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Ε ΙΔ Ο Π Ο ΙΗ Σ Ε ΙΣ .

Α'. Τό σύγγραμμα ημών ;6έλει έκδίδε- 
σθαι κατά δεκαπενθημερίαν εις δύο τυ
πογραφικά φύλλα καί οχι καθ’ εβδο
μάδα εις εν ως προηγγέλθη. Το μέ-  
τρον τ ο ύ τ ο  έλάβομεν ίνα το φύλλον ή 
περιεκτικώτερον καί κατά συνέπειαν 
ποικιλλωτέρα ή ύλη.

Β · ς Οσοι των Κυρίων έπιθυμούσι νά 
γινωσιν συνδρομηταί, οφείλουσι μετά  
την παραλαβήν τοΰ Α'. καί Β . φύλλου 
να προκαταβάλλωσι την συνδρομήν των!

Ε Α Α Η Ν Ι Κ Η  Φ ΙΛ Ο Λ Ο Γ ΙΑ .

Μ Ε λΕ Τ λΙ  ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΚΡΛΤΟΥΣ

’T.-το τον Γά.Ι.Ιου ΕΡΝΕ2ΤΟΤ ΧΑΒΕ EKNEST 11A VET) 
(Μετάφρασις I. \ .  Κ.)

"Λ----------
01 έπι της αρχαία; φιλολογίας άκαταπαύστως ένα- 

σχολούριενοι κριτικοί δεν πανουσιν, άκολουΦουντες πάν
τοτε τά ίχνη τον Ίερωνύριον Βόλφ, (Jerome Wolf) 
Ερρίκον Έςπέννον, (Henri Esticnnei ’Ωγέρ, (Auger) Κό
ρα·?, και Βεκκερ, (Bckkor) νά δημοσιεύσωσι καθ’ έκάοτην

\ ~ f ' ♦ ÿi ν » tπονήματα επι τον Ιοοκρατους, οι σε vtft ιβτοριαν της 
'Ελληνικής φιλολογίας σνγγράφοντες κατατάττονσι δ ι
καίως τον ρήτορα εν ταντη, (α). Αλλα μεταζν των κλαο-

(β) Pierron. Histoire de la L ittérature Grecque 1850.
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σικών των περικλεών χρόνων τής Ελλάδος, ό ’Ισοκράτης 
μόνος παρηγκωνίσθη, καί δέν είναι γνωστός είμή εις τά 
σχολεία. 'Ο Φενελών μετεχειρίσθη τό όνομά του ϊνα κα- 
ταδικάση την ρητορικήν, άλλ’ έκ του τρόπου μεθ’ ού ού- 
τος περί του ρήτορος όμιλεΐ, άρκούντως δείκνυσι ότι ο
λίγον έννόησεν αύτόν. ’Αγνοώ, εαν ο καθ ολα περίεργος 
Βολταΐρος, (Voltaire) άνέφερεν άπλώς τό ονομά του, άλλ’ 
ό συγγράφων καί σχολιάζωυ λόγους Θωμάς, (Thomas) 
μή Συνήθεις φυσικώ τώ λόγώ νά λησμονήση αυτόν, τώ 
άφιέρου έν εκτενές κεφάλαιον όπερ όμως ατελές μένει εί- 
σέτι. 'II κατά τό 1787  έκδοθεΐσά Γαλλική μετάφρασις 
του Ώγέρ, ού μόνον υπήρξε άκατάλληλος έν τοιαύτ-ρ έπο- 
χή¡, άλλα καί λίαν άτελής, καίτοι ικανά κεκτημένη προ
τερήματα πρός διάδοσιν του Ίσοκράτους. "Έκτοτε ούδε- 
μία άλλη μετάφρασις έφάνη (α). Ό  Βαρθελεμύ, (Barthé
lémy), έν τή του ’ Αναχάρσεω ς Περιηγήσει, πικράν έν 
παοόδω έχάραξεν εικόνα του Ίσοκράτους, ούδεμίαν 0ώσας 
προσοχήν εις τά συγγράμματα αύτοΰ. Ουδ’ ό Λαχάρπ, 
(La Harpe) ούδ’ ό Σατωβριάν, (Chateaubriand) μνείαν περί 
αύτοΰ έποιήσαντο, ενώ ό Κουρίερος, ICourier) μετά ζήλου 
ένησχολήθη περί τόν Ίσοκράτην. Ά λλ’ ό Κο.υριέρος δύνα- 
ται νά όνομασθή "Ελλην όπως καί ό Βουασονάδ (Boisso- 
oa ie) (β). Οί έπισημότεροι 0 ε μεταγενές-εροι κριτικοί δέν 
άπήντησαν έν ταΐς μελέταις αϋτών τόν Ίσοκράτην. 'Ενί 
λόγω, ό τέλειος ούτος καί περιβόητος νους δεΐται Ευτυ
χώς είσέτι μεθερμηνεύσεων καί αναπτύξεων. Ούχ ήττον 
όμως ή έπί τοΰ Ίσοκράτους μελέτη διπλήν παρέχει τήν 
ώοέλειαν, είτε διά τόν έν τή ιστορία άναμεμιγμένον βίον 
του, είτε διά τήν ρητορικήν αύτοΰ ικανότητα.

Έξετάσωμεν αύτόν πρώτον ίστορικώς. Ο βιος τοΰ Ισο- 
κράτους,ήτοι η ενόοξος περίοδος του βιου του, εκτείνεται 
από τοΰ ΠελοποννησιακΟΰ πολέμου μέχρι τής έγ'καθιδρύσεως 
τής Μακεδονικής δυναστείας. Αΰτη είναι και ή τελευταία 
περίοδος τής ύπάρξεωςτης έλευθέρας 'Ελλάδος' έποχή τρο- 
μεοά τή, αλήθεια καί πλήρης έμφυλίων πολέμων, καθ’ ήν 
αί Έλληνικαί πόλεις κατεστρέφοντο άμοιβαίως ϊνα ύπο- 
πέσωσιν έπί τέλους εις τούς όνυχας όεσποτου, άγνωστου 
καί άπροσδοκήτου μέν κατ’ άοχάς, αναπόφευκτου δέ έπί 
τέλους’ έποχή καθ’ήν οί έσωτερικοί σπαραγμοί, έξησθέ- 
νησαν μέν τά κράτη, ύψωσαν όμως τά πνεύματα εις τόν

(α) Ό  Ώ γ έ ρ  δέν ή δυ νή θη  νά  μ ετα φ ρ ά σ η  τό ν  ε π ί τ ή ς  Ά  ν τ  ι δ ό -  

σ ε  ω ς λ ό γ ο ν , το ΰ  οπο ίου  τό  μεΤζον μέρος ή ν  ά π ω λ εσ μ έν ο ν  κ α ί δεν 

άνευρέθη π ά ρ α  τό  1 8 1 2 . Ό~ λ ό γο ς  ο ΰτος  ε ις  δ ιχ α σ τ ικ ή ν  τ ιν α  ^ρ ά ςιν  ά -  
ναφ ερόμενος, ή ν  π ερ ιττ ό ν  ν’ ά να π τύ ξ ω μ εν  εν τα ύ θ α , δέν ε ίν α ι ε ίμ ή  εκ

τ ε ν ή ς  τ ι ς  α π ο λ ο γ ία  το ΰ  Ίσ ο κ ρ ά το υ ς , κ α ί τό  κ ά λ λ ισ τ ο ν  ίσ ω ς  τω ν  σ υ γ 

γ ρ α μ μ ά τ ω ν  τ ο - .  *0 Α ύγουστος Κ α ρ τελ ιέ , ( Α ΐ ί§ 1 1 8 ΐθ  Ο η ιΥ ο Ι ι θ γ ) π α 

λ α ιό ς  μ α θ η τ ή ς  τ ή ς  φ ιλ ο λ ο γ ικ ή ς  σ /ο λ ή ς  τ ε λ ευ τή σ α ς  κ α τ ά  τό  1 8 5 3 , 

ά φ ή κ ε  χε ιρόγρα φ ον μ ετά φ ρ α σ ιν  τ ή ς  Ά ν τ ι δ ό σ ε ω ς ,  ή τ ις  όσον 

ο ΰ π ω  έκ δο θ ή σ ετα ι, έά ν  μ έ χ ρ ι τοΰδε δ έ ν βέξεδόθη.

(2) *0 Β ο υ α σ σ ο ν ά  δ εγρ α ψ ε τό  άρθρον Ι σ ο κ ρ ά τ η ς  έν τ ή  

Ι Ι α γ κ ο σ μ ί ω  Β ι ο γ ρ α φ ί α .

ύπέρτατον βαθμόν τής ζωτικότητος καί ένεργείας. Αΐ Ά - 
θήναι πρά πάντων, ή πασών τών δημοκρατιών μάλλον 
γνωστή, ως έγκαταλείψασα ήμίν φιλολογίαν ήν άναγι- 
νώσκομεν, αί Άθήναι λέγω, ή κεφαλή τής Ελλάδος, ή 
πόλις τών ρητόρων, ή'τις συνήνωσε πάντοτε εις τά έργα 
τόν νοΰν καί τόν λόγον, καί τής οποίας ή φωνή έφθασεν 
άπό περάτων εως περάτων, εσχε κατά τήν έποχήν ταύ- 
την τόν δραματικώτερον βίον, ουδέποτε δέ έφηρμόσθησαν 
καταλληλότερον οί έξής λόγοι τοΰ Βοσσουέτου. (Bossuet) 
« Πό.Ικ: t r  y ευφυΐα, ή έΛενθερία και τά πάθη, κέα 
παρείχαν καθημέραν θεάματα. » Ί ΐ  μελέτη ό'θεν αύτη 
ούχί μόνον τήν περιέργειαν, άλλά καί σκέψεις έμβριθες-έ- 
ρας καί σοβαρωτέρας διεγείρει έν ήμίν. Ή  πόλις τών 
’Αθηνών έπεννόησε καί έτόλμησε πρώτη τήν δημοκρα
τίαν, ή'τις καίτοι πρόωρος, έδωρήσατο όμως τοΐς πολίταις 
τήν ισότητα, τό δίκαιον καί τήν κυριαρχίαν τοΰ νόμου’ 
ή πόλις τών Αθηνών μόνη έδειξεν κατά τούς αρχαϊκούς 
έκείνους χρόνους, υπέρ πάσαν άνθρωπίνην έλευθεροβουλίαν, 
τάς μεγαλειτέρας καί τολμ.ηροτέρας προσπάθειας πρός διά- 
πλασιν τής πολιτικής ιδέας, ή δέ μετά ταΰτα έπ’ έδραίων 
βάσεων έγκαθιδρυθεϊσα δημοκρατία, έκεΐθεν έλαβε τάς 
άρχάς της ατελείς μέν άλλ’ εύρεΐας. Πώς λοιπόν νά μήν 
έπιστήσωμεν τήν προσοχήν ήμών εις τάς Αθήνας, κατά 
τε τάς αίσιας καί άπαισίας αυτής ήμέρας, ότέ μέν θαυ- 
μάζοντες, ότέ δέ έπιπληττοντες ή μάλλ.ον συλλυπούμενοι 
αυτήν, ϊνα μήν είπω οίκτείροντες, διά τά σφάλματα καί 
τάς-όσυμφςράς αΐτινες ώθησαν αυτήν εις τήν δουλείαν, είτε 
ενεκα τοΰ μαρασμού τής ανθρώπινης φύσεως, τής ούσης 
πάντοτε ύποδεεστέρας τών προσδοκιών της, είτε ένεκα 
μυκτηρισμού τυφλής τινός δυνάμεως ήτις έμπαίζει τόν 
άνθρωπον καί εις τάς καλλίστους φιλοδόξους προθέσεις 
του διαψεύδουσα σκληρώς καί άποτόμως αύτάς. Ή  έκ 
τής ιστορίας ταύτης προκύπτουσα ωφέλεια είναι άνεςάν- 
τλητος, διότι όπως καν έννοήσφ τις όπως καν μεθερμη- 
νεύση αύτήν, πάντοτε άρέσκεται νά έμβαθύν/ι πλειότερον, 
διά τούτο καί ό Κ. Μεριμέ (Merimee) έν τή 'Επιθεω
ρήσει τον, όμιλών περί τής μεγάλης Έ ΑΛηνιχής Ίσ το -  
ρίας τοΰ Κ. Γρότ (Grote) άποδείκνυσιν έναργώς όπόσον ή 
έποχή αύτη είναι αξιοσημείωτος, συνάμα δέ καί διδα
κτική. Ό  Ισοκράτης άναφαίνεται διάφοροτρόπως εις τά 
τής τότε έποχής, ότέ μέν έκθέτων τά γεγονότα, ότέ 
δέ ιδίας έπί τούτων έπιφέρων παρατηρήσεις, ούχί ό
μως θεσπίζων ώς οί άλλοι ρήτορες, άλλά διδάσκων καί 
έπιπλήττων’ ένί λόγω, ό ’Ισοκράτης είναι ό ηθικός κατη
χητής τοΰ Αθηναϊκού λαού. Καί πρώτον μέν κινεί τήν 
περιέργειαν ήμών έξιστορών τά ήθη εκείνων πρός ούς α
ποτείνεται, δεύτερον δέ ελκύει ημάς διά τοΐς έν αύτοΐς 
τοϊς λόγοις του, έν οίς ανευρίσκει τις πάντοτε έντελή τά- 
ξιν ιδεών καί φρονημάτων, ζωγραφιζομένης είκόνος του.

(’Ακολουθεί.)

Α Π Ο Μ Ν Η Μ Ο Ν Ε Υ Μ Α Τ Α

ΤΗΣ Μ ΊΑΣ ΕΑΕΤΝΗΣ

'Τ π ό  τον ΓάΜ ον Κόμητος ΑΑΣ ΚΑΖ (LAS CASES) 

(Μετάφρασις I. X. Κ .)

I
Άπό σήμερον άρχόμεθα τής μεταφράσεως τών περιβόη

των απομνημονευμάτων σής Α γίας Ελένης, συγγραφέντων 
ΰπά τοΰ Γάλλου Κόμητος Αάς Κάζ, καί εις άπάσας σχε
δόν τάς γλώσσας, έκτος τής ήμετέρας, μεταφρασθέντων’ 
άντί δέ πάσης σχολ,ιάσεως ή έπεξηγήσεως, παραθέτομεν 
ένταΰθα τούς προλόγους τοΰ Γάλλου έκδοτου καί τοΰ 
συγγραφέως.
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ΤΟ Γ ΕΚΛΟΤΟΓ

Μετά-τήν πτώσιν τοΰ Ναπολέοντος, τά  Α πομνημονεύ
ματα  τής '.Αγίας Έ .Ιένης  ύπήρξεν ή πρώτη υπέρ αύτοΰ 
έγερθείσα φωνή, ή πρώτη, ούτως είπείν, ειλικρινής, τελεία. 
καί έναργής ύπεράσπισις τοΰ χαρακτήρος καί τών πρά
ξεων τοΰ μεγάλου άνδρός. Πλεΐστα όμως παρίστα προ
σκόμματα ή δημοσίευσις τοιούτου είδους συγγράμματος, 
ένεκα τών δυσχερειών τής τότε έποχής’ καθότι, άφ’ ένός 
μέν αί προλήψεις καί ή άντίδρασις τοΰ έπί πολύν χρόνον 
ταπεινωθέντος καί έπί τέλους θριαμβεύσαντος άντιναπο- 
λεοντείου κόμματος, άφ’ ετέρου δέ αί κατά τής άνατρα- 
πείσης δυναστείας μομφαί καί πολυπληθείς λίβελλοι, εις 
δεινήν έξέθετον θέσιν τόν συγγραφέα, ό'στις καί έν τώ προ- 
λόγω του δέν υποκρύπτει τάς δυσχερείας, τήν αναρμοδιό
τητα καί τούς κινδύνους τοΰ έργου.

Ά λλ’ ό Κ. Αάς Κάζ έπέτυχεν όλ.οτελώς τοΰ σκοπού 
του, καταπαλαίσας καί καταστρέψας τάς άνυποστάτους 
έκείνας φήμας καί γελοία ψεύδη,' άπερ τά μίση, τά πάθη 
καί ή κακεντρέχεια προ χρόνων έξετόξευον κατά τοΰ Να- 
πολέοντος.

Εις τόν Κ. Αάς Κάζ όφείλομεν π'ροσέτι τάς πρώτας 
γνώσεις τών τοΰ Ναπολέοντος μερικών προτερημάτων, 
τής καλλονής τοΰ έαυτοΰ νοός καί τής καλοκάγάθου καρ- 
δίας του.

Τα πνεύματα κατ’ έκείνην την έποχήν τοιαύτην νελοίαν 
ίόεαν είχον περί τοΰ μεγάλου άνδρός, ώστε τά ύπά τοΰ 
συγγραφέως έκθετόμενα διήγειρον κατά πρώτον πλέον πα
ρά έκπληξιν’ άλλ.’ ή άπλότης τής διηγήσεως καί τά θε
τικά γεγονότα έφ’ ών αύτη έπερείδετο, δέν ήργησαν νά έ- 
πιφέρωσιν αλλαγήν ιδεών, τά δέ ’ Απομνημονεύματα , άμα

Ε Δ

έλθόντα εις φώς εϊσεχώρησαν πανταχόσε τής Ευρώπης καί 
μετεφράσθησαν έν ροπή οφθαλμού εις άπάσας τάς γλώσσας.

Δύσκολ.ον όθεν ήθελεν είσθαι ν’ άπαριθμήσωμεν ένταΰθα 
τάς υπό τής δημοσιεύσεως τών ’Απομνημονευμάτων  έπενε- 
χθείσας μεταβολ.άς. Καί πρώτον μέν, αί προλήψεις καί 
έχθροπάθειαι κατεστράφησαν, ό δέ συγγραφεύς ήρχισε καί 
έτελείωσε μόνος τό έ'ργον τής άντιδράσεως, καταδείξας 
τήν πραγματικήν άξίαν τών ψευδών έκείνων λιβέλλ.ων καί 
κακεντρεχών ύβρεων, τών ύπό τών προσφύγ'ων καί τών 
ξένων κατά τοΰ Ναπολέοντος σφενδονιζομένων.

'Η φωνή τοΰ Κ. Αάς Κάζ υπήρξε τά σύνθημα, διότι, 
άμα άνοιχθείσης ΰπ’ αύτοΰ τής θύρας, πλείστοι τών δια- 
κεκριμμένων συγγραφέων εσπευσαν νά είσέλ.θωσι, προεξαρ- 
χόντων τοΰ βαριόνου Φαίν, (Fain) τοΰ στρατηγού Πελέ, 
(I’clet) τοΰ Κ. δέ Νορβέν, ( \o rv in s)  τοΰ δουκός τοΰ 'Ρο- 
βίγου, (Piobigo) μέχρις αύτοΰ τοΰ στρατηγού Ζομίνι, (α) 
(.lomini) τά δέ συγγράματα αύτών, άπαντα συνάδοντα 
μετά τών ’Απομνημονευμάτω ν, καί έπικυροΰντα, ούτως εί
πείν, τάς έκθέσεις τοΰ Κ. Αάς Κάζ δ ι’ άναπτύξεων καί 
νέων τεκμηρίων, συνετέλ.εσαν πρός παγίωσιν τής γενικής 
σήμερον ύπαρχούσης ιδέας έπί τοΰ Ναπολέοντος καί τοΰ 
περικλ.εοΰς αύτοΰ σταδίου, ούτινος ή λαμπρότης, ώς ά ί
διος ήρέσκετο νά προλέγ'7] έπί τοΰ βράχου του, αυξάνει 
καθημέραν, καθόσον ό χρόνος καταστρέφει τήν τών παθών 
τυφλότητα καί τάς φωνασκίας τών ένεστώτων τής πολι
τικής συμφερόντων.

Ό  άνδριάς όθεν τοΰ ήρωος διά τών χειρών μας άνηγέρ- 
θη, τό όνομά του έγκεχάρακται άνεξαλείπτως έν ταΐς 
καρδίαις ήμών, αί άναμνήσεις του άναπτεροΰν τήν φαντα
σίαν μας, παν δέ τό εις αύτόν άναφερόμενον καί εις αύ
τόν άνήκον έσεται αείποτε έθνικάν ήμέτερον κτήμα.

Η Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ

ΤΟ Γ Σ Π Τ Ρ Λ -Τ Ε Π Σ

Αί μάλλ.ον παράδοξοι περιστάσεις μέ έκράτησαν έπί 
μακράν πλησίον τοΰ παραδοξοτέρου άνδοάς τών αιώνων.

Ό  πρός αύτόν θαυμασμός μου μέ παρεκίνησε νά τόν 
ακολουθήσω χωρίς νά τόν γνωρίζω, ή δέ πρός αύτον Φ ι

λία μου άμα τόν έγνώρισα, μέ ήνάγκασε νά μείνω διά 
παντός μετ’ αύτοΰ.

Ί ΐ  ύφήλιος άπασα έπιμαρτυρεΐ τό κ^έος καί τάς άρε- 
τάς του, άλ.λ’ ούδείς γ'ίγνώσκει τόν άληθή αύτοΰ χαρα- 
κτήεα, τά ιδιαίτερα αύτοΰ πλεονεκτήματα, καί τάς φυ
σικής αύτοΰ διαθέσεις. Τό κενόν όθεν τούτο προτιθέμενος 
νά πληρώσω, νομίζω ότι πράττω έργον αοναδικόν έν τή 
ιστορία.

(α) Ό  σ τρ α τη γ ό ς  Ζ ομ ίν ι ύτ:ήρξε ττάντοτε ά νττνα π ο λ ε ο ντε ιω ν  φ ρονη

μ ά τω ν . Σ η μ . το ΰ  Μ εταφο.
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Συνήθροισα καί έσημ,είωσα -/¡.αέραν παρ’ημέραν παν ο,τι 
είδα καί ήκουσα παρά του Ναπολέοντος κατά τό όκτω- 
καιδεκάμηνον διάστημα καθ’ 8 διέμεΐνα παρ’ αϋτώ.

Εις τάς τελευταίας οθεν ταύτας συνδιαλέξεις αιτινες 
υπήρξαν ώς τ8 άσμα του κύκνου, ό μέγας άνήρ έσκιαγρά- 
φησεν, ούτως είπεΐν, αύτός εαυτόν ώς έν κατόπτρω, ύφ’ ολας 
αύτού τάς διαθέσ εις καί επόψεις. ’Ήδη, πας τις δύναται 
νά μελετήση, σπουδάσει καί οίκοδομήση άνέτως έπί των 
στερεών τούτων θεριελίων.

Τά έν τώ συγγ ράμματι έκθετόμενα εΐσίν άληςώς άτακ- 
κτα καί συγκεχυμένα, καθό μείναντα εις την αυτήν κα- 
τάστασιν είς ήν κατά πρώτον έγράφησαν έν τή νήσω τής 
'Αγίας Ελένης.

Ήθέλησα μεν, (όταν ή ’Αγγλική Κυβέρνησις μοί έπέ- 
στρεψε τά χειρόγραφά μου) νά τά  τροποποιήσω, συναρμο
λογήσω καί τοις δώσω μορφήν τινα, άλλά μετά ταύτα 
μετεννόησα ένεκα τής πασχούσης υγείας μου καί τής φο
ράς τών περιστάσεων, άφ’ ένός μέν τήν ταχείαν δημοσίευ- 
σιν τής συλλογής μου ταύτης θεωρών ώς ιερόν καθήκον 
πρός τήν μνήμην του άνδρός ον έθρήνουν, άφ’ ετέρου δέ 
έπιθυμών νά υποστηρίξω εκείνους οΐτινες έζήτουν ώσαύ- 
τως νά ύπερασπίσωσι τάν ένδοξον ήρωα άναγκάζοντες καί 
αύτοΰς τούς εναντίους του νά τόν σέβωνται καί νά τον 
τιμώσι. Καί έτέρα τις προσέτι αιτία, ούχ’ ήττον σοβαρά, 
μέ κατέπεισε νά δημοσιεύσω τά 'Α χομνημοπνμα τα  όπως 
έγράφησαν, άνευ ούδεμ.ιάς έπιθεωρήσεως ή προσθαφαιρέσεως, 
διότι τοιουτοτρόπως οί έν τούτοις κακιζόμενοι δύνανται 
νά ύπερασπισθώσιν εύκολώτερον. Τέλος τό δημόσιον έσε- 
τα ι ό επικριτής, αδέκαστος δέ δικαστής ή ιστορία.

Πασσύ. (Passv) 15 Αύγουστου 1825.

Κόμης Λάς Κάζ.

ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ 

ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΕΛΕΝΗΣ

’Από της 20  ’Ιουνίου 1813  παραμονής της από 
του θρόνου παραιτήσεως του Ναπολέοντος, 

μέχρι της 1 5 ’Οκτωβρίου ημέρας της 
άφίξεώς του είς τήν νήσον τής 

ΓΑγίας Ε λένης.

J /άστηι/α τεσσά^ο»· περί.-tov ¡ιηγώγ.

’Επιχειρώ νά διαγράψω ενταύθα, ημέραν παρ’ ήμέραν 
παν ό, τι ελεξεν ή επραξεν ό Αύτοκράτωρ Ναπολέων καθό- 
σον χρόνον έμεινα παρ’ αύτω- πριν όμως άρχίσω έπιτρα- 
πήτω μοι έν προοίμιον, όπερ ούδ’ αναρμόδιον ούδέ περιτ
τόν μοί φαίνεται.

Ποτέ δεν έπελήφθην, ιστορικής τίνος άναγνώσεως, χωρίς

πρώτον νά εξετάσω καί γνωρίσω τόν χαρακτήρα τού συγ- 
γραφέως, τήν κοινωνικήν θέσιν του, τάς πολιτικάς καί ί- 
διωτικάς αύτού σχέσεις, καί τάς σημαντικάς περιπετείας 
τού βίου του" διότι φρονώ ό'τι διά τού μέσου τούτου δύ- 
ναταί τις νά καθέξγ τήν κλείδα τών συγγραμμάτων του, 
καί σταθμίσγ τήν πρός ταύτα όφειλομένην πίστιν. Σπεύ
δω όθεν κάγώ σήμερον νά δώσω περί έμού αύτού όσας 
πληροφορίας έζήτησα πάντοτε παρά τών άλλων.

Μόλις ήμην εικοσαετής τήν ήλικίαν ό'τε έξερράγη ή έ- 
πανάστασις’ (α) εϊχον δέ προβιβασθή άρτίιος τοποτηοητής 
δικρότου, (ϋπΠ είΜ ηΙ (1υ νΗΪββειι) ήτοι ίσόβαθμ.ος μετ’ 
άνιυτέρου άξιωματικού τής γραμμής. 'Η οικογένεια μου εύ- 
ρίσκετο τότε άπασα έν τή αυλή ένθα μέ είχον παρουσιά
σει καί έμέ κατ’ έκείνας τάς ήμέρας. Καί τοι όλίγην ει- 
χον παριουσίαν, τό όνομά μου όμως, ή κοινωνική θέσις μου, 
τό πρό έμού εύρύ στρατιωτικόν στάδιον, ώφειλον κατά τό 
πνεύμα καί τά φρονήματα τής τότε έποχής νά μοί προ
μηθεύσουν διά τού γάμου όποιαν σύζυγον έπεθύμ.ουν.

Τότε δή τότε, έξερράγησαν αί πολιτικαί ταραχαί μας. 
Έν έκ τών κακίστων συστημάτων τής τότε έποχής ήν 
τό νά μ.άς κατατάττωσιν είς τόν στρατόν πριν ετι λάβω- 
μεν τελείαν τινά έκπαίδευσιν" ώστε έξερχόμενοι μόλις δε- 
κατετραετεΐς έκ τού σχολείου, καί έγκαταλειπόμενοι μό
νοι, άνευ οδηγού, είς τό άπέραντον χάος τού κόσμου, πού 
ήθέλομεν λάβει τήν παραμικράν ιδέαν τής κοινωνικής διορ
γανώσεις, τού δημοσίου δικαίου καί τών κοινωνικών κα
θηκόντων ; Ούτως, οδηγούμενος ύπό εύγενών προλήψεων 
μ,άλλον ή ύπό τινός καθήκοντος καί παρασυρόμενος πρό 
πάντων έκ τής πρός τούς καλούς άγώνας ορμής μου, έ- 
τρεξα πρώτο; πλησίον τών ηγεμόνων μας ους όφείλομεν, 
ώς έλεγον τότε, νά σώσωμεν έκ τών βιαιοπραγιών τής 
έπανας-άσεως, καί νά ύπερασπίσωμεν τά κληρονομικά μας 
δικαιώμ,ατα, άτινα δέν ήδυνάμεθα, ώς προσέθετον, νά 
έγκαταλείψωμεν χωρίς νά προστρίψωμεν μώμον καί αίσχος 
είς τά ονόματα ήμ.ών. Πρός τούτοις, ή άνέκαθεν δοθεΐσα 
ήμΐν άνατροφή μ.άς ώθει είς τόν χείμαρρον είς τόν όποιον 
ϊν’ άντιστή τις, έδειτο ή λίαν έμβριθούς ή' λίαν άσθενούς 
νοός. Ή  μετανάστευσις μ,ετ’ ού πολύ καθίστατο γενική, ή 
δέ Εύρούπη γινώσκει καλώς τό όλέθριον έκείνο μέτρον ού 
τίνος ή πολιτική άδεξιότης καί τό έθνικόν σφάλμα δέν δύ- 
νανται σήμερον νά δικαιολογηθώσιν είμή έπί τής τότε άμ,α- 
θείας καί τής ειλικρινούς καρδίας τών πρώτων έγκολπω- 
θέντων αύτό. Ήττημένοιέπ’ αύτών τών ορίων μας, διαλελυ- 
μένοι ύπό τών ξένων, άπόβλητοι ύπό τών νόμων τής ίδ ίας 
πατρίδος, πλεΐστοι έξ ημών κατέφυγον είς ’Αγγλίαν ή'τις 
μετ’ ού πολύ μάς έρριψε έπί τών παραλίων τού ΟυίίιβΓΟη. 
Αίαν εύτυχής όμως ύπήρξα μή άποβιβασθείς, διότι κατά

(α) 1 7 8 9  Σ η μ . το ύ  Μ.

Ε A Ε Μ. 5

Χήν έπιστροφήν μου ήδυνήθην νά έννοήσω όπόσον δεινόν εί
ναι νά πολεμά τις τήν ιδίαν πατρίδα ύπό ξένην ση
μαίαν !! (α). Άφ’ έκείνης τής στιγμής, αί ίδέαι μου, αί 
άρχαί μου, τά σχέδιά μου, έκλονίσθησαν καί ήλλοιοόθη- 
σαν, έγώ δέ άπελπιζόμ,ενος διά τά συμβαίνοντα, καί έγ- 
καταλείπων τάν κόσμον καί τήν κοινωνίαν, έδόθην είς τήν 
μελέτην καί ύπό ψευδέ; όνομα έκαμα έκ νέου τάς σπου- 
δάς μου.

Έντοσούτω, μετά τινα έτη ή συνθήκη τού "Αμιενς (Α~ 
ππβηκ) (β) καί ή άμνηςτία τού πρώτου 'Υπάτου, μάς ήνέωξαν 
έκ νέου τάς πψλας τής Γαλλίας’ άλλά τότε ήμην πλέον πάμ- 
πτωχος, καθ’ ότι ή έξουσία ειχε κατάσχει τήν πατρικήν 
μου κληρονομιάν. Μολαταύτα όσα δυστυχήματα καί αν 
έπέλθωσιν είς τόν άνθρωπον ποτέ δέν τώ άφαιρούσι τήν 
άνάμνησιν τής γενετείρας γής ούδέ την μαγείαν έκείνην 
ήν αισθάνεται άναπνέων τόν άέρα τής πατρίδος.

"Έτρεξα οθεν καί έζήτησα είλικρινώ; συγγνώμην, ήτις 
καί μοί έδόθη, μετ’ ού πολύ δέ διακυρηχθείσης καί αυθις 
τής μοναρχίας, ή θέσις μου ύπήρξε έκ τών παραδοξουτέ-

(α) ’Από τό  1 7 7 2 , κ α ί πρ'.ν τη ς  βίς τό ν  θρόνον ά να  β ά σ εω ς το υ  Λου

δοβίκου 1S T ', ή το ιμ ά ζ ε το  ή  ό π α ν ά σ τα σ ις  έν Γ α λ λ ίφ , ή ς  σ κ ο π ό ς τ ν  ή 

κ α τά ρ γη σ ις  τ ή ς  ά λα ζόνος  ά ρ ισ τοκρ α τία ς  κ α ί ή  τ α π ε ίν ω σ ις  τή ς  ά κ μ  α -  

ζούσ η ς ’Α γγλ ία ς · ά λ λ ’ ά νεμ ένετο  ή  κ α τ ά λ λ η λ ο ς  σ τ ιγ μ ή  τ ιτ ις  κ α ί η γ -  
γ ικ εν  κ α τ ά  τό  1 7 7 8  έπ α ν α σ τή σ ά ν τ ω ν  τώ ν  ύ π ό  τ ή ν  ’Α γ γ λ ικ ή ν  κ υ ρ ια ρ 
χ ία ν  δ ια τελ ο ύ ν τω ν  ‘Η ν ω μ έ ν ω ν -Π ο λ ιτε ιώ ν  τ ή ς  ’Α μ ερ ική ς  ενεκ εν  

ά σ η μ ά ντο υ  τ ινό ς  φ ορολογικού  ζ η τ ή μ α τ ο ς . "Ο θεν, ά μ α  έκ ρ α γ ε ίσ η ς  τ ή ς  

έπ α ν α σ τά σ ε ω ς , ό Γ α λ λ ικ ό ς  σ τό λο ς  π ροσ δρ α μ ώ ν ε ις  β ο ή θε ια ν  τού  π ε ρ ι 

κ λ εούς  ’Α μερικανού σ τρ α τη γο ύ  Ο ύ α σ ιγκ τώ νο ς  δ ια κ ρ ίν ετα ι έ π ’ ά ν δ ρ α γ α -  

θ ή μ α σ ι, ή  δέ α ν εξα ρ τη σ ία  τώ ν  'Π νω μένω ν-Τ Τ ολιτειώ ν α ν α γ ν ω ρ ίζ ε τα ι 
ύφ’ ά π α ξ α π ά σ η ς  τ ή ς  Ε υ ρ ώ π η ς  δ ιά  τή ς  Π α ρισ ινή ς  σ υνθή κη ς το ύ  1 7 8  3. 

*0 θρ ία μβος τ ή ς  ’Α μ ερ ικ α ν ικ ή ς  δ η μ ο κ ρ α τ ία ς  εν θ ο υ σ ιά ζε ι τό ν  Γ α λ λ ικ ό ν  
λ α ό ν , ή δέ ύπ ό  τώ ν  α λ λ η λ ο δ ια δ ό χ ω ν  ύπ ο υ ρ γώ ν , Τ υυργκώ , (TurgOl),
Μ α λ ε ζ έ ο - , (Malesherbes) Μ ω ρ ίπ ίς ,  (Maurepas), Ν έκ χερ , (Nec- 
ker) Κ α λλόνου , (Galonné) **’- έπ ισ χ ό π ο υ  Β ριέννου, (Brienne) 
χ α χ ή  δ ια χε ίρ ισ ις  τώ ν  ο ίχ ο ν ο μ ιχ ώ ν  το ύ  κρ ά του ς, ΐρ εθ ίζο υ ο ιν  α ύ τ δ ν  χα ΐ 

ου ντε ίνο υ ο ι ε ίς  τ ή ν  εχ ρ η ξ ιν  τ ή ς  τρομερά ς έ χ ε ίν η ς  έπ α ν α σ τά σ ε ω ς  τώ ν  

1 7 8 9 ,  ή τ ις  δ ιά  τ ή ς  ά π α ισ ίο υ  ρ ή τρα ς ’Ε λ ε υ θ ε ρ ί α ,  Ί  σ ό τ  η  ς,  ’Α

δ ε λ φ ό τ η ς ,  π λ ε ίσ το υ ς  δσους ά νεβ ίβ α σ εν  ε ίς  τό  ικ ρ ίω μ α  έ π ί ά π λ η  
ύ π ο νο ία  α ρ ισ το κ ρ α τία ς .

Τ ινές  τώ ν  ά ρ '^ ο κ ρ α τώ ν . έν τρ ο μ ο ι γ ινό μ ενο ι κ α τέφ υ γο ν  είς  Γ ε ρ μ α ν ία ν  
κ α ί είς τ ή ν  π ρό  ό λ ίγω ν  ε τώ ν  εχθρ ά ν α υ τ ώ ν  ’Α γ γ λ ία ν , ή τ ις ,  ώ ς  ό Κ. Αας 

Κ α ζ α να φ έρει, ώ π λ ισ εν  ς-όλον κα ί έπ ιβ ιβ ά σ α σ α  α ύτο ύ ς  ώ δ ή γη σ εν  κ α τ ά  

τ ή ς  ίδ ία ς  π α τρ ίδ ο ς . ( Σ η μ . το ύ  Μ εταφρ.)

(β) "Εξ μ ή νε ς  εΤχον π α ρ έλθε ι ά δ ο τ ο υ  ό Ν α π ο λ έ ω ν  ή ν  "Ύ πα τος, δ τε  έ -  
π ιπ ε σ ω ν  α προσ δοκή τω ς κ α τά  τώ ν  Α υσ τρ ια κώ ν έκέρδησ εν έ π ’ α ύ τώ ν  

τ ή ν  Η·άχ*πν το υ  Μ αρέγγου* τα ύ το χρ ό νω ς  δέ ό σ τ ρ α τη γ ό ς  Μορώ ( Μ θ -  

r e a u )  έθρ ιάμβευεν είς Χ ο χεν λ ίδ εν  ( i l o l i e n ’ i d e n )  τ ή ς  Γ ερ μ α ν ία ς  

κ α ί η π ε ιλ ε ι τή ν  Β ιέννη ν. ιΗ ε ιρ ή νη  οθεν εγένετο  εν Σ ε λ η ν ο υ π ό λ ε ι 

(Lunevillc) πρ ό ς  όφελος τή ς  Γ α λ λ ία ς  π α ρ α λ α β ο ύ σ η ς  τ ή ν  μ έν  Ί τ α -  1 

λ ία ν  κ α ί ’Ε λ β ετ ία ν , ύπ ό  τ ή ν  π ρ ο σ τα σ ία ν  τ η ς ,  τό δέ Π εδομόντιον ύπ ό  

τ ή ν  άμεσον κ υ ρ ια ρ χ ία ν  α υ τή ς . Μ ετά εν ε τ ο ς  ή  τε  ’Α γ γ λ ία  κ α ί Ι σ π α ν ί α  
η να γκά σ θη σ α ν νά  σ υ νυ π ο γρ ά ψ ω σ ιν  έν ’Ά μ ιε ν ς  τ ή ν  σ υνθ ή κη ν  ή τ ι ς  έ -
δω ρησ ατο τή  μ έν  Ευρώ πη  δυο ε τ η  ά να π α ύ σ εω ς, τ ή  δέ Γ α λ λ ία  ά ν ά κ τ η -
σ ιν  νέω ν δ υνά μ εω ν . (Σ η μ . το ύ  Μ εταφρ.)

ρων, διότι είδον έυ.αυτόν άπροσδοκητω;, στρατιώτην θρ>.- 
αριβεύοντος κόααατο;.

Ένθαρρυνθέντες οί άριστοκράται έκ της νέας φάσεως 
τών πραγμάτων, έπανέκαμπτον ημέρα τγ ημέρα είς τάς 
πριότας ιδέας καί προλήψεις των, καίτοι ή άβροφροσύνη 
καί ή φιλοτιμία τοϊς ύπηγόρευον παντελή ούδετερό- 
τητα.

Είς μάτην ή νέα κυβέρνησις διεκύρηττεν πανδημως την 
συγχώνευσιν άπασών τών φατριών, είς μάτην ό νέος άρ- 
χηγός άπεφάνθη έπκτημως οτι τούς Γάλλους άπαντας ώς 
τέκνα τής αύτής πατρίδος έθεώρει καί ότι ούδεμ-ίαν φα
τρίαν άνεγνώριζεν’ είς μ,άτην παλαιοί τινες φίλοι καί συ- 
στρατιώται μου μέ προέτρεπον είς έκλογήν νέου σταδίου, 
καταδεικνύοντες μοι τάς έκ τούτου προκυψομένα; ώφελείας. 
Έ γώ έν τη άμηχανία μ.ου, έπέμεινα πεισματωδώς έν τ-?ί 
ούδετερότητι καί καταφυγο/ν είς τήν μελέτην συνέγραψα 
ιστορικόν τι δοκίμιον, ύπό πλαστόν ονομ,α πάντοτε, οπερ 
έπέφερεν μ.εγίστην βελτίωσιν είς τά οίκονομ.ικά μου, καί 
τοιουτοτρόπως διήλθον πέντε ή Ιξ έτη, τά  εύτυχέστερα 
τού βίου μ.ου.

Έν τούτοις άλλεπάλληλλα γεγονότα έλάμ,βανον χώραν 
περί ήμάς μ,ετ’ άνηκούστου ταχύτητος’ τοιούτον δέ σπου- 
δαΐον έφερον χαρακτήρα καί τοιαύτα σωτήρια έΐϊήνεγκον 
άποτελέσμ.ατα, ώστε ώφειλε τις νά ήναι άμοιρος τού αι
σθήματος τού καλού, τού ύψηλοΰ καί τού ώραίου, ϊνα μέ- 
νη απλούς μόνον θεατής. Τό κλέος τής πατρίδος ύψούτο 
είς βαθμόν ούτινος είς ούδενός έθνους τήν ιστορίαν άπαν- 
τάται παράδειγμα.

'Η παντός έπαίνου ύπερτέρα κυβέρνησις διά τής είς τάς 
υποθέσεις τού κράτους άναπτυχθείσης δραστηριότητος καί 
τής είς άπαντας τούς κλάδους τής βιομ,ηχανίας δοθείσης 
ώθήσεως διήγειρεν γενικήν άμ.ιλλαν, αίσια φυσικώ τώ λό
γω έπιφέρουσαν άποτελέσμ,ατα’ έν όλίγοις, ήτο ώς μ,άχιμος 
τις στρατός όστις έκτός μέν τού κράτους έπέφερε τόν 
τρόμον, έντός δέ άνεζωπύρου τήν φιλοτιμίαν τού έθνους.

Καθεκάστην στιγμήν ή πατρίς ήμών προσεκτάτο νέα 
τρόπαια, άπειράριθμ.α δέ μνημεία έμαρτύρουν τά νέα 
μας άθλα. Αί νίκαι τού νΩστερλιτζ, (Austerlitz) τής Ίένας 
(Γ -n a ) τού Φρίεδλανδ, (Friedland) καί αί συνθήκαι 
τού Πρεσβούργου, (Presbourg) καί τού Τίλσιτ, (Tilsitt) 
καθίστων τήν Γαλλίαν κορυφαΐαν όλων τών έθνών καί 
κυρίαν άπόλυτον τών τυχών τού κόσμου, τό νά ήναι δέ 
τις Γάλλος ήν άληθώς τότε έξαιρετιΐή τιμή! Καί έντο
σούτω, όλα έκείνα τά κατορθώματα, όλα έκείνα τά τερά
στια, ένός μόνου άνδρός έργα ήσαν!

Τό κατ’ έμέ, όποΐαι κάν ήσαν αί προλήψεις καί αί πρώ- 
ται ίδέαι μου ήμην πλήρης θαυμασμού »αί, ώς δήλον είναι, 
άπό τού θαυμασμού μέχρι τού έρωτος Ιν βήμα μόνον ύ- 
πάρχει.

(’Ακολουθεί.)



6 Ε Δ Ε Μ.

Η  Ύ Π Ο Σ Χ Ε Σ ΙΣ .

(Διήγημα)

Λ.

'Ωραίαν τινά εσπέραν περί τήν 1 0. ώραν ¡VI. Μ. άνήρ 
ηλικία« τριάκοντα μέχρι τριάκοντα δύο έτών, υψηλός τό 
ανάστημα, κανονικός τούς χαρακτήρας καί εύγενης την 
μορφήν, έκρο'.ε την θύραν οικήματος εις τού όποιου τό με- 
σαΐον πάτωμα άμυδράν μόνον ύπέφωσκε φως" υπηρέτης 
τις ήνοιξε, ό δέ άνήρ έσπευσε νά είσέλθη χωρίς τον 
παραμικρόν νά άποτείνη εις τον θυρωρόν λόγον, σημεΐον 
οτι ό είσελθών ήν οικείος. { Αναβάς κλίμ,ακα μεγαλοπρεπή 
έφθασεν εις όιάόρομον φέροντα εις δύο δωμάτια εις τό α
ριστερόθεν των όποιων είσήλθε. Τα έν αύτω κομψά έπι
πλα καί ή έπί τούτοις επικρατούσα καθαριότης καί τά- 
ςις, έόείκνυον τήν φιλοκαλίαν των έν τώ οίκω.

Νεάνις ηλικίας δέκα εννέα μέχρις είκοσι έτών, ήτον 
έξηπλωμενη νωχελώς έπί ανακλίντρου, φορούσα κοιτωνί- 
την λευκόν, έσφιγμένον περί την όσφύν αυτής διά ζώνης 
επίσης λευκής' ή καστανή καί πλούσια κόμη της ήτον έρ- 
ριμμένη έπί των ώμων της, των οποίων τό άνω μέρος α
νοικτόν όν, παρίστα τήν λευκότητα αγάλματος έλληνικού' 
οί αλαβάστρινοι βραχίονες καί αί χιονώδεις καί λεπταί 
αυτής χείρες, κρεμάμεναι έκατέρωθεν τού ανακλίντρου, καί 
ό μικρός αυτής πούς διά λευκοτάτης περικνημίδας πεοιβε- 
βλημένος, παρεϊχον Πραξιτελείου γραφικός λαμπρόν τής 
’Αφροδίτης άπεικόνισμα. V Ό  είσελθών έθεώρησεν έκστατι- 
κός τήν νεάνιζα, μειδιών δέ έλαβε τήν μίαν των χειρών 
της, πλησιάσας αύτήν εις τα χείλη του' ή κοιμωμένη ά- 
φυπνίσθη πάραυτα, προσηλώσασα καί αυτή μετ’ άγαλλιά- 
σεως τούς ωραίους καί μέλανας οφθαλμούς της έπί τού 
άνδρός.

—  Πόσον ήργησες, Γεώργιε, είπεν, ένω έσφιγγε εις τάς 
λεύκάς αυτής χεΐρας τήν χεΐρα τού φίλου της.

—  Ναι, είχα όλίγην έργασίαν, έσπευσε νά ειπη ό Γεώρ
γιος, μέ συγχωρείς βεβαίως δι' αύτά 'Ελένη μου;

—  'Ως συγχωρεΐ ό μαθητής τόν τροφοδότην του έπί τή 
υποσχέσει νά μή τό έπαναλάβη καί δεύτερον, άπήντησεν 
αϋτη, άλλ’ έάν δέν άπατώμ,αι εις σέ απόψε συμβαίνει τι 
έκτακτον, φίλτατε !

—  "Εκτακτον! άπατάσαι, φιλτάτη μου, δέν μέ συμ
βαίνει τό παραμικρόν.

Γεώργιε, μέ κρύπτεσαι, άναγινώσκω αρκετά καλώς 
εις τό πρόσωπόν σου τήν ταραχήν, τήν οποίαν υποφέρει ή 
καρδια σου' ό οφθαλμός γυναικός έρώσης είναι τό μόνον 
αληθές μικροσκόπιον, φίλε μου.

Ά λλ ' άφού άπαξ σοί είπον «τι δέν έχω τίπ οτε!

—  Καί άφού έγώ δίς σοί έπαναλαμβάνω ότι έχεις !
—  Ά ς ίδωμεν ποιος έχει δίκαιον, είπεν ό άνήρ μειδιών.
—  Ναι, άς ίδωμεν, είπεν ή γυνή έγερθεΐσα.
—  Μέ αγαπάς, 'Ελένη μου ;
—  Περισσότερον παρά ποτέ.
—  "Ε, λοιπόν, φιλτάτη μου, παν ό',τι δύναμαι νά έ

χω, ή πάν ό',τι έχω τέλος πάντων, τό έξαλείτει ό έοως 
σου, ιδού.

—  ”Ε, καί μέ τούτο μέ έξώμολογήθης πώς υποφέρεις ! 
. . . .  Οχι, φίλε μου, όχι. ’Απόψε δέν δύναμαι νά σέ ά- 
φήσω ν’ αναχώρησης, έάν δέν μέ είπης τών θλίψεών σου 
τό αίτιον.

—  Πλήν, Ελένη μου ! . . .
—- Δέν έπιθυμώ νά ακούσω ούόέν άλλο, ή τό αίτιον 

όπερ τήν στιγμήν αύτήν έμπροσθέν μου σέ καθιστά περί
λυπου, έπανέλαβεν ή νεάνις έπιμένουσα. Ή  μήπως νομί
ζεις οτι ή Ελένη θέλει παύσει νά ένδιαφέρηται ποτέ πε
ρί σού !

—  Πλήν, δέν έχω τίποτε !
—  Δέν έχεις τίποτε ! ώραία τή αλήθεια άπάντησις!.... 

Δέν εχεις τίποτε! δηλαδή έχεις πολλά. 'Υποφέρεις!.... λη
σμονείς όμως ότι ή άπάντησις αύτη μυρίαςΔιεγείρει έν έμοί 
υποψίας !

Ό  Γεώργιος όμως όστις έπεθύμει ν’ αλλαξη ομιλίαν:
—  Πόσον ώραία είσαι απόψε 'Ελένη μου, είπε- τή α

λήθεια ομοιάζεις. . . .
—  Άκουσον, είπε, όια κόψασα αύτόν ή 'Ελένη, μετ’ ο

λίγον θά μέ άφήσης μόνην καί μάλιστα μέ τήν δεινήν δ ι’ 
έμέ ιδέαν, ότι άπήλθες πάσχων χωρίς νά συγκοινωνήσης 
καί έμέ εις τά μυστικά σου.

-— Αί, ώραία μου τύραννος, καθώς βλέπω δέν θά δυ.- 
νηθώ ν’ άποφύγω τάς απαιτήσεις σου. 'Η βασανίζουσά με 
όμως θλίψις είναι πολλά μικρά απέναντι τής ευδαιμονίας 
ήν απολαμβάνω ευρισκόμενος πλησίον σου. ι

—  "Ηρχισες πάλιν! τή άληθεία ομοιάζεις τόν αστρο
νόμον εκείνον, όστις καθ’ όλην αύτού τήν ζωήν εύρίσκετο 
κεκλεισμένος έντός τού δωματίου του, μήπως τόν έοωτή- 
σγι τις περί τών αστέρων περί τών οποίων ούδεμίαν είχεν 
ιδέαν ό ταλαίπωρος.

—  ’ΐδού, φίλη μου, είπε τέλος ό Γεώργιος' αΰριον πρέ
πει νά πληρώσω μερικά χρήματα, τά όποια οφείλω μέν, 
δέν έχω όμως.

—  ’Οφείλεις χρήματα ! έκραξεν ή νεαρά κόρη. ”Α, 
Γεώργιε ! πώς καταδέχεσαι νά έξευτελίζησαι ! . . . . Α 
γνοείς ότι ό μεγαλήτερος άνήρ καθίσταται έλάχιστος άπέ- 
ναντι τού δανειστού του ! Καί έπειτα, όπόσον πάσχει εύ- 
γενής ψυχή προσβαλλομένη ύπό τών τυπικών εκείνων καί 
χυδαίων φράσεων “ μέ χρειαστείς, πρέπει νά μέ πληρώ- 
σης ! ». Ή  αλήθεια είναι πικρά, αλλά νά μή τήν διακΜ- 
νώσω εις σέ, μέ είναι αδύνατον. Σέ καταδικάζω πρό πάν
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των όμως, διότι είχες πάλιν ανάγκην χρημάτων καί δέν 
άπευθύνθης πρός έμέ.

—  Πρός σέ, Ελένη μου!
—  Πώς; παράλογον σέ φαίνεται! Προτιμ,ώτερον λοι

πόν σοί είναι νά έξευτελίζησαι έμπροσθεν άνθριάπου δυνα- 
μένου νά σέ καταστρέψη άνθ’ ένός νομίσματος, ή έμπρο
σθεν νεάνιδος τής οποίας ή καρδία τίθεται ύπό τούς πό- 
δ ας σου άρκεΐ σύ νά μειδιάς; "Επειτα, έστω καί ότι έλάμ- 
βανες πάν ό,τι είχα, δέν μ.οί έμενεν έπί τέλους ό έρως σου, 
ό έρως σου αύτός, Γεώργιε, όστις είναι ικανός νά μέ προσ- 
φέρη βασίλεια καί εκατομμύρια, όνειρα μέν δι’ άλλους, δή 
έμέ όμως πραγματικότητας; χ

'Ο Γεώργιος έπλησίασε πάραυτα καί ένονυπέτησε πρό 
τής έρωμένηςτου, άσπασθείς δέ τάς λεύκάς αυτής χεΐρας:

—  Τή άληθεία, άπήντησε μετά συγκινήσεως, άπό τούς 
όνείρους μου τούς γλυκερούς μοί έφερες εις πραγματικότη
τας, άπό τόν ουρανόν μέ καταβίβασες εις τήν γην. Σέ έλύ- 
πησα, φιλτάτη μου, τό βλέπω, έλύπησα σέ τήν οποίαν 
έπρεπε νά καταστήσω ευτυχή, καί τήν όποιαν έπεθύμουν 
νά βλέπω μέ τό μειδίαμα έκεΐνο εις τά χείλη, οπερ με
ταφέρει τόν άνθρωπον εις ζωήν πλήρη αγνώστων εύιυδιών 
καί άγνώστων εντυπώσεων. Μέ συγχωρείς όμως, Ελένη 
μου, δέν έχει ούτω ;

'Η 'Ελένη κατώρθωσεν έπί τέλους νά μάθη παρά τσύ 
έραστοΰτης τόσον τό ποσόν τού χρέους του, όσον καί τόν 
άνθρωπον εις τόν όποιον έχρεώστει τά ποσόν τούτο.

Έντοσούτω τρεις ώραι παρήλθον μετά τό μεσονύκτιον 
καί ή Ελένη ήναγκάσθη νά άναγγείλη εις τόν Γεώργιον ό
τι πρέπει ν’ άναχωρήση, τότε ό άνθρωπος ποιον θέλετε νά 
καταράται; τό ώρολόγιον, όπερ γνωστικώτερον καί τακτι- 
κώτερον αύτού τόν φέρει πολλάκις εις συναίσθησιν τών 
καθηκόντων του.

Καί τω όντι, παρέρχονται πολλάκις ώραι τάς οποίας 
νομίζομεν στιγμάς, εβδομάδες τάς οποίας νομ-ίζομεν ημέ
ρας, ή κάλλιον είπεΐν, παρέρχεται εν ολόκληρον έτο ς τό ό
ποιον ό άνθρωπος νομίζει μίαν μόνην στιγμήν, καί τούτο, 
διότι ή ψυχή ήυ.ών παρασύρεται εις άλλ ας έκστάσεις, καί 
μετ’ ευδαιμονίας άφάτου ένασμενίζεται παρασυρομένη εις 
άτμοσφαίραν πλήρη άρωμάτων καί πολυθελγήτρων εικόνων.

—  ’Ολίγον είσέτι νά μείνω, ελεγεν ό Γεώργιος, ολίγον 
είσέτι καί άναχωρώ μ

'Η Ελένη όμως ήτις έγνώριζεν ότι τό ολίγον τού Γεωρ
γίου καί όλίγιστον δι’ αύτήν ήτο μία ολόκληρος νύξ,

—  Γεώργιε, είπε, Γεώργιε, μή τρέλλας’ ύπαγε σέ καθι
κετεύω.

Καί όμως τής γυναικός έκείνης ώμίλουν τά χείλη, όχι 
όμως καί ή καρδία.

'Η 'Ελένη ήγάπα εις άκρον τόν Γεώργιον, αύτός ήτον ή 
ίδ ία της ϋπαρξις, αύτός τήν έφερεν εις εκστασιν θείαν, ού-

ρανίαν, τήν καθίστα εις έαυτήν βασίλισσαν' ποτέ όμως 
χάριν τού έρωτός της, μέ όλον τόν όποιον έφερεν ούτος σά
λον, ποτέ δέν παρεξετράπη τών καθηκόντων της.

—  Τούλάχιστον ένα άσπασμόν, έκραξεν ό Γεώργιος, 
ένω δάκρυα, δάκρυα έρωτος κατέβρεχον τάς παρειάς του.

—  ’Ασπασμόν ! άπήντησεν ή 'Ελένη' ώ ! όχι ! ό χ ι! ά- 
δύνατον' καί άπέστρεψε πάραυτα τό πρόσωπον μή δυνη- 
θεΐσα νά κρατήση τά δάκρυά της.

—  "Ω! ένα άσπασμόν έπί τού έρατεινού έκείνου υ.ετώ- 
που σου, Ελένη μου, καί εύθύς άναχωρώ..........

—  Αδύνατον, Γεώργιε, άδύνατον.
—  ’Αλλά διατί λοιπόν αποφεύγεις τόν άσπασμόν μου; 

καί έπλησίασεν αύτήν πλειότερον, ένω εις τάς έρυθράς αύ
τού παρειάς έζωγραφίζετο τής καρδίας του ό σάλος.

—  Διατί ; έκραξεν ή 'Ελένη, δ ια τ ί; διότι ένα άσπα
σμόν σου θά τόν πληρώσω διά μυρίων.... διότι θά έναγκα- 
λισθώ τήν ώραίαν έκείνην κεφαλήν σου καί θά τήν φέρω 
έπί τού ςήθους μου!.... ώ ! ναί' καί είμαι ικανή νά μένω 
έίς τοιαύτην θέσιν μέχρι τής πρωίας, μ.έχρι τού έρχομένου
έτους, Γεώργιε! .... άλλ’ ό χ ι ! Θεέ μου, ήμαρτον ! .....  φύγε,
ταλαίπωρε, φύγε.... μή μέ άναγκάσης νά πράξω έγκλημα!
Φύγε σέ λέγω, μή άντί τών εύλογιών τού Θεού λάβω έ
πειτα τάς κατάρας του !....

Καί άδρανής κατέπεσεν έπί άνακλίντρου κάτωχρος.
Ή  'Ελένη είχε λειποθυμήσει’ ό Γεώργιος έσπευσε νά μ.ε- 

ταφέρη αύτήν εις τήν κλίνην της.
Τά όσα έδιηγήθημεν συνέβησαν τήν 15 Ίανουαρίου.
Τήν έπιούσαν ά Γεώργιος εύρίσκετο εις τά δωμάτιόν του 

ώχρός καί σύννους. Τά δωμ-άτιον αύτού ήτο δωμάτων οί
κου μεγαλοπρεπούς εις μίαν τών κυριωτέρων συνοικιών τού 
Πέρα.

Περί' τήν 1 0 Π. Μ. ό υπηρέτης του είσήγαγεν άνθρωπον 
γηραλαΐον' ό Γεώργιος προσποιηθείς άταραξίαν έσπευσε νά 
ύποδεχθή τόν προσελθόντα καί νά προσφέρω εις αύτόν κά
θισμα.

Μετά δέ τάς άμοιβαίας φιλοφρονήσεις:
—  "Ελαβον, Κύριε, τήν έπιστολήν σας, έσπευσε νά εϊ- 

π-/) ό Γεώργιος, δυστυχώς όμως δέν δύναμαι νά σάς πλη
ρώσω, πριν παρέλθη ή έβδομάς.

—  Πώς ; κύριε! έκραξεν έκπληκτος ό γέρων; νά μέ 
πληρώσητε!....

—  Βεβαίως, φίλε μου' αί περιστάσεις δέν μέ τό συγ
χωρούν.

—  ’Αλλά, κύριε, έγώ έξ έναντίας ήλθον νά σάς εύχα- 
ριστήσω....

—  Γνωρίζω πόσον είσθε εύγενής; άγαπητέ μου, καί 
ότι δέν θέλετε μέ βιάσει, τόν διέκοψεν είπών ό Γεώργιος.

—  ’Αλλά, κύριε, μέ συγχωρεΐτε, έπανέλαβεν ό γηρα- / 
λαΐος άνήρ, πρέπει νά συνεννοώμεθα καλλίτερον.... Σήμε-
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ρον το πρωί, εις υπηρέτης έλθών ρ/,οΐ ένεχείρισε φάκελλον 
έμπεριέχοντα τό όποιον μοί χρεωστεΐτε ποσόν χωρίς νά 
περιμείννι νά λάβνι άπόδειξιν.

Ό  Γεώργιος έμεινε προς στιγμήν έννεός' ήτένισε καλώς 
τον γέροντα φοβηθείς μή ό άνθρωπος ούτος πάρεφρόνησεν' 
έξ εναντίας όμως παρετήρησεν δτι ό γέρων πιστωτής του 
είχεν αρκετά καλώς κατά την ύγείαν καί αρκετά καλλίτε- 
ρον κατά την κεφαλήν.

—  Καί ποιος υπηρέτης ήτον αύτός; ήρώτησεν επί τέ
λους συνελθών.

—  ’Αγνοώ' νομίζω ότι ήτον ξανθός τις Χίος.
—  Ξανθός τις Χ ίος! είπε, καί έκρουσε πάραυτα τό μέ- 

τωπόν του ^διά της χειρός, μηχανικώς δέ λαβών τό έγ
γραφον από τάς χεΐρας του γέροντος τώ είπε νά άναχω- 
ρτήσνι.

Ό  γέρων τοκις-ής, ώς όλοι οϊ άνθρωποι του είδους του, 
μη διυσας ούδεμ ίαν προσοχήν εις την έμφαινομένην τα
ραχήν του Γεωργίου, άνεχώρησεν ευτυχής, διότι έκράτει 
τά  χρήματά του, ώς εραστής την ερωμένην του, εις τόν 
κόλπον του.

Μετά τήν άναχώρησιν του γέροντος:
—  Πάντοτε ή αυτή! πάντοτε ή ιδία! έψιθύρισεν ό 

Γεώργιος κάτωχρος. Καί εγώ! έγώ τ ί τή προσέφερα ώς 
αντάλλαγμα! Θεέ μου! Θεέ μου!.... Καί αυτή νά μή γνω- 
ρίζνΐ τό παραμικρόν! νά μήν έννοή τίποτε ! ώ ! αυριον πρέ
πει.... Ό χ ι,  σήμερον! ναι, σήμερον οφείλω νά πραγματο
ποιήσω τήν ιδέαν μου ! πρέπει νά τήν νυμφευθώ! ....

Καί πάραυτα επεσεν έφ’ ενός καθίσματος, καλύψας διά 
τών χειρών του τό πρόσωπον. Μετ’ ολίγον αϊ άποσυρθεΐσαι 
χεΐρές του ήσαν ΰγραί. Ό  Γεώργιος εκλαυσεν.

Ή  'Ελένη έγερθεϊσα τό πρωί ήσθάνθη κόπωσιν καί ά- 
δράνειαν είς τό σώμά της, καί ταραχήν άγνωστον εις τήν 
ψυχήν της. 'Η άδιαθεσία της αυτη εις μυρίας τήν ώθησεν 
ανησυχίας, έπί τέλους όμως παρεδέχθη ότι ό χθεσινός τής 
καρδίας της σάλος ήτο τό αίτιον ταύτης' έσπευσε δέ νά 
έκτελέστι τό σχέδιόν της πραγματοποιούσα ταχέως τήν ι
δέαν της. Έκραξε λοιπόν πάραυτα τόν πιστόν αύτής υπη
ρέτην ξανθόν Χίον, έρμηνεύσασα δ ’ αύτώ τόν οίκον του γέ
ροντος δανειστοϋ, τόν έξαπέστειλεν όπως διόση εις αυτόν 
έκ μέρους του Γεωργίου τό ποσόν τό όποιον ώφειλεν ό έρα- 
στής της, ήτο δέ τούτο οκτώ χιλιάδες γροσίων, τό τελευ- 
ταΐον ψυχίον της κληρονομιάς της.

Ό  Γεώργιος ήτον υιός πατρός εύκαταστάτου μέν κατ’ 
άρχάς, μετ’ έπειτα όμως πτωχεύσαντος. Καί επειδή ή

/ / \ Γ ι > \ tπτωχευσις καταστάσα συρμός εις τον εμπορικόν κύκλον ή- 
μ.ών, ούδενός έκηλίδου τό όνομα καί προσέβαλε τήν ΰπό- 
ληψιν, εννοείται ότι καί ό Γεώργιος έχαιρε τήν εύνοιαν τής 
κοινωνίας ταύτης τής οποίας πλεΐστοι είσίν οί κλητοί.

Προ ένός έτους τών όσων διηγούμεθα, έγνούρισε τήν Ε 
λένην, νεάνιδα ορφανήν, συζώσαν μέ μίαν της συγγενή είς

τόν οίκον ΰνπερ τή άφήκεν ό πατήρ της κληροδότημα, ζώ~ 
σαν όμως άνέτως. Μετά τόν θάνατον τής συγγενούς της ό 
Γεώργιος άπεφάσισε νά τήν νυμφευθή' αί κοινωνικά! όμως 
τού νέου σχέσεις άείποτε ένέβαλον εμπόδια είς τόν σωτή
ριον καί φιλάνθρωπον σκοπόν του, καθ’ 8ν έγένετο προςά- 
της καί σύζυγος νεάνιδος ορφανής ώς ή 'Ελένη. Ναι μέν, 
δεν καθίστατο πλούσιος νυμφευόμενος αυτήν, ήδύνατο όμως 
νά καυχηθή ότι έλάμβανε σύζυγον τής όποιας τά ήθικά 
προτερήματα ήδύναντο νά παραβληθώσι μετά τής καλλιτέ- 
ρας προικοφόρου νεάνιδος, τό δέ κάλλος της μέ τό ώραιό- 
τερον ψυμμιθιωμένον πρόσωπον άριστοκράτιδος νέας.

Ό  Γεώργιος έγνώριζεν ότι νυμφευόμενος τήν 'Ελένην, οί 
άριστοκράται αύτού συγγενείς καί φίλοι ήθελον οι μέν «- 
παρνηθεΐ τήν μετ’ αύτού συγγένειαν, οί δέ διαρρήξει 
πάσαν μετ’ αύτού σχέσιν, καί τούτο, διότι ή Ελένη 
δέν προσέφερε τώ συζύγω της χρήματα. Διατί άρα νά μή 
δυνηθή ν’ άποτινάξϊ) τάς τοιαύτας προλήψεις καί νυμφευθή 
τήν νεάνιδα; Διότι ό έρως εις ψυχάς τινας κατέστη φαν
τασία τις ιδανική, ώς ό καπνάς ό υπό τής παραμικράς τοδ 
ανέμου πνοής διαλυόμενος. Ό  άνθρωπος διαμένων έπί τινας 
ώρας παρά τή ερωμένη του, παρά τή γυναικί εκείνη, ή τις 
τόν φέρει είς έκστασιν μοναδικήν, ήτις τόν καθιστά πρός 
στιγμήν κύριον ένός παραδείσου, είναι ικανός όλον τό αί- 
μά του σταγόνα πρός σταγόνα νά τό προσφέργ δι’ ίν τής 
ερωμένης του μειδίαμα" καί όμως μετά μίαν ημέραν, μετά 
μίαν ώραν, λησμονών τά πάντα, χάριν παραμικράς υλικής 
άπολαύσεως, στέλλει είς τόν Σατάν τό πρόσωπον, όπερ 
χθές άνεβίβαζεν αύτόν πρός τόν “Τψιστον. Δυστυχώς διά 
τήν ανθρωπότητα αύτήν, δυστυχώς διά τάς γυναίκας έκεί- 
νας αΐτινες άφιερούνται είς μίαν ΰπόσχεσιν, είς ένα όρκον, 
ύπάρχουσι τωόντι άνθρωποι τοιούτοι είς τών όποιων ήτο 
καί ό Γεώργιος. Διατί όμως, ενώ έγνώριζε τήν όποιαν έτρε- 
φεν πρός τούς συγγενείς του, ή μάλλον πρός τάς προλή
ψεις αύτών συμπάθειαν, νά μή παραιτηθή τής Ελένης·, Νά 
παραιτηθή νεάνιδος ώραίας, καί μάλιστα ορφανής, άγαπώ- 
σης αύτόν !.... ώ, τό τοιούτον, οί τής εποχής μας νεανί
σκοι ήθελον τό θεωρήσει γελοϊον !

'Ο Γεώργιος μετά τόν θάνατον τού πατρός του πολλάκις 
περιήλθεν είς στενοχώριαν χρηματικήν, καί οποκοιμώμενος 
τό εσπέρας έσυλλο·} ίζετο τά όποια θά τόν έπισκεφθούν 
τήν πρωίαν πρόσωπα, άτινα όμως, προηγουμένως κατόρθου 
καί έυ.άνθανεν ή 'Ελένη. 'Οποίαν τωόντι ευδαιμονίαν αι
σθάνεται έρώσα καρδία προλαμβάνουσα τού προσφιλούς της 
προσώπου τάς επιθυμίας καί πραγματοποιούσα αύτάς! διό 
τό πρωί εγειρόμενος τής κλίνης του ό Γεώργιος έβλεπε 
τούς δανειστάς του μέ μειδιώντα πρόσωπα νά τώ απονέ
μουν τάς εύχαριστήσεις των διά τήν ταχεΐαν τού χρέους 
του άπότισιν, έμενεν όθεν εκστατικός, ότε πηγαίνων είς 
τόν οίκον τής 'Ελένης έμάνθανε πάλιν τόν σωτήρά του άγ
γελον.

Ε Δ Ε Μ. !)

—  Πάντοτε ή ίδ ία, πάντοτε ή εύγενής ψυχή σου θά 
μέ δίδη, δείγματα καρτερίας' Πάντοτε ή σκιά σου θά μέ 
προστατεύη ;

—  "Ηρχισες πάλιν! Βλέπεις, μεγάλην τάχατε σοί ά- 
πένειμα έκδούλευσιν! άπήντα καί ή 'Ελένη μειδιώσα. Πλήν 
•¡νωρίζεις, κύριε, έλεγεν αίφνης, ότι προσβάλλεις τό φύλ- 
λον μας! ή μήπως νομίζεις ότι ό Θεός μάς έπροώρισε διά 
τόν όποιον μερικοί άνδρες μάς υποθέτουν προορισμόν!

Ό  Γεώργιος μετά τήν τελευταίαν χρηματικήν δι’ αύτόν 
βοήθειαν τής έρωμένης του ώρκίσθη νά μήν είπη πλέον είς 
αύτήν τό παραμικρόν περί χρέους" άλλ’ ήτο πλέον αργά, 
διότι ή 'Ελένη έξαντλήσασα άπασαν τήν χρηματικήν αύτής 
περιουσίαν είχεν υποθηκεύσει καί τόν οίκόν της.

Ό  Γεώργιος όμως τήν ήγάπα, ό Γεώργιος έπρόκειτο νά 
τήν νυμ,φευθή' τ ί λοιπόν ήθελε ή 'Ελένη τά χρήματα καί 
τόν οίκον;

(Έ πεται τό τέλος.

ΕΝΕΤΟΙ K U  Λ Π ΊΝ Ο Ι.

Μετά τήν άλωσιν τής Τρωάδος, οί Έλληνες καίτοι 
άνηλεεΐς πρός τούς δυστυχείς κατοίκους, έσεβάσθησαν ό
μως τόν Άντήνορα (α) καί τόν Αινείαν (β), διότι οί ηγε
μόνες ούτοι είχον πάντοτε προτρέψει τούς Τρωαδίτας νά 
κλείσωσιν ειρήνην καί νά παραδώσωσιν τήν 'Ελένην είς 
τούς Έλληνας.

Όθεν, οί δύο ηγεμόνες άφεθέντες άνενόχλητοι, άνεχώρη- 
σαν έκ τής Τρωάδος πρός άναζήτησιν άλλης τινός πατρίδος. 
Καί ό μέν Άντήνωρ ακολουθούμενος ύπό τών Ενετών (γ) 
οίτινες άποβεβλημένοι έκ τή; Παφλαγονίας (δ) ένεκα εμ
φυλίων ταραχών καί έστερημένοι τού βασιλέως των ΙΙολυ- 
μαίνους, φονευθέντος ύπό τά τείχη τής Τροίας, έζήτουν 
αρχηγόν καί άσυλον, είσεχώρησε μέχρι τού μυχού τού ά- 
δριατικού κόλπου, καί έκεΐ έσύστησε βασίλειον μεταξύ 
τών 'Αλπεων καί τής θαλάσσης, όπερ καί 'Ενετία ονομά
ζεται μέχρι σήμερον καί οί κάτοικοι αύτού Ενετοί.

Ό  δε Αινείας, όστις έπέποωτο νά γίνη έγκαθιδρυτής

(α) Ά ντήνω ρ*  υ ιό ς  το υ  Α ισ υή του  κ α ί τή ς  Κ λεομ ή σ τρ α ς εκ  Τ ροίας. 

(6) Αινείας* υ ιό ς  του  Ά γ χ ίσ ο υ  κ α ί τή ς  Α φ ρ ο δ ίτη ς  κ α ί μ ε τα  τό ν  "Ε κ -  
τορ α  α χρ ε ιό τερ ο ς  τώ ν  Τρώω ν.

(γ) 'Ενετοί* έθνος τή ς  Π α φ λ α γο ν ία ς  ~ αρα  τόν  Π αρθέν.ον “ οτα μ ό ν  ο ι-  
κ ο υ ντες .

(δ) Π αφλαγονία* ε π α ρ χ ία  τη ς  μ ικ ο α ς  Ά σ ία ς .

μεγαλητέρου κράτους έστάθη πρώτον είς τήν Μακεδονίαν, 
έκεΐθεν δέ μετέβη είς Σικελίαν καί τελευταΐον προσωρμί- 
σθη είς Λαύρεντον (α) ένθα άπεβίβασεν τούς Τρωαδίτας 
οίτινες διεσπάρησαν έν τώ άμα τήδε κακείσε ποός λεηλα
σίαν καί λαφυραγωγίαν.

Τούτο ίδόντες ό Βασιλεύς Λατίνος (β) καί οί Άβορι- 
γΐνες (γ), οί κατέχοντες τότε τόν τόπον, έλαβον τά όπλα, 
καί έτρεξαν πανς-ρατια κατά τών αλλοφύλων έκείνων λεη- 
λα τών.

“Αμα όμως οί δύο στρατοί ήλθον απέναντι άλλήλων 
καί πριν άκόμ,η συναφθή ούδεμία μάχη, ό βασιλεύς Λα
τίνος προέβη καί έξητήσατο συνέντευξιν μετά τού ξένου 
αρχηγού, ή'τις καί τώ παρεχωρήθη. Συνελθόντων όθεν τών 
δύο άρχιστρατήγων, ό βασιλεύς Λατίνος ήρώτησεν ποια 
ήν ή πατρίς τών ξένων, όποία κακή τύχη τούς έξώρισεν 
έκεΐθεν, καί ποιος ό σκοπός τής είς τά Ααυρεντινά πεδία 
άποβιβάσεώς των. "Αμα δέ ίυ.αθεν ότι οί ςένοι εκείνοι ή
σαν Τρωαδΐται, ότι άρχηγός αύτών ήν ό Αινείας ό υιός 
τού Άγχίσου καί τής ’Αφροδίτης καί ότι μετά τήν άλο>- 
σιν τής πατρίδος των φυγάδες καί πλάνητες έζήτουν μέρος 

ίΐνα έγκατασταθώσι καί άνεγείρωσι πόλιν, έθαύμασεν 
! αυτούς καί τόν ήρωα αρχηγόν των, όστις καί είς πό- 
Ιλεμονκαί είς ειρήνην ήνπροδιατιθεμένος, καί έτεινε αύτώ 
I τήν χεΐρα ώς πρώτον δεΐγμ,α τής μελλούσης φιλίας των.
Μετά δέ ταύτα οί δύο αρχηγοί συνωμολόγησαν συνθήκην 
καί οί δύο στρατοί συνηνώθησαν.

Ό  βασιλεύς Λατίνος προσεκάλεσε τόν Αινείαν είς τ ’ ά- 
νάκτορά του καί τώ προσέφερε τήν χεΐρα τής θυγατρός 
του Αατινίας, συνενών διά τού συνοικεσίου τούτου τά δύο 
έθνη.

Περιχαρείς οί Τρωαδΐται διά τόν αίσιον έκεϊνον γάμον 
οστις έθετεν Ιν τέρμα είς τάς περιπλανήσεις καί κακουχίας 
των, άνήγειρον μικράν τινά πόλιν είς ήν ό Αινείας έδωσε 
τό όνομα τής συζύγου του όνομάσας αύτήν Λατινίαν.

Μετ’ ού πολύ νέος πόλεμος έξερράγη. Τούρνος ό Βασι
λεύς τών 'Ρουτούλων (δ), είς 8ν ό Λατίνος είχε προηγου
μένως ΰποσχεθή τήν χεΐρα τής Αατινίας ώργισθείς διότι 
είδεν εαυτόν παραγκωνισθέντα ύφ’ ένός ξένου έκήρυξε τόν 
πόλεμον είς τούς Άβοριγί·*α; -καί είς τούς Τρωαδίτας. 'Η 
έκβασις τού πολέμ.ου υπήρξε κακή δι’ άμ.φότερα τά μέρη, 
διότι οί μέν 'Ρούτουλοι ένικήθησαν, οί δέ Άβοριγΐνες καί 
Τρωαδΐται έστερήθησαν τού βασιλέως των Ον διεδέχθη ό 
Αινείας άναλαβών τήν αρχηγίαν τών στρατευμάτων.

( α ) Λαύρεντον* π ό λ ις  τ ή ς  Ι τ α λ ί α ς  π ά λ α ι καθέορα τ ς ύ  ¿α σ ιλ^ ω ς  

Α ϊτ ιν ο ύ *  τό  νΰν Torre i i i  PahTiio.
(β) Λατίνος* β α σ ιλ εύ ς  τού  Α ατίου Ι ν  Ι τ α λ ία *  υ :5 ; τ ; ύ  Φ α ύ ν ο -  κ α ί

τ ή ς  νύ μ φ η ς Μ αρκίας.
(γ) ΆβοριγΓνες* α ρ χ α ίο ι κ ά το ικ ο ι του Α ατίου έν Ι τ α λ ί α .  \
(5) ‘Ρούτουλοι*  αρχαΓον εθ νο ; τ ή ς  ’Ι τ α λ ία ς  σ υ γ χ ω ν ευ θ έν  μ ε τ έ π ε ιτ α  

μ ε τ ά  τώ ν  Λ α τίνω ν.
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'Ο Τούρνος έξ άλλου μή αποθαρρυνθείς εκ τής πρώτης 
ήττης, έξητήσατο τήν επικουρίαν των Τυροηναίων (α) ών 
ό βασιλεύς Μεζένσιος ανέκαθεν έθεώρει μετά δυσαρέστου 
όμματος τήν άνέγερσιν τΫίς νέα; πόλεως, καί ος-ις ευθύς ε- 
συμμάχησεν μετά των Ρουτουλων.

Ό  Αινείας Σιορών τόν προφανο κίνδυνον καί φοβούμε
νος μή γεννν,θώσιν διχόνοιαι έν τω στρατώ του ένεκα τής 
διαφοράς των ηθών τών Τρωαδιτών καί των Άβοριγίνων, 
συνήνωσεν αυτούς εις £ν έθνος καί τούς έκάλεσεν _ /« - 
τίνονι;.

’Από τότε τά δύο έθνη άδελφωθέντα καί έννοήσαντα 
τόν αγαθόν σκοπόν τού αρχηγού των, τω άφωσιώθησαν, 
ούτος δε άφ’ ετέρου έπερειδόμενος έπ’ αυτών έτόλμησε νά 
περιφρόνηση, τούς Τυρρηναίους οϊτινες κατ’ εκείνην την ε
ποχήν. ήκμαζον καί ήσαν ό τρόμ.ος τής Μεσογείου, καί νά 
καταόιώξη αυτούς πέραν τών ορίων τής επικράτειας του.

I. X. Κ.

ΚΟΡΤΑ1 

T O V  I B'. \  I Ω λ  (> 1 .

Μαοία ή αδελφή τού Αουκός τού Βραβάν καί σύζυγος 
Φιλίππου τού επονομασθέντος τολμηρού, ήτο περιώνυμος διά 
τε τήν καλλονήν καί τήν οξύνοιάν της. Άνατραφεΐσα εις 
αυλήν ένθα τά γράμματα έτιμώντο, εφερεν εις τόν θρόνον 
τόν έρωτα τής φίλομαθείας καί τήν πρός τούς καλλιτέ
χνης ύπεράσπισίν της’ λέγεται δέ, ότι ό σύγχρονός της 
ποιητής, ’Αγενές Λερουά (ΑιΙιίιγ /  !.<μό'ι τή οφείλει μέγα 
μ-έρος τής δόξης του.
Ζώσα τρόπον τινά δια τή; φαντασίας καί περιπλανωμένη 
εις τούς χρόνους τής άρχαιότητος, ήγνόει σχεδόν τά ήθη 
τών μεταγενεστέρων έθνών" ο ιό μεγάλους έξεπλάγη ότε η
μέραν τινά ό βασιλεύς σύζυγός της τήν προσεκάλεσε νά 
παρευρεθή εις τήν εορτήν τού ονον. Βλέπουσα ή Μαρία ότι 
ό Φίλιππος δέν ήστεΐζετο, προσεκάλεσε παρ’ εαυτή τόν 
Αερουά καί τω είπε. “ Ζώσα εις τήν Γαλλίαν σήμε- 
ρον, βλέπου πόσον έσφαλα προτιμών τήν ιστορίαν τών δια
φέρουν έθνών τής άρχαιότητος, ή τής τού έθνους εις τά; 
άγκάλας τού όποιου έμελλον νά ζήσου. Έμαθα ότι πολλοί

λαοί άνήγειρον ναούς καί έτέλουν θυσίας πρός τιμήν ζώων 
τινών’ ώς οί Αιγύπτιοι λόγου χάριν εις τούς οφεις καί κρο
κοδείλους, οι 'Ρωμαίοι εις τά πτηνά τά σουσαντα τήν 'Ρώ- 
μην άπό τήν αίφνήδιον επιδρομήν τών εχθρών των" αλλά 
ποιος ποτέ όνος έσουσε τήν Γαλ,λίαν ίνα τω προσφέρουσιν 
εορτάς καί θυσίας πρός τιμήν του, τούτο μόνον δέν εααθα.»

—  Μεγαλειοτάτη, άπήντησεν ό Λερουά' εΐσθε ευτυχής 
άγνοούσα τήν εορτήν ταύτην, ήτις είναι μία έκ τών προ- 
ςενουσών μώμον τόσον εις τούς προγόνους μας, όσον καί 
εις ημάς αύτούς, καί ήτις θά άφίση εις τού; μεταγενεστέ
ρους ακριβή ιδέαν τών υπηρετών τού Θεού, τών μεσιτών 
μεταξύ ημών καί τής τελειότητος! Εις τήν εορτήν ταύτην, 
Κυρία μου, έκαστος στίχος ή εύχή τελευτά διά τής άπο- 
μ.ιμήσεως τού όγκανισμού τού όνου παοά τών περιεστοότων' 
πλ.ήν υπάρχει καί ετι σκανδαλωδεστέρα καί ταύτης εορτή' 
ή εορτή τών τρελλών καλούμενη, ήτις δέν είναι είμή ή 
εορτή τών Κρονείων! Τήν ημέραν εκείνην οί κατώτεροι τής 
’Εκκλησίας ΰπηρέται, οί ψάλται τούτέστι καί οί κανδηλα- 
νάπται, ψάλλουσι τά ασελγέστερα άσματα, καί όρχούμενοι 
περί τόν ιερόν βωμ.όν άσχημονούντες, έμ.παίζουσι τάς ίε- 
ρωτέρας πράξεις. Ή Μαρία μετά φρίκης ήκουσε πάντα 
ταύτα' τέλος καί ή γελοία εορτή ήγγικεν.

Ή  συνοδία τής αυλής ήλθεν εις τήν προσδιορισθεϊσαν 
’Εκκλησίαν, οί δέ χωρικοί προσέδραμον νά παρευρεθώσιν 
εις τήν λειτουργίαν ταύτην μή λ,αμβάνοντες όμως μέρος, 
ώ; τά μέγιστα σεβόμενοι τόν ηγεμόνα των, ή μάλλον ίνα 
κρίνωσι τήν φωνήν εκάς-ου τών τής αύλ.ής.

Ή το τωόντι περίεργον καί συνάμα γελοΐον νά άκούη, 
τις τόν Φίλιππον καί πάντας τούς περιστοιχίζοντας αύτον 
επαναλαμβάνοντας άπό καιρόν εις καιρόν τά άσμα τού ό
νου, καί νά βλέπη τούς μομφασμούς τούς συνοδεύοντας 
τούτο.

Οί περιεστώτες ήκροάζοντο μέ όλην τήν δυνατήν προ- 
σοχήν.

—  Ό  κόμης Γ. έλεγέ τις προσποιείται θαυμασίως τόν 
όνον.

—  Τωόντι, άπήντα άλλος, άλλ.ά τις όνος όυναται νά 
έξισωθή μέ τόν δούκα Δ.

—  "Ομως, προσέθετε τρίτος, άν όνος τις ήκουε τόν 
πρίγκιπα Β. άναμφιβόλως ήθελε τόν εκλάβει ως άόελ- 
φόν του.

Όμοφώνωςδέ πάντε; ομολογούν οτι ό Φίλιππος επροσ- 
ποιείτο επιτυχέστερου πάντων τόν όνον.

Ή  εύγενής βασίλ.ισσα θλιβερώς έμειδίασε βλ.επουσα τόν 
άγχίνοα εκείνον λ.αόν άφιέμενον εις τοιαύτας παρεκτροπας, 
μή άναμίξασα δέ ποσώς τήν φωνήν της μετά τών άλλων, 
δέν ήδυνήθη νά μή γελάση όταν ήκουσε τά τελευταία 
διά τόν σύζυγόν της έπη.

( ϊ ) Οϊ οή α ερ ον  Τ ο ϊχ ά ν ο ι . A. Ε Σ. (Σάμιος).

Ε Α Ε M. I I

Α Ν Α Μ ΙΚ Τ Α .

ΛΕΥΤΕΡΟΙ ΓΑΜΟΙ ΕΧ ΑΓΓΛΙΑ. Περί τάς άρχάς τού 
17 ου αίώνος, εις διαφόρους επαρχίας τής ’Αγγλίας, εάν 
ποτέ άνήρ περιπετειών ένεκα άπεμακούνετο έπί πολύν χρό
νον τής συζύγου του, αύτη είχε τό δικαίωμα νά συνέλ.θη, εις 
δεύτερον γάμον. ’Επανερχόμενου όμως τού άνδρός, καί έ- 
πιθυυ.ούντος τήν μετά τής γυναικό; αυτού συμβίωσιν, τω 
έπετρέπετο νά ζητήσγ αύτήν άπό τάς χεΐρας τού δευτέ
ρου άνδρός μεθ’ ού ήτον ύπανδρευμένη, ήρκει μόνον νά προ- 
φέοωσιν άμφότεροι έπί παρουσία τού Πνευματικού Πατρός 
καί τών έπί τούτω προσκεκλημένων φίλων τάς έξής εύχάς, 
τάς οποίας φέρομεν εις γνώσιν τών άναγνωστών ημών, έ- 
ρανιζόμενοι αύτά; έκ τίνος ’Αγγλική; Έφημερίδος διηγου- 
μένη; τοιούτον τ ι συμβάν.

Λ όνοι τού άνδρός: 1 ’Αγαπητή μοι σύζυγε' λ.υπούμαι 
» σφόδεα διά τήν άπό σού παρατεταμένην άπομάκρυνσίν 
>■ μου, ένεκα τής όποιας ήναγκάσθης εις δεύτερον νά έλ- 
» θης γάμον. Συνεπεία δέ τούτου, δεόμενος υπόσχομαι εις 
» τόν "Υψιστον καί εις τό περιστοιχούν ημάς πλήθος, νά 
>· σέ παραλάβω πάλιν ώς νόμιμον σύζυγόν μου, καί όχι 
» μόνον σέ συγχωρώ άλλά προσέτι, έπί λόγω τιμής, σοί 
» εγγυώμαι νά διέλθω τό έπίλοιπον τής ζωής μου μετά 
11 σού, έκτελών άείποτε τά πρός σέ όφειλόμ.ενα καθήκοντά 
» μου συμφώνως μέ τή γ  άοθίΐοαν <τοι ντιόσ γ ια ίν  μ.οι: κα
ν τά την ήμίραν τον γάιιου μα<: ·

Μετά τό τέλος δέ τών λόγων τού άνδρός άρχεται ή γυ
νή λέγουσα τά έξής.

Αξιέραστε σύζυγε! Αίσθανομένη μεγίστιν θλίψιν διά 
» τόν δεύτερόν μου γάμον, έξαιτούμαι τήν συγγνώμην σου, 
» καί ενώπιον Θεού καί άνθρώπων άρνούμαι τόν δεύτερόν 
” μου σύζυγον, ύποσχομένη νά ήμαι έδική σου μέχρι τέ- 
11 λου; τού βίου έκτελούσα πάντοτε τά πρός σέ όφειλόμε- 
” να καθήκοντά μου συμφώνως μέ τήν ftodaiuár cot vn¿- 
Μ σχατώ· μου χατά τι)>' ήuc-par Tor γάμον ¡tac. .

Γινομένης, οΰτως είπείν, τή; τελετής ταύτης, το εις δεύ
τερον γάμον συνελθόν ζεύγος άπέρχεται εις τά ίδια πρός 
πραγματοποίησιν καί διατήρησιν τών κατά τύν πρώτον 
γάμον δοθεισών υποσχέσεων.

ΟΜΙΛΟΥΜΕΝΑΙ ΓΛΩΣΣΑΙ.—  Τό πρό πολλών ετών ά- 
ναφανεν όυσκολώτατον καί άπασχολήσαν τά μέγιστα τούς 
πλειστους τών διασήμων ιστορικών ζήτημα περί τού ά- 
ριθμού τών όμιλο υμένων γλωσσών καθ’ άπασαν τήν ύφή- 
λι°ν, μένει είσέτι κεκαλυμμένον υπό τόν σκοτεινόν πέπλον 
'ή ; άβεβαιότητος. Ούχ’ ήττον όμως, έρανιζόμενοι έκ πολ
λών Ευρωπαίων ιστορικών, δυνάμεθα ν’ άπαριθμήσωμεν ώς 
εγγισ .α  τάς άπό κτίσεως κόσμου όμιλουμένας γλώσσας, 
αϊτινες είσίν ώς εφεξής. Έν μέν τή Εύρώπη 53 έν ’Αφρική

» V

143 διάφοροι διάλεκτοι.
— ΔΙΚΗ. Δικηγόρος τις έχουν οικογενειακήν τινά δίκην 

εις τά  δικαστήρια ήτις διήρκει πρό όδγοήκοντα περίπου 
ετών, έλεγεν μίαν ημέραν άγορεύων. Κύριοι! είναι σχεδόν 
ολόκληρος αιών, άφ’ ότου ήρχίσαμεν τήν δίκην ταύτην καί 
άπόδειξις τούτου ότι ό πάππος μου, ό πατήρ μου καί έγώ, 
άπεθάναμεν εις τό διάστημα τής διαδικασίας ταύτης.—  
Κύριε δικηγόρε άπήντησεν ό πρόεδρος, ό Θεός άναπαύσοι 
τήν ψυχήν σου' καί στραφείς πρός τό άκροατήριον κύριοι εί- 
πεν κηρύττου διαλελυμένην τήν συνεδρίασιν.

1 1 0  I Η  -  1 Α.

Τ ώ  φίλου μ.οι 

Σ1Ι. B W S S O H O V A Ü .

0 ~ ό τ α ν  σέ ά τ ή ν τ η σ ε ν  ή  έκ θ α μ β ο ς  ψ υ χ ή  μου» 

Ά φ ή κ ε ν  αναρθοον φ ω ν ή ν ,

'Ώ ς  λύ ρα  ή τ ις  κρού ετα ι ύτ:ό σ κ ιά ς  ττενθίμου, 

ε ις  ν ύ κ τα  κόρη  σ κ ο τε ινή ν .

Α Ν Α Σ Τ Α Σ ΙΑ Δ Η Σ .

ΙΙρίν σε ιό ή είσέτι πριν ετι σέ γνουρ ίση,
Ή  νεαρά ψυχή μου εις σέ άνήκεν κόρη,

Κ αί πριν σέ άπαντήση, 
Ματαίου; εις κοιλάδας σ’ έζήτει καί εις όρη.

Τό όνομά σου μόνον άκούσασα τά πρώτον 
Μέ πτέρυγας ζεφύρων επέταξε ς’ τά ΰψη,

’Ενώ μάτην τόν κρότον 
Τών συνεχών παλμών της έζήτει ν’ άποκρύψη.

Τής τύχης μου μ.αντεΐον, ώ όνομα ώραίον,
Ίδέ πόσον μαγεύεις τόν πενιχρόν μου βίον,

Κ’ εις όμμα ώραίον 
Ποιαν χαράν έκπέμπεις καί αίσθημα όποιον.

'Οπόταν τής ζιοής μου τάς ώχριώσας ώρας,
Χά ζωπυρήση ήλθεν ή θελκτική μορφή σου,

Σέ είδον καί εις χώοας 
Μέ σέ συνεπλανήθην άγνώστου παραδείσου.

Μ’ (ομίλησα; 1 έχάθη εις τ ’ όμμα μου ή πλάόις 
’Αγγέλου ή φωνή σου φωνή ήτο γλυκεία'

Καί εις γλυκάς έκστάσεις 
Ή ζωηρά μέ ήγε τού νού μου φαντασία.

Ά λλ’ ότε μειδιώσαν ώ Ά γγελε σέ είδον, * 
Άπόλαυσις όμοία άνέκραξα, υπάρχει! . . .

Καί έμπλεως ελπίδων 
Εύδαίμων ή ζωή μου άν, είπον αυτή άρχη,
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Σέ βλέπων άναλάμπει 6 σβύνων οφθαλμός μου,
Καί τήν ©ωνήν σου μόνον ποθεί ή ακοή μου,

Τό πάν έπί του κόσμου 
Συ είσαι, καί έλπίς μου, καί μέλλον καί ζωή μου.

Ά λ λ ’ είθε ή ζωή μου έν πλήρει ηρεμία 
Πλησίον νά διέλθη ς τήν νέαν σου αγκάλην,

Καί ή ψυχή μας μία,
Εις σφαίραν νά πετάξφ συνάμα είθε άλλην.

Α. I. Σ. (Άάμ/ος)

Έ ν ίάκρυ επί του τάφου του φίλου μου 

Δ.  Φ  Α  Ω Ρ  ο  r .

Α υ α τ υ χ ή ! μ ή  σ τή θ η  σου δέρνεις, 

Σ β ύσ ’ τ ή ν  φ λ ό γ α  τ ή ς  λ ύ τ η ς  τ ή ς  τό σ η ς, 

Κ αί α ν τ ή ν  μ α ύ ρ η ν  χ α ρ δ Λ  ξερριζώ σης, 

'Α π ' έχεΤ π ο ύ  τν  α ύ τό ς  δέν τό ν  φέρνεις.
ΖΑ ΛΟ ΚΩΣΤΑΣ.

Ματαίως ή καρδία μου ζητεί τήν έρημίαν,
Ματαίως Φεύγω τήν φαιδράν του κόσμου κοινωνίαν, 

Μάτην ήδύλαλον πτηνόν,
Νά καταπνίξη προσπαθεί τόν μαύρον στεναγμόν μου,

"Η \ά  κρατήση τό θερμόν καί ρεον δακρυόν μου 
Μέ έν κελάδημα τερπνόν.

Ή  δυστυχής καρδία μου θρηνεί μέ τάς ιτέας,
Καί ψάλλει καθώς εις στιγμάς πικράς καί τελευταίας 

Ό  θνήσκων κύκνος κελαδεΐ
Ώ ς αποτρόπαιος σκιά έγγίζω τάς αβύσσους,

Κ’ εις δάση ένθ’ αύρα λεπτή σείει τάς κυπαρίσσους 
’Εκ’ ή ψυχή μου θρηνωδεί.

Αλλ’ έν τω μέσω τής ψύχρας σιγής τής ύφηλίου,
Περί τά μέσα τής νυκτός έντός νεκροταφείου,

Ακούω πένθιμον κραυγήν.
Κλαυθμ.οί τού νυκτικόρακος ή τής γλαυκός οί θρήνοι 

Τάς άκοάς μου πλήττουσι; φεύ ! ή σκιά έκείνη 
’Εκφέρει μαύρην οίμωγήν!

Πού προχωρεί; άς ίδωμεν ώ! φέγγε μας σελήνη,
Τήν άνεγνώρισα Θεέ! ή δύστυνος έκείνη,

Πώς συγκινεΐ πάσαν ψυχήν!
Έστάθη, έγονάτισεν, εις νέον τι μνημεΐον,

Λυσίκομος ή τάλ,αινα καί μέ σπονδήν δακρύων,
Ποιεί θρηνώδη προσευχήν.

Βρέφος εις τάς άγκάλας της κρατεί πεφηλημένον,
Κ’ εις τήν ΰγράν της δεξιάν στέφανον μαραμένον, 

Καί λέγει ταύτα μέ κλαυθμούς:
»Άώρως φευ! τού βίου μου έμάρανες τά ρόδα,

»Εις εύανθή παράδεισον ώς έθεσα τόν πόδα,
Ψυχής ήσθάνθην σπαραγμούς.

»Μιμούμ,αι τήν εύαίσθητον καί θλιβεράν τρυγόνα,
»"Ητις άπαύστως θρηνωδεί εις έρημον δρυμώνα, 

Συντρόφου στέρησιν πιστού.
Μαύρην έσθήτα τού λοιπού ή τάλαινα θά φέρω,

»Κ’ εις μαύρον μνήμα θά θρηνώ άντί οϊμοι! νά χαίοω 
’Εντός τού νυμφικού παστού.

" Εις ώραν καθ’ ήν σύμπασα ή φύσις ησυχάζει,
I Καί μέ τόν μαύρον πέπλον της ή νύξ τό πάν σκεπάζει,

Μέ γοεράς έγώ φωνάς,
»Τήν ησυχίαν τών νεκρών ταράττω καί συγχίζιυ,

■> Μέ ρείθρα τών δακρύων μου τού τάφου σου ποτίζω 
’Ιτέας όύο μελανάς.

«Τό τέκνον σου ς’ τούς γόους μου κ’ έκείνο κλαυθμηρίζει, 
"Μέ τήν άθώαν του φωνήν πατέρα μου τραυλίζει, 

κ’ αισθάνεται θλίψιν πολλήν,
"Ακούον μόνην τήν ήχώ τούς λόγους του νά λέγη,

II Κ’ έπί τού στήθους μου ενώ ό στεναγμός του Φεύγει
Κλίνει εύθύς τήν κεφαλήν.

"Εις πέλαγος μέ άφισες τρικυμιώδες βίου,
"Ώς λέμβον κινδυνεύουσαν καί ανευ πηδαλίου 

’Εν μέσω κλύδονος δεινού.
"Χήραν μέ τέκνον ορφανόν άθώον τρισαθώον,

"Μή έννοούν τής δυστυχούς μητρός του κάν τόν γόον 
Κ’ έν μέσω κόσμου φαεινού,

"Μετέβη τώρα φίλτατε ή αγαθή ψυχή σου,
"Καί μετ’ αγγέλων τέρπεται έντός τού παραδείσου 

Πλήρης χαράς τε καί στοργής.
»Τήν σύντροφόν σου πλήν σκληρώς πώς άφισες εις θρήνον, 

»'Ινα μ,αραίνηται καθώς τού έαρος τό κρίνον 
Έ π ί τής κάτω ταύτης γής;

"Τήν νεκρικήν σου άνοιξε ώ σύζυγε άγκάλην,
» Καί λάβε τήν φιλτάτην σου εις σφαίραν κόσμου άλλην, 

Ένθα σύ τώρα κατοικείς....
"’Αλλά τό τέκνον μας;... Θεέ! πώςκλαΐον μέ ταράττει 

»Καί περιπτύσσον με θερμώς τά βάθη πώς σπαράττει 
Καρδ ίας μου τής μητρικής!

Τό βρέφος οαως ύπνωττε στα στήθη της άθώως,
’Ενώ τής μαύρης του μητρός ό στεναγμός άθρόος 

Έξήρχετο μετά λ.υγμών.
Τόν μαραμένον στέφανον πολλάκις άσπασθεΐσα 

Έπέστοεύ/εν ή δυστυχής σπαρακτικόν άφεϊσα 
Έ πί τού τάφου στεναγμόν.

Τό πάν έκάλυψε σιγή γόοι κλαυθμοί καί θρήνοι 
Τά πάντα έσιώπησαν, καί μόνη ή Σελήνη 

Ακτίνας ερριπτεν ώχρας,
Έ πί τού τάφου ένθα τις μέ μαραμένα χείλη,

Τήν ψύχραν κόνιν συνεχώς όακρυρροών έφίλει 
Φρικώδους κλίνης καί ψυχράς.

Μ. Μ. ΠΑΠΠΑΣ

Η  Β  A  Μ  Α  Ε  Α .

Μ Υ Θ ΙΣ Τ Ο Ρ ΙΑ

Φ  !* Ε Δ Ε Ρ  I Κ  O V  Ι Ο Υ Λ Ι Ε

Ε Κ  Τ Ο Υ  Γ Α Λ Λ Ι Κ Ο Υ

‘Ύ π ό  I. X .  Κ.

Μ Ε Ρ Ο Σ  Π Ρ Ο Ϊ Ό Ν .

Ο Μ Α Τ Ο Υ  Β Α Σ .

Κατά τόν ’Απρίλιον τού έτους 1 8 3 8 , περί τήν όγ'δόην 
ώραν τής πρωίας, τρείς άνθρωποι, διαφόρου μορφής έστά- 
θησαν επί λόφου τινός κειμένου πρός τά βόρειον μέρος 
της Γουαδελούπης έν τή καλούμενη επαρχία ό Ματουβάς.

Εντεύθεν τό όμμα έπεκτείνεται πρό; άπεράντους φυ
τείας καφεών, αίτινες διακλαδιζόμ.εναι ύπό μακοών ςί 
χων όπωροφόρων μηλεών καί άλλων δένδρων όμ.οιάζου- 
σι λαμπρόν ποικιλόχροα τάπητα. Καί δεξιόθεν μέν ή πε- 
διάς βυθίζεται, ούτως είπΐίν, εις τόν ωκεανόν, ένω άριστε- 
ρόθεν φαίνεται ό τεθολομένος όρίζων ύψούαενος άπό λότον 
εις λοφον καί τελευτών εις σειράν άλη/.λουχών όρέων πε- 
ριστεφομένων ύπό σύσκιων δασών ών τά πυκνά ουλλώ- 
ματα περιχρυσούνται ύπό τών πρωινών ηλιακών άκτίνων.

Ουχί μακράν τού μέρους τούτου υπήρχε πάλαι ή οι
κία τού Κ. Σ. έν ή κατέφυγε /.ατά το 1802 ό πεειβόη- 
τος άρχηγ'ος τών Κρεολών Αελγκρές τ ’ άνομα, διωκόμενος 
υπό τού ςρατηγ-ού 'Ρισεπάνς καί έν ή έτά.Φη τινάξας αύ-

ι > > . < . . ■ 1 „την οι υπονόμου εις τον αερα αφου πρώτον εκλεισεν εν 
αυτή τάς γυναίκας καί τά παιδί α, προτιμών ούτως ηρωι
κόν θάνατον παρά. αίσχράν δουλείαν.

Ο νεώτεροςτών τριών άνω είρηθεντων ατόμων έτη σύννόύςίμ,υρίας ψιθυρίζων ναρρ.ανδικάς βλασφημίας, ένω ό μαύρος 
ύπο συκήν τ  ινα καί ήρχισε νά παρατηρή μετά προσοχής' οδηγός Ζευς τούνου.α κατεβρόχθιζε μεθ’ ήδύτητος οπώρας 
και κατήφειας τα μή έξαλειφθέν τα είσέτι ίχνη τού κτιοίου. | τινάς ών οί μαύροι γ'ενικώς είσί λαίμαργ'οι.

Ο νεος ούτος ήτο ήλικίας 28 μέχρι τριάκοντα έτών, Ό  νέο; ίστατο τάς χεΐρας εσταυρωμένα; έπί τού 
αναστήματος υψηλού έυ-οαίνοντος οώυ.ην καί ευκινησίαν. στήθους καί τό βλέν.μα προσηλωμένο·/ έπί τών ερείπιων 
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Έκ τού τρόπου τής ένδυμ.ασίας του δέν ήδύνατό τι; νά 
έννοησφ οτι ο νεος ούτος ήν ζενος, αλλά τό πεόσωπόν του 
έφ’ ού ά ήλιος τών Άντινήσων (A ntiües), δεν ειχεν εί
σέτι διαχύσει τό διάπυρον έκείνο καί ύπομέλανον χρώμα 
τό χαρακτήριζαν ιδίως τούς Κρεολούς, έποόδιδε τήν πεό 
ολίγων μάλιστα (ορών άφεξίν του.

Πραγματικώς, ά νέο; ούτος Έρνέστης τούνομα ήν υιός 
πλουσίου τινός προμηθευτού τής Χάβρης, άοιχθείς τήν 
προτεραίαν εϊς Γουαδελούπαν.

Τήν ιδίαν εσπέραν τής άφίζεως του είχεν ζητήσει πα
ρά τής δεσποινίδα; Κλαρίσσης εί; τής οποίας τά οικηυ.α 
είχε καταλύσει, μαύρον τινά έγ'χώριον οδηγόν εις ον τήν 
έπαύριον μ.όνον είπεν ότι τά μέρος ένθα έπεθύσ.ει νά ό- 
δηγ'ηθή ήτο ή οικία τού Κ. Σααύών ενός τών έπισηαο- 
τέρων κατοίκων τού Ματουβά.

Τό δ’ άλλο άτομον τά συνοδεύον τόν Έρνέστην ήτο υ
πηρέτης τις Ευρωπαίος, χονδροειδής τις Νορμανδός ού τί
νος ή κομψή στολή κακώς ύπέκρυπτεν τήν οστεώδη καί 
δυσανάλογ'ον κατασκευήν τού σώματος του, καί τού ο
ποίου τό στενόν αετωπον, ή πυρόά κόαη καί τά έρυθρά 
χείλη, ήσαν εις άντίθεσιν μετά τής έπί τού προσώπου του 
χ αρακτηειζομένης πανουργίας, δολιότητος καί κακεν- 

~Λ !
Καθ’ ήν στιγ'μήν άίρχεται ή οιήγησις μας, ο υπηρέτης 

’Ιωάννης Πλονζέ είχεν έξαπλωθή μετά τριωρον οδοιπορίαν 
ύπό τήν σκιάν, κάθυγροςΰπό τού ίδρώτος, άσθμ.αίνων, καί
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τού αρχαίου οίκου του κόμητος Σ. μετ’ ολίγον δέ ώσεί 
παραφερόμενος ύπό των συλλογισμών του.

—  ’Ώ  ήταν γενναίοι καί εύγενεϊς τωόντι άντρες άνέ- 
κραξεν.

—  ΙΤοΐοι αύθέντα; ήρώτησεν όισθύμως 6 υπηρέτης.
-— Οί κρεολοΐ άπήντησεν ό Έρνέπης, οίτινες μετά ηρωι

κήν άντίτασιν προύτίμ,ησαν ήρωϊκώτερον ετι θάνατον παρά 
αίσχράν δουλείαν. 'Ο μαύρος έγέλασεν περιφρονητικώς καί 
ήρχισε ν’ άδη, χαμηλή τή φωνή καί τρύγων πάντοτε τό έ
ξης άσμα εις ιδίαν γλωταν ούτινος ή μετάφρασις ιδού:

<■ Αυτοί οί χρ(ο.Ιο). ίίτακ ivpocr x artra  taxor και 
txrtivacvr d ir  καταδέχονται a.U'or ret .leyovf on at 
UTftipat To>)· i)car /tarpar.

Πριν όυ.ως τελ.ειώτει τόν πρώτον στίχον άφήκε γοεράν 
κραυγήν, έκύλισε καταγής ώς ύπ’ δφεως δηχθείς, καί 
προσήλωσε έντρομον βλέμμα επί του ανθρώπου ό’στις τόν 
είχε διακόψει έπηνεγκών έπί τής ράχεως του δεινόν κτύ
πημα μάστιγος.

'Ο ’Ιωάννης Πλονζέ άνεπήδησε πάραυτα νομίσας ότι 
κροταλίας τις δ<ρις έδηξε τόν δυς-υχή μαϋρον' διότι ά Ιωάν
νης ούχί μόνον έπίτευεν εϊς την ΰπαρξιν κοοταλ.ίων ό®εων,

• άλλ.ά καί δεν άμφίβαλλ,εν ουδόλως ότι ύπήρχον πίθηκοι 
επτά ή οκτώ πόδας τό μέγεθος, καί σαρκοφάγα όρνεα 
άρπάζοντα ολοκλήρους βόας έπί των πτερύγων των.

Ό  Έρνέστης εστρεψεν ωσαύτως την κεφαλήν καί είδεν 
άνθριοπον τινά όστις βεβαίως είχεν έξέλ.θει διά μέσου των 
πλησιόχιυρον φυτειάν περιστυχούνεων δένδ ρων.

*0 άνθρωπος εκείνος ύψηλόσωμος καί νέος είχε ωραίους 
τούς χαρακτήρας, άλλ' έπί του ισχνού προσώπου του έζω- 
γοαφίζετο σκληρά καί απάνθρωπος ψυχή. Τό μελαμψόν 
χρώμα του, τά έξέχοντα μήλα των παρειών του καί ή 
ούλή κόμη του αρκούντως κατεδείκνυον ότι άνήκεν εις τήν 
φυλήν εκείνην έφ’ ής ό Έρνέστης είχεν επιφέρει τήν φιλο
σοφικήν κρίσιν του' άλλ’ ό νέος οδοιπόρος δεν έλαβεν και
ρόν νά παρατηρήση πάνπα ταύτα διότι μετά φωνής ορ
γίλου καί σοβαράς ήν ήθελε μετριάσει ίσως ή άνάμνησις 
τού Λελγκρές,

—  ΙΙοΐος άνέκοαξεν σοί έδωκε τό δικαίωμα να κτυ- 
πήσετε αύτόν τόν άνθρωπον;

—  Τόν άνθρωπον! άπήντησεν ό κρεολός, δηλαδή αυ
τόν τόν δούλον εννοείτε.

—  Είναι αληθές δούλος, καί γνωρίζω ότι εδώ συγ- 
χωρεΐται νά κτυπα τις τόν όμοιόν του, άλλά τό δικαίωμα 
τούτο δέν ανήκει νομίζω παρά εις τόν κύριον τού δούλου.

—  Ναι άλλά έχω νομίζω τό δικαίωμα νά τιμωρώ 
εκείνους οίτινες κλέπτουν τά  όπωρικά μου.

—  Δεν είναι άληθές άνέκραξεν τρέμων ό μαύρος διότι 
ποτέ δέν καλούσι κλοπήν τά νά κόψη τις έν όπωρικόν 
άπά ένα κήπον' άλλ’ ό άνθρωπος ούτος μέ έκτύπησεν διότι 
έψαλλα τό άσμα εκείνο κατά των κρεολών.

—  ’Ά θλιε! άνεβόησεν ό κρεολός υψών έκ νέου τήν μά
στιγα. Άλλά πριν ετι επιφέρει τό κτύπημα ό Έρνέστης 
τόν έμπόδισεν λέγων αύτώ.

—  Έάν πραγματικώς ανήκετε εις αύτήν τήν φυλήν, 
οφείλετε νά είσθε επιεικέστερος πρός τούς προγόνους σας 
τούς μαύρους.

Εις τούς λόγους τούτους τού Έρνέστου ό κρεολός έρρι- 
ψεν έπ’ αύτού άγριον βλέμμ.α, άλλ’ έξετάσας ίσως τά 
πρό αύτού τρία άτομα καί ίδών τήν πάλην άνισον καίτοι 
Ηρακλείου ρώμης κάτοχος, έστρεψε τά νώτα πρός τον Έρ- 
νέστην, λέγων.

—  Επιτηρείτε καλλίτερον κύριε τό άνδράποδον τούτο 
διότι άλλως θά μετανοήσετε.

Καί πάραυτα, είσήλθεν έν τή φυτεία, ένώ ό μαύρος 
μυρίους έποίει μορφασμούς ώς ό ύπό τού κυρ.ίου του τιμω
ρηθείς πίθηξ. Τό μ.ικρόν τούτο συμβάν ήθελε φανή άσήμαν- 
τον εις πάντα άλλον παρά εις τόν Έρνέστην εις 8ν υπήρξε 
άντικείμενον μακρών καί δεινών συλλογισμών.

Τώ οντι, ό Έρνέστης ήτο είς έξ εκείνων τών φιλελευ
θέρων νέων, γενναΐαν έχων τήν καρδίαν, καί έξημμένην 
τήν κεφαλήν, θεωρών τήν ένεστώσαν κατάστασιν τών 
άποίκων ιός τό αίσχος τού αΐώνος. Υπάλληλος ων έν τω 
καταστήματι τού πατρός του ού τίνος μυριάκις είχε υπο
κινήσει τήν οργήν διά τών κατά τών κερδοσκοπιών του 
σφοδρών καταφορών αύτού, δέν έλειπεν, οσάκις σάκκος τις 
καφφέ ή σακχάρεως έφέρετο έν ταΐς άποθήκαις ν’ άνα- 
κράζτι :

'·■ Πεπολιτισμένε άνθρωπε! θέλεις πιει τό αίμα τού 
όμοιου σου ύπό τό πρόσχημα τού καφέ καί τής ζακχά- 
ρεως' ιδού τό Εύαγγέλιον τών αποικιών!

Λίαν δισχερές οθεν ήθελεν είσθαι νά μαντεύση, τις ό
ποιοι λόγοι ήνάγκασαν τόν τοιαύτα ελεύθερα φρονήμ.ατα 
κατέχοντα Έρνέστην ν’ άπέλθη είς Γουαδελούπαν.

Ά λλ’ ιδού οί λόγοι ούτοι.
Ό  πατήρ τού Έρνέστου Κ. Κλεμανσώ διέκειτο πρό 

πολλών ετών είς έμπορικάς σχέσεις μετά τού έν Γουαδε
λούπη, Κ. Σααψών. Μετ’ ού πολύ, αί σχέσεις αύται κα
τέστησαν στενώτεραι, οί δύο έμποροι διέγνωσαν τάς πε
ριουσίας άλλήλων, καί έν αύτή δέ τή έμπορική άλληλλο- 
γραφία των έκμυστηρεύοντο άμοιβαίως τάς οικογενειακής 
τιον υποθέσεις.

Ούτως, ότε ό Κ. Σαμψών εγραφεν είς τόν Κ. Κλεμαν
σώ νά τώ στείλη πολύτιμα τινά σκεύη, κόσμους, μουσικήν, 
ή άλλο τι, τώ παρήγγελεν νά έκλέγη αύτά μετά προσο
χής καθό προωρισμένα διά τήν μονογενή του θυγατέρα 

I καί κληρονόμον Κλάραν τούνομα.
Άφ’ έτέρου δέ, ό Κ. Κλεμανσώ ότε έστελλε τά ζητού

μενα πράγματα τά έπήνει ώς κομψότατα, καθό όντα τής 
έκλογής τού έμπειρογνώμ,ονος καί φιλοκάλου χαίροντος 
φήμην Έρνέστου.

"Ωστε ό βαθύπλουτος καλλιεργητής μονογενή έχων 
θυγατέρα, καί ό ούχ ήττον εύπορος προμηθευτής μονο
γενή έχων ωσαύτως υιόν, έλαβον ύπ’ οψιν βεβαίως ότι ή 
ουγχώνευσις τών δύο κολοσσιαίων έκείνων περιουσιών ώ- 
ραΐον θά ήτο πρόβλημα' άμφότεοοι οθεν, λέξιν πρός λέξιν, 
βήμα πρός βήμα, καί μετ’ άκοας έκατέρωθεν περισκέ- 
ψεως, είχον έκφράσει τήν ιδέαν έμ.πορικής συντροφιάς.

Ό  μέν καλλιεργητής έζήτει άξιον τινα νέον όστις νά 
τού διευθύνη τάς νεωστί έφαρρ.οσθείσας είς τήν καλλιέρ
γειαν τής ζακχάρεως μηχανάς' ό δέ προμηθευτής έπεθύ- 
μ.ει νά γνωρίσν) ό υιός του τόν τόπον οθεν έξήρχοντο τά 
τό έμπόριόν του άποτελοϋντα προϊόντα' τέλος πάντων 
μετά μακράν άλληλλογραφίαν, τό σχέδιον έγεινε άμοι- 
βαίως παραδεκτόν καί άπεφασίσθη νά στείλουν τόν Έρ
νέστην είς Γουαδελούπαν, χωρίς όμως νά τω  κοινοποιή- 
σωσι τά προμελετηθέντα.

'Ο Κ. Σαμψών διά λόγους ούς θά ε’ίπωμεν αργότερα, 
είχεν απαιτήσει τήν έχεμύθειαν ταύτην άπό τόν Κ. Κλε
μανσώ όστις όμως δέν ήκολούθησεν τάς συμβουλάς τού 
άνταποκριτού του καθό γνωρίζων τήν πρός τούς καλλιερ
γητής αντιπάθειαν τού Έρνέστου, καί φοβούμενος μή άμ.α 
άφιχθέντος αύτού είς Γουαδελούπαν άποπεμφθή παρά τού 
μέλλοντος πενθερού του προσκρούων βαναύσως είς τάς τού
του ιδέας καί φρονήματα. Ούχ ήττον δέ έφοβείτο μή ή 
είς τόν Έρνέστην γενησομενη πρότασις συνοικεσίου μετά 
τής θυγατρός ενός έκ τών δουλεμπόρων ώς ό Κ. Σαμψών 
άπορριφθή ρητώς παρ’ αύτού.

Έν τούτοις, ή κενοδοξία τού προμηθευτού ύπερίσχυσε 
άπεφάσισεν νά εϊπνι τήν καθαρά·/ αλήθειαν είς τόν Έρνέ
στην, προτιμών έάν ούτος άπεποιεΐτο, ν’ άποποιηθή ωσαύ
τως έπί τινι εύλογο φανή προφάσει είς τόν ανταποκριτήν 
του, παρά νά ίδη, άποπεμπόμ,ενον τόν υιόν του ώς αύθά- 
δες τι μειράκιου.

Διό έκάλεσε παρ’ αύτώ τόν Έρνέςην όςις είς τούς πρώ
τους λόγους τού πατρός του ανεσκίοτησεν ύπ’ άγανακτήσεως 
άλλ’ αύθωρεί κατέστη σύννους καί ώς αν ή ύπό τού πατρός 
του γενομένη πρότασις παρίστα τήν λύσιν τίνος ζητήμα
τος άπασχολούντος αύτόν, συγκατένευσεν άδιστάκτως.

'Η απροσδόκητος αύτη συγκατάθεσις έξέπληξεν καί ¡ 
κατετάραξεν ούκ ολίγον τόν Κ. Κλεμανσώ ύποπτευόμενον 
μή ή ύποταγή αύτη τού υιού του ύπέκρυπτε μυστικόν τι 
σχεόιον. Διό μυρίας τώ έπρόβαλλεν έρωτήσεις άλλ' αί α 
παντήσεις τού νέου ήσαν βραχεϊαι καί ακατάληπτοι διι- 
^Χ,υριήομένου ότι ό μόνος σκοπός του ήτο νά φανή άρεςός 
είς τον πατέρα του.

Ωστε ό Κ. Κλεμ.ανσώ ούδένα έχων λόγον ΐνα τόν κρα- 
τήσή, έξαπέστειλεν αύτόν, απαλλασσόμενος, ώς ελεγεν, 
πάσης εύθύνης.

Αλλοίμονον! έάν ό Κ. Κλεμανσώ έγίνωσκεν όποια

παντός έν Χάβρη.
Καί τώ όντι ό φιλελεύθερος νεανίας είχεν άφεθή έπί 

τών πτερύγων τής φαντασίας ώς πάντες οί τά όνειρα πραγ
ματικότητας έκλαμβάνοντες.

Καί πρώτον μέν προύτίθετο νά έπισκεφθή τάς αποι
κίας, περιηγηθή τόν τόπον, μελ.ετήση τά διέπον αύτόν 
σύστημα, ώς καί τά χρηστά καί φαύλα έπικρατούντα ή- 

ίνα έπαναφέρη μετά ταύτα έν Γαλλία έναργεϊς καί 
άδιαφιλονεικήτους αποδείξεις καί διά τούτων καταπολε
μήσει τήν βάρβαρον εκείνην καί σκληράν τυραννίαν, τήν 
καθιστώσαν τά ανθρώπινα πλάσματα ηλίθια καί ποταπά 
κτήνη.

Μετά τάς σκέψεις ταύτας, ή φαντασία, ή τρομερά αύ
τη μάγισσα έζήτει μεγαλείτερα σχέδια' δύσκολου τάχα 
ήθελεν είσθαι νά κατηχήσή τις διά τού λόγου ή μάλλον 
διά παραδειγμάτων πρός θρίαμβον τής ανθρωπότητας;

Ούτως ό Έρνέστης έν ταϊς ονειροπολήσεις του ένυμ- 
φεύετο τήν δεσποινίδα Σαμψών καθίστατο κύριος τώ« ι
διοκτησιών τού πενθερού του, είτα μια των ημερών ήλευ- 
θέρωνεν όλους τούς ύπ’ αύτόν δούλους αφού πρώτον προε- 
τοίμαζεν αύτούς διά νέας τινός κοινωνικής διαίτης, καί 
ούτως άπήλαυεν τής έμπιστοσύνης καί άφοσιώσεώς των.

Τότε οί οκνηροί δούλοι καθίσταντο φιλόπονοι έργάται, 
τά  ηλίθια έκεΐνα οντα καθίς-αντο τίμιοι, έγκρατεις κάγα- 
θοί οίκογενειάρχαι, καί διά μόνης τής άπελευθερώσεως των 

Ιεύρίσκοντο αίφνης έξησκημένοι είς άπάσας τάς άρετάς, 
ένώ ό Έρνέστης Κλεμανσώ ώς άλλος απόστολος, ώς άλ
λος πατριάρχης έθεμελίου έν μέσω τών δούλων έκείνων 
αποικιών έλευθέραν τινά αποικίαν καί προσυλήτιζεν τούς 
αμαρτωλούς καί τυφλώττοντας δουλεμπόρους.

Μετά μικρόν ή σκηνή ήλλαζεν' οί φθονεροί άποικοι τώ 
παρενέβαλλον μόρια προσκόμματα είς τήν έαυτού έπιχεί- 
ρισιν' τόν κατεδίωκον, τόν έστενοχώρουν καί έπιβουλευόν- 
το τήν ζωήν του. Τότε ό απόστολος έγένετο Σπάρτακος, 
έτίθετο έπί κεφαλής τών έλευθερωθέντων μαύρων, προσεκά- 
λει τούς έλευθερίαν ποθούντας λοιπούς δούλους καί κυρήτ- 
των τόν πόλεμον κατά τών λευκών τυράννων άπηλευθέ- 
ρωνε τήν ύπό τάς αίσχράς άλύσσεις τής δουλείας τένουσαν 
καί καταπιεζομένην εκείνην γήν, καί έγκαθίδρυεν άκμ.αϊαν 
δημοκρατίαν ήςτινος ό ίδιος καθίστατο πρόεδρος.

Δέν δυνάμεθα βεβαίως νά είπωμεν ότι Ααύτα ήσαν τα 
σχέδια τού Έρνέστου διότι ήσθάνετο έαυτόν ανίκανον εί- 
σέτι πρός πραγματοποίησιν αύτών' άλλ’ είναι βέβαιον ότι 
κατά τάς έκδρομάς τής φαντασίας του καί διαμέσου τής 
άπεράντου πεδιάδος τών συμπερασμών ή ιδέα αύτη είχεν 
άναφανή ώς φάσμα, ό δέ νεανίας τήν ώθει πρό αύτού χω 
ρίς όμως καί νά δίδη βάσιν.

"Εν έκ τών υ.άλ.λον άπασχολούντων αύτόν άντικειμέ- 
I νων, ήν καί ή στολή ήν ήθελε φέρει ώς δημοκρατικός βα-
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ήσαν τά σχέδια τού Έρνέστου, ήθελε κρατήσει αύτόν δια-



4 H  B I N A N Ε Α .

σιλεύς, καί πολλάκις ρεμβάζων είχεν χαράξει διά του 
μολυβδοκονδύλου παραδόξους τινάς μορφάς ηγεμόνων αΐτι- 
νες θά ήρμοζον λαμπρώς έπί κεφαλής ένά; r-ρατού μαύρων. 
Κατά τούς υπολογισμούς του νέου οί φυγάδες πάσης φυ
λής ήθελαν είσθαι οί πρώτοι θιασώται των ιδεών του καί 
το’, πληροφορηθείς περί τνίς ττρός του; μαύρους άντιπαθείας 
των κρεολών, καί λησμονών οτι καί έν Ευρώπη) ό άρτίως 
έζευγενισθείς περιφρονεΐ περισσότερον των ττρό μικρού ό- 
μοιον του πολίτην -παρά τον αρχαιότερου αριστοκράτην, 
καί ότι ή άνθρώπινος φύσις είναι ή αυτά, πανταχόσε τής 
οικουμένης.

Έ ς απάντων τούτοιν εννοεί ό άναγνώς-ης ότι ή μετά τού 
Ίδομενέως (τούτο είναι το όνομα τού κρεολού) συνάντησις 
τού Έρνέστου εφερεν καίριον τραύμα εις τάς ελπίδας καί 
τάς ονειροπολήσεις του, καθ’ ήν στιγμήν μάλιστα, ό νεα
νίας είχεν ένθουσιασθεΐ πλέον παρά τό σύνηθες θεωρών τό 
μέρος ένθα ό Δελγκρές είχε θυσιασθεϊ τόσω γενναίως.

Τοιαύτην δέ έντύπωσιν τω έπροςένησεν ή συνάντησις 
αυτή ώστε άμα ό κρεολός είσήλθεν έν τη φυτεία έστράφη 
προς τόν Ίωάννην καί μεθ’ ύφους λίαν άποτόμου.

—  νΑγωμ.εν οκνηρέ, τω  είπεν, αρκετά άνεπαύθης 
νομίζιο.

Είτα αποτεινόμενος προς τον μαύρον, προσέθεσεν μει- 
λιχίως.

-— Έζακολουθήσωμεν την όδόν μας φίλε μου.

Β ' .

Ο Υ Π Η Ρ Ε Τ Η Σ  Κ Α Ι  Ο /ΙΟ Υ Λ Ο Σ .

Ό  Ζευς εδειςεν την όδόν ήν ώοείλον ν’ άκολουθήσωσιν 
καί ήτις έκτείνετο προς την μακρόθεν φαινομένην 2ου- 
φριέραν.

Ό  Έρνέστης ώδευσε πρώτος ίνα παραδο θή εις τάς σκέ
ψεις των, ό δέ ’Ιωάννης μετά τού μαύρου τόν ακολούθησαν.

Έν τούτοι; ό Μαστρό Πλονζέ, μετά πλείσης όσης δυσ- 
μενείας ύπηκουσεν εις την διαταγήν τού κυρίου του, διότι 
άμα άπομακρυνθέντος αυτού, άνέκραξε μετ’ όργής.

-— Νά πάρ’ ό Αιάβολος I καλλίτερα είχα νά ήμην εις 
τό χωρ’ό μ.ου νά σκάπτω τήν γην, παρά νά ψήνομαι έδώ 
εις τόν ήλιον ώσάν τό ψάρι ’στην έσχάραν.

—  Πώς, ήρώτησεν έκπληκτος ό Ζεύς, έσκαπτες εις τήν 
πατρίδα σου; είσαι λοιπόν καί σύ δούλος ;

— Έζ εναντίας άπήντησεν ό ’Ιωάννης, τότε ήμην ελεύ
θερος’ άλλά δεν έζετίμησα τήν ευτυχή θέσιν μου.

—  Αδύνατον έπανέλαβεν, ό Ζεύς’ τό σκάψιμον είναι

έδώ τό έπιπονήτερον εργον των μαύρων’ όσον τό κατ’ έυ.έ 
τουλάχιστον, προτιμώ μυριάκης τήν εργασίαν τής οικίας.

—  "Ισα, ΐσα προσέθεσεν ό Ιωάννης ή εργασία τής οι
κίας είναι σκλαβείά; Νά σηκώνεσε τό πρωί εις τάς πέντε 
διά νά φροντίσης διά τόν ίππον, καί νά καθαρίσης τήν 
άμαςαν. ’Έπειτα νά έτοιμάσης τά πράγματα τού κυρίου, 
νά καθαρίσης τά ενδύματα καί τά υποδήματά του, νά 
συγυρίσγς τό δωμάτιον, νά κάμης τάς παραγγελίας, νά 
πηγαίνγς εις τήν άγοράν, νά συνοδεύης τόν κύριον πολ- 
λάκις εις τού; περιπάτους του, ενίοτε νά τόν περιμένης 
τρεις ώρας είς τήν θύραν τού θεάτρου καί των χορών.

Ό  .Μαύρος ήτένισε έκπληκτος τόν Ίωάννην καί άνέ- 
κραξεν.

—  Πώς ! όλ’ αυτά τά  έκαμνες μ.όνος ;
■—  Βέβαια, άπήντησεν ό υπηρέτης μετά κομπαστικού 

ήθους.
—  ”Λ ! έδώ δεν είν’ έτσι, έπανέλαβεν ό μαύρος έδώ 

είνα’ είς δούλος διά τό πρόγευμα, άλλος διά τά ένδύ- 
ματα, άλλος διά τό δωμάτιον, καί άλλος διά τόν ίππον.

’Ά ! έζηκολούθησεν μετά θλιβερά; φωνής, ό δυστυχής 
δούλος ήθελεν άποθάνει άπά τόν κόπον έάν ήναγκάζετο 
νά κάμγ ό'λην αυτήν τήν εργασίαν μόνος.

—  Μοί φαίνεται άπήντησεν ό ’Ιωάννης ότι έσεΐ; άπερ- 
νάτε καλλίτερα άπό ημάς.

—  ’Γεύματα! ψεύματα! άνεβόησεν ό Ζεύς, ημείς εί- 
μεθα δυστυχείς καί άθλιοι μαύροι’ ό λευκός είναι πάντοτε 
ευτυχής!

—· Ναι. δεν λέγω τό έναντίον, άπήντησεν ό ’Ιωάννης 
θέλων νά άκτήστ] τήν υπεροχήν του, διότι ό λευκός είναι 
πάντοτε έλεύθερο; τουλάχιστον.

—  Τότε λοιπόν δέν έργάζεται! ήρώτησε περίεργος ό 
Ζεύς.

■—■ Πώς θέλεις, ζώον νά ζή χωρίς νά έργάζηται:
—  Τί λοιπόν θά πή νά ήναι έλεύθερο;.
—  Νά ήναι έλεύθερο;; . . .  έ, διάβολε άπήντησεν’ 

άμ.ηχάνως ό Ιωάννη; θά πή ότι όταν δέν είμαι ευχαρι
στημένος άπό τήν υπηρεσίαν τού Κ. Κλεμανσώ, τόν άφί- 
νιο, καί υπάγω είς άλλον.

—- Εννοώ, έννοώ’ άπήντησεν ό Ζεύς μειδιών μετ’ εύ- 
χαριστήσεως, είσαι έλεύθερο; νά ήσαι σκλάβος οποίου θέλεις.

Ό  Έρνέστης οστις είχε βραδύνει τό βήμα του, ήκουσε 
τό τέλος τής συνδιαλέξεως ταύτης, καί πρό πάντων τήν 
τελευταίαν άπάντησιν τού μ.αύρου, ήτις έν τή άπλότητι 
αυτής περιέκλειε σκληράν αλήθειαν έπί τής λεγομένης υ
περοχής τών Ευρωπαίων υπηρετών καί έπειδή παν ότι ά- 
πέβλεπεν τό άντικείυ.ενον τούτο άπήρεσκεν είς τόν νεα
νίαν στραφείς προς τόν Ίωάννην.

—  ’Έ , ζώον! τω είπεν όργύλως άφησε αυτόν τόν δυ
στυχή ήσυχον.


