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rriziiTor βασιγκτών.
Έχ τοϋ Γαλλιχοΰ.

‘Τπδ Π. 1. Χα.Ιιχιοποΰ.Ιον.

( Συνέχεια ”ΐδι φυλλάδ. 91. ).

Ούδεις άλλος, εκτός τοϋ Βασιγκτώνος, βαβίσας όδόν 
εύθυτέραν, άναγορευθείς διά ψήφων πλειοτέρων, καί έ
χων σημασίαν μεγαλητέραν καί παρά πάντων αναγνω
ριζόμενων, ύψώθη ποτέ είς βαθμόν τοιοϋτον. Κατά πρώ
τον έδίστασε πολύ άν έπρεπε νά δεχθή τήν εξουσίαν. 
Παραιτηθείς τής διοικήσεως τοΰ στρατού, διεκήρυξε καί 
«λικρινώς ύπεσχέθη δτι θέλει ζήσε: έν ειρήνη καί δέν 
θέλεε άναμιχθή διόλου είς τά δημόσια πράγματα. Δυσ- 
κολώτατον τοϋ έφαίνετο νά μεταβάλη σκοπόν, καί νά 
θυσιάση τάς διαθέσεις καί τήν άνάπαυσιν του, έπιχειρών 
έργον, τοΰ όποιου τ’ άποτελέβματα έθεώρει πολύ αβέ
βαια, χαί ένεκα τοϋ όποιου έμελλεν ίσως νά καταχριθή 
ώς Ανακόλουθος καί φιλόδοξος. Ή συνέλευσις έβράδυνε 
''ά συνέλθη. Ό διορισμός τοΰ Βασιγκτώνος, άν χαί γνω· 
’ιός, δέν τοΰ είχεν ακόμη κοινοποιηθώ έπισήμως. σΤό 

κατ’ έμέ, έγραφε πρός τόν φίλον του Έββικον Κνδξ, 
θεωρώ τήν προθεσμίαν ταύτην ανατρεπτικήν. Σοΰ έξη 
γοΰμαι έμπιστευτικώς, διότι ό κόσμος δλίγην ίσως πί
στιν θέλει δώσει είς τούς λόγους μου, δτι καθ’ δλα μου 
τά βήματα πρός τήν έξουσίαν, θέλω φέρει εις τήν ψυ
χήν μου αισθήματα, ώ; έγγιστα Απαράλλακτα μ’ έκείνα 
τά όποια αισθάνεται δ κατάδικος, φερόμενος είς τόν 
τόπον τής τιμωρίας του. Τοσοΰτο δυσανασχετώ, αναγκα
ζόμενος, περί τά.τέλη ζωής έξαντληθείσης ολοκλήρου 
σχεδόν είς τάς δημοσιάς.φροντίδας, νά παραιτήσω δια
μονήν ειρηνικήν, διά νάβυθισθω είς πέλαγος δυσκολιών, 
ένώ δέν έχω ούτε τήν πολιτικήν έκείνην έπιδεξιότητα, 
ούτε τάς γνώσει|, ούτε τάς κλίσεις, ooat είναι άναγ- 
καΐαι είς τήν διεύθυνσιν τών δημοσίων πραγμάτων. » 
Λαβών τελοσπάντων τδ διάγγελμα τοΰ διορισμού του, 
άνεχώρησε. « Σήμερον, τήν ί 6 Απριλίου, ώραν δεκά- 
την, άπεχαιρέτησα τδ Μδντ-Βερνδν, Απεχαιρέτησα τόν 
ιδιωτικόν βίον, άπεχαιρέτησα τήν οικιακήν εύδαιμονίαν. 
Βεβαρυμένην έχων τήν καρδίαν άπδ άλγαινά αισθήμα
τα, τά όποια δέν δύναμαι νά έκφράσω, Ανεχώρησα, 
διευθυνόμενος εις τδ Νεοβόρακον, άφοΰ απαξ άπεφάσι- 
σα νά υπακούσω είς τήν φωνήν τής πατρίδος μου, καί 
νά υπηρετήσω αύτήν, άλλά μικρά ήτον ή έλπί; μου δ- 
τι θέλω δυνηθή νά έκπληρώσω δ,τι αύτή προσδοκά άπδ 
έμέ.» Ή όδοιπορια του ήτον αυτόχρημα θρίαμβος.
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Καί καθ' δδδν, κ»' είς τας πόλεις, δ λαδς συνέ$#υ 
επευφημώ* χαί εύχόμενσς αύτόν. Είσήλθεν είς τδ Νεο· 
βόρακσν, διηγούμενος ύπδ τών έπιτρόπων τής συνελβύ- 
σεως, καί φερόμενος έπί λέμβου, κοιφώς έστολισμέ- 
νης μέ σημαίας χαί παράσημα, χαί έχούσης, άντί κω
πηλατών, τριάκαίδεχα πρωράτας, έν δνόματι τών ισα
ρίθμων πολιτειών. Μεγίστη ήτον ή συ^οή τοϋ λαοϋ 
χαί είς τδν λιμένα καί είς τήν παραλίαν. 'Η έσωτε- 
ριχή δμως διάθεσις τοδ Βαστγχτώνος έμενε πάντοτε 
ή αύτή. «'Η άίνησις τών πλοίων, έγραφεν είς τήν εφη
μερίδά τΜ, αί σημαΐαι διά τών όποιων έχοσμοΰντο τά 
δίχρονα, cl ήχοι τής μουσικής, δ κρότος τών πυροβό 
λων, αί μέχρίς ούρανοϋ φθάνουσαι εύφημίαι τοϋ λαοΰ, 
ένώ Βίηρχόμην τήν προκυμαίαν, έπροξένησαν είς τήν 
ψυχήν μου άυγκίνησίν τιν» Αλγεινήν συνάμα χαί γλυ 
•ζείίν, διότι έσυλλογιζόμην τάς Αντιθέτους σχηνά,, τών 
όπόίων, μίαν ήμέραν ίσως, θέλω είσθαι θεατής, μ’ δ 
λας τάς προίπαθείας μου νά πράξω τδ καλόν. »

Πρδ ένδς χαί ήμίσεως σχεδόν αίώνος, είς τάς όχθας 
τοϋ Ταμέσεως, άπειρος έπίσης λαδς, παρόμοιαι εύρη 
μίαι χαί προίίαρασχευαί συνώδευσαν είς Βισμίνστερ 
τδν Κρόμβελ, άναγορευθέντα προστάτην τής Αγγλικής 
δημοκρατίας. «'Οποία συρροή άνθρώπων! δποΐαι εΰ- 
φημίαι!» έλεγαν οί χόλαχες αύτοΰ’ χαί δ Κρόμβελ ά
πεκρίνετο. « Ήθέλατε ίδεΐ πολύ περισσότερα, άν μ’έ- 
πηγαιναν νά μέ χρεμάσουν. »

Παράδοξος δμοιότης, χαί ένδοξος διαφορά μεταξύ 
τών αισθημάτων και τών λόγων άνδρδς μεγάλου, άλ
λά διεφθαρμένου, χαί άνδρδς μεγάλου, άλλ’ έναρέτου.

Ό Βασιγχτών ήσθάνετο διχαίως άνησυχίαν τινά διά 
τδ καθήκον τδ όποιον άνεδέχετο. *Αν ή άγχίνοια τοϋ 
συνετού άνδρδς εύρεθή ηνωμένη μέ τήν άφοσίωσιν τοϋ 
ήρωος, είς τήν ένωσιν ταύτην υπάρχει ή μεγαλητέρα 
τής άνθρωπότητος τιμή. Τδ έθνος, τδ όποιον ειχεν οδη
γήσει είς τήν Ανεξαρτησίαν του, καί τδ δποΐον τοϋ έ- 
ζήτει χυβέρνησιν, μόλις μορφωθέν, ύπέχυπτεν άμέσως 
εϊς τινα τών κοινωνικών έχείνων μεταπλάσεων, αί δ 
ποΐαι άποτελοϋν σχοτεινότατον μέν τδ μέλλον, λίαν 
δ’ έπιχίνϊυνον τήν έξουσίαν,

Πολλάχις έπανελήφθη, χαί έλόι Ανεξαιρέτως παρε- 
δέχθησαν, δτι είς τάς άγγλιχάς Αποικίας, πρδ τοϋ χω
ρισμού αύτών άπδ τής Μητροπόλεως, ή κατάστασις 
τής κοινωνίας χαί τών πνευμάτων ήτον ούσιωδώς δημο
κρατική, και 8τι τά πάντα έτειναν εις έδ νέον τούτο εί 
δος τής κυβερνήσεως.

Άλλ’ ή δημοκρατική κυβέρνησις δύναται νά διοική 
ση, ώς τωόντι έδιοίκησε, κοινωνίας διαφερούσας μεγά- 
λως μεταξύ των μία δέ χαί ή αύτή κοινωνία δύναται 
νά λάβη μεγάλας μεταμορφώσεις, καί μολοντούτο νά 
κυβερναται δημοκρατικώς.

Αί άγγλικαί άποικίαι έξηγήθησαν, ολαι σχεδόν έπί
σης, ύπέρ τής δημοκρατικής συντάξεως τής Πολιτείας. 
Καί είς τάς άρκτώας καί είς τάς μεσημβρινός έπαρ
χίας, ώς τήν Βιργινίαν καί τάς Καρολίνας, τδ Κονεκ 
τικουτ κα! τήν Μαάασσουσέτην, ή κοινή θέλησις ήτον 
μία καί ή αύτή περί τδ είδος τής κυβερνήσεως.

Καί δμως αί άποικίαι αυται διέφερον πολύ μεταξύ 
των, καί κατά τήν κοινωνικήν διοργάνωσιν καί κατά 
τήν κατάστασίν καί τάς σχέσεις τών κατοίκων αύτών, 
καί ή διαφορά αΰτη παρετηρήθη πολλάκις,

Είς τάς μεσημβρινός έπαρχίας, καί ιδίως είς τήν 
Βιργινίαν καί τάς Καρολίνας, κύριοι τών γαιών ήσαν

γενικώς οί μεγάλοι ι’διοκτήται, οϊτινες είχαν δούλους 
ή γεωργούς. Αί ύποκαταστάσεις καί τά πρωτοτοκεΐα 
διαιώνιζαν τάς οικογένειας. Ή έκκλησία ειχεν ιδίαν 
διοργάνωσιν, καί ήτον προικοδοτημένη. Αί πολίτικα! 
τής ’Αγγλίας θεσμοθεσίαι, στηριζόμεναι κυρίως είς 
τήν τιμαριωτικήν άρχήν , άπδ τήν όποιαν παρήχθησαν, 
διέτηρήθησαν έκεΐ, χωρίς νά λάβωσι κάμμίαν τροπο
λογίαν. Ή κοινωνική κατάστασις ήτον Αριστοκρατική.

Είς τάς άρκτωας έπαρχίας έξεναντίας, ώς είς τήν 
Μασασσουσέτην, τδ Κονεχτικούτ, τδ Νεοχαμσίρ, τδ 
Έοδεσλάνδ, κτλ. οί φυγάδες καθαρισταί μετέφεραν 
καί μετέδωκαν τήν δημοκρατικήν τραχύτητα καί τήν 
θρησκομανίαν. Είς τάς έπαρχίας ταύτας δέν υπήρχαν, 
ούτε δούλοι, οΰιε μεγάλοι ιδιόκτητα! έν μέσω πληθυσ
μού ύποδεεστέρου, καί καθείς ήδύνατο νά διαθέτη τήν 
περιουσίαν του βπως ήθελεν. Ή έκκλησία δέν ήτον κα- 
θιδρυμενη ίεραρχικώς και έν δνόματι τής έπικρατείας, 
Δέν ύπήρχαν κοινωνικά! υπέροχοι, Αναγνωριζόμενοι 
καί διατηρούμενοι δυνάμει τοΰ νόμου. Οί άνθρωποι ή
σαν άφωσιωμένοι είς τά έργα των καί είς τήν θείαν 
χάριν. Τδ πνεϋμα τής Ανεξαρτησίας καί τής ίσδτητος 
μετέβη άπδ τής εκκλησιαστικής τάξεως είς τήν πο
λιτικήν.

’Αλλά καί είς αύτάς άκόμη τάς μεσημβρινός αποι
κίας, δπου έπεκράτουφ αί άρχαΐ τών καθαριστών, αίτια 
άλλα, δλίγον παρατήρηθέντα, μετέβαλλαν τδν χαρα
κτήρα τής κοινωνικής καταστάσεως, κα! «τροποποιούν 
τήν άνάπτυξιν αύτής. Μεγίστη ύπάρχει διαφορά μεταξύ 
τοϋ θρησκοδημοκρατικοΰ κα! τοϋ πολιτοδημοκρατικοΰ 
πνεύματος. Τδ πρώτον οσον ζωηρόν, οσον άτίθασσον άν 
ύποτεθή, άντλεΐ δμως είς τήν πηγήν του, κα! διατηρεί 
είς τήν ένέργετάν του, ισχυρόν τι στοιχεΐον υποταγής 
καί τάξεως, καί τδ στοιχεΐον τοϋτο είναι τδ σέβας. Οί 
καθαριστα!, μ’ δλην των τήν φιλοδοξίαν, έπροσκύνουν 
κατά πάσαν ήμέραν ένα Κύριον, και υπέβαλλαν είς τήν 
έξουσίαν του τούς διαλογισμούς, τά αισθήματα και τάς 
πράξεις των· καί δταν είς τά παράλια τής ’Αμερικής 
δέν είχαν Αφορμήν νά ΰπερασπίσωσι τήν άνεξαρτησίαν 
των κατά τής ανθρώπινης έξουσίας, δταν αύτεκυβερ- 
νώντο ένώπιον τοϋ Θεού, τότε ή ειλικρίνεια τής πί
στεως καί ή αύστηρότης τών ήθών αυτών έπολέμουν 
τήν ^οπήν τοΰ δημοκρατικού πνεύματος πρδς τήν προ
σωπικήν άκολασίαν και τήν Αταξίαν. Αί κυβερνήσεις 
αύτών, τοσοϋτο έπιβλεπόμεναί ΰπδ τών πολιτών, καί 
τοσοϋτο εύμετάστατοι ούσαι, είχαν μολαταύτα στηρίγ
ματα ισχυρά, τά όποια καθιστανον αύτάς άκλονήτους, 
καί πολλάκις σκληρός είς τήν έξάσκησιν τής έξουσίας 
των.. Είς τάς οικογένειας των τοσοϋτο ζηλοτύπους οΰ- 
σας τών δικαιωμάτων αύτών, καί τοσοϋτο έχθρικώς 
διακειμένας πρδς τ.ασαν πολιτικήν πολυτέλειαν, πρδς 
πάσαν συμπεφωνημένην υπεροχήν, ή πατρική έξουσία 
ήτον ισχυρά καί λίαν σεβαστή. Αί υποκαταστάσεις καί 
αί ά'Λσοι διανομαί ήσαν άπηγορευμέναι· δ πατήρ δμως 
ήδύνατο νά διαθέτη Απολύτως τά ύπάρχοντά του, καί 
νά τά διανείμη κατ’ αρέσκειαν είς τά τέκνα του. ’Εν 
γένει ή πολιτική νομοθεσία δέν ύπέκειτο διόλου είς 
πολιτικά αξιώματα, άλλά διετήρει τδν τύπον τών αρ
χαίων ήθών. "Οθεν τδ δημοκρατικόν πνεϋμα, άν καί ΰ- 
περίσχυσε, περιωρίζετο δμως πανταχόθεν Απδ φραγ
μούς καί εμπόδια.

Έξ άλλου μέρους υλική τις αιτία, πρόσκαιρος μέν, 
άλλά κρίσιμος, ίπεσκίαζε καί έμπόδιζεν αύτδ νά κα- 
τασταθή κραταίόν. Είς τάς πόλεις ό πληθυσμός ήτον

μικρότατος. Είς τάς πεδιάδας, ό λαός συνεκεντροϋτο 
πέριξ τών μεγαλητέρων ιδιοκτητών, οϊτινες κοινώς ή
σαν οί άγροδόται καί οί άρχοντες συγχρόνως τού τό
που. Αί κοινωνικά! Αρχαΐ ήσαν δημοκρατικά!, Αλλ’ ή 
θέσις τών πολιτών πρδς Αλλήλους δέν ήτον τοιαύτη. 
Τά όργανα πρδς έφαρμογήν τών Αρχών έλλειπαν, Ή 
υπεροχή όπήρχεν είσέτι είς τάς άνωτάτας τής κοινω
νίας τάξεις. Άφ’ έτέρου δ Αριθμός, μικρός ών άκόμη, 
δέν -έδιδε μέγα βάρος είς τήν πλάστιγγα διά νά κλίνη 
εϊς τδ έν ή τδ άλλο μέρος.

Άλλ’ ή έπανάστασις, έπιταχυνασα τήν ώρίμασιν τών 
πραγμάτων, ώθησε πρδς τήν δημοκρατίαν τήν κοινω
νίαν τής’Αμερικής, ήτις ώρμήθη πρδς αύτήν σύσσωμος 
καί κατεσπευσμένη.

Είς τάς πολιτείας έκείνας, είς τάς δποίας τά Αριστο- 
κρατικά φρονήματα ΰπερίσχυσαν, ώς είς τήν Βιργινίαν, 
πολεμηθέντα, άμέσως κατεβλήθησαν Αί υποκαταστά
σεις κατηργήθησαν. 'Η ’Εκκλησία άπώλεσεν βχι μόνον 
τά προνόμιά της, Αλλά καί τδν έπίσημον έντδς τής έ- 
πικρατείας χαρακτήρα της. 'Η έκλογική Αρχή κατέ- 
κτησεν ολόκληρον τήν κυβέρνησιν. Τδ δικαίωμα τοϋ ψη- 
φηφορεΐν κατήντησε σχεδόν γενικόν. Ή πολιτική νο
μοθεσία, μή λαβοϋσα τροπολογίαν τινά ούσιώδη, έκλι
νε* δλίγον κατ’ δλίγον πρδς τήν ισότητα.

Ή δημοκρατική πρόοδος άπέβη μάλλον έπαισθητή 
καί είς τά πράγματα καί είς τούς νόμους. Είς τάς πό
λεις δ λαδς ηυξησεν δχι δλίγον, καί μέ τδν λαόν ηΰ · 
ξησε καί δ όχλος. Είς τάς πεδιάδας, πρδς δυσμάς, πέ
ραν τών Άληγανείων δρέων, μετανάσται έρχόμενοι με
τά σπουδής καί Αλληλοδιαδόχως, έσχημάτιζαν ή προ- 
ητοιμάζοντο νά σχηματίσωσι νέας Πολιτείας, έχουσας 
λαόν διεσπαρμένου, τυχοδιώκτην, παλαίοντα πανταχοΰ 
κατά τών στοιχείων τής φύσεως, καί τής θηριωδίας 
τών Αγρίων, ένώ καί αύτδς δ ίδιος ήτον ήμιάγριος, 
λαόν Αγνοοΰντα καί τούς τύπους καί τούς τρόπους κοι
νωνίας προοδευοόσης καί πολιτισμένης, καί κατεχόμε- 
νον Απδ τδν έγωΐσμδν τής Απομονώσεως κα! τών παθών 
του, λαόν τελοσπάντων τολμηρόν, Αγέρωχου, σκληρόν, 
παράφορον. Πανταχοΰ λοιπόν, τόσον είς τά παράλια, 
ώς κα! είς τά ένδότερα, κα! έκεΐ οπού δ πληθυσμός ή 
τον μέγας, ώς καί είς τά μόλις έκχερσωθέντα δάση, 
έν μέσω τής έμπορικής φιλοπονίας καί τοΰ αγροτικού 
βίου, δ Αριθμός, τδ άπλοΰν άτομον, ή προσωπική άνε- 

.· ξαρτησία, ή άρχαίτυπος ίσότης, δλα τά δημοκρατικά 
στοιχεία έμεγαλόνοντο κα! μετεδίδοντο, άναμιγνύμενα 
εις τά πράγματα τής έπικρατείας καί είς τάς θεσμοθε- 
σίας, καί κατελάμβαναν τήν θέσιν έκείνην, ήτις είχε 
προετοιμασθή είς αύτά. Αλλά μέχρι τής έποχής έκείνης 
δέν κατείχαν.

'Ωσαύτως κα! είς τήν νοεράν τάξιν ύπήρχεν ή ίδιά 
κίνησις, άλλά πολύ ταχυτέρα, ήτις παρέσυρε τά πνεύ
ματα, κα! αί ίδέαι ύπερεπήδων τά πράγματα. Καί είς 
αύτάς άκόμη τάς μάλλον πολιτισμένος Πολιτείας, κα! 
τάς μάλλον φρονίμους, αί άνατρεπτικώτεραι θεωρίαι ό
χι μόνον εΰρισκαν υποδοχήν, Αλλά καί ύπερίσχυσαν. 
Αί γαΐαι τών Όμοσπόνδων Πολιτειών, σωθεΐσαι άπδ 
τήν δήμευσιν τής Μεγάλης Βρεταννίας, διά τών προσ- ι 
παθειών όλων γενικώς τών πολιτών, πρέπει νά θεω · 
ρώνται ώς κοινή ιδιοκτησία όλων έν γένει. "Οστις τολ
μήσει νά προσδάλη τήν Αρχήν ταύτην, λογίζεται έχ- | 
θρδς τής δικαιοσύνης, καί είναι άξιος Αγχόνης. Πρέπει ■ 
·* Ακυρωθώσιν όλα τά χρέη, δημόσια καί ιδιωτικά, καί

1 νά καθιερωθώσι νόμοι αγροτικοί, τούτο δέ δύναται νά 
κατορθωθή διά χαρτονομίσματος, τδ δποΐον νά κοπή 
άνευ έγγυήσεως, και νά κυκλοφορή άναγκας-ιχώς. Τάς 
δημαγωγικός ταύτας πλάνας άπεδέχθη μέγα μέρος τοϋ 
λαοΰ τής Μασασσουσέτης, τοΰ Κουνεκτικούτ κα! τοΰ 
Νεοχαμσίρ, καί δώδεκα ή δεκαπέντε χιλιάδες άνδρών 
ώπλίσθησαν διά νά ύποστηρίξωσιν αύτάς. Τδ κακόν 
τοϋτο έφαίνετο τοσοϋτο δεινόν, ώστε δ στενώτατος φί
λος τού Τεφερσώνος, δ Μαδισών, άνήρ οστις έλογίσθη 
μετ’δλίγον ύπδ τοΰ δημοκρατικού κόμματος μεταξύ τών 
Αρχηγών του, έθεώρει καταστραφεΐσαν τήν άμερικανήν 
κοινωνίαν, καί μόλις ήδύνατο νά έχη περί αυτής έλπίδα 
τινά μικροτάτην.

Δύω δυνάμεις διατηρούν χα! αναπτύσσουν τδν βίον 
τών λαών, ή κοινωνική κατάστασις καί ή πολιτική δι- 
οργάνωσις αύτών, ήτοι αί κοινωνικά! έπι^ροαί, χα! αί 
δημόσιαι έξουσίαι. Τής τελευταίας ταύτης δυνάμεως 
έστερεΐτο ή νέα τής Αμερικής έπικράτεια πολύ περισ
σότερον άφ’ οσον έστερεΐτο τής πρώτης. Είς κοινωνίαν 
τοσοϋτο ταραχώδη, και είσέτι άσυναρμολόγητον, ή πα- 
λαιά κυβέρνησις ειχεν έκλείψει, ή δέ νέα δέν ειχεν ά
κόμη σχηματισθή. Άνέφερα Ανωτέρω τήν έξουδένωσιν 
τής συνελεύσεως, τοΰ μόνου τούτου δεσμού μεταξύ τών 
διαφόρων Πολιτειών, τής μόνης κεντρικής έξουσίας, έ
ξουσίας ήτις δέν είχε ούτε δικαίωμα, ούτε δόναμιν, καί 
ή όποια υπέγραφε μέν συνθήκας, διώριζε πρέσβεις, έ- 
προκήρυττεν δτι ή κοινή ώφέλεια Απήτει τοιούτους νό
μους, τοιούτους φόρους, τοιοΰτον στρατόν, άλλά δέν εί- 
χεν οικοθεν, ούτε νόμους νά δημοσιεύση, ούτε δικαστάς 
καί ύπαλλήλους πρδς έκτέλεσιν τών νόμων, ούτε φό
ρους διά νά πληρόνη τούς πρέσβεις, τούς ύπαλλήλους, 
τούς δικαστάς, οΰτε στρατόν διά νά είσπράττη τούς φό
ρους, κα! έπιβάλλη τδ χρέος είς τούς πολίτας νά σέ- 
βωνταΐ τούς νόμους, τούς δικαστάς κα! τούς ύπαλ- 
λήλους. Ή πολιχική κατάστασις ήτον πολύ περισσότε
ρον άσθενεστέρα, πολύ περισσότερον Αβέβαιος, τής κοι
νωνικής.

Τδ σύνταγμα έγεινε πρδς διόρθωσιν τοΰ κακού τού
του διά τής καθιδρύσεως Όμοσπόνδου κυβερνήσεως. 
Έκ τοϋ συντάγματος παρήχθησαν δύω τινά. 'Η κεντρι
κή κυβέρνησις άποκατέστη είς τδ έξής πραγματική, 
κα! συγχρόνως ύψώθη είς τήν περιωπήν έκείνην, ήτις 
τής ήρμοζεν. Έμεινεν αυτή έλευθέρα καϊ Ανεξάρτητος 
τών κυβερνήσεων τών Πολιτειών, έπετράπη είς αύτήν 
άμεσος έπ! τών πολιτών ενέργεια, άνευ τής μεσολαβή- 
σεως τών τοπικών έξουσιών, καί έξησφαλίσθησαν είς αύ
τήν τά Αναγκαία μέσα διά νά μεταβάλη τάς θελήσεις 
της είς πράγματα, είς φόρους, είς δικαστάς, είς ύπαλ- 
λήλους, είς στρατιώτας. 'Η κεντρική αΰτη κυβέρνησις 
ελαβεν έσωτερικήν διοργάνωσιν, στηριζομένην είς βά
σεις δρθάς^και άναλόγους· τά δικαιώματα και αί σχέ
σεις τών διαφόρων έξουσιών έκανονίσθησαν μέ πολλήν 
λογικήν Ακρίβειαν, κα! μέ γνώσιν έντελή τών όρων τής 
τάξεως κα! τής ζωτικής δυνάμεως τών Πολιτειών· του
λάχιστον τό σύνταγμα έκεινο έπέτυχε καθ’ ολα ταϋτα, 
προκειμένου λόγου περ: δημοκρατικής κυβερνήσεως, 
κα! τής κοινώνίας, τήν όποιαν έμελλεν αΰτη νά κυ
βερνήτη.

Συγκρινομένου τοΰ συντάγματος» τών δμοσπόνδων 
Πολιτειών πρδς τήν Αναρχίαν άπδ τήν δποίαν πα- 
ρήχθη, πρέπει νά θαυμάζη τις διά παντδς τήν σοφίαν 
τών αύτουργών αύτοΰ, και τής γενεάς ήτις έξελέξατο 
καί υπεστήριξεν αύτούς.
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Άλλά τά σύνταγμα, ψηφισθέν κα! δημοσιευθέν, ή- 
τον ακόμη λέξις κενή. "Εδιδε μέν τά μέσα πρδς κα
ταστολήν τοϋ κακού, άλλά τδ κακόν είσέτι ύφίστατο. 
Απέναντι τών παρά τοϋ συντάγματος τούτου νσμοθε- 
τηθεισών μεγάλων έξουσιών υπήρχαν άκόμη τά πρδ 
αύτοΰ γεγονότα, τά δποΐα άπετέλεσαν κατεπείγουσαν 
τήν ανάγκην του, υπήρχαν έπίσης τά έκ τών ιδίων 
τούτων γεγονότων παραχθέντα κόμματα, τά δποΐα 
ήθελαν τήν κοινωνίαν έδιχήν των, κα'ι αύτδ άκόμη 
τδ σύνταγμα έδικόντων, διά νά διατύπωσι καί εκείνην 
καί τοΰτο κατά τάς ίδέας των.

Τδ όνομα τών κομμάτων τούτων προξενεί κατά 
πρώτον έκπληξιν. Καί μολοντούτο, μεταξύ τών δ- 
μοσπονδικών καί τών δημοχρατικών, δέν ύπήρχεν ου
σιώδης τις καί άληθινή άντίθεσις. Εις τήν 'Ολλαν
δίαν, κατά τδν ΙΖ'. αιώνα, καί εις τήν Ελβετίαν έπί 
τών ημερών τούτων ακόμη, τδ δημοκρατικόν κόμμα 
είναι έκεινο τδ δποΐον έπροσπάθησε νά ένισχύση τδν 
δμοσπονδικδν σύνδεσμον, τήν κεντρικήν κυβέρνησιν 
τό δέ άριστοκρατικδν είναι έκεινο τδ δποΐον έπροστά- 
τευσε τάς τοπικάς κυβερνήσεις, καί υπεράσπισε τήν 
κυριαρχίαν αύτών, Ό λαός τής 'Ολλανδίας ύπεστή- 
ριζε τδν Γουλιέλμον τοϋ Νασσώ καί τήν άρχήν τοΰ 
Στατχοΰδερ (α), καταδιώξας τδν "Ιωάννην Βΐτ καί τούς 
προκρίτους τών πόλεων. Οί πεισματοδέστεροι έχθροΐ 
τής όμοσπονδικής κυβερνήσεως καί τής έξουσίας αύ
τής είναι οί εύπατρίδαι τοΰ Σχουΐτς καί τοΰ Ούρί.

Πολλάκις τά κόμματα τής Αμερικής, έχαρακτηρί- 
σθησαν διαφοροτρδπως. Τδ κατά τής 'Ομοσπονδίας 
κόμμα ιδιοποιείται τδ όνομα τοΰ δημοκρατικού κόμ
ματος, καί έθεώρει τδ άλλο ώς φιλομοναρχικδν ή 
μονοκρατορικδν, τδ δέ ύπέρ τής 'Ομοσπονδίας άπε- 
κάλει τούς αύτιπάλους του έχθρούς τής ένώσεως. Άν- 
τεγκαλοϋντο λοιπόν άμοιβαίως, καί τδ μέν έκατη- 
γόρει τδ άλλο ώς μοναρχικόν, τδ δέ έμέμφετο τδ 
έτερον ώς διώκον τήν άπομόνωσιν, τούτέστιν ότι άμ 
φότερα ήθελαν τήν καταστροφήν, τδ μέν τής δημο
κρατίας, τδ δέ τής 'Ομοσπονδίας.

Διαβολα: μανιώδεις, ή πολεμικά στρατηγήματα ή
σαν αί αντεγκλήσεις αΰται, διότι άμφότερα τά κόμ
ματα ήσπάζοντο είλικρινώς τήν δημοκρατίαν καί τήν 
συνένωσιν τών Πολιτειών. Τά ονόματα τά δποΐα τά 
κόμματα ταϋτα έδιδαν τδ έν πρδς τδ άλλο, χάριν 
αμοιβαίας δυσφηαίας, ήσαν πολύ περισσότερον ψευδή 
παρ’ δσον άτελεΐς καί άνάρμοστοι πρδς άλλήλους 
ήσαν οί πρώτοι αύτδν χαρακτηρισμοί.

Πρακτικώς, καί καθόσον άπεβλεπεν αμέσως τά 
πράγματα τής πατρίδος των, διεφώνουν μεταξύ των 
πολύ όλιγώτερον παρ’ όσον δέν έξέφραζαν τοΰτο, ή 
δέν τδ έσυλλογιζοντο, κυριευόμενα άπδ τά πάθη των. 
Είς τάς άρχάς και τάς διαθέσεις των υπήρχε ριζική 
τις διαφορά, ουσιώδης καί διαρκής. Τδ δμοσπονδικδν 
κόμμα ήτον συγχρόνως και άριστοκρατικδν, καί ήγά
πα τήν υπεροχήν τών άνωτέρων τής κοινωνίας τά
ξεων, ώ; καί τήν ίσχύν τής κεντρικής έξουσίας. Τδ 
δημοκρατικόν κόμμα ήτον συγχρόνως καί τδ κόμμα 
τοΰ τόπου, Θέλον συνάμα καί τδν αριθμόν ΰπερι-

(α) Slaihouder, ΐ Sladbouder, Ττποτκρτ.της κ Κυβερνχττ.ς. 
Sladhouderat, ά ίξουσία τοϋ Κυβερνήτου τούτου. Η άρχπ αϋ- 
ττ, εσυστάΟη χαί’ ον χρόνον αϊ Κάτω χώροι, άποτινάξασαι τόν 
'■σπχνιχόν ζυγόν, κνώβκσαν εϊ; ϊν Κράτος. 

σχύοντα, καί τήν άνεξαρτησίαν τών κυβερνήσεων τών 
Πολιτειών σχεδόν άπεριόριστον.

Τοιουτοτρόπως, μεταξύ τδ>ν είρημένων κομμάτων, 
έπρόκειτο περί τής κοινωνικής τάξεως, ώς καί τής 
πολιτικής, περί τής διοργανίσεως τής κοινωνίας καί 
τής κυβερνήσεως συγχρόνως. Ούτως, ολα τά μέγιστα 
καί αιώνια ζητήματα, ενεκα τών όποιων έταράχθη 
καί ταράσσεται δ κόσμος, καί τά όποια άποβλέπουν 
άλλο τι πρόβλημα, πολύ άνώτερον τής φύσεως καί 
τής τύχης τοΰ άνθρώπου, άπετέλουν τάς κυρίας άφορ- 
μάς τών διενέξεών των, καί έκαλυπτοντο ύπδ τάδ- 
νόματα αυτών.

Έν τώ μέσω τής ουτω πως θορυβούμενης καί μορ- 
φουμένης κοινωνίας, δ Βασιγχτών, ούτε φιλόδοξος ών, 
ούτε θέλων ν’ άπατα ίαυτδν, μάλλον δέ άπδ αί
σθημα καθήκοντος παρά άπδ εύχαρίστησιν κινούμε
νος, κα! μάλλον είς τήν άλήθειαν πειθόμενος. παρά 
έλπίζων είς τήν έπιτυχίαν, άνέλαβε τδ έργον · νά 
καθιδρύση έπί έϊραίων βάσεων τήν κυβέρνησιν έκεί- 
νην, τήν όποιαν νεαρόν σύνταγμα τήν προτεραίαν μό
λις είχε ψηφίσει.

Κυβερνήτης τής πατρίδος του άναδειχθεΐς, έφερε 
μαζί του είς τήν εξουσίαν τήν μεγίστην αύτοΰ ση
μασίαν, τήν όποιαν κα! άνεγνώριζαν καί παρεδέχον- 
το καί αύτοι άκόμη οί άντίπαλοί του. Άλλ’ άπδ τοΰ 
στόματος τοϋ ίδιου έξήλθεν δ σοφός ουτος λόγος. « Ή 
άτομική σημασία δέν άποτελεΐ τήν κυβέρνησιν».

Υφιστάμενης τής πάλης τών κομμάτων, δλίγον 
ένησχολεΐτο και είς αύτά άκόμη τά πράγματα, τά 
άφορώντα τήν κοινωνικήν διοργάνωσιν. Τά ζητήματα 
ταϋτα είναι σκοτεινά καί άφανή, καί μόνοι οί περί 
τήν φιλοσοφίαν καταγινόμενοι δύνανται καθαρώς νά 
τ' άποκαλύψωσι, αφού μετ’ έπιστασίας παρατηρήσωσι 
τάς κοινωνίας καθ’ δ) ας αύτών τάς ήλικίας.

Ό Βασιγχτών δέν είχε πολλάς γνώσεις θεωρητικάς 
κα! επιστημονικά;. Τδ 1787, προτού μεταβή είς τήν 
έν Φιλαδελφ α συντακτικήν συνέλευσιν, άπεφάσισε νά 
μελετήση, πρδς φωτισμόν του, τά συντάγματα τών κυ· 
ριοτέρωι δμοσπονδιών, αρχαίων τε καί νέων. Έκ τών 
σημειώσεών του φαίνεται οτι συνέλλεξε μόνον γεγο
νότα, βοηθούμενος άπδ τάς άπλουστέρας τοϋ νοός 
του γνώσεις, δλίγον δμως ήδυνήθη νά έμβατεύση τήν 
έσωτερικήν τών πολύπλοκων συνδυασμών φύσιν τών 
συνταγμάτων εκείνων.

Καί έκ φύσεως δ Βασιγκτών έκλινε πρδς τήν δημο
κρατικήν κατάστασιν τής κοινωνιίας παρά πρδς πάσαν 
άλλην οίανδήποτε. Είχε νοΰν μάλλον εύθύν παρά μέ- 
γαν, ήτον δίκαιος καί άτάραχος καί πλήρης αξιοπρέ
πειας, άλλ’ Ανεπίληπτος πάσης εμπαθούς καί άλαζό- 
νος άξιώσεως· μάλλον δ’ αγαπών τήν ύπόληψιν τοΰ 
κοινού παρά τήν έξουσίαν, δέν προσεβάλλετο ούτε ή- 
νωχλεΐτο διόλου άπδ τήν αυστηρότητα κα! τήν απλό
τητα τών δημοκρατικών άξ'.ωμάτων κα! ήθών, άλλ’ α
πεναντίας ευρισκεν αύτάς άρμοζούσας είς τάς διαθέ
σεις του, κα! ικανοποιούσα; τδ λογικόν του. Ολίγον 
έφρόντιζε νά έξετάζη, μετά τών δπαδών τοϋ Αριστοκρα
τικού συστήματος, άν σοφότερο: συνδυασμοί, κατατά
ξεις, προνόμια, τεχνητοί φραγμοί, ήσαν πράγματα α
ναγκαία πρδς διατήρησιν τή; κοινωνίας. Διήγεν ήσύ. 
χως έν τω μέσω λαοϋ ίσου κα! κυριάρχου, εύρίσκων έν
τδς αύτοΰ τήν νόμιμον δεσποτείαν του κα: υποβαλλόμε- 

| νος εί; αυτήν άνευ ούδεμιάς δυσκολίας.

Άλλ' όσάκις τδ ζήτημα μετέβαινεν άπδ τής κοινω
νικής τάξεως είς τήν πολιτικήν, όσάκις έπρόκειτο πε
ρί τής διοργανώσεως τής κυβερνήσεως, έκηρύττετο πάν
τοτε ύπέρ τής όμοσπονδίας, καί κατά τών τοπικών α
ξιώσεων, ώς καί κατ’ έκείνων τοΰ λαοϋ, δπαδδς τής έ
νώσεως καί τής ένισχύσεως τής κεντριχής έξουσίας πα- 

ρουσιαζόμενος.
1 πδ τήν σημασίαν τών άρχών τούτων άνυψώθη, καί 

ανυψώθη διά ν’ άγωνισθή ύπέρ τοΰ θριάμβου αύτών.
Αλλ’ ή άνύψωσίς του δέν ήτον νίκη κόμματος, καί 

διά τοΰτο ούτε έχάρη, ούτε έλυπήθη κανείς δι' αύτήν. 
Οχι μόνον τδ κοινόν, άλλά κα! αύτοι οί άντίπαλοί του 

έθεώρουν αύτόν έκτδς κα! ύπεράνω τών κομμάτων. 
<■ Ό μόνος άνθρωπος, ειπεν δ Ίεφερσών, όστις είς τάς 
Ομοσπόνδους Πολιτείας άπέκτησε τήν έμπιστοσύνην 
ίλών .. ,, οί λοιπο! όλοι, κομμστάρχαι μόνον είναι, 
κα! τίποτε περισσότερον, »

Άδιακόπως έδίωκε τδ ώραΐον τούτο προνόμιον: «’Ε
πιθυμώ νά διατηρώ τήν διάνοιαν κα! τάς πράξεις μου, 
αΐτινες είναι άποτελέσματα τοΰ διαλογισμού μου, έλευ
θέρας καί άνεξαρτήτους, ώς είναι έλευθερος κα! άνε- 
ξάρτητος δ αήρ· άν ή κακή μου τύχη τδ θέλη, νά τε
θώ έπί κεφαλής τής κυβερνήσεως, θέλω άναλάβη τάς 
ήνίας αύτής, χωρίς νά δώσω κανενδς είδους ύπόσχεσιν 
περί ούδενδς πράγματος. Ό,τιδήποτε καί άν δημοσιευ- 
θή περί έμοϋ, δέν θέλω άντεγκαλέσει ποτέ κάνένα, καί 
άμφιβάλλω άν Αποφασίσω ποτέ νά δικαιολογηθώ κάν. 
Όλα ταϋτα δέν χρησιμεύουν είς άλλο παρά εις τήν εύ- 
γλωττίαν. Οί άνθρωποι διαφέρουν μεταξύ των κατά τδν 
νοΰν, ώς διαφέρουν καί κατά τά πρόσωπα. Όταν είς 
τάς πράξεις των δρμώνται άπδ ειλικρίνειαν, τότε δέν 
δύνανται νά κατακριθώσι διά τάς ίδέας των, ώς δέν δύ- 
ναντα: κα! διά τήν μορφήν των. Αί διαφωνία: είς τήν 
πολιτικήν είναι αναπόφευκτοι, καί ίσως άναγκαΐαι μέ
χρι τινός. Άλλά λυπούμαι έγχαρδίως βλέπων άνδρας 
τινάς ευφυείς, οιτινες, άν κα! έχωσι πατριωτισμόν, και 
γενικώς όλοι ένα καί τδν αύτδν σκοπόν διώκωσι, κα! 
έπίσης είλικρινώς πρδς αύτδν βαδίζωσι, μολαταύτα δέν 
φαίνονται, δσον έπρεπε, άνεκτιχοί καί συγκαταβατικοί, 
όσάκις κρίνωσι περ! τών άμοιβαίων δοξασιών καί πρά
ξεων. » Άποστρεφόμενος τούς προσωπικούς διαπλη- 
κτισμούς, τά πάθη κα! τάς εισηγήσεις τών φίλων του,ώς 
και τών έχθρών του, έτήρει τήν διαγωγήν ταύτην ώς 
κανόνα τής πολιτικής του, κα! έδιδεν είς ταύτην τδ αλη
θινόν όνομά της, άποκαλών αύτήν πολιτικήν τοΰ μέ
σου δ ρ ο υ. (α)

Ή πολιτική αΰτη έχει πολλάς τάς δυσχερείας, και 
μόνη ή θελησις, δσον ίκανή κα! σταθερά άνύποτεθή, δέν 
αρκεί πάντοτε είς τδν βαδίζοντα τήν δδδν αύτής. Ό 
Βασιγκτών έπέτυχε, διότι κα! ό νοΰς κα! ό φυσικός 
χαρακτήρ κα! οί σκοποί αύτοΰ έκλιναν είς τήν πο
λιτικήν ταύτην. Δέν άνήχεν είς κάνέν τών κομμάτων 
τής πατρίδος του, καί οί συμπολΐταί του, κρίνοντες 
περί αύτοΰ τοιουτοτρόπως, έξεπλήρουν έργον άληθείας 
κα: δ:κα:οσύνης.

Εμπειρος καί δραστήριος ών, είχεν αποκτήσει εύ- 
θύτητά τινα είς τάς κρίσεις του, αξίαν θαυμασμού, 
άλλά δεν άπητει συστηματικώς ώστε αί γνώμαί του

(α) Πολιτικό; τι; άνάρ τϊ; Ελλάδος, ό'στι; β«*ρίίται ώ; 
«?««βιύβν τλν πολιτικήν τοϋ juste milieu, άπιχάλισιν αύτόν 
’οτλιτιχΐν τοϋ μ η δ « ν άγαν. 

νά ύπερίσχύωσι πάντοτε. ’Ελεύθερος πάσης πρόκα- 
ταλήψεως, δέν ύποχρεοΰτο ποτέ νά συμμορφωθή μέ 
κάμμίαν προεξηγηθεΐσαν άρχήν. Όθεν δέν ήτον ά- 
πότομος είς τάς κρίσεις του, άλλ’ ούτε άνεδέχετο 
άγώνας φιλοτιμίας ή άντιζηλίας νοεράς. Όσάκις έ- 
νίκα, οι άντίπαλοί του δέν έθεώρουν τήν νίκην του 
ώς σ τ ο ί χ η μ α τδ δποΐον έχασαν, ούτε ώς κα
ταδίκην γενικήν. Έθριάμβευεν όχι έν δνόματι τής υ- 
περοχής τοΰ νοός του, άλλ’ έν δνόματι τών πραγμά
των αύτών καί τής άνάγκης.

Άλλ’ δ θρίαμβός του δέν ήτον γεγονός άνευ ή- 
θικότητος, δέν ήτον άπλοΰν αποτέλεσμα έπιδεξιότη- 
τος, ή ισχύος, ή τύχης. Θεωρίαν κάμμίαν δέν ήκο- 
λούθει, άλλ’ ήτον άφωσιωμένος είς τήν άλήθειαν, 
και είχεν αύτήν ώς γνώμονα τής διαγωγής του. Δέν 
έδίωκε τήν νίχην ίδέας τινδς κατά τών πρεσβευόν- 
των τήν έναντίαν ιδέαν· άλλ’ ένήργει πάντοτε ύπέρ 
μόνου του συμφέροντος καί μέ μόνον τδν σκοπόν τής 
έπιτυχίας. Πάντα δέν έπραττεν άν δέν ένόμιζεν δτι 
είχε δίκαιον. Όθεν τά έργα του, τά όποια δέν είχαν 
συστηματικόν τινα χαρακτήρα, δυνάμενον νά ταπεινώ- 
ση τούς άντιπάλους του, είχαν μολοντούτο χαρακτή- 

■ρα τινά ήθικδν, έπιβάλλοντα είς αύτούς τδ σέβας.
Είχε προσέτι ό Βασιγκτών πεποίθησιν ίσχυροτάτην 

είς τήν έξαίρετον Αφιλοκέρδειάν του. Ή Αρετή αυτή 
είναι λαμπάς φωτεινοτάτη, είς τήν όποιαν οί άνθρω
ποι εύχαρίστως έμπιστευονται- είναι δύναμις μεγίστη, 
ήτις ίλκύει τάς ψυχάς, και έξασφαλίζει συγχρόνως 
τά συμφέροντα, ώστε νά μή προσφερθώσι ταϋτα δλο- 
καύτωμα, μήτε νά χρησιμευσωσιν ώς όργανα, είς προ
σωπικούς καί φιλοδόξους σκοπούς.

Ή πρώτη αύτοΰ πραξις, δ σχηματισμός τοΰ υ 
πουργείου του, ήτον ή έναργεστέρα άπόδειξις τής ά- 
μεροληψίας του.

Έκάλεσεν είς τδ ύπουργεΐον τοΰτο τούς ακολού
θους τέσσαρας άνδρας * τδν Άμιλτώνα και τδν Κνδξ 
έκ τοΰ Όμοσπονδικοΰ κόμματος, τδν Ίίφερσώνα καί 
τδν 'Ρανδδλφ έκ τοΰ δημοκρατικού. Ό Κνδξ ήτον στρα
τιώτης τίμιος, άλλ’ άνήρ μέτριος κα! ευμεταχείρι
στος· δ 'Ρανδδλφ, ήτον άστατος είς τάς κρίσεις του, 
δλίγης πίστεως άξιος, καί όχι όλωα διόλου άνεπιλή-- 
πτο» διαγωγής. Ό Ίεφερσών κα! δ Άμιλτών, άνδρες 
άμεμπτοι, ειλικρινείς, ζηλωταΐ, ικανοί, ήσαν οί Αλη- 
θεΐς Αρχηγό! τών δύω κομμάτων.

( ’Axo.lov&ei /

------ lUioaggs»·.------

Ο ΑΛΗΘΗΣ ΦΙΛΟΣ.
Ύπό Άλ: Δουμά.

Άν τις νυκτοπλάνη; εραστής διέβάινεν εις τάς 
ίύωμετάτό μεσονύκτιον, τήν εορτήν τής Άγ: Ευ
λαλίας, είς τήν γωνίαν, ένθα συναπαντώνται ή όδό ς 
τών Νηστευτών καί ή τής ’Ατραπού, θόρυβος έκκωφαί- 
νων μουσικών σαλπίγγων ήθελε τόν κάμει νά στρέψη 
τούς όφθαλμούς πρός τήν διυτέραν όροφήν οικίας έ-
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— 462 -έκ Σαρδίου λίθου πλε'ις έπαιζε» έπΐ στρογγύλης κοιλίας, τόν ήγγιξεν έλαφρώς μέ τόν δάκτυλο».— Πώς ? εΐσθε έδώ κύριε βαρώνε' τί μοί έλεγε λοιπόν ή θυγάτηρ μου ; άνέκραξεν δ τό» Σάρδιον λίθο» έχω».— Εξακολούθησε, κύριε, τί σοί έλεγεν ή Κ. θυγάτηρ σου; είπεν δ βαρώνος, έξεγερθείς αίφνιδίως τής ναρκώσεώς του άπό τή» άπότομον ταύτην έρώ- τησιν.— Έ ί μοί έλεγεν οτι άνεχώρησας χωρίς νά έν- θυμηθής τήν άντόρχησιν, ήν σοί ύπεσχέθη.— ΤΙ έκαμε λοιπόν ή μνήμη μου είς τή» δεσποσύνην Βιστερμάννου καί τήν κατηγορεί ούτως.Ό Κ. διστερμάννος έσκέφθη μίαν στιγμήν διά νά άνακαλύψη τί έκαμεν ή μνήμη τοΰ νέου βιρώ»ου είς τήν θυγατέρα του* θέλων δέ νά άποκριθή καί μή έχων τί νά είπη,περιέπλεξε φράσεις τινάς καί έτιλείωσε ταύ- τας μέ πλατΰν γέλωτα.— Δύο ώραι είναι άφ’ δτου ζητώ τήν δεσποσύνην Ευλαλίαν, ύπέλαβεν δ βαρώνος, άφοΰ δ’ άπέ- καμα άναζητών ενεδρεύω είς τήν είσοδον τής στοάς ταύτης, ώς πειρατής είς τήν είσοδον στενού τίνος, ίνα καταλάβω τή» δεσποσύνη·? Ευλαλίαν, άμα ήθελε διαβή εντεύθεν.— Πολύ ήθέλετε ίκόμη ένεδρεύει, άπεκρίθη ήδη δ Κ. Βιστερμάννος, ή Ευλαλία εΐνε είς τή» κυανή» παστάδα παρά τή μητρί αυτής, άλλά σπεύσα- τε, ή όρχήστρα δίδει τό σημεϊον.—· Εύχαριστώ, άνέκραξεν ό βαρώνος καί διευ- θύνθη πρός τήν κυανήν παστάδα μέ ύφος άνθρώπου, άπαγωμένου είς τήν φυλακήν μεταξύ δύο διχαστικών υπαλλήλων.— Φαίνεται, διελογίζετο, ότι άπήτησα άντόρ- χησιν άπό τήν δεσποσύνην Βιστερμάννου. Ό διάβολος νά μ’ έπάρη άν ένθυμούμην τι περί αύτοΰ! Έψεύ- σθην σχεδόν δμοίως μέ ύπουργόν, καθ’ ή» ήμέραν ή βουλή τω κάμνει έπερωτήσεις' άλλά διά τί πάλιν νά μέ βιάσου» νά έ»θυμηθώ πράγμα, τό δποϊον τόσον είλικρινώς έλησμόνησα!Καθ’ ήν στιγμήν δ νέος, τόν όποιον πρό δλίγου ό Κ. Βιστερμάννος έκάλεσε βαρώνον, έφάνη είς τήν κυανή* παστάδα, ή δεσποσύνη Βιστερμάννου περιέφερε περί έαυτήν βλέμματα ανήσυχα.Έπτά ή οκτώ νέοι, όλοι διαφόρως προσκλινεϊς πρό αύτής, άντεποιοΰντο τήν τιμή» τοΰ νά άντικατα- στήσωσι τόν άπόντα συγχορευτήν της. Ήδη δ εις αύτών έλαβε τό άκρο» τώ» δακτύλων τής νεάνιδος, δτε αΰτη άποσυρασα ζωηρώς τήν χεΐρά τη:, άνέκραξεν;— Εύχαριστώ, άξαδελφέ μου, ιδού δ Κ. Δουφρένιος.:Τό βλέμμα, δ τόνος τής φωνής, ή χειρονομία τής ί δεσποσύνης Βιστερμάννου, έδιδον είς τούς λόγους της δύναμιν, ήτις ήδύνατο πάντα άλλον νά μαγεό- ση πλήν τοϋ βκρώνου Δοαφρενίου, διότι ήτο πλέον τι ή απλή ευγένεια' καί δμως δ βαρώνος ευρίσκετο

πί τοΰ προσώπου τήί δποίας υπήρχε πίναξ έχ λευκόφαιου κηρωτού παν ίου, ίφ ου ήσαν γιγραμμένα ταΰτα:« X. Δ. Βιστερμάννος υίός καί άνεψιός έχ Μ άλωσης »» Τά παραθύρια, δπόθεν έξήρχοντο αί συμφωνία! αύται τών σαλπίγγων, ήχτινοίόλουν ώς χά- μινοι iv χαιρώ νυχτός· σπιαί μαϋραι διήρχον- το έμπροσθεν τών διαφανών λάμψεών των, πε- τώσαι iv τω μέσω τών περιστροφών τών βαλλι-1 σμών, είς δέ τό μήκος τοΰ πεζοδρομίου άπό τής μιας άκρΔςτής όδοϋ μέχρι τίς άλλης, σειρά όχημά- ΐ των μέ άμαξηλάτας ύπνώττοντας, άνέμενον τό τέλος τοΰ χοροΰ, ου δ θόρυβος άντήχει καθ’ όλην τήν συνοικίαν.Τήν στιγμήν τούτην ίμαξά τις, έξ έχείνω» τάς οποίας οί 'Αγγλοι χαλοΰσι Βρούγαμ, έφθασεν δρμη- τιχώς έρχομένη έκ τοΰ προαστείου τών ’Ιχθυοπωλών χαί ίστάθη έμπροσθεν της άνεωγμένης θύρας, όπισθεν τής δποίας έχασμώντο ο! ΰπηρέται. Ένώ δέ δ ίππος έμύχθιζεν άνορθών τήν θαλεράν χαίτην του, νέος τις χατίβη άπό τοϋ δχήματος και ρί- ψας τό παλετό του (μανδύας ισπανικός) *ίς τό» πρό δλίγου καταβάντα τής έδρας ίππότροφόν του, άνέβη έλαφρώς τά δύο δροφώματα καϊ είσήλθεν έν τω οί- κω τών Κ.. Κ. X. Δ. Βιστερμάννων υίοΰ χαί άνε- ψιοϋ.Οί πλεΐστοι τών προσκεχλημέ >ω» «νεχώρου» ήδη, άλλ’ οί μένοντις ήσαν έτι τόσοι, ώστε δέν Δπαιτεΐ- το ολίγωκρος τών τριών τέταρτων τίς ώρας χρόνος εις τόν έπιτηδειόνερον κολυμβητήν διά »ά μετα- βή άπό τόν πρόδομον είς τόν άπέναντι μαχρυ»όν θάλαμον, ένθα οί παίζοντες τό βίστ (Wist) έμάχοντο άγρίως καί σιωπηλώς. Ύπηρέται κρατούντες δίσκους, εις παραμυθίαν καί άναψυχήν τών έξηντλημέιων χορευτών, περιεστρέφοντο δυσχερώς έν τώ μέσω του ανθρωπίνου έκείνου ωκεανού, τοΰ άκαταπαύστως συγ- κυκωμένου άπό τήν ίδιότροπον πόλκαν.Χάρις είς τήν θορυβώδη συγχυσιν τής ώρας έ- κείνης, δ νέηλυς είσήλθεν απαρατήρητος μέχρι τής θύρας στοάς, ένθα, ώς περιηγητής κικοπιακώς, έ- σιαθη.’Από τής θύρας ταύτης ήδύνατο νά βλέπη έν ταΰτω τήν τε αίθουσαν, έν ή έγίνετο δ περισσότερος χορός, καί τό μέρος ένθα ήσαν συνηγμένρι οί δ- χνηροί παντός είδους χαί φύλου' οί αείποτε του- τέστι γέροντες, συμβολαιογράφοι καί αί ούδέποτε γυναίκες έπίκληροι χεΐραι (donairieres). Ό θόρυβος τών ιδιαιτέρων συνδιαλέξεων ένούμενος μέ τήν ταραχήν τών όρχουμένων, έβόμβιι είς τό ρεμβώδές του ους, χωρίς ούτος νά προσεχή είς τούς διακεκομμένους λόγους, ών οί ψιθυρισμοί ήεουοντο πέριξ αύτοΰ.Ένώ έθεώρει χωρίς νά βλέπη, έχων τάς χεΐρας εσταυρωμένος έπί τοΰ στήθους του, τήν ράχιν του έστηριγμένην έπί τοϋ τοίχου, καί τόν ένα πόδα έπί τβυέτέρου, κύριός τις φέρων χρυσά δίοπτρα, υπενδύτην λευκόν Χαί άλυσιν ώρολογίου,-τοΰ όποιου ή 

είς τοιαύτη» τοΰ πνεύματος διάθεσιν, καθ’ ήν ούτε βλέπει τις, ούτε έννοεΐ.Μολοντούτο έχαιρέτησετήν δεσποσύνην Βιστερμάννου, έζήτησε διά βραχέων συγγνώμη» δτι έβράδυνε, τή προσέφερε τόν βραχίονα καί ιίσήλθον άμφότεροι είς τήν παστάδα, ένθα οίχορευταί ήσαν πεπυκνωμένοι ώς οί μεστωμένοι στάχυες είς τούς άγρούς.Τότε δέ ή βοή τής ορχήστρας, οί λαμπροί ήχοι τών όρειχαλκίνων οργάνων, δ θόρυβος καί ή συγχίνησις τοϋ χορού, άπέσπασαν τόν βαρώνο» Δουφρένιον άπό τόν ρεμβασμόν του καί είς τά χείλη τής δεσποσύνης Βιστερμάννου έπανήγαγον τό ένεκα τής ψύχρας σοβαρότητος τό συγχορευτοΰ της φυγαδευθέν μειδίαμα.Καθ’ ή» στιγμήν αί τελευταία! τής μουσικής σομ- φωνίαι κατέπαυον καί τά ζεύγη έλυον τούς είς τίν χορόν συνδεδεμένους βραχίονάς των, ή άνθοδέσμη τής δεσποσύνης Βιστερμάννου έξωλισθησε τών χειρώ» της καί κάλυξ ψόδου άπεσπάσθη αύτής.Ό Κ. Δουφρένιος έκυψε γοργώς χαί τό άνέλαβε.— Τά έλαβα καί τά, φυλάττω, είπε μέ τόν έπιπό- λσιον έκεΐνον τρόπον, δν έχουσιν όλοι οί χορευταί είς τάς δρχήσεις.— Όχι, ύπέλαβε ζωηρώς ή Εύλαλία' έπειδή ήξεύρω οτε δέν λαμβάνεις τίποτε, σοί τό δίδω.Καί τοΰ χαμοκεράσου μάλλον πορφυρόεσσα άπήλθε ταχεία ώς έλιφος.Ό δέ Κ. Δουφρένιος επανήλθε βραδέως είς τήν σκοπιάν του, συστρέφων μεταξύ τών δακτύλων του τό άνθος, τό δποϊον ήγνόει πως είχε λάβει, δτε χειρ τις προσήγγισεν αίφνης τήν έδικήν του.—· Λοιπό»! φίλτατε μοι Όσκαρ, τί φρονείς περί τής δεσποσύνης Βιστερμάννου ; τόν ήρώτησε νέος τις ξανθός, κλινών πρός τό ους του.— Έγώ ! άπεκρίθη δ Όσκαρ μέ ύφος άνθρώπου, είς ον προτείνεται έρώτησις μωρά.— Ναι, συΙ— Άλλά, τί διάβολον θέλεις, αγαπητέ μοι Λέων, νά φρονώ περί αύτής.— Ό, τι θέλεις φρόνει καί μετέπειτα είπέ καί (ίμέ τήν σκέψιν σου· βλέπων δέ τις τό έκπεπληγμέ- νον ΰφος σου, ήθελε» έκλάβει δτι έρχεσαι άπό τήν Κίναν καί δτι έγώ σοί δμιλώ Ίαπονικά.— Μά τή» άλήθειαν, δέν σκέπτομαι τίποτε.— Τόσω χειρότερα.— Καί διατί; άν έχωμεντήν άδειαν νά έρωτήσωμεν;— Διότι τό τίποτε δέν άξιζει τίποτε, ή δέ δεσποσύνη Βιστερμάννου άξίζει κάτι περισσότερον.— Ίσως· άπεκρίθη ψυχρώς δ Όσκαρ.— Τώρα δά δμιλεΐς ώς ‘Ρωμαίος αύτοκράτωρ- καί δμως πρό μικροΰ ώμίλεις ώς έρωτικός Θύρσις.— Πρό μικροΰ έγώ έχόρευα.— Τότε δ χορός είχε λοιπόν δίκαιον.— Ά! άγαπητέ μοι Αέων, άν καί ήσαι ύπο- γραμματεύς είς τό υπουργείο» τών έξωτε^ϊκών, ίέν πιστεύω δτι είναι τόσον άνάγκη νά λαλής ως πρωτό- κολλον μέχρι καί τών παστάδων τοϋ Κ. Βιστερμάννου, 

εμπόρου Άλσακινοΰ. ’Εξηγήσου λοιπόν, ιέ παρακαλώ.■ — Μάλιστα.— Κ’ έγώ άκούω.— Άλλά πρώτον συγχώρησόν με, άγαπητέ μοι Όσχαρ, νά αρχίσω τήν έκθεσίν μου δι’ένός νέου έρωτή- ματος. Πώς ευρίσκεις τήν δεσποσύνην Βιστερμάννου ;— Δέν είν’ άσχημος, άπεκρίθη δ Όσκαρ.—- Αδιη ή άπόκρισις άν τή» ήκουαν, ήθελε κάμει δλην τήν οικογένειαν νά τά χαλάση μαζή σου, ώστε θά προσέξω νά μή τήν είπω είς κανένα.—— Εύχαριστώ.— Θά εύχαριστήσης άργότερα- άλλ’ έ» πρώτοις 
βλέπεις καλώς τήν δεσποσύνην Βιστερμάννου.— Έκατοντάκις μέχρι τοϋδε τήν ειδον.— Διακοσιάκις ίσως· άλλ’ άφεύκτως δέν τήν γνωρίζεις.Ό Κ. Δουφρένιος ύπεχώρησε» είς τού; λόγους τοϋ φίλου του Λεοντος καί έστρεψε τήν κεφαλήν πρός τό μέρος ένθα ήτον ή δεσποσύνη Βιστερμάννου.Τήν στιγμήν ταύτην ή Εύλαλία, γυρίζουσα τόν αγκώνα έπί τίνος εστίας, έμάδει βραδέως μίαν ανθοδέσμην, συνομιλούσα μέ μίαν τών φίλων της. Ή άνετος έκείνη θέσις της ηΰξανε τήν κομψότητα τοϋ άναστήματός της καί τήν ωραιότητα τών λευκοτέρων τοϋ άλαβάστρου χειρών της.Ό Όσκαρ έθεώρησε στιγμάς τινας αύτήν.— Λέγω δτι είναι χαριεστάτη, άν Οέλης, έπανέ- λαβε χωρίς νά άποστρέψη άπ’ έκεινης τούς δφθαλμούς.•— θέλω δ,τι είναι.— Έστω, είναι χαρίεσσα, χαριεστάτη καί τι περισσότερον, μετά ταΰτα ;— Μετά ταΰτα, ιδού’ ή εκ μετάξης αύτή χόμή, τό γλυκύ οώτό καί ^εμβώδες πρόσωπόν της, οί μεγάλοι έχεΐνοι όφθαλμοί της, δ ύπό τό βαμβακόπτιλον έ- ξαφανιζόμενος ποΰς της, δλη αύτή ή νεότης,ή άθωότης, ή χάρες καί δλα τά θέλγητρα ταΰτα, γνωρίζεις έπί τίνος στυλοβάτου στηρίζονται; έπί ενός εκατομμυρίου !— Τωόντι δ στυλοβάτης είναι ούκ δλίγον εύά- ρεστος καί τερπνός είς ακοήν.— ’Αληθινά;— Επρεπε νά ήμαι άνόητος άν έφρόνου» άλλως.— Ό Όμηρος αύτό:, δστις ήτο μέγας δνοματο- θέτης, μόλις ήθελε δυνηθή ν’ άπαριθμήση τάς δέσμας τών καλλικότων, καί μαδαπολαμίων, καί ίακονάτων, καί κοτονάδων, καί μνινλινών, καί ίνδιανών, καί άλλων υφασμάτων τών έν Άλσάκη κατεστευασμένω», δσα κλείει έντ|ς αύτής ή μικρά έκείνη χείρ.— Ό ‘Ομηρικός σου κατάλογος τών δεσμών είναι άμίμητος.— Λοιπό», άν θέλης, ή μικρά χειρ καί παν δ,τι αΰτη περιέχει είναι ίδικά σου.— ‘Ομιλώ σαφώς;— Τόσον σαφώς, ώστε εξεπλάγην είς έμέ νά τυχωσι τόσα! <— Εις σέ.— Πράγματα, φίλε μου, φέρε πράγματα, άπο- δείξεις,ώς λέγουσιν αί έφημερίδες τής άντιπολιτεύσεως.



— 464 — — 465 —
— Καί θέλαις άλλην άπόδειξιν άπδ τδ ενέχυρο» 

τδ όποιαν κρατείς είς την χεΐρα καί τούς λόγους οΐ- 
τινες τδ συνώδευσαν.

— Α ! βλέπω είσαι άπ’ έκαίνους, οϊτινες άναγι- 
νώσκουσιν εποποιίαν δλην είς εν μειδίαμα καί τραγω
δίαν είς εν βλέμμα. Ex μέρους μου, σέ βεβαιώ δτι 
δέν βλέπω εις τδ πλήθος τών φράσεων, αΐτινες ακού
ονται είς τδν χορόν, ειμή σειράν λέξεων κατά τδ μάλ
λον ή ήττεν εΰαρέστως συνδεδεμένων, άλλ ουδέποτε 
πράγματα.

— Είσαι μετριόφρων. Άλλ’ έπειδή θέλεις καί άλ
λα δείγματα, ιδού...

— Λέγε.
— Είσαι βαρών»; καί έχεις εισόδημα 10,000 λί

ρας κατ’ έτος.
— Τδ πρώτον μέρος τής προτάσεώς σου είναι 

ακριβές* άλλά δέν είμαι βέβαιος άν χα! τδ δεύτερον 
ήναι έπίσης.

Ό Λέων πρδς ταϋτα έμειδίασε.
— Τέλος πάντων θέλεις τάς έχει, ύπελαβεν.
— Βέβαια, άπεκρίθη δ 'Οσκαρ στενάξας.
— Έκτδς τούτου είσαι εισηγητής τοΰ συμβουλίου 

τής έπικρατείας καί άπδ τήν διοικητικήν ταύτην μάζαν 
γίνονται είσηγηταί διά νά έχωσι τδ δικαίωμα νά γί- 
νωσι καί νομάρχαι.

— Ελπίζω.
— Κάγώ είμί βέβαιος περί τούτου* ό θεΐός σου, 

δ πατρίκιος τής Γαλλίας, δέν συμπεριλαμβάνεται είς 
τδν νέον ύπουργικδν συνδυασμόν ;

— Μάλιστα.
— Ή Δεσποσύνη Εύλαλία Βιστερμάννου γενομένη 

σύζυγός σου θέλει είσθαι βαρονίς,δπερ είναι κολακευτι- 
κώτατον είς κόρην έχουσαν τόσα μαδαποΛάρια' θά 
συχνάζη είς τούς χορούς τής αύλής, θά φίρη μαζή 
καί τήν μάμαν της* δ γάμος τής Ευλαλίας μέ τήν 
νομαρχίαν σου, άνοί {tt, είς δλην τών χονδρών αύτών 
έμπορων τήν οικογένειαν, τάς πύλας κόσμου, τδν δ
ποΐον φαντάζονται λαμπρότερον μέν τοϋ Έλδοράδου, 
μαγικώτερον δέ τών κήπων τής Άρμίδας, φαιδρό- 
τερον δέ τής νήσου τής Καλυψοΰς. Σέ τδ λέγω* 
είσαι προορισμένος διά τόν Μηνύτορα* ή κυρία Βι
στερμάννου θά λέγη λαλοϋσα περί σου* « ‘Ο γαμβρός 
μου ό νομάρχης. > Διά τής έπι^οής σου θέλεις κρε
μάσει εν κομμάτων έρυθράς ταινίας είς τήν κομβιο- 
δόχην τοΰ Κ. Βιστερμάννου, έπϊ προφάσει τοΰ ότι θά 
κατασκευάζη τά υφάσματα ατινα πωλεΐ* καί έπειτα 
λέγεις δτε θά σοϊ άρνηθή τήν θυγατέρα του ! ή άν- 
θρώπινος μωρία, καθόσον γνωρίζω, δέν έδωσεν άκόμη 
τήν παραίτησίν της!

— Άληθή θά ήσαν ταϋτα, δπέλαβεν δ Όσκαρ, 
δστις ειχεν άκούσει άνευ γέλωτος τήν μακράν περίο
δον τοΰ φίλου του Δέοντος, δτε, άν ήθελέ τις νά με- 
ταχειρισθή ώς κερδοσκοπίαν τήν άγαθήν ταύτην καί 
άφελή μωρίαν, τής δποίας τόσον μετέχουσιν αί πρά
ξεις τών άνθρώπων.

— Καί μετέπειτα, έξηκολούθησεν δ Λέων, δσ-πς 
έξήπτετο έπί μάλλον καί μάλλον δμιλών, δλη ή οι

κογένεια σέ λατρεύει* μάτην άποποιεΐσαι ίσχυρογνω- 
μόνως τά δείπνα, είς ά σέ προσκαλεΐ Βιστερμάννος ό 
πατήρ* διότι συνεχώς έπαναλαμβάνει τάς προσκλήσεις 
του. ‘Η Κ. Βιστερμάννου έξίσταται έρωτικώς είς τήν 
τομήν, καί τδ χρώμα τών υπενδυτών σου καϊ γνω
ρίζει έκαστος τϊ σημαίνουσιν αί έκστάσεις αυται, γι
νόμενοι άπδ πενθεράν. Κάμε, κάμε ταχέως τήν ά- 
πόφασιν καϊ πλέον δέν σοϊ μένει άλλο ειμή νά προσ- 
διορίσηζ τήν ήμέραν τοΰ γάμου.

— Ολα αύτά είναι καλά, ειπεν δ Όσκαρ μέ 
βαθύν στεναγμόν, άλλ’ είναι αδύνατον.

— Διά τί;
‘Ο Όσκαρ έκλινε πρδς τδν Λέοντα ζωηρώς, και 

τω είπε λέξεις τινάς είς τδ ου;.
— Α! διάβολε! άνέκραξεν δ Λέων.
‘Ο Οσκαρ έσιώπησε καί έσεισε θλιβερώς τήν κε

φαλήν. ‘Η δέ μορφή του έφαίνετο λέγουσα* β Τί θέ
λεις νά κάμω ! Τετέλεσται!»

— Αύτή, ΰπέλαβεν δ Λέων, είναι ιστορία, ής 
ούδέ λέξιν έγνώριζον. Άλλά πώς τδ πράγμα διέ- 
τρεξεν;

‘Ο Όσκαρ ύψωσε τούς ώμους.
— Ε ί τί έξεύρω κ’ έγώ; είπέ με σύ διά τί δ άνε

μος πνέει, καί διά τί ή βροχή πίπτει; Ευρέθην αί
φνης έμπεπτωκδς είς τήν ύπόθεσιν ταύτην, ώς τδ 
πτηνδν είς τήν παγίδα, ήρχισε καί θέλει τελειώσει 
χωρίς νά γνωρίζω πώς.

— Είπέ μοι τούλάχιστον πώς συνέβη, ώστε έγώ 
νά μή μάθω ούδέν περί τούτου.

— Πολλοί άγώνες τεράστειοι διπλωματίας άπη - 
τοΰντο διά νά κρύψω τδ μυστήριον τοϋτο άπδ πάντα 
δφθαλμόν* άν δ υπουργός τών έξωτερικών έγνώριζέ 
τι περί αύτοΰ, ήθελεν άμέσως μέ διορίσει πρέσβυν. 
Αλλά μόλις παρέλθουν τρεις εβδομάδες, τά προάστεια 

τής πόλεως θά γνωρίζουν τήν ιστορίαν ταύτην καλ
λών έμοΰ.

— Κα! δέν δύνασαι λοιπόν ν’ άπαλλαχθής; ή- 
ρώτησεν δ Λέων, σόρων τδν Όσκαρ είς μονήρη τι»ά 
κοιτώνα ένθα ήδύναντο νά δμιλώσιν έλευθέρως.

— Ά ! πώς φαίνεσαι δτι δέν τήν γνωρίζεις διό
λου ! ανέκραξε» δ Όσκαρ πεσών έπ! ανακλίντρου. 
‘Η Άγάθη δέν έχει μώμον είς τήν ώραώτητα.

— Όποια άπιστία !
— Είναι ώς δ κισσός, πνίγει πα» δ,τι περιπλακή, ό 

έρως της μέ εμποδίζει νά άναπνεύσω.
— Καϊ σέ άγαπα λοιπόν πολύ ;
— Μέ άρπα πολύ, τίς νά τδ πιστεύη ; τήν ά- 

πηντησα έν εσπέρας μετημφιεσμένην είς τδν χοοόν 
τοϋ Ποικίλου θεάτρου* ακούεις; τοΰ Ποικίλου θε
άτρου !

— Φεΰ!
— Είναι δύο έτη έκτοτε καί ιδού είκοσιτέσσαρες 

μήνες άφ’ δτου ειμεθα δμοΰ.
— Είναι πολύ.
— Είπέ μάλλον αιώνιον.
— ‘Η Ακαδημία τών έπιστημών άπομνημονεύει 

τοιαΰτα παραδείγματα μακροβώτητος, άλλά δέν τά 
πιστεύω.-— Τό πράγμα καταντά γελοΐον, άλλά τδ κακόν ?έν περιορίζεται έως εδώ .... Ιδού τρεις ή τέσσα- ρες μήνες άφ' otou ή αύτή στέγη μας στεγάζει.Ό Λέων έσταύρωσε τάς χεΐράς καί ύψωσε τά βμ- μστα είς τδν ουρανόν.— Είς τήν αρχήν, έξηκολούθησεν δ Όσκαρ, αΰτη χετώκει τήν νέαν όδόν τοΰ Άγ. Γεωργίου καί έγώ τήν όδόν τοϋ Έδλέρου* τδ πράγμα ήτο χόσμιον καί Jiv είλκυε τήν προσοχήν τοΰ συμβουλίου τής επικράτειας. Άλλά μίαν ήμέραν ίλησμόνησε νά ένοικιαση οικία», άφοϋ παρήτησε τήν πρώτην!— ’λ! θεέ μου !

— ‘Η αβουλία αΰτη ....— Σύ, άνθρωπος ειλικρινής, δνομάζεις τοϋτο ά- ίονλίαν ;— Ά ! ή μηγανουργία αΰτη, άν θελης, έφερε τήν Αγαθήν είς τήν όδόν τοΰ Έδλέρου.
— Κα! έμεινεν έκεΐ;— Διάβολε ! έπρνπε νά τήν άφήσω είς τήν θύραν;
— Δέν βλέπω τι άτοπον.— Τότε ήθελεν είσέλθει άπδ τό παράθυρον.— Καί διατί πάλιν νά κάθεσαι είς τά χαμηλά ;
— Αστειεύεσαι, Λέων, καί δέν τό επιθυμώ τόσο» πολύ.— ‘Ομιλώ σπουδαίως, ώς τραγικός ύποκριτής* αλλά, φίλτατέ μοι Όσκαρ, πρέπει ν’ άπαλλαχθής 

έπ’αύτδν τδν πειρασμόν δπωσδήποτε.— Είναι άδύνατον* δέν μέ άφ;νει. Ή Άγάθη έχει γλοκύτητα άμεταβληων κα! εύγίνειαν άσύγκρίιον. Προλαμβάνει τάς επιθυμίας μου δλας* ήθελε νά άνα- χωρήσγ) και έγώ νομ ζω τήν εμπόδισα.— Άφρων!— Τί τά θέλεις* έλεγε συνεχώς ότι έπεθύμει νά ίνειχιάση τδ ά>ωθεν τοΰ κατωγαίου δρόφωμα οικίας, χιιμένης έν τη δίω τοϋ Βωγυράρδου.— Όιαν έλεγε νά ύπάγη τόσον μακράν, έδείκνυεν δτι δέν έπεθύμει ν’ άπομακρυνθή όλως διόλου.— Νομίζεις ;— Βεβαίως.— Τω όντι, είναι δυνατόν* έπειτα τήν ήγάπω* άκόμη.— Όποιαν ήλικίαν έχεις, Όσκαρ ;—- Είκοσιεννέα ετών.•—’Ιδού, ή καρδίασου μένει δπίσω δύο πενταε τηρίδβς- είναι έκκαιδεκαέτις ή καρδία σου.•— Δέν πταίω είς τοϋτο έγώ κα! δέν είμαι ύπεύ- ^*ος. ‘Η Άγάθη έβουλήθη, άκοντος έμοΰ, νά προξε- *Ί3·η τήν εύδκιμονίαν μου καί έπέτυχεν δλίγον εϊς τάς Χθώτας ίβδομαδας* άλλ’ άμα εννόησα δτι ή εύδαιμο- ’Λ αΰτη έκινδύνευε νά γείνη διηνεκής, ίφριξα είς τήν Ίασιν μου.— Ιδού ?ν τών συμβάντων έκείνων, τά δποϊα προ- *·λοΰσι τήν αυτοχειρίαν. Δυστυχή Όσκαρ !
— Ό,τι θέλω, τό κάμνει* ή Άγάθη είναι δλη μέ-ΤΟΜ Δ'. (Φυλλάδ. 92.)

λι καί γάλα . ·. άλλά καϊ ούδέν πικρότερον τών «τ
ούτων σακχαρικών.— Καί δαπανηρότερου ένταύτώ.— Αληθές! ή Αγαθή δέν είναι μέν άσωτος, έξ εναντίας μάλιστα* άλλά τί δύναται τις νά αρνηθή είς γυναίκα, ήτις ουδέποτε ούδέν εζήτησε ;— Καί τοϋτο ιό γνωρίζουν αϊ δέκα χιλιάδες φράγκα τοΰ εισοδήματος σου.— Τό γνωρ’ζουν τά κεφάλαια* επειδή τά εισοδήματα ούδ' ίπρόφθασαν νά τό παρ/τηρήσουν. Κα: μ’ δκα ταϋτα, τί έχω νά νή μεμφθώ ; Άν εκείνη, ύ- πώπτευεν δλίγον τήν αμηχανίαν μου, ήθελε πωλήσει όλους τούς στολισμούς της καί ήθελε μέ δανείσει χρήματα.

Ο Λέων έσεισε τήν κεφαλήν.— Ιδού αφιλοκέρδεια, ήτις μέ τρομάζει* προτιμω- τέρα θά ήτο» δ λίγη κακία.Ό Όσκαρ ίστέναξεν.— Άκόμη έξαμηνος τοιαύτη αρετή, προσέθεσε» ύ Λέων, καί είσαι έξώλης.— Άλλά διά νά άποχωρ'σθώ άπό τήν Άγάθην απαιτείται κάποια αιτία, ε»ω έγώ ούδέ πρόφασιν έχω.— ’Αν δέ τήν έγκαταλειψη; άτλώς, άφί>ων τά έπιπλα είς τό δωμάτιο», τή/ κυρίαν εις τόν κοιτώνα της καί τήν κλειδί είς τήν θύραν ;— Θά μαθη πάραυτα τήν αιτίαν.— Καθώς καταλαμβάνω δέν έγεύθης ποτέ τάς μυστηριώδεις γλυκύτητας τώ» τοιούτων ενώσεων. ‘Ο έρως τής Αγαθής είναι τοΰ δρειχάλκου άδαμας*ότερος. Ούδέ βήμα κάμνω χωρίς νά εΰρω είς τούς πόδας μου τήν άλυσσν τοΰ έρωτός της, ής τήν άκραν, δσον υιακράν και άν εϋρίσκωμαι, κρατεί μέ τήν χεϊρά της. ’Ιδού, το εσπέρας άκόμη τοϋτο ήλθον είς τόν χορόν, ένα άπο- φύγω . .. είχε» ήμικρανίαν, νευρισμούς .... έκεΐνο τό όποιον αϊ μάμμαι μας ώ/όμαζον άλλοτε υστερικά. 'Εκλατε βλεπουσά με άναχωροΰντα, καί έβιασθην νά έπιστρτψω πρός αύτήν τό μεσονύκτιον ίνα τής σφίγ- ξω τήν χεΐρα καί ήσοχάσω τήν αόριστον άνησυχίαν της μέ άορίστους λόγους.— Άδιάφορον . . . άνήμην έγώ είς τήν θέσιν σου, πάντα ήθελα κάμει μίαν δοκιμήν.— Άλλά γνωρίζεις ότι μέ τούς κυανοΰς όφθαλ · μούς της καί μέ τήν δμοίαν μέ άγγελον έξωρισμένον φυσιογνωμίαν της, ή Άγάθη είναι γυνή, δυναμένη νά μέ διώξη παρ’ όλο|ς τοΐς έν Γαλλία καί Άλσάκη Βισ- τερμά·νοις, νά λειποθυμήση πρό τών ποδών τής οίκο- δεσποίνης, και άν ή χρεία τό καλέση, νά φαρμακευβή καί ένώπιον τών συγγενών.— Λοιπόν αύτή είναι δαίμων κα! 2χι άγγελος.— Νυμφεύθήτι λοιπό» μετά τοσοΰτον σκανδαλώδη σκηνήν! 01 έμποροι τής όδοϋ Άτραποΰ δέν έχουσιν όρεξιν προνανή δί ανθρώπους έμπνέοντας τόσον αγρια πάθη. Ό Κ· Βιστερμάννος ήθελε προσφέρει δλίγον ^οδόξυδο» είς τήν Άγάθην μου, κα! ήθελε διατάξει νά έλθη μία καλή άμαξα, όπου θά μας έκλειαν λίαν φιλοφρονώ; καί τούς δύω, τδν ένα πλησίον τοΰ άλλου, 2α».



— 466 — — 467— Ιδού! πάλιν τήν έκτυλίσσεις. "Ηθελα νά ήξεύοω τί περιέχει λοιπόν αύτό τό βρωμόχαρτον!— Είναι περί τοΰ Μολδο-Βλαχικοΰ ζητήματος.— Τί είναι;— Είναι εν ζήτημα έσπαργανωμένον, τό όποιον αί εφημερίδες τών Παρισίων άναλικνίζουσι.— Διά νά τό άποκοιμίσωσι;— Βέβαια.Ό Όσκαρ έδεσε τήν εφημερίδα είς τήν γωνίαν τή; ές·ίας,έσκάλευσε τό πϋρ,έφερε τάς πτύχας τοΰ ίματίου του είς τάς κνήμας του, έξέτεινε τούς πόδας παρά ij έστίφ καί παρετήρησε τό εκκρεμές, ού τό κεκρυμμένοι έλατήριον ήχει τόν μο»ότονον αύτοΰ τόνον, δστις προηγείται τής κρούσεως.— Ένδεκα ωραι! ανέκραξε, καί ό ’Ιούλιος δέν έφάνη.Ή Άγάθη έθεσεν έπί τής πινακοθήκης έν σινικό» σκιΰος, τό όποιο» άπέμαξε καί ένατένισεν έτι τοΰ εκκρεμούς.— Μόλις ένδεκα ώραι, είπε- δέ» είναι δά τόσο» «ρτ«· t .
— Άλλ’ έλησμόνησας οτι έπρεπε νά έλθη είς τό; δέκα ήμισυ;— Τωόντι. . . μήπως είναι ασθενής ;—‘Ο ’Ιούλιος έχει σιδηράν υγείαν, καί δύναται νέ φιλονεικήση μέ τόν Ναπολέοντα, τόν ίστάμενσν έπί τής Βενδομείου στήλης. Στοιχηματίζω ότι θά κοιμαιει ύπνον έλαφρόν.— Ίσως αν διαβαίνω», έμβήκεν είς τής Κ. Φ . .· ήτις χθές είς τό μελόδραμα είχεν όλίγην ημικρανία», καί ό Ιούλιος τήν έβλεπε μέ ένα κάποιον τρόπον ...— Μέ όποιον ;—·Ώχ! Μέ εκείνον, τόν όποιον έχει, δστις έπιθο· μει νά φιλιωθή μέ τινα άνθρωπον.. . .— Αύτός;, —· Καί διά τί, μήπως αύτός είναι διάφορος τώ»άλλων;— Δέν γνωρίζεις λοιπόν τόν ’Ιούλιον !— Πως ; Μήπως τάχα είναι έξ όρειχάλκου ώ; τό άγαλμάτιον τοΰτο, η έκ φαρφουρίου ώς ή κού/λ» αΰτη ;— Δέν ήξευρω* §ν μόνον έξευρω ότι δέν είναι ί< τών κοινών ανθρώπων" ή καρδία του είναι ώς βαυκϊ- λιο», έν ω παν τό κατατιθέμενον θνήσκει.Ή Άγάθη ήοχισε νά γέλα, καί:— Νομίζεις ότι δέν άποτίνει ό,τι τω δανείζουσι’, ύπέλαβε.— Καί τί θέλεις νά απότιση, καλέ! αύτός εί ,γη άνήροτος. ίνήν, ήτις έσπειρε πολύ έπί τής χέρσου ταύτης γί καί δέν ήουνήθη νά θερίση τίποτε.— Πώς γίνεται! άνέκράξ»» ή Άγάθη, άποστίλβον σα τούς βοστρύχους τηο.— Άλλά δέν πταίει αύτός" διότι α! γυναίκες

και δέν ήθελα βλέπει πλέον τήν Ευλαλίαν, είμή κατ’ οναρ.Ό Λέων έτυμπάνιζε μά τδ άκρον τών δακτύλων του έπί τής αύλαίας, άκούων τόν Όσκαρ" ήθελε τις είπει ότι έζήτει μέσον διεκφυγής τοΰ φίλου του έκ τής δέσεως ταύτης, τήν όποιαν έγέννησε μέν ή τύχη, έετερέωσε δέ ή έξις. ’Επί τινας στιγμάς οί δύο φίλοι δι ετήρησαν σιωπήν· άλλ’ ό Όσκαρ άνέλαβε τόν λόγον μέ φωνήν πολύ έντονωτεραν :— ’Ιδού, φίλτατε μοι Λέων, ή ανάγκη, ήτις μ’ δλον τόν πρός αύτήν έρωτάμου, ιεέ κάμνει σχεδόν νά τήν βδε- λύττωμαι- ύπάρχοοσι στίγμαί, καθ' ας τήν μισώ. Δέν ύποφέρω νά μ’ έχη υποδεδουλωμένον μέ τάς χάριτάς της. Είπε περί τής καρδίας μου 5,τι θέλεις, τοΰτο είναι- καί ό συλλογισμός δέν δύναται τι ποσώς νά με- ταβάλη. Είναι δ λογισμό; τού ^ιψοκινδυνεύοντος μέλλοντος μου, τοΰ κωλυόμενου ένεστώτός μου, τής κα- ταστρεφομένης ελευθερίας μου, άγνοώ" θέλεις μοί εί- πεΐ ίσως ότι είναι καρπός τής φυσικής άχαριστίας τοΰ ανθρώπου, σύμφημι" άλλά πάντοτε είναι αληθές ότι δυσανασχετώ, βλέπων έαυτόν δεδεμένον μέ τοσοϋτον ισχυρούς δσον καί αοράτους δεσμούς. Ά ! πρόφασιν! άς εύρισκα μίαν πρόφασιν! έδιδα ολα τά λείψανα τής περιουσίας μου ! τουλάχιστον τότε ήδυνάμην νά τήν φύγω' άλλά τώρα είναι αδύνατον- ένω μάλιστα ούδέ εν άμάρτημα τή ευρίσκω. Καί αύτό τό όποιον σοΐ λέγω, κανείς άλλος δέν τό γνωρίζει, μολονότι άλλος τις πρό σοΰ άνεκάλυψε τάς σχέσεις μας.— Ά! είπεν ό Λέων, άνυψών τήν κεφαλήν, άλλος τις έσχισε τδ κάλυμμα τής άγνωστου ευτυχίας σου !— Ναϊ... ό Ιούλιος Δερβ.ώ, δ νηπιόθεν φίλος μου, καθ' έκάστην έρχεται είς τόν οικόν μου, καθ' έκαστη» βλέπει τήν Άγάθην καί μέ νομίζει εύτυχέ-στα τον.— Πώς! ανέκραξε» ό Λέων, θλίβων διά τή; χειρός τόν βραχίονα τοΰ Όσκαρ, έχεις φίλον και εκείνη δέν σέ προδίδει;Ό Όσκαρ έθεώρησεν άσκαρδαμυκτί τόν Λέοντα καί μειδίαμα λεπτόν έπήνθη έπί τών χειλέων του.— "Εχεις δίκαιον, είπε, θέλει μέ προδωσει.Τρεις ήμέρας μετά τήν συνδιάλεξιν ταύτην, πρωίαν τινά τοΰ φεβρουαρίου δ Όσκαρ ένδεδυμένος τόν κοι- τωνίτην, άνεγίνωσκε παρά τή εστία έφημερίδα τινά. Ή Άγάθη περιεφέρετο πέριξ αύτοΰ εχουσα τό σώμα κεκαλυμμένον μέ μέγαν κασημίρινον επενδυτήν,έσφιγ- μένον εις τήν μέσην διά ζωστήρος, τήν κόμην άνάδε- τον καί είς τούς πόδας φορούσα συρτά σάνδαλα.Ζωηρά καί εύκίνητος ώς πτηνόν, έτερέτιζεν ά- κροις χείλετιν ασμά τι, διορθόνουσα και μεταδιορθό- νουσατά έπιπλα καί άμοίβουσα μέ μειδίαμα τά βλέμ-rl ματα, δσα τή έρριπτε λάθρα ό βαρώνος. ’Ητο δέ γυνή λεπτή ώ; 3φις, εύκαμπτος, χαρίεσσα, εχουσα τήν Θιωρίαν φιλάρεσκου και φύσει άρέσκουσα»."Ελα, είπε, Θά τελείωσης πλέον αύτήν τήν έφημερί- δα σου ; δεκάκις τούλάχιστον διέτρεξας αύτήν άπό τά άνω μέχρι τών κάτω.— Στοχάζεσαι;

*»

,ιίΓνωρίζω μίαν δυηυχη Μαγδαλν

_ Ή ωραιότερα τοϋ κόσμου δν ήτον, καί άν είχεν 
Οφθαλμούς, χεΐρας, πόδας, όδόντας καί κόμην ώς τά 
ίδικά σου, δέν ήθελε δώσει τήν έλαχίστην προσοχήν.

__ Ά ! τδν άδέξιον 1 ύπέλαβεν ή Άγάθη, λείχουσα 
μέ τήν γλώσσαν τά χείλη της, ώς γαλή πίνουσα γάλα.

__ Έγώ σέ βεβαιώ δτι δ 'Ιούλιος είναι τής Γιβραλ- 
τάρης άπορθητότερος, έξηκολούόησεν ό Όσκαρ.

— Είσαι βέβαιος ; έγώ τδν είδον ένίοτε μελαγχο- 
λικδν καί τρυφερόν ώς μαθητήν τοΰ Γυμνασίου.

— Ίσως διότι ώνειροπόλει τήν στολήν τοΰ νέου έ
τους, ή τά περδίκια τοϋ τελευταίου έτους.

— Φεΰ 1 οίκτείρω τήν πρώτην γυναίκα, ήτις θέλει 
τόν άγαπήσει.

— Καί έγώ έκείνήν, ήτις πρώτη τόν πλανήσει. Είς 
τάς ώρας τών ποιητικών έξομολογήσεών του, δ ’Ιού 
λίος θέλει νά παρομοιάζη έαυτόν μέ ήφαίστιον όρος ύ- 
-J τήν χιόνα κοιμώμενον. Άν θέσης έκεΐ πϋρ, λέγει, 
θέλει έπέλθει φοβερά άνάφλεξις.

— Ά I Θεέ μου I
— Άλλα, προσθέτει, οτι οί έφθαλμοί έξ ών θέλουν έ- 

ξέλθει οί σπινθήρες τής πυρκαϊάς,είσέτι δέν είδαν τό φως.
— Ό αύθάδηςΙ Πόσον αξίζει ώστε έπιδέξιά τις νά 

ών καταστήση τρελλδν άπδ έρωτα!
__Ώς πρδς τοΰτο προσκαλώ δλας τάς πανούργους 

γυναίκας- τίποτε δέν θά κάμουν.
Τήν στιγμήν ταύτην ή συνομιλία τωνδιεκόπηάπδ τήν 

κροϋσιν τοΰ κώδωνος.
— Τέλος, ιδού δ Ιούλιος ! άνέκραξεν δ Όσκαρ, έ- 

γερθείς έκ τής έδρας του.
Ή Άγαθη έθεάθη προσεκτικώς έντδς τοΰ κατόπτρου, 

ηύτρέπισε τά τρίχαπτα τοΰ κεκρυφάλου της.
Ό Ιούλιος είσήλθε, καί ό Όσκαρ διέταξε ·Χ------

σκευάσωσι ταχέως τδ δεΐπνον.
Μίαν ή δύω ώρας μετά ταϋτα, ό Όσκαρ 

αίφνης, δτε όπόθεσίς τις τδν προσεκάλει πού* 
έτό τήν Άγάθην τήν άδειαν ν’ αναχώρηση 
Ιουλίου καί κατέβησαν άμφότεροι είς τά προάστεια.

— Μέ βλέπεις, φίλτατε ’Ιούλιε, πολύ τεθλιμμένον, 
τώ ειπεν δ Όσκαρ, αμα έμακρύνθησαν εκατόν περίπου 
ρήματα.

— Σύ ! τί λοιπόν έχεις ;
— Είναι πολύ δύσκολον νά σο! τδ έκρφάσω, άλλ’ έ- 

ταναπαύομαι έπί τής παλαιάς ήμών φιλίας.
— Αέγε- γνωρίζεις τήν έχεμύθειάν μου, όσον δέ διά 

τήν πρδς σέ άγάπην μου . . .
— Ευχαριστώ, ’Ιούλιε, εύχαριστώ- άλλ’ είπε με έν 

πρώτοις έλευθέρως, δέν παρετήρησας έν καιρώ τοΰ δεί
πνου τίποτε, τίποτε;

— Όχι, μά τήν πίστιν μου, άπεκρίθη δ Ιούλιος.
— Δέν παρετήρησας δτι ή Άγάθη ήτο μελαγχολική, 

Ρψβώδης καί δύστροπος,
— Αΰτη ; ούδέποτε τήν ευρον χαριεστέραν και ζωη - 

ροτέραν. Έκελάδει ώςχελιδών έν καιρώ έαρος. 
Ύπεκρίνετο.

— Τότε, φίλτατε, γνωρίζω πολλούς θεατρικούς ύ- 
“οκριτάς δνομαστούς, καί μή εύδοκιμοΰντας τόσον πολύ 
ξ,ς τήν κωμωδίαν.

— Όλαι αί γυναίκες είς τούς κοιτώνας των είναι 
Ηάρς κα! ‘Ραχήλ, (α) Ή Άγάθη, σοί λέγω, είναι πο- 
*υ τεθλιμμένη.

να παρα-

ένθυμήΟη 
έζήτησεν 

μετά τοΰ

rχουσι τοσαύτην έπι^ροήν έπ’ αύτοΰ, όσην ή μούσι*- <ι,___
»ί

τοΰ ‘Ροσσίνη εις ένα κωφό».— ‘Ο δυστυχής I ειπεν ή Άγάθη συμπαθητικά (*) ύτηκρίτριοπ. ’ W

— Διά τί;
— Δι’ δ,τι άκριβδς αγνοώ.
— Μήπως τήν δυσηρέστησας χατά τι;
—Όχι* δέν γνωρίζεις αύτήν τήν γυναίκα· είναι θη

σαυρός ανεκτίμητος. Ούδεποτε έχε! ιδιοτροπίαν, ου
δέποτε έπιθυμίαν τουναντίον έχει ψυχήν ώς τδ γάλα, 
ώ;τδ δέρμα της· όποιον νέφος ήλθε διά τής διαυ
γούς ταύτης, ώς ιταλική λίμνη, ψυχής;

'Αν ή καρδία αΰτη ήνε τοσοϋτον καθαρά, πώς 
.έπεις αύτήν μέχρι τοΰ πυθμένος;

; δτι και ή ειλικρινέστερα γυνή κρύπτει 
βάθος τοϋ νοδς τί, τδ όποιον δέν

ήτένιζε τδ έδαφος, δλως είς σκέψεις 
Ιούλιος έθεώρει τούς πύργους πέριξ

δέν βλ
— ’Αγνοείς 

ένίοτε εις τδ 
λέγει;

Ό Όσκαρ 
έκδοτος’ ί δέ 
τής άγιας Μαγδαληνής, ζητών νά μαντεύση όποιος 
μυστικός λογισμός έτάραττε τήν ψυχήν τής ’Α
γαθής.

— Ίσως έχω καί άδικον νά μεμψιμοιρώ, είπε τέ
λος ό Όσκαρ· ίσως ή Άγάθη σιωπά διά τρυφερόν τι 
αίσθημα.

— Τί εννοείς;
— Ναί· ή Άγάθη φοβούμαι μήπως άγαπα άλλον 

τινά καί δέν τολμά νά τδ όμολογήση' ή λύπη της 
προέρχεται άπδ τόν μεταξύ τοϋ έρωτός της καί τής 
απελπισίας μου διαπληκτισμόν.

— Έγώ δέν διέκρινά τι τοιοϋτον εις αύτήν- απλή 
υπόνοια.

— ’Αλλ’ είς τά τοιαΰτα πράγματα ή υπόνοια είναι 
σχεδόν αλήθεια· τό δρμέμφυτον τής καρδίας πολύ 
όλίγον άπατα. Χθές άκόμη ή Άγάθη είχε τά όμ- 
ματα έσβεσμένα καί τάς παρείας ώχρας, ώς λευ· 
κό^ροδον έν μιθιστόρημα, έλεγε, μυθιστόρημα βεβαίως 
τοΰ όποιου αύτή ήτον ή ήρωίς, τήν είχε ταράξει δ
λην τήν νύκτα. Τδ πρωί τήν είδον άπομάσσουσαν έν 
δάκρυ· διά τί κλαίει; Άλλά καί ή φαιδρότης της αύ
τή μέ λυπεί, διότι είνε πολύ θορυβώδης, είνε φαι- 
δρότης νεκρική, είς τήν όποιαν ή καρδία είναι δλως 
ξένη. Θέλεις άκόμη καί άλλας αποδείξεις,"| έχω α
πείρους- αί αναίτιοι άνειροπολήσεις της, οί άσκοποι γέ
λωτές της, αί άλογοι 
τον τής διαθέσεώς της, 
φνης καί άνευ λόγου, 
νες τήν προσηλόνουσι 
βλέμματά της, αί έπί 
ρές της, ή έπί τοϋ στήθους κεκλιμένη κεφαλή, 
αιφνίδιοι χαυνώσεις, αιτινες τήν καθιστώσιν ώχροτέ- 
ραν τοΰ καλού κείνου, οί άκατανόητοι έρεθισμοί της, 
οιτινες τήν κάμνουν νά σκιρτά ώς δορκάς, και τί νά 
σοίειπωί είνε φλόξ σαλευομένη καί διαφόρως άλ
λοι θυμένη άλλ’ αείποτε χαρίεσσα καί θελκτική, καί 
ήθελε τις είπει, δτι ό αόρατος τής Αφροδίτης κεστδς 
κυματίζει πέριξ; τών πλευρών της καί τήν καθιστά, 
δ.τι καί άν πράττη, έρασμιωτάτην, καί νομίζω δτι 
σήμερον τήν άγαπώ περισσότερον ή χθές.

Ό "Όσκαρ τελειόνων τδν διά δράμα κατάλληλον 
μονόλογόν του, έφαίνετο κατανυχθείς- δ ’Ιούλιος τοϋ 
έλαβε τήν χειρα καί τήν έσφιγξε σιωπηλώς.

—’, κσυσον, ειπεν ό βαρώνος, άφοϋ κατεπράϋνε i- 
λίγον τήν συγκίνησίν του, ο οι ζητώ μίαν χάριν· δύνα
μαι νά έλπίσω άπό τήν φιλίαν σου;

μαχραί σιωπά: της, τό άστα- 
τά δάκρυα, τά όποια χύνε! αι- 
οί άγνωστο! συλλογισμοί, οιτι- 

παρά τή έστία, τά ρεμβώδη 
τών γονάτων χρεμάμεναι χεΐ- 

αί

4



— 468 — — 469

'Επικράτειας έπνιγε το άπδ τάς εργασίας, αί νοκτε· 
ριναΐ συνεδριάσεις ήσαν Αδιάκοποι, αί άγωγαί ήσαι 
πολυπληθείς καί έπρεπεν οί πάρεδροι νά τάς διαλύ- 
σωσι. Φάκελλοι ύπερμεγέθεις ήσαν σεσωρευμένοι έ- 
πί τοϋ γραφείου τοΰ Όσκαρ- δ υπουργός έπερίμενε 
μακράν έκθεσιν νομοσχεδίου, τδ όποιον έμελλε νά 
καθυποβάλλη είς τάς Βουλάς. Τέλος πάντων δ Ό
σκαρ ούδέ μιαν στιγμήν άναπαύσεως είχεν δ ταλαι- ί 
πώρος! ’Αλλά κα! ούδέποτε έφέρετο φιλοφρονεστέρως 
πρδς τήν ’Αγάθην· τήν διηνεκή απουσίαν του άνεπλή- 
ρου μέ μεγάλος φιλοφροσύνας. Όταν δέν ήρχετο είς 
τδν οίκον (καί δ θεός γνωρίζει τήν αγωνίαν του) ή 
’Αγάθη έλάμβανε, σιελλόμενον πα£ αύτοΰ, είσητήριον 
είς τδ θέατρον,ένθα παρίστατο τδ περιφημότερου δραμσ 
τοϋ συρμού. Ειχον δέ μείνει σύμφωνοι δ Ίούλος νά τήν 
συντροφεύη, καί δ Όσκαρ νά ύπαγη καϊ νά τούς πα· 
ραλαμβάνη είς τδ τέλος τής παραστάσεως, ένίοτε ήρ
χετο καί έν τφ μέσω, άλλοτε δέ παντάπασιν- άλλοτε 
πάλιν δτε ήσαν αί συνεδριάσεις τοΰ συμβουλίου, τούς έ· ί 
φερεν είς ξενοδοχείου τι, ή είς τδ καφφενεϊον τών Πα- 
ρισίων καί τού; άφινεν είς τά μεταδόρπια, κλαίων τήν 
τύχην του. ’Ενίοτε, τήν πρωίαν, ή ’Αγάθη ευρισκεν είς 
τήν δακτυλιοθήκην της νέους κόσμους λιθοκολλήτους, 
καί τδ εσπέρας έπί τίνος έδρας μίαν τηβεννίδα ή έν τρι· 
χαπτον. Ό Όσκαρ ήτο περιποιητικότατος, άλλά δέν 
έμενε ποτέ οϊκαδε, ένώ δ Ιούλιος ήτο σχεδδν πάντο
τε έκεϊ.

ΈΙ λοιπόν! ήρώτα δ Λέων τδν Όσκαρ, Αν ποτέ 
συνηπήντα αύτδν, πώς πηγαίνουν τά σχεδιάσου;

— Προοδεύουν, άπεκρινατο έκεϊνος.
— ’Αλλά βραδέως.
— Τούτέστιν ασφαλώς.
— Ά!
— Τά συμπτώματα είνε σοόαρά. Χθές έμελλον 

νά ένταμωθώ μέ τήν ’Αγάθην είς τά παλαιό ’Ανά
κτορα. Δέν ύπήγα καί ουδέ μέ ήοώτησε διά τί.

— Ώ ! ή σιωπή αυτή είναι βεβαιωτική.
Ό Όσκαρ έσεισε τήν κεφαλήν.
— ’Αν νυμφ«υθώ, ύπέλαβε, θέλω νά νυμφευθώ ά

φοΰ λάβω έντελή βεβαιότητα.
— Ή έντελής βεβαιότης δέν υπάρχει είς τόν κόσ

μον τοΰτον.
Ό Όσκαρ έρβιψε βλέμμα βαθύ έπί τοΰ Δέοντος- 
— Ή μέθοδός μου είνε άσφαλής, ύπέλαβε, διότι 

είνε άρχαϊα ώς δ κόσμος. Κάμνω ώς δ βασιλεύς Καν- 
δούλης- δ δέ Ιούλιος ώς δ Γύγης.

Μετά τινα χρόνον, ό Όσκαρ λίαν σκεπτικός, προε- 
γεύετο, ή δέ ’Αγαθή βλεπουσα τήν αφωνίαν του, τδ' 
ήρώτησε τί έχει.

— Τί έχω, άπεκρίθη δ Όσκαρ, at ! τίποτε.
— Κάτι μέ κρύπτεις.
— Φοντίζεις πολύ νά τδ μάθης;
— Άναμφιδόλως.
— Λοιπόν! αί 50 Θ00 φρ: άτινα είχον καταθέσΐ- 

παρά τώ συμβολαιογραφώ μου, έπέταξαν.
— At 500U0 φρ: δι’ ών έσκόπευες νά άγοράσης έ» 

Αγροκήπιου;
— Ναί, αύταί.
•— Καί τί τάς έκαμες λοιπόν ;
— Τάς μετεχειρισθην είς έπιχείρησίν τινα, έξ 

; ήλπιζον νά ωφεληθώ είκοσιπέντε τοϊς έκατδν κέρδοί’

— Λέγε· είμαι ύπδ τάς διαταγές sou.
— Έλθέ τήν έσπέραν ταύτην εις τήν οικίαν μου, έγώ [ 

θά λείπω έπί τινι προφάσει και σύ έξετασον πλα- ι 
γίως τήν ’Αγαθήν περί τούτων, πλήν μή τή είπης < 
5τι έγώ σ’ είπάττ.

— Μένε ήσυχος. !
— Έμδάθυνε εις τήν τηκομένην ταύτην ψυχήν, έ- 

ξέτασον τήν πληγήν και Οεράπευσον αύτήν, άν 8υνη- ' 
θής. Καί προ πάντων μή τή άναφέρης τίποτε περί 
τής συνδιαλέξεώς μας ταύτης· διότι τότε ήθελε συ- 
σταλή πρός έαυτήν καί κλείσει ώς τό φυτδν « μ ή μ ο υ
απτού. »

— Έπιτηδειότης καί μυστικότης, έσετα: τό σύνθη
μά μου.

— Πολύ καλά. Και άν ευρης τήν τρομερόν Αλή
θειαν, μή διστάσης νά μοί τήν άποκαλύψης. Γνωρί
ζεις 8 τι τό κακόν είνε ένίοτε ήττον λυπηρόν τοϋ 
φόβου τοΰ κακού.

— Ή άλήθεια τοϋ Αφορισμοϋ τούτου, έπιδέχεται 
μέν τινα άμφισδήτησιν, πλήν ήσύχει, καί θέλω πρά- 
ξει παν 8,τι επιθυμείς.

Έν τούτοις τά παντα συνέδησαν κατ’ ευχήν είς 
τήν προσδιορισθεϊσαν ώραν, ό ’Ιούλιος έφανη εις 
τήν όδόν Έδλέρου, ό Όσκαρ έξήλθε μετά τινας 
στιγμάς έπί προφάσει 8τι είχεν ανάγκην κατεπει- 
γουσαν και δ ’Ιούλιος έμεινε μόνος μετά τής Α 
γάθης.

Είς τήν γωνίαν τοΰ βουλεβάρτου δ ’Όσκαρ ήναψεν 
έν σιγάρον καί διευθύ«θη πρδς τήν Τοριόνην, ένθα ά- 
πήντησε τόν Λέοντα άναγινώσκοντα τάς έσπερινάς έ- 
φημερίδας.

__  Λοιπόν! άνέκραξεν έρωτών τδν Όσκαρ διά τοϋ 
βλέμματος, έσκέφθης περί τής τελευταίας συνδιαλέ- 

ξεώς μας;
— Πολλάκις.
—· Καί μετά ταΰτα ;
— Μετά ταΰτα, ήναψα δυο άνθρακας- τήν περιέρ

γειαν είς τήν καρδίαν τής Άγάθης καί τό συμφέρον 
είς τήν τοΰ Ιουλίου.

—Είσαι άνθρωπος έπιδέξιος, ύπέλιβεν δ Λέων, κλι
νών ένώπιον τοϋ Όσκαρ.

— Ή έπιδεξ'ότης μου προέρχεται, φίλε, άπδ τήν 
αδιαφορίαν- ή έπιτηδειότης έρχεται όταν δ έρως α
ναχωρεί.

— Τήν στιγμήν ταύτην φθάνε: και δ γάμος· άς 
καπνίσωμεν χάριν τοΰ υμεναίου σου ' άνέκραξεν δ Λέων 
άνάπτων τδ σιγάρον του άπδ τδ τοϋ Οσκαρ.

Μετά τήν ήμέραν ταύτην δ Όσκαρ έφοίτα συνεχέ
στερου είς τήν οικίαν τών Βιστερμάννων, ένθα δέν 
άπεφευγε πλέον, ώς πρότερον, τάς προσκλήσεις έν 
τοϊς γεύμασι, έμειδια άκούων τάς μακράς παρεκβά 
σεις 8λων τών Βιστερμάννων περί κατασκευής καί 
πωλήσεων τών μαδαπολαμίων, έχειροκρότει τήν κυ 
ριαν Εύλαλίαν τραγωδουσαν είς τδ κύμβαλου, καϊ 
ύπερεθαύμαζεν δλα τά παραπετάσματα, ατινα έποί- 
κίλλεν ή ύπομονητική τής Κ. Βιστερμάννου χειρ.

Τδ έν τή δδω Έδλέρω κατώγαιον έχανε τδν έ- 
νοικήτορα κατά πάσαν έσπέραν. ’Αλλά διά νά δικαιο- 
λογήση τάς έπανειλημμενας τούτοις απουσίας. ό Ό
σκαρ ευρισκεν άπειρους προφάσεις. Τδ συμβούλιου τής 

αλλά, καθώς δλα: αί τοιαΰται πολυκερδείς έπιχειρή- 
οεις, μ’ έφερεν έκατδν τοϊς έκατδν ζημίαν.

— Ω! θεέ μου I καί θά μείνωμεν τδ θέρος έν 
Παρισίοις ώς έμποροι τής δδοΰ Άγ. Μαρτίνου!

— Κατ’ εύτυχίαν δ Ιούλιος μέλλει νά κληρονο- 
μήση 100,000 φρ: τά όποια Αποθνήσκουν άπδ άσθμα, 
καί θελει αγοράσει έξοχήν εις τδ Μοντμορενοΰ, ώστε 

•δέν χάνομεν τίποτε.
Η Αγάθη δλη έκδοτος είς συλλογισμούς, δέν ά

πεκρίθη.
— Μή δά ! ύπέλαβεν ό Όσκαρ, άσπαζόμενος τήν 

χεϊρα τής Αγάθης. Διά πενήντα παλαιογραμμάτια 
χίλιων φράγκων νά λυπήσαι. *Ας άφήσωμεν αύτά καί 
άν σκεφθωμεν περ: άλλων πραγμάτων.

— Οπως θελεις, εΐπεψυχρώς ή ’Αγάθη, άποσύρου· 
σα τήν χεΐρά της.

— Σοι είπον περί τοϋ ’Ιουλίου, πρδ δλίγου;
— Ναί· είπεν ή Αγάθη, ύψώσασα τήν κεφαλήν.
— Βεβαιοϋσιν δτι δ Ιούλιος εύρε τήν Κλεοπάτραν 

του καί ήττήθη μάλιστα, λέγουσιν.
— Ά I είπεν ή 'Αγάθη, έρυθριώσα.
— Δέν μοί ειπον μέν τό όνομα τής ήρωιδος ταύτης, 

έξηκολούθησεν δ Όσκαρ χωρίς νά 8ε·.ξη δτι έπρόσεξεν 
είς τήν ταραχήν τής Άγάθης, άλλά διηγούνται απλώς, 
3τι είναι ίταλίς τραγωδιστρια, έλθοΰσα άρτίως είς Πα 
ρισίους, καί ήν έγνωρισε τά παρελθόν έτος έν-Φλω 
ρεντια.

Ο μικρός τής Άγάθης πούς έκτυπα τδν τάπητα, ένω 
ώμίλει δ βαρώνος, οστις κατ’ έκείνην τήν ήμέραν είχεν 
δμματα χωρίς νά όρφ, καί ώτα χωρίς ν’ άκούη. Έξη 
κολούθησεν έπι τινα χρόνον ουτω διακειμενοτ, έλαβε 
μετεπειτα ένα τών ογκωδών φακέλλων, διέτρεξε τάς 
μαύρας σελίδας, καί έξήλθε προφασιζόμενος δτι θά όπα- 
Ύϊ) e‘4 τδ Συμβούλιου τής Επικράτειας, ένω έμελλε 
νά διευθυνθή είς τήν οικίαν τού Κ. Βιστερμάν
νου.

Ο Ιούλιος, νέος δειλός, έδέχθη μέν κατά πρώτον εύ- 
χαρίστως τήν παράκλησιν, ήν τω είχε κάμει δ φίλος 
του Οσκαρ- άλλ’ δταν έμελλε νά έκθη είς εξηγήσεις, 
εύρέθη λίαν τεθορυβημένος. Ό λογισμός τοΰ μυστηριώ
δους έκείνου έρωτος, δστις έπαλλεν εί; γυναικδς καρ
διάν, τδν έτάραττεν άκουσίως καί συνεκίνει τούς λό
γους του, ών δέν ήτο πλέον κύριος. ‘Η Αγάθη έμάν 
τευσε τοΰτο καί ύπερηυχαριστήθη- τή έοάνη δτι άν ήθε
λε τδν δοκιμάσει, ήθελεν εΰρει τδ σαθρόν τοϋ θώρα 
κος τής αδιαφορίας, είς τήν όποιαν ή φαντασία τοΰ 
Οσκαρ είχεν ένδύσει τοΰ φίλου του· άλλά ταύτοχτόνως, 

ένώ ή ταραχή τοΰ Ιουλίου έγαργαλιζε τάς λεπτότερα; 
τής καρδίας του ΐνας, ή συστολή, ήν άνεκάλυπτεν είς 
αύτδν, παρόξυνε τήν περιέργειαν τής Άγάθης κα; ηύ- 
ξανε τήν μυστικήν έπιθυμίαν τοϋ νά δαμάση τδν άγριον 
αύτόν 'Ιππόλυτον.

Ό δέ ‘Ιππόλυτος, τάς πρώτας ήμέρας, έδοσεν ακριβή 
λόγον τών παρατηρήσεών του πρδς τδν Όσκαρ, ενώ έ. 
κείνος δέν έδειξε πολλήν σπουδήν νά τδν άκούση, όπερ 
άπεδιδεν ό Ιούλιος είς τάς αγωνίας ψυχής, ήτις φρίττει 
νά μάθη τήν Αλήθειαν. ‘Ο Ιούλιος δέν παρετήρήσέ τι, 
έλεγεν, έπαληθεϋον τάς ύπονοιας τοΰ Όσκαρ Βεβαίως 
ή Αγάθη ήτο τεταραγμένη, ανήσυχος- αλλά -,α συμ
πτώματα ϊέν ήσαν τόσον ισχυρά, ώστε νά συμπεράνη 
τις τήν υπάρξω πάθους τινός

Ό Όσκαρ πρδς ταΰτα έκίνει τήν κεφαλήν, ώς τις 
αίρετικδς, είς δν μισσιονάριός τις δεικνύει τδ Ευαγ
γελίου, και άνεστέναζε.

— Σέ εύχαριστώ, έλεγε τω Ίουλίω- άλλά θά μάθης 
ότι αί προαισθήσεις μου δέν έψεύσθησαν.

Άργότερα, ό Ιούλιος συνέτεμε τάς πρδς τδν Όσκαρ 
εκθέσεις, καί τελευτών τάς ήμέλησεν δλως. Είναι Αλη
θές δμως δτι δ εισηγητής δέν τδν ήρώτα περί τούτου.

Ενώ αί έξομολογήσεις τοΰ Ιουλίου καί αί φιλικαί 
έκχύσεις τού Όσκαρ καθίσταντο σπανιώτεραι, έξ έναν- 
τιας αί επισκέψεις τοϋ βαρώνου είς τούς Βιστερμάννους 
έγεινοντο συνεχέστεροι. Έδείπνει έκεϊ τακτικώς τρις 
τής έβδομάδος. Περί τά τέλη .τοϋ μαΐου αί Επισκέψεις 
ήσαν καθημερινοί, καί ό Κ. Βιστερμάννος έλυπεϊτο άν 
παρήρχοντο ®ύο ήμέραι χωρίς νά φανή.

Καθ δν καιρόν Αρχίζουν νά βλαστάνωσιν αί πασχα- 
λέαι, ό Οσκαρ είσελθών ήμέραν τινά έξ Απροόπτου 
είς τδν θάλαμον τής Άγάθης, κατέλαβεν αυτήν, σπεύ- 
δουσαν νά κρύψη είς τούς κόλπους της έν χαρτίον.

— Α ! θεέ μου I είπεν αδτη μ’ έτρόμαξες.
— Είναι παράδοξον, έλεγε, θέτων τδν πϊλόν του διά 

να ύπάγη είς τδ μελόδραμα, ένθα ή οικογένεια τών 
Βιστερμάννων τδν έπεριμενεν, δτι cl έρώντες ώς καί οί 
συνωμόται ίδέν δύνανται νά μή γραψωσιν.

Ο Όσκαρ έκτοτε μετεχειρισθη δλην τον τήν έπιτη- 
δειόιητα διά ν’ Ανακάλυψη κανέν τών χαρτιών έκείνων, 
τά όποια ή φίλη του έκρυπτε τόσον γρήγορα. Κατέβαλε 
πρδς τοΰτο ύπομονήν γσλής, καί πανουργίαν πιθήκου- 
τρεϊς δέ ήμέρας παρήλθον έκτοτε καί έπέτυχε νά εδρη 
έν αύτών, ου ή άκρα ήτον έξωθεν τού κιβωτίου

— Ιδού φώς φανερόν, έψιθύρισεν, άναγνούς δλον τδ 
γραμματίου- δέν δύναται νά είπη τις δτι δ ’Ιούλιος είναι 
κρυψίνους.

— Λοιπόν I τί νέα ; τδν ήρώτησεν δ Δέων τδ εσπέ
ρας είς τδ μελόδραμα.

— Λοιπόν 1 φιλτατέ μοι, αύριον δ θειος μου ό πα 
τρίκιος τής Γαλλίας, θέλε: ύπάγει είς τδν οίκον τοϋ 
Κ. Βιστερμάννου και ζητήσει τήν χεϊρα τής κυρίας 
θυγατρός του διά τδν Κ βαρώνον Όσκαρ Δου- 
φρενιοχ είσηγη-,ήν παρά τώ συμβουλίω τής ’Επικρά
τειας.

·— Έχεις λοιπόν πρόφαοιν ;
— Έντελώς.
— Ο Λέων έμειδίασε. Πάντοτε ύπήρξες εύτυχής, είπε.
Την έπομενην Κυριακήν, ό Όσκαρ, ή Αγάθη, καί 

ό Ιούλιος άνεχώρησαν από πρωίας διά Μοντμορενσύ 
ένθα εμελλον νά έπισκεφθώσ: τήν οικίαν, ή< έπρό- 
κειτο ό Ιούλιος νά άγοράση

Η ήμερα ή ον ώραία* χελιδόνες τινές διέγραφαν 
τδν κυα οϋν ούρανδν μέ τάς άκρας τών μαύρων πτε
ρύγων των τα ία ήιωμάτιζον τήν χλόην τών δασών 
και ή χλιαρά αύρα ύπηνοιγε τούς νέους κάλυκας τών 
άνθεων.

• ΰκδ τοϋ Όσκαρ προητοιμασμένον, ήνωσε
τούς τρεις φίλους εις τδν Λευκόν Ίππον παράτω άρ- 
χα!φ Λεδούκφ, ένθα τοσαΰται γεννεαί Παρισινών Δα- 
φνίοων καί χλοών είχον κα/αφύγει άλλοτε.

Τό γεύμα ύπήρξεν εύφρόσυνον καθ υπερβολήν- είς 
τδ έπ-δειπνον, ό Όσκαρ έκενωσε γοργώς ποτηριού ί- 
σοχειλές ύπδ οίνου Καμπανί ου, έλαβε τάς χεΐρας τοΰ 
Ιουλίου καϊ τής Άγάθης, καί έθεώ.ησεν άμφοτερους 

| Αφώνως.
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Ό ’Ιούλιος ώχρίασε χα! ή Άγάθη έρυθρίασε μέχρι 
τών βλεφάρων.

— Φίλο: μου. άνέκραξεν ό ’Οσκαρ, τά πάντα γι· 
γνώσκω.

Οί δύο ένοχοι έφρικίασαν άπδ κεφαλής μέχρι 
ποδών.

— Σας ζητώ συγχώρησιν, ύπέλαδεν b Όσκαρ, άν 
μεταχε:ριζωμαι τοιοΰτον τετριμμένου τρόπον άλλά δέν 
γνωρίζω παλλητέραν, ινα έν όλίγαις λέξεσι περιγρά
φω τήν κατάστασίν μας.

— Άλλά . . . άνέκραξεν ή Άγάθη, μή θέλουσα νά 
όμολογήση πριν τής πάλης, ώς γυνή, τήν ήτταν.

Ό Ιούλιος έκαμε μίαν χειρονομίαν, καϊ δ Ό
σκαρ, πριν ούτος δυνηθή νά είπη τ: περισσότερον, ύπέ- 
λαδε:

— Συ δέν θά θέλησης νά μοι τδ άρνηθής* είσαι 
άνήρ, και πρδς τούτοις έχω αποδείξεις.

Ή Άγάθη ένευσε τήν κεφαλήν, και ώχρίασεν δ- 
μοίωο, άγνοοΰσα τί μέλλει νά συμβή.

— Όσκαρ, άνέκραξεν δ Ιούλιος, είμαι ύπδ τάς 
διαταγάς σου.

Κα: έγώ, φίλε μου, άπεκρίθη δ Όσκαρ καταπίνων 
έτερον ποτηριού Καμπτνίου οίνου, άν ήδιλο-’ νά σέ 
φονεύσω, δέν σέ προσεκάλουν νά συνδείπνήσωμεν 1 Ά 
πόσον μ’ αδικείτε άμφότεροτ! Νά χάση τις ένταυτώ 
τδν κα>ήτερον φίλον του, κα: τήν γυναίκα τήν δποίαν 
λατρεύει. . . Δεν θέλετε εννοήσει ποτέ, τά όσα ό- 
πέφερα ! Ήλθε στιγμή καθ’ ήν άπεφάσισα νά φονευ- 
θώ .. . μ’ ήρχετο. Άγάθη, δταν σ’ έβλεπα τόσον ώ
ραίαν, νά σέ πνίξω μέ τδ προσκεφάλαιον ώς τήν 
Δεσδεμόναν τοϋ Σακεσπήρου, κα: σέ, ’Ιούλιε, δταν 
μία παραπεσοϋσα έπιστολή μοι έδήλωσε τά πάντα, 
μ’ ήλθε νά τρέξω καϊ νά σοΰ άνοίξω μέ τδ ξίφος τδ 
άπιστον στήθος! άλλ’ αγνοώ όποια δόναμις μέ έμ- 
πόδισε I Δοξάζω τώρα τδν Θεδν δτι έκρατήθην· ώ 1 
πόσον συνεζώμεν ευτυχείς. Τώρα μοΰ άφαιρέσατε τάς 
ονειροπολήσεις τής νεότητός μου καϊ τήν έλπίδα τής 
ώριμου ήλικίας μου I Α’. φίλοι μου, τϊ σας έκαμα; 
ήδη μένω μόνος.

Ό Ιούλιος ών έκ φύσεως ειλικρινής, κατενύχθη εις 
τους λόγους τούτους καϊ ^ιφθεις είς τούς βραχίονας 
τοΰ φίλου του.

— Συγχώρησαν με, άνέκραξεν.
— ’Ας σέ συγχωρήσω! ύπέλαβεν έκεϊνος· άλλά 

μάλλον ένοχος δέν ήμην έγώ δστις σέ ώδήγησα είς 
τήν Άγάθην; Ήτο δυνατόν νά τήν ίδης καϊ νά μή 
τήν άγαπήσης;

Είς τήν άπδ τδ βάθος τής απελπισίας του προελ- 
θοΰσαν κατά τδ φαινόμενου κολακείαν ταύτην, ή Ά
γάθη έφερεν έν ^ινόμακτρον είς τούς δφθαλμούς της 
κα: έθεσε τδ μέτωπόν της είς τδν ώμον τοϋ Ό
σκαρ.

— Έπϊ δύο έτη έζήσαμεν ήσύχως, έξηκολούθησεν 
δ Όσκαρ· αΰτη θέλει είσθαι εύτυχής μετά σοΰ, ’Ι
ούλιε, ώς ήμην μετ’ αυτής. Μοι τδ υπόσχεσαι;

Είς τήν δέησιν ταύτην δ Ιούλιος έσφιγξε σιωπη- 
λώς τήν χεΐρα τοΰ Όσκαρ.

Ή Άγάθη αυτή νευρική, ώς δλαι αί γυναίκες, ή- 
οθάνθη τά όμματά της κάθυγρα άπδ δάκρυα.

— ’Αλλά ού ; ειπεν.
— Ώ! έγώ, θέλω περιηγηθεΐ, θέλω υπάγει είς

τδν αγρόν............ Τ: γνωρίζω καϊ έγώ ; θά λησμο
νήσω. . . .

— Καίθάήμπορέσης ; άνέκραξεν άφελώς δ ’Ιούλιος.
Ό Όσκαρ δέν άπεκρίθη παντελώς· λαβών δέ μετα

ξύ τών δύο χειρών του τήν κεφαλήν τής Άγάθης, τήν 
ένηγκαλίσθη τοσοΰτον περιπαθώς, ώστε ή Άγάθη ά- 
πελπίσθη περί τής θεραπείας της.

Μετά τινας ήμέρας δ Όσκαρ άνεχώρει διά τινα ί· 
γρδν, δν ειχεν δ Κ. Βιστερμάννος είς τδ Βεβψύ. Ή αί- 
τησις έγένετο δεκτή και δ γάμος έμελλε νά τελεσθή 
μετά ές έβδομάδας είς τήν εξοχήν.

Όταν δ Όσκαρ έπέστρεψεν είς Παρισίους. δ ’Ιού 
λιος ήγάπα έμμανώς τήν Άγάθην· άπεσύρθησαν είς τδ 
μικρόν ξενοδοχείου κατά τήν δδδν 'Ιπποστάσια τών Άρ- 
τησιανών, ινα κρύψωσιν άπδ βέβηλους δφθαλμούς τδν 
έρωτά των. Άλλά τά 4 00000 φράγκ., ατινα άπέθνη- 
σκον άπδ άσθμα,άνεζων πάντοτε, καϊ δ Όσκαρ έδάνεισεν 
εις τδν ’Ιούλιον 7 εως 8 χιλιάδας λίτρας, διά νά πλή
ρωσή τδν θαλαμοστόλον τοϋ ξενοδοχείου.

— Εϋθηνά τήν έγλύτωσες, ειπεν δ Λέων, πρδς δν 
δ Οσκαρ έκαμε λεπτομερή έκθεσιν τών διατρεξάντων. 
Όταν δ θείος μετά τών 4 00000 φρ. έκπνεύση, ή Ά
γάθη θέλε: νυμφευθή τδν ’Ιούλιον.

— ’Εμπρός είς τήν δδδν Ατραπόν, κα: άς άποδώσω- 
μεν χάριτας είς τδν βασιλέα Κανδαύλην, άνέκραξεν δ 
Όσκαρ.

( Εκ τοϋ Γα.Ι.Ιιχ,οϋ.)

ΠΕΡΙΗΓΗΣ1Σ ΕΙΣ AONAINOV
Συγγραφή ΦραγχΙζχου Βέϋ, μετάφρασις 

’Λ,ίεζάχόρου Ίωαχνίδου.

(Συνέχεια, ίδε φολ. 91.)

— Έν Γαλλ·'α όμως ή ανατροφή παντδς νέου συμπληροΰται διά τρόπου πα'ντη τοΰ ύμετέρου διαφόρου* μόνον δέ με'σον καϊ μόνον πρδς τήν ευδαιμονίαν έλατήριον λογίζεται ή στοργή, αί συγγενικαϊ συμπάθεται. ..— Παρ’ ήμΐν δμως, έξηκολούθησεν ό φίλος μου θεολόγος, τδ καταλληλότερου πρδς ευδαιμονίαν εθνικήν με'σον κομίζεται ή έλλειψις τών συμπαθειών τούτων. Έκαστη οικογένεια μέτρα τά τέκνα αύτής κατά δωδεκάδας, καί αναγκάζεται νά αεταβάλη αιθουσάν τινα εις διδασκαλείου πρδς τήν παιδικήν αύτών έκπαί- δευσιν. Μία δέ τών συνεπειών τής γονιμότητος τών μητέρων ήμών εΐναι ή γέννησες πολυπληθών θηλέων, ών δ αριθμός, ώ; ποδς τδν τοΰ Λονδίνου πληθυσμόν μόνον, υπερτερεί τόν τών αδένων κατά διακοσίας χιλιάδας. Έκ τούτου επεται ότι τδ άκαταλόγιστον τοϋτο τών νεανίοων πλήθος καταγίνεται άδιαλείπτως έπϊ τή Θήρα συζύγων, όπερ αναγκάζει τούς νέους, και έν τών κυριωτέρων αυτών καθηκόντων γίνεται, νά ύ- 

πίρασπίζωνται παντοίαις δυνάμεσι τήν έλευθερίαν αυτών. Προσθέσατε δέ είς τήν υλικήν, ούτως είπεΐν, αιτίαν ταύτην καί τδ έκ τών θρησκευτικών αρχών αποτέλεσμα, τδ παραχθέν έκ τών ερίδων καϊ φιλονει- κιών Ερρίκου τοΰ Η' μετά τής πρώτης γυναικός αύτοΰ. θηλάσασα τό αίμα δυω ανασσών, αΐ άπώλοντο ύπδ τής συκοφαντίας, καταδιωγθεισα πρώτον μέν ϋπό τής Μαρίας Τουδώς, καϊ βραδύτερον, διά τής επιρροής τών γυναικών, ύπδ τών τελευταίων Στυαρτιδών, άναστομωθεΐσα τρόπον τρά καϊ σκληρυνθεϊσα ύπό τών τής Βίβλου παραδόσεων, ή Άγγλικανική θρησκεία είναι σκληρά καί αυστηρότατη πρός τδ γυναι- κεΐον φΰλον, τό όποιον δεσμεύει καϊ κατά τών θέλγητρων και ραδιουργιών του οποίου προφυλάσσει καϊ καθιστά προσεκτικόν τόν άνθρωπον, μετ’ έπιμονής τι- νός άκαταλογίστου,Αί άγίαι γραφαί βρύθουσι τρομερών παραδειγμάτων κινούντων τό πρός τάς γυναίκας μίσος, οϊον τδ τής Εύας, τής Βησθαβίας, τής Δαλιδάς. Καθ’ ήμάς ή γυνή είναι εχθρός άσπονδος τοΰ ανθρωπίνου γένους, κατακρατούσα άσθενή τήν ψυχήν καϊ τήν έλευθερίαν ήμών διακυβεύουσα καί δεσμευουσα. Πόσον έπιτυχώς καί άρμοδίως άνακράζει τις τών ΰμετέρων ποιητών. « Amour, tu perdis Troie! » "Οτε μετέφρασα τδν μΰθον τοΰ Λαφονταίνου, είς δν δ στίχος ουτος άπαν- τάται, ήιεην δωδεκαετής, καϊ δ στίχος ουτος άνεχαί- τισε τόν διδάσκαλόν μου, ύψώσαντα τους οφθαλμούς, στενάξαντα έκ βαθέων τής καρδίας αύτοΰ καί ει’πόν- τα μετά πεποιθήσεως.—Αλλοίμονο·/! είναι αληθές?...— Ώ τόν δύστηνον άνθρωπον! άλλ’ ή περίστα- σις αυ*·η είναι συγκινητικωτάτη, σας βεβαιώ. Εξακολουθήσατε, φίλε μου, διότι ή διήγησίς σας μοϊ έκί- νησε τά μέγιστα τήν περιέργειαν.Μοί έφαίνετο δέ ότι ύπδ τδ γενικόν καϊ άόριστον έκεΐνο σχήμα, δ Κ. Lyonnel έσχεδίαζε τδ ηθικόν μέρος τής ιδίας έαυτοΰ ιστορίας. Καϊ περί τούτου δέν έπρεπε νά αμφιβάλλω ποσώς' διότι ό Άγγλος δέν αγαπά ποτέ νά δμιλή άμέσως περί έαυτοΰ.— Καί πώς νά μή φρίττη τις, (έξηκολούθησεν δ φίλος μου) βλέπων εαυτόν περικυκλούμενον ύπό σωρού τρομερού, ύπδ φάλαγγος θυγατέρων εις ηλικίαν γάμου, ώς ήμεΐς, άνεθραμμένας μέ άρχάς άνεξαρτη- σιας, ώς ήμεΐς, μεμονομένας έκ τών οικογενειών αύτών, καί θεωρούσας τήν άγαμίαν, τήν μεγίστην έπ! τοΰ κόσμου τούτου συμφοράν. Ουσαι δέ διακριτικά! καϊ ολίγον μυστηριώδεις δέν εξομολογούνται ποτέ έ- κουσίω; είς τάς μητέρας αυτών τάς επιθυμίας των. ’Αντικείμενα δέ γινόμεναι τής τών ά/δρών απιστίας, καί προικισμέναι διά τοΰ ένστικτου εκείνου τής άντι- δράσεως καϊ τής πάλης τοΰ έμφυτου εις τό φΰλον αύτών, δφείλουσι νά θριαμβευωσιν αυται κατά τών προλήψεων ήμών καί νά προσπαθώσι νά άρέσκωσιν, ινα μή μείνωσιν άγαμοι.Έκ τούτου επεται, ότι αί μητέρες καί αί πρεσβυτέρα: ήμών άδελφαί, μεγίστην αισθανόμενοι πρδς ήμάς συμπάθειαν, μάς ένισχύουσι κατά τών δελεασμά- των τών νεανίδων και σκληρύνουσαι τρόπον τινει τήν 

καρδίαν χρησιμευουσιν ήμΐν ώς μέντορες, ένώ έξ άλλου μέρους αί νεάνιδες ένασχολοΰνται καί έξασκοϋσι τήν τέχνην μετά πλει'ονος σοβαρότητας καί κοσμιότη- τος, τοΰ νά έμπνεύσωσι δηλ. είς εΰαίσθητόν τινα καρδίαν αίσθημά τι σοβαρόν, οπερ τά μέγιστα άποφευ- γουσιν οί νέοι παρ’ ήμΐν. Βλέπετε τό αυστηρόν κα! ήθικόν τής διαγωγής ταύτης !Τδ απρόοπτον τούτο συμπέρασμα παρ’ δλίγον νά μο! προξενήση άσβεστον γέλωτα.— Καϊ πώς ! έπανέλαδεν ό θεολόγος, δέν δίκαιοι - τε λοιπόν τήν υπεροχήν τών εθίμων ήμών ! ύμεΐς οι ύπανδρεύοντες τάς θυγατέρας ύμών χωρίς τής συγ- καταθέσιώς της, χωρίς νά συγχωρήσητε είς αύτάς νά γνωρίσωσι, νά έκτιμήσωσι τόν άνδρα, άφ’ ου άπαν αύτών έξαρταται τό μέλλον- ύμεΐς, έν ένί λόγω, οί- τινες περιβάλλετε τήν ένωσιν ταύτην δι’ολίγων μόνον έγγυήσιων, καϊ οϊτινες άποδίδετε είς τήν γυναίκα τήν έλευθερίαν, τήν οποίαν αυτή άπεκδύθη πρό τοΰ βω- μοΰ. Συγχωρήσατέμοι νά σάς είπω ότι τά έθιμά σας όζουσι βαρβαρότητος.— Σάς λέγω είλικρινώς, τώ άπεκρίθην, δτι μοί φαίνεσθε ώς φυλή άγριων.— Σκέφθητε έν τούτοις! Παρ’ ήμΐν δ υμέναιος καθίσταται άληθώς ευαγγελικός καί παραγόμενος ούχι έκ συμφέροντος,άλλ’άπό τής άμοιβαίας τών έωυμε'νων κλίσεως. Έπειτα, αί τοιαΰτατ ενώσεις μεταξύ συζύγων, οίτινες ήδυνήθησαν νά σπουδάσωσιν άλλήλους καί νά γνωρίσωσι τάς αμοιβαίας αύτών βρέξεις καϊ χαρακτήρας, αί τοιαΰται, λέγω, ενώσεις εύδαιμονοΰσιν έπι τέλους, ώς αμέτοχοι ιδιοτροπιών, άποτυχίας, καί δύναμαι νά σάς βεβαιώσω, ότι δυσκόλως άπαντα τις παρ’ ήμΐν άνδρόγυνα μή συμφωνοΰντα. Άλλά νομίζω ότι δέν έχει ουτω κα! είς τήν ήπειρόν σας.— Βεβαίως όχι,έάν πιστεύητε τάς ύπερβολάς τών μυθιστοριογράφων, άλλά πίστευσόν με, φίλε μου, ότι ή αρετή εΐναι έπίσης κοινή έν Γαλλία, ώς κα! έν τή νήσω ύμών.— Τό παραδέχομαι' έν τούτοις παρατηρήσατε ότι ούδέν άτοπον συμβαίνει ποτέ ένταΰθα ώς έκ τής έλευθερίας τών νεανίδων.— Χάρις είς τήν φροντίδα, τήν δποίαν οί γονείς λαμβάνουσιν, ώς εΆεγεν ή Κ. δε-Σεβινιέ, νά περι- καίωσι καί νά άποψυχραίνωσι τήν καρδίαν σας μέχρι των εικοσιν έτών.— Ούδείς φθόνος. Είμεθα σύζυγοι άξιόλογοι. Πε- ριπλέλ, αί γυναίκες ύπανδρευόμεναι απεκδύονται παρ’ ήμΐν τήν ελευθερίαν, τήν δποίαν αί ήμέτεραι λαμβά- νουσιν. Αί γυναίκες τής Γαλλίας έχουσιν άνάγκην διασκεδάσεων, ένώ οί ήμέτεραι κορεσθεΐσαι αύτών άπο- συρονται καί διάγουσιν οικουρούσα! τό πλεΐστον. Ποΐαι είναι ευτυχέστερα:;— Αλλά μή έμβαίνωμεν ερς τάξιν ιδεών τοσοΰτον βαθέων. Έξηγήσατέμοι μόνον σας παρακαλώ, διατί μοί ένεπιστευθησαν, τήν πρωίαν, είς τον κήπον τοΰ Βάσιγκτων, νεάνιδά τινα χαριεστάτην, καί . ..
— Τί; πώς; Καϊ διά τόσον μικρόν πράγμα μέ περιπλέκετε πρδ μιας ώρας εις τάς ομιλίας ταύ-*



— 472 — 473 —τας. Δέν παρατηρήσατε λοιπόν δτι ί) μίσς Β. .. . οφείλει νά ενίσχυση τήν χρίσιν αύτής διά τής πείρας, χαί ότι διά τής συναναστροφής πολλών ανθρώπων ά- ποχτά τήν δύναμιν τού νά κατασιγάζη τάς πλάνας τής φαντασίας χαί τά θέλγητρα τών ιδιοτροπιών ! Εύ- τοχής δ άνθρωπος, δν θέλει προτιμήσει ώς σύζυγό» της! Πλούσιος ή πτωχός θέλει άποκτήσει τήν χεϊ- ρα χαί τήν καρδίαν αύτή;, άλλ’ έστέ βέβαιοι, οτι δέν θέλει τήν εκθαμβώσει ποτέ."Ηρχισα ήδη νά ίννοώ διατί οί Άγγλοι είναι δειλοί, δλίγον μυστηριώδεις, περιεσχεμμέ»οι καί σπα- νίως έλευθέριοι* διατί πορεύονται τεταπεινωμένους εχοντες τους όφθαλμούς, αδιάφοροι προς τά τών γυναικών θέλγητρα, καί ψυχροί πρδς πά< αύτών ώραΐ- σμα φυσικό» ή επίκτητο». Εισθε, κύριοί μου, αί κυ- ρίαι τή; Αγγλίας, θαυμασίως άποκαθιστώντες αύτάς.— Εθισθέντες νά θριαμβεύωαεν κατά τών κλίσεων ήμών, αι ύπδ σοβαρόν εκλαμβανόμενα; ε.τοψ ν, δέν έναβρυνόμεθα ποσώς έπί τοΰιφ. Διάγομεν δέ τήν νεότητα ήμών έλευθέρως καί μετά στενοτάτης μετά τών νεανίδων συναναστροφή;, άπιστοΰντες αείποτε πρδς αύτάς, καί γιιποτε έτοιμοι είς τό καταθλίβει» τά έν ιή καρδιφ ήμών γενόμενα αισθήματα.— Άλλ' ή φύσις ...— Ανάγκη νά τήν νικήσωμεν1 μάλιστα δέ διά τής θρησκείας, άιίποτε τοΰτο συνιστώσηςήμϊν! Διότι τίς λέγεται γενναίος, είμή δ δυνάμενος νά συνέχη καί κρατή τάς όρμάς καί τάς ίμερους τής καρδίας του. Η έξωτιρική ήμών γαλήνη δμοιάζει τήν ήσυχίαν τών άναλαμβανόντων ασθενών, ή δέ ψυχρότης τήν ψυχρότητα τών πυρποληθέντων έρειπίων. Δύναμαι νά σάς αναφέρω ανθρώπους πολλούς, οιιινες περιήλθον τόν κόσμον άπαντα, χατατρυχόμενοι ύπδ πυράς τίνος καί ένεργείας μυστηριώδους, ήτις ά»έδειξεν αύτούς μεγάλους, καί άλλους οίτινες, άποβαλόντες διά παντδς τήν ησυχίαν αύτών, χαί παραιτούμενοι πάσης γηΐνου άπαλαύσεως, βλέπουσι τδ μέλλον αύτών χεκλεισμέ- νον καί σκοτεινόν, κα! έπ τέλους λησμονοΰνται, μο- νότονόν τινα, μελαγχολικό» χαί γαλήνιον διάγοντες βίο».— Μόνον, έπρόσθεσεν δ φίλος μου μετά τινα σκέ- ψιν, καθιστώμεθα ψυχροί είτε έχ μνησικακίας είτε έχ τών άναμνήσεων ήμών παρακινούμενοι. Μάθετε δέ, κύριέ μου, δτι είς ούδέν τοΰ κόσμου μέρος αί γυναίκες ύπερτεροΰσι τάς Άγγλίδας ώς πρδς τάς έρω:ο- τροπία;, εξαιρούμενης τής συζυγικής αύτών ειλικρίνειας κα! τής λογιστικότητος, ήτις επέρχεται άιεέσως μετά τόν γάμον αύτών. Άλλ’ ιδού τά West minster Bridge! ύπαγε, χοιμήθητι έν γαλήνη. Καλήν νύκτα! Οί παγετώδεις μου λόγοι και τρόποι, ώ Παρισινέ ! διαλύονται ενώπιον τοΰ ήφαιστείου πυρός τών ματαίων σου λόγων...Υποθέτω ότι αί πομπώδεις αύται λεξεις ήσαν ά- πομνημόνευσίς τις. ’Αντί δέ νά πορευθώ πρδς το κατάλυμά μου ήρχισα νά πεοιπλανώμαι είς τάς δδούς ινα σκιφθώ έπί τών όσων ήκουσα. Άνηρχόμην λοιπόν πρός τήν όδόν Lisle άνεπαισθήτως, καί ύπδ ένστικτου τής συνήθειας οδηγούμενος ίσως, διελθών διά

του Coventry, κατήλθον βυθις διά τοΰ Hay-Marhet. Πρδς τήν γωνία» τής δδοΰ Jermin παρ’ ολίγον νά πέσω έπί τίνος άφηρηαένου ανθρώπου, βραδέως πε- ριπατοϋντος, χαί τούς δφθαλμούς άδιαλείπτως έπί τών πεζοδρομείων έχοντος. "Υψωσα τήν κεφαλήν χαί άνε- γνώρισα τόν θεολόγον μου Lyonnel Barks, χατηφή έχοντα τήν φυσιογνωμίαν και ήθος βιβαρυμέ»ο». Έ- πίστευα ότι θά εύρίσκετο είς τή» χλινην του πρδ πολλοΰ· διό χαί έξεπλάγην τά μέγιστα έκ τής συναντή- σεως ταύτης· ουτος δέ χωρίς νά φανή ποσώς εκπληττόμενος.— Άγαπάιε νά φάγωμεν κανένα άστάκον, μοί λέγει μετά φλέγματος τώ 0»τι βρετανικού.Τά oyster-rooms ήσαν πεφωτισμένα χαί πλήρη θαμώνων. 'Ο Lyonnel έκλέξας ε»α αστακόν έζήτη- σεν ινα πίη δακή». Διαρκοΰντος τοΰ δείπνου, ή συ«- διάλεξις ήμώ» ύπήρξεν δλίγον άηδής, διότι δέν έπα- νελήφθη τό αντικείμενου τής εσπέρας, καί ή βάναυσος τών περί ημάς δειπ»ου»των εύθυμία δέν ήδυνηθη φαίνεται νά διασκέδαση τήν λύπη» τοΰ νεανιευομένου φίλου μου. Έξερχόμινοι δέ τοΰ καφενείου έκείνου ά- πηντήσαμεν κυρία» τινά μετά ταχύτητος καί αταξίας ένδεδυμένην, ήτις μάς έζήτησε τήν άδειαν νά άποτε- λειώση τά λείψανα τοΰ άστακοΰ, δ» κατελείπομε» ήμι- βεβρωμίνον, καί νά πίη ποτήριόν τι £ακής ! Ο Lyonnel στραφείς προσέφερεν αύτή ποτήριον ^ακής χαί έξήλθομεν.Μέλλοντες δέ νά χωοισθώμεν κατά τινα όδόν, μοί λέγει.— Ύ γίαινε, φίλτατε, νομίζω ότι δέν θέλω πλέον σας έπανείίει είς Λονδϊνον.— Καί διατί;— Διότι αυοιο» αναχωρώ διά τήν Καλκούτταν.— Καί διατί δέν μοί αναφέρετε τίποτε περί τοϋ ταξειδίου σας τούιου ούιε χθές, ούτε σήμερον.— Συγχωρήσατε μοι' άλλά κατά τήν στιγμήν ταύτη» άνεμνήσθη» πράγματός τίνος. ..— Άλλά τί ένθυμήθητε λοιπόν, διά τδν θεόν, τδ πράγμα λοιπόν τοΰτο θά ήναι πολύ σπουδαίου ; . . .— Έλησμόνησα, ίδέτε τ! ανοησία ! νά μετρήσω τας έκβολάς τοΰ Τάγγου. . .Καταλαμβάνει έκαστος ότι οί ουτω ιδιο^υθμοι άνθρωποι είσιν εχέμυθοι και σταθεροί. Άποχαιρε- τήσας λοιπόν, παρήτησα αύτδν πλήρης θλίψεως. Ουτος δέ πχρατηρήσα; τή» ταραχή» μου έμειδίασε, μοί εσφιγξε τήν χεϊρα καί άπεμακρύνθη πλήρης θάρρους καί αξιοπρέπειας.Τή» έπιοΰσαν ό ήλιος έκαλυπτετο ύπό νεφών, ή άτμοσφτΐρα ήν κατηφής ποικιλομένη ένθεν χάκεΐθεν ύπό χνοωδώ» τινώ» καί ποικιλοχρόω» νεφελών έπ! τοΰ βαθέως κυανοΰ τοΰ ούρανοϋ διαγραφομέ»ω» ζω- γραοικώτατα. βαρυνθεις τήν τής πόλεως τύρβην, άπεγοητευμένος σχεδδν έκ τών πολλών τής προτεραίας έντυπώσεων, ήσθανόμην τήν ανάγκην τοΰ νά άναπνεύσω αέρα καθαρώτερον. Η ύπό τάς σκιάς τών άλσεων διορωμένη έξοχή μοί ένέπνεε τήν επιθυμίαν νά τρέξω πρδς τούς αγρούς κα! νά αναπαύσω δλίγον τήν κεκοπιακυϊαν ίρασίν μου έπι τής

ποασίνου και ήρεμου χλόης. Φθάς είς τδ ξενοδοχείου ευρον τούς συμπατριώτας μου, οίτινες έκπληροΰντες εύσυνειδήτως καί μεθοδικώς το πρόγραμμα τών έπι- σκέψεων αύτών, έμελον νά διέλθωσι τήν ήμέραν έκείνην περιηγούμενοι είς Hampton-Court. Περί τάς έννέα λοιπόν καί ήμίσειαν αναβάντες έπί παντοφο- ρείων παρά τήν όδόν Πικαδίλλυ, ή» δ ετρέξαμεν καθ’ όλη» αύτής τήν έκτασιν, είδομεν εαυτούς εύχαρίστως εκτός τής περιφερείας τ.ΰ Λονδ νου.Έ» τούτοις χωρία πολυπληθή φαίνονται ώς συνεχόμενα μετά τής πόλεω., ήτις τάχιο» ή βράδιον θέλει τά καταχλείσει έντδς τής άδδηφάγου περιφερείας ι αύτής. Κάποτε διορά τις τόν Τάμεσιν, στενοχωρού- μενον καί σμικρυνόμενον έπί μάλλον καί μάλλον ύπδ τών δχθών αύτοΰ, καί μετά μίαν καί ήμίσειαν ώραν εισέρχεται είς τήν μεγάλην καί σκολιάν τής ’Ριχμόν- δης όδόν. 'Η παρά τήν περιφέρειαν ταύτην διαμονή τών άρχαίων τής Αγγλίας βζσιλέων έγέ»ετο παραίτιος τοΰ νά κτισθή χωρίον τι, οπερ ώ; έκ τής πρδς τδ άλσος προσπελάσεως αύτοΰ ηύξησε βαθμηδόν είς πόλιν. Καθ’ δσον άνηρχόμεθα τόν λόφον δι’ δδοΰ εύ- ρείας κα! άναπεπταμένης, ό ορίζω» έπεκτείνετο μετά ταχύτητος καταπληκτικής, κα φθάσαντες πρδ τοΰ the Star and Garter, μεγαλοπρεπούς ξενοδοχείου παρά τόν φραγμόν τοΰ άλσους, ένθα διέμεινέ ποτέ δ βασιλεύς Λουδοβίκος Φίλιππος, παρετηρήσαμεν θέαν τινα λαμπροτάτην καί έθαυμάσαμεν άπασαν αύτής τήν μεγαλοπρέπειαν άπδ τών χειλέων του δρο- πεδίου, τοΰ ύπό άρχαίων καί ύψηκαρήνων κεκαλυμ- μένου δένδρων. Ή διάσημος αύιη θεα άναμιμνήσκει τήν θέσιν τοΰ Saint Clond. Άποτελεΐται δέ ύπό μεγαλοπρεπούς τίνος εύρέος δρίζοντος, ύπδ λοφίσκων ταπεινών κα! χλοοσκεπώ» περικυκλομένου. Έν τή ύπ’ αύτών σχηματιζομένη κοιλάδι, δ Τάμεσιζ, έρπων ύπδ τά χόρτα κα! άντανακλών τδν ούράνιον δόλον, αφανίζεται ένθεν κακεϊθεν ύπδ πυκνής τίνος φιλυρών πτελεών χα! δρυών όμάδος. Πανταχοΰ δέ λειμώνες άναφαίνονται εύφοροι ύπό πολυπληθών ποιμνίων κα- τεχόμενοΓ πρδς τά δεξιά ή Ριχμόνδη άναπτύσσεται άμφιδεατροειδώς, άνερχομένη μέχρι τοΰ ποταμού, τοϋ ιδιορρύθμων τινων οικοδομών καί λέμβων φιλοκαλως έξειργασμένων έμψυχουμένου. ’Η μικρά αύτη Έδέμ άποπνέει μέ» γαλήνην αγροτικήν, ούχήιτον όμως δέν έμεινε» άνεπηρέαστος άπό τής ζωής καί τής τύρβης τής πόλεως.Έξηπλώθημεν έπί τών χόρτων έπί τινα χρόνον, έπειτα άνέβημεν αυθις έπ! τών παντοφορείων, άτινα διευθύνθησαν είς Hampton-Court. Καθ’ όδόν διήλ- θομεν διά τής οικίας τοΰ Πώπ, καί πορ^ωτέρω ένώπιον είδους τίνος έρημητηρ’ου, άρχαίας καί αϋστη- ράς άρχιτεκτονικής, δπερ ώς λέγουαιν έγένετο διαμονή τοΰ Βρίμβελλ.Ούδέν μαγικώτερον κα! μεγαλοπρεπέστερο» τής πρώτης τοΰ Hampton-Court θέας, κατοπτευομένης άπδ τής έσχατιάς διόδου τίνος άποτελουμένης υπό χαστανεώ», φιλυρών καί έλατών θαυιχασίως είς καλλονή» καί μέγεθος άνεπτυγμένων. 'Υπό δέ τάς σκο- τει»άς χαί λαβυρινθώδεις άλωάς, τοσοΰτον τέ φύΛ- ΤΟΜ Δ'. (ΦΑλάί. 92.)

λωμα συνέχεται καί καταπυκνοΰται, ώστε δόρκωνες, έλαφοι καί αίγες έλεύθεροι, συναθροίζονται περί τούς παγίους τών δένδρων κορμούς, καί έρχονται μέχρι τών χειλέων τής δδοΰ, ίνα ίδωσιμέ έκθαμβον κα! συμπαθητικόν όμμα διερχομένας τάς περιφερομένας άμαξας.Τά ζώα ταΰτα δέν είναι άγρια. Βλέποντα τόν σιωπηλόν τών άνθρώπων χαρακτήρα, άποκαθίστανται καί ταΰτα σιωπηλά καί οίονεί μυστηριώδη. Οί άνθρωποι σπανίως δμιλοΰσιν ή κραυγάζουσι- τήν δέ σιωπήν αύτω» μιμούμενοι οί κύ»ες τοΰ Λονδίνου ούδέποτε ύλαχτοΰσι. Καί αύτά δέ τά πτηνά συναθροίζονται έπί τών δένδρων, δμάδας πολυαρίθμους καί σιωπηλάς άποτελοΰντα, καί άν ποτέ κα·έν αύτών άποτολμήση δειλή» τινα νά έχφέρη φωνήν, ίσταται έχπεπληγμενον ύπο τοϋ ήχου τής φωνής αύτοΰ. Γα στρουθιά βαδίζουσιν άμέριμνα καί άφωνα πολλάκις έντδς τής πόλεως μεταξύ τών αμαξών καί τών πεζοδρομίων. Καί ή άλήθεια αύτη μή έκληφθή ώς αστεϊσμός· διότι άπαντες οί περί έμέ τήν αύτήν έ-I ποίησαν παρατήρησιν, καί εύρίσκοντες αύτήν τοσοΰτον άληθή όσον παράδοξον, εξήγησαν τό αίτιον τούτου εις τό πένθιμον, τδ σοβαρόν καί υγρό» τής φύσεως, είς τδ ομιχλώδες τοϋ κλίματος , έπηρεάζον- τος καί ανθρώπους χαί ζώα.'Η Αγγλία παράγει τρία τινα, άπαντώμενα μέν πανταχοΰ, έξαιρέτω; δμως έν τή νήσω ταύτης, δια- κρινόμενα δέ τών λοιπών διά τής έξοχου καί θαυμασίας αύτών καλονής. Ταΰτα είσιν αί γυναίκες, τά δένδρα, καί οί ίπποι. Περιπλέο», πάσα χώρα αξιοθαύμαστο» τι γένος ίππων παράγουσα βρύθει καί γυναικών καλλιμόρφων. Ή Γεωργία είναι ή πατρίς τών λαμπρο- τέρων τής Ανατολής ίππων αί πεδιάδες τής Κα- μαργης, αί δια τήν περί αύτάς καλλονήν τών γυναικών διαβόητοι, διατρέφουσιν ίππους άγριους αίματος άρα— βικοΰ. Είς Μεκλεμβοϋργον θαυμάζεται τό εύγενέστε- ρον γερμανικόν αίμα, καί όταν άμαζόνειός τις φί- Λαγξ διέρχηται καλπαζουσα είς τάς διόδους τών άλσών τοΰ Λονδίνου, δ έκθαμβος τοΰ διαβάτου όφθαλμός διν ήξεύρει τί νά θαυμάση πρώτον, καί τί δεύτερον, τόν άναβατην ή τόν ίππον αύτοΰ. Έάν δέ νεά»ίς τις ά- ναχαιτίση τυχα ως τδν ίππον αύτής ύπδ τό» πράσινον καί συνηρεφή μεγαλοπρεπούς καί αΐωνοβίου τινός δένδρου θόλον, δύνασαι τότε νά ίδης έν συνόλω τά τρία τής Αγγλικής γής θαυμαστά προϊόν <α.Αί κασιανεαι, αί φιλύρας αί ουκομωρέαι, αί φηγοί καί μαλιστα αί^πτελέαι τής παρόδου τοΰ Hampton- Court, άναμιμνήσκουσι τάς άρχαίας έκείνας περί τών φανταστικών νυμφών διηγήσεις, καί περιμένει τις νά άναχαλύψη περί αύτόν μεμαγευμένον τι φροΰριον. Η θέα τούλάχιστον τής έξοχής ταύτης είναι μαγευτικω- τάτη- ουτω βεβαίως έπεφανησαν τά μεγαλοπρεπή τής Έδέμ άλση είς τα πρώτα έκθαμβα τοϋ άνθρώπου ομ- ματα, εγειρόμενου έν τοί μέσω ζώων νΰ» μεν αγρίως τότε δέ οικείων καί άγαθώ», ώς εύρίσκονται χαί τήν σήμερον τοιαΰτα είς τόν εύρύν τοΰτον τής Βρετανικής νήσου κήπον.Κατά μήκος τής παρόδου ταύτης, δρίζουσιν έκα« 203.



— 474 —
— 475 —τέρωθεν διά τεσσάρων στίχων οί γίγαντες των δασών, άπαντα τις κήπους Θαυμαστούς, τοίχους άνωθεν τών όποιων κατέρχονται έπί κλίνης έκ χλόης καταρρα- κται άνθέων. Ούτως εισέρχεται τις, ώς είς τα βασί

λεια τών άρχαίων νυμφών, είς τδ ψρουριον έκεινο ουτινος ή ιστορία άρχεται ώς διήγησίς τις τών χρόνων τοΰ Peau d' Ane.
(Έπεται συνεχεία.},

σης έννοιι τις δτι καί οί άγριοι ουτοι εγουσι γνώσεις αρκετά ανεπτυγμένος περί ιδιοκτησίας. Τρέφονται δέ άπό γεώμηλα, διοσκούρια (d ignanies), γλυκό- κολόκυνθα, βανανέας, και ζακχαροκάλαμον.Ούδεμίαν θετικήν ιδέαν περί τής θρησκείας τών ιθαγενών δύναται τις νά δώση. *0 Roggeween πα- ρετήρησεν έπί τής όχθης βράχους χονδροειδώς έςειρ- γασμενους είς άιθρώπινον σχήμα, ως παρισιαται ύπδ τής παρακειμένης ήμών εικονογραφίας, και έθε- , ώρησεν αύτούς ώς είδωλα. *0 Κώκ περιέγραψε τούς . κολοσσαίους τούτους ανδριάντας, καί έγνωμάτευσεν ; ότι άνηγέρθησαν πρός μνήμην μεγάλων τινών άνθρώ- ■ πων τής χώρας. Τινες αύτών έχουσιν είκοσι ποδών . ύψος, καί έπί τών κεφαλών των ύπέρκεινται υπερμεγέθη . καλύμματα (σκούφοι) κυλινδροειδή. Πλεΐστοιδέ έξαυ- s τών έχουσιν ιδιαίτερα ονόματα, ήγουν Τόμο- Αϊ, 
, Τόμο-*Ερι, Χονχού, Μάρα-Χέϊνα, Ουμα-ΡιΟα-

Βινα.τοΰ. ’Αρκετήν άπέχθειαν αίσθανεται ο ταϋτα , θιώμενοί, διότι οί μέν οφθαλμοί αύτών είναι κοίλοι, _ ελλειπτικός καί άκανονέστως τεθειμένοι’ το δέ μέ- η τωπον ένίοτε ελλείπει’ ό λαιμός είναι βραχύτατος, οί βραχίονες μόλις διακρινόμενοι, τά ώτα ύπιρμεγε- ς θη, καί ή κόμη εύθεϊα καί μακρά., ‘Ο Κοτζεβού παρετήρησε τό 1816, ότι τά άγάλ- , ματα ταϋτα ειχον έκ τής βάσεωί των αποσπασθή καί ·, άνατραπή. ‘.Μήπως τοΰτο ήτον Αποτέλεσμα καταιγτ- !( δος, ή άλληλομαχίας τινδς τών ιθαγενών, ή πολέμου ){ μεταξύ αυτών καί τών Εύρωπαίων ; Είναι αδύνατον, κ ώς δ Beechey λέγει, νά λάβωμεν περί τούτου πλη- - ροφορίαν τινά.---------- -----τπι gia-rgii——--------

Η ΝΗΣΟΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ.

‘Η νήσος τοϋ Πάσχα χεΐται εις τδν Μέγαν Ωκεανόν, καί ονομάζεται ύπδ μέν τών Ολλανδών Paas- sen, ύπδ δέ τών ’Αμερικανών καί τών Άγγλων Eastern Island, ύπδ δέ τών ιθαγενών Vvaihou. Σημαίνουσι δέ δλα ταϋτα τά δώματα νήσον τον 
Πάσ^α, ούτως δνομασθεισαν ύπδ τοϋ 'Ολλανδού ναυ- άογου Roggeween, τοϋ άνακαλύψαντος αύτήν τήν 6 'Απριλίου 1722, ημέραν τοΰ Πάσχα. Ο Κώκ δκτώ διήλθεν εις αύτήν ημέρας έν μην! Μαρτίω^τοϋ 1774· ό δέ Λαπερούσιος διέμεινεε δγδοήκοντα ώρας τής 6 Απριλίου 1786. Τέλος ό ‘Ρώσος πλοιαρ- γος Κοτζεβεύ, ήγκυροβόλησεν έμπροσθεν τοϋ ai- ll’on τήν 28 μαρτίου 1816, άλλά δέν ήδυνήθη νά έξέλθη' καθότι οί ιθαγενείς, οιτινες έφαίνοντο δτι ειγον’ άπατηθή προηγουμένως καί κακομεταχείρισή ύπό τών Εύρωπαίων, άντέστησαν εις τήν αποβίβασίν του. Άναφέρουσιν έν τούτοις ετερον ναυτικόν Bee- chev καλούμενον, δστις ίπεσκεφθη τά βόρεια μέρη τής νήσου κατά τά 1826.Οί ιθαγενείς ουτοι έχουσι τδ χρώμα τοΰ οερματος όγι βαθύτερον τοΰ τών ’Ισπανών, σώμα έστιγμενον ώς τό τών ’Ινδών καί κατά μέγα μέρος ένδεδυμένον, καί καλύβας πρδς κατοικίαν των άπλης διασκευής. ‘Υπάργουσι δέ καί τινες είς τήν χώραν των οίκίαι λιθόκτιστοι, θολούς ίχουσαι, δπερ άποδιικνυει δτι, οί κάτοικοι έχουσι γνώσεις τινας αρχιτεκτονικής. Εκ δέ τής καλώς καλλιεργημένης γης καί τών περιφράκτων καί διακεκριμένων άπ αλληλας πεδιάδων έπί

ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ.

ΛΟΚΚΙΟΣ.

Ό ’Ιωάννης Λόκκιος (John Locke) έγεννήθη είς Βριγκτών, πόλιν όλι'γας λεύγας άπέχουσαν τής Βρι- στόλης, έν τή κομητεία τοϋ όνόματος τούτου, τήν 29 Αύγούστου 1632. Οΰδέν σχεδόν είναι γνωστόν περί τής οικογένειας αύτοΰ είμή ότι δ πατήρ του ήτο γραμματεύς είρηνοδίκου, καί άνεμίχθη είς τίς πολιτικός ταραχάς τοΰ 1640. Ό Λόκκιος έκαμε τάς πρώτας σπουδάς του είς τδ γυμνάσιον του Ούες- μίνστερ, έν Λονδίνω, ένθα έμεινε μέχρι τής δεκα- πενταετοΰς ηλικίας του, καί έντεΰθεν μετέβη είς τό πανεπιστήμιον τοΰ Οξφόρδ. Πολλά δλίγο' ένησχο- λήθη περί τήν σχολαστικήν φιλοσοφίαν, άποκλειστι- κώς εις τδ πανεπιστήμιον έκεινο διδασκομένην, καί ‘ένέκυψε πολύ πλέον εις τάς κλασσικός σπουδάς καί είς τήν ιατρικήν. Κατεστάθη μάλιστα έν Οξφόρδ, περιώνυμος ιατρός, καίτοι μηδέποτε μετελθών τό έ- πάγγελμα τοΰτο. Τοιοΰται ύπήρξαν αί ένασχολήσεις του μέχρι τοΰ 1664’ ή φύσι; αύτών, ή ευφυΐα και ή πρδς τδ παρατηρεΐν τάσις, απερ αύτάς πριϋποθέ- τουσιν, προητοίματαν τδ πνεΰμά του είς τήν διεύθυνσή, ήν ώφειλε νά άκολουθήση είς τάς σπουδάς τής φιλοσοφίας. Τδ 1664, δ Λόκκιος συνώοευσεν ώς γραμματεύς τδν Ούίλλιαμ Σβάν είς τήν αύλήν τοΰ Βερολίνου, και έπανελθών μετά έ» έτος είς τδ ’Οξφόρδ συνηντήθη μετά τοϋ Άσσλέϋ Κοΰπερ, τοϋ μετά ταϋτα κόμητος τοΰ Σαφτεσβουρύ. Ό άνθρωπος ουτος, δστις καί ώς φιλόσοφος χαί ώς πολιτικός, άφησε φήμην αμφίβολον, καί έφάνη πολυπράγμων, άλλ’ όχι τόσον έντιμος είς τάς πολιτικός ταραχάς τής ’Αγγλίας, έπ! Καρόλου τοΰ Β'., έλθών είς ’Οξφόρδ, χάριν τής υγείας του, ίγνώρισε τδν Λόκκιον, τόν έσυμβου- 

λευθη ώς ιατρόν, κα! διά τών συμβουλών αύτοΰ ήδυνήθη νά ΐατριυθή άπδ δυσίατόν τι πάθος· έκτοτε δέν απεχωρίσθη άπ αύτοΰ πλέον. Ο Λόκκιος ευνεμε- ρίσθη τήν ευημερίαν ούτοϋ κα! άπάσας τάς διαφόρους δοκιμασίας του’ ύπήγε καί τδν εύρεν εις τήν εξορίαν, τω έκλεισε τούς δφθαλμού; εις τήν ’Ολλανδίαν καί έπεχείρισε βραδυτερον τήν έξιστόρισιν τοΰ βίου του καί τήν δικαίωσιν τής γνώμης του.‘Ο Άσσλέϋ λοιπόν άπέστασε τον Λόκκιον έκ τής ειρηνικής έρημίας τοΰ ’Οξφόρδ καί τόν είχε ρίψει έν τή λαμπρά κοινωνία, τοΰ Λονδίνου. ‘Ηνώθη ένταϋθα μετά τών έπισημοτέρων άνδρών τής έποχής. Οί όκιώ άρχοντες, είς ους Κάρολος δ Β' είχε παραχωρήσει τήν κυριότητα τής Καρολίνης, άπευθύνθηςαν είς τόν Λόκκιον πρός καταρτισμόν συντάγματος τίνος. Τούτο δέ ήτο καθαρώς αριστοκρατικόν καί δέν έπροξένησεν είς τούς κατοίκους ούδεμίαν εύτυχίαν ούδ’ ήσυχίαν, διότι τό 1719 ίζήτησαν νά ύποταχθώσιν ύπό τήν άμεσον κυριότητα τοΰ στέμματος. Ό Λόκκιος προσε- λήφθη τό 1668 μέλος τής βασιλικής ’Ακαδημίας τών επιστημών. To 1672, δ’Ασσλέϋ γινόμενος κόμης Σαφτεσβουρύ, καί υψωθείς εις τδ άξίωμα τοΰ μεγάλου καγκελαρίου τής ’Αγγλίας, έδωσεν εις τόν προστατευόμενόν του επίσημον θέσιν, τήν τοΰ γραμ- ματέως έπί τών παραστάσεων έπί άμοιβαΐς (aux benefices). Διάφοραι υπουργικά! μεταβολαί χατεβί- βασαν κα! άνιβίβασαν άλληλοδιαδόχως τήν εύνοιαν τοΰ Άσσλέϋ καί τοΰ Λοχκίου. Άλλά, τδ 1679 νέα τις δυσμένεια ύπήρξε πρδς άμφοτέρους σοβαρότερα χαί μακροχέρα τών προηγουμένων. ‘Q κόμης τοϋ Σαφτεσβουρύ έπανήλθεν είς τήν φάλαγκα τής άντιπολι- τεύσεως, χατηγορήθη ώς επαναστάτης, έφυλακίσθη, έτέθηείς τόν πύργον τοϋ Λονδίνου, καί ή-αγχάσθη αργότερα τά έγχαταλείψη τήν ’Αγγλίαν καί νά καταφυγή είς ’Ολλανδίαν, ένθα ίτελευτησε τό 1683. Ό Λόκ- κιος τόν ήχολούθησεν εκεί κα! συνεμιρίσθη όλην τήν έχθροπαθειαν τής εναντίας μεριδος. Διεγράφη άπό τόν κατάλ,ογον τών μελών τής άκαδημ’ας τοΰ ’Οξφόρδ άνευ δίκης, ή καν άνευ προηγούμενης έξετάσεως. Μάλιστα ενοχοποίησαν τόν Λόκκιον είς τά; κατά τοϋ θρόνου τών Στυαρτών συνωμοσίας, χμ έζήτησαν τήν άπόδοσίν του. Άλλ’ εύτυχώς, εύρε φίλους έν 'Ολλανδία, οι’τινες τόν έκρυψαν έως ου παρήλθεν ή καταιγίς. Κατά τήν έποχήν ταύτην συνεκρότησε μέ τινας επιφανείς άνδρας, μέ τινας θεολόγους καί ιατρούς τής Όλλ,ανδίας^ μικράν φιλοσοφικήν εταιρίαν έν μέσω τής όποιας συνεγραψε τά πρώτα αυτού συγγράμματα. ’Ενταύθα έτελείωσε τδ φιλοσοφικόν σύγγραμμα, δπερ έπεχείρισε πρδ πολλών έτών, καί οπιρ έπεγράφη 
Αοχίμιον περί τής άνθ^ωπίνης ιοήσεως (Essai sur Γ enteirdement humain).Τέλος πάντων έπνλθεν ή έπανάπασις τοϋ 16SS. Ό Λόκκιος έτυχεν έν Λονδίνω, τδ 1689, έντιμωτά- τη; υποδοχής. Όβασιλεύς Γουλιέλμος τώ έδωκε πάσαν έμπιστοσύνην. Έάν ή ύγεία του καί ή μετριότης τών κλίσεών του δέν άντέκειντο, ήδύνατο νά φθάση είς τά μεγαλείτερα αξιώματα. Εκτός τοΰ μεγάλου αυτού



— 476 — 477 —συγγράμματος περί τής ανθρώπινης νοήσεως, έδη- μοσίευσε πολλά, τά όποια συνετέλεσαν είς τό νά στε- ρεώσωσι χαί νά καταστήσωσι κοινήν έν Αγγλία την συνταγματικήν κυβέρνησιν του 1689. Πρός ανταμοιβήν δέ τών υπηρεσιών αύτοΰ καί τής φήμης τώ παρεχωρήθη ή σημαντικωτάτη θέσις τοϋ έπιμελη- τοΰ τοΰ έμπορίου κα! τών άποικιών. Τό 1700, χάριν τής ύγείας του, ήναγκάσθη νά παραιτηθή τής θέσεως ταύτης καί ν’ άποσυρθή εις τήν Όάτην (Oates), έν τή κοαητεία τοϋ Έσσέξ, ξενισθείς είς τήν οικίαν τής κυρίας Μασσάμ, δυγατρός τοΰ φίλου του τοϋ περιωνύμου δόκτωρος Κουδβόρθ. Ένησχο- λήθη δέ προ πάντων, έν τώ καταφυγίω τουτω, εις τής θείας Γραφής τήν μελέτην, καρπός τής δποίας ύπήρξεν ή παράφρασες τ&Ί έπιστολών τοΰ αγίου Παύλου , δημοσιευθεισα μετά τόν Θάνατόν του. Τό 1703, αί προσβολαί τοΰ άσθματός του, γενόμεναι συνεχέστεραι καί όδυνηρότεραι, προητοίμασαν τόν τα- χύν καί γαλήνιον Θάνατόν του. Μή δυνάμενος νά ήσυχάση ώς έκ τών πόνων του έν τή κλίνη, μετεκο- μίσδη είς τό σπουδαστήριό'/ του, καί έπ! τοΰ σκίμ- ποδός του, άφοϋ έγεύθη όλίγων στιγμών ύπνον, καί ήκουσε προσεκτικώς τήν άνάγνωσιν τών ψαλμών ύπό τής Κ. Μασσάμ, έξέπνευσε τήν 28 Όκτωβρ. 1704 εις τό 73°ν έτος τής ήλικίας του.Τά πρώτιστα ηθικά προτερήματα τοΰ Λοκκίου ήσαν ή ύψηλοφροσύνη καί ή άβρότης τών αίσδημάτων καθ’ δλας τάς περιπέτειας τής τύχης του’ ή σύνεσις καί ή προφύλαξις, συνεχώς πλήρους σταθερότητος, ή πλήρης καλοκάγαθία καί ή άνοχή κατά τάς άνωμαλίας τής έποχής του.Τά συγγράμματα του φέρουσι λατινικήν έπιγρα- φήν· Methodus adversariorunr τό πρώτον είναι ύπόδειγμα τοΰ τρόπου καδ’ δν πρέπει τις νά κατα- γραψη τάς συλλογάς κα! τακτοποίηση τά τών σπουδών του έρανίσματα, τό δεύτερον έπιστολή τις πολύκροτος πρός τόν Λιμβόρχ έπ! τής Θρησκευτικής άνοχής. Τό Λοκίμιον περί τής ανθρώπινης νοήσε
ως έδημοσιεύδη έν Λονδίνω τό 1700. Κατά τό αύτό έτος, δ Λόκχιος έδημοσίευσε τό Λυκίμισν περε τής 
πονετικής κυβερνήσεως, οπερ σκοπόν εϊχε νά ύπο- στηρίζη τήν νομιμότητα τής νέας δυναστείας. Ή πραγματεία αΰτη έχρησίμευσεν ώς ύπόδειγμα εις τδ 
Κοινωνεκόν συναΛ.ίαγμα του ‘Ρουσσώ. Τόν Αϊμύ- λιον τοΰτον ώσαυτως ένέπνευσαν αί περί τής άγωγής έπιστολα: τοΰ Λοκκίου. Το 1693 έδημοσιεύδη έπίσης τό σύγγραμμα, δ "ΕΛΙογος Χριστιανισμός, εις δ δ Λόκκιος έζήτει νά συνδιαλλάξη δλας ιάς διε- ποόσας αιρέσεις.Τό βιβΛίον περί τοΰ εμπορίου,wai ή βάσις όλων τών συγγραμμάτων περί τής πολιτικής οικονομίας, ατινα έδημοσιεύδησαν κατά τόν 18ομ οϊώνα.Άλλ’ ότι καθιστά περίδοξον τό ονομα τοΰ Λοκκίου, είναι τδ Λοκιμιόττου περ'ι τής άνθρωπίνης νοήσεως, δπερ ίτυχεν έν τή εποχή τής δημοσιεύσεώς του μεγίστης υποδοχής, ώς έκ τής φήμης τοΰ συγγραφέως •■’ί τής κριτικής κα! έλευθε'ρου κινήσεως τών πνευμά- ,,, ,’ ’άσκησε? άπειρον έιτιρδοήν έπί τής νεωτέ-πων, και ι,.. . ‘ "

ρας φιλοσοφίας. ‘Ο Κ. Κουζΐνος έδημοσίευσε λεπτομερή έκδοσιν τοΰ συγγράμματος τούτου έν τώ τρίτω τόμω τών έπί τής'ιστορίας τής φιλοσοφίας μαδημάτων του. Ή κατωτέρω εΐκών παριστα τήν οικίαν, έ»δ» δ Λόκκιος ένεφανίσΘη εις τόν κόσμον.

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΗΘΩΝ ΚΑΙ ΕΘΙΜΩΝ ΤΩΝ 
ΝΕΩΓΕΡΩΝ ΑΑΚΩΝΩΝ,

( Μανιατών. )Τούτων τά ουσιωδέστερα εΐσί τά άκόλουθα.
Τό εκδικητικόν,—οπερ τοσοΰτον εΐναι ί^ριζωμένον έν ταΐς ψυχαϊς καί αυτών τών γυναικών, ώστε φαίνεται, πρός τό παρόν τουλάχιστον, ότι ούδεμία άνθρώ- πινος βοήθεια δέλει ίσχύσει νά τό καταστρέψη."Απασα ή Λακωνία εΐναι διηρημένη εις γενεάς ή φατρίας, έκάστης τών δπο'ων προΐσταται εΐς ή καί πλειότεροι διά τε τήν ανδρείαν ή τήν περιουσίαν δια- κρίνόμενοι, είς οΰς πάντα τά λοιπά τής γενεάς μέλη πείδονται. Όταν δέ συμβή έρις μεταξύ τών γενεών, άπαντα τά μέλη έκατέρας έτοιμάζονται πρός πόλεμον, είς δν άν συμβή φόνος έπί τινα τών μελών αύτών, τά τής άλλης γενεάς, εΐς ήν άνήκει δ φονεύς, ανάγκη νά προφυλάττωνται, διότι κα! δ μικρότατος αυτών ήμπορεϊ νά φονευδή πρός έκδίκησιν τοΰ άποδα- νόντος, έως ου διαλλαγθώσι, καί τότε δ φονεύς χρεω- στεϊ νά ύπάγη νά προσκυνήση, ώς λέγουσι, τούς στε- νωτέρους τοΰ φονευβέντος συγγενείς. Ούτοι δέ εΐναι υπόχρεοι νά δεωρώσιν αύτόν είς τύπον τοΰ φονιυθέν- τος συγγενούς των, καί χρείας τυχούσης νά τόν προ- στατεύωσιν. ’Εννοείται, ότι δ τοιοΰτος πρέπει νά υπάκουη καί συστρατεύηται δπου καί δταν οί συγχωρή- σαντες αύτόν δελήσωσιν. ‘Η πράξις αΰτη τής συγ- χωρήσεως καλείται ψυχικόν. Τό περίεργον δέ είναι δτι πολλάκις ή διαλλαγή γίνεται διά ποσότητός τίνος δραχμών, αΐτινες δίδονται παρά τοΰ φονέως πρός τούς γονείς τοΰ φονευδέντος, τό αίμα τοΰ όποιου έν τή πε- 

ριπτώσει ταυτη μετ’ αργυρίου ανταλλάσσεται. ’Αν δέ ούχι είς πόλεμον γενικόν δύο γενεών, άλλ’ είς έριν δύο ατόμων έναντίας ή κα! ένίοτε τής αύτής γενεάς συμβή φόνος, τότε εί μέν ήσαν οί είς έριν έλθόντες έναντίας γενεάς, οί είς τήν γενεάν τοΰ φονέως άνή- κοντες, άπαντες πρέπει νά προφυλάττωνται, διότι οί τής έναντίας δποιονδήποτε έξ αύτών φανερώς τε καί κρυφίως φονεύουσι πρός έκδίκησιν τοΰ φονευδέντος· άν όμως οί συμπλακέντες ήσαν τής αύτής γενεάς, τότε οί οίκιϊοι τοΰ φονέως πρέπει νά προφυλάττωνται, διότι πας τις αύτών έμπορεΐ νά φονευδή, άντί τοΰ πραγματικού φονέως, δνπερ σπανιότατα έπιτυγχάνουσι. Μέχρι δέ τής έκδικήσεως οί στενότατοι συγγενείς τοΰ παδόντος φέρουσι τά γένεια ώς σημεΐον τής μήπω έκ- δικήσεως, μετά τήν δποίαν τά κείρουσι μέν αύτοί, τά φυλάττουσι δ’ οί έτεροι.‘Υπό τήν ύπεράσπισιν έκάστης τών γενεών τούτων υπάρχει προσέτι καί πολύς ή ολίγος αριθμός αδυνάτων τινών οικογενειών καλούμενων φαμέγιων, οί διά πόλεμον ικανοί άνδρες, τών όποιων στρατεύονται μέν σύν τοΐς κυρίοις αύτών καί ποιοΰσιν δλα όσα καί εκείνοι, δέν ύπάγονται δμως είς όσα καί οί προστάται αύτών, διότι ούδέποτε ή σπανιότατα τό αίμα αύτών εξιλεόνει τούς παθόντας έχθρούς των, οϊτινες I» γένει πρός τούτους μεγίστην περιφρόνησιν δεικνύουσιν.
Ή φιΐοζενία.—Όσον σκληροί καί μνησίκακοι άν ξνιι οί Λάχω ες πρός τούς συμπατριότας αύτών, έχ- θροί οντες, τοσοΰτον φιλόξενοι φαίνονται πρός τούς ξένους τούς κατά τύχην έκ τής πατρίδος των διαβαίνοντας καί έν τή οικία αύτών καταλύοντας. Και κατηγηροΰν- ται μέν ύπό πολλών, ούδαμώς έκ τοΰ πλησίον τούς Λάκωνας γινωσκόντων, κα! δλοτελώς τά ήδη καί έθιμά των άγνοοΰντων. Τά έπ! τής έπαναστάσεως όμως γεγονότα, δπότε πλήθος Πελοποννησίων οικογενειών είς τούς βράχους εκείνους κατέφυγον, καί άπαραδειγ- μάτιστον φιλοξενίαν καί περιποίησιν έλαβον, καί τό μέγιστον, δπότε αύτή τής Λακωνίας ή ιστορία ούδεμίαν έξ άμνημονεύτων χρόνων έν αύτώ συμβάσαν,ληστρικήν πράξιν καθ’ δποιουδήποτι ξένου πιριηγουμένου ή έν αύτώ . παροικοΰντος μαρτυρεί, άποδεικνύουσιν δτι αί κατηγορίαι έκεϊναι δέν είναι ειμή ψεύδη υπό άνθρώπων πονηρών καί κακοήθων έπινοηθέντα.

‘Ο άνευ προικός γάμος.—Τό εθιμον τοϋτο φαίνεται διατηρηθέν άπό τής τοΰ Λυκούργου νομοθεσίας, μετά προσθηκών τινών. ’Επειδή δ πατήρ ή οί τής νύμφης συγγενείς ού μόνον ούδεμίαν άλλην προίκα πλήν τών ένδυμάτων, ατινα άναλόγως τής εαυτών καταστά- σεως έμποροϋν νά ήναι πολλά ή όλίγα, δίδουσιν, άλλά καί παρά τοΰ νυμφίου λαμβίνουσιν, δ μέν πενθερός εί μέν είναι άνωτέρας ή ίσης γενιάς μέ τήν τοΰ γαμβροΰ, κολλάς ή όλίγας δραχμάς κατά τήν συμφωνίαν- (ένίοτε μεταξύ τών πτωχότερων 50 γρόσια) έπειτα αριθμόν τινα σφακτών, κα! άνάλογον αριθμόν άρτων άρ- *ετά μεγάλων, καί διπλάσιάς τούτων όκάδας οίνου. Κατόπιν έν τώ παραδίδοσθαι τήν νύμφην, δ νυμφίος, δστις ούδέποτε πρό τής στιγμής ταύτης δύναται νά πλητιάση τήν νύμφην κα! νά συνομιλήση μετ’ αύτής,

•ιναι ύπόχρεως νά δώση δραχμάς τινας πρός τόν πα· ραδιδόντα αύτώ τήν νύμφην, κα! είς τούς λοιπούς στε- νωτέρους συγγενείς αύτής, έκ τούτων δέ αί μέν πρός τόν παραδιδόντα διδόμ εναι καλούνται παραδοτικά, αί δ είς τούς συγγενείς τής νύμφης παΛικαρίάτικα. Σημειωτέου δτι δ θελήσας νά λαβή σύζυγον άνωτέρας οικογένειας, ού μόνον λίαν ακριβά πληρόνει αύτήν, άλλά καί υπήκοος σχεδόν τοΐς συγγενεΰσι τής νύμφης γίνεται· άν δμως δ γαμβρός ήναι άνωτέρας οικογένειας, τότε άντί νά δίδη, λαμβάνει παρά του πεν- θεροΰ αύτοΰ, κα! εΐναι ύπόχριως νά ύπερασπίζηται αϋτον τε κα! τούς λοιπούς συγγενείς του έν πάσαις περιστάσεσιν. ’Εξαιρείται ή περίστασις καθ’ ήν τά θήλεα δέν έχουσιν άδελφούς, διότι τότε αί γυναίκες κληρονομοΰσιν άπασαν τήν πατρικήν αύτών περιουσίαν, πλήν τής οικίας, ήιις έν τοιαύτη περιπτώσει, άνήκει πάντοτε είς τούς στενωτάτους συγγενείς αύτών.Αξία δέ καταφρονήσεως συνήθεια είναι, τό δτι άπο- βάλλονται τής οικίας τοΰ άνδρδς αύτών άπασαι αί σύζυγοι δσας ή φύσις έστέρησε τής δυνάμεως τοΰ γεννάν, ή έλαβον τήν δυστυχίαν νά χάσωσι τά τέκνα των μετά τόν θάνατον τοΰ άνδρδς αύτών, ή περιουσία τοΰ όποιου τότε περιέρχεται είς χεΐράς τών στενωτάτων συγγενών του, ή δέ δυστυχής σύζυγος δέν έχει τό δικαίωμα νά μεθέξη ούδενός.I Τελευταία δέ συνήθεια εΐναι τά λεγόμενα μνημό
συνα, γινόμενα καιά τόν άκόλουθον τρόπον·Όιαν τις άποθάνη, τήν έσπέραν, καθ’ ήν ένταφια- σθή, οί στενότατοι συγγενείς αύτοΰ συνέρχονται είς τήν οικίαν του, φέροντες μεθ’ εαυτών ετοιμασίαν τινά δείπνου, άφοΰ δέ φάγωσιν αί γυναίκες, σχηματίζουσαι κύκλον, έξάρχουσι τοΰ θρήνου (μυριολογουσιν), δστις λέγεται πάντοτε διά στίχων, κα! ώς έπί τό πολύ έπι- τυχώς, καϊ είς δν άναφερονται συνήθως τά προτερήματα ή ελαττώματα τοΰ άποθανόντος, καί τρόπον τινά χρησιμεύει ώς πανηγυρικός αύτοΰ. Τό αύτό γίνεται και τήν τρίτην καί τήν έννάτην, καί τήν τεσσαρακοστήν ήμέραν, καί τόν εκτον μήνα, καί τελευταΐον, τό έτος τοΰ έτους τοΰ θανάτου αύτοΰ, δτε δμως δύνανται νά παρευρεθώσιν δσοι θέλωσιν, έννοεϊται όμως ότι ούχι μέ χεΐράς κενάς, άλλ’ άρτον καί οξον, καί οίνον φέροντες.

Μ. ΚαΛοποθάκης.

ΤΟ ΠΛΟΪΟΝ ΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ.

. 4Κατά τόν μήνα Ιούνιον τοΰ 1813 άνεχώρησεν έκ Τουλών τό πολεμικόν βρίκιον ό Θωρακοφόρος μετα- φέρων είς Σμύρνην μετά τής οικογένειας αύτοΰ τόν Κ............... Πρόξε νον Γάλλον είς Ανατολήν. Επιφορτισμένος δέ ιδιαιτέραν άποστολήν, διετάχθην τά έπιβώ είς τό αύτό πλοϊον.Ό Θωρακοφόρος ήτο πλοϊον ώραΐον, αναλογον,
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— 478 —άναβάς έπΐ τοΰ καταστρώμματος παρετήρησε διά τοΰ τηλεσκοπίου του τό £ηθέν πλοιον. Τώ όντι ήτο μέγα πλοϊον, πλέον κατά τόν άνεμον, καί διευθυνόμενον ευθύ καθ’ ήμών.‘Ο πλοίαρχος ένέθεσεν εις τό στόμα του τήν ναυ- τιχήν του σάλπιγγα.— Ολοι επάνω!Καί έγένετο.— Πολεμιστήριον πανταχοΰ.Καί τοΰτο δ’ έν ροπή δρθαλμοΰ έγένετο. Πάρχυτά ή ναΰς σφοδρώς έσαλεύθη, ώς ά» ήθελε νά διάσχιση τά ΰδατα και νά είσέλθη είς τούς β.θούς αύτών μετά ταΰτα κομψώς έπανωρθώθη, καί ήρξατο νά έπι- διώκη τόν άνεμον μέ θαυμασίαν ταχύτητα, τόιε έκα- θήσαμεν.Άφοΰ πάντα διετάχθησαν ουτω, καί τό άγνωστον πλοϊον έφαίνετο ύπολειπόμενον ύφ’ ήμών, δ πλοίαρχος κατέβη πάλιν, καί προπαρεσκιυάζετο πρός έναρξιν τής διηγήσεώς του, δμως δέ» έγένετο χρεία σκέψεως.Αί κυρίαι διηγούντο πρός άλλήλας ιστορίας φοβερός πειρατών Άλγερίων.Ό πλοίαρχος, κεκορεσμένος τοιούτων διηγήσεων, ήσύχως έπορεύθη νά κοιμηθή ένδεδυμένος είς τή» κλίνην του, προστάξας νά τάν έγείρωσι παρευθύς έάν παρουσιασθή έκτακτός τις χρεία.’Ε(ώ ίμεινον σύντροφος τών κυριών, αιτινες δέν ί- κοιμήθησαν παντελώς. Πρέπει νά τά δμολογήσω δτι δέ» είχον πολλήν διάθεσιν, ούχΐ διότι έφοβοόμην κατά τι τούς βαρβάρους πειρατές,-« δ Αλλάχ μάς φυλάσσει, είπον πολλάκις, νά έγγίσωμεν κτήμά τι τοΰ υιού τοΰ Ναπολέοντος ·. Καί διά τούτο ήμην αρκετά ήσυχος, άλλ’ ή άσφάλειά μου δέν ήτο πλήρης έκ μέρους ‘Ισπανικών ή Αγγλικών πλοίων."Οτε έφάνη ή ήώς τής ήμέρας, δ πλοίαρχος ά«έβη έπί τοΰ καταστρώμματος. ‘Ο Θωρακοφόρος μέ τήν αύτήν ταχύτητα πάντοτε έφευγε, καί τό έτερο» πλοϊον έφαίνετο έπΐ τοΰ δρίζοντος, ακολουθούν τήν ήμετέραν πορείαν.Περί τήν όγδόην δ άνεμος έφύσα τοσοΰτον ώστε οί ιστοί έκάμπτοντο, «ί τριγμοί των μας έκαμον νά φο- βηθώμεν μήπως συντριβώσιν. Η>αγκάσθησα» νά χα- ταβάσωσι τινά πανία. Τότε ή έτέρα ναΰς έφθασεν ημάς καί τοσοΰτον ώστε περί τήν ένδεκάτην έπλεεν είς τά ΰδατα μας. Ήτο μέγα πλοϊον μέλαν, καλής κατασκευής, έχον μορφήν πειρατ.κοΰ, δμως περί τον λοιπόν καταρτισμόν αύτοΰ, τοΰ όποιου τινά μηχανήματα ήσαν συντετριμμένα, παρετηρειτο αταξία τις συνήθης είς τοιούτου είδους πλοία. Τέλος ούδείς έφαί- τετο, αί δέ σφαιροβολίδες ήσαν κεκλεισμέναι. Τά πλοία εβάδισαν χρόνον τινά δμοΰ. Είτα δ πλοίαρχος, συλλογιζόμενος δτι δ καιρός τής αποφυγής τής μάχης παρήλθε, διέταξε τοιαύτην κίνησιν, ώστε έτέθη έκ παραλλήλου πρός τά άγνωστον είς άπόστασιν σφαίρας πυροβόλου. Μετά ταΰτα αύτάς δ ίδιος πορευθείς έκλεισε τάς κυρίας »ίς τήν αίθουσαν καί έπέστριψεν έν μεγάλη στολή, τό ξίφος κρατών διά τής μιας χειρός του,

κομψόν χαΐ τυχύ, τοΰ δποίου μάλιστα ήτο χρεία, διότι ή θαλασσα έκαλύπτετο ύπό αγγλικών πλοίων. Πρός τούτοις είχεν εύπρεπισθή ύπό τοΰ πλοιάρχου Β. . . , οστις έγνώριζεν οτι εντός τοΰ πλοίου του είχε κυρίας, αντικείμενα παντός είδους πολυτελείας χαΐ τέρψεως. ’Εντός τής αιθούσης, κομψότατα κεκοσμημένης,έβλεπε τις μέγα κλειδοκύμβαλο» τοϋ Tetzold καϊ έτερα μουσικά όργανα, άιινα παρεϊχον ευάρεστον άντίθεσιν πρός τά τρόπαια τά έκ ξιφών καί άγχεβόλων συνήθη κοσμήματα τοιούτων μικρών. Τά γεύματά μας, εις ά ό πλοίαρχος προσεκάλει πάντοτε καί τινας τών αξιωματικών, έγίνοντο μέ ολην τήν εντέλειαν, ήν, είς Παρισίους ώ» τις, δύναται νά έπιθυμήση. "Οτε ό καιρός ήτον εδδιος, διηρχόμεθα τήν νύκτα εις τό νά συνομι- λώμεν καί νά περιδιαβάζωμεν έπί τοΰ καιαστρώμμα- τος, παρατηρούντες τόν κυανοΰν ουρανόν καί τήν θάλασσαν, καί άναπνέοντες τήν ευώδη τής Μεσημβρίας αύραν. Ότε δέ δ καιρός ήτο ψυχρός ή δμιχλώδης, έ- 
μένομεν εις τήν αίθουσαν, τότε αί κυρίαι συνιστών μουσικήν συμφωνίαν ή έρχόμεναι έκάθηντο μεθ' ήμών πέριξ τοΰ πλοιάρχου, οστις διηγείτο ήμΐν συμβεβηκό- τα τινά έν τή θαλάσση ή μάχας κατά τών "Αγγλων. Αί έσπέραι αύταί είχον δι’ έμέ άφωνόν τι θέλγητρον, τό όποιον ένεχάραξεν αιωνίως είς τήν μνήμην μου τόν διάπλουν τοΰτον τόν πρώτον καί εύχαριστότερον τών όσων ποτέ έκαμον. Συμβεβηκός τι δμως λυπηρόν, δπερ συνέβη ήμΐν 14 ήμέρας μετά τήν έκ Γουλών άναχώ- ρησίν μας, θέλει έμποδίσει έν έμοΐ τήν λήθην αύτοΰ.Ή Γαλλική Αυτοκρατορία έπολέμει ήδη καθ' δλης τής Ευρώπης καί άν καί δ Θωρακοφόρος ύπήρξε' κα- λώς ώπλισμένος, καί τό πλήρωμα άρια τον, ό πλοίαρχος, κατά τάς οδηγίας τοΰ υπουργού τών ναυτικών καί τών άποικιών, τοΰ Δουκος Δεκρεσίου, είχε διαταγήν ν’ άποφευγη πάντοτε τόν εχθρόν, καί νά μή πολεμήση είμή έν έσχατη ανάγκη, έως ού νά όδηγήση είς τάν ώρισμένον τόπον τάν τής Σμύρνης Πρόξενον. 'Εν τώ πλοΐ μας άπηντήσαμεν πολλά πολεμικά πλοία 'Αγγλικά ή ‘Ρωσσικά, δμως διά μακρών λοξοδρομιών άπηλλάχθημτν τής προσβολής των. Τέλος μετά ίκα- νάς ήμέρας ή θάλασσα έφαίνετο πλέον ελεύθερα, καί ήλπίζομεν διά τής ταχύτητάς μας νά κερδίσωμεν τον άπωλεσθέντα χρόνον.Τήν νύκτα τής 20’π τοΰ ’Ιουνίου έπλησίαζε νά ση- μάνη ή έννάτη ώρα, καί ημείς εύρισχόαεθα είς τήν 2° μηχ. γεωγ. καί 39° Β. π. ύπεράνω σχεδόν τοΰ Άλγερίβυ. ‘Ο καιρός ήτον ευδιος καί πολύ χαλάς, άλλ' δμως ουρά δριμεΐα πνέουσα έκ δυσμών ήνάγκασε τάς κυρ’ας μετά τό γεΰμα νά μείνωσιν έντός τής αιθούσης. ‘Η ναΰς έπλεεν έν πελάγει πλησίστιος χαΐ τό πα» ήτον έν τάξει. *0 πλοίαρχος ήρξατο νά διηγήται ήμΐν τήν πρώτην του μάχην, τήν τοΰ Τραφαλγάρ, καί εόρίσκετο είς τον θάνατον τοΰ λόρδου Νέλσωνος, δτε ήκουσμμεν έπΐ του καταστρώμματος θόρυβον συγκεχυμένων φωνών καί βημάτων, ένταυτώ δέ καί δ δόκιμος τής υπηρεσίας είσήλθε καί άνήγγειλεν είς τό» πλοίαρχον, δτι ό σκοπός πρό ολίγου παρετήρησε μέγα πλοϊον. Ό πλοίαρχος διέκοψε τήν διήγησιν του χαί

καί διά τής άλλης τήν ναυτικήν σάλπιγγα, τό τύμπανο» έκρούσθη καί καθείς έτάχθη είς τήν θέσιν του, τό παν έσίγησε καί περιέυενον. *0 πλοίαρχος άνέβη έπί τοΰ άκροστολιου καί προσεχάλεσε τό άγνωστον πλοϊον.— Ώ ! έκ τοΰ πλοίου, ώ !Ούδεμια άπόκρισις.— Ώ! έκ τοΰ πλοίου, ώ! φόδεμία άπόκρισις, καί ούδείς έφάνη.' — Ά! λοιπόν εΐπεν δ πλοίαρχος, μήπως μας .... σύρατε γαλλικήν σημαίαν χαί πυροβολήσατε μέ πυρίτιδα μόνον.Πάραυτα μεγάλη σημαία τρίχροος μεγαλοπρεπώς έξειυλίχθη ύψουμένη είς τήν κεραίαν καί δ κεραυνός διεχύθη είς τό άπειρον.Ούδεμια σημαία έφάνη έπί τής σιωπηλής νηός.— Είναι μοναδικό»! είπεν δ πλοίαρχος, πυροβολήσατε μέ σφαίρα».Δευτέρα βολή πυροβόλου άντήχησε, τής δποίας ή σφαίρα έτρύπησε πόδας τινάς τό περίζωμα τοΰ πλοίου, καί έκοψε τούς κεροίακας τοΰ μεγάλου ίστοΰ, το όποιον έκυματεϊτο ώς σημαία· δ έχθρός έχασέ τι τής ταχύτητάς του, δθεν συνεστείλαμεν καί ήμεΐς τά ίστία διά νά μείνωμεν είς τήν θέσιν μας.Ή βολή τοΰ κανονιού έμεινεν ά»ευ άνταποκρίσεως. ‘Ο πλοίαρχος διεύθυνε τό τηλεσκόπιόν του διά τοΰ ά- νοίγματος τοΰ περιζώματος τοΰ πλοίου, παρευθύς ή μορφή του έξέφρασε μέγαν θαυμασμόν.— Ά, λοιπόν, εϊπε, μήπως είναι τεθνεώτες: Παρατηρήσατε είς τόν πόδα τοΰ μεγάλου ίστοΰ κύριε.Καί μετεβίβασε τό τηλεσκόπιόν είς τόν ακόλουθόν του.— Πλοίαρχε, είπεν ούτος, βλέπω δύω ή τρεις ανθρώπους χαμαί έξηπλωμένους, καί άλλον τινα 0ρ- θιον καί στηριζόμενον έπί τοΰ μεγάλου ίστοΰ, δμως £έν κινούνται.— Ώ, έκ τοΰ πλοίου, "Ω.Ούδείς έκινήθη. ‘Ο πλοίαρχος έλαβε» έ» τηλεβόλο», έσημάδευσε τόν έπί τοΰ ίστοΰ στηριζόμενον καί έπυροβόλησε ... ‘Ο άνθρωπος έκινήθη έλαφρός πρός τό έμπροσθεν, δμως έστάθη όρθιος.— Βεβαίως κύριοι, είπεν δ πλοίαρχος θέτω» τηλεβόλον χατά μήκος έπΐ τοΰ περιζώματος, πρέπει νά ύπάγωμεν νά τούς άναγνωρίσωμεν έκ τοΰ πλησίον, άγωμεν λοιπόν, άς άποβ.βασθώσι δώδεκα ναΰ· τα: καί είς δόκιμος.Οί ναΰται έδίσταζον. Ίδέαι δεισιδαιμονίας έκυ- ρίευον τά πνεΰμά των. Γέρων τις φροντιστής τοΰ πληρώματος έμουρμούρισ», μέ τρόπον σχεδόν ακατανόητων, τινάς λέξεις μεταξύ τών οποίων διέκρινον τό όνομα τοΰ 'Ακταιωρός ’ΟΛΛανδικός.—- Μήπως . . . έμέ, σωρέ σχοινιών, είπεν δ πλοίαρχος' μήπως δέν γνωρίζετε έπίσης καλώς, ώς καί έγώ, δέν είναι ούτως δτι δ ακταιωρός ’Ολλανδικός

δέν πλέει, είμή είς τά παράλια τοΰ ακρωτηρίου τής Καλής Έλπίδος.— Είναι άληθές λοιπόν, άπεκρίθησαν πάντες οί τοΰ πληρώματος.— Άγωμεν λοιπόν, άς άποβιβασθώμεν καί άς σπεύδωμεν.Έζήτησα νά μετάσχω τής έκστρατείας καί έπεβι- βάσθην είς τήν λέμβον. Οί ήμέτεροι άνθρωποι έχωπη- λάτουν μετά γενναιότητος πρός τό άγνωστον πλοϊον, καί μετά πέντε λεπτά διηρχόμεθα κάτωθεν τής πρύμνης του διά νά μάθωμεν τό όνομά του.Ίδομεν γιγραμμέννον μέ μεγάλα γράμματα s Ό 
Εύαγγε.Ιισρός. »Είσήλθομεν ώπλισμένοι άπό κορυφής μέχρι ποδών διά τών πυροβολίδων τής αιθούσης. Πάντα ήσαν συντετριμμένα καί έν άταξ'α οί σΰρται παραβεβιασμένοι κα! άνοικτοί, καί τινα χρυσά νομίσματα, άτινα έκυλί- σθησαν εις τάς γωνίας, μας έκαμον νά ύποθέσωμεν δτι τό πλοϊον είχε λαφυραγωγηθή, μεγάλη σημαία κυανή, κυτρίνη καί έρυθρα, καί άλύσεις τινες ευρισκόμενα! έκεϊ, έτι πλέον έβεβαίωνον τάς ήμετέρας υποψίας περί τοΰ δτι έχομεν νά κάμωμεν μέ σωματέμ- πορον Αμερικανόν.Είς δλον τά πλοϊον έπεκράτει ή αύτή αταξία. Έπε- σκέφθημεν τό κοϊλον (αμπάρι) και τάς θέσεις, πριν άναβώμενεπάνω. Ή πυρίτες, οι ζωοτροφίαι, τά όπλα πάντα ήσαν έβρεγμένα είς τό κοϊλον τοΰ πλοίου, καί ούδέν έμψυχον άντικείμενον παρίστατο είς τούς ό- φθαλμούς μας. Όμως ήνούαμεν έπί τών κεφαλών μας θόρυβον συγκεχυμένον καί μοναδικόν. Αί θυρίδες (panneaux) ήσαν άνοικταί, άνέβημεν τό άγχεβόλον είς τήν μιαν χεϊρα καί τό ξίφος είς τήν έτέραν έχον- τες, δμως ευθύς άφοΰ έπατήσαμέν έπί του καταστρώμματος, οσμή δυσώάης μας άπέπνιγε καί πα- ρουειάσθη είς τούς δφθαλμούς τό τρομερώτερον θέαμα.Όγδοήκοντα περίπου δυστυχείς ήσαν έξηπλωμένο: καί καθηλωμένοι έπί τοΰ πλοίου κατά τάς χεΐρας καί τούς πόδας, τά πτώματά των παραδόξου ίσχνότητος, καί είς κατάστασιν έντελοΰς σήψεως, ήσαν ήμι- φαγωμένα ύπ’ άναριθμήτου πλήθους σκωλήχων καί μεγάλων ποντικών, αί φωναΐ καί κινήσεις τών όποιων έπροξένουν τόν παράδοξον θόρυβον, δντινα κάτωθεν ή- κούσαμεν. Είς τών ναυτών, δστις έφαίνετο δτι ήτον δ πλοίαρχος τής*νηός, ήτον έπίσης καθηλωμένος διά τών τεσσάρων μελών του, δμως όρθιος κατά τό μήκος τοΰ μεγάλο» ίστοΰ' ύπεράνω του έκοέμασαν, άναμ- φιβόλως πράς περίγελων, πίθον’ πλήρη εδωδίμων καί έτερον γλυκέος υδατος, τό δέ στήθος του ήτο διεπε- ρασμένον ύπό τής σφαίρας τοΰ ήμετέρου πλοιάρχου, καί έκλινε πρός τά πρόσω, άγωνιζόμενος, ώς έφαίνετο, ν’ απόσπαση τάς χεΐράς του διά νά φθάσή τούς πίθους. ‘Ως έκ τής ίσχνότητος πάντων τών πτωμάτων, ήτο πιθανόν δτι τό πλήρωμα καθηλώθη ζών, καίέκ τής πείνης άπέθανεν. Αί χνήμαι τοΰ πλοιάρ-



480 —χου ήσαν καταφαγωμέναι ύπό τών ποντικών μέχρι τών γονάτων, καί έφαίνοντο τά δοτά.Ήμιθα πάντις ύπο φρίκης κατειλημμένοι, και ή- γνοοΰμιν τινα νά ύποθέσωμιν αίτιον τοΰ τρομιροΰ τούτου κακουργήματος, ότι ναύτης τις, ύποληφθιίς κάτω, άνέβη κρατών φιάλην, ην τι»α ιυριν εις σύρτην τινά της αιθούσης. Έσύραμιν χάρτην, αγγλιστί γι- γραμμένον, τοΰ όποιου ιδού τό περιιχόμενον.« Τήν 27 Δικεμβρ. 1812, ιΐς τά παράλια τοΰ Πουέρτο μάγίορ-δέ-λάς-Έσμάνγας, ό πλοίαρχος Β. . . . ζ διοικητής τής φριγάδας τής A. Β. Μ. Χαμ- λέτας άπήντησι τόν Άμιρικανόν σωματέμπορον έπί τοΰ πλοίου «ό Ευαγγελισμός.· Συμφώνως μέ τους ’Αγγλικούς νόμους τής πιρί τών μαύρων συνθήκης, δ πλοίαρχος Χαμλέτας προσέταξι νά λάβωσιν δλον το πλήρωμα, όπιρ ιύρισκετο ιΐς κατάστασιν μέθης. Ομως ιύρών ιΐς τό κοΐλον μέρος τοΰ πλοίου (άμπάρι) τά πτώματα δύω "Αγγλων, τά δποΐα δέν ηύκαίρησαν νά £ίψωαιν εις τήν θάλασσαν, καί πραγματείας διαρ- πασθιίσας έκ πλοίου τοϋ αύτοΰ έθνους, δ πλοίαρχος Χαμλέτας άντικδικούμενος, προσέταξε νά καθηλώσω- σι τό πλήρωμα έπί τοϋ καιαστρώματος και τό πλοιον πλησίστιον παρέδωκαν ιΐς τούς άνεμους. »Έν θαλάσση τήν 27 Δικιμβρίου 1812.*0 πλοίαρχος ό διοικών τήν φρεγάδαν τής A. Β. Μ. Β. Χαμλέτας. Β ... . ζ01 δυστυχείς έπλανήθησαν ουτω, παέγνιον τών ανέμων και τής τρικυμίας, ύπό τών όποιων ώς έκ θαύματος διήλθον τόν πορθμόν τοϋ Γιλβαλτάρ.Κατά διαταγήν τοΰ ήμιτέρου πλοιάρχου, τά πτώματα άποκαθηλώθησαν και έτυλίχθησαν έντός παλαιών πανιών. Ό πλοίαρχος έρράφη έντός τής ’Αμερικανικής σημαίας του, καί κατά τήν δύσιν τοΰ ήλιου ιΐς τήν βολήν ένός πυροβόλου έρ^ίφθησαν εις τήν θάλασσαν. Έθισαν πϋρ ιΐς τόν Ευαγγελισμόν, όστις έ- καίιτο δλην τήν νύκτα, καί περί τήν αυγήν έβυθίσθη είς τά υδατα.Μετά τινας ήμέρας τό βρ'κιον δ θωρακοφόρος εΐσ- ήρχετο εις τόν λιμένα τής Σμύρνης.
--------------------- - ----- — - —

Εφευρέσεις. — Είναι γνωστόν ότι πρό τινων έτών δ καθηγητής Πάζης άφιέρωσε τόν καιρόν αύτοΰ καί τάς σπουδάς είς τήν λόσιν τοϋ προβλήματος περί τής άντικαταστάσεως τοΰ ατμού διά τής ήλεκτρομαγνητικής δυνάμεως, ώς μέσον τής κινήσεως. Πρώτη τις απόπειρα είχεν άγγελθή ώς γενησομένη έσχάτως είς Ούασιγ- κώνα ένθα τό κοινόν έμελλε νά ΐδη κινουμένην έπι τοϋ σιδηροδρόμου μηχανήν ύπό τής νέας ταύτης δυνάμεως. •Η συββοή ήτο μεγάλη, ώς έκαστος έννοεΐ, ίνα ιδωσι τήν πρώτην ταύτην πρακτικήν ένδειξιν άνακαλύψεως, ής τ’ αποτελέσματα δύνανται νά φέρωσι ριζικήν μεταβολήν είς τόν βιομηχανικόν κόσμον.Μετ’ όλίγον διεθρυλλήθη ότι περιστατικόν τι έπελ- θόν είς τήν μηχανήν εμπόδιζε τήν δοκιμήν, καί ήδη 

πανταχόθεν άνεδείχθη ή ζωηροτέρα δυσαρέσκεια, οτε αυτός δ καθηγητής Πάζης έμφανισθείς, άνήγγειλεν οτι πραγματικώς δύο άγωγοί, τούς όποιους έμελλε νά με- ταχειρισθή, έθραύσθησαν, τό δποΐον ουδέποτε άλλοτε, άφ’ ής ήρχησε τά πειράματά του τώ συνέβη, άλλά καί ότι διά νά μή στερηθή τό κοινόν θεάματος, δί ό συνη- θροίσθη τόσον πολυπληθές, έμελλε νά κινήση τήν μηχανήν του. Πραγματικώς, ή μηχανή έτέθη μετ’ όλίγον εις ένέργειαν, άνευ τινός θορύβου, άνευ κλονισμού, καί διέτρεξεν έν άνέσει, άλλά μετά μικράς ταχύτητος, διάστημα εκατόν περίπου μέτρων. Στασα δέ εις τι μέρος, έπανήλθεν Οπισθοδρομούσα, έλαβεν άλλον δρόμον και άνεχώρησε διευθυνομένη εις Βαλτιμόρην· μετά τοΰτο έπέστρεψε καί έτέθη είς άμαξοστάσιον τής άποβάθρας.Ή συμβασα βλάβη είς τήν μηχανήν εμπόδισε τήν περί τοΰ βαθμοΰ τής ταχύτητος πληροφορίαν, μ’ όλα ταϋτα τό πείραμα έπέτυχεν έντελώς. Τοΰ λοιπού ή πρακτική έπιστήμη θέλει παραδεχθή ότι ή ήλεκτρομα- γνητική δύναμις δύναται νά χρησιμεύση ώς δργανον κι- νήσεως. ‘Η άρχή αύτής έγεινεν ήδη πραγματική και ούδείς θέλει παραγνωρίσει τήν άπειρον σημαντικότητα τοΰ πράγματος, όταν σκεφθή, δτι αί πρώται γενόμεναι δοκιμαί, πρός τήν έφαρμογήν τοΰ άτμοΰ είς τήν κίνησιν, δέν ύπήρξαν σχεδόν τόσον άποδεικτικαί όσον αύτή.
■ ι —ι-

ΕΙΔ0Π01ΗΣ1Σ.

Το Περιδεραιον της Βασιλίσσης 
άποπερατώθη ήδη. Διά τοΰ προσε
χούς φυλλαδίου τής Ευτέρπης &ε- 
λουσι λάβει οί Κ. Κ. συνδροριηταί 
/ζας τά πρώτα δύω φύλλα τοΰ ριυ- 
θιστορή/ζατος, έπιγραφο/ζενου, ΜΕ
ΤΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΤΗ, ύπδ Άλεξ. 
Δου/ζας. Τδ ριυθιστορη/ζα τοΰτο α
ποτελεί τδ δεύτερον /ζερος τής τρι
λογίας τών Τριών Σωματοφυ
λάκων, τοΰ οποίου τδ τρίτον μέρος 
είναι ό Ύποκο/ζης τής Βραζε- 
λονης. Η τριλογία αύτη, η τά 
τρία ταϋτα συνδεδε/ζενα ριυθιστορη- 
ριατα συριπεριλαρζβάνουσι την περι- 
εργοτερχν εποχήν τής Γαλλικής ι
στορίας τοΰ 18“ αίώνος.Η ΔΙΕΓΘϊΝΣΙΣ.


