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— ’Αθώος άνθρωπος 6 καϋμένος I Είχε κα
λούς σκοπούς· διενοείτο ό Φάλκος, βλέπων μ.ακρυνομένην διά τών αμπελώνων καί^τών μορεών
τήν ισχνήν μορφήν τοϋ ίερέως.
Καίτοι έφοίτα εις τήν λειτουργίαν κ’ έστελλεν
εις τήν εκκλησίαν άνθη, ό νέος δέν ήσθάνετο
ίδιάζουσαν πρός αυτήν λατρείαν. Ώ ς πολλοί Ι
ταλοί νέοι, έπιπλάστως άνατραφέντες, ήτο α διά 
φορος πρός τοιαϋτα πράγματα, κ’ ενκλινε μάλ
λον εις χλευασμόν τω ν. Α ύτά είνε διά τάς γυ
ναίκας, έλεγε, καί τούς γέροντας. Ά λ λ ’ ό έπισκεφθείς αυτόν είχε τι συγκινοϋν τήν καρδίαν
του. Ή άπλότης του εκείνη, ή έπιφύλαξις, ή είλικρίνειά του, έπέβαλλον εις αυτόν σεβασμόν,
καί ή συνείδησίφ του άνεγνώριζε κ ατά βάθος
δτι δ εφημέριος είχεν ϋπέρ εαυτού καί τό δί
καιον καί τήν αλήθειαν.
Ό ’Ιωσήφ έβαινεν άποτεθαρρημένος τήν μο
νήρη όδόν του. Οΰδέν είχε κατορθώσει οΰδ’ έ
βλεπε πώς ήδύνατο νά κατορθώση τι. Ή σθάνετο δτι ούδέν είχεν δπλον κ ατά της παραφοράς
πάθους αγνώστου καί ενόχου, ώς ημέραν τινά
ησθάνθη δτι οΰδεμίαν είχε δύναμιν ενώπιον καιομίνού δάσους. Τ ά έκκλησιαστικά’του βιβλία
παρείχον αύτώ ικανούς έ'ορκισμούς κατά τών
αμαρτημάτων τής σαρκός καί τών πειρασμών
τοϋ δαίμονος, άλλ’ ήτο δυνατόν διά τοιούτων
οπλών ν’ άνακόψη τόν άνομον εκείνον καί άντίθεον έρωτα, δστις παρήρχετο ύπέρ τήν κεφα
λήν αυτού ώς ανεμοστρόβιλος ; Έ βαινε κατηφής
παρά τήν όχθην τού ποταμού, κ α ί ; είχεν έν έαυτώ τό αίσθημα δτι κάτι τοϋ έλειπε καί θά
τού έλειπε πάντοτε.
Ή νύζ είχεν έπέλθει, άλλ’ αύτός παρέτεινεν
ευαρέστως τούς νυκτερινούς του περιπάτους. Πάν
τα ησαν ήρεμα τότε. Δέν έφαίνοντο αί οΰλαί
τών κολοβών δένδρων, οΰτε αί £ωγμαι τών κλιτυων τών λόφων, οΰτε τών πλευρών τών ήμιόνων αί έκδοραί, οΰτε οί αίματοστιγεΐς οφθαλμοί
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τού κεντριζομένου βοός, οΰτε ό χοιραδικός τρά
χηλος τοϋ κυλιομένου έν τψ κονιορτφ παιδός.
Ή νύξ, φιλόστοργος τών ονείρων φίλη, έκάλυπτε
διά τοϋ πέπλου της πάσαν άθλιότητα, καί μετέβαλλε τήν κονιορτώδη άτραπόν εις άργυρόστρωτον όδόν, φερουσαν πρός τόν θεόν.
Έβαινεν έντός τής μυρίπνου ατμόσφαιρας,ύπό
τούς κλάδους τών βριθοκάρπων ροδακινεών, διά
τώννεοκόπων θημωνιών, αϊτινες έστηρίζοντο πρός
άλλήλας καθ’ δλον τό μήκος τής δδού. Ό πο
ταμός ήτο ίσχνότατον ρυάκιον, λάμπον ύπό τό
φέγγος τής σελήνης έπί τής άμμώδους του κοί
της. Έν τωσκότει τού μύλου διέκρινε φανούς
άνηρτημένους άπό σχοινιού, καθ’ δλον τό π λά
τος τού φραγμού, προορισμον ε”χοντας νά προσελκύσωσιν ίσως ίχθύν τινα άπολειφθέντα έντος
τών άβαθών ύδάτων. Ό μύλος ίστατο εκεί, βυθίζων έντός τοϋ ποταμού τούς ογκώδεις του τοί
χους, κτισθέντας πρό χρόνων πολλών. Οί μεγάλοι
άμαυροί του τροχοί ήσαν άκίνητοι, αί δέ ήμίονοι, άργαί ώς ό μύλος, έφύσων θορυβωδώς έν τφ
σταύλω. Έ πί τρεις μήνας άδύνατον ήτο νά κινηθή ό μύλος, εκτός άν έπήρχετο καταιγίς, φέ·
ρουσα χείμαρρον άπό τών όρέων.— Ό μυλωθρός,
διενοεϊτο Ιω σήφ , έχει καιρόν νά τρώγεται μέ
την λύπην του. Καί ή καρδία του ητο τετα ρ α γμένη. Ουδέποτε είχε γνωρίσει τάς όδύνας τού
πάθους, αί'τινες έν τούτοις τόν έφόβιζον καί τόν
έπτόουν.
Διερχόμενος πρό τών χαμηλών παραθύρων τού
μύλου, άτινα ίφρασσον σιδηραΐ κιγκλίδες, είδε τό
έσωτερικόν φωτιζόμενον ύπό λύχνου.Τά δρύφακτα
ήσαν ανοικτά, δύο δέ φωναί άνταπήντων έρίζουσαι,
κ’ έφαίνοντο άνταλλάσσουσαι ύβρεις έν τή σιγή
τής νυκτός. Ή Ελευθερία ήτο όρθια, έν πλήρει
παροξυσμφ μανίας, ύψούσα τούς ώραίους αυτής
βραχίονας ύπέρ τήν κεφαλήν, οίονεί καταρωμένη
έν παράφορή πάθους. Ό δέ Τάσσος Τασίλος έφαίνετο την στιγμήν έκείνην κύπτων ύπό τόν χεί
μαρρον τών φλογερών της λόγων. Τό πρόσωπόν
του, κατάφωτον ύπό τής λυχνίας, ήτο παραμεμορφωμένον ύπό τής άνισχύρου του λύσσης· δέν
ητο δέ άνάγκη ν’ άκούση τις τί έλεγεν ή Ελευ
θερία, ϊγα βεβαιωθή δτι έτυράννει αυτόν διά τοϋ
πρός τόν Φάλκον έρωτός της. Ό ’Ιωσήφ ήτο δει-
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λός καί αδύνατος άνθρωπος, ά λ λ ’ ούδέ στιγμήν
έδϊστασε, καί είσήλθε τολμηρώς ε’ις τό μαγειρεΐον τού μύλου.

— Καί τί θά πταίω έ γ ώ ; άπήντησεν ή
’Ελευθερία.
Είδε τότε δ ίερεύς όποια έδέσποζεν αυτής φλο
γερά ανάγκη γυναικείας ματαιότητος, τέρ πομένης ύπό τού χυνομένου χάριν αυτής αί
ματος, ώς τέρπεται ή τίγρις καί αύτή ή
κεμάς.

— Σιωπήσατε, δια τό όνομα τού Χριστού !
είπε σταυροκοπούμενος.
Οι λόγοι έσβέσθησαν επί των χειλέων τής
νεαράς γυναικός. Ό μυλωθρός συνωφρυώθη κ’ εΈμεινε μίαν ώραν καί πλέον μαζή Γης, άγωμακρύνθη όλίγα βήματα.
νιζόμενος να έπαναγάγη διά συμβουλών εις τήν
— Τοιουτοτρόπως φυλάττετε τούς όρκους, τούς
εύθείαν τήν πεπλανημένην εκείνην καί δεδεμένην
δποίους έδώσατε καθείς σας πρός τόν άλλον καί
όπίσω τής αμαρτίας ψυχήν, άλ λα παρετήρησεν
πρός τόν θεόν ; προσέθηκεν δ ’Ιωσήφ.
δτι οί λόγοι του επιπτον έπ’ αυτής άγονοι ώς τό
’Ερύθημα αίδούς έκάλυψε τήν μορφήν τής
δδωρ ίπί λίθου. Έφαίνετο μέν εύγνωμονούσα πρός
'Ελευθερίας· δ δέ άνήρ κατεβίβασε τόν πίλον επί
αυτόν
ώς πρός φίλον, καί πτοουμένη την άόριστον
τού μετώπου του καί εξήλθε σιωπών.
εκείνην καί μεγαλείαν δύναμιν, ήν, άγνωστον
'Η νίκη ύπήρξεν εύκολωτέρα ή δσον ύπέθετεν
δ ίερεύς. Και δμως, έλεγε καθ' εαυτόν, τί το ό πώς, παρίστχ εκείνος ενώπιον της· κλλ’ εβδελύσσετο τόν άνδρα της, έλάτρευε τόν εραστήν της,
φελος; Έσιώπησαν διότι τόν έσέβοντο. Ευθύς ώς
καί άδύνατον ήτο εις αύτόν νά τήν άποσπάση
άνεχώρει, θά ήρχιζί πάλιν σφοδροτέρα ή έρις.
τού διπλού αυτού πάθους. Κατέλιπεν αΰτήν άνηΤί έσήμαινεν, οτι έχαλινώθησαν πρός στιγμήν αί
συχών καί όδυνηρώς συναισθαινόμενος τήν ά—
γλώσσαί τ ω ν ; αί ψυχαί των έπρεπε νά μεταδυναμίαν του. ’Εκείνη δέ τ φ ϋπεσχέθη επί τού
βληθώσι.
παρόντος νά μή βασανίση πλέον τόν Τασσίλον,
Ίστα ν το έκεϊ αντιμέτωπα, μίσος φλογερόν καί
καί αύτην μόνον την πενιχράν ύπόσχεσιν κατώράγριον άφ' ενός καί άφ’ ετέρου έρως τυραννικός,
θωσε να τής άποσπάση. Ή τ ο άργά, ότε άνεχώφλογερός, ακόρεστος. Πώς ήτο δυνατόν να έπέλρησεν έκ τού μύλου. 'Εφοβεΐτο μή τρομάξη ή
θη μεταξύ των ειρήνη ;
Κακία έκ τής απουσίας του, καί τεταραγμένος
Ό ’Ιωσήφ έκλεισε τά δρύφακτα,ίνα μή δυνηθώσι καί άλλοι v i ϊδωσιν, ώ ς αΰτός,τί συνέβαινεν, τήν καρδίαν έσπευσε πρός τό χωρίον, οΰτινος έείτα δέ προσεπάθησε να πραΰνη τήν παιδικήν | λεύκαινε τάς κοιμωμένας οικίας ή θερινή σελήνη.
Τόσον όλίγην είχε δύναμιν ! τόσον άσθενή ή αύτού σύντροφον, ής τό άσπαϊρον στήθος, αί φλοσθάνετο έαυτόν πρός συμβουλήν, νουθεσίαν ή πα
γεραί παρειαί καί οί στεγνοί έκ τής οργής ο 
ραγγελίαν! Έτρεμεν άναλογιζόμενος οτι ήτο
φθαλμοί έμαρτύρουν δτι ή καταιγίς πρός ώραν
ίσως
έλάττων τής άποστολής του. — Κ αλλίτε
μόνον είχεν άνασταλή. Ώμιλησε δι’ όσης σο
ρος
θά
ήμουν δια τό μοναστήριον ! διελογίζετο
φίας είχον διδάξει αύτόν τά βιβλία του καί αί
μελαγχολικώς. Δέν έχω τό κλειδίον, τό δποίον
συμβουλαί τών πατέρων, καί— τούτο δέ ήτο ά άνοίγει τάς καρδίας.
ναντιρ^ήτως τό γλυκύτερον καί άποτελεσματικώτερον — μετ’ ειλικρινούς επιθυμίας νά σώση
Έπανελθών εις τό πρεσβυτέριον, ώλίσθησεν
τήν 'Ελευθερίαν άπό τού πάθους της. Ή
άψοφητί εις τήν κλίμακα, ήτις έφερεν εις τά
'Ελευθερία προδήλως έπταιε, καί δ ίερεύς
δωμάτιόν του, ευτυχή θεωρών έαυτόν δτι δέν
προσεπάθησε νά κατάδειξη εις αυτήν τόν κίνδυ
ήκουσε τήν φωνήν τής Κάκιας, έρωτώσαν αύστηνον τής οδού έφ’ ής έοάδιζε. Μάτην δμως επαρώς διατί ήργησε τόσον. 'Ολίγον έκοιμήθη τήν
λαισεν. Είχεν εκείνη κράσιν άμέριμνον, -βιαίαν
νύκτα εκείνην, καί τήν αυγήν ήτο όρθιος, ώς
άπληστον ηδονής καί άμιγώς εγωιστικήν, εξ ε
συνήθως. Έ χάραζε μ.όλις, δτε δ κώδων τής εκ
κείνων αΐτινες άποβλέπουσιν εις τό στιγμιαΐον ό
κλησίας άντήχησεν έπί τής κεφαλής του, καλών
φελος καί τήν άμεσον πλήρωσιν τής επιθυμίας
εις τόν όρθρον.
των. Ό τ ε δ ’ άπεπειράθη αυτός νά συγκινήση
Ή τ ο τών Ά γιω ν ’Αποστόλων. 'Ολίγος κόσμος
τήν συνείδησίν της, δμιλών περί τού κινδύνου,
είχεν έλθει εις τήν πρώτην λειτουργίαν' χωρικοί
δν ε’κάλει επί τήν κεφαλήν τού ερωμένου της,
τινες, έπιθυμούντες νά μείνωσιν ελεύθεροι τήν
ολίγου δεΐν εκείνη διερρήγνυτο εις γέλωτα.
υπόλοιπον ημέραν, καί οίκοκυραί τινες, αΐτινες
— Δέν θ’ άξιζε νά τόν άγαπ ώ , άπήντησεν
είχον έξυπνήσει ενωρίς, πρώτη δέ μεταξύ αύτών
ύπερηφάνως, άν δέν αγαπούσε καί αυτός νά κινκαί ή Κάκια. Τό φαιδρόν φώς τής πρωίας ήκτιδυνεύη δια τό χατήρί μου.
νοβόλει δροσερόν καί ^οδόχρουν. ’Ολίγοι κρίνοι
Ό ’ Ιωσήφ παρετήρησεν αυτήν ατενώς καί
καί τινα £όδα έκόσμουν τήν ίεράν τράπεζαν, καί
ύπέλαβεν
πορφυρά τινα εμπετάσματα τήν είσοδον τής έκκλησίας. Αί άηδόνες έψχλλον εντός τών θαλερών
— Είξεύρεις, ότι δλ’ αυτά θα τελειώσουν μέ
αιμασιών, έναλλάσσουσαι την γλυκεϊαν αύτών
τόν θάνατον ενός τών δύο. Τολμάς νά είπής ότι
φδήν πρός τ ά λατινικά τροπάρια τών ψαλμών.
αυτό δέν σέ πειράζει.
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Ή λειτουργία είχε πρό μικρού τελειώσει, δτε
ήκούσθη αίφνης ε’ξω πκράδοξός τις θόρυβος, όξύς
συνάμα καί συγκεχυμένος. Ή σαν φωναί πλήθους,
άνθρωποι κραυγάζοντες, φωνούντες καί δμιλούντες δλοι συγχρόνως. Οί γονυπετείς χωρικοί καί αί
γυναίκες ήγιρθησαν περίτρομοι καί ώρμησαν πρός
τήν θύραν, νομίζοντες δτι έσχίσθη ή γή καί
κατέρρεον αί οίκίαι. Ό Ιω σή φ κατέβη τάς βαθ
μίδας τού θυσιαστηρίου, προσπαθών νά καθησυχάσητόν κόσμον, άλλ’ ούδείςτόν ήκουε,κ’ έξήλθε καί αύτός μετά τών άλλων. "Ολον τό χωρίον,
άνδρες, γυναίκες καί παιδία ήσαν έκεϊ· αί άη
δόνες έβωβάθησαν.
— Τί τρέχει ; ήρώτησεν δ ’Ιωσήφ.
— Έσκότωσαν τόν Τασσίλον.
— “Ω ! έφώνησε ταπεινή τή φωνή δ ’Ιωσήφ,
κ έστηρίχθη πρός τόν κορμόν κυπαρίσσου. Τί ω 
φέλησαν, διενοήθη, οί κατά τήν προτεραίαν
νύκτα λόγοι του !
Ό φονευθείς είχεν εύρεθή εντός καλαμώνος,
εγγύς τής οδού, και είς μικράν άπό τής εκκλη
σίας άπόστασιν. Κύων^τις, άκολουθών τά ίχνη
σου, είχεν οδηγήσει εΐς-άνακάλυψιν τού πτώματός
του. Ειχεν άποθάνει πρό ολίγων μόλις ώρών, φο
νευθείς, ώς έφαίνετο, δι’ εγχειριδίου κατενεχθέντος ύπό τόν ώμον καί φθάσαντος μέχρι τής καρ
δίας. Ή ταραχή τού πλήθους ήτο άνεκδιήγητος,
καί δ θόρυβος φοβερός. ’Ολίγοι τινές, διατελούντές πως ήρεμώτεροι, έδραμον νά είδοποιήσωσι
τούς χωροφύλακας, ά λ λ ’ δ σταθμός τής Μαρκας
απεϊχεν αύτής δύο μίλια, καί δέν είχον έλθει
ακόμη. Ό φονευθείς έμενε κατακείμενος δπου είχε
πέσει, ούδείς δ ’ έτόλμα να τόν έγγίση.
— Ηξεύρει τίποτε ή σύζυγός του; ήρώτησεν
ο Ιωσήφ διά βραγχώδους καί παραδόξου φωνής.
— Δέν θά τόν κλαύση βέβαια, είπε φωνή τις
έκ τού πλήθους.
Καί ήκούσθησαν γέλωτες, οΰς κατεσίγησεν
«μέσως τό αίσθημα τής παρουσίας τού, νεκρού
*αί τής τού ίερέως.
Ο ’Ιωσήφ, φρίσσων έκ βδελυγμίας, ήγειρε τήν
Χ£ιρα εις ε’κφρασιν φρίκης καί μομφής, καί έκυψεν
ιπι τού πτώματος, όπερ έκειτο έν μέσω τών
καλάμων.
— Φέρετε το είς τό σκευοφυλάκιον, είπε. Δέν
πρέπει νά μείνη. αύτού ώς ψοφίμι. Πηγαίνετε νά
ΕυΡ'δτε κανέν φορεϊον, ένα σιδόνι, κάτι τι δ,τι
δήποτε.
Ούδείς έκινήθη.
, '— Ά ν τόν Ιγγίσωμεν, θά μάς φυλακίσουν ώς
ενόχους έλεγον πάντες.
— Άθλιοι ! Κάμετε τόπ ον,.. θά τόν φέρω μόνοί μου! είπεν δ ίερεύς.
ι — Φορείς τά ιερά σου! έφώνησεν ή Κάκια,
0υΡ*υσα αύτόν άπό τής χειρίδος.
Αλλ' εκείνος, μή προσεχών, έδίωκε διά συμ
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παθούς χειρός τάς μυίας,αϊτινες περιεβόμβουνήδη
το στόμα τού νεκρού.'Ολόκληρον ημέραν ήδύναντο
άνέτως νά λυμαίνωνται αύτόν αί μυϊαι, ούδείς
έκ τού πλήθους εκείνου ήθελε συγκινηθή, ούδείς
ήθελεν εκτείνει τήν χεϊρα, ΐνα καν τόν σκιάση.
Ό ’Ιωσήφ ήτο άδυνάτου κράσεως. Είχε πάν
τοτε ύποβληθή είς νηστείας μακράς,ήτο δέ καί έκ
γενετής ασθενικός. Ά λ λ ' ή άγανάκτησις, ή συμ
πάθεια καί ή φρίκη παρέσχον είς αύτόν πρός
στιγμήν τάς έλλειπούσας δυνάμεις. Κύψας άνέλαβεν είς τούς βραχίονάς του τό π τώ μ α , καί
κλονούμενος ύπό τό βάρος τό έφερεν άπό τού μέ
ρους δπου κατέκειτο μέχρι τού πρεσβυτερίου.
Ό λαός έθεώρει εύσεβάστως, χαίνων.
— Είν’ εναντίον τού νόμου, έψιθύριζον μερι
κοί, θεωρούντες τόν ιερέα.
Ά λ λ ’ δ 'Ιωσήφ, δν αί^φωναί μόνον τής οικο
νόμου του έτάραττον, μετέφερε τό πτώμα είς τό
σκευοφυλάκιον, δπου καί άπέθηκεν αύτό εύλαβώς
έπί τίνος σκάμνου. Ή τ ο ®έξηντλημένος έκ τού
κόπου, ίδρώς περιέρψεε τό μέτωπόν του, καί ή στο
λή του έφερε κηλίδας αίματος. Ά λ λ ’ ουδόλως
έκείνος άνησύχει, ούδέ ήκουε τάς φωνάς τής Κ ά
κιας δτι έρ^ύπανε τά ιερά του, ούδ’ έπρόσεχεν είς
την φλυαρίαν τού συνωθουμένου έν τ φ σκευοφυλακίψ πλήθους. Έθεώρει μόνον τό ταλαίπωρον
έκείνο π τώ μ α , τό άπεσκληρυμένον ήδη καί κονιοσκεπές, τούς χωρίς βλέμματος οφθαλμούς του,
κ’ έλεγε καθ' έαυτόν, έν άφώνψ φρίκη :
— ’Εκείνη τό έκαμε !
Ούδέ σκιάν δισταγμού είχε περί τούτου ή
ψυχή του.
Ή Κάκια έξηκολούθει κραυγάζουσα ;
— Τό φελόνι σου! τό πετραχεϊλΓσου! θ ά τ ’
άφανίσης ! Β γάλ’ τα.
*0 ίερεύς άπώθησεν αύτήν μετά μεγαλείου,
δπερ έκείνη ούδέποτε είχεν ίδεΐ, καί δεικνύων
είς τους άλλους τήν θύραν τού σκευοφυλακίου,
— Θ ά τόν φυλάξω έγώ, ειπεν, ώς πού νά
έλθουν οί χωροφύλακες. Πηγαίνετε σείς καί στεί
λετε μου έδώ τήν γυναίκα του.
Είτα έρ^άντισε δι’ αγιασμού τό π τώ μ α , καί
γονυπετήσας παρ’ αύτφ προσηυχήθη.
Τ ό πλήθος έφρόνει, δτι οί τρόποι τού ίερέως
ήσαν πολύ παράδοξοι. Διατί άρα έφαίνετο τ ο σούτον κατάπληκτος καί περίτρομος ; Ά ν είχε ταραχθή τόν νούν, άν είχε τρέξει ένθεν κακείθεν
άσκόπως, καταλείπων τό π τώ μ α έν μέσω τού
καλαμώνος, δ όχλος θά ύπελάμβανε πάντα ταύτα φυσικά.Ίσταντο οΰτω,πάντες πρό τής έκκλησίας
καί τού πρεσβυτερίου, έντρομοι συνάμα καί έξωργισμένοι· μετέβησαν δέ τινες έξ αύτών είς
τόν μύλον, σπεύδοντες μή προλάβωσι άλλοι καί
άναγγείλωσι τό μέγα νέον.
Ούδείς έλυπεϊτο τόν φονευθεντα, πλήν χωρι
κών τινων οίτινες ήσαν οφείλεται του. Προησθά-
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νοντο δτι πολύ ταχέως ήθελον κληθή, έν όνόματι του νόμου, νά έξοφλήσωσι τό χρέος των, τό
κον καί κεφάλαιον.
Ό δολοφονηθείς έκειτο ε’κεΐ, ε’χων τό παρά
δοξον εκείνο ήθος καί την μυστηριώδη ηρεμίαν,
ήε σφραγίζει ό θάνατος κ’ επ’ αυτών των κΟινοτάτων μορφών,— ρ-όνος δ ' αΰτές καί 6 ίερεύς ε’σίγων εν μέσω τοϋ Θορύβου.
Ό ’Ιωσήφ, γονυπετής καί φέρων πάντοτε τά
καθημαγμένα του άμφια, προσηύχετο έκ μέσης
καρδίας, ούχί ύπέρ τοϋ θανόντος άνδρός ά λ λ ’ υπέρ
τής ζώσης γυναικός.
Ό καύσων τής ημέρα; ηϋζαν*ν. Ήγέρθη καί
είπεν εΐς τόν σκευοφύλακα νά φέρν) εν πανίον, ό 
πως κχλύψη δι’ αύτοϋ τό π τώ μ α καί τό προ
φύλαξή κατά τών μυιών. Οϋδείς ανακριτικός υ
πάλληλος έφάνη. Οί άποσταλέντες εις ζήτησιν
τών χωροφυλάκων έπανήλθον λέγοντες,δτι δ σταθ
μός ητο κλειστός άπό πρωίας, καί δτι οί χω 
ροφύλακες είχον φύγει. Έπρεπε κατ’ ανάγκην
'νά περιμένωσιν. Οί χωρικοί, άλλοι όρθιοι και
άλλοι καθήμενοι, έμενον έν τή αύλή καί επί τής
όδοϋ. Ουδέποτε συμβάν τοιοϋτο είχε ταράζει την
μονότονον αυτών ζωήν. Έφερον δέ τινες καί άρ
τον καί ήρχισαν τρώγοντες μεταςύ λόγων.
— Ώ ς πότε θά κάθεσαι νηστικός; είπεν ή
Κάκια εις τόν ’ Ιωσήφ, θαρεϊς πώς θά σηκωθή,
άν πεθάνης καί σύ άπό την πείνα ;
Ό

Ιωσήφ άνένευσεν.

Είχε τό στόμα ξηρόν καί τόν φάρυγγα συνεσταλμένον. Έθεώρει δέ ατενώς πρός τήν λευκάζουσαν δδόν, δθεν ε’μελλε νά έλθ-η ή 'Ελευθερία.
— "Αν ήνε ε'νοχος, διελογίζετο, δέν θά έλθη
νά ίδή τό π τώ μα.
’ Αλλά μετ’ ολίγον τήν είδε προστρέχουσαν
διά τών κυπαρίσσων, γυμνόποδα καί λυσίκομον.
Ή τ ο κάτωχρος, καί ή έσθής της έκολποϋτο έκ
τοϋ δρόμου.
Είχε διέλθει νύκτα πυρετώδη, μόνη, κ ατάκλειστος έν τώ δωματίερ της, ώρας μακράς διατρίβουσα παρά τό παράθυρον, δθεν ήδύνατο νά
διακρίνη ύπό τής σελήνης τό φως έν μέσω
τού έλαιώνος τήν μεγάλην έπαυλιν όπου κατώκει δ Φάλκος. ’Αδιάφορος πρός τό κάλλος
τής νυκτός, κατετήκετο ύπό τοϋ πρώτου της έ
ρωτος καί τοϋ ένοχου αυτής πάθους.
Καίτοι άνυπότχκτον έχουσα τόν χαρακτήρα,
δέν είχε σκληράν τήν καρδΐαν, ήσθάνετο δέ καί
τήν συνείδησιν αυτής τεταραγμένην. ’ΙΙσθάνετο
δτι δ Τάσσος τήν είχεν τιμίως αγαπήσει, δτι είχεν άφειδήσει τού πλούτου του πρός τήν πενίαν
της, καί είχε φανή πάντοτε άγαθώτατος πρός
αύτήν,μίχρις οΰ ζηλοτυπία, δικαιοτάτη άλλως,
έδηλητηρίασε τόν βιον του. Δέν απέδιδε μέν με
γάλην σημασίαν εις τήν μομφήν τής απιστίας,

άλλ’ ήναγκαζετο ν’ αναγνωρισ/ι έν τή άθωότητί της, δτι ανταπέδιδε κακόν αντί καλού, κ’
έπλήρωνεν άναξίως τό άφρον μέν άλλά γενναΐον
πάθος τού γέροντος άνδρός της. Ή δύνατο τά
πάντα νά περιφρονήσγ δπως ένωση τόν βίον τη;
προς τόν βίον έκείνου όν ήγάπα, άλλ’ ήσθάνετο
άοοίστως έν τώ βάθει τής ψυχής της, οτι ήτο ά·
τιμον καί ταπεινόν ν’ άπατήση άνθρωπον αδύ
νατον καί γέροντα ώς δ Τασσίλος. Τόν έμίσει
πάση δυνάμει, διότι ήτο κατάσκοπος, τύραννος,
δεσμ,οφύλαξ της. Έβδελϋσσετο τόν κρότον τών
αργών του βημάτων, τόν κρωγμόν τής φωνής
του, τούς πρός τούς έργάτας του τραχείς του
λόγους, τήν ώμότητά του πρός τούς ίππους καί
τούς ήμιόνους του. Ή τ ο μυσαρά εις αυτήν ή οψις τής μορφής του, ήνέτηκεν ακοίμητος καί πι
κρόχολος ζηλοτυπία. Ή νεότης είνε άνοικτιρμων
πρός τοιαύτας τών γερόντων όδύνας. Πολλάκις ένέπαιζεν αύτόν σκληρότατα, ένώπιόν του.
Ήσθάνετο έν τούτοις τά σφάλματά της, καί αϊ
επιτιμήσεις τού Ιω σ ή φ είχον ταράξει τήν συνείδησίν της πολύ περισσότερον ή δσον ένόμιζε
δυνατόν. Διετέλει έν τή περιόδω έκείνη τού δι
σταγμού, καθ’ ήν γυνή τις δύναται νά σωθή έξ
ολισθήματος διά μεταβολής οΐασδήποτε, άπομακρύνσεως, κινήσεως, διασκεδάσεων κοσμικών,
— ά λ λ ’ οΰδέν τούτων είχεν ή ταλαίπωρος ’Ε 
λευθερία. ’Ενόσω έζη δ σύζυγός της, ήτο κατα
δικασμένη νά ζή έκεί, κωφαίνομένη ύπό τοϋ πλα
ταγίσματος τών τροχών τού μύλου, κ’ έχουσα
πρό τών οφθαλμών της τούς αυτούς έκείνους κκλαμώνας, τούς αύτούς άγρούς, πλήρεις σφενδάμνων καί αμπέλων, τήν αύτήν έκείνην λευκήν
δδόν, άφανιζομένην πέραν τώναίγείρων, ούδεν δέ
άλλο δυνάμενον νά διασκεδάση τούς λογισμού;
της καί νά τήν κάμη νά λησμονήση τόν ώραΐον
έραστήν, τον κατοεκούντα πέραν έκει έπί τού
λόφου, έντος τού γηραιού μεγάρου.
"Ωρας μακράς έμενε θεωμένη τό μέρος όπου
εκείνος έζη. Καί δέν ήτο καν έκεϊ αύτός τήν
ώραν έκείνην. Είχεν άπέλθει εις τήν έν Βενδραμίνω σιταγοράν, κ’ έμελλε νά μείνη έκεί δύο η 
μέρας. Ά λ λ ’ ενθυμείτο ή γυνή Ιν έκστάσει τάς
παρά τον ποταμόν συνεντεύξεις των, τάς ώρας
άς είχον διατρίψει εντός τοϋ κήπου τής έπαύλεως,
τάς γοητευτικός έσπέρας, καθ’ άς ε'τρεχεν εί;
προϋπάντησίν του, έγείρουσα τάς λαμπυρίδας διά
τών βημάτων της.
Έκλελυμένη, κατάκοπος καί ανήσυχος, είχε
κατακλιθή έν τώ σκότει,δτε οί κώδωνες έσήμαινον τήν πρώτην λειτουργίαν. Μόλις δέ είχεν ά ποκοιμηθή εις ΰπνον βαρύν καί πλήρη ονείρων,
καθ’ δν έβλεπε τόν έραστήν της τείνοντα πρός
αυτήν τάς άγκάλας καί ψιθυρίζοντα τρυφερούς
καί περιπαθείς λόγους.
Έ κειτο ένδεδυμένη έπί τής κλίνης της, δτ*
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οί τού μύλου τήν αφύπνισαν φωνοϋντες πρό τής
θύρας τοϋ δωματίου της :
— Κυρά, κυρά I σή κ ω ! Σκότωσαν τόν αφέν
τ η . · τόν έχουν ’ξαπλωμένο εις τήν
εκκλησία!
Ώνειρεύετο τήν στιγμήν έκείνην τόν Φάλκον,
κ’ ένόμιζεν δτι ήσθάνετο έτι τ ά φιλήματά του
έπί τών χειλέων τη ;, δτε αΐ κραυγαί αΰται έπληξαν τάς αισθήσεις .της μετά τών πρώτων
άκτίνων τής αυγής.
Άνεπήδησεν ευθύς, κατέβη, καί άποσπωμένη
τών χειρών, αϊτινες ήθελον νά τήν κρατήσωσιν, ε·
δραμεν εκτός έαυτής πρό'; τήν εκκλησίαν.
— ’Αλήθεια είνε, αλήθεια; έφώνησε πρός τον
’Ιωσήφ, κ ά τω /ρ α ε'χουσα τά χείλη καί τρέμουσα
δλη. "
Ό ’Ιωσήφ ήτένισεν έπ’ αύτην μακρον έταστικόν βλέμμα, είτα δέ, ούδέν είπών, άπέσυρε το
ύφασμα δπερ έκάλυπτε τήν κεφαλήν τού νεκρού.
Τό ^ωμαλέον καί πλήρες ζ ω ή ; σώμα τής Ε 
λευθερίας κατέπεσε λιπόθυμον έπί τοϋ έδάφους.
Οί πρό τής θύρας συναθροισθέντες έθεώρουν αύτην
ύπόπτως καί άσπλάγχνως. Ούδείς ύπήρχε μεταξύ
αύτών δ μή θεωρών αύτήν ώ ; ε'νοχον τού φόνου,
ούδείς, πλήν τοϋ ’Ιωσήφ. ΙΙρό μικρού, άτενίσας
έπ’ αύτήν τό βλέμμα, είχεν αναγνωρίσει τήν άθωότητά της. Καλέσας δέ τήν Κάκιαν, άφήκεν
αύτην πλησίον τής ταλαιπώρου γυναικός, κ ε'κλεισε πρός τούς περιέργους την θύραν.
Οί χωρικοί έγόγγυζον καί άνηρώτων άλλήλους
διατί δ έφημέριος διέτκσσεν οΰτω τά πράγμ,ατα
ως άρχων. Τπήρχεν εκεί πρό τών οφθαλμών των
θέαμα, ούτινος άπλήστως άπήλαυον. ΙΙοίον αυ
τό; είχε δικαίωμα νά τού; τό άφαιρέσχι ;
— Τό ’ξεύρει, δτι αύτή είνε ε'νοχος, ε'λεγον
ταπεινή τή φωνή. θέλει^νά τής δώση καιρόν νά
συνίλθγ) και νά φτιάση τό πράγμα δπως τής ε’ρχεται βολικά.
Αίφνης ήκούσθη έπί τής δδού δπλων κλαγγή
καί ποδοβολητός ίππων- ήρχοντο οί χωροφύλα
κες. Είτα ήλθεν δ δήμαρχος καί τινες δημοτο
φύλακες τού χωρίου "Αγιος ’Αρθούρος, δπουήδρευεν
ό «ίρηνοδίκης καί εις δ ϋπήγετο δικαστικώς ή
Μάρκα. Έπήλθε ταραχή, θόρυβος, έδόθησαν
διαταγαί καί άντιδιαταγαί, έγεννήθη σύγκρουσις
εξουσιών, άνεμίχθησαν φωναί παράφωνοι, έρωτήματα καί επιφωνήματα, καί άπλώς είπείν δ έρεθισ;Λος έκορυφώθη.
Μετ’ ολίγον ε’νθυμήθησαν οί άνθρωποι τί είχε
πράςει τήν ημέραν έκείνην δ Ιωσήφ.
Η έορτή τών Ά γιων ’Αποστόλων ύπήρξεν ή Η-Ερα συμφοράς καί ταραχής, άλλά πάντα ταύτα
Είχον τό θέλγητρόν των διά τούς αγαθούς χωρι
κούς τής Μάρκας. Ά π ό πρωίας μέχρις έσπέρας
ξι/.ον περί τίνος νά δμιλώσιν όσω δέ φοβερωτέρα
ΐτο ή τραγιρδία, τοσούτω μάλ.λον έτροχίζοντο αί
γλώσσχι. Μόνη τού έφημερίου ή ψυχή έπασχεν.
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Ά μ α ίδών τό ε'ξαλλον βλέμμα τής Έλεϋθερίας,
οΰδέ σκιάν υποψίας διετήρησεν άλλ’ ήσθάνετο δτι
οϊ άλλοι πάντες ύπελάμβανον άναμφισβήτητον
τήν ενοχήν της. Αί πρός τόν σύζυγόν της έριδες
τής Ελευθερίας καί τό πρός τόν Φάλκον πάθος
της ήσαν εις π άντα; γνωστά’ τις δέ άλλος πλήν
αυτής είχε νά κερδήσ-β έκ τού θανάτου τοϋ συ
ζύγου τ η ς ; Τό χωρίον δλόκληρον δμοθύμως έξεφράζετο κατ’ αύτής. Αϊ γυναίκες ουδέποτε είχον
συγχωρήσει τό κάλλος της, οί δέ άνδρες έμνησικάκουν διά τάς πρό; αύτούς περιφρονήσεις της
καί τήν υπερηφάνειαν τού ήθους, δ ι’ ού άνέ τείνε
τήν κεφαλήν, ώσανεί ήτο βασίλισσα ή κοινή
τών Εκβολών τού Άρνου έπαίτις.
— "Οταν ήταν ελεύθερη, τήν άφιναν νά
κάνν) ο,τι ήθελε, ε'λεγε χαιρεκακούσα ή Κάκια’
τόρα πού κάθεται ’ς τό σκοτάδι, τήν πετροβο
λούν δλοι.
Καί ήταν έτοιμη νά τούς μιμηθή. Τήν ’Ελευ
θερίαν είχε πάντοτε θεωρήσει ώς αναιδές γύναιον,
δπερ ήρχετο πάσαν ώραν άσυστόλως νά δμιλή
πρός τόν π ά τερ -’Ιωσήφ, ώς άν ή έκκλησία καί
τό σκευοφυλάκιον ήσαν εργαστήρια ανοικτά εις
τόν τυχόντα.
Π ώ ; παρήλθεν ή άπαισία έκείνη ημέρα, πώς
κατώρθωσε νά έπαρκέση εις πάντα, δ Ίωσηφ ου
δέποτε τό ένόησε. Περί τό μεσονύκτιον, ένω ϊστα—
το έτι όρθιος, μη κατόρθωσα; νά ήσυχάση, κ εβάδιζεν άνω κάτω έν τ φ μ,ικρώ του θαλάμιρ,
κρατών τόν σταυρόν του, ήκουσε το ονομά του
προφερόμενον δι’ άνησύχου φωνής, καί θεωρήσας
διά τού παραθύρου είδε τόν Φαλκον Μελεγάρην
έπί τού ψαρού άφροσκεποϋς του ίππου.
—

Α λ ή θ εια ; αλήθεια; έφώνει δ Φάλκος.

— Μάλιστα ! δλα είν’ αλήθεια, άπήντησε,
καί ή φωνή του ήτο αυστηρά καί ψυχρά.
Ήγνόει, πόσον ήνιίχετο ίσως καί δ άνθρωπος
αύτός εις τό γενόμενον ε'γκλημα.
— Ά λ λ ’ είνε άθώα σάν τό πουλί! ύπέλαβεν
δ Φάλκος, δεικνύων γλαύκα ίπταμένην τήν στιγ
μήν έκείνην ύπέρ τάς κυπαρίσσους.
Ό ’Ιωσήφ έκλινε τήν κεφαλήν κ’ έξέτεινε τάς
χεΐράς του, άναστρέφων τάς παλάμας εις ένδειξιν παντελούς αμφιβολίας.
— Ε ίχα φύγει τήν νύκτα, νά π άγω ν’ α 
γοράσω ζ ώ α εις τήν πόλιν, είπεν δ νέος, καί ή
φωνή του κατέπινε λυγμούς. Είχα πάρει τόν
κ άτω δρόμον Δέν ήξιύρω τίποτε, θεέ μου, διατί
νά μήν εύρεθώ έδώ ; Δέν θά τήν συνελάμβαναν
έτσι εύκολα. . .
— Δέν θά κατώρθωνες τίποτε, άπήντησε ψυ_
χρώς δ ’Ιωσήφ. ’Αρκετά τήν έβλαψες έως τόρα,
προσέθηκε μετά στιγμ-ΐαίαν σιγήν.
Ό Φάλκος δέν ώργίσθη κατ’ αυτού διά τούς
λόγους τούτους. Ώλόλυζε, σφιγγών διά τών χει-
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ρών την άστράβην του έφιππίου του, διότι είχε
παραιτηθεί τους χαλινούς.
— Ποιος το έκαμεν α υ τό ; Ποιος νά τό έκαμε:
Είχε πολλούς εχθρούς. Ή τον σκληρός άνθρωπος!
έψιθύριζεν.
Ό ’Ιωσήφ έξέφρασε διά ’ χειρονομίας την άπ οθάρρυνσιν και την άπόγνωσίν του. Έθεώρει την
ώραίαν κεφαλήν τοϋ Φάλκου φωτιζομένην ύπό
τής σελήνης, καί οΐ οφθαλμοί του προσελάμβανον
παράδοξόν τινα έκφρασιν.
— Κατηραμένος ίερεύς, μ.έ παγωμένην καρδίαν I διενοήθη πικρώς 6 Φάλκος, καί στρέψας
άποτόμως τόν ίππον του άνεχώρησε προς τήν
έπαυλιν, άπόφασιν έχων νά τραπή αμέσως πρός
τόν Ά γιον ’Αρθούρον. Ειχεν ήδη παρέλθει τό
μεσονύκτιον, καί ούδένα θά κατώρθωνε νά ΐδη,
ούδέ νά ένεργήση τι ύπέρ αυτής, άλλ’ δ δρόμος
δν έσκόπει ητο κάν άνακούφισις. Δέν ήσθάνετο
την δύναμιν νά έπανέλθη ήσύχως εις τήν κατοι
κίαν του, ένώ ή γυνή ήν έλάτρευεν ήτο μόνη καί
άπελπις.
Π άσα ή χαρά, ήν ήθιλεν αίσθανθή ή καρδία
του, άν έμάνθανε τόν φυσικόν θάνατον τοϋ Τ ά σ σου, έσβέννυτο ύπό τής φρίκης τοϋ μοιραίου γε
γονότος, όπερ τού ε’στέρει τήν 'Ελευθερίαν καί
τήν ερριπτεν εντός φυλακής ύπό τήν κατηγορίαν
βδελυροϋ εγκλήματος.
Ούδ’ έπί στιγμήν τήν ένόμισεν ένοχον, άλλ'
ήξευρεν ότι άλλοι θά τήν έπεβάρυνον διά των
υποψιών των.
— “Ισως, έλεγε καθ’ εαυτόν, τό ζώον αύτό
έφονεύθη μόνος του, διά νά τήν ενοχοποιήσω καί
τήν χωρίσω
®μέ.
Ά λ λ ’ ήσθάνετο ένδομύχως οτι ή ιδέα αυτή
ήτο παραλογισμός. Ό Τάσσος Τασσίλος ήγάπα
τήν ζωήν· ήγάπ α τόν μύλον του, τά χρήματά
του, καί τήν κτήσιν γυναεκός τόσον ωραίας ώς ή
Ελευθερία. “Επειτα πώς ήτο δυνατόν ν’ αύτοκτονήσω τις πληττόμενος εις τόν ώ μον; Τοιουτο
τρόπως ήδύνατο νά κτυπήση γυνή ροιμαλέα
άλλά δειλή. Πλανώμενος έπί τοϋ ανδήρου του,
ένω παρεσκευάζετο άλλος ίππος, ήσθάνετο φρικίασιν. Δέν τήν ύπώπτευεν, ό χ ι ,... διόλου. Καί
όμως αόριστόν τι καί σκοτεινόν προαίσθημα συνεσκίαζεν ενίοτε έν τή μνήμω του τήν άκτινοβόλον καλλονήν τής έρωμ,ένης του.
Φρικαί υπήρξαν δι’ αυτόν αί μετά τήν έορτήν
των Ά γιω ν Α ποστόλων ήμέραι. Οί οφθαλμοί
του έ’γειναν άπλανεϊς, αί παρειαί του έκοιλάνθησαν, κ’ έφαίνετο γηράσκων έν πλήρει νεότητι.
Αί φοβεραί τοϋ νόμου διατυπώσεις ένηργήθησαν
μετά πάσης αύστηρότητος έν τώ ήρέμω χωρίω,
ούδενός φεισθεϊσαι. Ό σοι είχεν ίδεϊ ή ακούσει ή
μάθει τι ήρωτήθησαν, έπετιμήθησαν, ύπωπτεύθησαν. Καί αυτός ό πάτερ-Ίωσήφ υπεβλήθη εις
έπανειλημμένην άνάκρισιν κ’ έπετιμήθη αύστη -

ρώς ότι δέν άφήκε τό π τώ μ α κείμενον κ ατά χώραν μέχρι τής έλεύσεως της άνακρίσεως. Διηγήθη έν πάσω ειλικρίνεια ο ,τ ι έγνώριζεν, ά λ λ ’ οτε
ήρωτήθη περί των σχέσεων τοϋ δολοφονηθέντος
πρός τήν σύζυγόν του, έδίστασε, περιήλθεν εις άμηχανίαν καί εις αντιφάσεις μάλιστα, καί προύξένησεν εις τόν άνακριτήν τήν έντύπωσιν οτι έγνώριζε πλείονα ή έλεγε. Κατέβαλεν ύπερανθρώπους αγώνας όπως μεταδώσω καί εις άλλους τήν
περί τής άθωότητος τής Ελευθερίας πεποίΟησίν
του, άλλ’ άπέτυχεν οίκτρώς, καί ή έμπαθής αυ
τού ύπεράσπισις ηϋξησε "μάλιστα τάς κ α τ’ αυτής
ύποψίας.
Αποτέλεσμα των οϋτω γενομένων προανακρίσεων ύπήρξεν, ότι ή σύζυγος τού Τάσσου *Γασσίλου, δολοφονηθέντος τήν πρωίαν των Ά γιω ν ’Α 
ποστόλων, παρεδόθη εις προφυλάκισιν, διότι έκ
τών εξετάσεων προέκυψαν ένδείξεις κατ’ αυτής
ώς ήθικώς τουλάχιστον αυτουργού τού εγκλή
ματος.
Πάντες οί έκ τοϋ χωρίου κληθέντες όπως έρωτηθώσι περί αυτής, έλάλησαν έναντίον της, έκτός
τοϋ Φάλκου Μελεγάρη, τοϋ χα.Ιοϋ της, ούτινος
έπομένως ή μαρτυρία ήτο άσήμαντος, καί τοϋ
π άτερ-Ίωσήφ, ό’στις έν τούτοις ήτο ίερεύς. Ά λ λ ’
ό ανακριτής δέν ήγάπ α τούς ιερείς, καί όλίγην
είχε διάΟεσιν £νά λάβω ^π ’ °Ψιν τ^ν μαρτυρίαν
των, έστω καί ένορκον. Ά λ λ ω ς δέ ή συμπάθεια
τού ’Ιωσήφ πρός τήν ’ Ελευθερίαν, καί ή νευρική
άγιυνία ήν τοσοϋτον άφρόνως είχεν έπιδείξει ύπερασπίζων αύτήν, ένέφαινον προκατάληψιν μειοϋσαν
εντελώς τό κύρος τής καταθέσεώς του.
— Ήξεύρεις οτι είμαι άθώα ! Έφώνησεν έκείνη τήν ήμέραν καθ’ ήν συνελαυ,βάνετο, καί ό
’ Ιωσήφ άπήντησε δακρύων: — Τό πιστεύω· θά
έδιδα τήν ζωήν μου διά νά τό άποδείξω. Μίαν
στιγμήν σέ ύπώπτευσα, συγχώρησέ μ ε,. . . άλλά
μίαν στιγμήν μόνον. Είμαι βέβαιος ότι δέν βαρύ
νει έγκλημα τήν συνείδησίν σου, όσον βέβαιος
είμαι οτι ό ήλιος λάμπει εις τόν ουρανόν.
Ά λ λ ’ ή βεβαιότης αυτή, ήν οΰδεμία έστήριζεν
άπόδειξις ούδένα έπεισε. Τό γενικόν αίσθημα
τών χωρικών τής Μάρκας έλάλει κ α τ’ αυτής,
ώς καί ή πασίγνωστος ζηλοτυπία, ήτις είχε κα
ταναλώσει τάς τελευταίας ημέρας τού συζύγου
της. "Εκρινε λοιπόν ό ανακριτής, οτι τ ώ έπεβάλλετο νά διατά ξη τή ν προφυλάκισιν. Καί αύτό δέ
τό κάλλος τ ή ς ’ Ελευθερίας άπέβη εις όπλον έναν
τίον της. Έφαίνετο τόσον φυσικόν εις τούς κατη
γόρους της νά Θελήση γυνή ώραία καί νέα ν’ άπαλλαγή συζύγου σχεδόν γέροντος, δυσμόρφου,
απαιτητικού καί απεχθούς. Μάτην, έντελώς εις
μάτην, δ Φάλκος,σπαίρων έκ λύσσης καί οδύνης,
ώμοσεν εις όλους τούς άγιους ότι αί μ ετ' αυτής
σχέσεις του ήσαν έντελώς άθώαι. Ούδε’ις τόν έπίστευσε.
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— Πολύ καλά κάμνεις νά δμιλής τοιουτοτρό
πως,είπεν είρωνικώς ό δικαστής.
— Μά, Θεέ μου! διατί όχι, άφού λέγω τήν
άλήθειαν;
— Αύτό πάντοτε εϊνε άλήθεια, όταν δ έραστης
εινε τίμιος άνθρωπος, ύπέλαβεν έκεΐνος δυσπίστως
μειδιών.
Ουτω δέ, μή άκουσθέντων τών μόνων αυτής
υπερασπιστών, έτιμωρήθη οτι ήτο ώραιοτέρα καί
πλουσιωτέρα τών άλλων, καί μετηνέχθη εις
Βενδραμϊνον, όπως κρατηθή έν τή φυλακή, μ.έχρις ού, έννοεΐται, τό δικαστήριον άποφανθή περί
τής ένοχής της. Οί χωρικοί τής Μάρκας ήσαν
ευχαριστημένοι. Δέν ένόουν μόνον, πώς έχρειάζιτο
τόσας διατυπιόσεις ή δικαιοσύνη, διά νά καθα
ρίσω
πράγμα άπλούστατον, τό όποιον αύτοί
ε'βλεπον ορθιον εμπρός των, ώς τόν άλεκτρυόνα
τού κωδωνοστασίου των.
— Ποιός άλλος ήμποροϋσε νά τόν σκοτώσω.
έξω ά π ’ αύτήν ή τόν εραστήν τ η ς ; Ή ρώτων
άλλήλους, καί ούδείς άπήντα.
Τήν άπήγαγον λοιπόν οί χωροφύλακες, καί ή
Μάρκα δέν είδε πλέον εις τά παράθυρα τοϋ μ.ύλου τήν ώραίαν της κεφαλήν μέ τάς άργυράς
καρφίδας εις τούς βοστρύχους της. ουτε τ ά ζωη
ρά χρώματα τής έσθήτός της, κολπουμένης, ύπο
τοϋ φθινοπωρινού άνεμου, οτ’ έπήγαινε κ’ έκάθητο έπί τού λόφου ύπό τάς μεγάλας πεύκας.
Έ ν τώ μύλω έξηκολούθησεν ή έργασία ώς συ
νήθως, χάρις εις τόν αδελφόν τοϋ Τασσίλου, όστις
καί ζώντος τοϋ άδελφου του μετεϊχεν ήδη τών
κόπων καί τών κερδών. Ή ιστορία τού φόνου δεν
έπαυσεν άσχολούσα τάς γλώσσας, κατά τόν τρυ
γητόν καί μέχρι; αύτής τής συγκομιδής τών
έλαιών· άλλ’ ότε έπήλθον αί ψυχραί ήμέραι καί
αί μακραί νύκτες, έπαυσε βαθμηδόν αποτελούσα
τό κύριον μέλημα τοϋ χωρίου. Ούδείς ποτ’ έφαντάσθη ότι ήτο δυνατόν νά ύπάοχω αμφιβο
λία περί τής ένοχής τής άπούσης γυναικός, ούδέ
είπε καλόν τινα ύπέρ αύτής λόγον. Ούδείς ω κτειρε τήν έγκλειστον έντός ειρκτής νεότητά της,
καί τοι πάντες ώμολόγουν, ότι όπως δήποτε ητο
φυσικόν ίσως δ ,τι έπραξε. Οϊ συγγενείς της ησαν
πολύ πτωχοί ώστε νά τήν βοηθήσωσιν ή νά μ εταβώσιν εις Βενδραμϊνον. Μόλις δέ μετά πολλά;
ημέρας καί κατά τύχην μόνον έμαθον τό δυστύ
χημά της. Ούδέν ήδύναντο νά πράξωσιν ύπέρ
αύτής, ούδ’ άπεπειράθησαν κάν νά ένεργήσωσιν
ό,τι δήποτε. Ούδέποτ’ εκείνη είχεν άποστείλιι
εις άύτούς χρήματα τοϋ συζύγου της οσα έζήτουν,
καί τόρα οτ’ εύρίσκετο έν ανάγκη, — άς ξεμπερδεύση μόνη της, έλεγον, όπως είμπορεϊ. Έφρόντιζε πάντοτε διά τήν ένδυμασίαν της καί ποτέ
δι’ αύτούς. Τόρα νά ίδη, άν θά τήν βοηθήσουν
τά ώρχΐά της φορέματα. 'Οσάκις πτωχή τις
κόρη νυμφεύεται πλούσιον, ό πόθος τής έκ τούτου

ώφελείας δν αισθάνονται οί συγγενείς της τρέπε
ται ταχέως, άν μείνη αθεράπευτος, εις δυσμέ
νειαν πρός αύτήν. Τί ήθελε νά τρώγη αύτη λα γωόν καλομαγειρευμένον, ένώ εκείνοι μόλις είχον
νά μασήσωσιν έν κρόμμυον ή μικρόν τεμάχιον
αλιπάστου ιχθύος;
Είχεν έπιτραπή εις τόν εφημέριον τού άγιου
Βαρθολομαίου νά τήν έπισκεφθή δίς ή τρις ενώ
πιον τοϋ δεσμοφύλακος, ά λ λά δέν κατώρθωσεν ούτος άλλο ή νά κλαύση μ·“ ζή
έπαναλαμ,βάνων ότι τήν έπίστευεν έντελώς άθώαν. II μεταβο
λή ήν παρετήρησεν έπ’ αύτής τοσαύτην τώ έπροξένησεν όδυνηράν έντύπωσιν,ώστε μόλις ήδύ
νατο νά ομιλήση. Βλέπων αύτήν τόσον Ισχνήν
καί καταβεβλημενην, ήρώτα έαυτόν τί Οά τής
έχρησίμευε ν’ άνεγνωρίζετο ή άθωότης της, άν
μοϊρά της ήτο ν’ άπολέση τό κάλλος της καί νά
θράση ποό τής ώρας· καί αύτος δ έραστής της
εν θά έστρεφε πλέον νά τήν ίδη.
Βεβαίως ούτο; την ήγάπ α μέχρι παραφροσύνης·
άλλ’ ό ’Ιωσήφ,διά τής φυσική; εκείνης όξυδερκείας,
ήτις εις τού; λεπτοφυείς ανθρώπους άναπληροϊ
πολλάκις τήν πείραν τοϋ κόσμου, ήσθάνετο κχλλιστα ότι δ έρως τού Φάλκου δέν ήτο έξ εκείνων,
οϊτινες ανοίγονται εις τήν δοκιμασίαν τού χρόνου
καί τού σβεσθέντος κάλλους. "Ισως καί ή ’Ελευ
θερία τό ήσθάνετο ώς αύτός, καί δ λογισμός ούτος τήν ετυράννει πλειότερον τής ειρκτής,

Ϊ

("Επεται συνέχιιοι).
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ΙΣΤΟΡΙΚΑΙ ΣΕΛΙΔΕΣ
[Συνέχεια· "5ε προηγούαενον

φύλΧον.)

Α'
18 ΌχτωδρΙου — 31 //εχεμβρίου 1863.
"Α φ ιξις τοϋ Β χ σ ’. λ έω ς. — Υ π ο δ ο χ ή αΰτοΰ καί δρκωμ ο σ ια .— Σ χ η μ α τισ μ ό ς υπουργείου Β ο ύ λ γ α ρ η .— ’ Υ π ο 
γραφή τ ή ς περί ένώ σεω ς τ ή ς Έ π τα ν ή σ ου συνθήκης.
Ψ ή φ ισ μ α τ ή ς Σ υνελεύσεω ς κατά τώ ν μ ελ ώ ν τοϋ Υ 
πουργείου Μ ια ο ύ λ η .— 'Υ π ο υρ γική κ ρ ϊσ ις .— Ά ν τ ικ α τά σ τα σ ις τοϋ υπουργού τώ ν Σ τρ α τιω τικ ώ ν.

Τήν 18ην Όκτιυβρίου 1 86 3, ώραν 4ην τήί
πρωίας, δ φερων τόν Βασιλέα Γεώργιον Α ’ άτμοδρόμων «ή Ε λ λ ά ς » άφίκετο έμπροσθεν τού
λιι/.ένος τοϋ Πειραιώς. Τόν άτμοδρόμονα συνώδευον δύο μεγάλα πολεμικά πλοία, εν άγγλικόν,
φέρον τόν υποναύαρχον Γιελβερτών, καί έν γαλ
λικόν φέρον τόν υποναύαρχον ‘Ερβινγέμ. Η άγI γελία τής άφίξεως τού Βασίλειος ήλέκτρισε τόν
| λαόν τή ς πρωτευούσης, καί έν άκαρεϊ συνήλθον ό
| τε στρατός καί ή έθνοφυλακή, πολΐται δέ πάσης
[ τάξεως καί ηλικίας συνέρρεον έπί τ-ής άγούσης
I εις Πειραιά δδοϋ οί μέν πεζή, οί δέ έποχούμενοι.
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Τήν 7ην ώραν π . μ. έπέβη του άτμοδρόμονος
■ή προς ύπχντησιν τοϋ Βασιλέως έκλεχθεϊσα πεν
ταμελής Επιτροπή της Εθνικής Συνελεύσεως,
καί έπέδωκε τό τής ορκοδοσίας καί των δικαι
ωμάτων τοϋ Βασιλέως ψήφισμα. Ό Βασιλεύς
έδέχθη αμέσως τήν επιτροπήν, καί έκάλεσεν αυ
τήν εις το άριστον. Μετά τούτο έπέβη τοϋ ά 
τμοδρόμονος ή Προσωρινή Κυβέρνησις, καί προσεφώνησε τ φ Βασιλεϊ διά τοϋ επί τών ’Εσωτερικών
'Υπουργού. Ό Βασιλεύς, εύχαριστήσας,παρέδωκεν εις τήν Κυβέρνηση» αντίτυπα τής προκηρύ
ξε ις του πρός τόν ελληνικόν λαόν, τήν δε ΙΟην
ώραν π. μ. ό άτμοδρόμων κατέπλευσεν εις τόν
λιμένα. Τήν είσοδον ¿χαιρέτισαν άπαντα τα εν
τ φ λιμένι πολεμικά πλοία δι' 1 0 1 κανονοβολισμών, ό δ ’ άτμοδρόμων άντεχαιρέτησεν έκάστην
τών ξένων σημαιών. Οί ναϋται από τών κεραιών,
καί δ κ ατά τό παράλιον συνωθούμενος λαός έζη τωκραύγαζον ένθουσιωδώς.
Ό Βασιλεύς έξήλθεν εις τήν προκυμαίαν φέρων στολήν άντισυνταγματάρχου τής ’Εθνοφυλα
κής. Έ π ί τής αποβάθρας ύπεδέχθησαν αυτόν ό
Πρόεδρος τής Συνελεύσεως Αριστείδης Μωραϊτ ίν η ς ^ πρώην Πρόεδρος τής Προσωρινής Κυβερνήσεως Αημήτριος Γ. ΒούΛγαρης, ό Κωνσταν
τίνος Κανάρης, καί πλείστοι άλλοι πληρεξούσιοι.
Ό Πρόεδρος τής Συνελεύσεως απήγγειλε προσ
φώνηση», δ δε Βασιλεύς, εύχαριστήσας, άνέβη εις
τήν ύπό τού Δήμου τοϋ Πειραιώς παρεσκευασμένην εξέδραν, όπου δ Δήμαρχος Πειραιώς^ουκάς·
'ΡάΑ.Ιης άνέγνωσε προσλαλιάν. Ακολούθως δ
Βασιλεύς είσήλθεν εν τ φ μέσφ ζωηροτάτων ά νευφημιών εις τήν άμαξαν, εχων Ιξ εύωνύμων
μέν τόν Πρόεδρον τής Συνελεύσεως,απέναντι δέ
αύτού τόν Πρόεδρον τού Υπουργείου Βενιζέλον
'Ρούφον· Τήν Βασιλικήν άμαξαν, άνερχομένην εις
’Αθήνας, συνώδευσε πεζή μέν μέγα πλήθος λαού
άνευφημούντος, έφ’αμαξών δέ πάντες οί έν τέλει.
Περί τήν ένδεκάτην καί ήμίσειαν έφθασεν δ Β α 
σιλεύς εις τήν άνεγερθεΐσαν παρά τήν είσοδον τής
πρωτευούσης, έν είδη προπυλαίων, αψίδα, δπου
δ Δήμαρχος ’Αθηναίων, περιστοιχούμενος ύπό
τών Δημοτικών Συμβούλων καί άλλων έγκριτων,
δημοτών, προσέφερετφ Βασιλεϊ δύο χρυσάς κλεΐς
τής Άκροπόλεως, καί προσεφώνησε καταλλήλως.
’Ακολούθως τ ά κοράσια τής πρώτης δημοτικής
σχολής, μυρτοστεφή καί λευχειμονοϋντα, εψαλον
ϋμνον βασιλικόν, καί προσέφερον τφ βασιλεϊ στέ
φανον έξ άνθέων. Μετά ταύτα ή συνοδεία μετέβη διά τών δδών Πειραιώς, Αιόλου, καί Έρμοϋ,
εί; τόν Μητροπολιτικόγ'Ναόν, παρατεταγμένων
εκατέρωθεν τής τε έθνοφυλακής καί τοϋ στρατού,
καί άνευφημούντος ένθουσιωδώς τού λαού, καί
τών έπί τών πολυκόσμων εξωστών καί παραθύ
ρων ίσταμένων. Εις τά προπύλαια τής Μητροπόλεως ύπεδέξατο τόν Βασιλέα δ Μητροπολίτης καί

Πρόεδρος τής Ίεράς Συνόδου μετά τών μελών
αύτής καί τού λοιπού κλήρου, μετά μακράν δέ
προσφώνησιν τοϋ Μητροπολίτου έψάλη έν τφ
ναφ δοξολογία, εις ήν παρήσαν, πλήν τών πλη
ρεξουσίων καί τών έν τέλει, καί άπαντα τ ά μέ
λη τού διπλωματικού Σ ώ μ α τος. Μετά τήν δο
ξολογίαν, δ Βασιλεύς μετέβη εις τά άνάκτορα διά
τής 'Ερμαϊκής δδού,έξελθών δέ εις τόν έξώστην
ηύχαρίστησε τόν άνευφημούντα λαόν. Τά εσπέ
ρας έγένετο γενική φωταψία, έξελθόντα δέ πεζή
τον Βασιλέα παρηκολούθει καί άνευφήμει δ λαός.
Τήν δ ’ επιούσαν έπορεύθη δ Βασιλεύς, έν με
γάλη παρατάξει, εις τήν ’Εθνικήν Συνέλευσιν,
συνοδευόμ,ενος ύπό τού παρ’ αϋτφ διωρισμένου
Συμβούλου Κόμητος Σπόνεκ, καί ώμοσε τόν ψηφισθέντα όρκον.
Τ ά ς δ ’ άκολούθους ημέρας δ Βασιλεύς ίπεθεώρησε τήν έθνοφυλακήν καί τόν έν τή πρωτευούση
στρατόν, καί έδέχθη έν τοϊς άνακτόροις τάς έπιτροπάς τής Συνελεύσεως, άπάσας τάς Ά ρ χ ά ς,
τούς άξιωματικούς τού στρατού, τούς Καθηγητάς
καί άνωτέρους υπαλλήλους, τό προσωπικόν τών
Δικαστηρίων καί πλεΐστα άλ λα σωματεϊα.
Μετά παρέλευσιν τών έορτών τής ύποδοχής,
έγένετο σκέψις περί σχηματισμού Κυβερνήσεως,
έκρίθη δέ ύπό τού Κόμητος Σπόνεκ ώς όρθότερον
νά άνατεθή δ σχηματισμός τοϋ πρώτου ύπουργείου τής νέας Βασιλείας εις τόν Δημήτριον Γ .
Βούλγαρην, τό μέν διότι ύπήρξε Πρόεδρος τής
Προσωρινής Κυβερνήσεως τήν ΙΟην ’Οκτωβρίου,
τό δέ διότι, έν πάση περιπτώσει, συμφέρον ήτο
νά έξοφληθή τό ταχύτερον, άφ' ού πάντως έμελλε
νά περιέλθη εις τήν πρωθυπουργίαν. ’Επομένως
άνετέθη τή 2 3 η ’Οκτωβρίου εις τον Βούλγαρην
δ σχηματισμός Υπουργείου, χωρίς νά γίνη αύτφ
ούδεμία ύπόδειξίς. "Α μα λαβών τήν εντολήν, ό
Βούλγαρης άπετάθη διαδοχικώς πρός τόν Ζηνό
βιον Βάλβην, τόν Διομήδην Κυριάκού, τόν Κανάρην καί τόν Ζαΐμην, άλλά δέν ήδυνήθη νά
συνεννοηθή μ ετ’ ούδενός έξ αυτών, τών μέν δύο
πρώτων άποποιήθέντων, έπί τή έλπίδι ίσως μ εταγενεστέρας πρωθυπουργίας, τού δέ Κανάρη ά παιτήσαντος ώς συνυπουργούς τόν υιόν αύτοϋ, τόν
Κουμουνδοϋρον καί τόν Κοτζιαν, τοϋ δέ Ζαΐμη
άπαιτήσαντος ώς συνυπουργόν καί τόν Θεόδωρον
Δηλιγιάννην. Τ ά προσκόμματα τα ύ τα ουδόλως
δυσηρέστησαν τόν Βούλγαρην, δστις έπροτίμα νά
σχηματίση ύπουργεϊον αποκλειστικόν, χωρίς δμως
νά άποδοθή αύ τφ ή μομφή, δτι δέν έζήτησε τήν
σύμπραξιν καί άλλων πολιτικών άνδρών. ' 'Επο
μένως παρουσίασε τ φ Βασιλεϊ, παρόντος καί τοϋ
Κόμητος Σπόνεκ, κατάλογον αποκλειστικού έκ
φίλων αυτού ύπουργείου, οστις έγένετο δεκτός
άνευ ούδεμιάς παρατηρήσεως, τή δέ 25η 'Οκτω
βρίου εδωκε τόν νενομισμένον δρκον τό νέον ύπουργεΐον, συγκείμενον έκ τού Απμητρίου Γ . ΒονΑ-
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γαρη, “>ί Προέδρου τού υπουργικού Συμβουλίου
κ α ί 'Υπουργού τών ’Εσωτερικών, Πέτρου Α. Αε.¡ηγιάννη, ώς 'Υπουργού τών ’ Εξωτερικών, Ά δ .
ΑιαμαντοπούΛου, ώς 'Υπουργού τής Δικαιοσύνης
καί προσωρινώς έπί τών Ναυτικών, 'Αθανασίου
ΠετσάΛη, ώς Υπουργού τών ’Εκκλησιαστικών
καί τής Δημοσίας Έκπαιδεύσεως, ΑημητρΙου
Αράσου, ώς 'Υπουργού τών Οικονομικών, καί
ΑεωνΙδα Σμά.έενιτζ, ώς 'Υπουργού τών Σ τρα

τήν πρότασιν τού Νικολάου Σαριπόλου περί άνακλήσεως τοϋ ψηφίσματος, δι' ού είχε καταδικά
σει τά μέλη τοϋ πρώην ύπουργείου Μιαούλη ε'.ς
δεκαετή στέρησιν τών πολιτικών αύτών δικαιω
μάτων· οτε δέ τήν έπιούσαν παρουσιάσθη είς τόν
Βασιλέα ή έπιτροπή τής Συνελεύσεως, ή κληρωθεϊσα όπως συλλυπηθή αύτφ έπί τφ θανάτω τοϋ
Βασιλέως τής Δανίας Φριδερίκου, ό Βασιλεύς,
ρ.ετά τήν ε’κφρασιν τών ευχαριστιών του, προσέθηκεν ότι πολύ ¿λύπησαν αύτόν αί έν τη συνετιωτικών.
λεύσει
σκηναί τής προτεραίας, ότι τό κ ατά τοϋ
Τό νέον Ύπουργεϊον έςέδωκε προκήρυξιν πρός
'Υπουργείου
Μιαούλη ψήφισμα έπροξένησεν καθ’
τόν έλληνικόν λαόν, παρουσιάσθη δέ τήν 28ην
όλην τήν Ευρώπην λίαν δυσάρεστον έντύπωσιν,
’Οκτωβρίου εις τήν ’Εθνικήν Συνέλευσιν καί έπεκαί ότι καλάν θά ήτο έάν ή Συνέλευσις έλάμβανε
καλίσθη διά τοϋ Πρωθυπουργού τήν συνδρομήν
τήν πρωτοβουλίαν τής άνακλήσεώς του· οί λόγοι
αύτής απρος παγίωσιν μιας τάζε ως πραγμά
των χ.Ιονισθείσης ώς έχ τών μεγάλων εν τω ούτοι τοϋ Βασιλέως, δεαδοθέντες αμέσως ¿θορύ
τόπω συμβάντων, χαΐ προπαρασχευήν τής όδοϋ, βησαν καθ' ύπερβολήν τάς έπαναστατικάς μερί
δας, ό δε Πρόεδρος τής Συνελεύσεως δέν έκρινε
εις ήν ή νέα δυναστεία ήθε.Ιε χρησιμοποιήσει
τάς πατριχάς αύτής διαθέσεις ύπ'ερ τής φΜης φρόνιμον νά ανακοίνωση αύτούς εις τήν Συνέλευ
ΠατρΙδοςη. Ή Συνέλευσις ήκουσεν εύμενώς τήν ση» συνεδριάζουσαν, άλλά καλέσας κ α τ’ ίδιαν ένα
έκαστον τών κομματαρχών έκοινοποίησεν αύτοϊς
δμιλίαν τοϋ Πρωθυπουργού, προέβη δέ κατόπιν
τά ύπό τού Βασιλέως ρηθέντα, καί έζήτησεν ά εις τήν εκλογήν τοϋ Προέδρου αύτής διά τόν
πάντησιν. "Απαντες έκτος τοϋ Βούλγαρη, άπήνμήνα Νοέμβριον, καί έξελέξατο ώς τοιοϋτον τόν
τησαν ότι δέν έχουσι δυσκολίαν νά ψηφίσωσι τήν
Ίωάννην Μεσσηνέζην διά ψήφων 148, έπιλαχόνάνάκλησιν τού ψηφίσματος, ό δέ Βούλγαρης ά τος τού Ζηνοβίου Β άλβη διά ψήφων 113.
πήντησεν ότι ήθελεν ίδεϊ τόν Κόμητα Σπόνεκ,
Έ ν τούτοις ή Βουλή τής Έπτανήσου, κληθεΐκαί ανακοινώσει αύτφ απευθείας τήν γνώμην του.
σα έπί τούτω, ¿ψήφισε τήν μετά τής 'Ελλάδος
Λ αβών τφόντι μακράν συνέντευξη» μετά τού Κό
ενωσιν, άνεβλήθη δέ αμέσως έπί εξ μήνας ύπό
μητος Σπόνεκ, παρετήρησεν αύτφ οτε ή στιγμή
τού Άρμοστού όπως μή δυνηθή νά ψηφίση άλουδόλως ήτο κατάλληλος όποις προβή ή Συνέλας αποφάσεις, έπηοεαζούσας τούς όρους τής παλευσις εις τοιοϋτο μέτρον, διότι τά πνεύματα διραχωρήσεως. Κ α τά τής αναβολής ταύτης δ ια ετέλουν είσέτι λίαν εξημμένα, τά πάθη κοχλάμαρτυρήθησαν έντόνως οί Βουλευταί τής Έ π τ α 
ζοντα, ή δέ άνάκλησις τού ψηφίσματος ήδύνατο
νήσου. Τήν δέ 2αν Νοεμβρίου ύπεγράφη έν Λοννά έχη ολέθριους συνεπείας, παρέστησε δέ τήν
δίνω μεταξύ ’ Αγγλίας, Γαλλίας, Ρωσσίας, Αυ
ανάγκην τοϋ νά άναβληθή έπί τινα καιρόν ή έκστρίας, καί Πρωσσίας ή περί άρσεως τής ’Α γ
πλήρωσις τής επιθυμίας τοϋ Βασιλέως. Ό Κ ό
γλικής προστασίας Συνθήκη, πριν ή άφιχθή έκεϊσε
μης Σπόνεκ, μή τολμήσας νά έπιμείνη, έδέχθη
δ εκτάκτως άποσταλείς ύπό τής έλληνικής Κυ
τήν αναβολήν· άλλά τό έπεισόδιον τούτο ¿ψύχρα
βερνήσεως πρός ύπογραφήν τής μεταξύ 'Ελλάδος
νε τάς μεταξύ τοϋ Βούλγαρη καί τής Αυλής σχέ
’Αγγλίας, Γαλλίας, καί 'Ρωσσίας περί ένώσεως
σεις, δέν έβράδυνε δέ νά λάβη ή ψυχρότης α ϋ Συνθήκης Χαρίλαος Τρικούπης. Ή αποστολή τοϋ
τη μ-εγαλειτέρας διαστάσεις έκ τής έξής αιτίας.
Χαριλάου Τρικούπη κατέστη έπομένως δυσχερεΉ άναδιοργάνωσις τού στρατού, οΰτινος ή πει
στάτη, διότι ε”δει νά κατορθώση τήν πρός τό
θαρχία διετέλει είς έκλυση έπεβάλλετο έπειγόνσυμφέρον τής 'Ελλάδος τροποποίηση όρων τινών
τως, πρός έδραίωσιν τής δημοσίας τάξεως καί
μετά τήν συνομολόγησιν αυτών, όπερ καί επέτυχε
ασφαλείας, έκρίθη δέ ύπό τοϋ Κόμητος Σπόνεκ
κατόπιν μακρών καί έπιπόνων διαπραγματεύσεων.
λίαν επικίνδυνον τό ν’ άφεθή ή τακτοποίησις
Έν τ φ μεταξύ τούτω ύπεβλήθη ύπό τού πλη
αΰτη καί ή τοποθέτησις τών σωματαρχών είς το
ρεξουσίου Άνδρου ’Εμπειρικού πρότασις περί δια
πιεζόμενον ύπό τής πολυκυμάντου έθνικής Συνε
κοπής τών έργασιών τής εθνικής Συνελεύσεως
λεύσεως, καί τών έν αυτή στρατιωτικών πλη
μέχρι τής 1 Φεβρουάριου όπως δοθή καιρός νά
ρεξουσίων, ύπουργεϊον τού Βούλγαρη· καλέσας έ
προσέλθωσι καί οί πληρεξούσιοι τής Έπτανήσου,
πομένως είς ιδιαιτέραν συνέντευξη» τόν 'Υπουρ
καί περί παύσεως έν πάση περιπτώσει τής χογόν τών Στρατιωτικών,ήλθε μετ’ αυτού είς εξη
ρηγουμένης εις τούς πληρεξουσίους άποζημιώσεως
γήσεις έπί τού αντικειμένου τούτου, καί έλαβε
μέχρι τής προσελεύσεως τών Πληρεξουσίων τής
τήν διαβεβαίωσην ότι ήθελον κανονισθή τά τού
Έπτανήσου. Τήν πρότασιν ταύτην άπέρριψε θοστρατού δπωςέπεθύμει ό βασιλεύς πρός τό συμφέ
ρυβωδώς ή Συνέλευσις, μετά μεγίστου δέ ωσαύ
ρον τής τάξεως καί τής πειθαρχίας. Συνεφωνήθη
τως θορύβου καί διαπληκτισμών άπέρριψε καί
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έπομένως νά έργχσθή δ ' Γπουργός άμερολήπτως
καί άπαθώς μετά τού υποστρατήγου Χάν εις τήν
τοποθέτησιν των σωματαρχών καί των άλλων
βαθμοφόρων του στρατού, νά ύποβάλη τό απο
τέλεσμα τής εργασίας ταύτη ; εις τό 'Τπουργικόν
Συμβούλιον, νά μη δεχθή ούδεμίαν επ’ αύτού
τροποποίησιν, εν περιπτώσει δέ άντιστάσεω; τού
Υπουργικού Συμβουλίου νά πχραιτηθή· ή παραίτησις αΰτη ήθελεν επιφέρει υπουργικήν κρίσιν,
6 Βασιλεύ; ήθελεν χποφανθή δτι συμμερίζεται τήν
γνώμην τού Υπουργού τών Στρατιωτικών, καί
δέν ήθελε δεχθή τήν παρχίτησιν αύτού, συνεπεία
δέ τούτου δ Βούλγαρη; ήθελεν άναγκασθή νά
ύποβά,λη τήν παρχίτησιν δλοκλήρου τού Ύπουργείου. Τό σχέδιον τούτο ε’ξετελέσθη κατά γράμ
μα· δ Βούλγαρη; άπέκρουσεν έν τφ 'Γπουργικω
Συμβουλίω τήν τοποθέτησιν σωματαρχών τινων,
θεωρουμένων ώς οθωηστων, δ δέ Σμόλενιτζ, μή
λαβών ύπ’ δψιν τάς αντιρρήσεις,ΰπέβχλε τήν ερ
γασίαν του εις τήν υπογραφήν τού Βασιλέως.
"Α μ α έκοινοποιήθησαν τά Δ ια τάγ μ α τα έκινήθη
σφοδρώς ή χολή τών λεγομένων τότε e n a r a a r a τώκ, καί άθρόοι συνέορεον εί; τήν οικίαν τού Βούλ
γαρη, διαμαρτυρόμενοι, καί άπαιτούντες τήν πτώτ
σιν τού Υπουργού τών Στρατιωτικών καί τήν
άνάκλησιν τών γενομένων τοποθετήσεων. Ό Βούλ
γαρη; ένέδωκεν εις τάς απαιτήσεις των, καί έζήτησε τήν παύσιν τού Σμόλενιτζ,δστις, πληροφορηθείς τούτο, έσπευσε νά πίμψη τήν παρχίτησίν του· ά λ λ ’ δ Βασιλεύς κατά τά προσυμφωνηθέντα δέν έδέχθη τήν παρχίτησιν, δπερ ήνάγκχσε τον Βούλγαρην νά ϋποβχλη τήν παρχίτησιν
δλοκλήρου τού Υπουργείου. Ό Σπόνεκ άπεπειράθη τότε διά μυστικών διαπραγματεύσεων τόν
σχηματισμόν Υπουργείου ύπά τήν προεδρείαν τού
Θρασυβούλου Ζαίμη, άλλ’ άπέτυχε, μή δυνηθέντος τού Ζαίμη νά σχηματίση Ύπουργείον στερκτόν τη Εθνική Συνελεύσει. Μετά τήν αποτυ
χίαν ταύτην, δ Ζαίμη; έμεσολαβησεν όπως συμβιβάση τόν Βούλγαρην μετά τής Αύλή;, καί δ
μέν Σμόλενιτζ αντικατέστη τή 17 Δεκεμβρίου
ύπό τού ταγματάρχου τού Μηχανικού Βασιλείου
Πετιιαεζά, δ δέ νέος Υπουργός τών Σ τρατιω τι
κών έδέχθη ύπό τόν όρον τού νά μή μεταβληθώσιν ούδέ κ ατά κεραίαν αί γενόμενχι ύπό τού
Σμόλενιτζ τοποθετήσει;.
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Εύαρεστον ταξείδιον θεωρείται κοινώς τό εν ώρα
έαρο; ή θέρους, επί λείου πελάγους, ύπο στερέω
μα διαρκώς αίθριον, μέ άνεμον μόλις πνεοντα
καί κύματα ύποτεταγμένα εις τής γαλήνης τό
σκήπτρον. Καί άναμφιβόλως οι δροι οΰτοι δέν
είνε αξιοκαταφρόνητοι. Ύ πό τοιαύτας συνθήκας
σάς συνιστώ νά κάμετε κ α τ’ Απρίλιον ή Μάΐον
τόν διάπλουν τού Εύβοϊκοΰ κόλπου. Δεΐπνον επί
τού καταστρώματος παρά τήν Στυλίδα, περί
ουσμάς ήλιου, ένω άπλούνται επί τών κυμάτων
τής θαλασσής τά τελευταία κύματα τού κατά
μικρόν έκλείποντος φωτός τή ; ημέρας καί περι
βάλλεται μανδύαν σκιάς ή ξηρά, ένφ συσκοτάζεται βαθμηδόν τών άλσών τής Εύβοιας ή πρά
σινη άποψις καί άμαυρούνται κατ’ ολίγον τών
φθιωτικών πέραν όρέων αί ύποκύανοι γραμμαί,
είνε άπόλαυσις έξ εκείνων ά ; σπανίως δύναταί
τις νά δοκιμάση. Δέν είνε όμως βεβαίως τούτο
καί τό μόνον εύαρέστου ταξειδιου είδος. Εις όσους
δέν έχουν ασθενικού; τού; μύς ή τό πνεύμα, εις
εκείνους οίτινες δέν τρέμουν πάρα πολύ πρός ψύ
χος χειμώνος ή ένδεχομένου τυχόν κινδύνου φό
βον, εις εκείνους ών δ στόμαχος δέν παρακολου
θεί εύκόλως τού φέροντος αύτούς σκάφους τούς
κλυδωνισμούς, επιφυλάσσει καί άλλας, όλιγώτερον ίσως γλυκείας, άλλά πολύ μάλλον έπιβαλλούσα; καί αγρίως ωραίας καλλονάς τού ύγρού
στοιχείου ή διάσχισις καί έν έτέρα παρά τήν θε
ρινήν εποχή. Μονοτόνου γαλήνη; και πληκτικώς
καθαρού στερεώματος δέν είνε πολύ γραφικώτερος ούρανός αίφνης μέλας ή θάλασσα έν απειλή
όγκουμένη ή πυκνή έπί τού δρίζοντος συσσώρευσις νεφελών άς έξοιδαίνει άδηλος όργή ή παλη
ανέμου άγωνιώντος ν’ άνακόψη έπειγομένου πλοίου
δρόμον ; Διέβην άλ.λοτε τόν Μαλέαν έν νυκτί δεινής τρικυμίας, τών ιστών τριζόντων καί
τών καρχησίων ωρυόμενων καί συριττόντων τών
κάλ.ων καί τού σκάφους δλου, έφ’ ού έπέβαινον,
φρίσσοντος ύπό τήν καταιγίδα ώς νά ένείχε ζωήν
καί νά ήσθάνετο καί νά ήλγει καί νά έκινείτο
οχι ύπείκον εις τής έ'λικος μόνον τήν ώθησιν άλ
λά καί ώς εξ ίδιας αύτού θελήσεως νά προχωρήση έκβιάζον τού; δυσυπερβλήτους φραγμούς, ου;
άνήγειρον αύτφ αλμυρού ϋ δατο; βουνά, ακάθε
κτος βορρά πνοή, πόντος έν μανίιγ. Καί είχα τό
θάρρος νά παρακολουθήσω τήν διαμάχην ταύτην,
μόλις κρατούμενος πάση δυνάμει από χονδρού
παρά τό πηδάλιον σχοινιού, ριγών ύπό βαρύτατον
ναυτικόν μανδύαν, ανάρπαστος ύπό τού άνεμου,
άγων λευκήν νύκτα αγρυπνίας. Κυριολεκτικώς
δέ Λιυχή* νύκτα έφαίνετο άγουσα καί όλη ή φύσις.Κατάλευκος δ ούρανός ύπό τό φέγγος θαυμασίας πανσελήνου.Κατάλευκος ή θάλασσα έξ άφρού.

Επανέρχομαι έκ θελκτικωτάτου ταξειδίου.
Αν καί δ χαρακτηρισμός αύτού ώς θελκτικού
Νέφη έπί τού δρίζοντος,κανέν,είμή τινα άραχνοϋδέν είνε ισως κυριολεξία, ύπό τήν έννοιαν τούφή,λευκά καί α ύ τ ά . Ά λ λ ' ύπό τόν λευκόν του ά λάχιστον ήτις αποδίδεται συνήθως εί; τό έπίθετον αυτο, προκειμένου περί θαλασσίων εκδρομών. [ φρόν άνάστατον δλον τό πέλαγος ε'λεγες ώρμα ά-
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κατάσχετον νά έξέλθη τών δρίων αύτού . Ά λ λ ά ζο
φερά ώρθούτο τού τρομερού ακρωτηρίου ή κατατομή,
παρεντιθεμένη εις τό μέσον καί άνακόπτουσα τήν
πορείαν ήν ήκολούθει τό αΰθαδες πλοϊον, δπερ
μόνον αύτό έκ δεκαπέντε άλλοιν καταφυγόντων
πρό τού εμφανούς κινδύνου εις τόν γείτονα λιμέ
να τών Βοιών έπέμενε νά διέλθη, καί προέβαινεν
άπτόητον καί διεγράφετο ώς μικρόν μέλαν σημεϊον άπολωλός έν τή φοβερά αύτή λευκότητι,
ήτις έφαίνετο ώς νά τό έσαβάνου. Ά λ λ ’ έβόα
άπό τών βράχων αύτού καταφερόμενος ό βορράς
καί έρρίπτετο έπί τού πόντου καί άνεκύκα αύτόν
έκ τών έγκάτων καί κατεσπάρασσεν αύτόν καί
έφευγεν έπειτα μακράν βάλλων όξύν καί θρηνώδη
μυκηθμόν, έν ω έλεγες δτι περιείχοντο μυρίαι άμα
βρυνταί καί συριγμόί καί λ υ γ μ ο ί... Καί είνε μέν
αληθές δτι έκ τής άπολαύσεως τού θεάματος άπεκόμισα οδυνηρούς τύλους εις τάς χεϊρας καί ίσχυρότατον κατάρρουν, άλ λά τούτο δέν συνετέλεσεν
εις τήν έλάττωσιν τής έκ τής άναμνήσεως αυτού
ηδονής, ούτε κατώρθωσε νά μέ πείση δτι δέν
είχα κάμη πράγματι θαυμάσιον ταξείδιον.
*
**
Τό άπ’ Αθηνών εις Κέρκυραν τελευταϊον
τούτο δέν παρέσχεν ήμϊν ούτε πολλής γαλήνης
ηρεμίαν ούτε τόσας συγκινήσεις.‘ Η θάλασσα τού
Κορινθιακού δέν φημίζεται μέν παρά τοΐς ναυτικοϊς ώς πολύ εύχείρωτος, τήν φοράν δμως ταύ
την ούτε απολύτως ακύμαντος ήτο, ά λ λ ’ ούτε
τόσω έξηγριωμένον έκύλιεν άφρόν. Λεπτή καί ε
πίμονος βροχή έμάστιζε διαρκώ; σχεδόν τ ά ; ύέλους τής αμαξοστοιχίας καθ’ δλον τό μέχρι Κό
ρινθου σιδηροδρομικόν διάστημα καί τάς σκηνάς
τού άτμοπλοίου έκεϊθεν κ ατά τόν πλούν. Ά λ λ ’
είτε τεφρός είνε δ ούρανός είτε λούεται εις
ήλιου άπλετον φέγγος, δεν έπιφαίνονται όλιγώτερον γοητευτικαί αί μυρίαι σκηνογραφίαι α ϊτινες ποικίλλουσι τήν δδόν. Ή διά τού σιδηρο
δρόμου ιδίως μέχρι Κορίνθου μετάβασις είνε έκ
τών ώραιοτέρων εκδρομών άς δύναταί τις νά έπιχειρήση έν πάση ώρα τού έτους. Δέν ανακύ
πτει ήττον ωραία άμα ώς διέλθητε τήν ’Ελευ
σίνα ή Σαλαμίς τυλισσομένη εί; ελαφρά; δμίχ λη; κάλυμμα, ούτε ήττον τερπνή είνε ή θέα
τών απείρων αλληλοδιαδόχων κολπίσκων, ούς
σχηματίζει εισχωρούσα εί; τήν ξηράν ή θάλασσά τη ;. Δέν είνε όλιγώτερον ώραία τού εύρέος
Σαρωνικού ή συνεχής άποψις, ώς παραπορεύεται τήν άκτήν ή αμαξοστοιχία. Έ πιβλητικώτατοι έγείρονται πάντοτε άνωθεν τού διαβαίνοντος
τραίνου τής Κακής Σκάλας οί κρημνοί καί μέ
τό αύτό πάντοτε συναίσθημα θαυμασμού καί
τρόμου διέρχεσθε εναέριοι τήν κρεμαμένην έν τφ
κενώ, όγδοήκοντα περίπου μέτρα ύπέρ την θά
λασσαν, σιδηράν γέφυράν της, κάτωθεν τής δ ποίας ροχθεί τά κύμα. Τών αιωνόβιων δρυών καί
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πευκών, άς δέν ισχυσε νά έξαφανίση έντελώς άπό
προσώπου τής ελληνικής γής δ κ α τ’ αύτών ά διαλείπτως έπιφερόμενος σίδηρος καί οί συχνό
τατοι έμπρησμοί, καί ών διασχίζετε τάς συ
σ τά δας, έπίση; μεγαλοπρεπείς όρθούνται οί ρω
μαλέοι κορμοί, είτε δονεί έλαφρώς τό φύλλωμα
αύτών έαρινή αύρα είτε συγκλονεϊ αύτάς προρρίζους χειμερινή πνοή.
**
*
Ά λ λ ω ; τε τής έκδρομής ταύτης τήν ίδιαζουσαν χάριν αποτελεί, έκτός τών φυσικών καλλο
νών, καί ή πρόσφατος ότι εισαγωγή τού μέσου
αύτού τής συγκοινωνίας καί ή έκ τούτου προερ
χόμενη εύάρεστο; καί περίεργος αντιθεσις προς
τήν άλλην πέριξ έν γένει ζωήν καί κίνησιν. Ό 
που χθες ακόμη έπέρκ χωλόν καί παραπαίον το
δίτροχον κάρρον καί έκυλίετο ώ ; μέθυσος, έξηρθρωμένη καί κινδυνεύουσα ν’ άνατραπή έπί τής
δυσβάτου ατραπού, ή σαθρά άμ α ξα , διέρχεται
ήδη έν άκατασχέτω καλπασμώ παταγοϋν τό
τραΐνογ, ώς άγνωστον έρυθρόφθαλμον τέρας,
ταράσσον πάσαν τήν έκτασιν, περιβάλλον τ ά όπίσω αύτού μέ τόν μέλανα καπνόν δν έκπέμπει, βάλλον πρός τά εμπρός όξυν συριγμόν, ώς
προειδοποίησή άμα καί κραυγήν θριάμβου.. .
Έξκφνισθείς ΐσταται καί παρατηρεί αύτο φεύγον,
ταχύ ώς ή αστραπή καί βροντών ώς δ κεραυνός,
και άφανιζόμενον όπισθεν τής καμπής τής τρο
χιάς του,δ γεωργός δ έπιχειρών καί σήμερον ετι ν’
αύλακώση τήν γήν του μέ τό προαιώνιον άροτρον
δπερ σύρει ζεύγος νυσταλέων βοών. Έ κπληκτοι
αί ήχοι άνταποδίδουσιν έπί μακράν τόν άήθη
αύταϊ; θόρυβον. Μυρίαι νέαι άπόψεις, μυρίαι
νέαι εικόνες, μυρίαι νέαι σκηναί έξελίσσονται
πρό τών όμμάτων τού δι’ αύτού ταξειδεύοντος,
ξέναι τέως εις τού έν τή χώργ δδοιπορούντο; τον
οφθαλμόν, δάσος αίφνης άνακύπτον καί διά μιας
ώς διά μαγείας άναρπαζόμενον, κοιλάς πριν προφθάσητε ν’ άντιληφθήτε αύτής μετασχημα
τιζόμενη ε’ις λόφον, γυνή έπιστάτου όρθια παρά
τόν ουδόν έρημικής σκοπιάς αϊρουσα σήμα έμφαϊνον δτι ή δδός είνε έλευθέρα, δμάς ανθρώπων
έν τ φ πανδοχείο» παρατυχόντο; σταθμού κ αταλείπουσα ήμίβρωτον τό παρατεθέν αύτή γεύμα
καί δρμώσα νά καταλάβη θέσεις έν τή αμαξο
στοιχία, ποίμνιον έπί κλιτύος βόσκον, έν στιγμή
όφθέν ώς συγκεχυμένη λευκού ερίου μ α ζα καί α
μέσως έκλίίτόν.. . Άτμόπλοιον στίζει έκεΐ κάτω
τής θαλάσση; τήν δμοιόχρωμον έπιφάνειαν, έ·
ξερχόμενον τού Σαρωνικού. Ταξειδεύουν καί οί
έν αύτφ, δπως ήμείς, τίς οίδε ποιοι, τίς οίδε
διά πού, τίς οίδε διά πόσον χρόνον, ανώνυμα ά
τομα, άγνω στα καί αδιόρατα μόρια τής ταλαιπώρου αύτής άνθρωπότητος, ήτις κυλίεται
άδιαλείπτως άπό τού ένό; μέχρι τού άλλου ά
κρου τής σφαίρας είς κέρδους δίωξιν ή δόξης ζή-
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τησιν τ Θήραν ηδονής. Μεγάλχι χαλλιεργημέναι έχτάσεις διαδεχόμεναι άλλας ακαλλιέργη
τους καί ξηρά;. Δρυμό; θαλερός χχί μυριόδενδρος, & δρυμός τ η ; Κινέτας. ’Ανήφοροι, κατή
φοροι, βάραθρα, πεδιάδες, ράχει;. Πότε ή τρο
χιά μας ακολουθεί τήν παραλίαν σχεδόν έγγίζουσα τό τεϊνον να τήν φθάση ύδωρ, πότε α
νέρχεται δι' αιφνίδιων ελιγμών βουνού απότομον
ύψος, πότε διέρχεται μεταξύ των τμημάτων
βράχου διχοτομηθέντο;. Ό π ω ; από τών μυχτήρων τού τραίνου, άναδίδεται καί πέραν έχειθεν παρά τήν θάλασσαν φαιό; καπνό;. Είνε αί
καπνοδόχοι τών Ίσθμιων, τοΰ εργατικού συνοικι
σμού, ¿στις έγένετο χάριν τών εργαζομένων εί;
τήν τομήν. Μεταξύ κλάδων καί φύλλων διακρίνεται έν ριπή οφθαλμού τό κομψότατου Ε λ β ε 
τικόν ch a le t, όπερ ε'κτισεν εκεί 6 στρατηγός
Τύρρ. Διερχόμεθα καί αύθι;, ώ ; έν Κακή Σκάλα,
επί δύο δευτερόλεπτα, εναέριοι. Είνε ή τεθεϊσα
εί; χρήσιν γέφυρα τού ’ Ισθμού. Καί παρ’ αυτήν
άνακεινται ύπερμεγέθει; σωροί χωμάτων, μελα
νοί, λευκοί, φαιοί ή ερυθροί. Είνε τ ά έξαγόμενχ
καί ριπτόμενα έγγϋ; άπό τού τεμνομένου ισθμού
χ ώ μ α τα , διάφορα δλω ; καί τό χρώμα καί τήν
σύστασιν καθ’ οσον προχωροϋσιν οί εργαζόμενοι
εις τήν άνόρυξιν τών γήινων στρωμάτων, άτινα
κατέλειπον διαδοχικώ; αλλεπάλληλα παρερχόμενοι οί αιώνες.
Τόσαι εικόνες καί τόσαι απόψεις, ών έκάστη
θά ήδύνατο v i έμβάλη εί; πειρασμόν καί ένα
ζωγράφον.
**
*
Ή έν Κορίνθφ λόγου χάριν έπιβιβασις τών δια
τού σιδηροδρόμου άφικνουμένων έπί τού άνχμένοντος άτμοπλοίου θά ητο άξιόλογον πρότυπον
καλλίστη; θαλασσογραφίας. Έπί τ ή ; γυμνή;
αποβάθρα;, δερόμενοι Οπό τής βροχής, διαγκω
νίζονται, συνωθούνται, διαπληκτίζονται τα ξειδιώται, άνδρε;, γυναίκες, παιδία, λεμβούχοι,
αχθοφόροι. Εις βολή; τουφεκιού άπόστασιν μαύρον
διαγράφεται έτοιμον πρό; άναχώρησιν ύπ’ άτμόν
τό σκάφος. Έν τή ακτή άφ’ ετέρου όρθούται δ
όγκος τού σιδηροδρόμου, άλλάσσοντος μηχανήν
οπω; έπαναλάβη κατ’ αντίστροφον διεύθυνσιν τήν
δδόν ήν διήνυσεν. Οί υπάλληλοι διατρέχουσιν έν
σπουδή τήν γραμμήν κλείοντε; τά ς θύρας. Έ ν τή
αποθήκη, έν ή ζυγ ίζονται τά εμπορεύματα, τά
κιβώτια άναρπαζοντχι άπό χ_ειρό; εις χείρα, κυλίοντχι, ωθούνται, διαρρήγνυνται, αποκομίζονται
έν μέσω κραυγών καί βλασφημιών. Οί έπιβάται
εισέρχονται φύρδην μίγδην έντος τών λέμβων, έν
σπουδή,αλλού αυτοί,άλλού τά πράγματα αυτών,
διότι τό ατμόπλοιου έσύριξεν ήδη τρις. Α διά βρο
χ α επανωφόρια, άνασηκωμένα περιλαίμια, έσωφόρια προβχλλοντχ, άνοιχταί όμβρέλλαι, γυμνοί
βραχίονες λεμβούχων. Ε ί; τών έπιβατών άπο-

μένει έπί τή ; άκτή; έρίζων καί δεικνύων τήν
πυγμήν πρός τόν υπηρέτην γειτονικού ξενοδο
χείου, οστι; έν τή συγχύσει νομίζει οτι δέν έπληρώθη παρ’ αυτού. Ό σκύλος ένός τών ταξειδιω»
τών πηδά: αίφνιδίω; άπό τού ύψους τής άποβάθρας μί;ζτήν θάλασσαν. Ό κύριό; του^ παρ’ ολί
γον πίπτει καί αυτός προσπχθών νά τόν παρχλάβη έκείθεν. Τό σκυθρωπόν βουνόν τής Περαχ ώ ρα ; ρίπτει άνωθεν έπί τ ή ; όλης σκηνής καί
τού κόλπου την βαρείαν σκιάν του. Καί ένώ έπιβιβαζόμεθα,λευκογένειος ίερεύ; ψάλλει έντός λέμ
βου, πρώτην φοράν τόρα φαίνεται καταβιβαζομένης
είς την θάλασσαν,τόν ώρισμένον έπί τή περιστάσει
ταύτη άγιασμόν, ασκεπής ύπό τήν βροχήν, ΰπό
τό φώ; κηρίου οπερ ριπίζει ό ψυχρός τή ; πρωίας
άνεμο;, ένώ δ λεμβούχος σταυ’ροκοπείται όπισθεν
εύλαβώς. . . .
*

**
Τό μέχρι Κέρκυρας διάστημα διανύεται συνή
θως νύν έντός τριακοντάδο; ωρών. Ά λ λ ’ όταν
άποπερατωθή ό μέχρι Πατρών σιδηρόδρομο; καί
καταστή δυνατή ή έκείθεν έπιβίβχσι; τό διά
στημα τούτο θέλει συντομευθή εί; είκοσι μόνον
ώρας. Τότε δέ ή Κέρκυρα θά δυνηθή ίσω; εύχολώτερον νά γείνη τό θερινόν ένδιχίτημα τών έπιθυμούντων νά φύγωσι τήν θέραην καί τόν κονιορτον τής πρωτευούσν;ς ’ Αθηναίων. Διότι άνχμφιβόλω; καλλίτερου άδύνατον θά είνε καί νά έπιθυμήσωσι καί νά εύρωσι. Πρός τούτο την προώρισαν καί το κλίμα αυτή; τό εύκραές κχί ύγιεινότατον καί ή γεωγραφική θέσις της καί ή φύσι;
αυτή; ή θαλερά καί σπ χ ργώ σα. Δέν τήν είδον
βεβαίως έν καταλλήλιρ εποχή, άλλ’ άν κρίνω
έκ τή ; χειμερινής όψεώς της ή κ α τ’ άνοιξιν έν
αύτή διαμονή θά είνε μαγευτική. Χλοάζει ακόμη
καί τόρα πάσα ή νήσο; καί ανθοβολεί κχί εκτεί
νεται μέχρι τ ή ; θαλάσσης δ καλύπτων αυτήν
πράσινο; τάπης καί παρατάσσονται κατά μήκος
τών άκτών τη ; ευωδών δένδρων στοίχοι καί μίγνυται αυτών τό άρωμα μέ τού κύματος τήν
άλμυράν όσμήν. Αί έξοχαί αυτής γοητεύουσι, ποικιλώταται εί; χρώματα,πλουσιώταταιεί; βλάστησιν, παραλλάσσουσαι έκάστοτε εί; άπροσδοκήτους
σκηνογραφίας, τόρα βαθεϊς δρυμοί, έπειτα κοιλά
δες κατάφυτοι, έπειτα λόφοι χχταπράσινοι, έπει
τα κυανού πελάγους άνοικτόν πανόραμα. Τό άπό
τών δύο αυτής φρουρίων θέαμα είνε εξο/ον, μέ
τήν λαβυρινθώδη πόλιν κάτωθεν, τόν λιμένα δλον
περιλαμβανόμενου είς έν βλέμμα, τά έν αύτψ
νησίδια άνχχύπτοντα έξ αύτού χλοερά, τήν Ή 
πειρον άπέναντι μέ τά χιονόσκεπα όρη τη ς. Καί
ολως άλλοίον άπό τού ένός, δλως άλλοΐον άπό
τού άλλου. "Ολω; άλλοίον έπίση; καί άπό τού
θερινού άνακτόρου τού βχσιλέω; ημών, άπό τού
περιφήμου Μ οη -Γ θροβ, άφ’ού άλ λω ; τε δύνασαι
νά ϊδης καί έξ ένό; μόνου δωματίου ¿λην τήν

νήσον άπεικονιζομένην τμηματιχώ ς έν ταΐς χ αλλιτέραις έξοχαΐς της είς μεγάλα; εικόνα; πρω
τευόντων ζωγράφων, αϊτινες καλύπτουσι τούς
τοίχους τού σπουδαστηρίου τού βασιλέως.
*
•·
Ά λ λ α καί ή έν τή πόλει διαμονή δέν είνε
όλιγώτερον ευάρεστος. Είς τόν πρώτην φοράν έπισκεπτόμενον αυτήν ξένην ολω ; ιδέαν καί παράδο
ξον έντύπωσιν εμποιεί τό άλλόκοτον αύτό σύμφυρ
μ α οικιών, ή περίεργος κατασκευή αύτών, ύπερυψήλων καί στενών μέ αλλεπάλληλα κατά κανό
να πέντε ή έξ π α τώ μ α τα , ή πυκνή συσπείρωσι;
αύτών παρ’ άλλήλας, αί μυριάδες τών τριών μό
νον ώ ς έπί τό πλεϊστον ποδών πλάτους λιθοστρώ
των αύτής άτραπών. Ποιχιλώτατο; δ πληθυσμός
αυτής, ελληνες, ίταλοί, Ιουδαίοι .(οί τελευταίοι
ούτοι σχεδόν πέντε καί πλέον χιλιάδες), παρέχει
άφορμην είς παρατήρησιν καί μελέτην φυσιογνω
μιών, χαρακτήρων, έθίμων, τύπων μόνον έδώ άπαντωμένων. ΓΙεριεργότατα τά σωζόμενα λεί
ψανα τής ένετικής δεσποτείας ή τής αγγλικής
προστασίας, δημόσια έργα ή πολεμικά δημιουρ
γή μ ατα, ύδραγωγεία ή κ αταστήμ ατα ή οχυρώ
μ α τα ή τείχη περιφράσσοντα τήν πόλιν έν πάση
άσφαλεία,δι’ ά ακόμη σοί λέγει δ πρώτος τυχών
δδηγός, δεικνύων τά έναπολειφθέντα ίχνη των,
μέ τήν ίδιάζουσαν κερκυραϊκήν προφοράν καί δι
άλεκτον : Έ τ α τα μουράγια πού χ.ΙεΙγανε χαΐ
όε μπορούσε νά 'μπή χάνεις V τή χώρα. Π εριεργοτάτη ήμουδαϊχη συνοικία τη ς,ή λαβυρινθωδεστέρα πασών,μέ τά βχθέα εργαστήριά τη ; καί
τού; σχιερούς ώ ; νά έγκλείουν μυστήρια οίκου;
της, άφ’ ών προβάλλει αίφνης έβραίδο; κεφαλή
ανήσυχος καί άκούεις φωνούμενον ε'σωθεν τό άνακαλούν ώ ραιοτάτα; σελίδα; τού Ά λφ όν; Δ ω δέ
γλυκύτατον όνομα αΣεγόρα !» . Ά ξ ι α σπουδής
καί έρεύνης καί έξετάσεω; λεπτομερούς δλα τά
ανά παν βή μ α άπαντώμενα ιστορικά αύτή; μνη
μεία.

*
•·

Έ ν τούτων — καί έκ τών σπουδαιοτέρων βε
βαίως είνε καί δ τάφο; τού Καποδιστρίου. Καί
άφού δέν ήδυνήθην νά ϊδω τ’ ’Αποκαλυπτήρια
τού άνδριάντος του, χάριν τών δποίων καί έπεχείρησα τό ταξείδιον, (μία καί ή άναβολή αύτη
τών άπειρων περιπετειών τού περιφήμου τούτου
άνδριάντο;), εννοείται ότι μοί έπεβάλλετο νά ίδω
τουλάχιστον τόν τάφον του.
Κεΐται οΰτο; έν τή δέκα λεπ τά άπεχούσητή;
πόλεως, έν τώ προαστείω Ά γ ίω Ρόκω, μονή τής
Θεοτόκου Πλατυτέρας. Μ ετά τόν φόνον αύτού τό
σώμά τ ο υ ώ ; γνωστόν έβχλσαμώθη καί έξετέθη έν
τός κρυστάλλινης θήκη; έν Ναυπλίψ είς προσκύ
νημα κοινόν. Διαμεϊναν δέ οϋτω περί τάς έξ η 
μέρας, άπεκομίσθη έκείθεν καί κατετέθη έν τώ

ναώ τής Μητροπόλεως όπουέν μέσφ θυμιαμάτων
καί λαμπ άδω ν έμεινεν έπί 6 μήνας, ¿πως μετενεχθή ύπό τού διαδεχθέντος αυτόν αδελφού
του Αυγουστίνου είς Κέρκυραν. Πράγματι δέ με
τ ά 6 μήνας δ Αυγουστίνο; παραιτήσα; τήν ά ρ χήν έκόμισεν αύτό είς τήν νήσον οπου έφθασε
κ α τ’ ’Απρίλιον τού 1 8 3 2 . Ό τότε άρμοστής
Ά δ α μ ς , ΐνα μή τό λείψανον γείνη αίτια εκδη
λώσεων καί θορύβων έκ μέρους τού λαού, παρεκαλεσεν ή άποβίβασις αύτού να γείνη νύκτα.
Πράγματι δέ καθ ώραν μεσονυκτίου, άνευ άχολουθία;, άνευ συνοδείας, άπεβιβάσθη καί ώ δ η γ ή θη εί; τήν μονήν αύτήν τή ; Πλατυτέρας,έν τώ νάρθηκι τή ; όποιας εύρίσκεται ήδη τεθαμμένος. ’Ε
κατέρωθεν αύτού είνε δ τάφος τού πατρό; αύτού
φέρων τήν έξής έπιγραφήν : κ'Αντώνιος Μαρίας
Βιαρίόης κόμης Καπι.όίστριας, γεννηθείς ε’τει
Α Ψ Μ Α ’ άποθανών έτει Α Ω Κ Α ', ίππεύ; τής
χ ' τάξεως τή ς Ά γ ια ς Ά ννη ς καί τού Ά γ . Ίω άννου τών Ιεροσολύμων». Μετ’ αύτόν οί τάφοι
δύο ιερομόναχων· άπό τού άλλου δέ μέρους ό
τού αδελφού του μέ τήν έπιγραφήν « Κόμης Αυ
γουστίνος Άντωνίου Καποδίστριας (1 7 7 8 —
1 8 5 7 )». Τού μεγάλου Καποδιστρίου τό μνή
μ α φέρει μόνα; τ ά ; έπομένα; έ ; λέξεις, άνευ άλλου
τίτλου, χαρακτηρισμού ή πληροφορίας: α ί Α .

Καποδίστριας, Κυβερνήτης τής Έ.!.Ιάδοςτ>.
Είνε άρκεταί.
Μ ιχα ήλ Μ η τ ε α κ η ε

Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ Τ Ω Ν ΠΙΘΗΚΩΝ
Ζ’ .
ιομιηχχνία τών πιθήκων.
Ά χ ρ ι τούδε έπιστεύετο, ¿τι μόνον δ άνθρωπος
έκ πάντων τών ζώων έπέδιδεν εί; τήν βιομηχα
νίαν. Ό άνθρωπο; είνε ζίρον ικανόν νά χατασχευάζη εργαλεία καί όπλα.
Ό έκ λίθου πέλεκυ; χαρακτηρίζει τήν πρώτην
ηλικίαν τού άνθρώπου. Ό άξεστος ομ ω ; λίθος
είναι έπίσης έργαλεϊον ζώων τινών, καί πτηνών
μάλιστα.Α ί κίχλαιθραύουσι τά ς μονοθύρους κόγχ α ς τάς όποια; εύρίσκουσιν έντός τών δασών βάλλουσαι ταύτας κ ατά τών λίθων.Οί πίθηκοι λ α μ βανουσι τόν λίθον έν τή χειρί."Οταν δέ θέλωσι νά
θραύσωσι σκληρόν τι κάρυον, θέτουσι τούτο έπί
σκληρού έδαφου; καί τό διαρρηγνύουσι τύπτοντες
έπ’ αύτού διά βαρέος χάλικος. Ό "Ερασμος
Δχρβιν διηγείται, οτι έπεδεικνύετο έν Λονδίνω
γηραιό; πίθηκο; άπολέσας τού; όδόντας, οστι; ε"θρχυε τά κάρυα καί τά λεπτοκάρυα τύπτων διά
λίθου. Έ ν Πχρισίοις υπήρχε πίθηκό; τι; κήβος,
δστις δια τού λίθου ε'θραυε τά κάρυα, άτινα δέν
ήδύνατο να θραύση διά τών όδόντων. Ημέραν
τίνά έδόθησαν αύτψ, εύρισκομένω είς γωνίαν τινά
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του κλωβού πολλά κάρυα, άτινα κχτώρθωσε νά
καταφάγη πλήν ενός. Τότε ήρξατο κατεοχόμενος
την κλίμακα, ίνχ άνευρη λίθον τινά έπί του εδά 
φους του κλωβού ·συναντήσας όμως καθ'όδόν κάρφοςέτυψε τό κάρυον έπΐ τού κάρφους μ ετ’ ευστο
χίας καί τό έθραυσε.
«Δυνάμεθα λοιπόν, λέγει δ Ούζώ, νά παραβαλωμεν την βιομηχανίαν πιθήκων τινών πρό;
την τών ανθρώπων τής λίθινης εποχής, καθ’ ήν
δ άνθρωπος μετεχειρίζετο τούς λίθους αξέστους.
Οΰτω αϋθαιρέτως είναι δυνατόν νά χαραχθώσι
τά όρια μεταξύ τών πιθήκων καί τού ανθρώπου,
άφ’ ής στιγμής δ τελευταίος ήρξατο μεταποιών
κπό σκοπού καί δΓ ίδιον όφελος, την φυσικήν
μορφήν τών ύπό τής φύσεως παρεχόμενων υλών.»
Συχνότατα έδιδάχθησχν πίθηκοι ν’ άναβαίνωσιν ίππους, όνους καί κύνας, καί διευθύνω®·, τέ
ύποζύγιον κατά τήν ιδίαν αυτών θέλησιν.’Επίσης
μανθάνουσι νά ήνιοχώσι. Τό τοιούτον προέρχεται
έκ κτηθείσης ίδιότητος όφειλομίνης εις τήν διδα
σκαλίαν. Ύπάρχουσιν όμως παραδείγματα πιθή
κων σχόντων αύτοβούλως τήν ιδέαν ν’ άναβώσιν
επί άλλων ζφων. Ό Μποκτάρ αναφέρει, ότι μι
κρός τις κερκοπίθηκος τής Γουινέας κουρασθείς ν’
άκολουθή τόν κύριόν του, έσκέφθη ν’ άναβή έπί
τού κυνός τού συνοδεύοντος αυτόν. Ό τ ε κατά
πρώτον έπήδησεν επ' αυτού, δ κύων ταραχθείς
πάσαν κατέβαλε προσπάθειαν ΐν' άπαλλαχθή, δ
πίθηκος όμως κρατούμενος ίσχυρώς έπί τών μ α
κρών τριχών τού κυνός, κατέστησεν ανωφελείς
πάσας τάς κινήσεις, τά π ηδήμ ατα καί τούς ελιγ
μούς τού υποζυγίου του. Ό τ α ν δ κύων έκυλίετο,
δ πίθηκος άπεσύρετο τάχιστα καί παρέμεινεν εις
άπόστασίν τινα παρατηρών- μόλις δ ’ άνεγείρετο
δ κύων καί έπήδα παλιν έπί τών νώτων. Έπί
τέλους δ κύων ήναγκάσθη νά φέρη τόν πίθηκον.
Καί δ κερκοπίθηκος Κές τού Δεβαγιάν άνεβαινεν έπί τών κυνών όταν έκουράζετο. "Αν το ζώον
ωθείτο εις τούτο κατά μίμησιν, διατί δεν άνέβαινεν έπί τών ίππων άντί τών κυνών ;
Πολλοί τών πιθήκων άγαπύσι νά φέρωνται
ύπ’ άλλων τετραπόδων ζώων, πρός τούτο δέ πάν
τοτε έκλέγουσι ταύτα μεταξύ έκείνων, ών ένεκα
τού μεγέθους δύνανται νά καταστώσι κύριοι. Ό
Ούμβόλδος είδεν εις Μαιπεριές χήβοχ τινά διανύοντα τό πλείστον τής ημέρας πέριξ τών ινδι
κών καλυβών, έπί τού νώτου κατοικίδιου τινός
χοίρου πλανωμένου παρά ταίς κατοικίαις. Ό πί
θηκος ιεραποστόλου τινός ίππευε τόν γάτον τής
οικίας.
Εινε ψευδές οτι οΐ πίθηκοι άνάπτουσι πύρ, καί
οτι διατηρούσι τήν πυράν όταν εΰρωσι ταύτην
^ίπτοντες νέα ξύλα. « Ή χρήσις τού πυρός δεν
είνε φυσική εις οΰδέν ζφον, λέγει δ Ούζώ, καί
παρ’ αυ τφ τ ώ άνθρώπφ πάντοτε δέν ύφίσταται
τό τοιούτον δρμέμφυτον, διότι έγνωρίσθησαν φυ-

λαί άγνοούσαι τελέως τούτο, πάσαι δέ αΐ πα
ραδόσεις τού λαού έπιμαρτυρούσιν οτι ύπήρξεν ε
ποχή καθ’ ήν ήγνοεΐτο το πυρ.
ΙΙάντες οΐ λαοί έγνώριζον έπί μακρόν χρόνον νά
μεταχειρίζωνται τούτο καί νά διατηρώσιν αύτό,
χωρίς όμως νά γνωρίζωσι νά τό άνάψωσι.
Η’ .
Ο ί χ ια * » ύ π η ρ εσ ία
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Οΐ πίθηκοι δείκνυνται ίκανώτατοι νά έκτελώσιν ο’ικιακας τινας ύπηρεσίας καί τελειώνουσι
ταύτας μετά πολλής τής εύχαριστήσεως.
Οΐ αύτόχθονες τής Μ αδαγασκάρης γυμνάζουσιν εις το κυνήγιον ήμιπίθηκον τινά βραχύκερκον, οστις θηρεύει ώς καί δ κύων. Οί λαοί
ούτοι στερούνται κτηνών.
Ό Πυράρ λέγει ότι έν τοίς χρόνοις αυτού, οί
άποικοι τής Σιέρας Λεώνης μετεχειρίζοντο τούς
Χ ψπ α κνζή δτέ μέν όπως φέρωσιν όδωρ, δτέ δέ
όπως κατασυντρίβωσιν έν ίγδίοις πάν ό,τι ήθελον
νά τρίψω σι- συχνότατα Ομως άν δέν ε’σπευδον
νά τούς έκφορτώσωσι άφικνουμένους εις τό τέρμα,
έρριπτον ταύτα κατά γής.
Ό Ά κ ό σ τα αναφέρει οτι δ διοικητής τής Καρθαγένης είχε πίθηκον τινά, ό'ντινα άπέστελλε νά
έκτελή διαφόρους έντολάς. Ώ ς οί κύνες μ εταβαίνουσιν εις τόν άρτοπώλην καί τόν κρεοπώλην
άνά τό στόμα φέροντες τό κάνιστρον, ουτω καί
δ πίθηκος ούτος μετέβαινεν εις τόν οίνοπώλην ε”χων άνά χείρας τήν φιάλην καί τό τίμημα τού
οίνου. Δέν έπλήρωνε προτού λάβη τό ποτόν, ο ύ δέποτε δ ’ έθιγε τόν οίνον καίτοι ήγάπ α αύτόν
εις άκρον.
’Επίσης δ μαχάχος εύκολώτατα μανθάνει δια
φόρους ύπηρεσίας· δ πατήρ Βικέντιος αντιπρόσω
πος τών γυμνοπόδων καρμηλιτών έν ταίς Ίνδίαις
αναφέρει,Οτι δ πίθηκος οΰτος μιμείται ακριβέστα
τα πάν ο ,τι δείκνυται αύτώ. «Τελεί πάντα, λέ
γει. μετά τόσης σπουδαιότητος καί ακρίβειας,
ώστε αμφιβάλλει τις άν είνε ζφον άπλούν τό
τελούν τα ύ τα τόσω καλώ ς.»
Οί αρχαίοι Αιγύπτιοι μετεχειρίζοντο τόν ά μαδρύαν κυνοκέφαλον ώ ; ύπηρέτην καί ώς εργά
την πολλάκις.
Ό κ. Γρανπρέ γάλλος αξιωματικός τού ναυ
τικού δμιλεί περί τίνος θηλείας Χ ψ χ α γτζη , ή τις έθέρμαινε τόν κλίβανον τού πλοίου, ότε δέ
έκρινε μόνη αρκετήν τήν θερμοκρασίαν αυτού μετέβαινεν αναζητούσα τόν μάγειρον. Αότη έβοήθει τούς ναύτας σύροντας τήν άγκυραν, άνερριχάτο έπί τών σχοινιών, έδενε ταύτα ώς δ καλ
λίτερος ναύτης. Ό Βυφών αναφέρει έτέραν τινά
θήλειαν, ήτις έστρωνε τάς κλίνας, έσάρωνε τήν
οικίαν καί έβοήθει νά στρέφωσι τόν οβελόν τού
όπτοΰ.
Πάντες ούτοι οί πίθηκοι είχον έγγυμνχσθή, έπειδή όμως οί πίθηκοι άποκτώσιν απογόνους καί
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έν τή δουλεία, δέν άύναταί τις ν’ άμφιβάλλη, | πραγμάτων νά άποδειχθή άν τό έλαιον πράγ
μ ατι δύναται νά χρησιμεύση διά τόν σκοπόν
λέγει δ Ούζώ, ότι τά κυριώτερκ είδη τών πιθή
τούτον, ήρξατο δημοσιεύον άπό τίνος πάσαν σχε
κων είνε δυνατόν νά κατασταθώσι κατοικίδια.
τικήν πληροφορίαν, περιερχομένην εις γνώσίν του.
’Ανάγκη νά έκγυμνασθώσιν ούτοι καταλλήλως
Αί
έκθέσεις τών πλοιάρχων, αί ίδούσαι το φώς
διά τήν άπαιτουμένην εργασίαν.
μέχρι
τής σήμερον έπιμελείά τού γραφείου δμο«Αί θήλειαι, προσθέτει, δύνανται νά γρησιφώνως
έπικυρούσιν οτι διά τής χρήσεως τού ε
μεύσωσι πρός περίθαλψιν τών παιδιών. Δύνανται
λαίου
πολλάκις
άπέφυγον μεγάλας άβαρίας, η
ραλίστα νά κατασταθώσι καί εξαίρετοι τροφοί,
καί
ε"σωσαν
τό
ύπό
τήν διοίκησίν των πλοΐον άπό
διότι τό γ ά λ α των ένέχει 10 έπί τοίς 100 βούπιθανής
απώλειας.
Αϊ δημοσιευθεϊσαι παρατη
τυρον. Δέν άμφιβάλλομεν ότι πάντα ταύτα έν
ρήσεις
μέχρι
τούδε
ύπερβαίνουσι τάς χιλίας,
προσεχεϊ μέλλοντι θά έφαρμοσθώσιν ύπό τών εν
ά λ λ' ενταύθα θά περιορισθώμ,εν νά άναφερωμεν
'Δσίιγ καί ’Αφρική διαμενόντων Ευρωπαίων, οίτάς μάλλον ουσιώδεις.
τινες ευκόλως δύνανται νά προμηθευθώσιν αν
θρωπόμορφους πιθήκους. Προεικάζομεν τήν έποΤό πλοΐον Μγι·Πβ-Ηθ1πΐβ, ταξειδεύον- άπό
χήν καθ' ήν αί φυλαί αύται πολλαπλασιαζόΠορτλάνδης εις Κενστόουν, ε'ν Αμερική κατεμεναι διά τών φροντίδων τού ανθρώπου, σπουλήφθη ύπό τοιαύτης τρικυμίας, άστε οί έν τώ
δαιοτάτας θά προσφέρωσιν ύπηρεσίας έν τώ καθ’
πλοίω εδέησε νά δέσωσι σφιγκτά τόν πηδαλι
ημέραν βίω καί τή βιομηχανία καί θέλουσι συνούχον ϊνα μή παρασυρθή ύπό τών κυμάτων. Ο
τελέσει εις τήν γενικήν πρόοδον. Έ ν ταίς εικαπλοίαρχος κατώρθωσε νά άναρτήση έξ Ικάστου
σίαις ταύταις ούδέν ύφίσταται το παράλογον και
τών άκρων τής μεγάλης κεραίας άνά ένα πάνιμή στηριζόμενον εις έπιστημονικάς βάσεις, όπως
νον καί διάτρητον σάκκον περιέχοντα ήμισυ γα προκαλέση τόν γέλω τά τινων.»
λόνιον έλαιολάδου. Μετά τινα λεπτά ότε όλον
Ό 'Ριχάρδος Ό β εν παραβάλλων τά ψυχικά
τό έλαιον κατέπεσεν έπί τού ΰδατος, τα κυμ,ατα
φαινόμενα Χιμπαντζή πρός έκεΐνα τού Βοσικατηυνάσθησαν καί μόνον αί ψεκάδες τών κυμά
μάνου τής Αυστραλίας ή βλακός, ούτινος ή άτων, άτινα έθραύοντο έμπροσθεν τής πρώρας τού
ναπτυξις τού εγκεφάλου έχει ανασταλεί, ρύδέν
πλοίου, έπληττον πλέον τό σκάφος αύτού. "Αλλο
ανακαλύπτει τό διαχειρίζον αυτούς. Ό Ά γ α σ πλοΐον, τό άτμοκίνητον ΝαΛιέρος κατελήφθη
έν τ ώ πλφ ύπό τυφώνος εξαιρετικής σφοδρότησίζ συγκρίνων τάς διανοητικάς δυνάμεις π α ιδίου καί νέου Χιμπαντζή ευρίσκει ταύτας εντε
τος, κύαατα πελώρια εθοαυοντο επι τής πρύμνης
λώς δμοίας. Διότι τό παιδίον αναπτύσσεται
τού πλοίου, πληρούντα ΰδατος το κύτος αυτού.
Ό πλοίαρχος πληρώσας δύο σάκκους ελαίου άπλειότερον καί καθίσταται άνήρ, διαφαίνεται
νήρτησεν αυτούς άπό τής πρύμνης. Α μα δ αί
διαφορά ποσότητος. αΤά πάθη τών ζφων είναι
πρώται σταγόνες τού έλαίου έχύθησαν έπί τού
ταύτα πρός τά τού ανθρώπου, λέγει δ φυσιοδί
φης ούτος. Δέν κατορθώνω νά ίδω έν τοίς μέν όλκού τού πλοίου", τά μανιώδη κύματα έθραύοντο
πλέον 20— 30 μέτρα όπισθεν αύτού καί είτα διήρκαί τοίς δέ διαφοράς είδους,οσω μεγάλαι καί άν
χοντο ύπό το σκάφος, ώς συμβαίνει έν απλφ θχείναι αί κατά ποιόν διχφοραί αυτών καί αί π α λχσσίω σάλω . Τό άτμοκίνητον τούτο διετήρησε
ρχλλαγαί τής έκδηλώσεως τούτων. Αί όιαφοραί
τόν αύτόν δρόμον έπί τρεις ημέρας καί τρεις νύκτας,
μεταξύ τών ιδιοτήτων τών άνωτέρων ζώων και
χωρίς νά έμβαση πλέον όδωρ· εδαπανησε δέ
έκείνων τού ανθρώπου είνε τόσον ανεπαίσθητοι,
διά πεντάωρον τρικυμίαν περί τάς 18 λΐτρας έ
ώστε όταν μ.όνον δέν θελήση τις ν’ Αναγνώριση
εις ταύτα τά ζφ α ποσόν τι συναισθήσεως και λαίου μόνον. Τρίτον πλοΐον, το βρίκιον Λ.ίγερια,
καταληφθέν ύπό σφοδροτάτου ανέμου κ ατά τόν
ευθύνη ς, δύναται νά μεγεθύνη τήν μεταξύ αυ
άπό Ά γ . Ίωάννου μέχρι Λιβερπούλης διάπλουν,
τών καί τού ανθρώπου διαφοράν.»
.. Α.
μετεχειρίσθη άποτελεσματικώς κατά τών κυμά
των τό έλαιον. Τήν 24 παρελθόντος Φεβρουά
ριου τό άτμοκίνητον Βοημία, έκπλεΰσαν έξ Α μ
βούργου καί κατευθυνόμενον εις Νέαν Υόρκην,
ΧΡΗΣΙΣ ΤΟ Υ ΕΛΑΙΟΥ ΕΝ
άπήντησεν έν τ ώ άνοικτφ πελάγει μεγάλην τρι
ΤΡΙΚΥΜΙΑ.
κυμίαν τ ά κύματα έθραύοντο έπ αύτού καί τό
πλοΐον ήτο σχεδόν διαρκώ; κεκαλυμμένον ύπο
Γνωστόν είνε ότι τό έλαιον, χυνομενον επι τής
τού ΰδατος. Ό πλοίαρχος άπεφάσισε νά διακόθαλάσσης, έχει τήν ιδιότητα νά κατευνάζη την
ψη τόν άτμόν καί νά άφήση το πλοΐον να πλεη
Ορμήν τών κυμάτων, πολλάκις δέ πλοία έν τρι
κατά τήν φοράν τού άνεμου, προστατεύων μόνον
κυμία εύρισκόμενα καί κινδυνεύοντα ποιούνται
τόν πλούν αύτού δε’ ολίγου έλαίου. Ουτω τα κύ
χρήσιν τού μέσου τούτου, όπως καταστείλωσι
μ ατα έπαυσαν πλέον θραυόμενα έπί τού κ χτατήν μ.ανίαν τής θαλάσσης. Τό ύδρογραφικόν
| στρώματος. Ή χρήσιί τού έλαίου κατόπιν επαΥραφεϊον τής Ούασιγκτώνος, θέλον διά τών
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νελήφθη τρις μετά τής αυτής επιτυχίας. Οϊ έν
τ φ πλοίω άνήρτησαν απ’ αύτοϋ πέντε ασκούς
πεπληρωμένους τον μεν διά στυπείου, τέν δέ διά
λινελαίου ή ελαίου τής μηχανής· έκαστος άσκές
περιείχε μόλις ριίαν λίτραν ελαίου, έχριιάζετο
δ'Οπως κενωθή ¡λίαν ώραν καί δέκα πέντε πρώτα
λεπτά. Το ατμοκίνητο·/ έπί 2 2 ώρας καθ’ άς £"πλεεν άνευ ατμού έδαπάνησε περί τά 59 χελιόγραμμα ελαίου. ’Αντί τούτου {¡¡¿ως έγένετο οι
κονομία 35 τόννων γαιανθράκων, χωρίς νά ϋπολογίσωμεν τό ελαιον καί τό λίπος, δπερ θά κατηναλίσκετο διά τήν έπάλειψιν τής μηχανής.
Ή χρήοις του ελαίου έν ώρι»: τρικυμίας είνε
ιδίως πολύτιμος διά τά πλοία, ών τό πηδάλιον
ένεκεν αιφνίδιας βλάβης δέν δύναται νά λειτουργήση κανονικώς ή καί ουδόλως. Έν τοιαύτη περιπτώσει τά κύματα, εύρίοκοντα τό πλοϊον άνυ·
περάσπιστον, άοπλον, διότι πράγματι άοπλον είνε
τό πλοΐον άνευ του πηδαλίου αύτοϋ, δύνανται νά
παρασύρωσιν ανθρώπους έκ του πληρώματος του
καί νά έξαναγκάσωσιν αύτό εις επιζήμιους ά β α ρίας. Τότε άρκούσιν όλίγα σακκίδια ελαίου, ϊνα
έπέλθη πέριξ τού πλοίου σχετική τις τεχνητή
γαλήνη καί δοθή καιρός εις τούς ναύτας νά έπαναφέρωσιν εις τήν κανονικήν αύτών θέσιν τά
πράγματα.
’Εκτός τού ύδρογραιρικού γραφείου τής Ο ύασιγκτώνος καί ή έν ταις Ήνωμέναις Πολιτείαις
Ε τα ιρ ία πρός σωτηρίαν των πνιγομένων κατήρτισεν ίδιον κατάλογον παρατηρήσεων έπικυρού/τα δσα άνεφέραμεν περί των αγαθών απο
τελεσμάτων τού έλαίου. Ευχής εργον επομένως
θά ήτο άν πάντες οί κυβερνήται πλοίων, διά
παν ένδεχόμενον, πρό τού απόπλου, εΐχον έτοι
μους ασκούςτινας μετά μικρά; ποσότητος έλαίου,
χάριν τού σκοπού τούτου.
Περιττόν νομίζομεν νά προσθέσωμεν δτι, καθά
άπεδείχθη έκ τών γενομένων πειραμάτων, τά
μεταλλικά ε"λαια είσί πολύ όλιγώτερον έπιτήδεια πρός κατάπαυσιν τής τρικυμίας, τών έκ
φυτικών ή ζωικών ούσιών παραγομένων. Π ετρέλαιον κεκαθαρισμένον οΰδέν αποτέλεσμα έπήνεγκεν έπί τρικυμιώδους θαλάσσης, ένφ τουναντίον
τά κύματα αμέσως κατηυνάσθησαν, ά μ α ώς έπεχύθη επ’ αύτών μικρά ποσότης λινελαίου, ιχθυ
ελαίου καί άλλων τοιούτων έλαίων. Το πετρέλαιον έν τή φυσική αύτοϋ καταστήσει είνε κάπως
καταλληλότερον. Έ ν γένει δέ δύναταί τις νά
είπη δτι τό έλαιον κ ατά τοσούτον είνε κ ατα λ
ληλότερον προς χρήσιν έναντίον τής τρικυμίας,
καθόσον είνε βαρύτερον καί πυκνότερον.
Δ*.
Ό χείριστος τών κριτικών κρίνων εργον τι κρί
νει μόνον τό έν αΰτω κακόν, & κακός μόνον τό κ α
λόν, 6 δέ καλός καί τό καλόν καί τό κακόν.

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ
'Από ώρισμέγον χρόνου ή ηλικία τών γυναικών γί
νεται άόρέστος.
Ό αύλικός ¿μοιάζει τ ό γ ο λ ι ο κ ές έλαστικοϋ
κόμμεως- καί τούτο χρησιμ,εύει ώς παίγνιον καί
ύψοϋται μεθ’ έκάστην πτώσιν. Ά λ λ ’ έν τούτοι;
υπάρχει καί διαφορά τις. Μέ τό πρώτον παίζουσι
μόνον τά παιδία, ένφ μέ τόν δεύτερον μόνον οί

μεγά,Αοι.
Ή ευεργεσία δμοιάζει τό £όδον έπί στελέχους
πλήρους άκανθών. Ά μφότερα πρέπει ν ά τ ά δίδης
μ.ετά προσοχής, άλλως πληγώνουσι.
Οί εύγνώμονες άνθρωποι είνε δπως οί καρπο
φόροι αγροί: άποδίδουσι πλεΐον ή όσον λαμβάνουσι.
Διά τής υπομονής καί τού χρόνου τό φύλλον
τής μωρίας μεταβάλλεται εις άτλάζινον ένδυμα.
Αί διαβολαί καί αί βόμβαςδιατρέχουσι πάν
τοτε εΰρύν κύκλον πριν ή πέσωσι καί καταστρέψωσι.
’Εάν τις σέ ήπάτησεν άπαξ, έπραξε κακώς·
έάν σέ ήπάτησε καί έκ δευτέρου «σου ίχαμε
χα.Ιά .»
Ή άγρια ψυχή δέν γίνεται διά τού χρόνου
ήπιωτέρα· ή δέ οξεία γλώ σσα είνε τό μόνον ό ξύστομον δργανον, τό όποιον δέν άπαμβλύνεται
έκ τής αδιάλειπτου χρήσεως.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
Έ ν Παρισίοις προσεχώς θά άνιδρυθή τό πρώ
τον πρός άπόθεσιν τών νεκρών κατάστημα. Έ ν αυτφ
θά άποτίθενται, μέχρι παρελεύσεως του χρόνου το<5
ώρισμένου πρός βεβαίωσιν τοΟ θανάτου, τά πτώματα
εκείνα, ών ή εντός στενών καί κακώς αεριζομένων
οικημάτων διατήρησις παρουσιάζει κινδύνους δια τήν
δημοσίαν υγείαν. Έ ν τφ μέσψ τοϋ οικοδομήματος θά
ΰπάρχη μεγάλη αίθουσα μετά κλινών, έν ή θά άποτίθενται τά πτώματα. Τοιαΰτα καταστήματα ύπάρχουσιν ήδη έν Λονδίνψ, έν Βρυξέλλαις, έν Κολωνία κτλ.
Τ ά πλειίτερα ύπάρχουσιν έν Λονδίνω.
Τόσον είνε δύσκολον νά είνέ τις καλός αύθέντης
ώστε έάν κατείχομεν τελείως τό γ ν ώ θ ι σαυ τ δ ν
ουδέποτε θά συγκατετιθέμεθα νά γείνωμεν ύπηρέται
ήμών αύτών.
Ουδέποτε γυνή δυσαρεστεΐται κατ' άνδρός δτι άρέσκει καί εις άλλας, άρκεΐ μόνον νά Ιχη αύτή τήν
προτίμησιν.

Έ ν Ά θή ναις έκ τού τυπογραφείου τών κ αταστημ άτω ν Α Ν Ε Σ Τ Η
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