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Μ Υ Θ Ι Σ Τ Ο Ρ Η Μ Α  

Ι Ο Υ Λ Ι Ο Υ  Κ Λ Α Ρ Ε Τ Η

Έ ςείόθη το Α ' φυλλάίιον καί πω λείτα ι έν τώ  γραφείω 
μας αντί λ ε π τ ώ ν  ε ΐκο α ε .

Δ. Γ Ρ Ι Β Α Σ
Μερικά ονόματα έπανερχονται περιο$ικώ ; ώ ; ο: έτησίαι, 

μετά σφο^ρότητος, μετά ¿υνάμεως- καί επ ιβάλλονται ώ ; 
επ ιβάλλονται τά φυσικά φαινόμενα χωρίς νά έρωτήσωσι κα
νένα, χωρίς νά ζητήσωσιν ά ίε ια ν  παρ' οόίενός. Βεβαίως έκ 
των όνομ.άτων αυτών είνε καί τό έπ ί κεφαλής τού άρθρου 
μας. Εις τά  Ν αυπλιακά, έν τή Έθνοσυνελεύσει, έπ ί Γεωρ
γίου, έπ ί τής μεγάλης ΰπουργείας τού Δεληγεώργη, εις τά 
σ τηλ ιτ ικά , έπ ί Κ,ουμουν^οόρου οτε προσελήφθο ^άλιν υπουρ
γός των στρατιω τικών, καί τελευταίον έπ ί Τρικούπη, ότε 
¿ιωρίσθη αρχηγός του έν Θεσσαλία στρατού, τό δ<ομα 
τούτο ¿ιήγειρε θύελλαν, έξήγειρε μίση, έπροκάλεσε φόβους, 
έγέννησεν έ λ π ίία ς , ¿ιήρεσε καί ήνωσεν, είρήνευσε καί άνε- 
στάτωσε καί ύψώθη εις μεταίχμιον μεταξύ τάξεως καί α
ταξίας. "Ονομα, δπερ έχει πολλούς εχθρούς καί πολλούς 
φ ίλου;, ¿έν είνε, ¿έν ¿ύνα τα ι νά ήνε μικρόν.’Όνομα, δπερ οι

?!λοι θεοποιούσι καί οί εχθροί άρω η 'ζοΥ τα ι νά σμικρύνωσι, 
έν είνε, ¿έν ¿ύνα τα ι νά ήνε μέτριον. ’Όνομα δπερ δλαι 

α ί κυβερνήσεις, έχθραί καί φίλαι άπό τής Μ εταπολιτεύ- 
σεως καί εντεύθεν, έκολακεόοντο ή άνησύχουν εις τάς ¿ύο 
περ ιπτώ σει:, καθ’ ά ; τό εβλεπον ή ¿έν τό έβλεπον άναγε- 
γραμμένον έν τ ί; στήλη τού υπουργικού ονοματολογίου, ¿έν 
είνε, ¿έν  ¿ύνατα ι νά ήνε «¿ιάφορον.

* *  *  . ΝΔιά τούτο καί παρά φίλων καί παρ’ έναντίουν ¿έν θά νο- 
μισθώμεν παραλογιζόμενοι, έάν εϊπωμέν δτι ό Γρίβας είνε 
π ρ ο β ω π ε κ ο τ ι^ ς .  Οι εχθροί, οι σχολαστικοί, οί άνατέ- 
μνοντε; τά όνοματα καί μ.ή άνατέμνοντε: τάς ψυχά :, ο:. μ ι- 
κρολόγοι ¿ ιά  τού μικροσκοπίου έξεταστα ί, έρωτώσι : Καί 
τ ί Ικαμεν ό Γρίβας ; Ποίαι καί πόσαι αί έκστρατεϊαί του :

"11 πού ¿^ ¿ ε ίχ θ η  ή μεγαλοφυία του ; Ποια είνε ή κοιιορ- 
τ ώ ίη ς  καί κατηθαλωμένη, καπνούς ¿ιασχ.ζουσα καί π τ ώ 
ματα , όι5ός άγιόνων καί πολέμων, ήν ποι ευόμενος έλαβε τούς 
βαθμού; καί τά ς τιμάς του ;  "Ολους τού ; βαθμού; καί 
δλας τά ς τιμάς ¿έν  τ ά ; ελαβεν είς τούς προθάλαμου; τής 
βουλής ή των πρωθυπουργών; Κ.Λ άνοίγουσι τότε λεξικά 
τής 'Ιστορίας καί λεζικά τώ ν  συγχρόνων καί ανευρίσκουν 
τού; βίου; ξένων στρατηγών καί τού; ανευρίσκουν πλήρεις 
έκστρατειών καί κόπουν καί κινούνων, καί υπερήφανοι νικη- 
τα ί εναντίον άνεμο μύλων κραυγάζουσιν : ¡’¿ού πώς αποκτών
τα ι τά  πτερά καί α ί Ιπωμι^ε; τού στρατηγού. Κατά συνέ
πειαν ό ήμέτερος Γρίβα; μόλις ήόύνατο νά ήνε τιόοα έπ ι- 
λοχία; τού πεζικού φιλo¿oξώv άνθνπασπιστείαν !

Κατά τού; ανθρώπους αυτούς, τούς πολέμους οΰς ¿εν  έ- 
κήρυςεν ή 'Ελλάς ίπρεπε νά τού; κερύξη ό Γρίβα: άπό τήν 
Λεπενούτου ! ’Εάν νεώτατο; έπολέμησεν τό 1 8 5 ί  καί έπο- 
λέμησεν ώ ; Γρίβας, έάν μ ετέπειτα  ανε'ϊείχΟ/·, σχε¿όv ή λαν- 
θάνουσα ψυχή τής Ναυπλιακής έπαναστάσεως, ή ; ονο
μαστικός άρχηγός ήν ό Μΐχο; Ά ρτέμης, έάν έπ ί τ ή ; ¿ευ- 
τέρας βασιλ.είας ή Ε λλάς oύ¿έvα έσχε πόλεμον, επομένως 
ούίεές άνώτερος άξιωματικάς η^ύνατο αυτοβούλου; νά ¿ο- 
κιμάση τό έχθρικόν πύρ, συνάμα ¿έ  οί στρατοί έν πολέμω 
είνε προηγουμένου; στρατοί έν ειρήνη, καί προβιβασυ.ιί είνε 
φυσικώ; «¿ύνατον νά μή λαμβάνωσι χώραν, ταύτα  πάντα 
¿έν λαμβάνονται ΰπ ’ οψιν ΰπό τών εναντίων λεπτολόγων, 
έπιμενόντουν δτι ό Γρίβα; έπρεπε νά ήνε άκόμη έπιλοχίας.

Έσυνειθίσαμεν οί "Ελληνες νά άνησυχώμεν έπί τή  δύει 
κορυφών ή υπεροχών άπ’ έναντι ας τού φυσικού έ¿áφoυ; μας, 
δπερ είναι κατάμεστου λόφων, ορέων, άκρωρειών, σειράς ο- 
ρέουν, ύψουμ.άτουν, γηλόφων, ¿ιακυμάνσεων, Οέλομεν τό πνευ
ματικόν καί ψυχικόν έ¿aφoς λείαν π ε ¿ ιá ¿ a , κάμπον θεσσα- 
λικόν, ή κo ιλá¿a  τού Νείλου, είς ήν, άν άφαιρέσης τά ς χειρο
ποίητους πυραμ ίίας, είς ουόεμίαν ανωμαλίαν ό όφθαλμός 
προσκρούει. Τίς εξέχει : Έάν ¿έν ¿υνάμεθα νά καταρρίψωμεν 
τήν οφρύν του, άς καμωθώμεν δτι ¿έν τόν βλέπου.εν. ’ ¡¿ού 
τό πρόσταγμα τής πολιτικής τών ¿ειλώ ν, τών μετρ ίων. Τίς 
υπερέχει ; ”Αν ¿έν ¿υνάμεθα νά Ειψωθώμεν ημείς μέχρι; αυ
τού, άγωνισθώμεν νά καταβιβάσωμεν εκείνον μέχρι; ημών. 
Ό  Γ ρ £ β α ς  ε ί ν α ι  μ £ α  ά ν ω μ .α λ £ α ·  ¡’¿ού αλήθεια τήν 
όποιαν υπάρχουν τ ινέ ; μή ¿υνάμ.ενοι νά χωνεύσουν. Α λλά  
περί τή ; πεπτικής τών ολίγων αυτών ¿υνάμεως ολίγον μάς
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μελει' ήμείς "αρακολουθοϋμεν τάς τύχας καί τήν σημ.ασίαν 
τής αλήθειας αύτής.

Τό ουσιώδες παρά τώ Γρίβα είναι τούτο : ο τ ι ενώ δ άν- 
όρικός αύτού βίος πλειοτερον κατηναλώθη έν τή πολιτική η 
έν τώ στρατώ, ούχ ήττον ή δύναμις αύτού ώς πολιτευόμενου 
ητο ανέκαθεν μάλλον στρατιωτικά, η πολιτική. Είναι αληθές 
ότι τους βαθμούς καί τάς τιμάς έκέρδισεν ώς βουλευτής ή 
ώς στρατιωτικός, έν τώ ΰπουργείω ή εις τά γυμνάσια, άλλα 
οιατί αμείωτος μ,εταξύ του στρατού νά μείνηή επιρροή του, 
όχι δέ μόνον νά μή έξασθενή, άλλά καί νάέντείνετα ι βαθ
μηδόν ή στρατιωτική αύτού προσωπικότης; Πόσους δέν γνω
ρίζομε·/ στρατιωτικού; ενεκα ρ.ακροχρονίου άντιπροσωπεύσεως 
τής επαρχία; των διαλυθέντα; καί συγχωνευθεντας Ιν τώ 
βουλευιτκώ αξιώμ.ατι, περί ών ούτε υπόνοια σώζεται ό'τι έοε- 
ρόν ποτε έπωμίδας καί ξίφος ;

Δεν γνώρίζομεν στρατιωτικώτερον παράστημα καί στρα- 
τιωτικώτερον χαρακτήρα τού Γρίβα. Α·. πολλαί κατά συνέ
χειαν εκλογικαί περίοδοι δέν άφή,ρεσαν ουδέ τό έλάχιστον ά* 
τομον εκ τής στρατιωτικής μορφής του. Ή  έμφαντική εκφοα- 
σι; τού προσώπου του, ό λαμπυρίζων του Άκαρνάνο; οφθαλ.- 
[Α0ς, αί δασεϊαι συμμ.ιγείς όφρύς του, τά διαχωρίζοντα τήν 
σιαγόνα του τόξα, δηλωτικά δυνατής Οελήσεως καί αυτοπε- 
ποιθήσεως, τό ευρύ αύτού μέτωπον, ό παχύ; αυτού μύσταξ, 
τό δλω; έλληνικώτάτον τής ψυχολογικής έκφράσεως, ό τύπος 
τού νέου άρματωλικού "Ελληνος, τό ευθυτενές τή ; όρθοστα- 
σιας καί τό αρειμάνιοι τού στήθους παράστημα, ή ήρεμος, 
φαιδρά κατά βάθος καί σαρκαστική λαλιά του, ή τυφλή έφ’ 
εαυτόν πεποίθτ,σις ήν έυ.πνέει τό όλον τή ; κατασκευής του, 
καί ταύτα μόνα ήρκουν νά σχηματίσουν έξ αυτού ριζικήν προ
σωπικότητα, ρ,ετέχουσαν πολλής πρωτοτυπίας καί μεγάλης 
ιδιοφυίας.

Άλ.λ’ άντίκτυπα τών φυσικών αυτού ιδιοτήτων επέρχον
τα ι αί ήθικαί αυτού ιδιότητες. Α ν υ π ό τ α κ τ ο ς  ! ιδού 
ό μεγαλόστανρος-, ον ήρ,εΐ; 0’ ά~ενέρ.ορ.εν ώ ; ψυχολόγοι τώ 
Γρίβα ! Καί ώ ; μαθητή; τής Σχολής τών Εύελπίδων, έγκαί- 
οως προεςοφλήσας ρ.έ τά ; διατυπώσεις καί τήν ευ τα ξ ία ν , 
καί ώς άνθυπολοχαγός έν τώ στρατώ καί ώς επαναστάτης 
έν ¡Ναυπλίω καί ώ ; κομματάρχης έν τή Ίίθνοσυνελεύσει καί 
ώς υπουργός υπό Δηληγιώργη; καί Βούλγαρη καί Ινουρ.ουν- 
δού ρον καί ώς ευνοούμενος τού Βασιλέως καί ώς αρχηγός 
τού έν Θεσσαλία στρατού, £ν έχαρακτήρισεν ούσιωδώς τόν 
Γρίοαν : τά άνυπότακτον ! Τούτο τό άνυπότακτον είνε ή 
ποίησι; τή ; ουσιωδέστερα; αρετής τού Γρίβα, ποίησι; έξαν- 
θούσα ένίοτε μέχρι; ελαττώματος' άλλά τό άνυπότακτον 
τούτο έν άλλω τιν ι θά ήτο ¿μ ικτό; ανευ οΰδεμιά; άλλης 
χρηστότητος ή χρησιμάτητος κακία, προσλαρ.βάνουσα τύ
πον ιλαρού δογκισωτισμού· παρά τώ  Γρίβα ακριβώς μετου- 
σιώθη εΐ; στρατιωτικήν αρετήν, φέρουνα τόν τύπον τού αυ
τοβούλου, τού αυτοφυούς, τού ειλικρινούς, τού φυσικού. Τις 
αυτού άναβλαστάνουν αί λοιπαί στρατιωτικά! άρεταί τού 
άνδρός, αί όποια·., εάν ληφθή ύπ’ οψιν έν το ϊ; στρατοί; τό 
έπιβάλλον, τό Οέλγον, τό παρασύρον, τό διοικητικόν, τό 
κυβερνητικόν, τό πειθαρχικόν, εάν ληφθή ΰπ ' οψιν έν τώ 
πολεμώ ή επιρροή τού προσώπου επί τών ομάδων, τού αρ
χηγού επί τών στρατ ών, άναδεικνύουσι τόν Γρίβαν αν ό'χι 
τόν εΐδικώτερον, αλλά τόν φυσικώτερον αρχηγόν τού ελλη
νικού στρατού. ’Εκφωνήσατε εν ά'λλ.ο όνομα συνταγματάρ
χου άν.ιστρατήγου ή υποστρατήγου, δφ’ ο νά κλίνωσι πεν- 
τακισχίλιαι, δεκακισχίλιαι κεφαλαί στρατιωτών, 8 νά ζη- 
τωκραυγάσωσι πεντακισχίλια, δε/.ακισχιλια ελληνικά χεί

λη. ’Άλλοι ειοίν έπιστημονικώτερον τού Γρίβα μεμορφιομέ- 
νοι, άλλοι έδραμον ζωηρότεροι εις επαναστάσεις ομοδ'όξων 
πληθυσμών καί διηύθυναν μικρά; ή μεγάλα; εκστρατείας, 
άλΛο: κέκτηνται έγκυκλοπαιδικωτέραν ίσως παίδευσιν, λευ
κοτέρας τρίχας, πολυσχιδέστερον όνομα, άλλά τις ώς ¿Γρίβας 
κατόρθωσε νά συγκέντρωση περί τό όνομά του τήν άγάπ/,ν 
στρατιωτών καί βαθμοφόρων, άνωτέρων καί κατωτέρων; Τις 
έπεβλήθίΐ μετά βαρύτητο; μείξονος, άλλά καί στοργής 
πλειοτέρας; Τις εκυβερνησε πειθαρχικώτερον, αύστηρότε- 
ρον : Ίινα άλλον, αλλ’ ή τόν Γρίβαν, ήσθάνθησαν υπουργόν 
τών στρατιωτικών άληθινόν καί τά σώματα καί τά στελέ- 
/Ά ϊ Άφού μή στρατιωτικοί, ώς νϋν ό κ. πρωθυπουργός, έ- 
κυβέρνησαν μέ στιβαρωτεραν χείρα καί ένέτειναν τά ηνία 
εύσταλέστερον άπό στρατιωτικούς υπουργούς ;

Ταύτα ούδείς άρνείται· άλλά τά αίτιον τό γεννητικόν 
ποιον ; Ούό'έν άλλο, άλλ’ εκείνο δπερ ένέπνεε τόν ιδρυτήν 
τής ’Αλεξάνδρειάς μέ ολίγα; φούχτας Μακεδόνων νά νικά 
δεκακισχιλίους εχθρού; καί τόν ’Αννίβαν ν’ άνθίσταται πρό; 
τήν κοσμοκρατόρισσαν Ρώμην καί τόν Μέγαν Φρειδερίκον νά 
παλαίη κα ινά  νικά καί όταν αί στρατιαί του Ιδακνον τήν 
γήν νεκραί η τάς σινδόνας τών νοσοκομείων τραυματισμέ- 
ναι. Λυτό δέ είνε τό ά ρ χ ε κ ό ν .  Καί εκείνοι μέν είχον πλήν 
τούτου καί τήν μεγαλοφυίαν, ή τ ι; πεοιεποίησεν αυτοί; 
παγκόσμιον μεγαλείον άλλά καί μόνη ή ίδιότης τού 
άρχιχον  έν μεγάλη δόσει καί μεγάλω βαθμώ είνε μι ιρά διά 
στρατιωτικόν αρχηγόν μικρού κράτους ; Στρατιωτικοί συγ 
γραφεί; συμφωνούσιν ότι τό κύριον τού στρατάρχου προσόν 
είνε τό έν ώραις κινδύνου κατά βούλησιν διευθύνειν τά 
πλήθη· ότι ό στρατιωτικός αρχηγό; οφείλει νά γνωρίζη 
μάλλον ν ’ άρχη άνθρώπων ή νά γίνεται ευάρεστος είς αύτού;· 
ότι οί φύσει άρχικοί ώ ; έπί τό πλείστον μορφούνται εις έ
ξοχου; στρατηγούς. Ποια δέ ή ουσία τής αρχικής φύσεως, 
άλλ’ η ή δύ/αμις τή ; Οελήσεως καί ή έφ’ εαυτόν πεποίθησις; 
Οι έπιστημονικώτερον μεμοοφωμένοι στρατιωτικοί, οι φιλό
σοφοι, 01 έπιτελείς, οί φρόνιμοι είνε εις τόν πόλεμον, ώς οί 
ιατροί κατά τήν τελευτάίαν ώραν τού ασθενούς. Πότε 
προσκαλείται ιατρικόν συμβαύλιον ; "Οταν ό θεραπεύων ια
τρός άπελπισθή περί τού άσθενοΰ; του. ’Εκείνο δέ τό όποιον 
Φρειδερίκος ό Μέγας άπηγόρευεν αυστηρότατα εις τού; α
ξιωματικούς του ήτο : ή συγκάλεσις στρατιωτικού συμβου
λίου. Τί δέ θά πή στρατιωτικόν συμβούλιον ; συγκέντρωσις 
φώτων, γνώσεων, πείρας, συνέσεως. Ά λλά  τό νικών έν τοϊ; 
συμβούλιο.; αυτοί; είνε ή δειλία τών φρονίμωνό δέ πόλε- 
μ.ος θέλει θέλησιν, αποφασιστικότητα, τολμώμεν νά είπωμεν 
απερισκεψίαν.Ό έχων δέ αύτά έχει ώς έπί τό πολύ συμφυά 
καί απεριόριστον φιλοδοξίαν, αδελφήν άχώριστον τής Οε- 
λήσειο:. Ά λλά  πλήν αΰτη; άπαιτεϊται καί άνθρωπογνωσία, 
ν’ αντιλαμβάνεται τών χαρακτήρων, νά καθιστά αύτού; 
διαφανείς καί ν ’ άναγινώσκη έν ταίς ψυχαίς των. Καί ή άν
θρωπογνωσία αΰτη εκτείνεται έπειτα εις βαθμόν άμοιβαιό- 
τητος, σοντελεστικωτάτης πρό; νίκην. Γνωρίζει ¿αρχηγός 
τόν στρατόν αυτού· άλλά γνωρίί,ε·. καί ό στρατός τόν αρχη
γόν αότου. Τό 1871 ούδέν στρατιωτικόν σώμα υπέκυψενείς 
τόσα προστάγματα καί άντίπροστάγματα, κινήσεις πολλά 
κις ανωφελείς, διανυκτερεύσει; ματαίας, διακυμάνσεις /ι- 
λίας, ιό; τό υπό τό στρατηγόν Βερδερ. Καί ένώ ή στρατιω
τική έπιστήμη φρονεί ότι τά τοιαύτα έπιφέρουσι διάλυσιν 
τή ; στρατιάς, ή τού Βέρδερ οΰ μόνον δέν διελύθη, άλλά 
καί ένίκησε. Δ ιατί ; Διότι έγί/ώριζεν έ στρατός τόν αρχηγόν 
του καί πίνες χείρες τόν όδηγούσιν. Εί; ταύτα προστίθεν
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ται ουσιαστικά στοιχεία δύναμις φαντασίας, δύναμ.ις μνή
μη;? δΓ ή . ό Ναπολέων είπεν ότι μεγαλοφυΐα χωρίς μνήμης 
είνε κατοικία ώραία χωρίς έπ ιπλα  καί φρούριον κραταιόν 
γωρίς φρουράν, σωματική υγεία καί προσωπική άνδρία. Τά 
η.υοιώτερα λοιπόν αυτά προσόντα όστις γνωρίζει τόν Γρίβαν 
δέν άρνείται ό'τι τά  ε/ει έν μικρώ ή μεγάλω, άλλΓ όπως 
δήποτε τά έ/ει. Γνωρίζει δέ τον τόπον καλλίτερον παντός 
άλλου ειδικού, καθό άλλοτε ΰπηρετήσα, έν τή όροφυλακή 
άν πρόκειται δέ ό στρατηγό; νά ήνε τρόπον τινα αρχέτυπον 
απαύγασμα τής φυσιογνωμίας τού τόπου, ούδείς παρά τόν 
Γρίβαν είνε ίθαγενέστερος στρατιωτικός. Βλέπων τίς αυτόν 
δύναται νά εϊπ'ρ ότι αύτό; είνε ή Ρούμελη.

Προσόντα στρατιωτικού αρχηγού άναντιρρήτως έδειξε πολ
λά προβιβασθείς έπί Τρικούπη υποστράτηγος και διορισθε’ις 
άρ/ηγός τού έν Θεσσαλία στρατού. 'Ο προβιβασμ.ός καί διο- 
ρ·.σμ.ός έκεϊνος είχε διεγείρει, άν ένθυμήσθε τότε, δημοσιογρα
φικήν καταιγίδα κατά Τρικούπη· άλλ’ ό διορισμός έδικαίω- 
σε τόν πρόεδρον τού υπουργικού Συμβουλίου. 'Η νεόκτητος 
χώρα, τά μεθόρια τής όποιας ένέμοντο λη,στρικαί συμμορία·, 
εις πλείστας διακλαδώσεις, έν τοϊ; κόλποι; τής όποιας περιεί- 
χετο σπουδαίο; μωαμεθανικός πληθυσμός, ήσθάνθη τήν όύνα- 
μιν τού Κράτους εις S προσηρτήθη αΰστηρώς καί ιδιαζόν
τως, έν τώ ποοσώπω τού κ. Γρίβα. Ένθυμεϊσθε πάντες πόσα 
παρατράγωδα έγένοντο υπό τού στρατού κατά τήν προσάρ- 
τησιν τής δμογενούς Έπτανήσου" άλλ’ ό έν Θεσσαλία έλλη- 
νικό; στρατός, συμποσωθείς καί ποτε εις έπτακισχιλίους ή 
πλείους έτι άνδρας, ήτο μηχανή κινουμένη ΰπά τό πρόσταγ
μα ένός άρχιμηχανικοϋ, τού Γοίβα. Εις τάς συμμορία; ένέ- 
πνευσε τρόμ.ον καί τάς έσάρωσεν εις τόν μωαμεθανικόν πλ.ηθυ- 
σμδν άσφάλειαν καί πεποίθησιν ε ί; τόν ελληνικόν νόμον εις 
δέ τού; ιθαγενείς αίσθημα τάξεως. Νομάρχης καί διοικητή; 
καί άρχηγός ήτο δ Γρίβας· οί Τούρκοι τόν ώνόμαζον πασάν 
ό μόνος,έλεγον πασάς,τής 'Ελλάδος· όταν έξήρχετο έφ’ άμά- 
ξης μετά τής προσηκούση; εις τό άξίωμά του πομπής, πλή
θος παρετάσσετο έκ σεβασμού καί περιεργείας εις τήν διάβα- 
σίν του. Κατά τό μεθοριακόν έπεισόδιον ή δραστηριότης ήν 
άνέπτυξεν, ή αυστηρότης, ή ταχύτης, ή γνώσις τών χαρα
κτήρων, ή πεποίθησις έφ’ εαυτόν, ή πλήρης άνάληψις τής 
ευθύνης, έσωσε τήν περίστασιν καί τήν τιμήν τής σημ.αίας. 'Ο 
ηρωισμός τού Μαυροδήμ.ου καί τών εύζώνων ήτο ή άρχή τής 
νίκης· άλλά τά τέλος καί ή διαχείρησις τής πολεμικής άντι- 
στάσεως ώφείλετο εις τόν αρχηγόν.

Δύο ανέκδοτα τών πολυκύμαντων έκείνων ημερών φωτί' 
ζουσι ευμενέστατα τόν χαρακτήρα τού άρχτγού.

Είς συνταγματάρχης έλάμ.βανε διαταγάς διά νά όδεύση 
κατά τού δεϊνος στρατιωτικού έχθρικοϋ στόματος.

—  ’Ά ν τόν κυνηγήσω, έρωτά ό συνταγμ.ατάρχης, ώς πού 
νά πάγω ;

—  ‘Ω; τήν άγία Σοφία.
—  Καί άν μέ κυνηγήση εκείνος ;
—  Ι'ιά νά μή σέ κυνηγήσνι, τότε τού λέγει μετ’ αποστρο

φής ό Γρίβας, φύγε απ’ έδώ.
Καί τόν έςαπέστειλε, διορίσας άλλον είς τήν θέσιν του,
Είς άλλον ταγμ.ατά ρχην τών εύζώνων είχε τελεγραφήσει 

τήν πρώτην ημέραν τής συμπλοκής νά καταφθάση κατεπει- 
γόντως μ.έ τό τάγμα του χωρίς άλλο είς Λάρισσαν.

Ό ταγματάρχης άντιτηλεγραφεΐ :
—  Τό θεραπευτήριο'ν πού νά τ ’ άφήσω ; Έτρόκειτο δέ 

περί θεραπευτηρίου 7  στρατιωτών υπό ένα λοχίαν.
—  Άφού φροντίζεις διά τό Οεραπευτήριον, άπαντά  δ

άρχηγός, νά μείνης έσύ μέ τούς ασθενείς καί νά παραδώοη; 
είς τόν υποδιοικητήν.

ΊΙ δέ υπό τού αρχηγού εκλογή τότε τού άληθοΟ; στρα
τιώτου, τού άντισυνταγματάρχου Γεωργίου Μαυραμιχάλη, 
καί ή παραχώρησι; εί; αύτάν πλούτου μέσων καί ευκολιών 
καί εξουσίας, προστιθεμένη είς τ ’ ανωτέρω, άποδεικνύει πό- 
σ/,ν γνώσιν τών άνθρώπων έχει δ κ. Γρίβας, καί τής μιας 
ποιότητο; καί τής άλλης ποιότητος.

Περί τής αυστηρότητα; αύτού— καί αυστηρότητας άόια- 
κρίτου συμπαθειών καί αντιπαθειών, φιλιών καί μή, ώς έα- 
πρέπειεί άληθή άρχηγόν τού στρατού, δμολογούσιν αυτοί 
ίσιας οί εχθροί του ζωηρότερον τών φίλων του, άφούδι’ ένα 
έπίδεσμ.ον, τήν όποιον έδωσεν είς πολίτην, έφυλάκισε τόν 
άγαπητόν του ιατρόν καί άξιόλογον φίλον μας κ. Βερνάρδον.

Ή  αύστηρότης αυτή Ικαμεν εσχάτως ένα Μοίραρχον τής 
χωροφυλακής έν Θεσσαλία νά λέγη, τώρα πού έπρόκειτο νά 
αναχώρηση έκ Λαοίσσης :

— Μόνο τ ’ όνομά του μάς έκαμνε νά κοιρώμαστε.
Ό δέ ανταποκριτή; τής τεογεσταίας Ν έας '¡¡¡ιέ/ας  διη

γείτα ι τάδε : ’Αλβανό; τ ι ;  βέης, μέγα σαμαίνων έν τή ε
παρχία τού Αργυρόκαστρου, έπεσκέφθη πρό τινων μηνών 
τά έν Θεσσαλία κτήματά ταυ, έπανελθών δ ’ οίκαδε διη
γείτο ένθαυσιωδόί; πρό; τού; δρ.οφύλου; καί δμοθρήσκαυ; 
τάς περιποιήσεις, ά ; έδαψίλευσεν αύτώ δ έλλην σωματάρ
χης, καί τήν τάξιν καί ασφάλειαν, ήν άποκατέστησεν δ ελ
ληνικός στρατός. «Πρό; τιμήν είμαι πρόθυμος νά. σάς δ (όσια 
στρατιιατικήν σονοδίαν, είπεν είς τόν βέην δ Γρίβας, ά λλ ’ 
άνάγκη αύτής δέν υπάρχει, διότι ο: κάτοικοι απέρχονται 
νύκτα καί ημέραν όπου θέλοοσι καί ούδείς τού; ένοχλεϊ». 
Τούτο δ ’ άνωμολόγει εύγνωμόνως έ βέης άναφωνών « Πρώ
την φοράν έκατάλαβα ότι εχω κτήματα, διότι έπί τουρκο
κρατία; ούδέποτε έτόλμησα νά τά έπισκεφθώ έκ φόβου τών 
ληστών».

Ποιον δέ νομίζετε τό αίτιον τής ρ.ετά τοιαύτα άποτελέ- 
σματα άπομακρύνσεως τού κ. Γρίβα έν Θεσσαλία ; Ή  π ο λ ι
τ ικ ή  !  Ό ανώνυμος Νομάρχης κ. θεοχάρης έφαγε τόν μεγα- 
λώνυμον άρχηγόν Γρίβαν. Καί δ κ. Τρικούπη;, δ άνακηρύξας 
θεάν μεγάλην τήν μικράν πολιτικήν, είνε έτοιμος νά θυσιάση 
τόν Γρίβαν εί; τόν Θεοχάοην, τήν Θεσσαλίαν είς τάς έκλο- 
γάς. ’Ελπίζομεν δτι ή Ουσία αύτή δέν θά γίνη μετά τής 
αύτής έλαφράτητος, μεθ’ ή; έγένοντο τόσα άλλα. Καί τούτο, 
διότι εύτυχώς δέν είναι μόνον θυσία διά τόν τόπον, άλλά 
καί διά τόν κ. Τρικούπην προσωπική.

Κ α λ ιδ ά ν

Χ Ρ Ο Ν Ι Κ Α
Ό Λήμαρχο; Κρωπία; ’Αλέξιος Ίωάννου κατηγγέλθη πρό 

έτους ακριβώς παρά τού ιατρού Κορωπή ότι κατά τήν επο
χήν τή ; έπίστοατείας, έξέδωκε ψευδές πιστοποιητικά-/ δ ι’ 
ού άπηλλάγη τού στρατού στρατεύσιμος φίλο; του. ”Πδη 
μανθάνομεν ότι δ αύτό; Δήμαρχος καί άλλα ομ.οια κατά τήν 
αύτήν εποχήν διά τόν αύτάν σκοπόν έξέδωκε ψευδή π ι
στοποιητικά, άνθ’ ών ζητεί σήμερον τάς ψήφους τών δημο
τών Κρωπίας όπως προσεχώς η είς θέσιν χειρότερα νά πρά
ξη. Τί δέ έπραξεν ή δικαστική έζουσία έν τή προκειμένη 
κατηγορία ; καθεύδε·. ; ή τά έσκέπασεν, ώς λέγεται έν Κρω
πία ; Νομίζομεν ότι αί έγκληματικαί πράξεις τών άρχόν- 
των δέον άμειλίκτως νά τιμωρώνται καί τάχιστα νά διεξά- 
γωντα ι’ όταν τοιαύται καταγγελίαι ρίπτωνται είς τά άρ-
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χεϊα τής άνακρίσεω;, ίνα διά τοϋ χρόνου παραγραφών, δ ι’ 
αυτής τής δικαιοσύνης όξύνεται τό θράσος πρός τό έγκλη- 
ματεϊν. Ί ΐ καταγγελθείσα πράξι; τού δημάρχου Κρωπία; 
εδει νά ήτο ή ϊη  περαιωμέ<η, «υστε ο: δημόται Κρωπία; νά 
έγνώριζον καί επιτελώς τό^,τοιον τοϋ νυν καί μέλλοντος ί- 
οως*δημ.άρχου των.

Ε?ς Εν έκ των τελευταίων φύλλων τής Κ.ΙειοΖς έπ‘.στελ
λών τ ι ;  εκ Γερμανία; πολλά καί δριμέα περί των γερμα- 
νιοών πανεπιστημίων, έν σχίσει πρός τήν έν αύτοϊς έπιδο- 
σιν των έλλήνων σπουδαστών, καταλήγω τήν διατριβήν 
του δ ι’ αναγγελίας, ή τ ι; είνε χονδρόν χονδρόν ψεύμα. ©ε
λών δηλονότι νά άποδείξη τή« αυστηρότητα τού έν Λειψία 
Πανεπιστημίου γράφει ότι ό νέο; κ. Λημήτριο; Δεληγιώρ- 
γης, 5 εκεί τά ; σπουδα: του έσχατοι; περαίωσα;, καί τοι 
φιλόπονος καί ευφυή:, δέν ετυχε διδακτορικού διπλώματος. 
Ά λ λ ’ ήμεί; γινώσκομεν ότι ετυχεν έζα ιρέτου δ ιδακτορ ικού  
τοιοϋτου, τούτο έ δη>οϊ καί τό εί; τά ; χεϊρα: ήμών ευρι
σκόμενον αντίτυπου τού υπό τού άνοιτέρω Πανεπιστημίου 
χορηγηΟέντο; αυτώ διπλώματος.

"Ωστε ό Κύριο; έκ Γερμανίας έπιστέλλων πρός τήν 
«Κ'/ειώΜ η έν άσυγγνώστω άμελεία έγραψεν, ό',τι εγραψεν, 
ή έν άνοήτω κακοβουλία, πιστευομεν δέ μάλλον τό δεύτε
ρον, γνωρίζοντες τάν φθόνον καί τήν κακεντρέχειαν, ήτι; 
μ.αστίζει διεφθαρμένες φύσει; καί κτηνώδους ανατροφής 
τυχόντα; χαρακτήρας. "Ωφειλε δέ νά γνωρίζη οτι ό υιός 
τοϋ άριστεύσαντο; έν τώ ήμετέρφ Πανεπιστημίου μεγάλου 
πολιτικού δέν ήτο δυνατόν ν’ άπορριοθή υπό οίουδήποτε 
Πανεπιστημίου, διότι τό τοιοϋτον δέν θά τώ έπέτρεπεν 
οϋτε ή κληρονομική μεταδιδόμενη ευφυΐα, άλλ ’ οϋτε ή έκ
τακτο; φιλοτιμ.ία υπό ανατροφήν καί έπίβλεψιν τοιούτου 
αυστηρού πατρό; όσον καί αυστηρού κυβερνήτου.

Κερδοσκοπία εις τό ψωμί των φυλακισμένων δέν γνωρί- 
ζομεν φρικτώτερον έμπόριον. Πρέπει νά δηλητηριασθή ο κα
τάδικος εί; τήν μοναδικήν τροφήν ήν εχει πρός συγκοάτησιν 
τής ταλαιπώρου ζωής του, ώς νά ήτο καταδικασμένος εις 
τάν διά κουραμάνας θάνατον διά νά κερδίσρ ό έμπορος. Πάλιν 
ό άρτος τόν όποιον χορηγεί ό προμηθευτής Κόκλακαί Μεδρεσέ 
άπεκρούσθη υπό των φυλακισμένων, πάλιν ό ιατρός τών φυ
λακών καί ό νομάρχης δέν τόν Ινέκριναν καί πάλιν ό τμη- 
ματάρχης κ. Βαρελίδης επιμένει νά μή διατάςρ νέον διαγω- 
νισμόν ή καί όχι διαγωνισμόν, όπως εΰοεθή ό κατάλληλος 
νά τροφοδοτή έν υγεία καί μέ τό άζημίωτόν του τους 
δυστυχεί; φυλακισμένους.

Χθές εί; τήν Τ ραβ ιά τα  ήρχισε νά ψυχαλίζρ. Ί1 μουσι
κή έδέησε νά διακόψρ. Ό κόσμος έφώναζεν έξακολούθησιν. 
Τά βιολιά τής ορχήστρας άπήντησαν ότι βρέχόμενα δεν 
παίζονται.

Τότε αναστά: ό φίλο; Κολοκοτρώτη; είπε ;
— Λέν πειράζει, άς είνε καί χωρίς βιολιά.

Τό πρακτορεϊον Χάβα; τήν 31)12 Ιουνίου άνήγγειλεν 
εί; τού; μακαρίου; κατοίκους τή ; Θεσσαλονίκης τάδε:

«Communes Filz Maurice dit Wyndham reçut instru
ctions d’ accepter droits 8 0 ) 0  ad valorem pourvu négo
ciants Anglais opposent pas.»

"Οπερ μεταφραζόμενον σημαίνει : Έν τή Βουλή τών Κοι
νοτήτω ν^  Φίτς Μώρις είπεν ότι ό Οΰίνδ/αμ έλαβεν οδη
γίας νά όεχθρ -όν φορον 8 ο,ο επί τής άξίας, άν οί έμπο
ροι νΑγγλοι δέν έναντιοϋνται.»

Πώς όε τό μετέφρασεν ό φαεινό; Φάρος Μ ακεδονίας  τής 
1 ’Ιουνίου ;

*°ινότης Ψίτς-Μώρις, έπιλεγομένη Οΰίδχαμ, Ιλαβεν 
οδηγίας όπως παραδεχθρ 8 ο)ο δικαιώματα» κτλ.

Ό γνωστότατος έκ τής Κ.Ιειονς καί τής Ημέρας ΰφυ- 
πουργο; Φίτς-Μώρι; έγινεν έ ταλαίπωρος Κοινότης, ό δέ έν 
Κωνσταντινουπόλει καί πρώην έν Άθήναι; έπιτετραμμένος 
Ουίνδχαμ κοσμητικόν έπίθετον τής έν λόγω Κοινότητος ! ! !

Τπό τοιαΰτης εκλαμψίας κατελήφθη ό κόμης Κουτού- 
οαλης η Κ οντώ ν {3α.1·}>ς,ώ; έν ©εσσαλονίκρ προσονομάζεται.

ΧΊΓΐνΤΕ\ΐνΐΑ ΤΙίϊΥ ΠΙΟΑΠΜ \ΤΟΠΟΙβ\
Έςεδοθη Λογοδοσία, τή ς  δ ιο ιχονσης τά. τή ς  σ υ ν τεχ ν ία ς  

τώ ν  υποδηματοποιώ ν εφορίας από 11 Μαίου 1882— 30 
’Απριλίου 1883 υπό τού προέδρου κ. ΛΓ. Ζ α μ ,α ν έ κ ο υ . 
'II περιουσία τού Σωματείου ανέρχεται εις δωδεκακισχίας 
όραχμας, άν και τού νέου τών υποδηματοποιών σωματείου ή 
ϋπαρξις αριθμεί τρία καί μόνα έτη,τού παλαιού οντο; ενός τών 
άρχαιοτέρων, από τού 1 8 Í8 , άλλά περιπεσόντο; εις μαρα
σμόν καί τώρα σχεδόν μή υφισταμένου. Σκοπός τού Σωμα
τείου είναι ή περίθαλψις τών άσθενούντων καί ή τών γερόν
των καί απομάχων τής συντεχνίας. Περιθάλπονται δέ οί ασθε
νείς ελευθεριώτατα, διότι χορηγούνται αυτοί; ιατρός καί φάρ
μακα δωρεάν, δύο δέ δραχμαί πρός διατροφήν καθ’ έκάστην.

μελών, τακτικήν Ιβδομαδιαίαν καταβολήν έπλήρωσαν μόνον 
1 40 μελη, όεν επληοωσαν δέ τά 396 . "Ισως θά συνετέλεσεν 
εις τοιαύτην καταπληκτικήν καθυστέρησιν ό κατά τό ετος 
τούτο επικρατήσας έρεθισμός μεταξύ έργοστασιαρχών καί έρ- 
γατών— διότι έξ άμφοτέρων τών τάξεων συγκροτείται τό σω- 
ματεϊον— συνεπεία τών απεργιών τή ; αδξήσεω; τού ημερο
μισθίου καί τής προσκλήσεω; υποδηματοποιών έκ τής αλλο
δαπής· όλη δέ ή δραστηριότης καί ή ήπιότης τοϋ χαρακτή- 
ρος τοϋ μέχρι τής προσεχούς Κυριακής προέδρου κ. Ζαμανί- 
κου—έκλεχθέντος διαδόχου του τοϋ αξιότιμου κ. Γεωργίου 
Περπινιά—έναυάγησε κατά τών καθυστερημάτων αυτών, λ.α- 
βόντων τοιαύτα; διαστάσεις. "Ο,τι άξιεπαίνως κατώρθωσεν ό 
τέως πρόεδρος, ήτο νά συγκράτηση τό σωματεΐον έν τή ουσία 
αυτού, διότι σκέψις έγένετο νά παρεκτραπή τοϋ σκοπού του. 
έπιχειρούν άλλα τά οποία βεβαίως θά έναυάγουν καί κατα- 
στρέφων κατά συνέπειαν καί αυτήν τήν φιλανθρωπικήν του 
ϋπαρξιν. 'Ο κ. Ζαμανίκος άντέστη έπιμόνως, είπών οτι έπί 
τής προεδρεία; του τοιοϋτό τ ι δέν θέλει συμβή. Ουχ ήττον 
νομίζομεν ότι ή νέα ’Εφορεία καί ολη έν γένει ή συντεχνία 
πρέπει νά σκεφθή πώς νά άναζωπυρηθή τό πρός τό σωματεΐον 
αίσθημα τών μελών, ώστε νά γίνεται τακτική πληρωμή τών 
καταβολών. 'Η άναζωπύρησις αΰτη θά συντελεσθή νομίζομεν 
διά τής εξαπλώσει»; τής προνοίας τοϋ Σωματείου καί έπί τά 
υγια μέλη, διά φροντίδος φερ’ είπεϊν έκπαιδεύσεως τών τέ- 
κνων ή τής φροντίδος ενοικιάσει»; ή καί οικοδομής, διά με
θόδου τινο; οικονομικής, υγιεινών κατοικιών, καί άλλων πα
ρομοίων αναγκών.

IS.C -------
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ΜΑΓΕΙΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
Καί οί ποοσφιλέστεροι εις όλου; τοϋ; θνητού; μάγειροι 

τών ’Αθηνών, οί έν χερσίν £χοντε; τό δεσμείν καί λύειν τή ; 
υλικής ίιπάρξεως, οί άναδεικνύοντε; πολλά κ ι; μεγάλου; άν- 
δ :α ; καί άλλοι πάλιν άνδρα; μεγάλους διά τή ; ρωμαντι- 
χή- ποιήσεω; τή ; τέχνης των καταστρέψαντε:, ο'»ς ό διάση
μος Τρομπέττας τόν μέγαν Γαμβέτταν, συνέστησαν έδώ 
Σύλλογον, όστις προχθές έώρτασε τά έγκαίνιά του, δ ι’ ιε
ρουργία; μέν έν έκκλησία, διά γεύματος δέ έν τώ Κήπω 
Παρθενώνι, άρξαμένω από τή ; 10η; μ. μ. διότι δέν έπρε
πε νά μείνουν πεινώντε; οί πελάται των, παραταθέντι δέ 
εί; τά ; 2  μετά μεσονύκτιον, γεύματι όχι πλέον τής τέχνης 
τι»ν, άλλά άγροτικωκάτιο καί άφελεστάτιρ, έν μέσω φαι- 
ίρότητο; καί ζωή;, δροσισθείση; ΰπό άφθόνων σπονδών 
βακχικών, διότι ξεύρετε οί μάγειροι κάμνουν μεγάλην χρή- 
σιν κρασιού διά τά  φαγητά καί. . . δ ι’ εαυτούς. Τό γεύμα 
έλαβε καί πολιτικά ; εκδηλώσει; δημοτικά;, υπέρ τοϋ κ. 
Σούτσου έννοεϊται, διότι ή μέλλουσα Λημαρχία του είνε προ 
πολλού μαγειρευμένη, καί δέν μπορούσε νά άντιμαγειρεόση 
άλλην ό Μαγειρικός Σύλλογος. Προήδρευε τοϋ συμποσίου 
ό άρχιμάγειρος τοϋ Σερπιέρη κ. Χρυσανθάκης. περίφημος ό- 
ψοκαλλιτέχνη;.

Α Γ Ο Ρ Ε Τ Σ Ι Σ  Ζ Η Ν Ο Π Ο Τ Λ Ο Τ
ΕΝ ΑΓΡΙΝΙΩ

(’ν ίπ οστα .ίε ίσα  νπύ τον ά νταπ υχρ ιτοΰ  ημών) *

Εινε βεβαίως ένθαρρυντιιιόν τά ήδη τελούμενον έν τή χώ
ρα. ’Από άκρου ε’ς άκρον τής 'Ελλάδος μία καί πάγκοινος 
ακούεται φωνή άποδοκιμασίας κατά κυβερνητικού συστήμα
τος, όπερ έσωτερικώς μέν παραλύει καί διαφθείρει τά πάντα, 
έξωτερικώ; δέ καθιστά τό έθνος ανίκανον νά έκπληρώση, τόν 
προορισμόν του' άλλ’ εινε συγχρόνως καί κινδύνων μεστόν 
τό φαινόμενον τούτο. Δέν ΰπάργει εις τά έθνη στιγμή δυστυ- 
χεστέρα, εί μή ή στιγμή καθ’ ήν ό λαό; άναγκάζεται ν’ άνα- 
λάβη, αυτός τήν σωτηρίαν τής Πατρίδος, διότι εις τήν λυπη
ρήν ταύτην ανάγκην περιάγει τού; λαούς ή άπό τών νομίμων 
εξουσιών απελπισία. Καί εις τήν φρικώδη ταύτην άπελπι- 
σίαν έξωθεί τόν φιλόνομον έλληνικάν λαόν τό υπό τής φιλ.αρ- 
χίας τοϋ νϋν πρωθυπουργού έπινοηθέν άνόσιον δόγμα, ότι 
τά πάντα δύναται νά ποάττη εί; μόνον άνθρωπος διά τής 
έν τή βουλή αριθμητικής υπεροχής, καί οτι οΰδέν ούδαμοϋ 
έ λαό; δύναται νά εύρη καταφύγιον κατά τών παρεκτροπών 
αύτών. Παραβιάζεται τό πολίτευμα ημών διά νόμων αντι
συνταγματικών, περισυλείται ή δημοσία περιουσία διά συμ
βάσεων υπόπτων, καταστρέφονται τά  στρατιωτικά τού έθνους 
πράγματα διά μέτρων ασυνετών, καθιεροϋται τ( σπατάλη 
τοϋ χρήματος τοϋ Κράτους καί δι’ αυτής ένασκεΐται ή τά 
πάντα διαφθείρασα έπάρατος συναλλαγή, έπιβάλλονται ά- 
σπλάγ/νως επί τού λαού φόροι καταστρεπτικοί, όλα ταύτα 
θεωρεί καλώς καί άμετακλήτως γενομένα τό άφρον έκείνο 
δόγμα. Ναι, είναι άφρον καί άπαίσιον τό δόγμα τούτο, διό
τ ι οδηγεί ευθύ πρός τήν αναρχίαν. Έζουδετερούν τόν κυριώ- 
τατον παράγοντα τής συνταγματικής μηχανής, τήν συνταγ
ματικήν βασιλείαν, τίθησιν έν πάση στιγμή άντιμετιόπου; 
λαόν καί Κυβέρνησιν καί κυοφορεί τήν μεταξύ αυτιών σύγ-

Σ. Μ. Χ· Τής ινραίας ά γ 'φ ώ ϊΐω ; -οΰ ■/. Ζηνοπούλευ οπνό 
ψαμιν μόνον τό  ηροοίμιον έλλΕίψϊι χώρου.

κρουσιν, ή τ ι; είνε ή έσχατη έθνική συμφορά. "Αν τοιαύτη 
ήτο ή ουσία τοϋ συνταγματικού πολιτεύματος, δέν θά ήτο 
δυνατόν νά έπινοηθή καθεστώς άναρχικώτερον (εύγε). Καί 
ά ; μή είπωμεν ήμϊν οί τήν δεδη.Ιωμε'νην έπινοήσαντε; καί 
έπ’ αυτής άσυνειδήτως κερδοσκοποϋντες, άς μή είπωσί τι 
περί τής νομικής αυτών ευθύνης. 'II ευθύνη ή νομική είνε 
μηδέν καί ούδένα καλύπτει έν η ώρα άναγκασθή ό λαός νά 
δράση αΰτός. ’Αντί τής νομικής αναζητείται τότε ή πραγμα
τική ευθύνη, ή τ ι; περιλαμβάνει άπαντα;. 'Ο νϋν πρωθυπουρ
γό; ούτε όταν έξεσφενδόνιζε τό διαβόητον τ ις  π τα ίε ι,  ούτε 
όταν κατήγγελλεν ώς προδοσίαν τήν άπελευθέρωσιν 300 
χιλιάδων αδελφών άνεζήτησε τήν νομικήν τών υπουργών ευ
θύνην, άλλ’ έξώθε'. τό πρώτον εί; τήν έπανάστασιν, άλλ’ ή- 
πείλει τό δεύτερον τήν περικοπήν τών βασιλικών δικαιωμά
των. Τί παΟίνν τώρα ό κ. Τρικούπη; ή τι αύθις μηχανευό- 
μενος πράττει δλιος τουναντίον ; Δυστυχώς όμως δέν πράτ
τει τούτο μόνον, άλλ’ έν τή κρισίμορ στιγμή, καθ’  ήν ό τό
πος σύμπα; καταοάται αυτού, έξαναγκάζει άσεβώς τήν βα
σιλείαν νά παρέχη υπογραφάς καί διατάγματα, διακωμω- 
δοϋντα σεμνότατον τής πολιτεία; θεσμόν, ένόσιρ δ ι’ αυτού 
στεφανοΰται ή πολιτική άρετή. ΤΑρά γε επιζητεί νά μετα- 
τρέψη έπ’ άλλα σημεία τήν πάγκοινον άγανάκτησιν, έμφανι- 
ζόμενος ώ ; άπό μηχανές υπό τήν σκέπην τής ταινίας τοϋ 
Μεγαλοτταύρου (εύγε).

Εινε λυπηρόν νά τίθηται οϋτω πάλιν ε ί; τήν συνείδησιν 
τοϋ τόπου τό ζήτ/μα τή ; καθεστώσης τάξεω; καί νά δια- 
σείωνται αί έπί τήν κανονικήν τών θεσμών λειτουργίαν πε
ποιθήσεις τοϋ λαού. Έάν ή έκμηδένισις τής βουλής πρό τοϋ 
18 6 2  «οδήγησεν εις τήν έπανάστασιν, έάν αί μέχρι τοϋ 
1 87 5  πλάναι ήπείλησαν ν’ άνατρέψωσιν έκ βάθρων τήν πο
λιτείαν, τίς υπάρχει λόγος όπως μή φοβώμεθα σήμερον ότι 
ή ΰπό τή ; φιλαρχίας χαλκευθείσα εξουδετέριοσι; τής βασι
λείας ε ί; τά αυτό θά κατα λήξη σ/μείον ; Άπαύστως 
λοιπόν περί τοϋ; θεσμού; ημών θά παλαίωμεν έν Έ λλάδι, 
διαφθειρόμενοι έν τή διαρκεία τή ; πάλης καί περί τά όν
τως εθνικά έντελώ; άπρακτοϋντε:, καταλήγοντε; δέ τόν 
πονηρόν άγώνα διά καταστροφών, όπως έπαναλάοωμεν 
αύτόν ΰπό όρους έκάστοτε χείρονας ;

Καί ούτος είνε ό κυριώτατο; λόγο; δ ι’ όν ή Ε λλά ; άντί 
νά μεγαλουργήση, ώ; ην κεκλημένη, μαραίνεται καί φθίνει. 
Πολιτικήν έθνικήν, γενναίαν, πολιτικήν άδιαλείπτου συνε
χείας δέν εχομεν καί έξαντλούμεθα εί; κυβερνητικά πειρά
ματα, άπερ θά άπεκάλουν παιδαριώδη, έάν μ ή ήσαν ολέ- 
θεια. Μία δέ καί μόνη είνε ή έθνική τής'Ελλάδο; πολιτική, 
ή έκπλήρωσι; τοϋ έν τή ’Ανατολή προορισμού αύτή;. Θά ητο 
ι/.ηδαμινόν τό ελεύθερον τούτο βασίλειον έάν έπρόκειτο νά 
ζή έν έαυτιο καί δ ι’ έαυτό. Ή έθνική αυτού μεγα/ειόττς 
θά ητό τ ι κωμικόν. Ε λλά ; άξία τοϋ όνόμ-ατος έθνους δέν 
δύναται νά νοηθή, είμή ό>; παράγων τής ά να γεννήσει»; τής 
Ανατολής ΰπό τήν Ελληνικήν έποψιν. Πάντα τά παρ’ ή- 
μίν τελούμενα εί; τούτον άποκύειστικώ; έπρεπε νά τείνωσι 
τάν σκοπόν.Καί τά τής οικονομίας ημών, καί τά τής διοΐ'.ή- 
σεως καί τά τοϋ στρατού καί τά τής έκπαιδεύσεως καί τά 
τή ; εκκλησία;, τά πάντα έν ήμϊν τόν σκοπόν εκείνον ώφει- 
λον νά έξυπηρετώσι, διότι έν τή αδιαλείπτω έπ'δ ιώξει τού 
σκοπού τούτου έγκειται ή άληθή; εσωτερική πρόοδο:, έν τή 
έπιτεύξει δέ αυτού τό μεγαλείου τή ; πατρίδο: (εύγε! εύγε!) 
Ά ντ ί τούτων τ ί πράττει ή παρούσα κυβέονησι; ; Χάριν 
τή : φιλαρχίας αυτής παραλύει τήν διοίκησιν, πιέζει τήν 
δικαιοσύνην, ταπεινοί τήν εκκλησίαν έν -ώ  προσώπω τή; 
άνωτάτης αυτή; αρχής καί καθιστά τά τής παιδείας έλεει-
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νόν όργανον των αναγκών τ ι ;  φατρίας. Χάριν ψευδόν; δη- 
μοκοπίας καταστρέφει τόν στρατόν τής πατρίδος διά τού 
άκατανομάστου συστήματος τή; μονοετοϋ; θητεία;, ητι; 
ενώ απογυμνώνει τό έθνο; τού έρείσματος αυτού, καταναλί- 
σκει άγόνω; εϊ/.οσιν εκατομμύρια καί επιβάλλει εί; τόν 
λαόν μείζονχ βάρη. Χάριν τή; συναλλαγή; καταστρέφει διά 
τή; σπατάλη; τά οικονομικά τού κράτους καί εξαντλεί δι’ 
άδικων καί βαρύτατων φόρων την οικονομικήν τοϋ έΟνου; 
ικανότητα, καταστρέφει δέ καί ταύτην τέλεον διατηρούσα 
τόν τόπον ΰπά τού; όνυχα; τή; αναγκαστική; κυκλοφορία;. 
Αέν γ/ωρίζετε ίσω; έν ακρίβεια, οί'αν καταστροφήν προξε
νεί το τέρα; τούτο. Θά φρίξ/,τε δέ άκούοντε; ό’τι καταβρο
χθίζει κατ’ έτο; τεσσαράκοντα εκατομμύρια δραχμών. Χρή
μα καί στρατό;, στρατό; καί χρήμα. Ιδού τό άλφα καί τό 
ωμέγα τή; δυνάμεω; τών έθνών, ή δέ Ιί,υβέρνησι; τή; σνίμε- 
οον καταλύουια τόν στρατόν ήμών καί ρίπτουσα εί; τήν 
χρεωκΟπίαν καί τά κράτο; καί τήν κοινωνίαν, τολμά ετι καί 
λέγει ότι παρασκευάζει τό έθνο;.

Λύτη είνε ή λυπηρά, άλλα δυστυχώ; πιστότατη είκών 
τή; καταστάσεω; τού έθνους. ’Καν δέ πάντοτε καί παν- 
ταχού τοιαύτη κατάστασι; είνε δεινή, σήμερον είνε διά 
τήν Ελλάδα καί τόν Ελληνισμόν όλεθρία. Αέν είνε δυνατόν 
νά παραταΟή ή κατάστασι; αύτν άνεν σοβαρών καί βε
βαίων κινδύνων. 'Π παντοδαπή ατασθαλία τή; κυβερνή- 
σεω; ΰπερήρε πάντα όρον καί εφΟασεν ήδη εί; τό έσχατον 
τή; άπελπησία; σημεΐον, εί; τήν άπό τού στόματος τών τέ
κνων τού λαού άφαίρεσιν τού άρτου αύτών. Γνωρίζω τήν 
εί; τήν τάξιν άφοσίωσιν ΰμών. Καί εγώ όρον ύπάρξεω; τού 
εθνου; πρώτιστον θεωρώ τής τάξεω; τό άκλόνητον. Μ’πέρ 
τή; τάξεω; προμαχούντε; οφείλομεν ν’ άνακηρύξωμεν παρ
ρησία τήν αλήθειαν, ενόσω είσέτι υπάρχει καιρό;, ϊνα οί 
τυφλώττοντε; άνοίξωσι τού; οφθαλμού;, ΐνα ο: πλανώμε- 
νοι άπαλλαγώσι τή; πλάνη;, ίνα ο! έν γνώσει κερδοσκο- 
πούντε; έννοήσωσι τί αναμένει τού; τήν πατρίδα εκ φιλαρ- 
χία; προδίδοντα;. Είνε πλέον καιρό; καί επείγων μάλιστα 
ν’ άνανήψωμεν, είνε καιρό; νά εξέλΟωμεν τή; επικινδύνου 
όδού έφ’ ή; άκατασχέτω; βαίνομεν. Πρωτίστη, ρ.όνη, κατ’ 
εμέ, καί αναπόδραστο; ανάγκη είνε τό νά έννοήσωμεν ά- 
παντε; καί άρχοντες καί άρχόμενοι ότι έξετροχιάσΟη τό 
άρμα τ ϊ;  Ιίολιτεία; καί ότι ούδαμού άλλοθι εύρηται σωτη. 
ρία είμή εί; τήν επάνοδον έν τή κανονική αύτού τροχιά. 
Πράττει άπαντε; ν’ ανακτήσωμεν τό θάρρος τών νομίμων δ ι
καιωμάτων μα; καί τήν συναίσθησιν τών καθηκόντων ήμών. 
Μόνον ούτω θά δυνηθώμεν νά ίδωμεν άναγεννωμένην καί 
άκμάζουσαν τήν (/εταξύ λαού καί εξουσίας εμπιστοσύνην, 
ή; άνευ ούδέν μέγα τελείται. Μόνον ούτω Οά παγιιόσωμεν 
τήν τάξιν, θά έγκαινίσωμεν τήν εθνικήν ήμών πολιτικήν, 
θ’ άναπτυξωμεν τό φρόνημα τού έθνους καί θά καταθέσωμεν 
τά Οεμ.έλια τή; ευημερία; τού τόπου καί τον μεγαλείου τή; 
πατρίδο;. Τότε, άλλά τότε μόνον Οά δυνηθώμεν νά έπιτύ- 
χωμεν νομίμω;, είρηνικώ;, διά τούτο δέ καί άσφαλώ:, όλα; 
εκείνα; τά; μεταρρυθμίσει; αιτινε: έν ταϊ; κοιναϊ; πεποιθή- 
σεσιν άνεγράφησαν ήδη ιός άπολύτω; άναγκαϊαι πρό; άπρό- 
σκοπτον λειτουργ αν τών ήμετέρων θεσμών Όφείλομεν 
πρό πάντων νάνυύώσωμεν εί; τήν προσήκουσαν περιοιπήν 
καί βουλήν καί κυσέρνησιν. Δούλοι σήμερον τών φίλων υ
πουργών οί βουλευται, έσμέν δεσπόται ά·. εύθυνοι τή; Κυ
βερνήσει.»: τή: χώρα;, δούλοι τών φίλων βουλευτών οί υ
πουργοί είσ'ι δεσπόται ανέλεγκτοι τή; βουλή; τού έθνου;. 
Ούτω δέ άντί Κυβερνήσεω; άδιαλείπτω; έλεγχομένη; υπό 
τών αντιπροσώπων σα; καί βουλή; εϋσυνειδήτω; έλεγχού-

ση;, έχομεν κερδοσκοπικήν εταιρίαν παντοδαπή; έκμεταλ- 
λεύσεω; τή; τε ν,μοθεσία; καί τή; διοικήσεω;. Μέγα; τής 
Γαλλία; πολίτη;, ό προσφιλής τή Έλλάδι Γαμβέττα;, τήν 
σωτηρίαν τή; μεγάλη; εκείνη; δημοκρατία; έπεζήτησε έν 
τή μεταρρυθμίσει τού εκλογικού νόμου, επί βάσεων τήν ά- 
νύψο σιν τού βουλευτικού άζιώματο; εγγυημένων, καί υπέρ 
ταύτη; μαχόμενο; έπεσεν ό έν φιλοπατρία καί πολιτική πε
ριουσία γίγας έκεϊνο;. "Λ; έπωφεληθώμεν τού διδακτικού 
τούτου καί μεγάλου παραδείγματος, όπω; έπιδοθώμεν έρ- 
ρωμένω; εί; τό έργον. Καί ό ήμέτερο; έκλογικό; νόμος δεί- 
ται μεταρρυθμίσει·»; εύρεία; όπω; τά έπιδρώντα έπί τών 
βουλευτών τοπικά συμφέροντα ώσιν εγγύτερα πρό; τά γε
νικά τού Κράτου; συμφέροντα. Άλλ’ ό,τι κατεπειγόντω; 
οφείλομεν νά έπιζητήσωμεν, εί»ε τά νάάρωμεν τήν παντός 
τού κακού γενέτειραν άντίθεσιν τών ελευθέρων ήμ.ών θεσμών 
πρό; τόν ανελεύθερου διοικητικόν ήμών οργανισμόν’ έν ή έ- 
ποχή ό ελληνικός λαός άπέδειξεν ότι ή ατομική πρωτο
βουλία διεπραξε θαύματα προόδου καί αναπτύξει·»;, είνε ά- 
ναχρονισμ.ό; γελοίος νά νομίζωμεν ότι αί κοινότητες, οί 
δήμοι, αί επαρχία·, είσ'ι·. ανάξια·, συνετή; αΰτοδιοικήσεως. 
Πρέπει μίαν ώραν άρχήτερα νά λύσωμεν τά όεσμά τά ό
ποια δ έν δεσμεύουσι μόνον τον τόπον, παρακωλύοντα τήν 
άνάπτυξιν αυτού, άλλ.’ έξασΟενίζουσ· καί ταπεινούσι τήν 
κυβέρνησιν, ούσαν ήδη ούδέν άλλο ή τυφλόν όργανον τών μι
κρών τοπικών καί άτομικών συμφερόντων. Πρέτει νά σώ- 
σωμεν τήν δημοσίαν υπηρεσίαν άπό τή; άδιακόπου έπιδρο- 
μή; τή; ανικανότητα;, τής άμα θεία:, τή; άνηθικότητος, ούχί 
έξασφαλίζοντε; τήν έκ τών δημοσίων θέσεων άπόλυσκ καί 
δεσμεύοντε: τά; χεϊρα; τή; υπευθύνου εξουσία; απέναντι 
τών υπαλλήλων αυτής, άλλά κλείοντε; τήν ήδη άναπεπτα- 
μένην θύραν τής εί; τα δημόσια άξιώματα εισβολή;. Πρέπει 
ν’ άνορθώσωμεν τήν δικαιοσύνην, περί η; άπαίσια άκούσματα 
περιήλθον έσχάτω; εί; τά ώτά σα; καί κατέθλιψχν βεβαίως 
τήν φιλοπάτριδα καρδίαν σα;. ’Εν γένει πρέπει νά έξαλεί- 
ψωμεν άπό τή; νομοθεσία; ήμών παν ό,τι έπιπροσθεί εί; 
τήν κανονικήν λειτουργίαν τών νομίμων τού Κράτου; εξου
σιών, νάναγράψωμεν δέ έν αυτή παν ό,τι εξασφαλίζει τήν 
τελεσιουργόν αυτών ένάσκητιν.

Όμιλών ενώπιον τού λαού τού Άγρινίου, νομή ω; σ.νη- 
θροισμένου, εννοώ ότι πρό; άπαντα τόν έλληνι/όν λαόν ό
μιλο». Ό,τι είπον ύμίν τό φρονώ είλικρινώ; καί ευσυνείδη
το»;. Αέν διατυπόνο» εντεύθεν ίδιον πολιτικόν πρόγραμμα’ 
πέποιθα όμως ότι τοιούτον πρέπει νά ηνε τό πολιτικόν 
πρόγραμμα πάση; σπουδαίας, φιλοπάτριδο; καί εθνική; κυ
βερνήσει·»; (Μάλιστα, Μάλιστα). E?; ΰμά; δέ άπόκειται νά 
έπιβάλλετε αυτό εί; άπαντα;, καί ή παρούσα στιγμή είνε 
προσφορωτάτη όπως τό πράξητε. ΚαλεΕσθε ήδη νομίμω; 
πρό τών εκλογικών καλπών. Γινώσκω καλώ; ότι έπί τών 
δημοτικών πραγμάτοιν έπιδρώσι κυρίως τά τοπικά συμφέ
ροντα. Άλ.λ’ ήξεύρω συγχρόνως, ότι λαό; φιλελεύθερος καί 
φλόπατρις, οίο; ó ελληνικό; λαό;, είνε ικανό; νά έννοήση 
ότι ένώπιον τών γενικών τή; πατρίδο; συμφερόντοιν τά το
πικά συμφέροντα καί αί άτομικαί σχέσεις πρέπει νά ΰπο- 
χοιρήσωσιν. ’Αντέταξαν ύμίν τήν ψευδή δύναμιν τή; αριθ
μητική: πλειονοψηφία; τή; βουλή;, οταν διεμαρτύρεσθε 
κατά τή; άσπλαγχνία; μεθ' ή; άπεφάσισαν νά έκμυζήσωσι 
καί τήν τελευταίχν οικονομικήν ικμάδα τού έθνους. Ώνό- 
μασα δέ μόνον ψευδή τήν δύναμιν τή; αριθμητική; εκείνη; 
υπεροχή;, διότι ¿ντρέπομαι ώς έλλην νά χαρακτηρίσω αυ
τήν έκ τών μέσων, δ·.’ ών > ατηρτίσθη καί συντηρείται (εύγε, 
εύγε). Άντιτάξατε εί; αυτήν τήν καθαράν, τήν άγνήν πλειο
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νοψηφίαν τού λαού, όπως υπό τήν άπροσμ.άχητον ταύτην ί- 
σχύν καταρρίψητε τό σαθρόν ήδη οικοδόμημα τής κυβερνή 
σεω; έστερημένη; άπό πολλού τού μόνου ερείσματος πάση; 
κυβερνήσεω;, τή; εμπιστοσύνη; τού έθνους. Ένισχύσατε 
ουτω τού; δυναμένου; καί όφείλοντα; νά πεολάβωσι τό 
προχωρούν κακόν καί ένθαρρύνατε τού; πρό; άποσόβησιν 
είλικρινώ; άγων.ζομένου;. Τοιαύτη ψήφο; τού έλ.ληνικού λαού 
κατά τά; προσεχείς δημοτικά; έκλογά; Οά καΟιερώσ-ρ τό 
όφ’ ήμών έπιδοκιμασθέν ήδη έθνικόν πρόγραμμα. Ί'πό τήν 
σημασίαν τοιούτου προγράμματος υπόσχομαι πρό; ΰμά; έν 
τή έπισήμω ταύτη. καί επιβλητική στιγμή νά ταχθώ στρα
τιώτη; άπλού;, έσχατο; έν αριθμώ, άλλ’ έχων άείποτε τήν 
φιλοτιι/.ίαν νά ήμαι μεταζύ τών προμάχων έν τή τάςει, μέ 
τήν ελπίδα ότι τοιαύτη θά ηνε ή έκβασις αού προσεχούς 
εκλογικού άγώνος καθ'άπασαν τήν Ελλάδα, χαιρετώ υμάς, 
αγαπητοί ’Αγρίνιο·., άναοοινών τό «καλώ; σά; εύρον» (Εύγε! 
εύγε! πανταχόΟεν, παρατεταμμέναι καί ένθουσιώδεις ζητω- 
κραυγαί ΰπέρ τής άντιπολιτεύσεω:).

 -----------------
ΑΙΠΙΟΤΙΚΟΣ ΣΑΛΟΣ ΛΙΓΙΟΓ

(ΕΙΔΙΚΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΟΥ ΜΑΣ)

Α ϊ γ ε ο ν ,  1 I ’Ιουνίου 
Τά τών δημοτικών συνδυασμ.ών ολως ήλλοιιόθησαν, διότι 

ό χαρακτήρ τών ανθρώπων τού τόπου μας είναι ρευστός, έτι 
ακατασκεύαστος. "Αρρηκτος άλ.υσις — ή τού κο-.νού συμ.φέ- 
ροντο; — πρό πολλών έτών στενώς έσφιγγε πρό; άλλήλου; 
τού; πλουσίους, πρό; πλουτισμόν άγωνιζομένου;. "Όμως έν 
μ,ιά νυκτί έχαλάσθησαν οί δεσμοί εκείνοι οί άδελφοποιήσαν- 
τε;, διά τού χρόνου, τού; δεσμίου; αυτών καί γεννήσαντε; 
τόσα γλυκέα όνειρα εί; τά; ά αιδεύτου; ψυχάς έκείνων, δι’ 
οΰ; παοήλΟε πλέον ή έπιθυμία τού πλούτου, διά τό πλήθος 
αύτού. 'Έττησαν ήδη τά σεράγιά των καί άπό τούτων βλέ- 
πουσι τόν πολίτην περιβεβλημένον άλλ.όκοτόν τινα περιου
σίαν, ήν μέχρι τούδε δέν ¿πεθύμησαν ούχί περιουσίαν αργυ
ρίου καί σταφιδοκάρπου, άλλ.ά περιουσίαν δικαιώματος—τού 
τή; ψήφου—καί εί; ταύτην άτενίζουσιν ήδη άπλήστως. Είναι 
όμω; περιουσία ιδανική αΰτη καί δέν κλέπτετα·. μέ τήν λά
τραν δέν είναι περιουσία έναποτιθεμένη έν τω βαλαντίω, 
άλλ’ έν τή συνειδήσει· δέν είναι περιουσία καταστρωννυμενη 
έν τοΐ; συμβολαίοις, καί τούτο γεννά Ολίψιν εί; τά; τοκο- 
γλύφους αύτών ψυχάς.

Έξ άλλου καί ή μερί; εκείνη τήν όποιαν συνδέουσι τόσαι 
γλ.υκεΐαι καί τρυφεραί αναμνήσεις : Μονή ΙΙεπελενίτζας, κτή 
μ.ατα μοναστηριακά, συνεταιρισμός καί άπογύμνωσις τής έ- 
παρχίας κατά τά εφεδρικά καί χίλια δύο άλ.λα, διασπασθεί- 
σα ήδη καί άπολέσασα τήν παντοδυναμίαν της, φροντίζει 
με όλα τά τερτίπια της νά φέρνι σχίσμα«εις τούς άντιπάλους 
της καί ούτω νικηφόρος έπιπέση κατ’ αύτών.

Έκ τή; μερίδο; τού κ. Μεσσηνεζη βευλευτοΰ άπεσπάσθη 
ό νυν δήμαρχο; Ψαραζουλ.ή;. άνακηρυχθεί; ό»; υποψήφιο; καί 
διά τήν μέλλουσαν εκλογήν, πράγμα τό όποιον συνετάραξε 
τήν μερίδα ταύτην. ό δέ τή; άνπιθετου μερίδο; υποψήφιο; 
Δήμαρχο; Λιομήδη; ΙΙολυχρονιάδης, δέν προτίθεται ό»; 
φαίνεται, νά έμμείνη έν τή ύποψηφιότητι.

Ά ν ε ς ά ρ τ ^ τ ο ς

Ε Κ Λ Ο Γ Ι Κ Α  Π Τ Ρ Γ Ο Τ .
(ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΟΥ ΜΑΣ)

Ι Ιΰ ρ γ ο ς ,  12 Ίονκίον.

Ότι ή έκλ.ογική πάλη έν τώ δήμω Λετρινών διεξαχθήσε- 
ται πεισματωδώς, τούτο πλ.έον αναμφισβήτητο·;. Άμφότερα 
τά κόμματα, τού τε Κρεστενίτου καί Λ ύγερινοϋ έργάζονται, 
ώ; προέγραφον, πυρετωδώ;, καί φοβούμαι μή έν τή έξάψει 
τών πνευμάτων προβώσιν εί; άπότολμα επιχειρήματα. Τήν 
κρίσιν ταύτην εύλόγως πά; τις έκφέρει, ώς έκ τής λαβούσης 
χώραν πρό ημερών διαδηλώσεω; έκ μέρους άμφοτέρων τών 
κομμάτων υπέρ τού υποψηφίου αύτών, καί ήτις διαδήλωσις 
μικρού δείν αιματηρά άπέβαινεν, άν μή ή φρόνησις δέν παρε- 
κώλυε τάς τοιαύτα; άποτροπαίους διαθέσεις. Τό αληθές, ότι 
καί ό Αυγερινός καί ό Κρεστενίτης συνέστησαν τήν ησυχίαν 
καί τάξιν καί τήν σώφρονα τών αισθημάτων τού λαού έκδή- 
λ.ωσιν. Άλλ’ αί τοιαύται νουθεσία·, δέν εΰρίσκουσι συνήθως 
ηχώ εις όμοιας περιστάσεις, καί, ιό; γινώσκομεν έκ τού πα
ρελθόντος, έκ μικρών διαπλ.ηκτισμών δυστυχήματα γεννών- 
ται, τά όποϊα δέν δύνανται νά πεοληφθώσιν. Ό λαό; πρέπει 
οϊκοθεν νά κατανόηση, οτι τοιαύται θυσίαι είναι μωραί, όταν 
δέν πρόκηται νά παλαίσγ υπέρ άρχών καί ιδεών. Πρέπει νά 
κατανοήση, οτι έκεΐνοι ΰπέρ ών σήμερον προσφέρεται ολοκαύ
τωμα, ούδόλω; άπίθανον εξ εχθρών αύριον νά γίνωσι φίλοι, 
ώ; τούτο πολ.λ.άκις έγένετο. Διά τούτο δέ τά διαβήματα αύ
τού δέον νά ώσι μεμετρημένα, καί νά μ.ή έκτίθηται εν τή 
πολιτική παλαίστρα τόσω άπερυκέπτως, διότι ούδέν αυτό; 
ώφελεΐται έκ παραφορών όρμ.ών καί αφρόνων αφοσιώσεων 
πρό; τόν ένα ή πρό; τόν άλ.λον. Ό δήμ.ο; τών Λετρίων άνε- 
πτύχθη ΰλικώς καί ηθικώς, καί οί κάτοικοι αύτού διακαώς 
έπιθυμούσι τήν ησυχίαν, καλήν δημοτικήν διοίκησιν, συγκοι
νωνίαν, καθαριότητα, διαφύλαξιν τή; ιδιοκτησίας έκ τών 
ποιμνίων, καί Ιχέγγυα σώφρονος διαχειρίσεως τού δημοτι
κού πλούτου, μή διασπαθιζομένου είκή καί <ί>; έτυχε, καί εις 
τούτο πρέπει νά άγωνίζωνται, όπως έπικρατησωσι τοιαύται 
σκέψεις παρά τοίς πολιτευόμενοι:, άφ’ οΰ μέχ ρι σήμερον τήν 
επιπολαιότητα κατεϊδον έν τή δημοτική διαχειρίσει. Ή πό- 
λ.ις ιδίως τού Πύργου πρέπει ώριμώτερον νά σκεφθή έπί τοίς 
ανωτέρω, καί νά μή έπαναπαύηται, εις έλ.πίδας ματαιωθεί- 
σα:, καί εις υποσχέσεις μή πραγματοποιηθείσας, άλλά νά έ- 
πιζητήση τήν βελτίωσιν καί τήν θεραπείαν τών κακώς έ- 
χόντων αλλαχού. Διά μιας εκφραστικής εκλογής δύναται νά 
προλάβη έπακόλουθα δεινά, καί νά γνωρίστ, καί τήν ικανό
τητα τού έπιζητούντος τήν δημοτικήν έξουσίαν, άφ’ οΰ καί 
έτερος δέν παρουσιάζεται, ήτις έάν δέν υπηρέτηση, συνετώς 
τά συμφέροντα τού δήμου, άνάγκη νά έξοβελισθή, όπως εΰ- 
ρεθή τό κατά/.ληλον διά τόν τόπον πρόσωπον μετά ταύτα.
' Γπό τοιαύτην σκέψιν υποδεικνύομε·/ τήν μεταβολήν τών 
καθεστώτων, καί ούχί έκ κομματικών λόγων. 'Υποστηρίζο
με·/ δέ οίονδήποτε άξιούντα —ήν δημοτικήν άρχήν έπί τή πε- 
ποιθήσει, οτι ό δήμος διά καλής καί πατρικής διοικήσεως 
θά καταστή άξιος τής ανθηρά: καταστάσεώς του’ διότι δέν 
επιθυμούμε·/ νά οημιζώμεθα έπί ποοόδω, έν ώ πέριξ ήμών αί 
αναθυμιάσεις τών ακαθαρσιών δίδουσι τροφήν εις τάς έπιδη- 
μίας, καί οί δρόμοι ήμών καθίστανται τέναγος άδιάβατον, 
καί συν τούτοι: νά μ.ή ΰπάρχη όδό; τις έν τή πόλε·, άξία προ
σοχή; ε ι; τόν έπισκέπτην, άλλά μόνον έκεΐναι, αϊτινες άγου- 
σιν εις τά υψηλά ανάκτορα, ©έλομεν ύδωρ, πλατείαν, δεν
δροφυτεία:, αγοράν καί διοίκησιν άγαθήν. "Εχομε» εισοδή
ματα’ δάνεια λαμβάνομεν. Αιατί νά μή έχωμεν πόλιν, άλλά
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κοπρώνα ; Μέ ταυ τα δέν κατηγορώ την δημοτικήν αρχήν. 
’Απεναντίας δύναταί τις άφατριάστοις νά ει'πη, δτι πολλά 
ειργάσατο κατά τό μακρυνόν διάστημα τής διοικήσεώς της. 
Ά λλα  τά έργα ταϋτα, έξ απειρίας δημιουργηθέντα, δέν εύ- 
ηργέτησαν, ώ ; έδει ήμχς. Ειργάσθη περί πολλά, αλλ’ ή ίκα- 
νότη; αυτής δέν έπήρκεοεν εις ανώτερα εογα, άτινα ή επο
χή υποδεικνύει και ό τύπος έχει άνάγκην. 'II θέλησις υπήρ
χε ν, άλλά καί ή θέλησις αυτής άσυμ.βίβαστος.πρός την πρόο
δον ήμ.ών καί άφ’ ού αυτη δεν άνταποκρίνεται πρός τάς α
ξιώσεις ημών, πρέπει άλλαχοΰ νά έπιζητηθή ή τής άθλιό- 
τητος θεραπεία. Το νά τυφλώττη τις απέναντι των πραγ
μάτων καί νά υποστηρίζη πολιτείαν καταπεσοϋσαν παρά τή 
κοινή γνώμη, είν’ αμάρτημα άσυγγνωστόν. Πρέπει διά μιας 
αλλαγής προσώπου νά δοκιμάσωμεν τήν τύχην μας. Σεις 
παραπονεΐσθε, κατά τού Σούτσου, τοσαύτα έργα εις μ ία ν  μ ό 
ν ο ν  τ ε τρ α ε τ ία ν  διαπεραιώσαντος, οί ΙΙατρεΐς επίσης κατά 
τού Ρούφου, άλλ’ ημείς τ ί να εΐπωμεν περί δημοτικής διοική- 
σεως ε ικοσαετ ίαν  δλην άπό τής μεταπολιτεύσεως βασιλεύου
σαν καί μή άνταποκριθείσαν εις τάς απαιτήσεις τής εποχής 
καί εις τήν ιδιωτικήν τού τύπου πρόοδον, άλλ’ εξαντλουμέ- 
νην εις μικράς και ταπεινάς σκέψεις.

Ή λ ε ο ο ς .

ΕΞ Ι Τ Α Λ Ι Α Σ
(ΕΚΤΑΚΤΟΤ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΟΤ ΜΑΣ)

Β ά ρ ε ο ν ,  11)23 ’Ιουνίου 1883.

Καί πάλιν εορταί βασιλικαί- ή σύγχρονος ιστορία τής ’Ι
ταλίας δύναται νά γραφή, υπό τινα έποψιν, ώς μυθιστόρημα 
à la Damas, μέ τόν τίτλον : ' H Av.ll) δ ια σκ εδά ζε ι : τό ση
μερινόν κεφάλαιον θά επιγράφεται «A Î δύο βασίλισσα·.», άς 
ξενίζει ή Νεάπολις έν φωτοχυσίαις καί χοροίς καί έκδρομαΐς 
καί παρατάξεσι. Μεθαύριον, έν Καστελλαμμάρε, ή καθελκυ- 
σις τού Savoia, πολεμικής άτμοημιολίας, ήτις έσται ένκαιρώ 
ειρήνης, καί τό θαλαμηγόν τής βασιλικής οικογένειας· άνά- 
δοχος είναι ή βασίλισσα τής Πορτογαλλίας.

Έν τή Βουλή έπίκειται ή συζήτησις τού σιδηροδρομικού 
ζητήματος —  ή υπό τής Κυβερνήσεως εξαγορά αυτών.— 
Έν τούτοις προχθές ελαβε χώραν ή διά κληρώσεως άφαιρε- 
σις τού βουλευτικού άξιούματος άπό 20 βουλευτής υπαλλή
λους τής Κυβερνήσεως, συμ,φώνως πρός τόν νόμον τόν μή έ- 
π-.τρέποντα τήν παρουσίαν πλέον ή τεσσαράκοντα τοιούτων 
έν τώ βουλευτηρίω. Μεταξύ τών άποβ .Ιηθόντω ν  καταλέγον- 
ται καί τινες διακεκριμέναι επισημότητες, ών ή έλλειψις γε- 
νήσεται επαισθητή έν τή Βουλή, καί τούτο προΰξένησε δυσά- 
ρεστον έντύπωσιν.

Έν Γενούν) ό ’Αστυνόμος προέβη εις πράξιν τολμηράν, ·ή- 
τις άπέσπασεν υπέρ αυτού τόν έπαινον καί τάς επιδοκιμα
σίας όλου τού ’Ιταλικού κοινού. Συνέλαβε καί έφυλάκισεν £ξ 
ή έπτά άπό τούς άκατονομάστους εκείνους λιβελλογράφους, 
τούς μεταχειριζομένους τήν ίφ ημερ ίόα  ώς τό  άτιμώτερον 
μέσον ληστείας και δολοφονίας· ή πληγή αυτη άπό τίνος έ 
μάστιζεν άνυποφόρως τήν Γενούην καί ήρκεσεν έν μια μόνη 
ήμέρα τό θάρρος ενός ανθρώπου όπως άποτελεσματικώς έπι- 
δράσν, επ ' αυτής· λέγεται ότι χ ά ντ ε ς  ο; έν Ι’ενούη δικηγό
ροι άρνούνται τήν ΰπεράσπισιν τών αχρείων αυτών θηρίων.

Παρατηρεΐται κατ’ αύτάςεν ’Ιταλία πολλαπλασιασμός τών

αυτοχειριών· είναι δέ βεβαιωμένη ή παρατήρησις ότι αύτκι 
επιτείνονται κατ’ άναλογίαν τού αύξοντος καύσωνος.

Τά φιλολογικόν γεγονός τής ημέρας είναι τό νέον μυθιστό
ρημα τής Έλληνοιταλίδος Λος Ματίλδης Σεράου «Φαντασία». 
'Ολόκληρος ή κριτική της έλαφρας φιλολογίας άσχολείται 
μ ετ’ αυτού βεβαιούσα τό έργον ώς εν τών καλλίστων καί δυ- 
νατωτέρων μυθιστορημάτων όσα έγράφησαν άπό τίνος έν ’Ι
ταλία· έπ’ αυτού θά επανέλθω ακόμη προσεχώς.

Λ.’ Γ. Η.

Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Κ Ο Ν  Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν
Χθές τήν 8 όίραν τής εσπέρας ό γέρων Μιχ. Παλούκης 

ένεκα προηγουμένων αφορμών έπετέθη έξαίφνης έξωθεν τού
παντοπωλείου X. ΙΙασχάλη κατά τήν όδόν Παρθεναγωγείου, 
κατά τού άμερίμνως ίσταμένου μετά το·', φίλου του νεαρού*ρου

ελήφθη
Συνελήφθησαν υπό τού αστυνομικού κλητήρος τού Γ'. 

τμήματος καί στρατιωτική; περιπόλου, τήν 1 | μ. μ. ή 
Γεώργιος Καοαγιαννόπουλος, οστις μετέβη εις τό Ζυθοπω- 
λείον τού έττί τής ό·#ύ Άθηνάς Ζυθοπωλείου τού Σπυρ. 
Κρανία, καί έθραυσε διάφορα σκεύη.

— Τήν παρελθούσαν νύκταν τήν 1 περίπου μετά τό με
σονύκτιον τέσσαρες άμαξαι πλήρεις έπιβατών έν εύθυμία 
ο ια τελούν των ρ.ετά ¡χολικών ¿ργάνων άνε/ώρτ,ταν εκ τϋς 
οικία; υποψηφίου τίνος, έν τοιαυττ) δέ παρατάξει διήλθΐ 
διά διαφόρων πλατειών καί όδών τής πόλεως θορυβήσαντες 
καί πυροβολήσαντες πολλάκις, τήν δέ 3 ώραν μ. μ. διήλ- 
Οον διά τής πλατείας τών Ηρώων (ή Ψυρρή), ένθα συνην- 
τηθησαν μ.ετ άλλης ομ.άόος αντιφρονούντων καί ευθυμούν- 
των έξωθεν ενός καφενείου έτοιμων νά συμπλακώσι μεταξύ 
των. Ό Διευθυντής τή ; ’Αστυνομίας μετά τού Δημοσίου 
Κατήγορου και τού Βοηθού τού Γ. τμήματος σταματήσαν- 
τες τά ; άμαξας, υπεχρέωσαν τούς έπ’ αυτών έπιοαίνοντας 
νά καταβώσιν, κρατήσαντες τού; άμαξηλάτας καί τινας 
τών Οορυβούντοιν, διαλύσαντες πάντα ; τούς λοιπούς.

—  Συνελήφθησαν τήν 3ην π. μ. υπό τού διευθυντού τής 
αστυνομίας καί τού βοηθού τού δημοσίου Κατηγόρου σφά- 
ζοντε; έντό; τού καταστήματος των οί κρεοπώλαι Σταύρος 
Παναγιώτου καί Κωνστ. Λήγκας, έν μέσω πολλών αιμά
των εργαζόμενοι καί πολλών σφαγίων ετοίμων π :ά ; σφα
γήν, καί έκοατήθησαν εις τό Γ'. Τμήμα.

—  Χθές τήν 8ην ώραν μ. μ. συνελήφθη έν Πειραιει υπό 
τού άστ. Κλητήρος Δ. Γερμανού μετά ζήλου καί δρασνη- 
ριότητος έργασθέντο; περί τούτου, ό διαβόητο: κλέπτης 
γνωστός ΰτό τό όνομα Άριστ. Σαοάφογλου, νύν δέ αύτο- 
ν-,μαζόμενος Κωνστ. Δημητρίου ή Δέρκας έκ Χίου, αυτουρ
γός 3 0 — ί-0 περίπου κλοπών, όστις πρό 40 πεοίπου ήικε- 
ρών καί είχε συλληφθή καί δραπετεύσει έκ τού κοατητη- 
ριου τού ΓΣ'. Τμ. Ό  υπαστυνόμος Πειραιώς έχων ΰπονοίας 
ότι αυτός έξετέλεσε καί άλλα ; κλσπά; έκει, -κρατεί αύτόν 
καλώς ήσφαλισμένον. Προσεχώς θέλουσι σημειωθή έπακοι- 
βώς αί διάφοροι καί πολλαί κλοπαί ών αυτουργός είναι.
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Ο  Λ Τ Κ Ο Γ Ι Α Ν Ν Η Σ

( Συνίχ. ί?. άριΟ- -101 )

Καί όλα αύτά θά στοιχίσιυσΐ κάμποσα χρήματα. Θά σάς 
κάμ.ω μίαν μικράν σημείωσιν. Πόσα χρήματα έχετε επά
νω σας;

—  Είκοσι περίπου χιλιάδας φράγκων.
—  Α’ι, αύτά είνε ολίγα, ά λλ ’ «διάφορον, δότε τα , ά; 

ήνε καί τόσα, διότι έννοείτε ό'τι οί άνθρωποί μου εργάζον
τα ι προπληρωνόμενοι. Πάντοτε ζητούν προπληρωμάς, καί 
τά  είκοσι χιλιάδες φράγκα σας μόλις Οά καλύψουν τά πρώτα 
έξοδα.

Ό βαρόνο; έξήγαγε τό χαρτοφυλάκιόν του καί είκοσι χι- 
λιόφραγκα γραμμάτια κατέθηκεν ενώπιον τού Βλαιρώ, ού 
τά  βλέμματα έλαμψαν, έλαβε δ ’ ούτος τά γραμμάτια ταϋ
τα , τά έψηλάφησε, τά ήρίθμησε καί τά έθηκεν έντός συρτα
ριού τού γραφείου του.

Ό κ. Δεσιμαίζ ά-έμενε νά τώ δώση ό Βλαιρώ άπόδειξιν, 
ούτος δ ’ έννοήσα; τούτο,

—  Κύριε βαρόνε, είπεν υπομειδιών, τά πάντα γίνονται 
εδώ μετ’ εμπιστοσύνης. ’Εργάζομαι έγώ, οι δέ άλλοι μέ 
πληρώνουν, ή δέ υπηρεσία, τήν όποιαν λαμβάνουν, είνε ή 
άπόδειξις τών χρημάτων, τά  όποια μοϋ δίδουν. Τά λόγια 
πετούν, μένουν μόνον τά γραπτά πράγματα. Γράφω σπα- 
ν ιώ τατα καί ποτέ δέν δίδω εις κανένα τήν υπογραφήν μου" 
τίποτε δυνάμενον νά ένοχοποιήστι έμέ ή τού; πελάτας μου 
έξέρχεται τού γραφείου μου..

—  Πολύ καλά, έννοώ, κ. Βλαιρώ" ήτο περιττόν νά μοϋ 
δώσετε τήν έξήγησιν ταύτην.

—  Συνάπι ομεν σχέσεις καί είνε καλόν νά γνωρίζετε άπό 
τούρα πώς έιεργώ.

—  Λοιπόν θά ένεργήσετε ;
—  ’Ανυπερθέτως· ευθύς ώ ; προειδοποιήσω τούς ανθρώ

πους, τών όποιων έχω άνάγκην, καί τοίς δώσω τάς οδηγίας 
μου. "Οταν άναλάβω μ.ίαν ύπόθεσιν, όσον δύσκολο; καί αν 
ήνε, δέν άγαπώ νά διαιωνίζεται- όταν ήνε εις χ_εΐράς μου, 
πρέπει νά διεξαχθή ταχέως. Ένω ώμίλουν μαζύ σας, έσχε- 
διαζον τό σχέδιόν μου καί τό έχω ήδη έτοιμον.

Καί έτυψε διά τών δακτύλων τά εύρύ μέτωπόν του.
Ό  κ. Δεσιμαίζ τόν παρετήρει μετά τίνος θαυμασμού.
—  Λοιπόν γνωρίζετε τιόρα πού θά όδηγήσετε τήν νύμ

φην μου ;
—  Καί- άλλ’ ο>; πρός τούτο δέν υπάρχει μεγάλη άξια. 

’Έχω πρόχειρον τό μέρος, θαυμασίως καί ώς έξεπίτηδες 
έκλεχθέν. Τού μέρους τούτου έγινε άλλοτε ανάλογο; σχεόάν 
χρήσις· είνε παλαιός καί ετοιμόρροπος πύργος, έγκαταλε- 
λειμένο; άπό πολλοϋ, κείμενος εις μίαν γωνίαν τή ; Γαλλίας, 
εν μέσω αγρίων ορέων, τόν όποιον έμίσθιυσα προ τινων μη
νών. Τόν έχω διά τρία έτη καί θ’ ανανεώσω τό ενοίκιον έν 
άνάγκ-ρ. Τόν ένοικίασεν εις άγνωστος, καθόσον έγώ, κ. βα
ρόνε, παρουσιάζομαι σπανίως, καί όταν δώσω ποτε τό ό

νομά μου, σημαίνει ότι άπαιτεϊτα ι τούτο έξ άπαντος· άλλά 
το-ιε δέν είμαι πλέον ό Βλαιρώ, τόν όποιον γνωρίζεις. 
Μεταμορφοϋμαι καί γίνομαι οίο; θέλω, άνανεούμαι ή γη- 
ράσκω κατά Οέλησιν. ΛΙετά - ρεΐς ή τέσσαρας ήυ.έρας θά μέ 
ίδήτε εις Πόρ-Μαρλύ· θά γίνω φρενολόγος ιατρός. ’Έχω α
στυνομίαν εις τάς δ ιαταγές μ.ου καί ϋπηρέτας, τών όποιων 
είμαι κύριο;· τοιουτοτρόπως δέ μέ άποκαλοϋσι «κύριον»· 
όταν έμφανίζωμαι μ.εταξυ αυτών δύο ή τρεί; υ.όνον ανα
γνωρίζουν τόν Βλαιρώ καί ούτοι είνε οί αρχηγοί μ ο ν  οί 
άλ \οι είνε άφωσιιυμένοι πρό: έμέ ώς ό κύων πρός τόν άνα- 
Ορέψαντα καί συντηροϋντα αυτόν- καί εις τήν λαιμητόμον 
άν τεθή ή κεφαλή τοιν, δέν θά μέ έπρόδιδον.

— Ώ  ! είσθε τρομερός άνθρωπος, κ . Βλαιρώ, καί μέ κά- 
μνετε νά ριγώ. Αισθάνομαι τήν δύναμίν σας καί έννοώ διά 
τ ί τά πάντα σάς είνε δυνατά. Πρέπει νά κλίνω τόν αύχένα. 
ενώπιον τής παντοδυναμίας σας.

—  'Π σύναμί; μου είνε τό κεφάλι μου, άπήντησεν ίιπε· 
ροπτικω; ό Βλαιρώ, καί μ ετ’ οφθαλμών λαμπόντων ε’ ξ ΰπε- 
ρηφανείας.

v r '
ΤΟ ΕΝ ΤΙΜΑΤΛΙ ΑΝΤΙ TOT ΑΛΛΟΤ

— Τί άνθρωπος ! τ ί  άνθρωπος ! διελογίζετο ό βαρόνο:.
Καί έθεώρει αύτόν μέ οφθαλμού; καί στόμα ήνεωγμένον,

μετ' έκστάσεως, έκτεθαμβημένος οίονεί υπό πολλοϋ φωτός.
Ένόμιζεν ότι έ μικρό; ούτος παχγύς άνήρ, ό φαλακρό: 

καί δυσειδής, έγκεκορδυλημένυς έντός νυκτερινής ρυπαρά; 
έσθήτος, είχε τήν κεφαλήν γίγαντος.

w ύ,τι τώ  ένέπνεν ό Βλαιρώ, ήν είδό; τι θαυμασμού μεμιγ- 
μένου μετ' έκφράσεως τρόμου.

Ό Βλαιρό) έξήταζε τόν νέον πελάτην μ.ετ’ ΰφους σκω- 
πτικοϋ· ευχαριστείτο ολίγον διά τό αποτέλεσμα, τό όποιον 
παρήγαγε.

—  Διατί αλλάζετε μορφν.ν κύριε ! είπε, κούπτων τήν ει- 
ρωνίαν του· δ ιατί μέ παρατηρείτε τοιουτοτρόπως ;

—  Σάς θαυμάζω, κ. Βλαιρώ- δραστήριος, ισχυρός κατά 
τήν Οέλησιν, είσθε μεγαλοπρεπής !

—  Ά λ λ ’ έπανέλθωμεν εις τό θέμα μας κ. βαρόνε.
—  Mol έχετε ήδη είπει ότι τά πάντα συνεδυάσατε, τά 

πάντα άπεφασίσατε.
—  Μάλιστα, έκτός έάν απρόοπτόν τ ι μέ άναγκάσφ νά 

μεταβάλω τ ι έκ τού σχεδίου μου.
—  Τό σχέδιον τούτο δύνασθε νά μοί γνουστοποιήσητε ;
—  ’Ανωφελές· θά ίδητε αυτό έκτελούμενον, διότι θά 

γίνφ πρό τών όφθαλμ,ών σας. . . ’Αφού άπαξ ή νύμφη σας 
τοποθετηθή έν ασφαλή τόπω, δέν θά άνησυχήτε πλέον δι' 
αυτήν, ήτις Οά άνήκη εις εκείνους, εις ού; ήθελον έμπιστευ- 
θή αυτήν. Γνωρίζω έγί» καλώς τά πράγματα. "Οστις πλη- 
ρόνει καλά, καλλίτερον εξυπηρετείται. Θά σάς είπω, ς,'ώς 
διέταξα τά  κατά τήν ζωήν τής τρελλής· δέν Οά στερηθή 
τίποτε, θά έχγ τάς περιποιήσεις τη ; καί πρό πάντων θά 
προφυλάττηται καλώς. Θά σάς βλέπω ένίοτε καί θά σάς 
πληροφορώ περί τής καταστάσεως της- άλλους τίποτε δέν θά 
γίντ, βραδύτερον χωόίς τήν συναίνεσιν καί έπιδοκιμασίαν σας.

—  Πρός τό παρόν τ ί μέλλω νά πράξω ;
—  Μικρά πράγματα. Μετ’ ολίγον μέλλομεν ν’ άποχω- 

ρισθώμεν θά έπιστρέψητε αμέσως εις Πόρ-Μαρλύ, όπόθεν 
σάς άπαγορεύου νά έξέλθητε, καταλαμβάνετε ; Δέν πρέπει 
πλέον ν’ άπομακρύνησθε τής νύμφης σας. Σείς θά έτταγρυ
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πνήτε έπ’ α υ τ ί ; ,  Ούδείς πρέπει νά τήν βλέπη. Ποιο·. 0—ν,- 
ρέται υπάρχου«'.;

—  Τέσσαρες.
—  Έδώκατε τον λογαοιασμόν των ;
—  "Οχι ix.6u.-r>· άλλ’ άναμένουσι ν’ άπολυθώσι.
—  Τοΰθ’ οπερ θά ποάξητε άπό σ/ίμερον δίδοντες εις έ

καστον έξ αυτών τήν προσήκουσαν δωρεάν άντί άποζη- 
μιώσεως.

—  Πρέπει αμέσως ν’ άπολυθώσιν ;
Ό Βλαιρώ έψ ενε σιωπηλός* έσκέπτετο.
—  Κύριε βαρόνε, είπε μετά (λίαν στιγμήν, σκέπτομαι 

τι· οί ΰπηρέται τή ; νύμφης σας δεν παρέστησαν εε’ς τόν γά 
μον της ;

—  Τούτο θά τού; ήτο δύσκολιν, άπήντη,σεν ό Δεσιμαίζ 
έκπλαγεί; διά τήν έρώτησιν.

—  Εϊτε ό μέν, είτε ό δέ Οά ήδύνατο νά βεβαίωση, ίδιον 
επί παραδείγματι τό πρακτικόν τού γάμου δτι ή νύμφη 
σας . . . πώ ; ώνομάζετο οτε ό άδεύφά: σας τήν Ιγνώρισε ;

—· Λουκία Ι’λανδάς.
— Θά ήδύνατο νά βεοαιώσν) δτι ή Λουκία Γλανδάς νό

μιμοι; νυμφευθεΐσα, είναι μαρκησία Σαμαράνδ ;
—  Οΰχί βεβαίως. Ό  φίλο; μου Αμέλησε νά φέρν) έν Γαλ · 

λία τό πρακτικόν τού γάμου του- έ γ ’ο αυτό; μόνον έχω ή- 
θικάς ενδείξεις τού γάμου.

—  Πολύ καλά. Λοιπόν, κύριε βαρόνε, δ ιατί νά μήν εί- 
πητε εις τού; ΰπηρέτας—καί τούτο διά τρόπου, ώστε νά 
καταπείστ,τε αυτού;, δτι αυτή, ήν εκάλεσαν καί έκάλουν 
μαρκησίαν, δέν είναι διόλου μαρκησία, άλλ’ ή το άπλώ ; ή 
εταίρα τού αδελφού σζ; : Μανιωδώ: άγαπήσασα τόν μ«ρ- 
κήσιον έγκατέλειψε τά πάντα , δπω; παρακολούθηση αυτόν 
μέχρι Παρισίων.

—  Βεβαίως δύναμαι νά εϊπω, άλλά πρό; τίνα σκοπόν ;
—  Θά ιδη,τε. Θά εϊπη,τε ακόμη εί; αυτούς δτι ή Λουκία 

Γλανδάς έχε·, συγγενείς έν ’Αγγλία, θεΐόν τινα εί; τόν ό
ποιον έγράψατε πληροφορούσες αυτόν περί τής θλιβερά: 
καταστάσεως, εις ήν διατελεΐ ή ανεψιά του. Φυσικώς, μ ή 
ούσα μαρκησία Σαμαράνδ καί επομένως νύμφη σας. ή Λου
κία Γλανδάς ανήκει ε ί; τού; συγγενείς της· σείς δέ ούδέν 
έχοντες επ’ αυτή; δικαίωμα ούδεμίαν δύνασΟε νά λάβητε 
άπόφασιν περί αυτή;.

Ίίγράψατε εις τόν έν ’Αγγλία θειον ευθύ; ώ ; έμάθετε 
τόν θάνατον τού αδελφού καί δευτέραν έπιστολήν άναγγέλ- 
λ.ουσαν αύτίι δτι ή ανεψιά του προσεβλήθη αίφνης υπό φρε- 
νοβλαβείας. Περιμένετε την άπάντησιν ήτις δέν θά βρα
δύ·/η νά φθάσγ.

—■ Καί ·η όποία δέν Οά έλθ-ρ.
—  Λάθος, κύριε, Οά έχετε τήν άπάντησιν ταύτην δχι αυ- 

ριον, άλλά με.θαύριον πρωί. Καί Οά συμβή παρά τοΐς υπη- 
ρέταις μικρά τις σκηνή ένδιαφέρουσα, ήτις ούδεμίαν 0’ ά- 
φη'ση αύτοϊ; αμφιβολίαν έπί παντός δ,τι ήΟέλατε είπει εις 
αυτούς.

Ιδού λοιπόν πώς οφείλετε νά όμιλήσητε εις τού; ΰπηρέ- 
τα ; σας, κανονίζοντε; τούς λογαριασμούς των. Θά παρα- 
καλ.εσητε αυτούς έν τούτοι; νά εύαρεστηθώσι νά μείνωσι 
πλησίον υμών έπί τινας είσέτι ημέρας. Μ" έννοήσατε, δέν 
έχει ούτω ;

—  Τότε τό πράγμα εινε ευνόητο·/. Ά λ λ ’ ό σκοπό;' κ. 
Βλαιρώ, ο σκοπό; ;

— ’Ιδού' ο: ΰπηρέται είνε δλοι οί αυτοί: κακολόγο:,

φλύαροι* μόλις τούς ειπητε λόγον τινά καί πηγαίνουν α
μέσως νά επαναλάβουν αύτόν εις τούς ανθρώπους τού; ό
ποιου; γνωρίζουν, ιδίως εις τούς προμηθευτά:* ούτοι θά 
σπεύσουν νά εϊπουν αυτόν εις τούς γείτονας, τού; φίλους 
των· τά γραίόια Οά ένθουσιασθοΰν* εΐνε πολύ ευάρεστου νά 
όιασκεδάζϊΐ τ ι ;  πρό; βλάβην των άλλων, είνε πολύ ευχά
ριστου τό νά δύναταί τ ι ;  νά κινή έλευθέρω; τήν γλώσ
σαν του, νά έχη νά έκμεταλλεύηται μικρόν τι σκάνδχ- 
λον ! Συντόμως, ε ι; διάστημα όλιγώτερον των είκοσι τεσ
σάρων ωρών δλοι Οί μάθωσιν έν Πόρ-Μαρλύ δτι έκείνη, 
τήν οποίαν ένόμιζον μαρκησίαν, ήτο μία παλλακίς, ώ ; καί 
τόσαι άλλαι ΰπάρχουσι. Οΰτω πω ; κανείς δέν θά ένδιαφε- 
οηται πλέον περί τή ; νύμφη; σα; καί μετά τήν απαγωγήν 
τη ; έκ Πόρ-Μαρλύ καί έξαφάνισίν της, κάνεις δέν θά τήν 
ένθυμήτχι πλέον.

Ά φ ’ ετέρου οί ΰπηρέται Οά λένε πανταχοΰ οπου καί άν 
εΰρεθώσιν, εάν γίνρ λόγο; περί τή ; άρχαία; κυρία; των, 
δτι δέν ήτο έγγαμος. ΛυνάμεΟα νά ζητήσωμεν νά μάθωμεν 
τ ί εγινε μία νόμιμο; σύζυγο;, καί μάλιστα όταν έχη τόν 
τίτλον μαρκησία;, άλλά περί μ ιά ; παλλακίδο; καί δ ιατη
ρούμενη; μάλιστα υπό μαρκησίου, ό κόσμος ό δικό; σας 
πολύ ολίγον φροντίζει.

Τελας, κ. βαρόνε, διά τού μικρού τούτου τεχνάσματος— 
τωόντι δέ τοιοϋτόν τ ι εινε— πόσα ζητήματα κατά τό μάλ
λον καί ή,ττον αδιάκριτα, κατά τό μάλλον καί ήττον κα- 
κόοουλα, άλλά πάντα δυνάμενα νά φερωσιν ε ί; αμηχανίαν, 
αποφεύγετε εν τώ  ρ.έλλοντι ! διότι, μή άπατάσθε έπί τού
του, Οά περιέλΟ/) άργά ή ογλίγωρα εις τήν ακοήν τινων έκ 
τών γνωρίζόντων σας δτι γυνή τις φέρουσα τό όνομα τού ά- 
όελφού σα; κατώκησεν έν Πόρ-Μαρλύ έπί τ ινα ; μήνα;. 
Ά λλά  δέν Οά καταληφθήτε έξ απροόπτου. Εί; τού; έρω- 
τώ ντα ; Οελετε άπαντά άνευ δισταγμού, άταράχως, άνευ 
αμηχανία;, μετ’ αδιαφορία; : Τώ δντι ό αδελφός μου είχε 
φέρει εν Γαλλία νεάνιδα ώραιοτάτην, έγκαταλιπονσα/ τάς 
’Ινδίας, τήν οικογένειαν τη ; διά νά τόν άκολουθήση. Ό  
μαοκήσιο; υ ή έπ-.Ουμών νά γνωσΟή ότι είχεν έταίραν, έγκα- 
τέστησεν αυτήν έν Πόρ-Μαρλύ έντό; θελκτική; οικία;, αλη
θούς φωλεάς ερωμένων. . . Ο: χωρικοί τήν ώνόμαζον κυρίαν 
μαρκησίαν. ’Εκεί αύτη έζησεν έπί τινα χρόνον, έπειτα έγ ι
νε τρελλή. Ό αδελφό; μου δέν υπήρχε πλέον. Τήν δυστυχή 
παράφρονα γυναίκα έζήτ/.σε καί παρέλαβεν ή οικογένεια 
τη ; έν Α γγλ ία , έκτοτε δέ δέν ήκουσα νά γίνεται λόγος 
περί αυτή ;, άγνοώ τ ί άπέγεινε.» ’Εννοείτε λοιπόν τώρα, κ. 
βαρόνε ;

—  Μάλιστα, μάλιστα, έννοώ. ΤΛ ! έξ άποφάσεως είσθε 
θαυμάσιο; ! Τά πάντα βλέπετε, περί πάντων σκέπτεσΟε.

—  Βεβαίως. Ούδεμίαν ποτέ επιχειρώ τολμηράν έπιχεί- 
ρη,σιν χωρίς νά λάβω τά ; έλαχίστα; προφυλάξεις.

Οι δύο φαύλοι, οϊτινε; τοσούτον καλώς συνεννοούντο συν- 
διελέχΟησαν άκόμη έπ’ ολίγον, τού Βλαιρώ συμπληρώσαν- 
το ; τάς οδηγία; του, εί; τρόπον ώστε τά πρόσωπον οπερ 
έμελλε·/ ο βαρόνο; νά διαδραματίση, έν Πόρ-Μαρλύ, νά έπι- 
τύχη πληρέστατα.

Τέλος ό κ. Λεσιμαίζ ήγέρΟη, ό δέ Βλαιρώ ώδηγησεν 
αυτόν μέχρι τή ; Ούρα; του, παρά τήν συνήθειάν του, άπε- 
χωρίσΟησαν δέ, τού τρομερού άνθρωπο / είπόντο; τήν λέξιν :

—  Μετ’ ολίγον.
Ό  Βλαιρώ έπανήλθεν εί; τόν κοιτώνα. του, διαστρέφων τό 

στόμα, εχων έν τώ βλέμματι οίόν τινα άνάβλυσιν σπινθήρων.

(Ακολουθεί)
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VII

Ένόμιζεν ό Ευγένιο; Φερώ δτι συνήλθεν άπό ασθένειαν ή 
από κακό·/ ονειρον.'Μ περιπέτεια τών μεταλλεί/ον τής Σιέρρα 
Φουέντα;, ή σύλληψι;, τό δικαστήριο·/, αί ήσυχοι ήμέραι 
τής φυλακής, ή μετά τού Ποτιέ συνδιατριβή, τού συντρόφου 
του έν τώ κελλίω , ή κακή αυτή φαντασμαγορία έξηλοίφετο, 
δίκην πυρέτιο δ ών οπτασιών μετά. τήν κρίσιν. Έπανευρίσκετο, 
έν χαύνω καί γλυκεία χαρά άναρρωνύοντος, έντό; τή ; οικία; 
του, άφ’ η ; είχεν έξέλΟή —  ό φιλόδοξο; ! — διά νά ένθρο- 
νισθή έν τώ έπισήμω γραφείω «τού Κυρίου Γενικού Γραμ- 
ματέιος.» Τί καλά πού είνε κανείς, αναπαύεται μιά χαρά, 
ε ί; τό παράθυρο·/ τής όδοΰ Προσχάν, μέ τά ’μάτια έπί τής 
πρασινάδας τών δένδρων τή ; πλατείας, καί τό εσπέρα; έπί 
τή ; πορφύρα; τών ηλιακών δύσεων!

'Ο γηραιό; μυΟιστοριογοάφο; παρετήρει αναλαμβάνω·/ 
0ν πρό; έν καί φιλολογώ·/ τά βιβλία τής βιβλιοθήκη; του, 
μή ευρίσκω·/ φεϋ ! ό'λα του τά χειρόγραφα, διότι μερικά εΰρί- 
σκοντο εις χεΐρα; τού πραγμ.ατογνώμ.ονος, άλλ’ έπαναβλέπων 
τά σχεδιάσματα του, ιχνογραφήματα, τήν φωτογραφίαν τής 
γυναικός του, τήν Ί ο νδ α ία ν  τοΐ· Μαρόκου τού Ευγενίου Δε- 
λ.ακοουά, ατού Λελακροά του.» Άπήλαυεν έκ νέου πάση; 
άπολαύσεω; τού άλλοτε. Έπανευρίσκετο, κεκυφώ; καί πε
ρισσότερον γέρων, ώ ; μετά μακρότατον ταξείδιον, έπί τής 
συνήθους έδρα; του, μεταξύ τή ; γραία; Βικτορίνας, ΰπέρποτε 
άφωσιωμένη;, καί τής Δινόρα;, ΰπέρποτε ¿/ραία;.

’ —  Είμαι καλά, πολύ καλά εδώ. ΤΑ! τ ί κουτός πού ήμουν 
νά έπιθυυ.ήσω καλλίτερα άπό αύτά έδώ!... Σάς έρωτώ: ά.ντί 
νά συντάττω εκθέσεις διά τήν Σιέρρα Φουέντα καί νά μεγα
λοποιώ διά κοσμητικών τά  ψεύδη τών αχρείων εκείνων, δέν 
-9ά έκαμνα καλλίτερα νά ακολουθώ μέ τόσου; άλλους τό 
φιλολογικόν στώδιόν μου; Λεν είμαι τόσω παλτ,ωαένο;, τ ί 
διάβολο, καί βλέπω καθαρά πρό; τό παρόν! Ρίαί- βλέπω κα
θαρά! Γνωρίζω τήν ζωή·/

’Ά ! τόρα τό μεγάλον αύτά παιδί, τό όποιον Ιδιδάσκετο 
τήν ζωήν έν ηλικία εξήκοντα καί πλέον ετών, ήτον έντελώς 
θεραπευμένον άπό τήν μανίαν τών επιχειρήσεων! Τί μάθημα! 
είχεν άφήσει ολίγον άπό τό μαλλί του εί; τούς βάτους, τό 
πτωχόν αρνάκι, καί, ώ ; ε ί; τό σφαγείον, είχεν συρθή ΰπό 
τού Βερινιόν εί; τήν φυλακήν. ΤΙολλάς ΰπεφερεν υβρει; καί 
προσβολάς! Ουφ! τέλος πάντων άνέπνεεν, ελεύθερος καί ά- 
πηλλαγμένο;- τό αίτιολογικόν μέρο; τής άποφάσεω; τού δ ι
καστηρίου ητο περιφανή; άναγνώρισις τή ; τιμιότητάς του. 
Ίΐδύναντο νά άναγνώσωσι τήν Ε φ ημερ ίδα  τώ ν  δ ικ α σ τ η 
ρ ίω ν . Λαμπρά, έκείνα τά  επειδή! Τό δικαστήριο·/ τώ  άπέ- 
δωκε δικαιοσύνην.

Ά λ λ ’ δταν έσκέπτετο δτι ήμποροΰσε, μέ μίαν κακοτυ- 
χίαν, νά μένη ΰπδ τά κτύπημα τελεσιδίκου άποφάσεω;, 
έφριττε·/ ώ ; ό κατάδικος ΰπό τήν κοπίδα τού δημίου.

Έν τα ΐ; ώραις τής αϋπνία; καί τής μονώσεως, έκεϊ κάτω 
έσχε τόν καιρόν νά ρεμβάση έπί τού βίου τόν όποιον έστε- 
ρήθη, έπί τής τελευταίας φρικτής περιπετεία;. Λ: περιπε-

τεια ι! αρκετά; είχε δοκιμάσει. Έτελείωσεν. "Εβλεπε καθαρά 
δτι τό ονειροπολεί·/ εί; συμφορά; μόνον οδηγεί, καί μάλιστα 
τό άνειροπολεϊν, ώ ; αύτό; ονειροπολεί. Πτωχός Δόν Κισσώτος 
τού ιδανικού, ραπισμένος ΰπό τών πτερύγιον τού ανεμομύ
λου του, έπανήοχετο οϊκοι συντετριμμένος καί περιαλγής 
κατά βάθος, παρά τά μειδιάμα-ά του.

"Λ! έν διαστήματι έ'ξ μηνών έρημώσεως είχε μάθει πλειό- 
τερα ό άδολος γέρων παρ’ δσα θά τόν έδίδασκον έτη καί 
έτη. Έγίνωσκε τό βάθος, τήν άξίαν, καί τήν ματαιότητα 
τών χιμαιρών. Έγνώριζε τούς ανθρώπους! Μάλιστα, μάλι
στα, τού; έγνώριζεν ήδη! Καί άφού σήμερα ήθελαν πράγ 
ματα αληθινά, έγγικτικά, καί ζ ω ν τ α ν ά ,  καλά, θά ίδοΰν, 
θά έβλεπαν!

Θά κάμιο άπ’ αύτά φοβερόν μυθιστόρημα, έλεγε·/ ό Φερώ, 
σείων τήν κεφαλήν. Καί άφού τό έδοκίμασα, θέλω νά τό γρά
ψω. Μάλιστα, θά τό γράψωΓΛ. μά1... Δεν θέλουν πλέον φαν
τασίαν: Καλά! Θά ίδοΰν τ ί έστί παρατήρησες! Καί αλήθεια! 
Θά στάζη, αίμα! Οά κραυγάζη! Διότι μέ τήν σάρκα μου Οά 
κάμω τό βιβλίο/ μου. Καί τ ί βιβλίο! Θά τό ίδοΰν, Οά τό 
ίδοΰν!

Καί ¿λίγον κατ’ όλίγον, ετέθη όντω; έπί τό έργο·/. ’Έπα- 
σχε συμ,φόρησιν, κύπτων έπί τοΰ χάρτου τήν θερμήν 
κεφαλήν του. Έςετελει μετά γενναία; έρμης άναλόγως πρός 
τήν ηλικίαν του τήν μαθητείαν νέου είδους φιλολογικού- 
δχι πλέον κόπται κομών, σκαιοί μεξικανοί, άκατάπαύστοι 
κυνηγοί, πειραταί, χρυσοθήραι, περιτριμματα τών οδών, 
δχι· έγραφε·/ ήρεμα — καί ήδη ό τίτλος έδήλου ολόκληρον 
κόσμον θλίψεων καί κακουχιών. — Έ πί λευκής σελίδος μέ 
χονδρού; χαρακτήρας είχε χαράξει τά  έξής:
Τ ίμ ι ο ς  ” δ ν θ η ω π ν ς ,  Ι σ τ ο ρ ί α  ‘Ί Ί τ ζ η θ ί ν τ ο ς .

Μετά τό ιδανικόν όνειρό·/ του, ό γηραιός μυθιστοριογράφος 
κεκλεισμένος έντός τοΰ οίκίσκου του, κατείχετο πλέον ΰπ’  
άλλου ονείρου, τραχέως ονείρου πραγματικότητος.

'II Λ·.·/όρα άνησύχει ολίγον βλέπουσα τόν πατε’ρα εργαζό
μενον. Παρετήρει κόπωσίν τινα ένεκείνω. Μή τολμ,ώσα νά τοΰ 
τό είπη, τόν ικέτευε νά έγκαταλίπη τήν βαρεία·/ εκείνην ερ
γασίαν, ές ής έπαθαίνετο, καί έπασχε συμφορήσεις. Ά λ λ ’ ή 
εργασία εκείνη ήτον ή εύδαιμονία τοΰ μανιώδους εργάτου, 
καί ή κόρη εδίσταζε νά τόν στέρηση, τοιαύτης χαράς.

Τοΰ ώμιλοΰσεν ενίοτε περί Ί ’ενέ, καί έγίνωσκεν όποιαν 
άφωσίωσιν είχεν προσενέγκει πρός αφωσίωσίντου ό Κ. Δέ 
Σα ντε ναι. Ά λλά  πριν τοΰ όμολογήση τήν απόλυτον ίσχύν, 
τήν όποιαν ό πρίγγιψ είχε λάβει επ’ αύτής, ή Δινόρα ήθελε 
νά έπιτύχ·/, παρ' αύτοΰ τοΰ Ί ’ενέ τήυ άδειαν τής έκμυστη- 
ρεύσεως. Καί έν τή άπολύτω ειλικρίνεια της έβιάζετο, διά 
μιά; ομολογίας, νά έξέλθη, θέσεω; τήν οποίαν εϋρισκεν ένοχον 
καί ήτις ήδη τήν κατήσχονεν, άφού ήτο ήναγκασμενη νά 
τήν άποκρύπτη.

’Ενόσω έπάλαιε μόνη, είχε νομίσει ή νέα κόρη δτι ήδύ- 
νατο ενώπιον τής συνείδήσεώς της νά φέρη τής πτώσεως αυ
τής τήν ευθύνην. Καί έπειτα άπέβλεπεν εί; τόν 'Ρενέ μάλ
λον ως εις μνηστήρα ή co; εις εραστήν. Είχεν άνταλλάξει 
ένα έκ τών δρκον εκείνων οϊτινες συνδέουσι πρός τήν ζωήν 
δύο δ·/τα, ενώπιον τής τιμής ώς καί ενώπιον τού νόμου. 
Ούδ έσκέπτετο μάλιστα νά ΰπου.νήση ποτέ ε ί; εκείνον τήν 
ΰπόσχεσίν του. Δεσμώτου δντος τού Φερώ, έκείνη μόνον τόν 
Φερώ διενοεϊτο, καί δέν ήθελε νά πρόσθεση, εις τά ; θλίψεις 
τού πτιοχοϋ άνθαώπου τήν έκμυστήρευσιν τού έρωτος αυτού, 
ένοχου, ενόσω δέν έκηρύσσετο ένώπιον πάντων.

Είχε φυλάξει μέσα της ό’λην τήν οδυνηρά·/ καί ζαλίζουσαν 
δριμύτητα τοΰ μυστικού της. Άνήκεν εις τόν Ρενέ χωρίς
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*ανείς νά το γνωρίζγ;. 'II γρτ,ά Βικτορίνα δέν ή το c 
°ξυ<δερκής, καί όλως ήγνόει, πτωχή άπόστράτο; τη

’Λτο δ ι’ ό’λου 
νίς ζωής,

ρον σεβασμ,όν. *11 Δινόρα είχεν εως έδώ τήν συναίσθησιν ότι 
εϊνε άγαπνϊμένή,'καί όχι ξεπεσμένο γυναίκα.

’Λ λ λ ’ ήτον ήδνι καιρό; τά πάντα νά είπ-ρ. "Οταν I σιώπα 
πρό του πατρός, βλέπουσα εκείνον εις τό διαλεκτήριον τής 
φυλακής, ντο διότι άπέφευγε νά του προξενήστ, νέας αγωνίας· 
αλλά νά σιωπά πρό του Ψερώ, ελευθέρου πλέον, '/¡τον ώς νά 
τόν ήπάτα.

Ή  Λινόρα θά. όιμίλει.
"Επρεπε ¡/.όνον νά συγκατατεθή ό κύριος Αέ Σαντεναί, καί 

άπό τής απαλλαγής πού πατρός ττ.ς ό πρίγγιψ άπαξ ¡/.όνον 
ειχεν έπιεανή έν τή όδώ Βροσχάν πρός βραχεϊαν έπίσκεψιν, 
π  λ  ή ; η τετριμμένων καί σχεδόν στενόχωρων φιλοφρονήσεων. 
"Επειτα δεν άνεφάνν, πλέον, προφασιζόμ,ενος ταξεϊδι. *Μ Δι- 
νόρα τού ένραφεν εις Νορμανδίαν, καί ό Ρενε άπτ.ντα, ’ό έφαί- 
νετο ό'τι απάντα. Θά έπανήρχετο μετ’ ολίγον. Καί εκείνος 
επίσης, ελεγεν, άνυπομονούσε νά έπανίδφ «τόν ζωντανόν του 
έρωτα». Λί έπιστολαί ίσαν περικόμψως διπλωμένα’., άλλ’
ά’νευ χαρακτήρας, έζόχως κοιναί ! Έχρωματίζοντο ενίοτε υπό 
πνεύυ.ατος, άλλ’ ουδέποτε υπό καρδίας. Ί ΐσαν ή άντίΟεσις 
των επιστολών τής Δινόρας Ψερώ.

Πράγματι απούσιαζε ο Ρενέ. Άνεπαύετο μακράν τών Πα
ρισινών αιθουσών. Μόλις επανελθών, έσχε τήν ιδιοτροπίαν νά 
έπανίδνι τήν Δινόραν. Άλν,θινά τήν ήγάπα άκόμν,. Συγκατε- 
τέθτ, νά έπιδειχθτ. μετ’ αυτού, νά άφ·/,σγ, νά τήν παρουσίασή 
ει’ς τόν κόσμον καί κατά συνέπειαν, ώς φέρει τις ήρτν,μένον■ . . .  . . . .  ι \ . I I

τέρας ! . . .  Πατήρ έξερχόμενο; τών φυλακών ! Ό  πρίγγιψ 
έφθασε μέχρι τού νά λυπν,θΫι σχεδόν καί διά τό ελάχιστο·/ 
διάβτν.α, ό'περ έ/.αμεν υπέρ αυτού, καί δέν άφινε τόν Ψερώ 
εις τό κελλί του. Πολύ θά τον ωφελούσε.

1
τού
πάντησ ι:
όνειρον τής ,, , ,.
ειλικοινείας. ΙΙώς ή Λινόρα ήδύνατο νά στοχασθή ότι Οά έλάμ.- 
βανε σύζυγόν του, αφού εκαλείτο Βωμαρτελ Λέ Σαντεναί, τγ,ν

νος. Δέν άνεμενε τή ν  σκλγράν σαφήνειαν το ιαύτγς ά π α ντή - 
σεως. Έ στοχ ά ζετο , ό τ ι, τού πατρός αυτής όντος αθώου, άνα- 
κγ.ρυχθέντος,’ πρόκΥ.ρυ-χΟέντος αθώου, ήδύναντο νά νυμφευθώσι 
τή ν  θυγατέρα του ’·

υβριστικόν συγχρόνως. Άόρι 
άπό τού μονυέλου του έπέτεινεν έτι τήν σατανικήν εκφρασιν 
τού μειδιάματός του.

*11 Δινόρα ένόμισεν ό'τι εΰρίσκ.ετο ενώπιον άλλου ανθρώπου, 
Δέν άνεγνώρισε ποσώς τόν ποίγγιπα.
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