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ΤΙ1Σ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΒΟΤΛΙΙΣ
ΤΗΣ Θ'. ΠΕΡΙΟΔΟΥ.

Δ ι α μ. α ο τ ύ σ η σ t ςII ‘ 1
τοϋ ϊχ n<i.h(r. Βον.ΐεντοϋ Γεωργίου ΤΓυηάλδοι» *Ια- 

χωβάτου κατά τής σνγχ.ίήσεως τής ΜγΟιίίπις Βου- 
.Ιής καί κατά τΰ>· Β. Λιαταγμάτα»· το»· έκύυβι'ντο»· 
άπό τής .Ιήζιως τής .ιαρε.ΙΟυύσιις Βου.Ιής, το»· ϊχύτ- 
τω»· κομοβιτικήϊ· δύναμις., χαϊ

Προσβολή
χαζά τής Βου.Ιίντικής ίχ.Ιογής τής ίπαρχίας ΙΙά.Ιης 

τής 20 dextftfipiau 1881 χρύς άχνρωσιν αύτής.

Άνζ.κύπτοντες από τών ερειπίων τοΰ Συντάγματος 
και τών νόμων, ΰποβάλλομεν τά επόμενα’

Άς πρός τά γενικά.
Κατά τό σύνταγμα έκαστον έτος έχει μίαν Σύνοδον

Βουλής, ψηφίζουσαν τήν στρατιωτικήν και τήν ναυτικήν 
δύναμιν τοΰ Κράτους, τήν στρατολογίαν, τήν ναυτολο
γίαν, και τον προϋπολογισμόν, καί άποφασιζουσαν επί 
τοΰ απολογισμού.

'Ο προϋπολογισμός εΐσάγεται εις τήν Βουλήν έντός 
τών δύο πρώτων μηνών έκάστης Συνόδου.

Ή κυβέρνησις τοΰ Βασιλέως τών 'Ελλήνων πεάγματι 
κατήργησε τό Σύνταγμα, διότι τό έττς 1881 δέν έχει 
Βουλήν" *ν δε ή Βουλή τοΰ 1880 θεωρηθή Βουλή τοΰ 
1881 (όπερ άτοπον), τότε τό έτος 1882 μένει άνευ Βου
λής, αν ή Βουλή τής Ιη; τοΰ νοεμβρίου 1881 έμελλε νά 
είναι Βουλή τοΰ 1882.

ΤΙ κυβέρνησις μή συγκαλέσασα τήν Βουλή» πρό τής 
1ης τοΰ παρελθόντος νοεμβρίου τοΰ 1881, μ/ηδέ επιτρέ- 
ψασα ϊνα ή Βουλή συνέλθη αυτοδικαίως τήν αυτήν Ιην 
τοΰ νοεμβρίου κατήργησε δολίως και έπιβούλως τό Σύν
ταγμα τής Πολιτείας, επομένη τοίς ΐχνεσι τοΰ Καπο- 
διστρίου καί τοΰ Βάτεμβεργ, τών έκ ΙΙετρουπόλεως 
Γκουμπερνατόρων, μή σχοΰσα. τήν αύθάδη έλευθεροστο- 
μίαν έκείνων έπί τής ύπ’ αύτών καταργήσεως τών πολι
τευμάτων τών -ηγεμονιών αύτών.

Τά άπό τής λήξεως τής παρελθούσης Συνόδου τής 
Βουλής έκδοθέντα Β. Διατάγματα, οσα έχουσι φύσιν νο
μοθετικήν είναι πάντα άκυρα, παρανόμως άναστατώ- 
σαντα τήν Πολιτείαν, καί μεταβαλόντα τό πολίτευμα 
είς αύθαιρέτως διοικουμένήν επαρχίαν ξένου Κράτους. 
'Π έκόοσις τοιούτων παρανόμων διαταγμάτων άνευ προη
γούμενης ρητής καταργήσεως τοΰ Συντάγματος καί συγ- 
κλήσεως Έθνοσυνελεύσεως άποδεικνύει θρασυδειλίαν καί 
χλεύην τοΰ Συνταγματικού δικαίου.

ΙΙάσκι αί έν Θεσσαλίαι κυβερνητικαί πράςεις καί αί 
βουλευτικά! έκλογαί είναι άκυροι καί παράνομοι καί άν- 
τισυνταγματικαί, ούσαι άποτέλεσμα πραξικοπήματος 
καταστρέψαντος τήν συνταγματικήν Βουλήν τής I ης τοΰ 
νοεμβρίου τοΰ 1881, καί νοθεύσαντος αύτήν δι’ άλλων 
στοιχείων.

Ό Βασιλεύς δέν είχε το δικαίωμα ν’ άρνηθή εις τήν 
πατρίδα τήν βουλευτικήν Σύνοδον τής 1ης τοΰ νοεμ
βρίου τοΰ 1881, καί πολλώ ήττον νά διαλύσ·/) τήν Βου
λήν τής Η . περιόδου καταργών τό Σύνταγμα τής Πολι
τείας. *0 Βασιλεύς θά είχε δικαίωμα νά όιατάξγ πα
ρανόμως βουλευτικάς έκλογάς έν Θεσσαλία, καί νά συγ- 
καλέση νέαν νόθον Βουλήν μή στηριζομένην είς μηδένα 
προϋπάρχοντα νόμον. Τ»0τ<* δέ πράξας εξέπεοβ 
τοΟ δίχάεώΐΑΐχτος τοΟ αυνταγιχατιχοΟ Βασιλέως 
τών ’Ελλήνων. Ό Καποδίστριας καί ό Βάτεμβεργ 
ένήργησαν άλλοτε πολλώ παρρησιαστικώτερον τοΰ Βασι- 
λέως τών Ελλήνων.

Το Σύνταγμα καί αί περιστάσεις ύπηγόρευον τήν σύ-
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γκλησιν τής Βουλής τής Η . Περιόδου άπό τής λήξεως τής 
παρελθούσης Συνόδου πρός έμαλήν διοίκησιν τής Ελλά
δος. Ταύτης επόμενον ήτο καΐ ή σύγκλησις ’Εθνικής Συ
νελεύσεως καΐ ή' άνευ περιπετειών άναθεώρησις τοΰ Συν
τάγματος τή; Πολιτείας. Τούτων μή γενομένων τό Βα
σίλειον κυβερνάται αύτογνωμόνως και άναρχικώς.

Μία μόνη θεραπεία ύπάρχει τών κακώς πεπραγμένων, 
τοΰτέστιν ή οϊκοθεν διάλυσις τής λεγομένη; Βουλής τής 
Θ’: Περιόδου, καΐ ή σύγκλησις ’Εθνικής Συνελεύσεως· 
διό καΐ συμβουλεύοντες προτεινομεν εις τούς παρόντας 
Βουλευτάς.

Διαλυθήτε!
Μή διαλυόμενοι δέν είσθε νόμιμοι αντιπρόσωποι τής 

Ελλάδος, ή δέ Κυβέρνησίς δέν θέλει είναι τοΰ λοιπού 
Κυβέρνησίς δικαίω, άλλά Κυβέρνησίς πράγματι, ήτοι 
άνομος καΐ αυθαίρετος.

‘ίίς πρός τάς βουλευτεχάς έχλογάς της ‘20 
Λεκ. τοΰ ISS1 xa.0’άπαν τό Κράτος.

Αύται είναι παράνομοι καί άκυροι, διότι ό Βασιλεύς 
δέν είχε δικαίωμα νά διαλύσγ τήν Βουλήν τής Η’. Πε
ριόδου προ τής Απαραιτήτου τρίτης Συνόδου τής 1ης 
τοΰ νοεμβριου τοΰ 1881, άλλως ήδύνατο ό Βασιλεύς 
άπό διαλύσεως εις διάλυσιν νά κατάργηση τό Σύνταγμα 
τής Πολιτείας μ.ηδενίζων ές άεΐ τήν παρουσίαν τής Βου- 
"λής.

‘«ς πρός την βουλευτικήν εκλογήν τής ‘20 
Λεκ. ΙβΗΙ έν τή επαρχία (Ιάλης.

Αύτη είναι άκυρος διά τούς επομένους λόγους
Ιον Διότι εγένετο δόλια καΐ παράνομος μεταβολή τοΰ 

Β . εκλογικού τμήματος τοΰ δήμου Ληξουρίου, οχι τρεις 
τούλάχιστον μήνας πρό τής ψηφοφορίας, κατά τό άρ
θρον 46 τού ΰπό στοιχεΐον ΧΜΗ . περί έκλογής βου
λευτών νόμου κτλ.

2ον. Διότι ή έκλογή τής 20 Δεκεμβρίου 1881 ένηρ- 
γήθη δι’ όλης τής καθ’ ημών επήρειας τής Κυβερνήσεώς.

Καθ’ άπάσας τάς προηγουμένως βουλευτικά; έκλογάς 
ή ελληνική Κυβέρνησίς κατεπολέμησεν ημάς καΐ πάντοτε 
ένικήθη. Κατά τήν προηγουμένην έκλογήν τού 1879 
έπεσαν οκτώ Αντίπαλοι συνησπισμένοι, ύποστηριζόμενοι 
ύπό τής Κυβερνήσεώς, έν οίς ό Νικόλαος Μεταξάς καΐ 
ό Παναγής Ίακωβάτος Κοπελίτσης. ΙΙαραλείποντες τά 
πολλά ύπομιμνήσκομεν είς τήν Βουλήν τήν έκλογήν τοΰ 
1868 πρός άναπλήρωσιν δύο βουλευτικών κενών, καθ’ήν 
ή Κυβέρνησίς άντέταξε καθ’ ήμ.ών ύποψηφίους της τόν 
παραμαντωμένον καλόγηρον Κρασοπατέραν της καί τόν 
Μίαχον της, ανθρώπους έξώλεις καΐ προώλεις, συνδυάσασα 
ούτω καθ’ ημών τόν Μουζίκον μετά τοΰ Καταχθονίου, 
όπως έχη τήν ύποστήριξιν άμφοτέρων τών άχρείων καί 
άτιμων τούτων κομμάτων.

Ή τότε Κυβέρνησίς, πρωθυπουργοΰντος μέν τού Μω- 
ραϊτίνη, ύπουργοΰντος δέ έπί τών ’Εσωτερικών τού Μεσ- 
σηνέζη, έκίνησεν αύτόχρημα έκστρατείαν καθ’ ημών, 
άκινητούντων ώς πάντοτε καΐ μή έξερχομένων έκ τής 
ιδίας ημών κατοικίας. Λοχαγός τις Βουτυράς άγων έξ 
’Αργοστολιού λόχον έκατονπεντήκοντα στρατιωτών τής 
γραμμής έν παρατάξει πολεμική έκαμεν άπόβασιν έπί

τής προκυμαίας τού Ληξουρίου κρατών έν ταϊς δύο έν- 
τεταμέναις χερσίν αύτού δύο ρεβόλβερ, Απειλητικής 
έστραμμένα κατά τής πόλεως. Άποβάντες οί στοατιώτ^ι 
έστρατοπέδευσαν πέριξ τής ’Εκκλησίας τού ΙΙαντοκρά- 
τορος, έν ή έμελλε νά ένεργηθή ή τετραήμερον διαρ- 
κούσα ψηφοφορία. Σμπίροι παλαιοί καί νέοι φάνεοοί καί 
μυστικοί έτέθησαν είς ένέργειαν ύπέρ τών συνδυασμένων 
ύποψηφίων τής Κυβερνήσεώς. Ό είσαγγελεύς Λκρδάνοες 
ή Παπαφράγκος ήλθε καΐ κατώκησεν έν Ληξουρίω, ώπλι- 
σε τά ψοφίμια τών άρχόντων, ώχύρωσε τήν λέσχην 
αύτών πυροβολούσαν άφ’ εσπέρας έξ απάντων τών πα
ραθύρων καί Απειλούσαν σφαγάς καΐ έμπρησμόν πρός 

ρομοκρατίαν καΐ άποδίωξιν τών έκλογέων άπό τής 
Ύπό τούς οφθαλμούς τών 
στρατιωτικών έφέοοντο έξ

ψηφοφορίας τής επιουσης. 
Αρχών, είσαγγελικών καΐ
Αργοστολιού εκατοντάδες όπλων (τού στρατού ώς έλέ- 
νετο) διά τών πλοίων τών Βραναίων, καΐ διά τοΰ Άχε- 
λωοποτάμου τού Ληξουρίου είσήγοντο είς τήν παρά 
τή εκκλησία οικίαν τού διαβοήτου ’Αναστασίου ΤΙαλου- 
κάκη, άδελφοΰ καΐ πράκτορος τοΰ ιατρού τοΰ Βασιλέως 
Πρετεντέρη, καΐ δεξιάς μέν χειρός τής συμμορίας τών 
καταχθονίων, άριστεράς δέ χειρός τής ελληνικής Κυ
βερνήσεώς. Πάσαι αί πέριξ τής έκκλησίας οίκίαι ήσαν 
ώχυρωμέναι, ή δέ αντίκρυ τής μεγάλης Πύλης τής έκ
κλησίας οικία τοΰ κ. Παναγή Δελλαπόρτα κατείχετο 
ώπλισμένη ύπό τίνος ΚουτΟυφά, πλοιάρχου Ρώσσου, 
πλοιαρχοΰντος τό ύπό ρωσσικήν σημαίαν πλοιόν του, τό 
ώς έκ μηχανής καΐ κατ’ έπιταγήν έμφανιζόμενον τάς 
παραμονάς βουλευτικών έκλογών. Ίδούσα δε ή Κυβέονη- 
σις οτι μάλλον θόρυβος γίνεται, άτρομούντων τών φίλων 
τών Ίακωβάτων, μανιώδης έτέθη κατά τοΰ λαού, καί 
διά τών εργαλείων της τάς ήμέρας τών έκλογών έπυρο- 
βόλησε κατά τών άοπλων ήμετέρων φίλων καί έφόνευσεν 
είς τά πρόθυρα τής ’Εκκλησίας τόν Γεράσιμον Μονοκρού- 
σον Σκινιώτην, γέροντα εβδομηκοντούτην, άπέτυχεν ό 
φόνος τοΰ πλοιάρχου Χαραλάμπους Κεφαλά, τραυματι- 
σθέντος κατά τόν δεζιόν βραχίονα μέχρι; οστού, κτλ.

Ουτω δέ διά τών παντοίων τούτων κακουργημάτων 
έτελειοΰτο ή Βουλή τής Κυβερνήσεώς. Καί ήμεΐς μέν 
άπεκτήσαμεν τιμήν καί ύπόληψίν, ή δέ τότε Κυβέρνησίς 
άπώλεσε τήν τιμήν της !.............

Καΐ ήμεΐς μέν έσυγχωρήσαμεν τούς έχθρούς καί φονεϊς 
ήμών ! Άλλ’ ή Κυβέρνησίς, ή Νομαρχία, ή Εισαγγελία 
έμειναν Αδιάφοροι είς τό πρό τών ποδών αύτών ρεύσαν 
αίμα ! Τό αιμ,α τοΰτο όχο έλληνεχήν χυ6έρν»ι- 
αεν, η βασιλείαν Γεωργίου, άλλα Κοσμοκρά
τορα ήδύνατο νά sxviEvj 5

Έν ταϊς άμέσως έπομέναις βουλευτικαϊς έκλογαΐς τού 
1868 καΐ πάλιν ή Κυβέρνησίς άντέταξεν ήμΐν τόν συν
δυασμόν της έξ ένός Μουζίκου (τοΰ Κρασοπατέρα) καί 
καί δύο Καταχθονίων τοΰ Μίκίου καΐ τοΰ Σκαλτσούνη" 
πλήν καΐ τότε αίσχρώς ήττήθη.

Δέν άναφέρομεν άσκόπως τά προηγούμενα ταΰτα καθ* 
ήμών όργια τής ελληνικής Κυβερνήσεώς, καθότι έχουσι 
σχέσιν πρός τά παρόντα ! Ύπό άλλην μορφήν ίησουϊτι— 
κήν καΐ μακκιαβελλικήν, πλήν διά τών αύτών οργάνων, 
συνεκεντρώθη σήμερον πάσα τής Κυβερνήσεώς ή δύναμις 
μετά τής τών Καταχθονίων έναντίον ήμών. ΙΙίεσις ηθι
κή καί υλική ήτον ύπερβάλλουσα’ τά προοίμια τής έκλο
γή; ήσαν ψευδολογία, σπερμολογία, συκοφαντία καΐ έπί 
τέλους δωροδοκία άπλέτως ένεργηθεΐσα καθ’ ήμών. Λί— 
βελλοι έτυπώθησαν έν Άθήναι ς ύπό τινο; Σπετσιέρη„

συνηγόρου καί δημοσιογράφου τού υποψηφίου Ν. Μεταζά,' 
ήμών πάντοτε σιωπησάντων. Ιδού δε τινά εζ. τών μέ-J 
σων καΐ διαβολών, τά όποια έκίνησαν οί άζιοι τής Κυ
βερνήσεώς ύποψήφιοι' καί

Ά. Διήλθε σύνθημα διαδιδόμενο·/ μεταξύ τοΰ λαοΰ 
ύπό τών πρακτόρων τών δύο καταχθονίων συμμοριών, 
ότι «ό Βασιλεύς δέν θέλει τούς Ίακωβάτους.» Τοΰτο καΐ 
μόνον ήρκει νά καταστήση, άκυρον πάσαν βουλευτικήν 
έκλογήν.

Β’. Ό διαβόητος Παλουκάκης, Αδελφός τού ίατροΰ 
τοΰ Βασιλέως, περιήρχετο νύκτωρ τάς οικίας καί όνομα- 
στί είς τήν τοΰ Κ. Γερασίμου Τσιτσέλη ποτέ Αγγέλου, 
λέγων αύτολεξεί ταΰτα' « ό Κουμουντούρος διευθύνει 
«στρατόν είς τήν Πάλην, έστειλε δέ καί δεκαπέντε χι- 
«λιάδας φράγκων έξ ών τάς πέντε χιλιάδας φράγκων 
«ελαβεν αύτός ό Παλουκάκης νά έξοδεύσν], αί δέ άλ- 
«λαι δέκα χιλιάδες έμο·.ράσθησαν είς δύο άλλα πρόσωπα. 
«Ή έκλογή τοΰ Β’. τμήματος Ληξουρίου θέλει γενή είς 
«τά χαριτάτα’ τάς πέριζ τής έκκλησίας οικίας κατοι- 
«κουμένας ύπό φίλων ώχυρώσαμβν δι’ οπλοφόρων κατά 
«τών Ίακωβάτων ή έκλογή είναι χαμένη καί Απέχετε 
«άπό τήν ψηφοφορίαν». Καί ταΰτα πάλιν συμφωνούντα 
πρός τά μετέπειτα πράγματα, είναι λόγος άκυρώσεως τής
εκλογής.

Γ'. Οί ύπουργοΐ Κουμουντούρος καΐ Παπαμιχαλόπου- 
λος διετήρουν συχνήν Αλληλογραφίαν μ.ετά τών ^ύο ύπο
ψηφίων Παναγή Ίακωβάτου Κοπελίτση καΐ Π. Ξιδιά. Ό 
Κ. Ξ'.διάς είπεν ότι αύτός μέν είχεν Αλληλογραφίαν μετά 
τού ύπουργού ΙΙαπαμιχαλοπούλου, ό δέ Παναγής Ίακω
βάτος μετά τοΰ πρωθυπουργού Κουμουντούρου' έκλογαί δέ 
ούτω πως ένεργούμεναι καΐ έπηρεάζουσαι τούς όλιγοψύ- 
χους δέν πρέπει ν’ άκυρωθώσιν ;

ΣΤ . Τό ύπουργεΐον τών Στρατιωτικών έξέδωκεν έγ- 
κυκλιον τυπωθεΐσαν καΐ έν ταϊς έφημερίσιν, άπαγορεύου- 
σαν είς τούς ύποψηφίους στρατιωτικούς νά φέρωσι τήν 
στολήν των κατά τάς έκλογάς. Τό προσαρτώμενον πι- 
στοποιητικον τοΰ ΙΙροέδοου τής Εφορευτικής Επιτροπής 
τοΰ Α . τμήματος τού ίϊήμου τών Κατωγη,τών άποδει- 
ζ.νυει οτι καί κατ’ αύτήν τήν ήμέραν τής ψηφοφορίας ό 
γενναίος καΐ Αεικίνητος ταγματάρχης Ν. Μεταξάς με- 
τέβαινεν είς όλα τά τμήματα τών δήμων τής Έπαρχίας 
φέρων τήν στρατιωτικήν στολήν καί έντός τής ’Εκκλη
σίας. Τί λέγει είς ταΰτα ό ύπουργός τών Στρατιωτικών 
Κ. Βαλτινός ; Τί δέ καί ό Κ. στρατιωτικός έπόπτης 
τής έπαρχίας ταύτης άντισυνταγματάρχης Κατακουζητ 
νός ; ΊΙ κατά τό νέον Αθηναϊκόν λόγιον,

• ’\9ηναΓοι καί θί,βχ’οι
• Kai κακοί Μυτιληναΐοι,
• "Αλλα λέγουν το βρκδυ,
• Κι’ αλλα κάνουν το ταχ,ύ ;

('Έχ τώ»· τοΰ στζίατιιγοΰ Γεωργαντβ,.)

Ζ'. Έν τώ Β'. Τμήματι τού δήμου τών Κατωγ/ιτών 
ή ψηφοφορία ένηργήθη άνευ δικαστικού Αντιπροσώπου. 
Μή καΐ τούτο είναι άδιάφορον ; Τό αύτό μάλιστα συ
νέβη, ώς έμάθομεν, καί έν τώ δήμω Θηναίας. Ή Βουλή 
δύναταί νά φαντασθή όπόσαι άλλαι παρατυπία’, έλαβον 
χώραν είς τόσα άλλα τμήματα άπομεμακρυσμένα, αΐτι- 
νες δέν έφθασαν. είς γνώσιν τών Ίακωοάτων μή έξελθόν- 
των τής οικίας αύτών !

H’. Τάς παραμονάς τών εκλογών έπεφάνη είς τόν δή

μον τών Άνωγητών καλόγηρός της τούπίκλην 'Ραλάτος, 
προερχόμενος έκ τίνος ρωσσικοΰ μοναστηριού τοΰ λεγομέ
νου Αγίου "Ορους, φέρων κουτίον λειψάνων, δι' ών έν τώ 
χωρίω Βόβικαις άφώριζε τού; τρεις Αδελφούς Ίακωβά- 
τους ώ; Φαρμασσόνους καΐ τούς ψηφίζοντας αύτούς. Οί 
Ίακωβάτοι ούτε καΐ ώς Φαρμασσόνοι δέν εύρον χάριν έ- 
νώπιον τοΰ καλού Πόπου "Ραλάτου, οστις ώφειλε νά έν- 
θυμηθή οτι χαί ό πατήρ τήφ Ι«αβελ£ασης τών Ελ
λήνων Κωνσταντίνος εεναε αρχηγός τών «Ι»χρ- 
μασσόνων τής ’Γωσσίας. Ό Πόπος ούτος ώφειλε νά 
γινώσκ·/) οτι ήμεΐς ύψώσαμεν έν τη. Βουλή τό όνομα τού 
Χριστού Απέναντι τοΰ αντίχριστου Βασιλέως τών Ελ
λήνων.

Έν τούτοις, "Ω ! τού ελληνικού θαύματος ! Τά γαΐ- 
δουρολείψανα τοΰ Πόπου πρέπει νά έθαυματούργησαν 
καθ' ήμών, δχι βέβαια μόνα, άλλά συνάμα μετά τόσων 
άλλων γαϊδουροπραγμάτων τής Κυβερνήσεώς, καΐ άλλων 
γαΐδουρανθρώπων. Ή εύλογία τών γαϊδουρολειψάνων τού 
1 Ιόπου είη μετά τοΰ ύπουργείου καί τών ύποψηφίων αυ
τού Νικολάκη Μεταξά καΐ Παναγάκη Ίακωβάτου !

("Eiiiai to τέλος)

ΦΡΟΥ- ΦΡΟΥ

Ό χθεσινός χειμών θά είναι ίσως ό εκατοστός όγδοος 
τής έφετεινής περιόδου. ‘Ομοιάζει τάς παραστάσεις έκεί
νας τού θεάτρου,τάς άκορέστως έπαναλαμβανομένας. Εί
ναι ώς νά λέγωμεν Μικρός διδόμενος δΓ εικοστήν
φοράν ή οί Πιιραταϊ τού Αγαπητού Μαυροβούνιου μας 
άναχωρητοΰ, διά πεντηκοστήν. Δέν πρέπει νά είμεθα δυ- 
σηρεστημένοι, διότι ή έπανάληψις ταύτην έχει τήν δια
φοράν ότι δέν γίνεται συνεχής, άλλά διακοπτομένη, ώς 
παράστασίς ύπό φαιδρών διαλειμμ.άτων, ύπό καλοκαιρι
νού ήλιου, πρασινάδας λειβαδιών, περιπάτου Πατησίων, 
έκδρομών είς τοΰ Φίσερ, χειραφετήσεως άπό μτζα.Ιτά. Ζαί 
ηαξίντισσοΐ, καθόδων είς Παλαιόν καΐ Νέον Φάληρόν, 
οικονομία Ανθράκων καΐ ξύλων.

Ή ποικιλία αύτή είναι τό εύφραΐνον τόν άνθρωπον. 
Είναι ώς νά έχη; δύο γυναίκας, μίαν λεπτήν, ώχράν, 
μελαγχολικήν, έρωτιώσαν καΐ άλλην εύσαρκον, κόκκινη, 
γελαστήν, θεότοελλην. Αύτά τά θέλγητρα λοιπόν τά 
Απολαμβάνουν μ,όνον ό Σουλτάνος, ό Κεδίβης, οί Μορμό
νοι καΐ οί Αθηναίοι.

’Αφού δέν δυνάμεθα νά διασκεδάσωμεν όταν δεν έγεν- 
νήθημεν μέ ονομ.α καΐ τέχνην Τσιγγρού καΐ όταν δέν 
άντιπροσωπεύωμεν τήν χαριεστάτην Βασίλισσαν τής Αγ
γλίας είς τήν έκτίμησιν τών διαφόρων Αποχρώσεων τού 
ελληνικού κάλλους, τότε άς έχωμεν χάριν είς τόν ουρα
νόν μας τόν παρέχοντα τόσην ποικιλίαν θεαμάτων καί 
είς τήν μέλλουσαν Βουλήν ήτις θά μάς παράσχγ, άλλα 
πάλιν θεάματα.

Πώς σάς φαίνονται 
τύφου έδώ καί έκεΐ, 
Άθηναις, καί ψώρα έν

τά νέα χάλια μας ; Κρούσματα 
εύλογία έν Πειραιεΐ, εύλογία έν 
Σκοπέλφ I Είμεθα πλέον τό Έλ-
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δοραδο από νοσους. Όπως εις τούς μακαρίους εκείνου: 
βράχου; ή λάσπη των καί ή σκόνη των ήτο χουσός καί 
σάπφειρος, οΰτω καί της λεπτογείου ’Αττικής ό βόοβο- 
ρος καί δ κονιορτός δημαρχούσης της ξανθής σκιάς του 
Σούτσου αναλύονται εις όσας ασθένειας καί δεινά έκου- 
πτεν ή πυξίς τής Πανδώρας.

Τί εκδικητικά! που είναι αί διαβολογυναίκες και τί 
αθώα, ανώδυνα πράγματα αυτά τά ουδέτερα Πολλάκις 
τό Μη Χάησαί θέλον νά γράφγι Ntar ’Εφημερίδα ~χ- 
ρέλειπε το Νε'αν, διότι πρό πολλοϋ εις τάς εγκεφαλικά; 
πτυχά; του ΈφημερΙς καί Καμπούρογλους ήσαν ηνωμένα 
εις σάρκα μίαν. Πολλάκις έκάμαμεν παρατηρησιν εις την 
διαβολοπένα μας νά γράφγι σωστό τό όνομα τή; γειτό- 
νισάς μας, διότι δέν θέλουμε νά τάχουμε μέ γυναίκες" 
αλλά καί αύτή, ώς θηλυκή, πείσμα επάνω σ’τό πείσμα. 
Έως οτου χθες έγραψεν ή γειτόνισσα ό'τι δ Ραμπαγϋς θά 
έχει σήμερον τάς ενστάσεις του Ίακωβάτου καί όχι τό 

Λίήίσαί. Τί εκδικητικά! είναι αΰταί αί διαβολο
γυναίκες !

Αποδειξις οτι έποτίσθημεν ολοι τό μαγικόν νερό έ\ 
τω όνείρω μιας θερινής νυκτδς του Σαίξσπηρ, £ι’ οί 
επί του τραχήλου του έραστοϋ τής Βασιλίσσης έφύτρωσε 
κεφαλή όνου, είναι ότι άνεχόμεθα ακόμα Δήμαρχον, 
όστις, εκδικούμενος τά άνθη καί τούς στεφάνους δι' ών 
έοάναμεν την εκλογήν του, έρανεν αύτάς την τελευταίαν 
Κυριακήν τής Άπόκρεω κολόνια εύωδεστάτην καί ήτο 
αίνιγμα δι’ όλον τόν παραθέοντα κόσμον πώς άκριβώς 
τήν ημέραν εκείνην έπρεπε νά φράσση περιπατών τήν 
μύτην του, ενώ ήτο εξυπνάδα τοϋ κ. Δημάρχου μας 
όστις δικαιολογούμενος έλεγεν ότι έπρομήθευσεν ούτω εις 
τόν κόσμον με τό καταναγκαστικό φράξιμο τής μύτης 
έφθηνήν μασκαράδαν.

Νά μάς άφήσουν ήσύχους όλοι αύτοί οί ζευζέκηδες οί 
φυτρώσαντες ώς σαλιγκάρια εις τάς στήλας τής ΝΈΑΣ 
Έφημερίδος μέ τχς γραμματικά; των παρατηρήσεις καί 
διορθώσεις. Άκούς έκεϊ οτι πρέπει νά λέμε τήν Πύχνα 
καί όχι τό εΰφωνον καί ώς ροδοζάχαρη γλυκύ Πνύκα, 
διότι ό περί ού δ λόγος ζευζέκης δεν τό ευρίσκει δέν ξεύ- 
ρω εις ποιον όμοιόν του συγγραφέα. Καί τί μάς μέλει ; 
Πλήν αυτού τοϋ «δέν τό ευρίσκει» τί άλλο εύρίσκει καλ- 
λίτερον εις τό άφόρητον Πύχνα, ·ΐ, τί χειρότερον εις τό 
λίαν εΰφωνον Πνύκα ; Διότι πρέπει προφέροντε; τό δι
κό του νά στραβώσουμε τό πρόσωπόν μας άπό μορφα
σμού; ; Αύτός είναι δ λόγος ; Καί πάλιν παρακαλόύ- 
μεν τήν χορείαν των ζευζέκηδων νά μάς άφήση’στήν η
συχίαν μας, διότι θά μάθωμεν τά όνόματά των καί θά 
τά (■(.το.τυζ/’ώσογιε»· /

Αύτοί οί θρήνοι καί οί κοπετοί διά τήν κατεδάφισιν 
δύο θεωρείων τοϋ Βουλευτηρίου μάς φαίνονται οτι δέν έχουν 
τόν τόπον των. Τό αντιπροσωπευτικόν πολίτευμα όπερ 
έχομεν δέν δίδει κάνέν δικαίωμα εις τόν λαόν νά παρί- 
σταται έκεϊ όπου οί αντιπρόσωποί του βουλεύονται. Διά 
τοϋτο, οποταν Οέλη η Βουλή, διώχνει άναυλα τόν κυρί-

«ρχον Λαόν. Τέτοια δικαιώματα λοιπόν ας λείπσυν !
.Λ~«ΐτα . λαόν κοπανίζουν, άφοϋ

τα θεωρεία έκεΐνα μόλις έπαιρναν διακοσίους η τό πολύ 
τριακοσίους ανθρώπους. Αυτός είναι δ λαός, τον όποιον 
τώρα πρόκειται ν’ αποστερήσουν τής θέσεώς του ; Ή 
λαός είναι οί γεωργοί του Κ. Κουμουνδούοου ; ’II λαός 
είναι οί πο.Ιΐτηι του Δ, Ράλλη ;

II Κυρία Κεχαγιά δέν έδέχετο ούδένα καθ’ όλα; τάς 
αποκρεω. Μίαν νύκτα τής τελευταίας έβδομάδος, ενώ 
ε-.ανω μικρά συναναστροφή είχε στήσει causerie ή .&<- 
;<α>, ci, . <ν Λύραν παρουσιάζεται συντροφιά δομινοφό- 
ρων εις ήν δ ύπηρέτης λέγε ι : ‘ f

Η δέν δέχεται μάσκες.
, οτι είμεθα τό διπλωματικόν σώμα. Ό
υπηρέτης σπευδων άνέρχεται καί δίδει τήν εϊδησιν εί- 
την κυρίαν, la conic sensible έπενήργησε καί ή κυρία άυ.έ- 
σως διατασσει νά δεχθώσι τάς εξοχότητας, τσακίζεται ν’ 
ανοιςη τα σαλόνια, ν άνάψγι τά φώτα, νά διατάξη νά 
γεμίσουν το buffet καί ύποδέχεται μεθ’ ύποκλίσεως το ύς 
αναοαινοντας διπλωμάτας οΐτινες καλοχορεύουν, καλο
περνούν έν γενεικαί έν μέσω αστεϊσμών καί γελώτων ά- 
φινουν την οικοδέσποιναν νά έννοήσγι ότι ούτε κάν γνω
ρίζουν τους διπλωμάτας.

Δέν γνωρίζομεν οί 'ίδιοι άν συνώμοσαν νά παραλύσουν 
και .ην τακτικην συναναστροφήν της τής καθαρά; Δευ
τέρας εν 1>αληρφ, αλλά φαντασθήτε ότι ενώ εις τάς αί
θουσα; τής κυρίας Κεχαν.ή οί προσκεκλημένοι προσπα
θούν να γλεντισουν,διαδίδεται ότι εις τό ξενοδοχεϊον γί
νεται χαλασμός Κυρίου. Ή σαμπάνια ρέει, τό κονιάκ τήν 
συνοδεύει, η σιαρτρέζ έρχεται κατόπιν, όλα άναιζιγνύόν- 
τκι κα.ι στροοιλή,ουσιν έν τ<3 στομάχω, γεννώντα άλλον 
o.pjj.Aov εν τ/> κεφαλή. Τό κλειδοκύμβαλου πλήττεται 
Λορυοωδεστατα συνοόευόμενον άπό φωνάς γλυκείας καί 
αγριας, ευτόνους καί παράτονους συγκρουΟμένας, καί ξε- 
σχιζουσας λάρυγγας καί ώτα. ‘II ευθυμία βασιλεύει έκρη- 
γνυμένη εις ενθουσιώδεις κραυγάς, συνοδευομένας άπό γέ
λωτα;, ουρά, ήχον θραυομένης ύάλου, συγκρουομένων κυ
πέλλων, κροταλιζόντων χειλέων, φρενητιωδών* ποδοκοο- 
τηματων κανκάν, οπερ είναι τό κέντρον τοϋ ύπό τούς 
μεθυστικούς ήχους τού κλειδοκυαβάλου άονω άρξα- 
μένου χορού καί όπερ αναχαιτίζει τά; κυρίας νά πέ- 
σωσιν εις τάς άγκάλας τών χορευόντων καίτοι άφήσχ- 
σαι τάς αίθουσας τής κυρία; Κεχαγιά καί κατακλύσασα- 
τον κύκλον τής μεταβληθείσης εις αίθουσαν χοοοϋ μεγά
λη; τοϋ ξενοδοχείου αιθούσης. ‘ ' 1

Καί ιδού διατί έχρησίμευσαν ώς δάμαι ο Παρασκευαΐ- 
δη; φίλου μικροσκοπικού Αθηναίου, είς πελώριος αξιω
ματικός του μικρού Καλαμογδάρτη καί τόσοι ήκιστα 
άδροσαρκοι μουστακοφόροι επί πολύ έξηκολούθοϋν οΰτω 
χορευόμενοι. Γλέντι αληθές, έπιδεϊξαν άκόμα όλίγην 
ν^σητα υ.,αρχουσαν, μή φθισιώσαν, ξελαρυγγιζομένην, 
ευθυμούσαν, άδουσαν, πίνουσαν, μεθυσκομένην, πηδώ- 
σαν, ορχουμένην, κανκανίζουσαν, θερμαινομένην, έπιδει- 
κνυμενην ,ωην καί άντιπολιτευομένην τά σχολαστικά, 
τής κυρίας Κεχαγιά σαλόνια.

Ύπό τής χθεσινής τρικυμίας κατέπεσεν έν τή Όάω 
Πατησίων τό άνεμοκίνητον τού κ. Βασιλοπούλου, προ- 
στατευθέν ύπό τής ευλογίας τού Μακράκη.

Ό κ. Franczi, άοιστος αοκτραμπασισεας, δίδει τήν 
εσπέραν τής αΰριον μουσικήν συναυλίαν εν τή αιθούση 
τού Ωδείου,τη εύγενεϊ συμπράςει των κκ. Αλεγρη, 1 ουι-
δα, Αυγερινού κλπ. , , , , „

ΙΙοώτην φοράν θ’ άκούσωμεν εν Αθηναις υπο του χον
δροειδούς κοντραμπάσο έξερχομένους τούς γλυκυτέρου; 
τόνους τοϋ Σοϋμπερ, τού Σοπέν, τού Χαου,ερ. Ο κ. 
•Franczi εΐνε έπίσης καί άοιδός δόκιμος.

Περίεργος δημοσιογραφικός άγων συνάπτεται κατ’ αυ
τά; μεταξύ ενός δημοσιογράφου, τού τών IV/wr Ιδεών 
Αοασυβούλου ’Αθανάτου Άγγελοπούλου (μήν τόν έκλά- 
βήτε ώς Ισπανόν) καί δύο έκ τής τάξεως τών λεγομέ
νων όνογενών ή χρυσοκανθάρων, Μενελάου Νεγρεπόντη 
καί Βασιλείου Μελά.

Πρόκειται περί τού διαβοήτου λαθρεμπορίου τού Μαρΐ, 
ΒαΜάνου τής Πετρουπόλεως, περί τοϋ οποίου ουδεν άχρι 
τοϋδε έγράψαμεν καί ένεκα λήθης καί ένεκα πληθώρας 
ύλης καί διότι δέν ένοούσαμεν ούτε χαιρεκακοϋντες νά 
παραδώσωμεν είς τό έθνικόν όνειδος Sv όνομα οπερ τέως 
ένομίζετο τίμιον, άλλ’ ούτε πάλιν ύπό τής^ μεγαλολα- 
τρεία; έιχφορούμενοι νά σταυροκοπηθώμεν, ώς πλεϊστοι 
δυστυχώς,πολύ‘δυστυχώς, συνάδελφοι,καί νά εϊπωμεν: ό 
Βαλιάνος, μεγάλο όνομα, ομογενής, δέν είναι δυνατόν 
νά διέπραξε κακούργημα. Ή δικαιοσύνη δεν μάς επε- 
τρεπε νά πράξωμεν τό πρώτον, ή δέ γνώσις τών προσώ
πων καί τών πραγμάτων μάς έμπόδιζεν άπο το δεύτερον.

Τήν σήμερον άκόμα δέν γνωρίζομεν οί έν Αθήναις τί
ποτε. ’Απεφυλακίσθη ό Μαρής Βαλιάνος; Δέν άπεφυ- 
λακίσθη; Έδωσεν έγγύησιν ολίγων χιλιάδων ρουβλίων, 
ώς έγραψαν διθυραμβογράφοι Κωνσταντινουπόλεως ; 
Έδωσεν έγγύησιν Sv8*xa 'έ*ατομ.μ.υρ£ω* φράγκων, 
ώς διαδίδουν άλλοι ; Διατελεϊ ύπό αστυνομικήν έπιτή- 
ρησιν; Είναι ένοχος μόνον επί λαθρεμπορία) ; Ή είναι 
ένοχος καί έπί συστάσει περί σοετερισμοϋ δημοσίων 
χρηαάτων; Έξ όλων αυτών περί ούδενός έσμέν βέβαιοι. 
Τόσω δύσκολον είναι νά μάθη τις τήν άλήθειαν περί 
άνθρώπου έχοντος περιουσίαν έβδομήκοντα εκατομμυρίων 
καί πεσόντος δι’ έγκληματικάς πράξεις είς χεϊρας τής 
δικαιοσύνης.

’Ενώ δέ ό σπουδαίος τύπος ούτε νά πληροφορηθή ε,η- 
τησε περί τού σπουδαίου τούτου γεγονότος έξ άμέσων 
πηγών, ίΰτε τά ύπό τού ευρωπαϊκού τύπου γραφέντα νά 
ά,ναδημοσιεύση, ώς συνειθίζει νά πράττη δ^ άλλα; σα- 
νλά.ς αναδημοσιεύσεις,έίτλΎΐρώθτ) δμως διατριοών επι δια- 
τριβών προερχόμενων άπό δύο φίλου; καί συγγενείς τού 
κατηγορουμένου Βαλιάνου, τού Βασιλείου Μελά και τοϋ 
Μενελάου Νεγρεπόντη, ο'ίτινες έβαλαν ένα υπάλληλον 
του δευτέρου να μαρτυρώ μόνος του οτι ένας ό’/?χοσιο- 
γράφος έζήτησε νά πληρωθή άπό τόν κύριόν του διά νά 
μ·ί) γρκψη τ:ερι Βαλιάνου. |

Ή ύπόθεσις εύτυχώς θά δικασθή, αλλά λυπουμεθα 
διότι αί έφημερίδες δέν ύψωσαν φωνήν , συμπαθητικήν 
ύπέρ συναδέλφου των, κατηγορουμένου ύπ' ανθρώπων ο'ί

τινες καί συμφέρον καί πόθον εχαυσι νά στιγματίσωσι τό* 
ανεξάρτητον τύπον. ’Ημείς μεταξύ ενός ύπαλλήλου ενός 
όίΛογενοϋς καί ενός δημοσιογράφου, πολιτευθέντος μέχρι 
τοϋδε άμέμπτως καί έκδηλώσαντος συνεχή δημοσιογρα
φικήν ανεξαρτησίαν, δέν δυνάμεθα νά ύποπτευθώμεν τόν 
δημοσιογράφον, διά τοϋτο καί μετά θάρρους άναμένομεν 
τήν δίκην τής προσεχούς έβδομάδος, οτε θά έςελιχθϋ 
πλατύτερον καί φωτεινότερον ή άλλόκοτος αύτή ύπό- 
Οεσις.

--------- gg- —

ΣΚΕΨΕΙΣ-

Ή ύπόληψις είναι είδος λευκή; έμπροσθέλα; τήν ό
ποιαν φέρομεν είναι πεπρωμένον νά τήν βλέπωμεν όε- 
χομένην κηλίδας χωρίς νά μπορούμε νά τήν αλλάζουμε.

Οί πλατωνικοί έρωτες ομοιάζουν πολύ τής στρατιω- 
τικαΐς παράταις έν όίρα ειρήνη;’ σκόνη πολλή, μουσική 
πολλή καί κανένας κίνδυνος.

Ή ζηλοτυπία πηγάζει έκ τού αισθήματος τής ιδιο
κτησίας" ό φθόνος έκ τού ένστικτου τής κλοπής.

*

Φιλήικατα μή άγαπωμένων όμοιάζουν ανταλλαγήν 
χασμημάτων.

Αί περισσότερον άγαπώσαι τόν έρωτα γυναίκες είναι 
φαινόμεναι ψυχραί, όπως κι τουρτουρίζουσαι άγαπώσι 
τό πϋρ.

«

Έν τώ έρωτι αί γυναίκες προχωρούν μέχρι παραφρο
σύνης καί οί άνδρες μέχρις άποκτηνώσεως.

Τά συνοικέσια όμοιάζουν πολύ τάς αγοράς τών χω
ρίων όπου έκαστος φέρει πρός πώλησιν τήν ψωραλέαν άγε- 
λάδα του ή τόν χωλόν του 'ίππον, καί όπου πάλιν όλοι 
έρχονται ν’ αγοράσουν ένα καλόν,ύγιες καί χρήσιμο ζώον.

*

Όταν μας φεύγ-puia έλπίς, όλαι αί άλλαι συσφίγ- 
γονται καί τρέχουν νάλαταλάβουν τήν κενωθεισαν Οέσιν.

----------------------------
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ΑΝΑ ΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑΝ.

Ματίλδη Χβράου.

(Σο»ίηιια "3e Ιριβ. 253).

Κατ’ αύτάς άνέγνων έν νέον διήγημα τής Δ’ί Σεράου, 
όπερ αΰτη επιγράφει «διήγημα '‘Ej.hfrixttrn' τούτο συ- 
•νετέλεσεν όπως αποφασίσω τέλος νά γράψω περί αύτή;.

Και περάνας τήν άνιώδη προσωπικήν άφήγησιν, 
εκ πάντων τών έργων τής συγγραφέως, τό βραχύ τούτο 
διήγημα άμέσως πρός τά έμόν τέλος συντεΐνον, Οά 
ποιήσω Αντικείμενου τής μελέτης μου, ήν Ακράτη- 
τον καί άνευ μέτρου πτεοοΰσιν αί ελπίδες, τάς οποίας 
ή περιέργως τυχαία έν τη ζέννι συνάντησίς μου μετά τή; 
Έλληνίδος καλλιτέχνιδος υπέρ τής ήμετέρας φιλολογίας 
|ζοΐ ένέπνευσεν.

Έπανέλαβον καί πάλιν ε.Ζπ/δας· άλλ’ ήκιστα έμβρι- 
Οώς, άν οΰχί παραλόγως, μοί φαίνεται ότι ή λέξις αΰτη 
ερμηνεύει τήν ιδέαν μου’ τήν ιδέαν αύτήν οΰχί αί ΐ.Ι- 
-πΖδίς πτεροΰσιν, άλλ’ εί; πόθο;, μία ευχή, ή αυταπάτη 
ή έπαγγελ.λομένη ήμϊν τήν πραγμάτωσιν ενός ονείρου.

Δέν έχομεν καλλιτέχνας· ήμισυς καί πλέον αιών ελευ
θέρου εθνικού βίου τί έδωκεν ήυ.ϊν έν τώ κόσμω τής Γί'- 
rrt/ς ; 'Ολίγους μόνον στίχους, δύο ή τρία δράματα, ού
δέν μυθιστόρημα, ούδέν άγαλμα, ούδεμίαν εικόνα.

Καί ζώμεν έκεΐ, ένθα ό Παρθένων όρθούται έτι ώ; μία 
ύπερτάτη ιδέα απομ,αρμαρωθεΐσα' καί λαλοΰμεν τοΰ 
ΙΙλάτωνο; τήν γλώσσαν, καί άπό τών βαθμιδών τοΰ 
θεάτρου ΊΙρώδου τοΰ 'Αττικού παριστάμεθα, όταν θέλω- 
μεν καί τήν άνάστασιν τής Μούσης τοΰ Σοφοκλέους.

Δέν έχομεν καλλιτέχνας, δέν έχομεν γραφίδας· καί 
έχομεν ήρωα;, δυναμένους να έμπνεύσωσιν άριστουργή- 
ματα, όσους ούδεμία άνθρώπινος πατρίς ποτέ έσχε- θη
σαυρούς ιστορικούς δι’ οΰς ό κόσμος άπας ζηλοϊ ή θαυ
μάζει ήμάς, μέλλον όπερ παντός μή Έλληνος ή φαντα
σία είναι μικρά όπως δυνηθή έν έαυτή, νά συλλάβγ, καί 
ζώμεν έν τή χώρα ένθα έγεννήθησαν καί άθάνατοι διαι- 
τώνται αείποτε οί θεοί οΰς μάλλον ήγάπησαν καί άγα- 
πώσιν οί άνθρωποι" καί δέν έχομεν καλλιτέχνας· δέν 
έχομεν γραφίδας.

Έλ.λ.είπει παρ’ ήμϊν ό καλλιτεχνικός χώρος, ή καλλι
τεχνική άτμοσφαϊρα, έκτος τής όποια; ό ποιητή; καί 
καλλιτέχνη; φθίνει, διαφθείρεται, θνήσκει' καί ό αραιός 
καί διαλείπων άήρ έν ω ή νηπία παρ’ ήμϊν φιλολογία 
άνακινεΐται, τυγχάνει τεχνητός, άπό ξενικών συντεθει
μένος στοιχείων, ούδέν έχων τό 'Ελληνικόν, άμοιρος τής 
λάμψεως τής 'Ανατολικής εύδίας, βαρύς έκ τής άπό τής 
Δύσεως συγκομιζομένης ομίχλης.

Μετά τοΰ Άγώνος υπέρ τή; Ανεξαρτησίας, καί τής

γενεάς εκείνης, &ληξέ και η πρώτη περίοδος τή; νεω— 
τέρα; ήμών ποιήσεως, ή τής Δημοτικής, ήτις θαυμα
στώ;, άπαραμίλλως άποτυποΐ τό ‘Ελληνικόν ήθος τών 
δούλων έτι πατέρων ήμών.

Άλλ’ οί ευθύς μετά τόν ’Αγώνα έν τή έλευθέρα Έλ
λάδι τάς χορδάς τής λύρας τανύσαντε; ποιηταί είχον 
άνατραφή έν τή Δύσει ή έν τοΐς ήθεσι τής Δύσεως, καί 
άν ώς πατριώται έσχον Έλληνίδας τά; καρδίας, τών 
ποιητών αί ψυχαί όμως υπήρξαν ψυχαί Φράγκων.

Ούτοι τόν νοΰν καί τήν καρδίαν τή; νεαρά; καί σφρι- 
γώση; Ελλάδος έδηλητηρίασαν ποτίζοντες αύτήν τόν 
ρομαντισμόν. Έν τώ κοινωνικώ σώματι τής άπό τοΰ 
Μεσαίωνο; άνακυπτούση; Εύρώπης ό ρομαντισμός έτύγ- 
χανε συνεπές κατά νόμου; φαινόμενου τής ηθικής έν τή 
έαυτής ζωή έξελίξεω;' διά τήν άναστηθεΐσαν όμως Έλ·· 
λάδα, ήτις δέν έσχε Μεσαίωνα, δέν έσχε Μεσαιωνικήν 
ζωήν, ύπήρξε πάθος, οπεο άνέτοιμον καταλαβόν τόν η
θικόν οργανισμόν της, τόν διέφθειρεν έκεΐ όπου ύπει- 
σήλθεν, έν τοΐς ΰψηλατέροις κοινωνικοί; στρώμασιν, έπέ- 
α'/Ζ') έν αύτώ πάσαν άνάπτυςιν, καί κατέφθειρε έλλειπώς 
τό κύριον αύτοΰ στοιχεΐον, τόν ιστορικόν έθνικόν χαρα
κτήρα. Συνειθίσαμεν νά αΐσθανώμεθα διά τή; καρδίας 
τοΰ ερωτευμένου, φθισιώντος κόσμου τή; Δύσεως, ζών- 
τε; έν τή φύσει πρός ήν τό γλυκύτατου αύτής μειδίαμα 
ή ’Ανατολή, ή μεγίστη τή; ζωής δότειρα, προσμειδιά· 
ένθα, ύπέρ τή; έρώσης άηδόνος ή τήν ήπιον έλεγείαν, Α
κράτητο; αείποτε άντήχησε τοΰ διθυράμβου ό άέτειος 
κρωγμός. Συνειθίσαμεν νά σκεπτώμεθα διά τοΰ μυελοΰ 
τών άθ./ίω>· ηρώων τή; Δύσεως, ήμεΐ;, οί Έλληνες, ό 
λαό; δν ή διαφθορά τρομάζει, έτι πλέον ή πάντα άλλον, 
ό λαός, όστις μόνος ίσως έν Εύρώπγ τρώγει άπας καί 
καθ’ έκάστην, ό λαός παρ’ ώ ό τελευταίο; παρίας κα
τέχει τήν εύγένειαν τοΰ α'ίματο; καί τήν υπερηφάνειαν 
βασιλέως, ό όχλο; τοΰ όποιου τά οδοφράγματα καλούν
ται Γραβιά καί Μΐσο.Ιόγγι καί αί ήτται 'Λρχάβι.

ft

Λαλοΰμεν Ελληνιστί’ αίσθανόμεθα καί σκεπτόιζεθα Εύ- 
ρωπαϊστί· λοιπόν στερούμεθα όντως έθνικοΰ χαρακτήρος, 
ή, άν έχωμεν, όποιος ούτος ; Ή μαρτυρία τής συγχρό
νου ήμών φιλολογίας είναι έντελώς άρνητική. Έν τώ 
κόσμω τών καλλιλογικών ποιημάτων ζητήσατε μίαν 
μορφήν, ένα χαρακτήρα, όστις νά μή συγχέεται άδιά- 
κριτος έν τώ κυκεώνι τοΰ ηθικού κόσμου τής Δυτικής 
φαντασίας· ίσως ύπάρχει καί τι; άλλη, άλλά τήν στιγ
μήν ταύτην έν τή μνήμγ μου δύο μόνον έκθρώσκουσι 
μορφαί, οί δύο άδελφοί, οΰς, άμιμήτω; δι' Έλληνίδος 
άναβολής, έν αίσθημα Ελληνικόν περιβάλλων, παρά 
τούς Αδελφούς τής «Φραγκίσκης έξ Άριμινίου» τοΰ Πελ- 
λίκου, καί τούς τή; «Νύμφης τή; Μεσσήνη;» τοΰ Σχίλ- 
λερ, έλληνοπρεπώς παρέταςεν ό ποιητής τή; Γα.ίατιίας.

Zwrfax'il μεταξύ τών σπανίων γνωστών προϊόντων 
τής συγχρόνου ήμών φιλολογίας τά γνωστότερα' έχομεν 
£ν μυθιστόρημα μεταφρασθέν είς πάσας τά; Ευρωπαϊκά; 
γλώσσα;, καί τό όποιον εί; μίαν τών γλωσσών τούτων 
λογικώτερον ώφειλε νά γραφή πρωτοτύπως, άλλ.’ ούχί 
εί; τήν Έλληνίδα' διότι μίαν μόνην έχει Ελληνικήν 
ιδιότητα, τήν γλώσσαν αυτήν ό συγγραφευς του δοκεΐ

νεολατΐνό; τις οίοσδήποτε, μαθητής τού άββά Pucei καί 
τοΰ Βολταίρου συγχρόνως, Ευρωπαϊκήν τινα κοινωνίαν 
τής Δύσεως είδώς, άπό ταύτη; τό πνεύμα άρυόμενος 
καί διά λογαριασμόν τη; μόνον γράψας. Οί πολλοί τών 
στίχων τών προσφΐλεστέρων ήμών ποιητών είναι σχεδόν 
μεταφράσεις ή Απομιμήσεις ξενικής ποιήσεως' συμπας 
τέλος ό διά τής καλλιλογίας καί τών καλών τεχνών υ
φιστάμενο; διανοητικός, ηθικό; ήμών κόσμο;, στενότα
τος έτι καί Ατελέστατος, στερείται Ε.Ι.Ιιμ-ισμοΰ.

Έλησμόνησαν οί παρ' ήμϊν γράφοντε; ότι οί Ελλη
νες εί'μεθα Άνατολΐται, καί έστράφησαν πρός τήν Δύσιν 
παραγνωρίζοντες καί έαυτούς καί τό έθνος ω άνήκουσιν. 
"Ο,τι άποκαλώ Έ.Ι.ΙηησμΙ»·, τό Έλληνικώς αίσθάνε- 
σθαι, τό Έλληνικώς φρονεΐν, ή Ελληνική καλαισθησία, 
άπερ ή μελέτη τών βιβλίων αποκαλύπτει έν τοϊ; άπο 
τοΰ παρελθόντος πνευματικοί; ήμών θησαυροί;, και ή

σης ξένης ηθικής, ξένης τέχνης.
Καί ιδού τό σημεΐον έφ’ δ παρεγενόμεθα ήδη· δεν έχο

μεν ούδέ κάν φιλολογίαν εθνικήν ήτοι ή ήμετέρα μικρά 
φιλολογία ούδέν έχει τό έθνικόν;

Όρμή Ακάθεκτος μ’ έλαύνει καί απειλεί νά με παρα
σύρω άπό τή; φιλολογική; ταύτη; Θ.Ιΐ-ύ-ιως είς τήν συμ- 
πληροΰσαν αύτήν κοινωνικήν θεωρίαν .... άλλά, ιδού, 
σωφρονώ, καί άναγράφω ένταΰθα ώ; συμπέρασμα μόνον 
αύτής, τήν ιδέαν μου' ή Ελλάς έχει Έλληνα;’ δέν 
έχει καλλιτέχνας.

— Δεσποινίς, συγγνώμην . . . Αποτείνομαι πρός τήν 
Δ»» Σεράου, διά τοΰ ονόματος τής όποιας έπέγραψα τόν 
άσύγγνωστον τούτον λήρον μου, άναστοεφόμενον περί την 
ιδέαν έκείνην : άν ή άριστοτέχνις αΰτη τή; γραφίδος Α
ποφασίσω να καλέσω εί; έαυτήν Ελληνόφωνον τήν Μού
σαν, άφοΰ πρώτον σπουδάσω τήν πατρίδα της, ήν άγνοεΐ 
καί τήν νέαν Ελληνικήν κοινωνίαν, έκεΐ ένθα αΰτη έν- 
τελή τόν έθνικόν αύτής χαρακτήρα διατηρεί έτι καί πάν
τοτε ....

Σήμερον ό,τι γράφει ή Δ:< Σεράου έν Έλλάδι δύναται 
νά τύχτ, roijrdr, Αλλ’ ούχί καί αΐσβητόκ. Είς ήθικός κό
σμος σχεδόν πρωτότυπος, παράδοξος, πολύ //α,έζακίκός 
-ήττον Αληθής, άνακυκάται έν τή φαντασία τή; νεαρά 
συγγραφέως. Αί ίδέαι τών άποτελούντων τόν κόσμον 
τούτον προσώπων άφ’ ένός μέν φέρουσι τόν τύπον ■ 
κοινωνία; έν ή α.ΰτη άνετράφη καί έζησε μέχρι τοΰ νΰν 
άφ’ έτέρου δοκοΰσιν ώ; φαινόμενα άπό φυσικών προκό- 
πτοντα νόμων, προϊόντα, δηλονότι, τών διαφόρων έντυ· 
πώσεων, άς αί άπό τής οργανική; τών όντων τούτι 
ζωή; έξωτερικαί έπήρειαι έπί τοΰ μυελοΰ αύτών έπάγου- 
σιν. Αύτός ό οίστρο; καί ή ύψηλοφροσύνη άκόμη έχουσιν 
έν αύτοί; τό μέτρον τό άνάλογον τοΐς παραγωγικοί; 
αύτών αίτίοις. Τά αισθήματα ίΈΚάΐ’τίΛ'» τούτων
προσώπων τυγχάνουσι τά κύρια αύτών συνθετικά καί

σχεδόν τά μόνα, διότι, εί καί Ανεγνώρισα ήδη έν αύτοί; 
ιδέας, ή ζωή των είναι τό αίσθάπσθαι μάλλον ή τό σχΐ- 
πτισθαι.

Ή Δ'= Σεράου έμελέτησε βεβαίως τήν οργανικήν 
παθολογίαν τού Ανθρώπου, διότι πρός ταύτην άδιασπά- 
στως συνδέεται ή ήθική παθολογία, ή; ή έπιστήμη 
οΰτω Οαυμασίως βοηθεΐ αύτή έν τή δεξιωτάτν) συνθέσει 
καί τή άπαραμίλλω άναλύσει τών ηθικών όντων έζ ων 
βρίθει ή έαυτή; φαντασία. "Οντως, πάντα τά παθολο
γικά φαινόμενα ανάλογα παρ’ αύτοί; έκδηλοΰνται, έν τώ 
ήθικώ πάσχοντι όργανισμώ, άπό τή; παραφροσύνη; τών 
αισθημάτων μέχρι τή; φθίσεω; τών ιδεών.

Τόσαι.όμως ήθικαί άσθένειαι, τόσαι νόσοι, τόσα πά
θη, ών αί μυρίαι φάσεις καί Αποχρώσεις, καί οί παραγω- 

ικοί λόγοι, καί αί Αλλόκοτοι έπιδράσεις καί ή άλλο-

Βεοαιω
ανισμώ τή; παρ’ ήμ.ΐν κοινωνίας, ϊσω; διότι έκεΐνο όπερ 

καλοΰμ,εν παΑιτισμάτ δέν έλαβεν έτι καιρόν νά προικίσγι 
ήμάς δι’ όλων αύτοΰ τών Αγαθών, οί; Αναπόσπαστα 
πάγει καί τά πονηρά έκεΐνα, τά; ηθικά; νόσου;, τάς 

άσθενεία; καί τά πάθη.

Ή παρ’ ήμϊν κοινωνία ήθικώ; είναι άπλουστέρα έκεί
νη;, ήν έμελέτησε καί γνωρίζει ή Δ’’ί Σεράου* καί ά- 
π.Ιονστέρα δέν σημαίνει πίβ,οτίρα.

’Ιδού οτι τήν ιδέαν μου ταύτην συγκριτικώτερον έκ- 
φράζω τον λόγον ήδη βραχύν ποιούμενο; περί τού τυ
χαίος προσενεχθέντος μοι «Ελληνικού Διηγήματος.»

Άν αί βραχεΐαι καί μετά φειδοΰς μεμετρηυ.έναι στή— 
λαι τοΰ «Μή Χάνεσαι» μοί τό.έπέτρεπον, θά έπέβαλλον 
έμαυτώ τήν μετάφρασ·.ν τοΰ διηγήματος τούτου, καί 
ίσως άν κατώρθουν αύτήν- τήν βραχυτάτην όμως εισα
γωγήν ένταΰθα παρατίθημι, γλ.υκύ φίλημα, όπερ έπί τά 
πτερά τής μητρικής άναμνήσεως ή Έλληνίς πρός τήν 
πατρίδα Αποστέλλει.

«Δέν είναι ίδικύν μου τό διήγημα τούτο’ τό ήκουσα
’17Εν ταΐς 
άς μα-

» καί πολλάκι; έζήτησα τήν έπανάληψιν αύτοΰ.
«μακραΐ; άπομεσημβρίαις τοΰ θέρους, κατά 
»κρά; χειμερινά; εσπέρας, έλάμβανον σκαμνίον καί έκα— 
«θή’ζην πρό τών ποδών τής μητρός μου, τήν κεφαλήν 
«άναπαύων έπί τά γόνατά της. Έκείνη θωπεύουσα διά
«τής έλαφράς καί λεπτοφυούς χειρό; τη; τήν άδάμαστον 
«κόμην μου, μοί διηγείτο τάς ιστορία; τής Ελλάδος, 
«τής μεμακρυσμένη; καί ωραίας ήμών πατρίδας, ή νο- 
«σταλγία τής όποια; συνέθλιβε τάς καρδία; ήμών νο- 
«σταλγία πλήρης Αναμνήσεων δι’ έκείνην, διάπυρος έξ 
«έλπίδων δι’ εμέ. Τώρα ή μήτηρ μου, τά θυμηδή άνα- 
«πολήματα, αί ελπίδες, όλα έξέλιπον Αλλ’ έν τή ψυχή 
«μου ήρέμα τά διηγήματα έκεΐνα άναστρέφονται- Τούτο, 
»ώς πάντα τ’ άλλα, είναι Αληθές».
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Καί μετά τάς όλίγας ταύτας γραμμάς, άς ή μετάφρα- 
©ις άκουσίως συλεύει τής αρρήτου χάριτος, τής άμετα- 
φράστου γλαφυρότητος τοΰ πρωτοτύπου, ήρεμους, γλυ
κείας, ώς τής μητρός ή άνάμνησις, θλιβεράς,ώς ή άπελ- 
πις νοσταλγία, ή καλλιτέχνις διά μιάς μονον βιαίας 
κινήσεως τοΰ χρωστήρος ποιεί την σκηνήν: «Ζοφερά 
ανακόπτει ή νήσος τής'Αγίας Μαύρας»’ καΐ καθ’ολον 
τό διήγημα συνεχώς διήκει, ο,τι οί Ιταλοί άείποτε ανε- 
γνώρισαν ώς πρωτοτυπίαν παρά τή συγγράφει: τό αόρι
στον μειδίαμα Μούσης Έλλήνίδος, όπερ ώς άκτίς άπό 
λαυ-προτέρου τινάς άστρου έν τω ούρανφ τής Τέχνης 
διαχέει άνατολικήν τινα μαρμαρυγήν έπί τών σελίδων 
έφ·’ άς έχαράχθησαν αί ρωμ.αντικαί ίδέαι, τά Ιταλικά 
αισθήματα, οί Φραγκικοί τόποι τής Δ’ί Σεράου. Τής 
αύτής Μούσης τό μειδίαμα, ή αύτή άκτίς, ήτις διά 
μέσου άλλων πρισμάτων θλωμένη λαμπρώς περιβάλλει 
πόν κλασσικισμόν τών Γαλατικών στίχων τοΰ Χενιέρου 
καί τόν έπιρρωνύμενον Άρκαδισμόν τών ’Ιταλικών στρο
φών τοΰ Φοσκόλου’ ή αύτή άκτίς, ής ή άπαυγή άμιμή- 
τως παρ’ ήμΐν μέχρι τοΰ νΰν λάμπει έν ταϊς «’Λζτιχαΐζ 
Α’νξή·» τοΰ μόνου καλλιτέχνου δν έσχεν ή σύγχρονος 
Ελλάς.

ΊΙ ύπόθεσις τοΰ διηγήματος είναι τό άλμα τής Σζπ- 
φοΰς άνανεούμενον. Άλλ' οί χαρακτήρες τών προσώπων 
άνήκουσιν άποκλειστικώς είς τόν κόσμον τής φαντασίας 
•τής Δ’ί Σεράου, κόσμον ρωμαντικόν άμα κζί φυσιολογι
κόν. ’Εξαιρετέος μόνος ό Κζσταργής, ό κοινός καί άδιά- 
φορος μνηστήρ, σταφιδέμπορος, τύπος όμως σημερινού 
Έλληνος εμποροπλοιάρχου, πολλάκις έν τή Εσπερία 
παραγενομένου, δν ίσως έκ τοΰ άληθοΰς ή συγγραφεύς 
άντέγραψεν.

Ή Καλλιόπη Σταύρου, ή ήρωίς, τυγχάνει έν τών ηθι
κών έκείνων οντων, έν τή ψυχολογική συνθέσει τών 
οποίων ή Δ’ί Σεράου θαυμάσια απεργάζεται. Είναι Έλ- 
ληνίς άνατραφεΐσα έν Παρισίοις" άλλ’ ο,τι παρά τή γυ- 
ναικί καλείται jJ-ejiv), ααμιΐισ, παρά ταύτη είναι αίνιγμα, 
ούτινος καί αύτό τό θανάσιμου άλμα άμφίβολος λύσις 
απομένει,

Ό Παύλος De Johanna, i’zfiro<·, είναι ό κοινός, πα- 
ρανοούμενος, Βυρώνειος τύπος. Κορράδος τις ή Λάρας, 
μή εχων όμως τήν δύναμιν νά φέρη έν τή ζωή του τό 
μοιραΐον έγκλημα, οπερ, ώς έν τάφφ μυστηριώδει, λαν
θάνει έν τω παρελθόντι τών δύο έκείνων. ΊζαΛύς ή Λα.Ι- 
μάτης ζήσας έδώ καί έκεΐ άνά τόν κόσμον, σχεδόν άπα- 
τρις’ έχων ουλήν τήν μέλαιναν κόμην, βαθεΐς καί μυ
στηριώδεις τούς μέλανας οφθαλμούς καί έπί τό ώχοόν 
μέτωπον οίονεί κεχαρ'αγμένην τήν λέζιν fatalita. Είδος 
-πλανοδίου ιππότου καί βάρδου άμα, οστις άγνωστον πό
θεν έρχε ται καί ποΰ άγει, βέβαιον όμως ότι μίαν έχει 
έν τώ κόσμω τούτω άποστολήν: Poser ενώπιον τών γυ
ναικών. Δεν είναι ό αύτός Δόν Ζουάν, είς ον ό Βύοων 
έδωκε τά πτερά του, άλλ’ ό γύψ προσποιούμενος τον 
άετόν.

ούδαμοΰ θά τούς άπαντήση ή Δ’ί Σεράου έν Έλλάδι, 
ίνβχ αί νεάνιδες, καί άν έτι έν Παρισίοις άνετράφησαν, 
γνωρίζουσιν όμως ν' άγαπώσιν ώς Έλληνίδες πάντοτε— 
μετ’ όλιγωτέρων στιγμών καί θυμ.ηδεστέρων μειδιαμάτων 
—καί οί De Johanne έκλείπουσιν, άφανίζονται πρό τοΰ 
σφριγώντος διδάκτορος τής Νομικής, έπιδιδομένου είς 
τό έμπόριον ή τήν μακράν, επίπονον άνάβασιν τής πολι
τικής πυραμίδος πειρωμένου, τύποι ούτοι τοσοΰτον σπά
νιοι έν τή Εσπερία καθ’ όσον, κατ’ άντίθετον άναλογίαν, 
παρ’ ήμϊν πλεονάζουσιν.

Οταν ή Δ’« Σεράου γνωρίση έκ τοΰ έγγύς τήν ήμε- 
τέραν 'Ελλάδα, τήν έαϋτής πατρίδα, όταν καί πάλιν 
άναπνεύση τον άέρα αυτόν, ον γεννηθεΐσα πρώτον άνέ- 
πνευσε, καί διά τοΰ της περιβάλη τήν φύ-
σιν αύτήν, ής αί μυστικαί καί άφατοι άρμονίαι καί αί 
άπαραμίλλως διαγραφόμεναι νοηταί εικόνες άπετυπώθη- 
σαν τό πρώτον έν τή καλλιτεχνική της ψυχή, όταν καί 
πάλιν ή συμ.πατριώτις τοΰ Βασιλειάδου πατήση τάς άκ
τάς τής γενεθλίου γής καί διά τοΰ βλέμματος βοηθου- 
μένου ύπό τής φαντασίας περιβάλη ένθεν μέν τήν ’Ολυμ
πίαν, άπέναντι δέ καί έγγύτεοον τό Μεσολόγγι, τούς 
δύο τούτους πόλους τοΰ παρελθόντος τής σημερινής 'Ελ
λάδος, ή κζλλιτέχνις έν αύτή θ’ άνακύψη Έλληνίς.

Είναι ώραία ή ’Ιταλία και πλούσια είς αρμονίας καί 
χρώματα' άλλ’ είναι μάλλον κυανοΰς τής 'Ελλάδος ό 
ούρανός κζί πλουσιώτερος είς άστρα’ έπί δέ τών έρέων 
της διζιτώνται πάντοτε οί θεοί, καί ή θάλασσα, άφ’ ής 
ή 'Αφροδίτη άνέδυ, μετά μείζονος φίλτρου καί βαθύτε
ρου τάς άκτάς αύτής περιβάλλει.

Μέσω άνθέων κηλούμενος, εύώδης τής ’Ιταλίας ό άήρ, 
άλλά βαρύς, ζαλίζει ή άμαυροΐ τόν νοΰν καί μεθύσκει 
τήν καρδίαν λεπτός καί διαυγής, οίονεί αυλός, ό άήρ 
τής Ελλάδος πτεροΐ τόν νοΰν μετάρσιον καί τήν καρ— 
δίανώς έν τιτανείοις στήθεσιν εύρυνομένην ενθουν ποιεί. 
Ό μέγιστος τών ’Ιταλών είναι ό Δκντης’ ύπό τοΰ έρω
τος άγόμενος έψαλε τά σκότη καί τόν "Αδην, καί έν τή 
όνειοώδει λάμψει τοΰ Παραδείσου του σκοτοδινια καί 
άβέβαιον φέρει τό β·7,μχ. Ό Αισχύλος, ό Έλλην, έπι- 
βάς τοΰ Καύκασού όρθοΰται μέχρι τοΰ Διός, όν άπειλεΐ 
διά τοΰ κεραυνοΰ νοός του.

Είναι μεγάλη ή ’Ρώμη, έν ή τής Εσπερίας αί Μοΰ- 
σαι, ποικιλοχρώμους έσθήτας τοσούτων διαφόρων σχο
λών άναβαλλόμεναι, συναγείρονται’ παρά τά Καπιτώλιον 
όμως ζοφερώς μέχρι τοΰ νΰν δεσπόζει τό άθλιέστερον 
τερατούργημα τής άνθρωπίνου μικρονοίας, ό Πάπας. 
Άλλ' άναζώσι καλαί αί Άθήναι, τοΰ Περικλέους άναπο- 
λοΰσαι, καί παρά τόν Παρθενώνα αί Έλληνίδες Μοΰσαι 
τά ύψιστζ πονήματα τής άνθρωπίνου διανοίας έπιδει- 
κνΰσαι, καλοΰσιν έπί τήν άνάστασιν τής Τέχνης.

Τά άσυνάρτητα ταΰτα καταπαύω εύχόμενος ΐνα ώς 
τάχιστα οί αύτόθι τό «καλώς ήλθες» προσφωνήσητε τή 
Δ»1 Σεράου.

Αγησίλαος.

Οί τοιοΰτοι ’ τύποι άοέσκουσιν έτι έν ’Ιταλία. Άλλ’ Τύποις «ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ»


