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Έάν έλησμονήσαμεν τού? μεγάλους του έθνους ημών 
πολιτικούς άνδρας, πολλω μάλλον παρημελήσαμεν τούς 
αρχαίους ημών σοφούς, ποιητάς και διδασκάλους. Έδό- 
θημεν νυν, ώς έκαστος βλέπει, εις μυθιστορήματα, 
ώς νά μην εϊχομεν προγονικά ταμεία φιλολογίας α
νεξάντλητα ές ών νά άρυόμεθα, μέχρις ού άναδιφοΰντες 
καί ψηλαφίζοντες αύτά διά της δεούσης έρεύνης καί άνα-|θηκας καί τά αρχεία των πόλεων πρός'άνεύρεσιν κεκρυμ- 
πτύξεως, καθιστώμεν αύτά κοινά τοίς πάσιν. Αυτό τ ο ϋ τ ο ^ ω ν  θησαυρών, ούς οί γραμματικοί μεταφράζοντε; σχο- 
δέν συμβαίνει όμως καί παρά τοΐς ξένοις εθνεσιν. Οί εύ- λιάζουσιν, ένώ ήμεΐς καθεύδομεν έγκαυχόμενοι  ̂ώς αλλα 
γενέστεροι καί οί μάλλον πεπαιδευμένοι των Ευρωπαίων, 'έκνα Αβραάμ, άρκούμενοι εις τά τετριμμένα ψυχία, καί 
οί εύσεβέ^εροι τού κλήρου καί αυτοί οί έξοχώτεροι διπλω-γούτων τά  καταληπτά εις μόνους τούς καθηγητάς ημών, 
μάται, οί ενίοτε καταδαπανώντες ημέρας καί νύκτας εις τά  οϊτινες ώς άλλοι ιερείς τής ’Ίσιδος, άποθνήσκουσι μετά

Κοινοβούλια, άείποτε έκτιμώντες τά ήμέτερα, έςοικονο- 
μοΰσι χρόνον ικανόν ό'πως καταγίνωνται εις την σπουδήν, 
την μελέτην, καί την μετάφρασιν τών Ε λ λ ή ν ω ν  συγγρα
φέων, ού μόνον, άλλά καί εις την άνακάλυψιν καί δημο- 
σίευσιν τών νομιζομένων άπολεσθέντων ή καί έλλειπών 
αρχαίων συγγραμμάτων. Ούτω, τά  έλλείποντα τριάκοντα 
τού Τίτου Λιβίου καί ά'λλων ιστορικά βιβλία άνευρέθησαν 
εσχάτως, καί μεταφρασθέντα δημοσιεύονται όλονέν άνα- 
πληρούντα μεγάλα ιστορικά χάσματα. ’Απόστολοι περιέρ
χονται άπανταγοϋ τής ’Ανατολής άνερευ^ώντες τάς βιβλίο-
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τής σοφίας αύτών, όρθοδοξούντες μέν, άλλ’ ουδέποτε γρά- 
φοντες καί σπανίως συζητούντες.

Άπαντες έχομεν τήν πεποίθησιν ότι ύπήρξεν εις "θάρ
ρος, άποστρεφόμενοι δικαίως τήν περί 'Ομήρου και Σ ντ-  
τ ρ ο ί ρ ι α ς  ιδέαν τού Γερμανού Ούλφίου’ άλλ’ άγνοοΰμεν εί- 
σέτι wav τό περί γενετής, καταγωγής, χαρακτικός καί 
περιστάσεων αύτού' είναι άρα δυνατόν νά ΰποθέσωμεν ότι 
οί αρχαίοι την αύτήν ειχον ημών άγνοιαν, η καί ότι ούδείς 
περί των τοιούτων εγραψεν η έσυζήτησεν; Πολύ μεγάλη-1 
τέρα έστιν ή άγνοια ημών περί των επιφανέστερων μυθο- 
ποιών της άρχαιότητος, του Αισώπου δηλονότι, τού Βιδ- 
παίου καί Μαρκόλφου.

« In manibus sunt, non mentibus hcereut »
Ό  Αί'σωπος έξακολουθών εΐσέτι νά τέρπη τούς νέους 

δέν έπαυε νά νουθετή καί αυτούς τους γέροντας. Τινές 
βεβαιούσιν ότι ήτον ασχημότατος, νάνος καί δυσειδές·ατος, 
ένω ό Πλούταρχος, εις τό Σ νμ πόσ ιον  των Σοφών,  παρι- 
στα αύτόν εύειδή καί εύσχημον. ’Ίσως όμως ή πρώτη πα- 
ράδοσις υποκρύπτει την αλήθειαν τού ότι τά  αινιγματώδη 
αύτού λεγάμενα δεν ηρεσαν τόσον εις τούς εμμέσως πως 
προσβαλλομένους, καί εντεύθεν έχαρακτηρίζετο ώς δυσει
δής’ εκείνο όμως όπερ θεωροϋμεν ώς άναμφισβητητον περί 
του παγκοσμίου τούτου χρησμού των οικείων αληθειών, 
είναι, ότι οί άνδραποδίζοντες έν ταΐς ημέραις έκείναις ’Α
θηναίοι άνήγειρον αύτώ ανδριάντα, καίτοι δούλου οντος.

Εις τον Βαβρίαν καθορώμεν καί άλλο δείγμα τού φαν
τασιώδους τρόπου δ ι’ ού διατηρείται η άπόλλυται ή μνήμη 
τών άνθρώπιον. Εις αύτόν όφείλομεν ιδίως την διάσωσιν 
τών Αΐσωπείων μύθων, έάν ούχί καί αύτού τού Αίσιυπείου 
ονόματος. ’Αλλά τίς ό Βαβρίας ούτος ; Ήτον άρά γε άλα- 
ζών τις Έλλην, η υπερόπτης 'Ρωμαίος·, Έζησεν άρά γε 
τρεις αιώνας πρό Χριστού, η ώς εγγις-α τρεις αιώνας μετά 
Χριστόν ; Ά λλ’ έπί τίνος βασιλέως ηκμασεν ούτος; ’Επί 
Αλεξάνδρου τινός άναμ,φιβόλως, διότι τό ώμολόγησεν ό 
ίδιος’ άλλ’ έπειδη άνέφερεν άπλώς τού κυριαρχοϋντος τό 
όνομα, άφήκε φαίνεται εις ημάς νά έκλέξωμεν ποιον άνα- 
μέσον όλων τών Άλεξάνδρων’ εκείνον 8ν ό Φλούελλεν ώ- 
νόμασε Χοίρον η τόν υιόν της ’Ιουλίας Μαμσίας, όστις 
ήτον άνώτερος τού κόσμου 8ν έκυβέρνα, καί επομένως ό 
κόσμος δεν ήτον άξιος νά κυβερνάται παρ’ αύτού.

’Εάν ούχί τόσον ώς. έκ τής ιδίας ιστορίας, τούλάχιστον 
ό δυσενθύμητος ούτος Βαβρίας έγένετο διάσημος ένεκεν τής 
καλλονής τών μύθων αύτού. Παραλείποντες τά  άτομικά 
αύτού προτερήματα, παρατηρούμεν μόνον ότι άπλή ή ί-  
πόθεσιο τού ότι άνέθηκε την βίβλον αύτού τώ Άλεξάνδρω 
υίώ Κρατήρου καί Νίκαιας, βασιλεύοντος έν Κορίνθω καί 
Εύβοια, κατά ή περί τό Π. X. 2 5 0 , έστιν ήττον πιθανή 
τής άλλης ΰποθέσεως τής φερούσης αύτόν έν ταϊς ήμέραις 
Σεβή,ρου, ήτοι πέντε ώς έγγιστα αιώνας ύστερον. Άπο-

ποιούμεθα ώσαύτως την ιδέαν τού Πούκτου καί άλλων, 
ότι δήθεν ό Βαβρίας υπήρξε 'Ρωμαίος' διότι έν πρώτοις 
μέν εις τά  σωζόμενα τούλάχιστον αύτού πούποτε άναφέρει 
την ’Ιταλίαν ή 'Ρώμην, ή τάς πρός δυσμ,άς τής Μεσογείου 
χώρας, ένω έάν 'Ρωμαίος ποΜ της άπεσιώπα τά  τοιαύτα, 
ήθελεν είσθαι θαύμα οΰχ ήττον τού έάν « Βονο ε ΐά .ίε ι ». 
—  Έάν ΰποθέσωμεν πρός στιγμήν ότι ό Βαβρίας γεγέν- 
νηται « θα.ίάσσης ένδον, » ήτον όμως κάτοχος τής Ε λ 
ληνικής γλώσσης καί φιλολογίας ώς ούδέποτε άλλος’ γ ι- 
νώσκομεν δέ κάλλιστα ότι καί αύτός ό Όράτιος, δ ι’ όσον 
καί άν έγίνωσκεν άμφοτέρας, καί έδανείσθη έξ αύτών, κα- 
θάπερ μόνοι οί στενοί φίλοι δανείζονται συναλλήλλως, ά- 
πέσχεν έμφρόνως, ουδόλως γράψας εις την ’Αττικήν διά
λεκτον. Έ π ί τέλους ή συμπεριφορά του άπασα έστίν Ε λ 
ληνική. « Η  .ία.Ιιά του δ  ή.Ιον αύτόν ποιεί. » 'Οσάκις 
όμιλεί περί τής φυσικής ιστορίας τής Ελλάδος, περί τών 
Ελληνικών θεσμών, περί τής Ελληνικής μυθολογίας καί 
γεωγραφίας ποιεί τούτο φυσικώς καί οΐκοθεν' καί μολονότι 
τό ονομ.α « Β 31) γ  ί υ ί  » άπαντάται εις λατινικάς έπι- 
γ ραφάς, είμεθα όμως πεπεισμένοι ότι έάν ποτέ άνακα- 
λυφθή ό τόπος τής γενετής αύτού, απόδειξη, αύτόν "Ελ
ληνα Εύρωπαΐον ή τής Μικρασίας.

Ή  συλλογή αύτη τών μύθων σύγκειται έξ άπολόγων 
διαφόρων αιώνων, τινές τούτων προγενέστεροι καί άλλοι 
μεταγενέστεροι τών τού Αισώπου. Δικαιούμεθα δέ νομί- 
ζοντες αύτόν γράψαντα έπί τού 'Ρωμαίου ’Αλεξάνδρου καί 
ούχί έπί συνωνύμου άλλου τινός μονάρχου, έκ τού ότι ό 
Πλούταρχος, δ Λουκιανός καί ό ’Αθηναίος, ήγνόουν τήν ύ- 
παρξιν αύτού. Διότι, πώς άλλως οί λόγιοι τρεις ούτοι, οί 
καί άκρατοι άδόλεσχοι, οίοι ό πρώτος καί ά τρίτος, ή- 
θελον αποσιωπήσει τόν Βαβρίαν έάν έζη πρό αύτών; 'Η 
,διάδειξις ηθικού τινός γνωμικού ώς καί ή διακόσμησις μύ
θου, έθελγε τοσούτον τόν Πλούταρχον όσον καί τόν Γάλ
λον Μονταίνιον. 'Ο Λουκιανός δέν ήθελε βεβαίως κρατή
σει τόν γέλωτα καί ό Άθήναιος ήθελεν έξάπαντος άνα- 
φέρει περικοπάς αύτού έάν τόν είχον άμφότεροι άνά χεΐ- 
ρας. 'Ο Φαίδρος, άφ’ ετέρου, ομολογεί εαυτόν οφειλέτην 
τού Αισώπου’ άλλ’ είτε ήγνόει τόν Βαβρίαν ή. . . . κατέ- 
πιεν αύτόν, όπερ δέν δυνάμεθα ποσώς νά ΰπολάβωμεν, 
διότι ό Φαιδρός κάμνει άείποτε έπίδειξιν τών πηγών αύ
τού, καί ιδίως τών μυθικών. Διά ς-έργομεν μετά τού Βουασ- 
σονάδου καί τού Σήρ Γ. Δουή, ότι ό Βαβρίας ύπήρξεν Έ λ- 
λην τό γένος, σύγχρονος του ’Αλεξάνδρου Σεβήρου, καί 
ούχί μετά τού Βίωνος ή τού Μόσχου, ώ: ζήσαντος έπί άλ
λου τινός Μακεδόνος Βασιλίσκου ή 'Ρωμαίου Καίσαρος, 
πρό τής τρίτης καί ήμισείας Μ. X. έκατονταετηρίδος.

Περί τής ιστορίας τού βιβλίου γινοίσκομεν πλειότερα ή 
περί έκείνης τού συγγράψαντος, είναι δέ άξιον νά καθέξτρ 
θέσιν μεταξύ τών περιέργων τής φιλολογίας. Καί τωόντι
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ουδέποτε κεκρυμμένος θησαυρός έστέρησε τον κόσμον μα- 
κρότερον, ώς καί ουδέποτε τοσούτον άπροσδοκήτως άνε- 
καλύφθη. 'Ο συγγραφεύς αύτού δέν διέφυγε τάς έρεύνας 
τού Σουΐδα, καθότι ό λεξικογράφος ούτος μνημονεύει τούς 
μύθους τού Βαβρίου εις δεκάβιβλον, — ώσαύτως καί έκεί- 
νους τού Άβιανού, όστις άναφέρει δύο τόμους τής συλλο
γής, καί τέλος τήν πολυμάθειαν τού Τσέτσου,- όστις εί 
καί ήγνόει τό τέλειον σύγγραμμα, έσχεν όμως πλειότερον 
αύτού άνά χεΐρας, ή ήμείς, καθότι διέσωσεν ένα έκ τών 
μυθιαμβικών τού Βαβρίου, όστις, μετ’ αύτόν δέν άνεφάνη 
πλέον. Έκ τούτων πάντων συνάγομεν ότι έντελής τών 
μύθων συλλογή υπήρχε πλέον τών τριών εκατονταετηρί
δων μετά τό 2 0 0 . Μ. X. έτος. Πιθανόν δέ νά διεσώζετο 
έτι πλειότερον, ήτοι μέχρι τής ΙΔ'. Μ. X. έκατονταετηρί
δος, όταν ό Μάξιμος Πλανούδης έστρεψεν έκ νέου τούς Χο- 
λιαμβικούς εις πεζόν λόγον, οίους ό Αίσωπος εγραψεν αύ- 
ταύς έν αρχή. Ά λλ’ έως άπό ταύτης τής έποχής, έάν ούχί 
πρότερον, οί στιχουργημένοι ελληνικοί μύθοι ήσαν τεθαμ- 
μένοι, καί τολμηρός τωόντι ό δυνάμενος τότε νά γράψφ 
ή νά διαδήλωσή τήν έκ νεκρών αύτών άνάστασιν.

Έ ξ’ όσων κατέγινον εις άνερευνήσεις άρχαίων συγγραμ- 
μάτων ό ’Άγγλος Ρ. Βεντλέης ύπήρξεν εις τών εύτυχεστέ- 
ρων. 'Ο Πογ. Βρασαλίνης άνεύρε μεν πλεΐστα χειρόγραφα 
εις τούς κευθμώνας τών μοναστηριακών βιβλιοθηκών, άλλ’ 
ό Βεντλέης έσωσε τούς λησμονηθέντας νεκρούς άπό τά φέ
ρετρα τών εύρωτιόντων καί σκωληκοβρώτων παπύρων καί 
περγαμηνών. Δοσίθεός τις Μάγιστρος, γραμματικός, ζήσας 
περί τό 3 0 7  Π. X . είναι ό πρώτος όστις μνημονεύει τόν 
Βαβρίαν. Μνημονεύεται έπίσης εις τάς έπιστολάς τού Αύ- 
τοκράτορος Ίουλιανού, έτι δέ καί παρά τού Τσέτσου καί 
Σουΐδα, αί δέ έσπαρμέναι αύται περικοπαί ήρκεσαν φαίνε
ται όπως δώσωσι τήν ώθησιν τή  άγχινοία τού μεγάλου 
κριτικού. 'Ο Αίσωπος, είπε καθ’ εαυτόν, δέν ήδύνατο νά 
γράψνι. Ά πλή παράδοσις ήτον άδύνατον νά μεταδώση τούς 
μύθους αύτού μέχρι τού Μαξίμου Πλανούδου, καί έάν πρός 
στιγμήν ΰποθέσωμεν τούτο, ό απλούς ούτος καλόγηρος δέν 
είχε τόσην έπιτηδειότητα ώς-ε ν ά μεταδ ώση ούτε τό σκαιόν 
έκεΐνο κείμενον όπερ τοσούτον εύηρέστησε τόν Μεσαίωνα 
καί αύτόν τόν 'Ρόγερον Λ. Λεστράγγιον έν τοΐς άλλοις. 
Γέφυρά τις λοιπόν άπητείτο ύπεράνω τού μεταξύ τού 
μεγάλου μυθοποιού χάσματος, καί τού κοινού κειμένου 
οίον έκυκλοφόρει περί τήν ΙΔ'. έκατονταετηρίδα, ό δέ Ά γ 
γλος Βεντλέης παρετήρησε, καί τοι άμυδρώς καί ώς έν 
διόπτρω, ότι Βαβρίας τις ύπήρξεν ή έπιζήτητος περί ής ό 
λόγος γέφυρα. Ή  νύξις αυτη δέν παρηγκωνίσθη. Ό  Τύ- 
ρουϊτ καί άλλοι πεπαιδευμένοι άνεδίφισαν τούς κευθμώ
νας τής άρχαιότητος άναζητοΰντες τά  διαμελισμένα τε
μάχια τού στιχουργού τού Αισώπου, έπέτυχον δέ ν’ άνεύ- 
ρωσιν οστά τινά τού σκελετού αύτού, ικανά όπως άποδεί-

ξωσι τά πραγματικόν τής ύπάρξεως ούχί όμως καί άρκούν- 
τα ΐνα σαφηνισωσι τά περαιτέρω τής φύσεως αύτού. Τό 
ευτύχημα τής τελείας αύτού άνορθώσεως έπέκειτο μετ’ άλ
λων παραπλήσιων άνακαλύψεων. τώ ήμετέρω αίώνι.

(έπεται τό τέλος)

ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΕΛΕΝΗΣ

Ύ π ό  τον Γά.Ι.Ιου Κόμητβc ΑΑΣ ΚΑΖ (LAS CASES).

(Σ ννε ρεια "Ορα Φυ.1.1. ΣΤ'.') 

’Αγχυροβόλησις έν Τορμπέη (Τοι-bev)·

Λεύτερα  2 4 .—  Περί τάς όκτώ τής πρωίας έρρίψαμεν 
τήν άγκυραν εις τόν λιμένα τού Τορμπέη. 'Ο Αύτοκράτωρ 
έγερθείς άπό τής έκτης τής πρωίας, περιεπάτει έπί τού 
καταστρώματος έπιθεωρών τάς άκτάς καί τάς έργασίας 
τής έλλιμενίσεως. Δέν τόν έγκατέλειπον ούδέ στιγμήν ΐνα 
τώ δίδω τάς άποχρώσας πληροφορίας.

'Ο πλοίαρχος Μαίϋτλανδ έξαπέστειλεν εύθύς ταχυδρό
μον πρός τόν γενικόν ναύαρχον Λόρδον Κέθ διαμένοντα έν 

Πλυμούθ.
Ό  στρατηγός Γκουργκώ οστις εΐχεν αναχωρήσει έπί τού 

Σ .Ιανυ  ήλθε πρός έντάμωσίν μας’ μάς είπεν ότι ήναγκά- 
σθη νά παραδώσρ ήν εΐχεν διά τόν Αντιβασιλέα έπιστο- 
λήν εις τάς άρχάς αΐτινες δέν τώ έπέτρεψαν άποβίβασιν καί 
τώ άπηγόρευσαν αύστηρώς πάσαν συγκοινωνίαν. Τούτο 
μάς έφάνη κακός οιωνός καί πρώτον δείγμα τών μελλου- 
σών συμφορών ημών. Ά μ α  έγεινε γνωστόν ότι ό Αύτο
κράτωρ ήν έπί τού Βε.Ι.Ιεροψώντοι; ό λιμ-ήν έκαλύφθη ά- 
κατίων καί περιέργων. Ό  ιδιοκτήτης άγροτικής τίνος οι
κίας άπέναντι τής θαλάσσης κειμένης, έστειλε τώ Αύτο- .  

κράτορι δώρον έξ οπωρών.

Συρροή πλοιαρ ίω ν ?να ιοωσι τον Αύτοκράτορα. 

_______  i

Τρίτη  2 5 .—  Ή  αύτή συρροή πλοιαρίων, ή αύτή συρ
ροή θεατών. 'Ο Αύτοκράτωρ έβλεπε ταύτα πάντα έκ τού 
θαλάμου του καί ένίοτε ένεφανίζετο ήπί τού κατας-ρώμα- 
τος. 'Ο πλοίαρχος Μαίϋτλανδ έπιστρεφων έκ τής ξηράς 
μοί ένεχείρισε έπιστολήν τής Λαίδυ Κ ...., ήτις έσώκλειεν
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επιστολήν τη; συζύγου ¡¿ου. 'Η έκπληξίς μου κατά πρώτον 
υπήρξε μεγίστη καί ίση μέ την εϋχαρίστησίν μου, πλήν 
ύι έκπληξις αύτη έπαυσεν δταν έσυλλογίσθην ότι τδ μα
κράν του διάπλου μας ειχε δώσει καιρόν εις τάς εφημερί
δας της Γαλλίας, νά δη,μοσιεύσωσι καί να διαβιβάσωσιν 
εις τά έξωτερικάν τάς τύχας μας. Όθεν, παν δ,τι άπέβλε- 
πε τον Αύτοκράτορα καί την συνοδίαν του ήτον ηδη γνω
στόν έν ’Αγγλία, ένθα έπεριμενόμεθα πρό πέντε η έξ ήμε
ρων. Ή  σύζυγός μου έσπευσε νά γράψη πράς την Λαίδυ 
Κ ..., αύτη δέ πάλιν εύροϋσα τά μέσα έγραψε πράς τάν 
πλοίαρχον Μαίϋτλανδ, χωρίς νά τάν γνωρίζη, καί τώ 
έστειλε τάς δύο μου έπιστολάς.

Ή  επιστολή τής συζύγου μου έπνεε γλυκεΐάν τινα συμ
πάθειαν καί παρηγοριάν, ένω ή επιστολή τής Λαίδυ Κ., ήν 
πλήρη; των ζωηρότερων επιπλήξεων. —  Αέν ήμην άνεξάρ- 
τητος όπως πράξω κατά τά δοκοϋν μοΓ— ήτο έγκλημα 
νά έγκαταλείψω τοιουτοτρόπως τήν σύζυγόν μου καί τά 
τέκνα μου, -ιδού αί επιπλήξεις τής Λαίδυ Κ., αΐτινες δεν 
ήσαν είμή λυπηραί άπόρροιαι τής περιωρισμένης ανατροφής 
■τής σημερινής έποχής ήτις μή άνυψούσα δεόντως τάς ψυ- 
χάς ήμών, μάς έμποδίζει καί τού νά έννοήσωμεν, τήν α
ξίαν καί τά θέλγητρον των υψηλών σκοπών καί τών μεγά- 
λιον θυσιών! Νομίζομεν άτι τά  πάντα δικαιολογούμεν άμα 
προτάξωμεν τά ίδιοτελή συμφέροντα, τάς οίκιακάς ανα
παύσεις καί τά οικογενειακά καθήκοντα, μή συλλογιζόμε- 
νοι ότι τά πρώτον πράς τήν σύζυγον καθήκον είναι νά τη 
περιποιη,σωμεν έντιμ-ον τινά θέσιν έν τη κοινωνία, καί δτι 
ή μόνη κληρονομία ήν όφείλομεν εις τά  τέκνα μας είναι 
παραδειγματικαί τινες άρεταί καί έν δνομα ένδοξον.

Ά γκ υ ρ ο δ ό λ χσ ις  έν Π λυμ ο ύθ— Διαμονή, κ τλ .

Τετάρτη  2 6 .— Συνεπεία διαταγών άφιχθεισών νύκτωρ, 
άπεπλεύσαμεν άπά πρωίας κατευθυνόμενοι εΐςΠλυμούθ, έν
θα άφίχθημεν περί τάς τέσσαρας μετά μεσημβρίαν, δέκα 
ημέρας μετά τάν έκ 'Ρεχεφάρ άπόπλουν μ.ας, είκοσι επτά 
μετά τήν έκ Παρισίων άναχώρησίν μας, καί τριάκοντα πέν- 

• τε μετά τήν έκ τού θρόνου παραίτησιν τού Ναπολέοντος. 
Άπά τής στιγμής ταύτης ό όρίζων ήμών έθολώθη' ώπλι- 
σμένα πλοιάρια περιεκύκλωσαν τά πλοϊον ήμών, άλλα πά
λιν κωπη λατούντα μακρόθεν άπεμάκρυνον τούς περιέργους 
διά τών δπλων. Ό  ναύαρχος Κέθ, δστις εύρίσκετο έν τώ 
λιμένι δεν ήλθεν έπί τού πλοίου μας' δύο φρεγάται παρε- 
σκευάσθησαν πράς άπόπλουν' μ,άς είπον δτι έκτακτός τις 
ταχυδρόμος έκομίσατο αύταϊς άπά πρωίας διαταγήν μα- 
κρυνού ταξειδίου. Τινάς έξ ήμών διεμοίρασαν έπί άλλων 
πλοίων' δλων τά πρόσωπα έφαίνοντο θεωρούντα ήμάς μετ’ 
¿παισίου τινάς περιεργείας. Αί άποτροπαιότεραι φήμαι έ-

κυκλοφόρουν έν τώ πλοίω' έψιθυρίζετο ή αποστολή ήμών 
εις διάφορα μέρη τά μεν τών δέ τρομερώτερα.

Ή  έν τώ  πύργω φυλάκισις έφαίνετο ή προτιμωτέρα, άλ
λοι δέ ώμίλουν περί τής 'Αγίας 'Ελένης. Τούτων ούτως έ- 
χόντων, αί δύο φρεγάται έπί τών όποιων μοί έπέστησαν 
τήν προσοχήν μου, άπέπλευσαν, καίτοι τού άνέμου έναντίου 
οντος πράς έξοδον, φθάσασαι δέ εγγύτατα ήμών έρριψαν 
τάς άγκύρας δεξιόθεν καί άριστερόθεν τού πλοίου μας’ τότε 
κάποιος μοί είπεν εις τά ούς άτι αί φρεγάται αύται έαελ- 
λον νά μάς παραλάβωσι διά νυκτός, καί μάς μεταφέρωσιν 
εις 'Αγίαν 'Ελένην. "Οχι, ποτέ δέν δύναμαι νά φαντασθώ 
τή,ν έντύπωσιν τών τρομερών έκείνων λόγων! Ψυχρός ίδρώς 
περιέρρευσεν δλον τά σώμά μου’ ή είδησις αύτη ήν δι* έμέ 
θανατική άπόφασις άπροσδόκητος ! Άνηλεεΐς δήμιοι μέ ε- 
συρον εις τάν τόπον τής καταδίκης άποσπώντε; με βαναύ- 
σως άπά παντάς δ,τι μέ συνέδεεν εϊς τήν ζωήν' έτεινον 
σπαραξικαρδίως τήν χεΐρα πράς τά έπί τής γής φίλτατά 
μου, πλήν εις μάτην' ώφείλον ν’ άπωλ.εσθώ! Ή  ίδε'α αύτη 
ώς καί τόσαι άλλαι, διή,γειρον έν έμοί πραγματικήν τρικυ
μίαν ψυχής έγκαταλειπούσης τή,ν γήϊνον αύτής ΐλύν ! Ή  
κόμη μου έλευκάνθη ! .  . . Ευτυχώς, ή κρίσις υπήρξε βρα
χεία καί τά ήθικόν μου ύπερίσχυσεν, ύπερίσχυσε τοσούτον, 
ώστε άφ’ έκείνης τής στιγμής έτέθην ύπεράνω τών άνθρω- 
πίνων προσβολών. Ήσθάνθην δτι ή,δυνάμην τού λοιπού νά 
περιφρονήσω τάς άδικίας, τάς κακουχίας, τάς βασάνους. 
'Ωρκίσθην πρά πάντων νά μή έκφέρω πώποτε παράπονόν 
τ ι , πώποτε νά μή ζητήσω τι. Πλήν μή μέ κατηγορήσουν 
ώς άναίσθη,τον έκείνοι πράς ούς έφάνη,ν ατάραχος καί γα
λήνιος κατά τάς φρικώδεις έκείνας περιπετείας. 'Η άγων«* 
των υπήρξε βραδεία καί διαρκής, ή έμή στιγμιαία, πλήν 
τρομερά.

Τοιούτόν τ ι συμβεβηκάς, δπερ δέν είναι τά παραδοξώ- 
τερον τού βίου μου, μοί ήλθεν εις τήν μνήμην' πρά είκοσιν 

I έτών, κατά τήν έν ’Αγγλία μετανάστευσίν μου, καίτοι ού- 
! δέν έχων έπί τής γής, είχον άποποιη,θη τού ν’ άπέλθω είς 
Ινδίας πράς άναζήτησιν έπικερδούς σταδίου, διότι, έλεγον 
κατ’ έμαυτόν, ήτο πολύ μακράν καί ή προβεβηκυΐα ήλικία 
μου δέν μοί τά έπέτρεπεν. Ή δη  δέ, είκοσιν έτη πλέον 
φέρων έπ’ ώμων, έγκατέλειπον τήν οίκογένειάν μου, τούς 
φίλους μου, τή,ν περιουσίαν μου, τάς γλυκυτέρας άναπαύ- 
σεις μου, ϊνα άπέλθω δύο χιλιάδας λεύγας μακράν καί έ- 
ξορισθώ οΐκειοθελώς έφ’ ένάς βράχου, έν μέσω τού Ωκεανού, 
διά τίποτε. Πλήν, δχι, σφάλλω! τά αίσθημα δπερ σήμερον 
μέ οδηγεί είναι πολύ άνώτερον τών υλικών συμφερόντων 
άπερ τότε περιεφρόνη,σα' ακολουθώ, συνοδεύω έκεϊνον δστις 
έκυβέρνη,σε τήν ύφήλιον καί ούτινος τά κλέος έσεται αιώ
νιον είς τάς έπερχομένας γενεάς.

'Ο Αύτοκράτωρ ένεφανίσθη κατά τά σύνηθες έπί τού κα
ταστρώματος* τάν είδον ολίγον έν τώ θαλάμω του, δέν
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τώ  έκοινοποίησα όμως δσα ήκουσα’ ήθελον νά ήμαι ό πα 
ρηγορητής του καί δχι νά συντελώ είς τάς λύπας του.

Έν τούτοις, άπασαι αύται αί φήμαι έφθασαν μέχρες ί 
αύτού άλλ’ είχεν έλθει τοσούτον έλευθέρως καί έπί τοσαύ- 
τη  καλή πίςει έπί τού Βε.ί.Ιεροφωντοο, τοσούτον είχε πα- 
ρακινηθή ύπά τών "Αγγλων αύτών, τήν πράς τάν Άντιβα- [ 
σιλέα επιστολήν του τήν καί είς τάν πλοίαρχον Μαίϋτλανδ 
κοινοποιηθεΐσαν, τοσούτον έθεώρει ώς προκαταρκτικήν συν
θήκην, τέλος μετά τοιαύτης γενναιοφροσύνης είχε προβή έπί 
τής άποφάσεώς του ταύτης, ώστε άπέρριπτε μετ’ άγανα- 
κτήσεως δλους τούς φόβους ούς έζήτουν νά τώ έμπνεύσωσι, 
δέν μάς έσυγχώρει δέ ούτε καν νά έχωμεν υποψίας.

*0 Ναύαρχος Κέθ— ’Επιδείξεις τών "Αγγλων έν 
τώ λιμένι του Πλυμούθ εις τήν θέαν τού 

Αύτοκράτορος.

Π ψ π τη  2 7 , Παρασκευή 2 8 . —  Αυσκόλως ήθελέ τις 
περιγράψει τή,ν άγωνίαν καί τάς βασάνους μας* πλεϊστοι 
έξ ήμών δέν έζων πλέον' ή έλαχίστη έκ τής ξηράς είδη- 
σις, ό μάλλον ασήμαντος λόγος τινάς έκ τών έν τώ πλοίω, 
τά έλάχιστον άρθρον τής ήττον έπισήμου έφημερίδος, ιδού 
ποία ήσαν τά σπουδαιότερα άντικείμενα τών συνδιαλέξεων 
ήμών καί αί αίτίαι τών φόβων καί τών έλπίδων έν αίς 
αί ψυχαί μας έταλαντεύοντο. Έτρέχαμεν, ούτως είπεΐν, 
κατόπιν καί τής έλαχίστη,ς φήμης' προύκαλούμεν, παρά 
τού τυχόντος, εύνοϊκάς αγγελίας καί άπατηλάς έλπίδας' 
τοσούτον ή διάχυσις καί ή άστασία τού έθνικού ήμών χα- 
ρακτήρος μάς καθιστώσιν άνεπιδέκτους τής στωϊκής έκεί
νης καρτερίας καί άταράχου συγκεντρώσεως αίτινες είσίν' 
άπόρροιαι θετικών ιδεών καί σταθερών φρονημάτων.

Αί έφημερίδες, αί ΰπουργικαί πρά πάντων, έπνεον τά 
μένεα καθ’ήμών' ήτον ή φωνή τών υπουργών, προαγγέλου- 
σα τή,ν μεγάλην πράξιν ήν έμελλον νά έκτελέσωσι. Αυσκό
λως ήθελε φαντασθή τις τάς φρίκας, τά ψεύδη, τάς βλα
σφημίας ής έπεσώρευον καθ’ ήμών' δήλον δέ υπάρχει, δτι 
ταύτα έπηρεάζουσι πάντοτε τάν λαάν δσον καί άν ούτος 
ή ευνοϊκός. "Οθεν, ή συμπεριφορά τών περί ήμάς κατέστη 
ψυχρά καί αμήχανος, τά πρόσωπα άμφίβολα καί σκυθρωπά.

Ό  ναύαρχος Κέθ άφού πολλάκις άνηγ^έλθη, ένεφανίσθη 
τέλος πράς στιγμήν' άρα προφανές ήν δτι έφοβούντο τήν 
θέσιν μας' δτι άπέφευγον τούς λόγους ήμών. Αί έφημερί
δες περιείχον τά ληπτέα μέτρα, άλλ’ έπειδή ούδέν ήν 
είσέτι έπίσημον καί τινες λεπτομέρειαι διεψεύδοντο, ήρε- 
σκόμεθα είς έλπίδων βαυκαλισμούς, καί διεμένομεν είς τά 
άόριστον καί άμφίβολον έκείνο δπερ είναι χειρότερον παν
τός άποτελέσματος.

Έν τούτοις, ή έν ’Αγγλία έμφάνισίς μας, παράδοξον έ- 
νεποίη,σεν έντύπωσιν' ή άφιξις τού Αύτοκράτορος προύκά- 
λεσε περιέργειαν ήτις έπλησίαζε τή,ν μανίαν' τά  δημόσια 
φύλλα αύτά έπληροφόρουν ήμάς περί τού κινήματος τούτου 
δπερ καί έψεγον. Ή ’Αγγλία άπασα συνέρρεεν είς Πλυμούθ.
Κύριός τις άναχωρήσας έκ Λονδίνου άμα τη άφίξει μου,

, ήναγκάσθη νά σταματήση καθ’ όδόν έ'νεκεν έλλείψεως ίπ 
πων καί οικήματος. Ή  θάλασσα έκαλύπτετο ύπά πληθύος 
άκατίων άτινα ένοικιάσθησαν, ώς μετά ταύτα έμάθαμεν,

! μέχρι έξή,κοντα είκοσαφράγκων.
Ό  Αύτοκράτωρ πράς 8ν άνεγίνωσκον άπάσας τάς έφημε- 

ρίδας, διετήρει πράς τά κοινόν τήν αυτήν γαλήνην, τή,ν αυ
τήν συμπεριφοράν ήν καί μετά τών έν τώ πλοίω. Ή το 
γνωστόν δτι ό Ναπολέων περί τή,ν πέμπτην πάντοτε ώ
ραν ένεφανίζετο έπί τού καταστρώματος' ώστε ολίγον πρά 
τής ώρας ταύτης πλήθος άκατίων έπολιόρκει τά πλοϊον’ 
τόσω δέ συμπεπυκνωμένα ήσαν ταύτα, καί είς τοιούτον 
βαθμόν πλήρη, ώςε ή θάλασσα δέν διεκρίνετο πλέον, άλλ’ 
ένόμιζε τις δτι οί θεαταί ούτοι ήσαν συνηγμένοι έπί δημοσίου 
τινάς πλατείας. Είς τήν έμφάνισιν τού Αύτοκράτορος, ό 
θόρυβος, ή κίνησις, αί χειρονομία', δλων έκείνων τών πε- 

I ριέργων παρίστω/ παράδοξόν τι θέαμα, συγχρόνως δέ ήδύ- 
νατό τις νά παρατηρήση ευκόλως δτι ούδέν έχθρικάν υπήρ
χε είς πάντα ταύτα, καί δτι δχι μόνον περιέργεια άλλά 
καί ένδιαφέρον τι είχεν οδηγήσει δλον έκεΐνο τά πλήθος είς 
τάν λιμένα.

Ήδύνατό τις μάλιστα νά ϊδη δτι τά αίσθημα αύτά ηύ- 
ξανεν έπαισθη,τώς' κατά πρώτον μέν έξηρκέσθη,σαν είς τά 
όραν μόνον' μετά ταύτα έχαιρέτησαν, τινές έμειναν ασκε
πείς, μερικοί δέ προέβησαν είς ζητωκραυγής' τά σύμβολά 
μας αύτά ήρχισαν ν’ άναφαίνωνται μεταξύ τού πλήθους' 
γυναίκες, νεανίαι, ήρχοντο κεκοσμημένοι δ ι’ έρυθρών γαρο- 
φάλλων. Πλήν δλαι αύται αί έπιδείξεις έγένοντο πράς βλά
βην μας είς τούς οφθαλμούς τών υπουργών καί τών οπαδών 
αύτών καί καθίστων όξυτέρας τάς διηνεκείς αγωνίας μας.

Κατ’ αύτήν τή,ν στιγμήν, ό Αύτοκράτωρ έκπληκτος διά 
τά περί αύτόν συμβαίνοντα μοί ύπηγόρευσεν έν έγγραφον 
δπερ δύναται νά χρησιμεύση ώς βάσις είς τούς νομολόγους 
ϊνα συζητήσωσι καί ύπερασπίσωσι τήν άληθή αύτού πολιτι
κήν θέσιν. Ευρομεν πράς τούτοις καί τά μέσον νά τήν δια- 
δώσωμεν είς τήν ξηράν, έγώ δμως ούδέν άντίγραφον έκρά- 

τησα.

Υ π ο υ ρ γ ικ ή  άπόφασις περί ή μ ώ ν — \ νησυχία ι κ τλ .

Σάββατογ 2 9 ,  Κυριακή 3 0 .— Πρά ε^κοσιτεσσάρων ω
ρών, ή δύο ήμερών, διέτρεχε φήμη δτι είς ύπογραμματεύς 
είχεν άφιχθή έκ Λονδίνου ϊνα κοινοποιήση τώ Αύτοκράτορί ι
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τάς περί αυτού αποφάσεις των υπουργών. Πραγματικώς ή 
φήμη ήν αληθής, ό δέ ιππότης Βαμβουφή (Banbury) ήλ- 
Θεν έν τώ πλοίω μετά του ναυάρχου Κέθ καί έκοινοποίησε 
τώ Αύτοκράτορι υπουργικόν τι έγγραφον διατάσσον την έ- 
ξορίαν του καί όρίζον την συνοδίαν του εις τρία μ-όνον της 
εκλογής του άτομα, έκτος όρκος του Κούκος του 'Ροβίγου 
και του στρατηγού Λαλλεμάν άποβλήτων της Γαλλίας.

’Εγώ δέν έκαλέσθην παρά τώ Αύτοκράτορι" των δύο Ά γ 
γλων όμ,ιλούντων καί Ιννοούντων την Γαλλικήν ό Αΰτο- 
κράτωρ τους έδέχθη μόνος. Έπληροφορήθην μετά ταύτα 
οτι κατεπολέμησε καί άπέκρουσε μετά λογικής καί ζωη- 
ρότητος ήν έζήτουν νά έξασκήσουν έπί του άτόμου του βίαν.
« Ήτον ό ξένος τής ’Αγγλίας, είπεν, καί όχι ό αίχμάλω- 
» τος αύτής' είχεν ελθει νά τεθή έλευΟέρως υπό την προ- 
» στασίαν των νόμων αύτής' κατεπάτων τά ιερά καθήκον- ' 
» τα τής φιλοξενίας έπί τού άτόμου του* ποτέ δέ δέν ή- 
“ θελε συγκατανεύσει εις την υβριν ήν τώ ήτοίμαζον" ή 
,» βία μόνη ήδύνατο νά τον άναγκάσ-/), κτλ. >> 'Ο Αύτο- 
κράτωρ μοί έδωκε τό υπουργικόν έγγραφον ίνα τό μετα
φράσω' ιδού αύτό.

(’Ακολουθεί.)

{Σ ννέχεια  ίίρα Φν.ΙΛ. Ε .')

Επειδή δέ τά πρώτα έτη τής ζωής είσί πολύτιμα, έ- 
πιμελού νά διατρέξτρς αύτά, μετά τής ένδεχομένης ώφε- 
λείας («)' καί ενόσω οί χαρακτήρες έντυποϋνται ευκόλως, 
πρέπει νά διακόσμησες τό μνημονικόν Σου με πράγματα 
αξιότιμα ώς έφόδια τού υπολοίπου βίου Σου (β), αυξάνει 
δε τό μνημονικόν διά τής γυμνάσεως.

Μην άποσβέσγς επομένως καί τό φιλοπερίεργον τό ό
ποιον είναι τού γένους Σου έξαίρετον ιδίωμα (γ)' πλήν νά 
τό κατευθύννις μόνον προς τά σεμνά καί καθήκοντα. Καί 
έπειδή ή περιέργεια είναι άρχή γνώσεων, ποδηγέτης άπά- 
γων οσον τάχιστα εις την τής άληθείας όδόν καί κοσμιό
τητα, καί έμφυτος κλίσις προηγ θυμένη πάσης μαθήσεως,

(α) Μ έμνησο νέος ω ν  ο τ ι γ έρ ω ν  Ισ η  π ο τ έ .

(Φ ερ εκ ρ ά τη ς).

(6) Έ φ ό δ ιο ν  ε ίς  τ 6  γ ή ρ α ς  άεΐ κ α τ α τ ίθ ο υ . (Τ ιμ ο κ λ ή ς).

(γ) N’e t e i g n e z  point le sentim ent de la curiosité; 
il faut seulement de conduire et lui donner un bon 
objet. (Mme Campan)

διά τούτο δέν πρέπει νά την άναχαιτίζγς διά τής οκνη
ρίας καί νωθρότητος.

Ά ν  δυνηθής νά διαρρύθμισές την φαντασίαν Σου καί 
νά την καθυποτάξγς είς τε τήν αλήθειαν καί τον ορθόν λό
γον, τότε θέλεις απαρτίσει τήν καλήν κατάστασιν καί ευ
δαιμονίαν Σου. Αί γυναίκες άγοντας καί φέρονται ώς έπί 
τό πολύ από τήν ίδίαν φαντασίαν των' έπειδή αύταί ένα- 
σχολούμεναι είς φροντίδας μηδαμινάς, καί ούδενός λόγου 
άξίας, ούτε τήν βελτίωσιν τής τύχης των, άλλ’ ούτε τήν 

I οικονομίαν τής οικιακής των καταστάσεως έπιφορτίζονται 
καί διά τούτο είς ούδέν άλλο έπιρρέπουσεν, είμή είς μυ
θιστορίας (α), στολάς καί θεάματα, γινόμεναι τών ηδονών 
ευτελή ανδράποδα' άλλ’ έπειδή ή αγωγή Σου διαφέρει 
τής συνήθους τών γυναικών αγωγής, έλπίζω νά διακανό
νισες τήν φαντασίαν σου καί τήν καθυποβάλλγς είς τόν 
όρθόν λόγον καί είς τήν αλήθειαν. Δέν μέ λανθάνει ότι θέ
λεις περιορίσει τάς ήδονάς σου, δταν κανονίσης τήν φαν
τασίαν σου, καθότι έκ ταύτης πηγάζουσιν αί ήδοναί, καί 
τότε πόσων δυστυχημάτων θά ήσαι άπηλλαγμένη, δταν 
φυλάξης δηλαδή τόν κανόνα τούτον άδιάσειστον! Ή  
φαντασία μας εύρίσκεται μεταξύ ημών καί τής άληθείας. 
"Οπου δέ ή φαντασία κυριεύει έκεΐ ό ορθός λόγος δέν τολ- 

I μα νά είσχωρήσνι, ούτε θεωροϋμεν τά πράγματα είμή κα
τά τήν αρέσκειαν έκείνης. "Οσοι κακή τύχγ έγειναν τής 
φαντασίας αιχμάλωτοι, εκείνοι δοκιμάζουσι τής δυνας-είας 
της τά βάσανα καί τάς πικρίας. Διό εύχής εργον θά ήτον, 
άν εύρίσκετο τρόπος νά πραγματευθώμεν μ.ετ’ αύτής συν
θήκην άπαράβατον' δηλαδή νά παρέχη, ήμΐν τάς ήδονάς 
της καί ούχί τάς πικρίας της. Τέλος ούδέν προς τήν εύ-

(α) Έ π ε ιδ ή  ό λ ό γ ο ς  π ερ ί μ ω θ ισ -ο ρ η μ ά τω ν , άίν χ α ΐ  π ο λ λ ο ί π ο λ λ « -  

χ ο ν  ΰπ έρ  α ϋ τ ω ν  έγ ρ α ψ α ν  *»1 π ο λ λ ο ί  α α τ ε π ο λ έ μ γ σ α ν  το ύ ς  π ρ ώ το υ ς , 

ά ρ χο ύ μ α ι ν 4  οο! π ρ ο α ίέα ω  τ ή ν  έξή ς  γ ν ώ μ η ν , τ ή ν  κ α τ ’ έ μ ή ν  ιδέαν λ ία ν  

έ π ι τ υ χ ή  χ α ΐ ά ξ ιό λο γο ν .

(α) A l’àge ou le ju g em en t n ’est pas encore formé, 
où les prem ières idées sont excitées par la vague des 
sensations, il faut avec soin préserver les filles d e là  

i le cture des romans ; qu’une mère fiit-le courage d’y 
ren o n cer e lle-m êm e.— Je dis le courage parce q u ’il 
en existe beaucoup qu elle peut regretter de ne point 
lire. Mais n 'aurait-elle  pas de bien plus justes regrets 
si elle ne préservait pas sa fille de l’attrait de ces lec
tures que peuvent sans danger charm er quelquefois 
les loisirs d ’une femme formée, tandis qu’elles peuvent 
porter l ’atteinte la plus funeste aux idées et à l'in
struction d’une jeune personne? Une m ère doit donc 
s’interdire totalem ent ce genre de lectures.

(Mme Campan)
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ζωιαν τόσον άντίκείται, όσον ή ζωηρά καί κεκαυτηριασμένη 
φαντασία.

Καίάνωτέρωτό είπα, καί πάλιν τό επαναλαμβάνω, ότι 
πρέπει νά λαμβάνης όρθάς περί τών πραγμάτων ιδέας ΐνα 
καί αί κρίσεις Σου ώσιν όρθαί. Πρέπει νά μή κρίνος κα
θώς κρίνει ό χύδην λαός, νά μήν ήσαι δούλη τής κοινής 
όπολήψεως, νά άπαλάττης έαυτήν άπό τάς προλήψεις τής 
νηπιότητος, νά άναδειχθής τοιαύτη ώστε είς άπαν λυπηρόν 
συνάντημ.α νά λέγγς προθύμως τε καί περιχαρώς δτι ησο 
προπαρεσκευασμένη, νά διασκεδάζγς τάς προσθήκας τής 
φαντασίας Σου, διά νά μάθης δτι τά δοκούντα Σοι άγα- 
θά, ήσαν άνύπαρκτα άναπλάσματα διά τούτο καί ψεκ- 
τέα καί άπορρίψιμα, καί τέλος πάντων νά έκτιμάς τά 
πράγματα καθ’ ήν πραγματικήν τιμήν έχουσι, έπειδή πολ
λούς περισσοτέρους λόγους έχομεν νά μεμ-ψιμοιρώμεν διά τάς 
έσφαλμένας προλήψεις μας παρά διά τήν διεστραμμένην 
τύχην μ.ας, καί πολλάκις δέν μάς θλίβουσι τόσον τά πράγ
ματα, δσον μάς λυπεί ή δόξα ήν περί αύτών έχομεν.

Διά νά έχγς εύήμερον κατάστασιν, πρέπει νά σκέπτεσαι 
όρθώς, καί νά σέβεσαι μέν τάς κοινάς υπολήψεις, δταν πρό- 
κηται λόγος περί θρησκείας, νά συλλογίζεσαι δέ μ.έ δια- 
φέροντα τρόπον άπό τόν χυδαΐον άνθρωπον, δταν ό λόγος 
περί ηθικής καί περί εύζωΐας. Χυδαΐον δέ ονομάζω τόν 
φρονούντα μηδαμινά καί χαμαίζηλα πράγματα. Καί ά 
μέν χυδαίος διαλέγεται μόνον περί τύχης καί ύπολήψεως 
καί ούδέν άλλο άκούει τις παρ’ αύτού είμή τά “έξακολού- 
θει τήν όδόν σου, καί σπεύδε νά προχωρήσνις < ό δέ σοφός 
λέγει, “άρκέσθητι είς τά άπλά πράγματα' έκλεξον βίον 
» ειρηνικόν καί ή'ρεμον' άπόφευγε τού βίου τόν πολύκρο- 
» τον θόρυβον, καί τού άπειροκάλου όχλου τήν τύρβην τήν 
» θορυβώδη καί πολυτάραχου. 'Η τής αρετής άμ,οιβή δέν 
“ συνίσταται μόνον είς τήν φήμην καί τήν ύπόληψιν, άλλά 
" καί είς τήν μαρτυρίαν τής ιδίας συνειδήσεως». Τωόντι 
μεγάλη άρετή ή αύτάρκεια.

'Όταν δέν εχης πολλήν χρείαν τού κόσμ.ου τότε ό κό- 
σμος εχει μικράν ΐσχύν επί Σού' καί άν δέν κυριεύησαι ά
πό τά έπίμονά Σου ιδιώματα, άλλά φέρείαι περί τάς τρυ- 
φάς άδιαφόρως, τότε τά πάντα ύπείκουν είς τήν έξουσίαν Σου.

Ούκ ολίγον δέ συντελεί καί ό μονήρης βίος είς τό νά 
κατας-είλη, καί καταδαμάσγ τις τάς έντυπώσεις τάς όποιας 
μάς προξενούν τά αισθητά άντικείμενα. Έπειδή δέ σοί α
ρέσει ή μοναξία, εχε προσδιωρισμένας τινας ώρας τής ημέ
ρας είς άνάγνωσιν καί χρήσιν τών σκέψεών Σου. Είς πατήρ 
τής έκκλησίας μας λέγει δτι, «Ή  σκέψις είναι τής ψυχής μας 
οφθαλμός άκοίμητος δι’ ού είσάγεται τά φώς καί ή αλή
θεια». 'Η δέ τού Σολομώντος σοφία λέγει: “Καί άπάξω αύ- 
τόν είς έρημίαν καί λαλήσω τή καρδία αύτού». Τιυόντι 
έκεΐ ή άλήθεια δίδει τά μαθήματά της, αί προλήψεις έκ- 
λειπουσιν, ή περιαυτολογία μετριάζει, καί ή τυραννική ύ-

πόληψις έκπίπτει τού κράτους της. 'Όστις κατανοήσει ά 
ληθώς τού κόσμου τήν ματαιότητα θέλει δικαιολογήσει 
τόν Πλίνιον είπόντα δτι: « Βέλτιον νά διάγη, τις μηδέν 
πράττων ή πράττων μ.ηδαμινά. »

’Ήδη δέ έπανέρχομαι είς τό οτι ή αληθής εύδαιμ,ονία 
συνίσταται είς τήν τής ψυχής ηρεμίαν καί ειρηνικήν κα- 
τάστασιν. Βεβαίως δέν δύναταί τις νά αίσθανθή τήν γλ υ -  

κύτητα τών ηδονών τού πνεύματος άνευ τής τού πνευμα- 
| τος αληθούς όρθότητος' επειδή δταν τό πνεύμα είναι κα
θαρόν καί ήσυχον τότε τά πάντα μετατρέπονται είς ήδο
νάς. Διά νά διάγνις δθεν άναπαυμένην ζωήν καί άτάραχον 
άκολούθησον τούς εξής κανόνας ώ; άλανθάστους. Μή γ ί
νεσαι είς τάς τρυφάς έκδοτος μέ τελείαν προσήλιοσιν' μήν 
έλπίζης άπό τούς ανθρώπους, έπειδή ώς έπί τό πλεΐστον 
άπατάσαι' προτίμα τήν μοναδικήν ζωήν ώς μητέρα μέν 
τής άναπαύσεως, φίλην δέ τής φρονήσεως' καί τέλος ά
πόφευγε, δσον τό δυνατόν, τόν πολυκύμαντου τούτον κό
σμον ώς άπαταιώνα καί έπισφαλή.

"Οσω πλέον έπιμίγνυσαι μέ τόν κόσμον, τοσούτω μ.άλ- 
λον κραταιούνται τά πάθη σου, έπειδή ή μετά τού κόσμου 
έπιμιξία καθιστά τόν άνθρωπον μάλλον άδικον καί ήττον 
σεμνόν καί κόσμιον. Ό  ιός τού κόσμου ταχέως διαδίδεται 
είς τάς τρυφεράς ψυχάς, διά τούτο ανάγκη πάσα νά άπο- 
κλείης τάς διόδους δι’ ών τά πάθη εισέρχονται. Εύκολώ- 
τερον είναι νά προλάβν) τις τά πάθη · του, ή νά τά έξαλεί- 
ψη καθ’ ολοκληρίαν όταν άπαξ γεννηθώσι, καί άν, ‘καλή 
τύχη, κατορθώσγ νά τά έξογρακίσγ καί νά τά καταβάλλνι 
πάλιν άφίνει έπιθυμιών τινα ίχνη. Είναι εύκολου νά άντε- 
σταθή τις είς τά  πρώτα τής φύσεως ορμητικά κινήματα, 
ώς έπί τό πλεΐστον όμως αύτη υπερεκτείνει τά δικαιώμα- 
τά της πέραν τού δέοντος, ώστε άν διανοίζνις τούς νοερούς 
όφθαλμ,ούς εις τήν τής άληθείας έπίγνωσιν, θέλεις εύρει 
μεταμελείας καί έλέγχων αίτια πολυπληθή καί πολυά
ριθμα.

"Οταν έπιθυμής τι μ.έ ύπερβάλλουσαν έφεσιν, έξεταζε 
άν έκεΐνο τό όποιον έπεθύμησας συνεπιφέρω πλείονα άγαθά 
τών ενδεχομένων άλγεινών. Καί ένθυμ.ού δ,τι ποτε είπεν 
ό Όράτιος. «Ή  ηδονή προπορεύεται διά νά κρύπτνι τά έ-  
πακόλουθά της». Τότε μόνον δέ θά έλευθερωθής άπό τούς 
φόβους σου, όταν άπαλλαγής άπό τάς έπιθυμίας Σου.

Ό  νουνεχής άνθρωπος δέν ‘τρέχει όπισθεν τής ευδαιμο
νίας του άλλά τήν κατασκευάζει αύτός είς εαυ-φν' έπειδή 
ή ευδαιμονία είναι τής φρονήσεως άποτέλεσμα. Παρατή
ρησαν δτι αί μέν άληθεΐς τής ζωής άνάγκαι είσίν ολιγάριθ
μοι, αί δέ τών δοξασιών μας άπεναντίας πολυάριθμοι, καί 
δτι εύκολώτερον είναι νά έξοικονομή τις ΐά ς  ,βπιθυμίας 
του κατά τήν κατάστασίν του, παρά τήν κατάστασιν του 
κατά τάς έπιθυμίας του. Καλόν θά ήτον ίσως άν τά πλού- 
τη ήδύναντο νά μάς κορέσωσι, καθότι ήθελε παύσει ή ά
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πλετος επιθυμία τού θησαυρισμοϋ, πλήν ή δίψα τής προσ- 
κτήσεως αυξάνει τήν επιθυμίαν, καί είναι πτωχός όστις 

πλέον επιθυμεί καί ορέγεται.
Οίκούφοι νέοι καί νέαι τρέφονται μέ κενάς ελπίδας" (α) 

διά τοϋτο λέγει τις των νεωτέρων, “αί ελπίδες άπάγουσι 
» τους νέους διά μ,ιάς οδού ηδονικής καί τερψιθύμου μέ- 
» χρι τέλους της ζωής των, ή όποία ήθελεν είσθαι ς-ε- 
» νή, αν αί ελπίδες δεν έδιδον παράτασιν. Αύταί παρη- 
» γορούσι μέν μέχρι τινός, άλλ’ ούχ’ ηττον είσί καί κιν- 
» δυνώδεις ό'ταν πείθωσι τινα νά άφίνη τά έν χερτί καί 
» νά διοίκη τά αφανή»

Ή  φιλαυτία μάς κάμνει νά άγνοώμεν τά ίδιά μας ελατ
τώματα, έπειδή τά σμικρύνει ώστε νά τά αίσθάνωνται οί 
άλλοι έκτος ημών μόνον (β)’ έθιζόμενοι, φερ’ εΐπεϊν, εις τάς 
ιδίας του σώματος δυσοσμίας, ήμεΐς δεν τάς αίσθανόμεθα 
τόσον ό'σον οί άλλοι. 'Ίνα βλέπγς όθεν, φίλη μου, τά έλατ- 
τώματά Σου όπως πραγματικώς εχουσι, βλέπε μέ ακρί
βειαν τά των άλλων έλλείματα,' καίθεώρει τά ίδια μέτούς 
αυτούς οφθαλμούς, μέ τούς οποίους καί τά των άλλων 
θεωρείς καί περιεργάζεσαι. Εξέταζε την διάθεσίν Σου καί 
λάμβανε καλόν παράδειγμα άπό τά έλαττώματά Σου πρός 
την τούτου διαρρύθμισιν, έπειδη ούδέν έλάττωμα εύρί- 
σκεται άρετης άμέτοχον.'Ο σκοπός τής ηθικής δέν είναι νά 
καταστρέψτι την φύσιν, άλλά νά την άπαρτίσγι τελειοτέραν, 
επειδή γενικώς όλα τά πάθη δι’ ήν έπάγουσι καταισχύνην 
μάς άναγκάζουσιν εις τόν έξοστρακισμόν αύτών, ώς παρα
δείγματος χάριν, άν ήσαι κενόδοξος, μεταχειρίσου την 
κενοδοξίαν Σου, όπως άναδειχθής άνωτέρα τών άτοπημά- 
των του είδους Σου- άν ήσαι δειλή, μετάτρεψον τήν δει
λίαν εις φρόνησιν διά νά άναχαιτίζεσαι άπό ατοπήματα, 
άν ήσαι δαπανηρά, είναι εύκολον νά μεταβάλλεις τήν άσω- 
τείαν Σου εις μεγαλοδωρίαν καί έλευθεριότητα, νά δίδεις 
τουτέστι έν καιρώ τώ δέοντι, νά έλεής τούς ένδεεΐς καί πέ- 
νητας, νά χαρίζεις εις τούς πτωχούς κατά τόν καιρόν τής 
ανάγκης των, καί νά δανείζεις εις έκείνους οΐτινες δέν δύ- 
νανται να αποδώσουν τό δάνειον (γ). (άκολουθεί.)

(α) Α ι έ λ π ίδ ε ς  β ό σ κ ω σ ι το ύ ς  κενού ς  β ρ ο τώ ν . Δ ίφ ιλος.

(β) ’Α νθρώ πω ν έκ α σ τ ο ς  δύω  π η ρ α ς  φέρει, τ ή ν  μ έν  έμ προσ θεν  τ ή ν  δέ 

όπισθεν* γ έ μ η  δέ κ α κ ώ ν  έκ α τέρ α . Ά λ λ ’ ή  μ ε ν  έμ προσ θεν  τώ ν  ά λ λ ο -  

τρ ίω ν , ή  δέ όπ ισ θεν  τ ώ ν  α ύτοΰ  το ν  φ έροντος. Κ α ι δ ιά  το ύ το  οί άνθρω 

π ο ι  τΔ  μ έν  έξ εα υ τώ ν  κ α κ ά  ο ύ χ  δρώ σ ιν  τ ά  δέ ά λ λ ό τρ ια  π ά ν υ  α κρ ιβώ ς 

θ εώ ντα ι. (Α ίσ ω πος).

(1 ) Μ ακάριοι οί έλεή μ ονες  .—  Ε ύ γ . —  Μ ή φ ρά σ σ^ς ώ τα  π ρδ ς  ά σ θε- 

ν ή . Σ ο λ ο μ .

O II Α Ο  Y  Τ  ίϊΊΧΓ.

’Δλληγορική Μυθιστορία 

ΓΕΩΡΓΙΑΝ £ Α Ν Δ Η £

(’Ε χ  του Γα.Ι.Ιιχοΰ.)

—  Γνωρίζω ήδη ότι μέ ανήκεις, τώείπε μέ συγκεκινη- 
μ.ένην φωνήν, καί ότι είσαι άςιος νά μέ γνωρίζεις καί κατέ- 
χης. Εΐςαύριον λοιπόν, εις τόν χορόν τού μεγάρου Σερβΐ.Ιι. 
Άνεχώρησαν όπως καί κατά τάς άλλας συνεντεύξεις, χωρίς 
όμως ή άγνωστος νά προφέρει ώς άλλοτε τάς μυσταγω- 
γικάς, ούτως είπεΐν, λέξεις αϊτινες έληγον τήν συνέντευ- 
ξιν έκάστης νυκτός. 'Ο Φράντζ πλήρης χαράς, περιεπλα- 
νήθη δι’ όλης τής ημέρας εις τήν πόλιν χωρίς νά δύναται 
νά σταματήσει εις κανέν μέρος. Έθαύμαζε τόν ουρανόν, 
προσεμειδία πρός αύτόν, έχαιρέτα τάς οικίας καί ώμί- 
λει μ.έ τόν άνεμον. "Οσοι τόν άπήντουν, έκλαμβάνον- 
τες αύτόν διά παράφρονα, τόν έδείκνυον πρός άλλήλους 
διά τών βλεμμάτων* τό παρετήρει καί έγέλα μέ τόν πα- 
ραλογισμόν αύτών* οί ποτέ φίλοι του τόν ήρώτουν,— Τί 
έγινεποό τίνος καιρού καίδιατίδέν έφαίνετο πλέον;— «Θά 
γίνω ευτυχής», τοϊς άπεκρίνετο καί διέβαινεν.

Τό έσπέρας άγοράσας μεγαλοπρεπή μασχαλιστήρα καί 
έπωμίδας νέας, άπήλθεν εις τόν οίκον του ΐνα ένδυθή, 
δώσας δέ τήν μεγαλητέραν περιποίησιν εις τήν κόμμωσίν 
του, έπήγε μετά ταύτα ένδεδυμένος τήν στρατιωτικήν 
του ένδυαασίαν εις τό μέγαρον ΣερβΐΑι.

'Ο χορός ήτο μεγαλοπρεπέστατος, πάντες έκτος τών 
αξιωματικών τής φρουράς ήσαν μετεμφιεσμένοι, κατά τάς 
προσκλήσεις, καί ή πληθύς αύτη τών ποικίλων καί κομ
ψών ίαατισμών άναμιγνυομένων καί ταραττομένων μέ τόν 
ήχον πολυπληθούς ορχήστρας, παρείχ ε τό λαμπρότερον καί
ζωηρότερον θέαμα.

'Ο Φράντζ διέτρεξε τάς αίθούσας, έπλησίασεν όλας τάς
συναθροίσεις, έρριψε τό βλέμμα του έφ* όλων τών κυριών. 
Πολλαί ήσαν άξιοσημειώτου ώραιότητος ούδεμία όμως τώ 
έφάνη αξία νά προσελκύση τό βλέμμα του.

—  Δέν ήλθεν είσέτι, είπε καθ’ εαυτόν; ήμην βέβαιος, 
δέν είναι είσέτι ή ώρα της* έστάθη όπισθεν στήλης, πλη
σίον τής πρώτιστης εισόδου καί έπερίμενε, έχων τό όμμα 
αύτού έστραμμ,ένον πρός τήν θύραν. Πολλάκις ή θύρα αύ
τη ήνεώχθη καί πολλαί κυρίαι είσήλθον χωρίς τόν έλάχι- 
στον νά προξενήσουν παλμόν εις τήν καρδίαν του. Καθ’ ήν 
όμως στιγμήν τό ώρολογιον ήρξατο νά σημαίνει τήν ένδε- 

κάτην, άνεσκίρτησε καί έκραξεν:
—  Ιδού την! μέ φωνήν ικανήν νά άκουσθή ύπό τού 

πλησίον του.
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"Ολων τά βλέμματα έστράφησαν πρός αύτόν ϊνα τόν 
έοωτήσουν τήν έννοιαν τής έκφράσεώς του. Τήν αυτήν ό
μως στιγμήν ή θύρα ήνοίχθη, καί γυνή τις είσελθούσα έ- 
πέσυρε τά βλέμματα όλων, ό Φράντζ τήν άνεγνώρισεν α
μέσως, ήτον ή νέα κόρη τής είκόνος ένδεδυμένη ώς δού- 
κισσα τού δεκάτου πέμπτου αίώνος, καθισταμένη έτι ώ- 
ραιοτέρα ύπό τής μεγάλοπρεπούς ένδυμασίας της

Ούδείς έκτός τού Φράντζ τήν έγνώριζε, δεσμευμένοι 
όμως άπαντες ύπό τής θαυμασίας καλλονής της καί τού 
μεγαλείου τού ύφους της, άπεσύροντο άξιοσεβάστως καί 
σχεδόν προσέκλινον κατά τήν διάβασίν της. Έπροχώρει 
μέ βήμα βραδύ καί μεγαλοπρεπές, θεωρούσα πέριξ αυτής 
μ.έ βλέμμα σταθερόν, μηδένα χαιρετώσα ώς νά ήτο ή βα
σίλισσα τού χορού. Ό  Φράντζ έκθαμβος καί ταυτοχρό- 
νως καταγοητευμένος τήν ήκολούθει μακρόθεν. Όπότε δέ 
είσήλθεν αύτη εις τήν τελευταίαν αίθουσαν, ώραιος νεα
νίας φέρων τήν ένδυμασίαν τού Τάσσου, έψαλλεν άσμα 
πρός τιμήν τής Βενετίας συνοδεύον αυτό μέ τήν κιθάραν* ή 
νεάνις έπορεύθη κατ’ εύθείαν πρός αύτόν καί προσηλώσασα 
έπ’ αύτού τό όμμα της τόν ήρώτησε τίς ήτο, διά νά τολ
μά νά φέρει τοιαύτην ένόυμασίαν καί νά ψάλλη πρός τιμήν 
τής Βενετίας* ούτος καταγοητευμένος ύπό τ·ύ βλέμματός 
της, έκυψε τήν κεφαλήν ώχριών καί προσέφερεν εις 
εις αύτήν τήν κιθάραν. Τήν ελαβεν καί ταχαίως περιφέρου- 
σα έπί τών χορδών τά αλαβάστρινα δάκτυλά της, ¿τόνι
σε καί αύτη μ.έ φωνήν ,ήχηράν καί αρμονικήν, άσμα άλ- 
λόκοτον, συχνάκις διακοπτόμενον.

» Χορεύετε, γελάτε, ψάλλετε, χαρίεντα τέκνα τής Βενε
τίας. Δι’ ύμάς ό χειμών είναι άνευ πάγων, ή νύξ άνευ 

» σκότους, ή ζωή άνευ φροντίδων. Είσθε οί εύτυχεΐς τού 
» κόσμου καί ή Βενετία ή βασίλισσα τών εθνών. Τίς άν- 
» τιλέγει; Προσέξατε! τάόμ.ματα βλέπουν, τά ώτα ακούουν, 
» αί γλώσσαι ομιλούν. Φοβεΐσθε τό Συμ-βούλιον τών Δέκα 
» εάν δέν ήσθε καλοί πολΐται. Οί καλοί πολΐται χορεύουν, 
» γελώσικαί ψάλλουσι, άλλά δέν ομιλούν. Χορεύετε, γελά- 
» τε καί ψάλλετε, χαρίεντα τέκνα τής Βενετίας. Βενετία, 
» πόλις μοναδική, κτισθείσα ούχί ύπό τής άνθρωπίνης 
» χειρός άλλ’ ύπό τού ανθρωπίνου πνεύματος, κτισθείσα 
» ίνα χρησιμεύσεις έφήμ.ερος κατοικία τών δικαίων καί 
» τεθειμένη ώς βαθμίς δι’ αυτούς μεταξύ τής γής καί τού 
» ούρανού! Τείχη άτινα ¿κατοίκησαν νύμφαι φαντασιώ- 
» δεις καί εις άτινα είσέτι πνέει αύρα μαγική. ’Εναέριοι 
» ςήλαι α'ίτινες τοέμ.ετε εις τήν ομίχλην! ’Οβελίσκοι έλα- 
» φροί, οίτινες συγχέεσθε μέ τούς ιστούς τών πλοίων ! 
» Θόλοι φαινόμενοι έμπεριέχοντες χιλίας φωνάς ίνα άπο- 
» κοίνεσθε εις πάσαν φωνήν διαβαίνουσαν ! Μυριάδες άγ- 
» γέλων καί άγίων οίτινες φαίνεσθε πηδώντες έπί τών 
» θόλων καί κινούντες τάς έκ μ.αρμάρου καί ορειχάλκου 
·· πτέρυγάς σας, όταν ή αύρα διατρέχει έπί τών ύγρών

» μετώπων σας ! Χώρα ή’τις δέν κείσαι ώς τάς άλλας έπί
έδάφους στεγνού καί βορβορώδους, άλλ’ ήτις πλέεις ώς 

» σμήνος κύκνων έπί τών κυμάτων, χαρεϊτε, χαρεΐτε, χά
η ρεΐτε! Νέον σάς ετοιμάζεται μέλλον καί ώραΐον ώς τό 
» πρώτον. Ό  μαύρος άετός πετά ύπεράνω τού λέοντος 
» τού 'Αγίου Μάρκου καί πόδες Τουδέσκων χορεύ- 
» ουσιν εις τό μέγαρον τών Δόγων. Σίγησον άρμ.ονία 
» τής νυκτός ! έξαλειφθεΐτε αναίσθητοι τού χορού θό- 
» ρυβοι! Μή άκούεσαι πλέον ούράνιον άσμα τών άλιέων! 
» Παύσον νά ψιθυρίζης φωνή τής Άδριατικής! Σβύσον 
» λύχνε τής Παναγίας! Κρύφθητι διά παντός αργυρά βα
χ σίλισσα τής νυκτός! Δέν ύπάρχουσι πλέον Βενετοί εις 
» τήν Βενετίαν. 'Ρεμβάζομεν ή ήμεθα εις έορτάς; Ναι, 
» ναι, χορεύσωμ.εν, γελάσωμεν τραγωδήσωμεν! είναι ήώ - 
» ρα καθ’ ήν ή σκιά τού Φαλιέρου καταβαίνει βραδέως 
» τήν κλίμακα τών γιγάντων καί κάθηται ακίνητος έπί 
» τής τελευταίας βαθμίδος. Χορεύσωμεν, γελάσωμεν 
» ψάλλωμεν, διότι έντός ολίγου ή φωνή τού ώρολογίου 
» θά σημάνη μεσονύκτιον, καί ό χορός τών νεκρών θά 
» κράξη εις τά ώτα μας: Jcv.leia ,  Αου.Ιεία\ »

Περαιώσασα τούς λόγους τούτους άφήκε νά πέση έπί 
τού έδάφους ή κιθάρα αύτής ήτις άνέδωκεν ήχον πένθιμον, 
τό δέ ώρολόγιον έσήμανε μεσονύκτιον. Πάντες ήκουσαν 
τά δώδ κα κρούσματα μέ σιωπόν άπαίσιον. 'Ο κύριος τού 
μεγάρου πλησιάσας τότε Try άγνωστον μέ ύφος ήμιπα- 
ροργισμένον.

—  Κυρία, τή είπε μέ φωνήν πλήρη συγκινήσεως, τίς 
μοί έκαμε τήν τιμήν νά σάς φέρη ένταύθα;

—  Εγώ, άνέκραξεν ό Φράντζ προχωρών, καί άν τις τό 
νομίζη κακώς γεγενημένον άς όμιλήση.

'Η άγνωστος ήτις έιος τότε δέν είχε δώσει προσοχήν 
εις τήν έοώτησιν τού κυρίου, ήγειρε τήν κεφαλήν άκούσασα 
τήν φωνήν τού κόμητος,

—  Ζώ! έκραξεν ένθουσιωδώς, θά ζήσω!
Καί έστράφη πρός αύτόν μέ πρόσωπον λάμπον. Παρα- 

τηρήσασα όμως αύτόν, αί παρειαίτης ώχρίασαν καί τό μέ- 
τωπόν της έκαλύφθη ύπό σκοτεινού νέφους.

—  Διατί έλαβες τήν μεταμφίασιν ταύτην; τόν ήρώτη
σε μέ τόνον σοβαρόν δεικνύουσα τήν ένδυμασίαν του.

—  Δέν είναι μετεμφίεσις άπήντησεν, είναι. . . .
Δέν έδυνήθη νά είπη περισσότερον. Βλέμμα^φοβεράν τής 

αγνώστου τόν είχε άπολιθώσει. Τόν παρετήρησε στιγμάς 
τινας έν σιωπή άφήσασα νά ρεόσουν άπό τά όμματά της 
δύο θαλερά δάκρυα. Ό  Φράντζ ήν έτοιμος νά τρέξη πρός 
αύτήν, ά'λλ’ έκείνη,— ’Ακολούθει μοι, τώ εψ:ε ι̂έ φωνήν ύ- 
τνόκωφον. Διασχίσασα όέ μετέπειτα ταχέως το έκθαμβου 
πλήθος έξήλθε τού χορού συνοδευομένη ύπό τού κόμητος.

Φθάσασα εις τήν κλίμακα τού μεγάρου, έπήδησεν εις 
τήν γόνδολάντης, είπούσα εις τόν Φράντζ νά είσέλθη καί
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καθήση. Είσελθών Äs ούτος καί καθήσας έρριψε τά  βλέμ
ματά του χέριξ καί μή βλέχων κωχηλάτην τινα,

—  Τις θά μάς φέρφ ·, ήρώτησεν.
—  ’£γώ, άχήντησε λαμβάνουσα τήν κώχην μέ στι- 

βαράν χεΐρα.
—  "Αφες εις εμέ τούλάχιστον.
—  ’Ό χι, χεϊρες Αύστριακαί δέν γνωρίζουν τήν κώχην 

τή ; Βενετίας.
Kai δίδουσα εις την γόνδολαν δυνατήν κίνησιν, ώθη- 

σεν αύτήν ώς βέλος εις τήν διώρυγα" έντός ολίγου ήσαν 
μακράν του μεγάρου. Ό  Φράντζ όστις έχερίμενε την έκρη- 
ξιν της όργής της, έξεχλήττετο καί άνησύχει βλέχων αυ
τήν διατηρούσαν άκραν σιωχήν.

—  Που ύχάγομεν; ήρώτησε μετά τινας στιγμάς σκε- 
ψεως.

—  ’Όχου τό χεχρωμ.ένον μάς φέρει, άχήντησε μ.έ φω
νήν κατηφή, καί ώς να εί/ον δώσει οί λόγοι ούτοι νέαν 
ζωήν εις τήν οργήν της, ήρχισε νά κωχηλατή με χλειοτέ- 
ραν δύναμιν. 'Η γόνδολα εύχειθής εϊς τήν ώθησιν τής ισχυ
ρά; χειρός της έφαίνετο χετώσα έχί των ΰδάτων. Ούτος 
εβλεχε τούς άφρούς διατρέχοντας μέ θαυμασίαν ταχύτητα 
τό υ.ήκος των χλευρών τού χλοιαρίου καί τά χλοΐα όσα 
εύρίσκοντο εις τήν διάβασίν του έφαίνοντο φεύγοντα οχι- 
σθέν του ώς νέφη φερόμενα ΰχό τής καταιγίδος. Έντός ο
λίγου τό σκότος κατέστη ψηλαφητόν, ό άνεμος ηύξησεν 
καί δέν ήκουεν άλλο τι είμή τόν ρόχθον των κυμάτων καί 
τόν συριγμόν τού άνέμου εις τήν κόμην του, δέν έβλεχεν 
εμ.χροσθέν του είμή τό μεγα λευκόν σχήμα τής συντρόφου 
του έν τώ μέσω τού σκότους. Όρθια είς τήν χρώραν, τάς 
χείρας έχί των κωχών έχουσα, τήν κόμην έρριμμένην έχί 
των ώμων καί τά μακρά λευκά ένδύματά της εν άταξία 
έγκαταλελειμένα είς τήν διάκρισιν των άνεμων, ούμοίαζε 
μάλλον τόν δαίμονα των ναυαγίων χαίζοντα εχί τής τα 
ραχώδους θαλάσσης.

(εχεται τό τέλος)

Κ Ι 1 Ι 1 Ί Ό Λ . Η  B I K T Í 2 P 0 1  Ο Ϊ Γ Κ . Ω

E IS  TIN A  ΓΑΛΛΟΝ Φ ΙΛΟΝ ΤΟ Γ Μ ΕΤΑ Φ ΡΑ ΣΤΗ Ν  TO T Ο Μ Η ΡΟ Ι'.

'Λ yard/ré ¡ιοι a>i\e !

Oí χεριώνυμοι χοιηταί όμοιάζουσι τά μεγάλα όρη. Τά 
άσματά των ψάλλονται είς άλας τάς γλώσσας, καθότι τά 
όνόματά των εύρίσκονται είς τά χείλη εκάστου. Ό  Ό μ η 
ρος όμως, χλέον χαντός άλλου έσχ'ε τήν ευτυχίαν, ή μάλ
λον τήν δυστυχίαν νά εύρη χολλ.ούς διερμηνείς. Καθ’ όλα 
τά έθνη άθλιοι άντιγραφεΐς καί ανίκανοι μεταφρασταί 
μετεμόρφωσαν τερατωδώς τάς χοιήσεις του καί άχό τού 
Accius Labeo όστις λέγει:

“Crudam m anducesPriam um  Priam iquepuellos (α)” 
μέχρι τού συγχρόνου μας Marot τού λέγοντος:

» Lors, faceà face on vit ces deux grands Ducs
» Piteusem ent sur la terre étendus ! . . .

Ά χό τών ήμερων τέλος τού γραμματικού Ζωίλου μέ
χρι των ημερών υ.ας είνε άδύνατον νά άχαριθμήσωμεν τούς 
χυγμαίους εκείνους, οίτινες έχειράθησαν νά άνυψώσουν τό 

Ι  ρόχαλον τού Ήρακλέους.
Μήν άναμ.ιχθής φίλε μου, μέ τούς νάνους αυτούς’ ή 

μετάφρασίς σου είσέτι δέν έδημοσιεύθη’ χίστευσόν με ότι 
είσαι ευτυχής δυνάμενος νά την καύσης.

Μετάφρασίς τού Όμηρου είς τήν Γαλλικήν γλώσσαν, έμ
μετρος, ώ! θά ήναι τερατώδες1 Εϊλικρινώς, δέν σέ λέγω ό
τι ή μετάφρασίς σου μέ δυσηρέστησε, άν καί δέν τήν ά- 
νέγνωσα, καθότι ούτε έχω χοτέ σκοχόν νά τήν άναγνώσω, 
σοί έχαναλέγω όμως ότι μετάφρασίς έμμετρος οίουδήχοτε 
μεγάλου χοιητού, χαρ' οίουδήχοτε γενομένη είναι χράγμα 
άδύνατον" είναι χίμαιρα. Τό λέγω έγώ, ό μεταφρά- 
σας χερί τούς χεντακισχιλίους στίχους τών τού Όρατίου 
Λουκιανού καί Βυογιλίου, τούς όχοίους όμως έχιμελώς μέ
χρι σήμερον έκρυψα.’Αλλά τόν Όμηρον, κύριε! τόν θειον Ό 
μηρον!

Γνωρίζεις ότι μόνον ή άχλότης τού Όμήρου έγένετο ύ 

φαλος τρομ-ερός είς τούς μεταφρας-άς του; Ή  κυρία Daei er 
τήν μετέβαλλεν είς βαναυσολογίαν ό Lamotte είς ξηρα
σίαν, ό δέ Bitaulé είς μικρολογίαν.

Ό  Φραγγίσκος Πόρτης (Fransois P o rto ) λέγει, ότι,ΐνα 
ύμνηση τις τόν Όμηρον έχαξίως χρέχει νά ήνε "Ομηρος καί 
αύτός. ’Άρά γε ϊνα τις τόν μετάφράστ, τ ί χρέχει νά ήνε ;

Β Ι Β  Λ.Ι ΟΓ Ρ  Α.ΦΙ

Εσχάτως έξεδόθη έν Άθήναις άξιόλογον σύγγραμμα έ- 
χιγραφόμενον, Βιογρχφίαι τών ενδόζων χα.Ι.Ιιτεχνώ ν  
τής Ι τα λ ία ς , υπό τών Γάλλω ν  Shoelehcr, Eh. D id ier; 
Fortoul, Ferrier καί Mazuy. μεταφρασθέν είς τήν ήμετέ- 
ραν ύχό Γ. Ε. Μαυρογιάννη. Συγχαίροντες τόν μεταφραςήν 
διά τήν καλήν εκλογήν τού συγγράμματος καί τό εχιτυ - 
χές τής μ.εταφράσεώς του, καθήκον ημών θεωρούμεν νά 
συστήσωμεν τό χόνημα τούτο είς τούς ομογενείς, ώς τό 
έντελέστερΟν, τό ώφελιμώτερον καί τό τερχνότερον τών 
τοιούτου είδους συγγραμμάτων’ έν αύτώ εύρηται εν
τελής άχεικόνισις τών χερικλεών χρόνων τής Ιταλίας, 
ζωηρά άντανάκλασις τών ενδόξων τής Ελλάδος έχοχών, 
στιβαραί βάσεις τού μέλλοντος μεγαλείου τής έχερχομέ- 
νης γεννεάς.

( I )  Ν ο μ ίζε ι ό τ ι τρ ώ γ ε ι τ ό ν  Π ρ ίαμον κ α ί τοός  γό νο υ ς  το υ .
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Η ΠΟΙΚΙΛΙΑ. —  Συνέβη έν Σουηδία τό άκόλουθον τρα- 
γικώτατον συμβάν έχί Ίωάννου τού Β'. Παρίστανον είς τό 
θέατρον τά χάθη τού Χριστού’ ό ύχοκριτής, όστις έμελλε 
νά χλήξη διά τής λόγχης τήν χλευράν τού Ές-αυρωμένου, ύ
χό τού χάθους οίστρηλατούμενος, ένέχηξεν άληθώς τήν λόγ
χην είς τήν χλευράν τού συναδέλφου του’ ό χληγωθείς 
κατέχεσεν άχό τού σταυρού, άλλά διά τού. βάρους τού έ- 
φόνευσε τήν χαρά χόδας τού σταυρού ύχοκρίτριαν, ήτις 
χαρίστα τό χρόσωχον τής Μαρίας. ’Ιωάννης ό Β'. όστις 

, ήτο χαρών, όργισθείς είτε διά τήν θηριωδίαν είτε διά τήν 
άνεχιτειδιότητα τού ύχοκριτού, όρμα κατ’ αύτού καί τόν 
άχοκεφαλίζτ, διά τού ξίφους του. Τούτο ίδόντες οίθεαταί, 
οίτινες ύχερηγάχων τόν ύχοκριτήν αύτόν ώς τόν ίκανώτε- 
ρον χάντων καί χαροξυνθέντες διά τήν άλογον τού βασι- 
λέως αυστηρότητα, όρμώσι κατ’ αύτού καί τόν φονεύουσι. 
Τραγικωτέραν λύσιν δέν έλαβεν ίσως άκόμη κάμμία έχί 
σκηνής τραγωδία.

ΦΟΝΤΕΝΕΔΔΟΤ ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ. —  Είς συναναστροφήν 
τινα έν ή συμχαρευρίσκετο καί ό διάσημος φιλόσοφος Φον- 
τενέλλος, χροέβαλλον διαφόρους χαραδόξους ερωτήσεις, 
μεταξύ τούτων, ήχαραδοξωτέρα ήν ή ύχό τής οίκοδεσχοί- 
νης χροταθεΐσα έχουσα ούτως: Ό ποια διαφορά υπάρχει 
αεταζν ¿¡¿où και ενός ωρολογίου ; Πάντες ήχόρουν χερί 
τής άχαντήσεως, ότε ό Φοντενέλλος έγερθείς,— Ή  ύχάρ- 
χουσα διαφορά, κυρία μου, είχεν, είναι ότι, τό μέν ώρολό- 
γιον μάς δεικνύει τάς ώρας, ύμείς δέ μάς κάμνετε νάτάς 
λησμονώμεν.

ΑΠΕΘΑΝΟΝ. —  Κύριο; τις έγραφε μιά τών ήμερών 
χρός τινα φίλον του’ χρίν όμως σφραγίσ·/) τήν έχιστολήν, 
χροσβάλλεται ύχό άχοχληξίας καί άχοθνήσκεΓ ό ύχαλλη- 
λός του χαρών τυγχάνων, άνοίγει χωρίς νά ταραχθή τήν 
έχιστολήν καί χροσθέτει: —  Π ριν χλείσω  ττ,ν επιστο
λ ή ν  μου άπέθανον. Εϊτα δέ σφραγίσας αυτήν, τήν ρίχτει
sic τό ταχυδρομεΐον.

ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΚΑΙ ΒΟΑΤΑΙΡΟΣ. —  Έχανέλεγον χοτέ 
ένώχιον τού Βολταίρου τήν φράσιν έκείνην τού Άρχιμήδους: 
—  z/ός ¡ιοι πά στώ ένα τήν γη ν  άρω. —  ’Αρκεί νά εύ
ρη) καί τόν κατάλληλλον μοχλόν, χροσέθηκεν ό Βολταϊρος.

Ο ΕΡΩΣ. —  Νεάνις τις έχέχληττε τόν έραστήν της 
διά τήν χρός αύτήν άδιαφορίαν του. —  Πώς φίλε μου,τω 
έλεγεν, ένω χρώτον ήσο τόσω χεριχοιητικός χρός εμέ, ή
δη κατέστη; ψυχρός καί καθημέραν καθίστασαι έτι ψυ
χρότερος. Δεσχοινίς, τή άχήντησεν, ό έρως είναι ό'χως ή 
σελήνη, όταν δέν αύξάνη, έλλατούται.

ΔΗΜΑΡΧΙΚΗ ΔΙΑΤΑΓΗ. —  Κατά τό 1791 τό δη
μοτικόν συμβούλιον τού ΣΤ τμήματος τών Παρισίων έξέ- 
δοτο τήν άκόλουθον διαταγήν:

Α'. —  “ Άχαγορεύεται ρητώς είς τούς κύνας ή έν

» τοϊς ναοΐς είσο δος’ οί χαραβάται τής διαταγής ταύ- 
» της θελουσιν ύχόκεισθαι, έάν μέν ώσι κύνες τής ενορίας 
» είς μαστίγωσιν, έάν δέ ξένοι είς έξήκοντα φράγκων 
» χρόστιμον.

Β'. —  « Ένα μή οί ρηθέντες κύνες χροφασισθώσιν έχί 
” άγνοία, ή χαρούσα δημαρχική διαταγή τοιχοκολληθήσε- 
» ται είς τάς κυριωτέρας όδούς τής χόλεως.

 — - -----  ^— ----------------

« ( a s i t a a s a a ·  ( « )

EX Λ Α Κ Ρ Ε .

ΤΩ ΦΙΛΤΑΤΩ ΜΟΙ ΜΙΛΤΙΑΔΗ ΠΑΠΠΑ.

Εί,c τόν θάνατον τοϋπατρόι; τον.

Τά -ποτήρι τ ή ς  Μ οίρας γ ιο μ ά το  
Δ ο κ ιμ ά σ α μ ε  κ ’ ε ίπ α μ ε  φθά νει [
Φ ο ύ ε ρ ή  τώ ν  ε λ π ίδ ω ν  μ α ς  π λ ά ν η  !

ΥΗ τον  κ·.’ ά λ λ ο  φ α ρ μ ά κ ι ς* τ ό ν  π ά τ ο .

ΖΑ Α ΟΚ Ω ΣΤΑ Σ.

Καί όκ.ως χθές τόν θάνατον τού φίλου μας έθρήνεις 1 
Καί μέ καρδίας σχαραγμούς μέ θλίψιν καί μέ χάθος 
’Έκρουες λύραν θλιβεράν, κ είς δάκρυα έκίνεις 
Όσους χοτέ έγνώρισαν τών σχλάγχνων του τά βάθος.

Τής χήρας του έχάσχιζες τήν λύχην νά χραύνης’ 
Παρήγορον δέ βάλσαμον χροσφέρων είς έκείνην,
Τού Φλώρου μας τόν θάνατον κρυφίως Σύ έθρήνεις 
Σ’ τήν έρημίαντών δασών ς’ τού σκότους τήν γαλήνην

Τό όμμα τού γεννήτορος δέν ήλχιζες χλήν τόσον, 
Ταχέως φίλε νά ίδής σβεννύμενον καί κρύον,
Δέν ή'λχιζες ότ’ έχυνες χαρηγορίας δρόσον,
Ή  Μοίρα ότι κύλικα Σ’ έτοίμαζε δακρύων.

Μεγάλη ή άχώλεια ! ή συμφορά μεγάλη!
Ναι, θρήνησον, ώ φίλε μου, κ’ έγώ θρηνώ χικρώς.
Σ’ τόν κόσμον φίλου χάντοτε εύρίσκεται άγκαλη 
Πλήν χατρική!.... οίμοι χοτέ, θανόντος τού χατρδς.

Κ ω νσταντινούχολις 10 Μαιου 1862 .

Α. 0  2. (Σάμιος.)

(α) Α υ π ο ύ μ ίδχ  ο τ ι  π ο λ ιτ ιχ χ ί  τ ιν ε ς  β ο ζ χ σ ίχ ι μ » ;  έπ ιτρ έ π ο υ σ ι νΑ 
χ χ τ χ χ ω ρ ή σ ω μ ε ν  8ύο δ ξ ι ·  λ ό γ ο ν  Π ο ιη μ ά τ ια  α ί α λ ί ί τ χ  ήμΤν έ χ  Νέος 
Ε φ έ σ ο υ  π « ρ ά  το ύ  φ .λο μ ο ύ σ ο υ  Κ. Α. I. Σ . (Σ χ μ ίο υ )  ά φ ο ρ ώ ντβ  τ »  μ έ ν  

τ ό  τελευταΤον θλ ιβερόν δρ α μ α  τ ή ς  Κ ύθνου, τό  δ’ έτερον τ  όν π ο ιη τ ή ν  

Α. Σ οΰτσ ον.
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Ο Λ Ε Ω Ν  Ε Ι Σ  Ε Κ Σ Τ Ρ Α Τ Ε Ι Α Ν  

ΜΥΘΟΣ

ΕΚ ΤΩΜ TOI ΛΑΦ0ΝΤΑΙΝ01.

Μέγα σχέδιον 6 Λέων 

Έν τώ νώ έκυοφόρει 
Καί ώς άλλο; Ναπολέων 
Σείων των {/.αχών το δόρυ,

Καί συνέδριον πολέμου 
Μελετών νά συγκρότηση, 
Έστειλλεν άχρι τής Αίμου 
Τους έν πράγματι ν’ άθροίστ).

Σ’ τήν συνέλευσιν άθρόα 
Καί μικρά μετά μεγάλων 
Έλθον άπαντα τά ζώα 
Μέ αλαλαγμόν καί σάλον.

Ή δη προΰκειτο τά; πράξεις 

Καθενός νά δ ιορίση,
Νά τά θέσ’ εις παρατάξεις 
Καί μέ βήμα νά κινήση.

'Ο έλέφας εις τον ώμον 
Φέοων τ’ αναγκαία σκεύη,
"Εμελλε καί εις τον δρόμον 
"Οσους φθάση νά φονεύτρ.

Δι’ εφόδους άπεδύθη 
Καί ή άρκτος ούδέν ήττον,
'Η δ’ άλώπτ,ξ ένεκρίθη 
Σύμβουλος έξ απορρήτων.

Χρήσιμος εύρέθη φύσει 
Κάμνων μορφασμούς παντοίους 

Καί ό πίθηξ νά συγχίσφ 
"Απαντας τούς εναντίους.

—-Εις τα ιοι ας υπάγουν 
01 λαγοί αυτοί κ’ οί όνοι,
“Οταν πρόκηται νά φάγουν,
Τότε είναι καλοί μόνοι.

Είπε κάποιος,— οί μέν είναι, 
Δείλαιοι χωρίς άνόρείαν,
Οί δέ άμυαλοι ώς χήναι,
"Εχουν γενναιοκαρδίαν ;

"Οχι, είπεν ό Μονάρχες 
Καί εκείνων είναι χρεία 
Έν καιρώ κι’ αυτοί τής μάχης,

Δέν θά μένουν έν αργία.

Σαλπιγκτών μας είναι χρεία,
Οί δέ ό'νοι αν γκαρίσουν,
Δέν είναι αμφιβολία
Τούς έχθρούς πώς θά φοβήσουν.

Κ’ οί λαγοί αυτοί επίσης 
Μάς χρειάζονται ακόμη,
"Οπως φέρουν τάς εΐδείσεις,
Πανταχού ώς ταχυδρόμοι.

"Ολ’ οί συνετοί μονάρχαι καίοί μάλλον νουνεχείς 
Διακρίνουν μετά πλείστης σκέψεως καί προσοχής, 
Καί τών πλέον μικροτέρων υπηκόων τήν αξίαν,
Καί τήν θέτουν άναλόγως εις ένέργειαν κάμμίαν 
Προς ένέργειαν έκείνων άμοιβαίως καί αύτών,
Εις ανθρώπους εύ φρονοΰντας ούδέν είναι περιττόν.

Δ. Σ.

ΤΩι ΙΝΕΟΙΈΛιΝΗΤΩι 

ΡΛΑΤΩΝΙ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ν. ΥΑΟΗι.

Νανούρισμα.

Κοιμήθητι, ίδρώς γλυκύς ς’ τό μέτωπόν σου ρέει 
Ώς δρόσος εις τό φύλλωμα τού ρόδου καί ναρκίσσου.

Τού βίου σου τ ’ άκάτιον άμέριμνον προσπλέει,
Έφ’ ού προσκάθητ’ ή '/αρά προσπλέουσα μαζή σου.

Κοιμήθητι, αί συμφοοαί μακράν σου ζώσιν ήδη’
Τού κόσμου τούτου δέχεσαι τάς μόνας ευτυχίας,

Τό κεκλεισμένον χείλος σου χαράς μόνον προδίδει 
{Χαράς προδίδει κόρεσιν, χαράς κ’ ευδαιμονίας.

Κοιμήθητι, οί ασπασμοί έκεΐνοι τής μητρός σου 
Άναγεννώνται δι’ έσέ, τά κρίνα καί τά ρόδα 

Τά δροσιζόμενα ύπό τής έσπερίας δρόσου 
Άνθούσιν άναμένοντα τον νεαρόν σου πό<ΐα.

Ν. Γ. Π.

ΠΑΡΟΡΑΜΑΤΑ.

"Ε νεκ*  τ ή ς  κ α τ εσ π ε υ σ μ έν η ς  έκ τυτ :ώ σ εω ς το υ  Ε '. φ ύ λ λ ο υ  λ ά θ η  τ ιν ά  

π α ρ ε ισ έφ ρ η σ α ν , έξ ώ ν  σ η μ ε ιο ΰ μ ε ν  τ ά  έν τώ  τ ο ιή μ α τ ι  το ύ  Κ υρίου Λ· 

Γ ο ύ τσ ο υ  ε?σδύσ α ντα  ώ ς  ττα ρ α λλά σ σ οντα  έν  μέρει τ ή ν  έν νο ια ν .

Σ ε λ ις  5 9  Σ τ ή λ η  Β '. Σ τ ίχ .  36 α ν τ ί ΰλ ώ δε ις  γρά φ ε ύ λ ώ δ ε ις . Σ τ ί χ .  3 8  

ά γ ά ~ η ν , γρά φ ε α γ ά π η ν  Σ τ ί χ .  38 α ν τ ί έπ ορώ θη  γράφε έπ ο ρ ώ θη ,

Σ ε λ ίς  6 0  Σ τ ή λ η  Β '. Σ τ ί χ .  11  α ν τ ί τό π ο ν  γρ ά φ ε τόσον
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σθανθή οποίαν έπιρροήν καί όποιον θέλγητρον έξασκούσιν 
αί Κρεολοί έπί παντός ανθρώπου, ή δέ 'Ροζή δέν ήτο ούτε 
όλιγώτερον ώραία ούτε ήττον επαγωγός τής Σαβίνας. Πρίν 
άπομακρυνθή έοριψεν έν βλέμμα έπί τών χορευτών’ ή 
Σαβίνα καί ό Κροΐσος είχον γίνει άφαντοι.

Ό  Έονέστης έπανήλθεν έν’ τή οικία, άλλ’ ή ήμέρα αύτη 
δέν είχε ακόμη τελειώσει δι’ αύτάν ό'πως παρακατιόν θέ- 
λομεν ίδει.

Ο Κ Υ Ρ ΙΟ Σ  Ο Β Ε Ν .

Ό τε ό Έονέστης είσήλθεν έν τή οικία όλοι έκοιμώντο 
εκτός τού κυρίου Ό βεν, ό<τις, ώς φαίνεται, ήτον ό πρώτος 
εγειρόμενος καί ό τελευταίος κατακλινόμενος. 'Ο γέρων έ- 
γραφεν έντός θαλαμίσκου ούτινος είχεν άφησει ήνεωγμενην 
τήν θύοαν ώς ϊνα ποοσεκάλει τον Έρνεστην να είσέλθ-ρ και 
νά τώ όμιλήση. Ούτος άφ’ έτέρου, ένθυμηθείς τήν μυστη
ριώδη, ούτως είπεΐν, σύστασιν τού Ίωάννου Πλονζέ, ές-άθη 
πρό τής θύρας. Ό  κύριος Ό βεν ήγέρθη προθύμως, καί προ- 
σέφερεν κάθισμα, ό Έονέστης έδέχθη αύτό, πλήν άμφότε- 
ροι εμενον σσωπηλοί καί άμήχ ανοι απέναντι άλλήλλων νο- 
ι/ίζο/ν έκαστος ότι ό έτερος ήθελεν αρχίσει τήν συνομιλίαν’ 
τέλος ό Έονέστης έλυσε πρώτο τήν σιωπήν.

—  Κύριε, είπεν, νομίζω νά έπαρατήρησα σήμερον τό 
πρωί ότι επιθυμείτε νά λάβητε συνέντευξιν μετ’ έμού. Εις

< ϊ·. > ~ -  ιτι δύναμαι να σας ημαι χρήσιμος-,
—  Κύριε Κλεμανσώ, έπανέλαβεν ό κύριος 'Όβεν, πρίν 

σάς ειπω τό άντικείμενον τών εκμυστηρεύσεων τάς όποιας 
προτίθεμαι νά σάς καθυποβάλλω, εύαρεστηθήτε νά λάβητε 
γνώσιν τής επιστολής ταύτης, ήτις, δέν αμφιβάλλω, θέλει 
έμπνεύσει ύμΐν πίστιν πρός έκεΐνον τον όποιον δέν γνωρί-| 
ζετε είσέτι καί τής όποιας ούτος έχει ανάγκην ϊνα σάς πεί
ση περί τής άληθείας τών έκμυστηρεύσεών του.

Καί ό Κύριος Ό βεν ένεχείρισεν εις τόν Έρνέστην έπι- 
στολήν ήν ούτος άνεγνώρισεν ώς ύπό τού πατρός του γρα- 
φείσαν.

Έάν προυτιθέμεθα έξήγησιν τού σκοπού τής έπιστολής 
ταύτης δέν ήθέλαμεν βεβαίως πράξει' τούτο τόσον έπιτυ- 
χώς όσον ή ιδία έπιστολή' οθεν, άντιγράφομεν αύτήν αύ- 
τολεξεί.

Κ νριι  *0 6 ιν .

» Ή  παρούσα έπιστολή θέλει σάς έγχειρισθή άπ’ εύ- 
" θείας παρά τού υπηρέτου τού υιού μου, Ίωάννου 
“ Πλονζέ εις 8ν δύνασθε νά δώσητε πλήρη πίστιν, 
» καίτοι ολίγον ευήθους όντος’ δέν αγνοείτε τά αϊ- 

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΛ ΕΔΕΜ.)

» τια δι’ άπερ ό υιός μου απέρχεται εις Γουαδελούπαν’
» ειμί δέ βέβαιος ότι θέλετε καταβάλλει πάσαν φροντίδα 
» πρός επιτυχίαν τού σκοπού τής έπιστολής ταύτης, διό 
» καί αναθέτω ύμΐν τό ούσιωδέστερον αύτής μέρος τό τά 
-> χρηματικά κεφάλαια άφορόν. "Οθεν, έσώκλειστον θέλετε 
» εύρει συναλλαγματικήν έκ πεντήκοντα χιλιάδων φράγ- 
» κων άπερ θέλετε διατηρή εις τήν διάθεσιν τού Έρνές-ου,
” χωρίς νά τώ είπήτε ότι τά έλάβετε παρ’ έμού, άλλ’ ότι 
■> ύμεΐς αυτός χαριζόμενος πρός αυτόν τώ προσφέρετε τάς 
». έκδουλεύσεις σας. "Αν άλλως επραττον, ή έδιδον άπ’ εύ- 
> θείας τό ποσόν τούτο εις τόν Έρνέστην ήθελε τό κατα- 
» ναλώσει έν βραχυτάτω χρόνω, ένώ έξ έναντιας ήδη δέν 
j θέλει πράξει τούτο καθ’ δ αναγκαζόμενος ν' άποτείνε- 
·> ται πρός ύμάς.

’ Είσθε έξηκοντούτης, κύριε ’Όβεν. καί θέλετε έννοή- 
» σει τό μέτρον τούτο ένός οικογενειάρχου πρός τόν υιόν 
» του εις δν τά ήθη τού παρόντος αΐώνος ένέπνευσαν τάς 
» σπαταλικάς έκείνας έξεις άςπερ ήμεΐς ήγνοούμεν άλλο- 
» τε. Ούτως, δέν έπιθυμώ νά η ό υίός μου κατώτεοος ού- 
» δενός άλλου έν Γουαδελούπη, άλλ’ έξ άλλου δέν θέλω 
ω καί νά παρασύρηται ύπό τής ορμής έκείνης τής φυσικής 
’> εις τήν νεανικήν του ήλικίαν.

11 Έν τούτοις, έπειδή ό υίός μου φύσει ύπερήφανος ώ*· 
“ όέν θέλει άπευθυνίή πώποτε πρός ούδένα διά χρήματα, 
» διά τούτο θέλετε καραδοκεί τήν κατάλληλλον στιγμήν 
■ ϊνα τώ πρασφέρητε τάς ήμετέρας έκδουλεύσεις. Ό Ίωάν- 
” νης Πλονζέ θέλει σάς δώσει έπί τούτου τάς άποχρώ- 
» σας πληροφορίας. Πέπεισμαι έπί τής ήμετέρας συνέσεως 
» καί φιλίας.

1 ’Ιάκωβος Κ.Ιεμανσω »
Ή άνάγνωσις τής έπιστολής ταύτης ολίγον ευάρεστος 

ύπήρξεν είς τόν Έρνέστην όστις καταστέλλων τήν όργήν 
του έπέστρεψεν αύτήν είς τόν κύριον Ό βεν λέγων αύτώ:

—  Χαίρω τά μέγιστα, κύριε, μανθάνων ότι δια τελώ
ενταύθα ύπό τήν κηδεμονίαν ένός ξένου καί ύπό τήν-έπι- 

, \ 
τήοησιν τού ύπηρετου μου.

—  Δέν είμαι ξένος πρός ύμάς, κύριε Κλεμανσώ, έπανέ
λαβεν ό κύριος Ό βεν, καί όταν σάς ειπω τό άληθές όνο
μά μου θέλετε έννοήσει ότι είμί άξιος τής έμπιστοσύνης 
τού πατρός σας. Είμαι ό Δανιήλ Ό  Μαρθή.

—  'Τμεΐς -, άνέκραξεν ό Έρνέστης.
—  Μάλιστα, κύριε Κλεμανσώ, είμαι ό νέος έκεΐνος’Ιρ

λανδός μεθ’ ού πρό τριάκοντα πέντε έτών ήγεινεν άκαντος 
έκ Χάβρης ή πρωτότοκος άδελφή τής μητρός σας, ή ατυ
χής Αιμιλία. Πλήν, δέν άγνοεΐτε βεβαίως τό οδυνηρόν 
αύτό συμβάν, καί έξ άλλου, δέν είναι τώρα ή άατάλληλ- 
λος στιγμή ινα έπανέλθω έπί παρελθόντος δι’ όπερ αρ
κετά έτιμωρήθημεν άμφότεοοι. Συμφέροντα σοβαρώτερα 
μάς απασχολούν, έπειδή δέ ταύτα μέγα διατρέχουσι κίν»

i
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όυνον, έκρινα καλόν νά,λύσω τήν έμφρονα σιωπήν ήν ό πα- 
τηο σας μοί έσύστησεν. Είσθε λίαν άνήλιξ όταν έπέστρε- 
ψα έν Γαλλία, προ είκοσιν έτών, καί δέν δύνασθε νάμεέν- 
θυμήσθε" όταν δέ πάλιν πρά τεσσάρων έτών έπανήλθον εις 
Χάβρην είσθε απών' τότε ό κύριος Κλεμ,ανσώ ριέ έστειλλε 
πρός τον κύριον Σαμψών παρά τώ όποίω καί είβήλθον,χά- 
ρις εις τήν σύστασιν τού πατρός σας, χωρίς όμως νά γνω- 
ρίζνΐ τήν μεταξύ έμού καί τού άνταποκριτού του ύπάρχου- 
σαν συγγένειαν.

'Ο Έρνέστης, έκπληκτος ότι άπήντα έν Γουαδελούπη, 
διευθυντήν εμπορικού οίκου άνθρωπον ούτινος ό βίος τώ 
είχε φανή αείποτε μ.ύθος, έπέστησε τήν προσοχήν του εις ί  

τήν διήγησιν ήν ό κύριος Ό βεν ί ούτως θέλομεν εξακολου
θήσει νά τόν όνομάζωμεν) ήτοιμάζετο νά τώ έκθέσγ.

—  Φίλτατέ μ.οι κύριε Έρνέστα, έξηκολούθσσεν ό γέ
ρων, ό κύριος Σαμψουν όστις άναντιρρήτως είναι ή τιμιότης 
καί ή ειλικρίνεια αύτή έν σώμ.ατι, έχει ίσως υπέρ πάντα 
άλλον, τά έλαττώμ.ατα, τών άποίκων, ήτοι εμπιστοσύνην 
απεριόριστον καί άπροβλεψίαν ήτις έν μικρώ χρόνω δύ- 
ναται νά θεσφ τούς πλουσκοτέρους έμπορους έν αμηχανία. 
Ή καλλιέργεια δύοζαχαροποιείουν καί μιας καφέας απαιτούν ( 
καθ’ έκας-ον έτος τοιαύτην ύπέρογκονκατάθεσιν κεφαλαίων, 1 

ώστε έάν ή συγκομιδή λείψει έν έτος, καί έάν τό προσε
χές ή πώλησις δέν ήναι επωφελής, ό άποικος εΐναι ήναγ- 
κάσμ.ένος νά συνομολογήση, έπιζήμιον δάνειον. 'Ο κύριος 
Σαμψών ύπέστη καί τάς δύο ταύτας κρίσεις" προ δύο έτών 
τρομερά καταιγίς κατέστρεψε τάς φυτείας του, άπό τότε 
δέ ή έκπτωσις τής ζαχάρεως, ένεκεν τής έπιφόβου άμίλ- 
λης τής πρωτευούσης, έςήντλησεν όλους τούς πόρους τού Κ. 
Σαμψών. Ίίδύνατο, ώς τόσοι άλλοι, νά δανεισθή έπί τών 
κτημάτων του, πλήν αίσθημα τ ι υπερηφάνειας τόν ήμπό- 
δισε, καί δικαίως, επειδή έν τω τόπω τούτου, πολλοί κα
κόπιστοι όφειλέται έδειξαν ότι λίαν εύκολον είναι ν’ άπο- 
φύγη, τις τήν άπότισιν χρέους έπί υποθήκη. Καίτοι έσυμ- 
βούλευσα τόν κύριον Σαμψών ν’ άποτανθή πρός τόν κύριον 
πατέρα σας, δέν ήθέλησε ποτέ νά πράξ-ρ τούτο ίνα μή τώ. 
φανερώσνι αμηχανίαν, έφήμερον μέν, άλλ’ ήτις ήδύνατο νά 
τόν άποδείλιάσφ έπί τών σκοπών ούς περί τού υιού του 
έσ/ημάτισεν. 'Ο κύριος Βελμότ τω έδάνεισεν όγδοήκοντα 
χιλιάδας φράγκων, όχι έπί υποθήκη άλλ’έπί συναλλαγ
ματικών τών οποίων ή λήξις πλησιάζει, καί τάς οποίας 
δέν θέλομεν δυνηθή νά έξαργυρώσωμ.εν έγκαίρως, έπειδή 
αί ζαχάρεις μ.ας φθείρονται έν τώ λιμένι καί δέν ήδυνή- 
θηαεν ακόμη νά λάβωμεν άδειαν πωλήσεως εις τό εξωτε
ρικόν ή τουλάχιστον προνόμιον τ ι έπί τών Γαλλικών ζα- 
χάρεων ίνα πωλήσωμ.εν αύτάς έντός τής πρωτευούσης.

—  Σας έννοώ, είπεν ό Κλεμ,ανσώ, επιθυμείτε νά θέσω 
ΰπό τάς δια-αγάς τού κυρίου Σαμψών τάς πεντήκοντα χι
λιάδας φράγκα άπερ ένεπιστεύθησαν εις υμάς.

—  Αύτή είναι ή ιδέα μου, άλλ’ αύτή είναι καί ή δυσ
κολία. Έγώ δέν δύναμ.αι νά κάμω τήν προσφοράν ταύ- 
την -πρός τόν κύριον Σαμψών διότι ήθελεν είσθαι τό ίδιον 
ώς άν τμ> έλεγον ότι γνωρίζω τά μεταξύ αύτού καί τού 
πατρός σας σχέδια" καί υμείς έξ άλλου δέν δύνασθε νά 
τώ προσφέρητε τό ποσόν τούτο έπειδή ήθέλετε τώ απο
δείξει ότι γνωρίζετε τήν άμ.ηχανίαν του καί έν τοιαύτη

! περιπτώσει ό κύριος Σαμψών έχει τό δικαίωυ.α νά σάς έ- 
! ρωτήστ, πόθεν έπληροφορήθητε περί τούτου.

—  Τί μ.έσον λοιπόν λέγετε ότι είναι καλόν νά μετα- 
χειρισθώμεν .-

—- 'Υπάρξει έν μ.έσον εις τήν διάθεσίν σας καί διά 
τό όποιον δύνασθε νά μεταχειρισθήτε τό όνομά μου, πλήν 
πρέπει πρώτον νά σάς ομιλήσω περί άλλου τινός προσώπου. 
Είδετε ενταύθα τήν κυρίαν Λέ Καμπάς ; είναι ή γήρα αρ
χαίου τινο; φίλου τού κυρίου Σαμψών. Συμπάθεια ειλικ
ρινής άλλ’ άγνή υπάρχει πρά πολλών έτών μεταξύ αυτής 
καί τού κυρίου Σαμψών, καί ήδη πρό πολλού ήθελον θέσει 
£ν τέρμ.α εις τάς συκοφαντίας διά τού υμεναίου, έάν ή κυ- 

|ρία Δέ Καμπάς δέν διεκύρηττεν ρητώς, λόγων οικογενεια
κών ένεκεν, ότι δέν ήθελ; συγκατανεύσει εις τήν ένωσιν 
ταύτην πρό τών γάμων τής Κλάρας. '11 θέσις μητουιάς α
πέναντι νεάνιδος ήτις άπό τής παιδικής της ηλικίας έσυ- 
νείθισε νά θεουρή έαυτήν ώς κυρίαν έν τή οικία, είναι δύσ
κολος έννοώ όθεν ότι ανεξαρτήτως άλλων αιτιών ή κυρία 
Δέ Καμπάς δέν ήθέλησε νά λάβγ τοιαύτην θέσιν, καί έπί 
τούτο αναβάλλει τήν μετά τού κυρίου Σαμψών σύζευξίν 
της μετά τήν υπανδρείαν τής Κλάρας. "Οθεν, διά τής γυ- 
ναικός ταύτης ήδυνάμεθα νά έλθωμ.εν ή μ.άλλον ήδύνασθε 
νά έλθητε εις βοήθειαν τού κυρίου Σαμψών.

Ό  Έρνέστης ήρχισε νά̂  σκέπτηται έπί τής προτάσεως 
ταύτης όχι ένεκα δισταγμού ή ότι ένόμ.ιζεν ότι τοιούτον 
ποσόν δέν ήτο φρόνιμ.ον νά χορηγηθή τόσον ευκόλως' ό.Έρ- 
νές-ης άλλο τι διενναεΐτο, ώφεληθείς δέ έκ τής περιστάσεως 
νά όμιλήση περί άντικειμένου περί τού οποίου έπροσποιεί- 
το ότι ούδεμίαν έλάμβανε φροντίδα αί όπερ αληθώς ήν 
τό μόνον τά απασχολούν αύτόν.

—- Μοί φαίνεται, άπήντησεν, ότι άφ’ ής συνέλαβον τά 
περί έμ.ού σχέδια χωρίς νά με συμβουλευθώσι, τά πράγ- 
μ,ατα ήλλαξαν φάσιν, καί ότι ό κύριος Βελμότ όστις πρός 

I τό παρόν είναι έπίφαβος πιστωτής, ήθελεν είσθαι τούναν- 
1 τίον, σύντροφος έπικερδεστατος νομφευόμενος τήν δεσποι
νίδα Κλάραν.

Ό  κύριος ’Όβεν ύψωσε λυπηρώς τού; ώμους καί άπήν- 
τησε χαμηλή τή φωνή πρά: τόν Έρνεστην.

— Ή  ημέρα καθ’ ήν ό κύριος Βελμότ ήθελεν είσέλθει εις 
τήν οικογένειαν τού κυρίου Σαμψών καί καταστή ιδιο
κτήτης έν Γουαδελούπη, ήθελεν είσθαι ημέρα δυστυχίας 

} διά τόν τόπον.
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—  Διά τόν τόπον! έπχνέλαβεν έκπληκτος ό Έρνές·ης·
—  Είμ,αι “Άγγλος κύριε, έξηκολούθησεν ό κύριοςΌβεν, 

έάν ποτέ ’Ιρλανδός έχγ τό δικαίωμα ν’ άποκαλήται ού
τως" έάν γεννηθείς εις μέρος τι τής Μεγάλης Βρεττ ανίας, 
στενάζων ΰπό τήν αύθαδεστέραν, τήν βαρβαρωτέραν, τήν 
άπεχθεστέραν τυραννίαν, δύναμαι νά θεωρήσω ώς συμπα- 
τριώτας εκείνους οϊτινες μεταχειρίζονται τούς συμπολίτας 
μου μετά πλειοτέρας έτι αύστηρότητος καί περιφρονήσεως 
ή ό δυςφοπώτερος λευκός τούς μαύρους του. Μ’όλα ταύτα 
καίτοι πλεϊστα παράπονα έχω κατά τών “Άγγλων, δέν 
έπιθυμώ νά κατηγορήσω αύτούς ενώπιον σας. Άλλά τό 
προ: τόν κύριον Σαμψών καί τόν πατέρας σας χρέος, όπερ 
ή ευγνωμοσύνη μοί έπιβάύλει, είναι ίσχυρώτερον τής α 
βροφροσύνης ταύτης, θέλω δέ σάς ανακαλύψει σχέδια, ά
περ μ.όνος ίσως γνωρίζω ένταϋθα, ένεκα τών μακροχρονίων 
μετά τής ’Αγγλίας σχέσεών μ.ου.

Γνωρίζετε, κύριε, διά τίνων θυσιών έξηγοράσατο ή ’Α γ
γλία τήν χειραφέτησιν τών δούλων των αποικιών της;

Ό  Έρνέστης ήτοιμάζετο ν’ άνευφημήση καί νά δείξη 
τόν ΰπέρμετρον ένθουσιασμόν του ύπέρ τής υψηλής ταύτης 
φιλανθρωπίας, άλλά δέν έλαβε καιρόν, διότι ό κύριο; Ό 
βεν έξηκολούθησε λέγουν:

—  Είσθε βεβαίως άοκετα είδήμων τών αληθών συμ- 
φερόντουν τής Γαλλίας, καί γνωρίζετε ότι ή Α γγλία ήρ- 
χισε διά τών ιδίων χειρών της τήν καταστροφήν τών α 
ποικιών της, ίνα διά τού παραόείγμ.ατο; τούτου κατας-ρα- 
φώσι καί αί Γαλλικαί καί αί Ίσπανικαί άποικίαι, ών ή 
ευημερία τά μ.έγιστα ανησυχεί αυτήν.

Βεβαίως δεν πιστεύετε οτι οί διοργανισταί τών λιμ.ών 
έν ταΐς Ίνδίαι; έκ φιλανθρωπίας μ.όνον καί έκ συμπάθειας 
πρός τούς μαύρου; καθύδρυσαν τό τής χειραφετήσεως σύ
στημα έν Ζαμ’αϊκή. . . . Έγνώριζον κάλλιον ημών, ή δέ 
πείρα δέν διέψευσεν τούς υπολογισμού; αύτών, ότι ή κα- 
τάργησις τή; δουλείας ήτο ή άμ.εσο; καταστροφή πάσης 
περιουσίας. ΓΙώς λοιπών ύπελογίσαντο; Ιδού είπον, καθ’ 
εαυτούς" ή κατάργησις τής συναλλαγματικής υπήρξε τό 
πρώτον κατά τών αποικιών τραύμα" ή κατάργησις τής 
δουλείας έσεται τά τελευταΐον. 0 ά άπολεσωμεν ίσως τινας 
κατακτήσεις, άλλ’ ή Γαλλία καί ή Ισπανία θέλουσιν άπο- 
λέσει πλείονα ήμών, καί θά άπολέσωσιν άναμφιβολως ο- 
λας τάς αποικίας των, ένώ ή απώλεια τινών ήμετέρων νή- 
σουν ούδέ καν θά φανή μεταξύ τών απειραρίθμων κατα- 
κτήσεών μας.

Ή  Γαλλία καί ή ’Ισπανία δέν θά έχωσι πλέον πόθεν 
νά πορισθώσι αποικιακά, ή δέ εις ήμάς μένουσα Ινδία  
άποβήσεται τά μ,ονοπώλιον όθεν ή ύφήλιος άπασα θέλει 
πορίζεσθαι όλα έκεινα τά τρόφιμα άπερ κατέστησαν εις 
τήν Ευρώπην τόσον συνήθη όσον καί τά  ιθαγενή αύτής 
προϊόντα.

—  Ό  σκοπός ούτος, άπήντησεν ό Έρνέστης, θά ήχε 
τινα πιθανότητα, έάν, ώς λέγετε, ή χειοαφέτησις ήτο κα
ταστροφή.

—  Καί άμφιβάλλετε! άνέκραξεν ό κύριος Όβεν μ.ετ’ 
ήθους ανθρώπου εις 8ν τοιαύτη έρώτησις έφαίνετο λίαν πα
ράδοξος. ’Ήμην εις Ζαμαϊκήν, κύριε, όταν ήρχισεν ή προ- 
διωργανισμένη αύτη καταστροφή ήτις καί γιγαντιαίοις 
βήμ.ασι προώδευσεν. Ά λλ’ είναι περιττόν νά φέρω ΰμϊν 
άλλας αποδείξεις περί τού αντικειμένου τούτου" τά σχέδια 
ών ό κύριο; Βελμότ είναι ένταύθα ό μυστικός πράκτωρ, 
θέλουσιν αποδείξει ύμ.ΐν μέχρι τίνος βαθμού θεωροϋσιν οί 
’Άγγλοι τήν χειραφέτησιν ώς αλάνθαστου μέσον κατας-ρο- 
φής. Ό  κύριος Βελμ,ότ δανείζουν χρήμ.ατα τώ κυρίω Σαμ.- 
ψών δέν προέθετο μόνον σκοπόν τό μ,ετά τής Κλάρας 
συνοικέσιον του καί τήν έπί τού κυρίου Σαμψών έπιρροήν 
του" ό πρώτιστος αύτού σκοπός, ό σκοπός ούτινος υπάρχει 
έντολεύς παρά τής εταιρίας τών ’Ινδιών, ίσως δέ καί παρ’ 
αύτής τής ’Αγγλικής κυβερνήσεως, είναι νά καταστή, όσον 
ένεστιν εύθηνώτερα, ιδιοκτήτης τών ώρχιοτέρων κατοικιών 
τής Γουαδελούπης.

Τούτου κατορθωθέντος, ό κύριος Βελμότ καί άλλοι ούς 
θέλετε ίδή άφικνουμένους άργώτερον, άν ούτος έπιτύχη, θέ- 
λουσιν άποκατασταθή έν Γουαδελούπη, άπαξ δέ ΐδιοκτή- 
ται γινόμενοι θέλουσιν έργάζεσθαι πρός χειραφέτησιν τών 
δούλων τιυν, έν όνόματι τής φιλανθρωπίας, σπείροντες έν 
τοϊς έργοστασίοι; ιδέας φιλελευθέρους καί έπανας-ατικάς.

ΙΙεντακόσιοι, οκτακόσιοι, δύο χιλιάδες δούλοι ϊσως£ 
χειραφετηθέντες τοιουτοτρόπως παρά τών κυρίων των, θέ- 
λουσι σχηματίσει όμ-άδα τινα εις ήν μ.ετά ταύτα προστι
θέμενοι οί έκ τών έργοστασίων φυγόντες μ.αύροι, θέλουσιν 
άποτελέσει πυρήνα τινα διχονοίας καί ανατροπής ή'τις π ι
θανόν θέλει ποοκαλέσει νέας πάλιν σφαγάς. Οί ίδιοκτήται 
θέλουσιν ίσιος θριαμ.βεύσει κατά τών καταχθονίων αύτών 
έχθρών" άλλ’ υπάρχει φόβος μή τά νομοθετικά τής Γαλ
λίας σώμ.ατα έκλαμ,βάνοντα τήν απείθειαν ταύτην ώς ω
ριμότητα τού δούλου διά τήν έλευθερίαν ψηφίσωσι τήν κα- 
¡τάργησιν τής δουλείας.

Εΐτ" επικείμενον είτε μεμακρυσμένον ή τό αποτέλεσμα 
τούτο, ή ’Αγγλία θέλει βαδίζει μετ’ άκαταβλήτου καρτε
ρίας πρός τόν σκοπόν τούτον, διά τών δολκυτέρων καί 
καταχθονεστέρων σκευωριών ώς καί διά τών γεςναιοτέρων 
καί τρανωτέρων φιλανθρωπικών έπιδείξ^ων" θέλει μετα
χειρίζεται άλληλοδιαδόχως, τά χαμερπέστερα μέσα καί 
τά υψηλότερα αισθήματα, πλήν ένα καί μόνον σκοπόν θέ
λει έχει, τήν καταστροφήν τών γαλλικών αποικιών διά τής 
καταργήσεως τής δουλείας. ί  4

’ΐδού ό,τι γνωρίζω, ιδού περί ού τίνος είμ.ί βέβαιος, ιδού 
ό,τι ή γενναιόφρων καρδία τού κυρίου Σαμψών δέν ύπω- 
π  τεύθη καν είσέτι.
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Ό  Έρνέστης ήκροάσθη μετά παραδόξου έκπλήξεως τά 
υπό του κυρίου Όβεν λεχθέντα καί τούτο ύπήρξε δι’ αυ
τόν παλινδρόμησές τ ι; ούτως είπεϊν, επί των ιδεών καί τών 
σχεδίων μεθ’ ών αύτό ούτος εΐχεν έλθει έν Γουαδελούπη" 
άλλ’ ένεκεν ευμενών τινων παραχωρήσεων ας ό άνθρωπος 
ευκόλως δωρεΐ έαυτώ, έξηκολούθησε τά μέν ίδικά του σχέ
δια νά θεωρη ώς πλήρη γενναίων ίδιών, τά δέ του κυρίου 
Βελμότ βδελυκτά καί καταχθόνια καίτοι ύφ’ όλας τάς ε
πόψεις ήσαν τά αύτά.

Έν τούτοις, εις τάς κατά του κυρίου Βελμότ κατακρίσεις 
του ύπαρχε μ.άλλον εθνικά αντιπάθεια παρά ̂ συναίσθησις 
τών κακών προθέσεων του Ά γγλου. Ό  Έρνέστης ένόμι- 1 
ζεν προπετές, άτιμον, ότι εις Ά γγλος ήρχετο νά ένσπείρη 
τήν διχόνοιαν εις τόπον δστις ήν είσέτι Γαλλία, δεν ήν- 
νόει όμως οτι αύτός ήτο μάλλον ένοχος καθό προδίδων τά 
συμφέροντα τών συμπατριωτών του.

'Η συνδιάλεξις αύτη αντί ν’ άποσπάση αυτόν έκ τών 
σαθρών ιδεών του, έσχεν αποτέλεσμα τήν επ’ άορίστω ά- . 
ναβολήν τά; έκτελέσεως αυτών" οσον δέ φιλάνθρωπος κ α ί1 

άν ήτο ό Έρνέστνις, δέν ήθελεν όμως καί νά συν κοινωνήση ■ 
τον κύριον αυτόν όστις τώ άπήρεσκεν εις τάς πράξεις του | 
ά εις τούς σκοπούς του. Άποφασίσας οθεν ν’ άναβάλλη τ ά ! 
σχέδια του εις καταλληλοτέραν έποχήν απήντησε πρός τόν 
κύριον νθβεν:

—  Ευγνωμονώ ύμϊν, κύριε, διά τάς έκμυσττρεύσεις σας 
ταύτας, σάς ευχαριστώ δέ προπάντων, ότι δέν αμφιβάλ
λετε περί τών προ; τόν κύριον Σαμψών καλών προθέσεων 
μου. Εκτός τών πεν τάκον τα χιλιάδων φράγκων άπερ ό πα
τήρ μ.ου σάς ένεπιστεύθη, είμί κάτοχος ίσου σχεδόν πο
σού, όπερ θέτω ύπό τάς διαταγάς σας.

—  νΟχι τάς εμάς, άπήντησεν ό κύριος νθβεν αλλά τάς 
της κυρίας Δέ Καμπάς ήτις μόνη δύναται νά συνδιαλλε- 
χθή περί τοιούτου αντικειμένου μετά τού κυρίου Σαμψών 
καί -ητις μόνη έχει τό δικαίωμα νά τώ προσφέρη τοιαύτην 
βοήθειαν καθό μέλλουσα νά συνενώση μετ’ αύτού τό μέλ
λον της.

—  Πλην, έπανέλαβεν ό Έρνέστης, ό κύριος Σαμψών 
δέν ετοιμάζεται νά πληρώση τόν κύριον Βελμότ;

—  Ό  κύριος Σαμψών κατά τινας λόγου; μετ’ άκρας 
περισκέψεως λεχθέντας, νομίζει ώς βέβαιον ότι ό κύριος 
Βελμότ θά τώ προτείνη άνανέωσιν, καί ότι εύτυχέστερον 
τ ι έτος θέλει τώ έπιτρέψη την όλοτελη έξόφλησιν τού 
χρέους τούτου.

Έξ άλλου, τά έκ της κληρονομιάς τού κυρίου Τορρένου 
προκύπτοντα κοινά συμφέροντα έξ ών ικανή ποσότης χρη
μάτων θέλει περιελθει εις τάς χεϊρας τού κυρίου Σαμψών 
ένθαρρύνουσι τόν τελευταϊον τούτον" μετά παντός άλλου 
έκτος τού κυρίου Βελμότ δέν ηθελον ανησυχεί περί τών 
συμβησομένων διότι αΐ έν Κούβα, ίδιοκτησίαι τού κυρίου

Σαμψών δύνανται ν’ ασφαλίσουν δεκαπλασίως τό συνομο- 
λογηθέν δάνειον" πλην τά σχέδια τού σηρ Έδουάρδου, 
καθ' όσον ήδυνηθην νά εννοήσω, είναι τόσω κακόβουλα, 
ώστε ούτος δέν θέλει λείψει να έξασκήση επί τού κυρίου 
Σαμψών την έπίφοβον καί έπιζήμιον έπιρροήν του.

Ό  άνθρωπος ούτος μέ τρομάζει, καί έάν δέν άπατώ- 
μαι, ή κυρία Δέ Καμπάς γινώσκει περί αύτού πλειότερα 
άφ’ όσα εγώ υποπτεύομαι" ή έν τη οικία τού κυρίου Σαμ- 

: ψών θέσις μου δέν μοί επιτρέπει νά λάβω μετ’ αυτής άν 
μεθ’ υμών έλαβον έξήγησιν. Πρός τούτοι; καίτοι κεκττυ.έ- 
νη ή ιδία ούχί ευκαταφρόνητου περιουσίας δέν δύναται 
όμως καί νά διάθεση τοιούτου σημαντικού ποσού έν υλί- 
γαις ημέραις. Δύνασθε νά τη διακοινώσητε όσα σάς έκαυ- 
στηρεύθην, καί το άληθές όνομα μου αύτό δύνασθε νά 
τη είπήτε διότι τοιουτοτρόπως θά έννοηση πώς ήδυ- 
νήθην νά εξηγηθώ αφόβως είς τόν υιόν της αδελφής τής 

| συζύγου μου. Ή κυρία Δέ Καμπάς, σάς τό λέγω, είναι 
γυνή πλήρης ένεργείας άνδρίας καί καρτερίας, ήτις δύνα- 
ται άμα είδοποιηθή νά προ λάβη τούς κινδύνους οί όποιοι 
έπαπειλούσι τόν κύριον Σαμψών.

Κατ’ αυτήν τήν στιγμήν μικρός θόρυβος ήκούσθη έν τή 
οικία καί ό δέ κύριος νθβεν έπετάξατο διά νεύματος σιω
πήν τώ Έρνέστη ώς ϊνα τω  ειδοποίηση ότι ήτο ανωφελές

I * . / < >1 < , „ί και αναρμοστον να ιΟωσιν αυτους εν τοιαυτη ωρα εις μυ
στικήν συνέντευξιν" όθεν ό Κ λεμανσώ άπεσύρθη πάοαυτα 
έν τω δωματίω αύτού.

ΣΤ'.

Φ Ρ Ι Κ Ω Λ Ε Σ  Σ Τ Μ Β Λ Ν

Εισερχόμενος έν τώ δωματίω του μετ’ άνημμένου κη
ρίου ό Έρνέστης έξεπλήχθη ούκ ολίγον βλέπων άνθρωπον 
τινά έσκυμμένον έπι τής κλίνης του όστις μετά φωνής 
πνιγηρά; άνέκραζεν ώς παράφρων:

—  Αύθέντα, Αύθέντα. . . . έξυπνήσατε αύθέντα! . . .
Ό  Έρνέστης άναγνωρίσας τήν φωνήν τού Ίωάννου

Πλονζέ^
—  Έ ,  λοιπόν, τώ είπεν, τ ί εχεις;

Εϊς τήν φωνήν ταύτην ό ’Ιωάννης Πλονζέ έστράφη καί 
πρίν ότι λάβη καιρόν ν’ αναγνώριση τόν κύριον του έπεσε 
πρηνής κατά γης, τρέμων όλος και μή δυνάμενος νά έξαρ- 
θρώση λέξιν ένεκα τής σπασμωδικής συγκρούσεως τών σια- 
γόνων του. Ή  κατάστασις τού δυστυχούς νέου ήν αληθώς 
φοικώδης διότι ό Έρνέστης όστις κατ’ εκείνην τήν στιγ
μήν είσήρχετο έν τώ δωματίω του ίνα παραδοθή εις συλ-


