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ΑΠΟΚΡΗΑΤΙΚΟ

Κάθε μας λύπη μακρυά 
άοειάστε τά βαρέλια, 

ήλΟ' ή τρελλή άποκρηά 
μέ ζούρλιαις και μέ γέλια. 
Εμπρός ή νειοτη μας νά ζή, 
εμπρός κι' όσο βαστούμε, 
άς ξημερώσωμε μαζί 
καϊ πάλι άς βραδιαστούμε.

Καστανομμάτα, γαλανή, 
άς εΐνε κι' δ,τι θέλει, 
κι’ άν εινε καϊ μελαχροινή 
καθόλου δέν μέ μέλει’ 
γιατί χωρίς νά σάς ντραπώ, 
όπου βρεθώ φωνάζω : 
τήν εύμορφιά τήν αγαπώ 
καϊ χρώμα δέν ξ-τάζω.

Τώρα καθένας μας θά δή 
μέσ' ’στό μεγάλο γλέντι 
νά χάν ή μάνα τό παιδί 
κι' ό δούλος τόν αφέντη. 
Καί τήν καρδιά μου τήν πουλώ 
όταν μεθώ καί πίνω.
κι ’ άν μέ νομίζουν γιά τρελλό 
εναν παρά δέν δίνω.

*
Εδώ γυναίκες κ' εύμορφιά, 

έκεϊ κρασί βαρέλια- 
έμπρός, χρυσή μου συντροφιά, 
δλω χαρά καί γέλοια. 
ΊΙλθ' ή τρελλή άποκρηά, 
χορούς καί πανηγύρια, 
κάθε μας λύπη μακρυά 
κι’ άδειάστε τά ποτήρια.

ΙΩΑΝΝΗΣ Ι1ΟΛΕΜΗΣ

ΑΘΗΝΑΪΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ

Ουρανός άχρους καϊ διαρκώς απειλητι
κός, σύνεφα θολά φερόμενα βιαίως άπο το 
άκάθεκτον πνεύμα τού βορρϊδ, ή χιών ά
τηκτος είς τά βουνά, μικροσκοπικαί νιφά
δες στροβιλίζομε·,αι αενάως, ατμόσφαιρα 
παγετώδης, τρικυμία άγρια έν τη θκ 
λάσση. Τοιαϋται ήσαν αί ήμέραι άς οιήλ- 
θομεν άφότου άνέτειλε τό νέον ε’τος. Καί 
αί ήμέραι οιεδέχοντο αλλήλας καί το πε- 
ρικαλύπτον ημάς φαιέν ε’ρεβος παρέμενε< 
απελπιστικό,; αναλλοίωτο·/. Καί δ ήλιο:, 
δ ζείδωρος ήλιος, δ λαμπρό: ήλιος τής 'Ατ
τικής καί άν πρός στιγμήν διεκρίνετο άτο
νος καί άλαμπή; μέσω τών σύννεφων, έξη- 
φανίζετο διά μιάς ώς νά έφυγοόίκει άπό τό 
στερέωμα. Καί ή ινφλουέντσα έκυριάρχε·.- 
καί ή βήξ άντήχει διαρκώς έζερχομένη άπό 
τά κρυωμένα στήθη καί ήκούοντο συνεχώς 
διαμαρτυρίαι καί επιφωνήματα καί κατα- 
pat κατά τής αθλιότητες τοΰ καιρού καί 

δ συνειθισμένος άλλά πάντοτε αόρατος χο
ρός τών γεροντοτέρων προέκυπτι πάλιν είς 
τό μέσον όπως διαλαλήση δτι τοιοϋτον χει
μώνα δέν τόν ενθυμείται.

Ευτυχώς δ χειμών έκαμφθη καί άνε- 
φάνη πάλιν δ ήλιος, τόν δποϊον έφοβήθη- 
μεν μή χάσωμεν άνεπιστρεπτεί καί έσκόρ 
πισεν δμοϋ μέ το χρυσοΰν του φέγγος τό 
θάλπος καί τήν ευθυμίαν Πλήν άν πα
ρήλθε, τουλάχιστον προσωρινός, τό πέν
θος τής φύσεως, παραμένει όμως άκόμη 
τούτο νωπόν εις την καρδίαν τοΰ πρωθυ
πουργού κ. Θ. Δηλιγιάννη, δστις άπό τής 
άναρρήσεώς τ υ είς τήν παρούσαν τρίτη·, 
πρωθυπουργίαν του καί τρίτην ύπέστη 
κατ’ αύτάς σκληρά·, δοκιμασίαν, τήν α
πώλειαν τής πεφιλημένης ανεψιάς του Μα- 
ρίκας Ν. Δηλιγιάννη, νεάνιδος άβράς καί 
περικαλλούς, άρπαγείσης άώρως ύπό αδυ
σώπητου θανάτου.Τό τραύμα υπήρξε βαρύ 
διά τό’ επιφανή πρεσβύτην τόν διευθύνοντα 
τάς τύχας τής πατρίδος μας, άλλά τά 
δάκρυα άτινα είλικρινώς έρρευσαν έπί τού 
άνθοστολίστου φερέτρου τής άγγελομόρφου 
κόρης καί τά εγκάρδια ουλληπητήρια τά 
οποί» διεβίβασεν είς τόν οικόν του σύμπασα 
ή συμμερισθεϊσα τό πένθος του ελληνική 
κοινωνία, είς ά προσθέτομεν εύσεβαστως 
καί τά ίδικά μας, έ'στωσαν κάν αύτώ μι
κρά άνακούφισις καί παρηγοριά εις τήν 
λύπην του.

Λύταί αί κακοκαιρίας καί τά λυπηρά 
γεγονότα παρημπόδισαν καί τήν εναρξιν 
τώ, εργασιών τή; Βουλής, ήτις ώς νά ήτο 
οργανισμός έμψυχος έμενε·, έως σήμερον νε- 
ναρκωμένη καί αύτη ύπό τού χειμώνοο. 
Άλλ ’ έν τώ μεταξύ ήλθον άπό τάς επαρ
χίας των δπως δπως αρκετοί βουλευταί 
ιΰστε ν’ άποτελεσθή άριθμός έπαρκης διά 
να γείνη έκλογή τού Προέδρου καί αρχί
σουν αί έργασίαι άπό τήν προσεχή Δευτέ
ραν, ώς βεβαιοϋται. Βουλή άρχομένη τών 
εργασιών της μετά μακράν άπραξίαν κατά 
τήν εβδομάδα τής Άπόκοεω δέν εϊνέ τι 
κανονικόν βέβαια. 1 Ιλήν τά έλαφρυντικά 
άφθίνούσιν εις τήν παρούσαν περίστασιν. 
ΤΙ προτελευταία αύτή έβδομάς τών Άπό 

κρεων έφέτος δέν διαφέρει ποσώς άπό τά 
άλλας εβδομάδας τού έτους. Διαδίδεται ά 
ληθώς δτι ήλθεν ή Άπόκρεως καί τό β; 
βαιούν καί τά Ημερολόγια- άλλά ποιο: 
δύναται νά δρκισθη δτι τήν εϊδεν αύτήν 
τή, φαίδραν, τήν ζωηράν, τήν τρελλήν 
έπισκέπτιδα ; ΙΙού αί έορταί τη; καί ή εύ- 
θυμ.ία τη; ; ΙΙού οί χοροί, έάν εξαιρέσω- 
μ.ε·, τόν συνήθη τού Παρνασσού ύπέρ τή; 
Σχοζής τώ·· 'Απόρων ΙΙαίδων διά ν' άπο 
κτήση λαμπρότητα καί ζωηρότητα καί τό- 
bal COStume τού ενταύθα πρέσβεως τή; 
Αυστρίας κ. Κόζεκ.

ΊΙ εμφάνισες μερικών βαναύσων μου·/· 
τσουρωμένων, αηδέστατων προσωπιδοφο
ρίαν καί ή περιφορά τοΰ θιάσου τού λαϊ
κού ποιητού Θεοδοσίου, ή ρυπαρά καμήλα 
καί δ φερέοικο; Φασουλή; εινε τάχα ικανά, 
νά μά; πείσωσι περί τή; παρουσίας τη; . 
Καϋμένη άθηναϊκή Άπόκρεως, ήτι; ήλ
θες καί παρήλθες δπω; τόσα άλλα πράγ
ματα είς τόν τνπον αύτόν, καϊ έδυσε;
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ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ,
πριν άκμάσης, δτε ακριβό»; ήρχιζε; ν' α
ποκτάς ίδιάζουσαν φυσιογνωμίαν καί χωρίς 
νά έξισωθής μέν άκόμη μέ τάς περίφη
μους Άπόκρεως τής Νικάία; ή τά; ιστο
ρικά; τής Ένετίας, προεμήνυε; δτι θά εί
χε; μίαν ημέραν καί σύ τά ιδιαιτέρά σου 
θέλγητρα ! Ένθυμεϊσθε τήν ζωηρότητά 
της κατά τά τρία ή τέσσαρα έτη κυρίως δτε 
καθ' ά έσυστηματοποιήθη, άπό τού 1887 
μέχρι τού 1890, τού; επιτυχείς μεταμ- 
φιεσμούς, τάς συμβολικά; παραστάσεις, 
τήν συρροήν τού πλήθους, τά βραβεία, τά 
κομιτάτα ; I Ιόσα έτη παοήλθον έκτοτε ; 
καί δμως νομίζομε·, δτι όμιλούμεν, δταν 
τάς άναφέρωμεν, περί τής εποχής τών 
Πανα.Οηνα.ίων ή τώ·/ Διονυσίων!... ’Εξ 
δλων αύτών μάς έμειναν ή οδυνηρά συ— 
ναίσθησις τής οικονομικής δυσπραγίας μας, 
οί πολιτικοί μεταμφιεσμοί καί τά Κομι
τάτα... τών δανειστώ·, μας !
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Εϊπομεν έν τώ προλαδόντι άρθρω δτι τά 
κωμειδύλια έτυχον τής γενικής επιδοκιμα
σίας.

Καί δέν ήτο δυνατόν νά γίνη άλλως, κα
θόσον διά τοΰ θεατρικού αύτοϋ είδους καϊ μό
νου ανέλαδε ζωήν ή φθίνουσα ελληνική σκηνή, 
ήτις μέχρι τής έποχής τής έμφανίσεως αύτοϋ 
έτρέφετο διαρκώς μέ ϊππότας. μαρκησίους, 
βαρόνους, κόμητας καί όλους έν γένει τούς 
τιτλοφόρου; τής ξεπεσμένης Εύρώπης.

Άφ’ ής καί μόνον ένεφανισΟη τό κωμει- 
δύλλιον. ήρςατο ό κόσμος να συχνάζη εις πα
ραστάσεις ελληνικών έργων, άτινα μέχρι τής 
έποχής αύτής απιστεύτως άπεμάκρυναν τόν 
κόσμον τοΰ θεάτρου Πρό τοΰ κωμειδυλλίου, 
οί έλληνες συγγραφείς παρεκάλουν, ικέτευον. 
έξελιπάρουν τούς ηθοποιούς νά δεχθώσι τά 
έργα των μέ τήν ύπόσχεσιν μάλιστα ν' άνα- 
λάβουν τά έξοδα τής παραστάσεως αύτοί ού- 
τοι οί συγγραφείς. Άλλα καί πάλιν σπανιό
τατα οι ηθοποιοί έδεχοντο ελληνικά έργα πρός 
παράστασιν, βέβαιοι ϊντες έκ τών προτέρων 
περϊ τής ζημίας αύτών.

"Ηδη, όχι μόνον οϊ συγγραφείς δεν παρα- 
καλοϋσι τούς ηθοποιούς, όχι μόνον δέν πλη- 
ρόνωσ: τά τής παραστάσεως έξοδα, άλλά καί 
παρακαλοΰνται καί πληρώνονται αδρότατα, 
σχέτικώς πρός πάσαν άλλην πνευματικήν έν 
Έλλάδι εργασίαν.

c

"Ηδη ας έξετάσωμεν έν γενικαϊς γραμμαϊς 
πώς είσήχθη παρ ’ ήμΐν τό κωμειδύλλιον. πώο 
ανεπτύχθη και διατί έπέτυχε. συντ-λέσαν εις 
άνάπτυξιν τοΰ ελληνικού θεάτρου.

Ευθύς έξ άρχής έν τή ιστορία τοΰ κωμει- 
δυλλίου βλέπομε·, οτι. υπάρχει καί κατά τήν 
γένεσιν καϊ κατά τήν επιτυχίαν αύτοϋ μεγίστη 
όμοιότης μεταξύ τοϋ ήμετέρου καί του γαλλι
κού τοιούτου. Καί έν πρώτοις ή λέξις κ ω
μέ ι δ ύ λ λ ι ο ν (σύνθετος κατα τούς δασκά
λους εκ τοϋ κώμο ς και · ι δ ύ λ λ ·. ο ν) 
ήτις προσεδόθη εις τό είδος αύτό τής μετ’

τήν Μαροΰλαν καί τά Κωμειδύλλια τοΰ Κόκ
κου έγράφη καί ό ήμέτερος «Μύλος τής έρι
δας» παριστανόμενος έκτοτε τακτικός έπί 
πενταετίαν. Αύτά εΐνε τά πρώτα έλληνικά 
κωμειδύλλια, μετά τά όποια έγράφησαν πολλά 
άλλα, επιτυχή τε καϊ άνεπιτυχή, πάντοτε ό
μως συντελέσαντα πρός ύποστήριξιν τής ελ
ληνικής σκηνής.

α
Τοιουτοτρόπως τό δίκαιον εις έκαστον απο- 

νέμοντες. οφείλομε·, νά όμολογήσωμεν οτι ή 
άνάπτυξις τοϋ κωμειδυ/.λίου παρ’ ήμΐν οφεί
λεται είς τόν αείμνηστον φίλον Δ. Κόκκον, 
δστις συστηματικώτερον παντός αλ.λου καί 
εϊργάσθη καί έπέτυχε. Λύτός πρώτος εισή- 
γαγε καί τά έλ.ληνικά άσματα ελαφρώς πε- 
ποικιλμένα διά ξένης μουσικής, τά όποια έκ
τοτε φέρονται ανα τά στόματα τοϋ λαοϋ. όσ- 
τις ούτως ήρξατο προσοικειούμενος πρός τούς 
εκπολιτιστικούς ήχους καί άποδάλλων τούς 
άμανέδες καϊ λοιπά κακόηχα ξεφωνητά καϊ 
ξελαρυγγίσμ.ατα !

Ά/.λά ή επιτυχία τοϋ έλ,λην’.κοϋ κωμει- 
δυλ.λίου δέν οφείλεται μόνον, ώς θέλουν νά 
διατείνωνται μερικοί, εις τήν μουσικήν, ήτις 
πολλάκις καί έδλαψε τά έργα είς τά όποια 
προσετέθη. άλλα κυρίως είς τήν δι’ αύτοϋ α- 
ναπαράστασιν τών ηθών και εθίμων τοϋ έλ- 
ληνικοϋ λαοϋ, είς τήν άναπαράστασιν τύπων 
καί χαρακτήρων καθαρώς ελληνικών κάΐ είς 
τήν σάτυραν τών παρ' ήμΐν κακώς έχόντων, 
άτινα ευχαρίστως βλέπει άπό σκηνής καί χει
ροκροτεί ό έλλην. Τις δύναται ν' άρνηθή ότι 
οί δύο έν τώ «Καπετάν- Γιακουμή» τύποι 
τών βουλευτών, δεν παρέχουσιν αληθεστάτην 
τήν εικόνα τών βουλευτών μας, ή οτι ό τύ
πος τοϋ «Γενικού Γραμματέως» καί τής ά- 
ξιοτίμου συμβίας του δέν εινε τό άληθές κά
τοπτρο·, τής παρ' ήμΐν κοινωνίας ; Πάντα 
ταϋτα άπό σκηνής σατυριζόμενα καί ποικιλλό
μενα δΓ έλαφράς μουσικής ήν εννοεί καί άν- 
τιλαμδάνεται ό Ελλην, προσελκύουν τήν προ
σοχήν αύτοϋ σπεύδοντος νά ϊδη έαυτόν καϊ να 
γελάση είς βάρος τοϋ πλησίον του, νά διορ- 
θωθή, νά διασκεδάση.

Άλλά τό κωμειδύλλιον, κυριάρχησαν δλων 
τών άλλων θεατρικών έργων, συνετέλεσε καί 
είς τό νά συνειθίση ό 'Έλλην νά συχνάζη είς 
τάς παραστάσεις έλληνικών έργων, τά όπσία 
πρότερον άπέφευγεν ώς ό διάδολος τό θυμία
μα. Τοϋτ’ αύτό συνέβη καί έν Γαλλία, έν ή 
άνεπτύχθη καί διεδόθη τόσον, ώστε και έκεϊ, 
ώς λέγε·. Γάλλος συγγραφεύς, άναβιβάζων τά 
παρασταθέντα vaudevilles άπό τοϋ 1743 — 
1880 είς ένδεκα χιλιάδας, «μεθ’ όλην τήν έ- 
πιτυχίαν άλλων θεατρικών έργων τό vaudeville 
έκυριάρχησε, τόσον εινε ίδιον είς τόν χαρα
κτήρα και τό πνεϋμα του Γάλλου».

Τό κωμειδύλλιον δμως, καλόν καί χρήσι
μον δΓ ήμας, οϋτε εΐνε δυνατόν, ούτε πρέπει 
νά παραστασθή κατά τούς μέλλο,τας διεθνείς 
αγώνας. Πρώτον διότι ή μουσική τών πλεί- 
στων ήμετέρων κωμειδυλλίων έλήφθη έκ γαλ
λικών τοιούτων, άτινα οί ξένοι καί τά γνωρί- 
ρίζουσι και καλλίτερο·, τα ήκουσαν έκτελού- 
μενα έν Εύρώπη παρά συστηματικών αοιδών 
κατά πολύ ανωτέρω·, τών ήμετέρων αύτο- 
σχεδίων τοιούτων- και δεύτερον διότι αδύνατον 
οί ξένοι, μή γνωρίζοντας τήν έγχώριον γλώσ
σαν. νά παρακολουθήσωσι τάς διαφόρους σκη- 
νάς καί intrigues αύτών καί νά εύθυμήσωσιν έκ 
τών έν αύτοϊς εύφυολογιών και αστειοτήτων, 
έάν ύποτεθή οτι έχουσι τοιαύτας. Ούδέ έχουσι 
τα ήμέτερα κωμειδύλλια τόσην πολλή·, μου
σικήν ώστε να ΰποτεθή ότι αύτη θά συγκρα- 
τήση τούς ξένους, οϊτινες τόσον μάλλον θα
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άσμάτων κωμωδίας, όχι μόνον κακόζηλος είν: 
Ε αλλά καί παν άλλο σημαίνει έκτος έκείνου τό 
Β όποιον θέλει να έκφράση. τούτέστι τό γαλλι- 
| κόν vaudeville Άλλά καί ή γαλλική αϋτη 

λέξις- δ:' ής σημαίνοντα·, αί μετ' ασμάτων 
Ε γαλλικαί κωμωδίαι. κατά συνθήκην έδόθη ε;ς 
I αύτάς. καθόσον vaudevilles όνομάζοντο κατά 

τόν 16θ·, αιώνα τα εύθυμα καί σατυρικά ά- 
' . σματα. άτινα έψάλλοντο είς τάς οδούς είς βά- 

. · ρος γνωστών προσώπων τής έποχής έκείνης.
Πρό τοϋ 16ου αΐώνΟς ώ-,ομάζοντο vaudevires 

ϊ έκ τοϋ vau ά·,τ; val όπερ σημαίνει πεδιάς καί 
I τής πόλεως Vire de Virel, τής πατρίδος τοΰ 
ρ είσηγητοϋ τών ασμάτων αύτών, τοΰ Olivier 

?. Basselin. δστις πρώτος έψαλλε τοιαΰτα άσματα 
ζ είς "ά? Valdes do Vire :·, Νορμανδία.

Πώς ήδη τό Vaudeville άπό άσματος μ=- 
Ϊίτεμορφόθη είς κωμωδίαν μετ ’ ασμάτων, τοΰτο 

βλέπομε·, έν τή ιστορία τοϋ Γαλλικού θεά
τρου Μετά τήν κατάργησιν έν Παρισίοις τοΰ 

I θιάσου τοΰ Ιταλικού Θεάτρου κατά τό 1697 
Κ_ οί έργολάδοι τών κατα τας πανηγύρεις (foire) 

θεατρικών παραστάσεων, οϊτινες εΐχον ώς έπί 
τό πλεϊστον ατελείς θιάσους καί ώς έκ τούτου 
έδιδασκ. ον (διά νά μ-ταχειρισθώμεν τήν 
καθιερωθεΐσαν πλέον παρ' ήμΐν λέξιν) τεμά
χια μόνον δραμ.άτων και κωμωδιών, διά νά 
προσ-λκύσουν περισσότερον κόσμον, παρενέ- 
βαλον είς τα παριστανόμενα έργα και μερικά 
ν8υόονϊΙ1θ8=άσματα καί ουτω κατόρθωσαν 
νά συγκρατήσουν τό καθ' έκάστην άραιούμε- 

• νον άκροατήριάν τω·,.(")
Ακριβώς τοιοΰτόν τι συνέβη καί παρ’ ή- 

μϊν. 'Ο κόσμος, βαρυνθείς πλέον νά βλέπη 
άπό σκηνής τά διάφορα νόθα τέκνα τοΰ D' Εη- 
nery. τάς πολυειδεΐς δολοφονίας τοΰ Bourgeois 

ι καί τά άτελεύτητα κατορθώματα τής Έται- 
. ρίας τών Φάντε Κούπα καί τοΰ Ροκαμδόλ, ή- 

ραιοΰτο καθ’ έκάστην έπαίσθητώς κατά τάς 
διδασκαλίας αύτών' ό ΙΙαντόπουλος,δσ- 
τις κατά τήν εποχήν έκείνην τής άδιαφορίας 
τοϋ κόσμου (1889) ήκμαζε, έσκέφθη νά πα- 
ρεμ,βάλη είς τήν ιταλικήν κωμ,ωδίαν «οί Μυ
λωνάδες·^ καί μερικά ασμάτια. Ό κόσμος τά 
έδέχθη καί τά ήκουσεν εύχαρίστως. Ένθαρ- 
ρυνθεϊς έκ τής έπιτυχίας αύτής ό ρηθείς ηθο
ποιός, προσέθεσε μετ όλίγας ήμέρας καί ετε- 
ρα, άτινα περισσότερον προσείλκυσαν κόσμον, 
δστις δ'ις και τρις έζήτησε τήν έπανάληψιν 
αύτών. Δέν παρήλθον δέκα ήμέραι καί οϊ Μυ
λωνάδες μετεμορφόθησαν είς τέλειον vaude
ville καί πακτωλόν... διά τά Οηλάκια τών η
θοποιών !

Αύτή ήτο ή πρώτη επίσημος έμφάνισις τοΰ 
κωμειδυλλίου.

Εύθύς κατόπιν δ κ. Κορομηλάς έδωκε τήν 
«Τύχην τής Μαρούλας» μετ’ ασμάτων τοΰ 
μακαρίτου Κόκκου, ήτις εγινεν ένθουσιωδώς 
δεκτή, θέσασα και τάς βάσεις τοϋ καθαρώς 
πλέον ελληνικού vaudeville

Έκ τής μεγάλης αύτής έπιτυχίας τών 
Μυλωνάδων καί τής Τύχης τής Μαρούλας, 
ένθαρρυνθείς ό μακαρίτης Κόκκος έγραψε κα
τόπιν συστηματικότερα κωμειδύλλια. άτινα έ
δωσαν νέαν ζωήν Γ 
σχεδόν αί Αθήνα·.
κρότησαν, όλο: 
τρον,

(’) ·*».-■ — .... -,------ ._____
Sage και άλλοι ήρχισα-, γράφοντες αυστηματιχώτ<ρο» 
κωαωΒίας μέ vaudevilles Άργότιρα κατά τό 1743 
νιώτεροι συγγραϊίΐς, άναπτύξαντες τό ειίος αύτό 
τών θεατρικών έργων, ίίημιούργτ,σαν νέον έντελώς, 
τό μέχρι σήμερον ύπαρχον καί είς τό όποιον έδωσαν 
τό όνομα vaudeville Μετά τήν Γαλλικήν ίπανά· 
στάσιν έγενικεύνη -όσον, ώστε όλα σχεδόν τά θέατρα 
τών 1 Ιαρτσΐοιν εδιδον τοιαύτα. 

είς τό Οέατρον. 'Ολόκληροι 
ι τα ήκουσαν καί τά έχειρο- 

: πλέον ΐσύχναζον εις τό Οέα- 
όλοι έζήτουν κωμειδύλλια. Εύθύς μετά

Κατά ό 1712 πρ,ύτοι ό DorneTal. ό Ι,β

ου

στενοχωροΰνται οσω θά βλέπουν τούς ήμετέ- 
ρους διασκεδάζοντας καί εύθυμοϋντας έκ τών 
διαλόγων.’Λρα απορριπτέον τό κωμειδύλλιον. 
Περί τών άλλων θεατρικών έργων είς προσε
χές άρθρον.

Nik I Λλϊκαρηε

ΑΓΩΝΕΣ ΕΝ ΖΑΚΥΝ0Ω-
ΑΠΟ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΜΕΧΡΙ 

ΤΩΝ ΚΑΘ’ΗΜΑΣ
Β’

Έπί Ενετοκρατίας ή προσωπί^· — ή 
μορε’ττα. μάόχανα, βάλτο, ώς κοινώς έλέ- 
γοντο—οέν ήτο μόνον προνόμιον ~ών 'Α
ποκριών, άλλ ’ έφερετο έλευθέρως καθ ’ η
μέραν καί κατά πάσαν εποχήν. Διά νά 
είπωμεν όμως τήν άλήθειαν, τό καθημερι
νόν τούτο εϊοος τή; μεταμφιέσεω; ήτο ή 
προσωπίς άπλώς ή είδος επανωφοριού μετά 
καλύμματος τής κεφαλή; μελανού, ή προ- 
σωπί; μελανή έκ μεταξη; ή έκ χλαίνης, 
άτινα έκαλούντο ιιπαυντα ή μπαοιιπυύτα. 
Τό έθος τούτο έπεκράτει καί έν Βενετία, 
ήτις έφημίζετο διά τάς μεταμφιέσεις.

Έν Ζακύνθιο όμως έκ τού καθημερινού 
τούτου μεταμφιεσμ.ού πολλαί ίσως προήο- 
■/Ζ'ΐτζ ΐ'.ν.τ'χγ^ο-Γι'ΐίΐς, καθότι βλέπομε·, οτι 
εις τά βιβλία τών προκηρύξεων (Libri 
proclami) τά σωζόμενα είς τό ενταύθα 

ζλρχειοφυλακεϊον, οί κατά καιρούς 11ρο- 
βλεπταί ήναγκαζοντο διά προκηρύξεως νά 
έμποδίζωσι τόν μεταμφιεσμόν «προ5· άρ- 
οιν τού οχανάάλου». Έκ τού πλήθους 
τών προκηρύξεων καταφαίνεται οτι άνδρες 
καί γυναϊκ'ες περιεφέροντο έπί κακώ σκοπώ 
μετημφιεσμένοι, ότι έτεροι μετημφιεσμένοι 
περιεφέροντο τήν εσπέραν έπαιτοϋντες ή 
κακοποιούντες, ότι δέ καί υ.ετημφιεσμένοι 
είσήρχοντο είς τού; ναούς ιδίως κατά τήν 
Τεσσαρακοστήν, καί ήκροώντο τών ιερών 
άκολουθιών ! Κατά τής κάκιστης ταύτης 
έξεως άντεπεξήλθον δικαίως πολλοί έπί- 
σκοποι τής όρθοδοξου έκκλησίας, παρακα- 
λούντες τάς άρμοδίας άρχάς, όπως λάβωσι 
τά κατάλλ.ηλα μέτρα πρός άρσιν τού κα
κού, πρό πάντων δέ νά άπαγορεύσωσι την 
είς τούς ναούς είσοδον τών μετημφιεσμένων. 
Οί Προβλεπταί τής θαλάσσης (prOVVe- 
ditori di mare) καί Ιδίως οί πλεΐστοι 
τών Ηροβλεπτών Ζακύνθου έδημοσίευσαν 
προκηρύξεις, αΐτινες διά σάλπιγγας κοινο- 
ποιούμεναι καί τοιχοκολλώμεναι είς τά 
κεντρικώτερα τή; πόλεω; μέρη, άπηγό· 
ρευον αυστηρός τό χείριστον αύτό έ'θιμ.ον 
καί δέν έπέτρεπον τήν χρήσιν τής προ
σωπίδας είς ούδέν-z άνδρα είτε γυναίκα, ι
δίως οέ άπηγόρευον αύτήν είς τούς έν τώ 
ναώ συχνάζοντας.

Οί παραβάται έφυλακίζοντο καί έτι- 
μωρούντο έν γένει αύστηρότκτα «... διά 
καθείρζεως, μαστιγώσεων, κάτεργου, έκ- 
Οεσεως εί; τον κύφωνα καί διά μεγαλειτέ- 
ρων ετ·. ποινών», έλεγε-, ό Ηροβλεπτή; 
Γεώργιος Βέμπος τή 14 Μαρτίου τού έ
τους 17-W. 'Ανάλογοι ήσαν αί περί τού
του προκηρύξεις καί τών λοιπών Ηροβλε 
ποών.



Κατά τά; λιτανείας ύπήρχε προσέτι ή 
συνήθεια αί γύναια·; νά θεώνται την πα- 
ρέλασιν αύτών άπό τών παραθύρων προσω- 
πιδοφορβϋσαι, £ϊά νά μή βλέπωσι την μορ
φήν των οί άνδρες. Το τοιοϋτο όμω; έ— 
σκανδάλιζε τού; εύσεβεϊ;, διο ήναγκάσθη ό 
Προβλεπτή; νά έκδώση προκήρυξιν άπα- 
γορεύουσαν την έμφάνισιν τών προσωπιδο- 
φόρων γυναικών εις τά παράθυρα καί τού; 
έξώστα; διαρκούσης τή; λιτανείας καί ί 
δίω; κατά την εορτήν τή; Άγιας Δωρεά; 
τών Δυτικών. Άφ' ετέρου ομω; έπετρέ- 
πετο εί; πάντα; νά περιφέρωνται μετημ- 
φιεσμίνοι καί προσωπιδοφοροϋντε; άπό τή;
έορτή; τοϋ Άγιου Ίωάννου μετά τά θεο- 
φάνεια μέχρι τή; τελευταία; Κυριακή: 
τή; Τυρινής. Έπετρέπετο ωσαύτως ή προ
σωπιδοφορία κατά την εορτήν τών τριών 
'Ιεραρχών, καθ' ήν ημέραν ίτελεΐτο λι
τανεία τού Άγιου Γεωργίου τοΰ Κομού- 
του πρός άνάμνησιν τή; άπαλλαγή; τή; 
νήσου έκ τή; πανώλους τοΰ 1683. Ση
μειωτέου δέ δτι ή προσωπί; ήτο άνακού- 
φισε; τών γυναικών, καθότι δ βίος αύτών 
ητο τότε περιωρισμένο; καί τά παράθυρα 
ήσαν καλώ; περιπεφραγμίνα οιά δικτυω- 
τών ξύλινων σχηματιζόντων όξεΐαν γω
νίαν, τών κοινώ; λεγομένων τσελυυίΦαι’, 
δι ’ ών αί γυναίκες ε’βλεπον, χωρίς νά φαί- 
νωνται.

Τή; ζακυνθίας Άπόκρεω τό έπισημό- 
τερον γεγονό; διά τήν άριστοκρατίαν ή
σαν οί άγώνε; τή; ιπποδρομία;. Οί νέοι 
εύπατρίδαι έπεδείκνυον τήν ικανότητά 
των, αί ίξέχουσαι οικογένεια·, τά πλούτη 
καί τήν μεγαλοπρέπειάν των. Δέν ήτο ά- 
πλή ιπποδρομία, άλλ' άγώνε; αληθείς, 
διότι έν αύτοϊ; διηγωνίζοντο έφιπποι διά 
δοράτων. Τούτου; τού; άγώνας έκάλουν 
yxiourpa καί τορι*ε'ο, (έκ τοϋ ιταλικού 
glOStra, torneo), τού; δέ άγωνιζβμέ- 
νους Καβαλιέροι γκιυατράντοι. Οί άγώ
νες έτελοϋντο κατ ’ ε’το; κατά πάσαν πέμ
πτη·; τή; Τυροφάγου. Ή πανηγύρι; βαθ- 
θμηδόν άπεβη πασών ή έπισημοτέρα ώ; ά- 
ποκτήσασα πολλ.ήν σημασίαν καί προσελ- 
κύουσα είς τήν πόλιν πλήθος χωρικών καί 
έξ αύτών τών μάλλον άπομεμακρυσμένων 
χωρίων τών βουνών.

Ή ΐδρυσι; τοϋ άγώνο; τούτου έγένετο 
είς παλαιάν έποχήν, συνέστη δέ κατ ’ αΐ- 
τησιν τών εύγενών. Διερχόμενο; έκ Ζα
κύνθου δ τών νήσων γενικό; άρχηγό; (Ca
pitan general) Λάζαρο; Μοτσενϊγος, έ- 
πεκ.ρωσε τή 29 ’Ιανουάριου τοΰ ε’του; 
1656, τήν ύπό ημερομηνίαν 20 Απρι
λίου 1651 τοΰ γενικού ΙΙροβλιπτοϋ (prov- 
veditore generate) Ίωάννου Αντωνίου 
Ζέντζια διάταξιν, δπω; ή Κοινότη; λαμ- 
βάνη κατ' ε’το; διά τού; άγώνας άπό το 
ταμείου τριάκοντα δύο 'Ρεάλια διά τά ε"- 
παθλα τά διδόμενα εί; τού; ν.κητά;

Τό ώρισμένον στάδιον ήτο κατ' άρχά; 
παρά τή παλαιά πόλει ή μάλλον παρά

1. Έ* τοΰ ιταλικού gelosie. (πρβλ. «Τά έν Ζα· 
χΰνίφ Καρναβάλια* ίν τω ΖακυνΟίω Ήμιρολογίω τοΰ 
Γεωργίου Λογοάιτου 1889). 

τώ προαστείω Μπόχαλι, εί; τήν θέσιν τήν 
ετι καλβυμένην'ζ/ρ·; j*"«, λέξιν δηλοϋσαν, 
ώς είπομεν άνωτέρω, στάδιον. Άπό τάς 
άρχάς τοϋ δέκατου ογδόου αίώνος τό ορι
σμένου στάδιον ήτο ή πλατεία Ρούγα άπό 
τής Εύαγγελιστρίας μέχρι τή; Άναλή- 
ψεως, ένθα ήτο τό τέρμα. Μεγάλη κατε- 
βάλλετο φροντίς πρό; διακόσμησιν τή; 
λεωφόρου ταύτης. Αί στοαί ήσαν πλήρεις 
μύρτων καί δάφνη;, στεφάνων, άνθέων 
καί σημαιών. Τά παράθυρα άνοικτά, ε
λεύθερα, ώ; έπί τό πλεϊστον κατά τήν η
μέραν έκείνην άπό τών τββλουτβι®»', έ- 
στολίζοντο διά ταπήτων, στεφάνων άν
θέων καί άλλων τοιούτων, κατάμεστα, 
εννοείται, θεατών παντός φύλου καϊ ηλι
κίας. προσωπιοοφόρων καί μή. Δυστυχώ; 
εις τό ώραϊον φΰλον ούδέ κατά τήν ημέραν 
έκεί-ην έπετρέπετο νά επίδειξη τήν καλ
λονήν του, καθότι ναι μέν τά παραθυρα 
ήλευθεροϋντο έπί ώρα; άπό τών εβελ·»υ- 
τοιώι·, χΧλχ το πρόσωπον τών γυναικών 
ήτο κεκκλυμμένον διά τή: μετάξινη; προ- 
σωπίδο;

Οί μέλλοντες νά άγωνισθώσι παρίσταν— 
το πρώτον ενώπιον τών Συνδίκων καί ένε- 
γρκφοντο εί; τό σχετικόν βιβλίον ύπό τοϋ 
γραμματέως. Εί; τόν δρόμον ε’πρεπε νά 
τηρήσωσι τήν ταξιν, ήν ε’λαβον κατά τήν 
καταγραφήν καί τοϋτο Ινα μή κατά τήν 
εναρξιν τοΰ άγώνο; γεννηθή φιλονεικια 
περί τοΰ πρωτείου.Σαλπιγκτή; άνήγγελλε 
τήν έναρξιν τοΰ άγώνο;, ε’πρεπε δέ παντες 
οί λογχοφόροι ιππείς λαμπρώ; ένδεδυμένοι, 
φέροντες μεταξίνην έσθήτα μέχρι τών γο 
νάτων, μέ κομβία έμπροσθεν άπό άνω έως 
κκτω, μετά μεταξωτού περιωμίου καθή
κοντος άπό τοΰ δεξιού ώμου μέχρι τοΰ ά- 
ριστεροϋ πλευρού καί άπολήγοντο; είς θύσ- 
σανον, μέ τό ξίφος εί; τό πλευρό·*, μέ με
ταξωτά; περικνημίδας.νά παρευρεθώσικατά 
την έναρξιν, καί άν τυχόν ήργοπόοει τι; 
μέχρι τοϋ τέλους τοΰ πρώτου δρόμου, τότε 
δέν εδικαιούτο νά λάβη εί; τόν άγώνα μέ
ρος. Οϊ τυχόν έξ αυτών προσωπιδοφοροΰν- 
τε; ωφειλον προ τώ* δρόμου νά άφαιρέσωσι 
τήν προσωπίδα. Οί άθληταί, διαρκοϋντος 
το; τού άγώνος, ωφειλον νά κρατήσωσι 
τεχνηέντως τήν λόγχην, άμα δέ νά προ- 
σέχωσι μήπω: έξέλθη έκ τών αναβολέων 
δ ποϋ; των, ή έκπέση τό ξίφος ή δ πίλο;. 
Ό μή διατηρών αύστηρώ; τού; τύπους 
τούτου; έψέγετο, καί δεν ένίκα, ή νίκη του 
έθεωρείτο άκυρο:.

Ό άγων δέν ήτο ατιφανίτη.·, δήλα. δή 
οί νικήσαντε; δέν έλάμβανον στέφανον έ
λαια; ή δάφνη;, ούδ' ήτο χρημ«ε·της. 
Δύο άνεκηρύσσοντο νικηταί. Ό πρώτο; 
ε’πρεπε νά λογχοβολήση πτερό* ίστάμε·*:·* 
έπί ςυλίνου άγαλματίου μελανού, καλού 
μενού Mascaron moro, δ δέ νά έπιτύχη 
τό κέντρου δύο κρεμαμένων δακτυλιδίων 
συγκεντρικώ*. Νικηταί δέ {θεωρούντο ε
κείνοι, οϊτινε; περισσότερα; φορά; έπε.ύγ- 
χανον, καθότι δ σκοπό; τοϋ άγώνο; ήτο 
μάλλον πρό; εκγύμνασε·* ή πρό; απλήν δι
ασκέδασή Εί; τά πρακτικά τοϋ τότε συμ
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βουλίου, άτινα είσέτι εύτυχώ; σώζονται 
παρά τώ ένταΰθα Άρχείοφυλακείω, δ 
γραμματεύ; ε*θετε κάθετον σημείο·* άντικρύ 
τών ονομάτων τών διαγωνιζομένων, δσά- 
κι; έπληττε διά τής λόγχη; δ ίππεύ; τό 
πτερόν ή τό κέντρου τών συγκεντρικών 
δακτυλίων. Κατά τήν προσδιορισθιΐσαν ώ
ραν έγένετο ή άθροισες καί εί; τήν σειράν 
τών καθέτων μικρών γραμμών πλησίον 
τών ονομάτων έτίθετο σταυρός, ώς ση- 
μείον έπιτυχίας. Τό ε’παθλον τοΰ πρώτου 
νικητοϋ ήτο άργυροϋν ξίφος, τοϋ δέ δευτέ
ρου ζεύγος άργυρών πτερνιστήρων. Ένίοτε 
όμως είς άμφοτέρους έδίδετο τό ξίφος· άλλά 
τό δωρούμενον εί; τόν πρώτον νικητήν ήτο 
πολυτελέστερο·*. Εί; τόν πρώτον έπιλα- 
χό·*τα ένίοτε έδίδετο άνθος, άλλά τοϋτο 
άφίετο εί; τήν προαΐρεσιν τοΰ προέδρου καί 
κριτοϋ τοΰ άγώνο;, όστι; εκαλείτο Mae
stro dl Campo. Τά έπαθλα έδίδοντο τοΐ; 
νικηταί; παρα τοϋ Προβλεπτοϋ τή διατα
γή τοϋ ρηθέντο; 'Ελλανοδίκου, έν τώ μέσω 
τών επευφημιών,καί χειροκροτημάτων τοϋ 
άπειρου πλήθους, τών κωδωνοκρουσιών καί 
τών μουσικών παιάνων. Εί; τόν άγώνα 
παρίσταντο πάσα·. αί άρχαί τοΰ τόπου, 
ώ; καί οί τυχόντες ξένοι, έτοποθετοϋντο δέ 
είς διαφόρους οικίας δπω; άπό τών παρα
θύρων ιδωσι τούς άγώνας.

Τό άξίωμα τοΰ Ελλανοδίκου ( maestro 
di Campo), ώ; έλέγετο τότε, έθεωρείτο 
άξιον πολλοϋ λόγου, διό καί έν τώ συμ- 
βουλίω εΐχεν έδραν ιδιαιτέραν διά νά κά- 
θηται, διαρκούσης τή; συνεδρία.;. Τής τε
λετή; αί δαπάναι ήσαν εί; βάρος τού 'Ελ
λανοδίκου, όστι; έξελέγετο παρά τού συμ
βουλίου κατ’ ε’το; δυνάμει διατάξεω; τή; 
23 Ιανουάριου τοϋ ε’τους 1694. Άλλά 
πολλοί παρητοϋντο τοϋ άξιώματος, ένεκα 
τών πολλών οαπανών, είς ά; ύπέκειντο, 
πρός έπίδειξιν μεγαλείου καί χάριν τή; 
παραδειγματική; άμίλλης, ήτις έγ&ννάτο 
μεταξύ τών κατά καιρόν έκλεγομένων 'Ελ
λανοδικών. Διό τή 21 ’Ιανουάριου τοΰ έ
τους 1703 οϊ σύνοικοι Νικόλαο; Μοτσενΐ- 
γ:;, Νικόλαο; Γαήτα; καί Ιωάννη; Κόκ
κινης έπρότειναν Ινα οί έκλεχθησομένοι Έλ- 
λανοδίκα.ι μή ούνανται νά παραιτηθώσι, 
καί, εί τυχόν έπέμενον, έπί δύο ε’τη νά 
μή λαμβάνωσιν ούδέν μέρος εί; τό συμβού- 
λιον. Σύναμα οέ δ έκλεχθεί; νά μή δύνα
ται ·*ά δαπανήση περισσότερον τών εκατόν 
δουκάτων καί τήν αύτή·* τιμωρίαν νά ύ- 
ποστή άν ύπερβή τό ώρισμένον ποσόν Μετά 
σύσκεψιν δέ τών κηνσόρω· Αντωνίου Κο- 
μούτου καί Αντωνίου Κούρτσολα, γενο- 
μένη; ψηφοφορίας,ή πρώτη πρότασις έλαβε 
ψήφους 68 κατά 11, καί ή δεύτερα 66 
κατά 18, διό έλαβον ίσχυν νόμου. Έν τή 
συνεδριάσει, δ 'Ιωάννη; Κόκκινη; έπρότει- 
νεν "να τά έξοδα, μή καταβαλλωνται μό
νον παρά τοϋ Ελλανοδίκου, y'/'ι χ παντε; 
οί ει\ει·είβ· νά συνεισφέρωσι·*, δ δέ άπαξ 
έκλεγόμενο; - ά μή έκλέγηται έκ νέου έπί 
μίαν σεκαετίαν. Μετά την σύσκεψιν τών 
Κηνσόρω , έγένετο ψηφοφορία καί ή πρό—

ΦΛΟΚΕ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΡΕΤΑΙΟΣ ------- ,•Ο Δείμνηστος'Ιδουτής τΰς άνεγειοομένης Γυναικολόγος Κλινικής Ό άποθανών διάσημος Γάλλος πολιτευτής.

γένοντο παρά τοϋ κόμητο; Βεντουρή Κα
πνίση ιπποδρόμια εί; τήν κώμην Άγιου 

Κήρυκος.Ότε τό έθιμο·* τών άγώνων κατηργήθη 
διά τοΰ χρόνου,οί νέοι εύπατρίδαι πρός ψυ
χαγωγίαν τήν έποχήν τών Άπόκρεω·* δι- 
ηνήργουν παραστάσεις θεαματικάς καί ά
μιλλα μάλιστα ήγείρετο μεταξύ των.Τοι- 
αϋται βμω; παραστάσεις έγένοντο και πρό- 
τερον, πολΐται δέ καί χωρικοί ένίοτε συν— 
ηθροίζοντο καί έξετέλουν διαφόρου; παρα
στάσεις κατά τήν περίοδον τή; Άπόκρεω, 
ή δέ συνήθεια αΰτη καί μέχρι τής σήμερον 
οιατηρεΐται. Εί; διάφορα τή; πόλεω; μέρη 
παρίστανον τήν ΓαΓάουροκαβάλλαν, σά— 
τυραν χωρικού γάμου, τήν Έρωφιλη»*, 
την Χυνααυγήν, τοϋ ’Απολλώνιου τά 
πά9η καί άλλα τοιαϋτα. Μετά πολλ.ής 
πολυτελείας έχόρευον καί τό Γαϊτάνι.

Μετά τήν άναχώρησιν τών Ενετών 
πολύ ήλλαξαν τά ήθη καί αί σκέψεις τών 
άνθρώπων. "Εκτοτε οί έπισημότεροι άγώ
νε; οϊτινε; μνημονεύονται εινε τό ‘/ππο- 
όρόμιον τοϋ 1835 (17-18 Απριλίου) είς 
τό Κρυονιρόυ, οπερ έγένετο τή έπιμελεία 
του άνωτέρου “Αγγλου αξιωματικού John 
Longley. Οί Έλλανοδίκαι ήσαν τρεις Έ- 
πτανήσιοι καί εί; “Αγγλο;. Νικηταί ά·*ε— 
κηρ .χθησαν τρεις Ζακύνθιοι καί εί; Άγ
γλος. Μετά τού; άγώνας, δαπάνη τή; έ— 
παρχίας,έλ.αβε χώραν μεγαλοπρεπήςχορός.

Ση. Δε Βιλζηε

τασις άπερρίφθη, διότι ε’λαβε 31 ύπέρ καί 
48 κατά. Τό συμ-βούλιον άκολουθως άπε- 
φάσισε νά ψηφίση αύστηρότερον νόμον. Τή 
8 'Ιανουάριου τοϋ έτους 1711, οϊ σύνδι- 
κοι Κωνσταντίνος Γαήτας. Θωμά; Μ: 
τζενϊγος καί Σταματέλο; Καπνίση;, προέ- 
τιινον όπως οί κατά καιρού; έκλεγόμενοι 
Έλλανοδίκαι ένδύωνται άνευ πολυτελείας 
χρυσού καί άργύρου, εχωσιν άκαλουθίαν 
δύο μόνον λακέ καί αύτών άνευ πολυτε
λείας ένδεδυμένων, ώσι δέ φειδωλοί καί 
μή δαπανώσιν ε’.: σακχαρωτά καί άλλα 
παραπλήσια. Ή πρότασις ώριζεν όπως δ 
παραβάτη; στερήται παντός δικαιώματος 
συμμετοχής εί; τό συμβούλιο·* έπί δεκαε
τίαν. Μετά τή* συζήτησιν καί τήν έξέ- 
λεγξιν πών Κηνσόρων, γενομένης ψηφοφο- 
φορίαςή πρότασις αΰτη έγένετο δεκτή διά 
πλειοψηφίας,ήτοι διά ψήφων 126 κατάΐ 1. 
Καί τοιουτοτρόπως έξασφαλιζόμενοι άπό 
τή; καταστρεπτική; δαπάνη; οί έκάστοτε 
εκλεγόμενοι Έλλανοδίκαι δέν παρητοϋντο 
πλέον τοϋ άξιώματό; των.

ό έθιμο * τών άγώνων κατηργήθΤ 
νί.. ..’«Γ-ατΜ?.**. ώ’-

Οί άγώνες έτελοϋντο μέχρι τοϋ 1739. 
Τό δέ 1740 έγένοντο μέν αί προετοιμασία! 
τών άγώνων, άλ.λ ’ ένεκα τοϋ φόνου τοϋ 
συνοίκου Πέτρου Μάκρη δέν έτελέσθησαν 
ούτοι. Ό Διονύσιο; Βαρβιάνη; εί; τά ά- 
νέκδοτα αύτοϋ Χρονικά διηγείται οτι 
κατά παράδοσιν έγνώριζεν ότι τό 1754 έ-

[Εΐκοσιπέντε ετη συνεπληρώΟησαν από τής 
εποχής τοΰ Γαλλογερμανικόν πολέμου, κατ’ αύ
τάς ο' έν Γερμανίά έπανηγυρίσΟη ή πρώτη εί- 
κοσιπενταετηρίς άπό τής ίδρύσεως τής γερμανι
κής Αυτοκρατορίας, ήτις υπήρξε συνέπεια τοϋ 
άγώνος. ’Επίκαιρον άρα θεωροΰμεν τήν έν μετα
φράσει δημοσίευσιν τής κατωτέρω άφηγήσεως, 
άναφερομένης είς τά μεγάλα καί αλησμόνητα ε
κείνα συμβάντα. Ή άφήγησις αΰτη γραφεϋσα 
ύπό μάρτυρος αΰτόπτου καί δημοσιευθεϊσα είς 
τήν περισπούδαστον Έπιθεώοησεν τών Δύο 
Κόσμων έν ετει 1871 κέκτηται τήν ζωηρότητα 
τών προσφάτων έντυπώσεων. αναπαριστά εν θαυ
μαστή διαύγεια τά γεγονότα καί έκΟέτει αύτά 
έν πάσγ! ειλικρινείς καί άμεροληψ!^. Διά τοϋτο 
δέν εινε μόνον ανάγνωσμα έπαγωγόν, άλλά καί 
διδακτικόν, προκαλοϋν σκέψεις και συμπερά
σματα περί τής θλιβερός τύχης τών λαών,οίτινες 
έν ήθική έκλόσει καί 
φέρονται απρονοητως 
όλεθρόν.]

ΔΙΗΓΗΣΕΙΣ

άναλγησί? διατΑοϋντες 
χαί έπιπολαίωί είς τον

ΣΤΡΑΤΙΩΤΟΥ

OAOKABPOS ΣΤΡΑΤΙΑ AIZilAAQTOZ

Κατά μήνα ’Ιούλιον τοϋ 1870 έπερά- 
τουν τό τρίτον έτος τών σπουδών μου είς 
τήν κεντρικήν βιοτεχνικήν σχολήν. Οί Πα- 
ρίσιοι εύρίσκοντο είς θόρυβον καί ταραχήν 
ένεκα τοϋ πολέμου, οστις είχε κηρυχθή.
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Εντός τών θεάτρων μας ολόκληρος λαός 
έξηρεθισμένος ύπό μέρίδος τοϋ τύπου ή- 
κουεν όρθιος και έκάλυπτε οιά φρενιτιωδών 
χειροκροτημάτων την φοβερά·/ επωδόν της 
Μαιίύαλιώτιϋοξ, ήτις έπρόζειτο νά μά; δ- 
δηγήση είς τόσα; καταστροφάς. Συντάγ
ματα διήοχοντο διά τών λεωφόρων συνο- 
δευόμενα άπο τάς έπευφημίας μυριάδων ά
εργων, οΐτινες ένόμιζον ότι διά τών κραυ
γών έκερδίζοντο μάχαι. Είς όλα: τάς οδούς 
αί μάγγαι έψαλλον τό άσμα τών Γιροι/- 
όίνων. Ό άδιάφορος παρατηρητής βλέ
πω·/ την προσποιητήν ταύτην κίνησιν θά 
ένόμιζεν ότι ή μεγαλόπολις επιθυμεί, έπό- 
θει τόν πόλεμον- ή κυβέρνησες, ήτις ήθελε 
νά άπατάται, ήπατήθη.

Διά διατάγματος έκλήθη ύπο τά όπλα 
ή εθνοφρουρά τής αυτοκρατορίας, ήτις έ- 
φαί/ετο καταδικασμένη έκ προοιμίων είς 
διαρκή άποαξίαν καί ένεκα τής απροθυμί
ας τών άποτελούντων αυτήν άνδρών καί 
ένεκα τής τυφλής καί επίμονου άντιπολι- 
τεύσεως τής αριστερά: έν τήΒουλή. ’Εντός 
μιάς ημέρας έκ τήςάναπαύσεως μετέπιπτεν 
είς τον ταραχώδη βίον τοϋ στρατοπέδου. 
Ή βιοτεχνική σχολή έκλεισε τάς θύρας 
καί έ’σπευσε νά άποστείλη είς τού; έπιτυ- 
χόνταςμαθητά; της τά διπλώματα αύτών. 
Μόλις προ ο ίγων ώρών ειχον άναγορευθή 
πολιτικός μηχανικός καί κατετασσόμην ώς 
στρατιώτη: είς τό τάγμα τοϋ Πασύ,φέρον- 
τος τόν αριθμόν 13.

Ή εθνοφρουρά τοϋ Σηκουάνα δέν ειχεν 
είσέτι όργανωθή, διεφαίνετο δέ ήδη οτι έν 
αύτή ειχεν εισχωρήσει δ κακός δαίμων. 
Ή έλλειψι; πειθαρχία; έφθανε μέχρι; α
πελπισίας. Τί; δέν ένθυμεϊται ακόμη τήν 
θορυβώδη άναχώρησιν, ήτις έπλήρου τήν 
δδόν Λαφαγέτ μέ παντός είδους άμάξας 
φερούσα; εί; τόν άνατολικόν σιδηροδρομι
κόν σταθμόν τά τάγματα έκεϊνα τά άπο- 
τελούμενα. άπό στοιχεία πάσης φύσεως ; 
Όποιος θόρυβο: ! όποια άταξία ! δποϊαι 
κραυγαί ! Έκ τής όψεως τών μετά πότον 
απερχομένων αυτών δμάδων ήοϋνατό τις 
νά προεικάση τήν μέλλουσαν θλιβεράν 
διαγωγήν.

Τό τάγμα μου άνεχώρησε διά τό στρα
τόπεδο·/ τοϋ Σαλών την 6 Αύγούστου- μέ
χρι τοϋ σταθμού τής Βιλέττης, δπου έπε- 
βιβάσθημεν,α.ί α.ΰταί μάς συνώδευσαν κραυ
γαί, τά αύτά άσματα, αί αύταί άμαξαι. 
Φωναί βραχναί έξηκολούθουν νά άδωσι μέ
χρι τοϋ Σατώ-Θιερρύ. Οί σταθμάρχαι τοϋ 
σιδηροδρόμου ήγνόουν εί: τινα νά ύπακού- 
σωσιν’ οί επιτετραμμένοι τά τής άναχωρή- 
σεώ; μας τά ειχον χάσει. Είς πάντα σταθ
μόν έπήρχετο πλήρης διασκορπισμός. Οί 
έθνοφρουροί έξήρχοντο τών αμαξών καί ε"σ- 
πευδον είς τά καπηλεία,οπού τινές καί ε- 
μενον. Άφηγοϋντο είς έκείνου; έξ ήμών,οι- 
τινες διετήρουν τήν ψυχραιμίαν των, θλι
βερά; σκηνάς περί τών διατρεξάντων τήν 

•ραίτ.ν καί τάς προηγούμενα; ημέρας, 
τών τέκνων τούτων τών Παρισίων 

αττον άληθεϊς λεηλασίας είς τά κυλι
κεία τώνσταθμών,άπότών όποιων όχι μόνον 
τά τρόφιμα,άλλά καί αύτά τάσκεύη άνηο- 
πάγησαν οί εύτραπελώτεροι έλαμβανον 

φηγοϋντο εις 
TOOUV -·Λ·Ι Α

Τινά 
διέπο

μεθ ’ εαυτών τά πινάκια καί τά κύπελλα, 
τά όποια καθ ’ οδόν ε’ρριπτον έκ τών θυρί
δων τών σιδηροδρομικών αμαξών άπλού- 
στατα διά νά γίνεται μικρός θόρυβος καί 
διά νά γελώσιν όλίγον! Οί ζήλον έχοντες 
αξιωματικοί έ’σπευδον εί; κάταδίωξιν τών 
άποπλανωμένων είς τάς εξοχικά; έπαύλεις 
στρατιωτών, οΐτινες εΰρισκον άστεϊον νά 
διαρπάζωσιν δπου εΰρισκον, κονίκλους καί 
όρνιθας, ένώ οί κάτοικοι έξήρχοντο είς τά 
παράθυρά όπως τούς καμαρώσωσιν.

Κατά τήν άφιξίν μου εί; τό Σαλών, δ 
σιδηροδρομικός σταθμός καί αίαϊθουσαι τής 
διαμονής,τώνέπιβατών αίαύλαί καίτάύπό- 
στεγαεβριθον άπότραυματίας καίήζρωτηρι- 
ασμένους κατακειμένου; καταγής,έξηπλω- 
μένους έπί εδράνων, στηριζομένους εί: τού; 
τοίχους. Έκεϊ εύοίσκοντο τά ζώντα λεί
ψανα τών φονικών συμπλοκών τών πρώτων 
ημερών δραγόνοι, ζουάβοι, άκροβολισταΐ 
τουρκός, πεζοί, ούσσάροι, λογχοφόροι, παν- 
τες ώχροί, σιωπηλοί, κατηφεϊς, σύροντες 
τήν έναπολειφθεϊσαν αύτο»; πνοήν. Ουοα- 
μού εΰρισκέ τις ξηρόν χόρτον, οΰτε φορη
τόν νοσοκομείο*, οΰτε ιατρόν. Άνέμενον 
νά τούς μεταφέρη διερχομένη τις αμαξο
στοιχία. Εκατοντάδες σιδηροδρομικώνάμα- 
ξών κατέκλυζον τήν γραμμήν. Άπητεϊτο 
ύπερανθρωπος έργασία διά νά κατορθωθή 
ή διέλευσι: συρμού. Το προσωπικόν τού 
σταθμού ειχεν άποκαμει έκ τοϋ κόπου και 
τής αϋπνίας.

Καθ ’ ήν ώραν έπρόκειτο νά έγζαταλεί- 
ψωμεν τούς Παρισιού; έμάθομεν τάς απο
τυχία; έκείνας, τά: όποιας άμέσως έπηκο- 
λουθησαν ανεπανόρθωτοι καταστροφαί. Εί- 
χον ήδη πρό τών οφθαλμών μου τά αί - 
ματηρά καί συντετριμμένα μαρτύρια 
τών φοβερών εκείνων συγκρούσεων, αϊ- 
τινες ειχον προσζληθή μέ καρδίαν τόσον 
έλαφράν.Τό μένος μουδέν ήλαττώθη-άλλ ’ 
ή λύπη μέ ε”πνιγεν έπί τή θέα τών δυστυ
χών αύτών, οΐτινες άνέμενον άκόμη την 
πρώτην ιατρικήν βοήθειαν. Φεύ, διατί ή 
περίθαλψις νά εινε τόσον δυσανάλογος διά 
τό μέγεθος τή; συμφοράς!

Ό σιδηρόδρομο; δ προορισθείς διά τήν 
υπηρεσίαν τού στρατοπέδου μετέφερε τούς 
άνδρα; εί; τό Πετί-Μουρμουλόν, δπόθεν 
μετά μεκράν στάθμευσιν άφίζοντο τον 
γυλεον έχοντες έπ ’ ώμου είς τον τόπον τού 
καταυλισμού των. Διά νεανίαν, δστις τήν 
προτεραίαν άκόμη έταξείδευεν έν ΙΙαρι- 
σίοι; έφ ’ άμάξης καί δστις τούς πόδας δέν 
είχε κουράσει ή βαδίζων έπί τών πεζοδρο
μίων τών λεωφόρων, ή μεταβολή ήτο από
τομος- επομένως μετά μεγάλη; εύχαριστή- 
σεω; ειδον τήν σκηνήν, ύπό τήν δποίαν θά 
εΰρισκον στέγην, δέκατος έκτο; έγώ. Ό 
χώρος τη; δέν ήτο μέγα;, οί δέ άνεμοι, οϊ- 
τινες, καίτοι εύρισκόμεθα έν ώρα θέρους, 
ήσαν δροσεροί ώ; οί τού μηνό; Νοεμβρίου, 
οιήρχοντο διά μέσου τών σχισμάδων τού 
ύφάσματος καί τών κενών τών μεταξύ αύ
τού καί τού έοάφους. Ευτυχώς ύπηρχε ξη
ρόν χόρτον, συσπειρωμένοι δε πάντες καί 
άμοιβαίω; χρησιμεύοντας ώς θερμογόνο: ε
στία, οί έθνοφρουροί, τή έπενεργεία τοϋ 
καματου, έκοιμήθησαν ώς στρατιώται.

Είς τά: πρώτα; τή; ημέρας ακτίνας, 
ήκούσθη κρότο; πυροβόλου- ήτο τό εγερτή
ριον. Όπως αί μέλισσαι εξέρχονται τών 
κυψελών των, οΰτω ζαί οί έθνοφρουροί 
έξήρχοντο τών σκηνών αύτών, τανύοντες 
τά μέλη των,τί: τού; αίμωδιασμενου; βρα
χίονας, τί; τά; βεβαρημένα; κνήμας. Αί 
μεμψιμοιρίαι ήρξαντο έν χορω.Τό κωμικόν 
μέρο; ύπερίσχυε’τινές παρεπονούντο,δτι δέν 
τοϊς έδόθη καφέ; μέ γαλα. Μεταξύ τών 
κληρωτών τών ολίγων αύτών ημερών τών 
τόσον δυσζόλως συμβιβαζόμενων ώ: πρόςτό 
ζήτημα τής εύμαρείας, διέκρινα ένα όστις 
τήν εσπέραν τής παρελθούσης ημέρας ε- 
δειξε σημεία έζπλήξεω-, διότι δέν εύρεν 
εντός τή; σκηνής του πάρε σκευασμένο·/ τό 
δεϊπνόν του.—Ποϋ έχουν τόν νοϋν του; ; 
— άνέζραξεν. Άνέμενεν έπί τινα χρόνον 
καί δτε ειδεν ότι τό δεϊπνόν του δέν πα ■ 
ρετίθετο, ή εκπληξίς του μετεβλήθη εί; 
άγανάζτησιν. — Έάν τώρα, είπε, μά; 
μεταχειρίζωνται οΰτω, φαντασθήτε τί θά 
γείνη κατά τήν ώραν τού πολέμου.— Έκ 
τών λόγων του έπείσθην, οτι ήτο υιό: α
ριστοκρατικής οικογένεια;, κόμης η μαρ- 
ζήσιος,όστις έκ τού άρχοντικοϋ προαστείου 
τού Άγιου Γερμανού εύρε'θη αίφνης έν 
πλήρει δημοκρατία. Έν τούτοι; κάποιος 
σύντροφος μέ έπληροφόρησεν, οτι δ οΰ
τω δυσανασχετώ·/ έςήσκει πρό ημερών 
τό χρήσιμον επάγγελμα τού θυρωρού. Ό
μοιας φύσεως γεγονότα παρετηρήθησαν 
καί παρ' άλλων. Αί απαιτήσεις τών έκ 
Παρισίων εθνοφρουρών ηΰζανον κατ' αντί
στροφον λόγον τή; κοινωνικής των θέσεως* 
όλοι έζεϊνοι, οΐτινες ώς οίκημα είχον τάς 
τριόδους ζαί τά ύπό τήν στέγην δωμάτιά 
διεμαρτύοοντο καθ'έζάστην. Τό σιτηρέ
σιο·/ τοϊς έφαίνετο ανεπαρκές, τά άντικεί— 
μενα τή; στρατοπεδεύσεω; οτι δέν ποοήρ- 
χοντο άπό τά πεφημισμενα καταστή
ματα .

Ή θέα ήν παρίστα τό στρατόπεδον τού 
Σαλών κατά τάς πρώτας τής ημέρα; ά - 
ζτϊνα; δέν έστερεϊτο μεγαλοπρεπείας. Οί 
λευκοί κώνοι τών σκηνών μας διεγράφοντο 
καθ ' όλην τήν πεδιάδα. Ή μαζρά γραμμ.ή 
των έχάνετο εις τά; διακυμάνσεις τοϋ έδα 
φους καίάνεφαίνετο πάλιν είς τά βάθη τοϋ 
δρίζοντος. Ή ανθρώπινη μυρμηκιά ένεψύ- 
χου τήν αύτοσχέδιον αύτήν πόλιν,τήν δποί
αν έάν εψαλλε ποιητή: τή; άρχαιότητος, 
θά έλεγε·/ οτι περικλείει τό fxp τή; πρω- 
τευούσης’δυστυχώ; έαρ θλιβερόν,τό όποιον 
περιέλαβε·/ ήδη δλας τά; άπογοητεϋ- 
σεις καί δλην τήν ξηρασίαν τοϋ χειμώνας 
πριν ή δώση τήν συγκομιδήν τοϋ θέρου; ! 
Έάν τό στρατόπεδό·/ μας είχε τήν έπι- 
βαλλ ουσαν χαρινήν προσδίδίυσιν αίμεγάλαι 
γραμμαί, έχανε·/ έν τούτοι: πολύ έκ τής 
γραφικότητά; του ένεκα πολλαπλών έζλεί- 
ψεων. “Ανεμοι ακατάσχετοι διέτρεχον τήν 
μεγάλη·/ έζτασιν καί μά: άπετύφλουν αί 
άνεγειρόμεναι ύπ' αύτών στιβάδες κόνεως’ 
τήν ύπερβολιζήν τή, ημέρα; ζέστην διε-
δέχετο τήν νύκτα ψϋχος έπνισθητό·. "Λ-
φθονος καί παγετώδης ορό;:; διέβρεχε τά;
σκηνάς μας. ήτι; την πρωία·/ μά: εζάμ ε
να τρέμωμεν έζ του ψϋχου;. — Π ζυβ;ρ-
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κούς λειμώνας. Κατά τήν έποχήν ταύτην 
δ στρατάρχη; Μάκ Μαών περίλυπο; συνε- 
κέντρωνε τήν στρατιάν του, ήτι; έμελλε 
,ά καταστραΦΫ, έν Σεοάν, άφού προηγου
μένως είχε πολεμήσει είς Μπωμόν.Παντα- 
•χού έβλεπε τις σκηνάς καί στρατιωτας-η- 
τοοίονεί έρημο: βρίθουσα ταγμάτων.'llοη 
ηρξαντοσχηματιζόμενοι οί όμιλοι των απο- 
μονωθέντόν στρατιωτών, οΐ οινεςέπληθυνοντο 
καθεκάστην. Αί άποτυχίαι τών προηγη- 
θεισών ημερών έμεγέθυνε τήν πληγην ταυ- 
την τών έν πολέμω στρατιών. ^ Έσχημα- 
τιζον στρατόπεδον έν στρατοπεδφ.

Έκ τών σκηνών ένό; συντάγματος πε
ζικού μετέβαινον είς τάς σκηνάς ενός ταγ- 
αατοα ακροβολιστών, εκ Vatj; )ω-·ζ 
κοφόρων είς μίαν ίλην ούσσάρων και πε 
οιεπλανώμην έν τώ μέσω πυροβολαρ
χιών τών δποίων δ χάλυψ έστιλβε·/ υπο 
τόν ήλιον, όταν έζήτουν πληροφορίαν τινα, 
έλάμβανο- άκαταλήπτου; άπαντήσεις.Τέ
λος υ.ετά έρεύνας τριών ή τεσσάρων ημε
ρών‘έν τή έρήμω ταύτη την ζωογονούμε- 
νην έκ τών ήχων τών σαλπίγγων, εφθασα 
εί; τό μέρος ένθα κατεσκήνου το τρίτο·/ 
σύνταγμα τώ·/ ζουάβων, άποτελουμενον έξ 
εκατοντάδων τινων στρατιωτών. Οταν 
έγκατέλειψε τήν Αφρικήν το σύνταγμα 
τούτο άπετελεϊτο έκ τριών χιλιάοωναν- 
ορών. Εύρον έκεϊ τόν συνταγματάρχην 
Βοσέ καθήμενον έπί διπλουμένη; εύρας και 
περιστοιχούμενον ύπό τριών ή τεσσάρων 
αξιωματικών, οΐτινες έκάθηντο έπί οεσμων 
ξηρού χόρτου.

Άνηγγέλθην καί ύπέβαλον την αναφοραν 
ου.-Γνωρίζετε, μοί »πε, τί ζητείτε ;

τό όλιγώτερον σειράν κακουχιών, στερήσε
ων, κόπου. Πάντα ταϋτα εινε οι σύντρο
φοι τού στρατιώτου, άλλ' έζαιρετικώς «α 
τό τοίτον τών ζουάβων οί σύντροφοι ουτοι 

τοι. Τό σύνταγμά μ.ου άπεκ- 
διά τήν όποια·/ καυχάται, 

τούτο τώ έπιβαλλει τήν έπικίνδυνον 
- . είς τό πϋρ. Έάν

ύπείκετε είς δρμήν νεανικήν, σκεφθήτε ώ- 
ριμώτερον.

νησις έ°Τ
Φρουροί, έπειδή εϊμεθα όημοκρατιζοί, μά: 
φονεύει κατά δόσει: !» 
‘ Μετά τόν πρώτον ριφθεντα κανονιοβο
λισμόν ήοχιζεν δ καθ αύτό βίος τοϋ στρα
τοπέδου. Τά τύμπανα έζροτουν, αι σαλ- 
πιννε; οί ά^ωματικοί, οΐτινες

ύτύ’/ησαν νά λαβωσιν όπλα οια τους αν- 
α; των, έγύμναζον αύτούς άγνοουντας 

-όν’χειρισμόν των, ένφ λόχοι στερουμε- 
st δπλων έξησκοϋ/το οια ράβοων Οι =-- 
,οφρουροί οί έχοντες μόνον τον μισθόν των 

ήρκοϋντο είς τό συσσίτιον του στρατιώτου, 
ίνώ οί έκ τής τύχη: εύνοηθεντεο συνηρ- 
γοντο εί: τό Πετί - Μουρμουλον, ένθα ευ- 
ρισκον πάν Ο,τι έπεθύμουν άπο του ηπα- 

■ το; τη: χηνός μέχρι τού καμπανίτου. _ _ 
Έπεσκέφθην τό Πετί-Μουρμουλον εκεί 

δ θόρυβος ητο διαρκής. 'Γποθέσατε οοον 
: μακράν μεστήν ξενοδοχείων , ποτοπω

λείων, μαγειρείων καφενείων, εστιατο
ρίων, παντοπωλείων καί άλλων πασης 
Φύσεως μικροκαταστημάτων, έντος των /- 
ήοίων διηγκωνίζοντο οί παντός ^.ατο; 
στρατιώται πρός τούς παντός βαθμού αξι
ωματικούς. Έκεϊ συνωμολογοϋντο τάπαντο; 
είδους δάνεια έπί ένεχύρω καί αι των επι 
ταγών προεξοφλήσεις. Εί; τινα μέρη πα- 
ριστάνοντο δράματα, ένώ είς άλλα εψα- 
L ώοικοί θίασοί. Τό Πετί-Μουρμουλον 
ήτο ώς τό σάρκωμα είς τό σώμα, εχρησι- 
μευεν είς τήν άνάπτυξιν καί την δίατη- 
ρησιν τής άπειθείας. Έκεϊ έλαμβανοντο 
τά μαθήματα τής μέθΥ,ς 
φύσεως καταχρήσεων, ένώ εντός των αμ
φιβόλου ποιότητος καταστημάτων ωμιλουν 
άκόμη περί της αύθάδους ύποοοχής ην^ε- 
καμον τά τάγματα τών Παρισίων είς ενα 
στρατάρχην. Έχρειάζετο χειρ σιοηρα, ο- 
πως ύποτάξη παντας αυτου; τους χαρα 
κτήοας τούς άναπτυχθέντας έν πνευματι 
άνυποτο.ξΐα;- ειχον άδικον νομι,οντες οτι 
θά είχον καλλίτερα αποτελέσματα όιά της 
έπιεικείας.

Άνθρωπος καρδία; το- όποιον βάρυνε 
τό χυθέν έν Ραϊσχόφεν αίμα, θα άηοια,ε 
βλέπων τήν τόσην κενότητα καί τάς τόσας 
μ-εμψοιμιρίας. Μεταξύ τών νέων τους ο
ποίου: έγνώρισα εί; Παρισιού:, και οΐτινες 
ώ: έγώ τό πρώτον έδιδάσκοντο τόν χειρισ
μόν τών οπλών, οί πλεϊστοι οέν έουσκολευ- 
οντο νά έκδηλώνωσιν τον αποτροπιασμόν 
καί έπασχον διότι έμενον άχρησιμοποίη- 
τοι. Ή στολή ή·' έφερον καθίστατο β,ρεια 
έπί τών ώμων μου. Εί; τούτο το μεταξύ 
ήκουσα περί τού τρίτου συντάγματος των 
ζουάβων, τοϋ δποίου τά λείψανα πατεφϋ- 
γον εί; τό στρατόπεδον τοϋ Σαλων. Ο 
συνταγματάρχη; Άλφρέδος Βοσέ ευρίσκετο 
μεταξύ τών λειψάνων τούτων ένο; έκ πων 
γενναιότερων συνταγμάτων μας. Τον ειχον 
γνωρίσει κατά τήν παιδικήν μου_ ηλικίαν 
καίεσπευσα πρό; συνάντησήν αυτου. Οστις 
οέν έγνώρισε τό στρατόπεδον του Σα 
λών θά νομίση οτι ή άνεύρεσις ενός συν
τάγματος είναι τι εΰκολον έν τουτοις οια 
νά Φθάση τις μέχρι; αύτοΰ έχει άνάγκην 
τής ύπομονή; δδοιπόρου άναζητουντο; φυ
λήν τινα είς τούς άτελευτήτου; αμερικανι-

τό τρίτον τών ζουάβων οί σύντροφοι ούτοι 
εινε άπαραίτη 
τησε φήμην 
άλλά 
τιμήν νά προηγήται

ΤΑ ΖΙΖΑΝΙΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑάΌΣ

CE PAUVRE FERDINAND ’

Κρατώντας 'ς τώνα χέρι τό παιδί τον 
καί τ' δλλο 4κονμ6ώντας 'ζ το ραϋοί τοι , 
έβγήπε ύ Φερδινάνδος μιά. φορά 
γνρεύωντας νονό. Τό φουκαρά !

Έπέραοε §ουνά, λαγκάδια, δάάιι, 
άλλά" νονό δεν ήμπορεϊ νά πιάάν
Βουνά καί πολιτείαις περπατει._ 
ζκτεϊ νονό, τοϋ κάκου τόν ζητεί ·
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•Ανέβη <16 δα.ιιλικά παλάτια, 
τά δάκρυα τον πέρνουν άπ’ τα μάτια, 
νονό γιό τόν Βογόριδα ζητεί 
μά 'gpi'inei Λφαλιότό κάθε αύτί.

-*-
•Εν άλλοις λόγοις είς τόν φουκαρά 
υποδοχή έκάμανε χειρίότη.
κι· άντη τοϋ γιοΰ ν' άλλάξουνε την πΜτι 
άλλάξαν τοϋ πατέρα μιά χαρά

Εύρίσκετο ήδη τδ παρόν φύλλον ύπδ 
-ά πιεστήρια δτε έγνώσΟη ό αίφνίοιος 
θάνατος τοΰ Μητροπολίτου Αθηνών 
Γεραανοΰ. 'Επομένως έλειπεν ήμϊν ό 
ύλικδς καιρός δπως εΰρωμεν τήν εικόνα 
τοΰ τόσον άπροσδοκήτως άρπαγέντος 
έκ τοΰ μέσου ήμών πρωθιεράρχου, θέ- 
λομεν δέ δημοσιεύσει αυτήν είς τό προ
σεχές φύλλον.

ΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ ΜΑΣ

Ή δημοσιευομέ’/η εί; τή·/ πρώτη·/ σε
λίδα προσωπιδ:φόρ:ς εινε γερμανική καλ
λιτεχνική σύνθεσις συμβολίζω; παρισ.ά- 
νουσά τήν Άποκρηάν είς τό κράτος της 
δποίας έπισήμως πλέον είσήλθομεν απο της 
παρελθούσης Κυριακής.

’Επί τή εύκαιρία τής άνεγέρσεως του ι 
ζτιοίου τής Χειρουργικής καί Γυναικολο- 
γικής κλινικής, ούτινο; ζατετεθη δ θεμέ
λιος λίθος έπί παρουσία τών άρχων, τελε 
σαντος τόν αγιασμόν του^άοιοίμου Μη
τροπολίτου, έζφωνήσαντος δέ κατάλληλον 
λόγον τοϋ Πρύτανεως τοϋ Πανεπιστήμιου, 
δημοσιεύομεν τήν εικόνα τού άοιοίμου χο
ρηγού τού ιδρύματος, τοϋ πρώην επιφα
νούς καθηγητού τοϋ Πανεπιστήμιου μα; 
Θεοοώρου Άρεταίου, ενός τών σεμνωμά
των τής έλληνικής ίπιστήμης, οστις και 
άφού ζών παρέσχεν είς αύτήν τόσα; περι
φανείς έκδουλεύσεις. ηθελησε και μετά «α- 
ζατον νά ΐανή χρήσιμο; είς την σπουοα- 
ζουσαν νεολαίαν καί ζατέλιπε οια τη; οια- 
θήκης του τό άναγζαιούν ποσο·/ οια την α 
νέγερσιν καί συντήρησιν τής Κλινική; 
ταύτης. Τήν εικόνα τού κτιρίου τουτου, 
μή έτοιμασθεϊσαν δυστυχώς εγκαίρως, )ε- 
λομεν δημοσιεύσει είς τό προσεχές φύλλα- 

όι°ν· . .· η
Τέλος δ έν τή αυτή σελιοι απειζονι,ο 

μένος Φλοκέ είνε δ οιατρεπής Γάλλος πολι
τικός δ κατ ' αύτά; άποβιώσας. Ο Φλόκε 
έχρημάτισεν έπί πολύ·/ χρονον προεορο. τη; 
γαλλική; Βουλής, ύπουργος και πρωθυ
πουργός. Είς τό άξίωμα οε τούτο οιετελει 
δτε συνέβη τό πολυθρύλητο·/ έπεισοοιον με- 
ταεύ αύτοΰ καί τού διαβοήτου οημαγωγου 
στρατηγού Βουλανζέ άπολήξαν εί; μονο
μαχίαν, καθ’ ήν δ έτραυματισε
διά ξίφου; είς τόν τράχηλον επικινουνω; 
τόν άντίπαλόν του.
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ΑΛΦΟΝΣΟΥ ΔΩΔΕ

0 ΛΗΣΤΗΣ ΚΑΣΤΑΝΑ

Ό μολοσσός καθησύχασε- μάς έπλησί- 
ασε σείων τήν ούράν του καί ήρξατο στρε
φόμενος περί τούς πόδας μας, μεθ ’ δ έπα- 
νέλαβε τον δρόμον προηγούμενος ήμών είς 
τήν οικίαν τοϋ Ματθαίου. Ήτο είδος κα- 
λύβης έκ λίθων, είς τήν κορυφήν ύ- 
πήρχεν όπή χρησιμεύουσα καί ώς παράθυ
ρο-/ καί ώς καπνοδόχη, ένώ έν αύτή εύ- 
ρίσκοντο δύο ναυτικαί κλίναι καταλαμβά- 
νουσαι το πλεϊστον τοϋ χώρου.

Έπί χονδροειδούς τραπέζης, περί τήν 
όποιαν ύπήρχον καθίσματα έκ κορμών δέν
δρων, έκειτο λυχνία καπνίζουσα, περί τήν 
όποιαν περιεστρέφοντο διάφορα έντομα κα- 
τακαίοντα τάς πτέρυγάς των.

Πρό τής τραπέζης καί έν τώ μέσω πυ
κνού καπνού έξερχομένου έκ καπνοσύριγγες 
έκάθητο άνήρ μέ χαρακτηριστικά λεπτά, 
ήλιοκαής, εξορισμένος καί κατά πάντα ό
μοιος πρός Ιταλόν άλιέα. Έκράτει είς τάς 
χεϊρας δέσμην παιγνιόχαρτων...

— Έξάδελφε Καστάνα, είπεν δ Ματ
θαίος, σού συνιστώ τόν κύριον,έρχεται άπό 
τό έργοστάσιον διά νά κυνηγήση μαζί μου 
αΰριον... Θά κοιμηθή απόψε έδώ διά νά 
είμεθα πρωί πρωί' είς τό καρτέρι...

Ό Καστάνα έστράφη καί προσήλωσε 
τούς οφθαλμούς ~ου έταστικώς έπ 'έμοϋ μέ 
τρόπον δυσπιστίας. Ή ε"ρευνά του φαίνεται 
δτι τόν ηύχαρίστησε, διότι μέ έχαιρέτισε 
καί ήρχισε τό άγαπητόν του σκαμπίλι μέ 
τόν έξάδελφον. Έγω τούς παριτήρουν τόν 
ένα άντικρύ τοϋ έτέρου. Έκράτουν τά 
χαρτιά άποκρύπτοντες αύτά έπιτηοείως 
άπό τό βλέμμα τοϋ αντιπάλου, πότε έκυ- 
πτον έπί τής τραπέζης καί πότε άνηγεί- 
ροντο, διέβλεπον άλλήλους καί προσεπάθει 
έκάτερος νά μαντεύση τά παιγνιόχαρτα 
τοϋ άντιπάλου. Μέ ένδιέφερεν ιδιαιτέρως δ 
Καστάνα. Τό φώς τής λυχνίας έπιπτεν 
έπ ’ αύτοϋ- άνεγνώριζον αύτόν έκ τής φω
τογραφίας, ήν μοί είχε δώσει δ νομάρχης. 
Ή μόνη έλλειψις τής φωτογραφίας ήτο ή 
μη άπόδοσις τοϋ χρώματος τοϋ προσώπου 
τοϋ ληστοϋ, τής εύκινησίας καί εύλυγι- 
σίας τών μελών αύτοϋ καί τής τραχείας 
καί αποτόμου φωνής του τής ίοιαζούσης 
ιδίως είς τούς ανθρώπους τούς συνειθίσαν- 
τας εΐςτήν μοναξιάν καί αφασίαν... Άλλά 
καί δ Ματθαίος ειχέ τι τό χαρακτηριστι
κόν καθήμενος απέναντι τοϋ ανθρώπου τόν 
όποιον έπρόκειτο νά παραδώση. Τό πρόσω
πό-/ του ούτε ταραχήν ούτε δισταγμόν ποο- 
έδιδεν. Είχε λησμονήσει τήν προδοσίαν του 
καί ήτο εντελώς άφωσιωμ.ένος είς τό παι— 
γνίδιόν του, τοϋ όποιου άνέμενε τήν εκ- 
βασιν.

Δύω δλόκληροι ώραι παρήλθον ούτως. Ή 
έπικρατοϋσα άφασία τήν όποιαν διέκοπτον 
ένίοτε αί επιφωνήσεις τών παικτών σκαμ
πίλι. . άτυν... καί δ πυκνός καπνός μέ 

ειχον κουράσει καί ήσθανόμ.ην τήν ανάγ
κην νά κατακλιθώ... Άνετιναζόμην ένί
οτε καί ήνοιγον τούς οφθαλμούς είτε έκ 
τών βλασφημιών τών παικτών είτε έκ τοϋ 
εισερχομένου ανέμου, οστις έκλυδώνιζε τό 
φώς τής λυχνίας... Αίφνης δ Λέων ήρζατο 
ύλακτών αγρίως- παντες άνηγέρθημεν. Ό 
ληστής δι' ενός πηδήματος εύρέθη είς τήν 
θύραν, τήν ήνοιξε, έρριψε βλέμμα διερευ
νητικόν έξω καί έπανελθών είπεν: — Τό 
απόσπασμα... Ήρπασε τό δπλον του καί 
ώς αίλουρος έζήλθεν. Έγώ καί δ Ματ
θαίος έμείναμεν έκθαμβοι, δπόταν δεκάς 
χωροφυλάκων, προτεταμμένα έχοντες τά 
όπλα καί έτοιμοι νά πυροβολήσωσιν είσήλ- 
θον. — Παραδοθήτε ! μάς προστάζουσι, 
καί εύθύς χωρίς νά άκούσωσι τάς διαμαρ
τυρίας μου καί τόν τίτλον μου, μάς συνέ- 
λαβον καί μάς έδεσαν. «Πολύ καλά τά 
λέτε στήν Βαστίαν» καί έν τώ άμα τύ
πτοντας διά τών κοντακίων μάς έφερον έξω 
τοϋ οίκίσκου καί άτάκτως μάς άνεβίβα- 
σαν έπί τής άναμενούσης είς άπόστασιν 
βημάτων άμάξης τών φυλακών βρωμεράς 
καί παγεράς καί ύπό τήν συνοδίαν τών χω
ροφυλάκων μάς ώδήγησαν είς Βαστίαν... 
Όλη δέ αύτή ή στρατιωτική κίνησις διά 
νά συλλάβωσιν έ'να σύμβουλον νομαρχίας !

III

Εΐχεν έξημερώσει όταν έφθάσαμεν είς 
Βαστίαν. Δέν δύνασθε νά φαντασθήτε τήν 
εικόνα όταν είσήλθομεν είς τό γραφεΐον 
τοϋ επιστάτου τών φυλακών, ένθα άνέ- 
μενον τό αποτέλεσμα τής εκστρατείας δ 
είσαγγελεύς, δ μοίραρχος καί δ διευθυντής 
τών φυλακών. 'Εκείνος όμως όστις έμεινε·/ 
ώς στήλη αλός ήτο ό ένωμοτάρχης τής 
συνοδίας, ήτις μέ έφερε θριαμβευτικώς, ό
ταν ιδίως είδε τούς αντιπροσώπους αυτούς 
τής άρχής νά μέ πλησιάσωσι καί τόν ει
σαγγελέα νά μοί άφαιρή τάς χειροπέδας 
καί νά μοί ζητή συγγνώμην.

— Πώς I σείς εισθε, κύριε βαρώνε I... 
Πώς αύτοί οί ά-όητοι... Άλλά πώς συνέβη 
αύτή ή παρεννόησις,Τί έπί τέλους συνέβη;

Έπήλθεν ή έξήγησις. Τήν πρωίαν τής 
προηγούμενης δ είσαγγελεύς είχε λάβει 
τηλεγράφημα έκ Πόρτο Βέκκιο διά τοϋ ό
ποιου έπληροφορεΐτο μέ δλας τάς λεπτο
μέρειας περί τής παρουσίας κατά τά μέρη 
τής Σολενζάρα τοϋ Καστάνα...

Τό ό»ομα Πόρτο Βέκκιο μοί άπεκαλυψε 
τά πάντα.

— Τό τηλεγράφημα σάς έστειλε-/ δ άν- 
τεισαγγελεύς.

— Αληθώς, δ άντεισαγγελεύς. Εί- 
ξεύρετε εΐνε άνθρωπος σοβαρός καί οέν ή- 
δύνατο νά μοί τηλεγραφήση πριν ή λαβή 
ακριβείς καί ασφαλείς πληροφορίας... 'Αλ
λά, αγαπητέ μοι σύμ.βουλε, τις ήδύνατο 
νά ύποπτευθή ότι είχετε έξέλθει είς κυνή- 
γιον κατά τά μέρη έκεϊνα καί δτι εύρίσκε- 
σθε εις τόν οίκον τοϋ έξαδέλφου τοϋ λη- 
στοϋ;... Ελπίζω ότι δέν εισθε θυμωμένος 
καί ίνα μοί άποσείςητε τοϋτο θά έλθετε νά 
προγευματίσωμεν μαζί... Αποτεινόμενος 

δέ πρός τόν ενωμοτάρχην «φρόντισε νά φυ- 
λακισθή αύτός δ άνθρωπος, αΰριον θά τόν 
άνακρίνωμεν», τώ είπεν.

Ό δυστυχής Ματθαίος έμεινεν εμβρόν
τητος- μοί έρριψε βλέμμα απορίας καί δι
αμαρτυρίας. Ήναγκάσθην νά έκθέσω τά 
πάντα. "Ελαβον κατά μέρος τόν εισαγγε
λέα καί τώ ειπον ότι δ έξάδελφος τοϋ Κα
στάνα ήτο κατάσκοπος τής νομαρχίας, καί 
οτι μάς εΐχεν ύποσχεθή νά μάς παραδώση 
τόν ληστήν,τέλος ειπον αύτώ άπασαν τήν 
ιστορίαν. Έφ ’ οσον ώμίλουν ή φυσιογνω
μία τοϋ είσαγγελέως μετεβάλλέτο καί 
άπό εύμενοϋς μετεβλήθη είς ψυχράν καί 
έν τέλει έλαβε τήν σοβαρότητα τοϋ δικα
στικού λειτουργού.

— Λυπούμαι πολύ διά τήν νομαρχίαν, 
μοί είπε ξηρώς... Κρατώ τόν έξάδελφον 
τοϋ Καστάνα καί βεβαίως δέν θά τόν ά- 
πολύσω. Θέλει δικασθή μετά δύο άλλων 
ποιμένων, οΐτινες έχορήγησαν είς τόν λη
στήν τρόφιμα καί πυρίτιδα.

— Άλλά, κύριε ε'.σαγγελεϋ, σάς έπα- 
ναμαμβάνω δτι δ άνθρωπος αύτός εΐνε ορ- 
γανον τοϋ νομάρχου...

— “Ε I λοιπόν, δι ’ αύτό τόν κρατώ, 
μοί είπε σχεδόν άποτόμως. Θέλω έπί τέ
λους νά δώσω έν μάθημα είς τήν διοίκησην. 
Δέν πρεπει νά άναμιγνύεται εις πράγματα 
είς τά όποια δέ·/ εΐνε τεταγμένη. ΙΙώς ! 
έν Κορσική ύπαρχε: σήμερον είς καί μόνος 
ληστής καί εννοεί δ κύριος νομάρχης νά μοί 
άφαιρέση τήν δόξαν τής συλλήψεώς του ; 
Εΐνε τό μό/ον θήραμά μου ! Λοιπόν, κύριε 
σύμβουλε, σείς οστις εισθε κυνηγός (καί 
έρριψε βλέμμα ειρωνικόν είς τήν κυνηγε
τικήν περιβολήν μου) νομίζετε ότι επι
τρέπονται αύτά τά πραγματα ;... Έν 
τούτοις έγώ τό ειπον είς τόν νομάρχην σας 
ότι ή έγώ θά συλλάβω τόν Καστάνα ή 
ούδείς άλλος... Δέν ήθέλησε νά μέ άκούση 
καί έγώ θά εκδικηθώ. Ό Ματθαίος σας θά 
είσαχθή είς δίκη·/, θά διαμαρτυρηθή κατά 
τής νομαρχίας καί έπειδή ή ύπόθεσις θά 
κάμη θόρυβον, δ ληστή; Οά προφυλάττε- 
ται είς τα μέλλον καί άπο τον έςαδελφόν 
του καί άπο τούς κυντγούς τών κιχλών τής 
διοικήσεως.

Ό,τι είπε καί έγένετο. Μετά έ’να μήνα 
δ Ματθαίος είσήγετο είς δίκην. Έκλήθην 
ώς μάρτυς είς τήν δίκην μετά τοϋ γραμ- 
ματέως τής νομαρχίας καί ήναγκάσθημεν 
νά καταθέσωμεν τά πάντα. II ιστορία έ- 
προζένησεν ίλαρότητα εί; τα ακροατήριο·/ 
καί ή διοίκησις έξηυτελίσθη. Ό Ματθαίος 
ιός ήτο επόμενον ήθωώθη, άλλ ’ έφ’ εξής είς 
ούδέ·/ ήδυναμεθα νά. τόν χρησιμοποιήσωμεν, 
άφού δ ληστής έμαθε τά πάντα. Ίίναγ- 
κάσθη νά έγκαταλείψη τήν χώραν καί νά 
εΐσέλθη είς τήν μυστικήν αστυνομίαν τής 
αυτοκρατορίας, άφού είχε κάμει πλέον τό 
πρώτον βήμα τής επονείδιστου πράξεώς 
του.
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