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11ΕΜΕ ΗΜΕΡΑΙ
EIS ΠΑΤΜΟΝ.

(Συνέχεια καί τέλος' όρα τεϋχος IB'.j

Τήν έπιούσαν ό σεβάσμιος ηγούμενος εύηρεστήθη νά μα; 
ίείξη αυτοπροσώπως τά έν τώ μοναστηρίω ευρισκόμενα α
ξιοθέατα πράγματα. Κατήλθομεν λοιπόν κατά πρώτον εις 
τόν ναόν τόν τιμώμενον έπ’ όνόματι του 'Αγίου Ίωάννου 
τού θεολόγου, καί υπάρχοντα αριστερόθεν τώ εΐσερχομενω 
εις τήν Μονήν’ ίσως άρχιτεκτονικώς θεωρούμενος ό ναός 
ούτος, μικρού λόγου εινε άξιος’ άλλ’ όμως άγνοώ όποιου 
είδους αίσθημα θαυμασμού καί κατανύξεως κατέλαβεν ή- 
μας, καθ’ ήν στιγμήν έμέλλομεν νά είσέλθωμεν έν αύτφ.

Προ τής θύρας τού ναού κρέμαται χρυσή τις λυχνία, έχουσ* 
άραβοτουρκιστί εγγεγραμμένα; έπ’ αυτής ρήσεις ίσως τού 
Κορανίου, ήν Μωάμεθ ό Β'. έπεμψε ^ώρον εις τήν Μονήν 
τής Πάτμου" τούτο δε, όιότι οί κάτοικοι αύτής, βλέπον- 
τες κατά τήν έποχήν εκείνην δτι το Βυζαντινόν κράτος 
ώιϊευε γιγαντιαίοις βήμασι προς τόν άφανισμόν αύτού, καί 
θέλοντες νά προλάβωσι τόν οίκεΐον όλεθρον, έσπευσαν νά 
προσφέρωσιν έγκαίρως τήν υποταγήν αύτών είς τόν φοβερόν 
κατακτητήν’ ουτος δ’ εύνοιαν έπιόεικνύμενος, τοΐς επεμψε 
τήν ρηθεϊσαν λυχνίαν. Είσήλθομεν τέλος είς τόν ναόν’ άλλ’ 
ό πόσοι άρα καί όποιοι πρό ήμών είς αύτόν είσήλθον ; 'Οπό- 
σαι φωναί ύψώθησαν καί όπόσαι χεϊρες όιεπετάσθησαν πρός 
τόν Ουράνιον Πατέρα, έπικαλούμεναι τά έλεος αύτού;

Πρώτον άντικείμενον δπερ έπληξε τήν όρασιν ήμών, 
υπήρξε μεγάλη τις πλαισιωτή είκών τού Θεολόγου, £ώρον 
τού Αύτοκράτορος Άλεξίου-ττοΟ Κομνηνού. Ήσπάσθημεν
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μετά διπλής θερμότητος, θρησκευτικής άμα καί εθνικής τήν 
ίεράν ταύτην εικόνα, καί έπί πολύ διεμείναμεν σιωπηλοί πρό 
αυτής. Μετά ταϋτα ώδηγήθημεν προς τά δεξιά εις παρεκ- 
κλήσιόν τι ένθα επί λάρνακος κεΐται εκτάδην τό σώμα του 
όσιου Χρις-οδούλου. ’Οκτώ περίπου αιώνες διήλθον ούτως 
είπεΐν του σώματος του οσίου τούτου, χωρίς νά δυνηθώσι 
νά έξαφανίσωσιν όλοσχερώς τούς χαρακτήρας αύτοϋ. 'Η ει
ρήνη, τήν οποίαν ζών ήγάπησε, φαίνεται καί κοιμηθέντος 
έπί του προσώπου αύτοϋ. Ήσπάσθημεν τήν ίεράν του κε
φαλήν καί άπεσύρθημεν τεταραγμένοι, τώ φόβω μή ό β έ - ! 
βηλος τών φίλοταράχων ημών ασπασμό; ταράξη τήν νε ! 
κρικήν του γαλήνην. Μετά ταϋτα είσήλθομεν εις τήν κυ- | 
ρίαν εκκλησίαν, μικράν μέν τώ μεγέθει, άλλά τής οποίας, ι 

τοιχογεγραμμένης ούσης, πολλαί τοιχογραφίαι έχουσιν ικα
νήν τήν αξίαν. Αί εικόνες τού τέμπλου είσί δωρήματα ι 
τής 'Ρωσσίδος Αύτοκρατείρας Αικατερίνης’ μεταξύ δ’ αυ
τών ύπάρχει καί μ.ικρά .τις, άλλά πολυτελής εϊκών τής 
Παναγίας, τήν όποιαν κατά πρώτον μέν ό αοίδιμος Νικό
λαος Ζωσιμάς έδωρήσατο εις τον ’Αρχιμανδρίτην Γρηγό- 
ριον Συχνήν, πνευματικόν αύτοϋ όντα, ούτος δέ τήν προσέ- 
φερεν εις τήν Εκκλησίαν τού Θεολόγου. Αικατερίνη καί 
Ζωσιμάς . . . όποια ονόματα προσφιλή είς πάντα "Ελληνα !

Ικανόν παραμείναντες έν τή εκκλησία, άφελώς μεν άλλά 
ίεροπρεπώς κεκοσμημένη, όπως θεωρήσωμεν τάς διαφόρους 
τοιχογραφίας, μετέβημεν ακολούθως είς τό σκευοφυλάκιον 
τής μονής, ένθα κρύπτονται τά διάφορα αύτής σκεύη, 
πλεΐστα λείψανα άγιων, καί άλλα ούκ ολίγα κειμήλια. 
Παραλείπομεν τά πολυτίμητα ιερά άμφια, τάς αρχιερατι
κής άδαμ.αντοκολλήτους μίτρας, τάς ποιμαντορικάς άργυ- 
ροχρύσους ράβδους καί άλλα πολυάριθμα εκκλησιαστικά 
σκεύη, ών τά μ,έν περιήλθον έκ δωρεών, τά δέ έκ κληρο
νομιάς’ δέν δυνάμ.εθα όμως νά παραλείψωμ.εν δύο τινα, 
κατά πολύ τών άλλων εύτελέστερα, καί ό'μως πλ.είω πάν
των έπαγαγόντα ήμΐν τήν έντύπωσιν. Είναι δέ ταϋτα αί 
διατηρώμεναι είσέτι, καί τοι πεπαλαιωμέναι έμβάνδες τοϋ 
όσίου Χριστοδούλου καί ή ποιμαντορική αύτοϋ ράβδος. Δέν 
είνε αδτη άργυρόχρυσος, ούδέ περικοσμεϊται ύπό άδαμάν- 
των ή πολυτίμων λίθων’ τουναντίον εϊν’ έξ εύτελοϋς ξύλου’ 
’Αλλά πόσον προτιμητέον είναι τό ευτελές αύτής τοϋ πο- 
λυτιμήτου τών άλλων. Πόσας ώρας διήλθεν εκείνος έστη- 
ριγμενος έπί τής εύτελοϋς ταύτης ράβδου, προσευχόμενος 
καί λι τανεύων;

Μεταξύ πολλών ιερών λειψάνων, εϊδομεν εντός μεγά
λου αργυρού ποτηριού την κάραν τοϋ ’Αποστόλου Θωμά, 
έν δάκτυλον Ιακώβου τοϋ Πέρσου, όστά διαφόρων μαρτύ
ρων καί επί τέλους μέγαν σταυρόν άργυροϋν, όστις έν αύτω 
περιείχε τεμάχια τοϋ Ξύλου τοϋ Σταυρού τοϋ σπόγγου 
και τοϋ καλάμου, έξ έκείνων δι’ ών οί ’Ιουδαίοι έπότισαν

δξους τόν Σωτήρα. ’Επίσης εϊδομεν αρχαίας εικόνας, με
ταξύ δέ τούτων άξία πλείστου λόγου έφάνη ήμΐν μία τοϋ 
Αγίου Νικολάου γεγραμμένη διά κηροχύτου ύλης.

Τήν έπιοϋσαν, πόθον μέγαν έχοντες νά ίδωμεν τήν πε
ριώνυμον τής Μονής Βιβλιοθήκην, ώδήγησαν ημάς αύτόσε. 
"Τπερθεν τής θύρας τής βιβλιοθήκης άνέγνωμεν τήν έπι- 
γραφήν ταύτην,

άενρ ', άνερ κεΐνται ν'σαι φαιιναϊ χειρίγραψοι βΐβ.Ιοι.
'A rd p i ρα φέρεται χινυτώ  χρυσίου δοκέουσαι.
Ταϋζ αρα τήρεε, φύΧαζ, σεϊο μα.ΙΛον βιόζοιο.
Τών δόμος οννεκ' 8ς r v r to t  γίναιτο ιρεγγοβύΛος γε.

Είσελθόντες δ ’ έν αύτή έθαυμάσαμεν τήν τάξιν, μεθ’ ής 
τά διάφορα τεύχη είσί τεταγμένα. Τούτο δέ κυρίως οφεί
λεται,είς τάς φιλομούσους διαθέσεις τοϋ νϋν ήγουμενεύον- 
τος Κ. Δανιήλ, καί τόν άκάματον ζήλον καί τάς χρονίους 
προσπάθειας τών ΚΚ. 'Ιεροθέου Φλωρίδου καί Ίωάννου 
Σακκελίωνος, οϊτινες εϋρόντες τήν βιβλιοθήκην έκ τών πε
ριστάσεων είς ού καλήν κατάστασιν, άνενδότως ένησχολή- 
θησαν πρός τακτοποίησιν αύτής. Τεύχη πολυτιμώτατα, 
χειρόγραφα άνέκδοτα παρερριμένα όντα πριν, κατέλαβον 
τήν οίκείαν θέσιν, καί λίαν εύτυχής υπήρξε, πρέπει νά ό- 
μολογήσωμεν, ή'τε Μονή ιδίως καί ή Πάτμος έν γένει, 
διότι ένέτυχον τούς άνδρας τούτους, οϊτινες καί παιδείας 
ικανής εύμοιοοϋντες καί ζήλον πολύν ύπέρ τής έθνικής δό- 
ξης έχοντες, άνέλαβον τό πολύμοχθον τούτο έργον. Καί 
τά γράμματα δέ καθόλου μεγάλως ύπηρέτησαν ούτοι, 
συντάξαντες λεπτομερή καί εύμεθοδεστάτην άναγραφήν 
τής Βιβλιοθήκης, ήν πρόκειται νά έκδώσωσιν όσον ούπω.

"Οτε άνέγνων τήν περί Πάτμου καί τής Βιβλιοθήκης 
αύτής Πραγματείαν τοϋ Γκερέν, πάντη διάφορον περί τής 
Βιβλιοθήκης ταύτης έλαβον ιδέαν’ διότι ό άνήρ έκείνος, 
ό έγκαυχηθείς ότι πρώτος άνεκάλυψε τό πάσι τοίς Σαμίοις 
γνωστόν ϋδραγωγεΐον τοϋ Μεγαρέως Εύπαλίνου, έφιλοτι- 
μήθη, φαίνεται, μετά τής αύτής άκριβείας καί άληθείας νά 
γράψη καί περί Πάτμου. Πόσον περίεργοι άνθρωποι είσί τινές 
τών Εύρωπαίων περιηγητών! Μεταβαίνουσιν άπό πόλεως 
είς πόλιν έν τή ’Ανατολή, οδοιπορικόν σακκίον τή μια χειρί 
κρατούντες καί ζεύγος διόπτρων ύπό μάλην εχοντες, όπως 
γράφωσι ψεύδη, τά όποΐά άπό τάς πατρίδας αυτών άνα- 
χωροΰντες, φροντίζουσιν είς τούς οδοιπορικούς αύτών σάκ- 
κους νά έγκλείσωσι’ τά δέ ψεύδη των ταϋτα τιμώνται, 
καί ώς πολυμαθείας έργα στεφανοϋνται. 'Ας διαρρήξωμεν 
καί ήμεϊς τούς ασκούς τοϋ Αιόλου, βροντοφωνοϋντες τήν 
αλήθειαν, πλήν τίς ό πιστεύων ·,

Ή βιβλιοθήκη τής Πάτμου περιέχει ύπέρ τάς τέσσαρας 
χιλιάδας τόμων, ώς έπίτό πλεΐστον εκκλησιαστικής ύλης. 
Έκ τούτουν πεντακόσια περίπου είσί χειρόγραφα, ήτοι δια-
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κόσια έβδομήκοντα έν μεμβράναις, έν παλίμψηστου καί τά 
λοιπά βαμβάκινα. Καί όμως ό φιλαλήθης Γκερέν είς δια
κόσια τεσσαράκοντα μόνον λέγει ότι περιωρίσθησαν τά  
εξακόσια χειρόγραφα, άτινα ή βιβλιοθήκη άλλοτε είχεν 
έπί τή μαρτυρία δέ τοϋ φίλου μου καί μόνου περί τά  
τοιαϋτα καταλλήλου, καθηγητοϋ τής θεολογίας Ά λεξ. ¡ 
Λυκούργου, πολλά τών χειρογράφων είσίν άνέκδοτα καί 
όντως κειμήλια. Μεταξύ άλλων πολλών, εϊδομεν Εύαγ- 
γέλιόν τι κατά Μάρκον, τού Δ', αίώνος μετά Χριστόν, α 
τελές όμως, κατά δυστυχίαν, καί άνήκον, ώς έκ τής πο
λυτελείας αύτοϋ δυνάμεθα νά είκάσωμεν, είς τινα αύτο- 
κρατορα" είνε δέ τούτο έπί πορφύρας μεμβράνης, άργυροί; 
γράυ.μασι γεγραμμένον, καί οπού απαντάται τό όνομα τοϋ 
Χριστού, τοϋ Θεού κλ. χρυσοΐς. Είδομεν έπί μεμβράνη; 
άρχαΐον βιβλίον τοϋ Ίώβ τοϋ ΣΤ', ή Ζ'. αίώνος μ.ετά σχο
λίων, έκκλησιαστικά βιβλία τετονισμένα, πρός δέ καί πλή

θος πατέρων διαφόρων έποχών.
Δύο ολοκλήρους ημέρας διετρείψαμεν έν τή βιβλιοθήκη 

έξετάζοντες καί παρατηροϋντες τά έν αύτή, τή  άξιεπαίνω 
προθυμία τών ΚΚ. Ιεροθέου Φλωρίδου καί Ίωάννου Σακ
κελίωνος, έξησκημένων λίαν περί τήν παλαιογραφίαν όν- 
των. Μεταξύ άλλων εϊδομεν διάφορα χρυσόβουλα αύτο- 
κρατόρων, ών άρχαιότερον μέν έστί τό τοϋ Άθεξίου Κο- 
μνηνοϋ έν έτει 4 0 8 8 , νεώτερον δέ τό τοϋ αύτοκράτορος 
τής Γερμανίας Καρόλου τού ΣΤ', έν έτει 47 2 7  καί έτερον 
πρό αύτοϋ τών ιπποτών τής 'Ρόδου. Εϊδομεν μετά συγ- 
κινήσεως άνεκφράστου τάς ιδιοχείρους ύπογραφάς ’Αλεξίου 
καί Ίσαακίου τών Κομνηνών, Νικηφόρου τοϋ Βοτανιάτου, 
’Ανδρονίκου τοϋ Παλαιολόγου καί άλλων. Οϊμοι! πόσον εΰ-

λιστος είναι ό τροχός τής τύχης !
’Απολείπεται ήδη νά εϊπωμεν καί περί τής Σχολής τής 

Πάτμου καί τού Σπηλαίου τής Άποκαλύψεως, όπως δώ- 
σωμεν πέρας είς τήν συνοπτικήν ταύτην περί Πάτμου 

πραγματείαν.
’Από τοϋ τέλους έτι τής δεκάτης έκτης έκατονταετη- 

ρίδος, όπόταν τό δύσμορον έθνος έκοιμάτο ύπνον θανάτου, 
ή Πάτμος ήρξατο διά Νικηφόρου τού Κρητός έκπέμπουσα 
λάμψιν τινά έν μέσω τής γενικής έκείνης σκοτίας. 'Ο άνήρ 
ούτος^διδάξας έπιτυχώς τά φιλοσοφικά μαθήματα καί 
περί τάς άρχάς έτι τής επομένης έκατονταετηρίδος, έν τή 
Ιερά τοϋ θεολόγου Μονή, διετέλεσεν ούτως είπεΐν ό πρό
δρομος τής έν Πάτμω άρξαμένης καί έκεΐθεν άνά πάσαν 
τήν Ελλάδα διαδοθείσης πνευματικής παλιγγενεσίας’ άλλά 
κύριος τής Πατμιάδος σχολής ιδρυτής άναφέρεται ό άοίδι- 
μος Μακάριος Πάτμιος. Μετ’ αύτόν έδίδαξαν Γεράσιμος 
ό Βυζάντιος, Βασίλειος ό Κουταλιανός καί Δανιήλ ό Κ ε- 
ραμεύς, Πάτμιος. Τοϋ Δανιήλ τούτου, μεγίστην παιδείαν 
έν τοίς τότε χρόνοις κεκτημένου, ό τάφος ύπάρχει παρ’

αΰτώ τώ  σχολείω ένθα έδίδαξεν, ή δέ επιτύμβιος επιγρα
φή, ποίημα τοϋ κατ’ άρχάς τής παρούσης έκατονταετηρί
δος σχολαρχήσαντος τής έν Σμύρνη Ευαγγελικής Σχολής 
Γαβριήλ τοϋ έκ Βρυούλλων, έχει ούτω’

Σ ήμα το γραμματικόν ΑανιήΛον ή θεοδώραν.

~Ώδε ΑανιήΛ τήνος ϋ Πάτμιος·, δν μετά. Γ α ζή ν  
Oior γραμματιχΐρ: ενρατο Έ ΛΛάς δρον,
Κ εΐτα ι, φευ !  κωφή χόνις ά μεγάλα, χ ο τ ϊ  ανό>«,
Μώσά τε, τώς πάντας σάντοθεν άγρομένα 
Νήσω εν Ά μ φ ιρύ τη , σιγώσα δέ νϋν ενι Πάτμι,·
Φευ !  ποθέοντας εγζι χένθεϊ τηκόμενους.

Τόν Δανιήλ διεδέξατο είς τήν Π ατμιάδα Σ χολήν, Μι- 
: σαήλ ό Π άτμιος, τούτον δ έ  ό μ έγ α  έπί σοφία παρά τε 

I τοίς ημ εδα π οί; καί τοίς ξένοις κλέος άράμενος Παισιο; ό 

| Κ αραπατάς, 0ν παρά τήν Αιβόρνον τή 47 Ιανουάριου 4 848 
είς δσεον σπεύδοντχ πλόον ταχύς, έχθρος κρύψε κλά
δων. Μετά τόν Καραπατάν, Πάτμιον τήν πατρίδα όντα , 

έδίδαξαν οί έπίσκοποι Πάτμιοι Κύριλλος καί Παισιος, μετ’' 
αύτούς δ έ Νεόφυτος ό Βυζάντιος, Χαράλαμπος ό θεσσα- 
λονικεϋς, ’Ιωάννης Σφοίνης ό Σάμιος, ’Ισαάκ ό Κρής, ’Ιεζε
κιήλ ό Καλύμνιος, Νικόδημος ό Πάτμιος, Γρηγόριος Άγα- 
θόβουλος ό έξ Ήρακλείας τής έν Θράκη καί τελευταίος, 
ό νϋν διδάσκων γραμματεύς καί βιβλιοφύλαξ τής Μονής 
ίερολογιώτατος Κ. Ιερόθεος Φλωρίδης, ού έμνήσθημεν έν

τοίς προηγουμένοις.
Τοσούτον ύπήρξεν ή Σχολή αϋτη περίφημος, ώστε άπό 

πάσης τής Ελλάδος έτρεχον όπως μαθητεύσωσιν έν αύτή. 
Έ πί Δανιήλ τοϋ Κεραμέως ήριθμούντο περί τούς διακο- 
σίους νέους, φοιτώντες αύτόσε όπως άρδεύσωσι τά νάματα 
τής άληθοϋς σοφίας* διότι, άς τό όμολογήσωμεν, οί δ ιδά
σκαλοι τοϋ παρελθόντος, μετεχειρίζοντο άληθώς 'Ελληνι
κήν διδασκαλίαν, τήν όποιαν οί νεώτεροι, πιθηκίζοντες 
τά τών Έσπερίων ήθη καί έθιμα, ώς έλατωματικήν άπο- 
δοκιμάζουσιν. Άλλά παρήκμασε καί ή Σχολή τής Πάτμου, 
όπως καί ή τών Κυδωνιών, τής Χίου, τής Σμύρνης’ τ ί ό- 
μως δέν παρακμάζει έν τώ κόσμω τούτω;

Εϊδομεν τήν περιλάλητόν ποτε σχολήν ταύτην, έρειπιω- 
θεϊσαν καί εις ειρηνικόν μοναστικόν διαίτημα μεταβλη- 
θεϊσαν, άφοϋ πρό τίνος χρόνου έκοίθη νά μεταφεοθή αύτη 
παρά τήν Ίεράν τοϋ Θεολόγου Μονήν. Ά λλά κλίνωμεν, 
ήμεϊς οί νεώτεροι, κλίνωμεν τάς κεφαλάς ήμών πρό τών 
έρειπίων έκείνων, διότι κατά τόν δαιμόνιον Σολομόν, ή εύ

κλεια τής πατρίδος
’ Εκεί μέσα κατοικούσε 
’ντροπιασμένη , σιωπηλή 
κ ένα στύμ άκαρτερονσε 
έΛα ηάΜ ν νά τής πή.

t



Τό σπήλαιον τής άποκαλύψεως απέχει της πόλεως 1233  
βήματα. Έν αύτώ λέγεται οτι ό Θεολόγος ’Ιωάννης, εις 
Πάτμον έξωσθείς έν ετει 9 5  Μ. X. Οπό του Δομιτιανοϋ, 
είδε τήν μεγάλην εκείνην οπτασίαν. Είς τό σπήλαιον τούτο 
κατέρχεται τις διά κλίμακος τεσσαράκοντα βαθμιδών, 
εχει δέ αυτό δεκαοκτώ βημάτων μέγιστον μήκος έπί οκτώ 
πλάτους. Έξωθεν του σπηλαίου υπάρχει ναός τις έπ’ όνό- | 
ματι τής 'Αγίας Άννης, έν αύτώ δέ τώ  σπηλαίω υπάρχει 
Ιτερον παρεκκλήσιον έπ’ όνόματι τού θεολόγου, δπερ λέ
γεται οτι αυτός ό δσιος Χριστόδουλος άνηγειρεν. Έν εϊκόνι 
τινι άρχαία, ό ζωγράφος έξαντλήσας πάσας τάς ύψηλοτέρας 
εικόνας τής άποκαλύψεως, παρίστησι τον Χριστόν τή μια 
χειρί κρατούντα τάς κλείδας τοϋ άδου καί του θανάτου, 
τή δ ’ έτέρα έπτά αστέρας, πέριξ δέ τοϋ Χρίστου άγγέλους 
υποβαστάζοντας τάς έπτά έν Άσία άποστολικάς Εκκλη
σίας μετά των έπτά λυχνιών καί παρ’ αύτοϊς τά  πολυόμ- 
ματα Χερουβίμ. 'Ραγάς τις τρίγωνος δείκνυται είς τήν 

ροκήν τοϋ σπηλαίου, γενομένη, ώς λέγουσιν, έκ τής φω- 
^νής, ήτις κατήλθεν έξ ούρανού' όπή δέ τις μικρά είς τό 
βάθος τοϋ σπηλαίου ύπάρχουσα, έχρησίμευε, λέγουσι, τό
πος, έν ω ό ιερός Ευαγγελιστής έκλινε τήν κεφαλήν αΰτοϋ.

Τοιαϋτα είναι ό'σα έδυνήθημεν νά εϊδωμεν κατά τήν 
βραχυχρόνιον έν Πάτμω διατριβήν ήμών. Ίσως προς συμ- 
πλήρωσιν τής περιγραφής ταύτης, άττρτεϊτο νά προσθέσω- 
αεν καί ολίγα περί τοϋ χαρακτήρος των Πατμίων" μή λη- 
σμονήσωμεν ό'μως οτι αι πρώται έντυπώσεις εΐσίν ένίοτε 
έπισφαλείς, καί ότι όπως διαγράψη τις τόν χαρακτήρα 
ένός λαοϋ, οφείλει έμβριθώς νά σπουδάσγι πρότερον αύτόν. 
Έξόσων όμως εΐδομεν, δυνάμεθα νά εϊπωμεν οτι οί Πά- 
τμιοί εϊσι λίαν φιλόξενοι, αγαθοί καί φιλόκαλοι, τά δέ 
ήθη των είσιν άπλά καί ή κοινωνία των αδελφική. Δύο 
πράγματα δέ δέν ήδυνήθημεν νά έννοήσωμεν παρ’ αύτοίς" 
πρώτον, διατί ή διάλεκτος τού γυναικείου φύλλου έν 
Πάτμω διαφέρει τής τών άνδρών, καί δεύτερον διατί ή 
γέννησις τών θηλέων υπερβαίνει τήν τών άρίένων, ώστε, 
καθώς λέγεται, έν Πάτμω άναλογοϋσι τέσσαρες καί πέντε 
γυναίκες είς έ'να ά'νδρα. I- αί τοϋ μέν πρώτου τήν λύσιν, 
άναθέτομεν είς τούς περί τήν φιλολογίαν καί ,τά γλωσσά
ρια άσχολθυμένους' τό δέ δεύτερον, συνιστώμεν είρ τήν 
εμβριθή μελέτην τών αγάμων πλήν φιλογάμων άναγνω- 
ς-ών τής Έ όί'μ. Έάν ευρωσι τό πρόβλημα εύλυτον, θέλο- 
μεν λογισθή εύτυχεΐς κατά τ ι, αν όμως απαιτείται χρόνος 
πολύς προς λύσιν αότοϋ, ζητούμεν συγγνώμην, διότι τοϊς 
παρέσχομεν άφορμήν πρός δαπάνην χρόνου. Καί ημείς δυσ
τυχώς έδαπανήσαμεν τριάκοντα οκτώ όλας ώρας όπως 
έπιστρέψωμεν έκ Πάτμου είς Σάμον.

{ΕΠ . 1. ΣταμαΖιάόης.)
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ΜΙΑ ΒΑ*ΙΛΙ&Α ΤΑΞΕΙΔΕΥΟΥξΑ.

Δ Ι Η Γ Η Μ Α .

(Μττάφρασις.)

Είς βροχεράν καί ψυχράν ημέραν τοϋ Απριλίου τού 17 9 1 , 
τέθριππος ταχυδρομική άμαξα ήλαυνε τήν από Σολ νέσου 
είς Βεσανσώνα όδόν. Δύο δέ γυναίκες έκάθηντο έν αύτή, 
έκ τών οποίων ή μία, ώραία, ύψηλή, χαρίεσσα καί γλυ
κεία, κατείχε τό βάθος τής άμάξης, άπέναντι δέ ταύτης 
έκάθητο ή έτέρα, έκ τού στολισμού καί τού ήθους τής ο
ποίας εΰκολον ήτο νά μαντεύση τις ότι ήτο θαλαμηπόλος 
ή άμφίπολος.

—  Τί ώρα είνε; ήρώτησεν ή κυρία τήν συνοδόν αύτής.
—  Τετάρτη.

Ποτεδέν θαφθάσωμεν! Πόσον είναι οκνηροί, οί άμα- 
ξηλάται ουτοι!

; —  Ό  δρόμος, Κυρία, είναι άθλιέστατος.
—  Διαβολοβραδύτης! Ή  μην βεβαία οτι θά μέ πιά- 

| σουν τά νεύρα μου. Νά κλεισθώ τρεις ημέρας είς τό Σόλ- 
νεσον, πάσχουσα καί μή δυναμένη νά εξακολουθήσω τόν 
δρόμ-ον μου, έγώ ήτις τόσον βιάζομαι καί έχω τόσον σπου
δαίους λόγους νά σπεύδω! Πρός έπίμετρον δέ τοϋ κακού,

I νά οδοιπορώ καί τόσον άθλίως ! ’Αληθινά νομίζω ότι είς 
έκαστον ταχυδρομικόν σταθμόν μας βάλλουν τούς χειροτέ
ρους ίππους.

I —  Καί όμως, κυρία, έλαύνομεν άκαταπαύστως, πλήν 
ύμεΐς, ανήσυχος καί άνυπομονούσα , άδιαφορεΐτε είς 
τούς άπαύστους καί σφοδρούς κλονισμούς τής άμάξης. 

#*Ώ! πρέπει νά ήνε περιβόητος ό τόπος ούτος διά τό 
ανώμαλον τών δρόμων του. ’Εκτός δέ τούτου είνε καί ό 
καιρός τόσον άθλιος. Βρέχει ραγδαίως. Είμαι βεβαία ότι 
ό ακολουθών ήμάς νέος εύρίσκει ότι τρέχομεν ταχύτερον 
τού δέοντος.

 Πώς! έκεΐνος ό νέος μάς άκολουθεΐ πάντοτε;
ί Μάλιστα; κυρία" εύρίσκεται είς μικράν τής άμά
ξης άπόστασιν, καί ούδέ σπιθαμήν γής χάνει. Είναι ίππεύς 

ι άξιόλογος.
ΐ —  Φαίνεται νά ήνε όλως άεργος, άφ’ ού μέ τφοϋτον 
καιρόν κάμνει δρυμόν έπτά ή όκτών λευγών.

—- Είπήτε κάλλιον, κυρία, ότι είνε πολύ έρωτόλ.ηπτος. 
—  Είνε τρελλός, τρέχων κατόπιν γυναικός, τήν οποίαν 

μόλις είδε καί πρός τήν όποιαν ποτέ δέν ώμίλησε.
| —  Τούτο άποδεικνύει ότι έν τή Προβηγγία σώζονται
άκόμη λείψανά τινα τών αρχαίων ιπποτών, κεφαλαι μυ- 
θιστορικαί, νέοι τυχοδιώκται. Πόσον έπεθύμουν να εβλεπον 
τούς κυρίους τών Βερσαλλιών καί τών Παρισίων, καλπά- 

ι ζονταςμέ βροχήν ραγδαιοτάτην καίέπίάδοϋ τόσον ελεεινής.

I
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’Αληθινά, όσον καί αν πάσχουν έξ έρωτος δέν κάμνουν —  Ιδού πάλιν ό πτωχός ούτος ίππότης τριγυρνών περί
τοιαϋτα πράγματα. Είνε μόνον έμπειροι είς τά νά διαδίδουν τήν άμαξαν καί βρέχόμενος μ.ετ’ αδιαφορίας έμπνεούσης 
φήμας άνυποστάτους και νά φέρουν είς πέρας καμμίαν ρφ- | συμπάθειαν.
διουργίαν" άλλά νά κάμουν ό,τι κάμνει ούτος έδώ ό νέος, —  Βρέχει λοιπόν πάντοτε ; ήρώτησεν ή κυρία Πρυνέ.
τή άληθεία ποτέ δέν τούς κρίνω ικανούς. ί  Καί παρευθύς άπέσυρε τό χειρόκτιον, καί μέ χεΐρα λευ-

—  Ά λ λ ’ άπό τό παιγνίδιον τούτο τί άλλο δύναται κοτάτην καί θελξικάρδιον, είς τούς δακτύλους τής οποίας 
νά κερδίστ) ό καλός μας ίππεύς παρά νά συντρίψτι τόν τρά- '· ήσαν αρκετά αδαμάντινα δακτύλια, ήρχισε νά διορθοί τούς 
χηλόν, ή ν’ άρπάστ) πλευρίτιν; ! βος-ρύχους τής ξανθής κόμης της, έδιόρθωσε τότρίχαπτον τοϋ

—  Ό  ταλαίπωρος ! i κεκρυφάλου της, καί μ’ όλον ότι έβοεχεν, έκυψε τήν κε-
—  Τόν συμπάσχεις, Ά ννα -, Σ’ έκαμεν ίσως νά ένδια- ί φαλήν έκτος, τής άμάξης. Τόσον είνε αληθές ότι ό ζήλος, 

φέρεσαι ύπέρ αύτοϋ. ή άφοσίωσις καί ή έπιμονή έχουσιν έπί τέλους άμοιβήν τινα
—  Μέ γνωρίζετε κάλλιστα, κυρία, ώστε αδύνατον νά ; πάντοτε !

Ιχητε παρομοίας ύποψίας. Ό  ίππότης. . .  —  Πού είμεθα ; ήρώτησεν ή ώραία ταξειδιώτις*τόν ά-
—  Ά ! είνε καί ίππότης ; μαξηλάτην.
—  Δέν σάς τό είπον ; έπειτα άναγνώσετε τάς οποίας —  Εις Βώ.

έτόλμησε νά σάς γράψτρ έπιστολάς καί θά είδήτε ότι όνο- 1 —  Καί ό προσεχής σταθμός;
μάζεται δέ Μαλλιέτ, φαίνεται δέ ότι είνε είς τών πλουσιω- I —  Το ’Ιούνιον,
τέρων τής Προβηγγίας. _  Είνε καλόν μέρος ;

—  Διάβολε! Ιδού κατάκτησις αρκούντως ούσιώδης.  ̂ —  Βεβαίως ! πόλις μέ κατοίκους έπτά χιλιάδας καί
— Σάς ειδεν είσελθοϋσαν είς τό ξενοδοχεΐον τού Σολ- ξενοδοχείον τοϋ ’ Αργυρον Λίονζος^ τά όποιον είνε άλλο 

νέσου" ήτον έκει ότε έπροκύψατε τήν κεφαλήν άπό τό j παλάτιον.
παράθυρον, καί τό πρώτον βλέμμα σας τόν έπλήγωσε. Τί —  Κάλλιστα.
τά θέλετε κυρία ! Ύπάρχουσιν άκόμη καρδίαι έντάχει κλο- Κατά τήν βραχεία j ταύτην συνδιάλεξιν, ή κυρία Πρυνέ
νιζομεναι, και όέν πρεπει νά έκπλητεσθε, μηδέ νά δυσα- ¿λάλει μέν πρός τόν άμαξηλάτην, άλλ’ είχε προσηλώσει 
ρεστήσθε, διότι ένεπνευσατε πάθος τόσον σφοδρόν καί τόσον -ούς οφθαλμούς πρός τον παρακολουθοϋντα ιππότην, δ ιό— 
αίφνίδιον. Tt ή κυρία αϋτη δέν ήτο γυνή άσπλαγχνος. Μετά τό

Ά λλα τούλάχις-ον υπήρξες εχέμυθος; Μήπως τωεί- ίερον δέ τής φιλανθρωπίας τούτο χρέος, άνεστύλωσε πάλιν 
πες τίς είμ α ι; Ήξεύρεις πόσον ισχυρούς λόγους έχω νά τα- ; τής θυρίδος τό ύέλωμα.
ξειδευω όλως άγνωστος, όιά τό όποιον δέν ήθελησα νάμε —  Ή κυρία θά διανυκτερεύση είς τό ’Ιούνιον; ήρώτη-
συνοδεύση ούτε ό Δούξ Λ . . .  ουτε ό μαρκίων Κ . .  . ούτε σεν ή Άννα.
οΰόείς άλλος τών πιστών θεραπόντων μου. —  Διόλου" θά έξακολουθήσωμεν όλην τήν νύκτα τήν

θαρσεΐτε, κυρία, αγνοεί τά περι ύμών ώς καί πάς οδοιπορίαν μας. Δέν άγνοεΐς ότι αΰριον τό πρωί οφείλω νά 
άλλος" άν όέκαί μοί έκαμε παντοίας έρωτήσεις, τώ άπεκρί- εύρεθώ είς Βεσανσώνα, θά σταθώμεν μόνον διά νά γευμα- 
θην άπλώς, καθώς καί είς όλους, ότι όνομάζεσθε κυρία Πρυ- τίσωμεν είς τόν Λργνροϋν Λέοντα , αύτό τό άλλο παλά- 
νε, και οτι ταξειδευετε πρός διασκεδασιν. Ά λλά δέν ήρ- τιον κατά τούς λόγους τού άμαξηλάτου, καί έπειτα θάέμ- 
κέσθη, φαίνεται είς ταύτα, καί ϊνα εύχαριστήστρ τήν πε- βώμεν ευθύς είς τήν άμαξαν. Είς τήν τιμήν μου, τόσον 
ριέργειάν του, έτόλμησε νά μοί δείξη βαλάντιον πλήρες χειρότερα διά τόν ιππότην σου.
χρυσού, έλπίζων ότι διά τούτου ήθελε λύσει τήν γλώσσάν Μόλις αί δύο ταξειδιώτιδες έκάθησαν είς τήν τράπεζαν 
μου. Πλήν είδεν ότι δυσηρεστήθην καί έδόθηείς συμπερα- τβδ όνομαστού ξενοδοχείου τού ’Λργνροϋ Λίοντος,
σμούς. ■> Άναμφιβόλως, είπεν, είνε μεγάλη τις δέσποινα,1 δτε ^  Επάλληλος, φορών τό τρίχρουν έθνόσημον, είσήλθεν 
τήν όποιαν αί δυστυχείς περιστάσεις καί οί συνταοάτον- 1 ε£? ^  £^Τιατόριον, καί άτενίσας προσεκτικώς τήν κυρίαν 
τες τήν Γαλλίαν κλείδωνες, βιάζουσι νά κρύπτηται καί νά n?uv^  έ?αίνε, 0 -αραβάλλων τα χαρακτηριστικά τής ώ- 
φεύγνι άλλά θα τήν ακολουθήσω καί είς αύτά τής γής τα ραίας ταξειδιώτιδος πρός τινα σημείωσιν ήν έκράτει άνά 

πέρατα. » /εΐρας. Μετά τήν έξέτασιν ταύτην, τήν τόσον ζωηρώς αύ-
Νά οτι επί Τίλ,ους αύτός ο άνοτοτοζ θά ε~, <τ·ον ¿TratjyoTi.TVJÄijotv, ό \}TS&W'fiko£y ό<ττις δεν τ»τονγ)ό δή- 

νοχοποιήστι κατά τι. μαρχος τοϋ ’Ιουνίου, διέταξε νά τώ δείξουν τό διαβατή-
Έστάθησαν 8ια ν’ άλλάξωσιν ίππους, καί μετά σιω- pi(jv Των. 

πήν βραχείαν ή Ά ννα έξηκολούθησεν. ■ Ή κυρία Πρυνέ έφάνη άμηχανοϋσα.
* »
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—  Δέν ήτο άρά γε δυνατόν, κύριε, νά μας απαλλάξατε 
ταύτης τα; διατυπώσεως ; δλατά έγγραφα ήμών είνε κλει
σμένα εις Ιν των κιβωτίων μας.

5ων

τό όποιον ενώσατε εϊ; τον ξενοδόχου είσερχομένη, είνε 
■ ξένον ονομα.

—  Τό ομολογώ.
—  Μοί κακοφαίνεται, άπήντησε ξηρώς ό δήμαρχος'j —  'Αρκεί τούτο, καί δέν έχω άνάγκην πλειοτέ, 

άλλ οόόείς δύναται νά έξαιοεθή τής διατυπώσεως ταύτης | αποδείξεων, 
άλλως τε τόσον απαραιτήτου καθ' οδς χρόνους καί καιρούς | —  Τί πειράζει, κύριε, νά ταξειδεύχι τις μέ όνομα
ζώμεν' θά είπω νά φέρουν τα κιβώτιά σας άπό τήν πλαστόν, όταν μάλιστα δεν έχει ένοχόν τινα σκοπόν · 
αμαξαν. Τούτο πρέπει νά ίδωμεν.

::αί μ ολα; τάς ενστάσεις καί την απαρέσκειαν των δύο _  *Λς τελειώσωμεν, κύριε' θά σάς δείξω τό διαβα- 
κυριών, τά κιβώτια έλύθησαν έκ τη; άμάξτ,ς καί έφέρ- | —viptôv μου.

θησαν εί; τήνμεγάλην τού ξενοδοχείου αίθουσαν. Ήνοιξαν ; _  Είναι περιττόν. Τό διαβατήριόν σα; δέν σηι/.αίνει
κατά πρώτον τό μεγαλήτερον. 'Οποία ύπήρξεν ή έκπλη- : δι’ έμέ τίποτε, καί σάς άπαλλάττω τού κόπου τούνά μοί 
ξις τοί δημάρχου λαβόντο; σάκκον άρκετά όγκώδη καί τό δείξητε. 2 α; ήτο βεβαίως εύκολου νά σάς προμηθεύ- 
βαρύν, πλήρη χρυσών νομισμάτων. σουν ψευδή έγγραφα. Ά λλ’ ιδού, είναι εύκολον ν' άνακα-

—  Τί είναι τούτο·, ήρώτησεν έκπληκτος. λύψη τις τόσην ύπόκρισιν καί προσποίησιν καί νά καταςρέ-
 ̂ —  Τό βλέπετε, ̂  κύριε, είπεμειδιώσα ή κυρία Πρυνέ,'ψ, μ,,ττήριον διά τού ύποίου μέχρι τούδε ¿προσπαθήσατε 

είναι λου^οβίκια. Δέν εχει τις πλέον τήν άδειαν νά τάξει- νά καλυΦθητε.

δεύή έχων χρήματα; | Καί ό δήμαρχος όστις, καίτοι λαλών, έσκάλιζεν άδια-
—  Κατά τάς περιστάσεις. Ή  ποσότης αυτή μοί φαί- ; κόπως τά  κιβώτια, ύψωσε θριαμβεύων τούς βραχίονας εις 

νεται μεγάλη. | τόν άέρα. Μέ την μίαν τών χειρών έκράτει διάδημα καί
Πά τριάκοντα χιλιάδες φράγκων το πολυ ί μέ την άλλην χρυσούν σκήπτρον.

—  Τριάκοντα χιλιάδες φράγκων ! άλλά τούτο μυρίζει | —  Ούδεμία πλέον αμφιβολία. Γνωρίζω ποία είσθε.
μετανάστευσιν. _  Είπέτε τ0 λοιπόν_

Αληθώς ; ω, εχετε λεπτήν τήν οσφρησιν, κύριε \ —  Είσθε ή Μαρία Άντωανέτα ή Αυστριακή,
δήμαρχε. _  'Η βασίλισσα !

νΩ ! εις μάτην ποοσποιεϊσθε τήν άμέριμνον καί 
όμιλεΐτε μετά τόσης αδιαφορίας. Δέν είμαι έξ εκείνων τούς 
όποιους δύναται ν’άπατήση τις ευκόλως.

—  Τό βλέπω τώ όντι, κύριε δήμαρχε, καί πάσα περί 
τούτου προσπάθεια είναι περιττή.

Μάλιστα, κυρία, καί ήθελήσατε νά δραπετεύσητε 
εις Ελβετίαν, άλλά σάς έπερίμενα.

—  ’Αληθινά ; Ήξεύρετε ότι ή Μαρία Άντωανέτα έμε- 
λέτα νά δραπετεύσγι διαβαίνουσα εντεύθεν;

Βέβαια, 'ϊπόπτευσαν τό σχέδιόν σας έν Παρισίοις
—  Άρκούσι, κυρία, αί είρωνίαι καί τά σκώμματα, σάς καί μ’έστειλαν αύστηράς διαταγάς' ώς παρατηρείτε δέ, 

παρακαλώ. Πρέπει τουλάχιστον νά σεβασθήτε τήν θέσιν | ή επαγρύπνησές μου δέν άπέτυχεν. "Α ! έφρονεΐτε ίσως ότι 
μου καί τό όποιον φέρω έθνόσημον. | θά μάς άπατήσετε εύκολα. Ά λλ’ έγρηγόρουν, καί θά έκ-

—  Πιστεύσατε, κύριε, ότι σέβομαι ύποκλεινέστατα πληρώσω μέχρι τέλους τό χρέος μου. ’Εν όνόματι τού
παντα ταυτα. /

—  Κάλλιστα' τή άδεια σας λοιπόν θά εξακολουθήσω 
τάς ερεύνα; μου.

—  Μέ όλην σας τήν ησυχίαν, πολΐτα ίερεξεταστά.
Ό  Δήμαρχος ήτοιμάζετο ν’άπαντήσρ, δτε σύρων οθό

νην, είδε λάμποντα διάφορα κεντήματα' εξέβαλε δύο 
έσθήτας χρυσοπαρύφου; καί έν έπανωφόριον έκ βελούδου, 
υπερραμμένον έκ μηλωτής ίκτίδος καί μέ πόρπην άδαμάν- 
τινον.

Ιό ου, είπεν, ένόειξεις δικαιούσαι πληρέστατα τάς 
υποψίας μου.

—  Καί θά μοί κάμητε τουλάχιστον τήν χάριν νά μοί 
εΐπήτε όποΐαι είνε αί κατ’ εμού ύποψίαι σας;

—  'Ομολογήσατε κατά πρώτον ότι τό όνομα Πρυνέ,

νόμου, κυρία, σάς συλλαμβάνω.
—  Χωρίς ετέρων αποδείξεων;
—  Δέν είνε άρκεταί δσας έχω ;
—  Καί έάν σάς άνενέουν τήν παράκλησιν νά έξετά- 

σητε τό διαβατήριόν μου;
—  Άφήτε δά. Έ ν ξένον διαβατήριόν, ώς καί τό όνομα 

Πρυνέ.
—  Τίποτε λοιπόν δέν δύναταί νά κλονίσνι τήν περί 

τούτου βεβαιότητά σας;
—  ’Απολύτως τίποτε.

Έν τοιαύτη περιπτώσει, κύριε, υποτάσσομαι.
Ή  "Αννα πλέον ή άπαξ έπροσπάθησε νά λάβγ μέρος 

εις την συνδιαλεξιν' άλλ’ ή κυρία της δι’ επιτακτικής 
χειρονομίας τή επέβαλε σιωπήν. ,ι

Ή  βασίλισσα καί ή άμφίπολος αύτής κατέλυσαν εις τό 
ώραιότερον δωμάτιον τού 'Λργνρον yiéorzoç, τού οποίου 
τήν θύραν έφρούρουν δύο σκ )ποί. Εσημαναν το άνακλη- 
τήριον, συνήθροισαν τά  σημαντικώτερα τού τόπου ύποκεί-, 
μενα, ή εθνοφυλακή έλαβε τά  δπλα, και at επιτόπιοι 
άρχαί έγκαθιδρύθησαν είς τήν μεγάλην τού ξενοδο
χείου αίθουσαν. Μετά ταύτα συνεσκέφθησαν τ ί ώφειλον 
νά πράξωσιν έν τοιαύττ) σπουδαία πολιτική περιστάσει 
Εις ρήτωρ, άρχηγός τού κόμματος τών σφόδρα δημαγω
γών, λαβών πρώτος τόν λόγον έλάλησεν ώς επεται.

« Συμπολίται,
» Έπετύχαμεν λαμπρά; λείας' άλλά καθώς είπε καί άρ- 

» χαίός τις στρατηγός, δέν πρέπει τις μόνον νά νικά, άλ- 
» λά καί νά γνωρίζ-ρ νά ώφελήται έκ τής νίκης. Εντός 
» ολίγων ήμερων τά  βλέμματα τής Γαλλίας δλης θά rpa- 
» φώσι πρός ήμάς, διότι τού λοιπού τό ’loóvtov κατατάσ- 
» σεται εις τόν άριθμόν τών ενδόξων πόλεων, τών οποίων 
» τό όνομα άνήκει είς τήν ιστορίαν. Ά ς ύψώσωμεν λοι- 
» πόν ήμάς αύτούς είς τήν περιοπήν τής νέας ημών θέ- 
» σεως, καί άς φανώμεν άξιοι τών επαίνων τού έθνους, τό 
■' όποιον θά μάς θαυμάση μετ’ ού πολύ, είθε φωτίσωσιν 
» ήμάς ή φρόνησις τού Κάτωνος καί τού Βρούτου ή φίλο
ν πατρία, ή δέ άπόφασις ήμών κριθή άξία νά παραλληλι- 
» σθή πρός τάς υψηλά; άποφάσει; τού έλληνικοΰ Άρέίου 
» Πάγου καί τής ρωμαϊκής Γερουσίας ! . . .  *ΐδού τί προ- 
» τείνω. Οι πατρϊώται τού Ιουνίου νά σχημ.ατίσωσιν ίε- 
“ ρόν λόχον' νά θέσωμεν έν τώ μέσω τών τάξεων τήν Μα- 
» ρίαν Άντωανέταν τήν Αυστριακήν, καί νά τήν φέρωμεν 
» μέχρι τή; αιθούσης τής εθνικής συνελεύσεως' έκαστος δέ 
« ήμών νά κρατή έν τών παρασήμων τής βασιλικής ταύ- 
» της μεγαλειότητος, τήν οποίαν συνελάβομεν φεύγουσαν 
» καί τό σκήπτρον τούτο, καί τό διάδημα, καί τήν βα- 
» σιλικήν χλαμύδα καί όλους τούς χρυσούς καλλώ
ν πισμούς τούς τόσον καιρίως ένοχλούντας τούς δήμο
ν κρατικούς οφθαλμούς μ,ας, θά παρακαταθέσωμεν τά λά- 
» φυρα ταύτα επί τού βωμού τής πατρίδος, καί θά έπα- 
» νέλθωμεν πλήρεις δόξης είς τάς εστίας μας, άφ’ ού λά- 
» βωμεν τά συγχαρητήρια καί τάς εύχαριστία; τής έλευ- 
» θερίας. "Ιναμή δέτό  έθνος κάμτι νέα έξοδα, ζητώ ώς-ε αί 
ν έπί τής φυγάδος εύρεθεϊσαι τριάκοντα χιλιάδες φράγκων 
» δαπανηθώσιν είς τά τού ταξειδίου μας έξοδα. ·■<

Ό  λόγος ούτος έπροξένησε βαθεΐαν έντύπωσιν, άλλά 
τών μετριοφρονεστέρων ή γνώμη ύπερίσχυσε, καί διά 
πλειονοψηφίας άπεφασίσθη νά περιμένωσι τάς διαταγάς 
τής εθνικής Συνελεύσεως.

(Γ. Βαφει,άάηο.)
(έπεται τό τέλος).
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Μυκάλη, Απρίλιος 1861.

Φι.Ιζάτη μου ΠοΛυζενη !

Πιστή είς τήν ύπόσχεσίν μου, σοί γράφω καθημένη 
παρά τήν έστίαν άγροτικής έπαύλεως, κειμένης παρά τάς 
ύπορείας τού ύψηλοτέρου τών όρέων τής ’Αρχαίας Μυκαλης. 
Άπό τής άναχωρήσεώς μου έκ Κωνσταντινουπόλεως δέν 
σοί έγραψα, φιλτάτη μου, έπιθυμούσα νά συλλέξω διάφο- 
φορον υλην, τώρα όμως μεταυ.ελούμαι, καί τούτο εκ τών 
κατωτέρω θά έννοήσης. Άφιχθέντες είς Σμύρνην τήν φίλην 
σου πατρίδα, έμείναμεν δύο μόνον ήμερας καθ άς έπεσκε- 
φθημ-εν παν δ,τι άξιοσημείωτον υπάρχει έν τή ’Ιωνική 
ταύττ) μητροπόλεΓ καί τήν τρίτην πρωίαν ίππεύσαντες 
άπήλθομεν νά έπισκεφθώμεν τά  ερείπια τής άλλοτε ένδο
ξου Εφέσου, ένθα έγεννήθησαν ό Άπελλής καί Παρράσιος, 
ό Ίππόναξ, ό Ηράκλειτος καί Έρμόδωρος. (1) Μετά ό- 
κτάωρον οδοιπορίαν άφίχθημεν είς τό μέρος ένθα έκειτο 
ή πάλαι άνασσα αϋτη πόλις τής Μικράς Άσίας. Φεύ! άμ- 
φισβητούμενα ίχνη έρειπίων μαρτυρούσιν ότι υπήρχε ποτε 
έκεΐ ή Έφεσος' άνεμνήσθην τό τού Εκκλησιαστικού μα.” 
ζαιόζης ματαιοτήτων^ καί έκ καρδίας έστέναξα. Επεσκε- 
φθημεν οδηγούμενοι παρά τίνος κατοίκου χριστιανού, οϋδέ 
μίαν λέξιν ελληνικήν γινώσκοντος, καί άνά χεϊρας φέρον- 
τες τάς συγγραφάς τών περιηγηθέντων τά μέρη έκεΐνα 
Ευρωπαίων, τάς θέσεις είς άς λέγουν δτι έκειτο ό ναός 
τής Άρτέμιδος, τό στάδιον, τό θέατρον, ή άγορά καί τέ
λος τό σπήλαιον τών έπτά παίδων. Τά παντα, φιλη μου, 
υποθέσεις καί ούδέν οριστικόν. Μετά τετράωρον περιήγη- 
σιν διευθύνθημεν πρός τήν Νέαν Έφεσον πόλιν έκ 12 
περίπου χιλιάδων κατοίκων συγκειμένην καί τέσσαρας 
μόλις ώρας' άπέχουσαν, δπου καί έφθάσαμεν περί τήν δύ- 
σιν τού ήλιου. Επειδή καί δέν σοί γράφω ΐνα σοί έκθέσω 
τάς άρχαιολογικάς γνώσεις, άς έν τή περιηγησει μου ταυτρ 
άπέκτησα, καθόσον θά άναγνώσνις αύτάς έν τω ήμερολο- 
γίω μου προχωρώ είς τά τής περιη-μήσεως. Άναχωρήσαν- 
τες καί έκ τής άξένου ταύτης πόλεως, ητις αν καί ώς 
έμαθον είναι τό εμπορικόν όρμητήρεον τών περίχωρων, στε 
ρεϊται όμως καί τού πενιχροτέρου ξενοδοχείου, μικρότε
ρων αυτής πόλεων, άφίχθημεν είς μικρόν χωρίον Τζακλή 
καλούμενου τέσσαρας ώρας σπέχον τής Ν. Εφέσου και 
κείαενον πρός τό μεσημβρινοδυτικον μέρος αυτής άπέναντι 
τής Σάμου, είς μικράν τού όποίου άπόστασιν κεϊται τό 
natvióvtov. Έκεϊ άναπαυθέντες μικρόν καί ζητήσαντες

(4) Οί δυο -πρώτοι ησαν οί πασίγνωστοι ζωγράφοι τΐ^ς άρχαιάτητος, 
6 δέ Ίππόναξ ην ποιητής καί οί τΛουτ^Τοι δύο φιλόσοφοι.

ί
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όδηγόν διευθύνθημεν προς τήν Άρχαίαν Μυκάλην, τήν 
περιώνυμον καί έν τή ’Αρχαία 'Ελληνική ιστορία ώς 
καί έν τή νεωτέρα διά τάς ναυμ-αχίας του Ξανθίπ- 
που καί Κανάρη. 'Ο άναδεχθείς νά μάς όδηγήση είς 
τά δύσβατα εκείνα όρη, έκαστος βράχος των οποίων 
είδεν άλλοτε έκπνέοντα ένα Πέρσην, ήταν άνήρ μέσης ήλι-

ώς ύμεϊς τώρα. Έδραμον είς άναζήτησίν του καί ευρών 
αυτόν συνεφώνησα νά τόν οδηγήσω όπου έπεθύμει. Δέν 
έλειψα μόλον τούτο νά τόν ειδοποιήσω, ότι συμμορίαι λη
στών έπλημμύρουν τά μέρη εκείνα.— Τί μάς μέλλει μοί 
άπεκοίθη μειδιών, ήμεΐς εϊμεθα ξένοι καί κατά συνέπειαν 
δέν έχόμεν λογαριασμούς νά θεωρήσω; ιεν μέ τους Κυοίους

κίας, μικρού άναστήματος, κυνηγός τό επάγγελμα καί τούτους. Τώ άντετεινον, ότι οί αρπαγές ούτοι, ους Κυ- 
Σαμιος ετην πατρίδα, καλούμενος Ζαυνης. Τό γοργον καί ρίους έκαλει δεν κάμουν διάκρισιν αεταξύ ηνίογθό- 
τολμηρόν βλέμμα του, καί ή εύκινησία μεθ' ής προηγείτο I ,·ω>· καί έτεροχθόνΜ>\ άλλα πάντας υποδέχονται μέ τήν 
ήμών, έβεβαίουν τάς συστάσεις άς περί αύτοϋ παρά δια- ! αυτήν προθυμίαν, καί ότι θά ήτο δεινόν δι’ εμέ νά ίδω 
φόρων έλάβομεν. 'Η οδοιπορία μας δεν ήτο τόσον εύχάρι- : αύτόν άπογυμνούμενον, υπό τήν οδηγίαν μου.— Πλήν Κό
στος, καθότι μετά δυσκολίας ήδυνάμην νά κρατηθώ έπί ριε οδηγέ, μέ διέκοψεν, ρίπτων έπ’ έμού βλέμμα ,έταστι- 
τής ήμιόνου ήν έβαινον, ένεκα τής ανωμαλίας τού έδά- : *όν μήπως φοβείσαι;— Πότε άναχωρούμεν; ήρώτησα προσ- 
φους, αν καί μετ’ άκρας ευκινησίας καί ταχύτητος άνήρ-; βληθείς διότι ήδυνήθην Σάμιος εγώ, καί είς τό βαυκάλισμα 
χετο τους κρημ,νους εκείνους, αλλ υπεμενον, και αν θελης, -οο πυροβολισμού τραφείς νά δώσω τοιαύτην υπόνοιαν είς 
έχαιρον κρυφίως ρεμβάζουσα τόν φθόνον 8ν θά έολεπον βι- ! ξένον.— Λόξα σοι ό Θεός ! ανέκραξε, αΰριον τό πρωί άν 
βρωσκοντά σε, όταν θά σοί έδιηγούμην τό τεράστιον ταξεί- θέλης. Τωόντι τήν επαύριον άναχωρήσαντες έφθάσαμεν 
διόν μου. ’Εν τούτοις καθ’ όλην τήν επίπονον ταύτην όδοι- ενταύθα, άνευ τινός άξιολόγου"συμβάν τος" ένω όμιος προε- 
πορίαν, ή συνομιλία μας περιεστρε'φετο περί κυνηγίου καί τιθέμεθα νά διαβώμεν τήν γέφυραν ταύτην, αίφνης αί ή- 
ληστρικών λεηλασιών, διότι τά μέρη ταύτα, φίλη μου, μίονοί μας ΐστανται περίτρομοι, μή τολμώσαι νά προχωρή- 
ήσαν πρό μικρού έτι ή φωλεά, ούτως είπεϊν, τών ληστών, σωσι έν βήμα, έφερα πέριξ τό βλέμμα, καί έπί τού βράχου 
Άφιχθημεν είς στενωπόν τινα Κακή-Σκάλα έπιλεγομένην, εκείνου άπέναντι, τού δίκην σκοπιάς έξέχοντος άνιυ τής 
ήτις έληγεν είς γέφυραν, συνις-αμένην έκ δύο κορμών δρυός | γεφύρας, εϊδον άρκτον έξαισίου μεγέθους άσκαρδαμυκτί 
συνηρμοσμένων, κάτωθεν τής οποίας αχανής άβυσσος ή- | θεωμένην μας. Τήν είδεν καί εκείνος καί πηδήσας έκ τής
νοίγετο. Φθασαντες είς τήν γέφυραν ταύτην, άκουσίως 
έκρατησαμεν τους ήμιονους μας, ίνα θεωρήσωμεν τό φο
βερόν τούτο χάσμα. Έμείναμεν δέκα περίπου λεπτά θεώ- 
μενοι τό άγριον τής άκατοικήτου εκείνης φύσεως θέαμα 
έν σιγή, ήν έπί τέλους διέκοψεν ό οδηγός μας λέγω ν:

Καί όμως, Κύριοί μου, όσα σάς έδιηγήθην ότι έπρα- 
ξα, είσίν μηδενός λόγου άξια, απέναντι ενός δράματος 
ού τίνος έγενόμην μάρτυς αύτόπτης.

Δέν δυναμεθα ήρώτησεν ό πατήρ μου περιέργως, νά 
μαθωμεν καί ήμεΐς τό συμβάν τούτο, τό όπόΐον τοσαύ- 
την σοί έπροξένησεν έντύπωσιν ;

Ώ  Κύριε ! επιθυμείτε νά ακούσετε τήν διήγησίν 
μου ταύτην ! Μα τόν Θεόν αξίζει τήν υπομονήν σας. Εί
κοσι ηδη ετη ορεσίβιος διαιτώμαι ενταύθα, ένθα έκαστος 
βράχος μοί είναι γνωστός καί άριθμώ νά έφόνευσα πλέον 
τών 3 0  παρδάλεων, άρκτων, λύκων καί άλλων άγρίων 
ζωων, και μολον τούτο, όταν ένθυμηθώ τήν γενναιότητα 
τού Κωνσταντινουπολίτου εκείνου !

Κωνσταντινουπολίτου ; ανέκραξα περιέργως !
—  ’Ακούσατε, Κυρία μου.
Τήν παρελθούσαν άνοιξιν, ένώ έκαθήμην έσπέραν τινα 

είς έν καφφενεΐον έν Ν. Έφέσω φίλος μου τις μέ είδοποιή, 
ότι νέος έκ Σμύρνης ερχόμενος ζητεί οδηγόν ίνα έπι- 
σκεφθή τάς αρχαιότητας τού Πανιονίου καί τής Μυκάλης

περίφοβου ήμιόνου του ένώ έγώ άνύψουν τό πυροβόλον. —  
Είς έμέ είπεν, ανήκει ή ώραία αύτή άγρα, διότι μέχρι 
τούδε δέν έφόνευα έν Κωνσταντινουπόλει είμή κοσύφους 
καί λαγωούς. Ταύτα λέγων πηδά τής ήμιόνου καί βαί- 
νων είς τήν υπό τούς πόδας του τρέμουσαν γέφυραν, 
διαπερά είς τήν αντίπεραν όχθην’ μέ μυκηθμόν τρέψαντα 
είς φυγήν τάς ήμιόνου; μας, τόν ύπεδέχθη ή άρκτος έγειρο- 
μένη, ώσεί σκοπός έγρηγορών καί έρωτών τόν τολμηρόν πα
ροδίτην τόν ύπερπήδοντα τά όριά του τό, τις ti'  άλλ’ 
ούτος χωρίς νά ταραχθή ύψωσε τό πυροβόλον του καί 
έσκόπευσεν. Μετανοήσας διότι τόν άφήκα μόνον, έθεσε 
τόν πόδα έπί τής γεφύρας ίνα διαβώ’ μόλις όμως εφθασα 
είς τό μέσον καί ισχυρά έκπυρσοκρότησις άντήχησεν συνο- 
δευθεΐσα *άπό ίσχυρότερον μηκυθμάν, 8ν τά πέριξ όρη άν- 
τιλαλήσαντα κατέστησαν φρικώδη. Είδα τήν άρκτον 
κατακυλισθεΐσαν άπό τόν βράχον, καί έγειρομένην είς 
τούς δύο της πόδας νά προχωρή μέ βλέμμα πυοφόρον πρός 
τόν μόλις 2 0  βήματα άπέχοντα αύτής νέον’ δευτέρα έκπυρ- 
σοκρότησις ήκούσθη, συνωδευθεΐσα άπό φρικωδέστερον έτι 
τού πρώτου μυκηθμόν, πριν δέ λάβω τόν καιρόν νά σκο
πεύσω βλέπω τήν άρκτον συπλακεΐσαν μετά τού νέου νά 
κυλιέται χαμαί, ένώ άφρός έξ αίματος ερρεεν τού στόμα
τός της’ ή δευτέρα βολή είχε θραύσει τήν σιαγόνα της. 
Είς ήν θέσιν εύρίσκετο ά νέος έχων ένηγκαλισμένην ίσχυ-
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ρώς τήν άρκτον μοί ήτο αδύνατον να πυροβολήσω φοβού
μενος μ  ο άντί τού θηρίου ή βολή μου εύρη τό ι νέον’ είς 
τήν έναγώνιον ταύτην στιγμήν, έκλεισα τους οφθαλμούς 
μή εϊδω τόν γενναϊον εκείνον, κατασπαρασσόμενον ύπό τού 
θηρίου’ ότε μετά τινα λεπτά τούς ήνέωξα, είδον άμφο- 
τέρους έπάνω τής γεφύρας κυλιομένους! μικρά κινησις 

καί άμφότεροι έχάνοντο έντός τού βαράθρου’ έδραμον τρό
μων μέ άπόφασιν στηρίξας τήν άκοαν τού πυροβόλου μου 
έπί τής κεφαλής τού θηρίου νά πυροβολήσω, πλήν πριν 
έτι φθάσω ή άρκτος άφήσασα φωνήν βρογχώδη, ήνέωξε 
τούς πόδας, καί κατεκυλίσθη είς τό βάραθρον. Ό  νέος 
τής είχεν έμπηξει τήν μάχαιραν είς τά στήθος. Δεν όυ- 
νάμεθα μέ ήρώτησεν, έγειρόμενος άνευ τής παραμικρά; 
συγκινήσεως, νά εύρωμεν τό δέρμα ;— Αδύνατον, άπήν- 
τησα, άπιμάσσων τόν άφθόνως περιβρέχοντά με ιδρώτα, 
καθότι όριον τού βαράθρου τούτου είναι ή θάλασσα, καί 
δέν πιστεύω νά φθάση μέχρι; αύτής ούτε τό έκατοστημό- 
ριον τού σώματος τού θηρίου, διότι έκαστος βράχος, πι- 
στεύσατέ μοι, θά κράτηση έ'ν τεμάχιον, είς μαρτυρίαν τής 
άνηκούστου αύτής πάλης !— Ώ , κύριε όδηγέ, μοί άπεκρίθη 
μειδιών, φαίνεται, ότι μέ κολακεύεις’ άλλ’ αί ήμίονοί μας ; 
Τότε μόλις έσκέφθην ότι αί ήμίονοι είχον φύγει, έδραμον 
κατόπιν των, καί προφθάσας αύτάς τάς οδήγησα ένταύ- 
θα, ένω ό νέος έπλήρου τό πυροβόλον του.

— Καί πώς ώνομάζετο ό νέος ούτος διέκοψεν ό πατήρ μου.
—  Νά σάς είπώ τήν άλήθειαν, τό επώνυμόν του δέν 

έμαθα, πλήν τό όνομά του ήτο Τιμολέων. Τώρα, ότε ίδατε 
τήν θέσιν είς ήν τό δράμα τούτο έλαβε χώραν, άς διαβώ
μεν τήν γέφυραν ίνα σάς διηγηθώ καί τό έπεισόδιον.

’Αφού μετά φόβου καί τρόμου διέβημεν τήν είς εκατόν 
βήμά μας κινουμένην έναέριον έκείνην γέφυραν καί άνέβη- 
μεν έπί τών ήμιόνων μας, ήρξατο πάλιν ό οδηγός μας.

—  Ε’ίχομεν διαβή τήν γέφυραν ταύτην κύριοί μου, καί 
ήδη έβλέπομεν τήν ώραίαν έπαυλιν τού Κ. Σ.*, είς 
ήν μετ’ ολίγον θά σάς οδηγήσω, ότε αίφνης φωνή έκ τίνος 
πλησίον βράχου έξελθούσα μάς διατάττει.— Σ’ τόν τόπο!.. 
Έστράφημεν πρός τήν φωνήν καί ΐδομεν εξ πυροβόλα πρός 
ήμάς έστραμμένα.

—  Τώρα τήν ’πάθαμε χΐώτικη έψιθύρισα. —  Τίποτε 
δέν έπάθαμεν, μοί άπήντησεν ό νέος, αλλά προσοχή καί 
κάμε ότι σού είπώ.— Τί θέλετε ήρώτησε τόν ώς φάσμα 
τού Ά δου έγερθέντα αρχιληστήν ;— Νά άφίσετε πρώτον 
κάτω τά όπλα σας.— Ιδού είπεν άφίνων τό όπλον του 
καί καταβαίνων τής ήμιόνου. Τόν έμιμήθην καί έγώ, 
διότι ή πρό μικρού σκηνή δέν μοί έσυγχώρει νά διστάσω 
είς ό,τι έπραττε.— Τώρα, ποοσέθηκεν ό αρχιληστής, εύ- 
καιρέσατε τά θυλάκιά σας μήν σάς βαρύνουν. Έπροσποιήθη 
ό Τιμολέων ότιήνοιγετό θυλάκιόν του μέχρις ού τόν έπλη-

σίασεν ό ληςής, ένώ συνάμα οί συνέταιροί του άφήσαντες τά 
πυοοβόλα ήρχοντο προς ήμάς. Ά λ λ ’ αίφνης, όρμήσας πρός 
τόν άοπλον πρός μαςέλθόντα άρχιληζήν, καί άρπάσας αύτόν 
άπό τόν λαιμόν, άφού έθεσε τήν αίμοςταγή έτι μάχαιράν του 
είς τά στήθος του.— "Αν, είπε, κανείς έκ τών συντρόφων 
σου πλησιάση, σέ φονεύιο. Οί λησταί μείναντες έκπληκτοι 
διά τήν άνήκουστον αύτήν τόλμην κατ’ άρχάς, ήρπασαν 
τά πυροβόλα των προσπαθούντες νά μάς σκοπεύσωσι, άλλ’ 
ό νέος όπισθεν τού όποιου ίστάαην, ήτον ούτω έστρααμέ- 
νος, ώστε μεγαλήτερον κίνδυνον διέτρεχεν ό αρχηγός των 
άν έπυροβόλουν ή ήμεΐς.— Δεν θα φονεύσετε μ.όνον έμέ, 
είπε, χώνων είς τό στήθος τού θύματός του κατά δύο 
δακτύλους τήν μάχαιράν.— "Ώ!... άνέκραξεν, ό άρχιληςης, 
μήν πυροβολήτε. Οί λησταί ύπήκουσαν, άλλ’ ήθέλησαν 
νά πλησιάσουν. Ή  άνηλεής μάχαιρα όμως ένεπήγη κατά 
τινας δακτύλους είς τάς παχείας τού αρχηγού σάρκας, 
διότι άνέκραξεν όλολύζων.— Μήν έλθη κανείς, μή!... νΙΙ:- 
πασα τότε καί έγώ είς έν νεύμά του, ό μέχρι τής στιγ
μής εκείνης, μείνας έννεός θεατής, τά χαμαί κείμενα πυρο
βόλα μας καί τόν έπλησίασα.— Διάταξέ τους, είπεν ό 
Τιμολέων είς τόν αρχηγόν, νά άποτυρθούν.— Φύγετε, είπεν 
ποοθύμως ούτος, αισθανόμενος τήν μάχαιραν είς τάς σάρ
κας του. —  Άλ.λά, θά σ’ άφήσωμεν, είς ένα παλλ,ίάν- 
θρωπον ! άνέκραξεν είς τού έπιτελείου του δυσαρεστούμε- 
νος είς τοιαύτην πρωτοφανή κωμωδίαν ! φωτιά μ,ωρέ παι- 
δία ! καί ήγειρε πρώτο; τό πυροβόλον. Πλήν ή θαυματουρ
γός μάχαιρα, βυθισθεΐσα φαίνεται καί πάλιν, είς τά πα- 
χεΐα στρώματα τών σαρκών τού αίματοφύρτου άρχιλη- 
στοΰ, τόν ήνάγκασε νά όλολύξη έκτος έαυτού.— Μωρέ δια- 

. βόλ.οι!.. θέλετε νά μέ φονεύση !.. έγώ, μωρέ, σάςπροστάζου 
φύγετε !— Γελώντες καί ύψούντες τούς ώμους ύπήκουσαν 
οί λησταί. Τώρα, είπεν, ό Τιμολ.έων, έπειδή καί ή έπαυ- 
λις βλέπω, ότι είναι πλησίον, άς λάβη τήν καλωσύνην νά 
μάς συνοδεύση ή εΰγενεία του, τό όνομα τού οποίου δεν 
έχω τήν τιμήν νά γνωρίζω’ καί άμα μείνομεν ελεύθεροι 
πάσης προσβολής τότε τόν άφίνομεν καί έπιστρέφει. Καί 
κρατών πάντοτε τήν μάχαιραν είς τό στήθος του, διευθύν- 
θημενείςτήν έπαυλιν ήν μετ’ ολίγον θά ίδώμεν. Φθάσαντε; 
δέ, είδον μέέκπληξιν τόν Τιμολέοντα δίδοντα μίαν Τουρκι
κήν λίραν είς τόν άρχ ιληστήν καί λέγοντα αύτώ:— "Υπαγε 
νάπίης μίαν είς τήν ύγείαν μου, καί προσπάθησε νά άφήσης 
αύτήν τήν τέχνην, διότι ή θά μέτρησης καμμίαν φοράν 
τής άγχόνης τό υψος ή θά άποθάνης είς σκοτεινήν τινα καί 
δυσώδη ειρκτήν. Ά ν  καί πληγωμένος ούτος παρ’ αύτού 
καί κατά συνέπειαν μένεα πνέων,ΐδέν έδέχθη μέν τήν έξα- 
γοοάν τού άπολεσθέντος έκ τής πληγής αίματός του, άλλ.α 
τόν ευχαρίστησε δακρυρροών καί υποσχόμενος νά παραί
τηση τήν τέχνην του.

ί
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—  Τιμολέων ! . . έσκέπτετο ό πατήρ μου. | πόλον, τί δέν ήθελον δώσει ώς αντάλλαγμα τής πρώτης
—  Πιθανόν προσέθεσα έγώ να είπε τό ό'νοριά του εις ! των ηλικίας ;

τό υ.έρος αυτό όπου βεβαίως θά έμεινε όλίγας ή αέρας. Ακούετε τους στεναγμούς τού έρριτιδωμ.ενου εκείνου γε-
—  Δέν έμεινεν, άπήντησεν ό οδηγός, είμή μ.ίαν μόνην ροντος; εγενετο πλούσιος, εγενετο εκατομμυριούχος, καί 

εσπέραν, τήν δέ έπαύριον άνεχωρήσαμεν. (όμως . . . κλαίει τό παρελθόν !
—  Καί δέν έμαθες ήρώτησα πάλιν έγου εις ποιον μέρος I Βλεπετε τον μετά κατανυξεως βαθειας πρός την γην

κύπτοντα καί προσευχόμενου εκείνον; υπήρξε μέγας, καί 
ό'μως . . . προσπαθεί νά πνίξνι διά των προσευχών τάς

της Κωνσταντινουπόλεως κατοικεί αυτός ό νέος ;
—  Πολύ βλέπω, ’Αγλαΐα, μοί ειπεν ό πατήο μου, σέ 

συνεκίνησεν ή διήγησις αυτή. Πλήν έχεις δίκαιον, μείνε' τ0^ ^ννειύότος του τύψεις!
όμως βεβαία, ότι θά τάν εύρω έγω αύτόν τόν άγνωστόν 
μας ήρωα.

Παύω, φιλτάτη μ.ου Πολυξένη, την επιστολήν μου, πρώ
τον, δώ τι μάς παρετέθη ή φιλόξενος τράπεζα, καί έχω

Τό μέλλον . Διά τής λέξεως ταύτης έννοούμεν εποχήν 
αόριστον, μ.άλλον μεμακρυσμένην ή προσεχή' καθ’ ήν φαν
τάζεται τις, ότι δύναται νά μάθφ πάν ό,τι αγνοεί, ότι 
δύναται ν’ άποκτηστ, παν ό,τι επιθυμεί. 'Επομένως έκας-ος

τοιαύτην ορεξιν οίαν σπανίως έσχεν επί ζωής μου, δεύτε- ! Απομένει ς-ερήσεις, κινδύνους, περιφρονήσεις, εύελπιζόμενος
ρον, διότι είμαι κεκμηκυϊα, καί τρίτον διότι θά βαρυν 
θής άναγινώσκουσα τά ληρήματα τής άσπαζομένης σε έκ
ψυχής, Ά  γλαίας.

(έπεται τό τέλος.)

ΤΟ  ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΤΟ  ΠΑΡΟΝ 
ΚΑΙ ΤΟ  ΜΕΛΛΟΝ.

Ά ν τις μετά προσοχής έξετάστ, τάς διαφόρους τής αν
θρωπίνου ζωής φάσεις καί τά ηθικόν αυτής μέρος, θά εύρνι 
ζωηράν εικόνα τής άθλιότητος τού ανθρώπου. Τωόντι, αν 
τις άκολουθήση αύτόν έκ τών σπαργάνων μέχρι τού τάφου

ίδ ·

εις τό μ έλ λ ο ν , διότι ή φαντασία του πλάττει αύτό 
ραΐον, διότι νομίζει ότι έν αύτω θά εύρη την ευδαιμονίαν 
τών ρεμβασμών του. Ό  πλούσιος, ό πτωχός, ό σοφός ό 
ανόητος, πάντες πρός αύτό άφιερούσι τάς ελπίδας των, άγω- 
νιώσι νά τό φθάσωσι καί όμως τέλος μετά τοσαύτας προσ
πάθειας έναγκαλίζονται την νεφέλην !

Ά ράγε εϊς τινα τών μεμονωμένων περιπάτων σου, φίλε 
άναγνώστα, δέν έτυχέ ποτε καθήμενος έπί τού χλοερού 
τής γής τάπητος, ή έπί τίνος βράχου, καί έχων τά όμμα 
προσηλωμένου έπί αντικειμένου ακινήτου μηδεμίαν εις την 
ψυχήν σου διεγείροντος συγκίνησιν, δέν έτυχε λέγω, νά 
έκτιλύσσης διαδοχικώς άπάσας τάς φάσεις τής ύπάρξεώς 
σοα; Ά ράγε καθ’ δλας τάς στιγμάς της δέν σοί έπήλθεν 
έπιθυμία τις τού παρελθόντος, άφροντις μένων διά τό 
παοόν, καί έλπίζων εις τά μ έλλο ν  ; Τώρα ότε ή ζωή σου

θά τάν ίδη έμπίπτοντα εις νέας πάντοτε έπιθυμίας τάς I ρέει ήρεμος καί γαλήνια ία, ότε ούδεμία άσθενεια σε ένο- 
όποίας μόλις έκπληρώστι, διαδέχονται άλλαι σφοδρότεραι j χλεΐ, καί ή ψυχή σου είναι ήσυχος, πρός τί διώκεις τό άοέ- 

αϊτινες τόν βασανίζουν, καθόσον ποτέ ό άνθρωπος δέν εύ- 
χαριστήται εις ήν θέσιν εύρίσκεται, αλλά μετά σφοδράς 
έπιθυμίας έπιζητεΐ ό,τι δέν έχει υπό την έξουσίαν του.

Καί τό μέν Παρόν είναι δάς καίουσα πάντοτε εις τά 
ένδόμυχα τής καρδίας χωρίς ποτε νά σβεσθή" είναι λύπη 
φυομένη ΐνα μάς παράξη καρπούς πλήρεις πικρίας" οίον 
δέ καί άν ήνε τό παρελθόν ή γελόεν ή θλιβερόν, πλήρες 
ηδονικών ή ανιαρών αναμνήσεων, πάντοτε ένυπάρχει έπι
θυμία τις ήτις μάς έλκύει πρός αύτό.

Τίς δέν ήθελεν ΐδει μετ’ εύχαριστήσεως τάς άνθηράς 
τής ζωής του στιγμάς, τάς νεανικάς, τάς πλήρεις έρωτος 
καί ποιήσεως ημέρας του έπανακαμπτούσας! Έρωτησετε 
την έκ πολυτίμων λίθων καί πολ.υτελών φορεμ.άτων κε- 
κοσμημένην κυρίαν αύτήν, άν άντήλαζε τά  κοσμήματά

της άπαντα άντί τής άπλουστάτης εκείνης έσθήτος ήν | Έξ όλων τών αρετών ή μάλλον ΰψούσα τόν άνθρωπον 
ή δεκαεξαετής αύτη νεάνις φέρει ; Έρωτήσετε τούς ένδο- καί καθιστώσα αύτόν άντικείμΐνον γενικού σεβασμού καί 
ξοτέρους τών άνδρών ών ή φήμη τρέχει άπό πόλον εις αιωνίου ευγνωμοσύνης, είναι ή αγαθοεργία ή άνευ έγωίσμού

βαιον μέλλο ν  ; φεύ! διότι ή δίψα τής εύτυχίας ήν ρεμ- 
βάζομεν, είναι μία τών άτελών τής φύσεώς μας κλίσεων, 
πλανωμένη έπί τών χειλέων μας όταν γεννώμεθα, αύξά- 
νουσα καθ’ όσον άναπτυσσόμεθα, καί ακολουθούσα ημάς 
μέχρι τού τάφου.

Δυστυχείς θνητοί) οποία ή ειμαρμένη μας! προχωρούν- 
τες διά τού παρελθόντος όπερ μάτην έπιζητούμεν, διά 
τού παρόντος όπερ άμελούμεν, διά τού μέλλοντος  όπερ 
διώκομεν, μόνον όριον εύρίσκομεν τόν τάφον !

Α. I. 2.

ΑΓΑΘΟΕΡΓΙΑ.
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ή χάριν έπιδείξεως γενομένη" διότι ό αγαθοεργός άνθρω
πος, ώς άγγελος τού 'ϊψίστου φαινόμενος εις τούς δυς-υ- 
χεΐς, φέρει βάλσαμον διά τάς πληγάς των, παρηγοριάν διά 
την λύπην των, καί γλυκείαν έλπίδα διά την απελπισίαν 
των’ ή δέ δόξα ήτις τόν περικυκλεί, είναι τόσον άγνή, 
όσον καί ή ψυχή του, καί ούχί ώς άπασαι αί τού κόσμου 
δόξαι μεμολυσμ,ένη είς τά αίμ,α καί τά δάκρυα τών άλ- 
λων. ’Εάν δέ ή ιστορία δέν άφιερόνει εις τό όνομά του μίαν 
τών ώραίων της σελίδων, τούλάχιστον ή μνήμη του φέρε
ται θρησκευτικώς διά παραδόσεων άπό γεννεάς είς γεννεάν, 
διότι ό πατήρ, μετά σεβασμού όμιλών περί αύτού είς τά 
τέκνα του, φέρει αύτόν ώς παράδειγμα, ένω ό προπάτωρ 
όστις τόν έγνώρισε, χύνει έν δάκρυ κατανύξεως καί θαυ
μασμού είς την μνήμην του.

Άνθρωποι, μετ’ εύγνωμ,οσύνης δότε ένα χαιρετισμόν είς 
τόν αγαθοεργόν, άποκαλυφθήτε μετά σεβασμού είς την 
διάβασίν του, καί προθύμως ρίπτοντες άνθη πρό αύτού 
άσπασθήτε τά ίχνη του, διότι άπασαι αί τής ζωής του 
στιγμαί, άφιερώθησαν ύπέρ τής άνθρωπότητος, καί τά διά 
ιδιαιτέρων του στερήσεων άποκτηθέντα χρημάτα, έδα- 
πανήθησαν πρός άνακούφισιν τών ένδεών.

A. I. Σ.

ΑΜΜΙΚΤΑ.

Ο ΙΑΤΡΟΣ ΚΑΙ Ο ΠΑΡΑΦΡΩΝ.—  Ό  περιώνυμος ια
τρός Call υπήγε ποτέ είς έπίσκεψιν τού φρενοκομείου τής 
Βισέτρης χάριν περιεργείας. ’Αποταθείς δέ πρός τόν πά- 
σχοντα οδηγόν του τόν ήρώτησε, " Δίατί, φίλε μου, σέ έ
φεραν είς τά φρενοκομείου ·, Ένώ σέ θεωρούν πάντες ώς τρε
λόν έγώ τούλάχιστον δέν βλέπω έπί τού κρανίου σου ού- 
δέν τοιούτον σημεΐον. 11 Μην άπορήτε, έξοχώτατε, άπήντησεν 
ό τρελλός, μή εύρίσκων τά σημεία τής άσθενείας μου έπί 
τού κρανίου μου, διότι ή κεφαλή αύτη άντεκατέστησε τήν 
πρώτην ήν άπώλεσα έπί τής έπανας-άσεως.

ΛΥΠΗ ΚΑΙ ΙΛΑΡΟΤΗΣ.—  "Οσον δύσκολου καί άν 
ήνε έν καιρώ θλίψεως νά προξενήσφ τις ιλαρόν γέλωτα, δέν 
είναι όμως καί σπάνιον. Ό  Βολταίρος φέρει έν παράδειγ
μα έπί τού αντικειμένου τούτου. Κυρία τις βλέπουσα μίαν 
τών θυγατέρων της πνέουσαν τά  λ.οίσθια, άνέκραξεν όδυ- 
ρομένη. « θεέ μου άφησόν μοι αύτήν καί πάρε τά  άλλα 
μου τέκνα » Νέος τις όστις είχεν σύζυγον τήν άδελφήν 
τής θνησκούσης τήν έπλησίασε καί λ.αμβάνων τήν χεΐρα 
της,— Κυρία, ήρώτησεν μέ σοβαρότητα, οί γαμβροί συμ- 
περιλαμβάνονται μετά τών τέκνων; 'Ο τρόπος καί ή

στάσις του τοσούτον ήσαν κωμικοί, ώστε άπασα ή οικογέ
νεια προεξαρχούσης τής μητρός καί τής άσθενούς έδόθησαν 
είς άπλετου γέλωτα.

ΣΚΕΨΙΣ.— Χαρτοπαίκτης τις άπολέσας τήν κατάςασίν 
του άπασαν παίζων μέ τινα φίλον του τω είπε.— Πόσον 
θά ήμεθα εύτυχεΐς άν πριν ή γεννηθώμ.εν, ή μήτηρ μ.ου έ- 
πνίγετο καταπίνουσα τήν ίδικήν σου.

ΙΣΤΟΡΙΑ—  Κύριός τις παρεπονεΐτο ποτε έν τινι συνα
ναστροφή, ώς μ.ή λαβών τόν καιρόν νά σπουδάση τήν ι
στορίαν.— Παρηγορηθεΐτε, φίλε μου, τω άπήντημεν άλλος, 
διότι καί έγώ ούδέναύτής γινώσκω καί όμως ούδαμώς περί 

1 τούτου φροντίζω, σκεπτόμενος ότι καί τά  είς τάς ήμ,έρας 
[μαςέτι συμβαίνοντα, έσονταί ποτε ιστορία.

a i i M s a a a a .

ΤΩ ΦΙΛΤΑΤΩ ΜΟΙ ΙΩΑΝΝΗ X. ΚΟΥΡΤΕΛΗ

{Είς τόν θάνατον του πατρός roi».)

Β ά λσ α μ ον το ύ  π όνου  χ ύ ν ε ι εν  δάκρυ.

(Ζ α λ α κ ώ σ τ α ς  ).

Δακρύβρεκτον τό βλέμμ,α μ.ου ώς χθές ήτον άκόμα, 
'Ως χθές ακόμη φίλτατε έστέναζον πικρώς,
Καί τά θερμ.ά μου δάκρυα έπότιζον τό χώμ-α,

Τό κρύπτου φίλον σώμα 
Τό σώμ.α τού πατρός.

Έκπνέοντα τόν έβλεπον μέ ψυχικήν οδύνην,
Ήδέως μ.έ ήτένισε κ’ έν δάκρυ φλογερόν,
Σιωπηλώς έκύλισε ’ς τήν νεκρικήν του κλίνην,

Κ’ είς ύπνον μέ γαλήνην.
Άφέθη τόν ψυχρόν.

~Ω ! τότε είς τό μέγεθος τού άλγους μ.ή άντέχων, 
Έρρίφθην είς τήν προσφιλή αγκάλην τής μητρός, 
Είς τό άσπαίρον στήθος μου, τό στήθος της συνέχων 

Νά μή ριφθή προσέχων.
Σ’ τό πτώμα τού Πατρός. . .  

 \

Τήν λύραν μου έκρέμ.ασα είς δίδυμ,ον ιτέαν,
Καί τάς χορδάς της έκτοτε προσψαύει ό άήρ'

« «
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Δύο σκιαί μέ κυνηγούν εις ώραν άπευκταΐαν.
Μέ δψιν φρικαλέαν.
'Ο Φίλο; (*) καί Πατήρ. ·

Ιίολλάκις Συ έπέφερε; μικράν παραμυθίαν,
Μέ φιλικά; εκφράσεις σου, μέ λόγους σου τερπνούς, 
"Οταν πενθούσαν έβλεπες τήν μαύρνιν μου καρδίαν, 

"Οταν είς αγωνίαν 
Εύρίσκετο ό νούς.

’Αλλά καί Σέ έπέπρωτο ή Μοίρα νά βιάση,
Της λύπης τό ποτήριον νά πίη; τό πικρόν, 
Έπέπρωτο τον προσφιλή Πατέρα σου πριν φθάση 

Το γήρας νά δαμάσν),
Νά άσπασθή; νεκρόν.

/ / 5> / , . . .Δικαίως τωρα οακρυα και στεναγμούς εκχύνεις...
Κίς την αγκάλην τού Πατρός νά πίπτης την ψυχράν 
Σέ είδον" δμως της Μητρός της δυστυχούς εκείνης, 

Προσπάθει νά πραύνης 
Τήν καίουσαν πυράν.

Έκπνέων σέ ηύλόγησε καί θνήσκων σέ ηύχήθη"
“ Ε ίνα ι κοινός ό θάνατος » Σοί είπε τελευτών, 
Καί στρέψας βλέμμα ιλαρόν τον πλάστην έδεήθη, 

Κ ’ είς ουρανούς έχύθη 
Τό πνεύμα του πετόν.

Τάς τελευταίας λέξεις του έχε παρηγοριάν, 
Φυλάσσων αΰτάς πάντοτε ’ς τού στήθους τόν βυθόν, 
Κ’ είς την όλισθηράν αυτού τού βίου μας πορείαν,

ΤΩ φίλε την Θρησκείαν 
Λάμβανε βοηθόν.

Ό  ώς άόεΛψυς 

Μ. Μ. ΠΑΠΠΑΣ.
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Τ Η  Ν Ε Κ Ρ Α
ΟΥΡΑΝΙΑ Π. ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΤ.

Π ες μ ου  θυμ,ασ’ α γ ά π η  μ ο υ , έκ ε ίνη  τ ή ν  π α ιδ ο ύ λ α ,

‘Ο π ο ΰ χε  ’α τ ά  ξανθά  μ α λ λ ιά  ν^οθέριατη μ υ ρ το ΰ λ α  ;

(Σολομός.)

Είν’ αύτή ή μειδιώσα μ’ ευθυμίαν χθες είσέτι,
"Οτε μέ χαράν ήρίθμει τά ποικίλοντ’ αύτήν έτη ;

(*) νΙδε Φ υ λ λ . Δ '. « Π ο ίη μ α  ε ίς  τό ν  θά να το ν  το υ  Φ λώ ρ ου  » ,ύ π δ  του  
α υ το ΰ  π ο ιη τ ο ϋ .

"Ητις κρούουσα κιθάραν, έψαλλε μέ θείαν χάριν 
’Έαρ μου σέ άναμένω άνθοφόρον έλθέ πάλιν!

Είν’ αυτή ή είς τόν κήπον φέρουσα τόν κούφον πόδα 
"Ινα δρέψν) τής πρωίας δροσοστάλακτα τάρόδα, 

Καί εύώδη ανθοδέσμην πλέξασα τήν φέρει δώρον 
Είς τήν φίλην της μητέρα ώς ευγνωμοσύνης φόρον!

Ω άνήκουστος τής Μοίρας, φρικαλέα είρωνία !
Σ’ τού θανάτου τήν αγκάλην άφωνος ή Ουρανία! 

Δίκην άνθους μαρανθέντος, άψυχον άφίνει σώμα, 
“Οπερ γίνεται σ’ όλ.ι'γον δράκο; μόλις μιας χώμα.

A. I. Σ.

Ε δ  ε  Μ.

Α ΙΝ ΙΓ Μ Α .

Είμί γυνή καί λατρευτά; τούς πλείστους έχω επί γής,
I Ούχί ματαίων πλήν μεστούς κ!’ απατηλών ελπίδων"
Ένώ δ’ αύτοί μετά πολλής εμέ λατρεύουσι στοργής, 
Ούδέποτ’ οί ταλαίπωροι τό πρόσωπόν μου είδον.

Ώ ς νέαν μέ λατρεύουσι, νεάζουσαν μέ θεωρούν,
| Ένώ πρό τόσων έπί γής διατελώ αιώνων’
Οί ποιηταί, πού συνεχώς μέ πλησιάζουν, ήμπορούν 
Διά τής φαντασίας των νά μ’ απαντήσουν μόνον.

Έμέ τό έργον μου έστί νά ψέγω παν τό μοχθηρόν,
Νά επαινώ παν άξιον επαίνου καί ώραϊον"
Άνδρες μεγάλοι δι’ έμού έφάνησαν μετά καιρόν,
Ώς μέγας ό εξόριστος έφάνη Ναπολέων.

Ω.

Τώ λύτγι τού αινίγματος δωρηθήσεται ό Β'. τόμος τής 
μεταφράσεως τών Δραμάτων τού Βίκτωρος Οϋγώ.

A V I  I Σ 

Του έν τω ΙΒ'. φυλλαοίω αινίγματος.

Τό τελευταϊον αίνιγμα έλυσεν ή Κυρία Αικατερίνη 
Δανασή. Είναι δέ ό

Πλ-ουτος.
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τής αριστοκρατίας έπί τή προφάσει ότι πάντες είσίν ίσοι, 
καί κατακρίνετε τήν ύπό τής ’Αγγλίας χειραφέτησιν τών
μαύρων ; »

Ό  δέ πατήρ μου άπήντα :
« —  "Οταν ή Έθνοσυνέλευσις κατήογησε τήν αριστο

κρατίαν, ή τών πολιτών μεσαία τάξις, ήν τοσοΰτον άπο- 
στρέφεσθε, δέν έστερεΐτο ούδέ φώτων, ούδέ τιμιότητος, 
ούδ’ έπιμελείας, οΰδ’ ισχύος* ένώ έάν δώσητε είς τούς 
μαύρους τήν έλευθερίαν θέλουσι μεταχειρισθή αυτήν πρός 
λεηλασίαν καί πυρπόλησιν . . .

11 —  "Οπως καί οι καλοί έκεΐνοι λευκοί πολϊται, οϊ- 
τινες έλήστευσαν τά άνάκτορα, κατέσφαξαν τούς αρχαίους 
αυτών κυρίους καί άπεγύμνωάαν τούς ίδιοκτήτας" έντο- 
σούτιρ ταύτα πάντα άποκαλεΐτε άνα.γέννησιν τού γαλλι
κού έθνους. Έ , λοιπόν, κύριε! καί οί μαύροι οΐτινες είσίν 
αδελφοί καί φίλοι μου, κατά τάς άρχάς τού γαλλικού 
λαού, θέλουσι ληστεύσει, σφάξει, λεηλατήσει, καί τοιου
τοτρόπως θέλουσιν άναγεννηθή" θά ευρουν καί αύτοί κα
νένα μαύρον Βοναπάρτην όστις θέλει τούς οδηγήσει είς τήν 
νίκην, καί έπί τέλους θά άποκτήσουν καί αύτοί καί Βου- 
λευτήριον καί Λογιστήριον. »

Είς ταύτα ό πατήρ μου άπήντα δι’ ισχυρισμών ούς ό 
Κ. Δέ Καμπάς άντέκρουε διά τής αύτής είοωνίας, καί ώς 
σάς έλεγον, ήθελον πολλάκις προκόψει σοβαραί σκηναί, έάν 
ό Κ. Δέ Καμπάς δεν έβλεπεν υπηρετούμενα τά συμφέ- 
ροντά του έν τή αύστηρά διευθύνσει ήν ό πατήρ μου είχε 
διοργανίσει έν τή κατοικία, καίτοι προσποιούμενος ότι έβά 
διζε συμφώνως πρός τάς άρχάς τής ’Αγγλικής κυβερνήσεως.

"Ινα γνωρίσητε τήν αιτίαν τών συμβεβηκότων άπερ 
θέλω παρακατιόν σάς έκθέσει, πρέπει νά αναφέρω ύμΐν καί 
τελευταΐόν τι χαρακτηριστικόν τού Κ. Δέ Καμπάς.

Ό  άνήρ ούτος είχεν ύπάρξει ωραίος, κομψοπρεπέστα 
τος καί έπιζήτητος καθ’ ολην του τήν νεότητα" οί έρωτές 
του είχον διεγείρει πολλά σκάνδαλα, πλήν ποτέ δέν πα- 
ρεδέχετο ότι εις λευκός, είς εύπατρίδης, είς κύριος, ήδύ- 
νατο ποτέ νά

μαρτυροϋντα τήν καταγωγήν του ήθελεν είπει τις ότι ή 
τού κλίματος μόνον ένέργεια είχε δώσει είς τήν έπιδερμίδα 
τό χαλκοΰν χρώμά της.

Ή μήτηρ τής Άβιγαΐλης άπέθανε σχεδόν άμα ήμεΐς 
άφίχθημεν είς τήν οικίαν τού Κ. Δέ Καμπάς, ό δέ πατήρ 
μου όστις ανέκαθεν ένδιεφέρετο περί αύτής τής γυναικός, 
παρεκάκεσε τόν Κ. Δέ Καμπάς νά μοί παραχωρήση τό 
νήπιον τούθ’ όπεο καί επέτυχε. Βαθμηδόν τοσαύτην έλα- 
βον πρός αύτό συμπάθειαν ώστε ό Κ. Δέ Κααπάς έξήρεσεν 
αύτά έκ τών έργασιών τών άλλων δούλων, ένώ πρότερον 
είχεν όρκισθή ότι ήθελεν έπιβάλλει αύτώ τάς έπιπονωτέ- 
ρας έργασίας.

Ο Λεοπόλδος, ό υιός τού Κ. Δέ Καμπάς, διέτριβεν έν 
Γαλλία ότε ταύτα πάντα συνέβησαν, ένθα καί διέμεινε 
άπό μακοόν χρόνον, έπανελθών τό 1 8 2 0 , ότε, χάρις είς 
τούς αγώνας τού πατρός μου ή κατοικία είχε λάβει δρα
στηριότητα αίσιον ποοαγγέλλουσαν μέλλον. ’Από τής ημέ
ρας τής άφίξεως τού Λεοπόλδου, αί περί συνοικεσίου συμ- 
φωνίαι έκλείσθησαν μεταξύ τού πατρός του καί τού έμού, 
καί δεκατετραετής μόλις ένυμφεύθην μετά τού νέου Δέ 

Καμπάς.
Η Άβιγαίλη ήτο τότε δεκαετής, παρετήρησα δέ ότι ό 

σύζυγός μου ηύχαριστείτο ότι έγώ έπροστάτευον τήν μι- > 
κράν έκείνην δούλην· Ά λλ ’ ότε μια τών ήμερων έζήτησα 
παρά τού Κ. Δέ Καμπάς την έλευθερίαν τής προς-ατευομέ- 
νης μου, ό Λεοπόλδος αύτός ήναντιώθη είς τούτο άλλά  
διά τοιούτων έλλόγων προφάσεων ώστε καί έγώ ή ιδία πα- 
ρητήθην τής άπαιτήσεώ; μου. Τι ήθελε καταστή ή παι
δίσκη έκείνη άν έδιδον αύτή τήν έλευθερίαν τη; ; "Ηθε- 
λον άναγκάζομαι νά τήν διατηρώ χωρίς νά έχω ούδεμίαν 

ίσχύν έπ’ αύτής. €
Μετάτινα έτη, κατά τήν έπέτειον ήμέραν τών γενε

θλίων μου, έπανέλαβον τήν πρότασιν" άλλά καί αύθις 
άπερόίφθη άλλά διά ούσιωδεστέρων λόγων.

"Οτε ή Άβιγαΐλη έφθασεν είς τά δέκατον τέταρτον

 ____  . . .  τ α π ε ιν ω θ ή  μέχρι μιάς μαύρης, ή κ α ί  κ ρεο - αύτή; έαρ, ήτον μία έκ τών ώραιοτέρων κρεολών τής
λού όσον έπαγωγάς καί άν ήτον αύτη. Είχεν όμ,ως πλεί- Α γίας Λουκίας, ό δέ σύζυγός μου μοί άπέδειξε τρανώς 
στας δούλας άμιμήτου ώοαιότητος είς τό είδος αύτών, ότι έάν ή νεάνις αύτη ήλευθερούτο ήθελεν άναγκασθή νά 
πρό πάντων δέ μίαν κρεολόν, Χρηστίνην καλουμένην. I καταφύγνι είς αισχρά μέσα όπως διατηρήσει έαυτήν. Ή  

Ή πρός τάς τοιαύτας άδυναμίας αποστροφή τού Κ. Δέ δευτέρα αύτη άποποίησις μοί έφάνη εύλογωτέρα καί τοι 
Καμπάς τόσον ήτο κεκορυφωμένη παρ’ αύτώ ώστε μια έβλεπον όχι άνευ έκπλήξεως ότι ό σύζυγός μου ένδιεφέ- 
τών ημερών άπέβαλλε τού οίκου ένα τών άνεύιών του ώς ρετο μάλλον έμού ύπέρ τής νεάνιδο; εκείνης, 
συνδέσαντα αθεμίτους σχέσεις μετά τής X ρητίνης, προσε- Μετά παρέλευσιν ολίγων έτών, άπέθανε δυστυχώ; ό 
νεχθείς καί πρός τήν τελευταίαν ταύτην μετά σκληρότητος πατήρ μου, έπειδή δέ ό Κ. Δέ Καμπάς είχε παραιτηθή 
ητις ένεποίησε τρόμον είς άπαντας τούς λοιπούς δούλους. Τό 1 πλέον τής διευθύνσεω; τών έργασέών, ό Λεοπόλδος φυσικώ 
έκ τών σχέσεων αύτών τεχθέν τέκνον,όπερέκάλεσαν Ά βι- τώ λόγω έτέθη άμεσος διευθυντής τής κατοικίας. Ιό  συμ- 
γαΐλην, ήτο χαριέστατον πλάσμα, καί άν δέν ύπήρχον τά | βάν τούτο έδιοκε όλως διάφορον φάσιν είς τόν βίον 2ν
ανεξάλειπτα εκείνα χαρακτηριστικά τού προσώπου τά μετά τού συζύγου μου διήγομεν.4
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5 0 Η  ΒΑΛΑΝΕA.

'Ο Λεοπόλδος κωλ,ιόμενος ύπό των υποθέσεων, όλίγαςί καί εις τή,ν έπιτήρησιν του συζύγου μου, ή κατοικία μας 
μόνον μοί αφιέρωνε στιγμάς καί πολλάκις έστενοχωρούμην  ̂ε?χεν ύπεκφύγει τό σύστημα τοϋτο τής νομίμου δεκατί- 
εύρισκομένη μετά τού πατρός του όστις ήθελε νά άνανεώνη σε ως καί ήδη ήμεθα περί τό 1 8 3 2  ότε ό Κ.. Βελμότ ένε- 
μετ’ έμοϋ τάς φιλονεικίας αιτινες έλάμβανον χώραν μ ε-, φανίσθη εις 'Αγίαν Λουκίαν.

ταξύ αύτού καί τού πατρός μου, καί όστις τόσω μάλλον! 'ο  σήρ Έδουάρδος ή τον άνόρ διακεκριμμένος, άνήρ τού 
έξήπτετο καθ’ όσον έγώ δέν τώ  άντέλεγον. ! κόσμου, καί διςις έκεϊ, ώς ενταύθα, έκρυπτε τά  σχέδιά του

Περί τό 1830  τά παρά τής αγγλικής κυβερνήσεις λη-|ύπό άπατηλάς καί επιπόλαιος σχεδόν έπιφανείας. Είχε. · -· ι ·---- * ···■
φθέντα μέτρα πρός κατάργησιν τής δουλείας κατέστησαν
βαθμηδόν έπικινδυνωδέστερα' ήδη ό φανατισμός τών κα

/ - * ·

ι ---- »- —Α.*
συστατικάς έπιστολάς πρός τόν πενθερόν μου Κ. Δέ Καμ-

ι Γ -’ —  —  , πάς όστις καί τόν ΰπεδέχθη μετά προθυμίας όσω μάλλον 
ταργητών (έπιτρέψατέ μοι νά μεταχειρισθώ την λέξιν ταυ- , έγώ άπεστρεφόμην τούς Ά γγλους γενικής' άλλως τε ό
την ήν δικαιούσιν αί βδελυραί σκευωρίαι τών ανθρώπων Κ. Βελμότ μοί ένέπνευσεν άπ’ άρχή; είδός τι όρμεμφύτου 
εκείνων ών τινες οϊστρηλατούντο ίσως ύπό εύγενούς τίνος ] αποστροφής.

ιδέας, άλλ’ ών τό μείζον μέρος ώθεΐτο ύπό χαμαιζήλου Καθ’ ήν ςτγμήν σάς όμιλώ, κύριε, είμαι είκοσιοκταετής' 
αισθήματος άπληστου κερδοσκοπίας)' ήδη λέγω ά φανα- ε{ς τ άς αποικίας μας, ό βίος αρχίζει τόσον ένώρως, άστε 
τισμός τών καταργητών είχεν όργανίσει ύποκώφως παρά- ήδη είμαι γραία' άλλά προ Ιξ έτών έφημιζόμην ώς ώραία, 
δοξόν τι σύστημα προκαταρκτικής χειραφετήσεις. | καί ήμην άληθώς ώραία.

ΐπήρχεν έν Αγία Λουκία, είδός τι δικαστηρίου όπερ | Ή  κυρία Δέ Καμπάς προέφερε την μικράν ταύτην άπο- 
άπεκάλουν δικαστήριον τού ναυαρχείου' ήρκει δέ δούλάς λογίαν μετά τού ειλικρινούς εκείνου καί καταπειστικού 
τις νά διαμαρτυρηθη ενώπιον τού δικαφηρίου τούτου κατά ήθος όπερ άφήρει πάσαν ιδέαν οίήσεως ή φιλαρεσκείας.
τής ώμότητος τού κυρίου του, ήρκει ή διαμαρτύρησίς του 
αύτη νά ύποστηριχθη διά τής μαρτυρίας άλλων τινών 
δούλων, όπως ή χειραφέτησίς του κηρυχθρ, καταδικαζο- 
μένου τού κυρίου. ’Εκείνο όμως όπερ θά σάς φανγ μάλλον

.  - , Γ  »-

Ό  Κλεμανσώ ήτοιμάζετο ν’ άπαντήση διά τής εις 
τοιαύτας περιστάσεις αναγκαίας φιλοφρονήσεις, ότε ή κυ
ρία Δέ Καμπάς έπανέλαβε μειδιώσα.

—  Ναι, κύριε, ήμην ώραία, καί θά είπήτε ότι είσέτι εί-4  ̂ I  7 ·ι|μ>(ψ χ/λ &ι.7ύΤ|Τ5 οτι εισετι ει·"·
περίεργον, είναι τό έκ πεντήκοντα λιρών δώρον όπερ έδί- μαι τοιαύτη, καί όμως τούτο κατ’ ούδέν συνήργησεν εις τήν
δετο εις τό δικαστήριον έκεϊνο αντί έκάστου έλευθερου-' δυστυχίαν μου διότι καί δυσειδεστάτη άν ήμην, ό Κ.
μένου παρ’ αύτού δούλου. Προσθέσατε τώρα τό χσμερπές Βελμ.άτ ήθελε πάλιν θέσει εις πράξιν την τρομεράν κω-
τοΰτο υλικόν συμ.φέρον εις τό τυφλόν εκείνο καθ’ ήμών μωδίαν του' άλλά τί νά σάς είπα»; ή γυναικεία φιλοδοξία
πάθος καί θέλετε εννοήσει ότι τού λοιπού είχομεν άφεθή μου μ’ έβαυκάλισεν έπί μ.ικρόν ότι ή ώραιότης μου μόνη
εις τή,ν διάκρισιν τών δούλων μας, καί τόσον είναι αληθές, ήτο τό έλατήριον τών πράξεων τού σήρ Έδουάρδου, καί
ώστε είδομεν πολλάκις εις εν μόνον έργοστάσιον δώδεκα μόνον άφού τόν άνεύρον ενταύθα επείσθην ότι όλα τά  δια-

 ̂ ή δεκαπέντε δούλους αποκτώντας δε’ αμοιβαίας αρωγής βήματά του έπήγαζον έκ διεφθαρμένης ψυχής οδηγούμενης
τήν έλευθερίαν των, τών μέν ψευδώς διαμαρτυρουμένων,; ,,ττό σκοπών άπαθώς προσχεδιασμένων.
τών δέ ψευδώς μαρτυρούντων υπέρ τών πρώτων. Εις I Ή κυρία Δέ Καμπάς έστη έπί τινας στιγμάς ώς άν αί
τοιούτον βαθμόν είχε φθάσει τό καθ’ ήμών μίσος τού δ ι - ! αναμνήσεις της δεν παρουσιάζοντο μετά τής αύτής εύκρι-
καστηρίου έκείνου, ώστε οΰδέ ό λόγος, ούδέ ό όρκος τού νείας καί ταχύτητος, είτα έπανέλαβε :
έντιμωτέρου άποίκου, ούδέ ή ψηλαφητή τών γεγονότων —  Βλέπετε, κύριε, ότι δις-άζω νά έξακολουθήσω, διότι
αλήθεια, ίσχυον κατά τής κατηγορίας τού άθλιεστέρου άναγκάζομαι νά σάς έξομ.ολογηθώ πράγμα όπερ ποτέ δέν
δούλου. Τό μόνον μέσον όπερ έναπολείπετο εις τους ά π οί-' είναι άδιάφορον πρός μ.ίαν γυναίκα διότι έν τοιαύτη, πε-
κους όπως ύπερασπίσωσι τά συμφέροντά των ήτο νά δ ια -) ριπτώσει θεωρείται ή ένοχος ή γελοία. ’Οφείλω όμως νά
κόψουν τάς έργασίας όπως ματαιώσωσι τάς ένεργείας τών νά σάς είπω μετά τής μεγάλειτέρας υπερηφάνειας καί
καταργητών οϊτινες είσέδυον εις όλα τά έργοστάσια όπως ταπεινώσεως συνάμ.α ότι υπήρξα γελοία μ.όνον καί όχι
παρακινώσι τούς δούλους εις τά ψεύδος καί τήν συκο- ένοχος. Ό  Κ. Βελμότ έδείχθη πρός με έρωτόληπτος έγώ

φαντίαν. άέ τό έπίστευσα’ διότι έάν θέλητε νά άποδώσητε εις τόν
Ιδού, κύριε, καί σάς τό ομνύω εις τή,ν τιμήν μου, διά Κ. Βελμότ τά άνήκον αύτώ δίκαιον, οφείλετε νά όμολο- 

τίνων μέσων ή ’Αγγλία ενεργεί τήν χειραφέτησιν ταύτην, γήσητε μ-ετ’ έμού ότι ό σήρ Έδουάρδος γινώσκει κάλλις-α 
ιδού διά τίνος ηθικής καί θρησκευτικής μορφώσεως παρα- νά κολακεύν» τάς έπιθυμ.ίας μιάς γυναικός καί χωρίς αύτη 
σκευάζει τούς μαύρους τών αποικιών τούτων, όπως κατα- νά τόν αγαπά, δέν δύναται όμως καί νά μή τόν θεωργ ώς 
στώσιν άξιοι τής ελευθερίας. Χάρις εις τήν καλοκαγαθίαν άξέραστον.

»
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Ιδού τί μοί συνέβη, κύριε, ιδού διατί δέν άντέστην εις 
τήν οικειότητα μεθ’ ής ό πενθερός μ.ου έπετρέψατο τήν εις 

τήν οικίαν μας είσοδον τού Κ. Βελμότ.
Έν τούτοις, τό έπικατάρατον σύστημα τής μεμψιμοι- 

ρίας καί τής συκοφαντίας όπερ μέχρι τίνος καιρού είχε 
φεισθγ τής κατοικίας μας, ήρχιζεν ήδη νά είσδύνι εις τά 
έργοστάσιά μας χωρίς ούδείς έξ ήμών νά παρατηρήσγ ότι ό 
πρός τήν έλευθερίαν έρως τών δούλων μας έλαβε γέννη,σιν 
άπό τής ήμέρας τής άφίξεώς τού σήρ Έδουάρδου. Ώς 
εννοείτε, ό σύζυγός μου έπτοεΐτο ύπό τής άπειθείας ήτις 
διεδίδετο παρά τοϊς μαύροις, καί όταν ουτοι προήγαγον 
κατ’αύτού κατηγορίας ένώπιον τού δικαστηρίου τού ναυαρ
χείου, διετέλει άπών έπί πολλάς ημέρας. Σημειώσατε, κύ
ριε, ότι σάς διηγούμαι τά συμβεβηκότα ταύτα όπως τά 
είδον καί όχι όπως μετά καιρόν τά ήκουσα.

Μιά τών ήμερών, ένώ ό σύζυγός μ.ου ήτον απών ένεκα 
τής δεκάτης ή δωδεκάτης κατ’ αύτού διαμαρτυρήσεως, ό 
Κ. Βελμότ έτόλμησε νά μετατρέψη, τόν έρωτα, όστις μέχρι 
τής ήμέρας έκείνης έμενε περιωρισμένος εντός τών όρίων 
τού σεβασμού καί τού καθήκοντος, εις άπαίτησιν, καί νά 
μοί άπευθύνσι προτάσεις ών ό κύριος σκοπός δέν ύπεξέφυγε

τήν οξυδέρκειάν μ.ου.
Ή  μ.εταβολή αύτη ύπήρξεν αίφνήδιος, άγνοώ δέ άν ποτέ 

άνθρωπος ήδυνήθη νά μετατρέψϊΐ τοιουτοτρόπως καί έν 
μιά στιγμή, τό βαθύτερον σέβας εις άναιδεστέραν έξομολό- 
γη,σιν καί αΰθαδεστέραν άπαίτησιν.

Ή  αναίδεια τού σήρ Έδουάρδου έφθασεν εις τοιούτον 
βαθμόν, ώστε δέν έλαβα, ούτως είπεΐν, καιρόν νά μετα
νοήσω διά τή,ν φιλαρέσκειαν καί τήν αβροφροσύνην μου | 
ήτις ύπηγόρευσε τούς σκοπούς του, καί χωρίς νά τώ απο
δείξω τό γελοΐον τών άπαιτήσεών του, ή νά τώ άναμνήσω 
τά καθήκοντά μου, τόν διέταξα νά έγκαταλείψη αύθωρεί 
τόν οίκόν μου ώς 6 έσχατος τών αθλίων. “Ήθελεν είπεΐ 
τις ότι είχε προΐδει καί έπιζητήσει σχεδόν τό άποτέλεσμ.α 
τούτο' διότι εις τήν διαταγήν μου ταύτην άντέταξεν 
άπάντησιν ήν σήμερον έννοώ ότι είχε προσχεδιασμένη,ν 

όπως τό αποτέλεσμα άποβή άλάνθαστον.
“— 'Τγειαίνοιτε, κυρία, μοί είπεν’ ψευδείς πληροφορίαι 

μέ έξηπάτη,σαν ότε σάς έταλάνιζον διά τή,ν δυστυχίαν 
σας' μοί έλεγον ότι ό Κ. Δέ Καμπάς, ό σύζυγός σας, έζή- 
τει εις αθέμιτον έρωτα παρηγοριάν διά τάς ύμ.ετέρας έρω- 
τοτροπίας' ένόμισα οτι άπετεινόμην πρός μίαν έρωτότρο- 
πον, άλλά βλέπω ότι άπετάνθη,ν πρός γυναίκα αγνοούσαν

τήν δυστυχίαν της ”.
01 λόγοι ούτοι προεφέρθησαν μετ’ έντελούς άπελπισίας

ύφους καί μιμικής συγκινήσεως. Καίτοι ώργισμένη, οί αι
νιγματώδεις ούτοι λόγοι διήλθον ώς απαίσιοι λάμψεις τήν 

καρδίαν μου.

Άποσυρθέντος τού Κ. Βελμότ, έμπαθής περιέργεια διε- 
δέχθη τήν άγανάκτησίν μου' διότι εις τούς αμφιβόλους 
εκείνους λόγους υπήρχε παν ό,τι δύναται νά κλυδωνίσνι 
τήν ψυχήν μ.ιάς γυναικός καί νά τή,ν ρίψηι εις τή,ν πυρε- 
τώδη εκείνην άγωνίαν, καθ’ ήν ούδέν βλέπει ύπό τήν άληθή 
του έποψιν, καθ’ ήν ούδέν ακούει ύπό τήν πραγματικήν 

του έννοιαν.
Μ’ έσυκοφάντουν, δηλαδή μ’ έθεώρουν γυναίκα ής αί 

έρωτοτροπίαι έπέτρεπον εις τόν τυχόντα νά μοί άπευθύνηι 
τάς βδελυροτέρας προτάσεις, ένφ ό σύζυγός μου έπαρηγο- 
ρεΐτο διά τή,ν έπιπολαιότητά μου ταύτην δι’ έρωτος ανό
μου. ’Έστρεψα πανταχόσε τήν προσοχήν μου όπως άνακα- 
λύψω τήν πηγήν τών τοιούτων λόγων, άλλά πλεΐσται 
ήμέραι παρήλθον χωρίς νά δυνηθώ νά έπιστήσω τάς ύπο- 
νοίας μου έφ'ούδενός. Μετ’ ού πολύ συμβεβηκός τι μέ 

διεφώτισε.
Πρωίαν τινα καθ’ ήν έπρογευματίζαμεν μετά τού συ

ζύγου μου καί τού πενθερού μου, μάς έπεδόθη έκνέου κλή- 
σις τού δικαστηρίου τού ναυαρχείου, ή δέ κλήσις αύτη

ήν έν όνόματι τής Άβιγαΐλης.
Εις τό όνομα τούτο ή όργή δέν άνεφάνη κατά τό σύνη* 

θες έπί τού προσώπου τού συζύγου μου' τουναντίον τοιαύτη 
θλίψις καί συγκίνησις έζωγραφήθη έπ’ αύτού, ώστε άνέ- 

κραξεν ώς άκουσίως:
[ «—  Ή  Ά βιγαΐλη! εκείνη. · - Είναι άδύνατον! κάποιος
έπιβουλεύεται ένταΰθα τά ειλικρινέστερα αισθήματα.

Δέν έποόσεξα εις τόν συμπερασμόν τού Αεοπόλδου, άλλ’ 
ή λύπη του, ή συγκίνησις του, ή λέξις έκείνη αισθήματα  
δι’ ή,ς άπεκάλει τή,ν πρός τόν κύριον πίστιν τού δούλου, 
πάντα ταύτα μέ προσέβαλλον ώς αίφνήδιόν τι φώς, ένμιά  
δέ στιγμή ε*δον έξαφανιζομένην ένώπιόν μου, τή,ν Ά βι- 
γαΐλη,ν τήν νεωτέραν καί ώραιοτέραν έμού' τήν Άβιγαΐλην 
εις ήν ή τυφλή, προστασία μου έδωρήσατο άνατροφήν θέ- 
τουσαν αύτήν ύπεράνω πασών τών τής τάξεώς της γυναι
κών' τή,ν Άβιγαΐλην ήν ή άφρων γενναιοδωρία μου ήρέ- 
σκετο νά κοσμά, κάλλιον έμού, είπον δέ καθ’ έαυτήν:

—  Ιδού τό άντικείμενον τού αισχρού έρωτος ον μοί 

έπρόδωσαν.
Ό  σύζυγός μου είχεν έγκαταλείψει τήν τράπεζαν, διότι 

ό πατήρ του, Κ. Δέ Καμπάς όργισθείς κατά τής Άβιγαΐλης 
ύπεσχέθη νά τή,ν τιμωρήσνι ό δέ σύζυγός μου ώχρίασεν 
εϊς τούς λόγους τούτους. Τελευταίου έμεινα μ-όνη καί βέ

βαια περί τής ενοχής τού Αεοπόλδου.
Πνεύμ,α ώς τό έμόν, κύριε, δέν σταματά εύκόλως εϊς 

τή,ν όδόν εις ήν μετά τοσαύτη^ όρμής είσήλθε' ό αισχρός 
έκεΐνος έρως περί τού όποίου δέν άμφίβαλλον κατέστη 
μετ’ ού πολύ ή έξήγησις τών συκοφαντιών ών υπήρξα τό 

I άντικείμενον.

« ,
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'Υπάρχουν σύζυγοι ολίγον ζηλωταί τής τιμής των καί 
οΐτινες υποκρίνονται τόσον έπιτηδείως τόν σώφρονα, ώστε 
αύτοί οί ίδιοι διεγείρουσι έν τή κοινωνία ύπονοίας έπί τής 
διαγωγής τών συζύγων των όπως δικαιώσωσι μετά ταύτα 
τάς αίσχράς πράξεις των καί άθωωθώσιν ένώπιον του γε
νικού ψόγου. Ένόμισα ότι ή πράξις τού Αεοπόλδου ήτο 
τόσω βδελυρά ώστε δέν ήδύνατο νά δικαίωσή αύτήν εΐμή 
διά βδελυρωτέρου έτι τρόπου.

’Αγνοώ μέχρι τίνος θά μέ νομίσητε παράφρονα, άλλά 
μόλις παρελθούσης μιας ώρας ή υπόνοια αύτη κατέστη έν 
έμοί πεποίθησις ήν έπί τής ζωής μου αύτής ήθελον 
έγγυηθή.

'Απλή σύμπτωσις άρα ήτον ό τών έπακολουθησασών 
περιστάσεων συνδυασμός, ή ή προπαρασκευάσασα αύτάς 
χειρ προεΐδεν τήν συνδρομήν των όπως μέ ρίψωσι όσον 
τάχω ν είς τό χάος; Τούτο μόνον δέν δύναμαι νά εξηγή
σω καί όμως τούτο μοί συνέβη.

'Υμείς, κύριε, θέλετε κρίνει.
'Η φωνή τής κυρίας Δέ Καμπάς συνεκινήθη’ αύτή ή 

ιδία έφαίνετο έξαπτομένη καθ’ όσον αί άναμνήσεις τού 
παρελθόντος άνερρίπιζον έν τή ψυχή της τά πάθη άπερ 
άλλοτε τήν είχον κλυδωνίσεΓ όθεν κατά τήν βραχεΐαν 
διακοπήν ητις έπήλθε είς τήν διήγησιν τής κυρίας Δέ 
Καμπάς, ό Κλεμανσώ είπών αύτή:

—  Κυρία, προσέξατε, μοί έφάνη νά ήκουσα μικρόν 
τινα θόρυβον όπισθέν μας" αύτη άπήνττσε μετά ζωηρότητος.

—  Δέν είναι τίποτε' τά φύλλα τής βανανέας ταράσ
σονται υπό τού άνέαου.

ί

Είτα έπανέλαβε μετά σταθερότητος όλως διαφόρου τού 
νωχελούς ύφους δι’ ού ώμίλει συνήθως.

—  Καί, κύριε, ίδήτε πώς αί περιστάσεις συνησπίσθη- 
σαν όπως μέ έξαπατήσωσι. Μία ώρα δέν είχε παρέλθει 
καί ό Λεοπόλδος έπανελθών πλησίον μου τό πρόσωπον ιλα
ρόν καί άκτινοβόλον ύπό χαράς, μοί είπε μέ ήθος άνθρώ- 
που όστις έκέρδησε νίκην είς ήν μεγάλως ένδιεφέρετο ή 
καρδία του:

«—  Πρό ολίγου είδον τή/ Άβιγαίλην καί τή ώμίλησα' 
αποσύρει τήν διαμαρτύρησιν ήτις έπρόκειτο νά τή δωρήση 
τήν έλευθερίαν της' θά μείννι μεθ’ ήμών.

Ήτένισα τον σύζυγόν μου μετά τής σιωπηλής έκείνης 
έκπλήξεως μεθ’ ής ήθελον τόν ατενίσει άν μοί έλεγε ρητώς :

—  ’Επέτυχαν, καί ή έρωμένη μου θά μείνφ είς τή ι 
οικίαν.

’Εάν είχον άμφιβολίαν τινά έπί τής άθεμίτου αύτής 
σχέσεως, ίσως ήθελον ομιλήσει κατ’ εκείνην τήν στιγμήν' 
ίσως άπειλή, παράπονον, έπίπληξίς τις, ήθελε προκαλέ- 
σει έξήγησίν τινα μεταξύ έμού καί τού συζύγου μου ή δ έ 
έξήγησις αύτη ήθελε προλάβει ίσως τοσαΰτα δεινά' άλλ’

ή προδοσία τού Λεοπόλδου ήτο δ^ έμέ ήλιου φαεινεστέρα, 
ή δέ αύθάδης έκείνη ίλαρότης του μοί έφάνη ώς ή έσχάτη 
κατ’ έμού ύβρις. Σκοτιδινίασίς τις μοί έπήλθε καί φοβηθεϊσα 
μή προδοθώ έξήλθον καί έκλείσθην έν τώ δωματίωμου.

’Αναμφιβόλως ό Λεοπόλδος ούδέν ήννόησεν έκ τής έξό- 
δου μου' ίσως δέν προσήλωσε καν τό βλέμμα του έπί τών 
απλανών βλεμμάτων μου' άλλ’ έγώ έμεινα μίαν ώραν είσέ- 
τι μεμονωμένη καθ’ ήν έλαβον τήν σκληράν άπόφασιν νά 
σιγήσω καί νά ετοιμάσω έν τώ σκότει τήν λάμψιν ήν ή
θελον νά δώσω είς τήν δυστυχίαν μου. "Ημην ζηλότυπος, 
κύριε, καί ζυλότυπος πρός τήν δούλην μου.

'Οποίαν καί άν αίσθανώμεθα συμπάθειαν πρός τά πλά
σματα ταΰτα, υπάρχει τοσαύτη διαφορά μεταξύ ήμών καί 
αύτών, ώςε πολλάκις ήννόησα διατί πολλαί γυναίκες δεί- 
κνυνται μακρόθυμοι είς τάς πρός τμ αναίσθητα εκείνα όν
τα αδυναμίας τών συζύγων των" κρίνατε λοιπόν είς ό
ποιον βαθμόν έφθασεν ή κατά τού Λεοπόλδου άγανάκτη- 
σίς μου όταν είδον έμαυτήν ταπεινουμένην τοσούτον ώστε 
νά ζηλοτυπώ μίαν δούλην.

’Εγνώριζον ότι ό Λεοπόλδος δέν ήδύνατο νά θυσιασθή υπέρ 
αύτής όπως ήθελε πράξει ίσως ύπέρ μιάς γυναικός τού κόσμου, 
ήξευρον ότι τοιαύτη έρωμένη δέν ήθελεν έχει ποτέ έν τή 
οικία μου τήν άναιδή έκείνην οικειότητα ήτις παρακολου
θεί τοιαύτας σχέσεις, έξυβρίζουσα τήν νόμιμον σύζυγον μέ- 
χρι αύτού τού άσύλου τής οικίας’ άλλ’ ή Άβιγαίλη ήτον 
ώραία, ήτον άξια βασιλικού έρωτος, καίτοι δέ δούλη, έ- 
βλε πον όμως μετά ταπεινώσεως ότι αύτή ή θέσις της προ- 
εκάλει, άν οχι τόν έρωτα, τούλάχ ιστόν τάς έπιθυμίας ε
νός άνδρός.

Μειδειάτε, κύριε- νομίζετε ότι ή ζυλοτυπία τών πα
ρελθόντων χρόνων καταβιβρώσκει άκόμη τήν καρδίαν μου' 
άπατάσθε όμως* ή Άβιγαίλη άπέθανεν' δ έν έχω άλλο δι
καίωμα είμή νά τήν οίκτείρω καί νά κλαίω έπί τής άπάτης 
μου' άλλ’ έάν τήν έβλέπατε ήθέλατε παραδεχθή ότι ή ζυ
λοτυπία μου δέν ήτο τόσω παράλογος όσω φαντάζεσθε. 
Ή  Άβιγαίλη ήτο θυγάτηρ κρεολού καί λευκού, ώς σάς 
προεϊπον, ή δέ χροιά αύτής ούδέ τήν έλαχίστην ύπόνοιαν 
παρεΐχεν οτι ’Αφρικανόν αίμα έρρεεν είς τάς φλέβας της' 
έάν δέ χαρακτηριστικά τινα τής μαύρης φυλής έμενον έν- 
τετυπωμένα έπί τού προσώπου της, ταύτα έτι μάλλον τήν 
καθωράϊζον, διότι τή έδιόον τήν ζωηοάν έκείνην έκφρασιν 
ήτις είναι ιδία είς τούς νέγρους.

Δέν δύναοθε ποτέ νά λάβητε ιδέαν τών μεγάλων έκεί- 
νων οφθαλμών της οίτινες είς τήν έλαχίστην συγκίνησιν έ- 

καλύπτοντο ύπό ύγράς τινας σκέπης, ήτις καθίστα τάς ά- 
κτίνας των λαμπροτέρας, ώς τάς τού ήλίου διερχομένας 
διά μέσου λεπτής πάχνης. Οί θησαυροί τής ύφηλίου δέν ή- 
δύναντο ποτέ νά άποτελέσωσι περιδέραιον έκ μαργαριτών


