
ΕΤΟΣ Γ'.

ΧΡΥΣΑΛΑΙΣ

II ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΔΙΛΘΙΙΚΙΙ 
ΜΩΑΜΕΟ ΤΟΥ ΠΡΟΦΠΤΟΥ,

ΚΑΙ ΤΟ

ΧΑΤΠ ΣΕΡΙΦΙΟΝ Τ^Υ ΣΟΥΛΤΑΝΟΥ ΣΕΛΙΜ.

Λ.

SmJ ΕΛΙΜ δ υίδς τοΰ Βαϊαζήτου, αμ.’ άναβάς τδν 
σουλτανικδν θρόνον, έστρεψε τά βλέμματά του 
προς τήν Αίγυπτον, τήν οποίαν ήγον καί έφεραν 
α: άτακτοι τών Κιρκασσίων όρδαί, οίτινες, δούλοι 
τέως, διά σειράς εγκλημάτων καί θηριώδους βία; 
κατέλαβον τον περιφανή των σουλτάνων θρόνον, 
άναγορεύσαντες καί ίδιον βασιλέα. Μετά πολλά; 
μάχας, ας έπί τδ πολύ δέν έστεφεν ή νίκη, ή Αί
γυπτος παρεδόθη έν I 5<7 εις τον Σελίμ, αυτο
προσώπως έκστρατεύσαντα. Δεν προτιθέμεθα ν’ ά- 
φηγηθώμεν λεπτομερώς τάς προηγηθείσας τής 
άλώσεως μυριόνεκρους μάχας, την λύσσαν τών 
διαμαχομένων, καί τά στρατιωτικά κατορθώμα
τα, τά όποια ώς έπί τδ πολύ ακαταλόγιστος θη
ριωδία έπεσφράγιζεν, αλλά μόνον νά ένδιατρίψω- 
μεν περί δύο γεγονότα σπουδαίως έπηρεάσαντα 
την τύχην τού ελληνισμού, κατά τούς δυστυχείς 
έκείνους χρόνους, δτε έφαίνετο οργών δ βάρβαρος 
τών κατακτητών φανατισμός.

Μεταζύ τών ύπδ τδν Σελΐμ κατά τής Αι’γύπτου 
έκστρατευσάντων ητο καί τις έκ Πελοπόννησου 
χριστιανός, τιμώμενος καί άγαπώμενο; διά τήν 
άνδρείαν καί τάς άλλας άρετάς του,'Γσερνοτάς ονο
μαζόμενος, καί έχων τδ αξίωμα μπέης τού Μω- 
ρέως. Αμα ή φωνή τού Σελίμ έκ άλεσε τούς πι
στούς εις τά όπλα, έδραμε καί δ έν λόγο» Τσερ' 
νοτάμπεης μετά τού υπό τάς διαταγάς του τάγ
ματος τών Πελοποννησίων σπαίδων (1), καί συνε- 
τέλεσε τά μέγιστα εις τήν νίκην. Οταν δέ ήλώθη 
ή Αίγυπτος, καί τά πάντα παρεδίδοντο εις τδ πύρ 
καί τδν σίδηρον τών νικητών, ό Τσερνοτάμ.πεης 
μετά τών ύπ’ αυτόν σπαίδων κατέλαβε τδ Σιναϊ- 
τικδν μετόχιον, καί έσωσεν άπδ τής σφαγής τούς 
καλογήρους καί τούς έν αύτώ προσφυγόντας πο
λυαρίθμους χριστιανούς.

Παρά τοϊς Σιναΐταες υπήρχεν έν πρωτοτύπφ 
παλαιά τις διάταξις τού προφήτου Μωάμεθ γρα- 
φεϊσα τδ δεύτερον έτος τής έγίρας (624 Μ. X.),

(I) Τδ πλεϊστον μέρος τοΰ κατά τήν άνω Εκστρατείαν 

σουλτανικοϋ Ιππικού συνίστατο έκ Θρακών, Ήπειρωτών, 

και Μακεοόνων χριστιανών. — Τότε δε τά μάλιστα διέ- 

πρεψε καί δ φλαμπουριάρης τού Μωρε'ω; Γεώργιο; Γιουέλ- 

6ος, διακριθείς ιδία μετά τού Σινάν πααα έν τώ πολεμώ 

της Γάζης, καί τού δποίου μνείαν ποιείται τδ χάτι-σερίφι 

τοΰ Σελίμ. (Παρ. Ίερ. *Ις. σελ. 399—400. — 407-8)·
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οτε ό προφήτης ητο μόνον κύριος τής Μεδίνης κα'ι 
τοϋ Κιαμπέ.Φαίνεται,δτι 5 κατά την έποχήν έκεί
νην ηγούμενος τοϋ Σινά, άνθρωπος έμφρων, κα'ι 
προοιωνιζόμενος την έν τώ μέλλοντι αύςησιν τοϋ 
τέως άσημου Μωάμεθ έν τόπφ, όπου άλλως τε 
εκτεθειμένη ήτο ή έπΐ τοϋ Θεοβάδιστου ορούς 
Μονή ει; τάς δηώσε^ς τών Αράβων, έζήτησε καϊ 
έλαβε παρ’ αύτοΰ το ύπέρ τών χριστιανών ευερ
γετικόν τοΰτο διάταγμα- δ δέ Μωάμεθ, ώσεί κο- 
λακευθεΐς διά τήν ύπδ τών χριστιανών άναγνώ- 
ρισιν τής ισχύος του, ού μόνον προθύμως έξέδοτο, 
άλλά καί μέχρι θανάτου, ώς λέγει ό πατριάρχης 
ϊεροβολύμων Νεκτάριος, «ήγάπα πολλά τδ γένος 
»τών χριστιανών, παρά άλλο κανένα γένος, και 
«πολλά έσπούδαζε νά φυλάττωνται άπείρακτοι 
»έν ειρήνη- δθεν καϊ δέν φαίνεται εϊς άλλο γράμμα 
»νά βάλλη τδ ΐδιόν του χέρι, παρά εϊς αύτδ, όποϋ 
«έδωκε τών χριστιανών.» (1) ό Μωάμεθ πολύ 
προσεπάθησεν ΐνα τδ θρήσκευμά του άν ούχί έγ 
κολπωθή, τούλάχιστον μή έπικριθή ύπδ τών χρι
στιανών, οΐτινες φαίνεται πρδς ούδέν έλογίσαντο 

τήν έμφάνισιν τοΰ υίοΰ τοϋ Αμπτουλα. Γράφων 
πρδς τδν Βυζαντινόν τοπάρχην τής Αλεξάνδρειάς 
δ Μωάμεθ επιφέρει" «Ω λαοί τών Γραφών δέχθητ* 
«διδασκαλίαν μέλλουσαν ΐνα καταστήσει τά πάν- 
»τα κοινά μεταξύ ήμών.» (2) Καΐ, πρδς τδν αύτο- 
κράτορα Ηράκλειτον, έν Συρία τότε διατρίβοντα 
έγραψεν ό νέος προφήτης- δ απεσταλμένος ύπε- 
δέχθη λαμπρώς, τήν έπιστολ.ήν έθηκεν δ αύτο
κράτωρ ύπδ τδ προσκεφάλαιον, άλλ’ ούδεμίαν ά- 
πάντησιν έδωκεν- δ δέ Μωάμεθ καΐ είς τοΰτο 
ήρκέσθη, άφοϋ προηγουμένως γράψα; πρδς τδν 
σάχην τή; Περσίας, ού μόνον περιεφρονήθη έλεει- 
νώς, άλλά καί ό άπεσταλμένος του έσφάγη, διότι 
έτόλμησεν ΐνα προτάξη τδ όνομά του, καϊ έπειτα 
τδ τοϋ σάχη.

Αφοϋ καθιδρύθη σουλτάνος τής Αίγύπτου ό 
Σελΐμ, έπαρουσιάσθη ό Τσερνοτάμπεης, λίαν ευνο
ούμενος διά τάς σπουδαίας υπηρεσία; του, κα'ι τώ 
εΐπεν ότι «ένταϋθα ύπάρχουσι καλόγηροι τινες 
«ομόθρησκοί μου, καΐ Θέλουν νά ελθωσιν εϊς προ
σκύνησή τής βασιλείας σου.» Αφοϋ ό Σελΐμ συ- 
νήνεσεν, οί καλόγηροι, ών ηγείτο εις φέρων έπΐ 
τής κεφαλής,έντδς δίσκου κεκαλυμμένου διά πρα
σίνου υφάσματος,τήν διάταξιν τοΰ Μωάμεθ, έπα-

(!) Νέκταρ ίου, Ίεοοκοσαική Ιστορία, Ένετίηαι 1758, 
σελ. 875. '

(2) Ή έπιστολή αυτή κατεχωρήθη ύπδ Bdin έν Jour
nal Asiatique, 1854, σελ. 488.

ρουσιάσθησαν. 0 Σελΐμ έχάρη κατά πολλά, διότι 
έκ φήμης έγνώριζε μέν τήν ύπαρξιν. αύτής, ήγνόει 
δμως κάϊ ποΰ ηύρίσκετο, καΐ άφοϋ έξήτασε καΐ 
εβεβαιώθη δτι ητο ιδιόχειρος τοΰ Αλή Αμπτιτα- 
λΐπ, τοϋ έπικαλουμένου ύύηγοΰ χαί διαδόχου, 
ήρώτησε τούς μοναχούς όποίαν χάριν έζήτουν- οί 
δ’ είπον τήν έπικύρωσιν τών έν αύτή ορών, ώς καΐ 
ύπδ τών κατά καιρούς σουλτάνων τής Αίγύπτου έ
γίνετο. 0 Σελΐμ συνήνεσε,παραλαβών δμως τδ πρω
τότυπον,ώς’πολύτιμον κληροδότημα,καΐ διατάξας 
τδν σφραγιδοφύλακα ΐνα δοθή {πιστόν άντίγραφον 
μεθ'δλων τών επισήμων τής έπικυρώσεως τίτλων. 
Ελεγε δέ δτι «περισσότερον έχάρην διότι εύρηκα 
»τοιοϋτο πράγμα, παρ’ δτι ελαβον τήν βασιλείαν 
»τή; Αίγύπτου.»

Πολλάκις δ’ έγένετο πρόξενος μεγάλων <ύφε- 
λειών τοϊς χριστιανοί; ή διαθήκη έκείνη. «Αύτή ή 
«διαθήκη, λέγει δ Νεκτάριο;, έφύλαξε καϊ έως 
»τήν σήμερον, Θεοϋ προνοία, φυλάττει αύτδ τδ 
»Θεοφρούρητον μοναστήριον μέσα είς τοιοΰτον 
» τόπον, άπδ πολλούς καϊ μεγάλους κινδύνους, μέ 
»τδ νά έχη αύτήν τήν ιδιόχειρον διαθήκην τοΰ 
«Μωάμεθ, όποϋ τά άλλα δλα έκεϊσε μοναστήρια, 
»τά μέν τελείως ήφανίσθησαν, καΐ έκ θεμελίων 
«έφθάρησαν, τά δέ πρδς καιρδν έρημώθησαν.»

Ποογενές-ερον άντίγραφον τής διαθήκης ταύτης 
ύπήρχεν είς τδ έν Κωνσταντινουπόλει μετόχων 
τών Σιναϊτών, πρόξενον ώ^ελείας παρά τοϊς χρι
στιανοί; γενόμενον. Περί τά 1670 Ντελη-Μπου- 
ραζέρη; τι;, χαρατζάοης τής Ρούμελης, ένήργησεν 
ΐνα έκδοθή χάτι-σερίφι ΐνα πληρόνωσι χαοάτζι 
δλα τά μοναστήρια. 0 τότε πατριάρχης ίωαννί- 
κιος ό Αίνδιο; μετ' άλλων αρχιερέων έλαβεν άπδ 
τούς Σιναίτα; τδ άντίγραφον τής διαθήκης, καί 
μετά τών παρευρισκομένων Σιναϊτών έπορεύθησαν 
εΐ; τδν μουφτήν, δστις άνεχαίτισε τήν όρμήν τοϋ 
χαρατζάρη, έκδούς καΐ φετφάν, έπΐ τή βάσει τή; 
διαθήκης, δι’ ού δέν συνεχωρεϊτο μήτε καλόγη- 
ρο; μήτε κοσμικές ίερεύς νά πληρόνη φόρον, μήτε 
άλλο βάρος βασιλικόν, κατά τήν προσταγήν τοΰ 
προφήτου ( I).

(1) Νεκταρίου, Ίεο. Ίστορ. Παρ. Hammer, Ilistoire 
de l'Empirc Ottoman, tom. 1· — Cantenir, IV, 

σελ. 41—42.
Μετά τδν Μωάμεθ δ Άμερ, αρχηγός τών’Ισμαηλιτών, 

ήλθεν ει; ’Ιερουσαλήμ καΐ Βηθλεέμ, καΐ έσεβάσθη τδν 
τάφον τοϋ Σωτηρος, δρίσα; ΐνα οί χριστιανοί, καΐ οί ναοί 
των, ωσιν ίεοοϊ παρά τοϊς Μουσουλμάνοι;. — Καϊ δ Μωα- 

I μεθ Άμπονλ-χακέμ, τελευταίος ιμάμης τών Χιϊτων, περί

Εχει δέ ούτως ή ύπέρ τών χριστιανών διαθήκη 
τοΰ Μωάμεθ, κατά τήν ύπδ Νεκταρίου πατριάρ
χου φερομένην έκ τοΰ Αραβικοΰ μετάφρασιν (1).

«Τδ παρόν γράμμα, έπειδή δ θεδς έστι μέγας 
καϊ κυβερνήτης, ύστερον άφοΰ ήλθον πάντες οί 
προφήται, διά νά μή μείνη μαρτυρία αδικία; 
πρδς τδν θεόν, διά τά πρδς άνθρώπου; διδόμενα 
χαρίσματα) έγραψεν ό Μωάμεθ, δ υίδς τοΰ Αμ- 
πτουλάχ και απόστολο; τοϋ θεοΰ, δ θεωρός καΐ 
επιμελητής τοΰ παντδ; κόσμου πρδς όλου; τοΰ 
έθνους του καΐ τή; θρησκείας του, ώ; στερεόν 
καϊ βέβαιον τάξιμον καΐ ύπόσχεσιν, διά τήν φυ
λήν τών χριστιανών, καϊ διά τήν γενεάν τών Να
ζωραίων, δπου καϊ άν εύρίσκωνται,σιμά ή μακράν * 
ευγενεϊ; νά ηναι ή δυγενεϊς, ένδοξοι ή καΐ άδοξοι, 
λέγον ούτω.

Α. «όποιος άπδ τδ έθνος μου θέλει χαλάσει 

τήν ύπόσχεσιν καί τδν όρκον, δπου εΐναι εϊς τήν 
παροϋσαν συμφωνίαν, φθείρει τήν ύπόσχεσιν τοΰ 
θεοΰ, καϊ άρνεϊται τδ δρκον του, καΐ έναντιεϊται 
εί; τδ πρόσταγμά του, άντιστέκεται τής πίστεως 
του ( μή γένοιτο θεέ- ) γίνεται άξιος τοϋ άναθέ- 
ματος, ή Βασιλεύς νά ηναι δ τοιοϋτος, ή καΐ πτω
χός, καϊ άπλώ; εϊπείν δστις καϊ άν ήναι.

Β'. «Λοιπόν δεόταν τινάς άπδ τού; μοναχού
περιηγητάς θέλει κατοικήσει εις κανένα όρος, ή 
κορυφήν, ή σπήλαιον, ή χωρίον καϊ τόπον οϊκού- 
μενον, ή περιγιάλι ή άμμουδίά, ή είς μοναστή
ριον, ή έκκλησίαν καί οίκον εύκτήριον, έγώ είμαι 
έν μέσω αυτών προστάτη; καϊ φύλαξ αύτονών, 
καϊ δλων τών πραγμάτων τους μέ τήν ιδίαν μου 
ψυχήν, καΐ μέ τήν βοήθειαν καϊ προστασίαν μου, 
καϊ μέ δλον μ.ου τδ έθνος- διατί αύτοΐ εΐναι μέ
ρος μου καΐ τιμή μου.

ΐΛ «Ετι προς-άζω καΐ έμποδίζω τούς έμίνηδες 
νά μή γυρεύουσιν άπ αύτού; χαράτζι, ή άλλα 
νέα δοσίματα, δτι εις αύτού; βία καϊ δυναστεία 
δέν γίνεται.

Δ. «Τούςκριτάς τους, καϊ ήγουμ-ένους τους νά 
μήν τούς άλλάσση τινας, άλλά νά μένουσιν άμε· 
τάτρεπτοι.

τδν θ ' αιώνα, παρά τοϊς Πέρσαις Ιδίως ώς άγιος θεωρού
μενος, έχήρυττεν υπέρ τών χριστιανών λέγων, ίτι ένοΰμε- 
μενο; μετά τοϋ’Ιησοϋ Χριστοΰ θέλει έπανέλθει πρδς κατα- 
πολέμησιν τοϋ ’Αντίχριστου, καϊ συγχώνευσιν τοϋ χριστια
νισμού καϊ ισλαμισμού είς μίαν καϊ τήν αύτήν θρησκείαν !

(1) Ίεροκοσμ. Ίστ. σελ. 271 -73.

Ε. «Τού; περιηγητάς του; νά μήν τούς έμπο
δίζη τινα; άπδ τήν περιηγησίν του;.

ΣΤ’. »Απδ τά ύπάρχοντα τών εκκλησιών τους 
κανένα νά μήν ήμπορή νά έξοδιασθή εί; κτίσιμον 
Μετζιτιού, ή άλλου τινο; τόπου Μουσουλμάνικου.

Ζ'. »Οποιο; θέλει κάμει κανένα άπδ τούτα, 
δπου άπηγόρευσα, ά; ήξεύρη βέβαια πώς έλυσε 
τδν όρισμδν τοΰ θεοϋ, καϊ έναντιώθη τοϋ Απο
στόλου του.

Η'" «Ετι νά μή πληρώνουσι χαράτζι οί Κριταί 

τους, καϊ ήγούμενοί τους, καϊ δούλοι τους, καϊ 
μαθηταί του;, καϊ άλλοι πως υποτακτικοί, ού
τε νά πειράζωνται, δτι έγώ είμαι προστάτης 
αύτών όπου καϊ άν εύρίσκωνται, είς τήν γήν, 
ή εί; τήν θάλασσαν, είς Ανατολήν, καϊ Δύσιν, 
είς Αρκτον καϊ Μεσημβρίαν- έπειδή αύτοΐ καϊ 
πάντα τά περί αύτού; εϊναι χρέος μου, καϊ δρκο; 
και παρακαταθήκη μ.ου.

θ'. «Καϊ άπδ έκείνου; όπου έν ησυχία άσκη- 

τεύουσιν εϊ; τά όρη, νά μή πέρνουσι χαράτζι, ού
τε δέκατον διά τά είσοδήματά τους- ούτε τινα; 

Μουσουλμάνο; νά γίνεται σύντροφο; μετ’ αύτού;, 
έπειδή καϊ αύτοΐ άλλο δέν έργάζονται μόνον τά 
πρδς τροφήν.

1'. «Οταν φθάση έν εύθηνία δ καιρό; τοΰ καρ
πού, νά τού; δίδουσιν εϊς κάθε έρπέτι ένα καυχί.

ΙΑ. «Ούτε εϊς τδν καιρόν τού πολέμου νά τού; 
εύγάζουσι διά νά εύγουν εϊ; τδν πόλεμον, ούτε 
νά τού; ζητούσι χαράτζι.

IB'. «Ετι άπδ τού; χριςτανούς, οί εντόπιοι καϊ 

πλούσιοι όποϋ μέ πλούτον πραγματεύονται καϊ 
εΐναι άξιοι διά χαράτζι, νά μήν πληρόνουσιν άλ
λο, παρά δώδεκα δραχμάς.

ΙΓΖ. «Εξω άπδ τδ κεφαλοχάρατζον, άλλο νά 
μή τού; ζητούσι, κατά τδ πρόσταγμα τού Θεοϋ 
όπου λέγει. Μή ένοχλήτε τού; σεβομένου; τά 
έκ τοϋ Θεοϋ πεμφθέντα βιβλία, άλλά κατά τδν 
άγαθώτερον τοϋ άγαθωτέρου τρόπον νά τούς άγα- 
θοποιήσετε*, καϊ μάλιστα μέ τούτους συναναστρά- 
φητε- καϊ έκείνου; όπού τού; πειράζουσι ( όποιοι 
καϊ άνήναι) νά τού; έμποδίζητε.

ΙΔΖ. «Μί,ά γυναίκα χριστιανή έάν ύπανδρευθή 
μέ ένα Μουσουλμάνον, δ Μουσουλμάνο; νά κάνη 
τδ θέλημα τής γυναικός έκείνης, καϊ νά μή τήν 
έμποδίζη άπδ τήν έκκλησίαν, καϊ προσευχήν της, 
καϊ ταϊ; συνήθειαι; τή; πίστεως της.

ΙΕ'. «Τινά; νά μή τού; έμποδίζη, εις τδ νά 
άνακαινίζουσι τάς εκκλησίας τους.

ΙΣΤ'. «δστι; θέλει κάμει τι παρά ταύτην τήν
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ύπόσχεσιν, ή νά πιστεύση τδ εναντίον, γίνεται 
δέβαια αποστάτης τοϋ Θεοΰ, καί τοϋ Θεϊκοϋ 
Αποστόλου' ότι τοΰτο είναι μία βοήθεια εΐς αυ
τούς κατά τάς υποσχέσεις τους.

ΙΖ'· «Και εΐς αυτούς απάνω νά μή σηκώνη τι- 
νάς άρματα, μάλιστα οί Μουσουλμάνοι δι’αύτού; 

νά πολεμοϋσι.
1Η'. «Καί διά τοΰτο προστάζω ούδείς άπδ τδ 

έθνος μου νά άποκοτήση νά κάμη τδ εναντίον 
ταύτης τής ΰποσχέσεως, έως νά άφανισθή δ 
Κόσμος.

Μάρτυρες.

*Αλής, υίδς τοϋ ’Αμπιταλίπ, όμάο, υίδς τοΰ 
Χατάβ, Αμπουντελντάρ, υίδς τοΰ Αμπομπέρ, 
Αββας, υίδς τοΰ ’Αμ,πτελμουταλίβ, Ζιβήρ, υίδς 
τοΰ Αββάμ, Σαήτ υίδς τοΰ Μαάτ, Θαβήτ, υίδς 
τοΰ Νεφίς, Μπουχανιβέ, υίδς τοΰ Αβίδ, Μοκα- 
δέμ, υίδς τοϋ Καρσή, Αμπτιλάζιμ, υίδς τοΰ Χα
σάν, Αζίβ, υίδς τοΰ Γιασΐν, Αμ,πομπέκερ, υίδς 
τοΰ Αμπί κααφί, Οτμάν, υίδς τοΰ Γάφας, Αμ- 
πτουλάχ, υίδς τοΰ Μεσούτ, Φαζέρ, υίδς τοΰ 
Αββας, Ταλάτ, υίδς τοΰ Αμπτουλάχ, Σαάτ, | 
υιός τοΰ Αββάτ, Ζεήτ, υίδς τοϋ Θαβίτ, Χασμέρ 
υίδς τοϋ Αβίδ, Χάτιθ, υίδς του Θαβίτ, Αμπτου
λάχ, υίδς τοΰ Ομερ.

«Τδ παρόν έγραψεν δ δδηγδς και δάδοχος Αλής 
τοϋ Αμπιταλίπ, βάλλωντα; τδ χέρι του δ προ
φήτης είς τδ Μεντζήτι τοΰ προφήτου (έν ω εϊη 
ειρήνη), τώ δευτέρω χρόνω τής φυγής, τή τρίτη 
ήμερα τοϋ Μαχαρέμ μηνάς.»

Β.

Η εκστρατεία καί ή άλωσις τής Αίγύπτου, 
έκτδς τής άνω διαθήκης, παρήγαγε καί έτερον 
ύπέρ τοϋ ελληνισμού και τής ορθοδοξίας άποτέ
λεσμα. Ενώ δ Σελΐμ πολεμών τούς Αιγυπτίους 
καί βλέπων τάς δσημέραι, ένεκα τής παραβόλου 
έπιμονής τών άντιμαχομένων, παρεμβαλλομένας 
δυσχερείας, έν άπελπισία σχεδδν ηύρίσκετο περί 
τής έκπληρώσεως τοΰ φιλοδόξου ονείρου του, ένε- 
φανίσθησαν νύκτωρ αύτώ καί τοϊς μεγιστάσιν 
οί Τεσσαράκοντα άγιοι μάρτυρες καί ένθαρρύναν- 
τε; τώ ύπεσχέθησαν τήν συνδρομήν των. Εμπλη- 
κτος δ Σελΐμ εΐς τδ μέγα έκεϊνο τής χριστιανικής 
θρησκείας Οαΰμα, δπερ έπιτυχία πλήρης έπεκύρω- 
σεν, έξέδωκεν εύεργετικωτάτας ύπέρ τών χριστια
νών διατάξεις. Περιεργότερον δέ καί έπισημότερον 
είνε τδ κάτωθι δημοσιευόμενον χατη-σερίφιον έκ-

δοθέν ύπέρ τής έν Αθφ μονής τών Τεσσαράκοντα 
μαρτύρων, ένεκεν πυρκαϊα; άποτεφρωθείσης, καί 
είς τής δποίας τήν άνακαίνισιν έλαβεν ενεργητι
κότατου μέρος, έξασφαλίσας καί διά γενναίων 
προνομίων.

Χάτη-Σζρίφιογ τοΰ Σου.1τά>ου ΣεΛίμ did zor 
άναχαιησριόν τοΰ μοναστηριού τοΰ Ξηροπο
τάμου χαί όιά τά .Ιοιπά προνόμια χαί άσν- 
όοσίας, ύποΰ ίχάρισεν είς αυτό, όταν έχυρί- 
ευσε την Αίγυπτον.

Ηγεμών τών ένδοξων ηγεμόνων, μεγάλε τών 
συνετών μεγάλων, έξουσιαστά δυνάμεως καί δόξης, 
καί τή τοΰ Θεοΰ ύψίστου βοήθεια καί χάριτι ϊδιε 
πασιά τής μεγαλοπόλεως Θεσσαλονίκης, Αλή- 
πασιά, αίωνιζέσθω σοΰ ή δόξα, καί τών Μουσουλ
μάνων κριτών ίδιε τή θεία χάριτι κ*ί βοηθεία 
καδή τών Σιδηροκαυσίων άπδ τήν τής Ρούμελης 
νεχαγιάν Μεχμέτ έφέντη, αύξηνθείη σου ή άοετή, 
καί τών ουλεμάδων έναρετώτεροι καί άξιοιματι- 
κοί τών μ,ουχουμ.ετλήδων, αύξηνθείη ή δόξα πάν
των ύμών.

’Ερχομένου τοϋ παρόντος βασιλικού καί υψη
λού μας δρισμοΰ, γνωστόν έστω πάσιν ύμϊν, δτι 
μετά πολλούς έκείνους κόπους, καί μετά τοσαύ- 
την ποταμηδδν αιματοχυσίαν καί τούς φρικτούς 
έκείνους πολέμους τών Τζερκέζων καί Αράβων, 
ηύδόκησεν δ Θεδς νά χαρίση εϊς ημάς τήν νίκην, 
καί νά μας κάμη τούς ύπερτέρους τών πολεμίων 
καί έχθρών μας, καί νά πρόσθεση είς τήν Βασι
λείαν μας καί τδ βασίλειον τής Αίγύπτου, καί 
διά τοΰτο είναι δίκαιον νά εύχαριστοΰμεν τώ 
υψίστω Θεώ. Ευρισκόμενοι λοιπδν άκόμη είς τδ 
Μησίρι διά τήν σύστασιν ταύτης τής πολιτείας, 
είδαμεν δφθαλμοφανώ; ένα ό'νειρον πολλά θαυ
μαστόν καί μεγάλον, τεσσαράκοντα παλικάρια 
μεγαλόσωμα μέ άρματα δλόχρυσα, ωσάν αγγέλους 
εις άέρα τρέχοντας, καί μάς έλεγον : ημείς εϊμε- 
σθεν, ώ βασιλεύ, βοηθοί τών Οθωμανών, καί συ- 
νεργοί τής νίκης κατά τών έχθρών σου, καί διά 
νά μάς άνταμείψη; είς τδ καλόν, δποΰ σάς έκά- 
μαμεν, κατά τήν αδριον θέλουν έλθει κάποιοι έρη· 
μϊται ^ουγ/ιπάχιάες-'Ι ),νά ζητήσουν θέλημα άπδ 
τήν Βασιλείαν σου, είς τδ νά άνακαινίσουν τδ 
σπήτί μας, δποΰ έχει μέσα είς τοΰ λόγου του τά 
λείψανά μας, καί λοιπδν άν άγαπάς νά μάς έχ9|ς 
φίλους καί είς τούς άλλους καιρούς, πρέπει δχς

(1) Μοναχοί.
(1) Ή Ναύπακτος,

μοναχά νά τούς δώση; θέλημα νά κτίσουν τδ 
•σπήτί μας, άλλά καί νά τούς φιλοδωρήσης μέ 
•βασιλικά; φιλοδωρίας. II Βασιλεία μου λοιπδν 
έκθαμβουμένη είς αύτά, καί άμφιβάλλουσα περί 
τούτων, τί άν εϊη τά δραθέντα μοι, έμήνυσα, καί 
ηλθεν είς ημάς δ σοφότατος κατά βάθος τών 
σοφών καί έναρέτων σεχουλισλάμης μουφτής Σου- 
λεημάνης (ού δ Θεδς νά διαιωνίζη τά; άρετάς), 
καί τοϋ έδιηγήθηκα άπαντα, όσα είδα λέγωντάς 
τυυ νά μοΰ έξηγήση τδ δνειρον (άν ποέπη νά 
ονομάση τινα; καί τοΰτο ένα δνειρον)’ δστις ά
κούσας τήν έμήν διήγησιν, είπε’ γίνωσκε, πολυ- 
χρονημένε βασιλεύ, δτι αύτά δποϋ μοΰ διηγείσαι, 
δέν είναι δνειρον, άλλά είναι ένα φρικτδν θαΰμα, 
δποΰ μάς έφανέρωσεν δ Θεδς, διατί ταύτην τήν 
νύκτα και έγώ ταύτά έβλεπον’ έφάνησαν γάρ 
κάμοί ταύτη τή νυκτί τεσσαράκοντα στρατιώται 
βαστάζοντες κοντάρια μεγάλα είς τά χέρια τους 
καί φοβερίζοντας με έλεγον’ μην φανήτε αχάρι
στοι είς τού; εύεργέτας σας’ έγώ δέ είπον, καί 
τίνε; εισθε έσεϊ; κύριοί μου ; οί δέ έκεϊνοι άπε- 
κρίθησαν’ ήμεϊ; έσμέν βοηθοί τή; τών Οθωμανών 
βασιλεία;, οί καί πρότερον έκ τής Ανατολή; πρδς 
τήν ϊ’ούμ.ελην τούς τεσσαράκοντα διαβιβάσαντες 
έσμανλήδε;, οίτινες καί μέ άκροβολισμδν τών 
λίθων τδ Ακμπά; (1) δνομαζόμενον κάστρον έκυ- 
ρίευσαν, καί τώρα πάλιν σά; έβοηθήσαμεν είς 
όλους τούς μεγάλους πολέμους, καί τούς έχθρούς 
σα; ένικήσατε, καί ολον τδ τή; Αίγύπτου βασί- 
λειον έκυριεύσατε. Ταΰτα τούτου διηγούμενου πα- 
ρεγένετο πρδς ήμα; διά τινα χρείαν καί δ ύπέρ- 
τατο; έπίτροπος τή; Βασιλείας ημών δ ένδοξος 
βεζήρη; μα; Μουσταφά μπασάς (ού δ Θεδς νά 
διαιωνίζη τήν δόξαν), καί άκούσας τήνήμών διή 
γησιν, συνέθετο καί αύτδς τά αύτά ήμϊν λέγων’ 
ότι έγώ πολεμώντας τού; εχθρού; τή; Βασιλείας 
σου είς τήν Γάζαν καί κατά κράτος ήττηθείς, εί
δαν τεσσαράκοντα στρατιώτας, οίτινες είς τέλος 
νικήσαντε; τούς έχθρούς ημών, ήλευθέρωσαν ημάς 
τών δεινών, οίτινες καί έκ τής Γάζη; έως ώδε 
ηκολούθουν μέ τδν πιστόν δοϋλον τής Βασίλεια; 
σου, τδν τοϋ Μωρέως φλαμπουράριον Γεώργιον, 
ους τινας καί συνοδίαν τοΰ ρηθέντος φλαμπουρα- 
ρίού είναι ένόμιζον’ ταύτην δέ τήν νύκτα αύτοί 
ίδιοι έφάνησαν καί είς έμέ λέγοντες’ αύριον νά 
κάμετε τήν πρέπουσαν άντιμισθίαν είς τδ σπήτί 
όποΰ μάς έχει, διά τήν συμμαχίαν δποΰ έδείξα-

μεν εΐς τδ τών δθωμανών γένος, διά νά κυριεύσ·η 
τδ βασίλειον τοΰτο τής Αίγύπτου. Τούτων τοίνυν 
λαλουμένων καί διαποοουμένων ήμών, όποιον άρα 
εϊη τδ τών Αζήζ-κηρκλάρ (1) δσπήτιον, κατά 
Οέλησιν θείαν έγένετο παρών καί δ ρηθείς πιστδς 
δοΰλος τή; Βασιλείας μου μέ τινας έρημίτας μο
ναχούς, οίτινες έδώκασιν ήμϊν άναφοράς καί άρ- 
ζηχάλια παρά τοΰ ένδοξοτάτου μα; πασά τής 
Θεσσαλονίκης, καί άπδ τδν καδήν καί άπδ τούς 
ούλεμάδε; τών Σιδηροκαυσίων, τά δποϊα διελάμ- 
βανον, δτι άπδ τά είκοσι μοναστήρια τοΰ Αγίου 
Ορους τδ ένα, δνομαζόμενον τοΰ Ξηροποτάμου, 
συνέβη άπδ μεγάλην πυρκαϊάν νά καή παντελώς 
καί νά κρημ.νισθή όλον. Ταΰτα άκούσαντες ήμεϊς 
έγνωμεν δποϊον σπήτί θέλουσι νά άνακαινισθή μέ 
τήν θέλησιν καί άδειαν τής Βασιλείας μου οι 
τεσσαράκοντα στρατιώται’ καί ένταυτώ έδωκε 
φεθφάν δ προβρηθεις ήμών μουφτής ούτωσί λέγων. 
«0 τόπο; δποΰ άναγινώσκεται τδ ίερδνεύαγγέλιον, 
«όταν συμβή νά καή ή νά χαλάση, πάλιν νά άνα- 
«καινίζεταΓ λοιπδν καί τδ κατά τδ Αγιον Ορος 
«μοναστήριον τοΰ Ξηροποτάμου δνομαζόμενον, 
»έπειδή έσυνέβη νά καή καί νά χαλάση όλον άπδ 
»τήν μεγάλην πυρκαϊάν, είναι τοϋ νόμου, ότι πά- 
»λιν νά ανακαινίζεται όλον κατά τήν πρώτην του 
«στάσιν·» Τοιγαρούν ή Βασιλεία μου βουλομένη 
νά πληρώση τήν εύχαριστίαν εί; τού; βοηθού; 
καί εύεργέτας αύτής, δποΰ δικαίως ταύτην χάριν 
έζήτησαν διά τήν πολλήν βοήθειαν, δποϋ έγνώ- 
ρισε τδ γένος ήμών άπδ τούς ρηθέντας τεσσαρά
κοντα μάρτυρας, προστάζει καί διορίζει εί; όλον 
τδ υπήκοον ταΰτα.

Πρώτον. Τδ κατά τδ Αγιον Ορος μοναστήριον 
τών Αζήκ κηρκλάο, τοΰ Ξηροποτάμου δνομαζό
μενον, νά τδ άνακαινίσουν όλον οί έν αύτώ μονα
χοί μέ τήν έκκλησίαν του ολην καί δλην του τήν 
περιοχήν, καί διά νά μήν πειράζεται άπδ κακούς 
ανθρώπους διά τήν έρημίαν τοΰ τόπου, νά γένουν 
τά τοιχόκαστρά του υψηλά μέ μπεδένια, καί μέ 
τέσσαρας πύργου; δλόγυρα, καί μέ σιδηρόπορται; 
στερεαϊς διά νά μήν κακοπατήται άπδ κακούς 

ανθρώπους.
Δεύτερον. Δίδομεν έξοδα είς τδν ένδοξον άγά.ν 

τής υψηλότατης ήμών πόρτας καί επιστάτην τοϋ 
παρόντος άνακαινισμοΰ ΙΙμπραίμ άγάν, ότι νά 
άγοράση εϊκοσιν έργαστήρια έντδς Σιδηροκαυσίων, 
καί νά τά κάμη βακούφι ( 2) είς τδ ρηθέν μονα-

(1) Τεσσαράκοντα άγιοι. — (2) ’Αφιέρωμα.
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στήριον, άπδ τά όποια πέρνοντες οί μοναχοί τά 
ενοίκια καί εισοδήματα αυτών, νά καίουσι σαράν
τα κανδήλια άκοίμητα απάνω εις τά λείψανα τών

άγιων Τεσσαράκοντα, τών βοηθών τής Βασιλείας

μου.
Τρίτον. Οσον τόπον βλέπει τδ μοναστήρι τών 

Τεσσαράκοντα άπδ τά τέσσαρά του μέρη, δλον 
τδν τόπον εκείνον νά τδν δρίζη, καί νά είναι βα
κούφι καί αφιέρωμα παντοτεινδν εις τδ ρηθέν μο
ναστηριού τοΰ Εηροποτάμου.

Τέταρτον. Κάμνει ψυχικήν αυτής έλεημοσύνην 
ή Βασιλεία μου, όσοι ρουχμπάνιδες και μοναχοί 
κατοικούν μέσα εις τούτο τδ μοναστήρι τοΰ Ξη- 
ροποτάμου, τούς έχει μάφ μουσεΧίμηδε; (1), νά 
μήν πληρώνουσι μηδένα δόσιμ,ον βασιλικόν, μήτε 
γέρχακί (2), μήτε συδοσίας, μήτε χαράτζη, έξω 

άπδ έκείνους όπου εξέρχονται εις τάς πολιτείας 
διά άλισβερίσι, εκείνοι μόνον νά πληρώνουσιν άπδ 
ένα φλορί χαράτζη καί όχι περισσότερον, οί δέ 
όσοι και άν κάθηνται μέσα εις τδ μοναστήρι νά 
μήν πληρώνουσι κανένα δόσιμον, άλλα μήτε νά 
εχη τινάς μουσουλμάνος εξουσίαν νά είσέβη μέσα 
εις τδ μοναστήρι καί νά τούς πειράξη τίποτες.

Πέμπτον. Προστάζει ή Βασιλεία μου είς τούς 
καδήδες καί ουλεμάδες τών Σιδηροκαυσίων, ότι 
όταν τελειωΟή τδ ρηθέν μοναστήριον νά πηγαίνουν 
δέκα οί έξαιρετώτεροι άπ αυτών μαζί με τδν 
ρηθέντα επιστάτην τής οικοδομής Ημπραΐμ. άγάν 
τής ύψηλοτάτη; πόρτας ήμών, και νά γράψουν 
τά σύνορα όλα τού ρηθέντος μοναστηριού, ετι δέ 
καί τά σύνορα τών μετοχίων καί τζεφθηλικίων, 
καί μετά βούλλας αυτών νά βουλωθή δ συνορλα- 
μάς τού μοναστηριού, νά είναι παντοτεινά κτή
ματα καί βακούφια τοΰ μοναστηριού, μέσα εις 
τά όποια σύνορα άλλος ένας νά μήν έχη μετοχήν.

Εζ.τον. Διά μεσιτείας τοΰ πιστού δούλου τής 
Βασιλείας μου Γεωργίου τοΰ φλαμπουριάρου τών 
τοΰ Μωρέως σπαχίδων, έβεβαίωσεν ή Βασιλεία 
μου τδ χατησερίφι τού ήρωος εκείνου σουλτάν 
Γιαούζ Μουράτ τδ όποιον ίδόντες έπαινέσαμεν καί 
έθαυμάσαμεν τήν καλήν προαίρεσιν εκείνου τού 
άνδρδς, καί τήν ελεημοσύνην όπού έκαμεν εις 
όλους τούς Αγιορείτας- διά τούτο καί ημείς μέ 
όρισμδν τής Βασιλείας μας τδ βεβαιώνομεν, όσα 
διαλαμβάνει δηλαδή νά ήναι βέβαια καί άμετά- 
πτωτα.

Εβδομον. Διακρίνασα ή περί τήν Βασιλείαν 

(1) άσύδωτοι καί έλεύΟεροι.
(3) δικαίωμα γης.

μου σύγκλητος καί ημείς τήν εκβασιν τών δρα- 
θέντων ήμϊν πραγμάτων, ότι θεϊκή Οέλησις ήτον 
νά δοθή δ παρών ίερδς ορισμός, είπομεν τοίς 
^ηθείσι ρουχμπάνιδες" επειδή διά τήν χάριν τών 
αγίων εύρήκατε καί εσείς τήν χάριν έμπροσθέν 
μας, ζητήσατε τινά χάριν, τήν οποίαν χρειάζεται 
ή μονή σας πρδς τήν αυτής σύστασιν* αυτοί δ’ 
έζήτησαν παρ’ ήμών τούτο- ϊνα εί τις τών μονα
χών τής μονής ταύτης τοΰ Εηροποτάμου, αφού 
φορέση τά μαύρα ρούχα εις αυτό τδ μοναστήρι νά 
τζερεμετίζεται εκείνο τδ μοναστήρι, όπου ήθελε 
δεχθή τδν Ξηροποταμινδν καλόγηοον τζερεμέ εις 
τδν άγάν τοΰ τόπου εκατόν γρόσια, διατί ήθέτησε 
τήν βασιλικήν μου παραγγελίαν, καί τδν Ξηροπο- 
ταμινδν καλόγηρον νά τδν γυρίσουν δπίσω εις τοΰ 
Εηροποτάμου.

όγδοον. Πρδς τούτοις παρεκάλεσάν μας λέ- 
γοντε;" ημείς, ώ βασιλεύ πολυχρονημένε, καθώς 
μάς προστάζουν τά βιβλία μας, όταν πηγαίνομεν 
εις τδ μοναστήρι, τάζομεν έμπροσθεν εις τδν θεόν 
μέ άνθρώπους μάρτυρας, ότι όσον ζήσωμεν, νά 
εϊμεθα σκλάβοι παντοτινοί τοΰ μοναστηρίου καί 
μετά θάνατον, καθώς κληρονομά ένας αύθέντη; 
ότι πράγμα έχει ό σκλάβος του, έτζη νά κληρο
νομά καί τδ μοναστήρι μας τούς μοναχούς του 
όπόταν τελευτήσωσιν" όμως είναι τινές συγγενείς 
ή γονείς ήμών δποΰ δέν φυλάττουσι τδν νόμον 
μας καί θέλουσι μετά θάνατον ήμών νά μάς κλη· 
ρονομοΰσι, καί σιμά εις τήν περιουσίαν τήν έδι- 
κήν μας άρπάζουσιν άδίκως καί τοΰ μ.οναστηρίου 
τά πράγματα καί άδικοΰσι τδ μοναστήρι μας, 
καί άλλος νά μήν έχη νά κάμη εις αυτό.

Εννατον. Αύθις καί εις τούτο διακελεύεται ή 
Βασιλεία μου ότι εύρέθη εις μέν τού ρηθέντος 
ήρωος τών όθωμανών, μακαρίτου λέγω Γιαούζ 
Μουράτη (ου ό θεός τήν ψυχήν άναπαύσοι) τδ χα- 
τη σερίφι, ότι τούς μοναχούς άπλώς τού Αγίου 
όρους νά μήν τούς κληρονομώ μήτε πετελμαζής, 
μήτε μανιγκουφάτης, μήτε άλλος τις τών αξιω
ματικών μουσουλμάνων, ή δέ Βασιλεία μου καί 
αύθις προστάζει, ότι τούς μοναχούς άπλώς όλου 
τοΰ Αγίου Ορους άπδ τοΰ νυν καί εις τδ εξής νά 
μήν τολμήση τινας μουσουλμάνος νά κληρονομή
σει μήτε πατήρ μήτε μήτηρ τού τεθνεώτος Αγιο
ρείτου μοναχού, ή καί άλλος τις αύτοΰ συγγενή?, 
πάρεξ τδ μοναστήρι δποΰ τδν ειχεν, εκείνο καί νά 
κληρονομή δλην τήν περιουσίαν αυτού, επειδή 
άτός του ίδίφ στόματι έτζη εταξεν έμπροσθεν εις 
τδν Θεόν, καί διά τούτο πρέπει νά φυλάττη τι-

■νάς εκείνα, δποΰ εύγαίνουν άπδ τδ στόμα του.
Δέκατον. Προστάσσει ή Βασιλεία μου, ότι τδ 

παρόν χατησερίφι μου νά φυλάττεται μέσα εις τδ 
μοναστήρι τοΰ Εηροποτάμου, καί όταν χρειασθούν 
είς τινα κρίσιν νά τδ μεταχειρισθούν οί μοναχοί 
ταύτης τής μονής, νά εύγάζουσιν είς τήν κρίσιν 
τδ σουρέτι (I) τοΰ παρόντος χατησεριφίου, καί 
μέ εκείνο νά λαμβάνωσιν άπδ τήν κρίσιν τδ δικαί

ωμα, όπού ζητούσιν οί πτωχοί τούτο ρουχμπά
νιδες, διά νά μήν τού; άδικήση τινάς άβάκη; καί 
τδ εύγάλη άπδ τά χέρια τους, καί ζημιωθούν τδ 
έλεός μου οί πτωχοί.

ΤαΟτα μέν άποφαίνεται ή Βασιλεία μου, νά 
ήναι βέβαια καί άμετάπτωτα" έν όσω μέν περίει- 
μι τώ βί<ρ τούτω, τιμωρηθήσεται παρ’ εμού με
γάλα; τιμωρία; καί βασάνου; φρικτάς, μετά δέ 
τήν έμήν τελευτήν (άνάγκη γάρ μοι καθδ άνθρω
πον τδ χρεών λειτούργησα·.) τδν άνατρέαψν-ά τι 
έκ τών ευεργηθέντων μοι πάντων έν τώ παρόντι 
χατησεριφίω, καί βάρος τι ή ένόχλησιν τοίς είρη- 
μένοις τούτοις πτωχοί; μοναχοϊς έπιτεθέντα, τδν 
τοιοϋτον μουσουλμάνων, όποιας άξίας καί άν εϊη, 
ώ; φθορέα καί άφανιστήν τής ελεημοσύνης τής 
Βασιλείας ήμών, κεχωρισμένον έχομεν τής ιδίας 
του γυναικδς καί άλλότριον της πίςεως τών μου
σουλμάνων, έπιμένοντα δέ τή άνατροπή ταύτη 
τού παρόντος ήμών χατησεριφίου, καί τώ αίωνίω 
αυτόν άναθέματι παραπέμπομεν.

Ετει ακ'. Μαρτίου θ', έξεδόθη άπδ Αίγύπτου.»

Τδ χατη-σερίφιον μετ’ άλλων χρυσοβούλων 
έδημοσιεύθη κατά πρώτον έν τώ Κτιτορικώ τής 
-Μονής τού Εηροποτάμου, άκολούθως δέ μετετυ- 
πώθη έν τή Πτευματιχη Τραπέζι) τού Καισα- 
ρίου Δαπόντε, καί έπ’ εσχάτων υπδ τοΰ Κ. Μί- 
κλοσιχ. (Slavische Bibliothek, I. Band, 
Wien 1851, αελ. 217-255).

Κ. ΣΑ&ΑΣ.

Η ΕΡΥΘΡΑ ΤΑΙΝΙΑ. 1)

(1) Συνέχεια άπδ φυλλαδίου 67.

(Έκ τοΰ Ιταλικό*;.

0 λευκογένειος μοναχός ήρχισε νά παρηγορή 
αύτήν δι’ ευσεβών προτροπών, καί ουτω κατε- 
πραόνθη" τότε μόνον ήδυνήθησαν νά είσέλθωσιν οί 
αύλικοί εντός τού δωματίου.

Ανήγγειλαν δέ πρδς αυτήν, ότι έπέστρεψεν ό 
αξιωματικός δ σταλείς ϊνα προσκαλέση παρ’ αύτή 
τδν Καισαρόβιτζ πρίγκηπα διάδοχον. Πάραυτα ή- 
γέρθη, καί ένδυθεϊσα υπδ τής θαλαμηπόλου της, 
έκαθέσθη έπί τή; έδρας. Αλλάζασα δέ τρόπον 
έκφράσεως καί στραφείσα πρδς τδν αξιωματικόν, 
ήρώτησεν αυτόν. Πώς εύρες τδν κύριόν σου ;

— 11 αυτού ύψηλότης έπεθεώρει τούς στρα- 
τιώτας τής φρουράς του, τής έπονομαζομένης τού 
όλστέϊν, έλθόντας έκ Γερμανίας.

— Αίδιε θεέ ! πάντοτε διασκεδάζει μέ τούς 
στρατιώτας...............

— 0 Αρχιδούξ μέ ήκολούθησε πάραυτα, προ- 
σέθηκεν δ υπασπιστής, καί ώφειλεν ήδη νά ήναι 
ενταύθα.

— Εχει καλώς, ύπαγε" έλθέ δέ νά μέ είδοποι- 
ήστ,ς ευθύς ώς φανή ή Καισαρεύνα.

Στραφείσα ειτα πρδς τδν μοναχόν τώ είπε,
— Σύ μείνε ένταύθα, γέρων μου' λέγεις ότι 

ήγγικέ μου ή ώρα τού νά έμφανισθώ ένώπιον τοΰ 
δικαστηρίου τοΰ Παντοδυνάμου — καί έσφραγί- 
σθη, διά τού σημείου του σταυρού, ευλαβώς — 
λοιπόν έσο μάρτυς ότι δέν θά έγκαταλείψω τδν 
κόσμον τούτον χωρίς νά διαφυλάξω τάς υποσχέ
σεις καί έξασφαλίσω τήν ειρήνην εις τδ κράτος, 
προτρέπουσα είς ένωσιν, αγάπην καί ειρήνην τού; 
μέλλοντας ν’ άρξωσιν αυτού.

— Τή άληθεία, καλώς πράττεις, θύγατερ, 
άπεκρίθη δ μοναχός" Είθε ό άγιος Γεώργιος, 
δ προστάτης τού βασιλείου σου, εΰλογήσοι σε !

Η αύτοκράτειρα υπαινίττετο τήν εποχήν, καθ’ 
■?,ν ήτο έτοιμος ν’ άποκλείση τοΰ θρόνου τδν άρ- 
χιδούκα Πέτρον-δ’-όλστέϊν-Γόττορπ, 8ν ή ιδία 
έκ Γερμανίας προσεκαλέσατο, προορίσασα αυτόν 
ώ; τδν μόνον νόμιμον διάδοχ_όν της.

0 Πέτρος έπιπόλαιος, ώς πάντοτε, καί εις ού- 
δέν λογιζόμενος τήν θέσιν, είς ·?,ν εΰρίσκετο ή 
θεία του, ήνοιξε μετά πατάγου τήν θύραν καί
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εΐσήλθεν εντός τοϋ δωματίου αύτής ώς άν είσήρ- 
χετο εις άλλα τι δωμάτων τών ανακτόρων.

Ούτε καν έσυλλογίσθη ν’ άποσπάση άπό τοϋ 
στήθους του τό παράσημον τοϋ πρωσσικοΰ τάγ
ματος, δπερ ή Καισαρεϋνα τώ είχεν επίτηδες 
άποτρέψει νά φορή.

Η Αικατερίνη τουναντίον είσήλθε μ’ δλην 
τήν προφύλαξιν, μεθ’ ής εισέρχεται τις εϊς δωμά
των ασθενούς, καί πρώτη μέν φροντίς αύτής 
υπήρξε νά γονυπετήση, ενώπιον τής είκόνος τοϋ 
αγίου, εϊτα δέ ν’ άσπασθή τήν χεΐρα τοϋ σεβα
σμίου μοναχού Κυρίλλου.

11 Ελισάβετ παρατηρήσασα πάντα ταΰτα, τό
σον ΰπερεχάρη, ώστε δέν έπέτρεψε τή Αρχιδου- 
κίσση ν άσπασθή τήν χεϊρά της, άλλά αυνέσφιξε 
ταύτην μετ' αγάπης έπΐ τοϋ στήθους της.

— Θύγατερ μου, τή είπε, παρηγοροϋμαι έπα- 
ναβλέπουσά σε, καΐ σέ έπίσης υίέ μου. Καθήσατε. 
Τμεις οί λοιποί δύνασθε ν’ άναχωρήσητε πλήν 
τοϋ πατρός Κυρίλλου καΐ τής Ελένης, ο'ίτινες δύ
νανται ν άκοοασθώσι παν ο,τι Οά ομιλήσω.

Πάντες έξήλθον εκτός τοϋ ίερέως καΐ τής θα
λαμηπόλου Ελένης, άποσυρθέντων ε’ίς τινα γωνίαν 
τοϋ δωματίου.

—Κύριέ μου, προσέθηκεν ή Ελισάβετ, πληρο
φορούμαι δτι έπανελήφθησαν αυθις άπερίσκεπτά 
τινα συμβεβηκότα,καΐ δτι ήμεϊς μέν, πρός καιρόν, 
δέν είσθε διατεθειμένος νά έξακολουθήσητε τάς 
συμβουλάς, άς σας άπέτεινα, ύμεΐς δέ κυρία, έξ 
άλλου μέρους, μοΐ διηγούνται δτι άναγινώσκετε, 
μάλλον εύαρέστως γαλλικόν τι μυθιστόρημα πα
ρά νά φαίνησθε καλή καΐ άρεστή πρός τόν σύζυ
γόν σας, δπως αρμόζει εϊς καλόν συνοικέσιον. 
Εχεται αλήθειας ο,τι λέγω, ναι ή όχι; έχω δί
καιον ή άδικον ;

0 Καισαρόβιτζ εύρέθη εϊς άμηχανίαν άκούων 
τόν μειλίχιον τόνον, 3ν μετεχειρίζετο ή θεία του 
πρός αύτόν καΐ βλέπων αύτήν ήττον άσθενή παρ’ 
δσον τόν είχον πληροφορήσει οί πιστοί του. Λπε- 
κρίθη δμως μέ οφθαλμούς έστραμμένους χαμαί 
καί μέ συγκεκινηυ,ένην φωνήν φράσεις τινάς άσυ- 
ναρτήτους, νομίζων δτι εδικαιούτο λέγων δτι 
δέν ήτο ίδιον του σφάλμα άν έγεννήθη ψυχρότης 
■τις μεταξύ τής άρχιδουκίσσης συζύγου του καΐ 
αύτού. Τουναντίον ή Αικατερίνη έβεβαίου δτι 
αύτή ήσθάνετο τήν ζωηοοτέραν αγάπην καΐ τήν 
είλικρινεστέραν άφοσίωσιν διά τόν σύζυγόν της.

ΙΪ Ελισάβετ μή δυναμένη έπΐ πλέον νά διατη- 
ρήσ-η τόν μειλίχιον τόνον τής φωνής της, έκραξε 

ζωηρώς, πλήττουσα διά τής χειρός της τήν παρα- 
κειμένην τράπεζαν.

— Ψεύδεσθε ! ψεύδεσθε ! Νομίζετε δτι δέν 
γνωρίζω τά πάντα ; έπιθυμεϊτε ϊσως, νά μέ άπα- 
τήσητε; Τί θά έλέγετε έάν έγώ σάς άπεδίω- 
κον έκ τής πατρίδος; Δύναμαι νά τό πράξω καΐ 
έστω πρός εϊδησίν σας. Κα'ι τίς άρα ήθελε μέ 
εμποδίσει; Τίς; έρωτώ’ ώς σας έκάλεσα ένταϋθα; 
οΰτω δύναμαι καί νά σάς άποπέμψω. Τί λέγετε 

πρός ταύτα ;
0 Πέτρος ήγέρθη μένεα πνέων καΐ σπινθήρας 

έκπέμπων έκ τών δφθαλμών του.
Ηγέρθη ώσαύτω; καΐ ή Ελισάβετ, τόν έλαβε 

έκ τής στολής, άφήρεσε τό έπ’ αύτοΰ παράση- 
μον, καί ήκολούθησεν αύτόν περιπατοϋντα έντό; 

τοϋ δωματίου.
— Τί νομίζει ό κύριος; μή με παροργίζτ,ς 

έπί πλέον, καθότι γνώρισον καλώς δτι θά σοϊ 
άποβή τοΰτο λίαν δυσάρεστον. ό Θεός, δ παν- 
ταχού παρών, βλέπει δ,τι μετ’ ολίγον θά συμβή.

0 μοναχός καί ή θαλαμηπόλος έπλησιασαν τε- 
ταραγμένοι. II άπειλητική τών οφθαλμών τής 
Ελισάβετ έκφρασις ένέπνεε φρίκην.

0 Πέτρος κατέστη πελιδνός, καί μέ ταπεινήν 
φωνήν προσέθηκεν, άλλ εϊς τρόπον ώστε να 
άκουσθή παρά τής Αύτοκρατείρας.

— Δέν άποδιώκεται τόσον εύκόλως είς αύτο

κράτωρ.
Ταύτα άκούσασα ή Ελισάβετ, δέν ήδυνήθη νά 

κρατήση έπΐ πλέον τήν δργήν της, άλλ’ άνέκραξε 

διά βροντώδους φωνής.
— Συγκαλεσθήτω πάραυτα ή Γερουσία ! Προ- 

σκληθήτω δ’ ώσαύτως καΐ τό Συμβούλων τής 
Επικράτειας ! Πάραυτα, ένταϋθα είς τήν απέ
ναντι αίθουσαν, θέλω νά όνομάσω τον διάδοχον 

μου !
— Θυγάτηρ μου, τί πράττεις; είπεν ό Κύριλ

λος, οΰτω πως διατηρείς τήν δοθεϊσάν μοι ύπό" 

σχεσιν ;
— Ελεος, έλεος διά τόν σύζυγόν μου έφώνη- 

σεν ή Αικατερίνη.
Η Ελισάβετ έπεσε έπί μιάς έδρας ήμιαναίσ- 

θητος.
— Απομακρύνατε τούτους, προσέθηκεν μετ 

ολίγον έπιπόνως, άπομακρύνατέ τους, ή παρουσία 
των μέ φονεύει.

— Ελισάβετ Πετρόβνα, προσεΐπεν ό μοναχός 
διά μειλιχίου φωνής, άναπόλησον τόν θάνατον, 
συγχώρησον καΐ θέλεις συγχωρηθή. Στραφείς δέ 

πρός τόν Πέτρον, τώ είπε, γονυπέτησον καΐ ζή- 
τησον συγγνώμην παρ’ έκείνης, ήτις σοί έπεδα- 
ψίλευσε τοσαύτας εύεργεσίας.

Ο Πέτρος έμεινεν έπί τινα ώραν άκίνητος καΐ 
άμφιταλαντευόμενος, άλλ’ έπειτα έγονυπέτησεν. 
Η Ελισάβετ, ήν δ προφανής πνιγμός τής ανα
πνοής έμπόδιζε νά δμιλή, ένευσε διά τής χειρός 
καί οί παρευρισκόμενοι τό σημεΐον έκεΐνο, ώς 
δείγμα ειρήνης καί συγχωρήσεως διηρμήνευσαν.

Τότε ή Αίκατερίνα είπε πρός τόν σύζυγόν της 
μεγαλοφώνως,

— ί’πακούουσα εϊς τάς προσταγάς τής Κυρι
άρχου μου, τείνω τήν χεΐρα είς τόν κύριόν μου 
καί σύζυγον, ζητούσα παρ’ αύτού συγχώοησιν άν 
εϊς τι έσφαλον. 0 Θεός γνωρίζει τήν καρδίαν 
μου, τήν άείποτε πλήρη έπιθυμίας νά πράττη τό 
καλόν διά τόν Καισαρόβιτζ.

0 Πέτρος έλαβε τήν χεϊρά της δ δέ μοναχός 
τούς ηύλόγησεν.

Η Αύτοκράτειρα ήγειρε τήν κεφαλήν καϊ μέ 
έσβεσμένην φωνήν έπρόφερε τά εξής’

— Μείνατε ουτω' διότι τοΰτο είναι τό μόνον 
όπερ έπεθύμουν νά ίδω. ϊίδη δέ άφετέ με, διότι 

μέλλω νά κατακλινθώ. Θεέ μου! πόσον υπέφερον! 
τίς οίδε άν θά έπιζήσω πλέον. Αχ τό στήθός μου ! 
Μοΐ έκλείπει ή άναπνοή ! . . . Δυστυχής έγώ ! 
. . . . Λαβοΰσα μετέπειτα δλίγην άναψυχήν, 
είπε πρός τήν ΑΪκατερίναν.

— Χαιρετήσατε έκ μέρος μ.ου τόν κόμητα 
Πονιατόβσκην. Καϊ υμείς, κύριε λοχία τής Ποωσ 
βίας, υγιαίνετε.

0 Λρχιδούξ καί ή σύζυγός του άπεμακρύνθησαν 
διελθόντες διά τής πληθύος τών εϊς τούς προθά
λαμου; ευρισκομένων, προσφέροντες άλλήλοις 
τούς βραχίονας.

Η Αίκατερίνα έκοάτει τό μανδύλιον πρό τών 
οφθαλμών’ πάντες δ’ έλεγον οί μέν είς τά ώτα 
τών δέ « συνεφιλιώθησαν!» όποία τωόντι συγκι
νητική σκηνή .’

Η ’Ελισάβετ άπεκδυθεϊσα, έζήτησε παρά τή; 
θαλαμηπόλου τήν κλείδα τοϋ ’ίβάν Βελίκι (Iwan 
Weliki)’ οΰτως ώνομάζετο κιβώτιόν τι, εις τό 
πρόσχημα ούτινος ήτο έζωγραφημένον τό πρόσω
πον έκείνου τοϋ αγίου, καϊ δπερ έμπεριεΐχε πνευ
ματώδη άλλα ποτά καΐ ρακήν. Η Ελένη άντέστη 
είς τήν θέλησίν της, άλλ’ ή αύτοκράτειρα τής τήν 
άφήρεσεν έκ τών χειρών, λέγουσα,

Έξηντλήθησαν αί δυνάμεις μου ένεκα έκεί
νων. Απηύδησα πλέον,—καΐ ήνέωξε τό κιβώτιόν.

Εναντίον δλων τών αύστηρών άπαγορεύσεων 
του ιατρού, έπιεν άπό εκείνα τά φλογιστικά καΐ 
πνευματώδη ποτά άφθόνως, ώστε έχρειάσθη νά 
τήν μεταφέρωσιν είς τήν κλίνην άναίσθητον 
σχεδόν.

Γ'.

Η Ελισάβετ είχεν άποθάνει καϊ πάντες οί άο~ 
χαΐοι Ρώσσοι τήν έθρήνησαν, ώς ουσαν δ τελευ
ταίος γόνος τοΰ μεγάλου Τζάρου. Είχε μέν πλεΐσθ’ 
δσα ελαττώματα, ούχ ήττον δμως καΐ πλεϊστα 
προτερήματα’ πλήν έκεΐνα έπήγαζον άπό έλλει- 
ψιν άνατροφής. ’Εγκατέλιπε πολλά γνήσια τέ
κνα καϊ μίαν θυγατέρα, καρπόν κρυφίου γάμου, 
τήν δύστηνον πριγκηπέσσαν Ταοακάνωφ, ής τί
νος ή τύχη είναι γνωστή, άποθανούσης διά δυ- 
σφήμου θανάτου έπί Αικατερίνης τής Β'.

— Πέτρος δ γ'. πανθ’ δσα ή θεία αύτοΰ είχε 
πράξει μετετρέψατο, μόλις έκείνης κλεισάσης τούς 
οφθαλμούς. Οί εύνοούμενοι έξωρίσθησαν πάντες 
καΐ πλεϊστοι τών πιστοτέρων τής ’Ελισάβετ έστά- 
λησαν είς Σιβηρίαν’ καΐ ταύτα ώς πρός τά έσω- 
τερικά’ ώς πρός δέ τήν εξωτερικήν πολιτικήν, 
άνεκαλέσατο πάραυτα τά κατά τής Πρωσσίας 
σταλέντα ρωσσικά στρατεύματα, καί ουτω προ- 
σέφερε Φριδερίκφ τώ Μεγάλα» τήν συμμαχίαν του 
ήν ούτος έδέχθη προθύμως.

Κατά τήν άρχήν τή; βασιλείας του Πέτρος δ 
Γ'. περιεστοιχίσθη ύπ’ άνδρών τιμίων καί ικανών 
καί έπέφερε καλλιτερεύσεις μεγάλα; είς τό κρά
τος, άλλά τοΰτο δέν διήρκεσεν έπί πολύ, καθότι 
έδόθη είς παν είδος ηδονή; έντό; τών διαφόραιν τερ
πνών άνακτόρων του’ εί; τό νά γυμνάζη τούς 
στρατιώτας κατά τό γερμανικόν, γινόμενο; δι’ 
δλων τούτων μισητό; είς τήν άρχαίαν ρωσσική·· 
μερίδα, ήτις ΰποστηοιζομένη ύπό τή; ορθοδόξου 
έκκλησία; συνώμοττε κατ’ αύτοΰ. Μ’ δλα ταϋ- 
τα ούτος κατέτριβε τόν καιρόν του μετά τής 
ερωμένης του κομήσσης Βοροντζώφ είς έργα πα
ρόμοια τών λαβόντων χώραν έπί τής άντιβα- 
σιλείας τοϋ Φιλίππου τής Αύρηλία; έν Γαλλία. 
Ταύτοχρόνως δέ ή δημοτικότης τή; Αικατερίνης 
έπηύξανε καθ’ έκάστην, φθάσασα εϊς τόν κολο- 
φώνά της κατά τήν γέννησιν τοϋ πρίγκηπος δια
δόχου’ τοΰτο ένόησε καΐ δ Πέτρος, οστις έξ 
άλλου έσκέπτετο νά εύρη μέσον κατάλληλον νά 
κλείση τήν ΑΪκατερίναν έντό; μοναστηριού, ώς 
είχεν ύποσχεθή είς τήν κόμησσαν Βοροντζώφ, 
ποθούσαν ίνα καταστή αύτοκράτειρα. Το-
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σβΰτον έμίσει τήν σύζυγόν του δ Πέτρος, ώστε 
πολλάκις τοΰτο καί δημοσίως άπεδείκνυεν. ύ 
λαός έξ άλλου, δ στρατός καί ή έκκλησία έξ 
«γανακτήσεως, έδιδον τρανά δείγματα συμπά
θειας ύπέρ τή; Αικατερίνης έκφέροντες λοιδορίας 
εναντίον τή; γερμανικής μερίδας, τής περιστοιχΓ ■ 
ζούσης τόν 'Γζάρον, τή; χονδρή; Βοροντζώφ και 
δημοσιεΰοντες αίματηράς σατύρας κατ αύτοΰ, ών 
δμω; ουδέποτε έγνώσθη δ συγγραφεύς μ δλα; 
τάς αύστηροτέρας έρευνας.

Είς τοιαύτην τινά κατάστασιν ήσαν τά πράγ
ματα κατά μήνα Ιούλιον τοϋ έτους 1762, δπό- 
ταν διωργανίσθη συνωμ,οσία κατά Πέτρου τοϋ ΓΧ.

Αρχαίος τι; στρατιώτης άπόμ.αχος, δνόματι 
όρλώφ, είχε πέντε υιούς. 0 δευτερότοκος, όνόμα- 
τι Γρηγόριος ρωμαλέος και ώραϊος, ήτο αξιωμα
τικός καί υπασπιστής γηραιού στρατάρχου τοϋ 
πυροβολικού. Πρδς τούτον τδν νέον έν μια επι
θεωρήσει ή Αικατερίνα έλαβε συμπάθειαν, και 
εκτοτε έγένετο προστάτις αύτοΰ. Τοσούτον ηύ- 
νόει καί ένεπιστεύετο αύτώ ή αύτοκράτειρα, ώς-ε 
καί τω έπρότεινε νά παρασκευάση μετά τών τεσ
σάρων άδελφών του έπανάστασιν, καί εί δυνατόν 
νά κερδίση, ύπερ αύτής καί τήν αύτοκρατορικήν 
σωματοφυλακήν, ής μέλη άπετέλουν ώς· αξιωμα
τικοί καί λοχίαι οί δύο νεότεροι άδελφοί του 
Αλέξιος καί Φέδωρ Ορλώφ. II συνωμοσία υπε- 
στηρίχθη καί διευθύνθη ύπδ τοϋ Πανίνου, γερου- 
σιαστοϋ καί ύπουργοϋ, τυγχάνοντος συνάμα 
καί παιδαγωγού τοϋ νέου άρχιδουκδς Παύλου· 
Πλήν ούτος ένόει νά ένεργ? μάλλον πρδς ϊδιόν 
του όφελος τήν συνωμοσίαν, καί όχι πρδς όφε
λος τής Αικατερίνης. Και τοΰτο βεβαίως δέν 
έπεθύμουν, ούτε ή Αικατερίνα, άλλ’ ούτε προ
πάντων εκεί νη ή ωραιότατη πριγκηπέσσα Δα- 
σκώφ, ή αχώριστος φίλη τή; Αικατερίνης, ήτις 
ύπήρχεν ή ψυχή τής συνωμοσίας.

Αύτη, ήτις έπί πολύ άντέστη άλλ’ άνωφελώς 
είς τάς σκέψεις τοΰ γέροντος ύπουργοϋ, εφεύρε, 
τέλος, μέσον, δι’ ού ούχί δυσκόλως κατέπεισεν 
αύτδν νά συνενωθώ μετά τών άλλων συνωμ,οτών, 
τουτέστι, ν άναγορεύση τήν Αϊκατερίναν Αύτο 
κράτειραν.

Τρικυμιώδης ύπήρξεν η νύξ τή; 11 πρδς τήν 
12 ίουλίου.

Εντδς Θαλάμου τίνος τοΰ πύργου Πέτερχωφ, 
κειμένου πρδς τήν θάλασσαν, εύρίσκετο ή νεαρά 
αύτοκράτειρα βυθισμένη είς σκέψεις καί τρέμουσα 
διά τδν άκατάπαυστον πάταγον τών αστραπών,

ώς έπίσης καί διά τήν κατάστασιν τή; ψυχνίς 
της, είς στιγμήν τόσον άποφασιστικήν, είς τήν 
παραμονήν δηλονότι τής ήμέρας, καθ’ ήν έμελ
λε ν’ άνακαλυφθή ή συνωμοσία. Καί δμως έδί- 
σταζεν είσέτι, αναπολούσα τάς πρώτας ήμέρας 
τής συζεύξεώς της μετά τοΰ Πέτρου, αίτινες δι’ 
αύτήν ύπήρξαν ήμέραι έρωτος καί αμβροσίας. 
Ιίδη δέ προδιετίθετο νά δράμη πρδς αύτδν καί 
νά τώ έκμυστηρευθή τά πάντα, ίκετεύουσα παρ’ 
αύτοΰ συγγνώμην. Οθεν πάραυτα ήγέρθη μέ 
τοιαύτην τινα άπόφασιν, ήθέλησεν ομ.ως πριν 
αναχώρηση νά παραλάβη μεθ’ έαυτής έπιστολάς 
τινας έρωτικάς τοϋ συζύγου της, άς έφύλατ-.εν 
έν μυστικώ κιβωτίςο, άλλ’ άναζητοϋσα ταύτας 
παρετήοησεν έρυθράν ταινίαν. Ητο ή τών πέδι
λων τής κομήσση; Βοροντζώφ. Τήν ταινίαν ίδοΰ- 
σα ή Αικατερίνα έξέβαλε κραυγήν όμοίαν ώς h 
έδάκνετο ύπ’ οφεως. Εν ριπή οφθαλμού απασαι 
αυτής αί ίδέαι ήλλαξαν’ έκλεισε τδ κιβώτιον καί 
έ^ίφθη ώς Οηοίον πρδς τήν Θύραν τοϋ δωματίου 
ίνα έξέλθη,πλήν ένώπιόν της παρουσιάσΟη μικρός 
καί εύειδής αξιωματικός, δν ή Αικατερίνη δέν 
άνεγνώρισεν έκ πρώτης οψεως, άλλ’ δστις τήν 
ένηγκαλίσθη καί τήν ήσπάσθη.

— Συγγνώμην, άδελφή μου, έφώνησεν εύθύ- 
μως ή πριγκηπέσσα Δασκώφ, ήτις ειχε’μεταμφιε- 
σθή, συγγνώμην άν δέν έλαβον καιρόν ν’ αλλάξω 
ένδυαασίαν, καθότι έρχομαι άπδ Πετρούπολιν 
έφιππος.

— Και διατί άραγε ; τί συνέβη ;
— Πρέπει νά έλαβε τέλος τήν ιδίαν ταύτην 

νύκτα, άπεκρίθη ή πριγκηπέσσα.
— Δι’ αγάπην Θεού! άλλ έγώ ούδόλως προη- 

τοιμάσθην.
— Ταχέως Οά^ίδης ένα τών όρλώφ.
— Τί συνέβη πρδς Θεού !
— Ούδέν είσέτι, άλλά τάχιστα συμβήσεται’ 

δέν ελαβες έπιστολήν μου;
— Εγώ, όχι. Τίς οίδε είς ποίας χεϊρας έπεσε.
— Μικρόν τδ κακόν, έπειδή ταχέως ή βραδέως 

πρέπει πάντες νά τδ γνωρίσοισιν. 1ϊ συνωμοσία 
άνεκαλύφθη. Πρδ τή; αυγή; δέ πάντες θά συλ* 
ληφθώμεν, έάν πάραυτα δέν ένεργηθή. . . .

Η Αικατερίνα έμεινεν έμ.βρόντητος καί δέν 
ήξευρε τί νά πράξη, οπότε ήκούσθησαν βήματα 
καί δ Αλέξιο; όρλώφ ένεφανίσθη πρδ τής θύρας 
τοϋ δωματίου.

— Ετοιμάσθητι Αικατερίνα, ποοσεϊπεν, ή ώοα 
| έσήμανε.

— Είναι έτοιμη ή άμαξα ;
— Ναί.
— Τπάγωμεν— καί είς τδ έλεος τοϋ Θεοΰ.

Δ'.

Καθ’ ολην έκείνην τήν τρικυμιώδη νύκτα ώδοι- 
πόρουν, καί μόλις περί τήν αυγήν άφίκοντο πρδ 
τών πυλών. Είσήλθον εϊς τινα ταπεινήν οικίαν, 
ένθα ή Αικατερίνα άφίππευσε. Μετ’ δλίγον δέ, 
ένδυθεϊσα τήν στολήν τών ίσμαϊλώφ, έξήλθεν 
ίππεύουσα έπί λαμπρού ίππου καί διευθύνθη είς 
τδν στρατώνα’ ήκολουθεϊτο δέ ύπδ τών συνωμο
τών, έξ ών οί πλεϊστοι ησαν αξιωματικοί τής 
σωματοφυλακής.

Είς τδν στρατώνα τήν ύπεδέχθησαν μετ’ άλα- 
λαγμών χαράς’ οί στρατιώται συνωθοϋντο πέριξ 
αύτής άσπαζόμενοι τους πόδας καί τά κράσπεδα 
τών ενδυμάτων τη; καί κράζοντες,

« Ζήτω ή Αικατερίνα ή μήτηρ μ.ας !»
Η Αικατερίνα είς τάς ενδείξεις των ώς εξής 

άπεκρίθη,
— Ναί, υιοί μου, έρχομαι πρδς υμάς, σώσα- 

τέ με ! ό αύτοκράτωρ έπιβουλεύεται τήν,ζωήν 
μου ώς καί τήν τοϋ υίοϋ μου.

— Ημείς θέλομεν σέ προστατεύσει, έφώνησαν 
άπειράριθμοι φωναί.

έκεΐθεν δέ μετέβησαν είς τούς έπιλοίπους 
στρατώνας, ή δέ άκουλουθία των έπληθύνετο έπί 
πλέον. Μεταξύ ταύτη; συγκατηριθμεϊτο δ άρχι- 
στράτηγος Bolconschi,5 λοχαγός Rasiimoschi, 
οί κόμητες Araganoff de Bruce, καί πλεϊστοι 
άλλοι έπίσημοι άνδρες.

II Πετρούπολις διηγέρθη.
Η στάσις διεδίδετο άπδ συνοικίας είς συνοι

κίαν καί τδ πλήθος διέτρεχε τήν πρωτεύουσαν 
κράζον “ Ζήτω ή Αύτοκράτειρα Αικατερίνα ή Β.»

Εν τώ μέσω άπειραρίθμου πλήθους, ή Αίκατε- 
ρίνα έπορεύθη είς τήν Μητρόπολιν τοϋ Καζάν, 
ένθα ύπεδέχθη έν ήχοις σαλπίγγων, κωδώνων
κ&ί άκαταμετρήτων ού^ρά, ύπδ τοϋ έπισκόπου 
Νοβογορδδ καί τοϋ κλήρου του. Ούτος τήν ώδή-
γησεν είς τδ θυσιαστήριον άναγορεύσας αύτήν αύ- 
τοκράτειραν, τδν δέ υίόν τη; ήγεμόνα διάδοχον. 
Φωναί χαράς άντήχησαν έντδς τοϋ ιερού ναού κα
τά τήν πάνδτ,μον έκείνην εορτήν.

Περί τήν μεσημβρίαν, ή Αικατερίνα κεκοπια- 
κυϊα εισήλθεν είς τ’ ανάκτορα τά ύπδ δύο ταγ
μάτων τής σωματοφυλακής φυλασσόμενα. Οί

πρώτοι δέ εύγενεϊς τής πρωτευούσης, ίνδεδυμένοι 
εθνικά καί έν μεγάλη στολή ήλθον νά τήν προ- 
σαγορεύσωσι καί τής άσπασθώσι τήν χεΐρα. Η 
αύτοκράτειρα πρδς πάντας εύπροσήγορος έφάνη. 
Αλλ δμως φοβουμένη προσβολήν έκ μέρους τοϋ 

Πέτρου διέταξε νά τεθώσι τά πυροβόλα καθ’ 
δλας τάς κυριωτέρας πλατείας καί νά κρατηθώσι 
πλεϊστοι έκ τών οπαδών του. Απαξάπας ό όχ
λος ήτο ένθουσιασμένος καί έκραζε, μεθυσμένος 
ύπδ χαράς « κάτω οί Γερμανοί- »

Ε.

ίδωμεν τί καί δ αύτοκράτωρ έπραττε.

Τδ αύτοκρατορικδν άνάκτορορον τοΰ Ούραντεν- 
βάουμ, ένθα διημέρευεν δ αύτοκράτωρ, ήτο κατα- 
στόλιστον ώς δι’έορτήν, καί πλήθος κυρίων τε καί 
κυριών παρευρίσκοντο είς λαμπρόν χορόν, διδόμενον 
κατ έκείνην τήν ιδίαν έσπέραν, καθ’ ήν συνέβαι- 
νον τά αξιομνημόνευτα συμβεβηκότα, άτινα 
διηγήθημεν, είς Πέτερχωφ καί Πετρούπολιν.

Πλήν πάντες οί προσκεκλημένοι δέν ήσαν έπί
σης ευδιαθετοι καί μεταξύ έκείνων συνηριθμεϊτο 
καί ή σοβαρά φυσιογνωμία τοϋ στρατάρχου Μού- 
ν’·Χ’ γέροντος ογδοηκονταετούς άνακληθέντος είς 
τήν αύλήν τοΰ Πέτρου μετά τεσσαράκοντα έτών 
φυλάκισιν είς Σιβηρίαν. Τούτου δέ ένεκεν τά μά
λιστα ήτο τω αύτοκράτοοι προσκεκολλημένος’ 
ούτος πρώτος προησθάνθη τήν τεκταινοαένην 
συνωμοσίαν.

Παρετήρησεν δτι δ ύπουργδς Πανίν έλαβε μυ
στικήν άγγελίαν έν τώ μέσω τής εορτής, έξάξας 
άπδ μικρόν ζακχαρωτδν έπιστόλιον έμπεριέχον 
τάς εξής λέξεις. « Τά πάντα άνεκαλύφθησαν. » 
Ηθέλησεν δ Πανίν πάραυτα νά έξέλθη πλήν δέν 
ήδυνήθη’ έγέλα δθεν προσπεποιημένως, ένώ δ 
γέρων Μούνιχ μέ τδ σοβαρόν του βλέμμα έφαί
νετο δτι ήθελε νά είσχωρήση είς τ’ άδυτα τής 
ψυχής τού Πανίν.

0 χορός έδίδετο ύπδ τοΰ Πέτρου πρδς άνάμνη- 
σιν τής άξιοσημειώτου ήμέρας, καθ ήν έλαβε τδ 
δίπλωμα βαθμού λοχίου τοΰ Πρωσικού στρατού 
έξ αύτών τών ιδίων χειρών Φρειδερίκου τοΰ με
γάλου.

Κατ’ έκείνην τήν ήμέραν τά πάντα ήσαν Πρωσ- 
σικά καί πολλάκις έπιεν δ Πέτρος είς υγείαν τού 
Φρειδερίκου, άναγκάζων τούς προσκεκλημένους νά 
κλίνωσι γόνυ πρδ τή; προτομή; τοΰ βασιλέως
τής Πρωσσίας.
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Οί ί’ώσσοι αξιωματικοί, άν καί άκουσίως, 
έπραξαν τούτο δμως έφριξαν καί αυτή δέ ή χον
δρή Βοροντζώφ έγονυπέτησε προ τής προτομής, 
μολονότι έπιπόνως ένεκα τής πολυσαρκίας της·

Εν τώ μεταξύ τούτω, ό υπουργός ήδυνήθη 
νά επιτυχή άδειαν παρά τοΰ Πέτρου όπως άνα- 
χωρήση’ πλήν δ γέρων στρατάρχης δέν τον έγκα- 
τέλειψεν, άλλ ενωθείς μετά τοΰ άρχίσφραγιδοφύ- 
λακος Βοροντζώφ, πρός 8ν είχε διακοινώση τάς 
υποψίας του, ένήργησαν ώστε δ Πανίν νά δεχθή 
ν’ άναχωρήση διά τής άμάξης του, έπιτυχόντες 
πρός τούτοις, ’να δ νέος κόμης Ανδρέας, ανεψιός 
τοΰ άρχισφραγιδοφύλακος, είς 8ν δ θειος του είχε 
δώσει τάς οδηγίας, zαθοδηγήση τούς ίππους.

Από τούς λόγους τοΰ συνεταίρο του, δντος 
κατά τι οίνοβαροϋς, δ Πανίν ένόησεν ότι ειχεν 
έμπέσει είς παγίδα' άλλ υποκρύπτων τον φόβον 
έζήτει νά ώφεληθή έκ τής μέθης τοΰ δδηγοϋ του 
όπως άναγκάση αυτόν νά δμιλήση' ούτως ήδυνή
θη νά μάθη τούς σκοπούς τοΰ αύτοκράτορος 
καί τών πιστών του, προτρεπόντων αύτόν τόν 
Πέτρον νά φυλακίση πάραυτα τήν αύτοκράτειρα' 
ετρεμον άπαντα τά μέλη τοΰ δυστυχούς υπουρ
γού, καθότι εβλεπεν εαυτόν έγγίζοντα 
μίδας τής άγχόνης. όπόταν δ’ είδεν 
κόλουθόν του, όστις έξηκολούθει νά 
φιάλας τινας, άς είχε συμπαραλάβει 
τοΰ, ότι άπεκοιμήθη καί οί χαλινοί επιπτον έκ 
τών χειρών του, άναλαβών θάρρος κατέβη 
τής άμάξης καί έντός τών βραχιόνων του συλλα
βών τόν άποκοιμηθέντα νέον, μέ δύναμιν δντος 
υπερφυσικήν διά τήν ήλικίαν του, τόν άπέθεσεν 
εις τινα γωνίαν τοΰ πεζοδρομίου ειτα δέ είσπη- 
δήσας έν τή άμάξη, κατέφερε τοιούτους ραβδι- 
σμούς έπί τών δυστυχών ίππων, ώστε ούτοι έπέ- 
των μάλλον ή ετρεχον διευθυνόμενοι πρός τά χει
μερινά ανάκτορα.

έκεϊ φθάσας έξέβαλεν έκ τοΰ στήθους στεναγ
μόν, προσθέσας « Τέλος ήλευθερώθην έγκαίρως! 
θεέ μου τί τρομερά νύξ

Η Αίκατερίνα ΰπεδέχθη περιχαρώς τόν γηραι
όν αυτής υπουργόν, τείνας αυτώ τήν χείρα, ήν 
ένθέρμως ήσπάσθη, διηγηθείς έναργώς πρός τήν 
κυρίαρχόν του τά συμβάντα.

— Εϊμεθα νικηταί, φίλε μου, προσέθηκε μετ’ 
άγαθότητος ή αύτοκράτειρα, ήδη δέν έχομεν νά 
φοβηθώμεν.

Τήν επαύριον περί τήν αυγήν έγνώσθη εις Οΰ- 
ραντενβάουμ ή έκβασις τής ένεργηθείσης συνωμο-

τάς βαθ- 
τόν συνα- 
έκκενώνη 
μεθ’ έαυ-

σίας έν Πετρουπόλει. Ακούσας δέ ό Πέτρος την 
εϊδησιν ταύτην, κατέστη πελιδνός ώς ό θάνατος, 
καί άπώλεσε πάσαν ελπίδα σωτηρίας, δπότε τώ 
ανήγγειλαν δ τι ή σύζυγός του έκινήθη εναντίον 
του ηγούμενη 40 χιλιάδων άνδρών.

Πέριξ αυτού τά πάντα εύρίσκονται εις ταρα
χήν, έν ή έβλεπέ τις την κόμησσαν Βοροντζώφ, 
κατασταθεΐσαν τρελλήν έκ τοΰ φόβου, νά κράζη 
συρόμενη εις τούς πόδας τοΰ Πέτρου,

— Α σώσόν με ! σώσον τό διάδημα, δπερ μοί 
ύπεσχέθης!

Καί προσεπάθει μέν ό Πέτρος νά τήν παρηγο- 
ρή, άλλ’ ούδ’ αυτός έγνώριζε τί νά εϊπη, τών αγ
γελιοφόρων διαδεχομένων άλλήλους και κομιζόν- 
των χειροτέρας ειδήσεις. Διέταξεν έπί τέλους νά 
έτοιμασθή ή αμαξά του καί ύπήγεν είς Πέτερχωφ, 
όπως ίδίοις δμμασι πεισθή, άν άληθώς ή αύτοκρά- 
τειρα ειχεν αναχωρήσει έκείθεν, ώς τώ ε’χον 
αναγγείλει.

Αφιχθείς έπείσθη περί τής αλήθειας τών συμ- 
βαινόντων Καί μ’ ολα ταϋτα ώφειλε νά ένεργή- 
ση ευθύς, ώς τον συνεβούλευον πάντες οί πιστοί 
του, οί άκολουθήσαντες αυτόν έκεΓ άλλ ή προσ
βολή υπήρξε τόσον αιφνίδιος, ώστε έκινδύνευε- 
ν’ άπωλέση τήν δρθήν κρίσιν του.

0 γέρων Μούνιχ βλέπων τον αυτοκράτορα άμ- 
φιταλαντευόμενον, προύχώρησεν ενώπιον του καί 
τώ είπε μεγαλοφώνως,

— Μεγαλειότατε ! τό παν δέν άπωλέσθη. 
Εάν και προς στιγμήν οί συνωμόται είναι κύριοι 
τής πρωτευούσης, ή Πετρούπολις δέν αποτελεί 
τήν ϊ*ωσσίαν άπασαν, τά δέ συντάγματα τής 
φρουράς δέν είναι ποσώς ό στρατός. Γνωμοδοτώ 
όθεν δπως ή A. Α. Μεγαλειότης άναχωοήση πα- 
ραυτα διά Κρονστάδ, ένθα διαμένει δ στόλος, 
μετά τών στρατευμάτων τών έπιβιβασθέντων διά 
τήν Δανιμαρκίαν' τεθείτε έπί κεφαλής αυτών καί 
ανακτήσατε τήν πρωτεύουσαν.

Είς τούς θερμούς τούτους λόγους, ό Πέτρος ού- 
δόλως άπεκρίθη' οί πάντες έφώναζον, έκαστος δέ 
διενοείτο νά φύγη και ό Βοροντζώφ αυτός πρώ
τος τών άλλων.

0 Πέτρος έκπλαγείς καί μή βλέπων άλλην 
οδόν σωτηρίας ή ν’ άκολουθήση τάς συμβουλας 
τοΰ γέροντος πολεμιστοΰ, γνωρίζων δ άλλως τε 
ότι ή Αίκατερίνα ειχεν αναχωρήσει διά Πέτερχωφ 
ηγούμενη 40 χιλ. άνδρών, προσέταξε ν άναχω- 
ρήσωσι παρευθύς διά Κρονστάδ. Πολύ άργά !

Εκ Πετρουπόλεως ειχεν ήδη σταλή διαταγή 

•πρός τόν φρούραρχον έμποδίζουσα νά πλησιάση 
οίονδήποτε πλοϊον καί αυτόν έστω τόν αΰτοκρα- 
τορικόν δρόμωνα, καί ήτις ακριβώς έξετελέσθη 
άν καί δ Πέτρος έπρεπε νά τό έννοήση από τά 
απειράριθμα ούδρά τά από τών έπάλξεων άνα- 
πεμπόμενα υπέρ Αικατερίνης τής Β'.

Ταΰτα ίδών καί άκούσας δ Μσύνιχ, προέτεινε 
νά διευθυνθώσιν είς Νεβάλ, ένθα θά ήσαν έξησφα- 
λισμένοι, άλλ’ αί γυναίκες αί έντός τοΰ δρόμωνος 
ευρισκόμενα-, δέν ήθέλησαν νά προχωρήσωσιν. ό 
Πέτρος είσήκουσε τών δεήσεών των καί υπέστρε- 
ψεν είς Ουρανενβάουμ. 'Γό βήμα τούτο άπεφά- 
βισε τήν τύχην του. ΙΙτο είς χεΐρας τής Αι
κατερίνης.

’Εκεί ύπέγραψε τό αναξιοπρεπές έκεϊνο έγγρα
φον,δι’ ού έκήρυττεν αύτοθελήτως καί ούχί ήναγ- 
κασμένως’«Οτι τώ ήτο αδύνατον ν’άρχη τοιαύτης 
μεγάλης καί ίσχυράς αυτοκρατορίας, οια ή τής 
Φωσσίας, και ότι τούτου ένεκεν παρητείτο οικεία 
θελήσει χάριν τής συζύγου καί τοΰ εαυτού υίού.»

Αλλ’ ούτε διά τού μέσου τούτου ήλευθερώθη, 
,έλειπεν ή τελευταία πράξις έκ τής τραγωδίας.

στ'. 

Εξ μίλια μακράν τής πρωτευούσης έκειτο μι
κρός μεμονωμένος πύργος, κατεχόμενος υπό τίνος 
-γέροντος ονόματι ’ίβάν Πλάτων Βασιλεύσκη ΐε- 
λουγίν καί τής συζύγου αύτοϋ Αναστασίας Σοφίας 
Ελισάβετ. Εκεί, πρός τό εσπέρας άφίχθησαν 
άνδρες τρεις, φέροντες μεθ’ εαυτών έτερόν τινα 
κεκαλυμμένον διά παλαιού υπενδύτου καί στρα
τιωτικού πίλου. ’Εκλονίζετο ούτος πλήν υπεστη- 
ρίζετο ύπ’ έκείνων.

Οδήγησαν τόν ξένον είς παρακείμενόν τι δω
μάτων, καί ένέκλεισαν αυτόν έν αύτώ Είς δέ έκ 
τών τριών έμενεν ώς φύλαξ τού ξένου, έν ώ οί 
λοιποί διά φωνής οικοδεσπότου προσέταξαν νά 
έτοιμασθή δείπνος καλός είς τήν απέναντι αίθου
σαν. Του δείπνου δέ ταχέως έτοιμασθέντος, οί 
φίλοι έκάθησαν περί τήν τράπεζαν καί ήρχισαν νά 
τρώγωσι καί νά πίνωσι, διατάξαντες τόν γέροντα 
καί τήν σύζυγόν του νά έξέλθωσι τής αιθούσης.

Μετ’ ολίγον δέ άνδρες δώδεκα τόν αριθμόν ά
φίχθησαν, έξ ών δύο είσήλθον εις τό ιδιαίτερον 
δωμάτων.

Τήν ακόλουθον εσπέραν, δ εις τόν πύργον οδη
γηθείς ξένος, ειαήλθεν είς τήν αίθουσαν καί ήρχι- 
σε νά πεοιέρχηται αυτήν σιωπηλώς καί έμφρον-

τις" στραφείς δέ πρός τόν έν τή αιθούση ευρισκό
μενον οικοδεσπότην, τόν ήρώτησε,

— Γνωρίζεις σύ τόν αύτοκράτορα ;
— Οχι πλήν εύχομαι τώ ύψίστω δπως τόν 

διαφυλάττη μακροχρόνων.
— Ευχαριστώ, άπεκρίθη δ ξένος.
0 ξένος ήτο δ αύτοκράτωρ, δστις άμα ύπογρά- 

ψας τήν έπονείδιστον παραίτησιν, άπεχωρίσθη 
τών φίλων του καί τών υπηρετών του, άπεγυμνώ- 
θη τών παρασήμων καί τής στολής του, δδηγη- 
θεΐς ώς αιχμάλωτος ύπ εκείνην τήν ένδυμασίαν 
είς τόν πύργον.

Επανελθών έντός τού δωματίου του, έγραψε·/ 
έκ νέου πρός τήν σύζυγόν του, μή λαβών άπάντη- 
σιν ούδεμίαν είς τάς πρώτας πρός αύτήν έπιστο- 
λάς του, είς άς έζήτει παρ’ αυτής νά τώ δοθή 
ή άδεια δπως άναχωρήση διά Γερμανίαν.

Διέαενεν εις τόν πύργον έπί ολόκληρον έβδο- 
μάδα, καθ’ ήν ούδένα άλλον εβλεπεν είμή τόν 
γέροντα καί τήν σύζυγόν του, οίτινες έφαίνοντο 
νά ήσαν τά μέγιστα αύτώ άφωσιωμένοι.

Μετά οκτώ ήμερών πόνους κα| σκληράς 
βαιότητος, έφάνη δ Ορλώφ άκολουθύμενος 
δύο πιστών του.

Ο Πέτρος νομίζων ότι ούτοι έκόμιζον 
αυτόν καλάς ειδήσεις, τούς προσεκάλεσεν είς τό 
γεύμα. 0 Αλέξιος Ορλώφ έθετο έπί τής τραπέ- 
ζης φιάλην πλήρη οίνου, εις τήν θέαν ής τίνος 
δ Πέτρος κατέστη πελιδνός, προσθέσας,

— Δέν πίνω οίνον.
— Εχει καλώς μεγαλειότατε ! θέλομεν ευθυ

μήσει καί άνευ οίνου. Επεθύμουν όμως νά έδο- 
κιμάζητε έξ έκείνου τής Βουργουνδίας, 8ν άλλο
τε τόσον ήγαπάτε.

— Σάς εύχαριστώ στρατηγέ! Ηδη θέλω συν- 
διαλεχθή μεθ’ υμών περί τών ύποθέσεών μου.

— Είς τάς προσταγάς σας Μεγαλειότατε !
— Καί λοιπόν τί άπεφασίσθη; έγώ έζήτουν 

νά μοί παραχωρηθή ή άδεια νά προσλάβω τόν 
άγαπητόν μοι θαλαμηπόλον, τήν λύραν μου, πρός 
δέ και τόν γελωτοποιόν μου Λουβενίν, δστις νο
μίζω νά ήναι άνθρωπος αβλαβής. ’Αλλά τά πάν

τα μοί άπεποιήθησαν.
‘θ συνέταιρος τοΰ όρλώφ λαβών τον λόγον 

προσέθηκεν.
— Η Α. Μεγαλειότης ή αύτοκράτειρα δια

νοείται νά διατάξη, Μεγαλειότατε, όπως ελθη εν
ταύθα ίερεύς αντί ενός γελ,ωτοποιοΰ·

— Πώς θέλετε νά μέ φονεύσητε; άνέκραξεν ° 

άβε- 
ύπό

πρός
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Πέτρας έγειρόμενος. όφείλω ν άποθάνω; Αρα
γε γενναία πράξις θά ητο νά φονεύση τις άνθρω
πον άοπλον καί κεκλεισμένον έντδς φυλακής ;

Ούδείς άπεκρίθη.
— Ζητώ άπόκρισιν, εννοείτε, άγροϊκοι · άνέ

κραξεν δ αύτοκράτωρ διά βροντώδους φωνής. Εί
μαι ό αύτοκράτωρ και κύριός σας. όμιλήσατε, 
διατί δέν πίνετε σείς έκ τοΰ οίνου 8ν μοί προσε- 
φέρατε;

— Αντιβαίνει εις ττ,ν έθιμοταξίαν, προσέθηκεν 
είρωνικώς δ Ορλώφ, νά πίη τις ένώπιον τής αύτοΰ 
Μεγαλειότητος οίνον, 8ν ύμεΐς άπεποιήθητε·

— Δαίμονες !. . .. 0 οίνος είναι δηλητηρια
σμένος.

Ούδεμία άπόκρισις.
— Βλέπων δ Πέτρος εαυτόν άοπλον καί εις 

χεϊράς των, ήλλαξε τονον φωνής, παοακαλών αύ
τούς νά τώ εϊπωσιν, έάν θά τώ έπέτρεπον ν’ άνα- 
χωρήση, ώς είχε ζητήσει.

— Διά ποιον μέρος Μεγαλειότατε ;
— Διά ποιον μέρος; διά τήν Γερμανίαν.
— Τπάρχουσι πλήν τόσον ώραϊαι πόλεις έντδς 

τής Ρωσσίας, προσεΐπεν δ Βολσκώφ.
—’ θΖ·’ θΖ1 θέλω ν’ άναχωρήσω, αύτη είναι 

ή σταθερά άπόφασίς μου.
•— Η αύτοκράτειρα δέν έγνωστοποίησεν είσέ- 

τι τήν θέλησίν της, Μεγαλειότατε, προσέθηκεν 
ό όρλώφ εγειρόμενος τής τραπέζης, δι’ όλα ταΰ
τα, μ’ έπεφόρτισε νά παρουσιάσω πρδς τήν ύμε- 
τέραν Μεγαλειότητα, πρώτον πάντων, ταύτην τήν 
θήκην’ ιδού τδ κλειδίον. ’Ανοίξας τήν θήκην δ 
Πέτρος, εύρεν έντδς αύτής έρυθράν ταινίαν.

Είς τήν θέαν ταύτην κατέστη πελιδνός, έν φ 
οί δύο συνεβουλεύθησαν διά νεύματος.

’Ενόησεν αύτούς δ Πέτρος, καί άπεσύρθη τρέ- 
μ.ων πρδς τήν θύραν τοΰ δωματίου λέγων αύτοϊς, 
ΰγειαίνοιτε κύριοι.

Τότε δ Ορλώφ έπλησίασε πρδς τδν αύτοκρά- 
τορα, προσποιούμενος ότι Θέλει ν άσπασθή τήν 
χεϊρά του, κατά τήν έπίκρατούσαν ρωσσικήν συ
νήθειαν.

— ’Αφήσατε, δέν βλάπτει, ύπέλαβεν δ Πέτρος 
άποσυρόμενος.

’Επειδή τδ γεΰμα ύπήρξεν έξαίσιον, δφείλομεν 
νά σ εύχαοιστήσωμεν, άντεϊπεν δ σύντροφος τοϋ 
όρλώφ, μέ ειρωνικόν μειδίαμα, ώ Πέτρε Φεο- 
δόροβιτζ.

— Ναί μικρέ δουκίσκε τοΰ Ολστεϊν, προσεϊ- 
πεν καί δ όρλώφ, θέτων τήν χεΐρα έπί τής σπά

θης, ήμεϊς οί ρώσσοι,. οΰς σύ έμίσησας, είμεθκ 
συνειθισμένοι νά μή λαμβάνωμεν τι χωρίς νά εύ - 
χαριστήσωμεν.

’Αποσυρθείς δ Πέτρος έντδς τοΰ δωματίου 
έκλεισε τήν θύραν, πλήν δ όρλώφ διά λακτίσμα
τος συνέτριψεν αύτήν, καί εΐσήλθεν έντδς τοΰ δω
ματίου μετά τοΰ συνεταίρου του. Ηκούσθη πάλη, 
άλλ’ έπειτα βαθυτάτη σιγή! ’Εςελθόντες ένι

ψαν τάς χεϊοας καί τά αίματόφυρτα ένδύματά 
των, έσπευσαν ν’ άναχωρήσωσιν.

Είς τήν θύραν τής αιθούσης ένεφανίσθη δ ίβάν 
Πλάτων Βασιλεύσκης.

0 δυσ-υχής γέρων τρέμων καί πελιδνός ώς δ 

θάνατος ήρώτησεν αύτούς.
— Κύριοί μου έγεύθη δ αύτοκράτωρ ;
— Ναί, άπεκρίθη δ όρλώφ, καί ήδη άναγινώ- 

σκει τδ άπόδειπνον.

Ζ'.

Τοιοΰτο τέλος έλαβε Πέτρος έ Γ\ οστις άνα- 
βάς έπί τοΰ θρόνου τής Ρωσσίας τδν Ιανουάριον 
τοΰ 1762, τδν ίούλιον τοΰ αύτοΰ έτους άπώλεσε 
καί τδν θρόνον καί τήν ζωήν του.

ΓΕΩΡ. I. ΠΑΠΠΑΖΟΓΔΟΤΣ.

ΠΕΡΙ ΒΑΜΒΑΚΟΠΥΡΙΤΙΔΟΣ.

Μία τών σπουδαιοτέρων έπινοήσεων τοΰ αίώ- 
νος τούτου, εις τήν δποίαν οί έπιστήμονες όλης 
τής Εύρώπης κατέγιναν, είναι ή βαμβακοπυρϊτις, 
τουτέστιν ή μεταβολή τοΰ βάμβακος είς ούσίαν 
τινά έκπυρσοκροτικήν. Κατ’ άρχάς έδόξαζον ότι 
ή βαμβακοπυρϊτις δύναται νά άντικαταστήση 
τήν έξ αιώνων έν χρήσει κοινήν πυρίτιδα, άλλ’ 
δμω; άλλεπάλληλα δυστυχήματα τά δποϊα συνέ- 
βησαν εις τήν τής βαμβακοπυρίτιδος ξήοανσιν, 
δολοφονίαι καί άλλα τοιαϋτα ήνάγκασαν τάς κυ
βερνήσεις νά έμποδίσωσι τήν κατασκευήν ταύτης 
έν ίδιαιτέροις χημικοί; έργαστηρίοις. Η χρήσις 
τής βαμβακοπυρίτιδος έγένετο τόσον κοινή, ώστε 
έκαστος κατεσκεύαζε τήν πρδς κυνηγεσίαν άπαι- 
τουμένην βαμβακοπυρίτιδα έν τώ οϊκ^ αύτοΰ’ 
δλόκληρα υφάσματα μετεβλήθησαν εί; βαμβακο
πυρίτιδα καί δ κυνηγός αντί πυρίτιδας έλάμβανε 
μετ’ αύτοΰ ύφασμα, έξ ού άπέκοπτε τεμάχιον 
τής βαμβακοπυρίτιδος πρδς γέμισιν τοΰ πυρο
βόλου.

Κατασκευάζεται δέ ώς έξής’ είς ΰέλινον κύ
λινδρον έγχύνονται 30 μέρη θειϊκοΰ οξέος ακρά
του καί 23 λείο τετριμμένου νιτρικού καλίου, άμ- 
φότερα συμμιγνύονται δι άναταράξεως μετά ύε- 
λίνη; ράβδου, καί πρδς τδ μίγμα προστίθεται 
πάραυτα 1 μέρος καθαρού καί ήραιωμένου βάμ- 
βακος, πρότερον εΐ; θερμότητα καλώ; άπεξηραμέ- 
νου, ούτος άφίνεται άνακινούμενος μέχρι πέντε 
λεπτών έντδς τοΰ μίγματος, ρίπτεται είς φιάλην 
πλήρη ψυχρού υδατος, καί τέλος έξαπλωθείς έπί 
ύελίνου πλατύσματος ξηραίνεται είς συνήθη θερ
μοκρασίαν.

‘Η κατά τδν έκτεθέντα τρόπον άπολειφθεϊσα 
βαμβακοπυρϊτις είναι εύφλεκτος διά τής προσπε- 
λάσεω; τής φλογδς, καί άν καλώ; κατασκευασθή 
δέν άφίνει μετά τήν καΰσιν αύτής κανέν υπόλειμ
μα- έπίσης άν τεθή έπί πυρίτιδος καί φλεχθή δέν 
μεταδίδει τήν φλέξιν καί είς τήν πυρίτιδα, άν 
δέ κρουσθή έπί άκμονος, περιτυλιχθεϊσα πρότερον 
έντδς χάρτου έκπυρσοκροτεΐ.

Τδ γέμισμα τών πυροβόλων διά τής βαμβακο
πυρίτιδος γίνεται κατά τδν συνήθη τρόπον μέ 
τήν προφύλαξιν μόνον ότι δέν πρέπει νά κρου
σθή ίσχυρώς διά τοΰ γεμιστήρας, διότι δύναται 
νά κροτήση. Πέντε μέχρις οκτώ κόκκων άρκοΰ- 
σι πρδς έκσφενδόνισιν τής σφαίρα; εϊς άπόστασιν 
70—90 βημάτων. Εάν ή βαμβακοπυρϊτις, ήτι; 
έπιστημονικώς πυροξυλίνη (pyroxylinum) ονο
μάζεται, είναι καλώς κατεσκευασμένη, δέν δια- 
φθείρει ποτέ τά όπλα- άν όμως δέν είναι καλώς 
έκπεπλυμένη άναπτύσσει άτμούς νιτρικού όξέος 
ύφ’ ών τά όπλα όξειδοΰνται καί φθείρονται.

‘11 βαμβακοπυρϊτις καιομένη δέν έκπέμπει 
καπνόν μήτε ποοκαλεϊ ισχυρόν κρότον, καί ένε
κα τοΰ πρώτου τούτου ιδιώματος είναι καταστρε- 
πτικώτατον μέσον έν καιρώ πολέμου καί πρδ 
πάντων είς ναυμαχίας, καθ ά; πλοϊον πυροβολούν 
διά βαμβακοπυρίτιδος δύναται εύχερέστατα νά 
καταστρέψη ολόκληρον στόλον, καθώς τοΰτο συ
νέβη είς τδν τελευταϊόν Αμερικανικόν πόλεμον.

Επίσης ή βαμβακοπυρϊτις φλέγεται διά τοΰ 
ηλεκτρικού σπινθήρος4 ώστε ένεκα τούτου φλεχ- 
θεϊσα έκ μακρυνων αποστάσεων, έφηρμόσθη πρδς 
διά^ρηξιν υφάλων και σκοπέλων έν τή θαλάσση 
και άπεκαστέστη χρήσιμος είς τήν κατασκευήν 
υδραυλικών έργων.

Προσθέτομεν ένταϋθα τδ πρό τινων έτών έν 
Βενετία γενόμενον κολοσσιαϊον πείραμα, έξ ού 
άποόείκνυται ή σφοδρότατη τής βαμβακοπυρίτι

δος δύναμις. Τινές λίτραι βαμβακοπυρίτιδος 
καλώς συμπεπιεσμέναι ένεκρύβησαν είς τδν μυ
χόν παλαιού τινδς βρυκίου’ ή φλέξις έξετελέσθη 
έκ μακρυνής άπος-άσεως δι’ ήλεκτρικοΰ ρεύματος. 
Γενομένης τής έκπυρσοκροτήσεως τδ πλοϊον άνε* 
τινάχθη καί διεβράγη είς μυρία τεμάχια, φθά- 
σαντα είς ύψος οίον τδ τού κωδωνοστασίου τοΰ 
Αγίου Μάρκου.

Ξ. ΛΑΝΔΕΡΕΡ.

ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΤΜΟΠΛΟΙΟΥ «Μ1ΣΙΣ1ΠΗΣ».

’Απέναντι τής Φλωρίδος, τή 2 ’Ιουλίου 1865· 

’Αγαπητέ μοΰ ’ΐωίννη,

Τδ ταξείδιόν μας μέχρι σήμερον ήτον όσον δί - 
δεται εύχάριστον καθ δσον άφορα τδν καιρόν. 
’Εξαιρέσει τής πρώτης ημέρας, ή θάλασσα ήτο 
ομαλή ώς καθρέπτη;, ό ούρανδς ανέφελος καί δ 
καύσων υπερβολικός, άμα παρηλλάξαμεν τδ περί
φημου άκοωτήριον Hatteras, τής Βορείου Καρο
λίνας. Αλλ’ αί νύκτες ήσαν ώραιόταται, κυρίως 
μετά τήν δύσιν τής σελήνης, δτε ό ούρανδς, δι
αυγής ώς έκεϊνος τής φίλης Ελλάδος, έστιλβεν έκ 
τών άναριθμήττων άδαμάντων μέ τούς οποίους 
^κόσμησεν αύτδν δ δάκτυλος τοΰ Δημιουργού, ό 
έν τώ ούρανώ σταυρός, τδν δποΐον Κωνσταντίνος 
δ Μέγας ειδεν δτε εύρίσκετο άπέναντι τοΰ εχθρού 
δέν είναι μύθος, τδν είδα ίδιοι; ίμμασι, χθές τδ 
εσπέρας, όλίγον τι άνω τοΰ δρίζοντος, καί μολο
νότι δέν άνέγνωσα κύκλωθι τδ «έν τούτω νίκα,’ 
μέ τδ δποΐον τδ περιεκόσμησεν ή ευσέβεια καί 
πίστις τοΰ μεγαλεπηβόλου αύτοκράτορο;, τδ έμ
βλημα δμως τή; ίεοας ήμών πίστεως, διαγοαφό- 
μενον εύκρινώς είς τδ στερέωμα διά λαμπρών ά- 
στέρων, μοί ένέπνευσεν ιδέας τής άπειρου μεγα
λειότητος τοΰ Δημιουργού καί τών θαυμάσιων 
αύτοΰ έργων. 0 σταυρός σχηματίζεται έκ τεσσά
ρων αστέρων είς άπόστασιν δέκα περίπου μοιρών 
κατά μήκος καί διακρίνεται διά τοΰ γυμνού οφ
θαλμού μέχρι τής 24 μοίρας τοΰ βορείου πλάτους’ 
βορειότερον τοΰ σημείου τούτου, χάνεται ύπδ τδν 
δρίζοντα- θί ναυτικοί τόν ονομάζουν «ό Μεσημ
βρινός Σταυρός» (Soulhurn crose.)

Διήλθομεν ήδη τάς Βαχάμας νήσους καί ήδη 
εδρισκόμεθα άπέναντι τών σκοπέλων τή; χερσο
νήσου τή; Φλωρίδος, οΐτινες είσι, δικαίως, ό τρό
μος τών ναυσιπόρων. Ενώπιον τής στερεάς καί 
παραλλήλως τής άκτής έκτείνονται, είς διάστημα 
τριακοσίων μιλλίων,αναρίθμητοι ύφαλοι, σκόπελοι
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καί νησίδια, καθιστώντα τδν πλοϋν τών μερών 
τούτων κινδυνωδέστατον έν ώρα χειμώνος. Εξ 
άριστερών ήμών ευρίσκεται ή βασιλίς τών Αντιλ· 
λών, ή Κούβα, ή αείποτε πίστη νήσος είς τδ Ισπα
νικόν βασίλειον. ’Ενώπιον ημών ανοίγεται μεγα
λοπρεπής ό κόλπος τοϋ Μεξικού καί έντδς 48 
ωρών, Θεοΰ εύδοκοϋντος, θέλομεν εΐσθ'αι είς τδ 
στόμιον τοϋ Μισισιπή.

Αλλά λυπηρόν συμβάν προχθές μετά μεσημ
βρίαν ένέπλησεν ήμάς άθυμίας. ό τρίτος μάγειρος 
τοϋ άτμοπλοίου, υψηλός καί ρωμαλαϊος άνήρ, προ- 
σεβλήθη ύπδ κεραυνοβόλου αποπληξίας καί έτε- 
λεύτησεν έντδς μιας ώρας. Ιατρός τις τών έπιβα
τών, τδν έφλεβοτόμησεν άλλ ητο άργά,διότι πέντε 
λεπτά μετά την φλεβοτομίαν έξέπνευσε. Τδ σώμα 
του έ^ράφη έντδς χονδρού υφάσματος, έντδς τοϋ 
οποίου, παρά τους πόδας, έθεσαν βαρέα τεμάχια 
σίδηρου καί την έβδόμην ώραν τής πρωίας χθες 
έγένετο, κατ’ άπόφασιν τοϋ πλοιάρχου, η επική
δειος τελετή.

0 νεκρδς έτέθη έπι πλατείας σανίδος είς τδ 
χείλος τοϋ πλοίου κατά τδ μεσαΐον τοϋ κατα
στρώματος μέρος, μέ τούς πόδας πρδς την θάλασ
σαν, κεκαλυμμένος ύπδ τής Αμερικανικής ση
μαίας, Κύκλω αύτοΰ ησαν οί έπιβάται, έκατέ
ρωθεν δέ τοϋ φερέτρου ϊσταντο δύο ναϋται, έτοι
μοι δπως ρίψωσι τδν νεκρδν είς την θάλασσαν τη 
διαταγή τοϋ πλοιάρχου.

Την έβδόμην άκριβώς ώραν, ό πλοίαρχος πλη· 
σιάσας τδν νεκρδν άπεκαλύφθη, καί οί διακόσιοι 
έπιβάται τδν έμιμήθημεν. Μετά φωνής σοβαράς 
καί συγκεκινημένης ήρχισε ν’ άναγινώσκη την 
νεκρώσιμου άκολουθίαν ήτις μεγάλως μάς συνε- 
κίνησε. Πάντες ήκροάζοντο προσεκτικώς, ένφ ταύ- 
τοχρόνως ό κώδων τοϋ πλοίου έσήμανε πενθίμως 
καί ή σημαία κατεβιβάσθη κατά μέσον ίστόν. Οί 
νεκρώσιμοι ψαλμοί έν τώ μέσω τοϋ πελάγους, η 
κατήφεια ήτις ήν έζωγραφισμένη είς τά πρόσωπα 
δλων, οί πένθιμοι τοϋ κώδωνος ήχοι» ταύτα πάντα 
ειχον μεγαλείου τι καί άόριστου, βαθείας προξε- 
νοϋυ συγκινήσεις. Οτε δέ ό πλοίαρχος έφθασεν είς 
τήν φράσιν «παραδώσωμεν τδ σώμα τοϋ νεκρού 
είς τά βάθη τής θαλάσσης» (άντί είς τά τής γής), 
εύθύς οί δύω παρακείμενοι ναϋται ήγειραν ολίγον 
τδ σώμα, τδ όποιον εύθύς ώλίσθησεν είς τήν θά
λασσαν, είς ήν έβυθίσθη έν άκαρεϊ. 0 δυστυχής, 
ούτε μητέρα,ούτε αδελφήν είχε πλησίον του, δπως 
τδν κλαύση. Μίαν ώραν μετά τήν άνω τελετήν, 
οί έπιβάται έκάθησαν φαιδροί είς τδ πρόγευμα 

καί τά πάντα είχον λησμονηθή' άλλ’ ό έπιβλέπω> 
τά πάντα, έπέβλεψε βεβαίως καί έπί τοϋ άποθα- 
νόντος τούτου καί μεταξύ τών διάκοσίων έπιβα
τών, πολλοί είς τά βάθη τής ψυχής των παρεκά- 
λεσαν τδν δημιουργόν ν’ άναπαύση τήν ψυχήν 
άύτοϋ. Είς τούτων ή.το καί δ άδελφός σου

Λ· Ν. ΜΠΟΤΑΣΗΣ.

ΓΡΑΜΜΑ. ΑΝΕΚΔΟΤΟΝ.

ΚΟΠΙΑ, ΤΟ ΙΣΟΝ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ.
(Σφραγίς)

Είς δόξαν Θεού άμήν 1736 ίανουαρίου 4 
έν τή Ναξία· Προβλέποντας τδ τόσον τέλειον 
ζημίαις καί έξοδαις όποϋ έτρεξεν άνάμεσον είς 

τά τρία κοινά, είς τδ Κάστρο, είς τδ Μποϋργο 
καί είς δλα τά χωρία τής Αξίας, τόσον όποϋ ήλ
θαν είς ελεεινήν κατάστασιν καί παντελή άφανι- 
σμδν απάνω διά τδ κουμέρκι, άλατζαλικαϊς, ψα- 
ραλικαϊς, βάρκες ψαράδικαις, πρόβατα καί σμίρί- 
γλη, δθεν τήν σήμερον ερχόμενα τά αύτά τρία 
μέρη είς θεοφοβίαν εις τέλειαν άγάπην, εϊς ειρη
νικήν καί άκαταζήτητην γνώμην, θέλουν άπδ τήν 
σήμερον διά παντοτεινήν τος κυβέρνησιν τών 
τριών κοινών, έσοντας καί ή κοινότης Κάστρου, 
Ππούργου νά ζητά καί νά πρετεντέρη άπδ τούς 
χωριανούς πρόβατα καί σμιρίγλη τ’ άφίνουν καί 
τά άπαραιτοϋν είς τήν παντοτεινήν έξουσίαν καί 
κυριότητα τών χωριανών, ήγουν τά πρόβατα τά 
έδικάν τος καί τά πρόβατα τών Καστριανών νά 
ήναι είς τήν εξουσίαν τών καστριανών, ομοίως 
καί τά πρόβατα τών Μπουργιανών νά ήναι είς 
τήν έξουσίαν τών Μπουργιανών. Καί όντας δέν 
είναι βοϊβόντας τά πρόβατα καστριανέκα και 
μπουργιανέκα νά μήν χρεωστοϋν νά δίνουν κα
νόναν δόσιμον τών χωριανών, καθώς άκόμη καί ή 
κοινότης όλονών τών χωρίων τής Αξίας πρετεν- 
τέρουν τδ κουμέρκι, άλατζαλικαϊς, ψαραλικαΐς 
καί βάρκαις ψαράδικες τά άφίνουν καί τά άπα- 
ραιτοϋν καί τά δίνουν είς τήν παντοτεινήν έξου
σίαν καί τέλειαν δεσποτίαν καί κυριότητα τής 
κοινότητος Κάστρου, Μπούργου τής Αξίας νά τά 
ορίζουν καί νά τά έξουσιάζουν μέ δλαν τος τά 
δικαιώματα καθώς άπό τδ παλαιόν τά έποσεντέ- 
ρασιν καί τά έξουσιάζασι, έτζι πάλαι νά τά ορί
ζουν καί νά τά έξουσιάζουν καί νά τά έχουν αιω
νίως καί νά ήναι άκαταζήτητα, μηδενδς έναντιού-

μίνοι ή πειραζόμενοΓ καί όπόντας καιρόν εύγή 
τδ άλας νά κράζουν τούς χωριανούς διά νά δου
λεύουν καί νά πληρώνουνται καί νά περνούν άλας 
διά τδν κόπον τος, κατά πώς έπεκρατήθη άπδ τδ 
παλαιόν. Ακόμη κάμνουν καί τήν παρόν συμφω
νίαν' Τά δσα ύποστατικά έχουν αγορασμένα τδ 
ενα μέρος άπδ τδ άλλο νά τυχαίνη νά πληρ.ώνη 
έκεϊ πού είναι τδ κεφάλι μέ τδ βάρος του κατά 
τό βασιλικό ταχύρι. όμοίως καί τήν αγίαν Κυ
ριακήν μέ τά πράγμ.ατάν της, καί τά πράγματα 
τοϋ Κλαμένου πού είναι προσηλωμένα στήν κυ
ρίαν Φανερωμένη νά ήναι είς τά χωρία μέ τδ βά
ρος τος κατά τδ βασιλικό ταχύρι. Καί δσα πράγ
ματα δέν είναι εις τδ βασιλικό ταχύρι νά τά περ
νούν μέ τήν κοινήν άποκοπήν' ήγουν τά δσα 
πράγματα άγόρασεν τδ ένα μέρος άπό τδ άλλο 
υστέρα άπδ τδ ταχύρι νά τά πέρνουν έκεϊ πούνε 
τδ κεφάλι μέ τδ βάροςτονε κατά τδ ταχύρι, τό
σον ετούτα ωσάν καί τά έρχόμενα.Ακόμη καί άπδ 
τήν σήμερον τά δσα ονόματα χωριανέκα έλθουν 
είς τήν χώραν νά κατοικήσουν νά μήν τούς βά- 
νουσιν χαράτζι μήτε οί Καστριανοί άλλά μήτε 
οί Μπουργιανοί' ομοίως άν ήθελεν πάσιν καί είς 
τά χωρία νά κατοικήσουν ή Καστριανοί ή Μπουρ- 
γιανοί νά μήν έμποροϋν οί χωριανοί νά τούς πά- 
ρουσι χαράτζι κάνοντας καί τήν παρόν δυνατήν 
ύπόσχεσιν καί τά τρία μέρη, δτι νά στείλουν τδν 
έφετεινδν χρόνον ανθρώπους διά νά πάσιν είς τήν 
πόλιν νά κυβερνήσουν τδ νησί μας, καί φέρνοντας 
το είς μίαν καλήν κυβέρνησιν ΰποσχόμεθα πάντα 
νά τδ πέρνωμεν, καί οποίον μέρος άπδ τά τρία 
ήθελε άθετήσει, νά ήναι υποκείμενον είς τά δύο' 
είς εκείνον πού ήθελεν κάμει γροικάται διά τήν 
δεκαετίαν δπου συμφωνοϋσιν, νά τδ έχωμεν πάν
τα τόσον Κάστρο, τόσον Μποϋργος, ωσάν καί 
τά χωρία δλα. Καί οποίον άπδ τά τρία κοινά 
ήθελεν άθετήσει καί παραβή άπδ τούς τοιούτους 
ακατάλυτους ταιριασμούς καί περίφασαις νά πλη
ρώνει είς τδ μουτουπάκι τοϋ πολυετή Καπετάν 
πασά ρεάλια χίλια πεντακόσια. Καί τά παρόν 
πάντα νά ήναι καί νά γροικάται ισχυρόν, βέβαιον 
καί άχάλαστον είς τδν αιώνα, όθεν εϊς χάριν άλη- 
θείας καί πίστεως βεβαιόνεται μέ τήν υπογραφήν 
τών τριών κοινών Κάστρου, Μπούργου καί χωρία 
καί μέ τάς σφραγίδας Κάστρου, Μπούργου καί 
τά εξής. Χωρία ΛριμαΛίας.

‘Ό Σακελλάριος Δριμαλίας, ό πρωτοπαπάς 
Δοιμαλίας, δ σκευοφύλαξ I. Σπανός, ό σακελίου 
Δριμαλίας, δ πρωτέκδικος Δριμαλίας. Παπά Πέ

τρος Βαρβατάκης, Νικόδημος ιερομόναχος Σπα
νός, ΠαπαΜιχάλης Τζανίνης, Γρηγόριος ιερομόνα
χος δ Σταυριώτης, παπά Ιω. Ρατζίας, παπά 
Στέφανος Αρόνης, παπά Νικόλας Βλισίδης, παπά 
Γεωργης Διάπετας, παπά ίω. Κουμερτάς, παπά 
Γεώργης Αρόνης, παπά Νικόλαος Ποχοίτης, πα
πά Ιω. Φαραγκάρης, παπά Ιω. Θεονάς, παπά 
Στεφάνής Κορές, Ιωακείμ Ιερομόναχος, παπά 
Αντώνης Αρόνης, παπά Μανώλης Τζανίας, Δημή- 
τριος ΐερεύς δ ίίωραΐτης, παπά Δημήτριος Τζα- 
κονιάτης, παπά Ιω. Τζακονιάτης, Μανουήλ Μελι- 
σινδς, Θεοδωρής Νταμίγος, Δημ.ήτρης Γιαννάκης, 
ϊζάνες Καλέργης, Μανώλης Στεφανάκης, Σταμά- 

της Γασπαρίνης, Μανώλης Βασιλάκης, Προκόπιος 
τοϋ Μιχάλη, Μάρκος Καπούνης, Νικόλαο; Πολί
της s Μανώλης Αναπλιώτης, Μιχάλης Πολίτης, 
Εμμανουήλ Πολίτης, Γεώργης Κατζούλης, Αν- 
δρέας Γιαμούρης, Κωσταντής ϊ'οήτης, Νικόλας 
Μάρκου Αλισάφης, Δημ.ήτρης Βασάλ Γιώργη, 
Γλουμάκη Κορές, Βασίλη Κεφαλά, Νικόλας Χο- 
ματάκης, Γιάννης Στάθη, Μιχάλης Κουτζοφραγ- 
κούλης, Βασίλης Κουμερτάς, Γεώργης Τζώτης, 
Στέφανος Αροινης, Ηλίας Κουμερτάς, Αλιμπέρτος 
Φλουρέντζας, Αγουστης Φιλιππόπουλος, ί. Φλου- 
ρέντζας. Κάστρου κοινότης.

Νικολέτος Σουμμαρίπας, Τζαμπατής Μπαρό
τζης, Γιάκωβος Σουμμαρίπας, Γερώνυμος Μπαοό- 
τζης, Μπερνάρδος Μπαρότζης, Μαρκάντος Κορο- 
νέλλος, Τζανές Σουμμαρίπας, Χρουσής Κορονέλ- 
λος Γιάκουμου, Τζόρτζης Σουμμαρίπας, Φραντζέ- 
σκος Μπαρότζης, Ιάκωβος Σφόρτζα Κάστρης, 
Φραντζέσκος Σουμμαρίπας, Χρουσής Κορονέλλος.

Μπούργου κοινότης.
Ιωάννης Μιχαλίτζης, Γεώργιος Σπυρίδος, ’Ιά

κωβος Σανοϋδος, Γεώργ· Τάγαρης, Νικόλαος Μι
χαλίτζης, Αντώνιος Μαυρομμάτης, Ελευθέριος 
Μιχαλίτζης ’Ιωάννης Μπάφος, Μάρκος Φραγκό- 
πουλος, Δημήτριος Μπάφος, ’Ιάκωβος ’Αλισάφης, 
Παναγιώτης, Νικολδς Νταπλησίας, Γεώργης Αβα- 
ζος, Γεώργιος Αμπραμος, Σταυριανδς Μιχαλίτζης 
Θωμά, ’Αλεξαντρής Λάσκαρις, Νικολδς ’Αναπλιώ
της, Ντεμενέγος ’Αταλιώτης, Βασίλης Κιτριλά- 
κης, Γεώργης Μελισσουργδς, Δημήτρις Τζιριγώ- 
της, Μιχέλης ’Αναπλιώτης, Πέτρος Μιχαλίτζης, 
Φραντζέσκος Σκλαβοϋνος, Νικολδς Κοντοπίδης, 
Γιάννης Χιαμής, ’Αντώνης Φουτρής, Ιωάννης Αρ
βανίτης.
Κάγώ Σταυριανδς Μιχαλίτζης πρωτονοτάριος άρ- 

χιερατικδς καί δημόσιος Καντζελλάριος γέγραφα.

79



ΧΡΤΣΑΛΛΙΣ. 627
626 ΧΡΤΣΑΛΛΙΣ,

ΣΗΜ. Τδ ανωτέρω αοιχόχ γράμμα. συμφω
νητικών δημοσιεύομεν καί χάριν τής γλόσσης και 
χάριν τής ιστορίας, άπαραλλάκτως ώς έχει έν τώ 
γειρογράφφ, έκτος ορθογραφικών τινων διορθώ

σεων.
Είς τδν συγγράψοντα την ιστορίαν τής Νάξου 

τδ παρόν έγγραφον θέλει φανή χρησιμότερον και 
πολλώ σπουδαιότερον, νομίζομεν, παρ δσον σή 
μερον ίσως φαίνεται είς τινας τών αναγνωστών 
τής Χρυσαλλίδας’ διότι έν αύτώ καί ή τότε πολί
τικη τε καί οικονομική κατάστασι; τής Νάξου 
όπωσοΰν έκδηλοϋται. καί έκ τών εις τδ έγγραφον 
υπογεγραμμένων όνομάτων δύνανται πολλά γε
νεαλογικά ζητήματα νά διαφωτισθώσιν.

II Νάξος, ή μεγαλητέρα τών Κυκλάδων, διήλθεν 
όσα; καί ή άλλη Ελλάς περιπέτειας. Αλωθείση; 
τής Κωνσταντινουπόλεως δπδ τών Λατίνων καί 
διαμελισθείσης τής Βυζαντινής αυτοκρατορίας, ή 
νήσος αΰτη περιήλθεν είς τήν έξουσίαν τοΰ Ενετού 
Μάρκου Σανούτου καί διετέλεσεν υπδ τδ δουκκδν 
σκήπτρου τών διαδόχων αυτού μέχρι τού I 527, 
καθ ήν εποχήν ό Βαρβερούσσος, ναύαρχος τού Σο· 
λ.ιμάνου, κατέλαβε τήν νήσον έπ’ ονόματι τού 
κυρίου του. Εκτοτε ή Νάξος έδιοικεϊτο μέχρι τινδς 
υπδ δουκών διοριζόμενων δμ.ω; υπδ τών Σουλτάνων 
καί φόρον είς αύτδν τελούντων.

Φαίνεται δέ δτι οί Τούρκοι καθώς καί είς πολ- 
λάς άλλας νήσους ουτω καί είς Νάξον, όλίγον έ- 
φρόντιζον περί τής διοικήσεως τών βαγιάδων καί 
μόνον μέλημα είχον τήν είσπραξιν τού χαρατσιού 
καί τών άλλων δοσιμάτων. Τούτο δέ συμπεοαίνο- 
μεν έκ τού έγγραφου λέγοντας «Καί όντας δέν 
είναι βοϊβόντα;» έξ ου καταφαίνεται δτι δέν υπήρ
χε τακτικές διοικητής. ?Λλλά μήπως οί κάτοικοι 
ωφελούντο ήθικώςή ύλικώς έκ τής ραθυμία; ταυ- 
της τών κατακτητών των ; Παντάπασι, διότι 5 
Πιττών Τουρνεφόρτιος καί άλλοι περιηγηταί μάς 
πληροφορούσιν δτι έν Νάξω μεταξύ τών κατοίκων 
ύπερεπλεόναζεν ή διχόνοια καί μάλιστα μεταξύ 
Λατίνων καί όρθοδόξοιν, καί τοιαύτη ήτο ή κατ’ 
άλλήλων αντιζηλία καί αντιπάθεια, ώστε πρόφκ- 
σιν έζήτουν ϊνα" άναφερθώσιν είς τάς Τουρκικής 
άρχάς, πρδς βλάβην έαυτών.’Λλλά καί τδ έγγρα
φον αϋτδ μαρτυρεί τρανώς τδ φίλερι τών κατοίκων 
καί τά έκ τής διχονοίας αυτών ελεεινά έπακό- 
λουθα.

Είς άλλο φυλλάδιον τή; Χρυσαλλίδος ίσως δη- 
μοσιεύσομεν σύντομον μονογραφίαν περί Νάξου, 
«ήμερον δέ έν παοόδω μόνον λέγομεν δτι ό μέν

περιηγητής Σπών αναφέρει δτι ή Νάξος έπλήρωνε 
χαράτζιον 6,000 γρόσια καί δόσίμον (δέν λέγει 
τδν άριθμδν) τόσον, δσον ήρκει πρδς συντήρησιν 
μιας γαλέρας σουλταν.κής, ό δέ Τουρνεφόρτιος, 
δτι έπλήρωνον έν συνόλω οί κάτοικοι τής νήσου, 
δκτακισχίλιοι δντες (έν έτει 1700), δέκα χιλιά
δας καί πεντακόσια σκούδα καί κατ’ έτος έξέλε- 
γον 2ξ εντοπίους άρχοντας έκπληρούντας καθή
κοντα μάλλον δικαστικά.

Τδ Κάστρο*' έκατοικείτο υπδ τών Λατίνων 
εκαλείτο δέ ουτω ο περί τδ παλαιόν δουκικδν 
φρούριον περίβολος’ τδ δέ Μποΰργοτ υπδ τών 
ορθοδόξων, έκτεινόμενον άπδ τού Κάστρου μέχρι 
τού αίγιαλού. Κατά τήν έποχήν έκείνην (δηλαδή 
περί τά 4700) έγίνετο έν Νάξω άρκετδν έμπό- 
ριον εξαγωγής κριθής, οίνου, σύκων, βαμβακιού, 
μετάξης, μ.αλλίου, τυρού, άλατος, κτηνών, σμυ- 
ρίδος καί έλαίου. Είκοσι καντάρια σμυρίδος έπω- 

λοϋντο τότε, λέγει δ Τουρνεφόρτιος, αντί ενός 
σκούδου.

Εκ τών δύο αρχιεπισκόπων τού Λατίνου καί 
όρθοδόζου δ τών ορθοδόξοιν ήτο, λέγει δ έκ τού 
Αγγλικού περιηγητικά; τινας έπιστολά; μεταφρά- 
σας γάλλος Depuissieux, ό πλουσιότερος καί 
ισχυρότερος καί είς τούτου τήν δικαιοδοσίαν υπή- 
γοντο ή τε Πάρος καί ’Αντίπαρος.

Περί τού έν τώ εγγράφω άναφερομένου μονα
στηριού τή; Φανερωμένης ιδού τί λέγει δ Θεβε- 
νότος, άλλος περιηγητής γάλλος τής εποχής 
έκείνης-«Εν τή νήσω ταύτη (τή Νάξω) ύπάρχουσι 
πολλά μοναστήρια έξ ών έν, έν σχήματι πύργου, 
άρχαιόθεν ώκοδόμηται έπί τίνος ορούς, υπάρχει 
δέ καί έτερον τής Φανερωμένης καλούμενου καί 
αφιερωμένου είς τήν Παναγίαν, ής περιέχει τήν 
έκεϊ εύρεθεΐσαν πολυσέβαστον εικόνα, νεόδμητου 
μέν, άλλ’ εΰρυχωρότατον, διότι περιέχει έβδομή- 
κοντά κελλία έκτος τών υπογείων.»

0 Τουρνεφόρτιος απαριθμεί τά ονόματα τών 
κυριωτέρων έν Νάξω εκκλησιών καί μ.οναστηρίων.

θ.

ΟΠΟΙΑ ΤΙΣ ΕΙΝΑΙ II ΑΜΕΡΙΚΗ

ή

ΠΕΡΙΙΙΓΙΙΣΙΣ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΛΑΟΥ ΜΠΟΝΠ. (0

ύ Αγιος Νικόλαο; είναι τδ ωραιότερου ξενο
δοχείου τής αμερικανικής πρωτευούσης, ήτις εις

(I) Συνέχεια άπδ φυλλαϊ. 6/. 

τοιαύτα είδη καταστημάτων κατέχει άναμφι- 
λέκτως τά πρωτεία μεταξύ τών άλλων τής οι
κουμένης πόλεων, ούδ’ αυτών τών έν Παρισίοις 
Σζχούοχεΐον τοΰ Λούβρου καί μεγάλου Ξενοδο
χείου έξαιρουμένων.

Καί ή μέν εξωτερική άποψις τού'Α·(ίου Νικο
λάου είναι μεγαλοπρεπεστάτη, άν όχι καί λίαν 
κομψή, ή δέ έσωτερική ήθελε παρέχει τδ άκρον 
άωτον τής μεγαλοπρεπείας καί άναπαΰσεως, έάν 
περιείχε καί αεροπόρου; άμάξας, δι’ ών οί ξένοι, 
οί λόγςο ακηδία; άποφεύγοντες τήν διά τή; μεγά
λης κλίμακος άνάβασιν, νά άνέρχωνται ή καί κα- 
τέρχωνται τάδιάφορα πατώματα τού ξενοδοχείου. 
Τδν παράδοξον τούτον τρόπον τής άναβάσεως με
ταχειρίζεται τδ έν τή πέμπτη παρόύφ (1) νεόδ- 
μητον ξενοδοχείου, παραλαβών αυτόν από τίνος 
φωτογράφου, δστις έσοφίσθη ν άναβιβάζη τούς 
πελάτας του είς τδ έκτον πάτωμα, ένθα έκειτο 
τδ έργαστήριόν του, έμβάζων αυτούς έντδς μικρά; 
λέμ.βου διά τροχαλίας άνερχομένης.

Τδ ξενοδοχείου ό Αγιος Νικόλαος ώκοδομήθη 
τώ 1854 όλοκλήρω; έκ λευκού Ιταλικού μαρμά
ρου, καί πρόσωπον μέν έχει τριακοσίων ποδών, 
περιλαμ-βάνει δέ εξακόσια λαμπρά δωμάτια πο- 
λυτελώς ηύτρεπισμένα, διά τού αεριόφωτος φωτι
ζόμενα, έστρωμένα μέ τάπητας καί περιέχοντα έν 
άλλοι; ένα ώραϊον μαρμάρινου υιπτήρα έφω- 
διασμένου διά δύο μετάλλινων καί άργυροειδών 
κρουνών, έξ ών νυχθημερόν έκρέει, κατά βούλη- 
σιν τών ένοικούντων, ψυχρόν καί ζέον ύδωρ. Αί 
κλίναι είναι δσον ένεστιν άναπαυτικαί, τούς δέ τά
πητας έν καιρώ έαρος άντικαθιστώσι σινικαί ψά- 
θαι δροσερώταται καί άνοικτόχροοι. Είς τδ ίσό- 
γαιον τού Αγίου Νικολάου παράκεινται τρία με
γαλοπρεπή εστιατόρια,ένθα τακτικώς συνεστιών- 
ται καθ’ έκάστην επτακόσιοι ή Οκτακόσιοι ξένοι 
καί εντόπιοι, υπηρετούμενοι υπδ τριακοσίων υ
πηρετών έξ άμφοτέρων τών φύλων. Τπελογίσθη- 
σαν δέ τά έν τώ ξενοδοχείο) τούτω καθ’ έκάστην 
δαπανώμενα τρόφημα είς επτά χιλιάδας καί πεν
τακόσια φράγκα !

Ενώ είσερχόμεθα είς τδν Αγιον Νικόλαον, δ- 
στις ομοιάζει πρδς ανάκτορα μάλλον παρά πρδς 
ξενοδοχεΐον, ό σιρ ’Ιάκωβος δέν ήδυνήθη νά ύπο- 
κρύψη τδν θαυμασμόν του.

— ’Εδώ, θά εΰχαριστηθώμεν, είπε.
Αυτό δέ τδ άπλούν θά εΰχαριστηθώμετ, δπερ

(1) Έν ’Αμερική γίγνεται συχνότατη χρησις τών τακτι
κών αριθμών είς τήν Ονομασίαν τώνδδώνΣ. Μ· 

ίσως φανή μετριότατος έπαινος, έκφερόμενον άπδ 
τού στόματος τοΰ σίρ Ιάκωβου τού φύσει μι- 
σοϋντος τούς Αμερικανούς, έσήμαινε μεγάλην κο
λακείαν, ωσάν έλεγε «Θαυμάσιου τςυόντι ξενοδο
χεΐον. »

Εν τούτοις έξελέξαμεν διά κατάλυμα δύο δω
μάτια καί μίαν αίθουσαν, άν καί ή αίθουσα είναι 
συνήθως περιττός πλεονασμός έν Αμερική, διότι 
ολα τά ξενοδοχεία περιέχουσι μικρόν ή μέγα όια- 
■Ιεχτηριοτ (parlor) έν ώ οί ξένοι υποδέχονται 
τούς έπισκεπτομένου; αυτούς φίλους των, καί έν 
ώ, συνερχόμενοι τήν ημέραν καί συνήθως τό εσπέ
ρας, άλλοι μέν συνδιαλέγονται έν κύκλςο, άλλοι 
δέ άναγινωσκουσιν έφημερίδας, άλλοι,μουσουργούσι 
καί άλλοι, άν έπέλθη αύτοϊς τοιαύτη τι; έπιθυ- 
μία, χορεύουσι. Αλλ ό σίρ ’Ιάκωβος ένόμ,ισεν ά- 
ναγκαίαν τήν ένοικίασιν ιδιαιτέρας αιθούσης διά 
νάυποδέχηται τού; φίλους του χωρίς μαρτύρων καί 
έν άνέσει, καί διά νά διαμαρτηρηθή τρόπον τινά 
κατά τού έθίμου τού αμερικανικού διαλεκτηρίου, 
οΰσιωδώς διαφέροντος τού έν χρήσει παρά τοίς 
Αγγλοι;, ό τελευταίος μάλιστα λόγος ήτο έξ έ
κείνων τούς οποίου; δέν ήδύνατο νά παρίδη ό πρώην 
ταγματάρχης δ έξ απαλών ονύχων άποστρεφόμ.ε- 
νος τού; Αμερικανούς καί πρόφασιν ζητών ϊνα 
έπιτεθή κατά τών ηθών καί έθίμων αυτών, άν καί 
πολλάκις ένδομύχως τού; έθαύμαζε.

Τήν έ'κτην ώραν μέγας πάταγος μετάλλινων 
κροτάλων,δίκην βροντής,άντήχησεν εις όλους τού; 
προδόμους τού ξενοδοχείου, έμάθομεν δέ ότι ό 
σχεδόν φοβερός ούτο; κρότος έσήμαινεν είς τούς 
ένοικούντας έν τώ ξενοδοχεία) τήν ώραν τού γεύ
ματος, καί δτι περί τήν όγδόην πρωινήν ώραν έ- 
πανελαμβάνετο ή αύτή μέθοδος διά νά προσκλη- 
Θώσιν οί ξένοι εις τό άκράτισμα,καί πάλιν ή αύτή 
έν ώρα. τού προγεύματος (lunch).

— fl τούς βαρβάρους ! είπεν ό σίρ ’Ιάκωβος' 
δέν ήδύναντο άρά γε, άνευ τόσου θορύβου, νά μάς 
άναγγείλωσιν δτι τό γεύμα είναι έτοιμον ;

Κατέβημεν λοιπόν δ σιρ Κλίντων καί έγώ καί 
έτοποθετήθημεν εί; έν τών τριών εστιατορίων τά 
όποια τήν ώραν έκείνην παρείχον θέαμα όντως εύ- 
χάριστον.Εκεί έν άλλοι; είδομεν πολλάς κυρίας ή, 
κάλλιαν είπείν, πολλάς λέδη έν στολή χορού έπι- 
δεικνυούσας τάς λευκά; ώμοπλάτας των καί προσ- 
καλούσας τον Θαυμασμόν τών συνεστιωμένων, 
οϊτινες, ώς έφάνη, ήσαν λίαν συνηθισμένοι είς τοι- 
αύτας δημοσίας εκθέσεις, αλλά καί ένταΰθα κα
θώς αλλαχού παρετήρησα δτι οί ζέντλεμεν, δηλα-,
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δή οί κύριοι, προσεφέροντο άείποτε μετ εύγε- 
νοΰς εύσχημοσύνης.

Τά εν τοϊς άμεριζανικοϊς ξενοδοχείο»; γεύματα 
θά ησαν δντ«ς έξαίρετα έάν ή ποιότης τών φαγη
τών ητο ανάλογος πρδς την ποσότητα. Αλλά δυ
στυχώς κατά τήν μαγειρικήν τέχνην οί ’Αμερικα
νοί δέν είναι ανώτεροι τών Αγγλων, τών οποίων 
τά φαγητά, άν πρέπη νά όνομασθώσι φαγητά, 
είναι κατάλληλα μάλλον πρδς διατροφήν άγρίων 
’Ινδών, παρά πρδς ευωχίαν πεπολιτισμένου λαοΰ. 
Επομένως όλα τά εδέσματα των μοί έφάνησαν 
ανούσια, άπδ τών άνευ άλατος βεβρασμένων ο
σπρίων, μέχρι τών πετεινών, τά όποια έντδς πά
γου έγκλειόμενα οκτώ πολλάκις ήμέρας, ύστερον 
έψίνονται έντδς κλιβάνου.

Είναι πιστευτόν πρδς τούτοις ότι τδ καθαρόν 
καί παγωμένον ύδωρ είναι τδ μόνον έν χρίσει 
ποτδν έν ταϊς άμερικανικαΐς τραπέζαις, έν αίς 
παρατίθενται πολλάκις τεσσαράκοντα διάφορα ε
δέσματα J Καί δμως είναι άληθέστατον" έκτδς 
ολίγων οίτινες μεταχειρίζονται οίνον πληρώνοντες 
αύτδν ιδιαιτέρως καί αδρότατα, πάντες οί άλλοι 
πίνουσι τδ ύπδ τής αύς·ηράς διαίτης έπιταττόμε- 
νον ύδωρ· Καί ή περίστασις αύτη δέν διέφυγεν,έν- 
νοεϊται, τήν προσοχήν τοΰ σίρ Ιακώβου, άν καί 
er 'ΛγγΜα οίτος Jir ΰΛάρχη, ώς είπεν εϊς συμ
πατριώτης μου ποιητής.

Περίεργος είς άκρον είναι καί δ τρόπος τής 
υπηρεσίας είς τά έν τοϊς ξενοδοχείοις γεύματα" 
Τάγματα δηλαδή δλόκληρα Αΐθιόπων έντελώς 
αλάλων έκτελούσι τήν θεραπείαν τής τραπέζης 
μεθ’ όλης τής στρατιωτικής τάξεως ύπδ τάς δια- 
ταγάς γέροντος υπηρέτου ωσαύτως μαύρου, ωσαύ
τως αλάλου, καί διατάττοντος αύτούς διά νευμά
των. Ούτω φέρ είπεϊν έν νεΰμα σημαίνει «ά,.Ι,Ιά- 
ζατε πΐΐάκια.,» έν άλλο «σηχωσατε τάς παρο- 
ι'Ίάαςη καί Sv άλλο, τδ και μεγαλοπρεπέστερου 
πάντων, δηλοϊ ότι είναι ώρα νά παραθέσωσι νέα 
έδέσμοίτα.

Οί Αμερικανοί, κατά μίμηστν τών Αγγλων, 
τρώγουσιν είς Sv καί τδ αΰτδ πινάκιον τρία ή τέσ- 
σαρα διάφορα φαγητά ταύτοχρόνως κατά τδν 
εξής τρόπον. Είς τδ κέντρον τοΰ πινακίου των 
θέτουσι τεμάχιον κρέατος ή ιχθύος, κύκλω δέ 
αύτοΰ είς μικρούς σωρού; διάφορα όσπρια ή λα
χανικά, τά όποια τότε άρτύουσι μέ τά εξ ποικίλα 
καρυκεύματα τά περιεχόμενα είς τά έξακότυλα 
αμερικανικά άρτυτήρια (<). Πρδ πάντων δέ καί

(1) Huilicr ά six comparliments.

πάντοτε πρίν γευθώσιν έπιχέουσι προκαταβολικώς 
άφθονον άλας, πέπεριν έκ τοΰ συνήθους, πέπερι 
ερυθρόν, δξος, άβυρτάκην καί έλαιον" ένίοτε δέ 
προσθέτουσιν ήδύοσμον,τύβαριν, μοσχοκάρυον, καί 
ές δλων τούτων κατασκευάζουσι καταχθόνιον 
έδεσμα τδ όποϊον καταβροχθίζουσι μέ πολλήν 
δρεξιν. Τήν δέ καθαυτό φυλλάδα (salade) τρώ- 
γουσιν ώ; έπί τδ πλεϊστον άνευ ούδενδς καρυκεύ
ματος, όπως οί λαγωοί τά χόρτα είς τούς αγρούς.

Μετά τδ γεΰμα είσήλθον συνοδευόμενος ύπδ 
τοΰ σίρ Ιακώβου είς τδ συνδιαλεκτήριον τοΰ ξε
νοδοχείου.

’Εκεϊ κατά πρώτον έσχημάτισα καθαράν όπω- 
σοΰν ίδέαν]τής ελευθερίας, ήτις τά πάντα έν Αμε
ρική διέπει, διαδηλουμένη είς δλας τάς πράξεις 
τοΰ τε ιδιωτικού καί δημοσίου βίου" τόσον δέ έρ- 
^ιζώθη είς τδ έθνος, ώστε, δύναταί τις είπεϊν, 
συνεταυτίσθη μετά τοΰ ηθικού χαρακτήρος τών 
πολιτών τής αμερικανικής δημοκρατίας. Έν άλ- 
λοις λόγοις ούδείς ούδένα συστέλλεται καί φέρε
ται ένώπιον άλλων, ώς άν ήτο μόνος είς τδ δω- 
μάτιόν του, διότι είναι πεπεισμένος ότι ούτε άπδ 
στόματος, ούτε έν διανοία θά τδν μεμφθή τις. 
Καί κανείς πώποτε έν Αμερική δέν φαίνεται γε
λοίος, όπως δήποτ' άν ένδύηται καί οίανδήποτε 
συμπεριφοράν έχη,διότι τί έστί γελοϊον οί κάτοι
κοι τοΰ νέου κόσμου δέν γινώσκουσιν. Οθεν εν
ταύθα πας τις πράττει τωόντι ό,τι θέλη, ένδύε- 
ται δπως φαντασθή, δμιλεϊ όπως τδ άρέσκη ή 
δπως ήξεύρη καί φέρεται παντοΰ καί πάντοτε 
δπως κρίνη εύλογον, είς ούδένα νόμον τού συρ
μού ύπείκων, ούδένα έπικριτήν φοβούμενος ή σα- 
τυριστήν, έξ ιόν βρύθει ή Εύρώπη. Καί αί γυναί
κες αύται δύνανται, χωρίς νά κινήσωσι τδν γέ
λωτα τών δμοφύλων των, νά περιφέρωνται είς 
τάς άγυιάς τοΰ Νεοβοράκου έν ώρςι παγετώδους 
χειμώνος μέ έσθήτα λεπτοτάτην θερινήν, τού- 
ναντίον δέ μέ μαύρην βελουδίνον ενώ έπικρατώ- 
σι κυνικά καύματα. Καί όχι μόνον ούδείς τάς 
χλευάζει, άλλ’ ούδέ κάν παρατηρεί τδ παράκαι- 
ρον τής ένδυμασίας των.

Έν τή αιθούση έν ή εΐσήλθομεν εύρίσκοντο 
εκατό σχεδόν άνθρωποι, τούς οποίους ήρχίσαμεν 
νά παρατηρώμεν μέ τήν πυρετώδη έκείνην πε
ριέργειαν τήν έμφυτον εϊς τούς νεήλυδας. Έν 
τώ μεταξύ νέα τις κυρία έκάθησε πρδ τού κλει" 
δοκυμβάλου, ένώ άλλοι μέν περιεπάτουν άλ
λοι δέ άνεγίνωσκον, άλλοι συνωμίλουν περί έμ- 

I πορίου, άλλαι τινες δέσποιναι καί δεσποινίδες 

■εσκόπουν τά περί αύτάς γενόμενα έξηπλωμέναι 
έπί πολυτελών άνακλίντρων, καί άλλα τινα ζεύ
γη έξ έκατέρων τών φύλων, είς τάς γωνίας τής 
αιθούσης ή πλησίον τών παραθύρων καθήμενα, 
έκρυφομίλουν ολίγον τι αίσθηματικώς, κατά τδ 
εθνικόν έθος.

Έν Αμερική αί γυναίκες, ή, κυοιολεκτικώτερον 
είπεϊν, αί δεσποινίδες είναι παιδία κακοσυνειθι- 
σμένα (μαμμόθρεπτα), πολυθέλγητρα, ιδιότροπα 
καί επίφοβα πολλάκις. Απολαύουσι δέ όλων τών 
άνδρικών δικαιωμάτων ή τούλάχιστον τών πλεί- 
στων, διότι καί μόναι, άνευ τίνος συνοδού, περιη
γούνται είς μεμακρυσμένα μέρη.

όμολογητέον δμως ότι άπό τινων έτών έτροπο- 
ποιήθησαν κάπως τά ήθη καί έθιμα τού ωραίου 
φύλου έν Αμερική, καί τήν σήμερον αί καλών 
■οικογενειών θυγατέρες έπιδεικνύουσι συμπεριφο
ράν εύσχημονεστέραν παρ’ άλλοτε. Ένώ πρδ 
είκοσι μόλις έτών όλαι αί κόραι έν Νεοβοράκω 
διήγον ζωήν άνδρδς άγάμου καί, χωρίς κινδύ
νου τής ύπολήψεώς των, μετέβ αίνον συνοδευόμε 
ναι ύπδ τών λατρευτών των είς ξενοδοχεία, είς 
•θέατρα, είς περιηγήσεις. Και σήμερον άκόμη έπι- 
«κέπτονται ένίοτε τά ξενοδοχεία σπάνια τοιαΰτα 
άνάροχοράσια, τά δποϊα, πρίν δ υμέναιος αίχμα- 
λωτίση τήν καρδίαν των, ή πρίν τά συζυγικά 
καί μητρικά καθήκοντα τά βιάσωσι νά μένωσι κε- 
κλεισμένα είς τάς οικίας των, έπιθυμοϋσι ν’ άνα- 
πνεύσωσι κατά κόρον τδν άέρα τής άνεξαρτησία; 
καί ελευθερίας.

Τήν περί ής δ λόγος έσπέραν καθ’ ήν είσήλθο- 
μεν—καί παρακαλούνται νά μή τδ λησμονήσωσιν 
οί άναγνώσταί μας — είς τδ συλλαλητηρίου, εί- 
δομεν μίαν πολυθέλγητρου νεάνιδα, ήτις έταξεί- 
δευε χάριν διασκεδάσεως, ούδένα άλλον έχουσα 
σύντροφον ή προστάτην, έκτδς τοϋ μακράν έν 
Λουζινιάνη κατοικούντος άδελφού της. Η δέ τοι- 
αύτη προστασία άν καί μακρόθεν ένεργοΰσα, ήτο 
ούχ ήττον ίσχυροτάτη καί τούτο έπληροφορήθη- 
μεν έκ του εξής συμβάντος, τδ όποιον νομίζομεν 
άξιον διηγήσεως διά τδ άλλόκοτόν του.

Γερμανός τις, δηλαδή, πλούσιος μέν, άλλά 
δυσειδή; καί μετρίου πνεύματος, ένώ περιηγείτο 
είς διάφορα μέρη τής Αμερικής, συνήντησε δέν 
ενθυμούμαι είς ποιον ξενοδοχεϊον ποίας πόλεως, 
τήν νεάνιδα, τήν οποίαν εϊδομεν είς τδν Αγιον 
Νικόλαον, καί πάραυτα τήν έρωτεύθη διά τδ κάλ
λος αύτής καί τήν κομψότητα. Μαθών δέ ότι 
έταξείδευε μόνη,ένόμισεν ότι έδικαιοΰτο νά προσ-

φέρη είς αύτήν έλευθέρως τήν λατρείαν του, άλλ’ 
ή νεάνις δέν συνεμερίζετο παντάπασι τά αισθή
ματα τοΰ Γερμανού καί επομένως άπέδειξε τρα- 
νώτατα τήν πρδς αύτδν άδιαφορίαν της" δ φίλος 
μας όμ.ως δέν άπεθαρδύνθη, τούναντίον μάλιστα 
τήν παρηκολούθει πανταχοΰ μετ’ έπιμονής άν- 
θρώπου έρωτομανοΰς, είς ούδέν λογιζομένου τήν 
δαπάνην τού χρόνου καί τοΰ αργυρίου.

Εν μιο: λοιπδν τών ημερών ή νεάνις ώμίλησε 
πρδς τδν Γερμανόν ώς εξής,

— Κύριε, είσθε δυσειδής.
— Σεϊς δμως, κυρία μου, εϊσθε θελκτικωτάτη.
— Εκτος τούτου δέν είσθε ούδέ πνευματώδης 

καί έπομένως σάς άποστρέφομαι.
— Αλλ’ έγώ σάς λατρεύω καί θά σάς παρα

κολουθήσω μέχρι περάτων τής οικουμένης.
— Νά μή τολμήσητε νά πραγματοποιήσητε 

τοιοϋτον σχέδιον.
— Δέν δύναμαι. Προτιμώ νά χύσω καί τήν 

έσχάτην £ανίδα τοΰ αίματός μου.
— Τότε θά παρακαλέσω τδν άδελφόν μου νά 

έλθη καί νά σάς φονεύση.
— Νά μέ φονεύση ; είναι παραπολυ σκληρόν» 

κυρία μου !
— Οχι δά ! δέν θά έπέλθη, σάς βεβαιώ, με

γάλη ζημία.
— Αστείζεσθε, βλέπω, κυρία, άλλ’ είναι άςτί- 

σμ.δς κακός.
— όμιλώ τούναντίον σπουδαιότατα, καί έάν 

μέχρι τής αύοιον δέν παύσητε τάς δχληράς πε
ριποιήσεις καί τάς άεννάους κατ’ έμού καταδιώ
ξεις σας, δέν θά ύπάρχητε, σάς βεβαιώ, μεταξύ 
τών ζώντων. ό τελευταίος μου λόγος είναι αύτός.

0 Γερμανός έμειδίασε μειδίαμα βεβιασμένου 
άκούσας τάς άπειλάς ταύτας, αίτινες ένέκρωσαν 
τδν έρωτά του. Αλλά, έκ πεισμονής κινούμενος, 
δέν ήθέλησε νά υποχώρηση, καί μαθών ότι ή νέα 
άνεχώρει είς Φιλαδέλφειαν, έκίνησε καί αύτδς κα
τόπιν της.

Μετά τινας όμως^ώρας άφοΰ συνήντησε πάλιν 
έκείνην, τήν όποιαν μετά τοσαύτης άνοήτου έπι
μονής κατεδίωκεν, έλαβε τδ έξης τηλεγράφημα έκ 
Νέας Ορλεάνης προελθόν.

«Κύριε,
«Είμαι άδελφδς τής νέας, τήν δποίαν ένοχλεϊ- 

τε δι’ απρεπών φιλοφρονήσεων καί καταδιώξεων. 
Σάς άναγγέλλω δέ ότι έάν έντδς τής ήμέρας δέν 
άπέλθητε έκ τής πόλεως, θά έλθω μ.ετά χαράς νά 
σάς δια^ήξωτδ κρανίον.
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«Δέχθητε, κύριε, τήν διαβεβαίωσιν τής πρδ; 
ύμάς άφοσιώσεώς μου»

• Καϊσαρ Β***.®

■ " Τ.Γ. Εσκέφθην ώριμώτερον καί άπεφάσισα,πρό; 
αποφυγήν τών ενοχλήσεων τοΰ ταξειδίου, καί διά 
τδ συντομώτερον,νά γράψω είς τδν άγαπητόν μου 
φίλον Ροβέρτον Γράνδ, παρεπιδημοΰντα έν Φιλα
δέλφεια, νά σά; φονεύση άντ έμοΰ, έάν παρου
σίασή τοιαύτη ανάγκη. Δεν αμφιβάλλω δέ παν- 
τάπασιν δτι θά μοί προσφέρη προθύμως τοιαύτην 
μικράν έκδούλευσιν.

ο Καί πάλιν, κύριε, δέχθητε τήν διαβεβαίωσιν 
τών πρδς υμάς φιλικών μου αισθημάτων.

Κ. Β.®
0 Καϊσαρ Β*** καί δ Ροβέρτος Γράνδ εϊναι οί 

φοβερότεροι μονομάχοι έν Νέα Ορλεάνη,ήτις είναι 
δ τόπος ιδίως τών μονομαχιών’ έν τώ διαστήματι 
δέ τοΰ πολυταράχου δπωσοΰν βίου των, έφόνευ
σαν ή έπλήγωσαν άμφότεροι έκατδν δέκα ανθρώ
πους. Οθεν δβΓερμανός μας κυριευθείς έξαίφνης 
άπδ άκαταδάμαστον έπιθυμίαν νά έπισκεφθή τούς 
καταρράκτας τοΰ Νιαγάρα, άνεχώρησεν αύθημε- 
ρόν, μή δυνηθείς νά υπομείνη ούδέ μέχρι τής 
επαύριον’ καί έκτοτε ή τύχη δέν παρέσχεν είς 
τδν έρωτήλον περιηγητήν μας τήν άκαταλό- 
γιστον ευδαιμονίαν τήν όποίαν θά άπελάμβανε 
βλέπων τδ είδωλον τής λατρείας του, τδ όποϊον 
άπ’ έκείνης τής ώρας έταξείδευεν άνενοχλήτως 
καί έν πλήρει έλευθερία. ’ΐδού τδ έκ τής έφευρέ- 
σεως τοΰ τηλεγράφου μέγα όφελος !

Εν τούτοι; παρετήρησα ότι δ σίρ Ιάκωβο; ήτέ- 
νιζε πρδ πολλής ώρας άσκαρδαμυκτεί άνθρωπόν 
τινα συνεσπειρωμένον έν τινι γωνία τή; αιθούσης, 
ουτινος τδ πρόσωπον έξέφραζέ τι αλλόκοτου καί 
μυστηριώδες.

— Ας καθήσο»μεν έδώ, εϊπεν δ ταγματάρχης 
δεικνύων κενόν ανάκλιντρου .. . Βλέπεις έκεϊ κά
τω, πρδς τδ κλειδοκύμβαλου, έυα άνθρωπον κρα
τούντα έφημερίδα ;

— Βλέπω τωόντι δτι κρατεί έφημερίδα, άλλά 
δέν άναγινώσκει.

— Καί έχει μάκρους μελανούς μύστακας;
— Ναί, καί κόμην ωσαύτως μελανήν καί χω- 

ρισμένην εϊς τδ μέσον τοΰ μετώπου.
— Τδν παρετήρησα; λοιπδν καί σύ ;
— Ναί, διότι σέ εϊδον δτι τδν παρετήρεις. 

Μήπως τδν γνωρίζεις;
— Τδ πρόσωπόν του, τφόντι, δέν μοί εϊναι 

άγνωστον ζζί μάλιστα παρατήρησα δτι συνεχώς

μέ έβλεπεν.Εϊσαι φυσιογνώμων;... Καθδ ζωγρά
φος πιστεύω δτι θά ήσαι.

— Ομολογώ, ταγματάρχα, δτι κατά τοΰτο 
δέν έχω τήν ικανότητα τοΰ Λαβάτεο’ άλλ’ αυτός, 
δ άνθρωπος μοί προξενεί τωόντι έντύπωσίν λη- 
στοΰ, έχει τήν όψιν άγρίαν καί υπουλον, στάσιν 
έπιτετηδευμένην, βλέμμα φλογερόν καί άρπακτι- 
κδν, καί δμως, τοιούτου όντο; τοΰ έξωτερικοΰ 
αύτοΰ, δέν τολμώ νά όρκισθώ δτι δέν εϊναι ό έν- 
τιμότερος τών ανθρώπων. Πόσα; γυναίκα;, λό
γου χάριν, έξέλαβονώ; παναγίας, ένώ ...

— Ναί, ναί, ίσο»; έχει; δίκαιον ... Αλλ’ οπωσ
δήποτε στοιχηματίζω δτι αύτδς δ άνθρωπος με
λετά νά πράξη κακούργημα . .. ΐδέ τον κάτι ζη
τεί είς τδ θηλάκιόν του.

— Τί άρά γε θά έκβάλη έκεϊθεν ;
— Τώρα θά τδ ίδωμεν ... ’ΐδού έσηκώθη καί 

προχωρεί πρδς ήμάς.
Τδ μυστηριώδες τοΰτο πρόσωπον έβάδιζε βρα

δέως καί μετά δισταγμού,εχον τά ομματα προσ
ηλωμένα έπί τοΰ ταγματάρχου. Οτε δέ έφθασε 
πλησίον είς άπόστασιν ένδς βήματος έστάθη καΐ 
είπε διά φωνή; άσθενοΰς καί πε φοβισμένης,

— Συγχωρήσατε τήν αδιακρισίαν μου . . · Εί; 
υμάς έχω τήν τιμήν νά όμιλώ ;

— Κύριε, άπεκρίθη ό ταγματάρχης άνακαγ- 
χάσας, οσάκις μοί όμιλοΰσι, πρός έμέ όμιλοΰσι 
καΐ ούδέποτε πρός άλλον.

— £1! εϊπεν ό άγνωστος, δέν ήπατήθην, όχι 
εϊσβεδ ταγματάρχης σίρ ’Ιάκωβος Κλίντον.. .. 
όπόαην ηδονήν αισθάνομαι έπαναβλέπων σας /. . 
Δέν μέ άναγνωρίζετε, ταγματάρχα ;

— Περιμείνατε μίαν στιγμήν, εϊπεν δ σίρ ’Ιά
κωβος, έξετάζων αύτόν διά τών οφθαλμών άπδ 
κεφαλή; μέχρις ονύχων . .. Δέν ήσθε άλλοτε, 
μοί φαίνεται, ξανθό;;

— Ήμην τοιοΰτος καί μέχρι τής χθές.
— Καΐ μύστακας, νομίζω, δέν εϊχετε.
— Σήμερον τήν πρωίαν τού; έκόλλησα, ταγ

ματάρχα.
— fl, τώρα πλέον δέν υπάρχει άμφιβολία δτι 

είσαι ό έξαίρετος έκεϊνος ’Αρθούρος Λή, τόν δποΐον 
μίαν ήμέραν είς τήν Σκωτίαν, έξέλαβον κακή μοί
ρα άντΐ άλώπεκος ... Καί πώς ευρέθης, άγαπητέ, 
είς ’Αμερικήν;

— Εϊχον, φαίνεται, ταγματάρχα, πολλάς α
μαρτίας, καί ιδού πώς ευρέθην. Διά τών χρημ“" 
των, τά όποϊα μετά μεγίστης γενναιότητος μοί 
έδωρήσατε πρός τιμωρίαν τής μεγάλης είς τον

■σκόπευσιν εύστοχίας καί ταχύτητό; σας, ήλθον 
είς Νεοβόρακον καί ήνοιξα υαλοπωλεϊον. Μοΐ ά- 
βέσκει πολύ ή υαλεμπορία, άλλά δυστυχώς δέν 
υιέ ευνοεί’ τό κατάστημά μου έκειτο είς άκατάλ- 
ληλον θέσιν,ώστε μετά εξαετείς άγώνας πολυμό
χθους ήναγκάσθην νά τδ διαλύσω’ καταντήσας δέ 
τοιουτοτρόπως είς παντελή χρηματικήν άπορίαν, 
είσήλθον ώς υπάλληλος είς τήν υπηρεσίαν ενός 
τών εύτυχών άνταγωνιστών μου, είς τδν όποϊον 
ή υαλεμπορία φέρει τά έλέη τοΰ Θεοΰ καί ούδε- 
,μίαν ζημίαν. Αφοΰ δέ καί έκεΐ υπηρέτησα έπί 
μακρδν χρόνον καΐ άπεστάλην ύπ αύτοΰ είς όλα 
τά μέρη τή; Αμερικής, έως καί είς τήν χώραν 
τών Μορμόνων, κατώρθωσα νά σχηματίσω μικρόν 
τι κεφάλαιον καί άπεφάσισα νά τό έμπορευθώ 
πρό; ίδιάν μου λογαριασμόν.

—Πάλιν είς τήν υαλεμποοίαν; ήρώτησεν ο ταγ
ματάρχης.

-----ύχι, τότε πλέον άπεφάσισα νά συστήσω 
ώρολογοπωλεϊον, διότι εϊδον ότε ή υαλεμπορία, 
τήν όποίαν παρήτησα άφοΰ πρώτον ώρίμως έσκέ 
φθην, μοί παρείχε λυπηρά; μέν άναμνήσεις σμι- 
κροτάτην δ’ έλπίδα κέρδους. Οθεν κατεπείσθην 
.παρά τίνος Ελβετοΰ — τοΰ κακουργοτέρου τών 
ανθρώπων 1 — ότι ούδέν επικερδέστερου υπήρχε 
τοΰ έμπορίου τών ωρολογίων,,καί έπίστευσα, διό
τι αύτδ τό ώρολόγιον τδ δποΐον τώρα έχω τδ 
ήγόρασα .έβδομήκοντα πέντε δολλάρια έν ώ δέν 
αξίζει ούδέ τεσσαράκοντα.

— Ηλπιζες λοιπόν νά ώφεληθή; άπό τούς άλ
λους, δπως έκεϊνοι ώφελήθησαν άπό σοΰ ;

— Φυσικώ τώ λόγιο. Δυστυχώς δμως άλλαι 
_μέν αί ίδικαί μου βουλαί, άλλαι δέ αί τοΰ Ελβε
τού, δστις μοί έκλεψε παν ό,τι εϊχον, ευρών τήν 
ευκαιρίαν άπό μίαν εικοσιτετράωρον απουσίαν μου. 
Εύθύς λοιπόν τότε μοί έπήλθεν ή ιδέα νά γνω
στοποιήσω τό πράγμα είς τήν άστυνομίαν καί νά 
παραγγείλω νά συλλάβωσι τόν ένοχον, τόν όποιον 
φίλοι τινες εϊδον, καθ’ ήν ήμέραν άπουσίασα, είς 
τό ξενοδοχεϊον Αγιος Νικόλαος’ ήτο δέ επόμενον 
ότι θά τόν συνελάμβανον έντδς τοΰ ξενοδοχείου 
κρατούντα εΐσέτι τά κλοπιμαία. Αλλά δέν ήθέλη- 
σα νά προβώ έσπευσμένως είς τήν καταδίωξιν 
κζ·. ήρχισα, κατά τήν συνήθειάν μου, νά σκέπτω- 
μαι τά έκ τής συλλήψεω; ενδεχόμενα ατοπήμα
τα. λφοΰ δέ έσκέφθην τεσσαράκοντα οκτώ ώρας 
καί εύρον οτι ή άστυνομία τοΰ Νεοβοράκου δέν 
μοί παρείχε τά άπαιτούμενα έχέγγυα, διότι πολ
λάκις οί κλητήρες συνεννοούνται μετά τών κλεπ

τών,άπεφάσισα νά συλλάβωίμόνος έγώ τόν ένοχον.
— Ε ! τόν συνέλαβες;

■— Τώρα θά ίδήτε. ’Επειδή εϊναι προφανές ότι 
ό κλέπτης μου άμα μέ έβλεπε θά έδραπέτευεν, 
έκρινα άναγκαίαν τήν μεταμφίεσιν καί ήρχισα νά 
σκέπτωμαι πώς νά γίνω άγνώριστος· Η φύσις μέ 
έπλασε άγένειον καί ξανθότριχα, διό ένόμισα 
εύφυές νά μαυρίσω τάς τρίχας τής κεφαλής μου 
καί νά έφοδιασθώ μέ τόν μύστακα, δστις τώρα 
στολίζει τά χείλη μου. Γινώσκων δμω; έ* πείρας 
ότι αί βαφαί περιέχουσιν ούσίας βλαπτικά;, έπε- 
νεργούσας πολλάκις έπικινδύνως έπί τή; έπιδερ- 
μίδος, καί μή θέλων νά έπαυξήσω τά δυστυχήμα- 
τά μου, δι ενδεχομένου επιδερμικού νοσήματος, 
ελαβον μίαν φιάλην μελανή; βαφής, καί μεταβάς 
πρός ένα χημικόν φίλον μου, τόν παρεκάλεσα νά 
έπιχειρήση τήν άνάλυσιν τής βαφής, καΐ νά μέ 
πληιοφορήση έν καθαροί συνειδήσει έάν ήτο βλα
βερά ή όχι ή χρήσις αύτής.

— Διά τών παραλόγων όμως αύτών φόβων 
σου παρήλθε καιρός πολύτιμος, έκ τοΰ όποιου δ 
κλέπτης σου έπωφεληθείς ίσως έδραπέτευσεν.

— Εχετε δίκαιον, άλλά τί πολυτιμότερου, σας 
παρακαλώ, τής έπιδερμίδος τοΰ κρανίου; ήτο 
άρά γε φρόνιμον ένεκεν άπερισκεψίας νά πάθω 
άνεπανόρθωτόν τι δυστύχημα ; Πρός αποφυγήν 
έν τούτοις μακρολογίας σάς λέγω ότι, γενομένης 
τής άναλύσεως, έπείσθην ότι άπαξ ήδυνάμην νά 
μεταχειρισθώ τήν βαφήν άκινδύνως, καθόσον δέν 
βλάπτει ή μετριωτάτη χρήσις τοΰ νιτρικού άργύ- 
ρου δι’ ού μόνου κατορθοΰται ό μέλας χρωματι
σμός τών τριχών. Αφού λοιπόν έσκέφθην καΐ 
τελευταίαν φοράν περί τού συνόλ.ου τών μέσων 
τά όποϊα έπρεπε νά μεταχειρισθώ προς άσφαλε- 
στέραν σύλληψ’-ν τοΰ άπιστου μου συντρόφου, 
άπεφάσισα νά ένεργήσω τό σχέδιόν μου τήν έπαύ 
ριον, δηλαδή σήμερον.

— όπόση, πρός θεοΰ, βραδύτης ! εϊπεν ό ταγ
ματάρχης.

— Σήμερον λοιπόν τήν πρωίαν, περατωθεισών 
τών προπαρασκευών, έβαψα τάς τρίχας τής κε
φαλή; μου, έκόλλησα τόν μύστακα καί περιμεί- 
νας έωσοΰ έπήλθεν ή νύξ ήλθον έδώ νά τόν πα
ραμονεύσω έν πάση ασφαλεία.

Τήν παρά φύσιν άφελή ταύτην διήγησιν άκού- 
σαντες δ ταγματάρχης καί έγώ, έξερ^άγημεν εις 
γέλωτα.

— Καλέ μου Αρθούρε, εϊπεν ό σίρ ΐάκωβος, 
θωπεύων φιλικώς τούς ώμους του, έσο βέβαιος ότι
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ό Ελβετός σου δέν σέ περεέμεινε, καί, α·* θέλης ν 
άκούσης τήν συμβουλήν μου, άπαλλάχθητι τοΰ 
μύστακός σου, δστις πολύ σέ στενοχωρεϊ, καί πε- 
ρίμενε έωοού αί τρίχες τής κεφαλής σου άναλά- 
βωσι τδ φυσικόν αυτών χρώμα.

——Ναι αλλά τί νά γίνω τώρα είς τοιαύτην 
χρηματικήν απορίαν ευρισκόμενος και μή έχων 
πού τήν κεφαλήν κλϊναι;

— Ελθέ μεθ ήμ.ών. Μελετώμεν ό φίλος μου 
κα'ι έγώ, (αγαπητέ μοι κύριε Μάρκελλε Μπο- 
νώ, σο'ι συνιστώ τδν κύριον Αρθούρον Λή. . :— 
Εχαιρέτησα τδν κ. ’Αρθούρον καί άντεχαιρετήθην 
ύπ' αυτού,) μελετώμεν, λέγω, νά περιηγηθώμεν 
είς πολλάς χώρας τών Ηνωμένων πολιτειών, έω- 
σού έπιθυμήσωμεν τήν είς Ευρώπην επιστροφήν, 
θέλεις λοιπδν νά μάς συνοδεύσης ώς οδηγός ; θά 
μάς χαροποιήσης πολύ, ερχόμενος.

— Γνωρίζω τςοόντι, άπεκρίθη δ ’Αρθούρος, πάν 
δ,τι άξιοπερίεργον έχει ή ’Αμερική καί δύναμαι νά 
εκπληρώσω πρεπόντως καθήκοντα οδηγού. Άλλ’ 
είναι άρά γε δίκαιον νά έγκαταλείψω τόσον άπο-
τόμως τά περί συλλήψεως τού κλέπτου προμελε- 
τηθέντα άπδ τόσας ημέρας σχέδιά μου ; δχι, πρέ
πει νά σκεφθώ.

— Σοί παραχωρώ οκταήμερον προθεσμίαν διά 
νά σκεφθής, ε'πεν ό σίρ Ιάκωβος.

— Οκτώ ήμέραι δέν είναι διόλου άρκεταί, άν- 
τίϊπεν δ Αρθούρος.
Τ Ο Αρθούρος Λή εϊχε χαρακτήρα πρωτότυπον. 
Ητο μέν φρόνιμος άνθρωπος, αλλά τά πάντα κα
τέστρεφε διά τής πολλής σκέψεως. Είς αυτδν ή 
σκέψις ήτο άσθένεια. Είς πάσαν ύπόθεσιν έστάθ- 
μιζε τά ΰπέρ καί τά κατά, καί πάλιν τά έστάθ- 
μιζεν, ώστε δέν άπεφάσιζε τίποτε, καί άν ποτέ 
ήναγκάζετο έπί τέλους νά προβή είς μίαν τινα 
άπόφασιν, έπραττε τούτο μετά μεγάλης λύπης δτ; 
δέν έσκέφθη άρκούντως. Συνέπιπτε μία δμιλία ; 
δ Αρθούρος άμέσως ήρχιζε νά σκέπτηται καί άπε- 
κρίνετο έν τέταρτον ύστερώτερα, δτε πλέον τδ 
θέμα τού λόγου ειχεν άλλάξει, ώστε δέν εννοούν 
τί-έλεγε' άνελάμβανεν άπλουστάτην τινα παραγ
γελίαν; άντι τότε νά τήν έκτελέση άμέσως, ήρ- 
χιζε τουναντίον νά σκέπτηται έπί τής δοθείσης 
εντολής, καί επειδή πάντοτε άνεκάλυπτεν άτο- 
πήματα, τήν έτροποποίει, έπειδή δέ νέα άτο- 
πήματα έπαρουσιάζοντο είς τάς τροποποιήσεις, 
έσκέπτετο έκ νέου, έτροποποίει πάλιν, έωσού έτε 
λεύτα είς μίαν τινα άπόφασιν παράκαιρον καί 
άλλόκοτον.

Τοιούτόν τι συνέβη αύτώ έν Σκωτία είς Sv δά
σος, ένθα έμελλε νά κυνηγήση δ σίρ Ιάκωβος, ό 
κύριός του τώ έδωκε τήν έξής παραγγελίαν «δ 
ταγματάρχης σίρ ’Ιάκωβος Κλίντον θά διέλθη, 
ίσως, έκ τού δάσους πρδς Θήραν άλωπέκων. Τπαγε 
λοιπον, καί αφού σηκώσης τάς καθ’ δδδν στημέ
να; παγίδας, έπάνελθε ένταΰθα.» II παραγγελία, 
ώς βλέπετε, ητο άπλουστάτη καί πάς τις ήλπιζεν 
δτι δ Αρθούρος ήθελε τήν έκτελέσει άνευ σχολίων.

Άλλ’ αύτδς τουναντίον ήρχισε, κατά τήν ελεεινήν- 
του συνήθειαν νά σκέπτηται ουτω πώς. — «Ο 
ταγματάρχης ίσως διέλθει σήμερον εντεύθεν, μοί 
είπον είς τήν οικίαν' άλλά τδ Ισως αύτδ δέν ση
μαίνει βεβαιότητα. Πρδς τί λοιπδν νά σηκώσω τάς 
παγίδας έάν δ ταγματάρχης δέν διέλθη; Ναι, 
άλλ’ άν διέλθη; τότε πρέπει ανυπερθέτως νά τάς 
σηκώσω, διότι αί παγίδες μας δέν έστήθησαν 
πρδς σύλληψιν ταγματαρχών. Τώρα τί ποιητέον

‘θ ’Αρθούρος ήοχισε νά σκέπτηται καί άφού 
έσκέφθη έπί δύο δλοκλήρους ώρας, κατήντησεν, 
ώς πάντοτε,είς τδ άκόλουθον άνόητον συμπέρασμα.

— Αμα τδν ϊδω ερχόμενον, διελογίσθη, τρέχω 
καί σηκώνω άμέσως τάς παγίδας. Αν δέν έλθη, 
τάς άφίνω, καί τοιουτοτρόπως άποφεύγω περιτ
τήν εργασίαν.

δθεν έστάθη είς τδ μέσον μιας άτοαπού, πα- 
ραφυλάττων. Αλλ’ οί υπολογισμοί, άν δχι παντά- 
πασιν, δέν ήσαν όμως καθ' ολοκληρίαν δρθοί, διό
τι δ ταγματάρχης διίΐλθε μέν τςοόντι διά τής ά- 
τραπού εκείνης, άλλ’ ενώ δ Αρθούρος κατεσκόπευε 
είς τά δεξιά, εκείνος ήλθεν αριστερόθεν, ίδών δέ 
ό ταγματάρχης κάτι τι κινούμενου έν μέσςο τού 
χόρτου καί έκλαβών αυτδν άντί άλώπεκος, χωρίς 
νά πολυσκεφθή, έπυροβόλησε. Απδ τάς φωνάς τοΰ 
Αρθούρου ένόησε τότε, άλλά κατόπιν εορτής, ότι 
τδ ζώον τδ όποιον έπλήγωσε δέν ήτο άλώπηξ. 
Ευτυχώς όμως, ένεκα τής μεγάλης άποστάσεως, 
ολίγα μόνον σφαιρίδια έχώθησαν είς τδ κρέας τού 
ταλαίπωρου Αρθούρου, ώστε μετά τριήμερον νο- 
σήλευσιν σχεδδν έθεραπεύθη εντελώς, ό δέ ταγ
ματάρχης, άείποτε μεγαλόδωρος, προσέφερεν είς 
αδτδν, πρδς έντελή ίασιν τών πληγών του, δια
κόσια; λίρας στερλίνας, τουτέστι πεντακισχίλια 
φράγκα, ό Αρθούρος λοιπδν μέ τήν χρηματικήν 
ταύτην ποσότητα, μέ τδ ισότιμον τής οποίας ευ
χαρίστως, πιστεύω, θά παρεϊχεν έαυτδν είς σκό- 
πευσιν άνά πάν δεκαπενθήμερον είς τδν σίρ Ιά
κωβον, άπεφάσισε νά άποδυθή είς τήν ύαλεμπο- 
ρίαν

Κατά πόσον δ’ έπέτυχεν είς τάς έπιχειρήσει; 
του γνωρίζουσιν ήδη έκ τής διηγήσεώς του οι 
άναγνώσται μας.

Τοιούτος ήτον ό άνθρωπος, δ άλλως νοημονέ- 
στατος καί άρκετά μεμορφωμένος, τδν όποιον η 
τύχη μάς έπεφύλαξεν ώς όδηγδν είς τάς περιηγή
σεις μας.

Τήν έπαύριον τςοόντι ό ’Αρθούρος Λή ήλθε καί 
μάς παρέλαβεν έκ τού ξενοδοχείου πρδς έπίσκεψιν 
τών άξιοθεάτων τής πόλεως, έκπληρών χρέη προ
σωρινού οδηγού. ’Εζήτησε δέ παράτασιν προθε
σμίας διά νά σκεφθή άν έπρεπε νά δεχθή δριστι· 
κώς τήν θέσιν ταύτην.

Ημείς έν τούτοις ήρχίσαμεν έπισκεπτόμενοι κα
τά πρώτον τους Ναούς.

(“Επεται συνέχεια.)


