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ΠΙΝΑΞ ΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

'Α γά πης (Τής) τήν ελπίδα, ποίημα, 17 5 .
"Αγνωστοι τόποι έν χώραις γνωστοτάταις, 6 2 . 
'Αδέλφια (Τά δύο), δ ιήγημ α , 3 4 5 , 3 6 1 .
Ά θηναϊχαί σελίδες, 3 3 7 .
Α ίν ε  (Περί τής ποιήσεως τοϋ Ερρίκου), 1 7 8 , 1 9 3 . 
'Αλλοιώσεις τοϋ ανθρωπίνου αναστήματος. 3 1 2 . 
’Ανάκτορα (Δύο) δ 4 , 7 1 .
’Αναμνήσεις τώ ν έορτών τής πενταχοσιετηρίδος τοϋ εν 

Έϊδελβέργη Π ανεπιστημίου 2 0 4 ,  2 1 3 ,  2 4 3 ,  2 3 6 , 
2 7 3 ,  2 9 1 . '

'Ανατολικά, 38G.
Ά ο ιϋ ς  (Διάσημος), 2 6 2 .
‘Α ποχα ιρετισμός-(Ό ) τή ς  μάννας, ποίημα, 2 2 2 .
Α ϋλη (Ή ) τοϋ Μαυροβούνιου, 4 0 9 .
Αϋτογράφων (Είς συλλέκτης), 188.
Ά χ ιλ λ εύ ς , ή ^ Ίλ ιά ς  μελοποιηθεΓσα, 17 4 .

Βασίλισσα συγγραφεύς, 1 2 7 .
Βερτέ (’ Π λίας), βιογραφιχή σημ είω σις, 6 5 . 
Βιομηχανικόν κα τά στημα  ( Έ ν ) ,  2 0 0 .
Βίος (Ό ) έν Γερμανία, 12.
Βίσμαρκ (Ό ) ψηφοφορών, 15 7 .

Γάμοί (ΧρυσοΓ) τοϋ Π ά π α , 2 7 9 .
Γερμανία ( Ό  βίος έν) 1 2 .
Γουλιέλμος (δ αύτοκράτωρ), 3 2 9 ,  3 3 3 .

Δάκρυα (Τ ά ), 13 8 .
Δημοσιογράφων (Προπαρασκευαστική Σ χ ο λ ή ), 3 0 9 . 
Διάδοχος (Ή ) τοϋ Σολομώντος, 3 1 0 .
Διώρυξ (’Η ) τή ς  Κορίνθου, 2 8 1 ,  2 9 7 .
Δόναλσων (Θ ω μάς), !5 δ .
Δωρεαί (Α ί), 7 7 .

"Εκθεσις (Κηπουρική) έν Δρέσδη, 3 8 4 ,  4 0 2 . 
Ε κκ λ η σ ία  (Ή  έν -Τα ιγα νίω  ελληνική), 142. 
Έ κρ η κτικα ί (Αί) υλαι, 2 0 6 .
’Ελαίου (Χρήσις τοϋ) έν τρικυμίρι, 3 1 .
‘Ελληνικής γλώ σσης (Ή  προφορά τ ή ς ) , 17 2 . 
‘Εμπρηστής ( Ό ) ,  μυθιστόρημα, 6 5 , 8 1 ,  9 7 , 1 1 3 , 12 9 , 

1 4 5 , 1 6 1 , 1 8 0 , 1 9 6 , 2 1 7 ,  2 3 8 ,  2 3 9 ,  2 6 8 ,  2 8 3 , 
3 0 1 , 3 3 2 ,  3 5 6 , 3 6 8 , 3 7 7 , 3 9 3 , 41 3 .

Ε ξετά σ εις  (Α ί), 3 9 9 .
Έ οοταί τή ς  πενταχοσιετηοίδος τοϋ Πανεπιστημίου τής 
_ Έ ϊδελβ έογης, 2 0 4 , 2 1 3 ,  2 4 3 ,  2 3 6 ,  2 7 3 , 2 9 1 . 
’Επαγγέλματα ("Αγνωστα) έν Παρισίοις, 3 7 4 . 
Επάνοδος, ποίημα, 2 6 3 .
‘Επάνοδος (Ή ) τοϋ ναύτου ποίημα, 1 9 1 . 
‘ Επιχορηγήσεις (Βα σιλικαί), 3 4 3 .

Ηράκλειος, βιβλιοκρισία, 19 0 .

"Ιδδεσλαϊ (‘Ανέκδοτα περί τοϋ λόρδου), 6 1 .
Ιστορία (Η αλαιά), ποίημα,'•373.
Ίστορικαί σελίδες, 8 ,  2 3 ,  4 0 , 5 8 .

Κανέλλας (Παραγωγή καί έμπόριον τή ς), 9 4 . 
Καποδίστριας (Ιω ά ν νη ς), 2 2 5 .
Καταλάνοι (ΟΙ) έν Ά θ η ν α ις, 4 0 5 .
Κ ερχύρας'(Μ έχρι), 2 6 .
Κηπουρική εκθεσις έν Δρέσδη, 3 8 4 , 4θ’2.
Κρεωφαγία ή  φυτοφαγία; 15.

Λεκόντ Δ ελίλ , ό νέος ακαδημαϊκός τή ς  Γαλλίας, 2 3 3 . 
Λ εσσέψ *(’ Ανέκδοτον περί), 3 9 0 .
Λησμονηθέντες (Δύο), 1 3 3 , 150.
Λ ύσσης (θερα πευτήρια τής) κατά τήν μέθοδον τοϋ 

Π αστέρ, 143.

Μαγειρική εκθεσις έν Λ ειψ ί? , 1 0 6 , 12 5 . 
Μαυροβούνιου (Ή  αϋλή τοϋ), 4 0 9 .
ΜελινΓτις (Ή ), 2 0 6 .
Μϋθος ανατολικός, 3 7 5 .

Ν ήσσαι (Α ί) τή ς  Ισλανδίας, 7 8 .

Οιωνός, αθηναϊκή σελίς, 2 7 7 .
’Ολλανδός (Ό  πλανώμενος; τοϋ Βάγνερ, 2 8 8 ,  30 0 . 
Ό νειρο, ποίησις, 4 2 3 .
Ό σ φ ρ η σ ις  (Ή )  παρά τα ΐς  γυναιξί, 111.
Οϋρανοϋ (Ή  φωτογράφησις τοϋ), 3 8 9 .

ΙΙαίγνια (Τά ) τώ ν Μ εγαλειοτήτων, 2 2 1 .
Παιδία (Δύο), μϋθος, 159.
ΙΙαλάτιον (Τό) τοϋ Μ παρμπαγιάννη, 2 6 5 . 
Π ανεπιστημίου ( Έ π ί  τ ή  πε/τηκσνταετηρίδι τοϋ έθνι- 

χοϋ), 3 1 3 . —  ‘Η  ϊδρυσις αύτοϋ, 3 1 4 .— Ή  έγχαθίόρυ- 
σ ις, 3 1 7 .— Οί πρώτοι καύηγηταί αϋτοϋ, 3 1 8 .— Τό 
παλαιόν οίκημα καί τά πρώτα έν αύτώ  μ αθήματα .
3 1 8 .— Ο ί έρανοι πρός άνέγερσιν τοϋ Π ανεπιστημίου.
3 1 9 .— Ή  χατάθεσις τοϋ θεμελίου λίθου, 3 2 0 .— Οί 
χρηματίσαντες πρύτανεις, 3 2 1 . —  Κ α θη γ η τα ί. 3 2 1 .—  
Βουλευταί τοϋ Π ανεπιστημίου, 3 2 2 . —  Οί ποώτοι δι
δάκτορες καί τελειοδίδακτοι, 3 2 2 . —  Φ οιτητα ί τοϋ 
Πανεπιστημίου άπό τή ς  ίδρύσεως αϋτοϋ, 3 2 2 .— Δ ι
δάκτορες καί τελειοδίδακτοι, 3 2 3 .— Διαγωνισμοί. 
3 2 3 .— Εύεργέται τοϋ Π ανεπιστημίου, 3 2 3 .— Δ ω 
ρεαί πρός τό Π ανεπιστήμιου, 3 2 5 . —  Περιουσία αύ
τοϋ, 3 2 6 .— Τύπος διπλωμάτων, 3 2 6 .— Ιω ά ν ν η ς Σοϋ- 
τσος, 3 2 7 .— Οί προ τοϋ Π ανεπιστημίου ανδριάντες. 
3 2 8 .— ‘Ανέκδοτον περί Ιΐανεπιστημίου, 3 2 8 . '·

Π άπα (Οί χρυσοί γάμοι τοϋ), 2 7 9 .
Π ά τερ-Ίω ση φ  ( Ό ) ,  διήγημα, 1, 1 7 , 3 3 ,  4 “ . 

Περιστερά ( Ή  γραμματοφόρος), 3 5 9 .
Π ιθήκων (Ή  κοινωνία τώ ν), 2 9 .
Πλανώμενος 'Ολλανδός (Ό )  τοϋ Βάγνερ, 2 8 8 , 3 0 6 . 
Προσκυνήτρια (Ή ), 4 4 .
Προφορά τή ς  ελληνικής γλώ σσης (Ή ), 172-

‘ΡάΓχσταγ (Αί συνεδριάσεις τοϋ γερμανικού), 7 4 .

Σαίκσπηρ, βίος καί έογα αύτοϋ, 10 0 , 1 2 2 , 1 3 8 .  151.  
1 6 9 , 1 8 6 .

Σημειώσεις : Κ α τά στη μ α  πρός ‘άπόθεσιν τώ ν νε- 
κοών, 3 2 .  —  —ύρραξις πλοίου πρός κήτος, 6 3 .  —  Νέοι 
σιδηρόδρομοι έν 'Α μ ερική , 6 3 . —  Ε ο ρ τή  κωφαλάλων έν 
Παρισίοις, 63- —  Ό δηγία ι περί τή ς  χρήσεω ς τώ ν λυ
χνιών τοϋ πετρελαίου, 6-ί. —  Καλλιέργεια σακχζροτεύ- 
τλων έν Θεσσαλία, 6 4 .  —  Καλλιέργεια βοιχμηρία; έν 
Θεσσαλία, 6 4 .  —  Έ ξ ε ι ς  τών πολιτικών άνδρών τής 
‘Αγγλίας, 6 4 .  —  Φ α γη τά  τοϋ αύτοκράτορος τή ς  Κίνας, 
8 0 .  —  Δένδρα νάνα έν Κίνα, 8U. —  “Εκθεσις γά τω ν έν 
Ά γ γ λ ίφ , 8 0 .  —  Πληθυσμός τή ς  Γαλλίας, 8 0 .  —  Ό  μ ε- 
γαλείτερο; τών άδαμάντων, 8 0 . —  'Ακανθόχοιρος φο- 
νεύων εχιδναν, 8 0 . —  Τροπσποίησις τή ς  σφραγίσεως τών 
γραμματοσήμων, 9 6 . —  Μήκος καί ύψος τών κυμάτων, 
9 6 . — Μέγιστοι ποταμοί τής γ η ς , 111.  —  Πόλεμοι έν 
Ε υρώ πη, 11 2 . —  ΓΙυρκαϊαί έν Ά θήνα ις, 112.  —  'Α νέκ
δοτον περί τοϋ ζωγράφου "Α μερλιγγ, 112 .  — "Επιπλα 
καί κοσμήματα έκ  μεμασσημένου χάρτου, 1 1 2 . — Γνώ- 
μα·. περί πολέμου Μόλτκε καί Ρ ίχ τερ , 1 1 2 . —  Νςα 
εκρηκτική ϋ λ η , πολεμϊτις. 1 2 8 . — Δένδρα προσβαλλό
μενα ύπό τοϋ κεραυνοϋ, 1 2 8 . —  Χ ά ρτης έκ  θαλχσσίων 
φυκών, 12 8 . —  Βιομηχανία τής μ ετάξης έν Ρωσσίμ, 
12 8 . —  Έ πίδρασις ήλικτρισμοϋ έπί τώ ν φυτών, 1 2 8



—  Έ τ η σ ίχ  αδζησις τοΰ πληθυσμβ0  tv το ί; εύξω παί- 
κοΐς κοάτισιν, 1 4 4 . —  'Ε τή σ ια  παραγωγή οίνου έν Έ λ 
λάδι, 1 1 4 . — 'Αρ-.Ομός ίππων έν Έ λ λ ά δ :. 1 4 4 .— Τ ό έν 
Βερολϊνφ βασιλικόν Οέατρον, 1 4 4 . — Πλωτόν χα ρτοπχι- 
κτείον, 1 4 4 .— Μουσείον εμπορίου έν Φρχγκφόρτη. 4 1 4 .  — 
Π η γ χ ί πετριλαίου έν Βακοϋ. 1 1 4 .— Βυζαντινόν λάβχ- 
ρον, 1 Γ>9.— Λαγωοί έν Β οημ ία . 1 0 0 . — 'Ανέκδοτον περί 
Γλάδστωνος. 1 6 0 . — 'Οδοιπορική ίχανότης τώ ν  διαφόρων 
στρατών τή ς  Ε υρώ πης, 1 6 0 .— Υ π ο δ ή μ α τ α  έκ σ υ μ π επ ιε 
σμένου -/άρτον, 16 0 . —  ΙΙρόρρησις περί σεισμών τοΰ χ χ - 
Οηγητοϋ F a lb . 16 0 . —  ’Ανέκδοτον περί μονομαχίας, 
16 0 . —  Έφαρμογαί τηλεφώνου, 1 6 0 . —  Ό  στρατηγός 

τώ ν ’Ιησουιτών, 4 7 5 . —  Μέγιστον υιόν πτηνού, 1 7 5 .— 
Κέρδη τη ς  έφημερίδος «Ψ ιγαρώ». 4 7 6 . — ’ Αρχηγός 
τώ ν ιπποτών τή ςΜ ελ ίτη ς , 1 7 6 . —  Ή μ ερος σ φ ή ;, 176. 
—  Λιαγωνισμίς ατμοπλοίων, 1 7 6 . —  Μοναχοί νκϋται, 
102. — Ο ί πίλο·, -ώ ν  κυριών έν τοΓς θεάτροις, 1 9 2 . — 

'Ανέκδοτον περί Βέρδη. 10 2 . —  Διαδοκίδεςσιδηροδρόμου. 
1 9 2 . —  Δώρα προσενε/Οέντα τώ  Αύ-οκράτορ: τ ή ς  Γ ερ μ α 

νίας, 2 0 7 .  — Μεταφορά θηρίων εις 'Ιαπωνίαν, 2 0 8 . —  
'Ε πιτρ α π έζια  σκεύη διά τήν βασίλισσαν Βικτωρίαν, 
2 0 8 .  —  Ό  έφευρετής τώ ν σιδηρών πλοίων, 2 0 8 .  —  'Α 
νέκδοτον περί Τ α ίν , 2 0 8 . —  Διεθνής ίκθεσις υφασμάτων 
κα ί τρ ιχά π τω ν  έν Ρ ώ μ η . 2 0 8 . —  Μεταβολή εθίμου ώς 
πρός τή ν  ενδυμασίαν τώ ν άνδρών,2 2 3 .— Λόγος Ρενάν, j 
2 2 4 .  — Η λεκτρικός φωτισμός τών πόλεων, 2 2 4 .  —
Ο ! κλέπτα ι τώ ν Παρισίων, 2 2 4  —  Ύπερενενηκοντού- 
τεις έν Πρωσσία. 2 4 8 .  —  Σιδηροδρομικά δυστυχήματα, 
2 4 8 . —  'Αντικείμενα έξ ανθρωπίνου δέρματος, 2 4 8 . —  
Πολύτιμον πασχαλινόν ιί>όν, 2 4 8 . — Μεταβολή λευκής 
κόμης εις μέλαιναν, 2 4 8 . —  "Ελλην γίγας. 2G 4. —  11οι- ¡ 
ναι κατά τών καπνιζόντων έν Μαρόκχω. 2 6 4 . —  Δίκη 
πεοί πληρω μής άνθέων, 2 8 0 . —  Π υρπόλησι; αρχαίας 
βιβλιοθήκης, 2 8 0 .  — Π άθημα τ ή ς  Ά δελίνα ς Π ά ττη  έν 
'Α μ ερ ική , 2 9 6 .  —  'Α ποτελέσματα τοΰ σεισμού ύπό ψυ- ι 
/ολογικήν εποψιν, 2 9 6 . —  Σύνδεσμος κα τά  τή ς  κατα- 
χρήσεω ς τοΰ καπνού, 2 9 6 . —  Βλάβαι έ«ι τή ς  διακοσμή- 
σ εω ς τώ ν  γυναικείων πίλων, 2 9 6 . —  Οικονομία άπό 
καπνόν, 3 1 1 . — Τ ά  ζώ α  χρησιμοποιούμενα έν π ολεμ ώ , : 
3 1 1 . —  Έ τ η σ ία  άξια τών απορριμμάτων έν Γ α λλία , 3 4 2 .
—  Έκγερμανισμός τής 'Α λσατίας, 3 1 2 . — 'Ανέκδοτα 
περί Λ ίσ τ , 3 1 2 . —  ’Ανέκδοτον περί τού Τσάρου Νικο
λάου, 3 4 1 . —  Αί γυναίκες έν Ρωσσία κα τά  τόν 16ον 
αιώνα, 3 4 4 . —  'Ανέκδοτον περί τοΰ Τσάρου Νικόλαου,
3 4 4 . — Ό  χορός έν 'Ισπανία, 3 6 0 . —  'Ανέκδοτον περί

τοΰ αύτοκράτορος Φραγκίσκου τοΰ Α’,  3 6 0 .  —  Θάνατοι 
έχ  δηγμάτων ζώων έν Β εγγ ά λη , 3 6 0 .— 'Ακολουθία ηθο
ποιού, 3 7 6 . —  Χρησιμοποίησις τοΰ ηλεκτρισμού εις τήν 
αλιείαν. 3 7 6 . —  'Ανέκδοτον περί τοΰ Δόν Πέτρου τής 
Βρασιλέας, 3 7 6 . —  Περιουσία Βίχτωρος Ο ύγκώ , 3 7 6 .—  
Τελειοποϊησις τώ »  ωρολογίων, 3 9 1. —  Ά λλοιώσειςγτών 
παραλίων τ ή ς  Β α λτική ς, 3 9 4 . —  Προστασία τών ζώων 
έν τ η  άρ/αίγ. Έ λ λ ά δ ι, 3 9 2 . — Έ κατοντούτεις έν 'Α γ - 
γλίφ, 3 9 2 .  —  Ό  διάδοχος τοΰ ιταλικού θρόνου π ο ιη 
τ ή ς . 3 9 2 .  — 'Ανέκδοτον περόξΤρικούπη. 4 0 8 .  —  Δ ιώ - 
ρυξ ένοΰσα τήν βόρειον κα ί Β α λτ χήν  θάλασσαν, 4 2 3 . 
—  Τελειοποϊησις του φωνογράφου, 4 2 3 .  —  Δώρα προ- 
σενεχθέντα τ ή  βασιλ.ϊσση Β ικτω οίφ , 4 2 4 . — Πίθηκοι
τρώγοντες ¿στρείδια, 5 2 4 . —  Κ λινοσκεπάσματα έκ 
/άρτου, 4 2 4 .

Σιδερόκαρδος ( Ό ) .  ποίημα, 4 0 7  
Σιδηρόδρομοι (Ο ϊ παγκόσμιοι), 2 2 0 .
Σολομώντος (Ή  διάδοχος τοΰ), 3 1 0 .
Σοΰτσος (’Ιωάννης), 3 2 7 .

Σ τρ α τή γη μ α  (Εκλογικόν), διήγημα, 2 0 9 ,  2 2 8 ,  2 4 9 . 
Σ υλλέκτη ς (Είς) αΰτογράφων. 4 8 8 .
Συνεδριάσεις (Α ί) τοΰ γερμανικού ’Ρ ά ϊχ σ τα γ , 7 4 . 
Συνέντευξις (Μία π ολιτική), 4 0 4 .
Συνεργατική (Ή )  κίνησις, 4 2 1 .
Σύνθημα (Τό), 3 8 7 .
Σωφρονιστήριον (Τό έν Κέρκυρα), 11 7 .

Τόποι (Ά γ ν ω σ το ι) έν /ώραις γνωστοτάταις, 6 2 . 
Τραγούδια τοΰ χωρίου, ό Σιδερόκαρδος. π οίημ α , 4 0 7 . 
Τρελλών (Ε ις  τον οίκον τώ ν), 16 5 .

Φ ά λβ ( Ό  σεισμολόγο;) κα ί ή  περί σεισμών θεωρία αύ- 
τοϋ, 2 0 7 .

Φαϋστος τοΰ Γ χ α ίτε , βιβλιοκρισία, 8 7 .
Ψ ·. λ ο κ τ ή τ ο υ  (Γερμανική παοάστασις τοΰ), Ί 0 9 .  
Φιλοσοφία (Π ρακτική), 4 6 .  3 2 ,  4 8 ,  6 2 ,  7 9 ,  9 6 ,  11 1 ,

12 8 . 4 4 4 .  1 5 9 , 1 7 5 , 1 9 1 , 2 0 3 ,  2 2 2 ,  2 4 8 ,  2 6 4 .
2 8 0 .  2 9 5 ,  3 1 1 , 3 4 1 ,  3 6 0 ,  3 7 5 , 3 9 1 ,  4 0 8 ,  4 2 3 . 

Φρενοχομειον (Τόΐ Δρομοχαίτου, 2 2 2 .
Φυτοφαγία ίΚρεωφαγία ή ) ,  1 5 .
Ψωτογράφησις (Ή )  τοΰ οϋρανοΰ, 3 8 9 .

Χαιρετισμοί (01 δημοτικοί) τών καθ'ήμάς'Ελλήνω ν 4  17. 
Χ α λκεύς (Ό ) . 2 9 5 .

Αριθ. 5 7 5  —  Λ επτά  είκοσι πέντε.

ΕΤΟΣ 1Β .

Ε Κ Δ Ι Δ Ο Τ Α Ι  Κ Α Τ Α  Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η Ν

Τ ό μ ο ς  Κ Γ ’
Ι ι , .ι« :  ·κ · - χ ν λ * » .  »P. 12 .1» t f .  20 — »1 « » .ε ,.μ .ι  ^ · ι * ν ο υ α ρ Ι ο υ  1 8 8 7

1  Ί « * · η ρ ·  Ικάνν. fto«; v«l ti»· | ιή ·,« ι.  —  Γ ,« ·ιΤ *· Αιιυβ. *Ο ίΙ( ΧταΧιον 82.

Ο ΓΤΑΤΕΡ— ΙΩΣΗΦ
( Δ ι ή γ η μ α  τ ή ς  Κ α ς  O n l d n , — Μ ε τ ί φ ρ α σ ι ς  Λ .  Β . )

Α'

Ή το  ήμερα ’Ιουνίου.
Οί γρύλλοι έτερέτιζον, αί χρυσαλίδες ¿πτερύ

γιζαν επί τοΰ ώριμου σίτου, καί οϊ αδροί του στά
χυ; εκλινον πίπτοντε; ύπό τό δρέπανον τών θε
ριστών. Διά τοΰ στενοΰ παραθύρου τοΰ σκευοφυ
λακίου τής εκκλησίας, δ πάτερ-Ίωσήφ, νεαρός 
εφημέριος τοΰ άγιου Βαρθολομ.αίου έν τω χωρίω 
τής Μάρκας, έθεώρει σκεπτικός τάς κλιτύας τών 
λόφων, οΰς διέβλεπε πέραν διά τών κλάδων κε- 
ρασέας καταπορφύρου έκ τών καρπών της. ΤΗτο 
πρώτη τοΰ θερισμού ήμερα. "Λνδρες καί γυναίκες 
είργάζοντο ε’ις τους αγρούς, έν μέσω μορεών καί 
άμ-πελώνων. Γαλανές ουρανός έφαίνετο προσμει- 
διών είς τού; θεριστάς, ών αϊ φωναί καί αϊ φαί
δρα! ανταποκρίσεις έφθανον είς τά ώ τα  τοΰ ϊε- 
ρέως έξασθενούμεναι ύπό τού άέρος καί τής άπο- 
στάσβως. Έ νφ ε'βλεπε καί ήκουεν, άνεστέναξε. 
Καί όμως, αν ήρωτάτο, θ’ άπήντα ότι ήτο ευτυ
χής, καί οτι τίποτε δέν τοΰ έλειπε.

ΤΗτο ώχρός καί ισχνές νέος, μείραξ σχεδόν, 
λεπτούς ε’χων τούς χαρακτήρας τής μορφής, κα
στανούς δί, σοβαρούς συνάμα καί ιλαρού; τού; 
οφθαλμούς. Ή το  υιός άλιέως τών ’Εκβολών τοΰ 
“Αρνου, μικρού χωρίου, όπου ό ποταμός συναντή 
τήν θάλασσαν έν μέσω κάκτων καί καλαμώνων, 
οΐους άσμενίζει ζωγρχφίζο>ν ό Κόστας. Τις όμως 
ήδύνατο νά εΐπη, όποιον καθαρόν τυρρηνικόν ή 
λατινικόν αίμα, καθαρισθέν ύπό τού χρόνου, έρρεεν 
έτι διά τών φλεβών του; Πόσαι κλασικαί μορφαί 
καί πόσοι κλασικοί χαρακτήρες απαντώ <ται παρά 
τοίς χωρικοί; τών τυροηνικών ακτών τής Μ α- 
ρέμμας!

Ή  ήμε'ρα εκείνη ήτο ή τελευταία ήσυχος ή
μερα ήν ε'μελλε νά διαγάγη έν Μάρκκ.

Άπεμακρύνθη άκων τού παραθύρου, δτε ή 
προβεβ ηκυΐα γυνή, ήτις ¿περιποιείτο τόν οίκόν 
του καί ¿σάρωνε τήν έκκλησίαν, ήλθε καί τώ 
άνήγγειλεν βτι τό δείπνόν του ήτο έτοιμον. Ή - 
δύνχτο βεβαίως νά δειπνήση όπόταν ήθελεν, άλλ’ 
ήτο συνήθεια έν Μάρκα νά δειπνώσι τήν εικοστήν 
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τρίτην ώραν, είς όλα δέ τά  ιταλικά χωρία ή 
συνήθεια βασιλεύει ίεσποτικώς. Ή  φράσις ϊτο ι 
το έχομεr  έπιβάλλει καί δικαιολογεί πάντα, ό 
S i πάτερ-Ίωσήφ δέν έσυλλογίζετο βεβαίως νά 
τήν παραβή. Πολλάκις δέν είχεν όρεζιν διόλου 
κατά τήν δύσιν τού ήλιου, κ’ έβαρύνετο φοβερά 
νά ψ άγη τόν μαύρόν του άρτον καί το ρόφημά 
του τήν ώραν ακριβώς, καθ’ ήν ή φύσις ήτο περι
καλλής καί ό ουρανός πχρεΐχε θαυμάσιον θέαμα 
είς άχάριστον γην. Ύπήκουεν όμως πάντοτε είς 
τήν κλήσιν τής Κάκιας, διότι μεταβολή τής ώ
ρας τοϋ δείπνου θά τή έφαίνετο ασέβεια τρομερά 
καί αυτόχρημα έπανάστασις.

Ή  Κάκια ήτο μικρά ήλιοκαής γραία,χνχδε- 
δεμένον ε'χουσα έπί τής κεφαλής κόρυμβον κό
μης ψαράς. Κατήγετο έκ τής βορείου Ιταλίας, 
διά τούτο δέ καί τό φόρεμα καί τό περιώμιόν 
της ήσαν μάλλον έπιμεμελημένα ή όσον συνειθί- 
ζεται έν Μάρκα. Είχεν υπηρετήσει πάντοτε είς 
οικίας έφημερίων. 'Οσάκις δέ ό σκευοφύλαζ ελει- 
πεν ή ήσθένει, ήζευρεν έκείνη κάλλιστα πού νά 
εύρη έκαστον πράγμα, τό βιβλίον, τόν κώδωνα, 
τό κηρίον. Ίσω ς καί θά έλειτούργει έν ανάγκη, 
αν τό φύλόν της τό έπέτρεπε. Είχε τήν γλώσσαν 
εξαίρετα τροχισμένην, καί ήτο ένδομύχως υπερή
φανος ότι ευκαιρίας δοθείσης ήδύνατο r a  τα 
ψά.Ι.Ιη είς τόν τοποτηρητήν τού Θεού. ’Εν τή 
ενορία έκείνη πτωχών ανθρώπων ό εφημέριος ¿πρώ
τευε, καί όμως θά έτρεμεν ώς πταίσαν παιδίον, 
άν ή Κάκια άνεκάλυπτεν αίφνης, ότι είχε δώσει 
τόν καλλίτερον χιτώνα του είς έπαίτην, ή ότι 
¿πάτησε διά λασπωμένων ύποδημάτων τό πρό 
μικρού ΰπ’ αυτής καθαρισθέν πλινθόστρωμα. Πολ- 
λαί ήγεμονεΐαι τοιαύτην έχουσι τήν ιστορίαν. Ή 
δύνατο νά λύση και νά δέση, νά εύλογήση ή νά 
καταρασθή, νά άπολύση ή νά καταδικάση τούς 
αμαρτωλούς·, καί όμως ούδέν άλλο ήτο μδλα 
ταύτα, ένώπιον τής γραίας ύπηρετρίας του, ή 
παιδίον κάπως ήλικιωμένον, έφ’ ού καθίστα έπαι- 
σθητήν τήν ύπεροχήν της, καίτοι ήσθάνετο προς 
αύτόν μητρικόν συνάμα καί φιλόψογον θαυμα
σμόν. Τόν αύθέντην της έθεώρει ώς πτωχόν τινα 
τώ πνεύματι,— είδος αγγέλου, έλεγε ταπεινή τή 
φωνή.

Ό  πάτερ-Ίωσήφ ούτε επιτήδειος ήτο οΰτε σο·
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φός. Είχε μάθει όσα τώ  ήρκουν διά νά δο',ση 
τάς έξετάσεις του καί νά ίερωθή. Αυτό μόνον 
κατείχε τό πενιχρόν έφόδιον, άλλ’ ήτο ικανόν διά 
τό χωρίον τής Μάρκας, δπου δέν είχον δικαίωμα 
ν’ απ α ιτώ « περισσότερα. Έξεπλήρου εν παντί 
ακριβώς τό καθήκον του, όποιον τό έννόει, ουδέ
ποτε δέ ήθελε φαντασθή νά άμφιβάλη περί τών 
υποχρεώσεων του έργου του. Τό Πιστεύω του τώ 
έφαίνετο καθαρόν καί σαφές ώ : ό ήλιος, ή δέ πί- 
στις του ήτο ευπειθής ώς πειθαρχούσα ψυχή οί- 
κουρού κυνός.

Ή το φύσις ποιητική καί φιλέρημος. Ή  θρη
σκεία κατεΐχεν αύτόν ολόκληρον, ήτο δέ άπεσπα- 
σμένος τού κ.όσμου, αίθεροβάμων καί τοσούτον 
αφελής, δσον τά  ζώα εκείνα τον Θεον, άτινα 
συνέζων άλλοτε μετά τού άγιου Φραγκίσκου τού 
έξ Άσσίσης. Ή  μήτηρ του, γερμανίς τό γένος, 
είχε νυμφευθή ότε υπηρετεί ε’ν μικρώ πανδοχείο) 
τής Πίσης, οότω δέ μετείχεν ό νεαρό; εφημέριος, 
όσον Ιταλός καί αν ήτο, τής ρεμβώδους γερμα
νικής κράσεως. Έν τοιαύτη ψυχή, είχεν υπερβαλ
λόντως επικρατήσει ή μεταφυσική τής πίστεω; 
χροιά, καί το έργον του έθεώρει επομένως ιός θείαν 
τινά αποστολήν, φέρουσαν αύτόν άκατασχέτως 
εις άδιάκοπον θυσίαν πάσης γηινης όρέξεως, παν
τός εγωιστικού διαλογισμού.

—  Πού νά ζήση αύτός μέ τήν καλωσύνην 
του! έλεγεν ή γραία του οικονόμος.

Η ζωή του ήτο λίαν άπλή καί ρ.ονότονος. Τί
ποτε δ εν ήλλασσεν ε’ν τώ  χωρίω, εκτός άν άνε- 
χώρει τις, όστις ουδέποτε σχεδόν έπέστρεφεν. Οί 
κάτοεκοι τών κοιλάδων εκείνων δεν έξηναγκά- 
ζοντο ύπό τού κλίματος εις νομαδικόν βίου, ώς 
οί τών Άπεννίνων ή τών μαστιζομένων ύπό τών 
πυρετών πεδιάδων. ΊΙ Μάρκα είνε χωρίον αγρο
τικόν, εν χώρα υγιεινή, οπού άνδρες καί γυναί
κες δύνανται νά 'διαμένωσι καί νά έργάζωνται 
καθ’ δλον τό έτος, μ.ή κινδυνεύοντες νά προσ- 
βληθώσιν ές άλλου πυρετού, ή τού έκ τής κατα- 
χρήσεως τού νέου οίνου περί τό τέλος τού φθινο
πώρου. Ούτε αναμνήσεις ιστορικά; έχει, ούτε 
γραφικόν τι ή άξιον παρατηρήσεως. Είνε χωρίον 
όμοιον προς εκατοντάδας τοιούτων έντώ τόπω,έν 
μέσω αμπελοίνων καί σιτοφόρων άγρών, έχον τήν 
άμαυράν μ.ικράν του εκκλησίαν, τό άσβεστόχρι- 
στον πρεσβυτέριόν του, τ α ; χαμηλά; του οικίας, 
καί την σιωπηλ.ήν καί κενήν του έπαυλιν,— μέ
ρος ήσυχον, μακράν τών πόλεων κείμενον καί τών 
σιδηροδρόμων, χωρίς τίνος ίδιας καλλονής, άλλά 
πλήρες φωτός, έν μέσω τοπείου θαυμαστού, οπερ 
ουδείς έφαίνετο έκτιμ.ών πλήν τού νεαρού εκείνου 
καί άπλού ίερέως, τού πάτερ-Ίωσήφ.

Ί ’πέρ παν άλλο ανθρώπινον αίσθημα, τό αί
σθημα τής (ρύσεως καί τών καλλονών αυτής είνε 
το παρέχον ήμίν τά ; μάλλον αμιγείς απολαύ
σεις, άς οΰδαμού δύναταί τι; ν’ άγοοάση, αρκεί

δέ μόνον όπως διεγείρη τού δένδρου ό ψίθυρος 
καί τού όείθρου ό φλοίσβος. Ά λ λ ά  τό δώρον τούτο 
δέν ε”χουσιν ακριβώς είπεΐν οί ’Ιταλοί. Πολλοί 
αυτών προτιμώσι τό αεριόφως τής λάμψεως τού 
ήλιου, ύπολαμβάνουσι τά  όρη αηδέστατα καί 
τάς πόλεις θελκτικάς,άπεχθάνονται τά  δάση καί 
άγαπώσι τήν τύρβην τού πλήθους. Ύπάρχουσι 
βεβαίως καί εξαιρέσεις πολλαί. ΙΊανταχού άπαν- 
τώνται ποιητικαί φύσεις, καίτοι πανταχού είνε 
σπάνιαι. Έν Μάρκα ό ’Ιωσήφ ήτο ή έξαίρεσις. 
Εσπέραν μεθ’ έσπέοαν τό θέρος έφαίνετο πλανώ- 
μ.ενος άνά τούς αγρούς, κρατών μέν εις χεΐρας τό 
εύχολόγιόν του, άλλ’ άφηρημένο; την καρδίαν 
ύπό τού χορού τών λαμ,πυρίδων καί τού φρίσσον- 
τος φυλλώαατος τών αίγείρων, ύπό τών καλα- 
μώνων οΰς έλύγιζεν ό άνεμος ή τών μικρών άρ- 
γυρολαμπών ιχθύων, ο'ίτινες έπήδων πολλάκις 
ύπέρ τά όηχά τού ποταμού. Ήγνόει καί αυτός 
διατί τά ήγάπα όλα αύτά τά  πράγματα· ίσο>ς 
διότι τόν άνεμίμνησκον τάς οχθας τών Εκβολών 
τού Άρνου. Άλλ'ώμίλουν όμως πάντα πρός τή ; 
καρδίαν του, ήν έπλήρουν δι’ άορίστου τινός συγ- 
κινήσεως, μετεχούσης ηδονής συνάμα καί οδύνης.

Άφού έδείπνησε, μετέβη εις τήν έκκλησίαν 
του, ήν μικρός διάδρομος συνέδεε πρός τό πρε- 
σβυτέριον. Ή  εκκλησία ήτο μικρά καί σκοτεινή, 
είχε δέ ώραίαν περίγλυφον άγίαν Τράπεζαν,ε’ ργον 
αρχαίου καλλιτέχνου τής Σιέννης. Ά λ λ ’ ό π ά- 
τερ- Ιωσήφ δέν ήτο έμπειροπράγμων είκών τού 
'Ραφαήλ άν έκ'ρέματο πρό τών οφθαλμών του,δέν 
θά τήν παρετήρει. Ή γάπα μόνον τήν έκκλησίαν 
του, άπλήν καί γηραιόν ώς ήτο, κ’ έκήρυττε 
πολλάκις έν αϋτή λόγους παραδόξους, πλήρεις 
πάθους, ούς ούδείς τών ένοριτών του ένόει, μόλις 
δ ’ ένόει καί αύτός ό ίδιος. Ή  φωνή του, γλυκεία 
καί βαθεϊχ συνάμα, είχε παράδοξόν τινα μελαγ
χολικήν κλαγγήν, ένώ δέ αί μαγικαί καί πως 
συγκεχυμέναι φράσεις του ϊπταντο ύπέρ τάς κε- 
φαλάς τών άκροατών του, ώς σμήνος πτηνών 
πρός τά  νέφη, ή ζέσις καί ή άρμονΐα τών λόγων 
του συνεκίνουν άορίστως τάς καρδίας αυτών.—  
Χωρίς άλλο, ενλεγον καθ' εαυτούς, τόν άνθρωπον 
αυτόν θά τόν καταχαίρωνται οί άγιοι. Ή  δέ Κά- 
κια, καθημένη παρά τήν άγίαν τράπεζαν, κλί- 
νουσα τήν κεφαλήν καί κρατούσα τό κομβολό- 
γιόν της, διελογίζετο ένδομύχως, ένώ ήκουε τό 
άκατάληπτον έκεϊνο κήρυγμα :

—  Παναγία μου! μ’ όλα αύτά τά ωραία 
λόγια, είμ.πορεΐνά φορέση το πουκάμισό του ανά
ποδα, άν δέν έχω τόν νούν μου!

Δέν είχεν εσπερινόν, καί όμως έλησμονεϊτο έν 
τή εκκλησία του, κ’ έψαυε, τό έν μετά τό άλλο, 
τά  ιερά σκεύη, δι’ ευλαβούς καί τρυφερά; χειρός. 
Έν τώ μικρώ έκείνφ άγιαστηρίω άνέπνεέ τις 
ήδύτατον άρωμα. Συνήθως ή θύρα έμενεν ανοι
κτή πρός τούς αγρούς, καί ή όσμη τού άπ' αίώ-
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νων καέντος έν τή έκκλησί* λιβάνου έμίγνυτο, 
κατά τήν ώραν τού έτους, πρός τό άρωμα των 
ήρανθέμων καί τών κυνορρόδων, τού νεοκόπου 
χόρτου ή τών πατουμένων σταφυλών. Η Κάκια 
διετήρει έν αυτή καθαριότητα τέρπουσαν την 
οψιν. Τό άεικίνητον αυτής σάρωθρον είχε διώξει 
τούς σκόρπιους καί τά ; άράχ_νας, οϊτινες έπί πολ- 
λάς γενεάς είχον εύαρέστω; διατρίψει ύπό τά κα- 
θίσματά της ή εντός τών σχισμάδων τών τοί
χων της.

’ Από τής άφίξεώς του εις Μάρκαν ούδέν σπου
δαίου είχε συμβή. Γάμοι τινές  ̂μόνον, γεννήσεις 
πολλαί καί κηδείαι, καί ούδέν άλλο. Οί κατά το 
Πάσχα εξομολογούμενοι έλεγον^ συνήθως κοινά 
άμαρτήματα: τούτο ή έκεϊνο είχον^κλέψει, αυ
τόν ή εκείνον έζημίωσαν, έμέθυσαν ή έδαρησαν,
 τόσον μόνον. Άπέλυεν αυτούς πιστοποιώ·; την
πνευματικήν των ύγείαν, καί τούς παρήγγελλε 
ν’ άπέλθωσιν έν ειρήνη καί νά μή άμαρτάνωσι 
πλέον, βεβαιότατος, ώς ήσαν καί εκείνοι βέοαιοι, 
ότι τό προσεχές έτος θά έξωμολογούντο τά  ίδια.

Οί χωρικοί τής Μάρκας είχον μεγάλην ιδέαν 
περί τής θρησκείας των, έπίστευον τουτέστιν εις 
αυτήν ώ ; εις σύμβολου μαγικόν, ούτινος ή προσή
κουσα χρήσις ήδϋνατο νά θεραπευση πάντα μετά 
θάνατον. Αδύνατον ήτο νά λείψουν έκ της λει- 
τουογίας τής κυριακής. Καί άν δε τυχόν εκοι- 
μώντο κατά τήν λειτουργίαν, η ετρωγάλι,ον αφυ- 
πνούντες κανέν καρύδιον, ή έλησμόνουν εις το 
στόαα των τήν καπνοσύριγγά των, ουδολως ε- 
μείόυν ταύτα πάντα τήν_ αδιάπτωτου αυτών πί- 
στιν εις τήν θαυματουργόν καί έξιλαστικην όύ- 
ναμιν τής μυσταγωγίας. Ά ν  τις τους ήρωτα, τι 
έπίστευον καί διατί τό έπίστευον, θά ε’ ξυον αμη- 
χάνως τήν κεφαλήν. Οί διαλογισμοί των έκυμσί- 
νοντο εντός άμυδρού λυκόφωτος, όπου ούδέν κα- 
Οαοώ; διεφαίνετο. Ή  μόνη σαφής των ίόεα ητο 
ή τής Παναγίας. Έθεώρουν αύτήν ώς μητέρα 
παγκόσμιον, ήτις βεβαίως — άν έλατρεύετο^μό- 
νον άπταίστως— ήθελεν εύεργετήσει αύτους εν τε 
τώ παρόντι καί τώ μέλλοντι, ακριβώς ώς άλ
λοτε, κατά τούς παλαιούς χρόνους και επι των 
αύτών έκείνων λόφων, έθεώρουν τήν Δήμητραν οί 
πρόγονοί των.

Καί ό ’Ιωσήφ αύτός, μ όσα καί άν είχε μά
θει έν τή ιερατική σχολή,— δέν ¿γνώριζε πλειο- 
τερα. Άπήγγελλε τάς λειτουργικά; φράσεις ου- 
δέν άκοιβώς περί τής σημασίας των έννοών. Ειχε 
τό αόριστον συναίσθημα, ότι ή αύταπάρνησις και 
ή έθελοθυσία ήσαν τρις εΰλογηταί, προσεπάθει δε 
όσον ήδύνατο νά σώση τήν ψυχήν του, και τας 
ψυχάς τών άλλων. Ά λ λ ά  περαιτέρω έπαυε σκε- 
πτόαενο:. Ή  περαιτέρω σκέψις ήτο αμαρτία τρις 
τιμωρητέα. Επειδή όμως ούτε φαντασίας ουτε 
νοημοσύνης έστερεΐτο, σκληρως πολλάκις έοασα- 
ν ί ζ ε τ ο . βλέπων πόσον ολίγον έπέδρα εις τού; ενο-

ρίτας του ή θρησκεία, ήν εκείνος μετά τοσαύτης 
έδίδασκεν άφοσιώσεο>ς. Ο βίος αύτού εκείνην μό
νον είχε κανόνα- διατί όχι καί ό βίος των ; Διατί 
έβλασφήμουν δι' ολου τού έτους, κ’ έψεύδοντο, καί 
ήπάτων καί συνεπλέκοντο ; Ήναγκάζετο νά πα- 
ραδεχθή, ότι έξωμολογούντο εις αύτόν τάς άμαρ- 
τίας των διά νά τάς άρχίσωσιν έκ νέου άνετιό- 
τερον, καί άνεγνώριζεν ότι ή έξαέτις ηδη έν 
Μάρκα εργασία του κατ’ ούδέν είχε μεταβάλει 
τό χωρίον.

Ταύτα σκεπτόμενος, καί τά  έσκέπτετο_νυχθη
μερόν, έκάθισεν έπί λίθινου σκάμνου, έςω τής 
εκκλησίας, καί ήνοιξε τό εύχολόγιόν του. Ό  ήλιος 
έδυεν όπισθεν τών λόφων, αί δέ ξανθόπυρροι α 
κτίνες του, πίπτουσαι διά τών κυπαρίσσων έπί 

I τής όδού, έσβέννυντο πρό τών ποδών του. Α η 
δών τις έψαλλεν έντός τού έκ βάτων φράκτου· 
σαύραι ώλίσθαινον διά τών ρωγμών τού λιθοστρώ
του, μακρός δέ βλαστός αιγοκλήματος, προκύ- 
πτων όπής τίνος τού τοίχου, έξέτείνε μέχρις αυ
τού τά  λεπτά ευώδη του άνθη. Πάντα περί αύ
τόν ήσαν πλήρη φωτός καί θερμότητος, καί ή 
μικρά έκκλησία έμενε μόνη έν τή σκιά.

Είχεν ανοίξει τό εύχολόγιόν του, άλλά δέν ά- 
νεγινωσκεν. Έθεώρει τά  έσπερινά νέφη, τούς κυα
νωπούς λόφους, τήν φωταυγή ατμόσφαιραν,^ καί 
ήκοοάτο τού άσματος τής άηδόνος, έχων τό εί
δος έκεϊνο τής έκστάσεως καί τής ρέμβης, οπερ 
ύπελάμβανε μέν βλακείαν ή Κακία, ούδέν δέ 
άλλο ητο ή έκφρασις αορίστων διαλογισμών ψυ
χής ποιητικής, ήτις ούτε τήν δύναμιν είχεν ούτε 
τόν έλευθερίαν νά άναλύση 5,τι ήσθάνετο.

 Τά άσμα τής άηδόνος τόν Ιούνιον είνε
δλως διαφορετικόν παρά τόν άπρίλιον καί μάϊον, 
διελογίζετο ό πτωχός έκεϊνος ίερεύς, εις ον ή 
φύσις είχε δώσει οφθαλμού; νά βλέπη καί ώτα 
νά άκούη. Τά τερετίσματά της είνε διαφορετικά 

| καί b ήχος τής φωνής της δέν είνε ό ίδιος. Ί'τ,ν 
άνοιξιν όμοιάζει άσμα ασμάτων, ώς τό τού Σο- 
λομώντος, άλλ’ εις τό μέσον τού θέρους τί ψάλλει 
άοάγε ; Μήπως λυπεϊται ότι έπέρασεν ή άνοιςις, 
η μή μανθάνει τά  μικρά της πώς νά τραγουδή
σουν καί αύτά τό έρχόμενον έτος ;

Καί ήρχισε πάλιν ν’ άκροάται τό ήδυφωνότα- 
τον τώ ; ωδικών πτηνών, άτινα μαγεύουσι τήν 
γήν.'Η  αηδών έπανελάμβανε μέ ύπομονήν τό ά
σμα της, καί τό ήρχιζε πάλιν καί τό έπανέλεγεν 

I ότέ μέν βραδέως ότέ δέ γοργώς. Ά λ λ η  τις 
φωνή, άσθενεστέρα καί γλυκυτέρα,επανελάμβανε 
πιστώ; τούς λαρυγγισμούς της καί ένίοτε ε’παυον 
άποτόμω; όμού καί αί δύο. Πρόδηλον ητο, οτι 
έντός τού ανθούν ο ος φράκτου ή αηδών ί δίδασκε 
τό μικρόν της. Πας τις, άρκεΐ να έχη ορεξιν, 
δύναται ν’ άκούση τά  ώραΐα αύτά μαθήματα, 
καθ’ δλον τόν Ιούνιον, ύπό τάς βοιάς καί τάς 
μυρσίνας.
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Οί ¿ν Μάρκα ¿θεωρούν τά ; άηδόνας ώς μι
κρά ζώχ, άτινα, ώς παν άλλο πτηνόν, προορι
σμόν είχον νά συλλαμβάνωνται διά του βρόχου 
χαί να τρώγωνται η νά πωλώνται έντός κλω
βού αντί δέκα λεπτών. Ά λ λ ’ εγγύς τής εκκλη
σίας ούίείς τά  έπείραζεν. Έγνώριζον οτι δ έφη- 
μέριος ήγάπα τά  κελαδήματά των, ανα
μιγνυόμενα σιγαλά πρός τού; ψαλμούς της λει
τουργίας.

Βυθισμένος ούτω εις την άκρόασιν τού μουσι
κού εκείνου μαθήματος, όπερ έγίνετο έν μέσω 
άνθέων, άνεσκίρτησεν αίφνης ό ’Ιωσήφ, ίδών 
σκιάν τινα διαβαίνουσαν την φλιάν, καί άκού- 
σας φωνήν λέγουσαν πρός αυτόν :

—  Καλησπέραν, πάτερ Ιωσήφ.
Είδε τότε γυναίκα ήν κάλλιστα ¿γνώριζε, 

γυναίκα νεαράν, δεκαοκταετή μόλις, ώραιοτά- 
την, ής έλαμπεν ή συμπαθής μορφή καί ¿σπιν
θηροβολούν τά  ιλαρά πολλάκις ώς κυνός ομ- 
μ ατα , ής ήσαν πορφυρά τά χείλη καί άστρά- 
πτοντες έκ λευκότητος οϊ όδόντες.Ήτο ή ’Ελευ
θερία, σύζυγος τού μυλωθρού Τάσσου Τασσίλου. 
ΈνΜάρκα πολλαί γυναίκες μόλις εικοσαετείς είνε 
μελαψαί ώς μορέας καρπός, χάρις εις τήν ύπαι
θρον ύπό τόν ήλιον εργασίαν. Ή  ατημέλητος κό
μη των, ή παράλυτος όσφύς των καί τά  διαρκώς 
καθ’ δλον τό έτος άνηρτημένα άπό των μα
στών των παιδία, παριστώσιν αύτάς γραίας 
πριν ή νεάσωσιν. Ά λ λ ’ ή ’Ελευθερία είχε σώμα 
θεάς, ούδ’ ώμοίαζε πρός έκείνας. ’Ολίγον είρ- 
γάζετο, έπεμ,ελεϊτο τού κάλλους της, δέν είχε 
δέ τέκνα καίτοι δεκαπενταέτις νυμφευθεΐσα. Τόν 
’Ιωσήφ ε’γνώριζεν άπό πολλού. Είχον έλθει άμ.- 
φότεροι άπό τών ’Εκβολών τού Άρνου, τούτο δ ’ 
άπετέλει μεταξύ αυτών δεσμόν τινα άμοιβαίας 
συμπάθειας. Ευχαρίστως άνεμιμνήσκοντο άμφό- 
τεροι τής εποχής, καθ’ ήν ε'τρεχον έπί τής άκτής, 
ηλιαζόμενοι καί κοιμώμενοι έπί τής θερμής άμ
μου, κρυπτόμενοι δέ περίτρομοι, οσάκις παρήρ- 
χοντο εγγύς αυτών αί κάμηλοι τού βασιλέως, 
προβάλλουσαι τήν άσχημον αύτών σκιάν έπί τών 
άπεράντων καλαμώνων.

Άνέπλαττεν αυτήν νεαράν κορασίδα, παρακο
λουθούσαν αυτόν διά τών γελαστών οφθαλμών 
της 0τε έκεΐνος, μεΐραξ ήδη, μετέβαινεν εις τό 
γυμνάσιον, όπως παρασκευασθή πρός τό έκκλη- 
σιαστικόν στάδιον.

—  Ό  Ιω σή φ ! άνέκραζεν ή κόρη· τί ώραίος 
παπάς θά γίνη, νά μάς ξομολογή!

Καί διερ^ήγνυτο εις γέλωτας, καί ήκτινοβό- 
λει έξ ευθυμίας ή μικρά χαρίεσσα μορφή της, ώς 
τά  θαλάσσια κύματα ύπό λάμποντα ήλιον.

Τήν ένθυμήθη δ ίερεύς καί κατεχάρη,οτε δ Τάσ- 
σοςΤασσίλος,δ μυλωθρός, άπηλθε νά ζητήση γυ
ναίκα εξήκοντα μίλλια μακράν, καί τήν έπα- 
νήγαγεν άπό τών ’Εκβολών τού "Αρνου εις τόν μι

κρόν του μύλον, δν ε”στρεφε μικρόν ποτάμιον, τό 
μόνον έν Μάρκα δεϊθρον.

Ό  Τάσσος (Τασσίλος, μεταβάς ημέραν τινά 
δι’ υποθέσεις του εις τήν άκτήν, είχε τήν τύχην 
νά ίδή τήν ώραίαν έκείνην κόρην, τήν ήρραβω- 
νίσθη, καί τήν ένυμφεϋθη άκόπως, διότι οί γο
νείς της ησαν πτωχοί άνθρωποι, οϊτινες έκέρ- 
ίαίνον τήν ζωήν των μετακομίζοντες άμ.μον διά 
τού άμαξίου τοιν. Είχε δ ’ έκείνη βαρυνθή νά πε- 
ριπατή άσκεπής καί γυμνόπους· ήσθάνετο άκ α - 
τάβλητον όρεξιν, καί κατεβρόχθιζεν άπληστος 
καί αυτών τών κάκτων τούς καρπούς. Έγνώριζεν 
ότι ήτο ώραία, άλλ’ ούίείς υπήρχε νά τήν θαυ- 
μάση, πλήν τών λάρων τού αίγιαλού, τών άλιέ- 
ων καί τών βυρλοτόμων, οϊτινες ήσαν καί αυ
τοί πτωχοί ώς έκείνη.

Ό  Τασσίλος ήτο άσχημος, ισχνός, σχεδόν 
ήδη γέρων, ζών μόνον διά τά σακκία τών άλεύ- 
ρων του καί τών ταλλήρων του τούς σάκκους. Ή  
’Ελευθερία τόν έμίσει, άλλ’ έκεΐνος τήν έλάτρευε 
καί τή έπέτρεπε νά δαπανά όσα ήθελεν εις καλ
λωπισμούς καί στολίδια. ΤΗτο δέ, άλλως, δ μύ
λος ώραία διαμονή. Είχε τούς τοίχους του χρωμα- 
τισμ-ένους, καί Ιτέας κύκλω κυπτούσας έπί τού 
μυλαύλακο;, έζωογόνουν δ ’ αύτόν οί ποτιζόμενοι 
κύκλω ήμ-ίονοι,καί οϊ δδηγούντες αυτούς μείρακες, 
οί χωρικοί οϊτινες έφερον ν’ άλέσωσι τόν σίτον 
των, δσάκις είχε βρέξει τό θέρος καί ήτο άφθο- 
νον τό ^εύμα οπως στρέφη τόν τροχόν. "Οτε ήτο 
ξηρασία, ήργουν όλα- μόλις αί νήσσαι καί αί 
φαλαρίδες εΰρισκον πού νά πηλοβατήσωσι, περί 
τάς άνατολάς τού ήλιου, δσάκις δέν ήρχετο εις 
τόν μυλωθρόν ή ίδέα νά  τάς πυροβολήση άπό τού 
παραθύρου του.

—  Καλησπέραν, πάτερ-Ίωσήφ ! Έπανέλαβεν 
ή  νεαρά γυνή, έν μέσω τού άσματος τών ά η - 
δόνων καί τών χρυσών άκτίνων τής δύσεως.

Ό  ’Ιωσήφ ήγέρθη μειδιών. Τήν έβλεπεν εύχα- 
ρίστως πάντοτε, διότι έφερε μαζή της μ.ερίδα 
τινά τής παιδικής του ηλικίας, τού τόπου του, 
τών εύδαιμόνων έκείνων ημερών, τών πρό τής ι
ερατικής σχολής. Δεν μετενόει ότι είχεν ίερωθή 
άλλ’ ένθυμεΐτο τόν άλλοτε βίον του, κ’ έξεπλήτ- 
τετο 8τι ητο αύτός έκεΐνος δ άλλοτε έλαφρός τήν 
καρδίαν μεΐραξ, όστις έτρεχε διά τών καλάμων 
ϊνα βυθισθή εις τά  κύματα, τόν φαιδρόν ήλιον 
έχων ϋπέρ τήν κεφαλήν καί πρό αύτού τό άπει
ρον τής θαλάσσης.

—  Τί δυσάρεστον συνέβη, ’Ελευθερία ; ήρώ- 
τησε βλέπων περίφροντι τό ώραίόν της πρόσω- 
πον. Δΐ ήμέραι της δέν ήσαν ήρεμοι πάσαι. Ό  
σύζυγό; της έφαίνετο ζηλότυπος, καί δικαίως, 
διότι δ μύλος του ήτο τό γενικόν έντευκτήριον 
πολλών νέων ερχομένων πολλάκις έξ άποστάσεως 
είκοσι μιλίων, καί δ Τασσίλος δέν ήτο δυνατόν
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νά κλείση εις αύτούς τήν θύραν του, έκτός αν ά -  
πεφάσιζε νά μή άλέθη πλέον.

—■ Πάντα τά  ίδια, πάτερ Ιωσήφ, άπήντησεν 
έκείνη, στηριζομένη εις τήν θύραν τής έκκλη- 
σίας· γνωρίζεις τόν Τασσίλον καί ξεύρεις πώς 
μοΰ φαρμακεύει τήν ζωήν μου.

—  Δέν είσαι πάντοτε φρόνιμη, κόρη μου, εί- 
πεν δ ’Ιωσήφ ήπίως μειδιών.

—  Πώς νά ήμαι πάντοτε φρόνιμη εις τήν ηλι
κίαν μου; άπήντησε ζωηρώς ή νεαρά γυνή. Ό  
Τασσίλος είνε ζώον, είνε τρελλός. Καμ.μίαν ημέ
ραν θά μέ κάμη έξω φρενών. Τού τό είπα.

—  Μ’ αύτόν τόν τρόπον δέν θά τόν κάμης 
καλλίτερον. Κρίμα νά μή τό έννοής. Αύτός σ ’ ά- 
γαπά. Δέν είνε πλέον νέος, καί ήξεύρει ότι δέν 
σέ πολυμέλει δι’ αύτόν. Είνε σάν νά έχη ένα άγ- 
κάθι εις τό σώμά του, αισθάνεται ότι σύ δέν τόν 
άγαπόίς.

—  Καί πώς νά πιστεύσγ, ότι μ* μέλει δι’ αύ
τόν ; είπεν έκείνη παραφόρως. Ποτέ μου δέν ήμ- 
πόρεσα νά τόν υποφέρω. Είνε γέρων ’σάν τόν πα
τέρα μου καί θαρεΐ ότι ήμπορεϊ νά μέ κλείση 
’σάν καλόγρηα. "Αν τόν άκου*, δέν έπρεπε νά 
βγαίνω άπό τό σπίτι. Δ ι’ αύτό πανδρεύεται κα
νείς;

—  "Οταν κανείς πανδρεύεται, πρέπει νά κά- 
μνη τό χρέος του, είπεν δ Ιωσήφ μετά τίνος δει- 
λίας, διότι συνησθάνετο κάλλιστα τήν άσθένειαν 
τών συμβουλών του πρός τήν δρμήν καί τήν θέ- 
λησιν γυναικός, ήτις γνωρίζει τό κάλλος της καί 
τού; έραστάς της, καί παρασύρεται ϋπο τού πά
θους καί τής ματαιότητος.

—  Είχαμεν πρό ολίγου μίαν σκηνήν φοβεράν, 
είπεν ή ’Ελευθερία, μή άπαντώσα εις τούς τε
λευταίου; λόγους τού εφημερίου. ’Ολίγον έλιιψε 
νά τόν κτυπήσω μέ μαχαίρι.Τ1Ιτον διά τόν Φάλ- 
κον. Δέν συνέβη τίποτε νέον μεταξύ μας,. .  άλλ’ 
έκεΐνος πού νά πιστεύση ! Φοβούμαι μήπως δρ- 
μήση καμμίαν ημέραν κατεπάνω τού Φάλκου. 
Λέγει πώς θά τό κάμη, καί δέν είνε ή πρώτη 
φορά π ού .. .

—  Αύτό είνε σοβαρόν! είπεν δ ’Ιωσήφ ωχρό
τερος γινόμενος. Κόρη μ.ου, σύ είσαι πλέον ένοχος 
άπό τόν Τασσίλον. Αύτός τέλος πάντων έχει τά 
δικαιώματά του. Διατί δέν τόν διώκεις αύτόν τόν 
νέον ; Θά σέ άκούση.

—  Θά μ’ άκούση διά κάθε άλλο πράγμα, 
άλλ’ όχι δι’ αύτό, άπήντησεν έκείνη μειδιώσα 
πονηρώς ώς γυνή γνωρίζουσα οτι άγαπάται. Δέν 
θά φύγη ! Κ ’ έπειτα, διατί νά φύγη ; Αύτός ΐίώ  
έχει ταίς δουλειαίς του. ’Επειδή τάχα τόν ζη
λεύει δ Τασσίλος ώς άνόητος;

—  Είνε πραγματικώς άνόητος νά τόν ζηλεύη; 
είπεν δ Ιω σήφ , έγείρων αίφνης τούς οφθαλμούς 
καί θεωρών άτενώς τήν νεαράν γυναίκα.

Ή  Ελευθερία ήρυθρίασε.

—  ’Αλλά δέν είνε πάλιν τά  πράγματα όσον 
τά φαντάζεσθε, ΰπέλαβε μετά στιγμιαίαν σιω
πήν. Καί δέν θέλω έγώ νά μέ κατηγορούν διά 
τό τίποτε. Ό  Τάσσος θά πάθη ώς τά  υστέρα 
ό,τι φοβείται. Διατί νά μέ πάρη ; "Ηξευρε ότι 
δέν τόν άγαπούσα. Πτωχοί ήμεθα εις τό χωριό 
μας, άλλ’ ήμεθα εύτυχισμένοι καί εύθυμοι. Διατί 
νά μέ φέρη έδώ μαζή του;

Καί δάκρυα άνέβλυσαν άπό τών οφθαλμών 
της έπί τάς φλογερά; αύτής παρειάς. Εκατο
στήν ήδη φοράν έλεγε τά δεινά της εις τόν ’Ιω 
σήφ, ¿ξομολογούμενη ή άλ^αχού, καί τήν πα- 
λαιάν αύτήν ιστορίαν ούδέποτ’ έβαρύνετο έπανα- 
λαμβάνουσα. Οί γονείς της έζων μακράν έκεΐ 
κάτω, έπί τής άκτής, ούδεμίαν δέ είχε φίλην έν 
Μάρκα, $ιότι ίέν ήτο έντοπία καί αί γυναίκες 
έζήλευον τό κάλλος καί τόν άργόν της βίον. Ό  
’Ιωσήφ τή έφαίνετο συμπατριώτης, φίλες, σχε- 
ίόν συγγενής. Εις αύτόν λοιπόν έλεγε τά  παρά
πονά της. Ό  ίερεύς, ίιελογίζετο, είνε σχείόν γυνή· 
είνε μάλιστα καί άσφαλεστερος έμπιστος.

—  Είσαι άχάριστη, κόρη μου, είπεν έκεΐνος 
τότε, προσπαθών νά φανή αύστηρός. Κατευχαρι- 
στήθης όταν έπήρες άνίρα τόσον πλούσιον ώς τόν 
Τασσίλον. Ήξεύρεις #έ ότι καί δ πατέρας σου καί 
ή μητέρα σου κατευχαριστήθησαν έπίσης. Δέν 
ήτον βέβαια ό άνθρωπος, τόν δποΐον ήμπορούσες 
νά έπιθυμήσης, άλλά τού χρεωστεϊς όμως πάν
τοτε κάτι! τού χρεωστεϊς 7*ολύ μάλιστα. Δέν 
σού δμιλώ τόρα ώς ίερεύς, σού δμιλώ ώς φίλος. 
Σ ’ ¿ξορκίζω νά διώξης τόν έραστήν σου. Ά ν  £έν 
τό κάμης, θά συμβή δυστύχημα, θά χυθή ίσως 
αίμα, καί σύ θά ήσαι ή αιτία.

Ή  Ελευθερία άπήντησε διά χειρονομίας έλεγ- 
χούσης παντελή άδιαφορίαν πρός τά  ενδεχόμενα. 
Διετέλει έν στιγμή πεισμονής καί άπελπισίας. 
Είχε πρό μικρού σφοδρώς ερίσει πρός τόν σύζυγόν 
της, ήγάπα δ ! τόν Φάλκον Μελεγάρην, έπιστά- 
την τού άπόντος κυρίου τής έπαύλεως. Ό  Φάλ— 
κος ήτο ώραίος νέος, έχων λομβαρδικόν αίμα εις 
τάς φλέβας του, ύψηλός καί ^ωμαλέος, εύθυμος 
καί άμέριμνος, άντίθετος έν παντί πρός τόν Τάσ- 
σον Τασσίλον, σιωπηρόν, δύσθυμον κ’ έχοντα δι
πλάσιάν ηλικίαν τής γυναικός του.

Ό  μύλος άπεΐχεν εν μόλις μίλιον τής έπαύ- 
λεως. "Οσον δέ δ. Τασσίλος ήδύνατο νά έμποδίση 
τόν νότον ή τόν θαλάσσιον άνεμον, άλλο τόσον 

1 ήδύνατο νά παρακωλύση συγκοινωνίαν, ήν ή γει- 
| τονεία καθίστα τόσω εύκολον. Ό  έπιστάτης είχε 
I μυρίας άφορμάς νά μεταβαίνη εις τόν μύλον άν 

δ μυλωθρός τόν έξύβριζε καί τού έκλειε τήν θύ- 
ραν του, δέν ήδύνατο όμως νά τού άπαγορεύση 
ν’ άλιεύη εις τόν ποταμόν,ή νά συνεννοήται διά 
συνθημάτων άπό τών άνδήρων τής έπαύλεως, καί 
νά συμφωνή συνεντεύξεις έντός τών δασών ή 
τών άμπελιόνων. Μόνον ή άναχώρησις ένός τών
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δύο ήδύνατο να λύτη τό δράμα, άλλ’ ούτε δ 
Φάλκος Μελεγάρης διάθεσιν είχε να καταλίπη 
τόπον, δπου έκράτουν αυτόν τα συμφέροντα καί 
το πάθος του, ούτε δ 'Γάσσο; διενοήθη ποτέ ν’ ά 
παγάγη αλλαχού την γυναϊκά του. Είχε ζήσει 
εις τον μύλον του δλην του την ζωήν, καί άπο 
πέντε ήδη γενεών είχον κατοικήσει αυτόν οΐ γο
νείς του. Ουδέποτε τοιοϋτοι άνθρωποι άλλάσσουσι 
διαμονήν μένουσιν όπου εύρίσκονται, ριζωμένοι ώς 
δένδρα, ακίνητοι μ-εχρις οΰ τού; καταβάλη δ θά
νατος.

Έρειδομένη πάντοτε εις την παραστάδα τής 
θύρας, καί παίζουσα μέ κλωνίον £οιάς, ούτινος 
οί κάλυκες δεν ήσαν πορφυρότεροι τών χειλέων 
της, ή Ελευθερία έξηκολούθει όδυνωμένη. Ό  Ι ω 
σήφ παρήνει αυτήν πάντοτε, άλλα κάλλιον θα 
έ'πραττεν άποτεϊνων τάς νουθεσίας του εις τάς 
ύπό τό πρόστεγου τής εκκλησίας χελιδόνας.

Αντί πάσης άπαντήσεως, τώ  είπεν εκείνη τέ
λος ξη ρώς:

—  Συλλογίσου καθήκοντα διά τόν εαυτόν σου, 
πού είσαι άγιος άνθρωπος- εγώ δεν είμαι άγια, 
καί δέν έχω όρεξιν να χάσω τά ωραιότερα μου 
χρόνια δι’ ένα κακορροίζικον άνθρωπον, πού 
αιωνίως μαλώνει.

—  Ά πατασαι, κόρη μου, πολύ, άπήντησεν ε
κείνος. Έρυθριών δέ, χωρίς καί αυτές νά γνω- 
ρίζη διατί, ποοσέθηκε μετά τίνος αμηχανίας : —  
Δέν γνωρίζω άπό πάθη, άλλα γνωρίζω τί είνε 
τό καθήκον, καί τό ίδικόν σου είνε καθχρώτατον.

’Ολίγον έγνώριζε τήν φύσιν τού άνδρός, ουδό
λως δέ τήν τής γυναικός· άλλ’ έννόει άμυδρώς, 
ότι ή Ελευθερία είχε περιέλθει ε’.ς τήν κρίσιν ε
κείνην τού βίου, καθ’ ήν ολη τής νεότητος αυτής 
ή ζέσις έπανίστατο κατά τής σκληρότητος τής 
μοίρας της. Ήσθάνετο δτι δέν ήδύνατο νά παρα- 
στήση εις αυτήν τό καθήκον άλλως ή ώς πράγ- 
μά τι άπεχθές, ένφ τουναντίον οί κίνδυνοι αυτοί 
καί αί δυσχέρεια·, αίτινες περιεκύκλουν τόν έρωτά 
της καθίστων αύτόν έτι γλυκύτερου καί μάλλον 
άπροσμάχητον. Ή το φλογερά, εμπαθής καί τολ
μηρά φύσις ή νεαρά γυνή. Οί κίνδυνοι τών 
σχέσεων της δέν τήν έτρόμαζον, ενώ τουναντίον 
ή άδιαφορία, ήν άπό χρόνων πολλών ήσθάνετο 
προς τόν σύζυγόν της, είχε τραπή εις μίσος.

—  Ούτε άπό ξϋλον ούτε άπό πέτραν είμαι, νά 
ζώ  τήν ζωήν μου χωρίς άγάπην ! έφώνησε μετ’ 
οργής καί περιφρονήσεως.

’Ρίψασα δέ πέραν ύπέρ τόν φράκτην τό κλω
νίον τής $οιάς, έθειΰρησε περιφρονητικώ; καί 
συμπαθώ; συνάμα τόν ‘Ιωσήφ, καί τον άφήκε.

—  Τί καταλαμβάνει αύτός άπ’ αύτά τά 
πράγματα; διελογίζετο- αύτός είνε άγιος, δέν 
είνε άνθρωπος.

Ό  Ιωσήφ τήν παρηκολούθει διά τού βλέμ
ματος, μακρυνομένην διά μέσου τών κυπαρίσ-

σων. Ό  ήλιος είχε δύσει καί αί τελευταϊαί του 
άκτίνες περιέβαλλον δι’ ιλαρού φωτός τήν εύ- 
σναλή μορφήν τής νεαράς γυναικός. Είχε τό εϋ- 
χαρι καί άνετον βήμα τών νέων Ιταλίδων, αϊ- 
τινες μέχρις ηλικίας δεκαπέντε ετών δέν έφόρε- 
σαν υποδήματα, ή δέ εσπερινή άμφιλύκη άντα- 
νεκλάτο επί τής καστανής της κόμης, τού λε
πτοφυούς της τραχήλου καί τών ηδυπαθών αυ
τής μελών. Ό  ’Ιωσήφ τήν έθεώρει. Έντύπω- 
σις αιφνίδιος πόθου καί άλγους συνάμα τόν κα
τέλαβε, κ’ εύθύς άμέσως οδυνηρόν συναίσθημα 
αμαρτίας. Άπέστρεψε τό βλέμμα, καί είσήλθεν 
εις τήν εκκλησίαν του "να προσευχηθή.

Τήν έσπέραν εκείνην, καθ’ ήν στιγμήν άφιπ- 
πευεν ό Φάλκος Μελεγάρης, τω  είπον δτι ό εφη
μέριος τον άνέμενε.

Ή  ίπαυλις είχεν Ιδεΐ άλλοτε ημέρας λαμ- 
πρότητος, άλλα σήμερον ούδέν άλλο ήτο ή κτήμα 
νεαρού πατρικίου, τού Σερ Βάλδα, δαπανώντος 
άμερϊμνως έπί ξένης τάς πενιχράς αύτού προσό
δους, ούδέποτε μεταβαίνοντος εις τά  κτήμ,ατα 
καί άποδεχομένου άνεξελέγκτως τούς λογαρια - 
σμούς ούς ηύδόκουν ενίοτε νά τω στέλλωσιν οί 
έπιστάται του.

Ό  Φάλκος Μελεγάρης κατώκει εύρέα δώματα 
τού ισογείου ορόφου τής έπαύλεως, κοσμούμενα 
διά τοιχογραφιών, θολωτήν εχοντα τήν στέγην 
καί γλυπτάς τάς κορωνίδας, μεγάλας δέ κλί- 
νας τιμητικάς μετά κατεσχισμένων μεταξωτών 
παραπετασμ.άτων καί τοίχους έστρωμένους διά 
σητοβρώτων ταπήτων. ΤΙ μικρά στρατιωτική 
του κλίνη, μία τράπεζα καί όλίγαι καθέδραι 
ήσαν δλως ασυμβίβαστοι πρός τά παλαιά εκείνα 
μεγαλεία, άλλ’ εις αύτόν ήτο τούτο πάντη ά- 
διάφορον. ΊΙγάπα μέν κάπως τά λείψανα εκείνα 
ε’κλιπούσης μεγαλειότητος, άλλ’ οί διαλογι
σμοί του δλοι ήσαν ε’ις τούς έρωτας του, εις την 
σύζυγον τού Τάσσου Τασσίλου. Ά π ό  τών άν
δηρων τής έπαύλεως ήδύνατο νά βλέπη τόν παρά 
τήν όχθην τού ποταμίου μύλον, διενυκτέρευε 
δ ’ εκεί πολλάκις τό θέρος, θεώμενος τά φώτα, 
άτινκ έδείκνυον εις αύτόν τήν κατοικίαν τής 
’Ελευθερίας.

Ή το  είκοσιπενταετής, έμπαθώς ερωτευμένος, 
καί ό ε“ρως του ηύξανεν έ'τι έκ τού αισθήματος 
δτι ήτο ένοχος.

Ό  Φάλκος ήτο υψηλός, εύσωμος, ώραίαν ε"- 
χ  ων κόμην καί γαλανούς οφθαλμούς. Ώ ς πρός 
τόν χαρακτήρα, ούτε καλλίτερο: ήτο ούτε χει
ρότερος τών ομηλίκων του. Ώ ς  επιστάτης ητο 
ίκανώς τίμιος, ώς εραστής εντελώς ειλικρινής.

Είσήλθε ταχεΐ τω βήματι εις τήν μεγάλην 
αίθουσαν δπου άνέμενεν αύτον ο επισκέπτης του. 
’Τπέθετεν δτι ό ε’φημέριος είχεν έλθει νά ζητήση 
άνθη διά τήν εορτήν τών άγιων ΙΙέτρουκαί Παύ
λου ήτις έτελείτο μεθαύριον. "Οσον παρημελημέ-
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νοι καί άν ήσαν οϊ κήποι τής έπαύλεως, είχον ό
μως πάντοτε άνθη άφθονα, εκ τών μή άπαι- 
τούντων καλλιέργειαν, κρίνα καί λαβαντίδας, ρό
δα, μαγνολίας καί δάφνην.

—  Καλησπέραν, άγιε πάτερ, είπε βλέπων 
τόν ’Ιωσήφ. Μού κάμνετε τιμήν. Είμπορώ νά 
σάς χρησιμεύσω εις τίποτε ;

Ό  ’Ιωσήφ έθεώρησεν αύτόν περιέργως. "Εως 
τότε ούδέποτε τόν είχε προσέξει. Τόν είχεν Ιδεΐ 
παρερχόμενον έφιππον, τόν είχεν ίδεΐ έν τή 
έκκλησίγ. ’Ενίοτε τού είχεν ομιλήσει, κατά τάς 
έορτάς. Σήμερον όμως τον έθεώρησεν ατενώς, καί 
τω είπεν άνευ προοιμίου·

—  Ή λθα νά σάς ομιλήσω διά τήν Ελευθε
ρίαν, τήν γυναίκα τού Τασσίλου.

Ό  νέος ήρυθρίασε κ’ έμενε σιγών.
—  Σάς άγαπ$ ! έξηκολούθησεν ό ίερεύς.
Ό  Φάλκος άπήντησε διά χαρονομ-ίας έμφαι- 

νυύσης δτι δέν άνήκεν εις αύτόν νά βεβαιώση 
ή νά άρνηθή.

—  Σ άς άγαπα, έπανέλαβεν ό πάτερ-Ίωσήφ.
Ό  Φάλκος έμειδίασεν αύταρέσκως, ύποσημαί-

νων άκων αίσθημα κατακτήσεως. Ά λ λ ’ δ έρως 
του ήτο ειλικρινής επίσης καί σφοδρός.

—  Ό χι οσον τήν άγαπώ, είπεγ,παραφόρως, 
μή άναλογιζόμενος κάν τις τόν ήκουε.

Ό  ’Ιωσήφ συνωφρυώθη.
—  Είνε σύζυγος άλλου, άπήντησεν αύστηρώς.
Ό  Φάλκος ύψωσε τούς ώμους, ώς αν έ'λεγ'ε:

καί είνε τούτο λόγος νά μή τήν άγαπώ ;
—  Πώς θά τελειώσουν δλ αύτά; ύπέλαβεν ό 

ίερεύς.
Ο έραστής ύπεμειδίασεν.

—  Θά τελειώσουν πάντοτε δπως δήποτε, ά 
πήντησεν άδιαφόρως.

Ό  Ίωσηφ ώπισθοχώρησεν έν βήμα, ώς άν είχε 
προσβληθή.

—  Ή λθα νά σέ παρακχλέσω νά φύγης άπό 
την Μάρκαν.. ··

Ό  νέος έθεώρησεν αύτόν ε”κπληκτος, είτα δέ 
γελών άλαζόνως,

—  Κύριε εφημέριε, είπεν άνυπομόνως, είσαι 
ό φύλαξ τών ψυχών μας, δέν έχει αμφιβολίαν, 
αλλά τόσον μ όνον .... —  Ό  Τασσίλος σ ’ έστει- 
λεν ; . .  . ή αύτή ; προσέθηκε, καί οί οφθαλμοί 
του ήστραψαν έξ υποψίας.

—  Κανείς δέν μ ' έστειλε.
—  Τότε λοιπόν διατί; . .  .
— -Διότι, άν δέν φύγης, θά χυθή αίμα Ό  

Τασσίλος δέν είνε άνθρωπος νά ύποχωρήσ-η.Γνω
ρίζω τήν 'Ελευθερίαν άφ’ ότου ήτον μικρά, έγεν- 
νήθημεν καί οί δύο είς|τάς έκβολάς τού Άρνου. 
Είνε φύσις εμπαθής άλλ’ έλαφοά. "Αν φύγης,θά 
λησμονήση. Ό Τασσίλος είνε άνθρωπος σκληρός, 
αλλά τής δίδει δ, τι ε'χει. Κ ' έχει δικαιώματα 
εις αύτην ο Τασσίλος, διότι τής έφάνη γενναίος ]

καί καλός, κατά τήν φύσιν του, έννοεϊται. Σύ 
είσαι ξένος, καί δέν θά κάμης άλλο τίποτε παρά 
νά τήν βλάψης. , . Σού είνε εύκολον νά εύρης 
έρωτα άλλον, μακράν άπ’ έδώ. Διατί δέν θέλει; 
νά φύγης ; "Αν τήν άγαπούσες, άληθώς δέν Οά 
εδίσταζες.

Ό  Φάλκος έγέλασε .
—  Φίλτατε πάτερ Ιωσήφ, είπεν, είσαι άγιος 

άνθρωπος, άλλα δέν έννοεΐς άπό άγάπην.
Ό  Ιωσήφ έσκίρτησε. Δεύτερον ήδη τήν έσπέ

ραν έκείνην ήκουε τοιούτον λόγον.
—  Α γάπη είνε αύτή ; ή ρώτησε μετά στιγ- 

μιαίαν σιωπήν. Τήν άγαπας λοιπόν, άφού τήν 
έκθέτεις εί; τον κίνδυνον νά τήν φονεύση δ σύζυ
γός της; Σού τό λέγω καί πάλιν, δ Τασσίλος δέν 
είνε άπ' έκείνους οί όποιοι δέχονται άτάραχοι τήν 
ατιμίαν των.

— Καί ποιος έρωτα τί θά κάμη δ Τασσίλος; 
έφώνησε παραφόρως δ νέος. Μίαν τρίχα της νά 
έγγίση, εινε τελειωμένος.

—  Ό λ ’ αύτά είνε λόγια. Δέν ήμπορείς νά έ- 
πανορθώσης έν ε'γκλημα με έν άλλο, δέν ήμπο
ρείς νά ύπερχσπισθής μίαν γυναίκα κατά τής δι- 
καίας έκδικήσεως τού άνδρός της. “Εν μόνον μέ
σον σού μένει νά τήν σώσης άπό τόν κίνδυνον εις

1 τόν δποϊον τήν έξέθεσες,— νά φύγης.
— "Οσον θά φύγη αύτό τό σπίτι άπ ’ έδώ, άλλο 

τόσον θά φύγω κ’ έγώ ! “Αφησε μ ε ,. .  πήγαινε ! 
προσέθηκεν οργίλος. Αύ .ό δά έλειπε ! νά φύγο» 
’ σάν σκύλος άπό φόβον τού Τασσίλου. Νά τήν 
άφήσω μόνην, διά νά μέ κχτχοάτχι ώς δειλόν 
καί άπιστον! Νά φύγω, ενώ δλη μου ή ζωή, ή 
ψυχή μου, τό φώς μου είνε εις τήν Μάρκαν ; "Α
κούσε πάτερ Ιωσήφ, καλός είσαι, άλλά είσαι ά- 
νόητος.. Συγχώρησε με, δτι σού δμιλώ τοιουτο
τρόπως, άλλ’ είμαι ε"ξω φρενών. . .

—  Δέν πιστεύεις σύ λοιπόν εις καθήκοντα;
—  Πιστεύω εις τό καθήκον τίμιου έραστοϋ, 

ύπέλαβε βιαίως δ Φκλκος, καί τό κχθή/.ον αύτό 
είνε νά κάμ-νη κανείς δτι επιθυμεί ή ερωμένη. 
Αύτή ή δυστυχής είνε δεμένη μ.’ ένα άθλιο·', είνε 
δυστυχισμένη καί δέν έχει ούτε παιδιά νά τήν 
παρηγορούν καί νά τής δίδουν θάρρος. Είνε ’σάν 
ώραϊο λουλούδι κλεισμένο μέσα εις υπόγειον, καί 
μ ’ άγαπά, έμενα., .καί σύ μού λέγεις νά φύγοι! 
Κύτταξε, πάτερ ’Ιωσήφ, τήν έκκλησίαν σου καί 
μήν άνακατεύε.σαι εις τούς έρωτας τών άλλων. 
Τί ξεύρεις ή σεβασμιότης σου άπ' αύτά τά  πράγ
ματα ; Συγχώρησε με, άν είμαι απότομος. Σύ 
είσαι ένας άγιος παπάς, άλλά άπό άνθρώπους 
καί γυναίκες δέν γνωρίζει; τίποτε.

—  'Ολίγα πράγματα γνωρίζω, ύπέλαβεν ή- 
πίως δ ’ Ιωσήφ.

Ή το έντελώς άποτεθαρρημένος. Ό  νέο; έκεΐ- 
νος, δ σχεδόν ήλικιώτης του, άλλά τοσοϋτον 
πλήρης ζέσει.);, σθένους καί άγανακτήσεως, το-
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σούτον υπερήφανος οτι ήγαπχτο, τοσαύτην έχων 
πρόφασιν να μείνη οπου η το δ έρως του, άντί 
παντός κινδύνου, 6 άνθρωπος ¿κείνος έδέσποζεν 
αύτού, έν πλήρει συναισθήματι τού θριάμβου του 
καί τή; ισχύος του, ήν δ ταλαίπωρος ίερεύς ¿φθά
νει χωρίς νά την έννοή. Ή το  αμαρτία βεβαίως, 
τό ήξευρε καί το ώμολόγει, άλλ’ αύτό άναντιρρή- 
τως ήτο ή ισχύς, ή ζωή, ή άνδρότης.

Είχεν ΓΧθει να έπιτιμήσϊ) καί νά έλέγξν), νά 
φέρV) εις μετάνοιαν τόν πείσμονα έκεΐνον εραστήν· 
καί δμως ΐστατο εκεί ενώπιον του, ασθενής καί 
καταβεβλημένος, καί ήσθάνετο εαυτόν αδύνατον 
καί άμαθή ώς παιδίον. Πάσα ή προμήθεια τετριμ
μένων επιχειρημάτων, άτινα ύπηγόρευεν αύτφ 
ή θρησκευτική του πίστίς, τφ  έφαίνετο ματαία 
καί κενή ώς κελύφη καρύων, ενώπιον τής ζέσεως 
εκείνης καί τής ορμής τού πραγματικού βίου.

Ό  άνήρ αυτός καί ή γυνή ¿κείνη ήγαπώντο, 
καί περί ούδενος άλλου ¿πί γής έφρόντιζον. Σ ι- 
γών κατέλιπε τήν ε'παυλιν, καί μόλις άπεχαιρέ- 
τισε διά νεύματος.

( " Ε π ε τ α ι  σ υ ν έ χ ε ι α ) .

(ΣΤΟΡΙΚΑΙ ΣΕΛΙΔΕΣ

Ε Ι Σ Α Γ Π Γ Η

Λ 1

Μετά τήν έπανάστασιν τής ΙΟηι ’Οκτωβρίου 
1862, ής άμεσος συνέπεια ύπήρξεν ή εκθρόνισες 
τού Βασιλέως “Οβωγος Λ', ή Προσωρινή Κυβέρ- 
νησις συνεκάλεσεν ’Εθνικήν Συνέλευσιν, όπως κα- 
νονισθώσιν δριστικώς τά τής πολιτείας, διά τής 
ψηφίσεως νέου Συντάγματος, καί διά τής ¿κλο- 
γής νέου Ήγεμόνος, προσδιώρισε 51 ώς ημέραν 
ένάρξεως τών συνεδριάσεων τής Συνελεύσεως την 
1 Οην Δεκεμβρίου τού αύτού έτους.

Ά μ α  έγένετο γνωστή έν Εύρώπγ) ή μεταβολή 
αΰτη τών έν Έ λλάδι καθεστώτων, αί Κυβερνή
σεις τών τριών μεγάλων Δυνάμεων ’Αγγλίας, 
Γαλλίας καί Ρωσσίας, διεκδικήσασαι απέναντι 
τών άλλων Δυνάμεων αποκλειστικόν δικαίωμα 
παρεμβάσεως εις τά  πράγματα τής ’Ελλάδος, 
συνεννοήθησαν περί τού πρακτέου· προς αποφυ
γήν δέ περιπλοκών, άπεφάσισαν προκαταρκτικώς 
δπως άνεχθώσι μίν τήν νέαν Κυβέρνησιν τής 
Ε λλάδος, άφήσωσι δε εις τήν Εθνικήν Συνέ- 
λευσιν τήν εκλογήν τού νέου Βασιλέως, παραι- 
τούμεναι πάσης ύποστηρίζεως τής Βαυαρικής 
δυναστείας.

Καί τοι ή άρχή τής μή έπεμβάσεως ύπ*ρί- 
σχυσε κατά τήν περίστασιν ταύτην, ούχ ήττον 
δμως έκάστη τών τριών Δυνάμεων έπεφυλάσσετο 
ένδομύχως ΐνα ύποδείςη έν καιρφ τφ δέοντι τόν

αρεστόν αυτή υποψήφιον, μόλις δέ παρήλθον πέντε 
ήμέραι άπό τής οκτωβριανής μεταβολής, έρρίφθη 
εις τό μέσον ύπό τής ιταλικής διπλωματίας ή 
ύποψηφιότης τού Πρίγκηπος Άμεδαίου, δευτε
ροτόκου υιού τού Βασιλέως τής Ιταλίας Βίκτο- 
ρος Εμμανουήλ, προσπάθειαι δέ ήρξαντο κατα- 
βαλλόμεναι δπως συμφωνήσωσι καί αί τρεϊς Κυ
βερνήσεις έπί τού προσώπου τού εΐρημένου Βασι- 
λόπαιδος, καί ύποδείξωσιν αυτόν άπό κοινού εις 
τήν Εθνικήν Συνέλευσιν τών ’Ελλήνων. Ά λ λ ’  ή 
'Ρωσσική Κυβέρνησις ούδόλως έφάνη εύδιάθετος 
πρός ΰποστήριξιν τής ΰποψηφιότητος ταύτης, 
ύποτρέφουσα τό σχέδιον τής άναρρήσεως έπί τού 
έλληνικού θρόνου τού Δουκός Ενγετίον\τήςΧαϋχ- 
τεμβέρι·ης, οΰ τίνος τήν υποψηφιότητα έπιτη- 
δείως διέδωκεν ή ρωσσική διπλωματία έν τε τοϊς 
έπισήμ,οις κύκλοις καί έν τφ  εύρωπαϊκφ τύπ<>).

Ή  ύποψηφιότης πρίγκηπος, δστις είχεν άνα- 
γνωοισθή ύπό τού Αύτοκράτορος τής ’Ρωσσίας 
ώς άποτελών μέρος τής αύτοκρατορικής οικογέ
νειας, έτάραξε τά  μέγιστα τήν Αγγλικήν Κυ- 
βέρνησιν, ήτις μετά πολλήν σκέψιν περί τού πρα
κτέου, έφριψεν άπροκαλύπτως εις τό μέσον τήν 
ύποψηφιότητα τού Πρίγκηπος ' Α-Ιψρέδου, υιού 
τής Βασιλίσσης Βικτωρίας, πρός τον σκοπον τού 
νά ματαιώση οΰτοι τήν έκλογήν τοϋ Δουκός τής 
Λαϋχτεμβέργης. Πρός άσφαλεστέραν έπιτυχίαν 
τού σχεδίου τούτου, άπεφασίσθη συγχρόνως καί 
ή παραχώρησες δλοκλήρου τής Έπτανήσου εις 
τήν Ε λλάδα , συνδεθεΐσα έπιτηδείως μ,ετά τής 
έκλογής Ήγεμόνος αρεστού τή ’Αγγλία.

Ό  Αύτοκράτωρ Ναπολέων έκλινεν ένδομύχως 
ύπέρ τού ύποψηφίου τής ’ Ρωσσίας, έλπίζων ΐνα 
κερδίση, διά τής παραχωρήσεως ταύτης, τήν 
περιπόθητον αύτφ ^ωσσικήν συμμαχίαν· φοβού
μενος δμως άφ’ έτέρου μήπως κινήση τήν χολήν 
τού Αόρδου Παλμερστώνος, καί άναμένων βοη
θητικήν τινα τροπήν τών πραγμάτων, άνέβαλλεν 
δπως έκφρασθή ρητώς πρός τόν ζητήσαντα επα
νειλημμένος τήν γνώμη / του Πρεσβευτήν τής 
Ε λλάδος έν Παρισίοις Στρατηγόν Ιναλλέργην, 
ούτω δέ προέλαβεν ή Αγγλική διπλωματία, 
καί έπροκάλεσε τήν διά πανδήμου ψηφοφορίας 
έκλογήν τού Πρίγκηπος ' Α.Ιφρέδου, ώς Βασιλέως 
τής Ε λλάδος. (*).

Μετά τήν έκλογήν ταύτην, ή Αγγλική Κυ
βέρνησες ήλθεν εις διαπραγματεύσεις μετά τών 
άλλων δύο Δυνάμεων, ποοσφερομένη όπως άρνηθή 
τό Στέμμα τής Ελλάδος έάν άποσυρθή έντελώς 
ή ύποψηφιότης τού Δουκός τής Λκϋχτεμ.βεργης, 
καί θεωρηθή ούτο; ώς άποκλειόμενος διά τού Πρω
τοκόλλου τού Φεβρουάριου 1832, τού άπαγορεύ-

(·) Κ α τά  τήν γενομένην άπαρίβμησιν τών ψήφων
ύπό τή ς  κληρωθείσης έπί τούτω επιτροπής τή ς  έν Ά -  
Οήναι; ’Εθνικής Συνελεύσεως, 6 ήγεμονόπαις Άλφρέδος 
έλα βε ψήφους 2 3 0 ,0 1 6  έπί 2 4 4 ,2 0 2  ψηφοφορησάντων.
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σαντο; εις τά  μέλη τών βασιλευουσών οικογενειών 
τών τριών προστατίδων Δυνάμεων τήν έπί τού 
έλληνικού θρόνου άνάβασιν. Συγκατατεθείοης τής 
^ωσσικής Κυβερνήσεως εις τούτο, ύπεγράφη δή- 
λωσις τών τριών Δυνάμεων, δι’ ής έκηρύχθη ώς 
διατελούν έν ΐσχύϊ τό είρημένον Πρωτόκολλον, έν 
τφ  μεταξύ δέ τβύτιρ έπροτάθη ύπό τής ’Αγγλίας 
καί Γαλλίας ή ύποψηφιότης τού πρώην Βασιλέως 
τής ΙΙορτογαλλίας Φερδιγάνδου, ήτις, καί τοι 
άπαρέσκουσα τή Ρωσσίοε, δεν άπεκρούσθη έπισή- 
μως ύπ’ αύτής· άλλ1 b Βασιλεύς Φερδινάνδος 
έφάνη άκαμπτος εί; πάσας τάς προτροπάς καί 
υποσχέσεις τής Α γγλίας καί Γαλλίας, αΐτινες 
θερμώς ύπεστήριξαν τήν ύποψηφιότητα ταύτην.

Τότε ή ’Αγγλική Κυβέρνησις, άνακοινώσασα, 
κατά μήνα ’Ιανουάριον τού 1863, πρός τήν Ε λ 
ληνικήν, καί δι’ αύτής πρός τήν Εθνικήν Συνέ- 
λευσιν, ότι b πρίγκηψ Άλφρέδος δέν ήδύνατο νά 
δεχθή τό Στέμμα, δπερ τό ελληνικόν έθνος προ- 
σέφερεν αύτφ, (rsxa  τών διπΑωματιχώγ ύ.-ιο- 
χρεώσεωγ τοϋ ΆγγΛιχον Στέμματος, χα'ι α.ΙΑων 
σπουδ altor πχέψεωχ ’ ), άπηύθυνε συγχρόνως πρός 
τήν Ε λλάδα  τήν συμβουλήν δπως έκλέξη τόν 
Δούκα ΈρχέστοΥ τοϋΚοβούργον, όστις διά τής 
επίμοΥής αύτοϋ εις Ιδέας ιριΛε.έενθέρονς, ειχετ  
άποχτήσει διχαιώματα εις τόγ χοιυου σεβα
σμόν**).

Ή  ύποψηφιότης αϋτη έλαβε σπουδαϊον χαρα
κτήρα, ένεκα τής συγκαταθέσεως τού Δουκός, 
δστις έδήλωσεν εις τάς Δυνάμεις δτι δέχεται τό 
Έλλ,ηνικόν Στέμμα, ύπό τόν δρον τού νά δια- 
τηρήση καί τά  κυριαρχικά αύτού δικαιώματα 
έπί τού θρόνου τού Σ άξ— Κοβούργου— Γότθα, καί 
νά διοική τό Δουκάτον τούτο δι’ Άντιβασιλιίας· 
επειδή δ ’ έτύγχανεν άτεκνος, έζήτησε προσέτι 
νά τφ  έπιτραπή δπως συμπαραλάβη διάδοχον 
τής έκλογής του, δστις νά δεχθή τό ‘Ορθόδοξον 
δόγμα. Οΐ δροι ούτοι έγένοντο δεκτοί ύπό τής 
Αγγλικής Κυβερνήσεως, άλλ’ ή Γαλλία καί ή 
’Ρωσσία, καί τοι διαβεβαιούσαι δτι δέν άπέ- 
κρουον αυτούς, έπεδείξαντο τοσαύτην ψυχρότητα 
προς τούς αντιπροσώπους τού Δουκός, ώστε άπε- 
θαρρύνθη ούτος έντελώς, καί άπέσυρε τήν ύπο- 
ψηφιάτητά του.

Ή  αποτυχία αύ'τη άνεπτέρωσε τάς έλπίδας 
τού Βαυαρικού Οίκου, μεγάλαι δε προσπάθειαι 
κατεβλήθησαν ύπό τών έν Λονδίνψ, Παρισίοις, 
καί Πετρουπόλει Πρεσβευτών τής Βαυαρίας, 
ύπέρ τής ύποστηρίςεως τού πρωτοτόκου υιού τού

(‘)*Ορα ϊιακοίνωσιν τοϋ λόρδου ’Ρώσσελ προς τόν έν 
Λονοίνψ έπιτετραμμένον τάς έλληνιχάς υποθέσεις, άπό
2 8  Ιανουάριου ___
q sr V------;— 1863» Φεδρουαριου

(") "Οοα διαχοίνωσιν τοϋ έν ΆΟήναις απεσταλμένου 
τής ’Αγγλίας Έ λ λ ι ο τ  πρός τόν έπί τών εξωτερικών 
Υπουργόν τής Ελλάδος.

ΤΟΜΟΕ κγ\— ι88γ

Πρίγκηπος Λουϊτπόλδου, αδελφού τού πρώην Βα- 
σιλέως ΌθωνΟς. Ά λ λ ’ αί Κυβερνήσεις τών τριών 
Δυνάμεων ¿θεώρησαν άνέφικτον την παλινόρθωσιν 
τής Βαυαρικής Δυναστείας έν μέσω τού έπικρα- 
τούντος τότε έν Έ λλάδι αναβρασμού, καί άπε- 
φυγον τήν ζητουμένην ύπό τής Βαυαρίας ύποστή- 
ριξιν.

Ούδεμιάς ώσαύτως ύποστηρίξεως έ’τυχε καί ή 
ύποκινηθεΐσα ύπό τών έν Γαλλία Όρλεανιστών 
ύποψηφιότης τού Δουκός τής ΏμάΛης, ήτις άλ
λως τε σκοπόν είχε μάλλον τήν έν Γαλλία άπή
χη σιν τού ονόματος τού όρλεανίδου Πρίγκηπος.

Μετά τινας νέας διαπραγματεύσεις μεταξύ τών 
τριών Δυνάμεων πρύς εϋρεσιν ύποψηφίου αρεστού 
τοΐς πάσιν, έπροτάθη ύπό τής ’Αγγλίας ή ύπο- 
ψηφιότης τοϋ Δουκός Γον.Ιιέ.Ιμου της Βάδης, 
έχοντος σύζυγον ορθόδοξον, τήν νεαράν Δούκισσαν 
Μαρίαν τής ΛεϋχτεμβΙργης. Ή  ύποψηφιότης αΰτη 
έγένετο δεκτή ύπό τών άλλων δύο Δυνάμεων, έπε- 
κειτο δέ ή άνακοίνωσις τής προτάσεως εϊς τόν 
Δούκα Γουλιέλ.μον καί εις τήν ’Εθνικήν έν Α θή
να ις Συνέλευσιν, δτε τηλεγράφημα τού έν Κοπε- 
νάγη Ά γγλου Πρεσβευτού, πρός ύν είχε προηγου
μένως δοθή εντολή νά ε’ ρευνήση τάς διαθέσεις 
τού Βασιλέως τής Δανιμαρχίας, άνήγγειλεν εις 
τήν Αγγλικήν Κυβέρνησιν, δτι b Βασιλεύς Φρι- 
δερικος έδέχετο τόν θρόνον τής ’Ελλάδος διά τόν 
Πρίγκηπα ΧριστιαΥΟΥ—  ΓουΛιέΑμον—  Γεώρ- 
γ ιο υ ,  δευτερότοκον υιόν τού διαδόχου τού Δανι
κού θρόνου ΧριοτιαΥον τοϋ 'Σ.)έσβιχ— Χο.Ι- 
στέϊΥ— Σογδερβούργ— Γ.Ιυχσβούργ, γεννηθέντα 
τή l2/ 2t Δεκεμβρίου 1845.

Ί 1  ύποψηφιότης αΰτη, προτιμηθεϊσα ύπο τής 
’Αγγλίας, έγένετο προθυμότατα δεκτή καί ύπό 
τών άλλων δύο Δυνάμεων, έπί τή συστάσει δέ 
αύτών ή Εθνική έν Άθήναις Συνέλευσις έξελέ- 
ξατο παμψηφεί τήν 18ην Μαρτίου 1863 Σ όυ-  
ταγματιχοΥ Βαοι.Ιέα τής 'E J . /άδος τον Γ ε ώ ρ 
γ ιο ν  Α ’ .

Β ’ .

Ή  Εθνική Συνέλευσις συνήλθεν έν Άθήναις 
κατά τήν ύρισθεΐσαν ημέραν, ήτοι τήν i Οην Δε
κεμβρίου 1862, κατηρτίσθη δέ δριστικώς τήν 
ΐ2ην Ίανουαρίου 1863. Μετά τήν συζήτησιν καί 
έπιψήφισιν τού Κανονισμού, ή κατά τήν νύκτα τής 
10ης ’Οκτωβρίου ίδρυθεΐσα τριμελής Προσωρινή 
Κυβέρνησις, συγκείμενη έκ τού Α·,μητρΙου Γ. 
Βού.έγαρη, Προέδρου, τού Κωγσταγτ/rov Κα- 
Υ α ρ η  καί τού Βενιζέ.έον Ρούψου, κατέθηκεν εις 
γεΐρας τών Πληρεξουσίων τήν έξουσίαν, ύποβα- 
λούσα διά τού έπί τών Εσωτερικών Υπουργού 
καί έχθεσιν περί τών ύπ’ αύτής πεπραγμένων 
κατά τό διάστημα τής τριμήνου ένεργείας της. 
Παρομοίας έκθέσεις, άφορώσας εις τήν ειδικήν 
διαχείρισιν έκάστου κλάδου τής δημοσίας ύπη-

3



10 Ε Σ Τ Ι Α

ρεσίας, ύπέβαλον εί; τήν Εθνικήν Συνέλευσιν καί 
απαντε; οι υπουργοί*), ή δε Συνέλευσις έψήφισε 
την 20ην Ίανουαρίου δτι ή καταθεϊσα τήν αρ
χήν Κυβέρνησις ώφειλε νά εξακολούθηση διαχει- 
ριζομένη τήν εκτελεστικήν εξουσίαν ρ.εχρίί ού ή 
Συνέλευσις ήθελε διαθέσει άλλως τά κατ’ αυτήν.

Εν τώ  μεταξύ τούτω ή Προσωρινή Κυβέρνησις 
προε. άλεσε πάνδημον ψηφοφορίαν περί εκλογής 
Βασιλεως, κατά τήν συνεδρίασιν Si τής 2 2 ας 
Ίανουαρίου, ή Εθνική Συνέλευσις ¿κύρωσε τήν 
κηρυχθεϊσχν κατά τήν νύκτα τής 10ης ’Οκτω
βρίου 1862 κατάργησιν τής Βασιλείας “Οθωνσς 
τού Α ' καί τής άντιβασιλείας τής Βασιλίσσης 
Άμ.α7. ας, καθώς καί των επί τού έλα ηνικού θρό
νου δικαιωμάτων τού Βασιλικού οϊκου τής Βαυα
ρίας, καί έψήφισεν δτι ό ελληνικός Θρόνος διχ - 
τέλει πράγματι χαΐ διχαίω χηρεύων άπό τής 
10ης ’Οκτωβρίου, προέβη δ ' αμέσως εις τήν χ - 

νακηρυςιν τού αποτελέσματος τής γενομένης 
πανδήμου ψηφοφορίας, καί έψήφισεν δτι δ ήγε- 
μονόπαις τής ’Αγγλίας 'Α.ίφρέδος έξελέχθη, 
r¡J κυριαρχική του εθνους θε./ήσει, Συνταγμα
τικός Βασιλεύς των ’Ελλήνων.

’Αλλά μ,ετά παρέλευσιν έννέα ήμερων κνεκοι- 
νώθη ύπο τής Κυβερνήσεως εις τήν Συνέλευσιν 
ή άρνησις τής Βασιλίσσης τής ’Αγγλίας δπως 
δεχθή τό ελληνικόν Στέμμα υπέρ τού Βασιλό- 
παιδος Άλφρέδου, οϋσω δέ τό ζήτημα τού Θρό
νου έπανέπεσεν εις τήν αβεβαιότητα πρός μεγά- 
λην ανησυχίαν των τε πολιτευόμενων καί τού 
λαού.

Τήν αποτυχίαν ταύτην παρηκολούθησαν δια- j 
δοχικώς οί παραιτήσεις των δύο μελών τής Προ
σωρινής Κυβερνήσεως Κωνσταντίνου Κανάρη 
καί Βενιζέ.Ιον 'Ρούφου, εκ προσωπικών προελ- 
θούσαι λόγων, κλονισθείση; δέ τής ταξεως έν τή 
πρωτευούση, ή Εθνική Συνέλευσις κατήργησε, 
τήν 9ην Φεβρουάριου, τήν Προσωρινήν Κυβέρ- 
νησιν, καί άνέλαβε τήν εκτελεστικήν εξουσίαν 
διά τού Προέδρου αύτής ’Αριστειδου Μωραϊ- 
τίνη  , προσκαλέσασα δι' έπιτροπής τόν άπει- 
θούντα στρατόν ί!να καταθέση τά όπλα. Ό  
στρατός ϋπήκουσεν, ή δέ Συνέλευσις μετέβαλε 
την μορφήν τής Κυβερνήσεως, καί άπεφάσισε ΐνα 
αναΟέση τήν εκτελεστικήν έξουσίαν εις ένα Πρω-

.) Τό σχηματισθεν τήν 1 I 'Οκτωβρίου ύπουργείον 
ύπο τού προέδρου τής προσωρινής Κυβερνήσεως συνέ- 
κειτο ες οκτώ υπουργών, τού Θ ρ α σ υ β ο ύ λ ο υ  Ζ α ΐ- 
μη  ώ ; υπουργού τών εσωτερικών, τού Λ. Δ ί α μ α  ν- 
το π ο ύ λ ο υ . ώς υπουργού επί τών εξωτερικών, "ού 
’Ε π α μ ειν ώ ν δα  Δ ελ η γε ώ ργ η. ώς υπουργού έπί 
τής Δημοσίας Έκπαιοεύσεως, -οΟ Α λ ε ξ ά ν δ ρ ο υ  
Κου μου νδο ύ ρο υ, ώς υπουργού τής Δικαιοσύνης, 
τού Τ άτση  Μα γγίνα . ώς ύπουργοΰ τών Οικονομι
κών. τού Λ η μ η τ ρ ί ο υ Μ α υ ρ ο μ ι -/ ά λ η, ώς υπουρ
γού τών Σ-ρατιωτικών, τού Β. Ν ι κ ο λ ο π ο ύ λ ο υ. 
ώς υπουργού τών Εκκλησιαστικών, καί τού Δ η μ η- 
τ ρ ί ο υ Κ αλλ ι.φ ρ ο ν α, ώς υπουργού τών Ναυτικών.

θυπουργόν, ανευ χαρτοφυλακίου, καί εΐ; έπτά 
Υπουργούς, γενομένης δέ μυστικής ψηφοφορίας 

άνεδείχθη Πρωθυπουργός ό Ζηνόβιος Βά.Ιβης, 
έξελέγησανδέ ώς Υπουργοί οί πληρεξούσιοι Αν- 
δρέας Αυγερινός, Αημήτ ριος Μ αυροχορό άτος, 
Κωνσταντίνος Ν. Α όσιος, Αημήτριος Χαρα
λάμπης, Αημήτριος Βυυδούρψ-, Ιωάννης Παπ- 
παζαφειρόπου.Ιος καί Λεωνίδας Σμό.Ιενιτζ.

Αί έργασίαι τής Συνελεύσεως εβαινον ήσύ- 
χως δτε κατά τήν συνεδρίασιν τής 18ης Μαρ
τίου. ό Πρόεδρος τού Υπουργικού Συμβουλίου α -  
νεκοίνωσεν οτι ή διπλωματική ’Επιτροπή ελα— 
βεν τήν βεβαίαν πληροφορίαν δτι δ δευτερότοκος 
υιός τού Βασιλεως τής Δανίας έδέχετο τό ελλη
νικόν Στέμμα, ή δέ Συνέλευσις ύπέγραψεν αυθω
ρεί ψήφισμα άνχγορεϋον τόν είρημένον Βχσιλό- 
παιδα Συνταγματικήν Βασι.Ιέα τών Έλ.Ιή- 
νων ύπό τό όνομα Γεώργιος Α', έψήφισε δέ 
συγχρόνως καί τήν αποστολήν εις Κοπενάγην 
τριμελούς ’Επιτροπής τής Συνελεύσεως, όπως 
προσφέρη τό Στέμμα έν όνόματι τού ελληνικού 
ε"θνους.

Μετά τήν υπογραφήν τού ψηφίσματος παρ' 
όλων τών παρόντων Πληρεξουσίων, ό Πρόεδρος 
τής Συνελεύσεως έπορεύθη μετά τών ΙΙληρεξου- 
σίων εις τόν Μητροπολιτικόν Ναόν όπου έψάλη 
δημοτελώς δοξολογία, έπί τρεις δέ συνεχείς ε
σπέρας Ιγένετο φωταψία καθ' δλην τήν πόλιν.

Τήν μετεπιούσαν ή Συνέλευσις παρεδέξατο 
παμψηφεί ψήφισμα έκφράζον τήν εγκάρδιον εύ- 
χήν τού 'Ελληνικού Έθνους ύπέρ τής ένώσεως 
τής Επτάνησου ύπό τό σκήπτρον τού νέου Βα- 
σιλ,έως, καί δμα/.ογούν χάριτας πρός τήν Βασί
λισσαν τής Μεγάλης Βρετανίας διά την ευμενή 
πρόθεπιν ην έζεδή.Ιωσεν έ.τί τούτω. Τό ψήφι- 
σμα τούτο άνεκοινώθη ε!ς τόν Έκτακτον Ά π ε- 
σταλμένον τής 'Αγγλίας "Ε .ίλ ιοτ, όστις άπήν- 
τησεν εις τόν έπί -ιών 'Εξωτερικών Υπουργόν 
οτι προθύμως ε'μ,ελλε νά διαβιβάση αύτό εις τήν 
Κυβέρνησίν του, ούδό.Ιως άμφιβά.1.1ων δτι ήθε- 
Λεν ενεργήσει αϋτη ταχέως τά δέοντα πρός 
πραγματοποίησή τής ένώσεως τών έπτά νήσων 
μετά τής 'Ε.ί.Ιάδος, δπερ, χατάτήν πεποίθησιν 
τής Ά γγ.ΐιχής Κυβερνήσεως, ήθε.Ιε συντε.Ιέσει 
εις τήν ευημερίαν άμφοτε'ρων τών μερών, χαί 
ήθε.Ιε συνεπιφέρει ττμ* ευπραγίαν του Βασι- 
.Ιείου τής ' Ε.ί.Ιάδος, ύπερ ού ή Κυβέρνησις τής 
Άνάσσης τόσον ζωηρώς ένδιαφέρετο.

Τή 24η Μαρτίου, ή Συνέλευσις έξελέξατο 
διά μυστικής ψηφοφορίας ώς μέλη τής 'Επιτρο
πής, ήτις έμελλε νά μεταβή εις Κοπενάγην όπως 
προσφέρη τό Στέμμα εις τόν νέον Βασιλέα, τούς 
πληρεξουσίους Κωνσταντίνον Κανάρην, Θρασύ- 
βον.Ιον Α. Ζαΐμην καί Αημήτριον Γρίβαν.

Έν τούτοις ή αδράνεια της Κυβερνήσεως ε"- 
φερεν έκ νέου εις σπουδαιον κίνδυνον τήν δημο
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σίαν τάξιν, ή δέ Συνέλευσις ήναγκάσθη νά προ- 
νοήση περί άντικαταστάσεως τού Υπουργείου. 
*11 εκλογή τής νέας Κυβερνήσεως έγένετο τήν 
27 Μαρτίου διά μυστικής ψηφοφορίας, άνεδεί- 
χθησαν δέ πρόεδρος μέν τού υπουργείου δ Αιο- 
μήδης Κυριαχοϋ, ύπουργοί δέ οί πληρεξούσιοι 
Ά.Ιέζανδρος Κουμοννδουρος, Θεόδωρος Π. Αη- 
,/ιγιάννης, Αημήτριος Κα.ΙΙιφρονάς, Γεώργιος 
Πετιμεζάς, Αημήτριος ΛΤ. Βότσαρης, Νιχό.Ιαος 
Βουδούρης καί 'Ιωάννης Πα.Ιαιο.Ιόγος. 'Αλλά 
καί τό ύπουργεϊον τούτο όλίγας μόνον ημέρας 
ήδυνήθη νά διατηρήση τήν έξουσίαν, διότι άπό 
τή ; 19 ’Απριλίου δ πρόεδρος αύτού, προβλέπων 
τάς έπικειμένας εμφυλίους ταραχάς, ένεκα τής 
παραλυσίας τού στρατού, καί τής άρξαμένης έν 
τώ ναυτικφ ανωμαλίας έδωκεν ένώπιον τής Συν
ελεύσεως τήν παραίτησιν αύτού, τρεις δέ ημέρας 
μετά τούτο καί δ έπί τών εξωτερικών ύπουργός 
Θεόδωρος Π. Δηλιγιάννης παρεκάλεσε τήν Συν- 
έλευσιν ί'νκ άντικαταστήση αυτόν ένεκα τών 
σφοδρών διακοινώσεων, άς άπηύθυνον εις τήν 
κυβέρνησίν οί πρέσβεις τής Αγγλίας καί Γαλλία; 
περί τών έντός τή ; πρωτευούση; συμβαινόντων 
άτακτημάτων έκ μέρους στρατιωτικών, καί περί 
τών γενομένων προσβολών κατά ξένων υπηκόων. 
Καί ανέβαλε μέν τότε ή Συνέλευσις πάσαν άπό- 
φχσιν έπί τών παραιτήσεων τούτων, μετά τινας 
δμως ημέρας ήναγκάσθη πάλιν νά προβή εί; 
τήν εκλογήν νέου υπουργείου.

Έν τούτοις ή τριμελής επιτροπή τής Συνελεύ
σεως είχεν άφιχθή εις Κοπενχάγην τήν 13 Α
πριλίου, τήν ί ’ επιούσαν έπαρουσιάσθη εις τόν 
πρίγκηπα Χριστιανόν καί εις τόν υιόν αύτού Γε
ώργιον, καί έτυχε παρ’ αύτοϊς ένθερμοτάτης 
υποδοχής.

Τό ύπουργεϊον τής 29ηΐ Απριλίου έσχηματί- 
σθη ύπό τήν προεδρείαν τού Βκνιζέ.Ιου 'Ρυύφον 
έκ τών παραιτηθεντων υπουργών οί τών εξωτε
ρικών, οικονομικών, στρατιωτικών και εκκλησια
στικών, Θεόδωρος Αη,ΐιγιάννης, Ά.Ιέζανδρος 
Κουμουνδοϋρος, Αημήτριος /V. Βότσαρης και 
Αημήτριος Κα.ΙΙιφρονάς έξελέχθησαν καί αυθις, 
ύπουργοί δέ τών εσωτερικών, τής δικαιοσύνης καί 
τών ναυ:ικών έξελέχθησαν οΐ πληρεξούσιοι Α . 
Χ.Λόντος, Κ.ΙΙ.Ιατυς καί Μι.Ιτιάδης Κανάρης.

Κατά τήν συνεδρίασιν τής 16Τ,ΐ Μαίου δ έπί 
τών έξωτερικώ; ύπουογό; Θεόδωρο; Δηλιγιάννης 
άνεκοίνωσεν εις τήν Συνέλευσιν ότι δύο πρωτόκολ
λα ύπεγράφησαν ήδη μεταξύ τών τριών μ.εγά- 
λων δυνάμεων τήν 4)16 καί 15)27 Μαίου, τρί
τον δέ πρωτόκολλον εμελλε νά υπογραφή τήν 
επιούσαν εβδομάδα, μεθ’ ΰ ή άμεσος αποδοχή 
τού Στέμματος ύπό τού πρίγκηπο; τής Δανίας 
ήδύνατο νά λάβη χώραν.

Τήν δ ’ επαύριον, δ αύτό; ύπουργός άνεκοίνω
σεν εις τήν Συνέλευσιν τηλεγράφημά τής ;ν Κο-

πενάγη έπιτροπής, γνωστοποιούσης εις την κυ- 
βέρνησιν ότι δ έπί τών έξωτερικών ύπουργός τής 
Δανίας άπηύθυνεν αυτή τήν εξής άνακοίνωσιν: 
«οτι έάν έκάστη τών τριών δυνάμεων ήθελεν εί- 
»σθαι διατεθειμένη ί'να έγκαταλίπη ύπέρ τού 
»πρίγκηπος Γουλιέλμου-Γεωργίου τέσσαρας χι- 
»λιάδας λιρών στερλινών έκ τών δώδεκα χιλιά- 
»δων τάς δποίας ή Ελλάς πληρόνει κατ’ ε"τος εις 
»έκάστην έξ αυτών απέναντι τού δανείου τών 
»εξήκοντα εκατομμυρίων, ή δανική κυβέρνησις . 
»επιθυμεί νά μάθη άν ή 'Εθνική Συνέλευσις δίδη 
»τήν συγκατάθεσίν της», προσέθετε δέ δτι ή 
έπιχορήγησις αΰτη ήτο προίκισις προσωπική καί 
ΐσοβία τού νέου βασιλεως, έκτός τής διά νόμου 
δρισθησομένης βασιλικής χορηγίας. Μετά τήν 
άνάγνωσιν τού τηλεγραφήματος τής επιτροπή;, 
δ έπί τών εξωτερικών ύπουργός ύπέβαλε πρότκ- 
σιν σύμφωνον πρός τά ανωτέρω, ή δέ Συνέλευσις 
έ’δωκε τήν ζητηθείσαν συγκατάθεσίν δμοθυμαδόν 
καί δΓ άναστάσεως.

Τήν 13ην ’Ιουνίου ή έκ Κοπενάγης έπχνχ- 
κάμψασα επιτροπή παρουσιάσθη εις τήν Συνέ- 
λευσιν καί κατέθεσε τήν περί διαδοχής τού 
Στέμματος έπιοτολήν τού Βασιλεως πρός τήν 
'Εθνικήν Συνέλευσιν, καθώς καί δηλοποίησιν τού 
Βασιλεως τής Δανίας περί τής αποδοχής ταύ- 
της ύπό τον όρον τής ένώσεως τών Ιονίων Ν ή
σ ω ν  ή δέ Συνέλευσις έκήρυξεν ένήλικα τόν Β α
σιλέα, καί τοι μή συμπληροίσκντχ τό 18ον έτος 
τής ηλικίας του.

Έν τώ  μέσω τών κατ’ έπιφάνεικν χαρμοσύ- 
νων τούτων συμβάντων, δεινή ¿κυοφορείτο εσωτε
ρική θύελλα, χ.ορυφωθέντων τών πολιτικών πα
θών. Ό  πληρεξούσιος Κωνσταντίνος Πετσάλης 
άπήγγειλεν άπό τού βήματος σφοδρότατον κ α - 
τηγορητήριον κατά τού υπουργού τών Οικονομι
κών Αλεξάνδρου Κουμουνδούρου καί τού 1 - 
πουργού τών Εσωτερικών Ανδρέου X . Αόντου, 
τή δέ 17τ( Ιουνίου, έπεκταθέντος τού άναβρα- 
σαού καί εις τήν πόλιν, ή Συνέλευσις άπήτησε 
τήν άντικαταστασιν τού πρό πολλού παραιτη- 
θέντος υπουργού τών Στρατιωτικών Δ .  Ν . Μπό- 
τσαρη, έπί τω λόγω  ότι ή Κυβέρνησις ώφειλε νά 
λάβη σύντονα μέτρα ύπέρ τής τάξεως· γενομέ
νης δέ μυστικής ψηφηφορίας, έξελέχθη ύπουργός 
τών Στρατιωτικών δ έκ τού κόμματος τών λε
γομένων ορεινών ΙΙάνος Κορωναϊος, δστις, δρκι- 
σθε:ς αυθωρεί, άνέλαβε τά καθήκοντα του- ά λ λ ’ 
ή μεταξύ τών ορεινών καί πεδινών βήξις είχε 
καταστή αναπόδραστος, διαιρεθέντος καί τού 
Στρατού εις δύο. Επομένως τήν επιούσαν δ Πρω
θυπουργό; καί οί ύπουργοί τών Εςωτερικών, τής 
Δικαιοσύνης, καί τών ’Εσωτερικών παρητήθησαν, 
ή δέ Συνέλευσις άνέθηκε, διά τό έκτακτον τών 
περιστάσεων, τήν διαχείρισιν τής εκτελεστικής 

| εξουσίας, εί; τόν Πρόεδρον αύτής Διομήδην Κυ-
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ιακοϋ, κηρύξασα συγχρόνως διαρκή την συνε- 
ρίασιν άλλα μετ’ ολίγον οϊ πλεΐστοι των Πλη

ρεξουσίων άπεχώρησαν άμα μαθόντες ότι ό έμφύ- 
λεος πόλεμος ήρξατο έν ταΐς όδοΐς της πόλεως. 
Κέντρον της ρήξεως κατέστη άπροσδοκήτως το 
κατάστημα τής Εθνικής Τραπέζης, διότι ό έπί 
των Στρατιωτικών Υπουργός, διαβαίνων έκεϊ- 
Θεν έπί κεφαλής έθνοφυλάκων, ήλθεν εις ρήξιν 
μετά τής φρουράς τής Τραπέζης, καί έπεχείρησε 
πολιορκίαν κατ’ αυτής, καταλαβών τινας των 
απέναντι οικιών, καί κανονοβολών τό κατά- 
στηρεα· άλλά τό πυροβολικόν ε“δραμεν εις ύπε - 
ράσπισιν τής Τραπέζης καί άπέκρουσε την προσ- | 
βολήν. Έφονεύθησαν δε καί έπληγώθησαν εκα
τέρωθεν ούκ ολίγοι, ε’ν οίς καί τινες αξιωματικοί- 
Έν τφ  μεταξύ τούτω πολλοί φιλοπάτριδες πλη
ρεξούσιοι έμεσολάβουν όπως έπέλθη συμβιβασμός 
τις, καί παύση ή αιματοχυσία, έπί τέλους δέ 
κατωρθώθη νά συνέλθη ή ’Εθνική Συνέλευσις έν 
τφ  Βαρβακείω Λυκείω την 8ην μ. ρε. καί να έ- 
κλέξη ρεικτόν ύπουργεϊον συγκείαενον έκ των έ
ξης Πληρεξουσίων · του ΒενιζέΑου 'Ρούψου ώς 
Προέδρου ανευ χαρτοφυλακίου, του Π  Κα.Ι- 
.Ιιγά  έπί των εξωτερικών, του Πέτρου Α· Μαυ- 
ρομιχά,Ιη έπί τής Δικαιοσύνης, του 'Αθανασίου 
Πετιμεζά έπί τών ’Εσωτερικών, του Ενθυμίου 
Κεχαγιά έπί τών Οικονομικών, του ΒασιΙείου 
N i x o . i o J t o v . l o v  έπί τών ’Εκκλησιαστικών, του 
1 Ιωάννου Κ.Ιίμαχα έπί τών στρατιωτικών, καί 
του Γ. Μηούμπου.Ιη έπί τών Ναυτικών. Οΰτω 
δέ έπανήλθεν ή τάξις, καί έπανέλαβεν ή Συνέ- 
λευσις τάς έργασίας της, ψηφίσασα μετά τινας 
ημέρας καί τήν άπάντησιν εις τήν έπιστολήν τοϋ 
Βασιλέως.

Τη δέ 1η ’Ιουλίου ύπεγράφη έν Λονδίνω Συν
θήκη μεταξύ ’Αγγλίας, Γαλλίας, 'Ρωσσίας, καί 
Δανίας έν ή έγένετο ανακεφαλαίωσες τών έν 
τοϊς Πρωτοκόλλοις συνομολογηθέντων,καί έπανε- 
λήφθη ή έγγύησις τών τριών Δυνάμεων ύπέρ τής 
Ε λλάδος, συμπεριλχμβανομένης καί τής Έ π τα - 
νήσ ου.

Άρχομ-ένου δέ του Σεπτεμβρίου, ό Βασιλεύς 
Γεώργιος άνεχώρησεν έκ Κοπενάγης, συνοδευόμε- 
νος ύπό τού Κόμητος Σπόνεκ, ώς ιδιαιτέρου 
Συμ.βούλου.

Γ'

Ό  Βασιλεύς άφίκετο εις Πετρούπολιν τήν 9σν 
Σεπτεμβρίου 1 8 6 3 .Ό  Αύτοκράτωρ τή ς ’Ρωσσίας 
ύπεδέξατο αύτον εις τόν σταθμόν τού σιδηροδρό
μου, καί έςένισεν αύτόν έν τοίς άνακτόροις τού 
Τσαρσκόϊε— Σέλο έν έορταϊς καί παρατάξεσιν· 
άνεχώρησε δέ ό Βασιλεύς τήν Ιάην εις Κάσσελ 
καί Βρυξέλλας, δπου διέτριψε μίαν μόνην ημέραν, 
άφίκετο δέ εις Λονδϊνον τήν 2 3 ιν. Ό  Πρίγκηψ 
τής Ούαλλίας, καί ό δούξ τής Κανταβριγίας,

άπούσης τής Βασιλίσσης Βικτορίας εις Σκωτίαν, 
ύπεδέξαντο τόν Βασιλέα, καί έξένισαν αύτόν εις 
τά άνάκτορα. Μετ’ οκταήμερον διαμ,ονήν έν Λον- 
δίνψ, δ Βασιλεύς μετέβη τήν 2 * ν ’Οκτωβρίου εις 
Παρισίους δπου έτυχεν ύπό τοϋ Αύτοκράτορος 
Ναπολέοντος Γ' έξαιρετικής ύποδοχής, ξενισθείς 
έν τοις άνακτόροις τοϋ Κεραμεικοΰ· άνεχώρησε 
δέ μετά μίαν έβδομάδα εις Τουλών, δπου έπε- 
βιβάσθη έπί τοϋ άτμοδρόμωνος « ή 'Ελλάς , » 
άποσταλέντος έπί τούτω ύπό τής Ελληνικής Κυ- 
βερνήσεως.

Καθ' ύλην τήν περιοδείαν ταύτην αί ελληνι
κά! κοινότητες έχαιρέτησαν τόν Βασιλέα μετ’ 
άγαλλιάσεως καί ενθουσιασμού άπλετου, τόν δέ 
άτμοδρόμωνα, έκπλέοντα έκ Τουλών, συνώδευ- 
σαν μέχρι τινός πολεμικά πλοϊα τών τριών με
γάλων Δυνάμεων.

(  Έ - β τ α ι  σ υ ν έ χ ε ι α ) .

Mix. Γ . Α ντονοποϊλοε.

Ο ΒΙΟΣ ΕΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑ.
Ε ν τ υ π ώ σ ε ι ς .

Άφυπνίσθην βιαίως, ούχί ύπό λαλιάς πετει
νού, οΰδ’ ύπό τοϋ εωθινού άσματος τών στρουθών, 
άφυπνίσθην σεισθείς δλως μετά τής κλίνης καί 
τού δωματίου μου ύπό τού ποδοβολητού τών 
ί’ππων καί τοϋ τριγμού τών τροχών γιγαντιαίας 
φορτηγού άμάξης. Άνήγειρα τήν κεφαλήν άπό 
τών μυχών τού μαλθακού προσκεφαλαίου. Διά 
τοϋ βαμβακερού παραπετάσματος τοϋ παραθύρου 
ε’ισήρχετο άμυδρότατον φώς ημέρας. Διότι, ση
μειώσατε, αί οίκιαι ένταϋθα στερούνται ξύλινων 
παραθυροφύλλων, άναπληροΰσι δέ ταύτα δι’ α 
πλών παραπετασμάτων, άτινα καταβιβάζουσι 
τήν νύκτα έπί τών ύελωμάτων.

'Υπέθεσα δτι ήτο πρωί άκόμη ,άλλ 'ή  κίνησις 
τής οδού έμαρτύρει τό ένκντίον. Τό ώρολόγιόν 
μου δυστυχώς δέν ήδύνατο νά μέ φοιτίση. Τόσω 
πάσχει έκ τοϋ ψυχρού κλίματος, όίστε λιποθυμεΐ 
εύθύς ώς το άποσύρω άπό τής θερμάστρας. Ά λ λ ' 
έχω εις άντικατάστασιν άκριβώς άπέναντι τών 
παραθύρων μου μέγα καί άκριβές χοονόμετρον τό 
έπί τού κωδωνοστασίου τοϋ 'Αγίου Πέτρου. Άνέ- 
συρα τό παραπέτασμα, άλλ’οΰτε ώρολόγιον έφαί- 
νετο, ούτε κωδωνοστάσιον, οϋτε αί άπέναντι οί- 
κίαι· έν σύννεφον και τίποτε περισσότερον, καί 
μόλις μέσω αύτοϋ διήλαυνον ώς φαντάσματα οί 
διαβάιαι τής οδού καί αΐ άμαξαι. Συγχρόνως 
όμως ό κώδων τοϋ ώρολογιου έσήμ.αινε τήνόγδόην 
καί άντελάλούν καλοϋντες τού; μαθητάς οί η
χηροί κώδωνες τών δύο γειτονικών σχολείων. 

*
Προ δύο ώρών εργάζομαι έν τώ  θερμώ γρά

φε ίω μ.ου. "Οσω ψυχρόν εΐνε τό δωμάτιον τοϋ
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ΰπνου,τόσω θερμόν τό τής έργασίας : έκεϊ χειμών 
καί έδώ θέρος· καί τούτο κατά συμβουλήν Γερ
μανού δόκτορος. Βαθμ.ηδόν ήραιώθη πως ή δμί- 
χλη καί διακρίνω τά  μελαψά κάθυγρα τείχη 
τών άπέναντι οϊκων καί τόν λευκόν δίσκον τού 
ώρολογιου τοϋ ναού, άλλ1 ή αίχμ.ή τού πελωρίου 
γοτθικού κωδωνοστασίου άποσβέννυται έντελώς έν 
τώ  θολώ κενώ. Εις τό βάθος τοϋ δωματίου άδύ- 
νατον νά έργασθή τις, καί ήναγκάσθην νά σύρω 
τό μικρόν μ.ου τραπέζιον προ τού παραθύρου. Έ - 
κεΐθεν έχω καί τήν θέαν τής οδού, ήτις μ ’ έπα- 
σχολεΐ καί μέ τέρπει. Καί είνε ..τόσω διαβατική 
οδός ! ’Επειδή φέρει πρός τό προάστειον Κόννε- 
βιτζ, άνά πάσαν στιγμήν διασταυρούνται έπί 
διπλών γραμμ-ών παρελαύνοντα τά  μεγάλα οχή
ματα τού ϊπποσιδηροδρόμου. Καί έκτός τούτων 
αμάξια φορτηγά παντός σχήματος καί πάσης 
χρήσεως, άπο τών μεγίστων έκείνων, έφ’ ών πυρ- 
γοϋνται χόρτου δεμ.άτια μέχρι τών σμικροτάτων 
δι’ ών αί λαχανοπώλιδες φέρουσι τά  προϊόντα 
τού άγροκηπίου των εις τήν άγοράν. Καί τά 
βαρέα αμάξια σύρουσιν ϊπποι θαυμαστοί τήν εύ- 
ρωστίαν,τύπτοντες τό λιθόστρωτον διά τών πλα
τυτήτων αύτών πετάλων, εις δέ τά μικρά φορ
τηγά ζεύγνυνται κύνες μετά πολλού ζήλου 
καί πειθαρχίας έκτελοϋντες τό ταπεινόν ε"ργον 
ϊπποζυγίου.

Μή νομίση δέ τις δτι ή τοιαύτη τών κυνών 
χρησιμοποίησις είνε σπανία· τουναντίον είνε γενι
κή. Έν τή άγορά τών λαχανικών έκεϊ όπου έκά- 
στη λαχανόπωλις έκθέτει τά ίδικά της ύπό τήν 
σκέπην πελωρίου λινού άλεξιβρόχου παρίστανται 
καί οί κύνες έζευγμένοι εις τό τροχοφόρον καί 
άναμένοντες τήν ώραν τής άναχωρήσεως. Οπως 
άνακουφίσωσιν αυτούς χαλαροϋσι μόνον τά λω - 
ρία τής σκευής, καί όταν είνε ψύχος (ιίπτουσιν έν 
ράκος εις τά ^ιγούντα αύτών μέλη. Είνε δέ τόσφ 
μάλλον πολύτιμ.ος ό κύων εις τήν έκτέλεσιν τής 
τυπικής ταύτης έργασίας καί κατά τούτο ύπέρ- 
τερος τού ίππου καί τού ονου, ότι φυλάττει καί 
τό φορτίον άπό πάσης έπιδρομής. Χειρ κλέπτου 
δέν δύναται άτιμωρητεί νά έγγίση τόπεριεχόμε- 
νον τοϋ άμαξίου.

Μεθ’ όλα ταύτα όμως συμβαίνουσιν ένίοτε καί 
άπευκταϊα. Ή  ταπεινωτική θέσις καί τά βαρύ- 
νοντα λωρία καί ξύλα δέν δύνανται νά τιθασ- 
σεύσωσι τά  όρμέμφυτά των καί ίδια τό φιλέρι 
τοϋ χαρακτήρος, καί παρέστην ποτέ μάρτυ; τοι- 
αύτης σκηνής, καθ’ ήν δύο ζεύγη κυνών συνε
πλάκησαν καί κατεκυλίσθησαν, καί συνέτριψαν 
τά  άμάξια καί ε’σκόρπισαν τά  λάχανα καί τά ό- 
πωρικά κατά γής.

Αδέσποτοι κύνες δέν ύπάρχουσιν ενταύθα, 
αλλ’ ή άνήκουσιν εις εύπορους καί είνε κύνες θη
ρευτικοί ή κυνάρια τής αιθούσης, ή άνήκουσιν 
εις εργατικάς τάξεις καί άναπληροΰσι τούς παρ’

ήμΐν ονους-πάντες δέ υπάγονται εις κεφαλικόν φόρον. 
*

Αιφνίδιος θόρυβος καί φωναί παιδικαί άνε- 
στάτωσαν τήν οδόν. ΤΗτο ή ώρα, καθ' ήν έτε- 
λείωνε τό μ.άθημά των καί έλευθερωθέντα τής 
διδασκαλικής πειθαρχίας έξεχύνοντο τά  ξανθά 
καί ροδοκόκκινα ζιζάνια άνά τάς οδούς μ.έ τούς 
δερμάτινους σάκκους, έν εΐδει γυλιών έπί τής 
,δάχεως, μέ τά  μικρά των χρωμ,ατιστά πιλίδια. 
Καί έτρεχον καί έκυνηγούντο καί άπέστελλον 
μ-ηνύματα χαράς εις τό μονήρες δωμάτιόν μου, 
όπως αί πρώται χελιδόνες τοϋ έαρος. Ό μάς δ ' 
αύτών εισέβαλε καί εις τόν οίκόν μ.ου καί έθο- 
ρύβουν εις τήν παρακειμένην αίθουσαν καί ήρχι- 
σαν νά τονίζωσι τάς φωνάς αύτών έπί τού κλει- 
δοκυμβάλου. Ά λ λ ’ ή έπέμβασις τής οίκοδε- 
σποίνης διέλυσε τήν χορωδίαν ταύτην, ής προί- 
στατο δ δεκαετής υιός της.

*
Έπρογευμάτισα άξιόλογα έν τώ δωματίω 

μ,ου. ’Απέναντι μου άκριβώς κεΐται κρεωπωλεϊον, 
τό όποιον αξίζει νά περιγραφή, μολονότι είνε έκ 
τών κοινότατων καί μικροτήτων τοϋ είδους του. 
Ήμεΐς οί είθισμένοι εις τά  ρυπαρά καί άπόζοντα 
σφαγεία, τά  πλήρη κρεάτων τήδε κακείσε άνηρ- 
τημένων, τά  πλήρη έντοσθίων καί δερμάτων καί 
κερασφόρων κεφαλών έρριμ-μένων έπί τού καθη- 
μαγμένου δαπέδου, μετ’ έκπλήξεως ίστάμεθα πρό 
τών ύελοφράκτοιν παραθύρων κομψοτήτων κατα
στημάτων έπί αύτών τών έμπορικωτάτων όδών 
κειμένων, μ,εταξύ χρυσοπωλείων καί μυροπωλείων. 
Τό έσωτερικόν αύτών λάμ.πει· μαρμαρόστρωτοι 
τράπεζαι ένθεν καί ένθεν καί παρ’ αύταις κομ- 
ψαί πωλήτριαι μέ τάς λεύκάς των έμπροσθέλας. 
Πού οί ίδικοί μας μαχαιροφόροι κρεωπώλαι, οί έπί 
κορμού δένδρου διά πελέκεως άπαισίως κατατέ- 
μνοντες τά  κρέατα καί δίδοντες ο,τι θέλωσιν εις 
τον άγοραστήν ! ’Ενταύθα εκλέγετε έκ ιών κα
τατετμημένων μερών καί ή χαριτωμένη κρεώπω- 
λις μειδιώσα περιτυλίσσει καί παραδίδει αύτό, 
ώς άν ήτο γλύκισμα έντός χάρτινης θήκης. Ή  
θέα τών κρεάτων τεχνικώτατκ κεκομμένων καί 
τεθειμένων έν τάξει παν άλλο αίσθημα διεγείρει 
ή αηδίαν.ΓΙολλάκις ροδίζοντα καί νωπά όπισθεν 
τών ύελωμάτων όμοιάζουσι μάλλον βελούδινα ύ- 
φάσματα ή κρέατα. Οί δέ άλάντες οί έν ειδει 
στεφάνων άνηρτημένοι νομίζει τις μάλλον οτι είνε 
πλαίσια έκ βερνικωμένου καρυοξύλου. Τά κρεωπω- 
λεϊα παρέχουσι καί έψημένα κρέατα πολλάκις 
καί άλλοι; πως μαγειρευμένα, πάντοτε όμως ψυ
χρά Ώ ς  γνωστόν δ  αί πλεϊσται τών γερμ,ανι- 
κών οικογενειών τήν εσπέραν δέν άνάπτουσι πϋρ 
έν τώ μάγειρε«.), άλλά δειπνοϋσι προμηθευόμεναι 
ε"ξωθεν κρύα φαγητά καί τυρόν καί βούτυρόν ή
μεταβαίνουσιν είς τι έστιατόριον πανοικεί.

*
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Ό  καιρός έβελτιώθη έπαισθητώς· ή δμίχλη 
διελύθη εντελώς καί ύπέρ τού; καπνούς τής πό- 
λεως φαίνεται που κυανή άπόχρωσίς ουρανού. 
Τήν ώραν ταύτην ή οδός βρίθει διαβατών, ιδίως 
δέ γυναίκες διέρχονται γοργώ βήματι αί μεν 
πορευόμ,εναι εις τά  έμπορικά καταστήματα, αί 
δ ' έπανερχόμεναι έκεϊθεν ώς δηλούσι τά χάρ- | 
τινα δέματα, άτινα φέρουσιν άνά χεϊρας. ΙΙροσ- 
εγγίζουσιν αί ήμέραι τών Χριστουγέννων καί πά- 
σαι αί γερμανίδε; άπό τής εκατομμυριούχου μέ
χρι τής πενεστάτης έτοιμ-άζουσιν εργόχειρα διά 
τούς συγγενείς καί τούς γνωρίμους αύτών, διότι 
ή συνήθεια τής ανταλλαγής δώρων τή ήμερα 
εκείνη επικρατεί κατ’ έξοχήν έν Γερμανία.

Μή εχων εύαρεστοτέραν ασχολίαν περιεργά
ζομαι τά καταστήματα καί τάς φυσιογνωμίας 
αύτών. Αί γερμανίδες ϋττερέχουσιν άναμφισβη- | 
τήτως τών γαλλίδων, ώς προς τήν σωματικήν 
εύρωστίαν καί τό ανάστημα, άλλ’ υπολείπονται | 
ώς πρός τόν έλαφρότητα καί χάριν. Συντελεί 
δέ εις τούτο κυριώτατα ή ελλειψις καλαισθησία; 
περί τήν ενδυμασίαν. Βεβαίως πλεΐσται, τών 
άνωτίρων τάξεων ιδία, γνωρίζουσι πώς νά έν- | 
δυθώσι, άλλά γενικώς αϊ γυναικείο» περιβολαί 
είνε τερατώδεις συνδυασμοί σχημάτων καί χρω- | 
μάτων.

Α : τών γερμανίδων φυσιογνωμίαι κερδίζουσιν 
πολύ ώς έκ τού λευκού καί ροδαλού χρώματος 
τών παρειών καί τής χρυσιζούσης κόμ.ης διά 
τούτο έξ άποστάσεως μ,εταξύ τριών νέων γυναι- 
κών αί δύο φαίνονται εύμορφοι, οι δέ μύωπες δΰ- 
νανται νά νομίζωσιν ότι ζώσιν έντό; λαού αίθε- 
ροπλαστων νηρηίδων. Αλλ' οί οξυδερκέστεροι, 
προσεγγίζοντες άνακαλύπτουαιν ότι ώς αί πολύ
χρωμο·. εικόνες, οϋτω καί αί γερμανικαί φυσιο- 
γνωμίαι χάνουσι πολύ έκ τού πλησίον. Κυριώτα- 
τα  στερούνται ισχυρών γραμμών, ή κατατομή 
των δέν έχει διακεκριμένα; καί έμφαντικά; τ ά ; 
καμπυλότητας, καί τό βλέμμα των τό γαλανόν 
καί γαλακτώδες, άν κατόπτριζα, τήν διαύγειαν 
λίμνης, άλλά στερείται τής άγριας ποιήσεως 
(οργισμένου πελάγους. Έν γένει αί βόρεια·, ούταί 
φυσιογνωμίαι δέν έχουσιν έκφράσεως δύναμιν, 
οϊαν αί μεσημβριναί. "Ο,τι δύναται νά εϊπη μία 
Άνατολΐτις διά τών οφθαλμών, ή Γερμανίς δύ- 
ναται μ.όλις νά συλλάβισα, διά τών χειλέων. 
Αλλ άφ’ έτερου έν τή γλυκεία ταύιη άπαθεία 
έκδηλούται τόση ήμερότης ήθους, τόση ευγένεια 
ψυχής, τόση άγαθότης καρδίας, ώστε Οέλγουσιν, 
Οέλγουσιν αί κόραι τού Βορρά, όσο/ αί κόραι τής 
Μεσημβρίας. Προσθετέο·/ δ ' ετι ότι έν τώ  ψυχρώ 
κλίματι, έν ο> ζώσιν, έχουσαι πλείστην ανάγκην 
Οερμότητος ευκόλως προσεγγίζουσιν εις τήν πυράν 
τού "Ερωτος καί πιστεύουσι καί άπατώνται. Ά -  
πατώμεναι δέ πίπτουσιν άνευ μνησικακίας εύγε— 
νή θύματα τής ίδιας εύπιστίας καί άγαθότητος.

II Ίσπχνίς ¿πατωμένη σύρει τό έγχειρίδιον κα
τά  τού άπατεώνος, ή γερμανίς προδοθείσα ύπό 
τού φιλτάτου πνίγεται εις τόν ποταμόν.

Ά λ λ ' ή γερμανίς δέν αύτοκτονεΐ μόνον έξ ί-  
ρωτος, ύπάοχουσι πλεϊστα πχραδείγματα καθ’ 
ά λεπτή, εύγενεστάτη φιλοτιμία ώθησεν άτυχή 
πλάσματα εις τήν απώλειαν.

“Αν ή φύσις δέν έδωκεν εις αύτάς τήν δύνα- 
μιν νά έκφράζωσι τά  αισθήματα τόσον εύγλωττο»; 
ό»; αί μεσημβριναί, άλλά κατά βάθος έπλασεν 
αύτάς πολλώ πλέον εύαισθήτους. Τά ψυχρά 
αύτά μαρμάρινα σώματα γίνονται Γαλατειαι εις 
τού πρώτου ΙΙυγμχλίωνος τήν ερωτικήν έκδήλωσιν.

Ή  γενική έντύπωσις ήν έμποιούσιν εις τόν ξέ
νον αί γυναίκες τής Γερμανίας είνε ότι ύπερέ- 
χουσι τών άνδρών, τήν έντύπωσιν δέ ταύτην 
έμ.ποιούσι καί αί Άγγλιδες κατά τήν γνώμην 
σεβαστού φίλου, όστις έκ τούτου λαμβάνων αφορ
μήν μοί ε”γραφε προχθές :

«Μήπως τούτο είνε σύμπτωμα καί ένδειξιςτής 
σχετικής υπεροχής ε'θνου; άπό ε"0νος ; “Ας εύ- 
χώμεθα τότε καί εις ήμάς αί Έλληνίδες μίαν 
ημέραν ν’ άπο/.τήσωσιν οΰτω τά πρωτεία.»

*
Νυχτώνει τόσον ενωρίς. Ά πό τάς 4 ήναγκά- 

σθην ν’ άνάψω τό φώς, μολονότι τό δωμάτιόν 
μου είνε φωτεινότατον. “Αλλ.ο·. εργάζονται μέ τόν 
λύχνον άπό τάς 3 καί δέν είνε ολίγα τά κατα
στήματα καί εργαστήρια, εντός τών όποιων βα
σιλεύει αδιάκοπο; νύξ. Πανοραματική είνε ή θέα 
τής μικράς καί εΰρείας όδού· τά  παντοειδή κατα
στήματα προβάλλουσι κατάφωτα τά  ύελόφρακτχ 
αύτών παράθυρα. Έ δώ  πορσελάναι παμποίκιλαι, 
παρέκει -χιλιάδες λαιμοδετών, παοαπλεύρως ψευ- 
δόχρυσα κοσμήματα, έπειτα σιγάρων θήκαι, £- 
πειτα κρεάτων τμήμ.ατα καί ζυμαρικά καί φω
τογραφήματα καί φιάλα·. οινοπωλείου, όλα ταύ- 
τα  διαδοχικώ; έντυπούνται καί συμμίγνυνται 
μαγευτικώτατα έν τοϊς οφθαλμοί; τού θεατού. 
Μέσοι δέ τής μικράς άλύσσου τών φανών άκινη- 
τούσιν αίσιδηραΐ στήλαι τών γνωστοποιήσεων κα- 
τάφρακτοι όλαι έκ πολυχρώμων έμπλαστρων, ή
τοι προγραμμάτων θεάτρων, αγγελιών καταστη- 
μάτων, άγυρτικών προκηρύξεων. Καί συλλογίζο
μαι οτι τοιαύται στήλαι άν ίδούοντο εις τάς ό
δού; τών ’Αθηνών δέν θά ¿χρησιμοποιούντο μόνον 
πρός τοιχοκόλλησιν γνοιστοποιήσεων.

ΊΙμεΐς εΐαεθα πρακτικώτεροι.
Α*

I

Ό σ ω  νεώτερο·. είμεθχ τόσω μάλλον μένομεν 
ευχαριστημένο·, έκ τής φωτογραφίας μας.

Άπόλαυ- τής νεότητος ούτως ι'ύστε νά μ.είνη τι 
| καί διά τό γήρας.

Έλλην, άνήαων εις τήν Σχολήν τών ιρ/τοφάγων, 
«ναγνοό; όσα πρό τινο; έδημοσίευσεν έν τή «Έστίςι» 
έ ήμέτερο; συνεργάτης κ. Γ. Δροσίνης περί τοϋ έν 
Λειψία εστιατορίου τών φυτοφάγων, έπιστέλ/.ει ήμίν 
το κατωτέρω άρθρον, έν ω συνηγορεί ύπέρ τής αίρέ- 
σεως, ής οπαδός τυγχάνει. Τήν συνηγορίαν ταύτην ευ
χαρίστως δημοσιεύομεν ενταύθα.

ΚΡΕΩΦΑΓΙΑ Ή ΦΥΤΟΦΑΓΙΑ ;

"Οτι σήμερον ή κοινωνία νοσεί ύγιεινώς καί 
ηθικώς, παρά πάσας τάς προόδου; τού πολιτισμού, 
ούδείς, νομίζομεν, αμφιβάλλει. ’Ασθένεια·, καί 
δυστυχίαι παντοίαι έξ ένός, εγωισμός καί ιδιο
τέλεια έξ έτέρου, όσημέοαι αύξάνοντα, κατα- 
τρύχουσι τόν άνθρωπον καί δεινοτέραν τήν βιωτι- 
κήν πάλην καθιστώσιν. Τό συμφέρον κανονίζει 
πάσας τάς πράξεις τού άνθρώπου πρός συχνήν 
βλάβην παντός άλλου αισθήματος καί ηθικού 
νόμου. Τό παρά φύσιν καί άκανόνιστον τής κα- 
ταστάσεως ταύτης κατανοούσι καί κυβερνήσεις 
καί λαοί, καί παντί σθένει αγωνίζονται νά ελατ- 
τώσωσι τήν δυστυχίαν καί νά διευκολύνωσι τού; 
όρους τής ζωής. Αιρέσεις δέ παντοίαι κοινωνιστι- 
καί καί μηδενιστικαί καί δημοκρατικαί πάσης 
άποχριύσεως διορώσι τήν ευδαιμονίαν του άνθρώ
που έν τή ανατροπή τών καθεστώτων καί με
ταρρυθμίσει τής κοινωνίας έπί νέοιν βάσεων, άνα- 
λόγων ταΐς ίδέαις έκάστης αύτών.

Άλλοίαν όλως όδόν πρός λύσιν τού κοινωνικού 
λεγομένου ζητήματος έτραπησαν οί φυτοφάγοι. 
Φρονούντες, καί δικαίως, ότι ή τροφή ενεργεί έπί 
τής ΰγεία; καί τού χαρακτήρος τού άνθρώπου, 
τήν μεταβολήν ταύτης κηρύττουσιν ώς τό κα
τάλληλον μέσον πρός έπίτευξιν βίου εύδαιμονε- 
στέρου. Προτείνουσι λοιπόν ώς κυριώτεοον όρον τήν 
άποχήν άπό παντός είδους κρέατος, ώς βλαβερού 
τούτου ύλικώ; καί ηθικώς. "Ιδωμεν έν ολίγοι; τίνα 
τά έπιχειρήματα αύτών.

Αύξάνει καί ^ιζούται δυνατώτερον καθ' ημέ
ραν ή ιδέα ότι ό άνθρωπος, ΐνα ζήση, ι / ι 1, ανάγ
κην κρέατος. Τούτο οΐ φυτοφάγοι Οεωροΰσιν 
έσφαλμ.ένον πάντη. Χωρίς νά καταφυγή ό άν
θρωπος εις τάς σάρκας τών ζώων, δύναται, λέ- 
γουσιν οΰτο:, νά ζήση, λίαν ύγιώς ε’χων τό σώμα 
*αι τό πνεύμα, άντλών την τροφήν του μόνον 
*α τού φυτικού βασιλείου. Οί καρποί, οί σπόροι, 
τά φυτά έν γένει περιέχουσι πάσας τάς θρεπτικά; 
ύλας,τάς χρησίμους εις τόν ανθρώπινον οργανισμόν: 
λευκωματώδεις καί άμυλώδεις ούσίας, λίπη, 
*λατα. Καί ταύτα αρκούντως καθαρά καί εϋ- 
πεπτα καί ούχί μεμιγμένχ μετ’ έρεθιστικών καί 
δηλητηριωδών ούσιών, ώς τούτο συμβαίνει έν τώ 
αρέατι.

Πας τις ήκουσεν ή άνέγνωσεν, ιδίως κατά τά 
τελευταία ταύτα ε"τη τής μανιώδους κρεωφχγίας, 
περί δηλητηριάσεων προελθουσών έκ κρέατος καί 
μόνου. 'Ολόκληροι κλάσεις ζωικών δηλητηρίων,

αϊ πτιομ.χίναι καί λευκωμαίναι, άναπτυσσόμεναι 
έν τω κρέατι μικρόν μετά τήν σφαγήν τού ζώου 
ή καί ζώντος αύτού, καθιστώσι τό κοέα; βλα
βερόν καί έπικΐνδυνον. ’ Γπίρ τά  πεντήκοντα όλα 
άτομα έδηλητηριάσθησαν πέουσιν εν τινι μεγάλη 
πόλει τής Γερμανίας φαγόντα κρέας νόστιμον 
κατά τά  άλλα τήν γεϋσιν. Εσχάτως έ'τι έν τω 
τελευταίοι έν Βερολίνο» συνεδρίω τών Γερμανών 
φυσιοδιφών, καθηγητής τής Χημείας άνήγγειλεν 
ότι έν τοϊς πτώμασιν έπτά προσώπων δηλητη- 
ριασθέντων έξ άλλάντος εύρε τό ζωικόν δηλητν'ρ 
ριον, τό έπενεγκόν τόν θά/ατον τών δυστυχών 
τούτοιν κρεωφάγων. Περί τριχινιάσεως καί λοιπών 
άσθενειών μεταδιδόμενων άπό τού ζώου εις τόν 
άνθρωπον παραλιίπομεν ν’ άναφέροιμεν.

Αλλ’ ή φυτική τροφή, λέγουσιν οΐ κρεωφάγοι, 
δέν δίδει τόσας δυνάμεις, δσας τό κρέας. Ι£ίναι 
ιδέα καί αύτη εσφαλμένη καί οΰδόλ.ω; έπικυρου- 
μένη ύπό τής πείρας. Τουναντίον ή πείρα άποδει- 
κνύει Οτι οί φυτικήν τροφήν λαμβάνοντες,ένώ είναι 
ολιγαρκέστεροι, άντέχουσιν επίσης ώς οι λοιποί 
ή καί περισσότερον τούτων εις τήν έργασίαν. Τεκ- 
μήριον οί Σΐναι έργάται, οί λιτότατα μέ όρυζαν 

| τρεφόμενοι, πρός οϋς οί ’Αμερικανοί δέν δύνανται 
ν’ άνταγο>νισθώσιν. Τεκμήριον οί ’Ιταλοί έργάται, 
οί Πεδεμόντιοι, οί πο.1ί> ταν καί μαχαρόηα μό
νον τρώγοντες καί έν τούτοι; πανταχού τής με
σημβρινής καί μέσης Ευρώπη; προτιμώμενοι τών 
άλλων έργατών, διότι καί περισσότερον έργάζον- 
ται καί όλιγυίτερον ημερομίσθιον άπαιτούσιν. 
Γνωστόν ότι τά γεώμηλ,α άποτελούσι τήν κυρίως 
τροφήν τών φίλεργων Ιρλανδών, ών τήν εργατι
κότητα ζητούσιν νά έκμεταλλεύωνται δωρεάν οί 
μπιφτεχοφάγοι "Αγγλο·.. Ά λ λ ά  τί τρέχομεν μ α 
κράν ; Οί "Ελληνες χο»ρικοί κατά τάς έορτάς 
μόνον τρώγουοιν κρέας. Οί Αλβανοί έργάται, οί 
μ.ε ψωμί καί κρομμύδι τρεφόμενοι, εΐσίν εύρι»- 
στότατοι καί άνά τήν μικοάν Ασίαν κατ’ ε'τος 
διασπειρόμ.ενοι έκτελούσι τήν κοπιδεωστάτην 
τών έργασιών, τό σκάψιμο·/.

Έτέρα ιδέα, αβάσιμος όλως επίσης, υπάρχει 
παρά τοϊς κρεωφαγούσιν. Διατείνονται δηλ. ού- 
τοι οτι οΐ πνευματικώς εργαζόμενοι έχουσιν ανάγ
κην κρέατος, καί ότι άνευ τούτου το πνεύμα 
αμβλύνεται. Οί δέ φυσιολογικά; τινας γνώσεις 
έχοντες έξηγούσι τό πράγμα, άποδίδοντες εις τόν 
έν τώ κρέατι φώσφορον ένέργειαν άναπτύσσουσαν 
τό πνεύμα καί διεγείρουσαν τήν σκέψιν. Δέν 
σκέπτονται όμως ούτοι ότι καί εις τό κρέας τών 
ζώων έκ τών φυτών ήντλήθη ό φώσφορος ούτος. 
Καί πράγματι τόσα φυτά καί καρποί καί σπόροι 
περιέχουσι φώσφορον, χρήσιμον εις τον εγκέφαλον, 
τά όστά καί του; διαφόρους τού σώματος ιστούς. 
Οί μύκητες, αί κολοκύνθαι, οί άσπάραγοι, αί 
σταφυλαί κ.λ.π.είσί πηγαί πνεύματος καί εύφυίας 
διά τούς έκ τών κρεωφάγων τήν εύήθειαν φοβου-
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μένους. Ά λ λ ’ αί θεωρίαι περιτταί δταν ή πείρα, 
παρέχη ήμΐν αποδείξεις. Ό  Πυθαγόρας καί πάν- 
τες οί περί αυτόν δέν ήταν βεβαίως άμβλύνοες. 
Ό  "Ρουσσώ,ό Φραγκλΐνος, δ Λαμαρτΐνος ουδέποτε 
ή σπανίως ε’φαγον κρέας. Αί άνώτεραι κλάσεις 
τών Ινδών, αί κατά την πολιάν αρχαιότητα την 
φιλοσοφίαν καί τόν πολιτισμόν εν γένει οϋ μικρόν 
άναπτύξασαι, έθεωρούν τό κρέας ώς τροφήν ακά
θαρτον. Πασίγνωστος είναι ή αυστηρά φυτοφα- 
γική δίαιτα πολλών χριστιανών πατέρων, ύγιών 
τό τε σώμα κα! τόν νούν, ΐδίγ κατά τούς πρώ
τους του χριστιανισμού αιώνας. Οί δέ νεώτατοι 
καί σύγχρονοι φυτοφάγοι βεβαιούσιν έκ πείρας δτι 
τό πνεύμά των ού μόνον δέν έξησθένησεν, άλλα 
τουναντίον διαυγέστερον καί έργατικώτερον κα
τέστη. Ήδυνάμεθα ε’ τι νά προσθέσωμεν “πλείστα 
ονόματα σοφών καί έξοχων έν γένει πνευμάτων, 
ουδέποτε η σπανίως κρεωφαγησάντων. Ά λ λ ’ οΰδ’ 
ό χρόνος οΰδ’ ό χώρος επιτρέπει ήμΐν ενταύθα νά 
βιογραφήσωμεν.

Ίδωμεν έν συντόμω όποια ή ένέργεια τής φυ
τοφαγίας καί οποία ή τής κοεωφαγίας έπί τού 
ηθικού χχρακτήρος. Οί φυτοφάγοι βεβαιούσιν οτι 
ή φυτοφαγία καθιστά τόν άνθρωπον μειλίχιον καί 
εΰαίσθητον εις τά παθήματα τών άλλων, διότι ό 
πονών δταν βλέπη ζώον δυστυχούν, πολλω μάλ
λον πονεί καί πάσχει έπί τη θέα τού όμοιου του 
ανθρώπου δυστυχούντος. Τουναντίον ό προς τάς 
κακουχίας τών ζώων αναίσθητος ών, σκληρός καί 
αναίσθητος είναι καί πρός τόν πλησίον του. Έ τ ι  
δέ σκληρότερος καί άναισθητότερος καθίσταται, 
δταν, προξένων την ύψίσιην δυστυχίαν, τόν θά
νατον, εις τά  ζώα,μόνον καί μόνον ?να ευχαρί
στηση τόν στόμαχόν του, ούδεμίαν συγκίνησιν 
αισθάνεται. Πρός άπόδειξιν τούτου παραβάλλου- 
σιν οί φυτοφάγοι τούς τραχείς σφαγείς, τούς καθ’ 
έκάστην άναισθήτως φονεύοντας, πρός τούς ήσυ
χους καί αγαθούς γεωργούς, τούς έκ τής μητρος 
γης κυρίως τήν τροφήν των παραλαμβάνοντας. 
Καί τά  φερέοικα δέ έθνη, τά  περί Θήραν καί ά- 
λιείαν άσχοληθέντα, ήσαν πάντοτε άγριώτερα 
καί αίμοβορώτερα τών ήσύχων καί σταθεράν κα
τοικίαν σχόντων γεωργικών εθνών. Πλήν τής έ- 
ξωθεν έπερχαμένης ταύτης βλάβης, τό κρέας καί 
ώς τροφή ένεργούν αναπτύσσει, κατά τούς φυ- 
τοφάγους, παντοϊα πάθη κτηνώδη καί καθιστεί 
τόν άνθρωπον εμπαθή καί εκτραχύνει τήν καρ
διάν αύτοϋ.

Έν συνόλψ οί φυτοφάγοι έπιζητούσι διά τού 
διαιτητικού των συστήματος άπλοποίησιν τού βί
ου, ύγείαν, μακροβιότητα, αγάπην καί αρμονι
κήν συμβίωσιν μ.εταξύ τών ανθρώπων καί τών άλ
λων ζώων. Ή  ιδέα των είναι βεβαίως εύγενής 
καί ύψηλή. "Αν καί τά  μέσα των είναι κατάλ
ληλα, τούτο θά άποδείξη καί τοϊς μεμυημίνοις 
μακροτέρα πείρα.

Καί τί θά γείνωσι τότε τά  ζ ώ α ; ’Ερωτώ σιν 
οί κρεωφάγοι, οί έγωιστικώς έξ άπαλών ονύχων 
διδασκόμενοι δτι δ άνθροιπος έπλάσθη απόλυτος 
κύριος πάντων τών άλλων πλασμάτων καί δτι 
δι' αύτόν μόνον καί τήν γαστέρα του ή φύσις 
έφρόντισεν. — Θά ζήσωσιν καί ταϋτα έν εύδαι- 
μ.ονία: παίζοντα καί σκιρτώντα, ά.γαπώντα καί 
άγαπώμενα, άπαντώσιν οί συμπάσχοντες φυτο- 
φάγοι. "Επειτα άναγκάζομεν αύτά νά όργώσε 
τούς αγρούς, νά σύρωσι τάς άμαξας ημών, άφαι- 
ρούμεν αύτά τόν μόνον των χιτώνα, τό μαλλίον, 
πίνομεν τό γάλα των· άς θεωρήσωμεν τουλάχι
στον αύτά ίσα ήμΐν απέναντι τού θανάτου.

Δέν είναι καιρός νά έξετάσωμεν ενταύθα τό 
ζήτημα πολιτικοοικονομικώς καί αίσθητικώς. 
’Αρκεί μόνον ν’ άναφέρωμεν δτιτά  φυτά καί τού; 
καρπούς ποριζόμεθα απ ' εύθείας από τής γης, 
τό δέ κρέας διά μέσου τών ζώων, δτε καί ή ερ
γασία καί αί δαπάναι περισσότεραι. Ύ πό δέ 
αισθητικήν έποψιν ύπομιμνήσκομεν δτι ούδείς πο
τέ ποιητής έψαλε τόν δύσοσμον τού σφαγείου 
αέρα ή αίμ,οστάζοντα μηρόν βοός. Ένω οί κήποι 
μέ τά  καρποφόρα δένδρα των καί τά  ί<5>τα 
πτηνά των καί οί άγροί μέ τά  .Ιήϊά των παρέ- 
σχον ύπόθεσιν εις περιγραφάς ποιητικωτάτας καί 
ειδύλλια αγροτικά αφελέστατα. χ. β.

ΕΛΑΦΡΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

Τά συστήματα τών φιλοσόφων περί γενέαεως 
τού παντός όμοιάζουσι πρός τάς θεωρία; τού τυ- 
οοσκώληκος περί τής κατασκευής τού ελβετικού 
τυρού.

Δικτί φέρομεν τά  δίοπτρα έπί τής ρινός; διότι 
πρέπει πάντοτε ό κατώτερος νά φέρη τάς άτελείας 
καί τά  λάθη τών άνωτέρων.

Εύτυχέστεροι τών ανθρώπων είνε οί μουσικοί· 
διότι παίζουσιν δταν έργάζωνται, καί έργάζονται 
δταν παίζωσι.

Εύκολώτερον εινε νά κάμη τις τό άσχημον ά- 
σχημότερον παρά τό ώραΐον ώραιότερον.

Τό ν’ άφιερωθή τις ολως εις τήν τέχνην ά 
τεΐ βεβαίως εύφυίαν τό νά μή πεινάση δμως 
χρόνως απαιτεί μείζονκ τέχνην.
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