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Ενίοτε πάλιν, ολιγωρίας ένεκεν, άπολύουσι τήν εύθυφρο- 
σύνην εκείνην ήν τά μάλιστα φαίνονται έπιζητοϋντες, ένώ 
άλλοι, καίτοι ήττον έαπειροι αύτών, κρίνουσι τά πράγμα
τα 'μετά πλειοτε'ρας νουνεχίας καί πεοισκέψεως ύπό τής 
ενδομύχου φωνής τής συνειδήσεως οδηγούμενοι. Ούχ ήττον 
όμως κέκτηνται αείποτε τά προτέρημα τού ν’ άποφεύγω- 
σιν παν ό,τι άνόητον, άπρεπες ή σκανδαλώδες εί, καί νά 
διατελώσιν έν τή μετριοπάθεια εκείνη, ήν ήκιστοι τών 
ανθρώπων κατέχουσι. Δι’ αύτό τούτο, βλέποντες τούς

τοιούτους μετριοπαθώς καί συνετώς τά  τής εαυτών πα- 
τρίδος διέποντας, σεβόμεθα, συμπαθοϋμεν καί χειροκρο- 
τοϋμεν αύτούς, ούχί όμως έξ ίσου μετά τών μεγάλων ε
κείνων άνδρών είς ών τό έξοχον πνεύμα καί τήν ύπερτέ- 
ραν φιλοπατρίαν πλείονα ετι άφιεροϋμεν δόξαν, θαυμα
σμόν καί συμπάθειαν.

'Ενί λόγω, έν τώ ’Ισοκράτη έκτιμώμεν τήν αρετήν καί 
τήν φρόνησιν συνηνωμένας μετά τής ευφυΐας καί έπενερ- 
γούσας κατά τό μάλλον καί ήττον έπί τών πολιτικών τών 
λαών κρίσεων.

Μεταβώμεν ήδη καί εις τάς έπί τών συγγραμμάτων 
τού Ίσοκράτους κρίσεις μας.

Τά νά έπαινέσωμεν τήν τέχνην καί τό λαμπρόν ύφος 
τού Ίσοκράτους, μικρού λόγου άξιον έργον ήθελεν είσθαι" 
άλλ’ επειδή ό τρόπος τού έκφράζεσθαι είναι πάντοτε τό 
διαυγές τών αισθημάτων κάτοπτρον, τάς αύτάς άληθείας 
θέλομεν απαντήσει έν τή φιλολογική ταύτη έπί τού Ίσο-
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κράτους μελέτη άς καί οτε ίστορικώς έξετάζοντες αύτόν 
άπηντήσαμεν.

"Οπως ή άβρότης, ή λεπτότης, ή κομψότης του λόγου, 
ούτω καί αί έν αύτώ αντανακλώμενα', ήθικαί καλλοναί έ-

θάνατόν του, ή σχολή του άνέδειξεν ακμαίους βλαστούς 
έν τω  Κικέρωνι, ούτινος ή δόξα ώς καί ή των οπαδών του 
εις τον Ίσοκράτην μ.όνον οφείλεται. ’£κ τούτων ό'λων δή- 
λον γίγνεται ό'τι ό ’Ισοκράτης χρήζει τής προσοχές ήμών

Α'.

πισύρουσι τήν συμπάθειαν καί πολλάκις τόν θαυμασμόν [ όσον καί άν έχωμεν αύτήν ¿στραμμένα,ν εις άλλας μελέτας. 
ήμών. Οί τοιαύτα πλεονεκτήματα κεκτημένοι λόγοι είσί 
σπάνιοι’ ούχ ήττον ό'μως δέν προξενούσι τήν έντύπωσιν | 
εκείνην ήν ή ευφυΐα καί ή ζωηρότης τινών λόγων έπιφέ- ί 

ρουσι, καταλαμβάνοντες έν άκαρεΐ καί· ψυχήν καί πνεύμα. I
'II αρμονία αύτη τής αίσθήσειος καί της συνειδήσεως παρις-α 'Η Ελλάς, αί Άθήναι, έξήσκων μετά ζήλου μεταξύ ό- 
ήδη £ν ωφέλιμον μάθημα έξ αύτής της έπί της μεγαλοφυΐας ! λων των έπιστημών τήν ρητορικήν, πλεϊστοι δέ άντρες 
τού' ρήτορος μελέτης έξαγόμενον. Μετά την μεναλο- ρήτορες καλούμενοι έδίδασκον τά απόκρυφα της έπιστή-' 
φυΐαν όμως πρόκειται νά έξετάσωμ,εν καί τήν ρητορικήν! μης ταύτης καί έξέθετον τό μεγαλεϊον αύτής. Πλήν με- 
ικανότητα αύτού, ή μάλλον εΐπεΐν, τήν ρητορικήν αύτήν ταξύ πάντων των διδασκάλων τούτων, ό ’Ισοκράτης ήτο 
καθ’ έαυτήν ήτις καίτοι μή ούσα άποκλειστικώς κτήμα ό έντελέστερος ή δέ φήμη έλεγεν αύτόν είναι πρώτος των 
τού Ίσοκράτους είς ούδένα άλλον ρήτορα άναδείκνυται: ρητόρων.

οσούτον έντελής. Τί έστί λοιπόν ρητορική, ήτοι ή τέχνη Τουλάχιστον, αύτός ό ίδιος ούχί μ,όνον έσεμνύνετο έπί 
■ού έπισωρεύειν τετορνευμένας καί προμελετημένας φρά- τή έντέχνω του εύγλωττία, άλλ’ άπήτει προσέτι νά συγ- 
εις; Ή  ευγλωττία χράται καί καταχράται πολλαχού καί καταριθμήται μεταξύ των φιλοσόφων, φιλοσοφίαν άποκα-

το
σει

ην αρ- 
ινώ-

πολλάκις τής τέχνης ταύτης’ άλλ’ όποία είσί τά προκύ- 
πτοντα καλά ή κακά αποτελέσματα; 'Ρίψωμεν εν βλέμμα 
έπί τής τότε έποχής καί τής σημερινής καί θέλομεν ΐδει 
ό'τι καταφανής υπάρχει άντίθεσις μ.εταξύ τής Ίσοκρατείου 
σχολής καί τού πνεύματος τής νύν έποχής όπερ φαίνεται 
ΰπερισχύον καί έν τω παρόντι καί έν τω μέλλοντι. ’Ολίγον 
κατ’ όλίγον ή ουσία έξαφανίζει τάς θεωρίας έν τοΐς λό- 
γοις’ ή προμελετημένη σύνθεσις άποβαίνει αυτοσχέδιος, ή 
βραχύτης καί τά έν όλίγοις πολλά έπιζητούνται, ή συνο- 
μ,ιλία διαδέχεται τήν απαγγελίαν, τό δέ βιβλίον όπερ 
δεν είναι άλλο είμή ή γραπτή συνομιλία, διαδέχεται τήν 
έφημερίδα. 'Τποτασσόμενοι όμως εις τήν μεταβολήν ταύ- 
την ήτις ένδέχεται καί καλή νά ήναι καί ακαταμάχητος, 
δέν θέλομεν άρά γε διατηρή ζωηρώς έν τή μνήμη, 
y αίαν έκείνην φιλολογίαν; δέν θέλομεν άρά γε άναγ 
σκει αείποτε μ.ετ’ ήδύτητος τά λαμπρά έκεΐνα έργα άπερ 
οί διδάσκαλοι τής έπιστήμης μετά πόθου έξειργάζοντο;

Ιδού δυο άξια λόγου ζητήματα τό τής πολιτικής ηθικής 
καί τό τής έπικρίσεως’ τά ζητήματα ταύτα ύπάρχουσιν έν 
τή έπί τού Ίσο κράτους μελέτη’ τοσούτον δέ μάλλον ένδια- 
φέρουσι,καθ’ όσον άναφέρονται εις άτομα έπίσημα έν τή ι 
στορία. 'Ο ’Αθηναίος ούτος διδάσκαλος είναι μαθητής τού 
Σωκράτους, φίλος τού Πλάτωνος, καί ένεκα τής μακροβιό- 
τητός του σύγχρονος τού Αημοσθένους. Τού τελευταίου τού
του ρήτορος ή φωνή ήκούσθη πολλάκις ταυτοχρόνως μέ τήν 
τού Ίσοκράτους, καίτοι όλως διάφορον φέρουσα χαρακτήρα, 
είς τάς κρίσιμους περιπετείας τής πατρίδος.

Ώ ς διδάσκαλος τής ρητορικής ό Ισοκράτης άρχει α
πάντων τών τής Μακεδονικής έποχής ρητόρων ούς αύτός 
ούτος έμόρφωσεν’ δύο δέ αιώνας καί έπέκεινα μετά τόν

φιλοσόφων, φιλοσοφί 
λών ήν έξήσκει έπιςήμην. Είναι άναντίρρητον ότι ό ’Ισοκρά
της ήτο ό τής ηθικής διδάσκαλος, άλλ’ ήτο άρα αληθώς 
καί φιλόσοφος; ’Ενταύθα όφείλομεν νά όρίσωμεν τ ί έστί 
φιλοσοφία καί νά έξετάσωμεν έάν ά ’Ισοκράτης ό άναζη- 
τών ώς ό Κικέρων τήν τέχνην τού λέγειν είς τήν πρώτην 
αύτής πηγήν, συνήνωνε τήν φιλοσοφίαν μετά τής ρητο
ρικής. "Οθεν, ίστορικώς θέλομεν πλ.ηροφορηθή έάν ή άπαί- 
τησις τού Ίσοκράτους ήνε δικαία, ούχί όμως έξετάζοντες 
τ ί έστί γενικώς φιλοσοφία, άλλά τί έστί φιλόσοφος έν τή 
έποχή εκείνη έν Άθήναις.

Είναι πασίδηλον ότι ό Σωκράτης είχε συστήσει έν τή 
πόλει έκείνη ίσχυράν φατρίαν ή μάλλ.ον εΐπεΐν αίρε- 
σιν τινά ήν καθιέρωσεν ό θάνατος αύτού’ ή φατρία αύτη 
μίαν θρησκείαν καί εν πολίτευμα έπρέσβευεν, έν δέ τω 
ήθεκω καί τώ πολιτικώ βίω. οί Σωχρατιχοΐ ήσαν πάντο
τε γενικώς όμόφρονες, αί προλήψεις αυτών λογικώτεραι έ- 
κείνων τού κοινού λ.αού, τά δέ ήθη αύςηρότερα’ καθ’ όσον 
δέ άφορά τήν πόλιν αί ίδεαι τών Σωκρατικών άντέκειντο 
αείποτε κατά τών τού λαού. 'Ο Ισοκράτης ήτο φίλος τού 
Πλάτωνος όπως ό Ξενοφών καί ό Σωκράτης’ ο ,τιδέό τελευ
ταίος ούτος καί οί όμόφρονες του έδίδασκον είς τούς εαυ
τών μ,αθητάς, ό Ισοκράτης τό έπανελάμβανεν δημοσία 
οί δέ φιλόσοφοι ηύγνωμόνουν αύτώ. 'Ο Πλάτων έν τώ 
πρώτω αύτού συγγράμματι, ό Φαιδρός δίδει τω Ίσοκρά- 
τει διά τού στόματος τού ΐδίου διδασκάλου αύτού Σωκρά
τους τά έπίθετον τού ρήτορος τής φιλοσοφίας, ιδού δέ 
πώς άντιτάττει τήν φιλοσοφικήν ρητορικήν κατά τής α
πλής ρητορικής καί πώς καταφέρεται κατά τού δεινοτέρου 
τών άπλών ρητόρων τού Δυσίου.

(ακολουθεί).
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ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΕΛΕΝΗΣ  

'Τ π ό  τοϋ Γάλλον Κόαητός ΑΑΣ ΚΑΖ (LAS CASES).

(Σ υνεχεία  "Ιδε Φ υλλ. //(.)

Ό  Αύτοκράτωρ έν αμηχανία.

Τρίτη  11 —  Αί δίοδοι άπασαι ήσαν άποκεκλεισμεναι 
ύπό τών ’Αγγλικών πλοίων’ ό Αύτοκράτωρ διετέλει άμή- 
χανος περί τού πρακτέου, έγένετο λόγος περί ουδετέρων 
πλοίων, περί αλιευτικών πλοιαρίων ύπό τών δοκίμων τού 
ήμετέρου ναυτικού έπιβαινομένων, αί έκ τής ξηράς προτά
σεις έξηκολούθουν κ.τ.λ.

Ό  Αύτοκράτωρ έν Σεξτία.

Τετάρτη  12 .— Ό  Αύτοκράτωρ αποβιβάζεται έν Σεξτία 
έν μέσω τού γενικού ένθουσιασμού καί τών ζητωκραυγών’ 
εϊχεν έγκαταλείψει τάς φρεγάτας αΐτινες άπεποιήθησαν ν’ 
άποπλεύσωσιν είτε ένεκα τού δειλού χαρακτήρος τού γε
νικού πλοιάρχου, είτε έπειδή ούτος είχε ζητήσει νέας ο
δηγίας παρά τής προσωρινής κυβερνήσεως. Πολλοί ήσαν 
τής ιδέας νά μεταχειρισθή κατ’ αύτού ή βία καί ΐσως 
τό τόλμημα ήθελεν έπιτύχει* άλλά δυστυχώς καί οί άνε
μοι αύτοί ήσαν διαρκώς ένάντιοι.

Προπαρασκευή τών αλιευτικών πλοιαρίων.

Π έμπτη  1 3. —  'Ο Πρίγγηψ Ιωσήφ ήλθεν έντός τής η
μέρας προς έπίσκεψιν τού αδελφού του έν Σεξτία. Περί 
τάς ένδεκα τής εσπέρας ό Αύτοκράτωρ ολίγου δεΐν έπε- 
βιβάζετο έπί τών άλιευτικών πλοιαρίων, δύο δέ έξ αύ- 
τών φέροντα τά έπιπλα του καί τινας έκ τών τής συνο- 
δ ίας αύτού ήτοιμάσθησαν προς άπόπλουν. 'Ο Κ. Δέ Πλανάτ 
έκυβέρνα εν έκ τών πλοιαρίων.

Δευτέρα συνάντησις έπί τού Βελλεροφώντος 

—  Επιστολή του Αύτοκράτορος πρός τόν 

πρίγκηπα αντιβασιλέα τής ’Αγγλίας.

Παρασκευή 14. —  Περί τάς τέσσαρας τής πρωίας έ- 
πιστρέφω μετά τού στρατηγού Λαλλεμάν (Lallemand) έ
π ί τού Βελλεροφώντος ΐνα πληροφορηθώ έάν είχεν άφιχθή 
κάμμία άπάντησις. Ό  "Άγγλος πλοίαρχος μάς λέγει οτι 
ή άπάντησις περιμένεται άπό ςιγμής είς στιγμήν, προσθέ
τει δέ ότι έάν ό Αύτοκράτωρ έπεθύμει νά έπιβιβασθή δι" 
"Αγγλίαν ήδύνατο νά τόν δεχθή άνευ άναβολής καί άπο- 
πλεύση άμα τής έπιβιβάσεως του’ προσέθεσεν δέ σύν τοίς 
άλλοις, ότι καθ’ ά έφρόνει, πλεϊστοι δέ παρόντες πλοίαρ
χοι ύπεστήριζον την ιδέαν του, δέν ύπήρχεν αμφιβολία 
οτι ό Ναπολέων ήθελεν τύχει έν ’Αγγλία πάσης ύποδεξιώ- 
σεως καί ύποδοχής, ότι ό ήγεμών καί οί ύπουργοί τού τό
που έκείνου δέν έξήσκουν τήν αύθαίρετον έκείνην έξουσίαν 
ήν έξασκούν οί ύπουργοί τών άλλων έθνών, καί οτι ό 
αγγλικός λαός ήτο προικισμένος διά τής μεγαλητέρας γεν- 
ναιοφροσύνης καί τών έλευθεροτέρων ιδεών, κ.τ.λ. Ά πήν- 
τησα ότι ήθελον κοινοποιήσει τώ Αύτοκράτοοι τάς προτά
σεις τού πλοιάρχου ώς καί άπασαν τήν μεταξύ ημών λα- 
βούσαν χώραν συνομιλίαν’ προσέθεσα δέ ότι καθ’ όσον 
έγνώριζα τόν χαρακτήρα τού Ναπολέοντος, ποτέ ούτος 
δέν ήθελεν έμπιστευθή ν’ άπέλθη έν ’Αγγλία καί τοι έλ- 
πίζων νά εύρη έκεΐσε τά μέσα όπως μεταβή είς τάς 'Ηνωμέ- 
νας-Πολιτείας τή ς’Αμερικής. Περιε'γοαψα τώ πλοιάρχωτήν 
πυριπνέουσαν μεσημβρινήν Γαλλίαν τού Λιγύρεως, (Loire) 
τάς έλπίδας τών λαών έστραμμένας πάντοτε πρός τόν 
Ναπολέοντα καθ’ όσον ούτος ήν παρών, τάς προτάσεις αι- 
τινες τώ έγένοντο πανταχόσε καί κατά πάσαν στιγμήν, 
τήν σταθεράν αύτού άπόφασιν τού νά μή καταστή ούδε'- 
ποτε αΐτιος έμφυλίου πολέμου, τήν γενναιοφροσύνην μεθ’ 
ής παρητήθη τού θρόνου ΐνα καταστήσν) εύκολωτέραν τήν 
ειρήνην, τήν άδιάσειστον αύτού βούλησιν τού νά έπιταχύνη 
καί παγιώση αύτήν διά τής άπομακρύνσειος του.

Ό  ς-ρατηγός Λαλλεμάν ί La 11 ema ιηΙ ) ¿V-i ς καταδικασμέ
νος ών είς θάνατον ύπό τής προσωρινής κυβερνήσεως, ένδιεφέ- 
ρετο προσωπικώς έν τω κατά πάσαν πιθανότατα ληφθησο- 
μένω μέτρω τής έν ’Αγγλία μεταβάσεως, ήρώτησε τόν πλοί
αρχον Μαίύτλανδ (.Maitland) τόν όποιον είχε γνωρίσει έν Αι
γύπτιο, καί τού οποίου, νομίζω, ύπήρξε αιχμάλωτος, έάν 
κάνεις ένοχοποιημένος ών ώς αύτός είς τάς εμφυλίους τα- 
ραχάς τής πατρίδος του καί έρχόμενος ούτω οίκειοθελώς 
έν ’Αγγλία διέτρεχεν τόν κίνδυνον τού νά παραδοθή ύπό 
τών έγχωρίων άρχών είς τήν Γαλλίαν. Ό  πλοίαρχος διε-
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βεβαίωσεν αυτόν περί τοϋ εναντίου, προβάλλων ότι. πάσα 
περί τοϋ αντικειμένου τούτου αμφιβολία ήτο τρομερά υ- 
βρις κατά τοϋ μεγάθυμου Άγγλικοϋ έθνους. Πριν άπο- 
χωρισθώμεν τοϋ πλοιάρχου άνεκεφαλαιώσαμεν τά προλε- 
χθέντα’ έπανέλαβον ότι πιθανόν ό Αύτοκράτωρ ένεκα των 
περιστάσεων καί των σταθερών προσθέσεων του νά δ εχθή 
τάς προτάσεις τοϋ Κ. πλοιάρχου Μαίϋτλανδ καί νά έλθγ 
εν τώ πλοίω του όπως λάβνι τά  διά την ’Αμερικήν διαβα
τήρια. 'Ο πλοίαρχος Μαίϋτλανδ μάς εδωσεν νά έννοήσωμεν! 
ότι δεν ήγγυάτο περί της παραλαβής των διαβατηρίων, 
καί ούτως άπεχωρίσθημεν άλληλων.

Ά λλ’ ό Αύτοκράτωρ έπεθύμει νά ζνί τού λοιπού ήσυ-; 
χος· σταθερά δέ αύτοϋ άπόφασις ήτο νά μένη ξένος εις τά 
πολιτικά συμβάντα. Περιεμένομεν όθεν άνευ τινός φόβου 
τον κατά πάσαν πιθανότητα περιορισμόν ημών έν ’Αγ
γλία. Πλήν ούδέν έτερον έφοβούμεθα, ούδέν έτερον ύπεθέ- 
τομεν’ ίσως καί ό πλοίαρχος Μαίϋτλανδ της αύτης ήν ι
δέας. Πέπεισμαι δέ ότι καί οΰτος καί οί αξιωματικοί υ
πήρξαν λίαν ειλικρινείς έν τή περιγραφή ήν μάς έδωσαν 
περί τών αισθημάτων τής ’Αγγλίας. .

Έπες-ρέψαμεν παρά τώ Αύτοκράτορι εις τάς ένδεκα. Έν 
τούτοις ή καταιγίς προσήγγιζεν, αί δέ στιγμαί άπέβαινον 
πολύτιμοι. Ό  Αύτοκράτωρ μάς προσεκάλεσεν έν είδει τ ι 
συμβουλίου έν φ τά σχέδια άπαντα έσυζητήθησαν. Καί 
τό μέν Αανικόν πλοΐον έφάνη ακατάλληλον, περί αλιευτι
κών πλοιαρίων ούδείς έγένετο πλέον λόγος, ή ’Αγγλική 
μ,οΐρα ήτο άδιάρόηκτος, ώστε δέν ϋπελείπετο είμή νά άπο- 
βιβασθώμεν καί νά άρχίσωμεν τόν έμφύλιον πόλεμ.ον, ή νά 
δεχθώμεν τάς υπό τοϋ πλοιάρχου Μαίϋτλανδ γενομένας 
ήμΐν προτάσεις. Τά τελευταΐον άπεφασίσθη τέλος πάντων. 
Έμβαίνοντες έπί τοϋ Β  eJ .lt ραρωκτος, έλεγον, ήθέλομεν 
εΰρίσκεσθαι ήδη έπί τοϋ Βρεττανικού έδάφους, άπό τής ς-ιγ- 
μής δέ ταύτης οί'Ά γγλοι ήθελον είσθαι συνδεδεμένοι μεθ’ 
ήμών διά τών τής φιλοξενίας καθηκόντων άτινα καί οί 
βαρβαρότεροι λαοί τής ΰφηλίου διατηροϋσι ιερα και απα
ραβίαστα. Άπό τής στιγμής ταύτης ήθέλομεν είσθαι υπό 
τήν αιγίδα τών νόμ.ων τοϋ τόπου, τό δέ Αγγλικόν έθνος 
δέν ήθελεν ποτέ βεβαίως άμαυρώσει τήν δόξαν του παρα- 
βιάζον καί καθήκοντα καί νόμους’ λεχθέντων τούτων όλων, 
ό Ναπολέων έγραψε τήν ακόλουθον έπιςολήν εις τ ίν  πρίγ- 
κηπα Αντιβασιλέα.

Ύ ψ η - Ιό ζ α τ ε !

« ’Εκτεθειμένος εις τάς διχονοίας αίτινες διαιρούσι τήν 
» πατρίδα μου καί εις τήν δυσμένειαν τών μεγαλειτέρων 
» Ευρωπαϊκών δυνάμεων, δίδω σήμ.ερον τέρμα εις τό πο- 
» λιτικόν μου στάδιον. Έρχομ.αι όθεν,ώςό Θεμ.ιστοκλής, 
» έπί τού έδάφους τής Α γγλίας ΐνα τεθώ υπό τήν προ-

>> στασίαν τών νόμων της ήν επικαλούμαι παρά τής 'Τ- 
« μ.ετέρας Βασιλικής 'Τψηλότητος, ώς τήν ίσχυροτέραν,
» καί τήν γενναιοτέραν απάντων τών έχθρών μου. >· 

Άνεχώρησα περί τάς τέσσαρας μ,ετά τοϋ υιού μου καί 
τοϋ ς-ρατηγοΰ Γκουργκώ (Gourgaad) ίνα έπιςφέψω έπί τοϋ 
B iJJsp o yü rto c  ένθα έμελλον νά δι«μ.είνω. Έγώ μ.έν εΐ- 
χον έντολήν ν’ αναγγείλω τήν έπιβίβασιν τής Αύτοϋ Με- 
γαλειότητος τήν έπαύριον καί νά έγχειρίσω εις τόν πλοί
αρχον Μαίϋτλανδ άντίγραφον τής πρός τόν πρίγκηπα αν
τιβασιλέα έπιστολής τοϋ Αύτοκοάτορος, ό δέ στρατηγός 
Γκουργκώ νά κομίσνι άνευ άναβολής τήν αύτόγραφον επι
στολήν τοϋ Αύτοκράτορος εις τόν πρίγκηπα ’Αντιβασιλέα 
τής ’Αγγλίας καί νά έγχειρίσγ αυτήν τώ ίδίω. 'Ο πλοίαρ
χος Μαίϋτλανδ άνέγνωσε τήν έπιστολήν τοϋ Ναπολέοντος 
ήν έθαύμασε ύπέρ τό δέον καί τής όποιας άφήκε νά λά- 
βωσι κρυφίως άντίγραφον δύο άλλοι πλοίαρχοι μέχρις δτου 
νά γείν-ρ αϋτη δημ.οσία. Μετά ταϋτα έφρόντισε περί τής 
άμέσου άποτολής τοϋ ς-ρατηγοΰ Γκουργκώ έπί τού κορβέτ- 
του ΣΛάνυ  (Í>lan.v).

Ό λίγαι στιγμαί είχον είσέτι παρέλθει άφ’ δτου τό κορ- 
βέττον είχεν καταλείψει τόν Be.lJepoy&rza' εϋρισκόμ,ην 
μετά τοϋ υίοϋ μου έν τω θαλάμ.ω τού πλοιάρχου, δτε ού- 
τος δστις είχεν έξέλθει ΐνα δώσ-ρ τινάς διαταγάς, είσήλθε 
δρομαίος, ήλλοιωμ.ένον έχων τό πρόσωπον καί τήν φω
νήν, καί άνακράζων.

« — Κόρ.η Λάς Κάζ, ήπατήθην! ένώ κλείω συμφωνίας 
μεθ’ ύμ-ών καί στερώ τόν στόλον μ.ου ενός πλοίου μοί άναγ- 
γέλουν δτι ό Ναπολέων έδραπέτευσεν! τούτο κύριε, μέ 
θέτει εις φρικώδη θέσιν ένώπιον τής κυβερνήσεώς μ,ου I » 
Έρρίγησα εις τους λόγους τούτους καί έπεθύμησα έκ ψυ
χής νά ήσαν αληθείς’ ό Αύτοκράτωρ ούδεμίαν ύποχρέωσιν 
είχε λάβει, έγώ δέ υπήρξα ούχ ήττον ειλικρινής’άν όμως ή 
άπόδρασις τού Αύτοκράτορος ήν αληθής, ευχαρίστως προ- 
σέφερον έμαυτόν θΰμ.α, καίτοι άθώος ών τοϋ κινήματος 
τούτου. Ήρώτησα μετά τής μεγαλειτέρας αταραξίας τόν 
πλοίαρχον Μαίϋτλανδ κατά ποίαν ώραν είχον είπεΐ δτι έ- 
φυγεν ό Ναπολέων’ ό πλοίαρχος όμως έκ τής ταρα
χής του δέν ένθυμήθη ούτε καν νά έρωτήσ-ρ’ έτρεξεν 
οθεν έκ νέου έπί τοϋ καταστρώματος καί έπιστρέψας,—  
« Περί μεσημ,βρίαν, μ.οί εΐπεν. »—  Έάν ούτως έχρ άπτν- 
τησα, ή άναχώρησις τοϋ Σ -larv δπερ προ ολίγου άπέπλευ- 
σεν, δέν θέλει σάς ήναι επιζήμια. Πλήν καθησυχάσετε’ ά- 
φήκα τόν Αύτοκράτορα έν Σεξτία εις τάς τέσσαρας μετά 
μεσημ,βρίαν.— Μέ βεβαιοΐτε περί τούτου ; μέ ήρώτησεν. 
Τώ έδωσα τόν λόγον μου, ούτος δέ στρεφόμενος πρός τινας 
αξιωματικούς ους είχε μεθ’ εαυτού, τοΐς είττεν αγγλιστί δτι 
ή είδησις θά ήτο ψευδής, δτι έφαινόμην ατάραχος καί ει
λικρινής καί δτι πρός τούτοις είχον τώ δώσει καί τόν 
λόγον μου.
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Ή  αγγλική μοίρα είχε πολλάς κατοπτεύσεις έπί τών 
ακτών μας, έκτοτε δέ ήδυνήθην νά γνωρίσω δτι ήτο πλη- 
ροφορημένη καί περί τών έλαχίστων διαβημάτων ήμών(α).

Παρελθόντος τοϋ περί τής φυγής τοϋ Αύτοκράτορος φό
βου γίνονται αί προετοιμασίαι τής έπιβιβάσεως αύτοϋ. Ό  
πλοίαρχος Μαίϋτλανδ μέ ήρώτησε έάν έπεθύμ,ουν νά ς ιί-  
λρ τάς λέμβους του ινα παραλάβωσι τόν Αύτοκράτορα, τω 
άπήντησα οτι ό χωρισμός ήν οδυνηρός διά τούς γάλλους 
ναύτας καί δτι ώφείλομεν νά μή τοΐς στερήσωμεν τήν εύ- 
χαρίστησιν τοϋ νά μείνωσι παρά τώ Αύτοκράτορι αύτών 
μέχρι τής τελευταίας στιγμής.

fÜ Αύτοκράτωρ έπί τοϋ Ιύελλεροφώντος.

Σάββατον 1 5. —  Άπό πρωίας έφάνη πραγματικώς τό 
Γαλλικόν βρίκιον Ί ερ α ξ  ( l’í'.pervier) προσπλέον πρός τόν 
BeXJtpoy&rza' ό άνεμος καί ή παλίρροια ένάντια όντα, 
ό πλοίαρχος Μαίϋτλανδ έστειλεν εις προϋπάντησιν τήν 
λέμβον του' βλέπών δέ αύτήν έπιστρέφουσαν διηύθυνεν 
μετ’ ανυπομονησίας τό τηλεσκόπιόν του ΐνα ΐδη έάν ό 
Αύτοκράτωρ ήτο έν αυτή’ πολλάκις ήρώτα καί εμέ τόν ί
διον έάν διέκρινα τόν Αύτοκράτορα, πλήν δέν ήδυνάμην 
νά τώ απαντήσω. Τέλος πάντων αί άμφιβολίαι ήρθνσαν, 
ό δέ Αύτοκράτωρ περιστοιχούμενος ύπό τών άξιωμ.ατικών 
του έφθασεν εις τόν Πε.Ι.Ιεροφώντα. Έστάθην έπί τής 
άναβάθρας τοϋ πλοίου ΐνα παρουσιάσω τόν πλοίαρχον 
Μαίϋτλανδ εις τόν Αύτοκράτορα δστις είπεν αύτώ. «’Έρ
χομαι έπί τοϋ πλοίου σας ΐνα τεθώ ύπό τήν προστασίαν

(«) Έ τΛ  το υ  Ν ο ρ β ο υ μ β ε ρ λ ά ν β ,  ( Ν θ Γ Ϊ  1« Π 11ι Ι>Ογ 1η Π ΙΪ) κ α τ ά  

τό ν  δι* Α γ ία ν  'Ε λ έν η ν  ό ιά π λ ο υ ν  δ να ύ α ρ χο ς  Κ ό κ μ π ο υ ρ ν  

k b f . lΓ π )  θέσει ύττδ τ ή ν  ό ιάθεσ ίν μ α ς  τ ή ν  β ιβ λ ιο θ ή κ η ν  του* μ ιφ  

τώ ν η μ ερ ώ ν  φ υ λ λ ο λ ο γ ώ ν  τ ις  έξ ή μ ώ ν  τ ή ν  ’Α γ γ λ ι κ ή ν  Έ γ  κ ύ κ λ ο -  

τ α ι δ ε ί α ν  εύρε έ π ισ τ ο λ ή ν  τ ιν ά  γ εγ ρ α μ μ έν η ν  έκ  ‘Ρ ο χ έ λ λ η ς  π ρ ό ς  

τόν  "Α γγλο ν  μ ο ίρ α ρ χ ο ν , κα>. π ερ ιέ χο υ σ α ν  λ έξ ιν  π ρ ό ς  λ έ ξ ιν , α π α ν τ α  

τ ά  τό  Δ α νικόν π λ ο ιο ν  ά φ ο ρ ώ ντα , τ ή ν  όρισθεΤσαν ς* ιγμή ν το ϋ  α π ό π λ ο υ  

του , τό ν  σ κοπ όν  του , κ τ λ .  Δ ιεβ ιβά σ α μ εν ά λ λ ή λ ο ις  τ ή ν  ε π ιβ ο λ ή ν  τ α ύ -  

τη ν  κ α ί μ ε τ ά  τ α ϋ τ α  τ ή ν  ένα πεθ έσ α μ εν  έπ ιτη ό ε ίω ς  έν  τ η  β ίβ λ ψ . Δέν μ α ς  

έφ ά νη  π ο λ υ  παράδοξον δ ιό τ ι έ γ ν ω ρ ίζ α μ ε ν  ό π όσ α ι μ υ σ τ ικ α ί σ υνεννοή 

σ εις  ύ π ή ρ χ ο ν , ά λ λ ’ ά νέγνω μ εν  μ ε τ ά  π ερ ιερ γε ία ς  τά ς  έγγρ ά φ ο υ ς  έκ ε ίνα ς  

λεπτομ ερεΓ ς πλη ροφ ορ ία ς. Π ώς ή  έ π ισ τ ο λ ή  α ΰ τ η  εύρ ίσ κετο  ε π ί τοϋ  

Ν ο ρ θ ο υ μ β έ ρ λ α ν δ ;  Φ α ίν ε τ α ι δ τ ι  ό π λ ο ία ρ χ ο ς  Μ α ίϋτλ α νδ  μ ε -  

τ α β ι6 ά ζ ω ν  ή μ ά ς έ π ΐ  το ϋ  π λ ο ίο υ  το ύ το υ  ε ίχ ε  π α ρ α δ ώ σ ε ι κ α ί τ ά  ά φ ο -  

ρ ώ ν τα  η μ ά ς  έ γ γ ρ α φ α  φ α ίν ε τα ι δέ δ τ ι ή  ίδ ία  α υ τ ή  έ π ισ τ ο λ ή  έπ ρ ο ξέ - 

νη σ ε τοσ οϋτον  τρόμον ε ις  τό ν  π λ ο ία ρ χ ο ν  Μ α ίϋτλ α νδ  περΤ τ ή ς  φ υ γή ς  

τοϋ  Α ύτοκράτορος. τ0 ^  Σ υ ΥΥΡ·)

τών ’Αγγλικών νόμων. » Ό  πλοίαρχος Μαίϋτλανδ τόνώδή- 
γησεν έν τώ ίδίω του θαλάμω 8ν εθεσεν ύπό τάς διατα- 
γάς του, μετά ταϋτα δέ παρουσίασεν δλους τούς αξιωμα
τικούς του εις τόν Αύτοκράτορα δστις ήλθε έπί τοϋ κα
ταστρώματος καί έπεσκέφθη άπαν τό πλοΐον. Τώ έδιηγή- 
θην τόν χθεσινόν τρόμον τού πλοιάρχου Μαίϋτλανδ έπί 
τής υποτιθέμενης δραπετεύσεως του' πλήν ό Αύτοκράτωρ 
δέν έπίστευσε τοϋ το έκ μέρους τοϋ πλοιάρχου καί μοί ά- 
πήντησεν μετ’ αξιοπρέπειας καί ζωηρότητος: —  Τί λοιπόν 
έφοβεΐτο; δέν είσθε ύμεις μετ’ αύτοϋ;

Περί τάς τρεις εΐδομεν προσπλε'οντα τόν Ύ π ερή ^α νο ν  
(Superbe) έβδομή*οντα τέσσαρα τηλεβόλα φέροντα καί 
διοικούμενον ύπό τοϋ ναυάρχου Χόθαμ, (llotham ) γενικού 
διοικητοϋ τής μοίρας. Ό  ναύαρχος ούτος ήλθε νά έπισκε- 
φθή τόν Ναπολέοντα έμεινεν εϊς τό γεύμα, έρωτήσαντος δέ 
τοϋ Ναπολέοντος αύτόν περί τοϋ πλοίου του} άπήντησεν δτι 
λίαν εύτυχής ήθελεν είσθαι έάν ό Αύτοκράτωρ κατεδέχετο 
νά τόν έπισκεφθή τήν έπαύριον. Ό  Αύτοκράτωρ ύπεσχέθη 
νά ύπάγη) εις τό πρόγευμα μεθ’ δλων ήμών.

Ό  Αύτοκράτωρ έπί τοϋ 'Γ π ε  ρ η φ ά ν ο υ. 
— 'Απόπλους δι’ ’Α γγλ ία ν .— ό Αύτο- 

κράτωρ προγυμνάζει τους " Αγ
γλους στρατιώτας.

Κυριακή 16. — Ό  Αύτοκράτωρ απέρχεται έπί τοϋ 
πλοίου τοϋ ναυάρχου Χόθαμ’ τόν συνοδεύω’ άπασαι αί 
τιμ.αί έκτος τοϋ τηλεβόλου, τω έπιδαψΐλεύονται. Περιερ- 
γαζόμεθα καί τά  έλαχίστα μέρη τοϋ πλοίου ό'περ αληθώς 
διετέλει έν θαυμ.ασία καθαριότητι καί εύταξία. *0 ναύαρ
χος Χόθαμ. έπιδείκνυσιν δλην έκείνην τήν χάριν ολας έ
κείνας τας φιλοφροσύνας αΐτινες χαρακτηρίζουσι τόν δια- 
κεκριμμένης άνατροφής άνδρα. Πρός τήν μίαν έπιστρέφο- 
μ.εν έπί τοϋ Βε.Ι.Ιιροψωγτος καί άποπλέομ.εν δι’ ’Αγγλίαν, 
διυδεκα ημέρας μετά τήν έκ Παρισίων άναχώρησιν μας.
7Ητο σχεδόν γαλήνη.

Τήν έπαύριον ό Αύτοκράτωρ έξερχόμενος ΐνα άπέλθη έπί 
τοϋ πλοίου τοϋ ναυάρχου Χόθαμ. έστάθη αίφνης ένώπιον 
τών έπί τοϋ καταστρώματος παρατεταγμένων πρός τιμήν 
του στρατιωτών, καί διέταξεν πολλάς στρατ|ωτικάς κινή
σεις’ επειδή δέ ή διας-αύρωσις τής λόγχης δέν έξετελεΐτο 
δλως διόλου κατά τόν, γαλλικόν τρόπον, προέβη ό ίδιος 
μεταξύ τών στρατιωτών άπομακρύνων διά τών χειρών του 
τάς διεσταυρωμένας λόγχα,ς καί δοάττώί τ^ πυροβόλον 
ένός έκ τών τής τελευταίας γραμμής, έξετελέσατο τό γύ
μνασμα κατά τόν τρόπον τών ήμετέρων στρατιωτών. i

(ακολουθεί)
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ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΙ ΙΔΕΑΙ

ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΩΝ ΒΡΕΤΤΑΝ1ΚΩΝ 

ΝΗΣΩΝ.

(’_£* του Γα.ΙΛιχονέ)

Βέβαιον φαίνεται, ό'τι οί πρώτοι κάτοικοι των Βρεττα- 
νικών νήσων οΰδένα καθίδρυον ναόν εις τήν Θεότητα. Καί 
εις αύτά <ϊέ του Όσσιάνου τά  ποιήματα, του αρχαιότε
ρου των Βρεττανών ποιητών, εύρίσκομεν δτι ό ’Έξοχος 
τών Βάρδων (α) δεικνύει περιφρόνησίν τινα κατά τε τών 
ναών καί της λατρείας του Όοίνου, θεοΰ τών Σκανδι- 
ναυών (β). Ό  Όσσιανός παρίστησι τούς λαούς τούτους έ- 
πικαλουμένους τόν Θεόν πέριξ αγάλματος καλουμένου 
“ πέτοα της δυνάμεως », καί μ,έμφεται την λατρείαν ταύ- 
την ώς άσεβή. Οί Δρυΐδαι, οί Βάρδοι καί οί ύπ* αύτών 
κατηχούμενοι λαοί, έθεώρουν ολόκληρον την φύσιν, ώς τόν 
ναόν της Θεότητος. Αέν δύναταί τις όμως ν’ άμφιβάλλη 
δτι ούτοι εϊχον γνώσεις περί της ύπάρξεως ύπερτάτου ον- 
τος, καθότι έπίστευον εί'ς τε την αθανασίαν τής ψυχής καί 
εις τάς ποινάς καί άμοιβάς μ.ελλούσης ζωής. Κατά την 
δόξαν αύτών, τά νέφη ήσαν ή κατοικία τών ψυχών μετά 
την άπό τού σώμ,ατος άποχώρησιν' αί ψυχαί τών ενδόξων 
καί έναρέτων μετέβαινον εις τα. έναέρια μέγαρα. τώ ν  
Πατέρων των·, ένθα μετ’ ευφημιών τάς ύπεδέχοντο, ένώ 
αί τών κακών, τών άνάνδρων καί βαρβάρων άπεκλείοντο 
τής κατοικίας τών ηρώων, καταδεδικασμέναι νά πλανών- 
ται εις τόν άέοα. Διάφοροι θέσεις ήσαν ώρισμ.έναι διά τούς 
κατοίκους τών ύπερνεφών τούτων μεγάρων, έξ ών ή πρώ
τη κατείχετο ύπό τών άναδειξάντων άξιότητα καί άνδρίαν 
κατά τά διάστημα τής έν τώ κόσμω παροικίας των' ή δέ 
ιδέα αύτη έπηύξκνε τύν ζήλον τών πολεμιστών. Ή  ψυχή 
διατηρούσα τάς αύτάς ορέξεις, οίας καί ενταύθα, άπήλαυεν

(α ) 'Β ά ο δ ο ι, τ ά γ μ α  ιερέω ν κ α τώ τερ ο ν  τ ο ύ τ ω ν  Δ ρυϊδώ ν, π ερ ί ώ ν λ ε χ -  

θ ή α ετ α ι κ α τ ω τέρ ω . τ ο υ  Μ εταφρ.

(β) Ό  Ό δΤ νος άναλογεΤ  μ ε τά  το υ  Δ ιός μ έ ν , ώς κα λ ο ύ μ ενο ς  υπ ό  τώ ν  

Σ κ α νδ ιν α υ ώ ν , Κ α θολ ικ ός  π α τ ή ρ , κ α ί δ εσ π ό ζω ν  π ά ν τ ω ν  τώ ν  θ ε ώ ν  

μ ε τ ά  το υ  "Α ρεως δέ, ώ ς π α τ ή ρ  τώ ν  μ α χ ώ ν  κ α ί υ ίο θετώ ν  του ς  θνή σ κ ον- 

τ α ς  υπέρ  π α τ ρ ίδ ο ς . Τ ά  ά π ο ν εμ ό μ ενα  α ύ τώ  έ π ίθ ε τ α  ή σ α ν  1 2 6  τό ν  α 

ρ ιθμ όν, έξ ώ ν τ ά  ά ξ ιο λ ο γώ τερ ά  εισι* Π α τή ρ  τώ ν  α ιώ νω ν , ’Τ ψ ισ τ ο ς ,  
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έκεϊ την τελείαν αύτών εφαρμογήν. Έπιστεύετο δτι αί 
ψυχαί ,ήρχον επί τών άνέμων *αί τών θυελλών, άλλ’ ή 
δύναμις αύτη δεν έφηπλοϋτο καί έπί τών άνθρώπων, διό
τι ούδείς ποτε ήρως ήδύνατο νά είσέλθη εις τάς κατοικίας 
τών πατέρων του αν οί Βάρδοι δεν έψαλλαν έπ’ αύτοΰ 
τόν επικήδειου ύμνον, τήν μόνην πράς ενταφιασμόν άπα- 
ραίτητον τελετήν. Μετά τόν θάνατόν τίνος έξέτεινον τό 
σώμα έπί στρώαατος έξ αργίλιου, καί κατεβίβαζόν αύτό 
έντός τάφου έξ ή όκτώ ποδών βάθους, θέτοντες παρ’ αύτώ 
έάν άνήκεν εις τήν τάξιν τών πολεμικών, ξίφος μ.ετά δώ
δεκα βελών. ’Ακολούθως έκάλυπτον αύτό δι’ άλλου όμοιου 
στρώματος, έφ’ ού έτίθετο κέρας έλάφου ή άλλου ζώου, ή 
καί έθυσιάζετο ενίοτε έπ’ αυτού ό πιστότερος τών κυνών 
τού τεθνηκότος. Τό δλον έκαλύπτετο διά γής εκλεκτής, 
δηλθυμένης τής έκτάσεως τού τάφου διά τεσσάρων λίθων 
έκτεινομένων κατά μήκος τών τεσσάρων αύτού πλευρών.

Εις μόνος Βάρδος ήδύνατο ψάλλων τόν έπιτάψιον ύμνον 
ν’ άνοιξη τάς θύρας τού εναερίου παλατιού, καί ή αμέλεια 
τής τελετής ταύτης έγκατέλειπε τάς ψυχάς έν τή όμιχλώ- 
δει λίμνη καί άλλων, τών οποίων αί άναθυμιάσεις κατέ- 
τρυχον τάς δυστυχείς λησμονηθείσας - ψυχάς διά παν
τοίων νόσων. ’Εντεύθεν καθοράται όποιας προσπάθειας κα- 
τέβαλλον οί Βάρδοι, όπως έμφυτεύσωσιν ιδέας καθιστώ- 
σας τήν μεσολάβησιν αύτών λίαν παραμυθητικήν καί ά- 
παραίτητον.

Ουδόλως πιστεύοντες δτι ό θάνατος ισχύει νά διάρρη
ξη τούς σωματικούς καί ηθικούς δεσμούς, έφρόνουν δτι αί 
ψυχαί ένδιεφέροντο εις πάντα τά ευτυχή ή' δυστυχή συμ
βάντα τών έν τώ κόσμω μενόντων αύτών φίλων. Ούδέν 
ποτέ έθνος άπένειμε πλείονα πίστιν εις τά  φαντάσματα ή 
οί άρχαΐοι Βρεττανοί. Ιδίω ς δέ οί ορεινοί πολλάκις νύ
κτας δλας διήγον μεταξύ έρεικών, πεποιθότες ότι οί νεκροί 
διαλέγονται μετ’ αύτών διά τού συριγμού τών άνέμων καί 
τής βροντής τών κεραυνών. Ό τε δέ ό ύπνος κατεκυρίευεν 
αυτούς έν μέσω τών όνειροπολήσεών των, έθεώρουν τούς 
ερχομένους όνείρους ώς άσφαλεϊς περί τού μέλλοντος οιω
νούς. Τ’ αγαθά καί κακά πνεύμ,ατα όέν ένεφανίζοντο ό- 
μοιοτρόπως εις τούς φίλους αύτών, διότι τά μέν έφαίνον- 
το έν ήμέρα καί εις τερπνάς καί μονήρεις κοιλάδας, τά  δέ 
έν νυκτί έν μέσω άνέμων καί καταιγίδων. *0 θάνατος 
δέν έξηοάνιζε τά θέλγητρα τών ωραίων γυναικών, τών 
όποιων αί σκιαί διετήρουν άπαραλλάκτους τούς χαρακτή
ρας τού κάλλους των, αί διάφοροι κινήσεις αύτών ήσαν 
πλήρεις χάριτος, καί ό ήρεμος ήχος, δν έξέπεμπον διατρέ- 
χουσαι τά  αιθέρια διαστήματα, έξέφοαζέ τ ι ηδονικόν καί 
θελκτήριον. Προκειμένης δέ μεγάλης τινός έπιχειρήσεως, 
έπίστευον δτι αί ψυχαί τών πατέρων αύτών, κατερχομε- 
ναι έκ τών νεφελών, προύλεγον δι’ οιωνών ή καί έμφανι- 
ζόμεναι, τήν κακήν ή εύτυχή αύτής έκβασιν.
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"Εκαστος έπίστευεν εις πολιούχον τινα σκιάν παρακο
λουθούσαν αύτόν πανταχού, καί φαινομένην κατά τάς τε
λευταίας τής ζωής του στιγμάς, πέριξ τού τόπου εις δν 
ώφειλε νά έκπνεύση, καί δν έπλήρου τό φάντασμα έξ οίμο- 
γών θρηνωδών. Έν περιπτώσει δέ θανάτου έξόχου τινός 
προσώπου, αί ψυχαί τών τεθνηκότων Βάρδων εψαλλον έπί 
τρεις νύκτας περί τήν σκιάν αύτού. Έάν ό θανών άνήκεν 
εις τήν τάξιν τών πολεμιστών, τά  δπλα αύτού έφαίνοντο 
βεβαμμένα έν αιματι, καί τό πνεύμά του έπεσκέπτετο τήν 
γενεθλίαν γήν, ενθα βλέποντες αύτό οί πιστοί κύνες κλαυ- 
θμηρώς ώλόλυζον.

Τά πλεϊστα τών φυσικών φαινομένων άπέδιδον εις τάς 
έπενεργείας τών πνευμάτων. Προσέβαλε τάς άκοάς των ή 
ήχώ·, Τό πνεύμα τού όρους άνταπεκρίνετο. Ό  πρό τών 
θυελλών υπόκωφος ήχος, ήν ό μυκηθμός τού πνεύματος 
τών λόφων. Έάν αί κινύραι τών Βάρδων άντήχουν εις τόν 
άέρα, αί σκιάί διά τής λεπτής των άφής προύλεγον τόν 
θάνατον έξόχου προσώπου' ούδέποτε δέ ήγεμ-ών τις ή βα
σιλεύς έγκατέλειπε τήν ζωήν πριν ή αί κινΰραι τών Βάρ
δων τής οικογένειας, άποδώσωσι τόν προφητικόν τούτον 
ήχον.

Εύκόλως τις δύναται νά συμπεράνη πόσον παραμυθητι
κόν έφαίνετο τοϊς Βρεττανοϊς τό πληρούν δλην τήν φύσιν 
άπό σκιάς προγόνων καί φίλων, ύφ’ ών άπαύστως έφρόνουν 
δτι περιεστοιχούντο, καί πόσον αί ίδέαι αύται, μέ δλην 
τήν μελαγχολίαν ήν ένέπνεον, έπλήρουν καί προσείλκυον 
τήν φαντασίαν των θέλγουσαι αύτούς. Εις τάς ιδέας δέ 
ταύτας άποδοτέον καί τόν μικρόν άριθμόν τών έν τη Με
γάλη Βρεττανία λατρευομένων τότε θεών. Ή  δέ γνώσις 
τού "Ησου, Δίου, Πλούτωνος, Σαμόθου, Τευτάτου καί άλ
λων θεών, προήλθε πιθανώς έξ έπιμιξίας αύτών μετά ξένων 
έθνών, έξ ών οί μ.έν Πίκτονες καί Σάξονες μετέδωκαν αύ- 
τοΐς τήν γνώσιν τής Άνδάνης θεάς τής Νίκης, οί δέ 'Ρω
μαίοι τινών έκ τών θεών ους έλάτρευον. Τό δέ φρικώδες 
έθιμον τού προσφέρειν θύματα άνθρώπινα πρώτοι οί Γαλά- 
ται μετέφερον έν ’Αγγλία, ώς μαρτυροϋσιν δ,τε Τάκιτος 
καί Δίων ό Κάσσιος. Έπεκτείνων τις παραιτέρω τάς έρεύ- 
νας αύτού άπαντα καί τινα ίχνη φοινικικού θρησκεύματος' 
διότι πάντα συντείνουσιν εις τό νά πιστεύσωμ.εν, δτι οί 
πρώτοι ούτοι τού κόσμου ποντοπόροι, μετέβαινον εις Βρετ- 
τανίαν, δπως μ.ετά τών κατοίκων άνταλλάξωσι τά έμπο- 
ρεύματα αύτών διά κασσιτέρου. Ά λλ’ ήμεΐς χωρίς ποσώς 
νά εΐσέλθωμεν εις λεπτομερίας περί τών έτερογενών τού
των λατρειών, θέλομεν έκθέσει δ,τι βεβαιότερον ήδυνήθη 
νά μάς διασώση ή 'Ιστορία περί τών τόσω περιφήμων κα- 
ταστάντων Δρυϊδών, τού μόνου γενικώς παραδεδεγμένου 
θρησκεύματος, ώς δεικνύουσι πάντα τά  έθιμα καί αί πα
ραδόσεις τών Βρεττανών. / .  ζ/. Τ.

(έπεται τό τέλος.)

Ο ΠΛΟΥΤΟΝ.

Άλλχγορική Μυθιστορία

ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΣΑΝΔΗΣ

(έ* τον ΓαΛΛιχον)

Κατά τό σύνηθες συνήχθημεν ύπό τήν δενδροσκιάδα. 
'Η έσπέρα ήτο θυελλώδης, ό άήρ βαρύς καί ή άτμο- 
σφαίρα κεκαλυμμένη ύπό μ,αύρων νεφών διασχιζομένων Ο
πό συνεχών άστραπών. Ήδύνατο τις νά εϊπη δτι ή κατή
φεια τής ατμόσφαιρας είχε κυριεύσει τάς καρδίαςμας, ά- 
νεπαισθήτως δέ διατιθέμ-εθα εις δάκρυα. Ή  Βέσπα ιδίως 
έφαίνετο κατεχομένη ύπό θλιβερών σκέψεων. Ματαίως ό 
Άββάς δστις έτρόμαζε διά τάς διαθέσεις τής όμηγύρεως 
έπάσχισε πολλάκις διά παντός μέσου νά έμψυχώση τήν 
συνεχώς τοσούτον ζωηράν φίλην μας. Ούδ’ έρωτήσεις ούδ’ 
άστείσμ.οί ήδυνήθησαν νά τήν αποσύρουν άπό τούς ρεμβα
σμούς της. Μέ τούς όφθαλμ.ούς έστραμμένους πρός τόν ού- 
ρανόν, περιφέρουσα τυχαίως τούς δακτύλους της έπί τών 
τρεμ,ουσών χορδών τής κιθάρας, έφαίνετο απωλέσασα πά
σαν ιδέαν τών περιστοιχούντων αύτήν καί μή φροντίζουσα 
είμ.ή διά τούς κλαυθμηρούς ήχους οΰς άνέδιδε τό μουσικόν 
της οργανον καί τού φαντασιώδους δρόμ.ου δν τά  νέφη έ- 
λάμβανον. 'Ο καλός Πανόριος αποθαρρυνθείς ύπό τών 
μ.αταίων άποπείρων του άπεφάσισε νά άποτανθή πρός με.

•—  Έλθέ, άγαπητέ Γεώργιε, έξάσκησον καί σύ τήν 
δύναμ.ιν τής φιλίας σου έπί τής ωραίας ίδιοτρόπου. 'Υπάρ
χει μ.εταξύ σας είδος τι συμπάθειας ίσχυρότερον παντός 
λόγου μου, καί ό ήχος τής φωνής σου άρκεϊ νά τήν άπο- 
σύρη άπό τούς βαθυτέρους διαλογισμούς της.

— 'II μαγνητική αύτη συμπάθεια περί ής μοί λέγεις, ά- 
πήντησα, άγαπητέ άββά, προέρχεται άπό τήν ταυτότητα 
τών ιδεών μας, ύποφέρομεν κατά τόν αύτόν τρόπον καί έ- 
σκέφθημεν περί τών ιδίων πραγμ.άτων διά νά γνωρίσωμ.εν 
όποιαν τάξιν ιδεών μάς έπενθυμίζουν τά έξωτερικά περι
στατικά. Στοιχηματίζω δτι μαντεύω άν δχι τό άντικεί- 
μενον, τουλάχιστον τήν φύσιν τών διαλογισμών της.

Καί στρεφόμενος πρός τήν Βέσπαν.
—  ’Αγαπητή, τή είπον χαμηλή τή φωνή, δ ι’ οποίαν 

τών αδελφών μας σκέπτεσαι; I
—  Διά τήν πλέον ώραίαν, μοί άπήντησε, διά τήν πλέ

ον ύπερήφανον καί διά τήν πλέον δυστυχή.
—  Πότε άπέθανεν; έπανέλαβον ενδιαφερόμενος ήδη εις 

τήν ζώσαν άνάμνησιν τής εύγενούς μου φίύίής, «α ί έπιθυ- 
μών νά συμμερισθώ διά τής θλίψεώς μου πεπρωμένου όπερ 
δέν ήδύνατο νά μοί έιναι ξένον.

—  Άπέθανεν περί τά τέλη τού παρελθόντος χειμώνος,
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την νύκτα τού χορού δστις έδίδετο εις τό μέγαρο> Σερβί- 
λης. Άνθήξεν εις πολλάς θλίψεις, έξήλθε νικήτρια άπό 
πολλούς κινδύνους, διήλθε χωρίς νά ύποχωρησνι πολλούς 
αγώνας καί άπέθανεν διά μιας χωρίς νά άφιηστρ ΐχνος, ώς 
νά ήρπάγη, ύπό τού κεραυνού- δλος ό κόσμος ενταύθα τήν 
έγνώρισε κατά τό μάλλον καί ήττον, άλλ’ ούδείς ώς έγώ, 
διότι ούδείς τήν ήγάπησε τόσον" δεν έγνωρίζετο δέ παρά 
μόνον οσον την ήγάπα τις. Ούδείς δίδει πίστιν εις τόν 
θάνατόν της, καίτοι δεν άνεφάνη άπδ την νύκτα ήν σοί 
προεΐπον. Λέγουσιν δτι συνέβη πολλάκις νά χαθή διά 
πολύν καιρόν, καί νά έπανέλθφ κατόπιν, έγώ όμως είμαι 
πεπεισμένη δτι δεν θά έπανέλθη, καί δτι ή παρουσία της 
έπαυσεν έπί της γης" ηθελον νά αμφιβάλλω άλλά όέν όύ- 
ναμαι. Έφρόντισε νά μέ κοινοποίηση την τρομεράν αλή
θειαν, εκείνην μάλιστα ήτις ύπήρξεν ή αιτία τού θανατου 
της. Καί όποια δυστυχία είναι αύτη, θεέ μου! Ή  μεγα- 
λλιτέρα δυστυχία των δυστυχών εκείνων χρόνων. Ήτο το- 
σούτον ώραία ή ζωή της! τοσούτον ώραία καί πλήρης ποι
κιλίας, τοσούτον μυςηριώδης, τοσούτον λαμπρά, τοσούτον 
μελαγχολική, τοσούτον μεγαλοπρεπής, τοσούτον ενθουσιώ
δης, τοσούτον αυστηρά, τοσούτον ήδονική, τοσούτον τε
λεία κατά τήν καθομοίωσίν της μέ τά ανθρώπινα πράγ
ματα ! "Όχι" ούδεμία ζωή, ούδείς θάνατος ύπήρξεν όμοιος 
εκείνης. Ευρε τό μέσον κατά τόν πεζόν εκείνον αιώνα νά ά- 
φαιρέση άπό' τήν ύπαρξίν της ό'λας τάς μικροπρεπείς πραγ
ματικότητας καί νά μή άφήσφ είμή τήν ποίησιν.

Πιστή εις τά αρχαία έθιμα τής εθνικής αριστοκρατίας, 
δέν άνεφαίνετο είμή μετά τήν παύσιν τής ημέρας, προσω- 
πιδοψορούσα άλλά πώποτε συνωδευμένη. Ούδείς πολίτης 
υπάρχει ό'στις νά μή τήν άπήντησε περιπλανωμένην εις τάς 
πλατείας ή τάς άγυιάς, ούδείς ό'στις νά μή παρετήρησε 
τήν γόνδολά της δεδεμένην εις διώρυγά τινα. Ή  γόνδο- 
λά της καί τοι ύφ’ ούδενός φυλαττομένη ποτέ δέν ήκουσέ 
τις νά γείνη έπ’ αύτής άπόπειρα κλοπής. Καίτοι χρωμα
τισμένη καί καταρτισμένη ώς αί λοιπαί, ό κόσμος όμως 
τήν διέκρινε καί τά μειράκια αύτά οπότε τήν έβλε- 
πον έλεγον: « Ιδού ή γόνδολα τής προσωπιδοφόρου ».
Όσον δέ διά τόν τρόπον τού πλοός της καί τού- μέρους ] ήγέρθησαν ήσύχως καί ήσαν έτοιμοι νά έφορμήσουν κατά 
όπου έφερε τό εσπέρας καί έπανέφερε τήν πρωίαν τήν [ τής λείας των, άλλά τήν αύτήν στιγμήν τρομερόν κτύπη- 
δέσποινάν της ούδείς ήδύνατο ούδέ νά τό φαντασθή. Οί μα ποδός άνεποδογύρισε τήν γόνδολα μέ τούς άτυχεϊς 
όχθοφύλακες τελώναι πολλάκις παρετήρησαν τήν νύκτα! ύπαλλήλους τής Αυστριακής αστυνομίας. Ό  εις έπνίγη 
μέλανα σκιάν διατρέχουσαν έπί τών ριχών καί έκλαμβά- καί ό έτερος χρεωστεΐ τήν ζωήν εις τήν συνδρομήν τών 
νοντές την διά πλοιάριον λαθρεμπόρων τήν έδιωξαν μέχρι! λαθρεμπόρων. Τήν πρωίαν τής επαύριον δέν ύπήρχεν ούδέν 
τού πελάγους, άλλά τήν πρωίαν ποτέ δέν άνεκάλυψαν τ ί ίχνος τής γόνδολας καί ή άστυνομία ύπέθεσεν ότι κατεπον-

θόλους τών μεγάρων, τά μέρη τά μάλλον συχναζόμενα 
ή τά πλέον μεμονωμένα" έπεριπάτει μέ βήμα ότε μέν βρα
δύ ότέ δέ ταχύ χωρίς νά φαίνηται ανησυχούσα περί τού 
πλήθους ή τής μοναξίας" έφαίνετο θεωρούσα μετ’ έκστά- 
σεως καί περιεργείας τάς οικίας, τά κτίρια, τάς διώρυγας 
καί άκόμη τόν ουρανόν τής πόλεως καί άνέπνεεν μέ ηδο
νήν τόν άέρα όςις έπνεεν αύτόθι. "Οταν άπήντα φιλικόν τι 
πρόσωπον τώ ένευε νά τήν άκολουθήση καί μετ’ ολίγον έγέ- 
νετο άφαντος μετ’ αύτού. Πολλάκις έσυρεν καί έμέ άπό τούς 
κόλπους τού πλήθους είς μέρος μεμονωμένου όπου συνδιελε- 
γόμεθα περί πραγμάτων προσφιλών. Τήν ήκολούθουν άόι- 
ςάκτως, διότι έγνώριζον ότι εϊμεθα φίλαι, πολλοί όμως εις 
ούς έκαμε .νεύμα νά τήν άκολουθήσωσι δέν έτόλμ,ουν νά σπεύ < 
σωσιν είς τήν πρόσκλησίν της. Παραδοξολογίαι πολλαί διέ- 
τρεχον περί αύτής αϊτινες έψύχρενον τήν γενναιότητα τών 
πλέον άτρομήτων. Έλέγετο ότι πολλοί νεανίαιμ,αντεύοντες 
νεάνιδα ύπό τήν προσωπίδα καί τήν μούρην έσθήτα έγει- 
ναν έρωτόληπτοι τόσον διά τό μυστηριώδες τής ζωής της 
ώς καί διά τούς ώραίους αύτής τρόπους καί τά εύγενές 
βάδισμά της, καί λαβόντες τήν περιέργειαν νά τήν άκο- 
λουθήσωσιν έγειναν έκτοτε άφαντοι. Ή άστυνομία μάλι
στα παρατηρήσασα ότι οί νέοι ούτοι ήσαν Αύστριακοί, έθε- 
σεν είς ένέργειαν όλα της τά μέσα διά νά τούς έπανεύρη 
καί βάλλτι χεΐρα έπ’ έκείνης ήν ύπωπτεύοντο αιτίαν τού 
άφανισμού των, άλλά καί οί κατάσκοποί της δέ; έςάθησαν 
εύτυχέστεροι τών όχθοφυλάκων καί ποτέ δέν ήδυνήθη τις 
νά μάθχι περί τών νέων ξένων ούτε νά βάλλη χεΐρα έπ’ αυ
τής. Παράδοξον συμβεβηκός είχεν αποθαρρύνει τούς έν- 
θεομοτέρους κατασκόπους τής Βιενναίας αστυνομίας. Βλέ- 
ποντες τό άδύνατον νά συλλάβουν τήν προσωπιδοφόρον 
έντός τής Βενετίας, τήν νύκτα άπεφάσισαν δύο τών έπι- 
τηδειοτέρων νά τήν περιμείνουν έντός τής γόνδολάς της 
καθ’ ήν στιγμήν εϊσήρχετο διά νά άπομακρυνθή. ’Εσπέραν 
τι νά όταν τήν παρετήρησαν δεδεμένην είς τήν Κρηπίδα  
τών Σχ.Ιάβως είσήλθον έν αύτή καί έκρύβησαν. "Εμει
ναν δλην τήν νύκτα χωρίς νά παρατηρήσουν ούδένα, περί 
τό λυκαυγές ό'μως τοΐς έφάνη ότι έλυέ τις τό πλοιάριον,

έπί τών κυμάτων όμοιάί,ον τό αντικείμενου τής καταδιώ- 
ξεώς των, καί τέλος έσυνείθισαν νά μή άνησυχούν, άρκού- 
μενοι νά λέγωσιν: »’ΐδού ή γόνδολα τής προσωπιδοφόρου ’. 
Τήν νύκτα περιέτρεχε τάς δυσχεροτέρας πλατείας καί τάς 
πλέον δυσβάτους άγυιάς, έπί τών γεφυρών καί ύπό τούς

τίσθη, άλλ’ όποία ή έκπληξίς των όταν τό εσπέρας τήν 
παρετήρησαν δεδεμένην είς τήν αύτήν θέσιν καί τήν ιδίαν 
κατάστασή τής προτεραίας! Φόβος δισειδαίμων κατέλαβε 
όλους τούς άς-υνομικούς ύπαλλήλους, καί ούδείς έτόλμησε 
νά έπαναλάβη τήν απόπειραν τής προτεραίας" έκτοτε ούδείς
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ήθέλησε νά άνησυχήσφ τήν προσωπιδοφόρου, ήτις έξηκολού- 
θησε τούς περιπάτους της ώς πρότερον.

Περί τάς άρχάς τού τελευταίου φθινοπώρου, ήλθεν εν
ταύθα φρούραρχος αύστριακός άξιωματικός, όνόματι Κό
μης Φράντζ Λέχτεν Στέϊν, νεανίας ένθουσιώδης καί αισθημα
τικός έχων έν έαυτω τά σπέρμα όλων τών ύψηλών αισθη
μάτων καί ένστικτους εύγενεΐς ιδέας. Καίτοι κακώς άνα- 
τεθραμμένος ώς μεγιστάν, έξησφάλισεν όμως τό πνεύμα 
του άπό παντός είδους προλήψεως, καί διετήοησεν είς τήν 
καρδίαν του τόπον διά τήν έλευθερίαν. Ή  θέσις του τόν ή- 
νάγκαζε νά κρύπτη ομοίως τάς ιδέας καί διαθέσεις του, 
άλλ’ άμα ληγούσης τής ύπηρεσίας του έσπευδε ν’ άφήση 
τήν ένδυμασίαν του, είς τήν όποιαν τώ έφαίνοντο άδια- 
λείπτως δεσμευμένα·, όλαι αί κακίαι τής Κυβερνήσεως ήν 
ύπηρέτει, καί έτρεχε πλησίον τών νέων του φίλων τούς 
όποιους διά τής άγαθότητος καί τού πνεύματός του, είχε 
σχηματίσει εις τήν πόλιν. Εύχαριστούμεθα ιδίως νά τόν 
άκούωμεν όμ.ιλοϋντα περί τής Βενετίας. Τήν είχε θεωρήσει ώς 
καλλιτέχνης, έκλαυσεν ένδομύχως τήν δουλείαν της καί 
κατήντησε νά τήν άγαπήση ώς Βενετός. Δέν άπηύδα νά 
διατρέχ-/] νυχθημερόν μή βαρυνόμ.ενος νάτήν θαυμάζη. Έπε- 
θύμει,έλεγε, νά τήν γνωρίσνι κάλλιον όσων είχον τό δυςύ- 
χημ.α νά γεννηθούν έν αύτή. Κατά τούς νυκτερινούς πε
ριπάτους άπήντησε τήν προσωπιδοφόρου. Κατ’ άρχάς δέν 
έδωκε μεγάλην προσοχήν, παρατηρήσας όμως ότι έφαίνετο 
σπουδάζουσα τήν πόλ.ν μέ τήν ιδίαν περιέργειαν καί φρον
τίδα  ώς αύτός, έξεπλάγη διά τήν παράδοξον σύμ.πτωσιν, 
καί τό άνέφερεν είς πολλούς φίλους του. Κατ’ άρχάς τώ έ- 
διηγήθησαν όλα τά παράδοξα λεγόμενα περί τής κεκα- 
λυμμένης γυναικός καί τόν έσυμβούλευσαν είς τό έξής νά 
προσέξη. *Ων όμως γενναίος καί ριψοκίνδυνος, αί προτροπαί 
αύται άντί νά τόν τρομ,άξουν έκίνησαν άπεναντίας τήν περιέρ- 
γειάν του καί τώ ένέπνευσαν τήν παράλογον ιδέαν νά κά- 
μηι τήν γνωριμίαν τού μυστηριώδους προσώπου όπερ ένέ- 
πνεεν τοσούτον τρόμ.ον είς τόν οχλον. ©έλων καί ούτος νά 
μ.εν·(ΐ άγνωστος ώς αύτήν, ένεδύθη πολιτικά ένδύματα καί 
ήρξατο τών νυκτερινών περιπάτων. Δέν ή'ργησε νά άπαν- 
τήση, τό άναζητούμενον. Είδεν πανσέληνον τινά έσπέραν 
τήν προσωπιδοφόρου γυναίκα ίσταμένην όρθίαν έμπροσθεν 
τής ώραίας έκκλησίας τού ’Αγίου Ίωάννου καί Παύλου. 
Έφαίνετο θαυμάζουσα μέ λατρείαν τά λεπτά κοσμήματα 
ά'περ έκαλλώπιζον τόν πυλώνα. Ό  κόμης τήν έπλησίασεν 
μέ βήμα βραδύ καί σιωπηλόν, έκείνη δέ μή ίδούσα αύτόν 
ούδόλως έκινήθη. Ό  κόμης ό'στις ές-άθή προς ςτγμήν διά νά 
ϊδγι αν παρετηρήθη, έπανέλαβε τό βάδισμά του καί τήνέ- 
πλησίασε. Τήν ήκουσε νά άνεστενάζνι βαθέως, μή γνωρίζων 
όμως καλώς τήν Βενετικήν γλώσσαν, άλλ’ άπεναντίας 
κάλλιστα τήν ’Ιταλικήν, άπηύθυνε πρός αύτήν τόν λόγον 
είς καθαράν Τοσκανικήν.

—  Χαϊρε είπεν, χαρά καί εύτυχία είς τούς αγαπώντας 
τήν Βενετίαν.

-— Τις εϊ·, άπήντησεν ή προσωπιδοφόρος μέ φωνήν ζωη- 
■ράν καί ήχηράν ώς άνδράς άλλά γλυκείαν ώς άηδόνος.

—  Εραστής τής ώραιότητος.
 Είσαι έξ έκείνων ών ό κτηνώδης ερως βιάζει τήν έ-

λευθέραν ώραιότητα, ή έξ .έκείνων οιτινες κλίνουν γόνυ έμ
προσθεν τής δούλης ώραιότητος καί κλαίουν μέ τά δάκρυά
τ η ? ;

—  "Οταν ό βασιλεύς τών νυκτών βλέπη τό ρόδον αν
θούν χαρμοσύνως ύπό τήν πνοήν τής αύρας, κρούει τάς 
πτέρυγάς του καί άδει, όταν τό βλέπνι άπ’ έναντίας μα
ραινόμενου ύπό τό πύρινου φύσημα τής καταιγίδος κρύπτει 
τήν κεφαλήν του ύπό τάς πτέρυγάς του καί αναστενάζει. 
Τό αύτό κάμνει καί ή ψυχή μου.

—  ’Ακολουθεί μοι λοιπόν, διότι είσαι έκ τών πιστών 
μου. Καί λαμβάνουσα τήν χεΐρα τού νεανίου τόν έσυρε πρός 
τόν ναόν. Ό ταν ούτος ήσθάνθη σφιγγομένην τήν χεΐρα του 
του ύπό τής ψύχρας χειρός τής άγνωστου, καί τήν είδε 
διευθυνομένην είς τόν σκοτεινόν μυχόν τού αύλώνος, άκου- 
σίως έφερεν εις τήν μνήμην του τάς άπαισίας ιστορίας ας 
ήκουσε νά διηγώνται, καί καταληφθείς ύπό πανικού φόβου 
έσταμάτησε. Ή  προσωπιδοφόρος έστράφη, καί διευθύνουσχ 
έπί τού ώχρού προσώπου τού συντρόφου της βλέμμα έκςα- 
τικόν,

—  Φοβείσαι; τώ είπεν" ύγείαινε.

(έπεται συνέχεια.)

Η ΕΥΤΥΧΙΑ.

L’homme heureux change peu de place et il en  
tient peu. Fontenelle.

Τρεις ψυχαί όμοιαι άλλήλων, κατήρχοντο είς τό γήϊνον 
σκήνωμά των, μολονότι δέ έξήρχοντο έκ τής αύτής τού ού- 
ρανού πύλης ίνα έκεΐ έπανακάμψωσιν, άλλοίαν έκάστη ή- 
κολούθει οδόν.

Παρά τήν κοιτίδα ενός νεογενήτου βρέφους νεαρά τις μή- 
τηρ καθημένη, άπλήστως έθεάτο τό τέκνου της.— "Τψιστε, 
έφαίνετο λέγρν τό ζωηρόν βλέμμα της, εΐίθ  ̂ύπό τήν κρα- 
ταιάν αιγίδα Σου αύξανόμενος ό υιός μου, κατάσταθή εύ- 
τυχής, γενόμενος πλούσιος καί άπολαύων άπειρους τιμάς 
καί δόξας.
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Ά λλη δέ -ας ωχρά καί άσθενούσα μήτηρ ένηγκαλιζομένη 
το βρέφος της ομοίως άπηυθύνετο πρός τον θεόν λέγουσα:

—  Λεν δύναμαι, είμή νά τόν αγαπώ, άλλα Σύ ό κα - 
Οιστών τό ασθενές δενδρύλλιον ίσχυράν δρύν, κατάστησον 
τόν υιόν μου ένδοξώτερον των περικυκλούντων αυτό.

’Υπέρ του τρίτου βρέφους ουρείς έδεήθη, καθότι ερχόμε
νον εις τόν κόσμον άπώλεσε την μητέρα του. 'Ο θεός ό 
είσακούων τάς δεήσεις, όσον καί άν αυται ωσι ταπειναί, 
είσήκουσε τάς δεήσεις των δύο μητέρων, καί τό μέν Ιν 
των δύο τέκνων έζη καί άνεπτύσσετο έν τώ μέσω του πλού
του καί της δόξης, εις δέ τό άλλο εδωκε την ζωηρότητα 
μεγάλου πνεύματος. Ά λλ’ άν άκού-ρ τάς δεήσεις της μη- 
τρός χάριν της ςοργής της, καί του νηπίου χάριν τής άθωό- 
τητός του, ακούει προσέτι καί τάς των ορφανών των άνευ 
ύποστηρίξεως η οδηγού μενόντων εις τόν λαβύρινθον τού 
κόσμου τούτου. Διό έλαβε συμπάθειαν διά την τρίτην ταύ- 
την ψυχήν καί έξελέξατο αύτή ίν στάδιον.

Είσήλθον όθεν τά τρία αύτά βρέφη εις τόν κόσμον διά 
διαφόρων καί λίαν μεμακρυσμένων όδών.

Τούτων τό μέν πρώτον έζη ούδαμώς «ίσθανθέν τό ψύ
χος ή την θερμότητα, τήν πείναν ή τόν κόπον" άνευ τέλος 
ούδεμιάς λύπης ή οδύνης έκ τών ταραττουσών συνήθως τούς 
ανθρώπους. 'Η υπαρξίς του ώμοίαζε μέ τήν τών κεκλεισμέ- 
νων έν τοίς άνθοκομείοις άνθέων, διότι ή καρδία του ήτον 
ανίσχυρος παντός αισθήματος.

—  Λέν είσαι ευτυχής υιέ μου, τόν ήρώτησεν ή μήτηρ 
που, άπολαμβάνων παν ό, τι επιθυμείς-,

Ούτος δέ ρίπτων βλέμμα περιφρονήσεως εις τόν περι- 
κυκλούντα αύτόν τύφον, καί άναμετρών τό κακόν της ψυ
χής του άπήντα.

—  Πόσον μήτερ μου βαρύνομαι τήν ζωήν!
Τό δέ δεύτερον έζη δτέ μέν βεβυθισμένον είς θλιβεράν 

μελαγχολίαν ότέ δέ μειδιούν ώς ή πρωινή τού ήλίου άκ- 
τίς, σήμερον ψάλλον έπΐ τής κιθάρας του τής νεότητος τά 
κάλλη καί τόν έρωτα, αΰριον δέ κλαΐον μετ’ άπελπισίας τήν 
ζωήν καί τά φαντασιώδη δεινά του.

—  Οί'μοι! έσκέπτετο ή μήτηρ του, τ ι  έζήτησα ! . . .
Τό τρίτον δέν έγνώρισεν ούτε τής άπολαύσεως τήν αηδί

αν, ούτε τού πνεύματος τάς ήδονικότητας' ύπέφερεν έν υ
πομονή καί καρτερία τήν πείναν, τήν δίψαν, τό ψύχος καί 
τόν κόπον, διότι έφερεν έν έαυτώ έν θείον δώρον, τήν έσω- 
πεοικήν εύχαρίστησιν.

"Ο,τι έν τούτοις ό κόσμος χωρίζει, συνενώνει ό ουρανός. 
Αί δύο μητέρες συνηντήθησαν ένώπιον τού Θεού. Ό  αύ- 
πός "Άγγελος τής αγάπης τάς έκάλυψε υπό τάς πτέρυγας 
του, έκεΐθεν δέ άμφότεραι έσκόπουν' καί κατεμέτρουν μέ 
βλέμμα άνήσυγον τάς θελήσεις καί έπιθυμέας τών έπί γής 
φιλτάτων των.

Ή  πρώτη τούτων ένεπλήσθη φόβου, βλέπουσα τήν ά-

κηδίαν ήτις κατηνάλισκε τήν καρδίαν τού υίοΰ της, καί 
διενοεΐτο σκεπτομένη τί ό υιός της ήδύνατο νά ήναι καί τ ι 
ήτο.

Ή  δευτέρα πρό πολλού έγνώριζεν ότι ή ευτυχία ήτο 
μακράν τού υιού της, άλλ’ έφριξε προβλέπουσα τά αποτε
λέσματα άτινα έμελλε νά παράξφ τό σκεπτικόν πνεύμα 
του καί ή συνεχής πάλη τής ψυχής του.

Άμφότεραι αί μητέρες έκ συμφώνου ανέκραξαν.
—  Τί έπράςαμεν !
Ό  Άγγελος τάς ήκουσε καί άπήντησε;
—  Πόσον ύπήρξατε μάταιαι νομίσασαι ότι ή εύτυχία 

άπαντάται είς τά πλουτη, ή ησυχία είς τήν άκηδίαν.
—  Τότε, ήρώτησαν αί μητέρες, πού είναι ή εύτυχία ;
Ό  Άγγελος ταϊς έδειξε άνθρωπόν τινα κύπτοντα πρός

τήν γήν άπό τό μέτωπον τού όποιου έρρεον θρόμβοι ιδρώ
τας, άλλ’ ός-ις έψαλλεν άναλογιζόμενος ότι ό Θεός έμελλε 
νά εύλογήση τούς κόπους του, καί ότι οί σπόροι ούς ένε- 
πιστεύετο είς τήν γήν έμελλον νά θρέψωσι τήν οικογένειαν 
του.

’Επομένως άποκαλύπτων τήν καρδίαν τού θνητού τού
του, ήν άστήρ φωταυγής έκάλυπτε, έφάνησαν έγκεχαραγ- 
μέναι αί δύο αύται λέξεις: ΕΡΓΑΣΙΑ, ΠIΣΤΙΣ.

Ό  άνθρωπος ούτος ήτο τό ορφανόν έκεΐνο βρέφος, ή έγ- 
καταλελειμένη έκείνη ύπαρξις ήν ή θεία Πρόνοια έπροίκι- 
σε μέ έ'ν της μόνον μειδίαμα.

Α. I. Σ. (Σάμιος.)

Α Ν Α Μ ΙΚ Τ Α .

Ο ΕΠΑΙΤΗΣ.— ’Επαίτης τις έμπειρότεχνος έπλησίασε 
μια τών ημερών τόν Κ. Σαίν-Σιμών, επίσκοπον, ΐνα τω 
ζητήση έλεημοσύνην, Ϊνα δέ κινήσγ τόν οίκτον του ήρξατο 
λέγων: «— Λάβετε οίκτον, άγιε πάτερ, πρός ενα δυστυχή 
οδοιπόρον οστις περιήλθε τά πέντε μέρη τού κόσμου καί 
όστις υπήγε καί μακρύτερον είσέ-η » —  Τά πράγμα είναι 
αδύνατον! άπήντησεν ό έπίσκοπος. —  Ποσώς" όταν έϊπω 
είς τήν Ύμετέραν Αγιότητα ότι ύπήγα μέχρι τού άδου 
καί οτι δύναμαι νά τή διηγηθώ λεπτομερώς τά έκεϊ συμ- 
βαίνοντα.— -Υπήγες είς τόν άδην ! ύπέλαβεν έκπληκτος ό 
έπίσκοπος, είμαι περίεργος νά μάθω τ ί είδες.— Είδον, ά
πήντησεν σοβαρώς ό έπαίτης, Πάπας, Αύτοκράτορας, Βα
σιλείς, Καρδιναλίους, Αρχιεπισκόπους καί ’Επισκόπους.—  
Μέ είδες καί έμέ ς ήρώτησεν έντρομος ό έπίσκοπος.— "Όχι
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πανιερώτατε, άλλ’ είδον ήν σάς έπροσδιώρισαν θέσιν.
Ο ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΤΩΝ ΠΟΝΤΙΚΩΝ.— Πρό διακοσίων έτών 

μόλις, οί ιερείς έν Γαλλία άφώριζον τά ζώα όπως καί τούς 
άνθρώπους" πολλοί άφορισμοί κατά τών κυνών κατά τών 
ζωυφίων καί κατά τών βατράχων έγένοντο, πλήν ό περιερ- 
γότερος είναι ό κατά τών ποντικών άφορισμός ένός ε
πισκόπου καί ή ύπέρ τών ζώων τούτων ύπεράσπισις τού 
είσαγγελέως, προτείναντος νά δοθή δύο μηνών προθεσμία 
είς τούς έναγομένους ΐν’ άναχωρήσωσι, έπειδή τών γαλών 
τής πόλεως ούσών είς ένεδραν ούτοι δέν ήδύναντο νά έξέλ- 
θωσι τών κατοικιών των.

Ο ΑΟΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ Η ΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΔΙΑΛΕΞΙΣ.—  
Δύο δυτικοί ιερείς έκ τού τάγματος τών Φραγκισκάνων 
συνδιελέγοντο καθ’ όδόν περί τών έρωτικών των συμβάν
των, νομίζοντες ότι ούδεις τούς ήκουεν. Πλήν άόμματός 
τις άκολουθών αυτούς μακρόθεν τούς έπλησίασεν λέγων 
αύτοϊς:— Έλέησατέ με, άγιοι πατέρες ! —  Πώς ήννόησας 
ότι είμεθα έκκλησιαστικοί ένώ είσαι άόμματός-, ήρώτησαν 
οί ύπηρέται τού θεον .— Αί άγιαι συνδιαλέξεις σας μέ έ
καμαν νά τό έννοήσω, άπήντησεν ό άόμματός.

Ο ΠΟΙΗΤΗΣ ΚΑΙ Ο ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΗΣ. —  Ποιητής 
τις άφιέρωσεν είς ένα τών συμπατριωτών του, ζαχαροπλά
στην τό έπάγγελμα, μερικούς στίχους. Ό  ζαχαροπλάςης 
άφ’ ετέρου ΐνα τόν ευχάριστή ση τω έστειλεν έν γλύκυσμα" 
ό ποιητής άπεδέξατο τό δώρον, άλλά παρατηρήσας ότι τά 
ύπό τό γλύκυσμα χαρτίον ήσαν οί στίχοι του παρεπονέθη 
είς τόν ζαχαροπλάστην.— Αδίκως παραπονεΐσαι άπήντη
σεν ούτος" έκαμες στίχους έπί τών γλυκυσμάτων μου, έ
καμα γλυκύσματα έπί τών στίχων σου.

Π O I Η  Σ I Σ.

Α Α Ε Ξ Α Ν Α Ρ Ο Τ  Σ Ο Τ Τ Σ Ο Τ  

ΠΟΙΗΤΟΥ

'Α ποσπάσματα τινα  περί τής έν Τανρίόι άποΰάσεως 
τον Σ νμμαγιχον Στρατόν χατά τό 1854" έκ τίνος 

άνεχδότον 'Εποποιίας έπιγραγομένης

Π ΑΝΟΡΘΩΘΕΙΣΑ. ΓΑΛΛΙΔ ΥΠΟ ΝΑΠΟ- 

ΛΕΟΝΤΟΣ Γ'. (α)

Οί πυκνότεροι μυρμήκων μαχηταί τής ’Εσπερίας,
"Οσοι παρ’ αύτάς τάς τάφρους σκηνάς έστησαν μυρίας,
Διά ποίας όδού ήλθον; Μετά μάχην αύτοι ποίαν 
Συνεκρότησαν τοιαύτην κατά γήν πολιορκίαν ;

(α) Τό α νω θι α π ό σ π α σ μ α  έλ ά β ο μ εν  π α ρ ά  το ύ  εν τα ύθ α  π α ρ ε π ιδ η μ ο ύ ν -  
τ ο ς  Κυρίου ’Α λεξάνδρου Σ ούτσ ου , δπερ φ ιλ ία ς  χ ά ρ ιν  εύη ρεσ τή θ η  νά 
μ ά ς  παραχω ρήσ-β.

Φθινοπωρινή πρωΐα έλαμπεν είς τήν Ταυρίδα,
Ταύτην τής δορατοφόρου Σαρματίας τήν ασπίδα,
"Οτε ύπέρ τάς χιλίας έλεπόλεις τηλεβόλους,
Καί τριών έθνών όπλίτας έξακισμυρίους όλους,
Διακόσιαι τριήρεις έφερον τής Συμμαχίας
Είς τόν κόλπον Καλαμίδης έξω τής Εύπατορίας.
Είς τήν χώραν ήτις αίφνης θέατρον μαχών ώρίσθη, 
Πεντακισχιλίων μόλις 'Ρώσσων όμιλος ώπλίσθη*
Πλήν καί ούτοι μακράν ήσαν τών αίγιαλών οπότε 
Τήν άπόβασιν έτέλουν πεζοί τόσοι καί ίππόται.
Είς τήν ναυαρχίδα, Π όλιν Παρισίων , καλουμένην 
Καί άπό τόν Άμελΐνον στιβαρώς κυβερνωμένην,
Έμενεν ό Σαίντ-Άρνώδος ώς λαμπάδος κηρός, όστις 
’Αναλίσκεται καί μένει ώχρόν τήγμα τής φλογός της. 
Καί τόν άναγεννηθέντα είς τήν θέρμην τής Γαλλίας 
Αετόν τής ύψικρότου πρώτης Αυτοκρατορίας 
Έτηγεν ό Κανροβέρτος μετ’ έπάρσεως γενναίας"

Είς τάς ψάμΟυς τής Κριμαίας,
Τήν έπέτειον ημέραν τής ύψώσεως έκείνου

Εις τούς πύργους τού Κρεμλίνου. (1)
Αί μιγάδες τόσαι τάξεις ώς μακραί σειραί γερανών 
Έπροχώρουν είς τόνΆ λμαν μετά μουσικών οργάνων, 
Καί αυτήν παρηκολούθουν τήν μεγάλην έκστρατείαν
Οί πληρούντες δύο στόλοι μίαν παραθαλασσίαν............

Ά λλ’ ιδού ό Μεντσικώφης είς τάς πέραν πεδιάδας, 
Τεσσαράκοντα δρομαίας στρατού φέρων χιλιάδας" 
Συναθροίσας τάς σποράδας φυλακάς τής χερσονήσου,
Είς συγκρότησιν ό γέρων μάχης έρχεται άνίσου.
Έρημνήν λαμβάνει θέσιν είς τό μέσον άποτόμου 
Καί διά τούς έφορμώντας πολεμίους μόνου δρόμου.
Έν ώ δέ ό Άλμας κάτω λεπτός ρέει όροθέτης 
Τόν έχθράν αύτός προσμένει άνωθεν ύψιβρεμέτης. 
Προμαχώνας ό στρατάρχης πολλούς ειχεν έκεΐ κτίσει 
Καί μεγάλα τηλεβόλα τεσσαράκοντα προστήσει"
Πλήν δέν έφραξε παρόδους στενοπόρους καί κρημνώδεις 
Διά δένδρων έκκοπέντων άπό φάραγγας ύλώδεις 
Είς τόν Σαίντ-Άρνώδον, όστις πρός στιγμήν ένεψυχώθη 
Καί άπό ζωής άγάπην, δόξης ζέσιν έπορώθη.
Έτρεξαν ό Βοναπάρτης, ό Καμβρίδγης, ό 'Ραγκλάνης

i
(1) Dans la matinée du 14 Septembre 1854, l’étendard 

impérial de France flottait u r la terre de Crimée pla
cé par les mains du Général Canrobert qui venait de 
s’élancer sur le rivage. Quarante deux ans» auparavant, 
jour par jour, le même quantième du même mois 181? 
la grande armée commandée par Napoléon 1er en trait 
à Moscou.
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Κανροβέρτος και Βοσκέτος, Βρώβνος και Λασύ-Έβάνης*
'Ως της Σπάρτης οί όπλϊται φήμην έχοντες γενναίων 
Έ ταττον αριστερόθεν τον στρατόν των Αθηναίων,
Του Λασύ-Έβάνσου, Βρώβνου καί Καμβρίδγου τάς τρεις

μοίρας
Έταξεν ό Σαίντ-Άρνώδος εις τάς εύωνύμους χειρ ας 
Των τριών μοιρών Βοσκέτου, Κανροβέρτου,Βοναπάρτου, 
Δούς τό σχέδιον της μάχης χαρακτόν επί του χάρτου, 
Καί ισχνήν έκτείνας χεΐρα πρός την άκραν του γηλόφου 
"Οπου έψαλλε παιάνας ό στρατός του Μεντσικώφου, 
ιι Την στραταρχ ικήν μου ράβδον έκεΐ ρίπτω, είπε τότε*
« Φέοετέ μου την έκεΐθεν στρατηγοί καί στρατιώται!
Τους ποδώκεις του Ζουάβουςό Βοσκέτης πρώτος στέλλει, 
Φεύγαυσιν αύτοί ώς τόξον άμ.α τανυθεντος βέλη" 
Τηλεβολικά δέ ζεύγη τρέχει καί αύτός κυλίων,
Όπισθέν των εις λιθώδες καί ανώμαλον πεδίον. . . . 
Διεπέρασαν τόν Ά λμαν . . . .  κρημνοβάται εις τραχείας 
Πέτρας τρέχουσι, δορκάδας όμοιάζουσι ταχείας . . . .  
Άναβαίνοντας εις ύψη όλμοφρούρητα θρασέως,
Δέχεται αυτούς τών 'Ρώσσων ύετός πυρός ραγδαίος,
Καί ό Σαίντ-Άρνώδος κράζει θεατής μακρόθεν χαίρων'
■ι Ό  ακράτητος Βοσκέτης! ό ’Αφρικανός μου γέρων ! 
Έκπλαγείς ό πολεμάρχης Μεντζικώφης στιγμήν μίαν, 
’Ανευρίσκει έν τώ άμα όλην του την άφοβίαν*
Καί τούς άναβάτας ζώνει διά λόχων λογχοφόρων,
Καί δι’ εΐκοσιτεσσάρων τηλεβόλων πυρισπόρων*
Κάτωθεν ό Σαίντ-’Αρνώδος κρίσιμ,ον την ώραν βλέπει 
Καί τών άλλων του μοιράρχων την γοργότητα προτρέπει* 
Κανροβέρτος, Βοναπάρτης, άγουσι τάς άλλας μοίρας,
Εις κρατήρας χυνομένους άντιχύνουσι κρατήρας,
Καί όμοΰ κατά τών Ρώσσων τής χαλάζης πυκνοτέρας 
Σπείρουσιν οί δύο στόλοι έρυθροσιδήρους σφαίρας.
Πλήν άπόρρηγμα βομβίδος εις τόν Κανροβέρτον πίπτει, 
Καί τρωθέντα εις τήν χεΐρα έκ τού σάγματος τόν ρίπτει* 
■ι Έπεσεν ό Κανροβέρτος! » όλος ό στρατός κραυγάζει* 
Άνορθούται αύτός άμα ούδείς πόνος τόν δαμάζει*
’Εν’ ώ δέ άπό γενναΐον αίμα του τόν δρόμον ραίνει,
Πηδά πάλιν εις τόν ίππον καί την άνοδον περαίνει* 
Έρχεται ά Σαίντ-’Αρνώδος, άσθμα ινώδη φωνήν αίρει 
Καί τούς μη φιλοψυχοϋντας ύποστρατηγούς συγχαίρει* 
Καί πρός τούς Ζουάβους κράζει, Σάς εύχαριστώ Ζουάβοι! 
Εις τούς Ά γγλους! Εις τούς "Αγγλους ! ό εχθρός τούς κα-

ταθραύει.
Εξωθούμενος ό Ρώσσοςάπό του όροπεδίου,
Φέρεται κατά τών "Αγγλων μετά βάρους αΐφνηδίου*
Ai Λασύ-Έβάνσου, Βρώβνου δύο μοΐραι κεραυνοΰνται, 
φύδέ πρόσω, ούδ’ όπίσω συντριβόμεναι κινούνται*
Ό  Ραγκλάνης καί Καμβρίδγης μετ’ άνωφελούς μανίας 
Άντιτάττουσι την σώαν τρίτην μοίραν τής ’Αγγλίας.

Πλήν τόν Λαβουσσινιέρον υπέρ τούτων φραγμών βάλλων 
Ό  άρίσταθλος τάς σώζει άρχιστράτηγος τών Γάλλων. 
Άποσύρονται οί 'Ρώσσοι όσφρανθέντες Ά γγλω ν αίμα,
Καί όργίλον πρός τούς Ά γγλους έτι ςρέφουσι τό βλέμμα* 
Την αυτήν οί συγκρουσθέντες στρατοί έδειξαν άνδρίαν,
Τήν αυτήν οί θρασυμάχοι μέθην λύσσαν καί μανίαν.
Καί νεκρούς μέν εύαρίθμ.ους άφησαν ή τραυματίας,
Πλήν καλλιγενεΐς λογάδες έπεσαν τής Βρεττανίας.
'Ως παλαίσαντες si Ρώσσοι πρός δυνάμεις άνωτέρας,
Καί τροπώσαντες τούς Ά γγλους πρώτοι έλαβον τό γέρας* 

j ’Αλλά φεύγοντες άφήκαν λαμπρόν τόπον άριστεΐον 
Καί οί Γάλλοι τό άνεύρον εις τής μάχης τό πεδίον* 
Μυριάδες έξ συμμάχων, Τούρκων, Βρεττανών καί Γάλλων, 
'Υπό δύο άμα στόλων βοηθούμεναι μεγάλων,
Έξετόπησαν επάνω χέρσου γηραιόν στολάρχην,
Πρέσβυν, υπουργόν πολλάκις, πλήν ουδέποτε στρατάρχην 
Όδηγούντα χιλιάδας τεσσαράκοντα φυλάκων 
Καί προτάττοντα φραγήν του άβαθή νερά ρυάκων.
Ά λλ’ό Μοσχοβίτης τόσον έπολέμησε γενναίως,
"Ωστε ό νικήσας Γάλλος μεγαλύνεται δικαίως*
,Οθεν καί ό Σαίντ-’Αρνώδος έκ τού ίππου καταβαίνων 
Άφησε τοιούτον λόγον άπό στήθος άνασθμαΐνον:
» Ένδοξος ημέρα ήτις εΐκοσιν ώραΐα έτη 
11 Εις τήν νέαν δυναστείαν τών Βοναπαρτών προσθέτει! 
Μετά τήν παρ’ Ά λμαν μάχην οί στρατοί τής συμμαχίας, 
’Έφθασαν τάς πτέρυγάς τω'ν έξαπλώσαντες ταχείας,
"Οθεν ή θεοκλυτούσα Σεβαστούπολις καί βράχους 
Άπό τετρακισμυρίους ύπασπίζεται προμάχους*

1 Τού ’Ιστού καί τής Ρεδάνης έχουσα τάς οχυρώσεις.
Έπηξαν κατά τό μήκος τής Σεράγης τάς σκηνώσεις 
"Οπου εις τόν Κανροβέρτον, ήδη ών εις άγωνίαν 

| Έδωκεν ό Σαίντ-Άρνώδος τήν νεκράν του στραταρχίαν. 
Σήμερον αύτοί βρυχώνται παρορμώντες εις τόν άλλον,

, Ό  ορατός αύτού τών ’Άγγλων ό ς-ρατός έκεΐ τών Γάλλων* 
] "Εμπροσθεν ά πρώτος έχει τήν «πόρθητον ’Ρεδάνην, 
j "Οπισθεν τήν φρουρουμένην άπό 'Ρώσσους Ίνκερμάνην,
Καί ωσαύτως τού δευτέρου τήν όρμήν καί ρώμην θραύει 
'Ο ’Ιστός κατέμπροσθέν του ό'πισθεν ή Βαλουκλάβη.'

Η  ΒΛΝΑΝΕΑ. 13

Κλάρα δι’ ήν είχεν αγοράσει τοσαύτα εφήμερα πράγματα, 
ήτο μία έξ εκείνων τών γυναικών αΐτινες περί τής εξω
τερικής έπιφανείας καί λαμπρότητος μόνον φροντίζουσι 
άμεριμνούσαι περί τής εσωτερικής εκείνης διευθετήσεως τής 
αναγκαίας εις άπάσας τάς οικίας μεγάλας τε καί μικράς· 
’Εντεύθεν ό προκατειλημμένος νούς τού Έρνέστου μετέ- 
βαινεν εις συμπέρασμα ό'τι καί ή Κλάρα θά ήτο ακατά
στατος, έξοδεύτρια, ίδιοτελής καί ιδιότροπος.

Εισερχόμενος εις τό έστιατόριον εϋρε τήν Κλάραν συνο
μιλούσαν οϊκείως μετά τού Κ. Βελλμότ* τούτο άπήρεσεν 
εις τόν Έρνέστην οςις κινούμενος ύπό τού αισθήματος ε
κείνου τού κοινού μέν είς πάντα άνθρωπον άλλ’ άδικου, έ- 
χαιρέτησε τήν Κλάραν μετά τοσαύτης ψυχρότητος ώς έάν ή 
νεάνις εί/εν ήδη σφάλλει πρός αύτόν. Ιίλήν καί έτέρα 
δυσαρέσκεια έπεφυλάττετο είς τόν Κλεμανσώ. Έλθών πε
ζή άπό πρωίας έκ τοσούτου δρόμου ήτο πλήρης κονιορτού, 
ή δέ οδοιπορία καί ό καύσων είχον έπιφέρει αταξίαν τινά 
έν τή κομψή αύτού ένδυμασία, ένώ άπ’ έναντίας'ά ώραΐος 
"Αγγλος είσελθών-έν τή αιθούση ηΰτρεπίσθη έπί τό κομ- 
ψότερον* χάρις δέ είς τήν άτημέλειαν έκείνην ήν τό κλίμα 
καθίστα συγχωρητέαν, ό Έδουάρδος ήδυνήθη νά δώση 
είς τό υψηλόν αύτού ανάστημα εΰχαρι τι εύκίνητον καί 
ζωηρόν ήθος οπερ έταπείνωσε τόν έν τώ μαύρω αύτού έ- 
πενδύτνι καί ταϊς στεναΐς περισκελίδαις συνεσφιγμε'νον 
Έρνέστην.

Ή  υπηρεσία τής τραπέζης έξετελεΐτο ύπό δούλων, ό 
δέ υπηρέτης τού Κ. Βελμότ μένων όπισθεν αύτού άκίνη- 

,τος ώς φάντε μπαστούνι ί'στατο όπως καί ό κύριος του 
άπέναντι τού Έρνέστου. Ή  υπηρεσία όμως τού Τζών είχε 
τι αύθάδες είς δ ό Κ. Σαμψών δέν είχεν έπιστήσει -τήν 
προσοχήν του, άλλ’ όπερ ό Κλεμανσώ είχε παρατηρήσει 
πολλάκις είς τούς "Αγγλους ύπηρέτας, δηλαδή τό άγροΐ- 
κον ιδίωμα τού νά μή ύπηρετώσι είς τήν τράπεζαν κανένα 
άλλον έκτος τού κυρίου των. "Ωστε ό Τζών ποτέ δέν ή
θελε παρουσιάσει εν τρυβλίον είς άλλον παρά τόν κύριόν 
του, ποτέ δέν ήθελε προσφέρει είς άλλον φαγητόν ή οίνον. 
Τούτο ήν άληθώς άσήμαντον, άλλά μετά τά μεταξύ τού 
Τζών καί τού Ίωάννου Πλονζέ σημβάντα τής πρωίας τό 
έλλάτωμα τούτο έφάνη είς τόν Κλεμανσώ προφανής προ
πέτεια, έάν δέ ό Κ. Σαμψών καί προ πάντων ή Κλάρα 
δέν ήσαν παρόντες, ό Έρνέστης ήθελε βεβαίως εύρει μέσον 
ΐνα καταστήση τόν Κ. Βελμότ υπεύθυνον τής διαγωγής 
τού ΰπτιρέτου του. 'Ο ήρως μας διετέλει είς τήν δυσάρε- 
στον κατάστασιν άνθρώπου δυσθυμούντος καθ’ έαυτού καί 
κατά τών άλλων άνευ τινός αιτίας, καί είς τόν οποίον τά 
πάντα έ’ρχονται ανάποδα. Καί τώ όντι όσον ό Κ. Σαμψών 
άπένειμε φιλοφροσύνας καί περιποιήσεις τόσον ούτος καθί
στατο σκυθρωπός ένώ ό Έδουάρδος απεναντίας συνωμίλει 
ζωηρώς καί εύθύμως μετά τής Κλάρας.

'Ο Κ. Βελμότ έξαδελφικώ δικαιώματι άπεκάλει τήν 
θυγατέρα τού Κ. Σαμψών απλώς Κλάραν άνευ τίνος άλ
λου τίτλου πλήν καί τούτο δυσθυμίας άντικείμενον υπήρ
ξε διά τόν Έρνέστην* διατί τούτο; διότι ή θεία καλλονή 
καί ή έπαγωγός χάρις τής νεάνιδος διήλαμπον διά μέσου 
όλων τών προλήψεων του. Ή  Κλάρα είχεν ελθει εύτρε- 
πισμένη ώσαύτως είς τό πρόγευμα, δηλαδή άντικαταστή- 
σασα τόν λευκόν κοιτωνίτην τής πρωίας δι' απλής έσθή- 
τος έκ μουσσελίνης* άλλ’ ή άτημέλεια αυτη έστόλιζε τήν 
νεάν.δα ύπέρ παν άλλο κόσμημα δίδουσα είς τό φυσικώς 
ιόραίον άνάστημά της χάριν τινά καί εύκαμψίαν θελκτι- 
κωτάτην. Τήν πρωίαν ό Έρνέστης μόλις είχε παρατηρήσει 
τήν Κλάραν, άλλ’ ήδη τήν έ'βλεπε. Όποιον πύρ, όποια έ- 
φυία, όποια έκφραςικότης είς τούς μέλανας οφθαλμούς της 
όταν ήγειρεν αύτούς ΐν’ άκροασθή ή όμιλήσ·ρ! όποια δέ πά
λιν άθωότης, όποία σεμνότης, όποια παρθενική αιδώς όταν 
έκάλυπτεν αύτούς διά τών μεγάλων καί μελάγχρων βλε
φάρων της τών διά μακρού θυσάνου μαύρων βλεφαρίδων 
κεκοσμημένων! Όποία έπαγωγός ήδύτης είς τήν σοβαράν 
καί εΰηχον φωνήν της! Ή  δέ παχεία όπωσούν έκείνη προφορά 
ήτις είς τά ςόμα τών Παρισιανώννεανίδων έφαίνετο γελοία 
καί έπιτετηδευμένη, οποίαν φυσικότητα οποίαν κομψότη
τα οποίαν ήδύτητα είχεν είς τό ςόμα τής Κλάρας! Πλήν, 
φεΰ! ταύτα πάντα δέν άπηυθύνοντο είς αύτόν* ταύτα πάν
τα ήσαν διά τόν Έδουάρδον τόν όποιον άπλήστως ήκροά- 
ζετο ή Κλάρα καί είς τόν όποιον άπήντα ώς έκ προτι- 
μήσεως. Δικαίως ήθελε παρατηρήστι τις ό'τι ό Έρνέστης 
δέν είχεν άκόμη απευθύνει τόν λόγον τή Κλάρα* καί όμως 
ά Έρνέστης ήτον ώργισμένος κατ’ αύτής. -

Τό πρόγευμα όθεν έτελείωσε καί έκτός τής πρός άλλη- 
λους φιλοφρονητικής τού Κ. Σαμψών συστάσεως καί μ ιας 
ύποκλίσεως άμφοτέρωθεν, ούδέν άλλο έλαβε χώραν με
ταξύ τού Έρνέστου καί τής Κλάρας. Καί ό Κ. Σαμψών 
αύτός έδυσθύμει διά τήν αποτυχ ίαν τού Έρνέστου προσ- 
παθών είς μάτην νά έπιστήση έπ’ αύτού τήν προσοχήν τής 
θυγατρός του ύπενθυμίζων αύτή ότι όλα έκεΐνα τά μικρά 
έπιπλα καί σκεύη οπερ τόσον τήν κατέθελγον τά ώφειλεν 
είς τήν φιλοφροσύνην τού Κ. Κλεμανσώ. Είς τούς υπαι
νιγμούς τούτους τού πατρός της ή νεανις άπήντα διά 
τών έξής λακωνικών φράσεων:

■ι Ό  Κύριος είναι πολύ εύγενής ».
ι· Είμαι ύπόχρεως είς τόν κύριον
Μετά τό πρόγευμα έπανήλθον έν τή αίθούσ·  ̂ ό δέ Κ. 

Βελμότ, όστις έφαίνετο| άγνοών τήν παρουσίαν τού 
νέηλυ, έπρότεΐνεν τή Κλάρα νά έξακολουθήσωσιν άνάγνω- 
σιν τινά άπό τής προτεραίας διακοπεΐσαν.

"Ελαβε όθεν έν βιβλίού όπερ ό Κλεμανσώ άΊεγνώρισεν 
ώς ύπ’ αύτού-σταλέν. Τό βιβλίον τούτο ήν τά "Α παντα  
τού Βάλτερ Σκώττ.
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—  Τί φρονείτε περί τού συγγραφέως τούτου; ήρώτη- 
πεν ό Κ. Σαμψών δστις προσεπάθει πάντι σθένει ν’ άνα- 
^είξη τό πνεύμα τού ευνοούμενου του.

—  ’Αγνοώ τήν αγγλικήν, άπήντησε ξηρώς ό Κλεμαν- 
«ώ οστις μάλλον προυτίθετο νά είδοποιήση τόν Έδουάρ- 
δον περί τού αγροίκου του τρόπου, παρά ν’ άπαντήστι εις 
•τήν έρώτησιν τού Κ. Σαμψών.

Άδιαφορότατον περιφρονήσεως μειδίαμα έφάνη έπί των 
χειλέων τού Βελμότ δστις εϊπεν άγγλιστί εις τήν έξαδέλ- 

φ>ην του.
—  Παράδοξον! όλοι αύτοί οί Ευρωπαίοι Γάλλοι είσί 

αμαθέστατοι.
'Ο Έρνέστης δστις ήννόει έξαισίως τήν ’Αγγλικήν, η

χούσε τά λεχθέντα καί ήτοιμάζετο ν’ άπαντήσγ ζωηρώς 
πλήν ήννόησεν ότι τοιουτοτρόπως θά διέψευδεν αύτός εαυ
τόν, είτα δέ έστοχάσθη δτι ή προσποιημένη αϋτη άγνοια 
τής ’Αγγλικής γλώσσης ήδύνατο νά τώ άποκαλύψν) πράγ
ματα άπερ βεβαίως άφόβως ήθελον λεχθή ένώπιόν του. 
Μετά τό μικρόν τούτο έπεισόδιον έξητήσατο τήν άδειαν 
ν’ άποσυρθή' άμα δέ κλεισθείς εις τόν θάλαμόν του άρχισε 
νά σκέπτεται περί τής διαγωγής ήν ώφειλεν νά τηρήστ). 
Ιϊλήν μετ’οΰ πολύ καταβεβλημένος ύπό τής οδοιπορίας καί 
τού καύσωνος άπεκοιμήθη βαρεως.

Ζητούμεν συγγνώμην άπό τούς άναγνώστας ημών έάν 
έξετάθημεν τοσούτον έπί τών ελάχιστων λεπτομερειών τής 
"πρώτης ταύτης ημέρας" ίσως δμως εις τήν συνέχειαν τής 
διηγήσεώς μας άποδειχθή δτι καλώς ποιούντες έξεθέσαμεν 
τάς λεπτομερείας ταύτας ίνα μή μετά ταύτα άναγκαζό 
μεθα νά χρονοτριβώμεν κατά πάσαν στιγμήν περί τήν πε
ριγραφήν τού χαρακτήρος ενός έκάς-ου τών έν τή διηγήσει 
άναφερομένων προσώπων' ήδη έπανέλθωμεν εις τόν Έρ- 
νέστην. ι

“Οταν έξύπνησεν ήκουσε βήματα έντός τού θαλάμου του 
καί παρετήρησε δτι ή ήμέρα ήν προχωρημένη' έγερθείς δ- 
θεν έν τάχει είδε τόν Ίωάννην καταγινόμενον περί τήν 
καθάρισιν καί τήν διευθέτησιν τών ενδυμάτων τού κυρίου 
του' ό Μαστρό Πλονζέ είχε σοβαρόν σκεπτικόν καί απα
σχολημένου τά ήθος' δέν έφόρει πλέον τήν λιβρέαν του 
άλλ’ άπλούν υποκάμισου καί κυανούν πρόστυχου βρακίον.

—  Τί κάμνεις έδώ ; ήρώτησεν ό κύριός του.
—  Δέν βλέπετε; ετοιμάζω τά ένδυματά σας.
—  Καί άπό πότε, Κύριε ’Ιωάννη, είσέρχεσθε είς τόν 

θάλαμόν μόυ ως είς σταύλον; είπεν ό Κλεμανσώ παρατη- 
ρών τήν ατημέλητου ενδυμασίαν τού Ίωάννου.

—  Μή σάς μέλλγ, άπήντησεν ό ’Ιωάννης θωπεύων διά 
■τής ψήκτρας ώραΐον τινά έπενδύτην' είναι διά νά κάμγ 
κάνεις κομμάτι γρηγορώτερα' έπειτα ή δουλειά μου είναι 
έτοιμη, καί δέν θά τήν πάθωμεν άλλη μία φορά!

—  Τί θά πή τούτο;

—  ’Ακούσατε, αύθέντα, έπανέλαβεν σοβαρώς ό ’Ιωάν
νης' είσθε Γάλλος καί είμαι Γάλλος' αν καί εύρισκόμεθα 
είς ένα τόπον βάρβαρον δέν μέ μέλλει τέσσερα! πλήν έ
χουμε Ίγγλέζους στή μέση, Ίγγλέζους οί οποίοι μάς τήν 
έφτείάξανε σήμερα τό πρωΐ!

—  Πώς; διέκοψεν άγερώχως ό  Έρνέστης.
—  Μην πήτε δά τώρα δχΓ έξηκολούθησεν μετά δ ι

δασκαλικού ήθους ό ’Ιωάννης σάς τήν έκατάφερε σήμερα 
τό πρωί ό αύθέντης δπως μού τήν έκατάφερε καί εμένα ό 

υπηρέτης' τά  ξεύρω όλα' μού τά είπε ή 'Ροζή.
—  Ποία είναι αΰτή ή 'Ροζή; ήρώτησεν ό Έρνέστης.
—  Μία Κρεολός αύθέντα' μία κρεολός. . . . άλλά Χρι

στέ καί Παναγίά μου τί Κρεολος! Τί 'μ ά τια !. . .  τ ί. . .  . 
άλλά τώρα δέν είναι ώρα γι’ αύτά. . . Έσεις έφάγετε τήν 
χυλόπητα άπό τόν Ίγγλέζο καί έκοιμηθήκετε' καί έγώ τήν 
έφαγα άπό τόν υπηρέτη του κ’ έκοιμήθηκα' τώρα ’ξυπνή
σαμε καί οί δύο καί είναι εντροπή μας ν’ άφήσωμεν τήν 
δουλε’ά έτσ ι! Πώς ό Κύριος Έρνέστης Κλεμανσώ, καί ό  

’Ιωάννης Πλονζέ ν’ άφήσουν ταις Ίγγλέζικες πουτίγγες νά 
τούς έμβουν σ’ τή μύτη! Αύτό δέν γίνεται ί Ιδού, ετοί
μασα τά ενδύματα σας' 'σέ μισή ώρα θά δειπνήσετε, πάω 
καί έγώ νά κορδοθώ έτσι μέ τά σωστά μου , καί υστέρα 
βλέπετε!

'Ο Έρνέστης ήκουε τόν Ίωάννην Πλονζέ καί μολονότι 
δυσηρεστεϊτο έκ τής οίκειότητος μεθ’ ής ό υπηρέτης του 
τώ ένεθύμιζε τήν πρωινήν άποτυχίαν του, έπεθύμει μο
λαταύτα νά μάθη πώς οΰτος έπληροφορήθη περί τών δια- 
τρεξάντων; δθεν,

—  Φαίνεται, τώ είπεν, δτι συνωμίλησας μέ τούς ύπη- 
ρέτας*τής οικίας.

—  Μέ τήν 'Ροζή, σάς είπα.
—  ’Αλλά ποια είναι αυτή ή 'Ροζή;
—  'Η Κρεολός εκείνη ή όποία έμβήκε σήμερον τό 

πρωί είς τήν αίθουσαν μέ τήν δεσποινίδα Σαμψών όταν 
είσασθε καί σείς.. . ”Α ! καλά ’πού τό θυμήθηκα! Είναι 
άληθές αύθέντα οτι ήπ’ετε μέ τό ποτήρι τής νέας;

—  Δηλαδή, έπιον έν ποτήριον λεμονάδας τό όποιον ή 
νεάνις είχεν ετοιμάσει δ ι’ έαυτήν.

—  "Ολο’ τό ίδ ίο’ είναι προσέθηκεν μετά προφητικού 
ήθους ό Ιωάννης’ είναι κ$λό σημείου, δπως έλεγα καί ςήν 
'Ροζή' θά στεφανωθήτε τήν θυγατέρα τού Κ. Σαμψών.

—  Πώς ! έτόλμησες νά είπης. . . .
—  Βέβαια! εσείς δέν είσθαι Νορμανδάς καί δέν τά 

’ζεύρετε αύτά' άλλ' ή γιαγϊά μυυ πού ήτον μάγισσα μ’ έ
μαθε τ ί  είναι καλό σημείο καί τ ί δέν είναι. Μολαταύτα 
ό ©εός δέν ήμπορεΐ νά κάμη, τά πάντα μόνος του' ■< βαή- 
θει με νά σέ βοηθώ » λέγει ή κοινή παροιμία' έτσι λοιπόν 
βάλλετε τά δυνατά σας, καί τότε νά ’δούμε τ ί θά κ ά 

μουν ή πουτίγγες!
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Καί πάραυτα, χωρίς νά περιμείνη άπάντησιν ό ’Ιωάννης | όρισθή αϊ βάσεις τών μεταξύ τών προσώπων τής διηγή- 
Ιγεινεν άφαντος. ! σεωί ταύτης εύνοϊκών ή μή σχέσεων. Συγχωρηθήτω ήμΐν

Ό  Έρνέστης μείνας μόνος ήννόησεν δτι ή άπλοϊκή λο-  ̂νά έκθέσωμεν καί τινάς λεπτομερείας μικρού λόγου μέν, 
γική τού Ίωάννου τόν έσυμβούλευσε κάλλιον όλων τών , αΐτινες δμως υπήρξαν, ώς συμβαίνει πάντοτε καί είς τά 
σκέψεων του καί άπεφάσισε τού λοιπού τά πάντα νά πρά- 1 μεγάλα πράγματα, αίτίαι τρομερού πολέμου. 
ξ? §πως άναδείζη εαυτόν. Ένώ δέ ήτοιμάζετο νά έξέλθγ ' Τό βλέμμα δπερ ό ’Ιωάννης ερριψεν έπί τού Έρνέστου
τού θαλάμου του ήκουσεν άνωθεν τής κλίμακος τήν φωνήν 
τού Κ. Βελμότ δστις έλεγεν άγγλιστί.

« Ό  Γάλλος κατέβη ; »
« ’Ακόμη, άπήντησεν έτέρα φωνή ήν άνεγνώρισεν ώς τήν 

τού Τζών' νομίζω δτι κοιμάται άκόμη. »

εισερχομένου έν τή αίθούστι έφαίνετο προκαλούν τόν θαυ
μασμόν αύτοΰ, άλλ’ ό πτωχός Ιωάννης καίτΟι τά πάντα 
βαλών είς ενέργειαν ϊνα εύτρεπισθή έπί τό κομψότερου, δέν 
ήδυνήθη δμως καί νά έξισωθή μετά τού “Αγγλου υπηρέ
του, ό δέ Έρνέστης μολονότι άναγνωρίζων δτι ό Ιωάννης

« Καλά, προσέθηκεν ό Κ. Βελμότ εισερχόμενος έκ' ποτέ δέν ίχορόώάη καλλίτερου, κατά τήν ιδίαν αύτού έκ·

νέου είς τό δωμάτιόν του.1 φρασιν, δέν ήδυνήθη δμως καί νά μή παρατηρήσει οτι ό
Ό  Κλεμανσώ καίτοι μή έννοών τόν σκοπόν τής έρωτή- | Νορμανδός ήτο πολύ κατώτερος τού υπηρέτου τού Κ.

σεως τού Κ. Βελμότ, εϊδεν δμως δτι ούτος ένδιεφέρετο Βελμότ.
π ε ρ ί  α ύ τ ο ύ  καί τούτο έδωσεν αύτώ θάρρος καί εΐσήλθεν εν τή Τό αύτο άρα συνεβαινεν και εις τον Ερνεστην προς τον
αίθούστι, ένθα εύρεν εκτός τού Κ. Σαμψών καί τής θυγατρός' Έδουάρδον ; Ό  συλλογισμός ούτος 8ν καθ’ εαυτόν ό Κλε-
του, τρεις ή τέσσαρας ξένους έξ ών καί μία γυνή ώραιό- 
τητος ήν δέν δύναμαι άλλως ν’ άποκαλέσω παρά ώραιό-

μανσώ έποιήσατο, τώ έδωσε πλειοτέραν ζεσιν.
Ό  Κ. Σαμψών έπιθυμών νά περιποιηθή τόν υιόν τού 

τητα έκτακτον. Πραγματικώς οί χαρακτήρες τής γυναικός άνταποκριτού του δσον ένεστι φιλοφρονητικώτερον, έθεσεν 
ταύτης δέν παρίστανον τήν άγνότητα εκείνην καί τόν ρυθ- αύτόν μέν πλησίον τής Κλαρας, τον δε άνεψιον του Κ. 
μόν δστις είναι ή βάσις τής ώραιότητος, άλλ’ είς τό βλεμ- Βελμότ έκ δεξιών τής Κυρίας Δε Καμπάς, ωστε τών δυο 
μα αύτής, είς τό μειδίαμά της, είς τήν φυσιογνωμίαν τ η ς '; νεανιών καθημενων άπεναντι άλληλων, την αύτην και οί 
υπήρχε ζωηρόν τι καί εύχαρι δπερ έξέπληττε δπως καί ή ύπηρέται των έτήρουν θέσιν.
ώραιότης, καί δπερ ένέπνεεν ώς αύτή τί ν θαυμασμόν. Πάς τις άγνοών τ ί διελογίζοντο οί δύο ούτοι ύπηρέται

Τό δέ βλέμμα δπερ ή γυνή έρριψε περιέργως επι τού | ήθελε κινηθή εις γελωτα βλεπων τα βλέμματα απερ αν-
Κλεμανσώ άμα είσελθόντος, καί δπερ έπανέφερεν έπί τής 
Κλάρας έφαίνετο λέγον:

"Δέν είναι εκείνος περί τού όποιου μοί ώμίλησας». 
Καί αύτή ή »Κλάρα ρίψασα τυχαίως Ιν βλέμμα έπί τού

τήλασσον μεταξύ των, καί τόν τρόπον δι’ ού ό ύπέρμαχος 
τού ρόστου παρετήρει τόν ύπερασπιστήν τού ροσμπήφ.

Ό  Τζών μάλλον συνοφρυωμένος, μάλλον άπαθής παρά 
τό σύντθες είχε τό βλέμμα προσηλωμένου έπί τού έλαχί-

Έρνέστου άφήκε μικράν φωνήν έκπλήξεως ώς έάν ό τής ςου κινήματος τού κυρίου του προλαμβανων τας επιθυμίας
πρωίας Έρνέστης δέν ήτο ό ίδιος.

*0 Κλεμανσώ ήνώθη μετά τού ομίλου τών άνδρών, έν 
ώ αί κυρίαι συνδιελέγοντο μεταξύ των' κατά τήν αύτήν 
στιγμήν είσήλθε καί ό Έδουάρδος θριαμβευτικώς έν τή 
αίθούστι έπειδή δέ μόνον αύτόν περιέμενον, έξητήσατο πα 
ρά τή έξαδέλφτι του συγγνώμην διά τήν άργοπορίαν του.

αύτού' ό Ιωάννης άφ’ ετέρου ένησχολεΐτο περί τού Κλε
μανσώ ώς έάν μή ήτο παρών, και εδιδεν ολην-αυτού την 
προσοχήν προς τήν Κλάραν είς ήν είχεν ηδη προσφέρει /.αί 
φαγητόν καί άρτον, πριν αύτή λάβη είσέτι καιρόν να ζη- 
τήσγ τίποτε . Ούδείς έπρόσεχε είς τούτο, έκτός ίσως τού 
Τζών καί τού κυρίου του δστις έφαίνετο τά μάλα δυσθυ-

καί έκάθησεν μεταξύ αύτής καί τής Κυρίας Δέ Καμπάς μών διά τήν γειτνίασιν τής Κυρίας Δε Καμπάς η οποία 
(τούτο ήν τό όνομα τής γυναικός, περί ής άνωτέρω έρέθη) έφαίνετο ώσαυτως στενοχωρουμένη και δυσανασχετούσα.
καθιςάμενος,ούτως είπεΐν,ό μόνος ιππότης (ehevalie galant) 
τής συναναςφοφής. Ό  Κλεμανσώ άπαντών είς τάς προβαλ- 
λομέναςαύτώ έρωτήσεις, κατεσκόπεικαίδιά τής άκρας τού 
οφθαλμού τά περί τάς κυρίας συμβαίνοντα καί δέν ήργησε 
νά έννοήσγ δτι ό Έδουάρδος δέν έχαιρε τής εύνοίας τής 
ξένης.

Μετ’ ού πολύ μαύρος τις είσελθών άνήγγειλε έτοιμον 
τό γεύμα.

Έπιτραπήτω ήμΐν είσέτι νά διηγηθώμεν τά μικρά έπει- 
σόδια τού γεύματος τούτου, διότι τοιουτοτρόπως θέλουσιν

Ή  συνομιλία είχε περιέλθει έπί τών κατά τήν ώραν έ- 
κείνην έν Γαλλία συμβαινόντων, ό δέ Κλεμανσώ ελεγεν 
δτι είχεν έγκαταλείψει τούς Παρισίους έν μεσω μέθης δια
σκεδάσεων καί πανηγύρεων αίτινες ευθυμότατρν προαιω-
νιςον χειμώνα.

—  νΕ, λοιπόν, ύπέλαβεν ή Κυρία Δε Καμπάς, δέν έ- 
φέρατε τίποτε νέους συρμούς έκ Παρισίων;

—  'Ο πατήρ μου, Κυρία, άπήντησεν ό ’Βρ νέτης μέ έπε- 
φόρτισεν νά προσφέρω έκ μέρους του είς την δεσποινίδα 
Σαμψών έλάχις·α τινά δώρα,καί περιμένω την άποβίβασιν
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τών κιβωτίων των περιεχόντων αύτά όπως. ζητήσω παρά 
του Κ . Σαμψών τήν άδειαν να τά προσφέρω τή δεσποιηόι.

—  Δέχομαι έκ μέρους της ευχαρίστως προσέθηκεν ό Κ. 
Σαμψών.

—  Καί θά ώσι βεβαίως λαμπρά αύτά τά δώρα έλεξεν 
ό Κ. Βελμότ, καθό όντα της φίλοκάλου εκλογής τ°ύ κυ
ρίου. . .  .

Ή  ειρωνική ποόθεσις των λόγων τού Έδουάρδου ήν κα
ταφανέστατη, άλλ’ ό Έρνέστης δεν ήθέλησε ν’ άτομικεύση 
τό ζήτημα, καί άπήντησε:

—  Δεν είναι δύσκολον νά κάμγ τις καλήν εκλογήν είς 
την πατρίδα μου, διότι ή κομψότης, ή χάρις, ή φιλοκαλία, 
όπως λέγει ό κύριος, ένυπάρχρυσιν είς όλα τά πράγμ.ατα.

—  Είναι αναντίρρητου, προσέθη^ε σαρκαστικώς ύπο- 
μειδιών ό Έδουάρδος ό'τι εισθε οί βασιλείς τού συρμού.

—  "Οπως ύμείς, κύριε, ύπέλαβεν προπετώς πως ό Έρ
νέστης, είσθε οί βασιλείς τού εμπορίου.

Ό  ’Ιωάννης έμόρφασεν νσμίσας ότι ό κύριός του στρα
βοπατούσε (0;ιηηίόΐ) κατά την Νορμανδικήν παρημίαν και 
ό Κ. Βελμότ τό αύτρ ένόμισε, διότι έπανέλαβε μετά φιλο
σοφικού ήθους:

—  Τουλάχιστον αυτή δεν είναι έφήμερος βασιλεία.
—  Άναμφιβόλως' άλλ’ είναι βασιλεία τυχαία ήν μύ

ρια συμβεβηκότα δύνανται νά καταστρέψωσιν, έν ώ έκείνη 
ήτις είναι έμφυτος είς τό πνεύμα καί εις την φιλοκαλίαν 
ενός λαού κατά την εκφρασίν σας, μένει αίωνία. Θά είσθε 
βεβαίως έπί μ-ακρόν χρόνον οί βασιλείς των σιδηροδρόμων 
καί των γαιανθράκων, άλλ’ ημείς θά ει'μεθα πάντοτε οί 
βασιλείς των ωραίων τεχνών, της φιλολογίας καί παντός 
ο,τι' άνοιψοί τά πνεύμα καί αναπτύσσει τάς έπί της άν- 
θρωπίνης αξιοπρέπειας ίδε'ας.

—  Όμίλεΐτε περί φιλολογίας, καί μολαταύτα δεν ά- 
νεγνώσατε ποτέ τόν Βάλτερ Σκώττ.

—  Τόν γνωρίζω έκ στήθους, κύριε, διότι όσον αμαθείς 
καί αν ώσιν οί Γάλλοι δεν έχουσι τόν άνόητον εκείνον ε
θνικόν εγωισμόν όστις τούς εμποδίζει τού νά έννοήσωσι 
την αξίαν τών αντίζηλων των. Γνωρίζετε κύριοι, σχεδόν 
όλοι, την γαλλικήν, πλήν δεν γνωρίζετε ούδή γρυ έκ τής 
φιλολογίας μας' τούτο σάς συμβαίνει έπί παντός πράγμα
τος' γνωρίζετε τόν μηχανισμόν, άλλ’ αγνοείτε τά έργα.

—  Καί χρήζει άρα γε άναγνώσεως ή φιλολογία σας; 
ήρώτησε νωχελώς ό Βελμότ.

—  "Οταν, δυνηθήτε νά την άναγνώσητε θέλετε κρίνει 
μόνος περί αυτής.

Οί λόγοι ούτοι μετά τοιαύτης περίφρονήσεως προύφέρ- 
θησαν ώστε ό Κ. Εελμάτ ήρυθρίασεν, ένω ή Κυρία Δε-Καμ- 
πάς άποτεινομένη προς τόν Έρνέστην;

—  Καί έχετε καλά νέα. βιβλία; ήρώτησεν.
—  Έ χω  έν φορτίον ολόκληρον, κυρία, άπηντησε γε- 

λών ό Έρνέστης.

Κατά την στιγμήν ταύτην ό ’Ιωάννης υπηρετών τήν 
δεσποινίδα Κλάραν μεθ’ ύπερμέτμου προθυμίας καί τα- 
χύτητος έτίοιήσατο άνεπιδεξιότητά τινα.

—  Έ ! ανέκραξε μετ’ άλαζόνος ήθους ό Έδουάρδος, κύ
ριε γάλλε ύπηρξτα, ή δεσποινίς έχει ανθρώπους νά τήν 
υπηρετήσουν.

—  Μέ συγχωρείτε, άπήντησεν ό Έρνέστης, οί γάλλοι 
ύπηρέται έχουν συνήθειαν όπως καί οί κύριοί των νά ώσιν 
εύγενεΐς μετά πάντων.

Οί δύο νεανίαι έθεώρησαν άλλήλους καί οί δύο ύπηρέ- 
ται άντήλλαξαν προκλητικόν βλέμμα' ό πόλεαος διεκυρή- 
χθη, αί θέσεις κατελήφθησαν.

Μίσος τών "Αγγλων κατά τών Γάλλων, προτίμησίς τής 
Κλάρας ύπέρ τού Έδουάρδου, προτίμησίς τού Κ. Σαμψών 
ύπέρ τού Έρνέστου, καί μεταξύ όλων τούτων παρατηρή
σεις τής Κυρίας Δέ-Καμπάς' ήδη δυνάμεθα νά έξακολου- 
θησωμεν τήν διήγησίν μας.

Δ'.

Η  Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η .

Τήν έπιούσαν τής άφίξεως του ό Κλεμανσώ έποιήσατο 
καθ’ εαυτόν τινας σκέψεις καί μετενόησε διά τήν κατά 
τήν προτεραίαν διαγωγήν του. Τό αίσθημα τής φιλαν
θρωπίας έξηγέρ θη'έν έαυτω καί έσυλλογίσθη ότι παρεφέρ- 
θη ύπό προσωπικού συμφέροντος ή τουλάχιστον ύπό νεα
νικής κενοδοξίας πάντι άναρμόστου μετά τής έντολής ήν 
είχεν έγκολπωθή ύπέρ τής άπελευθερώσεως τών στεναζόν- 
των δούλων. Άλλοίμονον! τό γελοΐον τούτο παράδειγμα 
αναφαίνεται πολλάκις είς τήν νύν έποχήν είς τούς έντο- 
λήν τινα άναδεχομένους ώστε δέν πρέπει νά έπιπλήξωμεν 
πολύ τόν ήρωα μας. Δέν ύπάρχουν πολλοί οίτινες ένεκολ- 
πώθησαν τήν έντολήν τού νά προμηθεύσωίκν είς τούς κλέ- 
πτας καί είς τούς δολοφόνους όλας τάς αναπαύσεις τής 
ζωής καί οΐτινες έκαμον τάς έντονωτέρας διαμαρτυρήσεις 
καί τά θλιβερώτερα παράπονα κατά τής βαρβαοότητος 
τών δικαστών μέχρις ότου άπήλαυσαν ύπέρ τών φιλτά- 
των των κακούργων’ δωμάτια θερμά διά τόν χειμώνα καί 
δροσερά διά τά θέρος, λεύκάς σινδόνας, άπαλά στρώματα 
καί καλόν κρέας διά τό πρόγευμα καί διά τό γεύμα; 
Δέν ύπάρχουν πολλοί οίτινες έζήτησαν νά έξασφαλίσουν 
τήν τροφήν τού πτωχού κατά τούς δυστυχείς χρόνους καί 
οίτινες έφεύρον τόν τρόπον του νά διατηρώνται τά  φασόλια 
καί τά πΐσα χλωρά προς τεσσαράκοντα όμως φράγκα ή 
όκκά; Δέν ύπάρχουν άλλοι οίτινες άνεδέχθησαν νά


