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Έ ν ’Αθήναις, τ-Jl 1ί Αύγουστου 1885.

ΑΙΑ ΤΟ ΓΚΑΖΟΧΩΡΙ

Δότε, χριστιανοί, τόν οβολόν σας υπέρ των ταλαιπωρώ/ 
¿σθενών καί λιμωττόντων.

Τό μέρος ΙκεΤνο τών Αθηνών τό όποιον παρέχει φώς είς 
ίλην τήν λοιπήν πόλιν ή τουλάχιστον είς τούς δρόμους, είς 
οδς κάτοικούσι οί' συγγενείς τών δημοτικών συμβούλων 
καί οί κομματάρχαι τών βουλευτών, ‘έμενε σκοτεινόν καί 
ίρημΟν. 'Ο κ. Π,οταγός θά είχε περισσότερα δικαιώματα 
είς τήν Εφορίαν τής ’Εθνικής Βιβλιοθήκης «ν άντί νά πε- 
ριηγηθγί τό Κορασσάν Ιπεχείρέι πε'ριήγησιν είς τήν εγκατα- 
λελειμμένην έκείνην τών Αθηνών συνοικίαν. Δυστυχώς ί) 
βουλή δέν κ̂ύρωσε τήν έκλογή/ τοΰ τμήματος τοΰ δήμου 
Αθηναίων είς 8 ψηφίζουν οι Γκαζοχωρίται καί άφέθησαν 
οι ταλαίπωροι ούτοι είς τήν τύχην των.

’Εκεί έθα'πτεν ό κυνοκτόνος τού; φονευομένους καθ’ εκά- 
στην κύνα;· Ικεΐ Ιρριπτοντο όλα τά θνησιμαία, έκεΐ δλά τα 
δδωδότα αντικείμενα καί δεν ήξεύρομει μήπως έρρίπτοντο 
Ικεΐ ώς καί τά τυπογραφικά δοκίμια των άρθρων της 
*Ό ρ α ς.

Έάεΐ ώρύχθησαν άλλοτε τάφροι διά τήν στρατοπέδευ
σή ταγμάτων τινών· τό ΰδωρ δι’ ού αί τάφροι έπληρώθησαν 
Ικ  τών βροχών έμεινε λιμνάζον καί έγένετο εστία μιάσμα
τος άναπέμπουσα θανατηφόρους αναθυμιάσεις.

Ήλθεν ό πυρετός ή πείνα, οί κοπετοί, ή απελπισία . · · 
καί οί ρεπόρτερ τών έφημερέ̂ ων,- 

Τότε ηκούσθησαν
άναθέματα. Συμπερ 
αίφνιδίψ παροζυσ, 
θρό; Σταυρός 6 
καθήκόν του ησύχως" 
γνώσι* καί όστις μ/ 
άν δέν ήτο φύσει ερυ

Τότε έλήφθη πρόνοια νά 
δέν έλήφθη πρόνοια νά

καί αραί καί 
ένόγων εν τώ 

ιωπίας καί ό Έρυ- 
έχτελέσας τό 

ι άλλοι λάβωσι 
'ς μομφάς, ώστε 

εντροπής
τά τέλματα, άλλά 

ύλάχιστον ή γνώμη πού
σοφού καί θαυματουργού κ. Δαμασκηνού. ’Ανετέθη ή έργα-

c ía  τής πληρώσεως τής τάφρου είς ένα καί μόνον εργάτην, 
όστις δέν τ , - γ ο  -/.άν ούτε ό κ. Καζάζης ό' 'τόσον πεπειρα
μένος είς τήν πλήρωοιν τών τάφρων. >

Τώρα χιλιάδες.άνθρωποι κάτάκεινται πυρέσσοντες καί 
πεινώντες καί περιμένουσί βοήθειαν άπό τό έλεος τών φι- 
λανθρώπων. ■‘i-

Δότε τόν ύβολόν σας υπέρ αυτών, ώ Χριστιανοί.
Δότε τον κάλλιον ύπέ| αυτού τού σκοπού αντί νάγορά- 

σητε λαχεία τής Εθνικής Τραπέζης τά όποια ποτέ δέν 
σάς άφίνει αύτήη ίδιά'Τράπεζα νά κερδήστιτε, άντί νάγο- 
ράσετ» τά φύ^λα τής δσον ούπω έκδιδομένης έπαναστατί» 
κής έφημερίδος "Α ρ δ ή ν, άντί νάγοράσητε μοτοχάς τής 
Κωπαίδος έστω *άί άντι'-τής αγοραίας τιμής των τών δύο 
δραχμών ! . '

Είνε αληθές ότι oí καιροί είνε χαλεποί. Εΐνέ αληθές 5« 
ή άχρηματία μαστίζει δείνώς τήν κοινωνίαν μας, μολονότι 
αντιλέγει διά γαλλικών καί.λατινικών άποφθεγμάτων i  
κ. Κάλλιγάς (ό τρώγω/ δίς τής ημέρας ως έχάύχήθήέν  ̂
τόσοι κάί τόσόί δέν τρώγουσιν όύί* εφάπαξ. ’Αλλά. φανήήφ 
μακρόθυμοι χαί συλλογΐ ίθητε πόσα έδώσ«« σεΐς, τό'Έθνος, 
είς τόν κ. Τρικούπην καί τόν κ. ΛομΟόρδονζ πόσα( φίς τόν 
κ. Βαρελίδην διά τάπητας τοΰ γρ̂ Μρείη του, πόσά_ε  ̂τ%ν 
Σιβίνην διά τάς δημοσιογραφικά; Ικδον^^σείς τού* ανοί
ξατε τού? πίνακας τής -διαχειρίσεώς τής παρελθοόσης je* 
βερνήσειός, προσθέσατε δσά ποσά ¿δώσατε είς καπνο^άντας, 
είς κλητήρας ιερωμένους, είς άνύπάρκτούς ύπάλλ'ήλους,' χΛ 
φαινόμενοι έπιεικεϊς καί’ ε&πλαγχνο» δότε κάί' έκ τού 
υστερήματός σας υπέρ τών άτυχων «ασχόντων τού Γκα
ζοχωρίου καί θά μνηυονεύητάι %' φιλανθρωπία α * ζ  είς 
πάντα χρόνον. . . καί είς αότόν τόν Χ ρ ό ν ο ν  r¿>r ’Λΰηνων.

ΚΑΜΠΡΩΝΕΙΑ
Γ , *  * ·

’Εκ προηγουμένων πληροφοριών είχομεν μάθει δτι έ τέως 
υπουργός καί νυν υποδιοικητή τής Εθνικής Τραπέζης κ. 
Καλλιγας, πειραχθί}̂ ,®?ίνίται 4ξ άθφρυ τινός ιςερί «ύτοΰ 
αστεϊσμού έν τψ jpfOjW&^Ti φύλλω τού δ’Ασμόδαίρυ»
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έσκόπει νάπαντήση ήμίν τά δέοντα δι’ έπιστολής. Τής 
πληροφορίας ταύτης το βάσιμον έπεκύρωσε πράγματι δ 
ευδιάκριτος χαρακτήρ τής έπιγραφής γράμματος κομισθέν- 
τος είς τό γραφείον ημών τήν πρωίαν τής παρελθούσης 
Δευτέρας καταδεικνύων προφανές ότι τούτο προήρχετο έκ 
μέρους τού κ. Καλλιγά. Καί χαταρχάς μέν εχοντες ύπ’ όψιν 
τόν από στεγμής είς στιγμήν έζβπειλούντα τήν πάλιν μας 
κίνδυνον τής χολέρας, τά έν Κη,φισσία κρούσματα τού »κοι
λιακού τύφου, τούς πυρετούς του .Γαζοχωρίου καί τά άλλα 
πλημμυρούντα τήν πρωτεύουσαν μιάσματα έσκέφθημεν νά 
μήν άνοίζωμεν ουδόλως τά σταλέν καί νάποπέμψωμεν τόν 
κομιστήν· άλλ’ όπως μ ή πβρεξηγηθώμεν, έσπεύσαμεν καί 
ήνοίξαμεν τά παράθυρα, έπλύναμεν δι’ αρωματικού σάπωνος 
τάς χείρας καί κρατούντες δ.πό τήν ρίνα μανδύλιον βαπτι- 
σθέν εντός φιαλιδίου COU de colonia άπεφασίσαμεν, θεω- 
ρήσαντες έπαρκεΐς τάς αναγκαίας ταύτας προφυλάξεις, νά 
λάβωμεν καί άνοίξωμεν αΰτά, έχον επί λέξει οδτω :

«Κύριε βυντάκτα του Ά  σ μ  οδ α  ί  ου ,

Τοσούτον εΰπρόσδεκτος εγεινεν ή  δωρεά τ ή ς  προτομής τοϋ στρα
τηγού Cambrón, ώ στε πρός ευγνωμοσύνην διά τή ν  πρωτοβουλίαν τοϋ 
Ά σ μ ο δ α ί ο ν  ¿ δ ι ά  τή ς  δωρεάς τα ύτης τιμώμενος αποφάσισε νά 
κα τα θέτη  πάντοτε ενώπιον α ΰ τή ς  τά φύλλον τού Ά σ μ ο ο α ΐ ο υ . ·

Τό απαραίτητον των προφυλάξεων, άς έλάβομεν, δύνα- 
ται καί μάνος νά κρίνη έκ τού ανωτέρω κειμένου ό ανα
γνώστης. Τό έφ’ ήμϊν μεθ’ όλα; τάς αδιάλειπτους προσπά
θειας, άς άπό τής λήψεως αυτού καταβάλλομεν, δέν δυνά- 
μεθα άκάμη νά έπιτύχωμεν τού γραφείου μας τόν αερισμόν.

Πρός άποζημίωσιν άπό τού παθήματος τούτου ή περί 
στασις αύτη συνετέλεσε νά διδάξη ήμάς πρωτοφανές καί 
σπουδαιότατον μάθημα : Πρός διεξαγωγήν παντός άγώνος 
καί πάσης συζητήσεως απαραίτητα έφόδια έθεωρούντο μέ
χρι τούδε ή δύναμις τών έπιχειρημάτων, ή γνώσις τού 
θέματος, ή λογική ή ή ευφυΐα. Ό  πρφην όμως καθηγητής 
τού ρωμαϊκού δικαίου έγκαινίζει νέον τρόπον τών τοιούτων 
συζητήσεων, έξουδετερούντα δλοκλήρως τήν όπαρξιν πάν
των τούτων, βασιζόμενον δέ επί τής εξής άπλουστάτης 
φαρμακευτικής συνταγής, ήν άφιερούμεν τό> σεβαστώ ημών 
ανταποκριτή : Recipe— Oleum crotonis δρ. 1, Öleum 
ric in i οΰγγίας 2, Sal am ara ούγγ. 6, Extractum  co- 
locynthides οΰγγ. i , Extractum  Rhei 2, Aqua Hu- 
nyadi janos, lib res 3, P u lvis  Rhei e t pu lvis sen- 
nae Q. S. u t fía t electuarium .

*0. προκαλούμενος εις οίουδήποτε είδους δημοσιογραφικήν 
Ιριν δέν Ιχει συμφώνως ποός τήν μέθοδον τού κ. Καλλιγά 
άυάγκην νά είπη. η .·.« γοάψφ τι· qpxet νά λαμβάνη καθ’ 
έκάστην Ιν ή δύο κοχλιάρια έκ τού ανωτέρω μίγματος 
καί εΐνε Ιτοιμος εις κάταπολέμησιν παντός άντιφρονούντος.

Καταφανές εΐνε μετά τά ανωτέρω τό διά τ?.< εϊρημένης 
μεθόδου τού σοφού καθηγητού έπιφερόμενο ι καίριον τραύμα 
κατά τών βιβλίων, τών βιβλιοθηκών, τών αναγνωστηρίων, 
τών συλλόγων τών εφημερίδων καί όλων τών τοιούτων ιδρυ
μάτων. Είς ταύτα κατά τήν κοινήν μέχρι τούδε ιδέαν 
επρεπέ τις νάναζηττ?. τό . πνεύμα·.’. Άλλ’ ό έπιθυμών νά 
παρακολούθηση τόν κ. Καλλιγάν πρέπει νάναζητήση αυτό 
ΐς τά διαμερίσματα τών οικιών, δι’ S κυρίως πρέπει νά I- 
φευρέθησαν αι κατ’ ευφημισμόν Ικφράσεις.

Έ κ χημικής τίνος διατριβής δη̂ ιοσαυθείσης τάς ημέρας 
αΰτά; Ιν τιν» συναδέλφω' μανθάνομεν ότι υπάρχει διάσημος

χημικός καλούμενος Hesse. Τού έπιστήμονο; τούτου τό 
όνομα φαίνεται λαβών άπό τίνος ώς έμβλημα καί προτιθέ- 
μενος νά θέτη καθ’ όλον τόν έφεξή; β'ον του είς πράξιν δ 
κ. Καλλιγάς.

Α

- Μεγίστη διαφωνία ΙπικρατεΤ ανέκαθεν μεταξύ τών ψυχο
λόγων περί τού πού αρά γε τού ανθρωπίνου σώματος εδράζε
ται τό πνεύμα. Κυριώτερον μέρος τής. διαμονής αυτού άλλοι 
μέν θεωρούσι τόν εγκέφαλον, άλλοι τόν νωτιαίον μυελόν, 
άλλοι τό διάφραγμα καί καθεξής. ‘Ο κ. Καλλιγάς Ιλυσεν 
ήδη δι’ έαυτόν τό πολυθρύλητον ζήτημα, άποδείξας ότι τό 
πνεύμα αυτού εδράζετα ι  είς τό ακριβώς αντίθετον τζ> 
προσώπω μέρος τού σώματος.

Είς τό εξής είς τόν κατάλογον τών παρομοιώσεων : 
Ευώδης ώς ρόδον, μυρίπνους ώς ίον, ώς νάρκισσος, ώς ύά- 
κινθος, πρέπει εξάπαντος νά προστεθή καί ή έξής : ώς έπί- 
στολή τού κ. υποδιοικητού τής Εθνική; Τραπέζης.

Καί ό'πω; τελειώσωμεν ευαρέστως τώ σοφφ ημών αντα
ποκριτή ας καταχωρίσωμεν ωδε, εύρόντες τήν κατάλληλον 
ευκαιρίαν, καί ¿λίγα; γραμμάς, σταλείσας ήμϊν ταχυδρομι- 
κώς άπό ήμερων πρός δημοσίευσιν, συντόμου έπί τών τε
λευταίων άρθρων του κριτικής, καταρτισθείσης εντελώς κατά 
τά υποδείγματα τής καλαισθησίας, άτινα παρέσχεν έσχά- 
τως, καί ήν επομένως έλπίζομεν νά εύρη καί δ ίδιος παρά 
τήν έγνωσμένην μετριοφροσύνην του ικανώς ευχώνευτον. .

«Είς τάς κατά τάς ημέρας ταύτας καταπλημμυρησάσας 
τάς στήλας τών εφημερίδων περί τής οικονομικής καταστά- 
σεω; του τόπου συζητήσεις κατεφάνη όριστικώς οτι δ κ. 
Καλλιγάς κατηγωνίσατο πάντων τών αντιπάλων αυτού. Ή  
έν ταύταις καταδειχθείσα όπ’ αυτού άντίληψις κατά βάθος 
τών κυρίων τής καχεξία; αιτίων, ή εΰρύτης κατά τήν 
δποίαν διεπραγματεύθη τό άντικείμενον, ή χάρις δι* ής κα- 
τώρθωνε νά καθιστά άνεπαίσθητον τήν ξηρότητα τήν φυσι
κήν έν θέματι οίκονομικώ, λογική ακαταμάχητος καί πλεϊ- 
στα άλλα απέδειξαν ό'τι ουδέν άπώλεσε τής αρχαίας αυτού 
περί τό γ ρ ά φ ε ι ν δυνάμεως καί ίδίως ευκολίας. “Ισως 
έν τοϊς γραφομένοις του υπήρχε πού καί που καί τι τό πε· 
ριττεύον αλλά τό άναγκαΐον δέν έλειπε ποτέ. ‘Η πεοίστα- 
σις δέ αΰτη συντελεί όπως καταδηλώση άπαξ ετι οτι ή έκ 
φύσεως νεανική δρμή καί όρεξις δύναται νάποκρύπτη οίασ- 
δήποτε γεροντικά; αδυναμίας καταφανείς άλλως καθιστα- 
μένας».

Κλμπροντμοε

—Τά διπλωματικά σας φώτα, κύριε Χαλδούπη ! Εΐμεθα οί Σνμάϊοι.
— ποια dvo ή πολιτική «ας «ημαία ;
•—Υπέρ τής τάχιστης επανόδου «ας είς τήν ίξονσίαν.
—Νά εκετε όλίγην υπομονή,ν μέχρι τού Νοεμβρίου τότε θά λύσω τό ζήτημα q«* κατά βυνέπειαν qoí τήν πολιορκίαν.

4ιά νΛ έ»η*λ»ύση ; ■ ' Καί ίνευ προοθέτων βοηθημάτων Γυμνάβεα «οΧυμβητεκής **V οίκον.
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ΑΝΕΜΟΜΑΖΩΜΑΤΑ
θαυματουργόν αληθώς ιδέαν εσχον οί Συμαϊοι νά παρου·

βιασθώσι καί πρός τόν κ. Τρικούπην διά νά έκθέσωσι τα
παράπονά των κατά τής οθωμανικός κυβερνήσεως. Ο κα-
ραβοτσακισμένος χ. Τρικούπης έκπλαγεις διά τήν άπρο-
σδόκητον τιμήν τού; έδέχθη λίαν εύμενώ;, τούς ένεθάρρυνε
καί τούς όπεσχέθη νά παραγγείλρ εις τόν χ. Λάππαν νά.
γράψνι εις τήν Σ η μ α ί α ν, ήτις προκειμένου περί Συμαίων
θ’ άναλάβη βεβαίως τήν όπερά σπισίν των.

* *
*

Έπωλήθπ πλήθος ήμιόνων άχρηστων οίτινες διαρκούσης 
τής κυριαρχίας τού Τρικούπη έτρέφοντο καί αυτοί δωρεάν 
έκ τού προϋπολογισμού τού επί τών στρατιωτικών υπουρ
γείου χαί εκ τών χρημάτων τών εθνικών άανείων. Οι ατυ
χείς θά περιέλθωσιν είς δεινήν θέσιν τώρα ότε θ’ άναγκα- 
σθώσι νά κερδήσωσι διά τής εργασίας τό άχυρόν των άλλ’ 
άς παρηγορώντας σκεπτόμειοι ότι δέν είνε ο: μόνοι αυτοί, 
διότι τό σύστημα τής προστασίας τών ήμιόνων διπόόων 
καί τετραπόδων επί τής προηγουμένως κυβερνήσεως η το 
λίαν έν ίσχύϊ καί πολλά όπάρχουοι μετά τήν τρικυμίαν 
τής 7 ’Απριλίου τά θύματα τού τοιούτου νεπωτισμοϋ.

* «
¥

Άπελύθησαν ωσαύτως τής υπηρεσίας χαί αρκετοί ιερο
κήρυκες, διωρισμένοι παρά της πρώην κυβερνήσεως.

Είμεθα περίεργοι \ά μάθωμεν άν μεταξύ τών αίδεσιμω- 
τάτων τούτων ιερωμένων όπηρχο* κατά τό ανακαλυφθέν 
Ισχάτως σύστημα χαί κλητήρες, αγροφύλακες η κυνοχτόνοι 
διδάσκοντες χαί αυτοί τόν λόγον τού θεού, όπως ό περι
βόητος έκείνος κλητήρ εις τό έν Δαφνίω φρενοκομείου.

*
* *

Τί περίεργοι άνθρωποι αυτοί οί Συμαιοι νησιώται, οί 
έλθόντες ίνα ζητήσωσι τήν επέμβασιν τής κυβερνήσεώς μας 
πρός λύσιν τής όπό τού τουρκικού στόλου πολιορκίας τής 
νήσου των! Άφού έπήγαν είς τόν φυσικοί τώ λόγω αρμό
διον κ. πρωθυπουργόν Ικίν/,σαν καί έπήγαν καί είς τόν τέως 
τοιούτον κ. Τρικούπην. Άπαραλλάκτως καί οι έπαρχιώταί 
μας ό'ταν έχουν ανάγκην νά τελειώσουν καμμίαν δουλειάν των 
αρχίζουν καί περιέρχονται τάς οικίας, όλων τών βρυλευτών 
της επαρχίας των, όλους συμβουλευόμενοι καί παρ’ όλων 
λαμβάνοντες καί δίδοντες υποσχέσεις. Τί αγαθοί άνθρωποι! 
Έφιλοδόξησαν καί αδτοί νά επεκτείνουν τό όνομά των κατά 
δύο συλλαβάς καί νά καταταχθοδν μεταξύ τών σ η μ α ι- 
ο φ ό ρ ω ν τού έκπτωτου μεγάλου πολιτικού τής Τουρλίδος.

*
» *

Δεν ήξέόρομεν τί είδους συμβουλήν Ιδωκεν ό τέως πρω
θυπουργός είς τούς άτυχεΐς νχσιώτας, ών οί πολιορκούμε- 
νοι σμμπατριώται ήρχισαν καθά λέγεται ήδη καί νά υπο
φέρουν έξ ασιτίας. ‘Γποθέτομεν όμως ότι καθ’ εαυτόν 
θάνελογίζετο από ποιον νά ζητήσγι αυτός συμβουλήν όπως 
απαλλάξω τό πρό πολλού ήδη άρχισαν ωσαύτως νά όπο- 
φέρτί εκ δεινής πείνης κόμμα του.

*
* *

*0 κ. Δαμασκηνός έπανέκαμψεν έκ τής πρό; άποξάρανσιν 
τής σταφίδος έκδρομής του. Τόρα δε κτίζει τούς διά τά 
μεγάλα καί δριστικά πλέον πειράματα οίκίσκους του εντός 
τών ενταύθα θαλασσίων λουτρών του. ’ΤποΟέτοαεν ότι θά 
τό κάμννι διά τό γούρι.

*
* »

Τό Γκαζοχώρι πυρέσσει καί λιμώττει· ή Κηφισσιά μα
στίζεται όπό τού κοιλιακού τύφου· ή πρωτεύουσα έπλημ- 
μύρησεν έκ μυρίων ειδών αναθυμιάσεων καί ρυπαροτήτων 
ή χολέρα όσημέραι προσεγγίζει· ή πανώλη; άνεφάνη έν 
'Ρωσσία* ό φόβος τής φυλλοξήρας δέν έςέλιπε* £τι· καί ό 
φιλόπολις καί άξιοσέβαστος α. Παπαμιχαλόπουλο;

Κοιμάται κΐ’ ονειρεύεται τούς προσφιλείς Μολάους.
*

* *
Μετά τήν διά τής άγγελλομένης έκδοσεως τού σοσιαλι

στικού περιοδικού *Ά ρ δ η ν εισαγωγή» καί τών επιρρη
μάτων ώς τίτλον έφημερίδων, πληροφορούμεθα οτι προσεχώς 
έκδίδονται καί πολλαί άλλαι όπό τοιούτου είδους τίτλους : 
Μ ά τ  η ν. Ρ  ά γ δ η ν, Β ε β α ί ω ς ,  Ά  ν α μ φ ι β ό- 
λ ω ς, ’Ε κ π ο δ ώ ν ,  κλπ.

ΑΠΑΝΘΙΣΜΑΤΑ ΕΚ ΤΟΥ ΕΑΑ. ΤΥΠΟΥ

Έκ τού Φανού  της Σύρου αποσπάσματα θαυμασίας 
περιγραφής τού ταξειδίου τού συντάκτου του κ. Χαρατζή 
είς Τσεσμέν :

■ . . .  Ευθύς μ ετά  τή ν  άναχώρησίν μας μάς κατέλαβε καταιγίς « υ -  

νοδευομέντι υπό ραγδαιοτάτης βροχής, ή  θάλασσα ή το  έξτιγριωμένη, 
καί ό ουρανός ειχεν ανοίξει τους κχταρράκτους αυτού, όλοι οί έπ ι- 

βάται έπεσαν πρηνείς, δεν ήκοδετο είμή 6 συριγμός τού άνεμου, τά  

κ τυπήματα τών κυμάτων καί ή  γοώδης φωνή τών αίμασσόντων επ ι
βατών. "Ομολογούμεν ότι έφοβήθημεν . . . »

« . . .  Φθάντες κάτωθεν τή ς  Τήνου, εκεί ό άνεμος έκόπασε κα ί ευρομιν 

κάπως γαλήνιου τήν θάλασσα»; αμέσως ό εδγενής πλοίαρχος διέταζε 

τό πλήρωμα καί ήνοιξαν τό  άμπάριον καί έτοποόετήθησαν εντός όλοι 
οι έπιβάται. . .

« . . . . Έ ζ τ \ τ ή σ α μ ε ν  σ υ ν έ ν τ ε υ ξ ι ν  μ ετ ά  τού κ .  Ροδάκη 
δημάρχου τού Τ σεσμ έ, ά λλ’ οϊτος άμα ώ ;  εμαθεν ότι εΐμεθα δημο

σιογράφοι μάς έφευγεν.»

« Ε ίς  Λ δτζια. είδομεν θαύματα, έγνωρίσαμεν άνθρωπον έκ  Κύπρου 
ήλικίας 4 0 — 4 5  ετώ ν, οστις ήτον ακίνητος πρό 3  ώρών, επ ειτα  άπό 

5  λουτρά τ ή ς  λ ά σ*η <  είδομεν αύτόν περιπατούντα στ^ριζόμενος έπ ί 
δυο βακτηριών.»

Έκ τού «ύτοΰ p e tit poëme en prose .·

«Πόσον ô άπ ηνήΐ χάρων είνε άδυσώπηΐβς , πίπτει κατά τ ή ς  άν-
θρωπο'τητος καί αρπάζει έκ τών κόλπων α υ τή ς τους καλλιτέρονς νέους 
οίτινες υπόσχονται πολλά είς τό μέλλον, καί ιδού έν διαστήματι 5  

•ί μερών ϊφερεν είς τόν τάφον δύο σπουδαίους καί ζήλωτούς' νέους, άφ ή- 

σαντες απαρηγόρητο» λύπη» είς τούς συγγενείς, οικείους καί φίλους 

αυτών, καί μ ήπ ω ς αύτός ό άνθρώπος διαφέρει τού χάοωνος, όταν κύ

ριός τις είσέλθγι είς κήπον τινα έκλέγει τούς ώραιοτέρους χαί ευωδέ
στερους κάλυκας όπως πλέξγι τή ν  ανθοδέσμην τον, οίίτω χαί ό χάρων 
εξέλεξε τούς ζη^ω τάς νέους τ ή ς  κοινωνίας μ α ς* .

Έκ πού Λ υ γ κ έ ω ς, άρτιφανούς καθ’ όλα συναδέλφου
τού Φ α ν ο ύ έν Σύρω πάλιν καί αυτού :

«Παρατηρούμε» άτυχώς οτι πολλαί τών έφημερίδων μας είσίν άσε

μνα υβρεολόγια κατά τ ε  τώ ν πολιτικών κα ί προσωπικών αντιπάλων. 

Ο υτω πρό ολίγου άνέγνωμεν εφημερίδα ξημ **ι»γρ«φ ι*ή», σεμνννομέ- 
νην μέν έπ ί δεινότητι, άποκαλούσαν δέ Καστέλλαν έ»  τών έξοχων 
πολιτικών προσώπων τον έθνους ή μ ώ ν» .

*Εχ τον Tvffoyfe(f««ou Ά  t  τ  « χ ο 0  | f o v o e / 0 v


