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ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΓΚ.ΤΩΝΟΣ
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΛΑΟΝ ΤΩΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ.

ΦίΛοι καί συιιποΛϊζαι !
‘Η ημέρα τής Εκλογής «κείνου, εις τον όποιον μέλ

λετε νά Εμπιστευθήτε τήν Εκτελεστικήν Εξουσίαν τών 
‘Ομόσπονδων Πολιτειών πλησιάζει, και ό καιρός, καθ’ 
ον πρέπει νά σκεφθήτε περί τής σπουδαίας ταύτης 
Εκλογής, έ’φθασεν. "Οθεν, θέλων νά διευκολύνω τήν 
ελευθέραν τής θελήσεως υμών έκφρασιν, έθεώρησα 
χρέος μου νά σας γνωστοποιήσω, οτι άπεφάσισα νά μή 
συμπαραληφθώ είς τους υποψηφίους.

Πιστεύσατε δτι, προτού λάβω τό μέτρον τούτο, 
εμελέτησα καλώς τά πρός τήν πατρίδα καθήκοντα 
τοϋ πολίτου, κα! δτι, άν διά μόνης τής σιωπής δέν κα 

τέστησα γνωστήν τήν άπόφασίν μου ταύτην, τούτο 
προήλΟεν άπό τον φόβον, μήπως υπολάβετε οτι ή πλή
ρης σεβασμού ευγνωμοσύνη μου καί 0 υπέρ τών ύμε- 
τερων συμφερόντων ζήλος μου ήλλοιώθησαν κατά τι.

Δεχθείς τήν εξουσίαν, είς τήν όποιαν ή ψήφος υμών 
δ!ς μ.’ άνεβίβασεν, έθυσίασα τάς διαθέσεις μου είς το 
καθήκον καϊ είς τήν πρδς τάς όμετέρας εΰχάς άφο- 
σίωσίν μου. Ήλπισα οτι ήθελα δονηθή νά έπανέλθω 
ταχύτερου είς τον ιδιωτικόν βίον, τον οποίον μέ λύ 
πην μου είχα παραιτήσει. Διά τούτο, καί πρό τής τε
λευταίας μου εκλογής, είχα άποφασίσει νά σάς γνω
στοποιήσω, Εγγράοως πάλιν, τήν θέλησίν μου· σκέψεις 
δμως άλλαι «ριμώτεραι περί τής καταστάσεως των 
ήμετέρων σχέσεων προς τάς ξένας δυνάμεις, και ή 
ομόφωνος γνώμη τών άνδρών τής Εμπιστοσύνης μου, 
μέ παρεκίνησαν ν’ άποσυρθώ τού σκοπού μου. Χαίρω 
διότι ή κα^άστασις τών Εσωτερικών καί Εσωτερικών 
πραγμάτων τής πατρίδος δέν καθιστά αδύνατον πλέον 
τήν Επιθυμίαν μου, ούτε ασυμβίβαστον μέ τό αίσθημα 
τοϋ καθήκοντος μου, κα! μ.έ τό πρέπρν. Πεπεισμαι 
μάλιστα δτι, είς τήν παρούσαν ημών κατάστασιν, δέν 
θέλετε μεμ-φθή διόλου τήν άπόφασίν μου, όσον και άν 
ήθέλατε παρακινηθή, άπό τήν οποίαν πρός Εμέ αίσθά- 
νεσθε συμπάθειαν, νά θεωρήσετε ευνοϊκώς τάς πρός 
τήν πατρίδα υπηρεσίας μου.
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τάς καρδίας ύμών, ώστε νομίζω περιττήν πασαν περ 
τού πράγματος τούτου παραίνεσιν.

Ή ένότης τής Κυβερνήσεως, ήτις σας παριστάνει εν 
καί μόνον έθνος, σάς είναι έπίσης προσφιλής, κα! δι
καίως, διότι αΰτη άποτελεΐ τδν θεμέλιον λίθον τής ευ
δαιμονίας ύμών, καί τήν έγγύησιν τής ήσυχίας έσωτε- 
ρικώς καί έξωτερικώς. Αΰτη σάς έγγυάται προσέτι 
τήν άσφάλειαν, τήν ευδαιμονίαν κα! τήν τόσον πολύ- 

______  , Άλλ’έπει- 
δτι, καθ’ ήν έποχήν ή φρόνησις δή ευκόλως δύναται τις νά προίδη δτι πολλά! θέλουν 

είσθαι αί βαδιουργίαι πρδς έλάττωσιν τής όποιας έχε
τε είς τήν αλήθειαν ταύτην πεποιθήσεως, καί δτι κατ’ 
αύτής θέλουν άπευθύνεσθαι πάντοτε (άν κα! ένίοτε 
κρυφίως καί δολίως) δλαι αί προσπάθειαι τών έσωτε- 
ρικών καί έξωτερικών ύμών έχθρών, είναι άπολύτως 
άναγκαΐον νά γνωρίζετε καλώς δτι ή προσωπική 
ύμών ευημερία έξαρταται κυρίως άπδ τήν ένότητα 
ήτις σας συνιστώ έθνος. ’Οφείλετε διά ταϋτα νά ήσθε 
διαρκώς καί άναλλοιώτως άφωσιωμένοι είς αύτήν, νά 
συνειθίσετε νά τήν θεωρήτε ώς τδ παλλάδιον τής ευ
δαιμονίας κα! άσφαλείας ύμών, νά τήν έπιτηρήτε περι- 
παθώς, νά έπιβάλετε σιωπήν είς έκεΐνον, δστις ήθελε 
τολμήσει ποτέ νά σάς συμβουλεύση ν’ άπαρνηθήτε αύ
τήν, νά δείξετε τήν μεγαλητέραν άγανάκτησιν, άμα 
ήθέλατε ΐδει τήν έλαχίστην προσπάθειαν τείνουσαν ν1 
άποσπάση μέρος τι άπδ τδ δλον τής 'Ομοσπονδίας, ή 
νά έξασθενίση τινά τών ίερών δεσμών οϊτινες τήν κρα
τούν συνηνωμένην. Διά πολλούς λόγους πρέπει νά 
τηρήσετε τήν διαγωγήν ταύτην. Ή πατρίς, τής όποιας 
είσθε πολΐται, είτε διότι έγεννήθητε είς τούς κόλπους 
της, είτε διότι έξελέξατε αύτήν, έχει δίκαιον ν’ άπαι- 
τή άπδ υμάς νά τήν άγαπατε έγκαρδίως. Τδ όνομα 
’Αμερικανός, τδ όποιον χαρακτηρίζει τήν έθνι- 
κότητα ύμών, πρέπει νά διεγείρη είς τήν ύμετέραν 
ψυχήν τήν ύπερηφανείαν τοΰ πατριωτισμού περισσότε
ρον παρά παν άλλο ειδικώτερον όνομα. Έξαιρουμένων 
μικροτάτων διαφορών, ύμεΐς έχετε κα! τήν αύτήν θρη
σκείαν, κα! τά αύτά ήθη, καί τά αύτά έθιμα, κα! τάς 
αύτάς πολιτικός άρχάς. Έπολεμήσατε καί ένικήσατε, 
δ λ ο ι όμοϋ, κατά τδν άγώνα. ‘Η άνεξαρτησία 
κα! ή έλευθερία, τάς όποιας ήδη έχετε, είναι οί καρ
ποί τής ένώσεως τών κοινών συμδουΛών καί έργων, 
τών κοινών κινδύνων, των κοινών δεινοπαθειών 
και της κοινής έπιτνγιαζ ία).

Σας έξηγήθην άλλοτε ύπδ ποίων αισθημάτων κυ
ριευόμενος έδέχθην τδ φορτίον,τδ όποιον μοί άνεθέσατε. 
Άρκεϊ λοιπόν νά σας πληροφορήσω τώρα ότι έπρο- 
σπάθησα δλαις δυνάμεσι νά έκπληρώσω τδ χρέος μου. 
Γνωρίζων τήν μετριότητα τοΰ νοός μου και τήν μικράν 
μου πείραν, έτι μάλλον έδυσπίστουν πρδς έμαυτόν· τδ 
δέ βάρος τής ήλικίας μέ ειδοποιεί κατά πάσαν ήμέραν 
οτι δ ιδιωτικός βιος ήτον τόσον άναγκαΐος είς έμέ, 
δσον μέλλει νά κατασταθη ευάρεστος. Τελοσπάντων | τιμον παρ’ υμών λογιζομένην έλευθερίαν. 
παρηγοροΰμαι πιστεύων οτι, ” " ' * 1 Λ“ 2" —
καί ή διάθεσίς μου υπαγορεύουν είς μέ τήν άπδ τών ι 
δημοσίων πραγμάτων άποχώρησιν, ό πατριωτισμός δέν 
άποδοκιμάζει τήν άπόφασίν μου. ι

Πλησιάζων είς τδ τέρμα τοΰ πολιτικού μου σταδίου, 
σπεύδω νά έκοράσω τήν βαθεϊάν μου ευγνωμοσύνην 
πρδς τήν φιλτάτην ήμών πατρίδα, διά τάς πολυειδεΐς 
τιμάς τάς όποιας μοί άπένειμε, διά τήν έμπιστοσύνην 
μέ τήν όποιαν μέ περιεστοίχισε, και διά τάς περιστά 
σεις τάς όποιας μοί έχορήρησεν, ώστε νά δυνηθώ νά 
τής δώσω δείγματα τής πίστεως καί τής αδιάλειπτου 
άφοσιώσεώς μου, διά ύπηρεσιών τών όποιων ή άξια δέν 
ήτον ίσως ανάλογος μέ τήν έπιθυμίαν μου. ’Αν αί 
ύπηρεσίαι αύται παρήγαγον ωφέλειαν τινα, άξιον διη
νεκούς άναμνήσεως είναι (πρδς έπαινον υμών, κα! πρδς 
φωτισμόν τών έπερχομένων γενεών) ότι, άν κα! ύπήρ- 
ξαν περιστάσεις κατά τάς όποιας ή έξαψις τών παθών 
ήδύνατο καθ’ ολους τούς λόγους νά σάς άποπλανήση 
τής ευθείας όδοϋ, μ’ δλα δμως τά άπατηλά φαινόμενα, 
καί ένώ ή άποτυχία έδιδεν ίσχυράς άφορμάς έπικρί- 
σεων, ύμεΐς πάντοτε μέ ύπεστηριξατε, καί δτι, οσάκις 
άκόμη αί προσπάθεια! μου έλαβον καλήν έκβασιν, αυ
τή ήτον άποτέλεσμα τής ύμετέρας συνδρομής, διά τήν 
όποιαν σας όμολογώ χάριν μεγίστην. Θέλω λοιπόν 
σας "ευγνωμονώ μέχρι τής τελευταίας στιγμής τής 
ζωής μου, καί, διά τδν ίσχυρότατον τούτον λόγον, ικε
τεύω τδν θεόν νά σάς χορηγή πάντοτε τήν κραταιάν 
του άντίληψιν, νά διατηρή μεταξύ ύμών τήν ένότητα 
κα! τήν Αδελφικήν αγάπην, νά προστατεύη τδ ύπάρχον 
έλεύθερον πολίτευμα, τδ όποιον είναι έργον τών χει- 
ρών ύμών, νά πέμπη πνεύμα συνέσεως καί δικαιοσύνης 
πρδς ολους έκείνους, οϊτινες θέλουν άναλαμβάνει τήν 
έκτέλεσίν του, κα! τελοσπάντων ν άπολαύση δ λαός 
τών Πολιτειών τούτων τελείαν ευδαιμονίαν, ώστε τοιου
τοτρόπως ή έλευθερία νά κατασταθη ποθητή είς δλα 
τά έθνη.

’Ισως έπρεπε νά καταλύσω τδν λόγον ένταύθα, άλλ' 
ή ύπέρ ύμών φροντίς μου δεν δύναται νά παύση ειμή 
μέ τδ τέλος τής ζωής μου. "Οθεν δράττομαι τής πε- 
ριστάσεως ταύτης νά σας έκθέσω παρατηρήσεις τινάς, 
αί όποΐαι είναι τά πορίσματα τών σκέψεων κα! τής 
πείρας μου, καί δύνανται, ώς νομίζω, νά χρησιμεύσω- 
σι μεγάλως είς τήν έθνικήν ύμών ευδαιμονίαν. Τάς 
παρατηρήσεις ταύτας θέλω σας κοινοποιήσει μετά παρ
ρησίας, διότι μόνον τοιουτοτρόπως θέλετε δυνηθή ν’ 
άκούσετε άφιλοκερδεΐς συμβουλάς άπδ φίλον δστις, 
έτοιμος ών νά χωρισθή άπδ ύμάς, δέν έχει κάνέν συμ
φέρον νά σας άπατήση, κα! ό όποιος δέν δύναται νά 
λησμονήση ποτέ πόσον συγκαταβατικοί έφάνητε καί 
είς άλλην τινά περίστασιν, παρομοίαν σχεδόν τής πα- 
ρούσης, οτε καθαρώς σας ώμίλησε περί τών αισθημά
των του.

Ό πρδς τήν έλευθερίαν έρως τόσον πολύ κυριεύει

(α) Οί διαιρέσαντες τούς "Ελληνας είς α ύ τ ό χ θ ο
ν α ς καί έτερόχθονας, είτε ούτοι έγεννήθη- 
σαν έντδς τής έλευθέρας ‘Ελλάδος, είτε έκτδς, είτε 
είναι οί έν τω μέσω τής έν Άθήναις έθνοσυνελεύσεως 
ρίψαντες τήν πέτραν τοϋ τοιούτου εθνικού σκανδάλου, 
είτε είναι έξ έκείνων οϊτινες, όχι μόνον ευχαριστούντο 
καί κρυφίως έχάιραν είς τήν διαίρεσιν, άλλά και τήν 
ύπεστήριξαν διά τών πανουργιών των, διότι ήλπιζαν 
νά λάβωσιν έξ αυτής ώφελείας πολίτικάς, καί νά κα- 
ταβάλωσι τούς αντιπάλους των, θέλουν άρά γε έρυ- 
θριάσει, καί θέλουν αίσθανθή τύψιν τινά συνειδότος, 
άναγινώσκοντες τά άνωτέρω πατριωτικά τοΰ Βασιγκτώ- 
νος λόγια; 'Αμφιβάλλομεν . . . Καί άν τά σοφά ταΰ- 
τα παραγγέλματα έθεωρήθησαν ύπδ τοϋ μεγάλου τού
του άνδρδς άπαραιτήτως άναγκαΐα είς τούς συμπολίτας 
του ’Αμερικανούς, όντας τότε ανεξαρτήτους πλέον, καί 
πρδ έτών αύτονόμως διοικουμένους, πόσον περισσότερον

’Αλλ’ δσον ισχυρά! κα! άν υποτεθώσιν αί σκέψεις 
αύιαι, ισχυρότερα! αύτών βεβαίως είναι ώς έκ τού 
σύνεγγυς άποβλέπουσαι τά ιδιαίτερα ύμών συμφέροντα. 
"Οθεν έκάοτη πολιτεία πρέπει νά κατανοήση τούς μάλ
λον ισχυρούς λόγους διά τούς οποίους χρεωστεΐν’ άπο- 
φΰγη τήν άπομόνωσιν.

Τά ά ρ κ τ ώ α τής ‘Ομοσπονδίας μέρη, έχοντα 
συγκοινωνίαν έλευθέραν καί προστατευομένην ύπδ νό
μων όμοιων μιας καί τής αύτής κυβερνήσεως, εύρίσκουν 
είς . τά μεσημβρινά, ε»εκα τών προϊόντων αύ 
τών, πηγάς άφθονους πρδς έξάπλωσιν τών έμπορικών 
καί θαλασσίων επιχειρήσεων των, καί άξιόλογον δλην, 
χρήσιμον είς τά έργοστάσιά των. Τά μεσημβρι- 
ν ά άφ’ ετέρου, διά τής ιδίας συγκοινωνίας μέ τά ά ρ 
κ τ ώ α, βλέπουν εύτυχοΰσαν τήν γεωργίαν των, καί 
τδ έμπόριόν των άναπτυσσόμενον. ‘Βλκύοντα δέ είς 
τούς λιμένας των τινάς έκ τών ναυτιλλομένων κατά 
τά ά ρ κ τ ώ α αύξάνουν τήν ναυτιλίαν των, καί προ
παρασκευάζουν οΰτω τδ έθνίκδν ναυτικόν- Τά ά ν α
τολικά έπίσης, συγκοινωνουντα μέ τά δ υ τ ι κ ά, 
εύρίσκουν εύκολίας εις ταϋτα, διά τής τελειοποιήσεως 
μάλιστα τών μέσων τοΰ έσωτερικοΰ διάπλου, κα! θέ
λουν εύρεΐ είς τδ μέλλον περιασοτέρας, πρδς κατανά- 
λωσιν τών έμπορευμάτων, τά όποια κατασκευάζονται 
ή είσάγονται έντδς αύτών. Τά δ υ τ ι κ ά λαμβάνουν, 
χάριν έμπορίας, όχι δλίγα τρόφιμα άπδ τά ά ν α τ ο
λικά, καί τήν βεβαίαν τών προϊόντων τούτων άνά- 
λωσιν πρέπει νά έλπίζωσι κυρίως εις τήν μέλλουσαν 
αύξησιν τού ναυτικού τών μερών αύτών τής ‘Ομοσπον
δίας. κειμένων πρδς τήν ’Ατλαντικήν θάλασσαν. Τήν 
ώφέλειαν ταύτην ήδύναντο ίσως νά λάβωσι καί κατ’

χρήσιμα καί ωφέλιμα έπρεπε νά λογισθώσιν είς τήν 
ήμετέραν έθνικήν κατάστασίν! ’Ηγνόουν άρά γε οί αί 
τιοι τού τοιούτου σκανδάλου, δτι έκτδς ήμών μένουν 
δούλα είσέτι τά έξ έβδομα τής εθνικής όλομελείας. . ; 
Έλησμόνησαν δτι καί αύτή ήκολοβδς άνεξαρτη 
σία, τή» όποιαν άπεκτήσαμεν ήμεΐς, οί έπί έλευθερία 
καυχώμενοι,και έλεύθεροι άποκαλούμενοι,είναι ό καρπός 
των κοινών συμβου-Ιών καί εργο>ν, των κοινών 
κινδύνων, τών κοινών δεινοπαθειών, καί τής κοι
νής επιτυχίας δ.Ιων άνεζαιρετως τών ‘Ε.ΙΛήνων; 
Καί διατί νά μήν είπωμεν καί τής κοινής συγχρόνως 
αποτυχίας, άφοϋ, ώς είναι γνωστόν, ανάγκη πο
λιτική άπήτησεν ώστε, διά νά έλευθερωθή τδ ύπάρχον 
σήμερον έλεύθερον μέρος τής Ελλάδος, νά ύποκύψη 
έκ νέου είς τήν δουλείαν τδ λοιπόν, τδ όποιον συνε- 
πανέστη καί συνέπαθεν, έρημώθη, έσφάγη και κατε- 
στράφη, ώς καί τδ έλευθερωθέν; "Ολα τά έγνώριζαν 
κα! δλα τά ένθυμοΰντο, άλλ’ ή άλληλοφαγία έθεωρήθη 
παρ' αύτών αναγκαία διά νά χορτασθώσιν ούτως αί 
αδηφάγοι κοιλίαι των άπδ τά θύματα τών άδελφών 
αύτών . .. Πρδς τιμήν δμως έθνικήν, καί ιδίως πρδς 
τιμήν τών κατοίκων της έλευθέρας ‘Ελλάδος, οί θε- 
λήσαντες νά ταράξωσι τήν έθνικήν όμόνοιαν ήσαν δλί- 
γιστοι, εύάριθμοι, δακτυλοδεικτούμενοι ... ‘Ο λαός 
είναι αθώος τής άσυγχωρήτου ταύτης αμαρτίας, καί 
άνδρες τινές, γενναίοι, φωτισμένοι, συνετοί, άνδρες τε
λοσπάντων φιλοπάτριδες, είναι δίκαιον νά τιμώνται 
έξαιρέτως, ώς άποστραφέντες καί βδελυχθέντες τδ 
κακόδουλον κα! σατανικόν πνεύμα τής έθνικής έκεί
νης διαιρέσεως καί άλληλοφαγίας. (Σ. τού Μ.)

άλλον τινά τρόπον, ήτοι άποσπώμενα άπδ τήν 'Ομο 
σπονδίαν, ή προστιθέμενα είς ξένην τινά έπικράτειαν, 
άλλά διαγωγή τοιαύτη ήθελε κατακριθή δικαίως ώς 
προδοτική, ένώ άφ ετέρου τά άποτελέσματά της δέν 
ήδύναντο νά ήναι ποτέ διαρκή, άλλά πρόσκαιρα.

’Αν λοιπόν έκαστον τής ‘Ομοσπονδίας μέρος έχη 
τοιούτο άμεσον συμφέρον είς τήν διατήρησιν τής ένό- 
τητος τής έπικρατείας, έπόμενον είναι δτι αυτή θέλει 
βεβαίως εύρεΐ, είς τήν συγκέντρωσιν τών μέσων καί 
τών προσπαθειών, άφθονους πηγάς εύδαιμονίας καϊ 
ισχύος, θέλει κατασταθή μάλλον έπίφοβος είς τούς 
έξωτερικούς έχθρούς, θέλει έχει ειρήνην διαρκεστέραν 
μέ τά ξένα έθνη, καί, πράγμα άληθώς άνεκτίμητον, 
αί διάφοραι πολιτειαι τής ‘Ομοσπονδίας θέλουν διάγει 
πρδς άλλήλας άδελφικώς, καί ουτω θέλουν προληφθή 
οί είς άλλα πλησιόχωρα μέρη, μήν έχοντα τόν τής 
‘Ομοσπονδίας δεσμόν, συνεχώς έκρηγνύμενοι έμφύλιοι 
πόλεμοι, τούς όποιους μόναι μέν αί μεταξύ των αντι
ζηλία! δύνανται νά προξενήσωσιν, άντίθετοι δέ συμμα- 
χίαι καί ραδιουργία!, διά συνεννοήσεως μέ τούς ξένους, 
ήμποροϋν νά διεγείρωσι. Τοιουτοτρόπως προσέτι θέ
λετε άπαλλαχθή τής διατηρήσεως τού πολυαρίθμου 
ύμών στρατού, δστις είς πασαν μέν κυβέρνησιν είναι 
κακός οιωνός κατά τής έλευθερίας, είς δημοκρατικήν 
δέ κάκιστος και όλεθριώτατος.

Ύπδ τήν έποψιν ταύτην, δφείλετε νά θεωρήτε τήν 
ένότητα τής έπικρατείας ώς τδν άκρογωνιαΐον λίθον 
τής έλευθερίας. διότι ή υπαρξις αύτής έξαρταται άπδ 
τήν πρδς τήν ένότητα άφοσίωσιν ύμών. Αί σκέψεις αύ
ται πρέπει ν’ άποτελέσωσι τδ σύμβολον τής πολιτικής 
πίστεως παντδς τιμίου και συνετού πολίτου. Έξ αύτών 
άποδεικνύεται δτι αί εύχαί παντδς'Αμερικανού πατριώ
του πρέπει κυρίως νά περιστρέφωνται είς τήν ένότητα 
τής έπικρατείας. ’Αμφιβάλλουν τινές πώς είναι δυνατόν 
μία μόνη κυβέρνησις νά έπιβλέπη είς τόσον άπέραν- 
τον έκτασιν. ’Αλλά τδ πρόβλημα τοϋτο μόνη ή πεί
ρα θέλει τδ λύσει, και ήθελεν άμαρτήσει οςτις είς 
τήν λύσιν του ήθελεν όδηγηθή άπδ μόνην τήν θεωρίαν. 
Έντοσούτω έχομεν άφορμάς νά έλπίζωμεν δτι σοφή 
διαγωγή έκ μέρους τής κεντρικής κυβερνήσεως,ύποστη- 
ριζομένης άπδ τήν ενέργειαν τών τοπικών διοικήσεων 
θέλει έχει Αποτελέσματα ώφελιμώτατα.

Έπιθυμητότατον είναι νά μή διακρίνωνται τά τέσ- 
σαρα τής ‘Ομοσπονδίας μέρη διά τών γεωγραφικών β
υσμάτων τοΰ Ά ρ κ τ ω ο υ , τοΰ Μεσημβρι
νού, τοϋ Ά τ λ α ν τ ι κ ού , καί τοϋ Δ υ τ ι κ ο ϋ. 
Τά όνόματα ταϋτα μεταχειρίζονται οί κακόβουλοι θέ
λοντες νά καθιερώσωσι τήν δλεθρίαν άρχήν, δτι τά εί- 
ρημένα τής έπικρατείας τμήματα έχουν πρδς άλληλα 
συμφέροντα άντίθετα καί σκοπούς άντιθέτους. Οί ρα
διούργοι συκοφαντούν τάς διαθέσεις τών λοιπών τμη
μάτων, θέλοντες οΰτω ν’ άποκτήσωσιν ύπεροχήν. Πα
νουργία τοιαύτη δύναται νά προξενήση δυσπιστίαν τήν 
όποιαν δυσκόλως θέλετε δυνηθή ν’ άποφύγετε, διότι 
οί μέν θέλετε ύποβλέπει τούς δέ ώς ξένους, ένώ δλοι 
πρέπει νά ήσθε συνηνωμένοι διά τού δεσμού τής Αδελ
φικής άγάπης (β\

—

(α) Οί πολιτικοί ραδιούργοι τής ήμετέρας πατρίδος 
οϊτινες κατά δυστυχίαν, δέν είναι ολίγοι, βλέπουν βε
βαίως ζωηροτάτην τήν εικόνα των είς τδν άνωτέρω 
παράγραφον. Ποιον άλλο σεμνότερον καί προσφιλέ-
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Οί κάτοικοί τών δυτικών μερών έλαβον έσχάτως 
ωφελίμώτατον περί τουτου μάθημα. ΊΙ γενική εΰ- 
χαρίστησις, τήν όποιαν έπροξένησεν ή μετά τής Ίιπα 
νιας συνομολογηθιΐσα συνθήκη, έδίδαξεν αύτούς ποσον 
άτοπος ήτον ή υποψία τω' δ*ι ή κεντρική κυβέρνησις 
καί αί έπί τής ’Ατλαντικής θαλάσσης πολιτεία'. δέ' ή 
θελον διεξαγάγει έπιτυχώ; τήν περί τού ελευθέρου 
πλοϋ τού Μισσισιπή ύπόθεσιν. Ή συνθήκη αυιη καί 

στερον εις ήμας όνομα δυναται νά ύπάρξη, καί ποιον 
άλλο δύνκται νά χαρακτηρίση καταλληλότερου καί 
εμφαντικώτερου τήν ένδοξον ήμών έθνικίτητα, παρά 
τό δνβμα τοΰ ΓΕ λ λ η ν ο ς I Καί μολοντούτο οί ρχ- 
δώΰργοι, θέλοντε; νά ύπερέχωσι, προσπαθούν νά έμ- 
πνεόσωσιν πανταχοΰ τδ τής διαιρέσεως αίσθημα, καί 
προτιμώσ: νά όνομάζωνται οί μέν Π ε λ ο π ο ν ν ή- 
σ ι ο ι, οί δέ Στερεό λ λαδιται, οί δε Α ί- 
γαιοπελαγϊται ή Νησιώταί, διότι ύπό 
τά δνόματα ταϋτα παρουσιάζονται πάντοτε αύτοχειρο- 
τόνητοι αντιπρόσωποι και προστάτα: των ιδιαίτερων δι
καιωμάτων και συμφερόντων ενός έκάστου των τριών 
τής επικράτειας τμημάτων, διϊτχυριζόμενοι ότι τά δι
καιώματα καί συμφέροντα τοϋ ενός τμήματος διαφέ
ρουν άπδ τά των άλλων. Πρόκειται νά σχηματισθή υ
πουργείο? ; αμέσως προτείνουν καί διαδίδουν ότι ή 
Πελοπόννησο; πρέπει νά έχη τήν αναλογίαν της. ή 
Στερεά τήν Αναλογίαν της, αί νήσο: τήν αναλογίαν 
των. Πρόκειται νά διορισθή πρώτος υπουργός ; παρα
τηρούν πόθεν ήτον δ προκάτοχός του, καί απαιτούν 
ώστε δ διάδοχος νά μήν ήναι τέκνον τοϋ ίδιου τμή
ματος. Πρόκειται νά έκλεχθώσιν δ Πρόεδρος καί οί 
αντιπρόεδροι καί οί γραμματείς τής Βουλής ; πάλιν έ 
καστον τών τμημάτων πρέπει άναγκαίως νά έχη τήν 
αναλογίαν του. Πρόκειται νά διορισθώσι γερουσιασταί, 
ανώτεροι υπάλληλοι, νομάρχαι, έπαρχοι, ταμίαι, έ
φορο:, τελώναι ; τήν αυτήν τμηματικήν αναλογίαν 
απαιτούν Αριθμούντες εις τους δακτύλους των, ή εις 
τά κομβολόγιά των, τους II ελοποννησίους, 
τους Στερεό λ λαδί τα ς, τους Νησιώτες. 
Καί τήν λεπτολόγον καί δλεθρίαν τούτην αναλογίαν 
σπζραίητον θεωρούν οί τοιοϋτοι και εις αύτήν ακόμη 
τήν εκλογήν τών τής κατωτάτης τας-ιως υπαλλήλων 
και υπηρετών. Καί τό άθλιώτερον πάντων, διά νά κο 
λοκεόωσι τά πάθη καί τάς ίδιοτελείς βρέξεις τών συνε- 
παρχιωτών αυτών, περί τών αληθινών συμφερόντων 
των όποιων δεν φροντίζουν ίσως περισσότερον ξένου 
τίνος (ώς έλεγεν ί Βασιγκτών περί τών ’Αμερικανών 
εκείνων, οΐτινες έκηρόττοντο επιστήθιοι φίλοι 
τής Γαλλίας). διισχυριζονται οτι ή τοιαύτη Αναλογία 
πρέπει να φυλάττετα: και μεταξύ τών επαρχιών, καί 
κατά τήν έκτασιν καί τον πληθυσμόν έκαστου τμήμα 
τος καί έκάστης έπαρχίας. Καί αύτή ή ίκανότης και 
αυτή ή αρετή (πράγματα άλλως τε ούδ-νός λόγου ά
ξια σήμερον εις τήν Ελλάδα), πρέπει κατά του;
οιοόργουο, νά ύποχωρώσιν εις τήν τμηματικήν άνα
λογίαν. Άνήρ ικανός, έστω καί Πελοποννήσιος, ή Στε- 
ρεολλαδιτης, ή Νησιώτης, άν δεν χωρή εις τήν τμη 
ματικήν Αναλογία» δεν λαμόάνετα: δΓ όλου ύπ’ ίψιν. Αί 
τοιαΰται πανουργία: τών αρχολιπάρων έπεκράτησαν 
άλλοτε έπί πολύ, καί έπικρατοΰν έ; μέρει καί σήμερον 
ακόμη, διότι εύρον υποδοχήν καί ύποστήριξιν άντ! νά 
ευρωσιν αποστροφήν καί μίσος. (Σ. τοϋ Μ j

ή μετά τής ’Αγγλίας συνομολογηθεισα εξασφαλίζουν 
υπέρ αύτών παν ο,τι δύνατα: νά συντέλεση εις τήν εύ- 
δαιμονίαν των. Δέν είναι λοιπόν δίκαιον νά έχωσιν 
δλας τάς περί διατηρήσεως τών συμφερόντων τούτων 
ελπίδας των εις τήν ‘Ομοσπονδίαν, διά τής όποιας 
ήόυνήθησαν νά τ’ άποκτήσωσι; Καί δέν είναι διά τού
το χρέος των ν’ άποκρούωσ: μετ’ άγανακτήσεως πάν
τα δστις ήθελε τους δώσει τήν επίβουλο·/ συμβουλήν 
ν’ άποχωρισθώσιν από τοϋ; αδελφούς των, καί νά ένω- 
θώσι μέ τους ξένους;

•II ωφέλεια καί ή μονιμότης τής ‘Ομοσπονδίας έξαρ- 
τώντα: άναγκαίω; άπό τήν ΰπαρξιν κεντρικής κυβερ
νήσω;, τήν οποίαν όποιαιδήποτε συμμαχίαι, όσον 
Αδιάσπαστοι καί άν ύποτεθώσι, δέν δόναντα: ν’ άνα- 
πληοώσωσι. Πεπεισμένοι εις τήν Αλήθειαν ταύτην, 
έπροχωρήσατε εις τδ έργου, καί μετά τήν πρώτην 
απόπειραν, παρεδέχθητε κυβέρνησιν καταλληλότερα·, 
τής πρό αυτής εις τό νά όποστηρίζη τδν άδιάβρηκτον 
τής ένότητος σύνδεσμον, καί νά έπαγρυπνή εις τά συμ
φέροντα δλω<. Τδ κυβερνητικόν σύστημα, τδ όποιον 
έξελέξατε ελευθέριος καί έσκεμμένως. στηρίζεται εις 
τήν ελευθερίαν. Τδ σύστημα τούτο διανέμει σοφώς 
και Αναλόγιο; τήν εξουσίαν, είναι ισχυρόν, περιέχει 
έν έαυτώ Αρχήν -.ινα προόδου καί τελειοποιήσεως, καί, 
δΓ όλους τούτους τούς λόγους, δίκαιον καί φρόνιμον 
είναι νά έχετε εμπιστοσύνην εις αυτό, καί νά τδ ένι- 
σχύετε. Αύτή ή ίδια ελευθερία σας παραγγέλλε: νά 
σέδεσθε τάς άρχάς τής τοιαύτης κ.υδερνήσεως, νά έκ- 
τελήτε τού; νόμου; της, νά ύποτάσσεσθε εις τά μέτρα 
της. Τδ ήμέτερον πολιτικόν δόγμα στηρίζεται κυρίως 
εις τό άνεγνωρισμένον δικαίωμα, τδ όποιον έχει όλος 
δ λαός νά προσδιορίζη καί μεταβάλλη τδν τρόπον τής 
κυίερνήσεω;. Αλλά, προτού καταργηθή ή μεταόληθή 
οδτος δι’ επισήμου δηλώσεως τής έθνικής θελήσεως, 
πας πολίτη; δφείλει υποταγήν εις τήν ύπάρχουσαν τών 
πραγμάτων τάξιν. "Οταν ό λαός και δικαίωμα καί 
έξουσίαν έχη νά καθιδρύη τήν κυβέρνησιν του, έπετα: 
ότι είναι καθήκον παντός πολίτου νά ύποταχθή εις τδ 
κατασχαθέν πολίτευμα.

(’Ακολουθεί)

ΜΕΛΕΤΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΑΙ
ΕΠΙ ΤΗΣ

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΑΓΓΟΚΡΑ.ΤΟΡ1ΑΣ.

— ο---

Ό παρακολουθών τήν πορείαν μεγάλου τινός ποτα
μού, έκπλήττεται τδ πρώτον, παρατηρώ·/ αυτόν άνα- 
βλύζοντα Οορυβωδώς, καί νϋν μέν διαχεόμενον έπί 
λείων πεδίων καί καταστράπτοντα, νϋν δέ κυλινδούμε- 
νον κατά πετρών καί ριπτόμενον κατά φαράγγων, καί 
θαυμάζει τήν καταπληκτικήν αύτοΰ ορμήν, ύφ’ ής τά 
πάντα κατακλύζόμενα παρασύρονται, καί τήν μεγαλο
πρέπειαν τών σκηνών, ά; ή φορά αυτοϋ Αναπτύσσει* 
μετά δέ ταϋτα, άφού χαίνοντα βάραθρα καί σπήλαια 
καταχθόνια, άπο^ροφώντακατ’δλίγον τά υδατα, σμικρύ- 
νουσι βαθμηδόν τδ μέγεθος τών σκηνών έκείνων, βλέπει 
μετ’ όμματος άπειρη«οτος καί μετά βημάτων νωθρών 

ακολουθεί τήν μέχρι; ώκεανού πορείαν τοϋ ύποληφθέν- 
τος φρούδου ρεύματος άπό τοϋ μεγάλου εκείνου χει
μάρρου. Ούτως ή φαντασία καί δ κάλαμος τοϋ ιστορι
κού, άκολουθήσας πρότερον μετά θαυμασμού καί ένθου- 
σιασμού τά μεγάλα τού ‘Ρωμαίου έκείνου κολοσσού 
έν τω θεάτρω τού κόσμου κατορθώματα καί τήν ρώμην 
ύφ’ ήν κατεθραύσθησαν κράτη, καί βασιλείς και πόλεις 
έξοντώθησαν, αναγκάζεται, ακολουθών τήν συνέχειαν 
τής ιστορίας αυτού νά ένδιατρίόη άδιαφόρως και πολ- 
λάκις μετ’ αηδίας τινός εις τήν ιστορίαν τού Βυζαντι
νού κράτους. Ή ύπό τήν έπιβροήν τών μεγάλων έκεί
νων αναμνήσεων και κατορθωμάτων εύρισκομένη έτι 
διάνοια αυτοϋ ούδόλως πλέον ανακαλύπτει έν αδ-ή έργα 
αντάξια, οΰδ’ όπωσούν τών προτέρων παραπλήσια.

’Αλλ* έάν ή ιστορία τοϋ Βυζαντινού κράτους ήττον 
απασχολεί τδν άλλογενή Ιστορικόν ή άναγνώστην, 
παρ’ ήμιν όμως πρέπει νά γίνηται άντικείμενον σπου
δής καί μελέτης έμδριθοϋς. Διότι ή Ιστορία ήμών είναι 
οιονεί συνέχεια τής ιστορίας εκείνης, αί τύχαι καί αί 
περιπέτεια! αποτελέσματα τής τύχης κκ! τών περιπε
τειών τοϋ έθνους έκείνου, τά δέ ήθη, τά έθιμα, αί προ
λήψεις καί τά περί τδν βίον ήμών απαντα είσΐν απόρ
ροια τοϋ άρχαίου εκείνου βίου τοϋ έπί τής διαφθοράς 
καί διχονοίας καταστραφέντος. Τήν ιστορίαν αύτήν 
ανάγκη νά μελετώμεν ώς Ιστορίαν πατέρων , ών 
τερπόμεθα νά μανθάνωμεν καί τά έλάχιστα τοϋ βίου 
συμβάντα καί χαρακτηριστικά, καί ν’ άναδιφώμεν με
τά περιεργείας και σεβασμού τά λείψανα τής αρχαίας 
αυτών οϊκήσεως.

Καί είναι μέν άληθές ότι ή ιστορία αυτή παριστησιν 
ήμΐν ούδέν άλλο ή τήν αταξίαν και τον δόλον δεσπό
ζοντα, τήν δέ διαφθοράν καί τήν Αμάθειαν έπισκοτί- 
ζουσαν πάν πνεύμα, τά δε σκήπτρα τής βασιλείας, τά 
άπό χειρών αισχρών εις αίσχροτέρας έτι,παιδιας δίκην, 
μεταβαίνοντα, μιαινόμενα αείποτε ύπό τοΰ αίματος 
αθώων υπηκόων καί έναρέτων συγγενών. Ούχ’ ήττον 
όμως τήν άδιάλειπτον εκείνην τοσούτων αιώνων σκο- 
τίαν έπιφωτιζουοιν ένθεν κακεΐθεν ή λαμπρότης ή ή 
εύφυια μεγαλόψυχου τίνος ήγεμόνος, προσπαθήσαντος, 
πλήν ματαίως, νά περιποιήση τω κράτει τήν προτέραν 
αύτοΰ ΐσχυν καί τδ άπωλολδς σθένος.

Καί τοιοΰτος μέν έγένετο Κωνσταντίνος ό μέγας, 
τοιοϋτος Θεοδόσιος ό μέγας, τοιοΰτος ό ’Ιουστινιανός 
ό μέγας, περί ου ώς παρέχοντος ύ'λην διατριβής καί 
μελέτης πλείονος τω τήν ιστορίαν σπουδάζοντι, φέρ’ 
είπωμεν δλίγα τινά.

Τόν’Ιουστίνον άποθανόντα έν έτει 527 διεδέξατο δ 
ανεψιός αύτοΰ Ιουστινιανός, ό άνελθών διά τών προτε
ρημάτων αύτοΰ τήν κλίμακα τών αξιών, καί ύποχρεώ- 
σας, ούτως είπείν, τον ’Ιουστίνον, νά εγκατάλειψη 
αύτόν διάδοχον. *0 ’Ιουστινιανός δέν είχε μέν ούτε 
μεγάλας στρατηγικός άρετάς, ούδέ τήν συνεσιν τήν 
πολιτικήν, δΓ ών μόνον ήδύνατο νά καταστήση τό κρά
τος αύτοΰ ισχυρόν και άκμαιον, είχεν όμως τήν δξυδέρ- 
κειαν καί έπιτηδειότητα τοΰ έκλέγειν άνδρας αρμο
δίους, δυναμένους ν’ άναπληρώσωσι τάς έλλείψεις 
αύτοΰ, καί δΓ ών κατόρθωσε τήν άνάρρωσιν τοΰ άπει- 
ρηκότος αύτοΰ κράτους. Και ούτος μέν ήν Απαθείς 
καί ευπροσήγορος, Αλλ’ ή σύζυγος αύτοΰ Θεοδώρα, 
γυνή έμπαθεστάτη καί πάντολμος, ήν Ανύψωσεν Απδ 
τοϋ βορβόρου τής κακοηθείας καί φαυλοβιότητος εις 
τον αυτοκρατορικόν θρόνον, ήνάγκαζεν αυτόν, παραι- 

τοϋντα τόν φιλήσυχον και έν μέρει Απαθή αυτοϋ χα
ρακτήρα, νά τρέπεται έπί έργα παράβολα, κινδυνώδη 
καί πάντη έναντία τοϋ χαρακτήρες αύτοϋ. Τήν δέ περί 
τδν πόλεμόν απειρίαν αύτοΰ Ανεπλήρωσαν οί καταλ
λήλως ύπ αύτοΰ έκλεχθέντες μεγαλεπήβολοι στρα
τηγοί, οιχινες, ένώ έπάλαιον κατά βαρβάρων, έν ’Ασία 
καί Αφρική καί Ιταλίφ, άφινον εις αύτόν καιρόν ίνα 
ένασχολήται περί τοΰ διοργανισμοϋ τοϋ παρακμάσαντος 
‘Ρωμαϊκού πολιτεύματος καί περί τούς νόμους, Αφ’ ών 
μεγίστην αύτώ περιεποίησε δόξαν.

Άναβάς τδν αύτοκρατορικδν θρόνον, ό ’Ιουστινιανός 
ευρε τά μέν όρια τοϋ κράτους απειλούμενα πανταχό- 
θεν ύπό βαρβάρων, μάλιστα δέ πρδς άνατολάς ύπό 
τών Περσών, αύτδ δέ τδ κράτος σπαραττόμενον ΰπδ 
θρησκευτικών διενέξεων καί φατριών. "Οθεν παρήγ- 
γειλε τδν έν Δάραις στρατηγόν Βελισάριον νά κτίση 
φροΰριον χρησιμεΰσον ώς φραγμόν κατά τής όρμής τών 
Περσών, οίτινες κατανικώσι τούς περί τδν Βελισάριον 
καίκαταλόοΰσι τδ κτιζόμενον φροΰριον. ‘Ο δε Ιουστι
νιανός αναγορεύει στρατηγόν τών Ανατολικών στρατευ
μάτων κατά Περσών τδν Βελισάριον, όςτις κατενίκησε 
τδν στρατηγόν αύτών Περόξην, άπολέσαντα 5000 
στρατού, καί έπεκτείναντα τά ρωμαϊκά όπλα μέχρι 
Περσαρμενίας. Μετά πολλάς δέ Αμοιβαίας περιπέτειας 
καί μετά τδν θάνατον τοΰ Πέρσου βασιλέως Καβάδου 
δ ’Ιουστινιανός έποιήσατο μετά τοΰ υίοϋ καί διαδόχου 
αύτοΰ Χοσρόου, τοϋ έπονομαζομένου 'Ρουσιρβάν, ήτοι 
Δικαίου, ειρήνην έπονείδιστον, ήν έξηγόρασε δΓ έκα- 
τονδέκα κεντηναρίων, διά τής έκ τών άλωθέντων χω
ρίων, έκχωρήσεως τοϋ' στρατού αύτοΰ, καί τής εις Κων- 
σταντίνην μεταβάσεως τοϋ στρατηγού τής Μεσοποτα
μίας.

Άλλ’ αμα περαιωθέντος τοϋ πολέμου τούτου, αί 
ουδέποτε κατασιγάσασαι άπό τών φατριών ταραχαι έξε- 
μάνισαν μεθ’ ορμής ή τις παρ’ δλίγον άπήγαγεν Ανάρ
παστου τδν θρόνον τοϋ ’Ιουστινιανού, άναμιχθέντος εί; 
τάς μωράς τών φατριαστών συζητήσεις καί έριδας. At 
άφορμαί τών ταραχών τούτων ήρξαντο Από τοϋ Αμφι
θεάτρου, ένθα συνήγετο απας δ τοΰ Βυζαντίου λαός- 
Διότι τοσούτον ή Αμάθεια καί ή διαφθορά έξήμβλυναν 
καί διέστρεψαν παν πνεύμα καί πασαν καρδίαν, ώστε 
άπασαι αί τών ανθρώπων έκείνων τάξεις φοντο ώς μό
νον ψυχαγωγίας μέσον, καί είχον ώς μόνον τής ψυχής 
αύτών έντρύφημα, τάς άπό τών Ιπποδρομίων θέας και 
τήν ύπεράσπισιν ένδς τών δύο κομμάτων, τών Πρασίνων 
ή τών Γαλάζιων τών γεννηθέντων έξ αύτών· οί δέ νέοι 
τρεπόμενοι έπί τήν ραθυμίαν, τάς Απολαύσεις καί τάς 
έν τοίς ίπποδρομίοις χειροκροτήσεις παρημέλουν πα
σαν σπουδήν ή μελέτην· διδ καί πάσα επιστήμη έξέλιπε 
κατ’ όλίγον, κρΓι τδ σκότος τής άμαθείας πυκνόν έκά- 
λυψε πάσαν φρένα — Αί δύω αύται φατρίαι ή τών Πρα
σίνων και ή τών Γαλαζίων (I), έγεννήθησαν μέν τδ 
πρώτον ώς κόμματα θεατρικά, Αλ,λά βραδύτερον δια- 
χωρίσασαι τού; πολίτας απαντας εις δύω στρατόπεδα;

·’■* ·>

(1) Ή Βενέτων. Τά τάγματα τών μονομάχων τού
των άφ’ ών έπεκλήθησαν αί φατρίαι μετηνέχθησαν έκ 
τής παλαιας εις τήν νέαν 'Γώμην. 'Ο βασιλεύς Μάρ
κος Αύρήλιο; χαίρων ότι ούδεμίαν ήγάπησε τών φα
τριών τούτων, λέγει (Τών εις εαυτόν Βιβλ. Α, 5), όττ 
ούτε Πρασιανδς ούτε Βενετιανδς έγένετο.
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πάτιος καί δεκαοκτώ συγκλητικοί έθανατώθησαν ύπο 
τοΰ δημίου ί 4).

Μετά τήν άπδ τών εξωτερικών έπιδρομών καί έσω- 
τεριχών διανέξεων ασφάλειαν τού θρόνου αύτοΰ, ό 'Ιουστι
νιανός, αισθανόμενος έαυτδν προσβεδλημένον, διά τήν 
ταπεινωτικήν ειρήνην ήν συνεφώνησε μετά τοΰ Χοσρόου, 
καί βουλόμενος ν' άποζημιωθή διά τδ χρυσίον, δ έπλή- 
ρωσεν ύπέρ αύτής, έστρεψε τά όμματα πρδς τήν ’Αφρι
κήν, κατεχομένην ύπδ τών Βανδήλων διαφθαρέντων 
και έκτεθηλυνθέντων είς τδ θερμόν καί ηδυπαθές τής 
’Αφρικής κλίμα, καί άπωλεσάντων πάν σθένος καί πά
σαν τήν προτέραν αύτών άξίαν (4).

Τδν ’Ιλδέριχον, νόμιμον διάδοχον τοΰ Βανδηλικοϋ 
βασιλείου, καθαιρέσας τοΰ θρόνου δ άρπαξ Τελίμερ, 
άνέλαβεν αύτδς τήν άρχήν, φυλάττων αύτδν κατάκλει- 
στον έν φυλακή μετά τοΰ άνεψιοΰ αύτοΰ. Όάμερος ό 
Ιουστινιανός, φίλος ών τοϋ Ίλδερίχου, εύρεν αφορμήν 
τοΰ ν’ άναμιχθή είς τά τοΰ κράτους τούτου πράγματα 
καί πέμψας δύω πρεσβείας ένουθέτει καί παρήγγελεν 
τδν άρπαγα, νά παραιτηθή τής σφετερισθείσης αρχής, 
καί ν’ άφήση γέροντα άσθενή νά περαιώση τάς ήμέρας 
αύτοΰ έπί τοΰ θρόνου τής Καρχηδόνος. ’Αλλ’ ό Τελί
μερ ού μόνον δέν ύπήκουσε τω αύτοκράτορι, άλλά καί 
παροξννθεις ύπδ τοΰ έπιτατικοϋ τών πρεσβειών ύφους, 
άπεκρίθη αύτω οτι, λαός ελεύθερος έχει τήν ελευθε
ρίαν τοΰ καθαιρεΐν καί άναγορεύειν τούς μονάρχας αύ
τοΰ κατά βούλησιν, συγχρόνως έπεβάρυνε καί κατε- 
τυράννει έτι περισσότερον διά μυρίων βασάνων τδν δύ
στηνον 'Ιλδέριχον. "Οθεν δ ’Ιουστινιανός άπεφάσισε νά 
έπιχειρήση έκστρατείαν κατά τοϋ Τελίμερος διεκδικη- 
σόμενος δήθεν τά δίκαια τοϋ φίλου αύτοΰ Ίλδερίχου. 
Ό λαός τοΰ Βυζαντίου ώκούσας ταΰτα, ήγάλλετο καί 
έφλυάρει ύπ* άνοήτου ένθουσιασμοϋ κινούμενος, ενθου
σιασμού όμως άκάρπου, διότι δ λαός ουτος ούδέν, 
ούτε χρήματα, ούτε βραχίονας συνεισέφερεν ύπέρ τής 
πατρίδος αύτοΰ, διά τήν πενίαν καί άναίδειαν τήν κατέ- 
χουσαν πάντα πολίτην καί πάσαν καρδίαν. Άλλ’ οί 
συνετότεροι τών πολιτών άναλογιζόμενοί τήν άποτυ 
χίαν τής προτέρας ύπδ τοϋ βασιλίσκου γενομένης έπί 
τήν Αφρικήν εκστρατείας, καί τά μέσα δι’ ών ή μετά 
τών Περσών έγένετο ειρήνη, βλέποντες δέ τήν ασθέ
νειαν καί τήν πενίαν τοΰ κράτους καί νομίζοντες δτι 
ή ιδέα αυτή τής εκστρατείας, δι* ήν τοσοΰτοι έπρεπε νά 
έπιβληθώσι καταθλιπτικοί έφ’ δλον τδ κράτος φόροι, 
ήν άποκύημα τής πυρεσσούσης τοϋ αύτοκράτορος κεφα-

έξήλθον τοϋ κύκλου τοϋ ιπποδρομίου, χαί γενόμεναι ι 
κόμματα πολιτικά κατετάρασσον διηνεκώς τήν πρω· ι 
τεύουσαν. "Εχαστος έφόρει έκτος τοϋ θεάτρου τά ένδό- 
ματα τοΰ χρώματος τής εαυτού φατρίας, προσπαθών 1 
πάντοτε νά καταστήση αύτδ ίσχυρότερον χαί σεβαστό- τ 
τερον είς τούς τής αντιπάλου μερίδος. Έπί τών ήμερών ι 
έτι τοΰ αΰτοχράτορος Αναστασίου έφονεύθησαν έν τινί > 
συμπλοκή τών δύο τούτων κομμάτων 3,000 γαλαζίων ( 
είς δέ τάς ήμέρας τοΰ ’Ιουστινιανού έπεφυλάττετο ή > 
μεγαλύτερα καί έπικινδυνωδεστέρα τών ρήξεων. Ό > 
’Ιουστινιανός πανηγυρίζων έν έτει 532 τήν έπί τοΰ 
θρόνου άνάβασιν αύτοΰ, προσήλθεν έπί τήν θέαν τών ι 
μεγάλων έν τώ ίπποδρομίω άγώνων. 01 Πράσινοι βλέ- 
ποντες εαυτούς καταπιεζομένους δεινώς κατά τήν έποχήν | 
ταύτην ύπδ τών Γαλαζίων, υπερασπιζόμενων ύπδ τοϋ , 
αύτοκράτορος, έπεζήτησαν γεγονυΐα τή φωνή τήν βοή- , 
θειαν αύτοΰ. Ουτος δέ προσέταξεν αυτούς άβούλως νά ’ 
σιωπήσωειν, δνομάσας αυτούς κακούργους, Ιουδαίους, 
Σαμαρίτας κα! Μανιχαίους· πρδς α ουτοι άπεκρίθησαν 
ϋβρίζοντες χαΐ έπιχαλοΰντες αύτόν τύραννον, φονέα, 
έπίορκον καί όνον ! 1 I Αί ύβρεις αυται παροξύνασαι 
τούς ασπόνδους αύτών έχθρούς έπέφερον τρομεράν ά- 
μοιβαίαν σφαγήν χαί έπλήρωσαν πτωμάτων τάς άγυιάς 
τής Κωνσταντινουπόλεως. Αί Άρχαί καί ή άστυνο- 
μία, βουλόμεναι νά προλάβωσί τδ κακόν, συνέλαβον χαί 
έθανάτωσάν τινας τών αρχηγών άμφοτέρων τών μερί
δων, αιτινες τοσοΰτον έρεθίσθησαν έκ τής πράξεως 
ταύτης, ώστε λησμονήσασαι τδν σκοπόν τών άγώνων 
αύτών χαί τδ πρότερον αύτών μίσος, ήνώθησαν καί 
έπετέθησαν κατά τής κυβερνήσεως. Πυρ καί φόνος 
άνηλεής κατεμάστισεν έπί πέντε ήμέρας τήν τε πόλιν 
χαι τούς κατοίκους αδιακρίτως σφαζομένους. Πολλοί 
έπίσημοι τής έποχής άνδρες άπώλεσαν μετά τών οί
κων των τήν ζωήν· τά δέ πλεΐστα χαί λαμπρότερα 
τών δημοσίων οικοδομημάτων έπυρπολήθησαν μετά 
μεγάλου μέρους τής πόλεως και τοΰ ναοΰ, δν άνακτί- 
σας βραδύτερον δ 'Ιουστινιανός άφιέρωσεν είς τήν Σο
φίαν τοΰ Ύψίστου.

Τδ πϋρ καί τδ αίμα αντί νά κατασβέση έξήπτεν έτι 
μάλλον τήν λύσσαν τών φατριαστών καταστρεφόντων 
παν τδ πρεστυχδν, καί τέλος άναγορευσάντων αύτο- 
κράτορα Ύπάτιόν τινα, ανεψιόν τοϋ άποθανόντος αύτο- 
κράτορος 'Αναστασίου. Τότε δ 'Ιουστινιανός περι
δεής γενόμενος καί άπολέσας τήν θρασύτητα, τήν ού- 
δέποτε, και έν τοϊς μεγίστοις κινδύνοις, τών ψυχών 
τών μεγάλων άνδρών άφισταμένην, άπεφάσισε νά μετα- 
6ή λεληθότως μετά τών θησαυρών αύτοΰ είς τήν άν- 
τιπέραν όχθην, φευγων έντδς τής ’Ασίας. Παρ’ ολίγον 
δέ άπώλετο καί θρόνος καί άρχή διά τοΰ κινήματος 
τούτου, έάν ή άγχίνοια τής αύτοκρατορίσσης, κατορ- 
θωσάσης ν’άποχωρήση έπιτηδ-ίως τούς Γαλάζιους' 
άπδ τών Πρασίνων, δέν εμπόδιζε αύτδν τοΰ άναχωρή·, 
σαι, λέγουσα, 8τι προτιμώτερος δ έν τοϊς άνακτδροις 
ένδοξος θάνατος τών ταλαιπωριών καί τής άπδ τής 
έξορίας άδοξίας. Συγχρόνως δέ άφίκετο είς βοήθειαν 
τοϋ αύτοκράτορος δ στρατηγός Βελισάριος μετά τριών 
χιλιάδων πιστών αύτοΰ στρατιωτών, δς δρμήσας έπΐ 
τδν ίππόδρεμον καί καταφράξας τριάκοντα χιλιάδας 
τών έν αύτω συνηθροισμένων Πρασίνων, τδν μέν κρα- 
δαινόμενον τοΰ 'Ιουστινιανού θρόνον έξησφάλισεν, έπή- 
νεγκε δέ τήν άπδ πολλοΰ τοϋ Βυζαντινού κράτους άπο- 
πτάσαν ειρήνην. Είρηνευσάσης δέ τής πόλεως δ Ύ* 

(4) ‘Η στάσις αύτη Ονομάζεται γενικώς ύπδ τών Ι
στορικών στάσις τοΰ Νίκα έχ τοΰ συνθήμα
τος « Νίκα » τών στασιαστών (Προκ. Περσικ. Α', 
καί Ζωναρ, ΙΑ', 6).

(2) Είναι γνωστόν οτι οί Βανδήλοι καταλαβόντες 
μετ’ άλλων τινών φυλών μονίμως τήν 'Ισπανίαν, διέ- 

; μειναν έν αύτή μέχρι τοΰ 429, οτε προσκληθέντες είς 
; βοήθειαν ύπδ τοϋ διοικητοϋ τής Αφρικής Βονιφατίου, 
> άπήλθον είς Αφρικήν μετά τοϋ βασιλέως αύτών Γιζε- 
ι ρίχου, ένθα, ού μόνον δέν ήθέλησαν νά έκχωρήσωσι, 
ί διαλλαχθείσης τής Πλακιδίας καί τοΰ Βονιφατίου, άλλ’ 
; έπεχείρησαν κατά τών ‘Ρωμαίων τής δύσεως πόλεμον
- καταστρεπτικόν. Κατακτήσαντες δέ τώ 439, τήν 'Ρω- 
• μαϊκήν Καρχηδόνα, τήν ύπδ τοΰ Όκταυϊανοΰ έν έτει
- 29 π, X. άνακτισθεισαν, άφήρεσαν άπδ τών 'Ρωμαίων
- απασαν τήν έπαρχίαν τής Αφρικής.

λής, άνθίστανται μετά τών ύπουργών. Παρ’ Ολίγον δέ 
δ αύτοκράτωρ άπέδαλε τήν ιδέαν τής έπιχειρήσεως 
ταύτης, πεισθείς σχεδόν ύπδ τής έν πλήρει συνεδριάσει 
έναντιώσεως Ίωάννου τοϋ Καππαδόκου πολλά παρεμ- 
βαλλόντος τά έμπόδια, είμή ιερεύς τις ένεθάββυνεν αύ
τδν λέγων 3τι είδεν Οπτασίαν, καί οτι θέλημα θεοΰ ήν 
νά μή έγκαταλείψη τήν αγίαν αύτοΰ έπιχείρησιν ύπέρ 
τής έλευθερώσεως τής Αφρικανικής έκκλησίας· δ δέ 
τών πολέμων προπορευόμενος τής σημαίας αύτοΰ θέλει 
διασκορπίσει τούς έχθρούς αύτοΰ (4). Ούχ ήττον Ομως 
ένεθάρρυνε τδν αύτοκράτορα ή παρά τά μεθόρια τής 
Βανδηλικής χώρας ύπδ τών δπαδών τοϋ Ίλδερίχου ένερ- 
γηθεϊσα άποστασία, ή διχόνοια καί ύποψία ήν έβλεπε 
λυμαινομένην τάς τών Βανδήλων δυνάμεις, και τδ με
γαλοφυές καϊ άρηόφρον τοΰ Βελισαρίου πνεύμα, πρδς 
δ άτενίζων άνελάμδανεν αείποτε τήν ύπδ τών έλαχί- 
στων προσκομμάτων έκλείπουσαν αύτοΰ καρτερίαν καί 
ύπομονήν.

Γεννηθείς καί άνατραφείς μεταξύ τών χωρικών τής 
Θράκης, δ Βελισάριος ύπηρέτησεν ώς σωματοφύλαξ 
παρά τώ Ίουςτνιανώ μετά τοσαύτης άνδρείας κα: συνέ- 
σεως, ώς·ε δ Ίους-ινιανδς κατανοήσας τήν φύσιν τοΰ άν
δρδς, άνηγόρευσεν αύτδν στρατηγόν, άφοΰ ούτος διεδέ- 
ξατο τδν θειον αύτοΰ Ίσυστΐνον. Τά κατά τών Περσών 
αύτοΰ τρόπαια, ή τολμηρά έπί τήν Περσαρμενίαν έπι- 
δρομή, ή έν Δαραις κατατρόπωσις 40,000 Περσών, διά 
25,000 'Ρωμαίων, και ή έπί τήν Συρίαν έξέλασις πε- 
ριεποίησαν αύτω τοσοΰτον κλέος, ώστε δ Ιουστινιανός 
προκειμένης έκστρατείας, δέν έδίστασε ν’ άναγορεύση 
ποδηγέτην καί αρχηγόν αύτής τδν Βελισάριον (2).

Έγένοντο δέ μέγισται αί περί τήν έκστρατείαν ταύ
την προπαρασκευαι, διότι συνηθροίσθησαν έν τώ λιμένι 
τής Κωνσταντινουπόλεως πεντακόσια περίπου πλοΐα, 
πεπληρωμένα ύπδ είκοσι χιλιάδων ναυτών Αιγυπτίων, 
Κηλικίων καί Ίώνων, δεκαπέντε χιλιάδων στρατιωτών 
και πέντε χιλιάδων ίππων, οπλών, μηχανών καί πολε
μοφοδίων* έτι δέ ύπδ ύδατος κα! ζωοτροφιών ικανών 
νά διαθρέψωσι τδν στρατόν έπί τρεις τούλάχιστον μή
νας. Τδν δέ στόλον συνώδευον έννενήκοντα δύΛρόμω- 
νες, ύπδ τών εύρωστοτέρων τής Κωνσταντινουπόλεως 
νεανιών κωπηλατοόμενοι. Συστράτηγοι δέ τοΰ Βελισα- 
ρίου, διατηροΰντος έπ’ αύτοΐς τήν ύπερτάτην άρχήν, 
έδόθησαν είκοσι καί δύω έτεροι στρατηγοί, ών τά όνό - 
ματα διεκρίθησαν βραδύτερον είς τούς κατά τήν Αφρι
κήν καί Ιταλίαν πολέμους.

Έν έτει έβδόμω τής βασιλείας τοϋ Ίους-ινιανοϋ, δ έξ 
έξακοσίων πλοίων συνιστάμενος στόλος ουτος παρετά- 
χθη μεγαλοπρεπώς πρδ τοΰ κήπου τών άνακτόρων. 
Ό Πατριάρχης άπέπεμψε πρδς τδν Ύψιστον ικεσίας 
υπέρ έπιτυχίας. Ό αύτοκράτωρ έδωκε τήν τελευταίαν 
αύτοΰ προσταγήν, καί δ στόλος ήφανίσθη κατ’ όλίγον 
έντδς τοΰ δρίζοντος, παρακολουθούμενος ύπδ τών ά- 
πειροπληθών δμμάτων τών θεατών, όμμάτων έκφρα- I

(4) Σημειωτέου οτι οί Βανδήλοι ήσαν Άρειανοί.
(2) Ύποπτευουσι τινές δτε πρδς τήν άναγόρευσιν 

ταύτην έβοήθησει ούχ’ ήκιστα ή βαδιουργία τής τοΰ 
Βελισαρίου συζύγου Άντωνίνης, γυναικδς άγενοΰς, κα
κοήθους καί τήν διάνοιαν δεσποζούσης τοϋ περικλεούς 
στρατηγού διά τοΰ παράτολμου καί ύβριστικοΰ αύτής 
χαρακτήρος, ύφ’ δν ύπέκυψεν ή άγαθή τοΰ Βελισαρίου 
ψυχή.

ζόντων τά ένδόμυχα τής καρδίας αύτών αισθήματα, 
τάς υποψίας, τάς ελπίδας τούς φόβους καί παν ό,τι 
ή συναίσθησις, ούτως εϊπεΐν, τής άδυναμίας έμποιεΐ 
τή ΨυΧΏ έν ώρα κινδύνων. Ό στόλος διαβάς τήν 
Προποντίδα καί φθάς είς τδν Ελλήσποντον ήναγκά- 
σθη, πνεύματος σφοδρού πνεύσαντος, νά διαμείνη έπΐ 
τέσσαρας ήμέρας παρά τήν Άβυδον, ένθα δ Βελι- 
σάριος έλαβεν άφορμήν νά δειξη τδ πνεύμα τής εύθύτη- 
τος, δικαιοσύνης καί αύστηρότητος, άφ’ ών ώρματο 
έφ’ άπάσας αυτοί τάς έπιχειρήσεις. Δύω θύννοι, φο- 
νεύσαντες στρατιώτην τινά, έδείχθησαν είς τδν κατα- 
πεπληγμένον στρατόν άπηγχονισμένοι άφ’ υψηλής κε
ραίας. 'Η ποινή αυτή ήρέθισε τοσοΰτον τούς δμοεθνεΐς 
αύτών, είθισμένους είς τδ έλευθέριον καί άνετον αύτών 
πολίτευμα, καί τιμωροΰντας έλαφρώς τά άπδ τής μέ
θης και παραφοράς γενόμενα κακουργήματα, ώστε τά 
παράπονα καί αί φωναι αύτών ολίγου δεΐν μετεβάλ- 
λοντο είς στάσιν, είμή ό στρατηγός έπετίμα αύτών τήν 
άπήθειαν, έπενθυμίζων αύτοΐς εύγλώττως ότι άνευ τής 
πειθαρχίας, τής τάξεως καί δικαιοσύνης ού μόνον ά- 
δυνατος ή έκπεραίωσις τής προκειμένης έκστρατείας, 
άλλως τε δυσχερούς καί κινδυνώδους ούσης, άλλά καί 
αύτή τοΰ άπειθοΰντος καί στασιάζοντος στρατοΰ ή ύ- 
παρξις καί ήσυχία άδύνατος. Άπδ τοΰ 'Ελλησπόντου 
δ στόλος έφθασε μέχρι τής έν Μεσσηνιήι Μεθώνης, έ- 
κεΐθεν μέχρι Ζακύνθου, καί άπδ ταύτης μέχρι τοΰ λι
μένος τών Καυκάσων, παρά τήν νότιον τής Σικελίας 
πλευράν, ήν έγκαταλείψας καί περιπλεύσας μετά βο
ρειοανατολικού άνεμου τάς άκτάς τής Αφρικής, ήγ- 
κυροβόλησε πέντε ήμερών δδδν άπδ τής Καρχηδόνος, 
είς χωρίον λεγόμενον Καπούτβαδα. Ό Βελισάριος 
άπέρριψε τήν προταθεΐσαν αύτω ιδέαν τοΰ νά πλεύση 
μετά τοΰ στόλου εύθύ πρδς τδν λιμένα τής Καρχηδόνος. 
Άποβιβάσας δέ ασφαλώς έπί τής παραλίας τδν στρα
τόν αύτοΰ, και έγκαταλείψας φρουρούς πέντε άνδρας 
άνά πάσαν ναϋν, διέταξε τήν κατασκευήν στρατοπέδου, 
δχυρωθέντος ύπδ τάφρου καί χαρακώματος. Τήν έπαύ- 
ριον οί στρατιώται διασπαρέντες ήρχιζον ν’ άρπάζωοι 
τάς πέριξ τών κήπων όπώρας, οτε δ Βελισάριος συνα- 
γαγών αύτούς τοΐς άνέμνησεν οτι « δέν ήλθε κατά τής 
Καρχηδόνος θαβρών είς τάς ιδίας αύτοΰ δυνάμεις, ή 
τήν τών έχθρών αύτών αδυναμίαν, άλλά είς τδ μίσος 
τών έγχωριων κατά τών τυραννούντων άδίκως αύτούς 
καί ζητούντων άπαλλαγήν άπδ τών έκ τούτων δεινών 
καί τήν άγαθήν αύτών διάθεσιν. Έάν όμως έξηκολού- 
θουν άρπάζοντες ότι δι’ δλίγων χρημάτων ήδύναντο 
ν’ άγοράσωσι, θέλουσι δείξει είς τούς έγχωρίους, ότι 
μεταξύ τών βαρβάρων καί τών βοηθών αύτών δλίγη ή 
διαφορά, ώς δμοίως άδικούντων αυτούς, καί θέλουσι 
περιέλθει έπί τέλους είς δεινήν θέσιν. » Δυνατόν δέ 
εϊπεΐν ή αύσιίςρότης αυτή τοΰ Βελισαρίου έπέφερε 
τήν σωτηρίαν καί έπιτυχίαν τοΰ Βυζαντινού στρατού· 
διότι οί κάτοικοι παρεΐχον έν άφθονία τοΐς σώφροσι 
'Ρωμαίοις πάντα τά χρειώδη αύτών, καθ’ άπαντα τδν 
πόλεμον.

(’Ακολουθεί)

r
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Η ΕΛΕΝΗ.
(Μετάφρασις.)

Έπιστρέψας άπδ τής κηδείας ό Χ(μστιανδς είς τήν 
οικίαν του, έβρίφθη έπί πλατείας τινάς έδρας, καί έ
κεΐ παρεδόθη είς τάς σκέψεις.αύτοΰ αί'τινες δρμώμεναι 
άπδ μίας καί τής αύτής πηγής, μετ’ δλίγον προέβαινον 
άκανονίστως.

"Ο,τι δέ πρδ πάντων κατέθλιβε τδν Χριστιανόν, ήτον 
παρεκτδς τής φρίκης τοϋ νά μένη μόνος είς τδν κόσμον 
τούτον, ή λύπη, δτι δέν ήδυνήθη νά μάθη τήν μυστη
ριώδη αιτίαν τής άσθενείας, ύπδ τήν δποίαν δ έκ καρ
διάς άδελφδς αύτοΰ ύπέκυψεν.

Ένώ ό βαρόνος Μιλνέϊμ παρεδίδετο είς τάς άλγει- 
νάς ταύτας σκέψεις, έλαφρδν κρούσμα ήκούσθη έπί τής 
θύρας.

— Είσέλθετε, ειπεν ούτος μηχανικώς πως.
‘II θύρα ή'νοιξε, καί φάσμα τ: ουράνιον έφώτισεν, ού

τως είπεΐν,τδ δωμάτιον δπου πρδ μιας ςπγμής αΐ τελευ
ταίοι ακτίνες τοϋ ήλιου ήφανίζοντο έντδς τοΰ σκότους 
τής εσπέρας, Νεάνις, τεταραγμένη, διστάζουσα καί ω
χρά, άλλ’ ούχ ήττον ύπδ ιδέας τινδς έμπνεομένη, έπα- 
ρουσιάσθη έπί τοϋ κατωφλιού, καί έμενεν έκεΐ άκίνητος 
ώς &ι μετανοούσα διά τδ κίνημά της, δέν έτόλμα νά 
κάμη βήμα ούτε πρδς τά έμπρδς, ούτε πρδς τά όπίσω. 
Ή νεάνις αυτή ήτον τδ άληθές πρωτότυπον τής Γερμανι
κής καλλονής, δποίαν δ Κλοψτδκ τήν περιγράφει.

» Είμαι Γερμανίς, γλαυκώπις, καί γλυκόφθαλμος.
» Εύγενής υπερήφανος καϊ αγαθή.
Ό Χριστιανός άνεσηκώθη παρευθύς, καί έφώναξε μέ 

φωνήν καθ’ ήν ή έκπληξις συνεμιγνύετο μετά τοϋ σεβα
σμού,

— Ή Κυρία 'Ελένη Βάλγερν!
Ή νεάνις καταβαλοΰσα δΓ ίσχυράς τίνος προσπάθειας 

τήν συγκίνησιν ήτις τήν κατέθλιδεν, άνέλαβε τέλος 
τήν αξίαν τής κοινωνικής τάξεως καί τδ γαληνιαΐδν τής 
άρετής αύτής καί άπεκρίθη ούτως.

— Ναι, κύριε Μιλνέϊμ, ναι, καί έρχομαι πρδς ύμάς 
έπειδή σας ύπολήπτομαι καί έχω πίστιν είς τήν τιμήν 
σας.

— Θεέ μου! νομίζω δτι βλέπω δνειρον. Ύμεΐς εδώ, 
ύμεΐς, τήν δποίαν μακρόθεν μόλις έβλεπαν, καθότι ό 
πατήρ ύμών καί τοι αρχαίος φίλος τοΰ έδικοΰ μου είναι 
δ ψυχρότερος άνθρωπος τοΰ κόσμου. Παραχωρήσας δέ 
είς έμέ τδ μικρόν τοϋτο κατάλυμα έντδς τής οικίας αύ
τοΰ,δέν μοί έπέτρεψε ποτέ νά εισχωρήσω είς αύτήν, το
σοΰτον, ώστε μόνη ή κοινή φήμη μ’ έπληροφόρει περί 
τών ύμετέρων θε).γήτρων, περί..........

'Η 'Ελένη διέκοψεν αύτδν διά τρόπου τοσοΰτον σοβα
ρού καί έπισήμου, ώστε δ νέος έμεινεν άφωνος.

— ’Ακούσατε, κύριε, ειπεν. Άπδ έκεΐνο, τδ δποΐον 
θά σάς ειπω έξαρταται ή ύπόληψίς μου, δέν θέλω προσ
θέσει και ή ευδαιμονία μου.,., καθότι εύδαιμονία δέν 
υπάρχει πλέον δι’έμέ. 'Η ζωή μου δέ δλόκληρος θέ
λει εΐσθαι σκληρά χηρία, διότι άπώλεσα, δ,τι ήδύνατο 
νά μέ προσηλώση είς τήν ζωήν.

Οί λόγοι ούτοι ένέβαλλον είς τδν νοΰν τοΰ Χριστια
νού ιδέαν τινά άμφίβολον, ήτις δέν έβράδυνε νά μετα- 
βληθή είς βεβαιότητα.

— Έξηγήθητε, παρακαλώ, έψιθυρισεν ουτος.
'Η Ελένη συνεστάλη πρδς στιγμήν, έπειτα προση- 

λοΰσα τούς οφθαλμούς είς τήν γήν.
— ’Ομνύετε, ειπεν, είς τδ ιερόν όνομα τοΰ Αλβέρ

του ότι θά φυλάξητε μετά θρησκευτικής ευλαβείας τδ 
μυστήριόν μου.

— ’Ομνύω, έφώνησεν δ βαρόνος.
Ειχεν ήδη έννοήσει.
— Πρδ δύο ετών, όρκος άφεοιβαΐος συνομολογηθείς 

ένώπιον τοΰ βωμοΰ έντδς τής έκκλησίας τοΰ άγιου Στε
φάνου, ήνωσε τδν Αλβέρτον μετ’ έμοΰ. ‘Η ένωσις αΰτη 
ήτον ένωσις τών ψυχών, αγνή, ούρανία καί αδιάλυτος. 
Μόλις δέ ήδυνάμεθα νά συναλλάσσωμεν έν βλέμμα, ένα 
λόγον... . άλλ’ έκαστος ήμών έγνώριζε τά φρονήματα 
τοΰ ετέρου.... Καίτοι απόντες, ειμεθα πλησίον άλλή
λων.... Κεχωρισμένοι άντηλλάσσομεν τούς παλμούς 
τών ήμετέρων καρδιών. Δέν μάς έμελλε ποσώς διά 
τά γήινα έμπόδια, καθότι ποτέ ύλικδν πρόσκομμα δέν 
ήδυνήθη νά δεσμεύση τδ πνεύμα. Καί τδ μυστήριον τής 
καρδίας ήμών ήτον τόσον άδυτον, ώστε διέφυγε καί ύ · 
μάς, τδν μόνον πιστόν φίλον τοΰ ’Αλβέρτου. Χρόνος 
ευτυχής, καθ’ δν χωρίς νά έπασχολώμεθα είς τδ μέλ
λον, καί μή θεωρούντες τδν έρωτα, ειμή ύπδ τήν ποιη
τικήν αύτοΰ έποψιν, παρεδιδόμεθα άπροκαλύπτως είς 
τάς δνειροπωλήσεις ήμών...... Έν τοσουτω τδ μυστή
ριον τδ όποιον ήδυνήθημεν νά κρύψωμεν άπδ δλον τδν 
κόσμον δέν ήμπόρεσε νά διαφύγη καί τδ άγρυπνον βλέμ
μα τοΰ πατρός μου. Έκτοτε πάσα χαρά έξέλειψε, και 
πάσα έλπίς -κατεστράφη. ‘Η λύπη δέ τοΰ Αλβέρτου, 
καίτοι άνευ παραφορών βιαίων καί τολμηράς από
πειρας, ήτον λύπη ένδόμυχος καί σιωπηρά.... καί ώς 
έσωτερική φλδξ κατηνάλωσε βραδέως τήν καρδιάν τοΰ 
προσφιλούς μου.

Ένταΰθα λυγμός διέκοψε τήν φωνήν τής ‘Ελένης
Μετά τινα διακοπήν, άναλαβοΰσα τάς δυνάμεις αύτής 

ή νεάν^ έξηκολούθησεν ουτω πως.
— Τί σάς έλεγον;...... Ό Αλβέρτος δέν ζή πλέον.

Έ άσθένεια δε αύτοΰ δύναται νά δνομασθή ήθική, κα
θότι άποθνήσκει τις κα! ένεκα ιδέας τινός. Τώρα δέ 
ιδού ή εύεργεσία, τήν οποίαν παρ’ ύμών ήλθον νά ζη
τήσω. Ό’Αλβέρτος ήτον πτωχός· καθ’δσον δ’άφορίκ 
ύμάς, καίτοι άνήκονιες είς περιφανή οικογένειαν, δέν 
έχετε περιουσίαν. Άς μοί έπιτραπή δθεν ν’ άφιερώσω 
τδ μικρόν τοϋτο χρημάτιον, τδ όποιον δι’ έμέ είναι πε
ριττόν, είς τδ μνήμα τοΰ φιλτάτου μου δντος, τδ όποιον 
πάντοτε θά θρηνώ- θελήσετε λοιπόν ν’ άναλάβητε τήν 
φροντίδα, ώστε νά κτισθή μνημεΐον έκ λευκοΰ μαρ
μάρου.

— Καί τί..,
— Δέν θέλετε δεχθή τήν παράκλησίν μου;.... θέλε

τε άρνηθή είς έμέ τήν ύπερτάτην ταύτην παρηγοριάν;
— Όχι, κυρία, όχι. Σέβομαι τήν άπόφασιν ύμών,... 

καί θέλω τήν έκτελέσει μετ’ άκριβείας.
— Ιδού, ειπεν ή ‘Ελένη, θέτουσα βαλάντιον έπί τής 

τραπέζης, ιδού νομίζω οτι τδ ποσδν άρκεΐ. Τώρα δέ 
σιωπή αιώνια! Πιθανόν νά μή συναντηθώμενπλέον..·· 
Δέου ένίοτε ύπέρ τοΰ Αλβέρτου, δέου ύπέρ έκείνης, 
ήτις δυστυχεστέρα ίσως έκείνου μένει είς τδν κόσμον 
τοΰτον τών δοκιμασιών καί τής έξορίας.

'Ο Χριστιανός προσέζλινεν εύσεβάστως δταν και 

ανύψωσε τού; δφθαλμτύς, είδε τήν θύραν κλειστήν.— 
Η νεάνις Βάλγερν ειχεν άπέλθει.

Β'.

Ολίγας ήμέρας μετά τήν μυστικήν ταύτην συνέντευ 
ςιν, μαρμάρινος σταυρός έκάλυπτε τήν γήν, ύπδ τήν 
όποιαν είχε κατατεθή τδ νεκρόν σώμα τοΰ Αλβέρτου. 
Και εκαστοτε δ Χριστιανός έπεθετεν έπί τοΰ μνήματος 
στέφανον. Παρετήρει δέ πολλάκις έκεΐ καί άνθοδέσμην 
ριφθεϊσαν ύπό χειρδς άγνώστου,... Διά τόν κύριον δμως 
Μιλνέϊμ τά άνθη ταΰ|| είχον σημασίαν, καί θεω 
ρών αυ.α, παρεδίδετο εις σκεψ-ις, αιτινες κατ’ άρχάς 
σκοτεινά! καί μεμψίμοιροι, έλάμβανον μετά ταϋτα χα
ρακτήρα, ποιητικόν. Ουδεν τω έφαίνετο ήδύτερον καί 
θελκ.ικωτερον άπδ τήν πίστιν ταύτην είς τήν μνήμην 
ένδς άνορςς, άπο τήν λατρείαν ταύτην πρδς ένα τάφον.

, Άνέκφραστόν τι αίσθημα έ'φερε τδν Χριστιανόν πρδς 
την ‘Ελένην, έν,όμιζε δέ πάντοτε οτι ή άγια αυτή νεά
νις θά ηρχετο πάλιν πρός έπίσκεψίν του ... Καί τήν 
ώραν, καθ’ ήν αΰτη ειχεν, cu.-ως είπεΐν, φωτίσει διά τής 
παρουσίας της τδ μετριον κατάλυμά του, ό Κύριος Μιλ- 
νέΐμ έμενεν είς τήν οικίαν του. Άλλ’ ή ώρα παρήρ- 
χετο χωρίς νά φερη καί τήν ‘Ελένην.

^υν^βη ο'θεν, η έπιθυμία τοΰ Χριστιανού τοΰ νά 
επανίδη αύτήν, ν’ αύξηση εις βαθμόν, ώστε νά καταστή 
επίφοβος. η

Εκπεπληγμένος δέ διά τήν κατάστασίν είς ήν έβλε
παν εαυτόν, ^άπεφάσισε νά έξετάση απουδαίως τήν ψυ
χήν αυτού., ώς άν τοϋτο έπραττεν έπί άλλου. Ή πε
ριέργεια αυτή, η έπιθυμία αΰτη, τοϋτο τέλος τδ δποΐον 
ήσθάνετο, καί τδ όποιον δέν ειχεν άκόμή άναλίσει τώ 
έφανη κίνδυνος, τδν οποίον ν’ άποφύγη.

— Πρεπει να καταβαλω τήν ιδέαν ταύτην, είπε, 
πρέπει ν’άφήσω τήν Βιέννην, καί αυτή είναι ή δρθοτέρα 
άπόφασις.

^Τοΰτο λοιπόν άποφασίσας ό Κ. Μινλέΐμ, κατέβη, 
διήλθε τήν αυλήν, και διευθύνθη πρός τήν μεγαλοπρεπή 
πτέρυγα τής οικοδομής, ήτις έχρησίμευεν ώς οίκημα 
είς τδν κόμητα Βάλγερν.

Ο αυλικδς σύμβουλος έκάθητο άπέναντι τοΰ γραφείου 
του, καί έκρατει εις τάς χεΐράς άνοικτήν έφημερίδα· 
ότε δέ άνήγγειλαν τδν βαρόνον, άνεπήδησε, καί σηκω
θείς άπδ τής έδρας αύτοΰ μετά σπουδής άσυνήθους ύ- 
πήγε πρδς προϋπάντησιν τοΰ έρχομένου. Ούτος έκπλα- 
γείς, άπδ τής τοιαύτης ύποδοχής, είχε μείνει άσωνος, 
άλλ έννοησας τέλος οτι δέν ήδύνατο, χωρίς νά φανή 
άδιάκριτος, ν' άναβάλη τήν έξήγη«ν τής έμφανίσεώς 
του, είπε μέ φωνήν, τήν δποίαν δ πρδς τήν Ελένην 
διαλογισμός καθιστα συγκεκινημένην.

r ~~~ ®ννειθ:ζω νά σάς έπασχολώ συχνά, κύριε 
κόμη. Αφιερωμένος εις τήν σπουδήν, καί ζών ζωήν, 1 
δποίαν άλλως άπαιτεΐ και τδ μετριον τής περιου
σίας μου.... r ι

— Πώς, διέκοψε ζωηρώς δ Κύριος δέ Βάλγερν, ή I 
μετριότης τής περιουσίας σας ; Δέν έμάθετε λοιπόν 
δ,τι ή έφημερίς μου άναγγέλει ;

— Οί ύμέτεροι λόγοι είναι δΓ έμέ αίνιγμα. ,
— Τί ; δέν θέλετε νά μοΰ όμιλήσητε περ! τής αί- ( 

φνιδίας καί άξιοθαυμάστου μεταβολής τής τύχης σας· ,
— Εξηγήθητε, κύριε κόμη. ’ ,
—> Ιδού άναγνώσετε δ ίδιος.

ΤΟΜ. Δ'. (Φυλλάδ. 96 )

< έλ“8ί ^ίΰμερίδα κα! άνέγνωσε
tcu, Ολίγους crti/οϋς.

« Ό στρατηγός Μαξιμιλιανδς δέ Μινλέίν άπέθανεν 
» υ..δ άποπλη,ιας, άφήσας μόνον κληρονόμον τών τ-'- 
» τλων καί της μεγάλης αύτοΰ περιουσίας τδν άνεψιόν 
» του βαρόνον Χριστιανόν δέ Μιλνέΐν » Ψ

Η εΐϊησις αΰιη άντί νά προξενήόη χσ?άν τίν 
Χριστιανόν τω έπεφερε β,θεϊαν θλίψίνΛέν ήίυν/θπ 
ειμή^να ψιθυρίση τας λέξεις ταύτας- θεΐέ μου I ' ' 
κ-υώ’ω 4ξ1’Α.5γ’’ είπ5ν & σ^6’Λος, έπιδο-
κ.μα.ω τδ έντιμον αίσθημα, τδ όποιον σάς κατέχει. 
Αλλα στοχασθητε οτι βραδύτερου μ.τά τά 
στιγμ.ς, τας αφιερωμένος είς τήν λύπην, θέλετε Ηει 
εχυτέν zupcsv zacusccu εισοδήματος rai r 
σία είναι μέγα έγαθδν είς άξιότιαον ν='ον ' ?T’3'

Μέχρι τούδε,άκόμη δέν κατεδέχθη ποτέ νά δ·ακο·νη 
αξ·αν τινα^αι ικανότητα είς τδν Χρεστιανόν. Άλλά 
ποπρωται ώστε ή περιουσία νά ήναι πρίσμα δΓ ού τά 
αντικείμενα μεταβάλλουν μορφήν καί χρώμα

Ο βαρόνος ούτε χάν διελογίσθη 'τήν δυσά-.-ον 
τούτην σκέψν, άλλά μόνον ένδμ,Ζεν ο?τι π^Ζάΐ^ 

νελθη είς τήν αιτίαν τής έπισκέψ-τώς του. ‘
— Κύριε κόμη, ειπεν, ή είδησις, τήν δποίαν, μοί 

διδ.ται σύμφωνε! πληρέστατα μέ τήν άπδφασίν μου 
•ήν οποίαν ηλθον ήά σας διακοινώσως. Διάφοροι αίτιά: 
μέ,αναγκαζουσι ν αφησω τήν οικίαν ύμών, μάλιστα δέ 
και τήν πόλιν τής Βιέννης.

— Τωόντι !
— Τώρα παρά ποτέ πρέπει ν’ άπομακρυνθώ.,.. καί 

να εις Λειψίαν δπου διέμενεν δ θεΐός μου.
’ Γ ιΖ ε/ω V ά',τιτά^ eli νέμψ-σν ταύτην 
έπιθυμίαν. 1 παγετε, φίλτατε βαρόνε, καί είθε ό Θεός 
να έξακολουθηση το στάδιον τών εύτυχιών ύμών. 
ν^ΑΓΖωΑώ7 άπ\,'οϋ ΪΡ“?είου τού Κυρίου Βάλγερν 
και διερχόμενος την παρακειμένην αίθουσαν, δ Χο·- 
στιανος, διεκρινε την‘Ελένην. Αΰτη ήτον ώχροτάτη κα> 
λίαν .εταραγμενη. Χαιρετισμός δέ μόνον ά’ντηλλά·/θη 
μεταξύ των νέων τούτων, πλήν αίσθημά τι έπε-θε ' 
Χριστιανόν,^ ότι ή Ελένη άόρατος ήάουσε τήν συνου' 
λίαν, και ούτως έξηγει τής νεάνιδος τήν ταραχήν '

Τάλαινα 'Ελένη |...........................Βλέπ6[,
πιστευμενον σου άναχωροϋντα, άλλ’έπίσης άγνοεΐς πό
σον είναι έπικινδυνον νά κάμης συμμέτοχον τών μυ- 
στικων σου, έστω και είς άγγελον ώς σέ.

V

Γ'.

* /7^)6ς tor Baporor ΜιΛνέϊμ,

Είς Λειψίαν. J
« Πρδς τδν’φίλον τοΰ Αλβέρτου, πρδς τδν γεν,αΐον 

και πιστόν κάτοχον του μυστηρίου μου απευθύνομαι 
πάλιν έν τή βαθείφ μου θλίψει. Αύτός μόνος είναι 
άξιος να με ακουση καθότι ύπέφερεν έπίσης, καί ήξεύ- 
ρει νά θρηνή.

" Κύριε Χριστιανέ, είμαι δυστυχεστάτη I
« Μετά τήν άναχώρησιν ύμών, ήναγκασμένη νά συ- 

στειλω πλέον παρά ποτέ καί νά κρύπτω είς τά βά- 
θγϊ J’’5 ,μ0υ τ0“ς κ“·»θλί6οντάς με διαλον(.
σμούς, δέν ήϊϋνάμην πλέον νά λέγω « ύπάρχει δν’τι 
άγαθδν, εύγε·»ές, καί συμπαθές, τδ όποιον λυπεΐ-α- 
διά τδ παρελθόν έπίσης ώς έγώ, καί τοΰ όποιου ή ·ΐυ-
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Ποτέ ένωσις δέν έτελέσθη ύπδ προστασίαν παρα- 
δοξοτέραν. Ψυχαί άδελφαί είχον προφέρει τήν ίεράν- 
λέξιν « ναι » καί μάρτυς Αόρατος είχεν ένώσει τάς 
χεΐρας τών συζύγων.....................

Κατά τήν έπίσημον ταύτην στιγμήν, καθ’ ήν όλων 
τά βλέμματα ήσαν προσηλωμένα προς αύτούς, καί γε
νική χαρά έπεκράτει, δ ’Αλβέρτος τοΐς έλάλει μεθ’ δ- 
λης τής εύφραδειας, τοΰ πάθους τής συμφοράς καί τοΰ 
προώρου αύτοΰ θανάτου,καί δι’αύτούς ήτον παρόν, έν ω 
πάντες οι λοιποί δέν έβλεπον είμή τούς νυμφίους λαμ- 
πρώς ένδεδυμένους μέ τδ νυμφικόν άνθος καί τήν συμ
βολικήν καλύπτραν. *.

Άπδ τής ήμέρας ταύτης, καθ’ ήν ήνωσαν τήν τύ
χην αύτών, ήρχισαν νά έχωσιν, ούτως εϊπεΐν, διττήν 
υπαρξι*. Ή πρώτη ήτον έκείνη, ήτις έγίνετο δρατή 
είς τδν κόσμον, μεθ’ όλης τής πολυτελείας καί λαμ- 

ι πρότητος’ ή δευτέρα, καθ’έαυτούς καί παρ’ εαυτών γε- 
νομένη ήτον έκουσία Αποχώρησις, μελαγχολία, και 
Απάρνησις τών γηί,ων. Αί καρδίαι αύτών ήσαν ώς μο- 
ναστήριον, όπου έβυθίζοντο διά ν’ Αποφύγωσι τά βλέμ
ματα, και δπου άπέβλεπον είς τήν αιωνιότητα, προση
λωμένοι είς μίαν Ανάμνησιν.

Ώς πρδς δέ τά λοιπά, ή συζυγία αύτών δέν ήτον 
είμή συμβίωσις άδελφοΰ καί Αδελφής, καθότι στοά διε- 
χώριζε τά δώματα έκαστου, και δ Χριστιανός ποτέ 
δέν άφησε ν’ άκουσθή ώς πρδς τοΰτο ούτε έπιθυμία, 
άλλ’ ούτε καν ψιθυρισμός. 'Ο εύγενής νέος δέν άπε- 
φάσισε πριν ή σκεφθή σπουδαίως, πριν ή προίδη δλας 
τάς συνέπειας — Ήθέλησεν δθεν νά σώση τήν 'Ελέ
νην. .............. ήδύνατο τώρα νά θέλη τήν άπώλειάν της;

Έν τοσούτφ λύπη τις τής δποίας δέν ήδύνατο νά 
κρύπτη δλα τά συμπτώματα, τδν κατέλαβεν. Ή θλίψις 
αυτή διεκρίνετο είς τούς λόγους του, καί όταν αυτός 
ένόμιζβν δτι τήν καλύπτει 1 έδιδε δέ είς τδ πρόσωπόν 
του ωχρότητα ασθενούς. Ένίοτε ή Ελένη άνησύχει, 
άλλ’ αύτδς Απέδιδεν είς τήν κατάστασίν του ταύτην 
αιτίαν, τής δποίας έκρυπτε τδ μυστήριον, — « Άς μή 
δμιλώμεν περί έμοΰ, έλεγεν, άς όμιλώμεν περί τοΰ 
’Αλβέρτου. »

Έάν δέ ή Ελένη έκπληττομένη άπδ τόσην γενναι- 
οψυχίαν, τώ έξέφραζε τδν θαυμασμόν αύτής, ουτος 
κανέπνιγε τδν στεναγμόν, δςτις έφθανε μέχρι τών χει- 
λέων του.

Ή έξαιρετική αΰτη κατάστασις τών πραγμάτων διήρ- 
κεσεν έν έτος περίπου, καί δσσν δ καιρός παρήρχετο 
τοσοΰτον τδ πάθος τοϋ Χριστιανού ηύξανε. Καθότι δ 
δυστυχής Χριστιανός, ύπέφερε τοσοΰτον περισσότερον, 
καθόσον έπρόκειτο νά καταπολεμήση τήν συνείδησίντου. 
Άνεμιμνήσκετο δέ άκαταπαύστως τήν βαρύτητα τής 
ύποχρεώσεως, τήν δποίαν άνεδέχθη, καί έλεγεν δτι 
συνεζεύχθη τήν 'Ελένην διά πληρεξουσιότητας τοΰ 
Αλβέρτου................. Οδτω, τδ ν’ Αγαπά τήν 'Ελένην
ήτον παραβίασις ίεράς ύποχρεώσεως, ήτον προσβολή 
κατά φίλου άπόντος διαπαντός.

Διά πολύν χρόνον ή ευσεβής ίλαρότης τής Ελένης 
διήρκει, και ένίσχυεν δλίγον τήν καρδίαν τοΰ Χριστια
νού. Έν τοσούτφ, ήλθεν ήμέρα, καθ’ ήν καί ή νεάνις 
έφάνη ρεμβώδης, κα! ώχρότης έκάλυψεν έπίσης τδ 
πρόσωπόν αύτής, ώστε δέν άπεκρίνετο είμή μετά τα
ραχής είς τούς εύμενεΐς λόγους τοΰ Χριστιανού’ και 
έν ώ μέχρι τοϋδε έζήτει τάς εύκαιρίας, ώστε νά εύ· 
ρίσκηται μετ’ αύτοΰ, και νά συναλλάσση μετά τοΰ πι- 
στοτέρου αύτής φίλου λόγους αγνούς καί έμπαθεστά- 

χή συμφωνεί μέ τήν ίδικήν μου.» Ήγνόουν δέ δτι ήτον 

δυνατόν νά υποφέρω έτι πλέον.
« Γνωρίζετε τδ άκαμπτον τών θελήσεων τοϋ πατρός 

μου· δταν ουτος άπαιτήση τι, τδ παν πρέπε: νά ύποκύ- 
ψη ένώπιον του. ’Ανήρ τις πλούσιος, δ συνταγματάρ
χης Μύντζερ, παρουσιάσθη και έζήτησε τήν χεϊρά μου 
άπδ αύτδν, δςτις σχεδδν τώ ύπεσχέθη. Αν λοιπδν δ 
γάμος ούτος τελεσθή, τδ παν τετέλεσται δι’ έμέ.

« 'Υμείς, φίλε, μ’ έννοεϊτε άρκετά καλώς — υμείς, 
δςτις γνωρίζετε, δ« αί δνειροπωλήσεις μου, αί έλπί- 
δες καί αί ευτυχία! μου κατέφυγον διά παντδς εις ένα 
τάφον, επομένως έγώ δέν Ανήκω πλέον εί; τδν κό
σμον τούτον, τοϋ όποιου καί αί ήδοναί αύταί μοί έμ- 
πνέουσι φρίκην. Νά συζευχθώ τδν Κύριον Μύντζερ, νά 
άναγκασθώ νά τω άφιερώσω τήν ζωήν, καί νά τώ ύπο- 
•χεθώ καρδίαν, ήτις πλέον δέν ανήκει είς ίμέ I . .. .

« Είναι αδύνατον. — Άλλ’ έν τοσούτφ τί πρέπει νά 
κάμω; τδ λογικόν μου πλανά ται καί ή κεφαλή μου 

ταράττεται.« Έν δνόματι τοΰ Θεού, έν δνόματι τοϋ ’Αλβέρτου, 
συμβούλευσόν με. Περιμένω παρ’ ήμών τήν τελευταίαν 
ταύτην εύεργεσίαν, καί πέποιθα είσέτι έπΐ τής συμπά
θειας ύμών πρδς τήν δυστυχή

« ΕΛΕΝΗΝ. »

Ή έπιστολή αΰτη έδείκνυε δε’ ύστερογράφου τδ μέ
σον δι’ ού ήδύνατο νά δοθή ή άπάντησις, ήτις καί τω
όντι μετά τινας ήμέρας έφθασεν οδτω πώς συντεταγ

μένη.
Κυρία !

« Μή άπελπίζεσθε, διότι ό θεδς βοηθεϊ τούς πιστεύ
οντας είς αύτδν, συλλογισθήτε δέ οτι ό Αλβέρτος έπι- 
βλέπει ύμας, καί δτι ισχύει παρά τφ θεφ διά τών πα
ρακλήσεων του. Κατά δύο νύχτας Αγρυπνίας έξέτασα 
τδ ήμέτερον θέμα, καί έζήτησα τά μέσα πρδς Αποφυ
γήν τής έπαπειλούσης ύμας συμφοράς. Ούδείς δέ κάλ
λιαν έμοΰ ήθελε δυνηθή νά έννοήση τήν ιερότητα 
τών εύχών, τάς όποιας έπι τοϋ τάφου το» ’Αλβέρτου 
έκάμδτε . . . , 'Ηνώθητε μετά τοΰ ’Αλβέρτου................
πρέπει νά μείνητε αγνή καί Αμόλυντος δι’ αύτόν.

« Πλήν δ πατήρ ύμών θέλει νά σάς δώση εις τινα 

ξένον.« Γνωρίζετε τίνος έχετε χρείαν, 'Ελένη ;...............
"Εχετε χρείαν συζύγου, δςτις νά ήναι δι’ ύμας μόνον 
αδελφός, και δςτις κάτοχος τοΰ ήμετέρου μυστηρίου, 
ν’ άφίνη είς τήν ψυχήν σας πλήρη τήν έλευθερίαν τών 

σκέψεών της...............« Εκείνος δςτις μέλλει νά συζευχθή ύμά; έπι τφ 
δρω τούτφ, δςτις θέλει άφιερωθή μεθ’ ύμών καί μετ’ 
εύλαβείας είς τδ παρελθόν, καί έπιθυμήσε: έπιμόνως 
τήν θυσίαν ταύτην άνευ δισταγμού κα! μεταμέλειας, δ 
άνθρωπος ούτος, ό πιστός ούτος φίλος καί Αδελφός 

καλείται « ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ ΜΙΑΝΕΪΜ. »

Η'.

Ως δύναται τις νά συμπεράνη, ό κύριος Βάλγερν 
έσπευσε νά παραδεχθώ τήν αί'τησιν τοΰ Χριστιανού, και 
μετά τήν εύλογίαν τοΰ γάμου, άπεσύρθη είς πύργον 
τινά, άφίνων έλευθέραν τήν είς Βιέννην οικίαν διά τά 

τέκνα του.

τους έν άκαριΐ έφάνη φευγουσα τάς εύκαιρίας ταύτας, 
καί κατέστη σοβαρά, ψυχρά, συνεσταλμένη καί σιω
πηλή.

Ουτω καί ή θλίψις τοΰ Χριστιανού ηύξανε, καθότι 
έπι μάλλον καί μάλλον έπείθετο, δτι ή 'Ελένη ένόμι- 
ζεν, δτι έλειψε τών καθηκόντων της, ένωθεΐσα μετ’ 
αύτοΰ. Άλλ’ έν τοσούτφ δποία ένωσις, θεέ μου ! Δύ 
ναταί τις ουτω νά δνομάση απλήν συμβίωσιν, είς τήν 
δποίαν δέν ύπήρχον είμή σχέσεις μόναι εύνοιας καί 
ήδυτάτης εύγενείας ; Έκαμον ποτέ χρήσιν λέξεως 
μή περιλαμβανόμενης είς τήν γλώσσαν τής φιλίας ;

Όσον δέ τδ πάθος τοΰ Χριστιανοϋ είχεν ανάγκη 
νά διαχυθή, τοσοΰτον ή καταθλιδομένη ψυχή του ά- 
πήντα τήν καταφανή ψυχρότητα τής Ελένης. Άλλά 
δέν ήδύνατο έπΐ πολύ νά κατάσχη τήν λύπην, χω
ρίς νά μή προδοθή μίαν ήμέραν ύπδ τών δακρύων

Ή Ελένη τδν έθεώρησεν Ασκαρδαμυκτί, καί ήρυ- 
θρίασεν· έπειτα δέ κατεβίβασε τούς δφθαλμούς, συνε- 
νόνουσα τάς χεΐρας.

— Ώ ! είπεν ουτος, δέν γνωρίζετε πόσον είμαι 
δυστυχής I

— Καί έγώ 1... είπεν αυτή σχεδδν άκουσίως.
Ό Χριστιανός Απέδωσε τήν έννοιαν τοΰ λόγου τού

του είς τήν Ανάμνησιν τοΰ Αλβέρτου.
Κατά τδν χρόνον τούτον δ βαρόνος Μιλνέΐμ ώφειλε 

νά παρουσιάση τήν σύζυγόν του είς τήν αυλήν, άναγκα- 
σθείς είς τοΰτο, ένώ τοσοΰτον χρόνον τδ Ανέβαλεν, ύπδ 
τοΰ πενθεροϋ του,δστις απέδιδεν είς αύτδ πολλήν σπου- 
δαιότητα.

Ή παρουσίασις δέ έπρεπε νά γείνη τδ εσπέρας τής 
έπαύριον πρδ τοΰ χοροΰ, τδν δποϊον δ αύτοκράτωρ έδι
δε πρδς τιμήν τοϋ νεωστί έλθόντος πρέσβεως τής Γαλ
λίας.

Ώφειλε λοιπόν ή νεάνις νά δποκυψη είς τήν θέλησιν 
τοΰ πατρδς αύτής, καί ύπεσχέθη νά παρευρεθή έκεϊ δ
που έμελλε νά ήναι συνηγμένη όλη ή αριστοκρατική 
τάξις τής Βιέννης.

Ε'.

Ήτον ένδεκάτη ώρα τής εσπέρας.
'Ο ούρανδς ήτον κατάστικτος ύπδ Αστέρων, καί αί 

αύραί τής Ανοίξεως, άρμονικώς ήχοϋσαι, έφερον παντα
χόθεν ευωδίαν ρόδων καί κρίνων.

'Η 'Ελένη καί δ Χριστιανός φερόμενοι είς τήν κα
τοικίαν των ύπδ πολυτελούς καί ταχείας άμάξης, εί
χον Αναχωρήσει άπδ τής αύλής αμα ή εύσχημοσύνη ή- 
δυνήθη νά τοϊς τφ έπιτρέψη. Διέκειντο δμως ύπδ τήν 
επιρροήν τοϋ λαμπρού έγκοσμίου θεάματος, τοϋ όποιου 
έγειναν θεαται, τής εύγενοΰς υποδοχής, ήτις τοΐς έγέ- 
νετο, καί τών αισθημάτων τής συμπάθειας καί σχεδδν 
τοΰ θαυμασμοΰ, τδν δποϊον έπροκάλεσαν ή νεότης, ή 
τάξις καί ή ώραιότης αύτών.

Καί τφόντι ή Ελένη ποτέ δέν ύπήρξεν ώραιοτέρα, 
καθότι τδ μεγαλοπρεπές τής εορτής είχε πρδς στιγ
μήν έξαλείψει τήν ωχρότητα καί κατισχύσει τής με
λαγχολίας της. ‘Υπδ τούς μαργαρίτας καί Αδάμαντας 
ή νεάνις έφαίνετο έπανελθοϋσα είς τήν πραγματικότητα 
Απδ τής ύπάρξεώς τής τοσοΰτον ποιητικής, δταν μά
λιστα αυτή συνεπάγη πρδς τήν ύψηλήν και κοινωνικήν 
τάξιν και μεγάλην περιουσίαν.

Και είς τδν τεταραγμένον αύτής νοΰν παρήρχοντο 
ώς φάσματα Απατηλά τά τοσοΰτον διάφορα πρόσωπα

1 τά όποια εϊδεν είς τάς αίθουσας τής αύτοκρατορίσσης.
Και διά τδν Χριστιανόν έπίσης είχεν έπισυμδή εύτυ- 

χήςτις μεταβολή. Τήν έξασθένησιν αύτοΰ είχε διαδε- 
χθή νέα δύναμις καί τήν θλίψιν τδ μειδίαμα................   .
Ώ ναίΙ έπρεπε νά τούς θαυμάζωσι, καθότι άφήσαντες 
εαυτού; πρδς στιγμήν νά ζήσωσιν, Ανέλαβον παρευθύς 
τήν ίλαρότητα έκείνην, τήν δποίιν οί χαρακτήρες των 
άπδ τοσούτου χρόνου ήγνόουν.

Δέν ώμίλουν μέν, άλλά τά στήθη αύτών ήσαν κατα- 
τεθλιμμένα κα! δταν κίνησίς τις τής άμάξας έπλησία- 
ζεν άλλήλους, δ Χριστιανός έφριττεν.

‘Ο νέος σύζυγος έδωσε τδν βραχίονα είς τήν σύζυ
γόν του διά νά διέλθη τήν στοάν, ήτις διεχώριζε τά 
δώματά του, φθάσας δέ είς τήν θύραν ταύτην, ήτις πο
τέ δέν ήνοίγετο δι’ αύτδν, δέν ήδυνήθη νά μή εΐπη μετ’ 
δδύνης.

— Τώρα!
Καί ή 'Ελένη ίσως άκουσίως έκράτησε τήν χεϊρα, 

τήν δποίαν αύτδς τη έπρόσφερεν ινα τδν άποχαιρετήση. 
Ήνοιξε τήν θύραν, καί είσήλθεν, δ Χριστιανόν δέ τήν 
ήκολούθησεν δλος τρέμων, καί εύρέθη έντδς κοιτωνος 
μικρού μέν καί άπλοΰ, άλλ’ δστις έφαίνετο δτι μετεί
χε τής αγνής ούσίας τής κατοικούσης αύτδν.

Ουτω χωρίς νά προφέρωσι λέξιν έκάθησαν Αμφότε- 
ρο: έπί άνακλιντήρος· λυχνία δέ τις έρριπτεν έν τω θα- 
λάμφ τδ λευκόν αύτής φως, ένώ αί Ακτίνες τής σελή
νης διεπέρων τδ λεπτόν ύφασμα τών παραπετασμάτων 
Ύπήρχεν δμως κατά τήν σιωπήν τής νυκτός, καί τδ 
Απόρρητον τής Απροβλέπτου ταύτης συνεντεύξεως, η
δονικόν τι ένθουσιώδες καί έπίσημον, τδ δποϊον έλά- 
λει έντόνως πρδς τήν ψυχήν.

Και δ Χριστιανός ήνωμένας έχων τάς χεΐρας έθεώ- 
ρει τήν ‘Ελένην ώς τδ ευσεβές τέκνον θεωρεί τήν θεο- 
μήτορα, ώστε δέν ήδύνατο ν’ άποσπάση τούς δφθαλμούς 
άπδ τδ θελκτικόν πρόσωπόν τοϋ προσφιλούς αύτω 
δντος.

— ‘Ελενήμου! έψιθύρισε τέλος.
— Χριστιανέ· είπεν αυτή μέ πάλλουσαν φωνήν.
Ένταΰθα έπήλθε διακοπή τις καθ’ήν αί καρδίαι αύ

τών έπαλλον έκ συμφώνου.
‘Ο Χριστιανός έπανέλαβε.
— Σας εύγνωμονώ δτι μέ Αφήσατε νά είσδύσω είς 

τδ άδυτον τοΰτο, τδ δποϊον καθιερώσατε διά τών 
δεήσεών σας. Ώ ! εύχαριστώ, εύχαριστώ !...............
.... Ένταΰθα λοιπόν είναι ή συνήθης ύμών κατοι
κία ............... Ένταΰθα λοιπόν έκχύνονται οί ύμέ-
τερο: διαλογισμοί. Φιλτάτη , φιλτάτη Ελένη , σύ 
είσαι δ άγγελός μου.................. Πλήν δχι, κακώς
ποιων δμιλώ ουτω;· έκεΐνο τδ δποϊον έπράξατε ανα
κουφίζει τήν ι^θλιμμένην ψυχήν μου. Μέ θεωρείτε 
μετ’ έκπλήξεως, ίσως δέ καί μετά τρόμου, πλήν μή 
φοβήσθε πλησίον έμοΰ, πλησίον τοΰ καλλιτέρου φίλου 
σας. Ώ θεέ · έγώ νά σάς Ατιμάσω, καί δια τούτου 
τοΰ τρόπου ν’ ανταμείψω τήν ήμετίραν Αγαθότητα.......
θέλω είσθαεΐ πολύ ένοχος· ύμεΐς δμως μέ γνωρίζετε, 
καϊ ήξεύρετε δτι προτιμώ ν’ άποθάνω παρά νά βλάψω 
ύμας, ήτις Αξιώσατε νά μή μέ φύγητε πλέον.

Καί παρετήρει τήν Ελένην, τής δποίας ή καλλονή 
είχε λάβει διά τής συγκινήσεως χαρακτήρα σχεδόν 
ούράνιον.

Ή Ελένη έκλινε πρδς αύτδν ψιθυρίζουσα·
— Χριστιανέ......
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’Αλλ’ αίφνης άφήκε κραυγήν φριχώδη και άνεσηκώθη 
ώς νά τή ένεφανίσθη φάσμα.

— Φύγε — φύγε, είπε — φύγε, έάν δέν θέλης νά 
γείνω ένοχες, νά γείνω έπίορκος.

Ό Χριστιανός άπηλπισμένος, άλλ' αδυνατών ν' άν- 
τείπη εις τήν διαταγήν ταύτην, ή μάλλον είς τήν Ικε
σίαν ταύτην, έσηκώθη, χαί έφερε τδ βινομακτρον είς 
τούς πλήρεις δακρύων δφθαλμούς αύτοΰ· έπειτα δέ 
χωρίς νά είπη οίίτε λέξιν άπεσΰρθη εις τά δώματά του.

ΣΤ.

Τήν ίπαύριον φρικώδης ταραχή ήκουετο είς τήν οι
κίαν ταύτην τήν πρδ πολλοϋ ήσυχάζουσαν.

Άφ’ ου πολλά! ώρα: παρήλθον χωρίς ή κυρία δέ 
Μινλειν νά προσκαλέση τήν θαλαμηπόλον αυτής· αίίτη 
ανησυχούσα άπεφάσισε νά είσέλθη εις τδν κοιτώνα, ο
πού ευρε τήν 'Ελένην έξηπλωμένην έπί τής κλίνης, ψυ 
χράν καί ώς κοιμωμένην, τοσοϋτον ο’. χαρακτήρες αυ
τής μετεϊχον άγγελικής άγνότητος.

Έπί τής παρά τή κλίνη κείμενης τραπέζης ήτον 
φιάλη, έμπεριέχουσα τδ δηλητήριον, καί έπιστολή έσ- 
φραγισμίνη καί έπιγεγραμμένη πρδς τδν Χριστιανόν.

Οταν δέ ή απελπισία τούτου τω έπέτρεψε νά συνέ
νωση τάς δυνάμεις καί νά βίψη τδ βλέμμα εις τήν έπι- 
στολήν ταύτην τοΰ αιωνίου άποχαιρετισμοΰ, άνέγνωσε 
τά ακόλουθα·

« Χριστιανέ, όν εύγενές, καί άγαθδν, συγχώρησαν 
είς τήν δυστυχή 'Ελένην νά σ' άφήση μόνον έπί τής 
γής, καθότι πράττουσα τούτο έκπληροΐ θυσίαν άναπό-
φευκτον. ΊΙ παρελθοϋσα εσπέρα μ' έδίδαξεν δτι δέν 
άνήκον πλέον εις έμαυτήν, καί δτι ήθελα παραβιάσει 
ιερόν ορκον.... Λοιπόν φεύγουσα σέ, φεύγω έμαυτήν. 
Θέλεις υποφέρει, αλλά τουλάχιστον θέλεις διατηρήσει 
τήν πρδς εμέ ύπόληψίν σου. Ύγίαινε Χριστιανέ, απο
θνήσκω..........διότι σέ ήγάπων. »

Ν. Γ. Μ.

καιρός τής μετάνοιας άπέστη πλέον άπ’ έμοϋ. Ό φό
νος μου έγείρετο όπισθέν μου ώς άπειλητικδς σκό
πελος , καί μοΰ άπέκλειε διά παντός τήν όδδν 
τής τιμής καί τοΰ καθήκοντος... Τήν στιγμήν ταύτην 
δ δδηγός μου άνεφάνη καί μ’ έκαμε σημεϊον νά τδν 
άκολουθήσω. Τότε δέν είχον πλέον νά έκλέξω. Φθά- 
σαντες είς τδ έδαφος τής κλίμαζος, έτράπημεν εις 
στενόν τινα και σύντομον δρόμον, ό όποιος μετ’ δλί- 
γον μάς έφερεν είς είδός τι πλατείας χλοησκεποΰς. 
’Ενταύθα περί τινα έοτίαν ήσαν εξηπλωμένοι δεκαο
κτώ έως είχοσιν άτομα.

—’Αδελφοποιτοί, είπεν δ όδηγός μου, σάς παρουσιά
ζω τόν Χριστιανόν Βόλφιον, τδν κάπηλον τοΰ ‘Η
λιου· πρέπει τά τδν παραδεχθήτε είς τήν συντροφι
άν μας I

Απαντες συνεθλίβησαν περί έμέ , καί άνδρες 
καί γυναίκες, απαντες μοί παρεΐχον τάς μεγαλητέ- 
ρας τιμάς. "Εκαστος ήθέλησε νά πίη είς ύγείαν μου 
καινά πανηγυρίση τήν έλευσίν μου. Τδ γεΰμα τδ ό
ποιον ήτοίμασαν, συνέκειτο έκ τών ήδονικωτέρων ε
δεσμάτων. Ή δέ χαρά καί ή ήδονή έφαίνετο έμψυ- 
χώνουσα δλον τδ σκυλολόγιον τοΰτο, τό έν πλήρε: 
άρμονία ευρισκόμενον. Μ’ έθεσαν μεταξύ δύο γυναι
κών, τάς όποιας ύπέθεσα ότι θά ήσαν τά έκτρώματα 
τοΰ φύλου των άλλ’ όποια ύπήρξεν ή έκπληξίς μου, 
δτε είδον, έν μέσω τοΰ τοιούτου είδ-χθοΰς συρφετού 
τά δύο ώραιότερα τής φυσεως πλάσματα, τά όποια 
δύναταί τις νά φαντασθή ; ‘II Μαργαρίτα, ή μεγάλη - 
τέρα καί ή χαριεστέρά, ήτον άνύπανδρος μόλις εί- 
κοσιπενταετής· δυστυχώς όμως εΐχεν γλώσσαν αναί
σχυντου καί χειρονομίας άσελγεις. ‘Η Μαρία, ή νεω- 
τέρα ήτον ΰπανδρος· άλλ’ εΐχεν έγκαταλείψει τδν 
σύζυγόν της, οστις τήν μετεχειριζετο κακώς. Έχουσα 
δέ τήν έξοχωτέραν ώραιότητα, άλλ’ ώχρά καί ισχνή 
ούσα, έπραττεν δλιγώτερα τής προπετοϋς γείτονός 
της. Άμφότεραι όμως άμιλλώντο τοσοϋτσν είς τήν 
φιλαρέσκειαν, ώστ’ έδυνήθησαν νά μέ πλανέσωσι.

— Βλέπεις, αδελφέ, μ’ είπεν ό άνθρωπος, δςτις 
μέ είχε φέρει, πώς ζώμεν ένταΰθα, καί ταϋτα πράτ- 
τομεν καθ’ έκάστην, δέν λέγω τήν άλήθειαν αδελ
φοποιτοί ; »

— Μάλιστα, άπεκρίθη δλον τδ σκυλολόγιον. »

— ’Εάν άποφασίσης νά μείνης μέ ήμάς, θά γίνης 
αρχηγός μας· ήμην εγώ μέχρι τοΰδε, πλήν σοί παρα
χωρώ τήν θέσιν μου.

« ζΗ κεφαλή μου ήτο διάπυρος, ό εγκέφαλός μου 
έσκοτίζετο άπδ τοϋ οίνου, καί αί αισθήσεις μου ύπε- 
ρεςήπτοντο ύπό βίαιων έπιθυμών. ‘Ο κόσμος μέ ά- 
πεστράφη ώς έξώλη, έσκέφθην, ένταΰθα θά ευρώ α
δελφικήν υποδοχήν καί ίσως τήν ευτυχίαν, τδ τι άλλο 
λοιπόν δύναμαι νά έκλέξω; Πανταχοΰ άπήντων τδν 
θάνατόν μου, έδώ τουλάχιστον θά δυνηθώ νά πωλήσω 
άκριδά τήν ζωήν μου. Ευθύς λοιπόν άπεφάσισα τδ τί νά 
πράξω. —■ ’Αδελφοποιτοί, είπον, σάς ευχαριστώ διά 
τήν καλήν υποδοχήν σας, συναινώ προθύμως νά μείνω 
μαζή σας, ύπδ τδν ορον δμως τοΰ νά μέ παραχωρή- 
σητε τήν χαρίεσσαν γειτόνισσάν μου. "Απαντες συνή- 
νεσάν είς τήν έπιθυμίαν μου, καί έγεινα δ έραστής κό
ρης άσέμνου καί δ αρχηγός συμμορίας ληστών............

Ο ΕΓΚΛΙΙΜΑΤΙΑΣ,
ΑΛΗΘΕΣ ΙΣΤΟΡΗΜΑ

Ί’.τό Σχι.Μρου.

(Συνέχεια, ιδε φυλ. 94 )

« 'Έμεινα μόνος έμπροσθεν τοΰ βαράθρου. ‘Η 
βαθεΐα αύτη άβυσος, ή τοΰ λοιποΰ ώφείλουσα νά 
μοί χρησιμεύση εις άτυλον , μοί έφένετο καταγώ
γιου τοΰ όίδου, έν ω, απαξ μόνον είσελθών, δέν εί 
χον τλέον έλπίδα έλευθερώσεως. Ήθέλησα νάφύγω· 
καί ήπλωνον τήν χεΐρα διά νά σύρω τήν κλίμακα 
πρδς έμέ, όπως άργοπορήσω πάσαν κατ’ έμοΰ κα- 
ταδίωξιν, δτε μ’ έμπόδισεν ή πικρά αυτή σκέψις- 
«‘Ο δολοφόνος έχει άκόμη τίποτε νά κινϊυνεύση; » 
καί δ βραχίων μου κατέπεσε, διότι είχον καταόληθή. 
Ήκουον περιθροοϋντας τήν ακοήν μου μανιώδεις γέλω- 
τας, ώς άπδ καταχθόνια βασίλεια έξερχομένους. Ό

Α.
Παρασιωπώ όλα τ’ άνουσιουργήματα , δσα ζων 

μετά τών ληστών έπραξεν, εάν καί γυμνήν τήν κα
κίαν ό αναγνώστης μου ίδεασθή, δέν θά λάβη πλήρη 
έννοιαν τοΰ άτόμου τοϋ κακούργου τούτου. "Αλλως τε 
ό δυστυχής, οστις βίπτεται τόσον ταχέως είς τήν ά- 
βυσον, δυναται ευκόλως νά συγχωρήση είς έαυτδν πρά
ξεις, καταστρεπτικάς πρδς τήν άνθρωπότητα. »

*0 Βόλφιος έπροξένησε τρόμον είς τά περίχωρα. 
Αί συνεχείς προσδολαί του έτάοαττον τήν ήσυχίαν τών 
κατοίκων, καί αί μεγάλοι δδοϊ δέν ήσαν πλέον άσφα- 
λεΐς. Τδ όνομα τοΰ καπήλου τοΰ ‘Ηλιου κατήντησεν ή 
φρίκη τών χωρικών, καί ή δικαιοσύνη άνωφελώς έπε- 
χώρησε νά τδν κοταδιώξη, δ πανούργος ληστής ήξευρε 
ν’ άποφύγη δλας τάς ένεδρας, ώστ’ έτάχθη ποσότης 
χρημάτων δ.ά τήν κεφαλήντου. ΤότεδΒόλφιος διέδοσεν 
δτι είχε κάμει συνθήκην μετά τοΰ διαβόλου., ’Επειδή 
δέ τδ μέρος τής Γερμανίας, ένθα συμβαίνει ή Ιστορία 
αυτή, ήτον όχι τόσον πολιτισμένον. έπιστεύθη ευκό
λως δ χονδροειδής ουτος μύθος, καί δ Βόλφιος ήτον 
άσφαλής· διότι ούδεΐς έπεθΰμει νά γνωρισθή μέ σύν
τροφον τοΰ διαβόλου.

‘Ο Βόλφιος έζησεν έν έτος μετά τοΰ σκυλολογίου 
τούτου’ άλλά τδ άθλιον αύτδ επάγγελμα τω έγει- 
νεν άφόρητον έπί τέλους. Ουδέ ή άρχηγία τής συμμορίας 
τής όποιας προίστατο τδν ευχαριστεί, διότι κατ’ άρ- 
χάς μέν, δτε τδ δέλεαρ τής ψευδούς έπιφανείας τδν 
έμέθυσεν, ένόμισεν δτι εύρε τδ εύ ζείν καί τήν ευτυ
χίαν, άλλ’ άκολούθως έννόησεν είς ποιαν ύπέπεσεν 
άπάτην. Ή πείνα και ή άθλιότης έπολιόρκησε τήν 
συμμορίαν του καί αυτόν άκόμη· συνεχώς δέ ήτον ύπο- 
χρεωμένος νά ριψοκινδυνευη τήν ζωήν του δπως προ- 
μηθευθή τροφήν ενός μόνου προγεύματος, καί ή τροφή 
αυτή έπήρκει μόλις πρδς άπόσβεσιν τής πείνας του. 
•Η άδελφική άρμονία, τήν όποιαν έπίστευσεν είς τούς 
συντρόφους του, ύπάρχουσαν τήν ήμέραν τής έλεύσε- 
ώς του, εΐχεν έξ όλοκλήρου άφανισθή καί τήν διεδέ- 
χθη δ φόβος καί ή ζηλοτυπία, αί όποια: άνεστάτονον 
τδ καταγώγιον τούτο. ‘Ο Βόλφιος δέν ήγνόει δτι με
γάλη έτάχθη αμοιβή διά τήν κεφαλήν του, καί δτι 
άν ό τοιοΰτος ήτον συνένοχός του τω παρεχωρείτο πλή
ρης άμνηστεία. Τοΰτο ήτο δέλεαρ άρκετά ισχυρόν καί 
ικανόν νά έπηρεάση τοσοϋτον δυστυχείς. συντρόφους. 
Ό δύστηνος συνησθάνετο δλον τδν κίνδυνον τής θέ· 
σεώς του· δ ύπνος έφευγεν άπδ τά βλέφαρά του καί 
ή ζωή του κατεταράσσετο ύπδ άκαπαύστων άγωνιών. 
Τδ άποτρόπαιον φάσμα τής άπιστίας έσειε τάς βαρείας 
άλύσεις περί αΰτδν καί τδν έβασάνιζε διηνεκώς. ‘Η 
κοιμωμένη μέχρι τοΰδε φωνή τής συνειδήσεώς του ή- 
γέρθη έκ νέου είς τήν ψυχήν του, καί τδν έφερε είς 
μεταμέλειαν. Ολον τδ μίσος τδ όποιον άλλοτε ήσθά- 
νετο κατά τοΰ άνθρωπίνου γένους έστράφη ήδη καθ’ 
έαυτοΰ, καί μή έχων πλέον δύναμιν νά καταρασθή τινα 
έσυγχώρει τήν φύσιν άπασαν.

•Η κακία εΐχεν άποπερατώσει τδ έργον της, τδ δέ 
άγαθδν αίσθημα, φυσικόν τω Βολφίφ δν, έθριάμβευεν 
ολίγον κατ’ δλίγον έπί τής θλιβερά; πλάνης του. Ήρ- 
χισε νά έννοεΐ τδ μέγεθος τοΰ έξευιελισμοΰ είς δν 
κατήντησε, συχνή μελαγχολία διεδέχθη τήν μανιώδη 
άπελπισίαν του καί ήρχισε νά καταλαμβάνηται ύπδ 
δδυνηράς λύπης, συλλογιζόμενος τήν άπώλειαν τοΰ 
παρελθόντος. Όθεν, είς τδν έσχατον καταντήσας έξευ-

τελισμδν, ήτον ίσως τότε πρδς τδ καλόν έπιββεπέ- 
στερος ή έν τή στιγμή τής πρώτης αμαρτίας του.

Περί τδν χρόνον τούτον είχε κηρυχθή δ έπταετής 
πόλεμος, και οί πολεμισταί είσαν πολυάριθμοι. ‘Η πε- 
ρίστασις αύτη ένεποίησεν έλπίδα τινά είς τήν καρδίαν 
τοΰ Βολφίου, οστις έγραψεν είς τδν πρίγκηπα έπιστο- 
λήν τοιαΰτα περιέχουσαν.

« ’Εάν ή γενναία εύνοια δέν νομίση άνάξιον νά κα- 
ταβή μέχρις έμοΰ, έάν έγκληματίας, οιος έγώ, δύναται 
άκόμη νά ένδέχεται δτιένδέχεται νά γείνη άξιος τοΰ οί
κτου σας, δέχθητε μετ’έπιεικείας πρίγκιψ, τήν αίτησιν 
ληστοΰ τίνος καί φονέως, τδν όποιον οί νόμοι κατεδί- 
κασαν είς θάνατον, καί τδν όποιον ή άγχόνη έπιζητεϊ. 
Ερχομαι ταπεινώς νά ικετεύσω τήν ύμετέραν ύψηλό- 

τηια νά μέ δεχθή ώς έθελοντήν είς τδν στρατόν της, 
όχι διότι φοβούμαι τδν θάνατον, έξεναντίας ή ζωή μέ 
κατήντησε μισητή· άλλά θά μ’ είναι δδυνηρδν ν’ άπο- 
θάνω θάνατον δμοιον τοϋ έπονειδίστου βίου μου. ’Επε- 
θύμουν νά ζήσω δπως έξιλεώσω τούς νόμους, τούς 
όποιους παρεβίασα, καί τδν θεόν, κατά τοΰ όποιου 
έξανέστην. Ή τιμωρία μου θά είναι παράδειγμα μόνον 
διά τδν κόσμον, καί οΰχί άποζημίωσις διά τά δσα έ- 
πραξα κακά. Ήδη μισώ τήν κακίαν, καί ένθέρμως 
έπιθυμώ νά έζων έντίμως καί έναρέτως. "Εδειξα άρ- 
κετήν ευφυΐαν καί ικανότητα δπως κατασταθώ έπί- 
φοβος είς τήν πατρίδα μου' άλλ’ έλπίζω δτι έχω τήν 
αύτήν εύφυίαν καί ικανότητα νά γίνω ώφέλιμος είς 
αυτήν.

« Γνωρίζω δτι άπαιτώ άνήκουστόν ττ, δτι είμαι 
άξιος θανάτου καί δτι άνήκω είς τήν δικαιοσύνην- άλλά 
δέν θά έμφανισθώ έμπροσθέν σας σιδηροδέσμιος· είμαι 
είσέτι έλεύθερος, καί σάς άποτείνω ικεσίαν, καί άν 
σάς ζητώ χάριν, μή νσμίσετε δτι τδ κάμνω κοινούμε- 
νος άπδ φόβον. Ήξεύρω δτι είμαι άξιος τής τύχης 
μου, πλήν μόνον θά ύπενθυμίσω είς τούς δικαστάς μου 
δτι άπδ τότε ήρχησα νά ήμαι έγκληματίας, άφ’ δτου 
ή μέλαινά κατ' έμοΰ ψήφος των μοί άφήρεσε διά παν
τός τήν τιμήν. Έάν δέν μέ έμεταχειρίζοντο τόσον 
σκληρώς. ίσως σήμερον δέν θά ήμουν άναγκασμένος 
νά έπικαλεσθώ τήν επιείκειάν σας. Έάν συναινήτε είς 
δ,τι γονυπετώς καί μετά θερμής καρδιάς σάς έξαι- 
τοΰμαι. διακοινώσατέμοι το διά διακηρΰξεως, καί θά 
έλθω είς τήν πρωτεύουσαν πεποιθώς είς τδν πριγκι- 
πιακδν λόγον σας. Εί δ’άλλως, ή δικαιοσύνη άς πράξη 
τδ καθήκον της καί έγώ θά πράξω τδ έδικόν μου. β

‘Η παράκλησις αυτή, ώς καί πολλαί άλϋ.αι, δέν 
έτυχον άπαντήσεως. ‘Ο Βόλφιος, έπολέσας πάσαν 
έλπίδα, άπεφάσισε νά διαβή τά σύνορα και νά ζητήση 
υπηρεσίαν εις Πρωσσίαν. Μετ’ ου πολύ έφθασεν είς 
πόλιν τινά μικράν, ένθα άπεφάσισε νά διανυκτερεύση.

‘Η ενδυμασία του, συγκειμένη άπδ τά προϊόντα τών 
λησειών του, ήτο κατά τι κωμική καί καταπληκτική 
συγχρόνως. Είς τήν θέαν τοΰ άλλοκότου τουτου πε- 
ριηγητοΰ, δ πυλωρός τής μικράς ταύτης πόλεως, ε- 
γεινεν εις άκρον περίεργος. ‘Ως έξησκημένος είς τήν 
ύπηρεσίαν;; ήτο μέγας φυσιογνώμων, καί τδ ώς τδ 
τοΰ ιερακος βλέμμα του σπανίως ήπατάτο. Τδ πρώ
τον του κίνημα, ίδόντος τδν Βόλφιον, ύπήρξε νά κλείση 
τήν είσοδον καί νά τω αίχήση τδ διαβατήριόν του. 
Ό Βόλφιος δέν ήτον έξ έκείνων οίτινες εύρίσκονται 
άπροπαρασκεύαστοΓ έφρόντισε καί προύμηθεύθη δια- 
βατήριον παρά τίνος έμπορου, τδ όποιον εΐχεν έπι· 
θεωρήσει πρό τίνος- άλλά καί τοΰτο δέν ήξήρκει πρδς
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έξαπάτησιν τοϋ υπαλλήλου, Ό Άργος τής πύλης 
έπίστευσε μάλλον τήν έντύπωσιν του, καί ώδήγήσε τόν 
Βόλφιον εις τό δημαρχείου.

Ό αρχών έξέτασε τό διαβατήριον καϊ τό εδρε κα
λόν. Ήθέλησε νά ϊδη τόν Βόλφιον διά νά τδν έξετάση 
περ: τοϋ τόπου τδν όποιον είχεν έπισκεφθή, δ τό- ■ 
πος οδτος ήτο τδ θέατρον τοΰ πολέμου και δ αρχών 
έφιλοτιμεΐτο νά ήναι δεινός περί τά πολιτικά κα! νά 
γινώσκη τάς ειδήσεις πρΙν τάς μάθουν άλλοι.

Έν τούτοις δ Βόλφιος έπρόσμενεν έμπροσθεν τής 
θύρας τοϋ δημαρχείου. ‘Ο όχλος είχε πέριξ του συ- 
σωρευθή. ‘Ο παράδοξος Ιματισμός του ήτο τδ θέαμα 
όλων τών συνομιλιών. Τά βλέμματμ τών περιέργων 
μετέβαινον άπδ τδν Ιππέα είς τδν ίππον άλληλοδια- 
δόχως, οίτινες και δέν ήδύναντο νά παύσωσι παρα- 
τηροΰντες. Δυστυχώς διά τδν Βόλφιον, δ ίππος, έπ! 
τοϋ όποιου ίππευε ώς και τά λοιπά τής ένδυμασίας 
του, ήσαν προϊόντα τών ληστειών. Έφαντάσθη οτι 
τδν έγνώριζον ή πρόσκλησις δέ τοϋ άρχοντος έκείνου 
άπέδειξεν άληθή τήν γνώμην του ταύτην. Έπίστευ- 
σεν δτι είχεν άνακαλυφθή τοΰ διαβατηρίου του τδ ψεύ
δος κα! οτι θά τδν συνελάμδανον. ‘Ο Βόλφιος έκέν- 
τησε τδν ίππον του μέ τους δύο πτερνιστήρας καί 
άνεχώρησε καλπάζων. ‘Η έσπευσμένη αυτή φυγή έξή- 
γείρε κοινήν ταραχήν.

— Αύτδς είναι κατάδικος, δςτις φεύγει κρυφίως, 
ανέκραξαν πανταχόθεν, στάσου ! στάσου I Και έκα
στος ή'ρχισε νά τδν καταδιώκει. Ό Βόλφιος είχε πρό- 
χωρήσει, έπρόκειτο περ: ζωής και θανάτου. Ένέπηξε 
τούς πτερνιστήρας είς τά πλευρά τοϋ ίππου του, και 
εύρέθη είς τήν καταπρώτον παρουσ'.ασθεΐσαν όδόν. Ήδη 
δέ οί διώκοντές τον έχασαν τήν αναπνοήν των και ά- 
πελπίσθησαν νά τδν συλλάδουν. ‘Ο Βόλφιος ένόμισεν 
έαυτδν σωθέντα, δτε νέον έμπόδιον τδν έκαμε νά σταθή 
εύρεθεις είς αδιέξοδον στενωπόν, ήναγκάσθη νά έπα- 
νέλθη δθεν άναχώρησεν.

Τδ συμβάν τοΰτο άνεστάτωσε τήν πόλιν δλην. Πολυ
άριθμοι συναθροίσεις έγένοντο πανταχοΰ κα! τδ πλήθος 
ηύξανε καθ’ έκάστην στιγμήν. Ό Βόλφιος ήθέΧησε νά 
άνοιξη δίοδον, διά μέσου αύτοΰ, έξήγαγε πιστόλιον έκ 
τοΰ κόλπου του, κα! ήπείλησεν δτι θέλει πυροβολήσει 
κατά τοΰ πρώτου πλησιάσοντος. Τοιαΰτα βλέπον 
τδ πλήθος, έμεινεν σιωπηλόν. Ούδεις έτόλμα νά προ- 
χωρήση· μετ’ δλίγον δμως, άνήρ τις τών άλλων γεν
ναιότερος, έχύθη κατ’ επάνω του κα! τδν άφώπλισε. 
Τότε τον ώδήγησαν είς τδν διοικητήν.

— Τίς είσαι ; τδν ήρώτησεν έκεϊνος μέ απότομον 
τρόπον.

—Είμαι άνθρωπος άποφασισμένος νά μήν άποκρίνω- 
μα: παρ’ δτε μέ δμιλοΰν μέ εύγενέστερον τρόπον, 
ύπέλαβεν ό Βόλφιος.

—Ή έσπευσμένη φυγή σου σέ καθιστά ύποπτον. Διά 
ποιαν αιτίαν έφυγες ουτω ;

— Δέν ύπόφερον πλέον νά μέ περιγελούν αυτοί οί 
ανόητοι.

— Έφοβέρισες δτι θά πυροβολήσεις.
— Τδ πιστόλιον μου δέν ήτο γεμάτον.
Τωόντι τδ δπλον του ήτο κενόν.
-— Διατί φέρεις δπλα έπάνω σου ;
— Διότι κατέχω πολύτιμά τινα πράγματα κα! 

μέ προειδοποίησαν νά προφυλάττομαι άπδ τδν περίφη
μου κάπηλον τοΰ ‘Ηλιου,

— Αί άποκρίσεις σου τίποτε δέν άποδεικνύουν.

— Έπικυρώ τούς λόγους μου.
— ’Έχεις τίποτε νά είπης περισσότερον ;
-Όχι- ,
— Θά ύπάγης είς τήν φυλακήν.
— Ελπίζω, κύριε διοικητά, δτι, έάν ύπάρχη άκό

μη δικαιοσύνη τις είς τδν τόπον τούτον, θά μοί άποδοθή.

Ε'.

Τήν έπαυριον δ διοικητής έσκέφθη δτι δ ξένος, τέ
λος πάντων ήδύνατο νά ήναι άθώος, κα! δτι οί ολίγον 
τι αύστηρο! λόγοι τους όποιους άπεύθυνεν είς αύτόν 
τδν είχαν ίσως παροργίσει.

Διέταξε νά έλθη δ Βόλφιος έκ νέου έμπροσθέν του 
άποφασίσας τήν φοράν ταύτην νά τδν μεταχειρισθή 
μετά πλειοτέρας ποσηγορίας.

— Χθές σάς ώμίλησα ίσως δλίγον τραχέως, τώ 
είπεν' άλλ’ οί νόμοι μας είναι αύστηρο! κα! τδ συμ- 
βεβηκός σου έπροξένησε θόρυβον. Έπεθύμουν νά μοι 
έλεγές τι πρδς δικαιολογίαν σου.

— Τίποτε δέν έχω νά είπώ περισσότερον.
— Τδ καθήκον μου τότε μέ διατάττει νά πληρο

φορήσω περ! τούτου τδν ήγεμόνα και νά σέ κρατήσω 
έκ νέου ένταΰθα δέσμιον μέχρι τής άπαντήσεώς του.

‘Ο Βόλφιος έσκέφθη στιγμάς τινας. Βίαια τις δια
μάχη έφαίνετο έν έαυτώ συγκροτουμένη. Τέλος στρα
φείς πρδς τδν άρχοντα.

— Κύριε, είπεν, χθές δέν ήμπόρεσες ούτε λέξιν 
ν’ άκούσης έκ τοΰ στόματός μου· άλλά σήμερον ή 
πρδς έμέ άγαθοεργία σου μέ συγκινεΐ μέχρι τοΰ μυυ 
χοΰ τής καρδίας μου, πιστεύω δτι είσαι καλός κα! γεν
ναίος.

— Κα! λοιπόν, τί έχεις νά μοΰ είπης ;
— Πρδ καιρού έπεθύμουν νά εΰρω άνθρωπον ώς 

σέ. Συγχωρήσατέ μοι νά σάς σφίγξω τήν χεϊρα.
— Τέλος, τί ζητείς άπ’ έμέ ;
— Γέρον, έξηκολούθησεν δ Βόλφιος μέ συγκίνησι», 

ή κόμη σου έλευκάνθη έκ τής ηλικίας, τδ μετωπόν 
σου είναι σεβάσμιον. Έπΐ τής γής ταύτης πολλά έτη 
έχεις ζήσει, κα! πολλά υποφέρει, δέν είναι ουτω ; 
κα! έν τούτοις έμεινες φιλάνθρωπος.

— Τί σκοπεύεις νά μοϋ είπης ;
— Έχεις τδν ένα πόδα έν τώ τάφω, δλίγα βή

ματα μόνον χρειάζεσαι νά φθάσης είς τήν αιωνιότητα 
μετ’ δλίγον θά έχεις άνάγκην τοϋ θείου έλέους, γέ
ρον· ί θά άποποιηθής λοιπόν και σύ τδ έλεος άπδ 
δυστυχή ώς έγώ ;

— Τί θέλεις νά μή είπης ; μέ έκπλήττεις !
— Γράψε είς τδν πρίγκηπά σου, δτι μέ συνέλαβες· 

είπέ τω δτι ύπήρξα έγώ αύτδς δ κύριος κατήγορός μου- 
Εΐ'θε ό θεός νά τδν έλεήση μίαν ήμέραν ώς έγώ ήδη 
έπιθυμώ νά μέ έλεήση αύτδς, δέου ύπέρ έμοΰ, γέρον, 
κα! μή καταρασθής τδ όνομα, τδ δποϊον μέλλω νά 
προφέρω : Είμαι δ Χριστιανός Βόλφιος δ κ ά π η λ ο ς 
τοΰ ‘Ηλιου.

Π. Η.

ΔΟΚΙΜΙΟΝΠΕΡΙ ΝΕΑΣ ΤΙΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΥΠΟ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΡΕΒ ΥΙΑΕ-ΠΑΡ1ΣΟΪ. 

Μεταγρασθεν έχ τοϋ ΓαΛ.Ιιχον

Ύπδ I. Δ. ΚΙΓΑΛΔΑ.

“ La medecine est utile a lous, 
el elle s’ aplique A lous.,,

(Bordeu)

“ Discile ... el causas cognosci- 
te verum,
Quid sumus.» (Persius, sal III).

Πρδ δύο ώς έγγιστα ετών ουνέπεσε νά λάβω συνε
χείς σχέσεις μέ τινα Ισπανόν ιατρόν,ού τίνος τδν πατέ
ρα είχα γνωρίσει είς Μαδρίτην κατά τάς μεγάλας τής 
Αυτοκρατορίας μάχας. Ό ιατρός ούτος ήτον αρκετά 
πεπαιδευμένος, κα! πρδ πάντων ήτον προικισμένος μέ 
σπάνιον βαθμόν εύθυφροσυνης, καϊ δρθοτάτην κρίσιν. 
Άφοΰ συνδιελέχθημεν περ! διαφόρων αντικειμένων ια
τρικής, φιλοσοφίας κλ. ή ομιλία έστράφη, άκόντων 
ήμών, ιν’ ούτως ειπω, έπ! πολιτικών ή δημοσίων υπο
θέσεων, αιτινες, τελευταίου, είσι πάντοτε ήμέτεραι 
ΰ ποθέσεις.
- Όχι, δέν καταλαμβάνω, μο! έλεγεν ό πέραν τών 

Πυρηνέων ένοικων αξιότιμος ούτος συνάδελφος, πώς ή 
τοσοΰτον πλούσια, σοφή κα! καλλίτεχνος Γαλλία, δύ
ναται νά θέλη έαυτήν καταδεδικασμένηνείς κατάστασιν 
άκαταπαύστου κρίσεως, ήτις άντί νά συντελή είς τήν 
πρόοδον, βραδύνει μάλλον αύτήν καθ’ δλους τούς κλά
δους καί καθ’ ολας τάς έπιστήμας.

— Φίλε δμότεχνε, τδν άπήντησα έγώ, χωρίς νά 
έπεμβώμεν είς τήν πολιτικήν έπιστήμην, τοΰθ’ δπερ 
δέν αρμόζει ένταΰθα, κα! κατά τής δποίας τρέφω έμ
φυτον άποστροφήν, σοι λέγω ότι διά νά έμβατεύσης τδ 
τοσοΰτον έκπλήττόν σε ώς κα! πολλούς άλλους τοΰτο 
άπόκρυφον, πρέπει νά προσφύγης είς τήν ιατρικήν, δη 
λαδή είς τήν μόνην ίσως έπιστήμην, ήτις διορα έν τή 
καρδία τής άνθρωπότητος διά τής φυσιολογικής τοΰ 
άνθρώπου σπουδής. Είπε μοι παρακαλώ ή κοινωνία 
δέν είναι τάχα αύτδς δ άνθρωπος είς μεγαλητέραν τινά 
κλίμακα θεωρούμενος ; Κα! δέν είναι ίσως αληθές ότι 
οί άνθρωποι έμπεριεχονται είς αύτδν τδν άνθρωπον ; 
ή δέν είναι έπίσης άληθές ότι ενωμένοι είς πλήθος ή 
είς έθνος οί άνθρωποι παριστώσιν ώσαυτως τδ άποτε- 
λοϋν τδ φυσικόν και ήθικδν δν, τδ συνιστών τδν άν
θρωπον άτομικώς; οτι τδ ζωικόν πΰρ, ή φυσική οικονο
μία, κα! έν! λόγω ή οργανική διάπλασις είναι πάντοτε 
τά αύτά ; Υπάρχουν βεβαίως διαφοραί τινες άτομικα! 
μάλλον ή ήττον έπαισθητα'ι, συνιστώσαι τοΰθ’ δπερ κα
λείται κρασις, έξις κα! άκόμη ιδιοσυγκρασία, άν ζητής 
περισσοτέραν άκρίβειαν άλλ’ ύπάρχει κοινή τις ύπό- 
στάσις άνήκουσα είς τοώνδε ή τοιόνδε λαόν. Υπάρ
χουν διακριτικοί τινες χαρακτήρες, κλίσεις, έξεις, άν- 
τιπάθειαι, κα! έπ! τέλους μαρία σημεϊα συνιστώντα τδ 
ο,τ: δύναται νά δνομασθή εθνική κρασις. Πρόσθες δτι ή 

κρασις αυτή, ώς παντδς ατόμου, δύναται, άναλόγως 
τών περιστάσεων, τών συμβεβηκότων κα'ι τών καλών 
ή κακών τής τύχης μεταβολών, νά τροποποιηθή κατά 
διαφόρους τρόπους, δηλονότι ένίοτε μέν νά κατασταθή 
συνεσταλμένη ή ναρκωμένη, κα! άλλοτε άπ’ έναντίας 
νά φθάση είς έρεθισμδν ή κα! ύπέρτατον βαθμόν έξά- 
ψεως. Αυται είναι άρχα! άνεπίδεκτοι άμφισβητήσεως 
ώς βασιζόμενα: έπ! πείρας, στηριζομένης κα! ύπδ τής 
έπιστήμης κα! ύπδ τής Ιστορίας.

Νΰν άς έφαρμώσωμεν τάς άρχάς ταύτας είς έκα
στον έθνος, είς τδ έμδν ή τδ σδν κατ’ ιδίαν, κα! θέλο
μεν εΰρει τήν άποκάλυψιν πολλών μυστηρίων ή τήν 
λύσιν άναριθμήτων αινιγμάτων. Ούτως, άς έ'χωμεν πάν
τοτε ύπ’ δψιν ότι έκαστος λαός άποτελεϊ μονάδα 
καίτοι συνιστών άθροιστικόν τι δν' δτι έχει, ώς έκα
στον άτομον, ήθη, κλίσεις, έξεις, ίδιάζοντα είς αύτδν 
μόνον, καθώς ίδιαν γλώσσαν, νόμους και κυβέρνησιν. 
ί Τί κοινότερον ή τδ νά διαφέρη δ Ισπανός τοΰ Όλαν- 
δοΰ, τοΰ Άγγλου καί τοΰ Γάλλου, παρ’ ού μόλις δια
χωρίζεται διά τών Πυρηνέων, και δ Σινδς όλων τών 
Εύρωπαίων, καί προσέτι τοΰ γείτονός του ’Ιάπωνος ; 
‘Υπάρχει λοιπόν είς ' έκαστον έθνος θεωρούμενου ώς 
μεγάλη τις φυσιολογική μ ο ν ά ς, άθροισμά τι φυ
σικών τε και ήθικών φαινομένων, άτινα συνιστώσι τήν 
ούσίαν ούτως εϊπεΐν τοΰ έθνους τούτου ώς κα! τδν τρό
πον τής ύπάρξεώς του, κα! ταΰτα διαδηλοΰσ: τδν χα
ρακτήρα, τάς πράξεις, τδν σκοπόν και τάς έπιχειρήσεις 
αύτοΰ· Άφ’ετέρου δσον περισσότερον αί ένυπάρχουσαι 
περιστάσεις συμφωνοΰσι μέ τήν κράσιν τοΰ περ! ού ό 
λόγος έθνους, τόσον μάλλον ή είρημένη κράσις αύξά- 
νει κα! ένδυναμοΰται άναδεικνυομένη σαφέστερου καί 
μέ περισσοτέραν είτε πρδς τδ καλόν είτε πρδς τδ κα
κόν ίσχύν. Διαδέχονται οί αιώνες τούς αιώνας, αί γε
νεά! τάς γενεάς, άλλ’ ή έθνική φυσιολογική είδικότης 
μένει αναλλοίωτος. Μεταξύ λοιπόν τής ζωής λαοΰ 
τίνος κα! άτόμου ύπάρχει μεγίστη δμοιότης· και τοΰτο 
φυσικφ τώ λόγω, διότι άμφότεραι οί ζωα! αύται διοι- 
κοΰνται ύπδ τών αύτών ζωϊκών νόμων. (1) Τδ έμπό- 
ριον λέγουν βάλλει είς συνάφειαν άπαντα τά έθνη· 
ούδέν αληθέστερου, άλλ’ είναι έπίσης βέβαιον δτι ώς 
έκ τούτου ούδόλως μεταξύ των συγχέονται, ούδ’ ή κα- 
τάκτησις έπιφέρει τοιταύτην τινά συγχυσιν. Ούτως οί 
"Ελληνες διατελοΰντες έπΐ πολλούς αιώνας ύπδ τήν 
κυριαρχίαν τών 'Οθωμανών, ούδέποτε έφθασαν νά δ- 
μοιάσωσι τοΐς κατακτηταϊς αύτών τδ αύτδ δυνάμεθα 
νά ειπωμευ σήμερον κα! περ! τών ’Αράβων ώς πρδς 
τούς Γάλλους· δ 'Εβραϊκός τύπος δέν διετηρήθη τάχα

(I) Υπάρξουν κα! συγγραφείς καί ιατροί, οίτινες 
έθεώρησαν τδ κοινωνικόν σώμα ώς έν μόνον ον. ‘Ο 
Όβες π. χ. παριστφί έθνος τι ώς συνιστών πολιτικόν τι 
σώμα ύπδ τήν μορφήν γιγαντιαίου τινδς δντος, ου τά 
στοιχειώδη μέρη σύγκεινται έκ τών διαφόρων άτόμων 
τοΰ έθνουςίτούτου. Ό όργανισμδς δέ τοΰ αύτοΰ Λε· 
6 ι θ ά ν είν’ έν μεγάλοις τοΰθ’ οπερ είν’ έν μικρώ δ 
οργανισμός έκάστου άνθρώπου έξ ου σύγκειται. ‘Η δύ· 
ναμίς του είναι τδ άθροισμα όλων τών δυνάμεών των· 
ή δρασίς του είναι τδ άθροισμα όλων τών δράσεών των 
ή διάνοιά του δλον τδ άθροισμα τών διανοιών των κα! 
τδ άληθές αύτοΰ συμφέρον τδ άθροισμα δλων τών άλη- 
θών αύτών συμφερόντων.

»
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δηλονότι τδ γαλλικόν έθνος, ευρισκόμενον έπί σειρά 
πολλών ετών έν μέσω επαναστατικής θυέλλης, υπο
κείμενον είς έκτακτα συμβάντα, διεγειρόμενον ύπδ 
ύπερτάτου βαθμού δόξης, ή καταποντισμένον ύπδ ανή
κουστων δυστυχημάτων, ένί λόγω έγκαταλελειμμένον 
εις τάς διαφόρους περιπέτειας καί τάς πλέον άντιθέτους 
μεταβολές τής τύχηο, έκτδς τών αποτελεσμάτων πολι
τισμού, φθάσαντος μέχρι τής λεπτότητος διαφθοράς 
κομψής ούτως είπεΐν (jnsqu’au raffinement d une 
corruption elegante) x/ι θέλομεν ίδεΐν δτι ή έθνι- 
κή κράσις ύπερεγειρομένη πανταχόσε κα: τείνουσα πρδς 
τόν ύπέρτατον δρον θέλει λάβει τήν έμφαντικωτέραν 
μορφήν αύτής τής ιδίας κράσεως. Έκ τούτου δύνανται 
μέν νά πηγάσωσιν ώφέλειαί τινες, άλλ’ ένταυτώ καί ά
πειρα δυστυχήματα. Πέποιθα δθεν, δτι είς τδ εξής θεω
ρών λαόν τοιαύτης διαπλάσεως δέν θέλεις πλέον άπο
ρε: , βλέπων αύτδν νά δαπανά εξήκοντα περίπου 
έτη, καταγινόμενος είς τήν συστασιν καί κατάργησιν 
βασιλέων και νόμ.ων, είτε κυβερνήσεων καί πολιτευμά
των. Καί ποιος ποτέ πηνελόπειος ίστδς δύναται νά πα
ραβληθώ μέ τοιαύτην τινά έργασίαν; Είς ήμάς πρδ 
πάντων, φίλε μου, είναι έφαρμοστέα ή κοινή παρά Σλά· 
βοις παροιμία. « ’Αφήζα τήν μίαν όχθην καί δέν έφθα- 
σα είσέτι τήν άλλην.» Σημείωσον δέ δτι δέν πρόκει
ται ποσώς ένταΰθα περί άνθρωπολογικής ή φυσιολογι
κής τίνος ύποθεσεως, άλλά περί φυσιολογικής άρχής 
έφηρμοσμένης είς τήν άθροιστικήν έκείνην μονάδα, ήν 
ζαλοϋμεν έθνος. Επομένως οί γνωρίζοντες τήν τοιαύ
την είς ήμάς ίδιάζουσον νευρικήν εύκινησίαν, δέν πρέ
πει ν’ άπορώσι, βλέποντες είς τδ έθνος μας άκατάπαυ- 
στόν τινα έπιθυμίαν μεταβολής, και έπανειλλημένων 
προβλημάτων, ών τήν λύσιν, καί τοι μετά πόθου ζη- 
τούντες, ούδόλως βμως έχομεν ύπομονήν νά περίμέ- 
νωμεν. Πρδ πολλοϋ ήθέλησαν νά συγκρίνουν τδ γαλ
λικόν έθνος μετά τοΰ άρχαίου λαού τών 'Αθηνών, διότι 
λέγουν ειν’ είς άκρον εύφυές καί κούφον, διότι ένασχο - 
λεΐται τά μέγιστα περί τής ουράς τοϋ κυνδς τού ’Αλκι- 
βιάδου, διότι δέν υπάρχει λαός εύκολώτερον αύτοΰ με
ταβάλλω-» τήν πρδς τδν ’Αριστείδη-» κλίσιν του, καί 
άπαυδών είς τδ νά καλή αύτδν δίκαιον- κα! διό
τι πρδς τούτοις κατέχει τδ τής ίσοπεδόσεως πνεϋμα 
μέχρι τοΰ έσχατου αύτοΰ βαθμού,έπαπειλών δι’έξοοτρα- 
κισμοϋ πάσαν υπεροχήν. Και τίς ποτέ δύναται νά δια- 
φιλονεικήση τήν άλήθειαν τών προτάσεων τούτων; Ή 
τάχα δέν ειμεθα ήμεΐς δμοιοι μέ τδν λαόν έκεΐνον, δσ- 
τις, ένώ έπλήρου θορύβων τήν άγοράν, άμέσως πάλιν 
ήσύχαζε, περιοριζόμενος είς τήν έπιφάνειαν, χωρίς νά 
φθάνη τδ βάθος τών συζητήσεων; Ναι, δ γαλλικός λαός 
είναι ώσαύτως, ώς δ άρχαΐος λαός τών ’Αθηνών, φύσει 
και έθει άντιπολιτευόμενος, άπορητικδς, σκωπτικδς, 
καί άνάγώγος. Είναι πρδς τούτοις θορυβώδης, πολύ - 
πράγμων, κενοτόμος, εύκολος είς τδ νά λησμονή δλα 
τά μαθήματα τοΰ παρελθόντος, άηδιάζων πάντοτε τδ 
παρόν, άείποτε παραδοχών τδ μέλλον καί μηδέποτε 
προνοών δποΐον θέλει είτθαι. Εύπιστος είς πάν δ,τι κο
λακεύει τάς έπιθυμίας του, έπίμονος είς δσα νομίζει 
δτι τδν ώφελοΰσιν- ένί λόγω λαός είς δν δέν λείπεται 
μέχρι τοΰδε δπως κατασταθή δ πρώτος τοΰ κόσμου, ή 
τδ νά γνωρίση καλώς τά συμφέροντα αύτοΰ, καί νά έκ- 
τιμήση έπαξίως αύτά. Πρόσθες άκόμη δτι ή ταχύτης, 
τδ μεγαλεΐον τών συμβάντων, ή άπειρος συνέχεια τών 
άντιθέτων συγκινήσεων, καί ή δραματική κίνησις όλης 
τής κοινωνικής ζωής μάς έκαμαν ν’ άποκτήσωμεν έ- 

έν μέσω δλων των μεταβολών, εϊς ας δΐίέχυψο τδ έθνος 
τοϋτο, ζαί τοι ευρισκόμενον έπ! τόσους αιώνας έν μέ
σω τοσοΰτων άλλων έθνών, ύφ’ ών πάντοτε διακρίνε- 
ται, όποια ζαί άν ήναι ή γλώσσα, τδ χλίμα χαί τά 
ήθη αύτών τών έθνών ; Ούτως ή ιατρική, ή έπιστήμη 
αυτή ή άφορώσα τότε σώμα ζαΐ τήν ψυ
χήν, ώς λέγει δ χλεινδς Βάχων, δύναται νά διερευ- 
νήση τδ πνεϋμα χαί τήν ψυχήν ένδς έθνους διαλογιζο- 
μένου, ένεργοϋντος χαί λειτουργοΰντος ώς εν τι γιγαν- 
τιαΐον χαί ισχυρόν ειδικόν άτομον. Ειμεθα ήναγχασμέ· 
νοι νά έπανέλθωμεν είς τήν θεμελιώδη ταύτην αρ
χήν, δτι δηλαδή ή κοινωνία είναι δ αύτδς άνθρωπος 
έπί μεγάλης τινδς κλίμαχος καί δτι τά πάθη, αί 
άρεταί, τά έγχλήιχατα καί α’. καλαί ή χαχα! πράξεις έ· ; 
χουν ώς άρχαίτυπον τδν άνθρωπον, άτομικώς θεωρού- 
μενον και όποιος πραγματικώς ύπάρχει. θέλεις λοι
πόν νά γνωρίσης, καί νά είπω έτι πλειότερον, θέλεις 
νά περιγράψης έθνος τι ύπδ τήν Ιστορικήν αύτοΰ έποψιν, 
δηλαδή κατά τό παρελθόν, ένεστώς και τδ μέλλον του 
αύτδ ; σπούδασον μετά προσοχής τήν κράσιν αύτοΰ, καί 
τότε τάπαν θέλεις γνωρίσει. ’Επιμένω έπί τοϋ αντι
κειμένου τούτου, καθότι έξ αύτοΰ χρέμαται τδ παν. Βλέ 
πεις, φίλτατε συνάδελφε, δτι οί ιατροί έχουν μέσον τι 
περισσότερον άφ’ δσα έχουν οί πολιτικοί καί κοινοί νο- 
μοθέται, δι’ ού νά όδηγηθώσιν έν ταϊς σοβαραϊς περί- 
στάσεσι, καί δτι ή κοινή καί τόσον άνόητος έκφρασις 
άς ζητούν τούς άσθενεΐς των, δύναται νά 
έκληφθή ύπδ διαφόρους σημασίας.

Έπί τή βάσει δθεν τής είρημένης φυσιολογικής άρ
χής, άς έξετάσωμεν τους διακριτικούς χαρακτήρας τής 
έν Γαλλία έθνικής κράσεως. Διό, παραλείποντες τάς 
έξαιρέσεις, παρατηροϋμεν δτι ή Ιστορία κα! αύτή ή τής 
άρχαιοτέρας άκόμη έποχής, μας διδάσκει δτι ή κράσις 
αυτή υπάγεται εις τήν κατηγορίαν τής αίματώδους, 
νευρικής, έρεθιστικής καί αεικινήτου-δ δέ ήθικδς χαρα- 
κτήρ δέν συνάδει τάχα πληρέστατα μετά τής φυσικής 
ταύτης διαθέσεως ; Έν παντί καιρώ, κατά τάς διαφό 
ρους μεταβολές τών ήθών, καί τών πολιτευμάτων, 
θέλεις ευρει καί παρ’ ήμΐν εύαισθησίαν ζωηράν, φαντα
σίαν, ευκόλως έξαπτομένην καί νευρικήν τινα εύκινη 
σίαν έπιδεχτιχήν μυριοτρόπων μεταμορφώσεων, καί δυ- 
ναμένην νά διέλθη δι’ δλων τών βαθμών τοϋ καλού καί 
τοΰ κακού' έν! λόγω, λαόν άνυπόμονον, άνήσυχον, αει
κίνητον, συγκερασμένον, δρμητικδν, νουνεχή, άναζό- 
λουθον. Ή δέ δρμή καί ζέσις ή αποτελούσα τήν οΰτω 
λεγομένην παρά τοΐς ’Ιταλοΐς furia francese, δύναται 
νά θεωρηθή ώς χαρακτηριστικόν ήμών σημεΐον* άφ’ ε
τέρου βλέπεις είς ήμας αίσθησιν άκριδεστάτην, οξυδερ
κή καί ούσιωδώς πρακτικήν, ήν τά πλεΐστα τών άλλων 
έθνών αγωνίζονται νά μιμηθώσιν- ένίοτε άκόμη καί περι- 
ϋβριζοντές την. Δέν είναι ίσως αύτά ταϋτα τά χαρα 
κτηριστικά, τά όποια άποδίδουσι πάντοτε εις τδ ήμέ- 
τερον έθνος οί έμβριθέστεροι καί πλέον άμερόλη- 
πτοι ηθικολόγοι τε καί ιστορικοί: Καί άναμφιβόλως έ
χουν δίκαιον, διότι τοιαύτη είναι άφεύκτως ή ούσία αύ
τή τού τρόπου τής ύπάρξεώς μας, ήν αί περιστάσεις 
καί τά συμβάντα έτροποποίησαν πολλάκις κατά τδ φαι- 
νόμενον, χωρίς ποτέ δμως νά αλλοιώσουν ούδόλως ού
σιωδώς. ί Καί πώς ήδύνατο νά γίνη τδ τοιοΰτον, ένώ 
ή φύσις έγχαράττει τούς χαρακτήρας αύτής βαθέως 
καί άνεξαλείπτως;

Σημειώσαντες οΰτω τήν περί ής δ λόγος έθνικήν 
κράσιν, άς ύπιθέσωμεν τόρα τδ άθροιστικδν τούτο δν

ξιν τοιαύτην ανήσυχου καί ζωηρας περιεργείας, καί ροπήν πρδς τάς θορυβώδεις ταραχάς, καί ώς έκ τούτου νά μή εΰχαριστώμεθα, ειμή είς τήν άδιάκσπον μεταλλαγήν τών άντικειμένων. Δέν έχπλήττεσαι ήδη, φίλτατε συνάδελφε, διά τάς φυσιολογικός ταύτας άρχάς, καί τάς όποιας επιφέρουν συνεχείας; Έν τοσού- τω ή αθηναϊκή αΰτη ματαιοσπουδία, δι’ ήν έλεγχσμε- θα χαί ήτις τείνει τά μέγιστα πρός τήν Βενθαμικην φιλοσοφίαν τοΰ συμφέροντος, αντισταθμίζεται ύπδ μεγάλων τινων αρετών- ούτως, αί συμπάθειαι ήμών είσ! ζωηρά ί, αί κλίσεις μας γενναΐαι χαί αί χαρδίαι μας άφωσιωμέναι* άποδος τά σφάλματά μας εις άπερίσκε- πτον τινα ένθουσιασμδν, χαί άν θέλης, είς έξημμένην κεφαλήν, ούδέποτε όμως είς πνεύμα υπολογιστικόν (calcutateur) καί απαθές, καλυπτόμενον έσχεμμένως ύπό τό προσωπεΐον τοΰ λογικού. Άναλύων τδν χαρακτήρα τούτον, θέλεις ευρει αύτδν πλήρη ένταυτώ ίδανι- χότητος χαί πρσγματιχότητος, ελεύθερον καί κόλακα, ενθουσιαστικόν χαί θετικόν, ηρωικόν χαί ύποβαλλόμενον, ένίοτε σοβαρόν χαί πάντοτε εΰτράπελον. Έκ τούτου βλέπεις, ότι μέ τοιαύτας φυσικάς τε καί ήθικάς διαθέσεις, τοιούτος τις λαός νοήμων, δραστήριος χαί προθύ- μως θυσιάζων τό παν εις στιγμιαΐον τι αύτοΰ πάθος, όταν πρόχηται περί συστημάτων, εύχόλως θέλει δώσει άχρόασιν είς σοφις-άς, οϊτινες ωφελούμενοι άφ’ένός, τών γενναίων φαντασιοκοπιών τών μέν,τών χαχών διαθέσεων τών δέ, θέλουν μεταβάλει είς θεωρίαν τήν κατά πάσα-; κυριαρχίαν αποστροφήν, τό τής άπολΰτου ίσότητος πνεύμα, τήν τυφλήν άγάπην τών μεταβολών, καί τής εύζωίας, άπερ είσ! συγχρόνως ή τάσις καί ό όλεθρος τών σημερινών κοινωνιών. Κατά τόν θειον Ίπποκρά- την, δ άνθρωπος νοσεί χαζά, την χρασιν αύτοΰ' έ- φάρμοσον λοιπόν τδ απόφθεγμα τούτο είς τήν μονάδα λαοϋ τίνος, ώς είς άτομικήν μονάδα, χαί θέλεις εΰρει τήν λύσιν απειραρίθμων προβλημάτων, τοϋτο απαντάται άνεξαιρέτως, είς παν έθνος, επομένως καί είς τό ίδικόν σας, χαί ή ιστορία τής πατρίδος σου, μάλιστα ή συγγραφεϊσα ύπό τοΰ σοφού ’Ιησουίτου Μαριάνα ά- ποδειχνύεΐ αύτό τρανότατα.Ό Βολταΐρος, δστις σκέπτεται πάντοτε όρθώς, ό- σάκις τό πάθος δέν σχιάζει τήν χρίσιν του, λέγει δμι- λών περί τών Γάλλων* » τό έθνος τούτο είναι παράδοξον χαί. μόνον σταθερόν εϊς τήν χουφότητά του 
Ιγον ώς δ Ευριπος πολλάς παλίρροιας, ών τάς αιτίας ούδόλως δυνάμεθα νά άνακαλύψωμεν (A.m. de Belloi 1772). Βλέπεις φίλε μου, άν δέν άπατώμαι, οτι ή αιτία αΰτη δέν είναι άπολύτως δυσεύρητος. Ό αύτός Βολταΐρος λέγει αλλαχού- ·ωΙέάν οΐ ΓάΛΛοι όόν ή
σαν τόσον ΓάΛΛοι' τοΰτ έστιν οί Γάλλοι οντες Γάλλοι είναι δυνατόν νά έργάζωνται άλλως πως ή κατά τάς ωθήσεις τής φύσεως καί τού τρόπου τής ύπάρξεώς των ; Άς μή ζητώμεν πλέον άλλαχοΰ τήν αιτίαν τής χουφότητός των, τήν άδιαφορίαν αύτών, έπί πολλών ούσιωδών αντικειμένων, πρό πάντων δέ τό δλίγον αύτών θάρρος πρός τήν ύπόχρυφον χαί ίσχυράν δυναμιν, τήν συσταίνουσαν, άναπτύσσουσαν χαί παγιούσαν τάς θεσμοθεοίας* έντεΰθεν χαί οί τολμηροί έκεΐνοι σοφισταί οί διϊσχυριζόμενοι οτι & κόσμος χρήζει ^ιζιχοΰ μετα- ΤΟΜ. Δ'- (Φυλλάδ, 96.)

σχηματισμού καί δτι ουτοι ίχουσιν ήδη σύστημά τι έτοιμον ν’άναδείξωσι. Δυστήχημα,χαί ώς λέγει δ Άγ. Αύγουσνϊνος « ούαΐ εϊς τούς τυφΛούς τούς άχοΛου- 
θοΰντας, ούαι είς τούς τυφλούς τούς όίηγοΰντας.Βλέπεις ήδη, φίλτατε, οτι ή φισιολογία μόνη είς τους είς κοινωνίαν ενωμένους ανθρώπους είναι ούχ’ ήτ- τον παραγωγός πλείστων άποτελεσμάτων, ώς ή έ- φηρμοσμένη είς τόν άνθρωπον άτομιχώς, καί τούτο άναμφιβόλως έπρεπε νά ήναι, καθότι οί νόμοι τής φύσεως είσί πάντοτε οί αύτοί, είτε είς μικράν είτε είς μεγάλην χλίμαχα έφαρμοσθώσι.Θέλεις νά γνωρίσης τήν πολιτικήν θεωρίαν ιατρού τίνος συγγραφέως; Αυτή ειν’ ή άχόλουθος’ οί νευρώδους κράσεως άνθρωποι, λέγει ουτος, προετοιμάζουν τάς επαναστάσεις· οί αίματώδους τάς πραγματοποιοϋσι χαί οί χολερικής διακρίνονται έν αύτοϊς. ‘II πρότασις αΰτη εμπεριέχει άναμφιβόλως παράλογον καί έσφαλ- μένον τι, άλλ’ όμως ή φυσιολογική άρχή άνα- φένεται έν αύτή καθ’ δλην τήν ένεργητικότητα αύιής. δηλαδή πάντοτε άποδεικνύεται δτι άνθρωπος νευρώδους κράσεως εύερέθιστος, εύαϊσθητος, έμπαθής, διάκορος εύχόλως έξαπτόμενος ή χαταθλιβόμενος, καί ίκανό, μεγάλων ώς χαί μικρών κατορθωμάτων, δμοιάζει τς μέγιστα μέ λαόν έξευγενισμένον είς ύπέρτατον βαθά μόν, εύερέθιστον καί έξαπτόμενον, ταυτοχρόνως δέ προσβεβλημένου ύπό τής ιδίας τών πεπαλαιωμένων λαών χρονικής έκείνης νόσου, ής ενεκα οί λαοί ούτοι άηδιάζουσι παντός πράγματος, κα! πάλιν παραδέχονται τό πά ',’ΐή έπιθυμοΰντες,άλλο ή τός δρας-ηρίους συγκινήσεις. "Οταν δ τοιοΰτος άνθρωπος ή λαός προσβλη- θή έπί μακράν χρόνον ύπό ίσχυράς ήθικής τρικυμίας, έπιθυμεΐ μόνον μετά ζέσεως νά μή έπανέλθη πλε'ον ή τρικυμία αυτή· πλήν ή τοιαύτη έπιθυμία δέν δ.αρκεί■ έπί πολύ’ διότι τό νευρικόν σύστημα έρεθιζόμενον έπί πολύ, καθίσταται είς άκρον εύερέθιστον ούδέέπιδέχε- ται ελάχιστης έξαιρέσεως δ φυσιολογικός ουτος νό ■ μος. Ταϋτα σοί έξηγοΰν πρός δε τάς παραδόξους άν- τιθέσεις, ας παριστα τό ήμέτερον έθνος κατά λόγον τής αύτβϋ κράσεως. Ήμεΐς δέν ειμεθα άμοιροι λογικής, πλήν τό ένεστώς άείποτε μας παρεμποδίζει, μάς ενοχλεί, μάς μαστιγεΐ. Βιαζόμεθα, ^.πτόμεθα έμπρός πάντοτε, θέλοντες νά φθάσωμεν μ’ έν μόνον πήδημα είς τήν πλέον έντελή κοινωνικήν εύδαιμονίαν,χωρίς μηδόλως νά λογίζωμεθα τάς δυσκολίας, τάς παραδόσεις, τούς δεσμούς καί τάς άντιπαθείας τού παρελθόντος. ΓΗστεύομεν οφι ή ποσότης (chiffre) είναι ικανός είς τάς κοινωνίκάς περιστάσεις δδηγός, καί κλίνομεν ευκόλως ύπέρ τών ύπερμέτρων διδασκαλιών, δθεν είς πάσαν περίστασιν δεικνύομεν ένθουσιώδη δρμήν. Πάντοτε ιδανικόν τι έγείρει τάς φαντασίας ήμών χαί ή πρός τό βέΛτιον ά',·νπόμονος τάσις μάς χάμνει νά φθά- νωμεν τό χαλάν άνευ ώφελείας* κάμνομεν πάσαν βίαν ινα πιστεύσωμεν δτι τά άδύνατα είναι δυνατά- ένί λόγω θέλομεν τήν πλήρη συμφωνίαν τών δοξασιών, τήν τάξιν άνευ καταθλίψεως ή αύθαιρεσίας, τήν έλευθερίαν άνευ ίχνους άναρχίας, καί έπί τέλους φόρους διά μη- δένα καί θέσεις διά πάντας. Πάσα πρόοδος έχει τήν στιγμήν αύτής έπί τοΰ γνώμονος τής άνθρωπότητος,
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— 570 —
— 571 —καί (Sou τοΰθ' δπβρ εννοείται διά τής έκφράσεως α άν οί ΓάΙΛοι όέν ήσαν τοσοϋτον Γά.ΙΛοι·τ>Αί άντιθέσεις αυται παρατηρούνται έπίσης καί είς τδν ήθικδν χαρακτήρα. Αί πράξεις αί πλέον ήρωικαί, ή αρετή καθ’ δλην αύτής τήν έκτασνν, ή μεγαλοψυχία ή πλέον αδάμαστος είσί κοινά παρ’ ήμϊ*' άλλ έπίσης άφοΰ άπαξ εύρεθώμεν έντδς τής διάπυρου άτμοσφαίρας τών πολιτικών παθών, δέν δυσκολευομεθα τοΰ νά πρα- ξωμεν τά πλέον αηδή κακουργήματα και αξιόμεμπτους πράξεις. ‘Ο Γάλλος πάντος άλλου είναι Ικανός υπέρτατου βαθμού άφοσιώσεως, πλήν σπανίως είν έπιδε- κτικδς βραδείας, ρχεμμένης καί φρονίμου, μετα^ρυθ- μισεως, τοιαυτης μάλιστα, ής τά καλά αποτελέσματα θέλουν φα»ή μετά παρέλευσιν είκοσι ή τριάκοντα ετών. Τδ μέλλον, τδ μέγα τοΰτο σύνθημα δλων τών εποχών, ή ουσιώδης βάσις όλων τών συμφερόντων, τδ υποστήριγμα τών λύσεων όλων τών προβλημάτων, μικρόν έντύπωσιν μας κάμνεε* πάντοτε μας φαίνεται ώς λίαν άόριστον καί πολύ μεμακρυσμένον, ένεκα τής όποιας έχομεν καθ’ δλα πρωτοβουλίας ταύτης, ώς έκ τής ζωηρά; καί οξυδερκούς ήμών φαντασίας, άπαιτου- μεν άμεσα αποτελέσματα, διδ δικαίως δ κλεινός Μι- ραβώς έσυνήθιζε νά λέγή'α Έδώ είναι τόπος όπου πάντοτε προθυμοΰνται νά άνασπάσωσι τήν ρίζαν τής έξου- σίας, δύο ήμέρας άφοϋ τήν έχουν φυτεύσει εις τήν άμμον.» ’Εντεύθεν τά αδιάκοπα δοκίμια μεταρρυθμίσεων, μεταπολιτεύσεων, καί τελειοποιήσεων, τα όποια γίνονται κατά περιόδους μάλλον ή ήττον μακράς. Ένί λόγω, ή νόσος τοΰ νά θέλωμεν νά ήμεθα α.1.1ως πως 

dy άτι εΐμεθα επιπολάζει, ώς άποδεικνύει ή Ιστορία πρδ άμνημονιυτων είς τήν πατρίδα μας χρόνων’ ουδέποτε όμως έφθασεν είς τοιοΰτον βαθμόν δριμύτητος όποιον έπί τών ήμερών μας, καθ’ άς τά παντα γίνονται, άπροσδοκήτως, διά κλονισμών, προσβολών καί υπερβολών. Βλέπεις ήδη, φίλτατε συνάδελφε, τδν λόγον ού ενεκα παραιτήσαμεν πλήθος δοξασιών, φρονημάτων καί φαντασμαγοριών τών παρελθόντων χρόνων, Ζητοΰμεν, ναι, ν’άναπληρώσωμεν ταϋτα πάντα, ενίοτε μέν μή άναζητοΰντες καί μή έπιθυμοΰντες ή τό θετικόν, ά’λλοτε δέ μέ τινα ίδεαλογισμόν χειμαιρικής τελειότη· τος, πρδς ήν προσηλονόμεθα μέ τοσαύτην κλίσιν, ώστε ούδέν δυστύχημα μάς φοβίζει, ούδεμία άποτυχία μας απελπίζει. Δέν πρέπει επομένως νά ζητής πλέον αλλαχού τήν αιτίαν τών τοσούτων συνεχώς καί άεί άνω- φελώς μιτχξύ ήμών συμβαινουσών επαναστάσεων. ‘Η προς τό βέλτιον καί αγαθόν τάσις, καί τδ αδύνατον τής τοΰ ενός ή τοΰ ετέρου αύτών πραγματοποιήσεως κατά τόν βαθμόν, δν έπιτρέπει ή σημερινή κατάστασις καί τό δξύρροπον τών ανθρωπίνων πραγμάτων είναι δ διακριτικός χαρακτήρ τής έποχής. Καί τις ήθελέ ποτέ τδ πιστεύσκ ; Οί σύγχρονοι ήμών θεωρούν μετά περιφρονήσεως καί ώς πεπαλαιωμένον απόφθεγμα τάς σοφάς λέξεις τοΰ κλεινού Δυβαίρου, τοΰ συμβουλεύοντας ότι δέν πρέπει νά ή»αι τις σοφώτερος τοΰ χρόνου. (’Ακολουθεί)

ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΪ’ΓΓΡΑΦΕΙΣ
ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ.

(Γέλες ίδε φυλ. 94.)

‘Η Κυρία Ταστύ είναι ή θυγάτηρ τοΰ Κ. Βοϊάρ. Ή μήτηρ αύτής, αδελφή τοϋ υπουργού Βουχόττου, τήν άφησεν όρφανήν είς τδ έβδομον έτος τής ηλικίας της. Ευτυχώς, μετά τινα έτη, ή δεύτερα σύζυγος τοΰ Κ. Βοίάρ έμελλαν, ώς είπομεν, νά περιποιηθή τήν νεάνις δα μεθ’ όλων τών φροντίδων έκείνων, τάς όποιας μόνον ή αληθής μήτηρ δύναται νά καταβάλη. Ή νεανις ’Αγαπητή (Amable) Βοίάρ, προΐμώτατα ήρχισε νανα- φαίνεται’ έννεαετής ουσα έγυμνάζετο ήδη είς τό στι- χουργεΐν, καί μόλις ήτο δεκαεπταετής, δτε έδημοσί- ε’υσεν άνονύμως είδύλλιον, προξένησαν έκπληξιν, καί περί τοϋ όποιου έκαμαν λόγον ή Κυρία Ζανλίς, οι ΚΚ. δέ Σεγιούρ, Τισσώτος καί Ζουή.Τό 1816, ύπανδρεύθη τδν Κ. Ταστύ, οστις ένε- θσ^υνεπαντίαις δυνάμεσι τήνάνάπτυξι» τήςέμφαινομέ- νης είς τήν σύζυγόν του ευφυΐας. ’Από δέ τοϋ 1820" ή Κυρία Ταστύ έστειλεν άλληλοδιαδόχως είς τούς διαγωνισμούς τής ’Ακαδημίας τέσσαρα ποιήματα- ή 
Παραμονή των Χριστυίγενων, τδ “Αστρου τής 
Λύρας, ή επιστροφή είς τό Παρεχχ.Ιήσιον, καί ή 
Τε.ίευταία ημέρα τοϋ έτους, ποιήματα βραβευθέντα διά του άργυροϋ κρίνου, τοΰ χρυσού άμαράντου, και τοϋ άργυροϋ χρυσανθέμου. Τδ 1821 έδημοσίευσε τήν 
γαΛ.Ιιχήν Ίπποτίαν, σύγγραμμα πεζόν μετά μυθω- διών, έν ω έπροσπάθει νά περιγράψη τήν ζωήν τών Ιπποτών τής παρελθούσης έποχής. Τό 1826 συνήψεν είς ένα τόμον όσα; ποιήσεις έστιχουργησεν άπδ τοΰ 

χρόνου τής υπανδρείας της. Τδ 1829, έπεχείρησε σο- βαρωτέρων υποθέσεων συνθέσεις, έγραψε τά Χρονικά 
τής ΓαΛΜας, τήν φυσιογνωμίαν πέντε αιώνων τής γαλλικής ιστορίας· τδ 1835 έδημοσίευσε τόμον Νέων 
Ποιημάτων. ’Εκτός τών συγγραμμάτων τούτων, ή Κ. Ταστύ συνεγραψεν έτι δύο τόμους διηγημάτων εμμέτρων, πλειστους άλλους περί άγωγής καί μεταφράσεις μεταξύ τών όποιων άναφέρομεν τήν Σειράν τής Γαλ
λικής‘Ιστορίας' τήν Μητρικήν άγωγήν τήι Συ
νέχειαν τής Οικογένειας, σύγγραμμα τό όποιον ήρ- χισεν ή κυρία Γυιζώτου, καί μετάφρασίν τινα τοΰ Ροβινσώνος, συνρδευομένην ύπδ σημειώσεων, περί τοΰ Δανιήλ Δεφοέ. Ίνα δε συμπληρώσωμεν άπάσαν τήν περιγραφήν τής φιλολογικής αξίας τής Κ. Ταστύ, χρεωστοΰμεν νά προσθέσωμεν είς τούς ακαδημαϊκούς αυτής θριάμβους, τόν άπονεμηθέντα ύπό τής γαλλικής Ακαδημίας έπαινον διά τό έγκώμιόν της πρδς τήν Κυρίαν Σεβινιέ.Η Κυρία Ταστύ αναμφιβόλως δέν είναι γυνή ύπερ- τέρας φυσεως, άλλ’άν έξαιρέσωμεν τδ διήγημα Φαβια
νός ό φαντασιοκόπος, είς τό όποιον ή κυρία αυτή ήθέ- λησε νά έπιδείξη πολυμάθειαν περί τήν πολιτικήν οικονομίαν καί τήν φιλοσοφίαν, δυνάμεθα νά ειπωμεν ότι είναι συγγραφεύς εύφυής, απλοϊκή, αληθής, αγνή και μεμελετημένη. Ολίγαι γυναίκες γράφουσι μετά τοσαυτης δρθότητος καί σαφήνειας τήν γαλλικήν, όλί- γαι δέ πρδ πάντων λησμονοΰσιν όλιγώτερον τό φύλ- λον των, γράφουσαι. Κατά τήν κυρίαν Ταστύ, ή φιλολογία οφείλει νά ήναι διά τήν γυναίκα διατριβή τις απλή καί ούχί στάδιον, νά είναι άνάπαυσίς τις καί ούχί ένασχόλησις άποκλειστική. ‘Ομιλοί περί τών καθηκόντων τοΰ φύλου της μετά μετριοφροσύνης, πρδς ήν ήθελε χαρισθή δ αύστηρότερος δικαστής.«Έάν εν τή οικία σου τά πάντα κανονίσης, Δυνασαι τότε τάς χορδάς τής λύρας νά τονίσης, Καί τής σχολής σου τάς στιγμάς νά τή αφιέρωσης, Τής μητρικής καρδίας σου μόνας τάς έντυπώσεις Ψάλλουσα, ή τών παιδικών έτών τάς αναμνήσεις.» Δέν άμφιβάλλομεν δέ ότι, παρά τήν γονιμότητα, τοΰ καλάμου της, ή Κυρία Ταστύ έμεινε πάντοτε πιστή είς τήν αρχήν ταύτην τής φρονήσεως, καί άγα- θότητος, ής ή τήρησις είναι τό μάλλον άξιάγαστον προσόν τής γυναικός.Ή Κυρία Ταστύ είναι έκ τών εύτυχών έκείνων συγγραφέων, οίιινες άγαπώνται άπδ μόνα τά συγ- γράμματά των, έκ τών συγγραφέων έκείνων τούς όποιους τδ πρδς εαυτούς καί πρδς τδ κοινόν σέβας ουδέποτε έγκατελείπει, και τών όποιων τά βιβλία προς άπάσας τάς ήλικίας περισπούδαστα, δύνανται νά περιίλθωσιν άπό χείρας νεανίου είς τάς τών νεανίδων, χωρίς δ πατήρ ή ή μήτηρ άλλην νά θέλωσιν έξέλεγ- ξιν ή τδ όνομα τοΰ συγγραφέως. Παν δ’ ό,τι παρήγα- γεν δ κάλαμος τής Κ. Ταστύ είναι αποκύημα τής κοσμιότητος, τής καρδίας, τής συνέσεως, καί τής εΰαι- βθησίας, έν γένει δέ εί αι γλυκεϊά τις καί απλή φιλοσοφία, απαύγασμα ωραίας καί έρασμίας ψυχής.

Βιργινία Άνσε.ΙότΟυ.

Τνα έκτιμήσωμεν έπαξίως τήν Κυρίαν Άνσελότου, αρκεί νά λάβωμεν έκ τών συγγραμμάτων της, τό δίτο- μον μυθιστόρημα, τό έπιγραφόμενον Γαβριέ.Ι.ίη, ου- τινος ό μΰθος δέν πληροΰται άπό πολύπλοκου ύφήν συμβάντων καί σωρείαν έπισοδείων, τδ συνηθες τών συγγραφέων, τών μή έν εαυτοί; καταφύ γιον έχόντων, άλλά καθηδύνει τό τ» πνεΰμα καί τήν καρδίαν, καί μαρτυρεί τοΰ συγγραφέως τήν αληθή πρδς τό παρα- τηρεΐν εύφυΐαν. Τό δραμα είναι δλως εσωτερικόν. Τελείται είς τά βάθη τής καρδίας τών προσώπων τοΰ μυθιστορήματος, αντί νά πληροΰται άπδ συμβάντα θορυβώδη. Ή Κυρία Άνσελότου έζήτησε διάφορον είς μόνην τήν άνάπτυξιν τινών χαρακτήρων, ού; δύνα- ταίτις νά θεωρήση ώς τύπους κοινωνικούς καί κατώρ- θωσε τδ σκοποόμενον. Τδ είδος τοΰτο τών φιλολογικών συγγραφών είναι τδ δυσκολώτερον,άλλ’ επίσης καί τδ ένδοξότερον, επειδή, καταδειχνΰον αείποτε φράσεις τινας τής άνθρωπίνη; φύσεως, ευχαριστεί τδ πνεΰμα, έν ω συγχρόνως καί τό διδάσκειΥπάρχει είς τδ μυθιστόρημα ή Γαβρ'.έλλη εύαι- σθησία άνευ αηδίας, ισχύς άνευ ψυχρότητας καί άνευ άνδρικών άξιώσεων. Τδ ύφος είναι ευρύ, εύχρουν, νευρώδες καί καθαρόν.Η Κυρία Άνσελότου έγραψε πολλά διά τό θέατρου, μ’δλον δτι/κατά τήν ιδέαν μας, τό είδος τούτο τής συγγραφής, δέν αρμόζει τόσον εις τήν φύσιν τής εύ- φυίας της. Επειδή ή Μαρία π. χ. κωμωδία αυτής, μ’ δλην τήν εύνοϊκήν δεξίωσιν, ήν έτυχε παρά τοΰ κοινοΰ δέν δύναται νά περιποίηση είς τήν Κυρίαν Άνσελότου φιλολογικόν τινα τίτλον σοβαρόν. Τό πόνημα τοΰτο χυδαΐον τήν έννοιαν, άνευ ζωής καί άτονον κατά τδ ύφος, δέν έχει άλλην άξιαν, είμή τον γεναΐδν σκοπόν, οστις ένέπνευοε τδ σύγγραμμα' διότι έπί τή ψευδή προφάσει τοΰ νά διασκεδάση τό κοινόν μέ κωμωδίαν τινα, ή Κυρία Άνσελότον, αχοπόν προρανιστα- τον ιιχ< νά διδάξη ιίς τάς γυναιχας τήν άρπωπν
*
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ύπδ τρεις έπόψεις- την άφοσΐβσιν της κόρης, τις συ
ζύγου χαί τής μητρός.’Επίσης 8έ ούδέ ή ΚυρΙα'ΡοΛάνδον, δραμα ίστο- 
ptxdr είς τρεις κράζεις με ασματα, είναι δυνατόν νά κατατάξη τήν συγγραφέα μεταξύ τών αξίων μνη- μονεύσεως δραματουργών.Άλλ* άφέντες τά δραματικά πονήματα τής Κυρίας Άνσελότου, άς παρατηρήσωμεν τά βιβλία της, άτινα, χαί τοι μή χινώντα έξ ίσου τδ συμφέρον υπό φιλολογικήν έποψιν, διαχρίνονται δμως απαντα διά τοΰ εύγενοΰς σχοποΰ αύτών καί τής καΘαριοτητος τής πηγής τής έμπνεύσεώς των. Ούδείς συγγραφεύς άλλοο παρά τήν Κυρίαν ’άνσελότου έχει αίσθημα ζωηρότερον του τίμιου, τοΰ καλού κα! τοΰ ωραίου· Η δόξα αύτη, κατά τήν ιδέαν μας σΐναι ή καλλιτιρα πασών.

‘Η Κυρία ΚαρόΛου ίΡευ6ώ. (Charles Reybaud).
Τά κυριώτερα συγγράμματα τής Κυρίας ‘Ριυβώ συγκροτοϋσι τριάκοντα ή τεσσαράκοντα τόμους σχεδόν.Δέν έχομεν τήν άξίωσιν νά άναλύσωμεν απαντα, λέγομεν δέ μόνον ότι τά διηγήματα τής κυρίας ταυ- της συγκινοΰσι τδν άναγινώσκοντα, ότι τδ ύφος της «ΐναι ταχύ, πλήρες θερμότητος καί ζωής, καί άπο- σπών τήν προσοχήν παντδς άναγνώστου. ‘Η Κ. ‘Ρευβώ ήξεύρει καϊ νά γράφη καί νά σκέπτεται καλώς. Εις τά συγγράμματα της, ή λεπτή εύαισθη- σία ένουται πρδς τό έντονον τής γραφίδος άνδρδς έ- πιδ εξίου, καί απαντα άποπνέουσι τήν ποίητιν καί τήν χρηστότητα, κα! είναι άξια άναγνώσεως.Π. Η.

ΥΜΝΟΣ
ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ ΤΩΝ ΠΡΟΓΟΝΩΝ

ΨΑΛΛΟΜΕΝΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ 

ΕΝ ΤΟΙΣ

ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΟΙΣ ΑΝΑΚΤΟΡΟΙΣ ΤΩΝ ΣΙΝΩΝ.

ΜΕΡΟΣ Α'.«Όταν τδν νοϋν μου στρέψω πρδς Σάς, σοφοί πρόγονοί μου, αισθάνομαι έμαυτόν άνυψούμενον μέχρι τοϋ ύπερτάτου τών ουρανών μέρους. Έχει είς τδ άπειρον τών αιωνίων πηγών τής άληθοΰς δόξης, καί τής σταθεράς εύδαιμονίας, μέ χαράν βλέπω τάς άθανά- τους υμών ψυχάς, δοκιμαζούσας πρδς άμοιβήν τής αρετής καί ανδρείας αύτών, τήν άνέκφραστον γλυκύτη- τα τών διηνεκώς άνανεωμένων ηδονών.Καί τοι μ’ έλλείψιις χαΐ άνικανότητα, ή θεία όμως πρόνοια μ’ έθισεν είς τδν ύψιστον τοΰτον έπ! γής βαθμόν, χάριν τοϋ έξ ού κατάγομαι σεβαστοϋ ύμών αΐ- αατος. Έπ! τών λαμπρών ύμών ιχνών δέν έξεύρω νά περιπατώ· άλλ’ αί συνεχείς φρονιίο'ες μου, τδ σέβας μου, καί προσπάθιαί μου, θέλουν αποδείξει είς τάς μελλούσας γενναίας ότι ήξιώθην τουλάχιστον νά ζώ άνευ ελέγχων συνειδήσεως.»Ό ύμνος ούτος ψάλλεται ύπό τινων μουσικών έν δνόματι τοΰ Αύτοκράτορος, δθεν μετά τδ πρώτον τοΰτο μέρος δ μνησθείς Αύτοκράτωρ κάμνει τρεις μετάνοιας έδαφιαίως καί έκάστοτε κρούει τρ!ς διά τοϋ μετώπου αύτοΰ τήν γήν· άκολούθως ενεργεί τάς σπουδάς κα! τάς προσφοράς συγκειμένας έκ κρεάτων κα! άρω- μάτων. Διαρκούσης δέ τής παρά τοΰ Αύτοκράτορος τελούμενης ταύτης ιεροπραξίας οι μουσικοί αδουσι τδ εξής διυτερον μέρος.
ΜΕΡΟΣ Β’.« Εις υμάς τδ πάν χρεωστώ, τδ λέγω άνευ δισταγμού’ αύτη ή ιδία ύμών ούσία καθιστά τδ σώμα μου' αναπνέω τήν πνοήν σας, κα! δέν εργάζομαι παρά διά τοΰ ώσμοϋ ύμών. Όταν ώς έκ τοΰ καθήκοντος μου, έρχομαι είς τά μέρη ταΰτα, διά νά έκπληρώσω τά χρέη τής ευγνωμοσύνης μου, χαίρω τής παρουσίας σας. Σείς έκ τής ενδόξου διαμονής σας πρδς χάριν μου καταβαίνετε. Ναι, σεις εΐσθε παρόντες- ή σεβαστή ύμών είκών ελκύει διά τής λάμψεώς της τά δειλά βλέμματά μου. Ό ήχος τής φωνής σας, γεννά είς τήν καρδίαν μου τά τρυφερότερα τής φύσεως αισθήματα. Ώ 1 προς Σάς οίτινες μοί έδώκατε τήν ζωήν, γονυπετώς προσφέρω τά σεβάσματά μου· εύαρεστηθή- τε νά δεχθήτε αύτά, ώς δείγματα τοΰ βαθυτάτου σεβασμού, κα! τής ειλικρινέστατης άγάπης.»Πρεσβεύουσιν ότι οί πρόγονοι καταβαίνουσιν έζ ούρανοϋ διά νά δεχθώσι τάς είς αύτούς άπονεμο- μένας τιμάς, καί ότι παρευρίσκονται είς τήν πρός δόξαν αύτών τελουμένην τελετήν. Μετά τάς οπον- δάς καί τάς έπανειλημμένας μετάνοιας, δ Αύτοκράτωρ 

ίγείρεται, χαΐ μένει όρθιος διατηρών τήν αύτήν ώς πρότερον θέσιν τότε οί μουσικοί αδουσι τ? τρίτον μέρος, διαρκοΰντος τοΰ όποιου δοξάζουν, ότι οί πρόγονοι έγκαταλείπουν τήν γην διά νά έπανελθουν είς τδν ούρανόν.
ΜΕΡΟΣ Γ'.« Διέγραψα καί τήν άδύνατον μνήμην μου χαί τάς άρετάς, τάς ανδραγαθίας, καί τάς απειραρίθμους χά- ριτας, τών σοφών έκείνων θνητών, τών ευρισκομένων μεταξύ τών πνευμάτων έν ούρανώ είς τδν ύψηλότε- ρον τής δόξης βαθμόν. Προσκολλημένοι μένουν ουτοι είς τήν καρδιάν μου μέ τούς ισχυρότερους δεσμούς. Τδ φώς ουτοι μο! έδωκαν, έγώ κατέχω τ’ άγαθά αύτών, κα! έτι περιπλέον... αίσχύνομαι νά τδ είπω. Έγώ δ άθλιος (αί δύο αύται λέξεις προφέρονται μέ ήχον χαμηλόν χαί σχεδόν διακεκομμένον) κατόπιν αύτών διοικώ τήν Αύτοκρατοριάν σάγμα τοσοΰτον βαρύ ήθελε μέ κάμνει νά παραφέρωμαι άδιακόπως, άν δ ουρανός μέ διηνεκώς άνανεωμένην βοήθειαν, δέν εύηρεστεΐτο νά χειραγωγή τήν αδυναμίαν. Κάμνω ότι δύναμαι, δταν τό χρέος τό διατάττει1 άλλά φιΰ! πώς θέλω δυνηθή ν’ άποδείξω τήν εύγνωμοσύνην μου διά τόσας εύεργεσίας; Τρ:ς εύσεβάστως ένήργησα τήν τριπλήν προσφοράν μου- μή δυνάμενος δέ τί περισσότερον, αί βύχαέ μου άποπληροϋνται.»Άποπερατουμέιου τοΰ ύμνου εξέρχεται δ Αύτοκράτωρ έκ τής αιθούσης τών προγόνων. Χορευταί τινες, μέ προσποιημένην σοβαρότετα, έκτελοΰν διά μιμητικών σχημάτων, κα! έμμετρων βημάτων δλας τάς λέξεις τάς ύπό τών μουσικών άδομένας- ή δέ ψαλμωδία συνοδεύεται ύπδ πολλών και διαφόρων μουσικών οργάνων. Ό ύμνος ουτος Σινιστ! σύγκειται έξ 24 στίχων, ών έκαστος περιέχει 4 μονοσυλλάβους λέξεις, έκαστη τών όποιων παρίσταται μουσικώς δι’ έ- νδς μόνου σημείου (note).'Av καί τρία ή τέσσαρα μόλις λεπτά τής ώρας άρκοΰσι διά ν’άναγνώση τις τδν ύμνον τοΰτον , ψάλλεται δμως μέ τόσην άργότητα ώστε διαρκεΐ 1, 1[2 σχεδόν ώραν. ’Ιδού (Εύρωπαϊ- στί) τά μουσικά σημεία τών δύω πρωτίστων στίχων 

οΰτ, Μ, <ρά, Λά, οΰτ, ρε, οντ' τά σημεία ταΰτα επαναλαμβάνονται συνεχώς είς τήν ψαλμωδίαν, επομένως δήλον γίνεται ότι τδ άσμα τοΰτο εΐν’ έκ τοΰ είδους τών άπλών λεγομένων ψαλμωδιών, γαλλιστί plain chant, μάλιστα πολύ μονότονος καί άνευ διακεκριμένης αρμονίας. Ένταΰθα δέ άντιγράφομεν μ’ ελληνικούς χαρακτήρας τδν Σινικόν τοΰτον ύμνον διά νά δόσωμεν είς τούς άναγνώστας μας ιδέαν τινα τής γλώσσης ταύτης.
ΜΕΡΟΣ Λ.1. Σέε όάγγ σιέν Τσοΰ,2. Ύδ λίγγ ύν Τιέν3. Ύουέν ύέν τσίγγ Τιέου4. Ύέου χάο ράυ ίουέν.

5. ‘Ιουέν σοΰν χέου μίγγ,
6. Τσχούι ύουέν κ! σιέν,
7. ΜΙγγ ΰν χέ Τσοΰγγ,8. Ύ ούάν σέε νιέν.

ΜΕΡΟΣ Β'.

1. Τούι ύουέ τσχέ τσίγγ2. Υέν ίάν ίου χέγγ.3. Κ! κ! τσχάο μίγγ4. Καν κδ τσάι τ'ιγγ,5. Ίού κιέν ή Ιγγ,6. Ίού ούέν κ! χέγγ,7. Νγέϊ έούλ κ!γγ τσχέ8. Φά ού Τσχοΰγγ τσίγγ.
ΜΕΡΟΣ Ρ.

1. Ούέϊ τσιέν ή!ν Κοΰγγ2. Τέ Τσχάο ύγγ Τιέν3. Τύ ύουέν κί ύούΣάο τσέε, 4. ‘Υουέν χέου φάγγ κούε,5. Ύου πάο κ! τέ,6. Άο Τιέν ούάγγ κί7. *Υν τσίν σέν ίέν8. Ούό σ!ν ύουέ ύ.(Έκ τών let. Edif.) 1. ΔΕ-ΚΙΓΑΛΑΑΣ.
ΠΟΙΚΙΛΑ.

--- ο---

ΝΙΚΟΤΙΝΗ, ΝΙΚΟΤΙΑΝΟΝ ΧΟΡΤΟΝ (ΚΑΠΝΌΣ).

‘Β γενομένη έσχάτως είς Βέλγιον δίκη του κόμητος Βοκαρμέ, δηλητηριάσαντος διά πκοτίκης τδν γυναι- κάδελφόν του διετάραξεν όλόκληρον τήν κοινωνίαν, ιδίως δέ τούς καπνίζοντας κα! ταβακίζοντας.Έγνώσθη 2τι, ή νικοτίνη, ούσία τοΰ καπνοΰ,ήτο δη- λητήριον τοσοΰτον λεπτόν, ώστε ή έπιστήμη άδύνα- τος είς τδ νά τό πολεμήση, φαίνεται άνίκανος νά τό άνακαλύψη.Ό Κ. Όρφιλάς συνέταξεν έν τή περιατάσει ταύτη σοφώτατον υπόμνημα, άποδεικνύων, ότι έάν σταγόνες τινές Νικοτίνης άρκοΰσ.ν ώστε νά φονεύσωσι τδν άνθρωπον έν άκαρει καί άνιάτως, άλλ’ είναι έπίσης άληθές α) ότι ή νιχοτινή δυσκολώτατα εξάγεται έκ τοΰ καπνοΰ κα! β) ότι ή έπιστήμη έχει βεβαιότατα μέσα τοΰ ν’ άναγνωρίση τήν διά τής ούσίας ταύτης δηλητη- ρίασιν.



— 574‘Αναγκαιοΰσι, λέγει έτερός τις σι»γγραφ«ύς, δύο καντάρια χαπνοΰ διά νά παραγάγωσι γραμμάριά τινα νικοτίνης, ή δέ £ίν τοΰ ανθρώπου δέν είναι προσφυές άλαμπϊκον, όπου νά δυναται ή χημική αυτή σκευασία νά ένεργήται. 'Οπωσδήποτε, δ καπνός, ώς πως και δ χαρές, είναι βράδυ τι δηλητήριον, δπιρ έχει πλάγιά τρα αποτελέσματα. Π,ρίν ή προσβαλλη τό σώμα, έ- ξασκεΐ ένέργειαν έπί τοΰ νοός, διότι είναι ναρκωτικόν έχστατικόν, ούτως είπεΐν, δπερ αποκοιμίζει την διάνοιαν χαί εκνευρίζει τήν φαντασίαν, καί δυναμεθα νά βεβαιωθώμεν τοΰτο άπό τήν έκπτωσιν τών πονημάτων πολλών μυθιστοριογράφων καί ποιητών.Δυστυχώς, ή χρήσις τοΰ χαπνοΰ έν Έλλάδι κατέστη άπό τίνος τοσοϋτον κοινή, ή χατάχρησις αυτοϋ τοσοϋτον μεγίστη, ώστε βλέπομεν νήπια σχεδόν, τέκνα 11 καί 12 ετών, νά καπνίζωσιν άσυστόλως καί κινδυνεύοντα οΰτω νά γίνωσιν βλάκες, φθάνοντα εις ήλιχίαν 40 ή 50 ετών. Συμβουλεύομεν λοιπόν τούς όσοι προετοιμάζονται διά βουλευτικός, γερουσιαστικάς χαΐ υπουργικός δέσεις ν’ άπέχωσι έντελώς άπό τό χάπνισμα καί τόν ταμβάκον, διότι δέλουσιν άποτύχει άρεύκτως εις τάς όψηλάς έχείνας θέσεις των. Παρο- τρύνομεν δέ καί τάς κυρίας, δσαι, δυστυχώς, και παρ’ ήμϊν έλαβον τήν έξιν τοΰ καπνίζειν, >’ άποσκοραχί- σωσι μακράν τό δηλητηριον τοΰτο, τό φθεΐρον τήν καλλονήν των είς τούς ωραίους των οφθαλμούς. Συμφέρει μόνον ό λαός καί οί δημοσιογράφοι νά καπνίζωσι καί νά ταβακίζωσι, διότι, διά τοϋ μέσου τούτου γίνονται νοδρότεροι χαί όλιγώτερον όρμητικοί. 
ΣΠΟΥΔΑΙΑ ΑΝΑΚΑΛΥΨΙΣ.Τούς σορούς ένασχολει άπό τίνος ήόη ή εύφυής ε- πινόησις τοΰ Κ. Φουκίολ, δι ής έφδασεν οΰτος είς τήν ευθείαν καί ψηλαφητήν, ούτως είπεΐν, άπόδειξιν τής περιστροφής τής γης. Ό Κ. Φουκώλ έδωκε δημοσίως πείραμα τής έπινοήσεώς του ύπό τον τροΰλλον τοΰ Πανδέου, έν Παρισίοις.Σύρμα έκ χάλιβος έδέδη είς τήν ψίλίδα τοΰ δόλου τοϋ Πανθέου, καταβαΐνον μέχρις έ/ός μέτρου υπέρ τό έδαφος' είς τό κάτω άκρον τοΰ σύρματος προσε- δε'δη σιδηρά σφαίρα Ικανής ολκής λήγουσα διά μιας βελόνης, όπως γίνωσι καταφανέστερα! αί μετατοπίσεις, όταν ή μηχανή τεδή είς κίνησιν, ‘Η έκτασις τών μετατοπίσεων τούτων μετρεΐται έπί παμμεγέ- δους κύκλου (cadran), περιγράφοντος τό έμβαδόν όσον περιλαμβάνει ή σφαίρα έν τή κινήσει αυτής. Έπί τής επιφάνειας τοΰ κύκλου είναι τεθειμένη τήδε χάκιΐσε μικροί σωροί (talus) έξ άμμου, μέσω τών όποιων ή βελόνη τής σφαίρας, χαράττουσα γραμμάς, καταθέτει ορατός καί αλληλοδιαδόχους ένδείξεις τοΰ δρόμου της. Έπί τοΰ κύκλου είναι χιχαραγμένοι, μετά πολυαρ'θμων υποδιαιρέσεων, οί 360 βαθμοί, οιτινες συνήθως διαιροΰσι τούς κύκλους τής γηινης σφαίρας. Όταν δέ ή σιδηρά σφαίρα κινηθή, μετά τών άπαιτουμένων προφυλάξεων, δπως ή δονησις αύτής

γίνεται τακτική, δύναται νά χινήται επτά ώρας, χωρίς νά ήναι*άνάγκη νά δοθή αύτή νέα ώθησις. Κατά τό διάστημα τοΰτο, ή σφαίρα μετετοπίσθη ύπό τά δμματα τών θεατών 77 βαθμούς, έξ ού συνάγεται δτι απαιτούνται 32 περίπου ώραι fra περιτρέξη άπαντα τόν κύκλον. Ας προσθέσωμεν, δτι ή πορεία τής σφαίρας, άναχωρούσης έκ τής μεσημβρίας, διευθύνεται προς δυσμάς, fra άνε'λθη πρός βορραν, ώστε, είναι κατά πάντα όμοία πρός τήν φαινομένην πορείαν τοΰ ήλιου, καί έναντία είς τήν πραγματικήν κίνησιν τής γής.Δια νά έννοήση δέ ό αναγνώστης εντελέστερου τήν κίνησιν ταύτην, άς φαντασθή παμμέγεθές τι ρυθμότρο- χον (balancier) έκκρεμοΰς ωρολογίου, άκολουθοΰν καί δεικνυον, δι’ αύτοΰ τοΰ μεγέθους του, τήν όποιαν λαμβάνει ώθησρ έκ τής περιστροφής τής γής.
Ο ΝΕΟΣ ΜΩΥΣΗΣ.θά ήκουσαν βεβαίως οί άναγνώσταί μας περί τοΰ περιφήμου Άβά Παραμέλ, τοΰ νέου τούτου Μωϋσέως, ■οστις μαντεύει έκ πρώτης οψεως ποΰ δύναται ν’ άνα- βλύση πηγή ΰδατος έν τω μέσω τοΰ πλέον άνύδρου τόπου.’Εσχάτως, είς Ελβετίαν, φθάνει, έξηντλημένος έκ τής δείψης, είς μεμονομένην τινά οικίαν, καί ζητεί ώς χάριν εν ποτήριον υδατος. 'Η ένοικοΰσα αγαθή γυνή τω άποχρίνεται·— Δέν υπάρχει ουδέ σταγών υδατος είς τήν οικίαν μας καί ή βρυσις είναι πολλά μακράν. Έάν άγαπάτε εν ποτήριον οίνου, σας δίδω μετά πάσηςΈν ώ δέ ή ξενίζουσα αύτόν γυνή κατέβαινεν είς τήν οίνοθήκην, δ ένδοξος περιηγητής περιήλθε τόν κήπον' είσελθών δέ είς τόν θάλαμον άνέκραξε-— θέλω σας πληρώσει τόν οΐνον τοΰτον μέ ύδωρ. 

Ή χωρική ήνοιξε μεγάλους όρδαλμούς.— Αλλά... δέν έννοώ... Δέν αρμόζει νά γελάτε μαζή μου, άγιε έφημέριε.— Όχι! έλθετε νά ζήτε' παρατηρήσατε πρός τό μέρος τής θύρας· έχετε έκει μίαν πηγήν άφθονον, ήπς θέλει διπλασιάσει τήν αξίαν τοΰ κήπου σας. Είπέτε μόνον νά σχάψωσι δυο μέτρα, καί θέλετε τήν εύρει άφεύκτως.Έκαστος μανιεόει όποια ύπήρξεν ή χαρά τής πτωχής γυναικός. Ευθύς μετά τήν άναχώρησιν τοΰ Κ. Παραμέλ, έσκαψε/ τό έδαφος, καί σήμερον μεγαλοπρεπής τις βρυσις ποτίζει άφθόνως τούς κατοίκους τής έπαύλεως, οδτινες πιστιύουσιν μεθ’ όλης των τής καρδίας ότι ό Γάλλος ίεριύς ει»αι μάγος.Τοιούτου μάγου, τή αλήθεια, ίχομεν μεγίστην άνάγκην κα1 ήμεΐς ένταΰθα είς ’Αθήνας !
ΤΕΛΟΣ ΤΟΪ ΤΕΤΑΡΤΟΥ ΕΤΟΤΣ.

Προς τούς Κυρίους συν^ρο/ζητάς τής Ευτέρπης.

^ΙΕΤΡΕΞΑΜΕΝ ήδη εύτυχώς τό τέταρτον έτος τοϋ παρ’ ήμών έκδιδομένου περιοδικού συγγράμαα- τος ήΕύτέρπη Χάρις είς τήνγενναίαν συνδρομήν τών έντός καί έκτος τής ‘Ελλάδος όμογενών, ή Ευτέρπη δύναται όχι μόνον θορ^αλέως νά έξακολου- βήση τό στάδιόν της, άλλά καί νά έπεκταδή είς βελτιώσεις. Περιττήν νομίζομεν τήν έπανάληψιν τών δσα έγράψαμεν διά τής αγγελίας τής δημοσιευθείσης είς τό ΙΓ’ φυλλάδιον. Πιστεύομεν ότι έξεπληρώσαμεν ακριβώς τάς υποσχέσεις τοΰ προγράμματος μας, καί ώς πρός τοΰτο έπικαλούμεθα τήν όρθήν καί δικαίαν κρίσιν τών ΚΚ. συνδρομητών τής Ευτέρπης. Τά 24 φυλλάδιά της περιέχουσιν, έκτος τών εικονογραφιών, κείμενον 60,000 στίχων, τό όποιον αντιστοιχεί μέ 
120 φύλλα τυπογραφικά τών συνήθων εκδόσεων. Καί ταϋτα μέν ώς τιρός τό παρελθόν.Τό πέμπτον έτος, ή ό πέμπτος τόμος, τής Εύτέρ- πης, έξακολουδών τήν έκτύπωσιν περιέργων εικονογραφιών, θέλει ίτι μάλλον διαποικίλει τήν δημο- σιευομένην ΰλην. Ό γλαφυρός κάλαμος πολλών φιλολόγων μας υπόσχεται καί είς τό μέλλον πονήματα καί μεταφράσεις άξια τής εύνοιας τών συνδρομητών μας. Περί τό τέλος έκαστου μηνός, είς άρθρον έπιγραφόμενον Έργα καί ‘Ημέραι, θέλομεν εκθέτει, υπό τήν κοινωνικήν των έποψιν, τά σημαντικώτερα συμβάντα τοΰ κόσμου, διηγούμενοι ανέκδοτα, καί προσπαθοΰντες, τό κατά δυναμιν, νά εύχαριστήσωμεν τάς Κυρίας, διά τής έκθέσεως διαφόρων αντικειμένων, τά όποια ταίς ένδιαφέρουσι.Τό σχήμα, τό μέγεθος, δ τύπος τής Ευτέρπης θέλουν διατηρηθή άπαραλλάκτως ώς είς τά παρελθόντα έτη. ΠΕΡΙ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ ΕΝΓΕΝΕΙ.Αί σύνδρομα!, ώς είναι γνωστόν, προπληρόνονται. Κάμνομεν ένταΰθα τήν παρατήρησιν ταύτην διότι μετά τήν αποστολήν τοΰ Α’. φυλλαδίου θέλομεν διακόψιι τήν περαιτέρω αποστολήν φυλαδίων είς τούς μή προ- πληρώσαντας συνδρομητάς, ανεξαιρέτως. Τό μέτρον τοΰτο έλάβομεν μετά ώριμον σκέψιν, διότι ή πείρα μας άπέδειξεν δτι χα<έν περιοδικόν σύγγραμμα δέν θέλει διατηρηθή είς τήν Έλλαδα έάν δέν συμμορφωθώμεν άκριβώς μέ τό σύστημα τής προπληρωμής, τό παραδεδεγμένου ανεξαιρέτως είς δλας έν γένει τάς Εύρωπαϊκάς κοινωνίας. Όιαν τ!ς τών συνδρομητών μας παρατηρήση διακοπήν είς τήν αποστολήν τών φυλλαδίων, άς ήναι πεπεισμένος δτι δέν έλάβομεν τά χρήματα τής συνδρομής του.Πολλοί τών Κ Κ. συνδρομητών μάς έζήτησαν νά 

τούς άναπληρώσωμεν φυλλάδια τής Ευτέρπης τά όποια, κατά τό λέγειν των, δέν έλαβον ή άπώλεσαν. Έκαστος εύκόλως κατανοεί δτι μάς είναι άδύνατον νά ένδώσωμεν είς τήν άπαίτησιν ταύτην, τήν λαβοϋ- σαν τρομακτικήν άνάπτυξιν κατά τάς παρελθούσας περιόδους. Μή θέλοντες νά δυσαρεστήσωμεν τούς συνδρο- μητάς μας, έβιάσθημεν νά έξηποστείλωμεν δωρεάν πολλάς εκατοντάδας φυλλαδίων, καί ώς έκ τουτου υπέ- στημεν ζημίαν σημαντικήν, κολοβώσαντες πλήθος σωμάτων τής Ευτέρπης, καί υποχρεωθέντες νά μετατυ- πώσωμεν πολλά φυλλάδια έξατληθέντα. Τό ατόπημα τοΰτο είναι δίκαιον νά παύση. Βιαζόμεθα επομένως νά κηρύξωμεν άπό τοΰδε δτι θέλομεν άρνηθή πάσαν άναπλήρωσιν φυλλαδίων άπολεσθέντων, όσάχις ή ά- παίτησις τής άναπληρώσεως δέν γινη έντός τής δεκαπενθημερίας τής παρακολουθούσης τήν δημοσίευσιν έ- κάστου φυλλαδίου. Έτερον άτόπημα τοϋ όποιου έπικαλούμεθα τήν έπανόρθωσιν. Πολλοί τών συνδρομητών μας, μεταβαίνοντες άπό πόλιν είς πόΛιν, άπαι- τοΰσιν άπό ήμάς νά μαντεύωμεν τοΰτο καί νά διευ- θόνωμεν τά φυλλάδια είς τόν νέον τόπον τής διανομής των. Έειδή δέ τοΰτο είναι φυσικώς άδύνατον, πα- ραπονοϋνται καί άπαιτοΰσι νά τούς διευθυνομεν έκ δευτέρου τά δσα τυχόν δέν έλαβον φυλλάδια. Πιστεύο- μεν δτι δικαιούμεθα νά γνωρίζωμεν τάς μεταβολάς ταύτας τής διαμονής τών συνδρομών μας, διότι άλλως θέλομεν βιασθή νά άπο^ρίψωμεν ώς άπαράδεκτον πάσαν αίτησιν περί συμπληρώσεως έλλειπόντων φυλλαδίων. ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ.Αί κατά τήν Ελλάδα συνδρομαί προσδιορίζονται. Ευτέρπη κατ’ έτος.........................Δοαχ. 12Ευτέρπη μετά τοΰ Παραρτήματος » 19Παράρτημα μόνον.....................  » 10ΣΥΝΔΝΟΜΑΙ ΤΟΥΡΚΙΑΣ.Οί κατά τήν ρυρκίαν συνδρομηταί μας άπαιτοΰσι νά λαμβάνωσι τά φυλλάδια τής Ευτέρπης χωρίς νά πλη- ρώνωσι κανέν ταχυδρομικόν δικαίωμα. ‘Υποχρεου- μεθα λοιπόν νά συμπεριλάβωμεν έντός τής συνδρομής τό ταχυδρομικόν δικαίωμα, τό όποιον είς δλα τά μέρη τοίί κόμου είναι εις βάρος τών συνδρομητών. Περιορίσαντες αύτό είς τόν έλάχιστον δρον του, προδιο- ριζομεν τάς συνδροαάς ώς άάολουθως.(Ευτέρπη κατ’έτος........................... Γρόσια 60Εύτέρπη μετά τοΰ παραρτήματος » 100Παράρτημα μόνον............................5 50
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ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ ΜΟΛΔΟΒΛΑΧΙΑΣ.

3.
5.
2.

Α! συνδρομαί Μολδοβλαχίας έλεύβεραι παντδς τα· 
χυδρομιχοΰ δικαιματος προσδιορίζονται.

Εύτέρπη χατ έτος . . . Δίστηλα
Εύτέρπη μετά τοΰ Παραρτήματος »
Παράρτημα μόνον............................>

ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ ΡΩΣΣΙΑΣ.

5. 
8·
4.

Αί κατά τήν ‘Ρωσσικήν έπικράτειαν σύνδρομα!, ί- λεύΟεραι ίξόδου ή ταχυδρομικού δικαιώματος προσδιορίζονται τοΰ λοιποΰ.Εύτέρπη κατ’ έτος , . . 'Ρουβί άργ.Εύτέρπη μετά τοΰ Παραρτήματος ιΠαράρτημα μόνον .... »
ΣΥΝΔΕΟΜΑΙ 10ΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ.

12.
19.
10.

Αί κατά τούς Ίονέους νήσους συνδρομαί προσδιορίζονται.Εύτέπη κατ’ έτος .... φραγκ.Εύτέρπη μετά τοϋ Παραρτήματος »Παράρτημα μόνον .... »
ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ ΚΑΤΑ ΤΑ ΛΟΙΠΑ

ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ.
ΜΕΡΗ

Αί κατά τά λοιπά μέρη της Εύρώπης σύνδρομα!, μή συμπεριλαμβανομένων τών ταχυδρομικών τελών, τά δ- 

ποια είναι είς βάρος τδν ΕΚ. συνδρομητών, 
ρίζονται ώς άχολσυθως.

Εύτέρπη κατ’ έτος . . φραγχ.
Εύτέρπη μετά τοΰ Παραρτήματος » 
Παράρτημα μόνον . ... τ>
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Παρακαλουμεν τούς ΕΚ. συνδρομητές τής Εύτέρ νά μη παρεμίάλλωσιν έμπόδια είς τήν έγκαιρον πλη μήν τής συνδρομής των, άναλογιζόμενοι τδ μέτριον τιυής τήν δποίαν πληρώνουσιν άντί τόσης δαπάνης τόσων κόπων, τούς όποιους καταβάλλομεν διά νά τ εύχαριστήσωμεν. Παρακαλοΰμεν ταυτοχρόνως τούς πανταχοϋ ΕΚ. ανταποκριτές ή έπιτρόπους μας νά έ στήσωσι σύντονον τήν προσοχήν των είς τήν τακτικήν άκριβή διανομήν τών φυλλαδίων, και είς τήν έγκα είσπραξιν καί άποστολήν τών συνδρομών, διότι ά υποχρεουμεΟα ή νά ζημιωβώμεν, ή μέ λύπην μας νά σαρεστήσωμεν τούς ΚΚ. συνδρομητές μας.Περιμένομεν εγκαίρως τούς καταλόγους τών συνδρο μητών τοΰ πέμτου έτους, διά νά μή συμβη αργοπορία είς τήν αποστολήν τοΰ πρώτου φυλλαδίου ή τοΰ Παραρτήματος.Έν ’Αδήναις τήν 15 Αύγουστου 1851.
Ο Λιευθνΐτής

Γ. ΚΑΜΠΟΥΡΟΓΛΟΣ.
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