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ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ 

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ

Προς τους κ. κ. Γυμνααιάρχας.

Ό ενταύθα «Φιλολογικός Σύλλογος Παρνασσός» πρός άλ- 
λαις κοινωφελέσιν έργασίαις αύτον ύπέρ. της ένισχύσεως της 
εθνικής παίδεύσεως και της τών γραμμάτων προαγωγής και 
διαδόσεως ηρξατο από ένός ηδη έτονς έκδίδων και άξιον 
λόγον μηνιαϊον περιοδικόν φιλολογικόν και έν γένει επιστη
μονικόν σύγγραμμα ύπό τό όνομα ϋαρναβσάς. Έκ τών άχρι 
τονδε έκδοθέντων τευχών αύτον και έκ τών ύστερων κατα
δεικνύεται Α χρησιμότης τον. Έπιθνμονντες νά παράσχωμεν 
τόν δυνατόν ήμϊν ύποστήριξιν εις τό προκείμενον κοινωφελές 
έργον, σννιστώμεν ύμιν τε και τοϊς παρ’ ύμΐν κ. κ. καθηγη- 
ταϊς αύτό, ϊνα γένωνται όσοι άν προαιρώνται συνδρομηταΐ 
αύτοϋ, όπως διά τούτον ένισχνθη ή έκδοσις αύτον.

’Εν Άδήναις, τη 8 ’Οκτωβρίου 1877. '

, ’() *Τπούργος
Θ. Π. ΔΗΛΙΓΙΑΝΝΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ 

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ

Προς τους κ. κ Γυρ,νασι,άρχας καί Σχολάρχας.

Και όίλλοθεν και έκ της ύπ' αριθ. 651 έγκυκλίου τον καθ’ ημάς 
υπουργείου, τή 8 'Οκτωβρίου 1817 έκδοθε'ισης, γνωρίζετε ότι ό εν
ταύθα «Φιλολογικός Σύλλογος Παρνασσός» έκδίδει χάριν της κοινής 
ώφελείας, συμφώνως δέ και πρός την αποστολήν αύτον, περιοδικόν 
σύγγραμμα, φερώνυμον τοϋ Συλλόγου. Έν τούτω καταχωρίζονται 
λόγου άζιαι διατριβαί, και ποικίλων γνώσεων πάροχοι σημειώσεις, 
έργα λογιών. Έπιθυμοϋντες χάριν της έκ της έκδόσεως αύτοϋ ωφέ
λειας να ένισχυθή κατά τό δυνατόν αύτό, έθεωρήσαμεν ότι'"συμβάλ
λεται ίκαγώς είς τούτο ή έν αύτώ καταχώρισις διατριβών καί ση
μειώσεων αρχαιολογικών ανακαλύψεων, περί λειψάνων αρχαίων ηθών 
και έθίμων σωζομένων αύτουσίως ή και κατά τύπον καί παραλλαγάς 
έν ταΐς νϋν συνηθείαις του ιδιωτικού και κοινωνικού βίου, περί λέ- 
ζεων και όρων έν τή διαλέκτω τοϋ κοινού λαού διατηρούμενων έν 
τύπω παροιμιών ή άζιωμάτών. Ή διά περιοδικού διακοίνωσις τοιού- 
των άντικειμένων παρέχει αφορμήν άλλως και τοΐς λογίοις είς πε
ραιτέρω έρεύνας και έζιχνιάσεις τών φυλετικών σχέσεων τών διαφό
ρων κοινοτήτων και τοΰ έθνικοΰ βίου, σώζει δέ ταΰτα έκ τού έζαφα- 
νισμοϋ, είς όν ό χρόνος καί ή όσημέραι έπισυμβαίνουσα μετατροπή 
τής βιώσειύς τά. καταδικάζει.

Οί προαιρούμενοι ίνα και οΰτω χρήσιμον τήν φιλομουσιαν και ικα
νότητα αύτών καταστήσωσι θέλονσι στέλλει τά έκάστοτε είς γνώσιν 

ί αύτών περιερχόμενα όπωςδήποτε τοιαντα'ευρήματα κατ’ εύθεϊαν πρός 
ί τήν έπιστασίαν τής έκδόσεως τοΰ ούτωσί συσταινομένου περιοδικού 
L δ ΙΙαρνασβός.

Έν Άθήναις, τη 23 ’Ιουνίου 1880., .

Ό Έπουργοε
r Ν. ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΣ
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Είς τ,ην εκδοσιν τοΰ παρόντος περιοδικού συνεπιτηρεΐ και ειδική 
έπιτροπη^πιγκειμένη έκ τον προέδρου τον Σν-ΙΣόγου κ. Σιμόν Μπα- 

.■Ιάκου και των μεΛων κκ. Σπυρ.ΙΊ. Λάμπρον, Παναγιώτον Φερμπου, 
ΤιμοΛέοντος ΉΣιοπονΛου και Ιγνάτιόν Μοσχάκη.

ΩΔΗI
ΕΠΙ ΤΗ. ΕΙΚΟΣΙΠΕΝΤΑΕΤΗΡΙΔΙ

' ΤΟΎΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ
Έκ νέου εις τόν Παρνασσόν ■ 

άνέτειλε τό φως τό πάλαι.
Διά συμφύτων τών δασών 
ό χορός βαίνει τών Μουσών, 

και αί θεότητες αί άλλαι.

Πάλιν ακούονται αυλοί 
συμφάλλοντες μετ’ άηδόνων. 

Ί'ό πνεύμα ακτινοβολεί, 
κ’ή επιστήμη όμιλεϊ .

μετά σιγήν πολλών αιώνων.

Όπότ’ έπήλθε καταιγίς 
άγρια, δουλικού χειμώνος, . .

νεκρόν παν σπέρμα κατά γης, 
πας καρπός έπεσε πνιγείς 

ύπό φυχράν στρωμνήν χιόνος.

Ώς δ’ έμειοίασε γλυκύ 
τό έαρ τών χρυσών έλπίδων, 

τό παν άνέθαλεν έκεΐ, 
καί τ’ όρος πάλιν κατοικεί 

ή έννεάς τών Πιερίδων.

Όπόσοι λάτραι τών Μουσών .
ή ένθεοι αύτών προφήται,

καί παρ’αύτόν τόν Ίλισσόν 
έχετ’ εδώ τόν Παρνασσόν. 

Προσέλθετε καί άναδήτε. .'ν·.··.·
■ ■ ,Λ. Ι*.
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Τήν ταχεΐαν πρόοδον τής 'Ελλάδος, έννοούμεν τήν ύλικήν, αδύνατον 
είναι ν’ άρνηθώσιν δσοι τουλάχιστον ετυχε προ τριών ή τεσσάρων Ό- '
λυμπιάδων νά ταξειδεύσωσιν εις Μεσολόγγι. Ούτε ν’ άποβή τις εις τήν 
ηρωικήν πόλιν ήτό τι εύκολον, ούτε τοΰ αποχαιρετισμού ή ήμερα ήδύνατο 
νά όρισθή ασφαλώς κατά τό δρομολόγιον τής τότε μοναδικής άτμοπλοϊ- 
κής εταιρίας. Μεταξύ τφ οντι τών πλοίων αυτής και τής ξηράς έμεσο- 
λάβει δίωρος θαλάσσιος δρόμος, επί λέμβου, προχωρούσης οι’ ώθήσεώς 
καλάμου, καθ’ ον περίπου τρόπον τά μονόξυλα τών αγρίων είς τά άβαθή 
ρεύματα τού νέου κόσμου. Καί ό μέν έξωθεν ερχόμενος ήτο τουλάχι
στον βέβαιος οτι κατά τό τέρμα τής λεμβοδρομίας θά εΰρισκε ξηράν νά 
πατήση, πολύ δμως μικροτέρα ήτο ή τού άναχωρούντος βεβαιότης άν '
έξερχόμενος τοΰ άκατίου ήθελεν έπιβή έπι ατμόπλοιου ή άποβιβασθή είς 
έρημόνησόν τίνα, έπώνυμον τού Άγ. Σώστου, άναμένων έπι άδηλον διά
στημα χρόνου τήν έμφάνισιν είς τον ορίζοντα τού «’Όθωνος», τής «"Υ- 
όρας» ή τής «Βασιλίσσης». Τοιοΰτό τι, δυστυχώς, έπεφύλαττεν είς εμέ. 
και τούς συμπλωτήράς μου ή άακή Μοίρα. Άναχωρήσαντες έκ Μεσο
λογγίου τήν τετάρτην μετά τό μεσονύκτιον φθινοπωρινής νυκτός βρο- |
χέρας καί παγετώδους, έπεσκοπήσαμεν μετά τρίωρον πλούν έρημον τό 
πέλαγος περί τον "Αγ. Σώστην, ούδ’ εΐχεν ό μονάκριβος τοΰ νησιδίου 
κάτοικος, άτμοπλοίκός πράκτωρ συγχρόνως καί καφεπώλης, ειδησιν τής 
«Βασιλίσσης» κάμμίαν. 'Όπως δέ τό άτμόπλουν, ούτω καί ό ήλιος έξη— 
κολούθει νά μένη αφανής, άναπάυόμενος ύπό παχύ έφάπλωμα μαύρων 
συννέφων, καίτοι άπό πολλού . είχε σημάνει ή ταχθεΐσα ύπό τών 
αστρονόμων ώρα τής έκτελέσεως τών φωτιστικών αυτού καθηκόντων. 
Πρώτην τότε φοράν αφού έπάτησα είς τήν Ελλάδα συνέβαινε νά πο
θήσω τάς ακτίνας έκείνας, τών οποίων τοσάκις είχον καταοασθή τήν άνη- 
λεή μονοτονίαν. Ημέραν ώς έκείνην μαύρην καί σκοτεινήν μίαν μόνον 
ήδυνάμην ν’ άνεύρω έν τή μνήμη μου, ήν διήλθον έν Άμβέρση τών Κάτω -
Χωρών, περιάγων κηρίον ύπό τάς κοσμόύσας τούς τοίχους τού κοιτώνός 
μου εικόνας τού Τενιέρου καί Βάν Όστάδ. Άλλ’ είς τον “Αγ. Σώστην ’ 
ούτε εικόνες ύπήρχον ούτε, πιθανώς, κηρία Αί ώραι διεδέχοντο άλλήλας 
άνιαρα’ι καί ατελεύτητοι, τήν δέ στενοχώριαν ημών ηύξανε προ πάντων 
τό άδηλον τού αριθμού τών δ'σάι άπέμενον ακόμη νά διανύσωμεν ριγούν- 
τες επί τοΰ ξηρόβράχου. Ή θέσις ημών ήτο ώς δυστυχούς καταδικασθέν- 
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τος ύπό σκληρού δικαστηρίου είς τήν ποινήν αορίστου αριθμού έτών πρόσ
καιρων δεσμών. I

Είς τοιαύτην εύρισκόμην περί τό εσπέρας ψυχής διάθεσίν ή μάλλον 
αδιαθεσίαν, δτε προσήλθεν ό 'Ροβινσών τής νήσου, ό πράκτωρ καφεπώ
λης, λέγων μοι μετά θαυμαστής αταραξίας : «Τό ατμόπλοιο δέ θά έλθη 
ώς-αδριον τό πρωί. Πού είναι τά ροΰχά σου νά σούστρώσω.» Τότε κατά 
πρώτον έδιδάχθην δτι είς τήν πτωχήν μας γλώσσαν είναι δισήμαντος 
ή λέξις ροΰχά \ δηλούσα καί στρώμα, έφόδιον ούχ ήττον τών ένδυμά- 
των απαραίτητον είς τόν περιηγούμενον τήν Ελλάδα. Πλήν τού δω- 

• ρεάν γλωσσικού μαθήματος άνέλαβεν ό καλός άνθρωπος. νά μοί προμη- 
θεύση δείπνου καί κοίτην αντί ταλήρου. Τό πρώτον συνίστατο ώς τά 
τού Ευαγγελίου, έκ ξηρού άρτου, δν μ’ έκαμε νά εύρω ήδύτατον ή πείνα, 

■και τηγανητού όψαρίου, τό όποιον καθίστα τελείως άκατάποτον δυσωδία 
έλλυχνίου άξιά νά παραβλήθή πρός τήν άποπνέουσαν έκ τών λόγων τού 
Ίσόκράτους. Ή οσμή τού ελληνικού ελαίου καί ή αηδία τών ισοκώλων, 
παρίσων και όμοιοτελέύτων τής Λτρόζ· Λημόηχον Παραινέσεως είναι 
αί άνιαρώταται αναμνήσεις τών σχολικών μου χρόνων. ’Αλλά πολύ μάλ
λον τού συμποσίου ήτο τό άναμένον υμάς ύπνωτήριον άξιον περιγραφής. 
Τό λεγόμενον πρακτορεΐον συνίστατο ολόκληρον έξ ενός μόνου ισογείου 
και ούχί μεγάλου θαλάμου, δπου έμελλον νά συγκοιμηθώσιν αδελφικώς 
οί έπίβάταΐ τής «Βασιλίσσης» ένδεκα τόν αριθμόν, ήτοι δύο έν φουστα- 
νέλλμ ακαδημαϊκοί πολΐται, έϊς καλόγηρος, δέσμιος ύπόδίκος αγόμενος 
είς Πάτρας ύπό δύο χωροφυλάκων, τρεις χωρικοί, ό γράφων καί γέρων 
τις ξένος περιηγητής. Είς τούτους προσετέθησαν μετ’ ολίγον δύο κλωβοί 
πλήρεις ορνίθων πρός προφύλαξιν αυτών άπό τής έπελθούσης βαγδαίας 
βροχής. Πάντα ταΰτα τά τε πτερωτά καί άπτερα δίποδα, ώς ώνόμαζεν ό 
Πλάτων τούς Ανθρώπους, έπρόκειτο. νά διέλθωσιν άτελεύτητον νύκτα 
φθινοπώρου εντός χώρου μή παρέχοντος ουδέ τό ήμισυ τού άπαραιτήτου 
πρός κανονικήν λειτουργίαν τών πνευμόνων άέρος. Πρός άκριβή έκτίμη- 
σιν τού ποιού τής Ατμόσφαιρας τού κοίτώνος πρέπει νά προστεθή εις 
τήν άδιάλειπτον άραίωσιν . τού οξυγόνου ή προϊούσα συμπύκνωσις άνα- 
θυμιάσεων όρνιθώνος, φαγωσίμων, καλογηρικής γούνας, τσαρουχίων, λυ
χνίας τρεφόμενης διά τού αυτού πιθανώς έλαίου, τό οποίον έχρησίμευσε 
προς τηγάν’.σμα τού δείπνου καί, προ πάντων, τής άπλώθείσης πρός 
ύπνον ποικίλής συλλογής ρούχων. 'Όσον καί αν ήμην κατάκοπος, ή ιδέα 
έξαπλώσεως έπι τών υπέρ έμοΰ έτόίμάσθέντων μοί έπροξένει άνατριχία-

1 Τήν τρίτην κάπως δυσέκφραστον τής λέξεως σημασίαν έτυχε νά μάθω βρα
δύτερου έν ΆΟήναις.
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σιν. Τοιαύτης κλίνης θά έπροτίμων το άκανθόπλεκτον στρώμ,α ερημίτου 
τής Σκήτης. Τήν αύτήν, ώς φαίνεται, αισθανόμενος προς Ά:ροΰχα αν
τιπάθειαν και ό ξένος συνοδοιπόρος μου έπροτίμησε.νά οιανυκτερεύση 
κάκεΐνος άντικρύ μου έπί καθίσματος, δσον το δυνατόν, πληαιέστερον τού 
παραθύρου. 'Υπό τοϋ αύτοϋ έλαυνόμενοι αισθήματος παρετηρήσαμέν άμ- 
φότεροι τά ωρολόγιά μας. ’’Άν καί είχε . νυχτώσει άπό. άμνημονεύτου 
χρόνου καί πάντες έκοιμώντο περ'ι ημάς, ή ώρα ήτο μόλις .όγδοη. ’Άλ
λαι λοιπόν εννέα έχώριζον ημάς άκόμη άπό τοΰ ήλιου τής έπιούσης, και 
ούτε ύπνου ύπήρχεν. ελπίς ούτε ήτο ή ,άνάγνωσις δυνατή εκ τής άνεπαρ- 
κείας τοΰ φωτισμού. Ώς μόνος δυνατός τρόπος καταναλώσεως τής ώρας 
άπέμενε νά θαυμάζωμεν άλλήλων τήν όψιν- τοΰ δέ άντικρύ μου καθη- 
μένου αί ψυτίδες και ή παρδαλή άσπροκίτρινος γενειάς δέν ήσαν βεβαίως 
αξιαι δεκαώρου θαυμασμού, ούδέ καν διεκρίνοντο έπ'ι άκρα κομψότητα 
τά δίπατα αύτοϋ μέχρι γόνατος υποδήματα ή τό έκ μαύρης πρόβειας 
κάλυμμα τής κεφαλής. Και ουτω δμως εύκολον ήτο νά διακρίνη τις έκ 
τής συμπεριφοράς αύτού και τής λευκότητος τών χειρών καί τού ύπο- 
καμίσου δτι δέν άνήκεν ό άνήρ εις τάς τάξεις τής πλειονοψηφίας.. Ώς 
πρόσθετος τούτου άπόδειξις ήδύνατο νά χρησιμεύση δτι, άντ'ι τοΰ τετριμ
μένου οδηγού τού Βαίδεκερ, ειχεν έπ'ι τών γονάτων του τό τελευταΐον 
πόνημα τού Μάξ Στίρνερ : «Τό έγώ ώς απόλυτον και ό κόσμος ως 
Ιόιότης avrov». Ό τίτλος τού βιβλίου καθίστα ευκολον; τήν >εδρεσιν; τής 
έθνικότητος τού άναγνώστου δστις, άφοΰ δέν ήτο γερμανός, ώς άπεδείκνυεν 
ή άνεπίληπτος προφορά τών δύο ή τριών λέξεων, τάς όποιας έτυχε νά 
έκστομίση γαλλιστί, ήτο ρώσσος βεβαίως κα'ι πιθανώτατα μηδενιστής. 
Τά βιβλία τφ όντι τών νεοεγελειανών φιλοσόφων κατήντησαν άπό ικανού 
ήδη χρόνου προϊόν έξαγόμενον άποκλείστικώς εις τήν Πετρούπολιν, καθ’ 
δν περίπου τρόπον ό οίνος τού Πόρτου είς τό Λονδΐνον. Τήν δέ υποψίαν 
μηδενισμού έδικαίωνεν ή προτίμησις τού φοβερού έργου τοϋ Στίρνερ, τού 
άναλαβόντος ν’άποδείξη έπιστημονικώς φάντασμα πάσαν θρησκείαν, φε
νάκην τήν ηθικήν, όνειρον τήν δικαιοσύνην, ηλιθιότητα τήν πίστιν είς 
τήν πρόοδόν τού πολιτισμού κα'ι παντοκράτορα τού κόσμου δυνάστην τό 
«’Απόλυτον έγώ,» ήτοι τον άκρατον και άπεριόριστον έγωϊσμόν. Ή πε
ριέργεια; μεθ’ ής παρετήρουν αύτόν και τό βιβλίον του, δέν διεφυγε τήν 
προσοχήν τοϋ ξένου, δστις θέσας τόν δάκτυλον έπ'ι τόμου τού Λεοπάρδη, 
τόν όποιον έτυχε νά κρατώ, μοί είπε μειδίών ; «.Le V0tre ne vaut 
guere mieuX», ήτοι «τό· ίδικόν,σου δέν είναι πολύ καλλίτερου». ;'Η 
έξομοίωσις τοΰ Λεοπάρδη πρός τόν ού μόνον άπαισιόδοξον, άλλά κα'ι 
άπαίσιον Στίρνερ ήτο βεβαίως δεκτική συζητήσεως, ή. δέ δρεξις ημών 
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πρός τοιαύτην μεγάλη, άφ? ετέρου δμως άπέβαινεν άπό στιγμής είς στιγ
μήν. έπιτακτικωτέρα ή άνάγκη εισπνοής κάπως άμιγεστέρου άέρος.' Άλλ’ 
ή βροχή έξηκολούθει νά καταπίπτη ποταμηδόν, ώστε εύρισκόμεθα προ 
τού φοβερού διλήμματος τής άσφυξίας ή τού πνιγμού. Έπί πέντε δλας 
ώρας διήρκεσεν ή αγωνία έκείνη, μέχρις ου έφάνη ήμΐν δτι διεκρίναμεν 
διά τοϋ παραθύρου. άσθενές τι καί παροδικόν σελάγισμα, άκτΐνα ίσως 
σελήνης διακόψασαν τό βαθύ σκότος. Ή μετ’ολίγον έπανάληψις τού 
φαινομένου και ό μετριότερος τού. ύδατος. κροταλισμός παρεΐχ.ον ήδη έλ- 
πίδα. τινά.δυνατής εξόδου., Κατορθώσαντες νά ύπερπηδήσωμεν τούς κοι- 
μωμένους ημών, συντρόφους, έξήλθομεν άδιστάκτως. . .

Ούδέποτε πιστεύω έτυχεν άνθρωπος νά ροφήση άέρα μεθ’ δσης ημείς 
άπληστίας, πλήν ίσως τού προφήτου ’Ιωνά, δτε έξήλθε τής κοιλίας τοΰ 
κήτους. Ή σελήνη είχε κρυβή καί πάλιν καί ή βροχή έξηκολούθει κατ’ 
άραιάς σταγόνας, άλλ’ εύτυχώς ύπήρχεν έκεΐ .που πλησίον μικρόν τι κοί
λωμα ύπό έξέχοντα βράχον, δπου κατεφύγομεν συμμαζευθέντες έπί βελέν- 
τζας, ήν έπρονόησε νά παραλάβη έξερχόμενος ό σύντροφός μου. Τό προ 
ημών θέαμα ήτο άληθώς έξαίσιον, αν κα’ι δέν έβλέπομεν σχεδόν τίποτε, 
ούτε ούρανόν ούτε θάλασσαν ούδέ ξηράν. Πάντα ταύτα συνεχέοντο είς 
άμορφον χάος, άλλάσσον χροιάν άκαταπαύστως κατά τήν πυκνότητα τής 
νεφέλης,ήτις έσκίαζε τόν δίσκον τής πανσελήνου. Οί λεγόμενοι τεχνοκρίται 
πολλάς έμελάνωσαν σελίδας πρός άπόδειξιν δτι τό γυμνόν παντός σχήματος 
χρώμα δέν δύναται νά μεταδώση τήν ίδέαν τού κάλλους, άλλ’ είς έμέ 
ούδέν ούδέποτε άλλο θέαμα έπροξένησεν δσην έντύπωσιν. ή άδιάλειπτος 
και άκαριαία μετάβασις τού. άνέιδέου έκείνου όγκου άπό τού χρώματος 
τής πίσσης είς τό τής τέφρας, τού μολύβδου, τού ίου, τής ώχρας ή τού 
χαλκού. Είς τό θάμβος τού οφθαλμού πρέπει νά προστεθή τό άναδιδό- 
μενον έκ τής θαλάσσης άρωμα ιωδίου όντως μεθυστικόν. Τούτου δμως 
αποτέλεσμα ήτο νά μέ κρημνίση άπο.τόμως άπό τής ύπερνεφέλου ποιή- 
σεως είς τό βάραθρον τής πεζότητός, ένθυμίζον με τά γαϊδουροπόδαρα 
τοΰ Φαλήρου καί δτι ήμην σχεδόν νήστις άπό τής προτεραίας. Ό ρώσ
σος ειχεν εύτυχώς είς τήν οδοιπορικήν του πήραν ·δίπυρά τινα τής .’Οδησ
σού, τά όποια έμοιράσαμεν αδελφικώς ώς κα'ι τό περιεχόμενον φιαλιδίου 
κονιά. Εύχαριστών διά τό φιλοφρόνημα έθεώρησα επίκαιρον νά ψελλίσω 
δικαιολογίαν τινά ύπέρ τής καταστάσεως τής πατρίδος μου, τής έκθετού- 
σης τούς επισκεπτομένους αύτήν ξένους, είς δείπνα, ξηρού άρτου καί χει- 
^-ερινάς έν υπαίθοφ δίανυκτερεύσεις, άλλ’ άδικον θά ήτο νά λησμονηθή 
Οτι προ ήμίσεως μόνον αίώνος, άπαλλαγεΐσα βαρβάρου ζυγού, μόλις εισ
έρχεται είς τό στάδιον τού πολιτισμού. Τήν τοιαύτην, παράταξιν τών
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στερεοτύπων νεοελληνικών άπολογημάτων διέκοψεν εκείνος άποτόμως 
διά τοΰ έξης άπιστεύτου αποφθέγματος: «Μυριάκις προτιμότέρόν είναι 
νά μείνη ή Ελλάς απολίτιστος είς πάντας τούς αιώνας ή νά γνωρίση τά 
άσυγκρίτως ανώτερα τών πλεονεκτημάτων βάσανα τοϋ λεγομένου πολι
τισμού. Θέλεις άπόδειξιν δτι έχω δίκαιον; ’Ενώ σύ κ* έγώ πεινώμεν, 
κρυόνομεν, άγρυπνοΰμεν, βήχομεν και πταρνιζόμεθα έπί ύγροΰ βράχου, οί 
άξεστοι συμπατριώταί σου, τούς οποίους έχεις ίσως τήν βλακείαν νά οί- 
κτείρης, κατόρθωσαν ύπδ τούς αυτούς ορούς νά δειπνήσωσι μετ’ δρέξεως 
καί νά κοιμηθώσι μακαρίως. Πρόοδος τοϋ πολιτισμού κάί’αύξησις τής 
ανθρώπινης κακοπαθείας είναι τά ακριβέστατα τών συνωνύμων».

Τόν έπειτα πρός ερμηνείαν τοϋ ανωτέρω άφορισμοϋ μεταξύ ημών διά
λογον προτιμώ νά συνοψίσω είς μονόλογον τοϋ σλάβου φιλοσόφου, πι- 
στεύων δτι παρέχω έκδούλευσιν είς τόν αναγνώστην, μη άναμιγνύων τάς 
ίδικάς μου κοινοτοπίας είς τήν ίκανώς πρωτότυπον αύτοϋ περί πολι
τισμού θεωρίαν. .

«Δέν είμαι, είπεν, ως έπίστευσες, μηδενιστής, αλλά φιλήσυχος και 
ακίνδυνος καθηγητής τών φυσικών επιστημών, έλθών είς τήν 'Ελλάδα 
πρός συλλογήν τών δυσευρέτων αλλαχού Καράβων τού Άδώνιδός. Έκ τής 
τριακονταετούς ήδη τής φύσεως μελέτης έπείσθην άδιστάκτως, οτι τό 
ποσόν κακοπαθέίας, τό όποιον επιφυλάσσει ή Μοίρα’είς πάντα τά πλά
σματα, είναι πανταχοΰ καί πάντοτε ακριβώς άνάλογον τοϋ ό'γκου καί τής 
τελειότητος τοΰ νευρικοΰ αύτών συστήματος. Ούδ’ ύπάρχει λόγος τις 
έξαιρέσεως τοΰ ανθρώπου από τοΰ γενικού κανόνος. Παν λοιπόν τό δυ- 
νάμενον οπωσδήποτε νά συντελέση είς τήν έπικράτησιν τών νεύρων και 
ιδίως τοΰ Εγκεφάλου θεωρώ ως ζημίαν, τής οποίας κατ’ ούδένα τρόπον ·δύ- 
ναται νά θεωρηθώσιν ως επαρκής άντιστάθμησις αί απολαύσεις αί προ- 
ερχόμεναι έκ τής προόδου τής επιστήμης, τής τέχνης και τού'πολιτι
σμού. Ούδ’: είναι αύται διά τόν ακριβώς εξέτάζοντα τά πράγματα ύπό 
ούδεμίαν έποψιν μεγάλαι. ’Άν σήμερον, χάρις είς τάς τελειοτέρας γεωρ- 
γικάς μεθόδους καί τήν ταχυτέραν συγκοινωνίαν πρός τούς τόπους τής 
παραγωγής σπανιώτερόν δεκατίζει τούς λαούς τής Έύρώπης ή πριν άνά 
δεκαετίαν κατά μέσον δρον έπισκήπτουσα τελεία έλλειψις άρτου, ό αρι
θμός άφ’ ετέρου τών άνεπαρκώς τρεφομένων καί διηνεκώς πεινώντων 
ηΰξησεν έπαισθητώς, ούδέ δύναται νά παύση συναυξάνων μετά τού πλη
θυσμού, αφού ό μέν έκ τής τελειοποιήσεως τής αγρονομίας πολυπλα- 
σιασμός τών προϊόντων έχει βεβαίως δριά τινα ανυπέρβλητα, ή δέ αύ- 
ξησις τού πληθυσμού ούδέν άλλο δριον πλήν τής πείνης. Ή ’Αγγλία 
είναι βεβαίως ύπο γεωργικήν καί οικονομικήν έποψιν ή πρώτη τής γής 
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χώρα, άλλά καί έν ούδεμία άλλη είναι ανώτερος ό άριθμός τών πεινών- 
των ή τών τρεφομένων αποκλειστικός διά γεωμήλων καί οινοπνεύματος. 
Τό τελευταΐον μάλιστα τούτο τείνει ν’ άντικαΐαστήση ή πρόοδος τού 
πολιτισμού διά τού εύθηνοτέρου θεϊίκού αίθέρος. Ούδέ πιστεύω δτι δύ
ναται νά θεωρηθή ως επαρκές άντιζύγιον τής.τοιαύτής διαίτης τού λαού 
δτι πολύ ανώτερος τού άλλαχοΰ είναι έν ’Αγγλία ό άριθμός τών κατα
ναλωτών ανανάδων, χελωνών, Πόρτου καί σπαραγγίων. ’Άν σπανίζουσι 
ταύτα είς τήν άπολίτιστον Ανατολήν, ετι. σπανιώτεροι είναι εύτυχώς, 
οί στερούμενοι επαρκούς πρός χορτασμόν τεμαχίου λευκού ή μέλανος 
άρτου. Ούδέ κατεδικάσθησαν ακόμη οί Άνατολΐται νά καταπίνωσι βόύ- 
τυρον έκ μαργαρίνης, γάλα έξ δρυζοκόνεως, οίνον έξ έρυθροξύλου, καφέν 
έκ ξηρών σύκων, τυρόν έξ άμύλού, σοκολάταν έκ βαζελίνης καί δσα άλλα 
έφεύρεν εύθηνά δηλητήρια ή παράλληλος πρόοδος τής χημείας καί τής 
άσυνειδησίας \

Τόν ισχυρισμόν δτι ηυξησεν εν συνόλφ είς τάς πολίτισμένας χώρας ό μέ
σος δρος τής εύζωίας τού λαού, διαψεύδει ή καθ’έκάστήν άπειλητικωτέ- 
ρα κατά τού κοινωνικού καθεστώτος έξέγερσις τών άκτήμόνων. Καί άλη- 
θεύον δέ άν ύποτεθή δτι αιτία τής δυσαρέσκειας είναι ή αύξησις ούχί 
τών στερήσεων, άλλά τών απαιτήσεων τής έργατικής τάξεως, δύσκολον 
πάλιν είναι ν ά μή άποδοθή τό κακόν είς τήν πρόοδον τού πολιτισμού, 
τήν δημοτικήν έκπαίδευσιν, τά εσπερινά αναγνώσματα, τάς πενταλέπτους 
έφημερίδας, τάς λαϊκάς βιβλιοθήκας καί δσα άλλα αύξάνοντα τόν έν τφ 
κόσμφ όγκον εγκεφάλου συναυξάνουσι μετ’ αύτοϋ κατ’ ακριβή αναλογίαν 
τήν άνθρωπίνην έύπάθείάν, ήτοι τήν άνθρωπίνην δυστυχίαν. Πώς δέ νά 
πιστεόσω είς χρήσιμόν τινα πρόοδον τής ιατρικής ή’τής λεγομένης δη
μοσίας υγιεινής, αφού αποδεδειγμένο»; είναι δτι ούδόλως μέν ήλαττώθη ό 
άριθμός τών ραχιτικών, τών κακοχύμων καί τών χοιραδικών, ένφ ό τών 
άναιμικών αύξάνει άπαύστως καί κάταπληκτικώς; Οί πάπποϊ ημών δέν 
είχον ακόμη δυναμόμετρά, έξ ών θά ήδυνάμεθά νά έκτιμήσωμεν μετά 
μαθηματικής άκριβέίας τόν βαθμόν τής καταπτώσεως τών ήμετέρων 
φ,υώνων, αλλ’εν έλλείψει δυναμομέτρων έχομεν-προχείρους έν τοΐς μου- 
σείοις πλούσιας : συλλογάς λογχών, πελέκεων, ξιφών καί ροπάλων, τά 
όποια ούδείς σημερινός βραχίων δύναται νά ύψώση. Άλλά καί χωρίς νά 
άνατρέξωμεν είς τόσον άπέχοντας χρόνους, αρκείπρός άπόδειξιν τού προϊ
όντος ημών έκφυλισμοϋ δτι υπερδϊπλάσιον ήτο έπί τοΰ πρώτου Ναπολέ-

1 Χάρις είς τον προοδεύσαντα πολιτισμόν τά ανωτέρω κατασκευάσματα πωλοϋ- 
«ιν ήδη έντος κομψών θηκών και αγγείων τα έπί τής όδοϋ Σταδίου πολυτελή 
παντοπωλεία. ' ■ '■
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οντος τό βάρος τοΰ στρατιωτικού όπλου, ένφ σήμερον εύρίσχ,ούσι βαρύ* 
τό τοΰΜαρτίνη καί τοΰ Σασεπώ τά άνθρωπάρια, .τά όποια συναγελάζει 
ή γενική στρατολογία, γέννημα καί αΰτη τής προόδου τοΰ πολιτισμού. 
Κατά τί, τέλος πάντων, δύνανται νά ύποτεθώσιν αύξήσαντες τό ποσόν 
τής ανθρώπινης ευδαιμονίας οί περιλάλητοι σιδηρόδρομοι, τηλέγραφοι 
καί ηλεκτρικοί φανοί, άφοΰ ούτε, είς τόπους ευτυχέστερους δύνανται νά μας 
μεταφέρωσιν, ούτε ειδήσεις νά μας μεταδώσωσι μάλλον παρηγόρους ή νά 
φωτίσωσιν όψεις εύθυμοτέρας ; Καί ταΰτα μέν είναι τά πολυύμνητα 
ύλικά δώρα τοΰ πολιτισμού, πολύ δέ μάλλον άδωρα τά ηθικά. Ούδ’ αύ- 
τός ό φανατικότατος τής προόδου πανηγυριστής θά έτόλμα: τφ.δντι νά 
ίσχυρισθή δτι ήλαττώθη τό ποσόν τής λυμαινομένης τόν κόσμον κακίας, 
αλλά μόνον δτι τό ποιόν αυτής μετεβλήθη. Έλάχιστον όμως είναι τό 
κέρδος αν έξήλειψεν ό τελειότερος οργανισμός τής χωροφυλακήςέκ τών 
δρέων τήν ληστείαν, άναγκάσας τούς πρώην έξ αυτής αποζώντας νά προ- 
τίμήσωσι τό άναπαυτικώτερον. έπάγγελμα κιβδηλοποιού, οηλητηριαστοΰ, 
πλαστογράφου, προαγωγοΰ ή ίδρυτοΰ ανωνύμου εταιρίας. Ή ζημία ζωής 
και χρημάτων, ήν έπροξένει ό επί τέλους άποθνήσκων έπ'ι τής λαιμο- 
τόμου ληστής, είναι άναξία παντός λόγου παραβαλλομένη πρός τήν κα
ταδίκην είς τήν πείναν ή τήν αυτοκτονίαν, ήν επιβάλλει σήμερον ό ουδέ
ποτε σχεδόν τιμωρούμενος τραπεζίτης είς ασυγκρίτως. ανωτερον αριθμόν 
θυμάτων. Είλικρινώς δέ σοι λέγω δτι προτιμώ νά σκιάζωμαι τούς λη- 
στάς έπ'ι τής λεωφόρου παρά νά μήν ειμ.αι βέβαιος οτι δεν είναι κατα
χραστής, δωρολήπτης, προδότης, συκοφάντης η σιμωνιακός, ό-τμημα- 
τάρχης, ό ταμίας, ό λοχαγός, ό .έμπορος, ό δημοσιογράφος ή ο ιερευς τών 
όποιων σφίγγω τήν χ.εΐρα έν αιθούση ή ασπάζομαι αυτήν εν εκκλησιφ».

Διακόψας ένταΰθα τόν λόγον, όπως επ ολίγον αναπαυθή καΐ,.ροφηση 
νέαν δόσιν ρακής, έξηκολούθησεν επειτα δια φωνής, τής οποίας αδύνατον 
μοι είναι νά λησμονήσω ή νά περιγράφω τήν άθυμίαν :

«Πάντα δσα μέχρι τοΰδε σε εΐπον είναι μικρά, ασήμαντα καί ανάξια 
παντός λόγου, παραβαλλόμενα προς άλλην τινα. ^μυριάκις φοβερωτεραν 
καί άναπόδραστον συνέπειαν τής. προόδου τής επιστήμης και τοΰ πολιτι
σμού. Αιά νά μ’ έννοήσης καλλίτερα,, σπεύδω πρός στιγμήν νά ύποθέσω 
δυνατήν καί μάλιστα προσεχή τήν πλήρωσιν πασών ανεξαιρέτως τών 
έπαγγελιών καί αυτών τών παραβολωτάτων ονείρων τών αίσιοδόξων. Πα- 
οαδέχομαι δτι ή πρόοδος τής χημείας κατόρθωσε ν’ άσφαλίση είς πάν- 
τας τροφήν έπα.ρκή καί έκλεκτοτάτην δτι κατωρθόθη ή έπιδιωκρμένη 
τελεία άντικατάστασις διά μηχανών τής εργασίας τών βραχιόνων καί 
απαλλαγή τής άνθρωπότητος άπό παντός βαναύσου κόπου· δτι εύρεν ή
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ιατρική αντίδοτο^ κατά πάσης άσθενείας ή καί κατόρθωσε νά έξαλείψη 
απο τής γής πάσαν νόσον καί μαλακίαν διά τής τελειοποιήσεως τής λε- 
γομενης νοσοφθοριας. Παραδέχομαι, 'αν θέλης, δτι δύνανται τά πολιτεύ
ματα, οι νομ.οι και αι διεθνείς σχεσεις νά κανονισθώσι κατά τύπον το- 
σοΰτον τέλειον, ώστε νά έκλειψη τό έγκλημα, ό πόλεμος καί πάν αδίκημα 
ως μή δυνάμενα νά προσπορίσωσιν ,ούδέν κέρδος καί μή έχοντα έκ τούτου 
λογον υπαρξεως κανένα. Αν γνωρίζης άλλο τι άξιον ευχής, είπέ το, δπως 
προσθέσω καί τοΰτο είς τό ιδανικόν άθροισμα πάσης ευδαιμονίας. Έγώ δέ 
τούτο μονον σοι λέγω, οτι αν κατωρθοΰντό ποτέ πάντα ταΰτα καί έπραγ- 
ματοποιεΐτο το ονέιρόν τοΰ χρυσοΰ αίώνος, τότε προ πάντων Άλήμωνον 
και τρις Αλήμωνον είς τούς ανθρώπους ! Ή ασφάλεια καί ή απαλλαγή 
απο τοΰ σωματικού μόχθού υπέρ τοΰ έπιουσίου άρτου θά παρεΐχον είς 
παντας ανεσιν πρός καλλιέργειαν τοΰ πνεύματος αυτών, 'Ο ό’γκος τής 
εγκεφαλικής μάζης ύπ’ ούδενός πλέον συνεχόμενος κωλύματος ή αντα
γωνισμού ήθελε προβαίνει αύξάνων άδιαλείπτως καί άπεριορίστως, ένφ ή 
ηδονή τοΰ καλοτρώγειν καί τοΰ μή σκάπτε ιν θά ήλαττοΰτο καθ’έκάστην 
καί θά -έξέλιπε μετ’ ολίγον τελείως. Πασίγνωστον τφ δντι καί άναμφί- 
σβήτητον είναι δτι ούχί καθ’ έαυτήν ή εύζωΐα, άλλά μόνον ή μετάβασις1 
εις ταύτην άπό καταστάσεώς δυστυχεστέρας είναι ηδονική, δπως καί ή 

- . μετάβασις άπό τής νόσου είς τήν υγείαν."Οσοι εΐχον πριν τό ευτύχημα
νά μεταβαίνωσι τό εσπέρας άπό τοΰ άγροΰ ή τοΰ εργοστασίου είς τό δεΐ- 
πνον καί τήν κλίνην των, καθ’ δν τρόπον ό βοΰς άπό τοΰ άροτρου είς τήν 
φάτνην, ώς εκείνος κοπιώντες βαρέως, τρώγοντες άπλήστως καί κοιμώ- 
μενοι άνευ ονείρων, θά ηύκαίρουν τότε νά έρωτήσωσι πώς έτυχε νά ευ-· 
ρέθώσιν έπϊ τοΰ κόσμου τούτου, τίς τοΰ βίου ό σκοπός καί τί πέραν τοΰ 
τάφου υπάρχει ; Είς τάς ερωτήσεις ταύτας μόνη θρησκεία δύνάται νά 
άπαντήση δι’ύποσχέσεως μακαριότητος άτελευτήτου, άλλ’ ή αδυσώπη
τος καί παντοκράτειρα τότε έπιστήμη ούδέν άλλο θά έχη ν’ άποκριθή 
παρά μόνον δτι δεν ήξέύρει άπολύτως τίποτε περί τούτων, προσθέτουσα 
μάλιστα μετά τίνος· ειρωνικής αυταρέσκειας, δτι τά ερωτήματα ταΰτα 
δέν είναι επιστημονικά ούδέ κάν λογικά, άλλ’ άποτελέσματα τής στρε- 
βλώσεως τής άνθρωπίνης διανοίας ύπό τοΰ χριστιανισμού. Τήν τοι- 
αύτην δμως στρέβλωσιν μόνον νά έλέεινολογή·, νά σκώπτη καί νά ύβρίζη, 
ούχί δμως καί νά Θεραπεύση δύνάται ή έπιστήμη. Άντίδοτον κατά 
τής απελπισίας ούδέν;άλλο ύπάρχει πλήν τής πίστεως ή τής άποκτη- 
νώσεως. Άμμφότερα δμως ταΰτα διώκει άνηλεώς καί' τείνει νά έ'ξο- 
ρίση άπό τού-κόσμουή πρόοδος τής επιστήμης καί τοΰ πολιτισμού. Πρός 
έκτίμησιν τοΰ έργου αύτής ύπόθεσε τήν ανθρωπότητα'ώς -συνοδίάν όδοί-

I; . ,.
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πόρων, πλανωμένων είς.έρημον της ’Αραβίας άπέραντον καί πυριφλεγή, 
τηκομένην ύπό δίψης φλογέρας και ούδέν άλλο εχουσαν στήριγμα έν τή 
άγωνιώδει πορείφ πλήν τής έλπίδος ’ άνευρέσεως ζωογόνου τίνος πηγής, 
ύπόθεσε δέ και τούς επιστήμονας ώς καλοθελητάς άγωνιζομένους να 
πείσωσι τούς συνοδοιπόρους των δτι μωρά είναι ή ελπίς αύτών, δτι φάν
τασμα είναι τό ύδωρ καί αύτή ή δίψα, των αποτέλεσμα πλάνης καί δια
στροφής. Εις τούς πιστεύοντας είς τήν αλήθειαν τοΰ τοιούτου κηρύγμα
τος ούδέν άλλο απομένει παρά νά κατακλιθώσιν έπ'ι τής άξένου άμμου, 
παραιτούμενοι τών μόχθων άσκοπου ήδη πορείας ρςαι άναμένοντες τόν 
θάνατον έν άκινητούση άπελπισίμ. Αύτό τοΰτο θέλει πράξει καί ή άνθρω- 
πότης, εύθύς ώς άποβή κτήμα κοινόν τό ύστατον κάί μόνον δυνατόν πόρι
σμα τής επιστήμης, δτι δηλ. μυριάκις εύτυχέστερος είναι ό βράχος τοϋ 
φυτού, τό φυτόν τοΰ ζφου κα’ι τοΰτο τοΰ ανθρώπου, καί. αυτή δέήανθρώ
πινη δυστυχία προβαίνει αύξάνουσα άπό τοΰ βρέφους μέχρι τοϋ πρεσβύ
του καί άπό τοϋ ηλιθίου μέχρι τοϋ μεγαλοφυούς άνδρός κατ’ ακριβή καί 
άπαράβατον πρός τήν διανοητικήν άνάπτυξιν αναλογίαν. Ότι τοιοϋτο 
είναι τό μοιραΐον τέρμα τής έξελίξεως τοΰ ανθρωπίνου πνεύματος φαί
νονται προιδόντες καί προειπόντες πάντες έν πάση χώρφ καί έποχή οί 
έγκύψαντες. είς βαθυτέραν τών δρων τής ύπάρξεως ημών μελέτην. “Οπως 
έκάστου ημών, ουτω καί της άνθρωπότητος έν γένει έλαττοϋται έφ’ δσον 
προβαίνει ή ηλικία ή ίκανότης νά αίσ,θ.ανθή.χαράν.,1Τήν περιλάλητ.ον τών 
αρχαίων έθνών αισιοδοξίαν βλέπομεν διηνεκώς φθίνουσαν καί έξατμιζο.- 
μένην άπό τών μυθικών μέχρι τών χρόνων τής πνευματικής αύτών 
ακμής. Άσυγκρίτως φαιδρότερος είναι ό Όμηρος , τοΰ Σοφοκλέους καί οί 
φιλόσοφοι τής ’Ιωνίας τοΰ Πλάτωνος, δπως καί ουτος τών νεοπλατωνι
κών- έτι δέ καταφανέστερος είναι παρά τοΐς Τνδοΐς ό κατακυλισμός άπό 
τής εύφροσύνης τών Βεδικών ύμνων είς τά μηδενίστικά πορίσματα τής 
σοφίας τοϋ Βούδα καί τοΰ Καπίλα. ’Αναπόδραστος τφ δντι αποβαίνει 
ή έναργεστέρα διάκρισις τοϋ τέρματος έφ’ .δσον πλησιάζομεν πρός 
τοΰτο. Άλλ’ άν .αδύνατον είναι νά δπισθοδρομήσωμεν ή καί νά στα-, 
ματήσωμεν, άκατανόητος καί πάλιν απομένει ή. έκ προθέσεως έπίσπευσις 
πρός την άβυσσον τής πορείας. Τούς σήμερον αποστόλους τής έπιστή- 
μης καί τής προόδου κλίνω νά όμοιώσω πρός ιατρούς, κατορθώσαντας 
ν’ άνεύρωσιν άλάνθαστόν τι φάρμακον, δι’ ού δύναταί τις τάχιστα νά 
γηράση, καί έπιβάλλόντας τήν χρήσιν αύτοϋ πρός απαλλαγήν άπό τών 
μειονεκτημάτων τής νεανικής, ήλικίας. Ή νεότης έν . τούτοις, ή άγνοια, 
ή, τελεία άπό πάσης σκέψεως περί τής τύχης ημών αποχή, ή άσκησις 
τών μυώνων καί ό είς τόν έλάχιστόν δρον περιορισμός, τής εργασίας τοϋ 

Τ
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εγκεφάλου είναι τά μόνα δυνάμενα νά μετριάσωσι τήν άχώριστον άπό 
τής ύπάρξεως δυστύχίαν. 'Ρίψε είς τήν θάλασσαν τόν Λεοπάρδην καί. 
μετ’, αύτοϋ πάντας τούς φιλοσόφους καί τούς ποιητάς, πλήν τοΰ Όμηρου, 
τοΰ Άνακρέοντος . καί τοϋ Θεοκρίτου- αντί, μεταφυσικών ή επιστημο
νικών φαντασμάτων κυνήγα, λαγωούς ή γυναίκας, τρέχε, ίππευε, κωπη- 
λάτει, φύτευε λάχανα ή σχίζε ξύλα, κόπιαζε σωματικώς καί άναπαύου 
πνευματίκώς, δπως , βραδύτερον έπέλθη ή ώρα, καθ’ ήν κατανοήσας τό 
άσκοπον του βίου καί τήν κενότητα πάσης έλπίδος, θά ποθήσης βαθύν 
καί άτελεύτητον ύπνον καί ώς έγώ θ’ άνακράξης, ώ Νιρβανά ! »

Ότε έ'παυσαν άντηχοΰντε.ς είς τά ώτά μου οί άπαίσιοι έκεΐνοι χρη
σμοί καί άνέτειλε μετ’ ολίγον φαιδρός ήλιος, φωτίζων πλήν τών άλλων 
τήν «Βασίλισσαν», έρχομένην νά σώση ήμας άπό τοΰ 'Αγίου Σώστου, 

‘ έπίστευσα. δτι άπηλλαττόμην άπό κακού ονείρου. Έκ τών συμβουλών τοΰ 
συνοδοιπόρου μου,δέν ήκολούθησα κάμμίαν, άλλ’.ούδέ δύναμαι, δυστυχώς, 
νά. βεβαιώσω δτι δέν-μετενόησα διά τοΰτο. Άνευρίσκων δέ μετά πάροδον 
δλης είκοσιπενταετίας τάς λησμονηθείσας ταύτας οδοιπορικός σημειώ
σεις άγομαι είς τόν πειρασμόν νά έρωτήσω, αν ή κατά τό διάστημα τοΰτο 
αναμφισβήτητος καί μεγάλη πρόοδος παρ’ ήμΐντοϋ πολιτισμού, τά τη
λεγραφικά δίκτυα, τά .τηλέφωνα, οί τροχιόδρομοι, οί ηλεκτρικοί λαμ
πτήρες, τά τεσσαράκοντα γυμ.νάσια, αί φδικαί λέσχαι, οί τρισχίλιοι 
τοϋ Πανεπιστημίου φοιτηταί, ή άκώλυτος λειτουργία τών κοίνοβουλευ- 

... τικών θεσμών, αί μεγαλόσχημοι εφημερίδες, ή άντικατάστασις τών λη- 
- στών διά χρηματιστών, τά εξακόσια χιλιόμετρα σιδηροδρόμων καί τά - 

ισάριθμα εκατομμύρια δημοσίου χρέους συνετέλεσ.αν κατά πολύ είς τό νά 
• καταστήσωσιν εύτυχεστέραν τής τότε τήν σημερινήν 'Ελλάδα. Τοΰτο 
ενδέχεται νά έξετάσώμεν έν προσέχει ημών μελέτη.

Ε. Λ.'Ι*οίδης.

ΕΛΛΗΝ ΘΑΛΑΣΣΟΠΟΡΟΣ

“Ημην άκόμη μαθητής τών κατωτέρων τάξεων τοΰ Λυκείου, δτε κατά 
τό μάθημα τής Γεωγραφίας ό διδάσκαλος, διακρινόμενος διά τήν. εν
θουσιώδη φιλοπατρίαν του, έγείρων τόν delxtqr^ δηλαδή τό λεπτόν 
^αβδίον, δπερ έχρησίμευεν είς ένδειξιν τών διαφόρων σημείων τοΰ. γεω
γραφικού πίνακος, άμα δέ καί ώς πρόχειρον όργανον τιμωρίας τών άτα- 
κτούντων—πρός τόν μέγαν άγγλικόν χάρτην καί επιθέτων τήν άκραν 
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αύτοϋ είς μέρος τι παρά τά δυτικά παράλια της βορείου ’Αμερικής,
ένθα έσημειούντο διά πάχέων γραμμάτων αγγλιστί αί λέξεις : Straight
of Juan de Fuca, μάς έλεγε' πάντοτε με επίσημον φωνήν : «Μή νο- 

--- Λ.Λ.............................................. ί... ......’..... 'Τ:___ ' mμίσετε δτι αύτδς ο Ζούάν δέ Φούκα εινε κανένας Ισπανός. Τόν πορθμόν
αυτόν άνεκάλυψεν εις συμπολίτης σας, ό ’Ιωάννης Φωκάς καί οί Ευρω
παίοι παρεμόρφωσ'αν κατ’ αυτόν τόν τρόπον τό όνομά του έξ άγνοιας».
Καί τό όμμα τού ‘ άγαθοΰ διδασκάλου ήστραπτεν έκ λάμψέως έθνικής 
ύπερηφανείας, ημείς δέ οί μικροί ένεο’ι καί κεχηνότες προσεπαθούμεν 
ν’ άνυψώσωμεν τάς κέφαλάς ύπεράνω τοϋ έπιμήκους μαθητικού άναλο- 
γίου διά νά παρατηρήσωμεν κάλλιον τό άπομεμακρυσμένον έζεΐνο ση
μείο ν τής υδρογείου σφαίρας, δπου προ τριών αιώνων εις τολμηρός συμ
πατριώτης μας ήδυνήθη νά φθάση πρώτος, παλαιών μέ τ’ άτελή τότε
μέσα τής ναυτιλίας κατά τής οργής αγνώστων καί άξενων θαλασσών 
καί ηύτύχησε ν’ άποδώση τό ίδιον αύτοϋ όνομα εις μίαν γωνίαν τής γης
καθώς ό Μαγελλάνος καί Βέριγγ καί ή χορεία τών λοιπών ένδοξων θα
λασσοπόρων, συγχρόνων αύτοϋ ή μεταγενεστέρων.

Έκτοτε οσάκις κατά τύχην άντίκρυζε χάρτην γεωγραφικόν τό βλέμμα 
μου κατά προτίμησιν έφέρετο πρός τά βορειοδυτικά μέρη τοΰ. δυτικού 
ημισφαιρίου και άνεζήτει τόν σύτόθι σημειούμενον στενόν πόρον, τον κεί
μενον μεταξύ τής νήσου τού Βαγκόύβερ καί- τής αμερικανικής ηπείρου, 
τό παρά τό σημεΐον τούτο δέ άναγραφόμενον έστω και παραμεμορφωμέ- 
νον όνομα τοϋ Έλληνος ναυτικού μοί ένεποίει αείποτε εύχάριστον εν- 
τύπωσιν. ’Αντίθετον όμως έπροξενεΐτο έν έμοί αίσθημα οσάκις, παράτη- 
ρών είς γεωγραφικούς χάρτας ελληνικούς, συνήντων τό όνομα τού “Ελ- 
ληνος Φωκά στερεοτύπως παρηλλαγμένον ύπό τήν ίσπανοφανή αύτοϋ 
μορφήν έθλιβόμην διά την έ'πιάρατοΰσαν περί αύτοϋ άγνοιαν, ήτίς δέν 
έπέ,τρεπε ν’άποδόθή ή όψιαιτάτη και νομιμωτάτη αδτη τιμή πρός τήν 
μνήμην του παρά τών συμπατριωτών του, καί άνελογιζόμην μετά δυσ
φορίας δτι οί ξένοι λαοί μεγαλοποιούσιν έξ έθνικής φιλαυτίας τήν δόξαν 
τών έστω καί μετρίως είς τι στάδιον διαπρεψάντων ομοεθνών των, ένφ 
ήμεΐς πολλών έκ τών άξίων μνήμης καί τιμής ήμετέρων άγνοοΰμεν καί 
αύτό το όνομα. Διά τοΰτο, δτε πρό τίνος χρόνου βλέπων τούς κατά τά 
άλλα άξιολόγους νεώτάτους γεωγραφικούς χάρτας, οδς χάριν τής μαθη- 
τιώσης νεολαίας έφιλοπόνησε καί έξέδωκεν άρτίως τό άριστον τών παρ’ 
ήμΐν έκδοτικών καταστημάτων, συνήντησα καί πάλιν διεστραμμένων καί 
άγνώριστον ύπό τήν ξενικήν αύτοϋ μορφήν τό όνομα τού ήμετέρου θα
λασσοπόρου, έθεώρησα καθήκον μου νά καταστήσω αύτδν δι’ όλίγων 
βιογραφίκών ειδήσεων γνωστότερον είς τό ελληνικόν δημόσιον, δπως με- 

ΕΛΛΗΝ ΘΑΛΑΣΣΟΠΟΡΟΣ 17

τριασθή τουλάχιστον ή πρός τήν μνήμην αύτοϋ άκούσιος αϋτη ασέβεια.
• ■■ ■ . .·/ ■ ..·.......■.;■■■ -■ ■ ·, >.* . 5

¥ *
Δυστυχώς αί έρευναί μου πρός περισυλλογήν έκτενεστέρων βιογραφι- 

κών πληροφοριών δέν έκαρποφόρησαν ένεκα τής παντελούς έλλείψεως πη
γών. Τά βιογραφικά λεξικά λίαν ·,συνοπτικά’ς· άναφέρουσι . περί αύτοϋ ει
δήσεις, τά βιβλία δέ τά περί · ‘αύτοϋ διά μακρών πρ’αγμάτ>ευθέντα, οίον 
τά τού Eyries \ τού Fleuried τού Purchas, έν φ περιελήφθη καί ή 
έκθεσις τού ταξειδίου του·, · Λαλαιά ι-καί μή έν. χρήσει όντα, δέν ύπάρ- 
χουσιν είς τάς ήμετέρας βίβλιοθήκας. Διά τούτο : κατ’ ανάγκην, τάς ση
μειώσεις θ’ άρυσθώ έκ τού συγγράμματος τού Ανθίμου Μαζαράκη, ίε- 
ρεως καί διδασκάλου τού έν Βενετία Φλαγγινιανού Φροντίστηρίου:/Λο- 
γρα^ρίαι των Ινόόζων άντρων- τής νήσου ΚτφαΛΛηνίας. Είς το περι- 
σπρυοαστον τούτο πόνημα, έκδόθέν έν Βενετία έν έτει· 1843 καί· τυχόν 
τής έξαιρετικής τιμής τού νάμεταφρασθή ίταλιστΐ ύπό τού κλεινού Θω- 
μασαίου, ό φιλόπατρις συγγραφεύς περιέλαβε' τούς βίους τού Φωκά, τοϋ 
Κωνσταντίνου Γεράκη, χρημασίσαντος άντιβασιλέωςέν Σιάμ: καταίτό».ΤΖ' 
αιώνα (περί ού καί ημείς έν άλλή πραγματείφ θέλομεν είδικώς διαλάβει), 
τού περιφήμου Μαρίνου Χάρβούρη, μηχανικού έν τή αυλή Αικατερίνης 
τής Β , τού Μιχαήλ Φραντζή) οιδάξαντος έν τφ έν Λισσαβώνι Πανεάίΐ- 
στημίφ ώς καθηγήτ'ού, χρηματίσαντος δέ καί διδασκάλου τοΰ βασιλέώς 
τής Πορτογαλλίας Πέτρου, τού Σπυρίδωνος Λούζη; ύπηρετήσοίντος στρα- 
τιωτικώςκαί διπλωματίκώς ύπό τον Μέγάν Φρειδερίκον, τού Χωραφά, 
τού Μελισσινοΰ, τού Λοβέρδου, στρατηγών έν Νεαπόλει, έν 'Ρωσσίφ'καί 
εν Γαλλίφ, τού μεγάλου ίεροκήρυκος Μηνιάτη καί πολλών άλλων έπι- 
φάνών συμπολιτών του, οιτιν'ες διαπρέψαντες είς ποικίλα στάδια καί τήν 
ελληνικήν των καταγωγήν έτίμησαν καί τήν . ιδιαιτέραν·· τω'ν· πατρίδα 
έκλέίσαν. ’Άλλως τε τό βιβλίον τούτο κατήντησε σήμερον σπάνιον καί 
ουσεύρετον,.εύχής έργον δέ θά ήτο -άν τή γ'ένναίςρ- χορηγίφ’ τέκνου τίνος 
τής εύάνδρου νήσου έκ τών παρασχόντων δείγματα τρανά·· φιλοπάτριδος 
ελευθεριότητος, άνετυπόΰτο, συμπληρούμενον διά. τής -προσθήκης τών 
βιογραφιών τών μετέπειτα καί μέχρι τών ημερών ημών διαπρεψάντων 
Κεφαλλήνων, δπως εύκταΐον έπίσης θά ήτο καί άλλοι νά έμιμούντο τό

1 To Voyages de decouvertes dans la partie septentrionale de l’ocean 
Pacifique (Paris, 1807) καί το Abrege de l’histoire generale des voyages 
(1820), ώς ύποθέτω. . .··.

* Ό Fleurieu βεβαίως θά άναφέρη τον Φωκαν έν τη εισαγωγή τοϋ συγγράμ
ματος του: Voya'ge autour du mond par Etienne^ priced^ d’uneintroduction 

‘historique, avec cartes et: figures (Paris, 1798—1800), διίτι‘τύιγενικώτερον 
«ΰτοϋ έργον Histoire Gdridrate· des navigations έμεινεν ανέκδοτον. . .

.tomos Μ*. Σεπτέμβριος 8
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παράδειγμα τοΰ εύπαιδεύτου κληρικού, καταρτίζοντες και δημοσιεύοντες 

- συλλογάς έπίμελώς-γεγραμμένων βιογραφιών τών επιφανών άνδρών 
της· ιδιαιτέρας;τωνπατρίδος, αΐτινες άποτελουσι πολύτιμον συμβολήν 
εις τήν καθόλου εθνικήν ημών ιστορίαν.

■ Κατά τον Μαζαράκην λοιπόν , συλλέζαντα τάς πληροφορίας του εκ τών 
οικογενειακών εγγράφων, ό· /Ιωάννης Φωκάς ήτο υιός τοΰ ’Ιακώβου καί 
εγγονος τοΰ/Εμμανουήλ Φωκά, γόνου τής ιστορικής βυζαντινής οικογέ
νειας φυγόντος μετά τήν άλωσιν έκ Κωνσταντινουπόλεως μετά τοΰ αδελ
φού άύΐόΰ Ανδρονίκου καί μεταβάντος πρώτον είς Πελοπόννησον.καί μετά 
ταΰτα εις Κεφαλληνίαν, έν φ ό ρηθείς αδελφός-του παρέμεινεν έν Πε- 
λοποννήσφ; γενάρχης γενόμενος τών αυτόθι καί ιδίως έν Μάνη Φωκάδων *.

* Τδ άρχικδν άνομα τής οικογένειας ταύτης. απερροφήθη: ύπδ τών επιπροσθέ
των, πατρωνυμικών,- κατά - τά περί το.ϋτο -έδιζόμενα. έν Λακωνία. Έκ τής οικο-

" γενείας ταύτης.·,έλκει.τδ , γένος ό .γνωστός πρ'ιτευτής ;κ. Κοσσονακος..
* Valerianos (Juan de Fuca, surnomme Apostolos) έν τή Nouvelle, Bio- 

grapliie G0n0rale. ”1δε κα'ι Larousse έν τή λέξει Fuca (Juan de) «dont le 
vrai nom dtait Apostoios Valerianos»

Ό ’Εμμανουήλ κατώκησεν είς'τό παρά τά νοτιοανατολικά παράλια 
τερπνόν διαμέρισμα τοΰ Έλειού πλησίον τής θέσεως Βαλεριάνον, οπού 
κεΐται νΰν καί: τό ομώνυμον χωρίον αυτόθι δ’ έγεννήθη περί τάς άρχάς 
τοΰ Ιζ’ αίώνος ό ’Ιωάννης, προσλαβών τότε και τό επώνυμ.ον Βαλε- 
ριάνός·,·: ως: διακριτικόν ίσως τοΰ ιδιαιτέρου του. οικογενειακού κλάδου, 
καθά ειθισται έν Κεφαλληνία παρά ταΐς πολυμελέσιν οίκογενείαις, καί 
ύπό τό· έπώνυμον τούτο άναφέρεται συνηθέστερον είς τά βιογραφικά 

-'λεξικά; Τό παρ.επώνυμον δέ Απόστολος, ύφ’ δ επίσης άναφέρεται μις 
αυτά 2, ήτο, ώς εύλόγώς · εικάζει, ό Μαζαρά.κης, τό δεύτερον μέρος τού 
κυρίου αυτού ονόματος· έκαλεΐτο δηλαδή ’Ιωάννης Απόστολος, προς 

:: διάκρισιν άπό τού ’Ιωάννης Βαπτιστής, ονόματος εύχρηστου τότε έν Κε
φαλληνία. Πεπροικισμένος διά νοημοσύνης έκτάκτου,. τολμηρός δέ καί ρι- 

. ψοκίνδυνος τόν χαρακτήρα, έπεδόθη νεώτατος είς τό ναυτικόν έπάγγελμα, 
.εις δ ανέκαθεν κατ’έξοχήν έπιδίδο.υσιν οί κάτοικοι τής νήσου, καί επειδή 
αί ίσπανικαί κτήσεις έφθαναν κατά τήν έποχήν εκείνην μέχρι τών .θα
λασσών μας καί συχνάκις κατέπλεον είς τάς νήσους πλοία ισπανικά, 

,:μετέβηΓδιά τίνος έξ αυτών είς Ισπανίαν. Συχνά κατ’ έκείνου.ς.τοΰς χρό
νους ήσαν τά ταξείδια άνά τόν ’Ωκεανόν μέχρι τών νεωστί άνακαλυ- 
φθεισών χωρών καί γενικός ό πυρετός τής έπισκέψεως τών θαυμάσιων 
έκείνων τόπων, περί ών τόσα έλέγοντο μυθώδη καί απίστευτα, ό δέ 
ήμέτερ'ος .ναυτικός χάρις είς τούς έπανειλημμένους αύτού πλούς τοιαύτην

f
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. απεκτησεν εμπειρίαν και τοιαύτας περί τήν ναυτικήγ γνώσεις, ώστε ή
ισπανική κυβέρνησις διώρισεν αυτόν πλοηγόν τής κατά τάς Δυτικάς 
Ινδίας θαλασσίου αυτής δυνάμεως. Έν τή θέσει ταύτή διετέλεσεν έπι 

τεσσαρακονταετίαν, οιαμένων δέ ώς έκ τοΰ έπαγγέλματός του είς τάς 
πλουσίας και προσοδοφόρους έκείνας χώρας, συνέλεξε περιουσίαν σημαν 
τζκιίν) συνισταμένην είς εξήκοντα χιλιάδας δουκάτων, κατά τό λέγειν 
του, μαρτυρία αυτού εινε οπωσοϋν ύποπτος, διότι είχε συμφέρον
νά έξογκώση τήν περιουσίαν του μετά τήν άπώλειάν της.,

Επεκρατει τότε η ακάθεκτος πάλη μεταξύ ’Αγγλίας κα'ι Ισπανίας, 
προερχόμενη εκ τής ασπόνοου προσωπικής έχθράς μεταξύ τών ηγεμόνων 
τών δύο χωρών, τής βασιλίσσης ’Ελισάβετ καί Φιλίππου· τού Β'.

’ Qi ατρόμητοι ναύται, οί καταναυμαχήσαντες τόν 'Aqttqror στό.Ίο?
τού αγέρωχου καί καχυπόπτου ίσπανού μονάρχου, τολμηροί άμα καί άπλη
στοι, έξ ημισείας ήρωες καί έξ ήμισείας πειραταί, ώς οί ημίθεοι τών μ.υ- 
θικών χρόνων, πρώτοι πρόδρομ.οι τού μ.έλλοντος μ,εγαλείου τού αγγλικού 
ναυτικού εμαστιζον καί έόήουν τάς είς τόν νέον κόσμον ίσπανικάς αποι
κίας καί συνελάμβανον τά έπανακάμπτοντα είς τήν Ευρώπην γρυσο- 
φορα πλοία. Εις τών ονομαστών τούτων πειρατών ήτο καί ό Κάβενδις, 
οστις, συλλαβών τον Φωκάν έπιστρέφοντα έκ τών Φιλιππινών νήσων; έλή- 
στευσε πάσαν αυτού τήν περιουσίαν. Ό Φωκάς ήτοιμάζετο νά μεταβή 

’ Μαοριτην έπι τή ελπίδι νά τύχη άποζημιώσεως παρά τής ίσπανι-
• κής κυβερνησεως, οτε ό άντιβασιλεύς τού Μεξικού καθυπέβαλεν αύτφ 

προτασιν, ήτις αρμόζουσα είς τόν τολμηρόν καί έπιχειρηματικόν χαρα
κτήρα τού Κεφαλλήνος ναυτικού, τόν έσαγήνευσε. Τούς εύρωπαίους δυ- 
νάστας τού νέου κόσμου κατείχε τότε τό πάθος καί ή άμιλλα τών ανα
καλύψεων άλλως τε ό χρυσός τής Περουβίας καί τοΰ Μεξικού, έξαντλού- 
μενος βαθμηοόν, δέν έπήρκει είς τήν πλεονεξίαν τών άπλήστων καστιλ- 
λιανών ευπατριοών, οιτινες διέσχιζον τόν άγριον ’Ωκεανόν χάριν πλουτι
σμού- πόθος λοιπόν φλογερός έξήπτε τούς πάντας πρός άνεύρεσιν νέων 
τόπων καί ή φαντασία των ώνειρεύετο δτι πρός τά βόρεια άνεξεοεύνητα 
είσέτι μέρη τής αμερικανικής ηπείρου έκειντο χώραι παρθένοι πλήρεις θη- 
σαυρών ανεκμεταλλεύτων. Άφ’ ετέρου τό ζήτημα τής εύχερεστέρας συγ
κοινωνίας άπησχόλει πάντων τά πνεύματα. Ό περίπλους τής ’Αμερικής 
οια τοΰ πορθμού τού Μαγελλάνου ήτο μακρός, έπίπονος. καί κινδυνωδέ- 
στατος και ανεζητεΐτο οδός συντομωτέρα, συνδέουσα τόν ’Ατλαντικόν μετά 
τοΰ Ειρηνικού Ωκεανού, διευκολύνουσα δέ καί συντέμνόυσά-~τήν μ.εταξύ 
τών αμερικανικών κτήσεων καί τών ανατολικών ’Ινδιών συγκοινωνίαν. Ό 
Βαλβόας καί ό Κορτέζ εΐχον εις μάτην αναζητήσει τήν' τοιαύτην' όδόν·
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έπεκρριτει δμως άμυδρά τις και συγκεχυμένη ειδησις περί τής ύπάρξεως 
πορθμού τίνος λεγομένου τοϋ Άνιάν, άνακαλυφθέντος ύπό τοΰ πορτογαλ- 
λου θαλασσοπόρου. Κορτερεάλ, δστις προ ενός περίπου αίώνος παραπλευ- 
σας τά βορειοανατολικά παράλια τής ’Αμερικής, κα'ι φθάσας μέχρι τοΰ 
στενοΰ τοΰ λεγομένου νύν τοΰ Ούδσωνος, έξέλαβεν αύτό ώς τήν ανάζητου- 
μένην δίοδον, άλλ’ άπολεσθεΐς κατά τήν είς. Πορτογαλλίαν επιστροφήν 
του, δέν έπρόφθασε νά δώση σαφεστέρας εξηγήσεις κα'ι πληροφορίας περί 
τής άν.ακαλόψεώς του. Τήν άνεύρεσιν τοϋ περιφήμου τούτου στενοΰ, περί 
ού ικανός έγένετο λόγος μεταξύ τών γεωγράφων τών επομένων δύο εκα
τονταετηρίδων, άνέθηκεν ό Άντιβασιλεύς είς τόν ήμέτερον συμπατριώ
την, δστις προθύμως άνέλαβε τό επιχείρημα και έξέπλευσέ μετά τριών 
πλοίων. Ή πρώτη απόπειρα άπέτυχε, διότι οι ναΰταΐ, πτοηθέντες έκ τών 
φοβερών θυελλών τών αγνώστων έκείνων μερών τοΰ Ώκεανοΰ και στα- 
σιάσαντες, τδν ήνάγκασαν νά δπισθοχωρήση. Ό γενναίος "Ελλην δμως 
δέν άπεθαρρύνθη και λαβών δευτέραν έντολήν παρά τοΰ Άντιβασιλέως 
έξέπλεοσεγ έκ τοΰ λιμένος Άκαπούλκου τό 1592 μετά δύο πλοίων φε- 
ρόντων ίκανώτερον κα’ι εύπεισθέτερον πλήρωμά καί διευθυνόμενος πρός 
βορράν ςφθασε μεταξύ τής 47 και 48 μοίρας βορείου πλάτους, δπου πα- 
ρατηρήσάς άγνωστον πόρον, είσήλθε θαρραλέως έντός αύτοϋ και έπλευ- 
σεν έπ'ι είκοσι ημέρας. Ό πόρος ούτος ήτο άνίσου πλάτους κα'ι έγκα- 
τεσπαρμένος άπό διαφόρους μικράς νήσους. Τό πλάτος τής εισόδου ύπε- 
λόγησε τριάκοντα μέχρι τεσσαράκοντα λευγών,, παρετήρησε δέ δτι τό 
άκρωτήριον, είς δ. άπέληγε τό βόρειον τοΰ στομίου μέρος, ήτο λίαν υψη
λόν καί άπόκρημνον. Ό Φωκάς άπέβη πολλάκις είς τήν ξηράν, ήτις έφάνη 
αύτφ -λίαν εύφςρος καί πλουσία κα'ι δπου συνήντησεν αγρίους κατοίκους 
ένδεδυμένους δέρματα ζψων, άφοΰ δέ προχωρήσας έπίστευσεν δτι ο πόρος 
ήγε τφ δντι είς τδν. Ατλαντικόν Ωκεανόν καί δτι άνεκάλυψε’ τό περι- 
βόητον καί περιζήτητον στενόν τοΰ. Άνιάν, έπέστρεψε διά τής αύτής 
όδοΰ τό μέν δπως άναγγείλη τό ταχύτερον είς τόν Αντιβασιλέα την με- 
γάλην .αύτοϋ άνακάλυψιν, τό δέ διότι έφοβεΐτο τάς επιθέσεις τών άγριων, 
καθ’ ών .δέν είχε δυνάμεις έπαρκεΐς πρός άντίστασιν.

Άλλ* ό τολμηρός θαλασσοπόρος δέν έλαβε τήν προσδοκωμένην γεν- 
ναίαν αμοιβήν. Οί Ισπανοί, οΐτινες έδειξαν τοιαύτην άχαριστίαν πρός 
τόν Κολόμβον, δέν ήδύναντο βεβαίως νά φανώσι δικαιότεροι πρός τόν 
Φωκάν. Διό άφοΰ έπ'ι διετίαν έμεινεν είς Μεξικόν, έμπαιζόμενος δι απα
τηλών υποσχέσεων ύπό τοΰ Άντιβασιλέως, μετεβη τέλος εις -Μαδρίτην 
έλπίζων δτι ή ισπανική αύλή καί ή κεντρική κυβερνησις, αναγνωρίζουσα 
τάς προγενεστέρας πολυετείς υπηρεσίας του κα'ι τας προσφάτους οια τής 

άνακαλύψεώς του εκδουλεύσεις, θά ήμειβον αύτόν γενναίως. Άλλά κα'ι 
έν τή· μητροπόλει τήν αύτήν συνήντησεν άδιαφορίαν καί άχαριστίαν καί 
άφοΰ έπ'ι άρκετόν διάστημα έπλανήθη διά κενών ύποσχέσεων, άπεφάσισε, 
προβεβηκώς ήδη τήν ηλικίαν, νά έπανακάμψη είς τήν-γενέθλιον γήν δπως 
περάνη αύτόθι έν άναπαύσει τόν βίον. Διερχόμενος δμως έκ Φλωρεντίας, 
έσχετίσθη μετά τίνος Άγγλου όνόματι Δούγλα, μεθ’ού μετέβη είς 
Βενετίαν, αύτόθι δέ διά μέσου τοΰ Δούγλα έγνώρισε 'τόν Μιχαήλ 
Λόκ*1, έτερον Άγγλον χρηματίσαντα πρόξενον είς < Συρίαν καί, ευρι
σκόμενόν κατ’ έκείνην τήν εποχήν έν Βενετίφ δι’ ύποθέσεις του. '

Συνδεθε'ις ,διά.- στενής φιλίας μετά τοΰ Λόκ ό ήμέτερος θαλασσοπόρος 
άνεκοίνωσεν αύτφ έν πάση λεπτομερείς τά τοΰ ταξειδίου.,καί τής άνα
καλύψεώς του, βαρέως δέ φέρων τήν πρός αύτόν άστοργον συμπεριφοράν 
τών Ισπανών καί δικαίως μνησικακών, προέτεινε τφ Λόκ,.νά ένεργήση 
παρά,τή κυβερνήσει του δπως.άνατεθή αύτφ άποστολή καί τφ χορηγη-
θώσι τά μέσα διά νά όδηγήση τούς -Άγγλους είς τάς άνακαλυφθείαας νέας 
πλούσιας χώρας και καταστήσει αύτούς κυρίους τής σημαντικής έκείνης 
διόδου.. Τά .αιτήματα τοΰ Φωκά ήσαν μετριώτατα, διότι έζήτει, μ^νον 8ν 
πλοΐον τεσσαράκοντα τόννων και έν άλλο μικρότερον, ύπισχνεΐτο δέ δι’ 
αύτών νά διαβή άπό τοΰ ενός ώκεανοΰ είς τόν άλλον έν διαστήματι τριά
κοντα ημερών. .Η Αγγλία τήν εποχήν εκείνην-ύπό ^τά σκήπτρα τής 
περινουστάτης και θ-έκτιδος ’Ελισάβετ διετέλει έν όργασμφ .προόδου, 
έζυμοΰτο δέ τότε έν αύτή ή ιδέα τής.έν άμίλλη πρός τήν 'Ισπανίαν κα- 
τακτήσεως μακρυνών ύπερωκεανείων-χωρών. Διό ό Λόκ μετά χαράς 
άπεδέχθη τήν πρότασιν. καί έγραψε πάραυτα πρός τούς ύπουργούς τής 
βασιλίσσης, άνακοινών τάς προτάσεις τοΰ έλληνος θαλασσοπόρου και ζη.- 
τών εκατόν λίρας στερλίνας διά τήν δαπάνην τής μεταβάσεως τοΰ Φωκά 
είς Αγγλίαν,, δπως συνεννοηθή. άπ’ εύθείας μετά τής άγγλικής,αύλής.

Δυστυχώς ένεκα άλλων- διπλωματικών άνωμαλιών, .‘άπασχολουσών 
τότε τήν Αύλήν ταύτην, ή άπάντησις-έβράδυνε πολύ, καί ό Φω,κάς βα- 
ρυνθ.είς, άπήλθεν έκ Βενετίας είς τήν ιδιαιτέραν του πατρίδα μετά\πο- 
λυετή. άπουσίαν. Έκεΐθεν δμως δέ.ν έπαυσε-διατηρών .αλληλογραφίαν μετά 
τοϋ .φίλου του και έλπίζων δτι αί προτάσεις του? ήθελο.ν γείνει άποδεκτμί,

1 Έ.ν τή συντόμω βιογραφία τή ’ περιεχομένη ε’ις -το Dictionnaire du ΧΙ.Χ 
Siecle-τοϋ Larousse (έν λ,έξει ..Fuca),-.αναφέρεται ότι δ Φωκάς συνηντήδη..μετά 
τοϋ Λδκ έν Λήμνφ κατά τδ έτος 1596. ’Αγνοώ πόΟεν έλήφθη ή τοιαύτη πλη
ροφορία', άλλ’ επειδή φαίνεται άπίθανον ότι δ Φωκάς, έπιστρέφων έξ ’Αμερικής,'εύ- 
ρέθη είς· Λήμνον, ήκολούδησα "ώς πιθανωτέραν τήν έκδόσιν’τοϋ Μάζάρ’ά'κή, "όσάις 
άρυσθε'ις τάς πληροφορίας του έκ τών παλαιοτέρων βιογράφων τ?ΰ -Φώκά'-’καί'μετά 
επιστασίας βασανίσας' αύτάς, είνε μάλλον αξιόπιστος. .. τ-
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έτοιμος ήτο ό ακαταπόνητος άνήρ να επιχείρηση έν πρόβεβηκυία ήλικίφ 
νέους μακρυνούς καί κινδυνώδεις πλους εις απώτατα κα'ι άγνωστα πελάγη. 
Μόλις κατά τό 1602 ό Λόκ έλαβε τήν άπάντησιν τής αγγλικής αυλής 
καί διεκπεραιώσας έν τάχει τάς έν Βενετίφ ύποθέσεις του, άνεχώρησεν 
εις Κεφαλληνίαν όπως παραλάβη τόν Φωκάν και άπέλθωσιν όμόϋ είς ’Αγ
γλίαν πρός πραγ[ζ.ατοποίησιν τοϋ σχεδίου του. ’Αλλά φθάσας είς Ζάκυν
θον έπληροφορήθη δτι ό φίλος του, καταβληθείς ύπό τοϋ γήρατος καί τών 
κακουχιών, ήτο ετοιμοθάνατος, τφ δντι δέ μετ’ ολίγον έξεμέτοηΛ τό 
ζήν, εύτυχήσας τουλάχιστον νά κλείση τούς οφθαλμούς έν τφ μέσω τών 
φίλων καί τών οικείων του. Ό Λόκ τότε μετέβη είς Αγγλίαν καί εκεί 
έδημοσίευσε περιγραφήν τοΰ ταξειδίου καί τών ανακαλύψεων τοϋ Φωκά, 
άπομνήμονέύων δσα ούτος εΐχεν ανακοινώσει αύτφ. Ή δημοσίεύσις αύτη 
ώφέλησέ μέν άφ’ ενός τήν μνήμην τοϋ ήμετέρου θαλασσοτίόρόύ, διότι 
κατέστη δΓ αύτής γνωστή ή άνακάλυψίς του και διεσώθη παρά τοΐς με
ταγενεστέρου τό όνομά του, δπερ άλλως ήθελεν άπολεσθή ένεκα τής ζη- 
λότύπόυ έχεμυθείάς τής ισπανικής αυλής- δυστυχώς δμως τόσον ύπερ- 
βολικώς παρεσταθη ή άνακάλυψίς, τόσα μυθώδη και απίστευτα περιεΐχεν 
ή περιγραφή, ώστε έζημιώθη τά μέγιστα ή ύπόληψις τοϋ Φωκά, δτέ κα
τόπιν οί’ ακριβεστέρων έρευνών καθωρίσθησαν τά πράγματα. Ό Φω
κάς έν πρώτοις εΐχεν ύπόπέσει είς πλάνην έκλαβών δτι άνεκάλυψε τήν 
ζητουμένην δίοδον μεταξύ τών δύο ωκεανών, ένφ άνεύρε μόνον τόν πορ
θμόν τόν φέροντα τό όνομά του, τόν κείμενον μεταξύ τής νήσου Βαγ- 
κοΰβερ καί τής αμερικανικής ηπείρου. Έπλανήθη έπίσης κατά μίαν μοί
ραν καί ώς πρός τήν γεωγραφικήν θέσιν τοϋ πορθμού καί ώς πρός τό 
πλάτος αύτοϋ, άφοΰ τοΰτο δέν έχει κατά τό στόμιον έκτασιν τριάκοντα 
εως τεσσαράκοντα λευγών, αλλά μονον δώδεκα έως δεκατεσσάρων, κατά 
τάς γενομένας έν έτει 1788 παρατηρήσεις ύπό τοϋ επισκέφθέντος τά 
μέρη ταΰτα άγγλου πλοιάρχου Mears. Καί τά μέν λάθη ταΰτα, μέ 
δλην τήν αυστηρότητα, μεθ’ ής έξεφράσθη περί αυτών βραδύτερον ό Βαγ- 
κοϋβερ, δύνανται ν’ άποδοθώσιν είς τάς ατελείς γεωγραφικάς καί ναυτι
κός γνώσεις τής έποχής καθ’ ήν έξετέλέσε τό" ταξείδιόν ό Κεφαλλήν 
ναυτικός. ’Ανεξήγητος δμως θ’ άπέβάινέν ή διά τής μυθώδους περιγρα
φής τοϋ πλούτου τών χωρών, δς άνεκάλυψε, καί τών έπικεχυμένων δήθεν 
είς αύτάς άφθόνων θησαυρών χονδροειδής άπάτη τού κοινού, αν δέν ύπήρχον 
βάσιμοι δισταγμοί περί τής γνησιότητος τής δημοσίευθείσης ύπό τοϋ 
Λόκ εκθέσεώς του, καθά καί αύτός ό- προρρηθείς βιογράφος του Fleu- 
rieu εικότως παρετηρησεν. Ισως, ως εινε φυσικόν, ό Φωκάς παρέστη- 
σεν έπί τό ύπερβολικώτέρον τάς έκ τών άγνώστων έκείνων χωρών έντυ- 

$

πώσεις του, δπως κεντρίση διά μέσου τοΰ φίλου του τό ένδιαφέρον τών 
’Άγγλων καί έπιτύχη τήν ποθητήν άποστολήν, δι’ής ήλπιζε νά ίκα- 
νοποίήθή έκδικούμενος άμα καί κατά τών Ισπανών διά τήν πρός αύτόν 
άδικόν διαγωγήν των. Άλλ’δτε έδημοσιεύθη παρά τοΰ Λόκ ή έπ’όνό- 
ματί του διήγησις, ό Φωκάς δέν υπήρχε πλέον έν τοΐς ζώσιν, ώς δε λίαν 
δρθώς εικάζει ό Μαζαράκης, ό άγγλος φίλος· του σκοπίμως έμεγαλοποίησε 
τάς ύπερβόλικάς ταύτας περιγραφάς έκ λόγων φιλοπατρίας; δπως παρα- 
κινήση τούς συμπατριώτας του διά τής ιδέας τοϋ άμέσου ύλικοΰ κέρδους 
νά έπιοοθώσιν είς τήν έξερεύνησιν καί τήν κατάκτησιν τών άγνώστων 
τής γής χωρών, έργον, έξ ού ήρύοντο καί ίσχύν καί ευημερίαν κατ’εκεί
νους τούς χρόνους άλλοι λαοί, Ισπανοί, Πορτογάλλοι καί Όλλ-ανδοί.

Έν τούτοις ή δημοσίεύσις τοϋ Λόκ παρήγαγε μεγάλην αίσθησιν. Ό 
κατ’ έκείνην τήν εποχήν άκμάσας συγγραφεύς άγγλος Σαμουήλ Pur- 
chas περιέλαβε τό ταξείδιόν τοϋ Φωκά είς τήν τετράτομον αύτοϋ 
συλλογήν/ τήν ' δημοσιευθεΐσαν έν Λονδίνφ κατά τό 1625. Πολλοί δέ 
γεωγράφοι, και οί δνομαστί ύπό τοΰ Μαζαράκη άναφερόμενοι Delisle, 
Buache, Darymple, έσημε'ίωσαν είς τούς γεωγραφικούς χάρτας των τόν 
άνακαλυφθέντα πορθμόν, άποκαλέσαντες τό μέν στόμιον αύτοϋ πορθμον 
ΐοϋ Φωκά, τό δέ ενδότερον και εύρύτερον μέρος θάλασσαν τον Φωκά. 
ΙΙλήν αυτών έξετυπώθησαν καί πίνακες παριστάνοντες ιδιαιτέρως τάςγεί· 
νομένας παρά τοΰ Φωκά άνακαλύψεις, εις δέ τών πινάκων τούτων έκδο- 
θείς έν Βενετίφ έσώζετο μέχρίς έσχάτων έν Κεφαλληνία. είς τήν οικίαν 
ενός τών απογόνων του.

Άλλ’ όμως καί μετά τόν γενόμενον θόρυβον πολλοί ύπήρχόν οί άμ- 
φιβάλλοντες ού μόνον περί τής σημασίας τών ανακαλύψεων τοΰ'Φωκά, 
άλλά καί περί αύτής τής ύπάρξεως τών άνακαλυφθέντων παρ’ αύτοϋ μερών 
έδέησε- δέ νά παρέλθωσι δύο περίπου αιώνες έως δτου έξερευνηθώσι τε- 
λειότερον τά μέρη ταΰτα καί καθορισθή έπακριβώς ή σημασία τής ά'να- 
καλύψεως τοϋ Φωκά. Ή τιμή τής τοιαύτης έρεύνης άνήκει είς τούς άγ- 
γλους ναυτικούς. Πρώτος ό πλοίαρχος Mears, καθά προανέφερα, έπε- 
σκέφθη τό πολυθρύλητον αύτό στενόν καί διώρθωσέ τινας άνακριβείας, είς 
δς εΐχεν ύπόπέσει ό ήμέτερος θαλασσοπόρος. Μετ’"αύτον έπεσκέφθησαν 
καί άλλοι τά μέρη ταΰτα, έως δτου τό άγγλικόν ναυαρχεϊον άνέθηκεν έπι- 
σήμως τήν έξερεύνησιν είς τόν περιώνυμο; Βαγκοϋβερ, είδικώς συστήσαν 
είς αύτον νά έξετάση τό στενόν τοϋ Φωκά. Ό Βαγκοϋβερ, δστις εΐχεν 
ήδη συνοδεύσει τόν κλεινόν Κούκ κατά τό δεύτερον αύτοϋ καί τρίτον-τα- 
ξείδιον, άπήρε μετά δύο πλοίων καί πολλά παθών κατ’ άρχάς έκ τών 
νόσων καί τών τρικυμιών, ήδυνήθη τέλος κατά το έαρ τοΰ 1792 νά 
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έκπληρ.ώση τήν αποστολήν. Άνευρων τό π ερίφημο.ν. στενόν είσεχώρησεν 
εντός·. αύτοϋ, το διέπλευσε καί έξήλθεν ex τής έτέρας άκρας είς τόν Ει
ρηνικόνωκεανόν, έξακριβώσας οΰτω δτι ό πόρος αυτός άπεχώρ.ιζε μόνον 
τήν νήσον;.τήν φέρουσαν έκτοτε τό όνομά του άπό τής αμερικανικής ακτής 
καί καταδείξας φαντασιώδη τήν ΰπαρξίν εσωτερικής έν τήήπείρφ θα
λάσσης. Έπανακάμψας είς ’Αγγλίαν κατά τό αύτό έτος ’, ήσχολήθη αμέ
σως εις τήν σύνταξιν τοΰ ημερολογίου του, άλλα δεν έπρόφθασε ,νά.φέρη 
αύτό εις. πέρας, καθότι εξαντληθείς έκ των, πολλών τοΰ επιπόνου του 
ταξειδίου. κόπων έτελεύτησεν έν έτει 1798, τό δέ ήμερολόγιον αύτοϋ 
άπεπεράτωσε καί ,έξέδωκεν ό αδελφός του συνεργασθε’ις μετά του πλοιάρ
χου Πάτζετ ύπό τόν τίτλον : A voyage of the discovery to the 
North Pacific Ocean and round the World, έν Λονδίνφ εις τρεις 
τόμους μετ’ άτλαντος. Τό σύγγραμμα- τούτο,ρμετεφράσθη καί γαλλιστί 
ύπό τών Demeunier καί Morellet καί έξεδόθη έν ΙΙαρισίοις τό επό
μενον έτος 1799, ακολούθως δέ, καί ύπό τοΰ Henry.-έν έτει 1802.

Ό Βαγκοϋβερ έν πολλας έκάκισε καί δριμέως ήλεγξε τόν ήμέτερον 
θαλασσοπόρον διά τάς άνακριβείας του·- καί ώς πρός τινας μέν έξ αυτών 
αί επιτιμήσεις του είνε δίκαιαι· άλλ’ εις άλλα έπρεπε νά φανή επιεικέ
στερος, τοσούτφ μάλλον όσφ καί αύταί αί τών αύτοπ-τών γεωγράφων πα
ρατηρήσεις .καί μαρτυρίκι ύπόκεινται εις παραδόξους, αντιφάσεις καί άμ- 
φισβητήσεις. Οδτω τό -άκρωτήριον έκεΐνο τό βραχώδες, τό όποιον συνήν- 
τησεν ό Φωκάς κατά τό άντίπεραν μέρος τοΰ στομίου τοϋ φερωνύμου πορ
θμού του, .παρετήρησε.,καί περιέγραψεν ,άπαραλλάκτως καί ό ολίγον προ 
τοΰ Βαγκοϋβερ -. έπισκεφθείς. τό. στενόν πλοίαρχος . Mears· καί .δμως ό 
Βαγκ.θΰβερ·..αυτός, διαψεύδων, άμφοτέρους,,, λέγει δτι τό. άκρωτήριον αυτό 
έχει .σχήμα, κοινόν καί ομαλόν καί ουδόλως εφελκύει-'τήν προσοχήν διά 
τής-ίδιαζούσης αύτοϋ θέας. : .·■·........ « . ...... .... ............

Έν τούτοις ό Βαγκοϋβερ άφήκεν είς τόν έξερευνηθέντα παρ’ αύτοϋ 
πορθμόν τό όνοαα τοϋ Φωκά, σεβόμενος τά καθεστώτα. Άλλα φαίνεται 
δτι τινές τών νεωτέρων γεωγράφων το άπήλειψα,ν.. έκ τών χαρτών των, 
άφοΰ έκ τών: νεωτέρων*έρευνών...και . άνακαλύψεων έμειώθη .όπως δήποτε 
ή σημασία τοΰ ταξε.ιδίου τοΰ Έλληνος, έφ <ρ δικαίως. ό.Μαζαράκης έγρα-

1 Χάριν περιέργειας σημειώ ένταΰΟα ότι κατά τήν επιστροφήν του ταύτην & 
Βαγκοϋβερ, προσορμισθεΐς εις τήν νήσον τής 'Αγίας 'Ελένης, πάρετήρη'σε πρώτος 
τδ περίεργον φαινόμενον τής' κατά μίαν ημέραν διαφοράς τής άριθμήσεως τοΰ χρό
νου, τδ προερχόμενου έκ τής ημερησίου περιστροφής τής γήςέκ δυσμών προς άνα- 
τολάςί Είς τδ ήμερολόγιόν.του-αύτδς έσημείου τήν-6 Ιουλίου, ενώ οί«ν τή νήσω 
ήοίθμουν τήν 5 τοΰ αύτοϋ μηνδς κατά τήν ημέραν έκείνην.

Ι·
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φεν είς τήν βιογραφίαν αύτοϋ ς «Αί έπωνυμίαι τοΰ orerov του, Φωκά 
«καί τής θαλάσσης τον Φωκά έφυλάχθησαν εις τά μέρη ταΰτα, έοις δτου 
«ή συνήθης αδικία ή μάλλον είπεϊν κολακεία τών Γεωγράφων έκρινεν 
«άξιον νά τάς άφαιρέση. διά νά έπιθέση τά ονόματα μεταγενετέρων θα- 
«λασσοπόρών, οϊτινες ανήκουν εις ^πολυδύναμον έθνος. Ούτε φροντίζου- 
«σιν οί κύριοι Γεωγράφοι δτι οί μεταγενέστεροι-, έάν έκάμον άκριβεστ'έ- 
«ρας περιγραφάς, ώδηγήθησαν δμως άπό τάς κακουχίας καί κινδυνώδεις 
«έπιχειρήσεις τών πρώτων έφευρετών καί δτι διά τήν πρόοδον τοΰ φω- 
«τισμόΰ, είχον άφθονα τά μέσα τής θαλασσοπλοΐας;» Εύτυχώςοί άδι- 
κήσαντες τόν Φωκάν άποτελοΰσιν έξαίρεσιν; διότι ή πλείονότης τών 
γεωγράφων έσεβάσθη τήν μνήμην του καί πολλοί άγγλικοί χάρται καί 
αυτός ό 'τοΰ Hachette, νεώτατος γαλλικός άτλας, ό πέρυσιν έκδοθείς έν 
Παρισίοις, διετήρησαν είς τόν πορθμόν τό όνομα τοΰ Jean de Fuca.

*
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Αύταί είσιν αί ύπάρχουσαι περί τοΰ άνδρός τούτου ειδήσεις.· Βεβαίως 
δεν άποτελεΐται δι’ αύτών μεγάλη τις ίστορίκή μορφή, έκ τών έπισυ- 
ρουσών τόν θαυμασμόν καί τήν εύγνωμοσύνην τών έπιγενομένων γενεών 
δεν έξικνεΐται είς τήν περιωπήν του Χριστόφορου Κολόμβου ή τοΰ Βάσκου 
δέ Γάμα, άδιστάκτως δμως δύναται νά καταλεχθή είς, τήν έντιμον χο
ρείαν τών δευτερευόντων θαλασσοπόρων, έφ’ οϊς πολλά έθνη σεμνύνονται, 
τών γενναίων έκείνων άνδρών, οϊτινες μέ τάς τόσον όλίγας γνώσεις καί 
μέ'τά τόσον άτελή μέσα τής κατ’ έκεΐνον τόν καιρόν έπιστήμης, έπεχεί- 
ρουν τολμηρώς πλοΰς κινδυνώδεις καί είς παντοίας ύπεβάλλοντο στερήσεις 
καί κακουχίας δπως εύεργετήσωσι τούς συγχρόνους των διά τής άνακα- 
λύψεως αγνώστων χωρών, γενόμενοι άξιοι τής τιμής καί τοΰ σεβασμοΰ 
τής άνθρωπότητος. Έάν έπλανήθη, είνε συγγνωστός· μήπως καί: αύτός 
ό μέγας Γενουήνσιος δέν έπλανήθη, νομίσας δτι άνεκάλυψε τάς ’Ινδίας, ένώ 
άνεκάλυψε τήν Αμερικήν,—λόγος δι’ ών έκτοτε φέρουσι τό όνομα Δυ- 
τίκαί Ίνδίαι αί άνακαλυφθεΐσαι τότε νήσοι τής Αμερικής—καί δέν άπέ- 
θανϊν έν τή πλάνη.;. Καί έπι τή ύποθέσει- δέ δτι αυτός καί ούχί ό έκδούς 
καί δημοσιεύσας τήν διήγησίν του; εύθύνεται διά τά έν αυτή άνυπόστατα 
καί μυθώδη, πάλιν δέν πρέπει νά θεωρηθή διά τοΰτο Ασυγχώρητος, άφοΰ 
καί αύτός ό Μάρκος Πόλος \ ό μέγας περιηγητής τοΰ ΙΓ' αίώνος, πολλά

1 ’Επειδή άνέφερα τδ όνομα τοΰ ένδοξου περιηγητοϋ, σημειώ έντΛυθα έν πα- 
■ ρόδώ καί ότι καί αύτδς έΟεωρήΟη ύπό τινων ώς Έλλην καί δη Κεφαλλήν, κα·, 
λούμείσς Μαρκόποϋλος. «Ό Άδάμ Χριστιανός Γάσπαρης (λέγει έν'ύ'πόσήμέιώσει 
»εΐς τδν βίον τοΰ Φωκά ό Μαζαράκης), εις τήν εισαγωγήν τής πα’ρά τών άδελ·· 
»φών Καπετανάκη μεταφρασθςίσης γεωγραφίας του καί δ κό’ριος ’Ιωάννης Φιλήν 
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διηγήθη ανακριβή καί μυθώδη, χωρίς έν τούτοις νά ζημιωθώ ήνάδιαμ- 
φισβητηθη ή μεγάλη αύτοϋ αξία, Άλλ’δσον δήποτε έστω καί .άν μείωΟή 
ή σημασία τής άνακαλύψεως τοϋ Φωκά, τούτο, μενει πάντοτε αναμφισβη- 
τητο.ν, δτι άνεκάλυψε στρωτός εν μέρος τής γής άγνωστον, τδ όποιον παρά 
τάς έγερθείσας, μετέπειτα ^αντιρρήσεις, . εξακολουθεί. νά φέρη,καί.σήμε
ρον τδ όνομά του. Ό λόγος ούτος είνε αρκετές δπως ή μνήμη του τι- 
μάται μέν παρά τών ξένων, ιδιαιτέρως δέ καταστή αγαπητή παρ’ήμιν, 
διότι έξ αύτοϋ άποοεικνύεται δτι ή ήμετέρα πατρίς, καίπερ έν χρόνοις 
δουλείας,καί καταπτώσεως κα'ι ζόφου διατελοϋσα, άντεπροσωπεύθη ούχ 
ηττον ύφ’ ενός τών τέκνων, της κατά τήν εύγενή εκείνην άμιλλαν τών 
γεωγραφικών ανακαλύψεων, καί δέν υστέρησε,-καί κατά τήν έπωφελή ταύ
την σταδιοδρομίαν; δπως δέν ύστέρησεν, άλλά διεκρίθη,μάλιστα,είς.πάντα 
κλάδον τής ανθρώπινης -προόδου.

«Ή 'Ελλάς, λέγει εύγλώττως ό Μαζαράκης, ήτο είς τάς Ολιβεράς έπο- 
.»χάς της, όμοία τρόπον τινά μέ έν δένδρον,.τδ όποιον, άπδ ούρανόμ-ηκες, 
«άνθηφόρον καί ευθαλές,,κεΐται μεταξύ νέων άνδηρών, δένδρων,, κρημνι- 
«σμένον καί κατεσχισμένον άπδ δρμ,ητικούς ανεμοστροβίλους, δμως άπό- 
»τινα ρίζαν του άναφυτρώνει βλαστούς, πολύφυλλους., τών οποίων οι ευώ- 
»δεις καρποί μαρτυρούν τήν προτέραν άξίαν του- τοιουτοτρόπως, λέγω, 
«κα'ι ή ποτέ περικλεής- 'Ελλάς καί δεινοπαθοϋσα δέν έμεινεν ρπίσω άπδ 
»τά άκμάζοντα έδνη καί ώς πρδς τδ’ είδος τούτο τών γνώσεων, άλλ’ 
«ήμπορεΐ νά συγκαταριθμώ και αύτή μεταξύ τών ένδοξων ετερογενών 
«θαλασσοπόρων τδν Κεφαλλήνα Φωκάν, δντα τέκνον της γνήσιον».

Τήν άγάπην ταύτην. καί τδν σεβασμόν πρδς τήν μνήμην του καθήκον 
εχομεν νά έπιδείξωμεν πρώτιστον ημείς οί ομογενείς του, άποδίδοντες 
τήν δφειλομένην πρδς τδ όνομά του δικαιοσύνην. Οί παρ’ .ήμ.ΐν έκδόται 
τών γεωγραφικών πινάκων άς φροντίσωσιν είς νέαν έκδοσιν ,ν’.άντίκατα- 
στήσωσι τό ξενοφανές όνομα διά τού πραγματικού τού Έλληνος θαλασσο
πόρου, οί Έλληνες συγγραφείς γεωγραφιών άς περιλ.άβωσιν αύτδ είς τά 
.βιβλία των, οί δέ παραδίοοντες τό μάθημα τής Γεωγραφίας άς διοάσκωσι 

»μων'εις τά προλεγόμενα τών ύπομνημάτων τής ελληνικής έπαναστάσεως άνα- 
.«φέρουσιν ώς Κεφαλλήνα τον περιώνυμον περιηγητήν Μαρκόπςυλον ή Μάρκον 
«Πόλον, .διά-τόν όποιον καυχαται δικαίως ή Βενετία. Έπειδή όμως μέ; ολας τάς 
«μέχρι τοΰδε πολλάς έρεύνας μου, δέν έδυνήθην ν’ απαντήσω άλλας.περί τούτου 
«αποδείξεις, δι’ ων νά συμμερισθώμεν τούλάχιστον -μέ τούς Βένετους την δόξαν 
«τοϋ μεγάλου εκείνου άνδρός,· θέτω ώς πρώτον τον Φωκαν, υποσχόμενος ότι θέλω 
«εξακολουθήσει έπιμόνως τήν έ'ρευναν καί περί τοΰ Μαρκοπούλου·». φαίνεται όμως 
ότι. α!· ερευναι τοΰ φιλοπ,άτριδος συγγραφέως άπέβησαν άγονοι καί τό σκότος τών 
αιώνων καλύπτει τήν αλήθειαν τής καταγωγής τοΰ μεγάλου εξερευνητοΰ.
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τούς Έλληνας μαθητάς ότι μεταξύ τών θαλασσοπόρων τοΰ Ι<7 αίώνος 
υπήρξε, καί εις ομ,οεθνής των, οστις έτίμησε τήν πατρίδα του! συντελέσας 
εις την οιαδοσιν καί την προοδον τού πολιτισμ,ού, κα'ι ότι ό πορθμός έκεΐ- 
νος, ό φέρων τδ όνομα αυτού, είνε μία έπί πλέον άπόδειξις τής κατά πάν
τας τους αιώνας οιακρ,ιθείσης καί μεγαλουργησάσης ελληνικής ευφυΐας.

Χαραλάμπης ’Άννενος.

ΠΑΡΑ ΤΟ ΧΕΙΑΟΣ ΤΗΣ ΑΒΪΣΣΟΪ
ΔΙΑΛΟΓΗ

Διώαχθεΐσα το πρώτον άπό τής σκηνης τοϋ έν Άθήναΐβ 
Δημοτικού Θεάτρου τ'η 1 ΆπριΜου 1891.

ΠΡΟΣΩΠΑ

ΠΑΛΟΤΚΗΣ . ........................ Ε. Παντόπουίος
ΝΑΟΊ Μ....................................................Λαζαρίάης ,

ΊΊ σκηνή σύγχρονος έν Άθήναις.

ΣΚΗΝΗ Α'

Αίθουσα έν οϊκιρ.Λοφ Παλοΰκη «αράθυρον εχουσα κατ& τά βαθοςκαί
θΰρα-ς έκατέρωθεν τής σκηνής.

ΙΙΑΛΟΥΚΉΣ καί εϊτα ΝΑΟΥΜ
Π. (Εισερχόμενος έτοιμος όπως μεταβή είς τόν οίκον .τής νύμφης, άλλά. .φέρων 

τόν κοιτωνίτην καί χρυσοποίκιλτον,σκούφον. Βαίνει πρός· τό παράθυρων παρατη- 
;,ρώ.ν τό -ώρολόγιόν’του καί είτα κατέρχεται βραδέως). Επτά παρά δέκα !... Καί 
είς τάς οκτώ θά γείνη ό γάμος μου !.... Ναούμ.

Ν. (Εισερχόμενος περίλυπος) Αφέντη.·
Π. Πού είναι τό φράκον μου ;
Ν. Έοώ είν’, άφέντη. :
Π. Τδ καπέλλον . μου ; τά γάντια μου ;
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νθρωπος τώρα νά πάη νά παντρευτή !... μή χείρο-
J-f /1 t J /. ! . ■ '

Ν. 'Όλα έδώ τά έχω τά σάβανά σου.
Π. (Όργίλως) Σιωπή, ανόητε.
Ν. (Καταπνίγων στεναγμόν) Σωπαίνω.
Π. (Ρίπτων έπί τής έδρας τόν σκοΰφόν ταυ) "Ελα, βοήθησέ με νά ένδυθώ. 

[Άποβάλλων-τόν κοιτωνίτην του] Άκοΰς τί σου λέγω ;
Ν. (Βοηθών αύτον νωθρώς) Άχοι^ί.
Π (Ένδυόμενος καί μετ’ εΰχαριστήσεως έσοπτριζόμενος) "Α !
Ν. (Ίδια κατερχόμενοςδεξια) Είδα πολλούς τρελλούς, μά είχαν και κά

που γνώσι!...
Π. (Ίδίςι, έσοπτριζόμενος πά,ντοτε) φαίνομαι καί δέν φαίνομαι τριάντα 

χρόνων.
Ν. (Ίδίμ) Γέρος ά

τέρα !.„
Π. (Μεταβαίνων δεξιοί) Τί ώρα είπες τοΰ άμαξα νά έλθη ;
Ν. Είς τάς επτά.
Π. (Στρεφόμενος) Ά. καλά.... Πότε θά έτοιμασθής εσύ ;
Ν. Γιατί νά έτοιμασθώ ; . ..... ..
ΙΊ. Θά έλθης μαζί μου.
Ν. ’Εγώ ;... [Άπομάσσων δάκρυ] Έχε με παρατημένον, αφέντη μου.
Π. (’Ανήσυχος) Μά πώς γίνεται ; πώς Οά ύπανδρευθώ εγώ χωρίς νά 

είσ’ εσύ εκεί;
Ν. (Άνατείων τήν κεφαλήν) Τί, πάλι τά ίδια νά λέμε ;
Π. Τί πράγμα;
Ν. (Γνώμολογικώς) Σοϋ είπα δτι πώς δέν είσαι γιά παντρειά καί 

πρέπει....
Π. (Θυμούμενος) Είσαι ανόητος καί νά μοΰ κάμης τήν χάριν νά έτοί- 

μασθής διά νά έλθης μαζί μου.
Ν. (Στενών) Άμ'δέν τής ξέρεις, αφέντη μου, τής’γυναίκες....
Π. ("Οστις μετέβη αριστερή, έπιστρεφόμενος) Αύτό δέν είνε δική σου δουλειά.
Ν. (Πλησιάζών τόν ΙΙαλούκην,όστις μετέβη δεξιή) Μήπως σοϋ πέρνα από 

τό νου δτι, σέ άγαπα ή κυράτσα Πολυξένη; ’..r..
Π. (Άναπηδών) Κυράτσα !..'. Πώς όμιλεΐς έτσι περί -τής-κυρίας σου ;
Ν. (Απαθώς) Πρώτον δέν είνε κυρία μου, διότι αμα εμΐιη αυτή από 

τή μιά πόρτα ’ς τδ σπίτι·, εγώ θά έβγω από τήν άλλή.'
Π. ("Εκπληκτος) Τί λές, Ναούμ ;
Ν. Αυτό ποΰ σοϋ λέω.
Π. (Περίλυπος) Καί λοιπόν θά μ’ άφήσης εμένα;... "Επειτα από είκοσι 

χρόνια ποΰ έζήσαμε μαζί, θά φύγης από κοντά μου ;

i
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■ Ν.: (Μετά τινα· σκέψιν), "Ακούσε ^ σΟΰ είπώ, άφέντη μου.....

Π. Έ;...
Ν. Είκοσι χρόνια τώρα δέν έκαν’ άλλη, δουλειά παρά νά πηγαίνω τά 

ραβασάκια σου είς τή-μία καί ς’ τήν άλλη....
ί Π. (Μειδιών εύαρέστως) Ά I...

Ν; (’Εξακολου&ών) Δέν έχω σκοπό τώρα είς τά γεράματα ’νά αλλάξω 
φύλλο καί νά πηγαίνω τά ραβασάκια τής κυρίας είς τόν έναν καί είς τόν 
άλλον..... ■

II. (Έν οργή) θ& σιωπήσης, αχρείε :.... (Βαίνων κατ’ αύτοϋ·απειλητικός) 
Θά σιωπήσης ;

-·■ Ν. (Άταράχως) Κτύπα με λοιπόν.;'.. Τί έσήκωσες τό χέρι σου καί τό 
κατέβασες ; -ο

Π. (Άνατείνων τάς χείρας μετ’ άγανακτήσεως'καί μεταβαίνων αριστερά ) 
"Ω !....

Ν. (Πλησιάζών αύτόν) Κάνε με δτι θέλεις, δεΐρέ με, ποδοπάτησέ με, 
διώξε με.... ’Αλλά μήσοΰ περνφ ή ιδέα δτι ή κυρία Πολυξένη, άφοΰ θέ
λεις καί καλά νά μήν τήν λέω κυράτσα, δέ θά τά ψήση μέ τόν κυρ Θρα
σύβουλο.... ' ' ■■

Π. (Ένόργή,άκατασχέτφ, διώκων αύτόν) Φύγε, απ’ έμπρός’μου αμέ
σως.... Φύγε, κάθαρμα, γιατί δέν ξεύρω τί ήμπορώ νά σέ κάμω....

Ν. (Βαίνων πρός τήν θύραν δεξιά συχνάκις έπιστρεφόμενος) Φεύγω,* άφέντη 
μου.... μά νά τό ξέρης...._ θά τήν πάθ^ς,... καί θά τήν πάθης άσχημα.... 
είδα εγώ....

Π. (Τρέχων κατ’αύτοϋ) Έδώ είσαι ακόμα;
Ν. (’Απερχόμενος ταχέως-) "Εφυγα !...

ΣΚΗΝΗ Β'.

ΠΑΛΟΥΚΗΣ (μόνο? διατρέχων τήν αίθουσαν μεγάλοις βήμασι προφανώς τετα- 
ραγμένος καί άσδμαίνων έξ οργής). Τόν άνόητον, τόν φαΰλον. τόν... τον... 
τόν... Δέν πταίει αυτός, πταίω εγώ ποΰ τοΰ έδωκα τόσον θάρρος... Α- 
κ-οΰς έκεΐ νά μοΰ είπή αύτά τά πράγματα πάλιν... καί' διά ποιαν· διά 
τήν ΙΙόλυξένην μου/.. (Δ'εικνύων μετά μειδιάματος φωτογραφίαν έπί.τήςτρα- 
πέζης) Τόν οίγγελόν μου I... (Παρατηοών τό ώρολόγιον του και.καφερχομένος) 
’Επτά !...'(Άνάπηδών έν'ταραχή) Καλέ εινε επτά ! .,·. (Μειδιών) Καί έπί 
τή υποθέσει δτί δέν φθάνω εγκαίρως, δέν έχάλάσεν ό κ'ό'σμος-(Ανη-
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συχος) @ά περιμένουν !... (Ήρεμα) περιδένουν-!... (Μειδιών) Πάντοτε 
κάποιον θά περιμένουν όταν γίνεται γάμος... (Έντεΐνων τδ μειδίαμά του) 
Αύτήν τήν φοράν άς περιμένουν τδν . γαμβρόν !... (Έξαπλούμεχος νωχελώς 
επι τοϋ ανακλίντρου δεξιά) Ά, τώρα, ησύχασα: ολίγον μέ αυτήν τήν σκέ- 
ψιν ποϋ έκαμα ! (Μετά τινα σκέψιν ανήσυχος) Ησύχασα μέ τδ αμάξι, 
άλλά μέ τάν Ναούμ ; (’Εγειρόμενος καί βηματίζων έν ταραχή) Πώς μ’ έτά- 
ραξε πάλιν αύτδς δ ανόητος!... Άκούς έκεΐ νά τά ψήση μέ τδν Θρα
σύβουλον ;... Κο'ι υπάρχει λαμπρότερος νέος απ’ αύτόν ; μίαν λέξιν νά 
τοΰ είπής παραπάνω κοκκινίζει σάν παπαρούνα. (Βαίνων δρομαίως πρδς τήν 
θύραν, δι’ης εξήλθεν δ Ναούμ) Βλάκα !... Καί δέν ήξεύρεις λοιπόν δτι. είνε 
ανεψιός, τής μητρυιάς της ;... =(Κατασχόμενος έν ηρεμία) Μίαν ημέραν έπέ- 
στρεφα άπδ τά Μέθανα... Εινε ωραία τά Μέθανα, ολίγον άγριότοπος, 
αλλά τά νερά εινε περίφημα!... ’Εγώ είχα πάγεί έκεΐ διά ν’ αλλάξω 
τδν αέρα μου, καί έπειδή μέ είδαν νά κάμω είκοσι πέντε λουτρά, μοΰ 
έβγαλαν δτι έπήγα διά τούς ρευματισμούς μου .!... ’Ανόητοι άνθρωποι ! 

■(Φέρων ταχέως τήν χεΐρα εις τδν αριστερόν πόδα) ”Ωχ, τί έπαθε τδ πόδι; μου; 
τί σουβλιά εινε αύτή Περίεργον !,.. αύτδς ό πόνος ομοιάζει μ’ εκεί
νον ποΰ μ’ έπιασε πριν νά πάγω ’ς τά Μέθανα... (Κάμνων διά τής χειρδς 
τρσημεϊον τοϋ... σταυρού έπ'ι τοϋ. γόνατος και μετ’ έλαφρδν τής κνήμης τιναγμδν 
πάτων τδν πόδα) Έπέρασε !».. Μπά, θά έστραβοπάτησαΐϊ. (Βαδίζων ένώ λα- 
λεΐ) Ήρχόμην λοιπδν άπ’ έκεΐ κα'ι έντός τού άτμοπλοίου έγνώρισα τδν 
κύριον 'Ρεκαλίδην, δστις ήρχετο άπδ το Ναύπλιον ν’ άποκατασταθή 
έδώ. Λαμπρδς άνθρωπος ό 'Ρεκαλίδης, έκείνη δμως ή οποία μοΰ έκαμεν 
έντύπωσιν ήτο ή κόρη του, ή Πολυξένη. (Παρατηρών τήν φωτογραφίαν) Ά, 
ωραία κόρη... ειχεν ένα μειδίαμα... τδ έχει κα'ι είς τήν φωτογραφίαν 
της... (Κατερχόμενος) Όταν έφθάσαμεν είς τάς ’Αθήνας, είδα δτι μοΰ έ- 
λειπεν ή Πολυξένη καί τδ μειδίαμά της ... Μετά δύο ημέρας πηγαίνω νά 
έπισκεφθω τδν 'Ρεκαλίδην καί χωρίς πολλά λόγια τοΰ ζητώ τήν κόρην 
του... Μοΰ τήν έδωσεν αμέσως. Πρδ ένδς μηνδς ήρραβωνίσθημεν και ά
πόψε ύπανδρευόμεθα... άπλούστατον !... (Μετά τινας βηματισμούς καθήμενος 
παρά.τήν τράπεζαν αριστερά) Δέν ύποφέρεται πλέον αύτή ή ζωή... καταντά 
καί βαρετή έπί τέλους μέ δλα τά καλά της. Μόνος, αιωνίως μόνος... άρ
ρωστες έξαφνα, δέγ έχεις, ποιόν νά σέ περιποιηθή... Άλλ’δταν έχης 
μία γυναικούλα σάν τήν ΙΙολυξένην, εύμορφη, καλή, περιποιητική, ά, 
διαφέρει ! ;.;. (Παρατηρών μετ’ αγάπης, τήν φωτογραφίαν, ήν τοποθετεί καλώς) 
Τήν έχεις άντικρύ σου, τήν κυττάζεις, σοΰ' λέγει τόσα νόστιμα πράγ
ματά... γελςί, χωρατεύει,..' πηγαίνετε μαζί περίπατον, ’ς τό θέατρον, 
’ς τάς έξοχάς... (’Εγειρόμενος και μεταβαίνων δεξιά) Ό κόσμος πού σέ βλέ- 
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πει νά τήν κρατής μπράτσο, λέγει : Ά', α; ά Ε;. τον. κατεργάρη τόν Πα- 
λούκη,... κύτταξε γυναικούλα ποΰ σοΰ τήν έπέτυχεν !... Έπειτα έρχ&ν- 

j ται τά παιδιά, ή χαρά τοΰ σπιτιού... πέντε, έξη, επτά, δέκα... δσα πε
ρισσότερα τόσον καλλίτερα·... ΙΙαλουκάκια !... Τρέχουν; πηδούν, φωνά
ζουν, γελούν,· τραγουδούν, κλαΐνε... διότι θά κλάψουν καί καμμιά φορά...

* " τά έχεις γύρω σου, τά χαϊδεύεις, παίζεις μαζί, καί συλλογίζεσαι δτι
είσαι πατέρας των, προστάτης των, τό παν των !... (Μετά τινα -παΰσιν 
καί ώσεί μετά μικράν σκέψιν) Όλος ό κόσμος ευρίσκει δτι έκαμα πολύ καλά, 
μόνος αύτός ό ηλίθιος ό Ναούμ δέν ήμπορεΐ -άκόμη νά τό έννοήση... 
Καί δέν ήξεύρώ . διατί δσα-μού είπε πάλιν άπόψε ήρχισαν νά μέ στε-

I νοχωροΰν περισσότερον άπδ κάθε άλλην φοράν... Καί πώς όχι άφοΰ μοΰ
ενθυμίζουν τί έκαμνα έγώ έως πρδ τριών μηνών άκόμη ! (Στενών βαθέως) 
Νά είσαι τριάντα χρόνια δαμασκηνό σπαθί καί άπδ μιας ημέρας είς άλ
λην νά γίνης φηκάρι !... (Παρατηρών τδ ώρολόγιόν του) Άς τδ σκεφθώ διά 
τελευταίαν φοράν έώς οτου νά έλθή τδ άμάξι .. (Καθήμενος παρά τήν τρά
πεζαν) Λέγομεν λοιπόν ’δτι είμαι πενήντα τριών έτ... (Παρατηρών μή τον 

’ ήκΟυσέ τις καί έξακσλουθών ταπεινότερα φωνή) Είς τδν" 'Ρεκαλίδην είπα πώς 
είμαι" σαράντα δύο, άλλά" είμαι πενήντα τβιών ετών, αύτή είνε ή'άλή- 
θεια... Ή Πολυξένη είνε είκοσι... ("Εκπληκτος) Είκοσι ;... μία διαφορά 
άμέσως άπό τριάντα έτη... τί ; τριάντα ; (Μετρών έν μεγί’στή ανησυχία έπί 
τών δακτύλων του) Είκοσι άπδ πενήντα, τρία... μηδέν άπό τρία, τρία... 
δύο άπδ πέντε, τρία... τριάντα τρία !... (Άναπνέων μετά δυσκολίας) Είνε 
πολλά!... (Μειδιών) Μπά, τί έχει νά κάμη ή ηλικία, δταν είσαι υγιής, 
εύρωστος !... (Φέρων τήν χέΐρα εις τδν δέξιδν πόδα) Άΐ, άϊ, αί... μά τί πό
νος είνε αύτός;... Καί δέν είνε μόνον ’ς τό ένα πόδι, είνε καί ’ς τδ άλλο... 
(Στενών) Σάν νά μοΰ φαίνεται δτι είνε ρευματισμός... (Διανοιγων τους ο
φθαλμούς) Κακόν αύτό !.., ('Υψών τάς ύφους) Πενήντα τρία καί ρευματι
σμούς... πενήντα τέσσερα !... (Μετά’τινα σκέψιν) Αί, μά 'ένας λόγος περισ
σότερον διά νά ύπάνδρευθώ... Έχω άνάγκήν περιποιήσεως... όταν θά 
πονώ θά έχω κοντά μου τή γυναικοΰλά μου, θά μέ φροντίζη, θά μέ... 
(’Εγειρόμενος ανήσυχος) Ναί, μά άν δέν τδ κάμνη ;... άν έξαφνα θέλη χο
ρούς καί διασκεδάσεις ;... άν... Είμ’ έγώ πλέον δι’'αύτά ; (Έν στενο
χώρια) Τί διάβολον !... (Διατρέχων τήν αίθουσαν έν ταραχή) Αύτός, αύτός 
ό βλάξ ό Ναούμ είνε ό αίτιος δλού τοΰ κακοΰ !... ’Άν δέν μοΰ έλεγε 
τίποτε, θά ύπανδρευόμην καί θά ήμουν εύτυχέστατος... Νά έλθη καί νά 
μοΰ τά εΐπή πάλι τήν ώρα πόΰ πηγαίνω νά στεφανωθώ ! ... Τδν μα- 
σκαρά ! (Έν στενοχώρια) Έκεΐνο ποΰ μέ άνησυχεΐ περισσότερον εινε... ά, 
ούτε νά τό σκεφθώ δέν θέλω... Διατί όχι ;... διατί νά μή τό σκεφθώ ;...
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Μήπως ο,τι έκαμα δέν ήμπ.οροΰν νά μοΰ τό κάμουν ; Είς αυτόν τόν ηό- 
σμον δλα συνδέονται... Μάχαιραν έδωκας, μάχαιραν θά λάβης !... (Προσ- 
παθών ν’ άνορθώση τδ κυρτόν αύτοϋ σώμα) Αί ; ! ... Καί λοιπόν ό κύριος 

Θρασύβουλος ;... ά, δχι, δχι... ύπό τοιούτους ορούς δέν υπανδρεύομαι, δχι! 
... (Μετά,τινας βηματισμούς) Κα'ι αλήθεια... τί δουλειά έχει αύτός ό κύ
ριος, Θρασύβουλος καί εϊνε άπό τό-πρωί έως τό βράδυ μέσα είς εκείνο τό 
σπίτι;... Εινε .ανεψιός, τής κυρίας 'Ρεκαλίδου... πολύ καλά. Νά κάθεται 
λοιπόν μέ τήν θείαν του... ή Πολυξένη δέν τοΰ; είνε τίποτε... κα'ι αύτός 
δλην τήν ώραν μέ ,αύτήν. όμιλεΐ... Τί .έχουν νά είποΰν μαζί ;... ή Πο
λυξένη είνε ίδική μου, αύτός.... (Σύννους) Διατί μέ ήρώτησαν δύο φίλοι 
μου προ ήμερων αν θά, μέ στεφανώση <5 Θρασύβουλος ; ... (’Αναπηδών) 
”Ω !... άλλ’αύτό είνε φοβερόν, καί... καί., καί ό Ναούμ έχει δίκαιον!... 
Τί ; τά έψησαν πριν άκόμη νά... (’Ακούεται κρότος άμάξης) ’Ώ, δυστυχία 
μου! ... (Βλέπω ν διά τοΰ. παραθύρου) τό αμάξι!... (ΙΙαρατηρών τδ ώρολόγιόν 

του) .’Επτά, καί είκοσι! ... πώς ήλθεν έτσι γρήγορα ; ... (Ένεος)Καί 
τώρα ; .... ”Ω= Θεέ_μο,υ !... κρύος ίδρώς μέ περιβρέχει! ... (Αιατρέχων 
έν απελπισίςι τήν,αίθουσαν) Ή ηλικία μου, οί ρευματισμοί μου, ό Θρασύ
βουλος !... ( φταμένος) Τί νά κάμω ; ... είμαι είς τό χείλος τής άβύσ- 
σου... (Μετά ,υ.ικραν σκέψιν) 7Α, δχι, δχι... παρά νά πάθω κανένα μασκα
ραλίκι... (Κάθηται προ τής τραπέζηςκαι γράφει πυρετωδώς) Αυτό θά κάμω...

ΣΚΗΝΗ Γ.

ΠΑΛΟΥΚΠΣ, ΝΑΟΥΜ

Ν. (Εισερχόμενος ένδακρυς) Άφέντη, ήρθε το αμάξι, 
Π..(Κύπτων,έπΐ τής τραπέζης πάντοτε). Καλά.
Ν. Κρίμα, πού δέν έχει, κρά τούς χωροφυλάκους!
Π. Διατί;.
Ν, Άμ’ καλλίτερα νά σέ ’πήγαιναν ’ς τήν κρεμάλα.
Π. ( Με,ιδιών καί γράφων) ’Έννοια σου κα'ι δέν παντρεύομαι.

„ Ν. (’Εμβρόντητος) Αί;
• Π. Αύτό γράφω .τοΰ πεθερού μου, τοΰ πρώην...
Ν. (Περιχαρής) Τί ;
Π. (Στρεφόμενος) Καί .έτσι δέν σού χαλνώ τό χατήρι.
Ν. Μή μέ τρελλαίνης, άφέντη.

,ΓΙ (Εγειρόμενος) Νά τί τού γράφω.
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Ν. Τί τού γράφεις, άφέντη μου ;
Π. (Άναγινώσκων) «Κύριε 'Ρεκαλίδη. Σταθμίσας έσκεμμένως τά πράγ

ματά, έξετάσας δέ ταύτα λίαν άπαθώς, νομίζω καλόν νά μή τελέσωμεν 
τόν γάμον, διότι ούτ’ εγώ είμαι διά τήν κόρην σας, ούτε ή κόρη σας δι’ 
εμέ. Όνούφριος Παλούκης».

Ν. Τίποτες άλλο ;
Π. (Διπλών τήν επιστολήν) Τίποτε.
Ν. Λαμπρά !
Π. (Σφραγίζων κα'ι έγχειρίζων ταύτην τώ Ναούμ) Τώρα έμπα ’ς τό άμάξι 

καί πήγαινέ το.
Ν. (Όστις δνηυθύνθη προς τήν θύραν, έπιστρεφόμενος) "Αχ, άφέντη μου, νά 

φιλήσω τά χέρια σου...
Π. (Κρατών αυτοί άπο τής χειρός) Γιά νά σού είπώ δμως...
Ν. Τί ;
Π. Θέλω νά μοΰ είπής τήν άλήθειαν....
Ν. Νά σού είπώ, άφέντη μου.
Π. Βλέπεις δτι δέν πρόκειται πλέον νά ύπανδρευθώ....
Ν. (Μόλις συνεχών τήν χαράν αύτοϋ) Τό βλέπω, άφέντη μου, τό βλέπω.
Π. Τί εννοούσες μ’ εκείνα πού μού είπες πρωτήτερα ;... Σ,οΰ είπαν 

τίποτε ;... Υποθέτεις δτι ό Θρασύβουλος;... Είδες ;...
I Ν. Άμ’ εκείνο είνε φώς φανερό, άφέντη μου... Πενήντα χρόνων εσύ,

είκοσι εκείνη, είκοσι πέντε αύτός.... Τί νά ίδώ ;... Χρειάζεται νά ίδή καί 
κανείς ;..,. Έπειτα καί αν δέν είνε αυτός, μήπως δέν μπορεί νά είνε 
άλλος ;

Π. (Έν στενοχωρά) Καλά, καλά.... Πήγαινε γρήγορα νά μήν περιμέ
νουν οί άνθρωποι....

Ν. (Έξερχόμενος περιχαρής) Νά μήν περιμένουν !,.... Χάχ, αχ, άχ, ά !

ΣΚΗΝΗ Δ'

ΠΑΛΟΥΚΗΣ (Κατερχόμενος και άναπνέων μετ’εΰχαριστήσεως) Τώρα ήλθεν 
ή καρδιά μου ’ς τόν τόπο της !.,. Δέν έπρεπε νά τό κάμω, άλλά παρά νά 
πάθω κανένα δυστύχημα !... (Μετάτινα παϋσιν) Ή Πολυξένη θά κλαύση, 
ό πενθερός μου θά φωνάξη.. Άδιάφορον !... Αύριον φεύγω διά,τήν, Σμύρ
νην καί δέν θά τούς ίδώ πλέον... ’Σ ένα μήνα δλα θά είνε λησμονημένα ! 
(Άνατείνων τάς χείρας) Τί τρέλλα έπήγα νά κάμω !... Άκούς εκεί νά παν- 

τομος ιδ'. Σεπτέμβριος 3
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τρευτώ Υπανδρεύεται κάνεις όταν περάση τον κάβο πενήντα 
(’Αποβάλλει τδ φράκον του, ένδύεται τον κοιτωνίτην, καλύπτει τήν κεφαλήν διά 
τοΰ σκούφου καί κάθηται νωχελώς έπί τής έδρας) ’Εργένης πάλιν !... Εργέ
νης πάντοτε μέχρι συντέλειας τοϋ αι’ώνος !... Πάλιν καλλίτερα αυτή ή 
ζωή... Πηγαίνεις δπου θέλεις, έρχεσαι δποτε θέλεις, δέν έχεις νά δώσης 
σέ κανέναν λογαριασμό... Είσαι κύριος τοϋ έαυτοΰ σου μ’ ένα λόγον.... 
Έπειτα γλυτόνεις κι’ από χίλια βάσανα!... Δέν έχεις δρεξι νά όμιλή- 
σης έξαφνα !... (Στρεφόμενος ,άποτόμως προς τήν φωτογραφίαν) Νά μ.ιά γυ
ναίκα εμπρός σου νά Οέλη κουβέντα... Διότι θά θέλη... Ή γυναίκα πάντα 
θέλει τήν. κουβέντα. .. (Δυσαρέστως προς τήν φωτογραφίαν) Μωρέ γυναίκα, 
άφησέ με ήσ χον και δέν έχω κέφια σήμερα.... ’Όχι, και καλά κάτι νά 
τής είπής.... Θέλεις νά όμ.ιλήσης εσύ, εκείνη έχει τά. μούτρά της κρε
μασμένα πέντε πιθαμαίς... Διατί ; Τρέχα γύρευε !... Αί, είνε δυνατόν 
νά ζήσης καλά μέ έναν τέτοιον διάβολον είς τό πλάι σου : (Λέγων ταΰτα 
εκτείνει βιαίως τήν χεΐρα καί καταρρίπτει τήν φωτογραφίαν) Δέν είνε !... (’Εγει

ρόμενος μετ’ εΰχαριστήσεως) Τί καλά ποΰ έκαμα καί έγραψα τοΰ 'Ρεκαλί
δου... Ό κύριος μ.οΰ ήθελεν έγγονάκια !. Βάσανα ! ’ς τή ράχι τή δική 
μου !... ’Όχι, κύριε, νά σέ χαρώ, δέ θά χάσω εγώ τήν ησυχίαν μου διά 
νά σοϋ κάμω εσένα έγγονάκια !... (.Μετά τινα παϋσιν άναφωνών μετ’ απο

στροφής) Παιδιά!... Τί ; νά έχω εγώ παιδιά... Νά τρέχούν επάνω νά 
τρέχουν κάτω, νά φωνάζουν, νά γελοϋν, νά κλαΐνε... Διότι θά κλαΐνε 
δλην τήν ημέραν τά κακοαναθρεμμένα... Καί νά μήν ευρίσκω ησυχία μεσ’ 
’ς τό σπίτι μου ;...· Τό ένα νά μέ τραβφ απ’ έδώ, τό άλλο απ’ έκεΐ, τό 
ένα νά θέλη παπούτσια, τό άλλο καπέλλο, τό άλλο έπανωφόρι, δλα νά 
θέλουν γλυκίσματα... Καί νά φροντίζω τί ώρα θά πάγουν ’ς τό σχολεΐον... 
Μήπως έκρύωσε κανένα... Νά, τοΰτο άρρώστησε, διατί δέν ήλθε ό για
τρός, πότε θά έλθη ό υπηρέτης από τό φαρμακειον... Τό χαμομήλι, τους 
συναπισμούς, τά καταπλάσματα, τά κλύσματα !... Πω, πω, πω! Τρελ- 
λαίνεται ό άνθρωπος !... (Παρατηρών μετά μεγάλης εΰχαριστήσεως τδ ώρο- 
λόγιόν του ένω μεταβαίνει αριστερά) Ό Ναούμ θά έφθασε τώρα.., έδωσε το 
γράμμα,τό διαβάζει ό 'Ρεκαλίδης... θυμόνει... τόν έρωτ^ ή κόρη του τί 
είνε καί τής τό λέγει... Ή Πολυξένη κιτρινίζει... τήν παίρνουν τά δά
κρυα... λιπόθυμε?!. . (Στενών βαθέως) Τήν καΰμένην !... (Περιτρέχων τήν αί
θουσαν έν ανησυχία) "Αχ, δέν έκαμα καλά... τό καϋμένο τό κορίτσι έπί 
τέλους τί μοΰ πταίει ;... μήπως έκείνη μ’ έζήτησεν ;... όχι... έγώ τήν 
έζήτησα καί τώρα τήν ποτίζω φαρμάκια !... (’Εν ύψίστη ταραχή) Ά, τί' 
έκαμα, τί έκαμα !... Σηκόνονται οί παππάδες, γίνεται σούσουρον... ό κό
σμος αρχίζει νά φεύγη... μένει έρημο τό σπίτι... ή Πολυξένη δέν ήμπο- 
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ρεΐ νά συνέλθη ακόμη... τήν έξέθεσα,τήν κατέστρεψα !... (Πίπτει έξη- 
σθενημένος επί τοΰ ανακλίντρου· μετά τινα παϋσιν αέρων τήν κεφαλήν) Καί δλ’ 
αύτά μοΰ τά κάμνει ό Ναούμ !... (Άνακαθήμενος καί τδν γρόνθον αύτοϋ τεί- 
νων προς την θύραν) Ά, τόν άθλιον !... (Εγειρόμενος έν άδημονίςι) Υποπτεύ
εται τόν Θρασύβουλον... άλλ’ έχει αποδείξεις ;... όχι' καμ.μίαν... δέν 
ήμποροΰσε νά μοΰ είπή τίποτε... ύποθέτει μόνον... τήν έβλεπε νά όμιλή 
μαζί του... διατί νά μήν όμιλή ;... γνωρίζονται προ τόσων χρόνων, άνε- 
τράφησαν σχεδόν μαζί, καί έπί τέλους είνε και συγγενείς... διότι άφοΰ 
εινε άνεψιός τοΰ 'Ρεκαλίδου από τήν γυναΐκά τουγ είνε καί συγγενής τής 
Πολυξένης, άφοΰ αυτή είνε κόρη τοΰ 'Ρεκαλίδου... (Έπισύρων τήν φωνήν· 
ώς οΐ διδάσκαλοι) Τά τρίτφ τινί ίσα καί άλλήλοις είσίν ίσα... (’Επεξηγών 
διά χειρονομιών τήν σκέψιν του) Είνε ένα είδος πρώτων έξαδέλφων, έναλ- 
λάξ έκτος... δέν είνε καθαυτό έξάδελφοι, άλλά ήμπορεϊ κανείς νά τούς 
όνομάση παρεξαδέλφια ! ... (Όργίλως) Καί έπείσθην είς τάς ανοησίας τοΰ 
βλακός αύτοϋ ;... "Ω, τί έκαμα, τί έκαμα !... (Διοίτρέχων τήν αίθουσαν) Τί 
θά είπή αύριον ό κόσμος δταν μάθη δτι μίαν στιγμήν προ τοΰ γάμου 
μου έγραψα τοΰ πενθεροΰ μ.ου δτι δέν ύπανδρεύομαι ;... (Έντείνων τήν φω
νήν επιτίμητικώς) Καί πώς τό κάμνεις αύτό, κύριε Παλούκη ; .. Έχεις 
τό δικαίωμα νά έκθέσης μίαν νέαν, νά τής δώσης τόσας ελπίδας καί τήν 
τελευταίαν στιγμήν νά έλθης νά μάς είπής δτι μετενόησες ; Είνε πρά- 
ξις τιμίου άνθρώπου αύτή ; Διά τίνα λόγον διαλύεις τό συνοικέσιον ; 
Φέρε λοιπόν τούς λόγους σου ; λέγε!... (Στένων) ’Αλλά δέν έχω τίποτε 
νά είπώ... (Έξακολουθών διαλογικώς) Ή ήλικία μου... Μωρία !... υπαν
δρεύονται καί μεγαλείτεροι !.. Οί ρευματισμοί μου... Βλακεία !... αύτ-ούς 
τούς έχει δλος ό κόσμος!... Ό Θρασύβουλος... Κακοηθέστατεθά μοΰ 
είπούν—-καί τολμάς νά στιγματίσης μίαν νέαν κόρην, διότι εν τή νοσούση 
κεφαλή σου άνεπτύχθησαν τοιαΰται μ,ιασματικαί ίδέαι;... Κρίνεις άπό 
τον έαυτόν σου περί τών άλλων καί νομίζεις δτι ό Θρασύβουλος σοΰ ο
μοιάζει;... Δέν έντρέπεσαι, άναιδέστατε !... (Στένων βαθέως) Όλα αύτά θά 
μοΰ είποΰν καί θά έχουν δίκαιον, δικαιότατον... και έγώ θά μέίνω άναυδος... 
δέν θά δύναμαι ν’ απαντήσω τίποτε... Καί θά συντριβώ ύπό τό βάρος τής 
κοινής περιφρονήσεως ! ... (Διατρέχων τήν αίθουσαν έν μεγίστη ταραχή) "Ω, 
πώς νά διορθώσω τό κακόν ποΰ έκαμα ! .. (Ίστάμενος) Πρέπει νά ύπαν
δρευθώ !... Πρέπει νά ύπανδρευθώ.!. . αλλά τώρα; πώς;... μετά το γράμμα 
τό όποιον έγραψα !... (Μετά τινα σκέψιν) ’Ώ, τί ιδέα I... Λέγω δτι ήτο 
άστειότης !... άφοΰ πηγαίνω διά νά ύπανδρευθώ, δέν είνε δυνατόν νά μή 
μέ πιστεύσουν... (Σύννους καί κλαυθμηρίζων σχεδόν)· Άλλά, κύριε,..δέν βλέ
πεις είς ποιαν κατάστασιν έχεις τό σπίτι μου;... ή κόρη μου άκόμη δέν 
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συνήλθεν... εγώ αν δέν είμαι άπόπληκτος, δέν θ’ αργήσω νά. γείνω ... 
(Περιχαρής) ’Ήθελα νά ίδώ κατά πόσον μέ αγαπάτε... Ό 'Ρεκαλίδης μέ 
πιστεύει, σταματφ ή αποπληξία του... πώς νά μή σταματήση δταν τής 
είπώ : Στοπ !... ή Πολυξένη συνέρχεται... πίπτει είς τάς άγκάλας μου. 
Φωνάζομεν τούς παππάδες—θά τούς πληρώσωμεν δύο φοραίς, άδιάφορον 
— έ'ρχονται οί συγγενείς, καί γίνεται ό γάμος !... (Άποβάλλων ταχέως τον 
κοιτωνίτην καί τον σκούφον του) Λαμπρά !... (Ένδυομενος το φράκον του, φορών 
τδν πίλον του και έπαναλαμβάνων έπι διάφορων τόνων τήν τελευταίαν ταύτην λε- 
ξιν) Που είνε τά γάντια μου ·... Τί επίνοιά !... που είνε το καπέλλο 
μου & το φορώ... (Φορών τά χειρόκτιά του) Καί βλέπω έπι τέλους πό
σον μ’ αγάπα ή Πολυξένη... διότι είμαι πεπεισμένος δτι μ’ αγαπά. . . . 
(Έσοπτριζόμενος) Πρέπει νά εινε τρελλή δι’ εμέ !·..; (Ερευνών έπι.τής τρα- 

κέζης) Ποϋ μοΰ έβαλε αύτός ό βλάξ τά γάντια μου ; ... ά, τά φορώ ,·... 
(’Ακούεται κρότος άμάξης) Νά ή άμαξα !... Δόξα σοι ό Θεός !... (Παρατη- 
ρών το ώρολόγιόν του) ’Οκτώ παρά πέντε... είς τάς οκτώ θά είμ’ εκεί... 
('Ριπτων τελευταϊον βλέμμα είς τον καΟρέπτην και άνερχόμενος) ’Εμπρός !...
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αδύνατον νά ύπανορευθώμεν απόψε, διότι αύτός ό άθλιος Θρασύβουλος μέ 
έκλεψε προ μιας στιγμής καί πηγαίνομεν νά στεφανωθώμεν. Τί νά κάμω; 
Σάς άσπάζομαι· ή πάντοτε άρραβωνιαστική σας, Πολυξένη.»

Ν. (Γελών) Μάς άσπάζεται;...
Π. (Οδτινος το γράμμα επεσεν έκ τών χειρων) "Ω
Ν. (Θέτων τον δάκτυλον έπ'ι τοΰ κροτάφου) Τά βλέπεις, άφέντη μου ; 
Π. (Συνερχόμενος καί μεταβαίνων δεξιμ) Δέν έμαθες ποϋ έπήγαν ;
Ν. (’’Εκπληκτο?) Τί ; θά τούς πάρης άπό πίσω ;
II. (Μειδιών αύταρέσκως ένω διευθύνεται αριστερά) ’Όχι τώρα...τοΰ χρόνου!.. 
Ν. (Ίδιοι γελών ώς βλέπει αυτόν αναγκαζόμενου νά σταθή έκ.βευματικου πόνου.) 

Τά χάλια του!...
Λ. Α. Ι£ορομ.ηλας,
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ΣΚΗΝΗ Ε'

ΠΑΛΟΥΚΗΣ, ΝΑΟΥΜ

Ν. (Εισερχόμενος ταχέως) Άφέντη.;.

Π. Αί;
Ν. (Μόλις άναπνέων) Τό σπίτι είνε άνω κάτω...
Π. (Μειδιών) Τό ξέρω... -
Ν. Ό πεθερός σου πάει νά χάση τό νοϋ του.
Π. (Έπιτείνων το μειδίαμα) Ό καϋμένος ! ... (Μετά διαφέροντος) Κάί ή 

Πολυξένη συνήλθεν ;
Ν. Ή κυρία Πολυξένη ;
Π. (Έναγωνίως) Νάί, λέγε... είνε ακόμη λίποθυμισμένη ;
Ν. (Άφελώς) Ή κυρία Πολυξένη έφυγε μέ τόν κύριον Θρασύβουλον...
Π. (Έμβρότητος) All...
Ν. (Έγχειρίζων αΰτω έπιστολήν) Καί άφησε αύτό το γράμμα γιά νά σοϋ 

τό δώσουν...
Π. (Άποσφραγίζών τήν έπιστολήν ήλιθίως) Τί λές, Ναούμ";
Ν. (Μειδιών) ’Άμ’ δέ ’ς τά είπα;
II. (Άναγινώσκων) Κύριέ ΓΙαλυύκη. Τό δυστύχημά μου είνε μέγα. Εινε

Α'

’Έδυεν ήδη τό πλήρες εθνικών συμφορών καί κινδύνων, τό επάρατον 
έτος 1832 και ή ’Ελλάς έσφάδαζεν άκόμη ύπό τήν «άποτρόπαιον κακο- 
πολίτείαν», ήτις είχε δίαδεχθή τούς μετά τόν θάνατον τοΰ άοιδίμου Κυ
βερνήτου Καποδιστρίου εμφυλίους πολέμους. "Ή πολυκέφαλος καί όργιά— 
ζουσά Ύδρα τής αναρχίας έλυμαίνετο τήν δύσμοιρον χώραν καί τά 
πολυάριθμα καπετανάτα έλεηλάτουν καί έτυράννουν τόν έξ έσχάτης 
ένδείας τρυχόμενον λαόν. Ή δ’ έν Ναυπλίφ κυβέρνησές τοΰ έθνους, ή 
περιλάλητος έπταμελής καί τριμελής ύστερον κατάντήσασα Σιοικητικη 
'Επιτροπή, έχλευάζετο, παρονομαζομένη Ψωροκώσταινα, διότι ήτο 
φάσμα πλέον έξουσίας, άνευ ισχύος τινός, καθόσον δλαι τοΰ Έθνους αί 
δυνάμεις καί άρχαί εΐχον άποσυντεθή καί τό δημόσιον ταμεΐον έστερεΐτο. 
καί του δβολοϋ έτι.

’Εν τούτοις, τής οίονεί κυβερνήσεως αύτής τό Κράτος περιωρίξετο μό
νον έντός τών τειχών τοΰ Ναυπλίου, ένθα έδέσποζον οί ύπό τόν Κώλέ- 
την, Ζαήμην καί Μεταξάν Συνταγματικοί. Πέραν δμως τοΰ μικροΰ ά- 
στεως άλλη αύτοκέφαλος κυβέρνησες, ή ύπό τήν ηγεμονίαν τοΰ στρατάρ
χου τής Πελοπόννησου Θεοδώρου Κολοκοτρώνη συστηθεΐσα Στρατιωτική 
'Έπιτρρ,πήί έκυ,βέρνατήν χώραν. Οί\ οπαδοί τοΰ μεγάλου, φαύτόυ κόμ
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ματος ήσαν οί λεγόμενοι Κυβερνητικοί ή Ναπαΐοι. ’Εγγύτατα μάλιστα, 
έν "Αργεί, έδέσποζε το Τρίτον Τμήμα τής Στρατιωτικής ’Επιτροπής. 
συγκείμενον έκ τών στρατηγών Κριεζώτη, Τσόκρηκαί Στρατού. Είς έπί- 
μετρον δέ τής πολιτικής αύτής Βαβέλ, οί τρομεροί στρατιώται καί Τουρ- 
καλβανοί τοΰ άτιθάσσου οπλαρχηγού Θεοδωράκη Γρίβα, κατεσκηνωμένοι 
παρά τήν Τίρυνθα, έλεηλάτουν διά συχνών έπιδρομών τό Άργολικόν 
πεδίον, πρό πάντων δέ τό πολυπαθές ’Άργος καί τάς Μυκήνας.

Άπαισία έβραζε τών παθών καί έμφυλίων έρίδων ή δλεθρία κάμινος, 
πολυνέφελος ήτο ό .πολιτικός όρίζων καί καταιγίδες έμΰκώντο έν ταΐς 
παραμοναΐς τής χρυσαυγούς αιθρίας, ήν εύηγγελίζετο ή έλευσις τού βα- 
σιλέως "Οθωνος, οστις ήτο καθ’ οδόν καί άνεμένετο ήμέρφ τή ήμέρφ.

Τά έμφύλια αύτά πάθη δέν ήσαν έν τούτοις* νωπά. Οί έν Ναυπλίφ 
πρέσβεις καί ναύαρχοι τών.ξένων ειχον ύπεκκαύσει αύτά πρό πολλοϋ, 
διαιρέσαντες τήν 'Ελλάδα είς κόμματα ξενικά, φερώνυμα τών τριών 
μεγάλων εύεργετίδων δυνάμεων έκ τούτων δ’ έπεκράτησεν έπί τέλους 
τό Γαλλικόν κόμμα καί έκυριάρχει τής έν Ναυπλίφ κυβερνήσεως, ήτις, 
διά νά έπιβληθή είς τόν τόπον, είχε ζητήσει Γαλλικόν στρατόν καί ό 
στρατηγός Κορβέ κατείχε τά φρούρια καί τήν πόλιν μετά τοΰ 21ου έλα- 
φροϋ συντάγματος τού πεζικού, άνδρών τής στρατιάς τού Μαιζώνος, 
έλθόντων έκ Μεθώνης. Άλλ’ άν δέν ήσαν νέα, τά έμφύλια πάθη άνερ- 
ριπίσθησαν καί έμαίνοντο καί τών Έριννύων λυσσωδέστερα κατά τήν 
παμμέλαιναν έκείνην έποχήν, διότι οί έπιφανεϊς τού έθνους άνδρες «διε- 
μάχοντο, τίς πρώτος ν’ άρπάση τήν αρχήν, ίνα εύρεθή, κατέχων αύτήν 
κατά τήν έλευσιν του βασιλέως».

Ή φιλόδοξος αυτή ίδέα, έξοιστρήσασα τούς λογάδας τού Έθνους, 
έκορύφωσε τήν αναρχίαν καί ό άλάστωρ αύτής δαίμων στυγεράν έχάλ- 
κευσε σκευωρίαν, καταλήξασαν είς φρικαλέον γεγονός καί άνήκουστον 
διά τήν πόλιν τού ’Άργους συμφοράν, ήτις ύπήρξεν ή τελευταία κηλίς 
τής πρό τοΰ ’Όθωνος ιστορικής περιόδου.

■ Β' ·ΊΚή';

Οί έν Ναυπλίφ Συνταγματικοί μετά μεγάλης δυσφορίας καί ώς κάρ- 
φος οφθαλμών έβλεπον τό ήπισκιάζον ,αύτούς κράτος τής έν Πελοπον- 
νήσφ Στρατιωτικής 'Επιτροπής, τρ έχαρακτήριζόν ώς στασιαστικήν 
καί άντάρτιδα κατά τοΰ νομίμου καθεστώτος· άπεφάσισαν δέ νά κατι- 
σχύσωσιν αύτής καί μηδενίσωσι τήν είς τό γεΐτον ’Άργος τούλάχιστον 
έπικράτησίν της τάχιστα καί διά παντός τρόπου.

Ούτως ύπό τήν πρόφασιν άφ’ ένός τής προστασίας τού ’Άργους από

a

ί
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τής αναρχίας καί άφ’ ετέρου τής ανάγκης νά κενωθώσι καταλύματα έν 
Ναυπλίφ διά τόν έρχόμενον Βαυαρικόν στρατόν, ή έν Ναυπλίφ κυβέρ
νησή έζήτησε καί κατώρθωσε ν’ άποστείλη ό στρατηγός Κορβέ είς ’Άρ
γος τέσσαρας λόχους τής Γαλλικής φρουράς μετά δύο ορεινών τηλεβό
λων ύπό τόν διοικητήν Νώδ- μετ’ ολίγον δέ άφίκοντο καί τέσσαρες έτι 
λόχοι Γάλλων, μετ’ άλλων ορεινών τηλεβόλων, άποσπάσματος πυροβο
λικού, σκαπανέων καί μουσικής ύπό τόν συνταγματάρχην Στόφέλ, άπο- 
σταλέντες έκ τών Μεσσηνιακών φρουρίων ύπό τού αύτόθι στρατηγού 
Γκεενέκ, κατά γνώμην τοΰ έν Ναυπλίφ Κορβέ.

Βεβαίως, άν τά πράγματα ήκολούθουν τήν έκδηλωθεΐσαν αύτών πο
ρείαν, άν οί γενναίοι Γάλλοι ήρχοντο εις "Αργος μέ τά αισθήματα τής 
στρατιάς τού Μαιζώνος, ούδέν ήθελε συμβή άπευκταιον. Άλλά δυστυχώς 
είς τούς φίλους καί πάτρωνας τούτους τής έν Ναυπλίφ διοικητικής 
Τριανδρίας ένεπνεύσθη ή πεποίθησις, δτι οί Ναπαΐοι ήσαν πολέμιοι 
αύτών καί έξύφαινον δήθεν συνωμοσίαν κατά τοϋ γαλλικού στρατρϋ έν 
"Αργεί4. Ή σκευωρία δέ άύτή αμφίστομος δυστυχώς έγένετό μάχαιρα, 
διότι άφ’ ετέρου διεθρυλήθη άπροκαλύπτως καί μετ’ έπιτάσεως, δτι οί 
Γάλλοι, μεταβαίνοντες είς "Αργος, ήθελον καταλύσει τήν έξουσίαν τής 
Στρατιωτικής Επιτροπής, θά διέλυον τόν στρατόν της καί θά κατε- 
λάμβανον τον τόπον ώς κύριοι καί κατακτηταί ύπέρ τών φίλων των 
Συνταγματικών, ώς ειχον πράξει έν Ναυπλίφ.

Ή πλεκτάνη αυτή έσχεν οίκτράς συνεπείας. διότι ήνέφξεν ενωρίς 
ρήγμα δυσπιστίας καί δυσαρέσκειας μεταξύ τών Γάλλων καί τών Άρ- 
γείων καί ίδίως τών έν "Αργεί οπλαρχηγών. Καί ούτοι μέν διειδον δτι 
πάσα ή επιρροή των καί έξουσία κατελύετο διά τοΰ γαλλικού στρατού, 
οί δέ Άργεϊοι, άν.αμένοντες καί αύτοί τόν ποθεινόν βασιλέα, βαρέως έφε- 
ρον τήν ξενικήν κατοχήν, ώς μείωσιν τής άνεξαρτησίας των, δΓ ήν πολλά 
έθυσίασαν καί ήγωνίσαντο. ’Εντεύθεν, μόλις τό διόικητήριον Ναυπλίου 
καί "Αργους έγνωστοποίησεν είς τήν δημογεροντίαν καί τούς προκρίτους, 
δτι έμελλε νά έλθή σώμα γαλλικού στρατού έξ οκτακόσιων άνδρών, οί 
πολΐται τού "Αργους τή 1 ’Ιανουάριου 1833 άπηύθυναν άναφοράν καί 
διαμαρτύρησιν πρός τούς άντιπρέσβεις τών τριών συμμαχικών εύεργετί
δων δυνάμεων διά ν’ άνασταλή τό κοινοποιηθέν μέτρον. Ταυτοχρόνως ό 
στρατηγός Τσόκρης έγραφε πρός τόν έκ Σολυγείας έρχόμενον είς Νε-

1 Ό γέρων Κολοκοτρώνης γράφει εις τά απομνημονεύματά του : «Οΐ Γάλλοι 
μ’ ένόμιζαν εχθρόν τους, έγώ δέν τούς είχα δώσει ποτέ αιτίαν. Ό Κωλέτης καί 
το εναντίον κόμμα τούς έγιόμισαν τά μυαλά, ότι έγώ ήμουν εναντίον τους καί 
ρωσσολάτρης».
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μέαν Κριεζώτην, δτι «ό καπετάνιος Γάλλος τής Πιάτζας Ναυπλίου» 
τον είδοποίησεν δτι τήν επαύριον θά ήρχοντο γαλλικά στρατεύματα, δτι 
αυτός άντέστη είς τοΰτο καί παρέπεμψε τόν Γάλλον άπεσταλμένον είς 
τόν Στράτον επειδή δέ ο Στράτος ούδόλως άντεϊπεν, ό Τσόκρης έκάλει 
τόν Κριεζώτην νά έ'λθη επειγόντως είς ’Άργος, διά νά μή χάσουν τήν 

των. Άφ’ετέρου δέ έξ δλων αυτών οί Γάλλοι εϊχον έρεθισθή κατά 
τών έν Άργει καί διετέθησαν έχθρικώς πρός αύτούς, προδιατεθειμένοι 
άλλως, ώς άντίθέτοι και δύναμις τής εν Ναυπλίφ Τριανδρίας, και τή 
μέν 2 Ιανουάριου ό Νώδ μετά τών λόχων του ήλθεν είς Άργος καί κα
τέλαβε τόν στρατώνα, κενωθέντα ύπό τών στρατιωτών τοΰ Στράτου, τή 
δ’ έπιούση άφίκετο καί ό συνταγματάρχης Στοφέλ μετά τοΰ στρατού του.

ΤΗτο ημέρα Τρίτη τής έβδομάδος, ημέρα, κατά τήν λαϊκήν παρά- 
δοσιν, άποφράς, δτε ό Στοφέλ είσέβαλεν αγέρωχος καί επιβλητικός. Τήν 
έλευσιν δ’ αύτοϋ έκηλίδωσαν δραματικώταται σκηναί, τό σύνθημα τών 
οποίων εδωκεν άμέσως, ζητήσας νά καταλάβη τήν οικίαν Καλλέργη, έπ'ι 
λόγφ, δτι ό στρατών είχε προκαταληφθή έκ τοΰ ύπό τον Νώδ στρατού.

Γ'

Είς τό πρός άνατολάς άκρον τής εύρυτάτης πλατείας τοΰ στρατώνος
καί εγγύτατα αύτοϋ ύψοΰται ή μεγάλη καί ώραία οικία τοΰ Καλλέργη, 
νεόδμητον τότε μέγαρον, οίκοδομηθέν ύπό τοΰ φίλου
Καποδιστρίου. Ή οικοδομή αυτή, καθ’ δμοιον περίπου τής οποίας σχέ- 
διον έκτίσθη καί ή. σύγχρονος και γείτων οικία τοΰ Τρικούπη, περιβάλ
λεται καθ’ ολας τάς πλευράς, πλήν τής δυτικής, ύπό μεγίστης περιοχής, 
έν ή διέλαμπεν ή φιλοκαλία καί μεγαλοπρέπεια; Ανθών πλούσιος 
ματα υπηρετών καί φυλάκων περίκομψα, σταΰλοι ηγεμονικοί, δεξαμενή 
άριστον παρέχουσα ύδωρ.καί κήπος, βασίλειος καί ρωμαντικώτατος

του Κυβερνήτου

οίκή-

, πε-
ριεχων πολλά καί ποικίλα ωραία δένδρα, ιδίως λέμονέας, πορτοκαλέας 

τοΰ όποιου ήγεί-κα'ι μικρόν άλσος κυπαρίσσων, είς τό ανατολικόν βάθος τοΰ όποιου ήγεί- 
ρετο κομψές'ιδιόκτητος ναΐσκος, έκόσμουν τό περίβλεπτον μέγαρον καί
καθίστων αύτό θελκτικώτατον διαμονητήριον.

Ό Δημήτριος Καλλέργης, περιφανής προσωπικότ'ης, ύπερδοξασθείς 
ύστερον ώς ήρως τοΰ Συντάγματος τής 3 Σεπτεμβρίου 1843, ήτο κατά 
τό 1832 συνταγματάρχης καί αρχηγός τοΰ Ίππικρΰ, δρ'ών δέ καί έξοχον 
πρόσωπον έν τή πολιτική σκηνή, κατφκει μετά τής οικογένειας, του έν 
.τή ανωτέρω οίκίφ, ήτις ήν ή ά ρέστη τών έν ’Άργει. .

Ή οικογένεια αύτοϋ ύψίστην. κατείχε κοινωνικήν περιωπήν και δόξαν
διά τε τά άλλα καί διότι ή σύζυγος τοΰ Καλλέργη κυρία.Σοφία, τό γένος
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'Ρέντη, ήτό μία τών ώραιοτάτων καί έπιφανεστάτων Έλληνίδων, διά 
τήν χεΐρα τής οποίας φονικότατοι προ έξ έτών ειχον γείνει πόλεμοι καί 
χωρία έκάησαν καί κατεστράφησαν καί έβυθίσθη είς πένθος ή Κορινθία.

Περί τά τέλη τοΰ 1832 ό Καλλέργης άπήν μετά τοΰ στρατεύμα
τος του είς Λακωνίαν, ώς οπλαρχηγός τής Στρατιωτικής ’Επιτροπής' 
είχε δέ αφήσει είς ’Άργος τήν οικογένειαν αύτοϋ μετά τοΰ αδελφού, του 
Ίωάννου καί φρουράς οπλιτών Κρητών, τοποτηρητήν δέ'καί προστάτην 
τού οίκου του τόν κάλλιστον αύτοϋ φίλον καί πολιτικώς όμόφρονα Νι
κόλαον Καλλισγοΰρον.

Ό Καλλισγοΰρος ήτον "Ελλην, Κερκυραΐος, ύπολοχαγός τοΰ πυροβο
λικού, ιππότης καί λεοντόκαρδος ήρως, έκπαιδευθείς καί μορφωθείς άρι
στα έν Κερκύργ. καί Γαλλία. Υψηλός, 32 περίπου ετών, πλήρης ζωής 
καί σφρίγους, πνευματώδης καί χαρίεις, ήν ώραιότατος, ανδρείος, εύ
γλωττος καί τολμηρός, ύπερήφανος δέ ψυχή καί εύγενεστάτη καρδία* 
έπί πλέον ύπήρξεν ό απαράμιλλος Λέων τής εποχής έν τή κοινωνίγ. 
τοΰ Άργους καί Ναυπλίου καί άπαραίτητος δΓ δλους τούς άριστοκρα- 
τικούς γαλλικούς καί ελληνικούς χορούς καί εσπερίδας, ών ήτο ή άκτι- 
νοβόλοΰσα μορφή καί τό σέμνωμα. Εις τοιοΰτον ιππότην, φίλον του 
πιστότατου καί άφωσιωμένον, ό Καλλέργης ένεπιστεύθη τήν προστασίαν 
τοΰ οίκου του καί τής άνεκτιμήτου καί λατρευτής αύτοϋ συζύγου καί ό 
Καλλισγοΰρος έγένετο ούτως ό άκοίμητος δράκων, ό διαφυλάττων τό 
χρυσοΰν τοΰτο μήλον τών Εσπερίδων εις τό ιερόν άλσος του, έτοιμος 
πάντοτε καί τήν ζωήν του άκόμη νά θυσίάοη χάριν αύτοϋ.

Ό Γάλλος συνταγματάρχης Στοφέλ μόλις τή 3 Ίανουαρίου 1833 
άφίκετο είς Άργος καί άπεφάσισε νά καταλάβη τήν οικίαν Καλλέργη, 
διά στρατώνα ή μάλλον κατοικίαν αύτοϋ, άπέστειλε δέ τον Νικολαίδην 
διά νά ζητήση τήν έκκένωσιν τής οίκίας, κομίζων καί επιστολήν τοΰ 
Καλλέργη πρός τήν σύζυγόν του περί τούτου, ώς λέγεται. .

Ο άπεσταλμένος τοΰ Στοφέλ ώδηγήθη πρός τόν τοποτηρητήν τής 
οίκίας, είς δν καί ένεχείρισε τήν επιστολήν, έξήγησε, δέ καινήν-δια
ταγήν τοΰ συνταγματάρχου.. ; ■

Ο Καλλισγοΰρος όμως τότε ήσθάνθη προπηλακιζόμενΟν τόν πατριω
τισμόν καί τήν φιλοτιμίαν του καί έξήφθη. Άπέκρυψε τήν επιστολήν 
έσφραγισμένην καί άπεκρίθη γενναίως καί ύπερηφάνως δτι, άφοΰ ό-οι
κοδεσπότης έχει έμπιστευθή είς αύτρν τόν οΐκόν του καί άπουσιάζει, είς 
ούδένα-θά έπίτρέψη νά παραβιάση "τό άσυλον τής οίκίας τοΰ Καλλέργη 
καί διαταράξη τήν οικογενειακήν,του ειρήνην καί δτι ή πράξις αύτή ήκι
στα τιμφ άνδρας πεπολιτισμένους,’ μάλιστα δέ τούς εύγε.νεΐς καί ιππό-
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τας Γάλλους, οϊτινες ήδύναντο καί ώφειλον νά οίκονομηθώσιν είς τούς 
θαλάμους τοΰ στρατώνος.

Πιθανώτατα ό Καλλισγοΰρος εξηγεί τήν κατάληψιν τής οικίας κα'ι 
ώς ράπισμα τών έν Ναυπλίφ αντιθέτων κατά τοΰ Καλλέργη, επιφανούς 
προσώπου καί συμμάχου τών έν "Αργεί κα'ι ώς σοβαράν καί έπαισθη- 
τήν απαρχήν τής καταλύσεως τής έξουσίας τής Στράτιω' ικης ’Επι
τροπής καί έν έπ'ι πλέον καθήκον άνέφλεξε τά εύγενή του στήθη. Άλλ’ 
ό δυστυχής άπετείνετο είς τήν ευγένειαν καί τον ίπποτισμόν τών Γάλ
λων καί έλησμόνει δτι αύτο'ι ούτοι οί Γάλλοι προ δύο ριηνών, τή 19 
τοΰ παρελθόντος ’Οκτωβρίου έν Ναυπλίφ, ειχον φυλακίσει τόν πρόεδρον 
τής Γερουσίας Α. Τσαμαδόν, διότι ήρνήθη νά δώση κατάλυρια τήν οικίαν 
του είς άξιωματικόν τοΰ σώριατός των, μόλις δ’ έλυτρώθη ό επιφανέ
στατος άνήρ διά τής σφοδράς διαμαρτυρήσεως τής Γερουσίας καί τής 
ζωηρας τών άντιπρέσβεων τής συμμαχίας έπεμβάσεως.

Ό Νικολαΐδης έπανήλθεν είς τόν στρατώνα καί άνέφερε τά διατρέ- 
ξαντα είς τόν Στοφέλ, ένφ ό Καλλισγοΰρος έκλειε πάσας τής οικίας τάς 
θύρας, άποφασίσας ν’ άντισεή μέχρίς έσχάτης θυσίας.

Καταληφθείς έξ οργής τότε ό Γάλλος συνταγματάρχης διέταξε τήν 
άμεσον έκπόρθησιν τής άνθισταμένης οικίας. Καί ευθύς λόχος Γάλλων 
μετά σκαπανέων διηυθύνθη είς τήν οικίαν Καλλέργη.

"Ηρξατο ή έκβίασις τών εισόδων καί οί σκαπανείς διά τών φοβερών 
αύτών πελέκεων έπληττον τάς θύρας, δτε ό Κέρβερος τής οικίας Καλ
λισγοΰρος έμάνη διά τήν θρασύτητα τής βιαιοπραγίας καί άπό τοΰ εξώ
στου δριμύτατα καί έξαλλος ώμίλησε πρός τούς έκβιαστάς γαλλιστί, 
διότι ώμίλει τήν γαλλικήν ώς Παρισινός, και έν τή παραφορφ του ύβρισε 
καί ήπείλησεν αυτούς.

Άλλ’ αί θύραι έθραύσθησαν καί έπεσον ύπο τήν λύσσαν τών Γάλλων 
σκαπανέων, ό δ’ έν τφ μεταξύ φθάσας Στοφέλ μετά τών στρατιωτών 
του άνήλθον είς τόν οίκον, έπ'ι τοΰ έξώστου τοΰ οποίου ό αξιωματικός ση
μαιοφόρος έστησε τήν Γαλλικήν σημαίαν.

Έν τφ οικφ ήσαν τή ώρα εκείνη ό Καλλισγοΰρος, ή κυρία Καλλέργη, 
ό άνδράδελφός της ’Ιωάννης, ό Κολλΐνος Θ. Κολοκοτρώνης καί 32 Κρή- 
τες όπλΐται. Τότε έν τή μεγάλη αιθούση διεδραματίσθη μεγάλη και 
φοβερά σκηνή, ήν ή διάσημος δέσποινα, αύτόπτις μάρτυς, άκόμη καί 
τώρα διηγείται έν άκρα, συγκίνήσει καί πάση λεπτομερηίφ.

Ό Στοφέλ, άγέρωχος καί άπειλητικώτατος, οιον κατακτητής, καθή- 
σας έπι τοΰ ανακλίντρου καί περιεργαζόμενος τούς έν τφ οικφ, ήρώ- 
τησε σύνοφρυς :
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— Καί ποιος είνε ό τολμητίας έκεινος, δστις είχε τήν θρασύτητα νά 
άντιστή είς τάς διαταγάς μου;

— ’Εγώ, συνταγματάρχα !—ήκούσθη βροντώδης ή ήχηρά φωνή τοΰ 
Καλλισγούρου καί ό άνδρεϊος ιππότης έκαμε δύο βήματα πρός αύΐόν 
μετ’ άξιοπρεπείας καί σοβαρότητος. — Έγώ, έξηκολούθησε σθεναρώς, 
δστις είμαι ό τοποτηρητής τού ίεροΰ μοι οίκου τούτου, ό πιστός φύλαξ 
τής οίκογενείας τοΰ άρχηγοΰ τοΰ ιππικού καί φίλου μου Καλλέργη, έγώ, 
δστις θά τήν προστατεύσω καί δι’ αύτού τοΰ αίματός μου. Καί διαμαρ
τύρομαι, κύριε συνταγματά·ρχα, κατά τής άνηκούστου αυτής ύβρεως καί 
τής άπρεπεστάτης βιαιοπραγίας, ήτις ουδόλως τιμφ τά τέκνα καί τήν 
σημαίαν τής ίπποτικής Γαλλίας....

•— Σιωπή, αύθαδέστατε 1 διέκοψεν άγρίως ό συνταγματάρχης,· κλο- 
νούμένος έξ οργής.

Ό Καλλισγοΰρος έγένετο τότε έξω φρενών καί έπετέθη λάβρος καί 
κατ’ αύτοϋ τοΰ Στοφέλ, δν καθύβρισεν, ώς άγενή καί.βάρβαρον, άναίσθη- 
τος πρός τάς παρατηρήσεις καί συμβουλάς, ας άπό τοΰ παρακειμένου 
δωματίου της θρηνωδώς ή περίφοβος κυρία Καλλέργη τφ άπηύθυνεν.

Οιον σθένος καί ’μεγαλείου ψυχής ενός μόνου άνδρός, άντιτάσσοντος 
τόσον ήρωϊκώς τά στήθη του κατά κολοσσού δλης στρατιάς 800 Γάλ
λων διά μίαν ίπποτικήν ιδέαν καί νομίζοντος δτι ήδύνατο νά τούς συν- 
τρίψη δλους συλλήβδην διά τής στιβαράς χέιρός του I Τό εύμελές σώμά 
του έτρεμε νευρικώτατα, ή ώραία μορφή έπελιδνοΰτο κάί τό γλυκύτατου 
βλέμμα του φοβεράς έξέπεμπεν άστραπάς.

Λέγουσιν δ-tt ό Γάλλος συνταγματάρχης μετ’ έκπλήξεως καί ένδομύ- 
χου θαυμασμού παρετήρει στιγμάς τινας τόν άνδρεΐον Έλληνα. Άλλ’ ό 
Καλλισγοΰρος, βηματίζων έστράφη, είδε τήν Γαλλικήν σημαίαν έπ'ι τοΰ 
έξώστου κυματίζουσαν, καί έκμανείς σφοδρότερου, διέταξε τούς Γάλ
λους νά τήν άφαιρέσωσι παραχρήμα, άλλως ήπείλησε νά τήν καταρρίψη 
αύτός.

— Άφρον! άνεβόησε τότε, εγειρόμενος ό Στοφέλ, καί τής τίγρεως 
θηριωδέστερος. Όπου έφάνη ή γαλλική σημαία δέν προσεβλήθή άναι- 
μάκτως. Σύλλργίσθητι δτι δέν έχεις είμή δύο μόνον ώρας διά νά συν- 
θηκολογήσης μετά τοΰ Θεού!

Κ«ί ένεύσέ καί Γάλλοι στρατιώται, προλαβόντες πάσαν άντίστασιν, 
συνέλαβον τόν Καλλισγούρου, δστις, περιβληθείς τό έπανωφόριον' τού 
Ίω; Καλλέργη, άπήχθη είς τήν σκοτεινοτέραν φυλακήν τοΰ στρατώνος 
πάραυτα. Άπαγόμενος δέ άπέστειλέ_ διά τίνος Κρητός .είς τήν κυρίαν 
Καλλέργη τήν έπιστολήν τοΰ συζύγου τής. Άφωπλίσθησαν άμέσως οί 
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ένοπλοι Κρήτες κα'ι συ,νελήφθη επίσης καί ό Κολλΐνος Θ. Κολοκοτρώ
νης ώς δμηρος. Ούτως ή οικία ήλώθη.

Μία μόλις παρήλθεν ώρα και 6 ήλιος έδυεν, δτε έν τφ στρατώνι συνε- 
κροτήθη ύπό τών Γάλλων πολεμικόν συμβούλιον καί ό αίχμαλωτισθείς 
ηρως κατεδικάσθη εις τήν έσχάτην τών ποινών διά τήν άντίστασίν του.

Η κυρία Καλλέργη ήγνόει τήν οΐκτραν τύχην του. Κατατεταραγμένη 
όμως έκ τών συμβάντων, διήλθε πολυστένακτον ,δλην τήν νύκτα, αϋπνος, 
βαρυαλγής καί έντρομος, ώς όλισθαίνουσα είς αβύσσους καί διωκόμενη 
έκ νεφελών φαντασμάτων. “Αμα δέ τή χαραυγή τής έπιούσης ήνέφξε 
παράθυρον καί παρετήρεί, σύννους κα'ι ήεμβάζουσα, προς τον άπαίσιον 
στρατώνα καί συνήρχετο ολίγον, άναπνέουσα τήν έφθινήν αύραν.

Μετά ήμίσειαν περίπου ώραν έσκίρτησεν αίφνιδίως. Τής πύλης τοϋ 
στρατώνος έξήρχετο' απόσπασμα στρατιωτών, συνοδεΰον τόν Καλλισγοΰ- 
ρον. Ό ακατάβλητος ήρως, διερχόμενος σταθερφ τφ βήματι προ τής 
προσφιλούς οικίας και άπαγόμενος έπ'ι σφαγήν, άνέτεινε γαλήνιος τήν 
χρυσόκομον κεφαλήν κα'ι τήν συμπαθεστάτην οψιν, είδε μετά συγκινή- 
σεως καί πόνου τήν κυρίαν Καλλέργη καί άπεχαιρέτισεν αυτήν διά τής 
χειρός, μειδιών, τον ύστατον πρός τήν έρίτιμον καί σεπτήν φίλην και 
στονόεντα χαιρετισμόν τής ώραίας καί εύγενεστάτης αυτού ψυχής. Ή δέ 
κυρία Καλλέργη, μή φανταζο,μένη τόν τραγικόν κίνδυνον, έξελαβεν δτι 
τόν άπάγουσιν είς Ναύπλιον και τόν άπεχαιρέτισεν ωσαύτως, εύχομένη 
αύτφ κατευόδιου καί καλήν έντάμωσιν !. ,

Ή συνοδία παρήλθεν είς άλλην μικράν πλατείαν, νοτίως τής οικίας.
■ ’Αλλά μετά πέντε λεπτά τής ώρας τρομερός. και πολύκροτος ήκούσθη 
•πυροβολισμός, >Ό ανδρείος Καλλισγοΰρος έτουφεκίσθη, χωρίς νά δείξητήν 
έλαχίστην δειλίαν μέχρι κα'ι τής.ύστάτης στιγμής ό ατρόμητος στρα
τιώτης, και ή ήρφις κα'ι μεγάλη του ψυχή άπέπτη, γοργή καί υπερή
φανος, ώς αετός υψιπέτης είς τά Ήλύσια τών ήρώων *.

Ή κυρία Καλλέργη, ήτις έπ'ι στιγμάς εΐχεν όπωσοΰν ησυχάσει, άμ’ 
άκούσασα τόν τουφεκισμόν, ήσθάνθή τήν καταστροφήν, κατελήφθη ύπό 
λυγμών καί έπεσε λιπόθυμος καί απαρηγόρητος διά τό τρομερόν συμβάν 
καί τήν άνεπανόρθωτον απώλειαν άνεκτιμήτου φίλου καί λαμπρού στρα
τιώτου τής πατρίδος κα'ι προώρως άποσβεσθείσης έλπίδος χρυσής. 

. Οί έν Άργει οπλαρχηγοί στρατηγοί Τσόκρης, Κριεζώτης καί Στρά- 
τος, έξόχως τιμώντες τήν έπιφανή δέσποιναν, έτρεξαν αμέσως είς έπί-

1 Μετά τοϋ Καλλισγούρου συνετουφεκίσθησαν δ νέος και παληκαράς ’Αργείος 
’Ιω. Νικολάου καί τις άλλος, διότι εδραμον νά τον λυτρώσωσιν από τάς χείρας 
τών Γάλλων, απαγόμενον τή προτεραία εις τον στρατώνα,
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ΐ σκεψίν της. Άλλ’ έκείνή τόσον είχε θλιβή καί καταταραχθή, ώστέ ανε-
! χώρησε μετά δύο ώρας είς Νάύπλιον έγκαταλίποϋσα εις την διακρισίν
έ τών Γάλλων τόν οίκον τής, τ,όν τέως προσφιλέστατον καί ήδη άπεχθή
[ οίκον, οστις έγένέτο ή φρικώδης σκηνή τόΰ αιματηρού καί απαίσιου

δράματός.
f Μολαταύτα ή τραγική αυτή ιστορία, ήτις συνεκίνησεν είς άκρον τήν

πόλιν τού "Αργούς, έσχε δυστυχώς και συνέχειαν αίματήροτέραν καί 
τραγικωτέράν, ώς θά έκθέσωμεν είς τό δεύτερον μέρος τής παρούσης 
πραγματείας. '

Έν ’Άργέι.
Λ.. Κ. Βαρδουνεώτης.

01 ΚΟΙΝΩΝΙΣΤΑΙ ΕΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑ.
Ό xolrariojioQ δύναται νά καταταχθή είς τήν κατηγορίαν τών ζη

τημάτων έκείνων, άτινα έθεωρήθησαν πάντοτε καί πανταχού ώς ζωτικά. 
Καίτοι δέ αιτίον τής ύπάρξεως τών κοινωνιστικών ιδεών άνέκαθεν ήτο 
ή έξασφάλισις τής εύζωίάς καί ή άπόλαυσις τών άγαθών τής προόδου 
διά πάντας έν συνόλφ καί δΓ ένα έκαστον ίδί$, ούχ ήττον τυγχάνει ά- 
ναμφισβήτητον δτι αί ίδέαι αύται μετεβάλλοντο άενάως καί έτροποποι- 
οϋντο άναλόγως τών άναγκών τών άνθρώπων καί των κέντρων, έν οΐς 
άνεπτύσσοντο. Ούτω δέ τό κοινωνικόν ζήτημα δέν εινε σήμερον όποιον 
ήτο πρό ενός αίώνος, ούτε τότε έξελαμβάνετο ώς παραπλήσιου έκείνου, 
δπερ ισχυε πρό δύο ή τριών εκατονταετηρίδων. Ή μορφή δ’ ώσαύτως 
ύφ’ ήν έπαρουσιάζετο ό κοινωνισμός έν ’Αμερική ήτο άλλοία έκείνης ύφ’ 
ήν διετυποΰτο έν Ευρώπη, ώς και ό κανονισμός αύτοϋ εινε. διάφορος 
έν 'έκάστη τών έν αΐς έρριζώθη ήδη ή έσπάρη μόλις ευρωπαϊκών χωρών,

Έν τούτόις·, άν καί περί τής ποικιλίας ταύτης ούδεμία δύναται νά 
γέννήθή άμφισβήτησις, εινε βεβαιότατου δτι έν ούδε.μιφ προγενέστερέ 
εποχή ό κοινωνισμός είχε περίβληθή τοσοϋτον γενικόν χαρακτήρα, το- 
σοϋτον σπουδαΐον καί τοσοϋτον έπικείμενον, δσον κατά τήν έποχήν ταύ- 
τήν, έφ’; δλών σχεδόν τών σημείων τοΰ πεπολιτισμένου.κόσμου.: Έκει 
δμως, δπου ή πρόοδος τοΰ κοινωνισμοΰ ήτο πολλφ μάλλον ταχυτέρακαί 
έύθά άπέιλήτϊκόν άπό τίνος λαμβάνει χαρακτήρα, έκεί θά-στάματήμω- 
μέν έν τή πάρούσή ήμών διατριβή.
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Εν Γερμανίφ, πάσα συμφωνία καί συνεννόησή μεταξύ κοινωνιστών 
και μη θεωρείται πλέον αδύνατος, Αί αξιώσεις τών κοινωνιστών ύπερ- 
βαίνουσι τά έσκαμμένα κα'ι ό κοινωνισμός εινε έπιφοβώτερος κα'ι θανασι- 
μώτερος εχθρός ή άπαντες οί τοΰ εξωτερικού τοιοΰτοι. Πολλά είσι τά 
λαμβανόμενα κατά τών κοινωνιστών μέτρα, άλλ’ αί πρόοδοι αύτών τυγ- 
χάνουσι καταπληκτικαί. ’Ακόμη προχθές άπεμακρύνετο, κατ’ άχάριστ,ον 
ολον τρόπον, άπό τής δρώσης πολιτικής ό πρώτιστα συντελέσας είς τήν 
κραταίωσιν τής Γερμανικής αυτοκρατορίας σίδηρους άρχικαγγελάριος, κα'ι 
αίτιον τής άνελπίστου ταύτης άποπομπής παρά πολλών θεωρείται ή κατά 
τά τελευταία έτη έγερθεισα δεινή πάλη μεταξύ αύτοϋ κα'ι τών κοινωνιστών, 
ής άποτέλεσμα ήτο καί ή έκτακτος κα'ι επίφοβος επιτυχία τών δημα- 

κρατικο-κοινωνιστών, ηα.τσ. τάς τελευταίας έκλογάς, πρός άνανέωσιν τοΰ 
Reichstag, τάς ένεργηθείσας κατά τόν παρελθόντα Φεβρουάριον.

Τούτων δ’ ούτως έχόντων, νομίζομεν δτι άρκούντως θά ένδιέφερε τούς 
άναγνώστας ημών νά γνωρίσωσιν όποιος τυγχάνει ό κοινωνισμός έν Γερ- 
μανίφ, πόθεν καί πώς έγεννήθη καί τίς είνε ό σκοπός αύτοϋ-,

Η αρχή τοΰ κοινωνι,σμοΰ έν Γερμανίφ άνάγεται είς ζην διακήρυζιν 
τοϋ κοινωνιστικοΰ σώματος, την ποιηθεΐσαν ύπό τοΰ Karl M^rx και 
Engels, κατά το 1847, κα'ι παραδεκτήν γενομένην άπό τό συνέδρΛον τής 
Ενωσεώς τών κοινωνιστών, δπερ συνήλθεν έν Λονοίνφ κατά τό αύτό 
έτος. Τούς κανονισμούς δμως κα'ι τήν διακήρυξιν ταύτην παρεδέχθησαν 
μετά παρέλευσιν ετών τινων καί άλλαι κοινωνιστικαϊ εταιρίας, ών ή 
σημαντικωτέρα συνεστήθη καί διευθύνεται παρά τών Bebel καί Lieb' 
knecht, οΐτινες τυγχάνουσι καί άντιπρόσωποι τής Βορείου Γερμανίας έν 
τφ κοινοβουλίφ, κληθεΐσα ή τών Μαρξιστών, κατ’ άντίθεσιν προς έτέραν 
ομοίαν τοΰ αύτοϋ προγράμματος όνομαζομ.ένην τών ΛασσαΛιστών.

Αί δύο δ’αύται κοινωνιστικαϊ έταιρίαι περιέκλεισαν μετ’ ού πολύ είς 
τούς κόλπους των πάντας τούς Γερμανούς κοινωνιστάς καί κατά τό 1874 
κατώρθωσαν νά πέμψωσιν έντός τοΰ περιβόλου τοΰ Κοινοβουλίου δεκάδα 
δλην κοινωνιστών βουλευτών.

Η πρώτη αυτή έπιτυχία επόμενον ήτο νά φοβίση τούς ιθύνοντας τά 
τής Γερμανίας καί έκτοτε σχέδια κατεστρωννύοντο. περί παρακωλύσεως 
τής προόδου τοΰ κοινωνιστικοΰ ρεύματος. Ουτω κατά τό 1878 έψηφίσθη 
νόμος περί άπαγορεύσεως τής έκδόσεως 42 εφημερίδων τού κοινωνιστικοΰ 
κόμματος κα'ι περί διαλύσεως 40 τυπογραφείων καί πασών τών .εταιριών 
παραπλήσιας φύσεως.

■ Ό άριθμός τών διαλυθεισών εταιριών ανέρχεται, άπό τής δημοσιεύ- 
σεως του άνωτέρω νόμου, είς 246, έκεΐνος δέ τής άπαγορεύσεως τής έκ-.

7

Οί ΚΟΙΝΩΝΙΣΤΑΙ ΕΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑ 47

δόσεως τών εφημερίδων, περιοδικών καί μονογραφιών, είς 1000 περίπου.
Τά αύστηρά ταϋτα μέτρα, δι’ ών ό πρίγκιψ Βίσμαρκ έπόθει νά ιδη 

καταστρεφόμενον τό έργον τών κοινωνιστών, ήνάγκασαν αύτούς ού μόνον 
έφημερίδας καί περιοδικά νά έκδίδωσιν έν. τή άλλοδαπή καί νά είσάγωσι 
ταϋτα λαθραίως έν Γερμανία, άλλά καί πολλά συνέδρια νά συγκροτήσωσι 
πρός τό συμφέρον καί τήν πρόοδον τών κοινωνιστικών ίδεών. Έν .τοΐς 
συνεδρίοις μάλιστα τούτοις έλήφθησαν αποφάσεις, δι’ ών παρεκτροπή: τις 
έσημειώθη έν τή πορεί$ τών κοινωνιστών, διότι έν μέν τφ πρώτφ συνε- 
δρίφ, τφ συνελθόντι έν τινι Ελβετική πόλει (Widen) κατά τό 1880, 
άφηρέθησαν έκ τοΰ κοινωνιστικοΰ προγράμματος αί λέξεις «Λα τών νο
μίμων μέσων». . ., τοΰθ’ δπερ ύπονοεΐ δτι άπεφάσισαν νά έπιδιώξωσι 
τον σκοπόν των καί διά παρανόμων τοιούτων1 έν δέ τφ δευτέρφ, τφ συγ- 
κροτηθέντι έν Κοπεγχάγη κατά τό 1883, έγένετο κοινώς δεκτόν δτι 
«πάσα σκέψις τείνουσα πρός ειρηνικήν λύσιν δέον νά έξαφανισθή καί δτι 
μόνον ή καθολική άποσύνθεσις τής κοινωνίας δύναται νά έπιφέρη την 
νέαν τάζιν, ήν καί προτίθεται ό έπιστημονικός κοινωνισμός». . .

Μετά τήν γνώσιν τών ληφθεισών άποφάσεων έν τοΐς δυσί τούτοις συνε- 
δρίόις σφοδρά καί πάλιν έξηγέρθη κατά τών κοινωνιστών καταδίωξις έκ 
μέρους τών αρμοδίων. Πάντες σχεδόν οί παρακαθήσαντες έν τοΐς συνε- 
δρίοίε συνελήφθησαν κατά τό 1886, έδικάσθησαν καί κατεδικάσθησαν είς 
πολύμηνον φυλάκισιν. Μεταξύ τούτων συγκαταριθμεΐται καί, όμάς άπαρ- 
τιζομένη έκ δέκα βουλευτών. Άλλ’ .οί κοινωνισταί δέν άπετροπιάσθησαν 
ώς έκ τών συχνών τούτων καταδιώξεων καί κατά τό 18-87 συνήλθόν 
είς τρίτον συνέδριου έν Έλβετίγ (Bruggen), δπου άπεφάσισαν ν’άνα - 
λάβωσι τόν περ'ι τών δλων άγώνα, κατά πάσας τάς έπερχομένας ,έκλ.ο- 
γάς, είτε βουλευτικάς, είτε νομαρχιακάς, είτε δημοτικάς. Έν τφ συνε- 
δρίφ τούτφ -άπεφασίσθη ωσαύτως ή ,σύγκλησις νέου συνεδρίου κατά τό 
1886 έν Παρισίοις, δπερ καί έλαβε χώραν κατά τήν έποχήν τής Π'αγ-~~~ 
κοσμίου έκθέσεως, καί έν φ άπεφασίσθη, ώς γνωστόν, ή μεγάλη εργατική 
διαδήλωσις τής πρώτης Μαίου π. ε. (περί ής έκρατήσαμέν τούς άναγνώ
στας ήμών ένημέρους πρδ μηνών, έν τφ περιοδικφ τούτφ), ήτις έπανε- 
λήφθη κα'ι κατά τδ παρόν έτος.

Ή μεγάλη αύτη έργασία συνεκέντρωσε τάς δυνάμ,εις τών κοινωνιστών, 
καί ένφ κατά τό 1878 οί υποψήφιοι κοινωνισταί έλαβον λεύκάς ψήφους, . 
κατά τάς βουλευτικάς έκλογάς, 437.158, κατά τό 1884 ύπερέβησαν 
τάς 550,000, κατά τό 1886 τάς 773,000, κατά τάς τελευταίας τοΰ 
τρέχοντος έτους ή: ψήφος των άνήλθεν είς τό εκατομμύριου !

Αί συνεχείς καί καταπληκτικαί έπιτυχίαι αύται τών κοινωνιστών 

μ
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άναγκάζουσί τήν Γερμανίαν νά σκέπεηται σοβαρώς περί περιορισμού τής 
προόδου ταύτης. Είνε δ’ αρκούντως περίεργον δτι ή πρόοδος τού κοινω- 
νισμού έπήλθεν ακριβώς ύπό τό κράτος τών δρακόντειων νόμων τοΰ 1878 
καί καθ’ ήν εποχήν άμφότεροι οί αύτοκράτορες Γουλιέλμοι, εμφορούμε
νοι ύπ’ αρίστων διαθέσεων ύπέρ τής εργατικής τάξεως, ήθέλησαν νά άν- 
τεπεξέλθωσι κατά τών επαναστατικών τούτων τάσεων, διά του εφευρή
ματος των, τοΰ έπικληθέντος : Κοντωνι,σρ,οϋ τον Κράτους, καί διά τής 
παραδοχής διαφόρων εύεργετικών ύπέρ τών εργατικών κλάσεων νόμων, 
διά τών οποίων βελτιοΰται έπαισθητώς ή θέσις των καί εξασφαλίζονται 
οί έργάται κατά πάσης έκ μέρους τών πατρώνων γενομένης αύτοΐς άδι- 
κίας, πρός δέ καί κατά τών ατυχημάτων, δι’ ών περιέρχονται εις παντελή 
ανικανότητα, ώς καί κατά τοΰ γήρατος ή άλλης ανικανότητάς.

Είνε μάλιστα γνωστόν δτι κατά τάς τελευταίας έκλογάς ό Αύτοκρά- 
τωρ διέταξε τόν άρχικαγγελάριον "να προσκαλέση τάς κυβερνήσεις ’Αγ
γλίας, Βελγίου, Γαλλίας καί 'Ελβετίας, δπως συνεννοηθώσι πρός<άλλή- 
λας καί λάβωσιν άπό κοινού μέτρα περί καλλιτερεύσεως τής τύχης τών 
εργατών. Ή άπάντησις δμως τών γερμανών εργατών ήτο καθ’ δλα σύμ
φωνος πρός τάς γενομένας παρά τών κοινωνιστών βουλευτών έν τφ κοι- 
νοβουλίφ δηλώσεις, καθ’ ήν ώραν είχεν έγερθή σφοδρά συζήτησις περί 
παρατάσεώς τής ισχύος τοΰ άντικοινωνιστικού νόμου, ύπό αύστηρρτέρους 
μάλιστα ορούς. Είχον λοιπόν διισχυρισθή οί οπαδοί των δτι δέν έπτοόϋντο 
πρδ τής δρακόντειου αύστηρότητος τών νόμων, ούτε έλάμβανον ποσώς 
ύπ’ ό'ψει τήν κοινωνιστικήν πολιτικήν τής Κυβερνήσεως. Έδήλωσαν δέ 
ταυτοχρόνως δτι ήονοΰντο νά δεχθώσι, δίκην έλεημοσύνης, τήν. κατά 
μέρος πλήρωσιν τών άξιώσεών των, ένφ ήδύναντο δικαιωματικώς ν’ άπαι- 
τήσωσι τήν πλήρη αυτών ίκανοποίησιν.

Οδτω δ’ ό κατ’ αυτών διεξαχθείς αμείλικτος άγών, ό στερήσας. πάν- 
τας τών έκ του νόμου άπορρεόντων δικαιωμάτων, δέν έταπείνωσεν αυ
τούς, αλλά τουναντίον άνύψωσε·τό φρόνημά των καί συνετέλεσεν εις τήν 
ετι μάλλον έπέκτασιν τών αρχών των. Τούτο δ’ απέδειξαν πανθομο- 
λογουμένως αί τελευταΐαι, ώς προεμνήσθημεν, έκλογαί, αΐτινες εις με- 
γάλην αμηχανίαν παρέσυραν καί τήν Γερμανικήν Κυβέρνησίν καί πάσας 
τάς λοιπάς κλάσεις, έκτός τής έργατικής.

Ήδη τά βλέμματα πάντων είσίν έστραμμένα πρός τόν θεσμόν τής 
καθολικής ψηφοφορίας, καί έπειδή δύσκολος τυγχάνει ή άρσις τών ίσχυόν- 
των, ^σκέπτονται περί έξασθενήσεως τού θεσμού καί ζητούσι νά φέρωσι 
τό δριον τής ηλικίας είς 25 έτη, τούθ’ βπερ θέλει άπομακρύνει τώνκαλ- 
πών τά .νεώτερα στοιχεία, τά μάλλον ενεργητικά, φιλελεύθερα καί κοι- 
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νωνιστικά. Εκτός τούτου έπιθυμούσι καί σκέπτονται νά άρωσι τάς βου- 
λευτικάς έπιχορηγήσεις, νομίζοντες δτι διά τού μέσου τούτου θά παρα-r 
κωλυθή ή έν τή βουλή είσοδος τών εκλεκτών τού λαού εργατών.

Παραπλήσια μέσα είσί καί ή εκλογή εργασίμου ημέρας πρός ενέργειαν 
τών έκλογών καί ή αύστηρά άπαγόρευσις τής τοιχοκολλήσεως προγραμ
μάτωνκτλ. Φαιδρόν μάλιστα έπεισόδιον τοιχοκολλήσεως προγράμματος 
αποτελεί ή ύπόθεσις τού ύποψηφίου βουλευτού Viereck, έν Λειψίφ, κατά 
τό 1888, δτε διά τοΰ ευφυούς έπινοήματος τούτου κατεκαλύφθησαν 
πάντες οί τοίχοι τής πόλεως διά μεγάλων τετραγώνων (viereck σημαί
νει τετράγωνον), κάτωθεν τών οποίων ύπήρχέ γέγραμμένη ή λέξις: ψη
φίσατε. Σημειωτέον δ’ δτι ό Viereck ουτος τυγχάνει νόθος υίός Γου- 
λιέλμου τού Α' καί μιας ηθοποιού.

Πάντα δμως τά μέτρα ταΰτα άγνωστον είναι κατά πόσον τελεσφόρως 
θά ένεργήσωσιν εναντίον τών κοινωνιστών.' ’Εάν δέ μάλιστα έκ τού παρ
ελθόντος κρίνή τις, εύκολον νά δεχθή δτι καί έν τφ μέλλοντι έσονται 
φρούδα; μετά τήν έσχάτην μάλιστα πανηγυρικήν έκδήλωσιν τού γερμ.α- 
νικοΰ λαού ύπέρ τών κοινωνίστικών ιδεών. "Ωστε αίπρόοδοι τοΰ κοινω- 
νισμού κατά πάσαν πιθανότητα εσοντάι καταπληκτικώτεραι έν τφ μέλ- 
λοντι καί δικαίως πολλούς έμβάλλουσιν είς μεγάλους φόβους περί τ-ήί 
τύχης τού Κράτους.

Ώς δέ γνωστόν, σκοπός" τών κοινωνιστών είναι ή τρόποπόίήσις 
κοινωνικού καί πολιτικού βίου, c 
πραγμάτων.· Έν τή παρούσή κοινωνία; φρονούσιν οί κοινωνισταί, πάντα 
τά μέσα ή τά δργα.να τής έργασίας κατέστησαν μονοπώλια ‘τής κλάσεώς 
τών κεφαλαιούχων, έκ-τούτου δέ καί ·ή έξάρτήσίς "τής κλάσέώξ· τών ερ- 
γατών, ήτοι τό αίτιον τής πενίας καί τής ύποδουλώσεως. Πρός- χειραφέ- 
τησιν τής έργασίας, δέον τά μέσα καί τά δργανά'τής έργασίας ν’άπόβωσι 
κοινή τής κοινωνίας άπάσης κτήσις. Επειδή δμως αί' πολίτίιόβί' μερίδες 
δέν έργάζονται, είμή πρός διαφύλαξιν τών προνομίων τών καί τών δσων 
κατέχουσιν ώς πρώτοι.κατάλαβόντές, ή έργατική κλάσις οφείλει νά ορ- 
γανωθή είς διακεκριμένην μερίδα, σκοπούσαν τήν οικονομικήν της άπε- 
λευθέρωσιν. Ιίάσα κίνησις δέον νά. τείνη πρός τόν αυτόν σκοπόν.

Διά τούτων πάντων άποδεικνύεται δτι οί κο,ινωνισταί προετοιμάζονται 
διά τήν ρίεγάΛην «ύταχάσεασΐΖ; άφοΰ μάλιστα φρονούσιΟ δτι μόνον άιά 
της πάΛης θά δυνηθή ό λαός νά βελτιώστ, τήν τύχην του καί ν’ άπο- 
σπάση άπό τούς ισχυρούς-τής ήμέρας τά κάτεχόμενα προνόμια. Ευτυ
χείς θέλούσι θεωρήθή αί.‘Κυβερνήσεις έκειναι, άϊτινες θά κατορθώσωσι νά 
έπιτύχωσι τήν αναβολήν τής εκρήξεως τού ήφαιστείου τούτου. Ούτω μό- 

τομος ιδ'. Σεπτέμβριος 4

,του 
άσυμφώνου μέ τήν παρούσαν ,τάξίν τών
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νον, παρερχομένου τοΰ χρόνου, δυνατόν νά έξευρεθώσιν αλλα καταλληλό
τερα μέσα, ίκανοποιητικώτερα διά τάς έργατικάς κλάσεις, άφοΰ όκοινω- 
νισμός, κατά τήν κρίσιν νμών, δεν είναι άλλο είμή Ουτοπία έξαπατώσα 
τούς πολλούς και άπομακρύνουσα αυτούς τής εργασίας, ανευ τής οποίας 
ή έπ'ι γής ευδαιμονία είναι αδύνατος.

ΜΙΑ ΨΎΧΗ

«Τήν άποφάσίσ’ ό· γιατρός», μοΰ είπε μετά σκληράς αναλγησίας, θλι- 
βερωτέρας παντός ψυχικού σπαραγμού ό δεκαεξαέτης έφηβος.

Ήτο περί τά μέσα τοΰ μηνός Μαίου τοΰ έτους 188.., Ο ήλιος έκαιεν 
ήδη υπερβολικά καί τήν τετάρτην μετά μεσημβρίαν έξήλθον νά ζητήσω 
θλίψην δρόσον ύπό τήν γιγαντιαίαν λεύκην, τήν σκιάζουσαν μέρος τής 
στενής πλατείας. Έκεΐθεν είχα ίδεΐ διαβαίνοντα τόν Μήτσον καί τόν 
«φώναξα.

"Οταν ήλθεν εγγύτερον πρός εμέ, οι’ άφωνου βλέμματος τόν ήρώτησα 
τί νεώτερα περί τής άσθενοΰς. Και μοΰ έδωκε τήν ανωτέρω παρατεθεΐσαν 
άπάντησίν.

Έγώ δ’ επανέλαβον ύποψιθυρίζων πρός έμαυτόν, ώς νά ήσαν ακατά
ληπτοι δι’ εμέ αί λέξεις έκεΐναι· - «Την άποφάσίσ’ ό γιατρός 1»

Και μετά μίαν στιγμήν άπήντησα, ποιήσας άκουσίως δεκαπεντα
σύλλαβον·

•—· Τοΰ έχω χάρι τοΰ γιατρού, παιδί μου, νά γιατρεύη...
Κα'ι ήρχισα ν’ άνακυκλώ έν τφ νφ. άπαισίας σκέψεις περί τών ιατρών 

καί τής ιατρικής. Άκουσίως δέ ένθυμούμην τήν χυδαίαν ακυρολεξίαν γυ
ναίων τίνών τοϋ αθηναϊκού όχλου:.«Ή δεϊνα κυρία, ή κουμπάρα, είνε 
άρρωστη μέ' δυο γιατρούς, μέ τρεις γιατρούς», τό όποιον είνε ώς νά 
έλεγαν: «Τον δεΐνα, οπού άπέθανε, τόν έθαψαν μέ πέντε παπάδες, μέ 
δυο δεσποτάδες.»

Είτα πάλιν οί λογισμοί μου έπανήρχοντο εις τήν οικογένειαν ■ αύτή ν, 
τήν πάμπτωχον, τήν ορφανήν, μέ τούς δύο υιούς τούς προσομοίους μέ τούς 
υίούς πολλών άλλων οίκων τής μεσαίας τάξεως έν Άθήναις· ούτε γράμ
ματα δυνηθέντας νά μάθουν αρκετά, ούτε πρός χειρωναξίαν ικανούς, ούτε 
πρός εμπορίαν έπιτηδείους- κα'ι φκτειρα, φκτειρα τήν πτωχήν χήραν μη-
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τέρα, τήν νέαν ακόμη, ήτις έως τώρ» ώς. μόνην παρηγοριάν είχεΎάυτδ' 
τά,άμριρον κοράσιον, αυτήν τήν δεκατετραετή παιδίσκην. Ήτο ώραΐούί 
έξυπνον, μέ λεπτοτάτους χαρακτήρας,-μέ τήν μακράν κο'μηνκαστανήν, 
μέ τήν πβδ^ιπάλλευκον, μέ .το ανάστημα άνεπτυγμένον ήδη·. ΤΗτο φι
λομαθής και φίλεργος παιδίσκη, κ’ έπρώτευεν εις τά χειροτεχνήματα, 

f είς δλην τήν «Εταιρίαν», δπου έφοίτα." Ήτα φαιδρά καί καλόγνωμη καί
πάντοτε έμειδία καί ποτέ δέν παρήκουσεν είς τό θέλημα,-τής μητρός της 

: ή τής μάμμης της· καί τώρα. . . τήν άποφάσίσ’ό γιατρός !
Έκ τής πρωίμου νεανικής άπαθείας, μέ τήν οποίαν μοΰ τό άνήγγελ- 

c λεν ό Μήτσος, ήδύνατό τις νά συμπέράνη περί του βαθμού τής φιλοστορ
γίας ήν έτρεφε-πρός τήν άδελφήν του. . . ή μάλλον πρός τήν μητέρα του.

’Άλλοτε έλεγον Την εσηρ,άάεφ’ ό Χάρος' τώρα λέγουν· Την άπο- 
ιράσισ ό γιατρός ! * * , . -

♦ ■ 
Ήτο περί τά τέλη Μαίου. Τήν έκτην ώραν τής εσπέρας έφθάσαμεν 

είς το Κοιμητήριον, τό Ά' τής πόλεως.
’Ολίγοι ήσαν προπομποί. Ό πρός μητρός θείος τής κόρης, ο μόνος 

άληθής προστάτης τής οικογένειας,■ ήγεΐτο τής πομπής. . . .
Πένθιμος ήτο ό στέφανος τών λευκανθέμών, στέφανος γάμου καί θανά

του· βαυκαλητική ήτο ή ψαλμφδία τού ίερέως· λικνιστική καί τοϋ φε- 
ί ρέτρου ή κυματοειδής κίνησις.

Κοιμήσου, λευκόν πλάσμα! Τίς δύναται νά σ’ έξυπνήση άίϊό τόν.ύπνον, 
σου αυτόν ; Έπίστρεψον, ψυχή ρ,ου, είς την άνάπαυσίν <τον.

Ή μήτηρ δέν συνώδευεν, είχε μείνει οίκοι, κατά' τήν νεωτέράν: συνή
θειαν. Συνώδευον ■μόνον ό Τάσος κα'ι ό Μήτσος, οί δύο άδελφοί. Ήκο- 
λούθει έφ’άμάξης καί ή γραία, .υψηλή, ύπερεβδομηκοντοϋτις, ήκολούθει 
καί ό όγδοηκοντούτης πάππος τής μικράς. · ·.

Παρά τόν τάφον ό θείος έκλαυσε... κα'ι έβαλε σπαρακτικός κραύγάς 
μετά λυγμών. Ή γραία έσπόγγιζε καί αύτή; τούς' στειρευμένους οφθαλ
μούς της. .. , . 'τ' Ύ

Έφώναξε τήν έγγόνην της νά έγερθή άπό. τόν τάφον, νά μεγαλώση. 
Αύτή ήλπιζε ν’άξιωθή νά τήν ύπανδρεύση. Εΐχεν ορεξιν, μέ δλα.τά.γη- 

1 ρατεΐα, νά χορεύση είς τον γάμον, της. «Καί τώρα τί είν’ αύτά πού μοΰ
έκαμες ;» . . ·. ■

Ποιος θά τής έμβελονιάση τώρα τήν κλωστή της ;. Ποιος θά.τής ά- 
νάψη φωτιά ; «Καί ποιά Θά χτενίζη, ποιας τά μαλλιά θά πλέκη κάθε 
πρ,ωί ή μητερούλα σου ; Αύτά καρτερούσα έγώ, Άγγ?λικούλα μου. ΐ »

Τί νά τό κάμη αύτή τώρα τό καλαθάκι τής νέκρας, τό μικρό ; Καί

I
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ποια θά έξυπνρί τώρα πρωί—πβωΐ, τά χαράμματα ; Ποιά θά τής ψήνη ]
τον καφέ ; Καί πρίά θά βάζη ένα αυγό καί δυο κουλούρια μές το καλα- 
θάκι γιά νά πηγαίνη στο σχολείο «Καί πώς θά περνώ έγώ τώρα· τόν 
καιρό μού ; Ποιος θα μοΰ κράτη συντροφιά, τής. γερόντισσαςΚαί ίσα' 
χρόνια'έχω νά ζήσω, πώς θά τά περάσω ; "Αχ I ’Αγγελικούλαμου ! αύτά 
ήλπιζα έγώ :» μ.; ' λ·.·..;.'·

. «Δέν έπαιρνε . έμενα ν’ άφήση σένα» .! έμορμύοισε. καί ό γέρος, δστις 
ειχεν έξέλθει προχθές από. το όφθαλμιατρειον. Ειχεν ύποστή έγχείρησιν 
είς τόν οφθαλμόν, διά λ’άνακτήση,πό. φώς του καί ,βλέπη καλά νά εύρη 
τον δρόμον διά τόν άλλο.ν κόσμον., ....... . .. *

Και τήν κατεβίβασαν εις τόν, τάφον.
... Κατά τήν, σπαρακτικήν εκείνην στιγμήν, ΐστάμενος έξ ανατολών, έ

βλεπα άντικρύ τήν κεφαλήν της. Τήν μακροτάτην καστανήν κόμην της 
τήν εΐχον κόψει. Τό πρόσωπόν της πελιδνόν, ίόχρουν, μέ δύο κύκλους 
γύρω μέλανας. . Τό ;βλέφαρο.ν τοϋ δεξιού δφθαλμόΰ-της δέν ήτο καλά 
προσηρμοσμένον είδα τό λευκόν τοϋ> οφθαλμού αλαμπές, στυγνόν, άπα-ί- 
σιον. Τό στόμα'της ?άνοικτόν. Είς τήν κίνησιν τής ύψώσεώς τής σόροΰ 
πρώτον, εΐτα τής καταβιβάσεως αύτής, μοΰ έφάνη τόμικρόν έκεΐνοπαρ- 
Οενικόν στόμα, το όποιον άπό τής νηπιακής ηλικίας της μοΰ ήτο γνω
στόν, μοΰ έφάνη’ ‘δτι· άφηνέν άρρητόν στεναγμόν, και ή θέσίς τής κεφαλής 
ήτο ώς όνειρευομένου έν έκστάσει. Όποια ριγηλή, μυστηριώδης άφατος. !
έντύπωσις ! Πτωχή ’Αγγελικούλα !

* *
• Ό τετράγωνος θαλαμίσκος είχε τά. παράθυρα ανοικτά ! Εΐχον άφαί- 
ρέσεί τά παραπετάσματα, άφησαν μόνα τά έπιπλα, μίαν τράπεζαν, τρία 
καθίσματα,, μικρόν άνάκλιντρον, και τήν κλίνην τήν κλίνην έφ’ ής εΐ- 
χεν έκπνεύσει ή ’Αγγελικούλα.

Μετεκόμισαν έκεΐθεν τήν στρωμνήν καί τά σκεπάσματα. Τάς σανίδας 
τάς έσκέπασαν δι’ απλής λευκής σινδόνος, Πρός -τον. βόρειον τοίχον, είς 
ήν θέσιν ήτο τό προσκέφαλον,' ή κυρία Ευφροσύνη, ή μήτηρ τής Άγγελι- 
κούλας, έθεσε μέγα ποτήριον μέ ύδωρ και έλαιον καί ήναψετήν θρυαλ
λίδα.· Ήτο τούτο ..ή κανδήλα, ή ■ προσφερομένη είς τήν μνήμην τής νέ
κρας, καί σχετιζομένη. άλλως μέ τήν κοινήν δοξασίαν, καθ’ ήν ή’φυ- 
γούσα ψυχή, τρυφερά νοσταλγός, άρέσκεται νά φοιτφ είς τά μέρη, τά 
όποια έφυγε. Τότε, έάν διψάση, θά εύρη νά πίη. Τεσσαράκοντα ημέρας 
δίαρκεΐ ή περιπλάνησις αυτή τής ψυχής, όδηγουμένης' ύπό τού φύλακος 
άγ-^έλόύ· τεσσαράκοντα ‘ήμερας έμελλε νά καίη έκεΐ άκοίμητος καί ή 
έπίμνηρίόσυ.νός κανδήλα. '

Ό άγγελος, ώς. λέγουν, τής ύστατης . '
πορείας ξεναγός, επαναφέρει : . '

τήν φεύγουσάν ψυχήν ε’ις,τά. γνωστά της ;
καί εις τά προσφιλή τής μνήμης μέρη..., . , .

Άπηύδησα νά κυλινδώ’μοιραίως- ·. . .
τοΰ βίου μου τδ άχθος'πρδς τδ μνήμα, ·

κατάδικος, ώς ή ψυχή φονέως 
ή σύρουσ’άπδ τοϋ λαιμοΰ τδ θΰμα.

Ποία σκληρά τήν θύραν μου, χειρ κρούει; 
οστών ώς θραυομένων εΐν’ δ κρότος· , 

τοιοϋτον κρότον πώς τδ όυς ακούει ; 
τοιοϋτον πώς τδ άμμα πλήττει σκότος;

Τά ετη μου άπώλεσα είς μάτην· · . .
παρεϊδον τήν στιγμήν μου τήν ύστάτην 

είς μάτην τάς φαιδράς, τάς γλυκυτέρας ' 
ήρίθμησα τοΰ βίου μου ημέρας ..

«Καί άν μαζί σου ύπερβώ τά νέφη, · ■
κ’ εις τοΰ ©εοΰ ή χειρ σου άν μέ φέρη,

' τδ πνεΰμά μου οπισώ επιστρέφει 
καί θεατής, τής γης νά μείνη χαίρει-.

«Ώς ξένος έν τω μέσφ γής ερήμου 
ζητεί τδν πρδ πολλοΰ ταφέντα. οίκον, 

: τής προσφιλούς ζητεί" καί ή ψυχή μου
άλύσεώς της τδν κοπέντα κρίκον.»

Καί ή μ.ήτηρ δέν έπαυε νά κλαίη βλέπουσα τήν κανδήλαν ταύτην, 
ήτις συχνά, μέ δλην τήν συχνήν προσθήκην έλάίου, έφθινε καί έτρεμεν 
έτοιμη νά σβύση, καί' άφηνε τόν ήχον εκείνον τόν άπερίγραπτον, τόν 
δμοιον μέ στοναχήν ψυχής βασανιζόμενης, άναμιμνήσιρουσα τόν γλυκύν 
καί θρησκευτικόν στίχον τοϋ Ααμαρτίνου-

Comme la Iampe d’or pendue a Son autel, 
Je chanterai pour Lui jusqu’a ce qu’II me brise.

Τήν τρίτην εσπέραν μετά τήν ταφήν τής μικράς ή μήτηρ, πριν ή 
κατακλιθή, άφήκε τήν συνοδίαν της εν τή μικργ αιθούση τοΰ οίκήμα- 
τος καί είσήλθέν είς τόν νεκρικόν θάλαμον, διά νά ίδη αν έκαιε καλώς 

ή κανδήλα, καί διά νά έγχύση έλαιον.
Είς τήν μικράν αίθουσαν τής έκράτόυν συντροφιάν · ή αδελφή της ή

.' άγαμος, ή ένήλιξ δεσποινίς Μαρίνα, καί ή γηραιά μήτηρ των.
Ή γραία, ήτις έσωζε πολλούς τών δδόντων της, άφοΰ έφαγε τηγανη

τόν σψάριον καί αΰγόν (συνήθεια είνε νά μή κρεοφαγώσιν έπί πολλάς ή-

* ·
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μέρας μετά τον θάνατον μέλους τής οικογένειας, εις' τούς τηρούντας τά 
παλαιά έθιμα ελληνικούς οίκους), ύστερον ήρχισε νά μασσά ολίγα άμύ- 
γδαλα’ κ’ επειδή δέν ύπήρχεν οίνος, έσώζετο δμως άπό τής εσπέρας τής 
παρηγοριάς (τής τοΰ νεκρώσιμου δείπνου μετά τήν κηδείαν), έσώζετο, 
λέγομεν, ολίγη μαστίχα" ή γραία έζήτησε νά τής δώσουν νά πίη διά νά 
ξεπλύνη τά δόντια της. Καί είς τήν παρατήρησιν τής κόρης της, τής 
Μαρίνης, είπούσης οτι δέν πίνουν μαστίχαν μετά τό δεΐπνον, ή γραία 
άπήντησεν, δτι είς τήν ’Ρωσσίαν, δπου είνε καλοί χριστιανοί, έχει ακου
στά της δτι άλλο άπό ρακήν δέν πίνουν.

Προσεφέρθη ή μικρά φιάλη, , καί ή γραία σιγά—σιγά, έρρόφησε τρία 
μικρά ποτήρια. "Ελεγεν δτι τής επόνει ή ψυχή της, καί τής έκαμνε 
καλόν... Ό Τάσος ό πρωτότοκος τών υιών τής κυρίας. Ευφροσύνης έλει- 
πεν είχεν έξέλθει μετά τό. δεΐπνον, καί δέν έπέστρεψεν άκόμη. Ό άλ
λος, ό Μήτσος. είχε κατακόιμηθή. Καί αυτός είχε ζητήσει νά έξέλθη, 
άλλ’ ή μήτηρ τόν παρεκάλεσε νά μείνη, νά μή άφήση τάς τρεις γυ
ναίκας μόνας των,

Ό Μήτσος, τής έκαμε τήν χάριν, άλλά μετ’ ολίγον κατεκλίθή. Εί- 
πεν δτι «νυστάζει, άμα κάθεται στο σπίτι». Είπομεν δτι ή Ευφροσύνη 
εΐσήλθεν ει’ς τόν νεκρικόν θάλαμον. Είσήλ’θε μόνη . της. Αί φωναί τής 
γραίας, ήτις έλογομάχει εκείνην τήν στιγμ-ήν· μέ τήν νεωτέραν κόρην 
της, ήσαν ώς συνοδία πρός αύτήν.

Έπλησίασεν εις τήν κλίνην.
Έκεΐ βλέπει δτι περί τήν άναμμένην κανδήλαν μία ψυχή—πετα

λούδα— έτριγύριζε. περί τό φεγγοβολούν ποτήριον. Ήτο ωραίας μικρά, 
χρυσόπτερος . . .

- —,,Ά-!. νά πάλι .ή . πεταλούδα, έψιθύρισεν ή χαροκαμένη μήτηρ.
*

Δέν ήτο ή πρώτη φορά αυτή. Ήτο τρίτη εσπέρα άφ’ ής έβλεπε τήν 
πεταλούδαν.

Τήν είχεν ίδεΐ τήν πρώτην νύκτα, περί τά μεσάνυκτα, δταν είχον ά- 
πέλθει. οί συγγενείς της, αφού έτελέσθη η παρηγοριά, καί αυτή μ.είνασα 
μόνη μέ τούς δύο υιούς της, οϊτινες εκείνην τήν στιγμήν έξεδύοντο διά 
νά κατακλιθώσιν, εΐσήλθεν είς τόν θάλαμον, διά νά έγχύση έλαιον είς 
τήν νεκρικήν κανδήλαν. Τότε είδε τήν .πεταλούδαν νά'πετφ’γύρφ-τριγύρφ' 
είς τήν άναμμένην. κανδήλαν, χωρίς νά πλησιάζη πολύ είς τήν φλόγα. 
Τήν έβλεπεν επί έν, λεπτόν τής ώρας περίπου, καί είτα αίφνης έγεινεν 
άφαντος,

Ή Ευφροσύνη έκύτταζεν άτενώς τήν πεταλούδαν, χωρίς ν’ άποσπφ

τό βλέμμα της καί άπό τήν φλόγα. Βεβαίως ή πεταλούδα δέν έκάη, 

“Αν έκαίετο, θά τό έβλεπε.
Καί δμως έγεινεν άφαντος. Τί είχε γίνη ;
Ή τεθλιμμένη μήτηρ έπερίμενεν έπι έν τέταρτον όρθια έκεΐ, έωσοτου 

ό πρωτότοκος υιός της, ύπόπτεύσας δτι ή μήτηρ του άργοπόροΰσα έκεΐ 
θά έκλαιε (καί ήτο φόβος μή βάλη τάς φωνάς καί τοΰ χαλάση τήν ήσυ- 
χίαν), ήλθεν έως τήν θύραν μέ τό νυκτικόν ύποκάμισον.

— Μά τί κάνεις έκεΐ; τής λέγει.
— Τίποτε, παιδί μου, τώρα έρχομαι, άπήντησεν ή μήτηρ.
Καί έξήλθε κλείουσα τήν θύραν καί ύποψιθυρίζουσα πρός έαυτήν- «“Αχ! 

ψυχή παραπονεμένη !» Έννόει βεβαίως δτι ή πεταλούδα έκείνη ήτό ή 

ψυχή τής. κόρης της.
Τήν δευτέραν εσπέραν, δταν οί συγγενείς της, άπήλθον, εΐσήλθε καί 

πάλιν είς τόν θάλαμον τόν νεκρικόν. Καί πάλιν είδε τήν πεταλούδαν. 
’Αλλά μόλις τήν είδε, καί έν άκςιρεΐ εγεινεν άφαντο^ Έπερίμενεν επί 
πολύ ! Δέν έφάνη πλέον. «Άχ ! ψυχή μου ! όίχ! ςςουλί μου ! μοΰ έκά- 
κιωσες, είπε μετά δακρύων ή βαρυαλγοϋσα μήτηρ· μέ βλέπεις καί φεύ
γεις, μοΰ άγρίεψες, παιδί μου! 'Άχ! νάνε ώμορφα τά όνειρά σου έκεΐ 
πού κοιμάσαι, Άγγελικούλα μου, μάτιά μου !»

Τήν τρίτην νύκτα, ένφ ή γραία έπινε τήν μαστίχαν καί έφιλονείκει 
μ.έ τήν νεωτέραν κόρην της (είχον μείνει περιμένουσαι τήν επάνοδον 
τού Τάσου, διά νά τάς συνοδεύσή έως τήν οικίαν των ό υιός τής γραίας, 
ό θείος ό άγων τό πένθος κατά τήν κηδείαν, δέν είχεν έλθει, πιστεύων 
δτι ό Τάσος θά ώδήγει’ένωρίς οΐκαδε τήν μάμμήν καί τήν θείαν του- καί 
ήτο ήδη μεσονύκτιον), ή Ευφροσύνη λοιπόν είσελθοϋσα, είδε και πάλιν 
τήν πεταλούδαν. Τήν είδεν επί τρία λεπτά καί πλέον τήν φοράν ταύτην. 
Αίφνης ή πεταλούδα, ένφ η μήτηρ είχε κύψει είς τήν κανδήλαν διά νά 
έγχύση έλαιον, έπλησίασε παραδόξως είς τό στόμα τής περιαλγούς μ.η- 
τρός, είτα είς τούς οφθαλμούς και είς τά ώτά της. Είτα έφερε τρεις γύ
ρους περί τόν λαιμόν της. Ή μήτηρ έτεινε τά χείλη, ζητούσα έν τή 
παραφροσύνη της νά τήν φιλήση, άλλ’ ή πεταλούδα άπεμακρύνθη έμ.-

γυυν-ι . . .
"Ολα αυτά τά διηγείτο ύστερον είς πολλάς γυναίκας παρουσίφ καί πί

νων άνδρών ή κυρία Ευφροσύνη. Ημείς γράφομεν δ,τι ήκούσαμεν.
— Μή φεύγης, μή φεύγης, ψυχή μου ! έψιθύρισεν έκφρων ή μήτηρ.
Ή πεταλούδα, ήτις είχε πετάξει μίαν δργυιάν επάνω πρός τήν όρο- 

φήν, κατέβη· (απίστευτου πράγμα !) . είς τήν κανδήλαν, καί έπιεν έκ 

τού έλαίου. . . .
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. Ή Ευφροσύνη -δέν ήδυνήθη νά κρατηθή· όρμεμφύτως ήθελε μάρτυρας, 
διά νά πιστεύση δ,τι έβλεπε. · : " -

— Μαρίνα! έφώναξε· Μαρίνά-t έλα ’δώ,
Ή Μαρίνα ήλθε τρέχουσα, .

Τί ΟέΧεες ; . ■ ; < έ
,■:’Αλλ* ή πεταλούδα είχε γείνει άφαντος.

— Τί είνε ; έπανέλαβεν ή νέα.
— Τίποτε. . ύ ...
— Πώς τίποτε : '
Ή Ευφροσύνη έβλεπεν άλλόφρων τούς τοίχους καί τήν δροφήν, ζη

τούσα ν’ άνακαλύψη·/:κάπου τήν πεταλούδαν,' τήν μικράν ψυχήν.- Άλλ’ 
ούδαμού έφαίνετο αΰτη. .......

. .—-/Γιατί μ*·. εφώνάξες ·.; επέμενε. πάλιν· ή Μαρίνα.
...?Α·.. <·ύρε Α είπεν ή Εύφρόσύνη ποιούσα τό σημεΐον τοϋ Σταυ

ρού. Τώρα ήτον εδώ, τώρα έφυγε.
ΛΠοιος έφυγε ;
— Κανένας. .

: Μήν .έτρελλάθης, αδελφή μου; σέ καλέσου, είπεν έμφοβος ή Μα
ρίνα.
. Ή Ευφροσύνη άφήκε στεναγμόν ! . '

Καί,πρός έαυτήν. ,ύπεψιθύρισε· «Γιατί μοΰ φεύγεις, ψυχή Άόυ;' γιατί 
μοΰ αγρίεψες ; Δέν ·μέ άγαπφς ; Άχ ! τί τρελλή που-είμαι t Μοΰ έφυγες, 
γιά πάντα.» . .. . ■ ;
'—τ-,Τί μουρμουρίζεις μέσα σου ; ήρώτησεν ή Μαρίνα,
— Τίποτε. .............

Χριστέ καί Παναγία ! έκραξε ποιούσα τό σήμεΐον
καί ή Μαρίνα.. - ,’...'·. ■ ■

. Καί έκύτταξε περιδεής τήν αδελφήν της,·'ύποπτέύούσα δτι αΰτη πράγ
ματι θά έπαθε'τάς φρένας. . '

. —' Δέν έτρελλάθηκα, αδελφή, όχι, άπήντησε τώρα μόλις είς τήν. 
προτέράν άναφώνησιν τής αδελφής της ή Ευφροσύνη. Ησύχασε, δέν είνε 
τίποτε. Μήν είπής τίποτε τής γρηάς.
...—· Μά, τί σοϋ συνέβη;

— Σοϋ τό λέγω άλλη φορά ! Πάμε τώρα.
Κ’έξήλθον άμφότεραϊ έκ του νεκρώσιμου θαλάμου. ' έ
Ή ΕυΦΟΟσύνη δέν —ι -ΐ- - - '.. Ή Ευφροσύνη δέν έπανεϊδε πλέον τήν μικράν χρυσόπτερον πεταλού

δαν, αν καί έπί πολύ, κατά πάσαν εσπέραν, ήρχοντο ή μήτηρ της καί 
ή αδελφή της νά τή? κάμουν συντροφιάν, κα'ι αύτή δέν έπαυσε νά είσ-

t
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.έρχεται περί τό μεσονύκτιον έίς τόν νεκρικόν θάλαμόν, δία νά προσθετή 
,έλαιον είς τήν επιμνημόσυνο·/ κανδήλαν. Άλλ’ή'Μαρίνα έκτοΐε 'επό
μενε νά τήν συνοδεύη πάσαν νύκτα είς τήν τοιαύτην έπίσκεψιν...... . ’·

Έμενεν έίς τήν. μικράν αίθουσαν μόνη ή γραία, ήτις ήτο πο).ύ πικρα
μένη, έλεγε, καί τής έπονει ή καρδούλα της. Καί δσον τής'έπόνει, τόσον 
ηύξανε τήν δόσιν τής μαστίχης.

Άλλ’ ή ωραία χρυσόπτερος πεταλούδα δέν -έφάνη πλέον1 καί εΐχεν 
άπόπτή: -είς τήν αιωνιότητα ή μικρά αθώα ψυχή—Ψυχή χωρίς έρωτα.

Λ., ΙΙ<χπα..δεαιμ.άντιΐ)5· ■
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8

[Ό έν Ζακύνθφ"διακεκριμένος λόγιος και δημοσιογράφος κ. Διον. Σωμερίτης 
έφιλοπόνησεν άπό τίνος εκτεταμένο'/ σύγγραμμα ύπο τον τίτλον ΆΙ ΒονΛαι τής 
ΈΛΛάίνς ίπν τήί βασιΛεΐας Γεώργίνν τόν Α': Ή παρούσα πράγματεία έΰμενίΓς 
παραχωρηΟεΐσα ήμΐν πρός δημοσίευσιν. ύπό.'.του συγγραφεώς άποτελεΓ τήν Εισα
γωγήν τοϋ έν λόγω, ανεκδότου ετι οντος συγγράμματος]..,

Άφοΰ ό χείμαρρός'τής εθνικής θελήσέώς κατέκλυσε' τό πρό τής έκθρο- 
νίσεως τοϋ πρώτου Βασιλέως πολιτικόν· σύστημα, μέχρις εμφυλίων Σπα
ραγμών έξώθήσας τό ’Έθνος, δυσχερώς ήδύνατο νά περίορισθή είς τήν 
τακτικήν αύτοϋ κοίτην. Τό μόνον πρόχωμα, οπεο ήδύνατο νά συγκρα- 
τήση αυτόν, ήτο ή παρουσία τοϋ Βασιλέως, άλλά καί μετ’αυτήν, πε- 
ριεστάλη μέν ό σάλος τών παθών, άπεσοβήθη ό τής αναρχίας κίνδυνος, 
άλλ’ ή Έθνοσυνέλευσις, ή πάσαν εξουσίαν καθ’ δλον τό τής μεταπο- 
λιτεύσεως διάστημα έν έαυτήσυγκεντρώσασα, άπέστεργεν ίνα επιψή
φισή τό Σύνταγμα καί τήν λήξιν τής αποστολής αύτής αύτόβούλως 
διακηρύξη. ’Εντεύθεν ό Βασιλεύς, τή ύποδείξει τού τότε ύπουργείου, ά- 
πηύθυνεν αύτή τό άπό 6 ’Οκτωβρίου 1864 διάγγελμα, δι’ού ήπείλησε 
τήν Συνέλευσιν οτι άνεντός δέκα τό πολύ ήμερων άπό τής έκδόσεώς 
του δέν προέβαινεν έίς τήν πλήρη έπιψήφισιν τού Συντάγματος, έπεφύ- 
λασσεν Αύτφ πάσαν ελευθερίαν ένεργείας. Ή υποβολή τοΰ μνησθ'έντος 
διαγγέλματος είς τήν Έθνοσυνέλευσιν μέγαν σάλον προεκάλεσε, τινές 
δέ τών πρωταγωνιστών τής έπαναστάσεως δέν έδίστασαν νά χαρακτη- 
ρίσωσιν αύτό ώς αντισυνταγματικόν καί ώς αύτό τό Έθνος, έν τοΐς 
άντιπροσώποις αύτοϋ. καιρίως προσβάλλον. Καίτοι τό μ,νησθέν διάγγελμα 
τυπικώς εξεταζόμενου ήδύνατο νά δικάίολογήση τοίς κατ? αύτοϋ f'.o^.i
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φάς, ή πλειονοψηφία δμως τής Έθνοσυνελεύσεως ασφαλώς έκτιμήσασα 
τήν γενικήν τοΰ’Έθνους κατάστασιν, καί είς τήν έρρυθμον άύτου πο
ρείαν άποβλέψασα, άπηγόρευσε πασαν έπ’ αύτοϋ συζήτησίν, ώς τάχιστα 
είς τήν έκτέλεσιν τών δι’ αύτοϋ έπιταχθέντων προβάσα. Συνεπεία. τοΰ 
διαγγέλματος ή Συνέλευσις μετ’ άστραπηβόλου ταχύτητας έπεψήφισε 
τάς ύπολειφθείσας σπουδαιοτάτας τοΰ συντάγματος διατάξεις, μεσοΰντος 
δέ τοΰ επομένου απο τής αποστολής τοΰ διαγγέλματος μηνός, διελύθη *. 
Ή τελευταία; αυτής . αυνεδρ,ίασις: ύπήρξέ. πανηγυρική, διότι κατ’ αύτήν 
προσήλθε τό πρώτον ένώπιοντών αντιπροσώπων τοΰ Έθνους ή Α. Μ. 
ό Βασιλεύς, έπισήμως δ’ ώμοσεν ενώπιον αύτών οτι πιστώς τηρήσει, 
τό τε Σύνταγμα καί τούς νόμους τοΰ Κράτους.

Ή Συνέλευσις, πιστή έμμείνασα είς τάς άρχάς τής έπαναστάσεως, 
δπως πάσα Κυβέρνήσις προέρχηται έκ τών σπλάγχνων τοΰ Έθνους, άνέ- 
γραψεν έν τφ Συντάγματι τήν διάταξιν τοΰ άρθρου εκατοστού τετάρ
του, δι’ ής ζατέστησεν υποχρεωτικήν τήν σύγζλησιν τών αντιπροσώπων 
τοΰ έθνους, τήν σύγζλησιν τής πρώτης βουλευτικής περιόδου μέχρι τής 
πρώτης ’Οκτωβρίου τοΰ- έπιόντος· έτους. Συνεπεία. ταύτης έξεδόθη Βα
σιλικόν Διάταγμα, δι’ ού ήμέρα ένάρξεως τών πρώτων βουλευτικών εκ
λογών ώρίσθη ή ένδε^άτη Μαΐου 1865 2. Κατά τάς όρισθείσας ύπό τοΰ 
αύτοϋ διατάγματος ήμέρας, ένηργήθησάν αί πρώται βουλευτικά! έκλογαί. 

. Ή ενέργεια αύτών άνετέθη είς·. Ύπουργεΐον, όύτίνος προί'στάτο ό πο
λιτικός εκείνος άνήρ, περί δν συνεκεντρώθησαν οί άνευ ελιγμών κα’ι 
υποχωρήσεων ύπέρ τής καθιδρύσεως γνήσιας κοινοβουλευτικής κυβερνή- 
σεως κηρυχθέντες καί δστις άπ’ αρχής κατέδειξεν δτι ασφαλώς δίέγνω 
τούς λόγους, οϊτινες προεκάλεσαν τήν τοΰ πρώτου Βασιλέως άπέλασιν. 
’Ey αύτή τή Συνελεύσει διηρμήνευσε τήν περί αύτής γνώμην του διά τών· 
επομένων. «Έρρίψαμεν ενα θρόνον, Αότι ό θρόνος ουτός παρουσίαζε 
προσκόμματα είς την πρόοόον τοϋ 'Έθνους καί είς την εφαρμογήν 
τοΰ Συντάγματος!)*. Παρ’ αυτόν έτερος μεγαλόφρων πολιτευτής, ούτν- 
νος οί,λόγοι, ώς σειρήνιον ασμα άντήχουν έν τή Συνελεύσες μετ’ έμ- 
φορήσεως ήθους, τό αύτό διηρμήνευσε τοΰ Έθνους φρόνημα είπών δτι : 
«.Πρώτιστον της επαναστάσε&ς καθήκον ήτο νά θραύση τά όεσμά 
τοϋ Jaov καί νά χειραφετήσει αυτόν εκ τής εζουσίας, ήτις επίεζεν
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αυτόν είς τό παρεΛθόν!)1., Έκτος τών ανωτέρω πρωτευσάντων πολιτι
κών ανδρών, πάντες οί και λέξεις μόλις δυνηθέντες άπό τοΰ βήματος 
τής Συνελεύσεως νά συναρμόσωσιν, ώς έν αρμονική συναυλίμ, τον άφε- 
τήριον δλμον τής -κατά τοΰ’Όθωνος έξεγέρσεως, είς τόν αύτόβουλόν τών 
Κυβερνήσεων σχηματισμόν κα'ι τήν δι’ έκθέσμων αυτών επεμβάσεων 
νοθείαν τών έκλογών πρώτιστα άνήγαγον. 1

1 Ή Συνέλευσις διελύθη τήν 16 Νοεμβρίου 18θ4 συγκροτήσασα έν δλω 365 
συνεδριάσεις, και διαρκέσασα άπό τής 10ης Δεκεμβρίου 1863 μέχρι τής 16ης 
Νοεμβρίου 1864.

! Έπίσ. ’Εφημ. τής Κυβερν. τής 19ης Μαρτίου 1865.
9 Έπίσ. Έφημ. τής Συνελ. Τ: Α', σ. 369.

Μετά τοιαύτην πάνδημον τοΰ Έθνους πεποίθησιν, ήν διεμόρφωσεν 
ύπό τό διαυγές και πεΐθον φώς τών γεγονότων, πάντες εύλόγώς" άκλό- 
νητον έτρεφον πεποίθησιν δτι ό ελληνικός λαός έμελλε ν’ άφεθή ελεύ
θερος έν τή εκλογή τών πρώτων έπι τής νέας βασιλείας αντιπροσώπων 
του καί δτι ούδέ καν νέφος κυβερνητικής έπεμβάσεως- τήν έλευθέραν τρΰ 
έκλογικοΰ αύτοϋ δικαιώματος ένάσκησιν έμελλε νά έπισκιάση. Ή εύλο
γος αΰτη προσδοκία τοΰ Έθνους έξίκετο είς τό ποθητόν αύτής τέρμα. 
Πάντες οί άπαρτίσαντες τό διενεργήσαν τάς πρώτας βουλευτικός έκλο- 
γάς Ύπουργεϊον πολιτίηο'ι άνδρες 2 άνυποκρίτως άπεδέξαντα τό ύπέρ 
έλευθέρας ένεργείας τών εκλογών γενικόν τοΰ ’Έθνους φρόνημά και 
μετά ζήλου πρωτοφανούς έν ταΐς μέχρι τής έπόχής έκείνης έζλογικοΐς 
χρονικοϊς τοΰ ήμετέρου Έθνους, πάσης έπεμβάσεως έπιμελώς άπέσχον, 
Ούχ ήττον ένθερμον ζήλον ύπέρ τής , ένεργείας έλευθέρων έκλογών,έπε^ 
δείξατο ή Α. Μ; ό Βασιλεύς. Υποδεχόμενος τάς εύχάς .τοΰ-ύπουργικόΰ 
συμβουλίου τήν πρώτην τοΰ νέου έτους, άπηύθυνε πρός αύτό τήν έπον 
μένην σύστασιν : «’Έπτρ. πάντα ελπίζω, ότι μετά φροντίόος θεΛετε 
επαγρυπνήσει είς τήν εΛευθέραν εζάσκησιν τοϋ εκλογικού όικα,ιώμα* 
τος κατά τάς έπερχομένας εκΛογάς τής πρώτης βουΛής.» Καί ή Κι»~ 
βέρνησις διά μαζρας εγκυκλίου τοΰ Υπουργείου τών. Εσωτερικών συ-ι 
νίστα πάσι τοΐς ύπαλλήλοις ϊνα ρύχ'ι διά κενών λόγων αλλά διά τών 
πραγμάτων καταδείξωσιν δτι ή Κυβέρνησις έντελή άμεροληψίαν τηρήσει 
έν τή ένεργείφ τών έκλογών. «Ή έν πληρεστάτη έλευθερίφ καί νομίμό- 
τητι ένέργεια τών έκλογών είναι τό σύνθημα τής Κυβερνήσεως· είς τό 
σύνθημα τούτο άξιώ νά έμμείνητε πιστώς· προαγγέλλω δ’ ύμΐν, δτι 
άγρύπνως κα'ι κατά βήμα θέλω επισκοπεί τάς ένεργείας ύμών καί τών 
ύφ’ ύμας διοικητικών καί δημοτικών ύπαλλήλων κα'ι δτι διά παύσεως

1 Αυτόθι σ. 168. 1031.
8 Το τότε Ύπουργεϊον άπηρτίζετο ύπό τών κυρίων ’Αλεξάνδρου Κουμουνδού- 

ρου πρωθυπουργοί κάί ύπουργοϋ τών Οικονομικών, Πέτρου Βραΐλα Άρμένη τών 
’Εξωτερικών, Κωνσταντίνου Λομβαρδού τών εκκλησιαστικών καί τής δημόσιας 
έκπαιδεύσεως, Λυκούργου Κρεστενίτου τής Δικαιοσύνης, Άναργύρου,Χατζή-Άναρ- 
γύρόυ τών ’Εσωτερικών, Α. Καρνάλη τών Στρατιωτικών κα'ι' Δημ. Μπουντούρη 
τών Ναυτικών.
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θέλω τιμωρήσει πάσαν άνακαλυφθησομένην παρεκτροπήν.' ΈπΐΟτήσάτε 
άγρύπνως τήν προσοχήν ύμών -έπ! παντός δ,τι δύναται νά δώση χώραν 
έστω κα! εις άπλας παρεξηγήσεις· αποφεύγετε έπιμελώς πάσαν οίάνδή- 
Ίτοτε ενέργειαν, δυναμένην νά έγείρη έστω κα! άπλας ύπονοίας· έστέ 
άγρυπνοι φύλακες καί πιστοί εκτελεστά! του νόμου, προ οφθαλμών πάύ- 
τοτε έχοντες δτι βαρεία έπίκειται ύμ.ϊν εύθύνη διά πάσαν ά·Λο τής άύ- 
στηράς τού καθήκοντος έκπληρώσεως παρέκκλισιν» ’.

Αλλ’ ή εγκύκλιος αυτή, καίπερ συντάχθεΐσα δι’ ύφους έμπνέοντος 
πεποίθησιν περί τής έφαρμόγής των έν αυτή άναγραφεισών αρχών, ού- 
δαμ-ώς έπήρκέι δπως εξάλειψή από τής μνήμης τών δυσπιστών το αξί
ωμά τού Talleyrand, καθ’ δ ή γλώσσα και ή γραφίς έδόθησαν ουχΐ ΐνα 
έξαγγέλλωσίν, άλλ’ ΐνα κρύπτωσι τής ψυχής τά ένδόμυχα. ’Εντεύθεν ή 
Κυβέρνήσις δέν ήρκέοθή έΐς μόνης αυτής την δημ.οσίευσιν. Μετ’ αυτήν, 
τεσσαράκοντα ημέράς προ τών, εκλογών, πάντες οί Υπουργοί συνέταξαν 
άπο κοινού πρωτόκολλου, δι’ όύ ύπεχρεώθησαν ΐνα ούδ’ υπάλληλόν τινα 
πρό τών εκλογών παύσωσι, διορίσωσιν ή μεταθέσωσιν, έκτος τών εις 
έγκλημά ή «|Ζέλ'εϊαν ύποπείτόντων αντίγραφου μάλϊστά τού μυησθέύτος 
πρωτοκόλλου ένεχείρισαν και προς τον βασιλέα, "να διατελή έν γυώσεί, 
καί μή ύπογράψη πρότασιν διορισμού παύσεως ή μεταθέσεως ύπαλλή- 
λου τίνος, αν κατά λάθος τφ ύπεβάλλετο ύπό τίνος τών Υπουργών του2». 
Πρό τής ύπογραφής τόΰ αυτού πρωτοκόλλου, έν ύπουργικώ συμβουλίω 
εΐδικώς πρός διάσκεψιν περί τού τρόπου τής έυεργείας τών βουλευτι
κών έκλογών σύγκρότηθέντι, ό πρόεδρος τού Υπουργικού Συμβουλίου, 
έξέθετο τοΐς συνυπουργοΐς αυτού τά επόμενα. Τά άναγράφομεν έν τή 
εισαγωγή τάύτη ώς άξια μελέτης, παρά πάσής διενεργούσης έκλογάς 
ελληνικής κυβερνήδεως: αΕύρίσκόμεθα κατόπιν ανατροπής, ήτις ώς βά- 
σιυ πρώτίστηυ’έθεσε τό ανόθευτου τών έκλογών, δθεν οφείλομευ νά κά- 
μωμ,εν έλεύθέρας έκλογάς, δέν δυνάμεθα δέ νά εΐπωμευ δτι θά κάμωμεν 
έλεύθέρας έκλογάς άν υποψηφίους' θέσωμεν και δέν φθάνει'νά τό εΐ
πωμεν ήμεΐς, αλλά και νά μη έπιτρέψωμεν νά εΐπη τις δτι είναι 
Υποψήφιος τής κυβερνήσεώς. ’Οφείλομεν νά κάμωμεν καί έν άλλο, νά 
έμπΟδίσωμεν τούς ύπαλλήλόυς από τού νά έπέμβωσιν οπωσδήποτε, και 
νά εΐπωμεν δτι οίοσδήποτε αύτών, είτε αμέσως είτε-έμμέσως άνα- 
μ,ιχθή είς τάς' έκλογάς, θέλει παύθή5». Μετά την πολιτίκωτάτην αύ-

1 Συλλογή Έγκυκλ. Ύπουρ. Έσωτ. Έγκ. 9 Μαρτίου 1865. 
ί Έφημ. Συζητήσ. τής Βουλής συνεδρ. 13 Νβρίόυ 1876.
* Φρονοΰμεν στ! ό τότε πρωθυπουργός ύπερέβη τά δρ’ια τής άμερολήπτώυ ' δίετ 

ξςιγωγής τών έκλογών, ύποστηρίξας . δτ! ή Κυβέρνήσις δέον ν’ άποφεύγή τήν
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την προσφώνησιν^τού προέδρου τής κυβερνήσεώς, συνετάχθη τό προμνη- 
σθέν πρωτόκο/.λον, τό, ώς κατωτέρω καταδειχθήσεται, πληρέστατα έφαρ- 
μοσθέν. ’Από τών λόγων ή· Κυβέρνήσις προέβη έπΐ τά έργα. Ό υπουρ
γός τών .’Εσωτερικών άνεκάλεσεν αυθωρεί διοικητικόν ύπάλληλόν έκ 
Νάξου, ο τών στρατιωτικών τόν υπομοίραρχον τής αυτής νήσου, ό των 
οικονομικών ..τον ύποτελώνην, ό τής παιδείας δημοδιδάσκαλόν τινα άμα 
δε καί ιερέα έν; Κορίνθω, διότι καθ’δλων αύτών ύπεβλήθησαν παράπονα; 
δτι ένήργουν ύπέρ τών υποψηφίων τής Κυβερνήσεώς. Τό σπουδαιότερου 
πάντων είναι δτι αυτός ό πρωθυπουργός Κουμουνδούρος έπέτρεψεν εις 
τινα δήμαρχον, τής έξ ής έξελέγετο επαρχίας, αντίθετον αύτφ, ΐνα. έκθεση, 
κάλπην, καί περ μή παραιτηθέντα έντός τής. νομίμου προθεσμίας, ύπο.-. 
στηρίξας δτι ή.λύσις τού. νομίμου, ή μή τής άυακηρύξεως αυτού άνήκεν 
εις την δικαιοδοσίαν τής Βουλής. Τήν έλευθέράν τών έκλογών εκείνων 
ενέργειαν έτι προφαυεστέραυ καταδεικνύουσι τά αποτελέσματα;:αύτών, 
τά τε θετικά και τά αρνητικά. Έπέτυχον πάντες ον πρωτεύοντες άντί·* 
πολιτευόμενοι, άπέτυχον δέ δύο έκ τών ύπουργών. Αύτο'ι οί πρέσβεις 
τών Δυνάμεων συνέχαρησαν την Κυβέρνησιν έπί τή άμεροληψίφ, ήυ έπε- 
δείξατο, σύμπας δέ σχεδόν ό ευρωπαϊκός τύπος τήν τε Κυβέρνησιν καί 
τόν ελληνικόν λαόν διά τόν τρόπον τής διεξαγωγής τών τότε βουλευτι
κών έκλογών έξύμ.νησαν. Προς κύρωσιυ τής ακρίβειας, τών ανωτέρω, τάς 
έπομένας έπ’ αυτών· κρίσεις, τού έξ ’Αθηνών σ.νταποκριτού τού έγκριτου 
δημοσιογραφικού οργάνου τού φιλελευθέρου έυ ’Αγγλία κόμματος δήμο- 
σιεύομέν. «Μεγάλην εύχαρίστησιν, ή έφήμερίς. «The Daily News» έδητ 
μοσίέυσεν, αισθάνεται τις άναγγέλλωυ ευάρεστα περί Ελλάδος νέα καί 
εύτυχώς αί άρτίως έγεργηθεΐσαι. έν αύτή βουλευτικά! έκλογα’ι. παρέσχον 
τώ δντι θέμα διά λόγον; πανηγυρικόν. Μετά τήν διάλυσιν τής Έθνοσυνε- 
λεύσεως :κα! τόν σχηματισμόν τού Υπουργείου Κουμουνδούρου;/πρώτι
στος των ;πόθων τής ελληνικής κυβερνήσεώς ήφθ· ή σύγκλησις, νέας βου- 

ύπόδειξιν ιδίων υποψηφίων. Καί παρά τών ύπερτάτην άμεροληψίαν τηρησάντων 
κυβερνητών, άλλων συνταγματικών εθνών ύπεστηρί-χθη ως απαραίτητος ή 
ύπό τής Κυβερνήσεώς ύπόδέιξις φίλων ύποψηφίων. Ό δέ μέγας Cavour άπεφήνατο 
δτι ή ■ Κυβέρνήσις ού μόνον " πρέπει να ύποδείκνύη ίδιους υποψηφίους, αλλά καί 
καθήκον (dovere) έχει- νά τους καθιστά-γνωστούς; διότι όυτω μ,όνον δύνανται οί 
έκλογ.εις,υά. κρίνωσινέν, γνώσει άν τό τής .Κυβερνήσεώς σύστημα: είνανπροτιμό
τερου τοΰ τής. Άντ,ιπολιτεύσεώς,' καί συνεπώς τίνας υποψηφίους νά προτιμήσω^ 
σιν. "Αλλως-τε πολύ διαφέρει ή απλή ύπόδείξις ύποψηφίων έκ μέρους τής: Κρ- 
βεονήσεως τής διά παροχής τών δωρεών τής εξουσίας καί θυσίας τών νόμων 
ύπόστηρίξέως' αύτών, ήτις μόνη παρακωλύει τήν έλευθέράν τοΰ λαοΰ εκλογήν; 
(Βλ. καί.πρακτ. τής Ghamhr. des depuies τής 'Γαλλίας-8 Mars 1879).
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.»«sg^sta^B^SnR|nfl«iKs»'i&ee% ά περί εκλο
γής βουλευτών νόμος νά έφαρμοσθή άκριβώς καί είλικρινώς. Μεγάλη» 
σύνεσίν ή παρούσα ,κυβέρνησις έπεδείξατο ώφεληθεϊσα τοσοΰτον εκ τής 
πέίρ.ας τοΰ παρελθόντος, ώστε ν’ αναγνώριση τήν ανάγκην τοϋ νά έπι— 
τρέψη εις τον λαόν εντελή ελευθερίαν ένεργείας έν τή εκλογή τών αντι
προσώπων του. Αί-τελευταία! έπομένως έκλογαί διεξήχθησαν άνευ αμέ
σου τίνος έπεμβάσεως ή εμμέσου έπηρεασμοΰ έκ μέρουςτής κυβερνή
σεως· ύπέρ τά εικοσιν ήδη έτη ό ελληνικός λαός έξήσκει κατ’ δνομα 
μόνον καί κατά τό φαινόμενο» τά συνταγματικά αύτοΰδικαιώματα, καί 
μόλις έπί τοΰ παρόντος έπετράπη αύτφ νά έξασκήση ταΰτα έλευθέρως 
έν τή εκλογή τών αντιπροσώπων του. Ή ειλικρινής διάθεσις τής Κυ
βερνήσεως άπεδείχθη έκ τών μέσων, ατινα μετε^ειρίσθη πρός έκπλήρω- 
σιν τοΰ σκοπού αύτής. Κατά τούς τέσσαρας ριήνας τους άμέσως προη- 
γηθέντας τής ένάρξεως τών έκλογών, σύστημά τι δημοσίας ούτως είπεΐν 
πολιτικής διδασκαλίας διωργανώθη, ύπό τήν άμεσον έπίβλεψιν τοΰ ύ- 
πουργοΰ τών εσωτερικών, ώστε οί καθ’ δλον τό κράτος εκλογείς έδιδά- 
χθησαν ακριβώς παν άρθρον τοΰ περί έκλογής βουλευτών νόμου καί τά 
δικαιώματα, ατινα κατά τόν νόμον τούτον ήδύναντο νά έξασκήσωσι. Δια- 
σάφησις δέ τών δικαιωμάτων τούτων έγένετο πρός άπαντας τούς υπαλ
λήλους κπι τό πρρφυλακτικόν τούτο μέτρον κατέστη τοσοΰτον μάλλον 
άναγκαΐον, καθόσον κατά τά παρελθόντα έτη οί ύπάλληλοι ένόμιζον, δτι 
έν ταϊς έκλογαΐς ώφειλον πρό πάντων νά εύχαριστήσωσι τούς προϊστα
μένους των, καί ούχί νά τηρ.ήσωσι τάς διατάξεις τού νόμου. Κατά τάς 
τελευταίας έκλογάς οί ύπάλληλοι. διετάχθησαν παρά τής κυβερνήσεως, 
επί απειλή αυστηρών ποινών, νά μή δείξωσι μεροληψίαν τινά ύπέρ ύπο- 
ψηφίου τινός, μηδέ νά έπιτρέψωσιν δπως ύποτεθή δτι ή κυβέρνησες έχει 
τοιαύτην διάθεσιν αύστηραί δέ διαταγαί έδόθησαν, ίνα έν τοΐς τόποις, 
ένθα ένηργοΰντο αί έκλογαί ούδείς ύπάλληλος τής κυβερνήσεως ήδύνατο 
νά παρουσιασθή, έξαιρουμένων έκείνων, ών ή παρουσία ήν απαραίτητος. 
Τόσον μεγάλη αύστηρότης ήδύνατο νά θεωρηθή ύπερβολική, άλλ’ έάν ή 
κυβέρνησες έδεικνύετο ήττον αυστηρά, οί ύπάλληλοι θά ύπέθετον δτι τά 
δόγματα. τής μή έπεμβάσεως ήσαν απλώς δόλος τις τών προγενεστέρων 
έποχών, χρησιμεύοντα κυρίως ϊνα ρίψωσι κόνιν είς τά δμματα τού κοι
νού (poudre aux yeux). Πρέπει δέ νά όρ.ολογήση τις δτι ή ελληνική 
κυβέρνησες άνέλαβε καθήκον ούχί εύχερές. Ένφ έφήρμόζε τήν άρχήν τής 
μή έπεμβάσεως, ώφειλεν άμα νά έπιτηρή ριή τυχόν αί έκλογαί. διάταρα- 
χθώσιν ύπό τής στρατιωτικής δυνάμεως, Πρός αποφυγήν παντός ένδε- 
χοριένου, διέταξε τούς στρατιώτας νά κλεισθφσιν είς τούς στρατώνάς
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των κατά τήν ένέργειαν τών έκλογών, ή δέ δηρ,οσία τάξις: άΐήρεδό" ύπο 
τής εθνοφυλακής καί τής άστυνομίας. Τά καθήάοντπ τώ^δσνά'μεων*τού
των ώρίσθησαν άκριβώς, καί άφοΰ τά πάντα παρεσκευάσθησαν, τών με
λών τής κυβερνήσεως, τών υπαλλήλων της καί τών στρατιωτών άπο- 
συρθέντων, τό πεδίον τής έκλογής άφέθη έλεύθερον είς τούς εκλογείς... . 
Ό λαός μετά θρησκευτικής εύλαβείας έξεπλήρωσε τό εαυτού •‘καθήκον, 
καί απέδειξε» εαυτόν άξιον συνταγματικής ελευθερίας. Είς μίαν. ή δύο 
πόλεις έκ τών πλέον άποκέντρων μερών τοΰ Κράτους ταραχαί τινες συ- 
νέβησαν, άλλα ταχέως κατεστάλησαν ύπό τής άστυνομίας καί τής εθνο
φυλακής. Πλήν τών άσημάντων τούτων έξαιρέσεων, ή δημοσία τάξις, 
ήτις έπεκράτησε κατά τάς έκλογάς,· ήτο άξιοσημείωτος. . ...Ξένοι δια- 
μ.ένοντες έν Έλλάδι παραδέχονται όμοθυμαδόν δτι αί έκλογαί διεξή
χθησαν μετ’ επιτυχίας ύπερβάσης τάς προσδοκίας αύτών, καί αυτοί δέ 
οί άρχηγοί τής άντιπολιτεύσεως ήναγκάσθησαν, καί τοι βραδέως, ν’ άνα- 
γνωρίσωσι τήν άξιέπαινον διαγωγήν τής κυβερνήσεως. Αί έκλογαί ύπήρ- 
ξαν εντελής θρίαμβος, ό θρίαμβος τού δημοσίου συναισθήματος» 4.

. Εκτός, τού εύρωπαϊκού τύπου καί ό ελληνικός, έξαιρέσει δύο έφημε- 
ρίδων, αΐτινες έν μέρει καί αυται τήν άμεροληψίαν τής Κυβερνήσεως 
ήμφίσβήτησαν, πάσαι αί λοιπαί, όμοφώνως αύτήν άνεγνώρισαν. Έξ αύ
τών δημοσιεύομε» τάς κρίσεις τής τεργεσταίας 'Ημέρας, ής ή άκρίβεια 
ουδέποτε, σπουδαίως ήμφισβητήθη. «Εντελής θρίαμβος ! Τό μέγα δράμα 
έληξε πανταχού τής 'Ελλάδος,, καί μόλις σταγόνες τινές αίματος-έβρε
ξαν τήν γην, ήτις έποτίσθη είς όργιάΐον βάθος μέχρις ου άποκτήση τό 
πολύτιμον δικαίωμα τής έκλογικής ελευθερίας. Πανταχού (έξαιρόύμέ- 
νων άπωτάτων τινών επαρχιών καί νήσων, περί ών στερούμεθα άκριβων. 
ειδήσεων), έπεκράτησε πληρέστατο» τό κύρος τών νόμων καί ή θέλησις 
τού λαού ύπήρξεν άλώβητος άπό πάσης βίας. Ό.θρίαμβος πολλών άντι- 
πολιτευομένων, έν οίς καί τών κορυφαίων Βούλγαρη καί Δεληγιώργη·, 
καί ή αποτυχία δύο. υπουργών άποδεικνύουσι τρανώς δτι ή κυβέρνησιξ 
έτήρησε πιστώς τό πρόγραμμα αύτής. Έάν έγένοντό που βιαιοπραγίαι 
τινές ή παρανομίαι ή δωροδοκίας αυται διεπράχθησαν ύπό τών διαπλη- 
κτιζομένων φατριών καί κατ’ ουδέ» ένοχοποιοϋσι τήν κυβέρνησιν».
.,Καί,ύπό τήν, έποψιν τής τάξεωςαί έκλογαί τής- πρώτης Βουλής υ

πήρξαν ούχ ήττον συστατικά', διά .τε τόν λαόν καί τήν Κυβέρνησιν, είς 
τούτο δέ συνετέλεσε καί ή κατά πρώτον εφαρμογή τοϋ νέου έκλογικοΰ 
νόμου, τοΰ εύδοκίμως έν Έπτανήσφ λειτουργήσαντος, καί δν εΐσήγαγεν 
ή Έθνοσυνέλευσις μικρόν πρό τής διαλύσεώς της. ’Ιδού ύπό τήν έποψιν

1 The Daily News 7 June 1865.
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ταύτην τίνι τρόπω ιστορεί την ενέργειαν τών κερι ών πρόκειται εκλογών 
δόκιμος δημοσιολόγος καί ιστορικός τής έποχής έκείνης.

«Αί βουλευτικά! έκλογαί έγένοντο έν τάξει. Είς ταύτης δέ τήν δια- 
τήρησιν συνετέλεσε τά, μέγιστα ό νέος τρόπος τής ψηφοφορίας και τής 
διαλογής#.τών ψήφων-, διότι έν φ άλλοτε πρό τών,πυλών τής έκκλησίας, 
όπου έγένετο ή ψηφοφορία,, συναγόμενου πλήθος- πολύ ραδιούργων ήρπα- 
ζον ψηφοδέλτια, έοιδον άλλα, έκώλυον τούς ψηφοφόρους καί άλλατσιαύτα 
άτοπα έπρατταν, σήμερον ούοέν τοιοΰτον ήτο δυνατόν νά γείνη, διότι οί 
μεν εισερχόμενοι έρριπτον κρυφίως τάς ψήφους, ή δέ διαλογή ένηργεΐτο 
ένώπιον δικαστικού λειτουργού»4. Αί κρίσεις αύται τοσούτω μείζονα 
αξίαν περιβάλλονται, δσφ ό έξενεγκών αύτάς κατεδίκασε τήν μεταπο
λίτευσή, ώς ευσυνείδητος δμως προέβη είς τάς ανωτέρω κρίσεις, δι’ών 
περιεκτικότατα περιέγραψε τήν διαφοράν τού τρόπου, τής ενεργείας τών 
εκλογών πρό τής μεταπολιτεύσεως καί τής μετ’ αυτήν έποχής. Το κομ
ματικόν δμως.πυεύμα, τό. κατά τήν γνώμην έπιφανοΰς συγγραφέως®, παν 
αίσθημα δικαιοσύνης καταστέλλον, έρριψε καί έν τή περιστάσει ταύτη 
τόν δηκτικόν. αύτοϋ ιόν. Κατά τήν συζήτησίν τής άπαντήσεως- είς τόν 
βασιλικόν λόγον, ιδία δέ τής περιόδου ήτις άπέβλεπε τόν τρόπον τής 
ενεργείας τών εκλογών ύπό τμήματός τίνος τής τότε άντίπολιτεύσεως, 
υπεβλήθη ίδιον σχέδιον άπαντήσεως,· έν φ διετυπούτο ή άδικος καθ’ ημάς 
μομφή δτι: «τά εκλογικά δικαιώματα δέν έξησκήθησαν άρτίως παν- 
ταχο,ύ άκωλύτως, ώς.έπηρεασθέντα ύπό τής ύπουργικής ένεργείας» V ■

Τοιοΰτον άπαντήσεως. σχέδιον ύπέβαλεν εις τών φίλων τής μερίδος 
τού Βούλγαρη, τά σχέδιον;δμως δπερ ύπέβαλεν ή' πλειονοψηφία τής ’Επι
τροπής, τής έξ άντιπολιτευομένων συγκροτηθείσης και· ής άπετέλει μέ
λος ό τότε ύπαρχηγός τής, άντίπολιτεύσεως, Δέληγιώργης, ού μόνον ού- 
δαμώς τοιαύτην μομφήν κατάρτής Κυβερνήσεως άπηύθυνεν, άλλά καί 
παμψηφε'ι έν τώ σχεοίω αύτής ά.νέγραψεν δτι πανηγυρικώς καθ’ δλον τό 
Κράτος αί έκλογαί ένηργήθησαν, έκτος όλιγίστων έξαιρέσεων, άς άπέδοτο, 
ούχί είς τήν έπέμβασιν τής Κυβερνήσεως, άλλ’ έίς τήν κακήν τών Δή
μων κατάστασιν καί τήν ασύγγνωστου ολιγωρίαν: τινών οργάνων τής'διοι- 
κήσεως. Τέλος αύτή ή Βουλή, διά τής πλήρους έπιδοκιμασ.ίας τού σχε
δίου τής .πλειονοψηφίας, τής επιτροπής έπί τής -άπαντήσεως είς τόν Βα- 
σιλικόν λόγον·, ΐάνεγνώρισε τήν έ’ννομον και άμερόληπτον-πορείαν τής.Κυ- 
βερνήσεως έν τή τών εκλογών ένεργεία..

4 Πανδώρα τδμ. 16, σ. 442.
- ! I.ogique judic.; ρ. Hortens de Saint-Albin, ρ. 46.

3 ’Εφημ. τών Συζητ. τ. Βουλής Τ. Α', σ. 347,
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“Οθεν ή Βουλή, ής ήδη τάς; σπουδαιοτέρας ’ πράξεις επιχέιρούμεν νά 
ίστορήσωμεν, παρά τάς έν τφ σταδίφ τών έξελέγξεων κατάδείχθησομέ- 
νας έλαχίστας έκτροπάς, δύναται νά θεωρηθή ώς ή πρώτη άπό τής έν 
Έλλάδι άνιδρύσεως τών Βουλών έκ τής κολυμβήθρας τού ’Έθνους προ- 
ελθούσα και τό γνήσιον αύτοϋ φρόνημα πιστώς έκδηλώσασα.

Ώς έπίλογον τής εισαγωγής ταύτης, είς ήν προέβημεν δπως κατα- 
δείξωμεν τίς ή πολιτική τού ’Έθνους κατάστασις κατά τήν πρώτην έπί 
τής νέας Βασιλείας τής Βουλής σύγκλησιν καί πόσον καί ύπό τών ξέ
νων έτι ’Εθνών έπεκροτήθη ή έλευθέρα τών έκλογών ένέργεία, εύκαιρον 
κρίνομεν "να δημοσιεύσωμεν τήν περί τών καθηκόντων τών βουλευτών 
γνώμην τού έπιφανοΰς πολιτικού τής ’Αγγλίας Burke, ήν ιδιαζόντως 
συνιστώμεν πασι τοΐς τε νύν καί μέλλουσι βουλευταΐς τού ήμετέρου 
Έθνους

«Ή δόξα καί ή επιτυχία παντός βουλευτοΰ συνίσταται είς τό νά διάγη 
έν αύστηρφ ενώσει καί στενοτάτη έπικοινωνίρ: μετά τών έκλογέων του'. 
Πας βουλευτής οφείλει ν’ άποδίδή σπουδαιότητα έίς τάς εύχάς αυτών, 
βαθύν δέ σεβασμόν καί άδιάλειπτον προσοχήν είς τάς γνώμας τών. Ύ-' 
πέρτατον ετι καθήκον έχει ί'να θυσιάζη τάς άναπαύσεις του, τάς ήδονάζ’ 
του, τάς ικανοποιήσεις του, είς τάς τών έκλογέων τού, πάντοτε δέ καί 
είς δλας τάς περιστάσεις (ever, and in all cases) νά προτιμφ τό 
γενικόν αύτών συμφέρον ή τό ίδιον. Τήν ώριμον δμως κρίσιν τού; τ·ήν· 
πεφωτισμένην αυτού συνείδησιν καί άμερόληπτον ;γνώμην του ’ ούδέποτε' 
οφείλει νά. θυσιάζη πρός τάς γνώμας αύτών ή οίουοήποτε ατόμου, διότι 
ολα ταΰτα δέν άπέκτησεν έκ τής εύνοιας τών έκλογέων του, ούτε’έκ τοΰ 
νόμου και τοΰ συντάγματος, άλλ’έκ τής θείας προνοίας ώς ίεράν πα-' 
ρακαταθήκην, διά τήν κατάχρησιν τής οποίας σπουοαίως εύθύνεται. Τό' 
Κοινοβούλιον δέν είναι Έυνέδρ.ιον, συγκείμενον έξ άντιπροσώπων' διαφθο
ρών έθνών, άντικρουόμενα έχόντων συμφέροντα προς άλλήλα, άλλά δια- 
σκεπτική -Συνέλευσις ένός καί τού αύτοϋ ’Έθνους, .πρός-τό γενικόν άύτοΰ 
συμφέρον άποβλέπουσα. Συνεπώς βάσιν τής πορείας αύτοϋ πας βουλευτής 
τό γενικόν-συμφέρον δέον "να έχη, ό δέ τό μερικόν τής ιδίας έπαρχίας, 
δταν είς τό γενικόν άντιστρατεύηται, ή τάς άτομικάς τών έκλογέων αύ- 
τοΰ έκνόμους αξιώσεις ίκανοποιών, όύτος ούχί έκτελεϊ, άλλά προδίδει , τ.ό 
καθήκον αύτού, ώς βουλευτής»4.

’Απευθυνόμενοι πρός Έλληνας βουλευτάς, εύκαιρον κρίνομεν ίνα παρα-, 
θέσωμεν καί τήν έπομένην σχετικήν περί πολιτικής γνώμην τού Πλώ-.

1 Burke’s opin. relat. to the annexion of a memb. of Par. Ciam. p. 210. 
tomoe - ia'. Σεπτέμβριος 5
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τωνος: «Πολίτικη και άληθει τέχνη, ού τό ίδιον, άλλα το κοινόν ανάγκη 
μ-έλειν τό μέν γάρ κοινόν συνδεΐ, τό δέ ίδιον διασπά τάς πόλεις».

Έν Ζακύνθω κατά Δεκέμβριον 1890.

Λοον. θ. 2ϊωμ.ερ£της.

ΜΕΓΑΣ ΣΕΙΣΜΟΣ ΕΝ Α1ΠΩ ΚΑΤΑ ΤΟ 1748

Έν τφ ενταύθα ήρχειοφυλακείφ τού: Άρχιεπισκοπείου τών Δυτικών 
σώζεται, έν φακέλλφ Diyersovum, έκθεσις τού έν Πάτραις προξένου 
τής Βενετίας Λάπου, πρός τόν ΓΙροβλεπτήν (pt’ovvedilore) Ζακύνθου, 
υπό ημερομηνίαν 17 Μ.αίου 1 748, περιγράφορσα τήν καταστροφήν τοΰ 
Αίγιου (Vostizza).

Πρό τής έξιστορήσεως, ό ενετός πρόξενος ήθέλησε νά δώση τφ Προ
βλεπτή ιδέαν τινα περί τής πόλεως τού Αίγιου πρό τού δυστυχήματος.

Τού Αίγιου η πόλις απείχε τών Πετρών οκτώ ώρας. Έκειτο δ’επί 
υψώματος, έχουσα εγγύς αύτής, πρός τό ΒΔ. κατά τήν θάλασσαν βου- 
νον. Δύο ακραι (punte) κατά τό βορειοδυτικόν καί ανατολικόν μέρος, 
δύο μίλια αλλήλων άπέχουσαι, έσχημάτιζον τον λιμένα. Εις. τό μέσον 
τού παραθαλασσίου δρόμου ήσαν αί άποθήκαι, τό τελωνεϊον καί υπερ
μεγέθης πλάτανος, περίφημος ούσα ένεκα τής έκτάσεως τής σκιάς της 
καί τής πηγής τού ποσίμου ύδατος τής άναβρυούσης παρ’ αύτήν. Διά 
τού ύδατος τής πηγής αύτής ειχον κατασκευασθή έξ κρήναι (fontane).

Τή 14 Μαίου τού έτους 1748, ημέραν Τρίτην, περί ώραν εικοστήν 
πρώτην1 έγένετο σεισμός. Κατ’ άρχάς αί δονήσεις ήσαν μέτριαι καί οί 
κάτοικοι έντρομοι κατέφυγον εις μέρη ασφαλή. Τούτο ήτο ευτύχημα, 
καθότι ό σεισμός γενόμενος βαθμηδόν ισχυρότατος κατέστρεψε τό πλεϊ- 
στον μέρος τών οικιών, εκκλησιών καί πύργων (torri).

"Οτε έπαυσαν αί ίσχυραί δονήσεις, ή θάλασσα αίφνης .,άπεσύρθη έκ 
τής παραλίας τού Αίγίου, πολύ μακράν, άφίνουσα τόν πυθμένα κενόν 
καί σχηματίζοντα αληθή άβυσσον. ’Αφού τό ύδωρ τής θαλάσσης άπεμα- 
κρύνθη ούτως, έξηγριώθη καί ύψώθη επί τοσοΰτονΐ ώστε .δέν: έφα.ίνοντο τά 
δρη.τής απέναντι Στερεός Ελλάδος. Ή θάλασσα τότε μετά μεγάλης 
δυνάμεως δίς ώρμησε πρός τήν πόλιν τού Αίγίου' κατά τήν τρίτην φο-: 
ράν τό κύμα ύπερέβη τήν πλάτανον καί έφθασε μέχρι, τής κορυφής Τού 
βουνού τοΰ δεσπόζοντος τού Αίγίου, Εις τάς άκτάς συμπαρέσυρε τάς οι
κίας, τάς άποθήκας, τό τελωνεϊον καί αύτήν εκείνην τήν πλάτανον, ής

• Βεβαίως κατά τδ.ένέτικδν σύστημα· και τότε ήτο ή τρίτη μ. μ.
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έπειτα μόνον ο κορμός εύρέθη. Τά ήγριωμένα κύματα έφθασαν μέχρι 
τής εξοχής καί προύξένησαν σημαντικός ζημίας· πολλά ποίμνια καί αρ
κετοί άνθρωποι άπωλέσθησαν.

;Είς τόν λιμένα εύρίσκοντό καΐκια, βάρκαι καί δύο έκ Νεαπόλεως 
(ρεΛοϋκαι. Περίεργον δέ εϊνε δτι μιας τών ρεΛουκων τούτων ό πλοίαρ
χος παρασυρόμενος υπό τοΰ κύματος ύπερέβη τήν πλάτανον καί εύρέθη 
επί τοΰ βουνού. Πάντα τά έν τφ λιμένι πλοία κατεστράφησαν. Η κα
ταστροφή έγένετο στιγμιαίώς.

Ότε ή θάλασσα ήσυχάσασα έπανήλθε εις τήν προτεραίαν αύτής κα- 
τάστασίν, πλήθος ιχθύων καί οστράκων τής θαλάσσης εύρέθησαν έντός 
τής πόλεως καί τών χωρίων.

Αί δονήσεις δμως έξηκολούθουν έφ’ εβδομάδας τινάς καί οί κάτοικοι 
έντρομοι άπεμακρύνοντο εις τά ένδότερα. '

Καί έν Πάτραις αί δονήσεις ήσαν αίσθηταί, άλλ’ όλιγίστας προύξένη
σαν ζημίας. Επίσης καί αλλα μέρη παρά τάς άκτάς τού Κορινθιακού 
κόλπου, κατά τήν Στερεάν Ελλάδα, ύπέστησαν ζημίας ένεκα τοΰ σει
σμού καί τής πλημμύρας. Έξ έγγράφων τοΰ ένταύθα δημοσίου Αρχειοφυ
λακείου φαίνεται δτι τινές έκ τών σωθέντων μετφκησαν εις Πάτρας καί 
Ζάκυνθον.

Έν Ζακύνθω. X. δέ Βοάζης.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ueber die reiterstatue Jul Caesaris auf dem Forum Julium und den ίππος 
βροτόπους einer Miinze des Gordianius Pius von Nikaia (Bithynien) von W. 
H. ROSCHER. (Περί τής έν τώ Ίουλίω φόρω έφιππου εϊκόνος τοΰ ’Ιουλίου Καί- 
σαρος καί περί τοΰ έπί νομίσματος τοΰ έπί Νικαιέών βροτόπόδος ίππου.’Από
σπασμα τών πρακτικών τής’Σαξωνικής ακαδημίας τών επιστημών· συνεδρίάσις 
τής 13 ’Ιουνίου 1891).

Χαλκοΰν τ', νόμισμα τής έν Βιθυνίφ Νικαίας, κοπέν έπί τοΰ αύτοκρά- 
τορος Γορδιανοΰ Πίου, φέρει έπί μέν τής μιας δψεως εικόνα τοΰ αύτο- 
,κράτορος τούτου, έπί δέ τής έτέρας τήν έπομένην αλλόκοτου παράστασιν: 
’Αγένειος ίππεύς, φορών χιτώνα καί έπί κεφαλής φρυγικόν πίλον, κρατεί 
διά μέν τής άριστερας τάς ήνίας τοΰ ίππου, διά δέ τής δεξιάς-στέφανον, 
δν ύποτίθεται δτι έλαβε παρά τής Νίκης, ής ή μορφή προβάλλει ύπέρ 
τήν τοΰ ίππου- κεφαλήν, άποκρύπτουσαν τό κάτω μέρος τοΰ σώματος τής 
έν μικρφ άπεικονίσμένης θέας, ό-δ’ίππος, ού έπιβαίνει ό ίππεύς εκείνος, 
παρίσταται τερατόμορφος· αντί μέν ούρας έχει δφιν, ύψούντα-τήν κεφα- 
„)«ήν<ρός. τα-ήπ^ω,Λών,-β’.έμπροσθίων^οδών-ό μέν άρΐστέράς<χει σχήμα
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ανθρωπίνου ποδός, ό δέ δεξιός υψωμένος ών απολήγει είς άνθρωπίνην 
χεΐρα, κρατούσαν δόρυ ή θύρσον, περί δν ελίσσεται όφις. Κύκλφ δ’ άνα- 
γινώσκεται ή επιγραφή· «'Ίππον βροτόποδα Νικαιέων.»

Ή περίεργος καί μοναδική αύτη παράστασις έμενε μέχρι τοΰδε ανε
ξήγητος. Ούδ’ αύταί αί πλουσιώταται είς τερατόμορφους παραστάσεις 
άσιάτικαί θρησκεΐαι, έξ ών πολλά παρέλαβον έν ταΐς θρησκείαις καί τή 

. λατρείφ αύτών τά μικρασιατικά έθνη, παρουσιάζουσιν άνάλογόν τινα τύ
πον άνδρύποδος, άνδρόχειρος και όφιούρου ίππου. Πρόδηλον δ’έπίσης οτι 
ούδέν κοινόν πρός τόν τύπον τούτον έχόυσίν αί παλαιόταται έλληνικαί 
παραστάσεις τών κενταύρων, τών αντί έμπροσθίων ίππείων ποδών έχόν- 
των τούς πόδας τοΰ ανθρωπίνου ήμίσεος σώματος αυτών. Αλλά καί ή 
εικασία νομισματολόγων τινών δτι έχομεν πρό ημών τόν Ασκληπιόν ή 
δαίμονα τινα τών περί τόν ’Ασκληπιόν ελέγχεται ασύστατός· διότι τό 
σύμβολον, δπερ διά χειρός ανθρώπινης κρατεί ό 'ίππος, δέν είναι ή τοΰ 
’Ασκληπιού ράβδος, αλλά λόγχη ή θύρσος ώς έμφαίνεται μάλιστα έκ τής 
οξείας κορυφής αύτοϋ.

’Επιτυχέστατα δμως λύει τό αρχαιολογικόν τούτο αίνιγμα ή προκει
μένη διατριβή τού εκδότου τού «Εκτενούς μυθολογικού λεξικού» καί 
συγγραφέως σπουδαιοτάτων μυθολογικών μονογραφιών κ. W. H.Roscher. 
Ό επιφανής Γερμανός μυθολόγος ώρμήθη είς διαλεύκανσιν τού ζητήμα
τος έκ τών παρ’ άρχαίοις συγγραφεΰσι φερομένων ειδήσεων περί τού ίπ
που τοϋ ’Ιουλίου Καίσαρος. Μιμητής έν πολλοΐς ών τού μεγάλου ’Αλε
ξάνδρου, ό 'Ρωμαίος δικτάτωρ ήθέλησε καί ίππον έφάμιλλον τφ Βουκε- 
φάλα. Καί ώς τοιούτος έχρησίμευσεν ό γεννηθείς αύτφ ίππος, δστις κατά 
τον Αί.ωνα τόν Κάσσιον, διαφυάς έν ταΐς τών προσθίων'ποδών όπλαΐς έ- 
χων, εκείνον μ,έν γαυρούμενός έφερεν, άλλον δέ αναβάτην ούδένα άνεδέ- 
χετο. Τούτο τό φυσικόν ίσως ελάττωμά τοϋ ίππου μεγαλοποιούσα ή φαν
τασία τοϋ λαού μετέπλασεν είς θαυμάσιου σημέΐον. έμφαΐνον μάλιστα 
τήν τύχην τοΰ ένδόξου αναβάτου, ένωρίς δέ παρεστάθη ό ίππος ώς έχων 
ούχ'ι πλέον άτέλώς έσχηματισμένους πόδας, αλλά πόδας ανθρωπίνους· ό 

,δέ Πλίνιος καί ό Σουήτώνιος επαναλαμβάνουσι τούς δημώδεις' τούτους 
μύθους .μετά θαυμαστής εύπιστίάς’.
, Ό. Καΐσαρ άσμενίζών, ώς είκός, είς τήν διάδόσιν τοιούτων μύθων, 
προσφυών είς παγίωσιν τής αρχής αυτού, ούδέν παρέλιπεν δπως έμφανε- 
στέραν καταστήση τήν ομοιότητα τής ιδίας τύχης πρός τήν τού κοσμο- 
κράτορος ’Αλεξάνδρου, διό'καί μεγαλοπρεπώς έκήοευσε τόν ίππον του 
θανόντα, ώς εκείνος τόν Βουκεφάλαν, καί εικόνα αύτοϋ χαλκήν άνέθηκε 
πρό τοΰ ναού τής Γενετείρας ’Αφροδίτης (Venus Genetrix) έν τφ Ίου- 

λίφ φόρφ. Αυτή δ’ ή είκόν, ώς πειστικότατα καταδεικνύει ό 'Ρόσερ, 
όρθώς έρμηνεύων τάς περί ταύτης ύπό τών πρό αύτοϋ παρανοηθείσας μαρ
τυρίας 'Ρωμαίων συγγραφέων, δεν ήτο τοΰ ίππου μόνου, αλλά τοΰ ίπ
που φέροντος αναβάτην αύτόν τόν Καίσαρα. "Οτε δ’ εντελώς κολακεύον- 
τες τήν ματαιότητα τών δεσποτών οί έν Έλλάδι καί οί έν Άσίφ παρέ
λαβον τήν τών αύτοκρατόρων λατρείαν, καί άδείφ τοϋ Αύγούστου οί έν 
Βιθυνία. Νικαιεΐς έτίμησαν ώς ήρωα τόν Ιούλιον Καίσαρα καί τέμενος 
αφιέρωσαν αύτφ, άνέθηκαν ούτοι πιθανότατα έν τφ ήρψφ τοΰ ’Ιουλίου 
εικόνα πεποιημένην κατά τό πρότυπον τής έν τφ Ίουλίφ φόρφ είκόνος 
εκείνης, προσθέντες καί τά σύμβολα τοδ έπιχωρίόυ θεοΰ Μηνάς, πρός τόν 
όποιον άφωμοίωσαν τόν νέον ήρωα κατά τά έθιζόμενα τότε έν τή λατρείφ 
τών ήρώων ήσαν δέ τά σύμβολα ό φρύγιος πίλος, ό θύρσος καί ό δφις.

Κατά ταΰτα ή αινιγματώδης παράστασις τοΰ τών Νικαιέων νομίσμα
τος είναι άπείκασμα τής έν Νικαίφ είκόνος τοΰ άφηρωϊσθέντος ’Ιουλίου 
Καίσαρος, συμπληρουμένης τής επιγραφής κατ’ άναλργίαν άλλων όμοιων 
ούτως- «ίππον βροτόποδα Νικαιέων (ό δήμος άνέθηκε).» ’Εκ τής συν- 
ταυτίσεως δέ τοϋ Καίσαρος πρός τόν θεόν Μήνα αφορμήν λαμβάνων ό 
συγγραφεύς, πραγματεύεται έκτενώς περί, τοΰ θεοΰ τούτου έπί τή βάσει 
τών παρά τοΐς άρχαίοις συγγραφεΰσι μαρτυριών καί τών μνημείων της 
τέχνης, μάλιστα δέ τών έπί νομισμάτων μικρασιατικών πόλεων παρα
στάσεων.Ό σεληναίος ούτος θεός Μήν έτιμάτο τό πάλαι καθ’άπασαν τήν 
δυτικήν Μικράν’Ασίαν ύπό τών έν αύτή οίκούντων έθνών, Φρυγών,Μυσών, 

. Λυδών, Καρών, κα'ι εν τισι πόλεσι τοΰ Πόντου (π. χ. έν Τραπεζοΰντι)· 
άφωμοιώθη δέ συν τφ χρόνφ τφ περσικφ Μίθρφ καί τοΐς έλληνικοΐς καί 
άσιατικοΐς θεοΐς ’Άττει, Σαβαζίφ, 'Εκάτη, ίσως δέ καί τφ Άσκληπιφ.

Ούτω δέ διά τής έμβριθεστάτης αύτοϋ μελέτης ό σοφός. Γερμανός μυ
θολόγος, έν φ άφ’ενός ούδένα καταλείπει ενδοιασμόν περί τής ορθής ερ
μηνείας τοΰ νικαίου νομίσματος, παρέχει άφ’ ετέρου άξιρλογωτάτην 
συμβολήν είς τήν ερευνάν τών μικρασιατικών θρησκευμάτων καί πλου
τίζει διά νέων παρατηρήσεων έν τών σπουδαιοτάτων κεφαλαίων τής ιστο
ρίας τών θρησκειών. Είναι δέ τούτο τό τής θεοκρασίας, ώς, άπορούντες 
άλλης λέξεως, δυνάμεθα νά καλέσωμεν τήν κατά τούς μετά Χρίστον μά
λιστα χρόνους έπικρατήσασαν περίεργον θρησκευτικήν κατάστασιν τής 
συγκράσεως καί συνενώσεως διαφόρων θεών είς μίαν λατρείαν, ήτις έλέγ- 
χουσα σύγχυσιν καί αβεβαιότητα καί άστάθειαν τών θρησκευτικών ιδεών 
καί κατάδηλον ποιούσα τήν γινομένην τότε θρησκευτικήν ζύμωσιν, συνέ- 
τεινε μεγάλως είς έπίδοσιν καί εμπέδωσιν τοΰ χριστιανισμού.

Γ. ΙΙολέτη^·
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ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΠΙΘΕΡΩΡΗΣΙΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
Ό Σεπτέμβριος τοΰ παρόντος έτους θά καταλογισθή μεταξύ των α

ποφραδών μηνών. Συμφορά απροσδόκητος, ό θάνατος της λατρευτής Έλ- 
ληνίδος βασιλόπαιδος Αλεξάνδρας Μεγάλης Δουκίσσης τής ’Ρωσ- 
σίας έβύθισεν εις πένθος πάσαν ελληνικήν γήν. Φύσις έξόχως αβρά καί 
καλλιτεχνική, βαθύ καί ειλικρινές αίσθημα αγάπης τρέφούσα πρός τήν 
γενέτειραν γήν, έκοσμεΐτο δι’ αρετών ύπερόχων καί έν τή ανθηρά αυ
τής καλλονή ό λαός ανεύρισκε τήν ένσάρκωσιν τών ιδανικών πλασμάτων, 
ατινα άρέσκεται νά παρεισάγω εις τάς αφελείς αύτοΰ παραδόσεις, εις τά 
φσματα καί τάς μυθοπλαστίας του. Προ δύο μόλις ετών ό λαός τής 
πρωτευόύσης μετά φιλόστοργου υπερηφάνειας τήν προέπεμπε νύμφην πε
ρικαλλή καί ζηλευτήν φεύ, πολύ ταχέως τά δάκρυα εκείνα τής ευχάρι
στου συγκινήσεως έμελλον νά μετατραπώσιν είς δάκρυα αλγεινού πέν
θους I Άλλ’ ή άνάμνησις τής Έλληνίδος βασιλόπαιδος, ήτις ήλθε καί 
παρήλθεν ώς οπτασία γλυκεία καί παρήγορος έν τφ μέσφ ημών, θά 
παραμείνή ζώσα έσαεί είς τό πνεύμα του λαοΰ, δστις πάντοτε μετά πό
νου καί αγάπης θά μνημονεύη τό όνομα τής ξανθής βασιλοπούλας του.

Τό βαρύ τοϋτο έθνικόν πένθος πολλοί προσεπάθησαν νά διερμηνεύσωσι 
καί πλήμμυρα αληθής στίχων κατέκλυσε τάς έφημερίδας. Δυστυχώς 
ή τέχνη δέν άνταπεκρίθη είς τήν πρόθεσιν τών αυτοσχεδίων ώς έπί τό 
πολύ στιχουργών καί παρεκτός ολίγων στροφών έμπνευσμένων, αΐτινες 
ύπερέβησαν τά όρια τοΰ μέτριου, τά λοιπά απέδειξαν τήν αλήθειαν τοΰ 
παλαιού ρητού δτι είσί κ’,έν Μούσησιν Έριννύες. Τό φαινόμενον τούτο 
τής ποιητικής ς-ειρώσεως είς περίστασιν τόσον έπίσημον τοΰ έθνίκοΰ ημών 
βίου καταδειχθεϊσα, εινε αξιοπαρατήρητον καί δύναται ν’άποτελέση θέμα 
ιδιαιτέρας μελέτης.

Ό παρ’ ήμΐν κόσμος τών γραμμάτων έθρήνησεν έπίσης τήν κατά τόν 
αύτόν μ.ήνα συμβάσαν απώλειαν τοΰ K.0XMOU, θύμα πεσόντος
στυγεράς δολοφονίας ύπό τραγικάς περιστάσεις.Ό Κόκκος έγένετο γνως-ός 
κατ’άρχάς ώς ποιητής στίχων φαιδρών καί ευφυών, ών οί κρέίττονες έδη- 
μοσιεύθησαν πρό τινων έτών είς δύο συλλογάς τούς ΓίΛωτας καί τάς Ποι- 
ήσιις. ΆΧ),’ μείζονα φιλολογικήν αξίαν άπέκτησεν. έπιδοθείς είς τό 
θεατρικόν στάδιον καί έπιδείξας ικανότητα ούχί κοινήν περί τήν συγγραφήν 
ιδίως κωμέιδυλλίων, ών συνέθετεν ό ίδιος τήν μουσικήν, κεκτημένος πρός 
τοϊς άλλοις καί έκτακτον μουσικήν ιδιοφυίαν. Ό Μπάρμπα 
καί κυρίως ή Λύρα τον Γιρο-Νικόΐα, έπί πολύν χρόνον θ’ άναβιβά- 
ζωνται μετ’ επιτυχίας είς τήν σκηνήν τοΰ έλληνικοΰ θεάτρου, κατάτ 
^ε^εΐ ’δ’ εκτός αυτών ανέκδοτα κωμείούλλια τόν Καππτάν Λάζαρον. 
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καθ’ού είχεν έγερθή άδικος κατακραυγή καί τήν Νύμφην τον Χωριού, 
εν δράμα καί τινας μονοπράκτους κωμφδίας. Ή κοινωνία ήτις ήγάπα 
τόν δύσμοιρον ποιητήν καί διά τά-πνευματικά του χαρίσματα καί διά 
τόν ζωηρόν, φαιδρόν καί διαχυτικόν χαρακτήρά του, συνησθάνθη μετ’ ει
λικρινούς θλίψεως τήν πρόωρον αυτού στέρησιν. .·

Έν τή γερμανική πόλει Δεσάού άπεκαλύφθη τό μνημεΐον τό άνεγερ- 
θέν πρός τιμήν τοΰ έπιφανοΰς ποιητοΰ καί μεγάλου φιλέλληνος ΓθΧ>- 
λοέλμ,ου Μύλλερ. Τά μάρμαρα, δι’ ών άνηγέρθη τό μνημεΐον τοΰτο, 
παρεχώρησεν ή Ελληνική κυβέρνήσις, υπάρχει δ’ επ’αυτών καί ελληνική 
έπιγραφή, μαρτυρούσα τά αισθήματα τής εύγνωμοσύνης τοΰ έθνους ημών 
πρός τόν αοίδιμον άνδρα.

•ΦΙΔΟΔΟΓΙΚΟε ΣΥΛΛΟΓΟΣ' ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ '

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1891. Ό Σύλλογος έγκατέστη έν τφ νέφ αυτού κα- 
ταστήματι, έν τφ όποίφ μετ’ού πολύ λήγουσιν αί έργασίαι τής τε διακο- 
σμήσεως καί έπιπλώσεως. Αί έπί τή είκοσιπενταετηρίδι αύτοΰ έορταί 
ειχον όρισθή διά τήν 26 τοΰ προσεχούς ’Οκτωβρίου, άλλ’ ένεκα τού μΟΙ- 
ραίως έπελθόντος θανάτου τής πεφιλημένης βασιλόπαιδος καί Μεγάλης 
Δουκίσσης ’Αλεξάνδρας άνεβλήθησαν αύται διά τό προσεχές έαρ.

Έπί τφ θανάτφ τούτφ ό Σύλλογος συνήλθεν έκτάκτως είς συνεδρίαν, 
όμοφώνως δ’ έψήφισε τό εξής ψήφισμα.
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Έκτάκτως συνελθών έπί τφ άκούσματι τού θανάτου τής πρώτης έλ
ληνίδος βασιλόπαιδος, τής Μεγάλες Λουκίσβν^ς Αλεξάνδρας, 
λαβών ύπ’ αψει δτι Αυτή, ώς άλησμονήτως ήγάπα καί έπόθει τήν πρώ- 
την αύτής πατρίδα, τήν Ελλάδα, τής. οποίας ήτο τό ειδωλον, ο.δτω καί 
τόν Ήμέτερον Σύλλογον έν1 πολλοΐς έφίλει καί έτίμα, συντείνουσα ύπέρ 
παντός άφορώντος είς προκοπήν αυτού,'

Άσθενώς διερμήνέύων τό άφατον πένθος τό κατέχον τά μέλη αύτοΰ 
έπί τή ούτωσί άώρφ άναρπαγή τής χαριτοβρύτου^ήγεμονίδος, τής οποίας 
ή γλυκεία είκών θά παραμένη έσαεί άνέξάλειπτος έν πάση "Ελληνος 
καρδία, ’

Ψηψχζεχ
Εκφράζει τά συλλυπητήρια αύτοΰ πρός τούς σεπτούς Γονείς, τον Σύ-
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ζυγόν, καί τον ’Αντιβασιλέα Κωνσταντίνον Διάδοχον, έταΐρον τοΰ Συλ
λόγου, και διακόπτει έπ'ι μήνα τάς εργασίας αύτοϋ, είς δείγμα πένθους.

Έγένετο καί έψηφίσθη έν Άθήνάις τη 12 Σεπτεμβρίου 1891.

Ό πρόεδρος Ό γενικός γραμματεύς
Σ. Κ. ΜΠΑΛΑΝΟΣ Μ. Π. Λίμπρας

Συμφώνως μέ τό ψήφισμα τοΰτο τό προεδρεΐον άπέστειλε τά εξής τη
λεγραφήματα.

ΑΑ. Μ Μ. Βασιλέα χαι Βασίλισσαν τών 'Ελλήνων, Ίλλίνσκοε

Σύλλογος Παρνασσός εκτάκτως συνελθών έν πενθεί εκφράζει· λύπην 
έπί μεγάλη συμφορά. : ■

’Αντιβασιλέα Κωνσταντίνον Αιάδοχον, Τατόίον

Έπί μεγάλη συμφορά Σύλλογος Παρνασσός εκτάκτως συνελθών έκ- 
φράζει βαθεΐαν·αύτοϋ λύπην Υ. Β. Υ.

A. A. Τ. Μέγαν Αοϋχα Παύλον, Ίλλίνσκοε

Σύλλογος Παρνασσός συνελθών σήμερον έν έκτάκτφ συνεδριάσει άγει 
πένθος καί εκφράζει τήν βαθυτάτην λύπην του διά τήν απώλειαν τής 
ύμετέρας σεπτής συζύγου μεγάλης Δουκίσσης ’Αλεξάνδρας, ήμετέρας δέ 
πεφιλημένης βασΛόπαιδος. f

Είς τά τηλεγραφήματα ταΰτα έλήφθησαν αί εξής απαντήσεις·

Πρόεδρον Συλλόγου Παρνασσού, ’Αθήνας

Ευγνωμονούμεν διά συλλυπητήρια Συλλόγου. Γεώργιος

. Σύλλογον Παρνασσόν, Άθήναί

Ευχαριστώ έγκαρδίως. Κωνσταντίνος

Μτιαλάνον πρόεδρον τοϋ Συλλόγου Παρνασσού, ’Αθήνας

Είμί λίαν συγκεκινημένος έκ τών αισθημάτων τοΰ Συλλόγου Παρνασ
σού καί έκ' τοΰ ένδιάφέ-ρόντος οπεό λαμβάνει έν τή συμφορφ μου.

ΙΙαΰλος '
Τελεσθέντος άγιασμοΰ τή 20 ε. μηνός ήρξαντο τά μαθήματα εν τή 

Σχολή τών ’Απόρων ΓΙαίδων, ύποδιηρέθη δ’ εφέτος ένεκα τής μεγάλης 
συρροής καί τοΰ μεθοδικωτέρου τής διδασκαλίας ή α τάξις είς τρία τμή
ματα. Τό προσωπικόν τών διδασκάλων έτοποθετήθη ώς εξής*

Ε' τάξις ό κ. Π. Κυπριώτης ό καί διευθύνων· Δ' ό κ. Άνδρ. Δριβε- 
λόπουλος- Γ' ό κ. Κωνστ. Πιέτρης· Β' ό κ. Νικ. Μεταξας. Α' τάξις 
γ' τμήμα ό κ. Νικ. Καρνέσης· Α’ τάξις β'τμήμα ό κ. Ήλίας Κοντός· 
Α' τάξις α' τμήμα ό κ. Γεώργ.’Αγγέλου. Βοηθός δέ ό κ. Α. Παπανδρέου.

Ένεγράφησαν δέ μαθηταί μέχρι σήμερον 596.


