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ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ.

(Α π όσπ α σμ α  έκ το ϋ  έν τφ  έ&ν. ΙΙανεπιοτημίω έκφωνη&έντος 
έναρκτηρίου λόγου ύπό τοϋ  κα&ηγητοϋ τοϋ  φυσικού δίκαιον 

κ. Ν. Καζάξη.)

Μέχρι τοϋ καθ’ ή μάς αίώνος ή πολιτική κοινωνία έβασίζετο 
ότέ μέν έπί τής κατακτήσεως, δτε δέ έπί τοϋ θείου δικαίου· άλλοτε 
ό κύριος αοτης παράγων ήτο ή μοναρχία, καί άλλοτε ή ολιγαρχία. 
Τοιουτοτρόπως καί ή πολιτεία ήτο θεοκρατική, στρατιωτική, τιμα
ριωτική, μοναρχική, πάντοτε θεραπεύουσα, μετ’ ελάχιστων έξαιρέσεων, 
τά συμφέροντα καί τάς ιδέας μεμονωμένης κοινωνικής τάξεως, ουδέ
ποτε δέ τοϋ συνόλου. Ά λ λ ’ άπό τής γαλλικής έπαναστάσεως άνεκη- 
ρύχθη νέος κοινωνικός καί πολιτικός Δεκάλογος, εύγενέστερος καί 
άνθρωπινώτερος τοϋ άνακηρυχθέντος ποτέ έν μέσφ άστραπών καί 
βροντών άπό τοϋ ορούς Σινά. Αί έντολαί αύτοϋ ελαβον ύπ’ οψει 
τήν δλην άνθρωπότητα, άνευ διακρίσεωξ φυλής καί γένους· ταύτης 
δέ τής ενιαίας άνθρωπότητος τάς τύχας καί τά συμφέροντα κέκληται 
νά ρυθμίση καί νά προαγάγη ή νέα πολιτεία.

Έν τή καθ’ ημάς ταύτη πολιτεία, ό άνθρωπος καθήκον εχει
ύπέρτατον τήν πραγμάτωσιν τού δικαίου. Δέν εινε τό δίκαιον τοΰτο
ή άποκάλυψις υπερτάτης βουλήσεως καί άρχής · δέν εινε τό δημι
ούργημα τών συμφερόντων μιας τάξεως, ή ή καθιέρωσις τοΰ δεδο
μένου τής βίας, άλλ’ εινε προϊόν, άπορρέον άπό τής έσωτάτης έλευ- 
θέρας συνειδήσεως τής κοινωνίας. Πρός κτήσιν αύτοϋ δ άνθρωπος 
αγωνίζεται απ’ αιώνων έν ταΐς άτομικαΐς αύτοϋ, έν ταΐς κοινωνικαΐς, 
έν ταΐς παγκοσμίοις σχέσεσιν. Ό  περί τοϋ δικαίου αγών εινε ή 
εύγενεστάτη έκδήλωσις της ηθικής αύτοΰ φύσεως καί προσωπικότητος, 
καί ό ισχυρότατος τών παραγόντων τής κοινωνικής δημιουργίας.

Έν τή νέ(£ πολιτεία τό άτομον δέν φέρει τήν σφραγίδα τής
δουλικής υποταγής, ήν εφερεν έν τφ παρελθόντα Τότε ήτο ηθικός 
Παρίας μετ’ εύρυτέρων καί μή δικαιωμάτων. Ότέ μέν ή θρησκεία, 
5τέ δέ ή πολιτεία έξήσκουν έπ’ αύτοΰ απεριόριστον κράτος. Πολλάκις 
ή πολιτεία ειχεν έλευθέραν έξωτερικήν μορφήν, άλλά τό άτομον 
κατ’ ούσίαν έστερεΐτο παντός άπέναντι αύτής δικαίου · ή παμβασιλεία 
αυτη τής πολιτείας άπερρόφα πάσαν ήθικήν Ικμάδα καί ζωτικότητα 
τοϋ κοινωνικού οργανισμού. Τό άτομον, στερούμενον έλευθέρας 
αύτοβουλίας καί αύτενεργείας ήτο πολλάκις δούλον, ώς καί έν ταΐς 
μοναρχικωτάταις τών πολιτειών. Ά λλ ά  καί ή αντίθετος άρχή τής 
τελείας Ανεξαρτησίας τοΰ άτόμου καθ’ ολας αύτοϋ τάς σχέσεις, 
θρησκευτικάς, κοινωνικάς, πολιτικάς, οικονομικάς, δέν ευρίσκει άπο- 
δοχήν έν τή νέα; πολιτεία. Είνε κίνδυνος έκ τής τοιαύτης ανεξαρτη
σίας νά έπέλθη διάσπασις τών έν τή πολιτεία κοινωνικών δυνάμεων 
διά τού παραχόρδου άνταγωνισμοΰ τών άτόμων. Ό  ίκανώτερος, ό 
ισχυρότερος θέλει προσπαθήσει νά εκμεταλλευτή, νά συντρίψη τόν 
άνίσχυρον. Ή  κοινωνία ήθελε μεταβληθή εις συρφετόν άλληλομα- 
χούντων μελών αύτής, πάσα δ ’ αρμονία καί τάξις ήθελον έκλίπει. 
Δέν λέγω, δτι ό αγών έν τή κοινωνία, δέν εινε ή βάσις αύτής καί j 
ή αφετηρία· άλλ’ ό άγών ουτος δέον νά διεξάγηται έντός τών δρίων j  

τών ηθικών νόμων, τοϋ δικαίου καί τοϋ προσήκοντος, ή δέ πολιτεία { 
κέκληται, έκ τής φύσεως αύτής καί τής άποστολής, νά έποπτεύη . 
τόν άγώνα τοΰτον, ρυθμίζουσα αυτόν καταλλήλως, μή έπιτρέπουσα 
δέ είς ούδένα τών διαμαχομένων νά ύπερβή τά έσκαμμένα. Ή  νέα j 
πολιτεία δικαιούται νά έπεμβαίνη εις τάς άτομικάς σχέσεις τών '■ 
ανθρώπων, άλλά καθ’ δσον δέν παραβλάπτει τήν ατομικήν αύτών 
αυτονομίαν. Έν τή διακρίσει δέ ταύτη τών δρίων τών σχέσεων τής j 
πολιτείας καί τοΰ άτόμου έγκειται ή κοινή αύτών έν τφ κοινωνικφ 
βίφ σύμπραξις καί συνεργασία.

Ά π ό τοΰ άτομικοΰ βίου έξερχόμενος δ άνθ·ρωπος καί δημι
ουργών τόν κοινωνικόν αυτού κόσμον, καθίσταται οικογένεια, αυτη

εινε ή πρώτη βαθμίς τής κοινωνικής έξελίξεως, ή αφετηρία τής κοι
νωνίας. Έν τή νέα πολιτεία ή οικογένεια βασίζεται έπί τής άρχής 
τής ίσότητος καί τής άλληλεγγύης τών άποτελούντων αύτήν στοιχείων. 
Ή  οικογένεια τών καθ’ ημάς χρόνων δέν εινε πλέον ό άντικοινωνικός 
έκεΐνος θεσμός τοϋ παρελθόντος, όπότε εις κοίρανος, είς βασιλεύς 
άπόλυτος, ό άνήρ, έκράτει τά σκήπτρα αύτής, όπότε ή γυνή καθή
κοντα μόνον, ούδέν δέ σχεδόν δικαίωμα έκέκτητο έν τώ ο’ικφ. Ήδη 
αί συνθήκαι τοΰ νέου κοινωνικού βίου μετεβλήθησαν. Ή  γυνή έκτή- 
σατο τήν προσήκουσαν αύτή θέσιν, όσημέραι δέ μείζονα δίκαια 
αναγνωρίζονται αύτή. Ά λλοτε ήτο θεραπαινίς καί εταίρα δεσποτικοϋ 
συζύγου, έν ϊση μετά τών τέκνων αύτής μοίρα · σήμερον δέ ή συν- 
είδησις τής νεωτέρας κοινωνίας κατεδίκασε τό άπάνθρωπον τούτο 
τής παλαιάς οίκογενείας δίκαιον. Ή  γυνή, άναγνωρισθεΐσα έν τοΐς 
προσήκουσιν αύτή δικαίοις, ύποχρεοΰται ήδη καί είς τά άντίστοιχα 
καθήκοντα. Ά ρχεται καθισταμένη ουσιώδης παράγων έν τή οικονο
μική έργασία. τής κοινωνίας. Έξήλθε τού ο’ίκου, διά νά παράσχη 
χεΐρα άρωγής εις τόν ανδρα έν τφ άγώνι τοΰ βίου, όν μετ’ αύτοϋ 
διεξάγει. Εκτός τοΰ οίκου, καί έν τή δημοσία; καί έν τή ιδιωτική 
υπηρεσία, ή γυνή καθίσταται απαραίτητος συντελεστής πρός λύσιν 
τοϋ οικονομικού προβλήματος, τό όποιον τοσοϋτον άπαισίως βαρύνει 
έπί τής τύχης τών νεωτέρων κοινωνιών. Ή  γυνή, μήτηρ καί παιδα
γωγός κατά πρώτον, άλλ’ έπίσης καί συνεργάτις τοΰ άνδρός άκολούθως 
έν τή ηθική καί τή οικονομική έργασία τοΰ βίου, άναπτύσσουσα 
προσηκόντως τάς φυσικάς καί ήθικάς αύτής δυνάμεις- τοιοΰτο τό 
ιδεώδες τοΰ νεωτέρου οικογενειακού βίου, καθισταμένου πράγματι 
άσφαλεστάτης βάσεως τής νέας πολιτείας.

Ή  οικογένεια δέν δύναται νά κατανοηθή πλήρης, ηθικώς καί 
οίκονομικώς έπιδιώκουσα τόν σκοπόν αύτής, άνευ τής ιδιοκτησίας. 
Ή  ιδιοκτησία συνδέεται στενότατα μετά τής οίκογενείας- απορρέει 
καί αυτη άπό τής έλευθέρας βουλήσεως καί έργασίας τοΰ ανθρώπου. 
Ά λ λ ’ ή έργασία αυτη δέν δύναται ν’ άναγνωρισθή άπόλυτος καί 
άπεριόριστος έν τη νέα πολιτεία- ύφίσταται κατ’ άνάγκην περιορισμούς 
τινας διά τής προσηκούσης έπεμβάσεως τής πολιτείας. Ά ν  τό άτομον 
ήθελεν άφεθή άπολύτως έλεύθερον έν τή οικονομική αύτοΰ εργασία, 
θά προήρχοντο μύρια αδικήματα έν τφ άνταγωνισμφ τών συμφερόν- 
των, καθ’ όν ή πονηριά καί ή απληστία ήθελον κατισχύσει τής 
αρετής, τής τιμιότητος καί τής εύθύτητος. Ά λ λ ’ έπίσης δέν είνε 
έπιτετραμμένον είς τήν πολιτείαν ν’ άπορροφήση πάσαν οικονομικήν 
έργασίαν τοΰ άτόμου, νά διευθυνη αύτό, νά καταργήση πάσαν 
ατομικήν ιδιοκτησίαν, νά προγράψη τό κεφάλαιον, ώς δήθεν προϊόν 
ληστείας καί έκμεταλλεύσεως άδικου, καί νά καταστή ούτως αυτη 
καθολικός γεωργός, καθολικός έ'μπορος, καθολικός βιομήχανος, ώς 
έζήτησαν νά πραγματώσωσιν άρχαΐαι τινές κοινωνιστικαί πολιτεΐαι, 
ώς ηύχήθησαν καί έπεδίωξαν άρχαΐαι καί νεώτεραι κοινωνιστικαί 
αιρέσεις καί σχολαί. Ή  νέα πολιτεία σέβεται τήν άτομικότητα, 
εκτιμά τά δεδομένα τής έλευθέρας ένεργείας, άλλά τοΰτο μέχρις 
δρίων. Ενθυμείται τό πολυθρύλητον λόγιον τοΰ Πλινίου: Latifundia 
perdidere staliam, καί έργάζεται διά τών προσηκόντων θεσμών νά 
παρακωλύση τήν ύπερβολικήν συσσώρευσιν τοΰ πλούτου εις χεΐρας 
ολίγων. Ό  πλουτοκρατικός τιμαριωτισμός είνε εξίσου άπεχθής αύτφ, 
καθό έχθρός τής κοινωνικής άρμονίας καί τάξεως, δσον καί ό 
μέχρις έσχάτων κρατών μεσαιωνικός τιμαριωτισμός. Ουτος μέν είνε 
προϊόν τής βίας καί τής άμέσου αρπαγής, έκεΐνος δέ άποτέλεσμα 
τής πονηριάς καί τής έμμέσου αρπαγής. Έν τή νέα πολιτεία τά 
παραδείγματα τού παρελθόντος δέον νά καταστώσι μαθήματα. 'Η 
ιδιοκτησία δέον νά κηρυχθή έλευθέρα, δπως ή έργασία, ής είνε 
άποτέλεσμα. Ά λλά  κατάλληλοι θεσμοί δέον νά τεθώσιν ΰπό τής 
πολιτείας πρός παρακώλυσιν τής είς χεΐρας ολίγων συσσωρεύσεως τοΰ
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πλούτου. Ή  έργασία ύπό τήν έποπτείαν τής πολιτείας, δέον νά όρ- 
γανωθή, σκοπιμώτερον καί κοινωνικώτερον, καθισταμένη παντί άν- 
θρώπφ έφικτή. Δέον νά άναγνωρισθώσι καί νά όργανωθώσι νομ.ο>>ε- 
τικώς αί άρχαί τής οικονομίας καί τής άποταμιεύσεως, έφ’ ών μετά 
τήν έργασίαν έγκειται δ πλούτος παντός έθνους · καί τοΰτο διά 
ταμιευτηρίων καί ποικίλων άλλων τρόπων οικονομικής συμπράξεως καί 
άλληλοβοηθείας τών έργατικών δμάδων. Μετά ταΰτα, τό οικονομικόν, 
τό ιστορικόν πρόβλημα τών νεωτέρων κοινωνιών, δύναται νά λυθή 
έπαρκώς κατά τό μάλλον καί ήττον ύπό τήν εύγενή σημαίαν τοϋ 
συνεταιρισμού καί τής άλληλοβοηθείας. Τοΰτο έπιδιώκουσα ή νέα 
πολιτεία, δέν δύναται έπίσης νά μή λάβη υπ’ οψει καί τάς ύπό τών 
καιρών τούτων έπιβαλλομένας μεταρρυθμίσεις τοϋ δικαίου τής κληρο
νομιάς, περιορίζουσα κατά τό ένόν αύτήν μέχρις ώρισμένου βαθμού 
συγγενείας, έγγυτέρου τών μέχρι τοΰδε Αναγνωρισμένων ύπό τής 
άστικής νομοθεσίας, έπιβάλλουσα δέ είς τήν κληρονομιάν καθήκοντα 
καί ύποχρεώσεις κοινωνικής άρωγής καί φιλανθρωπίας. Έν τή νέοι; 
ταύτη ιστορική κατηγορία ή ιδιοκτησία θέλει κρεΐττον έπιδιώξει τήν 
άποστολήν αύτής ύπό τήν αιγίδα τού δικαίου καί τής πολιτείας, 
άναγνωριζομένου ύπό τής άνθρωπίνης συνειδήσεως τοϋ ύπερτάτου 
νόμου τής άλληλεγγύης έν τή κοινοίνία, έλλείποντος τοϋ δποίου, 
έκλείπουσιν οί ηθικοί καί πνευματικοί δεσμοί άνευ τών οποίων δέν 
δύναται νά κατανοηθή ή πολιτική κοινωνία. Ή  ιδιοκτησία δέν είνε 
δ άποδιοπομπαΐος τράγος τής ιστορίας, τό δημιούργημα τής άδικίας, 
ώς ισχυρίζονται παραπαίουσαι κοινωνιστικαί αιρέσεις, άλλά πρός 
πλήρωσιν τοϋ προορισμού της πρέπει νά σκοπή τήν θεραπείαν τών 
ύπερτάτων άναγκών τών κοινωνιών καί τών άτόμων, τούτο δέ δέν 
δύναται νά κατορθωθή, ή μόνον διά τής έποπτείας τής πολιτείας.

Τοιαΰτα έπιδιώκουσα ή νέα πολιτεία, είνε άληθώς τό άκρον 
άωτον τής ηθικής τών λαών καί τών άτόμων έργασίας, τό εύγενέ- 
στατον τών δημιουργημάτων τής έπιστήμης καί τής ιστορίας. Ή  νέα 
αυτη πολιτεία, ώς είπον ήδη, ουτε θεοκρατική είνε, ουτε στρατιωτική, 
ουτε τιμαριωτική, άλλ’ αύτό τοΰτο έλευθέρα καί αυτόνομος, άναγνωρί- 
ζουσα τά δίκαια τοΰ άτόμου καί τής δμάδος, παρακωλύουσα πάσαν I 
αύτής σύγκρουση* καί διάστασιν, διά παντός δέ τρόπου έργαζομένη πρός ! 
τήν κοινωνικήν αρμονίαν, τον σύνδεσμον τών καθ’ δλου καί έπί μέρους 
ιδεών καί συμφερόντων. "Οπως ή νέα κοινωνία, έ'σται καί ή πολιτεία 
βιομηχανική, έρειδομένη έπί τής άνθρωπίνης έργασίας, καταδικάζουσα 
δ’ έκ τοΰ προτέρου πάν προνόμιον καί πάσαν κοινωνικήν άδικίαν.

Ά λλ ά  ποία ή μορφή τής νέας ταύτης πολιτείας, τής έπί τής 
άνθρωπίνης έργασίας, άμοιβαιότητος καί άλληλεγγύης έρειδομένης; 
Οί πολιτειογράφοι τής άρχαιότητος, ούς παρηκολούθησαν καί οί 
πλεΐστοι τών νεωτέρων χρόνων, άναζητούντες πολιτικόν τι ιδεώδες, 
τόν άριστον τών πολιτειακών τύπων, τόν προσήκοντα τή άνθρωπότητι, 
ώρισαν τοΰτον ή έκεΐνον τόν πολιτειακόν τύπον, τήν Μοναρχίαν, τήν 
Αριστοκρατίαν ή τήν Δημοκρατίαν. 'Η νέα πολιτεία δέν ζητεί τό 
ιδεώδες τής πραγματώσεως αύτής έν τούτφ ή έκείνφ άποκλειστικώς 
τφ πολιτειακφ τύπφ, έν τή έξωτερική μορφή, δσον έν τή περιλαμ
βανόμενη έσωτερική ούσία;. Ή  νέα πολιτεία έπιζητεΐ πρό παντός 
τήν ήθικήν έν τφ βίφ τών λαών τάξιν, αυτη δέ ή τάξις κατ’ ούδένα 
άλλον τρόπον δύναται νά πραγματωθή, ή διά τής πραγματώσεως τής 
έλευθερίας. 'Η έλευθερία είνε ή μαγική δύναμις, ή έξεγείρουσα 
άπάσας τάς ήθικάς τών άτόμων καί τών δμ-άδων δυνάμεις, ή έλευ
θερία είνε ή έμπνέουσα τά εύγενέστατα καί τ ά . ζωτικώτατα τών αι
σθημάτων ή έλευθερία είνε ή παρέχουσα σάρκα καί ύπόστασιν είς 
πάντα τά ιδεώδη τής ποιήσεως, καί είς πάσας τάς έρευνας τής 
έπιστήμης. Υπάρχει έλευθερία άτομική, θρησκευτική, πνευματική, 
βιομηχανική, άλλ’ ούδεμία τών έλευθεριών τούτων δύναται νά κατα
νοηθή καί νά λειτουργήση προσηκόντως, άνευ τής ύπό τής πολιτείας 
παρεχομένης έλευθερίας. Αυτη είνε ή πυρά, ή θερμαίνουσα τήν 
καρδίαν τού ύπέρ πατρίδος άγωνιζομένου, αυτη είνε δ λαμπτήρ, δ 
φωτίζων τόν έν τοΐς άτραποΐς τοΰ εθνικού βίου περιπλανηθέντα 
οδοιπόρον. Αποστολή επομένως τής πολιτείας είνε ή καθιέρωσις καί

πραγμάτωσις τής έλευθερίας έν τή άληθεΐ αύτής φύσει καί έννοια, 
ι ώς δικαίου τού συνόλου τών πολιτών, ούχί δέ ώρισμένης τάξεως. 

Ά λλά  πώς θέλει πραγματωθή ή τοιαύτη έλευθερία; τό ζήτημα 
τούτο δέν δύναται νά λυθή βεβαίως αύτοσχεδίως, έκ τοΰ προτέρου. 
Δύναται έν τούτοις ή πολιτεία νά θέση ώρισμ,ένας βάσεις πρός κανο- 
νικωτέραν λειτουργίαν τών νόμων, πρός αρμονίαν τών άντιθέτων συμ
φερόντων, πρός καθιέρωσιν τάξεως έννόμου καί ευρύθμου, αύτή αυτη 
άμέσως έποπτεύουσα. Τό πρόβλημα τούτο έτέθη άπό αιώνων. Πάσα 
ιστορική περίοδος προσάγει έκάστοτε τήν συμβολήν αύτής πρός ταύτην ή 
έκείνην τήν λύσιν · άλλ’ ή άληθής έλευθερία ουτε έγνώσθη είσέτι, ουτε 
έπραγματώθη έν τφ βίφ τών άνθρώπων. Καί σήμερον ή νεωτέρα 
έπιστήμη καί κοινωνία καλοΰνται νά ευρωσι τήν προσήκουσαν λύσιν.

θέλει κατορθώσει άρα νά υπόδειξη τόν τρόπον τής λύσεως δ 
καθ’ ημάς αιών; ή άπόκειται τούτο είς τήν σκέψιν καί τήν έργασίαν 
άπωτέρου ίστορικοΰ μέλλοντος; Ούδείς δύναται νά προφητεύση. Ά λ λ ’ 
ή μέχρι τοΰδε τελεσθεΐσα έργασία υπό τής άνθρωπότητος πρός 

; ευρεσιν τοΰ προσήκοντος τή κοινωνική αύτής καταστάσει πολιτειακού 
τύπου παρέχει ήμΐν τήν πεποίθησιν, δτι έκ τού παρελθόντος θέλει 
διδαχθή περί τοΰ ένεστώτος καί τοΰ μ,έλλοντος· άλλά πρό παντός 

j θέλει κατανοήσει, δτι ή τοιαύτη, ή τοιάδε πολιτεία δέν είνε τό 
αύθαίρετον κατασκεύασμα ενός έγκεφάλου, μιας γενεάς, μ.ιάς ίστορι- 

! κής περιόδου. Πρό παντός είνε τό ιδιοφυές δημιούργημα μιάς φυλής 
δι’ έργασίας αιώνων. "Ινα η άληθές καί πραγματικόν τό δημιούργημα 
τοΰτο, πρέπει νά συμφωνή πρός τό ιστορικόν παρελθόν, τό κοινωνι
κόν ένεστώς, έν γένει τήν φυλετικήν τού λαού, παρ’ φ  λειτουργεί, 
ιδιοσυγκρασίαν. "Ο,τι έ'λεγεν δ Pascal —  άλήθεια έντεΰθεν τών 
Πυρηναίων, ψεΰδος έκεϊθεν αύτών — , έφαρμόζεται κατ’ έξοχήν έπί 
τής πολιτείας. Αυτη δέον νά προσαρμόζηται είς τήν φύσιν τού λαοϋ, 
είς τήν κοινωνικήν αύτοΰ ιδιοφυίαν. Μόνον ύπό τάς συνθήκας ταύτας 
τελεί άληθώς τήν άποστολήν της, έκδηλοΰσα τόν ύπέρτατον τοϋ 
λαού, όν άντιπροσωπεύει, χαρακτήρα, τό ηθικόν αύτοΰ πνεύμα.

Τούτων τεθειμένων, συμπεραίνω, δτι ούδείς άπολύτως υφίστα- 
ται τέλειος τύπος πολιτεύματος. Άριστον άρα πολίτευμ,α είνε τό έκά
στοτε πρός τήν φύσιν καί τήν διάπλασιν λαού τίνος σύμφωνον.

Ά λ λ ’ ή άληθής πολιτεία δέν είνε ή τεθειμένη και λειτουργούσα 
μόνον έντός τών γεωγραφικών καί έθνικών δρίων λαού τίνος. Ά λ η - 

| θής πολιτεία έ'σται έκείνη, ήτις θέλει συλλήβδην έκπροσωπεΐ τά 
ηθικά ιδεώδη καί τάς έθνικάς τάσεις απάντων τών λαών τής άν
θρωπότητος. Κατ’ έ'θνος μέν καί γεωγραφικά δρια έ'σται ποικίλη 
πολλάκις τήν εξωτερικήν μορφήν άναλόγως τού χαρακτήρος καί τών 
ιστορικών περιστάσεων τού έ'θνους, άλλαχοΰ μοναρχία, άλλαχοΰ 
άριστοκρατία, άλλαχοΰ δημοκρατία, άλλ’ έν συνόλφ έ'σται μία καί 
ή αύτή, ύπό πνεύμα άλληλεγγύης τών λαών λειτουργούσα. Πότε 
έλεύσεται ή άγία ήμ.έρα τής παγκοσμίου ταύτης πολιτείας; Πότε δ 
περί τοϋ δικαίου άγών μεταξύ τών άτόμ.ων καί τών λαών θέλει 
προσλάβει δλως ειρηνικόν χαρακτήρα; πότε ή ειρηνική διαιτησία 
εσται τό ύπέρτατον τών λαών κριτήριον, ούχί δέ ό πόλεμος καί αί 
αυτόν παρακολουθοϋσαι καταστροφαί καί έρημώσεις;

Μεγάλοι προφήται προανήγγειλαν ήδη έν ταΐς πνευματικαίς 
αύτών όπτασίαις τήν ημέραν ταύτην ή συνείδησις τών λαών πλέον 
ή άπαξ έπεκαλέσθη αύτήν ώ ς τόν παράκλητον χρόνον, καθ’ όν ή 
άνθρωπότης, ήτις κατά πρώτον έν τή ιστορική αύτής έμφανεία, 
ούδέν άλλο έγίνωσκεν, ή τά βάρβαρα έ'νστικτα τοϋ άτόμου, ύπό τόν 
τύπον τοϋ δικαίου έκδηλούμενα, ήτις μετά ταϋτα. άντελήφθη μόνον 
τών δικαίων τής οίκογενείας, καί μετά ταϋτα τής φυλής καί τοϋ 

1 έ'θνους, άποδιδομένη ήμέραν τινα είς εαυτήν, θέλει συλλάβει πλήρη 
τήν έννοιαν τής ηθικής καί έθνικής αύτής άλληλεγγύης, ύπό τό 
πνεϋμ,α δέ τοΰτο θέλει δημιουργήσει τήν νέαν αύτής πολιτείαν, πολι
τείαν παγκόσμιον, κατά τήν έξωτερικήν ύπόστασιν ποικίλην, άλλά 
κατά τήν έσωτερικήν φύσιν ένιαίαν, έπιδιώκουσαν τά κοινά συμφέροντα, 
καί πραγματοΰσαν τάς αύτάς ιδέας απάντων τών άνθρώπων άνευ 
διακρίσεως γένους, φυλής καί έ'θνους.



ΠΡΟΟΔΟΣ. ΑΡΙΘ. 3.

ΛΑΠΩΝΙΚΑ ΗΘΗ ΚΑΙ ΕΘΙΜΑ.
(Μετά εικόνων.)

Τό Καρασγιόκ είνε έδρα εύρείας έν τή λαπωνική χώρα; περι- 
φερείας κείμενης έπί της νοτιοανατολικής άκρας τής Νορβηγιακής 
Λαπωνίας, ή μικρά δέ αυτη πόλις εινε καί ή μόνη τής Νορβηγίας 
λαπωνική πόλις, έν η ευρίσκει τις ομάδας μονίμων Λαπώνων. ΓΙάσαι 
αί έν αυτή οίκίαι είσί ξύλιναι δμοιόμορφον εχουσαι το σχήμα καί τόν 
ρυθμόν ένδον δέ ή αυτή έν πάσαις δμοιότης· άποτελούμεναι δέ 
πάσαι, πλήν έλαχίστων εξαιρέσεων, έξ ενός ίσογαίου, συνίστανται έκ 
μακράς τετραγώνου οικοδομής έχούσης έπί μεν τής προσοψίου πλευ
ράς την θύραν έπί δέ τής κατέναντι εν καί μόνον παράθυρον. Είσερχό-

Δύο η τρεις λέβητες, τό πρός παρασκευήν τοΰ καφέ σκεΰος καί τινες 
ένίοτε χύτραι συνιστώσι τό σύνολον τών μαγειρικών σκευών. Έπί τών 
τοίχων κατασκευάζουσιν είδός τι μακρών καί απέριττων σκευοθηκών, 
έφ ών ύπάρχουσι σεσωρευμένα έργαλεΐα, αλιευτικά καί άλλα όργανα, 
δέρματα, ιμάντες δερμάτινοι καί ποικίλαι ζωοτροφίαι, έν αίς πολυά
ριθμα γάλακτος τρυβλία, έξ ών παραθέτουσιν οί Λάπωνες τοίς ξένοι; 
μετά πολλής τής άφειδίας· άπό δέ τής οροφής είσιν άνηρτημέναι 
πλατεΐαι σανίδες ή μικραί δοκοί, έφ ών βλέπει τις έπιτεθειμένα. 
ποικίλα άλλα πράγματα, ώ ς  μακρά παγοπέδιλα, βακτηρίας διά τάς

μενός τις άπαντ^ κατά πρώτον ειδός τι άντιθαλάμου, εύρους δύο τό 
πολύ μέτρων, έν ώ  φύρδην μίγδην ευρηνται πάντα οσα δόναταί τις ; 
νά φαντασθή καί οσα ετι δέν φαντάζεται αντικείμενα καί σκεύη, 
οιον βαρέλια, λέβητες, αλιευτικά δίκτυα, ελκυθρα, καύσιμος ξυλεία, 
ξηροί ίχθϋς, δέρματα, χειμερινά ένδύματα κτλ. ό άντιθάλαμος ουτος 
ΰπό μόνης τής θύρας φωτιζόμενος χωρίζεται άπό τοΰ μόνου τής 
οικίας δωματίου διά διαφράγματος κατέχοντος δλόκληρον τής οικο
δομής τό πλάτος· τό μέγα τοΰτο δωμάτιον χρησιμεύει τοίς Λάπωσιν 
ώ ς κατοικία, ώ ς κοιτών καί ώς μαγειρεϊον έν αύτφ, καίτοι συνήθως 
οί Λάπωνες προτιμώσι νά καθεζωνται κατά γής, άπαντα τις πανταχοΰ 
θρανία, έ'στιν οτε δέ καί καθέκλας, τράπεζαν καί εν τινι γωνία είδός τι 
ξύλινης κλίνης, ή άκριβέστερον είπεΐν, μέγα κιβώτιον πεπληρωμένον διά 
κλάδων σημύδας καί υπό δερμάτων ρέννων κεκαλυμμένον, άποτελοΰν J  
δέ στιβάδα έπαρκή καί άσυγκρίτως άνετωτέραν πολλών έν τοίς ήμε- j 
τέροις ξενώσι κλινών · εν γωνία τινι ευρηται μεγάλη καί εύρεΐα εστία.

έπί τής χιόνος πορείας, πυροβόλα προκατακλυσμιαίας κατασκευής 
κτλ. Έν ετέρα. τοΰ θαλάμου άκρα κειται έν γένει, ε’ίτε ξυλουργικός 
δκρίβας, είτε υφαντουργικά έργαλεΐα, ή καί υποδηματοποιίας τράπεζα, 
καθόσον πάντες οί μόνιμοι Λάπωνες είσί βιομηχανικώτατοι, μεμονω
μένοι δέ καί πόρρω παντός έμπορικοΰ κέντρου ευρισκόμενοι κατορ- 
θούσι νά έπαρκώσιν άφ εαυτών είς τάς ποικίλας τοΰ βίου χρείας. 
Τοιαύτη ή έσωτερική διάταξις τών λαπωνικών οικημάτων τοΰ Καρασ- 
γιόκ· ή μόνη έν αύτοΐς διαφορά έγκειται έν ταίς διαστάσεσιν εν 
τισιν αύτών απαντάται ή πολυτέλεια τής ύπάρξεως δύο δωματίων, 
άλλά συνήθως εχουσι τήν διαγραφεΐσαν η δη διαίρεσιν τόν αύτόν τής 
έπιστεγάσεως τρόπον παρατηρεί τις ώσαύτως έν πάσι τοίς οίκήμασι· 
αί κέραμοι ούτε κατά τών πάγων ν’ άντιστώσι θ ά  ήν δυνατόν, ούτε 
την θερμότητα άρκούντως θά διετήρουν χρώνται λοιπόν έν άπάση 
τή Λαποινία ε’ίδει τινι ειδικής έπιστεγάσεως· στεγάζουσι κατ’ άρχάς 
τό οίκημα διά σανίδων, έπ αύτών δέ άπλοΰσι τρία ή τέσσαρα άλληλο-
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διαδόχως στρώματα στελεχών σημύδας, ητις έστιν έξαίρετος άπο- | 
μονωτήρ, ολως άδιάβροχος· έπί τούτων έφαρμόζουσι παχεΐς έκ 
χώματος καί χορτοπλίνθων βώλους, ή χλοερά δέ αυτη λαμπρού 1 
πρασίνου χρώματος έπιφάνεια, έφ ής βλέπει τις ένιαχοΰ καί δεν
δρύλλια, παρέχει θέαμα προσόμοιον τφ τών κρεμαστών κήπων.

Παρά τό οίκημα κεΐνται, άναλόγως τής ευπορίας τοΰ ιδιοκτή
του, εν η πλείονα ξύλινα παραπήγματα χρησιμεύοντα ώς κατοικίαι 
τών κτηνών, καί ώ ς αμαξοστάσια· έν τοίς παραπήγμασι τούτοις 
έγκλείεται ετι καί πάν δ,τι περισσεύει έν τώ οίκφ· τοιαΰται καλύβαι 
δι’ άπλοΰ διαφράγματος συνδεόμεναι καί χαμηλαί ύπάρχουσιν ένίοτε
έξ η επτά έν τφ αύτφ.

Έν τή περιβαλλούση τήν οικίαν καί τά παραπήγματα περιοχή 
άπαντά, τις πάντοτε καί ετερόν τι ολως ιδιόρρυθμον οικοδομής είδος· 
εστι δέ τοΰτο μέγα ανοικτόν ικρίωμα έκ μακρών καμάκων καθέτως 
τε καί όριζοντείως εστημένων καί πρός άλλήλας συμπεπλεγμένων, έφ’ 
ών έπιτιθέασιν ή άναρτώσι τάς χειμερινά; μηλωτάς, τά πρός άπο- 
ξήρανσιν δέρματα, κέρατα ρέννων, ελκυθρα καί αλιευτικά δίκτυα.

τατα. Δωδεκάς ολόκληρος μεγάλων δένδρων έλάτης τιμώνται έν 
Καρασγιόκ αντί πέντε κρονόρ, ήτοι 7,50 περίπου φράγκων.

'Π Λαπωνία είναι ή πραγματική τής ίσότητος χώρα· πλούσιοι 
καί πένητες έν Λαπον/ία τοίς αύτοΐς μέν πάντες χρώνται οίκήμασι, 
τή αυτή δέ τροφή καί περιβολή. Οί Λάπωνες φέρουσι πάντες τήν 
έθνικήν αύτών καί χαρακτηριστικωτάτην ένδυμασίαν· άποτελεΐται δέ 
αυτη έκ μακροΰ καί άχρι τών γονάτων έξικνουμένου χιτώνος έκ 
λευκοΰ ή κυανού ή έρυθροΰ η καί πρασίνου χονδροΰ διακεντήτου 
βαμβακερού υφάσματος, περιταινιουμένου έν τοίς κάτω άκροις διά 
μάλλινων σειραδίων οίουδήποτε μέν χρώματος, άλλά πάντως πρός τό 
τοϋ χιτώνος προσαρμόζοντας · δ λαιμός τοΰ χιτώνος, υψηλός, δύσ
καμπτος καί τό σχήμα ίδιάζων ποικίλλεται ώς καί τό άνω τών 
ώμων καί τό πρόσθιον άνοιγμα καί τών νώτων αί ραφαί διά ταινιών 
καί ποικίλων τοΰ αύτοΰ χρώματος κοσμημάτων. Περί τήν όσφυν 
φέρουσι ζώνην, ώς έπί τό πολύ δε δερματίνην λωρίδα, δι’ ής περι- 
σφίγγεται δ πλατύς χιτών, καί άφ’ ής κρέμαται ή μάχαιρα, ην οι τε 
Λάπωνες καί Νορβηγοί, νέοι καί γέροντες φέρουσιν άπαραιτήτως· αί

Έν πάσι τούτοις εύαρέστως τις διακρίνει σχετικήν τινα καθαριό
τητα ένδον τε καί έκ τών εξω · ούδεμία σύγκρισις αύτών εινε δυνατή 
πρός τά τών βορειοτέρων Λαπώνων οικήματα έν Χάμμερφεστ καί 
Νυβόργ· τά πάντα είσίν ένταΰθα έξαίρετα καί δπωςδήποτε πολλφ 
υπέροχα τών έν πολλαΐς τής Εύρώπης έπαρχίαις χωρικών οικημά
των. Πάντες, άλλως τε, οί κάτοικοι τής περιφερείας ταύτης ούδα
μώς παριστώσι τό θέαμα τής πτωχείας καί άθλιότητος, δπερ πάνυ 
άδίκως οί έκάστοτε διατρέχοντες τήν χώραν έρευνηταί άναμένουσι 
παρ’ αύτοΐς νά ιδωσι· Οί πλείους τούτων είσί κάτοχοι μιάς ή δύο 
δαμάλεων, έ'στιν οτε καί πλειόνων, ετι δέ καί προβάτων έπί πάσι 
δέ τούτοις είσίν ολως άπηλλαγμένοι τοΰ ένοικίου· έκαστος κατέχει 
ιδιόκτητον τήν έν ή κατοικεί οικίαν II άξία τών οικιών ποικίλλει 
άπό 6 0 —150 κρονόρ κατά μέσον δρον (90— 225 φράγκων)· ή 
ξυλεία είνε άφθονος έν τή χώρα; καί εύθηνή. Έκ τών δασών τής 
Φιλλανδίας, ατινα άνήκουσι τφ Κράτει, παρέχει δωρεάν έκάστφ ή 
κυβέρνησις τήν άπαιτουμένην πρός θέρμανσιν ξυλείαν διά τήν έτησίαν 
κατανάλωσιν, δ δέ δασοφΰλαξ, είς δν δηλοΰται ή άναγκαιοΰσα ποσότης 
υποδεικνύει έκάστφ τό μέρος, έν φ δύναται νά ξυλευθή · Ό σον δ’ 
αφορά, είς τήν οίκοδομήσιμον υλην, αυτη πωλείται μέν, άλλ’ εύθηνό-

περισκελίδες είσίν έν γένει εκ λευκοφαίου υφάσματος, στενούμενα 
λίαν περί τά σφυρά· υποδύονται δέ είδος έμβάδων έπιμελώς διά 
λίπους ήλειμμένων, λίαν εύκάμπτων, εύρυτάτων, άνευ πτέρνας καί 
πρός τά άνω κεκυρτωμένων πληροΰσι δέ ταύτας λεπτού άχύρου, 
είδικώς παρασκευαζομένου, ινα η απαλόν είς τούς πόδας· περιττόν 
νά είπωμεν ότι περικνημίδες καί περιπόδια είσίν άγνωστος διά τους 
αύτόχθονας πολυτέλεια· Τήν κεφαλήν καλύπτουσι διά καλύμματος, 
έρυθροΰ, κυανού ή κίτρινου μάλλινου υφάσματος, δτέ μέν στρογγύλου 
συνηθέστερον δέ είς τετράγωνον πρός τά άνω άπολήγοντος καί διά 
πτίλων έ'σωθεν πεπληρωμένου· προσθετέον δτι τό κάλυμμα τοΰτο 
χρησιμεύει αύτοΐς καί ώ ς προσκεφάλαιον.

Έν ώρα: χειμώνος έπιθέτουσιν έπί τών ένδύματων τούτων καί 
δεύτερον χιτώνα ώς καί περισκελίδα, τό μέν σχήμα άπαράλλακτα 
τοίς άνω, κατεσκευασμένα δέ έκ δέρματος ρέννων φέροντος έ'ξωθεν 
τό τρίχωμα· τά δέ χειμερινά αύτών υποδήματα διαφέρουσι κατά. 
τοΰτο τών θερινών, δτι έκεΐνα μέν δέν άλείφονται διά λίπους κατα
σκευάζονται δέ έκ δέρματος ρέννων εξωθεν τριχωτού, έν φ ταΰτα 
γίνονται έκ δέρματος φώκης ή καί γενικώτερον έκ γυμνοΰ δέρματος 
βοός. Έν υπερβολική δέ ψύχους δριμύτητι προστιθέασιν ύπεράνω
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πάντων τούτων είδός τι έπενδύτου μετά κουκούλας, οι’ ού μεταμορ- 
φοΰνται όλοσχερώς εις μικροσώμους άρκτους· χειρόκτια φέρουσι 
παντες μάλλινα μεν έν καιρφ θέρους έκ τριχωτού δέ δέρματος 
ρέννου  ̂ κατά τόν χειμώνα· λέγεται υπό τινων οτι «γνωστός αύτοΐς 
έστίν ή χρήσις υποκαμίσων, άλλ’ ή ομολογία διάσημων περιηγητών 
βεβαιούντων εξ ιδίας άντιλήψεως τάναντία, αναιρεί την πρώτην ύπό- 
θ^σιν βέβαιον εινε οτι έν ώρα θέρους φέρουσι βαμβάκινα υποκά
μισα οι οε μάλλον έν αύτοΐς αβροδίαιτοι άντικαθιστώσι ταύτα κατά 
τόν χειμώνα δι’ υπενδύτου έκ δέρματος άμνοΰ τόν μάλλον έπί τής 
σαρκός εχοντες.

Ή  τών γυναικών περιβολή κατ’ ούδέν σχεδόν διάφορός έστι 
της άνδρικής· ή μόνη διαφορά έγκειται έν τώ καλύμματι της κε
φαλής, καθόσον ό τών γυναικών κεκρύφαλος έστίν έξ έριούχου, ότέ 
μεν στρογγύλου, οτέ δέ έν εϊδει κράνους όπισθεν ύψούμενος καί ολως 
πρωτότυπος τό σχήμα· άνευ τής διαφοράς ταύτης δ ξένος κατά τάς 
πρώτας τής άφίξεως αύτοΰ εις Λαπωνίαν ημέρας ούδαμώς δύναται 
νά διακρίνη, τίνες είσΐν οί άνδρες καί τίνες αί γυναίκες. Τόσφ δέ 
μάλλον δικαιολογείται ή τοιαύτη σύγχυσις, καθόσον οί άνδρες ώς 
επι το πολύ ή ολως στερούνται πώγωνος ή δλιγίστας έν τφ πώγωνι 
φέρουσι τρίχας. Οί γνήσιοι Λάπωνες είσίν αγένειοι, μόνοι δέ. οί έξ 
επιμιξίας μετά Φιλλανδών γεννηθέντες φέρουσι πώγωνα.

Τά τέκνα τών Λαπώνων, αμα τήν κοιτίδα καταλιπόντα, εχουσι 
την αυτήν οιαν καί οί γονείς αύτών περιβολήν, καί παριστώσιν ουτω 
τήν ό'ψιν κωμικωτάτων γελοιογραφιών. Χάριν τής άληθείας δέον νά 
σημειωθή οτι οί έπισκεψάμενοι αυτούς περιηγηταί ούδέν τό ρακένδυτον 
ή ρυπαρόν εν τε τφ σώματι καί τή περιβολή τών Λαπώνων άπήν- 
τησαν, αλλ ούτε οσον έφαντάζοντο βραχυσώμους εύρον αυτούς· 
τούτο αποδοτεον είς τάς μετά τών γειτόνων Φιλλανδών έπιμιξίας· 
συχνοί είσίν οί μεταξύ Λαπώνων καί Φιλλανδών γάμο-, σπανιώτεροι 
δέ οι μεταξύ Σουηδών καί Νορβηγών, καθόσον αί τάς μετά τών 
τελευταίων ενώσεις τών Λαπώνων κωλύουσαι προλήψεις πόρρω ετι 
εισι του νά εκλίπωσι. Καί οί γνήσιοι δέ τοΰ τελείου μογγολικού 
τυπου  ̂ απεβησαν σήμερον σπάνιοι· έν τούτοις άπαντά τις τοιούτους 
μεταξύ τών νομάδων καί ιδίως έν τοΐς νοτίοις τής νορβηγιακής 
Λαπωνίας καί ενιαχού τής ρωσσικής έν ταΐς δχθαις τής Λίμνης 
Ένάρα. *

(Έ πεται συνέχεια.)

ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΓΝΩΜΑΙ.

Ολίγιστοι είσίν ικανοί να κ ρ ίν ω σ ιν  ή κοινή γνώμη είνε 
ή γνώμη έλαχίβτων ήν πάντες άπεάεχ&ηβαν.

* * Pof>.
*

°  ™ λιτιβμος ημών άναπτύσσει μάλλον τα ς άνύγκας >) τα  
μέσα τής θεραπείας αύτώ ν.

* * Βάλτο νρ.
*

Τ'α κεκτημένα χρήματα εΐαΐν όργανον έλεν&ερίας, τα  δ' 
επιδιωκόμενα δργανον δουλείας.

* # Ρονσσώ .
*

Π όσον δεν ταπ εινοντα ί τις οπως ύψωδή !
* „ -άελαβίγν.

*

Ό  λαός ουδέποτε διαμένει έν τή έλευ&ερία- το  πολϋ πολύ 
διανύει μόνον το μεταξύ δύο αλλεπαλλήλων δουλειών διάστημα  
τής έλευ&ερίκς.

’Ιούλιος Σ ίμων.
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1.

Ο Τσάρος έκάθητο έν τφ σπουδαστηρίφ του πλησίον μεγάλης 
τραπέζης, ητις ολόκληρον σχεδόν κατεΐ^ ε̂ την μίαν πλευράν τού 
δωματίου. Ζωηρός ελαμπεν ό ήλιος διά τών εύρέων παραθύρων, 
ούτινος τά βαρέα μετάξινα παραπετάσματα ειχον πολύ άπ’ άλλήλων 
άπομακρυνθή, δπως ούδεμία ηλιακή άκτίς άπολεσθή. 'Ο αύτοκρά- 
τωρ ’Αλέξανδρος ό Α ' ούτε τάς έπί τής πράσινης τραπέζης όλι- 
σθαινούσας ήλιακάς ακτίνας παρετήρει, ούτε έπί τοΰ πρό αύτοΰ
ανεπτυγμένου έγγράφου προσεΐχεν, άλλά σκυθρωπός έφαίνετο παρ- 
ακολουθών μέλαν τι νέφος, διερχόμενον τόν δρίζοντα. Σήμερον ό
αυτοκράτωρ ητο λίαν δύςθυμος, "ό ειχον δέ παρατηρήση οί θερά
ποντες, οιτινες εςω εβάδιζον διά τών άκρων τών ποδών των έπί τών 
παχέων σμυρναϊκών ταπήτων, οί δέ έν τφ στρατώνι τής φρουράς 
γρεναδιέροι τού συντάγματος Καλούγα έψιθύριζον πρός άλλήλους,
δτι ό πατήρ Τσάρος σήμερον ούδενός βλέμματος ηξίωσε τόν ακόλου
θόν του. Καί πράγματι ο αυτοκράτωρ ήτο λίαν δύςθυμος, διότι 
άπησχόλει αύτόν, τόν κυρίαρχον πολλών εκατομμυρίων, μόνον ή τύχη 
ούω άνθρώπων, οιτινες δεν άνήκον είς τήν άνωτάτην κοινωνικήν 
τάξιν.

- Ούδεμία χρονοτριβή, ούδεμία σκέψις βοηθεΐ, έψέλλισε, 
πρέπει νά δώσω τέλος! Καί ώς αν ήθέλησε νά διακόψη πάσαν 
περαιτέρω σκέψιν, εθλιψε τόν πρός τά δεξιά υπάρχοντα κωδωνίσκον. 
,,Ίόν λοχαγον κομητα Μεόικωφ, ειπε πρός τόν τής ημέρας υπα
σπιστήν και ηγέρθη, οπως, φέρων τούς βραχίονας έπί τού στήθους, 
τόν είσερχόμενον αξιωματικόν Γοη έντελώς κατά πρόσωπον.

Ητο μορφή ανδρική σπανίας καλλονής, δπισθεν τής όποιας 
αθορύβως κατέπεσε το εκ δαμασκοΰ υφάσματος παραπέτασμα τής 
θύρας· τό βλέμμα τοΰ Τσάρου έστηρίχθη μετά φανεράς εύνοιας 
έπί τού αξιωματικού, δστις ώς άγαλμα ακίνητος έστάθη παρά τήν 
θύραν. —  ’Ανέγνων τήν εκθεσίν σου περί τοΰ φρουρίου Όκζακώβ, 
Γρηγόριε Μεδικώφ, ηρχισε λέγων εινε λαμπρά καί διά τούτο είμαι 
λίαν ευχαριστημένος έκ τής υπηρεσίας σου. Ά λ λ ’ δμως πολύ ολίγον 
είμαι ευχαριστημένος ε; όσων ηκουσα περί τών ιδιωτικών σου υπο
θέσεων! Ό  θεΐός σου έζήτησεν άκρόασιν. Παρ’ αύτοΰ εμαθον, δτι 
συ, ό κόμης Μεδικώφ, λοχαγός τών έπιτελών μου, λοχαγός, τόν 
οποίον έθεώρησα αξιον τής έμπιστοσύνης μου, είσαι ερωτευμένος 
μετά μιάς δούλης. Περιμένω νά μάθω, δτι ό θεΐός σου ήπατήθη 
 λέγε!

Οί οφθαλμοί τοΰ νεαρού αξιωματικού παραδόξως άνέλαμψαν, 
τό δέ πρόσωπον του περιεχύθη μέ βαθύ έρύθημα. —  '11 Ί β α ν ό β ν α  
Π ετάρσκ η  εινε ή μνηστή μου, άπήντησε.

Και άπό πότε ύπάρχει συνήθεια είς τό σώμα τών αξιω
ματικών μου νά μνηστεύωνται άνευ άδειας; ’Από πότε θεωρείται ή 
κόρη δούλου άξια νά γείνη σύζυγος άξιωματικοΰ τής φρουράς μου; 
Τόσον έθρασύνθης διά τήν εύνοιαν καί έπιείκειάν μου, ώστε τολμάς 
νά μοί εϊπης κατά πρόσωπον τάς ανοησίας σου; Καί ό Τσάρος 
εβημάτισε πολλάκις εν τφ δωματίφ, ακολούθως έστάθη αμέσως πρό 
του αξιωματικού, παρατηρών αύτόν μετ’ όξύτητος είς τούς οφθαλμούς.

Θέλω καλώς νά Γδω, είπεν, εάν πρέπει νά συγχωρήσω ή 
νά τιμωρήσω. Τίς εινε ή κόρη, τήν όποιαν αγαπάς;

—  Εινε ή Ίβανόβνα, ώς ό θεΐός μου άνήγγειλεν είς τήν 
Τμετέραν Μεγαλειότητα, πράγματι δέ κόρη δούλου, ώς καί αύτή 
δούλη τού άδελφού τούτου τού πατρός μου. Εκείνο δμως, δπερ
παρελειψεν ό κόμης Ήλίας ν’ άναγγείλη ϊσως είς τήν V. Μεγαλειό-
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τητα, εινε δτι ό πατήρ τής Ίβανόβνας εινε ό εύπορώτατος τής πόλεως 
έμπορος, έκ τών κόπων τού οποίου ό θεΐός μου έτησίως απολαμ
βάνει πολλάς χιλιάδας, καί δτι αύτή ή Ίβανόβν-. ελαβεν άνατροφήν

λίαν υψηλήν.
'Ο Τσάρος συνέστειλε τό μέτωπόν του.
—  Δέν ένέκρινα τοιοΰτό τι, διότι ή πρέπει νά δοθή είς τόν

δούλον έντελώς ή έλευθερία του, η νά τόν μεταχειρισθώμεν, δπως 
είς αύτόν αρμόζει! Ά λλά  πώς σέ περιέπλεξεν ή κόρη είς τά

δίκτυά της;
  Συγγνώμην, Μεγαλειότατε, δτε τυχαίως τήν Ιβανόβναν

έγνώρισα, ούτε αύτή έγνώριζε τίς είμαι, ούτε έγώ αύτήν. Τό παρελ
θόν ετος ό Τππος μου κατεκρημνίσθη έπί τής νήσου Β α σ ιλ η  προ
τής Δ ά τ σ η ς  (έπαύλεως) τοΰ πατρός της, έμέ δέ βαρέως πληγω-
μένον μέ εφερον είς τόν οικόν της· αύτή εινε είς τήν οποίαν οφείλω' 
τήν υγείαν μου, καί ϊσως αύτήν τήν ζωήν μου. Ό τε δέ μετα της 
εύγνωμοσύνης μου συνηύξανε καί ό έρως μου, η κόρη και ό πατήρ 
σκληρώς ήναντιώθησαν είς τήν πρότασίν μου. Αμφότεροι μοί εξέ
θεσαν, τίνα ύπάρχουσι μεταξύ μας ανυπέρβλητα προσκόμματα, εγώ 
δμως τούς έβεβαίωσα, δτι θά  τά ύπερβώμεν.

- Καί έάν σέ διατάξω, αμέσως ν’ άφήσης τήν κόρην, τότε;
  Τότε θά  παρακαλέσω εύσεβάστως τήν Τ . Μεγαλειότητα ν’

άποδεχθή τήν παραίτησίν μου, δπως άπέλθω είς τό έξωτερικόν. Εν 
τή φωνή* τού αξιωματικού υπήρχε τόνος άλγεινός, ώμίλησεν  ̂δμως 
ήσύχως καί άποφασιστικώς, αν καί ϊσως έγνώριζε, πώς ό Ίσάρος 
έσυνείθιζε νά φέρηται είς τοιούτου είδους παραιτήσεις.

  Νομίζεις, παιδίον, δτι διά τών ερωτικών σου ανοησιών θά
δυνηθής νά μεταβάλης τάς κοινωνικάς διατάξεις τής Ρωσσιας; 
έφώνησε ζωηρώς ό αύτοκράτωρ· βλέπω, δτι πρός σέ υπήρξα λιαν 
επιεικής, διότι σέ εκτιμώ. Είς τήν στιγμήν μεταβαίνεις τώρα εις τό 
αύτοκρατορικόν ταχυδρομεΐον καί παραγγέλλεις κατά διαταγήν μου 
οι’ έσέ ταχυδρομικήν άμαξαν, δπως σέ φέρη πρός τό φρούριον Ά λε- 
ξανδρόβσκαν παρά τήν Κουβάνην, ούτινος σέ διορίζω φρούραρχον. 
Εντός ήμισείας ώρας πρέπει νά άφήσης τήν Πετρούπολιν. Πήγαινε!

Ό  Γρηγόριος κάτωχρος καί τρέμων ηκουσε τούς σκληρούς 
τούτους λόγους —  Μεγαλείοτατε, . . . χάρις! . . . έψέλλισεν.^

Ό  αύτοκράτωρ δεικνύων τήν θύραν, Π ή γαινε! έπανελαβε καί 
έστράφη. Μηχανικώς ό αξιωματικός έκαμε μεταβολήν · έγνώριζε 
κάλλιστα τήν σιδηράν τού κυριάρχου θέλησιν, έγνώριζεν, οτι ουτος, 
αύτόν τε καί τήν έρωμένην του ήθελε κατασυντρίψει, έάν έδίσταζε 
νά ύπακούση! Έ νφ δέ διήρχετο Ο αξιωματικός τόν λαμπρόν προ
θάλαμον, ώς έν όνείρφ εύρισκόμενος, επιπτεν ό μονάρχης επι του 
άνακλίντρου, στηρίζων διά τής δεξιάς τό καΐον μέτωπόν του.

—  Πολύ καλλιτέραν δι’ αύτόν έπεθύμουν τύχην . . . πρό παντός 
δμως αί διατάξεις τού κράτους, έψιθύρισε καθ’ εαυτόν.

2 .
Έμπορος εύΰπόληπτος, άνήρ εχων μεγάλην περιουσίαν-------

καί έν τούτοις δούλος! Τοιοΰτος ήν ό Δημήτροβιτζ Πετάρσκης, 
τοιοΰτοι ύπήρχον πολλοί έν Πετρουπόλει, Μόσχα καί άλλαις τής 
αύτοκρατορίας πόλεσι πρό τής καταργήσεως τής δουλείας. Νέοι τινές, , 
οιτινες διά τής ίκανότητός των άνεδεικνύοντο άπό τών έπιλοίπων 
χωρικών, καί έπί τών όποιων έπιεικώς έρρίπτετο τό βλέμμα τού 
κυρίου των, έλάμβανον τήν άδειαν νά έγκαταλείψωσι τό πατρικόν 
αύτών χωρίον καί νά ζητήσωσι τήν εύτυχίαν των έν τή πόλει. 'Ως 
έπί τό πολύ έχρειάζοντο νά πληρώσωσι κατ’ άρχάς είς τόν κύριόν 
των μικρόν τινα φόρον, τόν Ό β ρ ώ κ  λεγόμενον, καί έπειτα ήδύναντο 
νά διάγωσιν δπως ηθελον. Έάν άπετύγχανον τότε  ̂ έπρεπε νά έπι- 
στρέψωσι καί νά θέσωσιν εαυτούς πάλιν υπό τά δεσμά· συνήθως 
δμως ή θεά τής εύτυχίας έβοήθει τούς δυστυχείς νέους, ρίπτουσα 
είς τούς κόλπους αύτών πλούτη μεγάλα. Τότε δ κύριος ή οί ύπάλ- 
ληλοί του συνέσφιγγον κατά τι ίσχυρότερον τό έλατήριον τής φορολο
γίας, άφηνον δμως τούς νεοπλούτους τούτους σχεδόν πάντοτε ήσύ-

χους, δπως άποκτήσωσι καί άλλην περιουσίαν, ουδόλως περί αύτών 
φροντίζοντες περαιτέρω· ήρκούντο δέ μόνον κατά τό νέον έτος να 
λαμβάνωσι τακτικά τόν Ό β ρ ώ κ . Έθεωρεΐτο μάλιστα ώς καλόν, νά 
φημίζωνται οί κύριοι διά τά πλούτη τών δούλων των, σπανίως δέ 
συνέβαινε νά φέρωνται πρός αύτούς σκληρώς καί μετά πλεονεξίας · 
έν γένει τό σκληρώς μεταχειρίζεσθαι τούς τοιούτους δούλους άπετέλει
έν Ρωσσία έξαίρεσιν.

Ό π ω ς δμως καί άν είχε τό πράγμα, ό δούλος έμενε δούλος. 
Καί ό οίκός του, καί ή σύζυγός του, καί τά τέκνα του άνήκον είς 
τόν κύριον, δστις ήδύνατο είς πάσαν στιγμήν νά ζητήσή τήν έφαρ- 
μογήν τών προδιαγεγραμμένων αύτοΰ δικαίων. Εις τούς δούλους 
τούτους άνήκε καί ό Δημήτροβιτζ Πετάρσκης, ό παρά τόνΝ έβσκ ι- 
Π ροσπ έκ τ πλούσιος έμπορος μαλλιών, δ πατήρ τής Ιβανόβνας.
'Ο κόμης Ήλίας Μεδικώφ, δ κύριός του, ούδέποτε περί αυτού 
έφρόντισεν άνά πάσαν δεκαετίαν έπηύξανεν ό έπιστάτης τού κόμητος 
τόν φόρον, τί δμως τούτο ώφέλει; Τό έμπόριον προώδευε τοσούτον 
καλώς, ώστε ό Δημήτροβιτζ πολλάκις διά τοΰ έπιστάτου παρεκάλεσε 
τόν κύριόν του νά δώση είς αύτόν καί είς τούς συγγενείς του τήν 
έλευθερίαν αντί πληρωμής έκατόν χιλιάδων ρουβλίων. Πάντοτε δμως 
ό έπιστάτης έπέστρεφε μέ τήν άπάντησιν, δτι ό κύριος κόμης εινε 
μάλλον εύχαριστημένος έκ τής έπί τοΰ Δημήτροβιτζ Πετάρσκη ιδιοκτη
σίας ή έκ τοΰ χρυσού του, καί ουτω έμενον τά πράγματα ώς ειχον. 
Έν τφ μεταξύ η Ίβανόβνα, ή μόνη τοΰ γέροντος κόρη καί ή μόνη 
χαρά του, ηύξησεν, άναπτυχθεΐσα είς χαριεστάτην νεάνιδα. Ε ν 
νοείται δέ δτι είχε λάβη τήν άρίστην άνατροφήν, διότι ό ’έμπορος 
είχε μάθη έν τφ βίφ του, δστις υπήρξε πλήρης έργασίας καί έπι- 
μελείας, νά έκτιμά τήν δύναμιν τής διανοητικής αναπτύξεως. Ο 
πεπειραμένος δμως πατήρ τήν έμόρφωσε μακράν παντός θορύβου, 
διότι έγνώριζεν δτι έμενε πάντοτε δούλη. Έκεΐ έ'ξω επι τής νήσου 
Βασίλκ, εντός μικράς έπαύλεως, έν τφ μέσφ κήπου κειμένης, εκρυψεν 
6 προώρως χηρεύσας σύζυγος τόν θησαυρόν του, διότι έδώ ένόμιζεν, 
δτι είνε άσφαλής άπό τόν άλλον κόσμον.

Ό τε δέ εσπέραν τινα έπέστρεψεν ο’ίκαδε, εύρεν αξιωματικόν 
βαρέως πληγωμένον, καί έ'μαθεν ύπό τών υπηρετών, τά μέγιστα 
κατατρομάξας, τό ό'νομα τού πληγωθέντος· ήτον ο ανεψιός, ό κληρο
νόμος τού κυρίου του! Μάτην προσεπάθησεν-έγκαίρως ν’ άποτρεψτ, 
τόν άπειλοΰντα κίνδυνον, όν ένστίκτως προεμάντευσεν ή περίφροντις 
αύτοΰ καρδία, μάτην ένουθέτει τήν θυγατέρα του, καταστήσας αύτή 
φανεράν τήν δεινήν θέσιν της. Ή το λίαν άργά, άργά έπίσης ήτον, 
δτε έπί τέλους έτόλμησε, νά παρακαλέσή τόν αξιωματικόν πίπτων 

1 σχεδόν είς τά γόνατα, νά σεβασθή τόν οίκόν του. Ό  Γρηγόριος 
Μεδικώφ τόν παρετηρησεν όργίλως καί έκπληκτος συγχρόνως. Τίνα 
περί έμοΰ ιδέαν έχετε, Δημήτροβιτζ; Καταφρονείτε τήν πρότασιν 

' ένός έντιμου άνθρώπου ζητοΰντος τήν χεΐρα τής θυγατρός σας; Η 
, θέλετε νά μοί ε’ιπητε, δτι έκείνη, ή Ίβανόβνα, μοί παραγγέλλει ν’ 

άπέλθω;
Ό  άγαθός γέρων δέν έγνώριζεν, άν έπρεπε νά κλαύση άπό 

I χαράν καί υπερηφάνειαν, ή έν τή έξομολογήσει ταύτη να αμφιβάλη.
—  Κύριε Κόμη, έψέλλισεν επιτέλους, σκεφθήτε, δτι ή Ι(5α- 

νόβνα είνε η δούλη τού θείου σας!
Οί οφθαλμοί τοΰ λοχαγού ήστραψαν.
—  Τήν μνηστήν τοΰ Γρηγορίου Μεδικώφ ούδείς θά τολμήση

νά έγγίσή! ,
Βραχύ ύπήρξε τό δνειρον . . . γλυκύ δνειρον έρωτος, ευτυχίας

καί εύδαιμονίας, τό οποίον λίαν ταχέως παρηκολούθησεν ή φρικώδης
έγερσις. Ό  Γρηγόριος Μεδικώφ συμφώνως πρός τόν ειλικρινή αύτοΰ
χαρακτήρα, άμα έβεβαιώθη περί τοΰ έρωτος τής Ίβανόβνας, ήλθεν
είς’ συνεννόησιν μετά τού θείου του, δηλώσας αύτφ, δτι τίποτε δέν
θά δυνηθή νά τόν χωρίση τής νέας, καί διά τούτο τόν παρακαλεΐ
νά δώση αύτή τήν έλευθερίαν της.

'Ο κόμης Ήλίας ούδέποτε ύπήρξε σκληρός, συνήθως δέ μεθ  ̂
ύπερηφανείας έδείκνυε, πόσον εύτυχεΐς ήσαν οί χωρικοί του, ούχ’
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ήττον δμως ήτο λίαν αυστηρός καί έπέμενεν είς τά παλαιά έ'θιμα. 
Δι’ αύτόν ό δούλος ήτο άνθρωπος, έ'χων άπαίτησιν νά τόν μετα- 
χειρίζωνται καλώς, κατά τά άλλα δμως άνθρωπος δευτέρας τάξεως, 
δστις χάριν τής δημοσίας τάξεως πρέπει νά περιορίζηται εντός τοϋ 
άρμόζοντος αύτφ κύκλου. Διά τοΰτο αι εξηγήσεις αυται τοΰ άνεψιοΰ 
του πολύ τόν προσέβαλον. Συντόμ,ως τφ ήρνήθη, καί άμέσως 
έπορεύθη πρός τό χειμερινόν άνάκτορον, δπως συνομιλήση μετά της 
Α . Μ. τοΰ Τσάρου, καί ζητήση παρ’ αύτοΰ βοήθειαν. Αί γνώμαι 
τοΰ Αύτοκράτορος ώς πρός τό ζήτημα τοΰτο ήσαν γνωσταί· δτι μέ 
δλην τήν προσωπικήν αύτοΰ εύνοιαν πρός τόν Γρηγόριον Μεδικώφ 
ούδέποτε θά  έπιτρέψη αύτφ νά νυμφευθη τήν θυγατέρα ενός δούλου, 
ό κόμης ήδύνατο νά τό θεωρη ώς βέβαιον.

Ήτον ή δείλη τής ή μέρας, κατά τήν οποίαν ό Γρηγόριος 
Μεδικώφ εμαθε τήν άπόφασιν τοϋ αύτοκράτορος. ΤΙ Ίβανόβνα άνε- 
παόετο έν τή αιώρα της ύπό τάς σκιεράς πτελέας τοΰ κήπου καί 
έπερίμενε μετά παλλούσης καρδίας, μήπως άκούση ερχόμενον τόν 
φαέθοντα τοΰ Γρηγορίου. Ή  ώρα δμως κατά τήν οποίαν ήρχετο 
συνήθως παρήλθε, και μικρά τις ανησυχία κατέλαβε τήν κόρην, δτε 
αίφνιδίως εισήλθε δρομαίως ή γραία Δ ά σ κ α  (τροφός), ήν ήκολού- 
θει άμαςηλάτης τις έκ Πετρουπόλεως.

-  Παιδί μου, έφώνησεν ή γραία μακρόθεν, δ άνθρωπος αύτός 
λέγει, δτι φέρει δι’ έσέ εϊδησιν, τήν οποίαν διστάζει είς έμέ νά εΐπη, 
καί θέλει μόνον μ’ έσέ νά όμιλήση.

Έσφάδαξεν ή Ίβανόβνα ώς ύπό ήλεκτρικοΰ βληθεΐσα σπινθήρος. 
Ήσθάνθη ένστίκτως, δτι τοΰ Γρηγορίου μόνον άπεσταλμένος ήτο 
καί έμάντευσεν, δτι δέν έ'φερε καλήν εϊδησιν. Βιάσασα δμως έαυτήν, 
προσήλθεν ήσύχως πρός τόν είσερχόμενον καί ήρώτησε αύτόν πονηρώς 
παρατηροϋντα.

—  Όταν σήμερον τό απόγευμα, διηγείτο ούτος . . .  θά  έδείκνυε 
δέ τό μέγα τοΰ ναυαρχείου ώρολόγιον δύω ώρας, έπερνοΰσα πλη
σίον τοΰ αύτοκρατορικοΰ ταχυδρομείου, μέ έπροσκάλεσεν έ'νας νέος 
καί κομψός αξιωματικός. „ Θέλεις νά κερδίσης αύτά τά δέκα ρούβλια; 
μοΰ λέγει, είνε έδικά σου έάν τήν παραγγελίαν μου πιστώς έκ- 
πληρώσης! Καί ταΰτα λέγων δ αμαξηλάτης άφήρεσε τόν πϊλόν του, 
καί έξαγαγών συνεπτυγμένον φύλλον χάρτου, έξηκολούθησε λέγων.“ 
Μοΰ εδωκεν αύτό τό χαρτί καί ;ά. έ'λθω έδώ δγρήγορα δσον 
ήμποροΰν τά άλογά μου καί νά τό δώσω είς τήν δεσποινίδα Ίβανόβ- 
ναν Πετάρσκη.

'II Ίβανόβνα ήνοιξε ταχέως τό γραμμάτιον. Ή  καρδία της 
έπαλλε μέχρι διαρρήξεως, δταν είδεν, δτι δλίγας έμπεριεΐχε μόνον 
γραμμάς, έν μεγίστη βεβαίως γεγραμμένας σπουδή.

,,ΓΙρέπει κατά διαταγήν τοΰ αύτοκράτορος νά αναχωρήσω 
,,άμέσως διά τόν Καύκασον. Έ χ ε  πεποίθησιν είς έμέ, δ,τι καί άν 
,,συμβή. Ό  θεός ας σέ λάβη ύπό τήν προστασίαν του. Ό  αιωνίως 
,,έδικός σου

Γρηγόριος

Κραυγή ισχυρά έπέσυρε τήν προσοχήν τής γραίας Δάσκας, 
δυνηθείσης έγκαίρως νά τρέξη καί λάβη είς τάς άγκάλας της τήν 
ταλαντευόμενη'; Κυρίαν της.

—  Τά πάντα κατεστράφησαν, ψιθυρίσασα ή Ίβανόβνα, κα- 
τελήφθη ύπό λιποθυμίας καί έκλεισαν οί δακρύβρεκτοι οφθαλμοί

................................
Έν τφ μεταξύ τούτων έλάμβανε χώραν έν τφ σπουδαστηρίφ 

τοΰ κόμητος Ήλία σκηνή, ούχί δλιγώτερον κρίσιμος. Περί τήν 
μεσημβρίαν αίφνιδίως προσκληθείς δ Κουπέτζ (μεγαλέμπορος)

Δημήτροβιτζ Πετάρσκης, μετέβη είς τό τοΰ κόμητος μέγαρον καί 
είσήχθη είς τό δωμάτιον αύτοΰ.

'Ο κόμης απώθησε τόν έμπορον θελήσαντα κατά τήν συνή
θειαν τοΰ τόπου νά άσπασθη ταπεινώς τό άκρον τής έφεστρίδος του.

—  Ό τι πολύ καλός πρός σε υπήρξα, πολλοί μοΰ τό είπον, 
βλέπω δμως δτι σύ καί οί δμοιοί σου δεν δύνασθε νά ύποφέρητε 
τήν καλωσύνην, ήρχησε λέγων. Ποΰ είνε ή βρώμα, ή κόρη σου, ή 
οποία έτόλμησε νά σηκώση ’μάτια πρός τόν ανεψιόν μου;

—  ΙΙάτερ, έτόλμησε νά εΐπη δ τρέμων δοΰλος, δχι ή Ίβα 
νόβνα . . . ό κόμης Γρηγόριος έχει . . . .

-—  Δέν θέλω τίποτε νά μοΰ διηγηθής, αρκεί δτι δ ανεψιός 
j  μου τώρα εύρίσκεται είς τον δρόμον τοΰ Καυκάσου καί δέν θά 

σκεφθή πλέον διά τήν θυγατέρα σου. Ξεύρεις, δτι έχω πολλήν ορεξιν, 
τήν θυγατέρα σου νά στείλω είς τό χωρίον μου καί νά τήν στεφανώσω 

i  μέ δποιον τύχει χωρικόν; Αύτός θά  τής βγάλη άπό μέσα της τόν 
διάβολον τής ύπερηφανείας!

Ό  Πετάρσκης έ'πεσεν είς τά γόνατα —  συγγνώμην, πάτερ,
έκ(· αύγασε συγγνώμην τήν θυγατέρα μου, τήν Ίβανόβ
ναν μου ...........

Ό  κόμης Ήλίας ούδόλως είχε κατά νοΰν νά λάβη τοιαΰτα 
σκληρά μέτρα. Κατά τήν γνώμην του δμως καί αύτός καί ή κόρη 
του ήσαν άξιοι ταπεινώσεως.

—  Έξεπαίδευσες κάλλιστα τήν κόρην σου, διότι είχες τά 
μέσα, έξηκολούθησε. Πολύ λοιπόν ξυνό θά  τής φανη νά ζήση είς 
σπήτι χωρικού κατακαπνισμένον, εχουσα πάντοτε έπί τής κεφαλής 
της τό ρόπαλον τοΰ συζύγου τής. ’Έ χω  μίαν άλλην δι’ αύτήν θέσιν. 
Ή  έξαδέλφη μου, ή πριγκίπισσα Τόλλη, έγραφε σήμερον εις τόν 
έπιστάτην, νά τής στείλη νέαν τινα καλήν ώς θαλαμηπόλον · έτοιμά- 
σου λοιπόν, ώστε σήμερον νά άναχωρήση ή κόρη σου διά τό 
Κιέβον.

Τοΰ γέροντος οί οφθαλμοί έπλημμύρησαν δακρύων. —  Πάτερ, 
έ'λεγεν ίκετεύων, άφησέ μου τήν θυγατέρα μου. Καλλίτερον έ'χω μαζύ 
της νά ζητιανεύσω, π α ρ ά ...........

— Παρά νά κάμη αύτό, τό όποιον οφείλει· νά ύπ η ρετήση  
έμέ καί τήν οίκογένειάν μου, θέλεις νά εί'πης. Φύλαξε τούς λόγους 
σου. Θά γείνη έκεΐνο τό όποιον είπον.

Καί δ κόμης έ'θλιψε τόν κωδωνίσκον, διατάξας νά προσέλθη 
δ έπιστάτης. - — Φροντίσατε, δπως τήν εσπέραν ταύτην σταλή ή 
Ίβανόβνα Πετάρσκη είς Κιέβον πρός τήν πριγκίπισσαν Τόλλη. Καλόν 
θά  είνε, νά τής δώσητε πιστόν τινα συνοδόν. Διά τά άλλα φροντί
σατε σείς μετά τοΰ γέροντος καί αρκεί!“ Καί έν τφ ύπερηφάνφ 
συναισθήματι, δτι ύπήρξε καί πάλιν αγαθός καί έπιεικής, άλλά 
συγχρόνως καί λίαν εύεργετικός κύριος, έστράφη δπως άνάψη καί 
πάλιν τό κατά τήν συνομιλίαν ταύτην σβεσθέν σιγάρον του.

Έ ξ ω  ήρπασε σπασμωδικώς ό Πετάρσκης τόν βραχίονα τοΰ 
επιστάτου.

—■ Κύριε Βρετόλ, έλεγε στενάζων, δεν γνωρίζετε καμμίαν 
βοήθειαν; Σάς δίδω οσα θέλετε χρήματα.

Ό  κύριος Βρετόλ άνέσεισε τούς ώμους —  Περίμενε, Δημή- 
j τροβιτζ, είνε ή μόνη συμβουλή, τήν οποίαν δύναμαι νά δώσω. Έάν 
j θέλης νά ήσαι εύγνώμων, θά  δώσω τούλάχιστον είς τήν κόρην σου 

καθ’ οδόν καλόν τι συστατικόν, δπως μή τήν υποδεχθώσι κακώς 
είς Κιέβον. Τώρα έλα είς τό δωμάτιόν μου δπως σκεφθώμεν τί πρέπει 
νά γείνη!

(Έπεται τό τέλος.)

Ο ΠΤΗΝΟΘΗΡΑ 

Κ ατα  τη ν ελαιογραφίαν τοϋ  Γ( Σιοντβε.
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ΕΙΣ ΡΩΣΣΟΣ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΟΣ.

Ποικίλας άπό τίνος καί λίαν ένδιαφερο&σας δημοσιεύουσιν αί 
εφημερίδες πληροφορίας περί τοΰ διακεκριμένου ρώσσου συγγραφέως, 
τοΰ κόμητος Αέοντος Τολστόη. Ό  ρώσσος ουτος Ρουσσώ, ώς Απο- 
καλοϋσιν αυτόν οί έν Γαλλία, εφελκύει άπό πολλοΰ τήν προσοχήν 
διά τε τόν ιδιωτικόν αύτοΰ βίον καί διά τόν δλως ιδιόρρυθμον χαρα
κτήρα τών φιλολογικών αύτοΰ έργων. 'Ως μύθος εκλαμβάνεται ύπό 
τών πολλών ή κυκλοφορούσα παράδοξος μέν άλλά καί Αληθεστάτη 
φήμη, οτι ό γαιοκιήμων τής Γιασνάγια ΙΙοζλάνια διανέμεται άδελ- 
φικώς τήν εαυτού περιουσίαν μετά τών πτωχών, δτι μετά τών 
χωρικών αύτοΰ συζή ώς άπλοΰς χωρικός, δτι τάς ώρας τής σχολής 
αύτοΰ δαπανά κατασκευάζουν έμβάδας διά τούς μ ουζίκ ους, δτι 
άρέσκεται είς τά εθνικά φαγητά Schtscbi καί Kascha καί δτι τά 
τέκνα αύτοΰ άσχολοΰνται είς τήν γεωργίαν. Είς τά ποικίλα δμως 
περί τών εξεων τούτων, άς οί μέν θεωρούσιν ώς φαντασιώδεις, 
έτεροι δέ ώς παραδοξοτροπίας, δι’ ών επιζητεί νά έπισπάσηται τήν 
προσοχήν τοΰ κόσμου, ό κόμης τίθησι πέρας διά τής πρό μικρού 
δημοσιευθείσης αύτογραφίας αύτοΰ, έν η άπλούστατα κηρύττει, οτι 
έν τφ βίφ αύτοΰ προτίθεται νά έφαρμόζη διά τής πράξεως τάς 
θεωρίας καί τά φρονήματα αύτοΰ καί νά ’ίδη, έ'στω καί έν τφ στενφ 
κύκλφ τού ίδίου οικου, τάς ιδέας αύτοΰ πραγματοποιουμένας.

Καί πανταχοΰ μέν ό κόμης Τολστοή θά ήτο παράδοξον φαινό- 
μενον, ιδία: δμως έν Ρωσσία, ένθα αί κοινωνικαί άνωμαλίαι είσί 
πολλφ σοβαρώτεραι ή έν τή λοιπή Εύρώπη καί ένθα παρά τήν 
δουλοπρεπή υποταγήν άπαντά τις τήν πυρετώδη δίψαν είς άνατροπάς 
καί στασιάσεις· έν τή χώρα. λοιπόν ταύτη, έν τή ιδία. αύτοΰ πατρΐδι 
ε'μελλεν ό φιλάνθρωπος κόμης ν’ άντιληφθή κάλλιον ή άλλαχοΰ τάς 
μαστιζούσας τό κοινωνικόν σώμα πληγάς, καί τήν έπούλωσιν αύτών 
έν τφ ίδίφ κύκλφ νά έπιδιώξη. Καί έπιδιώκει άληθώς τό εργον 
τοΰτο μετ’ άγνής προθέσεως, λεπτής εύαισθησίας, άπεριγράπτου 
αγάπης πρός τόν πλησίον καί σταθεράς άποφάσεως πρός έπιτέλεσιν 
παντός δ,τι ώς αδελφικόν υπολαμβάνει καθήκον, άμεριμνών άν ή 
μεμονωμένη αύτοΰ ένέργεια αποβαίνει είς έλάχιστον βαθμόν έπωφελής, 
ώς ή σταγών άφανιζόμενη έν τφ ώκεανφ.

Έν τή αυτοβιογραφία αύτοϋ ό κόμης δέν άκολουθεΐ τόν εί- 
ίΗσμένον έν ταΐς τοιούτου είδους συγγραφαίς τύπον. ’Αποφεύγει παν 
δ,τι ήδύνατο νά περιβάλη αύτόν δι’ α’ίγλης, δέν έπιτίθεται κατά τών 
εχθρών, ούδέ τούς φίλους επαινεί· ούδεμίαν είς έαυτόν άποδίδει 
σημασίαν ή σπουδαιότητα καί περί εαυτού όμιλεΐ ώς περί οργάνου, 
δι’ ού έκτελεΐται ή πραγμάτωσις εύγενοϋς τίνος σκοπού.

Τοϋ βιβλίου αύτοϋ κατάρχεται 6 κόμης Τολστόη διά τών έξής 
έκ τοϋ κατά Αουκάν Εύαγγελίου ρημάτων.

,,Καί έπηρώτων αύτόν οί δχλοι λέγοντες, τί ούν ποιήσομεν; 
άποκριθείς δέ λέγει αύτοΐς. Ό  Ιχων δύο χιτώνας μεταδότω τφ μή 
έ'χοντι· καί ό εχων βρόματα ομοίως ποιείτω·“

Άφηγεΐται δέ έφεξής πώς τήν έν ταΐς προταχθείσαις ταύταις 
τοϋ ίεροΰ Εύαγγελίου λέξεσιν έκφραζομένην ιδέαν, ήτις ήν έ'μφυτος 
αύτφ, ένίσχυσεν ή κατά τό 1881 είς Μόσχαν μετάβασις αύτοΰ· έν 
τφ θορυβώδει καί πολυμερίμνφ βίφ τού συρφετώδους όχλου τής 
μεγαλουπόλεως έκείνης ό κόμης έγνώρισεν έκ τοΰ σύνεγγυς τήν 
πενίαν πολλάκις οί ύπ’ αυτού δαψιλώς εύεργετούμενοι έφάνησαν 
άγνώμονες, άλλοτε τά έλέη αύτοΰ, δι’ ών έπεζήτει νά έπαναγάγη 
ψωμοζήτας είς τήν έντιμον έργασίαν περιήρχοντο είς χεΐρας άναξίων 
βοήθειας οκνηρών άλλά ταύτα ούδαμώς άπεγοήτευσαν, ούδ’ ήλλοίω- 
σαν τόν πρός τούς άληθώς πάσχοντας βαθύν αύτοΰ οίκτον ή 
χειριστή άνηθικότης προύξένει αύτφ ούχί βδελυγμόν, άλλ’ άθυμίαν, 
καί έθρήνει έξ ϊσου διά τάς ταλαιπωρίας καί τά δεινά, δσον καί διά 
τήν πώρωσιν καί έξαχρείωσιν τών άνθρώπων, πανταχοΰ δέ δπου τό 
ειδεχθές τής πενίας φάσμα παρεκάθητο, ό κόμης παρίστατο μάρτυς

καί άρωγός · έπεσκέπτετο τά νυκτερινά άσυλα, τών έγκαταλελειμμένων 
καί άστέγων καί διεπυνθάνετο τά κατά τάς άνάγκας καί τά δεινοπα- 
θήματα αύτών. Ά λλ ά  τά ύλικά αύτοϋ μέσα δέν θά έξήρκουν πρός 
καταπολέμησιν τής πολυκεφάλου Ύδρας, καί άν ετι έπετύγχανε τής 
συνδρομής τών φιλάνθρωπων, ήν έπεκαλέσθη, ού μόνον διά τό 
άπειροπληθές τών στρατιών τών πενομένων, άλλά καί διότι άπητεΐτο 
συστηματική τις μέθοδος έν τή παροχή τής βοήθειας καί τήν μέθο
δον ταύτην έπεχείρησε νά καταρτίση, ποιησάμενος τή συνδρομή 
φίλων του σπουδαστών έν Μόσχα, είδος άπογραφής τών πτωχών, ών 
ό έν Μόσχα αριθμός άνήρχετο είς 50 χιλιάδας. Μετά τό πέρας τής 
άπογραφής έμελλε νά ύπολογίση τό ποσόν, δπερ θ ’ άπητεΐτο Τνα 
προσέλθη άρωγός είς πάντας τό δε ποσόν τούτο διενοεΐτο νά συμ
πλήρωσή έκ τής ιδίας περιουσίας καί έξ άλλων δωρεών. Τούς 
πτωχούς διήρεσε πρός πλειοτέραν διευκόλυνσιν τών φιλανθρωπικών 
αύτοϋ σχεδίων είς τρεις κατηγορίας· είς πτωχεύσαντας καί έπιθυ- 
μοϋντας διά τής έργασίας ν’ Ανακύψωσιν έκ τής ένδείας, είς άπο- 
πλανηθείσας γυναίκας καί είς παιδία Απροστάτευτα.

Πλήν ταχέως κατενόησεν ό φιλάνθρωπος κόμης, δτι ή τού 
φοβερού τούτου κοινωνικού ζητήματος λύσις δέν ήτο εργον ιδιωτικής 
πρωτοβουλίας ούδέ, ήδύνατο διά μόνου τού χρυσού νά έπιτευχθή. 
Ό  Τολστόη συνήντησε πτωχούς, ούς ήτο άδύνατον νά βοηθηση· οί 
μέν τούτων μετήρχοντο τήν επαιτείαν ώς έπάγγελμα, έτεροι δέ 
συγκατελέγοντο έν τοΐς πτωχοΐς διότι είς τάς άναλόγως τής θέσεως 
αύτών άνάγκας τού βίου ήν άδύνατον νά έπαρκέσωσιν αί πρόσοδοι 
αυτών ό κόμης έπείσθη έκ τής πείρας τού είδους τούτου τής πενίας, 
ήτις έστί καί ή εύρύτερον μαστίζουσα τάς κοινωνικάς τάξεις, δτι 
πρός θεραπείαν ριζικήν τοϋ κακού τούτου πάσα ένέργεια έ'δει νά 
τείνη είς τήν ανατροφήν καί τήν άπαλλαγήν τών τάξεων τούτων άπό 
τών περιττών άναγκών, δπερ ήν εργον ολοκλήρων γενεών πάσα άλλη 
βοήθεια, ώς προσωρινής άνακουφίσεως εργον, μικράν βεβαίως είχεν 
άξίαν. Πλήν τούτου ό εύγενής καί πεφωτισμένος κόμης έκ πείρας καί 
άντιλήψεως διηκρίβωσεν δτι είς πλείστας περιστάσεις ή χρηματική 
βοήθεια δέν άπέφερε τό προσδοκώμενον άποτέλεσμα, καθόσον πλή
θος υπάρχει πενήτων μετά τρόμου άποφεΰγον τούς μόχθους καί 
τήν έργασίαν προτιμών νά ζή άναλώμασιν άλλων τήν τάξιν ταύτην 
έθεώρει ό κόμης ώς τήν μεγίστην κοινωνικήν πληγήν.

Μετά τήν ματαίωσιν τοΰ εύγενοϋς σχεδίου του ά κόμης Τολ
στόη άπεσύρθη είς τά κτήματα αύτοϋ μετά τής πεποιθήσεως δτι ό 
πλούτος δέν συντελεί άρκούντως είς άπαλλαγήν τής άνθρωπότητος 
άπό τής μάστιγος τής πτωχείας, καί φρονών, δτι ό πλούσιος δέον 
νά ύποθάλπη καί διεγείρη τήν πρός τήν έργασίαν ό'ρεξιν, άποξενού- 
μενος αύτός τοΰ πλούτου καί έαυτόν παρέχων υπογραμμόν φιλοπο- 
νίας αμα καί εύποιΐας. Τήν θεωρίαν ταύτην έξακολουθεΐ έκτοτε 
έφαρμόζων · έπιδιώκει τήν πραγμάτωσιν κοινωνικοφιλανθρωπικοϋ ονειρο
πολήματος καί δή ίδίοις άναλώμασι. Συχνάκις έν τή αύτοβιογραφία. 
του καταφέρεται καθ’ έαυτοΰ συγκρίνουν τον βίον αύτοϋ καί τών περί 
αύτόν πρός τόν βίον τών πτωχών καί τών πενήτων. Τήν έν τφ 
κόσμφ βασιλεύουσαν άνισότητα έ'ν τε τοΐς πόνοις καί ταΐς άπολαύ- 
σεσιν θεωρεί ώς φρικτόν δυστύχημα, δπερ έκαστος πλούσιος οφείλει 
νά μετριάζη έν τφ ίδίφ κύκλφ, άπαρνούμενος δσον έ'νεστι πλείους 
περιττάς άνέσεις καί ήδονάς καί είς θυσίας υποβαλλόμενος. Κατα
κρίνει έαυτόν, ώσεί έπρόκειτο περί τρίτου προσώπου, δτι λαμβάνει 
άμοιβήν διά τά συγγράμματα αύτοϋ καί δτι τά χρήματα χρησιμο
ποιεί δποις άλλοι ύποβάλλωνται είς βαρείας έργασίας γλίσχρως 
άμειβόμενοι, καταδικάζων ουτω έμμέσως τό κρατούν σύστημα τής 
ύπό τών γαιοκτημόνων έκμεταλλεύσεως τών ιδρώτων τών πτωχών 
έργατών πρός άκόρεστον πλουτισμόν κατ’  αύτόν ή εύδαιμονία 
έγκειται έν τή προσωπική έργασία· τό νά έκτελή δέ τις ταύτην
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χωρίς νά θησαυρίζη θεωρεί ώς καθήκον. Ή  πολυτέλεια είνε άφόρη- j 
τος μάστιξ διά τόν ρώσσον φιλάνθρωπον όμιλεΐ μετά πικρίας περί 
τών έν τφ βίφ τών πλουσίων καί τών άποκλήρων τής τύχης μεγάλων j 
άντιθέσεων καί έν τή αύστηρά αύτοϋ ειλικρινές ούδέ τών οικείων ; 
αύτφ φείδεται. Εσπέραν τινα παρατυχών κατά τήν ύπό τής άστυνο- 
μίας σύλληψιν άνηθίκων γυναικών, επιστρέφει είς τόν οίκον του καί 
πληροφορείται περί τών θυγατέρων του δτι ύπνώττουσι μακαρίως καί 
βαθέως πρό μικρού έπανακάμψασαι έ'κ τίνος έσπερίδος, δπου διε- 
σκέδασαν . . . .  Ά λλοτε διέρχεται τούς έν τή οικία διαδρόμους, δθεν 
άνάπτονται αί θερμάστραι· ,,Ό  Μουζίκος, λέγει ό κόμης, θέτει ξύλα 
είς τήν θερμάστραν, ήτις θερμαίνει τό δωμάτιον τοΰ υιού μου. 
Κρούω τήν θόραν του άλλ’ ούδεμία φωνή ούδέ άκρόασις καί δμως 
είνε ένδεκάτη ώρα πρό μεσημβρίας · Ιδού λοιπόν νέος δεκαοκταετής 
καί ύγειής δστις κοιμάται καί τήν ημέραν άκόμη. 'Ο μουζίκος, άν- 
θροιπος ώ ς αύτός, ήγέρθη πρό τής ημέρας είργάσθη έπιμελώς, αί 
θερμάστραι καίουν άδιακόπως καί ό ύιός μου κοιμάται άκόμ,η. Έπε- 
θύμουν, προστίθησιν ό κόμης, νά έμποδίσω τόν μουζίκον τοΰ νά 
προσθέτη ξύλα είς τήν θερμάστραν, Τνα μή μαλθακύνηται ό οκνηρός 
ούτος . . . .“  Ό  Τολστόη μέμφεται εαυτού όμιλών περί τής εύπραγίας 
του, τών μηλωτών του, τοΰ οικου του, τής διαίτης του κλπ, χλευάζει

δέ καί αύτάς του τάς εύεργεσίας όμολογών δτι ύπήρξεν εποχή, καθ’ 
ήν ήλέει κατά προτίμησιν έπί παρουσία άλλων.

Είνε λίαν παράδοξον δτι σπουδαίος συγγραφεύς, ώ ς  ό κόμης 
Τολστόη ούδεμίαν άποδίδει σημασίαν είς τήν πνευματικήν έργασίαν 
Αναγνωρίζει μόνον παν δ,τι έπιτελοΰσιν αί χεΐρες καί μολονότι προσ
παθεί τήν φιλολογικήν του έργασίαν διά χειρονακτικών νά έξισώση 
ένασχολήσεων, ούχ ήττον ολίγον είνε μεθ’ έαυτοΰ ηύχαριστημενος· 
άδυνατεΐ νά κατανοήση δτι δύναται τις νά φάγη εύαρέστως, δταν 
άναλογίζηται δτι άλλους μαστίζει ή πείνα · θεωρεί έαυτόν ένοχον τών 
εγκλημάτων ατινα έν τή κοινωνική καταστάσει, ήτις άρχει, άπέβη- 
σαν Αναπόφευκτα· ή κατάστασις αυτη θά  έξακολουθή, λέγει, έφ 
δσον έγώ μέν άφθονα έ'χοι τά τρόφιμα, άλλοι δέ στερούνται καί 
τών πρός τό ζήν άπολύτως Αναγκαίων. Ό  Τολστόη βδελύσσεται τήν 
ύφισταμένην κοινωνικήν κατάστασιν, άλλ’ άποδοκιμάζει τήν εφαρ
μογήν βιαίων μέτρων πρός μεταβολήν αυτής. Απαιτεί τόν Αφοπλι
σμόν τών στρατιών καί τήν κατάργησιν τής θανατικής ποινής. Έν 
τφ ίδανικφ αύτοΰ κράτει βασιλεύει ή άγάπη ήτις καί μόνη κατ’ 
αύτόν δέον νά πειθαναγκάση τόν πλούσιον, Τν άποτίση τήν πρός τούς 
πένητας οφειλήν του.

Τ

Α Ι  Ε Ι Κ Ο Ν Ε Σ .

0  ΠΤΗΝΟ0ΗΡΑΣ.
Πάντες γινώσκουσιν ύπό ποίας καταλαμβάνονται οί παΐδες έν 

ώρα φθινοπώρου μανίας τού συλλαμβάνειν δι’ ιξών καί παγίδων τά 
πρός άποδημίαν ετοιμαζόμενα τότε μικρά πτηνά· ύπάρχουσιν εκα- 
σταχού ποικίλα μέσα δι’ ών ταϋτα συλλαμβάνονται καί πολλοί οί 
κερδαίνοντες τόν άρτον αύτών διά τής πωλήσεως μικρών φδικών 
πτηνών, κλοβών καί παγίδων Τούτων είς είνε καί ό γέρων πτηνο- 
θήρας δστις είς τά προσελθόντα τοΰ χωρίου παιδία δεικνύει τόν 
τρόπον, καθ’ δν πρέπει νά στηθή ή παγίς πρός σύλληψιν τού 
πτηνού. Μετά πόσης άφελούς περιεργείας καί φαιδράς εύαρεσκείας 
θεώνται τά μικρά κοράσια τό ύπό τοϋ πεπειραμένου γέροντος κατα- 
σκευασθέν έ'ντεχνον πρός θήραν πτηνών καί αμα άπλοΰν μέσον. —  
Έ ν τή έπεξεργασία τών φυσιογνωμιών καί τών χαρακτήρο>ν ούδέν 
ευρίσκει ό θεατής τό επιλήψιμον κατά τήν ακρίβειαν καί τήν πιστήν 
τοΰ φυσικού έξείκονισιν ό τύπος τοΰ γέροντος πτηνοθήρα έν τοΐς 
καθ’ εκαστα καί έν τφ συνόλφ είνε έπιτυχέστατος, ώς καί ή παρά- 
στασις τής παιδικής δροσερότητος καί τής θελκτικής κατά τό ήθος 
καί τήν στάσιν άφελείας τών μικρών κορασίδων. Όμολογουμένως ή 
θεία τοϋ Άπελλού τέχνη τόσον είς τά έλαφρά καί παιγνιώδη επει
σόδια δσον καί είς τάς μεγάλας καί σοβαράς ύποθέσεις, εύρίσκει 
τόν κατάλληλον χώρον, Τνα διατρανώση τήν τελειότητα αύτής καί τάς 
λεπτότητας τών χρωστήρων της έν τή πιστή τής φύσεως Απομιμήσει.

ΣΠΟΥΔΑΙΟΝ ΜΥΣΤΙΚΟΝ.
„Εύρίσκει τις, λέγει που, ό άθάνατος Βίκτωρ Ούγκώ γονείς μή 

άγαπώντας τά τέκνα των, άλλά δέν υπάρχουσι πάπποι ή μάμμαι μή 
λατρεύοντες τών τέκνων των τά τέκνα· “  Τήν άδυναμίαν αύτών ταύτην

γινώσκουσι κάλλιστα νά έκμ,εταλλεύωνται οί μικροί εγγονοι- δι’ ένός 
φιλήματος ή διά τρυφερού άγκαλισμοΰ κατορθοΰσιν άκόπως δ,τι άλλοι 
τοΐς ήρνήθησαν άλλ’ άν ή γραία μάμμη τρελλαίνεται διά τά έγγο- 
νάκια καί ταΰτα δέν υπολείπονται συνήθως είς τήν άμοιβαιότητα τής 
στοργής. Έν φ  ή μήτηρ άσχολεΐται είς τά τοΰ οΤκου, ή γιαγιά περι
συνάγει τά μικρά, ατινα τήν χαρμονήν καί τήν τέρψιν άποτελούσι 
τών τελευταίων της έτών, καί κατατρίβει ολοκλήρους ώρας μετ' αύτών, 
ότέ μέν μύθους αύτοΐς διηγουμένη, ότέ δέ παραινούσα καί διδάσκουσα· 
συχνάκις τής μάμμης ή παρέμβασις, μετριάζει τών γονέων τήν αυστη
ρότητα έπί τοΐς γενομένοις άτακτήμασι καί σπανίως φαίνεται άνένδοτος 
είς τάς έπανειλημμένας τών μικρών αιτήσεις.

Έν τή χαριεστάτη ταύτη είκόνι ή φυσικότης τοΰ συμπλέγματος 
τών δύο προσώπων, τής μ.ικράς έγγονής καί τής άκροωμένης αύτήν 
μ,άμμης γοητεύει άληθώς τόν θεατήν. Όποιον μυστήριον αγάπης έν 
τή ζωηρά τής μορφής καί τής ηλικίας άντιθέσει! Μετά θάρρους 
σπεύδει ν’ άνακοινώση ή μικρά τό σπουδαιον μυστικόν της είς τήν 
μάμμην. δύο, τρία σακχαρωτά έκ τών έν τφ έρμαρίφ, ολίγα κάρυα 
ή εν μήλον είναι βεβαίως τό άντικείμενον τοΰ μεγάλου τούτου μ.υστι- 
κού · άλλά ποιους άραγε τρυφερότητος θησαυρούς έπιδαψιλεύει ή 
κολακευτική τής παιδός γλώσσα, Τνα φαιδρύνη ουτω τής μάμμης τό 
πρόσωπον, ήτις μαντεύει μέν τήν αιτησιν άλλά θέλγεται νά τήν 
άκούη έπαναλαμ.βανομένην; Ου τήν τυχοΰσαν τέχνην μαρτυροΰσιν ή 
τε φυσικωτάτη τών προσώπων στάσις καί ή εκφρασις ώ ς καί τά καθ’ 
εκαστα τών χαρακτήρων καί τής περιβολής αύτών, πάσα δέ έν τή 
αιθούση λεπτομέρεια προστίθησί .τι είς τήν έμ,ποιουμένην τφ θεατή 
φαιδράν έντύποισιν, δι’ ήν ού μικρόν συμβάλλεται καί ή τού κομψού 
γαλιδέως, παίζοντος μέ τής μάμμης τήν τολύπην, έν φ πέραν παρά 
τήν έστίαν, τήν προσφιλή της θέσιν, μεγάλη γαλή θεάται ύπερηφάνως 
τού μικρού τήν ζωηράν φιλοπραγμοσύνην.
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] νωστόν δτι έν τφ έν Παρισίοις Jardin d’acclimatation, δια
τηρούνται άπό τινων έτών έν άλλοις καί Όττεντότοι περί ών παρέ
χ ο υ ν  τινας αξίας προσοχής πληροφορίας.

Τών έν τφ ίδρύματι τούτφ τής γαλλικής μητροπόλεως Όττεν- 
τότων ό αριθμός ανέρχεται είς δέκα καί τρεις, ών εξ άνδρες, πέντε 
γυναίκες και ούο παιδία. Ο πρώτος τούτων καλούμενος Jacob είναι 
άνήρ τεσσαρακοντούτης 
έ'χων μεθ’ εαυτού τήν
γυναίκα του Esther ήλι- _____ - _____
κίας 35 έτών, ητις εσχεν 
οκτώ τέκνα, ών δύο κορά
σια. Οί λοιποί ανδρες 
καλούνται Ήλίας, Άπρίλ 
Μούχ, Ιακώβ Μούχ, Ι ε 
ρεμίας και Κλάσο Βράουμ, 

πάντες άγαμοι ηλικίας 
25— 40 έτών. Τών γυ
ναικών ή ήλικία ποικίλει 
άπό τοΰ 16 00 —  4 5 00 
έτους. Κατά τό άνάστημα 
οί Όττεντότοι κατατάσσον- 
ται έν ταΐς φυλαις ταΐς 
ελασσον τοΰ μετρίου έχού 
σαις άνάστημα, ήτοι κάτω 
τών 1650 χιλ. τού μέτρου, 
τό δέ μέσον παρά τοΐς 

ήμετέροις Όττεντότοις 
άνάστημα είνε 1626 χιλ. 
τοΰ μέτρου. Οί άνδρες 
εισΐ μάλλον ισχνοί τήν 
όψιν, μυώδεις καί ευκί
νητοι. Ά λλά  παρά ταΐς 
γυναιξί παρατηρεί τις τε
ρατώδη σχεδόν πολυσαρ
κίαν και ύπερβάλλουσαν 
τών γλουτών άνάπτυξιν, 
καθιστώσαν τήν χώραν 
τής λεκάνης καί τά κάτω 
άκρα ομοια σχεδόν πρός 
τά τών προσβεβλημένων 
υπό ελεφανπάσεως · ή 
ιδιάζουσα αυτη σωματική 
ανωμαλία καλείται υπό 
τών άνθρωπολάγων στεα- 
τοπυγία υφίσταται δέ παρά 
πάσαις ταΐς γυναιξί τών 
Όττεντότων, άλλ’ ή άνά- 
πτυξις αύτής είνε διάφο
ρος καί χωρεΐ αύξάνουσα συν τή ηλικία.. Τής έπιδερμΐδος τό 
χρώμα είνε ποικίλον παρ’ αύτοΐς, έν γένει δμως είνε μελανοκίτρινον 
παρουσιάζον ποικίλας παραλλαγάς · τό δέ τών γυναικών είνε έρυ- 
θροκιτρινον. It κόμη τών Όττεντότων είνε όμοια τή τών νέγρων 
του Ιου δά ν  οί άνδρες σπανιωτάτας φέρουσιν έν τφ πώγωνι τρίχας· 
η ρίς έν γενει πλατεία καθ’ υπερβολήν, τό δέ στόμα τών μέν άνδρών 
μέτριον, ευρυτατον δμως καί με παχύτατα χείλη παρά ταΐς γυναιξί.

ΣΠ ΟΤΔΑΙΟΝ Μ Γ Σ ΪΙΚ Ο λ .

Tiju ελαιογραφίαν του X. Βέρνερ.

Liebig ό μέγας γερμανός χημικός άπεφήνατό ποτε δτι ό άσφαλέστατο; 
γνώμων τοδ βαθμού τοϋ πολιτισμοδ έθνους τίνος είνε ή ύπ' άυτοδ καταναλισκο- 
μένη ποσότης σάπωνος.  ̂Ά ναμφ ιβόλω ς έπί τής εποχής του ό σάπων ήδύνατο 
κάλλιστα νά «-εωρηθ·^ ά ς  τό καταλληλότερο·/ μέτρον τοδ πολιτισμοδ, ούχ ήττον 
εν vij εποχ-j ήμών ή παραγωγή καί ιδίως ή κατανάλωοις τοδ χάρτου θεωρείται 
ω ς ο  καταλληλότερος γνώμων πρός έξακρίβωσιν τής καταστάσεως τοδ πολιτ'ισαοδ 
τών διαφόρων έθνών. Έ πί κεφαλής τών παραγόντων τόν χάρτην κρατών εδρηνται

αί 'Ηνωμένα' Πολιτεία.’ τής 
Αμερικής, ενθα κατασκευά
ζονται έτησίως οδχί όλιγώ- 
τερα τών 207.000.000 χιλιό
γραμμων ή  207.000 τόννων. 
Επεται ταύταις ή  Γερμανία 

η ς  ή παραγωγή ανέρχεται είς 
203.600 τόννους, ή ’Αγγλία 
κατασκευάζει 180.900 τόννους 
έτησίως, ή Γαλλία 133.200, 
ή  Αυστρία 97.200, ή ’ Ιταλία 
60.600, ή Ρωσσία 32.400. ή 
Ί-πανία 30 600. Τό Βέλγιον 
παρά τήν σμικρότητα τής έκ- 
τασέως αυτοδ 24.300 τόννους, 
ή Ε λβετία  14.400, ή Σουη- 
οια 13.500* αι Κ άτω χώραι 
καί ή Πορτογαλλία άνά 7200 
καί τέλος, ή Δανία 4500. ΊΙ 
Ελλάς, Ρουμανία καί Τουρκία 

στερούνται σχεδόν χαρτοποιιών 
και εΐσάγουσιν έτησίως 11.700 
τόννους χάρτου. 'II ’Ασία, 
’Αφρική. Αυστραλία, Νότιος 
’Αμερική και ό Καναδάς παρά- 
γουσιν όμοδ έν ολω 11.700 
τόννους καί κατά συνέπειαν 
είσίν ήναγκασμένα τά κράτη 
ταδτα νά είσάγωσι πλείους 
τών 20.000 τόννων έτησίως.
11 ολη παραγωγή- τών μνη- 

σθέντων κρατών ανέρχεται είς 
1.026.000 τόννους. Αίαν εν
διαφέρουσα αποβαίνει ή  γνώ- 
σις τοδ είς έκαστον έθνος 
άναλογοδντος ποσοδ τής κα- 
ταναλώσεως. Ή  ’Αγγλία καί 
αί Ή νωμέναι Πολιτεΐαι τής 
’Αμερικής εύρίσκονται δπό τήν 
εποψιν ταύτην έπί τής αύτής 
άνωτάτης βαθμΐδος. ’Εν άνα- 
λογία πρός τόν πληθυσμόν 
καταναλίσκουσι τά εΐρημένα 
κράτη 5 χιλιόγραμμα χάρτου 
κατ’ ετος καί κατ’ ατομον.
Τό αΰτό σχεδόν ποσόν, ήτοι 
4.76 χιλιόγραμμα, άναλογοδ- 
σιν εν Γερμανία κατ’ ατομον. 
Ειτα ακολουθεί ή  Ε λβετία ,

_ ή ς ή  κατ’ άτομον κατανάλωσις
εντός έτους είναι 4.54, ή τής Γαλλίας καί τοδ Βελγίου είνε 3.63, ή  τών Κάτω 
χωρών 2.72, τής Αυστρίας 2.41, τής ’Ιταλίας, Σουηδίας καί Πορτογαλλίας 
1.8 χιλιόγραμ. κατ’ άτομον. 'II σπουδαιότης τών αριθμών τούτων καταφαίνεται 
οπόταν όπολογίσωμεν τήν δλικήν άξίαν τοδ χάρτου, διότι τοιούτους αριθμούς 
άπαντώμεν μονον εις άστρονομικο&ς υπολογισμούς.

Τ ό  ρ ιπ ίδ ιο ν  τ ή ς  P a t t i .  Ή  περιώνυμος άοιδός Patti κέκτηται ριπίδιον 
έπι τοδ όποιου εδρηνται αύτόγραφα δλων τών Μοναρχών τής Εύροίπης.

*  *
*

Ή  δ ο υ λ ε ί α  έν Β ρ α σ ιλ ία . 'II έν Βρασιλία κατάργησις τής σωματεμ
πορίας επήλθε τρεις ολας δεκαετηρίδας βραδύτερον ή  έν ταΐς Ή νωμέναις Πολι- 
τείαις. Έ ν  άπάσν; rjj βραοιλιαν# αυτοκρατορία ζώσι νδν 1.100.000 δούλοι, οίς
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μετά δωδεκαετίαν μόλις .Vi χορηγηθγ) ή  ελευθερία. ΙΙάς δοδλος, κατά τους της 
χώρας νόμους, έξηκοντούτης γενόμενος καθίσταται έλεύθερος· ούχ ηττον η 
άπελευθέρωσις τών πλείστων έξαρτάται ενιότε έξ ιδιαιτέρων συμφωνιών, δι’ ων 
παρατείνεται ή  δουλεία έπί μίαν ετι τριετίαν απολύτως έλεύθεροι έν Βρασιλία 
άποβαίνουσιν οί είς τό 63ον ετος άφικόμενοι δούλοι.

*  **

Π λ η θ υ σ μ ό ς  τ ο δ  α ν θ ρ ω π ίν ο υ  γ έ ν ο υ ς . Είς 1.450.000.000 ατόμων 
συμποσοδται ό άριθμός τών μελών τής ανθρώπινης οίκογενείας- τό ' / 5 
άριθμοδ τούτου είσί λευκοί, τό δέ */, αίθίοπες· '500 έκ. άνθρώπων φέρουσι 
πλήρη ένδυμασίαν, 700 έκ. είσίν ήμίγυμνοι καί 250 έκ. σχεδόν γυμνοί. Εις 
500 έκ. ανέρχονται οί εύμοιροδντες κατοικιών ωκοδομημένων συμφώνως ταΐς | 

προόδοις τοδ πολιτισμού, 700 
έκ. ένδιαιτώνται έν καλύβαις 
καί τρώγλαις γυμναίς παντός 
σκεύους έκ τών έν χρήσει έν 
ταΐς πεπολιτισμέναις χώραις, 
καί 250 έκ. ούδεμίαν κέκτην- 
ται, αξίαν τοδ ονόματος, κα
τοικίαν, έν άγρια ετι ζώντες 
καταστάσει.

*  **

Σ τ α τ ισ τ ικ ή  ια τ ρ ώ ν . 'II 
’ Ιταλία μεταξύ πάντων τών 
κρατών τής Εύρώπης εχει τόν 
μείζονα αριθμόν ιατρών συμ- 
ποσουμένων είς 17.568, έν 
Γερμανία συμποσοδνται είς 
16.292· ή  Γαλλία εχει 14.376. 
ή  ’Αγγλία 15.091 καί ή  Αύ- 
στρ ία 11.000 περίπου.

Ν Α Τ Α Σ ΙΑ
(Συνέχεια· Τδε προηγ. φυλλον.)

Τήν αύτήν εσπέραν 
έπανεύρον έκεΐ άλλην τινα 
κυρίαν, ήν έγνώριζον ολί
γον · καθ’ ήν στιγμήν ή 
κ. Β . . . έξήρχετο καί 
διά ρεμβοΰ πιυς οφθαλμού 
τήν παρηκολούθουν, παρ- 
ετήρησα είς τό έτερον της 
αιθούσης άκρον γυναίκα, 
ητις μοί άπήυθυνε μικρόν 
χαιρετισμόν συνοδευόμενον 
διά κινήσεως τοΰ ριπιδίου, 
δπερ μεθερμηνευόμενον 
σημαίνει πρόσκλησιν ύπή- 
κουσα αύτή καί προσήλ- 
θον, ινα καταλάβω τήν θέσιν ήν περισυλλέγουσα τήν έσθήτα της 
μοί άφήκε παρ’ αύτή ή κ. Διλοάρ έπί τοΰ άνακλίντρου.

Ή  κ. Διλοάρ άνήκει είς τό είδος έκεΐνο τών γυναικών, άς 
άπορεΐ τις ποΰ άκριβώς νά κατατάξή έν τή κοινωνική καί ηθική 
ιεραρχία ■ άνήκει είς πάσας τάς κοινωνικάς τάξεις, εί μή είς τήν 
πραγματικήν, έγγαμος άλλως τε, μετ’ άνδρός, δστις διάγει βίον πολυ- 
δάπανον καί βρενθύεται έπι τή κολοσσιαία του περιουσία,  ̂ήν άπέ- 
κτησεν είς έπιχειρήσεις, ειχον συναντήσει αυτήν δίς ή τρις εν ξενωνι 
εν τινι πόλει λουτρών καί έπειδή μοί ένεποίησεν έντύπωσιν ή πολυ
τέλεια, μεθ’ ής εσπέραν τινα εφερεν ιδιότροπον περιβολήν, ηθέλησα 
νά π α ρ ο υ σ ια σ τ ώ  είς αύτήν ειχον άπέλθει μετ’ ολίγας ήμέρας και 
λησμονήσει αύτήν έξ ολοκλήρου- ύπό εποψιν φυσικήν ή κ. Διλοάρ ;

ήτο ώραιοτάτη ξανθή έπιδεικνύουσα, οσάκις ήτο δυνατόν υπό τήν 
διαφάνειαν τής μουσελίνης καί άνευ ταύτης μάλιστα, βραχίονας καί 
ώμους, μηδέν ύπολειπομένους τών ώραιοτάτων προτύπων. Έ χ ει 
χαλκόχρουν καί χρυσίζουσαν τήν κόμην, φιλάρεσκον δέ καί έπιτετη- 
δευμένην τήν κόμωσιν άρκούντως ώραίους τούς οφθαλμούς και 
ίκανώς έκφραστικούς καί άνευ τής θρασείας τιυν όμμάτων υπογραφής, 
ητις σκιάζει τό βλέμμα· παχυν εχει τόν πώγωνα, μικρόν τό στόμα 
καί τά χείλη ροδόχροα καί άνεσταλμένα περί τά άκρα· ευνόητον 
δτι μέ τοιαύτην μορφήν δέν κατατρίβει τις τόν χρόνον μελετών τους 
βίους τών πατέρων τής έκκλησίας· ή κ. Διλοάρ χορεύει, κυνηγεΐ,

ιππεύει καί καταναλίσκει 
τό έτος ολόκληρον ταξει- 
δεύουσα έν συνοδεία τοΰ 
συζύγου. Μή γένοιτο, νά 
κακολογήσω αρετήν, ήν 
ούδέ τήν έλαχίστην ποτέ 
ήσθάνθην έπιθυμίαν νά 
θέσω είς δοκιμασίαν, πλήν 
είναι αληθές, δτι τό άει- 
κίνητον τούτο πλάσμα δέν 
εχει άρκούντως αύστηρόν 
τό πρόσχημα. Τί λοιπόν 
έκ τούτου προκύπτει; αι 
μεγάλαι κυρίαι, μεθ’ ών ή 
σύμπτωσις τών ταξειδίων 
φέρει αύτήν είς προσέγγι- 
σιν, έπωφελούμεναι ιδιο
τροπιών τινων έν τή περι- 
βολή αύτής,δέν διστάζουσι 
νά κρίνωσιν άγαν αύστη- 
ρώς τήν συμπεριφοράν αύ
τής, έπί τφ σκοπφ τοΰ έπι- 
σκιάσαι τά προσόντα τής 
θριαμβευτικήςταύτης καλ
λονής. Ήδύνατο τφ δντι, 
άν ήθελε, νά έκδικήση 
έαυτήν έπί τή υπεροψία, 
τών κυριών τούτων άναγ- 
κάζουσα τούς συζύγους 
αύτών νά προσπέσωσιν είς 
τούς πόδας της, άλλ’ άκρι
βώς, τό δτι αί πλεΐσται 
τών κακολογιών προέρ
χονται έκ μέρους τών άν
δρών, μοί έμπνέει άγαθήν 
ιδέαν περί τής ήθικής ή 
τουλάχιστον τής πολιτικής 
αύτής.

Ό  ευδαίμων σύζυγος 
τής ώραίας ταύτης γυναι- 

κός παρίστησι πλήρες τό σύνολον τού γελοίου καί τής ίδιαζούσης τοΐς 
όψιπλούτοις ματαιοφροσύνης· έγνώρισα τό ζεύγος τούτο έν Βάδη κατά 
τό παρελθόν ετος. Ξανθός νεανίας, δστις έστέναζε τότε διά τούς ώραίους 
οφθαλμούς τ/,ς κ. Διλοάρ, είχεν ήδη άντικατασταθη ύπό σκυθρωπού 

j ’Ισπανού, ένός μαρκησίου Δεσάντα φέροντος, ούκ οίδα, καί τινας 
άλλους τίτλους, δστις είχε την οψιν Οθέλλου· την κ. Διλοάρ περι
έβαλλε διά βλεμμάτων, άτινα έσήμαινον δτι έπόθει νά τήν άπαγάγη 
εις τινα τής Καστίλλης πύργον έκείνη τούναντίον ούδέποτε είχε 
ποθήσει τι πλειότερον τών φαιδρών τοΰ βίου τέρψεων ή ύπεραισθη- 
τικότης τοΰ άτυχούς λατρευτού της ήκιστα τήν άνησύχει· είναι έκ 
τών γυναικών εκείνων, αΐτινες τηρούσιν άναλλοιωτον τό μειδίαμα 
αύτών διά τόν τελευταΐον θαυμαστήν, καί φαίνονται λέγουσαι εις τόν
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άρχαιότερον: Τί Αναμιγνύεσαι; ’Αγνοώ τίνων ενεκα λόγων, οσάκις ή τύχη 
μέ φέρει ενώπιον τής κ. Διλοάρ φαίνομαι δτι κατέχω δι’ αυτήν τήν 
θέσιν τοδ ευτυχούς τελευταίου. Τήν εσπέραν εκείνην ιδία υπήρξε 
λίαν πρός έμέ φιλόφρων, τοϋθ’ δπερ έμέ μέν ολίγον συνεκίνησεν, 
εμελλεν δμως νά έξερεθίση φρικτώς τοϋ μαρκησίου τά νεύρα- μ’ 
έκράτησε παρ’ έαυτή δι’ δλης της εσπέρας· λαλοϋσα περί πολλών 
καί διαφόρων αντικειμένων · διαλέγεται δέ κάλλιστα, καθόσον έν έλλείψει 
καλλιεργείας τού πνεύματος κατέχει είς τά άκρα τών δακτύλων τήν 
τέχνην τοϋ ευφυολογειν, τού παντοδαπώς ποικίλλειν τήν συζήτησιν, 
δπερ έμφυτον υπάρχει εις το πνεύμα φιλαρέσκου γυναικός.

Ειχον καταβή ήμέραν τινα είς τδν κήπον είς τδ βάθος τού 
όποιου υπάρχει σκιάς έστρωμένη διά χλοερού τάπητας, έν φ διέρχομαι 
ένίοτε τάς μεσημβρινάς ώρας· ειχον μετ’ έμοϋ τόμον βιβλίου, δν 
έκράτουν ανοικτόν ένώπιόν μου άλλ’ ήκιστα άνεγίνωσκον, καθόσον 
τούς οφθαλμούς μου άπησχόλει ή θέα αντικειμένου πολύ μείζον 
εχοντος ένδιαφέρον έν τη έτέριγ. της δενδροστοιχίας άκρα. '  Ητο ή 
κυρία Β . . . ητις περιεπάτει μετά τοϋ υιού αύτής· έβάδιζε κατά 
μικρά βήματα τήν κεφαλήν εχουσα δλίγφ κεκλιμενην, κινούσα δέ 
τδν ενα μετά τδν άλλον ύπό τάς πτυχάς της έσθήτός της, δύο 
μικύλλους χαριεστάτους πόδας ύποδεδημένους διά θυσανωτών εύμα- 
ρίδων τό παιδίον έβάδιζε σκιρτών παρ’ αύτή, άτενίζον μετά στοργής 
τής μητρός τό πρδσωπον καί διηγούμενον μακράν ιστορίαν έν τή 
γλώσση έκείνη τών νηπίων, ητις δμοιάζει τόν τρυγμόν τών περι
στερών άπλώς τήν σκηνήν ταύτην θεώμενός τις έμάντευεν, δτι τά I 
δύο ταύτα πλάσματα διά πλήρους καί αμοιβαίας ήσαν συνδεδεμένα 
στοργής· διήλθον πρό έμού, χωρίς νά μέ ϊδωσι καί έστησαν δλίγφ 
άπώτερον μεγάλα λειριών συμπλέγματα έσείοντο έπί τοϋ στελέχους 
των ώς ώραΐα αθύρματα έπίτηδες ύπό τοϋ καλού θεού έκεΐ άνηρ- 
τημένα, Γίνα θέλγωσι τάς δψεις καί τήν φαντασίαν τοϋ μικρού Γεωρ
γίου · έθεάτο ταύτα δι’ υφους έμφαίνοντος, δτι έπεθύμει να κατέλθωσιν 
άφ’ εαυτών έκ τών κλάδων καί τεθώσι μεταξύ τών μικρών του 
δακτύλων. Ή  μήτηρ του, ητις ήννόει τό βλέμμα τοΰτο, έ'λαβεν αύτόν 
είς τούς βραχίονας καί μικρόν οπισθοχωρούσα τόν άνήγειρε. 'Ο 
παΐς τότε παίζων καί φυλλολογών έντός τών κλάδων εσχεν εμπνευσιν 
καλλιτέχνου αμα καί μαμμοθρέπτου παιδός· έστράφη καί ήρξατο νά 
ραίνη δι’ άνθέων τούς πλοκάμους τής αητρός. έκείνη έγέλα καί 
προεφυλάσσετο άσπαζομένη αμα αύτόν άλλά κατά τήν ώραιοτέραν 
στιγμήν, άτύχημά τι έπεγένετο · τό τρομερόν παιδίον έξετέλει τήν παι- 
διάν ταύτην, μεθ’ ύπερβαλλούσης δραστηριότητας, αίφνης δέ αί ταινίαι 
τής κόμης τής μητρός έξελύθησαν, επεσον αί καρφίδες καί τό έλα- 
φρον τής κομ.ώσεως οικοδόμημα κατέπεσεν άφήσαν νά κυλισθή κόμη 
μεταξώδης, ής ούδέποτε ύπώπτευον τό αληθές μήκος· πλαγία τοϋ 
δύοντος ήλιου άκτίς ήψατο αύτής ακροθιγώς καί μυριάδες έξήστραψαν 
σπινθήρων αί δύο τής μητρός καί τού τέκνου μειδιώσαι καί περι- 
θλιβόμεναι κεφαλαί, έφάνησαν ύπό ακτινοβολία; περιστεφόμεναι, ώς 
ιεραί εικόνες ύπό περιλαμπούς στεφάνης καταυγαζόμεναι. Τούτο 
δέν διήρκεσε πλέον τοΰ δευτερολέπτου · ή κ. Β . . . κατέρυθρος κατέ- 
θηκε τό παιδίον καί άνηγέρθη ώς τετρόμαγμένη ελαφος· έστρεψε 
περί έαυτήν τά βλέμματα, ινα βεβαιωθή δτι ήτο μόνη καί εσπευσε 
νά έπανορθώση τής κόμης αύτής τήν αταξίαν έν τούτοις ή έκ τής 
άγνοιας άδεξιότης διεφαίνετο είς τάς άγόνους προσπαθείας τών ύπέρ 
τήν κεφαλήν ύψουμένων μικύλλων της χειρών οί λίαν βαρείς πλό
καμοι διέφευγον τούς δακτύλους καί κατέπιπτον πάσαν στιγμήν παρα- 
συρόμεναι ύπό τοΰ ιδίου βάρους · απασα ή κόμη διεσκορπίζετο, μακροί 
δέ καί απαλοί βόστρυχοι ειχον ίδιοτρόπως έκτυλισθή έπί τοΰ τρα
χήλου καί τοΰ στήθους της · εύτυχώς δι’ αύτήν καί δυστυχώς δι’ έμέ, 
ού οί οφθαλμοί ένετρύφων είς τήν ζώσαν ταύτην ποίησιν, έπήλθεν 
ή πεζότης ύπό τήν μορφήν θεραπαινίδας, ητις έπεδιόρθωσεν έσπευ- 
σμένως, δ,τι ή τύχη είχε τόσφ έπιχαρίτως διαταράξει· ή κ. Β . . . 
είσήλθε μηδαμώς ύποπτεύουσα, δτι τό μικρόν τούτα άτύχημά της 
έ'σχε μάρτυρα. Πλανάσαι, αγαπητέ μοι φίλε, πλάνην μεγάλην, άν 
ύποθέσης δτι ή λελυμένη έκείνη κόμη, άφήκεν έπί τής φαντασίας

μου έντυπώσεις ζωηράς καί άμετακλήτους · πλάσμα άπείρως τέλειον 
άλλά καί ήκιστα ρωμαντικόν είναι ή νέα μου γείτων είναι γυνή 
σοβαρά, άγαν έπιφυλακτική καί άπρόσιτος, τόσφ μάλιστα, απρόσιτος 
ώστε ινα τΰχω καλής παρ’ αύτή υποδοχής έδέησε νά έπιδαψιλεύσω 
μυρίας θωπείας είς τόν μικρόν Γεώργιον ή μητρική καρδία δέν 
ήδυνήθη ν’ άντιστή · μετά τινας μικρούς ένδοιασμούς έκ μέρους αύτής 
αί σχέσεις ήμών άπεκατεστάθησαν έν άγαθή καί ήμέρφ φιλία.

Τήν νέαν μου φίλην βλέπω πάντοτε απαξ τής ήμέρας όπόταν 
πρός εσπέραν καταβαίνη, ινα περιδιαβάση έπί μίαν ή δύο ώρας έν 
τη έξ ακακιών δενδροστοιχία, τή παρά τήν δχθην τής λίμνης· 
στηρίζεται έπί τοΰ βραχίονας τού στρατηγού* βαδίζω παρ’ αύτή έκ 
τής έτέρας πλευράς καί συνάπτομεν τότε ήσυχον καί σοβαρόν διά
λογον περί τών διαφόρων καί τών μάλλον ετι αδιαφορών τοϋ κόσμου 

j άντικειμένων.

Παρετήρησα, δτι αί τοϋ ήλιου δύσεις παρά τήν ό'χθην τής 
λίμνης μέ τούς περιφλεγείς Ορίζοντας, τήν διαφανή δμίχλην, αί 
ροδόχροι έκείναι αντανακλάσεις, αί τά πάντα καί αύτό ετι τής παρ
θένου τό πρόσωπον φωτίζουσαι, ής τήν έσθήτα έπιψαύουσιν, είσίν 
ήκιστα είς τό πνεύμα εύνοϊκαί · πάντιον τούτων έκνευριστική καί 
δηλητηριώδης είναι ή έν τφ πνεύματι έπήρρεια· έν τή αντανακλάσει 
τοΰ κοιμωμένου υδατος έν τή άορίστφ τής δρόσου καί τών άνθέων 
δσμή, ητις τής νυκτός έπελθούσης διαχέεται, υπάρχει τι, δπερ 
άποναρκοί μέν τής ένεργείας τάς δυνάμεις προδιατίθησι δέ είς τήν 
νωθρότητα έκείνην τής ψυχής, ήν ρεμβασμόν άποκαλούσι· βδελύσσο- 
μαι τήν λέξιν καί πλέον ετι τό πράγμα· άγνοώ οποία άνούσιος καί 
άνεξήγητος διεισδύει είς τάς φλέβας μακαριότης· αντί νά παραγάγη 
ιδέας 0 έγκέφαλος άρκείται έν τή διά τών αισθήσεων άπολαύσει· 
λούεται τις έντός τόσφ αιθέριας άτμοσφαίρας ώστε αί παραδοξότεραι 
μωρίαι φαίνονται αίφνης φυσικώταται. Εύτυχώς ή σύντροφός μου, 
είναι ή συνετωτάτη τοΰ κόσμου γυνή · ύπό τήν φυσικήν δσφ καί ύπό 
τήν ήθικήν έ'ποψιν ούδέν έν αύτή προσκρούει είς τούς οφθαλμούς 
ή τό πνεύμα· ή όλίγφ σοβαρά φωνή της, εύκρινής καί ήδεία τήν 
άπήχησιν, θέλγει τόν άκούοντα ώς έναρμονιωτάτη μουσική, ήρεμοι 
καί διαυγείς είσίν αί σκέψεις αύτής ώς τοΰ προσώπου της ή χροιά· 
μέτριος ό ένθουσιασμός καί ούδέ σκιά έρωτοτροπίας · ούδ’ ή έλαχίστη 
γνώσις τής τέχνης έκείνης τοΰ άγυρτεύειν διά τών λέξεων καί τών 
ιδεών, ητις τόσφ άκαταλλήλως εύφυΐα έπονομάζεται · δύναται τις νά 
εύρη τελειότερον τούτου ιδεώδες τής γυναικός; πρόσθες είς ταύτα 
δλον τό θέλγητρον έξαισίας φύσεως έαυτήν άγνοούσης. Γενικώς 
είπείν, μικρόν άναλύει τά περί αύτήν καί ιδία έαυτήν ούδέποτε· έπί 
πάντων τών περιστοιχούντων αύτήν ρίπτει ήρεμον καί διαυγές βλέμμα, 
δπερ δέν εισχωρεί ούδέ θέλει νά είσδύση πέραν τής έπιφανείας 
αύτών ούδ’ αύταί αί συμπάθειαι αύτής είσίν άπόρροιαι σκέψεως· 
βαίνουσιν εύθύ πρός τόν σκοπόν, πριν ή καθ’ δδόν έξατμισθώσι- ύπέρ 
πάν άλλο έν τφ κόσμφ άγαπα τό τέκνον της· άγαπά ώσαύτως τόν 
ήκιστα άξιέραστον τούτον άνθρωπον, δστις καλείται στρατηγός Β . . .· 
ό μόνος άλλά καί πανίσχυρος δι’ αύτήν τίτλος του, είναι ύπολαμβάνω, 
ή ίδίοτης αύτοΰ ώς συζύγου· διότι άλλως είναι ό άσημότατος τών 
ανθρώπων. Τις οίδε; Βρίθει ίσως άρετών οικογενειακών νομίζω 
δτι είναι κάλλιστος πατήρ. Μετά τάς δύο ή τρείς πρώτας στροφάς 
ό κ. Β . . . μάς έγκαταλείπει συνήθως, ινα καπνίση, πλείστας δ’ έχει 
έν τφ συνεντευκτηρίφ γνωριμίας· ετερον καί τούτο τού στρατηγού 
προσόν · είναι κοινωνικώτατος. Τό υφος τοΰ ήμετέρου διαλόγου 
ούδέ τό παράπαν έκ τής άποχωρήσεώς του μεταβάλλεται· είναι ή 
πρώτη γυνή, ήν άπαντώ, παρά τή οποίοι ή απουσία ή ή παρουσία 
τοΰ συζύγου ήκιστα καθίσταται έπαισθητή· καί αύταί τών γυναικών 
αί αύστηρότεραι δεικνύουσι έν τή κατ’ ίδιαν συνεντεύξει, τό είδος 
έκεΐνο τής συστολής, ήν έγώ καλώ δπισθοβουλίαν. Είτε δυσπιστίαν, 
είτε άμηχανίαν ήθελέ τις ονομάσει τούτο, τό πράγμα είναι άληθές, 
καί εύήθης έν γένει θεωρείται ό μή τούτου έπωφελούμενος · περι- 
πλέον δε αύτή καί μόνη ή άμυνα έπιτρέπει τήν άπόπειραν άλλά 
φαντάσθητι γυναίκα, ητις ούδαμώς φροντίζει περί άμύνης, διότι ούδέ
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τή επέρχεται κατά διάνοιαν δτι είναι δυνατόν νά τήν προσβάλωσι, j 
ποΰ απομένει τότε ή περίφημος σου τόλμη; Ή  κ. Β . . . διά τοΰ 
αξιοπρεπούς καί υπερήφανου ήθους, δπερ τόσφ καλώς αρμόζει είς I 
τήν νεαράν της μορφήν, δέν φαίνεται ύποπτεύουσα, δτι άνήρ μόνος 
μετ’ αύτής, δύναται νά τή όμιλή άλλως ή ώ ς θά  έπραττε τούτο έπί 
παρουσία πολλών άλλων. Ή  λεπτομέρεια αυτη μ’ έξέπληξεν έπί 
τοσούτον, ώστε ήμέραν τινα αμα ', ελών —  Είμαι βέβαιος, τή είπον, 
δτι ούδείς ποτε έ'σχε τό θάρρος νά κάμη ύμΐν έρωτικήν έξομολόγησιν 
κάπως σπουδαίαν. —  Έξομολόγησιν; Προσήλωσεν έπ’ έμέ τό 
λαμπρόν καί άδολον βλέμμα της, έν φ  εκπληξις άπεικονίζετο μεγάλη.
—  Βεβαίους δχι. Διατί θέλετε νά μοί γείνη τοιαύτη; τήν στιγμήν I 
έκείνην μοί έφαίνετο δτι εβλεπον ολόκληρον αύτής τήν ψυχήν ώς έν 
άνοικτφ βιβλίφ · ούδέν δνομα, ούδεμία έν τή συνειδήσει αύτής άνά- 
μνησις· ή καρδία της ήν αγνή καί διαυγής ώς τό ψυχρόν τής πηγής 
υδωρ τό έκ τοΰ βράχου άναβλύζον ύπεκλινάμην έδαφιαίως έν τφ j 
βάθει τής καρδίας μου, ένώπιον τής άπαραμίλλου ταύτης άγνότητος.

Έν φ  βαδίζομεν καί διαλεγόμεθα ουτω;, ό στρατηγός έπαν- 
έρχεται. Μακρόθεν μ’ έπερωτά περί τής συγκριτικής τελειότητος 
τών τής τελευταίας έφευρέσεως πυροβόλων τφ άπαντώ δτι έπί αντι
κειμένων τούτιον τής άρμοδιότητός του δέν έ'χω οριστικήν γνώμην 
έξάγει τότε μολυβδοκόνδυλον καί χάρτην καί αρχεται λεπτολόγως 
περιγράφων τάς άρετάς τούτου ή έκείνου τού συστήματος. II κ. Β . . .  
λαμβάνει αύτόν άπό τοΰ βραχίονος καί διευθύνονται βραδέως πρός 
τό οίκημά τ ω ν  ή κ. Β . .  . μέλλει νά έπιστατήση είς τήν κατάκλισιν 
τοΰ υίοΰ αύτής. Έπανευρίσκω τόν στρατηγόν έν τφ άναγνωστηρίφ, 
έ'νθα παίζομεν Όυΐστ, άλλοτε δέ συναντώ τήν κ. Διλοάρ καί τότε 
κατατρίβω τήν εσπέραν καθήμενος έπί ώρας τινας παρά τήν έδραν 
της καί είσπνέων τήν λεπτήν τών αρωμάτων δσμήν, ήν διαχέει τό 
ριπίδιόν της.

Παράδοξος γυνή ή κυρία Διλοάρ · χωρίς διόλου νά συνοφρυωθή 
σάς λέγει τά μάλλον απροσδόκητα πράγματα καί άνευ τής έλαχίστης 
επιτηδεύσεως· άλλά τόν ίσπανόν μαρκήσιον οι τρόποι ούτοι καθιστώσι 
μανιώδη καί απειλητικόν, καί ούχί αδίκως· έν τούτοις ό μαρκήσιος 
ούτος πράαει τι, δπερ δέν θά  μ.οί συνέβαινεν, άν ήμην εις τήν 
θέσιν του· μέ άποστρέφεται· δσον δίδοται εύγενώς, είναι άληθές, 
άλλ’ όπωςδηποτε μ,έ άποστρέφεται · καί δμως καί έκατοντάκις 
ώραιοτέρα άν ήτο ή κ. Διλοάρ καί έπολλαπλασίαζε μυριάκις τάς 
πρός έμέ έρωτοτροπίας της, δέν θά  διενοοόμην νά έγγίσω ούδέ τό
άκρον τοΰ δακτύλου της.

Προχθές ή κ. Διλοάρ έ'σχε τήν παράδοξον ιδέαν νά συνάψη 
γνωριμίαν μετά τής κ. Β . . . Βεβαίως τήν περιέργειαν αύτής διήγειρε 
τό διακεκριμένον ήθος, ίσως δέ καί ή ύπερβάλλουσα εύκοσμία τής 
νεαράς γυναικός, ητις έν ξενώνι διάγει βίον τόσφ μονήρη καί περι- 
εσταλμένον διά τήν λεπτήν ταύτην ύπόθεσιν ή κ. Διλοάρ έξέλεξεν 
έμέ ώς βοηθόν έν τούτοις ύποπτεύουσα τό άκατάλληλον τής έπι- 
θυμίας της, δέν ήθέλησε νά μοί άνακοινώση ταύτην ή ιδία, άλλ’ 
έ'πραξε τοΰτο διά τού έαυτής συζύγου. — Κύριε κόμη, είπεν δ κ. 
Διλοάρ πλησιάζων με, σείς μόνος γνωρίζετε τήν ρωσσίδα ταύτην 
κυρίαν θά  ήτο άραγε ύμίν δυνατόν νά μέ παρουσιάσητε πρός αύτήν;
—  Ποίαν ρωσσίδα, άγαπητέ μοι κύριε; γνωρίζω πολλάς ρωσσίδας.
—  Ώνόμασε τήν κ. Β . . ., τφ άπήντησα δ «  δέν ήμην αρμόδιος νά 
τή παρουσιάσω ούδένα. —  Έν τούτοις, άν ήθέλετε . . . προσείπεν 
έπιμ,ένων. —  Έπεθύμουν πολύ νά σάς υποχρεώσω, κύριε Διλοάρ 
άλλά τοΰτο δέν έξαρτάται τή άληθεία άπ έμοΰ —  καί έπειδή ή | 
δψις του περιεβλήθη τήν έ'κφρασιν ανθρώπου, έπί τής κεφαλής τού 
όποιου κατεκένωσαν κάδον ψυχρού υδατος, —  Χωρίς νά φανώ αδιά
κριτος, κύριε Διλοάρ, έπιτρέψατέ μοι νά σάς έρωτήσω τήν αιτίαν, 
δι’ ήν επιδεικνύετε τόσην φροντίδα είς τό νά συνάψητε σχέσεις μ,ετά 
γυναικός, ήτις κατά πάντα τά φαινόμενα έπιθυμεί νά ζή μονήρης; 
Ή  κ. Β . . . άποφεύγει τάς σχέσεις, άντί νά έπιδιώκη αύτάς· θά 
παρετηρήσατε βεβαίως τούτο. —  Τοΰτο καί έγώ άκριβώς έ'λεγον, 
έπανέλαβεν μετ’ έμπιστευτικοΰ ύφους· άλλ’ ή κ. Διλοάρ ευρίσκει τήν

κυρίαν ταύτην χαριεστάτην · έσκέφθη δτι γνωριζόμενος έγώ μετ’  
αύτής, θά  ήδυνάμην τότε νά τήν παρουσιάσω.-— Ά !  έννοώ· κάλλι- 
στος καί εύφυής είναι δ συνδυασμός ούτος. Δυστυχώς, άγαπητέ μοι 
κύριε, δέν δύναμαι νά σάς φανώ χρήσιμος, μ.’ δλην τήν εύχαρίστησιν, 
ήν τοΰτο ήθελε μοί προξενήσει· πιστεύσατε δτι λυπούμαι πολύ. —
Τόν άφήκα έννεόν άν ήδύναμην νά προΐδω δ,τι ήθελε συμβή, 
θ ’ άπετόλμων ύπό τό πρόσχημα γενικών σκέψεων, συμβουλάς τινας 
έκφραστικωτέρας, άλλ’ έσκέφθην δτι ή άρνησις μόνη ήν άρκούσα 
είδοποίησις, άκόμη καί διά τόν κ. Διλοάρ · ήπατώμην δμως. Τήν έσπέραν 
τής αύτής ήμέρας εδρισκόμενος μετά τής κ. Β . . . είδον προσερχό- 
μενον τόν στρατηγόν καί τόν κ. Διλοάρ ύπ’ αύτοΰ ρυμουλκούμενον 
δ δυστυχής ούτος καλώς έμπνευσθείς ύπό τής εύηθείας του, εύρεν 
δτι προτιμότερον ήτο ν’ άπευθυνθή είς τόν θεόν ή είς τούς άγιους 
του · έδήλωσεν άπλούστατα τήν επιθυμίαν του τφ στρατηγφ, δστις 
έν τή κουφονοία του ούδέν εύρε τό άπρεπές είς τό ν’ άποδεχθή 
αυτήν έπλησίασεν είς τό θρανίον, έν φ ή κ. Β . . . εκάθητο· έν φ 
δέ κατηρώμην τήν άπρονοησίαν μου, μόλις κατέστελλον τόν γέλωτα,

I καθόσον ή έντιμότης του προσέλαβεν οψιν δντως γελοίαν, οπότε δια- 
γράψας τήν θαυμασιωτάτην ύπόκλισιν, διέμεινεν άλαλος καί έκστατικός 
ύπό τό βλέμμα τής κ. Β . . . —  Έχει καλώς έσκέφθην ή χαρά 
έδέσμευσε τήν γλώσσάν του· ή σιγή δέν θά τόν ζημιώση βεβαίως· 

ί —  ήπατώμην ή έν τή συμπεριφορά τής κ. Β . . . ένυπάρχουσα 
ύπερηφανείας σκιά, διέλαθε τήν άμβλείαν τοΰ κ. Διλοάρ αϊσθησιν 
ίσιος έξελάμβανεν ώς δειλίαν τήν σιγήν αύτής. Συνήλθε τάχιστα 
έκ τής στιγμιαίας αύτοΰ ταραχής καί ιδού αίφνης 0 φίλος μας 
καθέζεται έν άνέσει καί άναλαβών τήν συνήθη έλευθεροστομίαν 
αρχεται διηγούμενος, άγνοώ ποιον περιστατικόν, ού τάς σκανδαλώδεις 
λεπτομερείας άνέγραφεν έπιχώριός τις έφημερίς* εύκολον είναι νά 
φαντασθή τις τήν θέσιν τής κ. Β . . . πρό τής επιτυχούς τοϋ αντι
κειμένου τούτου έκλογής · μικρόν έρυθριάσασα προσέβλεψε τόν 
σύζυγόν της, δστις εύρίσκων έξαίρετον τήν άστειότητα έκάγχαζε 
θορυβωδώς· άπελπις προσήλωσεν έπ’ έμέ τούς οφθαλμούς, οΐτινες 
έφαίνοντο λέγοντες —  Σείς τούλάχιστον, δέν θά μέ άπαλλάξητε 
τής άνιαράς ταύτης θέσεως; —  Τήν άπήλλαξα· οφείλω, χάριν τής 
άληθείας νά προσθέσω, δτι ό κ. Διλοάρ έφάνη εύπειθής καί άνευ 
πολλοΰ κόπου έπανήγαγον αύτόν εις δδόν ήττον ριψοκίνδυνον.

Τήν έπιοΰσαν συνήντησα τήν κ. Β . . . —  ’Οφείλω νά σάς 
έκφράσω τάς εύχαριστίας μου κύριε, μοί είπεν μεγάλην μοί παρέ- 
σχετε ύπηρεσίαν ίσως έφάνην χθές ύμίν λίαν άδεξία · θά  σάς ομο
λογήσω δτι είμί δειλή μέχρι τοϋ γελοίου.

—  ’Αδύνατον ήν νά ύποθέσή τις τοιοϋτό τι. Σάς βεβαιώ, 
κυρία, δτι είχετε τούναντίον ήθος λίαν έπιβάλλον. —  Έμειδίασε. —  
Μέ χλευάζετε καί δικαίως· θά  ώμοίαζον ίσως πρός κόρην μαθη- 
τεύουσαν μ.’ έκπλήττει δμως τό έξής . . . πώς συμ,βαίνει, ώστε άν
θρωποι τοιοϋτοι νά δύνανται νά έμπνέωσι δειλίαν, έν φ . . .  προσ- 
επάθει ν’ άποτελειώση τήν φράσιν καί έδίσταζε διαβλέπουσα τήν 
άκριβή τής σκέψεώς της έννοιαν.

Θέλετε νά συμπληρώσω τήν φράσιν σ α ς ; ένώ άλλοι ούχί 
δμοιοι τφ κ. Διλοάρ, καταλαμβάνονται αύτοί ούτοι ύπό δειλίας.
Δέν έ'χει ούτως.

Όταν έρυθριά νομίζει τις δτι νέφος ροδόχρουν διέρχεται διά
τής μορφής αύτής.

—  Τή άληθεία, άπλουστάτη είναι ή έξήγησις, κυρία. Φαντάσθητε 
τόν Δημοσθένη ήναγκασμένον ν’ άγορεύση πρός τούς Σκύθας· θά 
έ'χανε βεβαίως τής εύγλωττίας τόν οίστρον, ίσως δέ καί τον λογισμόν 
Είναι δυνατόν νά μή άπογοητεύση τόν άνθρωπον ή ένδόμυχος τής 
καταστάσεως συναίσθησις; ή δέ λεπτή τής γυναικός ύπεροχή, Γίνα 
τολμήση νά έπιβληθή, δείται πρό παντός τής πεποιθήσεως δτι κατα-

νοείτ αι.
—  Έζήτησα ν’ άποφύγω τήν βροχήν καί έρρίφθην είς τόν ποτα. 

; μόν, μοί άπήντησε · δέν ήθελησα νά φανώ άδεξία, άλλά κινδυνεύω 
ϊ νά φανώ τι χείρον δτι προκαλώ κολακείας.
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Έν συμπεράσματι άκουσον δ,τι θά  σοί είπω · ερως πρός τήν 
γυναίκα ταύτην δέν θερμαίνει τά στήθη μου- άλλά νά αισθανθώ 
τι τοιοΰτον, ήν άρα δυνατόν; Όταν τό ζήτημα τούτο προτίθημι είς 
έμαυτόν, αί σκέψεις μου με φέρουσιν εις τό παρελθόν, εις τήν 
άνθηράν μου νεότητα· μελάγχρους είναι ή κόμη μου, τό βήμα μου 
ελαστικόν, ή δέ χρονολογία μέ βέβαιοί δτι εδρίσκομαι έν ήλικία, 
καθ’ ήν νέος τις άποκαλεϊται· άλλ’ ενδοθεν αισθάνομαι έμαυτόν 
πολιόν ώς τόν Μαθουσάλαν. Έκεΐ, υπό τά δμματά μου, εγγύτατα, 
ζή καί κινήται τό ιδεώδες πλάσμα, δπερ είκοσαέτης (ονειροπόλησα.· 
καί οι οφθαλμοί δέν τό άνεγνώρισαν παραχρήμα, ή δε καρδία μου 
ουδέ κατ’ έλάχιστον συνεκινήθη. Έπέπρωτο νά μελετήσω καί λεπτο
μερώς ν’ άναλύσω κατά μέρος, ούτως είπεΐν, τήν πραγματικότητα καί

έμοί· θαυμάζω αύτήν ώς αγλαόν αριστοτέχνημα άλλά νά τήν άγα- 
πήσω μοί είναι αδύνατον.

Ό χι, δέν τήν αγαπώ, καί δμως δταν συναντώ τά βλέμματά 
της, βλέπω δι’ αύτών διερχομένας άνταυγείας, άς δέν έχω λέξεις 
νά ονομάσω καί αΐτινες μέ συγκινούσιν ώς τό γόητρον άμυδροϋ 
ονειροπολήματος. Τί άραγε ενυπάρχει είς τό βάθος τής ψυχής 
ταύτης, ήν νομίζω, δτι τόσφ καλώς γινώσκω καί ής δέν διακρίνω 
ίσως ή μόνην τήν έπιφάνειαν; μήτοι ύπό τήν κατ’ έπίφασιν ταύτην 
ηρεμίαν ύποτύφει ή ζώσα φλόξ καρδίας, ήτις θ ’ άφυπνισθή ημέραν 
τινα; Είναι τόσφ ισχυρά, ή τοσούτφ ασθενής, ώστε νά διανύση 
τήν ζωήν χωρίς νά λάβη πείραν τοΰ πάθους; Ουδέποτε ίσως θά 
γνωρίσω τοΰτο έγώ, δστις προτίθημι είς έμαυτόν τό φοβερόν τοΰτο

Τ Α  ΕΝ ΣΟ Φ ΙΑ ; Α Ν Α Κ Τ Ο ΡΑ  ΤΟ Γ ΜΓΕΜΟΧΟΣ ΊΉ Σ  ΰ Ο Γ Λ Γ Α Ρ ΙΑ Σ .

παραβάλλω ταύτην πρός τό ποιητικόν ίνδαλμα, δπερ έπί τοσοΰτον 
χρόνον εφερον έν τή καρδία: μου, Τνα άναγνωρίσω αύτό έπί τέλους, 
ζών. νΩ! διατί τότε δέν μοί έπεφάνη, δτε μεθυσκόμενος ΰπό τών 
πρώτων τής ζωής Ορμών, αΤτινες άνήρχοντο είς τήν κεφαλήν μου 
ώς καρηβαρίτης οίνος, έκάλουν τήν ψυχήν τής είκόνος έκείνης, τήν 
προησθανόμην καί τάς χεΐρας ετεινον είς τό κενόν; Ή  μέθη παρ- 
ήλθεν ήδη · έσωφρωνίσθην ώς άνθρωπος, είς όν άπεδείχθη, δτι 
έπεζήτει τήν είς τήν σελήνην άγουσαν · άπήντησα ζώσαν τήν γυναίκα, 
ήν ή φαντασία μου είχε πλάσει δι’ έμέ μόνον καί διαμορφώσει έκ 
τής άγνοτάτης τών σκέψεών μου ούσίας, καί ούδέν έσκίρτησεν έν

περί αύτής πρόβλημα. Προτίθεμαι ν’ άπέλθω μετά τινας ημέρας· 
άν παρά πάσαν προσδοκίαν ήθελον καταληφθή ύπό ανίας μείζονος 
ή τό σύνηθες, τό σχέδιόν μου είναι έκ τών προτέρων διαγεγραμμένον. 
Πρωίαν τινα θά  μέ ίδης νά έμφανισθώ ένώπιόν σου, έν ’Ιαπωνία · 
ή ένταΰθα άνία δέν είναι διάφορος τής έκεΐ τή άληθεία, θά  έχω 
δέ έκεΐ τούλάχιστον τήν ίκανοποίησιν τοΰ δτι θά παραδοθώ είς τήν 
έπήρρειαν τών παραινέσεών σου· θά κατατρίβωμεν είς τήν θήραν 
τάς ώρας τής σχολής ήμών. Τφ ό'ντι, μοί άρέσκει τοΰτο. Τγίαινε, φίλε.

(Ά κολοοίΜ .)
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