτασθαλίης. 
Αφραίνει Νεότης καί Γήρας άν Ελλάδα αίνώς, 
Αφροσύνη δ’ άνέρας τ’ ήδέ γυναίκας έχει.
Ταΰτ’, άρα τοίσιν άναξ σοφός ’ΐητήρ τάχος ίσθι, 
Φάρμακα σωφροσύνης ένδικα πάσι πορών.
Πρεσβυγενής τάδ’ έγραψε Λεόντιος, έξοχα σεμνών 
Πιερίδων σοφίης καί προγόνων θεράπων. » 
Μεγαλητέρας αλήθειας τών έν τώ άνωτέρφ έπι- 
γράμματι περιεχομένων ούδείς μέχρι τοΰδε έξέ- 
φρασε. Εκ τής δημοσιεύσεως τοΰ έπιγράμματο; 
τούτου εςάγεται καί έτερόν τι, δτι δηλαδή ή έ- 
λευθερία τοΰ λόγου, ήτις άπέπτη πρδς καιρόν, έ- 
πανήλθεν ήδη μετά τοΰ βασιλέως Γεωργίου.

θ', έπισκεπτομενοι τήν ’Ακρόπολιν τών Αθη
νών άπήντων άείποτε υπό τάς στήλας τοΰ Παρ - 
θενώνος, ή ύπδ τά Προπύλαια καί τδ Ερεχθεϊον

περιφερόμενον Ελληνά τινα, δστις, άνά χείρας φέ
ρων άρχαϊον τινά συγγραφέα, έμελέτα μή εύρη που 
έν αύτώ τήν έξήγησιν άμφιβόλου τινδς ή δλως 
άγνώστου άρχαίου λειψάνου, ό άνήρ ουτος ήν δ 
βασιλεύς τής ’Ακροπόλεως, δ άκάματος έφορος τών 
άρχαιοτήτων Κυριάκός Πιττάκης. Εκ νεαράς ηλι
κίας άφιερώθη είς τήν λατρείαν τών άρχαίων μνη
μείων, καί υπέρ τής διασώσεως αύτών καί συν- 
αρμ.ολογήσεως κατεδαπάνησεν δλόκληρον τδν βίον 
του. Τά μνημεία ταΰτα άπετέλουν τήν τέρψιν 
του, μετ’ αύτών συνανεστρέφετο καί μετ’ αύτών 
συνέζη. 0 άνήρ ουτος δέν υπάρχει σήμερον είς τδν 
κόσμον, ή, μάλλον είπείν, δέν υπάρχει είς τήν Α- 
κοόπολιν. Από τοΰ ίεοοΰ έκείνου λόφου έξέλιπεν 
ήδη Sv έτι μνημεϊον. Πρό τινων ημερών έν τή 
έκκλησία τής Μητροπόλεως έφέρθη δ νεκρός του, 
καί πάντες σχεδόν οί λόγιοι τών ’Αθηνών παρευ- 
ρέθησαν έν τή νεκρική τελετή, δύο δέ τών κα
θηγητών τοΰ ήμετέρου Πανεπιστημείου, δ τής 
φιλοσοφίας Φίλιππος Ιωάννου καί δ τής αρχαιο
λογίας ’Αλέξανδρος ί’αγκαβής, έξεφώνησαν έπι- 
ταφίους λόγους είς τδν άρχαίον συνεργάτην καί 
συνάδελφον αύτών. Δέν δυνάμεθα νά παραλείψω- 
μεν ένταΰθα περίεργόν τι ιστορικόν άνέκδοτον, 
άμφότεροι οί ρήτορες διηγήθησαν, καί έξ ου μαρ- 
τυρείται δ φλογερός πρδς τά αρχαία μνημεία 
έρως τοΰ άνδρός. Κατά τδν μεγάλον αγώνα τής 
έπαναστάσεως τοΰ 1821, δτε έπολιορκείτο ή Α- 
κρόπολις υπδ τών Ελλήνων, οί πολιορκούμενοι 
Οθωμανοί μή έχοντες μόλυβδον πρδς κατασκευήν 

σφαιρών, ήρχισαν νά έξάγωσι τδν είς τούς συνδέ
σμους τών λίθων υπάρχοντα, καί ούτω κατέστρε- 
φον οί βάρβαροι τά περικαλλή έκείνα μνημεία.

0 νέος τότε Πιττάκης ευρίσκετο ώς στρατιώ
τη; είς τάς τάξεις τοΰ πολιορκοΰντος στρατοΰ. ί - 
πδ πολεμικήν έποψιν ή αμηχανία είς ήν ευρίσκετο 
ή οθωμανική φρουρά ήν εύχάριστος, άλλ’ υπδ αρ
χαιολογικήν έποψιν έξετάζων δ Πιττάκης τό 
πράγμα εύρισκεν αύτήν κινδυνώδη. Οθεν διά τών 
προσπαθειών του συνεφωνήθη δπως δοθή είς τού; 
Οθωμανού; μόλυβδο;, οΰτο; δέ παύσωσι τοΰ νά 
εξάγωσι τδν πρδ; σύνδεσιν τών μνημείων χρησι- 
μεύοντα. Τοΰτο ήτο θυσία μεγάλη καί άληθώ; 
υψηλή, δι’ αύτή; δέ τά μνημεία έλυτρώθησαν άπδ 
τής τελευταία; έκείνη; κολοβώσεως. ό θάνατο; 
τοΰ κ. Πιττάκη έλύπησε καιρίως τούς φίλου; τή; 
ελληνική; αρχαιολογία;, καθότι, ώ; ορθότατα πα- 
ρετήρησεν έν τώ λόγω του ό Κ. Φ. ’ΐωάννου, δυνα
τδν νά ύπάρχωσι σήμερον οί πλειότερα έκείνου
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είδότες, ούδείς δμως υπερέβην εκείνον κατά τε 
τδν ζήλον καί τήν υπέρ τών αρχαιοτήτων μέρι

μναν αύτοΰ.
Τήν τελευταίαν Κυριακήν έγένετο έν τω Πα- 

νεπιστημείω ή λογοδοσία τοϋ πρύτανεως. Τήν 
τελετήν ταύτην έτίμησε διά τής παρουσίας του 
καί ή Α. Μ. ό βασιλεύς Γεώργιος, δστις μετέβη 
έν τω Πανεπι'στημίω έπί τεθρίππου άμάξης συν- 
οδευόμενος υπδ τοϋ κόμητος Σπόννεκ. Επίσης πα- 
ρευρέθησαν καί οί νεοδιορισθέντες ύπουργοί, οί 
πλεΐστοι τών Κ. Κ. καθηγητών καί πλήθος πολ- 
λοϋ λαοϋ. Ενεκα μάλιστα τοϋ πλήθους ή εύταξία 
δέν έτηρεΐτο ώς άπήτει δ τόπος και ή ύπό- 
θεσις. ό νέος Πρύτανης Κ. Φρεαρίτης, παραλαβών 
τήν πρυτανείαν, έξεφώνησε σύντομον λογίδριον, 
καί κατέληξε διά τοϋ ζήτω ό Βασι.Ιίύς. Τήν ©ρά- 
σιν ταύτην έπανέλαβε τδ άκροατήριον, καί μετά 
τοΰτο ή δμήγυρις διελύθη χωρίς νά συμβώσι τά 
προαναγγελθέντα άτοπα.

ΠΟΙΚΙΛΑ.
ΜΟΝΟΜΑΧΙΑ ΠΡΩΤΟΦΑΝΗΣ. — Εφημερίς 

τις τών Ηνωμένων Πολιτειών τής ’Αμερικής διη
γείται ώς εξής τήν έν Νέα ί'όρκη λαβοϋσαν χώ
ραν πρωτοφανή μονομαχίαν. — Δύο κύριοι δ μέν 
Αγγλος δ δέ Πρώσσος άεροναΰται άφίχθέντες είς 
Νέαν ϊόρκην ήμιλλώντο τίς τοϋ άλλου νά άνα- 
δειχθή ίκανώτερος είς τδ κοινόν. Ερεθισθέντες δέ 
προέβησαν είς άμοιβαίαν πρόκλησιν είς μονομα
χίαν χρώμενοι τών οργάνων τής ιδίας αυτών τέ
χνης. Συνεφώνησαν λοιπδν νά άρθώσιν είς ώρι- 
σμένον ύψος δι’ όμοιων αεροπόρων σφαιρών, έστε- 
ρημένωντοϋ αλεξιπτώτου, (δι’ού ήδύναντο κατα- 
πίπτοντες νά σωθώσιν), καί έκεΐ νά κτυπηθώσιν’ 
έπειδή δμως μία σφαίρα πιθανδν νά μή εφε- 
ρεν άποτέλεσμά τι σπουδαΐον, ώρίσΟη ή χρήσις 
πλατύστομου δπλου (τριμπονίου) περιέχοντος 4. 
σφαίρας. Κατεσκευάσθησαν λοιπδν δύο σφαίρα-, 
αεροπόροι καθ’ δλα δμοιαι, 4 μάρτυρες έπλήρω- 
σαν τά δπλα, παρέδωκαν αύτά πρδς τοδς άεοο- 
ναύτας, έσφιγξαν τάς χεΐράς των καί ούτοι έπέ- 
βησαν τών άκατίων, έλύθησαν τά σχοινιά τά κρα
τούντα τάς σφαίρας καί εϊτα υψώθησαν παραλ- 
λήλως είς τδ συμφωνηθέν ύψος 4 00 υίαρδών, τότε 
δέ είς τδ δοθέν σημεΐον διά πυροτεχνήματος ήκού- 
σθη διπλοΰς πυροβολισμός’ ή μία τών αεροναυ
τικών σφαιρών έθεάθη ύπερηφάνως άναβαίνουσα 
τά ύψη, ή δ’ έτέρα μετά τινας περιστροφάς ήρ- 
χισε βραδέως τδ πρώτον, ταχύτατα δ’ έπειτα

νά καταπίπτη' δτε οί παρεστώτες έπλησίασαν εύ- 
ρον τδν Αγγλον σχεδόν άπνουν καί σπουδαίας 
φέροντα πληγάς, έκ τών όποιων δμως ήλπίζετο νά 
σωΟή' δ Πρώσσος αγνοείται τί άπέγινε. Ούδόλως 
άπίθανον οί φιλόκαινοι εύρωπαΐοι νά μιμηθώσι τοϋ 
καλοϋ μαθήματος τδ δποΐον τοΐς στέλλει δ νέος

Πρώτην ίσως φοράν έγένετο χρήσις τών αερο
πόρων σφαιρών έπί τής εξής περιστάσεως. Πλοίον 
τι ικανής χωρητικότητος ενεκεν απροσεξίας έκά- 
θισεν' άφοϋ διάφορα μετεχειρίσθησαν μέσα πρδς 
διάσωσίν του, Βαυαρός τις μηχανικός μετεχειρί- 
σθη ζυλοπίθους (βαρέλια) ίκανοϋ μεγέθους ούς βυ- 
θίσας περιέδεσεν έπιτηδείως περί τδ σκάφος, (δ 
τρόπος ουτος’ήν καί παρ Ελλησιν γνωςδς) προβλέ- 
πων δμως τδ ανεπαρκές τών μέσων κατεσκεύασε 
δύο άεροσφαίρας μεγάλων διαστάσεων αίτινες άρ- 
θεΐσαι είς αρμόδιον ύψος καί συνδεόμεναι μετά 
τοΰ πλοίου διά σχοινιών έφεραν τδ ποθούμενον 
αποτέλεσμα, τήν άνέλκυσιν δηλ. τοϋ σκάφους.

*„* Εύφυής τις γεωπόνος Γάλλος έφεϋρε περίεργον 
τρόπον τοϋ πολλαπλασιασμού τών αμπέλων" άντί 
δηλ. τοΰ συνήθους τρόπου τοϋ φυτεύματος, αύτδς, 
κατά τδ φθινόπωρου έκ τών καλητέρων κλάδων 
τοϋ κλήματος κόπτει μικρά τεμάχια δύο έκατο- 
στομέτρων, έχοντα έν τώ μέσω ένα οφθαλμόν’ 
τά τεμάχια ταύτα φυλάττει είς γήν υγράν, κατά 
δέ τδν Φεβρουάριον άφοϋ δι άρώσεως ετο ιμασει 
τήν γήν τά σπείρει καλύπτων αύτά μέ λεπτδν 
στρώι/.α χώματος. II τοιαύτει μέθοδος έκτος άλ
λων παρέχει' καί τά εξής πλεονεκνήματα ά) είναι 
άλάνθας-ος καί β') δίδει είς τδν κύριον τής αμπέλου 
αρκετόν καρπδν άπδ τοΰ δευτέρου άμέσως έτους.

Κατά τινα Γαλλικήν περί Οινοποιίας εφημε
ρίδα, ό οίνος έχει τήν νηπιακήν, τήν ανδρικήν καί 
τήν γεροντικήν ηλικίαν του, έν αλλαις λεζεσιν η 
πολυχρονιότης δέν συνιστα πάντοτε τήν αξίαν 
του, ώς παρά πολλοΐς πιστεύεται, διότι υπάρχου- 
σιν οίνοι οΐτινες μετά δύο έτη δέν άξίζουσι τί
ποτε, έτεροι δέ καί μετά πλειότερα. ό συγγρα- 
φεδς διατείνεται, ότι έπιεν οίνον 150 έτών, τοΰ 
όποιου όμως ήτο προτιμώτερον το καθαρόν ύ
δωρ’ υπάρχουσι βεβαίως καί τινες έξαιρεσεις, αλλ 
οί άνθρωποι δυσκόλως παραιτώνται τών προ
λήψεων τάς οποίας ό χρόνος μετέβαλε παρ’ αύτοΐς 
είς άληθείας.
*„’0κ. Berlhlelot πρόξενος τής Γαλ. έν ταΐςΚα- 
ναρίοις, άπέστειλεν έσχάτως είς τήν Γαλ. Ακα
δημίαν, βαύκαλιν πλήρη άμμου, ήτις έν είδη βρο
χής έπεσε πρό τίνος χρόνου έφ δλου τοϋ Αρχιπε
λάγους τών Καναρίων, εικάζει δέ ότι φοβερά τις 
θύελλα έφερεν αύτήν έκ τής ερήμου Σαχάρας.

φι wnaawt iw mi
ΥΠΟ

AAESANAPOY ΔΥΜΑ
ΜΕΡΟ2 ΠΡΩΤΟΝ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'.

Τήν 9’»’’ Οκτωβρίου τοΰ έτους 1799 έν μια 
τών ήμερών τοΰ φθινοπώρου ταχυδρομική 
άμαξα ύπδ τριών συρόμενη ίππων διήλθεν 
αστραπηδόν τήν γέφυραν τής Δουράνσης 
διευθυνομένη είς Άβινιόν, πόλιν άνήκουσαν 
μέν άλλοτε είς τδ παπικόν κράτος, πρδ οκ
ταετίας δέ προσαρτηθεΐσαν δυνάμει τής έν 
Τολεντίνω, ύπδ τοΰ στρατηγού Βοναπάρ- 
του χαί Πίου ς·', ύπογραφείσης συνθήκης, 
είς τήν Γαλλικήν δημοκρατίαν.

Ή άμαξα είσελθοΰσα διά τής πύλης τής 
Έσσης διέσχισε κατά μήκος τήν πόλιν και 
έστη πεντήκοντα βήματα μακράν τής απέ
ναντι πύλης πρδ τοΰ ξενοδοχείου τοΰ II α - 
λατίου τής ίσότητος, είς τδ όποιον ά- 
νεπαισθήτως οί κάτοικοι ήρχισαν ν’ άπονέ- 
μωσι τήν αρχικήν αύτοΰ έπωνυμίαν, δηλαδή 
Βασιλικόν ΙΙαλάτ ιο ν, δπως καί σήμε
ρον άποκαλεΐται.

Αί όλίγαι καί κατ’ έπιφάνειαν ασήμαντοι 
αυται λέξειςπερί τοΰ δνόματος τοΰ περί ού ό 
λόγος ξενοδοχείου αρκούντως ύποδεικνύου- 
σιν είς οποίαν κατάστασιν διετέλει τότε ούσα 
ή Γαλλίαύπδ τήν κυβέρνησίν τοΰ Δ ιευθυν- 
τηρίου. Ό Γαλλικός λαός μετά πολυετή 
αναρχίαν καθ’ ήν παρέστη μάρτυς φρικωδών 
καί αιματηρών σκηνών, καί, άφοΰ άλλεπαλ- 
λήλως κατέπεσαν αί κεφαλαί τοΰ βασιλέως, 
τής βασιλίσσης καί τών κατηγόρων αύτών, 
τών Γιρονδίνων, τών Κορδελιέρων καί τών 
’Ιακωβίνων, έκορέσθη αίματος, άπέκαμε καί 
ήσθάνθη τδ κατεπεΐγον ένιδρύσεως άν οχι 
βασιλείας τούλάχιστον κυβερνήσεως ίσχυρας 
-έμπνεούσης έμπιστοσύνην καί παρεχούσης 
έχεγγυα τάξεως καί ησυχίας, κυβερνήσεως 

έν ένί λόγω ικανής ν’ άναδεχθή τό βάρος- 
τής διοικήσεως καί νά παράσχη επομένως τώ 
Γαλλικώ λαώ όλίγην άνεσιν καί ειρήνην.

Δυστυχώς δμως τήν ούτω πως έννοουμέ- 
νην κυβέρνησίν άντεπροσώπευσε τδ ασθενές 
καί αναποφάσιστον Διευθυντηριον προσω- 
ρινώς συγκροτούμενον ύπό τοΰ φιλήδονου 
Βαρρα, τοϋ ραδιούργου Σιεγή, τοΰ ασήμαν
του 'Ρογιέρου Δικοσίου καί τοΰ έναρέτου μέν 
ύπέρ μέτρον δέ αφελούς Γοχιέρου. Έκ τοι- 
αύτης λοιπόν κυβερνήσεως προέκυπτε μέ
τρια αξιοπρέπεια είς τάς έξωτερικάς σχέσεις 
τής Γαλλίας καί είς άκρον άμφίβοή,ος έσω- 
τερική τάξις καί ασφάλεια.

Καί δέν άρνούμεθα μέν δτι ό κατά τούς 
έπικούς πολέμους τοΰ 1796 καί 1797 νικη
φόρος στρατός μας, άναγκασθείς πρδς ώ
ραν νά δπισθοχωρήση πρδς τήν Γαλλίαν ένε- 
κεν τής ανικανότατος τοΰ Σχέρερ καί τής 
ήττης καί τοΰ θανάτου τοΰ Ίουβέρτου, έλάμ- 
βανεπάλιν θέσιν επιθετικήν καί δτι όΜορώ έ- 
νίκησε τόν Σουβαρώφ είς Βαρινιάνην, ό Βροΰ- 
νος κατετρόπωσε τόν δοΰκα τής Ύόρκηςκαί 
τόν στρατηγόν Έρμάννον είς Βέργεν, ό Μασ- 
σένας κατεκερμάτισε τούς Αύστρορώσσους 
είς Ζουρίχην, δτι ό Γορτσακώφ έτράπη είς 
φυγήν κακώς έχων καί δτι ό Αύστριακδς 
Χότζ μετά τριών άλλων στρατηγών έφονεύ- 
θησαν, πέντε δέ ήχμαλωτίσθησαν. ’Αλλά τά 
πράγματα έν τώ έσωτερικω δέν εύρίσκοντο 
είς πολύ εύάρεστον κατάστασιν καί ή κυβέρ- 
νησις, προσπαθούσα νάέξοντώση τήνείς τάς 
μεσημβρινός έπαρχίας τής Γαλλίας άναφα- 
νεΐσαν ληστείαν καί νά καταπνίξη τήν άντε- 
πανάστασιν τής Βανδέας, έξήντλειτάς άνε- 
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παρκεϊς αύτής δυνάμεις άνευ ούδενδς απο
τελέσματος.

Οί κάτοικοι τοΰ Άβινιδν οί αείποτε φιλο- 
τάραχοι δέν έμενον εννοείται αμέτοχοι και 
απαθείς θεαταί τών διαδραματιζομένων, διά 
τούτο, φαίνεται, ό ηνίοχος τής ταχυδρομικής 
άμάξης τής σταθείσης είς τδ ξενοδοχείου 
τοΰ Βασιλικού Παλατιού δταν έφθα- 
σαν είς Άργώνα, ένθα ή οδός διηρεΐτο είς 
τρεις κλάδους, ών ό μέν ήγεν είς Νίμην, ό 
δέ είς Καρπεντράσην καί ό τρίτος είς Άβι- 
νιόν, άνεχαίτισε τούς ίππους καί ήρώτησε 
τούς δύο ταξειδιώτας ποιαν έκ τών δύο βοών 
προτιμώσι τήν διά τής Καρπεντράσης ή τήν 
διά τοΰ Άβινιδν;
—· ΙΙοία έκ τών δύο είναι συντομωτέρα ; 
άντηρώτησε λακωνική καί διαπεραστική φω
νή ό πρεσβύτερος τών δύο οδοιπόρων, οστις, 
άν καί έφαίνετο γεροντότερος κατά τινας 
μήνας, μόλις όμως ήτοτριακοντούτης.
— Ώ πολΐτα, ό δρόμος διά τοΰ Άβινιδν εί
ναι συντομότερος μίαν λεύγαν καί ήμίσειαν 
τούλάχιστον.
— Άς ύπάγωμεν τότε, άπεκρίθη έκεΐνος, 
οιά τοΰ Άβινιόν.

Είπε καί οί ίπποι έξεκίνησαν καλπάζον- 
τες· τοΰθ’ όπερ άπεδείκνυεν ότι οίπολΐται 
οδοιπόροι, ώς τούς άπεκάλει ό ηνίοχος, άν 
καί ή διά τοΰ κ ύ ρ ι ε προσαγόρευσις έπανήρ- 
χετο βαθμηδόν είς χρήσιν έν τή ομιλία, έ- 
πλήρωνον πλουσιοπαρόχως τήν προθυμίαν 
καί τήν ύπακοήν τοΰ αμαξηλάτου αύτών. 
£%Ή αύτή σπουδή έξεδηλώθη δτε έφθα- 
σαν καί είς τό ξενοδοχείου· έκεϊ, ώς καθ’ ο
δόν, πρώτος πάλιν ώμίλησεν'ό πρεσβύτερος 
τών δύο οδοιπόρων καί ήρώτησε τδν ξε
νοδόχου άν ήδύναντο νά γευματίσωσιν έκ 
τοΰ προχείρου, ό δέ τρόπος δι’ ού άπηύθυνε 
τήν έρώτησιν έδήλου πολλάς γαστρονομικάς 
αξιώσεις άφ’ ενός καί μεγάλην ταχύτητα 
άφ’ ετέρου περί τήν παρασκευήν τοΰ γεύ- 
!Χατθς·. · , r
— Πολΐται, άπεκρίθη ό ςενοοόχος, δστις ά
μα ήκουσε τδν κρότον τής άμάξης προσέ- 
δραμεν είς συνάντησιν "ών οδοιπόρων, χει- 
ρόμακτρον άνά χεΐρας κρατών, άναβήτε είς 
τά δωμάτιά σας καί μετά δύο λεπτά τής ώ
ρας σας στέλλω γεύμα δχι ευκαταφρόνητου- 
άλλ’ άν μοί έπιτρέπητε νά σάς δώσω συμ
βουλήν ....

Έκρίνεν ίσως δτι δέν ήτο πρέπον νά εξ
ακολούθηση καί έσιώπησε.

— Άς άκούσωμεν τήν συμβουλήν σας, άς 
τήν άκούσωμεν ! εΐπεν ό νεότερος των ο
δοιπόρων, τότε τδ πρώτον λαβών τόν λόγον
— Νομίζω καλήτερον νά γευματίσητε είς 
τήν κοινήν τράπεζαν, καθώς καί ό ξένος τόν 
όποιον περιμένει αύτή έδώ ή άμαξα, διότι 
είς την κοινήν τράπεζαν τδ γεύμα είναι εξαί
ρετου καί καθ’ όλα έτοιμον.

Ταΰτα λέγων ό ξενοδόχος έδείκνυεν ά
μαξαν αναπαυτικότατα συνεσκευασμένην 
πρδς οδοιπορίαν καί συνεζευγμένην είς δύο 
ίππους ρωμαλέους, σκάπτοντας τήν γήν διά 
τοΰ ποδός, ένώ ό αμαξηλάτης άκουμβών έπί 
τής θυρίδος έκένονεν ήσύχως φιάλην γεν
ναίου οίνου.

Καί πρώτον μέν εύθύς δ πρδς ον άπετάν- 
Οη ή πρότασις τοΰ ξενοδόχου έποίησε νεύμα 
αρνητικόν, μετά μικράν δμως σκέψιν ό πρε
σβύτερος τών δύο οδοιπόρων συμβουλευθείς 
διά νεύματος τδν σύντροφόν του καί άπο- 
κριθέντος έκείνου δι’ άλλου νεύματος, ώσεί 
έλεγεν « Ήξεύρετε κάλλιστα δτι είμαι είς 
τάς διαταγάς σας »
— Έστω, είπε τότε, θά γευματίσωμεν είς 
τήν κοινήν τράπεζαν.

Στραφείς δ’ ύστερον πρδς τδν ήνίοχον δ- 
στις εύσεβάστως ίστάμενος περιέμενε τάς 
διαταγάς του,
— Νά έτοιμάσης τούς ίππους μετάήμίσειαν 
ώραν τδ πολύ, είπε, πρδς οδοιπορίαν.
— Μετά τούς λόγους τούτους οί δύο όδοι- 
πόροι είσήλθον είς τδ εστιατορίου, προηγου
μένου τοΰ πρεσβυτέρου καί επομένου τοΰ νε- 
ωτέρου έξ αύτών.

Καθώς δέ συμβαίνει συνήθως είς τοιαύ- 
τας περιστάσεις, δλων τών παρακαθημένων 
είς τήν τράπεζαν οί δφθαλμοί έστράφησαν 
πρδς τούς νεοελθόντας καί ή ομιλία των, ή- 
τις έφαίνετο άρκετά ζωηρά, άμέσως διεκόπη.

Οί παρακαθήμενοι ήσαν πρώτον μέν οί 
συνήθεις πελάται τοΰ ξενοδόχου, ύστερον ό 
ξένος ό άναμενόμενος ύπδ τής άμάξης περί 
ής έγένετο άνωτέρω λόγος, έπειτα οίνοπώ- 
λης τις έκ Βορδηγαλλίας σταθείς προσκαί- 
ρως είς Άβινιδν, δι’ ούς λόγους θέλομεν έκ- 
θέσει κατόπιν καί τέλος αρκετοί άλλοι οδοι
πόροι μεταβαίνοντες άπδ Μασσαλίας είς 
Αυόν.

Οί υεοελθόντες χαιρετήσαυτες διά μικράς 
κλίσεως τής κεφαλής τούς συνεστιωμένους 
παρεκάθησαυ είς έν άκρου τής τραπέζης, ά- 

1 ποχωρισθέντες ούτως ολίγον τών άλλων όμο-> 

τραπέζων. Ή πράξίς των δέ αύτη οζουσα 
όπωσοΰν αριστοκρατίαν έπηύξησε τήν περί 
αύτών περιέργειαν καί χωρίς δμως τούτου 
οιεκρίνοντο έκ πρώτης δψεως δτι δέν ήσαν 
άνθρωποι τυχαίοι άν καί ήσαν αφελέστατα 
ένδεδυμένοι, διότι άμφότεροι έφερον τήν 
κοινήν τής νεολαίας τότε ενδυμασίαν, δη
λαδή υψηλά ύποδήματα άνεστραμμένα περί 
τήν κνήμην,έπενδύτην ίπποτικδν καί οδοιπο
ρικόν μανδύαν· διέφερον δέ τών Παρισινών 
καλλωπιστών ώς καί τών έπαρχιωτών κα
τά τδν τρόπον τής κομώσεως καί κατά τδν 
λαιμοδέτην, διότι ή μέν κόμη των ήτο μα- 
κρά καί άβοστρύχιστος, ό δέ λαιμοδέτης των 
μέλας, μικρός καί δεδεμένος κατά τδν στρα
τιωτικόν συρμόν.

Καθόσον δ’ άφορα τά χαρακτηριστικά τοΰ 
προσώπου τών δύο περί οΰ ό λόγος νέων ή
σαν πάντη άντίθετα. Καί ό μέν πρεσβύτερος 
ό πολλάκις, ώς είδομεν, λαβών τήν πρωτο
βουλίαν καί τοΰ οποίου ό τόνος τής φωνής, 
καί δταν ακόμη έλάλει μετ’ οίκειότητος, έδή
λου άνθρωπον συνειθισμένον είς τδ προστάσ- 
σειν ήτο καθά προείπομεν τριακοντούτης ώς 
έγγιστα, είχε τήν κόμην μελανήν, λείαν καί 
δίχα άπό τών κροτάφων μέχρι τών ώμων 
καταπίπτουσαν, τδ πρόσωπον ήλιοκαές, τά 
χείλη λεπτά, εύθεϊαν τήν ρίνα, λευκούς τούς 
δδόντας καί δφθαλμούς ίερακείους ώς τούς 
ύπδ τοΰ Δάντου άποδιδομένους τώ Καίσα- 
ρι. Τδ άνάστημά του ήτο μάλλον μικρόν, αί 
χεϊρες αύτοΰ λεπτοφυείς, οίπόδες μικροί καί 
κομψοί· έφαίνετο δέ οτι δέν ήτο συνειθισμέ- 
νος είς τήν όποιαν τότε έφερεν ενδυμασίαν, 
ώς έκ τής στενοχώριας τήν οποίαν έδείκνυε, 
καί άν τις προσεκτικώς τδν ήκουε λαλοΰντα 
ήθελε διακρίνει έν αύτώ έλαφράν ιταλικήν 
προφοράν.

Ό δέ συνοδοιπόρος του έφαίνετο κατά τρία 
ή τέσσαρα έτη νεότερος αύτοΰ καί ήτο εΰ- 
χαρις καί ώραΐος νεανίας· είχεν δφθαλμούς 
γλαυκούς, ρίνα κανονικήν, πώγωνα δλίγον 
επιμήκη άλλά σχεδόν αγένειου. Τδ άνάστη
μά του ήτο δλίγον τι ύψηλότερον τοΰ ε
τέρου, άλλά τόσω σύμμετρον καί τόσω εύλί- 
γιστον, ώστε εί’καζέ τις δτι είχεν άν δχι δύ- 
ναμιν τούλάχιστον εύκινησίαν καί δεξιότη
τα ού τήν τυχαίαν.

Αν δέ καί ήτο απαράλλακτα ένδεδυμέ- 
νος ώς ό σύντροφός του καί μετ’ οίκειότητος 
συνωμίλουν πρδς άλλήλους, έφαίνετο δμως 
δτι έδείκνυε πρδς εκείνον είδος τι σεβασμοΰ 

τδ όποιον έπειδή βεβαίως δέν προήρχετο έκ 
τής διαφοράς τής ήλικίας, θά είχε κατά συν
έπειαν τδν λόγον του είς τήν διαφοράν τής 
κοινωνικής άλλήλων θέσεως. Πλήν τούτου, 
αύτδς μέν προσηγόρευε τδν συνοδοιπόρον 
του διά τοΰ π ο λ ί τ α ένώ έκεΐνος τδν άπε- 
κάλει απλώς 'Ρολάνδον.

"Ολοι αυται αί παρατηρήσεις μας, αιτινες 
σκοπόν έχουσι νά ύποβοηθήσωσι τδν άνα · 
γνώστην είς τδ νόημα τής. ιστορίας ήμών,δέν 
έλήφθησαν φαίνεται ύπ’ οψιν καθ’ δλον αύ
τών τδ πλάτος ύπδ τών είς τήν κοινήν τρά
πεζαν παρακαθημένων, διότι άφοΰ περιέρ
γως περιειργάσθησαν έπί τινα λεπτά τής ώρας 
τούς νεοελθόντας, άπέστρεψαν απ’ αύτών 
τούς δφθαλμούς καί ή ομιλία,έπί μικρόν δια- 
κοπεϊσα, άνέλαβε πάλιν τδν ροΰν της. Όμο- 
λογητέον δέ δτι ή συνομιλία των περιεστρέ- 
φετο είς αντικείμενου τά μέγιστα ένδιαφέρον 
πάντα οδοιπόρον. Έγίνετο δηλαδή λόγος 
περί ληστεύσεως ταχυδρομικής άμάξης κο- 
μιζούσης εξήκοντα χιλιάδας φράγκα άνή- 
κοντα είς τδ δημόσιον ή ληστεία είχε λάβει 
χώραν τήν προτεραίαν έπί τής όδοΰ τής ά- 
γούσης άπδ Μασσαλίας είς Άβινιδν μεταξύ 
Ααμβέσκης καί τής Βασιλικής γεφύρας.

Οί δύο νέοι οδοιπόροι άμα ήκουσαν περί 
τίνος έπρόκειτο, έτειναν τό ούς μετά μεγά
λης περιεργείας.

Ή έπίθεσις έγένετο είς τήν αύτήν οδόν 
έξ ής καί αύτοί διήλθον, τό δέ συμβάν διη
γείτο είς έκ τών πρωταθλητών τοΰ δράμα
τος δη’λαδή ό οίνοπώλης τής Βορδηγαλλίας.

Οί μάλλον άπλήστως άκούοντες καί τάς 
έλαχίστας λεπτομέρειας ήσαν οί διά τής 
ταχυδρομικής άμάξης έλθόντες καί μέλλον- 
τες μετ’ ού πολύ ν’ άναχωρήσωσι πάλιν οί 
δ’ άλλοι όμοτράπεζοι, τουτέστιν οί έντόπιοι, 
τόσον είχον συνειθίσει είς τοιούτου είδους α
πευκταία, ώστε έδύναντο μάλλον νά δώσωσι 
παρά νά λάβωσι πληροφορίας.
— Είπατε' λοιπόν, πολΐτα, έλεγε παχύσαρ
κος τις κύριος, όπισθεν τοΰ οποίου προσεπά- 
θει νά κρυβή διά τδν φόβον ισχνή τις καί ύ- 
ψηλή γυνή, δτι ή ληστεία διεπράχθη είς τήν 
αύτήν οδόν δι’ ής και ήμεϊς προ όλίγου ήλ- 
θομεν ; . .
— Ναι, πολΐτα, μεταξύ Ααμβέσκης καί τής 
Βασιλικής γεφύρας· παρετηρήσατε ίσως ένα 
μέρος δπου ό δρόμος άπολήγει είς δύο λο- 
φίδια ; έκεΐ ύπάρχει σωρός βράχων.
— Ναι, ναι, φίλε μου,είπεν ή γυνή σφίγγου-
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τήν πρωίαν τής χθές κατά τήν δεκάτην ώ
ραν, οπότε δηλαδή ακριβώς έγένετο ή κατά 
της ταχυδρομικής άμάξης έπίθεσις τέσσαρας 
λεύγας μακράν άπ’ εδώ, έγώ προεγευμάτι- 
ζον ήσύχως εις τό ξενοδοχειον τοΰτο, καί 
μάλιστα είχον όμοτραπέζους τούς δύο πολί- 
τας, οϊτινες τώρα μέ τιμώσι καθήμενοι δε- 
ξιόθεν καί άριστερόθεν μου.
— Δέν μοί λέγετε, παρακαλώ, ειπεν ό είς 
έκ τών δύο νεωστί είσελθόντων καί παρα- 
καθησάντων εϊς τήν τράπεζαν, τόν όποιον 
ό συνοδοιπόρος του άπεκάλει Τολάνδον, 
πόσοι άνδρες έκάθησθε είς τήν άμαξαν ;
— Τώρα σάς λέγω· ήμεθα νομίζω ... ναι, 
ήμεθα επτά άνδρες καί τρεις γυναίκες.
— Επτά άνδρες έκτος τοΰ αμαξηλάτου ; 
ήρώτησεν ό Το?^άνδος.
— ’Εννοείται, έκτός αύτοΰ.
— Καί λοιπόν επτά άνδρες παρεδόθητε είς 
τήν διάκρισιν τεσσάρων ληστών ; σάς συγ- 
χαίρομαι, κύριοι, διά τό ανδραγάθημα.
— Έγνωρίζομεν κάλλιστα όποιοι ήσαν οι 
αντίπαλοί μας, άπεκρίθηό οίνοπώλης, καί δι’ 
αύτό ούδέ μάς ήλθε κάν κατά νοΰν ιδέα ά- 
μύνης.
— Όποια ιδέα ! ύπέλαβεν ό νέος, έγνωρίζε- 
τε λέγετε ποιοι ήσαν οί αντίπαλοί σας, άλλ’ 
ήσαν μοί φαίνεται κλέπται, λησταί.
— Παντάπασιν ειπον τά όνόματά των.
— Τά ειπον μάλιστα.
— Πώς ! ώνομάσθησαν ;
— Ειπον «Κύριοι, περιττή είναι πάσα άντί- 
στασις· μή φοβεϊσθε, κυρίαι, δέν είμεθα λη
σταί, άλλά οπαδοί του Ίηού.
— Ναι, είπεν ό νέος ό εϊς τό ξενοδοχειον 
συχνάζων, προλέγουν ποιοι είναι πρός απο
φυγήν ένδεχομένης παρεξηγήσεως· τοιαύτη 
είναι ή αρχή των.
— Θαυμάσια ειπεν ό Τολάνδος, άλλά τί 
πράγμα τέλος πάντων είναι αύτός ό Ίηού, δ- 
στις έχει τόσω εύγενεΐς οπαδούς; μήπως 
είναι ό αρχηγός των ;
— Κύριε, είπεν έτερος τών παρακαθημένων 
ώς έκ τοΰ ιματισμού φαινόμενος ίερεύς ά- 
ποπτύσας τά ιερατικά καί δστις πιθανώτατα 
ήτον ού μόνον συνήθης τώ ξενοδόχω άλλά 
καί μεμυημένος είς τάάπόρρητα τής έντι
μου εταιρίας ής συνεζήτουν τά προτερήμα
τα καί τήν άξίαν, άν άνεγινώσκετε τάς Γρα- 
φάς μετά πλείονος προσοχής θά έμανθάνετε 
δτι πρό δισχίλίων καί έξακοσίων περίπου 
ενιαυτών ό περί ού ό λόγοςΊηού άπέθανε καί

σα τδν βραχίονα τοΰ συζύγου της, τδ πάρε» 
τήρησα κάλλιστα, δέν ήξεύρω μάλιστα άν 
ενθυμείσαι δτι ειπον «πολύ έπικίνδυνον είναι 
αύτδ τδ μέρος καί καλήτερον είναι νά δια- 
βαίνη τις έδώθεν τήν ημέραν παρά ΐήν νύ
κτα. »
— Ώ κυρία, είπε νεανίας τις, τακτικός πε
λάτης τοΰ ξενοδόχου φαινόμενος και έμφαν- 
τικώς όμιλών ώσεί άνθρωπος τών πάντων 
είδήμων,γνωρίζετεκάλλισταότι οί όπαδοί 
τοϋ Ίηού δέν ποιουσι διάκρισιν μεταξύ 
ημέρας καί νυκτός.
— Καλέ τί λέγετε! ήρώτησεν ή γυνή έτι 
μάλλον έντρομος γενομένη, έν'μέση μεσημ
βρία έληστεύθητε;
— Μάλιστα, πολίτις, μόλις ήτο δεκάτη 
της πρωίας.
— Καί πόσοι ήσαν τόν αριθμόν ; ήρώτησεν 
ό παχύσαρκος κύριος.
— Τέσσαρες, πολΐτα.
— ’Επέπεσαν έξ ένέδρας ;
— Όχι, ήσαν έφιπποι, ώπλισμένοι άπδ κε
φαλής μέχρις ονύχων καί ειχονκρυμμένον τό 
πρόσωπον υπό προσωπεϊον.
— Δέν άλλάζουσι μέθοδον, ειπεν ό νέος 
πελάτης του ξενοδόχου, καί πιστεύω δτι 
αύτά θά ειπον ώς έγγιστα· «Πάσα άντί- 
στασις περιττή, δέν θά σάς βλάψωμεν διό
λου, διότι ημείς μόνα τά δημόσια χρήματα 
θέλομεν.»
— ’Απαράλλακτα, πολΐτα, κατά λέξιν.
— "Υστερον έξηκολούθησεν ό τόσω πιστώς 
έξιστορών τό συμβάν, δύο έξ αύτών αφιπ
πέυσαν, καί δόντες τούς ίππους των εις τούς 
συντρόφους των, προσεκάλεσαν τδν αμαξη
λάτην νά τοΐς παραδώση τά χρήματα.
-—«Πολΐτα, ειπεν ό παχύσαρκος θαυμάσας, 
διηγεισθε τό συμβάν ώσάν ήσθε μάρτυς αύ- 
τόπτης.
— "Ισως ό κύριος ήτο παρών, ειπεν είς τών 
οδοιπόρων καί άστειευόμενος καί άμφιβάλ- 
λων.
— Δέν ήξεύρω, πολίτα, άν τοΰτο λέγων 
σκοπεύετε νά μέ προσβάλλητε, ειπεν ό νεα
νίας, ά)«.λά σάς διαβεβαιώ δτι κατά τάς πο- 
λιτικάς μου δοξασίας δέν θεωρώ ύβριστικήν 
τήν υπόνοιαν σας αύτήν. Έάν μοί συνέβαινε 
τό δυστύχημα νά εύρεθώ μεταξύ τών προσ- 
βληθέντων οδοιπόρων, ή ή τιμή νά συγκα- 
ταλογίζωμαι μετά τών έπιτεθέντων κατ’ αύ
τών, Οά τό έλεγον είλικρινώς καί κατά τήν 
μίαν καί κατά τήν άλλην περίπτωσιν άλλά 

δτι επομένως είναι φυσικώς αδύνατον νά συλ- 
λαμβάνη τήν σήμερον ταχυδρομικάς άμαξας 
είς τούς δημοσίους δρόμους.
— Κύριε άββά, άπεκρίθη ό 'Ρολάνδος άνα- 
γνωρίσας δτι ό μετ’ αύτοΰ όμιλών ήτο θεο
λόγος, άν καί τό ύφος τής ομιλίας σας είναι 
όλίγον δριμύ, έπειδή δμως φαίνεσθε κάτο
χος μεγάλων γνώσεων, επιτρέψατε είς τόν 
ταπεινόν έμέ καί άμαθή νά σάς ζητήσω με- 
ρικάς πληροφορίας περί τοΰ Ίηού τούτου 
τοΰ άποθανόντος πρό εϊκοσιν έξ αιώνων καί 
έχοντος μολοντούτο όπαδούς, διά του ονόμα
τος αύτοΰ άποκαλουμένους.
— Ό Ίηού, άπεκρίθη ό θεολόγος διά τοΰ 
αύτοΰ ύφους, ήτον εις τών βασιλέων τοΰ 
Ισραήλ χρισθείς υπό τοΰ Έλισσαιέ ύπό τόν 
δρον τοΰ νά τιμωρήση τά άνομήματα τοΰ 
οίκου Άχαάβ καί της Ίεζάβελ καί νά άπο- 
κτείνη πάντας τούς ιερείς τοΰ Βάαλ.
— Κύριε άββά, ύπέλαβεν ό νέοςγελών, σάς 
εύχαριστώ έπί τή έξηγήσει ταύτη καί δέν 
αμφιβάλλω περί τής αλήθειας καί μάλιστα 
περί τής σοφίας τοΰ λόγου σας, ομολογώ 
δμως δτι δέν έφωτίσθην πολύ έξ αύτοΰ.
— Πώς ! πολΐτα, είπεν ό είς τό ξενοδοχειον 
συχνάζων, δέν εννοείτε δτι τόν Ίηού άντι- 
προσωπεύει ή Αύτοΰ Μεγάλειότης ό Λου
δοβίκος 1Η'. χρισθείς ύπό τόν όρον τοΰ νά 
τιμωρήση τά άνομήματα τής Δημοκρατίας 
καί νά άποκτείνη τούς ιερείς τοΰ Βάαλ, ό
λους δηλαδή έκείνους όσοι συνήργησαν ο
πωσδήποτε εις τήν παράτασιν τής ελεεινής 
αύτής καταστάσεως τών πραγμάτων, κατα- 
στασεως, ήτις άπό έπταετίας άποκαλείται 
Δημοκρατία;
— Ά, μάλιστα ! τώρα ένόησα, είπεν ό νέος· 
είπετέ μοι μόνον, σάς παρακαλώ, άν συγ- 
καταλέγητε είς τούς εχθρούς τών όποιων 
τήν έξόντωσιν έργον έχουσιν οί οπαδοί τοΰ 
Ίηού, τούς γενναίους έκείνους στρατιώτας 
τούς ύπερμάχους τής Γαλλικής αύτονομίας, 
καί τούς ενδόξους στρατηγούς τούς ήγηθέν- 
τας τοΰ στρατού τοΰ Τυρόλου, τοΰ Φίνου 
καί τής Ιταλίας.
— Άναμφιβόλως, αύτούς μάλιστα πρό 
πάντων.

Οί οφθαλμοί τοΰ νέου έσπινθηροβόλησαν, 
οί ρώθωνές του έξωγκώθησαν, τά χείλη συ- 
νεστάλησαν, καί άνεσηκώθη έκ του θρονιού- 
άλ7» ό συνοοοιπόρος του τόν έσυρεν άπό τοΰ 
ίματίου καί τόν ήνάγκασε νά καθήση, ένώ 
οι ένός και μόνου βλέμματος τώ επέταξε 

σιγήν."Υστερον δ τό δείγματοΰτο τής ισχύος 
παρασχών, τότε πρώτον λαβών τόν λόγον,
— Συγχωρήσατε, πολΐτα, είπε πρός τόν 
προλαλήσαντά νέον, οδοιπόρους άπό τών 
περάτωντής οικουμένης φθάνοντας, άπότής 
’Αμερικής, ούτως ειπεϊν, ή τών ’Ινδιών, ο
δοιπόρους, οϊτινες πρό δύο έτών μακράν τής 
Γαλλίας διατελοΰντες, εύρίσκονται είς εν
τελή άγνοιαν τών διατρεχόντων καί έπιθυ- 
μοΰσι νά ά-κούσωσι πληροφορίας περί όλων 
τών πραγμάτων.
— Ή αίτησές σας πολΐτα, είναι δικαιοτά- 
τη, ειπεν ό πρός δν ό λόγος άπετάνθη, έρω- 
τήσατε καί προθύμως θέλω σάς άποκριθή. 
—- Έπειδή λοιπόν τώρα, έξηκολούθησεν ό 
μελαχροινός νέος ό τό άέτιον βλέμμα καί 
τήν μέλαιναν κόμην έχων, γνωρίζω τί έστίν 
Ίηού καί ποιον σκοπόν προτίθεται ή εταιρία 
αύτοΰ,έπιθυμώνάμάθω είςτίμεταχειρίζονται 
οί οπαδοί του τά χρήματα όσα λαμβάνουσι.
— Ώ Θεέ μου ! ούδέν τούτου άπλούστερον, 
πολίτα- γνωρίζετε δτι πολύς γίνεται λόγος 
περί άνορθώσεως τής βουρβονικής μοναρ- 
χίας/’
— Όχι, δέντό γνωρίζω, είπεν ό μελαχροι- 
νός νέος προσποιούμενος πλήν είς μάτην 
άφέλειαν, διότι φθάνω, ώς σάς προεΐπον, 
άπό τά πέρατα τοΰ κόσμου.
— Περίεργον ! δέν έχετε γνώσιν αύτοΰ ; 
Μάθετε λοιπόν δτι έντός έξ μηνών θά ήναι 
πράγμα τετελεσμένον.
— ’Αληθινά !
— Μή άμφιβάλλετε παντάπασι, πολίτα, 
είς τούς λόγους μου.

Οί δύο νέοι οί στρατιωτικώς ένδεδυμέ - 
Vol έκυττάχθησαν καί έμειδίασαν, άν καί ό 
νεώτερος έφαίνετο δυσανασχετών ύπό άνυ- 
πομονησίας.

Ό άλλος έν τούτοις έξηκολούθησε·
— Τό Αυόν είναι εστία τής συνομωσίας, 
άν πρέπει νά όνομάζωμεν συνομωσίαν σχέ- 
διον ένεργούμενον άπροκαλύπτως καί έν 
μέση άγορα. Διά τοΰτο νομίζω δτι καταλλη
λότερο'/ ουνάμεθα νά τήν άποκαλέσωμεν 
Προσωρινήν Κυβέρνησιν.
— Σύμφημι, πολίτα, είπεν ό νέος μετά πολ
λής εύγενείας έν ή όμως περιείχετο καί τις 
δόσις ειρωνείας, έστω Προσωρινή Κυβέρ- 
νησις.
— Ή προσωρινή αυτή κυβέρνησις έχει έπι- 
τελεΐον καί στρατούς.
—- Τί λέγετε ! έπιτελείον, ίσως έχει. . .
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άλλά στρατούς ...
— Έχει στρατούς, σας τό έπαναλέγω.
— Και ποΰ λοιπόν εύρισχονται;
— Εις μέν στρατός διοργανίζεται ύπό τοϋ 
Καρδόνου εις τά όρη τής Ώβέρνης, έτερος 
δέ είς τά βουνά τής Γιούρας ύπό τοϋ Τε- 
ϊσσονέτου, καί τρίτος τέλος, δστις και ε
νεργεί όλονέν αρκετά έπιτυχώς, εϊς Βανοέαν 
ύπό τήν οδηγίαν τών Έσκαρποβίλλου, Λε- 
βλώνδου και Καδουδάλ.
— Μεγάλην χάριν τή αλήθεια, πολΐτα, σάς 
οφείλω δτι μέ διεφωτίσατε περί τών συμβαι- 
νόντων, διότι έγώέφρόνουν δτι οί μέν Βουρ- 
βώνες ήσύχαζον έν τή εξορία, δτι δέ ή ’Α
στυνομία ητον αρκετά καλώς διωργανισμένη 
ώστε νά μή ύπάρχωσιν είς τάς μεγάλας πό- 
λεις βασιλικά κομητάτα καί λησταί είς τούς 
δημοσίους δρόμους· καί ένόμιζον έπί τέλους 
δτι ό στρατηγός "Ωχος είχε καθ’ ολοκληρίαν 
είρηνοποιήσει τήν Βανοέαν.

Ό νέος, πρός δν ή άπόκρισις αύτη έδόθη 
άνεκάγχασε.
— Δέν μοί λέγετε, καλέ, πόθεν έρχεσθε, 
πρός Οεοϋ, άνέκραξε, καί εύρίσκεσθε είς τοι
αύτην άγνοιαν;
— Σάς εΐπον καί προηγουμένως, πολΐτα, 
δτι έρχομαι άπό τά πέρατα τής οικουμένης.
— Καί χωρίς νά τό εΐπήτε αύτό φαίνεται.

"Επειτα ύπέλάβεν-
—Λοιπόν εννοείτε τώρα δτι, άφ’ ενός μέν οί 
Βουρβώνες δέν είναι πλούσιοι, αί δέ περιού
σιοι τών μεταναστών, δημευθέντων καί πω- 
ληθέντων τών κτημάτων αύτών, έντελώς 
κατεστράφησαν, έπομένως ήτον δλως άδύ- 
νατον νά δργανισθώσι δύο στρατοί καί νά 
μισθοδοτήται τρίτος άνευ άργυρίου. Έν τή 
δυσχερεΐ ταύτη περιστάσει φανερόν ήτον δτι 
μόνη ή δημοκρατία ήτον ικανή νά μισ- 
Οοδοτή τούς έχθρούς αύτής· άλλ’ έπειδή 
δέν ύπήρχε πιθανότης δτι θά συγκατετίθετο 
είς τοΰτο οίκειοθελώς έκριναν συντομώτερον 
καί άσφαλέστερον, άφίνοντες κατά μέρος 
τοιαύτην άκανθώδη διαπραγμάτευσή, νά 
λάβωσιν άντί νά ζητήσωσι τό άργύριόν της.
— Ά, τέλος πάντων τώρα έννοώ.
— Εύλογητός ό θεός !
— Οί οπαδοί τοϋ Ίηού είναι οί μεσάζοντες 
άπέναντι τής δημοκρατίας καί τής άντεπα- 
ναστάσεως,είναι δηλαδή οί είσπράκτορεςτών 
βασιλικών στρατηγών.
— ’Εννοείται, καί έπομένως δέν είναι αύτή
κλοπή, άλλά στρατιωτική ένέργεια· φανερός

πόλεμος.
— Θαυμάσια, πολΐτα, αί παρατηρήσεις καί 
τά συμπεράσματά σας είναι ορθότατα, κάί 
βλέπω δτι είσθε τώρα είς δλα ενήμερος ώς 
ήμεΐς αύτοί.
— Άλλά, είπε συνεσταλμένως ό οίνοπώλης 
τής Βορδηγαλλίας, άν οί κύριοι ό π α δ ο ι τ ο ΰ 
Ίηού — σημειώσατε δτι οί λόγοι μου δέν 
έχουσι τι προσβλητικόν— άν οί κύριοι ο
παδοί τοΰ Ίηού μόνα τά δημόσια χρήματα 
λαμβάνωσι...
— Μόνα τά δημόσια χρήματα καί ούδέν 
άλλο· ούδέποτε ήκούσθη δτι έλήστευσαν 
άπλοϋν ιδιώτην.
— Ουδέποτε, λέγετε;
— Ούδέποτε, μάλιστα.
— Πώς λοιπόν συνέβη ώστε μετά τών δη
μοσίων χρημάτων συμπαρέλαβον καί έν ί- 
δικόν μου χρηματόδεμα, περιέχον διακόσια 
χρυσά λουδοβίκια;
— Σάς είπον καί άλλοτε, φίλτατέ μοι κύριε, 
είπεν ό νέος ό πελάτης τοΰ ξενοδοχείου, 
δτι τό χρηματόδεμά σας άφηρέθη έξ άπρο- 
σεξίας, καί είμαι τόσω βέβαιος, δσον δτι ο
νομάζομαι Άλφρέδος δέ Βαρζώλ, δτι έν 
μια τών ήμερών τούτων θά σάς έπιστραφή.

Ό οίνοπώλης άνεστέναξεν έκ βαθέων, ώς 
άνθρωπος μή δίδων πλήρη πίστιν είς άπλάς 
διαβεβαιώσεις.
— Άλλά τήν ώραν έκείνην, ώσεί ή διαβε- 
βαίωσις τοΰ εύγενοϋς νεανίου, δστις είπών 
τό όνομά του άνεκάλυψε τήν κοινωνικήν 
αύτοΰ θέσιν, ύπεκέντησε τήν φιλοτιμίαν καί 
τήν αβροφροσύνην έκείνων ΰπέρ ών έγγυή- 
θη, ίππος έστη πρό τής θύρας τοϋ ξενοδο
χείου, βήματα ήκούσθησαν είς τόν προθάλα
μον, καί, άνοίχθείσης τής θύρας τοΰ εστια
τορίου, έπαρουσιάσθη άνθρωπος προσωπι- 
δοφόρος καί άπό κεφαλής μέχρις ονύχων 
ένοπλος.
— Κύριοι, είπεν έν μέσω άκρας σιγής προ- 
ξενηθείσης ύπό τής έμφανίσεώς του, ύπάρ- 
χει ένταΰθα οδοιπόρος όνόματι Πικότος, 
δστις ευρίσκετο χθές είς τήν ταχυδρομικήν 
άμαξαν τήν προσβληθεΐσαν μεταξύ Λαμβέ- 
σκης καί τής Βασιλικής γεφύρας;
— Υπάρχει, είπεν ό οίνοπώλης έκπεπληγ- 
μένος.
— Μήπως είσθε σεϊς; ήρώτησεν ό προσω- 
πιδοφόρος.
— Έγώ αύτός.
— Άφηρέθη πράγμα τι άνήκον είς ύμάς;

— Ναι, μοί άφηρέθη χρηματόδεμα περιέχον 
διακόσια λουδοβίκια, τό όποιον χθές ένεπι- 
στεύθην είς τόν αμαξηλάτην.
— Προσθέτω μάλιστα, διέκοψεν ό εύγενής 
νεανίας, δτι πρό ολίγου ό κύριος έποίει περί 
αύτοΰ λόγον καί τό έθεώρει ώς άπολεσθέν. 
—■ Κακώς έφρόνει ό κύριος, είπεν ό άγνω
στος προσωπιοοφόρος, διότι ήμεΐς πολεμοΰ- 
μεν τήν Κυβέρνησίν καί όχι τούς ίδιώτας- 
εΐμεθα φατριασταί άλλ’ οχι λησταί. Λάβετε 
τά διακόσια λουδοβίκιά σας, κύριε, καί άν 
ποτέ έν τώ μέλλ,οντι, συμβή παρόμοιόν τι 
λάθος, άναφερθήτε καί ζητήσατε τόν Μάρ
γαν.

Ταΰτα είπών ό προσωπιδοφόρος κατέθη- 
κεν είς τά δεξιά τοΰ οίνοπώλου τό χρημα
τόδεμα, καί φιλοφρόνως χαιρετήσας τούς 
συνεστιωμένους,έξήλθεν άφήσας τούς μέν αύ
τών ύπό τό κράτος μεγάλου τρόμου, τούς δέ 
είς άκρον έκπεπληγμένους έπί τοιαύτη προ
πέτεια.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'.

ΙΤΑΛΙΚΟΝ ΑΠΟΦΘΕΓΜΑ.

Τό βέβαιον δμως είναι δτι ό φόβος καί ή 
έκπληξις, τά δύο ταΰτα αισθήματα τά όποια 
προανεφέρομεν, δέν έξεδηλώθησαν ύπό πάν
των τών περιεστώτων κατά ίσον βαθμόν, 
άλλ’ άναλόγως τοΰ γένους, τής ήλικίας, τοΰ 
χαρακτήρος, τολμώμεν μάλιστα είπεΐν, καί 
τής κοινωνικής αύτών θέσεως.

Ούτω φερ’ είπεΐν ό οίνοπώλης Ιωάννης 
Πικότος ό καί πρωτουργός τοΰ δράματος, 
άναγνωρίσας έκ πρώτης δψεως ώς έκ τοΰ 
ιματισμού, τών δπλων καί τής προσωπίδος 
τόν άγνωστον δτι ήτον είς έκ τών ιπποτών 
τής προτεραίας, κατ’ άρχάς μέν κατεθορυ- 
βήθη, έννοήσας δμως μετ’ ού πολύ τό αίτιον 
τής άπροόπτου ταύτης έπισκέψεως, μετέπεσε 
διά μιάς άπό τής έκπλήξεως είς τήν χαράν. 
Έβλεπε τά χρήματά του έκεΐπλησίον κείμενα 
καί δμως έφαίνετο δτι δέν έτόλμα νά τά 
έγγίση, φοβούμενοι, ίσως μήπως διά τής έ- 
παφής έξαφανισθώσιν, ώς ό θησαυρός τόν 
όποιον κατ’ δναρ εύρίσκομεν καί ό όποιος γί
νεται άφαντος πριν έτι άνοίξωμεν τούς ο
φθαλμούς καί ένώ είσέτι οιατελοΰμεν μεταξύ 
ύπνου καί έγρηγόρσεως.

Ο παχύσαρκος ό παρευρεθείς είς τό συμ
βάν τής προτεραίας, καί ή σύζυγός του, ώς 
καί οί λοιποί σύνταξειδιώταί των, κατελή- 

φθησαν ύπό πανικού τρόμου καί ώθησαν είς 
τά όπίσω τά θρονία των δταν είδον τόν προ- 
σωπιδοφόρον πλησιάζοντα πρός τόν οίνοπώ- 
λην Πικότον. Ό πολίτης Άλφρέδος δέ Βαρ
ζώλ τούναντίον καθώς καί ό άββάς ό άναλύ- 
σας τό χωρίον τής ίεράς γραφής τό άναφε- 
ρόμενον είς τόν Ίηού τόν βασιλέα τοΰ Ισραήλ 
καί τήν ύπό τοϋ Έλισσαΐέ άνατεθεΐσαν αύτώ 
έντολήν, έδειξαν ού μόνον έντελή άφοβίαν 
άλλά μάλιστα έφάνησαν ώς άν προσεδόκων 
τό τοιοΰτον έπεισό.διον δσω άπρόοπτον καί 
άν ήτο. Έάν μάλιστα οί παρεστώτες δέν εί
χον ολόκληρον τήν προσοχήν των προσηλω- 
μένην είς τά δύο κύρια πρόσωπα τοΰ άλλο- 
κότου τούτου δράματος, ήθελον διακρίνει 
νεϋμα σχεδόν άνεπάίσθητον άνταλλαγήν διά 
τών οφθαλμών τοϋ ληστοϋ καί τοϋ εύγενοϋς 
νεανίου, νεϋμα τό όποιον διά τοϋ τελευταίου 
τούτου μετεδόθη άμέσως είς τόν άββάν.

Οί δύο έν τούτοις οδοιπόροι, τούς όποιους 
είοομεν καθεσθέντας "χωριστά τών άλλων 
είς μίαν γωνίαν τής κοινής τραπέζης, δέν 
έμειναν καί αύτοί δλως άδιάφοροι είς τά 
γενόμενα· άλλ’ ό μέν νεώτερος ήπλωσεν έξ 
έμφύτου ορμής τήν χεΐρά είς τήν πλευράν 
του καί έζήτησε τό έλλεΐπον ξίφος του· ταυ- 
τοχρόνως άνηγέρθη, ώς ύπό έλατηρίου κινη
θείς, σκοπεύων νά έφορμήση κατά τοϋ προ- 
σωπιδοφόρου, δπερ καί ήθελε πραγματοποιηθή 
άν ήτο μόνος· άλλ’ ό σύντροφός του ό πρε- 
σβύτερος αύτοΰ, δστις έφαίνετο δτι είχεν ού 
μόνον τήν έξιν άλλά καί τό δικαίωμα τοΰ 
διατάσσειν αύτόν, τόν έσυρε ζωηρώς άπό τοΰ 
ίματίου, ώς καί άλλοτε έπραξε, λέγων διά 
φωνής έπιτακτικής καί σχεδόν μάλιστα άπο- 
τόμου.
— Κάθησε 'Ρολάνδε !

Ό νέος πάραυτα έκάθησε.
Εϊς δμως πρό πάντων τών παρακαθημέ- 

νων διέμεινε κατ’ έπιφάνειαν τούλάχιστον 
πάντη άτάραχος καί άπαθήςκαθ’δλην τήν άλ~ 
λόκοτον ταύτην παράστασιν· ούτος δέ ήτο 
άνήρ ήλικίαν έχων τριάκοντα τριών έως τριά
κοντα τεσσάρων έτών, ξανθός τήν κόμην, 
πυρρόθριξ τό γένειον, γαλήνιος καί εύειδής 
τήν δψιν είχε μεγάλους γλαυκούς οφθαλμούς, 
λευκήν έπιδερμίδα, χείλη λεπτά, άνάστημα 
εύμήκες, καί προφοράν ξενικήν φανερώνου- 
σαν άνθρωπον γεννημένον έπί τής νήσου έ
κείνης, ή κυβέρνησις τής οποίας έπολέμει 
τότε καθ’ ήμών άδυσωπήτως καί άποφασι- 
στικώς· συμπεραίνομεν δέ δτι ήτον Άγγλος
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έκ τών δλίγων λέξεων δσαι ούτως είπεΐν 
τφ διέφυγον ελάλεε δέ τήν Γαλλικήν θαυ- 
μασίως και μόνη ή προφορά προέδιδε τήν 
καταγωγήν του. 'Ο πρεσβύτερος τών δύο 
οδοιπόρων δταν ήκουσε τήν όμιλίαν καί τήν 
προφοράν του, έξ ής βεβαίως έσυμπαίρανε 
και τήν πατρίδα του, έσχίρτησε καί στραφείς 
πρός τδν σύντροφόν του, δστις ήτο συνει- 
θισμένος νά δίορά διά τών οφθαλμών τούς 
λογισμούς του, έφάνη ώς νά τόν ήρώτησε, 
πώς πολίτης Άγγλος εύρίσκετο έν Γαλλία 
κατ’ έποχήν καθ’ ήν ό λυσσώδης τών δύο 
πολεμίων έθνών πόλεμος έφυγάδευε φυσιχώ 
τώ λόγω τούς μέν Γάλλους έκ τής ’Αγ
γλίας τούς δέ Άγγλους έκ τής Γαλλίας* 
άλλ’ ό Τολάνδος έκρινε φαίνεται αδύνατον 
την έξήγησιν διότι άνταπεκρίθη διά χινήσεως 
τών οφθαλμών και τών ώμων δηλούσης 
τάδε,

«Βλέπω καί έγώ, ώς καί ύμεις οτι τό 
πράγμα είναι άλλόκοτον άλλ’ άφοΰ σείς ό 
κατ’ έξαίρεσιν μαθηματικός δέν εύρίσκετε 
τήν λύσιν τού προβλήματος τούτου, πολλώ 
ήττον θά τήν ευρώ έγώ ». Έξ δλων επομέ
νως τούτων οί δύο νέοι τό εξής μόνον προ- 
δήλως έσυμπέρανον δτι δηλαδή ό τήν ξανθήν 
κόμην έχων καί Άγγλίζων τήν προφοράν 
ήτον ό οδοιπόρος τόν όποιον άνέμενεν προ 
τής θύρας τοΰ ξενοδοχείου ή άναπαυτική 
άμαξα περί ής έποιήσαμεν κατ’ αρχάς λό
γον, και δτι πατρίδα είχε τό Λονδινον ή 
τούλάχιστον άλλην τινά κο μητείαν ή δουκάτον 
τής Μεγάλης Βρετανίας.

Είπομεν δτι οί λόγοι του ήσαν σπάνιοι, 
τόσω μάλιστα σπάνιοι ώστε ώμοίαζον μάλ
λον έπιφωνήματα* άμα όμως ήκουε πληρο
φορίαν τινά περί τής ένεστώσης καταστά- 
σεως τής Γαλλίας, έξήγεν άμέσως έκ τοΰ 
κόλπου του πολύφυλλον λεύκωμα καί παρε- 
χάλει δτέ μέν τόν οίνοπώλην, ότέ δέ τόν 
άββάν καί άλλοτε τόν εύγενή νέον νά έπα- 
ναλάβωσιν δ,τι είπον άφορών τήν κατάστα
σήν του τόπου* έπειδή δέ ή αίτησις έγίνετο 
διά πολλής φιλοφροσύνης, προΟύμως και εί- 
σηκούετο. Τοιουτοτρόπως λοιπόν έσημείωσε 
παν ο,τι περίεργον, άλλόκοτον ή καί θεατρι
κόν έλέχθη περί τής κατά τής ταχυδρομικής 
άμάξης έπιθέσεως, τής καταστάσεως τής 
Βανδέας καί τών ώιαάώκ τον ’/ηού. ευχαρι
στών έκάστοτε καί διά λόγου καί διά χειρο
νομιών, διά τής δυσκαμψίας έκείνης τής χα- 
ρακτηριζούσης τούς ύπερωκεανείους γείτο-

νάς μας, Χαί έκάστοτε φυλάττων είς τό Θυ
λάκιο ν τοΰ έπεν δύτου του τό λεύκωμα διά 
νέας τίνος σημειώσεως έπηυξημένον,

Τελευταΐον δέ, ώς ό Θεατής ό καθηδυνβ- 
μενσς έπί τή άπροσδοχήτω λύσει δράματός 
τίνος, άνεφώνησε παραφερθείς ύπό χαράς 
δταν ειδεν εισερχόμενου τόν προσωπιδοφό- 
ρον, καί τανύσας τά ώτα καί τούς δφθαλ
μούς μεγεθύνας, έβλεπε καί ήκουεν αυτόν 
έωσοΰ έξήλθε καί έκλείσθη κατόπιν αύτοΰ ή 
θύρα· τότε δ’ έξαγαγών μετά σπουδής τό 
λεύκωμά του·
— Ώ κύριε, είπε πρός τόν πλησίον αύτοΰ 
καθήμενον άββάν, θά μοί κάμητε τήν χάριν 
νά έπαναλάβητε κατά λέξιν, άν ή μνήμη 
δέν μέ βοηθήση, δ,τι εϊπεν ό πρδ ολίγου ί- 
ξελθών δζέντλεμαν;

Άμ’ έπος άμ’ έργον διά τής βοήθειας 
τοΰ άββά έξεπλήρωσε τήν έπιθυμίαν του καί 
κατώρθωσε ν’ άντιγράψη άλανθάστως τήν 
πρός τόν Ίωάννην ΙΙικότον ομιλίαν τοΰ 
όπαδοΰ τοΰ Ίηού* τούτου δέ τελεσθέντος 
άνέχραξε διά προφοράς ήτις καθίστα δλως 
πρωτοτύπους τούς λόγους του.
— Ώ, τή αλήθεια, εις μόνην τήν Γαλλίαν 
βλέπει τις τοιαΰτα πράγματα* -η Γαλλία εί
ναι ό περιεργότερος τόπος τής οικουμένης! 
Μέ ύπερευχαριστει ή είς Γαλλίαν περιήγη- 
σίς μου χαί χαίρω πολύ δτι έγνώρισα έκ 
τοΰ σύνεγγυς τούς Γάλλους.

Ή τελευταία αυτή φράσις μετά τοιαύτης 
φιλοφροσύνης έλέχθη ώστε έπρεπέ τις νά 
εύχαριστήση τόν είπόντα αυτήν άν καί κα- 
ταγόμενον έκ τών νικητών τής Κρεσίας, του 
Πουατιέ καί τοϋ’Αζινκούρτ.

Ό νεώτερος λοιπόν τών δύο οδοιπόρων 
άνταπεκρίθη είς τήν φιλοφροσύνην ταύτην 
μέ τήν δηκτικήν έκείνην άπάθειαν τήν κατά 
τό φαινόμενον έμφυτον αυτώ.
— Μά τήν πίστιν μου! τ’ αύτά καί έγώ 
φρονώ, μιλόρδε, σάς άποκαλώ δέ μιλόρδον 
διότι ύποθέτω δτι είσθε “Αγγλος,
— Μάλιστα, κύριε, άπεκρίθη ό τζέντλεμαν, 
έχω τήν τιμήν ταύτην.
— Καθώς λοιπόν σάς έλεγον, έξηκολούθη-
σεν ό νέος, χαίρω δτι περιηγούμαι είς τήν 
Γαλλίαν καί βλέπω δ,τι προ μικροδ είδον 
έπέπρωτο τωόντι νά έλθη κυβέρνησις συγ- 
κροτουμένη ύπό τών πολιτών Γοχιέρου, Μου- 
λίνου, 'Ρογιέρου Δικοσίου, Σιεγή καί Βα^ρα 
διά νά γίνωμεν θεαταί τοιούτων γελοίων 
πραγμάτων. (ακολουθεί)


