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ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ, ΤΗΝ <5 ΙΟΥΛΙΟΥ 1851.

ΓΓΙΖύΤΟΓ ΒΑΣΙΓΚΤΩΝ
Έκ τοΰ Γαλλικού.

‘Τπδ Ζ7. 7. ΧαΛιχιοπούΛου.

( Συνέχεια "lie φυλλάδ. 93. ).

Εις τινας έπαρχίας, και μάλιστα κατά τά δυτικόν 
μέρος τής Πενσυλβανίας, εϊς τών διά τήν πληρωμήν 
τοϋ δημοσίου χρέους έπιβληθέντων φόρων έδωκεν αφορ
μήν εις στάσεις καί ταραχάς· συναθροίσεις δέ πολυάν
θρωποι έδήλωσαν οτι θέλουν άρνηθή τήν πληρωμήν τοϋ 
φόρου τούτου. 'Ο Βασιγκτών τότε εύρέθη είς τήν άνάγ- 
κην νά γνωστοποίηση έπισήμως, δτι οι νόμοι πρέπει νά 
έκτελεσθώσιν. ’Αλλά και είς αυτά άκόμη τά βουλευτι
κά σώματα ήρχισε νά έκλίπη πλέον ή πρδς τήν κυβέρ
νησή παρ’ αυτών τών ιδίων, μέχρι τής έποχής έκείνης, 
χορηγηθεϊσα σταθερά και ένεργδς ύποστήριξις. Αί κα
τά τοϋ Άμιλτώνος προσδολαί άπέβαιναν, άπδ ήμέρας 
είς ήμέραν, σφοδρότεραι’ ή άνιιπολίτευοις άπετύγχανε 
μέν είς τάς κατ’ αυτού αιτιάσεις, άλλά καί αί προτά
σεις αυτού δέν έγίνοντο πάντοτε παραδεκται. Τελο

σπάντων, καί πρδς τδν ίδιον Βασιγκτώνα, πρδς τδν 
δποΐον ή βουλή τών άντιπροσώπων προσεφέρθη πάντο
τε μέ σέβας καϊ άγάπην, δέν έφαίνετο πλέον τοσοϋτο 
εδνους καί φιλική, ώς πρότερον ώστε, τήν 22 Φε
βρουάριου 1793, ήμέραν τών γενεθλίων του, ή περί 
διακοπής τής συνεδριάσεως έπί ήμίσειαν ώραν πρότασις, 
χάριν τής πρδς αύτδν έπισκέψεως, πολεμηθεϊσα ζωη 
ρώς, μόλις έγεινεπαραοεκ,τή διά πλειοψηφίας είκοσι 
καί τριών ψήφων, r Μ’ "

Τήν άγρυπνον τοϋ Βασιγκτώνος δςυδέρκειαν δεν 
διέφευγε κάνέν τών γεγονότων, κάνέν τών συμπτωμά
των τούτων. Ή κλίσις άύτοΰ πρδς τδν ιδιωτικόν βίον 
καί τήν είς τφ Μούντ-Βερνδν άνάπαυσίν του ήρχισε ν’ αύ- 
ξάνη. Ή προηγουμένη έπιτυχία, άντί νά τόν ένθαβ- 
βύνη, τοΰ έπροξενει περί τοϋ μέλλοντος δειλίαν. Με 
τριοφρόνως, άλλά περιπαθώς κηδόμενος τής ιδίας αύ
τοΰ ύπολήψεως καί δόξης, δέν ήθελε μηδέ κατά μι
κρόν νά έλαττωθώσιν αυται. Αί Απαιτήσεις δλου τοΰ 
λαοϋ δέν ήσαν ίκαναί νά τδν καταπείσωσι ν’ άποφασί- 
ση τι δριστικώς· τά μόνα αίτια τά όποια ήδύναντο νά 
κλονίσωσι τήν φρόνησιν καί τάς κλίσεις του, ήσαν κυ
ρίως, ή πρδς εαυτόν πεποίθησις, τδ κοινόν καλόν, 
τδ πρόδηλον συμφέρον τών πραγμάτων, ή έπιθυμία, 
ή μάλλον τδ καθήκον τδ όποιον ήσθάνετο νά κατα- 
στήση έτι μάλλον ωφέλιμον καί διαρκές τδ μόλις «ρ-
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λουν έκφοδίσει τους είλικρινεστέρους φίλους τής νέα; 
τάξεως τών πραγμάτων . . . Είναι Αδύνατον νά μή 
διατρέξη αΰτη τήν πορείαν της άπδ τοϋ ένός άκρου 
μέχρι τού άλλου, χαί τότε τδ πλοΐον θέλει ναυαγήσει 
έπί σκοπέλων αφανών σήμερο* δντων, δεσποτισμδς 
δέ, σκληρότερος τοΰ παλαιού, θέλει άναφανή . . . 
Αχανής ώκεανός, χωρίς διόλου νά φαίνεται γή είς 

κάνέν μέρος. »
Έχτοτε προσεφέρθη πρός τε τά έθνη χαί τά συμ

βάντα τής Εύρώπης μέ άχραν προφύλαξιν, πιστός μό
νων πάντοτε είς τάς άρχάς, τάς όποιας ή Ανεξαρτησία 
καί αί έλευθερίαι τής Αμερικής είχαν καθιερώσει, 
αισθανόμενος πρδς τήν Γαλλίαν φιλίαν χαί εύγνω- 
μοσύνην, καί έπιλαμβανόμενος προθύμως πάσης περι- 
στάσεως πρδς βεδαίωσιν τών τοιούτων αισθημάτων του. 
άλλ’ έσιώπα καί δέν έξέφραζε γνώμην καμμίαν, ώς 
ά* είχε βαρεϊαν τινά εύθύνην καί δέν ήθελε νά έκ- 
τίθή, προλέγω» τδ ίδιον φρόνημα καί τήν πολιτικήν 

τής πατρίδος του.
"Οτε δμως αί δυσχέρειαι παρουσιάσθησαν, οτε ή δια - 

κήρυξις τοϋ μεταξύ Αγγλίας καί Γαλλίας πολέμου 
Ανήγγειλε» είς τήν Εύρώπην τήν μεγάλην έπαναστα- 
τικήν πάλην, ή άπόφασις τοϋ Βασιγκτώνος υπήρξε 
καθαρά καί άμεσος. Παραχρήμα διεκήρυξε τήν ούδε- 
τερότητα τών Όυ,οσπόνδων Πολιτειών.

« Ή πολιτική μου είναι Απλή. ’Επιθυμώ νά διατη
ρήσω φιλικά; σχέσεις μ’ δλα τά έθνη τής γής, άλλά 
νά μήν έξαρτώμαι άπδ κάνένα, νά μήν άναδεχθώ κά- 
νενδς τάς διενέξεις, νά φυλάξω πρός πάντα; τάς υπο
σχέσεις ήμών, νά συντρέχω διά τοϋ έμπορίου είς τάς 
άνάγκας δλων έν γένει, ιδού τδ συμφέρον καί τδ δι
καίωμα ήμών. . . Θέλω ώστε ή Αμερική νά έχη ίδιον 
σύστημα ένεργείας, νά γνωρίζη δ κόσμος oil έχει ίδιαν 
πολιτικήν, ώστε, αί Εύρωπαϊκαί δυνάμεις νά ήναι κα
λώς πεπεισμένοι δτι ήμεϊς ένεργούμεν υπέρ ήμών αύ- 

I τών, καί όχι υπέρ άλλου τινός ... ‘Η γενική τής 
Ευρώπης ανατροπή δέν πρέπει νά θεωρηθή απλώς ώς 

I χίμαιρα. 'Η φρόνησις μάς διδάσκει νά συνεθίσωμεν 
| νά μήν έλπίζωμεν είς κάνέν’ άλλον, παρά μόνον εις 
ήμάς αύτούς, καί νά κρατώμεν μέ τάς ιδίας ήμών χεΐ
ρας τήν πλάστιγγα τής τύχης ήμών . , . Ευρισκόμενοι, 
ούτως είπεΐν, έν τώ μέσω κατακρημνιζομένων έξουσιών, 
ας έπιμεληθώμεν σταθερώς νά μένωμεν είς θέσιν τοιαύ- 
την ώστε νά μή παρασυρθώμεν καί ήμεϊς είς τήν κα
ταστροφήν των. Κάμμία άλλη αίτια μή μάς ώθήση 
ποτέ είς πόλεμον, παρά μόνον τδ πρός ήμάς αύτούς 
δφειλόμενον σέβας και ή όρθή τής έθνικής τιμής ιδέα, 
καί είμαι βέβαιος δτι, άν δ τόπος οδτος διατηρήση τήν 
ειρήνη* έπί εικοσιν άκόμη έτη, θέλει κατασταθή ικανός, 
έχων ύπέρ αύτοΰ τδ δίκαιον, νά προκαλέση άφόδως 
είς πόλεμον πάσαν όποιανδήποτε δύναμιν, διότι τότε 
καί ό πληθυσμός καί δ πλούτος καί οί πόροι του θέ

λουν εϊσθαι μέγιστοι.»
Τό μέτρον τοΰτο τοΰ Βασιγκτώνος έλαβε τήν γενικήν 

έπιδοχιμασίαν. "Ολοι έπεθύμου» τήν ειρήνην, καί δέν 
ήθελαν νά γείνη κάμμίά έξήγησις, δυναμένη νά κατα- 
στήση αύτήν αμφίβολον. Τδ ύπουργεΐον παρεδέχθη 
δμοφώνως τήν αρχήν τής ούδετερότητος. Άλλ’ αί ει
δήσεις τής Εύρώπης, αμα φθάνουσαι, διεδίδοντο παν- 
ταχοϋ ώς φλόγες. 'Η γενομένη κατά τής Γαλλίας συμ- 
μαχία προσέβαλε τάς έφορευτικάς άρχάς τής ’Αμερι
κής, ήτοι τήν άνεξαρτησίαν καί τήν έσωτερικήν έλευ- 
θεριά» τώ* έθνών. ’Επί κεφαλής τής συμμαχίας ταύτης

ξάμενον έργον τον. Έβασάνιζε χαί έσυζήτει καθ’ ί- 
ιυτδν τού; λόγους τούτους μέ δλως ασυνήθη είς τό 
ιδίωμά του προσπάθειαν, χαί, Αποχάμνω» είς τους θεο
φιλείς τούτους διαλογισμούς του, έλεγε* έπί τέλους: 
< Ό τώ* πάντων Κύριος, καί κυριαρχικώς τά πάντα 
έν τή Αύτοΰ σοφία κυβερνώ», ηύδόκηϊε νά μοί φανή 
μέχρι τοϋδ» βοηθός. Καί τώρα δτβ, μετ’ ίλίγον ίσως, 
θέλω προβκληθή νά έκφράσω τήν σπουδαία* ταύτην ά- 
πόφασί» μου, έχω τήν πεποίθησιν έπίσης δτι θέλει μέ 
καθοδηγήσει εί; τούτο, ώς-ε διόλου νά μή παρεκτραπώ», 

Καί πάλιν άνχγορευθβις παμψηφεί Κυβερνήτης τής 
πατρίδος του, άνέλαδε τδ βαρύτατο* τούτο φορτίο», 
έμπνεόμβνος άπδ τά αύτά αισθήματα τής άφιλοχερ 
δείας χαΐ τής γένναιοψυχίας, άλλ’ έχων, ίσως, όλιγω- 
τέραν πεποίθησιν παρά πρότερον, μ’ δλην τήν προη ■ 
γουμένην έπιτυχίαν του.

’Αλλά συγχρόνως, προαίσθημα βάσιμον περί τών 
οποίων έμελλε *’ Απάντηση ίίς τδ μέλλον δυσχερείων, 
ίχυρίευε τήν χαρδία* του.

Πολλών γεγονότων τήν κατάληψιν ή θεία Πρόνοια 
δέν έπιτρέπει εις τους συγχρόνους αύτών. Τά γεγο
νότα ταϋτα είναι τοσοϋτο μεγάλα, τοσοϋτο πολύπλοκα, 
ώστε, άνώτερα δντα τής άνθρωπίνης διανοίας, δια
φεύγουν αυτήν έπί μαχρδν χρόνον, καί όταν άχόμη φα- 
νερωθώσι, μένουν έπί πολύ δυσνόητα χαί Ασαφή, χα 
λυπτόμενα άπδ τδ σκότος έντδς τοϋ δποίου προπα- 
ρασχευάζονται τά τολμήματα έκεΐνα τά όποια Απο- 
φασίζουν τήν τύχην τοϋ κόσμου.

"Εν τών τοιούτων γεγονότων ήτον χαί ή γαλλική 
έπανάστασις. Ποιος κατεμέτρησεν αύτήν ; Ποών έκ 
τών φίλων ή έχθρών, έκ τών πανηγυριστών ή κατη
γόρων αύτής, δέν έψευσε πολλάκις καί τήν περί αύ
τής γνώμην και τάς προσδοκίας .

"Οταν ή ψυχή τοϋ άνθρώπου καί ή κοινωνία συγκι- 
νηθώσι καί ύψωθώσιν έπί τοσοϋτο, τότε άναφαίνονται 
πράγματα, τά όποια δ ανθρώπινος νους μήτε νά φαν- 
τασθή δύναται, μήτε νά ύπολογίση.

Έκ τών πρώτων ήμερων τής έπαναστάσεως έκεί- 
νης, δ Βασιγχτών προεϊδεν δ,τι ή πείρα έδειξε μετά 
ταϋτα εις ήμας. Κατά τάς πρώτας ήμίρας τής έπα 
ναστάσεως ταύτης, άνέδαλε πάσαν περί αύτής ορι
στικήν γνώμην, και έθεώρει αύτήν Ανεξαρτήτως δλων 
τών κομμάτων και δλων τών παρατηρητών, χωρίς 
διόλου νά προκαταληφθή άπδ τάς προφητείας των. ή 
νά παρασυρθή άπδ τήν τύφλωσιν τής καταφοράς καί 
τών έλπίδων αύτών. « Τδ συμβάν είναι τοσοϋτο έκ
τακτον εις τήν αρχήν του, τοσοϋτο θαυμαστόν είς τήν 
πρόοδόν του, τοσοϋτο δέ μεγάλα και πολλά δύναν
ται νά ήναι τά άποτελέσματά του, ώστε μένω έκ
θαμβος, παρατηρών αυτό ........ Κάνεις πε
ρισσότερον έμοϋ δέν έπιθυμεΐ τήν αώίαν αύτοΰ έχβα- 
σιν· κανείς δέν εύχεται ειλικρινέστερο* έμοϋ υπέρ 
τής ευημερίας τοϋ γαλλικού έθνους .... Άν τά πράγ
ματα τελ ειώσωσιν, ώς Αναγγέλλουν α'ι τελευταΐαι 
ειδήσεις, τδ έθνος τούτο θέλει είσθαι τό εύδαιμονέστε- 
ρον καί τό ίσχυρότερον τής Ευρώπης. Άλλ’ άν καί ύ 
πέστη ήδη τδν πρώτον παροξυσμόν, χωρίς »ά πάθη, 
φοβούμαι δτι οδτος δέν είναι δ τελευταίος ... 'Ο 
βασιλεύς θέλει πίει πικρότατα ποτήρια· αί ραδιουρ- 
γίαι τής βασιλίσσης καί ή δυσαρέσκεια τών λοιπών 
τής βασιλικής οικογένειας μελών καί τών εύγενών θέ
λουν προξενήσει διαιρέσεις έντός τής έθνικής συνελεύ- 
σεως. Ή άκολασία τοΰ λαού, καί τδ χυθέν αίμα θέ

έτέθη ή Αγγλία, ήτις ήτον πρδς τήν ’Αμερικήν, ίπα- 
χθής μέν, ώς πρδ μικροΰ έχθρά αύτής, ύποπτος δέ, 
ώς δεσπόσασα αύτής πρότερον. Τά ψηφίσματα καί οί 
νόμοι τη; περί τοΰ έμπορίου τών ούδετέρων, καί τής 
ναυτολογίας, ήσαν πράξεις ύβριστικαί κατά τής Αξιο
πρέπειας καί τών συμφερόντων τών ‘Ομοσπόνδων Πο
λιτειών. Είς τδ μέγα τής ούδετερότητος ζήτημα, 
άλλα ζητήματα ειδικά άνεφυησαν, Αμφίβολα είς άκρον, 
καί ίκανά έπομένως νά χρησιμεύσωσιν ώς λόγοι ή ώς 
σόροφάσεις πρός έκφρασι» διαφόρων γνωμών, και πρός 
έξήγητιν αισθημάτων. Έπί ζητημάτων τοιούτων, ώς 
π. χ. έπί τής άποδόσεως τών λειών καί τοΰ τρόπου 
τής ύποδοχής τοΰ περιμενομένου νέου πρέσβεως τής 
Γαλλίας, τδ ύπουργεΐον εύρέθη είς διαφωνίαν. Ό πρέ- 
σδυς ουτος, όστις ήτον δ Ζενέ, έφθασε, καί κατά τήν 
πορείαν αύτοΰ, άπδ τοΰ Καρλεστόν είς τήν Φιλαδελ- 
φίαν, ό λαός τδν ύπεδέχθη θριαμβικώς. Πανταχοϋ αί 
δημοκρατικά! έταιρίαι, πολυάριθμοι ουσαι καί ζωηρό
τατα!, συνηθροίζοντο, καί, προσκαλοΰσαι αύτδν, έξε- 
φώνουν ένώπιόν του λόγους. Αί έφημερίδες διέδιδαν 
τάχιστα είς τδν τόπον περιγραφάς τών πανηγυρεων 
τούτων, καί τάς ειδήσεις τής Γαλλίας. Τδ δημόσιον 
πάθος ήρχισε ν’ άνάπτη. Άπδ τδ αύτό πάθος κυριευθείς 
καί ό πρέσβυς Ζενέ, καί τετυφλωμένος ών άπό τήν 
έπιθυμίαν νά περιπλέξη τάς Όμοσπόνδους Πολιτείας 
είς τδν πόλεμον, χάριν τής πατρίδος του, ένόμισεν ότι 
είχε τδ δικαίωμα, καί οτι ήδύνατο νά τολμήση τά πάν
τα, καί είς δλα νά έπιτύχη. Έξέδωκε ναυτιλιακά έγ
γραφα, έναυτολόγησεν Αμερικανόν, έφώπλισε καταδιω
κτικά πλοία, κατεκύρωσε λείας, ένήργησε τελοσπάτων 
ώς κυριάρχης έπί τής ξένης έκείνης χώρας, έν δνόμα- 
τι τής δημοκρατικής Αδελφότητος. Καί δτε δ Βασιγ- 
κτών, έκπλαγείς είς δλα ταΰτα, Αλλ’ αμέσως άποφασί- 
σας νά λάβη μέτρον τι δριστικδν, ήθέλησε νά διεκδί
κηση τά δικαιώματα της έθνικής έξουσίας, δ Ζενέ 
έκηρύχθη Αμέσως κατ’ αύτοΰ, ύπεστήριξε τάς Αξιώσεις 
του, έξώκειλεν είς ύβρεις, ύπέθαλψε τδ στασιαστικόν 
πνεύμα, ήπείλησε τέλος πάντων δτι θέλει κάμει έκ- 
κλησιν τών παραπόνων του είς τδν λαόν, καί δτι θέλει 
κατηγορήσει ένώπιον αύτοΰ τδν πρόεδρον, ώς προδί- 
δοντα τά καθήκοντα του καί τήν γενικήν ύπόθεσιν τής 
έλευθερίας.

Κάνεις άλλος Αρχηγός έπικρατείας δέν έφάνη φει- 
δωλότερος είς τήν ένέργεια* τής έξουσίας, προσεκ- 

* τικώτερος είς τήν διαγωγήν και τάς πράξεις του, δ
σον ό Βασιγκτών. Άλλά καί κάνεις άλλος έπίσης, 
έκτδς αύτοΰ, δέν έμεινε σταθερώτερος είς τούς λόγους, 
τούς σκοπούς καί τά δικαιώματά του. Κυβερνήτης ών 
τών 'Ομοσπόνδων Πολιτειών, έκύρυξεν, έν όνόματι αύ
τών, καί δυνάμει τοΰ συντάγματος αύτών, τήν ούδε- 
τερότητά των, ήτις έπρεπε νά υπάρξη αληθής καί σε
βαστή, ώς ήτον καί ή έξουσία του. Τρις συνεχάλεσε 
περί εαυτόν τούς ύπουργούς, χαί ύπέβαλεν είς αυτούς 
δλην τήν Αλληλογραφίαν, δλα τά άφορώντα τήν πα
ράδοξον ταύτην διάνεξιν έγγραφα, καί οί ύπουργοί δ- 
μοφώνως Απεφάσισαν ότι πρέπει νά ζητηθή άμέσως 
άπδ τήν Γαλλικήν κυδέρνησιν ή άνάκλησις τοϋ Ζενέ.

'Ο πρέσδυς ουτος άνεκλήθη. Ό Βασιγχτών έθριάμ- 
βευσε καί είς τήν κοινήν γνώμην καί είς τήν πρός 
τήν Γαλλίαν άπαίτησίν του. Οί δμοσπονδικοί, άγανακ- 
τοϋντες, περιστοίχισαν αύτόν. Αί Αξιώσεις καί αί πα
ράφορα! τοΰ Ζενέ έδωκαν Αφορμήν είς πολλούς τών 
δημοκρατικών ν’ άπομαχρυνθώσιν Απ’ αύτόν. 'Ο Ίε-

φεροών δέν έδίστασε διόλου νά υποστήριξή ιόν Βασιγ- 
χτώνα χαί νά καταφερθή κατά τοϋ Ζενέ. Ή ευνοϊκή 
αΰτη Αντίδρασις προώδευε, χαί ή πάλη έφαίνετο φθά- 
νουσα είς τδ τέλος της.

Άλλά συμβαίνουν νίκαι είς τάς κυβερνήσεις, Απα- 
ραλάκτως ώς συμβαίνουν χαί εις τδν πόλεμον, αί δ- 
ποΐαι χαί θυσίας μεγάλα; Απαιτούν, καί τδν κίνδυ
νον άφίνουν έπικείμενον Ή έπαναστατιή έξαψις, δια- 
δοθεϊσα απαξ εί; τάς Όμοσπόνδου; Πολιτείας, δέν έ
παυσε διόλου μέ τή» πτώσιν ενός πρέσβεως. ’Αντί τά 
πνεύματα νά συμφιλιωθώσι, τά πάθη νά καταπραυν- 
θώσιν, ή εύημερία καί ή γενική μετριοφροσύνη νά έξα- 
κολουθήσωσιν ώ; πρότερον, δτε ή δημοκρατία έκαυχά- 
το είς τά; άρετάς ταύτας, δύω κόμματα, άλληλομα- 
χοΰντα, είχαν καταντήσει αδιάλλακτα μεταξύ των 
Ή άντιπολίτευσι; δέν περιωρίζετο πλέον είς μόνην 
τήν διοίχησι», εί; μόνα τά οικονομικά μέτρα, εις ταύ
την ή εί; έκείνην τήν άμφισβητουμένην έφαρμογήν 
τών νομίμων έξουσιών. Ύπέκρυπτεν αΰτη εί; τούς κόλ
πους της, είς τάς δημοκρατικός εταιρίας, εί; τάς έ · 
φημερίδας, καί μεταξύ τών ξένων οίτινε; έπεσωρεύοντο 
είς τδν τόπον, έπαναστατικήν φατρίαν, φλεγομένην 
άπδ τήν έπιθυμίαν τή; Ανατροπή; τής κοινωνίας και τής 
κυβεονήσεως, καί τής τροποποιήσεως αύτών έπί άλλων 
βάσεων. « Υπάρχει είς τάς όμοσπόνδους Πολιτείας, έ
γραφε» δ Βασιγχτών πρός τδ» Ααφαγέτην, κόμμα 
πολεμούν τήν κυβέρνησιν κατά πάν βήμα, και τό κόμ
μα τούτο προσπαθεί, παρεμδάλλον έμπόδια είς τήν 
δδόν της, νά μεταβάλη πλαγίως τδν χαρακτήρα αύ
τής, καί νά καταστρέψη τδ σύνταγμα. Τδ κόμμα τούτο 
δέν φείδεται ούδενδς μέσου, θέλον νά φθάση είς τόν 
σκοπόν του. Οί φίλοι τής κυδερνήσεως, οιτινες έπιθυ- 
μοΰν τήν διατήρησιν τής ούδετερότητος καί τής ειρή
νης, λογίζονται φιλομοναρχιχοί,Αριστοκρά- 
τ α ι, παραβάται τοΰ συντάγματος, τδ δποΐον, κατά τήν 
ερμηνείαν τών τοιούτων Ανθρώπων, είναι γράμμα νε
κρόν, λέξις Ανίσχυρος. Καίχώνται δτι αύτοί μόνοι εί
ναι φίλοι τής Γαλλίας, ένώδέν φροντίζουν περί αύ ■ 
τής περισσότερον τοϋ Σουλτάνου, καί δέν τήν άγα- 
πώσι» είμή διά τά τέλη τω». Κατηγορούν τούς αντι
πάλους των, ώς προσηλωμένου; είς τήν Αγγλικήν 
πολιτικήν, ώς ένεργοϋντας κατά τά παραγγέλματά 
της, ή ώς μισθωτούς αύτής, ώς....................... ένώ ουτοι
έχουν άρχάς καθαρώς Αμερικανικά;, καί δέν προτίθενται 
άλλο, παρά μόνην τήν Ακριβή τής ούδετερότητος τήρη- 
σιν. Άν ή διαγωγή τών τοιούτων Ανθρώπων θεωρηθή 
μέ Αδιαφορίαν, καί άφ’ ένός μέ* βασιλεύσωσιν ή δρα 
στηριότης καί τδ ψεύδος, άφ’ έτέρου δέ ή αδράνεια 
καί ή Αναλγησία, δ Αριθμός τών βφδιούργων καί δυ- 
σηρειστημένων ξένων, οιτινες ήλθαν έδώ, καταδιωκό- 
μενοι άπδςτάς κυβερνήσεις των, καί αί πλειότεροι αύ
τών Απ' δλας τάς κυβερνήσεις, θέλει βαθμηδόν αύξή- 
σει, καί μόνος δ τά πάντα γινώσκων δύναται νά προεί- 
πη τ’ Αποτελέσματα, »

Τοΰ κινδύνου τούτου έπικειμένου, δ 'Ιεφερσών, όστις 
πρδ εξ.μηνών έδήλωσε τδν σκοπόν του, καί, κατά 
προτροπήν τού ίδιου Βασιγκτώνος, Ανέβαλε τότε τήν 
έκτέλεσίν του, μή* έπιθυμώ» νά λάβη ένεργητικώτερον 
μέροςείς τήνέριδα, άπεσύρθη δριστικώ; τοϋ ύπουργείου.

'Η κρίσις ήτον έπίφοδος· Αναβρασμός μέγας ύπήρ- 
χε καθ’ δλην τήν έπικράτιεαν· αί δυτικαί κομητεΐαι τής 
Πενσυλβανίας ήρνήθησ?ν διά τής βίας τή» πληρωμήν 
τοϋ έπί τώ» οινοπνευμάτων φόρου, είς τδ Κεντυχύ και

*
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τήν Γεωργίαν επαναστάσεις φιλοπόλεμοι, ύποκινηθεΐ- 
σαι ίσως έξωθεν, έξερ^άγησαν, καϊ ό λαδς ήπειλεt νά 
είσβάλη είς τήν Λοϋισιανην καί τάς Φλωρίδας, κα! νά 
υποχρέωση τήν κυβέρνησιν, παρά τήν θελησίν της, νά 
ελθη είς σύγκρουσιν μέ τήν Ισπανίαν. Ο κατά των Ιν
δών πόλεμος δέν έπαυε, δυσμεταχειριστος πάντοτε κα
ταντώ*· καί αμφίβολος. Νέα σύνοδος τών βουλευτικών 
σωμάτων συνεκροτεΐτο, .πλήρης σεβασμού πρδς τδν Βα· 
σιγκτώνα· άλλ’ ή Βουλή τών αντιπροσώπων έφέρετο 
δυσπίστως πρδς τήν έξωτερικήν πολιτικήν αύτοΰ,και εί- 
χεν ήδη εκλέξει τδν πρόεδρόν της, έκ τών αντιπολιτευ
όμενων διά πλειοψηφίας δέκα ψήφων. Η Αγγλία έπε- 
θύμειτήν ειρήνην μέ τάς Ομόσπονδους Πολιτείας* άλλ 
είτε διότι άμφιβαλεν άν τδ σύστημα τοϋ Βασιγκτώ- 
νος ήθελεν ευδοκιμήσει, είτε διότι παρεκινεΐτο άπδ τήν 
γενικήν πολιτικήν της, είτε διότι έκυριεύετο άπδ περι- 
φρόνησίν τινα άγέρωχον, εξηκολούθει πάντοτε τήν ιδί
αν γραμμήν, καθιστώσα έπαχθεστερα τά μέτρα της 
κατά τής έμπορίας τών άμερικανών, οϊτινες διά τοϋτο 
έτι μάλλον παρωργίζοντο « Τδ πνεϋμα τής υπεροχής 
τδ δποΐον, έχουσα πάντοτε ή Μεγάλη Βρεταννια, έδι 
πλασίασεν ήδη, διαρκούσης τής παρούσης κρίσεως, και 
ή αυθάδη; διαγωγή τινών άξιωματικών της, ήτις, σκο
πόν προθεμένη νά διεγείρη δυσαρέσκειας είς τήν πατρί 
δα ήμών, καϊ νά παροξύνη τάς διαθέσεις τών φίλων τής 
ειρήνης, προξενούν όχι μικρές δυσχέρειας είς ήμάς. 
Άλλ’ έν παρόδω μόνον λέγω ταϋτα.»

Καί τωόντι έν παρόδω τά έλεγε, καί χωρίς νά έ- 
χη κατά νοϋν νά ώφεληθή έξ αύτών, θελων, νά δικαι- 
ολογήση τοιουτοτρόπως τήν πολιτικήν του, η να κάμη 
έπίδειξιν τής άξίας αύτής, άξιας καταφαινομένης άλ
λως τε άπδ τά προσκόμματα τά όποια πρδ τών πο- 
δών του έτέθησαν. Μή ών κενόδοξος, ή άστατος, έπροσ- 
πάθει μόνον νά νικήση τά προσκόμματα ταϋτα, και ό
χι νά τά καταδειςη.

Ένω δέ ή υπεροχή του δημοκρατικού χομματος έ- 
φαίνετο έςασφαΛΐσ6ειο·α, ένω xac auxot ot δμοοπονδικοι 
έκλονίζοντο, ένώ μέτρα απότομα, προτεινόμενα πρδς 
τά βουλευτικά σώματα κατά τής Αγγλίας, ήδύναντο 
νά καταστήσωσιν άναπόφευκτον τδν πόλεμόν, ο Βασιγ- 
κτών, χωρίς νά χάση διόλου καιρόν, διά διαγγέλματος 
του ποδ; τήν γερουσίαν άνήγγειλεν οτι διωρισεν έκτα
κτον άπεσταλμένον παρά τή αυλή τοϋ Λονδίνου τδν 
Γέϋ, ένα τών κυριωτέρων άρχηγών τοϋ Ομοσπονδικοϋ 
κόμματος, λαβόντα τήν έντολήν νά συμβιβάση τάς με
ταξύ τών δύω έθνών έριδας.

'Η Γερουσία ένέκρινε παραχοήμα τήν εκλογήν ταύτην.
II άγανάκτησις τής άντιπολιτεύσεως ύπερέβη τότε 

πάντα όρον. Έπεζήτει αυτή τδν πόλεμον ώς μέσον διά 
τοϋ όποιου νά μεταβάλη τήν πολιτικήν. Μόνη ή παρά- 
τάσις τής τοιαύτης καταστάσεως τών πραγμάτων πα- 
ρεΐχεν έλπίδας πολέμου. 'Γεταραγμένων ουτω πως δν- 
των τών πραγμάτων, τής δυσαρέσκειας αύξανούσης, 
άκουσμα όποιον δήποτε έκ τής Ευρώπης, προσβολή τις 
νέα κατά τής σημαίας τών άμερικανών, τδ έλαχιστον 
τελοσπάντων συμβάν ήδύνατο νά προκαλέση τάς εχ
θροπραξίας. Άλλ’ ή άμεσος και οριστική τοϋ Βασιγ- 
ζτώνος διαγωγή μετέβαλεν ένροπή οφθαλμού τδν ροϋν 
τών συμβάντων* αί διαπραγματεύσεις ήτον ένδεχόμε- 
νον νά έπιτύχωσι, καϊ αυται έδιδαν τδ δικαίωμα είς τήν 
κυβέρνησιν νά περιμένη* άν δέν έλάμβαναν καλήν έκ- 
βασιν, ή κυβέρνησις ήτον πάλιν είς καιρόν νά κηρύξη 
αύτή ή ιδία τδν πόλεμον και νά τδν διευθύνη, προφυ· j 

λάττουσα ουτω τήν πολιτικήν της άπδ πάσαν θανατη
φόρου προσβολήν.

θέλων δέ νά δώοη είς τάς διαπραγματεύσεις τδ κύ
ρος έξουσίας ίσχυράς καί εδραίας, ένφ είς τδ έξωτε- 
τικδν κατέστρεφε τάς ελπίδας τών αντιπάλων του, ά- 
πεφάσισε νά καταστείλη καί τά είς τδ έσωτερικδν τολ
μήματα αύτών. Ή έκ μέρους κομητειών τινων τής Πεν
συλβανίας άντίστασις κατά τή; είσπράξεως τού έπϊ τών 
οινοπνευμάτων φόρου είχε λάβει τδν χαρακτήρα άπο- 
στασίας. Διεκήρυξε λοιπόν τήν σταθερά» άπόφασίν του 
νά καταστήση βεβαίαν τήν έκτέλεσιν τών νόμων, καί 
πρδς τοϋτο συνεκάλεσε τήν έθνοφυλακήν τής Βιργινίας, 
τής Μαριλάνδης, τοϋ Νεογέρσευ, καϊ αύτής τής Πεν- 
συλβανίας, μετεσχημάτισεν αύτήν είς στρατιωτικά σώ
ματα, μετέδη αυτοπροσώπως εί; τά άποστατήσαντα 
μέρη, έχων τήν πρόθεσιν ν’ άναλάβη ό ίδιος τήν άρχη · 
γίαν τοΰ στρατοϋ, άν ή πάλη ήθελε καταντήσιε σοβαρά; 
καϊ δέν έπανήλθεν είς τήν Φιλαδελφίαν, παρ’ άφοϋ 
έβεβαιώθη ότι οί άποστάται δέν έτόλμων νά έξακολου- 
θήσωσιν αύτήν. Καϊ τωόντι, διελύθησαν άμα ό στρατός 
έκινήθη κατ’ αύτών, μικρόν δέ μέρος αύτοΰ έμεινεν έ- 
φεδρεύων είς τά μέρη έκεΐνα καθ’ ολον τδν χειμώνα.

Τότε δ Βασιγκτών, ήσθάνθη τήν σοβαράν, άλλά βα- 
θεΐαν έκείνην εύχαρίστησιν, ήτις, είς τάς έλευθέρας πο
λιτείας, έπιτρέπεται ένίοτε είς μόνους τούς άποφασί- 
ζοντας νά έκπληρώσωσι θαρραλέως τδ καθήκον τοΰ ά- 
νωτάτου άρχοντος. Πανταχοΰ και ιδίως είς τάς Πολιτεί
ας, τάς μάλλον πλησταζούσας πρδς τά άποστατήσαν- 
τα μέρη, οί φρόνιμοι τών πολιτών ήσθάνθησαν τδν κίν
δυνον καί τήν όποιαν είχαν ύποχρέωσιν νά συνδράμωσι 
τήν έξουσίαν πρδς διατήρησιν τών νόμων. Αί άρχαΐ έ- 
φάνησαν εύτολμοι, δ στρατός πρόθυμος* ή δέ κοινή 
γνώμη, ίσχυροτάτη ούσα, έπέβαλε σιωπήν είς τάς ψευ
δείς κα! πονηράς εισηγήσεις τών ύποκινησάντων τήν 
αποστασίαν φατριαστών, κα! ούτως ό Βασιγκτών έξε- 
πλήρωσε τδ χρέος του, έχων ύπέρ αύτοΰ τήν συγκατά- 
θεσιν καί τήν ύποστήριξιν τών συμπολιτών του.

Ή άμοιδή αυτή ήτον μετριωτάτη, συγκρινομένη πρδς 
νέας πικρίας τάς δποίας έδοκίμασε. Κατά τήν ιδίαν 
σχεδόν έποχήν, οί υπουργοί του, ήτοι οί άνδρες έκεΐνοι 
οϊτινες εί ργάσθησαν καϊ έδοξάσθησαν μετ’αύτοΰ, άπε- 
μακρύνθησαν τών δημοσίων πραγμάτων. Η κατά τοϋ 
Άμιλτώνος δυσαρέσκεια ηύξανεν δσημέραι. Άφοϋ ουτος 
έκαρτέρησε παλαιών έπί τοσοΰτον χρόνον, καθώς άπή- 
τουν τά οικονομικά σχέδιά του καί ή τιμή του, εύρέθη 
τελοσπάντων είς τήν άνάγκην νά προσηλώση την προ
σοχήν του είς έαυτόν καί είς τήν οίκογενειάν του, καί 
παρητήθη. Ό Κνόξ έμιμήθη αύτόν. ΓΟτε λοιπόν ό Γέϋ, 
έπανελθών έκ Λονδίνου, ανήγγειλε τήν έκβασιν τής 8ι- 
απραγματεύσεώς του, τής όποιας μόνη ή γνωστοποίη- 
σις ήρκεσε νά διεγείρη μεγάλην κατακραυγήν, δ Βα- 
σιγκτών εύρέθη περιστοιχισμένος άπδ άνδρας νέους, 
ένθέρμσυς μέν φίλους καί δπαδους τής πολιτικής του, 
άλλ’ έχοντας πολύ δλιγοτέραν βαρύτητα τής τών προ- 
κατδχων αυτών.

Ή συνθήκη δέν ήτον πλήρης, ώς δλοι τήν έπεθύ- 
μουν. Αυτή δέν έλυε μέν δλα τά ζητήματα, καί δέν έ- 
χορήγει είς τάς δμοσπόνδους Πολιτείας δλας τάς έγ- 
γυήσεις, άλλ’ δπως δήποτε έδιδε πέρας είς τάς κυ- 
ριωτέρας τών δύω λαών διαφοράς. 'Γπέσχετο τήν δλο- 
σχερή έκτέλεσιν, άναβληθεΐσαν μέχρι τής έποχής έκεί
νης ύπδ τής Μεγάλης Βρεταννίας, δλων τών μετ’ αύ
τής, κατά τήν άναγνώρισιν τής άνεξαρτησιας, γενομέ- 

νων συμβάσεων, καί ήνοιγε τήν όδδν είς νέας κα! εδ- 
νοϊκωτέρας διαπραγματεύσεις. Έβεβαίου τελοσπάντων 
τήν ειρήνην, ήτις έμετρίαζε τά όποια άφινεν αύ'τη είσέτ: 
υπάρχοντα δεινά.

Ό Βασιγκτών δέν έκνριεύθη άπδ κάνένα δισταγμόν, 
ήτον προικισμένος μέ σπάνιον θάρρος, ώστε έμενε 
πάντοτε προσηλωμένος είς τδν κύριον σκοπόν, καϊ ύπέ- 
φερε. χωρίς νά μεμψίμοιρη, τάς άτελείας κα! τάς έλ- 
Λείψεις τών τετελεσμένων πραγμάτων. Όθεν, έγνως-ο 
ποίησεν άμέσως τήν συνθήκην πρδ; τήν γερουσίαν ήτις, 
έπεκύρωσεν αύτήν, ύπδ τδν δρον τροπολογίας τινδς ή 
όποια έμελλε νά ζητηθή άπδ τήν Αγγλίαν. Τδ ζήτη
μα έμενεν είσέτι μετέωρον. Ή άντιπολίτευσις κατέ 
φύγε τότε εις τά έσχατα μέτρα. Άναφορα! έστάλησαν 
άπδ τδ Βοστδν, τδ Νεοβόρακον, τδ Βαλτιμδρ, καί άλ- 
λαχόθεν, άποδοκιμάζουσαι τήν συνθήκην, κα! άπαι- 
τοΰσαι άπδ τδν πρόεδρον νά μήν έπικυρώση αύτήν. 
Ταραχαί συνέβησαν είς τήν Φιλαδελφίαν, καί δ δχλρς, 
διατρέχων τήν πόλιν, έφερε προσηρτημένα είς ράβδον 
τά άρθρα τής συνθήκης, τά όποια και έκαυσε, μ’ δλην 
τήν έπισημότητα, έμπροσθεν τής οικίας τοϋ πρέσβεως 
καί τοϋ προξένου τής Αγγλίας. Ό Βασιγκτών, δστις εί
χε τότε μεταβή είς τδ Μουντ-Βερνδν, έσπευσε νά έπα- 
νέλθη είς τήν Φιλαδελφίαν, καί άμέσως συνεκάλεσε τδ 
υπουργικόν συμβούλων, μετά τοΰ όποιου έσκέφθη άν ή 
συνθήκη έπρεπε νά έπικυρωθή παραχρήμα, κα: προ
τού φθάση έκ Λονδίνου ή διόρθωσις τήν όποιαν ή γερου
σία έθεώρησεν άναγκαίαν. Τδ μέτρον τοϋτο ήτον τολ
μηρόν. Ό υπουργός 'Ρανδόλφος, έπέφερεν άντι^βήσεις 
τινάς. 'Ο Βασιγκτών δέν έδωκεν είς αύτάς προσοχήν, 
καί έπεκύρωσε τήν συνθήκην. Ό ‘Ρανδόλφος παρη
τήθη. Ή Βρεταννική κυβέρνησις παρεδέχθη τήν ζητη- 
θεϊσαν τροποποίησιν, και έπεκύρωσε καί αύτή τήν συν
θήκην. Τώρα πλέον δέν έμενεν άλλο παρά ή έκτέ- 
λεσις αύτής, διά τήν όποιαν έχρειάζοντο νομοθετικά! 
άποφάσεις κα! ή μεσολάβησις τών βουλευτικών σωμά
των. Ή πάλη ήρχισεν εις τήν βουλήν τών αντιπρο
σώπων. Πολλάκις ή άντιπολίτευσις ύπερίσχυσε, λα- 
βοΰσα τήν πλείοψηφίαν. Ό Βασιγκτών έπέμενεν είς τάς 
προτάσεις του, έν δνόματι τοΰ συντάγματος, τδ όποιον 
έπίσης έπεκαλοϋντο κα! οί άντίπαλοί του κατ’ αύτοΰ. 
Τελοσπάντων, μόλις μετά παρέλευσιν εξ έβδομάδων, 
διά νά διατηρηθή ή ειρήνη, καί διότι γενική ήτον ή πε- 
ποίθησις δτι ό πρόεδρος τής δημοκρατίας ειχεν άπο- 
φασίσει νά μείνη άκαμπτος, καί άφοϋ ή άντιπολίτευσις 
ειχεν άπαυδήσει, χωρίς δμως καί νά νικηθή, τά πρδς 
έκτέλεσιν τής συνθήκης μέτρα έγειναν παραδεκτά διά 
πλειοψηφίας τριών ψήφων.

’Εκτός τών βουλευτικών σωμάτων, είς τάς δημο
σίας συναθροίσεις καί είς τάς εφημερίδας, ή μανία τοΰ 
φατρ’.ασμοΰ ύπερέβη τά δρια. Πανταχόθεν, κατά πασαν 
πρωίαν, άπευθυνοντο κατά τοΰ Βασιγκτώνος άναφορα!, 
περιέχουσαι κατακρίσεις, έπιστολαί άνώνυμοι, λοιδορί
α:, συκοφαντίας άπειλαί. Καί αύτδς άκόμη δ αδιάφθο
ρος τοΰ άνδρδς χαρακτήρ προσεβλήθη άναισχόντως.

Απαθής έμενεν εις δλα ταϋτα ό Βασιγκτών. Εί; τάς 
αναφοράς άπεκρίνετο. «Τίποτε δέν δφείλω ν'απαντή
σω* έξήγησα τδ περ! τής συνθήκης αίσθημά μου, έπι- 
κυρώσας αύτήν. Αί άρχαΐ τάς δποίας ακολουθών πα- 
ρεδέχθην αύτήν, έγειναν πρδς ολους γνωστοί* λυπού
μαι διά τήν διαφοράν τών πολιτικών φρονημάτων. Άλλ’ 
άν άρεταί τινες, φανερωθεΐσαι κατά τήν διάρκειαν βί
ου μακροϋ καϊ δυσχερούς, μέ κατέστησαν άξιον μικρές 

τίνος έκ μέρους τών συμπολιτών μου έμπιστοσύνης, άς 
ήναι ουτοι βέβαιοι δτι αί άρεταί αυται υπάρχουν είσέτι 
ε;’? έμέ, κα! θέλω πάντοτε όδηγεΐσθαι άπδ αύτάς, οσά
κις πρόκειται περί τής τιμής, τής εύδαιμονίας καί τής 
άσφαλείας τής κοινής ήμών πατρίδος. »

( ^ΙκοΛουθεΐ. )

0 ΨΕΠΗΪΜΟΣ ΠΕΤΜΣ,
Ή

Ο ΚΟΖΛΚΟΣ ΠΟΥΓΑ.ΤΣΕΦ.

Κατά τδ 1762 Πέτρος δ Γ έκθρονισθείς τοϋ 'Ρωσ- 
σικοϋ Θρόνου, έφυλακίσθη είς 'Ρόβοκα, μικρόν αύτοκρα- 
τορικδν παλάτιον, τεσσαράκοντα περίπου χιλιόμετρα 
άπέχον τής Πετρουπόλεως. Άποθανών δέ τήν έβδόμην 
ήμέραν τής φυλακίσεώς του, καί τδ τριακοστδν έτος 
τής ήλικίας του, μετεκομίσθη είς τήν έν Πετρουπόλει 
μονήν τοϋ Άγιου Αλεξάνδρου Νεόσκη, κα: έξετέθη, 
έπϊ νεκρικής κλίνης, δπου πάντες. κατά τήν ρωσσι- 
κήν συνήθειαν, προσήλθον καί τδν ήσπάσθησαν. Ακο
λούθως έτάφη είς τδν ναδ? τής μονής ταύτης, χωρίς τά 
θέσωσιν έπ! τοΰ τάφου του οοδένα λίθον ή έπιγραφήν. 
Μολονότι δ θάνατός του έγένετο γνωστός είς δλον τδ 
κράτος, πολλοί μολοντούτο άπατεώνες άπδ διαφόρους 
μακρυνάς τής αυτοκρατορίας έπαρχίας, άνεφάνησαν αν
τιποιούμενοι τδ όνομα κα! τδν θρόνον τοϋ δυστυχούς 
τούτου αύτοκράτορος.

Ο πρώτος έξ αύτών έκ Βορονέζης, ύποδηματοποιδς 
τδ έπάγγελμα, λαβών τό ψευδές δνομα Πέτρου τοΰΓ, 
συνελήφθη παρευθύς καϊ έθανατώθη* Ό δεύτερος λι
ποτάκτης τις τοϋ συντάγματος τοϋ Όρλδφ, δνομαζόμε- 
νος Τζερνίτσεφ, έφάνη κατά τδ 1770, είς τήν μικράν 
κώμην τής Κοπέγκας έπί τών συνόρων τής Κριμαίας, 
ένώ απόσπασμα βωσσικών στρατευμάτων διέβαινεν έ- 
κεϊθεν* ουτος ύποστηριζόμενος, ύπδ τινων 'Ρώσσων ιερέ
ων τής αίρέσεως τών 'Ροσκονλίκων, ή έτεροδόξων, ά- 
νέβη έπϊ τοϋ ίεροΰ βωμού τού ναού, καί ήν έγγύς ν’ 
άνηγορευθή αύτοκράτωρ. δτε δ άρχηγδς τοΰ άποσπάσ- 
ματος, πληροφορηθεις περί τών διατρεχόντων είσήλθεν 
είς τδν ναόν, μετά πολυαρίθμου στρατού, και συλλα
βών τδν Τζερνίτσεφ, τδν έθανάτωσεν Ό τρίτος ήν χω
ρικός τις άνήκων είς τδν Βορονζόφ, δστις λειποτακτή- 
σας έκ τών γαιών του, ήναγκάσθη νά ζήση τοΰ λοιποΰ, 
μετά τών έν Λρυδύφσκα έπϊ τοΰ Βόλγα διαιτωμένων 
Κοζάκων. Απόσπασμα δέ τών Κοζάκων τούτων, άνα- 
χωρήσαν τήν άνοιξιν τοΰ έτους 1772 διά νά ενωθή μετά 
τοΰ ρωσσικοΰ στρατοϋ, συνεκάλεσεν αύτδ έντδς ταχυ
δρομικού τίνος καταστήματος, κειμένου έπί τών έρή- 
μων πεδιάδων, τών μεταξύ Βόλγα κα! Τανάϊδος καί 
διαβεβαιώσας αυτό, δτι ήν Πέτρος δ Γ'. τδ έπεισε νά 
τδν άναγνωρίση αύτοκράτορα. Λαβών δέ τδν δρκον τής 
πίστεώς των, διώρισεν άξιωματικούς καί υπουργούς τού 
Κράτους. Αλλ’ δλίγον ύστερον μετά τήν άρχήν τής 
βασιλείας του, δ άρχηγδς τών πέριξ στρατευμάτων έ- 
ξέβαλε τής άπάτης τούς λαθραίω; στρατολογηθέντα ς 
στρατιώτας, καί βοηθούμενοςύπ' αύτών, συνέλαβε τδν
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νως δέ τους διέταξε νά κείρωσι τδν μακρδν πώγωνά των,” 
δν έσέδοντο ίσα μέ τά θρησκευτικά των δόγματα. '© 
έκ Λιβωνίας στρατηγός Τροβενβέργ, σταλείς περί τά 
4 771 είς Ούράλσχαν, πρδς καθησύχασιν τών ταραχών, 
χαί διατάξας νά ξυρισθώσι δημοσίως έν τφ μέσω τής 
πόλεως οΐ νεοσύλλεκτοι, άπωλέσθη, θύμα ς-άσιώς τίνος, 
γενομένης ένεκα τών ύπ’ αύτοΰ ληφθέντων άντιπολιτι- 
κών μέτρων.

Νέα στρατεύματα κατέστειλαν τήν έπανάστασιν, τδ 
άχόλουθον έαρ. Άλλά ςΐφος πολυάριθμον άνταρτών χα
τέφυγεν είς τάς παρά τήν λίμ.νην Καμσίχ - Σαμάρα πε
διάδας καί,τά έλη, διατρεφόμενον έκ τής αλιείας καί ά
γρας καί έκ τινων τροφών πεμπομένών αύτοΐς άπδ και
ρόν είς καιρόν ύπδ τών δπαδών των. Έν τω μέσω τών 
άπηλπισμένων τούτων άνθρώπων έπαρουσιάσθη δ Που
γατσέφ, ύπδ τδ ψευδές όνομα Πέτρου τοϋ Γ'. είπών, ό
τι διαφυγών τά των φονέων του τραύματα, έσώθη έκτης 
φυλακή; του, καί ότι δ θάνατός του ήν πλάσμα καί έ- 
πινόησις τής αύλής. Μολονότι ποσώς δέν ώμοίαζε μέ 
Πέτρον τδν Γ'. ούτινος άντιποιεΐτο τδ όνομα, οί Κοζά
κοι μολοντούτο τδν έπίστευσαν, και δμοφώνως τδν άνη- 
γόρευσαν αύτοκράτορα. Έπ! κεφαλής τούτων προσέβα
λε κατ’ άρχάς τάς νέας τών Πολωνών άποικίας, τούς 
όποιους Αικατερίνη ή δευτέρα, ίδρυσε έπ! τής όχθης τοϋ 
’Ιργιδος, καί περκορίθη μόνον νά τού; άφοπλίση, χω
ρίς νά έξωκείλη είς καταχρήσεις καί ύπερβολάς δι’ ών. 
άκολούθως έϊηλώθη’τδ θηριώδες καί αίμοβόρον αύτοΰ 

ήθος.
Ήίτηθείς είς τάς κατά τήςπόλεω; Ούράλσκ άποπει- 

ραθείσας προσβολάς, ένεκα τής μεγάλης άντιστάσεως 
τής φρουράς, ηύτύχησε περισσότερον είς άλλας έπιχει- 
ρήσεις, κυριεύσας έξ έφδδου τά φρούρια τής Τατισχό- 
βας, Όβερνάίας κα! 'Ρασυπνάιας. Άπαν δέτδκατ’αύ- 
τοϋ σταλέν στρατιωτικόν άπόσπασμα ύπδ τδν συνταγμα
τάρχην Βιλλδφ ήχμαλωτίσθη. Έτερον σώμα έπικουρι- 
κδν τοϋ πρώτου ύπδ τδν στρατηγόν Τζερντζχέφ, μή ά- 
φιχθέν έγκαίρως, ύπέστη τήν αύτήν τοΰ πρώτου τύχην. 
Καθ’ δλας τάς γινομένα; συμπλοκάς απαντες οί αίχ- 
μαλω«σθέντες άξιωματικοΐ κατεσφάγησαν άνηλεώς, 
και μέρος τών συλληφθέντων στρατιωτών ήνώθη μετά 
τών άνταρτών.

Διαδοθείση; τή; φήμης τών έπιτυχιών του, οί Βασκί- 
ροι, λαός νομαδικός, μόλις άναγνωρισας τήν 'Ρωσσικήν 
κυριαρχίαν, έκυρήχθησαν ύπέρ αύτοΰ, πέμψαντες Ι
κανόν συμμαχικόν στράτευμα, Τδ παράδειγμα τοΰτο, 
ήκολούθησαν πολλά; 'Ρωσσικαι άποικίαι, πρδ πάντων 
δε οί έίς τά μεταλλεία τών Ούραλίων έργαζόμενοι χω
ρικοί, καί σώμα ένδεκα χιλιάδων Καλμούκων έκ τών 
πέριξ τής Σταυροπόλεως, έπαναστατήσαν έφόνευσε τδν 
άρχηγόν του, καί ήνώθη μετά τοϋ Πουγοετσέφ. Μεθ 
όλων τούτων τώ< δυνάμεων διήλθεν άκωλύτως τήν έ- 
παρχίαν τοϋ Όρενβούργου, διαμείνας χρόνον τινά έμ
προσθεν ταύτη; τής πόλεως έπ: σκοπώ νά τήν πολιορ-

Ό Πουγατσέφ ύποκριθεις κατ άρχάς μεγίστην πρδς 
τά θεία εύλάβειαν, καί ένδυθείς ιερατικά, ηύλόγει τδν 
λαόν δταν παρουσιάζετο δημοσίως, και δ:αβεβ*αιών τούς 
άπλουστέρους, δτι παρητέΐτο πάσης άτομικής φιλοδο
ξίας έλεγεν, δ« δ πρώτιστος σκοπός του ήν νά θέση έπ: 
τοϋ θρόνου τδν υίόν του μέγαν δούκα, κα! άκολούθως 
νά άποσυρθή είς τήν μονήν, όπου ευρεν άσυλον έν και- 
ρώ τή; λειποταξίας. Έν δέ τότε δραστήριος, επιχειρη
ματίας, κα! έτοιμος νά ώφελήται έξ όλων τών είς αύ- 

άπαταιώνα κα! τδν άπήγαγίν είς τήν έν Τζαριτζίν 
ειρκτήν. Ματαίως, διαρχούσης της δίκης, έςασίασαν πα- 
ρορμώμενοι δπδ τών οπαδών, τοΰ Ψευδωνύμου τούτου 
Πέτρου. Ό Ταγματάρχης Ζιμπλερδφ, φρούραρχος ταυ. ’ 
της τής πόλεως, τους διεσκόρπισεν έν άχαρε?, χα! δ υ
ποτιθέμενος αύτοκράτωρ, οδηγηθείς είς νήσον τινά τοϋ 
Βόλγα, άπέθανε διά τής μαστιγώσεως. Κατά τήν αύ
τήν έποχήν, χαχοϋργός τις μεταφερόμενος έξ Ίρχού- 
σκης είς Σιβηρίαν, άπεπειράθη τά αύτά, χαΐ μάλιστα 
προαείλχυσεν είς δαυτδν άξιωματικόν τινα, άλλά τοϋ 
σχεδίου παρευθύς ά«αχαλυφθέντος, ύπέστη τήν αύ
τήν τών άΜων τύχην. 4

Ό πέμπτος χαΐ τελευταίος, δ έπιχειρήσας έν 'Ρωσ- 
σία, ν’ άντιποιηθή τδ όνομα χαΐ τδν θρόνον Πέτρου 
τοΰ Γ'. ώνομάζετο Ύεμέλκα Πουγατσέφ, γεννηθείς 
είς Σιμοβέι'σκαν μιχράν χώμην έπί τοϋ Τανάϊδος. ‘Α- 
πλοϋς Κοζάχος χατ’άρχάς, ώς δ πατήρ του, ύπηρέτησεν 
είς τδν κατά τής Προυσσίας πόλεμΛ, έπΐ τής αύτοκρα- 
τορίσσης ’Ελισάβετ χα! είς τήν χαςά τών Τούρκων έχ- 
στρατείαν τοϋ 1769. "Εν έτος μετά τήν ύπδ τών 'Ρώσ- 
σων αλωσιν τοΰ Βενδέρ, ζητήσας ματαίως νά άπολυ- 
Οή τής υπηρεσίας, χατέφυγεν είς τήν Πολωνίαν, όπου ευ- 
ρεν άσυλον, παρά τισι μοναχοΐς, οΐτινεξ, έχ συμπάθειας 
τδν έξένισαν άκολούθως μετέβη είς τήν πόλιν Δουβιάν- 
σχαν, όπου έζη έπαιτών. Έκεϊθεν μεταβάς είς τάς άποι- 
χίας τή; μικρά;'Ρωσσίας, διέμεινεν παρά τοΐς'Ροσχονλί- 
χοις, οίτινες είσΐν έκεϊ πολυάριθμοι. ’Αλλά φοβούμενος 
μήπως άνακαλυφθή, κατέφυγϊν είς τάς άποικίας τών 
Κοζάκων τοϋ Οϋράλ, όθτου ήνάγκασε πολλούς έξ αύ- 
τών νά τδν συνοδεύσωσι μέχρι τοΰ Κουβάν.

Συλληφθείς είς Μαλεχόφσκα, διά τους στασιαστι
κούς λόγους του, έστάλη είς Καζάν διά νά δικασθή· 
άλλ’ ωφελούμενος έκ τής δλίγης έπαγρυπνήσεως τών 
έχει σταθμευόντων φρουρών, μεθύσας αύτούς, έδραπέτευ- 
σε, καταπλεύσ,ας τδν Βόλγα. Διαβάς δέ τδν ποταμόν 
Ίργην, είσήλθεν εί; τήν έρημον, οθεν μετ’ δλίγον ά
νεφάνη ύπδ τδ ψευδές όνομα Πέτρου τοΰ τρίτου έπΐ κε
φαλής πολυαρίθμου στρατού. ’Αλλά πώς έβυνήθη νά έ- 
πιτύχη μετά τοσαΰτα μεγάλα έμπόδια; Ωφελούμενος 
μετά μεγίστης έπιδεξιότητος έκ τών, χατ’ έκείνην τήν 
έποχήν, έπιχρατουσών πέριξ αύτοΰ πολιτικών καί θρη
σκευτικών δυσαρεσκειών.

Οί αιρετικοί τούς οποίους ή έπικρατοϋσα θρησκεία 
ονομάζει 'Ροσκονλίκσυς, διακρίνονταςμεταξύ των ύπδ τδ 
όνομα τών Σταροβέρτζων, ήτοι δπαδών τής παλαιάς πί- 
στεως. Τούτους κατατρεχθέντας πολλάκις, Πέτρος ό Α’. 
καταδίκασε νά πληρώσωσι διπλοϋν φόρον, καί νά φέ
ρουν διακριτικόν τ: σημεϊον πρδς διαστολήν τών άλλων. 
Άλλ’οί διωγμοί ουτοι συνέτεινον πρδς άνάπτυξιν τής 
αίρέσεώς των, καί μέχρι τής σήμερον ύπάρχουν είς τά 
μεσημβρινά καί ανατολικά μέρη τής 'Ρωσσίας χλι μά
λιστα εις τδν νομόν τοΰ Όρενσβούργου, όπου έξε£· 
ράγη ή έπανάσ-τασις. Ουτοί νομίζοντες άνοσίους καΐίε- 
ροσύλους τάς θρησκευτικάς τελετάς τής έπικρατ ούσης 
θρησκείας, έχονν ίδιαν λατρείαν καί ιερείς. Ό Πουγα- 
τσέφ, άποδεχόμενος πινδήμω; τάς θρησκευτικός προ
λήψεις των, τούς ύπεσχέθη βοήθειαν καί προστασίαν. 
’Ολίγον δέ πρδς τής έμφανίσεώς του είς ταύτας τάς 
χώρας, ταραχαί τινες συνέβησαν μεταξύ τών περί τά 
Ουράλια Κοζάκων τών καταγόμενων έκ τών τοΰ Τανάΐ 
3ος. Διαρκοϋντος δέ τοϋ κατά τής Τουρκίας πολέμου, 
ή κυβέρνησις, άπήτησεν έξ αύτών άριθμόν τινα νεοσυλ 
λίκτων διά νά σχηματίση τάγμτι Ούσσάρων, συγχρό

τδν παρουσιαζομένων ευνοϊκών περιστάσεων. Άλλά με- 
θυσθείς ύπδ τής εύτυχίας, πάραυτα έ&ψε τδ κάλυμμα 
τής ύποκρισίας, κα! μή φροντίζων ούδέ περί τοΰ ίδιου 
συμφέροντος έξώκειλεν είς ύπερβολήν. Άπολέσας πο
λύτιμον καιρόν ύπδ τά τείχη τών πόλεων Ούράλσκ, κα! 
Όρενβούργου, κατέσφαξε άνηλεώς άπαντας τούς αίχ- 
μαλωτιζομένους εύγενεΐς καί άξιωματικούς. Άναγγέ 
λων δέ δημοσίως τδ σχέδιόν του, νά έξολοθρεύση τούς 
εύγενεΐς, δέν έφείσθη ούδενδς, μήτε καν τών γυναικών 
καί τέκνων. Καίτοι νυμφευμένος μετά γυναικός τίνος 
Κο'ζάκου, μεθ' ής έγέννησε τρία τέκνα, τήν παρήτησε 
μολοντούτο, και ένυμφεύθη φαυλόβιον γυναίκα είς Ου- 
ράλσκ, κα! έοοτάσας μετά πομπής τούς σκανδαλώδεις 
γάμους, έξετράπη δημοσίως είς πάσαν ακολασίαν.

Ούδεις σημαντικός έλαβε τδ μέρος του. Άλλά διά νά 
γενή έτι μάλλον σεβαστός είς τδν στρατόν του, έδωκεν 
ει; τους μάλλον αδτώ άφωσιωμένους δπαδούς τϊυ δνό- 
ματα τών σημαντικωτέρων εΰγενών 'Ρώσσων, καί τά 
παράσημα διαφόρων ίπποτικών τάξεων. Σημείου δέ 
ποτέ δοθέντος, κατέσφαξεν όλους τούς είς αύτδν άφιχθέν- 
τας Γερμανούς άξιωματικούς, φοβούμενος μή μάθωσιν 
ότι ήγνόει γλώσσαν, τήν όποιαν Πέτρος δ Γ'. βεβαίως 
έγίνωσκε.

Δίς ήττηθεϊς ύπδ τοΰ πρίγκιπος Γαλιτζίνου, κατέ- 
φυγεν είς τά Ουράλια όρη μετά τινων πιστών δπαδών 
του, κα! μολονότι ένικήθη δέν άπεδειλίασεν μολον
τούτο, άλλά συναθροίσας έν τώ άμα άρκετδν στρατόν, 
άνεφάνη εις τδ άνατολικδν μέρος τών όρέων τούτων, 
όπου έκυρίευσε πολλά φρούρια. Προσβληθείς καί ήτ- 
τηθείς έκ δευτέρου άπεσύρθη είς τάόρη, και έπανορθώ- 
σας τάς ύποθέσεις του, έξεστράτευσε κατά τής Καζάν, 
φθειρών τά πάντα είς τήν πορείαν του δ.ά πυρδς καί 
σιδήρου, καύσας πρδς τούτους τά προάστεια ταύτης τής 
πόλεως, κα! πολιορκήσας τήν άκρόπολιν. Άναγκασθεΐς 
νά διαλύση τήν πολιορκείαν ύπ’ άνωτέρων δυνάμεων 
μετά πεισματώδη μάχην, διαρκέσασαν τρεις ήμέρας, ήτ- 
τήθη κατά κράτος. Άλλ’ αί ήττα: αυται έπρόσθετον είς 
αύτδν νέας δυνάμεις. Διότι διαβάς τδν Βόλγα μόλις 
μετά τριακοσίων Κοζάκων, πολυάριθμος συμμορία Βκσ- 
χίρων καί χωρικών, έκ μεμαχρυσμένων μερών έτρεχε 
σωρηδόν πρδς αύτδν, ώ; πρδς έλευθερωτήν. Και έπί 
κεφαλής πολυάριθμου ςρατοϋ ήτοιμάζετο νά έκςρατεύση 
κατά τής Μόσχας, δταν, μαθών, οτι ή μεταξύ 'Ρωσσίας 
καί Τουρκίας ειρήνη συνωμολογήθη, κα! φοβηθεί; μή
πως μέρος τών παρά τδν Δούναβιν στρατευμάτων έλθη 
κατ’ αύτοΰ, μετέβαλλε σκοπόν, κα! διαβάς τδν Βόλγαν, 
ένίκησε είς Δούφασχα, σώμα 'Ρωσσικοϋ στρατού, και 
διά τής βίας ή προδοσίας, κατέλαβε διάφορα φρούρια. 
Λόδιτζ 6 άς-ρονόμος, μέλος τής έν Πετρουπόλει ακαδη
μίας τών έπιστημών. ήν τότε πλησίον τής Δριμτρέσκας 
καταγινόμενος είς ισοπεδώσεις, 3ιά τδν σχεδιασθέντα 
διώρυγα μεταξύ Τανάϊδος καί Βόλγα. Κυριεύσας τήν 
πόλιν ταύτην ό ΓΙουγασφέρ, πάντοτε αίμοδόρος, καί έ- ■ 
νόνων τήν υβριν πρδς τήν σκληρότητα, ύψωσε τδν δυσ 
τυχή άστρονόμον έπΐ δύο λογχών, διά νά ήναι, κατά 1 
τδ λέγειν του, πλησιέστερον τών άστέρων, καί έπί τέ
λους τδν άπηγχόνησεν.

Ή 'Ρωσσικήί κεδέρνησις άπαλλαχθεΐσα έπ: τέλους 
τοϋ κατά τής Τουρκίας πολέμου, μετεχειρίσθη όλα τά 
άρμόζοντα ένεργητικά μέτρα πρδς διάλυσιν τής έπανα- 
στάσεως. Ό δέ κόμη; Πάνιν έπιπεσων αίφνης κ-ατά 
τοΰ Πουγατσέφ, παρά τδν Βόλγαν, τδν ένίκησε χαί ου

τος μαχόμενος ώ; άπηλπισμένος, έτράπη έπΐ τέλους 
είς φυγήν μετά τινων έχ τών πρώτων συνενόχων του, 
και διαβάς τδν Βόλγαν κολυμδητί, άπεσύρθη είς τά ς 
έρήμους, όπου πρώτον ύψωσε τήν επαναστατικήν ση - 
μαίαν. Έγκαταλειφθε!ςδέ άλληλοδιαδόχως, ύπδ τών ύπδ 
πείνης χαΐ κόπου άπηυδημένων δπαδών του, έπροϊόθη 
ύπ’ έκείνων τούς όποιους τά μάλιστα ένεπιστεύετο, καί 
παραδοθείς είς τούς'Ρώσσους, τάς χεΐρας καί τούς πό- 
δας δεδεμένος, έστάλη τδν Νοέμβριον τομ 4774 είς 
Μόσχαν διά νά δικασθή.

« Νομίζω, έγραφεν Αικατερίνη ή δ', είς τδν Βολταΐ- 
ρον, ότι μετά τδν Ταμερλανον ούδεις μεγαλ^ερος Εξο
λοθρευτής τοΰ άνθρωπινου γένους ύπήρξε ποτέ είς τδν 
κόσμον. Έν πρώτοις άπηγχόνιζε χωρίς νά δικάζη1 άπαν
τας τούς εύγενεΐς, γυναίκας, παιδία, άξιωματικούς κα! 
στρατιώτας τούς όποιους ήθελε συλλάβει. Ούδενδς έφεί- 
δετο δθεν διέβαινε· διήρπαζεν, έλεηλάτει κα! αύτούς, οί- 
τινες πρδς άποφυγήν. τής σκληρότητός του, έπροσπάθουν 
νά έπισύρουν τήν εΰνοιάν του ύποδεχόμενοι αύτδν καλώς. 
Άλλά τδ πάντων μέγιστον είναι, ότι έλπίζει νά λάβη 
άμνηστείαν τών πράξεων του, χάριν τής ανδρείας του, 
καί διά τάς μεγίστας έκδουλεύσεις, τάς όποιας μο! ύ
πεσχέθη. Έάν τδ άδίκημα άπέβλεπε μόνον έμέ, ήθελα 
τοΰ συγχωρήσει, άλλ’ αί πράξεις ένδιαφέρουν τήν αυτο
κρατορίαν, ήτις κυβερνάται διά νόμων.»

Ή Αύτοκρατόρισσα προσθέτει είς άλλην έπιστολήν 
« ό Μαρκέσσιος Πουγατσέφ, περί ου μοί ώμ-ιλήσατε είς 
τήν ύπδ <6 Δεκεμβρίου έπιστολήν σας, έζησεν ώς κα
κούργος καί άπέθανεν ώς άνανδρος. Τόσον δειλός ήτον 
έίς τήν φυλακήν του, ώστε ήναγκάσθησαν νά τδν προε
τοιμάσουν μετά προφυλάξεω; διά ν’ άκούση τήν άνά- 
γνωσιν τής άποφάσεώς του, μή τυχόν μείνη ·_άπό- 
πληκτος έκ τοΰ φόβου. » Άπεκεφαλίσθη δέ είς Μό
σχαν μετά πέντε έκ τών συνενόχων τον τδν Τανουάρ ιον 
τοΰ 1775. Ό Πουγατσέφ πρδς τούτοις έχάραξε νο
μίσματα μετά τής είκόνος του, φέροντα τήν έξή; έπι- 
γραφήν Πέτρος Γ'. άνέστη έκδικητής.

Ούχι μόνον έν Έωσσία άνεφάνησαν άνδρες αντιποιού
μενοι τδ όνομα Πέτρου τοΰ Γί άλλά καί κατά τδ 1 773 
Στέφανός τις Ζανόβισχ, τυχοδιώκτης, κα! πανούργος, 
καταγόμενος είς μιας κώμης τής Αλβανικής Βενετίας, 
άφιχθείς παρά τοΐς Μοντενέγροις, έπαρουσιάσθη ύπδ τδ 
ψευδές όνομα τοΰ συζύγου Αικατερίνης τής Β’. άλλ’ ευ
ρών τδν λαόν τοΰτον δλίγον διατεθειμένον ύπέρ αύτοΰ, 
άπεσύρθη είς τήν Πολωνίαν, κα! έδημοσίευσε κατά τά 
4784" τήν ιστορίαν τής άποπείρας του, ύπδ τήν έπιγρα- 
φήν Ό Περίφημο; Πέτρος Γ'. Αύτοκράτωρ τής ’Ρωσσίας 
ή δ Έτμάν Μαζί, ό άναφανεΐς κατά τδ δουκάτον τοΰ 
Μοντενέγρου. Ή αποτυχία τής έπιχειρήσεω; ταύτη; 
δέν άπεδειλίασε τδν Ζανόβισχ, θέλοντα νά γίνη αύτοκρά
τωρ. Διαμένων’έν Πολωνία ήπάτησε πολλούς εύγενεΐς, 
είπών, ότι είναι δ ήγεμών τής Αλβανίας Καστριώτης, 
άπόγονος τοΰ Σκεντέρμπεη, κα! δί αύτοΰ τοΰ μέσου 
κατώρθωσε νά λάβη έξ αύτών ικανά χρήματα. Μετά 
διαφόρους έπιχειρήσεις έφυλακίσθη είς Άμστελόδαμον, 
όπου άνοίξας μεθ’ υέλου τάς φλέβας του, άπέθανε κατα 
τά 4780.

f
(Μει άφρασις. ) Τ. 4,
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» διαπαντός θέλω αηδιάζει............. άπατώμαι όμως
» δέν θέλω άηδιάσει πλέον, δόξα τώ θ»ώ, είς τοΰτον 
» τδν κόσμον, καί υπάγω νά άπαγχονισθώ έν τώ, αμα, 
» ινα προσπαθήσω τέλος νά διασκεδάζω είς τδν άλ· 

» λον. »
Ό Κύριος Φορδίνος άνευ δισταγμών, προσήρτησεν, 

έπ! τών κλόνων 'ένός δένδρου βρόχον, μέλλοντα να 
έξακοντίση, ένα χριστιανόν εις τήν αιωνιότητα, κατά 
τδ λέγει·/ τής ’Αγγλικής δικαιοσύνης. Ο δέ Πέτρος 
Λαδρίχιος, έξέλέξατο άταράχως, έκ των δένδρων, 
κλόνοντινά δρυδς, δν έπροσπίθησε, βρηθειφ τοΰ λαιμο
δέτου του, νά καταστήση αγχόνην αύτόχειρος. Ο Βα
ρόνος ύπέψαλεν έπωδήν ζωηροΰ τίνος άσματος, έστηρί- 
χθη έπι τής ακμής των ποδών του, και διεπερασεν ευ
χαρίστως τήν κεφαλήν του είς τήν αγχόνην δ έμπορος 
έψέλλισε ταπεινήν τινα παράκλησιν, ήτησε συγχώρησήν 
παρά Θεού, άπεσπόγγισε τά δάκρυα, έκχυνόμενα είς 
μνήμην τής θνγατρός του, καί είσήςε τήν κεφαλήν του, 
έντδς τής έκ τοΰ λαιμοδέτου του κατάσκευασθεισης άγ- 

χόνης. ■ ι ,
Άλλ’ ώ τοΰ θαύματος I οί δύο άπαγχον.ιζομενοι έ- 

θεώρησαν άλλήλους διά πρώτην ήδη φοράν, καί έφο- 
δήθησαν ό είς τδν άλλον μυστηριώδης τις έπιρβοή έ- 
δέσμευσε τούς πόδας των πρδς τήν γήν, ην ήτοιμάζον- 
το ν’άφήσουν τοσοϋτον μηδαμινώς. Ο κύριος Φορβινος ηρ- 
χισε νά γελά, δ δέ Πέτρος Λαδρίχιος νά κλαίηζέγκα- 
ταλείψαντες συγχρόνως τήν αποτρόπαιου θέσιν, ην έξε- 
λέξαντο διά ν’ άποθάνωσιν- άπέσπασαν, δ μέν τδ σχοι
νίον, ό δέ τδν λαιμοδέτην, κυματίζοντα έπί των κλόνων 
τών δένδρων. Έθεώρησαν καί πάλιν άλλήλους χωρίς νά 
προφέρωσι λέξιν, άναπηδήσαντες, ώς δυστυχείς τινες 
ΰπνώττοντες, οΰς έξυπνώσιν έν τώ μέσω τών θλίψεων 
κακού τίνος δνειρου* ή άπροσδοκητος θεα ένος ζώντος, 
τοΐς ένέπνευσεν αυθωρεί τδν τοΰ θανάτου φόδον!

Ό Κυρ. Φορδίνος προσελθών πρδς τόν σύντροφον τής 
δυστυχίας του, είπε πρδς αύτδν, θέτων τδ σχοινίον 
έντδς τοΰ θυλακίου τοΰ κυνηγετικοΰ του φορέματος.

__  Κύριε, μοί έφάνη δτι έμέλλετε νά κρεμα- 

σθήτε ; ., , ,
Ό Πέτρος Λαδρίχιος, τώ άπεκρίθη, τυλισσων εκ νέου 

τδν λαιμοδέτην του περί τδν λαιμόν του.
— Κύριε, μοί φαίνεται, νά σας ιδον ήμικρεμα- 

σθέντα ....
— Νά σέ πάρη δ διάδολος . . . μέ έμποδισες να 

φονευθώ I _ .
— Κύριε, μήπως σείς δέν μ’ έμποοισετε απδ του ν 

άποθάνω ;
__ Έχετε άδικον, καί σας άφαιρώ τδ δικαίωμα του 

νά κρεμασθήτε έπί τών κλόνων τοΰ δένδρου τούτου I... 
Τδ δάσος είναι ΐδικόν μου ... . είμαι είς τήν οικίαν 
μΟι)________ή δέ παρουσία σας ένταΰθα. είναι άληθης
παραδίασις τοΰ οικιακού ασύλου. . . . Υπάγετε μακρύ- 
τερον καί κρεμασθήτε.

— Υπάγω.
__  Μίαν είσέτι λέξιν, κύριε- σάς ένδιαφέρει πολύ, να 

γενήτε αύτόχειρ ; x
— Μάλιστα 1 .... σεις δέ, είναι μεγάλα τά αί

τια τής αύτοχειρίας σας ;
— Μάλιστα I .. .
— Έ, καλά ! οσοι δ μ ο ι ά ζ ο υ ν, συμπεθε

ριάζουν..·· επέπρωτο ν’ άποθάνωμεν ό εις πλη

σίον τοΰ άλλου.

ΥΠΟ ΤΟ ΔΕΝΔΡΟΝ.
( ΔΙΗΓΗΜΑ. ) 

.—ο— * .* '

Μέρος τών μεγαλοπρεπών τής Χαρεντης δασώ> α
νήκει είς εύγενή τινα καί φιλελεημονα κυρίαν,. είς τήν 
Μαρκεσίαν Δε-Μαρσιά, καλώς έγνωσμένην είς Παρί- 
σίους παρ’ δλων τών πενήτων τής συνοικίας τοΰ Α
γίου θωμά τοΰ Άκουίνου. Η άξιολογωτερα μερις τών 
δασών τούτων, έπισκιάζουσα τήν άπό Άγγουλέμην είς 
'Ρουφφέκ οδόν, ανήκει είς τδν Κύριον Βαρόνον Δέ- 

Φορβινον.
Πρωίαν τινά, περί τήν άνατολήν τοϋ ήλιου, κα 

τά μήνα ’Ιούλιον, διέτρεξεν ύπδ τήν σκιάν, τών προει
ρημένων δενδροστοιχιών, παράδοξος τις. σκηνή, πρωτό
τυπός, τρομερά καϊ συγχρόνως αστεία. Εν αύτή υπήρ- 
χεν ή πρώτη συγκίνησις, ή πρώτη θεατρική, προσβολή, 
μέρους τινδς, δραματικώς άρξαμενου και ληςαντος εις 
κωμωδίαν.

Δύο άνδρες τεσσαροκονταετείς σχεδόν, είσήλθον 
λαθραίως, άλλος άπ’ άλλου μέρους, τήν αύτήν ώραν 
κα'ι στιγμήν, εις τι δάσος, άνήκον εις τήν δικαιο
δοσίαν τοΰ προειρημένου πύργου. Ο μέν τών μυστη
ριωδών τούτων περιϊιαβατών, έξεγερθεντων αμα με 
τήν άνατολήν τοΰ ήλιου, ήτον εύπορος τις κτημα
τίας τής ’Αγγουλέμης, ό δέ, απλούς τις καί τίμιος έμπο
ρος τοΰ "Ρουφφέκ καί έν συντόμφ, δ μεν έμπορος, εκα
λείτο Πέτρος Λαβρίχιος, δ δ’ έτερος μετ έπαρσεως ήθε
λε νά καλήται Βαρόνος δέ Φορδίνος.

Ό κύριος δέ Φορδίνος καί δ Πέτρος Λαβρίχιος, έ- 
δάδιζον έπί πολύ χωρίς νά παρατηρηθώσι, μήτε καν 
τούλάχιστον τδν έκ τών βημάτων αύτων προξενουμενον 
θόρυβον άκοΰοντες, έκάθησαν είς πεντήκοντα βημάτων, 
β’ς τοΰ άλλου, άπόστασιν. Ό Πέτρος Λαβρίχιος, διήνοι- 
ξεν εν χαρτοφυλάκων, έλαδεν εν μολυδδοκονδυλον,,και 
μέ τρέμουσαν χειρα έγραψε τά έξης, έπι τής πρώτης 
σελίδος τοΰ λήγοντος, δοσοληπτικοΰ του προχείρου 

βιβλίου.
τήζ θυγατέρα. μου!

«Έντδς δκτώ ήμερών χρεως·ώ νάπληρωσω έξηκοντα 
» χιλιάδας φράγκων. Οί δανεισταί μου θέλουν έχει πλει- 
» οτέραν εύσ,τλαγχνίαν πρδς σέ ή τδν πατέρα σου., Ο 
» φίλος ήμών, Λουκιανός Φουγέρης, βλέπων σε μόνην 
» είς τδν κόσμον, δέν θέλει τολμήσει ν’ άνακαλέση 
» τδν έρωτα καί τδν λόγον του’ θέλει σε νυμοευθή ! 
»"Πάντοτε τδ καλόν έπραξα έπί γής, και άποθνησκω 
» ήτιμασμένος... . Είς τήν θέσιν μου, ή πτωχεύεις είναι 
» όνειδος, και δέν μέ μένει Ιίλέον, είμή έναγκαλιζομε- 
» νός σε μακρόθεν, ν’ άποθάνω. Υγίαινε I

'Ο δέ Κύριος Φορβινος, έγραφεν έπίσης έπί τής σε
λίδος τοΰ σημειωματάριου του.

» Τά πάντα κατεχράσθην πρδς διασκεδασι/ μου, καί 
» παν κακόν έπραξα- έπρόδωσα γυναίκας, τάς όποιας 
» έλάτρευα, έξηπάτησα τούς καλητέρους φίλους μου, 
» κακομετεχειρίσθην τούς δυστυχείς, δσοι ειχον τήν 
» ανάγκην μου* ή άπιςτ’α, ή αδιαφορία, ή φιλαργυρία, καί 
» ό εγωισμός ουδέποτε μέ κατέστησαν εύδαίμονα,.δ δέ 
» πλούτος μόνον είς τό πλουτεΐν έτι μάλλον μοί έχρη- 
» σίμευσεν. ’Αήδιασα, αηδιάζω, καί μοι φαίνεται οτι

— ’Αληθώς.
— Τοιοϋτος τις θάνατος είναι ένδεχόμενος ....
— Πιστεύετε;
— Έπαναλάδετε τδ σχοινίον σας, έγώ δέ τδν λαι

μοδέτην μου.
— Όπως αγαπάτε.
— Καλήν έντάμωσιν, Κύριε! . . .
— Καλήν έντάμωσιν . . . Ποΰ λοιπόν; .
— Είς καλήτερον κόσμον.
—> Είναι δίκαιον.
— Ό Βαρόνος έτεινε τήν χεΐρα πρδς τδν Πέ

τρον Ααβρίχιον έπορεύθη πρδς τήν άγχόνην τήν προορι- 
σθίϊσαν εις τιμωρίαν έ>δς εύγενοΰς άηδιάσαντος τήν 

μετενοησεν όμως αναμφιδόλως, ίσως έζήτησεν 
άναβολήν τινα παρά τής συνειδήσεώς του καί κατεδέ- 
χθη , να έπανελθη ευμενής πρδς τδν δυστυχή συνέ
ταιρόν του.
__ , ~~ Κύριε, τω ειπεν, έπακουμδών είς τήν ρίζαν ένος 
δένδρου έπί τίνος ύψώματος έκ πρασιάς, ποτέ δέν ήγά- 
πησα ουδενα, και ένέπαιξα πάντοτε τούς δυστυχείς, τούς 
παραπονουμένους καί τού; ΰποφέροντας έπροσθέν μου, 
σήμερον όμως έκτάκτως καταλαμβάνομαι ύπδ τής ιδέας’ 
τοϋ νά συμπαθώ ένα τών όμοιων μου. ’Αλλοτε ήτο συ- 
•’ΰθ^ς, ακόμη και χθες· ποσώς δέν ήθελα άνησυχήσει, 
περί τής αιτίας τής δυστυχίας σου, περί τής άπελπισίας 
σου, σήμερον είναι παράδοξον! . . . πολύ έπεθύμουν νά 
μάθω τίς εισθβ, τί έπράξατε, έξ όποιων θλίψεων πα- 
ραδιδεσθε καί διατί έμμένετε τοσοϋτον ν’ άποθάνετε.

— Κύριε, άπήντησεν, δ Πέτρος Λαδρίχιος, έξωμο- 
λογήθην ήδη πρδς τδν θεόν.

— Ποτέ δέν εφαντάσθην νά σάς ζητήσω έξομολό- 
γησιν . . . Αλλά λάβετε τήν καλοσύνην νά μέ κάμετε 
απλώς έμπιστευμένος σας, έμέ τδν ταπεινότατον δοϋλον 
σας . . . Αφήσετε σάς παρακαλώ τδν λαιμοδέτην . . . 
Βλεπετε οτι ομίλων σας, δέν φροντίζω πλέον περί τοΰ 
σχοινιού μου . . . Αποχριθητε μοι, πώς δνομάζεσθε;

— ’Ονομάζομαι Πέτρος Λαδρίχιος.
— Τδ έπάγγελμά σας;
— ‘Έμπορος είς ‘Ρυφφέκ.
— ‘Η οίκογένειά σας;
Έχω μόνον έν άρρεν ... καί μίαν θυγατέρα . . . 

τήν λατρευτήν Λουίζαν μου!
— ‘Η ήλικία ίής Λουίζας σας;
—*■ Είναι δεκαοκταετής, κύριε.
— Φαντάζομαι οτι είναι άγαθή, ώραία καί σώ- 

φρων ;
— Ώραιότης τω όντι εξαίσιος ... καί αρετή παρα

δειγματική.
— Ο θεός σάς έδωσεν ένα θυσαυρδν ταλαίπωρε! 

καί σεις σκέπτεσθε ν’ άποθάνετε, δί έλλειψιν ίσως δλί- 
γων χρημάτων ;

— Δι έλλειψιν ολίγης τιμής! άναγνώσατε!
*0 Πέτρος Λαδρίχιος, ήνοιξε τδ σημειωματάριόν 

του, δ δέ Βαρόνος ήρχισε ν’ άναγινώσκη μετά συγκε- 
κινημίνης φωνής τούς τελευταίους άσπασμούς, οΰς δ 
έμπορος τοϋ ‘Ρουφέκ διευθυνε πρδς τήν δυστυχή θυγα
τέρα του.

— Τις ό νεανίας ουτος, ό Λουκιανός Φουγέρης; 
ήρώτησεν ό Κ. Φορδίνος.

—· Φίλος τις έπιθυμών νά νυμφευθή τήν θυγατέ
ρα μου.

— Η θυγάτηρ σας τδν αγαπά καί αύτή; 
ΤΟΜ Δ' (Φυλλάδ. 94.\ 

| — Τδν τίμια!
| - Δέν άρκεϊ τοΰτο. Όταν ή γυνή είναι άσχημος

είναι άρκουν τδ να τιμφ τδν σύζυγόν της, άλλ’ όταν 
ηναι εύμορφος, θελκτική, πρέπει νά νυμφεύεται δν 
αγαπφί.

— θά τδν αγαπήσει.
°®ς 6*π6>· · · · Μοί φαίνεται, οτι ποτέ δέν

θα τδν άγαπήσει.
— Είθε μή σάς άκούσει δ θεός, κύριε I
— Είμαι δέβα(ος όμως ότι ό διάβολος μέ ήκουοεν 

ηδη.
, Καί σείς τώρα, άπήντησεν δ Πέτρος Λαβρίχιος. 
αποκριθεΐτε μοι, πρός τινα έχω τήν τιμήν νά ομιλώ;

— Ομιλεΐτε πρδς τδν Κ. Φορβινον Ζονζάκ 1
— Ό Βαρόνος δέ Φορδίνος Ζονζάκ! . . .
— Έ θεέ μου, ναι, . . . αύτδς ό ίδιος . . . Καθή- 

σατε λοιπόν φίλε μου ; .. . μείνατε πλησίον μου ; . . 
παυσατε τοΰ νά ταπεινοϋσθε ούτως, έμπροσθεν τής *ύ- 
γενειας καί τής περιουσίας μου . . . Τδ δικαστήριον τοΰ 
θεοΰ τδ όποιον μελλει νά δικάση άμφοτέρους σήμερον 
τδν εύγενή καί τδν άγενή, τδν πλούσιον καί τδν πτω
χόν, δέν θεωρεί ήμάς ίσους;. . . Μετά έν τέταρτον τής 
ώρας θέλομεν άποθάνει δμοϋ, δέν είναι αληθές; 
και καθώς ειπεν είς τών καλητέρων ποιητών μας;

Οπόταν δ θάνατος πλησιάσει, ή ίσότης άρχεται!
— Κύριε, έπανέλαβεν, διστάζων ό Πέτρος Λαβρί

χιος, άπηντησα είς ο,τι κατεδέχθητε νά μέ έρωτήσετε, 
θάλετε έπίσης και υμείς καταδεχθή ν’ άποκριθήτε είς 
ο,τι ήθελα τολμήσει νά σάς έρωτήσω;
τ 2άς άκούω, καί δίδω προς ύμάς τήν άδειαν νά 
ησθε περίεργος.

— Είσθε έκ τών εύγενών τής καλής έποχής, από
γονος τής αρχαίας ήμών εύγενείας.

— Σεμνύνομαι, κύριε Λαβρίχιε.
— Κατέχετε περιουσίαν άξιόλογον.
— Είμαι ένας πτωχός εκατομμυριούχος.
— Έχετε πνεύμα.
— Τδ πιστεύω.
— Τιμάς καί ώραιότητα.
— Μέ τδ εϊπον.
— Ό θεός σάς έδωσε τοιοότους θησαυρούς, ταλαί

πωρε! · . . Συγχωρήσατε μοι . . . «Ο θεός έδωσε προς 
υμάς, τοιοότους θησαυρούς, κύριε Βαρόνε, καί σκέπτε- 

ν άποθάνετε ίσως 8’ έλλειψιν ολίγης γεναιόχητος;..
— Δι’ έλλειψιν δλίγης εύδαιμονίας, άναγνώσατ’ε. 

‘Ο Κ. Φορβινος ήνοιξε τδ σημειωματάριόν του, δ δέ Πέ
τρος Λαβρίχιος ήρχισε μεγαλοφώνως ν’άνανινώσπη 
τας άσεδεις έκφράσεις τής άθυμίας καί αηδίας, ας 
κορεσθεις άσωτος, έλαβε τήν αυθάδειαν νά γράψη προς 
θεόν τε καί άνθρώπους.

„ Είσέτι νε*, ωραίος, εδγενής, πνευματώδης καί 
εύπορος, άηδιάζετε τδν κόσμον τούτον I έκραύγασεν 
ο Πέτρος Λαβρίχιος- άλλοίμονον! Εις τί μετεχειρί- 
σθητε τήν νεότητα, τούς τίτλους, τήν ώραιότητα, τδ 
πνεύμα, καί τδ αργύρων ύμών;

. —- Αληθώς, ^ο έξομολογούμαι πρδο έπαινον ή 
αισχύνην μου, δέν ήξευρα νά ώφεληθώ, οίτε έκ τών 
προτερημάτων, ούτε έκ τής περιουσίας μου, τής θρασύ- 
τητος μου καί έν γένει έξ όσων έκάλουν άλλοτε μικράν 
μου ικανότητα· κατεχράσθην τήςώραιότητός μου· κατε
χράσθην τοΰ πνεύματος καί τών οίστρων μου, διά νά 
κατασταθώ φλύαρος τις άνυπόφορος- τής κληρονομιάς 
μου, διά νά γίνω έγωϊστής- τοΰ ονόματος καί τ?ς
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νεότητός μου, διά νά γίνω δ πανταχοΰ έρωτόληπτος, 
καί δ πασών τών γυναικών έχθρός. Κρίνατε λοιπόν 
■περί τοΰ μόχθου καί τής αηδίας μου είς τοΰτον τδν κό
σμον.

— Τδν κόσμον. . . τδν κόσμον; .. . διατί νά μ.ήν 
άποπιιραθήτε πάσαν τύχην· εύρισκοντες είς τήν άνταλ- 
λαγήν τών ιδεών, είς τάς ψυχικάς συγκινήσεις ικανήν 
χαράν, καί άρκοΰσαν εύχαριστησιν τοϋ έραν τήν ζωήν;

— Βίναι αργά ήδη.
— *11 σπουδή, ή έπιστήμη, ή ποίησις, δέν ήρκεσε 

νά δώ?ωσι μίαν μόνην πλάνην είς τήν καρδίαν καί τδ 
πνεϋμα ύμών;

— Άναγινώσκων, σπουδάζων, ζών παραδεδσμένις 
«ίς τούς συγγράφεις μετά τών σοφών, καί ποιητών! . 
τί καλόν έκ τούτου; . . τί δέ σημαίνει; ..

— Αί μεγάλαι καί εύγενεΐς πράξεις σημαινοοσι 
τουλάχιστον τί;

— Ούτ’ αύται σημαίνουσι τί έμπροσθεν τοΰ συρμού- 
αί κοσμικά! απαιτήσεις, ύποχρεδνουσιν ήμάςνά ήξενρω- 
μεν μόνον νά ίππεύωμεν καλώς, νά ειμεθα ύπερήφα- 
νοι, νά έκλέγωμεν ένα περίφημον βάπτην, νά μεταχει- 
ριζώμεθα τδ πιστόλιον καί τδ ξίφος, και νά ένοχοπο.ώ- 
μεν μίαν γυναίκα, περιγελώντες τδν σύζυγον αύτής. . . 
εί δυνατόν.

— "Οθεν δι’ έσας δέν ύπάρχει μέσον τι, ώστε δι' 
ωφελίμων έργασιών ν’αναπληρώνετε τάς άνευ σκοπού 
διασκεδάσεις ταύτας, τάς ήδονάς άνευ συμφέροντος, τάς 
πληρούσας τδν βίον ανιαρών ματαιο-ήτων;. . Κύριε 
Φορβΐνε, ή φιλοδοξία, ή άφοσίωσις και ή δόξα, δέν εί 
ναι άρκοΰντα εί; ένα εύγενή:

— Δι’ έμέ είναι παραπολύ, κύριε Λαόρίχιε,. . . κα; 
παραιτοΰμ.αι τούτων.

— Έπαναλάβετε λοιπόν τήν άγχόνην σας, κύριε I 
Βαρόνε, και άς προετο.μασθώμεν διά ν’ άποϋάνωμεν 
όμοϋ· τοϋτο μοί μένει μόνον, νά φονευθώ, διότι ειμσι 
δυστυχέστατος, είς έσας δέ μένει νά κρεμασθήτε επει
δή εΐσθε ευτυχέστατος.

’Ελαφρός τις θόρυβος, ήκουσθη υπό τδ φύλλωμα . . 
. . . έβάδιζον . . . έγέλων, . . . κα! ώμίλων σιγαλά.

Ό Κύριος δέ Φορβΐνος καί δ Πέτρος Λνβρίχιος, πε- 
ριεμενον σιωπώντες . . . Εϊς νέανίας καί μία νεάνις, 
άνεφάνησαν αίφνης διά μέσου τών κλόνων τών δέν 
όρων ... ‘Η Λουίζα, δέν έόράδυνε, νά ριφθή γελώ- 
σα, εις τάς άγκάλας τοΰ δυστυχοϋς πατρός της.. . .

Βεβαίως 1 δ Πέτρος Λαβρίχιος είχε δίκαιον, ήτον 
έπαφρόδιτον θέαμα, ή τόσον άπλή καί χαριεστατη 
ώραιότης τής περιπόθητου αΰτοϋ Λουίζης: . . . ήτον 
ένδεδυμένη άπλούστατα, και όχι έρωτολήπτως τδ εϋ 
μορφον τέκνον, έφερε ένδυμά τι τής περιστάσεως, έπί 
τής κεφαλής έφερε μέγα τινά πέτασσον, κεκοσμημέ 
νον δι’έρυθράς ταινίας, μοι φαίνεται δέ οτι ήτο ύπο- 
δ«μένη μικρά πέϊηλα. Βλέπων τις, αύιήν τοσιΰτον νέαν 
άνθηράν και ώραίαν, βλέπων τήν αθωότητα τών οφ 
θαλμών της, τδ έπί τών χειλέων της μειδίαμα, καί 
τδ μέτωπον εστεμμένου τρόπον τινά ύπδ λάμψεως, 
ήτις βεβαίως ήτο ηλιακή τις άκτίς, έφαντάζετο καί 
άκων άξιάγαστδν τινα ήρωΐδα ποιμενικοΰ μυθιστορή
ματος,καί έλεγεν πρδς αύτήν κεχηνώτ, και μέ καρδίαν 
ώς τοΰ Νεμοοίνου· Έστέλλη, γλυκεία παρθένε, σέ 
άσπάζομαι καί σέ άγαπώ ! . . .

— Λουίζα ! προσφιλής μου Αουιζα ! έκραξεν δ Πέ
τρος Λαόρίχιος· τι λοιπόν σέ δδηγεϊ έντδς τοΰ δάσους ;

— Ύμάς ζητώ, πάτερ μου, μέ ανοικτάς άγκάλας,

μετά τοΰ Κ. Λουκιανού, έλθόντος νά διημερεύσω είς 
τήν έξσχή», είς τδ μικρόν μας άναχωρητήριον. Πού 
λοιπόν είναι τδ πυροβόλου σου ;

— Δέν έχω πυροόόλον ....
— Είς τδ άγροκήπ/ον δ.ίσχυρίζοντο, δτι έξήλθετε 

πολλά πρωί, πρδς Θήραν πτηνών, είς τδ δάσος . ..
Ό Πέτρος Ααόρ χιος έξέτεινε τήν χεΐρα, πρδς τδν 

Λουκιανόν Φουγέρην, δ δέ Κ. δέ Φορβΐνος έχαιρέτησεν 
εύσεόάστως τήν νεάνιδα, ή δέ Αουιζα τω άπεύθυνεν, 
έρυθριώσα τήν χαριεστέραν τοϋ κόσμου ύπόκλισιν.

Ό πτωχός πολίτης τοϋ 'Ρουφφέκ, έπλησίασε πρδς 
τόν βαρόνον, έξακολουθοΰντα νά θεωρή τδ εύμορφον 
ιτρόσωπον μιας γυναικδς, έλάλησε πρδς αύτδν σιγαλά 
εις τδ ου;, χωρίς νά παρατηρήση τήν θυγατέρα του, 
ήμιανοιξασαν ση υειωματάριδν τι, λησμονηθέν άναμφι- 
όόλως είς τήν βίζαν τοΰ δένδρου. Ή Λοιίζα έβδιψε 
τούς δφθαλμου; έπί μιας σελιδος τοϋ έπικαταράτου 
έκείνου βιβλίου, δεχθέντος τούς τελευταίους ένδς πα- 
τρδς άσπασμούς πρδς τδ τέκνον του, άφήκε τρομεράν 
κραυγήν, θ.ωροΰσα άλληλοδιαδόχως τδν Πέτρον Λα- 
όρίχιο», τδν Λουκιανόν Φευγέρην, καί τδν Κ. Φορβΐ 
νον, έγονυπέτησεν έπί τών χόρτων, έκαμε τδ σημεϊον 
τοΰ σταυρού-, ήνωσε τάς μικρά? της χεΐράς, έκυψε τε- 
θλιμμένως τήν κεφαλήν, καί έδεήθη . .. Τότε δή ό- 
πήρξε μακρά τις σιωπή, σιωπή θρησκευτική έπίση- 
μος, καί καθόσον διήρκει ή παράκλησις τής Λουίζας, 
ήθελεν εϊπει τις, ότι οί τρεις ούτοι μάρτυρες τής τοιαύ- 
της σκηνή?, παρεκάλουν τον ουρανόν, περί τή; ευσε
βούς διάνοιας τής νεάνιδος.

'Π Λ:υίζα έξέσχισε μέ τρέμουσαν χεΐρα μίαν έπίκα- 
τάραταν σελίδα τοϋ φρικώδονς τούτου σημειωματηριου , 
και ένόμισεν δτι έπραττεν ευχής έργον,οτι ένήργει εύσυ- 
νειδότως, δεικνύουσα εις τδν μέλλοντα σύζυγόν της, είς 
τδν Λονκιανδν, άπόδειξιν, μαρτυρούσαν αρκούντως, τήν 
καταστροφήν καί θλίψιν τοϋ πατρός της· τοιαύτη έμ- 
πιστοσύνη, ένέπνευσεν ίσως είς τδν Λουκιανόν, μάλλον 
φρίκην, ή βαθεως αίσθανθεΐσαν θλίψιν, καί έπροσποι- 
ήθη πάραυτα οτι έσκέπτετο, διά νά έχη τδ δικαίωμα τοϋ 
σιωπάν.

Ό Κ. δε Φορβΐνος άνΰψωσεν ήσόχως τήν νεάνιδα.
— Τέκνον μου! περί ποθητή μοι Αουίζαΐ Συγχώρη- 

σόν με, έκραξ-ν δ Πέτρος Λαόρίχιος, ναι άπηλπίσθην, 
καί άπδ τών ανθρώπων καί άπδ τοϋ θεού... ναι... έθλιβό- 
μην περί τής άπολεσθείσης περιουσίας μου, έφοβήθην 
τήν έπονείδιστον ΰπαρξιν μου καί ήθέλησα ν’άποθάνω!

— Σιωπάτε! σιωπάτε! έψέλλισεν ή νεάνις, έπιθέ- 
τουσα τήν εύμορφον χεϊρά της έπί τών χειλέων τοΰ 
πα ρός της, ό ούρανδς εύσπλαγχνίσθη τήν ψυχήν σας·, 
θά ζήσετε είσέτι I,. . Σάς έπαναβλέπω, σάς δμιλώ, 
καί σάς έναγκαλίζομαι. Είμαι πολύ τεθορυβημένη, 
πολύ ώχοά ίσως . . . Τρέμω εϊς τάς άγκάλας σας, 
φρίσσω κατά πάσαν στιγμήν, και κλαίω... Έστέ δμως 
ήσυχος, πάτερ μου, θέλω συνελθεί, θέλω ζήσει διά νά 

’ σάς παρηγορώ, νά σάς άγαπώ, νά σάς ύπηρετώ, βλέ · 
πουσα δέ ύμάς ζώντα, θέλω εισθαι εύτυχής!

— Ώ.οαίαν ήμέραν θέλομεν έχει, έπανέλαβε πολλά
κις δ Κ. δέ Φορβΐνος, έχων πρδς τδν ήλιον έστραμμέ- 
νους τούς δφθαλμούς, τδ λαμπρόν τοΰ όποιου άκτινοόό- 
λημα, ήρχιζε νά φωτ ζη τήν χλόην τοϋ δάσους.

— *Ας καθήσωμεν Λουκιανέ .... έπανέλαόε τε- 
θλιμμένως δ Πέτρος Λαόρίχιος, καί καταδεχθήτε νά 
μ’άκούσητε λαλοϋντα, περί τών συμφορών μου,τής δια-

κλονισθεισης πιστώσεως μου, τή; καταστροφής μου, 
καί τοΰ δνείδους μου.

— Κύριε Λαβρίχιε, τδν ειπεν δ βαρόνος δέ Φορόΐ- 
νος, συγχωρήσατέ μοι νά κληθώ αΰτεπαγγέλτως μέλ- 
λος τοΰ οικογενειακού συμβουλίου-

Διά ν’ άναδειχθή δέ αληθώς τίμιος άνθρωπος πρδς 
τδν Λουκιανόν, έκεΐνον δ» έχρεώστει νά ίνομάση γαμ
βρόν του, δ Πέτρος Λαόρίχιος έξέθεσεν γενναίως τδ 
θέαμα τών συμφορών τής περιαυσιας του, ήτις είσέτι 
ήτον μυστήριον διά τήν πόλιν τοϋ 'Ρσυφφέκ, έφάνη 
σχεδόν έξαιτούμενος χάριν, καί άπέδ.ιξε τήν δυστυχίαν 
του, προτιθέμενος μεταβολάς, και τινας περιορισμούς, 
έπί τοϋ προικοσυμφώνου τής θυγατρός του

Τις ήθελε τδ πιστεύσει; Είς έρωτόληπτος είκοστ 
πενταετής έτόλμησε ν’ άπσβρ ψη μέ υποκριτικόν δι 
σταγμδν, τάς δικαιοτάτας προσφοράς τοϋ Πέτρου Λα 
όριχίου, έδικαιολόγησεν άνοήτίυς περιστάσεις, διά ν’ά 
παιτήση, καί πότε μάλιστα ; τήν εί; τδ συμβολαίου 
προσδιωρισμένην προίκα. Έκοπίασεν είσέτι, δ δυστυ 
στυχής νά πσρεμόάλλη εγκαίρως περί β όλίων, χρη
μάτων κα! τόκων, είς τοσοΰτον βαθμόν, ώστε αύτδς δ 
Κ. Φορβΐνος άφείς τήν θέσιν του, έπλησίασε πρδς 
τδν έμπορον τοΰτον τοΰ έρωτος, καί είπε πρδς αύτδν 
διά τρομεράς φωνής.

— Ώ θεέ 1 μέ φαίνεται, κύριε Φουγέρη, δτι τολμά
τε νά έμπορευθήτε τήν χεΐρα τής νεάνιδος ταύτης !...

— Κύριε, άπήντησεν ό Λουκιανός, μέ φαίνεται δτι 
έν συνοικέσιο·/ είναι πρδ πάντων μία ύπόθεσις, 
δθεν μοί άρέσκει νά διεξάγω αύτήν δσον τδ δυνατόν 
έπί τδ έπωφελέστερον.

—Έστω ! άπήντησεν, δ Πέτρος Λαβρίχιος σάς ειδο
ποιώ μόνον, κύριε, δτι τδ περί ού έπρόκειτο μεταξύ 
μας έμπδρευμα, δέν είναι πλέον μήτε δι’ έκμίσθωμα, 
μήτε διά δώρημα, άλλ’ οΰτε διά πώλησιν .. . άναχω- 
ρήσετε !

— ’Αναχωρώ . . . έψέλλισεν δ Λουκιανός.
Τήν αύτήν ςτγμήν δ Κ. δέ Φορόινος έββίφθη έπ’αύτοϋ... 

άλλ’ ή Αουιζα τδν έμπόδισε πάραυτα, μέ τάς εξής 
περιφρονητικός καί μετ’ άγανακτήσεως άποτεινομέ- 
νας πρδς τδν Κ. Φουγέρην λέξεις.

— Μή τδν έγγιζετε I είναι ανάξιος τής δργής σας,, 
κα! τής ίδικής μου, άφήσατέ τον ν' άναχωρήση, ούδέ 
ποτέ τδν ήγάπησα, καί ήδη ούδέ τιμώ αύτδν πλέον.

■— ’Ιδού είς ψευδερωτόληπτος I έσκέφθη δ Κ. δέ 
Φορβΐνος.

— Ύμεΐς δέ τί λέγετε ; κύριε βαρόνε, ήρώτησεν δ 
«ευχής Πέτρος Λαβρίχιος.

— Σάς άποκρίνομαι, λαλών πρδς τήν θελκτικωτά· 
την θυγατέρα σας. Λουίζα, είμαι τριακονταετής , έχω 
όνομα μέγα, άξιοθαύμαατον υγείαν καί πλούτη, αί γυ
ναίκες τοΰ κόσμου, ένίοτε, έξεθείαζον τήν μορφήν μου, 
οί έχθροί μου ποτέ δέν ήρνήθησαν τδ θάβρος μου, καί 
συχνάκις οί φίλοι μου αύτοί, έπλεξαν τδν πανηγυρικόν 
τσΰ πνεύματός μου. Λουίζα μέχρι τής σήμερον, αήδια
σα πράττων τδ κακόν, θέλω δέ διασκεδάσει ίσως πράτ- 
των τδ καλόν, καί σάς καθικετεύω, νά βοηθήσετε εις 
τδ νά πράξω τοϋτο τδ ταχύτερον .... Ά I έλησμό- 
νησα . . είμαι άξιος τής τιμής σας, τής φιλίας σας 
Λουίζα, καί έχω τδ δικαίωμα νά κληθώ σύζυγός σας. 
Ό εύγενής, δ έπιθυμών νά κληθή σύζυγός σας, έλαόε 
τήν ευτυχίαν νά σώσ(] τδν πατέρα σας I . .

— Είσθε δ σωτήρ τοϋ πατρός μου;
— Μάλιστα, βεβαίως ... δέν είναι άληδές ; άκρι- 

6έ μου Λαόρίχιε . .. Άνευ ε’μού ήθέλατε άναμφιβό
λως άπαγχονίσθή τήν πρωίαν ταύτην.

— ’Ενδεχόμενον... άλλά μεταξύ μας, κύριε βαρόνε, 
άνευ έμοϋ ήθελετε είσθε ήδη κκί σεις άπηγχονισμένος.

— Έ καλά I έπειδή καί δ θεός δέν ήθέλησε ν® 
μά; συγχωρήση ν’ άποθάνωμεν δμοϋ, άς προσπα- 
θήσωμεν νά ζήσωμεν δ είς πλησίον τοΰ άλλου I . , . 
Σιωπάτε, φίλε μου, εύαρεσιηθεΐτε νά μή μοί είπητε 
τίποτε, Λουίζα.... Ό σιγών, παραδέχεται.... 
έλπιζω ! .. .

Μετά μίαν ώραν, έν τώ μέσω τοΰ δάσους, βαδίζων 
μετά τών νέων φίλων του, πρδς τδν μικρόν έξοχικδν 
οίκίσκον τοϋ Πέτρου Λαόριχίου, δ κύριος δέ Φορβΐνος, 
ένθυμήθη, άναμφ όόλλως τάς συνήθεις του φιλοφρονή
σεις· έσχε δέ τήν αύθάδειαν νά έναγκαλισθή άπλού
στατα τήν Λουίζαν, ή δέ νεάνις είπε πρδς αύτδν πολύ 
σιγαλά, μέ άπαράμιλλον άπλδτητα.

— ’Ηχούσατε τδν πατέρα μου ; Είμεθα πτωχοί» 
κύριε βαρόνε, κα! ώς έκ τούτου δέν έχω τι νά σάί 
προσφέρω ώ; προίκα, έάν λάβετε έκ τών παρειών 
μου, τδ μόνον δ,που έχω νά σάς προσφέρω νυμφευό
μενη σας, τί λοιπόν μέλλω νά δώσω πρδς υμάς τή» 
ήμέραν τοΰ γάμου μου ;

Άπλοι κα! ήδεϊς λόγοι, καταγοητεύσαντες τήν κε- 
κορεσμένην καρδίαν τοΰ Κ. Φορόίνου.

Τδ φίλημα τοϋτο, άρπαχθέν έκ τής άθωότητος τής 
Λου“ζης, ύπήρξεν ή τελευταία αύθάδεια τοΰ εύγενοΰς, 
φιλάρεσκου άλλοτε, δ δέ βαρόνος, τήν τρισευτυχή ή 
μέραν τοΰ γάμου του, ένηγκαλίσθη τήν νεάνιδα.

Τήν ήμέραν ταύτην, είς τήν έξοδον τοΰ τής τελετής 
νυμφικού θαλάμου, ό κύριος Φορβΐνος έλεγε πρός τδν 
Πέτρον Λαβρίχιον.

— Φίλε μου άπδ τής ςθγμής ταύτης, άνατίθημι είς 
τδ πνεύμα καί τήν τιμήν σας, διαθέσατε τά πλούτη 
μου, έξευγενίζων τήν έργασίαν , . . ’Ανακαλώ είς 
τήν μνήμην μου μϋθον τινά, δν κατά δυστυχίαν, έπί 
πολύ είχα λησμονήσει. Είμαι πλούσιος κα! δέν είμαι 
άξιος είς τίποτε, εισθε πτωχός καί έχετε Ικανότητα . 
Έγώ είμαι δ αόμματος, σείς δέ δ παραλυτικός. Λοι
πόν, φίλε μου, θέλω σας ύποφηρίξει διά τής περιουσίας 
μου, σείς δέ θέλετε μέ καθοδηγήσει διά τών συμβου
λών σας . . Θέλομεν βάδιζε·., άλλήλους υποστηρίζον- 
τες, εϊς τάς ωφελίμους δδούς τοΰ κόσμου τούτου, θέ
λω δδεύει ύπδ τδ βλέμμα τοΰ δδηγοΰ μου, και μόνος 
αύτδς θέλει λύει τδ εΰπορον βαλάντιόν μου, τδ όποιον 
ένίοτε θά χρησιμεύει καί είς έλέη. . . Τέλος, φίλε μου, 
ή χειρ τοΰ εκατομμυριούχου τυφλοϋ, θέλει κρατεί έμ- 
προσθέν σας τίν θησαυρόν, οί 3έ όφθαλμοί τοϋ πτω
χού παραλυτικού, θέλουσι έπαγρυπνεΐ έπίτοϋθησαυ- 
ροφύλακος.

(Μετάφρασες.)
, Δ. Β.
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ώμολόγησεν έπίσης, άφ’ ου πολύ τήν ήνάγκασαν, 3ί: 
έγνώριζεν ότι έμελλε ν’ άποκτήση μεγάλην ποσότητα 
χρημάτων μετά τδν θάνατον τής κυρίας της* ώμολό
γησεν δτι έγνώριζε τδ μέρος όπου ή κυρία Περόν. 
έκρυπτε τά χρήματά της, καί δτι κατεκλήθη τήν .έσπέ
ραν έκείνην δλίγον άργότερα τού συνήθους, Έρωτη- 
θεϊσα δέ πόθεν προήρχετο τδ αίμα, τδ ρυπαϊνον τήν 
έσθήτά της είς πολλά μέρη, ένώ μέχρι τοϋδε ήτον 
ώχρά, έγεινεν ώς πτώμα, και άπεκρίθη ψελλίζουσα δτι 
δέν ήξευρε τίποτε. Βαθεΐα τις άμυχή έπ! τής χειρός 
της, έν άγνοια της γεγενημένη, δτε είχε πέσει έπί 
τής κλίνης τής κοχλίας αύτής, έδοσε μεγάλην βαρύ
τητα είς τάς ύπονοίας τών δικαστών. Έκ τής πληγής 
ταύτης πολύ μέν αίμα έξέρρευσε, πλήν δέν δυνάμεθα 
έξ αύτής μόνης τής αίτιας ν’ άποδώσωμεν τήν κοι- 
λίδα τής έσθήτός της· διότι και ή περικνημίς καί τδ 
κράσπεδου ήσαν καθημαγμένα, έννοεΐται δέ δτι είχον 
αίματωθή έκ τοΰ έκ τής κλίνης έπί τοΰ έδάφους χυθέν ■ 
τος αίματος, δτε είχε πέσει έπ’ αύτοΰ λειποθυμημένη.

Όλα: αύταί αί αποκρίσεις έπροξέ,νησαν παρά τόν 
δισταγμόν καί ειδός τι άποστροφής είς άκρου άνα- 
πτυχθείοης κατά τής νεάυιδος, ήτις μ’ δλον τούτο πο
σώς δέν άμφίβαλλε περί τοΰ σκοπού δςτις τάςύπαγό- 
ρευεν. Άλλ’ ή τοσοΰτον ταρ'α^θεΐσα ψυχή της ύπδ τοΰ 
φρικτοΰ συμβεβηκότος καί είς τδ όμιλεΐν αύτδ ήσθά- 
νετο έαυτήν έγκληματίαν καί, δτε τέλος έρωτήθη ύπδ 
τοΰ έπιμόνου δικαστοΰ αύτής, έάν είχε σκοπόν νά 
συζευχθή τδν Φραγκίσκον Μορέρ, άφ’οδ έγένετο κάτο
χος τοϋ κληροδοτήματος της, τοσοΰτον έπληγώθη ύπδ 
τής δεινής ταύτης χλεύης, διότ: εύρέθη συγχρόνως 
είς δύο περιστάσεις, ών ή μέν έκαμεν αύτήν τήν εύ· 
δαιμονεστέραν έν τω κόσμω, ή δέ τήν πλέον άπηλπι- 
σμένην, τοσοΰτον λέγομεν έπληγώθη, ώστε παρ’ δλί
γον νά παραφρονήση. Αντί δέ άποκρίσεως, άφήκε 
κραυγήν φρικώδη , καί, γονυπετοϋσα απέναντι θρο
νιού, έκρυψε τδ πρόσωπόν της έντδς τών παλαμών, 
ώς νά μήν ήδύνατο νά ύποφέρη τά . βλέμματα, πα 
έπ’ αύτής κατευθυνόμενα. Είς τδ κίνημα δέ τοΰτο τής 
εύαισθησίας της είδον μόνον τδ αποτέλεσμα τοΰ συνει- 
δότος καί τοϋ αίσχους.

Ό πρόεδρος άντήλλαξε χαμηλή τή φωνή μετά 
τοΰ γραμματέως λέξεις τινάς, ών τδ άποτέλεσμα ήτον 
ή διαταγή τής κρατήσεως. Τδ δικαοτήριον έσκέφθη. 
δτι ή Άννέττα μετά τριήμερον φυλάκησιν,· θέλει ό- 
μολογήσει τδ έγκλημά της.

Ούτως, ή νεάνις έχασε τήν έλευθερίαν της, καίτοτ 
μηδέν όμολογήσασα. ’Εκτός τούτου, άντί νά φανή άπο- 
κεκμηκυϊα, διότι τήν ύπώπτευον ώς δολοφόνον τής κυ 
ρίας της, ή φυσική σταθερότης τοϋ χαρακτήρός της 
άπέδωσεν είς αύτήν τήν γαλήνην, τήν τοσούτφ άναγ- 
καίαν κατά τήν άνάκρισίν της. Μετά παρέλευσιν στιγ
μών τινων, έπείσθη ότι άπαντες τήν ένόμιζον ένοχον, 
και ότι ή κράτησις δέν ήτον άπλοΰς τύπος τοΰ νόμου, 
πλήν μ’ δλα ταΰτα, τδ πρόσωπόν της άνέλαβεν έντελε- 
στέραν γαλήνην, δπερ ένόμισαν άπεικόνισμα τής φρί
κης. Τέλος πάντων, πρέπει νά τδ εϊπωμεν, δτι συνήλ- 
θεν έντελώς είς έαυτήν μόνον άφ’ ού συνωμίλησε μετά 
τοΰ Μορέλ, δςτις δέν έδράδυνε νά τήν έπισκεφθή· διότ: 
ούτος μόλις λαβών τήν άδειαν νά τήν ίδή, είσήλθεν εις 
τήν φυλακήν.

"Οταν δέ είσήλθεν είς τήν φυλακήν της, ή έρυθρότης, 
ή καλύπτουσα τάς παρειάς τοΰ νεανίου, ή φλδξ, ή λάμ- 
πουσα εις τούς οφθαλμούς του, ήθελεν έξηγηθή διττώς.

Η ΑΞίΑ ΕΝΟΣ ΛΟΓΟΥ.
ΔΙΗΓΗΜΑ. ΑΛΗΘΕΣ.

(Συνέχεια, :δε φυλ. 93 )

Περιττήν ήθελεν εισθε νά περιγράψωμεν τήν ά- 
πελπησίαν, είς ήν έρριψεν ή φρικώδης αυτή είδησις 
τδν δύστηνον νεανίαν" έπειδή έκαστος τδ καταλαμβανει, 
προτιμώ νά εξηγήσω, οσον δύναμαι άκριβέστερον, τήν 
συνέχειαν τών περιστάσεων αιτινες, εναντίον πασης α· 
κηδείας κα: πιθανότητος, έρριψαν άθώαν κόρην είς τήν 
φρικωδεστέραν κατηγορίαν.

‘Η άνάκρισις είς ούδεμίαν άλλην παρά τήν μαρτυ
ρίαν τής γραίας Δουράνδου έστηρίζετο. Ή πλύστρια 
πιθανώς δέν έκινεϊτο ύπδ κακής τίνος θελήσεως κατά 
τής υπηρέτριας, άλλά, καθόσον έξηκολούθη ή άνάκρι- 
σις, παρετήρησε βαθμηδόν οτι ή Άννέττα ήτο τδ άντι- 
κείμενον σπουδαίων υπονοιών, καί ότι, ίπόταν τήν 
ήρήτων περί αύτής, έφαίνοντο άποδίδοντες περίσσοτέ- 
ραν σπουδαιότητα εις έκαστον λόγον της. Όποιος 
θρίαμβος διά τήν φιλαυτίαν τής φλυάρου ταύτης γραίας I 
Ίσως δέ άφίνουσα έαυτήν ν’ αποκρίνεται είς τάς συνε
χείς έρωτήσεις τοϋ άνακριτοϋ, έσχημάτισε τέλος τήν 
γνώμην διί συμμερίζεται τάς παραδεδεγμένος υπό
νοιας.

Τά όρια τής μικρας μας διηγήσεως δέν μέ συγ- 
χωρδΰσι ν’ άναφέρω είς τούς άναγνώστας τάς λεπτο
μέρειας τής δυσκόλου ταύτης άνακρίσεως- θέλω εί
πε: μόνον, ότι παρέσχε τήν άπόδειξιν, καί ώς πολλά 
άλλα, τοΰ κινδύνου είς δν υποπίπτει τις, οτε δι’έλλει- 
ditv άμεσων καί θετικών ένδείξεων, έπιστηρίζεται είς 
παρεμπιπτούσας περιστάσεις. Ή Άννέττα έφάνη είς 
άκρον τεταραγμένη- είχε προσπαθήσει νά θλάση τδν 
μοχλόν τοΰ κλείθρου, έν ώ είχε τδ κλειδίον είς τδν 
κόλπον της· έμποδιζετο δέ καί ν’ άποκριθή είς τάς 
πανταχόθεν απευθυνόμενος πρδς αυτήν ερωτήσεις" τδ 
έγχειρίδιον τοΰ φονέως έλλήφθη προφανώς έκ τοΰ μα
γειριού, δέν είσήχθη δέ διά τοΰ παραθύρου, οπερ είχεν 
άοεθή ανοικτόν, ώστε αί ύπόνοιαι νά κινηθούν κατά 
τίνος τών έκτος· μάλιοτα δύο άλλα έγχειρίδια όμοια 
είχον εόρεθή είς τδ μαγηρεΐον· άλλ’ έκεΐνο οπερ δ δο
λοφόνος μετεχειρίσθη είς τδν σκοπόν του έκοπτε καλ- 
λίτερον. Ήτο δέ γνωστόν οτι, συνήθως ή θύρα τής οι
κίας ήτον άνοικτή ένωρήτερον παρ’δτι ή γραία Δουράν
δου είχε παρατηρήσει τδ παράθυρον άνοικτδν καί τήν θύ
ραν κλειστήν. Τέλος ή Άννέττα Βριζάκ έπεσε λειποθυ- 
μημένη, αμ’ειδε τδ αίματόφυρτον σώμα τής κυρίας της.

Καί αύταί αί άπαντήσεις τής νέας ύπηρέτιδος συνε- 
τέλεσαν μεγάλως νά τήν ένοχοποιήσουν. Έγνώριζεν, 
ώμολόγει, οτι σχιζών τις τήν σφαγίτιϊα φλέβα έπρο- 
ξένε: άμεσον θάνατον· κα: δτε έκαμεν αύτήν τήν 
έξομολόγησιν — ώς αύτή ή ιδία έξεφράσθη — έγεινε 
τόσον ώχρα, ώστε έπίστευσαν οτι έμελλε νά λειποθυ- 
μήση· ώμολόγει έπίσης ότι είχεν αναβιβάσει τδ έγ- 
χειρίδιον είς τδν κοιτώνα, καί δτε τήν ήρώτησαν περ: 
τής ποιότητος τής αιχμής, συνήνεσεν ότι τδ είχεν 
έκλέξει, έπειδή έκοπτε καλλίτερον τών άλλων, ότι 
ήθελε νά κόψη τδν άρτον εις λεπτότατα τεμμάχια·

άλλ' ή άδεβαιδτης του δέν ήδύνατο νά διαρκέση έπί πο
λύ, διότι έτριξε πρδς τήν δεσμίαν. ήτις είχεν έγερθή 
είς τήν προιελευσιν του, καί ήθέλησε νά τήν περίπτυ
ξη είς τάς άγκάλας τθυ. ·ο .

— Μίαν στιγμήν, Φραγκίσκε, τω είπεν έκτεώουσα 
τδν βραχίονα δπως τδν έμποδίση προχωροΰντα. μίαν 
στιγμήν· άφησόν με κατά πρώτον νά σέ θεωρήσω.

Τόν έθεώρησεν· οί -άφελεΐς των οφθαλμοί συναντηθέν- 
τες έδήλωσαν τήν άθωότητά των.

—* Άρκεΐ, Φραγκίσκε , έπανάλαδεν, πλησιάζουσα 
πρδς αύτδν, καί στηρίζουσα μετά πίστεως τήν κεφαλήν 
της έπί τοΰ ώμου τοΰ νεανίου. Μή φοδοΰ δι’ έμέ- έγώ 
δύναμαι τά πάντα νά υποφέρω ήδη. Άλλως τε, ή 
κατάστασις αύτή δέν θέλει διαρκέσει έπ! πολύ. Παρα- 
κάλεσε μόνον τήν καλήν σου μητέρα νά μοί στέλλη 
δλίγην έργασίαν νά ράπτω* άλ.λά μή θελήσης νά 
έλθη κανείς έξ ύμών νά μέ ίδή· διότι τούτο προξενεί 
είς έμέ θλίψιν, είς έμέ καί είς τούς άλλους· καί έπειτα 
είναι άνωφελές, διότι αδύνατον νά διαρκέση ή φυλα
κή μου πολύν χρόνον.

Ό Φραγκίσκος τήν έννόησεν έντελώς. Τδ έπ’ αύ
τοΰ ριφθέν ερωτηματικόν βλέμμα, τδ δφος τής Ικανό- 
ποιήσεως, δπερ έδειξεν άκολούθως, ή έπιθυμία της 
πρδς τδ έργάζεσθαι, συνετέλεσαν είς τδ ν’ άποδείξουν 
είς τδν Φραγκίσκον τήν άθωότητά της, χωρίς αύτδς 
ν’ άναγπασθή νά τήν έρωτήση^ερί ούδενός.

τν <·όποχτ> »γ>« vs* ΰοστΧΛΚ. υον·. .·;·?. να

Καθώς καί ή Άννέττα αύτή έλλόγως τδ έσκέφθη, 
δέν ήργησε νά δικαοθή. Νά εϊπωμεν δέ δτι δέν έ- 
ταράχθη κατά τδν καιρόν τής δίκης της, είναι άτο
που. Ή συγκίνησίς τις υπήρξε ζωηροτάτη, άλλ’ αύ
τή δέν έδήλωσεν ούτε ταραχήν, ούτε συγκίνησιν. 
Εσωτερικώς τε καί έξωτερικώς έφύλαττε μεγάλην ά- 

ταραξιαν. Ούδέποτε έστοχάσθη, δτ: ήδύνατο νά νομι- 
σθή ένοχος φόνου. — ένοχος ότι έσφαγίασε τήν άγα- 
θήν της κυρίαν. Έάν έκατηγορεΐτο δι' έγκλημα ήττον 
άποτρόπαιον, καί μάλλον πιθανόν, θά ήτο βεβαίως α
νήσυχος.

Η μαρτυρία τής γραίας Δουράνδου υπήρξε σχοι
νοτενής καί διεξοδική. Έπροσκάλεσαν άκολούθως τά 
δύο άτομα τά σταματήσαντα ένώπιον τής θύρας τής 
κυρίας Περδν, διότι τήν εύρον κλειστήν. Είχον δέ δη
λώσει τήν μεγάλην πρδς αύτούς προξενηθεΐσαν έκ- 
πληξιν διά τήν έναντίον τών συνηθειών τής ύπηρέτιδος 
παρούσαν περίστασιν. Άλλ’ ή Άννέττα ήκροάζετο τάς 
διαφόρους ταύτας μαρτυρίας μέ τήν αναλλοίωτου γα
λήνην, ήτ:ς ούδέποτε τήν έγκατέλειψεν.

Άλλ’ όταν ό δημόσιος κατήγορος άπήγγειλε τήν 
εκθεσίν του, δταν ειδεν δλας αύτάς τάς λεπτομέρειας, 
τάς ασήμαντους ώς πρδς αύτήν, νά μεγεθόνωντα: 
παρά τοΰ κατηγόρου, νά συνυφαίνωνται, νά συνυποστη- 
ρίζωντα: καί ν’ άποτελοΰν ένδείξεις τόσον σοβαράς, 
τόσον συμφωνούσας, ώστε δέν ήτο πλέον αμφιβολία 
οτι άλλος τις έπραξε τήν δολοφονίαν· — ά τότε, ή- 
νοιξαν οί οφθαλμοί τής δυστυχούς νεάνιδος· τότε ά
φησε νά περιπλανηθοΰν τά έκπεπληγμένα βλέμματά 
της έπί τοϋ προέδρου, έπΐ τού είσαγγελέως, έπί τών 
ένόρκων, έπι τοΰ γραφείου, έπ: τοΰ ακροατηρίου, ώς 
νά ήγέρθη έκ βαθέως τινδς ύπνου· έξ όλων τών παρευ- 
ρισκομένων, είς μόνος έννόησε τί συνέβαινεν είς τήν 

καρδίαν τής δυίτυχοϋς , ώς άν είχεν άπαγγήλλε: 
τδν εύφραδέστερον διάλογον. Ώ I αύτδς μόνον τήν 
έγνώριζε καλώς I Οι οέ λ.οιποι έσκέφθησαν μόνον 
δτι ήρχισε νά φοβήται καί δτι ήτο πολλά φυσικόν.

Ηλθεν ή σειρά τοϋ συνηγόρου τής κατηγορουμένης, 
δςτις ήτον δικηγόρος εύφραδής μέν, άλλά συνεμερίζετο 
τήν κοινήν γνώμην, καί τήν άπάντησίν του έκαστος τήν 
συνησθάνετο· ή μόνη φιλοδοξία του λοιπόν ήτο νά 
έπικαλεσθή υπέρ τής πελατιδος του τάς έά.αφρυντικάς 
περιστάσεις, κα! πρός τούτο προσφορώτερον εύρε τδν 
σφοδρόν έρωτα ταύτης πρδς τδν Φραγκίσκον, ώς μή 
δυναμένης- άλλως νά έπιτύχη, είμή διά τοΰ κληροδο
τήματος τής κυρίας της, καί ή έπιθυμία αΰτη έσπρωξεν 
αύτήν είς τδ νά έπιβουλευθή τήν ζωήν τής εύεργε- 
τρίας της.

— Ώ! δχι, όχι! ήθελον προτιμήσει μάλλον νά 
χάσω τδν Φραγκίσκον, διά νά σώοω τήν ζωήν της I 
— διίκοψε ζωηρώς ή κατηγορουμένη μετά τοιούτου 
ήχου φωνής, ήτις έδείκνυε καθαράν αλήθειαν, ώστε 
απαν τδ άκροατήριον άνεσκίρτησεν.

Αί λέξεις αύται υπήρξαν ώ; λάμψις τις φωτός, 
άνακαλύψασα νέα ίχνη είς τδν δικηγόρον' έσκέ
φθη, έπίστευσεν, πρώτην ήδη φοράν, οτι ή πελάτις 
του ήδύνατο νά ήναι αθώα, καί πάραυτα με,ταβαλων 
τρόπον.

— Κύριοι ένορκοί! άνέκραξεν. Έάν, ,άκολουθών 
μέχρι τοϋδε τδ έξ εικασιών συμπέρασμα τοΰ είσαγγε
λέως ήθέλησα νά σάς δείξω δτι, καί κατ’ αύτδ άκόμη 
τδ σύστημα τής κατηγορίας ή λαιμητόμος δέν ήδύνατο 
νά έγερθή διά τήν Άννέτταν Βριζάκ, σπεύδω ήδη-νά 
καταστρέψω τδν σωρόν έκεΐνον τών είκασειών, ευκό
λως συνδυασθεισών κατά τής άθώας, πρδς όφελος 
τοΰ άλ.ηθοϋς ένοχου, 'δν μίαν ήμέραν θέλετε δικάσει, 
διότι ή Πρόνοια δέν άφίνει τοιαϋτα κακουργήματα 
ασυγχώρητα.

Λαμβάνων τότε εν πρδς εν ολα τά έπισημα έγγραφα 
τής κατηγορίας, έξηγών τά κατά τής πελάτιδός του 
εικαζόμενα, διά φυσικής έξηγήσεως, ό εύφραδής ύπε- 
ρασπιστής έδειξεν , οτι ούδεμία άπόδειξις υπήρχε 
κατ’ αύτής κα! ότι αί ύπόνοιαι αύταί αί ύποστηριζόμε- 
ναι τοσοΰτον ίσχυρώς ήσαν ανυποστήρικτο: έπίσης, 
κα: διελύοντο ή μία μετά τήν άλλην, έάν τις κατά 
μόνας ήθελε τάς άναλύση.

— Κύριοι ένορκοι, προσέθηκε τελευτών- τδ κα
θήκον σας είναι ώραΐον καί μέγα· είς μόνην τήν ϋ- 
μετέραν συνείδησιν χρεωστεΐτε νά άρυσθήτε τά στοι
χεία τής άποϊείξεως, όταν λείπουν αί αποδείξεις τοϋ 
έγκλήματος. Χρεωστεΐτε νά έξετάσετε τόν παρελ.θόντα 
τοΰ κατηγορουμένου βίον, νά έρευνήσητε τά πεπραγ
μένα, τά ήθη του, τδν χαρακτήρα του. Ή Άννέττα 
Βριζάκ δέν έχει| ώς πρδς ταΰτα κάνέν επιλήψιμου 
Μή νομίσητε λοιπόν ότι έρχομαι ν’ απαιτήσω παρ’ ύ
μών τήν έπονείδιστον ευεργεσίαν τών έλαφρυντικών 
περιστάσεων ή κατηγορουμένη είναι αθώα· καί προσ
μένω τήν άθώωσίν της αύτήν έκ τής δικαιοσύνης σας’ 
δέν θά τήν πρβσμείνω ματαίως.

Μετά τήν άνακεφαλαίωσιν τον προέδρου, ένθα ύπε- 
δεικνύετο ή ιδέα, οτι ή κατηγορουμένη ήτον ένο
χος, άλλά και οτι ύπήρχον ίσως άρκετα: αποδείξεις 
πρδς κατηγορίαν της, —Άνακεφαλαίωσιν ήτ'ς, ώς αί 
πλεΐσται τών ανακεφαλαιώσεων, δέν περιείχε τίποτε 
οί ένορκο: συνήλ.θον είς τδ δωμάτιον τών διασκέψεων. 
Μετά παρέλευσιν δέ μιας ώρας έξήλθον,και έν -ω μέσω
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βαθείας σιγής και αγωνίας γενικής, ό άρχηγδς, τήν 
χειρα έχων έπι τή; καρδίας, έπρόφερε μέ φωνήν τε- 
ταραγμένην τάς έπισήμους ταύτας λέξεις,

— Όχι, ή χατηγορουμένη δέν είναι ένοχος.
Κατά συνέπειαν δέ τής έτυμηγορίας ταύτης, δ πρόε

δρος άθώωσβ τήν ’Αννέτταν Βριζάχ, και διέταξε τήν 
άπόλυσίν της· άκολούθως, είς βραχείαν τινά άγόρευσιν, 
τήν ύπεχρέωσεν νά άναδηφίση έν τώ βάθει τής καρ
δίας της, νά ώ?εληθή έκ τοϋ μαθήματος τούτου, καί νά 
ζητήση τήν έπιείκειαν τού θεού μετά συντριβής έξομο- 
λογουμένης.

Ή πικρία είχε μείνει εις τδν πυθμένα τοϋ ποτηριού- 
καί έπρεπεν ή Άννέττα νά τδ κένωση όλοσχερώς. Ά- 
θωωθεΐσα ύπδ δώδεκα έκ τών συμπολιτών της, έφαίνε- 
το καταδεδικασμένη ύπδ πάντων σχεδόν τών λοιπών. 
Οί πρώην φίλσι της, οί γνώριμοί της άπέστρεψαν άπ’ 
αύτής τδ πρόσωπον των, άπ’ αυτής έκ τής φυλακής 
έξελθουσης.

Αύτή δέ δέν ήδύνατο νά μεμψιμοιρήση διά τήν άδι- 
κιαν, άλλως τε είχε κατηγορηθή, δικασθή καί άθωω- 
θή· και έν τούτοις έστερήθη τής κοινής ύπολήψεως, ώς 
νά έπραξε μυρίους φόνους- έκαστος τήν άπέφευγεν ή 
τήν μετεχειριζετο μέ ψυχρότητα- έκαστος, έκτδς όμως 
τοϋ Φραγκίσκου Μορέλ. Ή αύτή μέν πρδς αύτήν έλαμ
πε τρυφερότης εις τούς δφθαλμούς του, άλλ’ ή θλιψ-.ς 
τδν κατέτρωγε, καί ήπείλει νά τοϋ συντέμη τάς 
ήμέρας.

Ούτε δ πατήρ τοϋ μνυστήρός της, ούτε ή μήτηρ, ού
τε ή άδελφή, ούδέ δ άνδράδελφο; ώμίλουν πρδς τήν 
νεάνιδα μέ σκληρούς λόγους, πλήν τής ώμίλουν τόσον 
όλίγον I είναι αληθές δτι άντί νά έπανέλθη εις τήν έρη- 
μωθεϊσαν οικίαν τής Κυρίας Περδν, ώδηγήθη ύπδ τοϋ 
Φραγκίσκου Μρρέλ είς τήν οικίαν τής οικογένειας θύ
του· πλήν καί ένταϋθα, μ’ δλον δτι ή μήτη; τοΰ νεα- 
νίου τήν ύπεδέχθη μετά φιλόστοργου ύποδοχής καί τή 
ειπεν, δτι είχεν εύχαριστησιν νά τήν βλέπη πλησίον 
της, μέχρις ού ευρυσκεν έτέραν τινά διαμονήν, άλλ’ 
ήτον τοΰτο άρκετδν διά τήν καρδίαν τής Αννέττας;

Ουδέποτε ώμίλουν περί τοϋ κληροδοτήματος έπι 
παρουσίρι της. "Απαντες ήιθάνοντο πόσον δδυνηρά θά 
ήτο τοιαύτη όμιλία, μολονότι, μετά τδ φρικώδες συμ
βάν, ή Άννέττα εύρέθη έχουσα εισόδημα 600 φράγκων. 
Τούτο μέν ήτον όλίγον άλλ' είς τδ μέρος όπου 
έκατοίκει, ή ποσότη; αυτή έπήρκει πρδς τάς άνάγκας 
της- έσπευσε δέ τότε, διά νά μή λυπή, ώς ένόμ-.ζε, 
τούς φιλοξενοϋντας αύτήν γονείς τοϋ Μορέλ, νά μετοί- 
κήση, και μόνη της εις έτέραν οικίαν νά έγκατασταθή.

Ό πρδς τήν φθειρομένην ώς άνθος καί ώχραν νεά 
νιδα έρως τοϋ Φραγκίσκου ήτον έπίσης περιπαθής, 
καί φλογερός, οσον ούδέποτε άλλοτε ίσως- και, άν δεν 
έφςβεϊτο μήπως θραύση τήν καρδίαν τής μητρός του, 
καί δδηγήση πρόωρα είς τδν τάφον τδ» πολιδν πατέρα 
του, νυμφευόμενος γυναίκα, ήν απαντες ύπωπτεύοντο 
καί άπέφευγον, δέν ήθελεν ούτε καν τδν δρισθέντα 
καιρόν προσμείνει, διότι παρευθύς ήθελε τήν νυμφευθή. 
Είχε δέ άποφασισθή, μετά παρέλευσιν δύο έτών, οτε 
ή καταστροφή ήθελε λησμονηθεί, νά νυμφευθή τήν ’Αν
νέτταν, μ’ δλην τήν άντίστασιν τών γονέων του καί 
φίλων, καί ν’ άποδημήση μετ’ αύτής είς μεμακροσμέ- 
νην ττνά πόλιν- διότι αύτδς, τουλάχιστον, ουδέποτε 
αμφίβαλλε περί τής τελείας άθωότητός της.

Οτε ό Φραγκίσκος άπεχωρίσθη, δπως συνωδεύση 
τήν ’Αννέτταν είς τήν όποιαν έξέλεξεν αυτή μετρίαν

κατοικίαν, ένόμισεν αρμόδιον τδν καιρόν νά τή έκφρα
ση τούς μέλλοντας σκοπούς του. 'Αλλά μόνον, δτε 
έφθασαν είς τδ κατώφλιον τής νέας αύτής κατοικίας, 
δ Φραγκίσκος άπεκδυόμενος τήν συστολήν, δι' ής κατ- 
είχετο μέχρι τοϋδε, έκαμε τήν δ.αδήύωσιν ταύτην 
πλήν δ τρόπος, δι’ ου ή Άννέττα τήν ύπεδέχθη, ύπήρξε 
πολλύ άλλότριος τής προσδοκίας του.

— Φίλτατε Φραγκίσκε, τώ άπεκρίθη, συγχωρούσα 
πρώτην ήδη φοράν μετά τήν δίκη» τη; είς τούς δφθαλ
μούς της και είς τήν φωνήν της να έκφράσωαιν δλον 
τδν έμπεριεχόμενον έν τή καρδ.α; της έρωτα-—φίλτα
τε Φραγκίσκε, ήδη παρά ποτέ ύπήρξες ό προσφιλέ
στερος τής καρδίας μου. διότι ποιέ δέν συνέλαβες υπό- 
νοιάν τινα κατ’ έμοϋ. Ήξεύρεις ότι ποτέ δέν ήναγκά- 
σθης νά μέ όρκίσης· και δι’ αύτδ μοί είσαι έτι μάλλον 
προσφιλής, άλλά δι’ αύτδ τοΰτο δέν θέλω ποιέ γίνει 
σύζυγός σου. Ούτως άπεφάσισα, έχεις δέ ικανήν πιστιν 
πρδς έμέ, ώστε δέν είναι δυνατόν νά μή μέ νομιζης 
ειλικρινή _ εννοείς ότι δέ» πρέπει πλέον νά βλεπώ- 
μεθκ. "Οχι I 5χι I προσέθηκεν αΰ.η, τήν στιγμήν 
καθ’ ήν έξέτεινε τήν χειρα Οπως τή* έμποδιση, είναι 
άνωφελέ; νά έπ μεινης-—τούτο θέλει μάς φονευσει 
άμφοτέρους . . . χαΐρε I χαΐρε διά παντός I

Ταϋτα δ’ είποϋσα έγεινεν άφαντος, τής θόρας κλει- 
σθείσης- μόνη δέ τότε έν τω κόσμω εύρεθεΐσ* ή νεάνις 
έντδς τοϋ θλιβερού κα^ μέτριου δωματίου τή?» η?- 
χισε νά ύπολογιζη πόσον χρόνον θέλει διανύσει είς 
άυύνις καί θλίψεις, μέχρι τής ήμέρας τοΰ θανάτου της.

Έλλόγως ειπεν ή Άννέττα, ότι ό Φραγκίσκος δέν 
ήδύνατο ν’ άμφιβάλλη περί τή; ειλικρίνειας της. Η- 
σθάνθη δτι ή άπόφασίς της ήτον ακλόνητος- καί, άφ ου 
έκλεισεν ή θύρα, ή καρδια του έγεινε παγερα, τά 
χελη του ένεκρώθησαν, φρικιασις διεπερασεν άπαντα 
τά μέλη του, ένόμιζε δέ ότι έμελλε ν' άποθάνη. 
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Eivat άνωφελές νά περιγράψωμεν τάς συγκινήσεις 
τών δύο τούτων δυστυχών νέων, δσας ύπέφερον κατά 
τάς -θλιβερά; νύκτας των καί τάς μακράς ήμέρας 
τοΰ χωρισμού των, 'Ο Φραγκίσκος έξηκολούθει νά 
μ.εταδαΐνη καθ’ έκάστην εί; τδ εργαστήριο *, δπερ είχεν 
ενοικιάσει, δτε είχε σκοπόν νά έγκατασταθή. Άλλ’ 
δτι έκαμνε δέν ήδύνατο νά δνομασθή έργασία, καί, 
έπειτα, πόθεν νά προμηθευθή έργασίαν ; οί άνθρωποι 
άηδιάσαντες πλέον ώς έκ τοΰ άδιαφόρου τρόπου μεθ’ ού 
έδέχετο τάς παραγγελίας των, καί έτι μάλλον έκ 
τής άμελείας, δι’ ής έξετελει αύτάς- διευθύνοντο άλ- 
λαχού. Ή δέ Άννέττα έξήρχετο δίς μόνον τής ήμέ
ρας έκ τής οικίας της- τήν πρώτην άπδ πρωίας ϊν’ ά- 
γοράση τδν πτωχικόν άρτον της καί τδ γάλα, απερ 
άπετέλουν τήν μοναδικήν τροφήν της και τήν εσπέραν, 
ΐνα περιπλανηθή είς τήν περίχωρον τής πόλεως 
μοναξίαν.

ΙΙρωΐαν τινα, διαβαίνουσα είς άπόκεντρόν τινα δίο
δον, δπως ύπάγη εί; τδν άρτοποιόν της, ένθυμήθη δτι 
τής έχρειάζετο νήμα- έπρεπε λοιπόν, δτά νά προμη- 
θευθή τοΰτο, νά εισχώρηση είς οδόν τινα πολυάνθρωπο» 
άλλ’ ήτον άκόμη πολλά πρωί, καί ή to σχεδόν βεβαία 
δτι δέν θά άπήντα τινά, άπεφάσισεν δμως νά κάμη 
τδν δρόμον της. Ή όδδς τήν ώίήγηιεν έμπροσθεν τοΰ 
έργαστηρίου, είς δ ήργάζετο ό Νικόλας Στάρκιος, δ 

κρεωπώλης, δ άρχαΐος έραστής της, ένταϋθα, είχε 
νά διαβή έν βυπαρώτατον βυάκιον, καί, επειδή δέν είχε 
λησμονήσει τήν έξιν τής καθαριότητος, έσήκωσε δλί- 
γον ύψηλά τήν έσθήτά της, διά νά μή βυπαρωθή.

Κατά τήν στιγμήν ταύιην, δ Νικόλαο, δστι; ίστατο 
είς τδ κατώφλιον τσΰ έργαστηρίου του, καί ού οί μο
χθηροί χαρακτήρες ένέφαινον τήν άγρίαν ηδονήν, ήν 
συνησθάνετο, βλέπων τήν ταπείνωσιν καί έξουδένωσιν 
έκείνης, ήτις είχε άποποιηθή τήν χειρά του, ήναψεν 
άπδ γέλωτα και άνεφώνησε μέ τόνον χλευαστικόν.

—— '/όου κνήμη άζία μιτα^ωτής π^ρικνημίύοζ.

Ή Άννέττα, άκούσασα τδν λόγον τούτον, άνεσκίρ- 
τησεν, έδίστασεν εν ήμίλεπτον, έπειτα έξηκολούθησε 
τδν δρόμον της χωρίς νά ταχύνη ή βραδύνη τδ βή 
μά της.

Άλλ’ έπήγε ν’άγοράση τδ νήμα ; ώ! όχι- διευ 
θύνθη κατ’ εύθείαν πρδς τδν εισαγγελέα, έλαβε παρ’ 
αύτοΰ άκρόασιν μυστικήν ένδς τετάρτου, κατά συνέπειαν 
τής όποιας, δέκα λεπτά μετέπειτα, δ Νικόλας Στάρ- 
κιος σονελήφθη ώς αύτουργδς ή συνένοχος τοϋ φόνου 
τής κυρίας ΓΙερόν.

’’Εκαστος έννοεΐ τά λοιπά.
Ό τελευταίος λόγος, προφερθείς ύπδ τής Αννέττας 

δλίγα; στιγμάς πριν αΰιη τήν ίδη τδ έσχατον ζώσαν, 
είχεν είς τήν μνήμην τής νεάνιδος έντυπωθή, ώς τόψις 
τις συνειδότος. Έφρικίασε ςδέ άκούσασα τάς αύτάς 
λέξεις άντηχούσας είς τή» άκοήν της- έπειτα τδ στνεΰ- 
μά της έφωτίσθη, έμάντευσεν οτι δ Νικόλας Στάρ- 
κιος ήτον δ δολοφόνος τής κυρίας της, και ότι είχε 
κρυφθή έν τώ κοιτώνι τοϋ θύματός του, ύπδ τήν κλί
νην της ίσως, τήν στιγμήν καθ’ ήν ή Άννέττα ώμίλει 
εύθύμως διά τήν χαρίεσσαν κνήμην της.

Έάν δέ ή Άννέττα, είχε διατηρήσει τήν αυτήν έ- 
νέργειαν καί έν τή άνακρίσει της πρδς τδν εισαγγε
λέα, είναι πιθανόν ότι ούδέποτε ήθελε παρασταθή 
είς δικαστήριο ν.

Ή άνακάλυψις αυτή έκαμε τδν εισαγγελέα νά 
πεισθή περί τής άθωότητός της καί νά πράξη μετά 
ταχύτητος παν 8,τι πρδς έπανόρθωσιν τής άκουσίου 
πλάνης του. Άπαξ δέ συλληφθέντος τοϋ άληθοϋς δο
λοφόνου, καί φυλακιοθέντος, έκαμον κατ’ οίκον έρευ
ναν, καί ευρον τά κλαπέντα αντικείμενα τοΰ οίκου 
τής Κ. Περδν, προς δέ τούτοι; καί ποσότητά τινα εί 
κοσι διπλών νεαπολεοντείων, απερ είχε δηλώσει έν τή 
ανακρίσετ της ή ύπηρέτις. Ό δυστυχής ώμολόγησε 
τδ έγκλημά του καί άπεκεφαλίσθη.

Πρέπει νά προσθέοωμεν άλλο τι ; Εννοείται βε
βαίως καί άδιστάκτως. ότι ή Άννέττα Βριζάκ έγεινεν 
ή εύτοχεστέρα καί ή προσφιλεστέρα σύζυγος, καί ή 
οικογένεια Μορερ, δπως έπανορθώσει τήν αδικίαν της, 
έδείκνυε τήν μεγαλητέραν ύπόληψιν είς τήν σύζυγον 
τοΰ Φραγκίσκου.

“Εκαστος βλέπει 8τι καί είς λόγος έχει τήν 
άξίαν του

Π. Η.

Η ΚΥΘΝΟΣ
ΚΑΙ

ΤΑ AOYTFA ΑΪΤΗΣ.

—ο—

Τδ περί τών έν Κύθνω θερμών ύδάτων συνταγμά- 
τιον τοΰ αξιότιμου Κ. Λάνδερερ καί ή μεγίστη φή
μη αύτών παρεκίνησαν κ' έμέ, ώς πολλούς άλλους, νά 
μεταβώ έφέτος είς τά λουτρά ταϋτα χάριν διατριβής 
αμα καί ίάσεως. Έσπέριος κατήλθον είς Πειραιά, εύ- 
λογών τήν ώ:αν, καθ’ήν, έστω καί πρδς δλίγον, έ
μελλα νά έξέλθω τών Αθηνών, χώρας, ήτις διαρ- 
κοϋντος τοϋ θέρους μάλιστα, είναι, κατ’ έμέ, ή δχλη 
ροτέρα τών δύο ήμισφατρίων.

Τρεις μόνοι φίλοι, τυχόντες έν τή οικία μου, μέ 
συνώδευσαν εις Πειραιά, μή θελήσαντες νά μ’ άφήσω 
σι μόνον και έρημον κατά τήν ώραν τής άποδημίας 
μου, ώς προπέμπουσιν είς τδ τελευταΐον αύτοΰ άσυλον 
δύο ή τρεις χριστιανοί τδ λείψανον αγνώστου τινδς 
καί ξένου, άπαντήσαντες αύτδ καθ’ δδόν.

Καθ' δσον προέβαινεν ή νύξ, ci άγαθοί φίλοι μέ έγ- 
κατέλιπον δ εί; κατόπιν τοΰ άλλου, κ’ έγώ μονήρη; 
ήίη εύρεθείς, έκεΐ,

παρά 6Γνα πΑυφλιίαβοιο θαλάσσπς 
περιέμενον τήν ώραν τής άναχωρήσεώς μου.

Νεαρά σελήνη άνέτελλεν είς τδν γλαυκόν και άνέ- 
φελον ούρανδ» τή;’Αττικής καί τδ διαφανές κΰμα τοΰ 
Αιγαίου ύπέσειε σιγαλώ; ή νυκτερινή ούρα. “Οταν δέ 
μεμωνομένος ουτω; εύρέθην έπί τής άκτής,έτοινος προς 
άποδημ-αν, ύπδ άορίστου τινδς καί ενδομύχου έκυριεύ- 
θην αισθήματος μελαγχολίας, ώς ά* άπεμακρυνόμην 

I φιλτάτων δντων, Suva δέν έμελλα νά έπανίδω, ώς άν 
I τύχαι άγνωστοι μέ άνέμενον, και δμως ούδεις πό
θος, ούδέν φίλτρον, ούδεμία τερπνή άνάμνησις μέ συνέ
δεε πρδς τήν πόλιν τής Παλλάδος, τήν όποιαν, έξ έ- 
ναντίας, έφευγα μετ’ άνεκφράστου χαράς. Μυστήριον 
διά παντός άνεξιχνίαστον ή καρδία τοΰ άνθρώπου, έν 
ή ή λύπη καί ή χαρά, ή άγγαλλίασις καί ή δδύνη εί
ναι αισθήματα τοσοϋτον συγγενή, ώστε πολλάκις τα- 
ράττουσιν αύτήν συγχρόνως καί συγχέονται είς έ». . .

Πραγματικ®; άνεχώρουν έκ τών ’Αθηνών, κατά 
πρώτον ή’η άφ’ ή; έρβ.φθην ώς ναυαγός τις είς τάς ά- 
κτάς της, διότι πνοή αφροσύνης, ώς παρ’ όλίγον νά κα
ταπόντιση τδ σκάφος μου λέγω δέ αφροσύνης, διότι 
ήτο όρμή τις αΰτη έξαλλο; τοΰ τής πατρίδος αισθήμα
τος.... Τότεΐ έθρήνησα τήν οπαραττομένην ύπδ έμφυ- 
λίων διχονοιών, τήν βρεχομένην άπδ αίαα Ελληνικό» 
πατρίδα, καί ταπεινωθεΐσαν, ήλπ ζα δτι ή|ελβν τήν ίδει 
άνακύπτουσαν, ένδοξον, μεγάλην.

Αλγεινή άκολούθως ύπήρξεν ή άπογοήτευσις μου, 
άπογοήτευσι; άπδ παντός δ,τι ίερώτερον, δτι προσφιλέ
στερο» έχει δ άνθρωπο; έ» τώ κοσμώ τούτφ, , ..
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Β'.

Έκ τών τριών φίλων, τών συνοδευσάντων με εις 
Πειραιά, δ πρεσβύτερος μόλις είς τήν ανδρικήν είσήρ- 
,/ετο ήλικίαν, είχε δηλαδή, κατά τήν έκφρασιν τού 
Πλουτάρχου α ώραν, έν ή τό ήδιστον άνθοΰσιν άνθρω
ποι, περιόντες εϊς άνδρας έκ παίδων»· οί δέ άλλοι 
:υο ήσαν ολως νεαροί κα! μείρακες. Έάν δέν περιε- 
στοιχιζόμην ύπδ έπισήμων τινών καί τρανών ατόμων, 
εϊον βουλευτών, καθηγητών, δημοσιογράφων, υπαλ
λήλων, πλήν δύναμαι νά καυχηθώ οτι ή ουνοδία τών 
τριών έκείνων αγαθών νέων μοί ήτο προσφιλέστερα, 
'/.έτι έμφαντικώτερον, διότι καί οί τρεις ήσαν έκ 
τών χρηστών νέων, οϊτινες ουδόλως άναμιγνυόμε- 
■όι εις τάς πολιτικός πλεχτάνας καί ραδιουργίας, 
Αγωνίζονται νά πλάσσωσιν έν ιδρωτι τοϋ προσώ
που των καί διά τής ίκανότητός των τδ παρόν και 
ιό μέλλον αύτών στάδιον. Ό νεώτερος αυτών έλαβε 
παρά τής φύσεως τδ εύτυχέστερον ήθος. ’Ακόλουθή· 
σας τάς έν τω Πανεπιστήμιο) σπουδάς του μετ’ έπιμε- 
λείας, καί συγχρόνως άπτόμενος κοσμίως τής κοινω
νίας, εύαρίστως καί άθορύόως ουτω πρσητοίμασεν εϊς 
έαυτόν πόρον ζωής καί στάδιον έντιμον. ’Αμέτοχος 
τών νεανικών φαντασιοκοπιών καί ποίτιάς λαβών έν 
νεότητι φρενας. δ νέος ουτος έβη πάντοτε, δδηγδν έχον 
τδ θετικόν καί τδ βάσιμον. Εΰτυχής, διότι μή έμπλεκό- 
μενος εις τάς πλάνας τής νεότητός, δέν θέλει πληρω
θεί τήν ζωήν του πικριών I

Ο έτερος, τήν αυτήν σχεδόν άγων μετά τοϋ πρώ
του ηλικίαν, δι’ άντιθέτου έπροικίσθη παρά τής φύ 
σεως χαρακτήρος. Ύπδ τοΰ έρωτος τής μαθήσεως 
φλέγόμενος, άλλά μή ευτυχήσας νά περαιώση τάς 
ίπουδάς του, διότι μόλις διήλθε τά τοΰ Γυμνασίου 
μαθήματα, έξ ών ολίγον ώφελοΰνται κα! αύτοί cl 
τελειοδίδακτοι, ήναγκάσθη πόρον τινά μικρόν νά ζη- 
τήση ζωής , ώς οί πλεΐστοι τών ήμετέρων νέων. 
Φιλότιμον δέ έχων τήν φύσιν καί φαντασιώδη, δέν έθή- 
ρευσε μικράν τινα ύπαλληλίσκου θέσιν, προσητήν αύτώ, 
άλλά ροπήν άκατάσχετον πρδς τδ συγγράφειν αισθα
νόμενος, έπίστευσεν, έκ τών πρώτων άναγνώσεών του, 
ότι δύναται καί αυτός νά συγγραφή. Δέν στερείται δ 
νέος αύφυίας (καί τις Ελληνόπαις δέν είναι ευφυής ;) 
εννοεί μέν οτι ή αδυναμία του τής θελήσεώς του ύπερ 
τηρεΐ, δέν υποχωρεί δμως· έντεϋθεν γεννάται καθ’ 
έκάστην πάλη δδυνηρά έν τή ψυχή του, ριπτασμός 
τις καί άνησυχία διηνεκής, καθιστώντα αύτδν δυστυχή. 

_ Δυστυχής, τωόντιΐ διότι ιδού παρέσυρεν αύτδν μία πλά
νη, μια Σειρήν τής νεότητες. .. .

Ό τρίτος έχει πρδ πολλοΰ ήδη ώρισμένον τδ στα- 
οιόν του, στάδ.ον δμως πιστεύω μαρασμώδες δι’αύ- 
τόν, καί άνευ περαιτέρω προόδου, διότι δέν είναι έκ 
τών φορτικών καί αφιλότιμων έκείνων άνδρών, οϊτινες 
διά παντδς μέσου θηρεύουσι τήν προαγωγήν των. 
Αλλ’ άνποτε έν Έλλάδι ύπερισχύσωσιν ή εύφυια καί 

- •'βϋς, ή χρηστότης καί τδ φιλότιμον, ή πρόοδός του 
είναι βέβαια Είναι δε ό νέος ουτος έκ τών ποιητι
κών έκείνων φύσεων, τάς όποιας ρίπτει ό πλάστης 
ε ς τδν κόσμον τοΰτον, νά ύποδεϊξη θέλων δτι δέν 
ΐί<αι έν αύτώ τδ παν υλη καί ταπεινότης.

Είς τούς τοιούτους τά πάντα ύψος καί φαντασία, τά 
πάντα ποίησις καί δνείρωςις. Εις τινα τάξιν τοϋ ήθικοΰ 

οσμου, πιστεύουσιν δτι τδ κακόν δέν ύπάρχει, δτι ό 
οσμος είναι μόνον άρετή καί χρηστότης, άν δέ πείρα

τις θλιβερά έλθη νά πείση αύτούς περί τούναντίου, 
δέν θίλουσι νά πεισθώσιν. Έχοντες ψυχήν άφοσιώσεως 
καί στοργής πλήρη, είναι εύπαθέστατοι είς έρωτα καί 
φιλίαν, τάς δυο μόνας τής ζωής των θεότητας. Διδ 
καί άπατώνται ευκόλως, άν τις θέλη νά τούς άπα- 
τήση, καί τής άπατης των, ώσεπιτοπολύ, γίνονται 
θύματα.

Πιστεύω, οτι εις τινας τούτων ή ποίησις, ή πλάνη, 
τά ένθερμα αισθήματα, ή σύννοια καί ή μελαγχολία 
είς ήν συνεχώς ύποπίπτουσι καί νά ύποκρύψωσι δέν 
είνοι ικανοί, διαρκεΐ μεχρισοϋ ή πείρα, δδηνηρά καί 
άμετάκλητος, δέν έλθη νά τούς φωτίση, καί τότε, ή 
άγαθότης των μεταβάλλεται εις μισανθρωπίαν, ή ποί- 
ησίς των είς πικράν κατά τών ανθρωπίνων είρωνί- 
αν ... . Ο φίλος μου είχε, κατ’ έκείνας τάς ήμέρας, 
σφοδράν τής καρδίας ταραχήν, καί ήσαν δάκρυα καί 
μελαγχολία τά χείλη του, οί όφθαλμοί του, τδ μει
δίαμά του...

’Αποχαιρετών αύτδν,
— Διατί, τώ λέγω, φίλε Γεώργιε, καταβάλλεσαι, 

παθένεσαι τοσοΰτον ; . .. άνήκεια ταϋτα είς ανδρικόν 
χαρακτήρα.

Καί ουτος πικρόν μειδιάσας,
— Βλέπεις έκεΐ κάτω, ειπεν, είς τήν όμίχλην τής 

εσπέρας τήν νήσον έκείνην θελκτικώς σκιαγραφουμένην 
είς τδν δρίζοντα. y

— Βλέπω, είναι ή Αίγινα.
— Έκεΐ διαμένει ήδη καί αύτή, δύο βήματα μα

κράν μου, καί έν τούτοις ώς νά μάς έχώριζεν έν δλον 
ήμισφαίριον’ διατί δεσμεύονται οί πόδες μου, ή θέλησίς 
μου ; είς Πειραιά καν είμαι πλησιέστερσν αύτής, 
βλέπω τήν γήν, έπί τής όποιας πατει.. Επανερχόμε
νος είς ’Αθήνας θέλω στερηθή καί τούτου· ώ | άν 
έγνώριζες τήν φίλην μου ... Ή ποίησις καί τδ αίσθη
μα, τδ κάλλος καί ή άφοσίωσις... ιδού ή είκών της.

Έσιώπησεν, έγώ δέ δέν διέκοψα τήν σύννοιάν του, 
άλλ’ έμακάρισα αύτδν, κατά διάνοιαν, δτι τοιαύτην 
εύρε φίλην τής καρδίας του. Είναι τοσοΰτον σπάνιαι 
αι ένόνουσαι δλα έκεϊνα τά προτερήματα ! . . . .

Γ'.

’Ήν ήδη ώρα ή δεκάτη τής νυκτδς, οτε δειπνήσαν- 
τες είς τδ ξενοδοχεΐον μετά τοΰ Βιευθυντοϋ τοΰ έθνικοϋ 
Κοττέρου δ Πολυδεύκης, οπερ μοί παρεχωρήθη δ. 
πως μέ μεταφέρη είς τά λουτρά, έπέβημεν τοΰ πλοίου 
καί άνήχθημεν εις τδ πέλαγος. Ό πλους ήμών έγένε
το σύντομος και ευτυχής· λεπτή αύρα έκόλπου τά 
Ιστία μας, τδ άξιον πλοιάριόν μας έναυσιπόρε: ώς άν 
άμαξα τρέχουσα έπ! εύθείας καί ομαλής όδοΰ. Εις 
τάς δέκα δέ τής Ακολούθου ήμέρας προσωρμίσθημεν 
είς τδν μεσημβρινόν λιμένα τής Κύθνου, Μεριχά 
λεγόμενον, μή συγχωροϋντος ένταΰθα τοΰ έναντιου 
άνεμου νά κάμψωμεν τήν βόρειον άκραν τής νήσου, 
δπου κεΐνται τά λουτρά,

Πρδ πολλοΰ χρόνου είχον στερηθή ηδονής μεγίστης 
δι’ έμέ, τοΰ νά σαλευθώ έπί τών κυμάτων, τοϋ νά 
περιπνεύση με αύρα ποντιάς, καί νά ζωογόνηση τάς 
νεναρκωμένας άπδ τήν σκαιάν τύρβην τών ’Αθηνών 
αισθήσεις μου. Ήδη άνέπνεον άπλήστως τδν δροσερόν 
έκεΐνον καί ζωογόνου άνεμον, κα! έπί τοϋ ίστοϋ σιη- 

ριχθεις, έθεώμην, είς ήδυτάτην βεβυθισμένος με
λαγχολίαν, τδ κυανοϋν κΰμα, χρυσούμενον ύπδ τής 
σελήνης καί παίζσν μέ τοΰ πλοίου τήν πρώραν, τδ 
περί έμέ πέλαγος, τάς ξηράς, τάς έκτάσεις .. . Εύτυ- 
χής ό δυνάμενος συχνότερον νά φεύγη τήν κοινωνίαν 
καϊ τάς πλάνας αύτής καί τάς κακίας, νά ζή δέ χρό
νον τινά, ά) δχι διά παντδς, σαλευόμενος έπί τών 
κυμάτων, καί ύπδ τών τρικυμιών, ή δνειρώττων είς 
χλοεράν τινα καί έρημον ακτήν,

- ‘ϊ ι,.· ... -

Δ'.
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Τά λουτρά, δπου έμελλον νά διευθυνθώ άπέχουσι τοΰ 

Μεριχά ύπέρ τάς δύο ώρας· ό πλοίαρχος τοΰ 
Κοττέρου Κ Διαμαντής Περαματζής έκ Πόρου,ναυτικός, 
νέος μέν τήν ήλικίαν, πολύπειρος δέ, περιποιητικός και 
αγαθός πρδ πάντων άνήρ, ήθέλησε νά μέ συνοδεύση είς 
τά λουτρά, δπου άλλως, ειχεν ιδιαιτέραν έντολήν, άφοΰ 
μετέφερεν ένα δημοσιογράφον τής συμπολιτεύσεως, νά 
παραλαβή έτερον τής άντιπολιτεύσεως. 'Η κυβέρνησις 
τοσοΰτον έδείχθη άείποτε φιλοφρονητική πρδς πάντας, 
καί πρδς αύτούς τούς έναντίους της· ώς ό ήλιος, δστις 
άνατέλλει έπί δικαίους καί άδικους — διδ είδομεν έφέ- 
τος πλοία έθνικά νά μεταφέρωσιν είς τά λουτρά τής 
Κύθνου, καί είς περιοδείας, ού μόνον ύπουργών πα
ρόντων οικογένειας, οικογένειας υπαλλήλων καί βου
λευτών,, άλλά καί πρώην ύπουργών καί αντιπολιτευόμε
νων καί ιδιωτών. ?Χ . .... .. ., ...

Ό πλοίαρχος έχων γνωρίμους εϊς το χωρίον έμή- 
νυσε καί μας έστάλησαν ήμί'ονοι, έφ’ών άναβάντες 
έφθάσαμεν περί τήν εκτην ώραν. Τό χωρίον τοϋτο 
τό καλοΰμεν καί _^ωριό πρδς διαστολήν τής πρω- 
τευούσης τής νήσου, Χώρας, λέγεται δήμος Λρυοπί- 
ύος. ‘Η τοποθεσία τοΰ χωρίου είναι άθλια, άθλιε- 
στέρα δέ ή κατάστασις τών οικοδομών καί τής κα- 
θαριότητος· φαίνεται δτι αί δ δοί ουδέποτε καθαρίζον
ται, οί χοίροι περιφέρονται ακωλύτως καί έλευθέρως 
έν αύται;, καί ώς έκ τής στενότητάς των, άναδίδουσι 
τήν νύκτα τοσαύτην άποφοράν, ώστε αδύνατον νά υπο- 
φέρη τις.

Διά τδ πετρώδες καί άγονον τής νήσου, καί τήν 
άπόστασίν τών χωρίων έκ τής θαλάσση:, οί κάτοικοι 
τής νήσου ταύτης πάσχουσι μεγίστην πενίαν, Μή δυ- 
νάμενοι ή μή θέλοντες νά εχωσι ναυτιλίαν, ένώ ή 
νήσος των εΐναι εύλίμενος, ώς ούδεμία άλλη, καί 
μόλις εύρίσκοντες φαράγκας τινάς κα! ράχεις τών 
βουνών των νά καλλιεογώσιν, ούδέν σχεδόν έχουσι 
προϊόν, έκτός τής κριθής, ήτις εύδοκιμεΐ κα' κατά τών 
πετρών αύτών σπειρομένη.

Ε'.

Είς τό περί Κύθνου συνταγμάτων του, ό Κ. Λαν- 
δερέρ άποφαίνεται μετά πολλών έπαίνων περί τοΰ φι- 
λοπόνου, φιλόξενου καί φιλοκάλου τών κατοίκων τής 
νήσου ταύτης. Τοιαύτη είναι και ή κοινή δόξα, ού
δέ θέλομεν ήμεΐς Αμφισβητήσει αύτήν. Φρονουμεν 

ΤΟ Μ Δ'. (Φυλλάδ. 94) 

δμως δτι ή άπό τινων ετών προϊούσα πενία αύτών, 
ή οίησις τής εύγενείας, ήν τρέφει έκάστη οικογένεια, 
διότι καί ένταΰθα ώς είς Κέαν, οί πάντες εΐναι έξ εύγε- 
νών, σώζοντες είσέτι καί τίτλους τινάς πατριαρχικούς 
καί είς πασαν αύτών λέξιν έπί τή εύγενεία των- καυ- 
χώμενοι (ήτις δέν συγχωριει είς πάντας, τούς φέ
ροντας μάλις-α τά μαχρυά, νά μετέλθωσι βιομηχανίαν 
τινά έντιμον,) ήλάττωσεν άπό τίνος τό φιλόξενου 
καί φιλόκαλου, καί φιλόπονου τώυ καλών Κυθνίων.

Τό χωρ'ον, κατοικούμενου έν γένει ύπό τοΰ κα
τωτέρου όχλου, περιέχει δμως απαντας τούς είς τήν 
βουλευτικήν έδραν έχοντας αξιώσεις. Άλλ’εφέτος έ- 
παίχθησαν υπό τών Κείων, έξ ών άνεδείχθησαν άμ- 
φότεροι ή τοΰ τμήματος Κέας, Κύθνου καί Σερίφου 
βουλευταί.

Φαίνεται, δτι ού μόνον είς τούς αρχαιότερους χρό
νους, άλλά καί κατά τούς νεωτέρους, οί Κεΐοι έφά- 
νησαν εύφυέστεροι τών γειτόνων των Κυθνίων. ‘Η 
Κεΐος έγέννησε τόν 11 ρόδικον,τόν Σιμωνίδην, τόν Βαζ- 
χιλίδην καί άλλους, ούδένα δέ μνημονεύει ή ίστορία 
δτι παρήγαγεν ή Κύθνος, άλλ’ή πέρδικας καί λαγω- 
ούς, έκτός άν έγεννήθη ένταΰθα μάλλον ή είς Χίον ό 
Όμηρος, ου τίνος άγνωστος είσέτι μένει ή Αληθής πα- 
τρίς. Άν λοιπόν δ Όμηρος άποδειχύή Θερμιώτης, έλύ- 
θη ουτω τό μέγιστον φιλολογικόν ζήτημα τών αιώνων! 
Έλησμονήσαμεν έν τούτοις, χάριν τής αλήθειας, ν’ ά- 
ναφέρωμεν δτι, άν ή Κύθνος δέν έγέννησε μεγάλους 
άνδρας, προήγαγεν δμως άγιόν τινα, τόν Άγ. Πατά- 
πην λεγόμενον, έχοντα μέν έκκλησίδιόν τι ού μακράν 
τών λουτρών, άλλ' άγνωστον καί είς τό μηνιαϊον και 
είς πάντα τόν Χριστιανικόν κόσμον.

Είς τό χωρίον μας έφιλοξένησεν, έλληνικήν τωόντ1 
φιλοξενίαν, δ φίλος τοΰ πλοιάρχου Κ. Γ. Γονίδης, 
καίτοι τελών δ δυς-υχής τά έννεήμερα τοΰ θανάτου τής 
συζύγου του. ‘Ο άνήρ ουτος δέν κατάγεται, υποθέτω, 
έξ εύγενών, και διάφορος κατά τοϋτο τών πλείστων 
σογχωρίων του, επιχειρεί πασαν έντιμον έπιχείρησιν 
καί έμπορίαν, ώστε καί κατάστασίν άρκοΰσαν ήδη έχει 
καί έπιβροήν είς τον τόπον, φιλοτιμούμενος νά δώση 
καί τήν πρέποοσαν άγωγήν είς τ’ άρρενα τέκνα του.

Δέν θέλομεν παραλείπει νά σημειώσωμεν, δπ τό 
χωρών τοϋτο έχει ενα τών λογιωτέρων δημάρχων 
τοΰ Κράτους, τόνΚ.Άγγελίδην. Διανυκτερευσα/τες είς 
τό χωρίον, τήν Ακόλουθον πρωίαν έκινήσσμεν. έπί 
ήμιόνω», διά τά λουτρά. Οί δρόμοι έν γένει τής νή
σου είναι τοσοϋέον άθλιοι καί δύσβατοι, ή όλιγορία δέ 
τών κατοίκων τοσαύτη είς τό νά τούς διορθώσωσιν, 
ώστε Αδύνατον νά διέλθη τις αύτούς, και νά μή βλα- 
σφημήση τήν ήφαιστε'αν καταγωγήν τής νήσου.

Φθάσαντες είς τή' Χώραν, κειμε'νην είς θέσιν τερ- 
πνοτέραν, καί ουσαν κατά τι πλέον περιποιημένην τοΰ 
Xupicv παρεμείναμεν αύτοΰ έπ’ολίγον. Ένταΰθα μας 
έπληροφόρησαν, δτι είς τά λουτρά υπάρχει τοσαύτη συρ
ροή, ώς·ε δέν εύρίσκεται ούδόλως μέρος, ένθα νά δϊαμένη 
τις. Άλλ’ έγώ φέρων τρία ισχυρά συστατικά πρός 
τόν ιατρόν καί έπιστάτην τοΰ καταστήματοο, ών τό έν 
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— 522 — 523 —τοΰ ανώτερου του, καί τδ έτερον τοΰ άξιωτιμου Κ. Λάνδερερ άνε'βην θα^ραλέω; έπί τοΰ ήμιόνου μου καί ήλασα πρός τά λουτρά. Πλήν εις μάτην τά συστατικά μου άπαντα... ου ιε γωνία ύπήρχεν έντδς ή εκτός τοΰ καταστήματος, καί κατ’ εύλογον τοϋ ιατρού παρακίνησιν, έπέστρεψα πάλιν είς τήν Χώραν.
( ' Αχολουθεΐ. )

(Συγγραφή Φραγχίσχου Βέν, μετάφρασες

‘Αλεξάνδρου Ίωαννίδου.)

Ή ώρα "τοΰ προγεύματος έσήμανε. Η οικογένεια . 
τοΰ ξεν.ζοντός με εύρίσκετο είς X*** Μέπαρεκά- ' 
λεσε νά προσφέρω τον βραχίονα μου είς τήν μητέρα 
αύτοΰ, είς δέ τήν τράπεζαν μέ έθεσεν ούχι παρ αύτή ή 1 
παρά τή οϊκοδεσπινη, άλλ' έκ δεξιών τής θυγατρός 
αύτοΰ, ήτις, διαρκούντος τοΰ προγεύματος, έλαβε με- ι 
ρος σπουδαιότατον είς τάς συνδιαλέξεις ήμών.

Περί δέ τάς έπτά καί ήμίσειαν, έπιστρέψαντες είς ’ 
Λονδϊνον, κατήλθομεν είς Belgrave-Square, τήν 
εύρυτέραν καί μεγαλοπρεπεστέραν καί ούσκιον πλα
τείαν, έξ όσων ή θαυμάσιος ώράϊσται πόλις αυτη._ 
Έκαστη οικία όμοιάζει παλάτιον έν τή συνοικία ταύ
τη, καί μία τών ήττον μεγαλοπρεπών είναι ή ύπδ τοϋ 
βουκδς τοΰ Βορδώ πρό πέντε έτών κατοικηθεϊσα. Φε- 

. ρεί δέ ή οικία αυτή τδν άριθμδν 35, μάθημα ωφέλι
μον τοϊς μετά ζήλου τάς τοιαυτας άναμνήσείς άναζη 
τοϋσι,

Τδ ήμερουσιον φώς δέν είχεν έτι έκλείψει, καί μο
λονότι ή ώρα έκείνη ήν ώρα περιπάτου άπήντων κατά 
τδ μήκος τής δδοΰ Πικκαδιλλυ, τούς περιέργους έκεί- 
νους άνθρώπους οίτινες μετασχηματίζουσιν εαυτούς είς 
αγγελίας περιφορητάς. Εις αύτών άλουργόν τι ύπό· 
δημα, δίκην πίλου φέρων έπί τής κεφαλής, έχων δέ τδ 
σώμα ύπδ ποικίλων καλυπτόμενου σανδαλίων, έχρη- 
σίαευεν ώς άγγελία τής επιτήδειό.ητος ένδς υποδη
ματοποιού ! Οί ώμοι αγαθού τίνος Άτλαντος γηρα
λέου φέρουσι μετά δυσκολίας τήν άηδή άγγελίαν κατα
στήματος τίνος τοϋ συρμού. Έάν δέ ή άγγελία άπαιτεϊ 
διασαφήσεις περισσοτέρας τότε βλέπεις άνθρώπους 
τινάς μεταμορφωμένους είς οικοδομήν γελοιώδη καί 
περίεργον διότι περιβάλλονται διά τεσσάρων 
ξύλινων τειχών, τήν δέ κεφαλήν αύτών καλύπτουσιν 
ύπδ μικρας τίνος ρίγης· έπειτα είς τδ μέγα τούτο 
διάστημα διαγράφουσιν τά προτερήματα καί τάς άγα- 
θάς ποιότητας τών πραγμάτων τοΰ καταστήματος, δπερ 
εκπέμπει είς τάς οδούς τήν περίεργον άγγελίαν ταύ
την. Ο δέσμιος ούτος, στενοχωρούμενος άπδ τοϋ

ρείου, 
κόχης 
ήττον 
τητος. Ό σύζυγος τής βασιλίσσης τιμάται τα μέγιστα 

ύφ’ απάντων τών "Αγγλων. Μοί έκίνησε δέ τήν περιέρ
γειαν ώς άνθρωπος είς δύσκολον εύρισκόμενος θέσιν 
καί έξερχόμενος έπι-ηδείως καί ώφελίμως αύτής.

. . . .. Λ , . ι Λέγουσι δέ δτι είναι εύπροτήγορος καί, μή βουλόμενος
τοσουτου βάρους, βαδίζει βραδέως καί μέ δυσκολίας 1 ποσώς νά περιποιή έαυτώ επισημότητα, ούδέποτε έξα- 
εν τή κογχύλη αύτοΰ. Έκ τών άγγελιών τούτων ή σκεϊ τήν έλαχίστην έπιρροήν είς περιστάσεις καθ’ας 
μάλλον αρχιτεκτονικόν φέρουσα χαρακτήρα, είναι ή τής μάλιστα δύναται έπιτυχώς καί άξίως νά ένεργήση.

Railway, έφημερίδος τών σιδηροδρόμων, ήτις είναι 
κοινητόν τι ικρίωμα συρόμενον ύπδ ίππων.

Αί δέ μέθοδοι αύταί τοΰ δημοσιεύει·/ δικαιούνται 
αρκούντως διά τδ άπειρομέγεθες τής πόλεως· πολλάκις 
δέ αί άγγελίαικατακαλύπτουσι καί τάς πλάκας αύτάς ή 
τδνάσφαλτον τδν πεζοδρομίων ((ΓθΙθΪΓδ),δπερ αναγκά
ζει τούς ουτω άναγγέλλοντάς τι νά βλέπωσι μετ’ εύχα- 
ριστήσεως τήν βροχήν, ήτις καθαίρουσα άπδ τών είς 
τδ έδαφος γεγραμμένων άγγελιών τδν κονιορτδν, κα
θιστά αύτάς καθαρός καί εύαναγνώστους.

Έπανακάμψας οίκαδε, εδρον είσητήριόν τι διά τδ 
Govent-Garden. έν τών δύο Ιταλικών θεάτρων, καί 
μολονότι ή ώρα παρήλθεν ήδη, καλώς ποιήσας έσπευ- 
σα ίσα ένδυθώ. Ή βασίλισσα παρίστατο είς τήν παρά- 
στασιν τοϋ Προφήτου, είς δέ τδ άπέναντι θεωρείου 
εύρίσκετο, μετά τής συνοδίας αύτοΰ, δ πρέσβυς τοϋ 
Nepaul Περίεργον δε οτι οσον ή αίθουσα τοΰ θεάτρου 
τής Α. Μεγαλειότητος είναι ψυχρά καί μελαγχολική, 
τοσοΰτον ή τοΰ Covent Gardent είναι χαρμόσυνος 
και ιλαρά. Ή ορχήστρα διευθυνομένη ύπδ τοΰ Κώστα 
μοί ήρεσε καθ’ υπερβολήν. Ό Μάριος άντικαθίστα τδ 
πρόσωπόν τοΰ 'Ρογήρου. Ή δέ συμπαθητική αύτοΰ 
φωνή καί ή έλαστικότης αύτής, καί τών σχημάτων ίτα- 
λισμού άπόζοντα γλυκύνουσιν δλίγον τήν γερμανικήν 
έκείνην βαρυφωνίαν τήν άφαιροΰσαν μέρος τής καλλονής 
αύτοΰ έκ τών μελωδιών τοΰ Meyerbeer.

‘Η έθιμοτυπία τής αδΧής τής 'Αγγλίας άπαιτεϊ μετ’ 
αύστηοότητος όπως αί γυναίκες καλΰπτωνται άείποτε 
τήν κεφαλήν ύφ’ ένδς ή δύο πτερών Ινδικού ερωδιού 
(marabouts), άντιστρόφως ώς έπι τδ πολύ τιθέμενων 
καί πιπτόντων έπί τοΰ λαιμοΰ, ώς τά ώτα έντρομου 
τινδς κυναρίου. ‘Η βασίλισσα Βικτωρία έχει τδ πρόσω- 
πον στρογγυλόν, τδν λαιμόν ίκανώς καμ.πύλον, καί ρίνα 
δλίγον ύπέρ τδ δέον έξέχουσαν· έχει δέ τδν δφθαλμδν 
ζωηρόν, τό χρώμα λαμπρόν, τήν χειρονομίαν ταχεΐαν, 
και δμιλοϋσα έμψυχοϋται καί ταράττει τά έπί τής 
κεφαλής.αύτής πτερά, οπερ περιποιή αύτή χάριν τινά 
θελξικάρδιου μάλλον ή βασιλικήν μεγαλοπρέπειαν. Η 
έκφρασις τοΰ βλέμματος αύτής είναι μοναδική, σύρουσα 
τήν περιέργειαν έκάστου διά τής βαθείας, δότ’ εϊπεΐν. 
άφελείας αύτοΰ καϊ διά τής έπ’ αύτοΰ έπανθοόσης έν- 
δελεχοϋς ειρωνείας. Μικρά, όταν ισταται, φαίνεται ύψη. 
λή καί μεγαλοπρεπής καθημένη. Αί εικόνες αύτής άς 
βλέπομεν δημοσιευομένας καθ’ έκάστην, ζητοϋσαι νά 
κολακεΰσωσιν αύτήν άνεπιτηδείως, διαφθείρουστ τούς 
πρωτοτύπους καί άληθεϊς αύτής χαρακτήρας, διότι τή 
άληθεία ούδεμία είκών τής βασιλίσσης, άφ’ σσας είδον 
μέχρι τοϋδε, μοί παρές·ησεν άκριβώς τό πρό τών δφθαλ- 
μών μου βασιλικόν πρόσωπόν.

Εκατέρωθεν αύτής ισταντο δυο κυρίαι μετά πολλής 
διακρίσεως έκ) ελεγμέναι, καί είς τδ βάθος τοΰ θεω
ρείου, ιστατο δ πριγγιψ ’Αλβέρτος, οΰτινος ή κανονι- 

τών χαρακτήρων έκπλήττει τδν θεατήν . ούδέν 
τής έπΐ τής μορφής αύτοΰ διακεχυμένης άγαθό-

Μετά τήν τελευταίαν ταύτην θεατρικήν έπίσκεψιν, 
ήγέρθημεν πρωίαν τινά ινα πορευθώμεν είς τδ Βρετανι
κόν μουσεϊον· διηρχόμεθα δέ δι’ όδοΰ τίνος πενιχρωτά- 
την έχούσης τήν θέαν, καί εύρισκομένης δχι μακράν 
τών μεγαλοπρεπεστέρων τής πόλεως συνοικειών, πρδς 
τδ μέρος ένθα ή όδός τής Όξφότης λαμβάνει τδ όνομα 
τής Όλδόρνης, κατοικουμένης δέ άπό τούς ρακενδότας 
’Ιρλανδούς- Είναι δέ αΰτη δδδς στενή, έλικοειδής καί 
ακάθαρτος, όριζομένη εκατέρωθεν ύπδ δγκοδεστάτων 
καί άμορφων τινών οικιών διατρυπουμένων ύπδ θυρών 
παγίων, αιτινες άφινόμεναι άείποτε άνοικταί παρουσιά 
ζουσιν είς τούς διαβάτας τδ τρομερόν θέαμα τών ύπδ 
τήν γήν έσκαμμένων έκείνων οίκιδιων, ένθα βλέπει 
τις συναγελαζομένας ομάδας δυστυχών, ώχρών, άσθε- 
νών, βυπαρών, ύπδ ρακών ένδεδυμένων κα: είς τδν 
βόρβορον καί τήν άκαθαρσίαν άδιαλείπτως κυλιομέ
νων. Βλέπων τις τά πτωχά καί ζητεΰοντα ταΰτα πλή
θη έξερχόμενα των άντρων αύτών ινα τείνωσι χεϊρα 
αιτούσαν είς τούς διερχομένους, άτινα διώκουσιν αύτούς 
διά τών θρήνων, τών παραπόνων καί τών άπαισίων καί 
μελαγχολικών αύτών βλεμμάτων, αισθάνεται είδος τι 
φρικιάσεως και συμπάθειας. Άλλοτε ή συνοικία αυτή 
ήν καταγώγιου κακούργων, οΰτινος ή άστυνομία μετά 
δυσκολίας διήρχετο τά δρια, καί δπερ οί διαδάται καί 
οί ξένοι άπέφευγον μετά προσοχής. Οί άνθρωποι οΰ- 
τοι άποτελοΰντες είδος τι φυλής, ίδια έχούσης έθιμα, 
έχυβερνώντο μεταξύ των, χωρίς νά ουγκοινωνώσι μετά 
τών λοιπών τοΰ Λονδίνου κατοίκων. Βραδύτερον δμως 
οδοί νέαι διεπέρασαν διά τοΰ καταγωγίου τούτου, 
καί οί Βοημοί ουτοι κατεδιώχθησαν, άποσυρθέν- 
τες είς τά προάστεια μακράν τών εύτυχών τοΰ αίώ- 
νος, οΰς έλυπει καί δυσηρές·ει τδ λυπηρόν έκεΐνο θέαμα. 
Διέμεινε δέ άπδ τής πρώτης έκείνης έποχής δδδς μία, 
ήν καί διετρέξαμεν.

Ή θέα τής άθλιότητος ταύτης έδωκεν ήμΐν άφορμήν 
σκέψεων διαφόρων, κατά τάς ιδέας καί τδ πνεύμα έκά
στου ήμών. Ό μέν κατεδίχαζεν άμέσως τδν πολιτικόν 
τής χώρας διοργανισμδν, κατηγορών τήν κοινωνίαν διά 
τδ κακόν τούτο, χωρίς νά παρεμδάλη καί τινα δικαιο
λόγησα. Ό δέ, θερμότερου έτι τούς Ιρλανδούς υπερα
σπιζόμενος, ύπδ τήν πρόφασιν οτι είναι ομόθρησκοι ή
μών, ώνόμαζεν αύτούς μάρτυρας τής Άγγλικανικής 
έκκλησίας. "Ετεροι δέ παρωμοίαζον τούς δυστυχείς 
τούτους μέ ληστάς καί κακούργους άναξίους συμπάθειας, 
γνώμη ήτις άλλως τε άπήντα έναντίους άπαντας όσοι 
άνεκάλυπτον ένταΰθα σύμβολόν τι τής τοΰ λαοΰ πτω
χείας καί τής κακής τών έργατών καταστάσεως.

Πρδς καθυπόταξα τής άπειθοΰς ’Ιρλανδίας, ήτις έπ! 
αιώνας όλους έταράσσετο ύπδ άριστοκρατείας κατατη- 
κούσης αύτήν, ή ’Αγγλία έξήσκησεν έπί τής δυστυ
χούς ταύτης χώρας άδυσώπητον καί δλως άντιχριστια- 
νικήν κατάθλιψα. Πας φιλάνθρωπος έστέναξε βεβαίως 
έπΐ τή τοιαύτη καταχρήσει τής ισχύος, άλλά δέν 
ήδύνατο βεβαίως νά μήν δμολογίση ότι ή καθυπό- 
ταξις τής νήσου ταύτης ήν έργον άπαραίτητον διά 
τήν άσφάλειαν τής Μεγάλης Βρετανίας, ήτις ει’ρη- 
νεύουσα μετά δυσκολίας τήν Σκωτίαν έτοίμην ούσαν 
νά ένωθή μετά τής Ηπείρου, καί νά ώφεληθή έκ 
τών ’Ιρλανδικών διαφορών, ήπειλεϊτο άδιαλύπτως κα
τά τε γήν καί κατά θάλασσαν, διότι, δτε έπαναστα- 
τικαι σημαΐαι ύψοΰντο έν Σκωτία καί Ιρλανδία οί 
Γαλλικοί στόλοι έσπευδον νά καταλάβωσ: τήν Μάγ

χην, καί νά καλύψωσι συγχρόνως τδν ’Ιρλανδικόν κόλ
πον ύπό τε πλοίων και στρατιωτών.

Πρό δύω περίπου αιώνων ό καθολικισμός έτάραξεν 
άείποτε τήν μητρόπολιν τής απειθούς, δυστυχούς καί 
ύπδ μεγίστου πληθυσμού καταβαρινομένης ταύτης νή
σου. Φυλαί τινες διαφόρου καταγωγής διαιώνισαν άν- 
ταγωνιομόν τινα έτι μάλλον έξαφθέντα άπδ τοΰ σχί
σματος τής Αγγλίας. Ύπδ τήν είς δλίγους μόνον 
συγκέντρωσιν τής ιδιοκτησίας διάγουσα ή Ιρλανδία, 
ύπδ μόνης έξησθένησε τής δυστυχίας, καί ύπδ πάλης 
άνίσου έξηφανίσθη. Διό καί ή κυβέρνησις συνεχώρησε 
μέν τάς αποικήσεις, έλιμοκτόνησε δέ οΰς ήβούλετο νά 
άπωλέση καί οΰτως ή φιλανθρωπία έθυσιάσθη ύπέρ άλ
λου τίνος μειζονος συμφέροντος, δπερ έστί έπιτηδεία 
μέν, ένοχος δμως πολιτική.

Άλλά κατά τήν παρούσαν τών πραγμάτων χατά- 
στασιν, δ λαός ουτος ύπδ μεγίστης καταλαμβανόμενος 
άπελπισίας έξέπεσε τής ήθικής αύτοΰ άξίας. Άπολέ- 
σας πάσαν έλπίδα, άπώλεσε καί τόν πρδς τήν άμιλ
λαν καί τδν συναγωνισμόν ζήλον του. Άπεμακρύνθη 
τής έργασίας, ώς μή δυναμένης νά διαθρέψη ή νά 
πλουτήση αύτδν, καί κατέλειψε τήν θρησκείαν τών πα
τέρων του' διότι ή πίστις έκπνέει σχεδόν άμα τής έλ- 
πίδος άποστάσης. Έν Λονδίνω, ώς έν Δουβλίνο», ό 
’Ιρλανδός δέν θέλει νά κερδήση τά πρδς τδ ζήν, διότι 
βλέπει έαυτδν προωρισμένον είς τήν ταπείνωσιν και 
τήν πενίαν, ής έσυνήθισε τάς βασάνους, καί ή ο
κνηρία έγένετο αύτω δεύτερα φύσις· ΐδ δέ πρδς τήν 
έλευθερίαν ένστικτον αύτοΰ ιδίωμα άντεκατέστη διά 
τής άπό τής έργασίας άπομακρύνσεως.

Πολλάκις έπεχείρησαν τήν άναμόρφωσιν τών είς 
Λονδϊνον ’Ιρλανδικών άποικιών, πλήν ματαίως. "Ωστε 
τή άληθεία ή ’Αγγλία, έν τώ μέσω τών έμποδίων άτι
να τδ ζήτημα τοΰτο παρουσιάζει δέν είναι αξία οίκτειρ- 
μοϋ, ό δε Ιρλανδός δέν κινεί πλέον τήν συμπάθειαν 
ούδενός. Έπεται λοιπόν έκ τούτου ότι πρέπει νά βλέ- 
πωμεν μέ όμμα ψυχρόν καί μέ καρδίαν χάλκινον τό 
άνίατον τοΰτο κακόν; Όχι βεβαίως· καί ή άδυναμια 
τών άνθρωπίνων δυνάμεων πρός τό νά σύρη έκ τής 
αβύσσου τούς δυστυχείς τούτους επαυξάνει έτι τδ λυ
πηρόν αίσθημα οπερ ή κατάστασις αύτών έμπνέει είς 
τήν καρδίαν και τοϋ μάλλον άναισθήτου. Ή άνισότης 
τών περιουσιών καταδικάζει τδ μεγαλήτερον τοΰ πλή
θους μέρους καί τήν δδυνηράν στέρησιν καί αύτής τής 
έπιουσίου τροφής, ένώ άλλοι άμυθήτων θησαυρών και 
είσοδημ.άτων κάτοχοι, έξοδεύουσιν άφειδώς και μετά 
σκανδαλώδους άσωτείας.

Έν Άγγλίιι ή τών χρημάτων άριστοκρατία ώφει- 
λε νά λάβη ώς όπλα αύτής όμιλοΰντα τδν προκατακλυ
σμιαίου εκείνον μεγαθήρα, οΰτινος θαυμάζουσι μετά 
τρόμου τδν τρομερόν σκελετόν έν τώ Βρετανικό» Μου- 
σείω. Τό τεράστιον τοΰτο ζώον, οπερ ή γή δέν ήδυ- 
νατο πλέον νά θρέψη, κατέτρωγε τδν κόσμον, κατα 
τάς Δανικός άρχαίας παραδόσεις, ώστε ό Θεός, οίκτει- 
ρας τήν κτίσιν, έπέφερε τδν κατακλυσμόν, καί ήφά- 
νισεν άπό; τής σφαίρας μας τδ είδος τοΰτο τής άδδη- 
φάγου τών ζώων άριστοκρατίας. Ό Μ εγαθήρ λοι
πόν ουτος εϊκονίζει τήν εύδαιμονίαν τοΰ Αγγλικού 
πολιτισμοΰ, οΰτινος προλέγει τήν ειμαρμένην.

Άλλ’ έπειδή ώνομάσαμεν άπαξ τδν μεγάθηρα, άς 
μήν άπομακρυνθώμεν αύτοΰ, άφοΰ μάλιστα εύρισκό- 
μεθα είς τήν πρδς τό Βρεταννικδν μουσεϊον άγουσαν- 
Είναι δέ τοΰτο μνημειον ώραϊζόμενον ύπδ άετώματος 
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στηριζομένου ύπδ στηλών τάξεως ’Ιωνικής καί μάλλον 
ώραϊον ή αρμόδιον βίς τδν σκοπόν δι’ δν άνηγέρθη, Εί· 
vat δέ άξιον παρατηρήσεως οτι ουδέποτε ή κυδέρνησις έ- 
πρότεινε τήν σύστασιν ούδενδς τών είς τάς ώραίας τέ- 
χνας άφιερωμένων καταστημάτων, διότι ή μέν έθνική 
στοά άνηγέρθη ύπδ τοϋ R. Argenstein, ή δέ έξαίσιος 
συλλογή ής Σχολής τοΰ Dulwich, ή περιλαμβάνουσα 
ύπέρ τάς 355 εικόνας είναι κληροδότημα τοΰ σίρ 
Francis Bourgois, τδ δέ Βρετανικόν Μουσεϊον δφεί- 
λε: τήν σύστασιν αύτοΰ είς τδν ζήλον καί τήν έλευθε- 
ριότητα τοΰ σιρ Hans Sloane- άποθανόντος τώ 1753 
καί παραχωρήσαντος, έν τή διαθήκη αύτοΰ, είς τδ Κοι- 
νοβούλιον τά μέσα τοΰ ν’ άγοράση τους θησαυρούς 
τών ποικίλων αύτοΰ συλλογών άντί μετριωτάτης τινδς 
τιμής· Γεώργιος δ Β'. ήγόρασε τδν οίκον Montague 
ινα έναποθέση τδ πολύτιμον τοΰτο κληροδότημα μεθ’ού 
συγκατετέθησαν και άλλα λόγου πολλοϋ άξια δώρα, 
βία τά χειρόγραφα τοΰ 'Ροβέρτου Κόττωνος, ή βιβλιο
θήκη τοΰ ταγματάρχου Έδουάρδου, τά σπάνια καί λαμ
πρά χειρόγραφα τοΰ λόρδου Άρλεϋ, κόμητος Όξωνίας. 
Προσληφθέντων δέ και τών Αιγυπτιακών του μνημείων 
έν έτει 1801, καί τών μαρμάρων τοΰ Τοουνλέϋ, έν 
έτει 1 805, ή θέσις εκείνη άπέβη τά μέγιστα στενόχω
ρος, διό και έδέησε ν' άνεγερθή τδ μνημεΐον οπερ 
βλέπομεν σήμερον.

Τδ κατάστημα τοΰτο είναι πολλοΰ λόγου άξιον, μά
λιστα ώς πρδς τήν φυσικήν Ιστορίαν, τά δρυκτά καί 
τά παντοειδή ζώα ών περικλείει τήν συλλογήν. Αί δέ 
συλλογα'ι αύιαι, αί έντελέστεραι τών οσας έγνωμεν 
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μέχρι τοΰδε, κατέχουσι διαστήματα έκτενή καί καλώς 
είσι διατεθειμένα!· έκπλήττεται τή άληθεια δ παρατη
ρητής βλέπων τδν σωρόν τοΰτον τών έρπετών, τών 
πιθήκων, τών πτηνών, τών τεταριχευμένων μαστοφόρων 
καί μετρών άνά έκατοντάδας όντα περί ών ουδέ ήκουσε 
ποτέ τι. Ή δέ περιεργοτέρα αίθουσα είναι έλείνη είς 
ήν εύρίσκονται τά προκατακλυσμαϊα θηρία.

— Σας βεβαιώ δτι ποτέ δέν έπίστευσα είς τδν κατα
κλυσμόν, μέ λέγει ταπεινή τή φωνή δ παρατηρητής· 
έν τούτοις πρέπει νά ύποθέση τις δτε συνέβη τι„,

Τά περιεργότερα τών έν τή αιθούση ταύτη ευρισκο
μένων αντικειμένων είσίν οί χαυλιόδοντες τών μαστό
δοντων, μήκος έχοντες έπτά ή δκτώ ποδών. Λέγοοσι 
δέ δτι δ έλέφας έχει πρδς αύτά τήν άναλογίαν ήν έχει 
ή γαλή πρδς τδν πάνθηρα. Ό Κουβιέρος διηγείται 
πώς τδ προκατακλυσμαΐον έλεφάντιον όστοΰν, διατηρη- 
θέν έντδς τών πάγων τών βορείων χωρώ», έχρησί- 
μευσε τήν σήμερον είς χρείας διαφόρους τοΰ συνήθους 
συγχρόνου έλέφαντος. Άνεκάλυψαν μάλιστα είς τάς 
βορείους ταύτας χώρας πτώματα δλοσχερή, τεθαμμέ- 
να πρδ πεντακισχιλίων έτών είς τούς έκ κρυστάλλων 
τάφους αύτών, καί ών τινων οί αύτόχθονες άφήρεσαν 
τάς σάρκας. Ή κεφαλή μάλιστα τοϋ δεινοθηρίου, ή είς 
τά πέριξ τής Δαρμστάτης εύρεθεΐσα, είναι ή άπασών 
τών άλλων τρομερωτέρα. Ή άνω σιαγών αύτής είναι 
ώπλισμένη διά τίνος μεγάλης κερατοειδοΰς άποφύσεως, 
έκ τής κάτω άνέρχονται δύο χαυλιόδοντες παριστώντες 
τδ σχήμα σχαλίδος ή δίκρανου ανεστραμμένου, ένδς 
μέτρου τδ μήκος.

Άλλ’ ό Λεβιάθαν τής συλλογής είναι δ μεγάθηρ 
περί ού ώμιλήσαμεν ανωτέρω, καί δστις διατηρού
μενος καθ’ ολοκληρίαν, αναπτύσσει έν τφ μέσω μεγί
στης αιθούσης τδν τρομερόν αύτοΰ σκελετόν, μήκος 
έχοντα περίπου εϊκοσιπεντε ποδών, καί μή δμοιάζοντα 
ούδέν τών μέχρι τοΰδε γνωστών ζώων. Οί τής ρά 
χεως σπόνδυλοι παριστώσι τάς ανωμαλίας καί τάς 
αληθείς ισχυρών προμαχώνων διαστάσεις· ή δέ ούρά 
συγκειμένη ύπδ σειράς κύβων διηρθρωμένων, δέκα 
ή δώδεκα δακτύλων τδ μήκος, έχει έκτασιν τριών 
μέτρων περίπου. Ήν δ’ αδτη εύλίγυστος καί ό μακα
ρίτης ουτος ινα διώκη τάς μυΐας τής έποχής έκείνης 
αίτινες. άναμφιβόλως καί κατ’ άναλογίαν θά ήσαν με- 
γάλαι ώς δρνιθαι,έψαυε τδ πλευρδν αύτοΰ διά τοΰ λεπτού 
τούτου άμυντηρίοο, ούτινος δ δστώδης κορμός ζυγίζει 
πλέον τών τετρακοσίων λιτρών. Αίκνήμαι αύτοΰ δμοι- 
άζουσι στήλας· οί δέ πόδες έπίσης μακροί έμπροσθεν 
ώς καί όπισθεν άναμιμνήσκουσι τους πόδας τών τετρά
χειρων, καί κατά τδν τρόπον καθ’ δν ή τών ποδών 
αύτοΰ συσκευή έγένετο, συμπεραίνομεν 2τι τδ νΰν άκί- 
νητον τοΰτο ζώον, τδ έχον βάρος περίπου δέκα έως 
δώδεκα μυριάδων, είχε τήν ευκολίαν ν’ άναρ- 
ριχαται, ώς πίθηκος, έπί τών βράχων καί τών δένδρων.

Συμπεράνατε λοιπόν τώρα μετά τδ τεκμήριον τοΰτο 
δποΐον τι ήν τδ μέγεθος καί τδ ύψος τών προκατακλυ- 
σμαίων δένδρων καί φυτών· διότι έάν, δ μή γένοιτο, 
ήδύνατο τις νά περιδάλλη τδ πελώριον καί άπειρομέ 
γεθες τοΰτο σώμα διά τής προτέρας αύτοΰ σαρκδς καί 
τοϋ δέρματος, ν’ άποδώση αύτώ τήν ζωήν, και τδ 
άφήση έντδς τών δασών, τδ τέρας τοΰτο κατασυντρίβον 
ύπδ τούς τρομερούς αύτοΰ πόδας τάς μάλλον ύψηκα 
ρήνους πεύκας ή δρΰς τών φυτειών, ήδύνατο νά φαν- 
τασθή δτι χορεύει έπί πεδίου άχοροστρώτου.

Παρά δέ τά λείψανα κόσμου έξαφανισθέντα, άπαντα 
τις έν τώ Βρετανικώ Μουσείω τά θαυμάσια 
λείψανα κοινωνίας άποθανούσης. Τδ έπιγαιον τής οικο
δομής ταύτης περικλείει μάρμαρα, μνημεία έκ γρανί
του, τάφους έκ λίθου βασαλτίτου, λείψανα πολύτιμα 
τής ’Ασσυρίας, τής Λυκίας καί τής Αίγυπτου. Αί τοι- 
αΰται συλλογα'ι ήμών ώς πρδς τάς τοΰ Λονδίνου συγ- 
κρινώμεναι είςιν ατελείς. Άλλ’ οσον αί συλλογα'ι τής 
φυσικής Ιστορίας, και ή βιβλιοθήκη ή έκ 300,000 χιλ. 
τόμων συγκεκροτημένη είσι καλώς διατεθειμένα!, το 
σοΰτον τδ είς τάς τέχνας άφιερωθέν τοΰ μουσείου μέ
ρος* είναι κακώς διατεταγμένου καί διατηρείται άμελέ- 
στερον. Πανταχοΰ σωρεία άκαταλόγιστος, πληθύς αμέ
τρητος αγαλμάτων καί έκμαγείων, άνοήτως διατεταγ
μένων, άνευ λογικής, άνευ χρονολογίας.... Αληθώς δέ 
είπεΐν, βλέποντος τήν τρομεράν ώς πρδς τδ μέρος τοΰτο 
άκαταστασίαν τοϋ μουσείου, νομίζει ότι παρίσταται είς 
μίαν τών άκαθαρτωτέρων άγορών διότι προτομαί καί 
άγάλματα άγαστά διά τε τήν καλλονήν καί τέχνην 
αύτών καλύπτονται ύπδ τδν κονιορτδν, ώσεί έδαφιαΐαι 
πλάκες, άς άπεχαιρέτησεν έκ πολλοΰ τδ σάρωθρον τοΰ 
έπιστάτου. 01 τοίχοι δέ τοΰ μέρους τούτου στερούμενοι 
παντός κοσμήματος είσΙ φαιοί καί πολλαχοΰ τοσοϋτον 
άμαυροί ώστε, τά μουσεία ταϋτα όμοιάζουσιν άποθήκην 
κοινήν χυδαίων έμπορευμάτων,

Έντδς ευρέως τινδς δώματος κεχρώματισμένου διά 
τίνος αηδούς κίτρινης βαφής εύρίσκονται όπωσοΰν βέλ- 
τιον διατεθειμένα τά διαβόητα τοΰ Παρθενώνας μάρμα
ρα, ατινα είσίν αριστουργήματα τοΰ Φειδίου καί τής 
ανθρώπινης γλυπτικής. ‘Οποία μεγαλοπρέπεια καί 

φαντασία γόνιμος 111 ώ τέχνη θεία 1 · 1 ώ πόσον τά 
λείψανα ταϋτα, τά τδν θαυμασμόν καί τήν απελπισίαν 
κινοΰντα τών νέων γενεών, πόσον, λέγω, τά λείψανα 
άναρμοδίως κατεκτήθησαν (α) ύπδ λαού ξέ,-νου πρδς τήν 
τέχνην, κληθέντα ίνα παρατηρή αύτά με τ’ εύδαιμονίας 
γαληνιαιας, χωρίς νά αίσθάνηται έαυτδν ταπεινούμενον 
διά τήν δπισθοδρόμησιν τών αιώνων καί μ,ετά τής ήδείας 
πεποιθήσεως δτι ό Φειδίας αίχμάλωτ ος έν Λονδίνω 
παρά τούς πόδας τών έργων τοϋ Σα /τρέϋ, τοΰ Ούεσ- 
μακόττου, τοΰ Βάκωνος, τοΰ Στόνη, τ :ϋ Όππέρου, τοΰ 
Κενδίκου καί τοϋ Wyatt, παρήτησιε τήν Άκρόπολιν 
τών Αθηνών ίνα περιποίηση τήν μ εγίστην δόξαν τή 
Αγγλία καί καταστήση αύτήν ύπερήρρανον έπι ταύτη.

Ή ένδοξος αυτή αίθουσα είς ή» εύρίσκονται κατα
τεθειμένα! αί μετώπαι, δ θριγκός, τά λείψανα τοΰ αε

ί σώματος, τά ιππικά άνάγλυφα καί. ή θεία τών παναθη- 
ναίων πομπή ή έκ τής γλυφιδος τοΰ μεγίστου γλύ
πτου αμίμητος είς καλλονήν καί τέχνην διελθοΰσα, ή 
αίθουσα λέγω αυτή, εναντίον τ&ν καταρών τοΰ ψάλ
του τοΰ Άρόλδου φέρει τδ όνομα; τοΰ κατασπαρίξαντος 
τδ αριστούργημα τοΰ κόσμου Λόρδου Έλγιν, ‘Ο 
Βύρων, δστις πολλάκις ηύχαριστειτο νά διαβάλλη καί, 
ούτως είπεΐν, έξευτελίζει τήν πατρίδα αύτοΰ, ώφειλεν 
είς τήν ιδιοτροπίαν του ταύτην μέρος τής έν Γαλλία 
δημοτικότητος αύτοΰ, ένθα κατεκραύγασαν μετ’ αύτδν 
κατά τοΰ ίεροσύλου καί κατιςράθησαν τδν συλλήσαντα 
τούς άτιμήτους τοϋ άτιμήτου μνημείου ώραϊσμοός. Έ
πρεπε λοιπόν, δυνατόν νά ειπη τις, διά τδ σέβας πρδς 
τάς είς βαρβαρότητα πεσούσας χώρας, νά κατσργήσω- 
μεν τά μουσεία, καί ν’ άποδόσωμεν είς τήν Αίγυπτον 
τάς σφήκας, τούς δβελίσκους καί τούς τάφους αύτής ; 
Είς τήν Μήλον, τήν Άφροδίτην, καί είς τήν Ιταλίαν τά 
άριστουργήματα αύτής; σ1να δέ μή φαινώμεθα μερο- 
λήπται άς δμολογήσωμεν οτι έάν Γάλλος τις πρόξενος 
άφήρει άπδ τοΰ Παρθενώνος καί μετεκόμιζεν είς Λού
βρου τά άριστουργήματα τοϋ Φειδίου. άντί νά άναθεμα-

(α) Πόσα ήδύνατο νά εΐπη τις περί τών ύπο τοΰ λόρ
δου "Ελγιν άρπαγέντων μαρμάρων τοϋ Παρθενώνος, έν 
οΓς έπετυποΰντο τής άμιμήτου τοΰ Φειδίου γλυφιδος 
τά άθάνατα προϊόντα. Τίς δμως έκ τών άπογόνων τοΰ 
μεγάλου καλλιτέχνου τούτου δέν άνέγνωσε μετά συγ- 
κινήσεως τά ύπδ τοΰ καθηγητοΰ ήμών Κ. Ά. ‘Ρ. ‘Ραγ- 
καβή περί αύτών εύφραδέστατα ρηθέντα έν τε τοΐς λό- 
γοις αύτοΰ τοΐς είς τήν άκρόπολιν έκφωνηθεΐσι, καί 
αλλαχού μάλιστα έν Ευτέρπη. Μέρη τής μεγάλης 
έκείνης ταινίας τής παριστώσης τήν πομπήν τών Πανα- 
θηναίων ηύτύχησεν ή άρχαιολογική εταιρία νά άνακα- 
λύψη κατά τάς έπιμόνους άνασκαφάς άς έπεχείρησεν 
έν τή Άκροπόλει. Εύτυχώς λοιπόν δυναμεθα καί ήμεΐς 
σήμερον νά μείέχωμεν τοϋ γενικού ύπέρ αυτών τής 
Εύρώπης ένθουσιασμοΰ, ούχί 6·.αζόμε·<οι ινα πορευθώμεν 
είς τδ αιώνιον αύτών κοιμητήριον, τδ Λονδίνου, ούτε 
παρατηροΰντες τά άηδή αύτών εκμαγεία ατινα ή Βρε
τανική κυδέρνησις έδωρήσατο ήμϊν άλλ’ άναβαίνοντες 
τήν κλίμακα λών Προπυλαίων, δ:’ ώ< διερχόμεθα, καί 
φθάνοντες έν τώ Παρθενώνι 1 Ο ίΐώ< τα λείψανα 
ταϋτα δίκαιοί τδν μέγαν ύπέρ αύτών τών ροφών αλλο
γενών ένθουσιασμδν, διότι πάσα γλωσσά ανθρώπινη 
άδυνατεΐ, καθ’ ήμάς νά περιγραφή 
καλλονήν, τδ άνετον καί τήν μεγα/-. 
τήν όποιαν δ δαιμόνιος γλύπ :ης 
άριστουργημάτων αυτού 1 1 I Σημ. -

τέχνην, τήν
·-'->» εκείνην 

ώ - ■ επί τών
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— 526 —τίσωμεν αύτόν, ήθέλομεν μάλιστα ύπερεπαινέσει τδν1 ■πατριωτισμόν αύτοΰ κα! ύποδεχθή μετά χαρας έτι πλείστους τούς θησαυρούς τής ’Αττικής. Ο λόρδος ”Ελ- γιν διετήρησε τήν ιδιοκτησίαν τών μαρμάρων τοϋ Παρ θενώνος, ατινα συγκατένευσε νά καταθέση έν τώ Βρετανικό Μουσείω. Ό Βύρων μακαρίζει εαυτόν δτι δέν I είναι συμπατριώτης τοΰ άνθρώπου τούτου, γεννηθέντος ' έν Σκωτία και καταγόμενου άπδ τοϋ 'Ροβέρτου Βρου- κίου. ’Βγω δέ λυπούμαι είλικρινώς δτι δέν έγεννήθη εις Γαλλίαν, διότι ήθελε κοσμήσει τδ μουσεϊον ήμών δι’ ά- ίαμάντων τοσοΰτον πολυτίμων. (έπεται συνέχεια.) ----------- ir-waiOOBga—------------

ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ 
ΤΑΣ ΓΑΛΛΙΑΣ.(Συνέχεια, ϊδε φυλ. 93 )

νους σχεδόν ειχομεν νά είπωμεν περί τής εΰφυίας της. Όταν, παραδείγματος χάριν, ψάλλη παρά τινα κοιτίδα αφελές τι και γλυκερόν ασμάτιον, ώς νανούρισμα τοϋ κοιμιζομένου τέκνου της, τό δποΐον πρό ολίγου είχε τό μειδίαμα είς τά χείλη, ή φωνή αύτής έχει τόνους τρυφερά; συ νκινήσεως, είσδυού- σης I*Qf1 ,ών (*υΧώ* καρδίας. Ευχαριστείται τις ν’ άκολουδή τάς ένδιαφερούσας συνδιαλέξεις, 
tlf τάς δποίας αυτή λαμβάνει πείραν τής νοήσεως τών τέκνων, συμμερίζεται τάς φιλικός αγαλλιάσεις της, είς τά τής υιίκής συμπάθειας αίσθήματά της, είς τάς μητρικός έλπιδας της, καί άφίνεται νά όνει- ροπολή μετ’ αυτής βίον τινά όλως εύδαίμονα, γαλή- νειον, βίον καθηκόντων, εύκολων, ώς αί ήδοναί είς τήν εστίαν τοϋ οικιακού βίου.Άλλ' δταν ή κυρία Δεβόρδη Βαλμόρ έπιχειρή νά ζωγραφήση πάθη κινδυνώδη πρός είρήνευσιν τής ψυχής, τά τής θυελλώδους ταύτης ατμόσφαιρας ταρατ- τουσι τό ύφος της καί σύρουσιν αυτήν εϊς λυπηράς αποπλανήσεις τής φαντασίας. Τότε αναζητεί τις τήν κόρην, τήν μητέρα, τήν φίλην, ήτις ηξευρε τόσον καλώς νά σας μύηση πρό όλίγου, είς τάς άγαλλιάσεις άγιων στοργών, ή τις έδανείζετο γλώσσαν τόσον γλυ- κειαν καί ήθικήν ώστε άνάγκη ν’ άναγνώση τάς γλυκείας κα! παρηγορητικάς δμιλίας της, διά νά κατα- πεισθή δτι δέν είναι τό παίγνιον όνείρου τινός.Διατρεχοντες τά συγγράμματα τής κυρίας Δεβόρ- δης Βαλμόρ, βλέπομεν δτι συνήθισε νά συζή μέ τήν μοΰσαν τής μελαγχολίας. Μετά πλειοτέρας εύχα- ριστήσεως ρίπτει βλέμμα μελαγχολικής λύπης πρός τό παρελθόν,ή βλέμμα έλπίδος πρός τό μέλλον. Όταν μειδιά, τό μειδίαμά της είναι πλήρες θλίψεως* άρ- κεΐ μικρά προσοχή διά νά παρατηρήσωμεν έπί τών παρειών της κρύφιά τινα δάκρυα, ζέοντα έτι έπί τά ίχνη δακρύων, ήμιτελώς σπογγισθέντων.Ή έξις αΰτη της ψυχής δίδει είς τό ύφος καί τή» ιδέαν τής κυρίας Δεβόρδης Βαλμόρ βαφήν αελαγχο- λικήν, ήτις δέν στερείται χάριτος, χαρακτήρά τινα αδυναμίας,δςτς δέν είναι άπρεπης είς γυναίκα’ θερμό- της ζωογόνος έπανθιϊ έκ τής καρδίας τής ποιητρίας έπί τών συγγραμμάτων της, έπειδή ή κυρία Δεβόρδη ί Βαλμόρ είναι αληθώς ποιητής τής καρδίας’ άλλ’ αΰτη ήδύνατο νά βελτίωση πολύ τό ύφος της, σπουδάζουσα νά δώση σοβαρωτέραν ευστοχίαν είς τήν έκφρασιν τής αβρά; εύαισθεσίας της.

Η Κυρία Αεθόρδη ΒαΛμύρ.Έκτός τών είς τό πεζόν συγγραμμάτων της, ή κυρία Δεβόρδη Βαλμόρ έδημοσίευσεν ειδύλλια, ελεγεία, μυθωδίας, διηγήματα διά τά παιδία, μύθους, ποιήσεις ποικίλας κτλ.Έμπνεομένη μάλλον ύπό τής φιλίας και τής μητρικής καί υιίκής στοργής, ή ύπό τοΰ έρωτος, ή κυρία Δεβόρδη Βαλμόρ έξέφρασεν αρκετά έπι- τυχώς τα αίσδήματα ταϋτα είς τά ποιήματα της, έπιγραφόμενα Αί δύο ΦιΛίαι, *Η Μήτηρ, Ό Μι- 
χρός Αρθούρος τής Βρετονίας εις τήν Αύ.Ιήν 
τοϋ ιΡουεν, Τό δνειρον τοϋ τέκνου μου. Έν μικρόν έλεγεΐον πρό πα'ντων, οπερ άφιέρωσεν είς τά τέκνα της, είναι άξιον νά μνημονευδή ώς αποκύημα ψυχής μητρός συνετής, ειρηνικής, έγκαρτε- ρούσης είς δυστυχίαν, καί υπεραφωσιωμένης είς τά γλυκύτατα αυτής, ώς μητρός, καθήκοντα.Έάν ή κυρία Δεβόρδη Βαλμόρ περιωρίζετο πάντοτε είς τήν μετριέφρονα σφαίραν τών συγκινήσεων, αΐτινες φέρουν γαλήνην είς τήν καρδίαν, μόνον έπαί-

‘Β Κυρία Έ.Ιίςα Βοϊάρ.Ή Κυρία Έλίζα Βοϊάρ, δέν ύπήρξεν έκ τών παίδων έκείνων, οϊτινες έκ νηπιότητος δεικνυουσι θαυμασίαν τινά προδιάθεσιν πρός τήν μεγάλοφυίαν. Ή μήτηρ της, γυνή έμπορου τινός τοΰ Νανσυ, Πετί-Παίν όνομαζομένου , τήν έξεπαίδευσεν δπως ήρμοζεν είς νεάνιδα, δηλαδή τή ένέπνευσε τό αίσθημα τοΰ καθήκοντος, κα! τό τών οικιακών φροντίδων, αΐτινες είναι ή φυσική κλήσις τής γυναι- κός. Βραδύτερο» δέ ή νεάνις Πετι-Παΐν ώφειλε νά σκεφθή περί τοΰ μέλλοντος της, μετέβη είς Παρι

σίους, συστημένη ύπό τοΰ Κ. δ' Όσμόνδου επισκόπου τοϋ Νανσΰ, είς τήν αυτοκρατόρισσαν ’Ιωσηφίναν, ήτις έχορήγησεν αύτή σύνταξιν, έως ού δυνηθή νά την θέση διδασκάλισσαν είς τήν σχολήν τοΰ Σκουέν, ήτις ώργανίζεεο τότε. Άλλ’ ή Κυρία Πετί-Παΐν προωρισται δι’ άλλο μέλλον’ εικοσαετής ύπανδρεύθη άρ’/αιον τινά διοικητήν τώ» τροφοδοσιών, τόν Κ. Βοϊάρ, χίρον καί πατέρα δύο τέκνων, ώ» τό έν ή κυρία Αγαπητή Βοιάρτη, έμελλε νά γείνη μίαν ήμέραν ή κυρία Ταστύ (Tastu).

Άποσυρθεΐσα είς Choisy-le Roi άπό τοΰ πρώτου έτους τής υπανδρείας της, ή κυρία Βοϊάρ αφιέρωσε τό καιρόν της είς τήν αγωγήν τής θυγατοός της, ενασχοληθεϊσα είς τήν σπουδήν τής φιλολογίας, προς τήν όποιαν ήσθάνετο έαυτήν έλκυομένην ύπό ζωηρότατης κλίσεως' χωρίς δμως νά συναισθανθή καί φιλοδοξίαν τινά, έπειδή ή νέα γυνή πολύ' καιρόν κατ’ άρχάς άπεποιεΐτο νά δημοσιεύση τά φιλογικά της δοκίμια, καί ότε τέλος έχρεώστει νά υποχώρηση είς τάς ίπιμόνους παρακλήσεις τινων,. έζήτησε ν’άποφύγη τήν. δημοσιότητα διά τής άνωνύμου έκδόσεως τών πρώτων της έργων.'Οφείλεται είς τήν κυρίαν Βοϊάρ, μεταξύ πολλών ή ΙΙαρθϊνγ: τής Αρδουένης, παραδοσις Γαλατική, αί έπιίτο.ίαί περί τοΰ χα..1.1ωπισμοΰ των 
γυναικών, Αοχίμια περί τοΰ άργαίου Χορού, ή 

»■ Γυνή ή έ’ί έρωτες, σύγγραμμα έγκριθέν τω 1828 ύπό τής Ακαδημίας, ώς επωφελές είς τά ήθη. Συ»έγραψεν έπίσης πλείστας παραδόσεις τής Λο^- ^αίνης, είς δύο τόμους, έπιγραφομένους Μαντεύ- [ σατ?, Ο ρΰαζ τών μαργαριτών, ή Πρωταπρι.Ι'ά, παραδόσεις άρκετάς πολυάριθμους αγγλικών κα! γιρ μανικών συγγραφών, χωρίς νά είπωμεν καί περ! τής συνεργασίας της είς διαφόρους συλλογάς, έφη- μερίδας καί Έπιθιωρήσεις, ώς Οί 1 Εχατόν χαί Είς, 
αί *Ωραι τής έαπέρας, κτλ.Ή εύφυια τής κυρίας Βοϊάρ δέ» είναι πάντοτε 

ή αύτή’ ένίοτε τά ιστορήματά της στερούνται έπινοή- σεως διαφέροντος, τό ύφος της είναι δύσληπτον,άχρουν, άλλ'άλλοτε έπίσης διηγείται μετά χάριτος, λαμπρό- τητος καί συγκινήσεως. Μάς άρέσκει πρό πάντων τοΰ υφους της ή άπλότης, ή συστολή, τό κόσμιον, καί ή παντελής έλλειψις τής άνυποφόρου οίήσεως, ήτις άσχημίζει τά συγγράμματα πολλών κυριών συγγραφέων. Κατά δυστυχίαν, ή κυρία Βοϊάρ είναι ά- φροντις τών κανόνων καί τής γραμματικής, κα! μάλιστα, πρέπει νά τό είπωμεν, τής όρθογραφίας καί τής στίξε»;. Ή αμέλεια αΰτη έπεκτάθη έπ! τοσοΰτον, είς τάς τής Λο^αίνης παραδόσεις, παραραδείγματος χάριν, ώστε τό σύγγραμμα καταντά ώς έκ τούτου σχεδόν άκατανόητον. βΈπονται αί Λοιπαί βιοτραγίαι.'}

ΣΥΖΥΓΙΚΗ ΠΙΣΤΙΣ.
Τεμάχιόν 'Ιστορικόν.

Μετά| τόν θάνατον Έδουάρδου τοΰ Όμολ,ογητοΰ 
Βασιλέως τής Αγγλίας (τή 5. Ίαν. 1066), τό έθνος 
του, σεβόμενον τάς άρετάς τοΰ άνδρδς τούτου, δι’ 
ών έκέρδησε τήν εύνοιαν τών υπηκόων του, έπεν- 
θοφόρησεν Ήπείλουν δέ τότε τήν χώραν αίμα- 
τηρο! πόλεμοι· διότι πολλο! δυϊσχυρίζ οντο δτε εΐχον 
άπαιτήσεις έπ! τοΰ Θρόνου, έν οί; καί Γουλιέλμος 
δ Νόθος, Δούξ Νορμανδίας, άξιος ήγεμών και κα
ταχτητής. Ύπερελυποΰντο δέ οί Άγγλοι νά μετα
βώ σιν ύπό τήν κυριαρχίαν ενός άλλσεθνοΰς διότι οί 
θάνοι (είδος φεουδαλιστών) τοϋ κραταιοΰ έκείνου έ
θνους, διαϊώσαντες δτι ό Έδουάρδος πρό τοΰ θα
νάτου έκήρυξε τόν ομοεθνή του Άρόλδον, κόμητα 
τής Ούεσσεξίας, διάδοχον, οί Θάνοι, λέγω, έσπευ- 
σαν πάνδημε! νά τόν άναγορευσωσι βασιλέα, και αυ
θημερόν έτελέσθη έν παρατάξει ήτε κηδεία τοΰ άπο- 
θανόντος Βασιλέως κα! ή άνάρρησις τοϋ διαδόχου του, 
ήτις δεν άνεχαίτισε ποσώς τόν Δούκα τής Νορμανδίας 
νά συλλέξη πολυάριθρον στράτευμα ινα μεταβή είς τήν 
Αγγλίαν, οπού προέθετο νά ενίσχυση, διά τών οπλών, 
τάς απαιτήσεις του, τάς όποιας ένόμιζεν άναμφισβη- 
τήτους, κα! αΐτινες ένισχύοντο ύπό τής θρησκείας τοΰ 
δρκου. Προερρέθησαν ταϋτα, ινα λαβή ό αναγνώστης 
ιδίαν τινά τών γεγονότων καί τής έποχής τούτων, τά 
όποια προτιθέμεθα έν συντόμω νά ίστορήσωμεν. Ζώντος 
έτι’Εδουάρδου τοΰ Όμολογητοϋ κα! κατέχοντος τό σκή
πτρον τής Αγγλίας, ό Άρόλδος είς θαλασσίαν τινά έκ- 
στρατείαν, ΰποττήσνς μεγάλην τρικυμίαν, έ^ρίφθη ύπ’ 
αυτής έπ! τών παραλίων τής Γαλλιας, κα! έναυάγησε. 
Κατ’ έκείνην τήν έποχήν έζων έπ! τών παράλιων τούτων 
πολλά έθνη βάρβαρα, τά όποια άπήιουν έπιμόνως οϋ 
μόνον τά πράγματα τών ναυαγησάντων, άλλά καί αυτούς 
τούς ανθρώπους τούς καταφυγόντας έκεισε ινα σωθώσιν 
έκ τοΰ προσφάτου κινδύνου, έςηγόοασαν, καί τοι πλου
σίους, μέ υπέρογκα λύτρα Μεταξύ δέ τούτων ήτο κα! ό 
Άρόλδος, οστις ζωγρηθείς ύπό τοΰ Γουιρου ήγεμόνος 

: τοΰ Ποντιέρου, είς τήν ακτήν τοϋ όποιου διερράγη τό 
| πλοϊον του, έφυλακίσθη ΰπ’ αύτοΰ είς τό φρούριον τοΰ 
Βωραίνου. ’Εντεύθεν ωφελούμενος ό Γουλιέλμος έξη - 
γόρασε παρά τοϋ Γονίδου τόν άντιπαλόν του Αρόλδον 
τοϋ όποιου έγνώριζε» ήδη τάς έπϊ τοϋ θρόνου τής Αγ
γλίας απαιτήσεις του, κα! δεν τόν άπελυσε, παρ’ οτε
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i Άρόλδος τώ ύπεσχέθη ένόρκως, ζν. θά παραίτηση 
τάς άπαιτήσεις του έπ! τού Θρόνου, καί ότι θά συντελέση 
όσον ένεστι είς τήν άνάρβησιν τοΰ Γουλιέλμου, τόν ό- 
όποΐον άπό τοΰδε άνεγνώρισεν ώ; δεσπότην καί κύριον 
ό 'Αρόλδος. "Οθεν δολοφονηθέντος τοΰ Έδουάρδου, τοΰ 
οποίου τήν μνείαν έν άρχή έποιήσαμεν, καί έκλεχθέν- 
τος τοΰ Άρόλδου, ώς διαδόχου, ίπεμψεν δ Γουλιέλμος 
άπεσταλμένον τινά πρδς τδν βασιλέα διά νά τω ύπεν- 
θυμίση τδν όρκον, τδν όποιον ώρκίσθη. Ό δέ Άρόλδος, 
τώ άπήντησεν ότι έδωκε τήν ύπόσχεσιν ταύτην έξ άνάγ 
κης καί διά τής βίας, ότι, ή ένθρόνησίς του έπήγασεν έκ 
τής έλευθέρας έκλογής τοϋ λαοϋ' τελευταίου, έάν δ 
Νορμανδδς θέλει νά ένισχυση τάς άδικους άπαιτήσεις 
του διά τών όπλων, αύτδς θά δείξη τοΐς ύπηκόοις του 
πώς νά ύποστηρίξωσι τόν έαυτω έμπιστευθέντα θρόνον. 
Άμφότεροι οί ήγεμδνες κατενόησαν, ότι ούδέν μέσον 
ύπελείπετο εις διάλυσιν τής έριδος παρά τά όπλα. 
"Οθεν δ Νορμανδδς παρεσκευάσθη νά έκστρατεύση με
τά πολυαρίθμου στρατοΰ. Ούχ’ ήττον δέ καί δ ’Άγγλος 
βασιλεύς είς άμυναν· ουτος ήθελεν ήόηδδν καταστρέψει 
τά έχθρικδν στράτευμα, ένω έπεόιδάζετο έπί τής ξηρας· 
διότι τά έχθρικά πλοία έ^ρίφθησαν ύπδ τής τρικυμίας, 
τήδε κάκεΐσε, άν δέν ήναγκάζετο ν’ άπομακρυνθή τής 
παραλίας διά ν’ άποκρούση τδν βασιλέα τής Νορβηγίας, 
έλθόντα ένταϋθα ινα υποστήριξή μετά πολυαρίθμου 
στρατοΰ τάς άπαιτήσεις ετέρου αντιπάλου τοΰ Άρόλ
δου, ‘Η νίκη δέν ήτον άμφίρροπος, άλλ’ έκλινεν είς 
τδν άξιον ήγεμόνα Άγγλον, δστις, ένω μετ' άλλων 
ήγεμόνων έπανηγύριζε τήν μέλλουσαν νίκην είς εύωχίαν 
τινα, μανθάνει δι’ άπεσταλμένου έν εκείνη τή στιγμή 
φθάσαντος, ότι δ Νορμανδδς άπεβιβάσθη πανστρατιά 
έπί τής νήσου. Ό Άρόλδος δέν έβράδυνε νά συλλέξη 
στρατόν διά νά πολεμήση τδν Νορμανδόν· άλλά πριν 
έκστρατεύση κατά τών έχθρών έγκατέλειψε τήν ώραιο- 
τάτην άντινυμφευθεΐσαν νέαν, Έδήθ δνομαζομένην, 
είςτινα πύργον, μικρόν άπέχοντα τοΰ πεδίου τής μάχης, 
όπου έμελλε νά γίνη ή σύγκρουσις- Δέν δύναμαι νά 
περιγράφω πόσον δ άποχωρισμδς ουτος έλύπησε τούς 
δύο άδιασπάστους συζύγους, οιτινες έτρεφον άλλήλοις 
άγάπην ειλικρινή καί άμικτον δόλου. Ή στρατιωτική 
ίκανότης τοΰ Άρόλδου καί αί προηγούμενα: αύτοΰ 
νίκα:, έζωογόνουν τήν ψυχήν τής άπαραμυθήτου Έδήθ 
του, ήτις, άφ’ έτέρου συγκινηθεΐσα έκ προαισθήσεως 
αορίστου ειμαρμένης, δέν ήδυνήθη ν’ άναχαιτήση τά 
κρουνηδδν ρέοντα δάκρυα του, καθ’ ήν στιγμήν άπεχω- 
ρίζετο τοΰ φιλτάτου της, δστις ούδ’ αύτδς ήδυνήθη νά 
τήν παραμηθύση, καί τοι ύποσχεθεΐς αύτή ότι θά έπα- 
νελθη νικηφόρος. Είς τήν περί Άστυγγίαν μάχην έκρί- 
θη ή τύχη τής ’Αγγλίας, καί τά Νορμανδικά ξίφη καθ
υπόταξαν δλοσχερώς, τούς Άγγλοσάξωνας, ώςπερ ου- 
τοι πρό τινων αιώνων κατέστησαν ύποχειρίους τούς 
Π'.κτους καί τούς Βρεττανούς καί άλλους τής νήσου 
ταύτης κατοίκους. Είς τήν μάχην ταύτην έδειξεν δ 
Αρόλδος άνδρείαν άπαραδειγμάτιστον, καί άν βέλος 

τυχαίως ριφθέν προσηλωθέν δυστυχώς είς τδν ένα δ- 
φθαλμόν του, δέν τώ έπήγαγε τδν μετ’ ού πολύ έκ 
τής λύπης έπισυμδάντα θάνατον, τδ κράτος ίσως δέν 
ήθελε περιέλθει εις τήν κυριαρχίαν ένός άλλοδαποΰ. 
Μετά τδν θάνατον αύτοΰ, δύο έπίσημοι, κληρικοί Όσγό- 
δης Κνόπηςκα: Ελρϊκος δνομαζόμενος Cllildemaisler 
άμφότεροι άφιερωμένοι τώ άτυχεΐ ήγεμόνι των, έζή- 
τουν παρά τοΰ νικητοΰ, κατά προσταγήν τής μητρός 
τοΰ άποθανόντος Αρόλδου, τδ πτώμά του, ινα άποδώσω 

σι/ αύτώ τάς άνηκούσας έπικηδείους τιμάς. Ένταϋθα 
οί Ιστορικοί είσι διηρημένοι, οί μέν λέγουσιν, ότι έπέ- 
τρεψεν αύτοΐς ό Νορμανδδς,άνευ ούδεμιάς άντιστάσεως, 
νά έκβάλωσι τοΰ πεδίου τδ πτώμα, διά νά τδ ένταφιά- 
σωσιν ένθα έδει, οί δέ ούχί.
Μάταιαι δ’άπέόησαν αί έπανειλημμέναι αύτών άνιχνεύ- 

σεις,μή δυναμένων νά τδ διαστειλλωσι τών άλλων πτω
μάτων, γυμνωθέντων ένεκα τής άπλης·ιας τών νικητών, 
καί νά τδ γνωρίσωσι, διότι έν μέρει ήσαν ήκροτηριασμέ- 
να καί £υπαρά πάντα, έξ αιτίας τοΰ μετά τών πληγών 
άναμεμυγμένου αίματος, χυθέντος είς τδ πεδίου τής 
μάχης. ’Επανερχόμενοι οί δύο κληρικοί άπρακτοι καί 
κατηφεΐς διά τοΰτο πρδς τήν μητέρα τοΰ άποθανόντος, 
εις έξ αύτών διαλογιζόμενος καθ’ δδδν, ειπεν, ότι μόνη 
ή σύζυγος του ήδύνατο νά διακρίνη τδ πτώμα τοΰ προς- 
φιλοΰς της, διότι ή γυνή εις τήν διέγερσιν τών άλγει- 
νών συναισθημάτων της έχει τδ προαισθητικδυ κα: 
ύπέρ φύσιν. "Οθεν πεπεισμένος δ έτερος είς τδν διαλο
γισμόν τοΰ συντρόφου του, έπορεύθησαν άμφοτεροι εις 
τδν πύργον, ένθα, ώς προερρέθη, τήν είχεν έγκαταλεί- 
ψ·ι ό Άρόλδος. Ένταϋθα άφίνομεν τούς δύο κληρικούς 
και έπανερχόμεθα είς τδ προκείμενον. ,11 άγγελια τής 
ήττης και του θανάτου τοΰ μονάρχου είχε διαδοθή τά
χιστα είς απασαν σχεδόν τήν Αγγλίαν' άλλ ή Εδήθ 
δέν: έγνώριζίν εισέτι ούδέν· διότι οί οικείοι άποφεύγον- 
τες πάν δυσάρεστου συμδείηκδς δυνάμενον νά πρόκυψη 
έκ της δηλώσεως τοΰ θανάτου τοΰ Αρολδου τή άπεκρυ- 
πτον τκαύτην λυπηράυ είδησιν. Τοσαΰτην δ έτρεφευ ά
γάπην πρδς τον σύζυγόν της, ώστε μετά τήν άποχώ- 
ρησίν του κατελείφθη ύπδ μελαγχολίας, περίλυπος τε 
καί σκυθρωπή έπρόσμενεν άνυπομόνως τήν έπάνοδον 
τοϋ φιλτάτου της, είς ώρισμένην έποχήν, ής παρελθού- 
σης, διήνυσεν έτι μάλλον περίλυπος ολόκληρα ημερο
νύκτια έπί έξώστου, οθεν έφαίνετο ή οδός, δι ,ής ηλ- 
πιζεν άκόμη ότι θά έπιστρέψη δ σύζυγός της. Γπδ το- 
σαυτης άδημονίας κατείχετο τότε, ώστε πασαι αι παρη
γοριά:, αί ανακουφίσεις τών οικείων της μάταια: απέ. 
6α:νον, διότι αΰτη δέν έπαυεν νά όλοφυρηται, παρά 
μόνον οσάκις έζήτει πληροφορίας περί τοΰ συζύγου της. 
—Άφικόμενοι οί είρημένοι κληρικοί είς τδν πύργον 
καί ίδόντες όλοφυρομένην, έδίσταζον μεν νά πράξουν 
οτι προύτίθεντο, άλλά, λόγω θρησκευτικώ, άπεφάσισαν 
νά μή άφήσωσι τδ πτώμα άταφον. Η Εδήθ αμα 
ίδοΰσα αύτούς προσερχομένους, προειδεν τδ υπ αυτών 
λεχθη’σόμενον, καί αίφνης ώχρότης έκάλυψε τδ τρυφε
ρόν της πρόσωπον, σημεΐον βαθύτατης λύπης. Ιίαρά- 
δοξον ήτο τωόντι ότι ή τάλαιυα, δδηγουμένη δήθεν ύπδ 
άοράτου όδηγοΰ, όπερ έκαστος έννοεΐ, διευθυνετο ένθα 
κατέκειντο αί μεστά! αίματος έσθήτες τών υπέρ πα
τρίδος πεσόντων, έν οίς διέκρινεν έκ πρώτης όψεως 
τάς τοΰ φιλτάτου, έφ’ δν άτενισασα τά βλέμματά της 
έπροχώρει μέχρι τής εκκλησίας τοϋ 'Waltham θεμε- 
λειωθείσης υπό τοΰ άξιου έκείνου ήγεμόνος, καί έν ή 
έναποταμιεύθησαν μετά ταϋτα τά δστά του. Τά χρονικά 
έκείνης τής έποχής προστιθεΐσιν,ότι ή περίλυπος αυτή 
χήρα, τρέφουσα κα: μετά τδν θάνατόν του αιώνιον 
πρδς αύτδν άγάπην άπεσύρθη εις τι μοναστηριού, όπου 
άφιερωθεΐσα είς τδν αυστηρότερου θρησκευτικόν βίον, 
διήνυσεν ουτω τήν έπίλοιπον ζωήν άταράχως.

(Έκ τοΰ Ιταλικού)
θ. Α. Π.


