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Εις τάς άρχάς τοϋ έτους 1841 ό στρατηγός Βυ
ζώΔος έπανήλθεν εις Αλγερίαν ώς γενικός Διοικητής 
τών Γαλλικών κατακτήσεων. Αλλ’ έν τώ Διαστή- 
ματι τής απουσίας του ή συνθήκη τής Τάφνας είχε 
φέρει τούς απαίσιου; καρπούς της· ή απερίσκεπτος 
εμπιστοσύνη παρήγαγε τήν άτιμώρητον προδοσίαν. 
0 στρατηγός ΒυζώΔος, επί σκοπώ τού νά είρηνεύση 
τήν εις αύτόν έπιτετραμμένην άλλοτε έπαρχίαν Ω- 
ράνην, ήτις επασχε προ πάντων εκ τών έπιΔρομών 
τοϋ ΑβΔέλ-ΚαΔέρου, είχε πράξει τό μέγα πολιτικόν 
σφάλμα τοϋ νά συνθηκολογήση μετά τού Εμίρου τού
του εν όνύμ.ατι όλων τών Αράβων, καί ούτως άνα- 
γνωρίζων τρόπον τινα αύτόν ώς αρχηγόν τοϋ έθνους 
του, νά αύξήση τά μέγιστα καί τήν επιρροήν καί 
τήν Δύναμίν του. 0 πονηρός Αραψ έμετάλλευσεν έ- 
πιτηΔείως τό πλεονέκτημα τοϋτο, καί Διά Λιβυκής 
τώ δντι πίστεως παραβάς τά συμπεφωνημένα, άνέ- 
λαβε τήν άφρόνως παραχωρηθεΐσαν αύτώ αρχηγίαν 
τού έθνους του, άνερρίπισε τήν θρησκευτικήν αύτοϋ 
λύσσαν, καί τό άνεστάτωσεν αυθις άθρόον κατά τών 
Γάλλων. Εις τοσοϋτο Δέ προέβη θρασύτητος, ώστε 
Διοικοϋντος τήν Αλγερίαν τού Ααβαλέττου, ήλώνιζε 
μετά τών άγριων ιππέων του ολην τοϋ τόπου τήν 
έκτασιν, καί έφερε πολλάκις τόν φόνον καί τήν λεη
λασίαν μέχρις εντός βολής τών πυροβόλων τών Γαλ
λικών πόλεων, μέχρις αύτών τών τού Αλγεριού 
πυλών.

Οταν λοιπόν έφθασεν ό ΒυζώΔος, μέγας 7<£οΰκει- 
το αγών εις αύτόν, νά έκτείνη τήν γαλλικήν κυριαρ
χίαν έκ τών τετειχισμένων χωρίων όπου είχε πε- 
ρισταλή, επί πάσαν τήν χώραν, νά ταπείνωση τήν 
όφρύν τού Εμίρου, καί νά έλευθερώση τούς κατακτη- 
τας, ςενώς πολιορκουμένους ύπό τών κατακτηθέντων. 
Αλλ όταν έφθασεν, ήτον συγχρόνως τής άποκρέω 
καιρός, καί ή κοινωνία τού ’Αλγεριού, έσχηματισμένη 
ήΔη κατ’ εικόνα καί καθ’ όμοίωσιν τής Παρισινής, 
ήμερίμνει περί κυριαρχίας καί περί ’Εμίρου καί περί 
κατακτήσεων, καί είχεν αξιώσεις ΔιασκεΔάσεων καί 
χορών, Διότι ό Γάλλος καυχάται ότι χορεύει καί επί 
τού κρατήρος. Τάς αξιώσεις Δε ταύτας Δέν έΔύνατο 
άποινί νά περιφρόνηση ό Διοικητής.

0 στρατάρχης ΒυζώΔος έΔιΔε λοιπόν χορόν εις τήν 
οικίαν του. Αίαιθουσαί του κατέστιλίεον άπό φώτα 
καί κρύσταλλα, άπό άνθη καί ωραίας γυναίκας, ωτε 
εκπληττόμενος ήθελες άμφιβάλλει άν εύρίσκεσαι εις 
τήν πόλιν τών Αφρικανών πειρατών, ή εις τό έν 
Παρισίοις ποοάστιον τού άγίου Γερμανού. ‘Η συρ
ροή ήτον μεγίστη, αί ένουμασίαι χαριέοταται καί 
λαμπρόταται ένταυτώ. At κύριαι, κατά συστήματα 
συνεσπειρωμέναι, επεκρίνοντο άμοιβαίως, καί ε’Δέχον- 
το μέ κατασκοπευτικόν βλέμμα πάσαν νεωστί εϊσερ- 
χομένην, μή τό ένΔυμά της προσκρούη κατά τι εις 
τήν τελευταίου έφημερι'Δα τοϋ συρμού, ΔηλαΔή εις 
τήν τελευταίως άφιχθεϊσαν εις ’Αλγερίαν, Διότι ό 
ήλεκτρικός τηλέγραφος ή Δέν είχεν έφευρεθή εισέτι, 
ή Δέν είχεν εισέτι τεθή είς τήν Διάθεσιν τών αγ
γελιών τού συρμού. Οί Δέ άνΔρες, οί μέν νεώτεροι 
έπτερύγιζον περί τάς κυρίας, οί Δέ ώριμώτεροι συ- 
νωμίλουν περί τοϋ συμβάντος τής ημέρας, τής πρό 
τινων ωρών άφιχθείσης είΔήσεως ότι σώμα ’Αράβων 
αίφνιΔίως έπιφανέν, έτόλ.μησε νά άρπάση αποστολήν 
στρατιωτικών έφοΔίων μόλις μίαν ώραν μακράν τής 
πόλεως. Είς Δέ μόνος, νέος τήν ηλικίαν, εύειΔής 
τήν δψιν, έμενε τών άλλων μακράν, καί ούτε μετά 
τών γυναικών ΔιεσκέΔαζεν, ούτε είς τών άνΔρών τήν 
συνΔιάλεξιν άνεμίγνυτο, άλλ’ έφαίνετο έχων αλλα
χού ήσχολημένον τό πνεύμα, ή περιμενων τινά, Διό
τι, έρειΔόμενος είς μίαν τών έπιχρύσων λυχνιών τής 
αιθούσης, προσήλου τούς οφθαλμούς είς τήν θύραν 
άναποσπάςως. 0 νέος ούτος ην ό ΡιχάρΔος Δυβαλ- 
λών, γραμματεύς τοϋ πρωτοΔικείου τής ’Αλγερίας.

’Απέναντι Δέ τού μέρους οπού ούτος ϊστατο σύν- 
νους, έκάθητο μεταξύ άλλων πολλών γυναικών καί 
μία, ύπερβάσα πρό πολλοϋ ή'Δη. τά όρια τής νεότη- 
τος, άλλ’ έχουσα φυσιογνωμίαν εύάρεστον καί θελ
κτικήν πάντοτε, Διότι επί τών συμμέτρων καί εύ- 
γενών τού προσώπου της χαρακτήρων, επέπνεε γλυ- 
κύτης καί άγαΟότης. Αύτη έστρεφε συνεχώς τά βλέμ
ματά της πρός τόν ΡιχάρΔον, τόν ήτενιζε μετά με- 
ρίμνης περιπαθούς, καί παν νέφος, όσον λεπτόν καί 
άν ήτον, άναβαΐνον εις εκείνου τό μέτωπον, άντηνα- 
κλάτο συμπαθητικούς είς τούς οφθαλμούς της. Η 
κυρία αύτη ήν τού ΡιχάρΔογ ή μήτηρ.

Τής Κυρίας Δυβαλλών ή καρΔία ήν έστία άφο- 
σιώσεως καί αγάπης· νυμφευθεΐσα επί νεότητός της 
μετά τοϋ άνΔρός δν ένθέρμως ήγάπα, είχεν άφιερώ-



ο ι 3

σει όλην της τήν ζωήν είς αυτόν, καί συνταυτίσει 
τήν ύπαρξίν της μέ τήν έδικήν του· διερχομένη δέ 
άπραγμόνως τόν βίον εις τάς άγκάλας του, δεν έν- 
νόει ότι ύπήρχεν εύτυχία μακράν του, η ότι χωρίς αυ
τού ήν δυνατή ή ζωή. Αλλ’ όταν ή άστατος τύχη 
έγκατέλειψε τά όπλα τού Ναπολέοντος, και τό έκα- 
τονθήμερον μετε'ωρον έσβέσθη εις τά πεδία τού Βα
τερλά, καί έμελλε νά βυθισθή διά παντός εις τού 
Ατλαντικού Ωκεανού τά άγνωστα κύματα, τότε ό 
Κ. Δυβαλλών έλθών προς τήν φιλτάτην του σύζυ
γον, τήν έφίλησε κλαίων, χαί θετών τόν υιόν του έπί 
τών γονάτων της,

— Φύλαξε τούτον, τη είπε· δίδαξε τω ν’ αγα
πά τήν πατρίδα του, νά πράτττι τήν αρετήν, νά έν- 
θυμήται τόν πατέρα του. Εχε τον πλησίον σου αντί 
ε’μού. Ηλπισα νά σ’ έχω γλυκεϊαν σύντροφον μέχρι 
τού τάφου αυτού, άλλ’ αύστηρόν χρέος άλλως μοϊ 
διατάττει. 0 αύτοκράτωρ, ά εύεργέτης μου, τής 
Γαλλίας ό ήρως, άπάγεται δέσμιος. Θά ήμην ανά
ξιος σοΰ καί τής αγάπης σου, άν τόν έγκατέλειπον 
σήμερον, έχε υγείαν. Ελπίζω νά έπανέλθω, άλλ’ ό
πως δήποτε σοί εμπιστεύομαι τόν υιόν μας.

Εις τάς λέξεις ταύτας ή Κ. Δυβαλλών έπεσεν 
ήμιθανής. όποίαν δήποτε συμφοράν, ήθελε τήν δε

χθή καρτερικώς· άλλ’ό χωρισμός ούτος άνέσπα πρόρ- 
ριζον πάσαν τήν επί τής γής ελπίδα της. Εκλαυσεν, 
έφώναξε, παρεκάλεσεν, άλλ’ ό Αυβαλλών, εί καί μέ 
σπαραττομένην καρδίαν, άνεχώρησεν όμως, ύποσχε- 
θεί; ότι θέλει έπανέλθει μεθ’ ένός έτους παρέλευσιν.
Η δυστυχής γυνή του διήρχετο τάς μέν νύκτας 
κλαίουσα, τάς δέ ημέρας μετρώσα πάσαν παρερχο- 
μένην στιγμήν καί έλαττούσαν τού χωρισμού τήν 
διάρκειαν. Αλλά τό έτος παρήλθε, καί εις τό τέλος 
αύτού άντί τού Αυβαλλών, έφθασεν ... ή είδησις 
τού θανάτου του. Η άπελπισία τής άθλίας χήρας 
έχει άνάγκην περιγραφής ·, Επί πολλάς ήμέρας οι 
ιατροί έφοβούντο περί τής ζωής της. Τέλος έν μια 
των ήμερων λαβούσα εις χεΐράς της τόν μικρόν της 
Ριχάρδον,

0χι! δέν θ’ άποθάνω 1 άνέκραξεν. Είς εμέ 
σ’ ένεπιστεύθη ό πατήρ σου* άπό τόν ούρανόν μ’ 
επιβλέπει, καί διατάττει νά μή σ’ έγκαταλείψω. 
Φίλτατον τέκνον ! Είσαι ή ζώσα εΐκών του· διά σέ 
θά νικήσω νίκην ηρωικήν, θά νικήσω τήν απελπι
σίαν μου !

Καί ώς είπεν ουτω καί επραξεν. Από τήν ήμέραν 
έκείνην έφάνη ήσυχοτέρα, δηλαδή τήν μέν θλίψιν της 
άπέκρυψεν άπό τών βεβήλων τά όμματα, τήν δέ ά- 
γάπην της συνέστειλεν εντός τής καρδίας της, καί 
τήν έπέθεσεν όλην επί τόν υιόν της καί μόνον· αυ
τόν έθεώρει ώς προσφιλή τού άνδρός της παρακατα
θήκην, ώς μόνον δεσμόν της προς τήν ζωήν, ώς μό
νην σχέσιν πρός τό παρελθόν, τό περιέχον όλην τήν 
εύτυχίαν της. Καθ’ όσον ηύξανε τό παιδίον, κατά 
τοσούτον οί χαρακτήρές τού διεμορφούντο εις όμοιό- 
τητα τού πατρός του, καί τοσούτον ηΰξανεν ή φι
λοστοργία της μέχρι παραφόρου λατρείας. Καθώς 
εις τήν βρεφικήν ηλικίαν του ήγρύπνει παρά τήν 
κοιτίδα του, άνησύχως παραμονεύουσα πάν κίνημα,

Α πάν νεύμα, πάσαν φωνήν του, οΰτω καί άφ* ού ηυ-
ξησεν είς νεανίαν κεκοσμημένον μέ εξαίρετα 'προτε
ρήματα, ή μητρική αύτής μέριμνα δέν έπαυσε παρα- 
κολουθούσά τον, διότι ή χαρά του ήτον ή μόνη εύ- 
δαιμονία της, καί ή άθυμία του ή μόνη της θλίψις. 
Επειδή δέ ή τής καρδίας της οξυδέρκεια άνεκάλυψε 
πρό τινων ήμερων σκιάν τινα μελαγχολίας επί τού 
προσώπου του, διά τούτο κατά τήν στιγμήν ταύτην 
παρετήρει άνησύχως τό πρόσωπόν του, καί τήν έπ’ 
αύτού έπιγεγραμμένην κατήφειαν. Αλλά τέλος τόν 
είδε κινηθέντα άπό τήν θέσιν του, καί φαιδρώς μει- 
διάσαντα, καί τότε παρηγορηθεΐσα έστράφη πρός 
τάς παρ’ αύτήν καθημένας κυρίας, καί ήρχισε νά 
συνδιαλέγηται μετ’ αύτών.

Αν όμως ή Κ. Αυβαλλών είχεν εξακολουθήσει 
τάς παρατηρήσεις της, ήθελεν ίδή ότι ού μόνον μει
δίαμα διέστειλεν αίφνης τά χείλη του, άλλά καί 
επί τάς παρειάς του έπεχύθη ταχύ ερύθημα· ότι δέ 
προύκάλεσεν άμφότερα ή είς τής αιθούσης τήν θύραν 
έμφάνισις τού Κ. Σαιν-Μαρτίνου, ταμίου τής διοι- 
κήσεως, καί τής ανεψιάς αύτού Ιουλίας. Δέν έτάρα- 
ξε δέ ή άφιξις αύτών μόνον τόν ί’ιχάρδον, άλλ’ ο
λίγου δεΐν όλους τούς παρευρισκομένους εις τόν χο
ρόν· διότι όλα τά βλέμματα έστράφησαν άμέσως 
πρός τήν Ιουλίαν, καί όλα τά δίοπτρα άπεσκόπευ- 
σαν πρός αύτήν· καί οί μέν άνδρες έθαύμαζον τό 
έξαίσιον κάλλος τών μεγάλων καί ζωηρών οφθαλ

μών της, τήν κόμην της, κατεμέλανον ώς πτερόν 
κόρακος,τά ύπόχρυσον τού προσώπου της χρώμα, δί- 
δον εις τήν μορφήν της μεσημβρινόν τύπον έμφαντι- 
κώτατον αί δέ γυναίκες μετά λεπτόλογον έρευναν 
ήναγκάζοντο νά όμολογήσωσιν ότι ήτον χαριεστάτη, 
καί οτι ή ενδυμασία της ούδέν είχε τό έπιλήψιμον.

0 στρατηγός Βυζώδος έδέχθη τούς νεοελθόντας 
μετά μεγάλης περιποιήσεως· ώς δ’έτελείωσαν αί 
πρώται δεξιώσεις, καί ή Ιουλία προύχώρει πρός 
τάς λοιπάς γυναίκας, πλησιάσας πρός αύτήν ό Ρι
χάρδος,

— Τούλάχιστον απόψε, είπε, θά μοί δώσετε, 
Κυρία, τό ΚοτιΛΛιόν' ’Απόψε έφθασα πρώτος.

‘Η Ιουλία ήνοιγε τό στόμα διά ν’άποκριθή, καί 
πιθανώς διά νά δεχθή, όταν όπισθεν ορμών είς τών 
ύπασπιστών τού στρατάρχου, ό Κόμης Δέ Ααφεριέρ, 
νέος λαμπρός τό εξωτερικόν, ύπερήφανος καί διά τήν 
παλαιάν του ευγένειαν καί διά τόν μέγαν του πλού
τον, καί χορευτής άριστος,

— Δέν έφθάσατε πρώτος, είπε προπετώς. ‘Η Κ. 
Ιουλία είχεν ύποσχεθή τά KouJ.hbr είς εμέ, κα
θώς καί τόν πρώτον στρόβιλον (βάλς), οστις ιδού 
άρχίζει. Δέν είναι άληθές, Κυρία ;

— Ναί, τώ όντι. Λυπούμαι, Κύριε Δυβαλλών, 
είπεν ή Ιουλία μέ άγγέλου μειδίαμα, έν ω έτεινε τήν 
χεΐρά της πρός τόν κόμητα.

‘Η πονηρά έψεύδετο άσυνειδήτως.
— Ούτε απόψε ! έψιθύρισεν ό Ριχάρδος, ένώ έ- 

στρέφετο διά νά μακρυνθή· καί τό πρόσωπόν του, 
διαφανές κάτοπτρον τής ψυχής του, άπό ερυθρού έ
γινε κάτωχρον.

‘Η Ιουλία τόν ήτένισε μίαν στιγμήν σιωπώ- 
σα. Επειτα δέ, διερχομένη πλησίον του διά νά 
λάβνι τήν θέσιν της εις τόν χορόν,

— Εχω ακόμη τόν τρίτον άντίχορον, τώ είπε· 
Τόν δέχεσθε ;

Ο Ριχάρδος έκλινε ψυχρώς είς σχήμα παραδο
χής, καί τού προσώπου του ηΰξησεν ή ώχρότης.

— Χωριζόμεθα φίλοι λοιπόν ·, έπρόσθεσεν ή Ιου
λία, άπευθόνουσα είς αυτόν γοητευτικόν βλέμμα.

0 Ριχάρδος έκλινεν έκ νέου τήν κεφαλήν, καί ό- 
λον του τόαίμα συνέρρευσεν είς τάς παρειάςτου.

ή συναναστροφή ήτον ζωηροτάτη, καί ή ιουλία 
πλήρης ευθυμίας, έχόρευεν ώς πτερωτή, καί έλάλει ώς 
χελιδών.

Μετά τόν πρώτον χορόν έλθούσα έκάθησε πλησίον 
τής Κ. Δυβαλλώνος, ήτις είς τοιαύτας περιστάσεις 
τή έχρησίμευε πολλάκις ώς μήτηρ, διότι μητέρα δέν 
είχεν. ’Απ’ άρχής τής κατακτήσεως ό πατήρ της 
ήλθεν είς ’Αλγερίαν, όπου καί έφονεύθη· έκτοτε δέ 
έμεινεν αύτή πλησίον τής Κυρίας Σαίν-Μαρτίνης, τής 
θείας της, ήτις ήτον ή πλησιεστέρα της συγγενής. 
‘Η Κυρία όμως αυτή,φιλάσθενος ούσα,δένέδύνατο νά 
τήν συνοδεύη πάντοτε είς τάς συναναστροφάς· διά 
τούτο ή ίουλία ήθελεν εύρίσκεσθαι είς δεινήν καί δυ
σάρεστου θέσιν έν μέσω τού κόσμου, αν ή Κυρία Δυ
βαλλών, συμπαθής καί εύεργετική πάντοτε, δέν έξέ- 
τεινεν έπ’αύτής σκιάν προστάτιν.

Πλησίον της δέ έκάθησε ( μετά τόν χορόν καί ό 
συγχορευτής της, καί αί συνδιαλέξεις των έξηκολού- 
θησαν ζωηρότεραι καί εύθυμότεραι άπό πρότερον. ‘Ο 
Ριχάρδος μέχρι τού τρίτου άντιχόρου δέν έπλη,σίασς
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διόλου εις τήν Ιουλίαν, άπέφευγε δέ καί νά διέλθη 
εμπρός τη;, ή νά ύψωση τού; οφθαλμού; (π’ αύτήν. 
’Αλλ’ ώ; ό ύπό μαγνητικήν επιρροήν ευρισκόμενο; 
βλέπει καί τά μή παρόντα, καί ακούει καί τά μάλ
λον μεμακρυσμένα, ουτω καί αύτό; είχε διηνεκώ; 
προ οφθαλμών του τήν Ιουλίαν καί τόν νέον Κύμα
τα, καί εί; τό άλλο άκρον τή; αιθούση; όταν 
κατέφευγεν, έβλεπεν όμω; εκείνη; το φαιδρόν μει
δίαμα, καί ηκουε τόν ταραχώδη τοΰ Κόμητος γέλω
τα· διότι, όσον καί άν ό Ριχάρδο; έπροσπάθει κατά 
την στιγμήν ταύτην ν’ άποδείξη εί; έαυτόν τό ενάν
τιον, είναι βέβαιον ότι έλάτρευε τήν Ιουλίαν μετά 
πάσης τή; δυνάμεω; ψυχής ενθέρμου καί ποιητική; 
ώ; ή έδικη'του. Ενόμισε μάλιστα εΐ; διαφόρου; πε
ρνάσει; ότι τό αίσθημά του διωράτο ύπό τή; νέα; καί 
ότι δέν εμενεν ούδ’ αύτή αδιάφορο; πρό; αύτό.’Αλλά 
τή; Ιουλία; ό χαρακτήρ ήτον φαινόμενον αντιφάσεων, 
πλήρη; αΐδήμονο; συστολή; συγχρόνως καί πλήρη; 
ανδρική; τόλμης, δεκτικά; σφοδρών αισθημάτων, 
καί ενταυτώ ελαφρά; έπιπολαιότητος, φλογερόν ή- 
φαίςειον εί; τό βάθος, ανθηρός λειμών εΐ; τήν έ πι- 
φάνειαν, ολισθηρό; χαμαιλέων, συμματαβάλλων χρώ
μα μετά τών περικυκλούντων αύτόν χρωμάτων. Διά 
τούτο, ε’νώ ό Ριχάρδος (νόμιζεν ότι άνεκάλυπτεν 
άληθή συγκίνησιν καί εμβριθή αίσθησιν εΐ; αύτήν, 
καί ή λέζι; ήτι; έμελλε νά μεταβάλη τήν ζωήν του 
πάσαν εί; χαράν παραδείσου, έθλίβετο φλογερά εί; 
τά χείλη του, αίφνης τήν έβλεπε κούφω; μετατρε- 
πομένην, τά; ματαία; τέρψεις έκθύμω; επιζητού
σαν, καί ή λέζι; άπό τών χειλέων του κατήρχετο 
πικράεί; τήν καρδίαν του πάλιν, καίέμενεν απορών άν 
ήγάπα τήν έντελεστέραν ή τήν κοινοτέραν τών γυ
ναικών. Πρό πάντων δε μετά τήν άφιξιν τοΰ σοα- 
τάρχου Βυζώδου, τή; Ιουλίας ή κεφαλή έφαίνετο μή 
δυνηθεΐσα ν’άνθέζη εί; τήν χρυσόκροσσον στολήν, εί; 
τού; αργυρού; πτερνιστήρας, εί; τόν ξανθόν μύςακα, 
εί; τό εύγενέ; όνομα, εί; τήν φήμην τού πλούτου, 
καί εις τόν γερμανικόν στρύβιΛογ τού Κόμητος Δε- 
ΛαφεριερΌυ. Είς όλους τού; χορούς, είςδλα; τά; δια
σκεδάσεις, εί; όλα; τά; έκδρομάς, πεζά; ή εφίπ
πους, ό Κόμη; ήτον πλησίον τη; πάντοτε, καί ή 
λαμπρότη; τοΰ ύπασπιστού τοσούτο συνεσκίαζε τήν 
τοΰ Ριχάρδου εικόνα, ώστε ίδομεν τήν Ιουλίαν κα- 
ταφυγοΰσαν ώ; καί εί; ψεύδος διά ν’άποφύγη αύτόν, 
καί νά δώση τό ΚοτιΛΛιό/ εί; τόν ποοτιμώμενον 
χορευτήν.

Τέλος έφθασεν 6 τρίτος άντίχορος: 0 Ριχάοδο; 
ήλθε πρό; τήν Ιουλίαν, όλος τρέμων άπό συγκίνησιν, 
καί κλίνα; σιωπηλώ; πρό; αύτήν, τήν ώδήγησεν εί; 
τήν θέσιν της. Οταν ήθέλησε νά τή άποτείνη τόν 
λόγον ή φωνή του ήτον πλήρη; δακρύων. Αλλ’ή Ιου
λία ήτον τόσον φαιδρά, τόσον εύθυμο;, τώ ώμίλει 
τόσον φιλικώς, μ.ετά τόση; εμπιστοσύνης, έπειτα δέ 
ήτον τόσον ώραία, ώστε ό Ριχάρδος, έλθών με άπό- 
φασιν νά μείνη άδιάφορο; καί ψυχρός, καί μετά τόν 
χορόν νά μακρυνθή άπό πλησίον της διά πάντοτε, 
συνεταράχθη κατ’ άρχάς, μετά ταύτα παρεδόθη εί; 
ά'φραστον γοητείαν, καί μετά τό τέλος τού άντιχό- 
ρου, ώ; παιδίον πειθόμενος εί; τό πρώτον της νεύμα, 
έσπευσε με πάλλουσαν καρδίαν νά καθήση είς Θέσιν 
ήν τώ έδειξε κενήν πλησίον της.

Αλλ’ ε’νώ συνωμίλουν, καί ή συνδιάλεξες έλάμβα-

νε χαρακτήρα ό'λω; έμπιστευτικόν, καί ό Ριχάρδο; 
έπέτα εί; τόν έβδομον ούρανόν, άπό τή; αιθούσης 
τό ά'λλο πέρας όρμά ό Κόμης θορυβωδώς, λαμβά
νει τήν πρώτην τυχούσαν καθέδραν, καί κάθηται (μ- 
πρό; τή; Ιουλίας, ώστε νά γίνη είς τόν διάλογον 
τρίτος.0 Ριχάρδο; ήσθάνθη ισχυρόν πείσμα έντόςτου, 
άλλ’ ένόμισεν, ή τουλάχιστον έπροφασίσθη καθ’ έαυ
τόν ότι νομίζει, άτοπον νά έγερθή τότε καί νά άπέλθη.

Από λόγου είς λόγον ώυ.ίλησαν καί περί τών Α
ράβων τών φανέντων πεοί τήν πόλιν.

— Αν έλθουν νά μάς προσβάλουν οί Αραβες, ελ
πίζω ότι θά μάς ύπερασπισθήτε κύριε Κόμη, είπεν ή 
Ιουλία μέ φιλάρεσκου τρόπον πρόςτόν Δε Λαφεριέρον.

— Τό ξίφος τούτο είναι εις τήν διάθεσίν σας, 
άπεκρίθη ό αξιωματικός· όταν σάς υπερασπίζεται 
ήμπορεϊ ν’άντιταχθή καθ’δλης τής Αραβίας, τής Πε- 
τραίας καί τής Εύδαίμονος. Δεχθήτε με ώς ιππό
την σας, καί μή έχετε φόβον.

— Εννοείται ότι θέλομεν χύσει τό αίμά μας υπέρ 
ύμών, κυρία, έσπευσε νά προσθέση ζωηρώς ό Ριχάρδος, 
καί ότι θέλετε έχει τά σώματά μας προπύργιου.

— Βλέπετε, Κυρία, όποια μάγισσα είσθε; ειπεν 
ό Κόμης χαριεντιζόμενος. Τόν Κ. Δυβαλλώνα, τόν 
ειρηνικόν υπηρέτην τής Θέμιδος, μετεβάλατε αίφνης 
είς πολεμιςήν αίματοχαρή. Ο Κ. Δυβαλλών επεμ
βαίνει είς τά δικαιώματά μας.

Ο Ριχάρδος ήτον έτοιμος ν’άπαντήση πικρόν τινα 
λόγον άλλα συνησθάνθη ότι έδύνατο νά φανη γε
λοίος, καί (σιώπησε.

— Αν ήμην άνήρ, ειπεν ή ’Ιουλία, άποβλέπουσα 
πρός τόν Λαφεριέρον, ήθελα γίνει στρατιώτης. Είναι 
τό μόνον επάγγελμα άξιου τοΰ άνδρό;. Τί εΰγενέσε- 
ρον τοΰ νά στηρίζηταί τις επί τής ανδρείας του, καί 
οϋδένα φοβούμενος, νά σώζη ακόμη καί νά ύπερασπί- 
ζηται καί τού; φίλους του.

— Καί ή ανδρεία, ειπεν ό ‘Ριχάρδος, δηχθεί; τήν 
ψυχήν άπό τού; απερίσκεπτους τούτους λόγους, εϊν αι 
άφευκτου νά εύρίσκηται μόνον ύπό τήν στολήν τοΰ 
στρατιώτου;

— Τουλάχιστον,άπήντησεν ή φιλόγελως κόρη, ύπό 
τόν μανδύαν τοΰ δικαστοΰ δεν θά μάς πείσετε ότι 
πρέπει νά τήν ζητήσω. Δεν είναι άλ.ηθες κύριε Κόμη ;

— Κυρία, άπεκρίθη ό Κόμη; καγχάζων· άν κυ
ριεύσουν ποτέ οί Αραβες τό Αλγέριον, δέν σάς συμ
βουλεύω νά προσφύγητε είς τό δικαστήριον διά νά 
σωθήτε.

— Οταν έλθη ή ώρα τής δοκιμασίας, είπεν ό Δυ
βαλλών, έν ώ ήρχισεν ήδη ν’ άναβράζη τά αίμά του, 
τότε θέλομεν ίδή πού υπάρχει ή αληθής ανδρεία.

— ίΐ! κύριε Δυβαλλών, είπεν ή ’Ιουλία. Μάς 
πέμπετε είς τάς Ελληνικά; καλάνδας. Χθες έπήγα 
έφιππος έως είς τήν μεγάλην βρύσιν, καί εκεί, είς τόν 
πλάτανον, έλησμόνησα τό χρυσοΰνμου μαστίγιον. Πρό 
ολίγου έπρότεινα εις τόν κύριον Κόμητα νά μοί τό 
φέρη αΰριον, άλλά μοί άπεκρίθη ότι είναι αδύνατον, 
διότι οί Αραβες κατέχουν τήν δίοδον. Αν είσθε ό ή- 
ρως δποΰ μάς λέγετε, ιδού καιρός νά τό άποδείξητε· 
φέρετε μοι τήν μάστιγά μου, νά σάς δώσω τόν ςέ- 
φανόν τής ανδρείας.

— Δεν σάς λέγω ότι είμαι ήρως, κυρία, είπεν ό 
‘Ριχάρδος συστέλλων τάς όφρΰς, καί στραφείς μετά 
βαθεΐαν ύπόκλισιν, έμακρύνθη, διότι ήδη ήρχιζεν ό

νέος χορός· δι’ όλης δε τής έσπέρας δεν έπλησίαίεν 
είς αύτήν πλέον. Είς τό Koii.l.libr ή Ιουλία τον ά- 
νεκάλυψεν είς μίαν γωνίαν ίστάμενον ωχρόν καί ακί
νητον, καί ήλθε πρός αύτόν νά τόν έκλέζη δι’ ένα 
γύρου.‘Ο ‘Ριχάρδος έχόρευσε, καί τήν άφησεν είς τήν 
θέσιν της, εύχαριστήσα; αύτήν μέ βαθεΐαν κλίσεν 
τής κεφαλής, χωρίς νά είπή ούδελέξιν. Μετά ταύτα 
άνεχώρησεν άπό τόν χορόν μετά τής μητρός του.

Τήν έπαύοιον, ημέραν κυριακήν, καθ’ ήν τά δικα
στήρια έσχόλαζον, έτοιμάσας άπό πρωίας τόν ίππον 
του, καί λαβών είς χεΐρα; τό πυροβόλον του, άπε- 
χαιρέτησε τήν μητέρα του λέγων ότι ύπάγει νά κυ- 
νηγήση. ‘Η Κυρία Δυβαλλών τόν προέτρεψε νά μήν 
έκτεθή, μέχρι; ού οί Αραβες διωχθώσιν άπό τά πέ- 
ριξ τής πόλεως, άλλά τήν καθησύχασε διϊσχυριζό- 
μενος ότι αύτοί δεν είναι δυνατόν νά μ.ήν άπεσύρ- 
θησαν ήδη, ότι άλλως τε γνωρίζει τού; δρόμους 
καλώς.

’ίππεύσας λοιπόν, έξήλθε τής πόλεως, καί έστράφη 
εύθύς πρό; τήν μεγάλην βρύσιν. Αλλά, καθώς είπεν, 
έγνώριζε τούς δρόμους καλώς' δι θ μεθ ήμισειας ο>- 
ρας ιππασίαν έγκατέλιπε τήν δημοσίαν οδόν, και 
έλαβε πλαγίω; άγνωστον στενωπόν, βυθιζομένην με
ταξύ υψηλών θάμνων οϊτινες τόν έκρυπτον, αύτόν 
καί τόν ίππον του. Ούτω προεβη άκομ,η έπι είκοσι 
λεπτά άθορύβως, άλλά τέλος έφθασεν είς μέρος όπου 
έπρεπεν άναγκαίως νά διέλθη διά τής όδοΰ. έ- 
κεϊ βλέπει ότι οί Αραβες κατεΐχον αύτήν. Χωρίς 
νά Οορυβηθή, αίφνιδίως κεντά τόν ίππον του, δρ- 
μά είς τό μέσον αύτών, καί πριν συνέλθωσιν 
άπό τήν έκπληξίν των, ρίπτεται ώς αστραπή εί; 
τήν στενωπόν τήν απέναντι τοΰ όδοΰ. Οί Αραοε; 
τόν διώκουσιν έξ όπίσω, άλλ εκείνο;, γνωρίζων τα; 
θέσει;, καί ήδη κερδίσα; επ’ αύτών τινα δρόμον, 
φθάνει εί; τόν πλάτανον, εί; τό μέρο; όπου τώ εί
πεν ή’Ιουλία βλέπει τό μαστίγιον, τό άρπάζει τρέχων, 
καί άμέσω; ς-ρέφεται πρώτον πρό; δεξιά, μετά ταύτα 
πρό; αριστερά, όπως. εύρη διεκφυγήν άπό τού; διώ
κοντας. Αλλά δεν ήτον πλέον καιρό;. Οί Αραβε; τόν 
είχον φθάσει. Τότε άλλάζων σχέδιον, έστρεψεν άπο- 
τόμω; τόν ίππον του πρό; αύτού;, καί έφορμήσα;, 
(πυροβόλησε κατά τοΰ πρώτου προσερχομενου, καί 
τόν έπλήγωσε. Μετά ταΰτα δέ, ρίψα; τά πυροβόλον 
του κατά γή;, έσειρε τήν μάχαιραν ήν εφερεν ει; τό
πλευράν του, καί ήρχεσε νά μάχηται λυσσωδώ;, επί 
τή άπονενοημένη έλπίδι τοΰ νά διάσχιση τόν δρόμον 
του διά τών εχθρών. Αλλά τά αδύνατα έπεχείρει. 
Μετ’ού πολύ τόν περιεκύκλωσανυπέρ τού; πεντήκοντα, 
καί ό αριθμό; των ηύξανεν άνά πάσαν στιγμήν. Ο 
‘Ριχάρδο; ήγωνίσθη άπηλπισμένως, άλλα τελο; τό 
ξίφος του έθραύσθη εί; τά; χεϊρά; του, καί ήναγκά- 
σθη νά παοαδοθή. Η άνδρεία του ένέπνευσεν εί; τού; 
Αραδας [ζεγα σεδας.

Αμα δέ τόν συνέλαβον, τόν έσυρον εί; άγνωστον 
καί απρόσιτον μέρο; τοΰ όρου;, καί έκεϊ τόν άφή- 
καν ύπό φρουράν ασφαλή.

£1; δ έμεινεν ό‘Ριχάρδο; μόνο; μέ τόν πρώτον φρου
ρόν δστι; έτάχθη εΐ; τήν φυλακήν του, πλησιάσα; 
εί; αύτόν,

— Θέλει; νά κερδίση; χρήματα; τώ είπε'
— θέλω, άπεκρίθη ό Αραψ.

— Τί θέλει; νά σοί δώσω διά νά μ’ άφήση; νά 
φύγω ;

0 Αραψ έγύμνωσε τό γεταγάνιόν του.
— Αν κινηθή; μόνον, είπεν, ή άν ε’παναλάβη; 

αύτήν τήν λέξιν, σέ κόπτω τήν κεφαλήν.
•— Καλά' άλλά δέχεσαι νά πηγαίνη; αύτήν τήν 

μάστιγα εί; τό Αλγέριον ;
— Τί μέ δίδει; ;
— Χίλια φράγκα.
— Δέχομαι.
— Πξεύρει; νά γράφη; ;
— ϊΐξεύρω.
— Θά εύρη; εί; Αλγέριον τήν οικίαν τοΰ Κ. Σαίν- 

Μαρτίνου, καί εκεί θά ζητήση; τήν ανεψιάν τον Ιου
λίαν Βωσάν,—γράψε τά όνομα — καί θά τή δώση; 
εΐ; χεϊρά; τη; αύτό τό μαστίγιον.

— Καί τί θά τήν είπώ;
— Τίποτε.
— Καί άν μ’ έρωτήση ;
— Δέν θ’ άποκριθή;.
— Καί τί; θά μέ πληρώση ;
0 Ριχάρδο; έβγαλεν άτό τόν δάκτυλόν του χρυ- 

σοΰν δακτυλίδιον.
— Θά ςητήση; έπειτα, είπε, τήν Κυρίαν Δυβαλ

λών. Θά τή δώση; αύτό, καί θά τήν εΐπή; ότι ό 
υιό; τη; συνελήφθη άπό τού; Αραβας, άλλά ζή. Η 
υ.ήτηρ μου θά σοί δώση τά χίλια φράγκα.

— Καί άν δέν μέ πιστεύση ;
0 Δυβαλλών έγραψε τά; ακολούθου; λέξει; άρα- 

βιστί. « Μή λυπεΐσθε, ζώ. Δύσατε χίλια φράγκα 
εΐ; τόν έπιφέροντα, καί αφήσατε τον ν’ αναχώρηση,«

— Δό; τούτο, τώ είπε, καί θά σέ πιστεύση.
0 Αραψ έλαβε τό γραμμάτιον, τά άνέγνω προ

σεκτικού;, τό έφύλαξεν εΐ; τήν ζώνην του, καί άμα 
παρήλθεν ή ώρα τή; φυλακή; του, άναβά; εί; τόν 
ίππον του άνεχώρησεν.

(Ακολουθεί.)

ΒΙΟΓΡ ΑΦΙΑΙ.

Ο ΑΟΡΑ ΒΡΟΪΜ (Brougham).

0 Λόρδ ’Ερρίκο; Βρούμ, Καγγελάοιο; τή; ’Αγ
γλία;, εγεννήθη τό 1779 εΐ; ’Εδεμβοΰργον άπό γο- 
νεϊ; άρχαιοτάτη; μέν οικογένεια;, άλλά πτωχού;. 
Τήν εποχήν (κείνην, πάντα (γήρασκον έν Αγγλία, 
καί τά πράγματα, καί αί ίδέαι, καί οί θεσμοί, καί 
μόνη ή Σκωτία μεταξύ τών τριών βασιλείων, (βά
διζε τήν οδόν τή; προόδου, χάρι; εί; τα πανεπι
στήμιά τη;, θεμελιωθέντα έπί εύρυτάτων βάσεων, 
καίε^ αρμονία μ.έ τά;άνάγζ.α; κοινωνία; πεπολιτισμ.ε- 
νη; καί σοφή;. ’Εάν ή Σκωτία παρεδέχετο τό αύτό 
εκπαιδευτικόν σύστημα τή; ’Αγγλία;, βεβαίως ή 
τκρίδοξο; φιλοσοφική σχολή τη;, δέν θά έφθανεν εΐ; 
τήν περιωπήν (κείνην άφ’ ή; διεχύθη λαμπρόν φώ; 
καθ’ όλην τήν Ευρώπην. Οί κατακρίναντε; τήν σχο
λήν ταύτην <ύ; άντιτάξασαν σοφίσματα εΐ; τά σο
φίσματα τής ’Επικούρειου σχολής, θέλουσι βεβαίως 
ομολογήσει ότι έδωκεν εΐ; τά; γενικά; σπουδά; τήν 
ώθησιν εκείνην, εί; ήν όφείλει ή Μεγάλη Βρεταννία 
τόν βαθμόν τή; ακρίβεια; καί τή; δεινότητα; όλων
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της τών συζητήσεων. Τοιοϋτος ύπήρξεν ό χαρακτήρ 
τοϋ λόγου όλων σχεδόν των πολιτικών της άντρων 
άπό της εποχής εκείνης.

0 ’Ερρίκος Βρούμ, μαθητής έν πρώτοις τής υψη
λής σχολής, καί μετά ταϋτα τοϋ ’Εδεμβουργείου 
πανεπιστημείου, ύπήρξε συμμαθητής τοϋ Γέφρεϋ, τοϋ 
Σούδεϋ, τοϋ Χόρνερ, τοϋ Λόρδου Στούαρ, καί πολ
λών άλλων άνδρών διαπρεψάντων εις τε την πολιτι
κήν καί τάς έπιστήμας. όδηγούμενος κατά τάς σπου- 
δάς του άπό τον προς μητρός θεϊόν του ‘Ρόβερστων, 
τόν περίφημον 'ιστοριογράφον, άνεδείχθη ταχέως 
πρώτος όλης τής σπουδαζούσης νεολαίας, ήτις τόν 
περιεστοίχιζεν ώς άπό άκαταμάχητόν τινα δύναριιν 
έλκυομένη, Κατά τό έθιμον τών ’Αγγλικών σχολών, 
κατεγράφη μετά τών ενδόξων άνδρών τούς οποίους 
προ μικρού ώνοριάσαριεν μέλος τής εταιρείας the 
speculative club, όπου έσυζητοϋντο άλληλοδιαδό- 
χως τά υψηλότερα ζητήματα τής ηθικής, τής θρη
σκείας καί τής πολιτικής. 'Αν καί ηύδοκίμει εις 
τούς φιλολογικούς τούτους άγώνας, όπου ό νούς, 
δοκιμάζων τάς δυνάμει; του καί άποκτών πείραν, 
προετοιμάζεται διά τούς έτι δυσκολωτέρους άγώνας 
τού βήματος τών βουλών καί τών δικαστηρίων, 
ήνάπα μ’ όλον τούτο τόν μονήρη βίον τού σπου
δαστηρίου του όπου ένησχολεϊτο εις μελετάς άλλου 
τίνος είδους. Καί ενώ ό Μανσφέλδ προανήγγελλε διά 
στίχων τάς μελλούσας εις την άνω βουλήν επιτυ
χίας του, 6 Βρούμ, όλος έκδοτος εις τήν μελέτην 
τής υψηλής μαθηματικής, έφαίνετο έπιθυμών νά Οο- 
ξασθή δι’ άνακαλύψεων μάλλον επιστημονικών, ή 
διά πολιτικών ή δικαστικών άγώνων. Μόλις ήτο 
δεκαεπτά ετών βτε συνέταζε τό περί φωτός πόνημά 
του, τό όποιον έθεωρήθη τόσω άξιον λόγου, ώστε καί 
εδημοσιεύθη διά τοϋ Philosophical transactions.

Τά λαμπρά του προοίμια κατέστησε μετ’ ολίγον 
λαμπρότερα ό νέος μαθηματικός διά μεταγενεστέρου 
συγγράμματος. Τό πόνημα τούτο ήνοιξεν άμέσως είς 
αύτόν τάς θύρας τής ΒασιΛιχής έταιριίας, ούχ ήτ- 
τον ενδόξου τής έν Παρισίοις ακαδημίας τών επι
στημών· έγένετο δέ δεκτός τό 1803 έτος, έπιστρέ- 
ψας άπό τήν είς Σουηκίαν καί Νορβεγίαν περιήγησίν 
του. Οίτόποι ούτοι ήσαν τότε οί μόνοι τής ’Ηπείρου 
τούς όποιους οί Αγγλοι έδύναντο νάέπισκέπτωνται. 
Μετά τήν έν ’ Λμιάχ dplfnft, ό Βρούμ μετέβη είς 
Παρισίους, καί παρουσιάσθη εις τόν Καρνώτ, όχι ώς 
άνήρ πολιτικός, — διότι δέν εΐχεν έως τότε δώσει 
κανέν σημεΐον τής μελλούσης πολιτικής του έπιση- 
μότητος — άλλ’ ώς φιλολόγος. Καί όμως ποτέ ό 
Βρούμ δέν είχε σπουδαίως άποφασίσει νά διανύση 
όλον του τόν βίον είς μόνας τάς έπιστήμας ένασχο- 
λούμενος· διότι είς τήν ’Αγγλίαν ή επιστήμη δέν τι- 
μάται ούτε άνταμείβεται όσον δει, ώστε νά περιο- 
ρισθή είς μόνον αύτήν ή φιλοδοξία.' Καθώς καί οί 
φίλοι του Γέφρεϋ καί Χόρνερ, ό Βρούμ έπεδόθη είς 
τήν μελέτην τών νόμων, καί καθώς αύτοί ήρχισε. νά 
δικηγορή ενώπιον τών δικαστηρίων τοϋ ’Εδεμβούρ- 
γου. ’Αλλά καί ε’κεϊ άκόμη ή άνυπόμονός του περί- 
νοια έβλεπε βραδέως έρχομένας τήν δόξαν καί τάς 
τιμάς. Είς τό στάδιον τής πολιτικής τελούνται ά- 
γώνες έλκυστικώτεροι, καί ή δόξα δέν βραδύνει νά 
στέψη τήν κεφαλήν τού νικητοϋ. Δέν έδίστασε λοιπόν 
νά λάβη όριστικωτέραν άπόφασιν, καί τό 1803 έδη- 
μοσίευσε δύω ογκώδεις τόμους περί τής χατά τάς 
άποιχίας ποΛιτιχής, δι’ ών έπροσπάθησε νά μιμηθη 
τά μέγα σύγγραμμα τού *Αδάμ Σμήθ. Περιγράφων 
έν πρώτοις μετ’ άκριβείας τούς Ελληνικούς, τούς 
Καρχηδονικούς καί τούς ‘Ρωμαϊκούς περί άποικισμού 
νόμους, καταβαίνει είς τούς νεωτέρους χρόνους, καί 
όμιλών περί τής αρχής καί τής προόδου τής άτιμου 
σωματεμπορείας, επικαλείται τήν άπαγόρευσίν της, 
καί άπαιτεϊ καί αύτής τής δουλείας τήν κατάργη- 
σιν. Τά φιλάνθρωπά του ταϋτα σχέδια, τά είδε με
τά ταϋτα ένεργηθέντα. Κατ’ επίμονόν του αίτησιν τό 
1811 έγένετο νόμος δι’ ού τιμωρείται μέ έξορίαν ά 
μετερχόμενος σωματεμπορίαν, καί δέν είναι δίκαιον 
νά μή όμολογήσωμεν ότι οί νόμοι δι’ ών άκολούθως 
κατηργήθη ή δουλεία είς τάς δυτικάς Ινδίας, υπήρ
ξαν καρπός τών άγώνων του. Τό σύγγραμμά του έκεΐ- 
νο περιείχεν άρχάς έτι μάλλον φιλελευθέρους καί φι- 
λανθρώπους. «Θά έλθει, έλεγεν, ήμέρα όπου οί μαύροι
Αφρικανοί τών εύφόρων νήσων τής ’Αμερικής, πολι- 
τιζόμενοι βαθμηδόν, θά άποκτήσωσι τήν νόμιμον 
καί ειρηνικήν κατοχήν τής γής, τήν οποίαν έκαλ- 
λιέργησαν τό πάλαι οί πατέρες των διά τών ιδρώ
των καί τών παθημάτων των. ■·

Περί τήν αύτήν σχεδόν άξιόμνημόνευτον έποχήν 
τού 1800 έτους, οί εύγενεΐς έκείνοι νέοι, μεθ’ ών 
συνανεστράφη ό Βρούμ, συνέλαβον γενναίόν τινα σκο
πόν πρός έπετυχίαν τού οποίου έκαστος αύτών κατέ- 
βαλεν όλας του τάς προσπάθειας, καί ουτινος ή πραγ- 
ματοποίησις δέν έπενήργησεν ολίγον έπί τοϋ δημοσίου 
πνεύματος καί τών πολιτικών δοξασιών τής Μεγά
λης Βρεταννίας. 0 σκοπός ούτος ύπήρξεν ή σύστασις 
τοϋ περιοδικού συγγράμματος, ή 'Έπιθεώρησίζ τοΰ 
Έόεμβονργου, καλουμένου. ’Εν καιρώ τής μεγάλης 
κρίσεως τού 1790, ότε ή γαλλική έπανάστασις συ,.-

νεκίνει σφοδρώς τά; συμπαθείας καί τάς άντιπαθείας 
όλων τών έθνών καί όλων τών κλάσεων, ή πόλις 
τού ’Εδεμβούργου συνεταράχθη άπό τήν γενικήν ταύ
την κίνησιν τών πνευμάτων. Μεγας άρεθμός τών 
νέων της ήσπάσθη καί τάς ιδέας καί τάς ελπίδας τής 
έποχής, καίόάνόητός των ενθουσιασμός κατεσιγάσθη 
διά μέσων άπηνών άπό τήν Κυβέρνησιν καί τά 
Σκωτικά δικαστν'ρια. Οί Τόρυοι, στιγματίζοντες ώς 
χροδότας τούς πολιτικούς μεταρρυθμιστής, κατώρ- 
θωσαν νά σύρωσι πρός εαυτούς όλον τόν λαόν, καί νά 
σβέσωσι πάντα σπινθήρα έλευθεροφροσύνης είς τήν 
Σκωτίαν, καί είς αύτήν μάλιστα τήν Μεγάλην Βρε- 
ταννίαν. Αί γενναΐαι τοϋ Φώξ καί τών άλλων τής 
άντιπολιτεύσεως μελών διαμαρτυρίαι άντήχησαν πολ- 
λάκις έντός τών βουλευτηρίων άλλ’ ή ύπερβάλλου- 
σα άγανάκτησίς των διεκινδύνευσε καί τήν έπιρροήν 
καί τήν δημοτικότητά των, ότε τό έθνος, φρενη- 
τιών κατά τών Γάλλων, έφαίνετο άπαρνηθέν τήν φυ
σικήν του άταραξίαν περί τό σκέπτεσθαι. Προβλεπτι
κοί τινες καί σοφοί νόες έθεώρησαν τότε μάταιον τόν 
βουλευτικόν άλλά βίαιον άγώνα, καί έπείσθησαν πε
ρί τής άνάγκης τοΰ νά έπιφέρωσιν άντίδρασίν τινα 
είς τό δημόσιον πνεύμα, προστρέχοντες είς μόνα τά 
όπλα τοϋ συλλογισμού, ό θεσις αυτή ύπήρξεν άπο- 
λύτως όμοια μέ τήν τής Γαλλίας τού 1815. Εννόη
σαν τότε πόσον ήτο άνωφελές τά νά μάχωνται πρός 
πλειοψηφούσα; συμπεπυκνωμένας βουλευτικά; φά
λαγγας, καί άν άκόμη κατώρθωνον νά παρεισδύσωσιν 
είς τούς κόλπους των. Εκτοτε οί νέοι δημοσιογρά
φοι, όχυρωθέντες όπισθεν τοΰ τύπου, έπροσπάθησαν, 
όχι πλέον νά καταπολεμήσωσι καί νά έκβεάσωσι τήν 
κοινήν γνώμην, άλλά νά έπεκτείνωσι διά τού λόγου 
μόνον καί τής πραότητος, τό κράτος τών φιλελευ
θέρων ιδεών, καί τούτο μέχρι τής έποχής ότε, φω- 
τιζομένων άρκούντως τών πνευμάτων, έπανάστασις 
ειρηνική καί σχεδόν άτάραχος θά έστεφε τήν πα
τριωτικήν των προσκαρτερίαν. Αλλ’ είς τήν Αγγλίαν 
τό έργον ήτο δυσκολώτερον, καί βραδύτερον έμελλε 
νά έπέλθη, τό άποτέλεσμα, διότι τά πλήθη ήσαν εί- 
σέτι δούλα τών προλήψεων καί τών δεισιδαιμονιών, 
ένώ είς τήν Γαλλίαν, αί άληθεΐς φιλελεύθεραι ίδέαι, 
καί δσάκις άκόμη κατεπιέσθησαν άπό τήν έςουσίαν, 
δέν έμεινον μειοψηφοϋσαι. Συστήσαντες τήν έδεμ- 
βούργειον έπιθεώρησιν, ό τε Βρούμ καί οί νέοι φίλοι 
του σκοπόν ειχον νά άναστήσωσι τόν τύπον τό έρ
γον όμως ήτο μέγα, καί άπητεϊτο καί σοφία καί 
γενναιότης. Οί νέοι συγγραφείς δέν ήσαν άμοιροι ού
τε τής μιας-ούτε τής άλλης, καί μάλιστα έδωκαν 
δείγμα νοημοσύνης έκλέξαντες ώς θέατρον τών άγώ
νων των τήν πρωτεύουσαν τής Σκωτίας, μακράν τοϋ 
μεγάλου κέντρου τής κυβερνητικής έπιρροής καί τοΰ 
πολιτικού σάλου. 0 πολιτισμός άλλως τού Εδεμ
βούργου ήτο τά μέγιστα άνεπτυγμένος, καί τό Πα- 
νεπιστήμιόν του, έστία έπιστήμης καί φώτων, συνέ- 
τρεχεν έξαισίως τήν έπιχείρησίν των ταύτην, παρέ- 
χον καί νόας ικανούς νά τήν έννοήσωσι, καί ικανό
τητας νά τήν όποστηρίξωσιν. Η Εδεμβούργεως έπι- 
θεοίρησις έφάνη, καί ή έμφάνισίς της μόνη ύπήρξεν έ- 
πανάστασις! Απ’ αίώ-.ος ά Τορυσμός δέν κατεπολε- 
μήθη άπό εχθρόν τοσούτον ισχυρόν· ποτέ δόγματα 
τοσοϋτον φιλ.ελεύθεοα καί τοσούτον γόνιμα δέν ειχον 
ύποβληθή είς τήν μελέτην τοϋ λαού, έπενεργήσασα
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άμέσως έπί τών πνευμάτων καί κυοφορήσασα τήν 
αντενέργειαν τής όποιας τά σωτήρια άποτελέσματα, 
φθάσαντα μέχρι τών ήμερων μας, έτροποποίησαν τάς 
ιδέας τών έζοχωτέρων πολιτικών τής Αγγλίας, ε- 
δωκε ταυτοχρόνως καί είς τόν τύπον νέαν τινά ώθη~ 
σιν. Αί πολιτικαί έπιστήμαι είς άς έμυσταγωγεϊτο 
μέχρι τής έποχής εκείνης μόνη ή άριστοκρατική μειο
ψηφία, έγένοντο έκτοτε προσιταί είς τε τήν σπου- 
δάζουσαν νεολαίαν καί όλους τούς πολίτας. ‘Η κρι
τική περιωρισμένη έντός τών άπεχθών ορίων τής συ
κοφαντίας ή τών μισθωτών έγκωμίων, διέρρηξε 
μετ’ ολίγον τά άτιμα δεσμά της, καί παρουσιάζετο 
σεβαστή καί δι’ αύτών τών εύτελεστέρων οργάνων 
τής δημοσιότητος.

Καί όμως, έν τώ μέσω τών τοιούτων φιλολογι
κών καί φιλοσοφικών ένασχολήσεων, ά Βρούμ δέν πα- 
ρημέλει τό έπάγγελμά του, καί πολλαί άξιαι λόγου 
διαδικασίαι άνέδειξαν τόν έπίσημον τούτον συγγρα
φέα, καί έπίσημον ρήτορα. Συζητήσας μίαν αύτών, 
τήν τών Δουκών τοΰ ‘Ρωξβούργ, ένώπιον τοϋ άνω- 
τέρου καί σεβαστότερου δικαστηρίου τής ’Αγγλίας, 
τής Βουλής τών Λόρδων, ηύδοκίμησεν έπί τοσούτον, 
ώστε άπεφάσισε νά έγκαταλείψη τά δικαστήρια τού 
Εδεμβούργου καί νά μεταβη είς τήν μητρόπολιν, ό
που συγκατηριθμήθη έντός ολίγου μεταξύ τών ενδο
ξότερων δικηγόρων τού Λονδίνου. Αί δικαστικαί 
μ’ όλον τούτο άσχολίαι δέν ήσαν άρκετή τροφή είς 
τό άκάματον πνεϋμά του· διό καί έντώμέσω τών δι
κηγορικών του επιτυχιών, ένησχόλει όλην τήν δύ- 
ναμιν τού νοός του είς τήν έξέτασιν τού μεγάλου 
ζητήματος τής έλευθερίας τού έμπορίου, ής τίνος αί 
άρχαί θριαμβεύουσι σήμερον, άλλά τήν όποιαν αύτός 
πρώτος άνεκήρυξεν. όλοι ένθυμοΰνται τήν όλεθρίαν 
έκείνην έποχήν ότε ή ’Αγγλία καί ή Γαλλία, μή εύ- 
ρίσκουσαι πλέον πεδίον μάχης διά νά άλληλοσφα- 
γώσι, κατέφυγον είς τά όπλα τών έμπορικών πε
ριορισμών καί άπαγορεύσεων. Είς τά έκ Βερολίνου 
ψηφίσματα τού Ναπολέοντος, ή Αγγλία άπεκρίθη διά 
τού orders in council δι ών έκήρυττε νόμιμον 
λείαν, παν ούόέτερον πλοϊον έμπορευόμενον μέ τήν 
Γαλλίαν, είτε καί απλώς καταπλέον είς τούς λιμέ
νας της. Από τού 180G έτους ό Βρούμ κατήγγειλε 
μέ άγανάκτησιν διά τής έδεμβουργείου έπιθεωρή- 
σεως, τήν άπάνθρωπον καί μιαράν έκείνην πολιτικήν. 
’Επεκτείνων τόν κύκλον τών δογμάτων του, δέν έ
δίστασε νά κατακρίνη έκτοτε τήν βάρβαρον συνή
θειαν τού νά συλλαμβάνωνται τά έμπορικά πλοία 
τών εχθρικών ε’θνών, καί νά συστήση ώς δίκαιον τό 
νά ε’φαρμοσθώσι καί είς τόν κατά θάλασσαν πόλεμον 
αί αύταί άρχαί τοϋ κατά ςηράν, καί νά μή προσβάλ- 
λωνται μι ίδιοκτησίαι είμή εφόσον ή έξασφάλισις 
τής ιδίας ύπάρξεως τό άπαιτεϊ. Δέν έννοώ, έλεγε, 
πώς είναι δυνατόν νά στιγματίζη τις κατά ξηράν 
τήν λήστευσιν τών ιδιοκτητών τών έμπορων, κατά 
δέ τήν Θάλασσαν νά θεωρή αύτήν συγκεχωρημένην 
καί μάλιστα έντιμον ! Αλλ’ ό Βρούμ δέν περιωρίσθη 
μόνον είς τό νά ύποστηρίζη τήν γνώμην του διά 
σκέψεων τάς οποίας ύπηγόρευσεν ,ή φιλανθρωπία καί 
ή δικαιοσύνη. Αναλαβών τό 1808 νά φέρη τόν λό
γον ένώπιον τού Κοινοβουλίου έξ ονόματος τών 
έμπόρων, άπέδεεξεν έναργώς ότι, προσβάλλουσα τά 
δικαιώματα τών ουδετέρων δυνάμεων, ή Αγγλία
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έβλαπτε μάλλον εαυτήν ή τήν Γαλλίαν, ό λόγος 
τόν όποιον έξεφώνησε τότε, πλήρης ΐσχυρωτάτων 
συλλογισμών καί τύπος νευρώδους εύγλωττίας, έ- 
προξένησε μεν βαθυτάτην έντύπωσιν έκτος τής βου
λής, δέν κατε'πεισεν όμως τούς αντιπροσώπους. Μό
λις παρήλθον δύω έτη καί όλαι αί προρρήσεις τού 
Βρούμ έπραγματοποιήθησαν τό έμπόριον τής ’Αγ
γλίας κατεστράφη καί έξηντλήθησχν όλοι οί πόροι 
της. ‘Η λυπηρά αύτή ε’πικύρωσις των δογμάτων του, 
ήνοιξεν είς αύτόν τάς θυρας τοΰ Κοινοβουλίου· πρέ
πει νά εϊπωμεν πρός αίσχος τών εμπορικών πό
λεων των οποίων είχε τόσον θερμώς ϋπερασπισθή 
τά συμφέροντα, ότι κάμμία έξ αύτών δεν τον ώνό- 
μασεν αντιπρόσωπόν της. Οί Τόρυοι ήσαν είσέτι παν
τοδύναμοι, καί διά τών διατριβών των παρουσίαζον 
πάντοτε τόν Βρούμ ύ>ς αιρετικόν, εχθρόν τής καθε
στώσης εκκλησίας, καί παρίστανον ώς αντεθνικήν τήν 
πρός τήν Γαλλίαν καί τήν ’Αμερικήν συμπάθειάν 
του. Ομότιμός τις έκ τών αντιπολιτευόμενων διευ- 
κόλυνεν εις τόν Βρούμ τήν είσοδόν του εις τό Κοι 
νοβούλιον. 0 Δούξ τοΰ Κλέβελανδ τόν ώνόμασε τό 
1810, αντιπρόσωπον τοΰ σισηπύτος χωρίου τον 
Ούϊνχελσέα, καί δυνάμει τοΰ συνταγματικού τούτου 
σολεικισμού, έξηκολούθησε νά ή^αι μέλος τής βου
λής, μέχρι σχεδόν τής στιγμής ότε τόν διώρισεν ό 
Βασιλεύς Καγγελάριον. Τό πρώτον έργον τού νέου 
Βουλευτοΰ, άμα έγινε μέλος τοΰ Κοινοβουλίου, ήτο, 
τό νά προσβάλτι σφοδρώς τό πείσμα τοΰ ύπουργείου 
έπιμένοντος εις τήν περί τοΰ εμπορίου αύστηρότητά 
του, ή'τις δέν θά έβράδυνε νά ανάψη τον μεταξύ ’Α
μερικής καί ’Αγγλίας πόλεμον, ό λόγος του κατά 
τών orders in council, θεωρείται ώς τις τών λαμ
πρότερων καί συγχρόνως τών έπιχειρηματικωτέρων 
άφ’ όλους τούς άντηχήσαντας μέχρι τής σήμερον εις 
τό Ούέςμηνι-ερ. Τοιοΰτον δε έπέφερεν αποτέλεσμα 
ώστε τό τορυκόν υπουργείου, μέ όλην του τήν πλειο- 
ψηφίαν καί μέ όλας τάς κατά τήν Ηπειρον επιτυ
χίας του, έβιάσθη νά ύποχωρήση, εΐ καί βραδέως, 
διά ν’ αποφυγή τόν μεταξύ ’Αγγλίας καί ’Αμερικής 
πόλεμον. Μετά τον τοιοΰτον βουλευτικόν θρίαμβον, ό 
Βρούμ δεν έδίστασενάπαρουσιασθή ώς υποψήφιος βου- 
λευτήςείς τήνπόλιντοΰΑιβερπούλ άλλ’ ύπερίσχυσεν ό 
ανταγωνιστής του Κάννιγκ. Εκτοτε ηρχισεν ή με
ταξύ τών δύω τούτων πολιτικών άνδρών αντιζηλία, 
τής όποιας τό τέλος ΰπήρξεν ό Θάνατος τοΰ δευτέρου.

Μετά τήν ειρήνην τοΰ 1814, ό Βρούμ έπέστησεν 
όλην τήν προσοχήν του εις μόνας σχεδόν τάς έμπο- 
ρικάς υποθέσεις καί τήν ένδειαν τής πατρίδος του. 
Ή παγκόσμιος στενοχωρία ήτις διεκινδύνευσεν όλα 
τά συμφέροντα, καί έβλαψεν επίσης καί τούς πλου
σίους καί τούς πτωχούς, παρουσιάζετο ώς τι αίνιγμα 
εις τούς τότε νομοθέτας τής Αγγλίας. Οί Τόρυοι 
έπαιρόμενοι διά τούς θριάμβους των τοΰ 1815, δέν 
έφοβοΰντο κηρύττοντες μετά παρρησίας ότιοϊ δημόσιοι 
πόροι ήλαττώθησαν, καί ότι ήτο ανάγκη νά διατηρη- 
θώσιν οί φόροι εις τόν αύτόν βαθμόν τής αύξήσεως 
εις 8ν άνέβησαν έξ αιτίας τών περιστάσεων τοΰ πο
λέμου. Οί περί τούτου λο'γοι τοΰ Βρούμ, καί μάλις-α 
ό τοΰ 1816, προσφέρουσιν ύλην πολύτιμον μελέτης 
εις τούς άνερευνώντας τήν ιστορίαν τής προόδου καί 
τής παρακμής τοΰ αγγλικού εμπορίου. Η ιερά συμ- 
μαχία καί τά περί πολιτισμού σχέδιά της δέν είχον

εντός τών βουλών άλλον σταθερώτερον ή μάλλον 
επίφοβου αντίπαλον. 0 άνδρώδης καί καταπληκτι
κή φωνή του αντήχησε καί πέραν τοΰ πορθμού, καί 
συνετέλεσεν εις τό νά ήλεκτρίσφ τούς ηπειρωτικούς 
λαούς, τούς όποιους είχε καταπτοήσει δ έν Βατερλώ 
θρίαμβος τής Εύρωπαϊκής ολιγαρχίας.

Συζητών τό 1818 έν τή Βουλή, τό περί τής ςοι- 
χειώδους παιδείας αντικείμενου άνέπτυξεν άναντιρ- 
ρήτως ύπέρ ποτέ μεγάλα ίκανότητος, καί εύγλωτ
τίας, καί πατριωτισμού προτερήματα, ό Καστελρήγ 
αύτός έβιάσθη νά αναγνώριση μέ θαυμασμόν τήν υ
περοχήν τοΰ Βρούμ κατά τήν άξιομνημόνευτον εκεί
νην συζήτησιν. ΐϊνθαρρυνθείς έκ τής έπιτυχίας του, 
υπέβαλε τό 1820 έν είδει προτάσεως, τό περί τής 
έθνικής αγωγής περιώνυμον νομοσχέδιου του, τό 
όποιον άπέρριψεν ή άσοφος κριτική καί τών οπαδών 
τής καθεστώσης εκκλησίας καί τών διαφωνούντων, 
διότι δέν ικανοποιεί ούτε τάς προλήψεις τών πρώτων 
ούτε τάπάθη τών δευτέρων· τότεσυμβεβηκός τι περί
φημου έπελθόν, κατέστησε δεινοτέραν τήν θέσιν τοΰ 
τόπου,καί έπεσφράγισε τοΰ Βρούμ τήν δημοτικότητα· 
τό συμβεβηκός έκεΐνο ΰπήρξεν ή σκανδαλώδης περί μοι
χείας έγκλησις Γεωργίου τοΰ Δ', κατά τής Βασιλίσ- 
σης ένώπιον τοΰ βουλευτηρίου. Εάν, ώς βεβαιοΰσιν, ό 
μονάρχης αύτός είδεν άλλοτε μέ δυσαρέσκειαν τήν 
είσοδον τοΰ Βρούμ εις τήν βουλήν, δέν είναι δύσ- 
σκολον νά συμπε-ράνωμεν, πόσον τό τέλος τής δίκης 
έκείνης, τής οποίας τήν ύπεράσπισιν άνέθεσεν είς 
αύτόν ή Βασίλισσα, καί καθ’ ήν, ύπερβάς αύτός εαυ
τόν κατά τήν εύγλωττίαν κατώρθωσε νά κινήση ύπέρ 
τής έγκαλουμένης τά πάθη τοΰ λαού, έπηύξησε τήν 
οργήν τοΰ Βασιλέως.

Ο Βρούμ. έλαβε μέρος ένεργητικώτατον είς τάς 
περί τής άπελευθερώσεως τών καθολικών συζητήσεις 
τοΰ 1821 καί 1829 ύπέρ ής τοσαύτας προσπάθειας 
κατέβαλον οί Ούΐγγοι. Η ένδοξος εκείνη πράξις τιμά 
πρό πάντων τόν Δούκα τοΰ Ούελιγκτών, τόν όποιον 
άπεδοκίμασε τότε ή μερίς του.

Η περί βελτιώσεως τής πολιτικής καί εγκληματι
κής οικονομίας καί τών ποινικών τής Αγγλίας νόμων 
πρότασίς του, καθ’ ήν κατήγγειλεν όλας τάς κατα
χρήσεις τάς μολυνούσας τήν διαχείρισιν τών νόμων 
καί τής δικαιοσύνης, ΰπήρξεν ό τελευταίος έν τώ 
Κοινοβουλίω θρίαμβό; του. 0 λόγο; ούτος διήοκε- 
σεν έπτά ώρας κατά συνέχειαν.

Εν τοσούτω αί φιλελεύθεροι ΐδέαι είχον τοσοΰτον 
διαδοθη καί προοδεύσει άνεπαισθήτως, ώστε ό Βρούμ, 
άποβαλών τήν προστασίαν τοΰ Δουκός τοΰ Κλέβε
λανδ, έλαβε τάς ψήφους τών πολυαρίθμων έκλογέων 
τής μεγάλης επαρχίας τοΰ Τώρκ. Νέα ένδοξος έπα- 
νάστασις έτελέσθη είς Παρισίους, καί έκίνησεν είς 
θαυμασμόν όλα τής Εύρώπης τά έθνη, ό αγγλικός 
λαός, πλήρης συμπάθειας καί ενθουσιασμού διά τον 
κατά τόν Ιούλιον τοΰ 1830 θρίαμβον τών επανα
στατικών αρχών, δέν άνεζήτει είμή αφορμήν διά νά 
μιμηθή τό παράδειγμα τών γειτόνων του. Εν τώ 
μέσω τής φρικτής αύτή; κρίσεως ό Δούξ τοΰ Ούε- 
λιγκτών, τότε πρωθυπουργός, άνήγγειλεν εις τάς 
βουλάς μέ ακατανόητου απρονοησίαν ότι ή βουλευ
τική μεταρρύθμισις ήτο κατ’ αύτόν καί ματαία καί 
ολέθρια. 0 Βρούμ ύπέβαλεν εύθύς τήν περί μεταρ- 
ρυθμίσεως πρότασίν του, καί ό Ούελιγκτών, τόν ό

ποιον κατέλειψεν ή πλειοψηφία, παργ,τη'θη αμέσως. 
0 σύνθεσίς Ούϊγγικοΰ ύπουργείου δέν ήτο έν τοσούτφ 
άνευ δυσκολιών. Ο Βρούμ απεποιηθη πολλακις να 
μετασχή τής έξουσίας· άλλ’ ό Αόρδ Γρέϋ, άναλα- 
βών τήν συγρότησιν νέου ύπουργείου, ένίκησε τήν 
άντίστασίν του, καί έπρόσφερεν εις αύτόν τό έξοχώ- 
τερον αξίωμα τοΰ Βασιλείου, τό τοΰ Καγγελαρίου. 
όνομασθείς δέ Βαρώνος όπό τόν τίτλον τοΰ Αόρδ 
Βρούμ καί Βώ, έκάθησεν επί τοΰ έριοφόρου σάκκου 
καί προέδρευσε τήν άνω βουλήν. Εκτοτε ό εύγενής 
Λόρδος συνεταυτίσθη, ούτως εΐπεϊν, μέ τήν βουλευ 
τικήν. μεταρρύθμισιν, τό μέγα, τό δίκαιον, τό εύ
στοχου έκεΐνο πολιτικόν μέτρου, τό όποιον μόνον 
ήρκει νά δοξάσφ τό έπιχειρισθέν καί πραγματοποίη
σαν αύτό ύπουργείου. ό νέος Καγγελάριος ΰπήρξεν ό 
πλέον ένθερμος, ό πλέον δεινός υπερασπιστής της έν τή 
βουλή τών Λόρδων, καί καταστρέφων γενναίως τάς 
πολυαρίθμους καί έπικερδεϊς καταχρήσεις τοΰ κλάδου
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Ο ΓΙΖΩΤΟΣ ΚΑΙ Ο ΘΙΕΡΣΟΣ
ΩΣ ΡΗΤΟΡΕΣ.

ΚΑΤΑ ΚΟΡΜΕΝΙΝΟΝ.

Γιζώτος· Θιέρσος.

0 χείμαρος τής γαλλικής έπαναστάσεως τών 
1848 συμπαρέσυρεν είς τά άφρίζοντα κύματά του καί 
τούς δύω μεγάλους άνταγωνιστάς ύίτινες πρό μικρού 
ακόμη έφαίνοντο άντερίζοντες μόνοι περί τής κλη
ρονομιάς τών 1830. Οί δύω όμως ούτοι πολιτικοί 
πρωταθληταί ήσαν ένταότώ καί οί δύω έζοχώτεροι 
ρήτορες τής Γαλλίας- διά τούτο ίσως, όταν ήδη ά- 
ποσύρονται τής σκηνής, θέλει άναγνωσθή μετά τίνος 
περιεργείας ή έκτίμησις τής βουλευτικής εύγλωτ

τής Καγγελάρίας, τάς οποίας ή συνήθεια είχε κα
θιερώσει, έδωκε παράδειγμα μεγίστης γενναιότητος 
καί αφιλόκερδείας.

Τά φιλελεύθερα πνεύματα δέν έφαίνοντο ικανοποιη
μένα άπό μόνας τάς γενηθείσας μεταρρυθμίσεις. 
Αλλ’ ό Βρούμ έδόξαζεν άδιστάκτως ότι δέν ήτο και- ' 
ρός νά ύποχωρήση ή εξουσία είς δημοτικωτέρας απαι
τήσεις, καί ήτο αποφασισμένος ν’ άντισταθή μάλλον 
είς τήν ορμήν ήτις άπήτει καί νέας παραχωρήσεις· 
άλλ’ ό χείμαρρος τής ελευθεροφροσύνης ήτο ακάθεκ
τος, καί τό υπουργείου Γρέϋ, αποποιούμενου νά άνα- 
λάβη τήν εύθύνην τών περαιτέρω μεταρρυθμίσεων, 
έπρόσφερετήν παραίτησήν του. Καίόμως ήέλευθερίακαί 
ή δικαιοσύνη δέν έπεκαλέσθησαν πώποτε επί μα- 
ταίφ τήν φωνήν του· ακλόνητος αύτών υπεράσπισής 
καθ’ όλας τάς περιστάσεις καί καθ’ όλας τάς έποχάς, 
κατέστη καύχημα τής Αγγλίας, καί τό όνομά του 
έγένετο γνωστόν καθ’ όλον τόν κόσμον.

Ξ. Μ.

τίας αύτών, γραφεΐσα έν 1838 ύφ’ένός τών άγχι- 
νουσΕέρων τής Γαλ.λίας κριτικών, ίσην κρατοΰντος 
πρός άμφοτέρους τήν στάθμην, διότι αί δημοκρατι- 
καί του άρχαί τόν διέθετον έπίσης δυσμενώς πρός 
έκάτερον.

Α'. ΓΙΖΩΤΟΣ.

0 Κ. Γιζώτος είναι μικροφυής καί ισχνός* έχει 
δε έμφαντικήν τήν μορφήν καί τό βλέμμα εμ-
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λάρδος. Οί καθηγηταί άναγκάζονται νά έπαναλαμ · 
βάνωσι τάς ιδέας των · άλλως τό άκροατήριον δέν 
τούς έννοεϊ. Καί άν θέλωσι νά άναπτύξωσι πολλά 
ένταύτώ άξιώματα, ή προσοχή διαιρείται καί δέν δύ- 
ναται νά τά περιλάβη. Αιά τούτο όλοι οί καθηγηταί 
κατά τήν μέθοδον ταύτην δμιλούσι, καί άπό τής κα- 
θέδρας τήν μεταφέρουσιν είς τό βήμα. ’Επειδή δέ 
είς τάς συνελεύσεις οί άνθρωποι δέν είναι προσεκτι
κότεροι μαθητών, διά τούτο ό τρόπος ούτος, έπιδε
ξίως εφαρμοζόμενος, συνήθως επιτυγχάνει.

Ο λόγος τού Κ. Γιζώτου είναι σχοινοτενής, ώς ό 
τών καθηγητών, καί ή διαλεκτική του σχολαστική 
ώς ή τών θεολόγων. Μονότονος ώς έκείνοι, καί ώς 
ούτοι άφηρημένος, μένει πάντοτε κάτοχος καί τής 
ιδέας του καί τής λέξεώς του, διότι περιφρονεΐ πολ- 
λάκις τά πράγματα, καί έ'ασμενίζεται είς τάς ιδεο
λογίας. Εξ αιτίας τούτου σπανίως εκτίθεται είς τόν 
κίνδυνον τού νά προφέρη τι άπερίσκεπτον, καί νά 
δίδη πολλήν λαβήν είς τούς άντιπάλους του. Αλλά 
τώ έλλείπουσιν αί εύφυεΐς έκεΐναι κινήσεις, αί δρμαί 
τής καρδίας, αί έλλάψεις τής φαντασίας, αί περιπα
θείς ίδέαι, αί άπροσδόκητοι έκεΐναι στροφαί, αΐτινες 
αίφνιδίως έκφεύγουσαι τόν ρήτορα, τόν άφαρπάζουσι 
διά τής ίδιας αύτού συγκινήσεως, καί μεταβιβάζου- 
σιν αύτήν καί είς τήν ψυχήν τών άκροατών του. έν 
ένί λόγω, ό Κ. Γιζώτος δεν είναι εύγλωττος.

‘Η άντιπολίτευσις εκλαμβάνει τόν Κ. Γιζώτον 
ώς σκληρόν άνθρωπον. Καί τώ οντι οί σπινθηρο- 
βολοΰντες οφθαλμοί του, τό ωχρόν ποόσωπόν του, 
τά συνεσταλμένα τουχείλη τόν παριστώσιν ώς διώκτην 
τινά καί καταδρομέα. Αέγεται δέπερί αύτού ότι είπε 
τήν διαβόητον ταύτην λέξιν "Εστε ά,Γε,Ιεήιιοι ες’ 
άποτρόπαιον λέξιν, άν τήν έπρόφερεν άληθώς !

Είναι βέβαιον ότι εσχάτως τόν κατέλαβε διάπυρος 
καί κατηφής τις νόσος φανατισμού. Αλλά τούτο πρέπει 
ν’ άποδοθή είς τού θέρους τόν καύσωνα, όστις πάν
τοτε εξάπτει τινάς έγκεφάλους, καί πολλού γε καί 
δει μεταξύ τής θεωρίας τού τρόμου ήν έπρέσβευσεν, 
όσον καί άν ήναι ώραία, καί μεταξύ τής εφαρμογής 
αύτής.

Παράδοξον είναι, άλη,θές όμως, ότι μοί είναι άδύ- 
νατον νά θεωρήσω τόν Κ. Γιζώτον ώς επαναστάτην 
κολοσσιαΐον. Νά μειδιάσω μάλλον μοί επέρχεται ό
ταν τόν βλέπω παρά νά τρομάξω. Είς τά δόγματά 
του είναι θερμός μάλλον παρά είς τάς πράξεις του 
τρομερός· καί μάλλον, κεφαλής τόλμην εχει, παρά 
καρδίας άπόφασιν καί χειρός· μάλλον ύπόψηλιν υπέρ 
έαυτού, παρ’ άγανάκτησιν κατά τών άντιπάλων του, 
καί κατ’ αύτών, περιφρόνησιν μάλλον η μίσος. ‘Η 
ύπεροψία πληροί όλην του τήν ψυχήν, ώστε δέν άφί- 
νει άλλο αίσθημα είς αύτήν· δι’ 8 καί κατά κεφαλής 
άν φέρηται είς τό βάραθρον, δέν ομολογεί ότι πνίγε
ται, έχων πίστιν άπεριόριστον καί τυφλήν πρός τό 
άπταιστον τών ιδίων ιδεών καί πράξεων.

Καί πιστεύει μέν είς τήν ειλικρίνειαν τών δτ,μο
κοατών, άλλ’ έντραφείς είς τά άρχαΐα δόγματα τής 
άγγλικής ολιγαρχίας, θεωρ-ΐ τήν ολιγαρχικήν κυβέρ- 
νη,σιν ώς τόν έντελέστατον τών κυβερνητικών όργα- 
νισμών, καί πέποιθεν ότι είναι προοδευτικότερος αύ
τός τών ύπερβολικωτέρων δημοκρατών.

0 Κ. Γιζώτος δέν είναι μοναρχικός έξ αισθήμα
τος, εξ ατομικής προσηλώσεως, διότι αδιαφορεί, ώς

πυρον· τήν δέ χειρονομίαν καί τήν οψιν αύστηράν 
πως καί σχολαστικήν, ώς όλοι οί καθηγηταί, καί 
μάλιστα οί τής δογματιστικής αίρε'σεως, τής αίρε- 
σεως τής υπεροψίας. 0 δέ φωνή του είναι έντονος, 
λαμπρά, καταφατική, δύσκαμπτος μέν πρός τάς 
εύλυγίστους τής ψυχής κινήσεις, άλλ’ ούδ’ ΰπόκωφος 
ούδέ συγκεκαλυμμένη συνήθως.

0 Κ. Γιζώτος είναι δόκιμος φιλολόγος, ίσσορι- 
κός επίσημος, καί πρωτεύει μεταξύ τών δημοσιογρά
φων τής αγγλικής σχολής. Είναι δέ καί έγκρατέ- 
στατος τών αρχαίων καί νέων γλωσσών άλλ’ ώς 
συγγραφεύς δέν εχει ούτε ακρίβειαν υφους, ούτε λαμ
πρότητα φαντασίας, ούτε βάθος συλλογισμού. Είναι 
ήττον νεφελώδης άπό τόν Κ. Κουσϊνον, καί χωρίς 
νά έχη τόν ώραΐον καί εύρύν τρόπον τού Ροϋε'ρου 
Κολλάρδου, έχει μεγαλητε'ραν ιδεών άφθονίαν, είναι 
εκτενέστερος, ποικιλότερος, θετικότερος, καί φαίνε
ται ό'τι άνεμίγη περισσότερον είς τήν διοίκησιν τών 
άνθρωπίνων πραγμάτων.

ής όλοι οί δημηγόροι τής Γενέβης, τής ξηράς ε
κείνης σχολής καί δογματικής, όμιλεϊ άδιακόπως καί 
αύτός δι’ άξιωμάτων, παραμελών τής γλώσσης τά 
άνθη. Είναι δέ ή εύγλωττία του δυσλύγιστος καί 
δυσκίνητος, καί ή άπαγγελία του είναι μονότονος, 
εί καί εμβριθής καί αδίστακτος. Τό πάθος έμφαίνε- 
ται εις τήν λάμψιν τών οφθαλμών του, έκεΐθεν με
ταβαίνει ταχέως εις τούς χαρακτήρας τού ωχρού του 
προσώπου, άλλ’ άπορροφαται ταχέως,καί συγκεντρού- 
ται μάλλον έντός αύτού η ό'τι άποκαλύπτεται έξω- 
τερικώς· σπανίως ε’κτοξεύει προσβλητικής προσωπι
κότητας, ούδ’άποκαλεϊ τούς βουλευτάς ήκατ’όνομα, η 
καθ’ ην κατέχουσι θέσιν εντός τού βουλευτικού περί 
βόλου. Αλλ* έν ω διαμαρτύρεται περί τής άγνότητος 
τής διαθέσεώς του, άκοντίζει κατά τής άντιπολιτεύ- 
σεως σαρκασμούς περιληπτικούς, ών τό κέντρον μένει 
εις τήν πληγήν άναπόσπαστον.

0 Κ. Γιζώτος πραγματεύεται τά πολιτικά ζητή
ματα φιλοσοφικώς, καί ύπό έποψιν ύψήλήν, κατά τόν 
τρόπον τού διδασκάλου του, Κ. ‘Ρ. Κολλάρδου'καί 
έκλέξας ήν θέλει ιδέαν, τήν μετασχηματίζει εις ά
ξίωμα, καί περί τό αξίωμα τούτο πύργοι τούς συλ
λογισμούς του. Επανέρχεται δέ άδιακόπως είς αύτήν, 
τήν παριστα μόνον είς τό βλέμμα τού θεατού, καί 
έπ’ αύτής προσκαλεΐ, στηρίζει τήν προσοχήν του· 
ώστε όλος ό λόγος του είναι μόνον άνάπτυξις ένός 
θέματος· άν άρα ηναι άληθής ή άρχική ιδέα, αληθής 
είναι καί ό λόγος· άν δ’ ή ιδέα ή ναι ψευδής, καί ό 
λόγος είναι ψευδής. Αλλ' ή πλειονοψηφία είς ην 
άποτείνεται, συγκειμένη έκ βουλευτών προκατειλημ
μένων, δέν ομολογεί ποτέ ό'τι τό θέμα'είναι ψευδές, 
καί ούτως ό Κ. Γιζώτος θριαμβεύει πάντοτε παρ’ 
αύτή διά τής μεθόδου του.

Είναι δέ ή μέθοδος αυτή εύστοχος διά τάς βουλευ
τικής συνελεύσεις· διότι πολυπληθείς άκροαταί, μή 
προσέχοντες πάντοτε καί συντόνως είς τά λεγάμε
να, δεν πείθονται διά μεγάλης ιδεών άφθονίας, άλ
λά μάλλον διά μιας μόνης ιδέας, έπιδεξίως έκλε- 
λεγμένης, κατειργασμένης είς δόγμα καί άξίωμα 
άνηγμένης, καί άναφαινομένης ύπό παν σχήμα καί 

to πάσαν μορφήν. Αυτή είναι τώ όντι ή συνήθης 
έθοδος όλων τών καθηγητών, καί γνωστόν ότι καθη- 
ηταί ησαν καί ό Κ. Γιζώτος καί ό Κ. *Ρ. Κολ-

καί όλοι οί οπαδοί του, άν ό πρωτότοκος κλάδος 
βασιλεύς, ή άν δ δευτερότοκος, η άν όστις δήποτε 
άλλος κλάδος, καί δι’ αύτόν αληθής κυβέρνησις εί
ναι ή αριστοκρατία· ή αριστοκρατία τών εύγενών, 
ή ήθελεν άγαπήσει, άν η τον ό ίδιος εύγενή<ς, ή α
ριστοκρατία των άστών, πρός ην έχει συμπάθειαν, 
διότι είναι άστός δ ίδιος.

0 Κ. Γιζώτος έχει δυσκαμψίαν τινά χαρακτήρος, 
έκλαμβανομένην πολλάκις άντί εύσταθείας, καί ά- 
πατώσαν πάντοτε καί τούς οπαδούς καί τούς άντι
πάλους του. Αί βουλευτικά! συνελεύσεις, καί μάλις-α 
αί κυβερνώσαι πλειονοψηφίας όταν δέν έχωσι θέλη,σιν, 
έπιθυμούσινά ταϊς τήν αατασκευάζουσι άλλοι,διά τού
το άγαπώσι πολύ τούς εύτόλμως άποφασίζοντας, καί 
έπιθυμοΰσι νά τάς διοικώσιν άλλοι, διά ν’άπαλλάτ- 
τωνται τού κόπου τού νά διοικώσιν αύταί έαυτάς. 
Τού Κ. Γιζώτου ή απότομος εύτολμίαεύάρεςοςμένδέν 
φαίνεται είς τοΰ Λ. Φιλίππου τό άνακτοβούλιον,οΰτε 
είς τής Βουλής τήν πλειονοψηφίαν, άλλά φαίνεται 
χσήσιμος. Είς τάς κρίσιμους στιγμάς θέτει σαφώς 
τά ζητήματα, καί προκαλεΐ τούς άντιπάλους του είς 
όριστικάς εξηγήσεις· διά τού στρατηγήματος τούτου, 
τήν άντιπολίτευσιν είς δεινήν φέρων θέσιν, είς θέσιν 
άμύνης, επέτυχε πάντοτε μέχρι τούδε, διότι δμολο- 
γητέον ότι κατ’ εύτυχίαν του άπήντη,σε προϊσταμέ
νους τής άντιπολιτεύσεως άνδρας ικανούς μέν βε
βαίως, άλλά μαλακούς όπως δήποτε, καί άμφιρρε- 
πεΐς, άποφεύγοντας ν’ άποκριθώσι κατηγορικώς, όταν 
ερωτώνται άν ναι ή άν ού, καί ούτω παραχωρούντας 
«ϋτώ τό έκ τής έπιθέσεως πλεονέκτημα, ό ίιποχω- 
ρών όταν προκαλήται δμολογεΐ σχεδόν ότι ένικήθη.

Β'. ΘΙΕΡΣΟΣ.

0 Κ. Θιέρσος δέν έχει οΰτε μορφής έκφρασιν, ού
τε άναστήματος χάριν, άλλ’δ μοιάζει τούς μικρούς 
εκείνους κουρεΐς μεσημβρινών τίνών πόλεων, τούς 
άπό πύλης είς πύλην περιφέροντας τήν λεκάνην των. 
‘Η στωμυλία του μετέχει τής άδολεσχίας τού πολυ- 
πράγμονος γραϊδίου, καί ή ήθοποιΐα του τής θρασύ- 
τητος τού παιδιού τών δρόμων. ‘Η τονθορίζουσα 
φωνή του σχίζει τήν άκοήν, καί τό θωρακεΐον τού 
άμβωνος φθάνει μέχρι τού ώμου του, καί τόν κρύ
πτει ολόκληρον. Προσθετέον δ’ ότι κάνεις δέν έχει 
είς αύτόν πίστιν, ούτε αύτός δ ίδιος, καί ή παροι- 
μιακή πανουργία του καταστρέφει καί τήν έλαχίςη,ν 
τών λόγων του ήθικήν έντύπωσιν. Ουτω λοιπόν, φυ
σικά ελαττώματα, δυσπιστία τών εχθρών του καί 
αύτών τών φίλων του, τά πάντα είσίν εναντία του, 
καί όμως, όταν δ βραχύς αύτός άνθρωπος άναβή είς 
τό βήμα, τό κυριεύει έντελώς, μένει έπ’ αύτού έν 
πλήρει άνέσει, καί τόσην αγχίνοια; έχει, τόσην άγ- 
χίνοιαν, ώστε οί άκροαταί του, καί όταν κάνέν άλλο 
αίσθημα αύτών δέν κινή, τόν άκούουσιν άπό άπλήν 
ήδονήν, καί δέν δύνανται νά τώ άρνηθώσι τόν φό- 
ρον τοΰ θαυμασμού των.

0 δέ λόγος του ούτε τήν λαμπράν οξύτητα καί 
τάς αιφνίδιας άκωκάς τών λόγων τού Δυπίνου δέν 
έχει, ούτε τήν έμβρίθειαν τού λόγου τού ’οδιλλον- 
Βσρρότου, ούτε τόν δηκτικόν σαρκασμόν τού Μωγί-

: νου, ούτε τήν κυματοΰσαν εύφράδειαν τού Σωζέτου 
ούτε τού Γιζώτου τήν υψηλήν λογικήν· έχει δέ ίδιόν 
τι προτέρημα, μή έπιδεχόμενον σύγκρισιν κατ’ ούδέν 
πρός ούδένα.

Ο λόγος του δεν είναι δημηγορία, είναι συνομι
λία, άλλά συνομιλία λαμπρά, ταχεία, κούφη, ς-ω- 
μύλος, ζωηρά, καταπεποικιλμένη μέ ιστορικά διη
γήματα, μέ άνέκδοτα καί μέ παρατηρήσεις λεπτά;· 
καί όλα ταύτα τά λέγει, τά κόπτει, τά ράπτει, 
τά θραύει, τά δένει, τά αναλύει καί τ’ άνασυνθέτει 
μετ’ άπαραμίλλου έπιδεξιότητος. Αί δέ ίδέαι τόσον 
ταχέως γεννώνται είς τήν παράδοξον κεφαλήν έκεί
νην, τόσον ταχέως, ώστε φαίνονται ώς άν έγεννή- 
νήθησαν πριν ή συλληφθώσιν· ούδέ Γιγαντος εύρεΐς 
πνεύμονες ηθελον άρκέσει όπως έκφέρωσι τούς λό
γους τού άγχίνοος τούτου νάννου. ‘Η φύσις, συμπα- 
θώς άποζημιούσα όσους άλλως ήδίκη,σε, φαίνεται ότι 
καί αύτού ηθέλησε νά συγκεντρώση όλην τήν άνδοι· 
κήν δύναμιν είς τοΰ λάρυγκος τά ασθενή όργανα.

‘Ο λόγος του πετόϊ ώς έλαφρά πτέρυξ πτηνού, 
καί τοξεύει τόσον ταχέως, ώστε δ τρωθείς δέν αι
σθάνεται πόθεν προέρχεται ή πληγή.

Ενίοτε αίφνης διακόπτεται διά ν’ άποκριθή είς 
τούς προσφωνοΰντας αύτόν, καί τοΐς άκοντίζει απαν
τήσεις τόσον εύστόχους καί τόσον ταχείας,ώστε μέ- 
νουσι τεθορυβημένοι.

Αν θεωρία τις παρίσταται ύπό διαφόρους επόψεις, 
τάς μέν άληθεΐς τάς δέ ψευδείς, τάς συσσωρεύει δ
ίας, τάς συμμιγνύει, καί τάς συστρέφει, καί τάς παί
ζει εμπρός σου, καί τάς κάμνει ν’ άκτινοβολώσι μέ 
τόσην έπιδεξιότητα καί οξύτητα, ώστε δέν προφθά- 
νεις ν’ άνακαλύψης πού τό σόφισμα κρύπτεται. Δεν 
ήξεύρω άν ή αταξία τών αύτοσχεδιασμάτων του, άν 
ή συναφής επισώρευσες τοσούτων έτερογενών προτά
σεων, άν ή άλλόκοτος μίξις όλων τούτων τών ιδεών 
καί όλων τούτων τών τόνων είναι τής ευγλωττίας 
του τέχνασμα· άλλ’ ούδενός ρήτορος οί λόγοι εύκο- 
λωτερον άνασκευάζονται όταν άναγινώσκωνται, δυσ
κολώτερον όταν άκούωνται προφερόμενοε. Είναι όλων 
τών πολιτικών πανούργων δ διασκεδαστικώτεοος, 
όλων τών σοφιστών δ όξύτερος, ’όλων τών θαυματο
ποιών δ έπιδεξιώτερος καί δ δυσκαταληπτότερος. 
Είναι δ Βόσχός τού βήματος.

Ενίοτε φαίνεται κατανυσσόμενος υπέρ έαυτού, καί 
είναι αμίμητος όταν ύποκρίνηΐαι τό θύμα. Αλλοτεδ- 
μιλεΐ τήν γλώσσαν τής αρετής, καί τότε έκ μυχίων 
έγκάτων άναπέμπει βαθεΐς στεναγμούς περί τής δια
τροφής τής κοινής γνώμης- Προσποιείται δ’ έπίσης 
θαυμασίως καί τόν μειλίχιον, καί έν ω λέγει, ότι 
σέ θωπεύει, σέ σχίζει μέ τούς όνυχας ό μικρός, ό 
παμπόνηρος!

Είς τήν λογομαχίαν δέν είναι πολύ δριμύς, διό
τι πολιτικήν πίστιν δέν εχει. ’Εμπαίζει δ’ όλας τάς 
θεωρίας· καί καλόν καί κακόν, καί άληθές καί ψευ
δές δι’ αύτόν δέν υπάρχει.

Α. Ρ. Ρ.
■ ά ■1 « - -
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ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΚΙΛΒΕΑΑΟΪ
OM1AI ΑΙ

ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΔΕΚΑΔΟΣ 
TOY ΤI Τ Ο Υ Λ I Β 1 ΟΥ

(Των συγγραμμάτων τοΰ έξαισ'ου τούτου άνδρός τό 
έξοχώτερον χαί ώτελιμώτερον)

Έκ τοΰ ’Ιταλικού
‘ϊπο * * *

(Συνέχεια. Ιδέ φύλ. ΙΓ.)

ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ Γ'.

"Ενεχα τίνων περιστατικών διωρίσθησαν είς την
‘Ρύμην οί Λήμαρχοι, χαί εγεινεν ούτως ή πο
λιτεία τελειότέρα.
Καθώς άποδεικνύουν όλοι οί περί τοΰ πολιτικού 

βίου ποαγματευθέντες, καί καθώς περί τούτου είναι 
πλήρης παραδειγμάτων ή ιστορία, ό οικιστής καί 
νομ,οθέτης οίασδήποτε πολιτείας οφείλει έξ άνάγκης 
νά προϋπόθεση δτι οί άνθρωποι δλοι είναι κακότρο
ποι, καί δτι θέλουν δείξει πάντοτε την κακοτρο- 
πίαν ταύτην τής ψυχής των, οσάκις ευρωσι πρός 
τούτο τήν ευκαιρίαν· δταν δέ κακία τις κρύπτεται 
πρός καιρόν, προέρχεται τούτο άπό κρυπτήν τινα αι
τίαν, ήτις, αφορμής μή δοθείσης ν’ άνακαλυφθή τό 
εναντίον, μένει άγνωστος· τήν ανακαλύπτει δμως 
μετά ταύτα ό χρόνος, δστις, ώς λέγεται, είναι πα
τήρ πάσης αλήθειας. Ενομίζετο δτι, άποβληθέντων 
τών Ταρκυνίων, ύπήρχεν είς τήν Ρώμην, μεταξύ λαού 
καί Γερουσίας, ομόνοια άκρα, καί δτι οί Πατρίκιοι, 
άπεκδυθέντες τήν παλαιάν αύτών αλαζονείαν, εγει- 
ναν φιλόδημοι, καί πρός τόν τυχόντα ανεκτικοί καί 
ευπρόσιτοι. ’Επικράτησε δέ ή τοιαύτη απάτη, καί ή 
αιτία αυτής έμεινεν άγνωστος, έως δτου εζων οί Ταρ- 
κύνιοι· διότι οί Πατρίκιοι, φοβούμενοι αύτοξις, καί 
μή θέλοντες ένεκα τούτου νά δυσαρεστήσώσι καί ψυ- 
χράνωσι τόν λαόν, έφέροντο πρός τούτον επιεικώς· 
άλλ’ άμα άποθανόντων τών Ταρκυνίων, καί έκλεί- 
ψαντος τού φόβου, ήρχισαν οί Πατρίκιοι ούτοι νά έξα- 
κοντίζωσι κατά τού λαού τό έμφωλεϋον είς τά στήθη 
τωνφαρμάκιον,καίπαντοιοτρόπως νά τόν κακοποιώσι. 
Τούτο δέ άποδεικνύ-ΐ όσα ανωτέρω είπαμεν, δτι οί 
άνθρωποι πράττουν πάντοτε τά καλά κατ’ ανάγκην, 
καί δτι, όπου υπάρχει άδεια καί άκολασία, Επικρατεί 
πάραυτα αταξία καί σύγχυσις· δθεν καί λέγεται δτι 
ή μέν πείνα καί ή πενία γεννώσι τήν φιλεργίαν, οί 
δέ .νόμοι τήν αγαθότητα. Οπου αί περιστάσεις καί 
άνευ νόμου δύνανται νά προξενήσωσι τό αγαθόν, ό νό
μος δέν είναι αναγκαίος, άλλ’ όπου τούτο δέν συμ
βαίνει, εκεί γίνεται εύθύς άναγκαΐος ό νόμος. Αφού 
λοιπόν έλειψαν οί Ταρκύνιοι, οΐτινες διά τού φόβου 
άνεχαίτιζαν τήν κακοτροπίαν τών Πατρικίων, έπρε
πε νά γείνη σκέψις περί νέου τίνος θεσμού δστις νά 
φέρη τό Λυτό άποτέλεσμα τό όποιον έφεραν οί Ταρ- 
κύνιοι ζώντες. δθεν, μετά πολλάς συγχύσεις, καί 
ταραχάς, καί κινδύνους, καί σκάνδαλα μεταξύ λαού 
καί Πατρικίων, διωρίσθησαν πρός άσφάλειαν τού 
λαού οί Δήμαρχοι, περιβληθέντες τοσαύτην δυναμιν 
καί ύπόληψιν, ώστε έ/ρησίμευαν ώς διαλλακταί 
μεταξύ τού λαού καί τής Γερουσίας, καί τάς προσβο
λής τών Πατρικίων άτκκρουαν.

ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α'.

'Οτι αί ιιεταζυ λαοΰ χαί Γερουσίας ίριδες άπετί- 
λεσαν έλενθέραν χαί ίσχυράν την πολιτείαν·
Θέλω ήδη νά λαλήσω περί τών ταραχών τούτων 

τής £>ώμης, τών άπό τοΰ θανάτου τών Ταρκυνίων 
μέχρι τού διορισμού τών Δημάρχων, καί περί άλλων 
τινών μετά ταύτα συμβάντων, έναντίοςών τής γνώ
μης πολλών, οΐτινες λέγουν δτι ή πολιτεία τής Ρώ
μης ήτον φιλοτάραχος καί τοσαύτης αταξίας πλή
ρης, ώστε, άν ή καλή τύχη καί ή στρατιωτική άν- 
δρία δέν ήθελαν άναπληρώσει τάς Ελλείψεις ταύτας, 
έμελλε νά ήναι ή χειροτέρα τών πολιτειών. Δέν άρνού- 
μαι δτι ή καλή τύχη καί ή στρατιωτική άνδρία άπε- 
τέλεσαν όποιον ήτον τό ρωμαϊκόν Κράτος· άλλά νο
μίζω δτιοίλέγοντες τά ανωτέρω δέν έννοούν δτι, όπου 
ύπάρχει καλόν στρατιωτικόν, εκεί πρέπει ε’ξ άνάγκης 
νά όπάρχη καί καλή τάξις, καί σπάνιον ακόμη εί
ναι νά μή συνυπάρχη καί ή καλή τύχη. Αλλ’ επα
νερχόμενος εις τά λοιπά τής ειρημένης πόλεως πε
ριστατικά λέγω, δτι οί κατακρίνοντες τάς μεταξύ 
τών Πατρικίων καί τού λαού έριδας κατακρίνουν, 
κατ’ έμήν γνώμην, αύτήν τήν πρώτην αιτίαν τής 
ελευθερίας τής Ρώμης, καί δη, προσέχοντες είς τούς 
θορύβους καί εις τάς κραυγάς τών ταραχών τούτων, 
δέν προσέχουν συγχρόνως καί είς τά έκ τούτων αίσια 
άποτελέσματα, άγνοούντες δτι είς πάσαν πολιτείαν 
υπάρχουν δύω διάφοροι θελήσεις, ή τού λαού καί ή τών 
προκρίτων, καί δτι δλοι οί ύπέρ τής ελευθερίας νόμοι 
άπό τάς μεταξύ τούτων έριδας γεννώντας καθώς 
εύκόλως δύναται νά τό ίδή τις είς τήν ‘Ρώμην αύ
τήν· καθότι, άπό τών Ταρκυνίων μέχρι τών Γράκ- 

ίχων, είς διάστημα τριακοσίων καί επέκεινα ετών, αί 
έειδες αύται σπανίως επέφεραν εξορίας, καί σπανιώ- 
τερον αιματοχυσίας, δθεν πολλά βλαβεραί δέν πρέ
πει νά νομισθώσιν αί τοιαΰται έριδες, ούτε φιλοτά- 

,ραχος δύναται νά όνομασθή πολιτεία ήτις, είς τοσού
το διάστημα χρόνου, μέ δλας τάς έριδας ταύτας, 
δέν έξώρισε πλειοτέρους τών οκτώ ή δέκα πολιτών, 
πολλά ολίγους έφόνευσε, καί όχι πολλούς εις ζημίαν 
χρηματικήν κατεδίκασεν. Ούτε άτακτον δυνάμεθα 
εύλόγως νά όνομάσωμεν πολιτείαν παρέχουσαν το- 
σαύτα παραδείγματα άρετής· διότι τά καλά παρα
δείγματα είναι προϊόν τής καλής άνατροφής, ή δέ 
καλή άνατροφή, τών καλών νόμων, καί οί καλοί νό-
μοι,τών ταραχών τούτων,τάς οποίας πολλοί άπερισκέ- 
πτως κατακρίνουν ό δέ καλώς έξετάζων τά άποτε
λέσματα αύτών θέλει εύρεϊ δτι εξορίαν, ώς είπαμεν, 
ή βίαν άλλην, πρός στέρησιν τών κοινών άγαθών δέν 
έγέννησαν, άλλά μάλιστα νόμους καί θεσμούς ύπέρ 
τής κοινής ελευθερίας. Αν δέ τις ήθελεν είπεΐ δτι έκ
τακτοι καί άγριοι σχεδόν ήσαν οί τρόποι, βλέπων 
δτι κατεβόα ό λαός όλος κατά τής Γερουσίας, καί ή 
Γερουσία κατά τού λαού, δτι έγίνοντο όχλαγωγίαι 
είς τάς δδούς, έκλείοντο τά εργαστήρια,^ έφευγεν ά- 
θρόος ό λαός άπό τήν‘Ρώμην, καί άλλα παρόμοια, 

ί πράγματα έμποιούντα φρίκην είς τούς άναγνώστας, 
πρός τόν τοιοΰτον άποτεινόμενος λέγω, δτι πάσα πό
λις έχει καί τρόπους καί έθιμα’ιδιαίτερα, διά τών 
οποίων δ λαός άνακόυφίζει τήν όρήιήν τής φιλοδοξίας 
του, καί μάλιστα αί πόλεις έκεΐναι είς τάς" οποίας, 
επί σοβαρών περιστάσεων, ζητείται ή σύμπράξις τού

λαού. Η πόλις λοιπόν τής ‘Ρώμης είχε τό έξής έθι- 
μον· δσάκις δ λαός αυτής ήθελε ν’ άπολαύση νέον 
τινά νόμον, ή έπραττε τι έκ τών είρημένων, ή ήρ- 
νεΐτο νά καταγραφή είς στρατείαν, ώστε, θέλοντες 
οί Πατρίκιοι νά κατευνάσωσι τήν οργήν του, έπρεπε 
κατάτε νά τόν εύχαριστήσωσιν. Αί έπιθυμίαι δέ τών 
ελευθέρων λαών σπανίως είναι είς τήν ελευθερίαν ε
πικίνδυνοι, διότι γεννώνται ή άπό τήν τυραννίαν, 
ή άπό τήν υποψίαν τής τυραννίας. Καί εσφαλμένα 
άνήναι τά φρονήματά των, υπάρχει δι’ αύτά ή θε
ραπεία τών συνελεύσεων, όπου εύρίσκεται πάντοτε 
άγαθόςτις άνήρ, ό'στις, Εγειρόμενος καί άγορεύων,άπο- 
δεικνύει είς αύτούς δτι άπατώνται· οι δέ λαοί, λέ
γει δ Κικέρων, άν καί αμαθείς, είναι δμως επιδεκτι
κοί άληθείας, καί εύκόλως υποχωρούν, δσάκις άνήρ 
άξιόπιτος λέγει πρός αύτούς τήν αλήθειαν. Πρέπει άρα 
νά ήμεθα φειδωλότεροι περί τήν κατάκρισεν τήςρωμαϊ- 
κής κυβερνήσεως, καί νά έχωμεν πάντοτε ύπ’δψιν δτι 
τά είς τήν πολιτείαν ταύτην φανέντα καλά άποτελέ
σματα προήρχοντο βεβαίως άπό άρίστους αιτίας. Καί 
άν αί έριδες έγειναν αφορμή τού διορισμού τών Δη
μάρχων, είναι άξιαι πολλών επαίνων διότι δχι μό
νον άπέδωκαν είς τό δημοκρατικόν στοιχεϊον τό έπι· 
βάλλον είς αύτό μέρος τής κυβερνήσεως, άλλά καί 
φύλακας άγρύπνους έγκατέστησαν τής ρωμαϊκής ελευ
θερίάς, καθώς θέλομεν άποδείξεί είς τό έπόμενον 
κεφάλαιον.

ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ Ε.

Ποϋ φνλάττεται άσμαλέστερον ή παρακαταθήκη 
της ελευθερίας, πλησίον τοΰ λαόν ή πλησίον 
των προκρίτων" χαί τίνες οί εχοντες περισσοτέ- 
ρας άψορμάς ταραχών, οί θέλοντες τ’άποχτήσω- 
σιν, ή οί θέλοντες να διατηρήσωσιν.

Οί φρονίμως τά τών πολιτειών θεσμοθετήσαντες, 
μεταξύ τών άναγκάιοτέρών αύτών διατάξεων, έπε- 
νόησαν καί τήν φύλαξιν τής έλευθερίας, ήτις τόσφ 
περισσότερον διατηρείται, δσφ καταληλότερον είναι 
τό μέρος είς τό δποΐον ή φύλαξις αΰτη είναι άνατεθειμένη. 
Επειδή δέ είς πάσαν πολιτείαν υπάρχουν πρόκριτοι 
καί λαός, ήγέρθη αμφιβολία τίνες έκ τούτων εί
ναι οί άσφαλέστεροι τής ελευθερίας φύλακες. Καί οί 
μέν άοχαΐοι Αακεδάιμόνιοις καί, κατά τούς τελευ
ταίους τούτους χρόνους, οί Βενετοί άνέθεσαν τήν φύ- 
λαξιν ταύτην εις τούς προκρίτους· οί δέ ‘Ρωμαίοι 
εις τόν λαόν, όθεν είναι άναγκαΐον νά έξετάσωμεν 
ποία τών πολιτειών τούτών έκαμε καλητέράν εκλο
γήν. Αν άποβλε'ψωμεν εις τούς λόγόϋς, λόγοι ύπάρ- 
χουν ύπ-ρ άμφοτέρων τών έκλογώντούτων· άν δμως 
άποβλε'ψωμεν είς-τό άποτέλεσμα, τότε θέλομεν άπο- 
φανθή ύπέρ τής έκλογής τών'προκρίτων, διότι ή ε
λευθερία τής Σπάρ+ής καί ή ελευθερία τής Βενετίας 
διήρκεσαν περισσότερον καιρόν ' παρά τήν Ελευθερίαν 
τής ‘Ρώμης. Αόγοϊ δέ υπέρ έκατέρου των συστημά
των τούτων είναι οί εξής· οί ύπέρ τών‘Ρωμαίων συ- 
νηγοροϋντες διατείνονται,ότι εκείνοι μόνοι πρέπει νά 
γίνωνται φύλακες πράγματός τίνος, οΐτινες έχουν 
δρεξιν όλιγωτέράν νά τό έξουσιάσωσι. Καί βεβαίως, 
άν έξετάσωμεν''τάς ορέξεις τών προκρίτων καί τού 
λαού, θέλομεν ιδεΐ δτι Οί μέν έχουν έπιθυμίαν άκραν 
νά δεσπόζωσιν, ό δέ έπιθυμίαν μόνον νά μή δεσπό- 
ζεται, καί Επομένως μεγαλητέραν θελήσιν νά ζή ελεύ

θερος, ώς έχων καί όλιγωτέράν έλπίδα εξουσίας πα
ρά τούς προκρίτους· ώστε γινόμενος ό λαός φύλαξ 
τής έλευθερίας, φυσικόν είναι νά φυλάττη αύτήν επι
μελέστερο·/, καί, μή δυνάμενος δ ίδιος νά τήν άοπά- 
ση, μήτε καί άλλους ν’άφήσηνά τήν άρπάσωσιν. Οί δέ 
τής Σπάρτης καί τής Βενετίας συνήγοροι άποφαίνονταε 
δτι οί έμπιστευόμενοι τήν φύλαξιν τής ελευθερίας 
είς τούς προκρίτους πράττουν δύω τινά καλά· πρώ
τον, εύχαριστούν περισσότερον τήν φιλοδοξίαν εκείνων 
οΐτινες, εχοντες περισσοτέραν βαρύτητα είς τήν πολι
τείαν, άν έχωσι συγχρόνως καί τήν υπεροχήν ταύτην, 
δέν λαμβάνουν άφορμήν νά παραπονώνται· καί δεύ
τερον, άφαιρούν τά είδος τούτο τής εξουσίας άπό 
τήν φιλοτάραχον διάθεσεν τού όχλου, εξουσίαν ικα
νήν ούσαν νά γεννήση έριδας πολλάς καί σκάνδαλα 
είς τήν πολιτείαν, καί νά φέρη τούς προκρίτους είς 
άπόγνωσιν, τής οποίας τά άποτελέσματα, προϊόντος 
τού χρόνου, ίσως ήθελαν καταντήσει ολέθρια. ‘Ως 
παράδειγμα δέ φέρουν τήν ‘Ρώμην αύτήν, δπου, 
άφού οί Δήμαρχοι έλαβαν είς χεΐρας τήν εξουσίαν 
ταύτην, δέν ηύχάριστήθησαν νά έχωσι τόν ενα 
τών Υπάτων έκ τού γένους τών δημοτικών, άλλ’ή- 
θέλησαν καί τούς δύω· μετέπειτα δέ καί τούς Τι- 
μητάς καί τόν Επαρχον, καί δλα τά λοιπά τής πο
λιτείας άξιώματα. Καί οχι μόνον τούτο, άλλά καί, 
ύπείκοντες πάντοτε είς τήν αύτήν ορμήν, ήρχισαν 
νά λατρεύωσιν όσους έβλεπαν ικανούς νά καταβάλω- 
σι τούς Πατρικίους· έκ τούτου δέ έγεννήθη ή ισχύς 
τού Μαρίου, καί τής ‘Ρώμης δ όλεθρος. Βεβαίως, 
ό λαμβάνων ε’σκεμμένως ύπ’ όψεν τά άντίθετα επι
χειρήματα ταύτα ήθελεν άμφιβάλει έπί-πολύ περί 
τής καταλληλοτέρας έκλογής διά τήν φύλαξιν τής 
έλευθερίας, άγνοών ποιον είδος άνθρώπων είναι έπι- 
βλαβέστερον είς τήν πολιτείαν, οί έπιθυμούντες 
ν’ άποκτήσωσιν δ,τι δέν έχουν, ή οί θέλοντες νά 
διατηρήσωσιν δ,τι έχουν τελευταίο? δμως, μετά 
μακράν καί λεπτομερή έρευναν, θέλει συμπεράνει ώς 
έξης. Η πρόκειται περί πολιτείας όργώσης είς αΰξη- 
σιν καί έπέκτασιν τού κράτους αύ'τής, ώς τής ‘Ρώ
μης, ή περί πολιτείας άρκουμ,ένης είς τήν διατήρησιν 
αυτής μόνον. Αν τό πρώτον, ανάγκη πάσα νά γείνω- 
σιν δλα τά πράγματα καθώς εις τήν ‘Ρώμην άν 
τό δεύτερον, πρέπει νά χρησιμεύσωσιν ώς παράδειγμα 
ή Βενετία καί ή Σπάρτη, διά τάς ειρημένας αιτίας, 
καί καθώς είς τό έπόμενον κεφάλαιον θέλω είπεΐ. 
Επανερχόμενος δμως είς τά ζήτημα περί τού ποιοι 
είναι Επιβλαβέστεροι είς τήν πολιτείαν, οί έπιθυμούν- 
τες ν’ άποκτήσωσιν, ή οί φοβούμενοι μή χάσωσι τά 
άποκτηθέντα, λέγω δτι, γενόμενοί ποτέ δ μέν Μάρ
κος Μενέννιος δικτάτωρ, ό δε Μάρκος Φούλβιος 
ίππαρχος, άμφότεροι δημοτικοί, καί διορισθέντες νά 
άνακρίνωσι συνωμοσίας τινάς έκραγείσας είς τήν πό- 
λινέτής Καπύης κατά τών ‘Ρωμαίων, έλαβαν συγ
χρόνως παρά τού λαού τήν έζουσίαν νά έρευνήσωσι, καί 
έντό^ τής ‘Ρώμης αύτής, περί τών όσοι, φιλοδοξίας 
χάριν καί δι’ εκτάκτων μέσων, έπροσπάθουν νά κα- 

.{ταλάβωσι τήν ύπατείαν καί τά λοιπά τής πολιτείας 
άξιώματα.· Τούτο βλέποντες οί Πατρίκιοι, καί νομί- 
ζοντες δτι έναντίον αύτών έδόθη είς τόν Δικτάτωρα 
ή τοιαύτη έξουσία, διέδωκάν είς τήν ‘Ρώμην ότι δέν 
έζήτουν αύτοί νά καταλάβωσι, δι’ Εκτάκτων μέσων 
καί χάριν φιλοδοξίας, τά άξιώματα, άλλ’ οί δημοτι
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κοί, οιτινες, μήτε είς τήν εύκλειαν τού γένους, μήτε 
είς τάς ιδίας αύτών άρετάς στηριζόμενοι, ήθελαν νά 
φθάσωσιν είς τάς αξίας έκείνας δι’ όδών εκτάκτων, 
και ιδίως κατεμήνυαν αύτόν τόν Δικτάτωρα. Ισχυσε 
δε τόσον ή κατηγορία αΰτη, ώστε συγκαλέσας τόν 
λαόν δ Μενέννιος, καί μεμφθεί; τάς κατ αύτοϋ συ
κοφαντίας των Πατρικίων, παρητήθη τής δικτατω- 
ρικής άρχής, καί καθυπεβλήθη έκουσίως είς τήν δίκην 
τοΰ λαού· δικασθείς δε, άπελύθη τής κατηγορίας. 
£ίς τήν περίστασιν ταύτην έδόθη άφορμή νά συ
ζητηθώ επί πολύ ποιος τών δύω είναι μάλλον φιλό
δοξος· ό μή κατέχων καί θε'λων ν’ άποκτήσρ, ή δ 
κατέχων καί θέλων νά διατηρήση· διότι έκατέρα τών 
ορέξεων τούτων δύναται εύκόλως νά προξενήσγ 
μεγάλα; ταραχάς. Πολλακις μολαταύτα πρόξενοι 
τών ταραχών τούτων γίνονται οί κατέχοντες· καί 
πολλακις ό φόβος τής στερήσεως γεννά είς αυτούς 
"άς ιδίας ορέξεις τών έπιθυμούντων ν’ άποκτήσωσι- 
διότι συνήθως οί άνθρωποι νομίζουν ότι δέν είναι α
σφαλείς είς όσα έχουν, άν δέν άποκτήσωσι καί άλ
λα. Παρεκτός τούτου, οί τοιοΰτοι, κατέχοντες πολ
λά, είναι καί πρός πάσαν μεταβολήν ίσχυρότεοοι καί 
όρμητικώτεροι. Και περιπλέον, ή φιλόδοξος καί α
κόλαστος αύτών διαγωγή άνάπτει είς τάς καρδίας 
τών άλλων μεγάλην έπιθυμίαν ν’ άποκτήσωσι καί 
αύτοί ό'σα έχουν εκείνοι, είτε ώς θέλοντες νά τούς 
έκδικηθώσι διά τής άπογυμνώσεως αύτών, είτε ώς 
όρεγόμενοι V& λάβωσιν αύτοί τά πλούτη καί τά ά- 
ξιώματα εκείνα, τά όποια βλέπουν ότι μεταχειρίζον
ται κακώς οί έναντίοι των.

(Ακολουθεί.)
--------——υοΟοκϋ—--------

Η ΚΟΡΗ THS 2ΙΒΗΡΙΑ2

ΔΙΗΓΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ.

Έχ τοΰ Γα.ΙΛιχοΰ...............
(Συνέχεια, ΐδε φυλλάδιον ΙΑ'.)

Ας άφήσωμεν ήδη τόν τόπον τούτον τού κλαυθ
μού καί τών συμφορών, καί άς άκολουθήσωμεν τήν 
καλήν οδοιπόρον μας. όταν τήν άπεχαιρέτησαν οί 
δύω φίλ.οι, άπήντησε πολλάς νέας πορευομένας τήν 
αύτήν όδόν, καί άπερχομένας είς τό χωρίον όπου καί 
αύτή ή ιδία, άπέχον είκοσιπέντε βέρστια άπό τό 
ΐσχίμ. Καθ’ όδόν τάς (πλησίασε συμμορία νέων χω
ρικών έξ ών τινες έμέθυον, καί επί προφάσει τού νά 
τάς συνοδεύσωσι κατέβησαν άπό τούς ίππους των. 
Εύρίσκοντο τότε πλησίον μεγάλου τινός δάσους. Αί 
οδοιπόροι φοβηθεϊσαι άπεποιήθησαν νά συμπεριπα- 
τήσωσι μετ’αύτών. Είχόν τινα τρόφιμα καί (κάθη- 
σάν παρά τήν άκραν τής λεωφόρου διά νά προγευ- 
θώσιν, άφού παρεκάλεσαν τούς χωρικούς ν άζολου- 
θήσωΟι τόν δρόμον των άλλ’ αύτοί συνεκάθησαν είς 
τό αύτό μέρος, λέγοντες ότε ήθελον νά προγευθώσι 
μετ’ αύτών, καί νά τάς συνοδεύσωσι μετά ταύτα μέ
χρι τού χωρίου. Αμηχανούσα τί νά πράξη ή Παρα
σκευή διά ν’ άποδιώξη τούς οχληρούς χωρικούς, άπε- 
φάσισε νά προσφύγη εις μικρόν τι ς-ρατήγημα τό ό
ποιον καίέπέτυχεν. «ί'ρχόμεθα,είπεν,εύχαρίστως μεθ’ 
υμών, άλλά πρέπει νά περιμείνωμεν ενταύθα τούς 
αδελφούς μας, φέροντας άμάξας διά νά μάς παραλά-

βωσι.» Συγχρόνως οί νέοι είδον μακράν δύω άμάξας 
έρχομένας, τάς οποίας ή Παρασκευή είχε παρατηρή
σει πρό αύτών, καί εύθύς ίππεύσαντες άνεχώρησαν 
δρομαίοι. Μετά ταύτα διηγουμένη τό πρώτον τών 
συμβεβηκότων της ελεγεν· « Είπον τωόντι μικρόν 
ψεύμα, άλλά ωφέλιμον.» Εφθασε δέ εύτυχώς είς τό 
χωρίον, καί διενυζ-τέρευσε παρά τινι γνωρίμω χωρι- 
κώ, ό'στις τήν ύπεδέχθη φιλοφρόνως.

Τήν επιούσαν έξυπνήσασα, ήσθάνθη πολύ τόν κό
πον τής παρελθούσης. ’Εξελθοΰσα άπό τήν Ζσβα>· 
— οικία χωρική — όπου έκοιμήθη, έφριξεν ίδούσα 
έαυτήν μεμονωμένην· άλλ’ ή ιστορία τής Αγαρ είς 
τήν έρημ.ον, έπανελθούσα είς τήν μνήμην της, τήν 
ένεθάρρυνεν. Εκαμε τό σημεϊον τού σταυρού, καί ήρ- 
χισε τόν δρόμον της άφωσιωμένη είς τόν φύλακά 
της άγγελον. Μετά τινα βήματα παρετήρησε τήν 
σημαίαν τού αετού ε’πί τού καπηλειού τού χωοίου 
ένώπιον τού όποιου είχε διαβή τήν παρελθούσαν, καί 
έννόησεν εύθύς οτι, άντί νά πορευθή τήν όδόν τήν 
άγουσαν είς Πετρούπολη, έπανήρχετο είς τήν τής 
προτεραίας. ’Εστάθη λοιπόν διά νά διόρθωση τήν 
πλάνην της, καί είδε τόν φιλοξενήσαντα αύτήν χω
ρικόν γελώντα παρά τήν θύραν του. «’Εάν όδοιπορής 
ούτω πως, τήν έφώναξεν, είναι προτιμώτερον νά έπι- 
στρέψης είς τήν οικίαν σου.»

Είς τοιαύτην πλάνην ύπέπεσε καί άλλοτε μετά 
ταύτα, καί όταν, αμηχανούσα πού νά διευθύνη τά 
βήμ ατά της, ήρώτα τούς διαβάτας ποία ή πρός τήν 
Πετρούπολιν όδός, τήν έχλεύαζον, τόσον ήτο μακράν 
ή μητρόπολις εκείνη. Τούτο τήν έθλιβε πάντοτε. 
Μή έχουσα ούδεμίαν γεωγραφικήν ιδέαν τού τόπου 
τόν όποιον έμελλε νά διατρέξη, έφαντάσθη ότι ή 
πόλις τοΰ Κιόβου, περίφημος είς τά θρησκευτικά χρο
νικά τού τόπου, περί ής πολλάκις τήν ώμίλησεν ή 
μήτηρ της, έκειτο παρά τήν όδόν τής Πετρουπό- 
λεως· διό καί (μελέτα νά διαμείνη ολίγον εκεί χά- 
ριν εύλαβείας, καί ύπέσχετο νά γείνη καί καλογραία 
είς έν τών έκεϊ μοναστηρίων, εάν έτελεσφόρει τό 
σχέδιόν της.

Πιστεύουσα πάντοτε ότι τό Κίοβον έκειτο παρά 
τήν όδόν τήν φέρουσαν είς Πετρούπολιν, έπειδήεβλε- 
πεν ότι οί διαβάται έγέλων οσάκις έζήτει πληροφο
ρίας περί τής πρωτευούσης ταύτης, άπεφάσισε νά 
έρωτά πού έκειτο τό Κίοβον. Εννοείται οτι ή έρώ- 
τησις αύτή έκίνει έτι μάλλον τόν γέλωτα.

Μίαν ημέραν άπορούσα ποιαν άπό τάς όδούς αί- 
τινες διεσταυρούντο ένώπιόν της νά έκλέξη, είδε μα- 
κρόθεν ερχόμενον χιμπϊχ καί τό άνέμεινε διά νά 
παρακαλέση νά τήν δείξωσι τήν είς Κίοβον φέρου
σαν. οί οδοιπόροι υπέθεσαν ότι αστειεύεται. «Πορεύ- 
θητι, τήν είπον γελώντες, όποιαν θέλεις* διότι φέ- 
ρουσιν έπίσης καί είς Κίοβον, καί είς Παρίσια, καί 
είς Ρώμην.» ’Αλλ’ αύτή (βάδισε τήν μέσην, ήτις έ- 
τυχε νά ήναι εύτυχώς ή πρέπουσα. Δέν έδύνατο νά 
δώση καμμίαν πληροφορίαν περί τοΰ δρόμου της, ού
τε περί τού ονόματος τών χωρίων διά τών όποίων 
διέβη. όταν έφθανεν είς ευτελές τι χωρίον, τήν ύπε- 
δέχοντο συνήθως μετά πολλής φιλοφροσύνης οί οί- 
κοδεσπόται τής πρώτης οικίας είς ήν προσήρχετο. 
Αλλ’ είς τάς κωμοπόλεις, καί όπου αί οίκίαι έφαίνον* 
το εύπρεπέστεραι, δυσκόλως ευρισκεν άσυλον· τήν 
έξελάμβανον ώς τυχοδιώκτιδα κακοήθη, καί ή άδι-

κος αύτή υποψία τήν (προξένησε πολλάς πολλάκις 
δυσαρέσκειας.

όλίγον πριν φθάση είς Καμουϊσέφ, καί ένώ ήτο 
περί τά τέλη λίαν επιπόνου καί διεξοδικής όδοιπο- 
ρείας, μεγίστη θύελλα τήν κατέλαβεν. ’Εδιπλασίασε 
λοιπόν τά βήματά της διά νά φθάση είς τό πρώτον 
οίκημα, τό όποιον δέν τήν (φαίνετο πολλά μακράν. 
Λαίλαψ όμως σφοδρός κατακρημνίσας δένδρον ύψικό- 
ρυφον έμπροσθέν τής, τήν κατετρόμαξε τόσον, ώστε 
κατέφυγεν είς τό πλησιέστερον δάσος, καί έκάθησεν 
ύπό έλάτην περικυκλωμένην άπό υψηλούς θάμνους, 
διά νά προφυλαχθή άπό τήν όρμήν τού άνέμου. ‘Η 
τρικυμία διήρκεσεν όλην τήν νύκτα, καί ή νέα διε- 
νυκτέρευσεν άστεγος είς τήν έρημον, εκτεθειμένη είς 
τούς καταρράκτας τού ούρανού, οιτινες μόλις έπαυ
σαν τήν αύγήν. Τό πρωί μετέβη συρομένη σχεδόν μέ
χρι τής όδοϋ, όλως άποκαμωμένη άπό τό ψύχος καί 
τήν πείναν. Εύτυχώς χωρικός τις διαβαίνων τήν 
στιγμήν (κείνην τήν έλυπήθη καί τήν έδέχθη είς τήν 
άμαξάν του. Περί τήν όγδόην ώραν τή; πρωίας έφθα- 
σαν είς κωμόπολίν τινα. ό χωρικός, μέλλων νά έξα- 
κολουθήση τόν δρόμον του, τήν κατεβίβασεν (ν τώ 
μέσω τής οδού. ‘Η Παρασκευή έπρονόει ότι θά τήν 
ύπεδέχοντο κακώς, διότι αί οίκίαι ήσαν κατά τό 
μάλλον καί ήττον μεγαλοπρεπείς. Καί όμως, κατα- 
ναγκαζομένη άπό τε τήν πείναν καί τόν κόπον, έ- 
πλησίασεν είς χαμηλόν τι παράθυρον όπου τεσσαρά
κοντα ή καί πεντήκοντα (τών γυνή ίσταμένη έκαθά- 
ριζεν ερεβίνθους, καί τήν παρεκάλεσε νά τήν φιλοξε- 
νήση· άλλ’ αύτή, (ξετάσασα τήν νέαν διά τών οφθαλ
μών της μέ τρόπον περιφρονητικόν, τήν άπεδίωξεν.

όταν κατέβη άπό τήν άμ.αξαν ή Παρασκευή, εί
χε πέσει είς τήν λάσπην, καί τά ένδύματά της κα- 
τεσπιλώθησαν. ‘Η διανυκτέρευσίς της είς τό δάσος, 
καθώς καί ή έλλειψις τροφής, είχον άναμφιβόλως άλ- 
λοιώσει τήν όψιν της, καί τό πρόσωπόν της θά έ- 
προξένει βεβαίως δυσάρεστον έντύπωσιν. ‘Η δυστυ
χής άπεβλήθη άπό ολα τά μέρη όπου καί άν υπήγε. 
Κακεντρεχής τις γυνή, είς τήν θύραν τής οποίας, κα
ταβεβλημένη άπό τόν κόπον, (κάθησε, καί τήν ο
ποίαν παοεκάλει νά τήν φιλοξενήση, τήν κατηνάγκα- 
σε δι’ απειλών νά μακρυνθή λέγουσα, ότι δέν έδέ- 
χετο είς τήν οικίαν της ούτε τούς κλέπτας, ούτε 
τάς έταίρας. ‘Η νέα κόρη βλέπουσα τότε εκκλη
σίαν έμπροσθέν της (βάδισε τεθλιμμένη πρός αύ
τήν. «Τούλάχιστον, είπε, δέν θά μέ δκόξωσιν.» 
Αλλ’ ή θύρα δέν εύρέθη ανοικτή, καί έκάθησεν είς τάς 
βαθμίδας· τά παιδία τού χωρίου τά όποια έτρεχον 
κατόπιν της, καί τήν (περικύκλωσαν όταν ή κακεν
τρεχής γυνή τήν (ξύβρισεν, (ξηκολούθουν νά τήν εμ- 
παίζωσι καί νά τήν όνομάζωσι κλέπτριαν. Δύω σχε
δόν ώρας έμεινεν είς αύτήν τήν άξιοδάκρυτον κατά- 
στασιν, ριγώσα καί άποθνήσκουσα άπό τήν άτροφίαν, 
καί παρακαλούσα τόν Θεόν νά τήν συντρέξη καί νά 
τήν ένισχύση ώστε νά ύπομείνη τήν νέαν ταύτην δο
κιμασίαν.

’Εν τφ μεταξύ τούτω γυνή τις προσήλθε διά νά 
τήν έξετάση. ‘Η Παρασκευή διηγήθη τήν φρικώδη 
διανυκτερευσίν της είς τό δάσος· άλλοι τινες χωρι
κοί (σταμάτησαν διά νά τήν άκούσωσιν. 0 σταρύστ 
— δήμαρχος — τού χωρίου παρετήρησε τό διαβα- 
τήριόν της, καί (φανέρωσεν ότι ήτον έν τάξει. Τότε

ή καλή γυνή έπρόσφερε νά τήν φελοξενήση· άλλ’ όταν 
ήθέλησε νά έγερθή, τά μέλη της ήσαν τοσοΰτον νε- 
ναρκωμένα, ώστε ύπεχρεώθησαν νά τήν στηρίξωσιν. 
Είχε χάσει έν ύπόδημά της, καί έδειξε τόν πόδα 
της γυμνόν καί τάς κνήμας της έξωγκωμένας. Γε
νική συμπάθεια διεδέχθη μετ’ όλίγον τάς πρώτας 
άγενεϊς υποψίας· τήν έκάθησαν επί μικράς άμάξης, 
καί τά αύτά παιδία άτινα πρό μικρού τήν εξύβριζον, 
έπροθυμήθησαν νά τήν σύρωσι, καί φέρωσιν είς τήν 
οικίαν τής καλής χωρικής, ήτις τήν ,έφιλοξένησε μέ 
πολλήν άγαθότητα, καί τήν έκράτησεν είς τήν οικίαν 
της πολλάς ήμέρας. Είς τό διάστημα τών ημερών 
τούτων τής άναπαύσεως, χωρικός τις τήν έπρόσφερε 
ζεύγος ύποδημάτων* έπί τέλους δέ, ότε άνέλαβε τήν 
ύγείαν καί τάς δυνάμεις της, άπεχαιρέτησε τήν ά- 
ξιόλογον γυναίκα, καί ηρχισεν έκ νέου τήν όδοιπο- 
ρείαν της, τήν οποίαν έξηκολούθησε μέχρι τού χει- 
μώνος, μένουσα ποτέ μέν πλειότερον, ποτέ δέ όλιγώ- 
τερον είς τά χωρία, κατά τήν ύποδοχήν τής όποιας 
έτύγχανεν, ή κατά τήν κατάστασιν είς ήν εύρίσκοντο 
αί σωματικαί της δυνάμεις. ’Επροσπάθει, ένόσω 
διέμενεν είς τινα ξένην οικίαν, νά μή κάθηται άργή, 
έσάρονε, έπλυνε τά φορέματα τών οικοδεσποτών καί 
έρραπτε δι’ αύτούς. Δέν διηγείτο τήν ιστορίαν της 
είμή όταν τήν ε’δέχοντο καί τήν έοιλοξένουν· διότι
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είχε παρατηρήσει οτι οσακι; εχαριε τούτο αμέσως, οεν 
τήν έπίστευον καί τήν έθεώρουν ώς τυχοδιώκτιδα. 
Καί τωόντι οί άνθρωποι σκληρύνοντα; ώς έπί τό 
πλεΐστον, όσάκις παρατηρούσιν ότι προσπαθούμεν νά 
κινήσωμ-εν τά αίσθήματά των ύπέρ ημών. Πρέπει νά 
(λκύωμεν τήν συμπάθειάν των χωρίς νά τό έννοώσι, 
καί είναι βέβαιον ότι εύκολώτερον οίκτείρουσιν ή ύ- 
πολήπτονται. Η Παρασκευή ή'ρχιζε λοιπόν ζητούσα 
άρτον· έπειτα ώμίλει περί τού κόπου της, διά νά 
κατορθώση νά τήν φιλοξενήσωσι, καί έπί τέλους, όταν 
έγίνετο δεκτή είς τινα οικίαν, έλεγε τό όνομά της 
καί διηγείτο τήν ιστορίαν της. Διά τού τρόπου αύ- 
τού, (σπούδαζε κατά τήν έπίπονόν της όδοιπορείαν 
τήν άνθρωπίνην καρδίαν.

Πολλάκις οί άποβαλόντες αύτή ν, άμα τήνέβλεπον 
κλαίουσαν ένω άνεχώρει τήν άνεκάλουν καί τήν (πε
ριποιούντο φιλοκαγάθως. Οίέπαΐται, συνεθισμένοι είς 
τάς άρνήσεις δέν τάς αισθάνονται· άλλ’ ή Παρασκευή, 
άν καί δυστυχής νηπιόθεν, δέν έτεινε ποτέ πρό τής 
όδοιπορείας της χεΐρα έπαίτου. Μέ όλην δέ τήν καρ
τερίαν καί τήν δύναμιν τής ψυχής της, περιεχέετο 
άπό δάκρυα, όσάκις μάλιστα έβλεπεν ότι τήν άπέ- 
βαλλον έχοντες κακήν ιδέαν περί αύτής.

Η καλή υποδοχή τήν οποίαν έτυχε μετά τήν πα- 
ρουσίασιν τοΰ διαβατηρίου της, περί ής προ μικρού 
έλαλήσαμεν, τήν παρεκίνησε νά τό δεικνύη, όσάκις 
είχεν ανάγκην καλητέρας ίιποόεξιωσεως. Εσημειούτο 
είς αύτό ώς θυγάτηρ λοχαγού, πράγμα τό όποιον 
τήν ωφέλησε πολλάκις. ’Εβεβαίονεν όμως ότι σπά
νιάς τήν άπέβαλον, ένώ αί εύμενεϊς καί φιλάνθρωποι 
περιποιήσεις ήσαν αναρίθμητοι. «‘Υποθέτετε, έλεγε με
τά ταύτα, ότι ή όδοιπορεία μΰυ υπήρξε πλήρης συμ
φορών, διότι διηγούμαι μόνον τά δυστυχήματα καί 
τάς θλίψεις μου· άλλ’ έάν μ’ έξετάζετε καί περί τής 
φιλοξενίας τήν όποιαν πανταχού σχεδόν άπήντησα, 
θά ήπορήτε διά τήν τόσην γενναιότητα καί φιλαν
θρωπίαν τού ‘Ρωσσικού λαού.
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Μεταξύ τών άλλων δυστυχών περιστάσεων εις άς 
εύρέθη ή νέα όδοιπόρος, ύπάρχει τις άξία σημειώ- 
σεως, καί διά τά παράδοξόν της, και διότι ολίγον 
έλειψε νά πάθη καί αύτή ή ζωή ττ,ς.

Ενώ μίαν ημέραν περιήρχετο τάς όδούς χωρίου 
τι/ός ζητούσα άσυλου, χωρικός τις ά όποιος τήν εί- 
χεν άποβάλει πρά μικρού, ετρίξε κατόπιν της καί 
τήν έπρόσφερε νά τήν φιλοξενήση. Ητο προβεβηκώς 
τήν ηλικίαν, καί εΐχεν οψιν άπαισίαν. Η Παρασκευή, 
άν καί διστάζουσα νά δεχΟή τήν προσφοράν, έπές-ρε- 
ψεν όμως, διότι έφοβεΐτο μήπως δέν τύχη άλλου υ
ποδοχήν. Είς τήν ίσβακ εύρε μόνον μίαν γραίαν, 
τής οποίας το πρόσωπον ήτο έτι πλέον άγριον άπό 
τό τοΰ άνδρός, όστις έκλεισε μετά πολλής προσοχής 
τήν θύραν καθώς καί τά παράθυρα. Εμβάσαν είς 
τήν οικίαν τήν έδέχθησαν καί οί δύω μέ παράδοξόν 
τινα τρόπον τά δέ ήθος των ήτο τόσω άλλόκοτον, 
ώστε ή Παρασκευή ήρχισε νά φοβήται, καί μετενόει 
διότι έδέχθη τήν πρόσκλησιν· τήν είπον έν τοσούτω 
νά καθήση. Η ίσ6α ίίρωτίζ,&το άπά σχίζας έλάτης 
έμπεπηγμένας εις τινα τρύπαν τοϋ τοίχου, τάς ο
ποίας άνενέωνον άμα κατανελίσκοντο. Η λάμψις των 
ώμοίαζε τά φώς νεκρώσιμων λαμπάδων, καί οσάκις 
ανύψωνε τά βλέμματά της άπήντα τούς οφθαλμούς 
τών οικοδεσποτών προσηλωμένους επάνω της. Τέλος 
πάντων μετά στιγμάς τινας σιωπής τήν ήρώτησεν ή 
γραία πόθεν ήρχετο.

« — Ερχομαι άπά τά ΐσχίμ καί διευθύνομαι είς 
Πετρούπολιν.

» — Ω ! ώ ! πρέπει λοιπόν νά εχη,ς πολλά χρή
ματα διά τήν διεξοδικήν αύτήν όδοιπορείαν.

» — Δεν με μένουσιν είμή όγδοήκοντα κοπέκ είς 
χαλκόν, άπεκρίθη όλη έντρομος ή οδοιπόρος.

» — Ψεύδεσαι, έφώναξεν ή γραία· ναι ψεύδεσαι! 
δέν έπιχειρίζεταί τις τοσούτον μακράν όδοιπορείαν μέ 
τόσον ολίγα χρήματα. »

Είς μάτην διεμαρτύρετο ή νέα ότι τόσα ήσαν τά 
υπάρχοντά της· δέν ηθελον νά τήν πιστεύσωσιν. Μέ 
μειδίαμα καταχθόνιον είς τά χείλη, ή γραία έλεγε 
πρός τον άνδρα της· · άπό τό Τοοώλσκ είς τήν Πε- 
τρούπολιν με όγδοήκοντα κοπέκ· τή άληθεία είναι 
πιθανόν! » Η άθλια νέα εξυβριζόμενη καί τρέμουσα, 
μόλις έκράτει τά δάκρυά της καί παρεκάλει τόν 
θεάν νά τήν βοηθήση. Τήν έδωκαν έν τοσούτω ολί
γα γεώμηλα, καί άμα έφαγεν, ή γραία τήν έπρότρε- 
ψε νά κοιμηθή. II Παρασκευή, ήτις ήρχισε νά υπο
πτεύεται ότι οί οίκοδεσπόται ήσαν κλέπται, θά εδι- 
δεν ευχαρίστως ό,τι καί άν είχε διά ν’άπαλλαχθή άπό 
τάς χεΐράςτων. Αλλά διά νά εύκολύνη είς αυτούς τόν 
τρόπον τοϋ νά πληροφορηθώσι περί τοϋ ποσού τών 
χρημάτων της, καί ν’ άποφύγη τά νά τήν σκα- 
λίσωσιν, άφησεν, άποδυθεϊσα, είς μέρος έκτεθειμένον 
τόν σάκκον καί τό βαλάντιόν της. ·

Μόλις ένόμισαν ότι έκοιμήθη, καί ήρχισαν νά έ- 
ξετάζωσι τά ένδύματά της. II Παοασκευή ήκουε 
καρόιοκτυπούσα τήν συνομιλίαν των. ο Βεβαίως έχει 
καί άλλα χρήματα έπάνω της έλεγαν θά έχει τρα
πεζογραμμάτια. Εΐδον, έπρόσθεσεν ή γραία, ταινίαν 
τινά περί τόν τράχηλόν της, άφ’ ής κρεμαται μι
κρόν βαλάντιόν έν αύτώ άναμφιβόλως θά ύπάρ- 
χωσι τά χρήματα. » Αλλά τό βαλάντιόν αύτό έκ πα
νιού κηρωτού περιείχε τό διαβατήριόν της τό όποιον

έφύλαττεν ώς κόρην οφθαλμού. Μετ’ολίγον ήρχισαν 
νά συνομιλώσι χαμηλότερα, καί όσα ήκουεν άπό 
καιρόν εις καιρόν τήν έφόβιζον έτι μάλλον.» Κανείς, 
έλεγον οί κακούργοι, δέν τήν είδεν είσελθούσαν είς 
τήν οικίαν μας· κανείς μάλιστα δέν έξεύρη άν ύπάρ- 
χη τοιαύτη τις νέα είς τό χωρίον. » Μετά ταύτα 
ελάλησαν έτι πλέον κρυφίως, καί μετά τινας ςιγ- 
μάς σεωπής, ένω ή φαντασία τής νέας άνέπλαττε 
φρικώδή δυστυχήματα, είδεν αίφνήδίως τήν κεφαλήν 
τής γραίας άνερπούσης πρός τό ύπόκαυστον έπί τού 
όποιου έκοιμάτο κατά τό ρωσσικόν έθος. Εύθύς τό 
αιμά της έπάγ^οσε, καί τήν έξώρκΐσε νά μή τήν φο- 
νεύση, διαμαρτυρουμένη έκ νέου ό'τι δέν εϊχε χρήμα
τα. Αλλά τό άνιλεές γραιδιον, χωράς διόλου ν’ άπο- 
κριθή, έσκάλισε τά ένδύματα καί τά υποδήματά της. 
0 σύζυγος τήν έφερε πλησίον φώςι ί ήνοιξαν τό βα- 
λάντιον έν ώ ήτο τό διαβατήριόν, καί τήν διέταξαν 
νά τούς δείξη τάς χεϊράς της· άλλ’ όταν έπληρο- 
φορήθησαν έπί τέλους ότι δέν είχε χρήματα, κατέ- 
βησαν, καί τήν έγκατέλειψαν ήμιθανή.·

II τρομακτική αύτή σκηνή καθώς καί ό φόβος 
μή τήν άνανεώσωσι, δέν τήν έσυγχώρουν νά κοιμηθή. 
όταν όμως έπείσθη άπό τούς ρογχασμούς τών οικο
δεσποτών της ότι άπεκοιμήθησαν, ήσύχασεν ολίγον 
κατ’ ολίγον, ό φόβος της ύπεχώρησεν είς τόν κόπον 
της, καί έβυθίσθη είς ύπνον βαθύτατον. 0 ήλιος 
είχε προχωρήσει είς τόν ορίζοντα όταν τήν έξύπνησεν 
ή γραία. Κατέβη άπό τό ύπόκαυστον, καί έμεινεν 
όλη έκθαμβος, ίδούσα ότι καί αύτη καί ό σύζυγός 
της ήσαν φιλοφρονητικώτεροι. Ηθέλησε νά άναχω- 
ρήση άμέσως,· άλλά τήν έβίασαν νά μέίνη διά νά 
γευθή. II γραία ένησχολήθη είς τήν προετοιμασίαν 
τού γεύματος μέ πλειοτέραν παρά χθές προθυμίαν. 
Καί ένώ σύρασα διά τής πυράγρας έκτδς τού ύπο- 
καύστου τό άγγεΐον τά περιέχον τό στζή,—ζωμός 
ρωσσικός—έπρόσφερεν είς τήν νέαν ικανήν τινα δό- 
σιν, ό σύζυγός της, μετατοπίζων δύω σανίδας τού 
δαπέδου ύπό τά όποιον ήτο στάμνος μέ χΰάς—εί
δος ζύθου—έπρόσφερεν είς αύτήν κύαθον πλήρη μέ
χρι στεφάνης. ’Εγκαρδιωθεΐσα ώς έκ τής περιποιή- 
σεως ταύτης, άπεκρίθη είλικρινώς είς όλας των τάς 
έρωτήσεις, καί διηγήθη μέρος τής ιστορίας της. Ε- 
φαίνοντο οίκτείροντες τήν κατάστασίν της, καί θέ- 
λοντες νά δικαιολογήσωσι τήν παρελθοϋσαν διαγω
γήν των, τήν έβεβαίωσαν ότι δέν έζήτησαν νά μά- 
θωσιν έάν έχη χρήματα, είμή μόνον διότι ύπωπτεύ- 
θησαν, άδίκως βέβαια, ότι ήτο κλέπτρια, άλλ’ ότι, 
διά νά πλ,ηροφορηθή ότι αύτοί δέν ήσαν κακής δια
γωγής άνθρωποι, έδύνατο νά μετρήση τό μικρόν της 
κεφάλαιον. ’Επί τέλους ή Παρασκευή τούς άπεχαι- 
ρέτησεν, άποροϋσα μέν έάν έπρεπε νά τούς εύχαρι- 
στήση, άλλ’ είς τό άκρον εύτυχής διότι έγκατέλειψε 
τήν οικίαν των.

Μετά τινων βερστίων όδοιπορείαν, έκάθισε νά μέ
τρηση, περιεργεία φερομένη, τάχρήματάτης. Οί άνα- 
γνώσται θά μείνωσιν εκστατικοί άναμφιβόλως ώς έ
μεινε καί αύτή ή ίδια, όταν μάθωσιν ότι, άντί όγ
δοήκοντα κοπέκ, εύρεν εκατόν είκοσιν. Οί φιλοξενή- 
σαντες ,αύτήν έπρόσθεσαν καί άλλα τεσσαράκοντα.

Η Παοακευή εύχαριστεΐτο νά έπαναλαμβάνη τό 
συμβάν . τούτο, . ώς άπόδειξιν άναμφισβήτητον τής 
θείας προνοίας,, ήτις μετέβαλε τόσον συντόμως τήν

σισαν νά τήν άγοράσωσι δι’ έράνου έν ίμάτιον έκ 
δέρματος προβάτου, τού όποιου ή τιμή δέν υπερβαί
νει, κατά τά μέρη εκείνα, τά πέντε ρούβλια. Δυς-υ- 
χώς όμως δέν εύρον κάνέν νά πωλήται· καί κάνεις 
άπό τούς κατοίκους τού μεμονωμένου έκείνου χωρίου 
δέν ήθέλησε νά πωλήση τά ίδικόν του, διότι ή άν- 
τικατάστασις ήτο σχεδόν άδύνατος τήν έποχήν έκεί
νην. Οί όδηγοί έπρόσφερον εώς έπτά ρούβλια είς κό
ρην τινά τού ξενοδοχείου, άλλά τ’ άπεποιήθη. Ενώ 
ήπόρουν περί τού πρακτέου, είς τών νεωτέρων οδηγών 
έπρότεενε τρόπον περίεργον θεραπείας, άποδεικνύοντα 
όμως τήν καλήν του διάθεσιν· « άς τήν δανείσωμεν, 
εΐπεν, άλληλοδιαδόχως τό έπανωφόριόν μας, ή κάλ- 
λιον άς λάβη αύτή άπό τούδε τό ίδικόν μου, καί άνά 
παν βέρστιον μεταλλάσσομεν μεταξύ μας τά άλλα. » 
όλοι παρεδέχθησαν προθύμως τήν πρότασιν· ύπελό- 
γισαν εύθύς τήν άπόσασιν, καί πόσας φοράς έμελλε 
ν’ άλλάξωσι τά έπανωφόριά των. Οί χωρικοί τής Ρωσ- 
σίας έπιθυμοΰσι νά γνωρίζωσι μετ’ άκριβείας τού; 
λογαριασμούς των, καί σπανίως άπατώνται. II οδοι
πόρος λοιπόν έπανήλθεν είς τό όχημα, περιτετειλιγ- 
μένη είς έπανωφόριόν παχύτατον. ό δέ νέος, ό παρα- 
χωρήσας αύτό, έσκεπάσθη με τήν ψάθην τής νέας, 
καί καθήσας παρά τού; πόδας της, ήρχισε νά τρα ■ 
γφδΐί μεγαλοφωνότατα. Η άλλαγή τών έπανωφορίων 
έγίνετο άκριβώς άμα έπλησίαζον είς τό σήμα έκά - 
στου βερστίου, καί τά οχήματα έφθασαν εύτυχώς 
καί τάχιστα είς Αίκατερινόπολιν.

Καθ’ όλην τήν πορείαν ταύτην, ή Παρασκευή πα- 
ρεκάλει θερμώς τόν Θεόν νά μή πάθη κάνεις έκ τών 
άγαθών οδηγών έξ αιτίας τοϋ φιλάνθρωπου έργουτων.

Είς Αίκατερινόπολιν ή Παρασκευή κατέλυσεν είς 
τό αύτό ξενοδοχεΐον όπου καί οί όδηγοί της. ‘Η ξε
νοδόχος, μαθοϋοα άπό τούτους μικρόν τι μέρος τών 
συμβεβηκότων τής νέας, καί συμπεραίνουσα ώς έκ 
τούτου ό'τι δέν είχε χρήματα, τήν άπηρίθμησε πα
ρευθύς τούς μάλλον μεταδοτικούς κατοίκους τής πό
λε ως, καί τήν έσυμβούλευσε ν’ άπευθυνθή πρός αύ
τού; καί νά ζητήσγι τήν προστασίαν των, καί βοη- 
θήματά τινα διά νά έξακολουθήση τήν μακράν της 
όδοιπορείαν. Μεταξύ τών άλλων έπηνεσε κατά πολ
λά κυρίαν τινα Μιλέν, λίαν φιλάνθρωπον καί φιλό- 
πτωχον, καί γνωστήν διά τούτο καθ’ όλην τήν πό- 
λιν. όσοι ήσαν έκεϊ παρόντες έπεβεβαίωσαν τούς λό
γους τής ξενοδόχου. ‘II νέα έννόησεν εύθύς τάς δια
θέσεις ταύτης, άλλά καί άνευ τούτου ήτο άναγκα- 
σμένη ν’ άναζητήστ) ά/,λο κατάλυμα· τό ξενοδοχεΐον 
ήτο έξ έχείνων τά όποια ονομάζονται είς τήν Ρωσ- 
σίαν ποστογια^ί^όί άόώρ — οίκος άναπαύσεως. — 
Σύγκειται συνήθως άπό μέγαν σταϋλον διά τούς ίπ
πους έσκεπασμένον άπά άπλήν τινα στέγην, είς δέ 
τήν γωνίαν αύτού υπάρχει θαλαμίσκος κατέχων τό 
τέταρτον μέρος τού σταύλου. Οί οδοιπόροι τοποθε
τούνται όπως δύνανται είς τόν στενόν έκεΐνον τόπον, 
καί κοιμούνται κατά γής όσοι δέν χωρώσιν έπί τοϋ 
ύποκαύστου· τήν έπιοϋσαν ή Παρασκευή έξήλθεν ενω
ρίς διά <νά ύπάγφ είς τήν οικίαν τής κυρίας Μιλέν, 
άλλά κατά τήν συνήθειάν της υπήγε πρώτον είς τήν 
έκκλησίαν, όπου όπήρχον τόσοι, άνθρωποι συνηγμένοι 
όσους δέν είδε πώποτε. ήτο κυριακή. ‘Μ ζέσις μεθ’ 
ής προσηύχετο καθώς καί δ σάκκος καί ή ένδυμασία 
της άνήγγελλον ξένην όδοιπόρον. όταν έξήλθε τής έκ-.

καρδίαν τών κακούργων εκείνων. ‘Ημέρας τινάς με
τά ταύτα διέτρεξε καί άλλον άλλης φύσεως κίνδυνον. 
Ειχεν αρχίσει τήν πορείαν της δύω ώρας μετά τό 
μεσονύκτιον. ’Ενώ δέ έξήρχετο άπό τό χωρίον όπου 
διενοκτέρευσε, προσεβλήθη άπό ολόκληρον άγέλην κυ- 
νών,οίτινες τήν περιεκύκλωσαν πανταχόθεν.’Αγωνιζο- 
μένη νά σωθή έτρεχε μέ όλην της τήν δύναμιν καί 
έπροσπάθει νά όπερασπισθή μέ τήν ράβδον της· άλλ’ 
ή λύσσα τών έχθρών της ηυξησεν έτι μάλλον. Είς 
έξ αύτών άρπάσας διά τών όδόντων του τό ίμάτιόν 
της τό κατεξέσχισεν. ‘Η νέα τότε έπεσε κατά γής 
έπικαλουμένη τήν έξ υψους βοήθειαν, ’ΐίσθάνθη δέ έ
να έκ τών πλέον άγριων προσεγγίσαντα τό ψυχρόν 
ρύγχος του είς τόν λαιμόν της διά νά τήν μυρισθή.

" ’Επίστευον, έλεγεν όταν διηγήτο τό συμβεβη- 
κός τούτο, ότι ό σώσας με άπό τήν τρικυμίαν καί 
τούς ληστάς,θάμέ διεφύλαττε καί άπό τόν κίνδυνον 
τούτον. · Οί κύνες δέν τήν έβλαψαν διόλου, καί χω
ρικός τις διαβάτης τούς άπεδίωξεν.

Αλλ’ ό χειμών έπροχώρει, καί νιφάδες χιόνος, 
καταπίπτουσαι άλληλοδιαδόχως ώς ραγδαία βροχή, 
έσκέπασαν καί αύτάς τάς όδούς, ώστε ήτο άδύνατον 
νά έξακολουθήση ή Παρασκευή τήν πορείαν της. Εμει
νε λοιπόν όκτώ ημέρας είς έν χωρίον. ’Ενφ δέ, θαρ
ρούσα είς τήν προστασίαν τού Θεού, έμελλε νά έπα- 
ναλάβη τόν δρόμον της, οί φιλοξενήσαντες αύτήν χω
ρικοί τήν μετέπεισαν. Η όδοιπορεία κατά τήν έποχήν 
έκείνην είναι τά μέγιστα έπικίνδυνος· διότι ό άνεμος, 
διασπείρων όρμητικώς τήν χιόνα, καλύπτει δι’ αύ
τής τάς όδούς, καί οί ρωμαλεότεροι όδοιπόροι πλα- 
νώνται καί ε’ξολόθρεύονται είς τάς άπεράντους καί 
κατεψυγμένας εκείνας έρήμους.

Κατ’ εύτυχίαν έφθασεν είς τό χωρίον άριθμός τις 
οχημάτων μετακομιζόντων τροφάς είς Αίκατερινόπο- 
λιν διά τάς έορτάς τής Χρκςοϋ Γεννήσεως. Οί άμαξη- 
λάται παρεχώρησαν είς τήν Παρασκεήν μίαν θέσιν είς 
εν τών οχημάτων. Πλήν, μέ όλας τάς περιποιήσεις 
τών καλών τούτων άνθρώπων, τά ένδύματά της ήσαν 
τοσούτον έλαφρά, ώστε μόλις έδύνατο νά ύπομείνν) 
τό ψύχος. Είχε περιτειλιχθή είς μίαν άπό τάς ψά
θας δι’ ών σκεπάζουσι τά έμπορεύματα· άλλά τό 
ψύχος κατήντησε τόσον δριμύ τήν τετάρτην ημέραν 
ώστε, όταν ή οδοιπόρος ηθέλησε νά πεζεύση, δέν έ- 
δυνήθη νά κινήση τούς πόδας της· τήν μετέφερον λοι
πόν είς τήν Χάρσματ—χάνι—κειμένην τριάκοντα 
βέθστια μακράν παντός οικήματος, όπου ήτο ό ς-αθ- 
μός τών αμαξών. Οί χωρικοί παρετήρησαν ότι ή 
μία τών παρειών της είχε παγώσει ύπό τοϋ ψύχους, 
καί τήν έτριψαν μετά πολλής προσοχής μέ χιόνα· 
άλλά δέν συγκατένευον νά τήν λάβωσιν έκ νέου είς 
τό όχημα, παριστάνοντες είς αύτήν ότι τό ψύχος θά 
ηυξανεν έτι πλέον, καί έπομένως ότι ήτο άδύνατον 
νά άνθέξ-η χωρίς παχύτερόν τι ίμάτιον. II νέα ό
μως προβλέπουσα ότι δέν θά έπετύγχανεν άλλην 
εύκαιρίαν τόσον 'κατάλληλον καί οδηγούς τοσούτον 
φιλοκαγάθους, ήρχισε νά κλαίνι πικρώς. Καί οί ξε
νοδόχοι δέ αύτοί δέν έφαίνοντο πολλά εύδιάθετοι είς 
τό νά τήν κρατήσωσι, καί άπήτησαν νά άναχωρήσγ. 
Η θέσις της κατήντησε τότε τά μέγιστα οδυνηρά, 
καί άπο συρθεΐσα είς γωνίαν τινά τής αιθούσης παρε- 
δόθη είς τήν άπελπισίαν.

Αλλ’ οί όδηγοί της τ-ήν έλυπήθησαν, καί άπεφά-
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ζλησίας κυρία τις την ή ρώτησε ποια ήτο· ή Παρα
σκευή άπεκρίθη έν συντόμω, έν ώ δέ έτοιμάζετο ν ά· 
πομακρυνθή, τήν εϊπεν δτι έσκόπευε να ύπάγη εις 
άναζήτησιν τής κυρίας Μιλέν, περί τής φιλανθρω
πίας τής όποίας ώμίλει όλο; ό κόσμος·. ‘II κυρία ε
κείνη ήτο αύτή ή ιδία Μιλέν, ήτις ήκουε τά εγκώμιά 
της, εχουσα τήν βεβαιότητα οτι δέν τήν έκολάκευον 
άλλα πριν φανερωθή εις τήν νέαν οδοιπόρον, ήθέλησε 
νά δοκιμάση τήν ειλικρίνειαν της. « Αύτή ή κυρία 
Μιλέν τήν όποιαν, εϊπεν, έκθειάζουσι τόσον, δέν 
είναι όσον σέ τήν παρέστησαν φιλάνθρωπος. Εάν θέ- 
λης νά μέ πιστεύσν,ς, άκολούθησόν με, και θά σέ 
προσφέρω καλήτερον κατάλυμα. »

Τόσον εϊχον ε’παινέσει τήν κυρίαν Μιλέν εις τό 
ξενοδοχείου, έυστε ή Παρασκευή συνέλαβε κακήν ιδέαν 
διά τήν ομιλούσαν Κυρίαν τήν ήκολούθησεν όμως 
χωρίς, ούτε νά δεχθή ούτε ν’ άπορρίψη τήν πρότα- 
σίν της. « Μ’ όλον τούτο, έπρόσθεσεν ή Κυρία Μιλέν, 
βλέπουσα ό'τι ήργοπάτει ή νέα, εάν έπιμένης νά ΰπά- 
γη,ς εις τήν οικίαν της, ιδού αύτή· άς έμβώμεν, καί 
θά ίδί,ς πώς θά σέ δεχθή· δός μοι δμως τήν ύπό- 
σχεσιν ό'τι εάν δέν σέ κράτηση θά μέ άκολουθήσης.» 
‘Η Παρασκευή χωρίς ν’ άποκριθή, είσήλθεν εις τήν 
οικίαν, καί άπευθυνθεϊσα εις τάς ύπηρέτιδας τής Κ. 
Μιλέν, τάς ήρώτησεν εάν ή οικοδέσποινα ήτο έκεΐ. 
Αί θεράπεναι έκστατικαί διά τήν έρώτησιν γενηθεϊσαν 
επί παρουσία τής κυρίας των, δέν άπεκρίθησαν. « Εί
ναι συγχωρημένον νά ίδώ τήν κυρίαν Μιλέν ; έπα- 
νέλαβεν ή Παρασκευή. — ϊδού αύτή, άπεκρίθη μία 
των θεραπένων » ' 11 Παρασκευή στρέψασα τότε τήν
κεφαλήν είδε τήν κυρίαν Μιλέν άνοίγουσαν τάς άγ- 
κάλας της διά νά τήν δεχθή. « ί I! ήξευρον κάλλι- 
στα δτι ή κυρία Μιλέν δέν έδύνατο νά ήναι κακή 
γυνή, » εϊπεν ή νέα καταφιλοϋσα τάς χεΐρας εκεί
νης. ‘II μικρά αύτή σκηνή κατενοήτευσε τήν εύερ- 
γετικήν κυρίαν.

Εμήνυσε μετ’ ολίγον τήν φίλην της κυρίαν Γ.... 
επίσης φιλάγαθον καί φιλελεήμονα ώ; καί αύτή, νά 
έλθη εις τήν οικίαν της, διά νά τήν συστήση τήν 
νέαν οδοιπόρον, καί νά συσκεφθώσι περί τού τρόπου 
δι’ ού νά γίνωσι προς αύτήν ωφέλιμοι. Μετά τό πρό
γευμα, δτε ή Παρασκευή εϊχε λάβει οικειότητά τινα 
μετά των νέων προστατίδων της, διηγήθη λεπτομε
ρώς τήν ιστορίαν τών δυστυχών γονέων της, καί δέν 
άπεσιώπησε τό απίστευτου σχέδιόν της τού νά με-
ταβή εις Πετρούπολιν καί έξαιτήση τήν χάριν τού 
πατρός της.

‘Η κυρία Μιλέν, δέν συνέλαβε μέν χρηστάς έλ- 
πίδ ας περί τής έκβάσεως τού επιχειρήματος, δέν πα- 
ρενέβαλεν όμως καί κάνέν ε’μποδιον· αλλά καί αί δύω 
κύριαι άπεφάσισαν νά μή άφήσωσι τήν οδοιπόρον νά 
άναχωρήση πρό τού έαρος. Τό ψύχος είχε καταντή
σει υπερβολικόν, καί αύτή ή ιδία Παρασκευή ίβλε- 
πε τό αδύνατον τού νά εξακολουθήση τήν πορείαν 
της έν καιρώ χειμώνος. Αί δύω κύριαι άλλως 
δεν τήν εϊχον φανερώσει έως τότε τί έδύναντο νά 
πράςωσι ύπέρ αύτής, διά νά συντρέξωσι τόν σκοπόν της.

Η Παρασκευή δίήγεν ϊύτυχώς πλησίον-των. Αί 
περιποιήσεις, καί τό προσηνές τών εύγενών εκείνων 
κυριών τήν έθελγεν έπί τοδοΰτον, ώστε -πώποτε δέν 
έλησμόνησε τάς μακαρίας, ώς τάς ώνόμαζε, στιγ- 
μά; τής συμ.βιώσέως των. Καί οσάκις μετέπειτα

έπρόεερε τό όνομα τής κυρίας Μιλέν, τά δάκρυα της 
έτρεχον άπό αίσθημα ίύγνωμοσύνης.

Αλλ’ ή υγεία της είχε προσβληθή σπουδαίος· σφο
δρός κατάρρους έπελθών είς αύτήν κατά τήν τρομεράν 
της διανυκτέρευσιν εις τό δάσος, τήν έβασάνιζεν άδια- 
κόπως. Διαμείνασα είς Αίκατερινόπολιν ε’φρόντισε νά 
θεραπευθή, καί συγχρόνως ένησχόλήθη εις τό νά μά- 
θη νά άναγινώ^κη καί νά γράφη. ίσως κατακρίνει 
τις τούς γονείς της διότι παρημέληίαν είς τοιοϋτον 
βαθμόν τήν αγωγήν τού μόνου τέκνου των άλλ’ 
όταν συλλογισθή δτι ή ιδέα τής αιώνιας έξορίας των 
ήρκει διά νά τούς κάμη νά θεωρώσι πάσαν όποιανδή- 
ποτε έκπαίδευσιν ώς ανωφελή καί επικίνδυνον μάλι
στα είς τήν θυγατέρα των, ήτις ήτο πλέον πεπρω
μένου νά ζήση μεταξύ τών κατωτέρων τάξεων τής 
κοινωνίας, θά τούς δικαίωση άναμφιβόλως.‘H μεγί
στη όμως αύτή αμάθεια, καί ή παντελής παραμέλη- 
σις έκ μέρους τών γονέων της, άποκαθιστώσιν έτι 
μάλλον αξιοθαύμαστου τήν γενναίαν άπόφασιν τής 
ψυχής της. Ενασχολουμένη έν Σιβηρία εις έργα πε
νιχρά καί οΐκειακά, έλησμόνησε τάς όλίγας άρχάς 
τής άναγνώσεως, τάς όποίας εϊχε λάβει κατά τήν 
βρεφικήν της ηλικίαν αλλά σήμερον ένέκυψεν είς τήν 
σπουόήν μέ δλον τόν ζήλον καί τήν δύναμιν τού χα- 
ρακτήρός της, καί έντός ολίγων μηνών κατόρθωσε 
νά έννοή τά δοθέν εις αύτήν βιβλίου τών προσευχών 
άπό τάς εύεργέτιδάς της. Πολλάκις μάλιστα τήν 
έβίαζον νά διακόψη τήν άνάγνωσιν. 0 οργασμό; της 
πρός τήν μάθησιν ήτο τοσούτον μάλλον ακράτητος, 
καθόσον άναγινώσκουσα τάς προσευχάς άνεκάλυπτεν 
εις αύτάς τά φυσικά αισθήματα τής καρδίας της, 
διερμηνευόμενα καί έπεζηγούμενα καθαρώ; καί δι’ 
εύσεβών έκφράσεων. « Πόσον έλενεν, είναι εύτυχεϊς οί 
κατοικούντες έν τώ μέσω τών κοινωνιών ! πώς, γνω- 
ρίζοντες καλώς τά τής θρησκείας των, καί έχοντες 
τόν τρόπον τού νά έξηγώσι τό σέβας των πρός τά 
θεία, καί τήν εύγνωμοσύνην των πρός τόν υψιστον 
διά τάς εύεργεσίας του, πρέπει νά προσεύχωνται με
τά κατανύξεως καί άπό καρδίας ! »

Η κυρία Μιλ.έν έμειδία οσάκις ή νέα έκαμε ταύ- 
τας τάς παρατηρήσεις· άλλ’ έσυλλογίζετο δτι ή ει
λικρινής αύτή εύσέβεια, αί ένθερμοι αύταί προσευχαί 
θά ένίκων ολα τά εμπόδια. Ιδού διατί καί αί δύω 
φιλάνθρωποι κύριαι συνέτρεξαν τόν σκοπόν της, καί δέν 
έδυσκολεύθησαν νά τήν έγκαταλείψωσιν είς τήν θείαν 
πρόνοιαν ήτις έφαίνετο δτι τήν έπροστάτευε τόσον 
ψηλαφητώς. Κατ’ άρχάς καί ή κυρία Μιλεν καί ή 
φίλη της έπροσπάθησαν παντοίοις τρόποι; νά τήν 
μεταπείσώσι καί άπευθύνασα πρός αύτήν προτάσεις 
λίαν έπωφελεΐ; καί εύμενεϊς, ήθέλησαν νά τήν κρα- 
τήσωσι πλησίον των άλλ’ αύτή ήτο ακλόνητος. Κα- 
τεκοινε μάλιστα τόν έαυτόν της διότι άνεπαύετο καί 
έζη έν άνέσει είς Αίκατερινόπολιν. « Τί κάμει άραγε, 
έλεγεν, ό πατήρ μου μόνος είς τήν έρημον, έν ώ ή 
κόρη του μένει εδώ έντρυφώσα; « ‘Η ιδέα αύτή έπα- 
νήρχετο άδιακόπως είς τήν κεφαλήν τής Παρασκευής.
Αί προστάτιδές της άπεφάσισαν λοιπόν νά διευκο- 
λύνώσιν είς αύτήν τόν τρόπον τού νά εξακολουθήση 
τήν πορείαν της. Διό κάί περί τάς άρχάς τού έαρορ 
ή Κ. Μιλέν, προμηθεόσασα εις αύτήν βλα της τά 
αναγκαία, τήν έπεβίβασεν είς φοοτήγόν τι πλοϊον καί 
τήν ένεπιστεύθή είς έπιβάτην άπερχόμ.ενον είς Νι-

γενή, έχοντα πείραν τής δυσκόλου ταύτης θαλασ
σοπλοΐας.

Πριν διαβήτις τά Ούράλια όρη τά διαχωρίζοντα 
τήν Αίκατερινόπολιν άπό τήν Νιγενή, διαπλέει πο
ταμού; τινας έκπηγάζοντας άπό αύτά ταύτα τά 
όρη καί. ρέοντας πρός άρκτον, ό πλούς ούτος διαρ-. 
κεΐ μέχρι τού Τοβώλ καί μετά ταύτα οί οδοιπόροι 
αποβιβάζονται είς τήν ξηράν διά νά πλησιάσωσι 
πρός έκεΐνα. Η διάβασις τών όρέων δέν είναι πολλά 
έπίπονος· μετ’ αύτήν διαπλέουσιν έκ νέου τού; πο
ταμούς τούς φέροντας πρός τόν Βόλγαν. II Πα
ρασκευή, απορούσα πώς νά πληρώσνι τήν άμαξαν, 
έπέβη εις μίαν άπό τάς πολυαρίθμους όλκάδας τάς 
μετακομιζούσας εις Ρωσσίαν σίδηρον καί άλας διά 
τής Τσούτσοβας καί τής Κάμας.

0 οδηγό; της τήν έπεριποιήθη μέ μεγίστην προθυ
μίαν κατά τήν μακράν αύτήν οδοιπορίαν, τήν οποίαν 
ήτο αδύνατον νά φέρη είς πέρας μόνη της χωρίς νά 
διατρέξη μεγάλους κινδύνους· κατά δυστυχίαν της ό
μως, άσθενήσας ένώ διέβαινον τά στενά, ήναγκάσθη 
νά μείνζι είς μικρόν τι χωρίου πρός τάς ό'χθας τής 
Κάμας· αύτή δέ εύρέθη καί πάλιν μόνη της καί άνευ 
προςασίας. Εφθασεν έν τοσούτω εύτυχώς είς τάς έκ- 
βολάς τής Κάμας πρός τήν Βόλγαν. ’Εκεΐθεν ή όλ- 
κάς, άναβαίνουσα τόν ποταμόν, έσύρετο άπό ίππους. 
Κατά τόν τελευταίου αύτόν πλούν ήκολούθησεν είς 
τήν Παρασκευήν συμ.βεβηκό; τά μέγιστα έπικίνδυνον. 
’Ενώ μίαν ημέραν κατεγίνοντο οί πορθμείς ν’ άπο- 
μακρύνωσι τήν όλκάδα άπό τήν όχθην, ώθησαν βιαίω; 
μεγάλην τινά κώπην έπέχουσαν τόπον πηδαλίου, 
πρός τό μέρος δπου πολλοί έπιβάται έκάθηντο, καί 
τρεις έξ αύτών, μεταξύ τών όποιων ήτο καί ή Πα
ρασκευή, μή προφθάσαντες ν’ άποσυρθώσιν, έπεσαν 
εις τόν ποταμόν. 0 καιρός ήτο εις τό άκρου τρικυ
μιώδης. Κατόρθωσαν μ’ δλον τούτο νά τούς σώσω- 
σι, χωρίς διόλου νά πάθη ή νέα. ’Εντρεπομένη δμως 
ν’ άλλάξη τά ένδύματά της ενώπιον τόσων ανθρώ
πων, άφησε νά ξηρανθώσιν επάνω της, καί έξ αι
τίας τούτου ύπέπεσεν είς δριμυτάτους ρευματισμούς, 
βλάψαντας καιρίως τήν υγείαν της.

’Επειδή αί δύω κύριαι τής Αίκατερινοπόλεως εϊ
χον αναθέσει εις τόν οδηγόν τής νέας τό νά φροντί- 
ση τά δέοντα διά τήν έξακολούθησιν τής άδοιπορείας 
της άπό τής Νιγενής καί περαιτέρω, δέν τήν εϊχον 
συστήσει είς κανέν τών κατοίκων τής πόλεως ταύ
της, δπου δέν έσκόπευε νά διατρίψη· δταν λοιπόν 
εφθασεν έκεΐ, εύρέθη μεμονωμένη άνευ γνωρίμων καί 
άνευ προστασίας. Οί πορθμείς τήν άπεβίβασαν είς 
τήν όχθην τού ποταμού όμ^ύ μέ τήν μικράν της α
ποσκευήν, τής όποίας ό όγκος εϊχεν αύξήσει χάρις 
εις τάς φροντίδας τής κυρίας Μιλέν.

Απέναντι τής γέφυρας δπου συνήθως γίνεται ή 
άποβίβασις εις τήν όχθην τού Βόλγα, ζεΐνται έπί 
τίνος λόφου έκκλησία καί μονας-ήριον καλογραιών. 
’Απήλθε κατά πρώτον έκεΐ διά νά προσευχηθώ, μέ 
σκοπόν νά ύπάγη μετά ταύτα εις άναζήτησιν κα
ταλύματος τίνος έντός τής πόλεως.

’Εμβαίνουσα είς τήν εκκλησίαν ήτις τήν έφάνη έ
ρημος, ήκουσε διά τών κιγκλίδων τήν ψαλμωδίαν 
τών μοναχών αΐτινες ήσαν περί τά τέλος τής εσπε
ρινής προσευχής των, καί τήν περίστασιν ταύτην έ- 
θεώρησεν ώς αίσιόν τινα οιωνόν. (-Εάν ποτέ, εϊπεν, ό

Θεός .είσακούση τής δεήσεώς μου, θά έκλέξω καί εγώ 
τόν μοναστικόν βίον, διά νά ευχαριστώ τόν Θεάν 
διά τήν άπειρον πρό.ς εμέ καλοζαγαθίαν του. »

Εξερχομένη άπό τήν έζκλησίαν είδε τόν ήλιον 
δύοντα, καί έσταμάτησεν ολίγον παρά τήν πύλην, 
διά νά χάρη τήν λαμπράν θέαν τής φύσεως. £Η πό
λις τής Νιγενής Νοβογορώδ, κείμενη είς τό μέρος ό
που συνενόνονται οι δύω μεγάλοι ποταμοί, ά Οκάς 
καί δ Βόλγας, έφαίνετο έκεϊθεν απέραντος, καί τήν 
ένέπνευσεν είδος τι δειλίας.

Οταν άνεχώρησεν άπό τό ίσχίμ ή νέα Παρασκευή 
δέν άνελογίσθη εϊμή μ,όνον τού; φυσικούς κινδύνους, 
καί προδιέθεσε τόν έαυτόν της είς τό νά ύποφέρη καί 
τό ψύχος, καί τήν πείναν, καί αύτόν τόν Θάνατον 
άλλ’ αφού έγνώρισεν όπωσούν τήν κοινωνίαν, άνεκά- 
λυψεν άλλου τινός είδους έμπόδια, κατά τών όποιων 
δεν ήρκει ούτε δλη της ή γενναιότης. ’Αφού διέβη 
αβλαβής τάς έρήμους, προησθάνετο τήν φρικτωτέραν 
ερημιάν τών μεγάλων πόλεων, δπου ό πτωχός πε
ριφέρεται ρ.εμονωμένος έν τώ μέσω τού πλήθους, καί 
ό'που, ώς έκ φρικιύδους τινός μαγείας, δέν βλέπει 
γύρω του είμή οφθαλμούς μή βλέποντας καί ώτα 
μ.ή άκούοντα τά παράπονά του.

Αφότου έννώρισε τάς κυρίας τής Αϊκατερινοπό- 
λεως, νέον τι αίσθημα εύπρεπείας, καί ολίγη τις ίσως 
φιλαυτία, καθίστων μάλλον προσβλητικά είς έαυτήν 
τά μέσα είς ά ήναγκάζετο έκ τής θέσεώς της νά 
καταφεύγη. «Οίμοι! έλεγε, πού νά ευρώ φίλας ώς 
έκείνας άπό τών οποίων άπεχωρίσθην; Σήμερον εί
μαι έπέκεινα τών χιλίων βερστίων μακράν των! Τί 
θά γείνω δταν φθάσω είς Πετρούπολιν, δταν Θά πλη
σιάσω τά ανάκτορα, έγώ ή'τι; τρέμω νά παρουσιζ- 
σθώ έδώ εις εύτελές ξενοδοχεϊον ·, »

Αί σκέψεις αύταί τοσούτον τήν κατετάραξαν, ώγε, 
πρώτην ήδη φοράν, ήσθάνθη έαυτήν άψυχοϋσαν, καί 
δάκρυα ετρέξαν άπδ τούς οφθαλμούς της. ‘Η ένθύ- 
μησις τού πατρός της τόν όποιον έγκατέλειψεν, ίσως 
έπί ματαίω, τήν κατελύπησε. Μετ’ ολίγον δμως κα- 
τέκρινε τήν αδυναμίαν της καί τήν πρός Θεάν όλίχην 
πίστιν της, καί έζήτησε συγγνώμην άπό τόν φύλα- 
κά της άγγελον. «Καί αύτός βεβαίως, έϊ,εγεν οσάκις 
έλάλει περί τής περιστάσεω; ταύτης τού βίου της, 
μ’ ένέπνευσε τόν στοχασμόν τού νά έπιστρεψω είς 
τήν έκκλησίαν διά νά έξαιτήσω άπό τόν Θεόν δύνα- 
μιν και καρτερίαν είς τάς δυστυχίας. »

(ακολουθεί).

ΟΙ ΙΠΠΟΤΑΙ ΤΟΥ ΣΤΕΡΕΩΜΑΤΟΣ. 
ΜΕΡΟΣ JET ΓΕΡΟΝ.

ίδε φυλ. ΙΔ'.)

IB.
Ί1 Μίας ’ΛρΜ.Ι.Ια.

Η παραγγελία τού Μοναχού έξετελέσθη κατά 
γράμμϊ, καί τήν αύτήν έκείνην νύκτα ό Σίρ Οΰΐλ- 
λιαμ, ό Γραμ^ατεύς τού Εξοχωτάτου Πρέσβεως τής 
Αγγλίας, έμαθε τόν μυστικόνΙγάμον. Αμέσως κατ' 
άρχάς ό Σίρ Ούΐλλιαμ, ή μάλλον ό ύπά τό ψευδώ
νυμον τούτο κρυπτόμενο; Αντώνιος Κόντης, ήθέλησε 
νά έξυπνήση τόν κύριόν του καί νά τόν ειδοποίηση.
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Αλλά, μεταμεληθείς, έπέστρεψεν είς τήν κλίνην του, 
ϊνα μελετήσρ άνετώτερον νέον σχέδιον προόδου, στή- 
ριχθέντος έπί τή; βάσεω; ταύτης ύπό τοΰ γονίμου 
του πνεύματος.

Ο Κόντης είχεν όλίγην εμπιστοσύνην είς τοΰ Φαν- 
σαύου τήν ικανότητα, έν ώ αύτό;, έχων πνεύμα α
καλλιέργητου μέν και βάναυσον, άλλά φύσει λεπτόν, 
είχε διδαχθή εΐ; τάσχολεϊον τή; δυστυχία;. Από τή; 
εποχή; τή; εξορία; του ολίγον μόνον καιρόν έμεινεν 
είς Τερκε'ϊραν, και έπειτα έδραπετευσεν. Ιδύν δέ τόν 
κόσμον, έμαθεν έξ ιδία; πείρα; νά γνωρίζ-ρ τούςάν- 
θρώπου;, καί ό Φζνσαϋο; τω έφαίνετο εί; τών γε
λωτοποιών έκείνων άπαταιώνων τών κωιεωδιών, 
ο'ίου; είδε παμπόλλου; εΐ; τά γαλλικά θέατρα· ώςε 
δέν έθαύμαζε ποσώ; τόν Λόρδου ώ; ό Βύκιγγαμτόν : 
έθαύμαζεν, άλλ’ έφρόνει οτι πά; διπλωμάτη;, καί | 
άγγλο; άν ήναι, πρέπει τά πρόσχημα τούλάχιστον 
νά έχ-ρ τή; τιμιότητο;.

ΙΪ πρώτιστη επιθυμία του ήν ν’ άποσυρθή άπό 
τήν Αγγλικήν υπηρεσίαν· διότι αί έξεις τή; λε
πτής καί οξεία; του δολιότητος δέν έσυμβιβά- 
ζοντο μέ τήν άπότομον και αδέξιου πονηρίαν τή; 
διπλωματίας έκείνης. Μόνην δ’έ/ων έπιθυμίαν νά 
προοδεύσ-ρ πάλιν, έθυσίαζενεί; αύτήν πάσαν πρόλη- 
ύιν καί πάσαν μνησικακίαν, καί μεγάλην είχεν ορε- 
ξιν νά συμβιβασθρ μετά τοΰ Καστελμελχώρα, άλλά 
δέν ευρισκεν άφορμήν. 0 μυστικός λοιπόν γάμο; καί 
ή παρουσία τοΰ Βασκογκέλλου παρά τή Βαιιλίσση 
τώ έφάνησαν άφορμαί άξιόλογοι.

Από πρωία; λοιπόν άμέσω; ό Αντώνιος Κόντης, 
άποδυθείς τήν βρετανικήν του στολήν, έφόρεσε πορ
τογαλλικά ένδυμα τα, καί έλθών έκρουσε τήν θύραν 
τοΰ Καστελμελχο,ρα.

Κατά δυστυχίαν όμως ή χθεσινή τοΰ μοναχού j 
έφοδος είχε κακώς διαθέσει τόν Κόμητα, όστι; διέ
ταζε τούς ύπηρέτας του νά μή δεχθώσι κανένα. 
Επομένως ό Κύριο; Βιντιμίλλης, μετά πολλλήν έπι
μονήν έκ μέρους του καί μετά πολλάς άρνήσεις έκ 
μέρους τών υπηρετών, ήναγκάσθη νά έπανέλθρ τε
θλιμμένο; είς τήν άγγλικήν πρεσβείαν.

Εί; τόν άντιθάλαμον πρώτον άνθρωπον άπήντησε | 
τόν καλόν ιππότην τοΰ ΙΙαταυίου, 8ν είχε μέν άφή- 
σει έλεύθερον μετά τήν άποτυχίαν τοΰ κατά τή; 
Βασιλίσσης έπιχειρήματο; όστις ομω; δέν έφευγεν, 
άλλ’έμενε συνεχόμενος υ ό μαγνήτου έρωτικοΰ είς 
τά μέρη όπου άνέπνεεν ή 7 αρίεσσα Αραβέλλα. Περιέ
μενε δέ είς τόν άντιθάλαμον ό Ασκάνιος τόν Βαλθά- 
σαρ, τόν γιγαντιαΐον καί πρόθυμόν του Ερμήν, αλλ’ 
ό Βαλθάσαρ δέν ήρχετο. Ο Κόντης διήλθεν έμπρός 
του χωρίς νά προσε'ξ·ρ είς αύτόν, καί χωρίς νά τόν χαι- 
ρετήσρ. Αλλ’ ό Παταυάς δέν ήν άνθρωπος ν’ άφήση 
άτιμώρητον τοιοΰτον σολοικισμόν είς τής εύγενείας 
τά έθιμα· καί κλίνας κομπαστικώ; τόν πίλον του 
έπί τοΰ άριστεροϋ του ώτός, βροντήσα; δέ τήν μά- 
χαιράν του είς τάς σανίδας,

— Μά τό σώμα τοΰ Βάκχου! βαρβαρότερου όν 
δεν μ’ έτυχε νά ίδώ, άνέκραξεν .... Αί! άλλ’ είναι 
ό Κύριος Οΰίλλιαμ Κόντης Δέ Βιντιμίλλης, ου κα-
τασπάζομαι τάς χεΐρας μετ’ άνεκφράστου άγαλλιά- 
σεως.

0 Κόντης περιέφερε μετ’ ανησυχίας τό βλέμμα 
του πέριξ.

ι — Σιωπή ! έψιθόρισε. Μή προφερητε, κύριε, τ’ό- 
I νομά μου. Εδώ είμαι Σίρ Ούΐλλιαμ.

— Σίρ Ούΐλλιαμ, έστω, είπεν ό Ασκάνιος άνε- 
γειρόμενο; άκροποδητί, καί καταπίπτων έπειτα θο- 
ρυβωδώ; εί; τά; πτέρνα; του. — Αλλά μεταβάλλων 
όνομα, έπρεπεν, άρχάγγελε έκπτωτε, νά μεταβά-
λρς καί τρόπου;.......Τοιαύτη είναι ή ιδέα μου ....

I Τί φρονείτε ό ό ίδιο; ·,
| 0 Κόντη; δέν άπεκρίθη. Εν ώ δέ ώμίλει ό Πα-
ταυός, αίφνιδίω; ιδέα τι; έφάνη ότι τώ έπήλθεν.

—Οΰτω βαδίζει ό κόσμος! έπανέλαβεν ό Ασκάνιος, 
βρενθυόμενο;, καί τείνων τήν κνήμην ώ; όπλοδιδ ά- 
σκαλο;. Η μέν ‘Γμετίρα εύγενεια κατωτέρω τοΰ μη- 
δενό; .... είχεν άδικον ! .... έγώ δέ τέλος προέβην,

I τά πλεονεκτήματά μου άνεγνωρίσθησαν. Χάρις τώ 
I Θεώ, οί ένδοξοι άνιόντες μου δέν έχουσι νά έρυθρι ώ- 
σιν ύπέρ τοΰ άπογόνου των!

— Οσον ένθυμοΰματ, άπήντησε διά μια; δ Κόν
της, είσαι έπιτήδειο; άγύρτης.

— Πώ; είπατε-, ύπελαβεν ό Ασκάνιος, συστέλ- 
λων τάς όρρΰς.

0 Κόντης έπανέλαβεν άπερισκέπτως τήν φράσιν 
του. Τότε ό Ασκάνιος έξεσπάθωσεν άμέσω;, έλαβε ν 
έν τώ μέσω τοΰ δωματίου Θέσιν άμύνης, έκτύπησε 
τρίς μέ τόν πόδα τό προσκλητήριου, κ’ έξετέλεσε 
τόν συνήθη χαιρετισμόν μ’ όσην άκρίβειαν ποτέ δέν 
τόν κατώρθωσαν όπλασκοί, μή έξαιρουμένης ούδ’ αύ
τή; τή; Ιππότου Εώνο;.

— Εμπρός! ....εύθύς, άμέσω;! είπε μέ τήν ό- 
ξεΐαν καί λυγηράν του φωνήν. — βν, δύω !
Καί έρρίφθη είς τόν έμπρόσθιον πόδα, ύψών τό ξίφος.

— Τί δηλοϊ αΰτη ή κωμφδία-, άνεκραξεν δ Κόντης.
— Α! νομίζεις οτι άστεΐζομαι, ουτιδανέ άπόγο- 

νε κτηνεμπόρου! — Λάβε θέσιν, σοί λέγω, ή, μά τό 
αίμα τοΰΤαγκρέδου Αέλλ Ακουαμόνδα,τού τρισπάππου 
μου, θά σέ διατρυπήσω πέραν καί πέραν ώ; κόσκινου !

Καί ταΰτα λέγων, περιέστρεφε τό ξίφος του περί 
τοΰ Κόντη τό πρόσωπόν μέ έξαισίαν ταχύτητα.

Αλλ’ό Κόντης, τό ένθυμοΰνται οι άναγνώσται, 
είχε κερδίσει τοΰ Αλφόνσου, παιδό; έτι, τήν εύνοιαν 
διά τή; μεγάλη; του έπιδεξιότητος εί; παν σωμα
σκίας είδος, έξαντληθείσης άρα τής ύπομονής του διά 
τήν έπιμονήν τοΰ Παταυοΰ, άνέσυρε τέλος τό ξίφος.

Τότε όμως ό Ασκάνιος έπεστρεψε τό έδικόν του 
είς τήν θήκην μ’ άπερίγραπτον άταοαξίαν.

— Τούτο, είπεν, άρχοντίσκε μου, θά σάς μάθνί 
νά φέρεσθε καθώς πρέπει πρός άνθρωπον οίος έγώ. 
Είχατε άνάγκην μαθήματος, σάς τό έδοσα.... Κά
μετε τόπον είς τόν λοχαγόν τών βασιλικών Κομ
παστών.

Τότε πρώτον ό Κόντης τόν παρετήρησεν άκριβέ- 
στερον, καί είδεν ότι τφ όντι είχε μεγάλως προο
δεύσει κατά τόν βαθμόν. ‘Η δέ παρατήρησι; αΰτη 
έφάνη αύξήσασα τήν έπιθυμίαν του τοΰ νά σύνδεση 
μετ’ αύτοΰ φιλικάς διαπραγματεύσεις.

— Αύθέντα Κύριε Ασκάνιε, είπε, σάς παρακαλώ 
ι νά μέ συγχωρήσητε. Δεν είχα ίδή τά διακριτικά 
σημεία τοΰ νέου βαθμού σας ..... σάς προσφέρω ει
ρήνην.

Καί έτεινε τήν χεΐρα πρός τόν Παταυόν, όστις 
όμως έσταύρωσε τάς ίδικάς του όπίσω του.

— Δέχομαι τήν ειρήνην, άπεκρίθη μετ’ άπαρα- ·

δειγματίστου προπέτειας, διότι ή γενναιόψυχος
διάθεσίς μου άποστρέφεται τήν χύσιν αίματος.......
όσον δέ διά τήν χεϊρά μου...... ά; μή λησμονώμεν,
παρακαλώ, τήν μεταξύ μας άπόστασιν.......Ονομά
ζετε' με «Εύγενέστατε Κύριε Δέλλ Ακουαμόνδα, «fexai 
θά σάς λέγω έγώ «φίλτατε, ή άγαπητέ,» καί τούτο 
θέλει έμφαίνει τήν διαφοράν τής κοινωνικής θέσεω; 
άμφοτέρων ημών......Εχε ύγείαν, καλέ μου.

— Εύγενέστατε Κύριε δέλλ Ακουαμόνδα, έχετε 
ύγείαν !

Επί τής φλιάς ό Ασκάνιος μετεστράφη καί έχαιρέ- 
τησε μετ’εύμενείας συγκαταβατικωτάτης.

— Η ‘Τμετέρα εύγενεια, άν μοί έπιτρέπεται μία 
έρώτησις, έπανέλαβεν ό Κόντης, έχει τήν είσοδον έ- 
λευθέραν είς τόν οίκον τοΰ Καστελμελχώρα ;

— Αναμφιβόλως .... δηλαδή, ώ; άξιωματικός 
μέν τών ίπποτών τοΰ Στερεώματος, πρωί καί έσπε- 
ραν, ώ; έπιστήθειος δέ φίλος τή; Αύτοΰ Εξοχότητο; 
άνά πάσαν ώραν τής ήμέρας καί τής νυκτός.

— Αξιόλογου προνόμιον! Λοιπόν! Εύγενέστατε 
κύριε, όσον καί άν έξέπεσα, έχω πάντοτε είς έν βα- 
λάντιον εκατόν τινα είκοσάφραγκα τής Γαλλίας, πε- 
ριμένοντα τάς διαταγάς σας.

Δύω πηδήματα, καί ό Ασκάνιος έφθασε πλη
σίον τοΰ Κόντη.

— Σάς εύαρεστοΰσιν ίσως ; έξηκολούθησεν ούτος. 
Πρόκειται μόνον νά μέ είσάξητε πρός τόν κόμητα.

— Αί ! αί ! είπεν ό Ασκάνιος, δέν είναι έντελώς 
άδύνατον. Αισθάνομαι έμαυτόν ενδιάθετον νά σάς 
χρησιμεύσω κατά τι, καί . . .

— Ακουσον τώρα ! Αρκοϋν αί βωμολοχίαι, ύπέ- 
λαβεν αΰστηρώς ά Κόντης. Πληρώνω, καί δέν άγα- 
πώ τάς πολλάς άστειότητας. Πμπορεϊς νά μέ όδη- 
γήσης άμέσως ;

ή θύρα τοΰ ιδιαιτέρου γραφείου ήνοίχθη, καί είς 
αύτήν έφάνη ή λευκίζουσα κεφαλή του Εξοχωτάτου.

— Σίρ Ούΐλλιαμ, είπεν ό Φανσαϋος, σάς περιμένω 
πρό μιας ώρας.

Καί έκλεισε πάλιν τήν θύραν.
— Κατηραμένον έμπόδιον ! άνέκραξεν ό Κόντης. 

Πρέπει νά μείννι λοιπόν ή ύπόθεσις δι’ άπόψε, περί 
τάς έξ . . .

— Αδύνατον ! ... Είς τάς έξ θά ένδυθώ δι’ 
-ερωτικήν τινα συνέντιυξιν.

— Λοιπόν είς τάς έπτά !
— Ακατόρθωτου ! . . . Είς τάς έπτά έν έρωτομα- 

νεΐ έκστάσει θά κείμαι πρό τών ποδών τής φιλτά- 
της μου.

— Τί μωρός άνυπόφορος ! έψιθύρισεν όργιζόμε- 
νο; ά Κόντης. Πότε λοιπόν ;

— Τί νά σάς είπώ ·, — είπεν ό Ασκάνιος, — 
εύγενέστατέ μου, έπειδή φαίνεσθε ότι μέ τά χρήμα
τά σας θέλετε ν’ άγοράσητε τό δικαίωμα νά λέγησθε 
εύγενέστατος,—νομίζω ότι είς τάς οκτώ . . . στα- 
θήτε ! . . . ναί, νομίζω ότι είς τάς οκτώ ώρας . . . 
έκτος άπροσδοκήτων περιστάσεων, θά δυνηθώ, κατά 
πάσαν πιθανότητα . . .

Ο Λόρδος έκτύπησε τά κωδώνιον.
•— όγλήγορα, είπεν ό Κόντης, πρέπει νά ήξεύρω 

μέ θετικότητα.
— Μέ θετικότητα λοιπόν.
— Πού θ’ άπαντηθώμεν-,
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— Είς τόν κήπον τή; πρεσβείας ταύτης.
— Τις θά σ’ άνοίξ/ι τήν θύραν ·,
— Τούτο, εύγενέστατέ μου, είναι μυστικόν ίδι- 

κόν μου, είπεν ό Ασκάνιος αύταρέσκως. Τί δά ! τά 
τοιαΰτα πράγματα δέν κοινολογοΰνται. Αί ! αί ! αΓ1

Τό κωδώνιον τοΰ Λόρδου έκρότησεν έκ νέου μα- 
κρώ; καί άνυπομόνως· καί τότε τά δύω άξια τοΰ 
δεαλό; ,-ου πρόσωπα έχωρίσθησαν.

Αλλά μέχρι; ού πάλιν συνέλθωσιν έπί τό αυτό, 
πρέπει νά έκπληοώσωμεν καθήκον έπί πολύ άναβλη- 
θέν, παρουσιάζοντε; εί; τόν άναγνώστην τήν Μίσς 
Αραβέλλαν Φανσαύην, τήν μόνην κληρονόμον τοΰ 
Λόρδου. Εξώρας μάλλον παρά ποτέ, λέγει ή παροι
μία, καί εχει πρό πάντων δίκαιον όταν, ώς είς τήν 
περίστασιν ταύτην, πρόκειται περί εύαρέστου γνωρι
μίας.

Η Μίσς Αραβέλλα Φανσαύη ήν τύπος Βρεταννι- 
κδς ούχ ήττον άξιοθέατος άπό τόν άξιότιμον Λόρδου, 
τόν πατέρα της. Ητον υψηλή, λευκή, ξανθή, λεπτή, 
μακρά, καί άνούσιος. Καί είς μέν τήν πρώτην νεότη
τά της πρέπει νά ήτον άνεκτοτάτη Μίσς· άλλ’ ήδη 
ήγε τό πέμπτου καί τριακοστόν έτος τής ηλικίας της, 
κατά τών έπιεικεστέρων τούς ύπολογισμούς. Τό χαρα- 
κτηριστικώτερον τοΰ προσώπου της μέρος ήν ή άνω 
σιαγών της, προέχουσα ύπερμέτρως ύπέρ τήν κάτω, 
καί ύπερηφάνως έπιδεικνύουσα σειράν μεγάλων καί 
λευκότατων όδόντων, ών ή θέα έτρόμαζε τά μικρά 
παιδία. Τό είδος τούτο τής καλλονής είναι κοινότα
του έν Αγγλία, είς τά λοιπά δέ μέρη τοΰ κόσμου 
άπαντάται σπανιώτερον, έκτος είς τήν Αφρικήν, με
ταξύ τών πιθήκων, τών γνωστών ύπό τό όνομα Βα- 
βουΐνων. Αλλά πλήν τοΰ ιδιαιτέρου τούτου καί έθνι- 
κοΰ χαρακτήρος, ή Μίσς Αραβέλλα ήν καθ’ όλα τά 
άλλα λίαν έν τάξει. Είχεν οφθαλμούς μεγίστους, ύ- 
πογλαύκους καί ύαλώδεις, καί έπ’αύτών βλεφαρίδας 
άχρωματίστους. Η ρίν της ήν λεπτή, εύθεϊα, καί 
χονδρώδης· ό πώγων της ήν όξυκαταληκτών· ό δέ 
λαιμός της, μάκρος, μυώδης καί ώχρόσαρξ, έγείρετο 
μεταξύ δύω ώμων λίαν κατακλινών. Η μέση της τέ
λος ήν μέν λεπτή, άλλά κυλινδρική, καί ώς ξύλου 
άλύγιστος. Περί δέ τών χειρών της ούδεμίαν πλη
ροφορίαν έχομεν, καί τό άκριβές τών ποδών της 
μήκος δέν περιήλθεν είς γνώσίν μας.

Ηθικώς δέ ήν ή Μίσς ’Αραβέλλα μία τών φαντα
σιοκόπων καί νεφελοδιαίτων έκείνων νεανίδων, άς άνα- 
δίδει αύτομάτω; καί άπόνως τό έδαφος τής εύθυμου 
Αγγλίας, άξιος γόνος τής πατρίδος τών λογιωτάτων 
καί τών συνταγματικών γυναικών, καί έφ’ ήμών ή
θελε διαπρέπει ώς μέλος τής εταιρίας ής προεδρεύει 
ή Μίσς ΜάρυΑννα Ούάλκερ. Αλλ’ έπί τής δεκάτης 
έβδομης έκατονταετηρίδος τό σύστημα τής ανε
ξαρτησίας τών γυναικών δέν είχεν άκόμη πολλούς 
οπαδούς, καί αί πρώιμοι Μίσς μικράν καί όλίγην πέ- 
ρασιν είχον, διότι τόν μέν κάλαμον όλίγον ήξευρον 
νά τόν μεταχειρίζωνται, καί τό ξίφος είναι βαρύ διά 

Ιγυναικεϊαν χεΐρα, ώστε περιωρίζοντο μόνον είς τήν 
χρήσιν τών όπλων τοΰ φύλου των· άλλά καί οΰτω; 
έβαλλον πρό; σκοπούς ύψηλούς.

ή Ιουδίθ, άντί νά φονευσ-ρ τόν όλοφέρνην, έδύνα
το νά τόν νυμφευθή καί νά τόν χαλιναγωγήση, δπερ 
ήθελεν εϊσθαι ήττον μέν έπικόν, άλλ’ εύφυέστερον 
βέβαια· οΰτω; άπεφάσισεν ή Μίσς Φανσαύη, δια-
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καιομένη ύπό ζήλου θερμού υπέρ τών συμφερόντων 
τής πατρίδας της, νά μιμηθή μέν την Ιουδίθ, άλλά 
καθ’ ην έπροτείναμεν τροπολογίαν.

ΐίν τ-ρ φιλοδοξώ φιλαρεσκεία της είχε συλλάβει 
τόν σκοπόν νά ζεύξρ είς τήν άμαξάν της όλους τούς 
όπωσοΰν έπισήμους Πορτογάλλους, και νά τού; πα- 
ραδώσρ είς τήν Αγγλίαν δεδεμένους χεΐρας καί πό
δας· καί αναχωρούσα άπό τό Λονδίνον έσχεδίασε νά 
κατακτήσ-ρ τήν Πορτογαλλίαν έζ ήμισείας μέ τόν 
πατέρα της· άξιέπαινα σχέδια, ών τό άποτέλεσμα 
ήν τουλάχιστον νά τή προμηθεύσωσι σύζυγον ενδό
ξου καταγωγής, ώς θέλομεν ίδ-ρ μετά ταΰτα.

Τήν ήμέραν δ’ έκείνην διά τοΰ ΒαλΟάσαρ είχε χο
ρηγήσει συνέντευξιν εί; τόν καλόν αξιωματικόν τών 
Ιπποτών τοϋ Στερεώματος. Διά τοΰτο ή ΙΙώς τήν 
εύρε στολιζομένην, άν καί ή ώρα τής συνεντεύξεως 
είχε προσδιορισθή τό εσπέρας. II θαλαμηπόλος της έ- 
ξήντλησεν όλα τής τέχνης της τά μυστήρια όπως τήν 
καταστήσ-ρ γοητευτικήν, καί πρέπει νά όμολογήσω
μεν ό'τι διά πολλών φροντίδων καί άγώνων τά κα 
τιύρθωσεν έντελώς, ώστε περί τήν πέμπτην ώραν με
τά μεσημβρίαν έδύνατο μακρόθεν νά Θεωρηθ-p ώς 
μίσς κηρίνη, λαμπρώς ένδεδυμένη, καί στερούμενη 
μόνον τής εύκαμψίας διά νά όμοιάση έντελώς τάς 
Μίσς δ'σαι έχουσιν οστά καί σάρκα.

— Πώς μ’ ευρίσκεις, Πατιεντία ·, είπε πρός τήν 
θαλαμηπόλον της, ήτις ήν ποεσβυτεριανή καί τό όνο
μα καί τήν γλώσσαν.

— ‘Ωραιοτέραν καί λαμπροτέραν άφ’ ό,τι πρέπει 
είς θυγατέρα τοΰ Α,δάμ, Κυρία, άπεκρίθη ή Πατιεν
τία στενάζουσα. — Αί! Αν ό σεβασμιώτατος ίεδε- 
δίας Δράκης, ό έν σαρκί μέν σύζυγος, έν πνεύματι 
δέ πατήρ μου, ήξευρεν ό'τι τό έκλεκτόν πρόβατον τοΰ 
ποιμνίου του άσχολεϊται ούτω περί κοσμικά πράγ
ματα.... Αλλ’ ή βίβλος λέγει· επειδή ήμαρτες, θά 
δουλεΰσης τούς φϊλισταίους.

— Λοιπόν μ’ ευρίσκεις ώραίαν ! άνέκραξεν ή Κυ
ρία Φανσαύη, χωρίς νά παρατηρήσ-ρ τήν προσβλητι
κήν έφαρμογήν τοΰ χωρίου δ έμνημόνευεν ή θαλα
μηπόλος τη:. — Ελπίζω ότι ώραίαν θά μ’ εύρη καί ό 
αυθάδης καί οίηματίας στρατιώτης εκείνος, όστις 
τολμά νά ύψώσ-ρ τό βλέμμα του μέχρις έμοΰ .... 
0 Καστελμελχώρας μέ άγαπα μοίτό είπον τά βλέμ
ματά του .... ό ώραϊος, ό ισχυρός Καστελμελχώρας! 
.... άλ.λ’είναι νέος, είναι δειλός, φοβείται άναμφι
βόλως τήν άρνησίν μ.ου. Θέλω νά τόν εμψυχώσω 
διά τοΰ ΐταλοΰ αύτού στρατιώτου..... ού τίνος έν 
τούτοι; ή επιστολή δέν είναι πολύ κακά συνθεμένη.

— Μαιταιότης ματαιοτήτων ! έψιθύρησεν ,ή Πα
τιεντία.

— Πώς τό λέγεις τοΰτο; δέν ήξεύρεις ποία εύγε- 
νής φιλοδοξία μέ κινείς Αί! άν κατώρθουν νά δουλώ- 
σω τόν. υπερόπτην αύλικόν τοΰτον είς τά βλέμματά 
μου καί είς τήν Αγγλίαν!.... Πατιεντία, τό όνομά 
μου θά έμενεν άθάνατον είς τούς έπερχομένους αιώνας.

— Η εγκόσμιος δόξα είναι έφήμερος, έπρόφερε 
δο γματικώς ή Πατιεντία, καί ή Βίβλος λέγει «Μήν 
έχ-ρς τήν έλπίδα σου είς τά γήινα.

‘Η ’Αραβέλλα ερριψεν έπί τής υπηρέτριας της βλέμ
μα περιφοονήσεως, καί μετά ταΰτα έζήτησε καί τή 
έφερον κολοσσιαΐον τέμαχον βοείου κρέατος έψη- 
τοΰ, καί φιάλην ζύθου δριμέως, όπως άνανεώσνι τά

αίθε'ριόν στοιχείου τής εύθράστου ύπάρξεως της. 
Καταβροχθίσασα δέ όσα ήρκουν πληρέστατα πρός 
τροφήν τεσσάρων γαλλίδων, έρρίφθη έπί άνακλιντη- 
ρίου, καί παρέδωκε τήν ψυχήν της είς ήδείαν όνειρο- 
πόλ«β&, περιμένρυσα τήν ώραν τής συνεντεύξεως.

«5^όσον επιθυμητή αύτη ώρα ήχησε τέλος. Τότε 
ή Αραβέλλα έπροσπάθησε νά έρυθριάσγ, ένθυμηθεΐσα 
έν καιρώ ότι ούτω πράττουσιν είς όμοιας περιστά
σεις αί ήρωίδες τών μυθιστοριών. Αλλά μάτην έ- 
κράτει τήν άναπνοήν της· τό νυμφατικόν καί πυ
κνόν α·μά της δέν άνέβαινεν είς τό πρόσωπον ώστε 
βλέπουσα τοΰτο, παρη,τήθη έκοΰσα ακόυσα τοΰ παι
δαριώδους έκείνου πλεονεκτήματος, καί κατήλθε 
τρέμουσα εις τόν κήπον.

Αλλ’ ό κήπος ην έρημοί, καί ή Αραβέλλα παρα- 
μυθοΰσα τήν ανυπομονησίαν της, ήτένισε τήν σελή
νην, ή'τις διέπλεε διά τών νεφών ώς αργυρά λέμβος 
έν τώ μέσω τοΰ θαλασσίου άφροΰ, καί άπετεινε δύω 
ή τρεις ώδάς πρός τήν λευκήν βασίλισσαν τής νυκ- 
τός, ής ή χροιά άγγλίζει, καί ήτις είναι τό πρόχει
ρον καταφύγιου τών Βρεταννών ποιητών. Αλλ’ ή 
Φοίβη, ούδόλως, φαίνεται, κολακευθεΐσα άπό τήν 
αύτοσχέδιον ταύτην λ.ατρειαν, εκρυβη οπίσω νέφους, 
καί έστρεψε τά νώτα πρός τήν μόνην κληρονόμον 
τοΰ Λόρδου Πρέσβεως.

ίΐστε ήναγκάσθη ή Αραβέλλα νά έξακολουθήση, 
ψηλαφίνδα τόν μονήρη καί μονότονου τη ζ 'TvSplTvSC'· 
τον. II νυκτνρινή αύρα, πνεουσα έπ αύτής, τή άπέ- 
σπα παχεα αρώματα ίασμίνου καί ίακίνθου, καί ό 
ζέφυρος περιεπέτα έπί τής κόμης της, προκαλούμε- 
νος άπό τήν εύωδίαν τής μυθολογικής του συζύγου, 
τοΰ ρόδου, ού τό μύρον μετεχειρίζετο κατά κόρον 
ή Μίσς Φανσαύη.

Αλλ’ ή νυκτερινή αύρα ήν ύγρά, καί ό ζέφυρος ήν 
ψυχρότατος, ώστε τήν Αραβέλλαν διόλου δεν εύχαρί- 
στουν αι φιλοφρονήσεις των.

Περιεπάτει δέ έσφιγμένη έντός τοΰ μεταξωτού 
της ένδύματος ώς έντός άλυγίστου θήκης, αι
σθανόμενη τόν κατεψυγμένον άνεμον έπί τών γυμνών 
ώμων της, καί βρέχουσα τά λεπτά πέδιλά της εις 
τό υγρόν χόρτον Διήρκεσε δέ τοΰτο ήμίσειαν ώραν.

Τέλος ότε άπελπισθεΐσα έμελλε νά έπιστρέψη, είς 
τήν οικίαν, κλείς έστράφη θορυβωδώς έντός τοΰ ίο- 
βρώτου κλείθρου τών σιδηρών κιγκλίδων, ών ή θύρα 
ήνοίχθη καί έκλείσθη μέ κρότον,

— Απερίσκεπτε ! έψιθύρισεν ή ’Αραβέλλα.
Ταχέα δέ βήματα ήκούσθησαν, καί άνθρωπος όλος 

χρυσοστόλιστος, καί έμπρέπων εις τρίχαπτα καί είς 
κατυφέν, ήλθε καί έρρίφθη είς τούς πόδας αύτής.

— Τις είσαι-, είπεν ή Αραβέλλα στενάζουσα.
’Αλλ’ ή σελήνη έξελθοΰσα έν καιρώ τώ δέοντι τοΰ 

νέφους της,(άνέλαβε ν’ άπαντήσρ αύτή εις τήν έρώ- 
vnotv ταύτην, δείξασα τόν λαμπρόν ιππότην τοΰ 
Παταυίου έν όλ-ρ τή εϋκλείφ τής έορτασίμου ενδυ
μασίας του.

(Ακολουθεί.)

-------—-J :

’Αναγγέλλεται διά τό 1848 ή επιστροφή μ^ίλου 
καί ώραίου κομήτου, τοΰ όποιου οί ιστορικοί καί τά 
χρονικά μνημονεύουσιν έν έτει 12Gj, καί όστις πα~ 
ρετηοήθη‘"κατά τά 1556 ύπό τοϋ Φαβρικίου.

Είναι βέβαιον, ότι κατά τόν Μάϊον τοΰ 1558 έ
φάνη λαμπρός κομήτης, δμοιά^ων κατά τό μέγεθος 
τά ήμισυ τής σελήνης· δέν ήτον δέ μόνιμος, άλλ’ά- 
νεζαλύφθη έν αύτώ κίνησις όμοια πρός τήν τής φλο- 
γός ή πρός τήν τής λαμπάδος κινούμενης ύπό άνε
μου. 0 κομήτης ούτος έτρόμαξε τόν Αύτοκράτορα 
Κάρολον τόν Ε, ότις μή άμφιβάλλων περί τοΰ προσ- 
εγγίζοντος θανάτου του, έφώναξε λέγεται.

Είς τό φαεινόν αύτό σημεΐον άναγινώσκω τόν έγ- 
γίζοντα θάνατόν μου.

Ο πανικός αύτός φόβο; ένέπνευσεν, έάν πιστεύσω- 
μεν τούς ιστορικούς, εις τόν Βασιλέα τοΰτον τόν σκο
πόν, 8ν καί έξετέλεσε μετ’ ολίγους μήνας, τοΰ νά 
τναραχωρήσ’ρ τό αύτοκρατορικόν στέμμα είς τόν αδελ
φόν του Φερδινάνδον.

0 θαυμαστός Αλλέϋ, δ φίλο; τοϋ Νεόθωνος, προσ
διόρισε τόν δρόμον, 8ν ό κομήτης διέτρεξεν είς τόν 
ουρανόν. Εύρέθη δέ ότι ό δρόμος ούτος ήτον έντε
λώς όμοιο; μέ τήν τροχιάν ώραίου τίνος κομήτου, 
παρατηρρθεντος κατά τό 1264. Εντεύθεν δέ έσυμπέ- 
ρανον, ότι ό κομήτης τοΰ 1556 ήτον επιστροφή τοΰ 
κομήτου τοΰ 1264, ότι αύτός ό κομήτης έχρειάζετο 
29£ ετη διά νά συμ.πληρώσρ τήν περί τόν ήλιον πε
ρίοδόν του, καί ότι ούτως έμελλε νά έμφανισθή πά
λιν κατά τό έτος 1848.

0 ποοαγγελθεΐσα πρό πολλών ετών έποχή έφθασε 
τέλος, καί μένει νά μάθωμεν, έάν 6 κομήτης θέλει 
συμφωνήσει πρός τάς προρρήσεις, ή θέλει τάς ψεύσει, 
καί έάν ή έμφάνεια τής ταύτότητος είναι καί τώρα 
απάτη, ή θέλει πραγματοποιηθώ· Εν πάσ-ρ περιπτώ- 
σει καλόν είναι νά άγρυπνή ή προσοχή έπί συμβάν
τος, τό όποιον, έάν πραγματοποιηθώ, θέλει είσθαι 
σπουδαιότατον διά τήν αστρονομίαν. Θέλει δέ είσθαι 
συγχρόνως καί λαμπρόν φαινόμενον, διότι δ εν 7ΰρο* 
κειται περί κομήτου μικουσκοπικοϋ, άλλά περί άςέ- 
ρος φαεινού καί ορατού είς όλον τόν κόσμον.

— Τερατώδες πυρο6ό.1οντοϋ Μωάμεθ Β . όταν 
Μωάμεθ ό Β. κατεφλέγετο ύπό τή; έπιθυμίας τοΰ 
νά ζυριεϋρη τήν Κωνσταντινούπολή, είς χαλκεύς 
Ούγγρος, ’Ορβάνο; ονομαζόμενος, δυσαρεστηθείς πρό; 
τήν Βυζαντινήν αύλήν, ότι κακώς άντέμειψε τά; υ
πηρεσία; του, έλειποτάκτησεν άπό τούς Ελληνας καί 
άπήλθε πρό; τόν Σουλτάνον. ’Αρχίσας δέ άμέσως τό 
εργον του, έχυσε κατ’ άρχάς ώς άπόπειραν, κατά 
διαταγήν τοΰ ’Οθωμανού Αύτοκράτορος, έν πυροβό
λον παραδόξου χωρητικότητος, όπερ καί έτέθη έπί 
πυργου πρός τήν όχθην τής θαλάσσης. Πλοϊον Βενε
τικόν, διερχόμενον, έχρησίμευσεν ώ; σκοπός, καί 
προσβληθεν, κατεθραύσθη καί κατεβυθίσθη. Τότε ό 
Μωάμεθ όιέταξε νά γίν-ρ τό πυροβόλον διπλοΰν τοΰ 
πρώτου, καί τοΰτο είναι άναμφιβόλως τά μεγαλήτε- 
ρον όλων όσων μνημονεύει ή ιστορία τοΰ πυροβολικού. 
Τά δεύτερον τοΰτο πυροβόλον ερριπτε λιθίνας σταί-

ρας, αΐτινες ειχον δώδεκα σπιθαμών περιφέρειαν, καί 
έζύγιζον, λέγεται, δώδεκα καντάρια· άλλά τοΰτο 
φαίνεται πολύ'υπερβολικόν. Ερριψαν δέ αύτό έμπρο
σθεν τοΰ έν’Αδριανουπόλει σεραγίου, καί ό Μωάμεθ, 
άναφέρουσιν οί Ελληνες ιστορικοί, « φοβούμενος μή
πως ή έκπυρσοκρότησις άφαιρέσρ τήν χρήσιν τοΰ λό- 
-γου εις τούς ανθρώπους όσοι ηθελον είσθαι πλησίον, 
ειδοποίησε τού; κατοίκους περί τής ώιας,καθ ήν τό πυ - 
ροβόλον έμελλε νά ριφθή·11 Κατά τήν προσδιωοισμέ- 
νην όίραν ή πόλις έκαλύφθη άπό νέφη καπνού- έκ- 
πυρσοκρότησις δέ τρομερά ήκολούθησεν, άκουσθεΐσα 
πολλά; λεύγας μακράν, καί ή σφαίρα διέτρεξεν έν 
μίλλιον, καί έχώθη μίαν όργυιάν είς τό έδαφος. ‘Ο 
Μωάμεθ, παράφορος άπό χαράν, έδωκεν άφθονα δώρα 
είς τόν Ούγγρον. Αμα δέ κηρυχθέντος τοΰ κατά τών 
Ελλήνων πολέμου, το τερατώδες τοΰτο πυοοβόλον 
άνεχώρησεν άπό τής ’Αδριανουπόλεως περί τάς άρχάς 
τοΰ Φεβρουάριου 1453. Εσύρετο δέ ύπό πεντήκοντα 
ζευγών βοών διακόσιοι άνθρωποι έβάδιζον είς 
έκάστην πλευράν, διά νά τηρώσιν αύτό έν ίσοό- 
ροπία· πεντήκοντα άμαξοπηγοί καί διακόσιοι σκα
πανείς προηγούντο έπισκευάζοντες τά; γεφύρας 
εις τάς όδούς. Δύο μήνες έχρειάσθησαν διά νά δια- 
τρέξη τάς τριάκοντα εξ λεύγας, αΐτινες διαχωοίζουσι 
τήν Α,δριανούπολιν τής ελληνική; Αύτοκρατορίας. 
Φθάσαν τό πυροβόλον τοΰτο τήν 6 Απριλίου έμποός 
τής Κωνσταντινουπόλεως, έτέθη παρευθύς είς τήν 
κανονοστοιχίαν· άλλά δέν άνταπεκρίθη είς τάς πε
ρί αύτού ελπίδας, διότι έχρειάζοντο δύω ώραι διά 
νά τό γεμίσωσι, καί έππά άνθρωποι ένησχολοϋντο 
μοναδικώς είς τοΰτο. Δέν έδύνατο δε νά πυροβολή εί
μή όκτάκις κατά εΐκοσιτέσσαρας ώρας. Μετ’ ού πολύ 
τέλος διερράγη, καί έν τών ρηγμάτων αύτού κατεκεο- 
μάτισε τόν Ορβάνον.

Οί Ελληνες ειχον έπίσης πυροβόλα υπερμεγέθη. 
Δύο δέ μεταξύ τών άλλων έρόιπτον σφαίρας 150 
λίτρων άλλ’ έκλόνιζον τοσούτον τόν τοίχον, ώστε 
ήσαν ήττον έπικίνδυνα εις τούς πολιορκοΰντας ή τούς 
πολιορκουμένους.

0 κύριος Αμμερ διηγείται, ότι είδεν εις τόν Ελ
λήσποντον πυροβόλον, έχον τοσούτον εύρύ στόμα, 
ώστε, πρό μικρού τής αύτόθι άφίξεώς του, ράπτη; 
καταδιωκόμεεο; διά χρέος έχώθη έκεϊ, καί έμεινε 
κεκρυμμένος διά τινας ημέρας.

Σώζεται άκόμη είς ‘Ρόδον ύπερμέγεθες πυροβόλον, 
έντός τοΰ όποιου κάθηται καί έργάζεται ύποδημα- 
τοποιός, έτι δέ καί σφαϊραι λίθιναι, αΐτινες ε’ρρί- 
φθησαν έκεϊ, όταν Σολιμάνος ό πρώτος έπολιόρκησε 
τήν πόλιν ταύτην κατά τό 1522, ζυγίζουσαι 15(> 
λίτρς^.

— Παρατήρησες περίεργος, γενομίΓη έπί τΰ>· 
έρυθρίτωΥ (xoxxirofripur)· ‘Η επιρροή τών έζω- 
τερικών περιστάσεων έπί τής άναπτύξεως τών ό'ν- 
τΰίν ε^ναι άντικείμενον άξιον εμβριθούς μελέτης. Οί 
φυσικοί άναφέρουσιν αύτής πολλά παραδείγματα. Ερυ- 
θρΐνοι ηλικίας ένός έτους καί μήκους μια; καί ήμισείας 
σπιθαμής, έτέθησαν εις φιάλην στενήν, όπου έμει- 
νον ένδεκα έτη. Είς τό μέγα δ’ αύτό διάστημα δέν 
ηΰξησαν έπαισθητώς. Μεταφερθέντες τότε είς εύρύ- 
χωρον δεξαμενήν, ήρχισαν νά αύξάνωσι μέ τοσαύτην
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ταχύτητα, ώστε μετά δίχΛ μήνα; τό μήκό; των ή
το τριπλούν.

— Λ ιασχέύασις εις τάς τήσονς ΆΛεονζιάνας, 
χειμένας είς τόχ [ΐέγατ Boptior Ήχεατόχ. Ο Κύριο; 
Σχορή; είς τήν διήγησιν τοΰ περί τόν κόσμον περί- 
πλου του εκθέτει μεκρόν δράμα, τό όποΐυν είδε πα- 
ριστώμενον ύπό τών κατοίκων μιά; τών είοημένων 
νήσων.

Εί; Αλεούτο;, ώπλισμένο; μέ τόςον, εκαμνε τόν 
κυνηγόν, έτερο; δέ τό πτηνόν. ό πρώτο; έχαίρετο 
εύρών τοιοϋτο ώραΐον πτηνόν, καί έμαρτύρει τήν εύ- 
χαρίστησίν του διά τών χειρονομιών του. Εν τούτοι;

ομω; δέν ήθελε νά τό φονεύσνι. Ο δέ δεύτερο; ε’μι- 
μεΐτο τά κινήματα πτηνού πεφοβισμένου καί ζη
τούντο; νά φύγη. Ο Αλεούτο;, άφ’ οΰ έταλαντεύθη 
έπί πολύ, τανύζει τό τόξον του καί τό ρίπτει. Τό 
πτηνόν κλονίζεται, πίπτει καί αποθνήσκει. 0 επι
τήδειο; τοξότη; πηδά άπό χαράν, άλλά μετανοεί 
μετ ού πολύ ώ; άφαιρέσα; τήν ζωήν τοιούτου ω
ραίου πλάσματο; καί κλαίει επ’ αύτού. Παρευθύ; 
τά πτηνόν μετασχηματίζεται εΐ; χαρίεσσαν γυναίκα, 
καί γίνεται ή άγαπητή τού έμπαθοΰ; κυνηγού.

£Η δρχησι; αυτή είναι άναμεμιγμένη μέ άσμα
τα, καί συνοδεύεται άπό ήχον μικρού τυμπάνου.


