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Τότε, αίφνηδία τις έκπληξις έζωγραφίσθη επί του προ
σώπου των στρατιωτών, των ύπαξιωματικών, των άξιω- 
ματικών καί όλων των θεατών' εςεπληττοντο βλέποντες 
τον Αύτοκράτορα τιθέμενον τοιουτοτρόπως έν ¡¿έσω τών

’Αγγλικών λογχών έξ ων τινες είγγιζον τό στήθος του. 
Τό τόλμημα αΰτό μεγίστην ένεποίτ,σεν έντύπωσιν, κατά 
δέ την επί του 'ΊΤτΐερηφό/του επιστροφήν ¡¿ας ¡¿ας έζητουν 
πληροφορίας επί του αντικειμένου τούτου καί μας Ερώ
των εάν προσεφέρετο τοιουτοτρόπως καί προς τούς στρα- 
τιώτας του' επί ττί καταφατική ημών απαντήσει έςεπλη- 
χθησαν τά  μέγιστα διά την τόλμην του διότι μέχρι τοΰ- 
δε ποτέ δεν έφαντάζοντο ότι εις ήγεμών ήδύνατο νά προ
γυμνάζει καί διδάσκει ό ίδιος τούς στρατιώτας του ώς 
άπλοΰς δεκανεύς. Τότε ήδυνηθημεν ευκόλως νά έννοησω- 
μεν ότι οί "Αγγλοι οΰδεμίαν άκριβη ϊδεαν ειχίν περι τοΰ 
άτόμου τοΰ Αύτοκράτορος καίτοι πρό είκοσιν ετών ούτος 
ϋπηρζε τό μόνον άντικείμενον της προσοχής των και τών 
άγώνων των.

ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ.
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Επιρροή του Αύτοκράτορος επί των "Αγγλων  

του Βελλεροφώντος.

'Α χ ό  Αευτέρας  17 μ έ χ ρ ι Σαββάτου 2 2 . —  Έξακο- 
λ,ουθοΰμεν τήν πλούν μας με όχι τόσον εύδίους ανέμους.

'Ο Αύτοκράτωρ ολίγον καιρόν μετά την έν μέσω των 
ασπονδωτέρων εχθρών του διαμονήν του, εκείνων μάληςα 
οΐτινες τοσαύτας ανυπόστατους περί αύτού ειχον λάβει 
•πληροφορίας, καί ήρχισεν ήδη νά έξασκή έπ’ αύτών την 
επιρροήν του. Ό  πλοίαρχος, οί αξιωματικοί, ολον τό πλή
ρωμα τό αύτό έτήρουν όπως καί οί ακόλουθοί του προς 
αύτόν σέβας. 'Ο πλοίαρχος πάντοτε, Μεγαλειότατε, καί ή 
'Υμετέρα Μεγαλειότης, προσηγόρευεν αυτόν. "Οταν δέ ά- 
νε'βαινε έπί του καταστρώματος, πάντες εμενον ασκε
πείς μέχρις ότου άπήρχετο" τούτο δέν είχε συμβή κατά 
τάς πρώτας ώρας της έπιβιβάσεως του. Εις τόν θάλαμον 
του είσήρχοντο διά μέσου των αξιωματικών του, εις δέ 
την τράπεζάν του ουρείς άλλος αξιωματικός Ιφαίνετο 
εκτός εκείνων οΰς αυτός είχε προσκαλέσει έκ τού 'Ύ'κερη- 
ρράνου. Τέλος ό Ναπολέων έπί τού Βελλεροφώντος ήτο 
Αΰτοκράτωρ" άνέβαινεν ενίοτε εις τό κατάστρωμα, καί συν- 
διελέγετο μεθ’ ήμων η μετά των αξιωματικών τού 'Ύ -  
ιτερηφάνου.

Έ ξ άπάντων τών άκολουθησάντων αύτόν, έγώ ημην ε
κείνος όν όλιγώτερον πάντων έγνώριζε, καί ως έρρέθη α
νωτέρω, άνεξαρτητως τών παρ’ αύτώ υπηρεσιών μου όλίγας 
σχέσεις είχον λάβει μετ’ αύτοΰ, άπό δέ της έκ Παρισίων 
άναχωρήσεως μου μόλις μοί ειχεν απευθύνει τόν λόγον, 
άλλά κατά τόν <5ιάπλουν μας ηρχισε νά συνδιαλλέγηται 
συχνάκις μετ’ έμού.

Αί περιστάσεις μοί ήσαν έκ τών εύνοϊκωτέρων, έπειδή 
καθό γνωρίζων την ’Αγγλικήν ήδυνάμην νάτω δίδω πλη
ροφορίας περί τών περί ημάς λεγομένων. Ύπάρξας ποτέ 
ναυτικός, έδιδον εις τόν Αύτοκράτορα έξηγήσεις ας μό
νος έζήτει, περί τού πλοίου, περί τών άνέμων καί τής 
θαλάσσης" κατοικήσας πρός τούτοις έπί δέκα ετη την ’Αγ
γλίαν, ειχον άκριβεΐς ιδέας περί τών νόμων τών ηθών καί 
τών έθίμων τού τόπου, καί ήδυνάμην τοιουτοτρόπως ν’ 
απαντώ προσηκόντως εις ολας τάς ερωτήσεις ας ό Αύτο- 
κράτωρ ηύηρεστεΐτο νά μοί άπευθύνει έπ’ αύτών τών αν
τικειμένων.

Τέλος, ό ιστορικός μου "Ατλας μοί παρεΐχεν πλήθος έ- 
ποχών, χρονολογιών καί παραλληλλισμών έπί τών όποιων 
έρωτούμενος υπό τού Αύτοκράτορος άπήντων πάντοτε με
τά  προθυμίας. Συγχρόνως, έξώδευον τάς άργάς ώρας τού 
διάπλου μας συντάττων την έπομένην περίληψιν έπί τής έν

'Ραχεφόρ καταστάσεως μας καί τών αιτιών αΐτινες ύπη- 
γόρευσαν τήν άπόφασιν τού Αύτοκράτορος. Έν τή περι- 
λήψει ταυττι είχον άκριβεΐς καί έπισήμους σημειώσεις.

ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ. (α )— 'Η ’Αγγλική μοίρα δεν ήτο λίαν 
ισχυρά" δύο κορβέττα ήσαν ένώπιον τής Βορδιγάλης πο- 
λιορκούντα έν Γαλλικόν κορβέττον, καί καταδιώκοντα τούς 
’Αμερικανούς, οΐτινες έξήρχοντο καθ’ έκάστην έν μεγάλφ 
άριθμώ, Έν Σεξτία ύπήρχον δύο ήμέτεραι φρεγάται κα
λώς ώπλισμέναι, τό μεγαλήτερον κορβέττον ό "Ηφαιστος 
είς τό βάθος τού λιμένος, καί Ιν μεγάλον βρίκιον" όλα 
ταύτα τά πλοία 6φ’ ένός μόνου δικρότου, έκ τών μικροτέ- 
ρων, έβδομήκοντα τέσσαρα τηλεβόλα φέροντος καί δύο ά
θλιων κορβέττων έπολιορκούντο ώστε δεν υπάρχει άμφι- 
βολία ότι έάν έρριψοκινδύνευέ τις έν ή δύο πλοία ήδύνατο 
νά διέλθγι. Ά λλ’ ό γενικός πλοίαρχος ήτο δειλός καί ά- 
πεποιήθη τού νά έξέλθγι" ό υποπλοίαρχος εύτολμου ών χα- 
ρακτήρος ήθελεν ίσως έπιχειρισθή τήν έξοδον, άλλά π ι
θανόν πάλιν ίδιαίτεραι όδηγίαι τού Φουσσέ όστις προφα
νώς έπρόδιδε καί ήθελε νά παραδώσνι τόν Αύτοκράτορα 
ήνάγκαζον τόν πλοίαρχον νά τηρή τοιαύτην διαγωγήν. "Ο
πως καί αν εχή ούδεμία έλπίς υπήρχε έκ τής θαλάσσης" 
ό Αύτοκράτωρ τότε άπεβιβάσθη είς τήν Σεξτίαν.

Έάν ή έντολή αύτη άνεθέτετο είς τόν ναύαρχον Βε- 
ρουέλ, (νοι·1ιΐΗ·1) όπως είχον ύποσχεθή είς τόν Αύτοκρά
τορα κατά τήν έκ Παρισίων άναχώρησίν του, ή έξοδος ή
θελεν γείνει κατά πάσαν πιθανότητα, διότι καθ’ 8σον ά- 
φορά τά πληρώματα τών δύο φρεγατών ταύτα ήσαν πλή
ρη ένθουσιασμού καί άφοσιώσεως υπέρ τού Αύτοκράτορος.

'Η φρουρά τής νήσου Σεξτίας έσύγκειτο έκ χιλίων πεν- 
τακοσίων ναυτών σχηματιζόντων έν ώραιότατον τάγμα ού 
τίνος οί άξιωματικοί πλήρης άγανακτήσεως κατά τού 
πλοιάρχου τών φρεγατών, τού άποποιουμένου νά έκβιάστ) 
τήν έξο δον, έπρότεινον νά όπλίσωσι δύο αλιευτικά πλοιά
ρια χιλίων πεντακοσίων τόνων χωρητικότητος έκαστον" οί 
νέοι δόκιμοι ήθέλησαν νά ύπηρετήσουν ώς άπλοι ναύται, 
άλλά καθ’ ήν στιγμήν έπρόκειτο νά έκτελεσθή τό σχέδιον, 
διεκήρυξαν ότι ήν δύσκολον νά έλλιμενισθώσιν έν ’Αμερική 
χωρίς νά προσεγγίσωσι είς κανένα λιμένα τής ’Ισπανίας ή 
τής Πορτογαλλίας.

Έν τούτοις ό Αύτοκράτωρ συνεκάλεσεν είδός τι συμ
βουλίου έκ τών τής ακολουθίας του. Έν τώ συμβουλίω 
τούτω άπεδείχθη ότι δέν υπήρχε πλέον έλπίς περί φρεγα
τών ή άλλων ώπλισμένων πλοίων, ότι τά αλιευτικά πλοιά
ρια ούδεμίαν πιθανότητα έπιτυχίας παρείχον, διακινδυ- 
νεύοντα ή νά συλληφθώσιν έν μέσω τής θαλάσσης ύπό τών 
"Αγγλων, ή νά περιπέσωσιν είς τάς χεϊρας τών συμμάχων.

(α) Κ α τ’ {δίαν το υ  Α ύτοκράτορος ύπ α γόρ ευ σ ιν .
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"ίίστε δύο μέσα σωτηρίας ύπήρχον είσέτι είς τόν Αύτο
κράτορα' δηλαδή, ή νά έπανακάμψη έν τώ έσωτερικώ τής 
Γαλλίας καί δοκιμάση τήν τύχην τών όπλων, ή νά ζητήση 
έν ’Αγγλία άσυλον. Καί έάν μέν τό πρώτον έγένετο παρα
δεκτόν, ό Αύτοκράτωρ εύρισκεν έτοιμους χιλίους πεντακο- 
σίους ναύτας πλήρεις ζήλου καί άφοσιώσεως, όδέ  διοικητής 
τής νήσου όστις ήτο αρχαίος άξιωματικός τού ς-ρατού τής 
Αίγύπτου, άφοσιωμένος ωσαύτως πρός τόν Ναπολέοντα, 
ήθελεν άποβιβασθή έπί κεφαλής τών χιλίων πεντακο
σίων άνδρών είς 'Ρόχεφορ, καί συνενωθήμετά τής φρουράς 
τής πόλεως, ής τό πνεύμα ήν ώσαύτω(ς σύμφωνον, ή εύ- 
διάθετος φρουρά τής ' Ροχέλλης έκ τεσσάρων ταγμάτων 
Ελβετών συγκειμένη ήθελεν προσκληθή καί τοιουτοτρό
πως ήθελον συνενωθή μετά τού ς-ρατηγού Κλωζέλ, (Clausel) 
τού γέννα ίως άνθισταμένου έπί κεφαλής τού στρατού τής 
Βορδιγάλης, ή μετά τού στρατηγού Ααμάρκ (Lam arq ue) 
όστις ειχεν πράξει θαύματα άνδρίας μετά’ τού ύπ’ αύτόν 
στρατού τής Βανδέας (Vendée). Άμφότεροι οί τελευταίοι 
ούτοι στρατηγοί περιέμενον καί έπεπόθουν τόν Ναπολέ
οντα, ό δέ έμφύλιος πόλεμος ήθελε διαδοθή τοιουτοτρό
πως καθ’ άπαν τό έσωτερικόν τής Γαλλίας. Πλήν οί Πα- 
ρίσιοι ήσαν κυριευμένοι, αί Βουλαί διαλελυμέναι, έξακόσιαι 
δέ χιλιάδες έχθρών εύρίσκοντο ήδη είς τό έσωτερικόν τής 
Αύτοκρατορίας' ώστε ούδέν άλλο άποτέλεσμα ήθελε φέρει 
ό έμφύλιος πόλεμος, είμή τήν απώλειαν όλων τών γενναίων 
Γάλλων τών είς τόν Ναπολέοντα άφοσιωμένων, ή απώ
λεια δέ αύτη ήθελεν εϊσθαι έπαισθητή, ανεπανόρθωτος, καθό 
καταστρέφουσα τό μέλλον τής Γαλλίας καί ούδέν άλλο ό
φελος παρέχουσα τώ Αύτοκράτορι είμή συνθηκολόγησιν 
τινά υπέρ αύτού μετά τών εχθρών του.

Ά λλ’ ό Ναπολέων παρητεϊτο πλέον τής βασιλείας καί 
δέν έζήτει είμή άτάραχόν τ ι  άσυλον" έφρικίαζεν είς τήν ί- 
δε'αν τού νά θύστι όλους τούς φίλους του, νά γείνη αίτιος 
τής έρημώσεως τών επαρχιών καί τέλος νά στερήση) τό έ- 
θνικόν κόμμα τών ίσχυροτέρων στηριγμάτων του άτινα τά- 
χιον ή βράδιον ήθελον παλινορθώσει τήν δόξαν καί τήν α
νεξαρτησίαν τής Γαλλίας, δ ι’ έν τόσω μικρόν άποτέλεσμα. 
Έπεθύμει νά ζή ώς ιδιώτης" ή ’Αμερική ήτο τό καταλλη- 
λότερον μέρος, τό μέρος τής έκλογής του" καί ή ’Αγγλία 
αύτή μετά τών εδραίων νόμων της ήδύνατο νά καταστή 
διαμονή του. Φαίνεται δέ κατά τήν πρώτην συναπάντη- 
σίν μου μετά τού πλοιάρχου Μαίϋτλανδ ότι ούτος ήδύ- J  
νατο νά μεταφέργ τόν Αύτοκράτορα μετά τής συνοδίας 
του έν ’Αγγλία ΐνα κατοικήση έκεΐ έν άνέσει. Άφ’ έκείνης 
τής στιγμής ό Αύτοκράτωρ καί οί περί αύτόν έτίθοντο 
ύπό τήν προστασίαν τών Βρεττανικών νόμων, ό δέ ’Αγ
γλικός λαός ό τοσούτον κηδόμενος τής δόξης, δέν ήθελε 
βεβαίως λείψει τού νά ώφεληθή έκ τής περιστάσεως ταύτης 
,ήτις παρίστατο άφ’ έαυτής καί ήτις ήθελε χαράξει τάς

λαμπροτέρας σελίδας τής ιστορίας του. Άπεφασίσθη όθεν 
κοινή γνώμη νά έπιβιβασθώμεν έπί τής ’Αγγλικής μοίρας 
άμα ό Μαίϋτλανδ άπεφαίνετο όρκςικώς ότι ήδύνατο νά μάς 
δεχθή. Άπελθόντες όθεν παρά τώ Ά γγλ ω  πλοιάρχω έπλη- 
ροφορήθημεν ρητώς ότι ούτος είχε πάσαν πληρεξουσιότητα 
άπό τήν Κυβέρνησίν του ΐνα δεχθή τόν Αύτοκράτορα έάν 
ούτος εστεργε νά έπιβιβασθή έπί τού Βελλεροφωντος, καί 
τόν μεταφέρη μετά τής συνοδίας του έν ’Αγγλία, (α)

Τότε ό Αύτοκράτωρ άπήλθεν έπί τού πλοίου,ούχί ύπό τών 
περιστάσεων αναγκαζόμενος, διότι ήδύνατο κάλλιστα νά 
μείντι έν Γαλλία, άλλ’ ΐνα ζήση ώς άπλούς ιδιώτης, Ϊνα 
μήν άναμιχθή τού λοιπού είς τάς ύποθέσεις, καί προ πάν
των ΐνα μή περιπλέξγ τά πράγματα τής Γαλλίας. Βε- 

j βαίως δέν ήθελε λάβει τήν άπόφασιν ταύτην, άν έφαντά- 
ζετο ποτέ τήν άνανδρον υποδοχήν ήν τώ έπεφύλαττον. 
'Η είλικρίνειά του ήτο καταφανής, ή δέ προς τόν ’Αντι
βασιλέα έπιστολή του έδείκνυεν αρκούντως όποιαν πίστιν 
είχε πρός τούς "Αγγλους. Πρός τούτοις, ό πλοίαρχος Μαίϋ
τλανδ, πρός Óv ή έπιστολή αυτη έκοινοποιήθη έπισήμως, 
δέν έφερε καμμίαν έπ’ αύτής παρατήρησιν, έπιδοκιμάσας 
καί καθιερώσας, ούτως είπεΐν, τά έν τή έπιστολή έκφραζο1- 
μενα αισθήματα.

Ούεσσάν— ’Αγγλικά παράλια.

Κυριακή 2 3 .— Περί τάς τέσσαρας τής πρωίας εΐδομεν 
τό Ούεσσάν (Οιιβεββη^τό όποιονεΐχομεν διαβή τήν νύκτα. 
Καθόσον έπλησιάζαμεν είς τήν Μάγχην, ’Αγγλικά δίκροτοο 
καί φρεγάται άνήρχοντο καί κατήρχοντο καθ’ όλας τάς 
διευθύνσεις. Περί τήν νύκτα έφθάσαμεν αντίκρυ τών αγ

γλικών ακτών.

(’Ακολουθεί)

(α ) Τ έσσ α ρα  ε τ η  μ ε τ ά  τ ή ν  δ η μ ο σ ίευ σ ιν  τώ ν  Ά π ο μ ν η μ ο ν ε  υ -  

μ  ά  τ ω ν  κ α ί δ έκ α  ε τ η  μ ε τά  τ ά  δ ιη γ ο ύ μ ε ν α , ό π λ ο ία ρ χ ο ς  Μ α ίϋ τλ α νδ  

έδ η μ οσ ίευ σ ε τ ή ν  εκ θεσ ιν  τ ή ς  έ π ιβ ιβ ά σ ε ω ς  τ ο ύ  Ν α π ο λ έ ο ν το ς  έ π ί  τοί> 

π λ ο ίο υ  ώ ς κ α ί ^ ή ν  έν  α ύ τ ώ  δ ια μ ν ή ν  το υ ’ ή  εχθεσι^  α ύ τ η  κα θ’ ο λ α  σ χ ε 

δόν σ ύ μ φ ω νο ς  μ ε τ ά  τ ώ ν  ’Α π ο μ ν η μ ο ν ε υ μ ά τ ω ν ,  κ α τ ά  το ύ το  

μόνον δ ιέφ ερεν, τ ή ν  ό λ ίγ η ν  ε ιλ ικ ρ ίν ε ια ν  μ εθ ’ ή ς  π οοσεφέρθησ αν ήμΤν.

Τ ού το  ζω ηρ ώ ς κ α ί ά κ α τ α μ α /ή τ ω ς  ά πέδειξεν  ό λ α μ π ρ ύ ν ω ν  τό ν  νο 

μ ικ ό ν  η μ ώ ν  σ ύ λ λ ο γ ο ν  Κ ύριος Β άρτ ( Β β ΐ Ί ΐ ΐ β ^ ,  ο σ τ ις  μ ε τ ά  τ ή ν  έ π α ν ά -  

σ τα σ ιν  το ύ  1 8 3 0  ύπ ή ρ ξεν  υπουργός τ ή ς  δ ικ α ιο σ ύ ν η ς  χ α ί π ο λ λ ά κ ις , 

σ φ ρ α γιδοφ ύλα ξ .
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(Σ  ν ΐέχεια  tôt Φν.ΙΛ. J ' . )

'Ο Πλίνιος πληρώσας ποτε είς τινα των φίλων του πα- 
•τρικόν χρέος, έγραψε προς αύτόν ταύτα. « Έ χω  προσό
δους όλίγας καί ρεγάλας δαπάνας, άλλ’ έκλαμβάνων καί' 
-τήν λιτότητα ώς έν των κτημάτων μου, καρπούμαι έξ αυ
τής όσον αρκεί νά απαντώ είς τάς εκδουλεύσεις καί υπο
χρεώσεις των φίλων μου.» Κατά τούτον τόν τρόπον έσω 
καί Σύ οικονόμος περί τάς ορέξεις καί ήδονάς Σου, ϊνα έ- 
χτ,ς επομένως μέ τ ι να ευχάριστης της γενναιότητος τά 
■φρονήματα.

Πρόσεχε πρός τούτοις μηποτε άποπλανηθής άπό τά της 
{/.αταιότητος θέλγητρα. Λόγος κοινός άποφαίνεται, ότι 
•πρέπει νά όδηγώμεθα είς την διαγωγήν μας άπό την δια
γωγήν των άλλων' άλλ’ ό λόγος ούτος είναι λίαν σκληρός 
κα ί άνάρμοστος. Σύ ιός άμιλλαν έχε, την προσπάθειαν τού 
•νά ύπερ βής άλλας κατά την χρηστότητα' έπειδή ή πενία 
τώ ν ψυχικών αρετών, είναι μυριάκις χείρων τής πενίας δ ι’ 
ής ή τύχη μάς καθίστησι δυστυχείς καί κακοδαίμονας.

’Ενόσω εϊσαι νέα, άπόκτησον γνώσεις καί σύστησον ύ- 
πόληψιν (α), επειδή τής νεότητος παρελθούσης δεν θά έ- 
χης τήν ευχέρειαν' ένθυμού δέ τό χρυσούν τών προγόνων 
μας έπος: Μέμνησο νέος ων, ώς γέρων έστ,’ποτε. Κάρολος 
■ό πέμπτος έλεγεν ότι » ή τύχη φιλεϊ τους νέους ». Τωόν
τ ι ,  τά  πάντα συντρέχουσιν είς την τών νέων άρωγήν καί 
άντίληψιν" προΐούσης όμως τής ηλικίας, τότε δεν θέλεις 
εχει πλέον τούτο τό θέλγητρον, καί δεν Σοί υπολείπεται, 
είμή ό ορθός λόγος καί ή αλήθεια, τά  όποια ό κόσμος ώς 
ε π ί τό πλείστον μισεί καί άποστρέφεται « 'Υμείς, έλε- 
!» γεν, ό Μονταίν, βαδίζετε πρός τήν φήμην καί δόξαν 
!» έν ώ έγώ έπανακάμπτω έκεϊθεν ».

Καθ’ όλα Σου τά επιτηδεύματα άπόβλεπε πρός τό τε- 
"λειότερον, καί μήν έπιχειρίζεσαι μηδέν πριν ερωτήσεις1 
εαυτήν: άρά γε δύναμαι νά τό έκτελέσω κάλλιον ; (β) 
Κ ατά τούτον τόν τρόπον θέλεις αποκτήσει άνεπαισθήτως 
εξεις δικαιοσύνης καί αρετής, αΐτινες προϊόντος τού χρόνου 
θέλουν διευκολύνει τήν τούτων εργασίαν καί έκτέλεσιν. 
ΪΙράξον, ÓTt ό Σενέκας συνεβούλευεν είς τόν Λούκουλον. 
■« Έκλεξον, έλεγε πρός αύτόν, μεταξύ τών μεγάλων άν-

,(a) Bene vulgo audire est alterum patrim onium .
P. Syrus.

¿(6) Ού μετανοεΤ ν α λ λ ά  ττρονοεΤν χ ρ ή  τό ν  σοφ&ν ανδρα. (’Ε π ίχ α ρ μ ο ς ) .

δρών εκείνον όστις Σοί φαίνεται πλέον άξιοσέβαστος, καί 
πράττε τά  πάντα ώσεί νά ήναι εκείνος παρών καί έπο- 
πτεύει τάς πράξεις σου. Πόσον είναι επίφθονοι καί μακά
ριοι έκεΐνοι, οιτινες πλουτούσι τοιαύτης τύχης ώστε νά 
έκλέγωνται ώς υποδείγματα! καί τούτο είναι τοσούτον 
εύμαρέστερον καθ’ όσον οί νέοι έχουσιν έμφυτον κλίσιν πρός 
τήν μίμησιν- επειδή δέ ή άρχαιότης γέμει πολλών τοιού- 
των παραδειγμάτων, έκεΐ μάλλον ζήτει τής εκλογής Σου 
τά άρχέτυπα.

’Επιμελού νά ήσαι εύδαίμων έν όποιαδήποτε καταστά- 
σει εύρίσκεσαι’ (α) απειροπληθή άγαθά μάς διαφεύγουσιν 
άπό άπροσεξίαν καί περιεργείας έλλειψιν, καί τότε εύτυ- 
χούμεν, όταν έπιςήσωμεν τόν νούν μας μέ έξηκριβωμένην 
παρατήρησιν.

'Όσω πλείονα έχεις τήν έπιδεξιότητα τοσούτω μάλλον 
βελτιοΐς τήν ιδίαν Σου κατάστασιν καί υπερεκτείνεις τών 
ηδονών Σου τά όρια. Δέν μάς καθιστά εύτυχεΐς ή τών ά- 
γαθών άπόλαυσις, άλλ’ ή έκ ταύτης προσγινομένη είς ή- 
μάς θυμηδία καί εύχαρίστησις ή'τις έξαρτάται άπό τήν 
μετ’ έπιστασίας προσοχήν καί άκριβή παρατήρησιν.

“Αν οί άνθρωποι περιωρίζοντο είς τήν ιδίαν αύτών κα- 
κάστασιν, δέν ήθελον είσθαι ούτε φιλόδοξοι, οΰτε φθο
νεροί καί θά έπεκράτει ειρήνη γαληνιαία καί ατάραχος’ 
άλλ’ ημείς μήν άρκούμενοι είς τό ένεστώς ζώμεν μέ ελπί
δα πάντοτε μελλούσης έπιτεύξεως.

Αύο είδη παραφρόνων ύπάρχουσιν είς τόν κόσμον’ τό 
μέν πρώτον είναι, όσοι έπερειδόμενοι είς τάς κενάς καί 
ματαίας ελπίδας ζώσι πάντοτε μέ ιδίαν μελλούσης άπο- 
λαύσεως. (β) άλλ’ επειδή δι’ έλλειψιν φρονήσεως ούκ οΐ- 
δασι τί αίτούνται, όταν άποτύχωσι, δυσφορούσι καί άγα- 
νακτούσι καί ούτω διάγουσι διηνεκώς βίον άβίωτον καί 
τεταραγμένον, ένώ οί νουνεχείς,συλλαμβάνοντες επιθυμίας, 
τών οποίων ή έκπλήρωσις είναι έφικτή, σπανίως έξαπα- 
τώνται καί άποτυγχάνουσι’ έάν όμως συμβή τό εναντίον, 
ποριζόμενοι έκ τής τοιαύτης άγνοιας των καί πλάνης όλην 
τήν ένδεχομένην ώφέλειαν, παρηγορούνται καί ήσυχάζου- 
σιν. Οί τοιοΰτοι έχέφρονες δέν άγνοούσι προσέτι ότι παύει 
τών αγαθών ή έφεσις, ή διά τής άπολαύσεως, ή διότι εί
ναι αδύνατος τής έπιθυμίας των ή έπίτευξις.

Δεύτερον δέ είδος είναι, όσοι περιορίζονται άπλώς είς 
τό παρόν, καί περί τής σήμερον μόνον φροντίζουσι περί δέ 
τής αΰριον πάντι άμεριμνούσιν" οί τοιούτοι κακώς οίκονο- 
μούντες τά  κατ’ αυτούς, καί τήν τύχην αύτών καταστρέ- 
φουσι, καί τήν ύπόληψιν άμαυρούσι, καί τήν αίσθησιν τού

Ε Μ.

(α) "Αν εΰ φρονης τά  π ά ντ α  ευδαίμω ν εσ η . (Σ ιμω νίδης).

(β) Καί δυστυχώ ς τό  π λ ε ίσ τ ο ν  μέρος τώ ν θνητώ ν έπ ά γετα ι είς  τ ή ν  

κατηγορίαν τα ύ τη ν .
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καλού δέν αισθάνονται. Ά λλ’ οί νουνεχείς καί συνετοί συ- 
νάπτοντες τούς δύο χρόνους, καί τό παρόν άπολαύουσι 
καί πρός τό μέλλον, καθ’ όσον είναι δυνατόν,άποτείνονται.

“Εν τών άπαραιτήτων χρεών είναι τά νά μεταχειρι- 
ζώμεθα τόν χρόνον πρός ίδιον ημών όφελος, τά όποιον οί 
πλείονες άγνοούσι' διά τούτο ολίγοι είναι έκεΐνοι οιτινες 
τόν έκτιμώσι καθ’ όλον τό βάρος του. Έ λεγέ τις τών άρ- 
χαίων, ότι πρέπει έκαστος νά άποδίδη είς έαυτάν λόγον 
πασών τών στιγμών τής ζωής του (α), διά νά ώφελήται 
έκ τού ένεστώτος έχων μικροτέραν ανάγκην τού μέλλον
τος. Ό  χρόνος αστραπηδόν διαβαίνει καί παρέρχεται' οθεν 
οφείλεις νά μήν καταχράσαι αύτού. Οί άνθρωποι καταναλί- 
σκουσι τήν ζωήν των είς έλπίδας άνεκβάτους καί φρούδας' 
ΐχνηλατοΰντες τήν τύχην ή καί άπεκδεχόμενοι αυτήν, έ
καστος φρονεί οτι είναι άτελής καί έλλειπής ή ιδία του 
κατάστασις, καί ένασχολεΐται μέν παντί σθένει είς τήν 
ταύτης βελτίωσιν, δέν δύναται όμως νά τήν άναπληρώσγ. 
Ή ζωή δέν άριθμεΐται άπό τό μήκος τού χρόνου άλλ’ άπό 
την χρήσιν ήν ήθελέ τις κάμει. Σκέφθητι όθεν ότι έχεις 
•πνεύμα (β) νά καλλιεργήσεις καί διαθρέψης μέ τά άληθή 
φρονήματα, καρδίαν (γ) ΐνα καθαρίσγς καί άποσμύξης τών 
ρύπων της, καί θρησκείαν (δ) ϊνα άποδώσης είς αύτήν 
τήν λατρείαν καί εύλάβειαν.

*
(’Ακολουθεί.)

( ϊ )  Μ ή λη υμ ,ονή ς Sè τό  το υ  Π υθαγόρα. α Μ ηδ’ û rvov  μ α λ α κ ο ΐσ ιν  

έ~’ ¿ΐμμχσι προ ϊδέζα α βα ι —ρΐν τω ν  ήμερ ινω ν Ιρ γ ω ν  τ ρ ίς  ε χ α α τ ο ν  έ -  

π ελ θ ε ίν · Πή π α ρ έ δ η ν ; τ ί  δ’ ω ρεξα; τ ί  μ οί δέον ο ΰ χ  έ τ ε λ έ τ θ η  ;

(6) Les femmes seraient plus heureuses si elles pre
naient de leur esprit tout le soin qu’elles prenneut de 
leu r visage. (Mme Cécile Fée)

(y )  On doit dans l ’éducation des jeunes personnes, 
parler à leur cœur autant p lus qu’à leur raison, les 
conduire par une religion aussi alfectuée mais plus 
éclairée, peu t-être  et plus grande qu elle ne l’était 
autrefois. * (De Bonald)

(δ) Voulez vous qu’une femme ait dans le caractère 
de l’humilité sans bassesse, de la  fléxibilité sans lâche 
complaisance, une charité inépuisable qui s’attachant 
surtout au bien de l'âme cherehe pourtan t à p rocurer 
le bien du moment ? voulez-vous tou t cela ? rendez-la 
chrétienne. (Mme Necker de Saussure)

HMEPAI ΤΙΝΕΣ EN ΜΑΔΡΙΤΗ.

(Σ υνέχεια . ίδε Φν.Ι.Ιάδ. Β '.)

"Οταν έν τινι οικία ύπάρχουσι δωμάτια δι’ ένοίκΜν, 
άναρτούν άπό τού παραθύρου μικρόν τεμάχιον λευκού χάρ
του όπερ όταν μέν είναι άνηρτημένον κατά μέσον τού πα
ραθύρου σημαίνει ότι τά  δωμάτια είσί έφωδιασμένα δι’ έ- 
πίπλων, όταν δέ είς τήν άκραν, τό έναντίον.

Αί οίκίαι, γενικώς έν Μαδρίτνι,ούδεμίαν ίδιάζουσαν άρ- 
χιτεκτονικήν έχουσι, διαιρούνται δέ ώς καί πανταχόσε είς 
δύο ή τρεις όροφάς. Αί έξώθυραι μόνον είσί αξιοπαρατήρη
τοι ένεκα τής πληθύος τών χάλκινων καί σιδηρών κοσμη
μάτων αύτών τών μετά πλείστης όσης τέχνης καί φιλοκα
λίας έξειργασμένων.

’Εν ’Ισπανία ώς καί έν Τουρκία ύπάρχουσι νυκτοφύλα
κες' οί Σ ε per οι (Serenos) ώς τούς όνομάζουσιν, άρχίζουσι 
τόν περίπατον αύτών άπό τής ένδεκάτης τής νυκτός μέ- 

; χρι τής πρωίας' μή άρκούμενοι δέ ν’ άναγγέλλωσι τήν ώραν 
καί τόν καιρόν, έκτελούσι καί χρέη θυρωρού' έχοντες μεθ’ 
έαυτών τάς κλείδας άπασών τών οικιών, άνοίγουσι τήν 
θύραν είς τούς άργοπορούντας ένοικάτορας καί οδηγούσε 
αυτούς μέχρι τού δωματίου των άντί εύτελούς τινός φίλο- 
δωρίας.

Περιβεβλημένος τόν μανδύαν του καί ώπλισμένος 
διά μακράς λόγχης είς τής οποίας τό άκρον υπάρχει μ ι
κρός φανός, ό Σερέγος είναι ό τελευταίος έπιζών ήρως 
τών ’Ισπανικών νυκτών, ή δέ μονότονος φωνή του ή τάς 
ώρας άναγγέλουσα, είναι ό μόνος κώμος ό ύπό τά παρά
θυρα τών οικιών άκουόμενος σήμερον. Δέν υπήγα ποτέ είς 
τήν Άνδαλουζίαν, όπου ώς λέγεται, ανευρίσκει τις τήν ’Ι
σπανίαν τών μυθιστορημάτων, άλλά καθ’ όσον διέμεινα έν 
Μαδρίτη, ούδεμίαν μεταξίνην κλίμακα είδον άνηρτημένην, 
ούδένα διά τής κιθάρας διάλογον ήκουσα. Οί μόνοι Gui- 
tareros (κιθαρωδοί) είσί σήμερον οί τυφλοί έπαΐται (διότε 
ύπάρχουσι πολλοί τοιούτοι έν ’Ισπανία ένθα ό ήλιος προσ
βάλλει τά  μάλα τήν ορασιν) οιτινες τήν εσπέραν έστηριγ- 
μένοι έπί τών θυρών μέλπουσι τόν θλιβερόν καί μονότονον 
ήχον των. Τό κλειδοκύμβαλον θριαμβεύει ώσαύτως έν Μα- 
δρί-ηρ' εύρίσκεται ανεξαιρέτως είς όλους τούς οίκους καί είς 
όλα ακόμη τά καφενεία, ών οί φοιτηταί θέλγονται καθ’ έ- 
σπέραν τήν άκοήν διά στροβίλων καί άλλων ήχων. ’Επι
κρατεί πρός τούτοις ή συνήθεια νά κράζουσι τούς ύπηρέτας 
τών καφενείων κτυπώντες τάς χεΐρας ώς είς τούς μύθους 
τής Χαλιμάς. Τά καφενεία γενικώς δέιί είναι μεγαλοπρεπή* 
είς τινα μάλιστα δίδουσιν είσέτι τόν καφέ είς ποτήρια' τά  
παγωτά (bebidos heladas) ziel κάλλι'στα καί γίνεται με
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γίστη αύτών χρήσις. Συνειθέστατον ποτόν του τόπου είναι 
ό ζύθος μέ τό λεμόνιον, άλλα τό γ ενικόν ποτόν είναι τό ύ
δωρ του όποιου γίνεται ύπερφυσική κατανάλωσις" πίνουν ύ
δωρ καθ’ ολον τό διάστημα τής ημέρας, πωλοϋν ύδωρ εις 
όλας τάς γωνίας των όδών, καί εις την τράπεζαν άκόμη 
σοί προσφέρουν παμμεγέθη ποτήρια ύπατος' πλήν εις τούτο 
έχουσι δίκαιον διότι καθό μεσημβρινοί έχουσιν ανάγκην ά- 
ναψύξεως.

Οΐ άχάριστοι αϋτοί ’Ισπανοί οί τοιούτου λαμπρού ήλιου 
άπολαύοντες μεταχειρίζονται παν μέσον ίν’ άποφύγωσι τάς 
άκτΐνάς του' παραπετάσματα, τάπητες, αύλαΐαι, παραθυ
ρόφυλλα, τά  πάντα τίθενται εις ενέργειαν κατά των ηλια
κών άκτίνων. Έν τοσούτω έν Μαδρίτη κάμνει πολλάκις 
άρκετόν ψύχος τής πόλεως ουσης έπί υψηλού όροπεδίου καί 
πλησίον τής σειράς τώνόρέων Γχουαδαράμα (f*u adarrama) 
καί όμως οί ’Ισπανοί έχουν παροιμίαν λέγουσαν ούτω: 
"Τρεις μήνες χειμών καί έννέα μήνες κόλασις»— κόλασιν 
δέ καλούσι την ζέστην !

Περί μεσημβρίαν ή κίνησις κοπάζει έν Μαδρίτη' όλοι 
κοιμούνται καί αύταί αί έκκλησίαι είσί κεκλεισμέναι· είναι 
ώς ή Κυριακή έν Λονδίνω κατά την ώραν τής ίεράς άκο- 
λουθίας, καθ’ ήν μόνον Γάλλους άπαντα τις εις τάς άγυιάς.

Τό κεντρικώτερον τής Μαδρίτης μέρος είναι, ώς είρη- 
τα ι ή Πύ.Ιη τον ΉΛίου έκεΐ είναι προσέτι καί τό ύπουρ- 
γείον των Εσωτερικών μετά του ηλεκτρικού τηλεγράφου, 
όπισθεν δέ τούτου είναι τό ταχυδρομεΐον. ’Εντεύθεν άρχεται 
ή πλατεία Μ αγιορ  σήμερον ΠΙατ&ΐα τον Συντάγματος  
καλούμενη' άλλά ποίου Συντάγματος ·, τό ζήτημα τούτο 
διετέλεσεν αείποτε έν τώ σκότει. Έν μέσω τής πλατείας 
ταύτης, έν ή ώς λέγεται, τελούνται συχνάκις ταυρομαχίαι 
λαμβανόντων μέρος τών νέων τής άριστοκρατίας, υπάρχει 
τό έξ ορειχάλκου άγαλμα τού Φιλίππου Γ '. Εκατέρωθεν 
τής πλατείας ύπάρχουσιν ή όδός τού ΤοΜ'ΰου άγουσα εις 
τήν παλαιάν λεγομένην Μαδρίτην, ή όδός Μ αγώ ρ , ή Με - 
γά.Ιη  όδός άγουσα εις τήν Μ ιχράν ΙΙ.Ιατειαν τής ΠόΛεως 
(Plazuclla della M ila) ένθα κείται ό πύργος όστις ύπήρ- 
ξεν ειρκτή τού Φραγκίσκου Α'. Πορρωτέρω, εις τήν γω- ! 
νίαν ττ,άΕκχΛησίας τής Π αναγίας  (Santa Marin) ύπάρχει 
μικρά όδός έν ή αιματηρά διεδραματίσθη σκηνή, ή ΰπά 
τού ’Αντωνίου Περέζ δολοφονία τού Έσκοβέδου ώς άνα- 
καλύψαντος τάς μυστικάς αύτού σχέσεις μετά τής πριγ- 
κιπέσσης Έβολι ερωμένης τού Φιλίππου Β'. Τό παλάτιον 
τής πριγκιπέσσης εις τήν έν τή άκρα τής μικράς όδού πλα
τείαν κείμενον, κατοικεϊται σήμερον ύπό τού Δανιέλου Βεϊσ- 
βέλλερ (Vcisveller) κ,αί είναι μία άπό τάς φίλοξενεστέρας 
οικίας τής Μαδρίτης.

(’Ακολουθεί.)

Ο II Α Ο Υ Τ ί ί Λ " .
Άλληγορική Μυθιστορία 

ΓΕΩΡΓΙΑ* *ΑΝΔΗ*

{’Εκ τοΰ ΓαΛΜκον.)

{Σ υνεχεία  ίόε Φυ.Ι.Ιάυ. Ε '.)

Είτα έγκαταλείπουσα τον βραχίονά του άπεμακρύνθη 
μεγάλοις βήμασι. Ό  Φράντζ ήσχύνθη διά τήν άδυναμίαν 
του καί δραμών προς αυτήν έλαβε τήν χεΐρά της καί είπε:

—  νΟχι, δεν φοβούμαι έμπρός.
Χωρίς νά άπαντήση έξηκολούθησε τό βάδισμά της, άλλ’ 

άντί νά διευθυνθή πρός τον ναόν, ώς τήν πρώτην φοράν, 
εΐσήλθεν εις τάς στενάς όδούς αίτινες ήγον εις τήν πλα
τείαν. Ή  σελήνη είχε κρυβή καί τά βαθύτερον σκότος 
έκάλυψε τήν πόλιν. Ό  Φράντζ μόλις διέκρινε πού έθετε 
τον πόδα καί δεν ήδύνατο νά διακρίντι ούδέν εις τάς σκο- 
τεινάς σκιάς αίτινες πανταχόθεν τον περιεκύκλουν. Ήκο- 
λούθησε τυχαίως τήν οδηγόν του, ήτις άπεναντίας έφαί- 
νετο γνωρίζουσα κάλλιτα τον δρόμον της. ’Από καιρόν εις 
καιρόν λάμψεις τινές διαφεύγουσαι διά τών νεφών έδείκνυον 
εις τόν Φράντζ τό άκρον ρύακός τίνος, γέφυράν τινα ή θό- 
λον ή άγνωστόν τ ι μέρος δαιδάλου σκοτεινών καί δυσβά- 
των όδών. "Οθεν, ταχέως ήννόησε ότι είχεν άποπλανηθή 
εις τάς όδούς τής Βενετίας καί ότι εΰρίσκετο εις τήν διά— 
κρισιν τής οδηγού του" άποφασισμένος όμως τό παν νά 
ΰπερπηδήσν) δεν έδειξε τήν παραμικράν άνησυχίαν καί 
άφέθη νά όδηγήταιζχωρίς τήν παραμικράν παρατήρησιν. 
Μετά μίαν ώραν ή προσωπιδοφόρος έσταμάτησεν.

—  Πολύ καλά, είπεν εις τόν κόμητα, έχεις καρδίαν. 
’Εάν τό έλάχι^ον σημεΐον φόβου έδείκνυες κατά τόν δρό
μον μας, δεν ήθελον ποτέ πλέον σοί ομιλήσει, άλλ’ έστά- 
θης άπαθής καί είμαι ευχαριστημένη. Έ ς  αύριον λοιπόν εις. 
τήν πλατείαν Αγίου Ίωάννου καί Παύλου. Μή ζητήσης 
ήδη νά μέ άκολουθήσης είναι άνωφελές. Στρέψον πρός τά 
δεξιά καί θά εΰρης τήν πλατείαν Αγίου Μάρκου. Καλήν 
έντάμωσιν.

Έσφιγξε ζωηρώς τήν χεΐρα τού κόμητος καί πριν λάβ·/) 
καιρόν νά τήν άπαντήσιρ έγεινεν άφαντος όπισθεν τής γωνίας 
τής όδού.'Οκόμης έμεινε ς-ιγμάς τινας άκίνητος, έκπληκτος 
είσέτι δι’ όσα τώ συνέβησαν καί άμφίβολος περί τού πρα- 
κτέου. Συλλογισθείς όμως άφ’ ένός ότι ολίγον ένδεχόμενον 
ήτο νά έπανεύρ-ρ τήν μυςη,ριώδη γυναίκα καί τόν κίνδυνον 
άφ’ ετέρου ν’ άποπλανηθή πρός άναζήτησίν της, άπεφάσισε 
νά έπιστρέψνι οίκαδε. Ήκολούθησεν όθεν τήν όδόν πρός τά

Ε Δ Ε Μ. 67

δεξιά, καί μετά τινας στιγμάς εύρέθη τωόντι εις τήν 
πλατείαν Αγίου Μάρκου άφ’ οπού ευκόλως έφθασεν εις
τόν οίκόν του.

Τήν επαύριον, άκριβής εις τήν συνέντευξιν, έφθασεν εις 
τήν πλατείαν καθ’ ήν στιγμήν τό ώρολόγιον τής ’Εκ
κλησίας έσήμανε τήν ένδεκάτην. Είδε τήν προσωπιδοφό- 
ρον ήτις τόν περιέμενε έμπροσθεν τών βαθμιδών τού πυ- 
λώνος.

—  Πολύ καλά, τώ είπεν, είσαι άκριβής, άς είσέλ- 
θωμεν.

Ταύτα λέγουσα, έστράφη όρμητικώς πρός τήν έκκλη- 
σίαν" ό Φράντζ βλέπων τήν θύραν κεκλεισμένην καί γνω- 
ρίζων ότι δέν ήνοίγετο εις κανένα έν ώρα νυκτός, τήν έξέ 
λαβεν διά παράφρονα' άλλ’ οποία ή έκπληξίς του βλέπων 
τήν θύραν υποχωρούσαν εις τήν πρώτην άπόπειραν! Ήκο 
λούθει μηχανικώς τήν οδηγόν του ήτις έκλεισε ταχέως τήν 
θύραν είσελθόντος καί αύτού. Εΰρέθησαν καί οί δύο εις 
τά  σκότη, άλλ’ ό Φράντζ ένθυμηθείς ότι δευτέρα τις θύρα 
χωρίς κλεΐθρον τούς έχώριζεν άπό τόν νάρθηκα δέν άνησύ 
χησε παντελώς καί ήτοιμάσθη νά σπρώξή καί ταύτην διά 
νά είσέλθουν, άλλ’ ή οδηγός του τώέκράτησε τόν βραχίονα.

—  Είσήλθες ποτέ εις τήν έκκλησίαν ταύτην ; τόν ή- 
ρώτησεν αίφνηδίως.

—  Είκοσάκις, άπήντησε, τήν γνωρίζω τόσον καλώς,

λείωσεν, αί άκτίνες τής πρωίας είσδύουσαι διά τών παρα
θύρων κατές·ησαν ώχράν τήν τών κηρών λάμψιν. Καίτοι ό- 
μιλήσασα πολλάς ώρας, χωρίς ν’ άναπαυθή ούδέ ςτγμήν καθ’ 
όλην τήν νύκτα, ούδέ ή φωνή της ούδέ τό σώμά της έπρό- 
διδον τόν παραμικρόν κάματον" ή κεφαλή της μόνον έκλινε 
πρός τό ςήθός της, όπερ έπαλλε βιαίως, έφαίνετο δέ άκού- 
ουσα τούς ς-εναγμούς οίτινες έξήρχοντο. Αίφνης άνήγειρε 
τήν κεφαλήν καί ύψώσασα τούς βραχίονάς της πρός τόν 
ουρανόν:

—  “Ω ! δουλεία ! δουλεία ! άνέκραξεν.
Εις τούς λόγους τούτους δάκρυα ρέοντα ύπό τήν προ

σωπίδα της έπιπτον έπί τής μαύρης αυτής έσθήτος.
—  Διατί κλαίεις; έκραξεν ό Φράντζ πλησιάζων πρός 

αύτήν.
—  Έ ς αύριον, άπήντησεν αΰτη, περί τό μεσονύκτιον, 

έμπροσθεν τού οπλοστασίου.

Καί έξήλθεν διά τής πλαγίας δεξιάς θύρας ήτις καί έ- 
κλείσθη βαρέως. Τήν αύτήν στιγμήν ό ορθρος έσήμανε" ό 
Φράντζ καταληφθείς ύπό τού άπροσδοκήτου θορύβου τού 
κώδωνος έστράφη καί είδεν όλους τούς κηρούς έσβεσμέ- 
νους. Έμεινε στιγμάς τινας άκίνητος ύπ’ έκπλήξεως, είτα 
έξήλθε τής έκκλησίας διά τής μεγάλης θύρας ήν οί ίερο- 
κόμοι είχον άνοίξει καί έπέστρεψε βραδέως οίκαδε ζητών 
νά έννοήση, οποία ή τοσοΰτον θρασεία γυνή, ή τοσούτον

οσον και ο αρχιτεκτων οστις την κατεσκευασε. , ι , ( . ,
, ' ,ν . ,γ λ , καλλιτεγνης, ή τοσούτον πληρης θέλγητρων εις τους λό-

—  Ειπε οτι νομίζεις οτι την γνωρίζης, όιοτι πραγμα- , . , , , „ ,έ  ,
_ , ,γ , . ,; . ,, , νους της και μεν αλοπρεπης εις το βαοισμα της.

τικως οεν την γνωρίζεις εισετι, εισελθε. ί 1 * 1
Ό  Φράντζ έσπρωξε τήν δευτέραν θύραν καί εΐσήλθεν Τήν έπαύριον περί τό μεσονύκτιον ό κόμης ήτον έμπρο- 

έντός τής έκκλησίας. ΤΗτο μεγαλοπρεπώς φωτισμένη παν- *θεν τού οπλοστασίου" εύρε τήν προσωπιδοφόρον ήτις τόν 
ταχόθεν καί διόλου έρημος. έπερίμενε καί ήτις χωρίς νά προφέργ λόγον τινά ήρχισε νά

—  'Οποίαν τελετήν θά πανυγυρίσουν; ήρώτησεν ό π Ρ°ΧωΡή ταχέως.
Φράντζ έκθαμβος. ' Φθάσασα εις μίαν έκ τών πλαγίων θυρών τής δεξιάς

—  Ούδεμίαν, ή έκκλησία μέ έπερίμενεν^άπόψε, ιδού πλευράς, εςαματησεν, είσήξεν εις τό κλεΐθρον κλείδα χρυ- 
διατί" άκολούθει μοι. σήν, ην ειδεν ό Φράντζ λάμπουσαν εις τάς άκτΐνας τής σε-

Ματαίως ό κόμης προσεπάθησε νά έννοήσηι τούς λόγους ληνης, ηνοιζε άνευ τού έλαχιστου θορυοου και είσήλθε πρω- 
τής άγνώστου, δεσμευμένος όμως ύπό δυνάμεοις μύστη- τη νευουσα τώ Φραντζ να την άκολουθηση. Ούτος έδις·ασε
ριώδους τήν ήκολούθει τυφλώς. Τόν εφερεν είς τό μέσον 
τής έκκλησίας καί τόν έκαμε νά παρατηρήσιρ, έννοήσνι καί 
θαυμάση τήν γενικήν διάταξιν.

Μεταβαίνουσα άκολούθως εις τήν έξέτασιν έκάστου μέ
ρους, τώ έξέθεσε κατά σειράν τόν νάρθηκα, τάς στήλας, 
τά  παρεκκλήσια, τά θυσιαστήρια, τά  άγάλματα, τάς ει
κόνας καί όλα τά  κοσμήματα, τώ  εξήγησε τήν έννοιαν έ
κάστου, τώ έφανέρωσε τήν κεκρυμμένην ιδέαν έφ’έκάς-ου 
σχήματος, τώ έκαμε νά αισθανθή τάς ώραιότητας τών έρ
γων άτινα συνέθετον τό σύνολον καί τόν είσήξε, ούτως 
εΐπεΐν, εις τά  ένδόμυχα τής έκκλησίας. 'Ο Φράντζ ήκροάτο 
μέ θρησκευτικήν προσοχήν ολους τούς λόγους τού εύγλώττου 
¿κείνου στόματος όπερ ήρεσκε νά τόν διδάσκη. “Οταν έτε-

πρός στιγμήν" διότι έάν τις άνεκαλύπτετο εισερχόμενος 
τήν νύκτα δι’ άντικλειδίου εις τό όπλοστάσιον, έξετίθετο 
είς πολεμικόν δικαστήριον, ήτο δέ σχεδόν άδύνατον νά 
διαφύγγ μέρος φυλαττόμενον ύπό πλήθους σκοπών. Βλέ
πων όμως τήν προσωπιδοφόρον έτοίμην νά κλείση τήν θύ
ραν έμπροσθέν του, άπεφάσισε νά ριψοκινδυνεύσει, ΐνα ίδη 
τήν λύσιν τής μυστηριώδους ταύτης σκηνής.

Διέβησαν κατ’ άρχάς πολλάς αύλάς, κατόπιν διαδρόμους 
καί ςοάς, τών οποίων τάς θύρας αυτη ήνοιγε διά τής χρυ
σής κλειδός, καί τέλος είσήλθον είς τάς εύρυχώρους αίθούσας 
πλήρεις όπλων παντός είδους καί χρόνου, άτινα έχρησίμευ- 
σαν κατά τούς πολέμους τής δημοκρατίας είτε ύπερασπι- 
ζομένης έαυτήν είτε έπιθετομένης κατά τών έχθρών της.
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Αί αί’θουσαι αύται έφωτίζοντο ύπό φανών πλοίων τεθειμέ
νων άνά ’ίσα διαστήματα μεταξύ τών τροπαίων' εδειξεν 
εις τον κόμητα τα περιεργότερα καί περιφημότερα όπλα, 
όνομάζουσα εκείνους εις ους άνήκον ποτέ καί τάς μάχας 
εις ας τά μετεχειρίσθησαν, διηγαυμένη τά ανδραγαθή
ματα ών είχον γίνει όργανα. Τοιουτοτρόπως άνέδειξε ζωη- 
ρώς εις τά όμματα του Φράντζ όλην την Βενετικήν ιστο
ρίαν. Έπισκεφθέντες τάς τέσσαρας αίθούσας άφιερωθείσας 
είς την έκθεσιν ταύτην, τον ώδήγησεν εις τελευταίαν τινά 
έ’τι εύρυχωροτέραν καί φωτιζομένην ως τάς πρώτάς ένθα 
εύρίσκοντο ξύλα προς κατασκευήν, λείψανα πλοίων, διαφό
ρου μεγέθους καί σχήματος καί μέρη ολόκληρα του τελευ
ταίου Βουχί ι ταύρον. Έδίδαξεν είς τόν σύντροφόν της 
την ιδιότητα τών ξύλων, την χρήσιν τών πλοίων, την ε
ποχήν είς ήν κατεσκευάσθησαν καί τό ρνομ,α τών εκστρα
τειών είς άς έλαβον μέρος' είτα δεικνύουσα τήν στοάν του 
Βουχενταΰρον,

—  Ιδού, είπε μέ φωνήν θλιβερωτάτην τά λείψανα πα- 
ρελθούσης βασιλείας. Ιδού τό τελευταίον πλοΐον όπερ έ
φερε τόν Δόγην νά νυμφευθή τήν θάλασσαν, (α) 'Η Βενετία 
είναι ήδη δούλη καί αί δοϋλαι δεν νυμφεύονται. "Ώ δου
λε ία ! δουλεία!

'Ως τήν προτεραίαν, έξήλθεν άφού έπρόφερε τούς λόγους 
τούτους, λαβούσα ταύτην όμως τήν φοράν μεθ’ έαυτής τόν 
κόμητα όστις δεν ήδύνατο άκινδύνως νά μένη είς τό όπλο- 
στάσιον.

Έξήλθον κατά τόν αυτόν τρόπον καθ’ 8ν καί είσήλθον 
καί διέβησαν τήν τελευταίαν θύραν χωρίς νά άπαντήσω- 
σιν ούδένα. Φθάσαντες είς τήν πλατείαν ύπεχρεώθησαν είς 
νέαν συνέντευξιν διά τήν επαύριον καί ούτως έχωρίσθησαν.

Τήν επαύριον, καί τάς ακολούθους ημέρας, ώδήγησε τόν * 
Φράντζ είς τά κυριότερα μνημεία τής πόλεως, είσάγουσα 
αύτόν με άκατανόητον ευκολίαν καί εξηγούσα μέ θαυμα- 
σίαν ευκρίνειαν ό,τι παρουσιάζετο είς τά  όμ,ματά των, έκ- 
τυλίσσουσα θαυμάσιους θησαυρούς ευφυΐας καί ευαισθησί
ας. Ούτος ήγνόει τ ί νά θαυμάσ·ρ πλειότερον, τό πνεύμα όπερ 
τόσον βαθέως ήννόει τά πάντα, ή τήν καρδίαν ήτις ήνω- 
νεν είς τάς ιδέας της τόσον ωραίας όρμάς ευαισθησίας. "Ο
τ ι  είς αύτόν δέν ήτο είμή φαντασία, μετεβλήθη εντός ολί
γου είς αίσθημα πραγματικόν καί βαθύ. 'Η περιέργεια τόν 
παρεκίνησε νά συνδέσνι ομιλίαν μετά τής άγνωστου, άλλ’ ή 
έκπληξις τόν έκαμε νά εξακολούθηση. Κατόπιν όμως ή 
έξις τού νά τήν βλέπη καθ’ έκάς-ην νύκτα κατήντησε δ ι’ αύ
τόν πραγματική ανάγκη. Καί τοι οί λόγοι τής άγνωστου

(α) Π α λ α ώ ν  εθ ιμ ο ν  τ ή ς  Β εν ετ ικ ή ς  δ η μ ο κ ρ κ τ ία ς  τ ο  νά  CÍ—τ η  ί  Δ ίν η ς  

κ α τ ’ έ τ ο ς  δ α κ τύ λ ιο ν  ε ίς  τ ή ν  θ ά λ α σ σ α ν  ώ ς δήθεν νυ μφ ευόμενος τ ή ν  Ά -  

δ ρ ια τ ικ ή ν . '  ( - η μ .  το ύ  Μ ετ.)

ήσαν πάντοτε σοβαροί καί λυπηροί, ό Φράντζ όμως εύρισκεν 
έναύτοΐς θέλγητρονάπεριόριστον όπερ τόνσυνέδεε μετά τής 
άγνώτου επί μάλλον καί μάλλον καί δέν ήδύνατο νά κλείσιρ 
όμμα τήν αύγήν άν τήν νύκτα δέν ήκουε τούς στεναγμούς 
της. "Ετρεφε σέβας τοσούτον ειλικρινές καί βαθύ διά τά 
παθήματα άπερ έφαντάζετο ότι είσέφερεν, ώστε δέν είχε 
τολμήσει έως τότε νά τήν παρακαλέσν) όπως άφαιρέση τήν 
προσωπίδα της,καί νά τώ εΐπτι τό όνομά της. ’Επειδή δέ 
αύτη δέν είχεν έρωτήσες τό ίδικόν του ήθελεν έρυθριάσει 
νά φαν/ι περιεργότερος καί άκριτότερος εκείνης, όθεν άπε- 
φάσισε νά περιμείνη όπως τά μάθη όλα έκ τής καλής της 
θελήσεως καί όχι έκ τής όχλήρότητός του. Αύτη έφάνη έν- 
νοήσασα τήν . λεπτότητα ταύτην τής συμπεριφοράς του καί 
τρόπόν τι να τήν ευχαριστεί, διότι είς πάσαν συνάντησιν τώ 
έδείκνυε περισσοτέραν πίστην καί συμπάθειαν. Καί τοι ού- 
δείς λόγος έλέχθη μεταξύ τω ν, ό Φράντζ έννόησεν ότι έ- 
γνώριζεν αύτη τό πάθος του κάί ότι ήτο εύδιάθετος νά τό 
συμμερισθη. Αί ελπίδες του μόναι. είρκουν νά τόν κατασ
τήσουν ευτυχή, κάί όταν ήσθάνετο ζωηροτέραν τήν επιθυ
μίαν νά γνωρίσγ έκείνηνήν ένδομύχως ώνόμαζεν έρωμένηντου 
ή φαντασία του προσβεβλημένη καί, ούτως είπεΐν, πεπεισ
μένη περί τού μεγαλείου όπερ τήν περιεκύκλου, τήν έζωγ- 
ράφιζε είς εαυτόν τοσούτον τελείαν καί ώραίαν ώστε έτρό- 
μαζε τήν στιγμήν καθ’ ήν ήθελεν άποκαλυφθή έμπροσθέν 
του.

Νύκτα τινα περιπλανώμενος είς τάς κιονοστοιχίας τού 
'Αγίου Μάρκου, ό Φράντζ έσταματήθη ύπό τής προσωπιδο- 
φόρου έμπροσθεν είκόνος παριστώσης νεάνιδα γονυπετού- 
σαν έμπροσθεν τού 'Αγίου προστάτου τής εκκλησίας καί 
τής πόλεως.

—  Τί λέγεις περί τής γυναικός ταύτης; τόν ήρώτησεν 
άφήσασα αύτόν προηγουμένως νά τήν έξετάση.

—  Είναι ή θαυμασιωτέρα ώραιότης, άπήντησεν, ώραιό- 
της ήν νά φαντασθή δύναταί τις άλλ’ ούχί καί ν’ άπαντή- 
σγ|. 'Η έμπνευσμένη ψυχή τού καλλιτέχνου ήδυνήθη νά μάς 
παρέξη τήν θείαν εικόνα, άλλά τό πρωτότυπον δέν δύνα- 
τα ι είμή νά ύπάρχγ είς τόν ούρανόν.

Ή  προσωπιδοφόρος έσφιγξε ζωηρώς τήν χεΐρα τού Φράντζ. 
—  Έ γώ , έπανέλαβε, δέν γνωρίζω ώραιοτέρσν μορφήν πα
ρά τού ενδόξου 'Αγίου Μάρκου καί δέν ήθελον έρωτευθή εί
μή εκείνον όστις είναι ή ζωηρή του είκών.

Τούς λόγους τούτους άκούσας ό Φράντζ ώχρίασεν καί 
έκλονίσθη ώς σκοτιδινιών. Παρετήρησενότιή μορφήτού'Α- 
γίου ώμοίαζεν εντελώς μέ τήν ίδικήντου.

Έγονυπέτησε έμπροσθεν τής άγνωστου καί λαμβάνων 
τήν χεΐρα της έπλήρωσεν αύτήν δακρύων χαράς ούδένα προ- 
φέρων λόγον. (έπεται συνέχεια.)
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ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣ1Σ ΥΠΕΡ ΤΩΝ 

ΚΥΝΩΝ ΚΑΙ ΓΑΑΩΝ.

Προοίμιον.

Ά φ’ ής εποχής κατοικώ τόν μικρόν ήμών πλανήτην, 
περί ούδενός γίνεται λόγος είμή περί έξαλείψεως καί έ- 
ξοντώσεως τών καταχρήσεων. Έν τή νεανική μου ήλικία, 
επροσπάθουν νά διορθόσωσι τούς καλογήρόυς, (α) ο'ίτινες 
κατηγορούτο ώς αρπαγές τής άνθρωπότητος, καθ 8 υστε
ρούντες αύτήν πάν ό,τι ώφειλον νά τή προσφέρωσι’ καί 
μ.ολονότιή κατηγορία ήτο δικαιότατη, ύπερίσχυσαν ο ί κα
τηγορούμενοι, διότι κατ’ εκείνην τήν εποχήν ούτως έγέ- 
νοντο αί άνααορφώσεις. Ά λλ’ ιδού καί έτερον σκάνδαλον. 
Οί κύνες καί αί γαλαί μας εΰρίσκονται είς κίνδυνον' είς 
φιλάνθρωπος θέλει νά μάς άφαιρέση τά  οικιακά μας κτή 
νη τά  όποια άγαπώμεν περισσότερον τών άλλων' κηρύττει 
κατά τόν δέκατον έννατον αιώνα σταυροφορίαν ολόκληρον 
εναντίον αθώων θυμάτων έχόντων δικαιώματα έπί τής εύ- 
γνωμοσύνης μας. Τούτο δέ τό άνοσιούργημα προσπαθεί νά 
καλύψη μέ τό κάλυμμα τής άγάπής πρός τό δημόσιον 
καλόν ! ’Επικαλείται τήν άνθρωπότητα ΐνα τώ έπιτρέ- 
ψνι τήν έκτέλεσιν τοιούτου φονικού σχεδίου! οφειλο- 
μεν νά όμολογήσωμεν ότι ή άνθρωπότης είναι πολύ βάρβα
ρος, καί ότι ύπό τό πρόσχημα τής φιλανθρωπίας άπεκατέ- 
στημεν λίαν απάνθρωποι! Μόλα ταΰτα οτι καί άν γίνη 
τά  θύματα δέν θά κατασφαγώσιν άνευ διαμαρτυρήσεω ς 
Φωνή ασθενής, άλλά γενναιόψυχος, ύψούται ύπέρ αύτών.

Δικηγορία άφ’ ένός ύπέρ τών κυνών καί γαλών εναγόμενων 
διότι ύλακτούσι καί μιαουλίζουσι, εναντίον τού Κ. ’Αλε
ξάνδρου 'Ρόζερ, ιππότου τού Λεγεώνος τής τιμής, ένά- 
γοντος άφ’ ετέρου.

Ά ποΛ ογΙα  νπερ του Κυτός.

Κύριοι! είς μίαν δίκην τοιαύτης φύσεως, ή χρηστοήθεια 
τών κατηγορουμένων μέλλουσα εξάπαντος νά έπιρεάστι 
τάς άποφάσεις τών κριτών των, είναι δίκαιον νά άναμι- 
μνήσω ενταύθα τάς έπαινετάς ιδιότητας μέ τάς οποίας ή 
φύσις έπροίκισε τό ήμισυ, τό πλέον ενδιαφέρον μέρος τών 
πελατών μου. Ά λλ’ έάν άνέφερον άπαντα τά  προτερή
ματα τών κυνών, ήθέλομεν πολύ έρυθριάσει. Διότι τίς δέν 
γνωρίζει τήν γλυκύτητά των, τήν πίστιν των, τήν άκλό-

(α) Έ ά ν  εγε ίρ ετο  έ κ  το ύ  τά φ ο υ  ό γ ρ ά ψ α ς  τ ή ν  κα ρ οϋ σ κ ν ευ φ υ ή  ί ' .α -  

τ ρ ι ίή ν ,  μ έ  λ ύ π η ν  το υ  ή θ ε λ εν  ί ΐ ε ΐ  ϊ τ ι  ε ίσ έ τ ι δέν κα τορθώ θη  το ύ το .

(Σ η μ . το ύ  Μ ετ«φ ρ,)

νητ ον άφοσίωσιν τω ν; τίς έχει άνάγκην νά μάθη ότι, έ- 
ξοικειούμενοι μεθ’ ήμών δι’ ένός αισθήματος τό όποιον ή 
σκληρότης μας δέν δύναται νάμηδενίσνι, συμμερίζονται τάς 
θλίψεις καί τάς εύτυχίας μας, μαντεύουσι καί λαμβάνουσι 
μέρος είς όλας τάς επιθυμίας μας, μάς υπερασπίζονται είς 
τόν κίνδυνον, μ,άχονται καί άποθνήσκουσιν υπερασπιζόμε
νοι ημάς; Ούτοι δέν όμ.οιάζουσι, Κύριοι, τούς ψευδείς ένη- 
μέρους φίλους ήμών, ο’ίτινες δούλοι τής εύτυχίας μας είσί 
πάντοτε έτοιμοι νά μάς έγκαταλείψωσιν είς τήν δυςυχίαν 
Οί κύνες, Κύριοι, μάρτυρες γενναίοι τής φιλίας μας, τούς 
βλέπομεν φεύγοντας τό χρυσούν ά'συλον τού πλούτου, ό
που ενίοτε θέλουν νά τούς κρατήσωσιν αιχμαλώτους, καί 
όπου ή'θελον τύχει, ους τόσοι παράσιτοι πολύ κατώτεροι 
αύτών,μεγαλοπρεπών περιποιήσεων, ϊνα έπιςρέψωσιν είς τήν 
ταπεινήν καλύβην τού πτωχού, μεθ’ ού είσίν συνδεδεμένοι 
διά δεσμού τόν όποιον ή φιλία καθίστησιν άδιάρρηκτον. 
Καί τ ί θέλει μείνει είς εκείνον τόν πτωχόν άν τού άφαι- 
ρέσωσι τόν κύνα του ; Ό  δυστυχής θεωρείται ώς μεμο- 
λυσμένος, τό πάν απομακρύνεται άπ’ αύτού, έκαστος τόν 
άποφεύγει μετά φρίκης.?Ό κύων αύτού είναι τό μόνον ον 
είς τόν κόσμον, όπερ φαίνεταιψεύαίσθητον είς τήν δυστυ
χίαν του, ήν άνακουφίζει συμμεριζόμενος αύτήν, καί τόν 
παρηγορεί διά τών θωπειών του' τις θέλει τόν αγαπήσει 
άν τώ άποσπάσητε τόν σύντροφον τούτον τής δυστυχίας 
του; Άλλά ποτέ δικαία διαδικασία δέν θέλει αποφασίσει 
τόν σκληρόν τούτον άποχωρισμόν. Άπευθύνθην είς εύαισθή- 
τους καρδίας' οί κύνες θέλουν κερδήσει τήν δίκην των.

’ ΆποΛογία ύπέρ τής Γα.ϊης.

Ή  δίκη τών γαλών, τό ομολογώ, Κύριοι, είναι δύσκο
λοι τέια πρός ύπεράσπισιν. "Εχουσι γενικώς κακήν ιδέαν 
τού χαρακτήοος των, καί οί όνυχές των έγειναν αιτία ν’ 
άποκτήσωσι πολλούς εχθρούς' άλλά πρέπει ν άποδωσω- 
μεν δικαιοσύνην' έάν αί γαλαί είσί κακότροποι, και ήμεΐς 
δέν είμεθα τόσον καλοί. Κατηγορούσιν αύτάς ότι έχουσιν 
εγωισμόν* ήμεΐς είμεθα έγωϊς-αί Κύριοι, οΐτινες προσάπτο- 
αεν αύταΐς ταύτην τήν κατηγορίαν. Είσίν έπιτήδειαι κλεπ- 
τριαι, άλλά τίς εΐδεν έάν κακά παραδείγματα δέν τάςδιέ- 
φθειρον; Μάς κολακεύουσιν άπό συμφέρον, άλλά γνωρίζετε 
πολλούς κόλακας άνευ συμ.φέροντος ; όλοι άγαπώσι και 
προσκαλούσι τήν κολακείαν, διατί λοιπόν νά κατηγορώμεν 
τάς γαλάς δ ι’ έν ελάττωμα τής κοινωνίας άύτής οπερ εις 
τούς άφθαλμούς σας είναι τό άνώτερον όλων τών προτερη
μάτων ; Δέν θέλω κάμει λόγον ενταύθα περί τής χάριτος 
αύτών καί τής εύγενείας. Δέν θέλω περιγράψει ποσώς τας 
παιδικάς θρύψεις των, ούδέ τά κεκυρτωμίνα νώτα των, ού- 
δέ τήν κυματούσαν ούράν των, ούδέ τόσαςαλλας χαριτας 
δι’ ών τόσον καλώς γινώσκουσινά μάς κάμνωσι νά λαμ-
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βάνωμεν φροντίδα δια τήν διχτήρησίν των. Λόγοι πολύ ί- 
, «χυρώτεροι ύπερμαχούσιν υπέρ αύτών.

Έάν καταστρέψητε τάς γαλάς τΙς θέλει κατατρώγει 
τούς μικρούς ποντικούς ; βεβαίως δεν θά κατατρώγνι αυ
τούς ό κύριος όστις εφεύρε καί έπαρουσίασε το σχέδιον τής 
καταστροφής των! Σάς προτείνωσι τάς μυάγρας! . . . τάς 

μυάγρας, Κύριοι! Ποιος δεν γνωρίζει τήν επιρροήν τω ν; 
τάς μ,υάγρας ! τούτο είναι μία μυάγρα, μία παγίς τήν ό- 
ποίαν σάς στήνουσι προσέξατε καλώς μή συλληφθήτε εις 
αύτήν. Πρό πολλού καιρού, οί μικροί ποντικοί καλώς εί- 
δοποιηθέντες, γνωρίζουσι νά προφυλάτωνται άπά αύτάς. 
Περιμένετε λοιπόν νά ίδητε τήν πρώτην ήμέραν τής ά- 
ποφάσεως ταύτης, τό έθνος τών μ,υών νά καταφάγνι ά- 
ποινί άπάσας τάς βίβλους τής βιβλιοθήκης σας ; Ήθελε 
παρηγορηθή τις έάν προσβάλλωσι μόνον τά  ανούσια καί 
πληκτικά ποιήματα καί συγγράματα, δι’ ών μαστιζόμεθα 
πρό τινων ετών' δέν είμ.εθα όμ,ως βέβαιοι άν ή γεύσις των 
θά κάμη, τήν διάκρισιν ταύτην' ούτοι θά καταφάγωσιν ευ
χαρίστως τόσον τόν 'Ρακίναν όσον καί τόν Πράδονα. (α) 
’Αλλά τ ί λέγω; αί επιφυλλίδες μας καί οί δικηγορικοί μας 
λόγοι οί τόσον ωραίοι καί μακροσκελείς, δέν θέλουσι έκ- 
φύγει τούς χαρτοφάγους όδόντας των. Όθεν εξάγω συμπέ
ρασμα ότι, νά έςοντώσγ τις τάς γαλάς, είναι ταύτόν, νά 
έπαναγάγφ τόν βανδαλισμόν !

’Αλλά συγκατατίθεμαι ότι θέλετε κλείσει τούς οφθαλ
μούς ώς προς τούς μικρούς ποντικούς" σκεφθήτε τουλάχι
στον ότι εις εχθρός έκατοντάκις τρομερώτερος σάς έπα- 
πειλεΐ . . . Οί μεγάλοι ποντικοί, πρός τούς όποιους αί γα- 
λαι έπιβάλλουσι φόβον καί σέβας" οί μεγάλοι ποντικοί, Κύ
ριοι, οϊτινες καιροφυλακτούσι καί δέν άναμ.ένουν είμή τήν 
στιγμήν καθ’ ήν θέλετε προφέρει τήν όλεθρίαν άπόφασιν 
τήν οποίαν έξαιτείται έπιμόνως ό αντίπαλός μου, ί'να 
έκστρατεύσωσι καί έλθωσι νά άποκατασταθώσιν εις τάς 
οικίας σας, τάς όποιας θά ύποχρεωθήτε, Κύριοι, νά έγκα- 
ταλείψητε. Διστάζετε ακόμη! Ό  Κατιλίνας είναι πρό τών 
πυλών σας καί σκέπτεσθε είσέτι τό ν’ άποφασίσητε ! Σάς 
παρακαλώ, Κύριοι, νά συγχωρήσητε ταύτην τήν ορμήν. Εί
ναι δύσκολον νά διατηρήση, τις απάθειαν προκειμένου λό
γου περί τών μεγάλων ποντικών !

( ’ Εκ του Γα.Είιχοΰ.) 

Λ .  Θ Ε Ο Λ Ο Σ Ι Λ Λ Η Σ .

- (α) Σνγγραφεύς μ ιας Φ αίδρας, τήν  έποΤαν οί έχθρο5. του ‘Ρακίνα  ά ν- 

τεπαρέβαλλον μέ τδ αριστούργημα του ένδοξου ποιητού.

(Σ ημ . του Μεταφο.)

Α Ν Α Μ Ι Κ Τ Α .

ΕΚΛΟΓΗ ΟΙΝΟΓ — Κυρία τις ήρώτησε ποτέ δικαστήν 
τινά συγκαθήμενον μετ’ αύτής εις τήν τράπεζαν: —  Ό 
ποιον οίνον προτιμάτε καλλίτερον, τής Βορδιγάλλης ή τής 
Καμπανίας, κύριε Δικαστά; —  Κυρία μου, άπήντησεν ού- 
τος, η άποφασις είναι τόσον δύσκολος, ώς·ε πρέπει νά εξε
τάσω έπί μακρόν άμφότερα τά μέρη.

ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΦΙΛΙΑΣ. —  Έφημερίς τις γαλλική ανα
φέρει ότι εσχάτως άπέθανεν εις Παρισίους κατά τό προά- 
στειον Μομκάρτρ, κύριος τις πλουσιώτατος, όςτς δυσπιστών 
ολίγον περί τής άφοσιώσεως τών φίλων αύτοΰ, παρήγγειλεν 
έν τή διαθηκφτου νά τελέσωσιν τήν κηδείαν περί τήν 
πεμπτην ώραν τής πρωίας, διότι κατά τήν πρωινήν αύτήν 
ώραν μόνοι οί αληθείς φίλοι του ήθελον στερηθή του ύ
πνου των ϊνα τόν συνοδεύσωσι. Πραγματικώς, έκ τών 280  
προσκεκλημένων, όκτώ μόνον παρευρέθησαν. Τήν επαύ
ριον τής κηδείας οί όκτώ ούτοι κύριοι προσεκλήθησαν 
παρά τίνος συμβολαιογράφου, όστις τοΐς διεμοίρασε τήν 
περιουσίαν τού άποθανόντος.

ΒΑΣΙΛ1ΚΙΙ ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ.— Κάρολος ó Ε’. χαρίσας πο
τέ γενικήν ¿μνηστείαν εις έπαναστάτιδά τινα πόλιν, έκτός 
τινών ατόμων έξαιρεθέντων τής βασιλικής συγγνώμης, εί- 
δοποιήθη παρά Ttvoc ύπασπιστού ό'τι εις επαναστάτης, μ.ή 
συμπεριλαμβανόμενος έν τώ τής άμνηστείας διατάγματι, 
διετέλει κεκρυμμένος εις άπόκεντρον τι μέρος τής πόλεως. 
—  Κύριε ύπασπιστά, άπήντησεν ό ήγεμών, θά έποάττετε 
καλλίτερον έάν είδοποιήτε τόν έπαναστάτην πού είναι ό 
βασιλεύς, παρά τόν βασιλέα πού είναι ό έπαναστάτης.

ΟΙΝΟΠΟΤΗΣ. —  Είς οίνοπότην τινα προσέφερον μετά 
τήν τράπεζαν σταφυλήν. —  Ευχαριστώ, είπεν ούτος, δέν 
άγαπώ νά πίνω τό κρασίον μου είς χάπια.

Ο ΊΈΥΣΤΗΣ. —  Δύο κύριοι διαβαίνοντες ποτέ ένώ- 
πιον ευειδούς τινός κυρίας, είς έξ αύτών είπε πρός τόν έ
τερον. —  Ιδού ή ώραιοτέρα γυνή τήν οποίαν ποτέ είδον! 
'Η κυρία στραφεϊσα, —  Λυπούμαι, κύριε, άπήντησεν, ότι 
δέν δύναμαι νά είπω τό αύτό καί δ ι’ ύμάς. —  Έ , κυρία 
μου, ύπέλαβεν ούτος, βεβαίως δέν δύνασθε νά είπήτε τόσα 
ψεύματα οσα έγώ.

ΣΝΥΙΙΘΕΙΛ. —  Δικαστικός τις σύμβουλος συνείθιζε νά 
ψηφίζνΐ τόν θάνατον κατά παντός έναγομένου κακούργου" 
ήμέραν τινά άποκοιμηθείς έπί τής έδρας του ήρωτήθη παρά 
τού προέδρου όποιας γνώμης ήτο έπί προκειμένης τινός δ ί
κης.— Φρονώ, άπήντησεν άνανήφων ό σύμ.βουλος, οτι πρέ
πει ν’ άποκεφαλισθή ό έναγόμενος.—  ’Αλλά δέν πρόκειται 
περί άνθρώπου, τώ άπήντησεν ό πρόεδρος, πρόκειται περί 
ένάς άγρού. —  Τότε λοιπόν άς θερισθή ! ύπέλαβεν ό άπη- 
νής σύμβουλος.
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Ε Κ  Τ ί Ι Κ  τ ο ν  0 3 Ι Δ Ι 0 Τ .
Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ ΤΗΣ ΔΑΦΝΗΣ, (α)

(Μετάφρασκ: ίχ  τον Λατινικόν?)

Πρώτος ’Απόλλωνος ερως έγένετ’ ό Δάφνης Πηνηΐδος. 
Ό χ ι έκ τύχης, άλλά δι’ οργήν τού θεού τών ερώτων. 
Μέγα ό Φοίβος φρονών, ήττηθέντος τού Πύθωνος άρτι, 
Είπε, τόν "Ερωτα βλέπων νά κάμψη] ζητούντα τό τόξον

’Επιθυμώ είς τό γήρας έγγόνους έκ σού ν’ άποκτήσω.
Τάς γαμήλιους πλήν δάδας ώς έγκλημα αΰτη έμίσει,
Είς τήν ώραίαν μορφήν της έρύθημ,α φλέγον έχύθη,
Κ’ είς τού πατρός τόν λαιμόν μέ θωπείας πολλάς ριπτομένη, 
— Πάτερ μου φίλτατε, λέγει, συγχώρει παρθένος νά μείνω" 
Καί τού Διός ή θυγάτηρ έπέτυχεν άλλοτε τούτο.—  
Συγκατανεύει ό γέρων, άντίκειται όμως τό κάλλος, 

|'Ηέξαισία μορφή της αύτή τάς εύχάς άποκρούει. 
Περιπαθώς ό ’Απόλλων τής νύμφης έρά, καί ελπίζει 
Ν’ άπολαύση αύτήν" άλλ’ είς τούτο λανθάνει ό μάντις. 
Όπως καλάμαι ξηραί καταφλέγονται λίαν ευκόλως,
Τών άσταχύων τρηθέντων, καθώς οί φραγμοί πυρπολούνται,

— Τί σοι κοινόν πρός τά όπλα ώ άνανδρε παΐ ’Αφροδίτης', Είτ έρεθίσνι όδίτης τό πύρ, είτε μόνος τό θέση,"

Τούς ισχυρούς ταύτα ώμ.ους έμού νά κοσμώσιν αρμόζει, 
Ό στις εύστοχους άνοίγω πληγάς είς έχθρούς καί θηρία, 
Όστις μέ βέλη μυρία φρικτόν κατετόξευσα τέρας 
Δι’ ιοβόλου γαστρός πρό μικρού πλέθρα τόσα κατέχον.
Μέ τήν λαμπάδα σου σύ, άγνοώ τίνας έρωτας, ζήτει"
Μή όμως θέλε καί άλλων τιμάς ν’ άποκτή-γς άνάνδρως.— 
Άνπαάεκρίθη τό τέκνον τής Κύπριδος— "Ολους τοξεύει, 
Φοίβε, τό βέλος σου, όμως καί σέ τό έμόν καταβάλλει. 
Όσον δέ ούτος θνητού υπερέχει Θεός ούρανίων,
Τόσον ή δόξα ή σή τής έμής άπολείπεται δόξης.—
Είπε καί σχίσας εύθύς τόν άέρα διά τών πτερύγων,
Τού Παρνασσού σκιεράν παραχρήμα κατέλαβεν άκραν,
Δύο δέ τότε διττής ένεργείας έξήγαγε βέλη 
Εκ βελοφόρου φαρέτρας, τό μέν έντελώς άποκρούει 
Φλόγας έρώτων,τό δέ άντιστρόφωςεύθύς τάς άνάπτει" 
Τούτο μέν είναι χρυσούν, άκωκή διαλάμπει όξεία,
Τό δ ’ άποκρούον άμβλύ,κ’ είς τόν κάλαμον μόλυβδον φέρει. 
'Ρίπτει αύτό έναντίον τής νύμφης, τοξεύει έκείνο 
Καί διά μέσου όστών τήν καρδίαν πληγώνει τού Φοίβου, 
Ό  μέν έρά παραυτίκα, ή δέ καί τό όνομα φεύγει 
Τού τρυφερού έραστού" τήν άνύμφευτον Φοίβην ζηλοΰσα, 
Μόνην εύρίσκει τρυφήν νά πλανάται είς έρημα δάση. 
Περικαλύπτει θηρίων δορά τά άβρά της τά μέλη, 
Παρθενική δέ ταινία συνδέει τήν άτακτον κόμην.
Πάντες ήρώντο αύτής, άλλ’ αύτή άπεστρέφετο πάντας. 
"Άπειρος δλως άνδρός εις τά άβατα έτρεχε δάση,
Ούτε έφρόντιζε τ ί έστί γάμου δεσμός, είτε έρως.
Μάτην αύτήν Πηνειός ό πατήρ νά νυμφεύστ, έζήτει.
>■ Τί οΰτω θύγατερ φίλη, ψυχρώς άποκρούεις τόν γάμον;

(α) Μ εταξό τώ ν  Λ α τίνω ν  π ο ιη τ ώ ν  χα ΐ 6 ’Ο β ίδ ιος φέρει τδ ν  σ τέφ α νο ν

τ ή ς  π ο ιή α ε ω ς . < ,
Α ί μ ετα μ ο ρ φ ώ σ εις  α υ το ύ , π ο ίη μ α  μ έ γ α  ά π ο τ ε λ ο υ μ ε ν ο ν  έ χ  π ο λ λ ώ ν

μύθω ν δ ι4  θα υ μ α σ ία ς  π λ ο χ ή ς  σ υνδεδεμ ένω ν, ε ίν α ι  τ δ  τε λ ε ιδ τερ ο ν  τώ ν

έρ γω ν  του . Ε ις  τώ ν  μύθω ν τ ο ύ τω ν  ε ίν α ι χ α ί ή  ά νω τέρ ω  μ ε τ α μ ό ρ -

φ ω σ ις  τ ή ς  Δ ά φ ν η ς , τ ή ς  δ π ο ία ς  μ ετά φ ρ α σ ιν  ε ίς  έ ξ α μ έτρ ο υ ς  κ α τ α χ ω -

φ ίζομ εν έν τα ΰ θ α .

Ούτως μεγάλη πυρά τού Θεού καταφλέγει τά στήθη,
Ούτως ένδόμυχος θέρμη φλογίζει τό σώμα του όλον,
Ή  δέ γλυκεία έλπίς ύποτρέφει τά άγονον πάθος.
Βλέπει τήν κόμην αύτής έρριμένηνέπί τού τραχήλου 
Κ’ έκ θαυμασμού έκφωνεί: Τί θά ήτο έάν τήν έκόσμει! 
Βλέπει τά ομματα ώς φωτοβόλοι νά λάμπουν άστέρες, 
Βλέπει τό ςώμα, άλλά είς αύτόν δέν άρκεΐ νά τό βλέπτΓ 
Καίέπαινεΐ τούς δακτύλους, τάς χείρας αύτής, τάς ώλένας, 
Τάς λευκοτάτας της κνήμας γυμνάς τού ήμίσεως πλέον, 
Όσα καλύπτονται όμως φαντάζεται μάλλον ώραία. 
Έλαφροτέρα τής αύρας έκείνη ταχύτατα φεύγει,
Ούδ ύπου.ένει αύτού δεομένου ν’ άκούσνι τούς λόγους.
— Τού Πηνειού νύμφη, στήθι, θερμώς ικετεύω σε στήθι"
Δέν σέ διώκει εχθρός, νύμφη στήθι, τόν λέοντα ουτω, 
"Έντρομος φεύγει δορκάς, ή άμ.νάς οΰτω φεύγει τόν λύκον" 
Περιστερά πετά οΰτω δειλώς άετού προσκειμένου" 
"Εκαστος φεύγει εχθρόν, σέ διώκω έγώ έξ άγάπης !
Οίμοι! θά πέσης πρηνής, καί αί άκανθαι μέλη θά βλάψουν 
Βλάβης άνάξια, καί θέλω γίνει ό πρόξενος λύπης.
"Άκουσον όαως είς τίνα άρέσκεις" δέν είμαι αγροίκος,
Ούτε οίκων είς τά  όρη έπ :νω φυλάττω τάς ποίμνας 
'Ως άγελαϊος ποιμήν" άγνοείς, τολμηρά, τίνα φεύγεις 
Καί δι’ αύτό οΰτω φεύγεις. 'Η γή  τών Δελφών μέ δουλεύει, 
Καί τών Παττάρων τό κράτος, ή Τένεδος πάσα ή Κλάρος. 
Ζεύς ό πατήρ μου, γινοισκω έγώ παρελθόν τε καί μέλλον" 
Καί ή γλυκεία χορδή δι’ έμού πρός τό άσμα συνάδει. 
Εύστοχα εχω τά βέλη έγώ, εύστοχώτερον όμως 
Είναι τά βέλος δι’ ού τά άγνά έπληγώθησαν στήθη.
Τήν θεραπείαν έφεύρον έγώ, καί ’Επίκουρον πάσα 
Μέ ονομάζει ή γή, τών βοτάνων 6 κύριος εί^αι"
Φεύ! φεΰ! ούδέν ούδαμ.ώς θεραπεύει τόν έρωτα φίλτρον, 
Ούδ’ ωφελεί τόν δεσπότη,ν ή τέχνη.ώς πάνταςτούς άλλους. 
Ά λλ’ είς δεήσεις ψυχρά ή παρθένος μέ έντρομον βήμα 
Φεύγει αύτόν καί τούς λόγους αύτοΰ ατελείς καταλείπει. 
"Ομως καί φεύγουσα πάλιν ή νύμφη ώραία έφάνη,
Τό πολυθέλγητρον σώμα έγύμνουν οί άνεμο*, τότε,
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Εις τά οπίσω έκίνει αντίθετον πνεύμα τον πέπλον,
Τήν δέ μελίχρυσον κόμην άνέστρεφεν αίίρα ήδύπνους.
'Ως καί αυτή ή φυγή της προσέθετε θέλγητρα νέα.
Ά λλ’ ο ακμαίος Θεός δέν ανέχεται πλέον εις μάτην 
Νά ^απανα μειλιχίους εκφράσεις, άλλ’ δπως ό έρως 
"Ωθεί αύτόν εις τά ιχν/ι της τρέχει μέ βήμα δρομαίου, 
θηρευτικός δπως κύων ίδών λαγωόν εις πεδίον 
Τρέχει κατόπιν αύτού ς’ των ποδών του έλπίζων το τά χο ς,1 
Φεύγει 5 ' έκεινος ωσαύτως τούς πόδας του έχων έλπίδα, 
Μέ ανοικτόν δέ τό στόμα ό ρ.έν νά άρπάσγ την λείαν 
Σπεύδει και τείνει τό ρύγχος έμπρός, και πιέζει τά ίχνη, 
Ό  δ ’ αμφιβάλλει εάν θά σωθή και τά δήγματα μόλις 
Τού έφορμώντος κυνός καί τό στόμα τό ψαύον έκφεύγει. 
Καί ό θεός καί ή νύμφη ωσαύτως, ό μέν ταχύς είναι 
Έκ τής έλπίδος, ή δέ έκ τού φόβου" άλλ’ ό διώκων 
Μάλλον ταχύς, βοηθούς των ερώτων τάς πτέρυγας φέρων. 
Εις τής φυγάδος τά  νώτα αύτός έπικρέμαται τέλος,
Καί των βοστρύχων εισπνέει τά μύρα, άλλά τάς δυνάμεις ι 
Αποβαλούσα αύτή ώχρια, εντελώς ήττηθεισα 
’Εκ τού καμάτου ταχείας φυγής. Πρός τά ύδατα τρέφει 
Τού Πηνειού καί φωνάζει— Βοήθησον, πάτερ μου, ήδη,
Οί ποταμοί έάν ήσθε θεοί, τό όλέθριον κάλλος,
Τό εις τοσούτους άρέσκον άπόλεσον, κρύψον άμέσως.—  
Μόλις αύτά έδεήθη, καί νάρκη βαρεία τά μέλη 
Καταλαμβάνει αυτής, τρυφερός τά άβρά της τά  σπλάγχνα | 
Περικαλύπτει φλοιός, μεταβάλλετ’ ή κόμη είς φύλλα, 
Γίνονται κλάδοι αί χεΐρες, ό πούς ό ταχύς προ ολίγου 
Εις στερεάν ήδη ρίζαν πατεΐ, καί τό πρόσωπον κρύπτει 
'Η κορυφή έπί τέλους" πλήν μένει έκεΐ ή στιλπνότης"
'Ως καί εκείνης έοάται, καί θέσας έπί τού στελέχους 
Την δεξιάν του ό Φοίβος, τό <τήθος αισθάνεται πάλλον | 
Ένδον τού νέου φλιού.καί τούς κλάδους θερμώς περιπτύξας, \ 
Καταφιλεΐ, ώπερ σάρκα, τό ξύλον, άλλά καί τό ξύλον 
Τούς άσπασμούς άποφεύγει, έκεινος δέ λέγει τοιαύτα.
— Ά λλ’ επειδή πεπρωμένον δέν ήτο νά γίνης, ώ Λάφνη, ) 
'Η προσφιλής σύζυγός μου, τό δένδρον μου δμως θά ήσαι. | 
Πάντοτε σύ θά στολίζης τήν κόμην έμ.ού, την κιθάραν 
Καί τήν φαρέτραν. Τούς ήρωας σύ θά κοσμής τού Λατίου 
"Οταν θριάμβους άγγέλλη φωνή γεραρά, καί μακρόθεν 
Τό Καπιτώλιον βλέπη πομπάς, Σύ φρουρός πιστοτάτη,
Προ τών. πυλών τού Αύγούςου έν μέσω τήν δρύν θέλεις φέρει.
'Η κεφαλή μου δέ όπως αείποτε τρέφει τήν κόμην 
Μή κειρομένη, καί σύ αιωνίως τά φύλλα σου φέρε.
Ταύτα είπών ό Παιάν σιωπά, κατανεύει ή Δάφνη, 
Ευγνωμονούσα δέ σείει τούς κλάδους αύτής, καί συγχρόνως 
'Ως κεφαλήν τήν στελπνήν κορυφήν της έφάνη κινούσα.

Α. Α.

θ' ΑΝΘΟΠΩΛΗ*.
(’ Ασμάτιον.')

" Έλληνίδες μου θλιμμέναις,
Πού πηγαίνετε ’ς τή στράτα, 

Αούλουδα πουλώ δροσάτα. 
Λούλουδα καλά.

Τά ’δικά μου ειν’ άθώα,
’Ανθηρά καί μυροβόλα"

Πάρτε, πάρτε τ ’ άλλα δλα 
Είν’ άπατηλά.

Λείψανο κρατώ αγίου,
Έλληνίδες, ένα κρίνο. . .

Γιά φιλίά δέν τόν έδίνω 
Ούτε έκατό.

Τόν έπήρα άπ’ τήν Κύθνο,
Ά π ’ τήν Κύθνο, είναι θρέμμα 

Χώματος μαζή μέ αίμα,
Αίμα σεβαστό.

Αί, τ ί πάθατε ! σταθήτε,
Θά μέ ρίψετε μή τρέλλαίς"

Εισθε φρόνιμαις κοπέλλαις,
’Λίγη συστολή.

Τό φιλί ζητώ, έκείναις 
Μού αρπάζουνε τόν κρίνον 

Καί άντί σ’ έμέ ς’ έκεΐνον 
Δίνουν τό φιλί.

Έλληνίδες μου ώραίαις,
Τούς βασιλικούς μου ’πέτε 

Πο2ά θά πάρνι, είναι διέτε 
"Ολοι φουντοτοί.

Φουντοτοί καμαρομένοι 
Καί θρεμμένοι, τώρα ποιά σας 

Θά τούς πάρτρ, πώς ! καμμιά σας 
Δέν μού τούς ζητεί !!

Έ ν φιλί ζητώ γ2ά δλους . . .
Δέν τό δίδετε ! τ ί κρίμμα,

Τής άποστροφής σας θύμα 
Τώρα νά γενούν !

"Ολα μου τά άνθη πέρνουν 
Καί τό φύλλο καί τόν κλόνο 

Τούς βασιλικούς μου μόνο 
Τούς περιφρονοϋν !! »

Ν . .
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σκωσι τόν λαόν καί οΐτινες έκδίδουσι βιβλιάριά τινα έν 
οίς δΐίσχυρίζονται δτι ό 'Ροβεσπιέρρος ήτο καλός άνθρω
πος, δστις ύπήρξεν ολίγον ύπερβολικός εις την έφαρμογην 
ενός καλού πολιτικού συστήματος καί ότι ό Ερρίκος Δ . 
υτον είς δήμιος διότι έτιμώρησε τινάς παραβάσεις τού επι 
τής Θήρας ίσχύοντος τότε νόμου; Δέν ύπάρχουσιν άλλοι 
οΐτινες προτίθενται νά όργανίσωσι τήν έργασιαν άλλ οΐ
τινες έπευφημούσιν είς έκάστην κατά τών κυρίων των συ- 
νομωσίαν τών έργατών ς Δέν ύπάρχουσι πολλοί κατηχηται 
ύπέρ τής θρησκείας οΐτινες έξυβρίζουσι τόν καθολικισμόν 
πρός οφελος τού Σαίν Σιμών ή τού Άββά Σιατέλ ·, Κα 
αυτοί οί άθλοθέται τής έν ’Αγγλία Α ίσ χ ψ ;  του Ί π χ ο -  
δρομίρν  (.locki y-Club) όταν στοιχηματίζωσι δέκα λου
δοβίκεια ύπέρ τής Ντονντοΰ  ή ύπέρ τού Λεζαζετ ,  θαυμά
σιων καί περιωνύμων ίππων έν τοΐς ίππικοΐς άγώσι τή 
’Αγγλίας, λέγουσιν δτι προτίθενται τήν πρόοδον τού ιππι
κού γένους έν Γαλλία. Τέλος ή οΐησις έν πάσγι έντολή 
είναι νόσημα τού αιώνος" γνωρίζω δέ ενα περικνημιδο- 
ποιόν δστις σκοπόν έχει νά έγκαθιδρύσφ έκ νέου τούς βαμ
βακερούς σκούφους.

Ά ς μή ώσιν όθεν οί άναγνώσται λίαν αύστηροί πρός 
τόν ήρωά μας, δστις είχεν καταληφθή ωσαύτως ύπό τής 
ιεραποστολικής ταύτης μανίας, ή'τις όμως ήν έν μέρει γεν
ναία καί συγχωρητέα, έπειδή εις τόν Έρνέστην ύπήρχε 
μάλλον άγνοια παρά οΐησις, καί τούτο άποδεικνύεταιέκτής 
άποφάσεως ήν έλαβεν τήν πρωίαν τής έπαύριον περί ής όμι- 
λοϋμεν, τούνά άποσυρθή δηλαδή έκ τής πρός τόν Κ. Βελμότ 
πάλης του, νά περιορισθή είς άπλάς μόνον ύπό τής άβρο- 
φροσύνης έπιτασσομένας σχέσεις πρός τήν Κλάραν, νά έμ- 
βατεύση εις τά  μυστήρια δι’ ών άναμφιβόλως περιεκάλυ- 
πτον τάς συμφοράς τής δουλείας, νά μελετήσιρ μετά προ
σοχής τά μέσα τά τείνοντα πρός δν προέθετο σκοπόν καί 
ΐνα δυνηθή νά πράξη] τούτο εύκολώτερον, νά άπέχη πάσης 
φιλονεικίας. Ιδού όποία ήν ή άμετάθετος άπόφασις τού 
Έρνέστου, δστις, λεχθήτω πρός έπαινόν του, ώφειλε νά ή- 
ναι προικισμένος δι’ άληθούς άρετής, ΐνα λάβγ] τάς άπο- 
φάσεις ταύτας καί προπάντων τάς· τόν Κ. Βελμότ καί τήν 
Κλάραν άφορώσας. Ό  μέν πρώτος τοιαύτην τώ ένέπνεεν 
άντιπάθειαν, ή δέ Κλάρα είς τοιαύτην είχε παρασύρει 
αύτόν γλυκείαν μαγείαν διά τής έπαγωγοΰ ώραιότητός 
της, ώστε ΐνα κατορθώσ-ρ νά μέν-ρ άπαθής άπέναντι τών 
δύο τούτων προσώπων, ώφειλεν ύπό σπουδαιοτάτων ν’ ά- 
ναγκάζηται λόγων.

'Ως εΐρηται, τήν έπαύριον τής άφίξεως του, ήτοι τήν 
Κυριακήν, είχε ποιήσει καθ’ εαυτόν ό Έρνέστης δλας ταύ
τας τάς σκέψεις, πριν έτι ούδείς έγερθή έν τή οικία. Είναι 
ΐδιον εις τά πνεύματα τά έξαπτόμενα ευκόλως έκ μιάς 
ιδέας, νά ζητώσι τήν άμεσον πραγματοποίησιν αύτής, ένω 
αί βραδέως στερεούμεναι άποφάσεις καί οί σταθεροί χα 
ρακτήρες είσίν ύπομονητικώτεροι. ·.

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΔΕΜ.)

’ΐδού δθεν ά Έρνέστης, δστις έπιθυμών τά μάλα ν’ άρ~ 
χίσ-ρ τάς άποπείρας του έν άγνοια πάντων, έγκαταλείπεε 
άθορυβητί τόν θάλαμόν του καί έξέρχεται τής οικίας" άλ
λά δέν έπιτυγχάνει καθ’ ολοκληρίαν είς τό σχέδιόν του, 
διότι έξερχόμενος άπαντα τόν Κ. "Οβεν, έκεΐνον δστις τήν 
προτεραίαν ειχε πληροφορήση τόν Κ. Σαμψών περί τής 
μεταξύ τού Τζών καί τού Ίωάννου έριδος. 'Ο Κ. "Όβεν 
βλέπων τόν Κλεμ.ανσώ τόν έχαιρέτησε μετά εύσεβάστοι» 
προθυμ,ίας, ήτις δμως δέν ήδυνήθη νά θριαμβεύση κατα 
τής πρός τούς "Αγγλους άποστροφής τού Έρνέστου, δστις 
ηύχαρίστησεν αύτόν ξηρώς δ ι’ ήν έποιήσατο αύτώ πρότα- 
σιν τού νά τόν συνοδεύση έν τώ πρωϊνώ περιπάτω του. 'Ο 
γέρων, διότι ό Κ. ’Όβεν ήν εξηκοντούτης σχεδόν, έχαιρέ- 
τησεν έκ νέου τόν Έρνέστην προσηλών έπ’ αύτού βλέμμα 
δπερ έφαίνετο λέγον: 11 Έάν μέ ήρώτας πολλά θά έμάν- 
θανες. »

Έν τούτοις ό Έρνέστης διηυθύνθη πρός τάς καλύβας 
τών μαύρων, έλπίζων ν’ άνακαλύψη) άπροόπτως καί έν α
πουσία τού δεσπότου τά δεινά τών δούλων. Καίτοι δέ 
τήν ίχνηλάτησιν ταύτην έποίει μετά μετριοπαθεςέρων τής 
προτεραίας φρονημάτων, ήτον δμως είσέτι πεποισμένος οτε 
μεγίστους κατέβαλλον άγώνας ΐνα τώ άποκρύψωσι τήν ά- 
λήθειαν, καί ή συναπάντησις αυτη τού Κυρίου ’Όβεν τόν 
έπεισεν δτι ό γέρων είχεν έξέλθει ΐνα διευθετήσγι τά πά ντκ  
ύπό ψευδές καί άπατηλόν πρόσχημα ευδαιμονίας.

Έ λπ ιζε  βεβαίως νά ΐδγ) τάς χαρτίνους έκείνας κώ
μα ς καί τά ςίφη έκεΐνα τών δούλων τών πολυτελώς διά 
μίαν μ-όνην ήμέραν ένδεδυμένων, τά όποια ό Ποτεμκΐνος 
έθεσε ποτέ είς τήν διάβασιν τής Αικατερίνης τής 'Ρωσσίας, 
ΐνα τήν άπατήστι έπί τής εύδαιμονίας τών υπηκόων της.

Ά λλ’ έκτος δτι ό Κλεμανσώ δέν ήτον αύτοκράτωρ καί 
δτι ούδείς ήθελε λάβει περί αύτού τοσαύτην φροντίδα, 
ώφειλεν νά συλλογισθή δτι μία τοιαύτη κωμωδία δέν ή- 
δύνατο νά διαρκέση) δσον καί αν ύπέθετεν αύτήν πραγ- 
ματοποιητέαν. Ά λλ’ ή κομψότης τών πρώτων καλυβών καί. 
ό μικρός περίβολος δστις τάς περιεκύκλου, δέν έφάνησαν 
είς τόν Έρνέστην είμή άπατηλαί θεωρίαι. Τινές καλύβαν 
πλησίον τών όποιων ύπήρχον διάφορα οικιακά ζώα, ώς όρ
νιθες, λαγιδεΐς, έρίφια, ώμοίαζον μικράς έπαύλεις, ένω ή. 
άφθονία τών δενδρυλλίων ταις εδιδε οψιν θελκτικωτάτων 
κήπων. Οί έν αύταΐς μαύροι ένησχολούντο περί τά  ζώα, 
ή κατεσκεύαζον κάνιστρα, ψιάθας ή δίκτυα, μεταξύ δ έ  
πάντων έπεκράτει άκρα ήσυχία καί σχεδόν εύχαρίστησις, 
Έντοσούτω ό Έρνέστης παρετήρησεν δτι πλεϊστοι μαύροι, 
ήσαν έξηπλωμένοι κατά γης, είς θέσιν ήτις έδείκνυε μάλ
λον τήν ήδονήν τής άεργίας (far-niente) παρά τήν άνάγ- 
κην τής άναπαύσεως.

Ακατάληπτος εΐναι ή ισχύς τών λέξεων καί αί έντυ- 
πώσεις αυτών έπί τών πνευμάτων" αί έντυπώσεις αύται.

3
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καίτοι άλως διάφοροι τής λογικής έπί των πραγμάτων ι
δέας, μολαταύτα ΰπάρχουσι. πάντοτε. Παραδείγματος χά- 
ριν, οσάκις γίνεται λόγος-έν Εύρώπγ περί δουλείας, ή λέξις 
αυτή συνοδεύεται'υπό των έπομένων' τά  άεσμά τού δού
λου, ή μάστιί\ τοΰ δεσπότου, το έζανδραπόδιζόμενον αν
θρώπινον πλάσμα κτλ. ’Εκείνοι οϊτινες έμελέτησαν τό ζήτη
μα τούτο, όποια καί αν ήναι ή γνώμη τών, θέτουσιν αύτό 
ύπεράνω παντός κοινωνικού ζητήματος' άλλ’ εις τόν κοι
νόν άνθρωπον, αί λέξεις δεσμά,μάστι£ , tirâpâxeâor είσίν 
αδιάσπαστοι τής λέξεώς δουλεία, ό δε ήμέτερος ήρως ό- 
στις άκων έφθανεν εις τό συμπέρασμα τούτο, έξεπλήττετο 
μή βλέπων βαρείας άλύσους εις τούς πόδας όλων εκεί
νων τών άνθρώπων, μή άκούων τόν πάταγον τ ις  μάη 

στιγός καί μη άπαντών οϋδένα άνθρωπον σάγμα ήμιό- 
νου φέροντα. Ή  φαντασία όμως, ήτις τόσον ώραΐα ζωγρα
φίζει παν ό,τι μάς ενδιαφέρει καί μας απασχολεί,μετέβαλ- 
λεν εις τούς οφθαλμούς τού Έρνέστου τάς κατοικίας εις 
κάτεργα' καί έντοσούτω αί καλύβαι τών μαύρων έσχημάτι- 
ζον μικρόν τί πολύχνιον, θελκτικόν, ήσύχον, εργατικόν, ά- 
φροντι καί φαιδρόν* ναί, φαιδρόν, λέγω, διότι ιδού διαβαί
νουν νεάνιδες μαύραι ψάλλουσαι εύθύμως' ΐδέτε όπόσον είσίν 
ώραΐαι καί ηύτρεπισμέναι! 'Η ώραιοτέρα πασών καί ή μάλ
λον ηύτρεπισμένη είναι ή Σαβίνα, δεκαοκταετής μόλις, ΰ- 
ψηλόσωμος, πλήν εύκαμπτος, τό βλέμμα φλογερόν εχουσα 
τό  μειδίαμα αείποτε πλανώμενον επί τών χειλέων της 
καί τούς όδόνταςμαργαριταρώδεις' προπορεύεται όλων τών 
νεανίδων ρίπτουσα έκ δεξιών καί άριστερών βλέμματα 
εκφραστικά ώς νά προκαλή τόν θαυμασμόν. ’Αντί νά πε
ριπατά γυμνόπους, σήμερον φέρει πέδιλα φαιά δεδεμέ
να διά κεχρωμάτισμένης ταινίας διασταυρουμένης έπί 
λευκής ώς ή χιών καί λεπτής περικνημιδος. 'Υποκάμισου 
εκ της λεπτοτέρας βατίστας περικεκοσμήμένον διά τρι- 
γάπτου κλείεται έπί τού στήθους της διά μικρών χρυ
σών κομβίων, ώς καί ό άνευ φαλαινών (haleines) στηθό
δεσμος αύτής, ό περικεκοσμημένος ωσαύτως διά λεπτού 
τριχάπτου. Έπινώτιον κομψότατου, χαριέντως έρριμμένον 
έπί τών ώμων της καί έστηριγμ.ένον έπί τής κόμ,ης της 
διά χρυσίνων καρφίδων συνεχομένων διά χρυσίνων ω
σαύτως καί λεπτών αλυσίδων, άφίνει ασκεπή τόν διά 
λαμπρού κοράλλινου περιδέραιου περιβεβλημένον λαιμόν της 
καί τάς τετορνευμένας ώλένας της. Αί πολύπτυχοι χειρί
δες αύτής κλειόμεναι ωσαύτως διά χρυσών κομβίων, μόλις 
φθάνουσι μέχρι τού άγκώνος άφίνουσαι γυμνούς τούς εύ- 
σάρκους βραχίονάς της. Έσθής έκ λεπτής μουσσελίνης 
κυματίζει περί την ευλύγιστου όσφύν της, όταν δέ ή νεάνις 
διαβαίνη μεταξύ ημών καί τών ηλιακών άκτίνων ή λεπτό - 
της καί τό διαφανές τών ένδυμάτων της προδίδουν την λαμ- 

πράν διάπλασιν τού έβενώδους καί ωραίου σώματός της. 
*Η Σαβίνα είναι ωραία, ό δέ Κλεμανσώ σταματά καί

θαυμάζει αύτήν ώς την εικόνα τών χαλκοχρόων έκείνων 
νυμφών (Péris) ών τό θέλγητρου είναι τόσον έπίφοβον εις 
τούς ’Ινδούς. 'Η Σαβίνα δέν έκπλήττεται διά τόν θαυ
μασμών τού Έρνέστου διότι γνωρίζει ότι είναι ώραία, καί 
σήμερον ούδέν παρήμέλησεν ϊνα κατας-ή ώραωτέρα ακόμη.

« Δούλη είναι αύτή άραγε; » λέγει καθ’ εαυτόν ό Έρνές-ης, 
ένώ ή νεάνις διαβαίνει έμ.προσθεν του προσηλοΰσα έπ’ αυτού 
βλέμμα δπερ ποτέ δέν προσηλώθη εις τόν ήρωα μας. «Ά ! 
λέγει πάλιν καθ’ εαυτόν, θά ήναι κάμμία δυστυχής νεάνις 
θύμα τής λαγνείας τού κυρίου της όστις έκάλυψε διά τού 
χρυσού την ατιμίαν της. «

Ά  ! φίλε μου Έρνέστα ! μην είπής τούτο ύψηλοφώ- 
νως" είσαι ό ήρως μου, σέ αγαπώ έκ καρδίας καίτοι πλεΐ- 
στα έχεις ελαττώματα^ πλήν σοί όμ.νύω ότι έάν τις έκ τών 
άθλιων τούτων τούς οποίους τόσον λυπεϊσαι, ήκουε τήν φι
λοσοφικήν σου φράσιν, ήθελε σέ εμπαίζει κατά πρόσωπον. 
'Ρίψε μάλλον Ιν βλέμ.μα γύρω σου καί ίδέ οτι εις τήν διά- 
βασίν τής νεάνιδος ταύτης, δύο άνθρωποι, ους ή παρου
σία σου έστάμ.άτησε βεβαίοις, έστάθησαν πρό τής θύρας τής 
καλύβης των' ό εις είναι Θεόδωρος ό ξυλουργός, γεννηθείς 
δούλος, προικισμένος διά σπανίας ρώμης καί έπιτηδειότη- 
τος, έπί τού οποίου τό πρόσωπον ζωγραφίζονται συγχρό
νως, ή άναίδεια, ή χαμέρπεια, ή αυθάδεια καί ή άνανδρία* 
ό έτερος είναι ό Κροΐσος, νέγρος είκοσιπενταετής, τελευταίος 
άφιχθείς έκ τών ’Αφρικανών παραλίων. Ό  Κροΐσος εϊναι 
ό άντεραστής τού Θεοδώρου' αντεραστής δειλός μέν διότι 
δέν έτόλμ.ησε νά έγείρη) τό βλέμμα πρός τήν Σαβίναν, ε
πίφοβος όμως διότι πρό τού ύπερηφάνου βλέμματος αϋτού 
έταπεινώθη τό απειλητικόν καί χυδαίου τού Θεοδώρου 
βλέμ.μα. Ή  Σαβίνα έσχεν έν μειδίαμα δι’ άμφοτέρους' διά 
μέν τόν Θεόδωρον έπειδή ήτο πλούσιος καί ήδύνατο νά 
έξαγοράστ) τήν ελευθερίαν της, ή νά πληρώσγ τήν εύνοιάν 
της διά τών κοσμημάτων δή ών αύτη ηύτρεπίζετο, διά 
δέ τόν Κροΐσον διότι ήτον εύειδής καί έχαιρε τής έμπιςο- 
σύνης τού κυρίου του.

Ό  Έρνέστης τοσούτον είχεν έκπληχθή έκ τής θέας τής 
νεάνιδος, ώστε τήν ήκολούθησε διά τού βλέμματος μέχρις 
ότου αύτη έγεινεν άφαντος. "Ις-ατο δέ τοιουτοτρόπως έν έκ- 
στάσει, ότε γενικός τις θόρυβος έν ταΐς καλύβαις έξήξεν 
αύτόν έκ τού ρεμβασμού του. Πολλαχόθεν έξήρχοντο μαύ
ροι φέροντες όρνιθας, έρίφια, γάλα, ώά, βανάνας, γεώμηλα, 
άνανάσια (α) καί λαχαναφόρους φοίνικας, πάντες δέ έ- 
τρεχον όμού ώς εις μετανάστευσιν άπερχόμενοι.

Ό  Έρνέστης, έκπληκτος, ήτοιμάζετο νά έρωτήσγ πού 
κατηυθύνοντο, ότε ή 'Ροζή ή ύπηρέτρια τής Κλάρας διεβη 
ταχέως έμ.προσθεν του καί έσταμάτησε τόν Θεόδωρον ο- 
στις έγκατέλειπεν ώσαύτως τήν καλύβην του φέρων μεθ’

(α) Ε ίδος κ α ρ π ού  τ ή ς  ’Α μ ερ ικ ή ς . Σ η μ . το ύ  Μ εταφρ.

Η  ΒΑΝΑΝΕΑ. 19

εαυτού έν κλωβίον λαμ.πρώς κατασκευασμένον και περιε- 
χον έν ζεύγος ορεινών συρικτών (si fi leurs de montagnes)·

—  Θεόδωρε, τώ είπεν, ή κυρία μου μέ παρήγγειλε 
ν’ άγοράσω τό κλωβίον καί τά πτηνά σου' πόσον θέλεις;

Ό  μαύρος έφάνη πρός στιγμήν αμήχανων καί δυσανασ- 
χετών, είτα δέ άπεκρίθη:

—  Λυπούμαι, άλλά δέν ήμπορώ νά τό πωλήσω εις τήν 
νέαν κυρίαν μας, διότι τό ύπεσχέθην εις μ.ίαν κυρίαν τής 
Γουαδελούπης.

—  Πώς ονομάζεται αύτή ή κυρία ; ,
—  ’Αγνοώ' άπήντησε ξηρώς ό μαύρος.
-— Είσαι ψεύστης, έπανέλαβεν ή 'Ροζή' δέν τό ύπε- 

σχέθης άλλά δέν θέλεις νά τό πωλήσης έδώ.
—  Καλά! άνέκραξεν όργίλως ό Θεόδωρος, καί αύτό νά 

γναι, μήπως ό αύθέντης πρέπει νά ήξεύργ τ ί κερδίζω;
—  Πλήν δέν θά τού είπώ πόσον σού τό έπλήρωσα. 

Ό  μ.αύρος έςη πρός στιγμήν αμφίβολος, είτα δέ είπε πρός 
τήν 'Ροζήν.

—■ Αοιπόν, λάβε τό κλωβίον, ή κυρία άς δώσ-ρ ότι 
προαιρείται. - ·

—  "Οχι, όχι, άντέλεξεν ή 'Ροζή, τό κάμνεις διά νά σού 
τό πληρώσουν τετράδιπλον, καί έπειτα νά λές ότι σέ α
δίκησαν.

—  Πάει καλά λοιπόν, έπανέλαβεν ό Θεόδωρος άναχω- 
ρών, ύπάγω νά τό πωλήσω εις τήν πόλιν.

Ή  μικρά αύτη σκηνή ής ό Έρνέςης υπήρξε μάρτυς, συνε- 
τέλεσεν ούκ ολίγον εις τό νά συγχίσγ τάς έπί τής τυραννί
ας τού δεσπότου πρός τόν δούλον ιδέας του" πλησιάσας 0- 
θεν τήν 'Ροζή ήτις έκτύπα τούς πόδας ύπ’ οργής καί ή- 
πείλει τόν Θεόδωρον οστις άπεμακρύνετο, καί νομίζων ότι 
έμάντευε τ ί  διενοεΐτο ή νεάνις,

—  Βεβαίως, είπεν, θά ύπάγγς τώρα νά προδώσγς τόν 
δούλον αύτόν εις τόν έπιστάτην ϊνα τόν μαστίγωσα, ;

—  Καί διατί τά χα ; άπήντησεν έκπληκτος ή 'Ροζή.
—  Διότι δέν σοι εδωκε τό κλωβίον.
—  Είναι κύριος νά τό πωλήση εις όποιον θέλει' άλλά 

εϊναι διεστραμμένος καί δέν μού τό έδωσε, άφού μάλιστα 
τό έπιθυμεΐ τόσον ή δεσποινίς Κλάρα, ή όποία υπήρξε το
σούτον καλή πάντοτε διά τόν Θεόδωρον.

—  Αοιπόν θά έπιπλήξη έσέ, διότι δέν ήδυνήθης ν’άγο- 
ράσης τό κλωβίον.

—  Καί διατί τάχα έμέ ; μήπως έγώ ή ή κυρία μου αύ
τή δύναται ν’ άναγκάσγ) τόν μαύρον ;

—  Δέν θά τόν αγαπάς, φαίνεται, τόν Θεόδωρον.
Ή  'Ροζή έλαβε ήθος ήγεμονίδος καί μετά προκλη

τικού τίνος βλέμματος, όπερ ό Έρνέστης είδεν τιθέμενον 
τοσούτον έπιτυχώς έν χρήσει καί ύπό τής ώραΐας Σαβίνας, 
άπήντησεν άπερχομένη:

—  Ή  'Ροζή δέν άγαπά τούς Μαύρους.

Ό  Έρνέστης ένθυμήθη τότε τόν υπέρ τής 'Ροζής ένθου- 
σιασμ.όν τού Ίιυάννου Πλονζέ καί άπεφάσισε νά έπιτηρή 
τόν Νορμανδόν του, εις τόν όποιον δέν ήθελε συγχωρήσνι 
ποτέ νά προξενήσγ σκάνδαλα έν τή οικία.

Μείνας μόνος έξηκολούθησε τάς έπισκέψεις του εις τάς 
καλύβας καί παρετήρησεν οτι μία έξ αυτών δέν είχε τήν 
εύχάριστον έκείνην θέαν ήν είχεν άπαντήσει εις τάς άλλας. 
Έθριάμβευσεν όθεν έν έαυτώ, προπάντων όταν ήκουσε τρα- 
χεϊάν τινα καί επιτακτικήν φωνήν κράζουσαν στεντορείως:

—  *ΟχΓ δέν θά ύπάγγς εις τήν πόλιν' καί έάν έως τό 
έσπέρας δέν έργασθής εις τόν κήπον σου θά σοί άφαιρε- 
σουν τό σάββατόν σου καί θά έργάζεσαι άνεξαιοέτως όλας 
τάς ήμέρας.

—  "Οχι όμως καί τήν Κυριακήν, άπήντησεν ό πρός 8ν 
ό έπιστάτης άπετείνετο δούλος, o ji τήν Κυριακήν! Ό  'Α
γιος Θεός δέν θέλει νά δουλεύωμεν τήν Κυριακήν.

—  Έ χει καλώς' άλλ’ ό Θεός θέλει νά δουλεύετε τό 
Σάββατον, καί σύ ούτε χθές ούτε τά άλλα Σάββατα έδού— 
λευσες.

—  Δέν δύναμ-αι' είμαι άσθενής, άπήντησεν ζωηρά τις 
φωνή. ,

Ό  Έρνέστης προύχώρησε καί είδεν άνθρωπον έν τή ακ
μή τής ηλικίας όντα καί πλήρη υγείας άπολαύοντα.

—  Δέν ήσο άσθενής διά νά ύπάγγις εις τήν πόλιν,έπα
νέλαβεν ό έπιστάτης, ή μάλλον διά νά κλέψης.

—  Έ γ ώ ; π ο τέ! άπήντησεν ό νέγρος, έγώ ποτέ δέν 
κλέπτω.

—  Είσαι κατεργάρης καί πανούργος, πλήν θά σέ πιά- 
σω καμμίαν ήμέραν!

Ό  μαύρος παραδοθείς εις γέλωτα, άπήντησεν:
—  ”0 X1' οχι' δέν ήθελα νά ύπάγω νά κλέψω, έπειδή 

σήμερον τό πρωί μού ήλθε άνάποδα ή δουλείά μου.
—  Άφού λοιπόν αύτό μόνον σ’ έμποδίζει, ώφελήθητι 

τής περιστάσεως καί άρχισε τήν έργασίαν σου, είδ άλλως....
'Ο έπιστάτης έποιήσατο άπειλητικόν τ ι κίνημα και ά- 

νεχώρησεν' διαβαίνων δέ έμπροσθεν τού Ερνέστου ούτος 
τώ  είπεν:

—  Εισθε πολύ αυστηρός πρός τόν δυστυχή τούτον.
—  Ά ,  έάν ήμην έδώ ό κύριος ήθελον αναγκάσει αύτόν 

εις έργασίαν' άλλ’ ό κύριος Σαμψών δεικνύει ύπερμετρον 
άγαθότητα πρός τούς οκνηρούς τούτους' ιδού εις, ότις προ- 
τιμα καλλίτερου νά τρώγή ολίγον καί νά ένδυεται με έν- 
δύματα έξ άπλού πανίου, άρκεΐ νά μένη* άεργος, παρά νά 
έργάζηται έξ ώρας τήν εβδομάδα καί νά τρώγη) ώς λευκός 
καί νά ένδύεται πολυτελέστατα.

—  'Έξ ώρας τήν εβδομάδα, λέγετε; ήρώτησεν ό Έρ
νέστης. *

—  'Έξ ώραι διαρκούς έργασίας είσίν άρκεταί διά τάς 
άνάγκας του, διότι είναι μόνος' άλλ’ έγώ τό είπον εις τόν
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Κύριον Σαμψών, δτι αύτός είναι μαύρος τής οικίας, τόν ό
ποιον άμα βάλλη τις έκ νέου εις τό έργοστάσιον δέν αξί
ζει τίποτε και αποθνήσκει κάλλιον τής πείνας παρά να 
έγγίςγ οίκειοθελώς εις έργαλεΐον. Δεν λέγω δτι ουτος 
στερείται κανενδς πράγματος, διότι ήθελεν ειπεΐ τις δτι δι’ 
«ύτόν εγεινε τό ακόλουθον ασμα:

Ή  γυναίκα Λέει, χαμέ 'στη όονΛίά,
Κ αι ό ανδρας Λέει, Λαμέ 'στην χΛεψϊά.

Ό  Έρνέςτης μετέβαινεν από μιας διαψεύσεως είς άλλην 
Χωρϊς ποτέ νά έρχεται είς τήν πραγματικότητα, πάντοτε 
•δέ είχεν έτοίμην άπάντησιν S i  δλα. Αύτός ό μαύρος εί- 
■ναι φιλόπονος; τόν βιάζουν και δέν υπάρχει έντιμος έργα- 
σία άνευ ελευθερίας τινός. Αύτός ό μαύρος είναι οκνηρός; 
•ή δουλεία τόν κατέστησε τοιούτον.

Έν τούτοις εκτός της καλύβης ταύτης, αί άλλαι άπασαι 
*τώ έφάνησαν καλαί καί παρετηρησεν δτι είς μερικάς έξ 
αύτών οί γέροντες έβοηθούντο υπό των νέων’ ήρώτησεν δ- 
θεν τόν επιστάτην την αιτίαν.

—  νΑ ! άπήντησεν οΰτος, 8ivat ό γέρων Ζαχαρίας δσ- 
-τις έξηγόρασε την σύζυγόν του και τά τέκνα του.

—  Καί δστις δεν έξηγοράσατο εαυτόν, ύπέλαβεν ό Έρ- 
«νέστης.

—  ’Ανήκει είς αγαθόν τινα κύριον καί διά τούτο.
Έ ν τούτοις έπιστρέφων ό Έρνέστης διήλθεν έκ νέου έκ

■της καλύβης τού Κροίσου τού μαύρου εκείνου δστις είχεν 
σταθή καί θαυμάσει τήν ώραίαν Σαβίναν. Είργάζετο μετά 
«ξιοπαρατηρήτου ζέσεως, ό δέ επιστάτης τώ έκραξεν.

—  Εύγε Κροΐσε, εύγε! θά έλευθερωθης όπότε έπιθυ- 
jj-ης·

—  Ό !  άνέκραξεν ό Κροϊσος εγειρόμενος εγώ δέν θέλω 
■νά ημαι έλεύθερος, θέλω καλλίτερα νά ήμαι πλούσιος.

Ή  άπάντησις αύτη τού μαύρου δςτς δέν έφαίνετο άμοι
ρος πνεύματος ήτον ακατάληπτος' δθεν ό Έρνέστης έξεπ- 
λ,ήχθη δικαίως καί την έκπληξίν του ταύτην έκοινοποίη- 
σεν είς τόν επιστάτην.

—  Ό  μαύρος ουτος, κύριε, άπήντησεν ό επιστάτης, 
είναι ’Αφρικανός, πρά πέντε μόνον ετών άφιχθείς ενταύθα. 
Άνηκεν είς τόν πενθερόν τού Κυρίου Σαμψών δστις τόν εί
χεν άγοράσει έν Κούβα παρά λαθρεμπόρου τίνος ’Ισπανού, 
καί δστις τόν έδώρησεν είς τόν έπισκεφθέντα αυτόν κατ’ 
εκείνην την έποχήν, τόν γαμβρόν του.

—  νΑ! διάβολε, άνέκραξεν καθ’εαυτόν δ Έρνέςης, ιδού 
ό άνθρωπος τόν όποιον έζήτουν' ιδού εκείνος τόν όποιον ά- 
πέσπασαν άπό την ελευθερίαν του, άπό τήν πατρίδα του 
ϊνα τόν εξορίσουν είς έν θανατηφόρον κλίμα καί τόν κατασ
τήσουν δούλον' ιδού τό αληθές θύμα τής Ευρωπαϊκής βαρ
βαρότητας !

Καί έν τώ ένθουσιασμώ τής άνακαλύψεώς του, άφήκε 
■τόν επιστάτην νά εξακολούθησή τήν όδόν του, αύτός δέ

είσήλθεν είς τήν καλύβην τού Κροίσου δστις έφάνη έκπλητ- 
τομενος έκ τής έπισκέψεως ταύτης, διότι οί μαύροι δέν ε
πιθυμούν νά εισέρχεται κανείς είς τήν καλύβην των, καί 
τούτο συμβαίνει σπανίως είς τόν κύριον δστις σέβεται τήν 
κατοικίαν τού δούλου προπάντων δταν ό τελευταίος ού- 
τος είναι απών" πρός τούτοις δταν ό μαύρος εξέρχεται λαμ
βάνει μεθ’ εαυτού τό κλειδίον.

Ό  φίλος μας Έρνέςης, έθεώρησεν έπί μικρόν τόν Κροϊ- 
σον μέ είδος τι οίκτου, μετά τήν έπιθεώρησιν δέ ταύτην 
καθ’ ήν ό μαύρος διετέλει αμήχανος,

—  Πώς εύρίσκεσαι έδώ ; τώ είπεν.
—  νΑ ! άπήντησεν έντρομος ό Κροϊσος μήπως ήλθετε 

νά μ ’ άγοράσητέ ; Ό  Κύριος Σαμψών θά μέ πωλήσγ;
—  Εύχαριστήσαι δτι εύρες επιεική κύριον καί φοβεί

σαι μήπως περιπέσης είς χεΐρας κανενός σκληρού δεσπό
του, δυστυχή εξόριστε τής ’Αφρικής.

—  Ώ ! μή είς τήν ’Αφρικήν, άνέκραξεν άπεγνωσμένως 
ό μαύρος, ποτέ είς τήν ’Αφρικήν !

—  Τί εννοείς; έπανέλαβεν ό Έρνέστης, δέν επιθυμείς 
νά έπανίδνις τήν πατρίδα σου ;

—  νΩ! ήμην τοσούτον δυστυχής είς τήν πατρίδα μου! 
καί έκεΐ ήμην δούλος.

—  Δούλος εχθρικής τίνος φυλής, ίσως;
—  Ό χ ι ! δούλος τού αδελφού μου. 'Ημέραν τινά τω 

έζήτησα τόν ίππον του ϊνα άπέλθω είς μεμακρυσμένην 
τινά όδοιπορίαν’ καθ’ όδόν τό ζώον έψόφησε καί επειδή 
δέν είχον χρήματα ϊνα τώ αγοράσω έν άλλον, μ’ έλαβε 
δούλον του.

—  Πώς! ό αδελφός σου; ήρώτησεν έκπληκτος ό Έρ
νέστης.

—  Είχε δίκαιον' άπήντησε ξηρώς ό Κροϊσος.
—  Καί σ’ έπώλησεν δ ίδιος εις τούς Εύρωπαίους!
—  Καί έκαμε καλά, έπανέλαβεν ό Κροϊσος μετ’ήθους 

αθώας τινός εύχαριστήσεως, καί έφοβήθην μέν πολύ, 
διότι μοί έλεγον δτι οί λευκοί αγοράζουν τούς μαύρους ι- 
να τούς τρώγουν, δταν δμως ήλθον έδώ καί είδον τήν 
γήν αύτήν μέ τά ώραΐα δένδρα της, μέ τά  λαμπρά όπω- 
ρικά της, τό δροσερόν καί γλυκύ ύδωρ, πάντοτε άνθη αντί 
ψάμμου καί άέρα δροσερόν, υπήρξα πολύ ευτυχής καί 
είμαι ακόμη. “Ω, είπήτε μου, μοί ύπόσχεσθε δτι δέν θά μέ 
άγοράσητέ; ώ! σας παρακαλώ μή μ’ έπαναγάγετε είς τήν 
’Αφρικήν! Διότι, ήξεύρετε, έξηκολούθησεν μετά μυστηριώ
δους ήθους ό Κροϊσος, ήκουον νά λέγουσιν δτι κάποιοι 
λευκοί άπό μακράν, πολύ μακράν έρχόμενοι, πιάνουν τούς 
δυστυχείς δούλους μέσα είς τά  πλοία καί τούς έπαναγά- 
γουν είς τήν πατρίδα! ώ ! έγώ δέν θέλω, δέν θέλω νά ύ- 
πάγω εις τήν πατρίδα μου!

Τό άπλοϊκόν, παρακλητικόν καί άπελπιςκκόν ύφος, μεθ’ 
ού ό Κροϊσος έπρόφερε τούς τελευταίους τούτους λόγους,
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ό περί τής έπιστροφής έν ’Αφρική τρόμος αύτού, έσύγ- J ό Ιωάννης είχεν κατηφές τι καί δυσηρεστημένον ήθος δπερ 
χυσαν τάς ιδέας τού Έρνέστου περισσότερον, καίτοι πλη- ! τώ άπήρεσεν όλοτελώς.
ροφορηθέντος περί τής άθλιας καταστάσεως έν ή διάκειν- j Βεβαίως δέν υπήρχε πρόφοίσις έριδος είς τόν Έρνέστην, 
ται οί δυστυχείς ούτοι έν τή πατρίδι των. Ταύτα πάντα μολαταύτα έκαιροφυλάκτει τό πρώτον κίνημα ή τόν πρώ- 
ήδύναντο νά καταπείσωσι καί τόν μάλλον ίσχυρογνώ- (τον κακόηχον λόγον τού Ίωάννου, ϊνα τόν έπιπλήξγ καί 
μονα, άλλ’ ό Κλεμανσώ εύρε πάλιν μίαν άπάντησιν κατά τοιουτοτρόπως τόν άποσπάση έκ τής άταραξίας του. Λεχ- 
τής προφανούς άληθείας, λέγων καθ’ έαυτόν έγκαταλείπων θήτω δμως πρός δικαιολόγησιν τού Έρνέστου ότι ουτος έ- 
τήν καλύβην: ί γνώριζε προ πολλού τόν τού Ίωάννου τρόπον δστις τώ

« Είναι ό έρως τόν όποιον αισθάνεται πρός τήν κόρην προήγγελλε πάντοτε κάνέν παράπονον' καί τώ δντι τοιου- 
έκείνην, δστις τόν κάμνει νά λησμονήστι δτι ή πατρίς καί τοτρόπως πάντοτε ουτος προέλεγεν είς τόν κύριόν του 
ή έλευθερία είναι τά πρώτα άγαθά τού άνθρώπου ». °τι ‘̂ τ0 δυσηρεστημένος κατ αύτού.

Ναι, κύριε Έρνέστα, άλλ’ δταν υπάρχει πατρίς καί έ- | Τέταρτον ώρας παρήλθεν έν τή άμοιβαία ταύτν) σιωπή, 
λευθερία οτε ό Έρνέστης παρετήρησεν έπί τέλους δτι ό ’Ιωάννης δέν

Ή  ήμέρα προέβαινεν, ό δέ Έρνέστης φοβούμενος μή έδίπλωνε μετά προσήκοντος σεβασμού ένδυμά τι ένδοξου
ή έπίσκεψις του αύτη φανή άδιάκριτος είς τόν Κ. Σαμ.- καταγωγής.
ψών, έσπευσε νά έπανέλθη είς τά ίδια πεπεισμένος δτι άρ —  Έ , ζώον! τ ί κάμνεις αύτού ! τώ έκραξεν αίφνηδίως' 
γώτερον ήθελεν άνα καλύψει δπως καί κατά τήν πρώτην θά μοί καταστρέψης αύτό τό ένδυμα' ή μήπως νομίζεις δτι 
ταύτην άπόπειραν, τήν τρομεράν άλήθειαν ύπό τόν πέπλον εύρισκόμεθα είς Παρισίους διά νά τά άντικαταστήσωμεν; 
τής πλάνης. i  ’Ιωάννης χωρίς νά στραφή πρός τόν κύριόν του, άπην-

Ά λλ’ ή προφύλαξις ήτο ματ αία, διότι δταν είσήλθεν έν τησε δυσθύμως καί ώς άν έπρόφερεν ηθικόν τι άξίωμα: 
τή οικία έμαθεν δτι ό Κύριος Σαμψών άνεχώρησε μετά —  Τό ένδυμα στολίζει τόν άνθρωπον, άλλά καθώς 
τού Κυρίου Βελμότ πριν αύτός έγερθή τής κλίνης του λέγουν, τό ένδυμα δέν κάμνει τόν άνθρωπον.
δτι άμφότεροι κατηυθύνθησαν είς Γουαδελούπαν καί οτι —  Άναμφιβόλως, άπηντησεν ό Έρνέστης, δέν πιστεύω
μέλλον νά έπιστρέψωσι περί τά πρόγευμα. Ένθυμήθη τό- νά ύπάρχιρ κανείς ράπτης δς-ις νά δύναται νά μεταβάλλει 

τε τά περί Έδουάρδου ύπό τού Κυρίου Σαμψών λεχθέντα είς Νάρκισσον ένα χούτσουρον ώς έσέ. 
τήν προτεραίαν, καί μολονότι ήτο άποφασισμένος νά μένει —  Τουτέστι, έξηκολούθησεν ό ’Ιωάννης, δέν είμαι ό ω- 
άδιάφορος είς πάντα τά τόν "Αγγλον άφορώντα, μολα- ραιότερος νέος τής Νορμανδίας, άλλ’ έπειδή δλοι οί Νορ- 
ταύτα ήσθάνθη ζωηράν περιέργειαν νά μάθει όποιος ήδύ- 
νατο νά ήναι ό σκοπός τοιαύτης πρωινής έκδρομής.

Ό  Κλεμανσώ δέν ήθελε βεβαίως πράξει ή είπει ποτέ τ ί 
ποτε ϊνα εύχαριστήσει τήν περιέργειάν του, άλλ’ έξ άλλου 
φαίνεται δτι τοσούτον ζωηρά ήτον αύτη, ώστε είσερχομ.ε- 
νος είς τόν θάλαμόν του καί εύρίσκων τόν Ίωάννην Πλον- 
ζέ  έν αύτώ, δέν ώργίσθη ποσώς, έλπίζων δτι ό περίεργος 
καί φλύαρος Νορμανδός του θά έγνώριζεν καί θά τώ έδιη- 
γεΐτο τά  αίτια τής έξόδου ταύτης τού Κ. Σαμψών μετά 
τού Έδουάρδου.

Πραγματικώς έν μέρει προεμάντευσεν' ό ’Ιωάννης είχεν 
συνομιλήσει, ό ’Ιωάννης είχε πληροφορηθή άλλά δέν έφαί
νετο προδιατεθειμένος είς διήγησιν.

"Οθεν, άμα είσήλθεν ήρώτησεν αύτόν περί τής ώ
ρας καί περί τινών άλλων άσημάντων πραγμάτων, άπερ 
ήσαν, ούτως είπείν, είδος τι προειδοποιήσεων δι’ ώνό Ερνέ- 
-της έδ ιδεν είς τόν υπηρέτην του τήν άδειαν νά τώ ομιλή
σει έλευθέρως. Πλήν ό ’Ιωάννης άπηντα λακωνικώς είς 
τόν κύριόν του, χωρίς νά πρόσθεση λεξιν περιπλεον αφ ο,τι 
άπητουν αί είς τάς προβαλλομένας αύτώ έρωτήσεις άπαν- 
τήσεις του.

Ό  Έρνές-ης τόν έθεώρησε μετά προσοχής, καί είδεν οτι

μανδοί είναι ωραίοι, έχω καί έγώ τό μερτικόν μου τό ό
ποιον συνηνωμένον μέ ολίγον πνεύμα, όλίγην καλήν δια
γωγήν καί άβροφροσύνην, μέ έξαρκεϊ.

Είτα ό ’Ιωάννης βαθύν βάλλων ς-εναγμόν ώς ϊνα προε- 
τοιμ.άσγι τό μέγα άπόφθεγγμα δπερ προύτίθετο νά άπαγ- 
γείλλγ, έπανέλαβε σείων τήν κεφαλήν:

—  Δέν άρκεϊ μόνον νά ήναι κάνεις ωραίος' πρεπει να 
ήναι φιλόφρων καί άξιέραστος.

—  Καί τις τάχα δέν είναι φιλόφρων και άξιέραστος,

| κύριε ’Ιωάννη ;
—  Δέν όμιλώ διά κανένα μόνον τήν γνώμην μου λέγω.
—  Καί περί τίνος αντικειμένου;
—  Περί ένός.
—  Καί ποιον είναι αύτό;
—  Μία άνοησία! έπειτα, έξηκολούθησεν ό ’Ιωάννης με

τά θλιβερού σχεδόν στεναγμού, δ,τι έγεινΑ, έγεινεν' τώ
ρα πλέον έφυγε τό πουλί.

Ή  άνάμνησις τών πτηνών καί τού κλωβίου τού Θεο
δώρου ήλθεν είς τόν Έρνέστην διο,

—  Ποιον είναι αύτό τό πουλιον ηρωτησεν;
—  Τίποτε, άπήντησε ό ’Ιωάννης, είναι ένα συμβεοηκος 

ένός τόν όποιον γνωρίζω.
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—  Τέλος πάντων, άνέκραξεν ανυπόμονος ό Έρνέστης, 
θά έξηγηθής ή όχι;

—  Έ γώ  δέν έχω τίποτε νά εξηγήσω εις τον κύριον, 
διότι δεν είπα τίποτε νά τον δυσαρεστήσω.

—  Άλλά τά  κατσουφιασμένα καί ριελαγχολικά μού
τρα σου μέ δυσαρεστούν τά ριέγιστα.

-— "Ε, κύριέ μου, τί να γείνγ! έπανέλαβεν μετά κλαυ- 
θμηρού ύφους ό Ίωάνντ,ς, ή καρδία μου είναι ραγισμένη, 
είμαι ερωτευμένος.

Ή  ερυθρά ρΐς,τά έξοιδημένον πρόσωπον, ή άλουργοβαφής 
δψις τοϋ Ίωάννου, τοσοϋτον άντέφασκον μ.ετά τού θρηνώ
δους ύφους μεθ’ ού είχε προφέρει τούς τελευταίους τούτους 
λόγους, ώς-ε ό Κλεμανσώ καίτοι σφόδρα δύσθυμος δεν ήδυ- 
νήθη νά μη γελάση,. Πλήν ό,τι δέν ήδυνήθησαν επί τού Ίω
άννου αί διαταγαί καί αί έπιπλήξεις τού κυρίου του, τό έ- 
ξετέλεσεν ό άκατάλληλλος ούτος γέλως" ή όργή τού Νορ- 
μανδού έξερράγη, ή μορφή του έλαβε γελοΐον ήθος ώργι- 
σμένου πίθηκος και άνέκραξεν:

—  Μάλιστα, κύριε, είμαι ερωτευμένος, καί έσεΐς μού 
χαλάτε ταΐς δουλίές μου ! διότι παντού τά  πάντα" δταν 
ό κύριος άρέση εις την κυρίαν, ή υπηρέτρια άνήκει κατά 
νόμον εις τον υπηρέτην" άλλά μέ σάς δέν κερδίζει 
κανείς άλλο τίποτε παρά περιφρονήσεις καί έμπαιγμούς. 
Έάν έβλέπετε μέ τ ί τρόπον μέ έδέχθη ή 'Ροζή πρδ μιάς 
ώρας! Ένώ έγώ τής έκαμνα μίαν φιλοφρόνησιν, αύτή έγό · 
ρισε, μέ είδε μέ ύπερήφανον βλέμμα καί μού εΐπεν την ς-ε- 
ρεότυπον εκείνην εντόπιον παροιμίαν: Πτωχέ αύθέντα, 
πτω χέ ύπηρέτα! επειδή δέ έγώ έθύμωνα μού έδιηγήθη τό 
συμβεβηκός τού πουλ’ού καί τού κλουβιού.

Ό  Έρνέστης έπεθύμει τά μάλα νά όργισθή, άλλ’ έπε- 
θύμει περισσότερον νά διαφωτισθή. Όθεν άνέβαλλεν τάς έ- 
πιπλήξεις του μέχρι της στιγμής καθ’ ήν ό Ιωάννης ήθε- 
λεν είπεΐ καί έξηγήσει τά  πάντα.

—  Ά λλά ποιον είναι αυτό τό συμβεβηκός τού πουλίου 
καί τού κλωβίου; ήρώτησεν.

Ό  ’Ιωάννης ήτένισε τον κύριόν του μετ’ άπορίας, αντί 
δέ ν’ άπαντήση ώς ήλπιζεν ό Έρνέστης, έψιθύρισεν μεταξύ 
των όδόντων του:

—  Δέν έννοεΐ τό λάθος του.
—  Λοιπόν, έξηκολούθησεν ό Έρνέστης, θά τελειοίσης ·, 

σοί λέγω άπαξ καί διά παντός ότι οί τρόποι σου αρχίζουν 
νά μέ ένοχλούν εις τό έπακρον.

'Ο ’Ιωάννης ήρυθρίασεν ύπ’ άγανακτήσεως καί άνέκρα
ξεν μετ’ οργής άλλά χαμηλή τή φωνή:

—  Πώς, κύριε, δταν ή 'Ροζή έλεγεν έμπροσθέν σας δτι 
ή κυρία της έπεθύμει τό κλωβίον έκεΐνο καί τά  πουλία, 
δέν ήμπορούσατε νά τό άγοράσητε, καί αν έκόστιζε 
καί δέκα λουδοβίκεια-, Καλλίτερα ήθελα πνίξει τόν μαύ- 
ρον έκεΐνον παρά νά άφήσω νά μού φύγνι ή εύκαιρία νά 
κάμω ένα δώρον εις τήν νέαν.

—  Καί άπό πότε, βλάξ, φρονείς δτι μία νεάνις ώς ή 
θυγάτηρ τού Κ. Σαμψών δέχεται τά δώρα ένός ξένου, ά.- 
πήντησε μετ’ άγανακτήσεως ωσαύτως ό Έρνέστης.

Πλήν τό έπιχείρημα δέν έπέτυχεν" ό ’Ιωάννης ύψωσε 
τούς ώμους λαμβάνων δέ έπίσημον καί σοβαρόν ύφος,

—  Μήπως νομίζετε, έξηκολούθησεν είρωνικώς μειδιών, 
δτι σάς λέγω νά ύπάγητε νά δώσητε ό ίδιος τό κλωβίον 
ώς νά ήσθε κανείς βοσκός τής Χάβρης; Ό χ ι,  κύριε, όχι" 
αύτά τά πράγματα γίνονται μέ τρόπον" παραδείγματος 
χάριν, έχουν εναν έπιτήόειον υπηρέτην, ό όποιος υπάγει 
τήν νύκτα καί κρεμά τό κλωβίον είς τό παράθυρον τής 
νέας έν ώ αύτή κοιμάται, τό πρωί δέ δταν έξυπνα καί 
βλέπει τό κλωβίον ανακράζει μέ χαράν: «Ά ! θεέ μ.ου! ποιος 
μοί τό έδωσεν αυτό; τ ί  ώραΐον όπού είναι!» Τό διηγείται 
είς δλον τόν κόσμον" νομίζει πρώτον ότι είναι ό Ά γγλος 
διότι έχει μίαν ιδέαν έπ'1 τού ’Άγγλου" πλήν σιωπή! δέν 
είναι ό Άγγλος" διότι ό ίδιος θά άναγκασθή νά όμολο- 
γήσνι δτι δέν είναι αυτός" ποιος είναι λοιπόν; Είναι ό Γάλ
λος. . .  καί τότε τήν παθαίνει ό Ά γγλος. . . Πλήν τώρα; 
αντί δλων αύτών θά ίδούμεν τόν Ά γγλον νά έπιστρέψη 
μετά μίαν ώραν φέρων ώραΐον τινα μικρόν ίππον (poney) 
τόν όποιον είχεν άφήσει είς Γουαδελούπαν ίνα άναπαυθή 
άπό τά κακοπαθήματα τού ταξειδίου καί τόν όποιον θά 
προσφέρω δώρον είς τήν κυρίαν Κλάραν.

—  Διά τούτο λοιπόν έξήλθεν μετά τού Κυρίου Σαμψών;
—  Άμέ διά τ ί άλλο; άπήντησεν ώς θριαμβεύων ό 

’Ιωάννης.
Ή  ιδέα δτι ό Κύριος Σαμψών έγνώριζε καί έσυγχώρει 

τάς φιλοφρονήσεις καί τάς προσφοράς ταύτας τού Κ. Βελ- 
μότ προς τήν θυγατέρα του, κατέστησε τόν Έρνέστην σκε- 
πτικώτερον, διό έξηκολούθησεν ώσεί καθ’ έαυτόν όμιλών:

—  Είναι αδύνατον.
—  Είναι τόσον δυνατόν, έπανέλαβεν ό ’Ιωάννης θεω

ρών διά μέσου τού καφασωτού, ώστε ιδού έρχονται καί 
φέρουν καί τόν μικρόν ίππον.

Ό  Έρνέστης έστράφη άκουσίως καί είδεν είς τινα άπό- 
στασιν τόν Κ. Σαμψών καί τόν Κ. Βελμότ έρχομένους έ
φιππους καί άκολουθουμένους ύφ’ ένός δούλου κρατούντος 
μικρόν τινα καί ώραΐον ίππον.

Έάν ό ’Ιωάννης δέν έδιδεν δλην τήν προσοχήν του είς 
τόν ώραΐον ίππον, ήθελε παρατηρήσει δτι ό Έρνέστης έ- 
ποιήσατο άκουσίως κίνημά τι άγανακτήσεως καί τούτο ό 
Πλονζέ ήθελε έκλάβει ώς καλόν οιωνόν, άλλ’ ό δυστυχής 
υπηρέτης ύπέστη έξ έναντίας τήν άντίκρουσιν τού κινή
ματος τούτου διότι ό Έρνέστης στραφείς πρός αύτόν,

—  Άκουσον, κύριε ’Ιωάννη, τώ είπεν, πιστεύω μέν 
δτι ό ήλιος τού τόπου τούτου σοί προσέβαλλεν τήν κεφα
λήν καί σέ κατέστησον μάλλον ηλίθιον παρά ποτέ, άλλά 
σέ προειδοποιώ δτι έάν τού λοιπού άναμίξης τό όνομά μου
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ή τού Κυρίου Σαμψών καί τής θυγατρός του, είς τάς μετά 
τών υπηρετών τής οικίας συνδιαλέξεις σου δύνασαι νά ζη~ 
τήσγς άλλον κύριον.·

'Ο ’Ιωάννης ήτένισε λυπηρώς τόν κύριόν του καί άπήν- 
τησε χαμηλοί τή φωνή:

—  Τότε αύθέντα θέλω έτοιμάσει αύριον τά  πράγματά 
μου, διότι ήμπορώ νά μ.ήν όμίλώ δι’ έσάς άλλά δέν ήμ- 
πορώ νά άκούω νά σάς περιγελούν, χωρίς νά δίδω άπάν- 
τησιν.

—  Καί ποιος τολμά νά περιγελάσει; άνέκραξε κάτω- 
χρος ύπ’ όργής ό Κλεμανσώ.

—  Εκείνοι οΐτινες μού λέγουν: πτωχέ αύθέντα! πτωχέ 
ύπηρέτα !

Ό  Κλεμανσώ ήσθάνθη τόσην οργήν δσην καί ταπείνωσιν 
έκ τής αγγελίας ταύτης, άλλά μή θέλων νά δείξη, είς τόν 
Ίωάννην δτι αί συνδιαλέξεις τών υπηρετών ήδύναντο νά 
τόν έπιρεάσωσιν, άπήντησε μετά κακώς προσποιημένης α
ταραξίας:

—  Λοιπόν, κύριε ’Ιωάννη, δύνασθε νά είσέλθητε είς τήν 
ύπηρεσίαν τού Κ. Βελμότ, καί τότε δέν θέλετε ακούει 
πλέον τάς ταπεινωτικάς ταύτας συγκρίσεις.

—  Έ γώ , αύθέντα, είς τήν ύπηρεσίαν ένός Ά γγλου; ά
νέκραξε μετ’ άγανακτήσεως ό ’Ιωάννης, δχι, δχι, αύθέντα! 
έχω άκόμη μερικά σολδία είς τήν τζέπη’ μου, τά  όποια 
μέ φθάνουν νά πληρώσω τόν ναύλον μου διά Γαλλίαν δ
ταν φανήκανέν πλοΐον" υπήρξα ναύτης καί δέν έξέχασα τήν 
τέχνην" έπειτα τό κάτω κάτω, έχω χέρια καί παντού ύπάρ- 
χει εργασία" καί αν δέν ύπήρχε καί έργασία ήθελα προτι
μήσει καλλίτερα νά ζητώ έλεημοσύνην άπό τούς μαύρους 
παρά νά ύπηρετήσω έναν Ά γγλον, πλήν μή σάς μέλλγ! δέν . 
θ’ απλώσω τό χέρι είς κανένα" είμαι Νορμανδός, καί δέν 
θέλω αύρων νάείπούν είς τήν πατρίδα, δτι οί Νορμανδοί,
είναι ζητιάνοι.

Καί ό ’Ιωάννης περιστρέψας σπασμωδικώς τήν ψήκτραν
επί τού πίλου τού κυρίου του, κατηυθύνθη μέ κεκυφυΐαν 
τήν κεφαλήν, καί δακρυρρέοντας οφθαλμούς πρός τήν θύραν.

—  Πού ύπάγεις, Ιωάννη; τώ είπεν ό Έρνέστης.
Ό  ’Ιωάννης ήγειρε τήν κεφαλήν, ήτένισε τόν κύρων του, 

οστις τείνας πρός αύτόν τήν χεΐρα,
—  "Έσφαλλα, ’Ιωάννη, τώ είπεν.
'Ο ’Ιωάννης έπλησίασεν, έλαβε τήν χεΐρα τού κυρίου του,

άπομάσσων δέ τινα δάκρυα,
Δι’ αύτόν τόν λόγον πού μού εϊπετε, έξηκολούθησεν 

μετά διακεκομμένης φωνής, ήμπορεΐτε νά μ.ού είπήτε δτι 
θέλετε!. .  . ξυλίσατε με, λακτίσατε με .. . όνομάσετέ με 
ηλίθιον, ζώον . . .  αποθνήσκω είς τούς πόδας σ α ς ... βλέ
πετε αύθέντα είμεθα καί οί δύο Νορμανδοί !. . . καί
. . άλλά φθάνει σάς ζητώ συγγνώμην . . .  θά κάμω δτι μέ 
προστάζετε.

Μετά τά συμβάντα ό Έρνέστης δέν ήθέλησε νά( έπανα-

λάβγ έκ νέου τάς πρός τόν Ίωάννην αύστηράς έπιπλήξεις 
του, είπε δέ μ.όνον πρός αύτόν:

. — 1 Πρόσεχε αύτήν τήν 'Ροζή" διότι αύται αί κρεολαί 
είσίν διεστραμμέναι.

—  Δέν λέγω δχι ! άπήντησεν ό Ιωάννης" θά πήτε πώς 
καί τά ’δικά μας τά κορίτσια κάνουν τόν άνθρωπον καί τά  
χάνει" άλλά σ’ έμένα δέν περνούν τ ά ’δικά τους" έμένα τά  
εύμορφα 'μ.μάτια μόνον μέ θανατώνουν... καί αύτή ή 'Ροζή 
σού έχει κάτι'μμάτια! . .  .πού δταν σέ κυττάζγ πρέπει νά 
έχης σιδερένια καρδιά διά νά μήν τής είπής έλα φίλησέ 
με νά σέ πάρω.

'Ο Έρνέστης συμφιλιωθείς καί έξοικειωθείς μετά τού υ
πηρέτου του, ήρχισε νά τώ προβάλλνι διαφόρους έρωτήσεις.

—  Ποιος είναι αύτός ό Κύρως Ό β εν ; τώ είπεν.
—  Είναι ό λεγόμενος διευθυντής.
—  Τό είξεύρω άλλά τ ί λέγουν περί αύτού ;
'Ο Ιωάννης έφάνη πρός στιγμήν άμήχανος έπί τέλους 

δέ άπήντησεν:
—  'Ομιλήσατέ του αύθέντα, διότι θαρρώ πώς έχει 

κάτι τι νά σας είπή.
—  Είς έμέ ;
—  Μάλιστα εις υμάς.
'Ο Έρνέστης ένθυμηθείς τόν τρόπον δι’ ού ό Κύριος Ό 

βεν τόν έπλησίασε τήν πρωίαν,
—  Θά άρχίσης πάλιν τούς μυςηριώδεις τρόπους σου; 

είπεν είς τόν Ίωάννην.
—  Αύθέντα, άπήντησεν οδτος, δέν ήμπορώ ν’ άθετήσω 

τόν ορκον μου . . .  ύπεσχέθην. . .  κ α ί. .  . πλήν ομιλήσατε 
είς τόν Κύριον Ό βεν, καί θά ίδήτε.

Τελέιώσας δέ τούς λόγους τούτους δ Ιωάννης, έγκατέ- 
λειψε τόν θάλαμον κρίνων φρονίμως δτι ή φιλονικεία ήδύ- 
νατο ν’ άρχίση έκ νέου.

“Οταν ό Έρνές-ης κατέβη, ή Κλάρα διετέλει έν τώ υπέρ 
τού μικρού ίππου της ένθουσιασμώ, οδηγούσα άπαντας είς 
τήν θύραν τής οικίας ίνα τόν θκυμάσωσι" μετά παιδικής 
δέ οίκειότητος έβασάνιζε πρό πάντων τήν Κυρίαν Δέ Καμ- 
πάς ίνα τή άποσπάσνι ένθουσιώδες τι έγκώμιον άλλ’ αύτη
άπήντα ψυχρώς:

—  Είναι ώραΐος! άλλά ποτέ δέν ήθελον ιππεύσει" φαί
νεται νά έχνι έλαττώματα.

'Ο Έρνέστης έφθανε κατ’ έκείνην τήν στιγμήν, ή δέ 
Κλάρα βαρυθυμούσα έκ τών άπαντήσεω^ τής κυρίας Δέ 
Καμπάς, έστράφη πρός αύτόν ώς άν τόν έγνώριζε πρό 
πολλού, καί τώ είπεν μετ’ άθωοτάτης ειλικρίνειας:

—  Ά , κύριε Κλεμανσώ, έλάτε παρακαλώ έδώ* δέν εί
ναι άληθές δτι ό ίππος μου είναι ώραΐος καί ότι δέν έχει 
έλαττώματα, ώς λέγει ή κυρία Δέ Κ αμπάς;

'Ο Κλεμανσώ άναγκαζόμενος νά έπιφέργι γνώμην έφ’ έ
νός δώρου τού άντιζήλου του δέν ήθέλησε νά δείξγ φθό-
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“νον, όθεν άπήντησεν όπως έπεθύμει ή Κλάρα, δηλαδή ευ
ρίσκω ν λαμπρότατον τον ϊππον.

'Η Κυρία Δέ Καμπάς τόν ήτέν.σε μετά τού φλογερού 
¿κείνου όμματος δπερ προσέβαλλεν, ούτως είπεΐν, τά  πρό
σωπα έφ’ ά προσηλούτο, χωρίς δέ ν’ άπαντήση έστράφη 
πρός τόν κύριον Βελμότ δστις τή είπεν:

—  ’Εκλαμβάνετε ώς ελαττώματα τήν ζωηρότητα καί 
τήν ρώμην !

'Ο Έρνέστης έπείσθη τού λοιπού δτι μυστικόν τι υπήρ
χε  μεταξύ τού Έδουάρδου καί τής κυρίας Δέ Καμπάς, 
καί άπεφάσισεν, ευκαιρίας δοθείσης, νά σχετισθή ς-ενώτερον 
την τελευταίαν ταύτην.

θύς έν τή οικία, πλήν μετ’ ού πολύ ή προσοχή του άπα- 
σα π  ροσηλώθη έπί τού χορού έκείνου.

Κατά πρώτον αί κομψαί στολαί τών μαύρων ή έπιμε- 
λημένη αυτών ένδυμασία, ό σοβαρός καί υπερήφανος αύ
τών χορός, έφάνησαν γελοία όντως είς τόν Έρνέστην καί 
ώσεί ,πιθηκισμοί καί απομιμήσεις τών κυρίων των" πλήν 
μετ’ ού πολύ, καθ’ δσον ή μουσική καθίστατο ζωηροτέρα, 
ή σοβαρότης αύτη έξέλειπεν, ό χορός κατέστη φαιδρότε
ρος, αί χεϊρες, τά δμματα, αί κινήσεις, έξήφθησαν, όξείαι 
κραυγαί άγριας χαράς συνηνώθησαν μετά τού μονοτόνου 
ήχου τού τυμπάνου, πηδήματα, χειρονομίαι, σπασμώ
δεις κινήσεις διεδέχθησαν τά προσποιητά βήμ,ατα,

Πλήν, παράδοξός τις κωμωδία έπαίζετο μεταξύ όλων είτα δέ γενική, ούτως είπεΐν, συμπλοκή έλαβε χώραν, 
αύτών τών προσώπων. 'Η κυρία Δέ Καμπάς δέν έγκατέ- , άσθμαίνουσα, φρενητιώσα, διά μέσου τής όποιας έξήστρα- 
λειπε ποτέ τήν Κλάραν παρά τή όποία ό Έδουάρδος εύ- πτον οφθαλμοί ύφ’ όλων τών παθών βεβακχευμένοι. 
ρίσκετο διηνεκώς’ άναμφιβόλως ή κυρία Δέ Καμπάς έτί- | Ο Έρνέστης ήκολουθει δια τών οφθαλμών την ώραίαν 
θετο ώς πρόσκομμα μεταξύ τών δύο νέων" πλήν διατί έ- Σαβίναν, ήτις ότέμεν μετα τού Θεοδωρου ότε δέ μετα τού 
ποίει τούτο ·, πρός ίδιον αύτής συμφέρον ή πρός συμφέρον Κροίσου έχόρευεν. Ό  Ερνέστης έγνωριζεν τούς άκκισμούς 
τής Κλάρας; Ιδού δτι ήγνόει ό Έρνέστης καί δπερ τά τών γυναικών τού κόσμου, δέν ήγνόει ώσαύτως τούς προ- 
μέγιστα τόν άπησχόλει. Έν τούτοις, έξηκολούθησε τόν κλητικούς τρόπους τών άπωλολώτων γυναικών τής Εύρώ- 
πρός τήν Κλάραν άδιαφορίαν του. ! πης, είχε περιηγηθή καί είχεν ίδή τάς ζωηράς έκείνας τα-

Προταθέντος αύτώ νά παίξη ένα γύρον Βίστ (α), έδέ- ραντέλλας τής ’Ιταλίας, τούς ηδυπαθείς χορούς τής Ίσπα- 
χθη προθύμως, καθ’ δλον δέ τό διάστημα τής ήμέρας νίας, άλλ’ ούδέν ήδύνατο ποτε νά τώ δωση ιδέαν περί τής 
προσεπάθησε νά μήν άποτανθή ούδέ πρός τήν Κλάραν ούδέ λάγνου έκείνης παραφοράς τής κρεολού τής ύπό τού χορού 
πρός τόν κύρ ιον Βελμότ, ώς έάν τά  δύο ταύτα πρόσωπα έξαπτομένης. Τά ήμίσβεστα έκεΐνα ομματα, τό συνεχές έ- 
νά μή ήσαν παρόντα. ] κείνο ρίγος τού σώματος, οί άλλεπάλληλοι στεναγμοί, αί

Πλήν ή άπάθεια αύτη, άτεχνος καί βεβιασμένη ήννοή- υπόκωφοι κραυγαί, ή νωχέλεια τού σώματος οπερ έφαί- 
θη παρά τής κυρίας Δέ Καμπάς πρός ήν ό Έρνέστης έπάσ- νετο πε ριτυλισσόμενον έπί τού βραχίονος τού χορευτού 
χησε παντί σθένει νά δειχθή, ίσως άντί τής πρός την Κλά- ταύτα πάντα έξέπληττον τόν Έρνέστην, δστις έμενεν έν- 
ραν άδιαφορίας του, δσον ένεστι φιλοφρονητικός καί χα ρ ί- ' νεός, ότε φωνη φαιδρά τώ είπεν είς τό ούς: 
εις. Πλήν αύτη, άμα ίδούσα τούτο περιωρίσθη έν άκρα ψυχ- —  Χμ! 'μοιάζει μέ τούς χορούς τών Παρισ’ών μας ; 
ρότητι πρός τόν Έρνέστην πρός τόν όποιον μόλις καί μετά 0  Έρνές-ης έστράφη καί είδε τί ν Ίωάννην δίδοντα τόν 
βίας άπήντα. ¡βραχίονα είς τήν 'Ροζήν μετά τοιούτου ύπερηφάνου ήθους

'Ο Κλεμανσώ βαρυθυμών διότι ή Κυρία Δέ Καμπάς δέν κα '- τοιαύτης εύχαριστήσεως, ώστε δέν έβλεπεν δτι καθ’ ό- 
τόν συνέδραμεν είς τάς μικράς του έκδικήσεις, έσκυθρώ- λον αύτό τό διάστημα ή νεάνις έποίει νεύματα συνεννοή- 
πασεν, ένώ δέ οί έν τη αιθούση έσχεδίαζον έκδρομήντινα ®εως μετά τού Τζών δστις έμόρφαζεν είρωνικώς. 
είς τά  πέριξ καί ά Έδουάρδος ένθουσία ύπέρ τής ιδέας —  Πω? είσθε έδώ ; ήρώτν,σεν ό Έρνέστης.
ταύτης, ό Έρνέστης έγκατέλειψε τήν αίθουσαν δεχθείς 
πρώτον ψυχρώς τήν περί τής έκδρομής ταύτην πρότασιν.

Ή  έσπερα ήτο προχωρημένη ό δέ Έρνέστης προέβαινε 
ρεμβάζων, δτε ήχος μονότονος τυμπάνου καί αύλοΰ τόν 
άπέσπασε τών ρεμβασμ,ών του.

Κατευθυνθείς πρός τό μέρος ένθα ήκούετο ή μονότονος 
αύτη μουσική, εφθασεν είς μικράν τινα πλατείαν κειμένην 
άπέναντι τής μεγαλητέρας καλύβης ένθα οί μαύροι έτέ- 
λουν χορόν. Ό  Έρνέστης έσταμάτησε ϊνα μή είσέλθη εύ-

(«) (Wist) είδος  χ α ιγ ν ια χ ά ρ τ ο υ .

—  Επειδή άπό τό σπήτι άναχωρούν ώς φαίνεται αύ- 
ριον όλοι πριν ξημερώση, διά τούτο δλοι άπεσύρθηκαν · 
’νω ρίς.

—  Καλά, άπήντησεν ό Έρνέστης, έπειδή θά υπάγω 
καί έγώ αΰριον μετ’ αύτών καί θέλω νά έλθης μαζή μου, 
διά τούτο κάμνεις καλά νά ύπάγης νά ήσυχάσης ώ

σαύτως.
—  Αύτό ίσα ίσα ήθέλαμεν νά κάμωμεν καί ήμείς, ύ- 

πέλαβεν ό Ιωάννης μεθ’ ύπεροπτικού ύφους καί ρίπτων 
λοξόν βλέμμα πρός τήν 'Ροζήν.

Ό  Έρνέστης δέν ήθέλησε νά έννοήση τήν κατακτητικήν- 
εύγλωττίαν αύτού τού βλέμματος, διότι ό ίδιος είχεν αί


