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Έγώ, ήμην έ'ξω φρένων καί έφερόμην ώς κτή
νος. Δρομαίος έξήλθον τής σκηνής χωρίς νά του 
κλείσω τούς οφθαλμούς, χωρίς νά έκτελέσω ούδέ 
μίαν έκ τών τελευταίων του παραγγελιών. Διέ- 
τρεξα το στρατόπεδον κατά πάσας τάς διευθύν
σεις· έπανήλθον εις τήν κατοικίαν μου, έξήλθον 
πάλιν έκεϊθεν καί έπορεύθην νά έξυπνίσω πέντε 
εξ φίλους διά νά αναγγείλω εις αύτούς ότι ό ακρο
βολιστής είχεν άποθάνει. Μέχρι τής έκτης πρωι
νής ώρας έπλανώμην ώς μεθύων.

Τότε έσκέφθην νά έπανέλθω εις τό νοσοκομεϊον, 
αισθανόμενος τήν ανάγκην νά τον έπανίδω. 
Έφθασα εις τήν σκηνήν του, άλλ’ οί νοσοκόμοι 
τόν είχον ήδη έξαγάγει έξω. “Εκειτο ύπτιος κατά 
γής καί δέν έφαίνετο παρά μόνον τό πρόσωπόν 
του· τό σώμά του τό είχον κεκαλυμμένον μέ έν 
έξ έκείνων τών χονδρών σκεπασμάτων, μέ τά 
όποΐα σκεπάζομεν τά υποζύγια. Πλησίον του 
εκειντο πέντε ή έξ άλλα πτώματα κεκαλυμμένα 
μέ όμοια σκεπάσματα. Είς τήν πλησίον ίδρυμέ- 
νην σκηνήν ήκούετο ό ρόγχος τραυμ,ατίου πνέον- 
τος τά λοίσθια.

Ήτο άπαίσιον νά έβλέπετε νά πρασινίζη αύ- 
θαδώς καί άναισθήτως ή ώραία, ή νωπή χλόη, 
περί τό άτυχον έκεϊνο πτώμα. Ό  ούρανός είχε 
βαθύ κυανούν χρώμα καί ανηλεώς έλαμπεν δ 
ήλιος. Ή  πρωΐα έκείνη ήτο αληθώς θαυμασία 
διά τούς ζωγράφους, άλλ’ έμοϋ οί οφθαλμοί έφλέ- 
γοντο καί ούδεμίαν είχον ορεξιν νά άνοιχθώσιν 
είς έκστασιν καί θαυμασμόν.

Καί έγώ δέν ήξεύρω πόσην ώραν ε'μεινα έκεϊ 
κϊρφωμένος έπί τών χόρτων τών δροσερών κατα- 
δαγκάνων τάς χεϊράς μου, καί ύποβαυκαλιζόμε- 
νος ύπό τού ρόγχου τού έκπνέοντος σπαχή. Αί
φνης έν κτύπημα, τό όποιον ήσθάνθην έπί τής 
£άχεως μέ έπανέφερεν είς τόν έαυτόν μου. Ήτο 
ό στρατηγός καί ήρχετο νά ίδη τούς άσθενεΐς 
*αί νά άποχαιρετίση τούς θανόντας· ούδεμίαν 
λέξιν παρηγοριάς μοί είπε διότι ήξευρεν ότι 
ή μην άπαρηγόρητος.
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«  Λοχαγέ Βρούννερ, έφώνησε πρός εμέ μέ τήν 
αξιωματικήν του φωνήν, κάνεις νά μή έξέλθη 
μ,έχρι τής έσπέρας έκ τού στρατοπέδου. Είς τάς 
έπτά θά κηδεύσωμεν τούς άγαπητούς συναδέλ.- 
φους, τούς όποιους έχάσαμεν. Πρέπει νά λεχθώσι 
δύο λέξεις άποχαιρετισμού έπί τού τάφου των καί 
είς ύμάς άναθέτω τό καθήκον τούτο. ’Επανέλθετε 
είς τήν σκηνήν σας διά νά παρασκευασθήτε, ό 
καιρός έπείγει.»

Καί ταύτα είπών μού έστρεψε τά νώτα καί 
διηυθύνθη πρός τό νοσοκομεϊον. Περί τά τέλη 
τής πρός έμ.έ ομιλίας του είχε καμφθή ή φωνή 
του καί έκ τού τρόπου, μέ τόν όποιον έφύσησε τήν 
μύτην του άμα άπεμακρύνθη, ένόησα οτι μετά 
κόπου είχε καταστείλει τά δάκρυα ένώπιόν μου. 
Ό  στρατιώτης οφείλει πολλών πραγμάτων νά 
είναι γνώστης καί μεταξύ τών άλλων, τής άν- 
θρωπίνης καρδίας.

Έάν δέ ό γηραιός άρχηγός δέν ήθελε μοί έπι- 
βάλει τό καθήκον τού έπιταφίου λόγου, δέν ήξεύ
ρω είς τί άνοησίας θά ήθελα τήν ημέραν εκείνην 
έκτραπή. Συνθέτοντα λοιπόν καί γράφοντα τόν 
λόγον μου μέ εύρεν ή μεσημβρία καί όταν όπωσ- 
δήποτε είχον τελειώσει τό έργον, ήρχισα νά μαν
θάνω τόν λόγον άπό στήθους καί νά τόν άπαγ- 
γέλλω έντός τής σκηνής μου.

Άλλ’ όταν τήν έσπέραν είς τάς έπτά, ήσθάν
θην τόν έαυτόν μου πρό τού χείλους τού χάσκον- 
τος τάφου, όπου άμυδρώς διεγράφετο ύπό τό 
κομμάτιον έκεϊνο τού χονδρού υφάσματος τό ά
θλιον πτώμ.α τού άκροβολιστού, έχασα διά μιας 
καί τήν μνήμην καί τήν φωνήν καί τήν δύνα- 
μιν. Πεντάκις ή έξάκις έπανέλαβον μηχανικώς 
τήν λέξιν νυτά ,ίεΛ φ οι, όλόκληρος κόσμος ιδεών 
ήρχισεν άτακτως νά χορεύη έντός τού κρανίου 
μου, άλλ’ ούδεμία όριστικώς άπεφάσιζε νά άπο- 
χωρισθή τών άλλων καί νά έξέλθγι έκ τού στό
ματός μου. Υποθέτω δέ ότι ή ζωηροτάτη καί 
σπουδαιοτάτη πασών θά ήτο ή άντίθεσις τού 
σκοτεινού τάφου, ον έβλεπον ένώπιόν μου πρός 
τόν στρατιωτικόν έκεϊνον τού φίλου μου βίον, 
τού οποίου τόσον λαμπρά ύπήρξεν ή άρχή. θά 
μού ήλθε δέ βεβαίως είς τόν νού,ν ότι τήν προ
τεραίαν, καθ’ ήν ώραν είσηρχόμεθα είς τό χωρίον, 
ό στρατηγός μοί είχεν ύποσχεθή τόν σταυρόν 
τής λεγεώνος διά τόν φίλον μου, διότι μηχανι-
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•/.ως άπέσπασχ τον σταυρόν, όστις έκρέματο είς 
τή ν στολήν μου και τόν έρριψα έπί του τάφου 
του ανοικτού καί τη ν στιγμήν εκείνην λιπόθυμος 
καί εκτός ε’μχντού εάάσχ είς τά  όηίσω έίτός της 
αγκάλης του στοατηνού, του όποιου άφθονα ττλέον 
έορεον a S L ·

Λεν ενθυμούμαι πλέον αν έπανήλ^Ο'/, μ* τούς 
πόίας-μου α ίς - τό  στριατόπεδον ή  άν.όλως άν αι
σθητόν μ »  ιέπανεκόμισαν οι σ τρ α τιώ τα ί μου. Ό  
ιατρός δ ιέ τα ζε  νάγ/.ού δώσουν καταπραϋντικόν 
φαρμακον καί επί είκοσιτέσσαρας ώρας έμεινα 
κλινήρης. "Ο τα ν έξύπνησα, εύρον τόσην εργασίαν 
οση ήτο ικανή νά απασχόληση δέκα ανθρώπους· 
παντες οί φίλοι ώς έκ συνθήματος είχον φαί
νετα ι αποφασίσει νά με διασκεδασωσι δ ιά  τής 
υπερβολής τή ς  εργασίας. Ο ί δέ Ά ρ α β ες , οί όποιοι 
βεβαίως δέν ήσαν φίλοι, ύπεβοήθησαν πρός τούτο 
τούς'άλλους. Μάς έπετέθησαν μέ δυνάμεις φοβε- 
ράς· αί ε'φοδοι, α ί έξοδοι, ό κίνδυνος καί εν κτύ
πημα κοντακίου,· τό  όποιον μού διέσχισε τήν 

κεφαλήν ήμολογώ ο τι υπήρξαν εύπρόσδεκτα πρά
γμ α τα  είς τή ν  καταστασιν, είς ήν τό τε  εύρισκόμην.

Έ ξ  εβδομάδας μ ετά  τά  συμβάντα Τάύτα 
μας ήλθον έπικουρίαι εκ τή ς  Κωνστχντίνης. Ί ν α  
δέ ένεργήσωμεν τή ν συνένωσίν μας πρός τάς 
έρχομ.ένας επικουρίας, εχρειάσθη νά συνάψωμέν 
αληθινήν μάχην, ευτυχώς δέ έπανελήφθη ο3τω 
ή πρός τή ν Βίσκραν συγκοινωνία μας, ή τις καί 
δέν ^διεκόπη πλέον κ α τά  τό  λ.οιπόν διάστημα 
τή ς  εκστρατείας. Λ ί  έκ Γαλλ ία ς έπιστολαί μον 
έφθάσάν πολυάριθμοι καί βλαι όμού, ή δέ χαρά 
μου μ ετά  πολυχρόνιον στέρησιν ειδήσεων υπήρξε 
τω  ον τ ι  μεγάλη. Μ εταξύ  τώ ν  άλλω ν εϋρον καί 
όλ ίγας λέξεις τή ς  Κυρίας δέ Γαρδελύξ. Ή  μήτηρ 
εκείνη, ή  όποια όύδέποτε έ γ ρ χ φ ε ν ε ί ς τ ό ν  υιόν 
της, εύρε καιρόν τέλος π ά ντώ ν 'νά  γράψ-fl είς έμέ! 
"Ε λεγε δ έ r ή  Επιστολή, τή ν όποιαν δ ιαφ υλά ττω , 
τά  εξής·

«  Ή  Κυρίά δέ Γαρδελύξ ευχάριστε! τό ν  Κ. 
'λοχαγό·/ Βροϋννερ δ ιά  τούς επαίνους τούς όποιους 
τ ή  έπεμψε σχετικώς πρός τόν Λεοπόλδον. Τόν 
πάράάαλε! δέ νά έξακολουθή νά φροντίζη περί 
τού νέου, τόν όποιο·; μία φαντασιοπληξία  ώθησεν 
είς αξιοθρήνητου όδόν, ά λλά  τού όποιου όμως 
ε ίνα ι πολύτιμος ή ζωή , δ ιό τι είναι ό μόνος αντι
πρόσωπος τού όνόματός του. Ό  Κ. λοχαγός 
Βρούννερ δύνχτα ι νά είναι βέβαιος περί τής ευ
γνωμοσύνης εκείνων, ούς τόσον ύπεχρέωσεν. »

Α ί κόμησσαι έχουοι τό  δικαίωμα νά αγνοούν 
οτι είς λοχαγός τώ ν  επιτελών δεν είναι πρωτό- 
σχολος καί ό τι τό  απόσπασμα τής δ ια ταγή ς τής 
ήυ.έρας, τό  όποΐόν είχον στείλει δεν ήτο αποδει
κτικόν καλής δ ια γω γής μαθητου. Ουδέποτε δέ 
δύναμαι να παραδεχθώ ό τι τό στάδιον τώ ν 
όπλων είναι ι’ιΡ,ιοβρήΐ'ήζος όΛός καί εύχομαι οί 
νεαροί εΰγενεΐς μ.ας νά μή έπ ιδ ίδωντα ι ποτέ είς

χειρότερον σ τά δ ιο ν ! Τέλος δέ ή τελ ευ τα ία  φρά- 
σις έφαίνετο ό τι ύπέσχετο ανταμοιβήν γενναίαν 
κ α ί  ύπενθυμιζι κ α τά  .τούτο τά ς  υποσχέσεις μέ
τάςϋόπίίας τελειώνουν α ί  δημοσιευόμενα! γνω- 
στοποι-ήσεις πρός άνεύρεσιν άπολεσθεντο: σκύλου. 

.·■ Ά μ *-ά ν έγ νω σ χ  τ ά  άνωτέρω  ειπον κ α θ ’  έαυτόν 
ό τ ι ή  γυνή εκείνη ούτε νοήμων είναι ούτε α γα 
θή. Ή  πρώτη μου σχέσις μέ τό  προάστειον τού 
Ά γ .  Γερυ.ανού δέν μού άφινε καλάς εντυπώσεις, 
εν ώ  δέ ή  φαντασία μου είχε πλάσει όλως διά
φορον την εικόνα τής κομήσσης, αί όλίγαι έκεϊναι 
λέξεις μού τή ν εζώγραφισαν εντελώς καί φυσικώ- 
τα τα . Ά λ λ ’ ώς πρός τή ν  κόμησσαν, έσκέφθην, τό 
πράγμα διορθοίνεται, θά άνάψω τή ν  πίπαν μου 
μέ τό γράμμα τη ς καί δέν α ξίζε ι νά γείνη πλέον 
λόγος περί αύτού, έχω όμως εν ιερόν καθήκον νά 
έκτελέσω. Ά φ ’ ού έπαναληφθή ή  πρός τή ν  Βί
σκραν συγκοινωνία, θά σ τα λή  είς τό  ύπουργεΐον 
τό··έγγραφον, τό  όποιον θά περιλαμβάνη τ ά  όνό- 
μ.άτχ τώ ν  φονευθέντων, άναγαη λοιπόν, νά γράψω 
καί εγώ  πρός τή ν μητέρα καί τή ν αδελφήν τού 
Λεοπόλδου δ ιά  α ναγγε ίλω  πρός αύτάς μέ τρόπον 
τόν θανατον τού φίλου μου.

Είναι βαρύ πράγμα τό  νά πχρηγορή τις  τούς 
άλλους όταν ό Ιδιος είναι απαρηγόρητος. Ά λ λ ’ 
οπωσδήποτε συνέταξα  τό  γράμμα μου καί σάς 
δ ιαβεβαιώ  ο τι δέν ήτο άσχημον. "Εγραψε καί ό 
σ τρα τη γό ; μίαν λίαν επαινετικήν σημείωσιν, 
καθώς καί πάντες οί συνάδελφοι αξιωματικοί. 
Τ ά  έγγραφα τα ύ τα  εσώκλεισα είς τό  γράμμα 
μου, έπρόσθισα τά ς  τελευτα ίας τού άτυχούς μ,ου 
Λεοπόλδου σκέψεις, άς αντέγραψα έκ τώ ν  χκρ- 
τ ίω ν  του καί τό  πρωτόγραφου τής διαθήκης του, 
δ ιότι τ ό  καθαρόν αντίγραφου εΰρίσκετο είς τή ν 
Βίσκραν, εσημείωσα δέ ο τ ι 6ά έπεμπον καί 
εκείνο όσον τά χ ισ τα  καί ύπεσχέθην ό τι καί ό 
ίδιος, ό τα ν θά μού ήτο δυνατόν, θά  έπορευόμην 
νά ίδω  τά ς  δύο κυρίας ΐνα καί προφορικώς μ ετα 
βιβάσω είς αύτάς τάς τελευτα ίας παραγγελίας 
τού μακαρίτου. Έ κ α μ α  τέλος πάντων ο,τι τό 
καθήκον πρός τόν θανόντα φίλον μού ύπηγόρευσεν.

Ό  στρατηγός προσέταξε νά τεθώσιν είς τή ν 
διάθεσίν μου όλα  τά  πραγματα  τού Λεοπόλδου. 
Έμοίρχσα τά  χρήματα, ήτοι τέσσαρας χ ιλ ιά 
δας φράγκα, είς τούς σ τρ α τιώ τα ς  του, χωρίς βέ
βαια νά λησμονήσω τόν Β έ λ -Χ α τ ζή ν ,  τόν υπη
ρέτην του, όστις έθεραπεύετο είς τό  νοσοκομείου 
τή ς  Βίσκρας. Τό ώρολόγιόν του ή το  σταματισμέ- 
νον όταν είς έκ τώ ν νοσοκόμων μού τό  ένεχεί- 
ρ ισ εν  έθεσα τούς δείκτας είς τή ν  ώραν ακριβώς, 

| καθ’  ήν έξέπνευσε, κ α τά  τή ν παραγγελίαν του, 
χωρίς όμως καί νά καταστρέψω τό ελατήριου, 
όπως εκείνος ήθελε, δ ιότι ή  συνήθειά μου δέν 
είναι νά καταστρέφω π ράγματα , τ ά  όποια χλ- 

1 λος πολύ έκοπίασε διά νά κατχσκευάση. Έ νέ- 
| κλεισα τό  ώρολόγιον έντός κιβωτίου καί επέγραψα

Ε Σ Τ Ι Α 307

επ’ αυτού τό  όνομα καί τήν διεύΟυνσιν τής Κ. 
δέ Γαρδελύξ. Έ π ε ιτα  έκαμα ιδιαίτερον δεαά- 
τιον, είς τό  οποίον έτοποθέτησχ τό  δακτυλιδιού 
τού Λεοπόλδου τό  φέρον τά  οικόσημα του, τό 
προωρισμένον δ ιά  τή ν δεσποινίδα Ε λένην, έδεσα j 
έπειτα χω ρ ιστά  τά  ενγγραφά του καί χωριστά 
πάλιν τή ν στολήν, τή ν όποιαν έφόρει ό ταν έφο- 
νεύθη, τή ν  μικρογραφικήν δέ εκείνην εικόνα ένό- 
μισχ ασφαλέστερου νά κρατήσω έπάνω μ.ου, δ ιότι 
τό  έλεφχντοκόκκαλον είναι τόσον εύθραυστον καί 
τό  δέσιμον ή το  τόσον λεπτής εργασίας !

Έ ν  τοσούτω τό  έργον μας δέν είχε τελειώσει.
Οί Ά ρ α β ες  άνθίσταντο, ήμείς δέ μέ ολας τάς 
επικουρίας, εϊχομ.εν ικανήν εργασίαν. Α ύ τό  δε 
συμβαίνει πάντοτε εις τή ν ’ Αφρικήν, νομίζετε οτι 
έξέρχεσθε είς άπλούν στρα τιω τικόν περίπατον καί 
όμως δέν έπανέρχεσθε παρά μ ε τά  έ ξ  τό  όλ ιγώ - 
τερον μήνας καί πάλιν όχι όλοι. Είς τή ν εκστρα
τε ία ν μας εκείνην, κα τά  τή ν  σ τα τισ τικήν τού Κ. 
Μαρκού έξ έκτακοσίων άνδρών, ό στρατηγός δέν 
είχεν επαναφέρει σώους παρά μόνον τετρακοσίους 
πεντήκοντα δύο, ολίγους δηλαδή  περισσοτέρους j 
τού ήμ-ίσεως ! Κ α ί τό  λυπηρότερου ό τι ή άτυχης 
εκείνη εκστρατεία  δέν έδωκεν είς κανένα ούτε 
βαθμούς ούτε παράσημου. Ή τ ο  ανάγκη νά μή 
γείνη  γνω στόν ο τ ι ή  γα λλ ικ ή  κυριαρχία είχε δ ια- 
τρέξει κίνδυνον είς τό  διαμέρισμα τής Βίσκρας· ] 
όθεν έπί έξ μήνας είργάσθημεν διά τίποτε. Ή τ ο  

πολίτικη α νάγκη !

Μόλις έπανήλθον, πρώτον μου έργον υπήρξε 
νά ανα ζη τήσω  τή ν διαθήκην τού Λεοπόλδου 
καί νά τή ν πέμ-ψω είς Παρισίους. Ό  συμβολαιο
γράφος τής οικογένειας τρείς φοράς μού τή ν είχεν 
εύγενώς ζη τήσει, λέγων είς έκαστον γράμμα του 
ό τι ή  κόμησσα καί ή  δεσποινίς δέ Γαρδελύξ 
ήσαν πολύ περίλυποι, ώστε δέν ήδύναντο νά μέ 
ευχαριστήσουν δ ιά  τή ν ευγένειαν, ήν πρός αύτάς 
είχον δείξει. Δέν είχον εγώ  ανάγκην τώ ν  ευχαρι
στιών τω ν , ά λλά  τό  ύφος καί ή  άνυπομ.ονησία τού 
συμβολαιογράφου μού έτά ρα ττον  τ ά  νεύρα. Τό  
κύριον περιεχόμενον τή ς  διαθήκης ή το  γνωστόν.
Ό  Λεοπόλδος άφινεν είς τή ν αδελφήν του είκο- 
σιπέντε χ ιλ ιάδων φράγκων ετήσιον εισόδημα· 
άλλά, δ ιάβολε! ή  οικογένεια δέν έπερίμενε βε
βαίως εκείνα τά  χρήματα δ ιά  νά φ ά γη !

Είχομ.εν δύο μηνών άνάπαυσιν άρχισα νά 
επανακτώ  τά ς  ποοτέρας μου συνήθειας, ά λ λ ’ ή 
καρδία μου ήτο κλειστή  είς πάσαν χαράν, είς 
πάσαν εύχαρίστησιν. Μ ία  καλή  κ α ί ωρα ία  κόρη, 
ή  όποια μέ ή γάπ α  μέ όλην τη ς τή ν μικράν καρ
διάν, μού έγεινεν αίφνης κ α τά  πρώτον άδιάφο- 
ρος, έπειτα  δέ καί μ ισητή, χωρίς καί εγώ  νά 
δύναμαι νά εξηγήσω τόν λόγον. Ή μ εθ α  σχεδόν 
ήρραβωνισμένοι, ή  μήτηρ της ή το  άδελφη τής | 
ίδικής μου, αί περιουσίαι μ.ας ήσαν θαυμασίως j 
άνάλογοι καί οϊ χαρακτήρες μ.ας έτι πλέον. Ά φ ’

ής ημέρας εϊχομεν δώσει πρός άλλήλους τόν 
ασπασμόν τού  αποχαιρετισμού, δέν άφησεν ούδέ 
έν ταχυδρομείο·/ νά παρέλθγ, χωρίς νά μού γρά- 
ψη. ’Ε γώ  δέν άπήντων τόσον τακ τικά , ά λ λ ’ 
ήξευρεν εκείνη πόσον μέ καθίστων ευτυχή τ ά  
γράμματά  της, ήσθάνετο ό τι τή ν  ήγάπων καί 
ή το  ευχαριστημένη. Αίφνης μ.ίαν ήμέραν, ήσθάν- 
θην αποστροφήν πρός αυτήν· α ί αφελείς χαρι- 
τολογία ι της, α ί όποΐαι άλλοτε  μ.ού έκίνουν τά  
δάκρυα, ήρχισαν νά ταράττουν τ ά  νεύρά μ.ου. 
Εΰρισκον ό τι ήτο γελοίου καί άτοπου νά έχη τήν 
μ.ανίαν νά μού πέμπη τά  ία  τώ ν  δασών μας 
καί τ ά  μ η  μ έ  .Ιησμονγη  τώ ν  ποταμίων μ.ας. Κ α ί 
δέν περιωριζόμην μόνον είς τό  νά τή ν περιγελώ 
καθ’ εαυτόν, ήθελα καί νά μ.άθη τά ς  διαθέσεις 
μου κα ί εύρισκα σκληράν τ ω  όντι ηδονήν είς τό  
νά τήν κάμνω νά ύποφερη. Έ κ το τ ε  ήμ.ην τ α 
κτικός είς τή ν αλληλογραφίαν καί έλυπούμην 
ό τ ι δέν άπέπλεε συχνότερου τό  ατμόπλοιου τής 
Φ ιλιπβίλ δ ιά  τή ν Γαλλ ίαν, δ ιά  νά τή ν κάμνω 
όχι άπαξ, άλλά  δίς τής έβδομάδος νά πάσχη. 
Ό  άνθρωπος είναι θηρίου κακώς ημερωμένου· 
ό ταν τού επανέρχεται ή άγριότης του, δέν έχει 
όρια. Δ ιά  τούτο, φαίνεται, οι φονεΐς κτυπούν έως 
εξήκοντα ή εκατόν φοράς τό  θύμά τω ν, τό  όποιον 
μέ τό  πρώτον κτύπημα έχει ήδη έκπνεύσει. Ή  
Μ αργαρίτα  μ.ού αποκρίνεται κα τά  πρώτον μέ 
αστειό τη τας, τώ ν  όποιων ή γλυκύτης μ.έ ενοχλεί, 
έπειτα ' άφίνει ελεύθερον τόν δρόμον είς τόν πόνον 
τη ς  κα ί είς τ ά  δάκρυά της· τέλος αναμιγνύεται 
είς τήν ύπόθεσιν καί ή  οικογένεια. Ή  κυρία Βρούν
νερ καί ό θείος Μ ώζερ μού γράφουσι καί οϊ δύο 
δ ιά  νά μάθωσιν άν είχα  τρελλαθή. Κ α ί τ ώ  όντι 
ήμ.ην τρελλός I Κάμ.νω καί είς τή ν μ,ητέρα μου 
καί είς τόν Μ ώζερ μακράν άπάντησιν, είς τήν 
όποιαν δηλώ νω  ό τ ι δεν μού ήρεσκον οί μ εταξύ  
συγγενών γάμοι, ο τι καί φυσικώς είναι δυσάρεστα 
τά  άποτελέσμχτα  τώ ν  τοιούτων γάμ,ων καί οτι 
ούδεμίαν είχον όρεξιν νά γεννήσω τέκνα κωφά
λαλα . ’ Αποτέλεσμα τή ς δηλώσεως μου εκείνης 
ή το  ο τι ή  δυστυχής Γρχ ϊτχ εν  καί οϊ γονείς της 
άπεφάσισαν νά δώσουν πέρας άποτόμ.ως είς τήν 
ύπόθεσιν. Τήν ένύμφευσαν μέ ένα βιομήχανον τής 
Μυλχοΰσης, τόν όποιον πρότερον ή  άγαθή κόρη 
δέν ήθελε νά ίδη  ούτε ζωγραφ ιστόν, τόν όποιον 
τρις είχεν άποποιηθή καί τόν όποιον ομ.ως τώρα  

ά γα π α  πολύ.
Θ ά έψευδόμην άναισχύντως άν σάς έλεγα  ότι 

ήμην ευχαριστημένος μέ τόν έαυτόν μου. Έ π λή - 
ρωνα δέν ήξεύρω τ ι  δ ιά  νά εΰρω άφορμήν μονο
μαχίας, άλλά  πού είς τή ν Βίσκραν I Ή  φρουρά 
ή το  καθ’ υπερβολήν μελαγχολική, οί α ξιω μ α τι
κοί έχασμώντο ό είς κ α τά  πρόσωπο·/ τού άλλου, 
αί δέ εγχώριοι χορεύτριαι μού ένέπνεον φρίκην.

Ή  μ.όνη μου εύχαρίστησις ή το  νά θάπτωμαι 
ολόκληρος είς τάς αναμνήσεις τού ταλαιπώρου
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άκροβολιστού. Κατ' έπανάληψιν άνεγίνωσκον τά 
ποιήρ,ατά του, έφυλλρρέτρουν το ήρ.ερολόγιόν του, 
διέτρεχον τάς όλίγας καί βραχείας έπίστολάς, 
τάς όποιας είχε λάβει εκ τής οικογένειας του 
εις την Αφρικήν. Τότε άνεγνώρισα οτ: ή περι
βόητος εκείνη επιστολή, ήν είχον λάβει παρά 
τής κορήσσης δέν είχε γραφή ύπ’ αύτής τής 
ιδίας, άλλ’ ΰπό τής δεσποινίδος Ελένης, καθ’ I 
ύπαγόρευσιν βε'βαια τής ρητρόςτης, διότι άλλως 
θά άπέπνεεν όλίγην καρδίαν. Διότι δέν ήδυνά
ρην άλλως νά την παραστήσω εις την φαντα
σίαν ¡Λθυ την κόρην εκείνην παρά αγαθήν, εΰφυή 
καί προ πάντων χαριτωρένην, όπως δηλαδή το
σάκις τήν περιέγραψεν εις έρέ ό αδελφός της. 
Την έξετίρων πολύ, τήν έλυπούρην ολίγον,
την......... είναι γελοίον αύτό, το όποιον θά
είπω . . . .  ήρην ανήσυχος περί του ρέλλον- 
τός της.

Φαντάσου! τοιαύτη κόρη νά εύρίσκηται εις 
τάς χίϊρας τοιαύτης ρ.ητρός! Έπρεπε νά έχη 
κάνένα σύρβουλον, κανέν στήριγρα, κάνένα δεύ
τερον αδελφόν, ρέ άλλους λόγους κάνενα ανα
πληρωτήν του ΛεοπόλδουΙ Ήσθανόρ.ην δέ ΐκα- 
νάς δυνάρεις νά άναλάβω εγώ το δυσχερές εκείνο 
ε'ργον, άφ’ ου ράλιστα ήρείς οί Άλσατοί ε'χορεν 
αίαν ραλίστα άδιαφιλονείκητον ειδικότητα, τήν 
άφοσίωσιν. Μάς λέγουν έρπρός, καί τρέχορεν, ρ,άς 
ζητούν τήν ζωήν ρ.ας νά θυσιάσωρ.εν καί φονευό- 
ρεθα χωρίς νά είπωρεν ούτε ουφ! Τοιαύτη είναι 
ή ’Αλσατία. Καθ’ έκάστην στιγρήν ήρχοντο εις 
τόν νουν ρ.ου αί σκέψεις καί τά σχέδια τού Λεο- 
πόλδου περί εκείνης, τήν όποιαν ώνόραζεν ή ρι- 
κρά ρας Ελένη καί έζήτουν περί έρέ, έν πλήρει 
ειλικρίνεια, άνθρωπόν τινα, ό όποιος νά είναι 
άξιος εκείνης. “Αν ήθελον τό εύρει, σάς δίδω τόν 
λόγον τής τιρής ρου ότι θά τόν έλάρβανον άπό 
τής χειρός καί θά τόν ώδήγουν εις τούς Παρι- 
σίους. Ή  οικογένεια, ε"λεγον καθ’ έαυτόν, είναι 
αληθώς άξια, νά ρ.έ γελάση κατά πρόσωπον, άλλ’ 
¿διάφορον, έγώ θά έ'καρ.νον τό καθήκον ρου πρός 
τήν ρνήρην εκείνου, όστις δέν υπήρχε πλέον ρετα- 
ξύ των ζώντων.

Έν ώ δέ έπλήρουν τό πνεύρά ρου ρέ τά 
όνειροπολήρατα εκείνα, ή λήθη έκαρνε βραδέως 
έπ’ έρού τό ε'ργον της, ε'ργον καταστροφής, όπως 
ε'λεγεν ό Ι'ουζών. Ή είκών του άκροβολιστοϋ 
έσβύνετο κατά ρικρόν άπό τής ρνήρης ρας, ώς 
φωτογραφία έκτεθειρένη εις τόν ήλιον, προέβλε- 
πον δέ τήν στιγρήν, καθ’ ήν ή είκών εκείνη ή 
τόσον άγαθή καί τόσον αξιόλογος έρελλεν εντε
λώς νά έκλειψη άπό τών όφθαλρών ρου, καθ’ ήν 
ό παλαιός ρου φίλος δέν θά ήτο πλέον δι’ έαέ 
παρά ρόνον άφηρηρένη ιδέα άνευ ρορφής, ον 
άνευ λόγου. Διάτί τάχα, έλεγον, νά ρ.ή σκεφθώ 
έγώ, ό όποιος ήξεύρω νά ζωγραφίζω, νά διατη
ρήσω, κατά τάς ρακράς ώρας, καθ’ ά: ήρην ρα-

I ζί του, έν σχεδίασρ,α τής πεφιληρένης εκείνης 
; μορφής ; Καί έτρερον άναλογιζόρενος ότι έπέ- J πρώτο νά τόν χάσω καί δευτέραν φοράν διά τής 

λήθης. Έν τη τοιαύτη δέ άγωνία ρ,ου ή ρικρά 
είκών τής άδελφής του υπήρξε δι’ ε’ρέ άληθινή 
άνακούφισις. “Οσον δέ πλειότερον καί προσεκτι- 
κιότερον την παρετήρουν, τόσον έν αυτή άνεγνώ- 
ριζον καί σχεδόν ε’ιπείν διέκοινον διά τής άφαι- 
ρέσεως εκείνα τά σηρεία, καθ’ ά άσχηρος 
αδελφός δροιάζει πρός ώραίαν άδελφήν. Τό ε'ργον 
τούτο απαιτεί καιρόν καί έπιρέλειαν πολλήν, 
άλλ’ έγώ άλλην εργασίαν τότε δέν είχον. Καί 
πρώτον ρέν ήρχισα νά αντίγραφο» τό ρικρογρά- 
φηρ.α άπαράλλακτον διά τής ύδατογραφίας, 
όσον δέ προεχώρουν, τόσον ηύξανεν ό Οαυρασρός 
ρου πρός τήν άρίρ.ητον τέχνην τού πρωτοτύπου. 
’Αδύνατον ρού ήτο νά άναπαραστήσω καί απο
δώσω τό άνθος εκείνο τής νεότητος, τήν λάχνην 
εκείνην τών ώραίων καρπών, τούς όποιους ή 
δρόσος περιβάλλει, εκείνο τό ρ.ικροσκοπικόν πτέ- 
ρωρα, το όποιον άφαιρεϊ ή άφή άπό τών λεπτο- 
τάτων πτερών τών χρυσαλλίδων. ’Επί δεκα
πέντε ήρέρας ρέ άπήλπιζεν ή άντιγραφή τής 
είκόνος εκείνης, έν έκάστη δέ χρήσει τού χρω- 
στήρος ένόουν τήν άνικανότητα καί τήν άρά- 
θειάν ρ,ου. Έσκεπτόρην ότι ρ.όνον γυνή καί ρή- 
τηρήδύνατο τόσον λεπτοφυώς νά ζωγραφίση ριάς 
κόρης τήν καλλονήν. ’Αλλά τέλος πάντων, διά 
νά ρή τά πολυλογώ, κατώρθωσα νά έπαναφέρω 
εις τήν ρνήρην ρου τούς χαρακτήρας τού Λεοπόλ- 
δου καί κατήρτισα οϋτως άτελές ρ.έν βέβαια, 
άλλ’ όπωσδήποτε άρκετόν πιστόν διά ρ,ολυβδίδος 
άπεικόνισρα τού φίλου ρου.

Διά τούτου δέ του τρόπου διεσκέδαζα τόν 
καιρόν ρου, χωρίς όρως νά λησρονώ ότι ε’χρεώ- 
στουν άκόρη νά κάρω ρίαν έπίσκεψιν εις τό προά- 
στειον τού ’Αγίου Γερρ,ανοΰ. Άλλ’ όρως όσάκις 
έφανταζόρ.ην τόν Κάρολον Βρούννερ είσερχόρ.ενον 
εις τάς αίθούσας τών Γαρδελύξ, ένόριζα ότι ρου 
εχυνον αίφνης ψυχρόν ύδωρ έπί τής ράχεως καί 
ήσθανόρην φοβερόν κνισρόν καθ’ όλην τήν κεφα
λήν, άπ’ αύτής τής ρίζης τών τριχών. Eipat φύσει 
δειλός έν τή πρός τάς κυρίας συναναστροφή καί 
βεβαίως τά τοιαύτα φυσικά έλαττώρατα δέν 
διορθώνονται ευκόλως. Δέν ρέ έφόβιζε τόσον ή 
παροιριώδης τής κορήσσης υπερηφάνεια, όσον ή 
ιδέα ότι έρελλον νά ϊδω τήν ρικράν Ελένην 
κλαίουσαν τόν άδελφόν της. Καί άλλοτε ρέν ρέ 
ε'τυπτεν ή συνείδησις διότι εύρισκόρην άκόρ.η εις 
τήν Βίσκραν, έν ώ θά ήτο δυνατόν νά είχον ήδη 
έξάρηνον άδειαν, άλλοτε δέ έπάσχιζα νά πείσω 
τον έαυτόν ρου οτι καλλίτερον ήτο νά άναβάλω 
άκόρη τό ρελετώρένον ταξείδιον. Ή άφιξίς ρου 
θά άφύπνιζε τήν λύπην τής οικογένειας- δέν ήτο 
λοιπον προτιρότερον νά περιρείνω άκόρη ιως ού 
τάς εΰρω ράλλον παρηγορηρένας; Άλλ’ άν πά
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λιν ήθελον πολύ βραδύνει, αί άναρνήσεις έκεΐναι 
αί λυπηραί, τάς όποιας ρετ’ έρού έκόριζον δέν 
έρελλον τάχα νά άναξέσωσι πληγάς ρόλις ε’που- 
λωθείσας; Δέν ήξευρον τέλος πάντων τι νά κάρω 
καί κάνένα δέν είχον, τόν όποιον νά συρβουλευθώ, 
διότι κάνένα ρετά τόν θάνατον τού Λεοπόλδου 
δέν είχον κρίνει άξιον νά κάρ.ω φίλον τόσον στε
νόν, ώστε νά δύναραι νά άνακοινώνω προς αύτον 
τοιαύτης φύσεως ρυστικά.

Εις τοιαύτην λοιπόν εύρισκόρην απορίαν, ότε 
ό στρατηγός Γερχάρδ, συρπολίτης καί άνάδο- 
χός υ.ου, ρου έπρότεινε νά υπάγω προς έντάρω- 
σίν του εις Σιδί-βέλ-Άββές. Ό  διαγγελεύς του, 
ό Δυλόν, είχεν άποθάνει άπό κακοήθη πυρετόν, 
υπήρχε δέ έλπίς ότι θά έγίνετο ρ.ία έκστρατεία 
έπί τών όρίων τού Μαρόκου. Ή προτασις τού 
στρατηγού ρέ ε'σωσεν άπό τής άρφιβολίας, διότι 
ή υπηρεσία προτιράται πάσης άλλης σκέψεως. 
Άπήλθον λοιπόν πρός αυτόν καί έπί τέσσαρας 
όλους ρήνας περιέρενον τήν εύλογηρένην έκείνην 
έκστρατείαν, ή όποία καί δέν έγεινεν. Ό  άνάδο- 
χός ρου ένόησε, φαίνεται, ότι σκέψις τις όλως 
ξένη πρός τήν ύπηρεσίαν ρέ έβασάνιζεν όθεν, 
ρίαν πρωΐαν, ρετά τήν αναφοράν, ρού είπεν : 
Έχω παραγγελίας τινάς διά τήν Αλσατίαν, 
λάβε έξάρηνον άδειαν, έτοιράσου καί πήγαινε- 
χαιρετίσρατα καί εις τούς ίδικούς σου καί εις 
τούς ίδικούς ρου.

Άπέρχοραι καί φθάνω εις τό ξενοδοχεϊον τού 
Λούβρου. Ή ρήτηρ ρου ρ’ έπερίρ,ενε εις τό Όβερ- 
ναί. Μαθούσα τό πότε είχον αναχωρήσει έκ τής 
Αφρικής, ήξευρε φυσικά κατά ποιαν ήρεραν καί 
κατά ποιαν ώραν ε'ρελλε νά ρέ άσπασθή. Ήτο 
λοιπόν αδύνατον νά διατρίψω έστω καί έπί ρ,ίαν 
ήρέραν πλειότερον εις ΙΙαρισίους χωρίς νά την 
λυπήσω- ό καιρός ρέ έπνιγε καί ήτο άνάγκη από
λυτος ή νά κάρ.ω τήν έπίσκεψιν ρου έντος τής 
ήρέρας, καθ’ ήν είχον φθάσει εις Παρισίους, ή νά 
ρή τήν κάρ.ω δι’ όλου. Λαρβάνω λοιπόν, καθώς 
λέγορεν, τό θάρρος ρου ρέ τάς δύο ρου χεΐρας 
καί αποφασίζω νά ύπάγω ρετά ρεσηρβρίαν εις 
τής Κυρίας δέ Γαρδελύξ. Επειδή τά τρία τέ
ταρτα τών αποσκευών ρου ρου ήρχοντο ρέ ρ.ικράν 
ταχύτητα δέν είχον ραζί ρου πολιτικήν ένδυρα- 
σίαν, άλλ’ ή στολή ρου, δέν ήτο ρέν όλως δι’ 
όλου νέα, άλλ’ οπωσδήποτε εύρίσκετο εις καλήν 
κατάστασιν καί ήδυνάρην έξαίρετα νά παρου- 
σιασθώ ρ.έ αύτήν. Έν ώ δέ έβουρτσιζόρην ρόνος 
ρου, διότι οί ύπηρέται τού ξενοδοχείου δέν ήξεύ- 
ρουν ποτέ νά κάρουν όπως πρέπει τάς τοιαύτας 
έργασίας, ένθυρούρην τήν φράσιν τού δυστυχούς 
ρ.ου φίλου- νά βουρτσίζεσαι καί νά περιρένης !

Είχε παρέλθει εν έτος καί οκτώ ήρέραι, άφ’ 
ότου τόν είχον ϊδει θνήσκοντα, άλλ’ επειδή ή εί- 
δησις περί τού θανάτου του δέν είχε φθάσει παρά 
δύο ρήνας βραδύτερον, ύπελόγιζα ότι ή Κ. δέ

| Γαρδελύξ καί ή κόρη της θά έφόρουν άκόρη τά 
ί ήριπένθιρα. Έν οό δέ έρέτρων τά δεράτιά ρου,
I παρεσκεύαζον καί τάς φράσεις ρου. Είχον τρία 
1 ρικρά, τό ώρολόγιον, τό δακτυλίδιον καί το 
\ ρικρογράφηρα, έν ρ,εσαΐον, τά έγγραφα καί έν 
! ρίγα, τήν στολήν. Τά λαρβάνω ραζί, διότι άπο 

ένός ήδη έτους κάνεις άλλος δέν τά είχεν έγγί- 
¡ σει-καί έπιβαίνω άραξης, ήτις έστάθρευεν έντος 

τής αυλής τού ξενοδοχείου. Δίδω εις τόν άραξη- 
| λάτην τήνδιεύθυνσιν καί λέγω εις αύτόν νά κρού

ση τήν θύραν. Άλλ’ άρα έφθάσαρεν, είδορεν 
άνοςκτήν τήν θύραν, έξωθεν δέ ρεγαλοπρεπεΐς 
άράξας, αί όποϊαι περιέρενον.

'Υπηρέτης έν πολυτελεΐ στολή, ήλθε πρός 
ήράς άρα ή άρ.αξα έστάθη, ήνοιξε τήν θυρίδα 
καί ρ.έ τρόπον έπιτετηδευρένον ρέ ήρώτησεν άν ή 
έπίσκεψίς ρ.ου ήτο διά τήν Κ. δέ Γαρδελύξ. 
Ναι, τού λέγω καί κατέρχορ-αι κρατών τά δε
ράτιά ρου. Εις τόν άντιθάλαρον εγείρονται άρα 
ρέ είδον είσελθόντα τρεις ή τέσσαρες πάλιν βλα- 
κοειδεΐς ύπηρέται, οί όποιοι έκαρ.άοωνον τάς στιλ- 
βούσας περόνας τών ύποδηρ-άτων των. Είς έξ 
αυτών παραλαρ,βάνει άρέσως τόν ρανδύαν ρ,ου, 
άλλως δέ δεύτερος έτοιράζεται νά λάβη τά 
δεράτιά ρου, άλλά ρέ έν ρου βλέρρα τόν στέλ- 
λω πάλιν είς τό θρανίον του νά καραρώση τά 
ϋποδήρατά του. Βλέπω τότε καί παρουσιάζεται 
έν είδος κουναδίου ρέ ραϋρον φράκον καί ρ.έ 
εισάγει είς ρ.ίαν πρώτην αίθουσαν, έπειτα είς 
ρίαν άλλην καί πάλιν είς ρίαν τρίτην, έκεϊ δέ 
τοποθετείται ένώπιόν ρ.ου καί ρου λέγει ρέ τόνον 
φωνής έρπιστευτικόν

« Ήξεύρει ό κύριος ότι είναι ή ήρ.έρα, κατά 
τήν όποιαν δέχεται ή Κυρία κόρησσα;

—  Δέν τό ήξευρα, άλλά τό ρανθάνω ευχαρί
στως διότι οΰτω είραι βέβαιος ότι θά τήν ϊδω. » 

Τόν βλέπω τότε νά παρατηρή ρετά περιέρ
γειας τήν στολήν ρ.ου καί οί καπνοί ρού άναβαί- 
νουν είς τήν κεφαλήν. Ήρην έ’τοιρος νά τον 
έ ρωτήσω άν έπεθύρει καλλίτερον νά είσέλθω γυ- 
ρνός, άλλ’ εκείνος ρέ τόνον ταπεινόν ήρώτησεν 
άρέσως, ποιον θά ε'χη τήν τιρήν νά άναγγείλη. 

«  Τόν λοχαγόν Κάρολον Βρούννερ . . . .  όχι,
όχι δός καλλίτερον τό έπισκεπτήριόν ρου
ε’ις τήν Κυρίαν κόρησσαν. Είχον λάβει τήν πρό
νοιαν νά έχω ραζί ρου τό έπισκεπτήριόν ρου, 
όπου ρετά τό όνορά ρου είχον προσθέσει τάς λέ
ξεις- κ ομ ισ τή ς τών τε .Ιεν τα ίω ν  α π ο χ α ιρ ε τισ μ ώ ν  
το ν  ν ίεοπύ .Ιόον . »

Έπί τού κατωφλιού ρέ έκαρεν αίφνης νά στα
θώ τό άκουσρα ηχηρού καί παρατεταρένου γέ
λωτος. Δέν ήθελον, δέν ήδυνάρην νά είσέλθω είς 
τήν" εύθυρ,ον εκείνην αίθουσαν ώς λυπηρόν φάσρα, 
ρέλλον άπαισίως νά διακόψη τούς ήχους τής
Χ*Ρ*<· .................................

Ό  φρακοφόρος εκόρισε το επισκεπτηριον ρου



310 Ε Σ Τ Ι Α

καί έπανελθών μ.ού είπεν εύγενώς ότι «  ή Κυρία 
κόμησσα βαθέως συντ,αθάνθη τη ν έπίσκεψιν του 
Κ . λοχαγού, ά λ λ ’ έχουσα τη ν στιγμήν ταύτην 
επισκέψεις θα παρεκάλει αυτόν να ε’πανέλθω 
αϋριον κατά  τη ν αύτην ώραν.

—  Είπέ, παρακαλώ, ό τι έφθασα σήμερον την 
πρωίαν ένεκα καθήκοντος, τό  όποιον ώρκίσθην 
αυτοπροσώπως να έκτελέσω καί ότι άναχωρώ 
απόψε εις τά ς  οκτώ καί ήμίσειαν διά του τραίνου 
τοϋ Σ τρασβούργου .»

Ό  άγγελιαφόρος μου έάαμε καί πάλιν τό 
μικρόν του ταξείδ ιον καί επανήλθε.

«  “Α ν ό Κ . λοχαγός εύαρεστήται να μέ ακο
λουθήσω έως εί; το  b ou d o ir  τής Κυρίας κομήσ- 
σης, ή κυρία δύνατα ι να δώσω πέντε λεπτών 
συνέντευζίν εις τόν κύριον.............. »

Ήμ.ην έξω  φρένων άπό τόν θυμόν υ.ου. Ή  γυνή 
εκείνη ήξίωνε να παραχωρήση πέντε λεπτών 
συνέντευζίν εις έμέ, ό όποιος θα ενδ ιδα  προθύμ-ως 
τή ν ζω ή ν  μου ύπέρ τοϋ υιού της. Εισέρχομαι εις 
τό  b o u d o ir  τή ς  γραίας κομψευομένης, τό  όποιον 
η το  θαυμασίως παρεσκευασμένον διά νά άμαυ- 
ροίνη τό φώς καί να καλύπτω  οΰτω τά ς  κ α τα 
στροφής, τά ς  όποιας δ χρόνος είχεν επιφέρει επί ί 
τοϋ προσώπου τή ς κυρίας. Μ ετά  εν λεπτόν τής 
ώρας άκούω θόρυβον ύφασμάτων ομοιον πρός τόν 
ψίθυρον τής θαλάσσης- ένόμιζες ότι ή το ωκεανός 
μ ε τα ξω τώ ν  έξεγειρόμενος ύπό τή ς τρικυμίας τής 
κρινολίνας. Τό  φόρεμα παρουσιάζεται, η το  χρώ
ματος μαλαχοειδοϋς. Ή  κυρία είχε προχρονολο
γήσει τό  πένθος τη ς  8ιά να τό  καταστήσω  βρα· 
χύτερον ! Π αρατηρώ  τή ν οψιν της, ή τρ  ύπομει- 
8 ιώσα καί τό  βλέμμα τη ς ήτο βλέμμα μιας 
Δουβαρρύ τεσσαρακοντούτιδος!

“ Α χ ! αν τουλάχιστον ήουνάμην πρός παρη
γοριάν μου νά εϊπω ό τι έχω ίσως λάθος, ό τι πι
θανόν νά μή είναι τ ω  όντι ή  μήτηρ τοϋ Λεο- 
πόλδου ! Ά λ λ α  δυστυχώς τοϋ ώμοίαζεν εις τή ν 
εντέλειαν, άφ’ οτου είχεν αρχίσει να γηράσκη- 
Εις τό  πρόσωπόν τη ς τον άνεγνώριζον τόν δυ
στυχή, ολιγώτερον μεν κολακευμένον, άλλα  τόσον 
ζωντανόν, όσον καί εις τή ν  εικόνα τής αδελφής του.

Έ σ τά θ η  όρθια, εν φ  έγώ, όρθιος επίσης ενώ
πιον της, έξήγουν τούς λόγους, 8ι οϋς είχον ε“λθει 
να τή ν ταράξω .

«  Λοιπόν, κύριε, μοϋ είπε κομψευομένη, τόν 
έγνοιρίσατε τόν καϋμενον τόν Λεοπόλοον ;

—  Ν α ι, κυρία μου, άπεκρίθην, καί δέν είναι 
πολλοί, όσοι τόν έγνώρισαν καί τόν έξετίμησαν 
επί τής γής. »

Νέφος διήλθε πρό τοϋ μετώπου της. Είχον ίσως 
πολύ προχωρήσει μέ τη ν πρώτην λέξιν, .άλλ' 
εκείνη εις μίαν στιγμήν φαίνεται οτι έσκέφθη 
ό τι άνάρμοστον είναι νά άποκρίνεταί τ ις  εις τάς 
άνοησίας τω ν  κατωτέρων του. Έ λ α β ε  λοιπόν 
άμέσως ύφος εύγενοϋς συγκαταβάσεως καί μοϋ

είπε μέ φωνήν συρομένην, όπου ούδεμία συγκίνη- 
σις διεκρίνετο.

«  Βεβαίως είχε λαμπρά προτερήματα· ό θ ά 
νατός του άφίνει μέγα κενόν εις ημάς. Ά λ λ ’ 
άφ' έτέρου πρέπει νά όμολογήσωμεν ότι άλλό- 
κοτος ή το  ή φαντασιοπληξία του νά ύπάγη νά 
φονευθή μ,εταξύ τώ ν  άγριων, έν ώ  είχεν ολα  τά  
μέσα νά ζήση ευδαίμων εις τούς ΓΙαρισίους. “Αν 
είχεν άκούσει τά ς  συμβουλής μας, θά ε“ζη  βε
βαίως άκόμη.

—  Ή ζεύρω , κυρία, ό τι <δέν ήσθε ευνοϊκή πρός 
τό στάδιον, τό  όποιον είχεν έκλέξει, μοϋ τό είχεν 
εϊπει, δ ιότι τ ά  π ά ντα  μοϋ έλεγε  καί γνωρίζω  
όλα τά  οικογενειακά του. Ά νέγνω σα  δλας του 
τά ς  έπιστολάς, δηλαδή  έκείνας, τά ς  όποιας σάς 
ε“γραφε . . . . »

Έκοκκίνισεν άκούσασα τόν έμμεσον εκείνον 
ψόγον, τόν οποίον τής έκαμνα. « Κ α λ ά  ! έσκέ- 
φθην, τό  πρώτον κτύπημα έσχεν άποτέλεσμα, 
ας κτυπήσωμεν καί πάλιν εις τό  αύτό μέρος καί 
ας ίδωμεν τέλος πάντων αν δέν υπάρχω τ ι  άν- 
θρώπινον εις τό  βάθος τής κατακλείστου εκείνης 
καρδίας. »  Ά λ λ ’ εκείνη δέν μοϋ έδωκε καιρόν 
νά έπαναλάβω τό  κτύπημα, είχεν έτοίμ.ην τήν 
άπόκρισιν.

«  Τ ω  όντι, είπεν, ή έχεμυθία δέν τόν έχαρα- 
κτήριζεν, είχε τό έλάττωμ.α άπροσέκτως νά κά- 
μνη λόγον περί πάντων . . . .  Ε ϊπετε, κύριε, ο τι 
σάς άνέθεσε ;

—  Ν ά  άσπασθώ τή ν  μητέρα καί τήν άδελ- 
φήν του, έπειτα  8 ί...........

—  Ε π ιτρέψ ατε  νά θεωρήσω τή ν  παραγγελίαν 
ώς ίκτελεσθεΐσαν. Έ χ ε τ ε  άλλο τ ι ;

—  Μ άλιστα , κυρία- ιδού τό  ώρολόγιόν του, τό 
όποιον μοϋ είπε νά σ ταμ α τήσω  άκριβώς κα τά  
τήν ώραν τοϋ θανάτου του, ΐνα ή  τελευ τα ία  του 
σκέψις............

—  Κ α λά , καλά, κύριε, εννοώ· ή ιδέα είναι πολύ 
λεπ τή  καί δέν ήδύνατο νά προέλθη παρά εξ άρι- 
στοκρατικής ψυχής. Β αθύ τα τα  τοϋτο μέ συγκι- 
νεϊ, δ ιότι μαρτυρεί ο τι ή προστυχιά τώ ν  πραγ
μάτων, τ ά  όποία τόν περιεστοίχιζον, δέν είχε 
δυνηθή νά εξαλείψω κπό τό  ταλαίπωρον ε’κείνο
παιδίον............. Ά λ λ ά  τό  ώρολόγιον τοϋτο είναι
χρονόμετρον αξίας, αν καλ.ώς ενθυμούμαι, ίσως 
δέ θά σάς ήτο εύχάριστον νά τό  κρατήσετε εις 
άνάμνησίν του ;

—  Έ χ ω  ήδη οσα ενθυμήματα ήθέλησε νά 
μ.θϋ άφήσω, τό  8έ ώρολόγιον τό  προσδιώρισε 8ι’ 
ύμάς, θά ήτο ασέβεια νά τό  λάβω  έγώ.

—  Κ α λά . “Α λλο  τίπ ο τε  ;

—  “Οχι, κυρία, θά εόρετε έδώ όλα τά  χαρτία  
τού υιού σας, τό  ήμερολόγιόν του, τά ς  δύο έπι- 
στόλάς, τά ς  όποιας έγραψε πρός τή ν άδελφήν του 
καί πρός ύμάς άπερχόμενος έκ τής Βίσκρας καί
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τά  ποιήματά του, δ ιότι δεν αγνοείτε, πιστεύω,

ότι ή το  ποιητής. .
 Δυστυχώς! Έκάμομεν ό,τι ήτο ίυνατον

διά νά διορθώσωμεν τό  μικρόν έκεϊνο έλά ττω μ α .

 Ά λ λ ’ είχεν εύφυίαν, κυρία, καί τή ν δό

ξαν τού άληθώς σάς εγχειρίζω  τώρα .

 Μήπως είσθε καί σείς ποιητής, κύριέ ;

—  Ό χ ι ,  κυρία, έγώ  είμαι άνευ ελα ττώ μ α 
τος . . . .  Α ό τη  τέλος είναι ή  στολή, τη ν όποιαν 
ίφόρει τή ν ήμέραν τοϋ θανάτου του· είναι κηλι
δωμένη άπό τό  αίμά του καί α ίτρ υ π α ι τας 
οποίας έχει θά σάς μαρτυρήσωσι μέ πόσην γεν

να ιό τη τα ............ »
Έ σ τά θη ν έως έκεΐ 8 ιά νά σπουδάσω το  απο

τέλεσμα, τό  όποιον έμελλε νά φέρω ή 
αου. Δέν ύπήρχεν αμφιβολία ό τ ι είχον κτυπησει 
εύαΐσθητον σημεϊον τή ς  καρδιακής χώρας. Β ',ωγ- 
κώθη τό  στήθος, διεστράφησαν τά  χείλη, οι 
όοθαλμοί ήρχισαν νά άνοιγοκλείουσιν ύπηρχον 
δάκου« ύπό τόν βράχον. «  Κλαϋσε, λοιπόν, εφω- 
νουν' καθ ’ έαυτόν, άπόδειξέ μου ο τ ι< είσαι γυνη 
άπό σάρκα καί όστά, πλασμένη άπο τον αυτόν 
πηλόν, άπό τόν όποιον καί ήμεΐς και όυναμενη, 

όπως καί ήμεΐς, νά ύποφέρως’· νά πάσχω;. Γοτε 
διάβολε, θά σού ανοίξω τά ς  άγκαλας μου και 0α 
θεωρήσω ο τι άνήκεις καί σύ εις τη ν  ανθρω

π ό τη τα ! »  , , ■ α
Ά λ λ ά  δυστυχώς τή ν στιγμήν εκείνην ηκουσίη

διά κακήν μοίραν ό βρυγμός τώ ν  τροχών μιας 
άμάξης έπί τής άμμου τής αύλής. Η  κυρία όε  

Γαρδελύξ ένθνμήθη άμέσως ό τι εύρισκετο εν 
παοαστάσει καί ό τι τ ά  δάκρυα δέν άρμο,ουν εις 
τά ς  κυρίας τής υψηλής περιωπής. “Τψωσε τα  
οαματα καί δ ιά  ράσου τώ ν  χρω μ ατισ τώ ν παρα- 
π ετασα ά τω ν διέκρινε δέν ήξεύρω τίνος υψηλου 
ύποκειμένου τή ν άμαξαν. "Ισως δέ και το  λογικον 
τη ;  αίφνιδίως άποψυχρανθέν τη ν  έκαμε να συλ- 
λογισθή ό τι ή αίματόφυρτος στολη θα επεφερε 
στενοχώριαν καί λύπην άνυπόφορον και ο τι όια 
το ιαϋ τα  λείψανα δέν υπάρχει Οέσις κατάλληλος 
έντός τοϋ πλήρους κομψοτεχνημάτων και ροόο- 
ξύλων έκείνου ένδιαιτήματος. Δ ια  να μη τα  
πολυλογώ, άνέστειλε τ ά  δάκρυά της και μετηλ- 

λα ξε  τή ν φυσιογνωμίαν της.
Έσκέφθην νά τή ν εξαναγκάσω να ιόη και να 

έγγίση τά  λυπηρά εκείνα άποδύματα του υιου 
της, ά λ λ ’ ή  κόμησσα είχεν ήδη έντελώς συνελ
θεί είο έαυτήν καί έν ώ  έμελλον να σχίσω το 
νάοτινον περίδεμα, μέ διέκοψεν, άπέστρεψε την 
•κεφαλήν οίκτρώς μορφαζουσα και αναπνεουσα 
καταπραϋντικήν τινα  από κομψού φιαλιδιου

όσαήν, άνέκραξεν.
«  Ώ !  σάς παρακαλώ, κύριε, θα με κάμετε 

νά μέ πιάσουν τά  νεϋρά μου ! Ί Ιά ρ ε τ ε  τ α  αυτα, 
σ ά ς  παρακαλώ· κάμετε τα  ό,τι θέλετε, όοτε τ χ  

έκ μέρους μου εις κάνένα πτωχόν «ςιωματικον !

  Έ !  κυρία , μου, άπεκρίθην, ουδέποτε ά ξιω -

αατιάός είναι πάωχάς, δ ιό τι ήξεΰρει πάντοτε 
ποιος είναι.· ό μισθός του καί κ α τ αυτόν κανον&ει 
τάς άνάγκας του Ταπεινότατος δού

λος σας! »  ,.................._ .
Έ ξηοχόμην λησμονήσας εις το  βάθος του θυ

λακίου μου τά ς  άλλας παραγγελίας και εςε-

τεινον ήδη τή ν χεΐρα πρός τη ν λαβήν της θυρας, 
ότε ή  λαβή  συνεστράφη μόνη τ-ης και η  θυρα 
τνοίχθη. ’ Οπισθοχωρώ έκπληκτος και περίφοβος 
ένεκα φωτοβόλου 'έμφανίσεως· ή έκστασις καί ό 
θαυμασμός μέ κάμνουν νά χάσω  τη ν κεφαλήν 

κα ί'άσυνειδή τω ς άνάκραζω .

« Ά . ! .  ή  Ε λ ένη  μ α ς ! '»

Ή  Ε λένη  μας, ή  όποία ήτο μεγα-λη καί με
γαλοπρεπής κόρη, μέ κεραυνοβολεί μέ εν της 
άλαζονικόν βλέμμα καί θέτει μεταςυ αυτής και 
έαού τό  διάστημα μιάς ύποκλίσεως. συνέρχομαι, 
καί προσπαθώ νά τή ν κάμω νά έννοήση ο τι ειχον 
εϊπει πράγμα, τό  όποϊον ήτο φυσικούτατον μεν -εις 
Βίσκραν, ά τοπ ώ τα τον δέ εις τους ΙΙαρισιους. Ι 'ι-  
θυοίζω συγκεχυμένας λέξεις έξηγηίεως,^ αν.αμνη- 
σε<·>ν, αισθήματος καί παρουσία,ω τέλος προς 
αυτήν τό  δακτυλίδιον καί το  μεταλλιον του 
αδελφού τη ς ,  τ ά  όποια έκείνη λαμβάνει χωρίς νά 
άποβάλη τή ν άπότομον .τής στασεώς τη ς  και το 
κατάώυγοον τού υφους της. Ή  μήτηρ με πάρε

ι τήοει μέ 'τρόπον, ό όποιος έσήμαινεν "Εχετε, ακο- 
μη καί ά λλα  νά εϊπετε ; Χ α ιρετώ  και φεύγω, 
ό υ,ανδύας μου ρ ίπ τετα ι μόνος του. επι τω ν  ωμων 
αου καί ό ταν πλέον αίσθάνωμαι ■ τον έαυτον μου
έξω  τοϋ μ ε γ ά ρ ο υ ,  αναπνέω άφθόνως αερα καθα

ρόν κα ί κτυπώ μέ τόν πόδα το έδαφος ες απελ

πισίας! ,
Ε ίχα  δίκαιον η  άδικον; κρίνετε μονοί σας. 
Κάνεις δέν είχεν όρεζιν νά συζητήσω προς τον 

άγαθόν Βροϋννερ, όστις έφαίνετο τόσον βαθεως 
συγκεκινημένος. Ά λ λ ’ όταν έξήλθομεν του κα
φενείου ήκουσα τόν Γουζών νά λέγη  προς τον

Φ ίτζ-Μ ούρ . , , ,
«  θ έλεις  νά ϊδης ένα λοχαγον εν απορία; 

Ί Ιά ρ ε  τόν Βροϋννερ κα τά  μέρος και μαθε του 
1 ο τι έπί δεκαοκτώ μήνας έρωτεύετο μέχρι μανίας 
1 -ή ν δεσποινίδα δέ Γαρδελύξ χωρίς νά τ ο  κ α τα 

λαμβάνω· »

ί Πλούσιός τις θέλων νά δικάσω τόν Ηωμαν 
I Μώρον, δικαστήν έπί τίνος ύποθεσεως του, επεμ- 
1 ψεν α ύ τφ  δύο π ολυ τιμ ότα τα ; άργυράς φιαλας.
1 Ό  Μώοος, πληρώσας αύτάς εκ του κάλλιστου 
1 - ώ ν έ ν ' τ ή  οίναποθήκω του οίνων, τα ς  εδωκεν

κύθι; εις τόν υπηρέτην τού άποστείλαντος ειπων
αύ τώ : «Ε ίπ έ  εις τον κύριον σου, οτι η  ον/απο
θήκη μου είνε πάντοτε εις τή ν διαθεσιν το υ ».
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Ο ΔΗΜ ΟΣΙΟΣ ΒΙΟΣ Ε Ν  Α Γ Γ λ Ι Α ι
Μ ία  συνεδρ ία σ ις  τή ς  Βον.Ιής τώ ν  Κ ο ιν ο τή τω ν .

(ΐννήμι· τΛ·|* It· «ρβτγονμ«»·* φνλ*·»).

Άλλ’ έπανέλθωμεν εις την περιγραφήν τής 
κοινοβουλευτικής τάξεως, άφ’ ής τοσούτον ήδη 
παρεξέβημεν.

Είνε περίπου έβδομη ώρα καί ήμίσεια. Θά είνε 
λίαν εξαιρετικόν τό διάφορον τής συζητήσεως 
διά νά μή άραιωθή έπαισθητώς ο αριθμός των 
άξιοτίμων. Άλλ’ επί τέλους βαθμηδόν έκλεί- 
πουσι χαιρετίζοντες τόν πρόεδρον. Που ύπάγου- 
σιν άρά γε; Νά δειπνήσωσιν άπλούστατα. Οί 
(εέν εις την λέσχην αύτών, οί <ϊέ εις τόν Βου
λευτικόν σύλλογον του Άγιου Στεφάνου, άλλοι 
εις έστιατόριον καί άλλοι κατ’ οίκον. Ό  αριθμός 
των ενάρετων εκείνων άνδρών, οϊτινες έπιμένου- 
σιν άκροώαενοι, όλοέν (Λειοϋται καί ολίγοι πλέον 
έπιφαίνονται. Είνε άρά γε ούτοι τεσσαράκοντα; 
ό καθιερωμένος, άν ούχί καί νόμιμος, αριθμός τής 
απαρτίας; Δεν δύναται νά όρκισθή τις. Τό κε- 
χαυνωμένον αΰτό ήθος, ή αφέλεια μεθ’ ής εκτεί
νονται έπί τών εδωλίων δεικνύουσιν ότι εχουσι 
πληρέστατα συνείδησιν τής θυσίας, εις ήν ύπο- 
βάλλονται χάριν του κοινού καλού.

’Ενταύθα αναφαίνεται έν όλη τή λαμπρό- 
τητι αυτής ή συνετή πρόνοια τής παραδόσεως, 
καθ’ ήν ό νομοθετικός περίβολος είνε όσον ενε- 
στιν ελάχιστων διαστάσεων. Ύποθέσωμεν τό 
Βουλευτήριον αυτό περιέχον έδρας έζακοσίας καί 
πεντήκοντα· ήδη θά έφαίνετο κενόν, ένω σήμε
ρον ερχομένων καί έζερχομένων βουλευτών άδια- 
λείπτως, άλλων εμφανιζόμενων μόνον έπ’ ολίγον, 
άλλων παραμενόντων έπί δύω καί τρεις ώρας | 
συνεχώς καί τινων όψέ δειπνούντων, ή ατελεύ
τητος αϋτη νυκτερινή συνεδρίασις παρουσιάζει 
πάντοτε μίαν επιφάνειαν αξιοπρεπή καί αριθμόν 
ούκ εύκαταφρόνητον παραστατών συνήθως.

Άλλ’ ή συζήτησις εξακολουθεί, ολίγον ώχρά 
καί μονότονος, ομαλή δμ.ως καί έρρυθμος. Εις 
ύπουργός άπήντησεν εις τόν προλαλήσαντα, έν 
μέλος τής άντιπολιτεύσεως διεδέξατο τόν ύπουρ- 
γόν, οί δέ κάλαμοι τών στενογράφων τρέχουσι 
πάντοτε έν μέσω τού γενικού νυσταγμού.

ΙΙερί τήν δεκάτην ώραν νέα τις ανακύπτει 
ζωηρότης. Οϊ δειπνήσαντες επανέρχονται. Οί 
πλεϊστοι μετήλλαξαν την ^εδιγκόταν διά τού 
νυκτερινού έπενδύτου, πάντες δέ έχουσιν ερυθρόν 
τό ούς καί τό ύφος εύχαριστημένον. Ό  πρόεδρος 
άνεγείρει τήν κεφαλήν ύπό τήν φενάκην αύτού, 
ή φωνή τού ή̂τορος ύψοϋται, τά σημεία επιδο
κιμασίας καί αποδοκιμασίας άναφαίνονται, αί 
απαντήσεις διαδέχονται άλλήλας γοργότεραι καί 
ζωηρότεραι, καί ή συζήτησις αναλαμβάνει αί- 1 
φνης χαρακτήρα ενδιαφέροντα. Καί τώρα πλέον

I δέν ύπάρχει λόγος ϊνα μη χωρήσωσιν οΰτω τά 
πράγματα μέχρι τής δευτέρας καί τρίτης ώρας 
τής πρωίας, ενίοτε δέ καί τι πλέον· καί μάλι
στα δταν άναμιχθώσιν οί α παρακωλυτικοί», θέ- 
λοντες νά παρεμβάλωσι προσκόμματα εις τήν 
πρόοδον τού νομοθετικού άρματος. "Εν τών συν- 
ηθεστάτων αύτών τεχνασμάτων εινε νά ζητώσι 
τήν ονομ α στικ ή ν  χ .Ιή σ ιν  καί έπί τών έλαχί- 
στων άρθρων καί τροπολογιών, έτι δέ καί έπ’ 
αύτού τού ζητήματος προτεραιότητος τού λό
γου. Άρκεΐ εν καί μόνον μέλος νά ζητήση τήν 
ψηφοφορίαν ταύτην. Καί έπειδή ή αποτυχία ενός 
άρθρου ή μιας τροπολογίας δύναται νά παρα
σύρω καί όλόκληρον τό νομοσχέδιον, ανάγκη τό 
είσάγον αύτό κόμμα νά παρατάξω °λας τάς δυ
νάμεις του.

Καί τότε λοιπόν έρχεται νά διαδραματίσω 
μέρος σπουδαιότατου πρόσωπόν τι ίδιάζον εις τόν 
αγγλικόν κοινοβουλευτικόν οργανισμόν τό Whip 

| ήτοι μ α σ τ ίγ ιο ν —  ό κύων, ώς είπεΐν, τού κοινο
βουλευτικού ποιμνίου. Είνε δέ ούτος βουλευτής 
έχων παρά τών πολιτικών αύτού φίλων τήν είδι- 

j κην έντολήν νά τούς είδοποιή, νά τούς συναγείρω 
| κατά τήν κρίσιμου στιγμήν. “Εχει τρεις τοιού- 
| τους ή ύπουργική πλειονοψηφία καί δύω ή άν- 
! τιπολίτευσις. Πρέπει δέ ό καλός Whip νά έχω 
| πάντοτε προσεκτικόν τό ούς, τόν οφθαλμόν έγρη- 
' γορότα καί τόν πόδα ακούραστου. Ι’ινώσκει τάς 

έξεις τών ύποκειμένων του, ήξεύρει πού θ’ άνα- 
! ζητήση αύτούς εις τήν ψυχολογικήν έκείνην ώραν, 

τούτον μέν παίζοντα τό συνειθισμένον του ο ν ισ τ ,  
εκείνον δέ εις τό Ιταλικόν μελόδραμα καί τόν 
άλλον άλλαχού, καί φέρεται πρός αύτούς άμα 

| μέν μετ’ επιείκειας συνενόχου, άμα δέ μετ’ αύστη- 
ρότητος φρουρού. Τό ουσιώδες είνε μόνον νά παρευ- 
ρευθή καί νά ψηφοφορήσω, άλλως τού είνε αδιά
φορου πού καί πολλάκις μάλιστα εις ποιαν κα- 
τάστασιν ήθελεν άγρεύσει αύτούς. Καί ό πτω
χός Whip τίθεται εις κίνησιν, αποστέλλει διαγ
γελείς έπί διαγγελέων, εκσφενδονίζει αστραπηδόν 
ίππους καί άμαξηλάτας καί έξαποστέλλει τούς 
ανθρώπους τής ύπηρεσίας του εις τά τετραπέ
ρατα τής πόλειυς . . .

Άλλ’ ή αποφασιστική στιγμή έγγίζει* Ό  
πρωθυπουργός συγκεφαλαιοί εις όλίγας λέξεις 

| ξηράς καί νευρικάς τό έσχατον δριον οπερ άπο- 
I δέχεται τό υπουργείου. Θόρυβος απερίγραπτος 

έπισφραγίζει τόν έπίλογον αύτού καί έν τω μέσω 
< κραυγών καί άνευφηριών ό πρόεδρος τίθησι τό 
1 ζήτημα εις ψηφοφορίαν, καί ήδη λέγει έπανει- 

λημμένως:
—  Οί παραδεχόμονοι λέγουσι veil (aye) . · · 

Οι δντες έναντίας γνώμης λέγουσιν ο χ ι (no) . . *
Άλλά τά ν α ι καί τά 6χι διασταυρούνται 

έν συγχύσει καί είνε αδύνατον νά είπη τις πρός 
I ποιον μέρος είνε ή πλειονοψηφία, ή καί δ πρόε
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δρος αυτός άν έχω πεποίθησιν ώρισμένην όπόταν 
λέγω: I think the ayes (or the noes, have it 
(νομίζω οτι τά ναι— ή τά όχι— ύπερισχύουσιν)· 
όθεν ή άναγγελία αϋτη αμφισβητείται καί ζη
τείται ή ονομαστική κλήσις. Ό  πρόεδρος έγείρε- 
ται καί άναγινώσκει άπαξ έτι τό κείμενον έφ' 
ού γενήσεται ή ψηφοφορία. Είτα άναπετάννυνται 
αί θύραι, είς τών «ύπαλλήλων τής τραπέζης» 
αναστρέφει εν αμμόμετρου άποκενούμενον έντός 
δύω λεπτών καί ρήγνυται ή κραυγή ύπό τών 
κλητήρων καί τών φρουρών τής ύπηρεσίας: ψ η 

φοφορία, ψηφοφορία!  ΙΙαραυτίκα οι ηλεκτρικοί 
κώδωνες ήχούσιν είς πάντα τά τμήματα καί τά 
διαμερίσματα καί τούς διαδρόμους, μέχρι τής 
λέσχης τού Άγιου Στεφάνου καί είς τό άναψυ- 
κτήριον ή μαγειρείου (Kitchen), τό μόνον κοι
νοβουλευτικόν κρησφύγετου όπου οί καπνίζοντες 
δύνανται νά ικανοποιήσω« τό πάθος των, μέ
χρι καί τής μικράς αιθούσης τού αξιωματικού 
τής φρουράς, όπου άγαπώσι νά καταφεύγωσιν οί 
φίλοι τών συνομιλιών.

Ό  περίβολος τής Βουλής πληρούται έν άκα- 
ρεΐ. ’Εντός δύω λεπτών δέν ύπάρχει ούτε σπι
θαμή κενή. Αί θύραι τώρα καταπετάννυνται, 
ακούονται τά κλείθρα τρίζοντα, ό δέ πρόεδρός 
διατάσσει νά ώθήσωσι τού; όχεϊς. Ούδείς πλέον 
άπό τούδε δύναται νά είσέλθη, ούδέ νά έξέλθη 
είμή όπως ψηφοφορήσω· Τδού δέ πώς ένεργεϊται 
ή ψηφοφορία. Δύω εύρεΐς διάδρομοι ανοίγονται 
άπό τού νομοθετικού περιβόλου, ό μέν πρός τά 
δεξιά, ό δέ πρός άριστεράν. Οί να ι διευθύνονται 
είς τόν πρώτον, οί ο χ ι είς τόν δεύτερον όσων 
διαβαίνουσι τόν ούδόν τού βουλευτηρίου τά ονό
ματα σημειούνται ύπό γραμματέων έπί κατα
λόγων έντύπων έν οίς εύρίσκονται πάντα τά ονό
ματα, σημειούνται δέ καί είς τό πέρας τών δια
δρόμων ύπό δύω ψηφολεκτών, οϊτινες είσίν έκ 
τών μελών τής Βουλής καί έξελέγχουσιν οϋτω 
τό αποτέλεσμα τής σημειώσεω; τών γραμμα
τέων. Μετά τό πέρας τής παρελάσεως αυτής οί 
κλητήρες πιστοποιούσιν ότι ούδείς έμεινεν όπίσω, 
είτα αί θύραι ανοίγονται καί δύναται πά; τις 
πλέον νά είσέλθω- Οί ψηφολέκται φέρουσι τό απο
τέλεσμα τής ψηφοφορίας καί έν μέσω θορύβου, 
άνευφημιών ένίοτε δέ καί αλαλαγμών χαράς 
τών νικητών, τό αποτέλεσμα τούτο άνακηρύτ- 
τεται ύπό τού προέδρου.

Μία τοιαύτη ψηφοφορία έκτελεϊται συνήθως 
έντός είκοσι πέντε λεπτών. Ό  τρόπος τής διεξ
αγωγής αύτής δύναται νά φανή πως βάρβα
ρος, άλλ’ έχει πρό παντός τό πλεονέκτημα οτι 
απαιτεί τήν παρουσίαν τού ψηφίζοντος καί κα- 
θίστησι τόν έλεγχον ασφαλέστατου. Γνωστόν όπό- 
σον κωμικαί είνε συνήθως αί ψηφοφορίαι έν τοϊς 
πλείστοις τών εύρωπαϊκών Κοινοβουλίων· ούχί 
σπανίως. είς βουλευτής διατίθησι τά ψηφοδέλτια 
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πέντε καί έξ συναδέλφων του, ούχ ήττον δέ σπα
νίως ύπό τήν πρόφασιν λάθους τροποποιεί τήν 
ψήφον αύτού έν τή Έ π ισ ή μ ω  Έ φ η μ ε ρ ίύ ι τής 
έπιούσης, προσχωρών τή πλειονοψηφία. Ούδέν 
τούτων είνε δυνατόν διά τής αγγλικής ονομαστι
κής κλήσεως. ’Οφείλει τις νά παρουσιάζηται 
κατ’ αύτήν, όσον δέ περί τής μεταστάσεως άπό 
στρατοπέδου είς στρατοπέδου, ανάγκη νά πράξη 
τούτο δημοσία, διελαύνων διά τού περιβόλου έν 
μέσω τών χλευασμών καί τών προπηλακισμών 
τού ακροατηρίου.

Άλλ' έπί τέλους ή συνεδρίασις έγγίζει είς τό 
τέρμα αύτής. Έν μέλος προτείνει τήν αναβο
λήν, ήτις ψηφίζεται δι’ άνευφημίας. Ό  πρόεδρος 
έγείρεται καί χαιρετίζει τόν γραμ.ματέα τού θη
σαυροφυλακίου, οί κλητήρες άνακράζουσιν: Ή  
συνεδρίασις αίρεται 1 (House is up!) καί ή όμή- 
γυρις έκθρώσκει δι’ όλων τών πόρων.

Ή  διατύπωσις αϋτη τής περί άναβολής προ- 
τάσεως, ήτις δέον νά έκπληρώται ύφ’ ένός άπλού 
βουλευτού καί ούχί ύπό τού προέδρου, είνε κλη
ροδότημα τής πάλ.ης τών Κοινοβουλ.ίων κατά 
τής βασιλικής άρχής. Άλλοτε συνέβαινε πολ- 
λάκις ό πρόεδρος, ϊνα καταπνίξη τά φλογερά 
ζητήματα, νά αίρη αίφνιδίως τήν συνεδρίασιν 
έν τή άκμ ή τής συζητήσεως. Σωφρονέστατα λοι
πόν οί πατέρες τής βρεττανικής έλ.ευθερίας άπε- 
φάσισαν ϊνα τό δικαίωμα τούτο άφαιρεθή άπό 
τού προέδρου. Άλλά καί τό έναντίον σύστημα 
έχει πολλάκις μοναδικά αποτελέσματα. Συνέβη 
δηλαδή ό πρόεδρος, άπολειφθείς μονώτατος έν 
τφ νομοθετικφ περιβόλω, νά εύρεθή έν τή νο
μική αδυναμία τού νά καταλίπη τήν έδραν αύ- 
τού καί ήπειλεΐτο νά μείνη μέχρις ού ή Βουλή 
συνέλθη είς νέαν συνεδρίασιν. ’Εάν δέ τό γεγο
νός αύτό συνέπιπτε πρός τήν τελευταίαν ημέραν 
τής συνόδου, θά άπέβαινεν αληθώς ανησυχητι
κόν καί δύναται νά φαντασθή τις τόν άτυχή 
αύτόν πρόεδρον έδρεύοντα άδεαλείπτως άπό τού 
αύγούστου μέχρι τού νοεμβρίου, καθ’ ύν χρόνον 
οί ευτυχείς αύτού συνάδελφοι θά ένετρύφων άνέ- 
τως άπολ.αύοντες τών ηδονών τής Θήρας κα’- 
τής έξοχής.

Καί τό γεγονός τής έγκαταλείψεως τού προέ
δρου συνέβη πράγματι, άνευ φαντασιοκοπημά
των, έπί τής προεδρεία; τού κ. Δένισον. Μείνας 
μόνος έν τω νομοθετικώ περιβόλι.» περί την τρί- 
την ή τετάρτην ώραν τής πρωίας, ήναγκάσθη 
νά πέμψη άγγελον καί καθικετεύσω αγαθόν τινα 
βουλευτήν ν’ άφήση πρός στιγμήν τήν κλίνην 
αύτού καί έλθών είς τήν Βουλήν άπαλλάξη αύ
τόν προφέρων τήν τυπικήν πίότασιν, περί άνα
βολής. Ώς έκ περισσού διηγούνται μάλιστα ότι 
ό βουλευτής ούτος δέν εύρέθη καί τόσον εύκόλως 
καί ούκ ολίγοι νομοθέται άσπλαγχνοι εύρον άρ-
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κετα  διασκεπαστικόν νά άρνηθώσι τό  εύσεβές 
αύτό καθήκον.

Α λλω ς  ου.ως 6 πρόεδρος είνε πρόσωπον τα  
μάλα  τιμώμενον, περιβαλλόμενου ύπό τοϋ σεβα
σμού πάντων και θεωρούμενο·/ ώς ένσάρκωσις 
ολων τω ν  παραδόσεων, όλου τοϋ μεγαλείου, όλου 
τοϋ άξιώμ.ατος τής Βουλής.

Επί τής δυναστείας τω ν Τυδοριδών καί Στυαρ- 
τών, ώς εν Γ αλλία  έπί τω ν  Βοναπαρτών, έξελέ- 

γ ε το  ύπό τοϋ μονάρχου, ώ  καί ϋπηρέτει ότέ 
μέν ώ ;  δργανον πιέσεως ότέ δέ ώς πράκτωρ 
διαφθοράς. Μέχρι δέ πρό εκατόν είκοσι περίπου 
ε τώ ν  ύπήρχεν ¿ τι εν τ ω  βρεττανικω  θησαυροφυ- 
λακείω  θυρίς (g u ic h e t )  ίδ ια ιτ  έοα δ ιά  τη ν εξα 
γοράν τώ ν  r a î  έφ’  ολων τω ν  ϋποβαλλομένων εις 
τη ν Βουλήν τώ ν  Κοινοτήτων ζητημ-άτων, τό  δέ 
όριζόμενον ΰπό τοϋ ύπουργείου τίμ ημ α  παρήλ- 
λασσε, κ α τά  τή ν σημασίαν ήν άπέδιδον είς τό 
αποτέλεσμα, μ ετα ξύ  διακοσίων καί πεντακοσίων 
λιρών στερλινών κ α τά  κεφαλήν.

Φυσικω τ ω  λόγω  οί ανεξάρτητοι βουλευτα1 
ετρεφον πρός τόν πρόεδρον βαθυτάτην περιφρόνη- 
σιν καί έξείήλουν πολλάκις τή ν αποστροφήν αυ
τώ ν δ ιά  παραδόξου τρόπου. Πρακτικόν τ ι  τοϋ 
1610 βέβαιοί ό τι ό σίρ Ε. Χέρβερτ, « ά ν τ ί  νά 
εκβάλη τον πίλον αύτοϋ πρός τόν πρόεδρον, άνα- 
χωρών έκ τού βουλευτηρίου, εξέβαλε τή ν γλώ σ 
σαν του καί τόν ¿μυκτήρισε θέτων επί τής ρι- 
νός τή ν χεΐρα » .  'Α λ λ ο τ ε  πάλιν είς βουλευτής 
¿πλησίασε τροχάδην είς τό  προεδρείου καί, «παρά  
πάντα  τά  ε’ θιμα τής κοινοβουλευτικής εύπρε- 
πείας, έβαλε τρομερωτάτην κραυγήν είς τό  ούς 
τοϋ προέδρου » .  Είς πολλφ  μεταγενεστέρους έτι 
χρόνους ο έντιμος κ. Φέργους Όκοννόρ ώφΟη πη- 
δών έπί τού όκρίβαντος καθ’ ήν στιγμήν ό πρόε
δρος, έν ευκαιρία διακοπής τή ς  συνεδριάσεως, 
ήσχολεϊτο νά φάγη μ.ίαν κοτολέταν, ήρπασεν 
αυτήν καί τήν κατεβρόχθισε πρό τώ ν  οφθαλμών 
αύτών τού προέδρου. Δέον όμως νά προσθέσω- 
μεν δ τι δ έντιμος κ. Φέργους Όκοννόρ, προ και
ρού ήδη  παρέχων υπόνοιαν παραφροσύνης, την 
έσπέραν εκείνην διεσκέδασε πάσαν αμφιβολίαν, 
ήτες ήδύνατο νά ϋπάρχη έ τι περί τή ς  κ α τα - 
στάσεώς του ταύτης.

Σήμερον δμως δ πρόεδρος τυγχάνει παρά τώ ν 
συναδέλφων αύτοϋ πάσης τής όφειλομένης αυ τω  
εύλαβείας. Τόν τίτλο ν  αύτόν Speaker φέρει 
δ ιότι δμιλεϊ έξ ονόματος τής Βουλής καί α ν τ ι
προσωπεύει αύτήν έπισήμως. Α ί άποδοχαί αυτού 
είνε πέντε χιλ.ιάδων λιρών στερλινών άνευ επισή
μου κατοικίας ούτε άλλω ν τυχαίων εξόδων, ή  δέ 
ίεραρχική αύτοϋ θέσις καί ή  σημασία έν τ ω  I 
Κ ρά τε ι είνε προφανώς πολλω  ύπερτέρα εκείνης 
ήν ή  πολιτική ημών α γω γή  άποδίδωσι τοις 
προέδροις τώ ν  ήμετίρων συνελεύσεων.

Ή  εκλογή αύτοϋ ένεργεΐται κα τά  πάσαν νέαν

σύνοδον. "Εν μέλος τής Βουλής προτείνει είς ψη
φοφορίαν τό όνομα αύτοϋ καί άν δέν ύπάρχη 
άντίροησις, το  προτεινόμενον όνομα άνευφημεϊται. 
’Ενίοτε δμως ή  εκλογή δ ίδει αφορμήν είς μακράς 
συζητήσεις, ε'στιν ότε δέ καί είς όνομαστικάς 
κλήσεις. Ά λ λ ’ είθισται έν τούτοις νά διατηρή- 

I τα ι είς τ ά  καθήκοντα αύτοϋ δ Σ π ή κ ερ  τής 
προηγΟυμένης συνόδου, πλήν άν αύτός ούτος 
δώση τή ν  παραίτησιν αύτοϋ. Δυνατόν οΰτω νά 
συμ,βή ώστε δ πρόεδρος νά μή άνήκη τή  πλειο
νοψηφία. Κ α ί τούτο μ.άλιστα συμ-βαίνει συχνό
τ α τα · —  άλλη  πάλιν αύτή ανωμαλία αξιοση
μείωτος έν τ ω  μοναδικό» τούτω  συντάγματι, τω  
συντεταγμένο/ έκ παρενθέτων τεμ.αχίων ώ ς μω- 
σαίκόν, έν ω  α ί άρχαί καί παραδόσεις, φαίνονται 
ώς συγκρουόμεναι καί άντιφάσκουσαι, ακριβώς 
διότι είνε παρατεθειμ,έναι άλλήλα ις χωρίς νά 

καταστρέφωσιν άλλήλας.

’Α λ λ ά  μήπως ή αύτή άντίφασις δέν έπικρατεί 
καί έν τ ω  τρόπω τής έκλογής; τή  αύτή  ήμερα 
τής ένάρξεως τή ς συνόδου, έπί τή  όητή προσκλή- 
σει τής άνάσσης, άποσύρονται αί Κοινότητες είς 
τή ν αίθουσαν τώ ν συνεδριάσεων αύτών ΐνα προ- 
βώσιν είς τή ν έκλογήν προέδρου. Ά λ λ ’ εύθύς 
πρώτη πράξις αύτών είνε νά προκαλέσωσι τήν 
άνάγνωσιν νόμου έν ώ  όητώς λ έ γ ε τα ι πάλιν δ τ ι 
ή έξουσία τοϋ Κοινοβουλίου δέν απορρέει έκ τής 
βασιλικής θελήσεως, ά λ λ ’ είνε καί προγενεστέρα 
καί ύπερτέρα αύτής. Κ ατόπ ιν μόλις άποφασί- 
ζουσι τή ν έκλογήν καί ύποβάλλουσιν αύτήν « τ α -  
πεινώς» είς τήν βασιλικήν έγκρισιν! Είνε άληθές 
δ τι τό  στέμμα ούδέποτε άρνεΐται τή ν  έγκρισιν 
αύτήν. Ά λ λ ’ έπί τέλους ήδύνατο καί νά τό  
πράξη, καί άφοϋ ζη τε ίτα ι άπαξ, άρα θεωρητι- 

κώς εινε άναγκαία.

Τό έργον τοϋ προέδρου συνίστατα ι ούσιωδώς 
είς τό  βεβαιοϋν τήν προτεραιότητα καί δ ια τη 
ρεί·/ τή ν  τάξ'.ν, ένεκα δέ τής διπλής τα ύ τη ς  έν- 
τολής έπ ιβάλλετα ι αύτό» άκρα έπαγρύπνησις, 
δ ιότι έκπληροΐ αύτήν αύτότατος καί μηδόλως 
βοηθούμενος, ώς παρ’ ήμϊν ύπό γραμματέων. Α 
ληθώς είς τά ς  ένδιαφερούσας συζητήσεις ή  σειρά 
τοϋ λόγου τώ ν  ρητόρων κανονίζετα ι σχεδόν πάν
το τε  έκ τώ ν  προτέρων μεταξύ  τώ ν  φρουρών τής 
τά ξεω ς  τοϋ κόμματος (W h i p ) ,  δ δέ πρόεδρος 
άποδέχετα ι αύτήν. Ά λ λ ά  κ α τά  θεωρίαν, συχνό
τ α τ α  δέ καί έν τή  πράξει, τούλάχιστον είς τάς 
δευτερευούσας συζητήσεις, έπ’ αύτής ήδη  τής 
συνεδριάσεως καί δ ι’ άπλού χαιρετισμού δ βου
λευτής ζη τ ε ί  τόν λόγον. Α ν ά γ κ η  λοιπόν δ πρόε
δρος νά είνε πάντοτε έτοιμος νά συναρπάση διά 
τού βλέμματος τήν άφωνον αύτήν αίτησιν καί 
νά έπινίύστ) είς αύτήν. Πρός τούτοις συμβαίνει 

I ένίοτε πολλοί βουλευταί συνάμα νά έγείρωσι τόν 
πίλον κα ί έν το ιαύ τη  περιπτώσει είνε πάντοτε 

I λεπτόν τό  ζή τη μ α  νά λύση τήν δυσκολίαν· όταν
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ύπάρχη άμ.φιβολία, δ πρόεδρος συνήθως προαι- 
Ιρεϊται νά έκκαλή τή ν  άπόφασιν είς τή ν Βουλήν 

χύτην.
Ά λ λ ω ς  δέ φροντίζει πάντοτε έπιμελώς νά μή 

ΐπ ιβάλλητα ι, νά μή είσάγη τό  προσωπικόν στοι
χείου έν τή  συζητήσει καί νά περιορίζηται αύ- 

ι στηρώς είς τ ά  καθήκοντα αύτοϋ ώς έκτελεστοϋ 
ί τής γενικής θελήσεως. Έ π ί τοϋ σημείου τούτου 
, ωθεί πολλάκις τήν λ επ τό τη τα  μέχρι τοσούτου,
1 ώστε άπέχει νά έςενέγκη γνώμην κα ί έν αύτή  τή  
συζητήσει πειθαρχικού μέτρου ού ή εφαρμογή θά 
άνέκειτο α ύ τφ  έν το ’ύτοις. Κ α ί δέν είνε δ ιά  τήν 

1 Βουλήν δ πρόεδρος κύριος ή  άρχων, ά λ λ ' ούδέ 
κ&ν δδηγός άπλώς, είνε μόνον όργανον τώ ν  θε

λήσεων αύτής.
Εντεύθεν είνε δυσχερέστατον νά δρισθή έπα- 

κριβώς ή  δικαιοδοσία αύτοϋ, καθ’ όσον άλλως 
ούδέ διαγράφετα ι ύπό κειμένου τινός. Ο ϋ τω  δέν 
δύναται ούτε νά δ ια τά ξη  τή ν σύλληψιν βουλευ- 
τοϋ έστω  καί δ ι’ έγκλημα φανερόν, ούτε νά 
δ ια τά ξη  τή ν  ε'ξωσιν αύτοϋ ά π ό τή ς  αιθούσης τώ ν 
συνεδριάσεων. Δικαιούται μόνον νά άνακαλέση 
είς τή ν τά ξιν  τούς παραβαίνοντας τήν κοινοβου
λευτικήν έθιμονυπίαν καί νά παρατηρήση άπλώς 
είς ένα ρήτορα δ τι άπομακρύνεται τού ζη τή μ α 
τος. Τ ό  σπουδαιότερο·/ ίσως αύτοϋ προνόμιον είνε 
δτι ψηφοφορεί ύστατος καί κ α τ ’ άκολουθίαν δ ί
δει τήν ροπήν αύτός έν περιπτώσει ίσοψηφίας. Τό 
γεγονός δέ τούτο συνέπεσεν ίστορικώς έπί κρισι- 
μ ω τά τω ν περιστάσεων, καθ’ ας σπουδαιότατα 
όντως εθνικά συμφέροντα εύρέθησαν έξηρτημένα 

έκ τή ς  ψήφου τού προέδρου.
Ά λ λ ά  καί μόνον διά τή ν ένδελέχειαν ήν άπαι- 

τούσι-τά καθήκοντα τού προέδρου πόρρω άπέχουσι 
τοϋ νά ώσιν είδος άμεριμνομερίμνης. Είνε έργα- 
σία άληθής τό  νά προεδρεύη τις  πραγματικώς 
πεντάκις τή ς  έβδομαδος συνεδριάσεων διαρκου- 
σών άπό τής τε τά ρ τη ς ώρας μ ετά  μεσημβρίαν 
μέχρι τής δευτέρας καί τρ ίτης ώρας τής πρωίας, 
ένίοτε δέ κα ί πλέον. Ί ’πολογίζουσιν δ τι εδρεύει 
κα τ’ ενιαυτόν κα τά  μέσον δρον χιλίας διακοσίας 
ώρας πρό τοϋ μεσονυκτίου καί εκατόν πεντή- 
κοντα μ ετά  τό  μεσονύκτιον. Κ α ί άν ή  έξουσία 
αύτοϋ άνανεωθή έπί σειράν τ ινα  ένιαυτών, τό 
άθροισμα κ α τα ν τά  έν τέλ ε ι ούκ εύκαταφρόνη- 
τον. Είς πρόεδρος, δ κ. Σιάβ-Λεφέβρ, ήρίθμησεν 
δτι διήλθεν έπί τοϋ προεδρικού εδωλίου πλείους 
τώ ν δεκαπεντακισχιλίων νυκτερινάς μόνον ώρας.

Ά λ λ ά  καί τό ποσόν τής διεξαγομένης έργα- 
σίας ύπό τής Βουλής τώ ν  Κ ο ινοτή των έν τ ω  
δ ιαστήματι μιας συνόδου είνε πάντοτε σημαντι- 
αώτατον. Α ί συνεδριάσεις είνε ή ττο ν  θεατρικαί, 
μακρότεραι δέ καί γονιμώτεραι ή  παρ’ ήμϊν. 
Ά λ λ ω ς  δέ καί ή συνήθεια τοϋ συνεδριάζει·/ τήν 
εσπέραν ή  έκπλήττουσα τούς ξένους εξηγείτα ι έκ 
~οϋ δ τ ι καθ ίσ τα τα ι οΰτω δυνατόν νά παρατεί-

| νωσι τή ν  συζήτησιν έπ’ αόριστον, δ ικα ιολογείτα ι 
| δέ κα ί ύπό τή ς  παρεχόμενης ώφελείας είς τόν 
I τόπον έκ τή ς  χρησιμοποιήσεως τώ ν  πρώτων καί 
I τής έμπειρίας έν τ ω  Κοινοβούλιο» τώ ν  μεγάλοιν 
| βιομηχάνων, τώ ν  έξοχων νομομαθών καί παντος 
I είδους έπιστημόνων, οΐτινες όντες άπησχολημένοι 
! τό  πλεΐστον κ α τά  τή ν  ημέραν είς τ ά  ιδ ιω τικά  
' αύτών συμφέροντα, δύναντκι νά έπασχολώσι τάς 
I εσπέρας άνετώτερον είς τή ν μέριμναν τώ ν  δη- 

ι μοσίων.
Π λήν δέ τούτου καί ή  εργασία τώ ν  έπιτροπών 

είνε λ ίαν ενεργό; έν τή  Βουλή τώ ν  Κοινοτήτων. 
Είκοσιν δλα ι έπιτροπαί κ α τ ’ έλάχιστον συνέρχον
τα ι  καθ’ έκάστην άπό τής μεσημβρίας μέχρι 
της τε τά ρ τη ς ώρας, καί ή σωρεία τώ ν  άναφορών, 
εκθέσεων καί παντοειδών Κυανών βίβλων, ή τις 
είνε τό  προϊόν τώ ν  έργασιών αύτών, άποτελεί 

κ α τ ’ έτος πλείους τώ ν  80  τόμ ω ν είς 8°*.

Χαρακτηριστικόν ιδ ίωμα τή ς Βουλής τώ ν  Κοι
λοτήτων, δπερ ούδέποτε κα τέστη  σταθερόν είς 
τ ά  Κοινοβουλευτικά έθιμα τώ ν  ηπειρωτικών Κρα
τώ ν, είνε καί ή εύκολία μεθ* ής κ α τα ρ τίζε τα ι 
είς γενικήν επιτροπήν πρός έπιτάχυνσιν τή ς  συ- 
ζη τήσεω ς κα ί τή ς  ε’κπονήσεως ενός νόμου. Ή  
γενική δέ αΰ τη  έπιτροπή κ α τ ’ ούδέν άλλο δ ια 
φέρει τή ς  συνήθους συνεδριάσεως ή διά τής γ ι-  
γνομένης άλλαγής είς τη ν έδραν τή ς  προεδρείας· 
δ πρόεδρος παραχωρεί την θέσιν αύτοϋ είς τόν 
C h a irm a n  o f  w a ys  an d  m ean s , πρόσωπον 
άντιστοιχοϋν περίπου είς τόν άλλαχοϋ πρόεδρον 
τής έπί τού προϋπολογισμού έπιτροπής, καί άπό 
τής στιγμής εκείνης ή Βουλή θεωρείται ώς ούχί 
πλέον τακ τικώ ς συνεδριάζουσα, ά λλ ’  ώς έν έπ ι
τροπή. Ή  συζήτησις λαμβάνει τό τε  ύφος οίκειό- 
τερον κα ί πρακτικώτερον, μέλη τ ά  δποϊα μένουσι 
συνήθως ιχθύς άφωνοι έν τα κ τικ ή  συνεδριάσει, 
λύουσιν αίφνης τά  δεσμά τής γλώσσης, ή αύ- 
στηρότης τοϋ κανονισμού χαλαρούται έπίσης, 
δ ιαλέγοντα ι μάλλον ή  συζητοϋσι καί ή  έργασία 
προχωρεί- τούτο δέ τ ό  σύστημα είνε συνήθως 
ωφέλιμον καί γοργότερον περί τή ν δ ιεξαγω γήν 
νομ,οσχεδίων κ α τ ' άρχήν ήδη παραδεδεγμένων. 
Κ α ί είνε άπορον τω όν τι πώς δέν ένεκλιμ.ατίσθη 

τούτο καί έν τοΐς ήμετέροις Κοινοβουλίοις.
Έ ν  κεφαλαίο» δέ α ί κυρ ιώ τα τα ι φράσεις δι’  

ών τό  νομοσχέδιον διέρχεται μέχρι; ού φθάση νά 
έγγραφή οριστικό»; έν τή  Νομοθετική Βίβλο» 

(S ta tu te  B ook ), είσίν αί έπόμεναι·
Κ α τά  πρώτον ή  προφορική δήλωσις του ύπο- 

κειμένου τού νομοσχεδίου ύπό τοϋ είσηγητού αύ
τοϋ. Τούτο δέ κ α λε ίτα ι «  α ίτησις εισαγωγής » .  
Ό  πρόεδρος καλεί τόν εισηγητήν είς τή ν γραμ- 

μην καί ή κατάθεσις έκτελεϊτα ι.
Τό νομοσχέδιον έγγράφεται έν τή  ήμερησία 

δ ια τά ξε ι είς πρώτην άνάγνωσιν, ή τις  είνε συνή
θως άπλή διατύπωσις. Δυνατόν όμως νά συμβή
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ενίοτε όπως ή κατά τού νομοσχεδίου άντίρρησις 
έκδηλωθή άπό τη; στιγμής ταύτης, καί μόνον 
δια ψιθυρισμών η ενδείξεων αποδοκιμασίας.

Ερχεται κατόπιν ή δεύτερα άνάγνωσις καί 
τότε συνάπτεται ή μάχη έπί τής ουσίας. “Αν δέ 
ή άρχη έξελθγ, νικηφόρος έκ τής συζητησεως, 
τούντεύθεν υπάρχει ελπίς νά πραγματωθή εις 
νόμον. Άλλ’ ύπό ποιαν μορφήν ; Ούδείς ακόμη 
δυναται να το προΐδν). Αί τροπολογίαι καί άν- 
τιτροπολογίαι βρίθουσι καί κατά το χρονικόν 
κύτό διάστημα τής έμβρυολογικής τοΰ νομοσχε
δίου καταστάσεως γίνεται συνήθως ή πρότασις 
περι καταρτισμού τής Βουλής εις γενικήν επι
τροπήν προς όιεκπεραίωσιν τής έκπονήσεως αύτού. 
Άλλ’ αν ολίγον τι τό μέτρον τοϋτο έρεΟίση τά 
πνεύματα, ή πρότασις αΰτη εγείρει νέαν άντί- 
στασιν καί χρησιμεύει ώς κείμενον πρός νέαν 
συζήτησιν. Αλλ επί τέλους ή πρότασις όπως 
«εγκαταλειφθή ή προεδρική έδρα», τιθεαένη εις 
ψηφοφορίαν ύπό του προέδρου, γίνεται δεκτή καί 
ή Βουλή καταρτίζεται εις ε’πιτροπήν.
_ Συνήθως μία τοιαύτη συνεδρίασις έν επιτροπή 
έξαρκεϊ πρός διατύπωσιν οριστικού κειμένου. “Αν 
όμως δέν άρκέσγ,, κατά τό τέλος τής συνεδριά- 
σεως έν μέλος προτείνει νέαν τοιαύτην, τοϋθ’ 
όπερ̂  καλείται to report progress, ήτοι βε- 
βαιούν ότι τό ε'ργον προοδεύει, άλλά δεν έπερα- 
τωθη ετι. Γούτο δέ επαναλαμβάνεται οσάκις 
ύπάρχει άνάγκη.

’Αφού δέ οΰτω λάβη τό νομοσχέδιον τόν δρι- 
στικον τύπον τής συντάξεως αύτού, επανέρχεται 
προ τής Βουλής εις τρίτην άνάγνωσιν καί μόνον 
πλέον δυσαποθάρρυντοι αντίπαλοι θά έπεχείρουν 
τότε τελευταίαν κατ’ αύτού έφοδον.

Τό νομοσχέδιον έψηφίσθη τέλος, καί είνε ήδη 
τοιούτον ώστε νά παραπεμφθή εις τήν Βουλήν 
των λόρδων· θά διέλθη αύθις διά τής επιδοκιμα
σίας των τριών αλληλοδιαδόχων αναγνώσεων. 
’Εάν έκειθεν διεκφύγγ, άνευ τροπολογιών, οπερ 
άλλως σύνηθες, θά έπανέλθγ, πάλιν πρό τής Βου
λής τών Κοινοτήτων καί τότε μόνον, άφού πρό- 
τερον άμφότεραι αί Βουλαί παραδεχθώσι τήν 
αύτήν σύνταξιν, θά ύπόκηται δικαιωματικώς εις 
τήν ύπερτάτην διατύπωσιν τής βασιλικής έγ- 
κρίσεως.

Αί διάφοροι αύται φάσεις τής επιπόνου κυ
κλοφορίας παρακολουθούνται έκ τού σύνεγγυς ύπό 
στρατού όλου κοινοβουλευτικών μαιών. Ή  Βουλή 
τών Κοινοτήτων δεν έχει έφορους κληρωτούς, ώς 
ουδέ γραμματείς έκ τών μελών αύτής, άλλά μίαν 
διαρκή διοίκησιν, ής ό προϊστάμενος είνε ό γνω
στότατος διά τάς είδικάς αύτού εργασίας σίρ Τ. 
Έρσκιν Main, clerck of the house. Ό  προϊ
στάμενος ούτος έχει κατοικίαν έν τω Μεγάρω 
τού Ούέστμινστερ μετ’ αποδοχών 2,500 λιρών

στερλινών καί διευθύνει δλόκληρον έπιτελείον 
υπαλλήλων, γραφέων καί αξιωματικών.

Ό σημαντικώτερος έκ τούτων είνε ό αξιωματι
κός τών όπλων, ό έκπροσωπών τήν έκτελεστικήν 
δύναμιν τής Βουλής· αί άποδοχαί αύτού ε’ισι 
1200 λιρών στερλινών καί έχει τό ειδικόν κα
θήκον τού νά μετατοπίζω τήν βαρεϊαν έκ χρυσαρ- 
γύρου ράβδον, όταν ό πρόεδρος καταλαμβάνω ή 
καταλείπω έδραν αύτού, ώς καί τού νά έκ- 
διώκω % θέτω κράτησιν, L r l  rjj ψ ήρω  τής 

! Βου.Ιής, τά μέλη τά ϋποπίπτοντα εις τήν ποινήν 
τών πειθαρχικών τούτων μέτρων. Τό «μικρόν οί
κημα»  ̂τού Μεγάρου τού Ούέστμινστερ, όπερ είνε 
φυλακή αρκούντως εύμαρής διηρημένη εις τέσ- 
σαρα δωμάτια μετά δύω παραθύρων πρός τόν 
Γάμεσιν, είνε ύπό τήν άμεσον αύτού έξουσίαν 
καί συνέχεται πρός τήν ιδιαιτέραν κατοικίαν 
αύτού.

Ί πάρχουσιν έπειτα: ό νομικός σύμβουλος τού 
προέδρου, ό έφημέριος, οί κύριοι ύπάλληλοι καί οί 
βοηθητικοί, ών οί τελευταίοι εΐσι διανενεμημένοι 
εις τέσσαρα υπουργήματα, εις ά διήρηται καί 
ή διοικητική υπηρεσία, είσί δέ τά έπόμενα.

Ό  τω ν  δημοσίω ν νομ οσχεδ ίω ν  (Public bill 
Olfice), επιτετραμμένος τήν υπηρεσίαν τών ύ- 
πουργικής αρχής νομοσχεδίων, τά τής έκτυπώ- 
σεως και διανομής αύτών, συμπεριλαμβανομένων 
και τών τροπολογιών.

Ό  ί.τί τω ν  ίδ ιω τ ιχ ώ ν  νομ οσχεδ ίω ν  (Pri
vate Bill office), δστις παραλαμβάνει τά το
πικού διαφέροντος νομοσχέδια καί υποβάλλει 
αύτά τώ νομικω συμβούλιο, πρός βεβαίιοσιν ότι 
δέν παρουσιάζουσι τυπικόν τι αμάρτημα.

Ο έ π ί τή ς  'Ε π ισ ή μ ο υ  Έ ,φημερίδος, ήτοι έπι- 
τετραμμένος τά πρακτικά.

Ό  ¿π ί τώ ν  συνεδρ ιάσεω ν, όστις παρασκευά
ζει τάς ήμερησίας διατάξεις, αποστέλλει τάς 
προσκλήσεις, άναγράφει τάς κοινοβουλευτικά; 
πράξεις καί συγκεντροϊ έπί ταύτό τήν έογασίαν 
τών έπιτροπών.

Ό  ολικός προϋπολογισμός τής Βουλής τών 
Κοινοτήτων συμποσούται εις 50,644 λίρας στερ
λίνας (ήτοι περίπου 1,267,000 φράγκων). Γνω
στόν δέ οτι ή λειτουργία τού βουλευτού είνε 
άμισθος έν τή Μεγάλη Βρεττανία, οΰτω δέ καί 
τό μονοπώλιον αύτής έξασφαλίζεται μόναις ταϊς 
άριστοκρατικαΐς τάξεσι.

Ή  άναβολή εινε ό οκνηρότατος τρόπος τού 
δαπανάν τόν χρόνον. Ή κάκιστη αΰτη συνήθεια 
αυζάνει όσημέραι δολίως ύφέρπουσα καί έπί τέ
λους καθίσταται πανίσχυρος.

—  Δύναταί τις νά είπω περί ανθρώπου μηδέν 
πράττοντος ότι πράττει τό κακόν.

ο ΔΑΙΜΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΤΣ ΚΡΗΤΑΣ

Κακοποιοί —  Σ το ιχειά  —  Φιλοπαίγμονες —  Νηρηίδες.

Έχουσιν άδικον οί θεωρούντες τόν διάβολον 
κηγήν άποκλειστικώς παντός κακού· διότι, κατα 
-ούς Κρήτας, ό άντιπολιτευόμενος ούτος τού Ου
ρανού πειράζει μέν τόν άνθρωπον καί προσπαθεί 
ά̂ τόν προσηλυτίσω, άλλά καί όέν άπαςιοϊ 

ενίοτε νά παίζω πρό τού θνητού πρόσωπον γελω
τοποιού. Καί πιθανόν μέν έπιδεικνύων οΰτω τήν 
εύφυίαν του έχει προσηλυτιστικού; σκοπούς, άλλά 
καί τις έγγυϊται 6τι ταύτα ύποθέτοντες όέν 
τόν συκοφαντούμεν, άφ’ ού ούδέν ΰποπτον άνε- 
καλύφθη μέχρι τούδε ύπό τάς κωμωδίας του; 
Δυστυχώς τό παρελθόν του δέν έμπνέει πολλην 
εμπιστοσύνην καί ή χρωματίζουσα τήν εύφυίαν 
του Ιδιοτροπία ήκιστα συντελεί πρός έπιτυχίαν 
τών δραμάτων του, μ’ όλον ότι θέλομεν νά πι- 
στεύσωμεν ότι, έπειδή ζή έν όμίχλω, ώς οί “Αγ
γλοι, κατ’ ανάγκην εΐνε ιδιότροπος. Όπως δή
ποτε όμως έχει καί τάς φαιδράς του ώρας δ 
βασιλεύς τού ζόφου. Άλλά καί ύπηρετεϊ τόν 
άνθρωπον καί άντί κακούργου διώκτου παρου
σιάζεται ένίοτε φύλαξ καί προστάτης. Αί τε- 
λευταίαι όμως αύται ιδιότητες δέν άποκλείουσιν, 
ώς εΐνε εύνόητον, άπ’ αύτού τήν πρός το κακο- 
ποιεΐν τόν άνθρωπον ροπήν, ήτις είνε έκ τών 
κυριωτέρων αύτού γνωρισμάτων. Καί έπομένως 
έχομεν δαίμ.ονας κακοποιούς ( κακά πράμμ.ατα, 
πειρασμοί, πονηροί κ. ά.), δαίμονας φιλοπαίγ- 
μονας ( Άνασκελάδες) καί δαίμονας εύεργέτας 
(στοιχειά). Αί νηρηίδες κείνται μεταξύ δαί- 
μονος καί άνθρώπου καί άμφοτέρων μετέχουσιν.

* *
♦

Κ ακοποιοί. ΙΙάσαι αί έγκεφαλικαί νόσοι 
αποδίδονται εις ένεργείας τού διαβόλου και οί 
φρενοβλαβείς, ιδίως δέ οί μονολογούντες, θεω
ρούνται ώς βλέποντες τούς δαίμονας καί συνδια- 
λεγόμενοι μετ’ αύτών. ΙΙερι τούτων δε λεγουσιν, 
ότι « έχουν παρμ-ένον τόν νού των τα κακα πράμ.- 
ματα ». Τούτ’ αύτό λέγουσι καί περί τής φωνής 
καί άκοής τών μ.ή έκ γενετής κωφαλάλων. Ά -  
φίνομεν τά έκ τής Γραφής παραληφθέντα περί 
ίνοικήσεως έν τω άνθρώπω δαιμόνων, δΓ ών έξη- 
γούσι τάς παρακρούσεις, τάς κραυγάς καί τας 
«γωνίας τών έπιληπτικών, τών ύστερικών κ. λ.

Διατρίβουσι δέ οί κακούργοι δαίμονες εις τούς 
ποταμ.ούς, τάς φάραγγας καί λοιπά βαθέα τής 
γής χάσματα, καί έστιν ότε εις τά νεκροταφεία 
καί ιδίως τά τουρκικά. Ό  πλησιάζων έπομένως 
εις τά μ.ερη έκείνα άνθρωπος π α τά σ σ ε τα ι (η 
βυστηρίζεται ), εάν δέν είνε έφωδιασμ-ένος διά 
φυλακτηρίου, ή έάν πλησιάζων δέν κάμτ, τόν 
σταυρόν του καί ψιθύρισα, προσευχήν τινα. Ο 
παταχθείς δέ αισθάνεται μόνον αίφνίδιον κεφα

λόπονον καί β οήν  εις τά ώτα· καί έάν δέν 
καταφύγη εις τούς έξορκισμ.ους τών ιερέων, εις 
τής γητιαίς ( γοητείας) τών γραιών καί εις 
τού; ά να γνώ στα ς , ϊνα άναγνώσωσιν επι τής κε
φαλή; του τό μαγικόν βιβλίον τού Άγιου Κυ
πριανού, διατρέχει ού σμικρόν κίνδυνον.

Φαίνεται δέ ότι έχουσιν ένίοτε αΐσθησίν τινα 
τής άδικίας, διό ϊνα δώσωσιν όψιν δικαίας έκδι- 
κήσεως εις τάς κακουργίας των στρωννύουσι τάς 
τραπέζας των κατά την μεσημβρίαν εις τά έ
ρημα σταυροδρόμια καί γευματίζουσιν άόρατοι. 
Καί διερχόμενος ό δυστυχής άνθρωπος έκειθεν 
καταπατεί έν άγνοια του καί τραπέζας καί 
δαιτυμόνας καί έμβάπτει τούς ρυπαρούς πόδας 
του εις τάς λοπάδας, έξ ού λαμβάνοντες αιτίαν 
οί δαίμ.ονες τόν βνστηροννε.

Άλλά καί όταν εΐνε συγκεκλημένοι ύπό τών μά
γων (')δ ιά  νά άνακοινώσωσε μυστικόν τι, —  ότε 
άκούει τις έν τω τόπω τής συναθροίσεως απερί
γραπτου θόρυβον καί πετροβολισμ.ούς και βλέπει 
σπινθήρας καί φλόγας —  καί τότε βασκαίνουσι 
τούς διαβάτας. «Ό  Ι’ιαννακός άπό τή Βιάννο 
—  κατά τινα παράδοσιν—  έπέρνα μ.ιά νύκτα 
άπό ένα τόπο πού 'χάνε ν ζα δ έ τ ι.  “Ηκουσε το 
πατιρντί καί τό κακό πού γινούντονε, κ.' έστρά- 
φηκε νά 'δή. Μά εύθύς άκούει μιά σουβλιά δυ
νατή μέσα ’ς τά κόκκαλά του . . .  Τά όε αύριο 
έκοίτουντον άπό φοβερούς ρεμ.ματισμους και τ ς 
είχε ώστ’ άπού ζούσε ».

'Ε νόσω  τά  νεογνά είσιν άβάπ τισ τα  ό πατήρ τω ν 
ή άλλος τ ις  άνήρ πρέπει νά κοιμάται κα τά  τά ς  
νύκτας πλησίον αύτών καί νά τά  έχη μ.άλιστα 
δεδεμένα διά τή ς  ζούνης του, άλλως φόβος ύπάρ- 
χει μή άρπασθώσιν ύπό τώ ν δαιμώνων. Α π α ι 
τ ε ίτα ι δέ φύλαξ άνήρ καί ούχί γυνή, διά λόγον 
ον δέν δυνάμ,εθα νά άναφέρωμ,εν ένταύθα. Περί 
τού έθίμου τούτου τώ ν  δαιμ-Ovojv ηκουσαμεν τήν 

έξής παράδοσιν
«Ένας παπάς άπό τό Λασίθι έπήγαινε ή 

ώρα μεσάνυκτα νά 'πά λειτρουγήστ, ’ς ένα ’ξω- 
μ-ονάστορο. Αέρας έφύσα δυνατός. Ό  παπάς έ
πέρνα άπό ένα άγριο λαγκάδι καί μιά κοπανιά 
άκούει φωναίς μικρού κοπελιού. Έκατάλαβε πώς 
τώχανε παρμένο οί καταργήταις κ’ ήρχιξε τό 
διαβαστικό ... Δέν εΐχε λάθος: ήτονε κηόλα κο- 
πέλι καί τό ρίχτανε οί καταραμένοι ό ένας τ’ 
άλλού άπό τό ένα βουνό ίσα με τ’ αλλο και 
'σάν τ’ς έσφιξε τό διαβαστικό τό ’πετάξανε 'ς 
τού παπά τήν άγκάλη ζωντανό άκόμη».

Δέν συρίζουσι κατά τό μεσονύκτιον, διότι κατά 
τάς ώρας έκείνας οί δαίμονες εύρίσκονται εις κί- 
νησιν καί έκλαμ-βάνουσι τόν συριγμον αντι κλη- 
σεως. ...

Όσον δ’ άφορα εις τάς πανουργίας, ας ό διά-

1. Ή  πραξις εχει τονρχικόν ονομα r z a C é n ,  γίνετα ι *έ
διά τής άνο,γνώαεως τής Σολομωνικής.
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βολος μ εταχειρ ίζετα ι, ϊνα άποτρέπη έκ τω ν κα
λών πράξεων καί ίδ ια  τής έκτελέσεως τω ν 
θρησκευτικών καθηκόντων τον άνθρωπον ή ¡Αν
θολογία δανε ίζε τα ι εκ τώ ν  συναξαρίων.

•
* »

Φ & λ ο π α ό γ μ ,ο ν ε ς .  'Ονομάζονται Ά τ α σ χ ε -  
.Ιάδες, καθ' ά  λέγουσι, δ ιό τι μία τώ ν  συνηθε- 
στέρων στάσεων, άς λαμβάνουσι, προκειμένου νά 
έμφανισθώσιν εις άνθρωπον, είνε νά έξαπλώντα ι 
α π 'ισχε .Ια  έν τ ώ  μέσω τής οδού. Μεταμορφούν- 
τα ι δέ συνήθως εις όνους. Δ ια τ ί άρά γε  εις όνους; 
Μή ή φήμη τής χαριτοτροπίας τού εύγενοϋς τε 
τραπόδου φθάνει καί μέχρι τού ζοφερού κράτους 
τού 'Εωσφόρου ;

Περί τώ ν  άνασκελάδων ύπάρχουσι πολλαί 
παραδόσεις, έξ ών α ί ακόλουθοι τρεις είσιν αρ
κούντως χαρακτηριστικαί.

«  Ο  Σταθερογιάννης από τά  Βορίζα »πήγαινε 
μια νύκτα 'ς το  Μαγαρικάρι. Πολλοί τον ε’νθυ- . 
μοϋνται· ητονε φω τιά  μοναχή 'ς τή  δουλειά 'πάνω 
κ’ είχε καί καρδιά, πού δέν έφοβάτο μπόμπαις. 
Λέν ή το  άλαργαρισμένος πολύ από τό  χωριό του 
καί θωρεϊ ένα γάιδαρο, μά γάιδαρο, κ’ έστεκε ι 

μέσ’ τή  μέση τού δρόμου. Ή το ν ε  κουρασμένος- 1 
ύ γάιδαρος ήτονε φυστίκι- «Τ όνε  καβαλκεύω;» είπε 
—  τόνε καβαλκεύω. Έκαβαλίκεψε, μά δέν είχε 
καμωμέναις δέκαάσκελιαίς ακόμη καί νά κι’ αρ
χ ίζε ι ό γάιδαρος κ* έψήλωνε. "Έδε χ ά λ ι ! είπε ι 

ό Σταθερογιαννης. Ά μ ε  'ς τό γέρο τό  διάβολο 
γ ιά  γάιδαρος πού μου ’λαχες ! —  Ό  γάιδαρος 
έγέλασε καί τόν έρώτηξε. —  Π άει 'ς τό  διάολο 
ό διάολος; —  Τ ό τ ’ έκατάλαβε ύ Σταθερογιάν- 
νης πώς είχε νά κάμη μ ' 'Α νά σκ ελά ... Ά λ λ ά  
δέν τάχασε, άν καί ήτονε 'ψηλωμένος τρεις τέσσα- 
ρες.πήχες· μόνο σεΐα τό  μαχαίρι του — ήτονε 
μαυρομάνικο, πούνε ύ μάγος τώ ν  κακώ πραμ- 
μ ά τω  —  σύρνει —  γ ια τ ί  λές —  τό  μαχαίρι | 
καί τού τό  καρφώνει 'ς τή  καπούλα. Ευθύς έχα- | 
μήλωσε κι’  άπόμεινε πάλι γάιδαρος. —  Δ ιαολό- 
π ιστε ! τούπε τό τε  δ Σταθερογιάννης. Έ δ ά  θά 
'δής έσύ μέ ποιό 'χεις νά κάμ.ης.Νά ’ δή ςτό  διάο
λο τώ  διαόλω. —  Κ α ί ραβδιά τής £αβδιάς 
τόν έπήγε 'ς τό  Μαγαρικάρι κ’ έγύρισε καβάλα 
πάντοτε. Λέν είπε κανενός άθηβολή καί τό  μα
χαίρι τού τ ’ άφήκε καρφωμένο 'ς τό  κρέας. Ν ά  
τύχη  νά κ τ ίζη  τό τε  σπ ήτια  καί βάνει τόν καλό 
σου δαιμονογάίδαρο κ ' έκουβάλιε πέτραις τού 
Θεού τη ν ημέρα, καί ξύλο, άπ ού ... μή 'ρω τάς . . .  
Τ ά  σπ ήτια  έκοντεύγανε ν’ άποκτιστούνε καί μιάν 
ημέρα καταιβαίνει ή  Σταθερογιανναινα 'ς τόσ ταύ - 
λο καί θωρεϊ τό  μαχαίρι καρφωμένο 'ς τού γα ϊ-  
δάρου τό  κρέας· καί μέ τό νά μή γνωρίζη  τή ν αι
τία ν  τόν έλυπήθηκε καί τού τώ βγα λε. Μ ά ώστέ 
νά τού τό  βγάλη  αρχίζει δ καλός σου άνασκελάς 
—είδους, κλωτσια ίς, σπίθαις, καί χάνετα ι άπό 
'μπρός τ η ς . . .  η

«  "Ενας άλλος έπήγαινε άπό τό  Κάστρο 'ς τής 
Άρχάνα ις καί 'ς τό  δρόμο 'βρίσκει έ'να τουλούμι 
γεμάτο. Κ υ ττα ζε ι κ’ είχε μέλι. Τό  σηκώνει καί 
φεύγει, καί ’ς τό δρόμο έβανε τό  δάκτυλό του 
κάθε ’λ ίγο  ’ς τόν πόρο τού τουλουμιού, τάλειφε 
μέλι καί τώγλειφε. Μ ιάν κοπανιά ακούει τό  του
λούμι κ’ έσάλευε καί τή ν ίδ ια  ώρα ακούει καί 
τού λέει ’ς τ ’  αυτί. —  Γ ια τί, βρέ, βάνεις τό δά
κτυλό σου. . . ;  —  Τ ίτο ν  Ά νασκελάς κ' έφυγε τό 
εύθύς μέ πήδους, σπίθαις καί πα ταγο  . »

α "Ενας άλλος εύρήκε 'ς τ ά  Μ ε ζα ρ λ ίκ ια (* ) 
ένα σκυλάκι καί τό  'πήγε 'ς τό  σπήτι του. Μιά 
παρασκή ’ξημέρωμ.α χάνει τό  σκυλάκι. 'Π ά νω  τό 
σκυλάκι, κ ά τω  τό σκυλάκι, δέν τωΰρισκ». Κ υτ- 
τά ζε ι  άπό κ ά τω  άπό τό  κρεββάτι, θωρεϊ έναν 
Τούρκο ποθαμίνον. Σύρνεται 'π ίσω τρομασμένος, 
μά άπό περιέργεια ξανασιμώνει καί βλέπει τό 
σκυλάκι 'ς τόν τόπο τού Τούρκου. Ό  Τούρκος δέν 
ήτον ε’ κεϊ. —  Ά φ ίνε ι κ’ έρχεται κ’ ή  άλλη  παρα
σκή καί βλέπει τό  ίδιο. Λέν έβάσ τα ξ» πληό καί 
πιάνει έ’να κοντορράβδι καί σ’ άρχινά τόν καλό 
σου σκύλο· κί αυτός ’ςέ κάθε όαβδιά έγίνετο πότε 
Τούρκος, πότε διάβολος, πότε σκύλος καί μίαν 
κοπανιά έχάθηκε. Τ ίτ ο ν  Ά ν α σ κ ελ ά ς . »

*

* »

ϊ τ ο ο χ ε ο τ .  Έ κ ά σ τη  οικία έχει ένα προ
σ τά τη ν  δαίμονα —  ?ν σ το ιχ ε ιό , οπερ συνήθως 
παρουσιάζεται ύπό μορφήν όφεως· φονευομένου τού 
όφεως τούτου, ή οικία καταρρέει καί οι έγκάτοικοι 
τό  μέν έκ νόσων, τό  δ ’ έκ καταφορών τής τύχης 
ταχέω ς άπόλλυνται.

Εύθύς ώς θησαυρός τις μείνη αδέσποτος καί 
κεκρυμμένος έν τή  γή  σ το ιχ ε ιώ ν ε τα ι, τάσσετα ι 
δηλαδή παρ’ αύ τω  δαίμων φρουρός, οστις συνή
θως εμφανίζεται ώς αίθιοψ τερα τώ δης καί σιω
πηλός. ’Εάν δέ τις άνακαλύψη τόν θησαυρόν τού
τον,οφείλει πριν ή  τόν έ γγ ίση  νά τόν ζε  σ το ιχ ε ίώ σ ιρ  
δηλαδή  νά τόν α ίματώση σφαζων έπ’ αύτού ζώόν 
τ ι, άλλως τά  χρήματα μετατρέποντα ι εις άνθρα
κας. Ά λ λ ά  καί δ φύλαζ πολλάκις δέν βλέπει μετ' 
άπαθείας άρπαζόμενον τόν θησαυρόν καί δωρεϊ- 
τα ι θανατηφόρα ραπίσματα εις τούς τολμηρούς 
χρυσοθήρας.

Είνε περίεργον ό τι καί τινες άγιοι, έξωσθέντες 
έκ τώ ν ναών τω ν  ύπο τού μωαμεθανισμού, άφή- 
καν έν αύτοϊς τοποτηρητάς αύτών καί τρόπον 
τινά  έκδικητάς σ τ ο ιχ ε ιά . Τό  εν Χανίοις έν τή 
π λα τεία  τής Σ π λ ά τζ ια ς  τζαμ.ίον ή το  άλλοτε 
ναός τού αγίου Νικολάου- ήδη δέ δ νεωκόρος τού 
τζαμ ιού οφείλει νά διατηρή μίαν κανδύλαν ά- 
σβεστον πρό τής έκεϊ σωζομένης, καθ' ά  λέγετα ι, 
είκόνος τού άγιου- άλλως μ.αύρον σ το ιχ ε ίο  έζερ- 
χόμενον έκ τού βάθους τού ναού τόν φονεύει. Έ ν 
Ή ρακλείω  πάλιν ή  άγια  Α ικατερίνη άφήκεν εις

(  ’ )  Τ ο ν ρ χ ι χ ο ν  ν ιχρ ο τιφ ιϊο ν .
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τό έ τ ι  καί νύν ομώνυμον αύ τή  τζαμ ίον  άλλο τ έ -  ! 
ρας, όπερ έξερχόμενον κ α τ ’ έτος έν σχήμ ατι βοός 
καί σύρον εις τά ς  δδούς τή ς  πόλεως άλύσεις καί 
μυκώμενον περιέρχεται, βεβαίως ϊνα έκφοβίση 
τούς βεβηλούντας τόν ναόν τής άγιας ήγεμονό- 

παιδός.
ΓΙερί τώ ν κακοποιών στοιχειών τώ ν  οικοδομών 

λέγονται καί έν Κ ρ ή τη  οσα καί έν τ ώ  λοιπω 

κόσμω. *

H ír jfiv jtT les . Έ ά ν  τό  γένος τώ ν  δαιμόνων ώς 
καί τό  τώ ν  άγγέλω ν δέν έξηκριβώθη είσέτι, ώς ] 
πρός τά ς  Νηρηίδας όμως έλαβε τή ν  πρόνοιαν ! 
ταύ τη ν ή  φαντασία  τού  λαού, καθ’ ήν α ί Ν ηρη- | 
ίδες είσίν άρρενες καί θήλειαι, Νεράιδοι καί Ν ε -  j 
ράίδες. Κ α ί συνάπτουσι γάμους καί γεννώσι καί, ! 
κατά  τ ινα ς , άποθνήσκουσι. Δέν άποστρέφονται 
δέ ούδέ τούς μ ε τ ’ ανθρώπων ε"ρωτας, καί υπάρχει 
παράδοσις, καθ’ ήν νηρηίς θήλεια συνελθούσα ι 
μετ’ άνδρός άπέκτησε τέκνον. Ε ίσ ί δέ ώραιότα- 
τα ι, ραό'ιναί, ξανθόκομοι ώς έπί τό  πολύ, φορούσι 
λεύκάς έσθήτας καί ύπεραγαπώσι τόν χορόν, έ
νεκα τού δποίου άρπάζουσι πολλάκις εύειδεΐς ποι
μένας καί τούς φέρουσιν ε’ις κατασκίους οχθας 
ποταμών, καί έκεϊ τούς άναγκάζουσι νά π α ίζω σ ι 1 
τήν λύραν ϊνα  αύ τα ί χορεύωσι. Λ ια ιτώ ν τα ι δε 
εις τ ά  δάση  κα ί τ ά  σπ ή λα ια , πρό πάντων δέ 
πλησίον τώ ν  κρηνών καί τώ ν  ποταμών, εις τόν 
θόρυβον τώ ν  δποίων άναμιγνύονται τ ά  μαγευτικά ! 
τω ν ά σμ α τα . Έ ν  τή  καταρρύτω καί δενδρηέσση 
Βιάννω πας ποταμός, πας ρύαξ ε χ ι ι ,  σοί λέγουσι, 
τερ ά ΐό ες . Ε π ίση ς έν Λασσ ιθ ίω  κα ί αλλαχού μέν, 
ά λλ ’ Ιδ ίως παρά τή ν  πλησίον τού Τζερμιάδου 
κρήνην δ ια ιτώ ν τα ι πολλοί καί πολλαί.

Είνε λυπηρόν όμως ο τι αί τόσον άβραί καί 
περικαλλείς αύ τα ι υπάρξεις, παρ’ ών παν άλλο  j 
άνέμενέ τ ις  ή  άγρια δρμέμφυτα, ποικιλοτρόπως 
βλάπτουσι τόν άνθρωπον, μικρόν ώ ς πρός τούτο 
ύστερούσαι τώ ν  κακοποιών δαιμόνων. Δ ιό τι καί 
β ν σ τ7/ροϋσι κα ί τόν νούν καί τά ς  αισθήσεις α- 
φαιρούσιν. Ο ί ύπ’ αύτών τρελλαινόμενοι καλούν
τα ι γερ ιιϊ,ό ΐόες. Ά λ λ ’ έν άλλο κινεϊ πρό πάντων 
τήν άγανάκτησιν · μ-ταβαίνουσι δη λαδή  αόρατοι 
εις τά ς  οικίας, λείχουσι τ ά  κοιμώμενα πα ιδ ία  , 
ροφώσαι τό  αίμα αύτών, ώς α ί αίμορρόφοι νεκραί 
τώ ν  γερμανικών μύθων. Κ α ί τά  δυστυχή τα ύ τα  
παιδία, ώχρά καί λείψαιμα φυσικώς, καλούνται 

γερα ΐό ο γ .Ιιγ ιμ έ τα .
Ι · Δ . ΚΟΝΔΪΛΑΚΗΙ

Ό  πληθυσμός τού Βερολίνου συνεποσούτο κατά  
τά  τέ λ η  τού 1883 εις 1 ,226 ,392  κατοίκους. 
Έ ν δ ιαστήμ α τι τώ ν  τελευ τα ίω ν 33 έτώ ν έτρι- 

πλασιάσθη.

Ο  ΓΚΙΩΝΗΣ
Λ  I Τ  Q  Λ  1 Κ  Η  Π Α Ρ Α Δ Ο Ι Ι Ι ΐ ;

Ή τα ν  δύο αδέρφια τιάντ’  αγαπημένα,
Πρόβατα 'βοσκούσαν ’c άρχοντα μεγάλο,

Γκιώνη λέν τόν ένα,
Δήμο λέν τόν άλλο.

Κάποτε 6 Γκιώνης δύο άρνάδες χάνει- 
Ψάχνει, δέν τής βρίσκει, τριγυρνά, καί κλαίει, 

Έρχεται 'ς  τή  στάνη 
Τ  άόερφού τό λέε»,

Βρέθηκε κ’ έκεΤνος ’ς  τήν κακή του ώρα- 
Άδ ικα  χολιάζει, σάν θεριό θυμώνει,

Τό  μαχαΤρι φόρα ! . .
Κ α ί τονε σκοτώνει.

Ή  άρνάδες ήρθαν 'ς  τό  κοπάδι πάλι 
Κ ι’ ό φονιάς τής βλέπει, στέκεται κλαμμένος, 

Γέρνει τό κεφάλι 
Μετανοημένος.

Κ ι’ ό Θεός τόν είδε ποϋ χτυπά τά στήθη, 
Κλαίει νύντα μέρα, θέλει νά πεθάνη,

Καί τόν έλυπήθη 
Καί πουλί τόν κάνει.

Καί γι’ αύτό τό βράδυ, ά ι̂α σκοτεινιάζη 
Τ ό  πουλί θλιμμένο ’ς  τό  οεντρί κλαρώνει 

Κ ι ' όλη νύχτα κράζει :
Γκιώνη, Γκιώνη, Γκιώνη!

Γ ε ο ρ γ ιο ε  Δ ρ ο ς ι ν η ι

ΔΑΝΕΙΟΝ ΠΝΕΓΜΑ

Έ ν  ξενοδοχείω :
—  Π α ιδ ί, τ ί  ψάρι είνε αύτό πού μ ’ έφερες: 

αύτό δέν είνε καθόλου φρέσκο !
—  Σ ’ έμενα τό  λ έ τε ,  κύριε ; Ά μ ’ δέν ήθέ- 

λησε τ ’ άφεντικό νά μάς βιάση νά τό  φάμε χθές
 ̂ βράδυ ! μ.ά ποιος τό  ά γγ ιζε  πού ’βρωμούσε !

* · '  * V
• ·

Ή  μικρά "Ελένη ακούει τόν νεογέννητον άδελ- 
| φόν τη ς βάλλοντα δυνατάς καί άτελειώτους 
; κραυγάς εις τό  δωμάτιον τή ς  μητρός τη ς, απο

τείνετα ι πρός τή ν τροφόν της, καί τή ν έρω τά -
—  Παραμ-άνα, άπό πού μάς ήλθε αύτό τό 

μικρό μ.ας πα ιδί πού κλαίει ολοένα ;
—  Ό  Θεός, πα ιδί μου, τό  έστειλε.
—  Ά ! .  . . θά νάκλαιε πολύ κ ’ έκεϊ ε’πάνω,

καί γ ι ' αύτό τό  έστειλε σ ’ εμάς !
«

* *

Ή  Κυρία πρός τή ν υπηρέτριαν:
—  Σοφία, κύτταξε, φέξε ’ς τόν κύριον λοχα-

! γόν νά κατεβή τή ν σκάλα, μήν τύχη καί παρα- 

| πατήση.
—  Μ ά, κυρία, ό κύριος λοχαγός μού σβύνει 

| πάντοτε τό κηρί ό τα ν καταιβαίνη. . . .
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Α Λ Η Θ Ε Ι  A I

’Ηχώ της αρετής εΐνε ή δόξα.

’Από όλας τάς θλίψεις του πτωχού ή μεγα- 
λειτέρα είνε το νά έκλαμβάνεται γελοίος ύπό 
τών άλλων.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Κατά τόν « Χρόνον » τών Παρισίων τα ακό
λουθα θέατρα έχουσι ρ.έχρι τούδε παραδεχθή τόν 
δι’ ηλεκτρικού φωτός φωτισμόν· το έν Βρούνη 
θέατρον έχον 900 λυχνίας, τό έν Βοστώνη, θέα- 
τρον μέ λυχνίας 650, τό έν Μονάχω «θέατρον 
της πρωτευούσης » μέ λυχνίας 750, τό βασιλι
κόν θέατρον της Στουττγάρτης έχον 500 λυ
χνίας, τό έν Πράγα εθνικόν θέατρον 1600 λυ
χνίας, τό θέατρον Μανζόνη έν Ρώμη 280 λυ
χνίας, καί τέλος έν Μιλάνιρ τό θέατρον της Σκά
λας φωτιζόμενον ριαγευτικώς διά 3,000 λυχνιών 
ηλεκτρικού φωτός.

’Οποίαν θραϋσιν προξενεί εις τας διαφόρους 
κοινωνίας ή κατάχρησις τών πνευματωδών πο
τών μαρτυρούσιν αί έπόμεναι έσχάτως δημοσιευ- 
θεΐσαι πληροφορίαι.

Έν Γερμανία τά πνευματώδη ποτά φονεύου- 
σι κατ’ έτος 40,000 ανθρώπων έν ‘Ρωσσία
10,000, έν Βελγίω 4,000, έν Γαλλί^ 1500.
Άλλ’ ή χώρα έν ή τά πνευματώδη ποτά έπι- 
φέρουσι την μεγαλειτέραν καταστροφήν είνε αί 
Ήνωμέναι Πολιτεϊαι τής ’Αμερικής- έν διαστή- 
ματι 8 έτών άπέθανον αυτόθι έκ καταχρήσεως 
πνευματωδών ποτών 300,000 άνθρώπων.

Αί κατά τόν άνω Νείλον φυλαί τών μαύοων, 
παρ’ οίς ισχύει τό ε’θος τής πολυγαμίας, δρίζουσι 
την άξίαν τών γυναικών άντί οών καί άγελάδων. 
Μία ώραία γυνή τιμάται παρ’ αύτοϊς 40— 60 
τοιαύτα ζώα, άλλά ή ούτως άγορασθεϊσα είνε 
απόλυτος ιδιοκτησία του αγοραστού, όστις καί 
θνήσκων κληροδοτεί αύτήν εις τούς υιούς του. 
Ούτως ό γάμος παρ’ αύτοϊς εΐνε πράξις απλής 
συναλλαγής.

Ό  βασιλεύς τής Πρωσσίας Φρειδερίκος κατέ- 
κρινε ποτέ πρός τόν Άγγλον πρεσβευτήν τούς 
’Αγγλικούς θεσμούς. —  «Έάν έγώ ήμην βασι
λεύς τής ’Αγγλίας, ανέκραξε μετ’ όργής, ήθελα 
σας κάμει . . .  —  Μεγαλειότατε, άπεκρίθη ή- 
σύχως δ πρεσβευτής, μέ τά φρονήματα τά όποια 
έχετε δεν θά ήδύνασθε ούτε μίαν ημέραν νά μεί
νετε βασιλεύς τής ’Αγγλίας».

Οί κάτοικοι τού Σιάμ άπονέμουσι πρός τά λευ
κού χρώματος ζώα σχεδόν θείας τιμάς. Όταν 
σιαμαίος τις ίερεύς άπαντήση όρνιθα έχουσαν λευ
κόν το πτέρωμα, αποκαλύπτει πρό αύτής εύ- 
λαβώς τήν κεφαλήν. Περί τών πιθήκων φρο- 
νούσιν ότι είσίν άνθρωποι, όχι μέν ώραΐοι, πάντοτε 
όμως αδελφοί ημών.

Κ ύω ν  ά να γ ιγώ σχω γ . Ή « ’Ηχώ τών Παρι- 
σίων» γράφει ότι ό διάσημος Άγγλος φυσιο
λόγος John Lubbock κατώρθωσε νά διδάζη 
κύνα τινά τήν άνάγνωσιν τών γραμμάτων, ιδού 
δε τίνι τρόπω.

Έλαβε δύο κιβώτια, ών τό μέν έν κενόν, τό 
δέ έτερον πλήρες τροφίμων έκ τών μάλλον α
γαπητών εις τούς κύνας. Καί έπί μέν τού πρώ
του έπεκόλλησε τεμάχιον χάρτου λευκού, έπί δέ 
τού έτέρου ομοιον χάρτην φέροντα καλλιγραφη- 
μένην τήν επιγραφήν Food (τρόφιμα). Τά δύο 
κιβώτια προέβαλλεν εις τόν κύνα- όλίγαι δέ 
ήμέραι ήρκεσαν εις αύτόν ίνα κατορθώση νά δια- 
κρίνη αυτά καί μάθη την σημασίαν τής έπιγε- 
γραμμένης λέξεως. ΈνθαρρυνθεΙς έκ τής πρώ
της ταύτης έπιτυχίας ό Lubbock εθηκε τόν χάρ
την τόν φέροντα έπιγραφήν Food μεταξύ πεν- 
τήκοντα άλλων όμοιων τεμαχίων χάρτου λευκών, 
άμα δ’ ό κύων έπείνασεν, έσπευσε νά δειξη 
εις τον κύριόν του τον χάρτην έφ’ ού έσημειούτο 
ή λέξις. Τούτου έπιτευχθέντος ό Lubbock προέ- 
βη καί έτι περαιτέρω. Έθηκε πλησίον άλλήλων 
δύο κιβώτια, καί έπί μέν τού ένός επέγραψε πάλιν 
τήν λέξιν Food, έπί δέ τού άλλου τήν λέξιν 
Good (καλόν). Τό τελευταϊον τούτο περιείχε 
καί τά έκλεκτότερα τρόφιμα, διά τού τρόπου δέ 
τούτου ό κύων έμαθε καί νά δtακρινή τό γράμ
μα G άπό τού F.

Έκ τών δεδομένων τούτων πολλοί φρονούσιν 
έν ’Αγγλία ότι διά τού τρόπου τούτου οί κύνες 
ασκούμενοι έπιμόνως καί ένδελεχώς δύνανται νά 
μάθωσι νά άναγινώσκωσι.

• ν γ ο ε ο ν ή .

Επειδή πολύς έγένετο λόγος έν τω τύπφ περί 
τρίχινης έν τφ χοιρείω κρέατι, σημειούμεν έν- 
ταύθα τό έξής πρακτικόν παράγγελμα, όπερ 
απανταχού παρηγγέλθη τοϊς καταναλωταΐς τού 
έν λόγω κρέατος. ’Ασφάλειαν αρκούντως βεβαίαν 
παρέχουσιν ή ή παρατεταμένη βράσις ή τό έν- 
τελές ψήσιμον, άλλ’ εις τρόπον ώστε τό κρέας νά 
φθάση εις όλα αυτού τά μέρη εις τήν θερμοκρα
σίαν τών 70 βαθμών τού έκατονταβάθμου. Εις τόν 
βαθμόν τούτον τής θερμότητος δυνάμεθα νά ώμεν 
βέβαιοι, ότι αί τριχίναι θνήσκουσι, τό δέ κρέας 
δύναται συνεπώς νά καταναλωθή άνευ οΰδενός 
κινδύνου.

Έν ΆΟήναι;, «χ τού τυπογραφείου Άνδρέου Κορόμηλα 1881,— IV 791.


