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ΗΕ\ΤΕ ΗΜΕΡΑΙ
ΕΙ2 IIΑΤΜΟΝ,

'Υπό ΕΠ. I. ΣΤΑΜΑΤΙΑΛΟΥ.

Έπεπόθουν αείποτε νά έπισκεφθώ τήν Πάτμον, τήν νή
σον δηλονότι εκείνην, έν τη όποια ό θεολόγος ’Ιωάννης 
ήκουσε την μυστηριώδη φωνήν την έπιτάττουσαν αύτώ νά 
γράψν) ό,τι άν ίδη, καί ήτις έν ώρα εθνικής δυσπραγίας, 
επί Ικανόν χρόνον διετέλεσεν ένδοξον των Μουσών εν
διαίτημα. Άνέστελλον δέ την έκπλήρωοιν του πόθου μου 
τούτου, περιμένων άρμοδίαν ευκαιρίαν- άλλ’ έντυχών εσχά
τως τον άξιόλογον φίλον μου καί καθηγητήν τής θεολο
γίας έν τώ Πανεπιστημίω των Αθηνών Κ. ’Αλέξανδρον 
Λυκούργον, υπό τοϋαύτοϋ διακατεχόμενον αισθήματος ένό-

' μισα ότι ή προσδοκωμένη ευκαιρία μοί προσερέρετο ήδη 
Καί λοιπόν έπιβάντες μετ’ αυτού πλοιαρίου τίνος, άνεχω- 
ρήσαμεν πρό μεσημβρίαν τής 2 6  παρελθόντος ’Ιουνίου, έκ 
Μαραθοκάμπου τής Σάμου, κατευθυνόμενοι εις Πάτμον.

Μικρόν αί δύο αύται νήσοι άπέχουσιν άλλήλων, είκοσι 
καί έν ώς έγγιστα μίλλια" άλλ’ οποίας αναμνήσεις ή μ ι
κρά αυτη διοχή φέρει ! Μεταβαίνομεν άπό την γην τής 
αρχαίας δόξης, εις την τής χριστιανικής. Έπλέομεν τό 
πέλαγος έκεΐνο, εις τό όποιον κατέπεσεν ό υιός τού Δαι
δάλου, όταν έκ τής θερμότητος τού ήλίου έτάκησαν τά 
κήρινα αύτού πλευρά. Έβλέπομεν τά ά'ρος τής Μυκάλης, 
τού οποίου ή μέν κορυφή έχρησίμευσε τάφος μέγας μεγά
λου άνδρός, τού Πολυκράτους, οί δέ πρόποδες τόποι έν ώ 
κατεστράφησαν εξήκοντα χιλίάδες βαρβάρων κατά τού 
Λεωτυχίδου καί τών Ίώνων. Έθαυμάζομεν τήν μεγαλο
πρέπειαν τού Κερκητεως, προτείνοντος άγερώχως τά κρη-
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μνώδη πλευρά'αύτού εις τήν σφοδράν,τού άπαρκτίου ορ
μήν, τά  θέλγητρα καί τάς καλλονάς τής πατρίδος του 
Πυθαγόρου' χαΐρε, ώ Σάμος, γεννέτειρα του μεγαλειτέρου 
άνδρός, δνποτε οί αιώνες παρήγαγον, ακαταδάμαστος νή
σος ! Ό  Πολυκράτης έθετο τά πρώτα θέμεθλα τής ανεξί
τηλου δόξης σου, άλλ’ οί άπόγονοι εκείνου νέαν προσέθη- 
καν εις το δνομά σου λάμψιν' καί άν έπαυσαν του Άνα- 
κρέοντος καί του Ιβύκου τά ηδυπαθή άσματα, έπανελή- 
φθησαν όμως ταύτα γλυκυηχέστερον ού πρό πολλοϋ επί 
του Άρτ,ίου άκρου σου (Καβο-Φον’ά). Παρεπλεομεν τέλος 
τήν άγριόεσσαν καί πετρώδη ’Ικαρίαν, τής όποιας ό Πρά- 
μνιος οίνος τοσούτους έγλύκανεν άλλοτε λάρυγγας !

Μετά έξάωρον εύδιον πλοϋν άφίχθημεν έπί τέλους εις 
Πάτμον' άλλά τόσον ξηρά καί άγονος υ.άς έφάνη μακρό- 
θεν ή νήσος αύτη, ώστε τγ  άληθεία κατελήφθημεν υπό 
άπορίας πώς ποτε κατωκήθη τόπος, ένθα ούδέ δένδρα, 
ούδέ ©υτά βλαστάνουσι. Καί όμως μ.ή άπαγγείλωμεν το- 
σούτω ευκόλως την κατά τής Πάτμου καταδίκην. Ναι 
[ηέν, ένεκα του πετρώδους αυτής, καί του ναυτικού βίου, 
εις 8ν κατά μέγα μέρος οί κάτοικοι είσίν έπιδεδομένοι, ή 
γεωργία μικρόν έν Πάτμ-ω υπάρχει ανεπτυγμένη, ούχ ήτ- 
τον όμως τώ έπί την πόλιν άνιόντι καί αμπελώνες παρί- 
στανται καί άγροί καί δένδρα ικανά. Φαίνεται δέ ότι 
πρότερον ή Πάτ μος ήν κατάφυτος δένδρων, τούθ’ όπερ βέ
βαιοί ό ’Ιωσήφ Γεωργινός, γράφων έν έτει 1678 ότι ή γη 
της είναι έριβώλαξ καί γόνιμος, παράγουσα πυροός σίτους 
καί λαχανικά πολυάριθμ.α καί ότι ή νήσος γέμει αμπέλων 
καί συκών καί λιμονιών καί πορτοκαλλεών. Ό  Κρούσιος 
τοΐίμπαλιν, εις άντίφασιν περιπίπτων, λέγει ότι ή νήσος 
αύτη, ούτε σταφυλάς, ούτε σίτους παράγει, μ.όνον δέ τό 
μ.οναστη,ριον εχει ίκανάς άμ.πέλους καί κήπους* άλλ’ άν 
ή γή της δέν παράγει σταφυλάς καί σίτους, πώς τό μο
ναστήριον είχεν αμπέλους καί κήπους ; Ό  λιμήν τής Πάτ
μου, Σκά.Ια χυδαϊστί καλούμενος, χρησιμεύει άριστον 
τών πλοίων όρμητήριον, καί τοι προσβάλλει αυτόν ολίγον 
ό εύρος’ παρά δέ τον λιμένα ηρξαντο ού πρό πολλών έτών 
οί Πάτμιοι νά κατασκευάζωσιν οίκους καί άποθήκας (τό 
πρότερον ένεκα τών έπιδρομών τών πειρατών μη δυνά- 
μενοι νά πράξωσι τούτο) ώστε σήμερον τά παρά τόν λι
μένα πολισμάτιον αριθμεί περί τάς έκατόν οικίας καί 
άποθήκας.

Λιαμείναντες ολίγον αύτόσε, έλάβομεν έπί ήμιόνων την 
εις τήν κυρίαν πόλιν άγουσαν όδόν, παραλείψαντες όπως 
άλλοτε έπισκεφθώμεν τό παρά την όδόν ταύτη,ν πολύκρο- 
τον σπήλαιον τής άποκαλύψεως. Ή  όδός είνε. λίαν άνάν- 
τής, καί ήθελεν είσθαι λίαν δυσανάβατος, εί μή ό έκ Σα- 
μίων τό γένος έλκων αοίδιμος Ιεράρχης Σάρδεων Μεκτά- 
ριος, κάτεσκεύάζε ταύτη,ν ίδίοις άναλώμασιν' ώστε νυν ά-

νέρχεταί τις άπό του λιμένος εις τήν πόλιν Πάτμ.ον έντός 
τετάρτου ώρας.

’Ενταύθα έπιτραπείτω ήμιν μικρά τις γεωγραφική καί 
αρχαιολογική παρέκβασις. 'H νήσος Πάτμος, μία τών α
νατολικών Σποράδων, έκτείνεται κατά τόν άγγλον ύδρο- 
γράφον Graves μεταξύ τού 3 8 ' καί τού 38 ' καί 10" τής 
26° ανατολικού μήκους καί μεταξύ τού 17 ' Sl>" καί 2 3 ' 
τής 37° βορείου πλάτους άπό τόν Μεσημβρινόν τού Γρε- 
νοβικου’ έχει δέ 15 χιλιομέτρων μήκος έπί 10 πλάτους, 
ήτοι 60 περίπου χιλιομέτρων περιφέρειαν. Ό  Πλίνιος ορί
ζει τήν περίμ.ετρον αύτής είςτριάκοντα χιλιάδας ρωμαϊκών 
βημάτων, ούδείς δ ’ έτερος τών αρχαίων γ'εωγράφων, ούτε 
ό Στράβων, ούτε ό Άγαθήμέρος, ούτε ό ’Ισίδωρος δίδουσι 
πληροφορίας περί αύτής. Περίεργον δέ αποβαίνει πώς ή 
νήσος αύτη, η κειμένη μεταξύ τών Σποράδων καί τών Κυ
κλάδων, τόσω όλίγω προσείλκυσε τήν προσοχήν τών αρ
χαίων, ένώ περί νησίδων μικρότέρων καί άσημ-οτέρων ά- 
πησχολήθησαν ίκανώς ούτοι. Περί δέ τού ονόματος Πάτ
μος, ό Μελέτιος μυθολογεί ότι τγ  έδόθη άπό τού πατή
ματος τού Ποσειδώνος. Ό  δέ Βωχάρ παράγει τούτο άπό 
Συριακήν τινα λέξιν δη,λούσαν τερέβινθοι:, παραδεχόμενος 
ότι η νήσος άλλοτε ήν κεκαλυμμένη ύπό τών δένδρων 
τούτων. 'Ο 'Ροχέττιος έν τώ περί τών 'Ελληνικών αποι
κιών συγγράμματι αύτού, πρώτους όίκιστήρας τής Πάτμου 
θεωρεί τούς Δωριείς’ ό δέ 'Ρόσσιος, αφορμήν λαβών έξ 
έπιγραφής τίνος αύτόσε άνακαλυφθείσης καί κατωτέρω πα- 
ρατιθεμένης ισχυρίζεται τοΰμπαλιν ότι πρώτοι κάτοικοι 
τής Πάτμου έγένοντο οί ’Αργεΐοι. Ά λλ’ άν παραδεχθώμεν 
τού 'Ροχεττίου καί τού 'Ροσσίου τήν γνώμην, τότε πρέ
πει νά ύποθέσωμεν ότι πολύ άργά, άναλόγως τών λοιπών 
παρακειμ.ένων νήσων, ώκίσθη ή Πάτμος, διότι μπό τών 
αρχαιότατων έτι χρόνων (1 3 6 9  Π. X.) οί Κάρες άναφξ- 
ρονται οί κύριοι τών θαλασσών τούτων. "Απαν τό άρχι- 
πέλαγ'ος, άπό τής μ-ικράς νήσου Σκύρου, ένθα, κατά τήν 
μαρτυρίαν τού Νικολάου παρά Στεφάνω, άπεκατέστησαν 
άμού μέ τούς Πελασγούς, μέχρι τής νήσου 'Ρόδου, ύπέκυ- 
ψεν ύπό τό κράτος αύτών’ όνομαστί δέ ό Σικελιώτης Διό
δωρος αναφέρει ως ύπ’ αύτών ώκισθείσας δύο ούχί πολύ 
μακράν τής Πάτμου κειμένας νη,σίδας «Κάλυδναν δέ καί 
Νίσυρον, λέγει ούτος, τό μέν άρχαϊον Κάρες κατώκησαν» 
Πώς λοιπόν δυνάμεθα νά παραδεχθώμεν ότι οί μ.έν Κάρες 
οΐκίσαντες άφ’ ένάς τήν Σάμον, άφ’ ετέρου τήν Κάλυμνον 
καί Νίσυρον ούδεμίαν έδωσαν προσοχήν εις τήν Πάτμον, 
βραδύτερον δέ οί Δωριείς κα ί’Αργ'εΐοι ώ κι σαν αύτήν ; "Ισως 
εις τού; μετέπειτα χρόνους άποικίαι τοιούτων διήλθον τής 
Πάτμου, καί έπαγίωσχν τήν έπ’ αύτής καί τών λοιπών 
νήσων ίσχύν αύτών, κατά τήν μαρτυρίαν Σκύλάκος τού 
Καρυανδέως λέγοντος ό’τι ή Κάλυμνος άνήκεν είς τούς'Δώ-
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ριεϊς, καί τού 'Ηροδότου έπιμαρτυρούντος ότι ή Κάλυδνα 
καί ή Νίσυρος ήσαν άποικοι Δωριέων τεταγμέναι ύπό τούς 
βασιλείς τής 'Αλικαρνασσού. Άλλά περικοπή τις τού Σι- 
κελιώτου Διοδώρου, άναφέροντος έγχωρίους κατοίκους πεοί 
τήν Κάλυδναν, βασιμοιρεϊ κατά τι τήν ύπόθεσιν ήμών 
» Κατά δέ τόν έκ Τροίας άπόπλουν (λέγει) τέτταρες τών 
Άγαμέμνονος νεών έξέπεσαν περί Κάλυδναν, καί τοίι; έγ-  
χωρ,ίοκ; καταμιγέντες κατώκησαν. ’Αλλά τίνες ήσαν
οί έγχώριοι ούτοι, εί μή έκγονοι τών Καρών;

Βαθύ σκότος καλύπτει τήν άρχαιαν ιστορίαν τής ΙΙάτ- 
μ,ου, ής τ ’ όνομα άπαντώμεν κατά πρώτον παρά Θουκυ- I 
δίδ-ρ, καθ’ ήν έποχήν (428  Π. X.). Πάχης ό στρατηγός 
τών Αθηναίων, καταδιώκων Ά>ύς προς βοήθειαν τών Μι- 
τυληναίων ύπό τον Ά λκίδα έλθόντας Λακεδαιμονίους 
προέβη μέχρι Πάτμ.ου. "Ωστε ούδέν περί τής αρχαίας αύ
τής ιστορίας γινώσκομεν, ούδέ κατά ποιαν έποχήν καί 
ένεκα τινων περιστάσεων έγένετο έρημ-ος’ φαίνεται δέ έξ 
ιχνών άκροπόλεως άρχαίας καί διαφόρων πόλεων, άτινα 
μέχρι τούδε σώζονται, ότι ή Πάτμος περιήλθεν είς ικανόν· 
βαθμόν ευδαιμονίας. Περί δέ τής έρημώσεως αύτής φρο- 
νούμεν οτι αυτη έπήλθεν άπό τών πρώτων έτι χρόνων τών 
έπιδρομών τών Σαρακινών, διότι έν έ'τει 7 0 4  Μ. X. μετά 
τήν άλωσιν τής Θεσσαλονίκης, ό ’Ιωάννης Καμενιάτης, αιχ
μάλωτος μετ’ άλλων ύπό τών Σαρακινών φερόμενοι, καί 
είς τήν Πάτμον προσορμισθείς, λέγει ότι εύρον αύτήν έρη
μον, ύποστάς μ.ετά τών λοιπών συναιχμαλώτων του έπί έξ 

ολας ημέρας τής δίψης άποτελέσματα.
Έν έτει 1088 ό αύτοκράτωρ Αλέξιος ό Κομνηνός διά 

χρυσοβούλου παρεχώρησε τήν νήσον ολόκληρον είς τόν μο
ναχόν Χριστόδουλον τόν Λατρηνόν’ ούτος δέ προσκαλε- 
σάμενος έργάτας, ήρξατο τήν οικοδομήν τού μοναστηριού 
τού Θεολόγου’ άλλ’ οί έργάται, βιαζόμενοι ύπό τών βιω- \ 
τικών αναγκών, έλαβον τήν άδειαν νά φέρωσι καί τάς οί- 
κογενείας αύτών, καί κτίσαντες πρός τό μεσημβρινόν τής | 
νήσου, ευτελείς καλύβας, έθεντο οϋτω τά θεμέλια τού 
νεωτέρου συνοικισμού τής Πάτμου. Εις τούς πρώτους τού
τους κατοίκους προσετέθησαν καί έτεροι βαθμηδόν, ώστε \ 
τοιουτοτρόπως ή νήσος αύτη ένεκα τού σεβασμού 8ν ένέ- 
πνεεν ώς έκ τών ιερών αύτής άναμνήσεων, καί τού οχυρού 
συνάμα τού Μοναστηριού αύτής, ένθα οί κάτοικοι κατέ- 
φευγον έν άνάγκη, όπως άπαλλαγώσιν άπό τάς έπιδρομάς
τών πειρατών, περιήλθεν είς εύημερίαν.

Ή  πόλις τής Πάτμου, περίλαμβάνουσα ύπέο τούς τε- 
τρακοσίους οίκους, έκτείνεται πέοιξ τού Μοναστηριού, όπερ 
ώς έκ τού ύψιδμήτου αύτού έπισκοπεΐ τήν νήσον άπασαν. 
Αί όδοί τής πόλεως είσίν άνώμαλοι, καί, ώς απανταχού 
τής Τουρκίας συμβαίνει, άκανόνιστοι’ οί δέ οίκοι, καί τοι 
έξωθεν ούδεμίαν έντύπωσιν προξενούσιν, έσωθεν όμως είσί j

; κεκοσμημένοι διά φιλοκαλίας, ην είς όλιγίστας τών νήσων 
| τού Αιγαίου άπαντα τις' τούτο δέ, διότι οί Πάτμιοι είς 
τήν ναυτιλίαν έγκαίρως έπιδοθέντες καί πρός τήν Εύρώ- 
πην, ιδία δέ, κατά τόν Στοκώβιον, πρός τήν ’Αγκώνα, 
σχέσεις πολλάς συνάψαντες, έπλούτη,σαν λίαν έκ τού έμ- 
ποριου. Οί όε κάτοικοι πάντες υπολογίζονται περί τάς

' 4 — 5000 .
Καί περί μέν τής πόλεως ικανά ταύτα. Όδη,γηθέντες 

δέ είς τό Μοναστήριον τού Θεολόγου, ένθα προύτιθέμεθα 
νά καταλύσωμεν, είσήχθημεν παρά τώ Ήγουμένω Κ. Δχ- 

I νιηλ. Ο άνηρ ούτος 40  45  έτών τήν ήλικίκν, ίεροπρε-
ι πής μέν λίαν καί σεβάσμιος τό σχήρ,α τυγχάνων, μειλι- 
[ χιώτατος δέ τούς τρόπους καί πρός τούς παρεπιδήμους ξέ- 
! νους περιποιητικώτατος, φιλόμουσο; δέ καί τών καλών, 
ώς έξ ιδίας άντιλήψεως έπείσθηυεν, είς άκρον ζηλωτής, 
διά ταύτα δέ πάντα ούχί μόνον ύπό τών έγχωρίων άγα- 
πώμενος καί σεβόμενος, άλλά καί ύπό ξένων περιφανών 
άνδρών, οίος ό Τισενδόρφιος καί άλλοι, δι’ άλληλογραφίας 
τιμώμενος, ύπεδέξατο ημάς μετά μεγίστης φιλοφροσύνης. 
Αφού συνδιελέξατο μεθ’ ημών περί διαφόρων άντικειμένιυν 
έπί τινα χρόνον, διέταξεν, ότε τού ήλίου δύσαντος ήδη, 
ά παραθέσωσι τήν τράπεζαν, καί μετ’ ού πολύ, κύκλω 

ταύτης καθεζόμενοι, κατεβροχθίζομεν μετ’ άφάτου όρέξεως 
ούχί πλέον (ώ ςτι; νεώτερος τής Πάτμου περιηγητής, εύ- 
φυΐαν έπιδεικνύμενος είπε) π α ιό ία  ιχθύων, άλλ’ αύτούς 
τούς πατέρας καί τάς μητέρας τών παιδίων ιχθύς. Μετά 
δέ τό δεΐπνον, χρείαν έχοντες άναπαύσεως, ώδηγήθημεν 
είς μοναχικά κελλία, καί έκεΐ παρεδόθημεν μέχρι πρωίας 
είς νήδυυ.ον ύπνον, χαίρειν λέγοντες τώ έπί τών τειχών 
τού Μοναστηριού βαρέως βομβαίνοντι άνέμω.

I Τό μοναστήριον τού Θεολόγου κεϊται είς τήν κορυφήν 
βουνού τίνος, καί είς τήν αύτήν θέσιν έν ή άλλοτε ύπήρχε 

| ναός τής Άρτέμιδος, ον μετά τόν φόνον τής ,μητρός αύτού 
Κλυταιμνήστρας ό Όρέστης, διωκόμενος ύπό μητροφόνου 

| μ,ανίας έρτειμάτο. Τεκμαιρόμεθα δέ τούτο έξ έπιγραφής 
πρό πολλού άνακαλυφθείσης έπί τίνος τάφου, καί ή'τι ς

έχει ούτως :
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ΤΗΝ Λ ΕΚΑΤΗΝ Φ . .  .  . Α ΤΗ Ρ Σ Ο Φ Ο Γ  ΙΗ Τ Η ΡΟ Σ  

ΓΑ Α ΓΚ ΙΕΟ Γ, . . Α ΓΑ Α ΙΣ Α ΡΤΕΜ ΙΑΟ Σ Σ Κ Γ β ΙΗ Σ  

Α ΙΓΛ ΙΟ Γ Π Λ Ω ΣΑ ΣΑ  Π ΟΡΟΓ ΔΓΣΧΕ1Μ ΕΡΟΝ Ο ΙΑΜΑ 

ΟΡΠΑΚ. . ΘΑΛ. . . .  Ω Σ  Θ ΕΜ ΙΣ Η ΓΑ Α ΙΣΕΝ .

Ε Γ Τ Γ Χ Ω Σ .

Το άγαλμα της Άρτέμιδος έσώζετο μέχρι των χρόνων 
του οσίου Χριστοδούλου, όστις, καθ' ά αναφέρει ό τον βίον 
αύτοϋ συγγράψας μοναχός ’Αγάπιος, »Πρώτον έσύντριψεν 
Ινα εΐδωλον όπου είχασιν έκεϊ μέ τέχνην πολλήν εις τό 
όνομα τής Άρτέμιδος”.

Τό μοναστήριον, αληθές φρούριον μακρόθεν φαινόμενον, 
ύψούται έξακοσίους έξήκοντα αγγλικούς πόδας, υπέρ την 
επιφάνειαν τής θαλάσσης" έκ δέ τής στέγης αύτοϋ ούχί 
μόνον άπαν τό Ίκάριον καταφαίνεται, άλλά καί πολλα'ι 
των Κυκλάδων νήσων. Άντιπαράκειται δέ αύτοϋ εις ύψος 
μεγαλείτερον, (874  άγγλ. ποδών) ναός τις επ’ όνόματι 
τοϋ προφήτου Ήλιοϋ καί μεταξύ των δύο τούτων εις όλί- 
γην άπόστασιν από τοϋ Μοναστνφίου τοϋ Θεολόγου εις 
μέρος χθαμαλόν, υπάρχει έτερόν τ ι Μοναστήριον γυναι- 
κεϊον, οπερ έν έτει 1 6 0 2 , ώκοδόμησε Παρθένιός τις Παγ- 
κώστας. Οί διαιτώμενοι έν τώ Μοναστηρίω τοϋ Θεολόγου 
Μοναχοί άριθμοϋνται περί τούς δεκαπέντε ή είκοσιν" άλλ’ 
ό αριθμός των πατέρων καθόλου, συμποσοϋνται εις πεντή- 
κοντα περίπου, ών οί πλείστοι λείπουσι τής Πάτμου, δια- 
τρίβοντες εις τά άλλαχόσε ευρισκόμενα μετόχια ή πεμ- 
πόμενοι εις διαφόρους υπηρεσίας τής Μονής. Υπάρχει δέ 
παρ’ αύτοϊς έν ίσχύϊ ή ύποτύπωσις ήν διέγραψεν ό όσιος 
Χριστόδουλος, έκτος παραλλαγών τινών, άς οί νΰν και
ροί καθίστων απαραιτήτους.

(έπεται τό τέλος).

ΤΗΣ ΛΓ1Λ Σ ΕΛΕΝΗΣ.

(Λ υν ε γεια , δρα ψυΛ-1. /  .)

Ά γ /υ ρ α β ο λ τσ ις  έν Στάρτ Π ούαντ (S tart-Point)----

Ακόλουθοι τοϋ Αύτοκράτορος.

Κυριακή 6 — Μεσούσης τής ημέρας, ήγκυροβολήσαμεν 
έν Στάρτ-Πούαντ. Ό  λιμήν ούτος οϋδεμίαν ασφάλειαν πα
ρέχει εις τά πλοϊα ένω ό λιμήν τοϋ Τορμπέϋ, (Toi bav) άφ’ 
ού μικρόν άπείχομεν, ήν ασφαλέστατος" τό τοιοϋτον όθεν 
μας έξέπληξε σφόδρα. Έν τούτοις έγνωρίζομεν ότι πρού-

κειτο νά ύπάγωμεν εις προϋπάντησιν τοϋ Νορθονμβερ.Ιάνδ 
όστις εϊχεν έκπλεύσει έν πάση βία έκ Πορτσμούθ. Τό 
πλοιον τοϋτο άνεφάνη έπί τέλους συνοδευόμενον υπό δύο 
φρεγατών φερουσών στρατόν όστις έμελλε ν’ άποτελή την 
φρουράν τής 'Αγίας Ελένης. Καί τά τρία πλοία ήραξαν 
πλησίον μας" ή συγκοινωνία κατέςη ζωηροτάτη, αί δέ προ
φυλάξεις όπως μ.ή προσεγγίσωσι τό πλοΐόν μα; έξηκολού- 
θουν. Έν τοσούτω, τό μυστήριον τής έκ Πλυμούθης κατεσ
πευσμένης άναχωρήσεώς μας ώς καί πασών τών ληφθεισών 
προφυλάξεων, διησαφινίσθη κατά τό μάλλον καί ήττον. 'Ο 
ναύαρχος Κέθ ειχεν ειδοποιηθεί, μάς είπον, διά τού τηλε
γράφου, ότι είς δημόσιος υπάλληλος είχεν άναχωρήσει έκ 
Λονδίνου μετά διαταγής όπως παραλάβη τόν Αύτοκράτορα ' 
έν όνόματι τών νόμων ή τίνος δικαστηρίου. Αέν ήδυνήθη- 
μεν νά μάθωμ,εν ούδέ τά αίτια ούδέ τάς λεπτομερείας. 'Ο 
ναύαρχος Κέθ, προσέθετον, μόλις ήδυνήθη νά ύπεκφύγγ τήν 
αμηχανίαν ταύτην" εϊχεν άναγκασθή νά μεταβή κατεσπευ- 
σμένως έκ τοϋ πλοίου του έφ’ ένός βρικίου καί νά γείνρ 
άφαντος τήν ήμέραν τής έν Πλυμούθ έλλιμενίσεως" αύτή ή 
αιτία μάς έκράτει έξω τού Τορμπέϋ.

Οί ναύαρχοι Κέθ καί Κοκμπούρν ήλθον έπί τού Β ε ί ΐ ε -  
ροτρ&ντος" ό τελευταίος διοικεί τόν Νορθουμβερ.Ιάνδ' συν- 
διελέχθησαν μετά τού Αύτοκράτορος καί τώ έπέδωκαν άν- 
τίγραφον τών περί τής έν 'Αγία Ελένη μετακομ-ίσεώς μας 
καί διαμονής μας άφορουσών διαταγών. Αί διαταγαί αύται 
έλεγον ότι ώφείλομεν νά καθυποβάλλωμεν είς έρευναν τά 
έπιπλά μας καί νά τοϊς παραδώσωμεν τά χρήματα, τά 
τραπεζιτικά γραμμάτια, τούς άδάμαντας καί πάντα τά πο
λύτιμα σκεύη τά είς τόν Αύτοκράτορα καί είς ήμάς άνή- 
κοντα όπως τά θέσωσιν έν άσφαλή τόπω. Έπληροφορήθη- 
μεν ωσαύτως ότι τήν έπαύριον έμελλον νά μάς άφαιρέσωσι 
τά όπλα μας καί νά μάς μεταβιβάσωσιν έπί τοϋ Νορθου- 
μ β ερ ίά νύ ' ’ΐδού τά  έγγραφα ταϋτα:

Α ιαταγή τοϋ ναυάρχου Κέθ πρός τον π.Ιοίαρχον 
τοϋ Βείίεροφώ ντος Μ α ΐϋ τία νδ .

'· Οί Γάλλοι άπαντες παντός βαθμού οίτινες εύρίσκον- 
ται έν τώ πλοίω ύμών θέλουσιν άφοπλισθή, τά δέ όπλα 
των θέλουσι τεθή έν άσφαλή τόπω ύπ’ εύθύνην σας μέχρις 
ού ούτοι διαμείνωσιν έν τώ Βε.Ι.Ιεροφωντι μετά ταϋτα 
θέλουσιν είσθαι ύπ’ εύθύνην τοϋ διοικητού τού πλοίου έφ’ 
ού οί Γάλλοι θέλουσι μεταβιβασθή.

Λιμήν τής Στάρτη; 6 Αύγούστου 1815.

'Οδηγία/ τών νπονργών πρός τον ναύαρχον 
Κοκμπούρν.

« Ό ταν ό ςφατηγός Βοναπάρτης μεταβιβασθή άπό τού 
Β eJ.ltρο/ρώντοο έπ ί τοϋ Νορθονμθερίάνό, θέλει είσθαι
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καταλληλοτάτη στιγμ-ή όπως ό ναύαρχος σήρ Γ. Κοκμ- | ποτέ ήθελεν άποπειραθή νά φύγη ήθελε έκτεθή είς φυλάκι- 
πούρν ένεργήση αϋστηράν έρευναν έπί τών έπίπλων άπερ ό 1 σιν (εις φνΙάκνσιν!! !) ώς καί πάς τις έκ τών τής συνο-

στρατηγός θέλει φέρει μεθ’ εαυτού, δίας όστις ήθελε φωραθή ώς συνεργός τής τοϋ στρατηγού

« Ό  ναύαρχος σήρ Γ. Κοκμπούρν θελει άφήσει έλευθέραν άποδράσεως. (’ΟΜ γον καιρόν μετά  ταϋτα. π ρ ά ξς  τις τον 
ήν μεταβίβασιν τών οικιακών σκευών, τών βιβλίων, τών | ΧΟινο6ον11ον χαθνποβάΐίει τούς σννεργούντας είς τηντήν μεταβίβι

οίνον , (τών οίνων!  παρατήρησες άξια τω δντι τών Λ γ- φνγ^ Υ Τ0ϋ Αύτοκράτορος είς θανατικήν ποινήν). 

γ.Ιων υπουργών!)
« 'Υπό τήν έπωνυμίαν, οικιακά σκεύη, συμπεριλαμβά- 

νονται καί τά αργυρά τοιαϋτα, άρκεΐ μόνον νά μή ώσι τοι- 
αύτης ποσότητος ώστε νά θεωρώνται μάλλον ώς χρημα
τική ιδιοκτησία ή ώς σκεύη οικιακής υπηρεσίας,

« Ό λαι αί πράς τόν στρατηγόν Βοναπάρτην καί αί προς 
τούς ακολούθους του στελλόμεναι έπιστολαί θέλουν δίδε- 
σθαι πρώτον είς τόν ναύαρχον ή είς τόν διοικητήν, όστις 
θέλει τάς άναγινώσκει πριν τάς δώση είς τόν πρός 8ν όρον 
των. Τό αύτό θέλει λαμβάνει χώραν είς τάς ύπό τοϋ ςρα-

·■ Ό  στρατηγός Βοναπάρτης οφείλει νά έγκαταλείψη ! κα'ι -¿ ν  συνοδευόντων αύτών γε γραφομένας
τά χρήματα, τούς άδάμαντας καί τά τραπεζιτικά τουγραμ- 1 ¿ π ι σ τ ο λ ά ς .

ματια όποια και αν ώσιν. „ '0  στρατηγός οφείλει νά γνωρίζη πρός τούτοις ότι ό
« Ό  διοικητής θέλει τώ έξηγήσει ότι ή Βρεττανική κυ- διοικητής, ή ή ναύαρχος, έλαβον θετικήν διαταγήν νά διευ- 

βέρνησις ουδόλως σκοπεύει νά κατάσχη τάς ιδιοκτησίας θύνωσι πρός τήν κυβέρνησιν τής αύτοϋ Μεγαλειότητος πά- 
τοϋ στρατηγού, άλλά μόνον νά τώ άφαιρέση τήν αύτών : σαν έπιθυμίαν ή ένστασιν αύτοϋ χωρίς νά έξασκώσιν ούδε- 
διαχείρησιν όπως μή τάς μεταχειρισθή ώς όργανον άπο- ' μ(αν ¿πιρροήν έπί τοϋ άντικειμένου τούτου" 6 χάρτης ό- 
δράσεως. ; ιχως 0ζ 0£γει γράφωνται αί ένστάσεις πρέπει νά μένη

>< 'Η έρευνα θέλει ένεργηθή έπί παρουσία τινών άτόμων ήνεωγμένος καί άσφράγιστος όπως ό τέ ναύαρχος καί διοι- 
παρά τοϋ στρατηγού Βοναπάρτου διορισθησομένων, κατά- κν)τής πρ0σθέτωσι τάς ιδίας αύτών παρατηρήσεις ας ήθε- 
λογος δέ τών έπίπλων του θέλει υπογραφή παρά τών ί -  χον Χρίνει 'αρμόδιας. "
δίων αύτών άτόμων ώς καί παρά τοϋ αντιναυάρχου ή άλ- | Δυσκόλως ήθελε περιγράφει τις τήν δεινήν θέσιν μας, έν
λου τίνος άξιωματικοϋ τοϋ πλοίου 8ν ο αντιναύαρχος ήθελε — ̂  κρισίμω εκείνη στιγμή καθ’ ήν τοσαϋται βίαι, το-
διορίσει. Ο ί  τόκοι, ή έν μέρος τής περιουσίας τοϋ στρατηγού ~ ...........
Βοναπάρτου, θέλουν χρησιμεύσει διά τάς άνάγκας του, ή δέ 
διαχείρησις τοϋ όλου ποσού θέλει έναπόκεισθαι είς τήν έ
λευθέραν έκλογήν του. Έ πί τώ σκοπώ τούτω θέλει δια-

σαϋται ύβρεις καί άδικίαι έπεσωρεύοντο καθ’ ημών 1

Ό  Αύτοκράτωρ ήναγκασμένος νά περιορίση τόν αριθμόν
τών άκολούθων του είς τρία άτομα, έξελέξατο τόν μ-έγαν

ρ ρ ,Υ , , , στρατάρχην, έμέ, καί τούς Κ. Κ . Μονθολών καί Γκουργκώ*
οιοαςει ενίοτε τας έπιθυμίας του, πρώτον είς τόν ναύαρ- ν  · ·5· , , , , , , « ,Γ . ’ 1 μ  γ επειοη οέ αι οοηγίαι οενεπετρεπον τω Αυτοκρατωρι να λα-
χον, μετα ταϋτα είς τον διοικητήν, όταν ούτος άφίνθή, £ _· ■ - ·Γ > · > ι\ < η λ- >2 Γ ,λ, „ , ’ ’ ι1? 6η ειμη τρεις αξιωματικούς, απεφασισθη να θεωρηθω ως
οταν οε ουοέν αίτιον άντιστασεως ύπάρνη ότέ ναύαρνος ' . ν , . , ρ  , /, "Α ·1 Γ/.υι> αυτόχρημα πολίτικος και ούτως να παραλαβή και τέταρ-
και οιοικητης θέλουσι όίόει τάς άποχρώσας διαταγάς καί τον '^ \θ 'Ά ο ν .
πληρώνει τά έξοδα'διά γραμματίων έπί τοϋταμείου τής 
αύτοϋ Β. Μεγαλειότητος. Έν περιπτώσει θανάτου, (όποια 
πρόνοια!!!) ή διευθέτησις τών ιδιοκτησιών τού στρατηγού 
θέλει όρισθή διά διαθήκης του ής τά έμπεριεχόμενα, έστω ’ 
βέβαιος, θέλουσιν έκτελεσθή κατά γράμμα.

“ Επειδή κατά πάσαν πιθανότητα μέρος τι τής περιου
σίας του δύναται ν’ άνήκνι είς τά άποτελοϋντα τήν συνο- 
δίαν του άτομα, ταϋτα θέλουσι καθυποβληθή είς τάς αύ- 
τάς διατάξεις.

« Ό  ναύαρχος ούδένα θέλει παραλάβει έν τώ πλοίω 
του έκ τών τής συνοδίας τού Αύτοκράτορος δι’ 'Αγίαν'

(ακολουθεί.)

ΑΙ Δ Υ Ο  ΑΔΕΛΦΑΙ. 

ΔΙΗΓΗΜΛ.

(Συνέχεια* όρα φυλλ. ΙΑ'.)

Ε'.
Ή  Έπιστο.Ιή.

Ελένην, χωρίς νά ύπάρχη ή έλευθέρα θέλησις τού ατόμου 
καί χωρίς νά τώ κοινοποιηθή ότι οφείλει νά καθυποβληθή 'Η ’Αγλαΐα είσελθοϋσα είς τί$ δωμάτιόν της, άντί νά 
είς όλα τά μέτρα άπερ ήθελον κρίνει έπάναγκες νά λάβω- { κατακλινθή, έπλησίασε πρός μικράν τράπεζαν, έκάθησε, 
σιν όπως καταστή άδύνατος ή άπόδρασις τοϋ στρατηγού, καί έξαγαγοϋσα έκ τοϋ κόλπου της έπιστολήν ήρξατο νά 
Αήλον γενήσεται πρός τούτοις είς τόν στρατηγόν ότι έάν τήν άναγινώσκτ, είς τό άμυδρόν φώς τής λυχνίας.

* Λ

i



Ίδοΰ τί περιεΐχεν ή επιστολή αυτή:

« Αεσποινίς !  ■■

« Γνωρίζω οποίαν έκπληξιν θέλει σάς προξενήσει ή έ- 
» πιστολή μου αυτή, δέν άγνοώ όποιον μειδίαμα οί'- 
» κτου, και είρωνίας ϊσως, θέλει διέλθει τά χείλη σας, 
ιι μολαταύτα, μύχιόν τι προαίσθημα, μυστηριώδης τις 
» φωνή μοί λέγει ότι ή καρδία σας θέλει συγκινηθή . . . 
» διότι, δεσποινίς, έχετε καρδίαν τρυφεράν καί άγα- 
ιι θήν, καί αί άγαθαί καρδιά είσίν εΰσπλαγχνοι, εϊσίν 
ιι οικτείρμονες. Άγνοώ άν ή ναι απάτη έρώσης ψυχής 
ιι ή πυρεσσούσης δ.ιανοίας, πλήν είμαι βέβαιος ότι θέλετε 
» λάβει οίκτον πρός εκείνον ού τίνος ή γέννησις ΰπήρξεν 
ιι £ν δυσνύχημ.α ό δέ βίος διαρκής βάσανος. . . Πρός έκεΐ-
* νον ον ό Θεός έλησμόνησεν ότι έπλασεν καί οί άνθρωποι 
ιι άγνοοΰσιν ότι έγεννήθη. . . Πρός εκείνον όστις ποτέ δέν
* ήσθάνθη μητρικόν ασπασμόν έπί τού μετώπου του, ούδέ 
•ί πατρικήν προστάτιδα χείρα έκτεινομένην υπέρ τήν κε- 
ιι φαλήν του. . . Πρός έκεΐνον όστις ποτέ δέν άπήντησε 
ιι φίλου όμμα στρεφόμενου πρός αύτόν, πρός έκεΐνον ού 
» τίνος ή χειρ ποτέ δέν έθλίβη ύπό χειρός φίλου . . .  Πολ- 
>ι λάκις ύψωσα κραυγήν γοεράν, πολλάκις κατηράσθην τήν 
ιι στιγμήν τής γεννήσεώς μου, πολλάκις οί οφθαλμοί μου 
» ένεπλήσθησαν δακρύων, πολλάκις παρουσιασθείς εις τήν
* κοινωνίαν έζήτησά τινα θέσιν έν αυτή, πλήν, φευ! ή 
» κραυγή μου διελύθη είς τούς αιθέρας, τά δάκρυά μου 
» έρρευσαν καί έξηράνθησαν έπί τών κοίλων παρειών μου, 
» ό δέ συρφετός καί τό κύμα τοϋ όχλου μέ απώθησαν 
ιι καί μέ έρριψαν πάλιν έπί τής άχυρίνης στρωμνής μου! 
■ί Πολλάκις, ώς ό είς βάραθρόν τ ι κατακρημνιζόμενος δςις 
ιι δράττεται παντός αντικειμένου ό'περ είς τήν πτώσιν του 
ιι άπαντά, έγείρομαι τής κλίνης μου καί άνυψών τάς ίσ- 
ΐ! χνάς μου χεΐρας ζητώ κλάδον τινά σωτηρίας, πλήν αί 
ιι χεΐρές μου έπαναπίπτουσιν άπρακτοι, τότε δέ μοί φαί- 
>1 νεται ν’ άκούω σαρδώνιον τινα καγχασμόν καί άπαι- 
ιι σίαν τίνα φωνήν ώς άπό τών έγκάτων τοϋ αδου έξερχο- 
ιι μένην ήτις μοί λέγει: Ταλαίπωρε! ζητείς άπό άνθρώ- 
ιι πους εύσπλαγχνίαν ής ό Θεός αύτός σ’ έστέρησεν; Καί 
ιι όμως έξακολουθώ νά έλπίζω ήτοι έξακολουθώ έγώ ό μι- 
» κρός, έγώ ό άνίσχυρος, νά παλαίω κατά τοϋ τέρατος 
» έκείνου όπερ μετρά τά θύματά του κατά μυριάδας καί 
ιι όπερ ειμαρμένη καλείται! . . . “Ήδη, δεσποινίς, είσθε 
» έλευθέρα νά μοί δωρήσητε τήν έλπίδα ή νά μοί άφαι- 
ιι ρέσητε αύτήν, νά μοί χαρίσητε τήν ζωήν ή τόν θάνα- 
ιι τον. . . Πλήν, ήθέλετε ποτέ είπή πρός τόν ψυχορρα- 
ιι γοϋντα όστις τήν τελευτάίαν του πνοήν νομίζει ζωής 
» σημεΐον, ήθέλετε είπεΐ λέγω πρός αύτόν, δυστυχή άν- 
* θρωπε μή έλπιζε πλέον διότι τό νήμα τοϋ βίου σου
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ιι έκόπη! Ήθέλατε είπή ποτέ πρός τόν είς τήν άγχόνην 
ί άγόμενον κατάδικον καί μολαταϋτα έλπίζοντα έκ τής 
» άνθοωπίνης εύσπλαγχνίας, ταλαίπωρε άνθρωπε θέσε 
“ τέρμα είς τάς έλπίδας σου διότι ό θάνατός σου άπε- 
|> φασίσθη; Ό χ ι βεβαίως, ποτέ δέν ήθέλετε άφαιρέσει άπό 
» τόν δυστυχή τήν έλπίδα διότι αύτη είναι τό μόνον του 
ιι κτήμα! Δέν ζητώ δεσποινίς νά μέ άγαπήσητε, τοΰτο 
■ί θά ήτο πολύ τολμηρόν έκ μέρους μου! Τό μόνον ό'περ 
■ί ζητώ παρ’ ύμών είναι νά μοί συγχωρήσητε νά σάς λα- 
ιι τρεύω έν σιωπή καί ένίοτε νά σάς έκθέτω δι’ έπιστολών 
■ί τά  δεινά μου ινα τοιουτοτρόπως άνακουφίζω αύτά. Ύ - 
ιι γείαινε τρυφερά καί αγνή παρθένος' είθε ή έπιστολή μου 
ιι αύτη νά μή θλίψη τήν καρδίαν σου ήτις βεβαίως άγνοεΐ 
■ί ακόμη τ ί έστί λύπη, άλλά μόνον νά τήν συγκίνηση ύπέρ 
ιι τοϋ δυστυχοΰς « ΜΙΧΑΗΛ ». ■

'Η Αγλαΐα έφερε τήν χεΐρα έπί τοϋ μετώπου της ώς 
ΐνα συνάψη τάς συγκεχυμένα; αυτής ιδέας καί κλείσασα 
έκ νέου τήν έπιστολήν τήν έκρυψεν είς τό στήθος της, ένώ 
δάκρυ έκύλιεν έπί τής ώχράς παρειάς αύτής.
’ —  Όπόσον δυστυχής είναι ά νέος ούτος! είπε μετά 
βραχεΐαν σιγήν ή νεάνις" άν δέν τόν έβλεπον καθημερι
νώς ήθελον ύποθέσει ότι τά έν τή έπιστολή του γραφό
μενα είσίν ύπερβολαί" πλήν ό,τι γράφει είναι δυστυχώς ή 
καθαρά άλήθεια καί ούδέν πλέον. Άπό τής παιδικής μου 
έτι ηλικίας τόν ένθυμοϋμαι αείποτε πάσχοντα, αείποτε 
δυστυχή’ Θεέ μου! φρίττω όταν άναλογίζομαι τούς τρομε
ρούς έκείνους χειμώνας ους ό νέος ούτος διήλθε" τόν έβλεπα 
τήν έσπέραν ότε έπανήρχετο είς τό δωμάτιόν του άπλούν 
θερινόν έπενδύτην φέοων, κλονούμενος ύπό τοϋ ψύχους, 
τοϋ μόχθου καί τής πείνης. Μετ’ όλιγον δέ έβλεπον αύτόν 
ριπτόμενον έπί άχυρινης στρωμνής ένώ διά τών ήνεωγμέ- 
νων παραθύρων τών έστερημένων ύέλων, είσήρχοντο άθρόαι 
αί ψεκάδες τής χιόνο; καί έκάλυπτον αύτόν άντί έφα- 
πλώματος ! Καί έλεγον τότε" πλήν Θεέ μ°υ, τ ί έπραξεν 
ό νέος ούτος ϊνα ήναι δυστυχής ; Ούδείς άπήντα είς τήν 
έρώτησίν μου ταύτην πλήν ότε ϋψωνον τό βλέμμα καί ί -  
βλε πον τόν έναστρον ούρανόν, ότε έφερον αύτό πρός τάς 
αχανείς έκτάσεις καί τήν μυκωμένην θάλασσαν, ήννόουν ότι 
ό πλάστης όλων έκείνων τών τεραστίων τής φύσεως ούδέν 
έπλασεν άνευ λόγου καί ότι ανεξερεύνητοι ύπάρχουσιν αί 
βουλαί καί τά  νεύματά του ! Πλήν τ ί δύναμαι νά πράξω 
ύπέρ τοϋ νέου τούτου έγώ ή άνίσχυρος κόρη . δύ
ναμαι νά πράξω πολλά, διότι μ.αταίως ζητώ νά άπο- 
κρύψω καί άπό έμαυτήν τήν ιδίαν τό πρός τόν Μιχαήλ 
αίσθημά μου. Ναι, τόν άγαπώ όσον καί αύτός μέ άγα- 
πά’ πλήν ό έρως ούτος δέν είναι κοινός έρως 8ν πρώτη 
συνάντησις βλεμμάτων γεννά καί 8ν ό χρόνος μετ’ ολίγον 
καταστρέφει είναι έρως άπορρέων έξ αύτής τής καρδίας

Ε Μ.

διότι πρό δύο έτών ή καρδία μου τον ήγάπα χωρίς ούδ’ 
έγώ αϋτή νά γνωρίζω τοϋτο. Άνατραφείσα ρ.ακράν τής 
τύρβης καί τών παθών τοϋ κόσμου ήγνόουν τί έστί παλ
μός έρωτος καί όταν ή καρδία μου έπαλλεν είς τήν έμφά- 
νισίν του, τόν παλμόν τούτον άπέδιδον είς πάν άλλο αί
τιον ή είς τό πρός τόν Μιχαήλ αισθημ-ά μου. Τήν νύκτα 
όμως έκείνην καθ’ ήν ή λιγυρά καί μελαγχολική φωνή του 
προσέβαλλε τό ούς μου, ώ, τότε ήννόησα ότι τόν ήγάπων. 
Μόλις κατ’ έκείνην τήν στιγμήν έκλειε τά βλέφαρά μου 
ό ύπνος καί μοί έφάνη ότι νέος τις ήδυπαθή καί μελαγ
χολικήν έχων μορφήν έκάθησε πλησίον μου κρούων έναρ- 
μόνιον κιθάραν’ μικρόν κατά μικρόν είς τόν ήχον τοϋ μου
σικού οργάνου άνεμΐγη μελίρρυτος φωνή καί τότε άγνοοϋσα 
άν υπνωττον ή όχι, καί ώς διατελοϋσα ύπό τά κοάτος ά- 
καταμαχήτου τίνος γοητείας έστην καί ήκροάσθην. 'Η μή- 
τηρ μου κατ’ έκείνην τήν στιγμήν μ’ εκραξεν όνομαστί, ή 
δέ φωνή αύτη μέ έξήξε τού ληθάργ ου μου. Ό τε  πλέον καί 
άοιδός καί κιθάρα είχον σιγήσει άπεκοιμήθην πριν μέχρι 
τής πρωίας ήχει έναυλος είς τήν ακοήν μου ή ουρανία 
έκείνη μελωδία.

Πλήν, Θεέ μου, δέν είναι άτόπημ.α αύτό ά'πεο μελετώ 
νά πράξω; Νά ύπάγω είς τοϋ Μιχαήλ τό δωμ.άτιον, μόνη 
είς τοιαύτην ώραν ! ώ, άδύνατον ! αδύνατον.

—  Ά λλά, έξηκολούθησεν ή Α γλαΐα μετά βραδεΐαν σι
γήν, ίσως κατ’ αύτήν τήν στιγμήν ό Μιχαήλ πάσχει. . . 
υποφέρει, στερούμενος καί αύτοϋ τοϋ άρτου. . . Ναι, πρέ
πει νά ύπάγω . . .  δέν ύπάγω ώς έρωμένη άλλ’ ώς προστά- 
τις, ώς αρωγός, ώς άγγελος παραμυθίας καί παρηγορών τις 
τ  ούς πάσχοντα; βεβαίως δέν αμαρτάνει ούδέ προσκόπτει 
είς τά καθήκοντά του. Καί όμως . . .  άν τις μέ ίδή ! Ά ν  
τις γνωρίση ότι νεάνις μόνη άπήλθεν είς έπίσκεψιν νεανίου 
είς τοιαύτην ώραν τής νυκτός; Τί θά εί'πη ή κοινωνία ή τά 
βήματα έκάστου κατασκοπεύουσα, τάς έξωτερικάς μόνον 
πράξεις τού ανθρώπου έξετάζουσα, ή πάντα λίθον κινούσα 
όπως κατασυντοίψη τόν ασθενή καί τόν άπρος-άτευτον καί 
στιγματίση τήν αρετήν καί τήν σωφροσύνην ; Θεέ μου, Θεέ 
μου! όποία πάλη μεταξύ κοινωνικών καθηκόντων καί αρετής!

Ή  Αγλαΐα ήγέρθη, προύχώρησέ τινα βήματα ώπισθο- 
πόρησε πάλιν, ρίγος διήλθε τά μέλη της, τά γόνατά της 
έκάμφθησαν καί έπεσε γονυκλιτής ένώπιον τής ύπέρ τήν 
κλίνην της άνηρτημένης είκόνος τής Θεομήτορος. "Ω ! έάν 
κατ’ έκείνην τήν στιγμήν έβλεπέ τις τήν ’Αγλαΐαν γονυ- 
κλιτή ήθελε νομίσει ότι βλέπει τήν Α γίαν Παρθένον θεω
ρούσαν τήν εικόνα της.

—  Παναγία Μήτερ, έψιθύρισεν ή νεάνις, Σύ ή'τις μόνη 
διοράς κατ’ αύτήν τήν στιγμήν τούς μυχούς τής καρδίας 
μου, ρίψε έν αύτή ακτίνα θείου φωτός καί όδήγησόν με είς 
τήν εύθεϊαν οδόν.

'Η θύρα τοϋ δωματίου έκρούσθη ελαφρώς φωνή τις δ ’ 
έκραξε.-

—  Δεσποινίς, τά πάντα είναι έτοιμα.
Ά λλ’ ή Αγλαΐα ούδ’ έβλεπεν ούδ’ ήκουε κατά τήν 

στιγμήν έκείνην. Τό μέν μέτωπον έχουσα έστηριγμένον 
έπί τής κλίνης τάς δέ χεΐρας εσταυρωμένα; έπί τοϋ στή
θους διετέλει έν εύλαβεΐ κατανύξει ώσεί δεχομένη τήν 
θείαν χάριν.

—  Δεσποινίς, έπανέλαβεν ή αύτή φωνή, κάμετε γρή- 
γωρα είναι δύο μετά τό μεσονύκτιον.

—  Τις εΐναι ·, ήρώτησεν ή νεάνις άνανήφουσα.
—  Έγώ, δεσποινίς, άπήντησεν ή φωνή.
—  Ά , είναι ή καλή μου Μαρία, είπεν ένθαρρυνθεΐσα 

ή Αγλαΐα, καί κατευθυνθεΐσα πρός τήν θύραν ήνέωξεν 
αύτήν, ή δέ γραία ύπηρετρία είσήλθε έν τώ δωμ,ατίω κρα
τούσα ύάλινον φανόν.

—  Τά ήτοίμασες όλα, Μαρία μου, ήρώτησε χαμηλή τή 
φωνή ή Αγλαΐα.

—  Ό λα δεσποινίς.
—  Δώσε μ.έτα.
'Η γραία έξήξεν έκ τοϋ περιζώματος αύτής ενα άρτον 

ώς καί άλλα τινα τρόφιμα, ή δέ Αγλαΐα λαβοϋσα διά 
τών δύο της χειρών άκραν τινά τοϋ έσθήτος της καί σχη- 
ματίσασα τοιουτοτρόπως είδος τι θυλακίου ερριψε αύτά 
έντός, λαβοϋσα δέ έπανωφόριόν τι έκ τής ιματιοθήκης της 
καί ρίψασα αύτό άμελώς έπί τής κεφαλής της έξήλθε τοϋ 
δωματίου καί κατέβη ακροποδητί τήν κλίμακα προπο- 
ρευομένης τής υπηρέτριας μετά τοϋ φανοϋ.

—  Δώσέ μ.οι τόν φανόν, Μαρία μου, είπεν ή Αγλαΐα 
φθάσασα πρό τής έξωθύρας.

—  ’ΐδού δεσποινίς, σταθήτε όμως ν’ ανοίξω έγώ.
'Η γραία ήνοιξεν άψόφως τήν θύραν, ή δέ ’Αγλαΐα λα

βοϋσα τόν φανόν έξήλθε καί κατηυθύνθη πρός τήν απέναντι 
οικίαν ής ή θύρα ήν ήνεωγμένη.

(έπεται συνέχεια).

ΜΗ ΜΕ ΞΕΧΝΑΣ.

Tfj Κυρία Λ . . . .  

Ά παντες γινώσκΟμεν τό ώραΐον τούτο άνθος, τό φέρον 
τήν ποιητικωτάτην ονομασίαν Μή jjf ζεγνχς , (Xe m ’ou- 
bliez-pas) ούδείς όμως σχεδόν γνωρίζει πόθεν ή ονομασία 
αύτη πηγάζει.

Έκ παιδικής ηλικίας ύπερηγάπων τά άνθη ταϋτα, καί
προσεπάθησα, άλλά ματαίως, vjz μάθω τήν ιστορίαν τής
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ονομασίας των" μόλις δέ μετά παρέλευσιν πολλών έτών 

εμαθον αύτήν κατά τύχην.
Ευρισκόμενος κατά τό 1845  έτος έν Γερμανία, καί έπι- 

σκεφθείς άλληλοδιαδόχως την Βιέννην, τό Βερολΐνον, την 
Λειψίαν καί την Δρέσδην, έφθασα τελευταΐον εις Βαυαρίαν. 
Όλίγας λεύγας μακράν της 'Ρατισβόννης κατελήφθην υπό 
τρομεράς καταιγίδος. 'Η βροχή κατέπιπτε κρουνηδόν, καί 
τά νέφη ώς έκ τών επανειλημμένων αστραπών καί κεραυ
νών έφαίνοντο καταφλογισμένα. Ήτο θέαμα τώ όντι τρο
μερόν καί φρικώδες. Περιερχόμην ένθεν κάκεΐθεν, έν τώ 
μέσω της έπελθούσης νυκτός, άγνοών που διευθυνόμην, 
μετ’ επίπονον δέ καί μακράν περιπλάνησιν εντός του κα- 
ταβεβρεγμένου δάσους, διέκρινα τέλος λάμψιν τινά, καί 
διευθυνθείς προς τά έκεΐ, είδον, εντός θελκτικωτάτων κή
πων, ώραΐόν τινα οΐκίσκον.

Μη θέλων νά διέλθω την νύκτα έν όπαίθρω, εκρουσα 
την θύραν τού οίκισκου, καί πάραυτα μοί ήνεώχθη παρ’ 
ανθρώπου έχοντος φυσιογνωμίαν άγαθοτάτην, εις 8ν καί 
έξέφρασα την επιθυμίαν μου.

—  Καλώς ήλθατε, Κύριε, μοί άπήντησε πάραυτα, 
προσφέρων μοι κάθισμα, ή κατοικία μου είναι εις την όιά- 
θεσίν σας, μείνετε όσον καιρόν βούλεσθε παρ’ έμοί.

Στεγνώσας δθεν τά ένδύματά μου εις την λάμψιν πυράς, 
άναφθείσης πρός χάριν μου, και δειπνησας, άπηλθον εις το 
παρά τού Κ. Χερμάνου (τούτο ήτο τό όνομα τού ξενίζον- 

τός με) όρισθέν μοι δωμάτιον.
Καί τοι κεκοπιακώς έκ τής οδοιπορίας δεν ήδυνήθην 

όμως νά κοιμηθώ προ τού μεσονυκτίου.
Περιεργαζόμην χάριν διασκεδάσεως, τό δωμάτιόν μου 

τό όποιον καί τοι μικρόν, ήτον όμως καλώς κεκοσμημένον. 
Παραλείπων χάριν συντομίας, την περιγραφήν τών επίπλων 
τού θαλάμου μου, άναφέρω μ.όνον δύο εικόνας, παριστώ- 
σας ή μέν νεανίαν, ή δέ ώραιοτάτην νεάνιδα" άμφότεραι 
δέ αί εικόνες ήσαν έντός τού αυτού γεισώματος έν ώ ήτο 
καί ξηραμένον άνθος, κάτωθεν τού οποίου ήτο γεγραμ- 
μένον γερμανιστί « ’Α γά π α  με, μη με ξεχτας  ”.

Αί εικόνες αύται καί ή επιγραφή των έκίνησαν την πε- 
ριέργειάν μου, τό μικρόν όμως ξηρόν άνθος μέ άπησχόλει 
ιδίως, διότι ένόμιζον ότι έκ τούτου θά έμάνθανον ισως τήν 
άληθή πηγήν τής ωραίας εκείνης ονομασίας' καί διαλο- 
γιζόμενος εΐσέτι έπ’ αυτής άπεκοιμήθην ήσύχως. Τήν επαύ
ριον μέ έξύπνησεν ή θορυβώσης έλευσις τού Κ. Χέρμαν έν 

τώ δωματίω μ°υ.
—  θέλετε νά περιπατήσωμεν καί νά έπισκεφθώμεν 

τά πέριξ ; μοί εϊπεν.
—  Τί σχέσιν έχει, τόν ήρώτησα άμέσως, τό έν τώ γει- 

σωμάτι τούτο άνθος πρός τάς δύω ταύτας εικόνας ·,
—  Είναι ολόκληρος Ιστορία, Κύριε, μοί άπήντησεν,
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έλθετε όμως καί σάς τήν διηγούμαι καθ’ όδόν, έάν αγαπάτε.
Έξελθόντες έκ τής Οικίας, καί φθάσαντες παρά τάς 

οχθας τ°ύ Δουνάβεως, ρέοντος εκατόν περίπου βήματα πέ
ραν τής οικίας τού ξενίζοντός με, εΰρομεν λέμβον άναμέ- 
νουσαν ημάς παρά τήν προκυμαίαν" ένώ δέ ήτοιμαζόμην 
νά πηδήσω έν αϋτή έκρατήθην έξαίφνης, ίδών τά ποφά 
τάς όχθας τού ποταμού άναφυόμενα μυοσότια (myosotis).

—  Διατί μένετε ; μ.έ ήρώτησεν ό Κ. Χέρμαν.
—  Θεωρώ τά άνθη ταύτα, τώ είπον, δεικνύωντά μυο

σότια.
—  Τά αγαπάτε ;
—  Μάλιστα, Κύριε, έχω άρχαίαν συμπάθειαν δι’αύτά, 

διαρκούσαν τριάκοντα ήδη έτη.
—  Καί έγώ επίσης τά άγαπώ ένεκα τού μικρού εκεί

νου άνθους δπερ ΐδατε χθες, μοί είπεν, καί όμως ώφειλον 
νά τά μισήσω, διότι έγιναν παραίτια πολλών οικογενεια
κών μου περιπετειών, εις άς μάλιστα όφείλουσι καί τό ό
νομα τούτο μη με ζεχτάc, διατηρούμενον μέχρι τής σή
μερον, καίτοι έκ ατόν πεντήκοντα ήδη έτηπαρήλθον έκτοτε.

—  Τί λέγετε, Κύριε, άνέκραξα χαίρων, γνωρίζετε τήν 
ιστορίαν τής ονομασίας των ταύτης . . . διηγήθητέ μοι 
αύτήν σάς παρακαλώ.

Ό  Κ. Χέρμαν ύπήκουσεν ευχαρίστως εις τήν αϊτησίν 
μου ταύτην, καί καθήσας έπί τής χλόης μοί έδιηγήθη τά 
έπόμενα'

—  ’Εν τή οικία έν ή διαμένω σήμερον, κατωκει κατά 
τό 1690 μετά τών γονέων της έρασμία τις κόρη Μαργα
ρίτα Χέρμαν καλουμένη, τής οποίας ίδατε τήν εικόνα. “Ολοι 
οί véot τών πέριξ τήν έλάτρευον, διότι αί άρεταί της ύπε- 
ρέβαινον καί αυτό τό έξαίσιον κάλλος της. Ό  υιός γεωρ
γού τίνος τήν ήγάπησεν όστις καί άντηγαπηθείς παρ’ αυ
τής τήν έζήτησεν εις γάμον παρά τών γονέων της, οϊτι- 

,,νες ευχαρίστως συγκατένευσαν εις τούτο, διότι ό Κάρολος 
ήτο καλός καί γενναίος νέος καί ό μέλλων κληρονόμος 
τού νερομύλου έκεινου όστις φαίνεται έντεύθεν.

Πρωίαν τινα, τήν παραμονήν τού γάμου τού Καρόλου 
μετά τής Μαργαρίτας, ό ουρανός ήτον ευδιος, τά  πτηνά 
έκελάδουν έπί τών δένδρων, τά πάντα έν ένίλόγω άνήγ- 
γελλον λαμπράν έαρινήν ημέραν. Ό  Κάρολος έπρότεινε τή 
μνηστή του περιοδίαν τινά έπί τού Δουνάβεως, ή Μαργα
ρίτα ένέδωκεν εις τάς παρακλήσεις του, καί άμφοτεροι 
διευθύνθησαν πρός τά έδώ κρατούμενοι διά τών χειρών, 
καί όρκιζόμενοι αιώνιον έρωτα. Τόν όρκον τούτον ό είς 
μόνον έπέπρωτο νά διατηρήστ).

Φθάσαντες εις τό μέρος ένώ εΰρισκομεθα, ή Μαργαρίτα 
ειδεν έν τώ ποταμώ κυανούν τι άνθος— τό αύτό δπερ εί
ναι ήδη έν τώ γεισώματι— συρόμενον ύπό τών ύδάτων 

καί κινδυνεύον νά βυθισθή.
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—  Δυστυχές άνθος, είπε μετά θλίψεως ή Μαργαρίτα, 
όποια τύχη σέ περιμένει!

Μόλις έπρόφερε τάς λέξεις ταύτας καί πάραυτα ό Κά
ρολος έρρίφθη είς τόν Δούναβιν ϊνα σώσ-ρ τό άνθος έκ τού 
ρεύματος δπερ μόλις μετά πολλάς προσπάθειας ήδυνήθη νά
κατορθώστ,. ’Επανερχόμενος όμως είς τήν όχθην τό ρεύμα δαιμ.ονίαι αξιοδάκρυτοι.

ς-ιγμών τινών άκροάσεως θά σοί αποδείξω ότι όμιλώ μετά 
τής μεγαλητέρας σοβαρότητος. Προ πολλού καιρού πεζο- 
γράφοι τε καί ποιηταί έχυσαν συμπάθειας δάκρυα υπέρ 
τών δυστυχών, έγώ όμως θέλω τοϊς άποδείξη ήλίου τη- 
λαυγέστεοον ότι σφάλλουν μεγάλως καί ότι υπάρχουν εύ-

τόν παρέσυρεν εί καί άντεπάλαιεν ΐσχυοώς κατ’ αύτού' 
άλλ’ άπωλέσας έπί τέλους τάς δυνάμεις του καί ίδών τό

Αστειζεσθε βεβαίους' Τί εννοείτε λοιπόν υ.έ τν 
λέξιν εύδαιυ.ονία ;

άναπίφευκτον τού θανάτου του, έρριψε τό άνθος είς τήν ξη- —  Άλλοίμονον, φίλτατε άναγνώστα ! ή λέξις αυτη 
ράν καί βυθιζόμενος έκραξεν, « Ά γά π α μ ε , μη  μ ε  ξεχταςί"  εξηγείται κατά τό δοκούν ένός έκάστου. Καί έγώ αύτός 

Αύται ήσαν αί τελευταΐαι λέξεις τού γενναίου πλήν δύναμαι τώρα νά σοί εί'πω ότι ή υ.όνη αου εύδαιυ.ονία 
άτυχούς Καρόλου. είναι νά σέ βλέπω.

'Π άπηλπισμένη Μαργαρίτα λαβούσα τό άνθος καί πε- j Πρώτη είκών τής στοάς τών τρομερών fvfiatu< rc&r 
ρικλείσασα αύτό έν τώ έβενίν.ω γεισώματι έν ώ ήτο ή εί” παρίσταται ή 

κών τού Καρόλου καί ή ίδική της έγραψεν ύπ’ αύτώ «μη  j ΝΕΟΤΠΣ.

μ ε ίεχ>·α<:». j_ Βεβαίως εάν ύπάρχτι εύδαιμονία ην όλοι οί ποιηταί
"Εκτοτε ή ονομασία αυτη έ'μενεν είς τό μυοσότιον. Έ ν εξύμνησαν, ήν αί μούσαι άπασαι παρώδησαν, είναι ή νεό- 

έτος δέ μετά τό συμβάν τούτο ή Μαργαρίτα άπέθνησκε ! της. Μακρόθεν, σημαίνει κάτι τι, πλησίοθεν . . 
μετά μακράν άγωνίαν έν τώ μικρώ έκείνω δωματίω ένθα ! Τό έαρ καί ή εικοσαετής ηλικία ! Ή μέθη τής νεότητος ! 
διεμείνατε χθες. Τό τελευταΐον βλέμμα τής νεάνιδος άπε- Αί ώραίαι πλήν βραχεΐαι ήμέραι! Μέχρι: ότου υπάρχουν' 
τείνετο είς τήν εικόνα τού Καρόλου καί είς τό άνθος όμοιοκαταληξίαι διά τήν ποίησιν καί ποίησις διά τάς ό- 
έκεΐνο τό άποβάν τόσον όλέθριον είς άμφοτέρους - . | μοιοκαταληξίας, αί λέξεις αύται θά ώσι τού συρμού.

Περάνας τήν διήγησίν του ό Κ. Χέρμαν έσπόγγισε λα- · Πλήν ακούσατε τί άντιτάσσει καί ή λογική είς τόν λυρι- 
θραίως έν δάκρυ, είτα δέ στραφείς πρός με, ρικόν τούτον χείμαρρον.

Ελθε, νεε, μοι ειπεν, | Ποιος είναι ό κύριος ούτος 8ν άπαντώμεν είς όλους
Καί είσήλθομεν έν τή λέμβω. | τούς χορούς ;
Διαρκούσης τής περιοδείας ημών, άποβάσης άρκετά διε- j —  ”Α, δέν είναι τίποτε ! εΐναι είς νεανίας έκ τών κομ- 

ξοδικής, ώς έκ τής ταχύτητος τού ρεύματος, δέν έπρόφε- ψευομένων τής πόλεώς μας καί ούδέν πλέον, 
ρον ούδε λέξιν. | —  Φίλτατέ μοι, κύριε Ω... είσθε νέος καί μ,εθ’ υμών δέν

Ακουσίως μου εσκεπτομην το τρομερον έκεινο συμβάν? μεταχειρίζομ.αι φιλοφρονήσεις.— Κάμετέ υ,οι τήν χάριν νά 
έξ ού τό χαριέστατον τούτο άνθος έλαβε τήν έπωνυμίαν μ0ί άγοράσητε έν ζεύγος χειροκτίων άριθμ. 8 άπό Σταυ-

] ροδρόμιον διότι έγώ σπανίως εξέρχομαι τού οίκου μου.
—  Φίλτατέ μοι, κύριε Ω... είσθε νέος τής σημερινής κοι- 

| νωνίας' κάμετέ μ.ε τήν χάριν νά λάβητε δύο αριθμούς άπό
j αύτό τό λαχεΐον, είναι μιάς δυστυχούς οικογένειας ήτις

« Μι) ιιε ζεχ^αςν

{’Εκ του ’ Λ γγΛικου)

'Υπό ΑΧΙΛΛΕΩΣ Ε. ΙΟΡΔΑΝΟΤ.

I έξαιτεΐται τήν συνδρομήν σας.

ΑΙ ΤΡΟΜΕΡΑΙ ΕΪΑΑ1Μ0ΝΙΑΙ.

ΙΤρό(οιά)λογος μεταξύ συγγραφέως καί 
άναννώστου.

—  Φίλτατέ μοι, κύριε Ω... βρέχει' αί κυοίαι αύται έπι- 
I θυμούν νά υπάγουν είς τήν οικίαν των καί άμαξα δέν υ
πάρχει' είσθε νέος' τήν βροχήν δέν τήν φοβεΐσθε, φροντί- 

I σατε δθεν νά εύρετε μίαν άμαξαν.
I —  Φίλτατέ μοι, κύριε Ω... είσθε νέος καί βεβαίως θά 
καταγίνεσθε είς τήν ποίησιν' κάμετέ μοι τήν χάριν νά μοί 

ι κάμητε μίαν ακροστιχίδα είς τά όνομα Ε . . . 
ί —  Φίλτατέ μοι, κύριε Ω... άπόψε είς τήν οικίαν μου έ-

—  Αί τρομεραί εύδαιμονίαι! κύριε συγγραφεύ, πολύ χομεν έσπερινήν συναναστροφήν συνοδευομένην καί ύπό
παράδοξος μοί φαίνεσθε. χορού. Είσθε είς έκ τών πρώτων προσκεκλημένων. Θά μέ

—  Παράδοξος; τούτο μέ κολακεύει πολύ φίλτατε υποχρεώσετε όμως μεγάλως έάν άναδεχθήτε τό βάρος τού
άναγνώστα. Τολμ,ώ όμως νά σοί είπω, ότι άν μοί αξιώσης δ.ιευθυντοϋ τού χορού. Γνωρίζω ότι τοιουτοτρόπως δέν θά
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δυνηθήτε νά χορεύσητε —  άλλά μεταξύ μας . . . έπειτα 
είσθε νέος καί τούς χορούς τούς έχετε καθημέραν.

Τοιούτον είναι το κωμικόν μέρος τής νεότητος, υπάρ
χει όμως καί τό σπουδαΐον.

Το νά ήναι τις εικοσαετής εϊναι τό αύτό ώς νά ήναι 
κάτοχος θησαυρού. Αυστυχώς ό'μως ή τράπεζα δεν δανεί
ζει επί ένδείξει βαπτιστικού. Ώ στε πολλάκις νεότης εί
ναι συνώνυμον τού πενία.

Ά νίσω ς ef.ovffiafca και βασιΛέως θρόνον, 
td r θρόνον (θυσίαζα δι εν σου βΛέμμα μόνον

λ.έγει τό άσμα. Ά λλά καί πόσον λυπηρόν είναι νά έχτι τις 
όλιγώτερον άρτον ή όδ όντας.

—  Αέν βαρύνεσθε! θά εϊπωσι τινές, οί νέοι εργάζονται!
—  Πολύ καλά, προχθές έζήτησα μίαν θέσιν διά νέον 

τινά φίλον μου.ι I
—  Πώς, μοί είπε παχύσωμος τις κύριος μεγίστην έξα- 

σκών επιρροήν επί των έμπορων τής πόλεώς μας" μίαν 
θέσιν 4 ,0 0 0  φράγκων εις ένα νέον ού τίνος ό μυελός δια- 
τελεΐ έν άορίς·ω απουσία ; Εις τήν θέσιν ταύτην, φίλε μου, 
χρειάζεται άνθρο>πος σοβαρός, ωρίμου σκέψεως, άνθρωπος 
τέλος μέ όλίγην βαρύτητα !

Ιδού δθεν τί έστί νεότης! Μετά τήν τρομεράν ταύτην 
εύδαιμ-ονίαν, παραθέτω, έάν άγαπάτε,

ΤΑ ΕΚ  T H E  Ε Κ Π Α ΙΔ Ε 1Ε Ε Ω Σ  Π ΡΟ Κ ΓΠ ΤΟ Ν ΤΑ  ΑΓΑΘΑ.

Ή  έκπαίδευσις, άναντιρρήτως, είναι εις τόν νοΰν δ,τι ή 
άσκησις εις τό σώμα.

Πλήν όπόσοι κλητοί και όπόσον ολίγοι οί εκλεκτοί!
Ιδού εις δυστυχής φιλολόγος ού τίνος τά έμβαλλωμένα 

ενδύματα όμοιάζουσι γεωγραφικόν χάρτην. ’Εάν δεν είχεν 
τοιαύτην άκάθεκτον κλίσιν προς τόν "Ομηρον καί τόν Βιρ- 
γίλιον ήθελε καταστή ίσως άξιος μηχανικός, φιλόπονο; 
γεωργός, έμπειρότεχνος ράπτης, έπιτήδειος κουρεύς, φί- 
λεργος ξυλουργός.— Στήθι! θά μοί είπουν τινες, λησμονείς 
δτι είναι κάτοχος ακαδημαϊκού διπλώματος; "Οτι γνωρί
ζει έκ στήθους τόν Κικέρονα, δτι είναι διακεκριμένος καλ
λιεργητής των γραμματικών ριζών, καί άριστος γεωμέ- 
τρης ταυ Πινδαρικού μέτρου ; Ά ,  κύριε, άς πεινά χάριν 
τού Κικέρωνος! άς φερη τήν άλυσσον τής άναγκαστικής 
αργίας! Είναι έπιστήμων !

Έκαςον έτος παράγει χιλίους τελειοφύτους τής φιλολο
γίας, τής νομικής κ.τ.λ. οί εξακόσιοι εύρίσκουσι πόρον ζωής' 
οί έτεροι τετρακόσιοι; . . .  Οί έτεροι τετρακόσιοι θά σάς εί- 
ποΰνέάνή έκπαίδευσις δεν είναι τρομ.ερά τωόντι εύδαιυ.ονία.

Ώ ς τρίτη είκών παρίσταται ήμϊν ή

1Γ Ε ΙΑ .

Ή ύγεία είναι αγαθόν δπερ ώς πάντα τά άλλα έπιζη-

τεϊ τις όταν στερείται αυτού. Ά λλ’ δταν τό έχγ . . . Εί- 
πήτε εις μίαν κυρίαν δτι ή οψις της είναι ανθηρά, καί προσ
θέσατε εξ απροσεξίας ότι τήν ευρίσκετε εύτραφεστέραν ή 
πρότερον . . . Εύτραφεστέραν! Χριστέ καί Παναγία μου ! 
©ά τήν ΐδήτε ώχριώσαν, σκυθρωπάζουσαν, τήν δέ έπαύ- 
ριον τό πρόγευμά της θά ήναι . . . φασιανός; . . . "Οχι* 
έν παμμεγέθες ποτήριον οξους.

—  Τήν περιουσίαν μου δλην δι όλίγην όρεξήν 1 άνα- 
κράζει ό φιλάσθενος έκεΐνος άνήρ. —  Καί δμως έγνώρισα 
άτυχή τινα νέον δστις άπώλεσε σημαντικήν τινα προίκα 
διότι ημέραν τινα έζήτησεν εις τήν τράπεζαν ένώπιον τής 
μνηστής του τρεις φοράς ροσμπήφ !

'Ο δυστυχής ούτος νέος είχεν ένα αδελφόν δλως αντι
θέτου χαρακτήρος. "Οσον ό είς ήτον εύρωστος, τόσον ό 
άλλος ήτο φιλάσθενος. Διά μέν τόν πρώτον όλοι οί μόχθοι^ 
διά τόν δεύτερον δλαι αί περιποιήσεις. Αίς ό 'Ηρακλής 
ούτος τής οικογένειας ήναγκάσθη νά τεθή απέναντι στο
μίου πιστολιού καί τρις νά διασταυρώσει τό ξίφος εν«κα 
προσβολών άς ό αδελφός του (άνθρωπος 'που επιφτε με 
τό φύσημα) έλαβεν. Διά τόν φιλάσθενον τά καλλίτερα 
φαγητά, ό έκλεκτότερος οίνος, ή άπαλωτέρα κλίνη' διά 
τόν ύγιά. . . . ”Ε !  οί υγιείς περνούν όπως ι/μπορούν. 
Καί δμως ό φιλάσθενος άπέθανεν έβδομηκοντούτης, ό δέ 
άδελφός του, ό 'Ηρακλής, τριακονταετής ύπό άποπληξίας.

Μετά τήν υγείαν παρίσταται ή

ΚΑΛΛΟΝΗ.
. *■

—  Τί ωραίος νέος!
—  Ποιος ; αύτός; είναι είς ματαιόφρων, είς κούφος, είς 

παραλυμένος, δστις άλλο δέν κάμνει εϊμή νά περιέρχηται 
τάς τριόδους τής πόλεως.

Ή  καλλονή είς τήν γυναίκα . .  . Έάν ή γυνή αυτή εί
ναι έδική σας ό Θεός σώζοι ύμάς !

Μή ό σύζυγος ευειδούς γυναικός δέν είναι τό άντι- 
κείμενον τού γενικού χλευασμού, τής γενικής ζηλοτυ
πίας, τών γενικών προσβολών; Παρόντα τόν θεωρούν ώς 
άπόντα, άπόντα ; . .  .

Άφίνω είς τούς κωμωδοποιούς τό τετριμμένου τούτο 
αντικείμενου καί μεταβαίνω είς τό

ΠΝΕΓΜΑ.

"Οπλον πολύτιμον πραγματικώς, τού όποιου τό μόνον 
έλάττωμα είναι νά στρέφηται κατά τού κρατούντο; αύτό.

Μέ τήν φράσιν: πνευματώδης νέος, καθίστασαι άπό- · 
βλητος τού κύκλου τών σπουδαίων καί σοβαρών ανθρώ
πων* 6 ευφυής νέος δέν θέλει γίνει ποτέ δεκτός είς κα
νένα φιλολογικόν ή έπιστημονικόν σύλλογον, ή δέ ακαδη
μία τών σπουδαίολόγων θά τώ κλείση, άνηλεώς τάς θύρας 
της. Καί περιλαίμια λευκά αν φορέσγ δπως δώση είς έαυ-
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•   ̂ I
τόν σοβαρόν χαρακτήρα, ό ευφυής νέος θά κοπιάση είς μα- j 
την, διότι ούδείς δίδει πίστιν είς τά  λευκά περιλαίμια 

τών ευφυών νέων.
’Εκτός τούτου, έκάστη ευφυΐα ήν ο πνευματώδης νέος. 

ήθελεν είπει, θέλει θεωρηθή ώς προσβολή. Σπείρατε ευ
φυΐαν καί οί έχθροί ξεφυτρώνουν έν τώ άμα. Έάν είχον 
υιόν ήθελον τόν προτρέψει νά άποστηθήση τούς στίχου? 

τούτους τού Παναγιώτου Σούτσου :

Κα.ΙΜτερον ό άνθρωπος να ήτο κρύα πέτρα,
παρά νά εχη αΐσθησιν καί φρόνησιν καί μέτρα.

καί ΐνα έτι πείσω τόν πνευματώδη νέον περί τής τρομ.ε~ 
ράς αυτής ευδαιμονίας του, θά ·τώ έκθέσω τί έστι

ΕΓΝΟΪΚΗ ΤΓΧΗ.

—  Φίλτατέ μοι Νικόλαε, δέν είξεύρεις πόσον ευνοϊκή 
μοί είναι ή τύχη. Φαντάσου δτι απόψε μόνον έχω τρεις 
έρωτικάς συνεντεύξεις τήν μίαν είς τάς 10  τής έσπέρας, 
τήν άλλην είς τάς 11 1/2 καί τήν άλλην είς τάς 2 με
τά τό μεσονύκτιον' seal σημείωσον δτι καί αί τρείς αυται 
έρωμέναι μου είσίν ύπανδροι οί δέ σύζυγοί των είναι α
πόντες.

Καί δμως είς τήν πρώτην του συνέντευξιν ό Δον Ζουά- 
νος έπιστρέφει μέ τεθραυσμένην κεφαλήν. Τρομ.ερά ευδαι
μονία είναι πρός τούτοι; καί ή

Π ΡΟ Ε ΔΟ Κ Ω Μ ΒΝ Η  Κ Λ Η ΡΟ Ν Ο Μ ΙΑ .

Φίλός μου τις|είχε πλουσιώτατόν τινα θείον πλήν ύπέρ- 
γηρον ού τίνος περιέμενε τόν θάνατον δπως κληρονομήσνι 
τήν κολοσιαίαν περιουσίαν του. ’Επειδή δμως ό γέρων ήτο 
ιδιότροπος καί ήδύνατο κάλλιστα νά άποκληρώση τόν α
νεψιόν του, ούτος ήναγκάζετο νά συνοδεύγ) αυτόν είς τούς 
περιπάτους του, νά τόν κολακεύη, νά όποκύπττι είς τάς 
φαντασιοπληξίας του, νά γελά είς τάς ευφυΐας του, νά προ
γυμνάζει τόν ψιττακόν του, νά παρευρίσκεται καθ’ έκά- 
στην είς τήν έκκλησίαν, νά έγείρεται τό πρωί πρό τής 
άνατολής τού ήλίου καί νά κοιμάται πρό τής δύσεως αυ
τού, νά κατηγορή τούς είς τά θέατρα καί άλλα; διασκε- 
σεις συχνάζοντας νέους, κ. τ. λ.

Μετά είκοσιδύο έτη τοιαύτης ζωής ό θείος άπέθανε άφί- 
νων έκατόν δέκα χιλιάδας, φράγκων χρέη ! ! !

Ή δη οί φίλοι άπαντες τού ανεψιού, ού τίνος τό μέλ
λον κατεστράφη, κατηγορούσιν αύτόν έπί φιλαργυρία, 
παραπονούμενοι δτι ποτέ δέν ήθέλησε νά τοΐς δανείση, δέ
κα λεπτά ένω έκληρονόμησε τοιαύτην κολοσιαίαν περιου
σίαν.

Ούχ ήττον τρομερά ευδαιμονία είναι καί ή 

ΚΑΛΟΚ^ΓΑΘΙΑ.

"Απαξ— έκ τύχης— ήδυνήθης νά πρασφέρης έκδούλευ-

σιν είς τίνα' νά έπιτύχη,ς θέσιν τίνα γραφικήν διά τόν 
παραγυιόν τού πιλοποιού σου λόγου χάριν.

Άφ’ έκείνης τής ημέρας καθίστασαι άνθρωπος μ.έ ψυ
χή ν  άγγέ.ϊον. Κατά συνέπειαν, άφ’ έκείνης τής ημέρας, 
έπιστολαί, άναφοραί, παρακλήσεις, διαταράσσουν τήν ή- 
συχίαν σου.

—  'Υμείς δστις μ’ ένα μόνον λ.όγον . . .  υμείς δστις έ
χετε τοσαύτην έπιρροήν . . . ύμεΐς δστις έχετε τοιαύτην 
άγαθήν καρδίαν . .  . Μίαν θέσιν διά τόν υιόν. μου . . .

—  Ά λλά σάς βεβαιώ. . .
—  Άποποιεϊσθε ; πολύ καλά ! . . . άν ήτον άλλος δέν 

ήθέλατε άποποιηθή. . .  άλλ’ είς έμέ. . . δέν πειράζει μολα
ταύτα ! .  . .

Καί άπό τής στιγμής έκείνης ό ικέτης καθίσταται άσ
πονδος έχθρός σου.

—  Τρομεραί εΰδαιμονίαι τά υψηλότερα πλεονεκτήμα
τα, τρομερά ,εύδαιμ.ονία ή νεότης, τρομερά εύδαιμ.ονία τό 
κάλλος, τρομερά ευδαιμονία ή . .

—  Πώς μ.έ διακόπτεις φίλτατε άναγνώστα ;
—  Διότι, κύριε συγγραφεύ, κατά τήν ιδέαν σας ήθέ- 

λετε μέ θεωρήσει εύδαίμονα έάν ήμην όγδοηκοντούτης, 
αμαθής, φθισικός, δυσειδής, ευήθης, πάμ.πτωχος καί πε- 
ρικεκοσμημένος υφ’ δλων τών έλαττωμάτων ! νΑ ! κύριε 
συγγραφεύ, στοιχημ-ατίζω δτι θέλετε νά γελάσητε.

—  Ευχαρίστως, έάν καί σύ φίλτατε άναγνώστα γελά- 
σγς μετ’ έμού.

(Κ ατά  τό ΓαΧΜκόν.) / .  X . Κ.

ΑΜΜΙΚΤΑ.

Ο ΔΕΙΛΟΣ.— Φαντασιοκόπος τις κύριος έδιηγεΐτο έ- 
σπέράν τινα έν πολυαρίθμω συναναςφοφή δτι τήν παρελ- 
θούσαν νύκτα είχεν ίδή τόν Αιάζο.Ιον.— Τί σχήμα είχε ς 
τόν ήρώτησέ τις. —  "Ονου, άπήντησεν ούτος. —  Ά  φίλε 
μου πόσον δειλός είσθε! άφού φοβεΐσθε καί άπό τήν 
σκιάν σας!

Ο ΔΙΠΛΟΥΣ ΛΟΓΟΣ.— Μέθυσός τις στερούμενος χρη
μάτων, προέτεινεν είς τόν κάπηλον νά λάβφ ώς ένέχυρον 
τήν βίβλον τών προσευχών τοι^ τού καπήλου μή δεχ- 
θέντος,— Διάβολε! άνέκραξεν ό μ,έθυσος, ούτε ό ίδικός μου 
ό λόγος, ούτε ό λόγος τού Θεού δέν ΐσχύουσι άντί μιάς 
λίτρας οίνου ;

4 ,
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ΕΡΙΣ.— Τυφλός εΐσθε ;— Κατά τίνος όργίζεσθε, κύριε; 
— Μέ ¿σπρώξατε!— Έγώ ;— Μάλιστα !— Εισθε μεθυσμέ- 
νος ;— Πώς, μέ έξύβρισας ; Ζήτησον συγγνώμην είδ’ άλ
λως . . . τό ξίφος τούτο . . .— Κύριε, άστεΐζεσθε !— Δεν 
αστεΐζομαι διόλου, πρέπει νά σέ φονεύσω διά νά μάθ-ρς 
νά ζής.

ΑΙ ΚΑΡΦΟΒΕΛΟΝΑΙ.— 'II έφεύρεσις των καρφοβελο
νών άναφέρεται είς τον δέκατον έβδομον αιώνα. “Ά νγλός ; 
τις συγγραφεύς λέγει οτι ήκουσε ήμεράν τινα τον πρέσβυν | 
τής Σουηδίας έρωτώντα δύο άλλους πρέσβεις που ένό-1 
μιζον δτι έξωοεύετο περισσότερος χαλκός.— Είς τούς κώ- \ 
δωνας* άπήντησεν ό είς.— Είς τηλεβόλα" εΐπεν ό έτερος.! 
— "Οχι, κύριοι, ύπέλαβεν ό πρέσβυς τής Σουηδίας, η με- \ 
γαλειτέρα κατανάλωσις τού χαλκού γίνεται είς τάς καρ- | 
φοβελόνας.

ΓΕΝΝΑΙΟΨΎΧΙΑ.— Δύο αξιωματικοί έλθόντες είς σφο- 
δράν διένεξιν μεταξύ των άπεφάσισαν νά λύσωσι τήν έριδα 
διά τών δπλων, δΟεν καί ξιφουλκήσαντες έν τώ άμ.α έτέ- 
θησαν είς άμυντικήν θέσιν" πριν όμως έπιτεθώσι κατ’ άλ- 
λήλων είς έξ αύτών κράζει προς τον έτερον*— Δειλέ! ρί- 
ψον τό ξίφος!— Δεν τό ρίπτω, άπεκρίΟη ό έτερος μέχρις 
ότου υπάρχει ρανίς αίματος έν έμοί.— Έ , λοιπόν έγώ εί- 
μ.αι γενναιότερος σού" ιδού τό ρίπτω.

Είς τών άνθών τ ’ αρώματα, είς τής αύγής τήν δρόσον 
Έγώ δέν άναπνέω.

Τήν λάβαν τής κολάσεως αϊσθάνομ’ έγώ τόσον 
χωρίς ποσώς νά πτα ίω ...

νΩ, πταίω άν τήν άγαπώ, ώ, πταίω άν σιμά της 
φλογίζομαι καί καίω ;

Καί άν ζωήν ολόκληρον είς τό μειδίαμά της
Προσβλέπω, πάλιν πταίω ; . . .

Ω.

ΛΣΜ \ΤΙΟ Ν.

’Σ τόν κόσμον, ¿κ είς θάλασσαν άκάτιόν της νέον, 
άφέθην νά προσπλέω,

Ούδέν πλήν ’ς τήν πορείαν μου α π ά ν τ η σ α  ώραΐον* 
Προς τούτο πλήν τ ί πταίω ;

____
-

Ώς είς λιμένα άσφαλή στάς μητρικάς άγκάλας 
αμέριμνος εισπλέω,

Κ’ είς τόν λιμένα πλήν αύτόν θυέλλας άν ό τάλας 
αισθάνομαι, τ ί πταίω ;

’Σ τας καλλονάς τού έαρος, είς τού πτηνού τό άσμα 
Έγώ θρηνώ καί κλαίω*

Καί περιφέρομ’ εκτοτε νεκρόν ό τάλας φάσμα"
Πρός τούτο πάλιν πταίω ;

Α Ι Ν Ι Γ Μ Α .

'Όλοι θέλουν νά μέ έχουν,
Μ’ αγαπούν καί μέ ποθούν,
Ό λοι άνω κάτω τρέχουν,
Νά μέ πϊάσουν προσπαθούν.

Παντοδύναμος υπάρχων,
Καί τά πάντα συγκινών,
Είμαι τύραννος καί άοχων,
Τών άνθρώπων τών κοινών.

Κτήμα γίνομαι κυρίως 
Τών βαναύσων κ’ άμαθών.
Τών τιμίων πλήν σπανίως,
Πώποτε τών άγαθών.

Κεφαλή μ’ έκόπη μία,
Κ’ άλλη μία παρεκεΐ.
Γίνομαι αντωνυμία*
Ποίου είδους; . . . .

Δ. Σ.

Τώ λύτρ τού αινίγματος δωρηθήσεται ό Β'. τόμος τής 
μεταφράσεως τών Δραμάτων τού Βίκτωρος Οΰγώ.

Α Τ Σ I Σ  

του έν τω ΙΑ '. φυλλ. Αινίγματος.

Τό τελευταίου αίνιγμα έλυσεν ή Κυρία Σοφία Λογα- 

ράκη. Είναι δέ ή νήσος

Σ α μ ο - Θ ρ ά κ η .
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i ορίων τής αϋσττιροτέρας αβροφροσύνης, ν’ άποδείξη τις είς 
1 μίαν γυναίκα órt έπιθυμφ νά τή φανή εύάρεστος, προ πάν-

—  “Έχετε άναμφιβόλως τούς λόγους ομιλούσα τοιου
τοτρόπως* πλήν, έάν δέν σφάλλω, ό Κ. Σαμψών δέν εΐναι 
τόσω εύνοΐκώς διατεθειμένος ύπέρ τού Κ. Βελμότ ώστε 
νά περιπλεχθή τοβούτον παρ’ αΰτού.

—  'H άντίρρητις αΰτη μ’ έκπλήττει έκ μέρους σας. 
Δέν άγνοώ έπί τίνι σκοπώ ήλθατε ένταΰθα καί νομίζω ό
τι θεωρείτε άπίθανον τήν τών σχεδίων σας επιτυχίαν.

—  Αί κλίσεις τής δεσποινίδος Σαμψών μοί έφάνησαν 

λίαν ίσχυοαί.
—  Καί μολαταύτα δέν έδιστάσατε νά δοάμητε είς

βοήθειαν τού πατρός της ;
—  Ή  πρός τόν Κ. Σαμψών συνδρομή μου εΐναι ύπό- 

θεσι; έμπορική όλως δε’ όλου άσχετος πρός τά αισθήματα 

της καρδίας. 'Ο Κ. Σαμψών δυναται νά έκλέξφ ώς γαμ
βρόν του όντινα επιθυμεί, ούχ ήττον όμως ώς πρός έμέ 
εΐναι άνήρ είς ούτινος τήν τιμιότητα ήθελον έμπιστευθή tv 
μέρος τής περιουσίας μου.

—  Διά τόν αύτόν λόγον, ό Κ. Βελμότ θεωρείται ίσως 
παρά τού Κ. Σαμψών μάλλον ώς άνήρ μετά τού όποιου 
δύναταί τις νά διαπραγματευθή έντίμως περί έντιμων υπο
θέσεων, ή ώς κατάλληλος σύζυγος διά τήν θυγατέρα του. 
Πλήν όποιος καί άν ήν ό κίνδυνος ούτος, δέν είναι, κατά 
τό παρόν τουλάχιστον 6 σπουδαιότερος. Εκείνο όπερ πρό 
πάντων μέ ανησυχεί εΐναι, δέν λέγω ό έ'ρως, άλλ’ ή προ- 
τίμησις τής Κλάρας πρός τόν Έδουάρδον.

—  Είς ούδένα κρύπτει τήν πρός τόν “Άγγλον συμπά- 

θειάν της, είπε μετ’ έμφαινομένης πικρίας ό Έρνέστης.
—  Καί διατί θέλετε νά τό κρύψ/ι κύριε Κλεμανσώ ; 

Ό  Έδουάρδος ε£ ναι έξάδελφός της, ό Έδουάρδος φαίνεται 
ότι τήν αγαπά, (ραίνεται πλούσιος, φαίνεται έπιθυμών 
νά τήν νυμφευθή, συνοικέσιον μεταξύ Κλάρας καί Έδουάρ- 
δου φαίνεται τό άπλούστερον καί άρμοδιώτερον πραγμ-α 
τού κόσμου" ώστε ή Κλάρα δέν σφάλλει μεγάλως έάν φαί
νεται άγαπώσα τόν Κ. Βελμότ.

Οΐ λόγοι ούτοι είρωνικώς λεχθέντες δυσηρέστη,σαν ετι 
μάλλον τόν Έρνέστήν δστις άπήντησέ ξηρώς:

—  "Ωστε, ώς βλέπετε, *δέν ήπατήθην έπί τών ύπέρ 
τού Κ. Βελμότ αισθημάτων τής δεσποινίδος Κλάρας.

—  Τή άληθεία, σάς θαυμάζω, κύριοι, άγνοώ τί δύναν- 
ται νά πράξωσι πλέον αί γυναίκες ό'πως σάς ευχάριστή- j 

σωΟι.
—  Δέν σάς εννοώ, κυρία.
—  Είχον κατά μείζονα λόγον τό δικαίωμα νά μή σάς 

έννοώ όταν μοί ώμιλεΐτε περί τής προτιμήσεως τής Κλά
ρας. "Ινα ύπαρξη προτίμησις πρέπει νά ύπάρχφ αντιζηλία. 
Ή  αντιζηλία δέ αΰτη, τό ομολογώ, δέν ήτο δυνατόν νά 
λάβη ΰπαρξιν έντός τεσσαράκοντα οκτώ ώρών καθ’ άς εΐ- 
σθε ένταύθα" άλλ’ εΐναι πάντοτε δυνατόν, καί έντός τών

των όταν ή έπιθυμία αΰτη υπαγορεύεται ύπό έντιμου προ- 
θέσεως.

—  Ό  Κλεμανσώ μή θέλων νά φανή ώς ήττηθείς, ά- 
πήντησε μετ’ ήθους έπιπλάστου μετριοφροσύνης.

—  Κυρία μου, μέ νομίζετε έπιτη,δειότερον η ο,τι εΐμ.αι.
—  Καί δμ.ως υπήρξατε αρκετά έπιτήδειος όπως άπο- 

δείξητε δτι δέν έπιθυμεΐτε νά είσέλθητέ είς ανταγωνισμόν.
—  Καί τό εννοήσατε;

"—  "Οπως καί ό Κ. Σαμ.ψών, δπως καί ή Κλάρα ή'τις 

καί έχάρη διά τούτο
—  Έχάρη; άπήντησεν ό Κλεμανσώ ώσεί προσβληθείς 

διά τής λέξεως ταύτης.
—  Ναι, έχάρη διά τού έπιπολαίου έκείνου καί ειρω

νικού κατά τό μάλλον καί ήττον ήθους δι’ ού αί γυναίκες 
έν γένει περιφρσνούν τάς περιποιήσεις άς οί άνδρες άμ.ε- 
λούν νά ταϊς προσφέρουν.

—  Έν τοιαύττι περιπτώσει, ή δεσποινίς Κλάρα θά ή- 
ν*ι κατά τό μάλλον καί ήττον έρωτότροπος.

-— Τότε μ-όνον ήδύνασθε ν’ άποκαλέσητε αύτήν έρωτό- 
τροπυν έάν προσεφέρετο πρός ύμάς δπως υμείς πρός έμε.

—  Πρός ύμάς, κυρία ;
—  Δέν μ’ έννοεΐτε ίσως, είπεν ή κυρία Δέ Καμπάς 

μετά ειρωνικού ήθους* δταν μοί έπεδαψιλεύατε περιποιή
σεις καί φιλοφροσύνας δέν έφαντάσθητε άραγε δτι ή δε
σποινίς Κλάρα δύναται νά τό παρατηρήσφ; Σ ιω πάτε.. 
τό όμολογεΐτε λοιπόν . . Έσφαλλεν δθεν φανταζομένη 
δτι αί πρός έμέ περιποιήσεις σας ήδύναντό νά καταστή- 
σωσιν ετι περιποιήτικώτερον πρός αύτήν τόν σήρ Έ 
δουάρδον;

—  Κυρία μου ποτέ δέν ύπεκρίθην τοιοΰτον ποόσωπον.
—  Πώς! εΐπεν ή κυρία Δέ Καμπάς είρωνικώς πάν

τοτε, εισθε βέβαιος δτι καί κατ’ αύτήν τήν στιγμήν δέν 
ύποκρίνεσθε τοιούτον προσώπου;

Ό Κλεμανσώ άνελογίσθη τούς ιδιαιτέρους αύτού φό
βους, καί νομίσας ότι ή κυρία ΔέΚαμ-πάς τόν μετεχειρίζετο 
ύπούλως ώς όργανον όπως διεγείρη τήν ζηλοτυπίαν τού 
Κ. Σαμψών ήν ούτος έφοβεΐτο, άπήντησέ μετά προσπεποιη- 

μένης αβροφροσύνης.
—  Κυρία, έπεθύμουν νά σάς φανώ χρήσιμος είς άλλ.ο τι.
—  Σάς άποδίδω δ,τι ήθελήσατε νά μοί κάμ.ητε καί 

τούτο εΐναι νομίζω δίκαιον
—  Ά λλ’ εΐναι αρα καί συνετόν;
—  Μήπως ό κίνδυνος ήλλαξεν έπειδή έγώ έλαβον άνθ’ 

υμών τήν πρωτοβουλίαν; i
—  Έάν υπήρξα δμους έγώ άνεπιτήδειος ή καί οίημα- 

τίας οφείλετε αρα καί υμείς νά η,σθε άπερίσκεπτος;

f
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—  Και τις σάς είπεν ότι. τό παρ’ έμού πραττόμενον 
κατά τήν στιγμήν ταύτην δέν είναι συνέσεως έργον;

—  Διεγείρουσα την ζηλοτυπίαν άνδρός δστις, τό γνω
ρίζω, σάς αγαπά έμμανώς;

Ή  κυρία Δε Καμπάς έσίγησε πρός στιγμήν είτα δέ 
έπανέλαβεν :

—  'Ο Κ. Σαμψών είναι κρεολός, κύριε, ό Κ. Σαμψών 
είναι ζηλότυπος καί αύτής της σκιάς του άκόμη. Δύναται 
κάλλιστα καί πρός ύμάς αυτόν να δειχθη, τοιοΰτος' άλλα 
τοϋτο δεν δικαιολογεί ποσώς την . . .  ιδέαν ήν ¿σχημα
τίσατε, ό'τι δηλαδή ή παρουσία σας δύναται νά διεγείρω 
την ζηλοτυπίαν κάνενός άλλου. Δύναμαι νά ημαι μόνη 
μεθ’ υμών χωρίς ούδείς νά μεριμνήσγ, περί τής γαλήνης 
τής καρδίας μου . . . έκτος του Κ. Σαμψών ίσως . . .

—  ’Εάν έχω τοιουτοτρόπως, είπεν ό Κλεμανσώ, έάν 
ή προπέτεια μου (επιτρέψατε μοι νά μεταχειρισθώ έκφρα- 
σιν ενώπιον τής όποιας (οπισθοχωρήσατε) έάν ή προπέτειά 
μου, λέγω, δικαιολογείται υπό του ιδιαιτέρου χαρακτήρος 
του Κ. Σαμψών, έξηγήσατέ μοι, σάς παρακαλώ, πώς 
νασθε νά άποκαλέσητε σύνεσιν δπερ ήδη πράττετε. Γνω
ρίζω δτι διεγείρων τις ΰπονοίας αναρριπίζει φλόγα ήτις 
ήρχισεν ήδη νά σβύννηται. . .

—  Τρ άληθεία, κύριε, τόσον ολίγον ευπροσήγορος είσθε 
πρός τό ώραϊον φύλον, ώστε καί άν ό Κ. Σαμψών ζηλοτυ
πία κινούμενος ήκουε την συνδιάλεξίν μας ταύτην, ήθελε 
πεισθή περί τών ϋμετέρων αισθημάτων καί άν άκόμη άμ- 
φέβαλλεν έπί τής πρός αύτόν συμπαθείας μου.

Πλήν τούτο δέν είναι ό μόνος κίνδυνος τής συνεντεύ- 
ξεώς ρας ταύτης.

—  ’Εγώ τουλάχιστον ούό’ένα άλλον βλέπω.
—  Λίαν έπιλήσμων είσθε.
—  Σάς ομνύω δτι άπόλλυμαι έν τοϊς πολυπλόκοις υ

μών σοφίσμασι.
—  Διότι δέν ένθυμεΐσθε τάς παρατηρήσεις υμών αύτάς.
—  Τφ άληθεία, είμαι ευήθης ώς φαίνεται.
—  Τουναντίον είσθε λίαν όςύνους. "Οταν μοί ¿ζητή

σατε συνέντευξιν δέν ίδατε διά τίνος βλέμματος μάς πα- 
ρετήρει ό Κ. Βελμότ ;

—  Πραγματικώς, κυρία, καί δέν αμφιβάλλω δτι σκέ
πτεται νά ώφεληθή, έκ τής συνεντεύξεως ταύτης·

—  Έμβάλλων εις τό πνεύμα τού Κ. Σαμψών τήν υπο
ψίαν έάν δέν η,λθεν άφ’ έαυτής καί παροξύνων αύτήν έάν 
ήδη υπάρχει.

—  Τούτο φρονώ καί έγώ.
—  Καί έγώ τούτο έπιθυμώ.
—  Τό επιθυμείτε, κυρία ·,
—  Τό έπιθυμώ, κύριε. "Εκαστον κακόν φέρει αποτέ

λεσμα' ή συκοφαντία είναι βέλος δπερ έπισ τρέφει κατά τού

ρίπτοντος αύτό Οταν δέν προσβάλλη, τό σκοπούμενον. Αί 
δέ συκοφαντίαι τού σήρ Έδουάρδου θά ώσι τόσα δπλα 
κατ’ αύτού τού ίδίου όταν αποδείξω τό άνυπόστατον αυ
τών. Ή συνδιάλεξις ημών έχει άγαθόν σκοπόν καί δέν θέ
λω λείψει νά τόν εκθέσω εις τόν Κ. Σαμψών έν καταλ- 
λήλω στιγμή. Α^λά τότε μόνον θά ήναι κατάλληλλος 
στιγμή, δταν ό Κ. Βελμότ θά πράξνι τήν ανοησίαν τού νά 
μάς συκοφαντ’ήσνι, διότι τούτο θά ηναι ή πρώτη άκτίς ήν 
θέλομεν ρίψει έπί τών μυστηριωδών σχεδίων αύτού τού 
άνθρώπου.

—  Είσθε έπιτηδειοτάτη, κυρία.
—  ’Αλλά ειμεθα περιπεπλεγμένοι μετ’ άνθρώπου τρο- 

μεράς έπιδεζιότητος.

—  Συμμερίζεσθε δθεν τούς φόβους τού Κ. Όβεν έπί 
τών πολιτικών άποτελεσμάτων τής,έν τφ τόπω τούτω έ}- 
καταστάσεως τού σήρ Έδουάρδου ;

—  Οί φόβοι ούτοι δέν είσίν άνυπόστατοι, προ πάντων 
ένεκα τής έμμέσου ύποστηρίξεως ί,ν οί έλευθερΟφρονούτες 
παρέχουσιν εις τάς σκευωρίας τής ’Αγγλίας. Πλήν, κίν
δυνός τις ήττον σοβαρός, πλήν περισσότερον αληθής καί 
έπικείμενος, μέ άπασχολεϊ.

Αί άποικίαι διατρέχουσιν άληθώς προφανή κίνδυνον, 
άλλά δέν στερούνται καί ενθέρμων καί άξιων υπεράσπι
σών οιτινες θέλουσιν άντιπαλαίσει δι’ δλων τών μέσων, ένώ 
ένταύθα υπάρχει άσθενές τι πλάσμα οΰ τίνος ήμείς ειμεθα 
οί μόνοι όπερασπισταί, τό δέ άσθενές τούτο πλάσμα είναι 
ή Κλάρα.

Πάν δ,τι ήθελεν ενεργήσει κατά τών άποικιών ό Κ. 
Βελμότ, γινόμενος γαμβρός τού Κ. Σαμψών ήθελεν άναστα- 
λή ίσως παρ’ άνθρώπων κάλλιον ήμών γινωσκόντων τά πε
ρί αύτού’ άλλά τάς λύπάς α'ίτινες θά ώσι σύντροφοι τής 
Κλάρας έάν αύτη συζευχθη τόν άνθρωπον αύτόν, ούδείς 
θέλει δυνηθή νά άναστείλη,, ούδ’ αύτός ό πατήρ της. Ιδού  
δθεν έκ τίνος βαράθρου όφείλομεν νά σώσωμεν τήν Κλάραν.

—  Ό  Κ. Βελμότ είναι λοιπόν ό άνθρωπος ουτος . .  .
Ό  Έρνέστης έσίγησεν απορών όποιον έπίθετον νά έπι-

βάλλνι εις τόν Ά γγλον' καί αύτη, ή κυρία Δέ Καμπάς έδί- 
στασεν έπί μικρόν είτα δέ έξηκολούθησεν:

—  Ό  άνθρωπος αυτός, Κύριε Κλεμανσώ, είναι κακό
τροπος.

—  Γνωρίζετε περί αύτού, νομίζω, κάλλιον παντός άλ
λου έκ τών ένταύθα.

—  Γνωρίζω περί αύτού πολλά' τόσα πολλά όμως, ώστε 
ούδέν δύναμαι νά είπω άνευ αποδείξεων.

Τό νά κατηγορήσω τις τινα έπί σφάλματι καί τοι σο- 
βαρώ, δταν τό σφάλμα τούτο άνάγεται εις τήν τάξιν τών 
συνήθων πλημμελημάτων, είναι πολλάκιςκινδυνώδες, άλλά 
ύπάρχει καί πιθανότης έπιτυχίας τής κατηγορίας' πλήν
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τό νά κατηγορήσω τις άνθρωπον έπ’ έγκλήματι,. . .  έγ- 
κλήματι άνοσίω, στυγερφ, άποτροπαίω, . . . τούτο μόνον 
έπί έναργών καί άναμφιλέκτων άποδείξεων δύναται νά 
πράξνι καί δυστυχώς στερούμαι τοιούτων. Δέν έχω παρά 
τήν διαβεβαίωσιν τών δσων μοί είπον, περί τών οποίων 
δέν άμφιβάλλω ποσώς, καί άπερ δι’ έμέ είσίν ήλίου φαεινέ- 
στερα, άλλά τά όποια δέν θέλουσι γείνει δεκτά άνευ αξιό
πιστου μαρτυρίας ήν άδυνατώ νά παρέξω.

—  Καί δύνασθε άραγε νά μοί έμπιστευθήτε αύτά;
—  Εύχαρίστως, καθ’ δσον μάλλον οφείλω νά σάς τά  

είπω. Ή  διήγησις αύτη θά ήναι σκληρά δι’ έμέ άλλ’ ήθε- 
λον νομίσει έμαυτήν δειλήν καί παλίμβουλον έάν όπιοθο- 
χώρουν ένώπιον τών ηθικών περισπασμών.

Πρός τούτοις ή διήγησις αύτη θέλει σάς άποδείξει διατί 
δέν δύναμαι ν’ άποκαλύψω τή,ν αλήθειαν εις τόν Κ. Σαμ
ψών καί οποίας προκαταλήψεις ήθελεν εύρει έν τφ πνεύματί 
του" καί πρός τοϊς άλλοις, όποιαν ιδέαν καί οποίους σκο

πούς καί άν έχητε ώς πρός τήν Κλάραν, ή διήγησις αύτη 
θέλει σάς πείσει νά συνάψητε τάς προσπάθειας σας μετά 
τών έμών δπως σώσωμεν τήν άθώαν ταύτην νεάνιδα άπό 
τό έπαπειλούν αύτήν μέλλον πρός τό όποιον προχωρεί μετ’ 
αθώας εύπιστίας καί εις δπερ ό πατήρ της θά τήν άφήσηι

Διεκόψαμεν τήν διήγησίν μας καθ’ ήν στιγμήν ό Κλε
μανσώ καί ή κυρία Δέ Καμπάς είχον καθήσει πλησίον κο- 
λοσιαίας τίνος βανανέας.

Τό φυτόν τούτο ού τίνος ή αΰξησις τελειοποιείται έντός 
δεκαπέντε μόλις μηνών δπερ πολλάκις έχει ύψος δεκα
πέντε ποδών καί ού τίνος ό κορμός σύγκειται έκ μόνη,ς τής 
συγκεντρώσεως τών μίσχων τών φύλων του, ξηραίνεται 
άμα καρποφορήσγ. Ά λλά πολλάκις έκ τών εις τήν γήν 
έναπολειμένων ριζών βλαστάνουν νέοι κορμοί οιτινες ανα
πτύσσονται ώσαύτως ώς ό πρώτος.

Καθ’ έκαστον έτος ή 
φυάδες αύτού πολλαπλασιάζοντας χάρις δέ εις τήν γόνι
μον θρέψιν τής γής καί τού ήλίου, δύναται τις καθ’ έκα
στον έτος νά ίδη, βλαστάνον καί μαραινόμενον τό φυτόν 
τούτο όπερ ένεκα τού ύψους αύτού καί τού πλάτους τών 
φύλλων του παρίσταται ώς είδός τι μικρού άλσους εις τά 

δμματα τού Εύρωπαίου.

νά κρημνισθη ένεκεν τού αδρανούς· χαρακτήρος του. Διότι 
ό Κ. Σαμψών καί τοι άποστρεφόμενος ολίγον τόν σήρ Έ - 
δουάρδον καθό Ά γγλον , καί τοι μή νομίζων αύτόν άσχε
τον όλοτελώς πρός ένθουσιαστικάς τινας ιδέας αϊτινες τώ 
άπαρέσκουσι, ήθελεν όμως καί τά ίδια αισθήματα κατα- 
στείλει καί συνεναίσει εις τό μεταξύ Κλάρας καί Κ. Βελ
μότ συνοικέσιον έάν έγνώριζεν δτι ήδύνατο νά εδρω τήν ευ
δαιμονίαν έν τώ συνοικεσίω τούτω. "Οπως αύτός, περισ
σότερον αύτού είχον έλπίσει έπί τής άφίξεώς σας, δπως 
άντισταθμίσωμεν τήν έπιρροήν τού Κ. Βελμότ. Ά λλ ’ υ
μείς έγκατελείψατε τό πεδίον τής μάχης.

—  Δέν δύναμαι νά έπανέλθω ·,
—  Άφού μέ άκροασθήτε πράξατε όπως σάς φανή εύ

λογον. Ή διήγησις δμως αύτη είναι παρατεταμένη καί άν 
θέλετε καθήμεθα εις τό ύπό τήν βανανέαν έκείνην έδώλιον.

—  Εύχαρίστως' σάς ακούω κυρία, καί έστέ βεβαία δτι 
άποτείνεσθε εις άνθρωπον ού τίνος ή διακαεστέρα έπιθυμία 

είναι νά σάς δείξϊ) δτι ήτον άξιος τής εμπιστοσύνης σας.
—  Τό πιστεύω κύριε.
Ό  Κλεμανσώ καί ή κυρία Δέ Καμπάς έκάθη,σαν πλη

σίον άλλήλων καί ή τελευταία ήρξατο ώδε πώς:

Τά φύλλα αύτού άραίούνται εις τόν έλάχιστον άνεμεν 
εις τήν σύγκρουσίν των δέ ταύτη,ν άναδίδουν μονότονόν 
τινα καί πένθιμον ψιθυρισμόν όμοιάζοντα τούς μεμακρυσ- 
μένους μηκυθμούς τής θαλάσσης.

Αί λεπτομέρειαι αύται δέν είσί περιτταί εις τήν διή
γησίν μας ής μέρος έξεθέσαμεν ήδη εις τόν αναγνώστην.

Ή δη άρχόμεθα τής διηγήσεως ήν ή κυρία Δέ Καμπάς 
έποιήσατο τώ Κλεμανσώ.

—  Γνωρίζετε, κύριε, δτι ή συνθήκη τών 1 8 1 4  Ιδω- 
σεν εις τήν Α γγλίαν τήν νήσον τής αγίας Λουκίας.

Ή αποικία αύτη, ασήμαντος αληθώς αύτη καθ’ έαυτήν, 
έθετε τήν Α γγλίαν έν μέσω τών Άντινήσων κάί ττ, έπέ- 
τρεπε νά ενεργήσω κατά τό πρό πολλού σχηματισμένον 
σχέδιόν της, τήν καταστροφήν δηλαδή τής γαλλικής δυ- 
νάμεως εις τό μέρος τούτο τού ’Ατλαντικού ’Ωκεανού.

Πραγματικώς ή συνθήκη τών 1814  έκτός δτι ήρπαζεν 
άπό τάς χεΐ ρας τής Γαλλίας τάς αποικίας άπάσας, κατήρ-
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καί την συναλλαγματικήν δίδουσα πενταετή προθε
σμίαν εις τα; γαλλικά? καί άγγλικάς αποικίας όπως έκτε- 
λέσωσιν όριστικώς τάς διατάξεις ταύτας.

Τό τελευταΐον τοΰτο μετρον μολονότι δεν έτεθη όλο- 
τελώς εις πράξιν, ένώ είκοσιτέσσαρα όλα 2τη παρελθόν έκ- 
τοτε, ύπήρξεν όμως αίτιον καταστροφής είς τους άποίκους 
της αγίας Αουκίας οίτινες είχον βραχύτατου μέλλον ένώ- 
πιόν των όπερ έπί μακρώ χρόνω εμεινεν άδηλον. Ά λλ’ ή 
’Αγγλία <5έν άπέβλεπεν είς δημόσιον πλούτον άφαιρουτα 
τινάς νήσους της Γαλλίας, ούδέ συνεκινεΐτο είς τα παρά
πονα των νέων της ύπηκόων απάντων γαλλικής όντων κα
ταγωγής.

Μεταξύ εκείνων οίτινες δέν υπήρξαν ικανοί όπως άν- 
■ηπαλαίσωσι κατά τής κακοβουλίας τής άνωτέρας αρχής, 
ήτο καί ό Κ. Αέ Καμπάς ου τίνος τό εργοστάσιου διελΰετο 
από ημέρας είς ημέραν ένεκεν τής λαποταξίας καθ’ ής ού- 
δεμίας έτύγχανον προστασίας οί άποικοι.

Έν τοότοις, έξ άγαθής τύχης, ή κατοικία του Κ. Δέ 
Καμπάς δέν έβλάβη κατά την τρομεράν καταιγίδα των 
18 1 7  ήτις κατέστρεψε τοσαύτας άλλας άπό ¡Βάθρων καί 
ήτις εθαψε τον "Αγγλον διοικητήν ύπό τά ερείπια των ά- 
νακτόρων του,

Η κατοικία ομως τοΰ πατρος μου ήτις ήτον ή πλη- 
σιεστέρα τής τοΰ Κ. Δε-Καμπάς, ΰπέστη την τύχην των 
άλλων. Οίκίαι, καλύβαι, εργοστάσια, άποθήκαι, τά πάντα 
κατεκρημνίσθησαν η μάλλον έσαρώθησαν έκ τοΰ εδάφους. 
Ούδέν δενδρον εμεινεν όρθιον, τά ζώα έπνίγησαν παρασυρ- 
θέντα ύπό των χειμάρρων, καί έάν ήμεΐς αύτοί 5εν άπωλέ- 
σθημεν έν τή τρομερά εκείνη καταστροφή, τούτο όφείλομεν 
είς την άφοσίωσιν τών δούλων μας οίτινες περικυκλώσαν- 
τες έμέ καί τόν πατέρα μου μάς έπροφύλαττον έκ τοΰ κιν
δύνου τοΰ νά άρπαγώμεν ύπό τοΰ άνέμου έν τώ όποίω εϊ- 
χομεν καταφύγει έξώστη, καί έκ τοΰ κινδύνου τοΰ νά φο- 
νευθώμεν ύπό τών τεμαχίων των κεράμων τής στέγης η 
τών κλάδων τών δένδρων ους ή καταιγίς έξεσφενδόνιζεν 
ωσεί σφαίρας τηλεβόλου. Πολλοί έκ τών δυστυχών έκεί- 
νων εγειναν θύματα τής άφοσιώσεως αύτών, ότε δέ κατε- 
πίγασεν ό λαίλαψ έμεέναμεν άνευ άσυλου, ίδιοκτήται έρει- 
πωμένων άπό βάθρων γαιών.

Μόλις μάς ύπελείπετο εκατοστός τις μαύρων, ήτοι εκα
τόν πειναλέα στόματα, εκατόν άνθρωποι οΰς δέν ήδυνά- 
μεθα νά θρέψωμεν καί ών ή πώλησις ήν ό μόνος έναπολει- 
πόμενος ήμΐν πόρος.

Δυστύχημα όμοιον τοΰ ήμετέρου είχε ένσκήψει είς πολ
λούς τών κατοίκων, ή δέ πώλησις τών δούλων άπέβαινε 
δυσχερής καί λίαν άκαρπος' ώστε ϊνα άποκρούσουν όσω 
τό δυνατόν τήν γενικήν καταστροφήν, οί άποικοι προύτί- 
μησαν νά συναθροισθώσι καί συνεταιρισθώσιν. Εκείνοι ών

ή κατοικία είχε βλαβή όλιγώτερον τών άλλων ίλαβον τούς 
δούλους εκείνων οίτινες, ώς ήμεϊς, δέν ειχον πλέον τά μέσα 
όπως έξακολουθήσωσιν έργασίας' άντί δέ τής παραχωρή- 
σεως ταύτης, εδιδον είς τόν συνέταιρόν των έν μερίδιον 
τής ιδίας έκείνης κατοικίας,

Συμβιβασμός τοιοΰτος έλα βε χώραν μεταξύ τοΰ πατρός 
μου Κ. Βερνάν, καί τοΰ Κ. Δέ Καμπάς, αρχαίου του φί
λου, μετά τινα δέ καιρόν άπό τής καταστροφής έκείνης, 
έγκατέστημεν είς τήν οικίαν τοΰ τελευταίου τούτου.

Κατά τήν έποχήν ταύτην ήμην έπτά έτών σχεδόν, ά δέ 
υιός τοΰ Κ. Δέ Καμπάς ήτον εικοσαετής.

Καίτοι συνδεδέμενοι δ ι’είλικρινοΰς καί άκραιφνοΰς φιλίας, 
ό Κ. Δέ Καμπάς καί ό πατήρ μου ήρχοντο πολλάκις είς 
σπουδαίας φιλονεικίας, καί έκατοντάκις α ί φιλονεικίαι 
αύται εμελλον ν’ άπολήξωσιν είς διάρρηξιν σχέσεων έάν 
τό συγκαταβατικόν καί ύπομονητικόν τοΰ πατρός μου άφ’ 
ένός, άφ’ ετέρου δέ ό καλοκάγαθος καίτοι βίαιος χαρακτή,ρ 
τοΰ Κ. Δέ Καμπάς,,καί πρό πάντων ή ταυτότης τών συμ
φερόντων δέν προύλάμβανον τό δυσάρεστον αύτό συμβάν- 
'Η πηγή τών φιλονεικιών αύτών ήν ή άντίθεσις τών ιδεών 
των έφ’ όλων τών ζητημάτων.

Ό  Κ. Δέ Καμπάς ήταν είς έκ τών Γασκόνων ευπατρι
δών, όστις έλθών είς τάς Άντινήσους πρό τής έπαναστά- 
σεως, έβδελύττετο τάς άρχάς αύτής, οΰχί μόνον ώς ευ
πατρίδης, άλλά πρός τούτοις καί ώς κάτοικος τών άποι- 
κιών. 'Όθεν ένεκα τών αισθημάτων του αύτών, έτρεφε 
πρός τήν ’Αγγλίαν, ήτις κατεφέρετο άκαταπαύστως κατά 
τής έπαναστάσεως, άπεριόριστον θαυμασμόν φθάνοντα μέ
χρι λατρείας.

"Οτε δέ κατά τό 1814 έμαθε τήν πτώσιν τής αύτο- 
κρατορίας καί τήν έπανάκαμψιν τών Βουρβόνων, έθεώοησε 
τήν ’Αγγλίαν ώς εύεργέτριαν καί προστάτριάν τινα θεό
τητα, έν τώ ένθουσιασμώ του δέ τούτω παρεδέχθη ότι 
ή κατάργησις τής συναλλαγματικής καί ή άπελευθέρωσις 
τών δούλων ήτον ευεργέτημα τοΰ φιλοδίκαιου τούτου 
έθνους ύφ’ ού τούς νόμους εύτυχώς έζη.

Ό  πατήρ μου δέν ήτον ευπατρίδης’ ό πατήρ μου είχεν 
έγκολπωθή προθύμως τάς έπαναστατικάς άρχάς, ότε δέ 
τά 1814 έλεύσατο, έθεώρησεν ώς δυστύχημα τήν ταπεί- 
νωσιν τής πατρίδος καί μετά ψυχικής οδύνης είδε τήν 
'Αγίαν Λουκίαν μεταβαίνουσαν όριστικώς ύπό τήν ’Αγγλι
κήν δυναστείαν, καθό προβλέπων τήν καταστροφήν τής 
άποικίας ταύτης έν τβΐς φιλανθρωπικούς δήθεν μέτροις τής

’ΑΥγ>ία«· , ' ,
Μεταξύ τοιούτων άντιθέτων αισθημάτων καί τοιου- 

των έναντίων ιδεών, έννοεϊτε βεβαίως όποια ήσαν τά άν- 
τικείμενα τών λογομαχιών των.

« —  Πώς, έλεγε·/ ό Κ. Δέ Καμπάς, παραδέχεσθε ώς 
λογικωτάτην τήν ύπό τής Έθνοσυνελεύσεως κατάργησιν


