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A tristo prence consiglier peggiore, ελεγέ τις ποιητής Ιταλός 
περί Τιβεριου Καίσαρος καί Σεϊανοϋ. Το Αντίστροφον 5ά έλεγε μνημο- 
νεύων Αλέξανδρον τόν Α’ αύτοκράτορα τών 'Ρωσσιών καί Ίωάννην 
τόν Καποδίστριαν, δν εκείνος προσεκαλέσατο τφ 1809 εις Πετρούπολη 
καταστήσας αύλικόν σύμβουλον έν τφ τμήματι τών εξωτερικών ύπο- 
θέσεων, ού προίστατο ώς ύπουργός δ κόμης Ν. ’Ρωμαντζώφ, ό καί μέ- 
γας τότε τής ’Επικράτειας Καγκελλάριος.

Ό ’Αλέξανδρος, δ έξοχον παραστήσας πρόσωπόν περί τό λυκαυγές 
τής ήδη δυούσης έκατονταετηρίδος, δέν έ'πλεεν άνω ποταμών, ώς δ Με- 
τερνϊχος, άλλ’ έγνω κάλλιστα τάς ^οπάς τής έποχής του· μόνον δέ ή 
παγκρατορική τοϋ Ναπολέοντος πίεσις καί δ κυριεύων τήν άγαΦήν ψυ
χήν του μυστικισμός τόν περιέπλεξαν έπί τέλους εις τά δίκτυα τοϋ 
πονηρού αυστριακού αύλικοΰ καί τόν ώθησαν εις τά τενάγη τής Ίεράς 
Συμμαχίας.

Είχεν έννοήσει οτι ή γαλλική έπανάστασις δέν ήτο παροδική πολι
τική δύναμις, δέν ήτο άπλή κατάργησις τής βουρβωνικής δυναστείας, 
άλλ ’ αύτόχρημα κοινωνική άναμόρφωσις μοιραίως έξαπλουμένη άπό 
Γαλλίας είς τήν Ευρώπην δλην.

Magnus ab integro saeculorum nascitur ordo *

Ό Τσάρος ύπέλαβε πρός στιγμήν τόν Ναπολέοντα, ούτινος αί νίκα? 
έν τφ πεδίφ τής μάχης τφ έξέπληττον τήν φαντασίαν, ώς ιεροφάντην 
τής νέας τάξεως τών πραγμάτων καί ένθουσιών τφ έτεινε φιλίαν χεϊρά 
παρά τόν Νΐμεν, νομίζων δτι ήδύνατο μετ’ αύτοϋ νά συμπράξη, πρός, 
άποκατάστασιν τής ειρήνης καί ευδαιμονίαν τής Ευρώπης· άλλά τήν 
ήγεμονικήν χεϊρά του ταχέως άπέσυρεν, δτε ένόησεν δτι δ Κορσικανός 
δορικτήτωρ έκέκτητο μέν τήν μεγαλοφυίαν, ούχί δμως καί τήν μεγαλο-

1 Τδ πρώτον μέρος δρα έν « Άττικώ,'Ημερολογίων τόϋ 1888 σελ. 273-287.
* Ρ. Virgil. Mar: Bucolic. Eclog. IV. ν. 5.
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ψυχίαν και δτι έν αύτφ ό πολίτικος ά^τιρ ήτο ήττων τοϋ δυνάστου τοϋ 
έμπήξαντος οξέα τά σκήπτρα αύτοϋ είς τά σφαδάζοντα μέλη τών τε- 
ταπεινωμένων εθνοτήτων.

Μετά τήν έν Τιλσιτίφ ειρήνην γνόφος έκάλυψε τήν Γερμανίαν, ένώ 
δ ήπειρωτικός αποκλεισμός, είς δν είχε στέρξει καί ή 'Ρωσσία, καίριον 
έπήνεγκε -τραύμα είς τήν τά μένεα πνέουσαν Μεγάλην Βρεττανίαν. 
Πλήν ή απέναντι τοϋ Όλδεμβούργου συμπεριφορά τοϋ Ναπολέοντος 
προσωπικώς προσέβαλε τον ’Αλέξανδρον. Τό Όλδεμβοϋργον έν τή 'Ρη- 
νική δμοσπονδίφ άπετέλει δουκίαν άνήκουσαν είς άρχαίαν οικογένειαν 
άξιοϋσαν τήν καταγωγήν άπό Ούϊτικίνδου καί πκρασχοϋσαν ήγεμόνας 
εις τήν Δανίαν, τήν Σκανδιναυΐαν καί αύτήν τήν 'Ρωσσίαν. Ώς δ’ έκ 
τών συγγενικών δεσμών του δ τοϋ Όλδεμβούργου ηγεμονικός οίκος ήτο 
μάλλον ^ώσσικός ή γερμανικός. Ό τότε άρχων αύτοϋ ήτο θείος τοϋ ’Αλε
ξάνδρου, εις δ’έκτων άνεψιών του είχε νυμφευθή τήν ^ωσσίδα ήγεμονίδα 
Αικατερίνην, άποφυγοϋσαν διά τοϋ γάμου αύτοϋ τήνάπαρέσκουσαν μνη
στείαν τοϋ Βοναπάρτου, δστις άγανακτήσας έπί τούτφ καί εκδικούμε
νος τόν Όλδεμβούργιον οικον άνευ εύλογοφανοϋς αιτίας, δι’ άπλοϋ Α. 
Διατάγματος, εις δ έπηκολούθησε τό άπό 13 Δεκεμβρίου 1810 συγκλη
τικόν δόγμα-, προσήρτησεν είς τήν αυτοκρατορίαν τήν δουκίαν εκείνην 
προφασιζόμενος τήν άνάγκην νά έπιβάλη τον ηπειρωτικόν άποκλεισμόν 
έφ’ άπαντα τά παραθαλάσσια μέρη τής βορείου Γερμανίας. Ό ’Αλέ
ξανδρος διεμαρτυρήθη, δ δέ Ναπολέων προέτεινβ ν’άποζημιώση τόν 
δούκα, διά τής προσφοράς τής Έρφούρτης. Ή άντικατάστασις δμως 
μικράς πόλεως είς, έστω καί μικράν, επικράτειαν έθεωρήθη ώς χλεύη. 
Μάλιστα ή άντικατάστασις αΰτη ειχέ τι τό ειρωνικόν , καθότι ή Έρφούρτη 
ήτο ή πόλις οπού ειχον ναυαγήσει αί περί τοϋ γάμου τοϋ Ναπολέον
τος μετά τής ήγεμονίδος Αικατερίνης αύταδέλφης τοϋ Τσάρου διαπραγ
ματεύσεις.

Ό ’Αλέξανδρος ήσθάνθη βαθέως τήν προσβολήν πλήν, ύποκρύπτων 
τούς προσωπικούς τής πολιτικής του λόγους, ήρξατο χαλαρώς έφαρ- 
μόζων τόν ηπειρωτικόν άποκλεισμόν καί άποτόμως άπεποιήθη νά κα- 
τάσχη τά ,άμερικανικά πλοία τά μετακομίζοντα εις τούς λιμένας του 
καί ε’ισάγοντα εις τό Κράτος του τά αγγλικά προϊόντα.

Ό Ναπολέων διά νά τόν φοβίσή συνεκέντρωσεν έν ετει 1811 στρατόν 
παρά τά ^ωσσικά σύνορα, δ δέ ’Αλέξανδρος άνεκάλεσε μέρος τών έν 
Τουρκίφ στρατιών του καί παρεσκευάσθη είς άμυνάν *.
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‘Jules Trousset; Histoire d’un siecle. Tom. V. (1807-1813).
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Κατά τό αύτό έτος, δτε.ήσαν καταφανή τά συμπτώματα τής προ
σεχούς ρωσσογαλλικής συγκρούσεως, δ ’Ιωάννης Καποδίστριας άπε- 
στάλη εις Βιέννην ώς ύπεραρίθμιος γραμματεύς τής ^ωσσικής πρεσβείας 
τυχών άπ’ άρχής ψυχράς υποδοχής παρά τοϋ αύτόθι άπεσταλμένου 
Στάκελβεργ, δστις δμως, άφοϋ έσχετίσθη μετά τοϋ άνδρός καί έγνώρισεν 
αύτόν, τόν έ'κρινεν άξιον πκσης εμπιστοσύνης καί είς αυτόν διεπι- 
στεύετο τήν διεξαγωγήν τών σπουδαιοτέρων ύποθέσεων. Μεταξύ άλ
λων δ Στάκελβεργ τφ έ'δωκε πρός έξέτασιν έγγραφόν τι, δπερ δ Τσά
ρος είχε λάβη έν Πετρουπόλει καί μετάβιβάση είς Βιέννην, δπως 
άκούση τήν γνώμην τής πρεσβείας του· τό δποϊον έγγραφον διελάμ- 
βανε περί τοϋ τρόπου τοϋ παρασκευάσαι τήν κατάληψιν τής ’Ιταλίας 
διά τών στρατιών τών δυνάμεων έκείνων, αίτινες τότε πιεζόμεναι ύπό 
τοϋ δορικτήτορος λάθρα έσκευώρουν κατ’ αύτοϋ καί προητοίμαζον τήν 
συμμαχίαν, ήτις έπί τέλους συνέτριψε τό σιδηροϋν έκείνου σκήπτρον. 
Ή κατάληψις δμως αυτή δέν ήδύνατο νά έπιτευχθή &ν μή πρότερον 
άπετίναζον τόν ζυγόν, τό Τυρόλον, τό Μαυροβούνιον καί ή ’Ιλλυρία βοη<- 
θούμενα ύπό τοϋ ^ωσσικοϋ στρατού, άνακαλουμένου άπο τής Τουρκίας. 
Ό Καποδίστριας μελετήσας τό σχεδίασμα τούτο εγραψε τό πρώτον 
διπλωματικόν ύπόμνημά του, δπερ διήρεσεν είς δύο μέρη. Έν μέν τφ 
πρώτφ ύπεδείκνυε τό ΰπουλον τοϋ έπινοήματος έκείνου καί τό παρακε- 
κινδυνευμένον- έν δέ τφ δευτέρφ άναχωρών έκ τής ύποθέσεως δτι; μη- 
δενός ποιουμένου τάς αντιρρήσεις, ήθελέ τις έπιμείνη νά έπιχειρήσν) τό 
έργον, ύποδείκνυσι τόν τρόπον τοϋ νά παρακαμφθώσιν οί σκόπελοι και 
τάς άναγκαίας προφυλάξεις, δπως μή τά άποτελέσματα τών σχεδίων 
τής πολιτικής καταπέσωσιν έπί τής ^άχεως τών ταλαιπώρων λαών. 
Ό Αύτοκράτωρ λαβών γνώσιν τοϋ ύπομνήματος τούτου έπήνεσεν αύτό 
σφόδρα καί βραβεύων τήν τε διαύγειαν τής διανοίας καί τήν εύαισθη- 
σίαν τοϋ γράψαντος διώρισεν αύτόν διευθυντήν τοϋ διπλωματικού 
γραφείου τοϋ ναυάρχου Τσιτσακώφ, τοϋ άνωτάτου ήγήτορος τών παρά 
τόν Δούναβιν στρατευμάτων*. Όθεν δ κερκυραϊος διπλωμάτης κατα- 
λιπών τήν Βιέννην μετέβη ε’ις Βουκουρέστιον, δπου δ Τσιτσακώφ εστρα- 
τοπέδευε καί δπου εύμενέστατα τόν ύπεδέχθη.

’ Demetrio Arliotti : La Vita di Giovanni Go Capodistria. Corfd 1859. 
Έξεδόθη τή έπίμελεϊ επιστασία τοϋ λογίου φίλου μας Νικολάου Β. Μάνεσή.
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§ 3

"Οταν δ Καποδίστριας άνέλαβε τήν διεύθυνσιν τοϋ διπλωματικού 
γραφείου τοϋ στρατοϋ, είχεν ήδη κλεισθή’ ή έν Βουκουρεστίφ ειρήνη 
μεταξύ Τουρκίας καί 'Ρωσσίας ύφ’ ορούς ταπεινωτικούς διά τήν τελευ- 
ταίαν ταύτην καί λίαν επαχθείς διά τήν Βλαχίαν, Μολδαυΐαν καί 
Σερβίαν, έγκαταλελειμμένας τό τέταρτον ε’ις χεϊρας τών ’Οθωμανών. 
Πλήν ή ειρήνη αύτή έπεβάλλετο τή 'Ρωσσίφ ύπο τής άνάγκης τοϋ 
ν’ άντιτάξη δλας’τάς αύτής δυνάμεις είς τόν άπό τής δύσεως άπει- 
λοϋντα εχθρόν.

Ο ’Αλέξανδρος με αύτήν τήν θυσίαν τών εμπορικών τοϋ Κράτους 
του συμφερόντων ευλαβούμενος τάς ε’ν Τιλσιτίφ σπονδάς είχεν έλθη είς 
£ήξιν προς τήν ’Αγγλίαν· πολλά δέ παρεχώρησεν είς τόν πονηρόν Κορ
σικανόν, άφ’ ού δέν έπέτυχεν είμή κενάς ύποσχέσεις. Βέβαιον είναι ότι 
δ Ναπολέων ούδεμίαν ρητήν καί θετικήν άνεδέχθη ύποχρέωσιν πρός 
τόν Τσάρον νά τον ύποστηρίξη-βαίνοντα είς τήν προσάρτησιν τών Παρα
δουνάβιων 'Ηγεμονιών- δ δέ έδειξε τό δέλεαρ τών περί τούτου αορίστων 
ύποσχέσεων τοϋ Γάλλου αύτοκράτορος άποφυγόντος νά τάς συμπεριλάβη 
είς τούς φανερούς όρους τής έν Τιλσιτίφ ειρήνης. Άπήρεσκε δέ αύτφ 
η προσάρτησις τών Ηγεμονιών είς τήν 'Ρωσσίαν ή τούλάχιστον άπε- 
ποιεϊτο αναφανδόν νά ύποβοηθήση αύτήν, ϊνα μή άναγκάση τήν Τουρ
κίαν ν’ άποστρέψη άπ’ αύτοϋ άπελπι τό πρόσωπόν καί ριφθή είς τάς 
άγκάλας τής ’Αγγλίας. Ένω δ κύριος σκοπός δν παντί σθένει έπεδίωκεν 
ήτο ή δΓ άπασών τών εύρωπαϊκών δυνάμεων καί διά τής Τουρκίας 
αύτής έκβίασις τής ’Αγγλίας είς ειρήνην.

Εντεύθεν ή θέσις τοϋ ’Αλεξάνδρου είχε καταστή δυσχερής. Ό πρός 
τήν ’Αγγλίαν πόλεμος ήτο άντΛαθής, ώς προσβάλλων τά εμπορικά 
αύτοϋ συμφέροντα, εις τόν ^ωσσικόν λαόν τόν διατελοϋντα ύπό τό βά
ρος ού μόνον τοϋ πολέμου τούτου, άλλά καί τοϋ πρός τήν Τουρκίαν καί 
Σουηδίαν. Αντισήκωμα τών θυσιών τούτων θά ήτο ή προσάρτησις 
τών 'Ηγεμονιών είς τήν ^ωσσικήν αύτοκρατορίαν, άλλ’δ Ναπολέων 
άντί τών 'Ηγεμονιών ύπεδείκνυεν είς τόν Τσάρον τήν πρός βορ^άν έπέκ- 
τασιν και τήν κτήσιν τής Σουηδίας. Πεισθείς έπί τέλους δ ’Αλέξαν
δρος οτι είχεν έμπαιχθή ύπό τοϋ άρτιπαγοϋς Καίσαρος, εσπευσε νά συνο- 
μολογήση τήν συνθήκην τοϋ Βουκουρεστίου, έν η μόλις έσφσεν ύπέρ αύτοϋ 
την Βασσαραβίαν 1. Οΰτως έξασφαλίσας τά νώτα αύτοϋ διά τής είρη-

*Π, Καρολιδ. Ίστορ. τοΰ ΙΘ'. α’ιώνος. Τομ. Α'. (1814-1830).
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νεύσεως τής ’Ανατολής έστρεψεν όλην τήν προσοχήν του κατά τό μέ
ρος τής δύσεως, όπως θέση φραγμόν είς τάς άτασθαλίας τοϋ Ναπολέοντός 
περιπλεχθέντος είς τόν καταστρεπτικόν τοϋ 1812 πόλεμον, καθ’δν ύπέ- 
στή τήν πρώτην πλήξιν ή δρϋς, ήτις μετ’ού πολύ έν Ούατερλώ κατέ
πεσε μετά πατάγου, ή δρϋς ή έκ τοϋ γαλλικού έδάφους άρτι φυτρώσασα 
καί έν άκαρεϊ άνατείνασα τόν κορμόν είς ύπερνέφελα καί μεάουράνια 
όψη καί έφαπλώσασα τούς κλάδους αύτής έφ’ άπασαν σχεδόν τήν Εύ- 
ρώπην, ήν διά τής άμφιλαφοϋς αύτής σκιάς έκάλυψε άαί άπενάρκωσε.

ΔιαρκοϋντΟς τοϋ γαλλορρωσσικοϋ πολέμου, εργον τοϋ διπλωματικού 
τής στρατηγίας γραφείου, έν φ δραστηρίως δ Καποδίστριας είργάζετο, 
ήτο τό λάθρα διαπραγματεύεσθαι μετά τής ΓΙρωσσίας καί Αύστρίας, 
αϊτινες άκουσαι ειχον προσδεθή είς τό άρμα τοϋ Βονάπάρτου καί περιέ— 
μενον πρώτην εύκαιρίαν, όπως αύτομολήσωσιν είς τάς τάξεις τών πο
λεμίων του—τό μεταβιβάζειν οδηγίας εις τήν έν Κωνσταντινουπόλει 
πρεσβείαν πρός διαρρύθμισιν, κατά τάς περιστάσεις,1 τών ενεργειών 
της— τό έπανορθοϋν δΓ άληθών εκθέσεων τάς περί τών περιπετειών τοϋ 
πολέμου ψευδείς φήμας τής γαλλικής αύλής τάς διασπειρομένας έπί 
βλάβη τής Ρωσσίας—τό άποστέλλειν άνδρας ικανούς 'είς τάς άρτι έν τή 
’Ανατολή έγκαταλειφθείσας ύπό τής 'Ρωσσίας χώρας, οϊτινες υπο το 
ένδυμα τοϋ προξένου ήσαν προωρισμένοι νά κατασκοπευωσι τάς τουρ- 
κικάς άρχάς καί χαλινώνωσι τό κατά δύναμιν, προσφερομενοι τοϋ 
καταθλιβομένου λαού άρωγοί·

Τοϋτο τό εργον τοϋ Καποδιστρίου, τοΰ έκτελέσαντος αύτό μετά 
τοσαύτης έπιτηδειότήτος, ώστε δταν δ Τσιτσακώφ, δ μή κατορθώσας 
νάέμποδίση τήν διάβασιν τής Βερεζίνης είς τάς τραπείσας εις φυγήν 
γαλλικάς φάλαγγας, ύπεχρεώθη νά παραδώσητήν άρχήν τφ στρατηγώ 
Barclay de Tolly, δ αύτοκράτωρ έτήρησε τόν Κερκυραϊον είς τήν 
θέσιν του, ένέκρινε τά ύπ’ αύτοϋ πεπραγμένα καί τω άπένειμε τον 
βαθμόν συμβούίου er erepyela της ’Επικράτειας,

Προσκεκολλημένος τή στρατηγίφ διέμεινεν έπί έν καί ήμισυ έτος 
περίπου καί μέχρι τοϋ μηνός Νοεμβρίου τοϋ 1813, οτε διωρισθη πλη
ρεξούσιος άπεσταλμένος παρά τή Ελβετική 'Ομοσπονδίφ καί έγκα- 
τέλιπε τό στρατόπεδον καθ’ δν χρόνον αΐ σύμ.μ.αχόι δυνάμεις εκάλυ- 
πτον τάς όγθας τοϋ 'Ρήνου καί ήσαν έ'τοιμαι νά διαζεύξωσιν αύτόν 
καί νά έφορμήσωσιν ώς έπί βεβαίαν λείαν κατά τής Γαλλίας, [Ζελλού- 
σης δούναι δίκας τών παρανομιών της.

Ύπήρξεν αύτόπτης μάρτυς τών μαχών τής Λοϋτζεν, τής Βάουτζεν, 
τής Δρέσδης, τής Κούλμης καί τής έν Λειψία άπηνεστάτης σφαί
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γής. ’Ενώ δέ πέριξ αύτοϋ τό αίμα ερρεε ποταμηδόν, έκθύμως έδράτ- 
τετο πάσης διδόμενης αύτφ εύκαιρίας τοϋ νά παρέξη άνακούφισίν τινα 
τοϊς ταλαιπωρούμενοι;. Οΰτω λ. χ. κατά τήν εποχήν ταύτην ύπη- 
γόρευσε τήν ίκετήριον αναφοράν, ήν ό στρατηγός Barclay είχε κατά
θεση εις τούς πόδας τοϋ θρόνου, έν η περιεγράφοντο λεπτομερώς τά 
δεινοπαθήματα τής τρομοκρατούμενης Σερβίας, ήτις γόνυ κλίνουσα άπε- 
τείνετο είς τον ’Αλέξανδρον ώς εις σωτήρα άπ* αύτοϋ προσδοκώσα 
έλεος και βοήθειαν. Ό ’Αλέξανδρος συνεκινήθη σφόδρα καί διέταξε 
τοϊς ύπουργοϊς αύτοϋ νά συνεννοηθώσι μετά τοϋ πρωθυπουργού τής 
Αύστρίας πρός κατάπαυσιν τοϋ μεγάλου έκείνου κακού· πλήν δ Μεττερ- 
νϊχος έκώφευσεν εις τάς γενομένας αύτφ προτροπάς θεωρών τό έλεος 
αδυναμίαν. Ώστε ή Σερβία έν πυρί και σιδήρφ άπώλετο. '

Άν δ άσθενής δένίάθη, πταίσμα δεν ήτο τοϋ ιατρού τοϋ παρασκεύά- 
σαντος τά κατάλληλα φάρμακα. Έγνω τούτο δ ’Αλέξανδρος καί τον 
φιλάνθρωπον Καποδίστριαν έβράβευσεν άπονείμας αύτω τόν μεγαλό
σταυρον τοϋ. τάγματος τής 'Αγίας. “Αννης. Τά παράσημα, δταν καλύ- 
πτωσι τό στήθος τών αναξίων, ούδέν διαφερουσι τών χρυσοφαλάρων 
τών ίππων τών μεγιστάνων- δταν δέ περικοσμώσι τό στήθος τοιούτων 
άνδρών, δποϊος δ ’Ιωάννης Καποδίστριας, άξίζουσι τόν έκ κοτίνου στέ
φανον τών ήμετέρων προπατόρων.

Τόν Tolly de Barclay δ Καποδίστριας ειχεν ίδη το πρώτον κατά 
τήν πολιορκίαν τής Θόρν έκτοτε δέ δ αρχιστράτηγος έπολιτεύθη πρός 
αύτόν ούχίώς προϊστάμενος, άλλ’ώς φίλος ειλικρινής καί έπιστήθιος.Κατά 
δέ τήν διάρκειαν τοϋ τελευταίου έν Γερμανίά πολέμου τοϋ Ναπολέον- 
τος, ένφ οί σύμμαχοι έστρατοπέδευον παρά τη Αειψίικ, δ Barclay καί 
δ κόμης ήσχολοϋντο ήμέραν τινά έντός οΐκίσκου περί τήν διεκπεραίω- 
σίν τινων ύποθέσεων, οτε αίφνης είσήλθεν έκεϊ δ Αύτοκράτωρ. Ό Κα- 
ποδίστριας αμέσως περισυνάξας τά έγγραφά του ήτοιμάζετο ν’ αναχώ
ρηση. «Λυπούμαι δτι σάς διέκοψα», έφώνησεν δ ’Αλέξανδρος είς τόν 
στρατηγόν, «μέ. ποιον έργάζεσθε ;— Μέ τόν κόμητα Καποδίστριαν, Με- 
γαλειότατε.— «Χαίρω πολύ». Καί στραφείς πρός τόν κόμητα τόν ήδη 
φθάσαντα είς τό κατώφλιον τής θύρας έτεινε πρός αύτόν τήν δεξιάν καί 
μετά τής. ίδιαζούσης αύτφ χάριτος: «Κόμη», τφ είπε, «πώς δέν σας 
αβλέπομεν είς τό γενικόν στρατηγεϊον ;—Μεγαλειότατε» έκεϊνος άπήν- 
«τησε «διαμένω πάντοτε δπου ή Υ. Μ. ήξίωσε νά μέ θέση· έκεϊ είμαι 
«εύτυχέστατος. — Καλά, άλλ’ ύμεϊς, στρατηγέ», ειπεν δ Αύτοκράτωρ 
tty τόν Barclay «έπρεπς νά έπιφορτίσητς τόν Καποδίστριαν νά μέ
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«πληροφορή ενίοτε διά ζώσης καί μέ κράτη ένήμερον. Τούτο θά σάς 
«άπήλλαττε τής συνεχούς έπιστολογραφίας». -

Ό στρατηγός ύπεκλίνατο έπισημαίνων ύπακοήν, δ δέ Αύτοκράτωρ 
προσθείς καί άλλους εύνοϊκοΰς λόγους άπέπεμψε τόν Καποδίστριαν καί 
έμεινε μόνος μέ τόν δπλαρχηγόν του. Μετά τήν άναχώρησιν τοϋ Τσάρου, 
δ Barclay πρασεκάλεσε τόνΚαποδίστριάν,δπως έξακολουθήσωσι τήν δια-: 
κοπεϊσανέργασίαν καί προοιώνισεν αύτφ τόν έπικείμενον προβιβασμόν του. 
Πράγματι μετ’ όλίγας ημέρας, οτε οί σύμμαχοι ήγεμόνες συνήλθον έν 
Φραγκοφόρτη έπί τοϋ Μοίνου ακολουθούμενοι ύπό τοϋ πλείστου μέρους 
τών στρατιών αύτών, πλησιάσας είς τόν Κερκυραϊον διπλωμάτην τφ" 
ώμίλησεν ώς επεται. «Αΰριον θέλετε παρουσιασθή είς τόν Αύτοκράτορα 
«κατά τήν έπιθυμίαν του. Ούδέν τι καινόν έχω νά σάς διαπιστεύσω, 
«δπως διακοινωθή τή Α. Μ. πλήν έχω αρκετά διδόμενα δπως πεισθώ 
«δτι ήγγικε τό τέρμα τής παρά τφ στρατφ ύμετέρας ύπηρεσίας. Λυ- 
«ποΰμαι έπί τούτφ καί χαίρω σύναμα. Λυπούμαι στερούμενος τής 
«συνεργασίας σας· χαίρω προαισθανόμενος τήν έπί τά κρείττω μετά- 
«βολήν τής τύχης σας. Πηγαίνετε, εύτυχεϊτε καί μή λησμονήτέ ποτέ 
«φίλον, ούτινος ή φιλία άρτιγενής μέν είναι, άλλ’ άκράδαντος, ώς αν 
«δ πολύς χρόνος είχε στερεώση αύτήν καί έπιρρώση διά τής σφραγί
δάς του».

Τήν επιούσαν δ Καποδίστριας παρέστη είς τόν Αύτοκράτορα διά νά 
λάβη τάς διαταγάς αύτοϋ, δ δέ ειπεν αύτφ τάδε: «Σκοπεύω νά σάς 
«αναθέσω σπουδαίαν ύπόθεσιν, ήν ελπίζω δτι εύδοκίμως θέλετε διεκπε- 
«ραιώση. Περιεποιήσατο άλλοτε είς ύμάς τιμήν ή δεξιά πρός τήν πά- 
«τριον Δημοκρατίαν ύπηρεσία σας καί γνωρίζετε πώς μέ τοιούτου εΐ- 
«δους κυβερνήσεις οφείλει τις νά πολιτεύηται. Πρόκειται σήμερον νά 
«σωθή κινδυνεύουσα Δημοκρατία καί νά ώφεληθώσι ταύτοχρόνως αί 
«σύμ-μαχοι δυνάμεις. Ταϋτα λέγων ώνόμάσα τήν 'Ελβετίαν, ήν ορέ— 
«γεται νά νοσφισθή ή Γαλλία, ώς έπραξε σχετικώς πρός τάς έλευθέρας 
«τής Γερμανίας χώρας καί τήν Γένουαν καί Βενετίαν. Έν Βέρνη καί 
«είς τάς μείζονας τοπαρχίας oj άριστοι ήξίουν νά διατηρήσωσιν άκέ- 
«ραια τά άρχαϊα προνόμιά των, μηδόλως προσέχοντες είς τήν μετα- 
«βολήν τών καιρών δ λαός δμως καί αί άποκλεισθεϊσαι τής δμοσπον- 
«δίας τοπαρχίαΐ έπανέστησαν καί ή Γαλλία ύπεδαύλισε τάς έκεϊ άνα- 
«φυείσας διχονοίας, αϊτινες άπέληξαν είς τήν πρός τήν Γαλλίαν ύπο- 
«ταγήν τής 'Ελβετίας. Ή πρός αύτήν δμως τοϋ Ναπολέοντος συμπε- 
«ριφορά ύπήρξε λίαν έφεκτική καί εύεργετικνι, καθότι είσήγαγε τήν πρός 
«άλλήλας τών τςπαρχιών ισότητα, συνέπηξ? δέ καί ένίσχυσε τήν δμ.ο-
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«σπονδίαν. Πλήν^ΰποπτος είναι ή χείρ,. ή άπονείμασα τήν εύεργεσίαν. 
«Τοιοϋτον έχόντων ευεργέτην τών'Ελβετών ή ανεξαρτησία αυτών κατήν- 
«τησε προβληματική. Καθ’ δν χρόνον οί σύμμαχοι ετοιμάζονται νά 
«διαβώσι τον 'Ρήνον, είναι άναγκαϊον νά έφελκύσωσιν εις εαυτούς τήν 
«εύνοιαν τοΰ άρείμανίου αύτοϋ Έθνους καί τούτο θέλουσι κατορθώσει 
«άν ύποσχεθώσιν αύτφ τήν άπαραβίαστον τήρησιν τών τωρινών έλευ- 
«θερίων θεσμών των και τήν παροχήν τής άπαιτουμένης βοήθειας προς 
«άνάκτησιν τών άρπαγεισών κτήσεων του. Ήμεϊς δέ άπαιτοϋμεν άπό 
«τών Ελβετών τήν ύπόσχεσιν δτι θέλουν μείνη ούδέτεροι απέναντι 
«τών εμπολέμων δυνάμεων καί έπιτρέψη, χρείας καλούσης, είς τούς συμ- 
«μάχους ήγεμόνας τήν διά τής Βασιλείας διάβασιν τών στρατών των. 
«Ήκούσατε δποϊα είναι τών συμμάχων τούτων τά σχέδια. Σάς άνα- 
«θέτω τήν εντολήν τής παρά τή 'Ελβετική 'Ομοσπονδία επιτυχίας 
«των. ’Αναχωρήσατε δσον τάχος· συνεννοήθητε μετά τοΰ κ. Λέβσελτερν, 
«απεσταλμένου έκεϊ τής Αύστρίας, πλήν ενεργήσατε άπάρεγκλίτως 
«καί συμφώνως πρός τάς οδηγίας μου. Δέν σάς εφοδιάζω πρός τό παρόν 
«μέ τά συνήθη διαπιστευτήρια, καθότι πιθανώς ή Κυβέρνησις εκείνη 
«διά τόν φόβον τής Γαλλίας δέν ήθελε σάς ύποδεχθή εχοντα επίσημον 
«διπλωματικόν χαρακτήρα. Τά διαπιστευτήρια σταλήσονται βραδύ - 
«τερον *.»

Φθάς δ Καποδίστριας είς Ζυρίχην ήρξατο ενεργών συνωδά πρός τήν εν
τολήν του καί ένήργει κατ’εύχήν, δτε τφ παρενέβαλε πρόσκομμα ή άδε- 
ξιότης καί άπερισκεψία τής Αύστριακής Κυβερνήσεως Ό Κόμης Σένφτ 
πράκτωρ αύτής λάθρα ώθησε τούς αριστοκρατικούς τής Βέρνης είς πρα
ξικόπημα πρός άνάκτησιν τών άρχαίων προνομίων των, ΐσχυόντων δτε 
έκράτει τό δημόσιον δίκαιον τών δεκατριών τοπαρχιών (Cantoni). 
Ταυτοχρόνως δέ προκήρυξίς τις τοϋ πρίγκιπος Σβάρτσεμβεργ ήγγειλε 
τοϊς Έλβετοϊς δτι ούτος ήτοιαάζετο νά είσχωρήση μέ τόν στρατόν του 
εις τήν έπικράτειάν των, ένώ αύτη ήτο χώρα ούδετέρα καί ή δι’ αύτής 
διάβασις στρατού δέν ήτο θεμιτή, εκτός άν προηγείτο συνεννόησις μετά 
τών κυβερνητών αύτής. Ό Λέβσελτερν παρεκάλεσε τόν Καποδίστριαν 
δπως θέση τήν ύπογραφήν του είς τήν άσυλλόγιστον αυτήν προκήρυξιν. 
’Εκείνος άπ* άρχής έδίστασεν άν επρεπε νά ύπογράψη, άλλ’ έπειτα

1 Έπιθ. Demetrio Arliotti αυτόθι. Ό ’Αρλιώτης αναφέρει τάς συνετάς ταύ- 
τας οδηγίας τοϋ Αΰτοκράτορος ’Αλεξάνδρου ώς ήκουσεν αύτάς από τοΰ στόματος 
τοϋ" ίδιου Καποδιστρίου, δτε ουτος έν μηνΐ Μαρτίω τοΰ 1819 έπανέκαμψεν είς 
Κέρκυραν καί συχνώς άνεστρέφετο μετ’ αύτοϋ, φίλου άκρου ουτος.

ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦ. ΙΧΝΟΓΡΑΦΗΜΑ 809 

όρθότερον σκεπτόμενος καί εχων πρόχειρον τό αντιφάρμακου τήν ύπέ- 
γραψε καί μετέβη έσπευσμένως εις Φριβρϋργον, δπου διέτριβεν δ ’Αλέ
ξανδρος. Ούτος μαθών τά γενόμενα έταράχθη σφόδρα, πλήν δ Καποδί- 
στριας τον καθησύχασεν άποδεικνύων είς αύτόν δτι έκ τού ατοπήματος 
έκείνου ήδύνατό τις νά έξαγάγη ωφέλειαν. Είπε λοιπόν δτι ή ύπογραφή 
του πλησίον έκεινης τοϋ απεσταλμένου τής Αύστρίας διεσκέδαζε πάσαν 
ύποψίαν δίχονοίας έμφιλοχωρούσης μεταξύ τών συμμάχων Δυνάμεων, ήν 
ήδύναντο οί'Ελβετοί νά συλλάβωσιν, ύποψίαν ήτις έν τή τωρινή κατα- 
στάσει τών πραγμάτων ήτο λίαν έπικίνδυνος· δτι άφ’ετέρου ή αιφνίδια 
άποχώρησις αύτοϋ τοϋ Καποδιστρίου επρεπεν έξ άνάγκης νά έμβάλη είς 
άνησυχίαν τήν Αύστρίαν, ήτις πρός άποσόβησιν άλλων περιπλοκών πι
θανώς θά συνετίζετο καί θά έγκατελίμπανε τήν σκολιάν οδόν, είς ήν είχε 
παρεκτραπή.«Άλλως τε», προσέθηκεν δ Καποδίστριας «ή'Υμετέρα Με- 
«γαλειότης άν τό νομίση εύλογον δύναται νά άποδοκιμάση τά ύπό τοϋ 
«απεσταλμένου της πεπραγμένα». Προσεφέρθη δ’ έτοιμος νά συμβιβάση 
τά πάντα, άν τφ έπετρέπετο νά ελθη είς συνέντευξιν μετά τοϋ Μεττερ- 
νίχου. Συγκατατεθέντος δέ τοϋ Αύτοκράτορος, δ Κόμης παρέστησεν εις 
τόν πολιτευτήν εκείνον τό άκατάλληλον καί παρακεκινδυνευμένον τών 
τοϋ πρίγκιπος Σβάρτσεμβεργ διαβημάτων καί τήν έπί τοϊς γενομένοις 
έν Βέρνη άγανάκτησιν τοϋ ’Αλεξάνδρου. 'Ο Μεττερνϊχος άνεγνώρισε 
τό σφάλμα τοϋ Σβάρτσεμβεργ καί τήν άπέρισκεψίαν τοϋ Σένφτ καί έδή— 
λωσεν δτι τοϋ "λοιπού ή Αύστρία, ώς πρός τήν πολιτικήν ήν εδει νά 
μετέρχηται πρός τήν'Ελβετία-ν,θά συνεμορφοϋτο εΐςτό περί αύτής φρόνημα 
καί μέ τάς βλέψεις τής 'Ρωσσίας. Εύθέως δ Καποδίστριας έγγράφως διε- 
τύπωσε τάς νέας δδηγίας, μεθ’ ών οί έν Έλβετίφ πράκτορες τών συμ
μάχων Δυνάμεων έμελλον νά έφοδιασθώσιν, αΐτινες τοσούτφ διά τό 
εύστοχον αύτών. εύηρέστησαν τόν ’Αλέξανδρον, ώστε ούτος μετά τήν 
άνάγνωσιν αυτών έφώνησε : «Κόμη, έχω τήν εύχαρίστησιν νά σάς 
«αναγγείλω δτι έν τφ διπλωματικώ τάγματι όλιγοχρόνιος ε’νε ε’ισέτι 
«ή διαμονή ύμών ώς ύπαξίωματίΚΟΰ». Έπιστρέφων δ Καποδίστριας 
εις τήν παρά τοϊς Έλβετοϊς θέσιν αύτοϋ, κατέβαλε πάσαν προσπάθειαν 
δπωςέπιτύχη τήν μεταξύ τών μελών τής'Ομοσπονδίας αύτής σύμπνοιαν 
πλήν τό εργον άπέβη λίαν δυσχερές έπιχειρούμενον μετά τήν αποσυν
θετικήν επήρειαν τών εισηγήσεων τού Σένφτ, τοϋ θέσαντος είς αναστά
τωσή τάς παλαιάς τοπαρχίας άρνουμένάς νϋν ν ’ άναγνωρίσωσι τά τών 
νέων ήγεμόνικά δικαιώματα καί άξιούσας νά ύποτάξωσε ταύτας είς ήν 
κατάστασιν διετέλουν πρό τής Γαλλικής έπαναστάσεως. ’Εντεύθεν ή 
φλόξ ήναψε τοϋ εμφυλίου πολέμου καί δ Καποδίστριας εδραμεν είς τήν
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Γαλλίαν, οίτου ήδη είχον είσβάλη(ετ. 1814) τά νικηφόρα στρατεύματα 
τών συμμάχων, διά νά ειδοποίηση περί τών διατρεξάντων τον Αύτοκρά
τορα’Αλέξανδρον, δν εφθασεν είς Αύγοϋσταν Τρηκασσών (Troyes) τήν 
έν Καμπανίφ, δ δέ τότε ώνόμασεν αύτόν έπισήμως πληρεξούσιόν του 
απεσταλμένου παρά τοϊς Έλβετοϊς. Ταύτην κεκτημένος τήν πληρεξου
σιότητα δ Καποδίστριας συνεκάλεσεν αμέσως τήν γενικήν Ελβετικήν 
δίαιταν, ήτις παρεδέχθη1 καί συμπεριέλαβεν εις τήν 'Ομοσπονδίαν τάς 
νέας τοπαρχίας, έθέσπισε τήν’ισότητα τών δικαιωμάτων αύτών, ώρισεν 
έπιεικώς τά σύνορα μιάς έκάστης καί εστερξεν είς τήν ούδετερότητα, 
ήν άπήτουν αί σύμμαχοι δυνάμεις. Ούτως είρηνεύθη ή 'Ελβετία καί 
έθεμελιώθη τάξις πραγμάτων, ήτις προοιωνίζετο αίσιώτερον μέλλον 
διά τήν δημοκρατίαν έκείνην. Μετά ταϋτα δέ ή έν Βιέννη Σύνοδος 
ένέκρινε τάς άποφάσεις τής Διαίτης καί τάς έπεκύρωσεν ή έπακολου- 
θήσασα αύτήν έν Παρισίοις, 
ούδετέραν χώραν, τή άπέδωκε 
ματα, εις τρόπον ώστε ηΰξησεν δ αριθμός τών τοπαρχιών της, 
ηύτύχησε νά συμπεριλάβη είς τούς ■ κόλπους αύτής τήν πλουσίαν 
λογίαν Γενεύην τήν πατρίδα τοϋ Κασωβών, τοϋ I. I. 'Ρουσσώ, 
Νέκκερ καί πολλών άλλων διακεκριμένων άνδρών.

Ή εύάρεστος αΰτη λύσις τοϋ 'Ελβετικού ζητήματος ώφείλετο

ήτις κατέστησε τήν 'Ελβετίαν διηνεκώς 
τά άρπαγέντα ύπο τής Γαλλίας θέ- 

καί 
καί 
τοϋ

είς 
τόν μέγάθυμον Αύτοκράτορα ’Αλέξανδρον καί είς τόν. άντάξιον αύτοϋ. 
σύμβουλον Κάποδίστριαν, δστις κατά τήν έν Έλβετίφ- τότε πάροδον 
αύτοϋ ούδέν παρεϊδε τών άξιων παρατηρήσεως καί σύν άλλοις έπε- 
σκέφθη τό έν Hofwyl παρά τή Βέρνη έκπαιδευτικόν Κατάστημά 
Φέλλεμβεργ τό συνδύασαν τήν έπιστήμην μέ τήν πρακτικήν καί 
σούτφ έντελώς κατηρτισμένον ον, ώστε ύπερέβη τάς προσδοκίας

τοϋ
το-
τοϋ 

επισκέπτου, δς κατενθουσιασθείς ύπέβαλεν εις τον ’Αλέξανδρον έμπερι- 
στατωμένην εκθεσιν περί τών έκεϊ ύπ’ αύτοϋ παρατηρηθέντων, τυ- 
πωθεϊσαν τότε έν Γενεύη. Ό δέ Αύτοκράτωρ έπί τής έκθέσεως ταύτης 
βασισθείς έτίμησε διά παρασήμου τον Φέλλεμβεργ, είς δν δ Καποδί- 
στριας έπί τή εύκαιρίφ ταύτη εγραψε τήν άκόλουθον έπιστολήν.

«Κιίριε,
«Ό Αύτοκράτωρ καί Σεβαστός μοι Κύριος έπεθύμησε νά ύποβάλω 

«Αύτφ εκθεσιν περί τοϋ συστήματος γεωπονικής, θρησκευτικής καί 
«επιστημονικής άγωγής, εις ήν προ πολλών έτών άφιερώσατε τάς ένδε- 
«λεχεϊς μέριμνας 'Υμών. Τό δείγμα τής πρός Υμάς εύνοιας τής Α. Μ., 
«οπερ έντέλλομαι να σής διαβιβά^φ, είναι ή τρανότατη άπρδμξις τςϋ
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«ενδιαφέροντος Αύτής πρός πάν φιλάνθρωπον εργον. Όνομάσας 'Υμάς 
«'Ιππότην τοϋ τάγματος τοϋ 'Αγίου Βλαδίμηρου μέ τοϋτο δέν 
έ«νόησε ν’άνα,βιβάση. 'Υμάς είς ύψηλοτέραν παρ’ην κατέχετε 

«περιωπήν, άλλά νά Σάς απόδειξη δπόσον έκτιμά τόν άνδρα και τό 
«εργον, του καί νά έφελκύση έφ’ ’Υμών τά δμματα τής τε ιδιαιτέρας 
«πατρίδος Σας καί τής Ευρώπης. Ή πεφωτισμένη ψήφος ένδοξου 
«Ήγεμόνος έστω εν τών δραστικωτέρων μέσων πρός διάδοσιν συστή- 
«ματος σκοποϋντος τήν έπί τό κρεϊττον διαμόρφφσιν κα,ί ήθικοποίησιν 
«τής άγροτικής τάξεως καί τήν κκτευόδωσιν αύτής είς εύδαίμονα 
«καί άνετον βίον διά τής φιλοπονίας καί φιλεργίας. Έπεύχομαι ύμϊν 
«τήν πληρεστάτης έπιτυχίας στεφάνωσιν έργου, δπερ έγώ αύτός ηύτύ- 
«χησα ν’ άποθαυμάσω καί σάς παρακαλώ νά μέ πιστεύσητε δτι ε’ν 
«παντί χρόνφ δράξομαι τής εύκαιρίας νά συμπράξω κατά τό έφικτόν 
«ε’ις τήν πρόοδον αύτοϋ».

Ή τοπαρχία αΰτη τής Γενεύης καί ή Βώδ ή Βάατ (Vaud) έπο- 
λιτογοάφησαν τόν Κερκυραϊον πολιτευτήν, έκδοϋσαι ύπέρ αύτοϋ τό σχε
τικόν δίπλωμα, περίέχόν τήν εξής πεφυσιωμένην μέν τό ΰφ’ος, λίαν 
δ* έξαίρουσαν τόν άνδρα προσφώνησιν: «Τφ έντιμοτάτφ καί άφώσιω.- 
«μένφ συμπατριώτη, τώ πιστώ συμβούλφ τοϋ μεγάλου αύτοκράτορος 
«’Αλεξάνδρου, τφ δόξαν περιποιήσαντι τή άπελευθερωθείση Έπτανήσφ, 
«τφ εύγενεϊ άπογόνφ τών Φαιάκων, τφ υίοθετηθέντι ύπό τής Άθη- 
«νάς καί ύπό ταύτης συνέσει καί άγαθωσύνη προικισθέντι, έκδίδομεν τό 
«δίπλωμα τοϋτο ώς ένθύμημα τής δευτέρας πατρίδος του *.

§ 4 '

Τή 31 Μαρτίου 1814 αί νικηφόροι στρατιαί τής τετραπλής συμμα- 
χίας δαμάσασαι έπί τέλους τάς γαλλικάς είσήρχοντο είς Παρισίους 
καί μετ’αύτών δ αύτοκράτωρ’Αλέξανδρος, δστις ίδών τήν κατήφειαν τοϋ 
λαοϋ διενοήσατο ν ’ άφήση τή Γαλλία έλευθέραν τήν έκλογήν τής κυβερ- 
νήσεώς της, έστω καί ύπό τύπον δημοκρατικόν, άν τοϋτο προύτίμα· 
Συμφώνως πρός τήν άπόφασίν του ταύτην έδήλωσεν είς τόν.πρίγκιπα 
Ταλλεϋράνδον, δτι δέν θά έπέτρέπεν έν Γαλλία άλλην κυβέρνησιν παρ ’ 
έκείνην ήν ή ίδια ήθελεν έκλέξή- δέν συνήνεσε δέ είς τήν άνάκλησιν 
τών Βουρβώνων καί τήν άναστύλωσιν τής λευκής σημαίας, ειμή δταν 
διά τών ραδιουργιών τοϋ αψικόρου Ταλλεϋράνδου ή τε Βουλή τής Γαλ
λίας καί ή Γερουσία έκήρυξαν έκπτωτον τοϋ θρόνου τόν Βοναπάρτην
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και άποκατέστησαν την βασιλείαν, παρέχουσαι τό σκήπτρον εις τόν 
Λουδοβίκον ΙΗ'.

Έν τή συνθήκη τών Πχρισίων τοϋ έτους τούτου (1814) έιχεν δρι- 
σθή δτι εντός δύο μηνών μετά τήν ύπογραφήν της έμελλε νά συγκρο
τηθώ ή έν Βιέννη σύνοδος, πλήν ένεκα τής είς Αγγλίαν μεταβάσεως 
του Αύτοκράτορρς ’Αλεξάνδρου καί τόΰ βασιλέως τής Πρωσσίας Φρειδε
ρίκου Ούϊλλέλμορ ή έναρξις της συνόδου άνεβλήθη διά τήν 19)1 ’Οκτω
βρίου ΐδίόυ έτους.

Ή Γαλλική ε’πανάστασις έφάνη ώςή εκρηξις τοϋ ύπολανθάνοντος 
ηφαιστείου τοϋ ΙΗ’ αίώνος, ούτινος τό διάπυρον έ'κχυμα είχε καταφλέξη 
καί καταστρέφη το παλαιόν κοινωνικόν οικοδόμημα. Τούτου οίήγεμόνες 
τής 'Ρωσσίας Αυστρίας, Πρωσσίας, Βαυαρίας, Σαξωνίας, Βυρτεμβέργης 
και άλλοι πολλοί συνελθόντες έν Βιέννη κατέγιναν ί'να περισυλλέξωσι 
τά συντρίμματα πρός άνόρθωσιν καί διοργάνωσιν νέου πολιτικού συστή
ματος τοϋ εύρωπαϊκοϋ κόσμου καί νομοθέτησιν τοϋ μέλλοντος διέπειν 
αύτόν δημοσίου δικαίου.

Ή σύνοδος δμως αΰτη ύπήρξεν ούχί ολίγον θυελλώδης. Σύμφωνοι 
μέν ήσαν οί τών λαών έκεϊνοι ήγήτορες περί τήν άποκατάστασιν τών 
άπό τοϋ Ναπολέοντος καταβιβασθέντων τοϋ θρόνου ήγεμόνων, καθόσον 
αΰτη συνεβιβάζετό μέ τήν νέαν διαίρεσιν τής Γερμανικής χώρας, τάς 
κτήσεις καί τά άξιώματα τών ήγεμόνων αύτών, άτινα διετηροϋντο. 
’Επομένως αί τέως έλεύθεραι ή αύτοκρατορικαί λεγόμεναι-πόλεις, πλήν 
τής Φραγκοφόρτης, Βρέμης, Αμβούργου καί Λυβέκκης, προσηρτήθη- 
σαν είς τά κράτη τών πλησιοχώρών ήγεμόνων καί έξελαϊκεύθησαν τά 
πρότερον ιερατικά κράτη καί αί ίερατικαί κτήσεις. Διεφώνουν δέ οί 
σύμμαχοι ώς πρός τάς έδαφικάς άπαιτήσεις τών μεγάλων κρατών καί 
ή διένεξις έτραχύνθη έπί τοσοϋτον, ώστε τη 3)15 ’Ιανουάριου τοϋ επο
μένου έτους (1815) συνωμολογήθη μυστική συνθήκη συμμαχίας μεταξύ 
'Αγγλίας, Αύστρίας καί Γαλλίας κατά τής 'Ρωσσίας καί Πρωσσίας. 
Ή ’Αγγλία κατεπολέμει προ πάντων τήν προσάρτησιν τής Πολωνίας 
εις τήν 'Ρωσσίαν, ήν ή δύναμίς αΰτη έπόθει καί παντί σθένεε ε’πεδίωκεν. 
Άλλ’ ή νέα έμφάνισις έπί τής πολιτικής' σκηνής τοϋ Ναπολέοντος, 
ένθαρρυνθέντος έκ τής άνάφυείσης μεταξύ τών πολεμίων αύτφ ήγεμό
νων διχονοίας έπανήγαγε τήν πρός μικρόν διαταραχθεϊσαν σύμπνοιαν 
αύτών καί έπετάχυνε τήν άποπεράτωσιν τών έργασιών τοϋ πρώτου Βιεν- 
ναίου συνεδρίου.

Ή . έκατονθήμερος άναβίωσις τής Ναπολεόντειου αύτοκρατορίας 
πράγματι δέν ήτο είμή ή τελευταία έκλαμψις μεγάλης πυράς κατα-
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φλεξάσης τήν Εύρώπην άπασαν, άποσβέσθείσης δέ τέλεον έν Ούα- 
τερλώ. Ενταύθα κατέβαλον τόν γίγαντα ούχί αί στρατιαί τών συμ
μάχων, άλλά τό έξης δτι άπέλειπεν αύτον ή ύπεράνθρωπος εκείνη 
δύναμις, ήτις είς μέν, τόν άρχόμενον καταποντίζεσθαι καί κράζοντα 
«Κύριε, σώσον με» — «ΓΙέτρέ» έφώνει· «ολιγόπιστε ! είς τί έδίστα- 
σες ;».είς δέ τόν κατάφοβον συνεπιβάτην «quid times ! Gaesarem 
vehis.»—-Οί νίκηταί είσήλασαν τό δεύτερον τη 12)24 ’Ιουλίου 1815 
είς Παρισίους, όπου κατ’άρχάς έβουλεύοντο τόν μερικόν διαμελισμόν ή 
μάλλον τήν άκρωτηρίασιν τοϋ Γαλλικού Κράτους, άλλ’ αΐ γνώμαι εΐ- 
χον δίχα ώς πρός τόν τρόπον καί τά μέσα τοϋ περιορισμού. Ή Πρωσ- 
σία έζήτει ώς έγγιστα ο,τι ό Βίσμαρκ έπέβαλεν έν έτει 1870, τήν 
άπόδοσιν τών σπουδαιοτέρων κατακτήσεων καί προσαρτήσεων τοϋ 
Λουδοβίκου ΙΔ'. πρός προφύλαξιν τών ορίων τής νοτίου Γερμανίας άπό 
μελλουσών γαλλικών έπιδρομών έτι δέ καί άπότισιν πολεμικής άπο- 
ζημιώσεως 1200 έκατομμ,., έλαττουμένων κατά 3800 έκατομμ. τών 
δσων άπήτησε μετά πεντήκοντα πέντε έτη καί άπέλαυσε πριν ετι τής 
ώρισμένης προθεσμίας. Ή ’Αγγλία κατ’άρχάς ύπεστήριζε τήν Πρωσ- 
σίαν, ούχί δμως καί πάντες οί άλλοι σύμμαχοι, έν οις δ ήκιστα διατε
θειμένος, νά εύχαριστήση αύτη ήτο δ ’Αλέξανδρος. Ό διαμελισμός ή 
άκρωτηριασμός τής Γαλλίας ούτε :πρός τά συμφέροντα τής ειρήνης συνε- 
βιβάζετο, ούτε πρός τά τής εύρωπαϊκής ’ισορροπίας. Τούτο ειδεν έπί 
τέλους καί δ Ούέλλιγκτων, δστις άναδειχθείς άριστος πολιτεμτής δσον 
άριστος στρατηγός έν τφ πεδίω τής μάχης, εΐλκυσεν εις τήν γνώμην 
του καί τόν "Αγγλον ύπουργόν Καστλερήφον (Castelreftgh).

Ό δούξ Ρισελιέ, δ τότε έπί τών Εξωτερικών ύπουργός τής Γαλλίας 
καί πληρεξούσιος τοϋ Λουδοβίκου ΙΗ' . παρά τη δευτέρςσ έν Παρισίοις 
συνόδφ προοεπάθει παντοίαις δυνάμεσι νά άπομακρδνη τόν έηαπειλοϋντα 
τήν πατρίδα του κίνδυνον, ήρχετο δέ είς συχνάς κατ’ίδίαν συνεντεύξεις 
μετά τών συμβούλων τοϋ αύτοκράτορος ’Αλεξάνδρου, ούτινος ή γεν· 
ναιοφροσύνη τφ ήτο γνωστή καί δστις ήδη είχε διορίσει ώς ένα τών 
πληρεξουσίων αύτοϋ τόν Ίωάννην Καποδίστριαν. Ούτος εις τόν προσελ- 

' θόντα αύτφ Ρισελιέ είπε: «Γνωρίζω τρόπον άλάνθάστον ϊνα, κύριε δούξ, 
έπιτύχητε τοϋ σκοπουμένού. Θέλετε νά πειραθήτε αύτοϋ ; -—Μέγιστε 
Θεέ, καί άμψιβάλλετε ; Έξηγηθήτε παρακαλώ. — Βραχύς δ έτι πρός 
διαβούλευσιν ύπολειπόμενος χρόνος· άΰριον κατά πάσαν πιθανότητα 
άποφασίζεται ή τύχη τής Γαλλίας. Τριάντα λεπτά μέ άρκοϋν, εΰ,αρε- 
στήθητε νά μέ περιμένητε ολίγον». Καί ταϋτα είπών δ Καποδίστριας 
μετέβη είς τό γραφεϊον τοϋ ’Αλεξάνδρου Στούρτζα, άκολούθου τοϋ δΐ-
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πλωματικοϋ σώματος τοϋ αύτοκράτορος ’Αλεξάνδρου καί τώ ύπηγόρευ- 
σεν επιστολήν, ήν έμελλε Λουδοβίκος δ ΙΗ'. ν’ άπευθύνη εις τον 'Ρώ
σον ήγεμονα, ήτις επιστολή συντόνως συντεταγμένη εξέφραζε τήν άδιά- 
σειστον άπόφασιν τοϋ βασιλέως νά έγκαταλίπη τον θρόνον, άν οί σύμ
μαχοι δέν παρήτουν τόν σχεδιαζόμενον διαμελισμδν τής Γαλλίας. Ό 
δούξ εκομισεν άμελλητεί τήν επιστολήν είς τον βασιλέα του, δστις ολό
κληρον ίδιος χειρί άντέγραψεν αύτήν παραδοθεϊσαν έπειτα είς τον αύ- 
τοκράτορα ’Αλέξανδρον.Ούτος είχε προειδοποιηθώ ύπό τοϋ Καποδιστρίου 
πλήν άμα άναγνούς τά γραφόμενα προσεποιήθη απορίαν και έπέδειξε 
το γράμμα έις τούς συμμάχους, μεθ ων έτύγγανε συσκεπτόμενος προσει- 
πών: «’Ιδού νέα απροσδόκητος περιπλοκή. Ό Λουδοβίκος ΙΗ'. παραι- 
ίτεϊται τον θρόνον καί, μά τό ναί, άδικον δέν έχει; καλώς δέ πράττει. 
« Ή Γαλλία εινε ήδη αβασίλευτος- εΰρετε τώρα 'Υμείς, άν δύνασθε, 
«άλλον ήγεμόνα δι’αΰτήν και παρακαλώ σπεύσατε, διότι έπείγει ή ώρα 
«και εινε καιρός νά επιστρέψω είς τά ίδια», Άμηχανοϋντες καί μή 
γινώσκοντες πώς άλλως νά ύπερπηδήσωσι τήν άναφυεϊσαν δυσχέρειαν, 
βλέποντες δ’ έξ άλλου τόν Άλέξ ανδρον δυσφοροϋντα έπί τή πλεονε
ξία των, δ βασιλεύς τής Πρωσσίας, δ αύτοκράτωρ τής Αύστρίας καί 
ή Αγγλία, ήν συμπαρέσυρεν δ συνετός Ούέλλιγκτων, συνεφιονησαν έπί 
τέλους μετά τοϋ μεγαθύμου έκείνου ήγεμόνος τής 'Ρωσσίας καί ή Γαλ
λία διέσωσε τήν άκεραιότητα αύτής ύπό μοναρχίαν ούκέτι άπόλυτον 
άλλά συνταγματικήν 4. Ο δέ βασιλεύς Λουδοβίκος εύγνωμονών τώ 
Καποδιστρίφ καί γνωρίζων αύτόν σχετικώς πτωχόν, τφ προσήνεγκε διά 
τοϋ ύπουργοϋ του 'Ρισελιέ άδράν χρηματικήν αμοιβήν, ήν δμως δ φιλό
τιμος Έλλην άπεποιήθη καί ήτησε μόνον ϊνα άποσταλώσιν είς Κέρκυ
ραν πρός χρήσιν τής καταρτισθησομένης αύτόθι δημοσίας βιβλιοθήκης 
τά πονήματα άτινα έπερίττευον έν τή τής Γαλλίας. Έδράξάτο δέ 
τής ευκαιρίας, δπως συστήση τήν ύπό τάς έμπνεύσεις του διοργανωθεί- 
σαν τών «Φιλομούσων Εταιρείαν» σκοπόν προτιθεμένην τήν προαγω
γήν τής ελληνικής έκπολιτεύσεως .

4 Mdmoires de la Comtesse Edling nieStourdza, Demoiselle d’honneur de 
Sa Majest6 l’lmperatrice Elisabeth Alexijevna, Moscou 1883. Imprimerie 
du St. Synode.—Paul Matieiw, Revue d’Histoire Diplomatique No 2, 1888.

! Etude sur la Grece Gontemporaine. Capodistrias par M. J. Blancarde 
Professeur a la Faculte des lettres de Marseille έν τή Revue du Monde 
Latin. Tome huitieme, Quatrieme annee, Mars 1886 3me livraison. Paris. 
Histoire de la Nature Grecq'ue, par Alexandre Stourdza p. 8.

Τής επιστολής δμως τοϋ Λουδοβίκου ΙΗ'. είχε προηγηθη καί προε-
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τοιμάση τό πνεϋμα τών συμμάχων τό άπό 28)6 Αύγούστου ύπόμνήμα, 
δπερ δ σύμβουλος τοϋ ^ώσσου αύτοκράτορος Καποδίστριας είχε συντά- 
ξη, ούτινος δέ γενικόν συμπέρασμα ήτο δτι είς τήν Γαλλίαν ούδέν 
πλήν τής πολεμικής άποζημιώσεως καί προσωρινής κατοχής έπρεπε νά 
έπιβληθη ύπό τών νικητών της.

Ή πολιτική τής 'Ρωσσίας θέσις πρός τήν Γαλλίαν ύπήρχε τότε 
δποία καί σήμερον μετά τό Σεδάν. Συνέφερεν έκείνη νά συνασπισθη 
μετά τών γερμανικών κρατών, δπως έκ συμφώνου άποματαιώσωσι Τούς 
κατακτητικούς σκοπούς καί τήν παγκρατορίαν τοϋ Ναπολέοντος άνα- 
χαιτίσωσι, άλλά δέν τη συνέφερε νά ίχη είς τό πλευρόν αύτής συμ
παγή ομοσπονδίαν γερμανικήν άνευ άντιρρόπου τινός, δπερ δέν ήδύνατο 
νά παρέχη ή ’Αγγλία, ούσ.α έπιθαλάσσιον καί ούχί ήπειρωτικον κράτος, 
άλλ’ ή Γαλλία, ής ή εξασθένησής θά ήτο έπιζήμ^ο; είς τά γενικά τής 
Εύρώπης συμφέροντα. Ο ’Ιωάννης. Καποδίστριζ.ς συμβουλεύσας τήν 
έπιείκειαν καί διασώσας τήν άκεραιότητα τής Γαλλία; έξυπηρέτει τά 
τέλη τής 'Ρωσσίας, πλήν σύν,αμα ένήργει συμφώνως πρός ιδέαν, ήτις 
διήκε δι’όλου τοϋ βίου του, τής έλευθερώσεως τής χριστιανικής ’Ανα
τολής άπό τοϋ ζυγοϋ καί ήτις ύπελάνθανεν έν τώ σχεδίφ τής 
ΊερΧς Συμμαχίας τώ δυστυχώς υπό τοϋ Μεττερνίχου έκμεταλλευ- 
θέντι πρός έπιτυχίαν τής απολυταρχικής πολιτικής του, άλλ’ έν άγνό- 
τητι φρονημάτων συλληφθέντι ύπό τοϋ φιλανθρώπου ’Αλεξάνδρου, 
δστις κατά συυ,βουλήν τοϋ Καποδιστρίου έφείδετο τής Γαλλίας καί έπο- 
λιτεύθη πρός τόν Ούελλιγκτώνα πολύ συνετώτερον ή δ νεώτερος αδελ
φός του Νικόλαος πρός τόν Σέϋμουρ, ώς άπέδειξεν ή Κυανή Βίβλος τοϋ 
1854 καί τά πολιτικά συμβάντα τούτου καί τοϋ επομένου έτους 
1885. Διετύπωσε δ’ έν όλίγοις δ Κερκυραίος τήν πολιτικήν έκείνου 
λέγων τφ περιφήμφ Στάϊν τώ πρφην ύπουργφ τής Πρωσσίας: «συμφέ- 
«ρει τώ αύτοκράτορι Άλεξάνδρφ νά ύπάρχη Γαλλία ισχυρά, ϊνα μή 
«άλλα κράτη διαθέτωσιν έλευθέρως τάς δυνάμεις αύτών κατά τής 
«'Ρωσσίας».

Ή άπό 8)20 Νοεμβρίου Β' Παρισιανή συνθήκη έπανήγαγε τήν 
Γαλλίαν είς τά δρια περίπου τοϋ 1789, παραχωρούσα τη Πρωσσίφ 
τήν Σααρλουί (Saarlouis) καί Σααρβρύκην (Saarbruken), τη Βαυα- 
ρίφ τήν Λανδαυίαν (Landau), ταϊς Κάτω χώραις τό δουκάτον Βουλ- 
λιών καί τά μικρά φρούρια Φιλιππουπόλεως (Philippeville) καί τη 
Σαρδηνίφ τό κατά τήν συνθήκην τοϋ 1792 είς τούς Γαλάτας ύπολει- 
φθέν μέρος τής Σαβαυδίας. Έπλεονέκτει ή Γαλλία κατά τοϋτο δτι ή 
Άβινιών καί ή Βυρτεμβεργική Κομητεία Montellliard έμειναν, ώς
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είχεν δρισθή καί κατά τήν πρώτην ειρήνην τών Παρισίων, κτήσεις 
γαλλικαί1.

§5

Ή πρώτη τών Παρισίων συνθήκη ή κλεισθεϊσα τή 30 Μαΐου 1814 
δΓ ής άπεφασίσθη ή τύχη διαφόρων λαών, είχεν δρίση μέν δτι ή Με- 
λίτη θά έξηκολούθει διατελοϋσα κτήσις τών "Αγγλων, ούδέν δμως 3ιε- 
λάμβανε περί τών Ίονίων νήσων μόνον έπεφορτίζετο δ στρατηγός 
Κάμβελ νά καθέξη τήν Κέρκυραν έπ’ όνόματι πασών τών συμμάχων 
δυνάμεων- τής δέ μεταμεληθείσης 'Ρωσσίας, ήτις τφ 1807 έν Τιλσι- 
τίφ είχεν έγκαταλείψη τήν 'Επτάνησον εις τήν διάθεσιν τοϋ Ναπο- 
λέοντος, οΐ πληρεξούσιοι προέτειναν τή Συνόδφ νά συγκροτηθή έκ τών 
επτά τοϋ Ίονίου πελάγους νήσων και τών έξαρτημάτων αύτών, συμ- 
περιλαμβανομένης τής Πάργας, κράτος έλεύθερον, άνεξάρτητον και 
ούδέτερον ύπό τό όνομα Επτάνησος πολιτεία.

Εις τήν πρότασιν ταύτην άντέτεινεν ή Αύστρία, συμφωνούσης μετ’ 
αύτής καί τής ’Αγγλίας, ώς άπαράδεκτον. Κατ’ αύτήν αί έπτά νήσοι 
μετά τών έξαρτημάτων αύτών Βουθρωτοϋ, Πάργας, Πρεβέζης καί 
Βονίτζης, άπαρτίσασαι μέρος τών άνατολικών κτήσεων τής Βενετίας 
ώφειλον προκυροϋσθαι τφ Αύστριακφ αύτοκράτορι τφ διαδεξαμένφ τήν 
Ένετικήν πολιτείαν.

Κατά τήν έν Βιέννη σύνοδον, παρακινηθέντος τοϋ αύτοκράτορος 
’Αλεξάνδρου ύπό τίνος ύπομνήματος τών Έπτανησίων * ύποβληθέντος 
ταΐς συμμάχοις δυνάμεσιν, οί Ρώσσοι πληρεξούσιοι έδήλωσαν δτι δ αύτο- 
κάτωρ αύτών μόνον σκοπόν προτεθέμενος νά έπιτύχωσιν αί 'Επτά νήσοι 
διοίκησιν συμφέρουσαν τή γεωγραφική των θέσει, έφρόνει δτι ώφειλε νά 
ύποστηρίξη τήν ύποβληθεϊσαν ύπ’ αύτών εύχήν νά διαμείνωσιν ύπό 
τήν ’Αγγλικήν προστασίαν. Ή δήλωσις αΰτη έγένετο τή 4 ’Ιουνίου 
1815 έν τή τελευταία συνεδριάσει τής συνόδου εκείνης καί άνεβλήθη 
πάσα δριστική περί τοϋ ζητήματος άπόφασις μέχρι τής προσεχούς συν- 
διασκέψεως τών πληρεξουσίων έν Παρισίοις.

Κατά τήν δευτέραν είσέΐασιν τών συμμάχων ε’ις τήν πρωτεύουσαν

1 Καρολίδ.'Ιστορ. τοΰ ΙΘ' α’ιώνος Τομ. Α’ 1814-1830.
* Ό Νικόλαος Τ. Βούλγαρις υπολαμβάνει τδ υπόμνημα τοϋτο ώς άπόκρυφον. 

Les Sept Iles Joniennes et les Traitds. qui les concernent, par Nicolas Tirno- 
leon Bulgaris de Corfou. Leipzig F. A. Brockhaus 18t9. Βέβαιον όμως είνε 
ότι ό Ιωάννης Καποδίστριας ΐδών ότι ή έρις περιωρίζετο μεταξύ Αυστρίας καί 
’Αγγλίας, ύπεστήριξε κατά προτίμησιν ταύτης τάς αξιώσεις ώς Κράτους φιλελευ- 
θερωτέρου. 'Όρα τδν ’Αγγλικόν Χρόνον (Times) τής 23 Αύγούστου 1830.
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τής Γαλλίας μετά τήν έν Ούαγερλώ μάχην, τό επτανησιακόν ζήτημα 
έπανήλθεν είς συζήτησιν. Τότε δμως οι "Αγγλοι πληρεξούσιοι έρειδό- 
μενοι επί τή ύπεροχή ήν ώφειλον εις τήν επιτυχίαν τών όπλων των 
μετέβαλον ΰφος. Παρηγκώνισαν τήν περί άνεξαρτησίας. τοϋ. Ίονικοϋ 
κράτους πρότασιν, άπροκαλύπτως δέ τάς άξιώσεις των έκδηλοϋντες, 
τή 4 Αύγούστου (1815) διεκοίνωσαν σχέδιον συνθήκης, συμφώνως πρός 
τό δποϊον αί νήσοι Κέρκυρα, ΓΙκξοί, Λεύκάς, Κεφαλληνία, ’Ιθάκη, 
Ζάκυνθος καί Κύθηρα μετά τών ηπειρωτικών καί νησιωτικών εξαρτη
μάτων αύτών έμελλον ύπόκεισθαι ε’ις τήν κυριαρχίαν τής ’Αγγλίας, 
ήτις συγκατένευεν είς αντάλλαγμα νά χορηγήση είς τούς κατοίκους 
αύτών τά αύτά έμπορικά προνόμια, ών άπέλαυον οί έτεροι ύπήκοοι 
τής Α. Μ. τοϋ βασιλέως τής Μεγάλης Βρεταννίας.

Τά ιστορικά γεγονότα όμως καί τά προσυντεθειμένα άντεστρατεύοντο 
είς τάς υπερφιάλους ταύτας τής ’Αγγλίας αξιώσεις. Πράγματι ή δύ- 
ναμις αΰτη διά τών όπλων έως άπό τοϋ έτους 1869 ήτο κάτοχος εξ 
τών έπτά νήσων, είς άς καί πολιτικήν άνεξάρτητον ΰπαρξιν ειχον ύπο- 
σχεθή, ούχί όμως καί τής Κερκύρας, ήτις κατά τούς όρους τής. πρώτης 
έν Παρισίοις συνθήκης τοϋ έτους (1814) ώφειλε νά παραδοθή είς άπά- 
σας τάς συμμάχους Δυ,νάμεις συλλήβδην. Τή 8 Σεπτεμβρίου (1815) 
οί 'Ρώσσοι πληρεξούσιοι είς τό προταθ.έ.ν ύπό . τών "Αγγλων άλλο άντι- 
προέτειναν σχέδιον άποκλεϊον τήν έπί τών νήσων απόλυτον κυριαρχίαν 
καί άντικαθιστών τήν αποκλειστικήν προστασίαν τής ’Αγγλίας, ήτις 
δμως δέν κατεπείθετο καί εντεύθεν προέκυψε διαμοιβή διπλωματικών 
έγγράφων, έξ ών τό άπό 11)23 Σεπτεμβρίου 1815 πρός τόν λόρδον 
Καστλερήφον (Castlereagh) συνταχθέν ύπό τοϋ Ίωάννου Καποδι· 
στρίου έδικαιολόγει τό ρωσσικόν σχέδιον.

«Μυλόρδ, έγραφεν δ Καποδίστριας, ύπ.έβαλον είς τάς διασκέψεις τοϋ 
Σεβαστού μοι Κυρίου καί Αύτοκράτορος τό σχέδιον'συμβάσεως. τό άφο- 
ρών τάς Ίονίους Νήσους μετά τών τροπολογήσεων τών προκληθεισών 
έκ τών παρατηρήσεων τών ύπό τής Υ. Έξοχότητος γενομένων έπί τοϋ 
ύπ’ έμοϋ προλαβόντως διακοινωθέντος. Έπιδοκιμάσας αύτό ό Αύτο
κράτωρ μ’ επέταξε νά τό διαβιβάσω είς τήν Υ. Ε. συνοδευόμενον ύπο 
τών διασαφήσεων τών αναγκαίων πρός δικαιολόγησιν τοϋ φρονήματος τής 
Α. Μ. σχετικώς πρός τήν είρημένην σύμβασιν. Οί Έπτανήσιοι κατά , 
τό ένόν ειχον συνεργήσει δπως άπαλλαγώσι τών δημοκρατικών Γάλ
λων, χάριν δέ τής συνεργασίας ταύτης ή 'Ρωσσία τφ 1800 εφρόντισε 
νά τύχωσιν είδους Κυβερνήσεως συμφωνοτέρας πρός τούς πόθους αύτών 
καί οΰτως έσχηματίσθη ή Έπτανήσιος πολιτεία, ήν πάντα τά εύρ.ώ- 

ιζ τομος* Αύγουστος και Σεπτέμβριος. 52
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παϊκά άνεγνώρισαν Κράτη. Κατά τήν όλιγοχρόνιον διάρκειαν αύτής ή 
Πολιτεία αΰτη διήγαγε συνετώ'ς πάνυ καί διχ της φρονίμου συμπερι
φοράς της εύηρέστη,σε τάς προστάτιδας Δυνάμεις, αΐτινες ειχον έγγυηθή 
την διατήρησιν αύτής. Ό Ίόνι.ος λαός καί οί αύτοϋ διοικηταί παρέ- 
σχον ιδίως εις την A. Α. Μεγαλειότητα ικανά δείγματα της φιλοτι
μίας, τοϋ πατριωτισμού, τών εΰγενών αισθημάτων τών χαρακτηριζόν- 
των αύτούς οΰ μήν ά'λλά καί της πρός Αύτήν εύγνωμοσύνης των. Ή 
έξαιρέτως κατά τό έτος 1806 άντοχή των κατά τών δοκιμασιών εις 
άς ύπέκυψαν άντημείφθη δεόντως διά τών πρός τήν' Γερουσίαν αύτών 
διαβεβαιώσεων τής Α. Α. Μεγαλειότητος, δτι ήθελε προθύμως προστα
τεύσει τήν ΰπαρξεν τής Έπτάνησίου Πολιτείας, πλήν τά άτυχή συμ
βάντα τοϋ έτους 1807 μετέβαλον τήν δψιν τών πραγμάτων. Μετά τήν 
έν Παρισίοις συνομολόγησιν τής ειρήνης καί κατά τάς άρχάς τών έν 
Βιέννη διαπραγματεύσεων, οί Έπτανήσιοι διεπιστεύσαντο τάς τύχας 
αύτών είς τάς χεϊρας καί τήν εύνοιαν τής A. Α. Μ. ύπομνήσαντες Αύ
τήν τάς υποσχέσεις έκείνας, έφ’ών στηρίζονται αί ελπίδες των. Ό 
Αύτοκράτωρ άνταποκρινόμενος είς τήν πρός τά φιλοδίκαια αίσθήματά 
του εμπιστοσύνην τών Ίονίων πειθαναγκάζεται κατά τάς άφορώσας 
τάς Επτά Νήσους διαπραγματεύσεις νά έκφέρη γνώμην συνάδουσαν 
πρός τά διατρανωθέντα πάντοτε πρός αύτούς εύνοϊκά αίσθήματά του. 
.Επταετής πείρα άπέδειξεν δτι ό λαός ούτος εινε ικανός νά αύτοδιοι- 
κήται ύπό τήν προστασίαν Μεγάλης Δυνάμεως. Σύμφωνοι έπομένως 
πρός τά έξαγόμενα ταϋτα τής πείρας είνέ καί αί περί τοϋ μέλλοντος 
αύτοϋ προσδοκίαι του. Τοιαύτη εινε ή πεποίθησις τής A. Α. Μεγαλειό
τητος, ήτις φρονεί δτι διά τών προτεινομένων έν τφ σχεδίφ συμβάσεως 
μεταρρυθμίσεων καθιστ^ έναργές τό άμερόληπτον τών διανοήσεών της, 
τήν πρός τούς Έπτανησίους εύνοιάν της και τήν ύψηλήν ύπόληψίν Της 
περί τών ελευθερίων αισθημάτων τής Μεγάλης Βρεττανίας. Ή A. Α. 
Μ., Μυλόρδ, έχει δι’ έλπίδος δτι τό σχεδίασμα τούτο θέλει τύχη τής 
έπιδοκιμασίας τής 'Γμετέρας Κυβερνήσεως, πειθομένης περί τοϋ φιλοδί
καιου καί τής γε.νναιοφροσύνης τοϋ ύπαγορεύσαντος αύτό».

Το προοίμιον τής άπό 5 Νοεμβρίου 1815 συνθήκης τών Παρισίων, 
ήτις έχει αποκλειστικόν άντικείμενοντάς Ίονίους Νήσους, εχει ώς έ'πε- 
ται: «Αί αύτών Μεγαλειότητες δ αύτοκράτωρ τής Αύστρίας, δ βασι
λεύς τοϋ Ηνωμένου Κράτους τής Μεγάλης Βρεττανίας καί ’Ιρλανδίας, 
δ αύτοκράτωρ πασών τών 'Ρωσσιών καί δ βμσιλεύς τής Πρωσσίας έπι- 
θυμοϋσαι νά φέρωσιν είς πέρας τάς διαπραγματεύσεις τάς άναβληθεί- 
σας κατά τήν έν Βιέννη σύνοδον καί άφορώσας τάς τύχας τών Ίο-
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νίων Νήσων, σκοποϋσαι δέ νά έξασφαλίσωσι τήν ανεξαρτησίαν, τήν 
έλευθερίαν καί τήν εύδαιμονίαν τών κατοίκων, αύτών θέτουσαι τάς ιδέας 
καί τό Σύνταγμά των ύπό τήν άμεσον προστασίαν μιας τών μεγά
λων Εύρωπαϊκών Δυνάμεων, έκανόνίσαν δριστικώς τήν ύπόθεσιν ταύ
την διά πράξεως ειδικής, ήτις βασιζόμενη έπί τών δικαιωμάτων τών 
πηγαζόντων έκ τής έν Παρισίοις συνθήκης τής 30 Μαϊου 1814 καί έπί 
τών δηλώσεων τής Μ. Βρεττανίας, καθ’ δν χρόνον τά δπλα αύτής 
άπηλευθέρωσαν τά Κύθηρα, τήν Ζάκυνθον, τήν Κεφαλληνίαν, τήν ’Ιθά
κην, τήν Λευκάδα καί τούς Παξούς, θεωρηθήσεται ώς άπαρτίζουσα 
μέρος τής γενικής συνθήκης τής ύπογραφείσης έν Βιέννη τή 9 ’Ιουνίου 
1815 κατά τήν αύτόθι σύνοδον».

’Εκ τοϋ προοιμίου τούτου καταφαίνεται δτι ή βάσις τοϋ ^ωσσικοϋ σχε
δίου έγένετο έπί τέλους δεκτή, τουτέστιν, ή έλευθερία καί άνεξαρτη- 
σία τής 'Επτάνησου ύπό κραταιάν εύρωπαϊκήν προστασίαν. Ότι οί 
Ίόνιοι ειχον ανάγκην ώς έκ τής σμικρότητος αύτών ίσχυράς προστα
σίας, καθ’ δν χρόνον βασίλειον τής Ελλάδος δέν ύπήρχε, τούτο ε,Τνε 
άναμφίβολον, άλλ’έπίσης άναμφίβολον εινε δτι ή προστασία ξένης δυ
νάμεως άνακουφίζει καί πιέζει συνάμα καί δτι μέ ταύτην δέν συμβι
βάζεται ή ανεξαρτησία τής ύπ’ αύτήν διατελούσης χώρας. Τούτο απέ
δειξαν τά έπιγενόμεν,α καί τούτο ήτο λογικώτατον.

Έν τούτοις δ Καποδίστριας διαβιβάζων είς τήν Ίόνιον Γερουσίαν 
άντίγραφον τής συνθήκης τής δΝοεμβρίου 1815 έγραφε τάδε: « Έάν τι 
δύναται νά μετριάση τάς πικρίας τοϋ ύποχρεουμένου νά’ διάγη τόν βίον 
αύτοϋ μακράν τής πατριδος του, τούτο εινε ήσυναίσθησις τής έπιτελέσεως 
τοϋ πρός αύτήν καθήκοντος. Ό πόθος τής έκπληρώσεως τοϋ καθήκον
τος τούτου ούδέποτε έπαύσατο νά διαφλέγη τήν καρδίαν μου, άφ’δτου 
έχωρίσθην άφ’ ύμών, οί'τινες γνωρίζοντες δποΐα εινε τά αίσθήματά ’μου 
διά τοϋ άπό 9)21 Μαί'ου 1814 έγγραφου Σας μοί άνεθέσατε τήν φρονΓ 
τίδα τών συμφερόντων τής πατριδος μας. Ή πρός Υμάς εύγνωμο- 
σύνη μου άντίζυγον έχει τόν ζήλον μου καί τήν άφοσίωσιν προς τήν 
γενέτειραν γήν μου καί τό.έμόν κήδος περί τήν τιμήν αύτής, μεθ’ής 
συνδέονται''αί προσφιλέστερα!' άναμνήσεις μου, αί πολυτιμότεραι,έλπί- 
δες μου, τά ίερώτερα τών καθηκόντων μου. Ό μεγάθυμος ήγεμών ού
τινος χαίρω τά πιστά, έπέδαψιλεύσατό μοι τήν τιμαλφεστέράν τών 
χαρίτων, έπιτρέψας μοι νά έκτελέσω τάς διαταγάς'Σας καί νά είμαι 
παρά τοϊς συμμάχοις Αύτοϋ δ διερμηνεύς τής άπαρασαλεύτου εύνοίας 
του πρός τήν ήμετέραν πατρίδα τήν έκλιπαρήσασαν παρά τής δικαιο
σύνης τοϋ μονάρχου τούτου τήν άποκατάστασιν τής πολιτικής της 
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ύπάρξεως, ήτις εινε τό γέρας τών ών ύπέστη Ουσιών καί ήν ξενικαΐ έπή- 
ρειαί τής άφήρεσαν. Αΰτη τή αποδίδεται ύπό τοϋ αύτοκράτορος καί 
τών σεβαστών Αύτοϋ συμμάχων. Ή συνθήκη, ήν σπεύδω, Κύριοι', νά 
διαβιβάσω'είς 'Υμάς, καθιεροϊ πανηγυρικώς πράξιν έλευθέριον, άπονέ- 
μουσαν δικαιοσύνην τώ Ίονίφ λαώ διά τής άπόκαταστάσεως τών 
πατρίων θεσμών του καί διά τής έξασφαλίσεως τής πολιτικής του ύπάρ
ξεως ύπό τούς οιωνούς τής βρεττανικής προστασίας *».

Ούτως ή Επτάνησος υπεβλήθη είς τήν άποκλειστικήν προστασίαν 
τής θαλασσοκρατείρας Αγγλίας καί διετέλεσεν ύπ’αύτήν τοσούτφ άνε- 
ξάρτητος, όσον δύνάται νά εινε κράτος ούτινος τά φρούρια κατέχει ξένη 
Δύναμις καί στερείται ίδιας άντιπροσωπείας έν τώ έξωτερικφ.

Ό άγγλος ύπουργός ύποκόμης Καστλερήφος, δστις έγνώρεζε τήν 
'Επτάνησον έν ετει 1815 όσον καί έν ετει 1864 έγνώριζεν αύτήν ό 
’Αλέξανδρος Κουρ.ουνδοϋρος έπί τής άφομοιώσεως αύτής μετά τοϋ βασι
λείου τής Ελλάδος2, έπιθυμήσας νά λάβη πληροφορίας περί λαοϋ, ού- 
τίνος ήγνόει τό παρελθόν, άπετάθη πρός τόν Καποδίστριαν καί παρε-

1 Ν. Τ. Bulgaris. Αυτόθι σελ. 48—50.
! Ό δεξιός πολιτευτής δρμώμενος άπό ανατολών είς δυσμάς καί παρακάμπτων 

τον Μαλέαν έκυκλώθη ύπό ύμιχλώδους ατμόσφαιρας, τοϊς δέ πολιτικοί; του φίλοις 
τοϊς έρωτήσασιν αυτόν περί τών ύποθέσεων τής 'Επτάνησου, άπήντησε: «προτι- 
μότερον έρωτήσατέ μοι περί τών ύποθέσεων τής Ουρανίου Αυτοκρατορίας». 'Υπο 
τοιούτους οιωνούς έγένετο ή άφομοίωσις. Άπετάθη δέ δ Καστλερήφος (και οΰχί 
Κααζ.Ιιρηγοε ώς οί πλεϊστοι και αύτός δ Καρολίδης προφέρουσι) απετάθη λέγω 
είς τόν Καποδίστριαν ώς δ ’Επίτροπος τής'Ελλ. Κυβερνήσεως καί παρά τώ Άρείω 
Πάγω είσαγγελευς Προβελέγιος τώ1867 είς τους προκρίτους τών πολιτών Κερκύρας 
διά νά πληροφόρηση πληροφορούμενος τους έν Άθήναις τϊ τάχα ήτο τό αγροτικόν 
τών Κερκυραίων ζήτημα. ’Εκ τών δύσπεπτων πληροφοριών τούτων έφύτρωσεν δ 
ΣΜΔ’. νόμος δ διά τής ιαακεδονικής σπάθης τεμών τόν γόρδιον δεσμόν. Ό νό
μος ού:ος ύπέθετε συν άλλοις έν Ιχερκύρα. ΰπαρξιν τιμαρίων, ήδη καταργηθέντων 
άπό τοΰ 1825’ ό δ’έπακολουθήσας αύτώ ,ΒΣΥΓ' τάς πρό 68 ετών άπελευθερω- 
Οείσας γαίας άφήρπασεν άπό τών κυρίων αύτών, έδωρήσατο αύτάς τοϊς γεωρ- 
γοΰσι καί έξεβίασε τους δήμους Κέρκυρας νά διευκολύνωσι τώ δημοσίω τήν φιλο- 
δωρίαν άποζημιοΰντ,ες τους πρώην τιμαριούχους.- Πρέπει δμως νά δμολογήσω- 
μεν ότι ή βουλή τής Ελλάδος έψηφίσατο τόν νόμον τούτον, πλάσμα ένός.βου- 
λευτοϋ Κερκύρας, χωρίς οί κύριοι τής : άντιπολιτεύσεως να λάβωσι τόν ύλικόν 
καιρόν δπως, πληροφορούμενοι, ώς άλλοτε δ κ. Προβελέγιος, διασκεδάσωσι δι’ολί
γων ακτινών φωτός τό πυκνωθέν έν τώ νομοσχεδίω εκείνω σκότος,ώς εκ τοϋ δποιου 
παρεισέφρησαν λεληθότως διατάξεις έν τώ Νόμω άν.άτρέπουσαι εξαιρετικές διά 
τήν Κέρκυραν τό έπί αναγκαστικών έκποιήσεων σύστημα τής 'Ελλ. Πολιτικής 
Δικονομίας.
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κάλεσεν αύτόν νά τόν διαφώτιση περί τής κοινωνικής καταστάσεως τοϋ 
λαοϋ έκείνου· ό δέ συνέταξε τό εξής

«Ή 'Επτάνησος έπί μακρόν 1 διατελέσασα ύπό τήν Ένετικήν άρι- 
στοκρατίαν ύπετάχθη επειτα ύπό τών δημοκρατικών Γάλλων (1797) 
καί τφ 18002 άπηλλάγη αύτών άποτελέσασα κράτος έλεύθερον καί 
ανεξάρτητον 3.

« Η τωρινή λοιπον έκπολίτισις τοϋ Ίονίου λαοϋ εινε τό εξαγόμενον 
τής'ύπό τήν Ένετικήν Κυβέρνησιν ά,νατροφής του καί τών τροπο
ποιήσεων τών έπενεχθεισών έπί τής ηθικής του καταστάσεως ύπό τής 
γαλλικής διοικήσεως τοϋ πνεύματός τοϋ αίώνος καί τής άνυψώσεως 
αύτοϋ είς τό αξίωμα έλευθέρου καί ανεξαρτήτου λαοϋ» .

Ένβτεκή βοαίζησες.
«Οί 'Ενετοί διώκουν τήν ’Επτάνησον διά τής διαφθοράς. Οί αύτόθι 

άντιπρόσωπόι τής Πολιτείας έκείνης έξελέγοντο μεταξύ τών πτωχοτέ- 
ρων καί άμαθεστέρων εύγενών. Ή κυβέρνησις ήρύετο τήν δύναμιν της 
έκ τών ύπ’ αύτής πονήρως ύποθαλπομένων προλήψεων τών έντοπίων 
εύγενών καί έκ τών μεταξύ τούτων, τών αστών καί τών δημοτών 
άντιζηλιών ’.

«Τά χρήματα, ά οί αντιπρόσωποι έπορίζοντο έκμεταλλευόμενοι τάς 
διχονοίας τών έν διηνεκεϊ ήθική μέν έντός τής πόλεως, ένόπλω δέ κατά 
τούς άγρούς συγκρούσει έκείνων τάξεων, έχρησίμευον πρός ένίσχυσιν τής 
ξένης δυναστείας καί συστηματοποίησιν τοϋ φαύλου πολιτεύματος. Οί 
Ενετοί έφοβοϋντο τήν άνάπτυξιν λαοϋ νοήμονος καί προσεπάθουν νά 
δεσπόζωσιν αύτοϋ διά τής ύποτρεφομένης1 άμαθείας. Ή ένετική σύγ
κλητος ούδέποτε έπέτρεψε τήν άνίδρυσιν δημοσίων έκπαιδευτηρίων έν

* Άπό τοϋ 1386 ή Κέρκυρα, άπό τοΰ'1482 ή Ζάκυνθος, άπό τοϋ 1500 ή 
Κεφαλληνία και άπό τοΰ 1684 ή Λεύκάς μέχρι τοϋ 1797.

1 Τή αρωγή τών συμμάχων τότε δυνάμεων 'Ρωσσίας καί Τουρκίας.
’ Ακριβέστερου εΐπεϊν είχεν άποτελέσει κράτος μέν αυτόνομον, πλήν ύπό τήν 

έπί ψιλώ όνόματι έπικυριαρχίαν τής Τουρκίας καί τήν πραγματικήν προστασίαν 
τής 'Ρωσσίας (1800—1807). Άπό τοΰ, 1807 μέχρι μέν τοϋ 1815 ή Κέρκυρα, 
μέχρι δέ τοΰ 1809 αί λοιπά! νήσοι, ύπέκυψαν είς τους αύτοκρατορικους Γάλλους.

4 Ύπαινίττεται τάς τρεϊς τάξεις είς άς έπί Ενετοκρατίας διηροΰντο οΐ πολϊ- 
ται έν Κερκύρα, Κεφαλλήνιοι καί Ζακύνθω, δηλαδή nobibi, civili, popolani. 
Όρα πραγματείαν περί τών έν Κερκύρςι τίτλων εΰγενείας καί τών Τιμαρίων ύπό 
Φρ. Άλβάνα, Κέρκυρα, τυπογραφείου άδελ. Πετζάλη189ί.
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Έπτανήσφ. Οί κάτοικοι αύτών έ'δει νά μεταβώσιν εις την πρωτεύου
σαν τοϋ κυριάρχου κράτους ή εις το πανεπιστήμιον τοϋ Παταυιου προς 
έκμάθησιν τών επιστημών πλήν οί δεσπόται ύπουλως εχορηγουν το 
κακόζηλον προνόμιον τοϋ έπιτυχεϊν διπλώματα νομικής και έτερων 
έπιστημών, καί τοι τών νέων Έπτανησίων εστερημενων απολυτήριων 
γυρινασίου. Έπί τέλους; της απολυταρχίας πιεζουσης παντας τους 
διοικητικούς κλάδους, άνθρωποι καί περιουσίαι κατηντων ερμαιον τοϋ 
ΐσχυροτέρου».

'II δοοόκηβος τών δημ,οζρατοζό&ν Γάλλων.

«Την έπανάστασιν ήν ώθησαν έπί τάς άκτάς αύτών αΐ στρατιαι 
τοϋ Βοναπάρτου άπέστερξαν αί έπτά νήσοι. Ή άσέβεια, ή άνηθικο- 
της καί ή ύπεροψία τών Γάλλων άντιπροσώπων κατ’ άρχάς επειθα- 
νάγκασαν αύτάς νά οίκτείρωσι τήν απώλειαν τών Βενετών. Πλην η 
δημοκρατική διαμόρφωσις τής κυβερνήσεως ύπεδαύλισεν έν ταΐς ψυχαϊς 
αύτών αίσθημα δ έφαίνετο ύπνώττ'ον, το τής φιλοπατρίας. Ηρχισαν 
αί άνώτεραι τάξεις νά λαλώσι τήν γλώσσαν τοϋ λαοϋ, ήτις τέως είχε 
φυγαδευθή έκ τών συναναστροφών των. Αί αγορεύσεις απηγγελλοντο 
έλληνιστί καί ελληνιστί συνετάττον.το. τά δημόσια έγγραφα. Εκηρύχθη 
έκκλησία τοϋ κράτους ή ’Ορθόδοξος καί ή 'Ρωμαιοκαθολική υπεβιβάσθη 
είς έκκλησίαν ήν τό κράτος απλώς ήνείχετο. Μέ δλας τάς καταχρήσεις 
τής στρατιωτικής δυνάμεως καί τάς τρομεράς τών κοινωνικών τάξεων 
συγκρούσεις, ό λαός ήρξατο έπί τέλους εύδαιμονών. Αύστηρά αστυνο
μικά μέτρα κατέπαυσαν τόν έμφύλιον πόλεμον τόν μαστίσαντα τήν 
χώραν. Ό λαός ήσθάνθη τά πλεονεκτήματα διοικήσεως άποβαλούσης 
τήν ένετικήν λύμην καί τήν νεολαίαν διεβαυκάλησεν ή έλπίς τής έθη- 
κής άποκαταστάσεως. Ή ρύμη τών πραγμάτων έξώθει αύτήν είς νέας 
ατραπούς καί διήνοιγεν αύτή νέους ορίζοντας. "Έσχε βοηθον το πνεύμα 
τής έποχής καί άναμέσον τών ύπερβολών τών επαναστατικών τούτων 
καιρών έν Ίταλί^ καί Γαλλίρι έποτίσθη το γάλα τής παιδείας καί 
έπλήσθη γνώσεων καινών έπ’ ώφελείρι; τής πατρίδος της».

'II 'Επτάνησος Πολετεέα.

«Ή κυβέρνησις αύτη ίδρύθη τφ 1800 ύπό τούς οιωνούς καί τήν 
προστασίαν τής 'Ρωσσίας καί τής ’Οθωμανικής Πύλης. Η διττή 
αύτη έπέμβασις προύκάλεσε σχίσματα καί διαιρέσεις μεταξύ τών πο
λιτών. Οί Τούρκοι δήθεν προησπίζοντο τούς εύγενεϊς, οί δέ Ρώσσοι πρά
κτορες έγένοντο άκουσίως ύποστηρικταί τοϋ δημοτικού τοϋ ’ πλήθους
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αναβρασμού. Εντεύθεν αί πρώται εμφύλιοι ταραχαί. Οί Γάλλοι 
πράκτορες καί οί τών άλλων κρατών άνερρίπιζον τό πϋρ, έκάτεροι κατά 
τά συμφέροντα τής κυβερνήσεώς των. Έκάστη νήσος ήξίου νά είναι 
ανεξάρτητος καί έσφάδαζεν ύπό τήν πίεσιν τών κομμάτων, άτινα κατ- 
εσπάραττον τά στήθη αύτής, Άπαυδήσασαι αί Άρχαί έζήτησαν τήν 
στρατιωτικήν έπέμβασιν τής 'Ρωσσίας, ήτις άπέστειλε στρατόν καί 
πληρεξούσιον, δι’ών έκόπασεν ό σάλος καί διωργανίσθη κυβέρνησις συν
ταγματική .

«Το ψηφισθέν Σύνταγμα είναι ή ύποτύπωσις τής πνευματικής τότε 
καταστάσεως τής Έπτανήσου και τής έν τή πολιτική έπιστήμη τών 
εν τοϊς πράγμασι προόδου· έν αύτφ δέ διαφαίνεται τί τό έ'θνος ήδύνατο 
νά προσδοκά ύπο τών Έπτανησίων, άν δ χρόνος καί τά μαθήματα τής 
πείρας παρεϊχον αύτοϊς τά μέσα νά τακτοποιήσωσι καί· άπλουστεύσωσι 
τάς ιδέας των, νά καταστήτωσιν έκποδών παν τό έν τή διοικήσει 
σκολιον και νά προφυλάττωσι τό κυβερνητικόν μηχάνημα άπό πάσης 
μή κοινωφελούς έπηρείας. , .

«Τοιούτος βαθμός τελειότητος έν τφ ήθικφ χαρακτήρι έ'θνους τίνος 
ή, κάλλιον ειπεϊν, εν τφ τών έκπροσωπέυόντων καί διοικούντων αύτό 
ανδρών είναι εν γένει το άμεσον παραγόμενον τής άγωγής καί τό απο
τέλεσμα τής δυνάμεως έκείνης, ήτις διέπει τά κράτη καί ήν σήμερον 
ή συνήθεια άποκαλεϊ κοινήν γνώμην. -

« Εν ταΐς Ίονίοις νήσοις ή κοινή γνώμη δέν ήλικιώθη, δέν άνεπτύ- 
χθη έπί τοσοϋτον, ώστε νά γείνη ηθική δύναμις, ή δέ τής νεολαίας 
άγωγή ύπήρξε τό άποτέλεσμα τυχαίων περιστατικών μάλλον ή τό έξα- 
γόμενον συστήματος έρειδομένου είς ώρισμένας άρχάς. Πλήν αί περι
στάσεις έκεϊναι ύπεβοήθησαν τάς φυσικάς τάσεις τοΰ λαοϋ πρός τήν 
βελτίωσιν τής τύχης του, ήν θέλει έπιτύχη, αν ήεύδοκοΰσα νά προστα
τεύσει αύτον δύναμις.τό θελήσγ. Τολμώμεν νά ύποδείξωμεν τάμέσα».

Αγωγή.

« Ο ανθρώπινος νους εχει τά κράτη αύτοϋ, ένθα παρά λαφ εύφυεϊ, 
εύφαντάστφ, μεστφ ιστορικών αναμνήσεων, εΰρηται ή πηγή έν ή 
άντλεϊ τά μέσα τής τελειοποιήσεως αύτοϋ.

«Σύστημα διδασκαλικόν ϊνα έπωφελώς άνταποκριθή είς τάς πραγμα- 
τικάς άνάγκας καί τήν τωρινήν κατάστασιν τών Ίονίων νήσων φαί
νεται οτι πρέπει νά έχη σκοπόν τήν έπάνοδον είς τήν γενέτειραν χώραν 4 
τών έπιστημών καί τών γραμμάτων καί τήν προαγωγήν τοϋ λαοϋ εις 
βαθμόν πολιτισμού άναλογούντα πρός τήν μέλλουσαν πολιτικήν αύτοϋ ,
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διοργάνωσιν, τοϋθ* δπερ. θά έπιτευχθή 8ιχ της έν ’Ιθάκη ίδρύσεως 
έθνικοϋ πανεπιστημίου, οΰτινος ή λειτουργία, θά ώρίζετο έν τφ συνταγμα- 
τικώ χάρτη.

« Ό νόμος έπρεπε νά ύποχρεώση τάς εύπορους τάξεις τάς κεκτημένας 
το εκλογικόν δικαίωμα νά παράσχωσι φοιτητάς είς τό πανεπι'στήμιον, 
νά διευκολύνη δέ είς τούς-άπορούς την αυτόθι άμισθον έκπαίδευσιν.

« Έάν διά της αύστηράς έκτελέσεως τοϋ νόμου τούτου συμπεριλάβη 
τις έντος τοϋ αύτοϋ έθνικοϋ έγκαθιδρύματος ώρισμένον αριθμόν νέων 
άνηκόντων είς τάς διαφόρους τάξεις τών Ίονίων, τά κόμματα άτινα 
έ'φερον είς διάστασιν τάς νήσους καί ή πρός άλλήλας αντιζηλία των 
θέλουν έξαφανισθή μετά παρέλευσιν όλιγίστου χρόνου. Ή Ίονική ολο
μέλεια πρ.οσλήψεται ηθικόν χαρακτήρα ένιαϊον. Οί έπτά λαοί άποτελέ- 
σουσιν ενα, καί ούδεμία αίτια άσχετος πρός τά άληθή συμφέροντα τής 
χώρας θά δυνηθή νά διαταράξη τήν ήσυχίαν της, ή νά καταστήση 
προβληματικήν τήν εύδαιμονίαν της.

«Ή σκέψις αΰτη άποδεικνύει τήν πολιτικήν ωφέλειαν τήν πηγά- 
σασαν έκ τής ένότητος καί κεντρικότητος τοϋ έν λόγφ εκπαιδευτηρίου, 
ωφέλειαν όμως ήν άμέσως δέν θέλει εκτιμήσει ή πλειονότης τών κατοί
κων τής Έπτανήσου, καθότι είναι πολύ σπάνιον ό άσθενών νά έκτίμήση 
δεό ντως τήν δράσιν τοϋ φαρμάκου, είς δ θέλει χρεώστε! τήν ιασιν καί 
ένίοτε τήν ΰπαρξίν του.

«Μολαταύτα άντί νά έπιβάλη τις αύστηρώς είς τήν Επτάνησον τό 
περί ου ό λόγος έκπαιδευτήριον, είναι προτιμότερου νά μηχανευθή τρό
πον παρακελεύοντα τήν αύθόρμητον παραδοχήν αύτοϋ, μεταχειριζόμενος 
προς τόν σκοπόν τοϋτον δύο ίσχυροτάτους μοχλούς, τό έθνικόν συμφέρον 
καί τήν έθνικήν φιλοτιμίαν.

«“Αν δ νέος συνταγματικός χάρτης κηρύξη οτι αί δημόσιαι πράξεις 
πρέπει νά συνταχθώσιν έλληνιστί καί νά μετάφρασθώσιν είς τήν Αγ
γλικήν γλώσσαν, δσαι σχετίζονται μέ τήν Αγγλικήν προστασίαν, καί έν 
τώ προμνημονευθέντι πανδιδακτηρίω θέλουν διδάσκεσθαι αί δύο γλώσ- 
σαι κατά τάς.είσετι άγνοουμένας έν Έπτανήσφ έπιστημονικάς μεθόδους, 
ούδεμία άμφιβολία δτι οί οίκογενειάρχαι φίλοτιμούμενοι τήν πατρίδα 
των νά ύπηρετήσωσι, θέλουν άποστείλει τούς υιούς των μάλλον είς τό έν 
’Ιθάκη έκπαιδευτήριον ή είς τήν ’Ιταλίαν καί Γερμανίαν.

« Ή εθνική φιλοτιμία θέλει έπίσης θωπευθή, έάν οί έν αύτφ διδά- 
•ξοντες τό έθνικόν θρήσκευμα, τήν γλώσσαν καί τήν φιλολογίαν τήν 
έθνικήν θέλουν έκλέγεσθαι μεταξύ τών Ελλήνων, οί’τινες έπαξίως άπο- 

'λαύουσι μεγάλης ύπολήψεως έν τώ φιλολογικφ καί έπιστημονικφ κόσμφ
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καί αν άπό τής συστάσεώς του τό 'ίδρυμα τοϋτο πλουτισθή μέ βιβλιο
θήκην, τυπογραφείου, μέ τά άναγκαιοϋντα είς τήν πραγματικήν φυσι
κήν έργαλεϊα, άν έπί τέλους επιδέξιοι καθηγηταί παρέξωσι τή νεολαίφ 
έν τή μητρίδι τήν έκπαίδευσιν έκείνην, ής τάς ζωογόνους πηγάς ώς 
ελαφος διψώσα έπιζητεϊ έν τή άλλοδαπή.

«Ή Επτάνησος κατ’ άρχάς δεν θά είναι είς κατάστασιν.νά κατα- 
βάλη τήν χρειαζομένην διά τήν άνίδρυσιν καί διατήρησιν τοϋ έν λόγφ 
έκπαιδευτηρίου δαπάνην άνευ τής έπί τούτφ βοήθειας τής προστάτιδος 
δυνάμεως. Ή συνδρομή έμπρέπει είς τόν γεναϊον χαρακτήρα τής δυνά- 
μεως ταύτης καί θέλει παρέξει άγλαούς καρπούς άνταμείψοντας την 
εύεργεσίαν».

Λεοίζηβες τών Λίήσων.
. «Τά εύεργετικά τοϋ ιδρύματος τούτου άποτελέσματα δέν θέλουσιν 

έπιδράσει έπί τής δημοσίας διοικήσεως ώστε βελτιώσαι αύτήν, είμη 
μετά τινα έτη.

«Πλήν έν τφ μεταξύ πρέπει νά ύπάρξη Κυβέρνησις ’Εθνική, άφ’ ης 
δ λαός θά προσδοκά τήν δημοσίαν τάξιν, τήν τής δικαιοσύνης ευσυνεί- 
δητον διαχείρισιν, τήν πρόοδον τής γεωργίας, τοϋ έμπορίου, τής βιομη
χανίας, τών τεχνών.

«’Αντί νά περιγράψωμεν έν λεπτομερείς τήν διοργάνωσιν τής 
κυβερνήσεως ταύτης, περιοριζόμεθα νά ύποδείξωμεν τάς άρχάς, συμφώ- 
νως πρός τάς δποίας εύκόλως θέλει Τις κατορθώση νά σχηματίση διοί- 
κησιν προσήκουσαν είς τά συμφέροντα τών Ίονίων Νήσων καί συνφ- 
δουσαν πρός τό πνεϋμα τής συνθήκης, ήτις παρέσχεν αύταϊς τήν έλευ- 
θερίαν καί τήν πολιτικήν άνεξαρτησίαν.

«Αί άρχαί αΰται άφορώσιν είς τάς ■ πρός άλληλα σχέσεις τής Προ
στάτιδος Δυνάμεως καί τοϋ προστατευομένου έ'θνους.

«Ή προστάτις δύναμις πρέπει νά δώση - τοιαύτας δδηγίας είς· τούς 
πράκτορας αύτής, ώστε νά μή ύπερβώσι μίαν αύστηράν έπιτήρησιν έπί 
τής νομοθεσίας καί τής έσωτερικής δίοικήσεως τών 'Επτά Νήσων, μη
δόλως άναμιγνυόμενοι είς αύτάς. Ή άμεσος άνάμιξις θά έξηφάνιζε τήν 
έθνικήν ΰπαρξιν τών Νήσων, θά προσέβαλλε τήν φιλοτιμίαν τών κα
τοίκων, θά άπεμάκρυνεν έκ τών κοινών τήν συμμετοχήν καί σύμπρα- 
ξιν τών μάλλον διακεκριμένων άνδρών καί έντεϋθεν ολος δ όγκος τής 
εύθύνης τής διαχειρίσεως θά κατέπιπτεν έπί τοϋ ξένου δεσπότου. “Αν- 
δρες ίδιοτελεϊς—καί τοιούτών πλεονάζει .· έκάστη χώρα—θά έπωφε- 
λοϋντο τοίαύτης καταστάσεως πραγμάτων έπί βλάβη τής πατρίδος 
καί τής ύπολήψεως τής προστάτιδος δυνάμεως.
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«Της νομοθεσίας καί τής διοικήσεως οΰσης έμπεπιστευμένης άπο- 
κλειστικώς είς τούς εγχωρίους, δέον ή προστάτις δύναμις Six μέσων 
ασφαλών νά βεβαιωθώ οτι βουλευταί καί ύπουργοί έκπληρούσιν εύσυ- 
νέιδήτως τά καθήκοντά των, μόνον σκοπόν προτιθέμενοι τήν ευδαιμο
νίαν και ευημερίαν τής πατρίδος των,

«Τήν επιρροήν της ή Προστασία δύναται νά ένασκήση καθοδη
γούσα τήν βουλήν κατά τάς εργασίας της καί λαμβάνουσα άπ’ αύτής 
τήν εντολήν νά διορίζη τούς προϊσταμένους τής γενικής διοικήσεως, έξ 
ών θά έξαρτώνται αί ιδιαίτερα'. έκάστης. νήσου διοικήσεις καί τά δι
καστήριά.

«Συγκροτούσα τήν γενικήν ταύτην διοίκησιν έκ τών τά πρώτα φε- 
ρόντων έν τήχώρρρ, έκλέγουσα αύτούς μεταξύ τών εύϋπολήπτων, περί- 
στοιχίζουσα αύτούς μέ δ,τι δύναται νά προσελκύση τό πρός αύτούς σέ
βας, ή Προστάτις Δύναμις δι* αύτών θέλει ένασκήσει σωτήριον έπιρ- 
ροήν έπί πάντων τών κλάδων τής διαχειοίσεως, χωρίς ποσώς νά προσ- 
βάλη τήν εθνικήν φιλοτιμίαν.

«Τά δικαστήρια πρέπει νά είνε τό άντικείμενον ένδελεχούς μερί- 
μνης. Ή Προστασία διά τής νομοτελεστικής άρχής θέλει πληροφορηθή 
ρ^δίως περί τών ενδεχομένων καταχρήσεων καί θέλει, φροντίση νά έξέύρη 
τά μέσα τά συμβάλλοντα είς τήν βαθμιαίαν βελτίωσιν τοϋ σπουδαίου 
τούτου τής διαχειρίσεως κλάδου τοϋ περικαλυπτομένου ύπό τοϋ σκότους 
ο συνεπύκνωσε περί αύτόν ή τών Ενετών διαφθορά. ’Αδύνατον νά 
διασκεδάση τις έν άκαρεΐ τό σκότος τοϋτο, άν δέ πειραθή τούτο διά 
τών βίαιων μέσων, προσκρούει είς έ'τερα άτοπήματα καί άποτυγχάνει 
τού σκοπού».

ΣΕυμπέρασμα.
«Αί έν τφ ύπομνήματι τούτφ σκέψεις είναι τό έξαγόμενον τής πεί

ρας καί ύπηγορεύθησαν έν πλήρει ειλικρινείς ύπό τού διακαούς πόθου 
νά ϊδω πραγματοποιουμένην τήν έκπολίτισιν τών Ίονίων.

«Πιθανόν ν’άπαρέσωσιν είς τινας κενοδόξους Έπτανησίους, πλήν θέ- 
λουσι τύχη επιδοκιμασίας ύπό τού λαοϋ τοϋ φιλοϋντος τήν φωνήν τής 
άληθείας, δι’ ής καί μόνης τά κρείττω επιτυγχάνονται, ής δέ έπιθυ- 
μητόν είναι νά άκροασθή τάς ύπαγορεύσεις ή προστάτις δύναμις.

«Οί έν Έπτανήσφ αντιπρόσωποι αύτής οΰτε ήδυνήθησαν, ούτε έπί 
πολύν ετι χρόνον δυνηθήσονται νά παραγκωνίσωσι τούς δημοφιλείς. 
Οΰκ όρθώς δέ περιεστοιχίσθησαν μέχρι τούδε ύπό άτόμων, άτινα δέν 
έκπροσωπούσι τό γενικόν φρόνημα τοϋ τόπου, άλλ’ άνήκουσιν είς μίαν 
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μερίδα αύτοϋ τήν μηδεμίαν πάρέχουσαν ύποψίαν έ'νεκα τών πρώην 
σχέσεών τη'ς μετά τής 'Ρωσσίας καί τής Γαλλίας.

«Διά συνθήκης τών μεγάλων δυνάμεων ώρίσθησαν άμετακλήτως αί 
τύχαι τής Επτάνησου. ’Αμνηστία έπί πάσιν επιβάλλεται. Αί πρφην 
πολιτικαί σχέσεις καί προλήψεις ούκέτι -έχουσι λόγον ύπάρξεως. Ή 
μεγάλη Βρεττανία μόνη προστατεύεί τά ήνωμένα κράτη τών Ίονίων νή
σων. Άπ’αύτής καί μόνης οί Έπτανήσιοι πρέπει νά· άπεκδέχωνται τήν 
εξωτερικήν άσφάλειάν των, τήν έσωτερικήν ήσυχίαν καί εύημερίαν.

«Αΰτη είναι ή άλήθεια, ήν ευελπιστώ οτι θέλουν άναγνωρίση όμο- 
θυμαδόν οί Έπτανήσιοι καί δτι ό Άγγλος αρμοστής θέλει εύρη παρά 
πάσι τόν αύτόν ζήλον περί τήν έκπλήρωσιν τών καθηκόντων των ώς 
πολιτών, τήν αύτήν άφοσίωσιν πρός τήν Δύναμιν. τήν παρέχουσαν αυ- 
τοις τήν κραταιάν προστασίαν της». . Φρ. ΆλβάνάςΗ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ .
ε’ις τά διάφορα Κράτη τον Κόσμον χαΐ έν ΈΛΛάδι καί 

τά έντενθεν πορίσματα περϊ της οικονομικής 
καταστάσεως της ΈΛΛάδος*.

Τό ποσόν τοϋτο άνήλθεν άληθώς ύστερον, προοδευτικώς αύξανό- 
μενον άπό τοϋ επιόντος ’Ιανουάριου, δηλαδή ευθύς μετά τήν έγκα- 
τάστασιν τής άναγκαστικής, άλλ’ ούχί είς βαθμόν σπουδαϊον, διότι, 
καθ’ δλον τό 1869, τό ποσόν τών άναγκαστικώς κυκλοφορησάντων 
γραμματίων διεκυμάνθη κατ’άνώτατον μέν όρον είς 35,240,211, 
κατ’ έλάχιστον δέ είς 28,712,166 παλαιάς δραχμάς. Ώστε κατά 
μέσον ορόν ή αΰξησις, μετά τήν αναστολήν τών πληρωμών, τών 
πρό ταύτης κυκλοφορησάντων. γραμματίων, δέν ύπερέβη τό 20.7 °/0, 
διά τοϋτο καί τό γραμμάτιον διετηρήθη καθ’ όλην τήν διάρκειαν τής 
άναγκαστικής είς τιμήν κατ’ έλάχιστον άπέχουσαν εκείνης, είς ήν 
εύρίσκετο πρό τής έγκαταστάσεως. Κατά Δεκέμβριον ή παλαιά δραχμή 
έτιμάτο 1.15 πρός τό φράγκον, ύστερον μετά τήν άναβολήν διαφό
ρους ύπέστη μικράς διακυμάνσεις, έξιχθεισα μέν κατ’ άνώτατον όρον 
(Μάρτιος 1869) είς 1.17 */g ϊνα εύθύς άπό τού Ιουνίου κατέλθη 
προοδευτικώς μέχρι τοϋ Φεβρουάριου τοϋ 1870, δτε άνήλθεν αύθις είς ; 
τό άρτιον2. Ή πρός τόν χρυσόν ζημία ούδέποτε. συνεπώς ύπερέβη τό

* Συνέχεια καί τέλος· ΐ'δε προηγούμενον φυλλάδιον.
* Μέχρι τής 31 δβρίου 1882 το φράγκον ίσοδυνάμει πρός 1,12 παλαιάς δραχ. 
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5 */« °/ο *κθ’δλην διάρκειαν τής αναστολής, δριον ανεκτόν και 
$ta τούτο, ώς έν άρχή λέγομεν, καί ή Δευτέρα αυτή αναγκαστική 
ύπήρξεν επίσης ώς ή πρώτη ανώδυνος εις τον τόπον.

Ή τρίτη έν Έλλάδι αναγκαστική (1877 — 1884) άπέβη έπαι- 
σθητη μεν εις την ελληνικήν κοινωνίαν, άλλ’ούχί καί απολύτως έπώ- 
ίυνος. Κατά Ιούνιον τοϋ 1877, προ τήςέγκαταστάσεως αύτής, τό πο- 
σον τών εν κυκλοφορία γραμματίων τών Τραπεζών ’Εθνικής καί Ίονι- 
κής άνήρχετο είς 40,700,878 παλαιάς δραχμάς, ευθύς δέ μετά τήν 
αναστολήν τό 1878, τό ποσόν τούτο άνεβιβάσθη είς Sp. 72,153,763, 
ηΰζησε δέ προοδευτικώς μέχρι δραχ. 117,374,470 κατά Μάϊον τοϋ 
1882, έλαττωθέν καθ’ δλον τό 1883 είς 110,452,679 δραχμάς νέας 
καί κατελθόν κατά τήν παραμονήν τής άρσεως (Δεκέμβριον 4884) είς 
δρ. 102,031,071. Κατά μέσον δρον λοιπόν, κατά τήν επταετή διάρ
κειαν τής τρίτης ταύτης έν Έλλάδι αναγκαστικής, έκυκλοφόρησαν 
γραμμάτια ποσοϋ δρ. 85,954,499, τό όποιον σχετικώς πρός τό τοϋ 
κυκλοφοροϋντος πρό τής άναγκαστικής έκ δρ. 45,253,621 ίσοδυναμεΐ 
προς αυξησιν ές" 111, 2 °/0, σημαντικήν μέν βεβαίως καθ’ έαυτήν, 
αλλ αποδειχθεΐσαν ανίκανον νά έπαγάγ-η άνάλογον είς τήν κοινωνίαν 
επιβάρυνσιν, ώς άποδείκνυται έκ τών τιμών είς άς άνήλθε κατά τήν 
χρονικήν έκείνην περίοδον,τό συνάλλαγμα, τό όποιον ούδέποτε ύπερέβη 
το */s αναλογίας τής δλης αύζήσεως τής κυκλοφορίας.

Μόνον κατά τον Νοέμβριον τοϋ 1882 εύρίσκομεν τό γραμμάτιον ύπο- 
τετιμημένον ώς πρός τόν χρυσόν, κατά 23 ‘/2 °/0, καθ’ δλον δέ τό λοι
πόν διάστημα τής άναγκαστικής τήν ύποτίμησιν εύρίσκομεν μή 
κατελθοϋσαν κάτω τών 5 */„ °/. ούδ’ άνελθοϋσαν άνω τών 12 5/ 0/ . 
Είναι άξιον σημειώσεως τό φαινόμενον τοϋτο, τό όποιον νομίζομεν δτι 
εχει άποχρώσαν έξήγησιν έν τώ γεγονότι δτι, τό ποσόν τών έν κυκλο
φορία γραμματίων είς δρ. 85,964,499 κατά μέσον δρον άνελθόν, εύ- 
ρέθη έν αναλογία ή τούλάχιστον έν ούχί σπουδαία ύπερβάσει τών 
αναγκών τής κοινωνίας, άλλά περί τούτου εξομεν τήν ευκαιρίαν νά 
ένασχοληθώμεν έκτενέστερον έν τοϊς περαιτέρω. Ώς είπομεν λοιπόν 
'άρχομενοι, καί ή τρίτη εν Έλλάδι αναγκαστική ύπήρξε μέν έπαι- 
θητή, άλλ’ ούχί έπώδυνος είς τήν ελληνικήν κοινωνίαν. Δυστυχώς 
δέν δυνάμεθα τό αύτό να είπωμεν καί περί τής τετάρτης, τής καί υφ
ιστάμενης άναγκαστικής. ~

εκτοτε δέ έκηρύχθη ή παλαιά δραχμή ίση πρός τό φράγκον.—Νόμος ΣΔ' τής 
J0 Άπριλ. 1867.
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Δύσκολος καθίσταται ή θέσις ημών έπιχειρούντων νύν νά έξετάσω- 
μεν τά κατά τήν λειτουργίαν τής τετάρτης παρ’ήμϊν άναγκαστικής, 
τής είσέτι δυστυχώς ύφισταμένης, διότι ή αναγκαστική αΰτη ίδρυ- 
θεϊσα έν στιγμαις βαρείας πολιτικής καί οικονομικής δυ&χερείας, έλει- 
τούργησεν έ'κτοτε έν μέσω περιστάσεων αί’τινες, ώς ήν επόμενον, 
προσηύξησάν καί έπεδείνωσαν το, φύσει επαχθές τοϋ καταναγκαστικοϋ 
νομίσματος. ’Εκ τούτου, ή τετάρτη αΰτη άναγκαστική, κατά τά διά
φορα τής λειτουργίας αύτής στάδια, έξαντικειμενοϋται έν άποτελέσμα- 
σιν δλως έκτάκτοις, ών ή έξήγησις ήθελεν άνεπαρκώς άναζητηθή έν 
τοϊς οίκονομικοΐς μόνον νόμοις, τοϊς τήν κυκλοφορίαν καί τό συνάλλαγμα 
διέπουσι. Μάς φαίνεται δτι, ΐ'να άπολήξωμεν είς συμπεράσματα δυνά- 
μενα λογικώς νά παράσχωσι μέτρόν τι πρός έκτίμησιν τοϋ τε παρελ
θόντος καί τοϋ μέλλοντος, ανάγκη νά έπιζητήσωμεν καί έκτος τοϋ πε
δίου τών οικονομικών νόμων τά αίτια τά παραγαγόντα τά αποτελέ
σματα περί ών πρόκειται, έν αύταΐς δηλαδή ταϊς καθόλου συνθήκαις 
ύφ’ άς διατελοϋσι τό τε έ'θνος καί ή πολιτεία.

Ή αναγκαστική, περί ής ασχολούμεθα, ίδρύθη, ώςεϊπομεν, έν προη- 
γουμένοις, τήν 20 Σεπτεμβρίου 1885. Μετά 10 ήμέρας, δηλαδή τήν 
30 7βρίου έκυκλοφόρουν καθ’δλον τό Κράτος άναγκαστικώς γραμμάτια 
τών τριών Τραπεζών ποσοϋ δρ. 65,041,754 ίσου σχεδόν πρός τό πρό 
τής ίδρύσεως τής άναγκαστικής κυκλοφορούν, άπό δέ τοϋ ’Οκτωβρίου 
μέχρι, τοϋ Δεκεμβρίου 1885 εύρίσκομεν δτι ή- κυκλοφορία άνήλθε 
κατ’ άνώτατον δρον είς δρ. 88,456,981, δτι δέ ή κυβέρνησις ώφει- 
λεν είς τάς τραπέζας δρ. 24,683,204. Κατά τό 1886 τό ποσόν τών 
κυκλοφορησάντων γραμματίων άνήλθε κατ’ άνώτατον δρον εις δρ. 
129,445,511, κατά κατώτατον δέ είς δρ. 94,343,883, τό δέ έπ* 
άναγκαστική χρέος τής κυβερνήσεις άνήλθε κατ’ άνώτατον μέν δρον είς 
δρ. 83,228,920, κατά κατώτατον δέ είς δρ. 32,214,506. Κατά τό 
1887 τό ποσόν τών έν κυκλοφορία γραμματίων άνήλθε κατ ’'άνώτατον 
δρον είς δρ. 133,412,110 καί κατά κατώτατον είς δρ. 122.781,040, 
ή κυβέρνησις δέ ώφειλε κατ’ άνώτατον δρον δρ. 84,375,950 κατά 
κατώτατον δέ δρ. 72,706,920. Κατά τό 1888 τό είς κυκλοφορίαν 
ποσόν τών γραμματίων ήλαττώθη σχετικώς πρός τό’ προηγούμενον, άνελ
θόν είς δρ. 125,397,904 κατ’ άνώτατον δρον καί είς δρ. 110,311,642 
κατά κατώτατον, ήλαττώθη δ’ έπίσης καί τό τής κρβερνήσεως χρέος, 
άνελθόν κατ’ άνώτατον δρον είς δρ. 74,056,166 καί κατά κατώτα
τον είς δρ. 61,909,699. Έπί μάλλον ήλαττώθήσαν κατά τό 1889 
τό τε ποσόν τών κυκλοφορησάντων γραμματίων καί τοϋ τής Κυβερνή- 
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σ6ως χρέους, «κείνων μέν άνελθόντων κατ’ άνώτατον δρον είς δρ. 
115,975,604, κατά κάτώτατον δέ είς δρ. 110,640,905, τούτου

' άνελθόντος κατ’άνώτατον ορον είς δρ. 71,763,349, κατά κατώτατον 
δέεις δρ. 61,344,762. Το 1890 ύπερέβη τά δύο προηγούμενα έτη, 
διότι ή μέν κυκλοφορία άνήλθε κατ’άνώτατον ορον είς δρ. 127,939,215 
καί κατά κατώτατον είς δρ. 116,019,585, το δ’ έπ’ αναγκα
στική χρέος της κυβερνήσεως άνήλθε κατ’ άνώτατον ορον είς δρ. 
86,157,757 καί κατά κατώτατον είς δρ. 69,507,868. Το 1891 ετι 
μείζονα παρουσιάζει έν τή κυκλοφορία αΰξησιν, το πρώτον απο τη? 
ίδρύσεως της' άναγκαστικής είς τοσοϋτον έξιχθεϊσαν, καταπεσοϋσαν δ εκ- 
τοτε σταθερώς μέχρι τέλους Μαίου έ. έ'. οτε γράφομεν, διότι ό ανώ
τατος τής κυκλοφορίας όρος άνήλθεν είς δρ. 149,676,009 και ό κα
τώτατος είς δρ. 129,723,731, το δέ τής κυβερνήσεως χρέος τουναν
τίον ήλαττώθηκατά τι, έξιχθέν κατ’άνώτατον όρον είς δρ. 85,827,973 
κατά κατώτατον δέ είς δρ. 71,765,406. Το 1892 σπουδαίαν 
έχομεν αΰξησιν έν τφ κατωτάτω τής τε κυκλοφορίας καί τοϋ χρέους 
τοϋ Δημοσίου δρω, διότι οΰτος διά μέν τά- γραμμάτια άνήλθεν είς 
140,617,410 διά δέ τό χρέος είς δρ. 80,182,740 ένφ ό ανώτατος όρος 
μικράν παρουσιάζει παραλλαγήν άνελθών διά μέν τά γραμμάτια είς 
δρ. 148,714,069 διά δέ τό χρέος είς δρ. 87,795,712. Τό 1893, 
κατά τό διαρρεϋσαν πεντάμηνον διάστημα άπό τοϋ ’Ιανουάριου μέχρι 
τέλους Μαίου, ό άνώτατος δρος τών έν κυκλοφορία γραμματίων ανήλ-

1 θεν είς δρ. 139,043,468 καί δ κατώτατος είς δρ. 133,046,243, 
τό δέ έπ’άναγκαστική χρέος άνήλθεν είς δραχμάς 80,192,148 
κατ’ άνώτατον είς έκ δραχμάς 79,192,148 κατά κατώτατον. 
Όθεν κατά τό χρονικόν διάστημα, άπό τοϋ 8βρίου 1885 μέχρι Μαίου 
1893, δηλ. έπί έτη 7 καί μήνας 7, έκυκλοφόρησαν άναγκατικώς 
γραμμάτια τών Τραπεζών ’Εθνικής, Ίονικής καί Ήπειροθεσσαλίας 
κατ’ άνώτατον μέν όρον (Αύγουστον 1891) ποσού δρ. 149,676,009 
κατά κατώτατον δέ ("Οκτώβριον 1885) ποσοϋ δρ. 72,319,058. Τό 
δέ έπ’άναγκαστική χρέος τοϋ δημοσίου άνήλθε, κατ’άνώτατον μέν όρον 
(’Ιούλιος — 7βριος Ί892) είς δρ. 87,795,712 κατά κατώτατον δέ (Δε
κέμβριος 1885) είς δρ. 24,683,204. Έάν δέ έκ τών άριΟμών τούτων 
λάβωμεν τόν μέσον δρον, έχομεν τοιοϋτον άναγκαστικής μέν κυκλοφορίας 
δρ. 110,997^533, χρέους δέ τοϋ δημοσίου δρ. 56,239,458. "Ίδωμεν 
ήδη καί τάς κατά τό αυτό χρονικόν διάστημα διακυμάνσεις τοϋ συν
αλλάγματος, τής ύποτιμήσεως δηλ. τοϋ πιστωτικού αναγκαστικού νο
μίσματος σχετικώς πρός τόν χρυήόν, τοϋ ασφαλούς τούτου βαρομέτρου
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τής έπιδράσεως τής άναγκαστικής έπί τών συναλλαγών τής κοινωνίας. 
Τήν 30 Σεπτεμβρίου 1885, δέκα δηλαδή ήμέρας μετά τήν έγκατά- 

στασιν τής άναγκαστικής, εύρίσκομεν τό χρυσοϋν φράγκον τιμώμενον δρ. 
1.03, απο 1 δε του Οκτιοβ ριου μεχ ρι του εκεμβ ριου 188Ο δρ. 1,23
κατ’ άνώτατον δρον καί δρ. 1.08 κατά κατώτατον. Τό 1886 ή άνω- 
τάτη τοϋ χρυσού φράγκου τιμή ύπήρξε δρ. 1.30, ή δέ κατωτάτη δρ. 
1.16. Τό 1887 τό χρυσοϋν φράγκον έπληρώθη δρ. 1.29 '/ κατ’ άνώ
τατον δρον καί δρ. 1.19 κατά κατώτατον. Τό 1888 τό συνάλλαγμα 
έτιμήθη δρ. 1.29 τό φράγκον κατ’ άνώτατον δρον καί δρ. 1.23*/a 
κατά κατώτατον. Τό 1889 δ άνώτατος δρος ύπήρξε δρ. 1.24 δ/4 καί 
δ κατώτατος δρ. 1.21. Τό 1890 τό φράγκον έτιμήθη δρ. 1,26 κατ’ 
άνώτατον δρον καί δρ. 1.22 κατά κατώτατον. Τό 1891 έχομεν άξίαν 
λόγου αΰξησιν τής τιμής τοϋ συναλλάγματος διότι, τό φράγκον έπλη
ρώθη δρ. 1.35 κατ’άνώτατον δρον καί δρ. 1.26 δ/4 κατά κατώτατον. 
Τό 1892 ή τοϋ χρυσού ύπερτίμησις- καί συνεπώς ή τοϋ γραμματίου 
ύποτίμησις είς άνησυχητικόν άνήλθε σημεϊον, δώτι έξίχθη ή τοϋ φράγ
κου τιμή είς δρ. 1.524/4 κατ’ άνώτατον καί είς δρ. 1.36 κατά 
κατώτατον ορον, κατα δε το ενεστως τοϋ 1893 πεντάμηνον άπό τοϋ 
’Ιανουάριου μέχρι τέλους Μαίου ή ύποτίμησις τοϋ γραμματίου μείζονας 
προσέλαβε διαστάσεις, διότι τό φράγκον έπληρώθη κατ’ άνώτατον δρον 
δρ. 1.80. καί κατά κατώτατον δρ. 1.37 */2. Όθεν, κατά τό άπό 
τοϋ ’Οκτωβρίου 1885 μέχρι τέλους Μαίου τοϋ 1893 διαρρεϋσαν χρονι
κόν διάστημα τών 7 ετών καί 7 μηνών, τό άναγκαστικόν γραμμάτιον 
ύπετιμήθη σχετικώς πρός τό διεθνές νόμισμα κατ ’ άνώτατον μέν δρον 
κατά 80 ο)ο κατά κατώτατον δέ κατά 3 ο)ο, τιμηθέντος τοϋ φράγκου 
δρ. 1.80 κατ ανώτατον όρον καί δρ. 1,03 κατά κατώτατον, έξ 
ών τιμών συνάγομεν δτι, δ μέσος δρος τής τιμής τοϋ χρυσού άνήλθε 
κατά τό είρημένον χρονικόν διάστημα είς δρ. 1.38 1 /2. "Ήδη προσεγ
γίζοντας τούς έν τοϊς άνωτέρω έκτεθέντας άριθμούς εύρίσκομεν δτι, 
άπέναντι άνωτάτου. δρου κυκλοφορίας, κατ’ Αύγουστον 1891, δρ. 
149,676,009 έχομεν άνωτάτην τιμήν τοϋ χρυσού φράγκου δρ. 1.29, 
άπέναντι δέ κατωτάτου, κατά Όκτώβ. τοϋ 1885, δρ. 72,319,058 
κατωτάτην τοϋ φράγκου τιμήν δρ. 1.08 καί τέλος δτι, άπέναντι μέ
σου δρου κυκλοφορίας δρ. 110,997,533 έχομεν μεσαίαν συναλλάγμα
τος τιμήν δρ. 1.38 '/2.

Οί άνωτέρω άριθμοί μετ’ έπιστασίας εξεταζόμενοι γεννώσιν άπορίαν, 
διότι, έάν άπέναντι άναγκαστικής κυκλοφορίας δρ. 149,676,009 έχω- 
μέν τιμήν συναλλάγματος δρ. 1.29, πώς άπέναντι δρ. 110,997,533
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κυκλοφορίας, ποσοϋ δηλ. κατωτέρου, έχομεν τιμήν συναλλάγματος δρ. 
1,38 */2 τιμήν δηλαδή άνωτέραν. Άλλ’ή άπορία έντείνεται, έάν έπι- 
σκοπήσωμεν τά κατά τήν κυκλοφορίαν και τό συνάλλαγμα, δηλαδή 
τήν πρός άλληλα σχέσιν, κατά τό πεντάμηνον τοϋ ένεστώτος έτους. 
Διότι απέναντι κυκλοφορίας δρ. 139,043,460 (’Ιανουάριος) έχομεν 
τιμήν συναλλάγματος δρ. 1.56 5/ , ένφ άπέναντι κυκλοφορίας δρ. 134, 
476,414 (Μάιος) δηλαδή κατά 5 */ περίπου εκατομμύρια ελασσόνα, 
εχομεν τιμήν συναλλάγματος δρ. 1.80.'Είναι αυτή βεβαίως άντίφασις 
ή έξήγησις, τής ώπρ.ίας, ώς ειπον άρχόμενος, δέν άρκεϊ νά ζητηθή είς 
τούς διέπον τας τήν κυκλοφορίαν καί τό συνάλλαγμά νόμους.

Μεταξύ τών λόγων οϊτινες ύπό τών αρμοδίων φέρονται πρός έξήγη- 
σιν του έν ωργ άναγκαστικής κυκλοφορίας φαινομένου τής ύποτιμήσεως 
τής ονομαστικής αξίας τοϋ γραμματίου, σχετικώς προς τό διεθνές νόμι
σμα, οί επικρατέστεροι είσι τρεις· α') ύπερβολή κυκλοφορίας, ήτοι έ'κ- 
δοσις ποσοϋ γραμματίων ύπερτέρου τών άναγκών τής χώρας, β') βαθμός 
εμπιστοσύνης τοϋ κοινού πρός τε τό έκδίδον τά γραμμάτια πιστωτικόν 
ίδρυμα καί τό Κράτος καί γ') κατάστασις τών διεθνών δοσοληψιών, ή 
κοινότερον τοϋ εμπορικού ισοζυγίου. Έξετάσωμεν λοιπόν άν καί δπόσην 
έχωσι παρ’ ήμϊν έπίδρασιν οί άνωτέρω λόγοι

Υπερβολή κυκλοφορίας

Ή οικονομική επιστήμη δογματίζει ότι τό σύνολον τής άξίας τοϋ 
κυκλοφοροϋντος πιστωτικού νομίσματος πρέπει νά εινε./ίσον πρός τό πο
σόν, τό άγνωστον μέν άλλά βέβαιον καί σχεδόν άμετάβλητον έν χρόνφ 
δεδομένφ καί δεδομένη εμπορική καταστάσει, τών μεταλλικών αξιών 
ών ή χώρα έχει ανάγκην διά τάς άνταλλαγάς αύτής· ότι, έπομένως 
πάσα χαρτονομίσματος έκδοσις καί ύπέοβασις τής ΐσότητος ταύτης, 
συνεπάγεται άμεσον καί άναπόφευκτον συνέπειαν τήν ύποτίμησιν αυ
τού, ήτις τελείται κατά λόγον εύθύν πρός τόν βαβμόν τής ύπερβάσεως. 
Ό I. Β. Say XXIII ρ. 243 λέγει· « Επειδή τό νόμισμα εινε τό όργα- 
»νον δι’ ού διευκολύνονται αί ήμέτεραι άνταλλαγαί, τό ποσον τούτου, 
»ού ή χώρα έχει ανάγκην διά τάς συναλλαγάς αύτής, καθορίζεται ύπό 
»τοϋ ποσού τών ανταλλαγών, τό όποιον δ πλούτος τής χώρας καί ή 
«δράσις αυτής έν τή βιομηχανία; άναγκαίως δημιουργρϋσι, διότι ούχί 
»τό ποσόν τοϋ νομίσματος δημιουργεί τό ποσόν καί τήν σημαντικό- 
->τητα τών άνταλλαγών, άλλ’ ή σημαντικότης καί. τό ποσόν τών άν- 
«ταλλαγών δαμιουργοϋσι τό ποσόν τοϋ νομίσματος . . . έπομένως ή 
«τιμή τοϋ νομίσματος καταπίπτει κατά λόγον τής αύξήσεως τής κυ-
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«κλοφορίας». Κατά τά άνωτέρω λοιπόν, έν ομαλή καταστάσει, δηλαδή 
μηυπαρχούσης άναγκαστικής,έχομεν άσφαλές τό μέτρον τής κυκλοφορίας 
τοϋ πιστωτικού νομίσματος, διότι, όσον περισσοτέρων γραμματίων έμπο- 
ρικών ζητείται ή προεξόφλησις, τόσον μεγαλητέρα τεκμαίρεται ή. κίνη- 
σις τών άνταλλαγών, ένφ όσον όλιγωτέρων ζητείται ή προεξόφλησις, 
τόσον μικροτέρα τεκμαίρεται ή κίνησις τών άνταλλαγών, καί διά 
τούτο είς μέν τήν πρώτην περίπτωσιν ή κυκλοφορία τών γραμματίων 
αύξάνει, είς δέ τήν δευτέραν έλαττοϋται, ή δέ αΰξησις ή ή έλάττω- 
σις εύρίσκεται έν άναλογία πρός τήν κίνησιν τών άνταλλαγών, αύξου- 
μένων ή μειουμένων καί άπαιτουσών έπομένως μεϊζον ή έ'λασσον πο
σον άνταλλακτικών οργάνων. Διατηρείται οΰ'τω σταθερώς ή άναλογία, 
ήτις εινε όρος άναπόφευκτος, δπως τό πιστωτικόν νόμισμα τηρή άρτίαν 
τήν ονομαστικήν αύτού άξίαν. Άλλ’ έν καταστάσει κυκλοφορίας άνω- 
μάλου, δηλαδή, έν ύπάρξει άναγκαστικής ή άναλογία αΰτη, κατ’ά
νάγκην , διαταράσσεται, διότι έξ αύτού τού γεγονότος τής ίδρύσεως τής 
άναγκαστικής τεκμαίρεται αΰξησις κυκλοφορίας πιστωτικού νομίσμα
τος πέραν τών άναγκών τής χώρας. Φρονοϋσι λοιπόν οί οικονομολόγοι 
δτι, ϊνα άποτρέπηται ή ύπερβολική τοϋ χαρτονομίσματος ύποτίμησις, 
οί μέν OTt πρέπει τό έν κυκλοφορία ποσόν τούτου νά μή ύπερβαίνη τό 
ποσόν τών μεταλλικών άξιών, ών ή χώρα έχει άνάγκην, ν’άκολουθή 
δηλαδή ή κυκλοφορία τόν νόμον, δστις διέπει τήν δμαλήν κατάστασιν 
ταύτης, οί δέ ότι, τό ποσόν τών άναγκαστικώς κυκλοφορούντων γραμ
ματίων δέν πρέπει νά ύπερβάίνη τό σύνολον τών ύπό τής χώρας κατα- 
βαλλομένων έτησίως φόρων καί άλλοι τέλος > ώς δ-Beaulieu , δτι τό πο
σον τοϋ κυκλοφοροϋντος άναγκαστικώς χαρτονομίσματος πρέπει νά εινε 
και ελαοΌΌν τοϋ ποσοϋ τών μεταλλικών άξιών, ών έχει άνάγκηνή 
χώρα διά τάς έαυτής άνταλλαγάς, διότι λέγουσιν είς ύποστήριξιν τής 
γνώμης αύτών δτι, τό κοινόνάποθησαυρίζει μέν τό μέταλλον, σπεύδει 
δμως ν’άπαλλάσσηται τοϋ χάρτου, καθ’ού Πάντοτε φέρεται δυσπίστως. 
Καίτοι λοιπόν δύναταί τις νά διακρίνη ποιάν τινα διαφοράν γνω
μών, ώς προς τό σημεϊον μέχρις ού πρέπει νά έξικνήται τό ποσόν τοϋ 
εν κυκλοφορία άναγκαστικοϋ νομίσματος, ΐνα τούτο μή παρεκκλίνη 
ύπερβολικώς τής ονομαστικής αύτοϋ άξίας σχετικώς πρός τό διεθνές νό
μισμα, πάντες δμως οΐ οικονομολόγοι ■ συμφωνούσα έν τούτφ δτι, τό έν 
κυκλοφορίφ ποσον τοϋ χαρτονομίσματος έν ούδεμιά περιπτώσει πρέπει 
νά εινε ανώτερον τοϋ ποσοϋ τών μεταλλικών άξιών, ού δ τόπος έχει 
άνάγκην διά τάς άνταλλαγάς αύτοϋ. Καί άληθώς ή πράξις άποδεί- 
κνυσιν άλάνθαστον τήν δόξαν τής οικονομικής έπιστήμης. Όταν τό 
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ποσόν τοϋ κυκλοφοροϋντος χαρτονομίσματος 3 εν ύπέρβαίνη 
τών Νομισματικών αξιών, ών ό τόπος εχει ανάγκην, τότε τό 
μισμα ούδέν άλλο εινε η παραστατικόν αύτών τών νομισματικών αξιών, 
α'ίτινες έν δμαλή κυκλοφορίας καταστάσει, ύπάρχουσιν εις την δεάθεσιν 
τοϋ κατόχου τοϋ χαρτονομίσματος, ούτος 8ε ούδεμίαν τότε αισθανόμε
νος δυσπιστίαν, ούδόλως σπεύδει νά μετατρέψη τό χαρτονόμισμα είς 
μέταλλον, τό όποιον μάλιστα ώς έκ τοϋ δυσχειρίστου αύτοϋ αποκρούει.

Τούτων τεθέντων, ήδη ίδωμεν οποία τις παρ'ήμϊν ή άναλογία τοϋ 
άναγκαστικώς κυκλοφοροϋντος χαρτονομίσματος πρός τάς άνάγκας τής 
χώρας· άλλ’ ϊνα τήν άναλογίαν ταύτην καθορίσωμεν, άνάγκη νά έξεύ- 
ρωμεν πρώτον τό ποσόν τών μεταλλικών άξιών, ών ή χώρα έχει ανάγ
κην διά τάς έαυτής άνταλλαγάς. Έν τή έρεύνη ταύτη δέν θά έκτα- 
θώμεν ένταύθα, διότι τήν εργασίαν ταύτην έποιήσαμεν έν άλλη με
λέτη ήμών, ήν έδημοσιεύσαμεν κατά δεκέμβριον τοϋ παρελθόντος έτους· 
ύπελογίζομεν τότε κατά προσέγγισιν δτι, τό ποσόν τό διά τάς ήμετέρας 
άνταλλαγάς άναγκαϊον, δέν εινε άνώτερον τών 75 εκατομμυρίων δραχ. 
καί επομένως δτι, τό καθ’ ύπέρβασιν τοϋ ποσοϋ τούτου κυκλοφορούν 
χαρτονόμισμα άνέρχεται είς 65 περίπου έάατομ., δ ύπολογισμός δ’ήμών 
έκεϊνος άποδεικνύεται ίκανώς ακριβής καί έξ όσων αναφέρει πρός τήν 
κυβέρνησιν αύτοϋ δ τά κατά τά ήμέτερα οικονομικά έξετάσας άπεσταλ- ■ 
μένος τής Βρεττανικής κυβερνήσεως κ. Law έν τή άπό 10 Μαρτίου 
1893 εκθέσει αύτοϋ σελ, 15 ύπό τόν τίτλον «Amount of notes to 
be Withdrawn» δστις τό μέν ποσόν τοϋ άναγκαιοϋντος είς τήν χώραν 
νομίσματος, ύπολογίζει εις 80,000,000 περίπου δραχμάς, τό δέ πλεό
νασμα τής κυκλοφορίας είς 60 περίπου εκατομμύρια. Τάς αύτάς λοι
πόν βάσεις τοϋΑπολογισμού έκείνου δεχόμενοι καί ήδη, δυνάμεθα ασφα
λώς νά διαγνώσωμεν δτι έχομεν ύπερβολήν κυκλοφορίας κατά 60 πε
ρίπου εκατομμύρια δραχμών, ή ύπέρβασις δ’ αυτή συνεπάγεται άναγ- 
καίως άνάλογον τοϋ χαρτονομίσματος ύποτίμησιν. Ύφίσταται λοιπόν 
παρ’ήμϊν καί έπιδρ^ έπιζημίως δ πρώτος τής ύποτιμήσεως λόγος· ως 
πρός δε τόν βαθμόν τής ύποτιμήσεως δπόση, δηλαδή, πρέπει νά εινε καί 
πώς έκδηλοϋται αΰτη παρ’ ήμϊν, θέλομεν ι8ει έν τοϊς έφεξής.

Βαθμός εμπιστοσύνης.

Τό αναγκαστικών κυκλοφορούν γραμμάτιου καθίσταται κατ’έξοχήν 
άντικείμενον πίστεως έξ αύτοϋ τοϋ πρώτου καί κυρίου χαρακτηριστι-' 
κοϋ αύτοϋ δτι παρουσιαζόμενον ούδόλως έξαργυροϋται ύπό τοϋ έκδίδον- 
τος αύτό καταστήματος, άπαλλαχθέντος τής ύποχρεώσεως ταύτης ύπό
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τοϋ Κράτους. Διά τούτο, δσάκις τά Κράτη εύρίσκονται εις τήν όδυνη- 
ράν ανάγκην νά έγκαταστήσωσιν έν αύτοϊς. τήν άναγκαστικήν κυκλο
φορίαν, δέν έκδίδουσι ταϋτα αμέσως τά τιθέμενα ε’ις κυκλοφορίαν 
γραμμάτια, άλλ’ άναθέτουσι τήν εκδοσιν τούτων εις τι τών πιστωτι
κών καταστημάτων καί βεβαίως κατά προτίμησιν είς τάς προνομιού
χους τραπέζας των, ϊνα οΰτω περιβάλλωσι τό εις κυκλοφορίαν παρα- 
διδόμενον χαρτονόμισμα διά τοϋ κύρους τής ύπογραφής τής Τραπέζής. 
Ή Τράπεζα, διά τοϋ τρόπου τούτου, αναλαμβάνει θέσιν οίονεί έγγυη· 
τοϋ τοϋ Κράτους πρός τό κοινόν, τό δποϊον καλείται νά δανείση κατα- 
ναγκαστικώς εις τό Κράτος τά άναγκαιοϋντα αύτφ ποσά, διότι άναν- 
τιρρήτως ή αναγκαστική κυκλοφορία ούδέν άλλο εινε ή δάνειον κατα- 
ναγκαστικόν, έν ω δανειζόμενον εινε τό Κράτος, δανειστής δέ, μή εχων 
ούδέ συνείδησιν τής πράξεώς του, τό κοινόν. Τοιούτων λοιπών ούσών 
τών συνθηκών, ύφ’ άς ένεργεϊται ή άναγκαστική κυκλοφορία εινε προ
φανές δτι, μή ύπαρχούσης ύλικής έγγυήσεως, ώς έκ τής αναστολής 
τής έξαργυρώσεως τών γραμματίων, απομένει μόνον ή ηθική έγγύησις, 
ήτις άποκλειστεκήν βάσιν εχει τήν πίστιν τοϋ κοινού πρός τε τό έκδί- 
δον τό χαρτονόμισμα πιστωτικόν ϊδρυμα καί πρός τό Κράτος έν γένει.

’Απέναντι τούτων ύπάρχει άρτιος δ βαθμός τής έμπιστοσύνης τοϋ 
κοινού πρός τάς έκδιδούσας τά άναγκαστικώς κυκλοφοροϋντα γραμ
μάτια ’Εθνικήν Τράπεζαν, Ίονικήν, καί ΉπειρΟθεσσαλίας και πρός τό 
Κράτος καθόλου ; Δυστυχώς οί αριθμοί άπαντώσιν έπαρκώς. Ή ύπο- 
τίμησις τοϋ γραμματίου, άποβαλόντος -70 ή καί 80 °/0 έκ τής ονομα
στικής αύτοϋ αξίας, έξίχθη μέχρι σημείου έπιφόβου. ’Αλλά τίνες οί 
λόγοι οί παράγοντες τήν δυσπιστίαν ; Εινε αύτη καθ’ δλοκληρίαν δε- 
δικαιολογημένη ; Θά ίδωμεν έν τοϊς έξης. Έν Γαλλία καθ’δλην τήν 
επταετή διάρκειαν τής μετά τόν πόλεμον τοϋ 1870 έγκατασταθείσης 
άναγκαστικής, έκτος παροδικής καί δλώς άσημάντου έξαιρέσεως, ή αξία 
τών κυκλοφορούντων γραμματίων τής Εθνικής Τραπέζής διετηρήθη είς 
το άρτιον. Εν τή εξηγήσει τοϋ μοναδικού τούτου καθ’ δλον τόν κό
σμον, δπου έγκατεστάθη ή άναγκαστική, φαινομένου πρυτανεύει δ λό
γος τής απολύτου έμπιστοσύνης τού κοινού πρός τήν Εθνικήν Τράπε
ζαν τής Γαλλίας, διά τε τό άξιόχρεον αύτής καί τήν σώφρονα καί έπι- 
μεμελημένην διοίκησεν, ήτις ανέκαθεν διακρίνει τό μέγα έκεϊνο πιστω
τικόν ϊδρυμα καί πρός τήν άπόφασιν τού Κράτους ν’ άπαλλάξη, δ,τι 
ταχυτερον, τήν κοινωνίαν τής μάστιγος τής άναγκαστικής, λαβόντος 
ευθύς απο τής πρώτης στιγμής τής έγκαταστάσεως αύτής πραγματικά ί 
προς ταχεϊαν άρσιν μέτρα, διά τής μετά τής Τραπέζής συμφωνίας, ν’ά»



/
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φράν τών ύπ’ αύτής είκονιζομένων άριθμών άποδοχήν. Τάς γίνϊκάς 
ταύτας, κατ’ ανάγκην προτάξάντες άρχάς, ελθωμεν ήδη έπί τά συγ
κεκριμένα, τά είς ήμάς άφορώντα.

Ή καθ’ ήμάς στατιστική τοϋ εμπορίου δείκνυσιν δτι, κατά τά εξ 
έτη άπό τοϋ 1887, δτε ήρξατο αΰτη κανονικώς λειτουργούσα, μέχρι 
τοϋ 1892 ή μέν εισαγωγή άνήλθεν εις πραγματικάς (χρυσάς) δραχμάς 
125,667,260, ή δ’ εξαγωγή εις πραγματικάς (χρυσάς) δραχμάς 98, 
604,481 κατά μέσον δρον έτησίως, δτι επομένως έχομεν ύπέρβασιν 
τής ήμετέρας εισαγωγής έπί τήν εξαγωγήν έκ δρ. 27,062,779/ Έν 
άλλαις λέξεσιν δτι καταβάλλομεν είς τό έξωτερικόν έτησίως ποσόν ’ίσον 
πρός τήν άνωτέρω ύπέρβασιν έπί πλέον τών δσων έκεινο αποδίδει ήμϊν διά 

Κ τά ήμέτερα προϊόντα. Άλλ’ άληθώς καταβάλλομεν πλείόνα δσων λαμ- 
βάνομεν ; ούχί βεβαίως. Λοιπόν ψεύδεται ή στατιστική ; ούχί βεβαίως'.

Τά Ελληνικά πλοία τά έκ τοϋ έξωτερικοϋ είς τούς ελληνικούς λι
μένας μεταφέροντα έμπορεύματα, τά Ελληνικά πλοϊα τά έν τφ έξω- 
τερικφ διαρκώς, ώς έν τφ Δουνάβει καί τή Άζοφική, ή προσκαίρως 
πλέοντα, αΐ πρόσοδοι των έν τφ έξωτερικώ κειμένων άκινήτων κτη
μάτων είς Έλληνας ή ξένους έν Έλλάδι έγκατεστημένους άνηκόντων, 
τά τοκοχρεωλύσια τών ύπό τών έν Έλλάδι εγκατεστημένων Έλλήνών 
ή ξένων κατεχομένων διεθνών άξιών, οί τόκοι τών έν Ευρώπη άποτα- 

; μιευμάτων Ελλήνων ή ξένων έν Έλλάδι διαμενόντων, τά διαρκή 
έμβάσματα είς τάς οικογένειας αύτών τών εν πάση τής γής γωνίφ 
παρεπιδημούντων έπί σκοπφ έργασίας ’Ελλήνων, τό χρήμα τό όποιον
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, ^οδίδη αυτή έτησίως 200 έκάτομμύρια φράγκα μέχρι τελείας τοϋ
: έπ’ αναγκαστική δανείου άποσβέσεως.

; Έν Γαλλίφ,λοιπόν τό γραμμάτων ούδεμίαν σχεδόν ή έλαχίστην, 
... καί πρός στιγμήν μόνον, ύπέστη ύποτίμησιν, διότι έπέδρασαν* λόγοι 

δλως αντίθετοι τών.παρ’ ήμϊν. Έκεϊ μέν άπόλυτος τοϋ κοινοϋ έμπι- 
στοσύνη πρός τήν Τράπεζαν καί τό Κράτος, ένταϋθα δέ δυσπιστία 
ακράτητος. Δυνάμεθκ λοιπόν ασφαλώς νά δεχθώμεν δτι καί δ δεύτε
ρος λόγος τής ύποτιμήσεως τρϋ ήμετέρου γραμματίου ύφίσταται.

Έμπορεκον οβοζύγεον.

Πρεσβεύουσί τινες καί έρρωμένως ύποστηρίζουσιν δτι, ϊνα χώρα τις 
διατελή έν ένεργητική δοσοληψίας μετά τοϋ έξωτερικοϋ καταστάσει, | 
πρέπει νά καταβάλη όλιγώτερα δσων λαμβάνη, δτι επομένως πρέπει Κ 
νά έξάγη περισσότερα ή δσον εισάγει καί, δτι έν τούτφ καί μόνφ υπάρ-1 
χεε τό λεγόμενον επωφελές εμπορικόν ίσΌζνγχον. Έκ τής άρχής 
δέ ταύτης δρμώμενοι, παρερχόμενοι δέ δλω,ς τούς άλλους έκείνους παρά- 

. γοντας, ους πρέπει νά λαμβάνωσιν ύπ’ οψιν, προς άσφαλή έπιμέτρηση 
τής δοσοληπτικής καταστάσεως χώρας τινός, λαμβάνουσιν άνά χεϊρας 
τήν στατιστικήν τοϋ έξωτερικοϋ έμπορίου καί έπί τών έξαγομένων αύ
τής καί μόνον στηριζόμενοι, βάλλουσι κραυγήν οδύνης εύρίσκοντες, δτι 

. ή άξια τής εισαγωγής εινε ,ύπερτέρα τής τής έξαγωγής καί κόπτονται, 
διότι, κατ’ αύτούς ή χώρα άποκάμνει, βαίνουσα είς έξάντλησιν. Καί 
άληθώς, έάν οΰτώς ειχον τά πράγματα, οί ύπέρ τοϋ έμπορικοϋ ισοζυ
γίου σκιαμαχοϋντες, ήθελον έχει δίκαιον άναμφισβήτητον, ή δέ θεω-J καταλειπουσιν οι περιηγούμενοι την Ελλάδα ξένοι (Tourists) οίτινες, 

 

ρία αύτών ήθελεν άποδείχθή αλάνθαστος, διότι είνε άναντίρρητον δτι| 
δ καταβάλλων 90 καί λαμβάνων 100 άποταμιεύει 10, ένφ δ κατα
βάλλων 100 καί λαμβάνων 90 άφμιρεϊ 10 άπό τών ιδίων πόρων.

< Άλλ’ εύτυχώς άλλως εχουσι τά πράγματα. Τό έξωτερικόν ή τό μετά 
τών ξένων έπικρατειών έμπορων χώρας τινός είνε άναντιρρήτως δ σπου-β 
δαιότατος τής εξωτερικής αύτής δοσοληψίας παράγων, δέν είνε δμως® 
καί δ μόνος.' Ύπάρχόυσι καί άλλοι παράγοντες μάλλον ή ήττον σπου
δαίοι, άναλόγως τοϋ πλούτου τής χώρας, οί’τινες κανονίζουσι πρός τήν 
έμπορικήν, τήν έν γένεί δοσοληψίαν τής χώρας. Καί τούς παράγοντα; 
τούτους, κατά τήν έπιμέτρησιν τής καταστάσεως τής . διεθνούς δοσο
ληψίας-χώρας τινός, δέν δυνάμεθα νά παρέλθωμεν, διότι άλλως τά® 
συμ.περάσματα ήμών άπολήγουσιν είς πλάνην. Έκτος τούτων καί αυ-|

1 · τήν τήν, έμπορικήν στατιστικήν όφείλομεν σπουδαιότερον νά μελετώμεν, 
έξερευνώντες τά κατά τήν σύστασιν αύτής καί μή άρκώμεθα είς έλα-

ίχάρις είς τάς άπειρους ευκολίας τών ’Αγγλικών πρακτορείων καί τών 
θαυμάσιων οδηγών τοϋ Baedeker, άθροώτεροι άπό τίνος έπιίκέπτονται 
τήν Ελλάδα, είσίν. οί παράγοντες δμοϋ μετ’ άλλων άγνώστων ίσως, 
οί'τινες πρός τόν τής έξαγωγής τών προϊόντων ήμών, άποτελοϋσι 
τήν πίστωσιν τής μετά τοϋ έξωτερικοϋ γενικής ήμών δοσοληψίας. 
Εις τί άκριβώς άνέρχονται έτησίως τά ποσά, τά έκ τών παρά- ■ 
γόντων τούτων ή τών κοινώς καλουμένων αφανών πόρων, είς τήν 
Ελλάδα είσαγόμενα, δέν είναι εΰκολον, ίσως δ’είναι καί αδύνατον νά 
έξακριβωθή. Ύπελογίσθησαν ταϋτα προ μικρού έν τινι σπουδαίφ δια
τριβή, ής τότε άπεκροδσαμεν τά συμπεράσματα, είς 16 περίπου εκα
τομμύρια, άλλ’ήμεϊς φρονοϋμεν, έχοντες ύπ’ δψιν περιστατικά τινα, 
δτι τό ποσόν τοϋ χρήματος, τό έκ τών άφανών τούτων πόρων είσαγό- 
μενον έτησίως είς τήν Ελλάδα, είναι κατά τό τρίτον τούλάχιστον 
ύπέρτερον τοϋ ύπό τής διατριβής προσυπολογιζομένου, &ν μή είναι ίσως

>
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καί διπλάσιον. Άφ’ ετέρου το λαθρεμπόριον, άξίας πολλής προσοχής 
διαστάσεις προσλαμβάνον έν χώρα μεγάλως, ώς έκ τής φυσικής αύτής 
κατασκευής, ύποβοηθούση αύτό, οΐ καταβαλλόμενοι τόκοι ύπό τών ήμε- 
τέρων πιστωτικών καταστημάτων και άλλων έν Έλλάδι επιχειρήσεων 
διά τήν ύπηρεσίαν τών προς,το έξωτερικόν χρεών αύτών, τά κέρδη 
καί οι τόκοι τών παρ’ ήμϊν εγκατεστημένων ξένων ιδρυμάτων, αί 
πρόσοδοι τών έν Έλλάδι άκινήτων κτημάτων τών άνηκόντων ε’ις κυ
ρίους έκτος τής ’Ελλάδος έγκατεστημένους κτλ., ιδού έτεροι παράγον
τες ή άφανεϊς πόροι, οϊτινες άντιθέτως πρέπει επίσης νά προσυπολογι- 
σθώσιν έν τή χρεώσει τής γενικής ημών μετά τοϋ εξωτερικού δοσολη
ψίας. Έν τή αύτή έκείνη διατριβή ής έμνήσθημεν, οί άφανεϊς ούτοι 
παράγοντες υπολογίζονται ώς άνερχόμενοι είς 14 εκατομμύρια έτησίως. 
Τό ποσόν τούτο φαίνεται εις ημάς έξωγκωμένον, άλλ’ έν ελλείψει άλ
λων άσφαλεστέρων δεδομένων, άποδεχόμεΟα αύτό ώς έχει- διότι έπι- 
θυμοϋμεν έν τφλογισμφ, είς δν προαγόμεθα, νά στηριχθώμεν έπί έδά
φους όσον ενεστιν έδραιοτέρου καί άνεπιδέκτου σπουδαίας άντιρρήσεως. 
Κατά ταύτα λοιπόν, ού μόνον οί άφανεϊς τής γενικής ημών δοσολη
ψίας παράγοντες κλείουσιν έν άρτίω ίσοζυγίφ, άλλά καί μέ κατάλοιπον 
εις πίστωσιν αύτής εξ 6 τούλάχιστον έτησίως εκατομμυρίων. Δέν κατα- 
βάλλομεν έπομένως είς τό εξωτερικόν ά<ρανως πλείονα, δσων έκεϊνο διά 
τής αύτής δδού άποδίδει ήμϊν, άλλ’έλάσσονα. 'Υπολείπεται ήδη νά 
έξετάσωμεν τά κατά τόν έτερον παράγοντα τής δοσοληψίας ημών, 
τόν έμφανή καί δή κυριώτατον, τόν τού εξωτερικού ήμών έμπορίου, 
μεθ’ ο, ϊνά καταστώμεν καταληπτότεροι, θέλομεν καταστρώσει και 
γενικόν λογαριασμόν τής μετά τού έξωτερικού δοσοληψίας ήμών.

Κάτά τήν στατιστικήν, καταβάλλομεν εις τό έξωτερικόν κατά μέ
σον δρον έτησίως δρ. 27,062,779 πλέον δσων παρ’ έκείνου λαμβάνο- 
μεν, διότι κατά τοσούτον ή εισαγωγή ήμών ύπερβάλλει τήν έξαγωγήν, 
άλλ’ ένώ, ώς θ’ άποδείξωμεν ευθύς, ή στατιστική δέν ψεύδεται, εινε 
άπολύτως ψευδές δτι καταβάλλομεν πραχματιπώς πλέον δσων λαμβά- 
νομεν καί δή μέχρι τής άνωτέρω διαφοράς. Τούναντίον λαμβάνομεν 
πλείονα δσων δίδομεν.

Ή στατιστική, έφ’ δσον καλείται νά έγγράψη καί συνάθροιση έν 
ταϊς στήλαις τών πινάκων αύτής τούς άριθμούς τούς προκύπτοντας 
έκ τής οίασδήποτε δράσεως, περί ής άσχολεϊται, είναι τέχνη κοινοτάτη, 
έφ* δσον δμως καλείται νά προπαρασκευάση καί άταγαώση τούς έγγρα- 
πτέους έν, τοϊς πίναξιν άριθμούς, ήτοι νά διατυπώση καί συγκεντρώση 
τά στοιχεία καί εκκαθάριση καί κατατάξη τά1 εντεύθεν άποτελέσματα,
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είτα δέ συναγάγη τά ύπ’ αύτών ένδεικνυόμενα πορίσματα, είναι, έπι- 
στήμη καί ούχί έκ τών εύκολων. Διά τούτο, ούχί πάντες δΰνανται 
ν’ άκαγτώσωσί την στατιστικήν, οί άναγινώσκοντες δ* αύτήν έπιπο- 
λαίως, άνευ τών εφοδίων τών άπαιτουμένων γνώσεων, περιέρχονται έξ 
άνάγκης είς πλάνην. Ούτως, άναγινώσκοντες οί/τοιούτοιτήν στατιστι
κήν τού έξωτερικού ήμών έμπορίου καί εύρίσκοντες τήν εισαγωγήν ύπερ- 
βάλλουσαν τήν έξαγωγήν πείθονται δτι καταβάλλομεν σταθερώς πλείω 
δσων μάς δίδονται, δτι έπομένως άδυνατούμεν νά έπάρκέσωμεν ε’ις 
τάς ύποχρεώσεις ήμών (άμαρτάνοντες καί έν τούτφ δτι συγχύζουσι 
τήν έθνικήν οικονομίαν πρός τήν δημοσιονομίαν) καί φωνασκούσιν δτι, 
έξαντλούμεθα μέχρι λιποψυχίας. Άγνοούσιν ούτοι δτι οί άριθμοί τής 
στατιστικής έν τή έξαγωγή, έν δλαις ταϊς χώραις τού κόσμου καί έν 
αύταίς έτι έν αίς ή στατιστική ύπηρεσία είναι τά μάλιστα τελειοποιη
μένη, δέν έχονται τής άκριβείας ής έχοντα; έν τή εισαγωγή. Έν τή 
εισαγωγή, έκτος εύαρίθμων άπαλλαγών, πάντα τά ξένα έμπορεύματα 
ύποβάλλονται είς τελώνισιν, έπειδή δέ τούτο είναι γνωστόν εις τήν 
ύπηρεσίαν κατά τε τήν μονάδα καί τό σύνολον δι’έκάστην κλάσιν έμ- 
πορευμάτων, έχομεν άσφαλέστατον τών ύποβαλλομένων στοιχείων έλεγ
χον διά τής προσμετρήσεως τών ποσών τών έμπο ρευμάτων πρός τό όφει- 
λόμενον τέλος, διότι ώρισμένον τι ποσόν τελών ύποτίθησιν άνάλογον 
έμπορεύματος εισαγωγήν, ήν δέν δΰνανται αί· τελωνιακαί άρχαί ούτε 
δλως νά παρασιωπήσωσιν έν τοϊς στοιχείοις, ούδέ κατ’ έλάχιστον νά 
μειώσωσιν.Έν τή έξαγωγή δμως δ έλεγχος ούτος έλλείπει κατά πλεϊ- 
στον,διότι πολλά τών ήμετέρων προϊόντων καί δή τινα έκ τών σπουδαίων 
άφίενται άσύδοτα, άκριβώς δέ ένεκα τής άσυδοσίας ταύτης, ήτις άπαλ- 
λάσσει βαρυτέρων εύθυνών τόν έξαγωγέα, ούχί εύκαταφρόνητος γίγνε- 
ται έξαγωγή άνευ- άδειας τών τελωνιακών άρχών, α'ΐτινες δέν δύναν
ται οΰτω φυσικώς νά φέρωσιν αύτήν έν τοϊς στοιχείοις καί κατά συνέ
πειαν ούδ’ έν τή στατιστική έμφαίνεται αΰτη. Άφίεται λοιπον' 
κατ’άνάγκην ή ύπηρεσία είς τήν εύσυνειδησίαν τών έξαγωγέων καί 
τήν άγαθήν θέλησιν τών αρμοδίων ύπαλλήλων. ·

! Μή δέ τις εϊπη δτι ή άτέλεια αυτή τής στατιστικής έν τή έξαγωγή 
είναι κτήμα άποκλειστικόν τής ήμετέρας ύπηρεσίας· ή αύτή παρατηρεϊ- 
ται άτέλεια απανταχού ένθα τά έξαγόμενα προϊόντα άφίενται άσύδοτα, 
Έν Ίταλίρι, έπί έπερωτήσει τού κόμητος de Cambray, προέδρου τής 
έπί τής άναθεωρήσεως τού Τελωνιακού Δασμολογίου Επιτροπής, έγέ- 
νοντο έμβριθεϊς έπί τού θέματος έρευναι, ών τά πορίσματα συνωψίσθη- 
σαν έν τοϊς έξής· «Έάν αί άνακρίβειαι τών άφορώντων είς τό ποιόν 

Λ
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«και τδ ποσόν τών διερχομένων διά της μεθορίου γραμμής έμπορευμά- 
»των δεδομένων, δύνανται νά έξελεγχθώσιν, δταν πρόκειται περί ειδών 
«ύποκειμένων είς τέλος, δέν εινε δυνατόν νά έξελεγχθώσιν αύται, δταν 
«πρόκειται περί ειδών ατελών..., έπειδή δέ οΐ λόγοι οϊτινες άποφέ- 
«ρουσι τάς άνακριβείας, είσί κοινοί πρός τάς στατιστικός δλων τών 
«Κρατών, ούδέν προσγίνεται άδικον είς την ’Ιταλικήν στατιστι- 
«κήν, έάν δεχθώμεν δτι αΰτη δέν είνε άπηλλαγμένη άνακριβειών». 
(Bolettino di Legislazione e Statistica Doganale e Commer- 
ciale Anno VIII Novembre—Decembre 1891. p. 1163).

Άγνόοϋσινέπίσης οΐ έπιπολαίως την στατιστικήν άναγινώσκοντες 
δτι, πρός τήν άνωτέρω έν τή στατιστική τής εξαγωγής άτέλειαν, δέον 
νά λάβωσιν ύπ’ δψιν καί άλλην έτι σημαντικώτέραν, ήτις κατ’ άνάγ- 
κην ώς έκ τής φύσεως αύτής τών πραγμάτων, χαρακτηρίζει τήν στα
τιστικήν έν τή έξαγωγή. Έν τή εισαγωγή ή άξια τών έμπορευμάτων 
κανονίζεται, άφοϋ προς τήν άρχικήν τοϋ εμπορεύματος άξίαν (prix de 
revient) προστεθώσι καί τά άκολουθοϋντα έ'ξοδα, δηλαδή δ ναϋλος, 
ή άσφάλεια, ή προμήθεια, ή μεσιτεία, τά μεταγωγικά, τά κέρδη, 
κτλ. ήτοι πάντα τά έ'ξοδα τά έπιβαρύ.νοντα τδ εμπόρευμα μέχρι τής 
έμφανίσεως αύτοϋ προ τοϋ τελωνείου, διότι τά έ'ξοδα ταϋτα, οντα γνω
στά έκ τών προτέρων, δύνανται νά προσυπολογισθώσιν ένφ έν τή έξα
γωγή ή άξια τών προϊόντων κανονίζεται καθ’ήν εχει τοϋτο άγοραίαν 
τιμήν, χωρίς δηλαδή νά προστίθενται εις αύτήν τά λοιπά άκολου
θοϋντα τδ έμπόρευμα έξοδα, διότι ταϋτα είσιν άγνωστα. Ό Block, 
(Les progres de la Science ficonomique Tom. II. p. 11), τήν 
έντεϋθεν τών άξιών τής εξαγωγής προς τά τής*εισαγωγής διαφοράν, 
υπολογίζει ώς άνερχομένην είς 40 */ καί φέρει ποακτικώτατον παρά
δειγμα- πραγματεία τις, λέγει, καθ’ ήν στιγμήν εξάγεται έκ τής Γαλ
λίας, σημειοϋται έν τή στατιστική τής εξαγωγής ώς έ'χουσα άξίαν φρ. 
1,000,000, προωρισμένη δέ διά τήν Βρασιλίαν, θέλει πωληθή έκεϊ 
φρ. 1,200,000, άντί τών οποίων άγοράζεται καφές, δστις μεταφερό- 
μενος είς Γαλλίαν θέλει σημειωθή είς τήν στατιστικήν τής Εισαγωγής 
ώς εχων άξίαν φρ. 1,400,000. Κατά τ’ άνωτέρω λοιπόν αί έν 
τή στατιστική τής έξαγωγής σημειούμέναι άξίαι ύπολείπονται τών 
πραγματικών, τδ μέν ένεκα τής, έκ τής ασυδοσίας πολλών προϊόντων 
προκυπτούσης άνακριβείας, τδ δέ ένεκα τής παρομαρτοΰσης κατ’άνάγ- 
κην είς τάς άξίας τής έξαγωγής διαφοράς πρός τάς άξίας τής εισα
γωγής. Δέν δύνανται επομένως αί τής έξαγωγής ατελείς ' άξίαι, έφ’ δ 
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σον δένσυμπληροϋνται, νά προσμετρηθώσι πρός τάς άρτιας τής ει
σαγωγής άξίας.

Καί ώς πρός μέν τήν έκ τής ασυδοσίας προκύπτουσαν άτέλειαν έν 
τή έξαγωγή, δέν εινε εΰκολον νά δρισθή τδ σημεϊον, μέχρι τοϋ οποίου 
δύναται νά έξιχθή ή συμπλήρωσις- δυνατόν ή άνακρίβεια. νά έξικνή- 
ται μέχρι 5 ή 15 °/0, δυνατόν νά έξικνήται μέχρις δρου κατωτέρου. 
'Ημείς φρονοϋμεν, έξ δσων ένηργήσαμεν δυνατών έρευνών δέν ύπερ- 
βάλλομεν ύπολογίζοντες τήν ανακρίβειαν, ούτε έλάσσονα, ούτε μεί- 
ζονα τών 10 °/0. Ώς πρός δέ τήν έτέραν άνακρίβειαν, τήν έκ τής δια
φοράς τών άξιών προκύπτουσαν, δ ύπολογισμός, (έννοεϊταΐ'πάντοτε ώς 
καί έν τή άλλη περιπτώσει προσεγγιστικώς, διότι μαθηματική άκρίβεια 
δέν χωρεϊ), καθίσταται εύχερέστερος, διότι έάν δ Block ύπολογίζη τήν 
διαφοράν είς 40 °/0 άνερχομένην διά τάς γαλλικάς πραγματείας, 
ήμεϊς δέν θά θεωρηθώμεν ύπερβολικοί δεχόμενοι διά τάς ήμετέρας 
πραγματείας, τάς κατά πολύ τών Γαλλικών ύποδεεστέρας καί κατά 
πλεϊστον φυσικής παραγωγής, τό ήμισυ ήτοι 20 °/0. Οΰτω λοιπόν ή 
ύπό τής στατιστικής δηλουμένη διαφορά, καθ’ύπέρβασιν τής εισαγωγής 
έπί τήν εξαγωγήν, μέτρια'άλλως καί άνάλογος πρός τάς δυνάμεις τοϋ 
τόπου, ύπερκαλδπτεται διά τής συμπληρώσεως τών άριθμών τής στατι
στικής, καθ’ οϋς δρους ύποδεικνύομεν άνωτέρω, αύτά τά πράγματα 
άκολουθοϋντες. Έάν επομένως είς τόν ύπό τής στατιστικής ένδεικνυόμε- 
νον μέσον έτήσιον δρον τής έξαγωγής ήμών έκ-δρ. 98,604,481 προσθέ- 
σωμεν 10 °/0 λόγφ τής άτελείας αύτής και 20 °/0 λόγω τής διαφοράς 
τών άξιών, έ'χομεν έτήσιον δρον έξαγωγής έκ δρ. 127,185,825 άπέ- 
ναντι μεσαίας έτησίας εισαγωγής δρ. 125,667,260. "Έχομεν λοιπόν 
πλήρες ι’σοζύγιον καί έν τφ τρίτφ παράγοντι τής γενικής ήμών δοσο
ληψίας μετά τοϋ έξώτερικοϋ- ύπερβάλλομεν μάλιστα κατά έν καί ήμισυ 
περίπου έκατομμύριον, έν άλλαις,λέξεσιν άποδίδεταί ήμϊν έτησίως ύπο 
τών ξένων τό ποσόν τοϋτο πλέον, δσων καταβάλλομεν ήμεϊς αύτοϊς 
έν ταΐς μετ’ αύτών έμπορικαϊς ήμών άντάλλαγαϊς. Έάν δέ ήδη πρός 
τήν διαφοράν ταύτην1, τήν έκ τών εμπορικών ήμών ανταλλαγών προ
κύπτουσαν είς πίστωσιν ήμών, προ,σθέσωμεν καί τήν έκ τών τάφανών 
πόρων έκπηγάζουσαν, κατά μέν τήν διατριβήν είς δρ. 3,000,000 άνερ
χομένην, καθ’ ήμάς δέ, καί έχομεν ’ισχυρούς οΰτως ύπολογίζοντες λό
γους, σχεδόν τριπλασίαν, εχομεν έν δλφ διαφοράν είς πίστωσιν ήμών 
συμποσουμένην προσεγγιστικώς είς 10 περίπου εκατομμύρια δραχμάς 
πραγματικάς κατ’ έτος, καί επομένως δ δοσοληπτικός ήμών μετά τοϋ 
έξώτερικοϋ λογαριασμός (Balance de paiements), δέκ τε τών άφα-
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νών και καταδήλων παραγόντων γεννώμενος, κλείει εις πίστωσιν ήμών 
διά ποσοϋ άξιου λόγου. ’Ιδού δέ σαφέστερου οί άνωτέρω λογισμοί δια- 
τϋπούριενοι.

Κατά τήν στατιστικήν μέσος ετήσιος δρος εισα
γωγής. ......................   Δρ. 125,667,260

Άφανεϊς πόροι............... .. .. ........................ » 14,000,000

τό δλον τής χρεώσεως τής μετά τοϋ εξωτερι
κού δοσοληψίας ήμών.......................   Δρ. 139,667,260

ΖΖίστωσις.

Κατά τήν στατιστικήν μέσος ετήσιος βρος εξα
γωγής.....................    Δρ. 98,604,481

Πλέον 10°/ολόγφ άτελείας τής στατιστικής
τής εξαγωγής καί 20 °/0 λόγφ διαφοράς άξιών. . » 29,581,344

Δρ. 128,185,825
Άφανεϊς πόροι..................   » 22,000,000

Το δλον τής πιστώσεως τής μετά τοϋ εξωτε
ρικού δοσολοψίας ήμών.........................       Δρ. 150,185,825

Μεϊον ή χρέωσις................................................ ». 139,667,260

Κατάλοιπον εις πίστωσιν τής δοσοληψίας ήμών. Δρ. 10,518,565
Άλλοίμονον, άν άλλως ειχον τά πράγματα, άν οί κραυγήν θριάμβου 

υπέρ τής πεπλανημενης θεωρίας τοϋ Εμπορικού ’Ισοζυγίου βάλλοντες 
εδικαιούντο ύπο τών πραγμάτων ! Ήθέλομεν τφ δντι έξαντληθή μέ
χρι λιποψυχίας. Ημείς αληθώς λυπουμεθα οτι ή διαφορά τής Εισαγω
γής πρός τήν ’Εξαγωγήν, ή ύπο τής στατιστικής εΐκονιζομένη, δέν 
εινε κατα πολύ υπέρτερα. Ακριβώς, διότι εινε μικρά καί σχετική 
προς τας δυνάμεις ημών, αποδεικνυεται δτι, πόρρω άπέχομεν τής οι
κονομικής ευρωστιας άλλων εθνών. Εχομεν ΰπ’ οψιν τάς τελευταίας 
στατιστικας ολου τοϋ κοσμου, ιδού δέ δποϊα ύπήρξαν τά αποτελέ
σματα τοϋ Εμπορίου τοϋ 1891 έν ταϊς κυριωτέραις χώραις. Ή Εισα
γωγή ύπερτερεϊ τήν Έξαγωγήν έν Αγγλία λίρας 196,831,954, έν 
Γαλλίφ φρ 1,198,000,000, έν Γερμανίφ Μάρκας 1,063,649,000, 
εν Ιταλίιγ φράγκα 249,784,428, έν Βελγίφ φράγκα 280,000,000 
εν Δανι$ Kroners 100,800,000, έν Κάτω Χώραις guilders 
215,585,000, έν Σουηδία Kroners-|72,685,876, έν Έλβετίφ φρ.
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278,389,735, έν Ρουμανία Lei 161,134,000, έν Ίσπανίφ Pesetas 
46,472,460, έν Βουλγαρία Lews 10.293,075, έν Πορτογαλλίφ Mil- 
reis 18,152,000 καί μόνον , έν Αύστρίφ, Ρωσσίφ, Τουρκίιγ, Αΐγύπτφ 
καί Σερβίφ, έκτάκτως τό 1891 καί ένεκα έπιτοπίων περιστάσεων, ή 
’Εξαγωγή ύπερτερεϊ τήν Εισαγωγήν.

Έάν λοιπόν ή ύπέρβασις τής Εισαγωγής έπί τήν Έξαγωγήν, ή ύπό 
τής στατιστικής δηλουμένη, ήτο1 πραγματική· έάν δέν έκαλύπτ.ετο 
αΰτη, ένθεν μέν ένεκα λόγων τεχνικών, τών έν τοϊς άνωτέρω άναπτυ- 
χθέντων, ένθεν δέ ύπό τών άφανών πόρων, οϊτινες κατά τόν Beau
lieu, εινε τοσούτω μάλλον σπουδαίοι δσω πλουσιωτέρα καί μάλλον ■ 
προηγμένη έν τφ πολιτισμφ εινε ή χώρα, άναντιρρήτως ολόκληρος δ 
κόσμος ήθελεν εύρίσκεσθαι είς. κατάστασιν τελείας έξαντλήσεως, αύταί 
δέ αί πλουσιώτεραι τών χωρών ή Αγγλία καί ή Γαλλία, ήθελον ε’- 
σθαι πτώματα οίκονομικώς, διότι άπό τών μέσων τοϋ παρόντος αΐώνος, 
δτε άπεβλήθησαν αί πεπλανημέναι περί Εμπορικού ’Ισοζυγίου δοξασίαι, 
παρετηρήθη δέ ή τής Εισαγωγής ύπέρβασις, ή μέν Αγγλία φαίνεται 
καταβαλοϋσα πλέον δσων έλαβεν έπέκεινα τών 100 δισεκατομμυ
ρίων, ή δέ Γαλλία μόνον κατά τήν τελευταίαν εΐκοσιπενταετίαν έπέ- 
κεινα τών 200 δισεκατομμυρίων φράγκων ! Ή στατιστική λοιπόν δέν 
ψεύδεται, εινε μόνον έν τισιν άτελής, διότι ούδέν έργον ανθρώπινον 
εινε τέλειον, ούδέ καταβάλλομεν πραγ·ματικώς πλείονα δσων λαμ- 
βάνομεν.

Άπεδείξαμεν δΓ επιχειρημάτων, μή δεκτικών σπουδαίας άντιρρή- 
σεως, καί δι’ άριθμών οϊτινες, έάν δέν έχωσί τήν έπιθϋμητήν μα
θηματικήν άκρίβειαν, διότι ώς ειπομεν, αυτή εινε αδύνατος έν τοιαύταις 
ζητήσεσιν, εινε άναντίρρητον δτι προσεγγίζουσιν εις τήν αλήθειαν, καθό
σον συμφωνοϋσι πρός τά πράγματα· άπεδείξαμεν, λέγομεν δτι, ού μό
νον ύπάρχει παρ ’ ήμϊν πλήρες τό Ισοζύγιον έν τή γενική μετά τοϋ έξω- 
τερικοϋ δοσοληψία ήμών, άλλ’δτι καί άξιον λόγου καταλείπεται εις 
πίστωσιν αύτής έτησίως ύπόλοιπον. Έάν μεθ’ δλα ταύτα., παρά 
τά πράγματα καί τήν λογικήν, άμφισβητηθώσι τά συμπεράσματα 
ήμών καί άντιταχθή ήμϊν δτι ούχί διά καταλοίπου εις, πίστωσιν 
κλείει δ τής δοσοληψίας ήμών ισολογισμός, άλλά. διά καταλοί
που είς χρέωσιν, ήμεϊς απλώς θά έρωτήσωμεν, πώς οί Εύρωπαϊοι 
δέν κατέσχον μέχρι τής στιγμής ταύτης καί αύτά τά άτομα ήμών, 
θά έρωτήσωμεν. πόθεν και πώς τά αποταμιεύματα τών Ελλή
νων τά κατ’ έτος αΰξάνοντα, πάσι δ’ορατά, διότι έξαν.τικειμενοϋνται 
έν παρακαταθήκαις ενίοτε καί άτόκοις παρά ταϊς Τραπέζαις έν Έλ-
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καί έν τφ έξωτερικφ, έν οίκοδομαΐς, έν παντοίαις άγοραϊς και 
έπιχειρήσεσιν, έν τοϊς τρόποις καθόλου τοϋ ζην, δσημέραι άπολαυστι- 
κωτέρου καθιστάμενου.

"Ο,τι μόνον δυνάμεθα νά δεχθώμεν, έάν περί τούτου μάς άνασκευά- 
σωσιν, εινε δτι τό έκ 10 περίπου εκατομμυρίων κατάλοιπον τό όποιον 
κατά τόν ύπολογισμόν ήμών απομένει έτησίως είς πίστωσιν ήμών, εινε. 
έ'λασσον. Τήν άντίρρησιν ταύτην, έν ελλείψει ασφαλών περί τοϋ έναν- 
τίου άποδείξεων καί διότι, ώς είπομεν, έν τοοιαύταις ζητήσεσι δέν 
χωρεϊ μαθηματική ακρίβεια, δεχόμεθα, άλλα δεχόμεθα μέχρι σημείου 

'λογικού, μέχρι σημείου μή ύπό τών πραγμάτων ανατρεπομένου. Κατά 
τ’ άνωτέρω δυνάμεθα λοιπόν νά συμπεράνωμεν δτι δ τρίτος λόγος τής 
ύποτιμήσεως τοϋ γραμματίου, τό δυσμενές δηλαδή καλούμενον έμπο- 
ρικόν ισοζύγιον, δέν ύφ'ίσταται παρ’ ήμϊν.

Έπεμείναμεν διά μακρών άναπτύξαντες τούς λόγους, οί'τινες φέρον
ται πρός έξήγησιν τοϋ φαινομένου τής έν ώρςο άναγκαστικής κυκλο
φορίας ύποτιμήσεως τής ονομαστικής άξιας τοϋ τραπεζικού γραμμα
τίου, διότι είναι γεγονός άναμφισβήτητον, δτι ή κυριωτάτη τής στενο
χώριας τοϋ Κράτους, ή μοχωτάτ?? δέ καί αποκλειστική τής οικονομι
κής δυσπραγίας τής κοινωνίας αιτία είναι, ή τοϋ τραπεζικού γραμμα- 

, τίου ύποτίμησις. Έάν άσφαλώς διαγνωσθώσιν οί λόγοι, οί'τινες συνεπά
γονται τήν νόσον, ευχερής καθίσταται ή θεραπεία. Άπεδείξαμεν δτι 
οί δύο πρώτοι λόγοι, ό τής ύπερβολής τής .κυκλοφορίας καί ό τής έλ- 
λείψεως τελείας έμπιστοσύνης τοϋ κοινού πρός τό έκδίδον τά γραμμάτια 
πιστωτικόν κατάστημα καί τό Κράτος·, άποδεικνύονται ύφιστάμενοι, 
ότι δέ δέν ύφίσταται ό τοίτος λόγος, ό τοϋ δυσμενούς εμπορικού 
ισοζυγίου. .

Άλλ’ ώς πρός τήν ύπερβολήν τής κυκλοφορίας, έάν στηριχθώμεν έπί 
τής έν τοϊς άνωτέρω άναπτυχθείσης άρχής, καθ’ ήν ή ύποτίμησις τοϋ 
γραμματίου έχει σχέσιν εύθεϊαν πρός τό ύπερβάλλον τής κυκλοφορίας, 
έπί τοιαύτης άνωτάτου μέν δρου δρ. (Αύγουστον 1891) 149,676,009 
έ'δει νά είχομεν ύποτίμησιν ϊσην πρός 46.6 0)0, έπί κατωτάτου δέ 
δρ. 72,319,058 ( ’Οκτώβριος 1885) ούδεμίαν έ'δει νά είχομεν ύποτί- 
μησιν ή μάλλον τό συνάλλαγμα εδει νά έκανονίζετο ύπέρ τής Ελ
λάδος, καί τέλος έπί μέσου δρου κυκλοφορίας δρ. 110,997,533 
έ'δει νά είχομεν ύποτίμησιν ούχί άνωτέραν τών 27.9 0)0. Παρά ταϋτα 
όμως, ως είδομεν ήδη, έπί μέν τού άνωτάτου δρου κυκλοφορίας είχομεν 
ύποτίμησιν εξ 29 0)0, επι δέ τού κατωτάτου έξ 8 0)0 καί τέλος έπί 
τοϋ μεσαίου τής κυκλοφορίας δρου εΰρομεν τήν ύποτίμησιν έξιχθεϊσαν
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μέχρι τών 38 1)2 0)0. “Αξιόν μνείας είναι δτι ή αυτή παρετηρήθη 
καί έν ’Ιταλία άνωμάλία· τφ 1868 άπέναντι κυκλοφορίας 903 εκατομ
μυρίων, ή ύποτίμησις δέν ύπερέβη τό 10 0)0, τφ 1874 απέναντι κυ
κλοφορίας σχεδόν διπλάσιάς (1,600 εκατομμυρίων) ή αυτή διετηρήθη 
ε’ις μόνον 10 0)0 ύποτίμησις. Ούτω λοιπον έν τοϊς καθ’ ημάς, επί ανώ
τατου κυκλοφορίας δρου έχομεν ύποτίμησιν έλάσσονα τής κανονικής κατα 
17.6 0)0, έπί κατωτάτου δέ άνωτέραν κατά 8 0)0, και επι μέσου 
κυκλοφορίας δρου έπίσης τής κανονικής άνωτέραν,ύποτίμησιν κατά 10.6 
0)0. Έάν ήδη λεπτομερέστερον έξετάσώμεν τάς διαβαθμίσεις τής ύπο
τιμήσεως τοϋ τραπεζικού ήμών γραμματίου κατά τήν τελευταίαν εικο- 
σιπενταε.τίάν, δηλαδή άπό τοϋ 1868, εύρίσκομεν δτι, μέχρι τού Οκτω
βρίου τού 1882, δτε ίσχυεν ή παλαιά δραχμή, ήτις είχεν άξίαν κατά 
12 λεπτά κατωτέραν τής τοϋ φράγκου, ή ύποτίμησις έξίκετο κατά 
μέσον δρον είς 17 0)0, άπό δέ τοϋ Νοεαβρίου 1882, οτε διά τοϋ δια
τάγματος τής 26 8βρίου 1882, έτ έθη είς έραρμογήν καθ’ δλον τό Κρά
τος δ νόμος ΣΔ' τής 10 ’Απριλίου 1867, καθ’δν ή παλαιά δραχμή 
έκηρύχθη ίση πρός τό φράγκον, ή ύποτίμησις, άνήλθε κατά μέσον όρον 
είς 38 1)2. Ή πρό τού 1882 ύποτίμησις, ή άπό τοϋ 1868 μέχρι τού 
1870 παρατηρηθεϊσα, έξηγεϊται μέχρι τινός, διότι κατά τήν περίοδον 
ταύτην ίσχυεν ή δευτέρα παρ’ ήμϊν άναγκαστική, ώς έπίσης εξηγεί
ται καί ή άπό τού 1877 μέχρι τοϋ 1884 ύποτίμήσις, διότι και κατά 
τήν περίοδον ταύτην ίσχυεν, ή τρίτη παρ’ήμϊν άναγκαστική, αλλ 
όπο'ίαν εχει έξήγησιν ή άπό τού 1870 μέχρι τού 1877 παρατηρη- 
θεϊσα ύποτίμησις, αφού κατά τήν περίοδον ταύτην ουδόλως είχομεν 
άναγκαστικήν τοϋ γραμματίου κυκλοφορίαν ; Κατά τήν περίοδον ταυ- 
την τό συνάλλαγμα, δηλαδή ό χρυσός, ύπερετιμάτο κατά μέσον ορον 
μέχρι 14 0)0, ύπετιμήθη επομένως κατά τοσοϋτον τό, τραπεζικόν 
γραμμάτιου, ή ύποτίμησις δ’ αΰτη 8tvat άληθώς υπέρογκος και προς 
πάντας τούς κανονίζοντας τό συνάλλαγμα νομούς άντιτάσσεται. Ετι 
σημαντικωτέρα καταφαίνεται ή άνωμαλία, εαν θελησωμεν νά επισκο- 
πήσωμεν βαθύτερον τάς διακυμάνσεις, τάς άπο τού 1884 εν τή υπο
τιμήσει τοϋ τραπεζικού γραμματίου, ή τή τοϋ χρυσού υπερτιμήσει παρα- 
τηρηθείσας. Τό 1884 άπέναντι κυκλοφορίας δρ. 88,170,451 το 
χρυσοϋν φράγκον έτιμάτο δρ. 1.03 3)4 0)0, τό γραμμάτιον δηλαδή 
έτηρεϊτο είς ισοτιμίαν σχεδόν, τό επόμενον έτος έπί κυκλοφορίας έλάσ- 
σονος τής τοϋ 1884 κατά 18 περίπου εκατομμύρια, ή τιμή τοϋ χρυ
σού ηύξησε κατά 1 3)4 0)0· άληθώς έφηρμόσθη τότε ή τετάρτη 
παρ’ ήμϊν άναγκαστική, άλλά καί τό 1887, έπί κυκλοφορίας δρ.
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■126,951,268 το συνάλλαγμα έτιμήθη 25 1)4 0)0, ενώ έπ'ι κυκλοφορίας 
5ρ. 117,491,570, τό 1888 τό συνάλλαγμα έτιμάτο 26 1)2 0)0, δη
λαδή έπί ελάσσονος κατά 10 περίπου έκατομ. κυκλοφορίας, τό συνάλ
λαγμα ύπερετιμήθη κατά 1 1)4 0)0 ! Έάν 5ξ καί τάς διαφόρους στά
σεις τοϋ επ αναγκαστική χρέους τοϋ Κράτους σχετικώς πρός τήν πο
ρείαν τοϋ συναλλάγματος . έξερευνήσωμεν, θά εΰρωμεν τήν ανωμαλίαν 
έπιβεβαιουμένην. Τφ1886 τό χρέος τοϋ Κράτους άνήρχετο είς δρ. 61, 
313,748, τό δέ συνάλλαγμα άνήρχετο είς 23 3)4 0)0, τό 1887 τό 
χρέος ήτο δρ. 79,031,595 καί τό συνάλλαγμα 251)4 0)0’ τφ 1888 
το Κράτος ωφειλει δρ. 72,059,969, τό δέ φράγκον έτιμ.άτο δρ. 126 
1)2, δηλαδή, ένφ τό χρέος τοϋ κράτους ήλαττοϋτο κατά 7 περίπου εκα
τομμύρια τό συνάλλαγμα ύπερετιμάτο κατά 1 1)4 0)0. Τφ 1891 τό 
χρέος συνεποσοϋτο εις 77,158,828, ήλαττοϋτο επομένως κατά 2 περί
που εκατομμύρια τοϋ ποσού του 1887, και μολαταύτα τό συνάλλαγμα 
άνήρχετο εις 29 3)4 δηλαδή, καθίστατο κατά 4 1)2 0)0 άνώτερον 
τοϋ 1887. Τέλος τφ 1893, μέχρι τοϋ Μαΐου, δτε τό χρέος τοϋ Κράτους 
έγένετο πάλιν ϊσον πρός τό τοϋ 1887 είς δρ. 79,672,148 συμποσού- 
μενον, το συνάλλαγμα άνήλθεν είς ύψος πρωτοφανές· τό χρυσοϋν φράγ
κον ετιμηθη δρ. 1.80, ύπερέβη δηλαδή τήν τιμήν τοϋ 1887 κατά 
54 3)4 0)0 ! .■

Απέναντι τοσαύτης περί τήν τιμήν τοϋ συναλλάγματος, δηλαδή 
τοϋ χρυσού σχετικώς προς τήν άξίαν τοϋ τραπεζικού γραμματίου ανω
μαλίας, δυνάμεθα λοιπον άσφαλώς νά δεχθώμεν δτι, πρός τόν λόγον 
τής υπερβολής τής κυκλοφορίας, τον άναντιρ^ήτως έν άρχή έπιδρώντα, 
υπαρχουσι και άλλοι λργοι, άλλότριοι τών δρων οδς καθορίζει ή πολί
τικη οικονομία, δια την ’ισοτιμίαν, τού πιστωτικού νομίσματος οϊτινες 
ούχ ήττον είς μέγιστον έπιδρώσι βαθμόν. Καθ’ ημάς οΐ λόγοι · ούτοι 
είσί δύο. Καί είναι μέν ούτοι διακεκριμένοι άπ’άλλήλων, άλλά παραλ- 
ληλως η εν συνδυασμφ επενεργούντες, έπιδρώσι λεληθότως καί συνε- 
πιφερουσιν οτε μεν την αποτομον ΰψωσιν, δτέ δέ τήν άπότομον πτώσιν 
τής τιμής τοϋ χρυσού, καθολου δέ τήν άνωμαλίαν, τήν έκδηλουμένην 
εις τα αλλόκοτα έκεϊνα άποτελέσματα·, τά όποια έν λοπτομερεία άφη- 
γήθημεν έν τοϊς άνωτέρω.

Ο είς τών λόγων τούτων είναι ή είς τόν Έλληνα έμφυτος, μέχρις 
ύπερβολής, φιλοτιμία έν σχέσει πρός τήν στενότητά τών Ελληνικών 
άγορών, έπιοεινουμένην ένεκα τού είςάκρον ατελούς οργανισμού αύτών 
περί τά άφορώντα είς τήν κίνησίν τών χρηματ. άξιών,ώς θά ίδωμεν ευθύς 
διατών πραγμ,άτών, επιφυλαττόμενοι ν’άσχοληθώμεν περί τοϋ δευτέρου
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έν τοϊς έφεξής. Τήν 12 ’Ιουλίου ε. ε. εϊχομεν ανάγκην νά μεταβώμεν 
παρά τινι τών ένταύθα Τραπεζών, ένώ δέ μετά τοϋ διευθυντοϋ συνδιελε- 
γόμεθα, προσήλθε μεσίτης τις συναλλάγματος καί έζήτησε παρ’αύτού νά 
τφ πωλήση συναλλαγματικήν φρ. 16,000 προσθείς δτι τήν τιμήν τοϋ 
φράγκου άφινεν είς τόν διευθυντήν νά κανονίση. Ό διευθυντής άπήν- 
τησεν δτι μετά μεσημβρίαν ή Τράπεζα δέν πωλεϊ συνάλλαγμα. Ό με
σίτης τότε έφάνη στενοχωρηθείς καί άπήντησεν δτι προσφέρει δρ. 1.63 
—1.64· σημειωθήτω δέ καλώς δτι κατά τήν ημέραν έκείνην, 12η 
Ιουλίου, τό φράγκον έτιμάτο 1.61—161 1)2. Ό διευθυντής πάλιν 
ήρνήθη καί δ μεσίτης έπί μάλλον στενοχωρηθείς, προσέφερε μέχρι δρ. 
1.67 κατά φράγκον, άλλά και είς τήν προσφοράν ταύτην ό διευθυντής 
ήρνήθη καί δ μεσίτης άπήλθε λίαν στενοχωρημένος. Παρετηρήσαμεν 
τότε τώ διευθυντή δτι μεγίστην θά είχεν ανάγκην δ μεσίτης, τής συν
αλλαγματικής ϊνα, άπό στιγμής είς στιγμήν προσφέρη 5 δλα λεπτά 
τό φράγκον πέραν τής τιμής τής ήμέρας, νά ύψωση δηλαδή έν μι^ 
στιγμή, τό συνάλλαγμα κατά 3 καί πλέον , τοϊς ο)ο. Ό διευθυντής 
μάς άπήντησεν έπί λέξει· «Κάποιος φιλότιμος έμπορος είναι ύποχρεω- 
»μένος νά κάμη έμβασμα». Άνεχωρήσαμεν άπό τής Τραπέζής εκείνης 
καί έν συνεχείφ τής ύποθέσεώς μας μετέβημεν παρ’ άλλη τινί. Έκεϊ, 
συνηντήσαμεν τόν μεσίτην δν εϊχομεν ίδει πρό ολίγου, άλλ’ ούχί πλέον 
ζητούντα ή έμπορικώς συναλλασσόμενον, άλλά κυριολεκτικώς έκλι- 
παροϋντα τόν τραπεζίτην νά δώση αύτφ τήν συναλλαγματικήν άντί 
δρ. 1.66, δ τραπεζίτης δμως έπιμόνως ήρνεϊτο, άναβάλλων διά τήν 
αΰριον, διότι ή τιμή τής ήμέρας ήτον, ώς' έ'λεγε, κατά πολύ μικρο- 
τέρα. Καί ένταύθα μάς είνε εύκαιρος μία παρέκβασις. Δέν έχομεν πολ- 
λήν πίστην είς τήν εύαισθησίαν έν γένει τών είς τά χρηματιστικά κατα- 
γινομένων, γινώσκομεν έκ πείρας δτι δ χρηματιστής έν τή άγορ^, διότν 
αλλαχού είνε καί αύτός βεβαίως άνθρωπος, έξ ούδενός άλλου έλαύνεται 
αισθήματος ή τού τού κέρδους· μάς έκαμε λοιπόν έντύπωσιν ή άρνησις 
τού τραπεζίτου έκείνου καί έσκέφθημεν δτι δυοϊν θάτερον συμβαίνει ή δτι 
δέν είχε χρυσόν διαθέσιμον, ή δτι οί τραπεζϊται πάντες δέν είναι τού 
αύτού φυράματος, άλλ’ δτι ύπάρχουσι μεταξύ αύτών καί άνθρωποι 
ύποτάσσοντες τό πάθος τοϋ κέρδους είς τήν εύσυνειδησίαν, εύχαρίστως 
δ’ έπείσθημεν έκ τών υστέρων δτι, παρά τφ τραπεζί-όη έκείνφ, ή έπί- 
μονος άρνησις δέν προήρχετο έκ τής αδυναμίας νά διάθεση τήν συναλ
λαγματικήν, άλλ’ έκ τής εύσυνειδησίας αύτοϋ, μή θέλοντος νά καρ- 
πωθή κέρδος, τό όποιον δέν έθεώρει δεδικαιολογημένον. Ούχί δικαίως 
λοιπόν έπιρρίπτεται ή τής όδυνηράς τής άγοράς καταστάσεως μομφή



Η ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ

ij . ■ ' .j

848 ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ

καί ή εύθύνη άπολύτως εις τούς τραπεζίτας. Ύπάρχουσι μεταξύ αυ
τών και ευσυνείδητοι άνθρωποι, οί πλείους ίσως, οϊτινες άρκοΰνται είς 
μεμετρημένον κέρδος, άποκρούοντες την αισχροκέρδειαν, άλλά και 
ούτοι άναρπάζονται φυσικώς έκ τής κρατούσης έν τή άγορ^ άνωμα- 
λίας, έξ άλλων αιτίων προσγενομένης. Έν τοσούτω ό μεσίτης έξηκο- 
λούθει έκλιπαρών καί μετά τοσαύτης έπιμονής, ώστε δ τραπεζίτης 
ήναγκάσθη έπί τέλους νά συναινέση καί έ'δωκεν αύτφ τήν έκ φρ. 
16,000 συναλλαγματικήν άντί δρ. 1.66 τό φράγκον, είπε δέ είς 
ημάς δτι, παρά τήν θέλησίν του το έ'πραξεν άλλ’έπείσθη δτι δ άνθρω
πος ειχεν άληθώς έπιτακτικήν τής συναλλαγματικής άνάγκην προσ- 
έθηκε δέ «είδατε δτι τφ συνέστησα έχεμύθειαν ήν παρακαλώ και 
«ύμάς νά τηρήσητε, άλλά χωρεϊ εχεμύθεια είς τήν άγοράν ; Αυ- 
«ριον θά έχωμεν το συνάλλαγμα 1.70». Και πράγματι τό δελτίον τοϋ 
χρηματιστηρίου τής έπιούσης, τής 13 ’Ιουλίου, έσημείου τό έπί Γαλλίαν 
συνάλλαγμα, τό τρίμηνον 1.67 — 1.69 τό δέ δψεωςΐ.68 — 1.70 ! 
Έσημειώσαμεν καλώς τήν ήμέραν, τήν 12 Ιουλίου ε. ε., καθ’ ήν 
έλάμβανε χώραν τό συμβεβηκός, τό δποϊον άνωτέρω άφηγήθημεν, δώτι 
£ν αύτφ έσχομεν τήν άπόδειξιν τής άληθείας τών συλλογισμών είς ους 
άπό πολλοϋ περιηρχόμεθα.. Γινώσκομεν και άλλα πολλά δμοίας «ρύ
σεως συμβεβηκότα, ένισχύοντα έπί μάλλον τόν ισχυρισμόν ήμών περί 
τής στενότητος τών ήμετέρων άγορών έν σχέσει πρός τήν φιλοτιμίαν 
τοϋ Έλληνος, άλλ’ϊνα μή ύπέρ τό δέον έκταθώμεν,. άπέχομεν νά άφη- 
γηθώμεν καί τά περί αύτών, άρκούμενοι είς τό άνωτέρω ίκανώς τοϋ 
πράγματος δηλωτικόν.

Άφ’ής εποχής καί άκριβώς άπό τοϋ 1891, τό συνάλλαγμα μετε- 
πήδησεν άποτόμως άπό τής σχετικής στάσιμου καταστάσεως έν ή 
διετέλει έπί μακράν, είς κατάστασιν ού μόνον τελείας άσταθείας 
καί άβεβαιότητος; άλλά καί άφορήτου άνωμαλίας ώς έκ τών άπο- 
τόμων τής τιμής αύτοϋ διακυμάνσεων, τό Ελληνικόν έμποριον περι- 
ήλθεν, ώς ήν επόμενον, είς άληθή άμηχανίαν. Ούδέν διά τόν έμ
πορον έτιφοβώτερον τών άποτόμων τοϋ συναλλάγματος διακυμάνσεων. 
’Αδιαφορεί δ έμπορος δποία ή μάλλον δπόση είναι ή τιμή τοϋ συν
αλλάγματος, ταύτην θά πληρώση δ καταναλωτής, άρκεϊ νά γινώσκη 
δτι είναι αΰτη διαρκής καί σταθερά καί δτι θά πληρώση τόν εύρω- 
ρωπαϊον προμηθευτήν του κατά τήν λήξιν τών δι’ών ύπεχρεώθη 
συναλλαγματικών, διά τής αύτής τιμής δι’ ής ήγόρασε τά έμπορεύ- 
ματά του. "Οπερ τρομάζει.τόν έμπορον είναι ή τοϋ συναλλάγματος 
άστάθεια καί κατά μείζονα λόγον ή άπότομος ΰψωσις αύτοϋ, διότι έάν

άγοράσας έν Εύρώπη έμπόρευμά τι είς τιμήν συναλλάγματος π. χ. δρ. 
1,30 τό φράγκον καί έπί τή βάσει ταύτη έκάνόνισε τήν τιμήν πωλή- 
σεως τοϋ έμπορεύματός του, εύρεθή κατά τήν στιγμήν τής πληρωμής 
είς τήν άνάγκην νά άγοράση τό φράγκον πρός δρ. 1,60, προφανώς 
ζημιοϋται δλόκληρον τήν έκ 30 0)0 διαφοράν, έάν έξεποίησεν ήδη τό 
έμπόρευμά ή κατά πλεϊστον, καθόσον άν δέν έξεποίησεν αύτό καθ’ δλο- 
κληρίαν, δέν δύναται νά έπιβαρύνη πλέον τό ύπόλοιπον δι’ δλης τής 
διαφοράς, διότι άπομαχρύνονται οί άγορασταί,Περιέρχεται τότε δ έμ,πο- 
ρος είς άμηχανίαν καί άγνΟεϊ τί νά πράξη ή μάλλον παύει τάς προμή
θειας καί άναβάλλει τήν πληρωμήν τών ληξιπροθέσμων συναλλαγματικών 
του. Τούτο άκριβώς συνέβη είς τό Ελληνικόν έμπόριον. Έπί τή άπο- 
τόμφ καί ύπερβολική τοϋ συναλλάγματος ύψώσει, άνέβαλε τήν πληρω
μήν τών είς τό έξωτερικόν συναλλαγματικών του έπ’ έλπίδι βελτιώ- 
σεως τοϋ συναλλάγματος, άλλ’ έπειδή ή άναβολή δέν έγένετο άορί— 
στως, έγέν.ετο έπί χρόνον, έδει άνυπερθέτως πλέον, καθ’ ώρ'ισμένην 
στιγμήν, νά έκπληρωθώσιν αί ύποχρεώσεις. Τότε δ φιλότιμος έμπορος, 
μή λαμβάνων ύπ’ δψιν δτι, τό συνάλλαγμα, ού μ.όνον δέν έβελτιώθη, 
άλλά μάλλον ύψώθη, ούδέν άλλο άπολύτως συλλογιζόμενος ή τήν ύπερ- 
τάτην άνάγκην νά δειχθή συνεπής πρός τούς άνταποκριτάς αύτοϋ, κα- 
λεϊ τόν μεσίτην πρός δν δίδει διαταγήν άγοράς συναλλάγματος είς 
οίανδήποτε τιμήν, διότι τοϋτο έπιβάλλει αύτφ ή φιλοτιμία του ώς τί
μιου άνθρώπου καί ώς έμπορου, καί έκτος έπί δακτύλοις μετρουμέ- 
νων έξαιρέσεων, τοιοϋτο είναι τό Ελληνικόν έμπόριον, τίμιον καί φι
λότιμοι». Όταν είς τοιαύτην ύπό τής φιλοτιμίας θέσιν περιέλθη δ 
έμπορος, έξαναγκάζεται νά πληρώσή τήν τιμήν ήτις τφ έπιβάλ- 
λεται, τήν τιμήν δέ ταύτην κανονίζουσι καθόλου ούχί αΐ γενικαί 
οίκονομικαί συνθήκαι τοϋ τόπου, άλλ’ ώς έκ τής στενότητος τών ελ
ληνικών άγορών, ής ένεκα τά έν Εύρώπη άποταμιεύματα ε’ις όλίγας 
άνήκουσι χεϊρας, ή βούλησις τοϋ κατόχου, ήτις καθίσταται τοσοϋτον 
μάλλον αύθαίρετος, έφ’ δσον ύποβοηθέϊται ύπό τής ένεκα τής άναγ
καστικής άνωμάλου νομισματικής καταστάσεως καί τής άπουσίας οίου- 
δήποτε χαλινού. Ούδέν δέ θά εϊπω περί τοϋ αισχροκερδούς κατόχου, δν 
δμως είσίν έαπορι^ώζ·ήναγκασμένοι νάάκολουθώσι καί οί πλεϊστοι σώφρο- 
νες καί εύσυνείδητοι κάτοχοι. Ού'τω τό συνάλλαγμα ύψοϋται είς τιμήν 
πάνυ δυσανάλογον πρός τάς γενικάς τής άγοράς συνθήκας, διότι προσε- 
πιδρ^ τότε πρός τοϊς άλλοις, καί δ νόμος τής προσφοράς καί ζητήσεως, 
καθόσον σωρεύονται, ώς συνέβη παρ’ήμϊν, αί έπιτακτικαί τών έμβασμά- 
των άνάγκαι άπέναντι τών εύαρίθμων τοϋ συναλλάγματος κατόχων.
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Έν τοιαύτρ πραγμάτων καταστάσει εινε άναντίρρητον ότι την με- 

γίστην περί την κίνησιν τών συναλλαγματικών άξιων ανωμαλίαν, την 
σχεδόν μαράνασαν τό έμπόριο.ν, καθόλου δέ περεαγαγοϋσαν είς άπόγνω- 
σιν την κοινωνίαν καί τό Κράτος, εινε άναντίρρητον, λέγομεν, ότι ήδύ- 
νάτο νά άρη κατά πλεϊστον ή δύναμις εκείνη, ήτις άλλαχοϋ υποδει
κνύεται ύπερτέρα πασών τών εναντίων επιδράσεων, όθενδήποτε καί 
οπωσδήποτε προερχόμενων. Έννοοϋμεν τήν δύναμιν ήτις ενυπάρχει εν 
τφ πρώτφ καί προνομιούχφ πεστωτικώ ίδρύματι τής χώρας. Δυστυ
χώς, ή δύναμις αΰτη δέν δύναται έπί τοϋ παρόντος νά έκδηλωθή. Ή 
Εθνική ήμών Τράπεζα άδυνατεϊ νά δεσπόση τής αγοράς- ήθέ- 
λησέ ποτέ νά τό πράξη, άκριβώς κατά τόν ’Ιούλιον τοϋ παρελθόν
τος έτους, άλλ’ έξηναγκάσθη ευθύς νά όπισθοχωρήση- άπεδείχθη 
δριως ότι ήρκεσεν ή άπλή, ή στιγμιαία τής Τραπέζης εμφάνι
σες έν τή άγορά ί'να έξουδετερωθή πάσα έναντία έπίδρασις, διότι ένφ 
τό συνάλλαγμα έτιμάτο δρ. 1.40 εύθύς ήναγκάσθη νά ύποχωρήση 
μέχρι τής δρ. 1.36, δηλαδή, κατά τέσσαρας δλας μονάδας. Δέν μάς 
εινε εύκαιρον ένταϋθα νά έκταθώμεν είς τά άφορώντα έν γένει εις το 
κυοιώτατον ήμών πιστωτικόν κατάστημα- έπιφυλαττόμεθα νά τό πρά- 
ξωμεν είς άλλην εύκαιρίαν. Δέν δυνάμεθα όμως καί νά παρέλθωμεν 
ολως έν σιγή τήν γνώμην ήμών ότι, λίαν άτόπως, άδίκως xat αβασα- 
νίστως έπιρρίπτονται αί κατά τής ’Εθνικής ήμών Τραπέζης μομφαί. 
Έάν ή Εθνική ήμών Τράπεζα κατά τήν σύστασιν αύτής άνεδέχθη 
έργασιών, άσυμβιβάστων ώς εκ τής φύσεως αύτών, ποικιλίαν, άντι- 
κειμένην εις τάς περί Τραπεζών παραδεδεγμένας παρ’ άλλοες εθνεσιν 
άρχάς, δέν πρέπει νά λησμονώμεν τάς περιστάσεις καί τάς άνάγκας 
ύφ’άς κατά τήν παρφχημένην έκείνην έποχήν διετέλει το μόλις άνα- 
γεννώμενον έ'θνος, τό ούδέν τότε κεκτημένον, έ'χον δέ πάντων άνάγκην. 
Έάν,άκριβώς ένεκα τών έκτάκτων έκείνων περιστάσεων ή Εθνική ήμών 
Τράπεζα έξηναγκάοθη ευθύς άρχήθεν νά έκτραπή τοϋ άληθοϋς αύτής 
προορισμού ϊνα, τάς πολλαπλάς έθνικάς άνάγκας θεραπεύση, καί εινε 
σήμερον, οτε άλλη έδημιουργήθη έν τφ εθνει θέσις καί άλλαι επομέ
νως ύπάρχουσιν άνάγκαι, λίαν εύκταϊον νά έπανέλθη έΐς τον προορι
σμόν αύτής έπ’ άγαθώ τοϋ τόπου, δέν πρέπει νά λησμονώμεν ότι διά 
τής θεραπείας τών πολλαπλών έκείνων έθνικών άναγκών ή Τράπεζα 
ήύών προ παντός δικαιούται είς τόν εύγενή τίτλον δν φέρει, διότι άλη
θώς εθνικόν ύπάρχει τό ίδρυμα εκείνο, τό όποιον έν μέσφ άπειρων δυσ- 
χερειών κρατερώς ύπεβοήθησε τό έθνος εις τήν άνέγερσιν αύτοϋ, αύτο 
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δέ εΰρωστον καί μόνον χρήζον διοργανώσεως συμφώνου πρός τάς άνάγ
κας τής έποχής άποδεικνύεται.

Ούδεμία λοιπον δύναται νά ύπάρξη. άμφιβολία, ώς άριδήλως έκ τών 
ανωτέρω προκύπτει, οτι πρός τόν λόγον τής ύπερβολής τής κυκλοφορίας, 
έπιδρφ καί δή κατά πολύ, δ λόγος δ προκύπτων έκ τής εμφύτου φι
λοτιμίας τφ Έλληνι, έν σχέσεί πρός τήν στενότητα καί τό άχαλίνω- 
τον τής αγοράς, ότι δέ ή έπίδρασις αΰτη έξαντικειμενοϋται έν τή οδυ
νηρά εκείνη ανωμαλία κατά τήν κίνησιν τών χρηματικών άξιών, ήν 
μονή ή ύπερβολή τής κυκλοφορίας ; εινε άνεπαρκής νά έξηγήση. Τήν 
γνώμην ήμών ταύτην έχει καί δ έπιτετραμμένος τής Βρεττανικής Κυ
βερνήσεως κ. Law, λέγων έν σελίδι 15 τής έκθέσεως αύτοϋ. «Ευκόλως 
»έξηγεϊται ή περί τήν τιμήν τοϋ συναλλάγματος άστάθεια. At άγοραί 
«εισι λίαν περιωρισμεναι καί αύθαιρέτως ένεργοϋσι μή ύπάρχοντος 
«ελέγχου (χαλινού)». “Ήδη, πριν ή περάνωμ,’ν τήν περίοδον ταύτην 
τής έπι τών καθ’ ήμάς αναγκαστικών μελέτης ήμών, θά έξετάσωμεν, 
έφ όσον τούτο μάς εινε δυνατόν, όποια τις έ'σται έν τώ μέλλοντι ή πε
ραιτέρω τής ύποτιμήσεως τοϋ πιστωτικού ήμών νομίσματος πορεία. 
Ανακοπτεται αυτή, καταπαύει εις δ άφίκετο σημεΐον ή έπίδεινού- 

ται ; Εν άλλαις λέξεσιν εις όποιαν θά έχωμεν τιμήν τό συνάλλαγμα, 
εις άνωτέραν. τής μέχρι τοϋδε εκδηλωθείσης, κατωτέραν ή στάσιμον ;

Ειδομεν εν τοϊς άνωτέρω ότι ή ύποτίμησις τού τραπεζικού γραμμα- 
τίου ο εν όυναται να εινε κανονικός ούτε άνω τέρα ούτε κατώτερα εκείνες 
ήν συνεπάγεται ή ύπερβολή τής κυκλοφορίας, ειδομεν όμως σύναμα ότι, 
προς τον διεποντα την κυκλοφορίαν καί τήν τιμήν τοϋ πιστωτικού νομί
σματος νομον, και άλλοι λογοι έκτος τοϋ πεδίου τής οικονομικής έπι- 
στήμης ύπάρχοντες, αί συνθήκαι δηλαδή, αίϊδιαι ταϊς ήμετέραις άγο
ραϊς, υφ άς τελούνται αί μετά τού έξωτερικοϋ άνταλλαγαί ήμών, 
προσεπιδρώσι σπουδαίως καί συνεπάγονται τάς άποτόμους καί μή άλ
λως δεδικαιολογημενας διακυμάνσεις τού συναλλάγματος, δτέ μέν καθ’ 
ύπέρβασιν οτε δε κατα μείωσιν τού κανονικού δρου, πάντως δέ λίαν 
ανωμάλως εκδηλουμένας. Δυνάμεθα άρα νά συμπεράνωμεν. ότι, έφ’ό
σον υφιστανται τά αίτια, θά συνυπάρχωσι καί τ’ άποτελέσματα, ότι 
επομένως θά εχωμεν καί έν τώ μέλλοντι ύποτίμησιν άποτόμως δικκυμαι- 
νομενην.Τούτουγενομενου δεκτού, δένμάζ είνε βεβαίως δυνατόν, γινόμενοι 
προφήται, νά καθορίσωμεν άπο τοϋδε καί τό σημεΐον, μέχρι τοϋ όποιου 
δύναται νά εξιχθή ή άνακοπή ή ή έπιδείνωσις τής ύποτιμήσεως. Έάν 
όμως στηριχθώμεν επι γνωστών τινων δεδομένων, νομίζομεν ότι δυνά
μεθα να προιδωμεν, άνευ πολλοϋ φόβου διαψεύσεως, ότι έν τφ μέλλοντι 
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ή ύποτίμησις, ού μόνον δέν θ’ ανακοπή, έάν τά συνεπιφέροντα ταύτην 
αίτια έξακολουθήσωσιν ύπάρχοντα, άλλ’ οτι θά χωρήση έπιδεινου- 
μένη, διότι προς τοϊς άλλοις, έφ'όσον ό χρόνος παρέρχεται, κρατύνεται ή 
δυσπιστία τοϋ κοινού πρός τό μέλλον και, ώς θά ίδωμεν έν οίκείφ τόπφ, 
καί δ λόγος ούτος, δ τής δυσπιστίας τοϋ κοινού, εινε λίαν σημαντικός, 
έπιπροστιθέμενος τοϊς άλλοις τής ύποτιμήσεως τοϋ πιστωτικού νομί
σματος παράγων. Δυνατόν πρός στιγμήν, ώς έκ τών εφετινών λίαν’ 
επιτυχών εσοδειών όλων τών προϊόντων ήμών, ή ύποτίμησις νά ύπο- 
χωρήση πρό τής προσφοράς άφθονου συναλλάγματος, άλλ * ή ύποχώ- 
ρησις έσται δυστυχώς καθ’ ημάς προσωρινή, βραχύβιος, διότι ολίγον 
δ’ύστερον αύτη θέλει έκδηλωθή μετά μείζονος έντάσεως. Έν Βρασιλίφ 
πρό διετίας ή ύποτίμησις τοϋ πιστωτικού γραμματίου ύπεχώρησε κατά' 
10 °/0 πρό τοϋ όγκου τής λαμπράς τοϋ 1891 εσοδείας τοϋ καφέ, τι- 
μηθέντος τοϋ milreis 18 ’)2 Pences άντί τών 17 είς ά είχε κατέλ- 
θη, άλλ’ εύθύς μετά τρεις μόνον μήνας, κατά Νοέμβριον τού αύτοϋ 
έτους, ή ύποτίμησις έπί μάλλον έδεινώθη, ύπερβάσα τό σημεϊον είς δ 
άνήρχετο πρό τής ύποχωρήσεως, διότι ένφ πρό αύτής τό milreis έτι
μάτο 17 Pence; μετ ’ αύτήν κατήλθε μέχρι τών 14 5/a, άπώλεσε δη
λαδή τής πρό τής 'ύποχωρήσεως τιμής 2 */4 Pence ήτοι 13.2 °/0 !

Ώς πρός τόν δεύτερον λόγον; τον ύπό τών αρμοδίων φερόμενον πρός 
έξήγησιν τοϋ έν ύπάρξει άναγκαστικής κυκλοφορίας φαινομένου τής ' 
ύποτιμήσεως τοϋ τραπεζικού γραμματίου, τόν βαθμόν δηλαδή τής έμ- 
πιστοσύνης τού κοινού πρός τό έκδίδον τά γραμμάτια πιστωτικόν 
ίδρυμα καί τό Κράτος, εϊδομεν έν τοϊς άνωτέρω ότι καί ούτος ύφίστα- 
ται. Είνε τφ όντι βέβαιον δτι τό κοινόν δυσπίστως λίαν εχει καί δτι, 
έάν τήν ύπό τών άριθμών έκδηλουμένην ύποτίμησιν τοϋ γραμμοιτίου, 
έξιχθεϊσαν μέχρις έκμηδενίσεως σχεδόν τής άξίας αύτοϋ, λάβωμεν 
ύπ’ οψιν, θά δεχθώμεν κατ’ άνάγκην δτι ή δυσπιστία έκορυφώθη καί 
δσημέραι επιτείνεται· ότι δ’εντεύθεν ή ύποτίμησις κατέστη τοσούτφ 
μάλλον βαρεία καί άπότομος, δσφ ή δυσπιστία, συνδυαζομένη πρός 
τ’ άλλα αίτια περί ών ήσχολήθημεν, έτι ένεργότερον επιδρά. Έν τού- 
τοις έπεφυλάχθημεν τότε νά έξετάσωμεν, έάν ή δυσπιστία αύτη τοϋ 
κοινού εινε καθ’ ολοκληρίαν δεδικαιολογημένη. Λοιπόν τοϋτο έπιχει- 
ροϋντες ήδη, λέγομεν εύθύς έκ τών προτέρων δτι, κατά τήν γνώμην 
ήμών, τοιαύτη δυσπιστία είνε ώς πρός μέν τάς Τραπέζας άπολύτως 
άδικαιολόγητος, ώς πρός δε τό Κράτος πάντως ύπερβολική.

Ώς πρός τάς Τραπέζας. Ούδέν ούδέ πόρρωθεν υπάρχει παρ’ήμϊν, 
έξ δσφν άλλαχοϋ ε’ξεγείρουσι πάνυ δικαίως τήν πλήρη δυσπιστίαν τού
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κοινού. Έκεϊ τραπεζιτικόν σύστημα άνεζέλεγκτον μέχρις αύθαιρεσίας, 
έξηχρειωμένον μέχρι δολιότητος καί έν άγρίφ άνταγωνισμφ έν τή έπ- 
αλλήλφ άύτοϋ δράσει, κατώρθωσε νά έπιβληθή καί αύτοϋ τοϋ Κρά
τους, περιελθόντος ε’ις τήν άδυναμίαν νά ένασκήση τά είς αύτό έπι- 
βαλλόμενα καθήκοντα, πρός περιφρούρησιν τών καταστρεφομένων συμ
φερόντων τής κοινωνίας. Έκεϊ πλήμμυρα χαρτονομίσματος έκδοθέντος 
καθ’ ύπέρβασιν, ,ού μόνον τών ύπό τής πολιτείας τεθειμένων περιορι
σμών, άλλά καί αύτοϋ τοϋ ορίου τοϋ ύπό τών Καταστατικών όριζο- 
μένου, τοϋθ’ δπερ άποτελεϊ πράξιν καθαράν διαρπαγής Έκεϊ εύθύς ώς 
ή κυβέρνησις έσκέφθη περί καταπαύσεως τοϋ κακού, άνετράπη ύπό 
τής δυνάμεως τοϋ δεσπόζοντος τραπεζικού ’συστήματος, καταδειχθείσης 
ύπερτέρας τοϋ καθήκοντος τοϋ ύπέρ τής κοινής σωτηρίας έπιβαλλομέ- 
νου, ή δέ διάδοχος Κυβέρνησις ούδέν συντελεστικώτερον εύρεν ή νά 
νομιμοποιήση τήν έπί καταδολϊεύσει τής κοινωνίας γενομένην έκδοσιν 
τοϋ χαρτονομίσματος. Έκεϊ τά οικονομικά τού Κράτους είσί τοσοϋτον 
στενώς μετά τών Τραπεζών προσμεμιγμένα, ώστε ένφ αύται πάσαι, 
εξαιρέσει λίαν ευαρίθμων, άπεδείχθησαν ύπερχρεωκοπημέναι, ού μόνον, 
άπολέσασα.ι δίς τά κεφάλαια αύτών, άλλά καί ένοχοι πράξεων τής 
άρμοδιότητος τών Κακουργιοδικείων καταφωραθεϊσαι, τό Κράτος ού 
μόνον δέν παρεμβαίνει ϊνα έπιβάλη τήν γενικήν έκκαθάρισιν, άλλ’έκτα
κτον καταβάλλει προσπάθειαν ϊνα νομοθετήση κατά τρόπον έπιβάλ- 
λοντα αύθις τήν άναγκαστικήν τούλάχιστον έπί ήμισυν αιώνα. Έάν 
λοιπόν άλλαχοϋ τό κοινόν κατελήφθη ύπό δυσπιστίας άκρατήτου, τό 
δέ συνάλλαγμα προβαίνη σταθερώς ύπερτιμώμενον μέ^δλην τήν έλευ- 
θέραν τοϋ χαρτονομίσματος κυκλοφορίαν,. νομίζομεν δτι ύπάρχουσιν ικα
νοί ή μάλλον ύπερεπαρκεΐς οί λόγοι, οί έπάγοντες τήν δυσπιστίαν καί 
τάς εντεύθεν συνέπειας. Άλλά παρ’ ήμϊν τίς, έστω καί έν μικρογρα
φία, ύπάρχει έκ τών άνωτέρω έκτεθέντων λόγων ; Διέπει παρ’ ήμϊν 
σύστημα τραπεζιτικόν έξηχρειωμένον καί έπιβαλλόμενον τώ Κράτει; 
Έγένετο που αύθαίρετος τών νόμων τής πολιτείας καί δολία τών κατα
στατικών δρων ύπέρβασις.; Ένομοθετήθη τι ποτέ έπί βλάβη τής κοινω
νίας καί έπί άθεμίτοις τών Τραπεζών ήμών ώφελείαις ; Δέν άποτε- 
λοϋμεν πάντες άληθή συναυλίαν έν ταΐς αίτιάσεσιν ήμών δτι τό Κρά
τος καταπνίγει τάς Τραπέζας, έπιβάλλον αύταϊς τάς άξιώσεις αύτοϋ ; 
Άλλ’ έπί πάντων, δικαιοϋσι τήν δυσπιστίαν τοϋ κοινού οΐ κατά μήνα 
έν τή έπισήμφ Έφημερίδι διμοσιευόμενοι ισολογισμοί τών παρ’ήμϊν 
προνομιούχων Τραπεζών ; Άς μελετηθώσιν ούτοι καλώς, άς βασανι- 
σθώσιν δσον ενεστιν αύστηρότερον, ούδέν θά προκύψρ, ούδέ κατ’ έλά- 
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χιστον, δυνάμενον νά ύπεγείρη τήν ανησυχίαν τοϋ κοινού. Τουναντίον 
θά προκύψη ή άπόδειξις, ή τοσούτφ μάλλον βέβαια δσφ έπί τών 
πραγμάτων στηρίζεται, ort αί ήμέτεραι Τράπεζα.ί εισιν εύρωστοι και 
άκμαϊαι έν τή ύποστάσει αυτών ώς πιστωτικών ιδρυμάτων, επι πάν
των δ’ οτι διέπει έν αύταϊς τελεία έργασιών εύθύτης καί απαρέγκλι
τος έν τάϊς πρός τήν κοινωνίαν σχεσεσιν αυτών τιμιοτης. Μη επιθυ- 
μοϋντες νά έκταθώμεν ύπέρ τό δέον, δέν θά προβώμεν ημείς είς γενικήν 
άνάλυσιν τών ’Ισολογισμών τών Τραπεζών, ϊνα παραστήσωμεν είς τά 
δμματα πάντων καταφανείς τάς έν τοϊς άνωτέρω έκτεθειμένας άλη- 
θείας- οί ’Ισολογισμοί είσι τοϊς πάσι προσιτοί καί δύναται έκαστος, 
νά μελετήση τούτους άφ’ εαυτού, άποκομίζων τάς εντυπώσεις τής 
Ιδίας εργασίας. Ήμεϊς θ’άσχοληθωμεν έπ’ ολίγον έν τή άναπτύξει 
μι«ς μόνης τών ’Ισολογισμών λεπτομέρειας, τής καί σημαντικωτάτης, 
τής σχέσεως δηλονότι ήτις ύπάρχει μεταξύ τού είς κυκλοφορίαν ύπάρ- 
χοντος ποσού χαρτονομίσματος καί τού ποσού τών άξιών, αΐτινες πρέπει 
ν’ άποτελώσι τό άντίρροπον αύτού. Λαμβάνομεν λοιπόν άνά χεϊρας τούς 
’Ισολογισμούς τής 31 Μαΐου ε. ε. 1 καί εύρίσκομεν ότι, τά είς κυκλο
φορίαν άια Λογαριασμόν των Τραπεζ&ν ύπάρχοντα γραμμάτια εύρί- 
σκονται σταθερώς απέναντι τών άνταλλακτικών εκείνων άξιών, αϊτι- 
νες πρό πάντων άποτελούσι τό ενεργητικόν τού έκ τού χαρτονομίσμα
τος χρέους, είς άναλογίαν ικανήν νά έμπνεύση πίστιν καί τοϊς μάλλον 
δυσπίστοις, διότι ώς δειχθήσεται ευθύς, ή άναλογία αΰτη εινε έν τώ 
συνόλφ ύπερτέρα εκείνης ήν δέχονται ώς κανονικήν τά Ευρωπαϊκά 
Κράτη, τά μάλιστα έν ταϊς Τραπεζικαϊς έργασίαις προηγμένα. Κατά 
τούς σχετικούς τών Τραπεζών έκείνων κανονισμούς, αί το προνομίου τής 
έκδόσεως γραμματίων φέρούσαι, ύποχρεούνται νά έχωσιν έν τοϊς τα- 
μείοις αύτών μεταλλικόν άποταμίευμα πρός τό τρίτον μόνον Ισον τού 
ποσού τών είς κυκλοφορίαν γραμματίων, τά δέ λοιπά δύο τρίτα ύπο
χρεούνται νά καλύπτωσι δΓ άξιων διαφόρων, ήτοι δι’ ομολογιών τού 
Κράτους, συναλλαγματικών, γραμματίων άλλων Τραπεζών κλπ. τών 
όποιων βεβαίως ή είς μέταλλον μετατροπή δέν εινε. καθ’δλας τάς 
σΉγμάς άπολύτως δυνατή. ’Εκτός τής ’Αγγλίας, ένθα το ποσον τών 
κυκλοφορούντων γραμμάτιων πρέπει νά εινε έκάστοτε ίσον προς το εν 
τοϊς ταμείοις ποσόν τών διαφόρων τού κράτους άξιών, εν Γερμανιφ η

< Έλάβομεν ώς άφετνρίαν τής ήμετέρας άναπ'τύξεως τούς ’Ισολογισμούς τής 
31 Μαίου ε. ε. διότι τήν μελέτην ταύτην μέχρι τής ημέρας εκείνης φέρομεν 
εινε άλλως γνωστόν ρτι ουδόλως εκτοτε ούσιωδώς μετεβληθη ή θέσις τών 
πραγμάτων,

. »

Η ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ

Τράπεζα «δικαιούται νά έκδίδη γραμμάτια έν τφ μέτρφ τών άνάγκών 
«αυτής, τό εν τρίτον τών όποιων πρέπει νά έκπροσωπήται διά με- 
«τάλλου και τά δυο τρίτα διά συναλλαγματικών καί γραμματίων 
«τών άλλων Τραπεζών»· έν Αΰστρουγγαρία, «τό ποσόν τών έν κυ- 
«κλοφορί^ι γραμματίων, τό ύπερβαϊνον τό μεταλλικόν άποταμίευμα, 
«πρέπει νά καλύπτηται διά συναλλαγματικών, δΓ ένεχύρων καί δι’ά- 
«ξιών διαφόρων (papiers-valeurs)»· έν Βελγίφ, «έπιτρέπεται ή εκ- 
«δοσις γραμματίων μέχρι ποσού άορίστου, άλλά το μεταλλικόν άποτα- 
«μίευμα δέν δύναται νά εινε κατώτερον τού τρίτου τών έν κυκλοφορία 
«γραμματίων»· έν 'Ολλανδία «τά μεταλλικόν άποταμίευμα ορίζεται 
είς το τρίτον τής κανονικής κυκλοφορίας»· έν 'Ρωσσίιγ αί άνταλλακτι- 
καί άξίαι είναι κατά πολύ κατώτεραι τού κανονικού δρου. Μετά τ’ά
νωτέρω, ίδωμεν ήδη πώς έχει παρ’ήμϊν ή σχέσις τής κυκλοφορίας 
πρός τε το μεταλλικόν άποταμίευμα καί τάς λοιπάς ισοτίμους' τούτφ 
άνταλλακτικάς άξίας (foods d’echange) μιάς έκάστης τών προνομιού
χων Τραπεζών.

ΈΟνεκή
Γραμμάτια κυκλοφορούναα διά λογαριασμόν τής Τραπέζης τήν 31 

Μαίου 1893

Δ" ar·
»
»

ΆνταΛΛακτικαι άζίαι

Μεταλλικόν άποταμίευμα .....
’Εντάλματα Δημοσίου .......
Προεξοφλήσεις .....................  ...
Προσωρινά δάνεια Κυβερνήσεως

είς μεταλλικόν ............ ..

Έλαττον τής κυκλοφορίας ....
ήτοι άνταλλακτικα'ι άξίαι ϊσαι πρός 62. 4 0/0 πρός τό ποσόν τής 
κυκλοφορίας..

Δρ. 44,541,364

)) 28,005,834

16,535,530

8,814,675
987,335

11,274,923

)) 6,928,901

Ίονοκή
Γραμμάτια κυκλοφορούντα διά λογαριασμόν τής Τραπέζης τήν 31 

Μαίου 1893 6,105,472

Δρ.
ΆνταΛΛακτικαι

Μεταλλικόν άποταμίευμα..............
Συναλλαγματικαί είσπρακτέαι έν 

Λονδίνφ ....................................
Προεξοφλήσεις ...............................
Έλαττον τής κυκλοφορίας.. .....

................  ΔΡ·
άζίαι

462,392

» 2.894,051 3,801,955
2,303,517
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ήτοι άνταλλακτικαι άξίαι ϊσαι προς 62. 3 0/0 προς το ποσόν τής 
κυκλοφορίας.

ΉΐΐεοροΟεσβαλέας
Γραμμάτια κυκλοφοροϋντα Six λογαριασμόν τής Τραπέζης τήν 31

Μαίου 1893 ................. ............................ .............. Δρ. 4,720,432

ΆνταΛΛακτι,και άζίαι
Μεταλλικόν αποταμίευμα............ . Δρ. 177,924
Προσωρινά δάνεια Κυβερνήσεως εις

μεταλλικόν..................................... » 2,649,529
Προεξοφλήσεις............ ..................... » 1,918,885 » 4,746,338
Πλέον τής κυκλοφορίας.............................................. Δρ. 25,906
ήτοι άνταλλακτικαι άξίαι ϊσαι πρός 100. 6 0/0 πρός τό ποσόν
τής κυκλοφορίας.

Καθ’ ά λοιπόν έκ τών άνωτέρω ασφαλών αριθμών συνάγεται, ή ανα
λογία τών ανταλλακτικών αξιών πρός τά Six λογαριασμόν τών Τρα
πεζών κυκλοφοροϋντα γραμμάτια εινε, Six μέν τήν ’Εθνικήν και τήν 
Ίονικήν, 62 καί πλέον τοϊς 0/0, δηλαδή κατά 30 0/0 άνωτέρα τής 
παγκοσμίως παραδεδεγμένης, διά δέ τήν Τράπεζαν Ήπειροθεσσάλίας, 
τά κυκλοφοροϋντα γραμμάτια εινε καί κατά 0. 6 0/0 κατωτέρα τών 
άνταλλακτικών άξιών. Καίτοι δέν εινε βεβαίως άναγκαϊον διά τούς 
άναγινώσκοντας κάί έννοοϋντας τήν παρούσαν μελέτην, νομίζομεν έν 
τούτοις ότι δέν είνε καί άπολύτως άσκοπον νά ύπομνήσωμεν ότι ουδό
λως λησμονοϋμεν ότι έκ τών εις χεϊρας τών Τραπεζών άνταλλακτικών 
άξιών σημαντικόν μέρος, καθ’ όσον άφορ^ εις τήν ’Εθνικήν καί τήν 
τής Ήπειροθεσσαλίας, δηλαδή τά εις τήν Κυβέρνησιν προσωρινά δά
νεια δέν εινε προχείρως ε’ξαργυρώσιμα, άλλ’ έχομεν ύπ’ όψιν ότι κρα
τεί παρ’ ήμϊν ή άναγκχστική κυκλοφορία, ής ένεκα ουδέ τά Γραμμά
τια τών Τραπεζών είσιν έξαργυρώσιμα. Δυνάμεθα μάλιστα νά εϊπωμεν 
ότι, ένώ αί άνταλλακτικαι άξίαι αί μέν, ώς τό είς μέταλλρν χρήμα καί 
αί προεξοφλήσεις, έκτος τοϋ άναλογοϋντος ταύταις επισφαλούς μέρους, 
είσιν άξίαι εύθύς διαθέσιμοι, αί δέ, ώς τά είς τήν Κυβέρνησιν προσω
ρινά δάνεια, είσί τοιαϋται πάντως έν βραχεί μέλλοντι έπίσης διαθέσι
μοι, τά κυκλοφοροϋντα γραμμάτια ουδόλως είσιν έξαργυρώσιμα έν 
ύπάρξει τής άναγκαστικής, όταν δέ αΰτη άρθή καί τά γραμμάτια 
καταστώσιν έξαργυρώσιμα, προστεθήσονται είς τάς άνωτέρω άξίας καί 
τά ποσά τά ώς έκ τής άναγκαστικής άφαιρεθέντα άπό τών ταμείων, 
τών Τραπεζών, Έρευνώμεν ενταύθα περί τών λόγων, οί'τινες άποφέρουσι
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τήν κατά τών Τραπεζών δυσπιστίαν τοϋ κοινού ϊνα έξεύρωμεν κατά 
πόσον εινε αυτή δεδικαιολογημένη· εδει έπομένως νά έξετάσωμεν άπο- 
λύτως πρώτον όποιον τό ποσόν τών γραμματίων τών διά λογαρια
σμόν τών Τραπεζών κυκλοφορούντων, κατά διάκρισιν άπό τών κυκλο- 
φορούντων διά λογαριασμόν τοϋ Κράτους, καί δεύτερον όποια ή πρός 
ταϋτα αναλογία τών άνταλλακτικών άξιών τών άποτελουσών τό άν- 
τίρροπον τοϋ έκ τής κυκλοφορίας τοϋ πιστωτικού νομίσματος προκύ- 
πτοντος χρέους τών Τραπεζών πρός τό κοινόν. Εύρίσκομεν λοιπόν έκ 
τής έρεύνης ταύτης, ότι ή άναλογία τών έν ταϊς Τραπέζαις άνταλλα
κτικών άξιών πρός τό ποσόν τών διά λογαριασμόν αύτών κυκλοφορούν
των γραμματίων, εινε κατά πολύ ύπερτέρα τοϋ μέτρου τοϋ κοινώς έν 
Εύρώπη παραδεδεγμένου, καί σημειωτέον καλώς ότι, ϊνα τήν αναλο
γίαν καθορίσωμεν, έλάβομεν, ώς εϊπομεν, μόνον τάς άνταλλακτικάς 
έκείνας άξίας αϊτινες πρό πάντων άποτελουσι τό άντίρροπον τού-έκ τού 
πιστωτικού νομίσματος χρέους τών Τραπεζών πρός τό κοινόν. Δυνάμεθα 
έπομένως νά δεχθώμεν ώς άσφαλώς άποδεδειγμένον ότι εινε δλως άδι- 
καιολόγητος ή κατά τών Τραπεζών δυσπιστία, διότι ή κατάστασις 
αύτών ού μόνον ούδόλως παρέχει άφορμήν είς άνησυχίαν,. άλλά τού- 
ναντίον τήν εμπιστοσύνην τοϋ κοινού εδει νά προσελκύση.

Ως προς τό Κράτος.Ότι τό Κράτος περιήλθεν άπό τίνος είς πολλήν 
χρηματικήν στενοχώριαν, ότι έκ τούτου έξηναγκάσθη νά διακόψη πρός 
καιρόν τήν καταβολήν τών τοκοχρεωλυσίων πρός τούς δανειστάς αύτοϋ, 
ότι, ώς ήν επόμενον, έκ\τών στενοχώριών τοϋ Κράτους παρήχθη σχετικός 
τή κοινωνία αντίκτυπος, είσί γεγονότα δυστυχώς καταφανή, τά όποϊα 
ήμεϊς βεβαίως δέν προτιθέμεθα ν’άρνηθώμεν. Αί είς τό Κράτος έπιβεβλη- 
μεναι αρχήθεν πολυειδεϊς έθνικαί ύποχρεώσεις, αύτήν τήν άρχικήν τού 
Βασιλείου συστασιν έχουσαι άφετηρίαν έν συνδυασμφ πρός τά πρα- 
χθέντα σφάλματα, τά όποϊα δέν ήτον άλλως δυνατόν ή νά έπακολου- 
θήσωσιν είς τήν πρώτην περίοδον τής άναστάσεως τοϋ έ'θνους, τήν έν 
παντί, τήν έκ τού μηδενός δημιουργικήν, έν τή πολιτεί^, έν τή οι
κονομία καθολου, εν τή κοινωνία, έπαρκώς έξηγούσι τήν άνωμαλίαν 
είς ήν περιέπεσαν τά τού Δημοσίου οικονομικά. Τό Κράτος βεβαίως δέν 
ήδύνατο ή νά σαλευθή έν τή διαχειρίσει τών κοινών, καί ήδη κατά 
τήν στιγμήν ταύτην νοσεί δεινώς, άφού προσήγγισε τό σημεΐον, καθ’δ 
εύρέθη πλέον εις την άδυναμίαν, νά έκπληρώση άκεραίας τάς εαυτού 
ύποχρεώσεις. Άλλ’ έπιβάλλεται ή έρώτησις, ή νόσος εινε οργανική ή 
συμπτωματική ; Το καθ’ ήμάς δέν διστάζομεν ν’ άπαντήσωμεν ότι 
η νοσος εινε συμ,πτωματιχη; Έάν ή νόσος ήτον οργανική, έάν δέν ήτον
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απλώς συμπτωματική, ήθέλομεν έχει άναμφιβόλως άποτελέσματα δλως 
άλλοϊα εκείνων, τά όποια πάντες βλέπομεν. Ήθέλομεν έχει την ύποτί- 
μησ,ιν τόϋ πιστωτικού νομίσματος έξικνουμένην μέχρι σημείου επίφοβου, 
έν νομίμω κυκλοφορία, δηλαδή ούχί έν ύπαρξει τής άναγκαστικής, 
ήθέλομεν εύρίσκεσθαι πρό τοΰ διλήμματος, ή -πάσαν τοΰ έθνους τήν 
παραγωγικήν δύναμιν νά καταπνίξωμεν άφαιροΰντες καί τήν τελευ- 
ταίαν ικμάδα, ή τήν εσωτερικήν διοίκησιν νά παραλύσωμεν ϊνα έπι- 
τύχωμεν τό ίσοζύγιον τών ήμετέρων εσόδων καί εξόδων, ώς ταϋτα συμ- 
βαίνουσι κατά τήν στιγμήν ταύτην έν άλλαις χώραις· πρό πάντων 
δμως, ήθέλομεν έχει τήν άπόλυτον άδυναμίαν τοΰ Κράτους ν’ άνορ- 
θώση εαυτό. Άλλ’ ή ύποτίμησις τοΰ πιστωτικού νομίσματος εινε άναν- 
τίρρητον δτι άρχικήν έχει αιτίαν τήν άναγκαστικήν, δτι δέ γίγνεται 
βαρεία καί απότομος ένεκα παρομαρτούντων λόγων οδς έπαρκώς έξη— 
γήσαμεν έν τοϊς άνωτέρω καί ήδη άσχολούμεθκ' τό δίλημμα τής κα- 
ταπνίξεως τών παραγωγικών δυνάμεων ή τής παραλύσεως τής εσω
τερικής διοικήσεως, δέν ύφίσταται, διότι είνε ήδη άποδεδειγμένον δτι οί 
προϋπολογισμοί ήμών δύνανται νά κλείωσιν έν ίσοζυγίφ, ώς ε”χουσι 
τανΰν παρ’ ήμϊν, έν περισσεύματι δέ έάν τάς παραγωγικάς ήμών δυνά
μεις άναπτύξωμεν, έάν τήν φορολογικήν ήμών νομοθεσίαν άναθεωρή- 
σωμεν, έάν τόν Λογιστικόν ήμών νόμον μεταρρυθμίσωμεν· άλλά πρό 
πάντων τό Κράτος ούδόλως περιήλθεν εις τήν άδυναμίαν ν’ άνορθώση 
έαυτό, καί διά τοϋτο, δέν θά παύσωμεν έπαναλαμβάνοντες δτι τό Κρά
τος πάσχει μέν δεινώς, άλλ’ δτι ή νόσος αύτοϋ εινε συμπτωματική 
ούχί δέ καί οργανική. ' ■

Ή άληθής, ή μοναδική αιτία ήτις συνετέλεσε τήν χρηματικήν 
στενοχώριαν τοΰ Κράτους, εινε ή δυσκολία ή μάλλον τό σχεδόν άδύ- 
νατον τής έν δεδομέναις στιγμαϊς έξευρέσεως τοΰ άπαιτουμένου διά 
τάς πρός τό έξωτερικόν ύποχρεώσεις αύτοϋ διεθνούς νομίσματος, δη
λαδή τοΰ χρυσού. Ή δυσκολία δέ αυτή ή τό άδύνατον, ούδείς μή 
άμβλυωπών θ’ άρνηθή δτι γεννάται έκ τής άναγκαστικής κυκλοφορίας, 
έξ ής ή καθόλου τής χώρας δυσπραγία. Ή άναγκαστική εινε άληθώς 
μάστιξ ταλαιπωρούσα τάς κοινωνίας δίκην έπιδημίας. Εϊδομεν έν τοϊς 
άνωτέρω, έν τή άφηγήσεϊ τής ιστορίας τής άναγκαστικής είς τά διά
φορα Κράτη, δποίας αΰτη εινε ικανή νά έπιφέρη καταστροφάς. Καί 
άληθώς, διά τής άναγκαστικής, τής έπινοήσεως ταύτης τών νεωτέρων 
χρόνων, κηρύττεται άπλώς δι’ένός νόμου ώς νόμιμον, προσδίδεται δη
λαδή άξια χρυσού ε’ις τό χαρτί τό φέρον τήν υπογραφήν τών τραπε
ζών ή καί αύτοϋ τού Κράτους, τό όποιον οΰτω βεβαίως μεταμορφοΰται 
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ε’ις νόμισμα διά τούς έν τή χώρα, τό δπόϊον δμως διά τούς έκτος τής 
χώρας, διά πάντας έκείνους μεθ’ ών αΰτη όπωσδήποτε επικοινωνεί διά 
χρηματικής δοσοληψίας, ούδόλως εινε νόμισμα-, ούδεμίαν έχει άξίαν, 
διότι ή άνθρωπότης σύμπασα. ώς μόνον, πραγματικήν έχον άξίαν καί 
άνταλλακτικήν δύναμιν νόμισμα, άνεγνώρισε τό έκ τών πολυτίμων 
μετάλλων καί δή έκ τού χρυσού κατασκευαζόμενον. Λογικώς λοιπόν, 
άφοϋ το Κράτος εύρίσκεται πρό τής άδυναμίας νά πορϊσθή ούχί τό 
άναγκαϊον χρήμα, διότι τούτο τό έθνος τίθησι δαψιλώς είς τήν διάθε- 
σιν αύτού, άλλά τό είδος τού χρήματος, τό παρά τών δικαιούχων 
αύτού άναγνωριζόμενον, ούχί διότι τούτο δέν ύπάρχει, καθόσον έν τφ 
κεφαλαίφ περί εμπορικού ισοζυγίου ίκανώς άπεδείξαμεν δτι ύπάρχει, 
άδιάφορον άν ένταύθα ή άλλαχοϋ, έάν έμφανές ή κεκρυμμένον, άλλά 
διότι έπιβάλλεται είς τό Κράτος είς τιμήν έκ θεμελίων διασαλεύουσαν 
τήν καθόλου οικονομίαν αύτού, λογικώς λέγομεν τοϋτο θά περιέλθη 
είς στενοχώριαν όσημέραι επιδεινουμένην καί καθιστώσαν αύτό σύν τφ 
χρόνφ άνίκανον νά ,έπαρκέση είς τάς έν τφ έξωτερικφ ύποχρεώσεις 
αύτοϋ. Κατά ταύτα, αίρεται ή αιτία, συναίρονται καί τά άποτελέ- 
σματα, έκλείπει δηλαδή ή αίτια -τής στενοχώριας τοϋ Κράτους. Έπι
βάλλεται λοιπόν έπιτακτικώ; ή τής άναγκαστικής άρσις.

Γνωματεύουσίν οί οικονομολόγοι δτι απαραίτητοι διά τήν άρσιν τής 
άναγκαστικής δροι είσί τό ίσοζύγιον τοϋ προϋπολογισμού καί τό συνάλ
λαγμα στρεφόμενον περί τό άρτιον. Ό εις τών δρων τούτων ύφίσταται 
παρ’ ήμϊν, ό προϋπολογισμός ήμών εινε ισοσκελής, πόρρω δμως άπέχει 
άφ’ήμών ό έτερος, δ τοϋ συναλλάγματος. Έάν άναμείνωμεν νά ’ίδωμεν τό 
συνάλλαγμα κανονιζόμενον περί τό άρτιον, βεβαίως θά τελειώσωμεν έξ 
ασφυξίας· πρέπει λοιπόν εύθύς νά σκεφθώμεν περί τής άρσεως, ής άμέσως 
μέν νά έπιληφθώμεν, συντελέσωμεν δέ τα,ύτην έν χρρνικφ διαστήματι, 
ικανώ ν’ άποτρέψη πάντα άπό τής κοινωνίας κλονισμόν. Καί ένταύθα 
άναγκαζόμεθα νά ύπομνήσωμεν δτι, ούδεμίαν έχει πρακτικήν έννοιαν ή 
γνώμη δτι, αίρομένης τής άναγκαστικής, ή κοινωνία θά στενοχωρηθή 
έλλείψει επαρκούς άνταλλακτικοϋ οργάνου, διότι δέν πρέπει νά λησμο
νηθώ, πρέπει μάλιστα νά γίνγ έπιμελώς ή διάκρισις μεταξύ τής νομί
μου ή έλευθέρας κυκλοφορίας τών γραμματίων τών Τραπεζών καί τής 
άναγκαστικής τούτων κυκλοφορίας διά λογαριασμόν τοϋ Κράτους, καθ
όσον έν νομίμφ κυκλοφρίιφ, ώς έσχομεν αφορμήν άλλαχοϋ τής παρούσης 
μελέτης νά ύπομνήσωμεν, ή Τράπεζα έχει ασφαλές τό μέτρον τοϋ περι
ορισμού ή τής άναπτύξεως τοϋ πιστωτικού νομίσματος έν τή μείζονι 

’ή έλάσσονι τούτου ζητήσει. Έάν λοιπόν, αίρομένης τής άναγκαστικής 
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άποδειχθή οτι, τό άπομένον εις κυκλοφορίαν ποσόν γραμματίων είναι 
ανεπαρκές εις τάς άνάγκας τών συναλλαγών, άς αύξήσωσι τούτο' αι 
Τράπεζαι, συμμορφούμεναι πρός τάς κρατούσας έν δμοίαις περιστάσεσι 
τραπεζικάς άρχάς. Έν Γαλλίφ άπό τοϋ 1848 μέχρι σήμερον άπό φρ, 
452,000 000 (διάταγμα 25 Μαρτ. 1848) άνεβιβάσθη ή κυκλοφορία 
τών γραμματίων της ’Εθνικής Τραπέζης εις φράγκα 3,500,000.000 
(νόμος 30 Ίανουαρίου 1884). Πρός ταύτα, μη λησμονώμεν οτι πρέ
πει επίσης έπιμελώς νά διακριθή ή δήμοσία ήμών οικονομία άπο τής 
εθνικής οικονομίας, τό Κράτος δηλαδή άπό τοϋ έθνους, διότι έάν εκείνο, 
ώς έκ τής συνδρομής ποικίλων περιστάσεων, ε’ις πολλήν στενοχώριαν 
περιήλθεν, έμβάλλον εις δυσχέρειαν καί τό έθνος, τοϋτο έξ εναντίου 
εύρίσκεται εις θέσιν οικονομικήν δλως διάφορον τής τοϋ Κράτους, έ'χον εύ
ρωστους καί δσημέραι ρωμαλεωτέρας καθιστάμένας τάς δυνάμεις αύτοϋ. 
Ή διάκρισις αΰτη έχει άκροτάτην σημασίαν, διότι έάν το έθνος, δηλαδή 
ό έντολεύς, ώς εινε βέβαιον, εύρωστη, τό Κράτος, δηλαδή δ έντολοδόχος 
δύναται ν’ άντλήση τάς άπαιτουμένας δυνάμεις ϊνα έξέλθη τής στενο
χώριας ε’ις ήν περιέπεσε. Διότι τφ δντι δλως άντιθέτως εχουσι τά τής 
’Εθνικής ήμών οικονομίας. Αΰτη άποδεικνύεται εύσταλής καί άκμαία έν 
τφ άναμφισβητήτφ γεγονότι δτι ούδέν ούδέ πόρρωθεν παρατηρεϊταΐ 
παρ’ ήμϊν σημεϊον κοπώσεως. Μ’ δλην τήν φοβέραν οικονομικήν δυσ
πραγίαν, ήτις άπό τίνος δίκην καταιγίδος ένέσκηψεν εις τόν Τόπον, 
ή κοινωνία ούδόλως τόν δρόμον αύτής άνέκοψεν, εύθαρσώς σταδιοδρο
μούσα καί κατισχύουσά τής έκ τής τρικυμίας καταπονήσεως. Η πίστις 
έν τφ έμπορίφ δέν έκλονίσθη, αί εύάριθμοι πτωχεύσεις είδικάς δλως 
έχουσιν αιτίας, οί φόροι δίκην μυκήτων πληθυνόμενοι, έπιμελώς κατα- 
βάλλονται,οί πληθυσμοί ήμών ούδόλως άθρόοι μεταναστευουσιν, ουδ εις 
στάσεις καί δ.ιαρπαγάς έξετράπησαν- ή βιομηχανία ήμών δέν ήτόνησεν, 
ή γεωργία δεν άπέκαμε, τό έμπόριον άληθώς έστη επ’ ολίγον, άλλά 
δέν ένεκρώθη, δ κοινωνικός βίος δέν ήγροίκευσε, τούναντίον δσημέραι 
λεπτύνεται, ή ναυτιλία ήμών καθεκάστην άνδροϋται, νέα πελώρια 
άτμήρη ; σκάφη προσκτώσα,. Δέν δύναται λοιπόν σπουδαίως ν’ άμφι- 
σβητηθή δτι τό Κράτος δέν πάσχει έν τή ύποστάσει αύτοϋ, δτι δέ μό
νον πάσχει έκ τών συμπτωμάτων τά δποϊα παράγονται έκ τής άληθοϋς 
νόσου, τής έν τή άναγκαστική έμφωλευούσης. Έπομένως τά πράγματα 
ούδόλως δικαιολογοϋσι τοσαύτην κατά τοϋ Κράτους δυσπιστίαν, ήν 
εύθύς έξ άρχής, έχαρακτηρίσαμεν ώς ύπερβολικήν.

Ύφίσταται δμως αΰτη, έν ύπερβολή ώς εΐδομεν, καί έπομένως πρέ- 
ριεινμ άναζητηθή ή αιτία αύτής άλλαχοϋ, καί δή έν ταϊς έζτιυτώσεσί 
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(influences morales), περί ών λαλοϋσιν οί Γάλλοι οικονομολόγοι. At 
έντυπώσεις αύταί εΐσιν δ έτερος λόγος τών άποτόμων κατά τήν τιμήν 
τοϋ πις-ωτ. νομίσματος διακυμάνσεων, περί ού έπεφυλάχθημεν άνωτέρω- 
«Le papier-monnaie est generalement inconvertible, mais le 
sgouvernement lui garantit sa valeur, ou une certaine valeur 
»d’ abord par la confiance qu’il inspire» . . . (Progrds de la 
Science Economique Tom. II § 58). ,’Αλλ’ δποίαν έμπιστοσύνην 
ούναται νά έμπνεύση πλέον τό Κράτος, άφοϋ ήμεϊς αύταί.ύπέρτατον 
καταβάλλομεν άγώνα ϊνα, καταρρίψωμεν τήν πρός αύτό πεποίθησιν τοϋ 
κοινού έν τώ άχάριτι άγώνι συμπσρασύροντες καί τούς ξένους, οϊτινες το
σούτφ μείζονα φέρουσιν είς ήμάς ζημίαν διά τών άβασανίστων καί άνα- 
ληθών δημοσιευμάτων αύτών, δσφ μείζονος άπολαύουσι βαρύτητος έν τφ 
κόσμφ; "Ας άποβάλωμεν λοιπόν τάς έντυπώσεις, αϊτινες τοσοϋτον όλε— 
θρίως έπιδρώσαι, κατέρριψαν τήν πίστιν ήμών καί τήν κοινωνίαν τα- 
λαιπωροϋσι μέχρις ύπερβολής, μή δικαιολογουμένης ύπό τής άληθείας 
τών πραγμάτων. "Ας άτενίσωμεν μετά θάρρους τήν θέσιν ήμών, μή 
άποτροπιαζόμενοι νά θέσωμεν τόν δάκτυλον έπί τής πληγής- θά ίδωμεν 
τότε καί ήμεϊς καί οι ξένοι δτι, ή θέσις τοϋ Κράτους δέν είναι δποία 
έδημιούργησαν αύτήν έν τφ νφτών πολλών αί εντυπώσεις, δτι δέ ή 
τοσαύτη κατ’αύτοϋ δυσπιστία ούδόλως ύπό τών πραγμάτων δικαιο
λογείται, διότι, τό καθ’ ήμάς, καί έάν Ιτι τό έθνος, άντί άλλης εύχε- 
ρεστέρας λύσεως, τοϋ παρελθόντος εύλαβούμενον καί πρό τών ύλικών 
συνεπειών, πρό πάντων δέ πρό τών ηθικών συνεπειών οπισθοχωρούν, 
προκρίνη ύπερτάτην νά καταβάλη προσπάθειαν, ύστάτην νά ύποστή 
θυσίαν, ή άνόρθωσις εινε εφικτή καί άσφαλής, καίτοι βραδυτέρα καί 
έπώδυνος.

Έφθάσαμεν ήδη ε’ις τό τέρμα τής συγγραφής, ήτις τοσοϋτον ένθερ
μον εύρεν ύποδοχήν είς τάς στήλας τοϋ δσημέραι τήν ύπόληψιν τοϋ 
κοινού, διά τε τήν σπουδαιότητα καί τήν απαραίτητον άνάγκην 
τοιούτου παρ’ ήμϊν( οικονομολογικού περιοδικού, κατακτώντος «Οικονο
μολόγου» ’Αθηνών. Άφηγήθημεν χάριν , τοϋ ελληνικού κοινού τήν 
ιστορίαν τής άναγκαστικής κυκλοφορίας εις τά διάφορα Κράτη τοϋ 
κόσμου, έπιληφθέντες ταύτης άπό τών άρχαιοτάτων έποχών μέχρι τών 
ήμερών μας, ϊνα παράσχωμεν τήν εύκαιρίαν εις μελέτας καί συγκρί
σεις πρακτικάς, ώφελίμους ήμϊν. Έπεχειρήσαμαν δέ, τό έφ’ ήμϊν, 
μελέτην επίπονον καί δύσκολον έπί τών καθ’ ήμας τεσσάρων άναγ- 
καστικών, καί ήδη έπειγόμεθα νά συμπεράνωμεν.

Είδομεν δτι ή πρώτη παρ’ ήμϊν άναγκαστική (1848) ύπήρξεν δλως 
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άνεπαίσθητος, ούδεμίαν άπολύτως σχούσα έπί της κοινωνίας επιρροήν; 
δτι ή Δευτέρα (1869-1870), άπέβη δλως άνώδυνος, καθ’ δλον τό 
δεκατετράμήνον τής διάρκειας αύτής διάστημα, τοϋ χρυσού μή ύπερ- 
τιμηθέντος ποτέ πέραν τών 5 1)2 θ)θ' οτι δέ ή τρίτη αναγκαστική 
(1877-1884) ύπήρξε μέν έπαισθητή, άλλ’ ούχί και άπολύτως έπώδυ- 
νος διότι, το συνάλλαγμα έτηρήθη σταθερώς εντός ορίων λογικών, τι- 
μηθέν κατ’άνώτατον δρον 12 3/4 θ/θ, καί μόνον έφαπαξ έξιχθείσης 
τής ύπερτιμήσεως μέχρις 23. 1/2 τοϊς Ο/θ. Ώ4 πρός τήν τετάρ- 
νην δμως άναγκαστικήν, καθ’ ήν καί αί έν γένει οίκονομικαί συνθή- 
και τού τόπου .σπουδαίώς μετεβλήθησαν,. τήν όλονέν ύφισταμένην καί 
ταλαιπωρούσαν ήμάς ειδομεν δτι, ού μόνον έπώδυνος εις άκρον άπέβη 
αΰτη, άλλ’ δτι επ’ έσχατων έξεδηλώθη καί δσημέραι έκδηλούται 
έν άποτελέσμασιν δλως έκτακτες, εις άληθή άπόγνωσιν τήν κοι
νωνίαν έμβάλλουσι, διότι, ώς ειδομεν, ή τιμή τού συναλλάγματος 
άποτόμως καί βαρέως διακυμαινομένη, άφίκετο ήδη εις σημεΐον 
απειλούν νά έκμηδενίση τέλεον τήν άξίαν τού-τραπεζικού γραμματίου. 
Προσεπαθήσαμεν ν’ άνεύρωμεν τούς λόγους οί’τινες τά τοιαύτα δλως 
έκτακΐα καί καταθλιπτικά παράγουσιν άποτελέσματα, έξ ής 8ε κα- 
τεβάλομέν έπιμεμελημένης καί λεπτομερούς έργασίας, έπείσθημεν δτι, οί 
οικονομικοί δροι, οί τήν κυκλοφορίαν καί τήν πορείαν τού συναλλάγμα
τος διέποντες, είσιν άνεπαρκεΐς νά έξηγήσωσι τελείως τήν τοσαύτην 
παρ’ήμϊν άνωμαλίαν έν τή δράσει τής άναγκαστικής- εντεύθεν 8ε εύ- 
ρέθημεν είς τήν ανάγκην νά έρευνήσωμεν βαθύτερου, έν ταϊς καθόλου 
συνθήκαις, ύφ” ά τό έθνος καί ή πολιτεία διατελούσιν, ίχνηλατήσαντες 
τάς αίτιας.Εΰρομεν λοιπόν δτι,ύπάρχει άναντιρρήτως- παρ’ήμϊν ύπερβολή 
κυκλοφορίας τραπεζικών γραμματίων, τούλάχιστον κατά 65 εκατομμύ
ρια- δτι δεσπόζει παρά τφ κοινώ άκράτητος κατά τού Κράτους καί 
τών έκδιδουσών τά γραμμάτια προνομιούχων τραπεζών δυσπιστία, 
άλλ’ ειδομεν συνάμα δτι, ή μέν ύπερβολή τής κυκλοφορίας εινε άφ’έ- 
αυτής ανεπαρκής νά έξηγήση τά έπερχόμενά άποτελέσματα, δτι δέ ή 
δυσπιστία είνε άδικαιολόγητος ώς πρός τάς Τραπέζας και ύπερβολική 
ώς προς τό Κράτος. Έφθάσαμεν έπομένως είς τό συμφέρασμα δτι, 
καί άλλοι συνεπιδρώσι λόγοι, τοιούτους δ’ εΰρομεν ένθεν μέν έν τή 
στενότητι τών. Ελληνικών άγορών έν συνδυασμφ πρός τήν πολήήν 
τού Έλληνος φιλοτιμίαν, ένθεν δέ καί κυρίως έν ταϊς έντυπόόσεσιν, 
αϊτινες έκ ποικίλων λόγων, συναφών πρός τήν ήμετέραν πολιτικήν 
καί οικονομικήν κατάστασιν, παρήχθησαν. Καί τφ δντι, είς τάς 
εντυπώσεις ταύτας. δύναται, κατά τήν ήμετέραν κρίσιν, ν’άπο- 
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δοθή κατά πολύ ή τού κακού αιτία. Τό έθνος, ώς άπεδείξαμεν 
κατά τρόπον μή έπιδεχόμενον λογικήν άντίρρησιν, εινε οίκονομικώς 
εΰρωστον, άφού έκ τής μετά τοϋ έξωτερικοϋ δοσοληψίας αύτού, 
καταλείπεται έτησίως είς πίστωσιν αύτού περίσσευμα κατά το μάλ ■ 
λον ή ήττον σπουδαίου,, αί δέ Τράπεζαί είσιν, ώς έκ τών ισολογι
σμών αύτών άποδεικνύεται, έπίσης εύρωστοι, μετά τ.ιμιότήτος καί ευ- 
θύτητος παραδειγματικής έν ταϊς πρός τήν κοινωνίαν σχέσεσιν άύτών 
συμπεριφερόμεναι. Τό Κράτος, άληθώς, περιέπεσεν είς στενοχώριαν βα- 
ρεϊαν, έξαναγκάσασαν αύτό νά διακόψη πρός καιρόν τήν έκπλήρωσιν 
τών ύποχρεώσεων αύτού πρός τούς ξένους δικαιούχους, άλλ’ ούδείς δύ
ναται άσφαλώς νά ίσχυρισθή δτι τό Κράτος, δηλαδή δ έντολοδόχος, 
περιήλθεν είς άπελπισμόν, άφού τό έθνος, δηλαδή δ έντολες, είνε εΰρω
στον καί άκμαϊον.

Αί εντυπώσεις λοιπόν, ας ήμεΐςαυτοί έδημιουργήσαμεν, αϊτινες 
δσημέραι έπιδεινούμεναι άπειλούσι νά προσλάβωσι τύπον άληθούς πα
νικού, αί εντυπώσεις, αϊτινες τοσούτον όλεθρίως έπιδρώσιν έπί τής κα
θόλου καταστάσεως, άφόρητον αύτήν καθιστώσαι, έπερχόμεναι ώς άκο- 
λούθημα είς τήν άρχικήν αιτίαν, τήν άναγκαστικήν καί τά ταύτη πα- 
ρομαρτούντα έπεισοδιακά αϊτιαν, είσιν δ παράγων, δ κυριώτατος ϊσως 
τής έπιδεινώσεως τής παρούσης καχεξίας. Διότι αύται. άμβλύνουσι 
τήν ήμετέραν διάνοιαν καί παραλύουσι τάς ήθικάς ήμών δυνάμεις- 
αύται καθιστώσιν ήμάς άνικάνους νά σκεφθώμεν νηφαλιώτερον, τήν 
ενεστώσαν κατάστασιν μετά θάρρους άτενίζοντες, ϊνα πεισθώμεν δτι 
το έ’θνος έχει ίκανάς δυνάμεις ϊνα άπαλλαγή τής φοβεράς δοκιμασίας. 
Αύται φέρουσιν ήμάς άκρατήτους είς τήν κατωφέρειαν, ήν πάντες άσμέ- 
νως φαινόμεθα άποδεχόμενοι,καίτοι είς τό τέρμα αύτής ύπάρχει ή μείω- 
σις τής έθνικής περιουσίας καί τό δή σπουδαιότατον, ή καταισχύνη- 
αύται κωλύουσιν ήμάς νά ίδωμεν δτι, έάν ύπερτάτην τών δυνάμεων 
ήμών ποιήσωμεν έντασιν, δυνάμεθα έτι καί κατά τήν ώραν ταύτην νά 
τηρήσωμεν άμείωτον τήν ύπόληψιν τοϋ κόσμου. Αύται τέλος έπισκοτί- 
ζουσι τήν διάνοιαν ήμών έπί τοσούτον ώστε, καίτοι τάς ήμετέρας άνα- 
μετρούμεν δυνάμεις καί εύρίσκομεν ταύτας ρωμαλέας, άδυνατούμεν δμως 
νά έν.νοήσωμεν δτι, πρός τήν χρησιμοποίησιν αύτών άπαιτεϊται καί τι 
άλλο, έτι τών υλικών δυνάμεων ύπέρτερον, τό έν ένί έκάστφ ήμών 
συναίσθημα τού καθήκοντος, τό δποϊον μόνον δύναται νά έξεγείρν) δ 
πρός τήν άναξιοπαθούσαν πατρίδα πόνος.

X. II. Χκοαδας.
---------------------- II I OCC1 ί I ------------------------—



ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΤΟΎ 2ΟΦΟΎ* S05

ΑΕΟΝΤΟΙ ΤΟΛΣΤΟΗ

ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΤΟΤ ΖΟΦΟΥ
’’II«ΠΙΑΣΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΝΥΧΙ - ΧΑΘΗΚΕ ΟΛΟ ΤΟ ΠΟΥΛΙ»

ΔΡΑΜΑ ΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΕΝΤΕΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΠΡΑΞΕΩΣ
Άκετμ, Νικήτας, Άκουλίνα, ’Ανάστα, Άντοάτκα, Μήτρττς—γέ

ρων έργάτης και άρχαϊος στρατιώτης, Κουμπάρα ’Ανάστας·

ΠΡΑΞΙΣ ΤΡΙΤΗ
Ή καλύβη τοΰ Πέτρου. Χειμών. Μετά τήν δευτέραν πραξιν παρήλθον 9 μήνες. 

Ή Άνύσϊα άτλήν κοινήν φέρουσα έσθήτα, κάθηται παρά τήν ηλακάτην και 
νήθει. 'Η Άνιούτκα κάθηται έπι τής θερμάστρας. Μήτριτς-γέρων εργάτης.

ΣΚΗΝΗ Α'.
Μήτρττς, (εισέρχεται βραδέως κα'ι έκδύεται). Ώ Χριστέ καί Παναγιά 

μου.,Τί, δέν ήρθ’ άκόμα τ’ αφεντικό; .
’Ανάστα. Τί λές ·
Μήτρττς. Ό Νικήτας, λέω, δέν ήρθ’ άπο τή χώρα ;
Ανάστα. Όχι, δέν ήρθε. .
Μήτρττς. Τώρριξε στό γλέντι, φαίνεται. ’Ώχ—Θεέ μου !
’Ανάστα. Έσυγύρισες τ’ άλώνι ;
Μήτρττς. Κι’ άμέ πώς ; έκαμα ό,τι επρεπε νά κάμω καί τό σκέ

πασα μέ άχερά. Έμενα ή μισές δουλειές δέ μ’αρέσουνε. Ώ Θεέ μου. 
άϊ Νικόλα μου ! (Καθαρίζει τούς τύλους τών χειρών του). Καιρός εινε πιά 
νάρθη.

’Ανάστα. Ποιά βία είνε ; Χρήματα έχει, διασκεδάζει μέ τήν κο
πέλα- άμ’ βέβαια...

Μήτρττς. Άφοϋ έχει χρήματα γιατί, νά μή γλεντίση ; Κι’ άμ’ ή 
Άκουλίνα τί δουλειά είχε στή χώρα ;

Ανάστα. Πήγαιν’άρώτα τήνε. Γιά τό διάβολο, ποϋ νά τήνε πάρη.
Μήτρττς. Μά τί ήθελε στήχώρα ; Ή χώρα άπ’ ούλα εχει, μά πρέ

πει νάχης καί σύ. *Ωχ, Θεέ μου !
Άντοάτκα. Τ’ άκουσα μέ τ’αυτιά μου, καλέ μάνα : λαχούρι, 

λέει, θά σάγοράσω, νά σκάσω, & λέω ψέματα, λαχούρι θά σ’ αγο
ράσω, λέει. Νά τό διαλέξης, λέει, μοναχή σου. Κ ’ έσυγυρίστηκε τί 
ώμορφα : ’φόρεσε τό κοντογούνι της, ποϋ’ν.ε χωρίς μανίκια καί τό φραν- 
τζέζικο μαντήλι.

’Ανάστα. Άμ’καλά τό λένε : 
ίσα μέ τό κατώφλια- έπέρασε τό 
τή ξετσίπωτη I

πώς τοϋ κοριτσιού ή ντροπή εινε 
κατώφλια—χάθηκ’ ή ντροπή. Ά,

Μήτρττς. Είδες έκεϊ ! Καί γιατί νά ντραπή ; άφοϋ έχει χρή
ματα άς γλεντίση. ΤΩ .Θεέ μου ! Τί λέτε, νωρίς ειν’ ακόμη γιά φαΐ ; 
( Άναβαίνει έπ'ι τής θερμάστρας). Ώ Θεέ μου, Παναγιά μου, άϊ Νικόλα 
μου θαματουργέ !

ΣΚΗΝΗ Β'.

ΟΙ άνω καί Κουμπάρα.
Κουμπάρα (εισέρχεται). Τί, δέν ήρθ’ακόμη άπό τή χώρα δ δι

κός σου ;
’Ανάστα. Δέν ε’φάνηκε.
Κουμπάρα. Άργησε. Νά μήν έπέρασε άπό τό καπελειό μας ; Ή 

Θέκλα ή άδελφή μου μοϋπε, πώς άπόξω στέκονται ένα σωρό αμάξια, 
άπό τή χώρα.

Ανάστα. Άνιούτκα, έ' Άνιούτκα 1
Άντοάτκα. Τί θέλεις ;
Ανάστα. Πήγαινε νά δής στό καπελειό, μήν τύχη κ’ έπήγ’ εκεί 

μεθυσμένος ;
Άντοάτκα (πηδά έκ τής θερμάστρας καί ένδύεται). Τώρα πάω.
Κουμπάρα. Καί τήν Άκουλίνα μαζύ του τήν έπήρε ;
Ανάστα. Τί άλλη δουλειά είχε νά πάη ; Έξ αιτίας αύτηνής βρέ

θηκαν ούλαις ή δουλειαίς τοϋ κόσμου. Ηύρε άφορμή πώς έχει νά λάβη 
άπό τήν τράπεζα καί δός του καί τόν μπερδεύει.

Κουμπάρα (κινεί τήν κεφαλήν). Άμ’ εινε νά λέγωνται. (Σιγή).'
Άντοάτκα (έκ τής θύρας). Άν ήν ’ έκεϊ, θές νά τοϋ πώ τίποτις ;

, Ανάστα. Σύ κύτταξε μονάχα άν είν’ έκεϊ.
Άντοάτκα. Φτύσε κ’έρχομαι- (φεύγει).

' ' ΣΚΗΝΗ Γ'. ■ .'· ■.■
Άνΐτάτα, Μήτρττς, καί Κουμπάρα. (Μακρά σιγή).

Μήτρττς (Ζασμάται). *Ω Θεέ μου, Άϊ Νικόλα μου θαυματουργέ !
Κουμπάρα (ανασκιρτά). Άχ, έτρόμαξα. Ποιός εινε ;
Ανάστα. Ό Μήτριτς εινε, δ άργάτης.
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Κουμπάρα. "Αχ, πώς μ’ έτρόμαξε. Κ’ έγώ ξέχασα. Δέ μου λες, 
κουμπάρα, αλήθεια εινε πώς άρραβωνιάσετε τήν Άκουλίνα' ;

Άνΐίσία (άφίνεε τήν ηλακάτην καί κάθηται παρά τήν τράπεζαν). Μάς 
έστείλανε προξενιά άπό τό Δετλόβο· έγεινε λόγος, μά δέν ακούστηκε 
πιά τίποτε. Ποιος εχει δρεξι.

Κουμπάρα. Καί γιά τόν Λιζουνώφ άπό τό Ζούγεβο ;
Άνύσια. Καί γιαυτόνα έγεινε λόγος, ροά δέ βαρυέσαι ; ’Εκείνος δέ 

θέλει νά ξέρη τίποτε.
Κουμπάρα. Καί όμως πρέπει νά τελειώνη αύτή ή δουλειά.
Άνύσια. Άκούς έκεϊ. Δέν βλέπω, κουμπάρα μου, τήν ώρα πότε νά 

τή ξεφορτωθούμε άπό ’πάνω μας· μά δέ βλέπεις, όλο κ’ εμπόδια τυ- 
χαίνουνε. ’Εκείνος σκοπό δέν τώχει, μα’ κ’εκείνη τό ίδιο. Δέν τήν 
έχόρτασε άκόμα, βλέπεις, τή μορφονειά του.

Κουμπάρα. Ύ—Ύ I Τί αμαρτία, καλέ ! Ό Θεός νά μάς φυ- 
λάγη. Κ’εινε μητρυός της.

Άνύσια. Α’ί, κουμπάρα μου ! Μ’έγελάσανέ καί μου κλείσανε τά 
μάτια μέ τέτοια έπιτηδειότη, ποϋ δέ μπορώ νά σοϋ πώ. Τίποτις ή 
άνόητη δέν έκατάλαβα, τίποτις δέ μπορούσα νά φανταστώ καί τόνε 
.παντρεύτηκα. Τίποτις δέν'έμάντεψα κι’ αυτοί πιά τά'είχανε ψημένα.

Κουμπάρα. Άλλοι-οί-μονο δουλειαίς ! .
Άνύσια. Μέ τόν καιρό είδα, πώς άρχισαν περισσότερο νά κρύβων- 

ται άπό μένα. Άχ ! κουμπάρα μου, ζωή ποϋ τήνε περνώ ή δόλια ! 
Καλά θά ήτανε νά μή τον αγαπούσα !

Κουμπάρα. Καλέ τί λές-έκεϊ !
Άνύσια. Καί μέ πειράζει πολύ, ξέρεις, κουμπάρα μου, αύτος νά 

μ’ άδικήση έτσι δά ! ”Αχ πόσο μέ πειράζει.
Κουμπάρα.- Έχουνε νά πούνε πώς καί τό χέρι του, λέει, δέν τό 

πολυκρατά.
Άνύσια. Ούλα τά κάνει. Καμμιά φορά, σάν εινε νηστικός, εινε 

ήσυχος. Μ’ έχτυπούσε καί πρώτα,.μά τού άρεσα κάποτε. Τώρα σά θυ- 
μώση, χύνετ’ άπάνω μου καί θέλει νά μέ ποδοπατήση. Τήν άλλη φορά 
μ’άρπαξε άπό τά μαλλιά κ’είδα κ’επαθα νά ξεμπλέξω άπό τά χέ
ρια του. "Αν πής γιά κείνηνε ... χειρότερη άπό φεϊδι. Είμαι ν’ άπο- 
ρήσω πώς ή γης γενν^ τέτοια φειδία.

Κουμπάρα Ά— άχ, κουμπάρα μου ! Καθώς βλέπω πολύ δυστυ
χισμένη είσαι καί σύ. Καί γιά ποιόνα νά φά τραβάς αυτά ; Έπήρες 
ένα ζητιάνο έκεϊ κι’ αυτός νά σέ μεταχειρίζεται μέ τέτοιο τρόπο. Γιατί 
τόν άφίνεις έτσι δά >

Άνύσια. Άχ, κουμπάρα μου αγαπημένη· τί νά κάμω μέ τήν καρ
διά ποΰχω. Ό σχωρεμένος, τόσο βαρύς πού ήτανε, μά τόν έγύριζα δπως 
ήθελα. Τώρα δμως, κουμπάρα μου, τίποτις δέν μπορώ νά κάμω- άμα 
τόν ΐδούν τά μάτια μου μού παύει δ θυμός. Σάν είμαι ’μπροστά του, 
χάνω τό θάρρος μου καί στέκουμαι σάν τή βρεμμένη κόττα.

Κουμπάρα. Ώ ώχ’ κουμπάρα μου ! Φαίνεται πώς κάτι θά σού- 
χουν καμωμένα. Έχουνε νά πούν, πώς ή Ματρώνα τής κάνει αυτές 
τές δουλειές. Νά μή σούκαμε αύτή τίποτις ;

Άνύσια. Κ’ έγώ, κουμπάρα μου, αύτό στοχάζομαι. Πώς πειρά- 
ζομαι καμμιά φορά, πού έτσι μοΰρχεται νά τόνε ξεσκίσω. Κι’ άμα 
τόν ίδώ — δέ μέ βάστ^ ή καρδιά μου.

Κουμπάρα. Χωρίς άλλο κάτι *σού ’κάμε. ’Αργεί, καλότυχη νά 
γείνη τό κακό ; Άμ’ βλέπω ’γώ, πώς δέν είσαι στά συγκαλά σου.

Άνύσια. Ή μισή δέν άπόμεινα. Καί κύτταξε κείνη τή βλάκα τήν 
Άκουλίνα, πού ήτανε πρώτα νά τή συχαίνεσαι, κύτταξέ τηνε τώρα 
—τήν έμορφοστόλισε ! Ώμόρφηνε; έφούσκωσε σάν μπουμπουλίθρα. Μέ 
ουλή της τήν κουταμάρα τώχει πάρει άπάνω της : έγώ είμαι, λέει, 
ή νοικοκυρά. Τό σπίτι δικό μου εινε. Ό' πατέρας μου σέ μένα ήθελε νά 
τόνε δώση. Καί κακιά—δ Θεός νά γλυτώνη. Σά θυμώση— τά ρούχά ~ 
της ξεσκίζει.

Κουμπάρα. "Αχ ζωή πού τήνε περνάς καί σύ, καθώς βλέπω, κου- · 
μπάρα μου — Κι’ δ. κόσμος σέ· ζουλεδει. Πλούσιοι, λένε, μά, καθώς 
φαίνεται, χύνονται κι’ άπό τό χρυσάφι δάκρυα.

Άνύσια. Νά σού’πώ, μόνο γιά νά μάς ζουλέψη κανείς είμαστε. 
Καί τά'πλούτη έτσι δά θά γενούνε στάχτη. Τούς δώσανε δρόμο πού...

Κουμπάρα. Μά γιατί, καλέ κουμπάρα μου, τ’ άφίνεις καί σύ 
έτσι δά ; Δικά σού δέν εινε μαθές τά χρήματα ;

Άνύσια. Καί πού νά τάξερες ούλα. ’Έκαμα δμως κ’έγώ ένα λάθος.
Κουμπάρα. "Αν ήμουνα ’γώ, κουμπάρα, στή θέσι σου, θά πή

γαινα ίσα στο διοικητή. Τά χρήματα εινε δικά σου. Πώς μπορεί άύτός 
νά τά σπαταλ^. Ποιος τουδωκε αύτό τό δικαίωμα ;

Άνύσια. Αί, αύτά σήμερα δέν τά βλέπουνε, κουμπάρα μου.
Κουμπάρα. ’Άχ, κουμπάρα μου, γυρίζω καί σέ βλέπω* πώς άχά- 

μνηνες !
Άνύσια. Άχάμνηνα, καλότυχη, πολύ άχάμνηνα. Μέ κατάστρεψε. 

Τίποτις δέ ξέρω κ’έγώ ή ίδια. *Ώχ, κεφαλάκι μου φτωχό.
Κουμπάρα. Κάποιος ερχεται.· (.’Ακροαται. ’Ανοίγεται ή Ούρα και είσ* 

έρχεται ό Άκείμ).



ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ 

ΣΚΗΝΗ Δ'.

Οί’Άνω καί Άκείμ.
'Άκείμ (κάμνει τό σημεΐον τοϋ σταυρού, εξάγει τά πέδιλά του καί εκδύεται). 

Ώρα καλή στο σπητικό σας. Καλά ’στε, καλά ’σαι, κυρά ;
Άνΰοαα. Καλά, σέ χαιρετούμε, γέρο πατέρα. Άπό τό χωριό έρ

χεσαι ;
Άκείμ. Είπα, πού, θά πή, είπα, χς πα νά ’δώ τό γυιό μου, νά 

πάω στοϋ γυιού μου. Ήτανε περασμένη ή ώρα, έγιωμάτισα, πού θά 
πή, έγιωμάτισα. κ’έφυγα. Καί μέ τά χιόνια τώρα, είνε δύσκολος δ 
δρόμος, δύσκολος, γιατούτο κ’ ένυχτώθηκα. Κ>* άμ’ δ -γυιός μου σπήτι 
εινε ; πού θά πή, δ γυιός μου εδώ εινε ;

Άννσια. "Οχι, δέν εινε εδώ, στη χώρα ’πήγε.
Άκείμ (κάθηται έπ! θρανίου). Κάποια δουλίτσα έχω μαζύ του, μιά 

δουλίτσα έχω μαζύ του, πού θά πή..' Τούλεγα μαθές τής προάλλες 
γιά τής άνάγκες μου, τούλεγα. Τό χτηνό, τό άλογο τάχατες μού 
σακατεύτηκε κ’ήθελα ν’ άγοράσω κανένα άλλο γιατί πού λές. 
Γι’αύτό ήρθα, πού θά πή.
Άνΐίΰΐα. Τ’άκουσα, πού τώλεγε δ Νικήτας. Σάν έ'ρθη τά λέτε, (βαί
νει πρδς τήν θερμάστραν). Έλα νά δειπνήσης κ/ όπου κι’ άν εινε έφτασε. 
Μήτριτς, αί, Μήτριτς, έλα νά δειπνήσης.

Μήτριτς. Ώχ Θεέ μου, Άϊ Νικόλα μου θαματουργέ.
Άνύΰΐα. Έλα νά δειπνήσης.
Κουμπάρα. ’Εγώ πηγαίνω. Έχετε γιά. (’Απέρχεται).

ΣΚΗΝΗ Ε'.
Άκείμ, Άνύόια καί Μήτριτς.

. Μήτριτς (κατέρχεται τής θερμάστρας). Δέν έκατάλαβα πώς μ’ έ- 
πήρ’ δ ύπνος. Ώ Θεέ μου, ΆϊΝικόλά μου ! Γιάσου, μπάρμπα Άκείμ. 

■· Άκείμ. Ά,-δ Μήτριτς. ’Εσύ τί γυρεύεις έδώ, πού θά πή ;
Μήτριτς. Νά, άργάτης είμαι τού γυιού σου τού Νικήτα.
Άκείμ. Είδες έκεϊ, άργάτης τό λοιπόν τού γυιού μου, έτσι αί ;
Μήτριτς. Έδούλευα στή χώρα/προτήτερα ’σ ένα έμπορα κοντά, 

μά τώβαζα κάθε λίγο στό κέφι, καί τώρα νά, έπέρασα στο χωριό. Δέν 
είχα τίποτις νά μ’ έμποδίζη, κ’ έτσι έμιστώθηκα. (Χασμαται). Ώ 
Θεέ μου ! ' \

Άκείμ. Καί δέ μού λές, τόσες πολλές, δουλειές είχε, πάει νά πή 
κ’ έπήρε άργάτη ; ' . ,. ■ -
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Άνύσια. Τί άνάγκη έχει ; Άλλη φορά περνούσε, τώρα έχει άλλα 
πράματα στό νοϋ του, καί γιαύτό ’πήρε άργάτη’.

Μήτριτς. Άφού έχει χρήματα, τί άνάγκη έχει ;...
Άκείμ. Ά, μά αυτό είν’ άσκημο πράμμα, γιατί πού λές, αυτό 

είν’άσκημο. Κακόμαθε, πού θά πή.
Άνιίολα. Πώς έκακόμαθε, δέν εινε. ψέματα, αυτό εινε τό κακό.
Άκείμ. Κ’έγώ θαρρούσα, πού θά πή, πώς πηγαίνει καλείτερα, μά 

κείνος πηγαίνει ούλο καί στό χειρότερο, γιατί πού λές. Τά πλούτη κα- 
κομαθαίνουνε τόν άνθρωπο, τόνε κακομαθαίνουνε, πού λές.

Μήτριτς. Καί τό σκυλί από τήν καλοπέρασι λυσσιάζει. Άπ’ τήν 
καλοπέρασι πώς νά μήν κακομάθη. Κ’ έγώ δ ίδιος άπ’ τήν καλοπέ- 
ρασι τφχα ρίξει έ'ξω. Τρεις ’βδομάδες έπινα αδιάκοπα. Καί τό τε
λευταίο μου βρακί τώπια. Δέν είχα .πιά τίποτις άλλο κ* έτσι έ'παψα νά 
πίνω. Τώρα πιά είπα νά μή ξαναπιώ. “Ας πάη στήν ευχή.

Άκείμ. Καί ή γρη’ά σου, πού θά πή, .τί γίνεται; >
Μήτριτς. Ή γρηά μου, τ’ αδέρφι, εύρήκε τή δουλειά της. Στής 

χώρας τά καπελειά κυλιέται. Είνε μιά χοορά νά τήνε δής : μέ τό ένα 
μάτι βγαλμένο, τό άλλο ζουλισμένο, ή μούρη της γυρισμένη μέ τό 
πλάι, καί νηστική, πού νά τήνε πάρη δ διάβολος, ποτές δέν τήνε βλέ
πεις.· ' ;

Άκείμ. Ώ, ώ ! Βρέ τί μού λές ;
Μήτριτς. Καί ποια άλλη θέσι έχει ή γυναίκα τού στρατιώτη ; Τό 

χρέος της κάνει. (Σιγή). . Χ , . >
Άκείμ (τή ’Ανόσιοι). Κ’ έπήρε τίποτις,,μαθές, δ Νικήτας μαζύ του , 

στή χώρα ; Νά πουλήση, πού θά πή, έπήρε τίποτις μαζύ του ;
Άνύσία (έπιστρώννει τήν τράπεζαν καί παραθέτει τδ φαγητόν). Δέν έ

πήρε τίποτις. Χρήματα, λέει, πώς πήγε νά πάρη άπό τήν Τράπεζα.
Άκείμ (δείπνξί). Καί πού λογαριάζετε νά τά βάλετε,, μαθές τά 

χρήματα ; ’ ' ■
Άνύσια. “Οχι, εμείς'δέν τά πειράζομε· μονάχα είκοσι ώς τριάντα 

ρούμπλια, φαίνεται, πώς τού χρειάζονται νά πάρη.
Άκείμ. Νά πάρη ; Καί γιατί, μαθές, να τά πάρη τά χρήματα; 

Πέρνεις σήμερα, πού θά πή, πέρνεις αύριο, ώς πού νά τά πάρης ούλα, 
πού θά πή.

Άνναΐα. Αύτά τά πέρνει ξεχωριστά. Τά χρήματα δμως είν’ ούλα 
άκέρηα.

Άκείμ. Άκέρηα ; Πώς, μαθές, άκέρηα, Άφού σείς τά πέρνετε,. 
τότενες ινώς θά νάνε άκέρη,α, πού θά πή ; Τό ίδ^ο, σάν νά χύ-
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σης στάρι πού λέει δ λόγος, ’στ’άμπάρι καί ν’ άρχίσγς νά πέρνης 
άπό ’κεΐ- τότες νά ίδής άκέρηο θά μείνη τό στάρι. Θά πή, πώς τόνε 
γελούνε. Νά τό ξέρης, πώς. τόνε γελούνε. Τί θά πή άκέρηα ; Σείς 
πέρνετε και θά μένουνε άκέρηα ;

ΆνύΟΐα. Νά σου πώ καλά καλά δέ ξέρω. Μάς έσυβούλεψε τότενες 
κι* δ Ίβάν Μωϋσέϊτς. Βάλτε τα, λέει, τά χρήματά σας στήν Τρά
πεζα, καί τά λεπτά σας θά τάχετε άκέρηα καί τόκο θά πέρνετε.

Μήτρττς (αποπερατώνει τδ γεϋμά του). Σωστά είπε. Έγώ έδούλεψα 
κοντά ’ς ένα έμπορο. Αύτοί έτσι κάνουνε. Βάνουνε τά χρήματά τους 
στήν Τράπεζα, καί κάθονται ξαπλωμένοι στήν ήσυχία τους καί πέρ- 
νουνε.

Άκείμ. Περίφημα τά λές, πού θά πή. Πώς θά πέρνης ; Κι’αύτοί, 
μαθές,’ άπο ποιόνε θά τά περνούνε τά χρήματα ;

Άνιληα. 'ΕΙ Τράπεζες τά δίνουνε.
Μήτρττς. Τί ’ν’ αύτά πού λές ; Ή γυναίκες δέν τά καταφέρνουνε. 

“Ακουσ’ έδώ νά σού τά πώ’ γώ νάτά καταλάβης. Έσύ έχεις, άς πούμε 
χρήματα, καί μένα μ’ηύρ’ ή άνοιξι χωρίς σπορά, χωρίς τίποτα ή 
καί νά χρεωστώ φόρους. “Ερχομαι λοιπόν έγώ σ’ έσένα. Άκείμ, σου 
λέγω, δόσε μου δέκα ρούμπλια καί σά μαζέψω τό χεινόπωρο τόν 
καρπό μου, σού τά δίνω μέ τόν τόκο τους. Σύ, άς πούμε, βλέπεις πώς 
έχεις άπό πού νά πιαστής : ή άπό κανένα άλογο ή άπό καμμιά ’γε
λάδα, καί μού λές : δόσε μου, μού λές, δηδ τρία ρούμπλϊά γιά τόκο 
κ’ έτελείωσε. Έγώ, πούχω τή θηλειά στό λαιμό, δέ μπορώ νά κάμω 
άλλοιώς. Πάει καλά, σού λέω, πέρνω τά δέκα. Τό χεινόπωρο τελειώνω 
τής δουλειές μου καί σού τά φέρνω- καί σύ, μού χτυπάς ξεχωριστά 
άπο τά δέκα καί τρία ακόμη ρούμπλια παραπάνω.

Άκείμ. Κι’ αύτά, πού θά πή., τά κάνουνε οί κατεργάριδες μουζίκοι 
κι’ οποίος'δέ φοβάται τό Θεό, πού λές.

Μήτρττς. Σπάσου δά, τώρα θά δής, πού βγαίνει τδ ίδιο. Πού θά 
πή τό λοιπόν, μ’ αύτό τόν τρόπο μ’εγδυσες καί τά χρήματα, άς πούμε, 
τής ’Ανόσιας κάθονται. Τί νά τά κάμη—δέ ξέρει- καί σά γυναίκα 
πούνε δέ νοιώθει νά τά μεταχειριστή. Έρχεται σέ σένα. Δέ γίνεται, 
σού λέει, νά βγάλω κ’ έγώ τίποτις άπ’τά χρήματά μου ; Γιατί όχι, 
τής λές. Νά σου λοιπόν καί σύ καί περιμένεις. “Ερχομ’ έγώ πάλι τό 
καλοκαίρι. Δόσε μου, σού.λέω, πάλι άλλα δέκα, κι’ όσο γιά τδν τόκο, 
έγώ . . . Σύ μέ ξανοίγεις γιά νά δής, άν βαστ^ τό πετσί μου γιά νά 
μ ’ έγδάρης άκόμη και μού δίνεις άπό τά χρήματα τής ’Ανόσιας καί 
κάνεις τό λογαριασμό σου, κι’ άν ίδής πώς έγώ δέν εχω στδν ήλιο 
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μοίρα καί βλέπεις πώς δέ μπορείς νά μ’ έγδάρης, μού λές : πήγαινε, 
τ’ άδέρφι στό Θεό καί στήν Παναγιά καί βρίσκεις κανέναν άλλον καί 
δίνεις πάλι τά δικά σου καί τής ’Ανόσιας τά χρήματα και τόνε γδέρ
νεις. Νά, αύτό θά πή Τράπεζα. Μ’ αύτόν τδν τρόπο γυρίζει. Δουλειά, 
τ’, άδέρφι, μέ πολλή φρόνησι.

Άκετμ (ερεθιζόμενος). Τί ν’αύτά, πού μού λές, Αύτό ε’ν άσκημη 
πράξι. Αύτά τά κάνουν, πού λές, οι μουζίκοι κκίτδ θεωρούνε γιά αμαρ
τία. Αύτή εινε άνομη πράξι, άνομη, γιατί πού λές, άσκημη. Μά πώς 
αύτοί, σπουδασμένοι άθρώποι καί νά . . .

Μήτρττς. Αύτή, τ’άδέρφι, εινε ή πιδ άγαπημένη τους δουλειά. 
Καί νά δής, άν τύχη κανένας κουτός ή καμμιά γυναίκα, πού δέ μπο
ρούνε μοναχοί τους νά μεταχειριστούνε τά χρήματα, τά πηγαίνουνε 
στήν Τράπεζα κι’ αύτοί έκεϊ, πού νά φάντδν πνίχτη, τούς τά τρώνε 
κι’ άφανίζουνε τδν κόσμο. Δουλειά περίφημη αύτή.

Άκετμ (στενάζει). Κατά πώς βλέπω, πού λές, καί χρήματα νά μήν 
έχη κανείς εινε μπελάς, μά καί νάχη, άκόμη ποιο μπελάς. Τί θά πούν 
αύτά. Ό Θεός έπρόσταξε νά δουλεύωμε; Καί σύ, πού θά πή, βάλε τά 
χρήματά σου στήν Τράπεζα καί κοιμήσου, πού λέει δ λόγος, κΓ.αυτά 
θά σέ θρέφουνε ξαπλωμένονε. “Ασχημο, πού λές, παράνομο πράμμα.

Μήτρττς. Παράνομο λέει ; Αύτά δέν τά ξετάζουνε σήμερα. Νά ’δής 
άκόμη πού σού πέρνουνε καί τδ τελευταίο σου ποκάμισο, αύτό νά 
ίδής έσύ !

Άκε'τμ (στενάζει). Φαίνεται, γιατί πού .λές, πώς έφτασε ή συντέλεια 
τού κόσμου. Είδα, γιατί πού λές, καί τούς άποπάτους στή χώρα. 
Μωρέ πού καταντήσαμε, πού θά πή ! Λουστραρισμένοι, χρωματισμέ-· 
νοι, πού λές, στολισμένοι, πού θαρρείς πώς εινε κανένα έμπορικό. Καί. 
γιατί ; πήγαινε νά μάθης. “Ωχ, έξεχάσαμε1, έξεχάσαμε, γιατί πού λές 
τδ Θεό, τον έξεχάσαμε ! Σπολλάτη, νύφη μου, σπολλάτη, χόρτασα. 
(’Εγείρεται τής τραπέζής. Ό Μήτριτς άναβαίνει έπ'ι τής θερμάστρας).

Άνύσία (αναλαμβάνει τά τής τραπέζής καί τρώγει). Νά μπορούσα κάνε 
νά συμβουλευτώ τδ πατέρα του, μά ’ντρέπομαι.

Άκετμ. Τί λές ; >
Ά νύστα. Μοναχή μου 'μιλώ.

ΣΚΗΝΗ Τ. 
Οί άνω και Άνιούτκα.

’Ανίοΰτκα (εισέρχεται).
Άκείμ. *Α ! τδ καλό τδ κορίτσι! ούλο καί σέ δουλειά βρίσκεσαι- θά 

πάγωσες 1
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Άνιούτκα. Ναί, κρύωσα πολύ. Τί κάνεις, παππού ;
Άνύσια. Αϊ, ε’κεϊ εινε ;
Άνιούτκα. "Οχι, δέν είν’ έκεϊ. Μονάχα ό Ακριανός ήρθε άπό τί) 

χώρα, κ’είπε, πώς τούς είδε στο καπελειό. Ό μπαμπάς, λέγει, εινε 
στουπί άπ’ το μεθύσι.

Άνύσια. Θές νά φάς ; Νά.
Άνιούτκα (προχωρεί προς τήν θερμάστραν). Τί κρύο, πού κάνει. Έξυ- 

λιάσανε τά χέρια μου. ('Ο Άκειά έκδύεται, ή Άνύσια πλύνει τά αγγεία).
Άνύσια. Γέρο-πατέρα !

- Άκεψ. Τίς θές.
Άνύσια. Δέ μοΰ λές τί κάνει ή Μαρίνα, πώς περνά ;
Άκεψ. Καλά περν^· φρόνιμη γυναικούλα, γιατί πού λές, ήσυχη 

καί προκομμένη γυναίκα, τίμια,. δουλεύτρα, ποϋ λές.
Άνύσια. Τί άκουσα, πώς στο χωριό σας, ένας συγγενής τού άντρος 

τής Μαρίνας προξενολογιέται μέ την Άκουλίνα μας ; Δέν ακούστηκε 
τίποτις ; -

Άκείμ. Γιά τούς Μηρόνωφ, θές νά πής. Κάτι μουρμουρίζανε ή γυ
ναίκες, μά άκόμη τίποτε δέν εινε βέβαιο, γιατί πού λές. Σκοτεινά 
πράμματα. Ή γριραίς έ'λεγαν κάτι τις, μά ’γώ, πού λές, δέν εχω θυ
μητικό. Αϊ, τί τάχατες, οί Μηρόνωφ δέν εινε καί άσκημοι μουζίκοι.

Άνύσια/Δέ βλέπω τήν ώρα πότε νά γενή ή άρραβώνα.
Άκείμ. Καί γιατί ;
Άνιούτκα (άκρόωμένη). Ήρθαν.
Άνύσια. Μή, άφσε τους. (’Εξακολουθεί νά πλύνη τά κοχλιάρια χωρίς 

νά στρέψη τήν κεφαλήν).

ΣΚΗΝΗ Ζ’.

Οί άνω καί Νικήτας.

Νικήτας. Άνύσια, γυναίκα, ποιος ήρθε ; (ΉΆνύσια προσβλέπει αυ
τόν, καί αποστρέφουσα τό πρόσωπον, σιγά).

Νικήτας (άπειλητικώς). Ποιος ήρθε ; Πού εχεις το νού σου ;
Άνύσια. Πάψε το θυμό,σου.· Έλα.
Νικήτας (άπειλητικώτερον). Ποιος ήρθε ; -
Άνύσια (πλησιάζει καί τον λαμβάνει τής χειρός). Αϊ, καλά, ό άντρας 

μου ήρθε. "Εμπα μέσα.
Νικήτας. Καί βέβαια ό άνδρας σου. Καί πώς τόνε λένε τον άνδρα 

σου, ’πέτα σωστά,! ,
Άνύσια. ΑΪ, καλά, νά — Νικήτα τόνε λένε,
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Νικήτας. Καί βέβαια ! Χωριάτισσα, πές καί το παράνομά μου.
Άνύσια. Αϊ, καλά. Νά, Άκείμιτς !
Νικήτας (πάντοτε ε’ις τήν θύραν). Καί βέβαια. "Οχι, νά πής καί το 

επίθετό μου.
Άνύσια (γε^ά Χ“ΐ τον σύρει έκ τής χειρός). Τσήλίκην. Μωρέ θυμός !
Νικήτας. Kf άμέ πώς ; (Συγκρατείται έκ τής παραστάδος). Όχί, νά 

μού πής, μέ ποιο πόδι μπήκε στο σπήτί του δ Τσηλίκήν.
Άνύσια. Έλα, φτάνει—θά κρυώσγς.
Νικήτας. Λέγε, μέ ποιο πόδι μπήκα ; Είσαι ύποχρεωμένη νά'μού 

’πή; ·
Άνύσια (**&’ έαυτήν). θά βαρεθή τώρα. Έ, νά,' μέ το ζερβί. Έλα 

τώρα θάρθης ;
Νικήτας. "Ετσι.
Άνύσια. Κύτταξέ νά δής ποιος είν’ έδώ.
Νικήτας. Όγονειός μου εινε ; Καί τί τάχατες. Το γονειό μου δέν 

τόνε καταφρονώ. Τό γονέιό μου απορώ νά τόνε τιμήσω. Γιά σου, πα
τέρα. (’Υποκλίνεται καί τφ δίδει τήνχείρα). Πολλά τάετη. '

Άκεψ (δεν αποκρίνεται). Τό πιοτό, τό πιοτό, πού, θά ’πή, τί δέν 
κάνει. Αηδία.

Νικήτας. Τό πιοτό ; Τί, πώς ήπια, τάχατες ; "Ε, έφταιξα καί νά 
μέ συμπαθές. "Ηπια μέ τούς φίλους γιά νάτούς χαιρετίσω.

Άνύσια. Δέν πής νά πέσης—τί κάνεις ; - ,
Νικήτας. Γυναίκα, πές μου, πού στέκομαι τώρα ;
Άνύσια. "Ε, καλά, καλά, πήγαινε νά πέσης.
Νικήτας. Έγώ άκόμη θά πιώ τό σαμοβάρι μέ τόν πατέρα μου. 

Βάλε τό σαμοβάρι. Άκουλίνα, τί κάνεις ; Θαρθής ή όχι ;

ΣΚΗΝΗ Η'. :
Οί άνω καί Άκουλίνα.

Άκουλίνα (εισέρχεται έστολισμένη, κομίζουσα διάφορα όψώνια. Πρός τον 
Νικήταν). Έπιασες καί τάκαμές ούλα μαλλιά κουβάρια. Πού εινε το 
νήμα ; -,-

Νικήτας. Τό νήμα ; Έκεϊ ’νε τό νήμα. "Ε, Μήτριτς. πού είσαι ; 
Αποκοιμήθηκες ; Πήγαινε νά βολέψης τ’ άλογο.

Άκεψ (δέν βλέπει τήν Άκουλίναν, άλλ’ ατενίζει ιόν υιόν). Κύτταξέ 
τόνε έκεϊ τί κάνει I Ό γέρος, πού θά πή, είναι κουρασμένος, αλώνιζε, 
τί τού μιλ^ς έτσι ; Βόλεψε τ’ άλογο ! Άήδία κατάντησες, σςοϋ θά 
πή. Τφού ! , ■.................. ' '
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Μήτριτς (χαταβαίνει έκτης θερμάτρας καί περιτυλίσσέι τούς πόδας μέ 
πανία). ’Q Θεέ μου πολυέσπλαχνε ! "Οξω εινε τ’ άλογο, πού εινε ; 
Θαρρώ, πώς θά τό ψόφησε στην κούρασι. Έ, τό πήρ’η ευχή, κατά
καρδα την έχει. "Ωχ, Θεέ μου,Άϊ Νικόλα μου! (’Ενδύεται τήν γοϋνάν 
του καί έξέρχεται ε’ις τήν αυλήν). .

Νικήτας (Αάθητα·.)."Ακούσε, πατέρα, νά μέ συμπαθές. Είν’ αλήθεια 
πώς τώτσουξα λιγάκι, μά τί νά κάμης. Κ’ ή κόττα πίνει— δέν είν’ έ
τσι ;Νά μοϋ συμπαθές. “Οσο γιά τό Μήτριτς πού λές, δέν του κακο
φαίνεται, θά τό βολέψιρ τ’άλογο.

Άνύσια. Θές, είπες, νά έτοιμάσω τό σαμοβάρι ;
Νικήτας. Έτοίμασέ το. 'Ο γονειός μου ήρθε. Θέλω νά μιλήσω 

μαζύ του, θά πιούμε τσάι. (ΤήΆκουλίνμ). Τάφερες ούλα τά ψώνια μέσα.
Άκουλίνα. Ποια, τά ψώνια ; Τά ’δικά μου μονάχα’πήρα. Τ’ άλλα 

εινε μές στή σάνία. Νά, αυτά δέν είνε τά δικά μου ; (Άποθέτει έπί τής 
τραπέζης δέμα κα! διευθετεί έν τω κιβωιίω τά όψώνια. 'Η Άνιούτκα παρα
τηρεί- τήν Άκουλίναν διευθετούταν, δ Άκείμ δέν βλέπει τον υιόν του, άλλ’ άπο- 
θέτει τά περιπόδιά του έπ! τής θεομάστρας).

Άνύσια (απέρχεται μέ το σαμοβάριον).Γεμάτο τό σεντούκι της κι’ ούλο 
άγοράζει.

ΣΚΗΝΗ Θ'.

Άκείμ, Άκουλίνα, Άνιούτκα κα! Νικήτας.

Νικήτας (λαμβάνει ύφος νήφοντος). Σένα πατέρα νά μή σού κακο- 
φαίνωνται αύτά, Μή θαρρής, πώς έγώ είμαι μεθυσμένος ; Έγώ ούλα 
μπορώ νά τά κάμω. Χόρεύε, κυρά μαροϋ, κ’ εχε κι’ έννοια τοϋ σπη- 
τιοΰ. Έγώ, τώρα, πατέρα, μπορώ νά κουβεντιάσω μαζύ σου. Ούλες 
τής δουλειές τής θυμάμαι. Μούχες ’πή γιά χρήματα γιά νά πάργς 
άλογο, γιατί σακατεύτηκε τό δικό σου. Τό θυμάμαι. Ούλα θά γενούνε. 
Ούλα αύτά περνούν άπό τό χέρι μου. "Αν ήτανε γιά κανένα μεγάλο 
ποσό, τότες μπορούσε πιά νά περιμένγ κανείς, μά τώρα ούλα θά 
γίνουν ! Νά τά !

Άκείμ (έξακολουθεϊ ένασχολόύμενος). "Ε, παιδί μου, τής άνοιξις τό 
μονοπάτι δρόμος δέ λογιέται, πού θά πή. ' '

Νικήτας. Γιατί τό λές αυτό ! Πώς στοϋ μεθυσμένου τά λόγια τά
χατες δέν πρέπει νά βάνης βάσι ; Έσϋ νά μήν έχης αμφιβολία. "Ας 
πιούμε τσάϊ κι’ούλα διορθώνονται.

Άκείμ (*ι*εϊ τήν κεφαλήν). Έ-έχ-έ-χέχ !
Νικήτας. Τά χρήματα νάτα ! (Θέτει τήν χεϊρα είς τό θυλάκιόν του κα! 

εξάγει βαλάντιον, αναπτύσσει χαρτονομίσματα καί λαμβάνει εν τών δέκα ρου- 
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βλίων). Νά, γιά τό άλογο. Τό γονειό μου δέν τόνε ξεχνώ έγώ, δέ 
μπορώ νά τόνε ξεχάσω, γιατί εινε γονειός μου. Νά, πάρε.Καί βέβαια, 
έγώ δέν τά λυπάμαι. (Πλησιάζει προς τόν Άκείμ κα! τφ δίδει τά χρήματα. 
Ό Άκείμ δέν θέλει νά τά λάβη).

Νικήτας (αρπάζει τήν χεϊρά του). Πάρε σού λένε, άφού σού τά δίνω; 
έγώ δέν τά λυπάμαι.

Άκείμ. Δέ μπορώ, πού θά πή τ’ άδέρφι, δέ μπορώ νά μιλώ μαζύ 
σου, γιατί δέν είσαι στά σόγκαλά σου, πού λές.

Νικήτας. Αύτό δέν γίνεται· θά τά πάρης. (Θέτει εις τήν χεϊρα τοϋ 
Άκείμ τά χρήματα).

ΣΚΗΝΗ Γ.

Οί άνω καί Άνύΰια.

Άνύοΐα (εισέρχεται κα! σταματμ). Έλα, πάρε τα δά, αυτός μπορεί 
νά έπιμένη ώς αύριο.

Άκείμ (τα λαμβάνει κινών τήν κεφαλήν). "Ωχ, αυτό τόρακί άποχτη- 
νώνει τόν άνθρωπο, πού θά πή... ,

Νικήτας. ’Έτσι δά βέβαια εινε καλείτερα. Σά θά δώσης νά δώ- 
σης, σά δέν θέλεις νά δώσης—κάμε όπως θέλεις, Νά τηνε ! (Προβλέ
πει τήν Άκουλίναν). Άκουλίνα, δείξε τά δώρά σου.

Άκουλίνα. Τί είπες ;
Νικήτας. Δείξε τά δώρά σου.
Άκουλίνα. Τά δώρά μου ; Τί άνάγκη είνε νά τά δείξω ; έγώ 

πιά τά βόλεψα.
Νικήτας. Φέρετα ’δώ, σού λέω. Δεϊξέ τα τής Άνιούτκας, πού 

τής άρέσουνε. Λύσε τό μαντήλι, δός τα ’δώ.
Άκείμ. "Ωχ, άηδιάζω νά τά βλέπω. (’Ανέρχεται έπί τής θερμάστρας).
Άκουλίνα (λαμβάνει τά δώρα κα! θέτει αυτά έπ! τής τραπέζης). Έ, τί 

θέλετε τώρα νά τά δήτε :
Άνιούτκα. "Ωμορφα είνε ! Δέν είνε χειρότερα άπό ’κείνα πού πήρε 

ή κυρά Στεφάναινα.
Άκουλίνα. Τής Στεφάναινα; ; καλέ, τί μου λές, κολλοιός καί 

κολλοιός ! (’Ερεθίζεται και έκτυλλίσει τά δώρα). Κύττ-αξ’ εδώ, τό πράμμα, 
κύτταξε... σαφί φραντσέζικο.

Άνιούτκα. Καί τό τσίτι φανταχτερό ! Καί τής Μάσσας όμως τό 
ίδιο είνε, μονάχα πού είνε άιό άνοιχτό κι’ ό κάμπος γαλάζιος. Τί 
ώραϊο ! ■

Νικήτας. Κι’ άμέ πώς. (Ή Άνύσια διέρχεται οργίλη καί.πλησιάζει πρός
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τήν τράπεζαν, κρατούσα τη» καπνοδόχον τοΰ σαμοβαρίου χαί τδ τοαπεζομάν- 
τηλον).

ΆνύαΤα. Έλα και σείς, ποϋ τά ξαπλώσετε εδώ ’πάνω.
Νικήτας. Γιά κύττα, κύττα ’δώ.

' Άνύσία. Τί νά κυττάξω ! Σάν πως δέν είδα άλλη φορά. Μά- 
ζεψέ τα ! ('Αρπάζει χαί ρίπτει χαμαί τδ μαντήλιον).

Ακουλίνα. Τί τά πετοίς έτσι ! Τά ’δικά σου νά πετ^ς. (Σηκώνει 
τδ μαντήλιον).

Νικήτας. Άνύσία, κύτταξε.
Άνύσία. Τί νά κυττάξω ; '
Νικήτας. ’Εσύ, θαρρείς, πώς σ’ έξέχασα ; Κύτταξ’ έδώ. (Δεικνύει 

αυτή όεμα και χαθηται επ’ αύτοϋ). Σου τάχω καί τά δικά σου. Μά πρώτα 
περιποιέσου με. ΙΙοϋ κάθουμαι, γυναίκα ;
;■ ’Ανιίσια. Φτάνουνε ή φοβέρες σου. Δέ σέ ;φρβοϋμαΐ. Δέ μού λές, 
μέ ποιανού λεπτά διασκεδάζεις, καί πάς κι’ άγοράζεις τής πρίσκας σου 
χαρίσματα ; Μέ ’δικά μου ! ' ,

Άκουλίνα. Μάτια μου ! Ζήτησες, νά τά σουφρώσγς, μά δέ σοϋρθε 
βολικά. Στάσου ,άπο ’κεΐ νά περάσω. (Ζητεί· νά διέλθη καί απωθεί).

Άνύσία. Τί με σπρώχνεις ; Κ ’ έγώ σέ σπρώχνω.
Άκουλίνα. Γιά.δοκίμασε. (Άνθίσταται).
Νικήτας. *Ε γυναίκες, γυναίκες, φτάνει ! (Τίθεται μεταξύ των).
Άκουλίνα. Μπαίνει κι’ αύτή στή μέση. Καλά θάκανες νά μή μι- 

λάς καί νά τά ξέρής μοναχή σου. Χώνεται κι ’ αύτή ! Θαρρείς, πώ; δέν 
τάιξέρουνε καί τά δικά σου!

Άνύσία. Τί ξέρεις ; ’Πέ τά, ’πέ τα, τί ξέρεις ;
Άκουλίνα. Κάτι ξέρω καί γιά σένα.
Άνιίσια. Σόυρλού !... ποϋ ζής μέ ξένον άντρα.
Άκουλίνα. Άμ’ έσύ ποϋ ξέκανες τον έδικό σου !
Άνιίσια (έφορμρί κατά τής Άκουλίνας). Περίδρομος ! Ψέματα λές !

; Νικήτας (αναχαιτίζω»). Άνύσ^ι ! Ξέχασες ;
Άνιίσια. Τί φοβερίζεις ; Δέ σέ φοβάμαι.
Νικήτας. Όξω ! (Περιστρέφει καί απωθεί αύτήν).-
Ανιίσία. Πού θές νά πάω ; Δέ φεύγω άπ’ τό σπήτί μου.

Νικήτας. Οξω σοϋ λέω. Καί νά μήν πατήσης το πόδι σου έδώ 
■μέσα.' /

Ανιίσια. Δέν πηγαίνω. (Ό Νικήτας απωθεί, ή Άνύσία κλαίει και 
κραυγάζει, άρπαςουσμ τήν θύραν). Τί etv’ αύτά τά πράμματα, άπό τό 
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σπήτί μου μέ διώχνουνε ; Τί κάνεις έσύ, κακούργο ! Θαρρείς πώς δέν 
ύπάρχει δικαιοσύνη ; Στάσου νά δής.

. Νικήτας. Δέν κοπιάζεις ;
Άνιίσια. Στό δήμαρχό, στον αστυνόμο θινά πάω.
Νικήτας Όξω, σού λέω ! (Τήν απωθεί).
Άνιίσια (β* τής θύρας). θά πάω νά πνιγώ !

ΣΚΗΝΗ ΙΑ'.

Νικήτας, Άκουλίνα, Άνιούτκα καί Άκείμ.

Νικήτας. Δέ φοβάσαι !
Άνιούτκα. Ώ-ώ-ώ ! μάνα μου μανούλά μου ! (Κλαίει).
Νικήτας. Βέβαια, δέν είδες, πολύ πού σκοτίστηκα... Κι’ άαέ σύ 

γιατί κλαϊς ; θάρθη κ’ έννοια σου ! Πήγαινε νά ίδής γιά τό σαμοβάρι. 
(Ή Άνιούτκα φεύγει).

ΣΚΗΝΗ IB . ■

Νικήτας, Άκείμ καί Άκουλίνα.

Άκουλίνα (συλλέγει καί τοποθετείτά όψώνια). Είδες τήνε τή χαμένη, 
πώς μού τά χάλασε ; Στάσου δά νά σού σκίσω κ’ έγώ τό σάκκο σου. 
Αλήθεια θά τής τόνε σκίσω.

Νικήτας. Έ, τώρα πιά τήν έ'διωξα, τι κάνεις έσύ ;
Άκουλίνα Μοϋ λέρωσε τόν καινούριο μου μποξά. Αλήθεια ή σκύλλα 

έφυγε εί δέ μή θά τής έ'ξενα τά σκουλιά της, τής στρίγλας.
Νικήτας. Έλα φτά ει ό θυμός. Τί θυμώνεις έσύ πάλι ; Μπάς καί 

τήν άγαπώ έγώ ;
Άκουλίνα. Άν τήν άγαπόρς; Μωρέ πράμμα πού θ’ άγαπήσης,—μιά 

στραβομούρα ’κεΐ. Άν τήν έπαρατοϋσες τότες—τίποτις δέ θά γενό- 
τανε. ’Άθε τή στείλης στό διάολο. Τό σπίτι, τό ’ίδιοδικό μου εινε 
καί τά χρήματα είνε δικά μου. Νοικοκυρά κί’ αύτή, νοικοκυρά, λέει, 
τί νοικοκυρά ειμε γιά τον· άντρα της ; Φόνισσα, όχι νοικοκυρά. Καί σένα 
τά ιδέα θά σου κάμγ·. Ζ·
Νικήτας. Τής γυναίκας τό μυαλό δύσκολα τό γυρίζεις, Λές-λ.ές, χω
ρίς νά ξέρης καί σύ ή ίδια τί λές.

Άκουλίνα. Όχι, ξέρω έγώ τί λέω. Μ’αύτήνα δέ μπορώ πιά νά 
ζήσω. Θά τήνε διώξω άπο ’δώ μέσα. Δέ μπορεί νά ζή μαζύ μού. 
Νοικοκυρά, τάχα μου κι* αύτή. Κακούργα, όχι νοικοκυρά !

Νικήτας. Έ, φτάνει σε πιά ! τί εχεις νά μοιράσγ,ς μαζύ της ; 
Έσύ μήν τήνε’βλέπεις αύτήνα. ’Εμένα κύτταξε. Έγώ ειμ’ έδώ νρι-
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κοκύρης. Ό,τι θελήσω τό κάνω. Έκείνηνε τήν έβγαλα άπ’ τήν καρ
διά μου κι’ άγάπησα σένανε. Όποιος μ’ άρέσεϊ έκεϊνόν αγαπώ. Έγώ 

. εξουσιάζω έδώ μέσα. Αύτή θά πάη στή φυλακή. Αύτήνα έίώ τήνε 
γράφω. (Δεικνύει ύπδ τους πόδας του). Έχ, ίέν έχω τή φυσαρμόνικα ! 
("Αδει).

Τά κουλούρια ’νε στο φούρνο 
καί στο τζάκι τδ φαΐ.

Κ- εμείς θά ζήσουμε 
καί θά γλεντίσουμε 
κι’ άν έρθη δ χάρος 
άς άποθάνωμε.

Τά κουλούρια ’νε στο φοϋρνο 
καί στο τζάκι τδ φαί ...

ΣΚΗΝΗ ΙΓ'.

Οί αύτοΐ, χαί Μήτριτς/ίεΐσέρχεται, έκδύεται, καί άναβαίνει έπί τής θερμάστρας).

Μήτρίτς. Φαίνεται πώς έπιαστήκανε πάλι ή γυναίκες, έτσακωθή- 
κανε. *Ωχ, Άϊ Νικόλα μου μεγαλόχαρε.

Άκείμ (χάθηται έπί τοϋ χείλους τής θερμάστρας, λαμβάνει τά πανία καί 
τά πέδιλά του καί ύποδύνεται). ’Ανέβα, άνέβα στή γωνιά.

Μήτριτς (ανέρχεται). Δέ μπορούνε νά μοιράσουνε, φαίνεται, ωχ, 
Θεέ μου ! ,

Νικήτας. Πιάσε τό σιρόπι νά πιούμε μέ τό τσάι.

ΣΚΗΝΗ ΙΑ'

ΟΙ άνω καί Άνιούτκα.

’Ανιούτκα (εισέρχεται πρδς τήν Άκουλίναν). Καλέ τό σαμοβάρι εβρασε 
πιά. .

Νικήτας. Πού εινε ή μάνα σου ;
Άνιούτκα. Όξω στέκεται καί κλαίει.
Νικήτας. Καλά, φώναξέ τηνε νά φέργ τό σαμοβάρι καί φέρε, σύ, 

Άκουλίνα, τά ποτήρια.
Άκουλίνα. Τά ποτήρια είπες ; Καλά. (Συλλέγει τά αγγεία).
Νικήτας (λαμβάνει σιρόπιον, κολλύρια καί παστούς ΐχθϋς). Αύτό γιά 

μένανε, τό νήμα τής γυναίκας, τό πετρόλαίο έκεϊ οξω. Να και τα 
χρήματα. Στάσου νά τά λογαριάσω. ’Αλεύρι—ογδόντα καπηκια, 
λάδι . , . Τού πατέρα μου δέκα ρούμπλια ... Πατέρα, έλα νά πιής 
ττάϊ. (Σιγή. Ό Άκείμ κάθηται έπί τής θερμάστρας καί έκτυλίσσει τά λωρία 

, τών πέδιλων του).
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ΣΚΗΝΗ ΙΕ’.

01 αύτοΐ καί Άνύοια.

Άνύσια (κομίζει τδ σαμοβάριον). Πού νά τ’ άκουμπήσω ;
Νικήτας. Άκούμπησέ το στο τραπέζι ε’πάνω. Έ, έπήγες στο Δή

μαρχο ; Λέγε τό λοιπόν καί τρώγε. Έλα τώρα, μή θυμώνής. Κάτσε 
νά πιής. (Πληροί ποτήριον καί τή προσφέρει). Νά και τά δικά σου χαρί
σματα. (Τή δίδει τδ έφ’ ου έκάθητο δέμα' ή Άνύσια τδ λαμβάνει καί σιγώσα, 
κινεί τήν κεφαλή; της).

Άκείμ (κατέρχεται καί φορεί τήν μηλωτήν του. Πλησιάζει πρδς τήν τράπε
ζαν, έφ’ής άποθέτει χαρτίον τι). Νά τά.χρήματά σου, κρύψε τα.

Νικήτας (μή βλέπω.ν τδ χαρτίον). Γιά πού ετοιμάζεσαι κ’ έντύθηκες ;
Άκείμ. Φεύγω, φεύγω, πού θά πή, έχετε γιά ! (Λαμβάνει τδν πίλον 

καί τήν ζώνην του).
Νικήτας. Νάτα μας ! Καί πού θά πάς τέτοια ώρα
Άκείμ. Δέ μπορώ, πού θά πή, δέ μπορώ νά μείνω εδώ, στο σπήτί 

σας. Δέ μπορώ, γιατί πού λές, έχετε γειά.
Νικήτας. Πού θά πής χωρίς τσάι ;
Άκειμ (δένει τήν.ζώνην του). Πάω, γιατί εδώ, πού λές, στο σπήτι 

σου, Νικήτα μου, δεν εινε διόλου καλά. Γιατί πού λές, άσκημα ζής, 
Νικήτα, άσκημα περνάς. Πάω.

Νικήτας. ”Ας τά λόγια τώρα, καί κάτσε νά πιής τσάι.
Άνύσια. Τί ν’αύτά, πατέρα, μπρος στούς άθρώπους', ντροπή εινε. 

Τί σού ’κάμαμε καί σού κακοφάνηκε ·,
Άκείμ. ’Εμένα, πού λές, εμένα, τίποτις δέ μού ’κάμετε, βλέπω 

μονάχα, πού θά πή, πώς δ γυιός μου εινε χαμένος άθρωπος· θά χαθή, 
γιατί ποϋ λές δ γυιός μου.

Νικήτας. Πώς θά χαθή ; Πού τόνε βλέπεις τό χαμό ;
Άκείμ. Έχάθηκες, έχάθηκες, είσαι δλότελα χαμένος άθρωπος, πού 

θά πή, θυμάσαι, τί σού.’λεγα πέρσυ ;
Νικήτας. Καί τίι τάχατες,' πώς έλεγες ;
Άκείμ,. Σού έλεγα, μαθές, γιά τήν'άρφρινή’,'γιά τήν άρφανή-τή'Μα

ρίνα σούλ.εγα τάχατες, πώς τήν αδίκησες/
Νικήτας. Πού πάς καί τά θυμάσαι τώρ* αύτά' περασμένα ξεχα

σμένα- εκείνη ή δουλειά έπέρασε καί πάει ....
Άκεϊμ (ερεθιζόμενος). Έπέρασε ; Όχι, τ’ άδέρφι, δέν έπέρασε. 

Τό κρίμα, πού θά πή, πιάνεται μέ τό κρϊμα καί τό τραβή μαζύ του.



έβο παρναςςος
Καί σύ, Νικήτα, είσαι πιασμένος μέ τό κρίμα. Βλέπω, πώς είσαι δε
μένος μέ τό κρίμα. Έδέθηκες, Νικήτα, π?ς, έβούλιαξες, που θά πή.

Νικήτας. Κάτσε νά πιής τσάι κι’ άστ’ αύτά.
Άκείμ. Δέ μπορώ, που θά πή, νά πιώ τσάι. Γιατί άπό τής άη- 

δίαις σου συχαίνομαι, που θά πή, πολύ συχαίνομαι. Δέ μπορώ νά πιώ 
τσά'ί μαζύ σου.

Νικήτας. Κάθεται καί ψιλολογά. “Ελα τώρα κοντά στό τραπέζι. 
Κάτσε.

Άκείμ. Είσαι μες στά πλούτη, σαν ν^σαι μές στό δίχτυ, άχ, Νι
κήτα, καί καταστρέφεις τή ψυχή σου.

Νικήτας. Μά δέ μού λές~, τί δικαίωμα έχεις νά μέ μαλώνης μές 
στό σπήτί μου ; Τί μου ’φορτώθηκες, μά τήν αλήθεια. Μή θαρρής πώς 
εύρηκες κανένα μικρό παιδί νά τό τραβήξης άπ’τ’ αύτί ; Αύτά δέν 
..περνούνε πιά σήμερα.

Άκείμ. Αύτό ειν’ αλήθεια, ακόυσα, πώς σήμερα, πού θά πή, τά 
παιδιά σέρνουνε άπό τά γένεια τούς γονειούς τωνε. Μά αύτά τά πρά
ματα, γιατί πού' λές εινε τοϋ χαμού,’ μαθές.

Νικήτας (όργίλως). Τήν ανάγκην μας έχεις, τήν ανάγκην σου δέν 
τήν έχομε.

Άκείμ. Τί, γιά χρήματα ; Τά χρήματά σου νά τα. Κάλλια νά 
ζητιανέψω παρά νά τά πάρω.

Νικήτας. Έλα, φτάνει πιά. Γιατί θυμώνεις καί χαλνάς τή συν
τροφιά ; (Κρατεί- αύτόν τής χειρός).

Άκείμ (αναφωνεί-). Έ, άφες με, δέ μένω. Καλείτερα ξενυχτίζω στό 
δρόμο παρά μές στή βρωμοσύνη σου. Φτού! Θέ μου, σχώρεσέ μου.(Φεύγει).

ΣΚΗΝΗ IQ

Νικήτας, Άκουλίνα, Άνύόια και Μήτριτς.

Νικήτας. Νά τα μας !
ΣΚΗΝΗ Ζ' .

ΟΙ άνω καί Άκείμ.

Άμειμ (ανοίγει τήν θύραν). Έλα. στο νού σου, Νικήτα. Καταστρέ
φεις τή ψυχή σου. (Φεύγει).

ΣΚΗΝΗ ΙΗ'.

Νικήτας, Άκουλίνα, Άνύοια καί Μήτριτς.

Άκονλίνα (αναλαμβάνει τά κϋάθια). Θά πιήτε ακόμη ; (Πάντες σιγώσι).
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Μήτριτς (στενάζων). ΤΩ Θεέ μου, έλέησέ με τον αμαρτωλό ! (Πάντες 
άνασκιρτώσι).

Νικήτας (κατακλίνεται έπί θρανίου). "Ωχ, τί στενοχώρια, τι στενο
χώρια ! Άκουλίνα I Πού εινε ή φυσαρμόνικα ;

Άκουλίνα. Ποιά ; ή φυσαρμόνικα ; Πού σού ήρθε ; Τήν έδωσα 
νά τή διορθώσουνε. Σού ’βαλα τσά'ί—πιέ.

Νικήτας. Δέ θέλω. Σβύστε το φώς . ; . *Ωχ, πώς στενοχωριούμαι, 
πώς στενοχωριούμαι ! (Κλαίει).

Α ύ λ α ί α.

ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΠΡΑΞΕΩΣ

Τομος ιζ* ’Ιούλιος και Αύγουσΐός.
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ΠΡΟΣΩΐίΑ ΤΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ ΠΡΑΞΕΩΣ
Νικήτας, Ματρώνα, Άνύσια, Άνιούτκα, Μήτριτς, Γειτόνισαα, 

Κουμπάρα, Προξενητής—σκυθρωπός μουζίκος.

ΠΡΑΞΙΣ ΤΕΤΑΡΤΗ
Φθινόπωρον. ’Εσπέρα. Σελήνη. Τό εσωτερικόν αυλής. ’Εν τω μέσω προθάλα

μος, όεξιόθεν θερμή καλύβη καί πυλών, αριστερόθεν ψυχρά καλύβη και ύπό- 
γειον. Έν τή καλύβη ακούονται δμιλίαι καί φωναί μεθυσμένων. Ή γειτό- 
νισσα εξέρχεται εκ τοΰ θαλάμου καί νεύει πρός τήν κουμπάραν τής Ανόσιας.

ΣΚΗΝΗ Α'.

Κουμπάρα καί γεττόνιΰάα.

Γειτόνισσα. Καί γιατί 8ίν έβγήκε ή Άκουλίνα ;
Κουμπάρα. Γιατί δέν έβγήκε ; ’Ά ’μπορούσε θάβγαινε μά δέν έχει 

καιρό- δέν άκοΰς ; Ήρθανε τά συμπεθερικά γιά νά ίδοϋνε τή νύφη 
κι’ έκείνη, κυρά μου, εινε πεσμένη στην κρύα καλύβα καί δέ μπορεί 
νά κλείση μάτι ή δύστυχη.

Γειτόνισσα. Καί τί εχει τάχατες ;
Κουμπάρα. Άπό μάτι θένε νά πουν, πώς τήν έπιασε ή κοιλιά της.
Γειτόνισσα. Καλέ τί μου λές ; !
Κουμπάρα. Άμ πώς έθάρρεψες. (Ψιθυρίζει είς τό ούς).

Γειτόνισσα. "Οχι δά ! Πω-πώ, καλέ, ντροπή. Κι’άν τό μάθουνε 
τά συμπεθερικά !

Κουμπάρα. Δέ βαρυέσαι—που θά τό μάθουνε· κι’ αυτοί είν ούλοί 
τους μεθυσμένοι. Πειότερο κυνηγούν αύτοί τήν προίκα. Λίγα μαθές τοϋ 
δίνουνε τοϋ κοριτσιού,; Δυο γούνες, κυρά μου, έξη κοντογούνια, φραν- 
τσέζικο μποξά, έπειτα πανιά πολλά καί μετρητά, είπανε, διακόσα 
ρούμπλια.

Γειτόνισσα. Άμ’τί νά τά κάμης τά χρήματα, άφού είνε στή μέση 
αυτή ή δουλειά ! Τί ντροπή καλέ ! Λ

Κουμπάρα. Τς. . . Μήν έρχεται δ συμπέθερος ; (Σιγώσι καί εισέρ
χονται είς τόν προθάλαμον).

ΣΚΗΝΗ Β'.

Προξενητής (μόνος εξέρχεται τής στοάς, λύζει).

Προξενητής. 'Εσκασα άπό τή ζέστη έκεϊ μέσα. ‘Άς πάρω εδώ 
λίγο άέρα. ("Ισταται άναπνέων). Τί διάβολο, κάτι μού φαίνεται έτσι... 
σάν νά μή μ’ ευχάριστή... Μά πώς έκείνη ή γρηά...

ΣΚΗΝΗ Β' .

Προξενητής καί Ματρώνα.

Ματρώνα (εξέρχεται ώσαύτως έκ τής στοάς). Κ’έγώ κυττάζω : τί γέ- 
νηκε, πού πήγε ό συμπέθερος ; Κ’ έσύ, παιδί μου, ήσουνα ’δώ... Έ, 
τό λοιπόν, παιδί μου, δόξα νάχη ό Θεός, ούλα πηγαίνουνε μέ δόξα καί 
μέ τιμή. Όχι, πού θά τό παινευτούμε — έγώ δέν έμαθα νά ’παινεύω- 
μαι. Μιάς, ποΰρθεται δμως γιά μιά τέτοια δουλειά, πρώτα δ Θεός, 
θά μείνετε ευχαριστημένοι, Ή νύφη, πρέπει νά ξέρης, είνε σπάνιο κο
ρίτσι. Τέτοιο κορίτσι, σέ οΰλη τήν έπαρχία δέ βρίσκεται.

Προξενητής. Δέ λέγω όχι, μά γιά τά χρήματα νά δούμε.
Ματρώνα. Όσο γιά τά χρήματα μήν έχεις καμμιάν έννοια. Ό,τι 

τής άφησε δ γονειός της—-ούλα τάχει. Τήν σήμερον ήμέρα, λίγο πράμμα, 
καλέ, τώχεις—έκατοπενήντα ρούμπλια.

Προξενητής. ’Εμείς γι’ αύτό δέν είμαστε άδικημένοι, μά παιδί 
δικό μας είνε βλέπεις καί πασκίζομε γιά τό καλείτερο.

Ματρώνα. ’Εγώ, συμπέθερέ μου, σού λέω τήν άλήθεια. ’Άν δέν 
ήμουνα ’γώ, πουθενά δέ θάβρισκες τέτοιο κορίτσι. ’Έστειλαν προξενεία 
καί άπό τούς Καρμίλην, μά έγώ έπάτησα ποδάρι. Όσο δά γιά τά 
χρήματα, σού λέω τήν άλήθεια, πώς σάν άπέθανε δ συχωρεμένος, Θειος 
σχωρές τή ψυχή του, άφησε παραγγελειά στή χήρα νά πάρη τό Νι
κήτα, κι/αύτά ούλα τά ξέρω άπό τό.γυιό μου, καί τά χρήματα, μα
θές, νά είνε τής Άκουλίνας.-Νά ήτανε άλλος στή θέσι του, θά έγύρευε 
νά ώφεληθή άπ’ αύτή τή δουλειά, μά δ Νικήτας ούλα ίσα μέ τό λε
πτό θά τά δώση. Λίγο πράμμα, καλότυχε, τώχεις, τόσα χρήματα!

Προξενητής. Ό κόσμος λέει άπόξω, πώς τάχατε, δ γονειός της 
άφησε περισσότερα χρήματα. 'Επειτα δά κι’ δ γυιός σου, νά πούμε τή 
μαύρη άλήθεια, δέν είνε κανένας κουτός.

Ματρώνα. Μπά τούς καλότυχους ! Όπούνε άπόξώ άπ’ τό χορό, 
πολλά τραγούδια ξέρει. Ό,τ’ είχε — τής τό δίνουνε. Έγώ σού λέω νά 
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μήν τά ψιλολογάς. Κύτταξε τά στερεότερα. Κύτταξε τήν κοπέλλα, 
ποϋ ’νε ώμορφη σάν άγγελος.

Προξενητής. Ούλ’ αύτά καλά, μά δέ μπορούμε νά καταλάβωμε 
γιατί τδ κορίτσι δέν έβγήκε. Νά μήν είνε τίποτις φιλάστενο ;

Ματρώνα. Ύ — ύ !... Φιλάστενο ; Κ’ εύρίσκεται σ’ουλή τήν 
ε’παρχία καλείτερο κορίτσι άπ’ αύτή ποϋ θαρρείς, πώς είνε χυτή, άπο 
μάρμαρο, ποϋ δέν τσιμπιέται. ’Έπειτα δά σύ τήν είδες τήν άλλη 
φορά. Άμε στήν προκωσύνη... δεύτερη δέν υπάρχει. Ή άλήθεια είνε 
πώς κουφίζει λιγάκι- μά κι’ άπ’ αύτό τδ κόκκινο μήλο ’μπορεί νά λείψη 
τδ σκουλήκι ; Όσο γιαύτό, ποϋ δεν έβγήκε — έπαθε, ξέρεις, άπδ μάτι, 
καί ξέρω ’γώ ποιά είν ’ ή σκύλλα, ποϋ τά φτιάνει αύτά. Ξέρανε βλέπεις, 
πώς έβγήκε ό λόγος κι’ αρχίσανε πιά. Μά έγώ ξέρω και τ’ αντιφάρ
μακο. Αύριο σηκώνεται. Σύ γιά τδ κορίτσι δέν πρέπει νάχης καμμιά 
ύποψία.

Προξενητής. Άφοϋ ειν’ έτσι, ή δουλειά είνε τελειωμένη.
Ματρώνα. Καί βέβαια, δέν πρέπει νά τραβηχτής. Κ’ εμένα νά 

μή μέ ξεχάσης. Κ’ έγώ έπάσκισα. Κύτταξε νά μ.ή μ’ άφήσης έτσι δά...
Φωνή, γνναϊκός («Ί τής στοάς). Άφοϋ θά φύγουμε, νά φύγουμε- θά 

’ρθής, Ίβάν, τί θά κάμης ;
Προξενητής. Έφτασα. (Φεύγει. Συναθροίζονται έν τή στοςί καί άνα- 

χωροϋσι).
ΣΚΗΝΗ Δ'.

Άνύσία, καί Άνιούτκα.
Άνιούτκα (προσπεύδει έκ τής στοάς και νεύει, προσκαλοϋσα τήν Άνύσιαν). 

Μάνα !
Άνύσία (έκεΐθεν). Τί εινε ; ’
Άνιούτκα. Μάνα, έλα ’δώ, γιατί θά τ’ ακούσουν. ('Απομακρύνε

ται μετ’ αύτής ύπο τήν αποθήκην).
Άνύσία. Αΐ, τί είνε ; ΓΙοϋ ειν’ ή Άκουλίνα ;
Άνιούτκα. Έπήγε μές τήν αποθήκη. Φόβος καί τρόμος είνε τδ τί 

κάνει έκεϊ μέσα ! Νά μή φτάσω, δέν έχω λέει, πιά ήπατα νά βα
στάξω. Θά ξεφωνήσω, λέει, οσο μπορώ, νά μή σώσω.

Άνύσία. Μπορεί νά περιμένη. Στάσου νά προβοδήσωμε τούς μου- 
σαφιρέους.

Άνιούτκα. "Ωχ, μανούλά μου ! Πόσο ύποφέρει. Καί θυμώνει! 
’Άδικα, λέει μέ.θυσιάζουνε. Έγώ, λέει, δέν παντρεύομαι. Έγώ, λέει, 
θ’ άποθάνω. Άχ, μανούλά μου, άν τύχη κι’άποθάνη ! Έγώ φοβά
μαι.

ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΤΟΓ ΖΟΦΟΥ
Άνύσία. Δέ φοβάσαι, δέν πεθαίνει, Σύ μήν πηγαίνης έκεϊ. Έλα 

’δώ. (Φεύγουν).
ΣΚΗΝΗ Ε'.

Μητρίτς (μόνος, έρχεται έκ τοϋ πυλώνος καί περισυλλέγει τδνσανόν.) Ωχ, 
Θεέ μου, "Αϊ Νικόλα μου ! Δόσανεδρόμο τοϋ ρακιού καί σκυλλοβρόμησε 
ό τόπος. Ώς καί στήν αύλή έφτασε ή βρώμα. Ά, νά σοΰ πώ—άς 
πάη στδ καλό, δέν θέλω νά τδ δώ στδ μάτι. Είδες έκεϊ σκορπίσανε 
καί τδ σανό. Νά τδ φάνε δέν τδ τρώνε μοναχά τδ πετοϋνε. Κύτταξε 
τδ δεμάτι. Μωρέ βρόμα ! Θαρρείς κ’ είνε άπδ κάτ* άπ’ τή μύτη σου. 
Άς πάη στδ καλό ! (Χασμάται). Καιρός νά πά νά πλαγιάση κανείς. 
Καί δέν έχω διάθεσι νά πάω στήν καλύβα. Θαρρείς, έτσι δά τριγύρω 
στή μύτη μου στριφογυρίζει ! Τί καταραμένη βρώμα. (’Ακούεται ή άνα- 
χώρησις τών ξένων.) φεύγουνε. Ώχ, Θεέ μου, Άϊ Νικόλα μου ! Ό 
ένας γυρεύει νά καλουπόση τδν άλλονε. Ούλα μάταια.

ΣΚΗΝΗΝ.

Μήτριτς καί Νικήτας.

Νικήτας (εισέρχεται). Μήτριτς ! Πήγαινε νά πλαγιάσης κ’ έγώ συ
γυρίζω.

Μήτρττς. Καλά. Ρίξε χόρτα στά πρόβατα. Έ, έφύγανε ;
Νικήτας. Έφύγανε, μά ή δουλειά δέν πηγαίνει καλά. Δέ ξέρω 

κ’ έγώ, πώς θά τά καταφέρουμε.
Μήτριτς. Μωρέ είδες έκεϊ καΰμός ! Καί τδ άρφανοθροφεϊο γιατί 

τώχουνε. Έκεϊ οποίος θέλει μπορεί νά τδ ρίξη κ’ αύτδ τδπέρ,νει. Δόσε 
όσα" θές, δέ σ’ άρωτοΰνε. Καί σέ πληρόνουνε κιόλας, φτάνει νά π^ς 
παραμάνα. Αύτδ είνε εύκολο πράμμα τή σήμερον ήμέρα.

Νικήτας. Κύτταξε καλά, Μήτριτς, άν τύχη τίποτις, νά μή βγά- 
λης μιλιά.

Μήτριτς. Τί μέ κόφτει; έμένανε, σκέπασε σύ τή δουλειά δπως ξέ
ρεις. Μωρέ κρασιές πού. βρομάς. Άς πάω στήν καλύβα, (’Απέρχεται 
χασμώμενος).“Ωχ Θεέ μου 1

ΣΚΗΝΗ Ζ'.

Νικήτας (’σιγά έπι μακράν. Κάθηται έπί ελκήθρου).

Νικήτας. Νά δουλειές !
ΣΚΗΝΗ Η'.

Νικήτας καί Άνύΰια,
Άνύσία (εξέρχεται). Έδώ είσαι σύ ;
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Νικήτας. Έδώ είμαι.
Άνύσια. Τί κάθεσαι ; Κάιρο δέν ε*χομε νά χάνουμε. Γλίγωρα πρέ

πει νά τό πάρης άπό ’δώ.
Νικήτας. Καί τί θά κάμουμε ;
Άνύσια. Ό,τι σοΰ ’πώ έγώ θά κώμης.
Νικήτας. Δέ θά ήτανε καλείτερα νά το πάμε στο άρφανοθροφεϊο ;
Άνύσια. Πάρε το καί πήγαινε'το, άφοϋ έχεις διάθεσι. Γιά τής 

βρωμοδουλειές είσαι καλός, μά γιά τά επακόλουθα τά χάνεις, βλέπω.
Νικήτας. Τί νά κάμω τό λοιπόν ;
Άνύσια. Σοΰ.λέω, πήγαινε στό ύπόγειο καί άνοιξ’ ένα λάκκο.
Νικήτας. Άν έγινότανε κανένας άλλος τρόπος...

> Άνύσια (έξερεθίζουσα αυτόν). Ναι, κανένας άλλος τρόπος. Φαίνεται 
πώς άλλοιώς δέ γίνεται. Αύτό έπρεπε νά τό σκεφτής προτήτερα. Πή
γαινε τώρα έκεϊ ποϋ σου λένε.

Νικήτας. Άχ, δουλειές, δουλειές !

ΣΚΗΝΗ Θ'.

Οί άνω καί Άνιούτκα.

Άνιούτκα. Μάνα, ή μαμμή σέ φωνάζει. Θαρρώ, πώς ή Άκου
λίνα έγέννησε ένα παιδάκι, νά μή σφσω- τάκουσα, ποΰ φώναζε.

Άνύσια. Τί γαυγίζεις έκεϊ, ποϋ νά σέ φάη ό λύκος. Γατώκια 
εινε καί νιαουρίζουνε. Πήγαινε στην καλύβα καί πλάγιασε. Είδέ μή, 
τώρα σοϋ δείχνω ’γώ.

Άνιούτκα. Μάνα μου, μανοϋλώμού, άλήθεια, σοϋ λέω, μά’τό 
Θεό...

Άνύσια 'άπ,ειλεϊ αυτήν).Στάσου νά ’δής. . .Τσιμουδιά νά μην άκούσω. 
Άνιούτκα (φεύγει).
Ανύσια (τω Νικητή). Πήγαινε, κώμε, δ,τι σοϋ λένε. Ειδε μή... 

κύτταξέ καλά ! (’Εξέρχεται).
ΣΚΗΝΗ Γ.

Νικήτας (μόνος, σιγά έπ'ι μακράν).

Νικήτας. Νά δουλειές ’π’ άνοίξαμε ! Άχ, αύταϊς ή γυναίκες ! 
Δυστυχία μου ! Κάθεται καί σοϋ λέει, πώς έπρεπε νά τό σκεφτώ προ- 
τήτερα. Πότε νά τό σκεφτής προτήτερα ; Πότε νά το σκεφτώ ; "Ετσι 
μ’ έφορτώθηκε άλλη φορά κι’ αύτή ή Άνύσια. Καί τί τάχατες ; 
Κ ολόγερος ε’μ’ έγώ ; Άπέθανε. τ’ αφεντικό, άϊ, έκρυψα κ’ έγώ τότε- 
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νες τήν άρμαρτία μου δπως έπρεπε. Τί φταίω ’γώ έδώ ; λίγα τέτοια 
πράμματα συμβαίνουνε ; Εινε κ’ έκεϊνα τά σκονάκια. Αϊ, μή δά έγώ 
τήν έβίασα νά τό κάμη ; Μά άν τώξερα έγώ τότες αύτό—θά τήν έσκό- 
τωνα τή σκύλλα! Αλήθεια, θά τήν έσκότωνα ! Σ’ αύταϊς τής βρω- 
μοδουλειές μ’ έκαμε κ’ έμένα συνένοχο ή συχαμένη. Καί νά δής ποϋ 
μ’ έχει καταρρεζιλεμένονε άπό κείνη τή φορά. Όπως ή μάνα μου τώπε 
τότες, μ’ έντρόπιασε· μ’ έντρόπιασε, ποϋ μ’ έκαμε καί δέν είχα μάτια 
νά τήνε ’δώ. ΙΙώς λοιπόν έγώ ’μπορούσα νά ζήσω μαζύ της ; Κ’ έπήγε 
έτσι ή δουλειά.. .Άρχισε νά μοϋ φορτώνεται,κι ’ αύτό τό κορίτσι. Τί 
ήθελα νά κάμω ; Άν δέν ήμουνα ’γώ.,.θά ήτανε άλλος. Καί νά τώρα 
τί ’βγήκε. Καί ’σαύτό κανένα φταίξιμο δέν έχω. Άχ, δουλειές ! ... 
(Κάθηται σύννους). Μωρέ θάρρος, ποϋ σοϋ τώχουν αύταϊς ή γυναίκες — 
τί σκαρφίσθηκαν. Αύτό δμως έγώ δέν τό κάνω.

ΣΚΗΝΗ ΙΑ'.

Νικήτας καί Ματρώνα (μετά φανοϋ καί λίστρου εξέρχεται ακροποδητί).

Ματρώνα. Τί κάθεσαι σάν τή κόττα, ποϋ κλωσσά ; τί σοϋ ’πε ή 
γυναϊκά σου νά κάμης ; Τά ετοίμασες ; ■

Νικήτας. Καί σάν τί θέλετε νά κάμετε ;
Ματρώνα. Όσο γιά ’μάς — εμείς ξέρουμε τί θά κάμωμε- έσύ κύτ- 

ταξε νά τελειώσγς τή δική σου τή δουλειά.
Νικήτας. Νά μέ μπερδέψετε θέτε.
Ματρώνα. Καί τί μαθές ; ή συλλογίζεσαι νά τά γυριστής ; έφτασε 

ϊσα μ’ έδώ ή δουλειά καί τώρα θά γυρίση ’πίσω ;
Νικήτας. Μά ξέρεις τί δουλειά είν’ αύτή; Ζωντανή ψυχή, κατα

λαβαίνεις ; !
Ματρώνα. Αϊ, ζωντανή ψυχή !, Τί εινε ; νά, μόνο μόνο ποϋ βα

στιέται ή ψυχή του. Καί ποϋ θά τό ποίς. Καί στό άρφανοθροφεϊο νά 
τό δώσης, τό'ίδιο, θ’άποθάνη. Έπειτα, θά χαλάση ή άρραβώνα, 
θ ’ άρχινήσγ ο κόσμος τό κοντό καί τό μακρύ του καί ή κοπέλλα θά μάς 
μείνη στό ράφι.

Νικήτας. Κι’ άν τό μάθουνε, τί ;
Ματρώνα. Μές στό σπήτί σου δέ σ’ έξετάζει κανένας τί κάνεις. 

'Εμείς θά τά κάμουμε μέ τέτοιο τρόπο ποϋ κανείς δέ θά σσάρ·ζΐ μυρω
διά. Κάμε μοναχά δ,τι σοϋ λέω. Γιατί εμείς, δσο καί νά πής — γυ
ναίκες είμαστε καί χωρίς άντρα τίποτις δέ μποροϋμε νά κάμουμε. Νά, 
τήν άξίνη καί κατέβα νά τά διορθώσης έκεϊ, Έγώ θά σοϋ φέξω,
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Νικήτας. Τί νά διορθώσω ;
Ματρώνα (ψιβυρίζουσα βορυβωδώς). Σκάψε τό λάκκο κ’ εμείς τότε 

σού τό φέρνομε και γλίγωρα, γλίγωρα συγυρίζουμ’ έκεϊ. Νάτηνε, φω
νάζει πάλι. Τί θά κάμης ; — θά π$ς ; Έγώ φεύγω.

Νικήτας. Και είνε πια πεθαμένο ;
Ματρώνα. Και βέβαια πεθαμένο εινε. Σύ μοναχά κάμε πιο γλί- 

γωρα, γιατί οί άθρώποι δέν έκοιμηθήκανε άκόμη. Μπορεί νά τ’ άκού- 
σουνε, μπορεί νά ’δούνε τίποτις, κι* αύτοΐ οί μασκαράδες δέ, θένεπολλά. 
Kf δ άστυνόμος άπό βραδύς έπέρασε άπό δώ. Νά, τί θά κάμης : 
(Τφ δίδει τήν άξίνην). Κατέβα στό ύπόγειο. Έκεϊ στη γωνιά σκάψε 
ένα λάκκο, τό χώμα εινε άχνό, ύστερα πάλι τό ισιάζεις. Ή μάνα 
μας ή γης σε κανένα δέ θά τό πή. Σάν τη γελάδα θά τό γλδψη μέ 
την γλωσσά της. “Αμε, σύρε, παιδί μου.

Νικήτας. Νά μέ μπερδέψετε θέτε. Βρέ δέν πάτε άπό μένα. Θά 
φύγω θέλω. Κάμετε μονάχαις δπως ξέρετε.

ΣΚΗΝΗ 1Β*.

ΟΙ Ανω καί ’ΑνύΟια.

Άνύσια (έκ τής Ούρας). Τί άπόκαμε— άνοιξε τό λάκκο ;
Ματρώνα. Σύ γιατί έφυγες ; Τί τώκαμες ; ·
Άνύσια. Τώχω μ’ ένα τσούλι σκεπασμένο. Δέν άκούγεται. Τί 

έκαμε αυτός, έσκαψε τό λάκκο ;
Ματρώνα. Δέ θέλει 1
Άνύσια (αναπήδα μέ μανίαν). Τί λέει, δέ θέλει ; Κι’ άμέ στή φυ

λακή τό θέλει νά τάγίζη τής ψείρες ; ! . . Τώρα πάω καί τά λέω 
ούλα στον αστυνόμο. Θά χαθούμε πού θά χαθούμε. Τώρα τά λέω ούλα.

Νικήτας (ζωηρώς). Καί τί θά τού πής ;
Άνύσια. Τί θά τού πώ ; Ούλα θά τού τά ’πω. Τάλεπτά ποιος 

τά πήρε ; Έσύ ! (Ό Νικήτας σιγά). Κι’ άμέ τό φαρμάκι, ποιος τού 
τώδωσε ; Έγώ τού τώδωσα καί σύ τώξερες, τώξερες, τώξερες ! Συνεν- 
νοημένη μαζύ σου ήμουνα !

Ματρώνα. Αϊ,φτάνει πιά. Έσύ, Νικήτα, τί άνάβεις ; Τί νά 
γείνη, πρέπει νά κοπιάσης. “Ελα, παιδί μου.

Άνύσια. Είδες έκεϊ, καλέ τόν παστρικό ; Δέ θέλει ! Φτάνει β,τι 
μούχεις κάμει. Μ’ έποδοπάτησες, μά ήρθε καί μένα τώρα ή σειρά μου. 
Άμε, σού λέω, γιατί έγώ δέν αργώ ! . . . Νά τήν άξίνη, νά,. πήγαινε !

Νικήτας. Ξέρεις, πού μέ παραφορτώθηκες ; ! (Λαμβάνει την αξινην 
άλλ’ άμφιρρέπει). Ά θέλω πάω, ά δέ θέλω δέν πηγαίνω.

Άνύσια. Δέ θά πΐό; ; στάσου ! (Κραυγάζει). Ε—ε !
Ματρώνα (τή κλείει τό στόμα). Τί κάνεις. Έλωλάθηκες ; ! Νά, θά 

πάη . . . ’Άμε, παιδί μου, άμε, ματάκια μου ;
Άνύσια. Τώρα φωνάζω ούλο τόν κόσμο.
Νικήτας. Φτάνει πιά ! έ, μωρέ, άθρώποι ! “Ελα, κάμετε πιό γλί- 

γωρα. Ούλο τό ϊδιο εινε. (Πηγαίνει πρός τό ύπόγειον).
Ματρώνα. Έτσ’ εινε, παιδί μου, έγλέντισες—τώρα τράβα τα.
Άνύσια (πάντοτε τεταραγμένη). Μ’ έμασκάρεψε μέ τή ’μορφονιά του. 

Άς εινε ! Άς μήν είμαι μοναχή μου. Άς γείνη κι’ αύτός φονειάς. Θά 
μάθη τί θά ’πή.

Ματρώνα. Αϊ—·αϊ, ’πήρε φωτιά ! Έλος καί σύ, κοπέλλα μου, μή 
θυμώνηςκαι μίλειε πιο σιγά- αυτό εινε το καλειτερο. Αμε μέσα στο 
κορίτσι. Αυτός τά κάνει. (’Ακολουθεί- τόν Νικήταν κατερχόμενον είςτό ύπό- 
γειον).

Άνύσια. Θά τόνε προστάξω καί νά τό πνίξη τό βρωμόπαιδό του ! 
(Πάντοτε τεταραγμένη). Έβασανίστηκα μοναχή μου γιά δ,τι έκαμα στον 
άντρα μου· τώρα άς τό δοκιμάση κι’ αύτός. Δέ θά λυπηθώ τόν εαυτό, 
μου- τό είπα, πώς δέ θά τόνε λυπηθώ !

Νικήτας (έκ τοϋ ύπογείου). Έλα, τί θά κάμης, θά φέξης :
Ματρώνα (φωτίζει. Τή Άνυσίμ). Σκάβει, πήγαινε, φέρε το.
Άνύσια. Στάσου άπό ’πάνω του, γιατί μπορεί νά φύγη, δ χαμέ

νος, κ’ έγώ πάω καί τό φέρνω.
Ματρώνα. Κύτταξε μή ξεχάσης νά τό σταυροκοπήσης. Ειδεμή έγώ 

τό σταυροκοπώ. “Εχεις σταυρό ;
Άνύσια. Θαΰρω- έγώ ξέρω πώς θά κάμω. (Φεύγει).

ΣΚΗΝΗ ΙΓ’.

Ματρώνα (μόνη) καί Νικήτας (έν τώ ύπογείφ).

Ματρώνα. Κι’ αύτός τρέμει, σά γυναίκα. Ντροπή νά τό ’πή 
κανείς. Νά δώση δ Θεός νά σκεπαστή κι’ αυτή ή δουλειά και τελειό- 
νουνε ούλα. Θά τούς φορτώσωμε τήν κοπέλλα μιά χαρά. Θά μείνη και 
δ γυιόκας μου νά ζήση ήσυχος κι’άναπαμένος. Τό σπήτίτου, δόξα νάχη 
δ Θεός, εινε σά μοναστήρι. Καί ’μένα δά δέ θά μέ ξεχάση. Τί θά ’κά
νανε δίχως τή Ματρώνα; ! Τίποτις δέ θά μπορούσε νά κόψη τό κεφάλι 
τους. (Είς τό υπόγειον). Τά ετοίμασες, γυιόκα μου;
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Νικήτα? (ανέρχεται· φαίνεται ή κεφαλή του). Τί κάνετ’ έκεϊ ; Θά το 
φέρετε λοιπόν ; ! Τί τά πασπατεύετε ; Μιά δουλειά ποϋ θά γείνη— νά

ΣΚΗΝΗ ΙΑ'.

ΟΙ Ανω και Άνύόια (Ή Ματρώνα βαίνει προς τήν στοάν καί συναντά τήν 
Άνύσιαν, ήτις εξέρχεται φέρουσα το νεογνόν περιτετυλιγμένον εντός ρακών).

Ματρώνα. Τί έκαμες, τό σταυροκόπησες;
Άνύσια. Kf άμε πώς ; Είδα κ’ επαθα νά τής τό πάρω — δέν μου 

τώδινε. (Πλησιάζει καί τό ρίπτει τοϋ Νικήτα).
Νικήτας (άρνεΐται νά τό λάβη). ’Εσύ μοναχή σου φέρ’ το.
Άνύσια. Νά, πάρ το, σοϋ λέω. (Τώ ρίπτει τό βρέφος).
Νικήτας (τ° αρπάζει). Ζωντανό εινε! Μάνα μου, σαλεύει ! Ζων

τανό εινε ! Καί τί θά τό κάμω ; . . .
Άνύσια (αρπάζει τό βρέφος έκ τών χειρών του και τό ρίπτει εις το υπό

γειον). Πνίξε το γλίγωρα, σκότωσε το ! (Ώθεϊ τόν Νικήταν πρός τά κάτω)-

Σύ τάκαμες, σύ καί τελείωσε τα.
Ματρώνα (κάθηται παρά τόν ουδόν). Πονόψυχος εινε. Δυσκολεύεται δ 

φτωχός. Μά τί νά γείνη ! ’Δική του αμαρτία εινε πάλι. ('Η Άνύσια 
ΐσταται άνωθεν τοϋ ύπογείου. Ή Ματρώνα κάθηται έπί τοΰ ούδοΰ τοΰ περι
πτέρου, τήν παρατηρεί-καί σκέπτεται). Ύ — Ύ I πώς έτρόμαξε ! Μά τί 
νά γείνη. Δύσκολο πράμμα εινε, μά άν ’μπορής κάμε κι’-άλλοιώς. 
Τί νά τό κάμης. Σά συλλογιστή κανείς, πώς εινε άλλοι ποϋ θέλουνε 
παιδιά ! Καί κύτταξέ νά ίδής, ό Θεός δέν τούς δίνει, ούλα ποθαμένα 
τά γεννοϋν. Νά, άς ποϋμε ή παπαδιά . . . Κ’ έδώ, ποϋ δέ χριάζεται 
’γεννήθηκεζωντανό. (Παρατηρεί- εις τό υπόγειον), φαίνεται πώς έτελείωσε. 
(Πρός τήν Άνύσιαν). "Ε, τί εκαμε ;

Άνύσια (παρατηρούσα είς τό ύπόγειον). Τό σκέπασε μέ μιά σανίδα 
κ’ εκατσε άπάνω. Φαίνεται πώς έτελείωσε.

Ματρώνα. Ώ-ώχ 1 Καλό εινε νά μήν κριματίση κανένας, μά τί 
νά κώμης;

Νικήτας (ανέρχεται,τρέμων σύσσωμος). Ζωντανό ειν’ ακόμα ! Δέ 

μπορώ ! Ζωντανό εινε !
Άνύσια. Κι’ άφοϋ εινε ζωντανό, ποϋ πίζς ; (Ζητεί νά τόν εμποδιση).
Νικήτας (δρμμκατ’ αύτής). Φύγε ! θά σέ σκοτώσω ! (Αρπάζει τήν 

χειρά της, έκείνη άποσπάται. Ό Νικήτας τήν καταδιώκει μέ τήν άξίνην. Ή 
Ματρώνα δρμά πρός συνάντησίν του καί τόν σταματά- Η Άνύσια τρέχει πρός το 
περίπτερον. Ή Ματρώνα ζητεί- νά τώ άφαιρέση τήν άξίνην).

Νικήτα·? (πΡ’ς τήν του)· Θά $έ σκοτώσω, καί σένα θά σέ 
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σκοτώσω, φύγε ! (Ή Ματρώνα τρέχει πρός τήν Άνύσιαν. Ό Νικήτας, στα
ματά). Θά σας σκοτώσω, ουλους θά σάς σκοτώσω !

Ματρώνα. Αύτό εινε άπό τήν τρομάρα του. Δέν πειράζει, θά τοϋ 
περάση !

Νικήτας. Τί ’ν’ αύτό ποϋ μοΰκαμαν ; Τί ’ν’ αύτό ποϋ μοΰκα- 
μαν ; Πώς έμουρμούριζε... πώς ετριζε άπό κάτωθέ μου. Τί μοΰκα- 
μαν ;...Κ’ εινε ζωντανό, αλήθεια, εινε ζωντανό ! (Σιγά καί άκροάται) 
Μουρμουρίζει.. Νά. μουρμουρίζει. (Τρέχει πρός τό υπόγειον).

Ματρώνα (Πρός τήν Άνύσιαν). Πηγαίνει. Φαίνεται πώς θέλει νά τό 
χώση. Νικήτα, νά μή θέλης τό φανάρι ; . .

Νικήτας (μή άποκρινόμενος, άκροαταν παρά τό υπόγειον). Δέν ακούε
ται. Έσώπασε. (Άποσύρεται καί ΐσταται μακράν). Καί πώς τρίζουνε 
άπο κάτω μου τά κοκκαλάκια του. κρ.. .κρ. .κρ.., Τί μοΰκαμαν ! 
Τί ειν’ αύτό ; Μάνα, έ', μάνα ! (Πλησιάζει πρός αύτήν).

Ματρώνα. Τί θές, γυιόκα μου ;
Νικήτας. Μάνα μου, μανοϋλά μου, δέ βαστώ πιά. Τίποτις δέ 

μπορώ νά κάμω. Μανοϋλά μου, λυπήσου με σύ.
Ματρώνα. Άχ, πώς τρομάζεις καί σύ, παιδί μου, Πήγαινε, άμε 

νά πιής μιά στάλα ρακίνά πάρης θάρρος.
Νικήτας. Μανοϋλά μου, ήρθε φαίνεται κΐ’ή σειρά μου Τί ν’αύτό 

ποϋ μοϋ κάματε ; Πώς τρίζουνε ’κείνα τά κοκκαλάκια του, καί πώς 
μουρμουρίζει ! Μάνα μου, τί μοϋ ’κάματε ! (Άποσύρεται καί κάθηται).

Ματρώνα. Πήγαινε, παιδί μου, πιέ κάτι τι. “Έτσι εινε, βλέπεις, 
τή νύχτα σέ'πέρνει πάντα φόβος. Μέ τόν καιρό θά σοϋ περάση. Καί 
νά ’δής, πώς σέ ενα δύο μέρες θά τό ξεχάσης. Μέ τόν καιρό θά δώ- 
σωμε και την κοπελλα κ έτσι ούλα θά ξεχαστοϋνε. Πήγαινε,-πήγαινε 
νά πιής. ’Εγώ κατεβαίνω μοναχή μου στό ύπόγειο καί συγυρίζω.

Νικήτας (ανασκιρτά). Έπερίσσεψε ρακί ; Νά μή πο^ραπιώ ! (Φεύγει. 
ΉΆνύσιςι ίσταμένη καθ’ δλον τό διάστημα παρά τήν στοάν, άποσύρεται έκεϊ-- 
θεν σιγώσα).

ΣΚΗΝΗ ΙΕ'.

Ματρώνα καί Άνύΰια.

Ματρώνα. Πήγαινε, πήγαινε, κόρη μου κ’έγώ πιά φροντίζω καί 
κατεβαίνω νά τό θάψω. Ποϋ τήν έρριξε τήν άξίνη ; .(’Ανευρίσκει τήν άξί
νην καί κατέρχεται έν τφ ύπογείω κατά τό ήμισυ). Άνύσια, έλα ’δώ, φέξε 
μου.

Άνύσια. Κ ’ Ικεϊνος τί κάνει ;
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Ματρώνα. ,’Εκατατρόμαζε. Μά καί σύ πάλι τόν έπαραφορτώθηκες. 
Έννοια σου όμως και θάρθη στον εαυτό του. Άφησε τόνε ’κείνονε, έγώ 
τά διορθώνω. Βάλε -τό φανάρι έδώ νά βλέπω. (Ή Ματρώνα εξαφανίζεται 
έν τώ ύπογείφ).

Άνύσια. (πρός τήν θύραν, έξης έξήλθεν ό Νικήτας). Έγλέντισες. Κα
λός ήσουνα τότες. Μά τώρα στάσου θά μάθης κι’ άπατός σου τί θά 
πή. Θά σοϋ πέση ή φούρια σου !

ΣΚΗΝΗ Κ'.

Οί άνω καί Νικήτας (προσπεύδει έκ τής στοάς πρός τό υπόγειον).

Νικήτας. Μάνα, αϊ, μάνα !
Ματρώνα (διολισθαίνει έκ τοϋ ύπογέίου). Τί εινε, γυιόκα μου ;
Νικήτας (άκροαταί) Μήν τό χώσγς, εινε ζωντανό ! Μή δέν τ’ ά- 

κοϋς ; Ζωντανό εινε ! Νά, μουρμουρίζει... Νά, ακούεται καθαρά-κα- 
θαρά...

Ματρώνα. Καλέ, που σοϋ ’φάνηκε πώς μουρμουρίζει; Και σύ τώχεις 
κάμει πήτα.,.Ούλό του τό κεφαλάκι είνε θρύμματα.

Νικήτας. Καί τί ν’ αύτό ; (’Εντείνει τήν ακοήν του). Ούλο καί μουρ
μουρίζει ! Κατάστρεψα τή ψυχή μου. Τήν αφάνισα ! Τί ειν’ αύτο ποϋ 
μούκαμαν ;.. .Ποϋ νά πάω ;... (Κάθηται έπί τοϋ ουδού).

Αυλαία.

ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ
Τάς σκηνάς τής Τετάρτης ΙΤράζεως, ΙΓ Id ΙΕ και Ι^ΐ δυνα- 

ται νάάντικαταστήσε ή άκόΛουθος παραΛΛαγή.

Β’ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΙΑΣ

Ή κα,Μβη της Α' πράξεως.

ΣΚΗΝΗ Α'.

Ή Άνιούτκα ένδεδυμένη, κοίτεται έπί θρανίου κεκαλυμμένη διά καφτανιού 
(έπενδύτου). Ό Μήτριτς κάθηται κα'ι καπνίζει.

Μήτριτς. Μωρέ βρόμα ποϋ τήν άφησαν, πόϋ νά πιοϋνε τόν πνι
χτή. Ποτάμι χύθηκε τό εύλογημένο. Μήτ δ καπνός 5ε μπορεί να δίωξη 
τήν άποφορά τοϋ ρακιοϋ. Έτσι δχ γύρω-γυρω στη μύτη μου τριγυρι- 
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ζει. Άχ, Θεέ μου ! Άς πλαγιάσωμε. (Πλησιάζει πρός τον λαμπτήρα καί 
θέλει νά τόν σβέση).

Άνιούτκα (Αναπηδά καί κάθηται). Παπποϋ μου καλέ, μήν τό σβύσης.
Μήτριτς. Καί γιατί νά μήν τό σβύσω ;
Άνιούτκα. Δέν άκοϋς όξω τί γίνεται ; (Άκροαταί). Άκοϋς; «πή

γανε πάλι μέσα στήν άποθήκη.
Μήτριτς. Καί τί σέ μέλει έσένα ; Σ’ άρώτησε κανείς ; Πέσε νά 

κοιμηθής. Νά, έγώ θά σβύσω τό φώς. (Συστρέφει τήν θρυαλλίδα).
Άνιούτκα. Χρυσέ μου παπποϋ, μήν τό σβύσης όλότελα ."Αφησε το 

μικρό ϊσα με τοϋ ποντικού τό μάτι, γιατί μοϋ σφίγγεται ή καρδιά.
Μήτριτς (γβλφί). Αϊ, καλά, καλά. (Κάθηται πλησίον της). Καί γιατί 

σοϋ σφίγγεται ή καρδιά ;
Άνιούτκα. Τί λές,. καλέ παπποϋ ; Άκοϋς έκεϊ γιατί μοϋ σφίγγε

ται ή καρδιά ! Νάβλεπες, πώς έκανε ή άδερφή μου ! Στόν τοίχο έχτυ- 
ποϋσε τήν κεφαλή της. (Χαμηλοφώνως).’Εγώ, ξέρω τί έχει... Θέλει νά 
γεννήση... καί θαρρώ πώς έγέννησε πιά.

Μήτριτς. Έ μωρέ ’ξυπνή ποϋ ’σαι, ποϋ νά σέ φάν’ οί βατρά- 
χοι. Ούλα θές νά τά ξέρης. Πέσε κοιμήσου. (Ή Άνιούτκα κατακλίνετα?.) 
Έτσι δά ! (Τήν σκεπάζει). Έτσι δά. "Οποιος θέλει νά μαθαίνη πολλά 
γέρνα γλήγορα.

Άνιούτκα. Καί σύ θ’ άνέβης άπάνω στή θερμάστρα ;
Μήτριτς. Κι’ άμέ ποϋ θές νά πάω ; Κουτή είσαι καθώς βλέπω. 

Ούλα θέλεις νά τά ξέρης. (Τήν σκεπάζει καί πάλιν και εγείρεται). Έτσι 
δά ! Πέσε καί κοιμήσου. (Διευθύνεται πρός τήν θερμάστραν).

Άνιούτκα. Έφώναξε μιά φορά κ’ υστέρα δέν άκούστηκε πιά.
Μήτριτς. Άχ, Θεέ μου, Άϊ Νικόλα μου !... Τί ποάμμα 5έν άκού

στηκε ;
Άνιούτκα. Τό μωρό.
Μήτριτς. Δέν ήτανε τίποτις, γιατοϋτο καί δέν άκούστηκε.
Άνιούτκα. ’Εγώ τ’ άκουσα, νά μή σφσω, άκουσα τή φωνίτσα 

του.
Μήτριτς. Έσύ όλο άκοϋς. Δέν άκουσες δμως πώς τέτοια κορίτσια, 

σάν κ’ έσένα, δ παιδοχτύπης τά βάνει στο σακκί καί τούς δίνει παρά 
μία τεσσαράκοντα.

Άνιούτκα. Καί ποιος είν’ αύτός δ παιδοχτύπης;
Μήτριτς. Νά, εκείνος ποϋ ’νε. (Άναβαινει έπί τής θερμάστρας). Τί ζε

στή ποϋ ν’ άπόψε ή θερμάστρα—ψυχή μου ! . . . "Ωχ, Θεέ μου, Άϊ 
Νικόλα μου πολυέσπλαχνε !
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Άνιούτκα. Παππού, θά κοιμηθής ;
Μήτριτς. Κι* άμέ πώς έθάρρεψες, πώς θά σηκωθώ νά χορέψω; (Σιγή).
Άνιούτκα. Παππού, ε, παππού ! Σκάφτουνε ! Μά τό Θεό, σκά

φτουνε. Άκούς ; Νά μή σφσω-—σκάφτουνε !
Μήτριτς. Τί σκαρφίζεται—-σκάφτουνε ! Νύχτα θά σκάφτουνε ; 

Ποιος σκάφτει ; Ή άγελάδα ξύεται και σύ κάθεσαι καί λές πώς σκά
φτουνε ! Κοιμήσου σού λένε γιατί τώρα σβύνω το φώς.

Άνιούτκα. Παππού μου χρυσέ, μήν τό σβύσης. Δέν το ξανακάνω 
πιά, μά τό Θεό, δέν τό ξανακάνω. Τρομάζω.

Μήτριτς. Τρομάζεις; Έσύ νά μή φοβάσαι τίποτις καί θά δής 
πώς δέ θά τρομάζεις. Φοβάται καί λέει πώς τρομάζει. Πώς νά μή 
τρομάξης άφού φοβάσαι ; Τί κουτοκόριτσο πού ’σαι, καϋμένη. (Σιγή).

Άνιούτκα (χαμηλοφώνως). Παππού, έ' παππού, κοιμήθηκες ;
Μήτριτς. Αϊ, λέγε τί θές άκόμα ;
Άνιούτκα. Ποιος ειν’ εκείνος δ παιδοχτύπης ;
Μήτριτς. Έ, νά εκείνος πού ‘νε. Καί σάν τού τύχη κανένα κορίτσι 

σάν κ’ εσένα, πού δέν κοιμάται, έρχεται, χλόπ ! τδ βάζει μές στό 
σακκί τό κορίτσι, μπαίνει μέσα κΓ δ ίδιος μέ τό κεφάλι, τού σηκώνει 
έπειτα τό ποκαμισάκι του καί δός του ξύλο !

Άνιούικα. Καί μέ τί τού τής δίνει ;
Μήτριτς. Νά, μέ τό σκουπόξυλο.
Άνιούτκα. Καί πού θά μέ ’δή αυτός μές στο σακκί;
Μήτριτς. ’Έννοια σου καί σέ βλέπει.
Άνιούτκα. Κ’ έγώ θά τόνε δακώσω.
Μήτριτς. *Α, έχεις λάθος, δέν τόνε δακώνεις.

• Άνιούτκα. Παππού, έρχεται κάποιος ! Ποιος εινε; “Αχ, μανούλά 
μου, ποιος νάρχεται;

Μήτριτς. ‘Οποιος κ>’ άν έρχεται, άς έρθη. Τί κάνεις έτσι ; Ή μάνα 
σου θά εινε.

ΣΚΗΝΗ Β'.

• 04 Ανω καί Άνύσία. (Εισέρχεται).

Άνύίηα. Άνιούτκα! (ΉΆνιούτκα προσποιείται τήν κοιμωμένην).Μήτριτς.
Μήτριτς. Τί θές ;
Άνύσία. Γιατί άνάβέι τό φώς ; Έμεϊς θά πλαγιάσωμε στήν κρύα 

κάμαρα. ' '·
Μήτριτς. Νά, τώρα θ’ άνέβω. Τό σβύνω.
Άνύσία (αναζητεί τι έν τω κιβωτίω, ψιθυρίζουσα). Σά χρειάζεσαι κάτι 

τις ποτές δέ μπορείς νά τώβρης.
Μήτριτς. Τί κάθεσαι καί ψάχεις έκεϊ ;
Άνύσία. Ψάχω γιά ναύρω ένα σταυρό νά καντηλοβαφτίσουμε τό 

παιδί, μή δώση δ Θεός κι’ άποθάνη άβάφτιστο. Κρίμας εινε, βλέπεις.
Μήτριτς. Καί βέβαια, έτσι εινε ή τάξι . . . Έ, τόν ηύρες ;
Άνύσία. Τόν εύρηκα. (Φεύγει).

ΣΚΗΝΗ Τ'.

Μήτριτς και Άνιούτκα.

Μήτριτς. Τόν εύρήκε, ε’ιδέ μή μπορούσα νά τής έδινια καί τόν έδικό 
μου. “Ωχ, Θεέ μου !

Άνιούτκα. (ανασκιρτά καί τρέμει)./Ώ, ώ, παππού ! Μήν κοιμηθής, 
έγώ πολύ τρομάζω.

Μήτριτς. Καί τί έχεις καί τρομάζεις ;
Άνιούτκα. Θαρρώ, πώς θ’άποθάνη τό π<χ.ιδί ! Τής θειάς Άρήνας 

έτσι τής ’βάφτησε ή μαμμή τό παιδί καί πέθανε.
Μήτριτς. Έ, σάν πεθάνη τό θάβουνε.
Άνιούτκα. Μπορεί καί νά μή ’πέθανε, μά ειν’ έδώ ή γρηά Μα

τρώνα. Έγώ, ξέρεις, άκουσα τί είπε· μά τό Θεό άκουσα !
Μήτριτς. Καί σάν τί πράμμα άκουσες ; Κοιμήσου σού λένε. Σκεπά

σου άπό. κεφαλής κ· ’ έτελείωσε.
Άνιούτκα. "Αν ήτανε ζωντανό, έγώ θά τό έτάντευα.
Μήτριτς. Ώ Θεέ μου !
Άνιούτκα. Καί πού θά τό βάλουνε τώρα αύτοί τό παιδί ;
Μήτριτς. Θά το βάλουνε. . . θά τό βάλουνε δπου πρέπει νά τό βά

λουνε. Τί σκοτίζεσαι σύ ; Κοιμήσου σού λέω. Τώρα νάρθη ή μάνα σου 
νά ’δής έσύ ! (Σιγή).

Άνιούτκα. Είπες πώς τό κοριτσάκι δέν τό σκότωσαν ;
Μήτριτς. Ποιο — έκεϊνο ; Έκεϊνο τό κορίτσι έγεινε άθρωπος.
Άνιούτκα. Καί πώς τόηύρανε, είπες, παππού;
Μήτριτς. Νά, έτσι τό ηυρανε.
Άνιούτκα. Καί πού τό ηδρανε ; πές μου.
Μήτριτς. Στό σπήτί τους τό βρήκανε. “Ηρθανε στό χωριό οί στρα- 

τιώταις κι’άρχίσανε νά ψάχουν στά σπήτια καί βρίσκουνε αύτό, 
πού λές, τό κορίτσι πεσμένο χάμου μέ τήν κοιλιά. Έγύρεψαν νά 
το κλωτσήσουνε- έγώ τό λυπήθηκα. Τό ’πήρα . στά χέρια μου, μά

ϊ
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δεν ήθελε. Έβάρυνε τόσο, ποϋ θαρρείς πώς ήτανε εξήντα οκάδες 
καί μέ τά χέρια, του ήθελε νά ξεσκίση δ,τι έφτανε· δέ μπορούσες νά τδ 
κάμης ζάπι. Τώπιασα τό λοιπόν έγώ τότες μέ τά χάδια, βρε μάτια, 
άπδ δώ, βρέ φως μου, άπό κεΐ, κ’ετσι σιγά-σιγά ήμέρεψε. "Έβρεξα 
κ’έγώ παξιμάδι καί της έδωσα. Έκατάλαβε ώς τόσο καί τδ ροκάνισε. 
Τί νά την έκάναμε ; — την έπήραμε. Την έταγίζαριε την έταγίζαμε 
κ’ έτσι έσυνήθισε- τήν έπήραμε μαζύ μας στον πόλεμο καί μάς άκλού- 
θαγε. Καλό κορίτσι ήτονε.

ΆνΐΟΐίτκα. Καί δέν ήτανε βαφτισμένο ;
Μήτρχτς. · Άμ’ποιος τδ ξέρει. Έλέγανε πώς δέν ήτανε δλως 

δώλου άβάφτιστο. "Έπειτα ήτανε ξένοι βλέπεις.
Άνχοχίτκα. Γερμανοί ;
Μήτρχτς. Αϊ μωρέ καί σύ πάλι, Γερμανοί, οχε νά μήν ήτανε 

Γερμανοί, άσιάταις ήτανε. Σάν νά πούμε Ώβραϊοι : μά όχι πάλι 
Ώβραϊοι. Σάν είδος Πολωνοί, μά άσιάταις, Κούροι, Κροΰδοι — δέ 
ξέρω πώς τούς λένε. Έξέχασα τώρα. Έμεϊς τδ κορίτσι τδ βγάλαμε 
Σάσκα, καί, τί καλό κορίτσι που ’τανε. Οαλα ταχα ξεχάσει, μά 
"κείνο τδ κορίτσι, ποϋ νά;τδ πάρ’ ή ευχή, σάν νά τώχω μπρος ατά 
μάτια μου. Αύτό μόνο θυμάμαι άπ’ ουλή τήν ύπερεσία : τδ ξύλο 
πούφαγα στδστρατό καί τδ κορίτσι—αυτά θυμάμαι, Έκρεμότανε καμ- 
μιά φορά στδ λαιμό μου κ’ έγώ πιά τδ "σήκωνα. Τέτοιο κορίτσι ήτονε, 
ποϋ δέ μπορώ νά σοΰ πώ. Μά τί νά τδ κάμγς. Ύστερα δμως τδ "δώ
σαμε. Τό "πήρε ή γυναίκα τοϋ λοχαγού καί τώκανε παιδί της.κ’ εγεινε 
άνθρωπος. Πόσο έλυπηθήκανε οί στρατιώταις !

Άνχοχίτκα. Καί τδ μπαμπά μου τόνε λυπούμαι, παππού, πώς 
άπόθανε. Σύ δέν ήσουνα άκόμη "δώ. Τό λοιπόν, έπροσκάλεσε τδ Νι
κήτα καί τού λέει : Σχώρεσέ μου, τού λέει, Νικήτα, κι’ άρχίνησε 
νά κλαίη. (Στενάζει). Τί λυπητερό πράμμα.

Μή,τρχτς. Καί βέβαια. Τώδές το τδ λοιπόν ;
Άνχούτκα. Παππού, έ' παππού, άκούς ; Νά, κάνουνε πάλι τα

ραχή στδ ύπόγειο. "Αχ Παναγιά μου, Παναγιά μου ! "Άχ, παππού, 
κάτι τού κάνουνε- θά τδ σκοτώσουνε ! Καί θάνε τόσο δά μικρουλάκι 
τδ κακόμοιρο I ’Ώ-ώ ! (Καλύπτεται άπδ κεφαλής και κλαίει).

Μήτρχτς (ακροαται). "Έχει δίκγο. Κάτι κακά πράμματα γίνονται 
έκεϊ μέσα, πού φωτιά νά τούς κάψη. Μά σού εινε κι’ αύταϊς ή γυ
ναίκες κάτι συχαμερά πράματα.. ,Ε’νε κ’ οί μουζίκοι, μά εινε κ’ ή 
γυναϊκές τους... θερία άνήμερα ! Τίποτις δέ φοβούνται.

t Άνχοΐίτκα (ύπεγείρεται). Παππού, ε, παππού !

τά 
τάχατες
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Μήτρχτς. Αϊ, τί θές άκόμα ;
Άνχοχίτκα. Τήν άλλη φορά έξενύχτησ’ έδώ ένας άθρωπος κ’ έλεγε, 

. πώς τού μικρού παιδιού ή ψυχή σάν άποθάνη πηγαίνει ϊσα στον ου
ρανό. "Αλήθεια εινε ;

Μήτρχτς. Ποιος ξέρει. Μπορεί. Γιατί άρωτής ;
Άνχοχίτκα. "Ας πέθαινα κ’ έγώ ! (Κλαίει).
Μήτρχτς. "Αν πεθάνης—ώρα σου καλή.
Άνχοχίτκα. "Ισα με τά δέκα χρόνια, λέει, ή ψυχή ειν’ άκόμη παι

διακίσια καί μπορεί, λέει, νά πά-ρ στον παράδεισο. Ύστερ’ άπ’ τά 
δέκα, γίνεται, λέει, άμαρτωλή.

Μιίχτρχτς. Καί Βέβαια ! Πώς νά μή γενήτε, σείς ή γυναίκες άμαρ- 
τωλαίς : Ποιος σάς μαθαίνει ; Τί Βλέπετε ; Τί άκοΰτε ; Ούλο καί κα
κές πράξες. Έγώ κάτι έμαθα, ξέρω κάτι "λίγα πράμματα, δέν είμαι 
σάν τής χωριατογυναϊκες. Τί εινε ή χωριατογυναίκα ;—βρόμα καί δυ
σωδία. Υπάρχουνε τόσα εκατομμύρια γυναίκες στή Ρωσσία καί εινε 

. οΰλαις στραβαίς σάν τυφλοπόντικοι— τίποτες, δέ ξέρουνε. Μονάχα νά 
βόσκουνε τής άγελάδες, μαγείες λογιώ-λογχώ, καί νά βάζουνε 
παιδιά άπδ κάτω άπ’ τά κοτέτσια—πώς θά τούς κάμη 
καλό. Αύτά ξέρουνε.

Άνχοχίτκα. Κι ’ ή μάνα μου τώκανε.
Μήτρχτς. Άμ βέβαια. Εκατομμύρια γυναίκες καί κορίτσια 

οΰλαις θερία άνήμερα. Ούτε ε’ίδετε ούτε άκούσετε τίποτις. *0 
άςπούμε ή στό καπελειό, ή στή φυλακή, ή καμμιά φορά στδ 
τικό—όπως έγώ,—κάτι τις μαθαίνει. Άμ’ ή γυναίκα...όχι πιά Θεό, 
μά ούτε τήν παρασκευή, τί πράμμα εινε δέν το ξέρει. Παρασκευή, παρα
σκευή, μά ’ρώτησέ τηνε νά σοϋ πή, τί εινε—δέ ξέρει. Σάν τά τυφλο- 
κουταβάκια ποϋ σέρνουνται καί χώνουνε τή μούρη τους μές στήν κο
πριά.. .Ξέρουνε μονάχα τά άνόητα τραγούδια τους : γο-γο-γο-γό... 
Καί τί θά πή γο-γό, κι’ αύταϊς δέ ξέρουνε...

Άνχοχίτκα· Έγώ, παππού, ξέρω ϊσα μέ τά μισά τδ πατερημό. ' 
Μή,τρχτς. Πολλά πράμματα ξέρεις καί σύ. Μά καί νά σάς ’ρωτήση 

κανείς δέν κάνει. Ποοος νά σάς μάθη ; Ό μεθυσμένος μουζίκος σάς 
μαθαίνει καμμιά φορά μέ τδ ξύλο. Τί θά μάθγς άπ’ αύτόν ; Δέ ξέρω, 
μά το Θεό, ποιδς θά δώση λόγο γοά σάς ! . . Γιά νά ζητήσουνε στρα
τιώτη, ’ρωτούν τόν πάρεδρο ή τδ ληξιάρχη. Γιά σάς δμως, ποιόνα 
θ’ άρωτήσουν. Σάν τά ζή, ποϋ ’νε χωρίς νοικοκύρη, έτσι εϊσαστε καί 
σείς ή γυναίκες. Πιδ άνόητα καί πιδ μπόσικα πλάσματά δέν εινε άλλα 
άπδ τά σάς τής γυναίκες.

tomos 12' ’Ιούλιος καί Αύγουστος.

καί είστε 
μουζίκος, 
στρατιω-
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Άνιούτκα. Καί τί πρέπει νά γίνη ;
Μήτριτς. Τί νάγίνη j . . Νά, κουκουλώσου και κοιμήσου. Ωχ Θεε 

μου ! (Σιγή).
Άνιούτκα (ανασκιρτά). Παπποϋ ! Κάποιος φωνάζει ! Αλήθεια. Μά 

τό Θεό, κάποιος φωνάζει. Παπποϋ μου χρυσέ, έδώ έρχεται.
Μήτριτς. Κουκουλώσου, σοϋ είπα.

ΣΚΗΝΗ Δ'.

Οί άνω, Νικήτας καί Ματρώνα.
Νικήτας (εισέρχεται). Τί μοΰκαμαν, τί μοΰκαμαν ! . .
Ματρώνα. ΓΙιέ, πιε, μάτια μου, ’λίγο ρακάκι. Τί έ'παθες ; (Λαμ

βάνει ρακί και τω προσφέρει).
Νικήτας. Νά μή μεθύσω ; Δόσε μου.
Ματρύύνα. Σιγά ! καί δέν κοιμούνται άκόμη. Νά, πιε.
Νικήτας. Τί ν’ αύτά ποϋ μοϋ κάμετε ; Πώς σάς ήρθε στο κεφάλι 

τέτοια πράξι. Άς τό πηγαίνετε πουθενά αλλού.
Ματρώνα (χαμηλοφώνως). Κάτσε, κατσ’ έδώ. Πιε ακόμη, ή κάμε 

έ'να τσιγάρο, αύτό θά σέ κάμη νά μή συλλογιέσαι.
Νικήτας. Μανοϋλά μου, ήρθε φαίνεται κι’ ή σειρά μου. Πώς έμουρ- 

μούριζε, πώς έτρίζανε τά κοκκαλάκια του, κρ— κρ . . . Έγώ δέν εί
μαι πιά άνθρωπος.

Ματρώνα. τΥ— ’Τ ! Τί ν’ αύταϊς ή άνοήσίαις ποϋ λές ; "Ετσι εινε, 
παιδί μου, ή νύχτα πάντα κρύα εινε. Μά άφησε νά ξημερώση καί 
θά δής, πώς ούλα θά τά ξεχάσης. (Πλησιάζει προς τόν Νικήταν και θέτει 
τήν χεϊρα έπί τοϋ ώμου του).

Νικήτας. Μήν ερχεσαι κοντά μου ! Τί ν’ αύτό ποϋ μοϋ κάμετε,;
Ματρώνα. Μά δέ μοϋ λές, τί ν’ αύτά, μά τήν άλήθεια, παιδί μου ; 

(Λαμβάνει τήν χεϊρα του).
Νικήτας. Φύγε άπό κοντά μου σοϋ λέω ! Θά σέ σκοτώσω ! Τώρα 

δέν τώχω τίποτις. Θά σέ σκοτώσω !
Ματρώνα. Άχ, άχ, πώς έτρόμαξες ! Δέν πας νά κοιμηθής :
Νικήτας. Δέν έχω νά πάω πουθενά ! Είμαι χαμένος.
Ματρώνα (αινεί τήν κεφαλήν της). "Ωχ, ωχ. Άς πάω νά συγυρίσω, 

κι’ αύτός άμα κάτση λιγάκι θά τοϋ περάση. (’Απέρχεται).

ΣΚΗΝΗΈ'.

" . Νικήτας, Μήτριτς, Άνιούτκα.

Νικήτας (κάθηται, καλύπτων διά τής χειρος το πρόσωπον. Ό Μήτριτς καί

899 
η Άνιούτκα κοιμώνται). Μουρμουρίζει, αληθινά μουρμουρίζει ! Νά, νά ! 
’Ακούεται καθαρά. Το θάβει αύτή, αληθινά τό θάβει ! (Τρέχει πρός τήν 
θύραν). Μάνα, μήν τό θάβης, εινε ζωντανό !

ΣΚΗΝΗ ζ'.

Οί Ανω καί Ματρώνα.

Ματρώνα (έπιστρέφουσα, χαμηλοφώνως). "Ελα Θεέ μου, τί έ'παθες ; 
ποϋ σοϋ ’φάνηκε, πώς εινε ζωντανό ; Έκεινοϋ τά κοκκαλάκια του τοϋ 
τάχεις θρύμματα. ι

Νικήτας. Δός μου άκόμη ρακί. (Πίνει).
Ματρώνα. Πήγαινε, παιδί μου, θά κοιμηθής καί θά περάσουν ούλα.
Νικήτας (ί’σταται καί άκροαταί). Ζή άκόμα . . . νά . . . μουρμουρί

ζει. Τί, δέν τ’ άκοϋς ; Νά ! . . .
Ματρώνα (χαμηλοφώνως). Έλα καί δέν ε’νε τίποτις !
Νικήτας. Μάνα μου, μανοϋλά μου! Αφάνισα τή ζωή μου. Τί 

ν’ αύτο ποϋ μοϋ κάμετε ; Ποϋ θά πάω τώρα ; (Φεύγει σπεύδων έκ τής 
καλύβης. Ή Ματρώνα τόν ακολουθεί).

ΣΚΗΝΗ Ζ'.

Μήτριτς καί Άνιούτκα.

Άνιούτκα. Παπποϋ μου χρυσέ, τό ’πνίξανε !
Μήτριτς (θυμωδώς). Κιμή,σου, σοϋ λένε ! Μπά, ποϋ νά σέ φάν οί 

βατράχοι. Τώρα νά πιάσω τή σκούπα ! Κοιμήσου σοϋ είπα.
Άνιούτκα. Παπποϋ μου χρυσέ. Κάποιος μέ τραβά άπό τής πλά- 

ταις, μέ τραβά κάποιος, μέ τά νύχια του μέ τραβάει ! Παππούλη μου 
χρυσέ, νά μή σώσω. Θάρθω, παπποϋ μου, άφησέ με νάρθω κοντά σου ! 
Γιά τό Θεό, άφησέ με, θά μ’ άρπάξη ... θά μ’άρπάξη... Ά-ά ! 
(Τρέχει πρός τήν θερμάστραν).

Μήτριτς. Είδες έκεϊ, κατατρόμαξαν τό καρίτσι, ποϋ νά τούς κάψη 
ή φωτιά !® Αλήθεια, κακά πράμματα ειν’αύτά ! "Ελα, τό λοιπόν, 
άνέβα.

Άνιούτκα (άναβαίνει έπί τής θερμάστρας). Νά μή φύγγς !
Μήτριτς. Ποϋ θά πάω ; Ανέβα, άνέβα ! "Ωχ, Θεέ μου, Άϊ Νι

κόλα μου, Παναγία Παρθένα, Φανερωμένη μου . , . Πώς έτρόμαξαν 
τό κορίτσι ! (Τήν περικαλύπτει). Μπά τήν άνόητη, άκοϋς έκεϊ τήν άνό- 
ητη ... Τήν κατατρομάξανε τήν κακομοίρα οί χαμένοι, ποϋ νά τούς 
κάψη τό κρεμμύδι ...

Αυλαία,
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Νικήτας, Άνύσία, Άκουλίνα, Άκείμ, Ματρώνμ, Άνχούτκα, 

Μαρίνα, ό σύζυγος της Μαρίνας, α' κόρη, β' κόρη, αστυ
νομικός ύπάλληλος, αμαξηλάτης, παράνυμφος. προξένή- 
τρχα, γαμβρός τής Άκουλίνας, δικαστής, προσκεκλημέ
νοι, γυναίκες, κοράσια, λαός είς τόν γάμον.

ΠΡΑΞΙΣ ΠΕΜΠΤΗ

Άλώνιον. “Εμπροσθεν χορτοσωρός, δεξιοί σιτοβολών, άριστερα ρύαξ. Αΐ θύραι 
τοϋ σιτοβολώνος είσιν άνοικταί- παρ’αύταϊς άχυρα. Εις το βάθος φαίνεται 
αυλή καί ακούονται άσματα καί τύμπανα. Παρά τδν χορτοσωρον βαινουσιν 
έπί τοΰ δρομίσκου δύο κόραι.

ΣΚΗΝΗ Α'.

Δύο κόρατ.

Α' κόρη, Νά, βλέπεις πώς έπεράσαμε ; ούτε τά παπούτσια μας 5εν 
έλερώσαμε- στο χωριό μας εινε φοβερή ή λάσπη. (Σταματώσι καί καθα- 
ρίζουσι διά τοΰ άχύρου τούς πόδας των).

Α' κόρη (παρατηρεί" έντος τών άχύρων καί βλέπει τι). Αύτό, τί πράμμα
? » »ft ~ .ειν εοω ;

Β' κόρη (παρατηρεί"ωσαύτως.) Ά, ειν ’ δ Μήτριτς, δ άργάτης των τί 
μεθύσι ποϋ τώχει !

Α' κόρη. Κι’;αύ.τός δέν τώπινε. ♦
Β’ κόρη. Ώς τά σήμερα φαίνεται.
Α' κόρη. Κύτταξε, φαίνεται, πώς ήρθ’ έδώ γιά νά πάρη άχερο. 

Νά καί τό σκοινί στά χέρια του· μ’ αύτό :τόν έπήρ’ δ ύπνος.
Β' κόρη (άκρράται). Φαίνεται,· πώς άκόμα δέν άρχισε ή στεφάνωσι. 

Λένε πώς ή Ά^ούλίνα οΰτ’ έδάκρυσε τό μάτι της.
Α' κόρη. Ή μάνα μου έ'λεγε, πώ; δέν ήθελε νά παντρευτή. Την 

έφοβέρισε δ μητρυιάς της εί δέ μη ποτές δέν θά παντρευότανε. Ποσά δα 
δέν είπανε καί γι’ αύτή !
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ΣΚΗΝΗ Β'.

Οι ΰ,νω και Μιχρίνο, (πλησιάζει προς τάς κόρας).
Μαρίνα. Γειά σας, κορίτσια !
Αί κόραι. Γειά σου, κυρά θειά !
Μαρίνα. Στό γάμο πηγαίνετε, ώμορφούλές μου ;
Α' κόρη. “Ετσι ήρθαμε γιά νά 'δούμε.
Μαρίνα. Δέ μοϋ φωνάζετε το γέρο μου, τό Συμεών άπ’ τό'Ζού- 

γεβο· τόνε γνωρίζετε ;
Α' κόρη. Πώς δέν τόνε γνωρίζομε· δέν εινε, θαρρώ, γενειά μέ τό 

γαμπρό ;
Μαρίνα. Καί βέβαια. Ε’ν’άνηψιος τοϋ άντρα μου δ γαμπρός.
Β' κόρη. Καί γιατί δέν πάς μοναχή σου ; Είσαι γιά τό γάμο καί 

δέν πας ;
Μαρίνα. Δεν εχω διάθεσι, κορίτσι μου, μά'καί δέν άδειάζω. Θέ

λομε νά φύγουμε. ’Εμείς δέν είμαστε γιά τό γάμο. Έπηγαίναμε στή 
χώρα νά πουλήσουμε βρώμη, έσταθήκαμε νά φάνε τά ζ^ κ’ έκαλέσανε 
το γέρο μου.

Α’ κόρη. Καί ποϋ σταθήκατε — στοϋ Φιόδωριτς ;
Μαρίνα. ’Σ έκεινοΰ. Τώρα ’γώ θά σταθώ εδωνά καί σύ, ώμορ- 

φοϋλά.μου, φώναξε τό γέρο μου. Φώναξέ τόνε, κορίτσι μου, καί πές 
του, πώς ή Μαρίνα είπε νά φύγετε καί, πώς οί σύντροφοι ζεύγουν τά- 
λογα.

Α* κόρη. Καλά, άφοϋ δέν πάς μοναχή σου. (Αί κόραι φεύγουσι διά 
τής ατραπού εις τήν αύλήν. ’Ακούονται μσματα καί τύμπανα).

ΣΚΗΝΗ Γ'.

Μαρίνα (μόνη).
Μαρίνα (σύννους)., Μπορούσα νά πήγαινα, μά δέν εχω διάθεσι· γιατί 

άπο τότες, ποϋ μ’ άρνήστηκε δέν τόν ματάϊδα. Πάνε πιά δηό χρόνια 
άπό τότες. “Ηθελα όμως νά ρίξω μιά ματιά, νά ίδώ, πώς τά περνά 
μέ τήν Άνύσία του. Λένε πώς δέν περνούνε καλά. ’Εκείνη εινε βάρ
βαρη, κακιά. Στοχάζομαι, πώς πολλές φορές θά μέ θυμήθηκε. Επι
θυμούσε τήν καλοπέρασή Δέ μ’ήθελε μένα. Αί, δ Θεός μαζύ του, δέν 
τοϋ κρατώ κάκια. Τότενε πολύ μού βαρυοφάνήκε.“Αχ, πόσα ύπόφερα ! 
Τώρα δμως έπαληώσανε καί τά ξέχασα. Καί πώς ήθελα νά τόνε ’δώ. .. 
(Παρατηρεί εις τήν αυλήν καί βλέπει τον Νικήταν). Είδες έκεϊ ; Γιατί τάχα
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έρχετ’ ! Νά τωπανε τά κορίτσια ; Και γιατί έφυγε κι’ άφησε 
τούς μουσαφηρέους ; Άς φύγω.

ΣΚΗΝΗ Ε',

παληά μας — δέν τό

τά.θυμάται κανείς.

Μαρίνα καί Νικήτας (Κατ’ άρχάς έρχεται κεκυφώς, κινεί· τάς χεϊρας 
και ψιθυρίζει τι).

Μαρίνα. Τί κατσουφιασμένος πούνε.
Νικήτας (βλέπει τήν Μαρίναν και τήν αναγνωρίζει). ,'Η Μαρίνα ! 

Αγαπημένη μου Μαρίνα, τί θές εδώ ;
Μαρίνα. Ήρθα νά πάρω το γέρο μου.
Νικήτας. Καί γιατί δέν έμπήκες νά δής το γάμο ; Άς ερχόσουνα 

νά δής, νά γελάσης μαζύ μου.
Μαρίνα. Γιατί νά γελάσω μαζύ σου ; Έγώ ήρθα νά πάρω τον 

άντρα μου.
Νικήτας. Άχ, Μαρίνα μου ! (θέλει νά τήν έναγκαλισθή).
Μαρίνα (άποσπαται οργίλη). Άφησ’ αύτά τά φερσίματα, Νικήτα. 

Τά περασμένα, ’περάσανε. Έγώ ήρθα γιά τόν άντρα μου. Πές μου, 
σέ σας εινε ;

Νικήτας. Τό λοιπόν, νά μή θυμούμαστε τά
θέλεις.

Μαρίνα. Τά παληά του δέν εινε άνάγκη νά
Τά περασμένα ’πέρασαν.'

Νικήτας. Ώστε πίσω δέ γυρίζουνε τό λοιπόν
Μαρίνα. Δέ γυρίζουνε. Μά σύ γιατί έφυγες άπό κεϊ ; Νοικοκύρης 

και·νά φύγης άπ’ τό γάμο ; πώς γίνεται ;
Νικήτας (κάθηται έπί τοϋ άχύρου). Γιατί έφυγα ; ’Άχ, καί νά ’ξε- 

ρες καί νά ’λεγες ! Μέ πνίγει ή στενοχώρια, Μαρίνα. Τόσο στενοχω- 
ρέθηκα, ποϋ σκοτιστήκανε τά μάτια μου καί σηκώθηκα άπό το τρα
πέζι κι’έφυγα. Νάτανε τρόπος νά μήν εβλεπα κανέναν άνθρωπο.

Μαρίνα (ερχεται πλησιέστερον προς αύτόν). Καί γιατί αύτό;
Νικήτας. Ούτε φαι, ούτε πιοτό πάει στήν καρδιά μου, ού'τε ύ'πνος 

μέ κολλά- Άχ, πόσο αήδιασα, πόσο άηδίασα ! Καί ούλ’ αύτά, γιά 
νά μήν έχω έναν άνθρωπο, Μαρίνα μου, νά μοιραστώ τον καϋμο μου 
καί τά βάσανά μου.

Μαρίνα. Δέν είν’ άνθρωπος χωρίς καϋμούς καί βάσανα, Νικήτα ! 
’Έκλαψα, έκλαψα κ’έγώ, μά πέρασαν.

Νικήτας. Έσύ ’μιλ^ς γιά περασμένα, "Ε, ψυχή μου, έκλαψες,

3 ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΤΟΥ ΖΟΦΟΥ 903

I λές, κάί σοϋ πέρασαν· μά άρώτησε κ’εμένα, ποϋ είμαι ώς τό λαιμό ! 
| Μαρίνα. Μά γιατί έτσι ;
ί Νικήτας. Γιατί καταρρεζίλεψα ούλη τή ζωή μου, καταρρεζίλεψα

τόν έαυτό μου. Έ, Μαρίνα, κρίμας, δέν ήξερες έσύ τότες νά μέ κρα- 
s τήσης. Έκατάστρεψες καί μένα, καί τόν εαυτόν σου τόν έθυσίασες· 

Τί, τάχατες, ζωή θά μοϋ τήνε πής κι’ αυτή ;
Μαρίνα (ΐσταται παρά τόν" σιτοβολώνα, κλαίει και συγκρατεΐ· τούς λυγ

μούς της). Έγώ, Νικήτα, δέ μπορώ νά' πώ τίποτε γιά τή ζωή, ποϋ 
περνώ. Ό θεός νά δώση είς τόν καθένα τέτοια ζωή. Κανένα δέν έχώ 
παράπονο. Είδε ό γέρος μου πώς έμ,ετάνοίωσα καί μ' έσυχώρέσε. Καί 
ούτε μοϋ ’πε πιά τίποτις. Δέν έχω παράπονο γιά τή ζωή ποϋ -περνώ. 
Ό γέρος μου είνε ήσυχος άνθρωπος κ’ εύχαριστημένος μαζύ μου. Έγώ 
τοϋ ’ντύνω, τοϋ πλύνω τά παιδιά του κ’ εκείνος μέ λυπάται καί μέ 
συμπονεϊ. Τί παράπονο νάχω; Φαίνεται πώς αύτό ήτανε τς θέλημα 
τοϋ Θερϋ. Καί σύ τι έχεις ; είσαι πλούσιος ...

Νικήτας. Έγώ τί έχω ; Δέ θέλω νά ταράξω τό γάμο, εί δέ μή, 
θά ’πέρνα αύτό έδώ τό σκοινί, (λαμβάνει τό έπί τών άχυρων σχοινίον), θχ 
έκανα μιά θηλειά, θά τό περνούσα έδώ καί θά κρεμαζόμουνα. Νά, ή 
ζωή μου ποιά είνε !

Μαρίνα. Χριστός καί Παναγία. Τί είν’ αύτά, ποϋ λές ;
Νικήτας. Θαρρείς πώς χωρατεύω ; Θαρρείς πώς είμαι μεθυσμέγος ; 

Δέν είμαι μεθυσμένος. Σήμερα ού'τε αύτό τό ρακί δέ μέ πιάνει. Ή στε
νοχώρια μ’ έφαγε, ή στενοχώρια ! Μ’ έφερε σέ τέτοιο χάλι, ποϋ δέν 
έχω διάθεσι γιά τίποτε! Αϊ, Μαρίνα μου, ζωή ήτονε μονάχα ’κείνη, 
ποϋ περάσαμε μαζύ. Θυμάσαι στό σιδερόδρομο πόσο μικρές ήτανε ή 
νύχτες;

, Μαρίνα. Αϊ, Νικήτα, μή ξής γιατρεμένες πληγές. Έγώ πιά 
τώρα είμαι παντρεμένη καθώς Καί σύ. Είνε ή αμαρτία μου συχωρεμένη 
καί μή θυμάσαι τά περασμένα ...

Νικήτας. Καί τί νά κάμω . μέ τήν καρδιά μου ; Τί θές νά τήνε 
κάνω ;

Μαρίνα. Τί νά κάμης ; Γυναίκα έχεις—άλλαις μήν κυττ^ς- φύ
λαγε τήν ίδική σου. ’Αγαπούσες τήν Άνύσια, τό λοιπόν αγάπα τήνε.

Νικήτας. Άχ, αύτή ή Άνύσια, πικρή, φαρμάκι είνε· σάν τό 
βάτο μοϋ μπλεξε στά πόδια.

Μαρίνα. Ό,τι καί ν^νε—γυναϊκά σου είνε. *Ο,τι θέλεις ’πέ ! Θά 
κάμης. καλά νά πάς στούς μουσαφηρέους καί νά φωνάξης τόν άν-
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Νικήτας. Έ, κι’ &ν ήξερες οδλ«ς 'της δουλειές μας . . . Καί 
ποϋ νά της ήξερες ...

, * ΣΚΗΝΗ Ε’.

Νικήτας, Μαρίνα, δ σύζυγός της χαί Άνιούτκα.

Ό σύζυγος τής Μαρίνας (εξέρχεται έκτης άύλής, δλοπόρφυρος,με
θυσμένος). Μαρίνα I Νοικοκυρά ! Γρηά ! Έδώ είσαι ;

Νικήτας. Νά, ερχεται κι’ ό άντρας σου. Εσένα φωνάζει. Έλα !
Μαρίνα. Καί σύ τί θά κάμης ;

/ Νικήτας. Έγώ ; θά πλαγιάσω έδώ. (Πίπτει έπί τών άχύρων).

Ό σύζυγος της Μαρίνας. Καί ποϋ είν’ αύτή ;
Άνιούτκα. Νά τηνε, μπάρμπα, κοντά στήν αποθήκη.
Ό σύζυγος της Μαρίνας. Τί στέκεσαι αύτοϋ, έ'λα στο γάμο. Οί 

νοικοκυραϊοι σέ ζητοϋνε νάρθης νά τούς τιμήσης. Τώρα θά γείνη δ γά
μος καί θάμαστε καί ’μεϊς.

Μαρίνα (πηγαίνει εις ποοϋπάντησιν τοϋ συζύγου της). Δέν είχα διάθεσι.
Ό σύζυγος της Μαρίνας. Άμε σοϋ λέω νά σφίξης ένα ποτη- 

, ράκι νά φκιστής τοϋ κατεργάρη τοϋ Πετρούνία. Θά κακοφανή στούς 
νοικοκυραίους. Προφταίνομε νά τελειώσουμε δλαις τής δουλειές μας. 
(Ό σύζυγος τής Μαρίνας έναγκαλίζεται αύτήν καί κλονιζόμενος εξέρχεται 
μετ’ αύτής).

ΣΚΗΝΗ <?.

Νικήτας καί Άνιούτκα.

Νικήτας (άνεγείοεται καί κάθηται έπί τοϋ άχύρων). "Αχ, τήν είδα καί 
άηδίασα τον κόσμο άκόμη περισσότερο. Ζωή θά ήτανε μονάχα μ εκεί
νην. Γιά το τίποτε κατάστρεψα τό μέλλο μου, αφάνισα το κεφάλι 
μου ! (Κατακλίνεται). Τί θά γείνω ; Άχ I καί νάνοιγεή γης νά μέ κατα 
πιή !

Άνιούτκα (βλέπει τον Νικήταν και σπεύδει προς αύτόν). Πατέρα, ε, 

πατέρα ! Σέ ζητάνε, έλα κι’ άρχισαν νά βλογοϋνε, νά μή σφσω, αρ
χίσανε. Θυμώνουνε πιά !

Νικήτας (καθ’εαυτόν). Τί θά γείνω ;
Άνιούτκα. Τί λές ;
Νικήτας. Τίποτις δέ λέω. Σύ, τί μέ φορτώνεσαι ;
Άνιούτκα. Πατέρα, θά πάμε τδ λοιπόν ; (Ό Νικήτας σιγά Ή Ά

νιούτκα τόν σύρει έκ τής χειρός). Πατέρα, έ'λα νά βλογήσης! Αλήθεια θυ
μώνουνε, βρίζουνε.
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Νικήτας (άποσπών τήν χεΐρά του). Άφησέ με !
Άνιούτκα. "Ελα λοιπόν.
Νικήτας (Τήν απειλεί- διά τών ήνίων). Πήγαινε σοϋ λέγω. Στάσου νά 

’δής !
Άνιούτκα. Τδ λοιπόν νά σοϋ στείλω τή μάνα μου. (Φεύγει).

ΣΚΠΝΙΙ Ζ'.

Νικήτας (μόνος, εγείρεται) Πώς θά πάω ; Πώς θά πίάσω τδ κόνι- 
νισμα ; Πώς θά τήνε ’δώ στά μάτια ; (Κατακλίνεται αυθις), "Ωχ, ναχε 
τρύπα ή γης καί νά ’φεύγα. Δέ θά μ’ έ'βλεπαν οί άθρώποι, δέ θά 
βλεπα κανεναν. ( Εγείρεται αύθις). Δέν πηγαίνω... άς πάνε νά χαθούνε 

ούλοί τους. Δέν πηγαίνω. (’Εξάγει τά ύποδήματά του καί λαμβάνει τό σχοι
νίον· εΐτα κάμνει βρόχον καί τόν ρίπτει περί τόν λαιμόν του). Νά, έτσι δά !

ΣΚΗΝΗ Η'.

Νικήτας καί Ματρώνα. (Βλέπων τήν μητέρα του, εξάγει τό σχοινίον έκ 
τοϋ τραχήλου του καί κατακλίνεται έπί τών άχύρων).

Ματρώνα (πλησιάζει ακροποδητί). Νικήτα, α’ί, Νικήτα ! Είδες έκεϊ, 
ούτε τσιμουδιά δέ βγάνει. Νικήτα, τί έ'παθες ; νά μή σ’ έπιασε τδ 
πιοτό ; "Ελα, Νικήτα μου, έ'λα, παιδάκι μου γιατί βαρέθηκε πιά νά 
περιμένη δ κόσμος.

Νικήτας. Άχ, τίμοϋ κάματε. Δέν είμαι ε’γώ άθρωπος πιά.
Ματρώνα. Τί ν’ αύτά ποϋ κάθεσαι καί λές ; ’Έλα, παιδάκι μου, 

νά βλογήσης νά τελειώνουμε. Περιμένει, βλέπεις, δ κόσμος.
Νικήτας. Καί πώς νά βλογήσω ;
Ματρώνα. Αί, δέ ξέρεις τάχατες, πώς θά βλογήσης ;
Νικήτας. Ξέρω ’γώ, ξέρω. Μά ποιόνε θά βλογήσω ; Ξέχασε; τί 

έκαμα μ’ αύτήν ;
Ματρώνα. Τί έκαμες ; Νά ή ώρα νά κάθεσαι νά τά θυμάσαι τώρα. 

Κανένας δέ ξέρει τίποτις : οΰτ’ ή γάτα ούτ’ δ γάτος ούτε δ παπαδια- 
μαντής. Έπειτα ή κοπέλλα' θέλει νά παντρευτή.

Νικήτας. Πώς, θέλει ;
Ματρώνα. Βέβαια θέλει, άπ’ τό φόβο της. Καί τί μπορεί νά κάνη ; 

Ας τό συλλογιζότανε, προτητερα. Τώρα δέ μπορεί νά έπιμείνη "Επειτα 
και οι συμπέθεροι δεν έχουνε κανένα παράπονο. Είδανε δύο φορές τήν 
κοπέλλα, είδανε καί τά λεπτουδάκια της καί γένη καν ούλα μέλι-γάλα,

Νικήτας. Κι’ άμε ’κείνο ποϋ εινε στδ υπόγειο ·,
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Ματρώνα (γβλα). Ti «tvs στο ύπογειό ;—λάχανα, μανίταις και πα- 
τάταις. Τί κάθεσαι και θυμάσαι τώρα περασμένα πράμματα ;

Νικήτας. Καλά θά ήτανε νά μήν τά θυμάμαι, μά δέ μπορώ. Άμα 
τά θυμηθώ, θαρρείς πώς και τ’ άκούω ! "Αχ τί μοϋ κάμέτε !

Ματρώνα. Τί κάθεσαι τώρα, μά την άλήθεια, καί κάνεις έτσι ;
Νικήτας (συστρέφεται πρηνής). Μάνα! Μή μέ βασανίζεις. Τό πράμμα 

έφτασε πιά ώς ίδω !...
Ματρώνα. Μά είνε άνάγκη νάρθης. Κ’ έτσι πιά ό κόσμος λέει το 

δικό του καί σύ πατέρας καί δέν έρχεσαι νά βλογήσης, τί θά πή; Τώρα 
θ’ άρχίσουν τή στεφάνωσή Άμα ’δουν πώς δέν έρχεσαι, θά μαντέ
ψουνε εύθύς τήν αφορμή. Κάμε ταραχή γιά νά φοβήθή ό κλέφτης : 
γιατί, άν γλυτώσγς άπ’ τό λύκο, θά πέσης στήν άρκούδα. Τό καλό 
ποϋ θά κάμγς είνε νά μή δείξης πώς δειλιάζεις, παιδάκι μου, γιατί 
χειρότερα θά σέ καταλάβουνε.

Νικήτας. Άχ,,πώς μ’ έμπερδέψατε.
Ματρώνα. Φτάνει δά τώρα καί πάμε. ’Έλα νά τούς βλογήσγς, 

κάμε δ,τι είνε νά κάμης νά τελειώνουμε.
Νικήτας (πρηνής).. Δέ μπορώ !
Ματρώνα (καθ’ έαυτήν). Τί έπαθε πάλι ; έπήγαιναν τόσο καλά κ’ 

έξαφνα ... Δαιμόνου συνεργία είνε φαίνεται. Νικήτα, σήκω ! Νά, ή 
Άνύσία άφησε τούς μουσαφιρέους κ’,ερχετ’ έδώ.

ΣΚΗΝΗ Θ’.

Νικήτας, Ματρώνα καί Άνύΰια.

Άνύσία (στολισμένη, ερυθρά, οίνοβαρής).Καί τί καλά ποϋ είνε, καλέ 
μάνα, τί καλά, τί άρχοντικός γάμος ! Καί πόσο εύχαριστημένος ειν’ δ 
κόσμος !...Καί ποϋ είν* αύτός ;

Ματρώνα. Έδώ εινε, παιδί μου, έδώ είνε. “Επεσε άπάνω στ’άχερα 
καί κοίτεται. Δέ θέλει νάρθη.

Νικήτας (παρατηρεί τήν σύζυγόν του). Είδες τήνε, ’μέθυσε κι’ αύτή. 
Τήνε βλέπω καί τή συχαίνετ’ ή ψυχή μου. Πώς νά ζήσω.’γώ μ’αυτήν ; 
(Συστρέφεται πρηνής). @ά τήνε σκοτώσω καμμιά μέρα καί θά γείνουνε 
χειρότερα.

Άνύσία. Είδές τον έκεϊ, νά πά νάχωθή μές στ’άχερα. Μή σ εζά- 
λισε τό πιοτί ; (Γέλα). Θάπεφτα κ’ έγώ έδώ μαζύ σου, μά δέν άδειάζω 
τώρα. Έλα νά σέ πάω·. Νά δής τί ώμορφα εινε στο σπήτί ! Τι 
ώμορφα ! Έχουνε καί φυσαρμόνικα καί χορεύουνε ή γυναίκες. Τί καλά 
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πού εινε .Είν’ ούλοι μεθυσμένοι, τί καλά ποϋ ’νε, τί καλά, τί άρχον- 
χοντικά !

Νικήτας. Σάν τί καλά εινε ;
Άνύσία. Γάμος εινε καί χαραίς. Ούλοι έχουνε νά τό κάμουν, πώς 

τέτοια χαρά δέν έμ.εταγείνηκε. Έγειναν ούλα τόσο καλά, τόσο άρ- 
χοντικά ! Έλα τό λοιπόν, πάμε. Μαζύ πάμε... Είμαι κ’ έγώ λιγάκι 
πιομένη μά μπορώ νά σέ πάω. (Τδν λαμβάνει έκ τής χειρός).

Νικήτας (τήν άπωθεϊ μετ’ αποστροφής). Πήγαινε μοναχή σου. Έρ- 
χομ’ έγώ.

Άνύσία. Τί είσαι έτσι δα κατσουφιασμένος; Ούλα τά κακά περά
σανε, τό έμπόδιο τό βγάλαμε τώρα άπό ’πάνω μας- τώρα ’μεϊς θά 
ζήσουμε καί θά χαροϋμε. Ούλα γενήκανε κατά πώς πρέπει καί κατά 
τό νόμο. Έγώ έχω τέτοια χαρά, ποϋ δέ μπορώ νά σοϋ ’πώ. Σά νά 
ξαναπαντρεύουμε άλλη μιά φορά μαζύ σου, μοϋ φαίνεται. Ύ-ύ ! πώς 
ειν ’ εύχαριστημενος δ κόσμος ! Ούλοι είνε ύποχρεωμένοι μέ τήν περι- 
ποίησι. Καί ούλο καί καλοί προσκαλεσμένοι—κι’ δ Ίβάν Μωϋσέϊτς 
κι’ δ κύρ άστυνόμος, ήρθανε νά μάς εύκηθοϋνε.

Νικήτας. Πήγαινε τό λοιπόν νά κάτσ-ρς μ’ αύτουνούς· τί ήρθες'νά 
κάμης έδώ ;

Άνύσία. Καί βέβαια πρέπει νά πάω. Μά είνε τρόπος αύτός, νά 
φύγουν οί νοικοκυραϊοι καί ν’ άφήσουνε μοναχούς τούς μουσαφίρηδες ; 
Καί τέτοιους μουσαφίρηδες ;

Νικήτας (εγείρεται καί άφαιρεΐ- τά έπ’ αύτοϋ άχυρα). Πηγαίνετε σείς 
κ’έγώ τώρα έρχομαι.

Ματρώνα. Τόν Απρίλη δέν έ'βρεχε καί τό Μάη ’δροσολόγα.’Εμένα 
δέ μ’ άκουσε καί τώρα άκούει τής γυναίκας του. (Ή Ματρώνα καί ή 
Άνύσία φεύγουν).

Ματρώνα. Θά ’ρθής—τί θά κάμγς ;
Νικήτας. Τώρα θάρθω, Πηγαίνετε σείς κ’ έγώ έρχομαι. Θάρθω νά 

τούς βλογήσω.. . (Αί γυναίκες σταματούν). Πηγαίνετε κ’ έγώ έρχομαι. 
Πηγαίνετε τό λοιπόν. (Αΐ γυναίκες απέρχονται).

Νικήτας (θεωρεϊ ταύτας άπερχομένας καί γίνεται σύννους)

ΣΚΗΝΉ I'.

Νικήτας μόνος, ειτα Μήτριτς.

Νικήτας (κάθηται καί εκβάλλει τά υποδήματά του). Άμ ’ δέ θά πάω ; 
Τί λόγος ! ψάξετε καλείτερα νά μ’ εύρήτε στό ταβάνι. Θά περάσω-



’ -------- .

du, τί καλά ! θά ’πεφτα 
χαθής, πανούκλα ! “Ελα νά 
τήν κρεμάλα. Θά δώσω έ'να
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τή θειλειά, θά πηδήσω απ’ εκεί και τρέχα γύρευε με. Σπολλάτη, που 
βρίσκονται *δώ καί τά χαλινάρια. (Σκέπτεται). Κάνω νά τό λησμονήσω, 
μά ποϋ ! Έδώ μέσα στήν καρδιά μου εινε ριζωμένο, ποϋ είν’ άδύνατο 
νά τό βγάλης. (Παρατηρεί προς τήν αύλήν). Μήν τύχη κ’ ερχεται πάλι ; 
(Μιμείται τήν Άνύσιαν). «Τί όμορφα ποϋ 
κ’ έγώ έδώ μαζύ σου !..» Ου νά μοϋ 
μ’ άγκαλιάσης σά μέ κατεβάσουνε άπ’ 
τέλος. (Αρπάζει καί σύρει τό σχοινίον).

.Μήτριτς (μεθυσμένος, εγείρεται- δέν άφίνει τό σχοινίον). Δέ το δίνω. 
Σέ κανένα δέν τό δίνω. Θά τά φέρω μοναχός μου. Είπα, πώς θά τά 
φέρω τ’άχερα — θά τά φέρω. Σύ είσαι, Νικήτα ; (Τελμ). Ά, διάβολε ! 
Καί σύ γιά άχερα ήρθες ;

Νικήτας. Δόσε μου τό σχοινί.
Μήτριτς. ’Όχι, στάσου. Έμενα ’στείλανε οί μουζίκοι. Έγώ θά 

τό πάω... ( Εγείρεται καί συλλέγει τά άχυρα, άλλα παραπαίει, κλονίζεται, προ
σπαθεί νάσταθή καί τέλος πίπτει). Μέ καταπόνεσε. ΓΙέρασε τό δικό του !...

Νικήτας. Δόσε μου ’δώ τά γκέμια.
Μήτριτς. Είπα, πώς δέν τά δίνω. "Αχ, Νικήτα, κουτός ποϋ ’σαι, 

καϋμένε ! (Γέλα). 2’ άγαπώ, μά είσαι κουτός, ντίπ κουτός. Κυττάζεις 
πώς είμαι πιομένος ; ’Άς τό διάβολο, τό λοιπόν. Σύ θαρρείς, πώς έγώ 
σ’έχω άνάγκη ; ... Κύτταξέ μ’ έδώ. Έγώ είμαι δεκανέας. Κουτέ, 
δέ ξέρεις νά τό πής : ύπαξιωματικός τών γρεναδιέρων τής Αύτοϋ Με- 
γαλειότητος είς τό πρώτο σύνταγμα. Ύπερέτησα -τόν Τσάρο καί τήν 
πατρίδα μέ πίστι καί μέ άλήθεια. Και ποιος είμ* έγώ ; Μή θαρρείς, 
πώς είμαι στρατιώτης ; “Οχι, δέν είμαι στρατιώτης- είμαι ό τελευ
ταίος άθρωπος, είμαι άρφανός, είμαι τιποτένιος. Ώρκίσθηκα νά μή πιώ. 
Μά τώρα ήπια ! Καί τί θαρρείς, πώς έγώ σέ φοβάμαι ; “Εννοια σου 
κ’ έγώ κανένανε δέ φοβάμαι. Αί, κι’ ήπια τάχατες, αϊ ήπια ! 
Τώρα δύο ’βδομάδες δέ θά πάψω- θά πίνω, θά πίνω, ώς ποϋ νά που
λήσω τό σταυρό μου, νά πουλήσω τό καπέλλο μου, τό διαβατήρί μου 
θά βάλω αμανάτι καί κανένα δέ φοβάμαι. ’Εμένα μ’ έδείρανε στό 
σύνταγμα γιά νά μή ζαναπιώ ! Μούδωσαν, μουδωσαν !.., «αϊ, μοϋ 
’πάνε, θά ξαναπιής ;» Θά ξαναπιώ, τούς λέω. Τί νά τούς φοβηθώ; — 
τέτοιος ειμ’.έγώ. "Οπως μ’ έκαμε δ Θεός, έτσι καί είμαι. Ορκίστηκα, 
πώς δέ θά πιώ. Δέν έπινα. Τώρα ποϋ άρχισα νά πίνω, θά πίνω. 
Καί δέ φοβάμαι κανένανε ! Γιατί έγώ ψέματα δέ ξέρω, λέω ’κείνο 
πούνε...Τί θά φοβηθώ — τό ξύλο ; Νάτε, έδώ εί|χαι ! ’Εμένα μοϋ ’πε 
ένας παπάς, πώς δ διάβολος είνε όπιό καυχησιάρης. Κι’ αύτοί, δός 
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του ξύλο...«Θά τό ξανακάμης ;» μοϋ λένε. ’Άρχισε νά μοϋ πονή ή 
πλάτη. Δέν τό ματακάνω, τούς λέω, κ’ είχα τό σκοπό μου. Άμ’ 
άρχίσης, λέει, νά 1 καυχιέσαι, γλήγορα θά δεΐλιάσης. Κι’ άμα δείξης 
πώς φοβάσαι άπ’ τούς άθρώπους, σοϋ τραβούνε ξύλο, ποϋ βάζεις κα'1 
στον κόρφο σου. ’Εμένα δμως δέ μέ μέλει, γιατί έγώ δέ φοβάμαι τούς 
άθρώπους. Τοϋ χόινω μιά στή μούρη τοϋ γουρουνομύτη καί βλέπει. 
Τίποτις δέ μπορεί νά μοϋ κάνη. Νά τή γροθιά μου καί δάγκασε.

Νικήτας (κάμνει τό σημεΐον τοϋ σταυροΰ). Τί ειν’ αύτό, μά τήν αλή
θεια, ποϋ γυρεύω νά κάμω ’γώ ; (’Απορρίπτει τό σχοινίον). Μήτριτς 1

Μήτριτς. Τί θές ;
Νικήτας (ύπεγείρεται). Λές, πώς δέν πρέπει νά φοβούμαστε τούς 

άθρώπους ;
Μήτριτς. ’Άλλο ειν’ εκείνο, ποϋ μπορείς νά φοβηθής—-τό ξύλο. 

Τούς άθρώπους—δέν π^ς νά τούς ’δής στό λουτρό. Ουλοι άπό μιά 
πάστα εινε καμωμένοι. Ή διαφορά είνε μονάχα, πώς άλλος έχει 
άχαμνή καί άλλος παχειά κοιλιά. Άκουσ’έδώ, δποιονε φοβάσαι — 
μιά γροθιά στή μούρη. '

ΣΚΗΝΗ ΙΑ’.

Μήτριτς, Νικήτας, Ματρώνα (εξέρχεται έκ τής αυλής).
Ματρώνα (προσκαλεΐ). Τί θά κάμης — θάρθης ;

Νικήτας. “Ωχ, Καλείτερα θά είνε νά πάω. ’Έρχομαι! (’Εξέρχεται 
διά τής αύλής.)

Α ύ λ α ί α.

ΕΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΑ
’Αλλαγή σκηνογραφίας. Ή έν τή Α’ πράξει καλύβη πλήρης κόσμου, καθημένου 

παρα τάς τραπέζας καί ίσταμένου. Εις τήν έμπροσθεν γωνίαν ή Άκουλίνα 
μετά τοϋ γαμβρού. ’Επί τίνος τραπέζης—ίεραί εικόνες κα'ι άρτος. Μεταξύ 
τών προσκεκλημένων εύρίσκεται καί ή Μαρίνα, δ σύζυγός της καί δ αγροτικός 
αστυνόμος! Αί γυναίκες ψίδουσιν, ή Άνύσια κιρνα οίνον. Τά άσματα παύουσι,

ΣΚΗΝΗ Α’.

Άνύΰια, Μαρίνα, δ Ούζυγός τής Μαρίνας, ’Ακουλίνα, δ γαμβρός, 
είς αμαξηλάτης, δ Αγροτικός άάτυνόμος, ή προξενήτρια, δ παοα- 

νυμφος, Ματρώνα, προόκεκλημένοι καί λαός.

Αμαξηλάτης. Τί θά κάμουμε τό λοιπόν, θά πηγαίνουμε ; Ή 44- 
. κλησία δέν είνε κοντά.
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Παράνυμφος. Έ, στάσου λιγάκι νάρθη νά τούς ’βλογήση δ μη
τρυιάς. Μά ποϋ είνε;

Άνύσια ’Έρχεται, τώρα ευθύς ερχεται’ πιήτε άκόμη άπό έ'να πο
τηράκι με της ύγειές σας. ·

Προξενήτρία. Μά τί κάνει ; Περιμένομε τώρα τόση ώρα.
Άνύσια. Θάρθη, τώρα έρχεται, δέ θ’ άργήση. Πιητε άκόμη. 

(Προσφέρει οίνον). Τώρα έρχεται. Τραγουδήστε άκόμη κάτι τις, ώμορ- 
φοϋλές μου.

Αμαξηλάτης. Ούλά τους τά τραγούδια τάπανε, τώρα τόση 
ώρα, ποϋ περιμένομε. (At γυναίκες όίδουσιν, δτε εισέρχονται δ Νικήτας και δ 
Άκείμ)

ΣΚΗΝΗ Β'.

Οΐ άνω, Νικήτας και Άκείμ.

Νικήτας (κρατείτον Άκείμ έκ τής χειρδς και τον ωθεί προ αύτοϋ). Πή
γαινε, πατέρα, δέν κάνει χωρίς εσένα.

Άκείμ. Έγώ δέν άγαπώ, ποϋ θά πή...
Νικήτας (πρός τάς γυναίκας). Φτάνει, πάψετε. (Προσβλέπει πάνταςτούς 

έν τή καλύβη). Μαρίνα, έδώ ’σαι ;
Προξενήτρία. ’Έλα, πάρε το κόντσμα καί βλόγησε.
Νικήτας. Στάσου, έχομε καιρό. (Προσβλέπει αύθις). ’Ακουλίνα, έδώ 

είσαι ;
Προξενήτρία. Τί κάθεσαι καί καλεϊς τον έ'να καί τον άλλον ! Έδώ 

ειν’ ή Άκουλίνα, ποϋ θά πάη ; Τί παράξενος ποϋ είσαι.
Άνύσια. Χριστέ καί Παναγία μου, ξυπόλυτος !
Νικήτας. Πατέρα ! Έδώ είσαι ; Κύτταξέ με ! Αδερφοί χρι

στιανοί, ούλοι έδώ εΐσαστε ; Κ’ έγώ έδώ είμαι ! Νά με ! (Γονυπετεϊ.)
Άνύσια. Νικήτα, τί επαθες ; ’Ωχ, κεφαλάκι μου !
Προξενήτρία. Νά τα μας !
Ματρώνα. Έγώ πιά το είπα, θάπιε πολύ καί τον έπείραξε.Έλα 

στο νοϋ σου ! (Προσπαθοϋσι νά τόν άνεγείρωσιν, άλλ’ούτος ούδεμίαν δίδων προ
σοχήν, θεωρεί προ αύτοϋ).

Νικήτας. Αδερφοί! Άμάρτησα, θέλω νά ’ξομολογηθώ.
Ματρώνα (τόν σύρει έκ τοΰ ώμου). Τί επαθες, καλέ, έτρελάθηκες ; 

Τοϋ ’σάλεψε ό νοϋς του, παιδιά μου, καί πρέπει νά τόνε πάρωμε 
απο όω.

Νικήτας (τήν άπομακρύνει διά τοΰ ώμου του). ’Αφησε με ! Καί σύ, 
πατέρα, άκουσέ με. Πρώτο καί κύριο ! Μαρίνα, κύτταξ’ έδώ. (Ύπο- 
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κλίνεται έδαφιαίως πρό τών ποδών της καί εγείρεται). ’Έφταιξα. Σο·ϋ ύπο- 
σχέθηκα πώς θά σέ πάρω γυναίκα καί σέ ξελόγιασα. Σέ άπάτησα καί 
σέ ’παράτησα. Σχώρεσέ μου, γι ’ άγάπη τοϋ Χριστού. ('Υποκλίνεται 
αύθις.) '

Άνύσια. Τί σοϋ κατέβηκε τώρα ; "Ωραις εινε γιά τέτοια πρά
ματα ; Ποιος σ’ άρωτά ; Σήκω άπάνω. Τί κάθεσαι καί βρίζεσαι μο
ναχός σου ;

Ματρώνα. Ά—άχ, έτρελλάθηκε. Τί ’ν’αύτά ποϋ παθε. Έτρελ- 
λάθηκε. Σήκω. Τί άνόητα λόγια είν’ αύτά ποϋ λές ; (Τόν σύρει).

Νικήτας (χ«νών τήν κεφαλήν). Μή μ’ άγγίζεις !... Σχώρεσέ μου, 
Μαρίνα, σ’ έβλαψα, έκριμάτισα, γιά το Χριστό, σχώρεσέ μου. (Ή Μα
ρίνα καλύπτει τό πρόσωπον διά τών χειρών και σιγ^.

Άνύσια. Σήκω, σοϋ είπα, τί ’ν’αύτά, ποϋ λές ; Ποϋ πήγε καί τά 
θυμήθηκε τώρα. Έλα, φτάνει. Ντροπή εινε. "Αχ, κεφαλάκι μου, άπο- 
τρελάθηκε πιά.

Νικήτας (απωθεί τήν σύζυγόν του και στρέφεται πρός τήν Άκουλίναν). 
Άκουλίνα, τώρα σέ σένα ό λόγος μου. Ακούσετε, άδερφοί χριστιανοί ! 
Είμαι καταραμένος άθρωπος έγώ, Άκουλίνα ! Έφταιξα καί σέσένα. 
Ό πατέρας σου δέν άπέθανε μέ φυσικό θάνατο. Τον έφαρμακώσαμε !

Άνύσια (βάλλει κραυγήν). Κεφαλάκι μου ! Τί ν ’ αύτά, ποϋ ’παθε ; 
Ματρώνα. Δέν εινε μέ τά καλά του. Πάρετέ τόνε άπό ’δώ. (Ό 

λαός πλησιάζει καί ζητεί νά τόν άπαγάγη).
Άκείμ (εμποδίζει διά τών χειρών). Σταθήτε.. .Σείς, παιδιά., ποϋ θά 

’πή, σταθήτε.
Νικήτας. Άκουλίνα, έγώ τούδωσα τσ φαρμάκι. Σχώρα μου, 

γι’ άγάπη τοϋ Χριστού.
Άκουλίνα (άνασκιρτώσα). .ψέματα λέει ! Έγώ ξέρω ποιος τόν 

έφαρμάκωσε.
Προξενήτρια. Τί κάνεις έσύ, κάτσε ’κεϊ.
Άκείμ. "Ωχ Θεέ μου ! Τί άμαρτίαις, τί άμαρτίαις !
Αγροί. Αστυνόμος. Συλλάβετέ τον καί στείλετε διά τόν δικα

στήν καί διά μάρτυρας. Πρέπει νά συνταχθή έκθεσις. Σήκω, έσύ, έ'λα 
έδώ.

Άκείμ (πρός τον αστυνόμον). Ακούσε σύ, ποϋ θά. πή, μέ τά γυα
λιστερά κουμπιά, περίμενε λιγάκι. Στάσου νά τά ’πή, ούλα,

Άγροτ. Άστυν. (πρός τόν Άκείμ)^Σύ,γέρο, κύτταξέ μήν ανα
κατεύεσαι. Θά κάμω τήν έκθεσιν.

Άκείμ. Ά, μά είσαι καίσύ. Περίμενε, σοϋ λέω. "Ασε τώρα τής έκ-
V ■
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θεσβς, ποϋ θά πή. Έδώ εινε τώρα θεϊκή δουλειά, γιατί ποϋ λές... 
ξομολογιέται ό άθρωπος, ποϋ θά πή, καί σύ λές γιά έκθεσες ;...

Άγροτ. Άΰτνν^ Τον δικαστήν !
Άκείμ. Άσε νά τελειώση πρώτα ή θεϊκή δουλειά, γιατί ποϋ λές, 

κ’ ύ'στερα ο,τι θές κάμε.
Νικήτας. Καί σέ σένα, Άκουλίνα, έκαμα μεγάλη αμαρτία· καί 

σένα σέ ξελόγιασα καί σχώρεσέ μου, γΓ άγάπη τοϋ Θεού ! (Υποκλί
νεται προ αύτής έδαφιαίως).

Άκουλίνα (εξέρχεται όπισθεν τής τραπέζής). Άφησε με, δέ θέλω νά 
’παντρευτώ, αύτος μ’ άνάγκασε νά παντρευτώ, μά τώρα δέ θέλω.

Άγροτ. ’Α-ϋτνν. Έπανάλαβε ο,τι είπες.
Νικήτας. Σταθήτε, κύρ αστυνόμε, σταθήτε νά τά ’πώ ούλα.
Άκείμ (εν εκστασει). ’Πέ τα, παιδάκι μΟυ, ούλα ’πέ τα,——θά ξελα- 

φρώσης. Ξομολογήσου στό Θεό, μ.ή φοβάσαι τούς άθρώπους. Στο Θεό ! 
Στό Θεό ! ’Σ Αύτόν !...

Νικήτας. Έφαρμάκωσα τόν πατέρα κι’ άφάνισα δ σκύλλος καί τήν 
κόρη. Τήν είχα στήν εξουσία μου. Κατάστρεψα κι’ αύτήνα καί τό 
παιδί.

Άκουλίνα. Αλήθεια ειν’αύτό, άλήθεια.
Νικήτας. Στό ύπόγειο, μ’ ένα σανίδι, έσκότωσα τό παιδί της. 

Εκατσα απανω του...και το πλάκωσα...Κ έτριζαν τά κοκκαλάκια 
του ! (Κλαίει). Καί τώθαψα στή γή. Έγώ, άπατός μου τώκαμα !

Άκουλίνα. Ψέματα λέει, έγώ τοϋ τωπα νά τό κάμη ...
Νικήτας. Μή γυρεύεις νά μέ διαφεντέψης, Κανένα τώρα δέ φο

βάμαι πιά ! Σχωρέστε μου, άδερφοί χριστιανοί ! ("Υποκλίνεται’σιγή).
Άγροτ. Άστυν. Δέσατέ τον. Ό γάμος σας, καθώς φαίνεται, 

έχάλασε. (Πλησιάζουσί τινες μέ ζώνάς).

Νικήτας. Σταθήτε, εχουμε καιρό... (’Υποκλίνεται· προς τδν πατέρα 

too). Πατέρα μου, σχώρεσέ με καί σύ, τόν άφωρισμένο. Μοϋ τώλεγες 
έσύ στήν άρχή, ποϋ είχα πιάσει τόν κακό δρόμο, μοϋ ’λεγες, πώς, 
«επιασθηκε απο το νύχι, χάθηκε ούλο το πουλί», μά ’γώ δέν 
ακόυσα, ο σκυλλος τά λόγια σου, κ’ έβγήκε δ,τι είπες. Σχώρεσέ μου, 
γι’ άγάπη τοϋ Χριστού.

Ακειμ. (εν εκστασει). Ο Θεός νά σοϋ σχωρέση, ’παιδάκι μου. (Τδν 
έναγκαλίζεται). Δέν έλυπήθηκες τον έαυτό σου, θά σέ λυπηθή ’Εκείνος ! 
Ό Θεός ! Ό Θεός ! Αύτός !
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ΣΚΗΝΗ Γ'.

Οί άνω καί δ Δικαΰτής.

Δικαστής (εισέρχεται). Υπάρχουν κ’ έδώ αρκετοί μάρτυρες.
Άγροτ. Άστυν. Τώρα θά προβώμεν είς τήν άνάκρισιν. (Άπάγουσι 

τδν Νικήταν). .
Άκουλίνα (πλησιάζει καί ΐσταται παρά τδν Νικήταν). Έγώ νά σάς 

’πώ τήν άλήθεια. Άνακρίνετέ με.
Νικήτας (δέσμιος). Τίποτις δέν εχει ν’ ανακρίνετε. Ούλα μοναχός 

έγώ τά έκαμα ! Δική μου ή σκέψι ήτανε, δική μου καί ή πράςι. ..Πη
γαίνετε με δπου θέλετε ! Τίποτις άλλο δέν εχω να πώ !

Α ύ λ α ί α.

(Μετάφρασις έκ τοϋ Ρωσσικοΰ)

ΆγαΒοκλϊίς Γ- Κωνσταντενέδης.

ΙΣΤΟΡΙΚΑΙ ΣΕΛΙΔΕΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΔΕ-ΡΩΣΣΗ ■
Έπί τή εύκαιρέ τής τελευταίως πληξάσης τήν άτυχή αδελφήν 

Κύπρον συμφοράς καί τών πρός έ'νωσιν μετά τής μητρός 'Ελλάδος έσχά- 
τως δειχθεισών τάξεων τών άναξιοπασχόντων αύτής τέκνων, δέν κρί- 
νομεν άσκοπον νά πραγματευθώμεν διά βραχέων, έπί τή βάσει άνεκδό- 
των έπισήμων έγγράφων περί γνωστής έν Ζακύνθφ οικογένειας, έν 
σχέσει πρός τήν ιστορίαν τής πολύπαθους έκείνης νήσου.

Ή εύπατρίδης τών Δε-Ρώσση οικογένεια—κατά τό ύπ’ οψιν έν χει- 
ρογράφφ γενεαλογικόν δένδρον, γραφέν έπί τή βάσει τών σημειώσεων 
τοϋ Ίωάννου Δε-Ρώσση( Λατίνου έπισκόπου Ζακύνθου, ήδη δέ διατη- 
ρούμενον παρά τφ άπογόνω αύτοϋ καί άγαθώ φίλω κ. Άνδρέι^ Άλ. 
Δε-Ρώσση — έ'σχε τήν καταγωγήν αύτής έκ Γαλλίας. Ούγος Δε-Ρώσης 
(borgnone dalla bassa Francia da Poitou, o da Lusignano, 
0 da Marchia, παρηκολούθησε μετ’ άλλων τριακοσίων ιπποτών τόν

1 Τδ έπώνυμον Δε-Ρώσσης έκλατινισθέν έγένετο Δε-Ρούβεης (De Rubeis), 
οΰτω δ’ άπαντα έν ετει 1572 (Atti di Gpnsiglip di Zante 1624 —1628 παρά 
τώ αρχειοφυλακεία) Ζακύνθου). Ό αείμνηστος αρχιεπίσκοπος Ζακύνθου Νικ. Κα- 
τραμής έν σελ. 94 καί 324 τών «.Φι,ΛοΛογικων Άνο,Λέκτων Ζακύνθου» έξ άγνοιας 
εκλαμβάνει τδ Δερούβέης διαφόρως τοϋ Δε-Ρώσση.
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σταυροφόρον Γου'ίδον Λουζινιάνα, είς δν έπωλήθη ή νήσος Κύπρος υπο 
τοϋ βασιλέως τής Αγγλίας Ριχάρδου τοϋ Λεοντοθύμου *. ΓΙάσι τοϊς 
ίππόταις τούτοις, ών οί πλεϊστοι έγκαθιδρύθησαν έν Λευκωσία, πρω- 
τευοΰση έκτοτε τής Κύπρου διατελούση, παρεχωρήθησαν γαϊαι καί 
πολλά αξιώματα, άτε διακριθεϊσιν έν τοϊς κατά τών άπιστων και 
τοϊς τοϋ βασιλείου εκείνου έμφυλίοις πολέμοις. Γάβανος δέ δ υιός τοϋ 
Οΰγου βαρών έπολέμησεν έν Πτολεμαΐδι κατά τήν 8' σταυροφορίαν, 
αύτφ τε δέ καί άλλοις τισί βαίλοις άνετέθη ύπό τοϋ άρχοντος τής Βη- 
ρυττοϋ καί άντιβασιλέως τής Κύπρου Ίωάννου Ίβελίνου ή διοίκησες 
τής Κύπρου. Έπί τής άνηλικότητος τοϋ βασιλέως ’Ερρίκου τοϋ Δ’ Πέ
τρος δ υιός τοϋ Φεράντου * καί έγγονος τοϋ Γαβάνου κατέλαβεν εξ έφό- 
δου τήν ’Αλεξάνδρειαν έν όνόματι τοϋ βασιλέως Πέτρου τοϋ Λουζι- 
νιάνος. Έκ τών αδελφών τοϋ Πέτρου, ήτοι τών Κωνσταντίνου, Δη- 
μητρίου καί Ίωάννου-Βαπτιστοϋ, δ πρώτος έγένετο κυβερνήτης Άτ- 
ταλίας έν Συρίοι, έκ δέ τών υιών τοϋ αύτοϋ Πέτρου, ήτοι τών Βερ
νάρδου, Κωνσταντίνου καί Δημητρίου, δ πρώτος έγένετο στόλαρχος τοϋ 
βασιλείου, ύποστηρίξας τήν βασίλισσαν Καρλότταν, πολεμουμένην ύπό 
τοϋ άδελφοϋ αύτής Ίωάννου Λουζινίάνος,. έκ δέ τών τέκνων τοϋ Δη
μητρίου, ήτοι τών Ιακώβου, Σολομώντος, Μάρκου’Αντωνίου καί Λουκά, 
τά δύο τελευταία έπεσον μαχόμενα ύπό τά τείχη τής Άμμοχώστου 
(Famagosta). Τέκνα δέ τοϋ Ιακώβου έγένοντο οί Σολομών, Κων
σταντίνος, Νικόλαος καί Ιωάννης, έφ’ ών καί θέλομεν σταματήσει, 
άτε τής νήσου έπί τών ήμερων αύτών περιελθούσης είς χεϊρας τών 
Τούρκων.

Άφ’ ής έποχ,ής ή Κύπρος κατελήφθη ύπό τών Ενετών, καί ή οι
κογένεια τών Δε-Ρώσση, ένεκα τών πολλών αύτής προνομίων, τής 
μεγάλης περιουσίας καί τών πλουσίων εισοδημάτων άνερχομένων έτη-

4 Ό Thomaso. Porcacchi ,έν σελ. 152 τοϋ συγγράμματος αύτοϋ i<Le isole 
piii famose del mondin Venetia MDLXXXX οΰτω διηγείται.. . . Ne molto 
dopo lo diede a’ Cavalieri TempTari con Γ armi da Cipriotti ; lo restituiron 
subito a esse Riccardo : e egli con le medesime condition! lo vende a Guido 
Lusignano Francese, ch’era stato cacciato del Regno di Gierusalem, ba- 
rattando con lui it tilolo : e in questo rnodo i Re d’Inghilterra comincia- 
rono a chiamarsi Re di Gierusalem e la famiglia Lusignana prese il pos- 
sesso del Regno di Cipro. Il Re Guido meno seco in quest’isola l’anno del 
Signor MCXG1II molta nobitta di Gierusalem e di Francia, ch’era andata 
alconquisto di terrasanta : e quasi tutta ίά di Baroni Francesi ...

1 Οΰτος εσχε σύζυγον τήν ’Ισαβέλλαν, θυγατέρα τοϋ Ίωάννου Μονφόρτ, κό- 
μητος τής Bocca και στρατηγού τής Κύπρου.
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σίως'εις 3000 δουκάτα, κατέλαβε τά μάλλον σπουδαία καί τιμητικά 
ύπουργήματα, άτινα συνήθως κπενέμοντο τοϊς έπ’ εύγενείφ έξέχουσιν έν 
τή πόλει τής Άμμοχώστου, ένθα ή οικογένεια αύ'τη ειχεν έγκάτα- 
σταθή. Τοιαύτη δ’ήτο ή εύτυχής τοϋ οίκου τούτου κατάστασις έπί 
Ενετών, οτε., κατά τήν άπώλειαν τοϋ βασιλείου τής Κύπρου, έπέπρωτο 
νά στερηθή παντός άγαθοϋ καί περιπέση ε’ις μεγίστην θλϊψιν καί άξιο- 

δάκρυτον δυστυχίαν.
Έκ τοϋ βιβλίου «Πράξεις τοϋ Συμβουλίου τής Κοινότητος Ζακύν

θου1» τοϋ παρά τφ άρχειοφυλακείφ ήμών σφζομένου πολλά τά άγνω
στα περί τής οικογένειας ταύτης έξάγομεν. Έν τή ίσχυ'ρα: καί δυσπορ- 
θήτφ τής Άμμοχώστου πόλει τήν πρωτίστην μεταξύ τών εύγενών οι
κογενειών θέσιν κατεϊχεν ή τών Δε-Ρώσση, ών ή οικία ώραιοτάτή, 
πλουσίως διεσκευασμένη καί πλήρης αργύρου είχε ξενίσει πολλούς τής 
Ένετίας έπισήμους άνδρας, έν οίς καί τόν εύγενή Έκτορα Μαρτινέγκον 
τοϋ ’Αλεξάνδρου, οστις έπί δέκα καί τέσσαρας μήνας έν Άμμοχώστφ, 
όπου είχε μεταβή δι’ύπηρεσίαν τής Ένετίας διαμείνας, είχε καταλύ- 
σει κατά τάς πρώτας τής άφίξεως αύτοϋ ήμέρας έν τή οίάίφ έκείνή. 
Άλλ’ έκτος τής μεγαλοπρεπούς ταύτης έν Άμμοχώστφ οικίας, κατά 
τήν μαρτυρίαν τοϋ τότε λατίνου επισκόπου τής πόλεως έκείνης 'Ιερω
νύμου Ραγατσόνου1, κατείχε προσέτι ή οικογένεια αυτή καί δύο μι- 
κοάς έν Καρπάθφ κώμας, Καστρία καί Καμάραις καλουμένας3, αΐτι- 
νες παρεϊχον άφθονου βάμβακα.

Έν μετά τό άλλο ειχον πέσει ήρωϊκώς τά διάφορα τής Κύπρου 
φρούρια, οτε τή 18η Σεπτεμβρίου 1570 τά ύπό τόν Μουσταφάν οθω
μανικά στίφη ε’ις πλέον τών 140 χιλιάδων άνδρών άνερχόμενα, με- 
θύοντα δέ καί γαυριώντα έπί ταϊς νίκαις, ειχον πολιορκήσει τήν όχυ- 
ράν ’Αμμόχωστον, ής ή ύπό τόν ένετόν στρατηγόν Μάρκον Αντώνιον 
Βραγαδϊνον γενναία φρουρά μόνον εις έπτακισχιλίους άνήρχετο στρα- 
τιώτας. ‘Η πολιορκία αΰτη διήρκεσε μέχρι τοϋ Ιουλίου έπομένου 
έτους, καί το σημεΐον τούτο τής παραδειγματικής φιλοπατρίας καί 
ήρωικής γενναιότητος ήθελε σώσει τήν νήσον, άν μή έπήρχετο έ’λλειψις 
τών τροφίμων, διότι ούδεμίαν κατά τό χρονικόν τούτο διάστημα βοή
θειαν ειχον λάβει οί πολιορκούμενοι, έλάττωσις τών οπλιτών καί άλλα

4 Atti di Consiglio della Comunita di Zante 1624 —1628 p. 143
’ Ό επίσκοπος ούτος άνεχώρησεν εξ Άμμοχώστου, ένθα διέτριψεν έπί τινας 

μήνας προ τής παραδόσεως τής πόλεως, τή 4 Νοεμβρίου 1570.
3 Αί κώμαι αύται ειχον παραχωρηθή ύπδ τοϋ οίκου Κορνάρου είς τδν Δη- 

μήτριον Δε-Ρώσσην, πάππον τών έν Άμμ·οχώστφ πεσόντων αδελφών.
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αίτια, άτινα και έξηνάγκασαν τον άτρόμητον Βραγαδϊνον, ίνα ύπο- 
γράψη τή 1 Αύγουστου 1571 την περί παραδόσεως συνθήκην, ήτις 

■ τοσούτφ αξιοπρεπής, έπέπρωτο νά καταλήξη είς αληθή καί φοβέραν 
τραγφδίαν *.

Κατά τήν πολιορκίαν ταύτην οί αδελφοί Δε-Ρώσση ούδόλως έφά- 
νησαν κατώτεροι τών αρχηγών Βραγαδίνου, Βαγλιόνη, Τιέπολη καί 
Μαρτινέγκου, οί'τινες μετ’ αύταπαρνήσεως ήμύνοντο ύπέρ τής τι
μής τών ένετικών δπλφν, έπισφραγίσαντες Six τοϋ ίδιου αύτών αί
ματος τήν προς τήνΈνετίαν πίστιν και άφοσίωσιν αύτών. Έκ τούτων, ό 
μέν Ιωάννης γενναίως μαχόμενος και ένεκα τής τρυφεράς αύτοϋ δεκα- 
πενταετοϋς ηλικίας, καταπλήξας τούς πάντας,έφονεύθη, κατόπιν.πυρο
βολισμού, δν έλαβεν ύπο τήν πλευράν, ο δέ Κωνσταντίνος διοικη
τής περιφήμου λόχου άνδρών, ύφ’ ών ήγαπάτο καί έξετιμάτο, άφοϋ 
μετά μεγίστης τόλμης πολεμήσας ελαβε τρεις πληγάς, τήν μέν κατά 
τά ισχία, τάς δέ κατά πρόσωπον καί άπώλεσε τόν έτερον τών> οφθαλ
μών, έγένετο ατυχής θεατής τής καταστροφής τής ιδίας αύτών οικίας, 
ήτις συνήθως ύπήρξε καταφύγιον καί άσυλον τών στρατιωτών, οίκη- 
τήοιον τών δημοσίων τής πόλεως εκείνης άντιπροσώπων, παρέχουσα 
χρήματα, τροφάς, ίππους και πάν τδ άναγκαιοϋν έν τή πολιορκία 
εκείνη πρδς ύπεράσπισιν τής πόλεως. Ό1 δέ Σολομών δόκτωρ γενόμενος, 
κατόπιν αρχηγέτης τής έν Μικρασία Μασσαρίας καί τέλος διά τήν 
πίστιν, τήν προθυμίαν καί γενναιότητα αύτοϋ έν άπάσαις ταϊς μάλ- 

'λον σοβαραϊς περιστάσεσι ταμίας δημόσιος διορισθείς ύπο τοϋ Βραγα
δίνου, άτε λίαν προσφιλής αύτφ, έπολέμησε μετά τοϋ άτρομήτου έκεί
νου θάρρους, δπερ οφείλεται είς πιστόν καί άφωσιωμένον ύπήκοον, έμψυ- 
χών διά τοϋ ίδιου παραδείγματος, κατά τήν διάρκειαν τοϋ πολε'μου, 
τούς τε στρατιώτας καί πολίτας τής Άμμοχώστου, δπως ύποφέρωσι καί 
θνήσκωσιν ευχαρίστως ύπέρ τής Ένετίας. Άλλ’ έκτος τούτων, οί 
άνωτέρω αδελφοί Δε-Ρώσση—τοϋ Νικολάου μόνον διατελοϋντος τότε 
μακράν τοϋ βασιλείου—ούδόλως ήθέλησαν νά συναινέσωσι καί ύπο- 
γράψωσι τήν περί παραδόσεως συνθήκην, δι ’ ής είς μέν τήν φρουράν 
έπετρέπετο, ίν’ άπέλθη ανενόχλητος εις Κρήτην, είς δέ τούς κατοίκους 
έδίδετό· πλήρης έλευθερία, καί τής δποίας συνθήκης παραβιασθείσης 
κατόπιν ύπό τοϋ Μουσταφά, έθανατώθησαν μετά τοϋ Βραγαδίνου καί 
οί αρχηγοί Έκτωρ Βαγλιόνης, Μαρτινέγκος, Αντώνιος Κυρϊνος καί 
μεταξύ αύτών δ Σολομών Δε-Ρώσσης^ ούτινοςχμπεκόπη ή κεφαλή.

Μετά τήν άλωσιν τής πόλεως, ή οικία τών άνωτέρω αδελφών Δί-
* Πρθλ. καί «Κύπρις» ύπό Γ. Σ. Φραγκούδη, 1890.
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Ρώσση, έν ή κατφκει τότε δ Λαυρέντιος Τιέπολος, διοικητής τής Πά
φου, παρά τήν δοθεϊσαν ύπόσχεσιν, μεγίστην ύπέστη καταστροφήν, δ 
δέ Κωνσταντίνος άπολέσας τήν περιουσίαν αύτοϋ είς τοσοϋτον περιήλθε 
δυστυχίας, ώστε, ούδενός πλέον βιωτικοϋ πόρου έναπομείναντος αύτφ, 
ήναγκάσθη νά μεταβή καί διαμείνη παρά τφ πενθερφ αύτοϋ Άντω- 
νίφ Τσουτσούνια, ένθα διέτριβε καί δ υιός τοϋ Πασσά, μεγάλας δ τε
λευταίος ούτος προξενήσας ζημίας είς τόν πενθερόν τοϋ Κωνσταντίνου. 
Δύο δέ μήνας μετά τήν παράδοσιν τής πόλεως, δ βάιλος τών χριστιανών 
Ούαλέριος δόκτωρ, δ Ματθαίος δέ-Κόλτη καί δ Δάρδανος Φιορεντϊνος, 
επίσημα πρόσωπα, έπιστοποίουν, δτι ειδον αύτόν τόν Κωνσταντίνον 
περιβεβλημένον διά παλαιού σάκκου καί παραπονούμενον αύτοϊς, μετά 
τοϋ Ίωάννου Ίορδάνου ποτέ Κοσμά έξ Άμβέρσης, άλλοτε δημοσίου 
κάθηγητοϋ έν Άμμοχώστφ, έπί τφ έπισυμβάντι έκείνφ δυστυχήματι.

Ούτως ήλώθη καί ή δυσάλωτος έκείνη της Άμ.μοχώστου πόλις, καί 
τοιοϋτον έγένετο τό τέλος τής έκεϊ οικογένειας Δε-Ρώσση, ώς έκ πε-- 
ρισσοϋ δέ προσθέτομεν, οτι έν τή αύτή πόλει, πρό τής άλώσε’ως, διέ- 
μενο,ν δ μοναχός Λύγουστϊνος έκτου τάγματος τοϋ άγιου Στεφάνου, δ 
Πέτρος-’Αντώνιος Κιαβέγας έκ Μελίτηι κατέχων έν Άμμοχώστφ, ένθα 
διέμεινεν έπί τέσσαρα έτη, οικίαν, δ μαγίστωρ Θωμάς Τσικάλας ποτέ 
Νικολάου, δστις καί έγένετο αιχμάλωτος έλευθερωθείς κατόπιν, οί δό- 
μινοι Μαρκέτος Μρρόνους καί Άνδρέας Τοντάκης, οί Δημήτριος Κάκ- . 
καβας καί Νικόλαος Βαλάμης, Αλέξανδρος Ποδοκάτορος έκ Νικω- 
σίας, δ Ηρακλής Μαρτινέγκος υίός τοϋ κόμητος Άννέβα, καί δτι δ 
’Ιωάννης Λίκουρης έκ Μεθώνης μεταβάς εις Κύπρον, μετά τήν άλω- 
σιν, έξηγόρασεν άντί διακοσίων τσεκϊνίων έν τών τέκνων αύτοϋ, δπερ 
είχεν αίχμαλωτισθή.

Ηύδόκησεν δ ήγεμών τής Ένετίας πρός παραμυθίαν τοϋ Νικολάου 
Δε-Ρώσση, αδελφού τών έν Άμμοχώστφ ήρωϊκώς πεσόντων, νά διο- 
ρίση αύτόν'διευθυντήν τοϋ νοσοκομείου Κερκύρας, θέσις τιμητική άπο- 
νεμομένη συνήθως είς Ενετούς πολίτας, καί έν τή θέσει ταύτη έπαξίως 
ύπηρέτησε μέχρι τέλους τοϋ βίου αύτοϋ. Τούτου υίος έγένετο δ Σολο
μών Δε-Ρώσσης, τελευταϊον λείψανού τής άλλοτε έν Κύπρφ εύδαίμονος 
έκείνης οικογένειας, δστις μετά τήν άπώλειαν τής πατρίδος αύτοϋ, 
παρατυχών έν Ζακύνθφ καί έπί δεκαπενταετίαν διαρκώς διαμείνας έν 
αύτή, διάγων βίον άστικόν καί έντιμον καί νυμφευθείς τήν θυγατέρα 
τοϋ Άλοϊσίου Μιλάνου εύγενοϋς έξ Άμμοχώστου, πολίτου δέ τότε Ζα_ 
κυνθίου, έξ ής άπέκτησε τέκνα ’Ιάκωβον (διοικητήν, άποθανόντα εν 
τινι τής Κρήτης μάχη), Νικόλαον (ναύαρχον) καί Κωνσταντίνον (σο- 
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πρακόμητα), έζήτησ.ε διά της άπό 10 Μαΐου 1624 αναφοράς αύτοϋ 
προς τό συμβούλιού, ϊνα συμπεριληφθή μεταξύ τών πολιτών της Ζα
κύνθου- έπειδή δέ δέν παρεδέχετο, ϊνα τεθή ύπό τά βάρη όλα της ' 
πολιτογραφήσεως καί επομένως ή εκλογή αύτοϋ δέν έπεκυρώθη, διά 
νέας αύτοϋ άπό 27 ’Ιουνίου 1628 άναφοράς έβεβαίου, δτι ήτο πρόθυ
μος ν’ άναλάβη δλα τά βάρη εκείνα καί νά θυσιάση, ώς οί πατέρες 
αύτοϋ, ζωήν καί περιουσίαν ύπέρ τής Ένετικής Κυβερνήσεως. Τήν άνα· 
φοράν 3' εκείνην έξετάσαντες οί τότε Σύνδικοι Ζακύνθου, επίτρεψαν, 
συμφώνως ταΐς έπί τοϋ προκειμένου τούτου διατάξεσι τοϋ γενικού ναυάρ
χου Βέμβου, ϊνα ούτος έκλεχθή πολίτης Ζακύνθου καί καταχωρισθή 
τό όνομα αύτοϋ έν τή χρυσοβίβλφ μεταξύ τών εύγενών Ζακύνθου.

Έκ τών άπογόνων τής ε’ν Ζακύνθφ έγκθιδρυθείσης πλέον οικογένειας 
ταύτης διασημότεροι έγένοντο οί έξής. ’Αλέξανδρος, υιός τοΰ άνωτέρω 
ταγματάρχου κάί σοπρακόμητος Κωνσταντίνου καί έγγονος τοϋ Σολο- 
μώντος, δστις σπουδάσας έν Παταυΐφ τήν Ιατρικήν, μετήρχετο λίαν 
εύδοκίμως ταύτην έν τή ίδίγ πατρίδι, συγγράψας λατινιστί καί δημο- 
σιεύσας έν έτει 1671 σχόλια είς τόν Α’ καί Β' άφορισμόν τοϋ Ίππο- 
κράτους (Commentaries in I et II Sectionem Hippocratis) 
Νικόλαος—’Αντώνιος υιός τοϋ δόκτορος ’Αλεξάνδρου — Σολομώντος. 
Σχηματισθέντος έν Ζακύνθφ εκλεκτού ούλαμοϋ εθνοφρουράς (compa- 
gnia scelta della Guardia Nazionale) κατά τάς άρχάς λήγοντος 
α’ιώνος έκ τής εύγενοϋς τής νήσου νεολαίας, διωρίσθή ο Νικόλαος·—’Αν
τώνιος Δε-Ρώσσης αξιωματικός τοϋ ούλαμοϋ τούτου. Ό ταγματάρχης 
καί διοικητής τής νήσου Ροζαρώλ θέλων νά ηλέκτριση τούς νέους τού
τους καί δώση δείγμα τής άξίας τοϋ σώαατος τώ τε δημοσίφ καί τή 
Κυβερνήσει, προσεκάλεσε τή 24 Μαΐου 1808 τόν Νικόλαον-’Αντώνιον, 
δπως μετά τών ύπ’ αύτόν ,άνδρών άκολουθήσωσι τούτον προς,καταδιω- 
ξιν τής έν τή νήσφ ληστείας. Ένεκα δέ τών πρός τήν Γαλλικήν Κυ
βέρνησήν εκδουλεύσεων καί ύπηρεσιών αύτοϋ διωρίσθή τή 1 Νοεμβρίου 
ιδίου έτους άξιωματικός διοικητής τοϋ πρώτου ούλαμοϋ τής εθνικής 
φρουράς Ζακύνθου (Capitaine Commandant la premiere Compa- 
gnie de la dite Garde Nationale...), Γεώργιος Δε-Ρώσσης σπουδά- 
σας έν Πάταυίφ τήν ιατρικήν, κατεδιώχθη ύπο τοϋ πρώτου Αρμοστοϋ 
Μαιτλάν, ώς γράψας άναφοράν πρός τόν Γεώργιον Δ’ περί μεταρρυθ- 
μίσεως τοϋ μαιτλανδείου συντάγματος καί σωθείς φυγάς είς Ενετίαν
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μετέβη είς Λονδϊνον, δπως διαμαρτυρηθή κατά τής άδικου εκείνης 
καταδιώξεως. Έπιστρέψας κατόπιν είς Ζάκυνθον άνήλθεν είς διάφορα 
αξιώματα έν Έπτανήσφ καί άπεβίωσεν έν έτει 1860. Αύτφ έδώρησεν 
δ Φώσκολος ώρολόγιον, έφ’ έκάστης τών ώρών τοϋ οποίου άνεγινώ- 
σκετο άνά εν τών γραμμάτων τής λατινικής ρήσεως Ugo orae ruunt.

’Αλλά καί ή Καθολική Εκκλησία δέν υστερεί τοϋ ονόματος τής, 
οικογένειας ταύτης· ’Ιωάννης-Βαπτιστής Δε-Ρώσσης ήγούμενος τών έν 
Ρώμη Καρμηλιτών άπεβίωσεν έν άγώτητι. Ό Ν. Κατραμής έν τφ 
πίνακι τών, Λατινοεπισκόπων Κεφαλληνίας—Ζακύνθου *, συγχέων τό 
Δε-Ρώσσης καί Δε-Ρούβεης άναφέρει τρεις τοιούτους, τόν Κωνσταντί
νον Δε-Ρώσσην (1631), τόν Κωνσταντίνον Δε-Ρούβεην (1639) καί 
τον Ίωάννην Δε-Ρώσσην (1654) άδελφόν τοϋ Κωνσταντίνου. Έκ τοϋ 
ύπ’δψιν δμως γενεαλογικού δένδρου έξάγομεν δύο τοιούτους, τόν Κων
σταντίνον έπίσκοπον Ζακύνθου καί ειτα Βέλλιας 8 και τόν άδελφόν αύ
τοϋ Ίωάννην, έπίσκοπον ομοίως Ζακύνθου, ειτα Σπίνα-Λόγγας 5 καί 
τέλος Όσσέρου 4 καί Χερσώνος *. Έν τφ αύτφ δένδρφ εύρίσκομεν τόν 
Δον-Γαητάνο, άποστολικόν έπίτροπον, τόν καπουκϊνον ’Αλέξανδρον, 
τόν κανονικόν Δον-’Ιάκωβον καί τόν Δόν Αλέξανδρον έπίσης κανονι
κόν. 'Ο Τσικόνιας, δστις τήν οικογένειαν Δε-Ρούβεη θεωρεί καταγομέ- 
νην έκ Φριουλίου, ώς έπιφανεϊς ταύτης κληρικούς άναφέρει,τόν Ίωάν- 
νην-Πέτρον κανονικόν, τόν Ίωάννην έπίσκοπον καί τόν Ίωάννην 
Φραγκίσκον ομοίως έπίσκοπον, προτιθέμενον νά μεταβή είς Ελλάδα 
καί έκεΐθεν είς Κύπρον, ώς τοποτηρητής τοϋ άρχιεπισκόπου τής νήσου 
έκείνης, καί περί ού δ Πρωτονοτάριος ’Ιάκωβος Μαράκκος έγραφε τή 
27 ’Ιουλίου 1566 «jeri parti da Udine per aviarsi a Venezia et 
«di la in Cipro a servir quel R. Arcivescovo per vicario et 
«Suffreganeo, con provisione di 600 ducati»Επιγραφή έπί 
τοϋ τοίχου τοϋ έν Ένετίφ κατά τό 1568 άνοικοδομηθέντος ναοΰ τοϋ 
άγιου Σεβαστιανού άναφέρει τόν αύτόν ναόν καθιερωθέντα τφ 1562 
ύπό τοϋ επισκόπου τούτου. Templum hoc consecratum fuit anno 
«Domini MDLXII tertia Domenica post Pasca P. R. Domi- 
«num Joanem Franciscus De Robeis Episcopum Aurensis’».

4 Πρβλ. και Φιάοάογιχά ΆνάΛεκτα Ζάκυνθον ύπό. Ν. Κατρααή.—σελ.—324 
καί Historia Gymnasii Patavini. ύπό Ν. Comneni Papadopoli. Lib. II. pag. 
31'6. -

4 ΦιΛοΛογικα ΆναΛεκτα Ζακύνθου σ. 92.
! Νήσος έν τφ Άδριατιχω.
5 Φρούριόν έν Κρήτη.
4 καί 5 Νήσοι έν τφ Άδριατικφ.

, 6 Cicogna. Inscrizioni Veueziane, fascicolo 14.
7 Πρβλ. καί Ν. Κατραμή. «Φιλολογικά Άνάλεκτα Ζακύνθου» σελ. 314.
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Έν δέ τη πινακοθήκη τής ενταύθα λατινικής Μητρο.πόλεως μία μόνη 
είκών τών άνωτέρω επισκόπων Ζακύνθου σώζεται.

Ταϋτα sv συνάψει τά περί τής οικογένειας Δε-Ρώσση ή Δε-Ρούβεη, 
τής έτι και νϋν σφζομένης ένταϋθα καί ής γόνοι είσιν δ ’Αλέξανδρος, 
συμβολαιογράφος, πατήρ πολλών τέκνων, έν οίς καί τοϋ έπί εύμαθείη 
καί άγαθότητι διακρινομένου φίλου Άνδρέου, καί δ νομομαθής δικη
γόρος Δημήτριος, ανεψιός τοϋ άνωτέρω ’Αλεξάνδρου.

Ζάκυνθος 1895 Λεωνίδας X. Ζώης.

ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΑ
ΟΙ ΝΑΝΟΙ ΤΗΣ ΑΦΡΙΚΗΣ

Δέν θεωρείται πλέον ώς μύθος, άλλ’ ώς γεγονός έπί αύθεντικωτά- 
των στηρίζομενον εκθέσεων καί πληροφοριών διασήριων ερευνητών καί 
γεωγράφων, ή ύπαρξις φυλών νάνων έν τή ’Αφρική τοϋ ’Ισημερινού. 
Ού μόνον δέ ύφίστανται αί φυλαί αύται, άλλά καί κώριαι άπαντώσιν 
δλόκληροι άποκλειστικώς οίκούμεναι ύπό νάνων αναστήματος ένός μέ
τρου καί τριάκοντα εκατοστών, δπερ αντιστοιχεί έν Ευρώπη πρός τό 
ανάστημα δεκαετούς παιδός.

Πολύ πρό τών νεωτέρων, άλλως τε, ερευνητών οί μαύροι ούτοι Πυγ
μαίοι ύπό τών αρχαίων έμνημονεύθησαν. Περί αύτών δμιλοϋσιν δ τε 
Ηρόδοτος καί δ ’Αριστοτέλης. Καί τού μέν Ηροδότου τό σχετικόν 
χωρίον έχει ώς έξης· « .... άπτομένοισι δέ σφι έπελθεΐν άνδρας 
«μικρούς, μέτριων έλάσσονας άνδρών, λαβόντας δέ άγειν σφέας· φω- 
«νής δέ ούτε τι τής έκείνων τούς Νασαμώνας γινώσκειν, ούτε τούς 
«άγοντας τών Νασαμώνων. "Αγειν δέ δή αυτούς δι’ έλέων μεγίστων 
«καί διεξελθόντας ταϋτα άπικέσθαι είς πόλιν έν τή πάντας 
«σιν άγουσι 
σαφώς έπιβεβαιοϊ τήν ύπαρξιν αύτών καί δ ’Αριστοτέλης διά 
μένων·'«μεταβαίνουσι γάρ (οί γέρανοι) έκ τών Σκυθικών 
«τά έλη τά άνω τής Αίγύπτου, δθεν δ Νείλος ρεΐ, 
«τοϊς Πυγμαίοις έπιχειρεΐν ού γάρ έστι τούτο μύθος, άλλ

είναι τοϊ- 
τό μέγεθος ίσους, χρώμα δέ μέλανας Οΰχ ήττον δέ 

τών έπο- 
πεδίων εις 

, ού καί λέγονται 
’εστι κατά

‘Ηροδότου, βιβλ. ΊΓ, §32.
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τήν αλήθειαν γένος μικρόν μέν, ώσπερ λέγεται, καί αύτοί καί οΐ 
ίπποι, τρωγλοδύται δ’ είσί τον βίον *.» Κατά δέ τήν δμηρικήν 
παράδοσιν οί Πυγμαίοι παρίστανται πρός τούς γερανούς μαχόμε- 
νοι. Τό αληθές δπως δήποτε εινε δτι πολλούς π. X. αιώνας έγίνω- 
σκον οί Έλληνες τήν ύπαρξιν φυλής νάνων οίκούσης τήν παρά τάς 
πηγάς τοϋ Νείλου χώραν, άλλα τό γεγονός μόλις πρό εικοσαετίας άπε- 
δείχθη, διά δέ τών τελευταίων έξερευνήσεων πλήρες έπεχύθη έπ’ αύ
τοϋ φώς.

Κατά τό 1870 δ Σβάηνφουρτ έξερευνών τάς κοιλάδας τού Νείλου 
ήκουε πολλάκις τών Νουβίων καί τών τής συνοδίας αύτού άνδρών 
δμιλούντων περί νάνων πέραν τής χώρας Νιάμ-Νιάμ οίκορντων και 
εκθειαζόμενων διά τήν περί τήν Θήραν τών ελεφάντων δεξιότητα καί 
εύτολμίαν αύτών. Έν τή χώριη ταύτη, έλεγον, οΐκοϋσιν άνθρωποι 
τριών ποδών έχοντες τό ανάστημα καί τόν πώγωνα μέχρι τών γονά
των έξικνούμενον προσετίθετο δέ δτι διά λογχών ώπλισμένοι οί νάνοι 
ούτοι όλισθαίνουσιν ύπό τούς ελέφαντας καί έξεντερίζουσιν αυτούς δια- 
φεύγοντες τοϋ κολοσσού τήν προβοσκίδα, διά τής εύκινησίας αΰτών- 
ής ένεκα καθίστανται άσύλληπτοτ κατά τάς αύτάς δέ διηγήσεις οί νά
νοι ούτοι άντήλλασσον τόν ελεφαντόδοντα διά διαφόρων τροφίμων, καί 
εκαλούντο εν τή χώρηο έκείνη Κεμπερ Μηι,γκιντόκ, τουτέστι μακρο- 
πώγωνες.

"Οσω μάλλον ήκουον τάς αφηγήσεις ταύτας, λέγει έν μακρ^ αύτού 
περί τής χώρας τών Φαραώ συγγραφή δ περί ού δ λόγος έξερευνητής, 
τόσω πλέον έξεπληττόμην έκ τών αναμνήσεων άς προύκάλουν έπ’ έμοϋ 
οί λόγοι τών ανθρώπων τούτων έπλαττεν άρά γε ταϋτα ή φαντασία 
των ή ένεπνέοντο ύπό τών έκ παραδόσεως διηγήσεων ; Πόθεν ειχον τήν 
γνώσιν γεγονότων, άτινα ψάλλει δ "Ομηρος ; πώς έγνώριζον πράγματα, 
περί ών λαλούσιν δ ’Οβίδιος, δ Ίουβενάλης, δ Όππιανός, δ Νόννος 
άναφέροντες τάς μετά τών γεράνων μάχας τών νάνων καί νϋν μέν 
έκείνους παριστάντες νικητάς, άλλοτε δέ τούς Πυγμαίους.;

Τάς άπορίας ταύτας έμελλε νά λύση αύτή τών πραγμάτων ή σα
φής άντίληψις. Εσπέραν τινα δ έξερευνητής ήμών έπανακάμπτων είς 
τά σκηνώματα αύτού άπό μακράς έκδρομής περιεκυκλώθη αίφνης, ώς 
άναφέρει, ύπό πλήθους άνθρωπίσκων διά λογχών καί μακροσκοπικών βε
λών ώπλισμένων, οΰς έξέλαβεν ώς παιδία έπιδιδόμενα είς πολεμικήν 
παιδιάν καί ήπόρει διά τό σπάνιον τών άγυιοπαίδων τούτων θράσος, 
έπειδή ετεινον τό τόξον καί έσκόπευον κατ’ αύτοϋ μετά μαχιμωτάτου 

1 Άριστοτ. περί ζώων ιστορίας, βιβλ. Η’, κεφ. XII.
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υφου;. « — Εινε οί νάνοι, τφ ειπον οί οδηγοί- άπατάσαι έκλαμβάνων 
αυτού; ώ; παιδία- είσίν άνδρες καί άνδρες \Ια.Ί έμπειροπόλεμοι. Καί 
αληθώς αί ολίγαι αύται τών πυγμαίων εκατοντάδες συνεκρότουν τάγμα 
νάνων τής ακολουθία; τοϋ βασιλέως Μουμερή, δστις περιώδευε τάς 

π χώρα; εκείνα; καί εβαινεν είς έπίσκεψιν γείτονο; βασιλέως. Άνήκον δέ 
πάντε; είς την φυλήν τών Άκκάς, ών ή χώρα, εί; ήν ούδείς λευκό; 
ειχέ πότε θέσει τον πόδα, έ’κειτο μεσημβρινώτερον.

Ο Σβάηνφουρν έπρομηθεύθη ενα τών νάνων τούτων, δν τφ έδώρη- 
σεν ό εί; δν άνήκον ηγετών εί; άντάλλαγμα ένό; κυνός- ήν δέ ούτος 
άνθρωπο; βραχεϊαν φέρων κόμην καί πολύμαλλον, χρώματος δμοίου 
τή τοϋ δέρματος., Τήν κεφαλήν ειχεν ύπερμεγέθη καί σφόδρα δυσανά
λογον προ; τον φέροντα αύτήν λεπτόν καί ασθενή λαιμόν, τού; βραχί
ονα; μακρούς ώ; καί το άνω τοϋ σώματος μέρος, τό στήθο; ομαλόν καί 

, προ; τά άνω πεπιεσμένον, εύρυνόμενον, δέ πρό; τά κάτω μέχρι τή; 
ύπερμεγέθους γαστέρός- τά νώτα αύτοϋ ήσαν ολοστρόγγυλα,-ή δέ σπον- 
δυλ ικη στήλη τόσον ευλύγιστο;, ώστε μετά γενναϊον γεϋμα τοϋ κέν
τρου τή; βαρύτητο; μετατιθεμένου, τό ψοώδες μέρο; τή; σπονδυλική; 
στήλη; εκυρτοϋτο καί τότε έκ τοϋ πλαγίου τά νώτα τοϋ νάνου παρί- 
στων περίπου τό κύρτωμα ένό; C. "Οσον άφορ^: εί; τήν τών αισθήσεων 
οξύτητα, ^·ήν δεξιότητα τών χειρών καί τήν πανουργίαν οί Άκκάς 
υπερτεροϋσι πάντα; τού; περίοικου;· ή πανουργία αύτών μετέχει ικα
νή; κακεντρεχεία; άπορρέουσα έκ μοχθηρότατων ενστίκτων. Ό τοϋ 
Σβάηνφουρτ νάνο; ήρέσκετο νά βλέπη άλγοϋντα; καί πάσχοντα; τού; 
άλλου;, έβασάνιζε τά ζώα, τήν δέ νύκτα διεσκέδαζεν έκτοξεύων κατά 
τών κυνών τά δηλητηριώδη βέλη του· λίαν έτέρπετο βλέπων τά; 
κεφαλάς τών νεκρών τιθεμένα; εντός ζέοντο; ύδατος, δτε δ Σβάηνφουρτ 
παρεσκεύαζε τά παιράματα τών έπί τή; καταμετρήσεως τών κρανίων 
παρατηρήσεων αύτοϋ- δεξιώτατοι επ’, ί'σης είσίν οί νάνοι ούτοι εν τή 
τέχνη τής στήσεως- τφν παγίδων, τής εύρέσεως καί συλλήψεω; τοϋ θη
ράματος, πρός δέ τούς ξένους δεικνύουσι σκαιάν τινα άτολμίαν.

Άπό τής περιηγήσεως τοϋ Σβάηνφουρτ ούδεί; πλέον έγένετο περί 
τών νάνων τούτων τή; κεντρώα; ’Αφρικής λόγος, οπότε τελευταίως δ 
δόκτωρ Λουδοβίκο; Βόλφ, ρ,έλος τής αποστολή; Βίσμαν, έξέθηκε μετά 
τήν επάνοδον αύτοϋ έκ τή; άνά τάς άνεξερευνή τους αφρικανικά; χώ
ρας περιηγήσεω; ενώπιον σοφής άκαδημαϊκής έν Λονδίνφ δμηγύρεως 
περιεργοτάτα; περί τών νέγρων’Πυγμαίων πληροφορίας, καθόσον εύτύ- 
χέστερος τών προκατόχων αύτοϋ ήδυνήθη νά ίδη αύτού; έν ταϊς ίδίαις 
αύτών κώμαις καί έξετάση τά ήθη αύτών. Έν τή χώρα τοϋ Άνω
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Κόγκου μεταβαίνων είς τήν έδραν τοϋ άρχηγοϋ Λουκάγκου, βασιλέω; 
τών Βακουβά; είδε τό πρώτον δ Βόλφ τούς νάνους ζώντας έν ταϊς ίδί
αις κώμαις, έξ δλοκλήρου ύπό βραχυσώμων άνδρών καί γυναικών οίκου- 
μέναιο. Έν τή χώρφ ταύτη δϊακρίνονται διά τοϋ ονόματος Μπατουάς. 
Είσί δ’έν γένει φυλαί νομαδικαί, είς τήν Θήραν άποκλειστικώς καί είς 
τήν κατασκευήν τοϋ έκ φοινίκων οίνου έπιδιδόμεναι. Αί κώμαι αυτών 
έκ καλυβών άποτελούμεναι άπαντώσιν έντός τών άδένδρων εκτάσεων 
τών δασών, άτζνα τό πλειστον καλύπτουσι τήν χώραν, φαίνεται δέ 
δτι έν παντί διαμερίσματι αύτή; ύπάρχει καί κώμη τις νάνων. Έν 
Κόγκφ οί νάνοι ούτοι θεωρούνται ώς όντα χρήσιμα, ών ή ειδική άπο- 
στολή συνίσταται εί; τό προμηθεύειν θηράματα καί φοινικόοινον, είς 
άντάλλαγμα τών όποιων λαμβάνουσι μανιόκον, άραβόσιτον, βανάνα; 
καί εύμενοϋ; άπολαύουσι προστασίας. Ζώσιν ώ; έπί τό πλειστον μεμο
νωμένοι, άλλ’ ενίοτε συνδέονται δι’ έπιμιξία; μετά τών έύσωμοτέρων 
φυλών. Δεξιώτατοι είσι περί τό άναρριχάσθαι είς τήν κορυφήν τών 
φοινικοδένδρών καί ’ιδίως είς το έπινοεϊν παγίδας καί διευθετεϊν αύτάς 

♦ προς άγραν ζώων έκτακτος ε’νε ή ταχύτης καί εύκινησία αύτών. Θη- 
ρώντες δέ διατρέχουσι τάς ύπό ύψηλών φυτών καλυπτομένας εκτάσεις 
δίκην άκρίδων πηδώντες, πλησιάζουσι θαρραλέως είς τόν έλέφαντα, 
τόν βούβαλον ή τήν άντιλόπην, έκτοξεύουσι τά βέλη των μετά σπά
νιάς επιτυχία; καί όρμώσι γενναίως, ϊνα φονεύσωσι διά τής λόγχης τό 
θύμα. . ί

Ύπό φυσικήν έποψιν οί Πυγμαίοι ούτοι είσιν εύμορφοι καί ούδέν 
έχουσι τό κοινόν πρό; τού; δυσειδείς καί καχεκτικού; νάνου; τού; έν 
ταϊς πανηγύρεσι τής Ευρώπης έπιδεικνυομένου;· είσίν άπλώ; άνθρωποι 
μικρότατοι τήν φυήν, κανονικόν καί έν άναλογίφ έχοντες τό σώμα, 
άνδρεϊοι καί πανουργότατοι· τό δέ χρώμα εχου,σι μελανοκίτρινον καί 
ήττον βαθύ ή τό τών μεγαλοσώμων αφρικανικών φυλών.

" Οί τοϋ Κόγκου νάνοι καλούνται Μπακέ-μπακέ, ή δέ ύπ’ αύτών οι
κουμένη χώρα, εινε φόρου, ύποτελής τφ Μακυκφ, τφ βασΛεϊτοϋ Κόγκου- 
άσχολοϋνται ' άπό τίνος είς δραστήριον έμπόριον άλατος, δπερ προμη
θεύονται έν Λουκάγκφ παρέχοντε; εί; άντάλλαγμα έλεφαντόδοντα.

Πάσαι αύται αί αύθεντικαί μαρτυρίκι πιστοϋσι τό γεγονός, δτι ύφί- 
σταται πράγματι έν τφ κέντρφ τής ’Αφρικής χάρακτηριστικωτάτη 
νάνων φυλή, ήτις άποτελεϊ ίσως τά λείψανα μεγάλης αύτόχθονος φυ
λής έξαφανιζομένης δσημέραι.

' Φώτεος Λημ,ητροάδης.
■ ■----- ---------- —■— -------------------------
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Στ. Δ. Βάλβη. Διορθώσεις εις τά Άριστοτέλους Πολιτικά' σέλ. 158—160.
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ΦυΛΛάόιον 3. Νοέμβριος

Δ. Γ. Καμπούρογλου. Οί προικοθήραι του παρελθόντος α’ιώνος καί τά τραχώ

ματα' σελ. 161 —167.
Άγαθοκλέους Γ. Κωνσταντινίδόυ. Ό Βογιάρος.’Όρσσα (ύπό Μ. Γ. Λερμόντωφ)· 

σελ. 167—197.
Έμ. Ροίδου. Έλληνες και ’Ιταλοί' σελ. 198 — 201.
Σπυρίδωνος δέ Βιάζη. Έρμάννος Λούντζης· σελ. 202—212.
Ξενοφώντος Λαερτίου. Ό Στρατάρχης Σουβάρωφ' σελ. 213—219.
Ευστρατίου I. Ζίφου- ’Ανθοκομία- σελ. 219—223.
Γ. I. Βαματζίδου. Άπό Κωνσταντινουπόλεως είς Μασσαλίαν. (Σημειώσεις επι

βάτου)' σελ. 224—233.
Στ. Δ. Βάλβη. Ό γαμβρός τοΰ Πεισιστράτου-σελ. 233—237.
Φιλολογικός Σύλλογος Παρνασσός. Πρακτικά Σεπτεμβρίου, ’Οκτωβρίου, Νοεμ
βρίου 1894· σελ. 237—240.

ΦνΛΛάάιοκ ί. Λεκέμβριος

Ν. Καζάκη. Έκ 'Ρώμης — Ή φιλοσοφική σχολή τών ’Αθηνών· σελ. 241—245.
Κ. Μεταξά (Βοσπορίτου). Ό συνταγματάρχης Κουμέσκος· σελ. 245—255. 
Σπυρίδωνος δέ Βιάζη. Έρμάνος Λούντζης σελ. 2:6—267.
Φιλοποίμενος Παπασκευαι'δου. Ή^^ζοκοο^ία τοΰ Άγιου Μαρίνου· σελ. 268—283. 
Δ. Ήλιοπούλου. Ή κόρη τοϋ ίρβΗΚΚιΓ (ποίημα)· σελ. 284·—285.
Κ. Πασσαγιάννη. Μανιάτικα ρίοιρολόγια· σελ. 286—291.
Α. Βελέλη. Τό δώρο τσή μοίρας (ποίημα)· σελ. 292.
Ήλ. Γ. Βαλσαμάκη. Ή Γεωλογία επίκουρος ~ή Ίστορίμ· σελ. 293—302.
Ίω. Βάμβα. Τό έν Βουδαπέστη συνέδρων· σελ. 302—308.
Άδ. Ίωαννίδου Αδαμάντιου. Μελέτη περί τής τών παλαιών όρχήσεως· σελ, 

308-319.
Φ. Δημητριάδου. Σχιλλέρου, Τό χειρόκτιον' σελ. 319·—320.

ΦυΛΛΙάδιον 5. ’Ιανουάριος

I. Ν. Σβορώνου. Περί τής σημασίας τών νομισματικών τύπων τών αρχαίων* 

σελ. 321—345. . ·
Άλεξ. Παπαδοπούλου. Μεταξύ φύλων σελ. 346—348. ,
Έπ. ’Εμπειρικού, Ή παρ’ ήμϊν πολυτέλεια' σελ. 349—36?.
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Π. Δρακούλη. Ή νήσος Πάτριος- σελ. 369—377.
Διεύθ. «Παρνασσοΰ». Άχιλλευς Παράσχος-σελ. 378—381. 
ψ· Άχ. Παράσχος. Νέφη, (ποίημα)- σελ-381—387.
Κ. I. Πρασσα. Έπαρχίακαί ίστορίαι- σελ. 387—292.
Ν. Έπισχοποπούλον. 'Έν 'Ρωσσίχον δράμα- σελ. 392—397. 1
Φιλολογικός Σύλλογος Παρνασσός. Έργασίαι Συλλόγου- έργάσίαι τμημάτων· 

σελ. 397-400.

ΦνΛΛάδι,οτ 6. «1»&βρουάριος

Εΰγ. Ζαλοκώστα. Άπό τοϋ ’Άνω Βοσπόρου- σελ 401—417.
Ά'τ. Τραυλαντώνη. Περί Μενάνδρου- σελ. 417—429.
Ήλ. Α. Τσιτσέλη. Προλήψεις καί δεισιδαιμονίάι εν Κεφαλλήνιοι-[σελ. 429 — 433.
Ίωακ. Βαλαβάνη. Άχιλλλεύς Παράσχος- σελ. 443 —457.
Κ. I Πρασσα. ΈπαρχιαχαΙ ίστορίαι. ‘Η σεισμοφοβία· σελ. 458—,462.
Άδαμ. Ίωννίδου Αδαμάντιου. Ή ό'ρχησις παρά τοϊς παλαιοϊς. Ή όρχησις έν τώ 

θεάτρω* σελ. 362—473.
Κ. ΙΙασσαγιάννη. Μανιάτικα μοιρολόγια (άπό ανέκδοτη συλλογήν σελ. 473— 

479. ‘
Φιλολογικός Σύλλογος Παρνασσός. Έργασίαι συλλόγου- σελ. 479—480.

Φν^Λάόιον 7. Μάρτιος
Μαργαρίτου Εΰαγγελίδου. "Οτι δ έκ τής χυδαιολογίας φόβος κενός, σελ- 481—k 

492.
Δημ. Κ. Βαρδουνιώτου. Ή Άφνειός Κόρινθος· σελ. 493 — 516.
Κορν.ηλία Λ. ΙΙρεβέζιώτου. Πατρική καρδία- σελ. 517—521.
Α. Τραυλαντώνη. Περί Μενάνδρου σελ. 521—529.
Κ. Ν. Καιροφύλακος. Ό Βελλίνης καί οί πρώτοι αύτοϋ Έρωτες- σελ. 529 — 536.
Στεφάνου Μαρτζώκη. Ό Τάσσος είς τή Φυλακή- σελ. 537—539.
Π. Ε. Δρακούλη. 'Ιστορικά! Σημειώσεις περί τών Δυτικών έν Πελοποόνήσω. 

σελ. 540—550.
Άδαμ. I. ’Αδαμάντιου. Ή "Ορχησις έν τφ Δράματισελ· σελ.. 552—560.
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Φ. Τάγη. Περί τής Σημασίας τών ονείρων παρά τοϊς άρχαίοις· σελ. 617 — 635. 
Φωτίου Δημητριάδου. Οί Ίνδοι μαγνητισταί- σελ. 635—639.
Φιλολογικός Σύλλογος Παρνασσσός. Έργασίαι συλλόγου- σελ 640.

ΦυΛ^άόιον 9. Μαιοο

Σ. II. Σικιαδα. 'Η Άναγκαστική Κυκλοφορία- σελ. 641 — 660.
Άγαθοκλέους Γ. Κωνσταντινίδου. Τό Κράτος τοϋ Ζόφου- σελ. 660—679. 
Ματθαίου Καρανίχα. Περί τής έν Θράκη Άδριανουπόλεως- σελ. 679 — 699. 
Σπηλιού Γ. Πασσαγιάννη. Τό Ψωρόσπιτο- σελ. 699 — 710.
Σπυρίδωνος δέ Βιάζη. Ιστορικά! σημειώσεις περί τών Δυτικών- σελ. 711—718. 
Φιλολογικός Σύλλογος ΙΙαρνασσός. Έργασίαι Συλλόγου- σελ. 718—720.

ΦνΑ2ά8εοΓ 10. Ιούνιος

Σ. II. Σκιαδα. Ή Άναγκαστική Κυκλοφορία' σελ. 721—736.
Α. Γ. Κωνσταντινίδου. Τό Κράτος του Ζόφου- σελ'. 737 — 752. 
Αλεξάνδρας Παπαδοπούλου. Παράλληλος- σελ. 7 53—756.
Δ. Ήλιακοπούλου. Ένθύμησις καί Λησμονιά (ποίημαΓ στλ. 757.
Σ. δέ Βιάζη. ’Ιστορικοί σημειώσεις. περί τών Δυτικών- σελ. 758—774.
Α. Τραυλαντώνη. Περί Μενάνδρου- σελ. 775—790.
Φρ. Άλβάνα. Ή 'Ομηρική γυνή- σελ. 790—795
Γ. Ίακ. Καλαϊσάκη. Κρητιχαί παροιμίαι- σελ. 795 — 800.

'^vJJa^ior 11 καί 12. ’Ιούλιος καί Λ,ύγοοβτος
ί ■ ’

Φ. Άλβάνα. Ίωάννου Καποδιστρίου Βιογραφικόν ’Ιχνογράφημα· σελ, 801—827. 
Σ. Π. Σκιαδα. Ή άναγκαστική κυκλοφορία (συνέχεια καί τέλος)· σελ. 827—863. 
Άγ. Κωνσταντινίδου. Τό κράτος τοϋ Ζόφου (συνέχεια καί τέλος- σελ. 864—913. 
Λεωνίδα Ζώη. 'Ιστορικά! σελίδες Ζακύνθου- σελ. 913·—920.
Φ. Δημητριάδου. Οί νάνοι τής Αφρικής- σελ. 920—923.
Πίναξ τών περιεχομένων- σελ. 924-927.

ΦϋΙΛάίιον 8. Απρίλιος

Γ. Ν. Χατζιδάκι. Φιλολογικοί κροκυλεγμοί’ σελ. 561 — 688.
Γ. Μπουκουβάλα, Περί τών δακρύων παρ’ Έλλησι- σελ. 588—608. 
Σπυρίδ. δέ Βιάζη. 'Ιστορικά! σημειώσεις περί τών δυτικών σελ. 608 — 617.


