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Ώς & έ ξ ε λ ιπεν έχ της οικουμένης τό άξιολογώτατον 
«βτής μέρος κατόπιν ιού πίλυδαχρΰτβυ συμβιβηχότος 
τοΰ 1852, ητο προωρισμένον νά άναπλπρωθή διά 
τίνος '/ώρας άλλης εξίσου έχτεταμένης xat εύδαίμο 
μονος. Άγνωστοι εως τότε λαοί έπρεπε να ά*αφα~ 
νώσιν ε ι; τό στάδιο», όπου έπεοε μετά μαχράν παλ ν 
«ΰγίνές καί ανδρείο* έθνος, άπίοτευτοι δέ πηγαί πλού- 
ιου Ιμδλλον »ά αύξήσωσι το έμπόριον xat νά ουνδεσωσι 
to» νέον μετά τοΰ παλαιοϋ κόσμου.

Α ?' ου πρό οχτώ μηνών η πρωτεύουσα της Bat- 
ιιχης ( 1 ) έθελξε τοΰς ά»θρώπους διά συνεχών άγώνω- 
καί χορών καί φώτων, διέκοψεν αιφνιδίως τοΰς άλαλαγ* 
μοΰς τής νίκης χαί τη; πάνδημου ευθυμίας τά θιά 
ματα Πα*τβχ:Θεν συνήρχο*το νέα στρατεύματα, c 
λεγόμενοι δορυκτήτηρες μαχηται άπεδύοντο τάς πο 
λυτελείς έοοτασιμους έσθήτας, όπλα δέ χαί εφόδια πο 
λεμιχά έπ·σωρεύοντο επί πολυαρίθμων οχημάτων, ωσ
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τε  η " Ι ϊΐια λ ις  έφαίνετο ώς εύρύχωρον στρατόπεδο*· οι- 
ότι ό βασι>-εΰς Φιρδινάνδος *αί ή βασίλισοα Ίσαβελλη 
ήτοιμάζοντο ιίς  την τελευτα ίαν πολιορκίαν της Γρε
νάδα ;. . _ t

Ά ν θ ρ ω π ό ς  τ ις  τότε δσημος πα,ρηχολούθει τήν  βο- 
λην,  συγχεόμενος  δί μετά τοΰ όχλου τ ώ ν  «ο ρ τ ι-  
χώ ς  ιχ ετευόντων ,  κα ί  βόσχων έν παραβύστω  τή» ®av- 
τ α ; ί α ν  διά τής έλπίδος νά άνβχ αλύψξ  νέαν γήν χαί μ ε 
λά·, χολ ικός  φαινόμενος εν μ έ τ ω  τής κο ι .ή ς  ά γ α λ λ ια -  
σεως έβλεπε καί ήχουεν ά ί ιαφόρω ς  τή» προσδοχωμέ- 
»ην παρά πάντων κα τάκτη σ ιν .  Αύτός  έ λ ί γ ε το  Χ ρ ισ τ ό 
φορος Κ ίλ ο μ β ο ί ,  κα ιη γβ το  δέ έχ τής Γ ένουας ,  οπου t 
γηραιός πατήρ του ζα ί»ω ν  μ α λλ ιά  άπ έ ζη  π ε ν ιχ ρ ώ ; ,  £♦ 
χαί έβοηθειτο ύπό τρ ιώ ν  αΰτοΰ υ ιών Βαρθολομαίου, 
Δ ιέγου  καί μ α λ ιο τ α  του πρωτοτοχοα α ύ τώ ν  Κολόμβου.

‘Ο Κολόμβο; έφάνη χατά πρώτον ε!ς τήν ’ Ισπανία* 
π ιρ ί τα τέλη  τοϋ 1484 ώς οδοιπόρος πεζός ύπά μιχροΰ
π<χιδίου παραχολουθούμίνος-διότι ο ταθείί έμπροσθεν τοΰ
μοναστηριού του Santa M aria de la  Rapida Γ ή τ ι ι  
ίιπέρ αΰτοΰ όλίγον i p - ον καί ποτήρινν ΰδατος. Καί ό 
μέν θυρωρός παρεχίνησεν αύτόν νά χαθηση χαί ά*α- 
ϊταυθή, ό δέ ηγούμενος θαυμάζω» τήν σ ιμνότητα  τοΰ 
χαρακτήρος αΰτοϋ έκ διαμέτρου άντιχειμένην εις τών 
ίματίω ν τήν απλότητα  ήρχισ* μ*τ  « υ ’ οΰ συ* :μ ιλ '.αν 
χαί τόν παρεχάλεσε νά διανυχτερεύση αύτόθι.

"Αν χα ί διήγεν ερημικό» βίον είς  «  μοναστηριο* ό 
ηγούμενος, ήτο άνήρ πεπαιδευμένος- επειδή γ νω ρ ίζω ν  τήν 
κοσμογραφίαν τοΰ Π άπα  Πίου ά ν ε γ ίνω σ χ ε ι  « ρ ι χ α ρ ώ ς  
τάς πρώτας έκδόσει ;  τοϋ Πτολεμαίου καί Στράβωνος
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κατά πρώτον τότι διά τοΰ τύπου ίημοσιιυομένων, ‘Ως 
γείτων δέ μιχροϋ τίνος λιμένος χοΰ Palos, περιβοήχου 
τότι διά τήν ατρόμητο* τώ* ν«υτώ* του άνδρίαν 
βυ»«λαβε χλίσιν χαί προς τήν ναυτιλία». ‘Ο δέ Κολίμβο; 
άνταμιίβων τή* χαλολάγαδον φιλοξενία* τοΰ μοναχού 
διηγήδη εί; αύτό* τα τοΰ 6tou του.

Νεος ίτ ΐ ,  ε?πε*, άνίχώρησα έκ του πανεπιστημείου 
τής Παυία;, δπου ύπο μυστηριώδους τίνος καί άκατα· 
νοητού έμπνευσεως χινούμινος «σπούδασα τήν γεωγρχ 
φίαν, τή» άίτρολογίαν καί την ναυτικήν προώδβυσα δε 
ταχέως καί εις τήν άριδμηπχή*, τή* γεωμετρία» χαί 
τήν ιχνογραφίαν. '’Οθεν άπό τοϋ δεχάτου τετάρτου ήδη 
έτους υπηρέτησα ώς ναύτης έπί Γενουατίχου τίνος 
πλοίου περιπλέοντος το* Άδριατικό* κόλπον έ^εστρά- 
τευσα προσέτι μ ιτά  τοΰ στόλου τοϋ Ίωοίννου D’Anjou 
Δουκός τής Καλαβρίας χατά τοΰ Βασιλείου τής Νια* 
πόλ3ως περί τό 1459. νΗμη» δέ 26 ετών ηλικίας, ότι δ 
βασιλεύς Reynier μέ Ιπεμψε νά «λευδερώσω άπό τού; 
πειρατάς τής Τύνιδος τήν τρινίρη Φερνανδίνη*. Ά λλ 
δτι έπλησίασα τής Σαρδοΰ;,έμαδον όχι τή* συ»ώδε·.;ον δύο 
πλοΐα, τοΰτο δέ τοσοΰτον έφόβισε τούς συνίταίρου; μου, 
ώ στι άπιποιήδησα» νά με άχολουδήσωσιν, Ηναγχασδην 
λοιπό* νά στρίψω άλλοϋ χατά τό φαινόμινον τήν μα 
γνητικήν βιλόνη» τοΰ πολοδιίκτου, «πολλαπλασίασα δέ 
χαί τά Εστία, ώστι τή έπαυριο* εωδεν ήμη* άντικ^υ τής 
Καρχηδόνος, αντί τής Μασσαλίας, όπου άλλοι ένόμιζο* 
ότι κατευδυνόμιδα.

Μ ιτά ταΰτα απο πολιμιστοϋ γενόμινος έμπορος, 
πιριήλδο* πάσης τής ‘ Ελλάδος, Iωνίας καί μικρά; 
Ασίσς τάς νήαους,έπειτα δέ άναλαβών τά όπλα ήκολού 
δησα τόν πιρίφημον πειρατήν Κολόμβον ότε χαί έκρίδη, 
ούτως είπεϊν,δ μέλλων βίος μου. Διότι παραφυλάξανχες 
πλησίον τής (Όδυσσείας) Λισσαβώνος τέσσαρας δλ· 
κάδας Έ νιτιχάς μετά πλουσίου φόρτου έκ τής Βιλ* 
γιχής άναχδίίσας, ήλδομιν εις χιΐρας· επειδή οΐ ’Ενετοί 
πλοίαρχοι έμνύουσι νά μή άποφ«υγωσι ποτέ τή* μ ά 
χην. Εγώ δέ ιδιαιτέρως χυβερ*ών ε* πλοϊον συνεπλά 
κην μετά μιγάλης χριηριως· αί σφαίραι χαΐ ή πυρΐ- 
τις ή*οψα* εντός αύτής μεγάλην πυρχαϊάν, άλλ' αί 
άλυσοι χαί οί σίδηροι χάμαχες η*ωσαν τοσοΰτον τά πο· 
λιμούμενα σκάφη, ώστε άμφόχερα έχ«νδύνευον νά γεί- 
νωσι παρανάλωμα τοΰ πυρός. ’Επιιδή δέ απαντ«ς οί 
ναΰται Ιπεσον είς χό πέλαγος, άρπάσας καί έγώ 
κώχη* ώς ίπιτήδιιος κολυμβητής έδυνήδην νά δίασω· 
6ώ «ίς τήν παραλίαν, άν χαί άπεΐχιν ώς δυο τού- 
λάχι·τον λεύγας. ‘Ο δεός όμως φυλάττων με δί 
αλλα δείνα ένισχυσιν αποχρώντως τό σώμά μου κα 
τά της ροδίας δρμής τών κυμάτω». Κατεσπαραγμ)έ- 
ν»ς δέ ύστερον υπό τών οπιλάδων υπήγον είς ΐή» 
Λισ*αβώνα, οπου ιυρήκα πυλλους τώ* συντρόφων μί,υ. 
Ή  πολ'.ς αυτη διαπρεπει ως τόπος <τυν«νχ«ύξιως πάν 
των τών γ«ωγράφων χαί δαλασσοπόρων, χαί οί χολ’  
μηροί πλωτηρις έξαιρέτως αύτόδι τιμώνταΓ διά τοϋ
το εις τήν Αισσαβώνα άπιφάσισα νά χατασταδω Ε- 
βασίλιυι δέ τότε δ πρίγγ.ψ Έ ^ιχος, δστις είχε λα- 
βώ* διαφόρους πληροφορίας περί τής Αφρικής. Με- 
τοξΰ δέ τών άλλων τώ άνιγνώσδη καί ή διήνησις 
Εύδόξου τοϋ Κυζηκινοϋ περιπλιυσανχο; τήν Αφριχήν

επί Φοινικικού πλοίου άραντος έκ τοΰ Αραβικού κόλποι». 
Αλλά χαί έγω, ιίπε ποτε ό Ερρίκος, δέλω *ά υπάγω 
διά δαλάσβης εις τή* Iίδιαν καί νά άρπάσω άπό τών 
Βενεχω* τό εμπόριον ιών αρωμάτων. Μαχαίως άλλοι 
έφερον εις ε*στασι* χό* Πτολεμαίον £κτιίνο*χα μέ
χρι του νοτειου πόλου τή* ήτειρον τή; Αφρικής, ουχε δέ 
αί φλόγες τή; διακεκαυμένης ζώνης ώς μισότοιχον 
υποτιδίμενης τώ» δύο ιύκράτων ήμισφαιρίω* τ ίν  
κατεπτθΓ(σα*· αλλά συναδροίσας ιίς έπυτημονικάν σύλ- 
λργο* τοΰ; ι<δοξοτατους γιωγράφους.άπίσιιιλε πλοίο* 
πρός α*ακαλυψιν νεων τόπων. Tots ίΰ3οχιύση; τϊ5ς 6εί- 
α; προνοιας έκαμφθη τό άχρωτήριον Bazador, διελύδη 
ή περί τώ* χροπικώ* ε-ικριιοΰ^α *φαλερά ίίία , οί δέ 
ναυτιλλομενοι χατήχδ^σαν εί; τό πράοινίν άχρωτήρΐ’ 
ον ίσω; δέ κατηντω* μέχρι xx! τής Κίνα;, ά< ό δά· 
νατος δέν άνήρπιζε τόν ΐίρρι*ο< κατά τό 1473.

' Ιί ' Σ ' ' » /L·* τούτοι; εγω χοχειχό^ην έίωτόληπχος ιίς Α ισ' 
οαβώ»α* επειδή ό θεός μοί έφ^νε^ωσεν ε:; τίν ναόν τήν
μελλουσα» τοΰ βιου μοιι συvxpoyo ,̂ τή* μητέρα τοϋ
Διεγου μου. Άποδανόντος ιοΰ πατρο; μου έκληρονό- 
μησα αταντα ούτοϋ τά Ιγγρϊφα μ ιτά τών γεωγρα* 
φιχώ* πινάχω* κοί περιηγήηω*. Αν δέ καί δ πόλεμος 
τής Ισπανίας «ψύχρανιν τήν έπί Αλφόνσου έπιδυμία» 
τών πιριπλανή^εω», ήν.;υον Ικ^σΌτε πολλά περί τώ* 
παραλίων τής Αφρίκϊς τιρατολογουμινα' έκ τούτου δέ 
άνιζωπυρεϊτο Ιτι μάλλον ό περί τή» γεωγραφίαν ζή
λος μου. Έπειδή δέ κοινός σκοπό; πάντων υπήρχε» 
η εις τάς ’Ινδίας διά δα λά υη ; εΰδυπορίϊ, μελετώ» 
ακριβώς τά βιβλία τών άρχαίω» φιλοσόρω» καί γεω . 
γραφών παρέβαλλον αύτά πρός τά τώ» νεωτέρω* σο
φών καί δαλασσοπόρων. Το άγιον π*εΰμα τότε μοί έ* 
νεχυχε διά τώ* προφη·ώ* κα̂  ου/έλαβον τήν ιδέαν *ά 
υπάγω ι ί ;  τάς Ινδίας έ* τή. ίυσ^ως διά νά καλέσω 
εις τήν χριστιανικήν δρησκεία* πά»τα; του; είδωλο- 
λάτρας λαούς xtu; κατο!κοΰ»τας τός έοχατιάς τής 
Ασία;. Ταΰτα δέ διαβουλευόμενος ά*ταπεκρι*όμη.ν με
τά τοΰ έξακοόστου τή; Φλώρε.τίας γεωγράφου Παύ
λου Τοσκχνέλλη, όστις έγκρ ίνας  τήν πρόδεσι* μοί 
έπεμψε χαί χάρτη* τή; γή.-, όπου αί Ι.δίαι Ικειντο κα
τέναντι τή ί Ισπανίας μ π ά  τοΰ Cipango καί τών 
υποτελουσών εις τό* μέγαν χά»η» πολοαρί^μων νήσων,

Ή περί τούτων αδιάκοπο; μέριμνα μέ Ινησχόλει 
διά παντός, είς τήν ούνχαξί* μάλιστα τών πινάκων, 
όσους έξέδιδον διά τόν πορισμόν τών πρός ζωάρχειαν 
τής οίκογενείας μου ά*αγκαίων. "Οτε δέ ΐναυτιλλόμην 
χαχά τοΰς αίγιαλοΰς τής Γουι*«ας καί τώ* Acores 
συχνάχις άποχωρών μόνος ιίς τάς άκτάς έρεμ- 
βόμη*, υ δέ ηχος τώ* χυμάτων προστιδέμενος εί; τήν 
ένδόμυχον τής συνιιδήσιώ; μου φωνή* μοί έ*δύμιζ« πά*. 
τοχι τή* νέαν γήν. "Οδίν τώ  1477 κατά Φεβρουάρΐί* 
μήνα πλεΰσα; έ*ατόν λεύγας πέραν τής βούλης ( 1) τής 
δποίας ή μεσημβρινή άκρα άπέχει 73 μοίρας τοΰ Ίση- 
μιρινοϋ και πρός δυσμάς κατά τόν Πτολεμαίον ε· 
μαδον ές ιδίας πείρας νά δυσπιστώ πρός τσΰς αρχαί
ους γεωγράφους, ή δέ φιρομένη άδέσποτος ^ημη περί
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νπάρξεως αγνώστου είς τήν Ευρώπην 
ωσαν εί; τόν σκοπό» μου. Αλλά πώς 
τό* Ωκεανόν, τοϋ όποιου ό αήρ 
Πώ; *ά εισχωρήσω εί; ·;ά 
ο*ότη μή δυ»άμενος νά 
ημτ,ν ; Εως τότε εϊ’χομε» 
άλλ ύστερον προ-τετίδη κ»! 
ναυτιχή», ώσχε βοηδεία τώ» 
τοΰ ήλΐ3ι> καδ έχασιη» 
πόσο» άπέχομεν τοϋ Ισημερινού.

‘Ο καιρός επέστη πράς έκπλήρωσι* τοϋ σκοποΰ 
μου. Διό έπιχυχώ», ώ ; επεθuaojv, έντιυζεω; τοΰ βααι- 
λέω; Ίοβά*νου έζήτησα παρ’αΰτοΰ πλοίο* όια να απο 
πλεύσω κατ’ ευθεία» εΐ; τάς Ινδία; πρό; δυσμα;. Κΐπα 
πρό;αΰτόν πολλά περί των δησαυρώ» τ ίί; νήσουΟιρβι^Ο, 
τ ώ ν  χρυσών ανακτόρων του βασιλείου Mangl καί τών 
λαών,οπουέμελλε νά λάμψη τό φώς τής χριστιανικής πι- 
fftius;.‘0  βχ5ΐλιύ; μοΰ ή/.ροάοδ.η προσεχτιχώ;,άλλά πα 
ρέπιμψε χήν υπόδεσι* είς τήν κρίσιν τών άριστων κο · 
σμογράρων. Τ ί ;  »ά πιστευτή; Τ ά συνέδριο» εκείνο έδί- 
ώρητε λήρον καί φαντασιοκοπία* τό σχέδιό* μου' άλλ δ 
ήγιμώ» υπό φιλοδοξίας φλεγόμενος έςεκάλεσ» τήν υπό
δεσι* ει; πολυτριδμον σύλλογον πκντω» τών πιταιδευ 
μέ>ων τοΰ βασιλείου.“Ηλπιτα τότεύπομέ·ω» χαρτεριχώ; 
τοΰς οΊΐδισμοΰς, τάς συκοφαντίας καί διαβολάς τώ» 
αχρείων αυλικών, έξώ/οί μέν μέ διέσυρον ώ ; χυχοδιώ 
/την, οί δέ ώς ψεύττην, οί δέ ώ ; μωρόν,δυτιάζοντε; τήν 
y ρ ιστ ιαν ΐ*ήν άγάπη* είς ευτελή πάδη, τήν δέ σωτηρίαν 
μυριάδων ψυχών εις ·χ*μερπή χαι άκαιρον φιλαργυίία* 
διά νά μή δαπανηδώσι όλίγα τινά χρήματα πρός κατόρ- 
6ωσι» τοΰ σχ«δίοιι μου. Κατά δυστυχία» ύπερίσχυσε» ή 
χαχία, χβδώς πάντοτε συμβαίνει πλησίον τώ» άδυ^άτων 
χαί μονομερώ; κρινόντων τά πράγματα, ή δεσποτι 
χών μ^νάργων. Ό3ε* ό βασιλεύ; έπεμψε» άλλον τινά 
ίΐά  νά πληροφορηδή έκ τής αυτοψίας τών τόπων, άν 
άλήδευον οί λόγοι μου Έπιιδή δέ δ πεμφδείς έπα- 
νέττρεΑε» άτρακτο; διά τριχυμίας συμπεσουσα;, οι έχ 
Οροί έσιουδασα».»ά μέ άποδείξωοι καί γελοίο».

Προσωχδημένο; έκ τοτούτων δυσχερειών καί δυσα 
νασχετών μετά τόν δάνατο» μάλ.στα τη; γυ«αι>ό; 
μου, άπιφάσισα νά τινάζι»> τά» κονιορτον τώ* πο- 
δώ» μου φιύγων ανεπιστρεπτί τά ανάκτορα τοΰ βα 
σιλέως τής Λυσίτανίας* και έπειδή ή άπορος πατρίς 
μου Γένουα άτοδιοπομπήδ^ έξ άρχής τή» πρότασί* 
μου, έκρινα άναγκαίον νά ιχροσδράμω είς τή» Ισπα
νίαν.

Τοσαύτη πεποίδησις Ιφαίνιτο έμψυχοΰσα τούς λό
γους τοϋ λαλοΰντος, καί το*οΰτο» πΰρ «πέστιλβεν, 
ώς εΐπιί», έκ τών όφδαλμών του, ώστε ό ηγούμενο; 
μιτα«αλεσάμι»ος τό» ιατρό» τοΰ επινιίου ώς φίλον 
του συνιβουλβύδη μιτ αυτοϋ περί τοϋ πραχτέου πρό; 
βοήθειαν τοΰ ξε<ίζομένου' δ δέ ιατρός έχπλαγίίς δ 
μοίως έχ τώ* λιγομένων, ύπεσχέβη νά συνεργήστ] 
ώστε νά άξιωδη άγαδής διξιώσιως εις τήν αύλήν τή; 
Ισπανίας, χάριν δέ τούτου ουστησι αύτό» πρός τόν 
πνιυματικόν τής βασιλίσσης.

Αλλ έ καιρός ήτο άνιπιτήδειος «ίς τοιαυτας έπι 
χειρήιιις* διότι τότε 5 Φι^δινάνδος καί ή Ισαβέλλα

άλλά τον σκοπόν έδεώρησ» πάντοτι ως χίμαιραν. Πώς 
έδύνατο νά συσταδή; Τινες πλησιάζουσιν εύχόλω; χαΐ 
ιΰαρες-οϋσιν Ινγένει εις τ ίΰς πλ«?ςους τών ήγιμόνων; οί 
χόλαχες, οί άπαταιώνες,οί δουλόφρονες χαι κατάσκοποι. 
Αυτός όμως οΰδαμώς ίταπει-οϋτο ουτι έξ*υτελιζε τόν 
χαρακτήρά του. 'Υπομένων ού» γε»αίως τοΰς σαρχασ- 
μοΰς έξηχολούδησε τά έργο* τής πιναχογροφία;, εξ ο3 

έπορίζετο τά πρός τά ζήν. Διά τοΰτο βαδμηδόν άπέ- 
κτησέ τινας φίλουρ, ύστερον δέ καί δυνατοΰς προστά. 
τας· ουτοι δέ ήσαν, ό ελεγκτής τοϋ ταμείου Alonze 
de Quintanilla, δ εκκλησιαστικός «ίσπράκτωρ τής 
Α,ραγωνίας Luiz de Sainte Angel, ό έξαρχος τοϋ 
Πάπα καί ό αδελφός αύτοΰ μέγας τοΰ Βασιλείου 
Καρδενάλης Gonzalez de Mendoza οίτινις »υνερνή. 
σα»χες ιυ*όλυ»α» τήν μετά τοΰ βασιλέως έη ΐν ξ ιν ,

‘Ο Φίρδινάνδος συνεχάλισιν αστρονόμους καί χοσμο- 
γράφους ιίς χήν Σαλμαντικήν διά τή» έρευναν τής 
νέας δίωοια;, προσεκλήδη δέ καί αυτός δ Κολόμ· 
βος νά έμφα*ισδή. Ά λλ έν τώ μιταξΰ έξερόάγη ό πό ■ 
λ εμ ο ;(ΐ4 84 ; χαχά τή ; Μαλάχας* επητα τά πνεύματα 
δέν ήσαν άρχούντως ώριμασμενα πρός χαχάληψιν τοιαύ- 
της προτάσ«ως τόσψ μάλλον, οσω χαι δ αύχος ο Κο* 
λόμβος φοβούμινος μή προδοδή το μυστήριον του, έφυ· 
λατχιν έχεμυδίαν. Διά τοΰτο παρήλδον ματαίκς έχη 
πολλά· έν τω  μιταξΰ δέ τούτων δ βασιλεύ; τής Αυσιτα- 
νίας γράφων έσπούδασε να συμφιλιωδή μ ιτα  του Κο- 
λόμβου" ουτος όμως ώς δυ^ηρεστημένος ούδεμίαν 
εδωκε» εις τάς ύπ^σχέσιις του πίστιν καί ήδη πολε 
μών κατά τώ» Σαρακηνών είς τήν Γρενάδαν άπέστειλι 
ίό ν  άδελφόν του είς τήν Α γγλίαν διά νά προτείνη 
τά αύτά πρό; τάν Ερρίκο» X. οστις πραγματικές 
τά» ένεδάρρυνε (1489).

‘Ο Φίρδινάνδος καί ή Ισαβέλλα ήτοιμάζοντο νά 
προσβάλωσι τά τελιυταίον τήν Γρενάδαν έπιιδή οέ ό 
πόλεμος έμελλε νά στρέψη αλλαχού απασαν αύτών τήν 
έπιμέλιιαν, έπανέλαβί συντονώτερον τάς προτάσεις 5 
Κολόμβ^ς" ςδεν συγκρστηδέντος συμβουλίου έκ πάντων 
τών μιγιστάνω* τοΰ βασιλείου χαι τών σοφωτατω* 
άνδρών τής έπικρατείας, έ*ιφα*ίσ6η έμπροσδιν αύτώ» 
ό Κο/όμβος, μετά δάκους δέ πολλοΰ χα! πο^ρησίας 
Ιλεζε τοίδε.

«Ένδοξοι Κύριοι και σεβάσμιοι πατέρες, έν ο»ό* 
ματι τή; ά/ίας Τριάδος διετάχδην παρά τοΰ χριστια- 
νικωτατυυ βασιλέως *ά υποβάλω είς τή* ύμετέ;»» 
σοφίαν σχέδιό* τι, το όποίρ» μοι έ»επ»ιυσδη παρά του 
άγίου Πνεύματος. ‘Ο διός έκήρυξε διά τοΰ προφήτου 
ότι πάντα τά έδ-η Ιμελλον νά γνω ρ ίσω σ ι  τό̂  Εύαγ- 
γέλιο», ή δέ φωνή αύτοϋ εμελλε ν άντηχηση μιχ ρι π«- 
ράτων τής οικουμένης (I ) . Καί ομως μεγίστη χώρα 
της ’Ινδίας ή συνοριύουια μετά τοΰ Άτλαντικοΰ Ώ χι- 
*»οϋ υπάρχει είσέτι βυδισμένη είς τό* ζόφον τής εί-

(I ) J a 6 i d  ψα,Λ. ΙΗ·

γής μ’ έστερέ'|προπαρ«σχευάζο*το νά «ΐσβάλωσιν είς το βασίλειον τής 
νά διαπλιύσω Γρενάδας,πανχαχοϋ επνεον οίίσπανοί πόλεμον,μόλις δέ 

έλέγετο άζω τος;!ό  πνευματικός Ταλαβάρας έδέχδη μόνον τόν Κολόμβο», 
άουτα ΐκιίνα τή; φύσεως

προϊδ’ορίσω τόν τόπον, όποι> 
μόνον τόν πολογνώμονα* 
τά άστρολάβιο* είς τήν 

πινάκων τής άποχλίσιως 
ήαέοαν δυνάμεδα νά ευρωμεν



δωλολατριιας. Καδω; δε καρά πολλών νεωτέρων 
περιηγητών πληρβφορούμεδα, διαφιρόνχως δέ καρά τοΰ 
Ε<ετοϋ Μάρκου Πίλοι* διατρίψαντος π ο λ υν χρό*ο» 
ι ί ;  τήν αύλή/ τοΰ μιγάλου Χάνη, οί καιροί ^λθο». Ό 
δί προφητη; Ήσαί^ας σαφώ; έχρραζόμενος άναγγέλλει 
ότι εχ τή; 1σκα»ίας προώρισται νά ά»ατιίλη τό φώς 
ιις  τα ίβνη ταΰτα. Αί νήσοι προσδοχώσι ιό» Κύριον' 
τά πλοία τη; Ισπανίας πρεπει νά πρσσφέρωσιν είς τό 
θυσίασχηριον τά τέκνα τής μεσημβρίας, καδώς καί 
τό» χρυσό» καί τόν άργυρο» τών μεταλλιίων της. Πρό 
κολ/ών ετών οί βασιλιί; της Αυσιτανίας αγωνίζονται 
άξίικα:νως νά εισχωρησωσιν εις τάς μεμαχρυσμενας 
ταυτας χω ρ ίς ' δδηγούμινοι δέ ύπό άρχαιοτάιη; π« 
ραδοσιως τώνΦοίΗχων στέλ)ουσι σχόλους,οιτινε; π*.ρι 
π ,έουσι χή- Αρριχήν χαί ζητοΰσιν άμεσον δρομο» «ίς 
τήν Ινδίαν' Επειδή δέ ή πολυτέλεια χατελαδε χόν 
υψιστον βαθμόν, αί δέ γυναίκες χαί χών τυχόντων 
τεχνιτών κοσμοϋντα: διά χρυσών καί πολυτιμολίδων έσ 
8ητων, άμφισδητοδσι πράς ιούς Ένε:ούς τό μονοπώ. 
λιον τώ» τοιουτω· εμπορευμάτων, θέλοντις νά μετα- 
ρέρωσι τό ίπίνειον τ ίς  Περσίας (Orrnus) είς τήν Λισ. 
σαδώνα' άλλ 5. 0 ιός δέν ηΐδόχησε μέχρι τοΰδε νά εύ 
λογήση δί επιτυχίας τά έργα των.

Εν γίνει, Κύριοι, προ τεσσαράκοντα έτών διαπλιων 
τάς θαλασσας, καδώς οί άλλοι άνθρωποι, σήμερον 
δμως νέαν άνευρίβκων άδάν προτίδεμαι νά έξιχνιάσω 
τά μυστήρια τοΰ ώκεανοδ. Ή  ‘ Ιερουσαλήμ χαΐ τό 
δρος Σιων πρεπει νά άνίγιρθη διά χείράς χριστιανικής* 
ο δέ αύχοκράτωρ χοΰ Cathay έζήτησεν ηδη σοφούς διά 
νά τον χαχηχήσωσιν ε ί.τή ν  χριστιανικήν πίστι». Τίνες 
0·.λουβιν έχπληρώσωσι τήν ίερΐν ταύτη» άποστολήν; 
Αναδέχομαι να του; μεταδιδάσω σώους καί υγιείς.

Χάριν τουτου ζητώ παρά τής Ισπανίας πλοία διά 
νά ύΐίάγω εκ δυτμών εΐς τάς Ινδίας.

Α: τελευταΐαι αυται λ ιξ ιις  έκίνησαν ψιθυρισμόν, 
μέλος δέ τι τσϋ ιεροδικείου συνωφρυάσθη ώς άν εβλε
πεν έμπροσθεν του αίρετιχόν ανέκραξαν δέ καί οί θιο- 
λόγοι^ οι δε σοφοί χα: χοσμογράφοι ·Τπ»ν οχι το πράγ
μα ^το άδύνατον !  Μόνον είς έξ αύχών Δομινι. 
χα/ος τά τάγμα ΐκ  Σαλμαντιχής δ Diego de Ja Dosa 
φίλοξινήσας ποτέ τό» Κολόμβον άνέλαβι προθύμως 
την υπερασκισίν τής δοξης του χαΐ άποχατέστηιε τή» 
ησυχία». Α ύιάςδέλαβώ» τον λόγον είπε μετά της 
τυνηδους παρρησίας χαΐ πεποιίήσιως.

θεωρω τήν γήν ώς σφαίραν, χαθώς χαΐ δ Α ριιιοτέ. 
λης πιθα»οποιησας τή» ιδέα» ταύτην διά τής παρατη 
ρήσεως οτι διάφοροι αστέρες φαίνο»ται κατά διαφόρους 
τόπου,. Περί τούτων έπληροφσρήθην χα! έγώ ιίς 
τε τήν παραλίαν της Γχουίνέας χαΐ εις τό ύπερ- 
δόρειον κλίμα τής Θούλης. Καθώ; δέ οί Λυσίτανοί 
ο^ίραμον τήν γήν άπό δορ’^α πράς νότον κατά μηχος 
τή; Λιβύης χαί έπεκίίνα τών γνωιτών £?ς -riv 8tSa 
σχαλον ήμών Πτολεμαίον όρων, λεγω ότι δύ»αταί τις 
νά την περιηγηθϊ) έξ ά»αιολών πρός δυσμάς, ώστε έχ 
τώ» Γαδείρων νά χαχαντήση εΐς τά παράλια τοΰ Ca 
thay (Κί/αν) . ' 0  Αριστοτέλης ίνομιζ,ν ότι ή Ινδία δέν 
άπέχει πολύ τ ώ ν ‘Ηρακλείων στηλών, καί οτι καταντά 
τις βΰτοΟι έχ τοΰ πορδμοΰ τών Γαϊείρων έξιρχόμενος·

i  δέ Annaeus Seneca λέγει περί τής γή ;. Τί &£- 
στημα χωρίζει τα παρά/ι» τής Ίδηρία; έκ τών αίγ:α- 
/ώ» τής Ι.δίας ; οσον δύναται «ά διέ'θίΐ εντός τινιον 
ήμιρών οΰριοδρομοΰ» πλοΐσ» Τε/.ος χαί αυτός ό αρ» 6  

Alfragau ηχο πιρί τούτων πά*των τ.επεισμένος.
Καδως ί  Πτολιμαΐος, διαιρώ χαί έγώ το^ ’Ισημε

ρινό» «ίς 300  βαθμούς· άλλά τά ίστορηβέντα παρά 
χοΰ Κχησιου χαί Μάρχου ΙΙό/ου άναγκαζουτιν ή;^α; 
νά έχτεινωμεν χήν βε:ιν χής Ανατολής1 οί δέ νήσοι 
Azores, τάς οποίας ουδαμώς έ[ί»ωσκον, ΰπερβα/νουσι 
πρός δυσμάς τόν μεσημβρινόν χών Μαχάρω*. Τό σύγ
γραμμα ιοΰ Στράβωνος, ή χοσμογραφία τ ώ ν  ’Αραβω» 
χαί^α; διηγησεις τών *εωτιρω» πιριηγηχών πιίδουσιν 
ήμας να ελαττωσωμιν την πρώτην έχτασιν χών βαθ- 
μώ». Ο χάρτης τοΰ φίλου μου Γοσχανέλη Φλωρεν
τινού τοποδετει χιλίας λεύγα, άκέχουσα» χής Αισσα- 
δώνος τήν επαρχίαν Manozi « α ίτ ά  χρυσά αύτής 
παλάτια, καί τας μαργαριτοφόρους αύτής άχχάς· 
Απερχόμενος δέ έγώ ίίς τό Cathay θέλω ιυρεί 
καδ έ5όν τήν περιώνυμο* νήσον Cipango (ή Νίφων 
δηλ, τήν Ιαπονία») ισως δέ χαί τήν A n lilla , είτε Ά τ- 
λανχίδα τοϋ Πλατωνςς. Πολυς φέρεται μεχαξυ χών 
δαλασοοπόρων δροΰς π»ρί ΰπάρξεως μεγάλης ηπείρου 
προς δύσιν. Οί κάτοικοι τών Καναρίων νήσα,ν έχλαμ- 
^άνουσιν ώς τοιαΰχην χήν «υδώδη νήσον Sain t B ran 
don, την οποίαν βλέπουσι κα^ά φαντασίαν είς τά 
νεφη(1 ). Α<αν.ογοι φήμαι ώς διοσημίαι τινες προηγοϋν- 
ται παντο-ε τών μιγάλων συι;βό6ηχότων. Ένταΰδα 
0ε προχειται περι τοΰ κηρύγματος τής "χρισχιανωσύ- 
νη? «t; τας Ινδίας χαι τοδ άμεσου μετ’ αύτης εμπο
ρίου τή; Ισπανίας. Τά αύτά υίατα τής ’Ατλαντικής 
βριχουσι την δατιχη< παραλία* τη ; Ευρώπης χαί τάς 
αχτα; τή; Ινοίας. Ναόχληρος τ^δ βατιλέως τής Au- 
σιτανίας Μαρτίνος V enti ιύρήχι 450  λεύγας πρός 
δυσμάς τοΰ άχρωτηρίου Sain t V inceut τεμάχιον ξύ- 
λου τετορευμένον δί σίυτόμου λίδου, μίταχυλισδέν δέ 
υπο σφοδροτάτου δυτιχοΰ άνεμου- άίλά καί αΰχός μου- 
ί  άδιλφός ζών «ίς τό Porto San^o (Acores) είδε ν 
ομοίως αλλο τοιοΰτο» ξύλον- έπειτα οί χαχοιχοι τών 
νήσων αυτών μοί έδειξαν ύπβρμιγεδιίι: καλάμους ερ
χομένους εκ δυσμών, χαί οποίους ό Πλίνιος περι
γράφει ως προϊόν τής Ινδίας. Τέλος μεταξύ τών χογ- 
χυλίων τής νήσου Flores μεταφερομένων ύπο τών 
αυτών πνευμάτων είδον πευχας τερατώδεις, άλλά κα! 
χχωαατα προσέτι δυο ανθρώπων,, τών οποίων οί γα* 
ρακχήρες ησαν άγνωστοι ιίς πάντας.

Ούτως έμελλε νά έξαχολουθήση τόν λόγον ό Κο- 
λομβος’ άλλ ή δεοδλάβιια χαι ή άιιάθεια τών πλιί* 
στων συνέδρων συνομνύονσαι διέχοψαν θορυβωδώς τήν 
φωνήν του.

( 1 ) Ύ π ό  zovc rp o j t tx ev c  ζ ύ  έπ ιχαθήμ ίνα , ι ί ς  τον 
ορ ίζοντα  νέφη .Ιαμβάνουσ ι τοσούτω ό ιαχ ιχρ ιμένον^  
η άπότομον  σχ ήμα ,  ώστε φ α ίν ον τα ι  ώς ftc fiaxpvsr- 
utrr\ ηπειροο. Τ ο ΐζ ο  συμβα ίνε ι  μ ά λ ι σ τ α  π ι ρ ι  τάα 
Κ ανα ρ ία ς  νήσους.

Καί λσιχόν ιίς ίιράρχας δσίους έπεπρωτο νά άχου· 
ωσι σχέδιο» προσβάλλον τάς παραδόσεις >αί τήν διδα
σκαλία» ιής χαθολικής θρησκεία;! Ά λλά τί λέγει 5) 
γραφή; « ‘Ο θεός ές<ισε τάν ούρανάν ώς καμάραν έξέ- 
τεινε δέ αύχό» ώς τόξον κλίνον εΐς τήν γήν· καί έπει
τα τολμώσι νά προφέρωσιν έντός τοϋ περιβόλου 
τούχου υπαρξιν άντιπόόων ! έν ώ τής έχχλησίας 
ό φωστήρ, 6 ίεράς Αυγουστίνος άποφαίνεται ρητώς 
οτι ή ΰπόθεσις τών αντιπόδων τούτων αντιβαίνει 
ε ί; χή» ήμετέραν δρησχείαν, καθότι αναγκάζει ήμας 
να παραδεχδώμεν Ιδνος μή έχ τοΰ Άδάμ χατα[όμε 
vsv έπει®ή ήτο άδύνατον νά υπερβώαιν οί άνθρωποι τον 
μεσολαβιϋντα ωκεανόν* ώ ιτε  χοιουχοτρόπι*ς άρνού- 
μεδα τή» γραφήν δ:αχηρυχτουσαν οτι πάντες οί ά»θρω- 
ποι προέρχονται έκ τοΰ αύτοΰ γεννάρχου.

Τ ί γελ οιωδέστερον καί άχοπώτερον ένταυτω, ά»ε 
βόηιε τότε ό F irm ianus Lactantius, τοΰ φανχάζε- 
σδαι ότι ύπάρχουσιν άντιποδες Ι'/ονχες τούς πόδας 
αύτών άνχιχειμένους είς τους ήμετέρους, άνδρώπους 
δηλ. περιπατοΰντες, έν’ ώ ή μέν κεφαλή αύτών μένει 
είς τά χάτω, τά δέ πέλματα φέρονται είς τόν αέρα; ότι 
υπάρχει μέρος τής οικουμένης, οπου τά πάντα κεΐπαι 
ανάστροφα, ώ ςε  τά μέν δένδρα δλαστάνουσι τούς κλά' 
δ«υς έχ τών άνω είς τά κάτω, βρέχει δέ καί χιονίζει 
καί έκ τών κάτω είς τά άνω ! Ά λ λ ' είς τοιούτους 
παραλογισμούς παράγει τάν άνθρωπον ή υπόθεεις 
τοΰ στρογγυλοί) τής γης. Έ ν τούτοις ομως ό άπο 
Αλεξάνδρειάς κοσμογράφος, ό μο\αχός άγιος Κοσμάς 
έπι τοϋ κιιμένου αύτοΰ τών ιερών γραφών βαίνων 
άποδεικνύει οτι ή γ ί  δπάρχει τετράγωνος, ώς ή 
άγία κιβωτός αύτή, οχι έν μέσω τοΰ ώκεανοϋ ό 
θεάς άνήγειρεν άπέραντο» άδαμάνπνον τείχος καί 
οπισδεν αύτοΰ έπιστρέφει ό ήλιος πρός δυσμάς διανύ- 
σας τοΰ ούρανοΰ χή» άψίδα, είχα περιοδεύει τόν πόλον 
διά νά άναλάβη τή επαύριον τόν έξ ανατολών δρόμον 
του' -άπισω δ αύτοΰ υπάρχει τις γή, άλλ’ άπροσ* 
πέλαστος, ώοτε ούδείς θνητός δύναται νά τήν πατήση. 
Δέν προσβάλλομεν αρά γε τάν θ ιόν αποπειρώμενοι νά 
τήν γνωρίαωμεν ; Έν γ ίνει λοιπόν ή ύποβληδεισα 
πρότασις άποδειχνύεται αιρετική χαί αντίθεος.

Τοιαϋτ* άχούων ό Κολόμβος ^σθάνθη ώς πηγνύμε* 
νον τά αίμά του, χαί ίφαντάζιτο ώς άναπτομένην ήδη 
τήν πυράν τής ποινής του. Διά τοΰτο σταυροχοπηθείς 
διεμαρτυρήθη ώς πιστεύων τυφλώς εΐς τά δόγματα 
τής πίστεως. Ματαίως όμως έζήτησε στήριγμα έπί 
τίνος στιρεοΰ βυλλογισμοϋ' έπειδή τά τιλευταιον τοΰ 
άγιου Αύγουστί»ου επιχείρημα κατέπαυσε πασαν ϊν -  
στασίν χαί άντιλογίαν· aM ajor est scripturae au to , 
ritas quam  omnis hum ani ingen ii capac itas.»

Κατ’ εύτυχίαν όμως εύρέδησάν τινες σοφοί έντός 
τής όμηγύρεω; παραδεχόμενοι τής γής τά σφαιροειδές' 
οθεν άντέτειναν ομοίως λέγοντες μιτά τοϋ ’Κικέρωνος. 
«Ό ια ν  γίνηται λόγος περί τής κατά μεσημβρίαν εύ
κρατου ζώνης καί τών κατοίκων αύτής χαί χών λεγο
μένων αντιπόδων, υπονοείται ότι οΰδεμίαν αυτών εχομεν 
ιδέαν άγνοοΰμεν προσέτι άν ή χώρα αυτη κατοιχήται, 
ή ούχί. Μόνος 5 μεταξύ τών τροπικών δρόμος τοϋ 
ήλίοι> δειχνύιι τήν δπαρξίν των' Ιπιιδή χατά τάν

Πλίνιον έχ τών πέ»τε ζωνών, αί μέ» δύο πο^ιχαί 
περιέχουσι μόνον πάγους καί μόνον ή αίγλη τής χιόνος 
φωτίζει όπωσοΰ* τάν τόπον ή δέ χατά μέσον χειμένη 
καταχαίεται άδιβλείπτως ύπά τοΰ ήλιου- άρα ή μετά- 
βασις άπά ζώνης είς ζώνην άποδαίνει αδύνατος ενεχα 
τής πορχαίά; τού χατηιτερισμένου ούρανοΰ ένθεν χαί 
ένθεν τ ίς  Ίσημιρινής γραμμής, Διά τοΰτο οτε έπί 
Έρρίχου οί Αυσιτανοι διήλθον πράς νότον τάν πο
ταμόν Σενεγάλ, ειδον μετά φρίκης τούς ανθρώπους έμ. 
φανιζομένους πάντη άλλομόρφ,ου;, ώς έχοντας το 
πρόϊωπον μέλαν, οίον έδενιειδές, τάς τρίχας δραχείας 
καί οΰλας, τά χείλη παχέα, τήν δέ ρίνα σιμήν' ώστε 
αύτόθι μέν ή δερμότης παραμορφοI, περαιτέρω δέ καί 
χαταναλίσκει τόν άνθρωπον* έχ τούτου παραχινούμενοι οί 
ατρόμητοι θαλασσοπόροι έχείνοι ίπαλι*δρόμησαν.Άλλά 
χαί άν πιριοριζόμενο; νά βαδίσης μόνον προς δυσμάς δέν 
χαταδαίνης είς τάς χαυματηράς έκείνας χώρας, ή επ ι
φάνεια τής γής υπάρχει τοσοΰτον εκτεταμένη, ώστε 
μόλις μετά τρία έτη δύνασαι νά συντελέσης τόν γύρον. 
Εχτάς τούτου όμως προδάς μέχρι τίνος, καταδαίνεις 

μέν ιΰχόλως ώς έκ τοΰ σχήματος τής γής, άλλά νά 
άναβής πάλιν άδύνατον. Έ πι δέ πασι τούτους τίς βέ 
βέβαιοί ότι δ ωκεανός Ιχει όρια, βύ'τε θέλεις ευρει τάς 
αβύσσους πλήρεις τερατωδών θηρίων;

Εις ταΰτα στενάξας καί υπομειδιάσας άπε*ρίθΐ] β 
Κολόμδος ώς εφεξής.

Αί τελευταΐαι ανακαλύψεις «ματαίωσαν τήν πιρί 
ζωνών θεωρίαν ταυτην (1) 'Αλλά χαΐ έγώ διαδάς τή* 
διαχεχαυμένην εύρηκα αύτόθι χώραν εύφορον, τής ό
ποιας ci κάτοικοι συνάγσυσ'.ν άφθόνως τόν χροσάν, το 
χόμμι, τούς έλιφαντίνοος όδόντας, καθώς χαί προϊόντα 
εύκρατων τόπων. Προ δέ τίνων έτώ* (14 86 ) S Λυσι- 
τανός Diaz προδάς μ'ίχρι τής 33  μοίρας τοΰ ’Ισημε
ρινού έγ»ώρισε τήν ίκραν τής Αφρικής, δηλ. τά φοδί- 
ρον έκεΐνο τών τρικυμιών άκρωτήριον, τά οποίον ώς 
πεποιθώς εΐς τέι μέλλον έκάλεσεν Εΐίελπι. Έπειδή δέ 
χαί παρά τή» στρογγυλότηχα τής γής ύπιρβαίνομεν 
ΐιύχόλως τ i, μεταξύ τοϋ εΐρημένου ακρωτηρίου χαί 
τής θούλης διάστημα, ή αύτή δέ δύναμις, ητις έπι 
τρέπει ϊ ΐς  τούς Βρεττανούς χαί τυύς Αιθίοπας τής 
Λιβύης νά περιπατώσιν εΐς τήν έπιφα’νειαν τής γής, 
έδωκι καί εΐς τού; ’!/δούς τήν χρήσιν τών ιδίων αύτών 
ποδών, ελπίζω ότι πιρών τά διαχωρίζον ήμας έκ τής 
’ ϊνδίας πέλαγος δέν θέλω ανατρέψει τούς γενικούς τής 
φύσεως νόμους.

Τ ί δέ, νομίζομεν, εψήφησε μιτά πάντα ταΰτα ή πάν* 
σοφος δμνίγυρις ;

Ό τ ι τά δύο ήμισφαίρια διαμένουσίν είσαεί κιχωρι- 
σμένα· ότι υπάρχει μεγάλη οίησις νά φαντασθη τ ις  
ιδιώτης ότι μόνο; αύτός ύπερδαίνει τούς άλλλους 
πά»τας χατά τσς γνώσεις' καί ότι άν ύπήρχον πραγ- 
ματι/ώς αί χώραι, τάς οποίας ό Κολόμβος υπόσχεται

(1) 'Ε π ινόημα  τοΰ φ ιλοσόφου Π αρμ ιν ίΰ ο ν .  ι Ο  
'Ποσειόώνιος έύ ιόε  24  βαθμούς π λ ά ι ο ς  ι ί ς  τη/’ ό ι α -  
χ ί ϊ ,α νμ έην  ή ΰέ Έ ρα ιοσθ έ νη ς  16 μόνο ν .



vet ίν « χ α λ % , i itptKi νά γν»ρΐσδώσι πρί πολλοϋ. 
‘Απλοΰς ναύκληρος καί Γενουάτη; μάλιστα ήδύνατο 
»α άνευρη ολόκληρον χόσμβ», τόν όποιον έξη κοντά 
αιώνες ήγνοησαν ;
Τ ^  ϊ^ωμη αυ ιη έπεμφδη είς τ ήν αύλήν άλλ’ επειδή 

«ιχεν ήδη αυτόθι τινά; υπερασπιστάς χαι δ Κολόμβος, 
ό Φίρδινάνδος καί η Ισαβέλλα άπεκρίθησαν οτc μιτά 
τ ίν  πόλεμον δέλουσι σκεφβή περί χής προτάσεώς του.

Ε; τω μετάξι» ομως δ Κολόμβος κατήντησε κοινός 
περίγελως διότι χαί αύτά τά παιδιά βλέποντα αυτόν 
χαδ δδόν έφώναζο», el loco el loco, 5 λόχος, δ λό
χος! . , . δικαίως άρα έχινδυνευέ νά άπελπιαΟή.
, f λ λ λ  οί μεγαλοφυείς άνδρες, τών όποιων η χαρδία, 
η η φαντασία έπικρατεΐ, εΰρίσχουσιν ενδόμυχον είς τήν 
νυχή/ αυτών τινα βοήθειαν. ""Εν μόνο» μειδίαμα άγα- 

γοναιχος ένυσχύει αυτούς χατά τών σαρκασμών 
όλου του κόσμου, ώ>τε χαναφρονοΰσι χαί αύτοί άμοι- 
βαίως τούς μωρούς χ*1 τοός άμαδεις ! * 0  δέ Κολόμβος 
ήγαπα τώ οτι ιίς τ ήν Κορδύβαν διότι ητο μέγας τό 
άνάστημα, ευειδής χα) κομψός τήν συμπεριφοράν, ειχε 
γρυπήν τήν ρίνα χαί μακρόν το πρόσωπον, ή δέ ζωη- 
ΡΓτ^  προσώπου εικονικέ τήν όξύτητα τοϋ νοός 
αυτοΰ· μόνον αί τρίχες τοΰ δυστυχούς ήσαν ποοώρως 
λευχασμέναι διά τάς δλίψ«ς xai τάς μ ,ρίμν,ς χή; 
φιλοτιμίας του Γα ά*ηδή ταΰτα ·πλεονεκτήματα έγο- 
ήΐευιαν εύγενή τινα κυρίαν τή -B eatrix  Ensiguer χαί 
*"· *)δη δυο υιούς- ό Ss φυσικός δεσμός ούτος
χατεΐχεν ουτόν εις ιήν ’Ισπανίαν οθεν άκεφσσισε νά 
επιχείρηση τά έσχατα πριν άναγχαοδή νά άναχωρήση.

Απευθΰνδη λοιπά ν πρώτο» πρός πανόλβιό» τ^α χαί 
δυνατόν μεγιστάνα τόν Modina Sidonia, όσπςομως 
απέκρουσε τήν ιδέαν αυτοΰ ώ ; ματοίχν- δεύτιρον πρός 
ιό ν Δοΰχα M edinaCoeli, όστις άλλοτε έφιλοςένησ·*
αυιον ^τοτε δΐ υκεσχέδη νά ύπερασπισδή τόν σκοπόν 
αυτου, ως ύκερβαινούσης τής έπιχειρήσεως'τούς πόρους 
ιδιώτου. Αλλ ο Κολόμβος βεβαρυμένος ί«  Τώ» τοιούτων 
αποτυχιών, άπεφάσισε νά #αταφύγη ιίς τήν Γαλλίαν. 
Τότε υπήγε νά tig πάλιν τό» ιατρόν Juan Perez εις τό 
μοναστηριον διά νά λόβΐ) παρ αΰιοΰ χαΐ τον φίλτατον 
υιόν Διέγον. ‘Ο ηγούμενος Ιχυσι πυκοά δάκρυα μαδών 
οτι έμελετανά μαχρυνδή τής ’Ισπανίας- όθεν έπ·βάς τής 
ημιόνου έπορεύδη χατ εύδεΐαν πρός τήν βασίλισσαν, τή; 
«ποιας έχρψάτισ έ ποτ* πνευματικός, συνηγόρησε δέ 
μετα τοσοΰτον διακαοΰ; ζήλου χαί χριστιανικής χάριτος 
υπέρ τοΰ φίλου αύτοΰ, ώστε συγκίνηδεϊσα ή Ίιαβέλλ» 
μετεχάλεσεν ευδυς τόν Κολομβον άλλ ώς συμπαδής 
χαί γενναία έφρόνχισε προηγ:υμένω; νά δοδώσιν εί- 
αύτόν χρυφίω; έκ του ταμείου χαί 2 0 , 0 0 0  μαραδεβια 
διά νά έμφανισβή εύστα'*ώς «?ς τήν αυλήν.

Οτε υπεβαλεν »ις τούς πόδσς τοΰ Φερδινάνϊου χαί 
τής Ισαβέλλη; τό ς-έμμα του 5 τελευισΐος Σαραχη 
νός βασιλεύς τής Γρενάδας, έπέστριψε κα! ό Κο 
λόμβος είς τήν Ισπανίαν έπειδή δμως άπήτει νά άνα- 
γοριυδή ναύαρχος τοΰ πεμφδησομένου στόλου, μετά δέ 
τή» άναχάλυψιν τής νέας ηπείρου χαί άντιβασιλεύς 
αύτής, χατά δέ τοΰτο δέν είσηχουσδη, άνεχώρησε «ά 
λιν διά νά υπάγΐ) ιίς τήν Γαλλίαν(1492).

Τότε έξυπνήσαντες οί φίλοι του έσπούδασαν νά ά

ναρριπιιωσι τόν ζήλον χαΐ τήν φιλοτιμίαν της Ισα- 
οελης. Τόσος πλούτος, τόση δύναμις χαί δόξα νά δο. 
δη είς τόν Κάρολον! ε'πειτα εις αύτόν ν' άνήχη χσί ή 
αιώνιος τιμή ότι έοερεν εις τόν χριστιανισμόν τόσους 
λαούς ειίωλολάτρας ! τούτο ή Ισαβίλλο δέν άνείχετο. 
Οδε» άρνουμενου τοϋ Φίρδινάνδου ύχεσχέδ»; ν’άναδί^δί· 
αύτή τήν ϊαπά.ην άτασαν έν όν(ίματι τοΰ ιδίου αύτής 
σχέμματος τής Καστιλλ·ας ένιχυρσζουσα, χρείας τυ· 
χουση;, καί τά πολυχιμό/.ιδ* αύτής χοσυιήιχατβ πρίς 
πορισμόν τών άνϊγκαίων. Ταχυδρόυιος λο'ιπόν έπ ίαν9τ  
δια να μεταχαλέσ., τόν Κολόαβον,' δστις ήχο έ τ ι'ι ίς  
τήν Ισπανίαν, μόλις δέ χατ,πείσδη >ά έπανέλδ5 εί; 
τήν αυλήν.
, Επ,ιδί  Μ ένεφανίζεχο ήδη ύπό πα'ντ3 άλλου; οϊω·.ού' 

εΰνο.ας χαί έλπιδω», οι αυλίκοί, γενεά διεστραμμένη 
καί πονηρά, »ναμιλλώντο πώς να ιόν περιποιηδωσιν. 
Αύτός δέ ένθουσίαζε τού; βασιλείς διά τ ώ ' λαμπρών 
ειχόνων του χρυσοΰ, χαί αργύρου, περιφέρω» αυτούς 
ά«ό πολεως ει; πόλιν τών βασιλείων, τά όποια έ*αν · 
τα^ιτο, ύΐοσ^όμενος δέ νά μεταχειρισδη τής Ινίίχς 
τους δησαυρούς χαί πρός άυολύτρωσιν τού άγιου τάφου.

Γούτων γενομένων τή 17 Απριλίου 1492 ό γρ?μ- 
ματεύς τής έπιχρατείας ύπέβχλεν ε ί; τί;ν βασιλικήν 
υιτογραφη» χήν επομένην συνδήχην.

1 .) Ιό αξίωμα τοΰ μεγάλου ναui py ou  5ίδοται είς τόν 
Κολομβον xai του; διάδοχου; αύτοΰ κ ιδ  άπάσας τάς 
αναχαλυφδείσας χώ ;ας to j (o^iivau.

2.) Διορίζεται άντιβασιλεύς αύτών.
3 ) υαραχωρ»ΐται εί; αύτόν τ ί δεχατον τών μαρ* 

γαρίτών χαί άλλων πολυτίμων λίδων,ή δησαυρών, ό τ α  
ανακαλυφδώσιν, άγορασδώσιν, ή άνταλλαχβώσι,

 ̂ 4 .) ^Μθ<ος αΰ:ός, ή ό τοποτι;ρηχής αύτοΰ θ ε λ«1 δι- 
χα^ει t t j  έμποριχώ» αμφισβητήσεων.

5 )  Επιτρέπεται εις autiv »ά προχαταβάλη τό 5 »·- 
ίοον τής δαπάνη.·, χζτά λόγον χής προσόδου, ή τών 
ωφελημάτων.

6. )  Aiootat εις αύτόν *αί τούς κληρονόμους αυ* 
τοΰ ό τίτλος του Κυρίου.

Αλλά τά προσκόμματα δέν έξέλιπο» απα»τα. Οι χά· 
^ ίχοι τής παραλί’.υ πόλϊως Palos χαταδι*«σδέντες 
ενεκα ανταρσία; τίνός νά συνεισφέρωσι ιίς τήν ΐξάρ- 
τυο./ τοΰ στόλου απιποιουντο ίσχυρογνωμόνως δπό 
δ«σι^*!^ον.4ς Χ3| „·5„ ένδεγομένων δεινών εις
τοιοΰτον πλοΰν. Γενομενης δέ μεγάλης χατσ τούτο α 
ναβολής, μόλις ό ηγούμενος χαδησύχασε τούς στατιά. 
>,οντας, δι̂  αύτοΰ δέ *αί ατρόμητος τις δα).ασσο&ό' 
ρος oMartin ^lonzo Piuzon άπεφο,σισε νά ι:ροσφέίΐη 
μόνος τό τρίτο- πλοϊον αξίας 3 0 0 ,0 0 0  φρ. βδεν 
τή 3. Αγουστου 1492 δ σι όλος άπέπλευσεν.

Γχπ/ήττει τώ ί*τι τό» ά»δρωπον ή μεγαλόνοια 
ένταυτώ xa: απαράμιλλος τόλμη τοΰ Κολόμβου διότ( 
xaj έφ ήμών, ότε έτελειοποιήδη ή ναυτιλία, τις άποφα* 
σΐ'-,ει νά επιχειρήσΐ) τοιοΰτον πλοΰν έπί άσδενοίς λέμ- 
οου; Αλλ ίχ χών τριών πλοίων τοΰ στόλου (δηλ. 
μιας λιβρυνίδος χαΐ δύο μυοπ«ρώ»ων) εν μόνον έφερι 
κατάστρωμα,πάντα δ’ ομοίως ήσαν χα*ώς έξηρτυμένα* 
ειχον άτελή τήν πάκτωσίν των χαι διά τοΰτο έχίνδύ- 

- νεμον ώς ά* έφυσα πάντοτε σφοδρά χαταίγίς χαί έπα

κείλει τρίχυμιαι, άλλά δια®ερό*τως έβλαχτεν ή ά*τι· 
■πάδιια τοΰ πληρώματος διότι ίξ  έννενήχοντα ναυτών 
μόνον σχεδόν δέκα υπηρέτου» προδύιεως χαΐ είλικρι- 
νώ ;, οί δέ λοιποί όπεΐχον μόνον είς τόν φόβον, ένόμι- 
ζον δέ οτι έβάδιζον είς τά» δχνατον.

Ιδού απόσπασμα τοϋ ήμερολογίου έξαχδέ» έχ τής 
ιστορίας τοΰ Las Casas.

IIPQ TOJ ΠΛΟΥΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟϊΟΥ 
κ υ Λ ο υ Β Ο Υ

'E r  ω ό μ α τ ι  τοϋ Σωτήρος ?)fiar 
Ιησού  Χ ρ ισζοΰ .

Κροίιιστοι χ ιί χριστιανιχώτατοι ηγεμόνες, βασιλεύ 
χαί βασίλισσα τής Ίεπανίας χαί τών νήσων (!) άφ' ου 
άπεπερατώσατε τόν πόλεμον χατά τών αρχόντων έπί 
•τής Εύρώπης Μαύρω», χαί b μέν βασιλεύς αύτών ήσ- 
πάσθη τάς ύμετέρας χ*ϊρας πρό πυλών τής μεγαλου- 
πόλεως Γρενάχας, οί δέ νικηφόροι σημαΐαι άνεπετά* 
σδησα* είς τούς πύργους τοϋ φρουρίου τής Άλάμπρας, 
ηύδοχήοατε «ςπρόμοχοι καί ύπερασπισταί τής χρι
στιανικής πίστιως νά άποστειλι;τι έμέ τό» Χριστόφο* 
ρον Κολόμβον είς τάς ’Ινδίας, όπου ό μέγας Χάνης 
χαί τοσοΰτοι ειδωλολάτραι λαοί ματαίως έζήτησα* 
παρά τοΰ Πάπα χατηχητάς τής άληδοΰο δρησχείας. 
Μέ διιτάξατε δέ »ά μή ύπάγω διά ξηρας είς τήν Ανα
τολή», ώς τοΰτο έγίνεΐο μέχρι τοΰδε, άλλά νά διευ- 
6υνδώ πρός δυσμάς. Φιλοτιμουμενοι δέ μοι άπεδώκατε 
χαί βαθμόν εύγενείας έιχιτρέψαντες νά λέγωμαι κύ
ριος Όδεν χαταρτίσας χάγώ τόν έχ τριών πλοίων ςο 
λίσκον μου άνήχδην έκ τοΰ λιμένος

Ένταΰδα προτίδεμαι νά γράψω ακριβώς ό,τι συμβξ 
νυχτός καί ημέρας κατά τόν έπιχειρησδέντα πλοΰν σκο
πεύω δέ προσέτι και χάρτην δαλάασιον άχριβέστερον 
τών μέχρι τοΰ δε »ά διαγράψω προσδιοριζων τήν Ιση* 
μερίνήν γραμμή* χαΐ τό πρός δυσμάς μήκος- έν γένει 
δέ και ύπνον δέλω λησμονήσει χαί κόπους καταφρονήσει 
διά νά έχπληρώσω οσα άνέλαβον μεγάλα χαί σπουδαία

Μ " 5'
Παρϊσκευξ 3 Αύγουστου 1492 τή 8  ώρςι πρωίας 

άνεχωρήσαμιν έκ σύρτεων τοΰ Saltes πλέοντες πρός 
νότον.

6  Αΰγούστ, ‘Ο ο’αξ τοΰ μυοπάρωνος P in ta έδραύ- 
σ9η· ύπωπτεύσαμεν όχι χατ’ είσήγησιν τοΰ ναυκλήρου(Ι) 
δ Gomez Rascon προξένησε τήν βλάβην ταύτην διότι 
πριν άποπλεύσωμεν έφάνησβν άμφότεροι μηχανορ^α- 
φουντις καί συνδιαλεγόμενοι. Οί νουται δεωροΰντες 
ώς άπαίσιον οιωνόν τό σύμβαμα τοΰτο κατεπτοήδηοαν.

9 Αύγουστου. Ήγκυροβολήσαμεν είς τό Gomera 
γάριν ύδριίας καί έπισκευής τών πλοίω*. ‘Ο καπνός 
χαί αί φλόγες τοδ ηφαιστείου της Τενεοιρης χατετρό 
μαΕαν τό πλήρωμα' ό Κολόμβος εξηγεί τό φαινόμε 
νον πολλοί Ισπανοί έχ τής νήσου Φέρου τόν {βεβαίω

σα* 3τι χατά πδ(» έτος βλέπουσι γήν πρός δυσμάς. 
τοϋτο ενθαρρύνει τούς ναύτας.

6  Σεπτεμβρίου. ’Απόπλους αύτόδεν.
9 Σεπτεμβρ. ‘Ο ναύαρχος ένέκρινι νά άναφέρξ συν- 

τομώτερον τόν πλοΰν διά νά μήφοβώνταιοί περί αύτόν.
13 Σεπτεμ. Παρατηρεί περίφοβος ότι ή μαγνητιχή 

βελόνη στρέφεται πρός δυσμάς' άλλά τό μυστήριο» 
τοΰτο έτήρησιν είς εαυτόν, έδιπλασίασε δέ τήν προ
σοχήν.

16 Σεπτ. Βλέποντες τά επιπλέοντα είς τά ύπό τούς 
τροπικού; θαλάσσας φύχη οί ναΰται έπλήσδησαν χα* 
ρας, ώ ; πλησιαζούσης δήθεν τής γής· άλλά κατά 
τούς χάρτας μου ή ήπειρος άπέχει ετι πολύ

17 Σεπτ. διεπλεύσαμεν διά μέσου χόρτων τό 2δωρ 
μοί έφάνη τοσοΰτον παχύ, ώοτε ύπώπτιυσα τενάγη, 
καί έφοβήδην μή προσβράξωμεν ιίς  υφάλους. Οΐ πρω- 
ρεϊς ώχρίασαν ύπό φόβου έννοήοαντες τό φαινόμενον 
χής άς·αδιίας τοΰ πολογνώμο>ος. Ή  μαγνητική βελόνη 
έκλινε 1 2  βαδμούς πρός δυσμάς άλλ’ άνέψυξαν όπω* 
σοΰν ΐδόντες αγέλην φωχαΐνών.

22  Σεπτ Αύοα έχ δυσμων. ‘Ο άντίξους άνεμος 
μοί ήτο άναγχαΐος' διότι οί ναΰται έψιδύριζον, δπώ· 
πτευον δέ προσέτι ότι χατά τά πελάγη ταΰτα δέ» 
πνέει άνεμος έπιτήδειος είς έπιστροφήν.

23 Σεπτ. Έπανα'ληψις τών παραπόνων. Τό πλήρω
μα φοβείται ότι δέν θέλεε εύρεΐ άνεμον ούριον πρός 
έπιστροφήν' ( 1 ) άλλ’ έξαίφνης ή θάλσσσα χατέσχη 
κοίλη, άνευ άνεμου, χαδώς έπί τών Ιουδαίων, τό δέ 
πλήρωμα ήσύχασε.

25  Σεπτ. Ό  ναύαρχος συνομιλεί μετά τοΰ Pinzos 
περ! τοϋ χάρτου τοΰ Τοσχανέλη όρίζοντος τήν χέρσον 
πλησίον μάλις·α τοΰ τόπου, όπου ηδη ήσαν ‘Ο Pinzos 
ίναβάς έπ! τοΰ βωρακίου άνέχραξε- γή, γή· αλαλαγ
μός αντήχησε. ‘Ο Κολόμβος έγονυχλίτηαεν εύχαοιστών 
τ φ  0 εώ· άλλ’ αί άκτΐνις τοΰ ήλίου άναλάμψασαι μετ’ 
δλίγον διέλυσαν τήν ύπό τής όμίχλης διασχεδαζομένην 
φανταστικήν γήν.

1 Οκτωβρ. Ό  πρωρεύς τοϋ ναυάρχου χατεπτόησε 
τούς ναύτας άναγγέλλων ότι άπειχον 578  λεύγας τώ* 
Καναρίων νήσων άλλ άν έμάνδανον ότι άπεΐχον 707 
πόσον εμελλον ν ’ άπελπισδώσι !

Βραβεΐον 2 0 ,0 0 0  μαραβεδίων ύπισχέδη η βασίλισ
σα είς τόν ίδόντα πρώτον τήν γήν· πάντες έφιλοτι- 
μοΰντο νά κερδίσωσι τό βραβεΐον τοΰτο. Διό πάντες 
πρό πολλών ήμερων άπέβλεπον είς τόν ορίζοντα, άλλ’ 
είς μάτην.

10 Οκτωβρ. Βεβαρυμένοι οί ναΰται αποποιούνται 
νά προχωρήσωσιν επέκεινα1 ‘Ο ναύκληρος τούς ένδορ» 
£ύνει διά τοΰ έξειχονίσμοϋ τών δησαυρών, οΓτίνες τούς 
περιμένουσι. Τέλος πά»των οί γογγυσμοί άποβσίνουσι 
μάταιοι, επειδή ήλθον διά νά ύπάγω είς τά ; Ινδίας καί 
σκοπεύω νά έξακολοοδήσω σταδερώ; τόν πλοΰν ευ»ς οδ 
σύν θ*ώ φδάσω αύτόδι.

(1 ) Ε β ιά σ ΰ η σ α ΐ )  ώς e f t o p t r ,  n r f a .
(1) E n e x p f c c v r  t<ke π cp i cd ix e i ,  s i t e  e r η σ ία ι  

ά> ιμ ο ι  ζοϊι Ί /d irov  v x s a r o v  o i  Λ ιγόμ ινο ι  alises.



11 Οκτωβρ. Τά *ά*τα μηνυουσι τήν πλησίασιν 
ϊ ΐ ί »  βύρλα, πράσινος κάλαμος, ράβδος έξειργα- 

σμένη κα! μικρά σανίς. Τή 10 δρα ό ναύαρχος καδή- 
μινος είς το υ&ερώον *TSe φώς ύκεράνο» τοΰ όρίζοντος 
βλλά διά πυκνής νεφέλης, ώστε δέ* ίχόλμα νά βεβαιώση 
ότι ήτο γή. Έκάλεσεν ομως τόν Πέτρον Gutterez 
δια νά παρατηρήσω- άλλά xat οΰτός άνήγγειλεν ότι 
Ιβλεπεν δμοίως φώς· έφάνη δέ πολλάκις ώ ; λαμπάς 
άναβαψουσα καί καταβαίνουσα. Περί δέ χό μεσονύκτιον, 
οτε οί νανται συνήλδον διά νά ψάλωσι τόν ναυχιχόν 
ύμνον, σώσον κύριε χχλ. δ ναύαρχος πεπεισμένος ότι 
ήσαν πλησίον χής γής διέταξε νά προχωρήσωσιν εΐς 
τά έμπροσδιν, υηοτχόμενος κσλόβιον μιταξωτόν είς 
εκείνον,οστις ιιτοι πρώτος ΐδή χήν γήν' έπλέομε* Si τότι 
πρός δοσμάς, προηγουμένης χής P inta χατά τό σύνη- 
5ις| τή δέ διυτϊρα ώ ;α  τής αυγής ό ‘Ροδρίγος de 
T riana ανεβόησε το, ίδίύ ή γή. Τότε σφυροβόλον 
ανηγγειλίν ιίς τόν στολίοχον τό ευτυχές τοϋτο συιι- 
βεβηκός, άνιχωχεόσαμιν δ' έντοσοΰχω τήν ήμερα» πε 
ριμένονχες.

Τή 12 ’Οκτωβρίου ύποφωσκούσης ήοϋς, ώς άνα· 
δυομένη έχ γνόφου ύπκυάνου, ή νέα *Αμερική έδιιξ» 
τά χλοιρά αυτής παράλια είς τάς οψκς τώ» Ισπανών, 
δ δέ Κολόμβος γονυκλιτήσας ώς εκστατικός υπό τής 
χαρας ήσπα?6η δί ιεροί» υμνου τό» νέον τοϋτο» τόπον, 
τόν όποιον ή μεγαλοφυία του άνιχάλυπτι.

ΕξεπληρωΟη άρα η αποστολή του,*αί όλίγον έφρόν- 
ιιζ ε  περι του μέλλοντος διότι xa! άν αύΐίς άπέδνησκιν, 
οι συνέταιροί του έμελλον νά ά»αγγείλωσιν εΐς τόν 
παλαιόν κόσμον το μέγα έργον τνίς πεποιδήσεώς του. 
Ο επίλοιπος βιος του δεκατεσσάρων έτών έχρημά 

τ υ ε ν  ως παλαιστρα ήδιχών άγώνω»' δύναται δέ νά 
διδαξί} χαι άλλους πώς »ά έφοπλίζωνται χατά τών 
περιπετειών τής ζωής, χών προίβο/ώ» τής τυ^ης χα; 
τής άχαρισχας τών ανδρώπων. Τοΰ λοιποΰ ή μοίρα 
τ ήί Αμιριχης ά»η κ ε ι είς πάνταςς- αύχος δέ ό τοσοΰτον 
μέγας χαι γενναίος δελει δεωρείσδαι πιρι^τρεφομένων 
τών αιωνων είς του; αυτοχδονας της νέας ηπείρου 
ως κακός δα!μω» προοιμιάσας τό έρ,Όν χής καταστρο
φής του.

Ως *ομος ήτο χαδιερωμέ*η άπό τής ΐποχής τώ» 
•ταυβροφοριών ή συνήθεια »ά δεωρήται πασα χώρα 
ως αναφαίρετος του χατα πρώτον τό έδαφος αυτής 
παχησαντος ξένου. Κατά τό δόγμα χοΟτβ, τό δποϊο» 
ειχε καί δ παπας, κοδιερωμένο* διαιρεσας διά μισημ- 
βρινοϋ εϊς δύο τήν οικουμένην μεταξύ τώ» Ισπανών χαΐ 
χών Πορτογάλλωυ" ο Κολόμβος άν καί έσέβετο 
τους δεσμούς χαί τά προνόμια τών βισιλέων, δια - 
βιωσας ομως ως έμπορος , ούδέποτι διενοήδη νά 
μεταφέρ/ι εϊς τά ; Ινδίας τ!ι* βία» τών όπλων, άλλά 
δύναμίν τινα κηδεμονευτιχήν άσφαλίζουσαν εξίσου 
απάντων τά συναλλαγμαχα- άλΤ ή νεολαία τών ιύ· 
γενών έπεσε» έπι τής Αμεαιχής ώς γύψ χαί ιέραξ έπί 
μικρών πτηνών.

Είς τήν νήσον San Salvator κατέπλιυσεν b Κο- 
λόμβος τότε χατά τ3ύς ακριβέστατους χών ναυτιχώ/. 
έκεΐ άνύψωΐΕ τή» σημαία* τής Κασχιλίας καί απήγ
γειλε τόν ίερό* τύπο* ότι ή χώρα ανήκει τοϋ λοιποΰ ιίς

τήν Ισπανίαν. Οί δέ Ινδοί συνελΟόντες ιχόρευον καί 
έπήδων γυμνοί χαί άδυνατοι κέριξ τών νιηλύδω» ξένων. 
Δειλαιοι, ο«τ’ έφαντάσδησα'ν ποτε όχι οί σιδηροφόροι 
Ιχεί*οι άνδρωποι έμελλον μετ’ όλίγον νά έξαλείώωιι 
σχεδόν παντελώς τήν γενεά» αύχώ* άπό προσώπο.) 
»ής γ ίς· Διόχι δ περ:χλείσχατ*ς κ ιί φιλανδρωπότατος 
έξ αύτών εφδασε νά γράψη πρός τούς «υρ;αρχας του. 
« Αν ή ΰμεχέρα υψηλότης ίιατάξη νά συλλάβωυιν κ ϊ ί  
κρατησωμεν πάντας αυτούς αίχμα)ώτους έπί χής νή 
σου των, ούδέν γνωρίζω τοσοΰχον «ύκολον [1 5 — 14 
Οκτωβρίου 1492).

Αλλ’ ίζητεΐτο νά υπαγη εί: τόν τό^ον τοϋ χουσοϋ 
χ·»ί τών άρωμάτων! ’Ανσχωρήιας >ο;π:ν έκ τοΰ Σαλ
βαδόρ χα! διαπλεύσας π'ήβος νήσων έπελάδετο πρός 
χοίρον τώ» πολυτίμω» μετάλλων διά νά ί?ή τήν χλοι- 
ραν εκείνην φυσίν τοσουχω διαφέρουσαν τά άνδη της αύ· 
τής ελιγε έξατμίζουσι τοιαυτην ευωδίαν, ώστε χαδηδύ- 
νεται ή δτφρησις (1719  Οχτωβρ/ου).

(2 1 '2 6  Οκτοϊβρίου) « Πριν υπάγω είς τήν πόλιν 
Κονσιι επι τής ήιτε’ρου διά νά έγχειρήσι» ι ί ;  τόν μ έ
γα* χάνη» τάς έτισταλάς τής ύμετέρας υψηλότητος ά- 
πέρχομαίΐϊς τήν ιΰρυχωρον νήσον Κούβαν, όπου ci 
Ινδοί μο! λέγουσι» ότι γίνεται μέγα έμπόριον, υπά.ρ- 
χουσι δέ χρυσός χαί μαργαρίται χαί αρώματα, μεγά
λα πλοία χαί πλήδο; έμπορων . . . . »

(28 ’Οκτωβρίου) Κούβ*. Ού?έ ποτι ιΐδον ·τράγμ*χ« 
χοσον ωραία Αι ίχδαι τοΰ ποταμοΰ τούτου μαγεύοοσι 
τόν δνδρωπον, ώσχι ουτι δύναμαι νά μαχρυνδώ.

Ο Καλό,Αβος προκατειλημμένος ύπό τών θαυμάτων 
οσα είδεν ιίς  Κίναν χαί Ιαπονία* ό Μάρκος Πόλος 
ένόμιζεν ότι έπλιι κατ’ έχείνους χούς αίγιαλου;· όδεν 
αχουσας τώ ' 1<δών λιγόντων Κουβ^κάν λαόν τινα μ ε
σόγειόν έφα»τάζετο ότι έννοοΰιι τον Κοιιβλαϊ^ράν 
ιού ε’ρημένου πιριηγητοΰ' άλλοτε άχουσα; περί άν- 
δρωποφάγων λιγομέ»ων . . . .  Κανιβάλ έξέλαβεν ούτούς 
ώς λαούς τοΰ μεγάλου Χ άνη .

(2 Νοεμβρίου) πέμπ«ι ναυχας δι» νά έγχιιρίσωσι 
τά γράμμα*α πρός τόν φανταστικόν έχεί»ον βυ ιλέα  
άλλ’ αύτοί έπανελβόντις εβίβα’ωτα» όχι ούδεμία» ιύ· 
ρήκαν πρωτεύουσαν μεγάλου τινός βαίίλιίου’ άπή»* 
τησαν ομως τουναντίον πολλούς κατοίκους φέρσντβς 
πάντας ιίς τό στόμα ξηρά χόρτα συμπιρ$ιλημμέ»α ιίς 
φόλλο» ωσαύτως ξηρόν, καίοντας δέ αύτά έκ χοΰ έ* 
νός αχρου,χα! ροφώντας τόν άναδι?όμι»βν χαπνόν έχ τοΰ 
άλλου' ωνόμαζον ?έ αύχά χαβάχο, ταΰτα ^τα* τά σι· 
γάρα.

(4 Νεευβρίου). Οι φυσικοί έπίστευο» ότι οί θβρ- 
μότατοι τόποι ρεριεΐχον τά πολυτιυότατα μέταλλα 
έτειδή δέ εΐς χή» ά<ραν τής νήιου Κούβας δ κσύτων 
ητο υπερβολικός, συμπέρανεν δ Κολόμβος ότι έ«ι? 
Ιπληδι χαί δ χρυσός.

Τότε ιόν άφήχιν δ Martin Piazon έπί χοΰ πλοίου 
Pinta τοΰχο τό» έ/ύπησι βαδέως.

(22  Νοιμβρίου) άνακαλύπτιι τή» Ισπανική», ιίτε  
τή* νήσον Χαίτη « Τέλος δ Κύριος ήμών θέλε: μέ 
δδη· ήσει μετ’ όλιβον ιίς  τή» πατρίδα τοΰ χροσοΰ χης.

(25Δικεμβρίβυ). Τό πλοίον τοΰ Κολόμβου π;οσή- 
ραξι ιίς τάς υφάλους τή» νύχτα, ι^ιότΐ δ πη?αλιβ5·

γβς ένιπιτχεύδη την κυβέριησιν αύτο5 εΐς απ ιι. 
ρό* ιι*α ιαύχην, διά *ά κοιμηδή αύτός παρά Τά, όια
ταγάς τοΰ ναυάρχου,

Καταλιιφδε ς με9 έ*ός μόνου πλοίου απιφάσισι 
νά έπιστρέψη είς τήν Ισπανίαν, άρ <<υ άφή*έ^Χίν»ς χών 
ναυτών αύχοΰ είς τή* KojS»* ,  όπου σ υ »χ ;α »  πολύ* 
•/ρυσόν ώς ά*τάλλαγμα έμποριυμάτων, χαι ινή^ειρε* 
ϋπέρ αύτών φρούριον έιτει̂ ·») έττ*θ^μ«ι οσο* τάχιστα 
νά άπο^ωΓΐ 3δή τών μοχδηρώ» άνδρωπω», μ«τα-,υ 
τώ» όπ^ίω» έτοχεν. - ,

Επιστρέφω* δέ προειδε πρός βορραν ως μετ 0^\ijo* 
μέλλουοαν μιγάλην τρικυμίαν, h* μέσω τοΰ οεινοΰ 
τούτου έδλίβιχο μάλιστα άναλογι>,όμι*ος τή» τύχην 
τών τέκνω» του. β Δυστυχή ορφανά, έΛ εγ ε ν, απο πα 
τρός καί μητρδς τί βέλίυσιν άπογείνει έπι ξένης γή ς ,
‘ Ο βασιλεύ; καί ή βασίλισσα άγ»οοΰσι τοΰ πατρός 
των τή» ΰπηρεσίοιν. » "Γαΰχα ά»απβλώ* εΛαο»» ι ί ,  χ ιΐ-  
ρας περγαμηνήν, όπου έσ η μ ι ίω σ ιν  ό,τι έδυνήδη πιρι τών 
ανακαλύψεων του. "Επιιτα περιτύλιξα, χη» έϊΐιστολη» 
είς κηρωτόν πανίον πιριίκλεισε* έ*χός βαρελιού, χό ο 
ποιον κα! άπελυσε* είς τήν δαλασσα»- τοΰτο ηχο ως *ο 
γεννεδλιαχόν ί γ γ ρ α φ » ν  τοΰ *έου »οιμου, τό οποίο* ε- 
ιχεμπε< δ Χριστόφορος εΐς τ-ν παλαιό».

Διασωδείς έκ τοΰ χειμώνσς εις τας νήσους ACO 
res έκι δύνευσε *ά ζωγρηδίρ παρά τοΰ αυτόδι Λυσι- 
τανοΰ διοηκητοΰ Castaneda φιλοχιμουμί,νου νά άρπάσ{ 
άπο τής Ισπανίας τήν δόξαν τοιούτων άνακαλύψ«ΐι»ν 
άλλά φδάσας νά διαφυγή κατέπλευσε (15 Μαρχιου 
1493) άσφαλώς «ίς τόν αυτόν λιμένα Palos, όδε» 
καί ά»ήχδη.

Πρό oxuo μόλις μηνώ» δ Κολόμβος ηχ» εχβιστος 
είς ιόν λαόν' νΰν δέ συνωδιυετο ε» βριάμβω παρ αυ- 
•ταΰ, οί κώδωνες τών έκκλη*ιών ά»ήγγειλα* τν,ν επ ισ 
τροφή* του, ή δέ άγαλλίασις υπήρχε γενική. Αλλά 
κ ι !  δ Φερδινάνδος χαί ή 1:αβελλι Ιπεμψαν έπιστο 
λήν συγχαρηχήριον ό»ομάζουσα» αύτό* ναυιρχον χα! άν- 
τιβασίλέα τών Ινδών ή δέ υποδοχή, δτε ηλδε* «ίς 
τήν αύλή», ήχο έτι μάλλον λαμπρά κα! έπίφβονος· δι
ότι κα! έμπροσδεν τών βαοιλέω» έχάδησε πρώχος 
και δοξιλογία έψίλη είς τή» έχχλησίαν τών άναχ 
τόρων, κ ϊ ί  ά»ευφηαίαι πανταχοΰ έπανελαμβάνοντο.

Ε*τός δλίγου και ή Εύρώπη όλη έγνωριζε τά ΟνομάI 
το«. Ι ό  ζήτημα τής σφαιριχότητος τής γής χαι τής 
ΰπάρξεως τών άντιπόδιβν ήτο ήίη λιλυμένο*· οδεν 
ήλβεν ό καιρός νά άναφανή καί δ Κοπέρνιχος (1) δεμε- 
λιωτής νέου πλανητιχοϋ συστήματος.

Αλλ’ είς τήν πολιτική» έπινήργησιν έτι μαλλο* 
ή άνακάλυψις τοδ Κολόμβου. ‘1 ιχπίται, είτε μαχηται, 
μοναχοί, κερδοσχόποι κτλ. ένδουσιάσδησαν υπό χών ά- 
κουομένων- έπιιδή οί μέν ή'πιζον νά κυριιυσωβι Οια 
τών όπλων νέα βασίλιια, οί δέ νά άναχαινίσωσι τό 
έργον τών Αποστόλων σαγηνεύονχες τούς ιίδι*λολά· 
τρας λαούς είς τήν άληδή πίστι*, άλλοι δέ νά συνά

(Ι)Εγεννήδη είς Θόρν τής Πρωσσίας τφ 1473 
έξέδωχε τό ουσχημιά του είχοσιπένχ* έτη μετά χή 
ιέ*ακάλυψι* τοΰ Κβλόμβου κα! άπέββ*· τώ 1543.

ξωσι χρυιι* πλήδοντα εις τον νεον κόσμον. Ουδέ
ποτε έχστρατιία ίιπίρξε τοσοΰχον δημοτική, όσον δ δευ- 
χερος πλους χοϋ Κολόυιβου. Ένχός όλίγου δικαεπτα 
ι;Λοια ήχοιμάσδηϊα» είς τά Γάδειρα, διάφορα Ιφόώια 
καχίτεθησα* έ* αύχοϊς, χίλιοι δέ καί πεντακόσιοι αν* 
δρες έ,ιεβ.βίαδηια* μεταξύ των μειαφερομένων ζωων 
και φυτών ιίς τή» *έαν άποιχίαν.

Τοΰ λοιποΰ δ Κολόμβος έπρεπε νά διαπρίψη ώς 
διοικητής κ*1. πολιτικός· άλλ οί σοφοί καί λόγιοι ου- 
νήβως προ*χόπτου*ιν είς τήν δοκιμασίαν ταυτην, και 
σπανίως έπιτυγχάνουσι’ διά τοΰτο καί αύτός εΐς διά
φορα περιέπεσε πλημμελήματα.

Αντί δέ νά κατιυδυ/δή είς τήν Ισπανίαν ύπό ίπιστη· 
μονικής πλεονιξίας νικώμενος άπεπλαν/δη τής δδοΰ 
3ιά νά έρευνήσι) τό πέλαγος τών Καραΐβων. Αλλ ότι 
ίφΟασεν ·ίς χό* λιμένα τής είρημένης νήοου, ·ί Ισπα
νοί εύρηκαν ά.χα*τας χού, συμπατριώχας αύτώ* φο* 
νευμε ·ους παρά τώ» ίβαγενών, τά δέ ίνδυμβτα ^ω* 
διεσκορπισμένα είς τή* άχτήν. Οδεν πριν ά»αζ^τήσω- 
σι χρυσού μεταλλεία, ή»αγκάσδη3α* νά μεταχειρισδώ* 
ji τής γΐίαργικής χαί τής οΐ<οδομικής έργαλεία διά 
»ά Γ.ροεχοιμασαιβι τά επιτήδεια πρός τό ζήν και ασ- 
φιλή έ»ταυχώ κατοικία». ‘ Η άποχυχία αυτη, κα! οι 
ίπιχείμενοι κόποι η3εδισαν πολύ τήν υπερηφάνειαν τής 
ά'ΐστοχρβιιχής χών Ισπανών νιολαίας χαί τοΰ πλή
θους χήν άγα»άχτησιν.

Καδώ . άπ’ άρχής έφάνη καί τότε είς τούς περί αύχον 
έκ διαμέτρου βντικειμινος1 διότι αύνός μέν έφρόνχιζι νά 
συστήτΐ) χαί νά δεμελιώση, έκεϊνοι δέ ήλβον διά νά κα- 
ταςριψωσι' δεωρών δέ ώς βάτι* τών πολιιευμάτων τήν 
δικαιοσύνη» ούδαμώς έφρόηιζε νά δεραπιύη χα) ν ϊ  οίκο* 
νομή χών ιδιωτών τά παδη, πολύ δέ μάλλον τάς ιδια- 
τροπίας. Διά τοΰτο έσκιυωρήδη συνωμοσία *ατ αύτοΰ. 
’ ίίν χούτοις δ Κολόμβος άπέπλευσε πρός τά άχρα τής · 
Ασίας, ώς έ»όμ.ζε, πολλαπλασιάζω* χούς κόπους καί 
τούς χινδυ*θυς. Άλλ* έ» ώ έπλησίαζιν ήδη *ίς τόν 
κόλπον τοΰ Μιξιχοΰ ή*αγκά·δη έκ τής ελεεινής τών 
πλοίων του καταστάνιως νά άνβ^οδίση.

Επιστ^έψις δί ιύοήχε οτασιάζουσαν μέν τήν διοι- 
κηχιχη* ιπιτροπήν, ά»-ι ίτράτχοντοις δε είς βύχνιν τόν 
άρχηνόν χής στραχιωίιχης δυνάμιως (Padro Mar- 
gariti) χα χινα ίιρέα 1'onseca, οιτινες λαβόνχες αύ· 
δαιρετως πλοία άνεχώρησαν εΐς Ισπανίαν, ίπου ή συ
κοφαντία έφερε ταχύχερον χό αποτέλεσμα, ά» δέν 
έπήρχιτο άμέσως μετ’ αυτούς δ άδελφός τοΰ Κολόμ- 
βου Διέγος πρός ματαίωσιν τής ραδιουργίας των.

Ιίαΐ όμως δ Φ«ρδινά»δος Ιχρινιν άναγχαίον νά πίμ- 
ψη έπιτροπήν τινα διά νά ίδή έχ τοδ σύνεγγυς τής 
αποικίας τή» κιτάστασιν. Εν τούτοις βί κακουμενοι 
ύπό τών Ιναντίω» τοΰ Κολόμβου Ινδοί δυσανασχιτβΰ»- 
τες ημύ-οντο ήδη· μάχης δέ γενομένης διακόσιοι Ισ
πανοί κατέδρα^σαν Ικατό* χιλιάδας αύτοχδόνον, τούς 
όποιους χατέπληττον ού μό*ον αί μάχαιραι, τά ξ ί
φη, αί πανοπλίαι καί τά πυροβόλα, αλλά κα; αύτοι 
οί χρεμετίζο*τες ίπποι xai οί έξασχηδέντες είς τήν δή- 
ραν τών Ινδών Ισπανικοί κύνες, οί'χίνες πολλάκις >χαί 

»{τοί>ς κατέτρωγο* ώς μή φέροντας ά*τί παντός όπλο» 
άλλο τ{ παρά κάλαμον.



‘Ο β**ιλ«ύς τ^ς ’Ισπανίας ήθελε πρό πάντων χρυ. 
<σάν, αΰτάν δέ ήλκιζεν οτε άνηγόριυσε ναύαρχο* τάν 
Κολόμβον, διότι αύτοΰ είχε* άνάγκην ώς άνεδιχθείς 
τοσούτους πολέμους. ’Αλλ’ ή άνακαλυφδίίσα χώρα δί* 
πρσσέριριν αμέσως πλοΰτον καί θησαυρούς. Καί όμως 
παλιν β Κολόμβος ήξ:ώθη ιΰμε*οΟς υποδοχής είς τήν 
ουλήν έπαναστρέψας, άνηγορεόθη δέ καί μαρχίων 
παρά τής βα^ιλέσσης, άν καί αύτός άπεποιήθη τάν 
τίτλον τοΰτον υπό φόβου μή κίνηση τή» ζηλοτυπίαν 
τής αριστοκρατίας- έπέμεινε δέ μόνον ζητών βοήθειαν 
διά τρίτον στόλον. Κατά δυστυχ ίαν υπήρχε λειψαν 
δρια πρός καταρτισμό» τών πληρωμάτων διά τοΰτο 
ή Κυβέρνησις ή<αγκάσθη νά άθωώση κακούργους, τ:ΰς 
όποιους καί έπιβίβασιν είς εξ πλοία υπέρ τοΰ νέοκ 
απόπλου.

Αρείς τότε δ Κολόμβος ιίς τήν Χαίτην τρία πλοία 
■προχώρησε πράς τάς έκβολάς τοΰ Όρινόκου, καί άνεκά 
λυψε τά παράλια της Πάρα- άλλ’ ύπέμεινε πολλάς κα
κουχίας,έπιιδή δτέ μέν έκινόύνευιν έκ της ποδάγρας, όιέ 
δέ ευριίχ* τήν δερμότητα κ,«υς·ικωτάτην καί άνυπόφορον, 
έπί τριάκοντα δέ τρεις ήμέρας συνεχείς μόλις έδυ*ήδη 
νά κοιμηθή· επαθι προσέτι καί όρθαλμίαν δεινήν, ώς·ι 
κατήντησε σχεδόν τυφλός.

Ά λλά και οδτω κατατρυχόμινος κατιγίνετο εις 
έπιστημονικάς καί σπουδαίας έριύνας. Μεταξύ τής 
νη»ου τής Τριάδος καί τής ηπείρου ιύρήκε τά υδατα 
τοσοΰτον όρμητιχώς ζέοντα άπ’ ανατολών πρός δυσμάς 
ώς ά» ήτο έ Ισπανικός ποταμός Βαιτις πλημμυρών, χαί 
ούτε νά έπιστρέψι; έδύνατο ε»εχα τών φυμάτων τού 
των, ουτε νά προβή ενεκα τών τεναγωδών τόπων 
τέλος έπανήλθεν είς τήν Ισπανικήν ήμιθανής σχεδο* 
έκ τής ταλαιπωρίας.

Εκεί ομως ιύρήκε πάλιν τά πάντα αναστατωμένα· 
χαχουργία καί.ή ανταρσία δψωιαν κεφαλήν. Οί διαρυ- 
γοντις τά δεσμωτήρια τής ’Ισπανίας ναΰται του ούδε- 
μίαν άνιγνώριζον νόμιμον εξουσίαν, άλλά συσσωμα- 
τωθέντες έψήρισαν ίδιον αρχηγόν, άρ’ ου δέ διήγειραν 
είς στάσ:ν καί τοΰς αΰτόχθονας επραττον μυρία κακά, 
ώστε δ Κολόμβος ήναγκάιθη νά συνθηκολόγηση μετά 
τών ληστών τούτων. Πρός έπίμετρον δέ τών δυσ
τυχημάτων οί ^αδιοΰργοι, οί φθονεροί, οί επίβουλοι 
οί δυσαρεστηθέντες ώς ανάξιοι, ή ώς πλεονέχται καί 
άπληστοι προεξάρχοντος τοΰ έπισκόπίυ Φονσέχα ήρε- 
θιζον κατ’ αύτοΰ τήν άγανάχτησιν τ»ϋ Φερδινάνδου 
καί τής εΰνοοΰσης μάλιστα αυτόν Ίσαβέλλης, τήν 
όκοία; άλλως έλύπουν και τά δεινά τών νέων αυτής 
υπηκόων. Διά τοΰτο άπεστάλη δ Bobadilla πιριβεβλη 
μένος απόλυτον δύναμιν, ώστε κβί τόν Κολομβον 
ουτόν νά παύση' αυτός δμως μή άρκούμινος είς τήν 
άδιχον περιρρόνησιν χαθείρξι καί αυτόν και τοΰς αδελφούς 
αύτοΰ σιδηροδέσμιους, άρ’ ου ήρπασε τήν περιουσίαν 
καί έσρετερίσδη τήν οικίαν του. ’Αλλ’ δ Κολόμβος έχ 
τής ειρκτής, οπου έββσανιζετο, εμελλε νά άχούη καί 
τάς απειλας, ή τάς ύβρεις τών έξωδεν αύτής συ*ερ 
χομε*ω* πολυπληδών κακούργων. Ό ιε δέ δ πλοίαρχος 
Alonzo de yillezo ύπήγεν ιίς τήν φυλακήν νά τάν 
παραλάβη διά νά τόν μεταφέρω είς τό πλοίο/, τό ό
ποιον έμελλε νά άποπλεύση είς τήν Ισπανίαν, ενόμισε»

ότι ήρχετο νά τόν όδηγήση είς τόν τόπον τής κατα
δίκης. Όδεν έκπληκτος και κατατεδλιμμίνος ήρώτ* 
«Βιλλέζο ποΰ μέ φέρεις;— Etc τά πλοίον, Κύριέ μου,
έπί τοΰ όποιου μέλλομεν ν» ίπιβιβασθώμεν. Νά
έπιβιβασδώμεν I Βιλλέζο, μοί λέγεις τήν αλήθειαν,·__
Σοί άρχίζομαι, Κύριέ μου, ιΐπε πάλιν δ γενναίος πλοί- 
αρχος, δετις καί τόν περιεποιήδη άξίως τών προη
γουμένων καί τής δυστυχίας του, ήθίλησε μαλίστα 
xat τά δεσμά νά λύσή· αυτός ομως οΰδαμώς ιίς τοΰτο 
εστερξε λεγων οτι οι βασιλείς τώ έγραψαν νά ΰπο- 
ταγή είς όσα ό Bobadilla διατάξη έξ ονόματος 
αύτών ! . . . θέλω  φέρει, είπε, τά δεσμά ταΰτα εως ου 
διλήσωκν έπειτα θέλω δίωρη αΰιά ώς μνημείον β α 
σιλικής τοΰ ζήλου *αί τώ» υπηρεσιών μου ανταμοιβής· 
παράδοξον δέ μάλ’στα ραίνεται οτι άποδνήσχων διέταξε 
νά τεδώσι χαί οΰτα μετ’ αύϊοΰ είς τάν τάφον !

Ή  μιγίστη όμως δυστυχία τοΰ μεγάλου a»Sfος ήτο 
οτι έμπορός τις Φλωρεντϊ»ος έμιλΑε μετ’ δλίγον νά 
άρπάση καί τήν δόξαν του ! Διότι δ Άμέρικος Βι* 
σπούσης πρωρεύς τοΰ Alonzo de Ojeda χαταπλεύσας 
τώ 1499 είς τή* ήπειρον τής Αμερικής μετέδωχιν 
εις απασα* τήν χώραν τό ό»ομά του !

‘Ο λαάς δδηγείται μάλλον ύπό τών παδών, ή τής 
σχέψεως χαΐ τοΰ ορδοΰ λόγου. Διά τοΰτο ότι διερημίσδη 
αηο πολεως ιίς  πολιν οτι δ Χριστόφορος Κολόμβος 
έφέριτο δέσμιος εις τήν Ισπανίαν, είς τήν οποίαν 
ειχεν ήδη δομένον £»α κόσμον, τό πλήδος έγόγγυζ* 
κατά τής τερατώδους ταύτης τών βασιλέων αχαρι
στίας. Οί έχδροί τοΰ ευεργέτου έκρύβησαν, δ δέ Φιρ- 
δινάνδος και ή Ισαβέλλα δυσωποόμενοι, καί αισχυνό- 
μενοι ήκύρωσαν τάς πράξεις τοΰ αίμοβόρου Bobadilla, 
αυτόν δε τον περικλεή αιχμάλωτον έδέχδησαν ιύ- 
μενώς, κατόπιν δ επεμψαν ά>δρωπον πιστόν διά νά 
κρίνΐ) περί χών ταραχών τής αποικίας

I t  έδύνατο πλέον ή ευγνωμοσύνη τινάς βασιλέως^ 
Ό δεός δένέδωκεν είς τοΰς ήγιμόνας υπερφυή δυναμιν 
καί έπιτηδιιότητα, ώστε νά κρίνωσιν εκ τοΰ προχιίρου 
τών άνδρώπων τήν άξίαν.Έπείτοί περικυκλοΰνται ώς έπί 
τά πλιίστον ύπό πονηοώ», δολίων καί κερδαλιοφρόνων 
υπηρετών διας·ριφόντων μέν πάντα τά γινόμενα, έμπο- 
ίιζόντων δέ πάντοτε τήν άληδειαν νά προχωρήσω μέχρις 
αυτών, όδιν διάγουσι διηνεκώς σχεδόν ιίς τό σκότος 
τοΰ ψεύδους καί τής άπατης πράς μιγίστην βλάβην 
τών υπηκόων καί ο*ιιδος τής άνδρωπότητος. Πολλα’χις 
μάλιστα καί αυτοί έπαδον έκ τοιούτων μοχθηρών καί 
ραδιούργων συμβούλων μεγάλα καί άξ’.ίδάκρυτα κακά 
δηλ. στάσιις καί ταραχάς τής πολιτείας χαί έμφυλίους 
πολέμους καί τοϋ υπέρτατου αξιώματος κοινοβλαβλή 
έξασδένησιν.

Επι δυο Ιτη ο Κολόμβος εθεραπεύετο δί ύποσχέ* 
σιων, άλλ’ οόδαμώς άποκατεστάδη εις τά πρώτα  αύ
τοΰ άξιώματα· διότι πάμπολλοι μετ’ αυτόν τυχοδιώκταί 
άκολουδοΰντις τά ίχνη αύτοΰ Ιρερον είς τά κράτος 
μιγοί^ους κατ’ έτος δηοαυρονς· τί βάρος εχει ή δι
καιοσύνη ιίς τήν πλάστιγγα τοΰ χρυσοΰ ;

Μετά τοϋτα διεδρυλλήδη καθ’ όλην τήν ’Ισπανίαν 
χαί ή αγγελία ότι δ V3»00 de Gama ιυρήχ* τέλος 

Iπάντων καί τήν δια τβϋ Εΰέλπιδος άχοωτηρίου ρέρβ!»*

ρουσαν εις τάς Ί ^ ία ς  δδόν, πάντες δέ έρανταζοντο 
χόσους δησαυροΰς τοιαύτη άναχάλυψις έμελλε να βερί) 
ε:ς τήν Αυσιτανίαν. Διό φιλοτιμούμενος πάλιν ό Κο 
λόμβος νέαν πρότει»εν έχστρατιίαν, ή δέ Ίσαβελλ*
■ήρεν έκ μέσου πάντα τά έμπόδια. Τή I Μα,ιου 
1502 άπεπλευσεν δ στόλος έκ τών Γαδείρων υπο 
τεσσάρων χαράβα,ν συγκείμενος. *0 διευδύνων αυτόν 
ηλπιζι τότε νά πιριέλδΐ) όλην τήν γή ν  άλλ  ̂ή δο;α 
αυτη άπιταμί'ύιτο εις « ν  Μαγελάνο»· Ά ν έπειυγ 
χανϊ τουλάχιστον χατά τά άλλα δ Κολόμβος ! αλλ 
ή ειμαρμένη έσπούδχζιν, ώς φαίνεται, »ά καταστησ»; 
θλιβερά, ώς «νδέχετο, τά έσχατα τής ζωής του πολλα- 
πλαίΐάζουσα τάς συμροράς,ίϊως διά νά έξυψωσΐ) μαλι- 
στα τόν -/αρακτϊιρά του' έπιιδή ουδέποτε τοσοΰτον 
μεγαλύνεται ό άνδρωπος όσον ότα» παλαι») αμισως 
μετά τής δυςτυχίας.

Παοαπλιων τήν Ισπανικήν δ Κολόμβος ε,ή-ησεν ες 
άνάγκης αΰτόδιν ε» πλοίον άλλά τώ άπηγόρει,σα* καί 
νά άποβιόαοδή εις τήν ξηράν. Κατι τής σχ/.ηρο.ητο. 
ταύτης ένόγγυσε πικρώς πρός τήν Κυβέρνησιν, μ*μφο' 
μένος ότι κινδυνευόντ^ν αΰτοΰ καί τών συγγενών  ̂δε 
πάντων υιών καί άδιλφώ»- ικωλύετο νά προσπέλαση 
καί ιίς τοΰς λιμένας έχείνου:, τοΰς όποιους διά τοΰ ίόί* 
ου αίματος άνεκάλυψεν, SS.v εβια^δη νά άνταγων-.ζηιαι 
πρός τήν τρικυμίαν καί τοΰς σίφωνας έςήχοντα όλας 
ήμέρας «Τοιαύτη ύπάρχει ή τύχη μου. έλεγε προς 
το υ ; βα^ιλ&ις, ω ιτε  eu o jiv  ετη υπηρεσία; και χάκων 
xai κινδύνων ούδ’ δπωσοΰν μέ ωφέλησαν ! διο ουιε 
κεραμίδα κατέχω ιίς τήν Καστιλλίαν άν δέ δέλω να 
φάγω καί νά ά'απαυδώ, πρεπιΐ νά καταφύγιο εις ξε 
νοδοχιίον, ή καπηλειό*, άλλά καί τού to σπανίως δΰ 
ναμαί «ά πράξω διά χρηυάτων έλλειψιν ! »

«Είς δέ τά παράλια y a rag u a s  ή πληγή μου ήνοιξι 
πάλιν, *·αΙ έπί 9 ημέρας ήσαν άπηλπισμένοι να μέ 
διασώσωσιν. Οΰδέποτι ή θάλασσα έράνη τοσοΰτον δυελ 
λώδης, καί σχεδόν έρυδρά ώς λέβης βρα,ων έπι μεγάλου 
πυρός- Ό  ουρανός Ιχαιεν ώς κάμινος δι ολης μιας »;με 
ρας καί νυκτός καί έςιτόξευι φλογιράς ακτίνας, οι ίέ 
κεραυνοί αυτοΰ έπέσκι^πτον τοσοΰτον μανιώδεις, ωστε 
τά πλοία ΐκινδύ-ευον νά καταποντίϊδώσιν αύτανδρα *(1) 

’Εν τούτοις ό Κολόμβος συμβουλιυσε τάν νομάρχη* 
τής Ίσπανιχϊ,ς νά έμποδί;^ τόν στόλον, όστις έμιλ- 
λε νά έκπλεύσ^ φέρων εις Ισπανίαν τον εχθρό* αύτου 
Bobadilla- άλλ' ή μέν πρότασις αΰτοΰ κατεφρονήδη, 
ό δέ Bobadilla άποπλεύσας κατιποντίσδη ύπό τή; 
χαταιγίδος μετά πάντω* τών συνίταιρων αυτου και 
τών δησαυρώ*. Μόνον δ’ εν πλοίον διεσώδη εκ παντω* 
τά μετακομίζον τοΰ Κολομβου τα χρηαατα. ΟΘε» καί 
βί ίστορικοί τοΰ καιροΰ έκιίνου ώς ρανιράν τοΰ Θεοΰ 
δικαιοσύνην έβεώρησαν τά συμβίβηκίς·

Κτίσας κατάστημα έπί τών παραλίων τής χώρας 
εκείνης, τήν όποιαν έξελάμβανεν ώς τήν χρυσήν χ«ρ 
σόνησον, ικίνησε καθ’ έαυτοΰ τή* λύσσαν πάντων τών 
αΰτοχδόνω*' διότι ού μο*ον τας οικοδομάς συ*ιλδονΧΐς 
δμοθυμαδάν πανταχόδε* κατηδαρισαν, αλλα και πλήδος

(1) Τ ο ια ν ζ α ι  σ α μ β α ΐ ΐ ο ν ο ι ν  α ί  τ ρ ιχ ν μ ια ι  π?ρ ι  
ζ ο ιχ  τροπικούς,

Ίσπανώ* άπηνώς κατέσραξαν, στίφη δέ αΰ^ών περιερέ- 
ροντο μετά βοής καί θορύβου.’Εντούτοις ή δαλασσα ευνε- 
τριβιτο είς τη* ακτή* ώς βουνόν αφρώοις, η θέ άνεμο- 
ζα/.η έπολλαπλασίαζε τής βροντής τόν βόμβον. Οΰοιμια 
σωτηρίας έλπίς ύπελείπετο- «όθεν άναβάς, λέγει, εις τόν 
ΰώη' ότατον τόπον ματαίως έπεκαλουμην τυυς τέσο^ρ^ς 
ανέμους πρός βοήδειάνμου' οί κυβερνήται απαντες £§ρη- 
νουν περί έμέ, έγώ δέ αποκοιμηθείς, έν ώ έκ βάθους 
άνεστέναζον, ώνιιριύδην οτι ήκουον φωνήν τινα συμ· 
παδητικήν ταΰτα πράς έμέ λέγουσαν «Μωρέ, ουσπιςι 
καί δυσκίνητε είς τήν ύπηρεσίαν τοϋ Θεοΰ πάντων τών 
άνδρώπων ! Τ ί πλέον έπραξεν αύτός ύπέρ τοΰ^Μω- 
σέως καί τοΰ ΔαSiS ; Άρ' ότου Ιγεννήδης έρρόντισε 
ιυντόνως υπέρ σοΰ, ότε δέ έρθασας ιίς τήν παρ αΰτοΰ 
προσδοκωμένην ηλικίαν, ηύδόκησε νά αντηχηιζ τό Ονο
μά σου καδ όλην τή» γήν’ σοι εδωκε τας Ινδίας, τήν 
π/.ουσιωτάτη* τοΰ κόσμου χώραν,συ δε τάς διεμοίροσας 
ιίς όσους ήθελες- διότι είχες λυβών παρ αΰτοΰ τήν ζα- 
τά τοΰτο έξουσίαν. Αύτός σοί παρέδωκε τάς κλείς τών 
πυλών τοΰ ώχεανοΰ κεχλεισμένων δι αλυσων ισχυρών 
μέχρι τουόι.'Γπήίουσα* ‘ ί; τάς διαταγας οου απέραντοι 
έπαρ^ίαι καί άπέχτησας δόξαν άθάνατον μ ιτα ίυ  των 
θνητών Τι πλέον έπραξεν, έκιναλαμβανω πάλιν, Θεός 
ύπέρ τοΰ Λαβ δ, τόν όποιο» υψωσεν εκ τής τάξεως απλού 
ποιμένος είς τής Ίουδαίας ·ιάν θρόνον; Επάνε/θε εις 
τόν Θεό* σου, άναγνώρισον τά σφάλματά σου καί τήν 
αΰτοΰ αγαθότητα Τό γήρας δέν θέλει σ έμποίιοει νά 
κατορδώ^^ς μεγάλα πράγματα’ εχ ιις έτι είς τάς χεί* 
ρας τούς λαμπροτάτους κλήρους, Ο Αβρααμ^’έν ητο 
εκατοντούτης και έπ ικιινα , ότε έγέννησι τόν Ισαάκ ; 
Τις σέ έλύπησε τοσοΰτον; ό Θιός, ή ό κόσμος; Ό Θεός 
διατηρεί πάντοτι όσα έδωχε προνομία, ουτι ποτεαθετιί 
τάς ύποσχέσιις του, ούτε λέγει μετα την υπηρεσίαν 
ότ» ό ά.δρωπος δέν ήκολούδησε τόν σκοπόν τον, καί ότι 
άλλέως διενοεϊτο ταύτην, άλλά πράττιι ώς λεγει. Ιδού 
τί υπέρ σοΰ έπραξεν * Θεός. Δείξον ήδη όποιαν ευγνω
μοσύνην έλαβες καί παρά τών άνθρώπων, τοΰς όποιους 
μετά τοσούτω* μόχθων ο>ρέλησας. Μή φοβοΰ xai πισ- 
τ ιυ ι, δίοτι πάντες οί πειρασμοί ύπάρχουσι* εύλόγως 
έγχιχαραγμένοι ώς έπι μαρμάρου »

Τό τεμάχιο; τοΰτο άναμιμνήσκον τά πάθη καί τήν 
υπομονή* τοΰ’ΐώβ ένταυτώ δέ /.αί τήν φράσιν Ιωάννου τοΰ 
χριπβστόμου ύπιρβαίνιι ίσως όσα εκτός αυτοΰ^παντες 
ο'ϊ άλλοι τής εκκλησίας πατέρες έγραψαν. Ουδέποτε 
εύγλωττοιέρα φωνή ήχησιν εις τά ώτα τώ» βασιλέων 
ιγκαλοΰσα αυτούς ώς άχαρίστους. Ψυχή τοσοΰτον δι
ακαής δέν έδύνατο νά ϊκφράση τους πόνους της ι ΐ -  
αή διά ποιητικών στιναγμών καί υψιπετούς φαντα- 
σίας . . .

Ανήχθη τέλος ό Κολόμβος διά νά Ιπανέλδη ιίς τήν Εύ- 
ρώπην. * Ανεχώρησα,λέγει, έν ό»οματι τή:^αγία; Τριάοος 
χήν νύκτα τοΰ πασ^α μιτά δύο πλοίων άφωπλισμένων, 
σαπρών καί φερό/των πλιιοτέρ*ς τρύπας πσρα την^κυ* 
•1» * λ η ν, καί ά»ιυ έφοδίων δια νά περάσω 2 ,0 0 0  Λίυγας 
θαλάσσης καί ν’ άπο&άνω καδ’ όδό* μετά τοΰ υίοΰ μου, 
τοΰ άδιλροΰ καί τοσουτων ά»δριίων συνεταίρων ; .  . . .

Επιιτα άποβλέπων προφητι*ώς εις τό μέλλον τής 
άνακαλυρθείσης χώρας ποσέθηκι τα έξης. ^

. ‘Ο ηγιμών (Cacique) τής Βιράγας ιίχ· πολυν χρυ-



οάν, άλλά δέν ί<ρtvat καλόν νά τόν σφετερισθώ ώς 
κλέπτη;· διότι έτίμων μαλλο* τό έμχόριον τοϋ επινείου, 
τούτου χαί τώ* μεταλλείων της γή ; αύτοΰ, πα£ ana»· 
τα τή ; Ινδία; τα πρίϊσντα- τοιοΰχο* ομω; παιδίον δίν 
π ρ έ Ki t  να παραδοθν) είς μητρυιάν, Διά τοΰχο βύδέποχε 
ενθυμούμαι ιήν Ιτπ-»νΐκήν, τήν ΙΙάρα,. .  ,άνιυ δα«ρύων, 
επειδή άν ιϊέν άποθνήσχωσιν, άλλά ψυχο^αγοΰσι (1) 
xat ή *οσίς αύτών υπάρχει ανίατο; . . .  . »

Τελευταΐ»ν δέ άνακεφαλαιοί όσα έπραξε καί βίας 
ελαβεν άντααο-βάς. « Αί ύποιιλοΰσαι ιίς τήν δμ«τεραν 
υψηλότητα χώραι ΰπερτεροϋσι καιά χήν εκτασιν χα! τόν 
πλούτον πασα; τάς χριστιανικά; έπικρατεία; συνάιχα 
όθεν έν ώ ύποτάξα; αύτά; « ι; τήν δμετεραν εξουσία», 
περιέμενο» πλοία Sti νά έπιστρεψω και νά αναγγείλω 
τά ; καταχτήσεις ταύχα; αύχοπροσώπως, έχρατή9ην 
/.α! έφυΛακίσθη» μιτά χώ» δυο μου άδιλφών άρ’ οϋ 
πολλαχώ; έκακώθημεν xat οδτ« έξηλέγχθημεν ώς έ- 
γκ^ηματίαι, ούτε εΐ; δικαστήρια ένήχθηαεν.*

Επε δή δε τά πλοιι δέν άρμένιζον πλέο», ήναγκασ 
Οη »ά κζχαπλίύση εις [αμαίκή*· έχείθεν δ' £γριψ« πρός 
τοΰ; βασιλιΐ; παθητικωτάτην έπιστολήν, τής όποιας* 
μέρος ύπάρχοι»τι χαί α! ακόλουθοι φράσιις.κΉμην 2 8 1 
έτών ότι έμβήχ* «?ς τήν υπηρεσίαν χή; ύμ«τέρα; ύψη 
λότητο;' νύ< δέ χιχήντησα λιυκόθριξ· πάσχω, έδαπά.η 
«α ΟΤΙ ά> «χσν,ίφηρέθημεν δέ xai έγώ xat οί άδελφοί μου* 
μέχρ ι xat αύτοΰ τοΰ μανδύου1 στερ ο ΰ μ ι ι  κ ιί ενός χερ- 
μ*τΐ3υ, π«ριχυκλούμ«νθς δέ ύπό μυριάδων αγρίων καί ά- 
ναλγζτων εχθρώ*, περιμε'*ω πολυωδόνως τον θάνατον »

Τήν έπισχολήν ταύτην |*ο'μυ«ν ε ί ;  τήν Ισπανίαν ου ’ 
νεταϊρίς τις τοϋ Κολόμδου Diego Mendez, ap e» έ- 
χινδύ*ευσε διαπλεύσας έπί μονοξύλου τών άγριων το| 
μεταξύ Κούβας χαΐ Ισπανικής πέλαγος έναντι'ον τών| 
ρευμάτων χαϊ τών άνεμων.

Οί δέ εγχώριοι βασανιζόμενοι πολυιιδώς παρά τών 
Ισπανών επνεον άχαταπαύστως Ιχδίχησιν* διά νά τοο: 
χαταστρέψωσι δέ έντελώ; άπεφλ'σισαν χαί τά πρό: 
τό ζήν επιτήδεια νά τού; στερήσωσιν ώς έδύνα»το. Τό
τε ό Κολόμβος συγχαλέσας τού; φυλάρχας αυτών ίμέμ 
φθιι π κ ρ ώ ; τήν άπόνοιοίν τω ν  έπειδή δέ έχεινοι ά». 
τινεχίλου» τούς έπήλυδας δί όσα έπασχον, 5 0εός λοι
πόν, ε?πεν δ Κολόμβσ:, θέλει έχδιχη'σει ήμας χαι ί|δη άπ 
αύτής ταύχης τής έσπέρας ή σελήνη δέν βέλει πλέον 
αας φωτίσει.

Ο Κολομδος επαπιιλων ταΰτα έγνωριζεν όχι Ιχ 
λειψ ι; σελήνής έμελλε να συμδή χατ" έχείνην άχριδώς 
τήν νύχτα.

Οχε λοιπόν εΐδον οί Ινδοί τήν σελήνην χατ’ δλίγον 
σχοτιζομένην ε'δραμον παμπληθώς εΐς τά πλοία ί « -  
τεύοντες τόν ναύαρχον νά μετιτ*ύθ5 &*έρ αύτών 
■πρός τόν θεόν αδτοΰ. ‘Ο δέ ναύαρχος προσποιηθεΐς 
ότι εισακούει τάς δεήσεις ταύτας, έχλιίσθη πρός 
όλίγον εΐς τό δωμάτιον. Βλέπων δέ ότι ή σιλήνη 
έπληοίαζεν ηϊη νά ΐξέλθη έχ του χώνοο τής xa)u.

/ 1 )  Τ π άρ γ ε ι  γ ν ω σ τ ά  οτι α ί  ά π α χ ί α ι  τής Aitt 
p ix rc, ό ψ ΐ .  ο ί  α ΰ τ ό χ θ ο η ς  ε κ α θ o r  τά x i y f t t  α  ύχό\ 
τών  ά.-rο ικ ισ τώ ν  Ε υρωπα ίων ό ιά  την  J i f a r  τον\ 
χρνσοϋ .  Τ ο ια ν τα  π α ν τ ο ύ  μ η χ α η α ρ ^ ε ϊ  ό {.ενισμός)

|«του»ης αύχήν σχΐας άνε? άνη Ιξω »αϊ ειπεν, δτ« δ βεό ; 
[εςΜεωθη. Ι ό στρϊ τ ήγημ« τοΰτο έπέτυχ.ν εντελώς 
τού ακοποϋ, διότι Ιχχοτε έπλιόνα»αν πάλιν ιίς τούς 
Ιϊπανούς τά άναγχ4ία τρόφιμα άλλά χαχόπιν άλλης 
άρορμή; δοθείσης, ο{ άντάρται ώρμηααν έχ νέου νά 
Φονεύσωσι τόν τε Κολόμδον χαΐ χόν άδελ^όν αύχοΰ' 
μ->χης δέ συγχροτηθιίοης, οί μέν έξ αύτώ. έ?ονεύ0η- 
»αν, οί δέ έτράπηταν «ίς φυγήν, 0| Si αυλληρθένχε; 
αΐχμάλωχοι^ έαχάληιαν δέσμιοι είς τάς |υλ3«ά ί,

‘Ο Κολομβος έπανήλθίν «ί; τήν Ίοπανία'* χό τε 
λευταίο*, αλλ ένδεή;, ποδαγριχός χαΐ έφθαλμιών» 
Τά πάθη ταύχα έχρημάχυαν χαρπο; τού π«ρί τήν δ/ιη- 
ριοίαν πολυετούς ζήλου. Ματαίως έπιχαλιΐτο ίχανο- 
Ίοιηϊΐν χαΐ τήν έχχελετι» τών διιοοχέϊεων διότι ή 
Ισαβέλλα ηιο ήδη άποθαμμέ-η, b Si Φερδινάνδος ολί
γον κρροντίν,εν υπέρ ανβρωάου χαταατάντος ανωφε
λούς διά το γήρας τήν αδ αφορίαν δέ ταύτην δ^ε* 
θϊλιχον, ως έδύναντο, οι ρ0ον«ροΐ χβ[ ^αδιοΰργοι, ώ ιτε  
αόνην παραμυθίαν είχεν ό άδκούμ«νος τάς έπυτολάς 
τού υίοΰ ούτοϋ ύπη;ετοϋντος τό-« εις τήν αδλήν. Γράρων 
δέ προς αυτόν παρηγγ«λλι χή» οικονομίαν «πρόοεχε 
'τάς δαπάνα;, διόχι τοΰτο χαταντα άνάγχη άιχαραί* 
[τητος.»

’Α π ίθ α νε  δέ τεθλιμμένος τη 20  Matou ενων 
ήλιχίαν 68 ή 69 έ τ ώ ν .  ( 1 )

‘Η ·ήπειρος, τήν όποιαν άνίχάλυψεν δ Κολόμβος, 
ύπήρχεν &ρα γε άα  άρχή; χιχωριαμένη τή; τοΰ 

|ήμετέρου ημισφαιρίου; Ό  ορθός λόγος αποποιείται 
ίτοιαυχην ύπόθεοιν 8ιότι ί»\οζ τών Ιερογραφιχών 
[τεχμηρίων άρχουσι χαί at έθηχαί παραδόσεις εΐς άπό- 
δίίξιν τής παλαια; συναφιίας τών δύο χόσμων. ’Ε πει
δή παραλειποντες τάς 'Εσπιρίδας χαΐ τάς νήσου; τών 
μαχάρων, έμάθομίν ότι ή Ατλαντις τοΰ Πλάτωνος ήτο 
χέρσος απέραντο; πρό; δυσμάς χειμένη χαί χατέ. 

'ναντι τών ‘Ηρακλείων στηλών. Αλλα χαΐ χατά τόν 
Πτολεμαίον τά άχρβ τής Ασίας συνήπτοντο μετά 
τίνος άγνωστου χώρας έγγιζούσης τήν Αφρικήν πρός 
δυσμάς. Εχτό; τούτου αγάλματα χαί νομίσματα Φοι- 
νιχιχά εΰρέθησαν, ώ ; λέγεται, είς τάς νήσου; Acores·· 
έπειτα χαι οι ύπιρβόρειοε Εσχιμοΐ χ«ίμ«»οι μεταξύ τών 
λαών τής Εύρώπης χαί τής Αμερικής δμοιάζουσι 
μάλλον πρός τού; τής πρώτης, ή τή; δευτίρας. Αύτοί 
ισω; εδ«ιξαν περί τον δέχατβν αιώνα ει; τούς Νορ· 
βεγους τήν Γροιλλανδιαν χοινωνοΰσαν μετά τοί 
Labrador, ή δε Γροιλλανδία ίτως δπήρξεν δ πρώτος 
άποιχίσμό; τής Αμερικής, άλλ’ έπειδή χαΐ ή Καμτ- 
σάχα συνέχεται μ«τ’ αύτής, δπάρχει ώσαυτως πιθανόν 
ότι δί αυτής μετέβησαν εΐ; έχείνην οί Τατάροι. ‘Η 
διαφορά δμως τών φυλών άναιριϊ χαί τήν τοιαδτην ύπό- 
θεσιν, ώστε ίν  μέσω των άμφιβολιών τούτων ώρίμως 
σχεπτόμενο; άναγχάζεται S άνθρωπος ώς πιθανώτερον 
νά παραδεχθ^ ότι ή Αμερική ητο εχπαλαι χατωχημένη, 
έχ δέ βιαίας τινός μεταβολής τών στοιχείων τή ; γή ;, 
θαλάσσης άπεχωρίσθη τής άλλης ήιτείρου πρό άμνημο- 
νιδτων χρόνων.

1. Ν. Λιβο-δενς.

(1) Theogene Page.

ΠΕΡΙ Μ  Ι Ι Τ Μ  Τ Ο Ϊ  

IM IH O r Ε Ρ 2 1 Ι0 Ϊ

Μεταξύ τών διαφόρων ειδών τών πτερών ώ» χρή- 
*ιν ποιούϊΐ πρό; καλλωπισμόν αί χύριαι, τά μάλιστα 
διαχρίνονται τά τοΰ Ινάχου έρωδιοΰ, έ'/_ο<τα χνούν 
αερώδη εΰαρέστου λ«υ»όχητος, χαί δ<χα τοσοΰτον έ- 
λαφρά, ώστε ή χουφοτάτη κεφαλή αδυνατεί νά δι** 
χρίνη τό βάρος αύτών. Άλλά τά πλεονικχήμαχα ταυχα 
δέν έλαττούσι τό* ο^κον τού σώματος καί τήν με
ταξύ τών λοιιχών πτηνών μεγίσιην δυσμορφία» τοΰ 
Ερωδιβΰ. Έκ τοΰ «Γδου; ών τών πελαργών,έχω* μικρόν 
ράμφος, έξαρτώμενον άπό μακρού λ»ιμοΰ, καί έρει 
δόμενος έπί μακρών ποδών, δ ερωδιός οΰδεμίαν έ- 
ξάγει καλλονήν έκ τών τοοούτων έπιζητήχων πτε
ρών αδτοΰ, ατινα έπαυξάνουσι τό κάλλος τοσουτων χυ- 
ριώ*· διότι ή γ ί α ις υπέχρυψεν αύτά είς χ ί  έσχατα τοΰ 
σώματός του. Ά λλά πόθεν τό παρα Γαλλοις ονομα 
marabout; μήπως ό πρώτο; βίομήχανος ό άνακα 
καλυψας θησαυρόν ώραϊσμοΰ υπό τά ούραϊον τοΰ δυσ- 
ειδοΰς τούτου πτήνοΰ εύρεν έν τ^ συστάσει τοϋ *ω 
ματος αδτοΰ δμοιότητα τινά πρός τό ήθος τών εύσε- 
βώ*, τδν άγιων, τώ* μάγων, ή τών θαυματοποιών, οΐ 
τινες ίχτελοΰσι καθήκοντα ιερέων παρά τισι άπολι· 
τεύτοις λαοϊς τής Άφρ χής, χαΐ καλούνται mara
bout ;

Τό πτηνόν τοΰτο, πρός δ τό έμκόριον καί ο χαλλω 
πισμός δφείλοοσι τά περί ώ* δ λόγος πτερά ευρίσχεται 
έν πολλαίς Άφρικανίκαϊς καί Άσιατικαίς παραλίαις, 
ίδ ί»ς όμω; έ» Σενεγάλη χαί έν Βεγγάλη, Ινθα χα 
λ ιίτα ι Argill, Arghillas Argala ή Argula ‘Η τε 
λευταία αδτη Ιπωνυμία χαθίερώθη είς τήν ορνιθολογι* 
χήν διάλεκτον είναι δέ δ Cigonia Argala τών φυσι 
βλόγων. Έ ξ αυτών βλέπει τις ζώντας έν τώ ζωολο 
γιχώ μοοσείφ τών Παρισίων, έν τή περιοχή τών 
στρουθοκαμήλων, 1<θα ή λαιμαργία καί δ παραδβξος 
«ύχών τρόπος προσελκύουσι συχνάχις τά βλέμματα 
τών φιλοπερίεργων.

Ό  Ινδικός έρωδιός είναι εκ τών μεγίστων γνωσ- 
®τών κτηνών' έχει πέντε μέχρις εξ ποδών υψος, καί 
επτά μήκος πόδας μάκρους καί σώμα πιχύτερον τοΰ 
ΊνδιχΜΪ (κούρκου)' ή κεφαλή αδτοΰ ε’ ναι φαλακρά, ώ· 
πλισμένη διά μαχροΰ ράμφους, υπολεύκου, χωνοειδούς 
χαί λί«* αιχμηρού. Τό ^άμφος τοΰτο εχει μήκος πο- 
δός καί πλάτος δέκα δακτύλων, πλατύτερον όν κα 
τά τήν βάτι*. ‘Ο μακρότατος χα; παχύς αύτοΰ λαι
μός στερείται πτερών' μελαμψά τι*ά χαί αραιότατα 
πτίλα ΰποδειχνύουσι τό έρρυτιδωμένο*, ύπόλευχον καί 
άνάπλεων τύλων δέρμα το»' ήρτηται δ' εντεύθεν μάρσι- 
πός τις έν εΓδει χδστεως,έπαυξάνων τήν δυσμορφίαν τοϋ 
πτηνού. Πάντες οί φυσιοδίφαι έσημείωσαν τήν μοναδικό 
τΓ,τα ιαδτην «δδείς δμως ίξαδτών περιέγραψι τήν εσω

τερικήν κατασκευήν, οδδ’ είπεν δποία ή χρή»!ί τοιβυ* 
της βρογχοκήλης, Ινεκα τής όποιας και αυτός δ ε
ρωδιό; φαίνεται αΐσχυνόμενος' διότι προσπαθεί νά 
κρύψΐ) τήν γυμνότητα τών μερών τούτων υπό τα 
πτερά τών ώμων καί τοϋ στήθους, εναντίον τών όποι
ων συστέλλει τόν λαιμόν αΰτοΰ τοσοΰτον, ώστε ή χε* 
φαλή καί τό ράμφος φαίνονται ώ : άπο τ^ϋ κορμοΰ 
έξιρχόμενα. Τό άνω τοΰ σώματος είναι )*υκόφαιον 
ώς ή κέραμος, χό δέ ύπό κάτω λευκόν' ή θέαις ην 
συνήθως λαμβάνει είναι φαντασχικωτάτη. Εάν η αρ. 
χαιότης έγνώριζε τό ετηνόν τοΰτο, ήθελε βεβαίως ο
νομάσει αύτό πτηνόν τών σκοτεινών δχθών τοΰ Κω· 
κυτοΰ.

ΐ β  πτηνόν τούτο είναι άδηραγώτατον, χρήζον με- 
γίοτης ποιόχητος τροφής' τρέφεται δέ εξ ιχθύων, 
έκ μαλακόστρακων έκ κογχυλίων, έκ μικρών μα
στοφόρων καί έξ έρπετών, ών ίξολοθρεύιι μέγαν αριθ
μόν' τούτου ενεχα σέβονται αύτό οί έγχώριοι τών 
μερών έν οίς διαιτάται, και δέν ά*έχο*ται νά ένοχ- 
ληθή δπ’ ούδενός. Συνανθρωπευεται ευκόλως και κα· 

ίσταται κατοικίδιον δπά τού άνθρώπου χάριν τών 
πτερών αΰτοΰ, άτινα άναγεννώνται εδκόλως καί πα- 
ρέχουσιν έπικιρδή συλλογήν.

Διηγούνται, ότι έν έμπορικώ τινί καταστήματί τών 
Ινδιών, έν Σχανδερναγόρη, άν δέν άπατδ ήμα; ή μΊΚ!* 

μη, οί στρατιώται τή ; αύτόθι φρουρά; διεσκέδαζο» 
ϊίπτβντες τά περιασευματα τούγεύματόςτων καί τά λεί
ψανα τών χριοπωλείων είς τήν άγέλην τών έρωδιών, 
οιπνες, παρατεταγμένοι εύθυγράμμως ώς στρατιώται 
είς μάχην άνέμενον τήν διανομήν τής τροφής των. 
θλώσι τά στερεώτατα δστα, χαί χαταπίνουσιν αύτά 
μέχρι τελευταίου τεμαχίου' εκλέγουσιν άρχηγόν καί 
άκολουθοΰσιν αύτόν πανταχοΰ' άλλά μή δυνάμενοι 
ν’ άνθέξωσιν είς τήν λαιμαργίαν αύτών κλέπτουσιν άεί- 
ποτ* μέρος τής τροφής των, χαί τοΰτο πράττουσι με
τά τοσαύτης εύχερείας, ώστε τά φαγητά χαταβροχ. 
θίζονται πριν ή δηλωθή ή άφάνεια αύχών.

Περιηγητής τις Ιστορεί, ότι έχτήσατο ινδικόν ερωδι
όν, δστις ποτέ χατέπιε λάθρα ολόκληρον έψημένην 
όρνιθα, ήν Ιμελλον νά «αραθέσωσιν εί; τή» τράπεζαν, 
ήθελε δέ σταθή άδύνατον νά Ιννοήση τήν κλοπήν, έάν 
ή θερμότης τοιούτου καταποτίου, χαίουσα τόν στό
μαχον τοΰ κλέπτου, δέν ήνάγκαζεν αύτόν νά έξεμεο^ 
τό κλαπέν έλό*ληρον.

A. Κ



Π Ε ΡΙ ΤΟ Υ ΚΑΦΕ ΕΝ Α Ν Α Τ Ο Λ Η ι ΚΑΙ 

ΕΝ Ε ΥΡΩ Π Η (.

fcv τή ίττορ ια  τω ν αρχαίων λαών 81» ραίνεται 
γνω βτός ο χαρές Γψ βντι, ^το άγνω στος καί παρ 
Ελλησι κ* ! παρά ‘ Ρ ω μ α ίο ι;, άν χαί τ ινες  ένδ^υσιασ- 

ται τώ ν έθνών το ίτω ν  δ ιΐσχυρίζονται τούναντίον, έν 
οίς χαι ο Pietro della Valla, οστις ίτόλμ ησ ι να si* 
πη, 8τι ό καφές ec/at τό νηπ ινθές δτερ ή Ελβνη ελα- 
βι παρά τίνος Α ιγύπ τ ια ς , χαί τό ίπ :ΐσ ν  ό ’ Ομηρος 
συστα ίνιι ώ ς ικανόν εις χα τιύνασ ιν τοΰ πνεύματος έν 
έν τώ  άνω τάτω  βαδμώ οργής, βαροθυμίας χαί συμ 
φοράς. ‘ Ο Π άσχιος (Paschius), έν τώ  .τ(p i  rim - 
Ε φ ε ν ρ έ σ ιω ν  συγγράμ μ ατί του, τυποδεντι έν Λ ε ι
ψ ία  τ ω  1 7 0 0 , δ ιπ χ ο ο ίζ ιτα £  ότι δ χαρές ίμ π ερ ιλα μ - 
βάνετα ι μεταξύ τώ ν  δώρων α ιινα  δ ’Αβ γ α ίλ  προσή*ιγκε 
τ ώ  Δαβίδ, όπως έξιλεώση αύτόν (Β ασ ιλ , Β. 2 5 .  Σ 1 8 ).

Γήν άνω Α ιθιοπίαν δίλουσι τ ινές  ώ ;  τή* πρώτον 
παραγωγόν χώραν τού καρέ* έ» τώ τόπω  τούτω ή 

αυτοϋ γ ίν ε τα ι έξ άμνημονεύτων χ ρόνω ν οί 
Πέρσαι παρείε'χθησαν δεύτιροι τόν καρ έ ', xat μ ε τ ’αύ 
τους ο( Α ρ»βες, οΓτινες μετέδωσαν αύτόν εις ή α ά ..

Απειροι μΟδοι έπενοήθησαν ίπί της ά*αχαλύψεως τοΰ 
καιρέ, μεταςύ τών όποιων ά»αρέριται ό τοΰ πτωνοΰ 
Δερβίσου τοΰ κατοίχοΟ.τος κοιλάδα τινά τής ’Αραβίας, 
καλύβην δέ και όλίγας αίγας ώς μόνην ιδιοκτησία* 
εχοντος. ‘ Ημέραν τινά, Χ70’ ψ  αί α ιγις έπανηοχον- 
το άπο τής βοσκής, ό Δερβίσης είδε μετ’ έκπλήξιως 
τήν ταραχήν τών ζώων τούτων τή# έπαύριο*, ά<ο- 
λβκθήσας αύτός κατα πόδας, π*ρετήρη5εν ότι ε'βοσ- 
XOV  ̂τούς κλάδους καί τούς καρπούς δενδρυλλίου 5ια- 
φυγοντος μίχρι τοΰδε τήν προσοχή·» του. Άπσπιΐρ*. 
βεις τήν ένεργειαν του βοτάνου i ?‘ έαυτοϋ, ήσθάν9η 
ιύθυιειαν υπιρφυα συ*ο?ευομένην ύπό τοιαύτης ά?ο-’*τ 
χ ίας, ωσιε οί συνέταιροί του εξέλαβον αύτόν ώς άν
θρωπον παράδοξον καί υπό δαιμονίου πνεύματος κα„ 
τεχόμινο*.^ Γην άνακάλυψιν ταΰτην διεχοινωσιν εΐ; 
τ»ύς λοιπούς Διρβίσας, οΐτινις, χρτισάμενοι τοΰ καρέ, 
ηρ,αντο^διαδίδο^ντες τήν χρήιιν αύτοΰ. Φινιρόν t l -αι 
ότι δ μύθος ουτος, αποδεχθείς υπό τοΰ Δουρούρ, έπί 
Τή π ίστει τοΰ Φάουστ Μέρωνος, Μ αρω-ίτεΰ, καθη 
γητοΰ τών Α νατολ ικώ ν γλω σσώ ν έν ‘ Ρ ώ υη , δηι*ο 
σιιύσαντος έν^ταύτη τη πό λ ιι τό πρώτον έπί τοΰ α ν 
τικειμένου τουτ^ου ένχειρίδιον, φανερόν είναι λέγομεν, 
οτι δ μΰδος ουτος έπενοήδη ύπό τώ ν Α ράβων πρό; 
ενίσχυσίν τής δοξασίας, ότι δ χαρές Ιλχει τήν κα 
τα γω γή ν  άπό τής χώρας αυτών.

Οί Πε'ρσαι διηγοΰνται ότι, άσθινήσαντος ποτέ τοΰ 
Μ ωάμεθ, ό Ά γ γ ε λ ο ς  Γαβριήλ έρ,Ορε τό ποτόν τ .ΰ το  
εις ίασιν αύτοΰ.

Ε κτός τούτω ν , εύρίσχεται καί ιστορία ήγουυένου 
Μοναστηριού τινός ε\ Α ραβ ία , 5 ιτ ις  άχούσας τήν έπ! 
τώ ν α ίγώ » ^τοΰ^Δερβίσου ενέργειαν τοΰ χαρέ, χαί πα - 
ρατηρηια; ο ί  οί Μοναχοί αύτοΰ χατελ ιμ βά .οντο  ύπό 
τοΰ υ.τνου «ατά  τάς θρησχιυτιχάς αύτών παννυχίδας, 
μηδεμιαν προσήλωσιν ε'χοντις είς τήν δρησχευτικήν 
ταυτην έργασιαν, ίπότισ ιν αυτούς γεννα ίω ς άρέψη 
μα τών χόκχων τ ο ύ τ ω ν , 5* ιρ  παρήγa v e α ν ώ 

τατα αποτελέσματα. Οϋιως ε’νίσχύθη ή χρήσις τοη 
*»? ί, ηπς μετ' βύ πολύ διεδοθη καθ' όλην τήν ’λ* 
ραβίαν προϊόντος δέ του χρόνου, ό χαρές Ιτυχε με
γίστης υποδοχή;, καί άνεζητήθη υρ όλου τοΰ Κόσμο-ι.

Συγγραρεις τινές λαλοΰιι πιρί τίνος [ t c . iJa ,  ια 
λουμένου Σχαδελή, 5 ,τις μή δυ-άμενος ν' άρ.ερ^θή 
ε'ς_ τ « ;  '»υχ.τεριν(ίς 0ύ;οΰ προιευ-/άς ενεχο τής διητε 
χΟΊς νάρκες ΰ® ζς χατιίχετο, έπ(ΐράθη τοΰ ποτοΰ 
τούτου, τοΰ όποίου λναγνωρ;:αι; τ0| άποτε-
λέιμαια , έλαλητε „ερί τούτων είς τούς auvsraipou; 
Δερβισας, οιιΐνες οιεδωιαν e'Tl μ ^ λ βν ^  χρ ή σ ιν .

:Οπως ποτ’ α< άναμρίβ^ον είναι, ότι πεοί τά 
μέσα τοΰ θ ' ,  αί Jv0; άπό τής Έγείρ«ς, τό ΙΚ'.
τής Χρηστιανική; ’Εποχής, οί Άραβες ^ ντο τής 
καΑλι8ργει*ς τοΰ καρέ. Γ.μαλεδίίν 5 Άβ-ΰ Ά βδ ϊ-

ΘάμτοΓ τον Καψέ. 
λάχ, Μεχμέτ-βέν ΣίΒ, 6 έ ηκληθΰς Δααβχανή, διόιί 
s?Axe τό γένος άπό τή: Δααβχαν, μιερας πό/εως τής 
Γεμένης, Μουφτή; τή ς ’Αδενη:, μιχρας πόλεως χαΐ 
περιοήμου λιμένος-τής Αραβία.·, στοάς άνατολάς τοϋ 
ιτουίου τής Ερυθρά; Θα-άυσης, άναγκασθείς ν’ ά- 
ποΟηυηση "?ς Αραβίαν χάρι ν υποθέσεων, »αί διαμεί* 
*ας ε*ίΐ έπι τιν* χρονο', καρετήί/,σεν, ότι οί χάτοι 
χοι εποίουν χρήσιν τοΰ χαρέ, χαί ένεχωμίαζον τάς 
ιδιότητας του ποτοΰ τούτου. Επιστρέιΐ/ας εις Άδέ- 
νην, κοι άσθεΐήσΛς ποτέ ένεθυμΰδη τοΰ ποτοΰ, και 
π'ω- εξ αύτοΰ άνέλαβε, Π^ρετήρηοίε δέ ότι είχε τήν 
'διοτητ* του διασκεδαζειν τον ΰπ^ον καί τήν νάρκην, 
και χαδυτα ' το σώμα χοΰρο» χαί εΐίστροϊον Τό 
παράδϋγμί του άκολουθησαντες οί κάτοικοι τής Πό- 
λ*οις, οί χριταί κ α ί  αύ:ο! οί βάναυσοι έπινον καρέν, 
ct μέν οποις παραδ.δωνται μιτά πλείστης ευκολίας 
εις τα; σπουδίς τή ; έπιοτήμης των, οί δέδπωςάνε- 
τωτερον έςασχώσ» τάς μηχανιχάς αύτών έργασίας.

Απά τή; εποχής ταύτης, ή χρήσις Τοΰ ποτοΰ τού
του κατέστη έπι μάλλον #αί μάλλον κοινή Οί Φα- 
χιραι έπινον καρέν έν τώ ναώ αδοντες υμ*ους είς τον 
θεον. ‘Ο χαρές έτίδ«το εν τινι άγγείω έξ αργίλου, 
b αρχιερεύς έλάμβανεν άπό τοΰ δοχιίου τούτου διά 
μικροΰ κοχλιαρίου χαί προσήνεγκε πρός άπαντας 
άλληλοδιαδόχως, άρχόμενος άπό τών έκ δίξιών ίσ- 
ταμένων, χαδ’ ον χρόνον έψαλλον τάς συνήδεις αύ-

τών προσιοχάς. Οί λαϊ*οί καί πάντες οί παρεστώτες 
μίίελαμβινον τοΰ ποτοΰ. “Ο Γεμαλεδδιν απεθανε κοι- 
τά τό 857 (1 ,45 9  τής Χρ. έπ.)

‘Η χρήσις τοΰ χαρέ ούδόλως διεχόπη έν Αδένη- 
λεγουσι μάλιστα ότι οι Άραβις, πίνοντις τό ήδονι- 
χο» τοϋτο ποτόν tyyovTai τόν Παριίδιισον τώ Γε- 
μαλεδδίν εις ανταμοιβήν τοϋ έξαιοίου τουτου οώρου.

Έ ξ ’Αδίνης, περί τά τέλη τοϋ θ ',  αΐώνος τής 
Έγείρας, ό χαρές έπεξετάδη βαδμηδόν είς Μεκαν χαι 
Μεδίνην. μετ’ ού πολύ δί ή χρήσις αύτοΰ οιεδοδη 
χαδ ολην τήν 'Α ραβίαν ,  χαί μετά παρε'λευσιν ολίγου 
χρόνου ίιάρορα συνεστήδηση» καταστήματα κατα τε 
την Άραβ αν καί τήν Περσίαν, έν ο?ς οί με» 
αργο ί κατηνάλισχο» ιόν χρόνον των, οι οε Φί
λεργοι ήρχοντο πρός αναψυχήν. Έν τοΐς καταατή 
μασι τούτοις επαιζον σαντράκιον, παίγνιον κατα το 
όποιον οί Αραβες ύπερτιροΰσι τώ ν  λοιπών εδνών. 
Ενταύθα οί ποιηταί «νεγίνωσχον τά έπη των, £ιανεμο*| 
μενού κατά τήν άνάγνωσιν ποοπαρεσχευασμενου καρε.
‘ Η τότε Κυβέρνησις, άν χαί λίαν δετποτική, έπέτρεψεν 
όμως τήν ούίτασιν τών καταστημάτων τούτων.

Έχ τής Αραβίας δ καρίς μετε'βη είς Αίγυπτον έ· 
χεϊδεν δ’ είς Κάϊρον, περί τάς άρχσς τοΰ 1'. αΐώνος 
τής Έγείρας, ήτοι τοΰ ΙΣ Τ . Μ X. Εξ Αίγυπτου 
ερθασε είς Συρίαν, Δαμασκό* κα! ‘Αλέπιον, όπου βαδέ 
ως έ^ρίζωοεν. Εχεΐδεν δέ διεχλαδώδη είς όλας τάς 
λοιπάς πόλεις’ τής μεγάλης ταύτης χώρας.

‘Ο πρώτος διωγμός όν ό χαρές ύπέστη ελαβε χωρα 
εν Μέχα, τό ετος 917 τής Έγείρας (1 5 J1  A. X.) 
Δυο άδελροί ιατροί, ΓΙέρστί, κατώρθωσαν νά πείσωσι 
τόν Εμίρην Kaip Βέγ·Μιμάρ ότι ό χαρές είναι ^ευστόν 
μεδυστιχόν, παρέχον άρορμήν είς διασκεδάσεις άπα- 
γορευομένας ύπό τοΰ νόμου τεΰ Μωάμεθ. ‘Ο Καιρ 
Βέγ συνεστησε συνέάριον έχ σορών χαί ιατρών, οποις 
οκερθώσι περί τοΰ άντικειμένοι· τούτου. Εξ αυτών οί 
μέν εκήρυξαν, ότι τά δημόσια καρενεια είναι εναντία 
τοΰ Μωαμεθανισμοΰ, οί δέ ότι τό Ικιϊ προσρερόμενον 
ποτό» ϊ)το έπιβλαβές τή ύγεία. Οί πλεΐστοι δ’ αυτών 
άπερι^ναντο τοϋτο αντίθετον τοΰ Μωαμεθανιχοΰ νο 
μου- είς μάλιστα τών παριυρίσχομένών έτόλμησε νά 
είπϊ; ότι τό ποτόν τοβτο έμέδυσχεν όσον χαί δ οίνος. 
‘ Π διαμαρτόρησις αυτη πολύν έπροξένησε γέλωτα εί; 
τήν σ«>ίλιυσΐν « ίπη ς λοιιιύν οίνον, ανέκραξαν πάν· 
τ ι ς ; » ήναγκάσδη νά δμολογήσ^ χαί αύτος τοϋτο, καί 
8 0  ραβδισμό! ύπήρξιν ή άμοιβή τής άπλοϊχότητός του.

‘ Ο Καΐρ-Bsv έζήτησε παρά τοΰ Σουλτάνου φιρ 
μάνιον δι’ ου νά έμποδισθή ή πώλησίς τοΰ καρέ εις 
Μέκαν, προσωρινώς δέ άπηγόρευσε τ ή ν  έντός δημοσί
ων καταστημάτων διανομήν αύτοΰ- καί άν τ ις έποιεΐ- 
το χρήβιν έντός τής οικίας του, Ιπραττε τοΰτο χρυρί- 
ως οπως διαρυγη τήν έπαγρυπνηηιν καί αΰσιηρότητα 
τώ» Έρόρων διότι δ Κοιο-Βέγ, αμα πληρορορηδεΐς 
ΰτι άνθρωπός τις, παρά τήν άπαγόίευσίν του έπιε χα 
fiv , έτιμώρει αύτόν αύστηρώς διατάττων τήν ίπ ί δ 
νου χαδ* όλην τήν πόλιν πομπευοίν του. Πάραυτα Ιο- 
δασε τό ριρμάνιον τοΰ Σουλτάνου, τό όποιον κατέστρε
ψε τάς σκέψεις τών καταδιωχτώ» τοΰ χαρέ. Τό ριρ. 
μοίνιβν τοδχβ χηρόττον, δη οί cops! τοϋ Kotpon, οίτΐ-

νις ήσαν μάλλον πεπαιδευμε'νοι τώ* τής Με'κας, άν·- 
γνώρισαν τήν άδλάβειαν τοΰ καρε, διεταττε τον Εμίρη» 
ν’ άποσύρη τάς άπανορεύοεις του. "Εκαστος λοιπό* 
άνέλαβεν άοραλώς τήν χρήσιν τοϋ ποτοΰ, μαδύν οτι 
μεγάλως έτιμάτο έν Καίριο, οπου \ διαμονή τ«ϋ 
Σοο-λτάνου.

Τω 9 3 2 . ό Σεΐκ - Σίδ Μεχμέι Βών Άράχ, 
πληρορορηθίί; ότι έγκληματικαί πράξεις ίλάμβανον 
χ_ώραν καθ’ α μέρη ίγ ίνιτο  χρήσις τοΰ καρέ, διέταξε 
τού; δ οιχι;τάς νά χαταστρέψωιιν τούς οίκου; έν οις 
τό ποτόν διενέμετο, δέ* έμπόδισεν όμως τή< χατ οί
κον χοήσ<ν άλλά μετά τόν θάνατόν του, τά δημόσια 
χαρενεΐα ή>εώ/δησαν πάλιν, ώς καί πρότερον. ‘Ο κα
φές έμελλε νά προςενήση νέας ταραχάς καί στάσεις. 
Τό έτος 941 τή; έγείρας (15 34  X Ε.) ρανατιχός 
τις, μετά τοσούιης σριδροιητο; έλαλησεν εν τώ ναώ 
χστά τοϋ καρέ, ωστε ο λαός, ε.β^υσιασδεις υτο τών 
λόγων τοΰ ίεροκήρυχος, έπορευδη θορυδωΟώς ει; τα 

Iχαρενεΐα, χατεστρεψε τα χοσμοΰντα αυτα έπιπλα και 
τά αγγεία τά γρησιμεύοντα είς διανομήν τοΰ ρευστβΰ, 
έρράπισ»ν δημοσία τού; πίνοντας έξ αύτοδ, χαί έρράδ- 
δισα* τούο έμπορευομέ.ους τό προϊόν τούτο.

‘ Π πόλις διηρέδη είς δυο ρατρίας. Οι ύπέρ τοϋ 
χαρέ ρατριασταί διϊσχυρίζοντο οτι ήτο ποτο» άγνόν, 
χρήσεως ύπεραγίας, παραγωγόν εύδυμίας, διιυκολυνον 
τούς πρ ι̂ς τόν θεόν ψαλμοί»; χαί τάς εύσεδεΐς έξασκησεις 
είς τόν έπιδυμοϋντα τοιαύτην ένασχόλη^ΐν.Οι δέ δεωροΰν 
τες αύτό ώς ποτόν άπηγορευμένο*, ·ύδένα έδετον ορόν 
εί; τάς κατ’αύτοΰ κοκολογίας καί εις την επιχρισιν τών 
ποιούντων χρήοιν. Οί άνταγωνισταί τοϋ χαρέ ώθησα» 
τοσοΰτον μακράν τά πράγματα ώστε διισχυρίζοντο, 
ότι ζτο είδος οίνου, καί ότι έν τή αύτή απαγορεύεις 
ώρειλε νά συμπεριλκιρθή. είπον μάλιστα οτι κατά τήν 
ήμεραν τής κρίσεως, οί πιόντις έξ αύτοΰ βελουσι* έχει 
τό πρόσωπον μέλαν ώς ό πυβμήν τών αγγιιων έν οις 
παρασκευάζεται. Άνάγκη λοιπόν ητο νά προστρέξωσι 
είς τήν δικαστικήν συμβουλή*. ‘Ο Σεχης συμβουλευ* 
)εΐς όλους τού; σορούς, ίλαβε <ήν πρό πο/νλοΰ οπέρ 
τοΰ καρέ δοδεΐσαν άπάντησι». ών δέ ίσχυρογνωμων 
καί διακεκριμένος, παρασκεύασε κβρεν εις τόν οϊκο» 
του, καί προσήνεγκε πρός όλτ* τή* δμηγυρι*' εντεΰδεν 
δ καφές Ιλαβιν φήμην μεγαλητε'ρα» ύπερ ποτε,

nSeat αί άπόπιιραι, αί άπό τοΰδε λαβοΰσαι χωράν 
είς άπαγόρευσιν τοΰ καρέ έμεινα» αχαοποι καί ι» 
Καίρω πολλάκις άπηγοριύδη, άλλα πάντοτε «Θριάμ
βευσε κατά τών ά*αφυομένων προσκομμάτων.

Τό ε’ τος 9 6 2  τη; Έγείρας (1 5 5 4  Μ. X ), ίπ ί βα
σιλείας Σολιμάν τοϋ Β. έπικληδέ*τος ό M s f a c ,  ίρ* 
ξατο ή χρήσις τοϋ καρέ έν Έλλάδι καί πρό πα»των 
έν Κωνσταντινουπόλΐ', Δίμασχηνος tic, ο-οματι Σιέ- 
μιζ καί κάτοικός τις τοϋ ‘Αλιπιβυ, όνομ«τι Εχιμ, 
άριχδιντες ιίς ταύτην τήν πόλιν ήνοιξα* καρενεϊα, 
έν οίς έδιχοντο τούς χαταναλωτάς τοϋ καρε επι 
άναχλίντρων.' Τά καταστήματα ταΰτα έσυχνάζοντο 
τό πρώτον ύπό σορών , διαχαστώ*, διδασκαλω* 
χαί δ»ρβισών τοσαύτη* δ’ έκτήσ*ντί ακολούθως 
φήμη*, ώστι τά έπυημοτιρβ πρόσωπα, οί σατρβ·· 
παι xai ei πρώτιστοι άρχοντες, ίελος πάντις ot



etc άξιώμαχι διαχρινόμενοι divSpt; έχίμησαν αύτά διά 
*ήί παρουσίας των. ’Εντεύθεν χά καρενεία ταΰτα έ- 
πωνομασθησαν Σ χ ο λ ε ία  τώ*■ Σοφών,

Οί Ιοΰρχοΐκαριδόθησον ώς μανιώδεις ιίς  τήν χρήσιν 
τοΰ ποτοΰ τούχου, ή δέ πρωτεύουσα,μικρόν χατά μικρό· 
έπληρωθη καρενείων οί άργοί συνηνχώντο έ* αΰτοις, 
χα!, ωςπερ τήν σήμερον οί περιοδευτιχοί μουσικοί εισέρ
χονται «ίς τά δημ ίϊΐ* καχασχήμαχα, ουτω χαΐ χορευ 
xai, Α λμέ-Κ ίβ ιζιέ κβλούμενοι, έσύχναζον έν αύτοϊς, 
οπως δί α ιμάτων χαΐ χορών χέρψωσι τοΰ; έοαστάς 
τοΰ καρέ. Αλλά μανιώδης ήγέρθ* θύελλα. Οί ίερεΐς, 
προρασιζόμενοι όχι οί πλειστοι τών ά*θρώ*ων έγχα 
χέλιπον toi»· ναού; χάριν τών καρενεΐΜν, μέγαν ίιή- 
γειρον τον θόρυβον έν Κωνσταντινουπόλει· διϊσχυρίεθη 
«αν δτι ό έψημένβς καφές ήχο ά*θραξ, χαί παν τό ί 
ον σχέσιν πρός τόν άνθρακα άπαγορεόεχαι ίιπό τοΰ 
Μωάμεθ, Ό  μουρχής υποστήρ ιξα ;  τήν γνώμην τών 
ίερέω», άπηγόρευσε τό ποιόν έ* χή πρωχευοόση xai δι- 
έταξε τήν χατάργησιν τών χαρενιιων άλλά μετ’ οΰ 
πολύ ή λατρεία χοΰ καρέ άπεκατίστη. Έν τοΐς χα 
ταστήμασιν έν οίς έπωλεϊτο ό χαρές, ήρχσιαν τό 
πρώτον τά παίγνία τοΰ  σαντραχίου, αί συνδιαλέ 

περί πεζοΰ λβγοα, ποιή»«ως, έπιστημών xat τ ιχ  
νώ» ακολούθως βί συνδιαλέξεις περί πολιτικών χαί 
θρησκείας,

Eiti Αμουρατου Γ . ό Μ3υρχής δυσαρεστηθείς 
χαιηργησε τά χαρενεια, ενιχα τών έν αΰτ;ΐς βυχ. 
>αζόντων νεωτερισχών, άλλ’ επειδή ή άπαγόρευσις 
βΰχη μηδεμίαν ε!χε σχέσιν πρός τόν χαρέν χαθ’ έαυ 
τόν, έπιτράπη ή χατ’ οίκον χρήσις αΰτοΰ· μετ’ οΰ 
πολύ δέ οί Τούρκοι, περιρρονησαντες τόν Μουρχή*, ή 
νβιξαν ετιρα χαρενεϊα πλείονα τών προτέρω'.

Καχά τόν πόλεμον τ ίς  Κρήτης, έπί τής άνηδότη 
τος  τοΰ Μωάμεθ, δ μέγας Β«ζΰρης Κίουπ^ ουλής, 
πολιχικω* t/*xa Λβγων, κατήργησεν ιΰθύς τά καρι 
νεϊα' ή αΰσχηρόχης όμως αδτη έπηύξησε τήν πρός τ ί 
ποτόν τοΰτο κλίσιν τών Τούρ*6>», χαι συνέπι*ε είς 
τήν μείωβιν τών έοόδων τής Κυβερνήιεως, ητις δέ» 
ένέμεινιν είς τήν άπαγόρευσι*- ό δέ χαρές τοσοΰτον 
χοι*4ς καχέστη βήμερο* έν Τουρκία χαί Αίγύπχω, 
ωστβ, χατά τινβς συγγράφει.-, έπε'χει τόπον οίνού· 
χαί,ώςπερ έν Γαλλία xai άλλαις χώραις,ύπν,ρετικήν τις 
άμοίδων ύποχρέωσιν δίδει χρήματα πρός πόσιν οίνον, 
«ΰ ιω  χαί έν’Ανατολή δίδουσι χρήματα πρός πόσιν χαφέ. 
‘Ο ούζυγος έποχρεοΰται νά προμτ,θεύη χαρέν είς τήν 
βύζυγον αΰτοΰ ή πρός αυτήν δέ μή έχκλήοωσις τοι· 
αυτής ύποχρεώσεως καθίσταται νόμιμος λόγος δια
ζυγίου.

Β.

Τώ 1652 , έμπορός τις δνόμαχι Έδουάρδος, έπισ- 
τρέψας έξ ’Ανατολές ιίς Αγγλίαν, έρερε μεθ’ ί ι υ  
τοϋ Ελληνα τινά γινώσκονχα χήν κατασκευήν τοΰ χαρέ, 
χαί εΐοήγαγε ττ,ν χρήσιν βΰιοΰ είς Αονδϊνον, οπου ευ- 
νοΐκωτάχης Ιχυχεν ύπβδοχής υπό τών Αγγλων, ευρό* 
*ων αυτόν σόμρωνον τή όρέξιι των.

3πΙ βασιλείας Καρόλου Β .5 χαρές τάς αΰχάς, ώς χα!

έν Τουρχία ύπέσχη δ^ιχολίας xa! διωγμούς. Τώ 1675, 
διαταγή έδόθη δπως χατ,ργηθώσι* α ίτρ ι»χλί«ι'περίπου 
αιβου οαι εν α?ς *ροσε? έρ«το χαρέ, θεωρηθεί™ αδτβι 
ω ; ες-iai ταραχών *αί χ«τβγώγιβ διαϊθορας. Τό μέ. 
tpo* χοΰτο «ρορανως έπέκτεινε τήν χρή ,ι, τοΰ ποτοΰ- 
διότι ο αριθμός τών καρ«·.είων ηυςηϊε μεγάλως· ακο
λούθως ή χρ ίτις χοΰ κβρέ έγκατελείρθη σχεδό* χ»θ’ 
ο^ην την Αγγλίαν μέχρι τών τελ«υταίο)ν χρό»ων, x J ’ 
οι>ς ή χατανάλωιις βΰτβΰ χαιέϊτη  υπέρ «οτε μεγα- 
λητέρα.

Διχα (εόλις ίτη μετά τή» ύπό τών Αγγλων παρα
δοχή» τού καρέ, «ίϊήχθη, οδτος είς Γα/λίαν, έν η δέν 
ηιο πρότερον ίντελώς άγνωστος, χβθότον ό Λιο- 
ναρδος 'Ραβυδάλδος άνβφερε περί αΰτοϋ χ»τά τό 1583. 
Ο Προϊπέρος Άλπΐνος, περιώνυμος ιατρός έν ΙΙα- 

Ταυί^ και μ ιγβς β^τ^νιχός, έξέδ«*ε» τώ 1591 έν 
Ενετία πόνημα ρέρο* τήν περιγραρήν δένδρου οπερ ε?- 
χεν ί?εΐ ίν Α ίγυπτω, xai είς ο ε'διδε t i  δνομα Bon 
Ban ή Boun. 'Γό πόνπμβ τοΰτο ίτοχε δευτέρας έχδό- 
ιεως χατα τό 1640 είς Πιταυιο*, μετά τώ» έπ’αΰτω 
παρατηρηοεων καί σχολίων τοΰ Βεσλιγγίου, περιρήμου 
ιατρού Ιταλού. ‘Ο Βάκων τοϋ Βερολάμου, ιώ  1624 , 
έν τώ πονήματι αύτοΰ S y lra  Sylvarum , άνέρερε περί 
τοΰ χβρέ ως περί π-ιτοΰ ου ή γρήιις ήχο διισχιδασμένη 
εβθ ααβτα* τήν Ανατολήν· j  Μεϊτνέρος συνέτα
ξε,' χατα το 1621, πραγματείαν έπι τοΰ περιρήμου 
τουτου $υτοΰ. Ή  χρήτις τοϋ χαρέ ήρξ^το έν ’Ιτα 
λία̂  περι το 1645 , πληρορορίύυίθα μάλιστα, ότι, 
άπό τών 1644, Ενετό; τις, όνόματί Πέτρος Δέ λά 
Βάλλε, (Pielro della yalle) μετεχόμι^ε χαρέν είς 
Μασσα/ι**· αδίκως λοιπόν Ϊιϊτχυρίσθησαν, ότι £ 0ε- 
δινώτος είσηγαγε πρώτος τό* χαφέν είς Γαλλίαν, διό
τι η a red του πρώτου αυτου ταξειδίου επάνοδος έγέ· 
»ετο κατά τό έτος 1657 . Ού πολύ κετα τήν ε ξ α 
γωγήν τοΰ χ*βέ ιίς Μασσαλίαν ΰ*ό τοϋ μνησθέν 
τος Ε»ετοΰ, ετερός τις όδίΐπόρο; £ριρεν οιίχί μό*ον 
καρέν, άλλ Ιπίβης καί τά μιχρά έπιπλα χαί τά έκ 
μουτελίνης χ»ί μετάξης χρυτ;κένιητα χαί άργυοο- 
χέ.τητα χειρόμακτρα τά πρός χ ρ ίπ ν τσΰ χαρέ συ· 
'ήθη έν Τουρεία" αλλά κατά ταύτην τήν έποχήν, ό 
κάρες, ητο μόνον ά^τιχείμενον περιεργειας. Εν το- 
σουτω, κβτα τό 1660 , πλεΐστοι τών έμπορων έκ Μα- 
σαλίίς, έπί πο'υ» χρόνον είς ανατολήν διατρίψαντες 
και εϊθισθέντες μέ τά ποτόν τοΰτο, έρερον έξ Αίγυπ
του σάκκους τίνάς. Εκ Μασσαλίας, ή χρήσις τοϋ χα- 
ρέ είσηχθη είς Αουγδίυνον καί τάς πληοιοχώρους 
επαρχίας.

Εν Μασταλία, κατά τό 167Ι,ή»ο ίχθη τό πρώ
τον ε» Γαλλία Ιργβστήριον έ* ώ έπωλεΐτο καρές· έ* 
ιοποθετείτο δέ τό έργβστήριον τοΰτο είς τά ττερεξ 
,0“ ‘Η χρήσις τοΰ καρέ κατέστη γ ε 
νική έν Μασσαλία, παρά τάς προκηρύξει: ιών ιατρών, 
διισχυριζομένων βτι οΰδόλως ήρμοζε* ούτος είς τ«ύς 
χατοίκ:υς τών κλιμάτων μας. Αλλ έν Παρισίοις ήτο 
σχεδόν άγνωστος. Γινώεεωμε» μόνβν, ότι ΐπ ί Λουδο
βίκου, έπωλεϊτο δπο*άτω τοΰ Petit Chatelet άρέψη- 
μα καρέ, υπο τό ίνεμα Κβί^έ" άλλά πολύς πορήλθ* 
χρόνος πριν το ποιόν τοΰτο εΰνεϊκής τυχζ υποδοχής

iv Γαλλία. Κατά τό 1662 , δέν ύπήρχο. είσέτι δη
μόσια καρενεΐα έ* Παρισίοις. Γε*ικώς όθεν λαλεϋν- 
τες, λέγομι», οχι ό καφές κατέστη κοινός έν Εύρωπη 
περί τά μέοα τβΰ 18ίυ. αΐώνος.

Ό  Σολιμάν Αγάς, πρέσδυς χής Πύλης παρά Λου- 
δοδίνω ΙΔ'. εΐοήγαγε πρώτος, τω 1669 , χήν χρήσιν 
τοΰ καρέ είς Παριείους. προσέρερεν έξ αΰτοΰ είς διά 
φοοα επίσημα πρόσωπα, «ξαεολουθήσαντα χή* χρή^ν 
τοϋ ποτοΰ καί μετά χή* ά»αχώρησιν του πρεσβεως. 
Ό  χαρές έπω)ήθη έν Παρισίοις άντί 40  ταλλη:ων ή 
λίδρα' άχολοΰθως ομως ή άξια αΰτοΰ ήλαττώθη.

‘Ο Πασκάλ, Αρμένιος, έχη τινά μεχά χσΰτα, τώ 
1672,-υνέστησε χαρενίϊονείς χή* «ανήγβρι» 1()ΰ αγ-Γερ- 
μανοϋ. τής πανηγύρεως διαλυθείοη;, μετήνεγκε χό χα· 
τάσ-.ημαα αύχοΰ π»ρά τήν άκτήν, άκέ*βντι τής Af'ac 
Γέφυρας· άλλά τό καχάσχημα χοΰτο ?το «ΐδος τι 
αίθουσας, έν η έροίτουν ξένοι καί τινες ίππόται τής 
Μελίχης. ‘Ο Παοκάλ, 6λέ*ων τό χαρενεΐο» αύτοΰ ό 
λίγο * συχναζόμε»ον, άνεχώρσβεν ιις Δονδΐνο*.

Σικελός τ ις , όνόματι Προκόπιος, έπανέθεστ χόν 
καρέν είς ενέργειαν, μιμηθείς ουχος χόν Πασκάλ άπε 
χαχέεχη είς χή» πανήγυριν τοΰ άγ Γερμανοϋ, όπου ειλ 
κυσε τήν λαμπροιέραν συ»ανασχρορίιν 8%ά χής χα/ής 
ποιίχηχος τοΰ καρέ. Από χής πανηγυρεως μεχηνεγ- 
κε, κατά χό 1633, τό κατάστημα άπένβντί τοΰ θέατ
ρου χής Γα.Ι-hxrjc ΑΓω//ωδ<ας, όπου χό ^αρενεϊον
ύπάρχει είσετι. r

Μετ’ ο) πολύ, ό Μιλιδάν, Αρμένιος και ουτος, οί- 
νοιξε νέον καρε*ίΐον καχά τή» δδόν Bussy, παρά χώ 
σφ α ιρ ισ τ ή ρ ια  είς τά πέριξ τοΰ άγ. Γερμανού. _Ε 
χεϊθεν μετεδη ιίς χήν δίό» Ferou, παρά τό» Saint 
Sulpice· άλλ’ έντός ολίγου έπανήλθ.ν είς τή* προ χέραν 
αύχεϋ διαμονή», χατά χήν δδόν Bussy. Ό  Μαλιδάν, 
υποθέσεων χάριν, άναγχαοθείς ν' άποδημήση εΐς Ολ
λανδίαν παρεχώρηη τό χαρενεΐο» είς τόν Γρηγόριον, 
υπηρέτην αύτοΰ, έλθόνχα έξ Ισπβχαν μετά χινων άλ
λων Αρμενίων

Διάρορα ετερα μιχρά κα-ασχήματα συνεστήθιησαν 
άλληλοδιαδόχω;, όχε -τέλος Στέφα-ός τις, έξ Αλεπιου, 
ηνβιξε πρώτος ίν Παρισίοις αίθουσαν κεχοσμημένην 
διάκαχόπτρων καί μαρμαρίνων τραπεζών,χατά χήνέδόν
Ά γ  Λνδρέου τώ/ τ ιχ ν ώ ν  (Saiut Andre des Arts) 
απέναντι τής γέρυρος Αγ. Λίιχαή.Ι  (Saint-Michel) 
τό χαρενεΐον τοϋτο σώζεχαι καί τή* σηαερον εχι, κα
τά χή* αύτήν θέσιν, υπό χό όνομα Cafe Cuisinier δέν 
φαίνεται δέ ψευδόν χή* μεγάλην ύπόληψι* η; *ρό Γο-
οούτου άπολαύει.

Εν χούχοις δ αριθμός ^ών καρενείων δέ* ηϋ;ανεν έ- 
πβισθητώς, καί μηδέν έραί*εχο προβγγέλλον χήν επι
τυχίαν ί)ς έμελλε ν’ απόλαυση ποτέ χό ποχόν τοΰχο.

Πάντες, νομίζω, γνωρίζομεν τή* άχόλουθιν ρράσιν 
τής κυρίας Σιβινίέ, ό Ψ α χ ί ν α ς  παρεΛεύσιτα ι ώς ό 
χαφ ίς '  άλλ’ δ ‘Ρακίνας δέν παρή>θε, δ δέ χαρές κατέσ
τη ανάγκη γενική, ήν έ Ναπολέων έπί τώ* ημερών 
μας, μιθ’ δλης αύτοΰ τής ισχύος δέν ηδυνήθη να κα-
ταστρέψη. , . ,

Κατά τό παράδειγμα του Στεφάνου έξ Αλεπιου, 
τά εργαστήρια έν οίς έπωλεϊτο καρές ησσν, χβτά χήν

μαρχυρίαν συγγραρέως τινβς χής έποχής εκείνης, κα
ταγώγια μεγαλοπρεπή, χεκοσμημένα διά μαρμαρίνων 
τραπεζών, καιόπτρων καί κρυστάλλινων πολυέλαιων, 
έ* οίς πληθύς έπιοήμων άνδρών χής πόλεως συνηθροί- 
ζοντο, ούχι χόσον χαριν τβΰ καρέ, δσον χάριν τώ* 
νέων τής ήμέρας. Πνιχτόν κρίνομεν ν’ άναρέρωμεν 
έχναΰθα, ότι ή δημοσίευσις τώ* έρημερίδων χρονολο
γείται άπό χής εισαγωγής χοΰ καρέ είς Γαλλία*.

Κυρίαι ΰψηλής χάξεως συχνάκις έβταμάτουν μεχά 
χών άμαξών αύτών ένώτΐ?'· τώ* έπιιημοτέρων χιρε- 
νείων, άρ’ tov προσέρερον αύχαις, διά τών θυρίδων, 
χαρέν εντός αργυρών βιαλιων.

Κατά τού; πρώτους τούτους χρόνους, χωλός τις, 
βραχύσωμος, Κανϊιώτος καλούμενος, καθαρόν χειρό- 
μακχρον έζωσμένος, έρερεν διά μέν τής μιας χειρές 
πΰραυνο* μέ θερμορ^όη*, διά δέ τ ίς  ετέρας ειέος τι 
κρήνης πλήρους υδατος, ένώπιο* δ αύχοΰ δίσκον εκ 
λευκοσίδηροι} χεκοσμημέ*ον ύρ όλων τών αναγκαίων έ- 
πίπλων χοϋ καρέ· πιριερέρεχο ούτως χας δδους χών 
Παρισίων χράζων' χ α ρ έ ,  χ α ρ ε ! Οι έπιθυμοΰντις 
τό ποτόν, προσεχάλουν αυτόν εντός τήί οικίας, χα! 
άνχί 20 σολδίων, έπ/ήρου ουχος αγγεΐον, χορηγών 
καί τό άναγχαΐον σάκχ^ρι. ‘Ο Κανδιώτος, δ χωλός, 
Ισχεν ώς συ»»τ»ΐ.ον είς χό είδος τοΰτο χοΰ έμπορίου 
τόν χαλούμενον Ίωοήρ, έξ Α'αχολής ελκοντα χο γέ
νος, έλθόντα εΐς Παρισίους πλουτιβμοΰ χάριν διά 
χοΰ καρέ. Τώ ονχι, επέτυχε' διόχι απίδιωσε πλου- 
σιώταχος, καταλείψας καχάστημα παρά τη* γέρυρα»
Notre Dame.

Οί καρεπώλ&ι επεμπον καί αύτοί είς τή* πολιν 
χβρέν έπί κινητών έργασ-.ηρίων, όθεν τό Ονομα C aba
ret, διδόμενον είς τούς ά*ιυ ποδών δίσκους, έρ ώ* θε- 
χουσι ιούς κυαθίσκους καί χά έχ Πορσελάνης αγγεία, 
τά ώρ<®μ*ν“ διά χόν χαρέ», χό_ τείο* καί ποΰνσιον.

Αί έπιτυχίαι τοΰ Σχεράνου έξ Αλεπιβυ χαι τοΰ Προ 
ΧΟπίου ώ* τά χαρεν.ϊα έσυχνάζοντο ίιπό Χοΰ Β ο λ -  
τ α ί ρ ο υ ,  τ ο ϋ  Π ύ ρ ω ν ο ς , τ .Ο  Σ α ί ν Φ ο α και 
λοιπών, παρεκίνησαν χινάς τοχοδιωχχας ν ανοιξωσι 
διάρορα καταστήματα τοΰ αΰτοΰ είδους. Τό καρ.νειον 
τής Regence, κείμενον έπι τής πλατείας του P a la is
Β ο , ί ΐ ,  ( . .χ Α ν  ” f‘  *»>’ “ ·
{ v J«  τών ®οιχού»χων εν αΰχω κυβιστώ*. Τοσαυ- 
-η δ’ ύπήρχ.’ ή ^ώ* θεατών^χαριν τοΰ Ιωαννου
Ιαχώδου ‘Ρουσσώ, μολαταύτα δέν ητο μεγας
παίχχηί, ώ * '* 5 άστν>όμος η*α·,χασθη νά διορίση σκ.- 
πάν παρά τήν δύραν *οΰ καρε»είου.

Τ ά  καταστήματα έν οίς πσρασχει,αζεχο δ χαρές 
έπολλαπλασιάσθησαν άνεπαιοθήτως. Επι Λουδοβίκου 
ΙΕ' ήοιθμοΟ*χο πλέον τών εζακοσιων την οημ.ρο* 
δέ δ άριθμός αυτών ύ<ερβαί>ει τά τρίσχιλια'

Α. Κ.



Η Ρ Α Χ Η Λ .

(Συνέχιια ίδέ Τιΰχος Κ θ .)

ΚΕΦ. ΔΕΥΤΕΡΟΝ.
Ό  συγγραφΰς τοΰ παρόντας διηγήματος, φιλαλή- 

θ*ς ών, δέ» ληιμονεί νά μα; ιΓπτ;, 5tt ή ‘Ραχήλ ού- 
δόλως έκοιμήθη τήν νύχτα. Παρά το * χόπον μακρα; 
χαι ικιπόνου οδοιπορίας, χατετρύχετο οπό πυριτώ 
δους ταραχή; χαί νο»ηματικής άϋπνίας. "Άμα τή αύνή, 
ήγέρθη τή; κλίνης, xat δεηθεϊσα έπί πολύ του θ ;οΰ 
μετά θιρμότητο;, ήρξατο νά μερ-μνα πιρί του {μ α x ι 
σμοίϋ.

"Οτι, τήν πρωίαν, ή ‘Ραχήλ χατέδη, ΐζ Κυρά Μαρ- 
τίνα ίξεπλάγη ίδοΰσα τήν νεάνιδα ύπέρ ποτι ώραίαν· 
διότι τήν ημέραν έχιίνην ένεδύθη τά λαμπρότερα αυτής 
φορέματα, α :ινα , χαί το; μιχρας άςίας, ώ ; έχ τή; 
φιλοχάλου δμως διαθίσιως αύτών σϋ*έτεΐνα» πολΰ ι ί ;  
άποχάλυψι* τή; άτλίίκής έχείνης καλλονή;.

Μετά τ ΐ « ς  στιγμάς, δόβ ήμίονοι ιίσήλθο» ιίς  τήν 
αύλην, ή ξενοοοχος έπρόφ«ρ«ν έπιφώνημα έχπλήξιω ς.

—  Μά τήν άγια Μύρτινα, τήν *Upa μου, σάν πρίγ. 
γ ιπ ις θά πατι.

—  Εχω μερικού; άδάμαντας νά πωλήσω εί; ενα 
άρχοντα, όστις κατοικεί είς τήν όδόν το5 Άγίου Διο
νυσίου, ιιπεν άγχοίνως ό Ή λιας,χαί έκρινα οτι, διά νά 
μέ υποδιχθή έπαξίως, επρεπε καί νά παρουσιασθώ έ* 
παξιώς.

—- Έκαμες χαλά, μπάρμπα Ή λία, έδώ φα-'νιται ή 
ά-ιότης σου καί ό καλό; σου τρόπος, ιιπε* ή ξινοδό 
χος. Καλή πώλησι!

Ό  γέρων βοηθήσας τήν θυγατέρα αύτοΰ νά ίππιύσ»), 
•FP'·?®1! xa‘ “ύτές έπί τοΰ ετέρου ήμιόνου μ ιτά  χου' 
φάτητος ή* δέν ήδ ιλ ί τις φαντασθή ιίς εξηκοντού
την, χαί άνιχώρησαν.

Τήν σήμιρον βιβαίως ήμίονοι δέ» ιιναι άπαρσίτητοι 
διά το βραχύ διάστημα τό μιταξΰ τϊ[ς όδοΰ Άγιοι; 
Αντωνίου καί τοΰ Λούβρου' άλλά κατ’ έχιίνην τή» έπο- 
χήν, πλιΓσται όσαι όδοΐ ήσαν ιΐσέτι άλιθόστρωτοι. Ώ ; 
έκ τούτου, άδύνατος καθίστατο, διά τούς βίλοντας δ- 
πωσοΰν νά τηρήσωσι καθαριότητα, ή διά τών βορβο- 
ρωδώ» έκιίνων καί άνευ πιζοδρομίων suvoixii* πεζή διά- 
βασις. Εν τοσουτω δέν Ιφθασα» «χριστοί ιίς τό τέρ
μα τής ποριίας αδιων, διότι δ Κυρ Ή λΐας άπό κεφα
λής μέχρι ποδών έφαίνετο Χυλισθιίς είς τόν βόρβορον, 
ε»ικα δυσαγωγου τίνός ίππου, όστις ϊσχυρογνωμόνως 
εκτύπα τοΰς πόδας έντός ρυακιού, παρά τάς προσπα- 
θιίας τοΰ άπειρου αΰτοδ ίππέως. Ή  ‘Ραχήλ, διά μο
ρίων τιχνασμάιων κατώρθωσι νά διατηρήσ»; έντιλϋ 
τήν καθαριότητα τών έ»δυμάτων αύτ ίς . Άφιχθεϊσα 
έ/ωπιοτ τή; πυ/η; τοΰ Λούβρου, έπήδησι άπό τοΰ έφ- 
ιππίου μέ τολμηρο* υρος, κβί έζήτησε νά ιΐσέλθη Ο! 
δύο σκοποί διισταύρωσαν τάς λόγχας των ενώπιον 
«ύτής.

Ε ! δέν ιίϊέρχονται έδω χατ αυτόν τόν τρόπον, ι ΐ ι ι  
μιγαλόσωμός τις στρατιώτη;, προσπαθήσας παρά τή* 
θηριώίη αΰτοΰ ίψιν νά χάμψΐ] δλίγον τήν φωνήν λα- 
λών πρός τοσοΰτον ώραίαν νιανιδα' δέν ιίσιρχονται σέ 
λέγω, ωραία μου χόρη.

‘Ο Ή λίβς, οστις εΤχβ πλησιάτιι ίδών τή» 6ύρα» 
Φραττομένην ίνωπιο< τής βυγατρός αΰτοΰ, άπιμαχρύν· 
θη παρατηρ^σας τήν ιΰμένε αν τών στρατιωτών.

— θ ίλϋ . νά έμ'.λήοω πρός τόν Βασιλέα, ιΐπ ι τβλ- 
μηρώ; ή ‘Ραχήλ.

—  Δέν έμιλοΰν τοσον ιυχολα μέ τό* βασιλέα' av 
δέν έ χ ϊ;  χ^νένα άρχοντα νά σέ προστατεύω χαί ν® 
σέ ιίσάξι;, ιίς μάτην χοπιάζιις.

Ό  υπαςιωματιχό; προχωρήι»; *αί άποτανθιΐς πρός 
τόν σκοπόν.

—  Πώ; όμιλε?; ένώ ιΐσαι σχοπός ; ήρώτησε τόν 
στρατιώτην. Οχτώ ήμέρας πιριορισμό». Καί σΰ, ο* 
πίσω, είπε* όρνίλω; πρός τήν >.όρην, ή διατάττο» τούς 
στρατιώτα; νά σέ διώξουν μέ τό ξύλο.

‘Ο Ηλία; πλησιάσας χαί χαιρέτησα; τό» αξιωμα
τικόν

—  Κύριε άξιωματιχέ, ε?ιτι, σα: ίν.εσιν άπό τά 
θηλάκιον ε» χρυσοΰν νόμισμα. Λάέετέ το,

—  Δέν μ έπισαν δύο ; ειπιν ό ύταξιωματικός, τά 
μιγιστα πραϋ»δεις καί απλςστως λαμβάνων τό νόμι
σμα.

—  Και τρια, α» θέλετε* άρχει μόνον ν’ άφήηστε νά 
είσέλθη τό κοράσιον τοΰτο ι ί ;  τό παλάτι.

‘Ο ΰπαξιωματιχό; θωπεύίας τόν μύσταχά του έσχε- 
®θη έπί τινας στιγμάς.

—  Ηρόχιιται πιρί ζω ?; χαί θανάτου, πρόχιιται νά 
σωθή ή ζωή στρατίωτικοΰ ο?ος ύμ ιί;, προσέθηκιν ή 
‘Ραχήλ, οπως άφαιρέσί] τόν δισταγμόν τοϋ υπαξιωμ». 
τικοΰ.

—  Καί πώ ; όνομαζιται αυτός ό στρατιώτης;
—  Κόμης Σενανχούρ.
— - Δ ιάβολι! δέν είναι καιρός διά χάσιμον αυοιον 

θ άποχειραλισθή.
—  Θιι μου ! θ ιέ  μου ? άνέχραξιν ή ‘Ρα^ηλ.
—  Προχθές Ιφθασιν είς Παρισίους, σήμερον τέ 

πρωί έδιχάσθη, μεθαύριον θά χαρατομηθή Τοΐλάχ(- 
στον ο βασιλεύς, ή μάλλον b Καρδινάλιος ούτως θέ
λει' διά νά μή λέγουν ότι τό αυτό γίνεται διά τους 
γινναίους στρατιώτας, οί όποιοι έντίμω; έσυραν τό 
ξί®ος, καθώς γ ίν ιτα ί διά τοΰς άνανδρους καί τούς 
προδότας.

—  Βλέπιτε λοιπόν οτι πρέπει έν τ|ί στιγμή νά 
λαλήσω πρός τόν βασιλέα.

— Τό πράγμα δέν ιιναι ευκολον, μικροΰλοί μου. Πη
γαίνω μολοντούτο νά είπω μίαν λίξιν τοΰ λοχαγοΰ μου. 
Ε?»αι καλός άνθρωπος,καί έχτός τβυτου,έγνώρισε τόν 
Μαρκεσιον, διότι υπηρέτησαν όμοΰ ιίς τό αύτό σώμα.

Ή  Ραχήλ ιΐδε πραγματικώς τόν ΰπαξιωματιχόν 
λαλοΰντα μετά τοΰ λοχαγοΰ' ουτος άπετάνθη άλλη- 
λοδιαδόχως ιίς διαφόρους αξιωματικού; τοΰ παλατιού* 
άλλά νιΰμα άρνή;ιως σονώδιυε τήν άπάντησί» βλων 
τών έρωτιομένων.

Οΰδεμία ελπίς σωτηρίας, ιΐπ ιν  ό ΰπαξιωματικός 
^πανελθώ» παρά τξ 'Ραχήλ.

Ή  νιανίς άπελπισθιϊσα ήοχισε νά χλαίη πικρώ;, 
Τήν στιγμήν ταΰτη», τά τύμπανα Ιχρουσαν τό όδοιπο. 
ρικόν, οι στρατιώται άνέλαβον τά οπλα τω», καί νέα 
τις γυνή, όχουμένη έπί φορείou χαί άκολουθουμένη υπό 
ιιεντε ή ε ; μόνον προσώπων, έξήλθι τοΰ Λούβρου.

‘Η ‘Ραχήλ έρ^ίφθη ιίς τοΰ; πόδας αύτής.
—  Αγνοώ τις ιισθι, χυρία ! άνέκραξιν ή νιανι;' 

άλλ’ ιίσθε ισχυρά. Εχετι έπι^ροήν εΐ; τό> βασιλια' 
λυπηθήτε τήν άπελπισίαν μου I

Λέγουσα ταΰτ* προιεκολλάτο εις τό ®ορι?ον 5πω; 
εμποδυη αύτό νά προχωρήση. ‘Η xupta διέταξε τοΰς 
φορειοφόρου; νά οταματήσωσι.

—  Τί θέλεις παρ έμοΰ, κόρη ; ήρώτησε ιτροσβλε 
ψαοα χατά μέτωπον τήν ‘Ραχήλ, καί δ;ΰσα ΰρο; σο
βαρόν είς τήν έρώτησιν.

—  Νά ζητήσητε παρά του βασιλέως τήν χάριν 
τ-0'J μαρχεσίου Σιναιχούρ, άπεχρίθη θϊρ^αλέως ή ‘Ρα-

ήί οί οφθαλμοί ουδόλως έταπιΐνώ'ίησαν ένώπιον 
τοΰ καταπληχτιχοϋ βλέμματος τή ; αγνώστου' διότι ό 
χίνόυνο; τοΰ Σενανχούρ ένεθάρ^υνε καί Ινίσχυσε τό 
οιιλον χαι ά^θενές χοράσιον.

—  Τί έπραξεν αυτός δ μαρ·έσιο; ;
—  Έμονομάχησε.
— hjQ £2ιω ς, δέν υπάρχει έλπί,* ό βασΟιύ. 

δέν χορηγεί χάριν ι ί :  ούδένα μονομάχον.
—  Αλλ’ έμονομάχησε, κυρία, διά vi μέ υπαρα- 

σπιοθή' παριΐδι τάς διαταγάς τοΰ βασιλέως διά νά 
μοί σώσΐ} τήν τιμήν, διά νά μέ λύτρωση άπό τήν 
υβριν. Άνθρωπος όστις φέρει ξίφος, δέν ήθιλιν ιιναι 
άνανδρος, ά* δέν υπιρασπίζιτο γυναίκα άπροστάτιυ 
το ν ;

—- Ούδέν δύναμαι νά πράξω υπέρ τοΰ έραστοϋ οου, 
άπήντησιν ή άγνωστο ητι; έφαίνετο κατανυχθεισα υπέρ 
τής ‘Ραχήλ.

— Εραστής μου! ιίπεν ή νεανις ίγερθιΐτα άξιο* 
πριπώς' έραστής μου ! ό Κύριος Μαρχέσιΐί ά π ιξ  μό 
νον μέ είδι, τή» ήμέραν χαθ' 9jv μέ ΰπερασπίοδη.

‘Η Κυρία, ήτις δέν άπέσπασε τό βλέμμα ά-ό 
τής ‘Ραχήλ, έβ^θίσθη ιίς  βαθεϊαν μελέτην. Έ ξ 
ήλθι δέ τής αύλής σκιρτώσα, ότι ή νιανις γονυπιτή 
σασα έχ νέου χαί ένώσασα τάς χιΐρας ΰκετραυλισι 
μετά λυγμών

—  Σώ^ατέ τον, κυρία, σώσατε τον!
*Β άγ*ωστος ένευσε τή ‘Ραχήλ νά έγιρθή καί νά 

«λησιάσιρ' ιιτα  κΰψασα έπί τοΰ άναστρόφίυ τοΰ φο
ρείου.

—  Άκουσόν μου προσικτιχως, ειπε, και οκέφθητι 
ότι ολαι αί έρωτήσεις μου είναι αΰστνιραι καί σπου* 
^αϊαι.

—- Σας άκούο), ώ ; ήθελον ακούσει αύτόν τόν θεόν, 
ή νιανις.

—  Διά νά σώσιρς τόν Μαρκεσιον, ήρώτησιν τ, ξένη, 
α'.σΟιίνισαι τόσην γενναιότητα, ώστ* νά ύπακούσης τυ- 
φλώς εις τάς διαταγάς άς θέλεις λάβει παρ’ έμοΰ ; 
Δυνατόν νά ίχτιθής είς δυσχεριίας καί εις κινδύνους

φρικώδεις* δυνατόν ν’ άπαιτήσω καί αυτήν τήν ζωήν 
οου Έάν λάβω τήν χάριν υπέρ τοΰ Κ. Σενανχούρ, 
θέλει; ά »ή«ι ι ί ;  έμέ ψ υχ ί τ ι καί σώματι. Βλέπιις ότι 
συνάπτομιν συνδήχην άδιάρρηκτβν.

—  Ομνύω ότι θέλω σάς ΰπακούυει τυφλώς, κα’ ό
τι θιλω ποραδιχθή ιΰχαρίστως όλους τού; κινδύνους, 
εί; «υς έοιίλω »ά έκτεδώ υπέρ τής εύεργέτιδός μου.

—  Καλά λοιπόν! Άπό τοΰδε όφιίλ ιι; νά μοι υπα
κούς;. Αποχρίνου. Πότε ήλθες εις Γ ίαρυίου;;

—  Χθές τά έσπέρας.
—  Σε γνωρίζει κάνεις ;
—  Πέντι ή εξ άτομα μόνον.
‘ Η άγνωστος ουνέστιιλι τοΰ; όφρΰς καί ίφάνη σύν. 

νους χαί δυσχιραίνουσα.
—  Ποια ιιναι αυτά τά πρόσωπα;
—  Πρώτον ό πατήρ μου.
—  Τι έπάγγιλμα ε^ει ό πατήρ σου;
—  Είναι πλανοδιοπώλης, καί ήλβε χθές τό εσπέ

ρας μ alt μου.
■— Τά άλλα δέ πρόαωπα ποία είναι ;

—  ‘ 11 ξίνοδίχος μα; έκ της ό5οΰ Γιοφρουά-Αασ* 
*ιερ ήτις Ιχ ιι τό "ενοδοχεϊοντοΰ Χ ρυσβν  'H .li cv ,  r, 
χυρά Μαρτίνα' έχτό; αύτής, μέ, γνωρίζει δ σύζυγός 
τη;, χβί οί έμποροι παρά τών οποίων ό πατίρ προ
μηθεύεται τά έμποριύματά του ό χΰρ Πέτρος Ραφα- 
Λΐέρος, έργοσταριάρχη; τών περιποδίων, ό »ύρ Νικόλας 
ό μαχιροποιό;............

— Αρκεί, δέν εχω άνά>κην νά γνωρίσω τά ονό
ματα των, διέκοψιν ή άγνωστος, η ; τό μέτωπον άνέ- 
λαδε τήν προτέραν «.αιδρότητα. Κάλυψον τό πρόσωπόν 
σου δί αύτοΰ τοΰ ναλύμματος, καί πρόσεχι μήπως 
τις ειδη τά χαρακτηριστικά σου πριν φθάσξς ιίς τήν 
όδόν Γεοφρουά-Λασνιέρ. ΕΙ; τό ξινοδοχεΐον νά μένης 
Ότάκλειστο; έντός τοΰ δωματίου σου άναμένουσα τάς 
οδηγίας ά; θέλω σοί πέμψει. ‘Ο άνθρωπος ον δέλω 
μεταχειριαδή ώς μισάζοντα, ώς σύνθημα δελιι σοί 
ζη τή ίΐι τό κάλυμμά μου. Αύτόν ν' άχολουδήσρ; άοι- 
στάκτως, άφοΰ προηγουμένως άποχαιρετήσης τόν πα
τέρα οου.

Δάκρυα διέλαμψαν έπ! τών οφθαλμών τής νιάνιδος.
—  Πώς ! δισχάζιι; ; ή;ώτησιν ή άγνωστος. Εί

ναι καιρός είσέτι νά διαρρήξωμιν τήν συνβήκην μας 
ά· μετημιλήδης.

—  Οχι, άπήντησι μέ σταθερά* φωνήν ή ‘Ραχήλ' 
οχι. Οφείλω πάσαν θυσίαν, ναι παιαν διά νά τόν 
σώσω.

—  ‘Υγείαιν* λοιπόν! Εισέρχομαι εις τά ανάκτορα· 
διευθύνθητι πρός τά ξεν;δοχ<ϊόν σου.

‘Η ‘ Ραχήλ ήσπάϊδη τή* χιΐρα τής ιυιργέτίδος 
αδίής, έκάίυψε τ® πρόσωπόν της διά τοΰ καλύμματος 
τής άγνώστου, καί δπηγεν ιίς συνάντησιν τοΰ πατρός 
βΰ ·ής, πρό πολλοΰ ή?η άνησυχοΰ/τος ειεκα τής μα- 
χρας έκιίνης σννδιαλέξιως.

‘Ο γέρων Ισπιυσε ν’ άναβιβάση τήν ‘Ραχήλ έπ! 
τοΰ ήμιόνου, ού έκράτει τάς ήνία; διαρκούσης τής συν- 
διαλέξεως τ ϊς  κόρης μετά τ ις  κυρίας τοΰ Λούβρου. 
Καδ’ όδόν ήδέλησι ν’ άπιυθυνη έρωτήσεις έπί τών 
διατρεξάνχων πρός τό ταλαίπωρον κοράσιον, όπιρ έφαί-



veto λίαν τεταραγμένον. Ή  'Ραχήλ έπέββλεν αύτώ 
σιωπή» όιά χειρο»ομίας, xai ίχέντηοε τόν ήμίονον.

Εισελθοΰσα * ίς τήν όδάν Γεοφρουά —  Αβσνίέρ, 
άφηρισε τό χάλυμ^οι όπως μοί δώση ιίς τήν φι· 
λοπερίεργον A υράν Mapiivav άοορμήν νά παρβχηρήσι; 
τήν έπί τοΰ ιματισμού βΰτή; άλλοίωοιν, xat Ικρυψε τό 
πολύτιμον ΰ ν ι σ μ ι  ίντ  ό;τοΰ θυλ*χίου χης.

Αμα άνβκαλυι|ησα τό ξε*οδοχ«Ϊ3ν τοδ Χ ρυσόν  
Ή λιο υ ,  έπηδησεν έλ^φρώς άπό ιοΰ ήμιό>ου xat είπε 
πρό; τό» παχέρβ αύχή;, οστις οΐκονομίβς ‘/άριν, ήτο:- 
μ  άζετο va δδηγήση αύτάς ό Γδιος χά ζώα πρός τόν χύ 
ρ '■it των.

—  Επιφόρτεσο» Ι ν ι  ύπηρέτη* ρ έ αύτήν τήν φρον· 
rtSa, πάτερ μου.

Ό  Ηλία; έττέναξε, δότι, κατ’ αύτό*, ήτο l^sSov 
πιρίττάν ή αμοιβή άλιγων λεπτών δί υπηρεσία» ήν 
aitthc ήδΰνατο ν’ ά<απληρώση Έντοσουχω ύπήκουσεν 
εΐς τήν διαταγήν τή; θυγατρός του *αί ήιολούθησεν 
αύτήν ι ί ;  τίν θάλσμον. Έιταΰδ®, ή ‘ Paχήλ περ<έββ· 
Λεν αύτόν σπασμωδώς εΐ; τάς άγχοίλας τη ;, συνέσφιγ- 
ξ(ν αΰτάν ΐσχυρώ; xai ήρχισε ν» κλαίη μιτά λυγμών.

—  Πάτερ μ ου! είπε, πάτερ μου, 9’ άποχωμ- 
σ9ώμεν ίσως.

‘Ο Ηλίας άτεσπάσθη βιβίως άπό τών κόλπων 
της θογαrρός αΰτοΰ.

—  Ν'άποχωρισθώμεν! ανέκραξε, π·τέ, ποτέ ! ν’ 
«ποχωρυθώμιν . . . .  έγώ νά έγκαταλείψω τήν θυγα 
τέρα μου, τό τέχνον μου, τήν Φυγή* μου, χή* ευτυχίαν 
μου. Rat τ ί θέλω γίνει, έάν χβχαδιχασθώ νά ζήσω μίαν 
έβδομάδ», μίαν ημέραν, μίαν ώοι» μακράν σοΰ;

—  Πρέπει ν’ άπογωρισθώμεν, έπανέλαδε μιτά 
δλίψεως ή ‘Ραχαήλ.

—  Ποτέ Γ Μβνχεύω τήν ίδέorv σσυ. Μέλλεις νά 
έκτεθή; είς κι*δύνου;, τών οποίων δέν θέλεις ν* σ^μ- 
μεθέξω- άλλά δί ετέ περιφρονώ τού; χινδύνους. 'Αγαπώ 
τήν ζο»ήν δί έσέ, διά νά σοι δείξω τή ; άγάπην xat 
άροσίωσίν μου.

—  Ποίτερ μου, αγαθέ μου ποίτερ. φ εΰ  f δίν ι?μ*ι 
πλέον κυρία τής τύχης μου, xat ϊδιηγήθη ϋπό όρκον 
είς τόν γέροντα τήν αλλόκοτων συ»βήκη» ην εΐ^ε συν 
δέσει μιτά τής άγνωστου κυρίας.

—  Καλά ! είπεν ό Ηλίας, ύπβχριούμιβα δύο »ά 
έκπληρώσωμεν τήν συνθήκην, ή κυρία άνθ’ ίνός θέλιι 
εχει δΰο δοόλους. ’’A t! άΗ  άγνοιΐ έχείνη τ ί δίνatrat ί  
γέρων Ή λίας. Ό  δφις δέν έχει μεγαλητέρβ» φρό»ησΐν 
καί 5 χύων μεγαλητέρα» πίστην αύτοΰ. Δύναται νά 
δώτη μαθήματα δόλου καί πανουργίας χ ιΐ {ίς βΰχήν 
τήν a /ώπιχα. Σύ, τέχνον μου, άρ*εΐ νά είττης πρός τήν 
άγνωστον τούτο, xat δέν θέλει μας χωρίσει ποτέ

—  Πάτιρ μου !
—  Ήξευρε ότι τήν ημέραν καθ’ η* θέλω σ' έγκα. 

ταλείψει 9 άποδάνω. Σώσον τήν ζωήν τοΰ Μβρχεσίου* 
τλή* άφες με va ζήσω.

—  Πάτερ μου !
—  Πατήρ σου ! δεν είμαι πλέον πατήο οτσυ’ οόχε 

δελω va (tu■>: ε’ ;  τό ε£ ί;. xai δε» είμαι πρβγματικώ;. 
Νομίζεις ««αυτήν θυγατέρα μου, Έ  »  πατήρ άγνώ- 
μονο; 1 θεός φυλα;οί. Συ είσαι ορφανή ίγορασθεισα

υπ έμοΰ παρα τι<ος άδίγγβίνου γυναικο;, ή οποία σέ 
είχε χ/ίψ<ι άπό τού; γονείς ^ου ή πβρα/,άβεί άπό τάς 
βαθμίδας τή; έχχλησίας τοΰ ‘Αγίου Λανδρύ μειαξ» 
τών εκθέτων τέχνων ! Μοί φαίνεται πώς τήν βλέπω 
εμπρός μου φοοτ<«>μένην μ« ^aiBta ρακένδυτα, ουρούσαν 
μικρόν βρέφος άπο τή; χ ί ι ρό; χαι φέρουσαν σέ είς 
'ά ;  άγχάλα^ ττ,.; ού ία λ α α ς  τότ« δυ<κτα' ή οέ άσθέ* 
νεια καί η 4υ· · ·: ·γ - <.Γ·υΒτήσει ώ/pav κα/ε·
χτικήν Λαί s^f

lJJ α θ ίγ γ α ν ο ς  κρατούσα  τήν ‘ΡαχηΑ  
t i c  τάς a yx n . ia c  της.

— ‘ Η μίχρα' σου πάσχεί πολύ, ειπον ρίψβς είς 
χ«ίρα; της έλεί;μοσύνην η/ «πεκα>ειτθ άπό τήν εύ*· 
πλαγ'/νίαν μου.

—  Ασθενή;; άντεΐπεν έχείνη μειδιώσα, «ί*έ ά -  
γωνιώσα, δέν θά ζήση περίσσότιρον τών δύο ημερών.

Πώς έπανέλα5«ν, ή καιάστασις τή; χόρης σοι 
δέν σέ «νησυ^εϊ.

—  Τό τέκνον αΰτό δέν είναι ίδικόν μου, εΐχε· έ· 
χ«ίνΤ, δέν είμαι μητηο του, ιό ευρον ιίς τά ; β*(.'·9ίί 
έκκ/.ητίβ; τι«ός.

—  Είπε κάλλιον οτι τό έκλεψες.
—  ‘Η αθίγγανος ΰπεμειϊίασι πάλι»,
Καί έάν έγώ δέν τό ευρον ι( ; τάς ββθιΐίδβς τής

έχκληβίας μετ’ έλίγο» θέλουαι τό ευρει άλλοι, διότι 
θέλω τό κατβθεσει έχει' οί οκύλοι θιλουσι τό κβταφά- 
γ ι ι ,  ή θέλει τό λάβ*ι κάνει; άπό εύσκλαγχνίβν. Αγβ- 
νβκ-.ήιβς κβί συγκινηθεϊί εί«ον.

— Δός μοι τό β;έφο;, Επιφορτίζομαι νά τό περι- 
ποιηθώ χαι νά τό έπα^αφέρω είς τήν. ζωή». Εαν ο 
θεό; τό άφήση να ζή’ ΐΠ» θέλω το υιοθετήσει.

—  Τό πωλώ άλλά δέν τό χαρίζω' ιδού έγγ ίζ ‘ 1 τό 
πάσχα, λέγουν οτι οί Ιουδαίοι έπιθυμοΰ» νά έχουν 
τεχνο* χριστιανόν διά νά πιουν τό αίμα tou, καί να 
φάγουν τό χρια; του. .

  Έρρ:ψα νόμισμα άργυοουν πρός τά άχρεΐον ε·
χΐϊνο πλασμα, σέ Ιλαβον «ίς τάς άγκάλας μου σι 
ώνόμασα *Ραχήλ εΐς άνάμνησιν τής μητρός μου, και 
άπό τής στιγμή; ίχείνης, άπαλαγεϊσα τών χακων 
μεταχειρίσεων τή; αχρείας αθίγγανου, περιβληθεΐσα 
δέ άπά «ατρι/.ήν φροντίδα καί άγάπην κατέστη; 6υ- 
γάτηρ μου. Δέν σοί ειηα τ.οτέ τά μυστικόν τοΰτο 
διότι «νόμιζα ότι άν τό έμάνθανες δέν ήθελε;  ̂πλέον 
μ’ έγαπά ώς πατέρα. Ηδη ότε σύ άπωθής τόν πα 
τέρα σου,' ήδη ότε θέλει; νά ιό» έγκαταλιιψης γίνωσχε 
τό μυστικό», καί διά νά άναπβυσης τή* συνειδησίν 
σου, θέλεις είπ ιι, «Δύναμαι νά τόν έγκαταλείψω ά- 
ναμαρτήτως, διότι ?έ» εΐ-αι πατήρ μ 'υ  »

 Ή  νεδνίς περιβα^οΰσα τόν γέροντα διά τών
χιιρώ* και ελκουσβ πρό; έαυτήν.

—  Σέ άγβπώ θερμόχιρο», ειπε, άλλα δέν ήθελον 
εισθαι ίυγάχηρ άναξία τή; α γά π η ς  σου καί τών όδη- 
γιώ* σου, έάν έδίσιαζο* πρός στιγμήν μό*ον νά θυ 
*ιά<ω τήν εύχυχίαν μου υπέρ τή ; ζωής^ έχείνου όστις 
«Λολλυται ηδη διότι μέ ΰπερασπίεθη; ^Ακουσόν μου’ 

% κίζομαι ι ί ;  τό όνομα τοϋ ‘Υψίστου, οστις η5η μέ 
άχούει, νά ζητήσω παρά τής ιΰιργέτιδός μου τήν χά 
ριν τοΰ νά μεθέςης τών δυσχερειών καί τών κιν?ύνων 
είς οδς μέ προορίζει. Καί δέν θέλω παύσιι ζητούσα 
αύτήν τήν χάριν εϊμή άφοΰ έξανχλήσωάπάαας χάς δυ 
νατάς ίχεσίας.

‘Ο Ιουδαίος άσπαιθείς τρυφίρώς τήν δυγασέρα 
ουτοΰ χαΐ άπομάξα; τά δάκρυα της, ναι αύτό ζητώ 
xai έγώ, »ιπε, οέ συγχωρώ και σ’ άγαπώ ήδη περισ 
σότιρον,

— Έλάλουν είσέτί οτε βιαίως τής θΰρας άνοιχ· 
θιίσης, ιίσήλθε γυνή κεκαλυμμένη τό πρόσωπον, δέν 
ι ΐχ ι  δε ανάγκην να δείξη τό πρόσωπόν της όπως 
άναγνωρισθή ύπό τής ‘Ραχήλ, τό βάδισμα καί ό ^χος 
χή; ®ωνί; άρχουν νά πείσωσι τήν νεάνιδα ό*ι εύρί- 
σκετο ένώπιον τής προστάτιδο; αύτής.

—  ’Ετήρησα τάς υποσχέσεις μου, σύ Si it*ai έ- 
τοίμη νά τηρήσξ; τάς ίδικάς σου ; ήρώχησεν ή άγνω- 
σχο;.

—  Περιμένω τάζ διαχαγάς τής σεβαστής μοι χυ 
ρίας, είπεν ή νέα γονυπετηοασα.

—  Μή μ’ άποχωρίζηχε χής θυγαχρός μου, υπε- 
τραυλισεν ί  γέρων προσπε:ών. Είμαι δούλο; ά<άμα
τος χαί πιστός.

—  ιΗ άγνωστο; ενευσε τώ γέροντι νά έγερθη, καί 
άτενίσασα in ' αύτόν τό βλέμμα σιωπηλώς «πε»,

—  ’βστω , λαμβάνω χαί έσέ ιίς τή» υπηρεσίαν μου,

σΰ ά γα «α ; αυτό τό κοράσιο», ή δέ πείρα έλιύχανε τβς 
τρίχας σου, δύνασαι νά «υντρέξης έπωφιλώς τά σχέ
διά μου.

Άκολσυθήσατέ με άμφότεροι.
Στίγμαί τινες ήρκεσα* είς τόν Ηλίαν όπως διαιθέ* 

στι πεφροντι?μένως τόν μάρσιπό» του καί λάβ$ μεδ 
έαυτοΰ βαλάντιο» πλήρες χρυσίου.

—  νΑφες εΐ; τάν σάχκο» σου αύτό τό χρυϊίον, εϊπιν 
ή άγνωστος, έάν ζσαι πιστός καί »οήμων, ίαν έπιτυχης 
ιίς τήν αποστολήν δι’ ή ; σ^ίπιφορτίζω, δέλω σοι δω- 
ση πλούτη ίχανά »ά κορέσωσι τή» απληστίαν ένός Ιου
δαίου.

Ο* Ή λία ; υπήκουσεν ή κολούθησεν δέ στενάζων τό 
μηστυριώδε; πρόσωπον στηρίζύμενος Ιπί τοϋ βραχί' 
ονο; τή; ‘Ραχήλ.

‘Η άγνωστος έξελβοΰσα τοΰ ξενοδοχείου διήλδε τήν 
όδάν τοΰ ‘Αγίου ’Αντωνίου, βήματά τινά πρσπορευομε- 
νη τοΰ ’Ιουδαίου καί τής ‘Ραχήλ. Άφιχδεΐσα όπισθεν 
τής βασιλιχης πλατείας, Ινευσε αύτοις νά έπιβώσι» 
οχήματος όπερ άνέμβνε περί τινα σκοτεινή» γωνία» 
έχαδησαν παρ’αΰτή, καί τό όχημα, ανεχωρησεν εν χαλ- 
πασμω, μηδεμία» λαβόντος. τοΰ η*ιίχου διαταγήν 
παρ’ έκείνη; ην ή μέν ‘Ραχήλ ύπέλαμδανεν ώς μοΐ· 
cav, δ δέ Ηλία; ώς δαίμονα-

(’Ακολουθεί)

Σ ίΝ Κ Ε ΪΟ Σ  K0EAV0V.

Ό  αύτοχράτωρ Κάρολβς Ε '. εζη είσέκ, άλλά δέ» 
έβασίλευε πλέον. Κα«φυγε< είς τήν Μονήν τοϋ άγιου 
Ίούστου, ζητών αύτύβι άνάπαυσι» χαί εύδαιμονίαν, ή; 
δέν άπήλαυσεν έν τφ  ένϊοξω αυτου βίω.

Ό  υίός αύτοΰ Φίλιππος οδεω χάν ίξωτεριχώς έδεί- 
κ»υε εύχβρίσχησιν διά τήν ην έλαβε, ζώντος τοϋ πα- 
•τρός αύτοΰ, χληρον#μίαν, περιλαμβάνουσαν  ̂ τό λαμ- 
πρότερον σιέμμα τ^ς Ευρώπης και τής οικουμένης 
άπάση;. Νυμφευδείς γυναϊχα χατά δώδεκα έτη πρεσ
βυτέραν αΰτοΰ, γυναιχ· φύσει μελαγχολικήν xat μισάν
θρωπο» έχήδετο τώ» πραγμάτεί» τοΰ Κράτους ^μετ’ 
επιμέλειας μέ» καί έπιμονής, ούχΐ δέ χαί μετά ζέσε* 
ως κι/t ένδιαφέροντος. Άπαραλλάχτως ώς έχπληροΐ 
τις καθήκον επίπονον. Καί τήν μέν ημέραν διήγε 
ένασχολούμενος, ούδέποτε της έλαχίστης άναψυχής 
φαιδρυνούσης τό ύπό των μερίμνων καί τής εργασίας 
έ^ρυτιδωμένον αύτοΰ μέτωπο»* τήν Si νυκία, άποσυ. 
οόμενος εν τώ προσευχητηρίερ αύτοΰ, διετέλει μεμο
νωμένος, ούδέποτε φίλης φωνής διατβρβττούση; τή»
έρηαίβν ταύτην.

Ή  βασίλισσα διήγε μακρά* owtoS. Τοΰ βασιλείς 
τό σκυθοωπάν οί μέ» άπέδιδο» είς^τή» απαρηγόρητο» 
βλίψιν ή» ίγκατέλιπε» αύτώ ή πρώτη σύζυγος, οί δέ 
είς ανίατόν τινα νόσον i f  ης ε» τοΐς σπαργάνοι; αΰ- 
τοΐς ε?χ« προσβληδή Τό άληθίς «ιν«(, i u  ούδείς *ο-



τ« etot τέν βασιλέα μειδιώντ*. Οί Si αρχαίοι αύτοΰ 
υπηρεται ου<ίεποτε ιπλησιαζον αύτόν άρόβως, καί τοι 
έν ούδιμιά περιπτώσιι απότομοί λέζις ίξηλθβ τοΰ ςό  
ματος αυτού. Τήν έπίπληξιν έξερραζε διά χιιρονο 
μίας η βλέμματος· ό δέ αρχαίος αύτοΰ δαλαμη. 
πολος, Φιρνανίος Βίγγο;, έξέπνευσεν ύπβ τρόμοι» 
έπισυρας ποτέ εις ειυτόν τοιαύτην τινά άρωνον τοΟ 
βασιλέως δυσαρέσκειαν.

Ή  μονή τοΰ μονάρχου διασκέδασις ή< νά διατρέ 
χ») τήν νύχτα τάς δδούς τών Βρυξελ/ών. Δύο ή τρεις 
πιστοί ρυλακις μαχρόδεν άχολουδούντες έπαγρύπνουν 
έπ αυτόν. ‘Ο Φίλιππος Β’, ρέρων Ιματισμό» ιδιώτου, 
περιβεβλημενος υπό τοΰ πολυπτύχου αύτοΰ έπανωρο- 
ρίου, πιριερέρετσ είς τάς μάλλον ερήμους δδούς χαί 
συνοικίας, η*ροάζετο «ίς τάς δυρας, έπροσπάβει νά ιίη 
διά τών σχισμάτων τών δικλείδων, χαί ουτω καθίστα
το κύριος άποχρύρων οικογενειακών, ων έicatitτο χρή- 
®ιν πολλαχις όπως ραδιουργήση τούς εις οδς ταΰτα 
ανήχον ούδέποτε ομως κατεχράτο αύτών, ικανοποι
ούμενος αιίπστε διά της έ^πλήςεως τών ταλαίπωρων 
άνδρώπων χαί διεκπιραιών συνήδως το δράμα διά 
τιν ίς μεγαλοδωρίας αύτοΰ άναπληρούσης τά βαύματα 
τής δείας προνοίας.

Εσπέραν τινά περ:πλανώμενος, χ*τά τό συνηδες, 
πρός τό μέρος τοΟ 6 ρ ο u ς τ ή ς α υ λ ή ς  παρετή- 
ρησεν έπί τοΰ λιδινου σκάμνου, εύρισχομένου χατά τήν 
εποχήν εκείνην ενώπιον όλων σχεδόν τών οικιών, νια· 
νίαν βαδέως κοιμώμενον. Πλησιάσας χαί τύψας αύτόν 
*ιτι τοΟ ωμου τόν άφύπνισεν.

—  Αγνοιΐς λοιπόν, «ιπεν εΐ; Φλαμανδιχήν διάλε 
κτον, οτι άπαγοριύετ»! ή έν ύπαίδρω κατάκλισις. Ά ν 
ίιαβώσιν έντεύδιν περίπολοι, βεβαίως βελοοσι σέ ά 
παγάγει είς τήν φυλακήν.

—  Αίιαρορον, ειπεν i  νεανίσς Ίσπανιστί· ύπάγω 
εν τ <j στιγμή νά τελιιωσω ύποθεσιν ήν έσκόπευον νά 
ρερω εις πέρας πιρί τό λυκαυγές,

—  ‘ Γπόθισιν ! τοιαύτην ώραν;
—  Υπόδεσι», να1, καί ύπόβεσίν σπουδ·ίαν
—  Έκτός άν πρό*ητα! νά ληστιύσης πολίτην τινά 

παραβιάζων τήν οικίαν-ου· άλλως, δέν βλέπω όποια 
ίλλη  ύπόδεσις δύναται «ά σε άπασχολήση τοιαύτη» ώ 
ραν, χαδ ήν βλη ή πόλις κοιμά-αι.

—  ΑΠ έσχέρθη» τήν παραβίασιν τής οίχίας, πρός 
fj<, άδελρί, βλέπω ότι έχεις κλίσι» τινά, ώς εξάγω έχ 
τοΰ άρελοϋς τρόπου Si’ ου λαλεΐς- άλλ’ άπέβαλο» τόν 
χαχέ» αύτόν συλλογισμόν, καί έμμένω εις τήν πρώτη» 
μου ιδέαν.

—  Καί δύναταί τι« νά μάδη δποία τις είναι αύτή
t  > $ /  1 *  ·η Idea ;

—  Δέν συνειθίζω, φίλε μου, νά έχμυστηρεύωμαι 
είς άνδρωπους ους α ιαντώ  καδ όδόν τήν δεχάτην ώ- 
ραν τής νυχτος. Κάμε μοι μόνον μίαν χάριν. Είμαι 
ξένος κα; δεν γνωρίζω Tjoy εύρίσχεται ο ποταμός* λά- 
6* τήν χαλωσυνη» νά με όδηγήσΐ);.

Ό^Φίλιππος ένέδωχεν εις τήν έπιδυμίαν τοΟ ξε'*βυ, 
άλλ’ ήκολούδησε κατόπιν έποπτεύων. ‘Ο veaviac έπο" 
ρευδη απ εύδειας πρός τό 5Su>p, κ ι! έσταμάτησεν έπ! 
τής ο'χθης τοΰ ποταμού, εΐ; τι μέρος δκερ ή λάμψις

τής σελήνης παρις-η,(ν αύτώ ώς τό μάλλον άπο'τομον. 
ϋ ιτα  γονυπετή,ας *αί άπευδύ-ας βραχ,ΐαν δέη.ι» πρός 
τον θεο» ήτοιμάζιτο νά κατακρημνίσβη, δτε ήσδάνδη 
επ αύτοΰ χεΐρα άποσύροοσαν αύτόν βιαί«ς.

Ητο ό βασιλεύς.
—  Μή μ άναγκάζης νά πράξω εγχλημα π.ρό τοΰ 

ανατου μου, είπεν S Ί,πανός σύοας ίχ  τοΰ κόλπου 
αυτού έγχειρίδιον. Ιδού, μέλλω νά εκλέξω μεταξύ 6α- 
νατου καί έγ«λήματος. Ά ρεςμ ε ν* άποδάνω, ή μά 
τον Θεον σέ ρονεύω,

Ιίϊται χριστιανός καί δέλεις ν’ αύτΟχειριαιδής ;
~  ·ι»αι, άδελρέ, νά οί«ειοποιήσαι τό

δικαίωμα τοΰ νά μ ’ έξ.τ«ζ„ ; » . ΐ  ν«  μ,  Λρί^ .  πΛ.
ραοοςίτερον βε δτι έγώ άπαντώ εις τάς έρωτήσε.ς σου 
χαι παραδέχομαι τήν κυριότητα ην λαμβά»*(ς έπ’ «μου. 
Αλλ επειόή^ Ιτυχεν ούτως, μάδε οτι άνεχώρησα έκ 

Λισαβωνος επ έλπιδι ν’ άνεύρω κόρην τινά ήν ύπερ- 
αγαπώ, χα! τήν δποίαν οί γονείς της μοί άρ«οΰν-
r1*!’ , X*‘  ̂ πβτήρ τη; άνεχώρησαν έκ Βριι-
ξελλών· 3λα τά μέσα μο« έξτ,ντλήδησαν χαί δέν ήδυ- 
νη;ην C’j t t  λεπτόν ν' αποκτήσω, τί θέλεις νά χάμω;
» ακολουθήσω τήν συμβουλήν[σου, νά ύπάγω νά κλέψω;

” νυμρευδής; νά χάμτ;ς αύτήν τήν τρέλλαν ένώ 
εύρισχεσαι έν δυστυχία ;

—  Δέν συνέβαιν» τό «ύτό, ρ£)ε μσυ, εΐ; Λισαβώ-α, 
πιστευιον μοι. Έάν οί γονείς τής Λουίζας ‘Ρεϋ άλδη 
συν^ουν είς τό συ/οιχέσισν τοΰτο, έγώ ήδελον «[σδαι 
τώρα 6 ζωγράρος της Δόνα Ιωα'-να;, άδελϊής τοΰ 
βασιλέως σας Φιλίππου Β', άλλά τ ’ apyovTaxtm δέν 
χατεοέχδησαν νά κάμουν γαμβρόν ζωγράφον. Άνι-^ω' 
ρησαν 5ιά τάς Κάτω Χώρας, οπου δ πατήρ ίιπήγα.νε 
νά έκπ/ηρώτη καδή<όν τι ταρα τώ βασιλεΐ. Τούς ή* 
χο/ούβησα, ίιοτι μετ ίύτώ ν συν;βάδιζεν ή ψυχή μου' 
άλλ’ έπειδή αύτοι μέν ώ3ευον έφ’ άαάξης, έγώ δέ πεζή, 
ειχον ήίη άναχωρήσει ότε έγώ έρθασα, καί έέν ήδυνή-
δην »’ άνακαλυψω Π05 διευβύνβησαν. Χθές, άποδνήσκων 
τής πεί ης, έξιντληδεντων τών έσχατων μο» μέσων, 
έπροτεινα ιις τινα ξενοβόχον νά ζω· ραρήσω τήν είχό 
να του έπ' αμοιβή έ,ός δείπνου· άλλ' δ άχρεΐος μ’ έ- 
δίωξεν. Ά ρ ϊς μ , λοιππον νά πνιγώ, διότι' ό δαίμων 
πολλακις μοί έσύριξεν είς τό ου; καταχδονίοϋ; δια
λογισμούς. Κακή σύμβουλος είναι ή πενία !

Δέν πρίπει ν’ άπελπίζεσαι τόσον ίγρήγωρα, 
ριλ« μου.

Αλλ οταν τις πείνα και δέν ey i j  άρτον, τ ί »ά

—  Ίδωμεν, σύ έλάλεις περ! εικόνων έπ’ αμοιβή 
ταλλήρου. Επιθυμώ τήν είχό.α μου, καί δύναμαι νά 
ο α π ϊφ ω  ειχοσι λίβρα; χαισαροδουν(αν.άς. Λάβε τό 
χρυσοΰν τοδτο νόμισμα οπερ άξίζει πλέον το'ν είχο»» 
λιβρών τά περιπλέον μοί δίδεις αϋ.-ιον.

®έλω έλεημοσυνην, ε?πεν ύ ’Ισπανός, «ονη* 
δεις ό χρυσοΰν νόμισμα.

Μα τόν Θεόν, δέλω τήν εικόνα μου πραγματι· 
κώς^ xaj διά νά πεισδης, γράψον είς τό ρώς τής λυχνίας 
αυτής ηπς φωτίζει τήν εικόνα τής Ιΐανβγίας, άπόδι: · 
ξιν Ιχουσαν ουτω’ « Ελαβον τόάντίτιμον τής είχόνος,
>)ν θέλει ζητησει ό επιρερω* το παρόν ■ καί δκόγραψον.

Ό  Ισπανός, πράξας ό,τι δ βασιλεύ; έζήτει, δστις 
διετέλει κεχαλυμμένος υπό τοδ έπανωρίρίου αύτοΰ, 
υπέγραψε κάτω τοΰ χάρτου τό δ»ομα Σ ανχ έ ζο ΐ  Κοέ.Ι· 
Λος. Έμελλον δέ ν’ άποχωρισδώσιν, ότε ο ζωγράρος 
άνεκάλεσε τόν άγνωστον.

—  Ά λλά  πώς νά σ’ ευρω, ένώ out8 σΰ, ούτ έγω 
ό ίδιος ήξεύρω ποΰ δέλω καταλύσει;

—  Μή ροβοΰ, σ’ ευρίσκω έγώ ‘Ο ΣανκΙζος έλαβε 
τόν σάκκον όστις εμπεριείχε τάς γραρίδας καί τά χρώ
ματα, τόν άνέθεσεν έπ’ώαων, χαί προχώρησα; Ικοουσε 
τήν δυραν ξενοδοχείου τινός, δπου μόλις κ*τώρδο>σε 
νά είσέλδη.

Τήν επαύριον έ*οιματο είσέτι, ότε άχόλονδό; τις 
ήλδε ζητώ* αύτόν.

—  Κύριε, ιίπε, πρό πολλών ημερών σΑς ζητώ είς 
Βρυξέλλας. Όρείλετι έν τή στιγμή νά παρουσυσθήτε 
έ»ώπιον τής Α. Καδ Μ. τοΰ βασιλέως Φιλίππου τοΰ 
Β , δστις σας ζητεί.

—  Ο β ασ ιλεύς  ;
—  Ναι, ή Αύτοΰ Μεγαλειότης.
—  Ά λλά δέν είμαι είς κατάστασιν νά παρουσία 

σΟώ ένώπιον μονάρχου μέ αύτό το ράκος.
—  Πρέπει νά ΰπακοΰοητε ιίς τήν διαταγήν τή: 

Αύτοΰ Μιγαλιιότητος, διότι ή Α. Μ. δέν άγαιτα τά ; 
αντιρρήσεις. Έ λδιτε καί μή άνησυχήτε περί τοΰ έν. 
δύματος.

Καί ώδήγησε τάν Κοέλλον, δστις καδ όδάν έσκέ- 
κτετο, τ ί άροί γε έζήτει ό Φίλιππος Β’. παρ ούτοϋ, 
κσί πώ ; δ βασιλεύς τής ’Ισπανίας καί τών Κάτω 
Χωρών έγίνωσχεν ότι υπάρχει είς τον κόσμον εί, 
Σανχέζος Κοέλλος, χαί δτι αυτός ό Ιίοέλλος εύρίσκετο 
ήδη εις Βρυζέλλας

Άρι^θείς ευρε Φίλιππον τέν Ε’ . ένδεδυμένον, ώς 
συνήθιζε, μέλανα ένδυμιοίαν χαί περικυκλωμένον υπο 
τών μεγιστάνων τής αύλής. Μετσ πολλής δέ συστο
λή έπροχώρησεν δ ρακένδυτος ζωγράρος δια μέσου 
τής διαλαμπούσης έκείνης πληδύος.

-— Κύριε Άλόνζε Σανκεζε Κοέλλε, ειπεν αύτώ 
ό ήγεμών, ή προσφιλέστατη ήμών άδελρή, έγνωστο 
ποίησεν ήμΐν τήν έν Βρυξέλλοις διαμονήν σας, κα! 
έσύστησεν είς τήν καλοκάγαδίαν ήμών τάν εύνοϊχόν 
Αυτής ζωγράρον. Ζητοΰμεν λοιπόν παρά τής τέχνης 
σας εικόνα παριστώσαν συμβάντα τινά τοΰ βίου τοΰ 
τρισμάκαρος προστάτου ήμών ‘Αγίου Φιλίππυυ, δΐ ης 
εί'όνος δέλομεν κοσμήσει τήν ίχκλησίαν τοΰ άγιου 
Γουδούλου, τήν ημέράν τής μνήμης τοΰ άγίου Φιλίπ
που, ήτις, ώς μοι φαίνεται, συμπίπτει τήν τριαχοστήν 
4μέραν άπό τής σήμιρον.

—  ‘Η προδεσμία είναι βραχεία, άλλά διά νά ιύα 
ρεστήσω τήν Ύμετέραν Μεγαλειότητα, χαί έκρράοω 
Αύτή τήν βαθεΐάν μου εύγνωμοσύνην διά τήν καλο 
κάγαδον ΰποδεξίωσιν ής μ ήξίωσεν, υπόσχομαι νά 
παραδώσω τήν εικόνα ταύτην τήν παραμονήν τής 
Ιορτής.

—  Δέχομαι τέν λόγον σας* έν τώ παλατίω μου 
θέλετε ευρει οίκημα καί έργαστήριον· οί αξιωματικοί 
τού ofxew μου θέλουσι έπαγρυreve; ιίς τήν ύπηρίϊίαν

«ας1 περί δέ τοΰ άναγκαίου χρηματικού ποσοΰ, βέλετε 
συνίνοηδή ρετά του ιδιαιτέρου ήμών ταμίου.

Ό  Σανκέζος Κοέλλος ένόμιζεν δτι ώνειριυετο’ άλλά 
τέ δνειρον ήτο πραγματικόν δέν άμριβαλε πλέον ίδών 
;»υτόν κάτοχον καταλύματος σχεδόν βασιλικού, περί·» 
βίβλημενον ύπο δεραπόντων, χαί ένώπιον μιγάλου κη
ρωτού, έ ρ’ ου ήρχισιν ά<ευ βραδύτητος τήν υπογρα
φήν τής ζητηδείσης ιίχόνος.

Καί τοι πολλήν κατέβαλι ζέσιν καί έπιμονήν, τό 
Ιργον ήν τηλιχοΰτον, ώστε ή·αγκάσ5η ν άγρ^πνηση 
έπί πολλάς νύχτας, δΐ’ως δυνηδή νά περαιώσΐ) αύτά τήν 
όρισδιϊσαν ημέραν. Έ ν τοσούτφ ηύελπίζετο περί τής 
έγχαίρου άποπερατώσεως τής ιίκόνος, οτε πρωίαν 
τινά είδε ξένον είσελδόντα είς το έργαστήριον καί 
άναχράξα<τα·

—  Τέλος πάντων σέ άνεΰρ:ν ! έχοπίασα πολύ ! 
Άλλά πώς νά ραντατδώ δτι άνδρωπος δστις άλλοτε 
ήδιλε νά πνιγή δί έλλιιψιν άρτου, κατοικεί έντός τώ* 
ανακτόρων τοΰ βασιλέως χαί έχει άπειρους Θεράπον
τος ΰπά τάς διαταγάς του. Ά ς  άρήσωμιν αύτά. ‘ H 
σύζυγός μου ονομάζεται Φιλικπίνα· μοί οφείλεις τή» 
εικόνα μου, τήν όποιαν σοί έπροπλήρωσα, και τήν 
όποιαν απαιτώ παρά σοΰ τώρα, διά νά τήν προσφέρω 
είς τήν σύζυγόν μου τήν ημέραν τής έορτή; της.

Ααλοΰντος τοΰ ξένου, έ Σανχέζος Ιπροσπάδει ν 
αναγνώριση τήν φωνήν καί δ,τι άλλο χαρακτηριστικόν 
ή?υνήδη νά παρατηρήση, τήν νύχτα, έπι τού προσώ* 
που αύτοΰ, άλλ’ ούδέν εΰρισκεν έξ όσων άνενδυμεΐτο 
ότι ε?διν, ή ήχουσεν. Έπειδή δμως δ ά;δρ»πος ου
τος άνέρερε περιπτώσεις άς αύτός μένος έγνώριζε, καί 
πρό πάντων έπαρουσίσσε τήν ε?ς τήν λάμψιν τής λυ- 

ίχνίος γραφεΐσαν άπόδειξίν, ό ζωγράφος άπεχρίδη, 
'ότι ήτο μέν Ιτοιμος νά έκπληρώση τήν ύπόσχεσίν του, 
ούχί δμως διά τήν ημέραν τοΰ άγιου Φιλίππου, διότι 
έσπευδε νά περαιώση Ιργον διαταχδέν ύπό τοΰ βασι- 
λέως.

  Έ γώ  παρήγγβιλα τήν είχόνα μου πρέ τοΰ βα-
σιλέως, χαί άν δέν σοι Ικαμνον αυτήν τήν παραγγελίαν, 
τήν ώραν ταύτην δέν ήδελες χρατιΐ τήν γραφίδα.

— Έ χεις δίχαιον, άπήντησεν δ Σινχέζος' πρό· 
χιίται περί τών δλων, διότι ά< δέν τηρήσω τέν πρές 
τέν βασιλέα λόγον μου άπόλλυμαι- άλλ' άδΐάφορον ! 
κάδησι.

Καί ήρξατο νά ζωγραφίζη Ό  άγνωστος ιΐχε» 
ωραία; xai εύγενή φυσιογνωμίαν, αγχίνοια* καί λε- 
πτόνοιαν έχφράζουσαν. Παρετήρει τάν Κοέλλον μετά 
«εγίστης περιεργε’ας· δέν έδεί^νυε δέ άπε<ρίαν πιρί 
τήν τέγνην, ώς ίξήγαγεν δ ’Ισπανός καλλιτέχνη; έκ 
δύο ή τριών|εύστόχων παρατηρήσεων a ;  b ξένος έχαμεν 
έπί τό εργον.

Μ ίτά έργ#σίσν ές ώρών, ή εΐχεο* ήν αρκούντως 
προχεχωρημένη, άλλ’ ούχ’ ήττον άπιτιϊτο χρόνος ε ί
σέτι πράς πιραίωσιν αύτή;. ‘Ο Σανχέζο; βίδεως στε- 
ναξας προσδιώρισε τώ ξίνω δευτέραν συνέντιυξιν διά 
τήν έπαύριον.

' ‘Η έπαύριο» ΐ}το ή παραμονή τοΰ άγίου Φιλίππου· 
b Σανκέζος έξεπεραίωσ£ μέν τήν είχόνα τοΰ ξένου, 
άλλά ματαίως ιίργάσδη δλόχληρον τήν νύκτα' ή είχώ»



τβΰ βασιλέας Si»* ίτελείωβε, b ϋ  ζωγράφος, καταβε
βλημένο; ύπό τβΰ χόreou έχίνει είσετι τήν γραφίδα, 
5τι Φίλιππος 5 Β*. είσήλΟεν είς τό έργασιήριο».

Ιδών 4 βασιλεύς to έργον ατελές μ.·γίντην έξέ- 
ρρατε δυσαρέσκειαν.

—  Δέν έτηρήσατε τον λόγον σας, είπε πρός τον 
ζωγράρον μετά τοϋ τραχέος έκείνου ΰρους, χοΰ ρο- 
νεύσανχος ποτέ χό» ταλαί πώρον βαλαμηπόλον τοϋ μο
νάρχου.
* *0 Σανχέζος ταπεινώσας τήν κεραλη* 2sν άπήντη- 
βε" ό δέ βασιλεύς προεβλέψας περιξ είδε τή» είκόνα 
τοΰ αγνώστου.

—  Μά τόν άγιον Φίλιππον, άνέκραξεν, ϊδoi χό 
αίτιον· ένησχολήδητε ιίς  τήν είχόνα ενός ιδιώτου, 
αντί νά έναβχοληδήχε εΐς τήν ΐδικήν μου! 'Οδεν, χβ- 
ριν τής ρυλαργιιριας σας, δέν δύναμαι νβ προσρέρω 
σήμερον ιήν εικόνα η* παρήγγειλα· ή δέ τελετή δια
κόπτεται ενεχα ύμών. ‘Η ύπόδεβις είναι σπουδαία, 
Κύριε Κοέλλε!

Καί έξήλθεν έγχαταλιπών τόν ταλαίπωρο» καλλι
τέχνην έν αμηχανία.

Μετα ήμίσειαν ώραν, αξιωματικό; της φρουρά; 
εισελδω» διεκοικοσε τώ ΚοέλΛω τήν διαταγήν νά πα 
ρουσιασδή ενώπιον τοΰ βασιλέως. ‘Ο δυστυχής ζω 
γραρος μετα τρόμου είδε τόν διχαστήν τοΰ βασιλιχοΰ 
οίκου ίστάμενον έν τη aifioujj ητις προηγείτο τοδ 
οικήματος τοΰ μονάρχου.

—  Κύριε Αλονζε Σανκέζι Κοέλλε, είπεν δ βασι
λεύς, δέν έτηρήσατε μέν τίν λόγον σας, έξιπληρώ* 
σατε όμως ίερώταια τήν πρός έμέ δίδεΐσαν ύπόσχε 
βίν σας.

‘Ο 'Ισπανός έδεώρει χεχ>)*ώς τόν βασιλέα.
—  Ναι, έξηχολούδησεν 4 Φίλιππος Β'. ό βασιλεύς 

κ«ι ό άγνωστος δν απηντήσατε τήν νύχτα, εισΐν εν 
xai ιό αύτό πρόσωπον, μέ τήν διαφορά» ότι, άντ’ έμοΰ 
εστιιλα, όπως γράψητε τήν εϊχόνα αύτοΰ, τόν περι- 
ρανέστερον ζωγράφον τών Κάτω Χωρών χα! τής *ό- 
λεως Άμβιρσης, τόν Ότχωβένίον. Δύνασδι νυν έν ά- 
νέσει νά περαιώσηχε τήν είχόνα τοΰ άγίβυ Φιλίππου, 
καθόσον μάλιστα θέλομεν ένασχοληθή είς γάμου;.

Τόχε έσύριξε διά τής άργυρδ; αύριγγος ην Ιρερε 
έντός τής ζώνης αίιτβΰ, χαΐ ό Κοέλλος άπροσδοκήτως 
ειδεν εισερχόμενό» τόν Όττωβένιον όδηγοΰντα άπό 
τής χειρός τήν Κυρίαν Αουίζαν· ήρχοντο δέ χατόπιν 
ό δόν ‘Ρευνέλδης χαϊ ή σύζυγός του.

‘Ο Άλόνζος Σανχέζος ερ ί̂φδη είς τούς Λόδσς τοδ 
βασιλέως εύγνωμονών· δ δέ γάμος έτελέσδη αύβημερόν 
iv τ ·̂ ναιδιω τών άνακχόρων.

Ο βασιλιυ; εδειξε πρός τόν Κοέλλον εύνοιαν τοι- 
αυτήν οίαν πρός ούδε'να ουδέποτε. Έπισιρέψας είς 
Ισπανίαν παρέλαβε μ ετ ’ αύτοΰ τόν καλλιτέχνην, δφ’ 
ου συνωδεύετο άκολουβως χαθ’ όλα; σχεδόν τάς έχ. 
στρατείας. ‘Οσάκις δ Κοέλλος δέν συνώδιυε τόν 
μονάρχην, ευιος Ιγραφεν αύτώ πάντοτε ιδία χειρ!, 
«ποχαλών αύτόν υίόν έν ταϊς έπιστολαΐς, έρ’ ας ίπέ- 
γραρε τήν άκόλουδον έηιγραφήν, «Τώ ριλτάτω μοι 
υιώ Αλονζω Σανχέζω Κοελλω» Ιδού δέ τί αναφέρει 
i  ίστοριχός Φραγκίσκος Παχέχος λαλών περί τήν

πρός τόν Πορτουγάλον καλλιτέχνην εξαιρετική; εύ
νοιας τοδ Φιλίππου Β'.

« Ο βασιλεύ; εδωκεν αύτώ διά κατάλυμα οίκον με
γαλοπρεπή, γειτ»ιάζο*Τ3ε τών ανακτόρων χαί έπειδή 
μόνο; αύτό; κατείχε τήν χλεϊδα, είιήρχετο πολλά«ι; 
αυτογνωμόνως tl’;  0?Χ0ν χ, 0 · S< Κα[?έ> δ χ(χλλ[
τέχνης έγευμάτιζ* μ(τά τής συζύγου αύχοΰ. Ό τε δέ 
4 ζωγράφο; ήδ«λε ν’ άνεγερδή όπως χαιρετήιη αυτόν 
σιβασμιω; ως β ιειλέα , τώ  διέταττε νά μή χιντ,β  ̂
τή; δέσεω; του άχολουδ»ς δέ εΐσήρχετο, πρό; δι*- 
σκέδασιν, εις̂  χό έργασιήριον- άλλοτε συνελάμβανε* 
αύτόν εργαζόμενον, xni εδεχε τάς χ«ϊρβς αύιοΰ επ’ 
ωμω ., jcai ότε ό Ά ίόνζος Κοέλλος, τηλίχαύτην βλέ- 
ιιων χοΰ βασιλέω; χήν εύνοιαν έπροσπάθει, έδιμο-α· 
ξ ία ; χαριν xai σεβισμοΰ, νά έγερδή, ί  βασιλεύ; ή- 
νάγχαζεν αύτόν νά χαδήση χαί έξαχολουδήση τήν έρ-
γβσίβν.

‘Ο Κοέλλο; ειργασδη ποιχιλοτρόπως τήν είχόνα τοΰ 
3αβιλέως· πβρέσχησεν αύτόν πεζόν, έφιππον, έ» περί* 
βολή οδοιπορική· es^vpapiaiv επίσης δεκαεπτά βασι
λικά πρόσωπα, βασίλισσας, ηγεμόνας, ή ;'ΐμο>όπαι2ας 
χα! ηγεμονίδας, οίτενες τοσοΰχον έτιμων χα! ήγάπων 
αυτόν, ωσχε μετά πολλής οίχειότητος εΐσήρχοντο ε’ς 
τό* δάλαμον του, οπως παίξωσι κα! διασχεδάσωσι 
μετα τής γυναικίς χοί τώ» τεχνών του. Οϋ μικρά; 
δ υπολήψεω; εχυχε χαί παρά τών έπιοημοτέρων ηγε
μόνων τοϋ τοτε κο«μου, παρά τών παπών Γρηγορίου 
H . χαί Σίξχου Ε. παρά τοΰ μεγάλου δουκό; τής 
Φλωρεντίας, τοΰ τής Σαβοίας, τοΰ καρδιναλίου ’Αλε
ξάνδρου Φιρνέζου, άδελφοΰ τοΰ δουκό; τής Πάρμας 
καί λοιπών.

• ‘Η τράπεζα autoO πάντοτε έτιματο διά μέγιστα» 
νος τινός Ισπανού ή άλλου εΰγενοΰς υψηλής καταγω 
γής, διόιι ευνοουμένου τοδ καλλιτέχνου ύπό Ειχυροΰ 
μονάρχου, πάνχες έδήρευον τήν εύνοιάν του. Τήν ο ι
κίαν αΰχοδ έσύχναζον Ά έπισημότερ»ι ά«δρες τής 
εποχής του- ό καρδινάλιος Γρανβίλλας, b αρχιεπί
σκοπο; χής Τολέδης, ό δόν Γά*παρος τής Κουιρόγα;, 
b άρχιεπίσχοπος τ«ς Σεβίλλης, b δόν ‘Ροδρίγο; τοΰ 
Κάστρου, δ δόν Ζουαν χής Αύσχρίας, ό δόν Κάρολος 
καί πλήθος άλλων εύπίτιρδών, μεγιστά»ι*ν, ρέσβεων, 
χοσοδτο», ώ ιτε  πολλάκις ι.χ*οι, αααξαι καί φορεία 
επλήρβυν τάς δύο εύρυχώρους τή ; οικίας αύτοΰ αυλάς. 
Κατασχαδείς 4 περιφημότερος ζωγράφος τής εποχής 
χοι», έχτήσατο περιουσίαν 55 ,000  περίπου φλωρίβν.

«Α ί εικόνες τοδ Κίέλλου είσί σπανιώτατβι χαι Ιν 
αύτή τή Μαδρίχξ. Τό μουσεΐον τής πρωτευούσιις ταύ
της χαχέγει μίαν μό*η», παριστώσαν τόν άγιον Σε6α· 
στιανόν. Αί λοιπαί εύρίσκονται συγκεντρωμέναι έν τή 
έπισχοπή, όπου σπανίως εισέρχονται οί ερασταί τής 
ζωγραρικής τέχνης.

(Έκ τοδ Γαλλικού).

Α. Κ.

j


