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Παρήλθεν ό χπ μών· Α ϊ άμυγδαλαΐ είχον αν
θήσει, τά ία προήγγελλον τάς άνεμώνας,καί αί
περί τον μύλον ίτέαι ήρχιζον νά πρασινίζωσι.
"Ασματα ήκούοντο ένθεν κάκεϊθεν, αλλαχού σαλ
πίσματα καί αλλαχού πυροβολισμοί. Έώρταζεν
δ κόσμος τήν άπόκρεω, με το ποτήριον άνά χειρας. Ά λ λ ’ οί έν Μάρκα δέν έγέλων. Οΐ καιροί
ήσαν δύσκολοι,αί καρδίαι βαρεϊαι, καί ή άλλοτε
φαιδρό της έφαίνετο έκλιπούσα, ώς έκλείπουσιν έν
Ίταλίιγ τ ά δάση τών πρίνων καί οί μεγάλοι κή
ποι τών παλαιών χρόνων.
Ή λθεν ή τεσσαρακοστή, σημαινομένη ύπό
τών μελαγχολικών ήχων τού κώδωνος τής εκκλη
σίας. Ό δέ εφημέριος τού Α γίου Βαρθολομαίου
ίνήστευε καί προσηύχετο καί έκόλαζε τήν σάρκα
του.Ήλπιζεν ουτω νά τύχη άνωθεν— άν μή παρά
τών ανθρώπων— άνακούφισίν τινα τών δεινών τής
ταλαίπωρου Ελευθερίας, καί κατεπόνει ακάμα
τος τ ά ω τ α τού θεού διά τών ικεσιών του .
Η μέρας καί νυκτός έτυράννει τήν κεφαλήν
του, όπως άνεύρη ένδειξίν τινα τού αληθούς ενό
χου τού φόνου. Έπίστευε πάντοτε εις τήν άθω ότητά της· καί πάντες τού παραδείσου οί άγιοι
άν ήρχοντο νά κχταμαρτυρήσωσιν αύτής, αυτές
θ ά εκραζεν ότι ήτο άθώα.
Αί σκληρχί ύποψίχι, αίτινες έπήρχοντο πολ
λάκις εις τέ πνεύμα τού έραστού της, ότε τήν
νύκτα έπλανάτο παρά τήν όχθην τού ποταμού
καί ήγειρε τά βλέμματα πρός το παράθυρον εκείνο
τού μύλου, όπιρ έφαίνετο κλεισθεν διά παντός,
ούδέποτ’ έκλόνισαν τήν ψυχήν τού Ιω σή φ . Καί
άν αιωνίως έμενεν ή αλήθεια τεθαμμένη έντός
άδιοράτου σκότους, άδιάφορον! ούδέποτ’ αΰτές
θά τήν ένόμιζεν ένοχον. Δέν τήν είχε γνωρίσει,
παιδίσκην έτι μικράν, τρέχουσαν γυμνόποδχ έπί
Τ ώ ν άκτών τών ’Εκβολών τού Ά ρνου;
Καί υπήρξαν μέν πάντοτε άγναί αληθώς αϊ
σχέσεις του πρός τήν σύζυγον τού Τασσίλου. Τ ώ
ίφαϊνετο όμως, οτι ή πρός αυτήν συμπάθεια του
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καί ή εύχαρίστησις ήν ήσθάνετο άλλοτε όμιλών
πρός αυτήν, είχέ τι τό αμαρτωλόν. Οί οφθαλμοί
του, οϊτινες ώφειλον νά θεωρώσιν αυτήν ώς ψυ
χήν ανάγκην έχουσαν σωτηρίας, δέν ήρέσκοντο
τοσάκις θαυμάζοντες τό κάλλος τού σώματός
της, καί δέν προσηλοΰντο ε’νίοτε έπ’ αυτήν μεθ’
ύπερβολικής τρυφερότητος; ΤΙρκει τούτο ί'να τώ
ε’μπνεύση τό συναίσθημά τού πταίσμα-, ος. Ή α 
γωνία ήν ήσθάνετο ύπερ τής ’Ελευθερίας οΰδέν
άλλο ήτο ίσως ή αποτέλεσμα γηϊνοτέρας συμ
πάθειας. ΤΗτο βέβαιος περί τούτου, κ '.ί ή βεβαιότης αύτη τόν έφερεν άγωνιώντα ε’ν τύψει
συνειδήσεως πρέ τών ποδών τού ’Εσταυρωμένου.
ΊΙοθάνετο επίσης ότι είχε βλάψει μάλλον ή
ωφελήσει τήν ύπόθεσιν τής ’Ελευθερίας, διά τής
ασυναρτησίας τής μαρτυρίας του, διά τών άποσιωπήσεών του, διά τής σφοδρότητος μεθ’ ής
είχε βεβαιώσει πράγμα όπερ δέν ήδύνατο ν’
απόδειξη, καί δ ι ’ αυτής ε'τι τής φιλανθρώπου δρμής, ύφ’ ήν διατελών άνέλαβε τό π τώ μ α τού
συζύγου της καί μετέφερεν αΰτέ ύπό τήν στέγην
τής εκκλησίας, έκλεισε δέ τήν Ούραν πρός τό
πλήθος, όπερ έθεώρει ώς άπλήν διασκέδασιν πά
σαν εκείνην τήν φοβέραν τραγωδίαν. Αύτός,
αυτός ΰπέρ πάντα άλλον είχε συντελέσει νά πέση
ή ταλαίπωρος εκείνη εις τό βάραθρον όπου έσπαιρε σήμερον.
Καί άν έτι ήθψούτο ύπό τών δικαστών, θά
έμενεν ήτιμασμένη διά παντός. Ό εραστής της,
οστις ήγάπ α αυτήν δΓ όλης τής φλογέράς ζέσεως καί τού άχαλίνου πόθου τής νεότητάς του,
είχε δηλώσει οτι θά ήσχύνετο νά φανή μ ετ’ αύ
τής έν μέση ήμέρα,έφ’ όσον ή κηλίς εκείνη δέν άπετρίβετο. Ό δέ πτωχός εφημέριος,έν τή ύπερβαλλούση ευαισθησία τής ψυχής του, ήρχιζε νά φοβήται, μή ή αποκλειστική αύτού μέριμνα περί
τής τύχης τής ’Ελευθερίας καταστήση τέλος
αΰτον ένοχον άμελείας προς άλλους, χάριν εκεί
νης. Ή Κάκια έβλεπεν αύτόν τηκόμενον ύπό α
γωνίας αύςανομένης,ήτις δσημέραι καθίστα αΰτον
δμοιότερον πρός σκιάν. Καί ήξευρε μέν αύτή.ότι
ή νηστεία έν τεσσαρακοστή ήτο μέγιστον καθή
κον τού ίερέως, ά λ λ ’ εκείνος ούδ’ αύτά κάν τά
ύπο τής εκκλησίας επιτρεπόμενα οψα ήγγιζεν, ούδ’
ώρέγετο τ ά φ ά καί τούς άγριους θρίδακας.
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— Δέν είμπορεΐς να ζήσης, τψ έλεγε, με νερό
καί ψωμί· δσην εύλαβεια καί αν έχη κανείς, πρέ
πει να συλλογίζεται καί τόν ε'αυτόν του.
Καί συνεφώνει μεν εκείνος προς τα ύ τα , ά λ λ ’
ουδόλως μετέβαλλε την δίαιτάν του, ήτις ήτο
δίαιτα άσκητού μάλλον η ένοριακοΰ ΐερέως.
Ή ψυχή του μετείχε τής τού άγιου ’Α ντω
νίου καί του άγιου Φραγκίσκου. Είχεν έλθει ό
ψιμος εις τέν κόσμον. Διότι κ’ έν αύτφ τ ώ μ ικρφ ίκείνω χωρίφ, τ ω μεμονωμένφ εν μέσφ τής
ερήμου πεδιάδος, δ κόσμος, όποιος είνε σήμε
ρον, ητο άπιστος πρές αυτόν καί μοχθηρός.
Οί κάτοικοι τής Μάρκας εΰρισκον αύτέν π α ρηλλαγμένον. Ή τ ο μέν πάντοτε ώχρός, άλλα
τόρα ε’φαίνετο ωχρότερος του ελεφάντινου σταυρού
του. Ή τ ό πως σιωπηλός άλλοτε, καί ομως εύρισκε τότε πολλάκις φαιδρόν τινα λόγον διά τά
παιδία καί προσηνή τινα λέξιν πρές τούς γέρον
τας. Τόρα τίποτε πλέον. Ή απαθής αδιαφορία
μεθ’ ής έξετέλει τούς εκκλησιαστικούς κανόνας
ήτο πάντη αντίθετος τών έμπαθών καί οδυ
νηρών φθόγγων οΐτινες έξήρχοντο άλλοτε έκ βά
θους τής ψυχής του, ό'τε έκήρυττε τούς παραδό
ξους εκείνους λόγους, οΐτινες ένέπνεον αόριστόν
τινα τρόμον είς τούς ένορίτας του.
— Πάγει κανείς νά πιστεύση, δτι έχει καμμίαν μεγάλην άμαρτίαν είς την συνείδησίν του,
έλεγε μιαν ημέραν γυνή τις συνομιλούσα μετά
τής Κάκιας.
— “Οχι, ό καϋμένος I Είνε ’σαν αρνάκι ! ά πήντα εκείνη, στρέφουσα τήν άτρακτόν της.
Ά λ λ ’ ήτον πάντοτε ’σάν παιδί, καί ό θεός νά
μέ συγχωρέση!— δλο μέ τέν ουρανό είχε νά κάμ.η.
Έν τούτοις ένδομύχως κατεπλήσσετο έκ τής
μεταβολής, ήτις είχε τελεσθή επί τού ’ Ιωσήφ.
Ά πέδιδεν αύτήν είς τήν περί τής ’Ελευθερίας
ανησυχίαν του, ά λ λ ’ ή ανησυχία αΰτη τή έφαίνετο άτοπος έκ μέρους ΐερέως. Μια ξεόιάττρωηη, μ ια παρα·1υμέπ\ — ώς άπεκάλει πάντοτε
ή Κάκια τήν σύζυγον τού μυλωθρού,— τή έφαίνετο εντελώς άναξία τής μερίμνης ενός άγίου αν
θρώπου.
— Δέν είνε αμφιβολία, διενοεΐτο, δτι αΰτη
τήν έκαμε τή δου λειά,., άλλά γιατί ό εφημέ
ριος τέ πήρε τόσο κατάκαρδα ;
Έ τόλμησε δέ ημέραν τινά, μετά τής μητρι
κής εκείνης καί ανυπόκριτου όξυθυμίας ήτις Iδίαζεν είς αυτήν, νά νουθετήση τέν κύριόν της,
περι τής άτοπου συμπάθειας του πρές τήν άμαρτωλήν εκείνην.
— Οϊ χωρικοί, λέγουν δτι τήν πήρες πολύ κα
τάκαρδα αυτήν τήν βρωμοϋπόθεσιν. Νομίζουν,
δτι δι’ αυτό παραμελείς τά χρέη σου, είπεν η
μέραν τινά, παρατιθεμένη αύτφ τέ έκ λαχάνων
δείπνόν του. "Οσο είν’ ό κόσμος, θά γίνωνται
κ α κ ου ργ ή μ α τα ,... δέν είνε λόγος νά βασανί

ζεται κανείς διά π ράγμ α τα, πού δίνείμπορεϊ νά
τ’ άλλάξη.
Ό ’Ιωσήφ οΰδέν άπήντησεν, άλλά τά χείλη
του ϋπέτρεμον.
— Δέν είνε βέβαια ’δική μου δουλειά, νά
δώσω συμβουλήν εις τήν σεβασμιότητά του,
προσέθηκεν ή γραία άκκιζομένη, άλλά λέγουν
δλοι, δτι αΰτέ είνε προσβολή διά τούς τιμίους
νά παίρνη κανείς τέ μέρος μιάς γυναικός, . . .
πού έκαμε. . .
— Καί πώς τολμάς σύ νά λέγης, δτι είνε ϊνοΧ°ί i Ποιος τέ άπέδειξεν ; άπήντησεν εκείνος,
κτύπων τήν τράπεζαν διά τού γρόνθου του, μ ετ’
οργής πρωτοφανούς είς αυτόν.
Ήτένισεν επί τέν κύριόν της πονηρόν καί ύπο
πτον άμ α βλέμμα, καί τείνουσα πρές αύτέν τέ
όξος, προσέθηκεν άμειλίκτως :
— Δέν είδα κανένα πού νά μήν είνε βέβαιος,
κανένα,., έξω άπό τον εραστήν της ε’κεί πέρα,
καί τού λόγου σ α ς . . .
— Πολύ εύκολα πιστεύεις τέ κακόν, άπήντη
σεν ό ’Ιωσήφ.
Καί μή έγγίσας τέ παρακείμενον φαγητόν, ήγέρθη κ’ έξήλθε τής οικίας.
— Τ ά έχει χαμένα άπέ τήν άγάπη αυτής
τής βρώ μ ας! διενοεΐτο ή Κάκια.
Άφού δ ’ έπί στιγμήν άνέμεινε καί δέν τέν
είδεν έπανερχόμενον, έκάθησε καί έφαγεν άντ’
αυτού.
’Επειδή ό κόσμος ήτο πλήρης κακουργημάτων,
ώς μαγειρείον πλήρες μυιών τό θέρος, δέν ήτο
λόγος νά μείνη καί αυτή νήστις.
Μετά τό δεΐπνον έλαβε τήν άτρακτόν της κ’
έκάθισεν έπί τού ταπεινού τοίχου δστις έχώριζεν άπό τής όδού τήν περίχωρον τής εκκλησίας.
Έ ν Μάρκα, δσας δήποτε κάί αν είχον οί άνθρω
ποι εκ τή ς ώρας τού χρόνου άσχολίας, εΰρισκον
πάντοτε καιρόν πρές συνομιλίαν, καί ό τοίχος
τής εκκλησίας ήτο τέ άγαπητέν τών χωρικών
γυναικών έντευκτήριον, δσαι μετέβαινον είς τούς
άγρούς ή έπέστρεφον άπό τού πλυντηρίου. Έκεϊ
δέ, έν μέσω τών φίλων της καί τών άλλων άδολέσχων γυναίων, ή Κάκια έρριπτεν, ώς κατά τύ
χην, λέξεις τινάς έμφαινούσας τήν περί τού πάτερ-Ίωσήφ ανησυχίαν της. Ή τ ο βεβαίως άφωσιωμένη είς αυτόν, άλλ’ ή μανία της πρές ε’ξιχνίασιν μυστικών καί ή όργή της κ ατά παντός
έμποδίου ματαιούντος τήν περιέργειάν της, ύπερηκόντιζε τήν άφοσίωσιν αυτής. Αδύνατον έ θεώρει νά προφέρη λέξιν δυναμένην νά βλάψη
την φήμην του, καί δμως αί γειτόνισσαι άπεχωρίζοντο πάντοτε φρονούσαι δτι τά πράγματα
έν τ ώ πρεσβυτερίφ είχον κακώς, καί δτι, αν
ήθελεν ή ύπηρέτρια τού εφημερίου,πολύ περίεργα
πράγματα ήδύνατο νά διηγηθή.
Ά π ο τής ημέρας τού φόνου, άόριστόν τι αί
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σθημα ίχθρότητος κατά τού Ιω σήφ είχε διαδοθή έν Μάρκα. Άνθρωπος μή φωνάζων παντα/ού, μή έπιτιμών, μή φλυαρών έπί τή ελά
χιστη άφορμή, φαίνεται παράδοξος καί ύποπτος
πάντοτε έν ίταλικφ χωρίφ. Οί έν Μάρκα ήρχιζον ένθυμούμενοι, οτι ξένον αίμα έρ^ιεε διά τών
φλεβών τού έφημερίου, καί δτι είχε δείξει πάν
τοτε πρές τήν γυναίκα τού Τασσίλου πλείονα
φιλίαν τής έμπρεπούσης είς άνθρωπον τού σχή
ματός του.
Ή δικαιοσύνη δέν είχε δώσει τήν άδειαν είς
τόν Φάλκον Μελεγάρην νά έπισκεφθή τήν δ ε σμώτιδα. Δέν ήτο βέβαιον δτι δ έραστής τής
’Ελευθερίας ήτο άμέτοχος τού κακουργήματος,
τοσούτφ μάλλον δσφ ή άφρων καί παράφορος
γλωσσά του κ ατά τήν άνάκρισιν είχε διαθέσει
κατ' αύτού πάντα ς τούς δικαστάς. Ό άποκλεισμές ούτος καθίστα αύτέν έτι δυστυχέστερον,
καί μεγάλα εξέφραζε παράπονα κατά τού έφη
μερίου τού άγιου Βαρθολομαίου είς δν είχεν έπιτραπή ή είσοδος τής φυλακής.
— Αύτά τά μαύρα φείδια, έλεγεν, έμβαίνουν
παντού.
Καί ή πρές τούς κληρικούς άποστροφή του,
ήν είχον καταστείλει πάντοτε οί τρόποι καί δ
χαρακτήρ τού ’Ιωσήφ, άνεφαίνετο έν πάση αυ
τής τή σφοδρότητι.
Κ α τά τήν έποχήν τού πάσχα δ Ιωσήφ ειχε
πάντοτε πολλήν έργασίαν. Τέ έτος δ ’ έκεΐνο, δτε
ήκουσε τάς έξομολογήσεις τών ένοριτών του, ή
άφήγησις τών μικρών καί ρυπαρών αύτών αμαρ
τημάτων τ ω έφάνη έτι μ,υσαρωτέρα ή άλ λοτε.
Άθυμών καί μετ’ άλγούσης καρδίας ήκουεν δ
πνευματικές τάς ελεεινός έκείνας δμολογίας,
στρεφομένας πάντοτε περί τάς αύτάς χυδαιό
τητα ς . Παρέχων δέ άφεσιν αύτών, ήσθάνετο
καί τινα ανησυχίαν: Δέν ήτο άρα δυνατόν ν’
άπατάται ή άλάθητος έκκλησία ; Πρώτην τότε
φοράν ή άπορία αύτη ξεπήρχετο ταράττουσα
τούς διαλογισμούς του. Ό κόσμος τφ εφαίνετο
μεταμορφούμενος, καί τέ έδαφος ύπεκφεύγον
τούς πόδας του. Τ ά βλέμματά του καί τό ι
σχνόν του πρόσωπον ένέφαινον φρικίασιν τρόμου.
Μετά τήν τελευταίαν λειτουργίαν τής έβδομάδος έκείνης τού ΙΙάσχα, άνθρωπός τις προύχώρει πρές τήν έκκλησίαν διά τού πυκνουμενου σκό
τους τής έσπέρας. Ώ νομάζετο Αιμίλιος Ρ αφα
γιόλος, ά λ λ ’ ήτο γνωστός ύπέ τέ παρωνύμιον
Γυριστής. Π αρά τοΐς χωρικοϊς τά παρωνύμια αύτά
άντικαθιστώσι τέ βαπτιστικέν ονομα, το δε οι
κογενειακόν απομένει σχεδόν άχρηστον. Ο Γυ
ριστής έξετέλει άπότινων μηνών έν τ ω μύλφ
έργον άμαξέως. Τ ίτο άνήρ τριακοντούτης περί
που, σκυθρωπόν έχων πρόσωπον ύπο κόμην μ α
κράν, οφθαλμούς τειρρόχρους καί βλέμμα, πονη
ρόν καί τοι έσβεσμένον. Έιρόρει τήν ημέραν ε
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κείνην τ ά έορτινά του. Είσελθών δέ είς τήν έκ
κλησίαν άπέβαλε τέν πίλον του, δν εφερεν έπικλινή έπί τού ώ τό ς. Ούτε άνάγνωσιν ούτε
γραφήν έγνώριζε, καί τέ Πιστεύω τέ έλεγε λίαν
συγκεχυμ-ένον. ΤΙ έκκλησία είχεν, ώ ς έφρόνει,
άρετάς τινας ιδιαιτέρας, δποίας έχουσι τά γόη
τρα ή δέσμη τις χόρτων μαγικών, καί άναγκαϊον
έκρινε νά τηρή τινας τών κανόνων της πρές σω
τηρίαν του. Κ α τά τ ά λοιπά ήτο ελεύθερος νά
πράττη δ,τι ήθελεν.Έν γένει δέ ή περί θρησκευ
τικών πραγμάτων σύγχυσις τών ιδεών Ιταλού
χωρικού είνε έκτακτος. Τόν ιερέα θεωρεί ώς τέν
ιατρόν οί άγριοι· πτοεΐται δεισιδαιμόνως τέ
σχήμά του καί τό εργον του, ά λ λ ’ αύτον ολί
γον τόν σέβεται.
Είσελθών είς τήν έκκλησίαν δ Γυριστής έπλησίασεν είς τέ έξομολογητήριον ποιών τέ σημεΐον
τού σταυρού. Καί τοι ή ώρα είχε παρέλθει, καί
ή ήμερησία έργασία είχε κουράσει τόν ’Ιωσήφ,
ήτοιμάσθη ούτος νά δεχθή τήν έξομολόγησίν του.
Ούδέποτε έπροφασίζετο τό άκαιρον τής ώρας ή
τόν κάματον αύτού πρός άποφυγην τής εκπληρώσεως τών καθηκόντων του. Άναγνωρίσας τέν
άμ αξέα, άνέμεινε ν’ άκούση καί πάλιν τέ σύνηθες κομβολόγιον αμαρτιών, μέθην, κλοπάς, λ α 
γνείαν, καί τά δμοια, καί νά τυραννηθή διά
τών συγκεχυμένων έπαναλήψεων δι’ ών εν πάση
χώρα οί χωρικοί άπαντώσιν είς έρώτησίν τινα η
διηγούνται γεγονός τι. Η δέ συνείδησίς του κ α τεξανίστατο κατά τής άπαθείας του ταύτης : μή
καί τού μεθύσου έκείνου χειρώνακτος τήν ψυχήν
δέν έπρεπε νά θεωρή έπίσης πολύτιμον ώς καί
πάσαν άλλην ;
"Ο Γυριστής άπήντησεν είκή καί δυσθύμως είς
τάς ερωτήσεις του. Δέν ήδύνατο ν’ άποφύγη
ο,τι έπραττε, διότι δεισιδαίμων φόβος ώθει αύτόν είς τήν έξομολόγησίν, άλλ’ ήτο έξωργισμένος καθ’ έαυτού κ’ έτρεμε τήν δμολογίαν, ήτις
έμελλε νά έξέλθη τών χειλέων του. Τ ά μέλη
του έτρεμον, ή γλώσσα του έδίσταζε. Τέλος διά
πνιγομένης καί άμυδράς φωνής κατώρθωσε νά
είπή :
— ’ Εγώ τέν έσκότωσα ! . . .
— Ποιον ; ήρώτησεν δ ’Ιωσήφ μετά σφοδρώς
παλλομένης καρδίας, καί γνωρίζων κάλλιστα
δποιαν έμελλε νά λάβη άπάντησιν.
. Τόν Τάσσο, τόν μυλωνά,. . τέν άφέντη
μου, είπεν δ άμαξεύς.
Τούτο δέ είπών, ’ άνέλαβε θάρρος, καί πλησιάζων έτι μάλλον είς τέ ούς τού ΐερέως, δ ιη γήθη μετά τίνος παραδόξου ύπερηφανείας πώς
καί διατί είχε διαπράξει τέ έγκλημα.
— Είχα άνάγκη νά πάω 'ς τήν Αμερική,
έλεγε. Έ χ ω έκεΐ πέρα έναν έξάδελφο, καί λέει
αύτές δτι έκεΐ κερδίζουν πολλά καί δουλεύουν
'λίγο. Μού ήλθε πολλαίς φοραίς νά κλέψω τέν
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Τασσΐλο, άλλ’ ¿φοβούμουν πάντοτε. Έκλείδωνε
τ ά λεπτά του άμ α τά έπαιρνε, οσο λίγα καί άν
ήταν, καί δέν τα ε'βγαζε πειά, παρά γιά νά τά
πάη εις τήν τράπεζα ή γιά νά πληρώση φου
στάνια τής γυναικός τ ο υ .. . . πόσα ξώδεψε γιά
τά κουρέλια της !
Την παραμονή λοιπόν— ποϋ λέμε— των άγιων
αποστόλων, είχε συνάζει οκτακόσια φράγκα γιά
κάτι στάρι ποϋ πούλησε. Τον είδα κ* ¿κλείδωσε
ς το γραφείο του τά χρήματα, καί άκουσα νά
λέη τής γυναικός του, ότι τήν άλλη μέρα θά
πήγαινε τά λεπτά εις τήν χώρα. Ή τον πρωί.
Τό βράδυ έμάλωσαν πάλι, χειρότερα παρά κάθε
μέρα. Αυτή τόν έβρισε, κείνος τή φοβέρι-ft ! Φώ
ναξε τόν πρωτομάστορη, τού είπε πώς θά πάη
’στην πόλι, καί παράγγειλε τΐ νά κάμωμεν—
θά λείψω όλη τήν ήμερα, είπε, κ’ έφυγε.— ΤΗ ταν ακόμη νύκτα· τόν πήρα από κοντά αγάλια
αγάλια, χωρίς νά μέ καταλάβη κανείς· έφλεγα
νά τού πάρω τόν παρά ’ς τό δρόμο, μόνο τόν
παρά. Δέν είχα ’ς τό νού μου νά τόν σκοτώσω,
άλλά μου χρειάζονταν τ ά χρήματα, γιά νά πάω
ςτήν ’Αμερική. Τ ό αποφάσισα λοιπόν., τά
χρήματα κάνουν όλα τ ά κακά ’ς τόν κόσμο.
Τόν ακολούθησα καμμιά πεντακοσαριά βήμ.ατα, ως ποϋ νά έτοιμασθώ. Αυτός δέ μ’ ε βλιπε, μ ’ έκρυβαν τ ά καλάμια. Καθώς περνούσε
τά χόρτα, κοντά ’ς τ ά 'μ ε γ ά λ α δένδρα, μού
ηλθε ! Ή τόρα, είπα, ή ποτέ ! Π ήδησα επάνω
του, καί τού έχωσα τό μαχαίρι κάτω άπό τήν
π λάτη . Έ π εσε, ξύλο! Τόν έψ α ξα ., δέν ηΰρα
τίποτα ! Μού ηλθε ή ιδέα OTt τό είπε επίτηδες
πώς πάει τά χ α ’ς τή χώρα, γιά νά γυρίση ίξαφνα, νά πιάση τόν εραστή. Π αράχωσα τό μ α 
χαίρι κάτω άπό ένα δένδρο. Μπορούσα νά τό
ρίξω καί 'ς τό ποτάμι, άλλά λέει ό κόσμος, πώς
ό,τι σκοτώση άνθρωπο δέ βουλιάζει. Θ ά τό βρής
χωρίς άλλο, άν σκάψης 'ς τή ρίζα τής μ,εγάλης λεύκας, πού τήν λένε Δούκα, γιατί τάχα
έκάθισε μιά φορά ’ς τόν ίσκιο της ό Πέτρος Λ ε οπόλδος. ΤΗτανε τό λεπίδι λιγάκι 'ματωμένο,
όχι πολύ, γιατί τό αίμα, βλέπεις, έτρεξε μέσα.
"Ετσι συμβαίνει πάντα, όταν χτυπά κανείς
όλο ίσια. Έ γ ώ έκαμα μακελλάρης. . Έ σ κ ό τωνα β ώ δ ι α ,.. καί ξέρω. "Οταν είδα ότι ό
γέρο-φιλάργυρος δέν είχε χρήματα έπάνω του,
θά τόν σκότωνα, μ ά τό θεό, άκόμη μιά φορά!
Δέν καταλαμβάνω πώς τ ’ άφησε 'ς τό σπίτι,
ε"ξω άν είχε τήν ιδέα πού είπα, νά ξαναγυρίση γιά νά πιάση τή γυναίκά του μέ τό Μελεγάρη. Καί αύτό θά είνε, χωρίς άλλο, γιατί
αύτός άγαποϋσε τήν γυναίκά του πειό πολύ άπό
τά χρήματά του. Τόν γύρισα άνάσκελα, καί
τόν άφησα έκεί. Έ π ειτα γύρισα ’ς τό μύλο κ’
έπιασα δουλειά, ώς ποϋ ήλθαν οί άνθρωποι καί
διηγήθηκαντί έγεινε. Τότε άφησα τη δουλειά, I

έγνώριζεν όμως, ότι ούδείς άνθρώπινος νόμος ή δύ 
νατο ν’ άπαλλάξη αυτόν τής άπολύτου ύποταγής εις τό καθήκον όπερ έλευθέρως είχεν άναλάβει.
Είχε παρέλθει τό μεσονύκτιον, ότε, τρέμων
έτι καί ψηλαφών έν τ φ σκότει, έπέστρεψεν εις
τό πρεσβυτέριον. Έ νφ δ ’ άνέβαινε τήν κλίμακα
τού δωματίου του, ή Κάκια, διανοίγουσα τήν
θύραν έφώνησε :
— Πού ήσουν κρυμμένος τόσην ώρα, κκίέκαιε
τού κάκου ύ λύχνος, καί σ' έπερίμενε τό κρεββάτι σου ; Δέν είσαι νά μένης έξω τόσο άργά, καί
δέν ταιριάζει μάλιστα εις ιερωμένον !

καί ήλθα μέ τούς άλλους νά ίδώ. Αύτό είνε.
Ό ταϋτα ¿ξομολογούμενος άυήρ ήτο ήρεμος
καί άτάραχος. Ό άκούων ίερεύς ήτο κάτωχρος
έκ φρίκης, καί τά χείλη του έτρεμον έκ συγκινήσεως καί ταραχής.
— Ά λ λ ’ ή σύζυγός του είνε φυλακισμένη I
καί ήμπορεϊ νά καταδϊκασθή! ίφώνησεν έν ά γωνία.
— Τό ξέρω, είπεν ό άλλος άδιαφόρως. Ά λ λ ά
δέν ήμπορεϊς νά μέ κ α τα δ ώ σ η ς., αύτά έγώ
σού τά εξομολογήθηκα. . . είνε μυστικά.
Καί ήτο άληθές. Ό ,τ ι δήποτε’: άν συνέβαινεν, άδύνατον ήτο εις τόν 'Ιωσήφ νά άποκαλύψη ό,τι είχεν άκούσει. Ή κεφαλή του περιεδινεϊτο, οί οφθαλμοί του ήσαν άπλανεϊς, καί ο
δύνη θανάσιμος έσφιγγε τήν καρδίαν του. Κ ατά
τό βραχύ αΰτού σταδιον απλότητα μόνον καί
άθωότητα είχε γνωρίσει. Είχε μέν άκούσει περί
τών άνθρωπίνων κακουργημάτων, άλλά τά
κακουργήματα αύτά δέν είχον φθάσει μέχρι
αΰτού. Έγνώριζεν όλίγα τινά περί τών άμ α ρτιών τού κόσμου, άλ λ' ουδέποτε είχε κατορθώ
σει νά τάς έννοήση. Τό αίσθημα δέ, ότι ό φονεύς
τού Τασσίλου ήτο έκεί, πλησίον του, ότι τού ώ~
μίλει ή φωνή του καί οί οφθαλμοί του τόν ε"βλεπον, ότι ήτο δυνατόν, καί όμως άπολύτως άδύ
νατον εις αυτόν, νά βοηθήση τήν δικαιοσύνην
καί νά σώση άθώαν γυναίκα, πάντα ταϋτα έβάρυνον έπ’ αυτόν ώς άφόρητον φορτίον φρίκης
καί καθήκοντος. Έλιποθύμησε, τά γόνατά του
ε’κάμφθησαν, καί κατέπεσεν άναίσθητος χαμαί.
Ό τ ε ¿μαθήτευε, δίκαιον είχον οί διδάσκα
λοί του, λέγοντες, οτι δέν θά είχε τήν δύναμιν
νά παλαίση κατά τής πραγματικότητος τού
βίου.

— Σιώπαΐνε γυναίκα ! είπεν ό ’Ιωσήφ διά
φωνής, ήν ουδέποτε είχε τέως μεταχειρισθή ομί
λων πρός τήν πτωχήν Κάκιαν.
Είσελθών εις τό δωμάτιόν του, ήσθάνετο άνυπομονησίαν νά έπανίδη τά φώς τής πρωίας,
καί έν τούτοις τό ¿φοβείτο.
Ό τ'έφ άνη ή αύγή, δέν έφερεν εις αύτόν τήν
ειρήνην· έφώτισε δέ μόνον, εις άπόστασιν ήμίσεος
μιλίου, τήν στέγην ή τις έσκεπε τόν φονέα, δν
δέν τφ ήτο έπιτετραμμένον νά καταγγείλη εις
τήν δικαιοσύνην. Δ ί συνήθεις τής ημέρας άσχολίαι τ ω έπεβάλλοντο, άλλ’ έπελήφθη αύτών άλλοφρόνως καί μηχανικώς. Τάς πλίνθους τού έδάφους, τήν τράπεζαν έφ’ ής ή Κάκια είχε θέ
σει τόν καφέν του κ’ ένα μικρόν στρογγύλον άρ
τον, τόν νεροχύτην όπου έκαθάριζεν αυτή Ορίδακας, τούς γέροντας οΐτινες ήρχοντο νά διηγηθώσι διά μακρών τάς άθλιότητάς των καί νά
ζητήσωσι παραμυθίαν, τόν λάμποντα πρό τής
φλιάς ήλιον, τάς ραμφοκοπούσας τά ψιχία όρνι
θας, πάντα ταϋτα τά οικεία π ράγμ ατα, τά ίβλεπεν ώς έν όνείρφ, καί οίονεί διά πυκνού πέ
πλου δμίχλης.
Ό μικρός αυτός οίκίσκος, ό ύπό κυπαρίσσων
σκιαζόμενος, οπού είχεν έλπίσει νά ζήση έν εί'ρήνη, τ ω έφαίνετο φυλακή, όπου έτήκετο ή καρδία του προσδοκώσα τόν θάνατον.
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τής σελήνης δέν είσεχώρει μ.έχρις έδάφους ύπό τά
μεγάλα δένδρα. Ό ίερεύς άπέθηκε χ αμ αί τόν
φανόν του καί ήρξατο σκάπτων. Μ ετά τινας
σοιγμάς ό λίσγος άπήντησεν στίλβον άντικείμενον· ήτο μαχαίριον ολίγον έπίκυρτον, εξ δακτύ
λους μακράν, έξ έκείνων άτινα φέρουσι πάντοτε
οί Ιταλοί τών κατωτέρων τάξεων, όπλον φονικόν,
τό συνειθεστατον έν τ φ τόπφ.
Τό έθεώρησεν έπί μακρόν. Ώ ! άν ήτο δυνατόν
τό άψυχον έκεΐνο πράγμα νά διηγηθή τί είχε
πράξει.
Γονυπετής έπί τού χώματος καί άτενές έχων
τό βλέμμα, ε'μενεν άκίνητος καί οίονεί έν παραισθησίφ! Τέλος άπέθηκε τό μαχαίριον όπου τό εύρε, καί ίσοπέδωσεν έπ’ αύτοϋ τήν γήν. Τό έδα
φος ήτο ξηρόν, καί δυσκόλως ήδύνατό τις νά παρατηρήση ποϋ είχεν άνασκαφή. Βραδυπατών έπέ
στρεψεν εις τό πρεσβυτέρων, πεπεισμένος πλέον
ότι ή έξομολόγησις τοϋ Γεωργίου ήτο άληθεστάτη. Νέοι τινές χωρικοί όδηγοϋντες κτήνη εις μ ακουνήν άγοράν, τόν συνήντησαν, καί τόν έχαι.
ρέτισαν μετά σεβασμού, είτα δέ, άφού έμακρύνθησαν, ήρχισαν γελώντες.
Τί νά ίκαμνεν άράγε ό έφημέριος αύτήν τήν
ώραν, μ’ ένα λίσγον εις τά ς χεΐρας ; Μή τυ
χόν άνεζήτει θησαυρόν ; Υ πήρχε παράδοσις έν
τή χώργ,οτι σάκκοι γεμάτοι φλωρία ήσαν θαμ
μένοι πλησίον τού ποταμού, ϊνα διασωθώσιν άπό
τής αρπαγής τών γάλλων, κατά τούς χρόνους
τοϋ πρώτου ύπατου.

Ό Ιω σή φ , ούδ’ ύποπτεύων καν τά σχόλιά
των, έπέστρεψεν εις τήν οικίαν του καί ήνοιξε τήν
έκκλησίαν, όπου ε’ μεινε μακρόν προσευχόμενος.
Ε ίτα άφύπνισε τόν σκευοφύλακά του καί παρήγγείλεν εις αύτόν νά σημάνη διά τήν πρώτην λει
τουργίαν. Ό άνθρωπος ήγέρθη δυσθυμών, διότι
ήτο νύξ άκόμη, καί τήν έπαύριον διηγείτο εις
τούς γείτονας περί τών παραδόξων τρόπων τού
εφημερίου, περιερχομένου άνησύχως έν τ φ δ ω ματίφ του, έγειρομένου κ’ έξερχομένου π ολλάκις τήν νύκτα.— Τό κ α τ ’ αύτόν, ε”λεγε, δέν ή
Περί τό τέλος τής έβδομάδος, ύπείκων εις άδύνατο πλέον νά ύποφέρη. Καί ή υγεία του καί
κκταμάχητον ώθησιν, ήτις άπό ημερών ήδη τόν
ή ύπομονή του είχον πλέον έζαντληθή.
έαέντριζεν, ήγέρθη σκοτεινήν τινα νύκτα, άνήψε
Αίσθημά τι δυσφορίας, όσημέραι ισχυρότερου,
φανόν, κ’ έξήλθε κλοπίως τού δωματίου του, ώς
διεδίδετο
έν τ φ χωρίφ. Γύναιά τινα προέτειναν
δν είχεν αμαρτωλόν τινα σκοπόν. Έ λαβεν έκ
τήν
ιδέαν
ν’
άποταθώσιν εις τόν επίσκοπον· άλλ’
τήςμικρας καλύβης, όπου έφυλάσσοντο τά ερ
¿φοβείτο
έκαστος
νά προβή πρώτος, ούδείς δ ’
γαλεία, τόν λίσγον τοϋ νεκροθάπτου, καί κατηυέγνώριζε πώς ήτο δυνατόν νά πλησιάση τοιούθύνθη πρός τό μέρος όπου είχεν εύρεθή τό πτώμα
τού Τάσσου Τασσίλου. Ύ πό τό σεληναϊον φώς κα- ! τον υψηλόν υποκείμενον, καί τά πράγματα έμει
ναν. Ή ανησυχία έν τούτοις καί ή ε'χθρα, ήν
πεφαίνετο ύψηλή καί μεγαλοπρεπής ή λεύκη τής
προεκάλουν αί πράξεις τού έφημερίου, ηύξανον
Λομβαρδίας, ής είχε φεισθή ό πέλεκυς, διότι οί
άπό ημέρας εις ημέραν, καί συγχρόνωςέκραταιΧωρικοί τής Μάρκας είχον μείνει πιστοί,— όσον
ούτο ή έντύπωσις, ότι έγνώριζε περί τοϋ φόνου
έφθανεν ό νούς των,— εις τήν καταλυθείσαν άρτού μ,υλωθροΰ πολύ περισσότερα όσων έλ,εγεν.
χήν. Άφυπνισθέντα ύπό τών βημ,άτων τοϋ Ιω ’Εκείνον δέ έκυρίευεν όσημέραι πλειότερον ή
®ήφ, πτηνά τινα λωφάζοντα έντός τών κλάδων,
φρίκη τού συναισθήματος,ότι ήτο συνένοχος τού
δπέπτησαν θορυβωδώς πτερυγίζοντα. Το φώς

"Οτε συνήλθε, νεναρκωμένον εχων τό τε σώμα
κ.αί τόν εγκέφαλον, ή εκκλησία ήτο κατασκότ εινος, καί ό άνήρ δν πρό μικρού είχεν εξομολο
γήσει, ε’ λειπε.
Συνελθών μετά κόπου, έκάθισεν επί ξυλίνου
σκάμνου καί προσεπάθησε νά σκεφθή. Ήσθάνετο
αισχύνην έπί τή άδυναμία του. Τί λοιπόν ήτο αύ'
'
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ανυρωπων,
αν εκ
της
πρώτης
φρί
κης ή τις τ φ άπεκαλύπτετο, κατεπτοεϊτο καί
έλιποθύμει ώς γυνή, άντί νά άποκριθή έντόνως,
ε’παξίως καταδικάζω ν; Διά τήν άκατονόμαστον
αύτήν άνανδρίαν είχε τά χ α κριθή άξιος ίερωσύνης;
Πρώτη του σκέψις υπήρξε ν’ άπέλθη κ' έξομολογηθή τήν άδυναμίαν καί τό σφάλμα του
εις τόν επίσκοπόν του· άλλ’ ένθυμήθη, ότι καί
τούτο δέν τ ω έπετρέπετο, διότι εις ούδένα, άπο
λύτως ούδένα ήδύνατο ν’ άποκαλύψη τό βδελυρόν μυστικόν.
Ό νόμος δ ούδέν σεβόμενος δέν ήθελε βεβαίως
σεβασθή τό μυστήριον τής έξομολογήσεως. Ά λ λ ’
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δολοφόνου. Μή δέν ήτο συνένοχη ή σιωπηρά περί
σιγής συμφωνία απέναντι του άθλιου ¿κείνου; Ή
φυσική του αδυναμία, ή ασθένεια των νεύρων
του, δεν ήσαν βεβαίως πρόσφορα να κρατύνωσιν
αύτόν ΰπό τοιοϋτο βαρύ φορτίον καί τοσοϋτο φριν.ώδη διαλογισμόν.
— Είνε τιμωρία, ή όποια μέ ηύρε, διότι την
έσυλλογίσθην πολύ συχνά αυτήν την γυναίκα,
διότι ή τύχη της μέ συνεκίνησε πολύ,— διενοεΐτο
καθ’ έαυτόν, καί ε"φρισσε προς το μέγεθος τής α 
μαρτίας του.
Ά φ ' ής έδέχθη την έξομολόγησιν τού ά μ α ξέως δέν ¿τόλμα πλέον να ζητήσνι συνέντευξιν
μετά τής ’Ελευθερίας. Πώς νά συνάντηση τό
βλέμμα της, ίίπερ τοσαύτην έξέφραζεν οδύνην
καί νά συναισθάνεται οτι μίαν μόνην λέξιν είχε
να είπή δπως τή άποδώση τήν έλευθερίαν, καί
δτι την λεξιν αυτήν αδύνατον ήτο εις αυτόν νά
τήν προφέρη ; Έ τρεμε μήπως, βλέπων τό μαρτύ
ριαν τής γυναικός ¿κείνης, ής ενώπιον ήσθάνετο
εαυτόν τοσοϋτον ασθενή καί συγκεκινημένον, έγίνετο άπιστος εις τό άςίωμά του καί προέδιδε
τό μυστκόν, οπερ ώφειλε νά φυλάζη άντί πάσης
θυσίας. Ώ ς πάντες οί δειλοί καί διατακτικοί
χαρακτήρες, ανέβαλε καί άνέμεινε.
Μή ύποπτεύων πόσον ή κοινή προκατάληψις
εξεφράζετο εναντίον του, καί περί μίαν μόνον ά πησχολημένος ιδέαν, έξηκολούθει τυπικώς τόν
ιερατικόν του βίον, έκτελών τ ά έκχλησιαστικά
του νόμιμα, χωρίς νά εχη συνείδησιν άλλην των
πράςεών του ή δσην είχον τά κηρία, άτινα άνήπτεν ό εκκλησιάρχης. Ή έξομολόγησις του Γυρι
στού κατεΐχεν ημέρας καί νυκτός τήν διάνοιαν
του. Τήν εβλεπεν, ώς άν ήτο γεγραμμένη δι’
αιματηρών γραμμάτων έπί των τοίχων τού δ ω 
ματίου του καί αυτής τής εκκλησίας. Ό φονεύς
ήτο έκεΐ, έλεύθερος, έργαζόμενος έν μέσω άγρών
μετά των συντρόφων του, περιφερόμενος, όμιλών,
γελών, ανύποπτος ώς τό μή γεννηθέν ε'τι π α ιδίον. Καί όμως ή ’Ελευθερία ήτο δεσμώτις καί
μίαν μόνην είχεν έλπίδα,. . νά άθο)ωθή ύπό τού
δικαστηρίου. ’Α λλά καί τούτο άν συνέβαινε, τό
αίσχος τού ποοσαφθέντος άπαξ έγκλήματος θά
έμενε πάντοτε έπ’ αυτής καί θά συνεσχότιζεν
δλον της τό μέλλον. 'Α λ λ ω ς δέ, μεθ’ δσχ είχεν
είπεϊ ό έραστής της, απλή τις άθώωσις ένεκα
ελλείψεως αποδείξεων θά τήν άφινε πάντοτε ύπό
τό βάρος τής αμφιβολίας,καί θ’ άπέκλειεν αυτήν
πάσης χαράς καί έπαγγελίας τού βίου. Π άσα
χειρ θά ήγείοετο κ α τ’ αύτής, καί τ ά παιδία ετι θά
τήν έδείκνυον διά τού δακτύλου, ώς γυναίκα θελήσασαν νά φονεύση τόν σύζυγόν της.
Ύ π ό των διαλογισμών τούτων βασανιζόμενος
μετέβη μίαν ημέραν εις τήν έπαυλιν, δπου εύρε
τόν Φάλκον καθήμενον πρόΐ τού γραφείου του,
έντός τού μεγάλου σηχού ενός τών παραθύρων

καί άσχολούμενον εις τακτοποίησιν λογαριασμών.
Ήξεύρεις, τού είπε διά βραδείας καί τ α 
πεινής φωνής, δτι ήμέρα τής δίκης ώρίσθη ή δεκάτη τού προσεχούς μηνός;

Ό νέος, άνακλιθείς ¿πί τής έδρας του, κατένευσε.
— Καί σύ ; ¿ξηκολούθησεν ό Ιωσήφ, μ ετά'παραδόξου έκφράσεως τών βλεμμάτων του. Ά ν
άθωωθή, θά έχης τήν γενναιότητα νά δείξης δτι
πιστεύεις εις τήν άθωότητά της-,θά τήν νυμφευθής, δταν άπολυθή;
Ή έρώτησις ήτο απότομος καί απροσδόκητος.
Ό Φάλκος ώχρίασεν έλαφρώς. Έ δίστα ζε.
— Δεν θά τό χάμης, είπεν ό 'Ιωσήφ.
— Δέν είν’ αυτό, άπήντησεν ύπεκφεύγων ό
Φάλκος. Δέν κρύπτω δτι θά τό ήθελα.
ΤΗτο πρόδηλον ! Ό εφημέριος δέν ¿γνώριζε
πολύ τήν άνθρωπίνην καρδίαν, ά λ λ ’ ένόει τί έσήμαινεν ή ψυχρά ¿κείνη άπάντησις.
— Έ νόμιζα, δτι τήν ήγάπας. Βλέπω δτι ή πατώμην, ύπέλαβε μετά τίνος πικρίας.
Καί αίφνίδιον έρύθημα έφάνη πρός στιγμήν
έπί τής κηρίνης ώχρότητος τής μορφής του.
Ό Φάλκος ήτένισεν ¿π’ αύτόν αΰθαδες βλέμμα.
— 'Ιερωμένος άνθρωπος δέν έπρεπε ν’ ανακα
τεύεται εις τοιαύτα πράγματα. Ν ά τήν αγαπώ!
Βέβαια, τήν άγ απ ώ ! Λυόνω δταν συλλογίζωμαι δτι είνε κλεισμένη μέσα εις φυλακήν, . . .καί
θά έκοπτα τό χέρι μου, διά νά τήν σ ώ σ ω . . .
'Α λ λά νά τήν πάρω, άν άθω ω θή,. . . είνε άλλο
πράγμα, σού τό λέγω καί πάλιν. Δέν φθάνει νά
άθωωθή άπό τό δικαστήριον, διότι μ ' αυτό δέν
θά γίνη αθώα ούτε δι' έμέ ούτε διά τόν τόπον
μου, ούτε διά τούς κατοίκους τής Μάρκας.
Έγερθείς δέ, άπώθησεν όργίλως τήν έδραν
του. 'Ησχύνετο βεβαίως δ ι' οσα είπεν· αλ λά τάς
ίταλικάς φύσεις, καί αύτάς τάς έμπαθεστάτας,
κυβερνά ύπέρ πάσαν όρμήν ή φρόνησις καί τό
καλώς έννοούμενον συμφέρον. Ό Ιω σή φ έθεώρει
αύτόν, βαθυτάτην έγχρύπτων περιφρόνησιν εις
τά βάθη τών σκοτεινών του οφθαλμών. Ό ώραϊος
¿κείνος καί αρρενωπός ¿ραστής τώ ¿φαίνετο έλεεινόν πλάσμα, δειλόν άχθος άρούρης.
— 'Αμφιβάλλει λοιπόν ή καρδία σου περί αυ
τής ; είπε μ ετά περιφρονήσεως.
Καί κατηυθύνθη πρός τήν θύραν, ήτις έφερεν
έπί τό άνδηρον.
— “Οχι, μ ά τόν θεόν, έφιόνησεν ό Μελεγάρης,
δέν αμφιβάλλω δι’ αυτήν, όχι, δέν αμφιβάλλω
ούδέ ώραν ουδέ στιγμήν! ’Α λλά νά κάμω καί
τούς άλλους νά τό πιστεύσουν, είνε δύσκολον,..
θ ά τήν φροντίσω, θά τήν προστατεύσω, άν άθω
ω θ ή ,.. . θά τήν έχω φίλην. 'Α λλά νά τήν νυμφευθώ, νά τήν ύπάγω εις τήν οίκογένειάν μου,
νά άκούω νά λέγουν δλοι δτιή γυναίκα μου ήτον
εις τήν φυλακήν.. . διά φόνον,— άδύνατον. Κ α 
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νείς άνθρωπος μέ ύποληψιν δέν θά τό Ικαμνε.
'Ερωτεύεται κανείς., .διά τόν έρωτα, άλλά νυμ
φεύεται διά τόν κόσμον.
Κ ' έξηκολούθει λαλών, άλλ’ οΰδείς τόν ήκουε
πλέον, πλήν τών μικρών σαυρών, αΐτινες προίκυπτον διά τής φλιάς. Ό ’ Ιωσήφ είχε γείνει ά 
φαντος.
*0 νέος έπανέλαβε τήν γραφικήν του έργασίαν,
άλλ' ήσθάνετο δυσφορίαν τινά καί δέν χατώρθου
νά διευκρινήση τούς λογαριασμούς του. "Ελαβε
τό δπλον του, έσύριξε τον κύνά του, καί έξήλ.θε
πρός τούς λόφους, δπου ήλπιζε νά διασκέδασή
κυνηγών πέρδικας καί λαγωούς.
Ή τ ο φοβερά ήρεθισμένος κατά τού εφημερίου,
ιδίως δέ διότι συνησθάνετο δτι έφάνη πρός α ύ τόν δειλός καί άσπλαγχνος έραστής. Καί δμως,
τό κάτω κ ά τω , δέν είχεν είπεΐ τι άλλο ή δ,τι
έκαστος θά έλεγεν άντ’ αύτού.
Ή κοινή άμφοτέρων λύπη είχε τό κ α τ’ άρχάς
έλκύσει τήν καρδίαν του πρός τόν ’Ιωσήφ, τόν
μόνον οστις έκόπτετο περί τής τύχης τής Ελευ
θερίας. Σήμερον δμως κατελάμβανε πάλιν τήν
καρδίαν του ή π αλαιά ύποψία, καί π άσα μετ’
αύτής ή άγρια κ α τά τής εκκλησίας άντιπάθεια,
ήν είχεν αφοπλίσει έν άρχή ή προσήνεια τού ε
φημερίου.
— Χωρίς άλλο είνε υποκριτής καί ψεύστης,
έλεγε καθ' έαυτόν μοχθηρώς. Ποιος ήξεύρει ¿άν
δέν είμπορή νά έκτελέση καί φόνον ;
Έγνώριζε κάλλιστα δτι ή ιδέα του αυτή ήτο
παραλογισμός. Ό ’ Ιωσήφ ήτο γνωστός ώς άν
θρωπος άνίκανος νά βλάψη μυΐαν ή άποστροφή
του πρός τάς κακώσεις τών ζώων είχε καταστήσει
αύτόν πολλάκις χλεύην τών παιδιών, δσάκις
άπέσπα τών χειρών το>ν πτηνά καί άπηγόρευεν
εις αύτά νά λιθοβολώσι τά ερίφια, άτινα ήγον
εις βοσκήν.
— Είνε άβάφτιστα ! έλεγον γελώντα τά
παιδία.
— Ό θεός τά βα π τίζει! άπήντα ¿κείνος.
Ή τ ο παραφροσύνη αληθώς νά ύποτεθή δτι
τοεούτος άνθρωπος, τρυφερός ώς γυνή, καί ήπιος
ώς κυνάριον ισπανικόν, ήδύνατο νά φονεύση τόν
Τάσσον Τκσσίλονείς ολίγων βημάτω ν άπόστασιν
άπό τής έκκλησίας του,έπί άγιου σχεδόν εδάφους.
Καί όμως ή ιδέα αυτή άνεκλαδώθη βαθμηδόν έν
τή διανοία τού Φάλκου Μελεγάρη, καί άπέβη
τέλος εις βεβαιότητα. Ύπέρ πάσαν ύπόθεσιν έΧείνην βεβαίως άποδεχόμεθα άπληστότεοον, ήτις
συμβιβάζεται κάλλιον πρός τάς προλήψεις ημών.
Ό Φάλκος παρημέλει τά έργα καί τά χρέη του
οπως έπωάση άνετώτερον τάς ύποψίας του, καί
Χρατύνη αύτάς έν τώ λογισμψ του, συνάγων πχνταχόθεν τ ’ άσημαντότερα τών γεγονότων, δσα
ηδύνατο νά ένθυμηθή. Πανταχού δέ, είτε έν τή
αγορά τών ίππων, είτε κ ατά τά οίνοπρατήρια,
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έν τοίς άγροίς τήν μεσημβρίαν έν μέσω τών χωρι
κών του, ή τήν νύκτα πλανώμενος ύπό τό φώς
τής σελήνης άνά τούς έρήμους κήπους τής έπαϋλεως, αύτόν αιωνίως, αύτόν καί μόνον τόν λογι
σμόν είχεν έν τή κεφαλή του.
• Ή οδύνη αύτού καί ή μανία εδρισκον κάν αυ
τήν τήν άνακούφισιν, δτι ήδϋναντο νάστρεψωσιν
δλον αύτών τό μίσος κατά τίνος ζώντος. Μένων
μόνος καίάναπολών τά γενόμενα, ενθυμείτο πολ
λά ασήμαντα περιστατικά, άτινά έφαίνοντο έπικυρούντα τάς κατά τού ¿φημερίου υποψίας του.
Ά θρησκος ών, έκρινε φυσικώτατον οίον δήποτ’
έγκλημα μέλους τίνος τού κλήρου. Ό άπιστος
είν’ έπίσης μύωψ καί άλαζών έν τή απιστία του,
δσον δ θρήσκος δύναται νά ήνε έν τώ φανατισμώ
τ ο υ .Ό Μελεγάρης ήτο νέος προσηνής, φαιδρός φύ
σει καί γενναίος, ά λ λ ’ είχε τάς προλήψεις τού και
ρού του καί τού τόπου του, ασμένως δέέπίστευεν
δτι δ ίερεύς είνε καταχθόνιόν τι, καί δτι τό ράσον του καλύπτει πλήθος άπειρον άμαρτημ.άτων.
— Νομίζω δτι γνωρίζεις έν έκτάσει τί συνέβη,
είπε τραχέως μίαν ημέραν συναντήσας τόν πάτερ-Ίωσήφ έπί στενής τίνος ατραπού, καί ά τ ε νίσας ύπόπτως τούς οφθαλμούς του έπί τήν κύπτουσαν μορφήν τού ίερέως, ¿στις έμεινε σιγών.
Είπε τα ύ τα άπερισκέπτως, ούδ’ ήδύνατο ίσως
νά έξηγήση τί ήθελε νά είπή. Ά λ λ ’ ή αμηχα
νία καί ή σιωπή τού ’ Ιωσήφ τ ώ έφάνησαν π αραδόξως κυρούσαι τά ς ύποψίας του.
— “Αν γνωρίζγ,ς τίποτε τό δποϊον είμπορεΐ νά
τήν σώση καί δέν δμιλεϊς, προσέθηκεν παραφερόμενος, άς σέ πάρουν δλοι οί διάβολοι, τούς δποίους
πιστεύεις περισσότερον παρά τόν θεόν, καί νά σέ
τυραννούν αιωνίως.
Ό ’Ιωσήφ δέν ήνοιξε τό στόμα, καί άπεμακρύνθη νευρικώς σταυροκοπούμενος.
— ’ Σ τό διάβολο δλοι οί παπάδες! είπεν δ νέος.
| Ά χ !ν ά είμ.πορούσε κανείς νά τούς μεταχειρισθή
I δπως μεταχειρίζεται τούς άλλους ανθρώπους.
Ά λ λ ά τά δάσα των σκεπάζουν τήν ατιμίαν καί
1 καί τήν άδυναμίαν των, σαν νά ήσαν γυναίκες.
Ή τ ο έξω φρένων έξ οδύνης καί λύσσης, ιδίως
! δέ έκ τού αισθήματος τής αδυναμίας του. Ή τ ο
νέος ισχυρός, φλογερώς έρωτευμένος, καί δμως
ούδέν άλλο ήδύνατο πρός σωτηρίαν τής γυναικός ήν ήγάπα, ή δ ,τι θά έπραττε παιδίον
μικρόν, δ,τι θά έπραττεν δ μ ή έχων καρδίαν εις τό στήθος, μήτε αίμα εις τάς φλέβας
του.
Έ κ τοτε, δσάκις άπήντα τόν έφημέριον, ούδέ
τόν πΐλόν του ήγγιζε. Μέχρι τής εποχής εκείνης
ουδέποτε είχε παραλείψει τήν ένδειξιν αύτήν τού
πρός τήν εκκλησίαν σεβασμού του. Έγνώριζεν
δτι δ αύθέντης του ε'βλεπεν εύχαρίστως τό εις
τούς χωρικούς διδόμενον καλόν αύτό παράδειγ
μα. ’ Α λλά τού λοιπού ούδέ κάν τό εσυλλογίσθη.
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— "Αν δ Σερ Βάλδος με δεώζη ί ι ' αύτό, έλεγε καθ’ ¿αυτόν, άδιάφορον. Δεν θά πατήσω
πλέον εις τήν εκκλησίαν. Μου έρχεται νά τόν
πνίξω αυτόν τον καταρα(Λβνον ρα^οφορον.
Ή υποψία είνε δηλητηριώδες φυτόν ωριμά
ζει δε ταχέως άν §ιζώση. Ό Φάλκο; Μ ελεγάρης κατόρθωσε τέλος νά πεισθή ότε αί ύποψίαι
τουησαν αύτη ή αλήθεια, καί δτι ταχέως όλος
6 κόσμος θά έφρόνει τ ά ίδια.
(Έ π ε τ α ι

------------------^ Ι Ο Ι ο

τα τ ί λ ο ι ) .

------------------

ΙΣΊΌ ΡΙΚΑΙ ΣΕΛΙΔΕΣ
[Συνέχει«· Γϊβ προηγουρενον 1 φύλλον.]

Β’

1 ΊανουαρΙου— 12 ΊονΜου 1 8 6 4.

σαν δ είσαγγελεύς Μιχαηλίδης έπεμψε κλήσεις
οΰ μόνον πρός τόν ’Αλέξανδρον Σούτσον, αλλά
καί πρός τόν αυλάρχην, άνευ προηγουμένης άνακρίσεως, η προειδοποιήσεως. Ό Βασιλεύς ¿θεώ
ρησε προσβεβλημένην τήν αξιοπρέπειαν τού
Στέμματος, καί ¿ζήτησε τήν παύσιν τού Είσαγγελέως, προσέτι δέ καί τήν άπόλυσιν τού Διευθυντού τής Διοικητικής αστυνομίας Ίωάννου
Καραγιαννοπούλου, ώς μη προλαβόντος τήν ο
χλαγωγίαν. Ό Βούλγαρης, μετά τινα άντίστασιν,
συγκατετέθη ίνα μετατεθή δ Μιχαηλίδης ώς
άντεεσαγγελεύς τών ε’ν Άθήναις ’Εφετών, έπροσπάθει δέ νά σώση τόν Διευθυντήν τής Άστυνομ.ίας· ά λ λ ’ δ Βασιλεύς επεμψεν απευθείας πρός
τόν Καραγιαννόπουλον τόν Τιμολέοντα Φιλήμονα,
καί προσεκάλεσεν αύτόν νά παραιτηθή, δπερ
ούτος αυθωρεί επραξεν, δ δέ Βούλγαρης άντικατέστησεν αύτόν διά τού πληρεξουσίου Σπετσών
Θεοχάρη.

Έ νεκα τής δημοσιεύσεως έν τή έφημερίδι « Το
Φώςι> άρθρου τίνος προσβάλλοντος τόν αυλάρχην

Μόλις είχον παρέλθει όλίγαι ήμέραι, καί νέαι
ταραχαί συνέβησαν έν τφ Πανεπιστημίιμ, ένεκα
τής έκλ.ογής τού Διοικητού τής Πανεπιστημιακής
φάλαγγος· έδέησεν έπομένως ίνα διακοπώσιν επί
δεκαπέντε ημέρας αί παραδόσεις, υπεβλήθη δέ
πρότασις εις τήν Συνέλευσιν ύπό τού πληρεξουσίου
Χαραλάμπους Ζυμ,βρακάκη περί διαλύσεως τής
πανεπιστημιακής φάλαγγος.

Σκαρλάτον Σοϋτσον διά τάς γενομένας προσκλή
σεις εις τόν Βασιλικόν χορόν τής 1ης Ιανουά 
ριου, δ υιός του αυλάρχου ’Αλέξανδρος Σούτσος,
αξιωματικός του ιππικού, μετέβη τή 27 Ιανουά
ριου εις τήν οικίαν τού συντάκτου τού Φωτός
Σοφοκλέους Καρύδη, καί εκτύπησεν αυτόν διά
τής σπάθης του. Ό Καρύδης έξήλθεν αίμ,ατόφυρτος καί συνήθροισεν ικανόν πλήθος πολιτών,
έπί κεφαλής τών δποίων μετέβη παρά τ φ Πρω
θυπουργέ Βούλγαρη, ζητών ίκανοποίησιν. Ό
Βούλγαρης ¿προσπάθησε νά καθησυχάση τό πλή
θος, είχε δ επιτύχει τήν διάλυσιν αυτού, δτε
έφάνη έπί τής πλατείας τού Πανεπιστημίου δ
υίος τού αυλάρχου. Τούτο ήρέθισεν έκ νέου τόν
άποχωροϋντα λαόν, οστις έπετέθη διά πετρών
κ α τά τού Σούτσου, μόλις διασωθέντος έν τφ
φρουραρχείω, δπου ώδήγησαν αύτόν οί πρός σύλληψίν του άποσταλεντες χωροφύλακες. Ό λαός
διηυθύνθη τότε εις τά ανάκτορα, κραυγάζων
■Ζήτω ό Βααι.Ιεύς! Κάτω ό Σοΰτσος! Ό Βασι
λεύς, ταραχθείς, επεμψεν ίνα μάθη τί ζητεί τό
πλήθος, καί συγκατετεθη ί'να δεχθή τριμελή επι
τροπήν, καί άκούση τά κατά τού αυλάρχου καί
τού υιού αύτού παράπονα, καί περί μέν τού δευ
τέρου διεβεβαίωσεν δτι ήθελε τιμωρηθή κατά
τούς νόμους, περί δέ τού πρώτου άπέκρουσε τάς
απαιτήσεις τού λαού, διϊσχυρισθείς δτι ήτο κύ
ριος νά έχη παρ’ έαυτω οίονδήποτε ήθελεν αύλάρχην. Ο δτω διελύθη τό πλήθος, τήν δ ’ έπιού-

ΓΙερί τά μέσα δέ τού Φεβρουάριου, δ διορισμός
τού Σωτηρίου Πετμεζά, ώς Διευθυντοΰ τού Τμ,ήματος τού πυροβολικού έν τ ώ Ύπουργείω τών
Στρατιωτικών, νέαν έπροκάλεσεν υπουργικήν κρίσιν. Έ π ί τών απαίσιων ήμερων τού ’Ιουνίου ειχεν
έγερθή διένεξίς τις μεταξύ τού διοικούντος τότε
τό πυροβολικόν Σωτηρίου Π ετμεζά καί τών α 
ξιωματικών τού σώματος τούτου, πολλαί δέ
ύβρεις καί άπειλαί άντηλλάγησαν διά τε τών
εφημερίδων καί διά φυλλαδίων. Ό Πετμεζάς
διατέλει ένεκα τούτου μεμακρυσμένος τού σώμα
τος τού πυροβολικού, δτε διωρίσθη αίφνιδίως έν τφ
ύπουργείω τών Στρατιωτικών. Ό διορισμός ούτος
ήρέθισε τά μέγιστα τούς αξιωματικούς τού πυ
ροβολικού, καί τόν Διοικητήν αύτών Π αππκδιαμαντόπουλον, άπαντες δέ, πλήν ένός, έδωκαν τάς
παραιτήσεις τ ω ν καί δ μέν Βούλγαρης διεμαρτύρετο διαβεβαιών δτι δ διορισμός τού Πετμεζά
έγένετο έν άγνοια του, δ δέ Υπουργός τών Στρα
τιωτικών έπέμενεν εις τήν αποδοχήν τών παραι
τήσεων. Τούτων ούτως έχόντων, δ Βούλγαρης
μετέβη εις τά ανάκτορα καί έζήτησε τήν άδειαν
νά άπομακρύνη τόν Υπουργόν τών Στρατιωτι
κών καί νά τροποποιήση τό Ύπουργείον δπως
ήθελε κρίνει εύλογον, έν εναντία δέ περιπτώσει
παρεκάλεσε νά γίνη δεκτή ή παραίτησίς του.
Μ ετά μακράν σκέψιν, δ Κόμης Σπόνεκ έμήνυσε
τήν έπιούσαν εις τόν Βούλγαρην δτι ήδύνατο νά
τροποποιήση δπως ήθελε τό ύπουργείον του. Κ ατά

Ταραχαί— Τροποποίησις τον Υπουργείου— Πτώσις του Υπουργείου Βούλγαρη— Ύπουργείον Ιίανάρη
— "Ενωσις τής Επτάνησου— "Αφιξις του Προέδρου
τής ιονίου Βουλής— Υπουργική κρίσις— Ύπουργείον
Βάλβη— Περιοδεία του Βασιλέως εις Πελοπόννησον.—

τήν περίστασιν ταύτην δ Ιΐρέσβυς τής ’Αγγλίας
ύπεστήριξεν ένθέρμως'τόν Βούλγαρην, άπειλήσας
μάλιστα δτι ουδόλως ήγγυάτο περί τής αίσιας
λύσεως τού ζητήματος τής Έπτανήσου, έάν δ
Βούλγαρης άπεχώρει τής έξουσίας. Μετ’ άποτυχούσαν διαπραγμάτευσιν δπως συμπεριλάβη καί
τόν Ζαΐμην, δ Βούλγαρης μετερρύθμισε τέλος τό
Ύπουργείον του τήν 20ην Φεβρουάριου, ώς έξης: (
’Αντί τού Β. Πετμεζά, διωρίσθη Υπουργός τών
Στρατιωτικών δ ταγματάρχης τού μηχανικού
Αημήτριος Τ ριγγίτα ς· άντί τού ’Αδαμάντιου
Διαμαντοπούλου, διωρίσθη Υπουργός τής Δικαιο
σύνης δ πληρεξούσιος Τριπόλεως 0 . Πέτρινοςίίς δέ τήν κενήν θέσιν τού Υπουργού τών Ναυ- !
τικών διωρίσθη δ πληρεξούσιος Ναυπακτίας
’Αθανάσιος ’Ροντήρης. Ή τροποποίησις αύτη
δέν ετυχε καλής ύποδοχής παρά τφ κοινφ, άπό
τής ημέρας δέ ταύτης έθεωρεϊτο ή πτώσις τού
Υπουργείου Βούλγαρη ώς άφευκτος καί προσε
χής. Στασιαστικά τινα κινήματα τού έν Μεσολογγίω 9ου Τάγματος κατά τών άνωτέρων αξιω
ματικών του, κατόπιν δέ καί τών σταλέντων έξ
’Αθηνών πρός διάλυσιν τού τάγματος τούτου
στρατιωτών, οϊτινες, άποβάντες εί; Ναύπακτον
άπέπεμψαντόν αρχηγόν αύτών Ζυμβρκκάκην, (*)
επέσπευσαν τήν πτώσιν ταύτην· άλλως τε, ή μέν
πλειονοψηφία τής Συνελεύσεως είχε τοσοϋτον
μειωθή, ώστε εις πάσαν ψηφοφορίαν καθίστατο
αμφίβολος ή επιτυχία τού Υπουργείου, ή δέ Αύλή
καταρραδιουργηθεϊσα ύπό τής άντιπολιτεύσεως,
κατέτρεχε καί προσέβαλλε τόν Βούλγαρην παντί
τρόπω.Οΰτω π .χ . τόν έπικαταλυματίαν Ευστρά
τιον ’Ράλλην, διαταχθέντα ύπό τού Υπουργείου
ίνα μεταβή εις τήν έν Πάτραις θέσιν, δπου είχε
μετατεθή παρά τήν θέλησίν του, διέταξεν δ Β α
σιλεύς νά μή άνάχωρήση, καί άν ή Κυβέρνησις
ήθελε μεταχειρισθή βίαν νά καταφύγη εις τά
’Ανάκτορα. ’Α λ λ ’ δ Βούλγαρης δέν ήθελε νά
πέση έκ τοιούτων αφορμών, άνέμενε δέ ευκαιρίαν
κοινοβουλευτικήν, ήτις δέν έβράδυνε νά παρουσιασθή. Ή έπί τού προϋπολογισμού έπιτροπή τής
Συνελεύσεως είχε προτείνει τήν κατάργησιν μιάς
θέσεως Τμηματάρχου έν τ ώ Ύπουργείω τών Οι
κονομικών. Κ α τά τήν συζήτησιν τού προϋπολο
γισμού δ Βούλγαρης άπέκρουσε τήν πρότασιν ταύ
την καί έπέμενεν άποτόμως, ή δέ Συνέλευσις
(·) Τήν 23ην Φεβρουάριου τό έν Μεσολογγίω φρου
ρούν μέρος τοΰ 9ου Τάγματος έόήλωσεν ότι δεν δέχεται
τους παρ’ αύτώ διορισΟέντας αξιωματικούς, τό οε πα
ράδειγμα τοϋτο ήκολούΟησεν αμέσως δ 2ος λόχος τ;ΰ
5ου Τάγματος δ φρουρών εις Βόνιτσαν ,κα! δ εις Ναύ
πακτον αποβιβαστείς 1ος λόχος τοΰ 1ου Τάγματος άρνηΟείς νά ύπακούση εις τόν Ζυμβρακάκην. Κατόπιν, δ
5ος λόχος του 5ου Τάγματος, άρντ,Οείς ύπακοήν εις τάς
διαταγάς τών άνωτέρων του, άνεγώρησεν αύτογνωμόνως εις "Αμφισσαν ϊνα ένωΟή μετά τοΰ Τάγματός του,
επωνομάσΟη δ£ τότε ύπό του αντιπολιτευόμενου τύπου
ό π λ α ν ώ μ ε ν ο ς λ ό χ ο ς.
το
μ
ο
ςκ
γ’.—
ιδδγ

41

παρεδέχθη τόν γνώμην τής επιτροπής διά ψήφων
87 κατά 8 0. Τήν αύτήν εσπέραν τό Ύπουργείον
επεμψεν εις τά ’Ανάκτορα τήν παραίτησίν του,
δ δέ Βασιλεύς προσεκάλεσεν άμέσο>ς τόν Κ α νά ρην καί άνέθηκεν αύτφ τόν σχηματισμόν νέου
Υπουργείου.Ό Κανάρης προσεκάλεσε διαδοχικώς
τόν Χρηστίδην, Κουμουνδούρον, καί Ζαίμην όπως
συνεννοηθή μετ’ αύτών περί σχηματισμού Υπουρ
γείου περιλαμβάνοντος καί τόν Δεληγιώργην,
Θεόδωρον Δηλιγιάννην καί 11. Κορωναϊον, ά λ λ ’
δ μέν Ζαίμης έδέχετο μόνον τό Ύπουργείον τών
’Εσωτερικών, όπερ άπήτει καί δ Κουμουνδούρος,
δέν παρεδέχετο δέ τόν Κορωναϊον ώς Υπουργόν
τών Στρατιωτικών, δ δέ Δεληγεώργης ήρνήθη
απολύτως όπως λάβη μέρος. Τήν έπιούσαν, 7ην
Μαρτίου, έξηκολούθησαν οϊ διαπραγματεύσεις,
πρός τό εσπέρας δέ έσχηματίσθη τό νέον ’Υπουρ
γείου, ύποχωοήσαντος τού Κουμουνδούρου ε’ις τόν
Ζαίμην, καί άποσύραντος τού τελευταίου τούτου
τάς κ ατά τής προσλήψεως τού Κορωναίου ένστάσεις του. Ό Κανάρης άνέλαβε τήν πρωθυπουρ
γίαν καί τό Ύπουργείον τών Ναυτικών, δ Θεόάωρος ΑηΑιχιάννης, τό έπί τών εξωτερικών, δ
Αημίμριος Χρηστίόης, τό έπί τών οικονομικών,
δ Θρασνβον.Ιος Ζαίμης τό έπί τών εσωτερικών,
δ Ά.ίέζανάρος Κονμοννάονρος το έπί τής Δι
καιοσύνης καί προσωρινώς τό έπί τών ’Εκκλη
σιαστικών καί τής Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, καί
δ Π . Καρωναΐος τό έπί τών Στρατιωτικών.
Τ ό νέον Ύπουργείον έξέδωκε πρόγραμμα πα
τριωτικόν, έπικαλούμενον τήν ύποστήριξιν τού ε”θνους, έλαβε δέ αυθημερόν πρόνοιαν περί τής α
στυνομίας τής πρωτευούσης, άπολύσαν τόν διευ
θυντήν αυτής Θεοχάρην καί διόρισαν άντ’ αύτού
τόν Τατσέλον Μαυρομ-μάτην.
Ή αποτυχία τού Υπουργείου Βούλγαρη προήλθεν έκ τών μεγάλων καί ανυπερβλήτων δυσχερειών, άς άπήντα εις πάν αύτού βήμα, καί έκ
τής κρύφιας άντιπράξεω; τού Κόμητο; Σπόνεκ.
Τ ά ς ραδιουργίας ταύτας διηυκόλυνεν ή φατρια
στική διαγωγή τού Βούλγαρη, ήτις έπήνεγκε χαλάρωσιν τής πειθαρχίας έν τφ στρατφ, παράλυσιν τής διοικητικής μηχανής, καί ε'ξαψ’.ν τών
παθών.
Τ ή 17η Μαρτίου ΰπεγράφη τέλος έν Λονδίνω
ή περί ένώσεως τής Επτάνησου συνθήκη μ ε τ α 
ξύ Ε λλάδος, ’Αγγλίας, Γαλλίας καί ’Ρωσσίας,
καθώς καί ή μεταξύ Ε λλάδος καί ’Α γγλία; ει
δική περί συντάξεων σύμβασις. Διά τών προσπα
θειών τής ελληνικής Κυ^ερνήσεως, καί τού έν
Λονδίνω αντιπροσώπου αυτής Χαριλάου Τρικούπη, οί όροι τής άπό 2 Νοεμβρίου συνθήκης έτροποποιήθησαν όσον ήν δυνατόν πρός τό συμφέρον
τής Ε λ λ ά δος. Τά κείμενον τής συνθήκης έφθασεν
εις ’Αθήνα; τήν 26ην Μαρτίου, αμέσως δέ τήν
έπιούσαν ύπεβλήθησαν εις τήν Συνέλευσιν ή τε
6

42

Ε
Σ
Τ
ΙΑ

Συνθήκη καί ή Σύμβχσις, καί έγενοντο δεκταί
δΓ άνχστάσεως, μ.ετά σύντομον συζήτησιν. Συγ
χρόνως άφίχθη εις Αθήνας ό Πρόεδρος τής Ί ο νϊου Βουλή; Κ . Π αδοβας, μετά των βουλευτών
Κωνσταντίνου Λομ.βάρδου καί Άριστοτέλους Β χλαωρίτου, κατά πρόσκλησιν του Κόμητος Σπόνεκ,
όπως συζητηθή δ τρόπος τής εκλογής των π λη 
ρεξουσίων τής Επτάνησου, καί έξομαλυνθώσι
δυσκολίαι τινές άναφυεΐσχι ώς πρός το ζήτημα
τοϋτο. Ή επιτροπή αϋτη παρουσιάσθη εις τόν
Βασιλέα, όστις έδεχθη αυτήν εύμενέστατα, κατό
πιν δέ ήλθεν εις διαπραγματεύσεις μετά τής Κυβερνήσεως, καί συνεφώνησε μ ετ’ αυτής, ϊνα οϊ
Βουλευταί τής Επτάνησου άποστείλωσιν αναφο
ράν είς τον Βασιλέα, Si ής νά άναθέτωσιν εις
αυτόν τον κανονισμόν των άφοριόντων είς τήν εκ
λογήν των πληρεξουσίων τής Επτάνησου, έκδοθή Si κατόπιν Βασιλικόν Δ ιά ταγ μα κανονίζον
τα των εκλογών επί των εξής βάσεων- 1 ) αριθ
μόν πληρεξουσίων διπλούν του αριθμού των Βου
λευτών^) γενικήν ψηφοφορίαν, 3) μυστικήν ψηφο
φορίαν,καί 4 ) ίξέλεγξιν των εκλογών ύπ’αύτών τών
ίδιων πληρεξουσίων τήςΈπτανήσου.Μέλη τινά τής
ΈθνικήςΣυνελεύσεως,κληθέντα παρά τω'ΤπουργικώΣυμβουλίψ είς συνδιάσκεψιν έπί τών 8ρων τού
των, παρετήρησαν ότι ο Βασιλεύς Si·/ ήδύνατο
νά κανονίση τοιαύτα αντικείμενα Six Δ ιατάγμα
τος, καί οτι ή έξέλεγξις τών εκλογών τής Ε π τ ά 
νησου δεν έσύμφερε νά γείνη έν Κέρκυρα, διότι
ήθελον οϋτω συνυπάρχει έν Έ λλάδι δύο Συνελεύ
σεις. Άνακοινωθείσης τής γνώμης ταύτης είς την
επτανησιακήν επιτροπήν, άπεφάνθη χύτη έπί τής
πρώτης μέν παρκτηρήσεως, ότι έάν οι Spot τής
συνεννοήσεως έμενον αναλλοίωτοι, δέν άνήκεν
είς αυτήν ϊναέξετάση τόν τρόπον καθ’ ΰν ήθελον
πραγματοποιηθή, έπί τής δευτέρχς δέ ένστάσεως ·
έδέχθη τροπολογίαν καθ’ ήν ή έξέλεγξις τών έπτκνησιακών έκλογών ήθελε μέν γίνει ύπ’ αυτών
τών ίδιων έπτανησίων πληρεξουσίων, άλλ’ έν Ά Οήναις, καί ΰπό τήν προεδρείαν τού προέδρου
της ΈθνικήςΣυνελεΰσεως. "Α μα τή επιστροφή χυ
τής είς Κέρκυραν, ή ’Επιτροπή επεμψε τήν συμφωνηθεϊσαν αναφοράν, το S i Ύπουργεΐον ήτοίμαζε σχέδιο ν ψηφίσματος, κανονίζον τ ά τών έκλο
γών τής Επτάνησου όπως ΰποβάλη αυτό είς
την Εθνικήν Συνέλευσιν, οτε νέα υπουργική κρισις ένέσκηψε Six τούς επομένους λόγους. Γενομένης ένώσεως τών μερίδων τού Βούλγαρη, Ε π α 
μεινώνδα Δεληγεώργη καί Δημητρίου Γρίβα, δ
έκ Σμύρνης πληρεξούσιος Ό ίυσσεύς Ίαλεμ.ος άπηύθυνε τήν 6 ην ’Απριλίου έπερώτησιν πρός την
Κυβέρνησιν «διατί ήνέχθη εναντίον τών συνταγ
ματικών έθίμων τήν έπέμβασιν ιδιαιτέρων υπαλ

συμβιβάση με τό συμ,φέρον τού ε'θνους καί τής
Βασιλείας την παρ’ αύτώ υπηρεσίαν ανθρώπων
κηρυξάντων άνκγκαίαν τήν διάλυσιν τής ’Εθνι
κής Συνελεύσεως, και έπιδιοικόντων αυτήν διά
πολλών μέσων, καί τέλος διατί ούδέν νόμιμον μέτρον ελαβε πρός καταδίωξιν τών διά τού τύπου
άμφισβητησάντων τήν νομιμότητα τού Γεωργίου,
καί τής έκλεξάσης αυτόν Συνελεύσεως».
Ό Υπουργός τών έσιοτερικών Ζαίμης άπέκρουσε τήν έπερώτησιν, διϊσχυρισθείς πρό πάντων
ότι ή Κυβέρνησις δεν ώφειλε νά SíSr, λόγον είμή
διά τάς ίδιας αΰτής πράξεις· οϊ πληρεξούσιοι Δεληγεώργης, Π ετσάλης, Πχντολέων, καί Καλός
ύπεστήριξαν αυτήν, καί έζήτησχν ΐνα άποφανθή
ή Συνέλευσις ότι ηύχετο νά παύση ή ύποδειχθεΐσκ
αντισυνταγματική ένέργεια, οί δέ πληρεξούσιοι
Θεόδωρος Δηλιγιάννης, Διομήδης Κυριάκού καί
Νικόλαος Σαρίπολος κατέκριναν τήν έπερώτησιν
ώς άτοπον καί σκανδαλώδη. Μετά τετράωρον
συζήτησιν, ή Συνέλευσις παρεδέχθη διά ψήφων
132 κ ατά 87 τήν υπουργικήν πρότασιν καθ’ ήν
«άρκεσθεϊσα είς τάλεχθέντα ΰπό τών Υπουργών,
μετέβαινεν είς τήν ήμερησίαν διάταξιν».
’Αλλά τό ^ιφθεν έν τ ώ μέσω σκάνδαλον είχε
τάς συνεπείας του, διότι μετά τέσσαρας ημέρας,
ληξάσης τής μηνιαίας υπηρεσίας τού Προέδρου
τής Συνελεύσεως, έξελέχθη Πρόεδρο; δ υποψήφιος
τής κντιπολιτεύσεως καί ηγέτης τής κ ατά τών
αύλικών συμβούλων έπιθέσεως Έ π α μ ιrú rd aq
Αε.ίηγιώργηι: διά ψήφων ) 19 κατά 114, «.ς ελοεβεν δ υποψήφιος τή : Κυβερνήσεως καί πρώην πρό
εδρος ’Ιωάννης Μεσσηνέζης, τεσσάρων πληρεξου
σίων άρνηθέντων ψήφον.ΤΙ έκλογή αϋτη ήμφισβητήθη ΰπό τών υπουργικών, διότι είχεν εΰρεθή έν
τή κάλπη εν πλεονάζον ψηφοδέλτιον,. καί διότι ή
απόλυτος πλειοψηφία ήτο ψήφοι 12 Οκαί οΰχί 119,
κατά τήν θεωρίαν, καθ’ ήν δέν ύπελογίζετο ήμίσεια ψήφος κατά τόν δρισμόν τής απολύτου πλει
ονοψηφίας, ά λ λ ’ ή συνεδρίασις διελύθη άνευ απο
τελέσματος, ενεκεν έλλείψεω; απαρτίας.

Τήν έπιούσχν τό ύπουργεΐον έπέμεινε, κατά
προτροπήν τού κόμητος Σπόνεκ, είς τήν περί
άκυρότητος τής έκλογής ένστασή. άλλ’ ήττήθη
διά φχνερχς ψηφοφορίας, διότι 1 1 2 πληρεξούσιοι
άπεφάνθησχν ϋπέρ τού έγκύρου τής έκλογής,
108 δέ μόνον ύπέρ τής άκυρότητος, τριών άρ
νηθέντων ψήφων. Μετά τήν ψηφοφορίαν ταύτην
τό ύπουργεΐον άνήλθεν άμέσως είς τ ά ανάκτορα
καί ε'δωκε τήν παραίτησιν αυτού, δ δέ Βασι
λεύς διέταξε νά κληθή τηλεγρκφικώς δ έν Μεσολογγίω διχτρίβων Ζηνόβιος Βάλβης.
’Εν τούτοις ύπεβλήθη είς τήν Συνέλευσιν τό
¡ περί τών έκλογών τής 'Επτάνησου ψήφισμα; ό λήλων τής Αυλής είς τά δικαιώματα τού Υ 
I περ έγένετο δεκτόν πχμψηφεί, καί έκυρώθη αύπουργείου, καί είδικώτερον είς τό ζήτημα τής έ I θημερόν ύπό τού Βασιλέως, τή αυτή δέ ήμερα
νώσεως τής Έπτκνήσου, ποια αέτρα ε'λαβε όπως I άφίκετο έκ Μεσολογγίου δ Ζηνόβιος Β άλβης καί
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ε’λαβε τήν έντολήν νά σχηματίση νέον ύπουρ- | καλέση άμέσως νέαν ύπουργικήν κρίσιν . ')
Τήν 1 Ιην Μαίου έξελ.έχθη καί αύθις Πρόε
γειον. Ό Βάλβης έζήτησεν είκοσιτεσσάρων ώρών
δρος
τής Συ/ελεύσεως δ Έπαμενώνδας Δ ελη προθεσμίαν, τήν δ ’ έπαύριον ύπέβαλε πρός τό |
γιώργης,
τήν δ ’ έπιούσαν άνεχώρησεν δ Βασιλεύς
εσπέρας τόν έξης κατάλογον. Ζηι-όβιος Β ά .ίβηΐ I
είς
περιοδείαν,
παρακολουθούμενος ΰπό τού υπουρ
Πρωθυπουργός καί ύπουργός τών οικονομικών,
γού
τών
’Εσωτερικών,
καί όλου τού προσωπικού
Παν.Ιος K a-l.itγά<:ν ύπουργός τών ’Εξωτερι
τής
Αυλής.
κών, Ά ηίρέας Λύγεριχος, ύπουργός τών ’Εσω
τερικών, Ίω. Παηαζα<ρειρόπον.1ος, ύπουργός
Κ α τά πρώτον έπεσκέφθη τήν Σύρον καί τήν
τής Δικαιοσύνης και προσωρινώ; τών Εκκλησι
'Γ δ ο χ ν , εΐτα τό Ναύπλιον καί Τρίπολεν, κατό'
αστικών, Χαρά.Ιαμχ. Ζιμβραχάχης, ύπουργος
πιν τάς Σπέτσας, Γύθειον, Κ αλάμας, Πύλον καί
τών Στρατιωτικών, καί Μι-Ιτιάδης Κανάρης,
Κατάκωλον δπΟυ μετέβη πρός χαιρετισμόν δ τέως
ύπουργός τών Ναυτικών. Ό τελευταίος ούτος
Μέγας Αρμοστής τή ς Έ πτανήσου, άναχωρήσας
ήρνεϊτο νά λάβη μέρος εις τήν νέαν Κυβέρνησιν,
έκ Κερκύρας άμέσως μετά τήν γενομένην τή 21
άλλ' έπείσθη τήν έπαύριον, ότε καί δ Βασιλεύ;
Μαίου παράδοσιν τής Έπτανήσου είς τέν έκτα
έμήνυσε διά τού κόμητος Σπόνεκ είς τόν Β άλ
κτον άπεσταλμένον τής Κυβερνήσεως. Κ αθ’ ά
βην ότι άπεδέχετο τόν ύποβληθέντα αύτώ κατά
πασαν τήν περιοδείαν ταύτην ή γενομένη τψ
λογον, ουτω δέ ώρκίσθησαν οί νέοι υπουργοί περί
Βασιλεΐ ύποδοχή ύπήρξεν ένθουσιώδης, λαμπρά,
τήν 2αν μ . μ . τής 16ης ’Απριλίου.
δέ καί πανηγυρική ύποδο/ή έγένετο αύτώ έν
Κερκύοα όπου άφίκετο τήν 27ην Μαίου καί διέΚ α τά τήν τεσσαρακονθήμερον διοίκησίν του
μεινε
δεκαέξ ημέρας, έπανελθών είς Αθήνας
τό ύπουργεΐον Κανάρη. έβελτίωσεν δπωσούν τήν
τήν
22αν
’Ιουνίου,άφ’ ού έπεσκέφθη τούς ΓΙαξούς,
κατάστασιν τού στρατού, καί διετήρησεν καθ'
τό
Αϊτωλικόν,
τό Μεσολόγγιον, τήν Βόνιτσαν,
όλον τό Κράτος τήν τάξιν καί δημοσίαν άσφάτήν
’
Ιθάκην,
τήν
Κεφαλληνίαν, τήν Ζάκυνθον
λειαν, άλλ’ έν ώ κατ’ άρχάς έφαίνετο διατεθεικαί τά Κύθηρα. Υ ποδοχή επίσημος δέν έγέ
μένον νά βελτιώση καί τήν δημοσίαν ύπηρεσίαν
νετο έν Άθήναις, διότι ή άφιξις ήτο άπροσδόδιά τής καλής έκλογής προσώπων, ένέδωκε κα
κητος, συντμηθείσης τής περιοδείας ένεκα τή ςτόπιν είς τά ς άπαιτήσεις τών υπουργικών πλη
άνωμάλου καταστάσεως τών πνευμάτων έν τή
ρεξουσίων, καί έξετέλει τάς συστάσεις αυτών,
πρωτευούση. 'Ά μ α τή έπανόδω τού Βασιλέως,
πρός ζημίαν τής ύπηρεσίας.
δ πρωθυπουργός Βάλβης έζήτησεν άδειαν άπουΜετά τήν δρκοδοσίχν τού νέου υπουργείου, δ
σίας όπως μεταβή είς τά λουτρά τής Υπάτης,
Βασιλεύς μετέβη είς έπίσκεψιν τού Κανάρη, έπαχάριν τής ύγείας του· ή άδεια έχορηγήθη αύ
νελθών δέ είς τά άνάκτορα ε'πεμψε πρός τόν
τώ, άνετέθη δέ τό ύπουργεΐον τών Οικονομικών
πρώην Πρωθυπουργόν κολακευτικωτάτην έπιείς τόν έπί τών ’Εξωτερικών υπουργόν II. Κ α λ στολήν.
λιγάν, άλλ’ οί ύπουργοί, συσκεφθέντες κατόπιν
Ή νέα Κυβέρνησις έδηρ,οσίευε τήν 17ην ’ Α
έπί τού έπισφαλούς τής θέσεώς των, ήτις έμελλε
πριλίου τό πρόγραμμα αυτής, ένεκα δέ τών
νά χειροτερεύση έτι πλέον έκ τής άπουσίας τού
διακοπών τών έργασιών τής Συνελεύσεως έπί
πρωθυπουργού, άπεφάσισαν νά παραιτηθώσιν, δ
ταΐς έορταΐς τού Π άσχα, ήδυνήθη νά άσχοληθή
Βασιλεύς όμως παρεκάλεσεν αύτούς νά μείνωάνέτως είς τήν έγκατάστασιν αυτού καί είς τά
σιν είς τάς θέσεις των μέχρι τής άφίξεως τών
τής ένώσεως τής Έπτανήσου.
πληρεξουσίων τής Έπτανήσου, όπου αί έκλογαί
έπερατώθησαν τήν 28ην Ιουνίου. Ά φ ’ έτέρου
Τήν 25ην ’Απριλίου διωρίσθη δ Θρασύβουλος
ή Συνέλευσις δέν ήδυνήθη νά συνεδριάση πρό
Ζαίμης ε'κτακτος άπεσταλμένος τής Κυβερνή
τής 1 0 ης Ιουλίου, ότε συμπληρωθείσης τέλος
σεως είς τάς Ίονίους νήσους όπως παραλάβη τήν
τής άπαιτουμένης άπαρτίας, δ ύπουργός τών
Επτάνησον παρά τού λόρδου Μεγάλου Ά ρ μ ο Στρατιωτικών έζήτησε πίστωσιν διά τήν μισθο
στού, καί άναλάβν) τήν διοίκησίν αΰτής.
δοσίαν έννέα άντιμοιράρχων τής χωροφυλακής,
Αϊ συνεδριάσεις τή ς ’ Εθνικής Συνελεύσεως έκληθέντων είς ένέργειαν έναντίον ρητής άποφάπανελήφθησαν τήν 8 ην Μαΐου, άμέσως δέ έγέ
σεως τής Συνελεύσεως. Σφοδρά τότε ήγέρθη συνετο ύπό τ ή ; άντιπολιτεύσεως έπερώτησις διά
ζήτησις, μεθ* ήν ή Συνέλευσις άπέρριψε τήν αίτούς γενομένους έν Έ πτανήσω στρατιωτικούς
τηθεΐσαν πίστωσιν, καί άπεδοκίμασε τήν δια 
διορισμούς, διά τούς έν Έ λλάδι προβιβασμούς
γωγήν τού ύπουργού ώς άντισυνταγματικήν.
άνθυπασπιστών είς άνθυπολοχαγούς, καί διά
τήν άπονεμηθεΐσαν είς τά στρατιωτικά εγκλή
') Τό ύπουργεΐον ήΟελεν ήττηΟή κατά τήν περίμ α τα άμνηστείαν,άπούσης τής Συνελεύσεως. Τό
στασιν ταύτην διά μεγάλης πλειοψηφίας, άλλ’ ή πλη
ύπουργεΐον άπήντησε τήν έπιούσαν, ή δέ Συροφορία ότι ό κόμης Σπόνεκ ήθελε συμβουλεύσει είς
τόν Βασιλέα νά καλέση τόν Βενιζέλον Ροϋφον άνεχαίνέλευσις αάρκεσθεϊσα είς τ ά λεχθέντα μετέβη
τισε τήν ορμήν τών τε πε δινών καί τών ορεινών.
είς τήν ήμερησίαν διάταξιν,» όπως μή προ-
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Κ α τ’ άκολουθίχν, το ύπουργειον έδωκε καί α ύ θ(ς τήν παρχίτησιν αύτού, έπανελθόντος καί
τού πρωθυπουργού εκ των λουτρών, άλλα καί
πάλιν παρεκλήθη ύπό τοΰ Βχσιλέως να ένεργή
τήν τρέχουσαν υπηρεσίαν επί τινας ε’τι ημέρας.
["Επεται τί> ιέλος]
M ix . Γ . Α ν τ ο ν ο π ο υ λ ο ε .

Η ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΡΙΑ
( λ ν λ μ ν η ε ιε )

Ή κωμόπολις ήτο μονότονος ώς πάσα επαρ
χιακή πόλις· ά λ λ ’ έμέ ούτε αί πολύχρωμοι ξύλιναι οίκίαι της μ ’ ένδιέφερον, ούτε αί άκανόνιστοι καί στεναί δδοί καί τ ’ ανώμαλα λιθόστρω
τά της· τήν νύκτα, είναι άληθές, τά φώτα έσβέννυντο ταχέως καί οί κάτοικοι κατεκλίνοντο ένοιρίς ώς όρνιθες, άλλ" έγώ κατάκοπος έκ τοΰ
κολυμβήματος, έκ τών μακρών λεμβοδρομιών,
τών γοητευτικών έκδρομών εις τά γραφικά καί
κατάφυτα τοπεΐα, δέν ήσθανόμην τήν άνίαν τών
έπαρχιακών νυκτών άπεκοιμώμην ήδέως, ώς έπιπτον εις τήν κλίνην μου, όνειρευόμενος διαυγή
καί γαλανήν θάλασσαν φλοισβίζουσαν παρά τήν
κεφαλήν μου, ρυάκια κελαρύζοντα διά τής χλόης,
πτηνά κελκδοΰντα διά μέσου πρασίνου φυλλώ
ματος, παρά το προσκεφαλαιόν μου.

Κ α τ ά την παιδικήν μου ηλικίαν τούς θερι
νούς των διακοπών μήνας διηρχόμην εις τήν
κωμόπολιν Μ*,δπου εϊχομεν οικίαν καί κτήματα.
’Ενθυμούμαι μεθ’ οίας άγαλλιάσεως έπεβιβαζόΌ τ ε ό βορράς έπύργου οργίλα κύματα ή ή
μην επί τοΰ ιστιοφόρου πλοίου άπολείπων τήν
θύελλα έμαίνετο εις τήν κοιλάδα, ένεθυμούμην τούς
άπέραντον καί σκολιόδρομον καί βορβορώδη πόσυγγενείς μου· τότε μόνον τούς ένθυμούμην καί
λιν, έν ή δέκα μήνας είχον διέλθνι τόσας
ήμην άχάριστος, διότι έκ τών έπισκέψεών μου
άνιαράς ώρας προ τών σελίδων τής Γεωμετρία;
άπεκόμιζον πάντοτε γλυκυτάτας εντυπώσεις.
καί τής Λατινικής Χρηστομάθειας, ήτις μ’ έδίΜετά τά παράπονα διά τήν λήθην μου έτίθετο
δασκε μ ετά κόμπου ότι lin g u a la tin a e st a n εις κίνησιν ή μικρά σκάφη, ή χύτρα ή τό τη γ ά tiq n a , ώσεί εγώ ελεγον το εναντίον.
νιον καί παοεσκευάζετο τό γλύκισμα · ώραΐαι
Έν ώ το πλοιον ώλίσθαινεν επί τών κυμάτων
χεΐρες είργάζοντο δι’ εμέ· νεάνιδες, έξαδέλφαι
καί έκολπούντο τα ιστία καί έτριζον τά άρμενα,
μου διαφόρων βαθμών, τήν γραφικήν στολήν τής
καί οί ναϋται άνερριχώντο ώς σκίουροι επί τών
οίκουρίας φοροΰσαι περιστήθιον έλεύθερον άφίέξαρτίων έκτελούντες τα γοργά κελεύσματα του
νον τό στήθος καί πολύπτυχον έξ υφάσματος
πλοιάρχου, τοΰ οποίου ή φωνή απτόητος καί η 
κεχρωματισμένου, άναξυρίδα μετά χάριτος άπεχηρά ίδέσποζε τών συριγμών του άνεμου, ένόμιριγράπτου μέχρι τών ταρσών καθικνουμένην, έκυζον οτι μετέβαινον εις άλλον κόσμον. Ί Ί ποντιάς
πτον πρό τής πυράς καί έροδοκοκκίνιζον αί παραύρα πνέουσα επί τής κεφαλής μου έδίωκεν ώς
θενικώταται παρειαί των.
δμίχλην τήν πυκνωθεϊσαν έν αυτή άνίαν, οϊ δέ
**
*
κατάφορτοι ετών καί σχολαστικό τητος καί
άριθμών καθηγηταί καί μαυροπίνακες, έζηλείΈ ξ δλων τών οίκιών έκείνη,εΐς ήν σπανιώτερον
φοντο άπό τών οφθαλμών μου ώσεί τούς έκάλυκαί σχεδόν άκουσίως μετέβαινον ήτο ή άποπτον τ ά περί εμέ κύματα. Έ π ί τοΰ καταστρώ 
μεμακρυσμένης τινός συγγενούς μου Χατζήδεγας,
ματος έστώς άντί τών τεσσάρων εΰρωτιώντων
ώςτήν άπεκάλουν έν τή κωμοπόλει, Προσκυνητοίχων τής αιθούσης τής παραδόσεως ενώπιον
τρίας δηλονότι τού Ά γιου Τάφου
μου είχον εΰρυν ορίζοντα, διαρκώς έν γραφικόΕΐνε άναντίρρητον δτι δ άνθρωπος μεταδίδει
τητι παραλλάσσοντα, δτέ μεν κυκνωπάς κορυφάς ! τι έζ έαυτού εις τήν κατοικίαν του· έπί τών τοί
όρέων σκηνογοαφούντα, δτέ δ ’ έ'αισίως φλογιχων διά τών εικόνων ή τών επίπλων σκορπίζει
ζόμενον ϋπό μαγευτικής Ρύσεως.
τήν ψυχήν του. Ή ατμόσφαιρα έν ή βιοΐ λ α μ β ά Δεν δύναμαι νά λησμονήσω τά έπί τής πρύ I νει τήν άπόχρωσιν τών σκέψεών του. Τό δ ω μ ά μνης έκείνα έν μέσω τών ναυτών γεύματα, τάς
τιον νεάνιδος έχει τήν χάριν καί τήν φαιδρότητα
περιπετειώδεις έκδρομάς εις τάς άκτάς οπότε
τής άνθηράς αυτού ένοικου. Τό φαντάζομαι πάν
μ.άς κατελάμβανεν ακτοπλοούντας ή γαλήνη, έ'
τοτε φωταυγές, μέ ήλιακάς τινάς άκτϊνας προσών άπεκομίζομεν άστακούς καί πεταλίδας καί
παιζούσας μετά τής παλλεύκου κλίνης, με ολίγα
κρίταμχ· καί προ πάντων τήν έν νυκτί ποντοάνθη έπί τού παραθύρου, μέ εν καναρίνιον κελκπορίαν, οπότε άνήπτομεν τον έρυθρόν καί πράσι
δούν έν κομψώ κλωβίω. Τό δωμάτιον καλογήρου
νον φανόν τού πλοίου, καί έν τή μυστηριώδει
έν κοινοβίω είνε πένθιμον ώ ; ή ψυχή καί τό ράσον
σκοτία τοΰ πελάγους έβλέπομεν πλησιάζοντα καί
τού οϊκήτορος αυτού. Έ πί τού γυμνού τοίχου
απομακρυνόμενα, ώς έν φαντασμαγορία, δίχρωμα
κρέμαται ό έσταυρωμένος καί προ τού εικονοστα
τοιαϋτα φ ώ τα , αγνώστους υπάρξεις καί τύχας
σίου ή κανδύλα· δέν είνε κατοικία, είνε προσωρι
συναποφέροντα..
ν ό ς προθάλαμος τού τάφου- είνε τμήμά τι τής
ακοιλάδος τοΰ κλαυθμώνος», ώς άποκαλεΐται ύπό

ή χαρά τού κατηραμένου τούτου κ ό σ μ ο υ !...
τής Γραφής ή γή. Ούχί γέλωτες ρόδινα διαστέλ"Οτε, παιδίον έπταετές είδον τό πρώτον τήν
λοντες χείλη, ούδέ ά σ μ α τα μελωδικώς ρ,έλποντα
φοβεράν
έκείνην εικόνα, ήσθένησα.
τούς άορίστους πόθους καρδίας ποθούσης τήν εύ·
Ή Προσκυνήτρια είχε κομίση αυτήν έκ τού
τυχίαν ταράττουσι τήν έρημικήν αυτού σιγήν
Αγίου Τάφου μ.ετά πολλών άλλων ιερών ένθυμίων,
άλλά ψίθυρος προσευχών, επικλήσεις τής θείας
δακτυλίων οστέινων, σταυρών έκ κέρατος ή έκ
συγγνώμης έν συντριβή καρδίας, εναγώνιοι αμαρ
μαργάρου, σταυρών περιεχόντων τίμιον ξύλον,
τωλού έκφράσεις μετάνοιας έν γονυκλισίαις· τό
τοιούτο δωμάτιον φαντάζομαι υγρόν καί σκοτεινόν, | τουτέστι τεμάχιον έκ τού Σταυρού έφ* ού έξέπνευάποπνέον θυμίαμα, τό άρωμα τό άχώριστον τών j σεν δ Σωτήρ. Τοιαύτην θαυματουργόν δύναμιν
φερέτρων, καί ώς ορίζοντα έχον τραχεϊαν καί ένεϊχον οί σταυροί ούτοι, ώστε έπετρέπετο, κατά
τά ς παραδόσεις τών χωρικών, καί νά κλέψτ, τι;
πένθιμον φύσιν.
έ'να, διότι ή μεγάλη χάρις άπέπλυνε τό μικρόν
Σκυθρωπή ήτο καί τήςΠροσκυνητρίας ή κατοι
αμ άρτημ α. Κ ’ έγώ έφερον άπό τού τραχήλου
κία. Μετά τήνάμυδρώς φωτιζομένην σκολιάν κλί
έπί τινα έτη τοιούτον σταυρόν ύπό τής Προσκυ
μακα άνέβαινέ τις εις τό χ α γ ι ά τ ι , αίθουσαν, |
νητρίας δωρηθέντα μοι. Ά λ λ ’ ημέραν τινά άπ ώ ήτις κατά τά έπιχώρια έθιμα μένει παντη γυμνή, .
λεσα αυτόν. "Εστω συγκεχωρημένος δ ευλαβής
άποτελούσα προθάλαμον μικροτέρας αιθούσης |
κλέπτης, δστις καίάν είνε.Πόσους σταυρούς είδον
υποδοχής. Τό χα γιά τι δμως τής Προσκυνητρίας
έκτοτε έπί στηθών χειροτέρων τού ίδικού του ! . .
δέν ήτο γυμνόν. Οί τοίχοι πάντες ήσαν κεκαλυμ- !
* *
μένοι δι’ εικονισμάτων μεγάλων, ή μικρών, εικο
*
νισμάτων μετά πλαισίων καί ύαλοπινάκων, εικο
Η μελανείμων εκείνη καί σοβαρά τήν μορφήν
νισμάτων έπηργυρωμένων έν οίς οί "Αγιοι, δμοιοι >
άλλά γλυκύτατο/ έχουσα τό βλέμμα καί πλή
πρός σιδηροφράκτους ίππότας, πιριεβάλλ.οντο
ρες άγχθότητος τό μειδίαμα γυ/ή μοί ένέπνεε
άργυρον άπό κεφαλ.ής μέχρι ποδών, τήν γενειώσαν
μορφήν καί τήν ευλογούσαν χεϊρα μόνον γυμνά; j δειλίαν. "Ημην παιδίον εϊσίτι καί δέν ήδυνάμην
νά τήν έννοήσω·τό παιδικόν μου βλέμμα έπί τή ;
έκφαίνοντες, εικονισμάτων χάρτινων, τού Άγιου
αυστηρά; έπιφχνείας σταματώ ν καί δειλιών δέν
Όρους δι’ όστιώτ έπικεκολλημένων.
ήδύνατο
νά είσδύση μέχρι τής ψυχής τη ς.
Έ κ παιδικής ηλικίας ήσθανόμην ακούσιον τινά
Ά λ λ ’ ή Προκυνήτρια μέ ήγάπ α, διότι ήμην ορ
τρόμον τής καρδίας εισερχόμενος εις τό παρεκφανός μητρός, καί συνεπάθει πρό; τά δυστυχή
κλήσιον έκεΐνο, έν φ έπεκράτει θρησκευτικόν τι
ημίφως. Αίτια δέ τούτου ήτο πελώριος πίναξ δστις
εκάλυπτε δλόκληρον τόν τοίχον καί παρίστα φρικωδώς τάς φρικωδεστάτας σκηνάς τής τραγωδίας
.τού χριστιανισμού. Δέν έλειπεν ούδείς πριονισμ,ός
μάρτυρος, ούδεμία καοατόμησις, ούδεμία έπί τροού περιστροφή· δ ζωγράφος ήτο εφάμιλλος τών
ιωκτών τού χριστιανισμού κ ατά τήν σκλ.ηρότητα·
όλη ή είκών άνωθεν έως κάτω ήτο πιτυλισμένη
δι’ αίματος μαρτύρων. Ά λ λ ά τήν φοβερωτάτην
εντύπωσιν έπί τής παιδικής μου φαντασίας ένε—
ποίει ή μακρά παρέλασις τών κολασμένων, οΐτινες
σωρηδόν διηυθύνοντο εις τήν έν τή έτε'ρα τών
κάτω γωνιών τής είκόνος έστημ.ένην Κόλασιν.
Πλούσιοι γάστρωνες, μ,εγιστάνες έν πολυτελεί ά ναβολή, γυναίκες περικαλλείς καί περίκομψοι έβάδιζον έντρομοι πρός τόν Ά δ η ν . Καί είχον δί
καιον νά τρεμωσιν έντός μεγάλου τετραγώνου
παριστώντος σπήλαιον τούς άνέμενεν ή φρικαλέα
Γέεννα τού πυρός· έντός δινών έρυθροκιτρίνων φλο
γών, ώ ς έντός άγριων κυμάτων μανιώδους θ α λάσσης,έπλεον μ,ορφαί άπερίγραπτον έκφράζουσαι
πόνον, βραχίονες άγωνιωδώς συνεσπασμένοι, πόδες
έξ άλγους σπχρχκτικώς συνεστραμμένοι- αί φλό
γες πανταχοΰ έδακνον τήν σάρκα· ήτο δ τριγ
μός καί δ βρυγμός τών όδόντων ή ατελεύτητος
η μέχρι συντέλειας τών αιώνων βάσανος· έκεΐ
| «πέληγεν, ώς εις αμάραν, δ πλούτος, τό κάλλος,
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όντα.
’ Ημέραν τινά, πριν έτι ν’ άπέλθη εις τό προ
σκύνημα, έν ώ μέ έθώπευε τήν ήρώτησα αίφνης:
— Γιατί έγινες σαν καλόγρηα, θειά Μ αριγώ;
Ή θειά Μαριγώ έμεινε σύννους πρός στιγμήν,
είτα δέ, ώσεί έθεώρει σκληρότητα νά μή ικανο
ποίησή τήν περιεργίαν μου, αυτή ή εις πάσαν
θυσίαν πρόθυμ.ος, μοί είπε διά τή ς ήσύχου καί
γλυκείας φωνής της ;
Ν ά ’ςτό πώ, παιδάκι μου.Ή χήρα μ.άνα μου μ ’
είχε μονάκριβη κόρη· μ ’ αγαπούσε σάν τά δυό
τ η ; μάτια· μ ’ άναθρεψε μέ τού πουλιού τό γά
λ α καί μ’ έκανε κοπελούδα δεκαπέντε χρονών·
κι’ άπάνω σ τά δεκάξη πέφτω άρρωστη βαρειά.
Τότε δέν ήσαν σάν τώρα γιατροί στά χωριά
μ α ν· τούς άρρώστους τού; γιάννισκαν αί γιάτρισες, γρηές παθές, μέ κάτι άλειφές καί κάτι
βότανα· μ ά ή πειό μεγάλη γιάτρισα ήταν —
καί είνε, παιδάκι μου·— ή Παναγία Θεοτόκο,
πού νάχωμε τή χάρι της (ένταύθα δ ’ έ’καμ.ε τρις
τό σημεϊον · τού σταυρού μετ’ εΰλαβείας·) αυτή
γιατρεύει οσους έχουν άπελπισμένους οί άνθρώποι· γιατί, παιδάκι μου, τά άόντατα Λαρ ά>·~
ΟρώποιςΰυΓατά ίσ τi παρά τώ Θ ιφ· καί ή Π α
ναγία είνε Μήτηρ θεού. "Οταν έπεσα βαρειά,
τού θανάτου, καί μ ’ έψηνε νύχτα μέρα δ τύφος,
ή μάνα μου έτρεξε ’ς τή Μεγάλη γιάτρισα, για-
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τί τ ’ άγαποΰσε τ ά θεωτικά, ή συχωρεμένη· μ ’
¿τύλιξε καλά καλά ς’ ένα πάπλωμα, έφώναξε ένα
αγωγιάτη, μ.’ έδεσε πάνω στ’ άλογό του,καί περ
πατώντας ς το πλαγι καί κρατώντες με με τά
δυό της χέρια μ’ έπήγε ς’ την έκκλησιά. Έκεΐ
έστρωσε ένα στρώμα κοντά ς’ τ ' "Αγιο Βήμα,
’ μπρός ς’ τήν εικόνα τής Θεοτόκου καί μ ' ¿πλά
γιασε- εγώ δέν ένοιωθα ποϋ ήμουν τήν Κυρια
κή μ ’ έσερνε ’σάν πεθαμένη μπρός ’ς τήν Ά 
για Πύλη, δταν περνούσαν τ’ Ά γ ι α , καί δ Π α
πάς ¿περνούσε α π ’ επάνω μου· μ ά τού κάκου·
δέν ε'βγαινα άπό τό βύθος μου· Μαριγούλα μου,
ματάκια μου ! μ’ έφώναζεν ή μάνα μου, μά
'γώ δέν τήν ¿γνώριζα. Ν ύχτα 'μέρα έμενε σκυμ
μένη ’πάνοι μου κ’ εκλαιε καί παρακαλούσε.
Έ τ α ζ ε λαμπαδες ίσα με τό μπόϊ μου, έταζε
σαρανταλείτουργα, έταζε νά πάγη ξυπόλυτη ’ς
τήν Φανερωμένη, ’ς τό μοναστήρι τής Παναγίας
πούείνε εξ ώρας μακρυά- τού κάκου!.,Έγώ ’μέρα
μέ τήν ήμερα τό χειρότερο. Τήν νύκτα, ’ ς τή
σιγαλιά τής Εκκλησίας ¿φώναζα, ¿σπαρταρούσα
σάν τό ψάρι. Πάγει, τώ χ α σα , τό κορίτσι μου ! έ ξεφώνιζεν ή μάνα μου κ’ ¿τραβούσε τά μαλλιά
τη ς. . . Παναγίτσκ μου, Παναγΐτσα μου, τ ’
είνε αυτό τό κακό πού θά πάθω ! Έ ν α Σ ά β βατόβραδο ήμουνε πολύ βχρειά· άρχισα σάν νά
ψυχομαχώ’ τής μάνας μου τής φάνηκε πώς είδα
τόν Ά γ γ ε λ ό μου. Τότε έπεσε ’μπροστά ’ς τήν
Παναγία καί άκουμπώντας πάνω ’ς τά μάρμ,αρα όχι μονάχα τά γόνατά της μά καί τό κε
φάλι της ¿φώναξε μέσα άπό τ ά φυλλοκάρδιά της :
«Π αναγία Θεοτόκο, συ πού ξέρεις άπό πόνο μ ά
νας γιατί έγινες μάνα, χ_άρισέ μ.ου τή ζωή τής
Μαριγούλας μου· άς ζήση, άς μή τήν σαβανώσω
μ ’ αύτά τά χέρια μου πού κάλλιο έχω νά μού
κοπούν, Παναγία μου, καί άς είνε Νικήσου· σού
τήν τά ζω Θεοτόκο· νάναι δική σου ψυχή καί
κορμί ! διώξε μακρυά της τόν Χάρο, Μεγα
λόχαρη 1»
Τήν άλλη ’μέρα ήμουν καλλίτερα. Ά νοιξα
τ ά μάτια μου καί είδα τόν κόσμο· ¿γνώρισα τό
πρόσωπο τής μάνας μου ποϋ ήταν επάνω μου σκυμ
μένη σάν φύλακας άγγελος. Μού φαίνονταν πα
ράξενο πώς ένώ κωμήθηκα γιά τόν θάνατο 'ς
τά σπίτι μ α ς ,’ξύπνησα ’ ς τήν ζωή μεσ’ ’ς τήν ε’κκλησιά. ’Ακόμα θυμούμαι τήν ανατριχίλα ποϋ
έννοιωθα τήν νύκτα δταν ’ς τά φώς τής καντίλας,
πού έτρεμόσβυνεν, έβλεπα τούς άγιους σάν νά κι
νούνταν νά καταιβούν άπ’ τής εικόνες των ! .. .
Πάνω ’ςτές σαράντα ¿μάζεψα μέ τά χέρια μου
τό στρώμα, κ’ ¿γύρισα μέ τά πόδια μου ’ςτό
σπίτι μας . . .
Ή Παναγία μ ’ ¿γλύτωσε καί
είμαι τής Παναγίας. Ά ν ήταν μοναστήρι έδώ
κοντά θά γίνουμουν καλόγρηκ, μά δέν ήταν·
οξω άπ’ αύτό, ή μάνχ μου δέν είχε άλλο
παιδί νά τής κλείση τά μάτια τη ς.»

Ή αγαθή Μαριγώδέν μοί ειπεν, οΰδ” έγώ εν
νόησα τότε, διατί μετά τόν θάνατον τής μητρός
της, δέν μετέβη εις μονήν τινα καλογραιών.
Δέν μοί είπεν δτι άντί νά κλεισθή εντός στενού
κελλίου έγωίστικώς περί μόνης τής ψυχής της
μεριμνώσα, προυτίμησε νά μείνη πλησίον τών α
σθενών καί τών παραμυθίας δεομένων. Ή χείρ
της δέν έκαμνε μόνον σταυρούς άλ λά διένεμεν άρ
τον εις τούς πεινώντας, ¿θεράπευε τραύματα.
Οϊ οφθαλμοί της δέν έμενον άγρυπνούντες δίς ή
τρις τού έτους μόνον έν παννυχίοις άγρυπνίαις,
ώς αϊ τών μοναχών, άλλ’ ήμερονύκτια δλα έ
κλιναν επί ωχρών μορφών, έντός καλυβόσπιτων,
καί τό γλυκύτατου βλέμμα των ένέσταζε τό
βάλσαμον τής παρηγοριάς καί τής έλπίδος εις
τάς όδυνωμένας ψυχάς, εις τ ’ άλγοϋντα σώ ματα.
Βραδύτερον ¿νόησα δποία ύψίστη χριστιανική αύταπάρνησις Ικράτησεν εκεί, παρά τό καθήκον,
την έκτός τού μοναστηριού καλογραίαν εκείνην.
Ώ ! ΊΙτο περιττόν νά καθειρχθή έν κελλίω. Δέν
βλέπουσι μόνων τών μονών τά παράθυρα πρός
τόν ούρανόν ! . . .
**
*
Μετέβη εις τόν Ά γιον Τάφον πεντηκοντούτες
ή δη , διέτριψε δέ έκεΐ, ώς συνήθως οί προσκυνηταί, άπό τών Χριστουγέννων μέχρι τού Πάσχα·
έλουσε τό πεντηκονταετές παρθενικόν της σώ μα
εις τά ιερά ΰδατα τού Ίορδάνου· είδεν έν Βη
θλεέμ τήν φάτνην έν ή έγεννήθη δ Χριστός καί
ανήλθε τόν
Γολγοθάν έφ’ οΰ
έσταυρώθη.
Έπέστρεψε δέ θρησκευτικώτερον ε"χουσα τά ήθος,
μάλλον ταπεινή, μάλλον πραεΐα, προθυμοτέρα
εις αύταπάρνησιν, ώσεί ένεφορήθη μείζονο; σθέ
νους έκ τής χώρας τού μαρτυρίου. Μεγίστην ήσθάνετο χαράν διηγουμένη τά θαυμάσια τών
Ά γιω ν Τόπων, έν πάση δ ’ αυτής συνδιαλέξει
παρενεϊρεν άνάμνησιν τινά τής Ίερουσαλείμ.
Άφηγεΐτο
μετά θρησκευτικής
κατανύξεως,
δτι τό Ά γιον φώς κατέρχεται τήν νύκτα
τού Μεγάλου Σαββάτου έπί τού τάφου τού
Σωτήρος καί έκ τού Άγιου τούτου Φωτός ά ν ά πτονσιν οϊ Χριστιανοί τάς λαμ π άδας των, δτε
δ ιερουργών Πατριάρχης φωνεϊ έκ τού κουβουκλί
ου προς τούς πιστούς : Δεύτε λάβετε φώς !
"Ενεκα τής ένδελεχούς άναγνώσεως έκκλησιαστικών βιβλίων, εί καί όλίγιστα γράμματα
μαθούσα καί αγνοούσα τήν ορθογραφίαν,— ήτο τό
μόνον όρθόν πράγμα δπερ ήγνόει— μετεχειρίζετο
συχνότατα φράσεις τής Γραφής ή τής μυσταγω
γίας, εύστόχως διά ρητών κοσμούσα τήν άφελή
καί άπέριττον φρασεολογίαν της. Άρχομένη πράξεως τινός συνείθιζε νά λ έγ η : Ε ’ί η το οχομα χο
ρίου εν.1ογιψέχο>·,ίπ\ έπαναλήψεως: όεϋτε ,τροσχυτήσωμετί συνιστώσα δέ τήν καρτερίαν εις
τούς άποτεθαρρημένους : ό ύπομεΐνας εις τέ,Ιος
ούτος σωθήσεται ! . .
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’Εφοιτα τακτικώς εις τήν εκκλησίαν, ούχί
δέ μόνον εις τήν λειτουργίαν καί τόν έσπερινόν,
άλλά καί εις τάς προηγιασμένα; καί εις τάς
παρακλήσεις, καί εις τά εύχέλαια. Δέν έλειπεν
έξ ούδεμιάς κηδείας καί συνώδευε τόν νεκρόν
μέχρι τού τάφου- μόνον έν μέσω χαράς, δπου
δέν είχον ανάγκην αυτής, οΰδείς ποτε τήν ε'βλεπε.
Τ ά τελευταία ε’τη τής ζωής της, έκρατει ρά
βδον έξερχομένη εις τήν δδόν. Ά λ λ ά τό σώμά
της δέν είχε κυρτωθή. Ή ψυχή της διετέλει
ίσως έν διαρκεί γονυκλισία άλ λά τό σώ μά της
διέμενεν όρθόν. Τήν ενθυμούμαι διαβαίνουσαν δι’
ήρεμου καί μικρού βήματος τήν πρό τής παρα
λίας πλατείαν άγαθώς μειδιώσαν πρός τούς μετά
σεβασμού αυτήν χαιρετώντας. Ητο υψηλή καί
λεπτοφυής, τό δ ’ άνάστημά της άνεδείκνυεν έτι
ύψηλότερον δ μακράς έπενδύτης ον έφόρει π α 
ρεμφερής πρός μανδύαν άμ.α καί ^άσον την κε
φαλήν της περεέβαλλε μέλαν τσεμπέρι, δπερ άπέκρυπτε τό πλεΐστον τού μετώπου και τα ω τά της· τό πρόσωπόν της ήτο ώχρόν καί μεμ αραμένον άλ λά δέν έφερεν ούδεμίαν ^υτίδα.
’Ολίγα έτη πρό τού θανάτου της παρέλαβεν
εις τόν οίκόν της ανεψιάν τινα αύτής μείνασαν
ήραν, μετά πέντε ορφανών· έτρεφε δέ κ’ ένέυε δλην τήν άπορον οικογένειαν μετά τηλικαύτης χαράς, ώστε θά ένόμιζέ τις δτι τήν ηύγνωμόνει διότι τή έδιδε άφορμήν πρός ευεργε
σίαν.
’Εξ δλων τών τέκνων τής ανεψιάς της,ιδιαιτέ
ραν στοργήν ήσθάνετοπρός τήν μεγαλειτέραν θυγα
τέρα αύτής,δεκαοκταέτιδα νεάνιδα,ήτις τήν περιεποιεΐτο μ ετ’ άφοσιώσεως,μαγείρισα αύτής ούσα
καί θεράπαινα καί ράπτρεα, καί νοσοκόμος, διότι
κατά τά τελευταία έτη ήσθένει συχνά ή Προσκυνήτρια.
Ά λ λ ά διατί δέν έτραγώδει φαιδρώς ή νεάνις κεντώσα τ ά νυμφικά της ; διατί ήτο μελαγ
χολική καί περίλυπος : Διότι ή γάπ α καί ήτο
δυστυχής· ήγάπα εύμορφον καί προκομμένου νέον,
τόν Πολυζώην ναυτικόν, έχοντα μερίδιον εις
μίαν γολέταν καί μέλλοντα πλοίαρχον αύτής·
άλλ’ δ μακαρίτης πατήρ της είχε μετά τού π α τρός αύτού δίκην εις τό δεσποτικόν περί ενός
στασιδιού τής εκκλησίας, ήν τώρα έξηκολούθει
ή χήρα μήτηρ της· έχθροπάθεια άπεχώριζε
τάς δύο οικογένειας, άλλ’ δ έρως δέν συλλογί
ζεται οικογενειακά μίση· οί δύο νέοι ήγαπώντο
σφοδρώς· δτ’ έπέστρεφεν έκ τού ταξειδίου δ
Πολυζώης, καί διεσκέδαζε μετά τών συννχυτών
του περιφερόμενος μετά τών εγχωρίων μουσικών
οργάνων εις τάς φιλικάς καί συγγενικάς οικίας,
άφεύκτως ήθελε διέλθγι καί ύπό τήν οικίαν τής
Προσκυνητρίας· ή νεάνις ήτο εις τό παράθυρου
καί τόν έβλεπε καί τόν έχαίρετο, καί ήτο ευτυ
χής, δτε βαρεία ή χείρ εϊλκυεν αύτήν βιαίως,
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καί ή φωνή τής μητρός οργίλη έπέπληττεν αύ
τήν τραχέως.
Τό θελκτικόν δνειρον διελύετο- ή νεάνις έκλείετο εις έν δωμάτιον καί έκλαιε-έξήρχετο μέ ώχράς
τάς παρειάς καί ερυθρούς τούς οφθαλμούς. Ή δέ
Προσκυνήτρια, ή τόσα ξένα δάκρυα άπομάξασα
κατά τόν βίον της δέν εϋρισκε τρόπον ν’ άπομ.άξη τά δακρυα τού προφιλούς της οντος, δάκρυα
έρωτος, πρωτοφανή έν τή καλογηρική ηρεμία
τής οικίας της. Πώς νά ίάν/) τ ό άγνωστον νόσημα;
**
*
Ημέραν τινά έμαθον δτι ή θεία Μαριγώ α
σθενεί σοβαρώς· έδραμον εις τήν οικίαν καί
είσήλθον εις τόν κοιτώνά της το παράθυρου αύτού
έβλεπεν εις τόν παρά τήν οικίαν κήπον της· ή
αγάπη τής άλλης ζωής δέν είχε ξηράνει έντελώς τήν καρδίαν της πρός τά ώραϊα πράγματα
τής ζωής ταύτης καί ή γάπ α μέχρι τού γήρατος
τ ά άνθη, τά πτηνά καί τά μικρά παιδία ·
πολλάκις ειχον ϊδη αυτήν μέ άνασκουμπωμένας
χειρίδας καλλιεργούσαν τόν κήπον, ή άπό τού
παραθύρου δροσίζουσαν τό βλέμμα της εις τό
πράσινον φύλλωμα τών δένδρων του.
Ά λ λ ά τήν ημέραν ¿κείνην εύρον αύτήν έξηπλωμένην έπί τής χαμηλής στρωμνής της έπί
υψηλού προσκεφαλαίου έρείδουσαν τήν λευκότριχα
κεφαλήν της.
ΤΜτο πολύ ώχρά· οϊ οφθαλ
μοί ήσαν βεβυθισμ,ένοι εις τάς κόγχας τ ω ν ή
μία χείρ της έκρέματο έκτός τού εφαπλώματος
οστεώδης καί διαφανής- ε'βηχε σφοδρώς- πρό
πολλοϋ είδος τι μαρασμ,οϋ κατηνάλισκεν αύτήν
καί ή ζωή έσβέννυτο κατά μικρόν έκ τού κακουχουμένου σώματος ώς φώς λυχνίας έξαντλουμένου τού έλαίου.
Ώ ς μ έ είδε έμειδίασε τό άγγελικόν μει
δίαμα τής άγαθότητός της, καί μοί είπε δι’ α 
σθενούς φ ω νή ς:
— Έ νοιωσα τόν θάνατόν μου, σέ λίγο θ’ αν
τα μ ώ σω έκεΐ ’πάνω τήν μανούλά σου θά μ ’ ε’ρωτήσ·/| γιά σένα μέ λαχτάρα καί θά τής π ώ δ,τι
ξέρω· έχεις νά μού δώσης καμμιά παραγγελία
νά τής π άγω παιδάκι μου ;
"Οστις έφόρεσεν έκ βρεφικής ηλικίας τά μαύρα,
ι
δστις έφερε τό βαρύ φορτίον τού πένθους επί
τρυφερού σωματίου, δστις έπί έτη έστρεψε τούς
παιδικούς του οφθαλμούς πέριξ άναμένων ά νυπομ.όνως χείλη νά τόν φιλήσωσι καί βραχίο
νας νά τόν θωπεύσωσι, ¿κείνος μόνος θά έννοήστι
μέ δποίους λυγμούς ¿γονάτισα παρά την έπιθανάτιον κλίνην, μέ δποϊα δάκρυα έ'βρεξα τήν ςηράν εκείνην χεϊρα, δποίας παραγγελίας έδωκα
διά τήν μητέρα μου.
Τήν έπομένην ημέραν ή κατάστασις τής άσθενούς έδεινώθη· δ ιατρός, δστις είχε προσκληθή
άπό τής πρώτης ημέρας, μάς είπεν δτι ωρών μ ό| νον καί ούχί ημερών ζωή ύπολείπεται εί; τήν
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Προσκυνήτριαν τό είχε μαντεύση αϋτη και ούδέν ί
φάρμακον έθηκεν εις το στόμα. της. Πρός τι ;
Η μηδένα ποτέ άπ ατήσασα ήτο δυνατόν ν' ά πατήση έαυτήν, την επίσημον εκείνην στιγμήν
καθ’ ήν έμελλε ν’ παραστή προ τοΰ Αιωνίου ;
Είχεν ήδη παραγγείλει να έτοιμάσωσι τά σα β α να της καί τά κηρία τής κηδείας της τά όποια
ειχε κομίσηέκ του 'Αγίου Τάφου. Είχεν εγκαίρως
προνοήσει περί τής προικός της ή άγνή νύμφη
του Χριστού ! . . .
Τούς ισχνούς βραχίονας της δίκην στεφάνου ϋπέρ
τήν κεφαλήν της κρατούσα έμενεν άφωνος επί ώρας.
Τό βλέμμα της ήτο προσηλωμένου εις τι ε’κτός τού
κόσμου, ώσεί ήρχισε νά βλέπη ήδη τό αόρατον.
Αίφνης κατεβίβασε τον ένα βραχίονα, έκίνησε
τ ά χείλη, καί ένευσεν εις τήν ανεψιάν της νά
πλησιάση. Έψιθύρισε δύο λέξεις εις τό ούς της,
αυτή δέ τήν παρετήρησεν έκπληκτος καί δυσπιστούσα· άλλ’ ή ετοιμοθάνατο; έποίησε καταφα
τικόν νεύμα, νεύμα μή έπιδεχόμενον άντίρρησιν,
ώς τελευταίαν θέλησιν θνησκούσης.
’Επειγόντως προσεκλήθη ό Πολυζώης,όστις είχε
φθάση πρό μικρού έκ μακρυνού ταξειδίου- έκάλεσεν αύτόν πλησίον τής κλίνης της καί διά τής
ύποψύχρου χειρός της λαβούσα τήν χείρα τής
νεάνιδος, ήνωσεν αυτήν μετά τής χειρός τού
νέου. Λέξιν οΰδεμίαν ήδυνήθη ν' άρθρωση, αλλά
τό βλέμμα της παραδόξως φωτισθέν τήν στιγ
μήν εκείνην ώμίλει εύγλωττότερον τού στόματος.
Έ π ε ιτ α έξηπλώθη επί τής κλίνης της, καί άνευ σφαδασμών, άνευ αγωνίας, ήσύχως, ήδέως
παρέδωκε τήν άγίαν ψυχήν της εις τούς κόλπους
τού Πλάστου.
Τήν στιγμήν εκείνην ό ήλιος έδυε μεγαλοπρεπώς· ΰσταταί τινες ακτίνες προσέπαιζον μετά
των φύλλων των δένδρων άπό τού κήπου άνήρχετο ή ευώδης αναπνοή των άνθέων, ώς μυροβό
λος αποχαιρετισμός· πτηνόν τι έκελάδει αόρα
τον ϋπό τό φύλλωμα ώσεί έψαλλε τόν επικήδειου
τής Προσκυνητρίας...
*

*

*
Ά λ λ ά διατί τήν ύστάτην τού βίου της σ τιγ 
μήν ή Προσκυνήτρια ένεθυμήθη τόν έρωτα τής
μικρανεψιας της ; Ή ψυχή της έπρεπε νά μεταρσιωθή πρός τ ά ύψη οπού έμελλε ν’ άνοιξη ό ου
ρανός πρός υποδοχήν της, όπου Σεραφείμ τι έπτερύγιζεν άναμένον νάδείςηαύτη τήν πρός τόν Π α
ράδεισον άγουσαν, καί αΰτη δέν ήδυνήθη ν’ άποσπασθή τού κόσμου καί περί τά γήινα ¿τύρ
βαζε ;
ΙΙολλω βραδύτερου ένόμισα ότι ένόησα τί είχε
συμβή εν τή ψυχή τής Προσκυνητρίας. Ώ ς ό
πνιγόμενος έπαναβλέπει κατά τήν έσχάτην στιγμ.ην 0λον το παρελθόν αυτού, καί πριν τόν καλύψη
διά παντός τό άφρίζον κύμα , ή μνήμη Ιν
άστραπιαί^ ταχύτητι άνελίσσει ε’νώπιόν του όλον
Έν

τό δράμα τού βίου του, ομοίως ίσως ή Προσκυνήτρια καθ’ ήν στιγμήν έμελλε νά κλείση τούς
οφθαλμούς έπανείδεν άστραπιαίως τό παρελθόν
αύτής. Έπανεΐδε τά μακρά, μακρά έτη, τά χ ω 
ρίς έρωτα, τά χωρίς θωπείας οτε έρρίγει ή ψυ
χή δι' ε'λλειψιν αγάπης, δτε, ευλαβής μέν άλ λ'
άκουσία, άνευ αυθορμήτου κλίσεως θεοάπαινα τής
Θεοτόκου έπάλαιε μεταξύ τής εδώ ζωής καί τής
άνω, καί ή μέν πίστις ήγωνίζετο νά τήν άναγάγη ύψηλά, ή δέ καρδία προσεπάθει νά κρατήση
αυτήν επί τού κόσμου. Άνεμνήσθη πόσον σκο
τεινός τή ε’φαίνετο ό βίος οτε αί δμήλικοί
της, καί μ ετ’ αύτάς αϊ μικραί κόραι άς είχε
θωπεύση εις τήν κοιτίδα των νήπια, μία πρός
μίαν διηυθύνθησαν πρός τήν ευτυχίαν— πλοία
προσορρ.ισθέντα εί; τόν λιμένα, αυτή δέ μόνη
έμεινεν ακίνητος καί έρημος
βράχο; θε
ωρών αυτά άποπλέοντα. Καί ή αγαθοεργός
Προσκυνήτρια έκραξε τήν τελευταίαν της α γ α 
θοεργίαν ή περί τοσαύτης ένδειας μεριμνήσασα
κ ατά τόν βίον της έμερίμνησε τήν στιγμήν τού
θανάτου της περί τής ένδειας τής καρδίας τού
αγαπητού της όντος, τής φοβερωτέρας πάσης έν
δειας. Καί έπειτα έκλεισεν ήσύχως τούς οφθαλ
μούς της.
Ένθυμούμ,αι ότι τό πρόσωπόν της έν τ φ φερέτρω ειχεν άρρητον γλυκύτητα. Ή άγαθότης
αύτής άράγε είχε διαχυθή έπί τής μορφής της
ή μή ή ’ Αγάπη διελθούσα τήν ύστάτην στιγμήν
διά τής ψυχής τής ΙΙροσκυνητρίας διέχεεν έπί τής
μ-ορφής της τήν θεσπεσίαν αύτής γοητείαν ; . . .
Ε ρασιτέ χ ν η ς

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ
Μεγαλητέρα δυστυχία τών δυστυχών είνε
δταν ούτοι έχωσι μνήμην έξαίρετον.
Εις τινας ανθρώπους μειδιή ή τύχη, άλλά
μ.όνον.. .οπ ω ς δείςη εις αύτούς τούςόδόντας της.
Ούδεί; ϊσταται τόσον ύψηλά, ώστε νά μή δύναται νά άνέλθη υψηλότερα· ούδείς δέ πάλιν
τόσω χαμηλά, ώστε νά μή δύναται νά πέση
βαθύτερον.
Τήν στιγμήν καθ' ήν αί φυσαλλίδες τού σ ά πωνος φαίνονται ήμΐν ώραιότεραι, τότε διαρρήγνυνται.
Ό π ω ς πολλοί ογκώδεις βράχοι υποσκάπτον
ται καί παρασύρονται ύπό τών μικρών ρυακίων
καί καταπίπτουσιν άπό τών όρέων, ού'τω καί
πολλάκις ή σκληρά λογική τού άνδρός διαλύε
ται καί καταπίπτει ύπό τών γυναικείων δ α 
κρύων.
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