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Ο ΝΕΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΜΠΟΥΜ

Ό  κόσμος προβαίνει ταχυπτέρως εν τα ϊ; εΰανθέσι τρί- 
βοι; τού πολιτισμού" καί ενώ τοσούτον ταχυπορεΐ, εξακο
λουθεί εν τούτοι; νά επ α γγέλλετα ι διά τόν πόλεμον— τοιν- 
τέστ ι διά τήν μάλλον άρίδηλ,ον προσωποποίησιν τής βαρ
βαρότατος— τήν αυτήν επιμονήν κα ί το αάτό σέβας, ώς εν 
τώ παρελθόντι. Διατί ; 'Αναμφιβόλων„διότι τό .πολεμν··-ί« 
αίσθημα αποτελεί ολοκληρωτικόν μερο; τού ανθρώπου, έπι- 
φανέν έ ζ ί τής σκηνής τού κοσμου μετά τού ανθρώπου αυ
τού" άναμφιβόλως, δ ιότι τό αυτό αίσθημα, άλεθώ ; ένυπάρ- 
χον οίονεί εγγενές τή  φύσει, φαίνεται προσδοκών μίαν ευ
καιρίαν δπως έκδηλωθή. Ό  κόσμος πράγματι προώδευσεν, 
ά λλά  τά  πράγματα δέν μετάλλαξαν" τά όπλα μόνον κα ί ό 
τρόπος τού πολεμεϊν μετάλλαξαν. Ό Κάϊν Ιφόνευσε τόν α
δελφόν του ”Λβελ, τή  βοήθεια ροπάλου. Σήμερον δέ φονευό- 
μεθα άλλως πως, ά λλ ’ δμως καί άσφαλέστερον καί ταχύ- 
τερον. Τής άνθοωπότητος μή κατακλεισάσης είσέτι τά  όι- 
καιώματά της, καί τού πολιτισμού μή δυνηθέντο; είσέτι 
νά καταβάλη τά  διαχ (ορίζοντα τού; λαού; πυκνά δ ιατειχ ί- 
σματα, τά  πράγματα δεν δύνανται άλλως νά συμβαίνιοσιν. 
Ή  έλλειψις φυσικής άμοιβαιότητος καί ομοφροσύνης έν τή 
οποία ζώσι τά  έθνη, ώς καί τά  άτομα, κατέστησε τόν πό
λεμον καί καθιστά καί τούτον είσέτι τόν ρ.όνον δ ια ιτητήν 
τών ιδίων διαφορών. ’Εντεύθεν κ α τ ’ ανάγκην έπ ιβάλλετα ι 
είς έκαστον κράτος τού νά υποβάλλη τήν ανεξαρτησίαν του 
τά δικαιώματα του καί τήν τιμήν του, υπό τήν τήρεσιν ε
νόπλου δυνάμεως, αΰτώ άνηκούσης, κα ι διαρκώς ετοίμου ε:ς 
ένέργειαν. Ναι, τό δίκαιον έχει ανάγκην τής ισχύος δπιο; 
έπικρατή τώ ν αισθημάτων τού έγωϊσμού καί τή ; αδικίας, 
έν οίς κυμαίνεται ή άνθρωπότης. Καί ό λαός, όστις ήθελεν 
αμελήσει τήν καλλιέργειαν τής ενόπλου ταύτης δυνάμεως, 
δέν εθελε βραδύνει τού νά άποβή ανάξιο; πρός έκπλήρωσιν 
τής έκπολιτιστικής αυτού αποστολής έν τή  οικογένεια τών 
’Εθνών, καί δπερ έτ ι χείρον, ήθελεν εισθαι έρμαιο ν καί 
σπάραγμα τών εαυτού γειτόνων, κατωτέρων πολλάκ ι; εν 
τή βαθμίδι τού πολιτισμού καί τής κοινωνικής προόδου.

Είνε αληθές, δτι όνειρο πόλοι τινές, ένθερμοι όπαδοί τής 
ειρήνης, διά νά καταστήσωσι τόν πόλεμον αδύνατον, έπικα-

Η ύντι.ι τήν σύστασιν υπέρτατου τινός καί παγκοσμίου 
διαιτητικού δικαστηρίου. Άςιοδσιν ένί λόγω δπως έπ ιτύχω - 
0', διά τής δ ιπλωματίας καί τού καλάμου, τά  ζητήματα 
■ζμ επιλυόμενα διά τής πυρίτιδας καί τού σιδήρου. Ούτοι 
βεβαίω; θέλουσι νά άπατώσιν εαυτούς, όπα'κρινόμενοι τήν 

ειαν. Καθ’ δσον εάν παραδεχθώ μεν, δτι ή έκδοθησο- 
·« υπό τού δια ιτητικού τούτου δικαστηρίου άπόφασι; θά 
καί ή δικαιοτάτη πασών, πώ ; θά έκτελεσθή αδτη κατά 
χαταδικασθέντας, εάν οϋτος άποδυσπετών μή θελήση 

ϋποκυψη ; Διά τής βίας ! Καί τ ί  άλλο είνε ή χρήσις τής

στυχώ ; εκσ,πολεμος ; ί:α
τών έπιλυομένων δ ι’ έπ ιχειρεμάτων άποκλειστικώ ; εξαγο
μένων έκ τή ; πολιτικής κα ί οικονομική; τάζεως, ή άλλως 
είπειν έκ τής ηθική; καί φιλοσοφική; -άςεως. Τό ζήτημα 
τούτο πρό παντός είνε ζήτημα άλληλοπροσεθνές καί π α γ 
κόσμιον άδιαρρήκτως συνδέεται μετά τή ; έξαλείψεω ; τής 
δυσπιστίας καί τής αμοιβαία; έχθρότητο; τών Λαών. Συν
δέετα ι μετά τή ; ριζικής μεταμορφώσει»; τής δ ιπλωματίας 
καί τού δηαοσίου δικαίου. Τό ζήτηαα τούτο υποθέτει τήν 
όργάνωσιν κοινωνίας τών πεπολιτισμένων κρατών, δλως διά
φορον τής σεμερι ηής, «αί πρόοδον σχεδόν άνέφικτον τή αν
θρώπινη φύσει.

Κατά συνέπειαν ό πόλεμο; είνε κακόν συμφυές τή  άν- 
θρωπότητι, άλλ’ άναγκαίον κακόν. Τή δέ ιδέα τού πολέ
μου στενώ τατα  κα ί φυσικώτατα συνδέεται ή ιδέα τού 
στρατού, ιδέα ή οποία είπερ τ ις  άλλη συγκινεΐ τ ά ; καρ
διάς τών λαών.Ά λλ.’ έχουσιν ανάγκην οι λαοί στρατών διαρ
κών κα ί μονίμων, ή δυναμεθα νά εΰχαοιστώμεθα έκ τώ ν  λεγο
μένων στρατών, οδ; φιλοδωρεί ήμΐν ό ασθενικός έγκέφαλος, 
ό πλήρης άλ.αζονείας τού νύν πρωθυπουργού ; Δέν είνε α
νάγκη νά ήνέ τις έξ επαγγέλματος στρατιωτικός, δπως 
είξεύρτ, δτι όλοι οί ειδικοί στρατιωτικοί άπασών τών χω
ρών, καθώς καί δλα τά  δ ιδάγματα  τής αρχαίας κα ί νέας 
ιστορίας, όμοψήφω; άποφαίνονται υπέρ τών μονίμων στρα
τών. Στρατιαί, δηλονότι ένοπλα στίφη, οίουδήποτε είδους, 
πρόσκαιρου δέ άσκήσεως. έσονται πάντοτε άσυγκρίτφ τώ 
λ ό γφ  κατώτερα·, πρό; στρατού; τακτικούς κα ί πειθαρχούν- 
τας, επ ί μακρόν ΰποστάντας τόν ζυγόν τού στρατιωτικού 
βίου καί άναπνεύσαντα; έπ ί σειράν έτών τήν ατμόσφαιραν 
τού στρατώνο; καί τήν αύραν τώ ν στρατοπέδων. Έ κ στρα
τιω τώ ν, οϊτινες έπ ί τινας εβδομάδας ή μήνας ήσκήθησαν,
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δέν δύναοθε ποτέ νά έχητε άνδρας εμπείρου; καί δεξιούς 
έν τή  χειοίσει όπλων, ώς είνε οί άσκηθέντε: έπί έτη  μακρά 
καί συνεχή. Στρατιώται, οίτινες δέν ύπ/,κο,σαν τοίς ά>ω- 
τέροις αύτώ ν είμή έπ ί τινας εβδομάδας η μήνας, και κατό
π ιν  έπανέκτησαν τά  δικαιώματα καί τή,ν ελευθερίαν τού 
πράττει·; πάν τό άρέσκον αύτοίς, χωρίς ούδέ·; νά λαμβά- 
νωσιν ύπ ’ οψιν, δέν δϋναντα ι ποτέ νά περιστέλλωνται. διά 
τή ; παρουσίας τών ανώτερων αύτών καί νά ύπείκωσνν '  - 
ταχεΐαν εύπείθειαν, καθώς εκείνοι τών οποίων ή δ ιαγωγή 
και ό τρόπο; τού ζην συν/ίθως κανονίζεται υπό τών προϊ
σταμένων τω ν , καί οίτινες άπάσα; τάς ημέρας της ζωή; 
των έξεγείρονται τής κλίνης, η κοιμώνται, άνίστανται ή 
έπ ικάθηντα ι, κ α τ ’ αύστηράν καί σαφή δ ια ταγήν. Είνε δέ 
γνωστόν ότι ή νεωτέοα τακτική  τά πειθαρχεί·/ αναγράφει 
¿ ;; πρώτιστον προσόν τού στρατιώτου. Ά λ λ ’ εκτός τής 
πειθαρχίας αί ένοπλοι στρατια ί κ α τ ’ ανάγκην επίσης ϊσταν- 
τα ι είς κατωτέραν βαθμίδα τών διαρκών καί μονίμων 
στρατών όσον άφορα είς άσκη.σιν, τήν χρησιν καί τόν έγ- 
χειρισμόν τών όπλων. Έ ζ άλλου πού θέτετε τήν αντοχήν 
εκείνην τήν έν το ϊ; κόποι; καί έν τ α ί :  στεοήσεσι,τήν οποίαν 
δέν δύνατα ί ποτε νά έχη είς νεοσύλλεκτο; καί τήν όποιαν 
πάντοτε κατέχει ό παλαίστρατο ; ;

Τά ιστορικά γεγονότα όλων τώ ν αιώνων έπιμαρτυρούσι τήν 
άκαταγώνιστον υπεροχήν τών τακτικώ ν καί πειθαρχούντων 
στρατών έπ ί τών ενόπλων στιφών. Καί ϊνα  μή λησμονώ- 
μεν τήν πάτριον 'ιστορίαν, ή φάλαγξ Φιλίππου τού Μακε- 
δόνο; μετά μακράν βεβαίως καί ζωηράν άντίστασιν κατενί- 
κησε τά ς άνδοεία; καί καλώς ε’ξησκημένα; εκείνα ; στρατιά ; 
τόύν πρωτίστων δημ.οκρατιών της 'Ελλάδος. Ή αύτή δέ 
φάλαγξ κατόπιν άνευ πολλών κόπο)·; έξηφάνισε τά εκτε- 
θν,λυμένα καί κακώς έκγεγυμνασμένα στίφη τής «ύρεία; 
περσικής αυτοκρατορίας ! Οί ρωμαϊκοί στρατοί, καθ’ ών ό 
’Αννίβα; είχε νά πολεμήση έν Τρεβία, έν Θρασιμένη κα! έν 
Κάνναις, άσαν ένοπλα στίφη άντιτιθέμενα κατά τακτικών 
στρατών.

Άκολουθούντε; δέ τό ρεύμα τών αιώνων καί τή ; στρα
τηγικής, θέλομε·; ϊδει ό τι οί χρόνοι έπαλλάσσουσι μέν καί 
τά όπλα τελειοποιούνται, ά λλ ’ ή αρχή μένει πάντοτε ή 
αύτη. "Ολοι οί πόλεμοι Φριδεοίκου τού μεγάλου καί όλαι 
αί έκστρατείαι τού Ναπολέοντο; προσέρχονται επίκουροι 
τού ήμετέρου ισχυρισμού, συνηγορούν των άπάντιον υπέρ τών 
μονίμων στρατών. Ό Ναπολέων άνεφώνει έν Βατερλώ : 
α παλαιέ μου στρατέ, πού είσαι ! » Καί εσχάτως ακόμη 
κατά  τόν τελευταϊον γαλλοπρωσσικόν πόλεμον, έν ώ έξ- 
ετυλίχθησαν πράγματα απροσδόκητα καί ή ττα ι κολοσ- 
σαΐαι, ό μόνος γαλλικός στρατός, όστις, κ α τ ’ αυτήν τήν 
ομολογίαν τώ ν Πρώσσων, παρέσχε μέγιστα  πράγματα το ϊ; 
πολέμιοι;, ΰπήρξεν ό στρατό; τού Μέτς, ό διοικούμενος ύπό 
τού στρατάρχου Βαζαίν, ή παλα ιά  δηλονότι αύτοκρατορική 
φρουρά. Εινε οί παλαίστρατοι εκείνοι τού γαλλικού στρα
τού, ο ϊτ ινε ; ύπό τά  τείχη  τού Μέτς συνεκρότησαν τάς ά- 
ξιομνημονεύτους εκείνα; μ-άχας τού Γρκβελότ, καθ’ άς 
πλέον τών τριάκοντα χ ιλ ιάδων άνδρών έπεσαν νεκροί, μά- 
χ α ; λίαν έκτιμηθείσα; καί λίαν θαυμ.ασθείσα; ύπό τήν ε 
ποψιν της στερρότητος τών στρατευμάτων' άδιάφορον ά· 
ή έξ εγω ιστικών υπολογισμών προδοτική δ ιαγωγή τού 
Βαζαίν ήμαύρωσε κατόπιν τήν δόξαν τών άγεοώχων τού
των λεγεώνων !

μερον 
σία

καί σήμερον έπ ιζη τε ΐτα ι ή μονιμότης τών στρατών ώ ; εις 
τών πρωτίστων όρων τή ; δυνάμεως. Χθέ; καθώς καί σήμε
ρον πυρετωδώς εξοπλίζονται τά  έθνη, καί έξοπλιζόμ.ενα 
δέν παύουσι συζν,τοΰντα έπ ί τη ; ¡(εγάΛ ης η ή τταν  ¡ ιε γ ά -  
. ίη ς  θητείας, ουδέποτε δέ έπί τη ; ιιιχρα ς η η ττον  ¡αχ ρας  
θητείας. Πρό; άπόδειξιν δέ τούτου, πρόσφατό;; ε ίσέτι μετά 
τά ; καταστροφάς τού γαλλογερμανικού πολέμου καί τά 
πολύπικρα δ ιδάγμ ατα , άτινα  ούτο; παρέσχε τή Γαλλία , ό 
Τιέρ, συμφωνούν τα  ς εχων π ά ντα ; τού; στρατηγού: τη ;
Γ αλλ ία ; — έκτο; τού ζενεράλ Μπούμ ! — συνηγορεί μ ε τ ’ ε
πιμονή; ύπέρ τής επταετούς  θητείας ! Καί ούδεί; έπ ί ταύτη  
έζεπλάγη . Διότι τ ί θέλετε ;  έν τούτω έγκε ιτα ι σχεδόν 
ζήτημα φυσική; ιστορίας. Ή  διαρκής χρήσι; τών όπλων 
επηρεάζει τάς ιδιοσυγκρασίας κα ι τούς χαρακτήρα;, δύνα
τα ί τις δέ σχεδόν νά εϊπη ότι ή αξία τών ανθρώπων με- 
τρεΐτα ι πάντοτε τώ  μετρώ τών όπλων. ’Εκείνο όπερ κυ
ρίως άπετύπωσε τόν γλυκύν χαρακτήρα έν τώ  προβάτω καί 
τά  αιμοδιψή ένστικτα  έν τή τίγρει είνε ίσως ό διάφορο; 
τρόπος τού οπλισμού αυτών. 'Οπλίσατε τούς πόδα; προ
βάτου δ ι’ ονύχων έκ χάλυβο;’ περικόψατε καί άνασπάσατε 
τού; όνυχα; τ ΐ ;  τίγρεως, καί μ.ετά πέντε ή εξ γενεάς δ υ 
νατόν νά έπέλθη πλήρης μεταλλαγή ! . . .

I  I

Τοιαϋται είσί περίπου αί άρχαί καί αί ίδέαι α ϊτ ινε ; ύπό 
στρατιωτικήν έποψιν διεπουσιν όλα τά  πολιτισμένα έθνη 
τή ; Ευρώπης. Ουδόλως επομένως παράδοξον εάν καί ημείς 
σπεύδωμεν είς τό έξετάσαι εάν άκολουθώμεν αύτάς τάς άρ- 
χά ; καί αύτάς τάς ιδέας.

’Εάν όλα τά έθνη τή ; Ευρώπη; δικαιούνται νά καταγί- 
νωνται πρό παντός είς τά  τού στρατού αύτών, καί εάν με- 
ριμνώσιν είς τό νά ρυθμ.ίζωσι τά οικονομικά αύτών άπλώς 
καί μόνον όπως δύνανται νά παρατάσσωσιν όσιο πλείονας 
στρατιιότας. Εάν έθνος τ ι σήμερον ζυγ ίζε ι έν τή π λ ά σ τ ιγ γ ι 
τή ; Εύρώπης κατά  λόγον τού αριθμού τώ ν λογχών τά ; ό
ποια; δύναται νά διαθέση, τ ί ¿φείλομεν πρό πάντων ημείς 
οί ελληνε: έπ ί τού προκειμένου, ήμεί; ο ϊτινε; ύπέρ πάν ά>- 
λο έθνο; έχομε·; ίεράς καί σπουδαία; άφορμάς όπως άγρυ- 
πνώμεν άκαταπαύστως έπ ί τού οργανισμού τών εθνικών 
ήμ.ών δυνάμεων ;  ΛΙεγάλα είναι εκείνα τά  κράτη άτινα  οίίτω 
πω ; εργάζονται, καί ήμεϊς ο! γ ίγα ντες  τ η ; άλλοτε καί νά
νοι τής σήμερον, πρέπει νά κλείσωμεν τούς οφθαλμούς πρό 
τού φωτός, καί νά σταυρώσωμεν τάς χεΐρα ς έν νεκρική α
πραξία ; ’ Εάν ί,ναι αληθές ότι είσέτι δέν άφικόμεθα είς τό 
μακάριον όριον τών εθνικών ημών πόθω ν έάν είναι αληθές 
ότι δέν δυνάμεθα νά οτησιομεν έντός τού στενού χώρου, 
ον διέγραψε·/ ήμίν δ ιπλω ματία  αλόγιστος καί στενόκαρδος, 
καί έν ω χώριυ κινδυνεύομεν έξ -.σφυξίας νά άποπνιγώ μεν 
είναι επίσης άληθέ; ότι ούδέποτε λαός έσχε καθήκοντα 
μάλλον επ ιτακτικά  ούδέποτε έθνο; μικρόν μεγαλήτερον 
έσχεν έργον νά έπ ιτελέση !

Ό γαλλογερμανικό; πόλεμο;, έπ ισυμβά; μετά τοσούτους 
άλλου;, μάς άποδεικνύει μ ίαν έπ ί μάλλον φοράν ό τι τά 
κοάτο; τό μάλλον πεπολιτισμ.ένον δέν δύνατα ι νά άποφύ- 
γη  τόν πόλεμον, όταν ούτο; φαίνεται αναγκαίος πρός τήν 
υπαρξιν καί τιμήν αυτού. Ά λ λ ’ ό ρωσσοτουρκικός πόλεμος 
έπήλθε διά νά μάς απόδειξη, ποάγμα μάλλον σημαντικόνν 
ότι δηλονότι άπό μιάς σ τ ιγμ ή ; είς τήν άλλην, καί οτα- 
ούδέν προσδοκώμεν, πλησίον τών Ουρών μας, ό σπ ινθήρδύ,

ναται νά άνάψη τήν θρυαλλίδα τη ; πυρυτιδαποθηκη; ταύ
τη :, η τ ι;  καλε ίτα ι ανατολικόν ζήτημα, καί τότε ιδού ημείς 
αντιμέτωποι λίαν φοβερού ενδεχομένου, κεκλιμένοι νά παί- 
ξωμεν πρωτεύον πρόσωπο·; καί νά έξασκήσωμεν νομίμου; 
διεκδικήσεις.

’Επράξαμέν τ ι ύ π ’ οψιν έχοντε; παρόμοιον ενδεχόμενον, 
η τ ί πράττομεν ή δ η ; Ά παντώ μεν μ ετά  θλίψεω ; μεγίστη ;: 
Ούδέν ! ή έάν εΐχομεν πράξει τ ι ,  ό κακός δαίμων, ε ί ;  3ν 
άπό τίνος χρόνου ή 'Ε λλά; ένεπιστεύθη τήν τύχην της,εσπευ- 
σε νά καταστρέψη καί τό ολίγον εκείνο, όπερ άλλοι μ άλ
λον νουνεχείς είχον πρό αύτού διαπράξει. Ό  πολιτευτής 
ούτο; πρό; δυστυχίαν τού τόπου, φαντάζεται ότι είναι ό 
’Ολύμπιος Ζεύς, ό άνθρωπος τ η ; προνοίας, 6ν ό ούρανό; έν 
τή  μεγαλοδωρία του έξαποστέλλει άπό καιρού ε ί; καιρόν 
ε ί; βοήθειαν τών λαών, καί έν συνόλω είναι ή μάστιξ εκείνη 
τού Θεού, ό Α ττ ίλ α ς , ύπό τού; πόδα ; τού όποιου χόρτον 
ούδέποτ’ έβλάστησεν ! - . . ’ Επειδή κομπορρημονεΐ, καί 
έχει ηχηρά·; τήν φωνήν. ’ Επειδή έμαθε έκ πόσων περίπου 
στρατιωτών συνίστατα ι εν τάγμ α  ή ε ί: λόχος. ’Επειδή ερ
γάζετα ι έν τώ μέσω τών εικόνων τών άγωνιστών— όποια 
ειρωνεία !— ύπό τά  κεραυνοβόλα όμματα τών μεγάλων ε
κείνων ψυχών. ’Επειδή περιάγεται ευθυτενής μετά κόμπου 
έν τή άμάξη τού υπουργείου τώ ν στρατιωτικών, φαντάζε
τα ι, ό μάταιος ουτος κωμικός ήρως, ότι είναι ό μόνο; στρα
τιωτικός οργανωτή; της Πατρίδα; του καί τη ; εποχή; του, 
ενώ ομοιάζει ποά; τά μειράκια εκείνα άτινα άρέσκονται 
νά βλέπωσι καί δ ιατάττω σ ι τούς έπ ί τή ; τραπέζης των 
παρατασσομένους μολυβδι/ους στρατιιότας, μετά τών ποι- 
κιλομόρφων αύτών στολών ! Θά έξερρηγνύετο δέ τις ε ί; ά- 
πλετον γέλωτα  έπ ί τή θέα τού νέου τούτου στρατηγού 
Μπούμ, έάν μή άνελογίζετο τ ά ; φοβερά; συνεπεία; τής 
τοσαύτη; ματαιοφροσύνη; καί τή ; τοσαύτη; πτωχαλαζο- 
νείας.

Καί ιδού αύτό; φερόμενο; άκρατη’τ ω ; έπ ί τή ; όδού τών 
στρατιωτικών άναμορφώσεων. Ούδεί; ¿λησμόνησε μεθ' όπό- 
σου επιμόνου πείσματος, ποά τριών έτών, ύπεστήριξεν ενώ
πιον τού κοινοβουλίου, τό περίφημου αύτού νομοσχέδιου τη ; 
διαιρέσεω; τού στρατού, είς στρατόν υπηρεσίας καί στρα
τόν έκπαιδεύσεως. Μάτην όλοι οί ειδικοί άνδρε; κατεξα- 
νίσταντα ι κ α τ ’ αύτού, ¿>ς διασείοντος καί άναιροϋντας τού; 
στοιχειωόεστέρους νόμου; τ ί ;  στρατιω τική ; τέχνης· μάτην 
δέ ό είδημονέστερος έ·; το ϊ; σ τρατιω τικο ί;, λίαν έρρωμένω; 
διεξήγαγεν τότε τόν άγώνα κατ’ αύτού, ό αύτό; όστις καί 
προχθές είσέτι άπεκάλυψε τήν φοβερά·; τού νύν πρωθυπουρ
γού άμάθειαν. Μάτην πάντες μετά κύρους καί δυνάμεω; 
λαλεϋσιν, ότι επιχειρεί οϋτω τήν διάλυσιν τού στρατού, 
τήν παραμονήν μ.άλιστα ελληνοτουρκικής κοίσεως. Ούδέν 
τόν άναχαιτίζε·.· μένει κωφό; ε ί; ολας τα ύ τα ; τ ά ; προτρο- 
π ά ;, καί ε ί; όλας τα ύ τα ; τ ά ; διαμαρτυρήσεις, κατά  τοσοϋ- 
τον μάλλον, καθ’ όσον κατά  τήν γνώμην του δέν ύφίστα- 
τα ι ζήτημα ελληνικόν ούδ’ ε ίς τ ό  άλφα αύτού. «Πλέομεν, 
ελεγε τότε, πλησίστιοι ε ί; τόν ωκεανόν της ειρήνης, καί 
ούδέν απολύτως ούδέν, άπειλεΐ ήμας. Ούδέν νέφος θέλει επ ι
σκοτίσει τόν αίθριου ορίζοντα, ύπό τόν όποιον σκοπούμεν 
νά πραγματοποιήσωμεν τό σχέδιον τών στρατιωτικών η
μών άναμορφώσεων !»  Καί ένώ έθετε καταστρεπτικήν χεί- 
ρα έπί τού στρατού, 0ν προκάτοχοι κυβερνήσει; μετά περι- 
οκέψεως καί κόπου κατ-ήρτισαν, αί μεγάλαι Δυνάμεις επε- 
δίκαζον ήμίν, έν Βερολίνω συνερχόμεναι, ολόκληρον τήν 
•εσσαλίαν καί τήν "Ηπειρον. Καί ένώ προσεκάλουν ήμάς 

ί Ικοινοποίουν ήμίν τά εύφρόσυνον τούτο άγγελμα , ό νύν

πρωθυπουργό; έπώλει ε ί; δημ.οπρασίαν τά  υποζύγια τού 
στρατού, είς πλήρη πεοιελθόντος άποσύνθεσιν ! Χάρις είς 
αύτόν άπωλέσαμεν μοναδικήν εύκαιρίαν όπως κατάσχωμεν 
τότε τήν Ήπειροθεσσαλίαν. Καί έάν κατηντήσαμεν είς τό 
πρωτόκολλου τής 31 .Μαρτίου, μόνον καί μόνον ¿φείλομεν 
τήν οδυνηρά·/ ταύτη/ αποκοπήν είς τά  αποσυνθετικά σχε
διάσματα τού έκκεντρου τούτου άναμορφωτού. Είναι μέν 
άληθέ; οτι αύτό ; ούτο; καταληφθεί; ύπό τών πραγμάτων, 
άτινα  είτε έκ πείσματος, ε ίτ ε  έκ τυφλώσεως δέν ήθελε 
προηγουμένως νά άνομολογηση, ήναγκάσθη νά ρίψη ε ί; τούς 
άέοας τά  χάρτινα αύτού κατασκευάσματα καί νά άνακηρύ- 
ξη δημ,οσία τήν ιδ ίαν πλάνην !

"Εκτατέ έπειράθη νέα σχεδιάσματα, άτινα  πάντα  κατα- 
προδίδουσι τό αύτό πνεύμα τη ; πείσμονος άμ.αθείας έν τοίς 
στρατιω τικο ί; πράγμασιν. 'Ομοιάζει κατά τούτο πολύ πρός 
ΰαλοθετην, όστις κακώς έπιστάμενο; τό ίδιον έργον, θραύει 
τά ; ΰάλου;. α ; πρόκειται νά θέση. Τό έθνος πληρώνει διά 
τριακοσίων εκατομμυρίων δανείων καί διά τή ; καταστροφής 
τιμαλφών συμφερόντων τά έξοδα τή,ς τοιαύτης άναμορφωτι- 
κή ; μανίας !

Σήμερον δέ άπασαι αί σ τρατιω τικα ί αύτού γνώσεις, συνί- 
σ ταντα ι είς τά διακρίνεσθαι διά σωρείας προβιβασμών. Άπό 
άναμ.ορφιοτού λοιπόν, ιδού αύτός καταστάς απλούς προμ,η- 
Οευτής γαλονίων ! Ά φ ’ ετέρου δέ κατακρίνας πάντοτε τού; 
προβιβασμούς, ήτο λίαν φυσικόν ϊνα καί έν τώ ζητηματι 
τούτω  δείξη τήν αύτήν τερατώδη συνέπειαν, ήτις τόν έχα- 
ρακτήοισεν ¿?; όλα τά  άλλα ζητήματα . Βεβαίως δέν προτι- 
θέμεθα νά ψέξωμεν ενταύθα τού; προβιβασμού; έν γένει. 
Τούναντίον μ,άλιστα φρονούμε·/, ότι ανώτεροι αξιωματικοί 
έλλείπουσιν είσέτι παρ’ ήμίν, καί είνε άναγκαίον, αναπό
φευκτου μάλιστα , ϊνα οί ανώτεροι άνυπερθέτως καταλαμβά- 
νωσι τ ά ; θέσεις τών πρεσβυτέριου, έκείνων οίτινες ενεκα τή ; 
ηλικίας των καί τής λίαν ατελούς στρατιωτικής αύτών ά- 
νατροφή,ς, δέν είνε πλέον έν καταστάσει νά άνταποκρίνων- 
τ α ι είς τ ά ; απαιτήσεις τής στρατιωτικής υπηρεσίας, είς τάς 
απαιτήσει; σταδίου, όπερ μετά τή,ς ηθική; αύτενεργείας 
συναπαιτεϊ κυρίως καί πρό πάντων τήν φυσικήν δραστη- 
τα . Ά λλά  φοονούμεν, οτι έν τοίς προσφάτοι; ιδίως ποοβιβα- 
σμ.οϊς τώ ν  άνθυπασπιστών ώφειλε νά ηνε μάλλον περιεσκεμ- 
μένο; καί φειδωλός, νά μ.ή επίσπευση δέ, κα ί νά μεριμνήση 
πρό παντός περί τού κενού, οπερ, συνεπεία τών συλλήβδην 
τούτων προβιβασμών, ήθελε προέλθει είς τά  κωτώτερα στε
λέχη, έκ της έλλείψεως ΰπαξιωματικών, είς ήν έλλειψιν είνε 
κυρίως καταδεδικασμένος ό στρατός άπό της εφαρμογή; 
τού νόμου τή,ς μονοετούς θητείας. Τά στελέχη ! οί υπαξιω- 
ματικοί ! ιδού τό φλογερόν ζήτημα, ιδού ή έμμονος ένασχό- 
λησις πάντοιν τών οργανωτών τού στρατού· καί όμως αύτό 
τούτο ούδεμιάς κρίνεται άξιον προσοχής ύπό τού ήμετέρου 
αύτοχειροτονήτου οργανωτοϋ.

Ά πηγγείλαμεν πρό ολίγου τήν λέξιν θη τε ία ν , καί εννο
είτα ι, ό τ ι σπεύδομεν νά εΐπωμεν λέξεις τ ινάς, πλήρεις ύπο- 
καρδίου άλγους καί άποθαρρύνσεως. Πώς! ένώ όλα τά  κράτη 
έπιμελούνται νά αύξάνωσι τόν χρόνον της θητείας, ήμ.εΐς 
τήν έλαττώσαμεν είς έν, έτος ! ’Εάν όλα τά  πραξικοπήμα
τα  κατά  τή ; δημοσίας ήθικτ,ς, κατά τώ ν  κοινών συμφερόν
τω ν, καί κατά  τών θεσμών της’χώρας δέν ήρκουν, τά τελευ- 
ταΐον κτύπημα τό κατενεχθέν κατά τού στρατού, διά της 
μονοετούς θητείας, άρκεϊ αύτό καί μ.όνον όπως κρίνιυμεν καί 
κατακρίνο»μεν τόν άπαίσιον άνδρα, τόν προϊστάμενον τών 
κοινών. Ή  μ-ονοετής θητεία— και τ ί ;  δέν τό έννοεϊ;—  είνε
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£ θάνατο; του στρατού, εϊνε £ τάφο; τών εθνικών ημών έλ- 
πίδων* γ,Ινε το προμεμελετημενον σχέδιον, οπω; μεταβλη- 
θώμεν εις όμ.άδα; έμ πόρων καί κυβευτών. Εϊμεθα είνε άλη,- 
θές συνειθισμέί/οι ήδη νά βλέπωμεν τόν νύν πρωθυπουργόν 
άσυνειδή,τω; δη,μοκοπούντα εις όλα τά  ζωτικά ζητήμ,ατα 
τού τόπου. Πλέον ή άπαξ εϊδομεν αυτόν παίζοντα επί σκο
πώ  προσωπικού συμφέροντος, μετά τώ ν ίερωτέρων πραγρ.ά- 
τω\. Ά λ λ ’ όμολογούμεν μετά παρρησίας, ότι έδιστάζομεν 
νά τόν θεωρή,σωμεν ικανόν εις τό νά δη,μοκοπήση καί εν τώ  
ίερωτάτω τών ζητημάτων, οποί; κατακ-.ήση την εΰνοιαν τού 
άφρονος πλήθους. Έ διστάζομεν νά πιστεύσωμεν, ότι τό τής 
εξουσίας θέλγητρον,ή,θελεν επ ί τοσοϋτον συγκρύψη εις αυτόν 
τή,ν εικόνα της Πατρίδος. Τό δε χείριστον τών αποτελε
σμάτων ε ϊνε , δτι οΰδείς ίσως άλλο; πολιτευτής θέλει άπο- 
τολμήσει, έπ ί θυσία τ η ; ιδ ίας δημοτικότητες, τού νά έπα- 
ναγάγη τά  τού στρατού εις σωτήριον καί έθνικήν οδόν. . .

Τό καθ’ ήμάς ό άνθρωπος ούτος ε’κρίθη ήδη, ώς δ ’ ελε- 
γεν ό ποιητή;·

.................. L’ obscurité le voile
Et c’ est un simple ver qui u’ a rien d’ une étile !
Έάν δ ’ έν πρβσεχεΐ μέλλοντι ήθελε τ ις  άναμνησθή τών 

λόγων του, μετά τών όλεθρίων αυτώ  ; συνεπειών, τούτο θά 
είνε βεβαίως ΐνα κατα/όση έπ ’ αυτού ή επ ί τής μνήμης του 
πλημμύραν οργή; καί αναθεμάτων ! Διότι προφανώς οΰδείς 
έστί μεταξύ ημών, όστις ιός Έ λλην, νά μ ή έχη συνείδησιν 
τ η ; αποστολής του, κα ί οΰδείς όστις νά μ ή ήνε πεπεισμέ
νος, βτι προορισμόν δέν έχομεν νά ση,πώμεθα έν τη νωχελεί 
απραξία τού θυσαυρισμού, ή έν τη  νάρκη καί έν τη άπόΰει 
άμ.νντιχον ποΜ μου, ά λλ ’ έν τρ δραστήρια οργανώσει, έν τη 
κραταιά προπαρασκευρ καί έν τώ  ίερώ πυρί επ ιθετικού πο- 
Μ μον. Ναι, οΰδεμίαν έκ τού έξωθεν προσβολήν φοβούμεθα, 
δ ιότι τ ίς  είνε £ λέων όστις ποτέ κατέγινε εις τό νά κατα- 
πολεμήση τά  έντομ α ; Ή  Ευρώπη δεν παρίσταται πάντοτε 
έγγυητής τή,ς ή,μετέρας άκεραιότητος, ένδιαφερομένη ύπέο 
τή ; ύπάρξειυς ημών ; Ά λλ.’ ή έπιθυμία μ α ; τάμα είνε νά άο- 
κώμεθα εις την ένεστώσαν τύχην, και οφείλ.ομεν νά έξακο- 
λουθώμεν μένοντε; έν τή, κατηγορία τών έντόμιον ; Συνεπλη- 
ρώσαμεν άρα ήδη τά  τή ; ήμετέρας τύχης, καί οΰδέν πλέον 
εναπομένει ήμιν, όπως όρώμεν πέραν τώ ν ήμετέρων συνόρων ;

* Ας γνωσθη λοιπόν καλώς. Στρατόν βεβαίως δέν έχομεν 
πλέον, διότι δέν δυνάμεθα νά έχωμεν τοιούτον διά τή ; μο
νοετούς θητείας. ’Εξακολουθούμε·/ όμως εχοντες παχύν 
προϋπολογισμόν καί άδροτάτα; δαπάνα;. "H άπατάσθε, κύ
ριε πρωθυπουργέ,καί η πλάνη σα; στοιχίζει πολλά εκατομ
μύρια, τά  όποια £ τόπο; πλέον αδυνατεί νά πληρώνη διά 
τή·/ στρατιωτικήν ημών μαθητείαν. Ή  μάς /πατάτε, διά 
νά σάς άφήσωμεν άνενοχλήτου; ει; τή,ν έκπλήρωσιν άλλων 
σχεδίων, τά όποια δύ/ανται νά ώσι χρηματιστικά,τά £ποία 
ομως δεν εϊνε καί Πατριωτικά ! Καί τότε £ τόπο; οφείλει 
ένεργητικώ: νά σά; αφαίρεση τό πολυδάπανου τούτο ελα
τή, ριον τή,ς δημοκοπίας σας, καί τή,ν ελευθερίαν συνάμα τού 
νά ειρωνεύησθε τή/ ευήθη αυτού εΰπιστίαν.

Λέγομεν βτ·. εϊμεθα ελεύθεροι καί πολλάκις μεγαλη,γο- 
ροΰμεν έπί τούτω. Ή αλήθεια είναι ότι έδεινείσθημεν πολ
λά άπό τών ξένων, χωρίς νά κατανοήσωμεν επακριβώς τού; 
θεσμούς οϋ: είκή, ένηρμόσαμεν τ·η χώρα. ΣτερούμεΟα όμως 
ουσιωδέστατου καθ’ ήμάς. Δέν έχομε·/ δηλονότι ήλη,θέ: πο
λιτικόν φρόνημα, τή,·/ δύναμι·/εΐ; τό άντιλαμβάνεσθαι τά 
δημοτικά τεχνάσματα, καί τήν αμείλικτο» «ΰστησότη.τα 
έν τη κρίσει. Ένί λόγω. -ίλλείπει άφ’ ημών ή πολιτική, ανα
τροφή . Τό θέαμα έπαληθώ: ό'περ άπό τίνος χρόνου έκτ/λίσ-

σεται πρό τών οφθαλμών ημών, ουδόλως είναι κολακευτι
κόν διά τή,ν εθνική,·/ ήμ.ών νοημοσύνην. Ουδαμού άλλοθι Οά 
ήόύνατο νά πιστευθη ότι άνθρωπο;, όστις έπ ί πλήθους ζω 
τικών ζητημάτων, ήδυν, 0η νά άπατ/,Οη είτε έξ «μ  αθεΐας, 
ε ίτε  έκ κουφότητος, ή ήθέλησε έκ προθέσεω; νά άπατήση, 
ότι £ άνθρωπο; ούτος δύνατα ι νά έχη είσέτι τή,ν έλευθερίαν 
νά παρ ίστατα ι ενώπιον τού κοινού, τή,ν επαύριον μάλιστα 
τή,ς άπατης του, τήν επαύριον τών εαυτού ατασθαλιών καί 
αχρειοτήτων !

Πού λοιπόν είναι παρ’ ήμ,ΐν η κραυγή τή,ς δημοσίας πα- 
ρατηρήσεως, ή αυθόρμητο; καί νικηφόρο; εκείνη, κραυγή, τής 
δημώδους αγανακτήσει» ;; Θά τή,ν άκούσωμεν τάχα  τή,ν 
κραυγήν έκείνην, η εϊμεθα καταδεδικασμένοι νά τηκώμεθα 
εν τώ  μαρασμώ, έν τη  άφώνω καί δουλόφοονι καταλήψει 
τού πρώτου τυχόντος αγύρτου, δστι; θά θέλη νά μ.άς σύρη 
όπισθεν τού άρματός του ;

Ά ς  μή άπατο/μέθα ! ’Εάν ή ‘Ελλάς έξακολουθή έν το ί; 
σ τρατιω τικο ί; πρό πάντων πράγμασι, τό διεφθαρμένον καί 
δ ιαλυτικόν σύστημα, αό έγκαινισθέν ώ ; καί εις τά άλλα 
ήδη ζητήματα  υπό τού νύν πρωθυπουργού, δέν υπάρχει 
πλέον εθνική σημαία. Μάτην θέλετε ζητήσει τή,ν σημαίαν 
ταύτη,ν, τή ; οποίας αί κυμ.ατίζουσαι π τυχ α ί, πρέπει πάν
τοτε νά άναπετάννυνται πρό τών όμμάτων άλλων αδελφών, 
τή,ν σημαίαν ταύτη,ν έν η, π ά ; έ'λλην άρέσκεται νά διαβλέ- 
πη τή,ν εικόνα τή ; Πατρίδος του καί τή,ν πραγμα τοποι'η- 
σιν τών ελπ ίδων του !

Ε υ ρ ώ τ α ς

 -----------

ΒΟΤΛΗ
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Τό Σάββατο·/ πάντοτε αί συζητήσει; έχουσιν έορσάσιμον 
δψ ιν  εορτάοιμον λέγω , δ ιότι μερικαί έπερωτήσει; παρά- 
γουσι φαιόρότητα πα·ηγύρεως έπ ί τών άκροωμένων· άπό 
πίνων Σαββάτων τήν θέσιν τώ ν έπερωτήσεων κατέχει τό 
αγροτ ικ όν  ζή τη μ α . Πρό πολλού,λεχθέντων όσα ητο δυνατόν 
νά λεχθώσιν, ή επ’  αΰτού συζήτησι; έξηντλή,θη' άλλά πρω- 
τοστατούσιν αυτού, ο: ζωηροί βουλευταί κκ. Ταρπάζη; 
καί Ζυγομαλάς. £ μέν έξ ιδιαιτέρου τοπικού συμφέροντος, 
£ δέ έξ ύψηλοτέρου φιλελευθέρου αισθήματος· καί οί κύριοι 
ούτοι, οί τών δικαιωμάτων τών χωρικών ύπερμαχούντες 
καί δ·.’ έξορκισμών καί καταρών και παντοίων ρη'ορικών 
σχημάτων προσπαθούντε; νά παραστήσωσι τά πράγματα 
ύπό τή,ν βδελυρωτέραν οψιν, οί κύριοι ουτοι κρίνουσι καλόν 
νά διαιωνίζωσι τήν συζήτησιν, <>ίς καί τρις άρχή,θεν διά 
μακρών άγορεύσαντε:, καί ήδη καταγινόμενοι έπιμελώς εις 
τό έπαναλαμ-βάνειν καί ρευστοποιεί·/ τά λε/θέντα , ιός π α ι-  
δία τά  όποια χύνουσι νερόν εις τόν καφέ των διά νά γ ίνη  
περισσότερος.

Καί δέν είνε τούτο ¡/.όνον £ ε ί; έκ τή,ς δυάδας μετήλθε 
σήμερον παράδοξον λογική,ν, φρονώ·/ ότι τό άντιπολιτεύε- 
σθαι δέν είνε μέσον, δ ι’ ού προσεκτικώτερον ρυθμίζεται ή 
πορεία τή ; κυβερνή,σεως, άλλά σκοπός, κωφός, τυφλός καί 
αμείλικτος πρός πάσαν κυβερνητικήν πράξ·.·' φρο/ών, συ-
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νωδά τώ  γνω στοτάτω  οδυοίν κακοϊν προκειμένοιν» κ τλ  
οτι έκ τού κινδύνου, τόν όποιον διατρέχει έξέχον μέλος 
τή ; άντιπολιτεύσεως νά έπευφημήσ;, εις πράξιν κυβερνητι
κήν, προτιμώτερος £ κίνδυνος τής άκάκου προσχωρήσεως 
εις τ ά ; διαμαρτυρήσεις καί τού: έξορκιαμούς τών ήμετέρων 
Πάρνελλ.

Καί ούτως όταν μετά τόν κ. Ταρπάϊ,η>', άνακοινώσαντα 
νέα; πιέσεις καί εγκλήματα τών ιδιοκτητών καί τών στρα
τιω τώ ν κατά τών χωρικών έν τή περιφερεία Ζάρκου, £ κ.
J  ε.1ηγεώργης έκρινε καλόν νά υπόδειξη, τή,ν ανακρίβειαν 
τών πρό αυτού λεχθέντων, καί άκριβώς τή,ν αντίθετον κα- 
τάστασιν τών πραγμάτων, καί έτόλμησε νά έγκρίνη τή,ν 
έμπρέπου;αν έπ ί τούτο ι; δ ιαγωγήν τ ή ; κυβερνήσεως, £ κ. 
Ζ νγο ιια .Ιαζ  αίφνης έντονον  ύψοί φωνή,ν διαμαρσυρήσειυ; 
κατά τή,ς άσυγγνώστου αυτή ; ύπερασπίσεω; κυβερνητικών 
ενεργειών, τ?,; έξελθούσης έκ ',ών τάξεων τής άντιπολιτεύ- 
σεως !

¥

Ά λλά  τό ίλαροτραγικόν επεισόδιο·/ τή ; συζητήσει»; εϊνε 
£ κ. Στεφανίδης.

Ό κ. Στεφανίδης εϊνε £ τακτικώτερο ; κα ί προσεκτικώ- 
τερο; τών βουλ,ευτών μ α ;, άλλά συγχρόνως καί £ συν/,θέ- 
στερον έξαπολύο/ν άκράτητον τήν βροντήν τής φωνή,; του 
έν τ φ  σταδίω τών διακοπών. Καί οί π λ ιΐσ το ι τών άγο- 
ρευόντων, ίσως σεβόμενοι τό σθένος το ιαύτη ; κραυγή;, δέν 
προσέχουσιν εις τή,ν ομηρική» άφελειαν τού Στεφανίδου- 
άλλά σήμερον £ έπί τού βήματος κ. Ζυγομαλά; δέν έννοεΐ 
νά μή πληρώση, κα ί, δ ι’  επιτυχούς μ.άλιστα νομίσματος, 
τόν διακόψαντα.

«Ή  φωνή αυτή, λ έγε ι, τή,ν όποιαν ακούω, ενέχει τόν 
ήχον ρ ετα .Μ ιχ οΰ .»

Τότε δή, τότε ! £ Στεφανίδη; ζη τε ί τόν λόγον, καί βαδί- 
ζων πρό; τό βήμα, συναντάτα ι μέ τόν κατερχόμενον Ζυγο- 
μαλάν, οστι; κινδυνεύει νά άνατραπφ ύπό τή ; ισχυρά; ε
παφή; τού γρόνθου του, καί ώπλισμένος διά τριακοντάδο; 
στίχιον τού'Ησιόδου, αμύνεται /.αί βρυχάται, άντεπιρρί- 
πτω ν κατά τού Ζυγομαλά τά 80  διαλαλη,θέντα στρέμμα
τα  τών χο/ρικών τού Ώρωποϋ : ν.'Ατάαθα,ία μ ηχανεύετα ι
Ζυγομαλάς κα ί συντροφιά.— Ζυγομαλά, δέν είσαι γιά  τ ί 
ποτε άλλο, παρά γ ιά  ν’ άκουσθφ τ ’ Ονομά σου καί νά γίνη,ς 
βουλευτής», καί τά  τοιαύτα . Πρό; τόν κ. Παχύν ιδίως δ ε ι
κνύετα ι φιλ.οφρονέστατος

Αοιί του χοΛ.ΐΓι μ ια  π ιθ α μ ή  \  τή  μ ύ τ η  του  
Τον τή ν  χ ο ν ν ε ΐ,χ α ΐ ιρενγει γ ιά  τό  ιτκήτί τον

ώς θά ελεγεν £ Λασκαράτος.
Ά λ λ ’ £ κ. Ζυγομαλά; : «Δέν έχει; δ/καίωμα νά κατη- 

γορή; τόν Παχύν, άνιύτερον πάσ·/,; υποψίας, σύ £ προδόσα; 
τόν στρατηγόν Μακρυγιάννη,ν καί συντελέσας νά καταδι- 
κασθη ε ί; θάνατον.» Καί έχομεν δευτέραν απολογίαν τού 
Στεφανίδου, έξομολογη,Οέντο; ότι άνεκοίνωσε τή,ν συνωμο
σίαν τού στρατηγού, διότι έπρόκειτο νά δολοφονή,σωσι τόν 
"Οθωνα καί αυτά τά  πράγματα , βρε άδελφέ, δέν εϊνε πα ίξε 
γέλασε.

Ό  κ. Κ αραπάνος, καταλιπώ ν τή,ν άπό τ ή ; θέσεώς του 
δογματικήν άναίρεσιν τών λεγομένων διά λακωνικών φρα- 

_  σιδίων, ψ εύδεσα ι, ε ϊν ε  ¡Ι’ενδεσζατον , καί τών τοιούτων, α
νέρχεται τό βήμα, υψηλό; καί μακροτράχηλο; ώ ; χήν. διά

νά υποστήριξη πό δίκαιόν του, άναπτύσσων τά  τού γνω 
στού αΰτού φυλλαδίου' τούτον δέ φ ιλοτιμ εϊτα ι νά μιμηθη 
£ κ. Πάχνη, παχύς εκείνο; καί βραχύς ώ ; νήσσα, ύποστη- 
ρίζων κ ’ έκεινος τό δίκαιόν του.

Ά λ λ ά  δικαίως £ κ. Τριχούπης  θεωρεί άσκοπον τή,ν πε
ραιτέρω συζήτησή,μέχρι τή ; υποβολής ειδικών προτάσεων, 
έξ ών θά φανώοιν αί άναγκαίαι καί ΰποβοηθούσαι τή,ν λύ- 
σιν τού ζητήματος νομοθετικαί μεταρρυθμίσεις.

Καίίδμως ή συζήτησι;, διακοπεϊσα ένεκα έλλείψεως α 
παρτία :, Οά έξακολουθήση ακόμη' ό *■ Ζυγομαλά; φροντί
ζε ι νά δηλώση ότι καί πολλοί άλλοι θά λάβωσι τόν λόγον 
μά τ ί  θά πούν έπ ί τέλους ;

Κ ο υ τ ρ ο ύ λ η ς

’ίδιαζό ντως έφιστώμεν τήν προσοχήν τών αναγνωστών 
μας έπ ί τού κυρίου άρθρου, έν ω £ πολυμαθής νεαρός πολι
τευόμενο; καί συνεργάτης μας Ευρώτας άναλύει μ ετ ’ !μ - 
βριθείας τό στρατιωτικόν ζήτημα.

ΣΤΝΟΔΙΝΟΤ ΒΕΛΗ

Σπανίως έλάβομεν εις χεϊράς μας συλλογήν τών λεγομέ
νων ποιήσεων περιέχουσαν τόσην ουοέοεν σ τοε»]χεκήν, 
ώ ; τή,ν Δωδεκάτην οΰτή,ν Συλλογήν τών ’Ε θνικώ ν, ύ>ς αΰ- 
το/.ολακεύεται νά τάς όνομάζη, ποιήσεων τυύ κ . Π. Συνο- 
δινού. Έκ τών λεγομένων ποιητών τή ; νεωτέρα; Ε λλάδος 
δύο γνωρίζομεν, ο'ίτινες έν τη δημοτικότητι τού νοήμονος 
κοινού ε/.αβεν έκάτερος τόν αντίθετον πόλον.Ό Ά χ ιλ λ ε ύ ς  
ΙΙαράοχος καί £ Ι ΐα να γεώ τη ς  Χ υνοδενός. ‘Ο εις, 
τό χαϊδευμένο πα ιδ ί τή,ς Αθήνας· καί £ άλλος, ό αποδιο
πομπαίος τράγο;' ενθουσιασμό; ύπέρ τού ενός· περιφρόνη,σις 
διά τόν ά λλο ν  χειροκροτήματα διά τόν πρώτον τρεις κ ι’ £ 
κούκκος διά τόν δεύτερον. Έ ν τη  περιβολή «ΰτη , ή αυτή 
άντίθεσις. Ό Παράσχος πάντοτε έπιμεμελημένος τή,ν ένδυ- 
μ.ασίαν· σπανίως χωριζόμενος τού υψηλού του πίλου' καί £ 
Συνοδινός μόνον σύντροφον έχων τό φοιτητικόν του σάλΐ' 
καί ένίοτε έπ ί τή,; κεφαλής συφναίϊκον, άχύρινον πίλον, γυ- 
μ.νόν, -/ταινιωτόν. Έ ν τη φυσιογνωμία έπίση,ς δύο ηλεκτρι
σμοί, αρνητικό; καί θετικό;. Ό ε ι; μέ στίλβο·»σαν επιδερμί
δα καί οίονεί σιδερωμένο;' ό άλλ.ο; μέ πολυπτύχου; πα
ρειά; ώ ; μαγίσση; τού Μάκβεθ· μιξοπόλιος αυτό; κα ί κατά- 
μαυρος εκείνος. Ό Παράσχος όμίλεΐ αλύγιστος' καί £ Συνο- 
δινός ευλύγιστος. Ί 'π ό  τή,ν ρωσσική,ν γούναν ή,ν έφερεν έκ 
Ταϊγανίου'ο Παράσχος όμ.οιάζει Βογυιάρον ένώ £ καύμένος 
£ Συνοδινός ώς ίδεώδές. του . έχει . . . αθίγγανον. Καί 
όμως υπάρχουν καί σημεία £μ.οιότη,τος. Ώ ς ποιηταί, 
σχεδόν ανήκουν εις τή» αυτήν σχολήν. Εις τήν εθνι
κή.» λεγομένη,ν ποίησιν δέν διαφέρουν, άν καί ό εις πάν
τοτε θά λέγετα ι εθνικός ποιητής, καί £ άλλο; άπλού- 
στατα Συνοδινός. Διά τούτο καί εκείνο; πρόκαταλαμβάνων 
τή» κριτικήν επιγράφει μόνος του τά ς ποιήσεις του έθνικάς. 
“Λ; άναφέρωμεν κέντρον όμοιότητο; ότι εις μ ίαν καί τήν

-
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αυτήν νήσον άμφότεροι οί πο ιηταί έστάλησαν ώ ; "Επαρχοι. 
Φαίνεται ότι α ί άποστείλασαι αΰταί κυβερνήσεις ώδηγούν- 
το υπό τω ν αυτών κριτικών περί ποιήσεω; αρχών. Έφρό- 
νουν δηλαδή οτι διά νά συνδαυλίζετα ι τό ποιητικόν ·πΰρ, 
χρειάζεται ατμόσφαιρα θερμή καί διά τούτο τούς παρέπεμ.- 
ψαν είς τήν ήφαιστογενή Θήραν, ώστε καί τήν υπηρεσίαν νά 
έκτελώσι καί τήν εμπνευσιν νά συνδαυλίζωσιν. Άμφότεροι 
έχουν τήν φαντασίαν εις διηνεκή Ιντασιν. Όμιλούσι κα ί οί 
δύω χρωματισμένα. Πομπωδέστερα ό εις· κα ί δ ιαβολικότε
ρα ό άλλος.

*  *
¥

Ώ ; έθνικαί ποιήσεις τά Λ’έ.λμ τού Σινοδινού εάν παρα- 
βλέψτι τ ι ;  είς τόάξεστον κα ι τόάνώμαλον τής γλώσσης, ε?ς τό 
ποιητικόν θερμόμετρον δέν δύνατα ι κανείς ή νά τά ς πρώτο· 
βαθμίσ·/]. Ώς δύναμις, ώς μεταφορά, ους εικοιν, ¿)ς βαθύ α ί
σθημα, ώ : έμπνευσις, (ό; μαντεία , οί στίχο ι τού Συνοδινού 
είνε φθόγγοι άθιγγανίδος χειρομαντίδο; καί φαίνεται, ότι 
είς στιγμήν τινα  άπογνώσεως ή Πατρίς έτεινε τήν άπεξη- 
ραμμένην χείνά της είς τόν ’Αθίγγανον Συνοδινόν. Καί οί 
έπ ί τού εξωφύλλου στίχο ι φωτογραφούσα ένα παράορονα 
μάγον, λιθοβολούμενον καί καταδιωκόμενον, μίαν άοσενι- 
κήν Κασσάνδραν, ή'τις τρέχουσα, φεύγουσα, αίμάσσουσα καί 
φθάνουσα είς υψηλήν τινα  σκοπιάν, εκεί γυμνή, πληγωμένη 
τό στήθος καί δεικνύουσα αυτό πρός τού; λιθοβολοϋν- 
τ α ; λέγει :

Σκιρτήσατε είς τής τρυφής τήν γόησσαν αγκάλην 
καί τήν φρικτήν αλήθειαν σάς απαγγέλλω  πάλ ιν.
Τό ψεύδος τό ήδύτατον άν όμως προτιμάτε, 
ιδού τό στήθος μου, έδώ ! τούς λίθους σας π ετά τε  !

*
¥  ¥

Τι τιμωρία φρικτή, διά τό ταλαίπωρου 'Έθνος, τ ά ; τα- 
λαιπόρου; ίδ ίω ; ’Αθήνας. Α: άμαρτίαι της ήσαν τόσον βα- 
ρεϊαι καί τά  εγκλήματα  τόσον θρασέα, καί ή διαφθορά τό
σον πυκνή, ώστε ό σλογάλανος ουρανός μα ; άγανακτήσας, 
νά ήνε αυτό; στέγασμα τόση; ίλύος, άπέστειλεν είς τά  νέα 
Σώδομ.α τιμωρόν μάστιγα , τίνα  ;  τόν Συνοδινόν ! ! Περί τού 
όποιου καί ό ίδιο; είνε πεπεισμένο;, ότι δέν είνε ή λευκή 
περιστερά τής Γομόρρας αυτής, ήτις φέρει ό'νομ.α αθηναϊκή; 
κοινωνίας. Καί ή παρομοίωσις δέν είνε ιδανική" είνε πραγ
ματική . Ώ ; «ό Κύριο; εβρεξεν έπί τά  Σόδωμα κα ί τά  Γό
μορρα θειον καί πΰρ», οίίτω έκ τής γραφίδο; του Συνοδινού 
άναβλύζει φλόξ δεινή, ώσεί άτμίς καμίνου.

'II ποίησί; του είνε ανατομική. Ή δε κοινοινία καί ή πο
λ ιτε ία  ένι,ίπιόν του κεϊντα ι ώς δύο πτώματα· Καί τά  ανατέ- 
μ.νει καί τά  σφαγιάζει καί τά  επιδεικνύει καί ^άποκαλύπτει 
τάς οργανικά; παθήσεις των καί είνε τόσον χαιρέκακο; έν τή 
ζωοτομία αυτή, ώς νά ήνε προσωπικό; εχθρό; του ή κοι
νωνία τών Α θηνών καί τό έθνος τών Ε λλήνων. Καί βεβαίως 
είνε ολίγον προσωπικοί εχθροί του, άν ένθυμήθήτε δ ,τ ι έν 
τή  άρχή τών γραμμών αυτών έγράψαμεν. Ά λ λ ’ είνε καί 
αντικειμενικός καί ύπό τήν ανατομικήν του σμίλην ημείς 
τουλάχιστον, τό εκατομμυριοστόν τής εθνικής σαπρία; καί 1 
τής αθηναϊκής πανώλους, ημείς σφαδάζομεν, ώς βάτραχοι, | 
οίυς γαλβανίζουν. Αυτό; δέ ύψούται είς προφήτην φωνούντα : ί 
«Ουαί έθνος αμαρτωλόν, λαός πλήρης αμαρτιών, σπέρμα 
πονηρόν, υίοί άνομο;, έγκα τελ ίπατε τόν Κύριον, καί παρωρ- ! 
γ ίσα τε τόν άγιον τού Ισραήλ».

ζώννυεν άλλοτε τόν ’Όθωνα ή φουστανέλλα τού 2 1 , κρύ- 
πτουσα είς πάσάν της πτυχήν καί μ ίαν έθνικήν δόξαν, πε- 
ρκυκλούσι τώρα τόν Γεώργιον τά  φράκα τού Χαβιαροχάνου 
οί ομογενείς, βοά : είς τήν αρχαία ν Ε λλάδα φέρων τήν 
Ιϊούσάν του.

Ο: βασιλείς της έπαιζαν μέ τόν λαό·, τον δίσκον 
καί φίλοι δέν έγίνοντο πλουσίων άνθρωπίσκων.
Τό τόξον έγυμνάζοντο απαύστως έν ειρήνν; 
καί δέν έτίμων Σειληνού; ομογενείς έκείνοι.
'Ομογενείς ! Καθάρματα βεβήλου ιστορίας, 
έπιδραμόντα καθ’ ημών έκ παγερά; σκοτίας. 
Καλίγλωσσοι καί ευπρεπείς, κομψοί καί μυροβόλοι 
κ α τα γω γή ; κ ’ ΰπάρξεω; αγνώστου είνε όλοι.
Παντού ακαταδίωκτοι ώς βαλχντιοτάμοι. . .
"Οπου αυτοί,· έσίγησαν τής ηθικής οί νόμοι.
Χυδαίων επωνυμιών κα ί βίου σκανδαλώδους, 
μάς άπεξήτμισαν παντός γενναίου κ’  ιδεώδους.
Ρ ίπτουσιν ένοχον χρυσόν, ώσπερ οστούν είς κύνας, 
κ ’ είς Ταπιφράγκον τάς άπλάς μετέτρεψαν Αθήνας.
Τών ανακτόρων εξωσον αυτούς τού; « Λαάώη .τ ρ ιπ α »  
ενθουσιώδης ό λαό; άν θέλης νά σέ βλέπη.

Είς τόν ηψ .Ιο ν  το ν » βασιλέα Γεώργιον λέγει :
Εις τήν Θεσσαλονίκην μας κατέρχετ’ ή Αυστρία !
Τ’ απόμαχόν μας Αάβαρον ζητούσι τά  Μουσεία.
Ώς άχρηστον Ιρείπιον ή Ααύοα μας πω λείτα ι,
Κ’ είς τ ά ; εξάρσεις τού Μαοά σκιρτούν οί Άβδηρίται-

Καί ένθυμούμ.ενος, οτι είς τό αυτό π α λά τ ι, πού τόν έ-

*  *  

*

Εις τήν σημαίαν μας ·λτι; είσήλασεν—ή μάλλον είσέδυσεν 
— είς τό φρούριον τής "Αρτας, δειλή καί τεταπεινωμένη, 
χωρίς νά τήν χαιρετίση οΰδ’ ένα καν λιανοτούφεκο, άν έ 
Σουρής έχάραξεν έπί τών χαλκομετώπων συγχρόνων του 
σατυρικόν αριστούργημα :

κι’ άν κατοχή τής "Αρτας μας δέν θέλανε νά γίνη, 
καί τούτο θά τό κάναμε άπό αβροφροσύνη·

άλλά καί έ Συνοδινό; έγραψε στροφάς ΰψηλάς :

Παπά-Θύμΐο, γ ια τ ί μπαίνει 
Ή σημαία μ.ας γυρμένη 

’Σ τά δικό σου τό ιερό ;
Καί γ ια τ ί ή Θεσσαλία 
Δίχως κωδωνοκρουσία 

Χαιρετάει τον Σταυρό ;

" ϊστερ ’ άπό τόσα χρόνια 
Πώς μέ τόση καταφρόνια 

Μέ τή χαίτη της χυτή,
Δίχως φλάμπουρα ν.γ αντάρα 

,. 'II Έλλά; σου, Νικοτσάρα,
Τά λημέρια σου ζητεί;
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Με τ ’ «ώς πότε παλληκάοια»
Καί υ.έ τ ’ άσκυφτα λειοντάοια 

Πώς τά γένο; δεν σκιρτά ;
Ά λλά μπαίνουν σάν σπρωγμένα 
Τάγματα αρματωμένα,

Ά λλά  μ’ άρματα γυρτά ;

Καί ό νέο: Τυρταίος μέ τόν υψηλόν αυτόν τόνον έξακο 
χ0.,θεί, έμπνέεται, φωτίζεται, ένδυναμούται, κραυγάζει, ως 
νά τόν κεντά σμήνος μελισσών όμού :

Λευτεριά μ’ έλεημοσύνη 
Ειν’ αιώνια δουλοσύνη.

Μοιάζει χείμαρρο ξερό,
Είναι χρήμα δανεισμένο,
Είναι πάσχα νηστεμένο,

Έκκλησιά χωρίς Σταυρό.

Καβαλάρισα ταιριάζει 
Μέ μΐά δρασκελιά ν’ αρπάζη 

Μέ μ ΐ« νίκη δάφνη μια,
Καί ’στή Λάρισσα νά εμπη 
Ροβολώντα; άπ’ τά  Τέμπη 

Σέ σωρούς άπό τζαμιά.

Άπό κείθενε: νικήτρα 
Νά πετάξ/ις έκόικήτρα

Είς τή λίμνη τήν πικρή,
Π- δλο ψυχοπαραδίνει,
Καί άζεψύχητ’ ή Φροσύνη 
Τή θωριά σου καρτερεί.

Τί ντροπή ! Τι καταφρόνια !
Δέν άφήκαν δυώ μιλλιονια 

Νά σημάνουν τή χαρά !
Καί νά πούν πώς άνεστηθης 
Είς τόν τόπο πού γεννήθης 

Γιά τόν κόσμο μ ΐ« φορά '·

Καί έν τή όρμο τή? φαντασίας του ό ποιητή; διαθέτων 
τάς δύο επαρχίας καί ένοχοποιών δια τον όιαμελισμον των 
συνόρων καί τήν ταπείνωσιν τής σημαίας τόνΒίσμαρκ, του 
λέγει μεθ’ υπερηφάνειας : Πάρτα ’πίσω .— Είναι δικα.σου . 
ναι είτα μελαγχολικώ; πιστευων οτι και παλιν τα ελευΙε
ρά χώαατα έξετουρκίσθησαν, έκχύνει τήν δακρυροοουσαν 
καί όχι φθόγγους άλλά λυγμούς έκπέμπουσαν στροφήν του 
δ αληθής νέος Σολωμός :

Τού Μαρτίου τ ’ αγέρι φύσα 
Στών τζαμιών τά κυπαρίσα 

Πού τού Ρήγα μουσική 
συντροφεύει τόν ’Ιμάμη

γ ια τί αρχίζει τό Μπαΐράμ.ι, 
τελετή μας εθνική !

* Λ 
κ

Δέν αξίζει ακόμη ένα άρθρον τού Mi, Χ άνεσα ι ό Συνο
δικός ;  ,  λ -Κ ,α λ εΟ α ν

Α Ν Θ Υ Λ Λ Ι Α

Πάς άνθρωπος έχει είς τήν ζωήν ενα άχώριστον σύντρο
φον : τόν φόβον.
' Ό αγαπών φοβείται μή άπολέση τό άντικείμενον τής α
γάπης του" ό εγωιστής τάς ήδονά; του, όπλούσιος, τα 
πλούτη του· καί ό εύρωστος άνθρωπο; φοβείται τον θανατον. 
Μόνοι οί οιλόσοφοι άντλούσιν έκ τών μελετών αυτών την 
δύναμιν τού νά προβλέπωσι τά πάντα καί νά υποφερωσι τα

πάντα.______________ _________

Τά παράθυρα τού εγκεφάλου, καθώς δλα τά παράθυρα, 
τόσω δυσκολώτερον άνοίγουσιν όσω περισσότερον καιρόν 
μένουσι κεκλεισμένα. ________

Μία νέα γυνή ποτέ δέν είνε αδιάφορος είς τόν ανδρα. 
"Ελξις ή εύνοια, μέσο; όρο; δεν υπάρχει.

Διά νά ευδοκίμηση τις είς τήν αίθουσαν, α νά γκη  κοινή ό 
λογικότερος λόγος του νά ήνε ήρτυμένος με ολίγου πνεύμα.

Τό πολύ πλήθος τών ανθρώπων εί-ε ώραιότερον μακρόθεν 
ή έκ τού πλησίον. Διά τούτο ίσως μάς συμβαίνει πολλακις 
ν’ άγαπώμαι μεμακρυσμένα οντα διά τά όποία, πρό τής α- 
νανωρήσεώς των, ήσθανόμεθα ¿λ'.γην συμπάθειαν, εν* άλ
λων ααινόμεθα έξαχιειότεροι, πρός άλλον τόν^ οποίον ενομί- 
ζαμεν ότι άγαπώμεν περισσότερον καί τόν οποίον ειχομεν 
τήν ατυχίαν νά ηναι παρόντα.

Ή σπουδαιότης τού ονόματος μετρείται ύπό τού μεγα
λείου τών ιδεών, αί όποϊαι τά κατέχουσι.

Μ α ρ τ ε ν γ κ ώ .
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Σ ΙΔΗ Ρ Ο ΔΡ Ο Μ Ο Σ  Θ Ε Σ Σ Α Λ ΙΑ Σ
Γραμμή άπό Β Ω Λ Ο Υ  Λά Β Ε Λ Ε Σ Τ ΙΝ Ο Τ  είς Λ Α Ρ 1Σ Σ Α Ν , καί άπό Β Ε Λ Ε Σ Τ ΙΝ Ο Τ  

' ‘ Sià ΦΑΡΣΑΛΩΝ, Κ Α Ρ Δ 1 Τ Σ Η Σ  καί ΤΡΙΚ ΑΛΛΩ Ν  εις ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΝ.

4Ν Ο Ν ΥΜ Ο Σ Μ Ε Τ Ο Χ ΙΚ Η  E T A I P I j
ΜΕΚΚΦΛΛΛΚΙΧ KS 2.1(100,0(10 ΦΡ. ΔΙΙΙΡΙΙΜΕΝΟΝ ΕΙΣ 92,000 ΜΕΤ0ΧΑΣ

Ε Κ  ί ί ί . Ο  < Ι » Ι » Α Γ Κ 1 ί\  Ε Κ Α Χ Τ Η Ν ,
Ιδρυθεβσα. δ υνά μ εο  τ ο ϋ  ά π ο  3 0  ’Ο κ τ ω β ρ ίο υ  l t .  δ εα τά γ ιΐ-χ το ς  κ α ί συμ ,φώ νω ς π ρ ό ς  τ ό  äpOp. Γ .

τή ς  Σνμΰάσεως τή ς  1 3  M atov 1 8 S Ä  A M U  Νόμου.
ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΓΕΝΕΤΟ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΤ. ΓΑΙΤΛΝΟΥ.

Ε Κ Δ Ο Σ Ι Σ
ΔΙΑ  ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΓΓΡΑΦ Η Σ 92,000 ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΚ 230 ΦΡΑΓΚΩΝ ΕΚΑΣΤΗΣ.

ΟΡΟΙ Ε ΓΓΡΑΦ Η Σ  
Ή εκίοιις των μετοχών γίνεται έν ισοτιμία, το όε κεφάλαιο·/ αΰτών ζαταβληΟήσεται ώ ; εξής.
"Αμα tfj έγγραφη __ ^

ΦΡΑΓΚΑ 30 εις χρυσόν ή 'εις επιταγήν έψεως (olicque) έττϊ Γαλλία; Λ'· τάξεως, ή καί εις γραμμάτια τν,ς ’Εθνικής Τραπέζης της'Ελλάδος 
διά τού;'εν ‘Ελλάδι έγγραφομένους, οριζόμενης τής τιμής τού φράγκου κατά τήν ημέραν τής Ικδόσεως παρά των άναδεξαμένων την 
Εκδοσιν Τραπεζών.

ΦΡΑΓΚΑ 43, ώς άνο), κατά τήν διανομήν, γενησομένην άπύ τής 6(48 μέχρι τής 9)2·! Απριλίου δ883. έτι δέ 
ΦΡΑΓΚΑ 30, ώς άνω, καταβληθήσονται δύο μήνας έκτοτε.

ούς αριθμό
Κατά τήν διανομήν παραδοθήσονται προσωρινά· αποδείξεις δεκτικά! μεταβιβάσεως έπ'ι τή έγγραφο) αιτήσει τοΰ Ιδιοκτήτου' μετά 

τήν πληρωμήν δέ τοΰ ήμίσεω; τοΰ κεφαλαίου άνταλλαγήσονται διά προσωρινών ανωνύμων τίτλων,ουτοι δέ βραδύτερον διά των οριστικών τί
τλων τών μετοχών. .

II ΕΓΓΡΑΦΗ ΙΈΜΙΙΕΤΑΙ ΤΙΙ 10)22 ΜΑΡΤΙΟΥ 1883, ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ
; Παρά τή Εθνική Τραπέζη τής ‘Ελλάδος.

Έν ΑΘΗΝΑΙΣ ! · · Τραπέζη Βιομηχανικής Πίστεως τή ; Ελλάδος
'  * Τραπέζν) Κωνσταντινουπόλεως.

.  ΒΩΛΩ .
» ΛΑΡΙΣΣΙΙ Ι " 11 Προνομιούχο,! Τραπέζη Ήπειροθεσσαλίας.
.  ΑΡΤΙΙ 1

Έ ν  τ α ίς  λ ο ε η α ϊς  έπ α ρ χ έα ες  τ ή ς  ‘ Ε λ λ ά δ ο ς .  Παρά τοίς ύποκαταστήμασι τής ’Εθνικής Τραπέζης τής 'Ελλάδος.
Παρά τή Τραπέζη Κωνσταντινουπόλεως.

| * ■ Γενική ‘Εταιρία τοΰ ’Οθωμανικού Κράτους.
’Εν ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ) " » Γενική 'Οθωμανική Πιστώσει.

I ιι » ’Οθωμανική ‘Εταιρία Συναλλαγών και ’Αξιών.
Έ γ γ ρ α φ α ί  ~ ρ ός μ ε τ α β ί6 α « ν  κ α ί ό π ϋ  τ ο υ ς  α υ τ ο ύ ς  ο ρ ο ύ ς  δ ε κ τ α ί.

Εις ΛΟΝΔΙΝΟΝ Παρά τοΰ ‘Υποκαταστήματος τής Τραπέζης Κωνσταντινουπόλεως.
» ΠΑΡ1ΣΙΟΥΣ » ■ ‘Υποκαταστήματος τής Τραπέζης Κωνσταντινουπόλεως.
.  ΜΑΣΣΑΛΙΑΝ >> » Κου Μιχ. Στ. Ροίοχανάχη.
» ΤΕΡΓΕΣΤΗΝ » * Ίω. Σκαραμαγκα

» τής Άγγλοαιγυπτιακής Τραπέζης.
»  ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΝ » » Γενική; Τραπέζης τής Αίγυπτου.

(Αίγυπτου). * " Κου Κ. Γ. Ζίρβουδάκη.
» ‘Υποκαταστήματος τής Άγγλοαιγυπτιακής Τραπέζης.
» » » Γενικής Τραπέζης τής Αίγυπτου.

» ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΝ ■ » Κου Χρ. Λ. Ζίρλέντη.
• τών Κων Χρυσοβελώνη Τΐών καί Σας.

η ΓΑΛΑΖΙΟΝ * 8 ’  * Χρυσοβελώνη υιών καί Σας.
ΒΡΑΪΛΑΝ ■ ” " Χρυσοβελώνη Τίών καί Σας.

ΚΑΙΡΟΝ

«ΤΟΝ ΔΙΟΙΚ. ΣΤΜΒΟΥΑΙΟΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΠΑΡΤΙΖΕΤΑΙ ΕΚ ΊΩΝ ΑΚΟ \ΟΓΘΩΝ ΠΡΟ*ΩΠίΠ· 
Τοΰ ΔΙΟΙΚΗΤΟΓ τής ’Εθνική; Τραπέζης τής Έλλα'δος· “ '

Κου Π Λ NT.
ΙΩ.
ΑΘΗΝΟΓ
ΕΜΜΑΝΟΤΗΛ ΧΑΡΙΛΑΟΥ. 
ΞΕΝΟΦ. ΨΑΡΡΑ.

ήτοι άντί φράγκων 30 εις
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Ο Λ Υ Κ Ο  ΓΙΑΝΝΗΣ
( Ιυνέχ. ΐδ. άριΟ· 433 )

Άναμφιβόλως, οΰχί χάριν εύχαριστήσεως ένεφανίζετο ού- 
τος άπό καιρού εις καιρόν, μηδεμίαν αισθανόμενος εΰχαρί- 
στησιν έπί τή θέα τών ανθρώπων ήτο πρόδηλον ότι έφοβείτο 
τόν άνθρωπον, ότι έφευγε καί είς γόν έλάχιστον κρότον βη
μάτων, ότι έκρΰπτετο, καί ότι οί κατορθώσαντες νά τόν ιδού·/ 
άπό κοντά, αυτοί ήταν άπλώς τυχεροί άνθρωποι.

Κατά τήν εποχήν εκείνην ο Ιάκωβος Βαιγιάν ήτο δήμαρ
χος τής Μαρεΐλ, επομένως δεν ήδύνατο νά κωφεύη εις τάς 
διαδιδομένας φήμας καί νά μ ή άκούή πάντα τά λεγάμενα. 
Καθήκον είχε νά κατευνάση τήν έξαΑιν τών συνδημοτών, 
καί νά καθησυχάση τούς κατοίκους. Προς τούτο λοιπόν ήρκει 
νά δοθή εις τόν δήμον μία όποιαδήποτε ικανοποίησες τής πε
ριέργειας τήν όποιαν δέν άπήτει μέν, άλ.λ’ ούτως ή άλλως 
τήν έπερίμενε.’Εφ’ ώ άπεφασίσθη νά έξέλθωσι πολλοί υπό τήν 
οδηγίαν τοΰ δημάρχου είς κυνηγεοίαν, πρός καταδίωξιν τού 
δασοβίου μέχρι τού καταφυγίου του και εί δυνατόν πρός σύλ- 
ληψιν αυτού.

Τό μέρος τού δάσους όπου περνούσε τα ίς μέραις του ό δα
σόβιος, άνήκεν είς τό διαμέρισμα τού Μαρέϊλ, ώς έκ τούτου δέ 
ό δήμαρχος τού δήμου τούτου πλέον παντός άλλου δημ.άρχου 
είχε τό δικαίωμα νά λάβη αυτήν τήν πρωτοβουλίαν. Ό  ίδ ι
ος λοιπόν ’Ιάκωβος Βαιγιάν εξέλεξε τριάκοντα άνδρας «οπλι
σμένους διά τουφεκίων όπως συνοδεύσωσιν αυτόν, καί άλ.λους 
πενήντα οι οποίοι έμελ.λ.ον νά τόν καταδιώξουν έντός τού δά
σους. ΙΙερί τήν πρωίαν κυριακής τινός τό μικρόν στράτευμα έ- 
ξήλθε τού χωρίου, καί έν σιγή καί καλή τάξει διηυθύνθη πρός 
τό δάσος. ’Εκεί ό Ιάκωβος Βαιγιάν εδωκε τάς διαταγάς του,

• ύπέδειξεν είς ένα έκαστον τήν θέσιν του, καί διά τού κατηγο- 
ρηματικωτέρου τρόπου συνέστησεν όπως μηδείς πυροβολισμός 
ριφθή πριν διατάξη αυτός.

—  Γ ιατί, είπε, δέ ξεύρουμε ακόμη άν καταδιώκωμεν ζώ- 
ον άνθρωπον άν ήνε ζώον, δέν άπεδείχθη ότι είνε βλαβερόν, 
καθότι μέχρι τούδε ουδείς παρεπονέθη ότι τόν Ιβλαψεν άλ.λ’ 
άν ήνε άνθρωπος, κάνεις πτωχός τρελλός ό όποιος πήρε τά βου
νά, καθώς έγώ είμαι διατεθειμένος νά πιστεύω, έν το '.αυτή 
περιπτώσει. έννοήσατέ με καλώς, κύριοι, έστω καί άν έκακο- 
ποιούμεν μ.όνον αυτόν, θά ήτο κακίστη πράξις, ό δέ φόνος 
του θά ήτο δολοοονία, διά νά μή είπω Ιγκλημα, τού όποιου 
όλοι θέλομεν εισθαι συνένοχοι. Τό δυστύχημα τούτο είνε δυ
νατόν, άλλά πρέπει νά τό άποφύγωμεν.

Μετά τούς λόγους τούτους, έκαστος μετέβη είς τήν οί- 
κείαν θέσιν,καί οί μέλλ.οντες νά τόν καταδιώξουν πεντήκοντα 
ίχνηλάται είσήλθον έντός τού δάσους. Περί τήν ένδεκάτην ώ
ραν, 0τε συνηντήθησαν είς τό προσδιορισθέν μέρος τής συνεν- 
τεύξεως, άλλο οΰδέν εϊχον (δει εκτός άγριων τινών ζοίων καί 
αγέλης μονιών, ούς άφήκαν άνενοχλήτους, καθό τού δημάρχου 
άπαγορεύσαντος αΰτοϊς πάντα πυροβολισμόν καί τού κυνηγίου 
άλλως τε άπηγορευμένου όντος.

Τή πέμπτη τής αύτής έβδομάδος έπανελήφθη ή εκδρομή, 
άλλ’  άνευ άποτελέσματος. Έν τούτοις άπεφασίσθη όπως τήν 
έπομένην Κυριακήν κάμουν καί τρίτην άπόπειραν. Τήν φοράν

αυτήν πλείστοι άνδρες έκ τού Βωκούρ, τής Χαοεβίλλης , τού 
Βλαινκούρ καί πολλών άλλων χο>ρίων συνην ώθησαν μετά τών 
Μαρεϊλητών καί έγιναν όλοι τριακόσιοι καί παραπάνω. *ο 
Ιάκωβος Βαιγιάν έπανέλαβε καί πάλιν ένώπιον όλων τάς 
προτέρας συστάσεις του καί ή κυνηγεσία ήρχισε τήν έβδόμην 
περίπου ώραν τής πρωίας. ’Εάν καί τήν τρίτην ταύτην ημέ
ραν δέν έπετύγχανον κρεΐσσόν τ ι ή κατά τάς δύο πρώτας, 
τότε παρητούντο τού σχεδίου τού νά συλλάβωσι τόν δασό- 
βιον. καθόσον δέν έγνώριζον άκόμη καί άν δέν τούς έφυγεν 
όλως διόλου άπό τήν χώραν. Περί τήν έννάτην ώραν αί κραυ- 
γαί των έκ τών ιχνηλατών, ερχόμενα·, μακρόθεν, άνήγγει- 
λαν άνακάλυψίν τινα ' άλλ’ ήτον αυτός ό δασόβιος ή διετέ- 
λουν έπί τά ίχνη του ; Άδιάφορον' όλων αί καοδίαι ήρξαντο 
πάλλου'σαι, καί έκαστος έτεινε τό ούς, βυθίζων τό βλέμμα 
έντός τών λοχμ-ών. Μετ’ ου πολύ, αί κραυγαί έπαναλαμ.βα- 
νόμεναι είς διάφορα σημεία έγίνοντο συχνότερα·, καί όλονέν έ- 
πλησίαζον, ούδεμ.ία δέ ίιπελείπετο αμφιβολία ότι οί ίχνηλάται 
έξήγαγον τόν δασόβιον άπό λόχμης, καταδιώκοντες αυτόν 
καί ζητοΰντες νά τόν περικυκλώσωσιν, ¿>ς είχον διαταχθή- 
ϊνα τόν ώθήσωσι πρός τό κέντρον τού ύπό τών κυνηγών σχη- 
ματισθέντος μεγάλου κύκλου. Κ αί οί κυνηγοί εϊχον τό σύνθη
μά των, άπαξ δέ δοθέντος τού συνθήματος, έβάόισαν πρός τό 
κέντρον σμικρύνοντες οΰτω τόν κύκλον έφ’ όσον προύχοιρουν. 
Τή δεκάτη καί ήμισεία ό δασόβιος είχε περιορισθή έν δια- 
στήματι μόλις τετρακοσίων τετραγωνικών μέτρων, πάντες δέ 
τόν έβλεπον μετά τής κυματιζούσης μακράς κόμης του, πη- 
δώντα, είτα εξαφανιζόμενο·/ ύπό τά δένδρα, άναφαινόμ,ενον καί 
αυθις, όρμώντα καί πηδώντα έκ νέου. Ό άτυχης κατέβαλλε·/ 
άπέλπιδας προσπάθειας όπ«υς ύπερπηδήση τόν όλονέν περι- 
σφίγγοντα αυτόν άνθρώπινον κύκλον. Έ πί στιγμήν ενόμισαν 
οτι έμελλε νά τούς διαφύγη. ότε χωρικός τις έκ τού Βλαιν- 
κούρ τόν έσημάϊευσε καί έπυροβόλησε, λησμονήσας πιθανώς 
τήν άπαγόρευσιν τού δημάρχου.

—  Ταλαίπωρε ! έφώναξεν ό ’Ιάκωβος Βαιγιάν μεθ’ όλης 
τής ορμής τών πνευμόνων του. δέν βλέπεις λοιπόν οτι είναι 
άνθρωπος ;

Ό αγριάνθρωπος, καθότι βέβαιον ήτο πλέον ότι ό δασόβιος 
άνήκεν είς τήν ανθρώπινη·/ φυλήν, έκαμε μέγα πρός τά ¿πίσω 
πήδημα καί είτα εκάθησεν έπί τής ρίζης δουός. Κατ’ άρχάς 
ύπετέθη ότι ή σφαίρα τόν προσέβαλε καί τόν έπλήγωσε Οα- 
νασίμως, άλ.λ.’ επειδή ώρμησαν νά τού χορηγήσουν βοήθειαν, 
εκείνος σηκώθηκε έξαφνα, όις ύπό ελατηρίου τινός υποκινηθείς 
καί έρριψε πέριξ αυτού τρομακτικά βλέμματα. Ευτυχώς δέν 
είχε προσβληθή, άλλ’ ή βολή είχε διέλθει τόσον πλησίον 
τής κεφαλής του ώστε άπέκοψε βόστρυχον έκ τής κόμης του. 
Άναμφιβόλως ό κρότος τού πυροβολισμού καί ό παρά τό 
ούς συριγμός τής σφαίρας τόν έφόβισαν τόσον, ώστε έκρύβηύπό 
τό δένδρον ϊν’ αποφυγή θανάσιμον προσβολήν, μή θέλων νά 
συλληφθή, καί μέ κίνδυνον τής ζωής του έννοών νά υπεράσπιση 
τήν ελευθερίαν του.

Ε \

Η ΓΎΝΗ TOV ΔΗ Μ ΑΡΧΟ Υ

"Οπως τό στενοχωρημένον θηρίον, τό όποιον όρθούται α
πειλητικόν, άνθιστάμενον κατά τών κυνηγών, οΐτινες μέλ.λου- 
σι νά φονεύσωσι αΰσό, ό άγριος δέν έβλεπε τόν κίνδυνον. Ευ
θύς έξήγαγε κραυγήν βραχνήν, έξώρμησε καί άνεχώρησεν ό)ς 
βέλος, έλπίζων άκόμη ότι θά εύρισκε διέξοδον, θά κατώρθου 
νά ύπερβή τόν περιστοιχίζοντα αυτόν άνθρώπινον φραγμόν.

Έκ νέου άνθρωποι εύρέθησαν άπένα'/τι του φμάττοντες τήν 
δίοδον- ποιήσας άναστροφήν ώρμησε πρός άλλην διεύθυνσιν.
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άλλ’ άλλοι άνθρωποι ενώπιον -του- δεκάκις έπανέλαβε τό αυτό 
τέχνασμα, πλήν άνευ επ ιτυχία ;· πάντοτε εΰρίσκετο άπέναντι 
ανθρώπων, εχθρών του, του; οποίους έβλεπε πέριξ αυτού φυ- 
λάττοντας πά τα ; τά ; εξόδους. Αδύνατον νά διαφύγη.

Τότε με φλέγοντας οφθαλμούς, με βλέμμα πλήρες κεραυ
νών, ενίοτε έκπέμπων τρομερόν κρότον, ήρξατο νά στρέφεται 
εις τό περικυκλώμενον διάστημα, πηδών, όρμων ώς λέων μα 
νιώδη ; έν τώ  σιδηρώ αυτού κλωβώ. Α λλά  βλέπων ότι αί 
δυνάμεις του έξηντλούντο, τά  δε μέλη του δεν είχον τήν αυ
τήν ευκινησίαν, ϊστατο ενίοτε όπως άναπνεύση.

Τό στήθος του ήσθμαινεν, ό δέ ήχος τής άναπνοής του ώ- 
μοίαζε πρός βρυγμόν, οί παλμοί τής καρό ία ; του ήσαν βίαιοι, 
ορμητικοί, καί ό ίδρώ; περιέρρεε τ ά ; παρειάς του ό»; νά τόν 
είχον περιχύσει μέ κάδον κρύου νερού.

Ή  κατάστασι; του δυστυχούς ή το οδυνηρά, ή δέ παρά- 
τασ ι; τής άπηλπιομένης ταύτης πάλης ενός ανθρώπου κατά 
τριακοσίων ήτο άπανθρωπία.'Ο Ιάκωβος Βαιγιάν δστις συνη- 
σθάνθη τούτο, υπό οίκτου βαθέω; συγκινηθείς, εσπευσε νά δ ι
α τάξη όπως ώς τάχ ισ τα  συλλάβωσιν αυτόν.

Τότε δ δρομεύς των δασών, βλέπων τού; ανθρώπους προ- 
χωρούντας κ α τ ’ αυτού καί περισφίγγοντα; εγγύτατα  αυτόν, 
μανιώδης συνεκέντρωσε τά ; δυνάμεις του, διά τελευτεαν φο
ράν όπως άπνπειραθή νά διάρρηξη, τό ανθρώπινον τείχος. Ή 
συμπλοκή υπήρξε μανιώδης, ήν παλίρροια σωμάτων μηκυνο- 
υ.ένων, κυρτουαένων, άνορθουμένων, κνημών τεταυ.ένων, βρα- 
χιόνο>ν συμπλεκόμενων, κεφαλών περιστρεφομένων, περί κορ
μού; πιεζομένους. Δύο λεπ τά  ό αγών ούτος μόλις διήρκεσε. 
Τέλ.ο; ό άγριος έμεινε μόνο; ορθός, καταβαλών τού; εχθρούς 
του. Ά λ λ ’ ούτοι ταχέως ήγέρθησαν καί τριάκοντα άλλοι, 
μετά ταύτα  είκοσιν, έπειτα  δέκα, ακολούθως καί άλλοι συ- 
νηνώθησαν μετ’  αυτών. 'Ο άγριος ϊστατο έν τώ  μέσω ορθός, 
άκίνητος, με βλέμ.μα κεραυνοβόλον, απειλητικός· άλλ’ οί δα
σείς βραχίονές του έκρέμαντο αδρανεί;· έφαίνετο πολύ άπο- 
τεθαρρυμμένο; διότι κατελάμβανεν ότι ή περαιτέρω άντίστα- 
σις κατά τού όγκου των εχθρών του ή το ανωφελής. "Επειτα 
ήσθάνετο μεγίστην χαύνωσιν ε ΐ; τά  μέλη του. καί τ ά ; δυνά
μεις του έκλιπούσας. Κ ατά τής β ία ; ματαία πάσα άντίστασις. 
Δεν ήννόει βεβαίως τούτο,αλλά τήν αλήθειαν αυτήν κατά τήν 
παρούσαν στιγμήν έπρεπε νά τήν έννοήση. Έ ν τούτο ι; ούδείς 
έτόλμα νά θέση τήν χεΐρα έπ ’ αυτού. Έ κ φόβου άρά γ ε ; θύχί· 
είχον καταληφθή υπό θαυμασμού καί παρετήρουν τόν άγριον 
μετά τού σεβασμού τόν οποίον επ ιβάλλει πάντοτε ό άνήρ ό 
πράγματι ανώτερο; κατα τόν νούν καί τήν ρώμην. Έ κτό ; τού
του τόν τοσούτω νέον καί ώραϊον τούτον άγριον, τού οποίου 
τό σχήμα ¿ομοίαζε πρό; τό τού αρχαίου ήρωος, ενυπήρχε τ ι 
τό όπερήφανον, τό μεγαλοπρεπ’ς, όπερ ένεποίει αυτοί; μ εγ ί
στην έντύπωσιν. Ά ν τ ί καλύμματος είχε τήν πυκνήν καί μα
κράν κόμην του, ή τ ι; έξ ολοκλήρου έκάλυπτε τού; ώμου; τού. 
Έ πιχιτώνιον άνευ χειριδών, δ ι’ ού εβλεπε τ ις  τούς γυμνούς 
κα ί μυώδεις βραχίονας του κα ί τό δασύ στήθος του, κα ί £ν 
λείψανον περισκελίδος έκ βελούδου, τό όποιον ήτο πραγμ απ- 
κώς είδος εΰρείας ζώνης, ήν έξ ενστίκτου αιδούς διετήρει ά- 
ναμφιβόλως, άπετέλουν τόν ίματισυ.όν του. Τό έπ ιχιτώνιον 
καί η περισκλίς έφθάρησαν καί έσχίσθησαν πανταχόθεν αί 
χειρίδες τού πρώτου κα ί τό κατώτερον μέρος τής περισκελί- 
δο; άπέυ,ειναν εις τού; θάμνου;. Έκ τών γυμνών κνηυ.ών του 
μέχρι τού μέσου τών μηρών έρρεε τό αίμα Ιςεοχόμενον έκ τών 
αμυχών, άς είχε λάβει διερχόμενος διά θάμνοιν ακανθωδών. 
Παρετήρει δεξιά καί αριστερά μετά φρίκη;· ό τρόμο; καί ή 
αγωνία  του άντηνακλώντο έπίσης έπ ί τού κινουμένου προσώ- 
που του. Ευθύ; ή άμυδρά ολόξ τού βλ.έμματό; του έσβέσθη,

καί νευρικό; τρόμος έκλόνισεν δλον τά σώμά του. 'Η φυσιογνω
μία του εΐχε νυν όδυνηράν τινα έκφρασιν. Τέλος δάκρυα έρ- 
ρεον έκ τών όφθα λμών του καί λυγμοί έξέφυγον έκ τού στή
θους του.

—  *Ω ! ώ ! ανέκραξαν πολλοί.
Καί ο: όλιγώτεραν ευαίσθητοι βλέποντε; κλαίοντα τόν δυσ

τυχή τούτον συνεκινούντο. Τωόντι δέ εις τά  δάκρυα κα ί τούς 
λυγμούς αυτού ενυπήρχε τ ι τό αλγεινόν, δπερ έπροκάλει τήν 
συμ.πάθειαν.

'Ο Ιάκωβος Βαιγιάν πλησιάσας αυτόν ήρώτησε διά φωνής 
γλυκείας, συμπαθούς. Ό  άγριος έν τή φωνή ταύτη , ήτις δέν 
τώ  εφάνη σκληρά καί απειλητική καί ηχεί ευάρεστο); εις τά 
ώ τά του, ¿>; α ί μελοιδίαι τών πτηνών, άς ήκουεν εντός τού 
δάσους, άνεθαρρύνθη καί πορετήρησε τόν γέροντα διά τών κα- 
θύγρων οφθαλμών του χωρίς ν’ άποκριθή. "Οταν ό Ίάκοιβος 
Βαιγιάν έπανέλαβε τήν έρώτησίν του, ό άγριος ήνέωξε τό στό
μα, έκίνησε τήν γλώσσαν, πλήν ουδέ λέξιν ήδυνήθη ν’  άρθρώ- 
α ψ  μόνον φθόγγοι τινές, μετά δυσκολίας έξελθούσαι τού λά- 
ρυγγος του ,ήκούσθησαν.

—  Α νωφελές νά τόν έριυτήσω περισσότερον, είπεν ό ’Ιά
κωβο; Β αιγιάν, ό δυστυχής είνε άφωνος ή δέν ήξεύρει νά 6- 
μιλή.

"Επειτα λαβοόν τόν βραχίονά του, —  Δεν δύνασαι νά ζή
ση,; ούτω εντός τών δασών, είπεν, ¿)ς θηρίου μετά τών άγριο- 
χο ίρωνκαί λύκοιν έλθέ, παλληκάρι μου, έλθέμαζύ μου.

Ό ’άγριος ήρξατο καί πάλιν νά κλαίη καί νά τρέμη,· άλλ.’ 
όποχωρήσας κατά  τά φαινόμενον άφήκε νά τόν παραλάβωσι 
χωρίς νά κάμη τήν ελάχιστη,ν απόπειραν πρός άντίστασιν.

Τινές τών άνθρώπων προηγήθησαν, ϊνα  άναγγείλωσιν εις 
Μαρέ’ίλ  τήν επ ιτυχίαν τής εκστρατείας, ενώ άλλοι ελάμβανον 
διαφόρους διευθύσεις, σπεύδοντες νά πληροφορήσωσι τούς κα
τοίκου; τω ν  παρακειμένων δήμων περί τής συλ,λήψεο>ς τού 
άγριου.

Πάντες ο; κάτοικοι τού Μαρέιλ, άνδρες, γυναίκες κα ί πα ι
δ ί» ,  έξήλθον ε ΐ;  προϋπάντησιν τών κυνηγών καί τής Θήρα; 
των. Τοιουτοτρόπως δέ φρουρούμενος υπό πλήθους ταραττο- 
μένου, κραυ άζοντος, βοώντος, κροτούντος τάς χεΐρας, παντοι- 
οτρόπως έκδηλούντος τήν χαράν κα ί εύχαρίστησίν του, ό δρο- 
μεύς τών δασών ώδηγήθη εις τήν κατοικίαν τού ’Ιακώβου 
Βαιγιάν.

Ή  ’Ιωάννα εΰρίσκετο από τινων μηνών εν Έ πινάλ έν τώ 
Παρθεναγωγείο), έν ώ είχεν εισαγάγει αυτήν ό θετά; πατήρ της.

'II σύζυγος τού δημάρχου, ή εξαίρετος Αικατερίνη, άμε 
σως ήρχισε νά περιποιήται τόν παράδοξον τούτον ξένον, 8ν έ- 
φερεν ό σύζυγός της. Ουδόλως έφρικίασεν εύρεθεΐσα απέναντι 
τού παραδόξου καί φοβερού τούτου οντος, τό όποιον κατέστη 
ό τρόμος ολοκλήρου τής επαρχίας. Καί δ ια τί νά φοβηθή ; 
'Ο άγριος ούτο; δεν ήτο επίφοβος, απεναντίας δέ διήγειρε τόν 
οίκτον κα ί τήν συμπάθειαν. "Επειτα δέ παρετήρει ότι ήτο 
δειλός καί ότι, άν κα ί έφαίνετο όλίγω θαρρυντικός, ΰπήρχεν 
εις τούς μεγάλους αυτού οφθαλμού; ή ή δύτη :, εις δέ τήν φυς 
σιογνωμίαν του ή έκφρασις τής άγαθότητος.

Βεβαίως έντό; τών δασών διαιτώμενος θά έπείνα πολύ. 
Έ π ί τής τραπέζης λοιπόν έθεσε σκεύη διά τρεις· μετά ταύτα 
λαβούσα έκ τής χειρός τόν άγριον τόν έτοποθέτηοε μεταξύ 
αυτής κα ί τού συζύγου της. ‘ Ο αιχμάλωτος ΰπήκουσε πάντο
τε παθητικώς· άλλ,’  οί οφθαλμοί του ήσαν στυγνοί, εις δέ τό 
βλέμμα του υπήρχε βαθείά τ ι ;  θλίψ ις. Ή  Αικατερίνη προσέ- 
φερεν εις αυτόν αλληλοδιαδοχές βόειον κρέας, λαχανικά καί 
μίαν πτέρυγα όρνιθος· έξ εύμενείας ακόμη τού έκοψε τό κρέας 
εις μικρά τεμάχια , ¿)ς πράττομεν διά τά πα ιδ ία - άλλά μά-
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την έκαμε νεύμα εις τόν άγριον νά φάγη καί νά π ίγ , ένθαρρύ- 
νουσα κα ί ζητούσα νά τόν ήμερώση διά θωπευτικών λόγων· 
ούτος δέν ήθέλησε νά έγγίσνι κάν· οί όφθαλμοί τσυ έστρέφοντο 
αλληλοδιάδοχο); πρός τό παράθυρον ή τήν θύραν, δτε δέ δ ι- 
ηυθύνοντο έπ ί τού Ιακώβου Βαιγιάν καί τής Αικατερίνης, έ- 
νόμιζέ τ ις  ότι Ιξέφραζον όδυνηρώς :

« Δ ιατί μ ’ έφεραν έδώ ; "Α 1 Έ άν θέλητε νά μού κάμετε 
καλόν, δώσατέ μου όπίσ<υ τήν ελευθερίαν μου, άφήσατέ με 
νά επιστρέφω εις τό δάσος.»

Αί κινήσεις τής φυσιογνωμία; καί τού βλέμματός του πα- 
ρίστων τοσούτω ζωηρώς τ ά : σκέψεις του, ώστε δ δήμαρχος 
καί ή σύζυγός του τ ά ; έννόησαν καί συνεκινήθησαν.

—  Δυστυχής ! ανέκραξε στενάζουσα ή Αικατερίνη. ’Από 
τής στιγμής ταύτης, χωρίς νά χάση, τήν δραστηριότητά της, 
κατέστη σύννους καί περίφροντις. Έδοκίμασε καί πάλιν νά πεί- 
ση, τόν άγριον νά φάγη, φέρουσα τεμάχιον κρέατος εις τό στό
μα του, άλλ’  ε ί; μ ά τη ν  ούτος άπέστρεψεν άποτόμιο; τό πρό- 
σωπόν του- τώ  παρουσίασε ποτήριον οϊνου, άλλ.ά τό άπέκρου- 
σε μ ετ’ άηδίας. Ευνόητον ό'τι είχε τήν άπόφασιν ν’ άποθάνη 
έξ ασιτίας. Ί Ι  Αικατερίνη δέν ήδυνήθη νά φάγγ, ενώ ό σύ
ζυγός της, άν κα ί είχε μεγάλην όρεξιν, έφαγε χωρίς νά θέλη. 
ένεκα τ-ή; μελαγχολίας ή όποία τόν έπίεζεν. — Ή  Αικατερί
νη, άφού διέμεινεν ολίγον εις τό μαγειρεϊόν της, έπανήλθεν. 
'Ο ’Ιάκωβος έκάπνιζε μελαγχολικώς τήν π ίπ α ν  του. 'Ο άγρι
ος, άκίνητος έπ ί τής έδρας του, τήν κεφαλήν έχων κεκλιμέ- 
νην έπί τού στήθους, έκλαιε σιωπηλώς.

‘ Μ έξαίρετος γυνή προσβλέψασα αυτόν μετά οίκτου έπανέ
λαβε κα ί πάλιν.

—  Δυστυχής !
Ό  Ιάκωβος Βαιγιάν τήν εκύτταξε μ.ετά προσοχής, ώσεί 

θέλων νά καταλ.άβη τήν σκέψιν της.
—  Μήπως τόν συνέλαβον ευκόλως ;  ήρώτησεν αυτή.
—  "Οχι. Έ π ί δύο ώρας άντεπάλαισε μετά θάρρους καί 

άπελπισίας. Έ άν δέν είμεθα αρκετοί, βεβαίιος θά κατώρθωνε 
νά μάς φύγη. ΤΛ ! ό δυστυχή; ηρωικά ΰπερασπίσθη τήν έ- 
λ.εεθερίαν του !

—  ’Ιάκωβε, αυτό άπαδεικνύει ό'τι όλιγώτερον φοβείται τά 
θηρία άπό τούς ανθρώπους.

—  Θά ήμερώση σ ιγά  σ ιγά καί μ·.ά ήμέρα θ’ αναγνώριση, 
ό'τι τήν έλευθερίαν τού τήν άφήρεσαν διά τό συμφέρον του άπό 
φυλανθρωπίαν καί γ ιά  νά ζήση κ ι’  αυτός Έάν άνθρωπος.

—  Τό πτηνόν πού συλλαμβάνουν εις τού; αγρούς καί τό 
περιορίζουν εις τό κλουβί δεν ευχαριστείται εις τήν α ιχ μ α 
λωσίαν του· γίνετα ι θλιβερόν, χαύνον, δέν έγγ ίζ ε ι τήν τρο
φήν τήν όποιαν τού δίδουν, άφίνει νά μαδούν ή φτεροΰγέ; του 
κα ί αποθνήσκει.

Ό  ’Ιάκωβος Βαιγιάν κατεβίβασε τήν κεφαλήν χωρίς νά 
άποκριθή.

—· Τέλος πάντων, έπανέλαβεν ή Αικατερίνη μετά τινα σι
ωπήν, τ ί  θά τόν κάμης τόν δυστυχή τούτον ;

—  Θά τόν παραδώσω ε:’ς τούς χωροφύλακας, διά νά τόν 
φέρουν εις Έ πινάλ.

—  Έάν κακοϋργον, είπεν ή Αικατερίνη σχεδόν έν άγανα- 
κτήσει.

—  Τό καθήκον μου λέγει νά πράξω ούτω.
—· Έ π ε ιτα , τ ί θά τόν κάμουν έκεί κάτω ;
—  ’Αγνοώ.
—  Θά τόν κλείσουν στά φρενοκομείο ή στή φυλακή.
—  Μπορεί.
— "Οπου, καθώς τό πτηνόν, περί τού όποιου πρό όλίγου ¿)- 

μίλησα, θ’ άποθάνη έκ πείνης. Ιάκω βε, καλλίτερα νά τώ

δώσωμεν τήν έλευθερίαν έν μέσω τών θηρίων τού δάσους ή 
τήν βραδεΐαν καί φρικαλέαν αγωνίαν μες’  στή φυλακή ή 
μες’  τό φρενοκομείο.

—  "Ισως. Ά λλά  .  . .
—  Τί ;

• —  Αυτός δ άγριος είναι ¿¿νθριυπος· δέν έχει τό δικαίωμα 
νά ζή ε ΐ; άγρίαν κατάστασιν εν μέσω χώρας πεπολιτισμένης. 
Δέν είμαι βέβαια έχ θρός τής ελευθερίας καί πάντοτε έσεβά- 
σθην τήν προσωπικήν ελευθερίαν, άλλά δέν παραδέχομαι ό 
δυστυχής ούτος νά ζή τόσον χρόνον μέσα σ’ τά δάση· πρέπει 
ν’  άποδοθή καί αυτός ε ί ;  τήν κοινωνίαν, εις τήν όποιαν ανή
κει καί όπου πρέπει νά έχη τήν θέσιν του.

—  Κ ύτταξέ τον ’Ιάκωβε, κύτταξέ τον.
—  Βλέπω ότι είναι λυπημένος.
—  ‘II θλϊψίς του είναι μεγάλη, Ιάκω βε, τό δάσος μέ τά  

μεγάλα δένδρα καί τής δροσιές του είναι ή κατοικία του· ό
ταν τού άφαιρέσωμεν αυτό πού άγαπά , τήν έλευθερίαν, τήν 
όποιαν τόσω καλώ ; όπερησπίσθη κα ί τον έπαναφέρωμεν με
ταξύ τών άνθρώπων, τού; όποιου; φεύγει κα ί φοβείται, διότι 
βεβαίως θά ϋπέφερε πολλά άπό αυτούς, τότε τόν θανατώ
νουμε.

—  ϋέ έννοώ, αγαπητή μοι σύζυγος, επιθυμείς νά τώ απο
δώσω τήν έλευθερίαν του ;

—  Ναι, επιθυμώ.
—  Τούτο είναι άδύνατον. "Ο,τι δήποτε καί άν συμβή, καί 

άν, ώς θέλης νά πιστεύης, άποθάνη έξ ασιτίας, εγώ  οφείλω 
νά πράξω τό καθήκον μου.

£Π Αικατερίνη έμεινε σιωπηλή, φαινομένη οτι έσκέπτετο. 
Πεπεισμένη ότι δεν θά κατώρθου νά καταπείση τόν σύζυγόν 
της διέκοψε τήν συζήτησιν.

—  Έ βαλα  νερό ζεστό εις τόν κάδον Ιξηκολούθησε· δέν 
νομίζεις, Ιάκωβε, καλόν νά λουσθή ;

—  Βεβαίως, άλλά δέν Οά Οελήση.
—  Πρέπει τουλάχιστον νά πλύνωμεν τά  πόδια του.
—  Φέρε ότι χρειάζεται διά τό πλύσιμον τών ποδών, εγώ 

αναλαμβάνω νά τόν πλύνω . "Αλλως τό σώμά του, καθώς 
βλέπω, είναι καθαρόν πρέπει νά έλούσθη πλειστάκις εις τά 
ρυάκια τού δάσους· άν καί αί τρίχες της κεφαλής του είναι 
πολύ μακραί, δέν είναι όμως περιπεπλεγμένα·., τό όποιον άπο- 
δεικνύει ωσαύτως ότι φοοντίζει νά κτενίζητα ι κάθε ημέραν 
μέ τά  δάκτυλά του βεβαίως.

'Π Αικατερίνη έξελθοϋσα επανήλθε φέρουσα κάδον πλήρη 
χλιαρού ύδατος, μετά σπόγγου- έπειτα  πήγε νά ζητήση τε- 
μαχιον σάπωνο; τ ή ; Μασσαλία; καί χειρόμακτοα.

'Ο άγριος, ολίγον έκπληκτος, άφήκε νά θέσωσι τούς πόδα; 
έν τώ  ύδατι, ό δέ δήμαρχος γονατίσας ήρχισε νά τούς πλύνη. 
Παρετήρησεν ότι οί πόδε; μέχρι τώ ν αστραγάλων, ησαν σκλη
ροί ¿)ς κέρας, κα ί ότι έπί τών κνημών κα ί τών μηρών ή έπι- 
δεομίς είχε τήν σκληρότητα σκύτους Μετά τό πλύσι
μον ό Ιάκωβος Βαιγιάν έχυσεν άμυγδαλόλαδο έπ ί τής χειρός 
του καί ήρξατο έπιτρίβων τά  μέλη τού άγρίου, ιδ ίως έπί τών 
άμυχών, α ϊτινες ευτυχώς δέν ήσαν πολύ βαθεΐαι.

Έ ν τώ  μεταξύ ή Αικατερίνη έξέλεξεν έκ τών ενδυμάτων 
τού συζύγου της περισκελίδα. έπ ιχιτώνιον καινουργές καί ε- 
λαβενέκ  τίνος άρμαρίου -χιτώνα έκ χονδρού υφάσματος.

Έπανελθούσα εΐ; τό εστιατόριον καί ΐδούσα ότι ό ’Ιάκωβος 
Β αιγιάν είχε τε’λειώσει τό πλύσιμον τώ ν  ποδών,

—  Πρέπει τώρα είπε καί νά τόν ένδύσης.
—  Καλά, είπεν ό ’ Ιάκωβος.
—  Δέν είνε όλω; διόλου υψηλός όσον σύ· ά λλ ’ αυτό μόλις 

θά τόν πάη. "Α ! λησμόνησα καί ένα ζευγάρι ποδήματα.
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—  Κ.’ έ'να ζευγάρι κάρτσες, προσέθεσεν ό δήμαρχος γελών.
—  Π άγω νά του φέρω. "Ενδυσέ τον γλίγωρα κ ’  έπειτα  

φώ ναξέ με.
Ε ίπε καί έφυγεν.
"Αγριο; ώ ; μηχανή κινουμένη, χωρίς ν’  άντισταθή, άφήκε 

νά έκδύση αυτόν άπό τά  ράκη καί νά τον Ινδύση μέ τά  εν
δύματα του ό ίλ α ρ χ ο ς .

—  Αικατερίνη, [Απορείς ν’  άρθης, άνέκραξεν 6 Ιάκωβος 
Βαιγιάν.

Πλησίον εύρισκομένη έπανήλθεν αμέσως.
‘Ο άγριος ήτο τόσον γελοίος έν τη  νέα ταύτη ένόυμασία 

κα ί έποίει τοιούτους μορφασμούς, ώςτε ή γυνή δέν ήδυνήθη 
νά κράτηση τόν γέλω τα . Τωόντι δέ μή δυνάμενος νά κινηθή 
ένόμιζεν εντροπήν βλέπων ότι ή το ένδεδυμένος σχεδόν πολυ
τελής. Τό κομβίον τού υποκαμίσου του Ισφ ιγγε τόν λαιμόν 
του, καί ή κεφαλή του έκινεϊτο ώς ή του σκύλου εις τόν ό
ποιον πρώτην φοράν βάλλουν κρίκον. Τέλος έννοών ότι έπρεπε 
νά ΰποστή τό νέον τούτο μαρτύριον, έμεινεν εντελώς ακίνητος, 
ορθός, μή τολμών πλέον ν’  άνακινήση ούτε τήν κεφαλήν, οΰτε 
τό σώμα, οϋτε τούς βραχίονας, ούτε τ ά ; κνήμας του.

Ή  Αικατερίνη τού ένευσε νά καθήση. Ά φήκε μακρόν άνα- 
στεναγμόν καί έκάθησε βαρέως επί έδρας.

Τότε ν  σύζυγοι ένέδυσαν τού; πόδα; του μετά τά  περι
πόδια καί τά  υποδήματα, σκυθρωπός δέ ουτος παρετήρει αυ
τά  εντός τών οποίων περιέκλειον τούς πόδας του. Ουδέποτε 
πιθανώς έποίησε χρήσιν περιποδίων.

—  Τώρα, είπεν ό Ιάκωβος Βαιγιάν είνα ι σχεόόν παρου
σιάσιμος.

—  Μ άλιστα,άλλ’ αυτός δέν φαίνεται ευχαριστημένος· δέν 
κ ιν ε ϊ^ ι πλέον, στενοχωρείται· θά τόν έπαιρνε κανένας γνά 
μούμιαν.

—  Τί νά σέ κάμγ ; Πρώτην φοράν έβαλε πουκάμισο- θά 
συνειθίση. Ά λ λ ’ ή μεταμόρφωσές του δέν είνα ι εντελής.

—  Καί τ ί τού λείπει ακόμη ;
—  ©έλω νά τού κόψω τά μ,αλλιά του.
Ή  Αικατερίνη εκραύγασεν ίσχυρώς, νομίζουσα ότι ό σύζυ 

γος δέν είχε τό δικαίωμα τούτο, τό όποιον κ α τ ’ αυτήν είναι 
κολόβωσις" άλλως αίίτη έκρινεν ότι ήτο καλλίτερον ρ.έ τήν μα
κράν κόμην, ή'τις έπ ιπ τε  μέχρι τών ώρ.ων του.

ΜΙ Ίάκοιβος Βαιγιάν δέν επέμενε, τοιουτοτρόπως δέό δρο- 
μεύς τών δασών, ένεκα τής καλής Αικατερίνης, διετήρησε 
τήν μακράν κόμην του.

X X ' .
ΚΑΛΗ Η ΚΑΚΗ Π ΡΑΞΙΣ

Περί τήν τετάοτην ώραν ό Ιάκωβος Βαιγιάν, έχων νά ίδη 
κάποιον*έκ τού δήμου, έξήλθεν. 'Ο άγριος βλέπων τήν θύραν 
άνοιγομένην, έκαμεν άπότομον κίνησιν,'ώσεί προύτίθετο νά όρ- 
μήση έκτάς τού εστιατορίου, νά τραπή εις φυγήν, άλλ’  ή θύ- 
ρα είχεν έπανακλεισθή, καί άφού έρριψε παρετεταμένον βλέμ- 
μα έκ τού παραθύρου κατέπεσε κα ί αύθις ακίνητος.

*Η Αικατερίνη είχε λάβει βιβλίον τ ι καί εκάθισεν απέναντι 
τού αγρίου, άλλ’  άπερροφημένη ούσα ΰπό παντοειδών σκέψε
ω ν συγκρουομένων θορυβωδώς έν τώ  έγκεφάλω της, ουδόλως 
άνεγίνωσκε καί τό βιβλίον έμενεν επ ί τών γονάτων της α 
νοικτόν πάντοτε είς τήν αυτήν σελίδα. Καθ’ εκάστην στιγμήν 
έρριπτεν επ ί τού ξένου της βλέμμα περιπαθές, έν ώ ήδύνατό 
τ ις  νάνακαλύψη, τό αίσθημα τής συμπάθειας, άκούουσα συν
άμα θόρυβον συγκεχυμένων φωνών έξωθεν προερχόμενων, 
καθότι άφ’  ής ημέρας ό άτυχή ; ούτος είχεν είσέλθει είς τόν 
οίκόν της, διαρκώς υπήρχε πρό αυτού συνάθροισις άνόρών ή

γυναικών, έν τ ί»  μέσω τών οποίων έφωνάσκουν τά  πα ιδ ία . 
*0 άγριος έφαίνετο μηδέν άκούων καί αναίσθητος είς πάντα, 
έχων τούς αγκώνας έπ ί τών γονάτων καί τήν κεφαλήν επ ί 
τώ ν  χειρώνήτον οίονεί γαλβανισμένος.

Μία ώρα παρήλθεν οϋτω, κατά  τό διάστημα δέ τούτο ή 
Αικατερίνη δίς ή τρις ήγέρθη κα ί ήμιάνοιξε τά  παραπετάσμα
τα  ϊνα ίδη τά  έν τή  έδώ συμβαίνοντα, τής πρό τού οίκου της 
συναθροίσεως πολύ ένοχλούσης αυτήν. Δ ιατί οί άνδρες ούτοι 
δέν έπανήρχοντο είς τάς οικίας τω ν ; Καί έπειτα  αί γυναί
κες—  δέν είχον οικογένειαν νά έπιμεληθώσι, δέν είχον νά 
προπαρασκευάσωσι τόν εσπερινόν δείπνον; Ταύτα διαλαγιζο- 
μένη, ή Αικατερίνη ήτο ταραγμένη, ανήσυχος, θορυβημένη· 
είχε συλλάβει σχέδιόν τ ι  κα ί έπεζήτει τό πρός έκτέλεσιν 
αύτοϋ μέσον.

Αίφνης ό δασόβιος έβρυχήθη ώς συνείθιζε καί έξήλθε τής 
ακινησίας του. Οι οφθαλμοί του αίφνιδίως επανέλαβον τήν 
προτέραν λάμψιν τω ν , τό δέ βλοσυρόν βλέμμα του έγένετο ά
γριον, άλλ’  ήτο πάντοτε τεθλιμμένος κα ί τό πρόσωπόν του έ- 
ξεδήλου μεγάλην άγωνίαν, μετά προφανούς δυσθυμίας ταρα- 
σσόμενος έ ι τή  έδρα του. Ά νά  πάσαν στιγμήν έπήδα αίφνη- 
δίως, ήνώρθου τήν κεφαλήν, έστρεφε τούς; μεγάλους του ο
φθαλμούς δ ιά  τρομακτικού τρόπου, έρριπτεν έπ ί τού παρα
θύρου βλέμμα ταχύ, είτα  δέ προβάλλων τόν λαιμόν καί τε ί- 
νων τό ους έφαίνετο άκούων ώσεί είχεν ακούσει μακρόθεν πρό- 
σκλησιν τ ινα . *Ότε οί οφθαλμοί του συνήντων τούς τής Αι
κατερίνη:, ή φυσιογνωμία μετέβαλλε πάραυτα έκφοασιν, ή 
φλόξ τού βλέμματός του έσβέννυτο καί τήν προσέβλεπε φα ι
νόμενο; ότι άπηύθυνε πρός αυτήν παοάκλησίν τινα· είτα  έσειε 
τήν κεφαλήν ήν κατέρριπτεν επί τού στήθους του εκβάλλων 
βαθύν στεναγμόν.

—  Πόσον καλώς τόν εννοώ, έσκέπτετο" ώ ! ήξεύριο τ ί ζη
τε ί παρ’ εμού. "Αν ε ίχ ο ν . . .  άλλ’  όχι, δέν επήλθεν έτ ι ή 
στιγμή. Μά αύτοί οί άνθρωποι δέν θά φύγουν λοιπόν ; Τί π ε
ριμένουν ;  Τί θέλουν ; Μήπως σκέπτονται νά περάσουν τήν 
νύκτα έδώ καί νά μείναυν εως αύριον ;

’Ήκουσε ν’  άνοίγωσι καί νά κλείωσι τήν έξώθυραν, είτα  δέ 
νά βαδίζωσιν είς τόν κήπον.

—  ’Επανέρχεται, έψυθύρισεν, άκόμη είνε πολύ ενωρίς, ένώ 
έγώ  ένόμιζον ότι μόλις τήν νύκτα θά έπανέλθη.

Ό  κρότο; τώ ν  βημάτων ήκούσθη έπί τού διαδρόμου καί 
σχεδόν πάραυτα έκτύπησαν τήν θύραν τής αιθούσης. Έ κτυ
πων, συνεπώς λοιπόν δέν ήτο ό Ιάκωβος όστις έπανήρχετο.

—  ’Ανοίξατε, είπε.
Νέον τ ι καί ώραΐον παιδίον δεκαπέντε κα ί ήμίσεω; ετών 

είσήλθεν. *11 Αικατερίνη ώχρίασε.
—  Καλή ’σπέρα, νονά μου, είπε τό νεαρόν παιδίον.
ΤΗτον ό ’ Ιάκωβος Γρανδέν. Ή  Αικατερίνη ήγέρθη.
—  Είσαι πολύ έξυπνος διά νά έλθης νά μέ ίδής άπόψε, τ ώ  

είπε φιλήσασα αυτόν είς τό μέτωπον.
—  'Ο νωνός μου δέν θά έπιστρέψη πρό τής οκτώ καί διά 

τούτο μ ’ έστειλε νά σάς κάμω συτροφιά.
—  Καλώς ήλθες, ’Ιάκωβε.
Πρό ήμισείας ώρας θά ήμην έδώ πλησίον σας, νουνά μου, 

άλλ’  ¿σταμάτησα είς τόν δρόμον, έμπρός είς τήν οικίαν σας, 
διά νάκούσω τ ί λ έγε ι ό κόσμος.

—  Λοιπόν τ ί  λέγουν ;
—  "Ω ! πολλά πράγματα λένε, όλο γ ι ’ αυτόν τόν άγρι- 

άνθρωπον. "Αν τολμούσαν, θά έμπαιναν ολοι έδώ μέσα.

(Έ τεται συνέχεια.)


