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Τώ 1 8 0 9 , ’Ιταλό; τ ι; σοφό; Φ. Φούρια; τό όνομα, έ- 
ξίδοτο, έκ χειρογράφων τή; τού Βατικανού βιβλιοθήκη;, 
διοφόρου; ανεκδότου; τού Βαβρίου μύθου;’ τούτο όμω; ύ- 
χήρξε χροοίμιον σημαντικωτέρων ετι ανακαλύψεων. Τώ 
1 844, χεχαιδευμένος τι; Έλλην Μηνά; Μηνοΐδη;, λαβών 
έντολήκ χαρά τού έχί τή; Δημοσία; Έκχαιόεύσεω; 'Υ
πουργού τού Βασιλέω; Λουδοβίκου Φιλίχχου, τού Κυρίου 
Βιλλεμέν, όχω; έξετάση τά; έν Έλλάδι καί ’Ανατολή

βιβλιοθήκα;, μεταξύ άλλων φιλολογικών θησαυρών εύρε 
καί εί; τήν έν "Αθω Μονήν τή; Μ. Ααύοα; χειρόγραφον 
τών τού Βαβρίου μύθων όχερ εΐχεν άχωλεσθή άχό τού 
Μεσαιώνο;. Αντέγραψε δέ αύτό, διότι οί ύχοχτευόμενοι 
μεγάλην τήν άξίαν αύτού καλόγηροι, έζήτουν ύχερο-μκον 
τιμήν, τό δέ ούτωληφθέν άντίγραφον έτέθη εί; τά ; χείρας 
τού Κυρίου Βουασσονάδου, οςις έν Όκτωμβρίω τού 1844 
έξέδωκε λαμχράν τώ όντι, άλλ’ άνευ τινό; άλλου χροσον- 
το;, τών μύθων τού Βαβρίου έκδοσιν. Ή  χοιροχή τών Εύ- 
ρωχαίων σοφών άχηυθύνθη χάραυτα χρό; τό μέγα εύρημα. 
Ό  Όοήλιο;, Βάϊτερ καί Λαχμάν καθήοον εϊτα τό κείμενον 
άχό χολλών ημαρτημένων. Ό  Σνειδέβιν, Χέρμαν, και Ά -  
χρεν; συνεισέφερον σχόλια καί διορθώσει^ ό <|έ νύν έχίτώ ν 
Οικονομικών τή; ’Αγγλία; γραμματεύ; Κύριο; Γλάδ στων έ- 
χραξε χλειότερον χερί Βαβρίυο χαρ’ όσον οίοσδήχοτε τών 
Γαλατών Τη Γερμανών αύτού έκδοτων, ά σχόλια αύτού εισί



τή, άληθεία σύντομα, άκριβή, καί τύπος του δ,τι Λατινι
κά σχόλια ώφειλον είναι, ό δέ πρόλογος αύτού δέν άφί- 
νει τ ί  επιθυμητόν έπί παντός σχέσιν εχοντος μετά της 
ιστορίας τού Βαβρίου, τού φιλολογικού μέρους τού μύθου, 
τού κειμένου καί άλλων τινώ/ συνεχομένων μετά τού βι
βλίου. Είναι αληθές δτι ό Σήρ Γ. Λούης διεφώτισεν ούκ 
ολίγον τά περί τού Βαβρίου έως άπά τού 1 833  προ τής ά- 
νακαλύψεως τού Μηνοΐδου, γράψας περί αύτού έν τώ φιλο
σοφικό» Μουσείω, καί έκδόσας την καλητέραν συλλογήν των 
μ.ύθο»ν καί τής επιτομής αύτών, έμάντευσε τά μέρος, τού- 
τέστι τά έν τω ’Άθωνι Ελληνικά χειρόγραφα, όπου περαι
τέρω» έρευναι ήδύναντο νά γίνωσι μετ’ επιτυχίας.

Μέ δλας τάς δυσκολίας τής γλώσσης, ό Βαβρίας μετε- 
φράσθη τά νύν καί έστιχουργήθη ’Αγγλιστί. 'Ο μεταφρα
στής ομολογεί δτι εύρε τό ύφος αύτού εύχερές, σαφές καί 
κομψόν’ διότι, ώς φαίνεται, ά συγγραφεύς τού πρωτοτύπου 
έπρόσεςεν εις τήν άφέλειαν’καί απλότητα, τά ούσιιοίέστε
φα τής μυθοποιΐας προσόντα" παραβαλλομένη δέ ή ’Αγ
γλική μετάφρασις μετ’ εκείνων τού Λεστοαγγίου, Τζέϊμς 
καί άλλων, ό περιβληθής τήν Αγγλικήν έσθήτα Βαβρίας 
ομοιάζει εύγενή τινά δστις άφού πολύν χρόνον έταπεινώθη 
•περίπατων ρακενδύτης, συνέβη ν’ άναλάβ-ρ αίφνης τήν ποο- 
τεραν εις τήν κοινωνίαν θέσιν του.

Τά δρια περιοδικού δέν έπιτρέπουσιν ήμϊν τήν κατα- 
χώρησιν αποσπασμάτων τού πρωτοτύπου άοκούυ.εθα δέ 
είπεΐν συγκεφαλαιούντες τινά περί Μυθοποιΐας εν γένει.

Οτι ή δι’ ηθικών καί πολιτικών γνωμικών διδασκαλία 
διά μέσων άνθρωπίνων, ΰπεραθρωπίνων, εμψύχων καί 
πολλάκις άψύχων διαλεγομένων προσώπων έσχε τήν αρ
χήν αύτής έν τή ’Ανατολή, δηλούται εκ τε τών ’Ινδικών 
καί τών 'Εβραϊκών ιερών συγγραμμάτων. Οί γοάψαντες 
τάς βίβλους τών Κριτών καί τών Βασιλειών εις τάς Ίεοάς 
Γραφάς τοιούτου είδους άπολόγους μετεχειρίσθησαν. 'Ο 
Ιωαθαμ. (Κριτ. θ '. 8 ) ελέγχει τούς ένοικούντας τήν Ση- 
χ_έμ δια τής παραβολής τών δένδρων καί τών άκανθών. 
Ό  Ίεπάχαζ περιστέλλει τήν άλαζονείαν τού Άμαζίου 
(Β . Βασιλειών ΙΑ'. 9) διά τής αγγελίας ήν ό σκόλυμος 
επεμψε πρός τόν κε'δρον τού λιβάνου. Αί τοσοΰτον ζωηρώς 
καί προσηκόντως μεταδιδόμεναι διδασκαλίαι καί παραι
νέσεις, δέν διεφυγον τήν ποιητικήν καί κριτικήν τών Ε λ 
λήνων φαντασίαν. Ό  Αίσωπος οθεν, δέν ήτον ό πρώτος 
τών Ελλήνων μυθοποιών μολονότι υπήρξε πρώτος ό γρά
ψας συστηματικώς. Εις τά "Ε ργα  καί ’Ημεραι τού 'Η
σιόδου άπαντώμεν μύθον τής ' Λ  ηδ όνος καί τον Ίέράκος. 
Ό  ’Αρχίλοχος διηγείται ήμίν τίνι τρόπω ή Άλώπηξ έξε- 
δικήθη τόν ’Αετόν, δταν ούτος κατέφαγε τους σκύμνους 
αύτής. 'Ωσαύτως καί ό Στησίχωρος νουθετεί τούς Ίμερίους 
κατά τής έπιβούλου προσελεύσεως τού Φαλάριος, διηγού
μενος αύτοΐς τήν απάτην τού άτιθάσσου ίππου, οςτς δπως
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έκδικηθή τής έλάφου άφήκε να τον έπιβή ό άνθρωπος, καί 
ούτως έγένετο δούλος αύτού διά παντός. Τοσαύτην εχαιρε 
δημοτικότητα ό τρόπος ούτος τής διδασκαλίας έν Έλλά- 
δι, ώστε ό Πλατών ό έξώσας τόν "Ομηρον, παραχωρεί έν
τιμον τώ Αίσώπω θέσιν έν τή ιδανική αύτού Πολιτεία. 
Γινώσκομεν δέ θετικώς ότι ή μεταφορά ένός Αίσωπείου μύ
θου εις ’Ιαμβικόν μέτοον, άπησχόλει τάς τελευταίας τού 
Θείου Σωκράτους στιγμάς.

Αιώνες τινές καί τόποι έν τω σκότει ή έν δουλεία, διά
γοντες, επιδέχονται μόνον σκοτεινούς τρόπους έκφράσεως 
τών ιδεών’ υπήρξαν δέ καιροί καθ’ ούς περιορισμοί έπί τών 
έλευθέρων άγορεύσεων δέν ΰπήρχον, καί μολαταύτα οί 
άκροαταί παρωργίζοντο οσάκις τοϊς προσεφέρετο ρητώς καί 
απ’ ευθείας ή καλή συμβουλή. "Οταν οί 'Ρωμαίοι δημό- 
ται άπεσύρθησαν πρός τό ιερόν Όρος τής αίωνίας Πόλεως, 
τοσούτον ώργίσθησαν κατά τών Πατρικίων, ό»στε έφαίνοντο 
ώς άλλοι παράφρονες’ τότε δή ό Μενένιος Άγρίππας εκρι- 
νεν εύλογον νά τοϊς εϊπη, πάλιν μετ’ αλληγορίας, « τ ί  ε- 
ταθον οί ττύδες τον σώματος όταν ά.χεψάσισαν νά ¿γ-  
κχτα.Ιείότωσι την χοιΜ αν.11 Ό  Τιβέοιος, άλλοτε, ώθησε 
τόν Κρεμίτιον Κόρδον εις αυτοχειρίαν, άφού πρότεοον έ- 
καυσε τά βιβλία του, διότι έν αύτοΐς ώνόμασεν ένα τών 
δολοφόνων τού Καίσαρος, « τεΛενταΐον τών ' Ρωμαίο) ν. 
Άφ’ ετέρου δέν ήννόησε φαίνεται τάς περί τυραννίας αύτού 
συμβολικάς νύξεις εις τούς μύθους τού Φαίδρου. Οί μύθοι 
τό πάλαι άνεπλήρουν, έν έλλείψει τού τύπου, τάς σατύρας 
τής Τρακατρούκας καί τών Σαριβαρη τών ημερών μ.ας, 
έάν δέ ήτο δυνατόν νά γνωρίζωμεν άπάσας τάς συγχρό
νους αύτών περιστάσεις καί τά καθέκαστα, ήδυνάμεθα νά 
άνιχνεύσωμ.εν εις τόν Αίσωπον καί Φαιδρόν σαρκασμούς 
τινάς ούδόλως υποδεεστέρους τών τού νεωτέρου 'Ρωμαίου 
ΊΙασκονί’νου καί τού "Αγγλου Πούντς.

Βοηθούσιν ήμάς ωσαύτως οί μύθοι πρός κατάληψιν τής 
φυσικής 'Ιστορίας, καθ’ όσον αφορά τά έςημερωθέντα ζώα 
καί θηρία. Εις τόν Βαβρίαν τά  πρώτιστα διαλεγόμενα 
πρόσωπα είσίν ό Αέων καί ή Άλώπηξ, ιδίως δέ τό πρώ
τον, αείποτε άντιπροσωπεύον τόν βασιλέα τών ζώων μέ 
τίτλους καί προτερήματα βασιλικά. Εύρίσκομεν δέ πολ- 
λάς αποδείξεις ότι ό Αέων ήτο τότε κοινός έν τή Πε - 
λοποννήσω καί τή Βορείω Έλλάδι. 'Η Τίγρις ούδέποτε 
άπαντάται ώς πρόσωπον εις τούς Αίσο»πείους μύθους, καί 
τοι ένίοτε άναφέρεται εις έκείνους τού Βαβρίου, καί τούτο, 
διότι μέχρι τής έκστρατείας ’Αλεξάνδρου τού Μεγάλοι· ή 
Τίγρις ήτον άγνωστος έν 'Ελλάδι. 'Η Λεοπάρδαλις άταν- 
τωμένη άπαξ εις τά Βλ μ.έρος 5 72  καί έμπίπτουσ* εις 
τό Α', μνημονεύεται ΰπά τού Όμ.ήρου ώς ιθαγενές τής τε 
’Αραβίας καί Συρίας ζώον’ συνέχεον δέ πολλάκις μέχρι 
τών τελευταίων χρόνων τήν Τίγριν μετά τής Λεοπαρδάλεως.

Παρά τά κατοικίδια ζώα, τούτέστι τόν ίππον, τόν βόα,
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τόν ονον, την αίγα, τό πρόβατον, τόν κύνα καί τόν αΐλου- j 
ρον, άπαντώμεν είσαγόμενα εις τούς μ.ύθους τόν λύκον, τήν 
έλαφον καί ένίοτε τήν άρκτον. Ή  κάμηλος καί ό πίθηξ 
σπανίως φαίνονται’ ό χοίρος, καθό ακάθαρτος, ετι σπανιώ- 
τεοον. Ό  έλέφας δέν άπαντάται πώποτε. Ό  άλεκτωρ πα- 
ριστά έπιφανέστατον εις τούς Αίσωπειους μυθους μέρος 
τό πτηνόν τούτο είσήχθη εις τήν Έλλάόα έκ τής Ασιας 
μετά τήν έποχήν τού 'Ομήρου. Οί άλέκτορες τού Ποντου 
υπήρξαν πάντοτε οί διασημότεροι.

Ή  συλλογή τών μ.ύθων τού Βαβρίου »είναι είσέτι άτε- 
λής. Κατετάχθησαν ούτοι κατά τό όοκούν και ούχι κατα 
τήν τάξιν τών αντικειμένων. Μέχρι τού νύν εφθασαν εις 
τό ψηφίον Ο μικρόν’ δέν άμ.φιβαλλομεν δε ποσώς οτι πε
ραιτέρω έρευναι εις τά Μοναστήρια τής ’Ανατολής θέλουσι 
παρέξει καί άλλους μύθους ούχ’ ήττον σημαντικούς.

Ρ. Π.

----------------  ir- x 4!r> ι ■ ----------------

ΤΗ Σ ΑΓΙΑΣ ΕΛΕΝΗΣ

Ί ' . -tc τοΰ Γά.Ι.Ιου Κόμητος ΑΑΣ ΚΑΖ (LAS CASES)’

(Σ υνέχεια  "Opa Φι.Ι.Ι. ΣΤ'ό)

Αιαχοίνωσις τοΰ Λόρδου Κεθ έν όνόματι
f » 

τω>* vrrονργων.

« Επειδή ό στρατηγός Βοναπάρτης επιθυμεί ίσως νά 
μάθη άνευ άναβολής τά περί τού άτόμου του ληφθέντα 
μέτρα παρά τής Βρεττανικής κυβερνήσεως, ή 'Τμ. Έντι 
μότης θέλει τώ διαβιβάσει τάς ακολούθους κοινοποιήσεις.

« Ήθέλαμεν φανή λίαν άσυνεπεϊς εις τά άπέναντι τής 
πατρίδος μ.ας καί τών συμμάχων κρατών καθήκοντά μ.ας, 
έάν παρεχωρούμ.εν εις τόν στρατηγόν Βονοπάρτην τά μ.έσα 
ή τήν εύκαιρίαν όπως διαταράξη έκ νέου τήν Ευρωπαϊκήν 
ειρήνην’ οθεν, καθίσταται έπάναγκες ϊνα ή άτομική έλευ- 
θεοία τού στρατηγού περιορισθή, καθ’ όσον έπιτάσσουσι 
τα ρηθέντα άπαραβίαστα καθήκοντά μας.

“ 'Η νήσος τής Α γίας Ελένης ώρίσθη ώς μέλλουσα 
διαμονή του’ τό κλίμα τής νήσου ταύτης είναι ύγειεινόν ή 
δέ γεωγραοική αύτής θέσις άπαλλάτει τόν στρατηγόν τού 
αυστηρού έκείνου περιορισμού 8ν ήθελεν ύποστή (ένεκεν τών 
κατά πάσης ένδεχομένης άποδράσεως αύτού ληφθησομέ-

» . » \ » » t ‘ ' Ύ 'νων παο ημων μ.ετρων) εαν αΛΛΟ τ ι μέρος ωριςετο ως 
διαμονή αύτού.

« ’Επιτρέπεται εις τόν στρατηγόν Βοναπάρτην νά έκλέ- 
ξγΐ μεταξύ τών άκολουθησάντων αυτόν έν ’Αγγλία, έκτός 
τών στρατηγών Σαβαρή καί Λαλλεμάν, τρείς άξιωματι- 
κούς ο'ίτινες μετά τού χειρούργου αύτού δύνανται νά τόν 
συνοδεύσιοσιν εις Αγίαν 'Ελένην’ δέν συγχωρεΐται όμως 
αύτοΐς νά έγκαταλείψωσι μετά ταύτα τήν νήσον άνευ ά
δειας τής Βρεττανικής κυβερνήσεως.

« Ό  αντιναύαρχος Σήρ Γεώργιος Κοκμπούρν, όστις 
διωρίσθη γενικός διοικητής τού άκρωτηρίου τής Κ α.ίης 
'Ε.ί.χίδος καί τών παραπλήσιων θαλασσών, θέλει οδηγή
σει τόν στρατηγόν Βοναπάρτην μετά τής συνοδίας του εις 
Αγίαν 'Ελένην, θέλει δέ λάβει έπί τής έκτελέσεως τής 
παρούσης διαταγής λεπτομερεστέρκς πληροφορίας.

« Ό  σήρ Γ. Κοκμπούρν θά ήναι, κατά πάσαν πιθα
νότητα, έτοιμος πρός άπόπλουν μετ’ όλίγας ήμέρας’ οθεν 
λίαν έπάναγκες ύπάρχει ΐνα ό στρατηγός Βοναπάρτης έ- 
κλέξη όσον τάχιστα τά άτομ.α άπερ μέλλουσι νά συνο-

δεύσωσιν αύτόν. »
Καίτοι έγνωρίζαμεν καί περιεμένομ.εν τήν εις Α γίαν 

'Ελένην έξορίαν μας, ή άγγελία όμως αύτη κατελύπησε 
καί άπήλπισεν άπαντας. ’Εν τούτοις, ό Αύτοκράτωρ άνα- 
βάς πάλιν κατά την συνήθειαν του έπί τού καταστρώματος, 
ένεοανίσθη γαλήνιος καί ατάραχος ώς πάντοτε εις τό πε
ρίεργον καί συρφετώδες πλήθος.

Οί στρα τη γο ί Σαβαρη καί Λ αλλεμάν δέν δύνανται 

νά άκο?>ουθήσωσ'. τόν Α ύτοκράτορα.

Jευτέρa  31. —  Ή  θέσις μας ήν φρικώδης’ αί συμφο- 
εαί αας άνέκφραστοι’ έπαύομεν πλέον τού ζήν διά την Εύ- 
ρώπην, διά τήν πατρίδα μας, διά τούς φίλους ρ.ας, ά- 
πώλετο τού λοιπού δ ί  ήμάς πάσα άνεσις, πάσα εύημερία'

1 ήυ,εθα άληθώς έλεύθεοοι νά άκολουθήσωμεν τόν Αύτοκρά- 
τοοα ή οχι, άλλά τούτο ήν δοκιμασία ρ.αοτύρων’ δηλαδή 
έπρόκειτο νά άρνηθώμεν τήν θρησκείαν, τάς δοξασίας μας* 
ή ν’ άπωλεσθώμεν. Καί άλλο τί συμβεβηκός περιέπλεκεν 
έτι μάλλον τάς συμφοράς μας’ ή μερική δηλ. έξαίρεσις τών 
στρατηγών Σαβαρή καί Λαλλεμάν ο'ίτινες έμενον άπόπλη- 
κτοι ύπό τού τρόμου’ οί δυστυχείς ούτοι άπόβλητοι όέν 
εβλεπον είμή τήν λαιμητόμον ένώπιον αύτών’ ήσαν βέβαιοι 
ότι ή ’Αγγλία ρ.ή διακρίνουσα τάς πολιτικάς πράξεις τής 
έπαναςάσεως καί τά ένείρήντρ διατελοΰντικράτει πολιτικά 
έγκλήματα, ήθελε τούς παραδώσει εις τούς έχθρούς των ΐνα 
ύποστώσιν τήν καταδίκην των. Πλήν γτούτο ήθελεν εισθαι

/ r'A1 ~ * 'ÍJ j > ~ ~τοιαύττ) κατα τών νοαων υορις, τοιουτον κατ αυτής ττ,ς 
’Αγγλίας αίσχος ώστε ποτέ δέν ήθελε τό πιστευτή τις, 
ΐνα δέ τό ύποθέση μόνον ώφειλε νά ήναι απόβλητος ώς
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αύτοί. Έξ άλλου, δέν εδιστάσαμεν ποσώς ν’ άπο®ανθώ- 
μεν ότι σταθερά βούλησις απάντων ημών ήν νά άκολου- 
ΰήσωμεν τόν Αύτοκράτορα καί ότι εν μόνον έφοβεϊτο έ
καστος, του νά ιιϊγ] δηλαδή εαυτόν απόβλητον της συ- 
νοδίας.

Ό  Αΰτοκράτωρ μέ  έρωτα  έάν προτίθεμαι  να 

τον ακολουθήσω έν 'Αγία Ε λένη .

Τρ/τ?/ 1 Ανγονστον. —  Αιακείμεθα εις τήν αύτήν 
καταστασιν πάντοτε. Άπό πρωίας ελαβον επιστολήν έκ 
Λονδίνου δι’ ής μοί έζήτουν νά μοί αποδείξουν ότι ήν 
σφάλμα, ήν έγκλημα νά εγκαταλείψω τήν πατρίδα μου' τό 
αυτό άτομον όπερ μοί άπηύθυνε τήν επιστολήν έγραψε 
και εις τον πλοίαρχον Μαίϋτλανδ ΐνα συνένωση τάς προ
σπάθειας του μετα των συμβουλών του όπως μέ άποτρέψη 
του απελπιστικού σκοπού μου. ΓΙλην εις τους πρώτους λό
γους του πλοιάρχου τόν διέκοψα, παρατηρών αΰτώ ότι ή 
ηλικία μου δέν έπεδέχετο συμβουλάς!

Άνεγίνωσκον καθημερινώς τώ Αύτοκράτορι τά διάφορα 
δημόσια φύλλα. Σήμερον εύρέθησαν δύο μεταξύ των άλλων 
όίτινα είτε έξ εύμενείας άπεστάλησαν είτε διότι αί γνώ- 
μ.αι ήρχισαν νά διαιρώνται, καί άτινα μάς ύπερασπίζοντο
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μετα ί,εσεως υπέρμετρου απο,ημιούντα ημάς άπό των βά
ναυσων ύβρεων ών έπληθον τά άλλα. Ήλπίσαμεν οτι τά 
υψηλόν αίσθημα των γενναίων πράξεων ήθελε διαδεχθή 
τό μίσος όπερ εις εχθρός διήγειρε καθ’ ημών’ έσυλλογί- 
σθημεν ότι εν ’Αγγλία πλεΐστοι ύπήρχον γενναΐαν εχον- 
τες καρδίαν οϊτινες ήθελον καταστή θερμοί ημών συνήγο
ροι, κ.τ.λ., κ.τ.λ.

ϊό  πλήθος τών άκατίων ηύξανε καθεκάστην" ό Αύτο- 
κράτωρ ένεφανιζετο πρός τόν όχλον κατά τό σύνηθες, ή δέ 
υποδοχή ής ¿τύγχανε καθίστατο όσημέραι εύμενεστέρα.

Καθ’ όσον άφορα τό εσωτερικόν αύτού, ό Αΰτοκράτωρ 
διεκειτο πρός ημάς ¿¿ς έάν εύρίσκετο έν τώ Κεραμεικω" 
■πλεΐστοι, διαφόρου βαθμού καί τάξεως έκαστος, εϊχομεν 
ακολουθήσει αύτον κατά τήν έκ Γαλλίας άναχώρησίν του, 
πλήν μόνον ό μέγας στρατάρχης καί ό δούξ τού 'Ροβίγου 
εβλεπον αύτόν τακτικώς, ενώ άλλοι πολλοί έκ τών τής 
συνοδιας δέν τόν έπλησίαζον καί δέν τώ ώμίλουν συνε- 
χεστερον παρ’ όσον έποίουν τούτο ότε εύρίσκετο έν Πα- 
ρισίοις. Έγώ έκαλούμην παρ’ αύτώ έντός τής ημέρας οσά
κις ύπήρχον έγγραφα πρός μετάφρασιν καί τοιουτοτρόπως 
ό Αΰτοκράτωρ ελαβεν άνεπαισθήτως τήν συνήθειαν νά μέ 
καλή καθεσπέρας περί τήν όγδόην καί νά συνδιαλέγηται 
μετ’ έμού.

Σήμερον, ένω ή συνομιλία έπί διαφόρων περιεστρέφετο

αντικειμένων μέ ήρώτησε άν θα τόν άκολουθήσω εις 'Α
γίαν Ελένην. Άπήντησα μετά τής μεγαλητέρας ειλικρί
νειας καθότι τά αίσθήματά μου ήσαν τοιαύτα. Τώ είπον 
ότι έγκαταλείπων τούς Παρισίους ΐνα τόν άκολουθήσω 
είχον λάβει ύπ’ όψιν τάς περιπετίας άπάσας, ή δέ εις 'Αγίαν 
Ελένην έξορία ούδεμίαν έξαίρεσίν παρίστα" πλήν τώ κα- 

θυπέβαλλον συγχρόνως ότι ήμεθά πολλοί περί αύτόν, ότι 
ή Βρεττανικη κυβερνησις τρεις μόνον έξ ημών τώ έπέτρεπε 

I νά λάβη, ότι πολλοί μέ έθεώρουν έγκληματίαν ώς έγκα- 
ταλείποντα τήν οικογενειάν μου, ότι πριν τόν ακολουθήσου 
είχον άναγκην δια την οικογένειαν μου, όιά την συνείδησιν 
μου αύτην, νά βεβαιωθώ ότι ήθίλον είσθαι χρήσιμ.ος καί 
άναγκαΐος προς αυτόν, ενι λογω, ότι ΐνα τόν συνοδεύσω 
ωφειλον νά έκλεχθώ παρ’ αύτού, ότι έξ άλλου ή τε'/ευταΐα 
αυτη παρατήρησις ούδεμ.ίαν υστεροβουλίαν ύπέκρυπτε διό- 
τι τΦ είχυν άφιερώσει τού λοιπού τόν βίον μου ολόκληρον.

Τούτων ούτως έχόντων,ή κυρία Βερτράν,δίχιυς νά προσ- 
κληθή ή καν ν’ άναγγελθή, είσήλθε δρομαία καί έκτός έαυ- 
τής έν τώ δωματίω τού Αύτοκράτορος κραυγάζουσα νά 
μ.ή ύπάγη ό Αύτοκράτωρ εις 'Αγίαν 'Ελένην ή νά μή συμ- 
παραλάβη, τουλάχιστον τόν σύζυγόν της. ’Επί τή έκπλή- 
ξει όμως, τή άπαθεία καί τή άταράχω απαντήσει 
τού Αύτοκράτορος, έξήλθεοπως καί είσήλθε, ένώ ού- 
τος έκπληκτος πάντοτε, μέ ήρώτα: —  ’Εννοείτε τίπο
τε έξ όλων τούτων; Αίφνης ήκούσαμεν οξείας κραυγάς 
καί τό πλήρωμ.α όλον συρρέον εις τόνστρύμνην τού πλοίου" 
ο Αΰτοκράτωρ με διεταόε νά σημάνω τόν κωδιυνίσκον ΐνα 
πληροφορηθώμεν περί τών διατρεχόντων" ήτο ή κυρία Βερ- 
τράν, ήτις άμα έξελθούσα τού δωματίου τού Αύτοκράτο
ρος ήθέλησε νά ριφθή είς τήν θάλασσαν καί τήν οποίαν 
μόλις καί μετά κόπων άνεχαίτισαν. Πας τις άναλογισθή- 
τω τήν θέσιν έν ή διετελούι/.εν.

’Αξιοσημείωτο: λόγοι του Αύτοκράτορος.

Τετάρτη  2 , Π έμπτη  3. —- Περί τήν πρωίαν ό δούξ 
τού 'Ροβίγου μ.έ πληροφορεί ότι προώρισμαι δι’ 'Αγίαν Ε 
λένην" ό Αύτοκράτωρ συνομιλών μετ’ αύτού τώ είπεν ότι 
καί έάν δύο μόνον προύκειτο νά τόν άκολουθήσωσιν ήθελον 
είσθαι είς έξ αύτών, καθότι περιέμενεν άπ’ έμού παρηγο
ριάν ούχ ήττον δέ καί ωφέλειαν. Τή εύμενεία μόνη τού 
δουκός τού 'Ροβίγου οφείλω τήν γλυκείαν εύχαρίστησιν 
τού γινώσκειν τούς λόγους τούτους τού Αύτοκράτορος διό 
καί εύγνωμονώ αύτώ, καθότι αλλέως ήθελον μοί εισθαι 
αιωνίως άγνωστοι. Είς έμέ ούδέν είπεν ό Αύτοκράτωρ ότε 
άνεφέραμεν περί αύτού τού άντικειμένου" πλήν τοιαύτη 
είναι ή συνήθεια του, θέλω δέ πολλάκις άποδείξει τούτο.

Μετ ούδενός έκ τών τής ακολουθίας τού Αύτοκράτο-

ρος ήμην αληθώς φίλος, έκτός τού στρατηγού Βερτράν καί 
τής συζύγου του παρά τών όποιων πλεΐστας ελαβον πε
ριποιήσεις κατά την έν Ιλλυρία περιοδίαν μου ενθα ό στρα

τηγός ήν τότε γενικός διοικητής.
Μέχρι τής έποχής έκείνης δέν είχον ποτέ ομιλήσει τώ 

δουκί τού 'Ροβίγου διότι προλήψεις τινές μέ άπεμακρυνον 
άπ’ αύτού" άμα όμως ίδαμεν άλλήλους καί αί προλήψεις

άπασαι κατέπεσαν.
Ό  Σαβαρή ήγάπα είλικρινώς τόν Αύτοκράτορα" είχε 

καρδίαν γενναΐαν, εύθεΐαν καί εύγνώμονα,’ήτο επιδεκτικός 
είύ ικρινούς φιλίας καί ήθέλαμεν άναμφιβόλως συνδεθή ςε- 
νώς έάν έμενε μεθ’ ημών" είθε ποτέ νά δυνηθήνά έννοήση 
όποια αισθήματα έτρεφον πρός αύτόν ’.

'Ο Αύτοκράτωρ μ’ έκάλεσε τήν εσπέραν, κατά τό σύ
νηθες, ΐνα συνδιαλλεχθώμεν" μετά διαφόρους συνομιλίας 
άνεφέραμεν καί περί τής 'Αγίας 'Ελένης.

Ό  Αύτοκράτωρ μοί έζήτησε πληροφορίας έπί τής νή
σου, μέ ήρώτησεν άν ήδύνατο τις νά ζησγ έν αυτή, κ.τ.λ. 
κ.τ.λ. . . .  * Μολα ταύτα, μοί είπεν έπί τέλους, είναι 
» τάχα βέβαιον οτι θά ύπάγω; Μή ό άνθρωπος είναι ΰπο- 
>> τελής τού άλλου όταν άπας θέληση να παύση τού εί- 
» ναι τοιούτος; »

Περιεπατώμεν έν τώ δωματιω του ήτο γαλήνιος πλην 

κατηφής καί σχεδόν άφηρημένος.
« Φίλτατέ μοι, έξηκολούθησεν, μοί έπερχεται κάποτε ή 

■■ έπιθυμία νά σάς έγκαταλείψω, καί τούτο όεν είναι τοσω 
" δύσκολον" μικρά τις έξαψις τού έγκεφαλου και τό παν 
« τετέλεσται" έγώ αέν ησυχάζω ύμεΐς όέ έπανακαμπτετε 
» είς τάς άγκάλας τών οικογενειών σας. . . . Καθ’ όσον 
” μάλλον αί άρχαίμου ούδέν παρεμβάλλουσι πρόσκομμα,
» διότι είμί έξ έκείνων οϊτινες φρονούσιν ότι αί κολάσεις 
» τού άλλου κόσμου είσί χίμαιοαι φαντασίας, μύθο: ούς 
» έπενοήσαντο πρός άντιστάθμισιν τών ϋπισχνουμενων 
» ήμΐν ηδονών τής μελλούσης ζωής. 'Ο Θεος βεβαίως εν 
i' τή άπείρφ του άγαθότητι δέν ήθελεν άνεχθή τοιαύτην 
» άνταπόδοσιν, πρό πάντων διά πράξιν οΐα ή παρούσα.
» Πλήν καί τούτων όλων υποτεθέν.των, ή αύτοχειρια εί- | 
>' ναι έν μέσον όπως άπέλθη τις ταχύτερου παρ’ αύτώ. » | 

'Ως έννοεΐ έκαστος, κατεκραύγασα κατά τής τοιαύτης | 
ιδέας" οί ποιηταί, οί φιλόσοφοι είπον ότι ό άνθρωπος κα
θίσταται αντάξιος τών θεών παλαίων πρός την δυστυ
χίαν" αί ήτται καί ή καρτέρια είσί πολλάκις ένδοξοι, ά- 
νήρ δέ τοιούτου υψηλού καί γενναίου χαρακτήρος δέν ή
δύνατο βεβαίως νά έξευτελισθή έξισουμενος μετά τών βα- 
ναυσωτέρων ψυχών. ’Εκείνος οστις μάς έκυβερνησε τοσού- 
τον επιδόξους, εκείνος όστις υπήρξε τό αντικείμενου τού 
θαυμασμού τής ΰφηλίου καί διευθέτης τών τυχών τού 
κόσμου δέν ήδύνατο νά δώση, τέρμα εις τόν βίον του ώς 
χαρτοπαίκτης έν απελπισία ή ώς άπατηθείς έραστής. Τι
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ήθελον άρα καταστή εκείνοι οϊτινες είς αύτόν ήλπιζον, είς 
αύτόν έπίστευον; "Ηθελεν άρα έγκαταλείψει ώς ρίψασπις 
τά πεδίον τής μάχης είς τούς εχθρούς του; Μονη η διακαής 
έπιθυμία τών τελευταίων τούτων τού νά ΐδωσι τόν Να- 
πολέοντα έκλείποντα, οί αναφανδόν καταβαλλόμενοι αύ
τών αγώνες πρός έπιτυχίαν τού ποθουμένου, ηρκουν όπως 
άναγκάσωσι τόν Αύτοκράτορα είς άντίστασιν. ΕΪτα τίς έ- 
γίνωσκε τ ’ απόκρυφα τού χρονου; Τίς ήδύνατο άποφανθή- 
ναι περί τού μέλλοντος; Τί δέν ήδύνατο νά συμβή έκ μιάς 
άπλής μόνον αλλαγής υπουργείου, ή έκ τού θανάτου ενός 
πρίγγιπος ή τινός τών πιστών του; Τί δέν ήόυνατο να 
συμβή έάν πάθος τι ή διχόνοια διηγείρετο; . . . .

■' — Πολλοί έξ αύτών τών λόγων είσίν αξιόλογοι, έλεγεν 
» ό Αύτοκράτωρ" άλλά τί θά κάμωμεν είς τά μέρος έκεΐνο 

» τής άπωλείας ;
« — Μεγαλειότατε, θά ζώμενδιάτού παρελθόντος" δέν 

>> άπολαύωμεν τάχα τού βίου τού Καίσαρος, τού Ά λε- 
» ξάνδρου; Θέλετε ζή Μεγαλειότατε άναγινώσκων τάς 
” λαμπράς σελίδας τού παρελθόντος βίου σας!

« —  Λοιπόν, εΐπε, θά γράψωμεν τ ' ’Απομνημονεύματα  
" μας' Ναι, πρέπει νά έργασθώμεν" ή έργασία είναι ωσαύτως 
“ τό δρέπανου τού χρόνου. Τού λοιπού, έκαστος οφείλει 
» νά ύποστή τό πεπρωμένου του" τοιαύτη είναι ή μεγίς·η 
ιι φιλοσοφία μου" (α) λοιπόν, πληρωθήτω τά πεπρωμένου!» 
Καί λαμβάνων άφ’ έκείνης τής στιγμής ήθος άφροντι καί 
σχεδόν φαιδρόν, ένησχολήθη έπί άλλων αντικειμένων ό- 
λως διόλου ασχέτων μετά τής καταστάσεως μας.

(ακολουθεί)

Ε Μ. 8 9

(α) Ι δ ο ύ  π α λ α ιό ν  τ ι  έγγρ α φ ο ν  όπερ  ό α νω θ ι δ ιά λ ο γο ς  κ α θ ισ τά  π ο 

λύτιμον*  ε ΐν α ι εν  δ ιά τ α γ μ α  τού  Π ρώ του 'Γ π α τ ο υ  π ρός  τ ή ν  φρουράν 

το υ  κ α τ ά  τ ή ς  α υ τ ο χ ε ιρ ία ς .

Α ιάταγμα  τών 2 2  Άνθεστηριώ νος έτος Γ .

' ι * Τ '** ν« Ό  έ π ίλ ε κ τ ο ς  Γ κ ο μ π α Ιν  α υ τ ο χ ε ιρ ιά σ θ η  υ π ό  έρωτος* η το  τ ψ  ο ν τ ι 

» ω ρ α ία  α φ ορ μή , ε ίν α ι δέ ή  δ εύ τερ α  φορά καθ η ν  σ υ μ β α ίνε ι τό  

» το ιο ύ το ν  εις  τό  τ ά γ μ ~  τω ν  επ ίλεκτω ν .

»> Ό  Πρώτος "Γπατος δ ια τά ττει νά κοινοποιηθή είς τή ν  φρουράν·

"Οτι.
» Ε ις  σ τ ρ α τ ιώ τ η ς  ¿φ ε ίλ ε ι νά  ν ικ ά  τ ή ν  θ λ ίψ ιν  κ α ί τ ή ν  μ ε λ α γ -  

»> χ ο λ ία ν  τώ ν  παθών* ο τ ι τό  νά  ύ π ο  'έρ η  τ ι ς  μ ε τά  κα ρ τερ ία ς  τά ς  ό -  

» δύνας τ ή ς  ψ υ χ ή ς  ε ίν α ι τό  α υ τό  ώ ς νά  ισ τ α τ φ  α κ λ ό ν η το ς  υπ ό  τό  

« π υρ  κ α ν ο ν ο σ το ιχ ία ς .

» Τό νά  έ γ κ α τ α λ ε ίπ ε τ α ί τ ις  ε ίς  τ ή ν  λ ύ π η ν  δ ίχ ω ς  ν ’ ά ν τ ιπ α λ α ισ η , 

» τό  νά  φονευθή  ό π ω ς  ά π α λ λ α χ θ ή , ε ίνα ι τό  αυτό  ώ ς νά  ε γ κ α τ α λ ε ίγ φ  

» τό  π εδ ίον  τ ή ς  μ ά χ η ς  χ ω ρ ίς  νά  ν ικ ή σ η . μ 4.
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ΘΡΗ2ΚΕΥΤΙΚΑΙ ΙΑΕΑΙ
ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΩΝ ΒΡΕΤΤΑΝΙΚΩΝ 

ΝΗΣΩΝ.

(Σννί'χίΐα χαι τι.Ιος. "Ορα Φν.1.1. Ε'.)

Περί των Δρυϊδών.

Τό όνομα των Δρυϊόών παράγεται άναμφιβόλως εκ της 
Κέλτικης λέζεως ιΐβπι σημαινούσης την δρύν. Οί λειτουρ
γοί ούτοι της Θεότητος διγρούντο εις διαφόρους τάζεις 
την άνωτάτην των όποιων άπήρτιζον οί κυρίως Δρυΐδαι, 
δντες οί ανώτατοι άρχοντες καί τοσούτου σεβασμού παρά 
των ύποδεεστέοων τάξεων άζιούμενοι, ώστε_ παρόντων αυ
τών ώφεϊλον εκείνοι ν’ άπομακρύνωνται, έκτος έάν έδίδετο 
αύτοϊς ή άδεια του νά μείνωσι. Τάς κατωτέρας ταύτας 
τάζεις συνεπλήρουν οί Βάρδοι, οί Σαρρονίδαι καί οί Ού- 
βάγοι η Βάται.

Οί Βάρδοι, των όποιων τό κελτικόν επίσης όνομα ση
μαίνει άοιδόν, συνοδευόμενοι ύπά κινυοών έξύμνουν καί έ- 
ψαλλον τάς πράζεις των ηρώων διά στίχων πρός οΰς με
γάλη τιμή άπεδίδετο, διότι έβεβαιούτο ό'τι ούτοι είχον 
την δύναμιν ν’ άπαθανατίζωσι. Καίτοι δέ ήττον ισχυροί 
των Δρυϊδών, οί Βάρδοι ούτοι τοσαύτην ύπόληψιν έχαιρον 
παρά τώ λαώ, ώστε παρρησιαζομένων αυτών ενώπιον δύο 
εχθρικών στρατοπέδων κατά την ώραν της συμπλοκής, 
κατέθετον τά όπλα καί έζ άμφοτέοων τών μερών ό'πως ά- 
κούσωσι τάς προτάσεις των. Οί Σαρρονίδαι έδίδασκον την 
νεολαίαν προσπαθοϋντες νά έμφυτεύσωσιν αύτνί αισθήμα
τα άρετής καί κοσμ.ιότητος. Οί Ούβάδοι η Βάται είχον 
την φροντίδα τών θυσιών, καταγινόμενοι καί εις την με
λέτην της φύσεως. ’Αλλά προϊόντος τού χ ρόνου οί Αρυΐδαι 
έπεφυλάζαντο εις εαυτούς τάς θρησκευτικάς υπηρεσίας, 
τών υποδεεστέρων λειτουργών ούδέν υπούργημα έζασκούν- 
των είμή άδεία τών Δρυϊδών.

Οί Δρυΐδαι τών οποίων ή καταγωγή σκοτίζεται ύπό 

τών νεφών τής|μάλλον μυθώδους άρχαιότητος, κεκρυμμέ- 
νοι έντός τών δασών διήγον βίον αύστηρότατον, δίδοντες 
έντεύθεν παντοίας συμ-βουλάς εις διάφορα έπί τούτω τώ 
σκοπώ έρχόμενα έθνη. Καί αύτός δ ’ ό Καΐσαρ, δστις δέν 
έθαύμαζεν είμή τάς έξοχους άρετάς, τόσον έζεπλάγη έκ 
τε τής διαίτης καί τών γνώσεων αύτών, ώστε δέν ήδυνή- 
θη ν’ άρνηθή την πρός αυτούς βαθεΐαν ύπόληψιν.

Ή  τελετή τής χειροτονίας τών Δρυϊδών έγίνετο δι’ ά- 
πλουστάτου τρόπου' ό υποψήφιος, άφού έδέχετο τούς έ- 
νηγκαλισμ,ούς τών άρχαίων Δρυϊδών, έγκατέλειπε τον συ
νήθη αύτοϋ ιματισμόν όπως δεχθή τόν τών Δρυϊδών, συγ
κείμενον έζ ένός*μόνου χιτώνος κατερχομένου μέχρι του

μέσου τών κνημών. Ό  ιματισμός ούτος ήν διακριτικός τού 
ιερατείου, εις 8 ουδέποτε αί γυναίκες ήσαν παραδεκταί.

Τοσαύτη δ’ ήν ή έζουσία τών Δρυϊδών, ώστε οΐτε  
Βρεττανοί καί οί Γαλάται (διότι καί έπί τής Γαλατίας 
έδέσποζεν ό Δρυϊσμός) ούδέποτέ τι έπεχείρουν άνευ τής 
συμβουλής αύτών. Ούτοι προέδρευον τών συμβουλίων τής 
έπικρατείας, άπεφάσιζον κατά τό δοκούν περί πολέμου ή 
ειρήνης, τιμώρουν τούς ένοχους, έπαυον τούς άρχοντας ή 
καί αύτούς τούς βασιλείς, άσάκις ήθελον παραβιάσει τούς 
νόμους τού κράτους. Καί ή έν τή κοινωνία δέ Οέσις αύτών 
ήν άνωτέρα τής τών εύγενών" πάντα εκλινον ένώπιόν των, 
καί εις αύτούς άνέθετον τήν φροντίδα τής έκπαιδεύσεως 

| τής μ.άλλον διακεκριμμένης νεολαίας. Αύτοϊς έπίσης άνήκε 
τό δικαίωμα τού έκλέγειν κατ’ έτος τούς διαφόρους τών 
πόλεων διοικητάς, ένα τών όποιων ήδύναντο νά ύψώσωσι 
καί μέχρι τού βαθμ.οϋ τού Βεργοβρέτου, δστις δέν ήν κα
τώτερος τού τών βασιλέων. Ά λ λ ’ ό ύποθετικός ούτος βα
σιλεύς ουδέποτε ήδύνατό τι νά ένεργήσνι άνευ τής γνώμης 
τών Δρυϊδών, οίτινες μ.όνοι συνεκάλουν τά συμβούλια' ώ
στε οί Βεργοβρέται ούσέν έτερον ήσαν άληθώς είμή οί υ
πουργοί καί οί πρώτοι τών Δρυϊδών υπήκοοι. Ά λ λ ’ δπερ 
έδιδεν αύτοϊς έζουσίαν απεριόριστον ήν ότι εις αύτούς ήσαν 
άνατεθειμέναι άπασαι αί θρησκευτικαί ύπηρεσίαι, ώς, αί 
θυσίαι, τά άναθήματα, αί δημόσιαι καί ίδιωτικαί προσευ- 
χαί, ή τού προλέγειν τά μέλλοντα έπιστήμη, ή τού συμ- 
βουλεύεσθαι τόν Θεάν φροντίς, ή μελέτη τής φύσεως, τό 
δικαίωμα τού είσάγειν νέας τελετάς, καθιστάναι νέους 
νόμους καί έπαγρυπνεΐν εις τήν έφαρμ,ογήν τών παλαιών.

Ό  άριθμός τών υποψηφίων τού τάγματος τούτου, εις 
8 παρεδέχοντο πάσης τάζεως καί έπαγγέλματος άτομα,
V Μ ' γ · » · * ! ~τ,ν α-ειρος, καιτοι περιορισμένος εν μερει ενεκα της [λα- 
κρότητος τού χρόνου καθ’ 8ν ώφειλον νά διάγωσιν έν δο- 
κιυ.ασία, καί τής άνάγκης τού ν’ άπομνημονεύωσι τόν τε
ράστιον αριθμόν τών στίχων, οίτινες περιείχαν τά θρη
σκευτικά καί πολιτικά άζιώματα.

Διδασκαλία καί δεισιδαιμονία τών Δρυϊδών 

τελετή τής συλλογής του Ίξου.

Πάσα ή διδασκαλία τών Δρυίδών έτεινεν εις τό νά 
καταστήση τούς ανθρώπους, σοφούς, δικαίους, άνδρείους 
καί θεοσεβείς, θεμελιουμένη έπί τών τριών τούτων πα
ραγγελμάτων. Λάτρευε τόν Θεόν, Μή βλάπτνις ούδένα, 
νΕσο γενναίος. Ή  έπιστήμη αύτών συνίστατο, ώς λέγει 
ό Πομπόνιος Μέλας, εις τήν γνώσιν τού 'Τπερτάτου νΟν- 
τος, τής πορείας τών άστέρων καί τής περιόδου τών πλα
νητών ή, ώς αύτοί διετείνοντο, εις τήν έντελή γνώσιν τού 
σύμπαντος. Έ χοντες σταθεράν πεποίθησιν περί τής άθα- 
νασίας τής ψυχής, ούσιωδώς διέκρινον τούς είρηνικώς θνή
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σκοντας έν τώ μέσω τών φίλων καί συγγενών, άπό τούς j 
πίπτοντας έν υπηρεσία τής πατρίδος. Οί πρώτοι έθάπτον- j 
το άνευ τελετής, άνευ έγκωμίων καί άνευ τών εις τιμήν j 
τών νεκρών ψαλλομένων ασμάτων, καταδεδικασμένοι εις 
αίωνίαν λήθην. Περί δέ τών πολεμ,ιστών έφρόνουν ότι με- 
τέβαινον εις τούς κόλπους τής Θεότητος ΐνα γευθώσι τής 
αιωνίου εύδαιμ.ονίας, καί έτίμων αύτούς διά λαμ,πρών τά
φων καί έπιτυαβίων.
i i

Οί Δρυΐδαι έδίδασκον δτι κατά τινα καιρόν τό πύρ καί 
τό ύδωρ έμελλον νά καταστρέψωσι τά πάντα' έπίστευον 
δέ καί εις τήν μ.ετεμψύχωσιν, ήν δέν έδιδάχθησαν άπό 
τόν Πυθαγόραν, διότι τήν έδίδασκον πολύ πρά τής εις 
Γαλατίαν άφίζεως τού φιλοσόφου τούτου. Τήν δέ διδασκα
λίαν των έποίουν διά ζώσης φωνής, ρυθμίζοντες αυτήν εις 
στίχους, τούς οποίους ΐνα τις έκμάθη έπρεπε νά δαπα- 

νήσνι 1 5 έως 20  έτη.
Οί Δρυΐδαι έκαλλιέργουν έπίσης καί τήν ιατρικήν, πρός 

ήν ό λαός άπένεμε πίστιν άπεριόριστον. Πρός δέ τούτοις 
είχον καί τινας γνώσεις βοτανικής, μεμιγμ-ένας όμως μ.ετά 
πολλών δεισιδαιμόνων συνηθειών έζ ών τινάς άναφέρομεν.
Ή  ίεροβοτάνη π. χ . συνελέγετο προ τής ήούς, τήν πρώ- 
την ήμέραν τών κυνικών καυμάτων, άφού πρότερον προσε- 
φερον εις τήν γήν θυσίαν ίλαστήριον έκ καρπών καί μ.έ- 
λιτος. Τό φυτόν τούτο οϋτω συνειλεγμένον έκέκτητο πά- , 
σας τάς άρετάς' τριβόμ.ενον έπί τού σώματός τίνος ΐσχυε] 
νά χορηγήση αύτώ παν τό ποθούμενον' είχε τήν δύναμιν 
νά ίατρεύη πάσαν νόσον, καί νά δωρήται εις τούς άπτο- 

μένους αυτού τήν ψυχικήν γαλήνην καί θυμηδίαν.
Ή  πανηγυρικωτέρα τών τελετών ήν ή τής συλλογής 

τού Ίζού τής δρυός. Ή  παραφυής αύτη βοτάυη έζανθεΐ 
μ.έν καί έπ’ άλλων τινών δένδρων, άλλ’ οί Δρυΐδαι έπί
στευον ότι ό Θεός έζελέζατο κυρίως τήν δρύν, ΐνα έμπι- 
στευθή αύτή, τό πολύτιμ.ον τούτο φυτόν. Διέτρεχον τά 
δάση ζητούντες αύτό μετά μεγάλης προσοχής, καί συνέ- 
χαιρον άλλήλους, ότε μετά μ.ακράς καί κοπιώδεις έρεύνας 
άνεκάλυπτον ποσότητά τινα αύτού. Δέν έπετρέπετο νά 
συλλέγηται τό φυτόν τούτο είμή τόν Δεκέμβριον κατά 
τήν έκτην τής σελήνης. Ό  μήν ούτος καί ό άριθμός έζ, ήν 
αύτοϊς ιερός καί έν ταύτη πάντοτε τή ημέρά έζετέλουν 
τάς κυριωτέρας θρησκευτικάς πράζεις.

Τήν όρισθεΐσαν ήμέραν διά τήν τελετήν τού Ίζού συ- 
νήρχοντο μετά τής μεγαλειτέρας λαμπρότητας, καί έν λι
τανεία μετέβαινον ένθα εύρίσκετο τό φυτόν, προπορευομέ- 
νων δύο μάντεων, οίτινες άπαύστως έζέπεμ.πον ύμνους-καί 
ασμ,ατα. Κήρυζ φέρων κηρύκειον ήρχετο μετ’ αύτούς, καί 
τρεϊς Δρυΐδαι τόν παρηκολούθουν κρατούντες τά άναγκαϊα 
πρός θυσίαν' ό άκρος δέ άρχιερεύς περιβεβλημένος χιτώνα 
λευκόν, έπεραίου τήν ίεράν ταύτην συνοδίαν, ήν ήκολούθει 
άπειρον πλήθος συνωθούμ.ενον. Άφικνουμ.ένης δέ τής πομ-

πής παρά τήν ρίζαν τής δρυός, ό άρχηγός τών Δρυϊδών 
άναβαίνων έπί τού δένδρου, έκοπτε τόν Ίζόν, τόν όποιον 
οί Δρυΐδαι μετ’ άπειρου σεβασμού έδέχοντο έντός τού Σά- 
γου, είδους λευκού έπιβλήμ.ατος. ’Ακολούθως έθυον δύο 
λευκούς ταύρους καί συνεκάθηντο εις εύωχίαν, τής οποίας 
περαιωθείσης άνέπεμπον πρός τόν "Τψιστον εύχάς, δεόμε
νοι ΐνα καταπέμψ-ρ εις τό ιερόν φυτόν τήν δύναμιν τού 
μεταδιδόναι τήν ευδαιμονίαν εις τούς μέλλοντας νά λά- 
βωσι μόριόν τι έζ αύτού' τήν δέ πρώτην ήμέραν τού έτους 

I διένεμον αύτό εις τόν λαόν.
Ά λλ’ ή σκληροτέρα πασών τών δεισιδαιμονιών αύτών, 

ήν ή τών άνθρωπίνων θυσιών, έθους βαρβαρωτάτου, τήν 
ύπαρζιν τού όποιου βεβαιούσι τά κατ’ αύτού θεσπίσματα 
τών 'Ρωμαίων Αύτοκρατόρων, άλλ’ όπερ δέν κατηργήθη 
είυ.ή μετά τήν παρακμήν τού Δρυϊσμού.

’Α ξιώ μ α τα  τών Δρυϊδών.

Μεταφέρομεν ένταύθα τά  κυριώτερα αύτών άζιώματα, 
όποία διεσώθησαν μέχρις ήμών' άλλ’ όφείλομ.εν άμα νά 
παρατηρήσωμεν ότι μόνη ή παράδοσις ήδυνήθη νά τά  δια- 
τηρήση, διότι οί Δρυΐδαι ούδέποτέ έγραφον, έμπιστευόμε- 
νοι αύτά εις τήν μνήμην τών υπηκόων των.

1. Πρέπει τις νά διδαχθή εις τά  ιερά άλση ύπό χει- 

ροτονηθέντων ιερέων.
2. Ό  Ίζός οφείλει συλλέγεσθαι μετά μ.εγάλου σεβα

σμού καί τήν έκτην πάντοτε τής σελήνης, κοπτόμενος 
πάντοτε διά χρυσού δρεπανιού.

3. Παν τό γεννώμενον έχει τήν καταγωγήν του έκ τού 
ούρανού.

4. ’Οφείλει έκαστος νά μή έμ.πιστεύηται τό άπόκρυφον 
τών έπιςημών εις τήν γραφήν, άλλά μόνον εις τήν μνήμην.

5. "Εκαστος χρεωστεΐ νά καταβάλλη μυρίας φροντίδας 
διά τήν άνατροφήν τών τέκνων του.

6 . Οί απειθείς όφείλουσιν άποκλείεσθαι τών θυσιών.
7. Αί ψυχαί είσίν αθάνατοι.
8 . Αί ψυχαί μεταβαίνουσιν εις άλλα σώματα, μετά 

τόν θάνατον έκείνων τά όποια έζωοποίουν.
9. Ά ν ό κόσμ-ος καταστραφή, τούτο γενήσεται δ ιά π υ 

ρος καί ύδατος.
1 0. Εις έκτάκτους περιστάσεις άνάγκη νά θυσιάζηταί 

τις έκ τών άνθριόπων, δότι έκ τής πτώσεέος τού σώματος, 
ή έκ τής ροής τού αΐματος ή έκ τού χάσματος τού τραύ- 
υ.ατος, δύναται νά προλεχθή τό μέλλον.

11. Οί ζωγρηθέντες έν τώ πολέμω άνάγκη νά θυσιά- 
ζωνται έπί τών βωμών ή νά περικλεπυνι^« έντός λυγο- 
τεύκτων κανίστρων όπως ζώντες καώσι πρός τιμήν τών
Θεών. 1 *

12. Δέν έπιτρέπεται ή μ,ετά ζένων έμπορία.
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13. Οί ερχόμενοι τελευταίοι εις τά συμβούλια τής Έ - 
•πικρατείας, τιμωρούνται διά θανάτου.

14 . Οί παΐδες μέχρι τής ήλικίας των 14 έτών, οφεί
λου οι ν’ άνατρέφωνται μακράν των γονέων των.

155. Τά δανειζόμενα έν τούτω τω κόσμω θέλουσιν άπο- 
δοθή εις τήν μέλλονταν ζωήν.

16. 'Υπάρχει έτερος κόσμος, καί όσοι αύτοκτονοϋνται 
ενταύθα όπως άκολουθήσωσι τούς φίλους των θέλουσιν ε
κεί συζήσει μετ’ αυτών.

Ό  Φράντζ 0ν ό φόβος άπεκαθίστα μανιώδη, έπροχώ- 
ρει πάντοτε.

Κάθησον ! έπανέλαβε μέ φωνήν πλήρη όργής. 
Βλέπουσα όμως αύτόν έξακολουθούντα τό βάδισμά του, 

εκρουσε όιά τού ποδός τό σανίδωμα τοσούτον βιαίωσ, ώς·ε 
ή γόνδολα έκλονίσθη ό δέ Φράντζ λειποθυμημένος επεσεν 
εις τό βάθος τού πλοιαρίου.

"Οταν έπανήλθεν εις έαυτόν είδε τήν άγνωστον κεκλι
μένων πρό των ποδών του καί κλαίουσαν. Συγκινηθείς ύπό 

17. Αί διδόμεναι τω θνήσκοντι έπιστολαί, ή ριπτό- ! πίκρας λύπης της και λησμονών τά διατρέζαντα, τήν 
μεναι εντός των πυρών, διαβιβάζονται πιστώς εις τάν έκεΐ έλα ο εν εις τούς βραχίονάς του καί άνεγείρας αύτήν τήν έ-
κόσμον.

1 8 . Ό  απειθής έστω άποβεβλημένος" άς μή άπολαύη 
οΰδεμιας δικαιοσύνης, άς μή ή δεκτός εις ούδέν υπούργημα.

19. Οί οίκοδεσπόται όντες βασιλείς εντός τής οικίας 
των, έχουσι δικαίωμα ζωής καί θανάτου επί των γυναι
κών, των τέκνων καί τών δούλων αυτών.

Τοιαύτα εΐσί τά πρώτιστα 
ών έκαστος παρατηρεί πόσον ε>
τούτους, οϊτινες ιδιοποιούντο τήν πρώτην ανατροφήν τής 
νεότητος, καί έπλητταν δ ι’ αναθέματος όντινα έτόλμα 
νά τοΐς απειθή, πόσον ήν ευκολον νά άρχωσι τής δημοσίας 
γνώμης καί νά ΰποτάττωσι πάντα τά πνεύματα.

I .  Λ . Τ.

λων αυτών , Π ’"  / γ ■ ος, ·υν /^υκυν ως μαρμαρον.
■ ϊ  , _ . ..λ. ,ε ' °  Φράντζ έστρεψε τό ομμα του ποός τό μέρος οπε

αξιώματα το«  Δρυιοων, εξ ~ , , , , 1 1
„ . _ , /  , , | τω  εσεικνυε και παρετηρησε τον.αστερισμόν τού λέοντουκολαν ην εις τους ιεραονας . , , ' 1

* 1 ' -  Α ΐΎ Π .  Τ Γ Γ ίν Τ ί /. Γ\> Τ Ό »  Ι Ι ί ί Τ Λ ι  'Τ /.ννυ

O II Λ Ο Υ Τ Ω Ν .
’ νλ λ η γ ο ρ ικ ή  Μυθιστορία  

ΓΕΩΡΓΙΑ* *ΑΝΔΗ*.

{Σννέχεια xal z í .Ioq opa Φυ.1.1. Ζ ').

—  Πού είμεθα; ήρώτησεν ό Φράντζ μέ τεταραγμένην 
φωνήν.

—  Φοβείσαι, φρούραρχε ·, ήρώτησεν ή άγνωστος μέ 
περιφρονητικόν γέλωτα.

'Ο Φράντζ δέν άπήντησεν, ήννόησεν ότι είχεν άδικον 
καί οτι ό φόβος τάν είχε κυριεύσει, μή δυνάμενος δέ νά 
κρατηθή, ήθέλησε τουλάχιστον νά ύποκρύψνι τον φόβον του, 
διό άπεφάσισε νά σιωπήσνι. Μετά τινας όμως στιγμάς κα
ταληφθείς ύπό ζάλης ήγέρθη καί έπορεύθη προς τήν ά
γνωστον.

—  Κάθησον! έκραξεν αύτη.

φερε νά καθήση πλησίον του, άλλ’ ή άγνωστος δεν έπαυ- 
1 σε κλαίουσα.

—  ΤΩ έρως μου ! άνεφώνησεν ό Φράντζ, διατί αύτά τά 
ό άκρυα;

Ό  λέων ! ό λέων! άπήντησεν ύψούσα πρός τάν ου
ρανόν τάν βραχίονά της, τον λευκόν ώς μάρμαρον

"πεο 
τος

λάμποντα έν τω μέσω τών νεφών.
—  Τί πρός ημάς; οί αστέρες ούδεμίαν έχουσιν έπιροήν 

έπί τού πεπρωμένου μας, πλήν καί τήν έλαχ ίστην εάν εϊ- 
χον ήθέλαμεν εύρει αστέρας ευνοϊκούς νά παλαίσωσιν ε
ναντίον τών ολέθριων.

—  Οϊμοι! 'Η ’Αφροδίτη κατεκλίνθη καί ό λέων ύψώ- 
θη! παρατήρησον εκείνον όστις έρχεται έκεΐθεν!

Τούς λόγους τούτους έπρόφεοε μέ είδος τι παραφοράς 
καταβιβάζουσα τόν βραχίονά της πρός τον ορίζοντα. Ό  
Φράντζ στρέψας τό όμμα πρός τό μέρος εκείνο, είδε 
μαύρον σημείον όπερ έζωγραφίζετο έπί τών κυμάτων ώς 
κύκλος φωτός.

—  Τί είναι τούτο; ήρώτησε πλήρης έκπλήξεως.
—  Είναι τό πεπρωμένον, άπήντησεν, όπερ προχωρεί ϊνα 

λάβη τό θύμα του. Ό ποιον; θά ερώτησης' έκεΐνο όπερ 
έγώ αύτή θά θελήσω. ’Ήκουσες νομίζω τά  άδόμενα περί 
τών εύγενών Αυστριακών οϊτινες είσήλθον μετ’ έμού εις 
τήν γόνδολάν μου καί δέν άνεφάνησαν έκτοτε. . .

—  Ναι, αλλά ταύτα είσίν ψευδή.
—  Είσίν αληθή! οφείλω ή νά έξολοθρεύσω ή νά έξο- 

λοθρευθώ. "Οστις τού έθνους σου μέ έρωτευθή, χωρίς έ
γώ νά αίσθανθο> τοιούτον τ ι δι’ αύτόν αποθνήσκει.

Ενόσω ή καρδία μου μένει έλευθέρα θά ζήσω προξε
νούσα θάνατον, οπότε όμως έρασθώ τινός θά άποθάνω! 
Ιδού τό πεπρωμένον μου.

—  Θεέ μου! ποία λοιπόν είσ’ έσύ !
—  νΩ ! πώς προχωρεί! ’Εν διαστήματι ένός λεπτού θά 

ήναι έφ’ ημών. ’Ακούεις ; ακούεις ;
Τό μαύρον σημείον ¿πλησίαζε μέ άκατανόητον ταχύτη

τα , λαβόν τό σχήμα γιγαντιαίου πλοίου. Έρυθοαί λάμ-
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ψεις έξήρχοντο τών πλευρών του περιζωνύουσαι αύτό παν- 
ταχόθεν. 'Υπερμεγέθη φαντάσματα ϊσταντο ακίνητα έπί 
τού καταστρώματος καί πληθύς άπειρος κωπών ύψούτο 
καί κατεβιβάζετο κρούουσα τό κύμα μέ φοβερόν πάταγον, 
φωναί δέ βροντώδεις έψαλλον τό 11 'Ημέραι όργής », 
συντροφευόμεναι ύπό τού θορύβου τών άλυσσεων.

—  ~Ω, ζωή ! ζωή ! έπανέλαβεν ή άγνωστος μετ’ απελ
πισίας. Ό  Φράντζ, ιδού τά πλοΐον! τό αναγνωρίζεις;

—  Ό χ ι!  τρέμω εις τό φοβερόν τούτο θέαμα, όέν τό 
γνωρίζω όμως.

—  Είναι ό Βονχενταυροι; ! Ούτος κατεβρόχθισε τούς 
συμπατριώτας σου. Ήσαν ενταύθα, εις τήν ιδίαν θέσιν, 
τήν ιδίαν ώραν, καθήμενοί πλησίον μου εις τήν γόνδολαν 
ταύτην. Έπλησίαζε ώς πλησιάζει καί τώρα. Φωνή τις έ
κραξε —  Τίς ε ί;— Αυστρία, άπήντησα. — Μισείς ή έρά- 
σαι; έπανέλαβεν ή φωνή.-— Μισώ, άπήντησα, ή δέ φω
νή άνέκραξεν —  Ζήθι» ! —  Είτα τό πλοΐον διέβη έπί τής 
γόνδολας καί κατεπόντισε τούς συμπατριώτας σου, έμέ δέ 
έφερεν έν θριάμβω έπί τών κυμάτων.

—  Καί σήμερον; . . .
—  Οϊμοι! ή φωνή θά όμιλήση όσονούπω.
Τωόντι, φωνή πένθιμος καί ηχηρά έπιβάλλουσα σιω

πήν εις τό τρομερόν πλήρωμα τού Βονχεντανρον εκρα- 
ξε: —  Τίς ε ί ;

—  Αυστρία! άπήντησεν ή τρέμουσα φωνή τής άγνώ'-ου. 
Χορός βλασφημιών έξερράγη έπί τού Βονχεντανρον ό-

στις έπλησίαζε μέ ταχύτητα αύξουσαν, ειτα νεα έπήλθε 
σιωπή, ή δέ φωνή έπανέλαβεν.

—  Μισείς ή έράσαι;
Ή  άγνωστος έδίστασε πρός στιγμήν, εϊτα μέ φωνήν 

βροντώδη ώς τού κεραυνού.
—  Έρώμαι! άνεβόησεν.
—  Έξεπλήρωσας τά πεπρωμένον σου" έράσαι τής Αυ

στρίας, άπόθανον Βενετία!
Φωνή ισχυρά, φωνή σπαραξικάρδιος καί πλήρης απελ

πισίας διέσχισε τάν άνεμον, ό δέ Φράντζ έχάθη ύπό τά 
κύματα' άναβάς εις τήν επιφάνειαν δέν είδε τό παραμι
κρόν' ή τε γόνδολα, ή ερωμένη του καί ό Βονν.ίνταν- 
ρο<: είχον γίνει άφαντοι. Μικρά μόνον φώτα έλαμπον μα- 
κρόθεν εις τάν ορίζοντα' ταύτα δέ ήσαν οί φανοί τών ά- 
λιέων τού Μονράνου. Ό  Φράντζ έκολύμβησε πρός τήν νή
σον των, όπου καί έφθασεν έντός μιάς ώρας. . . . Πτωχή 
Βενετία!

Ή  Βέππα έπαυσε τήν διήγησίν της' δάκρυα έρρεον τών 
οφθαλμών της, άπεο έθεωρούσαμεν έν σιωπή χωρίς νά ζη- 
τήσωμεν νά τήν παοηγορήσωμεν. Ά λλ’ αίφνης άπομάξασσα 
ταύτα.

—  Πολύ καλά, διατί είσθε τόσον κατηφεϊς ; μάς είπε 
μετά τής ίδιοτρόπου εκείνης ζωηρότητάς της. Τοιούτον α

ποτέλεσμα φέρουν έφ’ ύμών τα φαντασιώόη διηγήματα; 
Λέν ήκούσατε ποτέ νά λέγουν περί τού Βενετικού Πλού- 
τωνος; Αέν τόν άπηντήσατε ποτέ τό έσπέρας εις τάς έκ- 
κλησίας ή εις τό Λ  ιό ο ; Είναι καλός όαιμων μή κακο
ποιών είμή τούς δυνάστας καί προδότας. Δύναται νά είπη 
τις οτι είναι τό αληθές πνεύμα τής Βενετίας" άλλ’ ό άν- 
τιβασιλεύς μαθών έμμέσως πως καί συγκεχυμένως τό 
έπικίνδυνον συμβάν τού Αέχτεν -τέίν, παρακάλεσε τόν 
Πατριάρχην νά κάμη μέγαν έξορκισμόν έπί τών ριχών, 
έκτοτε δέ ό Π.Ιόντων δέν άνεφάνη πλέον.

ΕΛΕΝΗ Ν*

ΕΝΔΟΞΟΙ \ \ Δ Ρ Ε Σ  Τ Η Σ  Ο Π Τ Α Ρ 1  '»Σ.

K O ü ü o m

Ό  Λουδοβίκος Κοσσούθ, αρχηγός τής έπαναστάσεως 
τού 1848, έγεννήθη έν Μονόκ (Monok) έν τω κομιτάτο» 
τού Ζεμπλίνου (Zemmlinn) τήν 16 Σεπτεμβρίου 1 8 0 2  έξ 
αρχαίας τινός Κροατικής οικογένειας. Τελειώσας τάς σπου- 
δάς του άνεδείχθη δόκτωρτής νομικής κατά τό 1826 καί 
άπεκτήσατο μεγίστην δημοτικότητα διά τών φιλελευθέρων 
άγορεύσεών του εις τό έπαρχιακάν συμβούλιου, καί διά τών 
μεταξύ τού λαού καί τής άριςοκρατίας μεσιτεύσεών του κατά 
τάς ενεκεν τής έπισυμβάσης χολέρας έγερθείσας διχονοίας. 
Κατά τό 18 3 2  άπήλθεν εις τήν Δίαιταν τού Πρεσβούρ- 
γου ένθα άντεπροσώπευσε τούς άπόντας βουλευτάς. ’Ε
κεί έσύστησε μετά τούκόμητος Ούεσσελενύη (Wesselényi) 
εφημερίδα ύπό τό ονομα Π ραχτιχά την, Λιαίτψ; (Orsz.og- 
gyulési tuilositasok), ήτις μετά τήν λήξιν τής Διαίτης ώ- 
νομάσθη Π ραχτιχά τον Λήρον (To«rvényhatosagi Tuilo- 
sitasok). Ή  κυβέρνησις πτοηθεΐσα ύπό τής άντιπολιτεύ- 
σεως τής έοημερίδος ταύτης άπηγόρευσε τήν περαιτέρω 
δηαόσιευσίν της θέσασα ύπό κράτησιν τόν Κοσσούθ, τόν 
Ούεσσελενύη καί πολλούς άλλους κατηγορηθέντας ώς ένο
χους έσχάτης προδοσίας καί καταδικασθέντας ύπό τού 
συαβουλίου τής έπικρατείας εις τετραετή φυλάκισιν. 'Η 
άμνης-εία όμως τού 1840  τοΐς έδωρήσατο τήν έλευθερίαν, 
ό δέ Ουγγρικός λαός έν τώ ύπερμέτρω έ^θουσιασμώ αυ
τού έσύστησεν έθνικήν ύπέο τού Κοσσούθ συνεισφοράν.

Τό 1841 , ό Κοσσούθ ήρξατο τής δημοσιεύσεως τής 
Έ γηηερίδος τήν Πέοτηο (Pesli- HLrlapj, ητις μετ ού 

¡πολύ κατέστη τά όργανον τών έλευθέ^ων ιδεών τής Ουγ
γαρίας. ’Αποσυρθείς όμως τής συντάξεως τού φύλλου ένε- 
κεν έριδος τινός, ένησχολήθη από τού 1844 μέχρι τού
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4 8 4 1  τϊερί τήν βιομηχανίαν καί τό έμπόριον καθυδρίσας 
■[αίαν εμπορικήν εταιρίαν καί ¡χίαν εθνικήν, ήν έπονώμασεν 
'Ε τα ιρ ίαν ’Αμοιβαίας Α ρω γής.

Περί τό 18 4 7  τό κομητάτον της Πέστης έστείλεν αυ
τόν ώς αντιπρόσωπον εις τήν Δίαιταν. Ό  Κοσσούθ δ ι’ ευ
γλωττίας περί ής οϋδείς εκ των συμπατριωτών του εί/ε 
ίδέαν μέχρι της εποχής εκείνης, διεχάραξεν έν άκαρεΐ τό 
•πολιτικόν αύταύ πρόγραμμα, ούτινος αί κυριώτεραι βάσεις 
ήσαν η /ειραφέτησις των χωρικών, κατάργησις τών εις τους 
•πολίτας επιβαλλόμενων αγγαρειών καί ή ελευθεροτυπία. 
Ένθαρρυνθείς υπό τών συμβεβηκότων του φεβρουαρίου
1 8 4 8  έν Γαλλία, απήγγειλε τήν 3 Μαρτίου κεραυνοβό
λον λόγον οστις συνετέλεσε οΰκ ολίγον εις τήν έν Βιέννη 
έπανάστασιν τής 1 3 Μαρτίου. Τότε ή Αυστριακή κυβέρνη- 
σις έδωρήσατο τή, Ουγγαρία ιδιαίτερον ύπουργεΐον υπό τήν 
προεδρείαν του κόμητος Βαττθυάνη (Batthyany), λαβόν- 
τος του Κοσσοΰθ τό χαρτοφυλάκιον τών οικονομικών. 'Ο 
Ούγγρος πατριώτης άμφιβάλλ.ων έπί τής ειλικρίνειας τών 
•παραχωρήσεων τούτων, ένησχολήθη άπ’ εκείνης τής στιγ
μής νά προμηθεύστ, τή, πατρίδι του, διά τής έκδόσεως 
•τραπεζικών γραμματίων, ικανούς πόρους ό'πως εύρεθή έφω- 
διασμένη έν περιπτώσει πολέμου ον ό Ινοσσούθ καί προέ- 
βλεπε.

Συνεπεία τών κατά τής Ουγγαρίας επαναστάσεων τών 
Σλαβικών βορείων λαών καί τών ζωηρών διενέξεων μεταξύ 
τού Κοσσούθ καί <οών μετριογρόνων μελών τού υπουργείου, 
ό τελευταίος οΰτος κατέστη, ούτως είπεϊν, δικτάτωρ τής 
Ουγγαρίας, Μετά τήν άλωσιν τής Πέστης μετέφερε τήν 
έδραν τής κυβερνήσεως εις Δεβρεκζίν (Oebreczin) ένθα 
συνετά/θη τό υπόμνημα τής 1 4 ’Απριλίου 1 8 4 9 , τό κα- 
θιερούν τήν ανεξαρτησίαν τής Ουγγαρίας, τήν οριστικήν 
κατάπτωσιν τής κυριαρχίας τών Άπσβούργων καί τήν 
καθίδρυσιν τής δημοκρατίας.

Τά τρόπαια τού r-ρατηγού Γκερτζέη (Geergey) ένέπνευ- 
σαν άπεοώριστον εις τον Κοσσούθ πίςτν, οθεν καί κατά τά
1 8 4 9  ένεπισεύθη εις τόν ρηθέντα ς-ρατηγόν τήν αρχηγίαν 
τού τρκσού τού Αενβί/σκη (Oenbinsky)· Μετά τήν ήτταν 
όμως τής Τεμεσβάρ (Ί cines val') καί τάς αλυσιτελείς δια
πραγματεύσεις μετα τού ς-ρατηγού Πασκιέβιτζ, όπως δοθή 
τό Ουγγρικόν τέμμα εις ήγ·εμόνα ρώσσον, ό Κοσσούθ άπηλ- 
λά /θη  πάσης ευθύνης έπί τής όλεθρίας παραδόσεως τού 
Βιλάγκος (Vilagos), άνέθεσεν πάσαν πληρεξουσιότητα εις 
τόν στρατηγών Γκερτζέη καί βλέπουν τήν πάλην άδύνατον 
μετέβη εις τά τουρκικά μεθόρια όπως έπιβιβασθή διά Κων- 
σταντινούπολιν καί έκεΐθεν δι’ ’Αγγλίαν. Συλληφθείς όμως 
υπό τών τουρκικών άρ/ών περιωοίσθη πρώτον μέν έν Βιδ- 
δινίω τής Σερβίας ύστερον δε εις Κουτάϊα τής Μικράς ’Α
σίας όθεν άπελύθη τόν Αύγουστον τού 1851 , συνεπεία δια- 
μαρτυρήσεων τών κυβερνήσεων τής Άγγ'λίας καί Άμερι-

κής. Έπεβιβάσθη όθεν δ ι’ ’Αγγλίαν ένθα έτυ/εν ενθουσιώ
δους υποδοχής' μετά παρέλευσιν τινών μηνών άνε/ώρησε 
δι’ ’Αμερικήν όπου έξεφώνησε αξιομνημόνευτους λόγους 
έπί τής άρχής τής μή έπεμβάσεως καί όπου έσύναξεν συ
νεισφοράς ύπέρ τού Ουγγρικού έθνους. Έπιστρέψας εις Λον
δίνου κατά τό 1 8 5 2 , άπεδοκίμασεν ρητώς τήν έν τή κατά 
τό παρελθόν έτος συμβάσαν στάσιν έν Μεδιολάνοις σύμ- 
πραξίν του.

Κατά τόν τελευταίον ’Ιταλικόν πόλεμον ό Κοσσούθ 
συνετέλεσεν εις τόν καταρτισμόν τού κομιτάτου τής Γε- 
νούης έπιφορτισμένος τόν σχηματισμόν τής Ουγγρικής λε- 
γεώνος. Τίς δεν ένθυμεΐται τήν περιβόητον δίκην « Φραγ- 
γίσκος ’Ιωσήφ κατά Λουδοβίκου Κοσσούθ, « τήν λαβού- 
σαν χουραν έν Λονδίνω, ήτις άπησ/όλησε τοσούτον τήν 
Ευρωπαϊκήν δημοσιογραφίαν; Ό  Κοσσούθ εί/ε  έκτυπώσει 
μεγίστη,ν ποσότητα τραπεζικών γραμματίων φέοοντα τήν 
υπογραφήν του « έν όνόματι τού έθνους, « καί τά όποια 
ώμοίαζον μεγάλως μετά τών κατά τό 1848 έκδοθέντων. 
Τό ’Αγγλικόν δικαστήριον άπεφάνθη ύπέο τού Φ ιαγγί- 
σκου ’Ιωσήφ.

Ο Κοσσούθ ζή επί τού παρόντος έν ’Ιταλία έν μέσω 
τής οικογένειας του. Είναι άνήρ μετρ ίου αναστήματος προι
κισμένος διά φυσιογνωμίας έκφοαστικωτάτης καί μεγίς-ης 
ευκινησίας. ’Αναντίρρητου υπάρχει οσι κατά τάς έπισή- 
μους καί σοβαράς περιστάσεις έδειξεν σπάνιον πολιτικόν 
θάρρος.

/ .  X . Κ.

Α Κ Α Μ 1 Ιν Τ Α.
Ο ΝΕΟΣΥΛΛΕΚΤΟΣ —- Παρισινός τις νεοσύλλεκτος 

άπεστέλλετο κατά τάς πρώτας ημέρας τής έν τω στρατώ 
κατατάξεώς του έναντίον τού έχθρού. Αίφνης πεοί τήν καμ
πήν μιας άτραπού σώμα τι ένεδρευόντων Γερμανών πυρο
βολεί κατά τών Γάλλων. Ό  πρωτόπειρος μαχητής έκπληκ
τος γ'ενόμενος, εκβάλλει τόν πίλον του, καί πιο/ωρών ύπο- 
κλινώς πρός τό έχθρικόν σώμα, —  ’Έ , κύριοι, λέγει, δεν 
βλέπετε ότι διαβαίνουσιν άνθρωποι; ολίγη προσοχή !

(I ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗ —  "Αμα ό Λουδοβίκος ΙΕ’, 
έκέρδησε τήν μάχην τού Φοντενουά, έξαπέστειλεν ένα τών 
υπασπιστών του ϊνα κομίση, τήν εΐδησιν πρός τόν βασιλέα 
τής Πρωσσίας, όςας, κατά παράδοξον σύμπτωσιν, έκέρδιζε 
τήν αυτήν στιγμήν λαμπράν κατά τών Αύστριακών μά
χην' έγραψε όθεν πρός τόν βασιλέα Λουδοβίκον διά τού 
αυτού ύπασπιστού: Έζώφ.Ιησα έν Φρίεδβεργ τήν άπο 
Φοντενονα συναΛ.Ιαγματιχήν σας.

Η ΑΡΧΑΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ.— Γάσκων τις έλεξεν ότι έκ 
τοσούτον άρχαίας κατήγετο οικογένειας, ώστε επλήρωνεν 
άκόμη έν δάνειον τό όποιον οι προπάτορές του εί/ον συνο
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μολογήσει καί τό όποιον ταίς έχρησίμευσεν όπως άπέλθωσιν 
είς Βηθλεέμ καί προσκυνήσωσι τόν νεογέννητου Ίησούν.

ΒΡΟΧΗ ΧΑΡ1ΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΕΞΙΒΡΟΧΩΝ.—  Έ πί τού 
υπουργείου τού καρδιναλίου Φλερύ είχον διανεμηθή γενναιο- 
δωρίαι είς ολόκληρον τάγμα, ένεκεν λαμπρού τίνος ς-ρα- 
τιωτικού κατορθώματος. Μόνος ό ιππότης Φεριγκούζ ύ- 
πολο/αγός τού τάγματος δέν είχεν άξιωθή ούδεμιάς αν
ταμοιβής' εκπληττόμενος διά τήν άδικον ταύτην έξαίρεσιν 
άπήλθε παρά τω καρδιναλίω Φλερύ, λέγων αύτώ. —  ’Α
γνοώ, άρ/ων, τίνος όλεθρίας τύχης ένεκεν εύρίσκομαι υπό 
άλεξιβρόχιον, ένω ή Ύμετέρα Έξοχώτης βρέχει χάριτας 
έπί τού τάγματός μου ολοκλήρου.

Ή  εύΐυής αύτη προσλαλιά έφερε τό ποθούμενον άποτέ- 
λεσμα, ό δέ αδικηθείς ύπολοχαγός άντημείφθη επαξίως.

ΛΥΠΗ ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΠΑΥΡΙΟΝ. —  
Νύκτα τινα έξύπνησαν ένα κύριον όπιος τώ άναγγείλωσι 
τόν θάνατον τού πατρός του. —  ”Α, άπήντησε χασμώμενος 
καί καλυπτόμενος έκ νέου διά τού εφαπλώματος, ποσον θα 
λυπηθώ αύοιον όταν έξυπνήσω!

ίί φαλλέ φαλλέ, αηοων, γλυκυ μου πτηνον, φαλλέ, 
Σ’ τό άσμα σου έκλείπουσιν αί άρμονί’ αί άλλαι.

Οί τόσοι Σου γλυκύφθογγοι λαρυγγισμοί έκεΐνοι,
Πού πέριξ Σου ακούονται μέ τόσην άρμονίαν,
Οί τόσον έναρμόνιοι ήδυπαθεΐς Σου θρήνοι,
Γλυκεΐαν μάς προσφέρουσι ταχαίως θυμηδίαν'
Κ’ ώς άλλος τερπνός ζέφυρος είς ρόδα καί ναρκίσσους 
Καί ή ψυχή ημών πετά είς θείους Παραδείσους.
Ώ , ψάλλε ψάλλε, άηδών, γλυκύ μου πτηνόν, ψάλλε 
Καί άρμονίαι δι’ ημάς δέν μένουν πλέον άλλαι.

Σ’ τού βίου μου τ ’ άκάτιον προσέπλεον τυχαίως,
Τόν θάνατον έπιζητών ώς άλλην ευτυχίαν,
'Οπότε πλήν τό άσμα Σου μ’ έπρόφθασεν ήδέως,
Ώ , τήν φωνήν Σου, άηδών, άκούσας τήν γλυκεΐαν, 
Καί τού Ύψίστου αισθανθείς τό θειον μεγαλεΐον,

| Ώ ,  τότε έθεώρησα ευτύχημα τόν βίον! 
ι, "Ω, ψάλλε ψάλλε, άηδών, γλυκύ μου πτηνόν, ψάλλε, 
Αί άρμονίαι Σου αύταί μέ θέλγουν κ’:’ οχι άλλαι.

Α£ΜΑ ΕΚ ΤΗΝ ΑΗΔΟΝΑ.

Ό πότ’ ή γή τόν πράσινον λαμβάνει τάπητά της 
Καί μ’ άνθη καί μ’ άρούματα στολίζονται οί κήποι 
Καί είς τά τόσα άνθη της, ς’ τά τόσα θέλγητρά της 
Πολλάκις τής καρδίας μας ή άλγηδών έκλείπει,
Μέ άσματα ουράνια, μετά χαράς Σύ ίσης 
Προσέρχεσαι τήν άνοιξιν νά μάς πανυγυρίσ-ρς'
Καί ψάλλεις τότε, άηδών, γλυκύ μου πτηνόν, ψάλλεις,
Κ ’ εις θυμηδίας πάραυτα τάς θλίψεις μεταβάλλεις.

'Ως άρμονί’ άγγελική, είς δάση μέσα όπου 
Τού ουρανού ό κυανούς Σέ σκέπει μόνον θόλος,
’Εντός αυτού άκούεσαι τού παντερήμου τόπου 
Κ ’ άπ’ τ ' άσματά Σου τέρπεται ά πέριξ κόσμος όλος,
Ώ ς εναέριος έκεΐ άγγέλων συμφωνία 
’Αναπληρούσα τ ’ ουρανού τά άσματα τά θεία.
Ώ ,  ψάλλ.ε ψάλλε, άηδών, γλυκύ μου πτηνόν, ψάλλε,
Σ’ τό άσυ.α Σου έκλείπουσιν αί άρμονί’ αί άλλαι.

Μακράν τών πόλ.εων ποιμήν τό ποιμνών του φέρει, 
Καραδοκών τήν άνοιξιν καί Σέ μ’ αυτήν επίσης,
'Οπότε δέ τά έαρ μας έκεΐ Σ’ έπαναφέρη,
’Εμπρός του τότε άπασα προσμειδιά ή φύσις'
Κ ’ είς τού φαιδρού Σου άσματος τόν τόσον γλυκύ τόνον, 
Σ’ τήν φίλη ν του τού πάθους του εκφράζεται τόν πόνον*

Ο ΘΝΗ£ΚΩΝ ΠΟ ΙΗΤΗ !

’Αψιεροϋται τω Κνρίω  J. Β. BROWN.

Π λήν, φευ ! τά  φ ύλλα  κύτρινα 
θωρω ς’ τήν  -πεδιάδα 
"Οπου χ ιλ ιά δ ες  πέφτουνε 
Σ έ κάθε ταραγμάδα  

τριαελαφράς πνοής

(Γ. Ε. Μ αυρογιάννης.)

Μέ φωνήν ψυχορραγούσαν, ώς σβεννύμενός τις ήχος,
Μόλις τώρα συγκινοΰσαν τ ’ άλλοτε θερμόν του στήθος, 
Νέος άηδός κλινήρης έψαλλε μ’ άπελπισίαν 
Χαλ.αράν κιθάραν κρούων, φωνήν /ύνουσαν άγρίαν.

>> Τής ζωής μου παρακαίρως έμαράνθησαν τά ρόδα 
» Είς τής γης τόν πρώτον δρόμον μόλις έφερα τόν πόδα,
” Κ’ εύρον πάραυτα τό τέρμα τής ταχείας μου πορείας*
» Τήν έσπέραν, οϊμοι! εύρον είς τήν ώραν τ·|ς πρωίας.

» Είς μεμακρυσμένας χώρας, άγνωστόν τι δένδρον θάλλει 
” Είς τήν σκέπην τού όποιου τά φαρμακερά της κάλλη 
■ι Σκληροτέρα τού θανάτου στιγμή μία άθαπφύσσει,
» Δυστυχής είς τήν σκιάν του ό θελήσας νά καθήση,.
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'» Ά ς  θραυσθώσιν αί χορδαί σου, ώ προσφίλες-άτη λύρα,
» Ά φ ού ούτω διορίζει ή άνελεήμων Μοίρα.

» "Οτε δ έ  καί ή ψυχή μου διά  π ά ντο τε  άφίνει 

» Τήν γή ν  ταύτην καί σΰ θραύσου, ίνα  ίχνος μας ¡/.η μείνη.

» Φίλοι οιτινες μακράν μου εϊς το  π έλα γος του κόσμου 

« Διεσπάρητε, ή μνήμη πνίς φιλίας μας έντός μου 

” Χ αραγμένη διαμένη, ή φωνή μου πριν η σβύση,

■> Τονομά σας πιστοί φ ίλοι, τελευταΐον θά ψελλίση.

" Εις τους κόλπους σας δεχθήτε τά ς ποιήσεις μου, ώ φ ίλοι, 

“ 'Ως έν δώρον πιστού φ ίλου, όστις πλέον σάς άφίνει.

" Τ’ όνομά μου εις της λήθης μην άφίσητε τό ρεύμα 

” Ά λ λ ’ αϋτό άς άναρπάσει της φ ιλίας σας τό πνεύυ.α.

» R ’ εις τόν ύστατον λ ιμ ένα  όταν άγκυροβολήσω  

» Κ ’ εις την γην αύτην τό σώμα ώς £ν όφλημ’ άποτήσω  

» Προσελθόντος μ έ δροσώδη ράνετέ μ ε , τό τε , άνθη 

» Κ αί εϊπήτε ιός τό άνθος καί εκείνος έμαράνθη.

'Η  κιθάρα πλήν έξαίφνης έφυγεν έκ της χειρός του 

Κ αί ό τέως τρεμοσβύνων λύχνος του έσβέσθη πλέον  

Κ α ί ό ποιητής στενάξας έκ καρδίας τελευταΐον  

Έ πετά σθη  πρός τά  ύψη, είς τό  δώ μ α  του πατρός του.

A. I. Σ. ( Σάιικκ )

ΑΛΛΟ ΕΙΣΑΙ Σ ϊ .

(' Ασμάτων.')

Της φύσεως τάς καλλονάς  

'Ο άνθρωπος θαυμάζει,

Κ αί της αυγής τάς πρωϊνάς 

Έ κείνας εκθειάζει 

Τάς ευωδίας π ά ντο τε ,

Ώ  "Ίρις μου χρυσή.

Ν αι εΐν’ ωραία ή αΰγή  

Κ ’ ή φύσις ουρανία,

Μέ νύμφην όμοιάζ’ ή γή ,

Τά π ά ντα  είσίν θεία

Εϊς τής αυγής τ ’ άρώ ματα,

Πλήν άλλο είσαι Σύ.
  *

’Ώ ,  άκουσον ή άηδών

Πού ψάλλει τ ’ άσμ.ατά της,

Εϊς τα ϋτα  χά νει την όδόν 

Ό  κάθε δ ιαβάτη ς,

Κ ’ ενώ χωρεΐ ς’ τό  έργον του 

Τό έργον του μισεί.

Ω ραία  είναι ή τερπνή  

Φωνή τώ ν άηδόνων,

Τόν κόσμον όλον συγκινεΐ 

Τό άσμα τω ν, τ ί μόνον ς

Πώς άλλο είν’ τό άσμα Σου. . .

Πώς ά λλο  είσαι Σύ.

Έ χύθηκα ς’ τής άγκαλια ΐς  

Τής μάνας μου καί είδα  

Σ’ αύταΐς άπρόσιταις φωλίαΐς 

Κ ’ εύδα ίμ ονα  κοιτίδα '

Σ’ τά  χε ίλ η  της βασίλευεν 

Ή  χά ρις περισσή,

Λαμπρύνετοι ό ουρανός 

Είς τό μ ειδ ία μ ά  της 

Καί έτρεμ’ ό αυγερινός 

Σ’ τό  πεο'.πάτημά της,

Κ' έφαίνετό μοι ά γγελο ς. . .

Πλήν ά λλο  είσαι Σύ !

'Υπάρχουν χάρισες π ολλαί  

Πού θέλγουν τά ς καρδίας 

Ε μ πρ ός είς τα ύτα ς αί θολαί 

’Ακτίνες τής πίω ίας  

Κ αθίστανται ευάρεστοι 

Κ αθίσ τα ντα ι πυρσοί.

Ω να ι, /.ΐ  αυτών ή καλλονή  

Μ’ α γγέλω ν ομοιάζει 

Κ ’ αρμονίαν ή φωνή

’Εκείνων ά π α υ γ ά ζ ε ι ,

Ώ  να ι, γλ υ κ έ  μου ά γ γ ε λ ε ,

Πλήν άλλ.ο είσαι Σύ ! Ν .

Π Ρ Ο Β Λ Η Μ Α .

Η MONAAIKH ΛΙΑΘΗΚΠ. —  Πατήρ τις δ ιέτα ξε διά  

τής διαθήκης του , ώστε ό πρωτότοκος τώ ν υιών του  

νά λάβη  από όλην τή ν περιουσίαν του 1 0 ,0 0 0  λ.ίρας 

καί τό έβδομον μέρος τού- υπολοίπου τής περιουσίας" 

ό δεύτερος 2 0 , 0 0 0  λίρας καί τό  έβδομον αέοος τού υπο

λοίπου, ό τρίτος 3 0 ,0 0 0  λίρας, καί τό έβδομον τού υπο

λοίπου καί ούτου καθεξής, μ έ χ ρ ι  του τελευτα ίου , αύξα - 

νομένου π ά ντο τε  τού μεριδίου άνά 1 0 , 0 0 0  λίρας καί τό  

έβδομον. Οί υιοί άκολουθήσα ντες τήν οδηγίαν τής δ ια 

θήκης, εύρον ότι έλαβον ίσα μερίδια . Έ ρω τώ μεν, πόσους 

υιούς ε ίχ ε , ποία  ήτον ή περιουσία τού πατρός, καί οποίαν  

ποσότητα έλαβεν έκαστος υιός.

7’ώ ·1ντι\ του π:ρο6.ίήματο<: δωρηθήσψχι i r  σώμα τώ>· 
ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΒΓΜΑΤΩΝ ΤΟΓ ΓΑΡΙΒΑΛΛΟΓ.
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λογισμούς καί σκέψεις επ ί τής μ ετά  τού διευθυντού π α -  | θηκαν εγώ  ¿κρύφθηκα μέσα είς κάτι δάφνας αντίκρυ τού  

ραδόξου συνδιαλέξεώ ς του , δεν ώργίσθη ποσώς ευρίσκουν’ ρηθέντος παραθύρου, όπου κανείς δεν ’μπορούσε νά μέ ίδ ή . 

τόν Ίωάννην Π λονζέ έν αύτω. | ’Ε * έ ρ * «  περισσότερον άπό μισή ώρα καί δεν είδα  τ ίπ ο τ ε

Ά λ λ ’ ή ώ χρότης τού Ίωάννου ην τόσω π ελ ιδ νή , τό ο μ - ! νά σαλεύστι' ήρχισα όθεν νά στενοχω ρούμαι, ότε βλέπω  

μ α  του τόσον άγριον, ώστε ό Έ ονέστης κατεπτοήθη* όθεν, τό παράθυρον ν’ άνοίγη καί τήν 'Ροζή ή οποία έσκυψε καί  

άνεγείρας αύτόν άπό χ α μ α ί τόν  έθεσεν επ ί  τής κλίνης του μού είπε: « Η κυρία δέν άπεκοιμήθη* είναι ασθενής καί

ένθα κ α τ ’ εκείνην τήν σ τιγμ ή ν εύρίσκετο' είτα  καλύψας , άπό τό παράθυρο σάν τό γελοίο  τού μάστρο Τ ζώ ν. ’Α λλά  

τό πρόσωπον δ ιά  τώ ν χειρών τ ο υ , άνέκραςεν: j όλ ίγο  μ έ μ έλλει γ ι ’ αύτά άς εχτι τήν 'Ροζή του άφού α ύ -
—  Έ ντοσούτω  τό ε ϊ^ α ; . . val. . . τό  ειοα . . . . ! τη τον προτιμά. ,\ ι >
—  Τί πράγμα- ήρώτησεν ό Έ ρνέστης. ) ’Ή θελα  δώσει εκτός τού ωρολογίου μου καί τά  όλίγο:

—  ”Ω, φρίκη! . . .  ώ , τρομάρα ! . . . Α ! άς φυγωμεν ! ¿κ,εΐνα χρήματα  τά  όποια μού μένουν, καί νά μήν έχω  νά

έδώ θεν, αύθέντα, άς φύγωμεν πρός θεού ! [ κάμω  μ έ άνθρώπους πούνε μαύρο τό π ετσ ί τους.

Ό  τοόυ.ος τού Ίωάννου, τού φύσει εύτολμου καί γ ε ν -  ( —  Κ αί δ ια τ ί το ύ το ;

ναίου όντας, έμαρτύρει τώ  κυριω του ότι ό Νορμανόός 

ΰπήρξεν αύτοπτης φρικώδους τινός σκηνής, καί φυσικώ τω

—  Δ ια τ ί ! άνέκραξεν ό ’Ιωάννης σταθήτε νά ϊδή τε. . .  

'Ά μα  ήκουσα εκείνο τό γέλο ίο  άρχισαν νά μού άναβαίνουν

λόγω, υ.ετα τάς εκμυστηρεύσεις τού κυρίου “θβεν, ένόμι- 1 οί καπνοί στό κεφάλι, καί είχα καί δίκαιον, άφού έβλεπα 
σεν ότι ό ’Ιωάννης είχεν ανακαλύψει κάμμίαν συνωμοσίαν νά μού βάζη τά γυαλιά ή άσχημοπουτίγγα εκείνη 6  
κατά τού αΰθέντου του ή κατά τού κυρίου Σαμψών, άλλ’ τ ζ ώ ν .. . ’Επειδή όμως είς όλα τά πράγματα πρέπει νά 
ό ’Ιωάννης δέν έπτοεΐτο π οτέ  ύπό φυσικών κινδύνων,, ήναι κανείς βέβαιος διά νά κοπανίζη κανένα, όπως σκο- 
όσω μεγάλοι καί άν ήσαν. Τέλος, μετά πολλάς έπιφω-  ̂—εύω νά τό κάμω αύτουνού τού Ίγγλέζου, έχώθηκα πάλε 
νήσεις καί συνεχείς επαναλήψεις τρόμου ένεθαρρύνθη όλί- μέσα στά φύλλα όπου, έν παρενθέσει, είχε κάτι διαβο
γον, ό δέ Έρνές-ης ήρξατο νά τακτοποιή τάς ίδεας .τού λοαγκάθια πού μέ άγγύλωναν τρομερά άπό ’πίσω- δέν 
Νορμανδού του καί επί τούτω μετεχειρίσθη τό καλήτερον ξεύρω άν ¿ξεφύτρωσαν εκείνη τήν στιγμή, γιατί πρώτα 
μέσον, τό νά τόν έπαναγάγ·/) δηλαδή είς αναμνήσεις γ α λ η -! δέν τά έννοιωθα. Είναι ίσως ή ιδέα μου, αλλά εύρισκόμε- 
νιαίας όπως δυνηθή νά τω έκθέστι τό αίτιον τού τρόμου του. | ναν - ¿ - 0 τόοω άλλόκοτον, ώστε δέν είναι τίποτα

—  Λοιπόν, τώ είπεν, σέ άφησα είς τόν χορόν μέ τήν ; παράξενον νά ξεφύτρωσαν σέ μίά στιγμή.
( _ , 'Ο Έονέστης όστις ήν ανυπόμονος να γνωριση τι συνέβη

—  Μάλιτα, αύθέντα. είναι άληθές, καί θά ήτο χίλια- , , ν  ,»  ,λ » ■ ■ λ! εις τον Ιωαννην, όεν ηουνηθη ομως "και να μη μειοιασ^ 
κις καλλίτερον έάν όεν έπήγαινα. ! . ,χ , „ , » .ς- » / & ■ , < /  . _ ¡εις την ιδέαν του υπηοετου του οστις εζηκολουυησ- μ ε.α—  Σου συνεοη λοιπον τίποτε εκει; ’ , '

. - , , , μ χ, , , . , χ, ' σοβαροτητος:—  Τίποτε αλλ εαν όεν επηγαινα εις τον χορον όεν, . , , , , ■, ,, . , η’, Α1 7 β , », | —  Μή γελάτε, αύθέντα, εισθε ω; οι βασιλείς οι ο-
ήθελα ίόή τήν'Ροζή καί όέν ήθελα γίνει όπως εγεινα, όη-I . *, , , , νχ ,
,  χ ,  , χ 1 1 ποιοι δέν βλέπουν ποτε τίποτε οι ιόιοι. Ναι, εννοϊωσα να
λαόη μανιωόης.

—  Θά έκαμες βεβαίως τ ίπ ο τε  ανοησίας ;
—  Μυρίας, αύθέντα’ δέν ξεύρω ποιος διάβολος μέ  

’σκουντούσε, ά λ λ ’ όταν έπανέφερον τήν Κρεολόν είς τήν  

οικίαν δ έν  ήμουν πλέον είς τόν εαυτόν μου' ήθελα τής δ ώ 

σει ό ,τ ι μού έζήτα' είναι αλήθεια ότι μού έζήτησεν ό ,τ ι  

καί άν ε ίχα . Τό ώρολόγι μου τής έφάνη πολύ ώραΐον καί 

τή ς τό  έδω σα, μού είπεν ο τ ιτ ά  δ α κ τυ λ ίδ ι τής μητρός μου 

τό  όποιον έφόρουν θά τής ύπήγαινε λαμπρα  καί τής τό  

έδω κα, ά λλ ά  τώρα δέν πρόκειται περί αύτώ ν' μού έδ ειξε  

ύς-ερα ενα παράθυρον διά  τού όποιου ήμπορούσα νά έμβω  

κρυφίως είς τόν θάλαμόν τη ς, επειδή καί άπό τό άλλο  

μέρος τής οικίας δέν ήτο δυνατόν νά έμ β γ  κανείς χωρίς 

νά περάση άπό τό  δω μάτιον τού κυρίου Σαμψών ά όποιος 

κοιμάται πολύ ελαφρά, όθεν, αύθέντα, όταν όλοι έκοιμή-

μέ αγκυλώνουν κά τι αγκά θια , πού θά έπηόοϋοα σάν ό α ι-  

μονισμένος, έάν ή περιέργεια νά βεβαιωθώ άν ό τζω ν ήτον 

έκεΐ άπάνω δέν μ ’ έβαστούσε. Π λήν έξαφνα, ενώ εγω  ή 

μουν σάν τόν "Αγιον Λαυρέντιον στην σχαοα, ακούω κ ά τι  

τ ι καί σαλεύει κοντά μου. Μή γ ε λ ά τ ε , αύθέντα , μήν κ ά -  

μ νετε πώ ς δέν φοβάστε' είς αύτόν τόν τόπον υπάρχουν  

ζώ α τρομερά, φειδία δεκα πέντε π ή χ ες , θηρία που όεν έ 

χουν όνου.α, τά  όποια καταπίνουν τόν άνθρωπον ώς πού
1 > Ρ ' (νά πής άμήν. Μέ έπιασαν κάτι κωλικόπονοι φοοεροι, ρσυμ

πάθειο, αύθέντα, ά λ λ ’ ό κωλικόπονος είναι ά ποτελεσμ α  τού

φόβου, καί έφοβήθην). Ν αι, αύθέντα , εφηκολουθησεν ό

Ιω άννης Π λονζέ π λ ή ττω ν διά  τού γρό#)ου του τήν κ λ ί-

νην' έφοβήθη- ιγω, ό Ιωάννης ϊΓλονφέ, ογω, ό Νορ

α ανδος, έφοβήθην καί έχούθηκ:: πά λ ιν  μέσα στά κ λ α δ ιά .
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"Ημουν όμως ανόητο;, έπειδή δέν, πέρασε πολλή ώρα καί 
εϊδα δύο ανθρώπους ολίγον μακράν άπό εμένα. Ά λλα λέ
γοντας δύο ανθρώπους, είναι όπου τό φέρνει ό λόγος, επειδή 
ξεύρω θετικώτατα ότι ό μαύρος είναι ένα τσακάλι τό ό
ποιον έκλεψε άνθρωπινήν μορφήν διά νά άπατα τούς άλ
λους ανθρώπους. Πρό μιας όμως ώρας έννόησα τό εναν
τίον. Μολαταύτα άρχισα νά πέρνω ολίγον θάρρος όταν εί
δα πώς δεν ήταν άλλο παρά δύο μαύροι οί όποιοι περιπα
τούσαν αγάλια άγάλία. ’Έξαφνα άκούω τόν ένα και λέγει 
εις τόν άλλον.

“ Είσαι βεβαία πώς θ’ άποθάνγ;
Ή  δέ γυναίκα άπήντησεν:
« "Οπως ύπάρχη καί ένας Θεός. "
Τί νά σάς είπώ, αύθέντα, δέν μ ’ αρέσει ν’ άκούω περί 

θανάτου τήν νύκτα, μάλιστα όταν ύπάρχη, καί φεγγάρι. 
Νά ήνε κανείς άντίκρυσέ δεκαπέντε κανόνια καί σέ είκοσι- 
πέντε τουφέκία είναι άσχημη δουλϊά, καί μολαταύτα σ’ ένα 
Νορμανδάν δέν είνε τίποτε. ’Αλλά νά βλέπγ κάνεις κάτι 
ανθρώπους μαύρους σάν τό χάρο οί όποιοι ομιλούν περί 
ανθρώπου όστις θ’ άποθάνφ εντός ολίγου είνε τρομερόν. Διά 
ποιον άραγε έλεγον ; —  Μήπως ήνε διά ’σένα, πτωχέ μου 
’Ιωάννη; είπα μέ τόν νούν μου' μήπως πάτησες τό πο
δάρι κάνενός άπά αύτούς τούς διαβόλους καί σού ετοιμά
ζει τόν θάνατόν σου διά τόν άνομον έρωτά σου ; —  Πολύ 
πιθανόν έστοχάσθηκα καί δέν είναι τόσο ευχάριστου νά 
τήν πάθη, κάνεις ενώ άλλος θά χαίρεται, καί θά γελά. 
Έ πειτα  άπό αύτόν τόν συλλογισμόν, καί επειδή είμαι 
φύσει περίεργος, πέρνω τό κατόπι τών δύο μαύρων καί 
τούς βλέπω μετ’ ολίγον νά έμβαίνουν εις τόν δρόυ.ο-,τού 
νεκροταφείου τόν όποιον μάς έδειξε εκείνος ό άλλος ό δαί
μονας πού είχαμε γΐά όδηγό καί ά όποιος θά ήναι ενας 
κατεργάρης όπως καί οί άλλοι.

—  Τόν δρόμον τού νεκροταφείου; ήρώτησεν ό Έονέ- 
στης, είσαι βέβαιος;

—  Ή ! έπανέλαβεν ό ’Ιωάννης, βεβαιότατος αύθέντα! 
Ακούσατε: Φθάνουν εις τό νεκροταφείου φθάνω καί εγώ 
κατόπιν τους' περιπατούν σάν νά ήνε εις τά σπήτια τους' 
ή νύχτα είναι ό φανός τους καί τρέχουν σάν νά είχαν μά
τια σταϊς μύταις τών ποδαριών. Δέν ήμπορούσα πλέον νά 
τούς ακολουθήσω, άλλά ηύρα ένα δένδρον καί έκρύφθηκα 
άπό ’πίσω καί άπό εκεί τούς έβλεπα πού έπήγαιναν καί 
ερχουνταν μέ μιάν αδιαφορίαν σάν νά περιπατούσαν εις 
τό βουλεβάρτου τών ’Ιταλών.

Τέλος πάντων πλησιάζουν προς τό μέρος μου' εγώ σφίγ
γω τούς γρόνθους μου διά νά τούς υποδεχθώ εάν μέ ζη
τούσαν τίποτε πληροφορίας, πλήν έξαφνα σταματούν τρία 
τέσσαρα βήματα μακράν μου, ή δέ γυναίκα λέγει εις τόν 
άνδρα. Ιδού ό λάκκος » Νά σάς ’πώ, δέν μ.’ άρέσουν 
τέτοια λόγια καί άρχισε νά μού έρχεται σάν λιγοθυμίά,

άλλά έκατάλαβα πώς δέν έπρεπε νάχάσω τό θάρρος μου’ 
βλέπω λοιπόν τόν άνδρα καί άρχίζει νά σκάφτη, τήν γην, 
ενώ ή γυναίκα άρχισε νά μουρμουρίζη ένα τραγούδι άπό 
τό όποιον, ναι μέν δέν έκατάλαβα λέξιν, άλλά όσο έκατά
λαβα άπό τόν σκοπό καί άπό τά τσακίσματα όπού έκανε 
τραγουδώντας, πρέπει νά ήτο φρικώδες καί τό τραγούδι 
της. Έξαφνα, ενώ αύτή ή σκηνή έμάκραινε σάν τό εύαγ- 
γέλιο τής Μεγάλης Παρασκευής άκούω τόν νέγρον καί λέ
γει: <■ Έτελείωσεν!» ’Ανοίγω τά 'μάτια μου καί τί νά δώ ! 
Χριστέ καί Παναγία μου! ένα σώμα τό όποιον είχαν ξε
θάψει, το σώμα ενός παιδιού, αύθέντα ! Τότε ή γρηά, ή 
μάγισσα, ή λύκαινα, γονατίζει, τραβά τό παιδί άπό τό 
λάκκο, καί μ’ ένα μεγάλο μαχαίρι. . . .  Τά είδα, αύθέν
τα, τό είδα, δέν ’μπορείτε νά είπήτε ότι τά μαλλιά 
’πέφτανε ’ς τά μάτια μου καί δέν έβλεπα, διότι άπό τόν 
φόβο ήταν όρθά σάν ξύλα εις τήν κεφαλήν μου. Ναι, τότε 
τού έκοψε τά δάκτυλα τών χειρών, τού άνοιξε τό στήθος, 
έβγαλλε τήν καρδίαν, καί τά έβαλλε ύστερα όλ’ αύτά 
μέσα εις ένα σακκί.

—  Είναι αδύνατον! άνέκραξεν ό Έρνέστης περίτρο
μος ωσαύτως γινόμενος εκ τών λεπτομερειών τής φρικώ- 
δους εκείνης νυκτός.

—  Είναι δυνατώτατον" τό είδα αύθέντα" όταν ή γραία 
έτελείιυσεν είπεν εις τόν μαύρον:

« —  Αυριον φέρε μου τά  δουβλόνια τά όποια μοί ύπε-
σχέθης καί θά σοί δώσω τά δηλητήριου. »

» —  Καί είσαι βεβαία ότι ό Κροΐσος θ’ άποθάνη. »
" —  Μετά δεκαπέντε ημέρας. "

[ “ —  Είναι πολύ. . . ”

11 — ’Ανόητε! έάν άπέθνησκεν ευθύς, θά έκαταλάμβανον 
οτι έδηλητηριάσθη, ένώ τοιουτοτρόπως Οά άσθενήση, καί 
θά τού υπάγω καί ζιομόν εις τά νοσοκομείου. «

—  Ώχριάτε πού μέ ακούετε, έπανέλαβεν ό ’Ιωάννης, 
άλλ’ έγώ ήμην έκεϊ. . . Τά είδα όλα. . . τά ήκουσα, ολα. 
Δέν ειξεύριυ άν ό φόβος μ’ έβάσταξε ένόσω αύτοί ήταν, έ- 
κεϊ, άλλ’ άφού έφυγαν καί δέν είχα τίποτε νά φοβηθώ 
έλιγοθύμησα. Τά αγκάθια όμως πρέπει νά έμεγάλωσαν εις 
τό διάστημα τής ληθαργίας μου, διότι όταν ήλθα εις τόν 
εαυτόν μου αΐσθάνθηκα πάλιν καί μέ άγγύλωναν τρομερά" 
τότε, αύθέντα, όταν ένθυμήθηκα τ ί είδα καί τ ί ήκουσα, 
μού ήλθε ζάλη καί ήρχισα νά τρέχω πρός τόν οίκον. 
Δέν είξεύρω πώς ηύρα τό δωμάτιόν σας' όταν όμως έμβή- 
κα μέσα καί δέν σάς είδα, ένόμισα πώς κάμμία μάγισ
σα σάς είχε άρπάξει, όταν δέ πάλιν σάς είδα καί έμ- 
βήκετε έξαφνα, ’νόμισα πώς ήτον ό διάβολος ό ίδιος.

Πρό μιάς στιγμής ό Έρνέστης δέν ήκουε πλέον.
Εύρίσκετο λοιπόν ένώπιον μιάς έξ έκείνων τών έ- 

πιχειρήσεων, ας άπεκάλει συκοφαντίας, τά έγκλημα δέ 
είχε παρ’ αύτώ άλλην σημασίαν ή παρά τώ ’Ιωάννη,.
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Διά τού ονόματος τού θύ ματος έγνώρισεν, ούτως είπεϊν, 
τόν δολοφόνον. Μετά τά ύπό τού κυρίου ”θβεν λεχθέντα, τό 
μικρόν τούτο έπεισόδιον νέαν εις τάς ίόέας τού Κλεμανσώ 
έπέφερε σύγχυσιν' θέλομεν ϊδει όποιον υπήρξε τό αποτέ
λεσμα τών συλλογισμών του.

Ζ \

ΤΟ Θ Ε ΙΩ Α Ε Σ  Η Φ Α ΙΣ Τ ίρ Ν .

Μολονότι ό Έρνέστης διήλθεν αρκετόν μέρος τής νυ
κτός άκούων τήν διήγησιν τού Ίωάννου, ήγέρθη λίαν έ- 
νωοίς, ή δέ πρώτη του φροντίς υπήρξε νά είδοποιήση τόν 
Κ. Όβεν περί τής άνακαλύψεως τού υπηρέτου του.

θών όπως ίδω τάς άπαιτουμένας έπιδιορθώσεις, άνέβην 
έπί τίνος κλίμακος καί έπεθεώρουν τήν κατάστασιν τών 
παχέων ίνδοκαλάμων (Bambous) οϊτινες έχρησίμευον ώς 
στηρίγματα τών δοκών, ότε παρετήρησα ότι τινές έξ αυ
τών ήσαν τρυπημένοι εις πολλά μέρη. Έθεώρησα καί εί- 
δον ότι έν ταϊς όπαϊς ύπήρχον άλλού μέν μικρά δέματα, 
άλλού δέ φιάλαι αιτινες είχον άπωλεσθή πρό πολλού άπό 
τό φαρμακεϊον. 'Ο κρύπτης ούτος είχε διαφύγει τάς έρεύ- 
νας μας, διότι έπρεπε νά καταδαφίσωμεν τήν καλύβην ϊνα 
τόν άνακαλύψωμεν.

Τότε έννόησα τ ί έστί μαύρος.
Διέταξα νά έπισκευασθή ή καλύβη χωρίς νά είπω τ ί

ποτε περί τής άνακαλύψεώς μου, χωρίς όμως καί νά έγ- 
καταλείψω διά τών οφθαλμών τούς έργάτας. Πραγματι- 
κώς Ούτοι άνεκάλυψαν τόν κρυψώνα' τούτο ήννόησα έκ τών 
βλεμμάτων άπερ άντήλλαξαν μεταξύ των, πλήν ούδείςΌ  διευθυντής δέν έξεπλήχθη μέν εις τήν διήγησιν τού 

Έρνέστου, άκροασθείς αύτήν ώς άν ήκροάζετο συμβεβηκός έτόλμησε νά μοί ειπη τι περί τής εύρεσεως ταυτης. 
πολλάκις λαβόν χώραν, έδειξεν όμως υπέρμετρου τρόμον.) Έπιστρέφων εις την πολιν εθεσα υπο κρατησιν την 

—  Δηλητηριαστής εις τήν κατοικίαν! άνέκοαξεν, θά γραιαν, άλλ αύτη ύπήρξεν άκλόνητος =.ίς τάς άρν ρσεις της

ήτο φρικώδες!
Ό  Κλεμανσώ εύρισκε τόν τρόμον τού Κ. ’Όβεν παι

ότε δέ έθέσαμεν αύτή ύπ’ οψιν τάς αποδείξεις τού έγκλή- 
ματός της, διϊσχυρίσθη άταράχως ότι έγώ είχον κρύψει τά

δαριώδη' κατ’ αύτόν ήρκει νά τεθή ύπό κράτησιν ό θεό- , δηλητήρια εντός τής στέγης όπως τήν συκοφαντήσω καί
δωρος καί νά ληφθούν παρ’ αύτού εξηγήσεις. j τ ήν καταστρέψω.

,„ ϊ  . , ~ , > ■ ir ■ Ό  τρόμος τών άλλων δούλων έμετριάσθη ολίγον όταν—  Εξηγήσεις απο μαυοον ! ανεκραςεν ο Κ. Οο εν ει- " "  ’ “  1 *
ναι τό αύτό ώς άν ήρώτα τις ένα τοίχον. Αγνοείτε ότι εΙόον αύτ^  κΡ ™ ν κα1 ™ ά« έξομολογή-
οί έπιτηδειότεροι κλέπται σας είσί μειράκια άντιπαρα- ^ολονότι εί? τ *ν ™νεδρίασιν έν ή έδικάσθη ή γραία,
ρ . .  , ■ , ολίγον έλειψαν ν’ άνακαλέσωσι τάς μαρτυρίας των άπειλη-Καλλομενοι μετα των μαύρων; * Τ „

, - , , > , > - θέντες παρ’ αύτής οτι άν έλεγον τίποτε ήθελεν έπανέλθειΕιοον ολοκληρα ποίμνια καταστρεφομενα οια οηλητη-, > *
μετά θάνατον καί τούς δηλητηριάσγ.

Άνεγνώρισα τότε ότι ό φόβος τών τρομερών αύτών γυ
ναικών τάς όποιας νομίζουσιν γόησσας καί όχι συνενοχή 

πιβάλλει σιωπήν εις τούς δυι 
| δούλους' οθεν, δύνασθε νά ήσθε βέβαιος ότι ούδεμίαν έξο- 
' μολόγησιν όφείλομεν νά περιμένωμεν άπά τά οντα ταύτα.

Είξεύρω, είπεν ό Κλεμανσώ, ότι ή ζηλοτυπία εί- 
i ναι σφοδρόν αίσθημα, έννοώ τό έγκλημα τού Θεοδώρου, 
πλήν δέν δύναμαι νά έννοήσω πώς άλλος δύναται νά έκ- 
θέση τήν ζωήν του, ίνα υπηρέτηση πάθος ούδόλως ένδια- 
φέρον αύτόν, προκειμένου μάλιστα περί τοιούτου μικρού 
πράγματος.

—  *Η έλαχίστη αιτία δύναται νά φέρη τόν μαύρον εις 
τό έγκλημα, καί θέλετε τό έννοήσει όταν σάς είπω ότι τό 
πρώτον αίτιον τών κακουργημάτων τής ίάθλίας έκείνης 
κρεολού, ής έδιηγήθην ύμΐν τό συμβάν, ύπήρξεν ή γενομένη 
δήθεν πρός αύτήν αδ.κία κατά διανομήν τινα έσθήτων

ρίου' εις τό διάστημα δύο μηνών ούδείς ξένος δούλος δέν 
είχεν είσέλθει εις τήν κατοικίαν' άρα ήμεθα βέβαιοι ότι ό 
δηλητηριαστής ήν τίς έκ τών δούλων τού έργοστασίου ή 
τής οικίας. Διωργάνισα όθεν αύστηράν έπιτήρησιν μεταχει- ! €'1 Ρ  ¿ β ά λ λ ε ι  σιωπή,ν εις τούς δυστυχείς έκείνους

. .  \ > /.*, .1 . . .  . Α ■>.... . ί ί *  . υ ΐ . . Α .  ( 3 .?  Α.» . .  11 .  .Λ α  . . . .  Η. I " .Λ  _
ρισθείς έπί τώ σκοπώ τουτω λευκους μονον και τινας μαυ 
ρους χαίροντας τής έμπιστοσύνης μου, μεταξύ τών όποιων 
ήν καί γραία τις κρεολός ύπάρξασα τροφός τής οίκοδεσποί- 
νης, καί ήτις ήν αληθώς άφοσιωμένηείς τήν κυρίαν ταύτην,
Κατά συμβουλήν τής γραίας κρεολού αί λεπτομερέστεραι 
ερευναι ένηργήθησαν εις τάς καλύβας άπάσας, ίνα δέ δεί- 
ξη οτι ούδενός έφείδετο άπήτησε νά γίνωσιν έρευναι καί 
εις τήν ιδίαν αύτής καλύβην. 'Η αύστηρότης αύτη μοί έ- 
νέβαλλεν υποψίας, όθεν διέταξα ϊνα ή καλύβη τής γραίας 
έξετασθή, μετά πλείστης όσης αύστηρότητος άλλά, ματαία 
υπήρξε πάσα έρευνα.

’Ήμεθα ήδη έν άπελπισία, διότι ή δηλητηρίασις μετε- 
δίδετο άπό τών ποιμνίων εις τούς δούλους, ότε άπροσοο-
κητόν τι συμβάν άνεκάλυψεν ήμΐν τόν ένοχον. , , , . ^

Σφοδρός άνεμος κατέρριψε τάς στέγας τινών καλυβών ρει εις τούς δούλους, καθ’ ήν ή γραία Ιλα-* μίαν έσθήτα
i καί κοσμημάτων απερ ή θυγατηρ τής οικοδεσποίνης έδώ-

εν αίς καί έκείνης τής γραίας, ήτις κατ’ εκείνην τήν στιγ 
μήν ήν απούσα μετά τής κυρίας της εις τήν πόλιν. Απελ-

όλιγώτερον άπό τάς άλλας γυναίκας. Γούτο ώμολογησεν 
ή ιδία έν πλήρει δικαστηρίω ένθα έξηγησε καί πώς άφού
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έδτλητηρίασε τινά ζώα είχεν αποκτήσει τρορεράν εύχα- 
ρίστησιν νά βλέπνι αύτά τηκόρενα καί άποθνήσκοντα, πώς 
νΐ ηδονή αύτη κατέστη ρετά ταύτα έν αυτή πάθος, ανάγ
κη, ηδονή αχαλίνωτος καί ότι ήθελε δηλητηριάσει δλην 
την κατοικίαν ΐνα κορεσθή.

—  Καί πώς οί οίκοδεσπόται έξέφυγον την ρέγαιραν 
ταύτην; ήρώτησεν ό Έρνέστης, πώς δέν έτιρώρησε πρώ- 
την την νεάνιδα την διεγείρασαν τον φθόνον καί την έκ- 
δίκησίν της ;  ̂ . λ-«

'Ο Κ. ’Όβεν έχαρήλωσε την φωνήν καί είπεν ρυστη- 
ριωδώς προς τον Έρνέστην:

—  Διότι εις τάς θηριώδεις ταύτας καρδίας έναπολεί- 
πεται ευτυχώς αίσθηρά τι τρόρου καί σεβασρού προς τους 
λευκούς. Είναι τό όρρέρφυτον εκείνο της ΰποτελείας αϊσθηρα 
δπερ τούς αναχαιτίζει, καί ευτυχώς δλαι αί φωνασκίαι’ τών 
φιλάνθρωπων δεν ήδυνήθησαν άκόρη νά πείσωσιν αυτούς, 
δτι είσίν ίσοι ρετά της φυλής τών λευκών εις ήν υ
ποτάσσονται άνευ δυσαρέσκειας, αίσθανόρ.ενοι εαυτούς κα
τωτέρους ήρών. Πλήν, ούαί εις την ήρέραν εκείνην καθ’ 
ην ιδέα τις ανεξαρτησίας εισχωρήσει εις τόν εγκέφαλόν 
των, έάν ποτέ τοιούτον τι δύναται νάσυρβή, πράγρα δττερ 
δεν πιστεύω. 'Ο ραύρος, κύριε, δέν είναι εντελής άνθρωπος.

'Ο Κλερανσώ, ρολονότι σταθεράν άπόφασιν είχε νά ρη 
διαδηλώση, τάς έπί τού άντικειρένου τούτου ιδέας του, 
δέν ήθέλησεν δρως ν’ άφήσνι άπαρατηρητον την τελευταίαν 
τού Κ. Όβεν πρότασιν, δθεν άπηντησε ρετ’ εύγενούς 
τινός σχολαστικότητος:

—  Τοιαύτη δέν ήτον καί ή γνώρη τών Π ίττ, τών 
Φάξ, τών Σέριδαν, τών Ούΐλρπερφόρς, οίτινες έν τή εΰγενή 
ποός την ανθρωπότητα συρπαθεία των, έζήτησαν την έλευ- j 
θερίαν του ραύρου.

—  Πώς δέν την έδιδον τότε εις την ’Ιρλανδίαν; έπα- 
νέλαβεν ό Κ. Όβεν ρετ’ άγανακτήσεως ήτις έξήξεν αύτόν 
της συνήθους αταραξίας του' οί άνθρωποι οίτινες ώαίλουν 
την ιδίαν γλώσσαν των, οίτινες έράχοντο πλησίον των, 
καί έκ τών όποιων τινές είσί τά  περικλεέστερα όνόυ.ατα 
της ’Αγγλίας ήσαν άραγε ήττον άξιοι της ελευθερίας η ή 
Φυλή τών νέγρων έφ’ ής εχυνον τόσω ένθουσιωδώς τά ψευ
δή των δάκρυα;

Ό  Κλερανσώ έλυπήθη δτι προσέβαλλε την εθνικήν 
Φιλαυτίαν τού γενναίου ’Ιρλανδού, δθεν έπανέλαβεν:

—  Ή ήρέρα τής δικαιοσύνης άνετειλε δι’ ύράς.
—  Μάλις-α, κύριε, έςηκολούθησε' ρετριοπαθές-ερον ό Κ.

,, Λ Λ \ t \ I & rΟΕεν' παραχωρούν αναγκαστικούς κ.αι υπο φοοου κινουρε- 
νος εις τήν ’Ιρλανδίαν τήν ελευθερίαν ήν προστατεύουσιν 
ενταύθα έπί σκοπώ καταστροφής. Τό νά ήναι τις εχθρός 
τής δουλείας τό νά έργάζηται εις τήν κατάργησιν αυτής, 
τόέννοώ, τά δέ ένδόρυχα αίσθήρατάρου συρφωνοϋσι πρός 
τούτο, αλλά ·τό ν’ άκολουθή τις τό παράδειγρα τής Ά γ-

»

' γλίας τούτο ρέ φέρει εις άγανάκτησιν, διότι καί ή πρό- 
θεσι; βδελυρά υπάρχει, καί τό άποτέλεσρα όλέθριον.

Ό  Έρνέστης θέλων ν’ άλλάξη άντικείρενον συνοαιλίας 
ήτις ήδύνατό νά προβή πολύ ρακράν, είπε τώ Κ. Όβεν.·

—  ’Αλλά τ ί ποιητέον έν τοιαύτη περιστάσει;
—  Πρώτον νά συγκαταλέξωρεν τόν Κροϊσον εις τόν 

| άριθρόν τών δούλων οίτινες ρέλλουσι νά σάς συνοδεύσω-
σιν εις τήν έκδρορήν καί ούτως νά ποολάβωυ.εν τόν έπι- 
κείρενον κίνδυνον.

—  Λοιπόν ή γυνή αύτη ήδυνήθη νά έτοιράσνι τόσω 
γρήγορα τό ΰποσχεθέν δηλητήριον ;

—  Αί γυναίκες αί ρετερνόρενοςι τό τής δηλητηοιά-
/  Λ .  .  'σεως έπάγγελρ.α έχουσι πάντοτε ρεθ’ εαυτών τά αναγκαία.

-—- Τότε λοιπόν πρός τ ί  ή τελετή έκείνη τής νυκτός ;
—  "Ινα κατάπληξη καί πτοήση τό πνεύρα τού συνενό

χου αυτής. Ό ,τ ι  καί άν φρονούν ρερικοί άποικοι δέν πι
στεύω ποτέ δτι οί άθλιοι αύτοί ραύροι κέκτηνται από
κρυφα τινά τής δηλητηριάσεως' γνωστά τινα φυτά τό υ
γρόν αύτό τού ίστρόφου είσί καταλληλλότατα πρός τόν 
σκοπόν τούτον' άλλ’ ή κρεολός περί ής σάς ώρίλησα ρε- 
τεχειοίζετό αρσενικόν δπερ είχεν άφαιρέσει έκ τού φαρρα- 
κείου. "Οπως καί άν έχουν τά πράγρατα, διατάξετε τόν 
υπηρέτην σας νά σιωπήσν), εγώ δέ έπιφορτίζοραι τήν έπι- 
τήρησιν τού Θεοδώρου καί τήν άνακάλυψιν τής γυναικός 
ήτις τώ ύποσχέθη τήν συνδρορήν της.

Μήν άναφέρητε τίποτε περί τούτου εις τόν κύριον Σαρ- 
ψών, διότι δέν ήθελεν αναχωρήσει καί τοιουτοτρόπως ή- 
θέλαρεν διεγείρει υποψίας είς τούς ραύρους καί κ.ατά συ
νέπειαν πάσα έρευνα ήθελεν άποβή ραταία.

Ό  Κλερανσώ έσπευσε νά ειδοποίηση τόν υπηρέτην του, 
ον εΰρεν ένώπιον ορεκτικού προγεύρατος δπερ δέν έτόλρα 
νά έγγίση. Ό  Έρνές-ης τόν έκάλεσεν είς τό δωράτιόν του, 
δέν ήδυνήθη δρως καί νά τόν έπαναγάγ·/) έπί υγειών ι
δεών. Είς άπαντας τούς λόγους τού κυρίου του οΰτος ά- 
πήνταδιά τής φράσεως:

—· Βλέπετε, αύθέντα, δέν σάς πιστεύω' είσθε τής ι
δέας δτι οί ραύροι είναι άνθρωποι' έγώ σάς λέγω δχι καί 
δτι θά τήν πάθωρεν δλοι.

Ή  ρεσολάβησις ρόνον τού Ιν. "Όβεν ήδυνήθη νά καθη- 
συχάστ, ολίγον τόν δυστυχή νέον, ρετ’ ού πολύ δέ εκας-ος 
κατέβη είς τήν αύλήν έτοιρος πρός άναχώρησιν.

Τό δρορολόγιον καί ό σκοπός τής έκδρορής είχον σχε- 
διασθή άπό τής προτεραίας, ένώ ό Κλερανσώ έθεάτο τον 
χορόν τώνραύρων' είχε πληροφορηθή δρως ότι τά ώρισθεν 
υ.έρος ήν τό Θειώδες ήφαίστιον.

"Ιπποι ήσαν έτοιροι διά τούς άνδρας καί τάς γυναίκας, 
πλεΐστοι δέ ραύροι φέροντες τρόφιρα ήτοιράζοντο ν’ άκο- 
λουθήσωσι τήν εύθυρον συνοδίαν. 'οδηγοί ειχον προσ- 
κληθή ό δέ Κ.. Βελρότ όσ-ις είχεν έκλέζει, ούτως είπεΐν,


