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Β. ΓΔΒΡΙΗΛΙΔΗΣ διευθυντιις

ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ.

Τρίτη χαί Τ&τάρτη.
Γνωρίζετε τί γίνεται κατά ·ΐήύ τόσον γΜηϊζί'Λιχϊι 

λιτανείαν τών 'Επιταφίων τήν Μ. Παρασκευήν. Έκεϊ 
ποΰ περιπατεϊτε, πολλάκις περιζωννύμενοι κατά γράμμα 
ύπό γυναικείας σαρκός, μία τρακατρούκα έκρηγνυμένη 
■πρό ποδών σας κάμνει ν’ άναπηδατε ώς αίγαγροι διά τό 
αϊονίδιον τής έκπυρσοκροτήσεως' τοιαύτη τραχατροΐ·χα 
έν τή Βουλή είναι ό προσφιλής μας .Λΐάππας, δστις ένώ 
βασιλεύει γαλήνη, βγάζει αύτός τήν ώς βρεμένη γάτα 
φωνήν του, άναγκάζων ολους τούς βουλευτάς νά τρέ- 
πωνται πρός αύτόν. Ό δέ πτωχός Βαλτινός κάμνει τον 
σταυρόν του διά τά αιφνίδια αύτά τρομάγματα τοΰ 
κυρίου Οέραίζοιγιαι «* χαθαρΰ χι' άιιώμον ιτνπιύήσίΐ.

Μετά τόν Αάππαν βουλευτής διακόπτων είναι καί 6 
ΚοτταροΣτουρνάρας Καί αύτοΰ ή φωνή έπίσης υγρά, 
κατασαλιωμένη, κάμνει τήν αύτήν έντύπωσιν είς τάς 
άκοάς σου ώς βρεμμένο πανί έπί τής έπιδερμίδος σου. 
Όλιγόλεπτος μονομαχία είχε συμπλακή μεταξύ αύτοΰ 
καί Φωτήλα περί προγόνων καί οικογενειών —'Ημεΐς 
είς τά ερείπια έτάφημεν. — ΚατεσκοτώΟημεν ολοι είς 
τούς αγώνας κτλ. "Οταν άκούωμεν υπό ζωντανών αν
θρώπων αύτά τά έτάφημεν, αύτά τά κατεσκοτώθημεν, 
ένθυμούμεθα μερικά μελοδράματα οπού ώς είς τόν ΛΖωΓ·- 
<π}>· ένώ τραγουδεΐται έν ήχηρότατον jcovapr/ro, ακούεις 
συγχρόνως τό: mi matira la voce (μου κόβετ’ ή φωνή) 
■η όπως είς τους Οόγχινώτονς ένώ ακούεις τό: 'Λποσνβθώ- 
fisr άθορύϋωΓ,^ τότε άκριβώς γίνεται τό μεγάλο κακό 
του χορού τής ορχήστρας καί τών άοιδών,ολων όμοΰ θο- 
ρυβωδέστατα άδόντων, ψαλλόντων, παιανιζόντων.

Του Στεφανίδου μνημ.ονεύοντος συχνά πυκνά έν ταις 
άγορεύσεσιν αύτοΰ όμιοικών στίχων, έρωτά είς τών ά
κροατών :

— Τί πάσχει περισσότερον : 'Ομηρομανίαν ή μηρομα- 
riar ·

Άφοΰ ό βοηφόοος άνήρ Στεφανίδης, ώμίλησεν όλίγ α 
άλλά πολυσήμαντα καί άπό καρδίας εναντίον τής ένα- 
σκηθείσης δωροδοκίας έν τή έκλογή Αίγίνης, καταβαίνει 
τοΰ βήματος καί λέγει καί κάτωθεν τοΰ βήματος μερικά 
άάόμά τά όποια έπιστέφει διά τοΰ :

— 'Εγώ ήλ.θα σάν περιστερά.
Είς βλάμης έκ τοΰ άκροατηρίου :
— Μωρ* αύτάς τά λέει άπό πάνου, μά το .Ιιει χι άπό 

χάτον.

Ειπομεν τόν Ξενουδάκην ρήτορα τοΰ .έ«,τύ>·, τόν Ζυ- 
γομαλάν ρήτορα τοΰ οτι, εχομεν τώρα καί τόν Φωτή- 
,λζν ρήτορα τοΰ Ι'σωι: ίσως.

Είς τόν τελευταΐον ανήκει καί ή εξής φαεινή ιδέα:
— 'Ερωτώ τούς νομομαθείς” βουλευτάς καί πάντας 

τούς βουλευτάς.

Ό κ. Μωραίτίδης ό διευθυντής τοΰ Πυριτιδοποιείου 
αγορεύει σιγά, κομψά, ολίγον όμογενικά, πλειότερον 
δειλά καί μέ τήν πεποίθησιν ότι είναι πεταμένος έςω. 
Ό κ. Β. έκ του θεωρείου τών δημοσιογράφων :

— Περί αύτοΰ δυνάμεθκ νά είπωμεν ότι άνεκάλυψε 
τήν πυρίτιδα.

Ητο ένα είδος έξώσεως τοϋ Όθωνος ή έξωσις τοϋ 
κ. Μωρα'ίτίνη. Όταν δι’ άναστάσεως έζητήθη ή άκύρω-



2 ΜΗ ΧΑΝΕΣΑΙ

ΜΗ ΧΑΝΕΣΑΙ 3σίς ή ή έπιμύρο^ις ή έση^θη i? τού έστεφχνωμένου θύμ^ος, ετοίμου πρός σφαγιαστούν
χιλητική, φ: λαός .Εάζλήσιαζόμενος^-.^ώ οί ύπόόρ’ρίχοί Δέν είναι πλέον λόγος, αύτός. Είναι πολιτική νεκρολο 
αειναν είς θέσιν των συνεσταλμένοι. ώς έπαϊταν'*
ινΛτηεοι ε’.ς τούς πρόναους,μή δυνάμέίοι νά σταθούν είς 

τά δϊόοΐα των. Καί όταν πάλιν -έγινε·/ ή άντίστροφος 
έρώτησις νά σηκωθούν οί θέλοντες τό έγκυρον, οί άνχ- 
στάντες υπουργικοί είχον οψιν τιμωρη/μένων μαθητών 

»ί?./τ/.ι τών έτιοι.-.ΑιΤιν τμμ pv rvo^BtO. ενώέν μέσω τών επιμελών συναδέλφων των έν σχολείω, ένώ 
οί υπουργικοί μέ τούς τούρκους των ένόμιζε; οτι έξε- 
φάντονον έν κχφενείφ ροφώντες ναργιλέν ή .iiaxdila. 
’Αλλά δέν έφθαναν αύταί αί εικόνες, ΐνα ftaprupi/aj ό κ. 
Μωραϊτίνης, έπρεπε νά ποοπίρ όλον τό ποτηριού καί 
ίδου άλλοι αίτοΰσιν ονομαστικήν κλήσιν καί άλλοι πα
ραιτούνται αύτής καί γίνεται πάλιν τρίτη άνάστασις 
εως οτόυ διά τριπλής άναδύσεως καί καταδύσεω?, χρι- 
στιανικώτατα, μεταλαβών καί τών άχράντων μύστη» 
ρίων ολίγων ήμερων βουλευτειας, άποδήμησεν ό μακαρί
της πρός Κύριον, έν μεγάλα, κατανύξει, τού κ. Στεφα- 
νίδου άναφωνήσαντος: άπεβίωσεν ! ’Ενώ ό ΙΤ^ΛΧ-ίιέτός 
i'ttiw ί?- έμπνευσθή διά τόν Καραγκιόζη του έκ τοΰ 
θεωοείων τοΰ λαοΰ, ένναστριυ-ύθως τοχγουδοϋσε:

— Η καϋμέν/ι ή (Mapatraira BtoJfra) ~ί κακάρωσε. 
Ή έξωσίς του εγεινε καλλιτεχνικότατη* έλαβε τόν 

υψηλόν του πίλον, τό στρατιωτικόν -.ου μ<η·ι:,χί δύο θυ
λάκιά του τά όποια οί σπογγαλιεϊς τής Αίγίνη; τά άφη- 
σαν σφουγγάρια μοναχά, τάς όλίγας λέξεις άς άπό τοΰ 
βήματος εΐπεν και έν πικρόν μειδίαμα έκ τή; Χειλαπο- 
θήκης τοΰ Γλυκυτάτου καί βραδεϊ τώ βήματι ώς κη- 
δευόμενος άνεχώρησεν.

Αιωνία σου ή μνήμη, αξιομακάριστε άνερ .'

Μεταξύ δύο :
— Μά γιατί τόν βγάλανε έξω ;
— ’Από φόβο, νά μήν τού; τινάξγ σ’ τόν άέρα μέ τήν 

πυρίτιδά του !

Αί έκλογαί 'Αλμυρού, Άνδρου καί Άρτας διήλθον ά
βροχοι; .... χειλέοι;

Ε’.ς τήν έκλογήν Αττικής ό γέρο Καλλιφρονάς ώ; εν
διαφερόμενος παραδίδει τήν έδραν του είς τόν κύριον. ... 
Στεφανίδην. Ή Βουλή άποκαμοΰσα άπό τήν παραγερον- 
τικήν προεδρείαν τοΰ προκκτόχου του έκρήγνυται ε 
ραγδαία χειροκροτήματα ύπέο τοϋ θαλερού λευκοκλωστο· 
μύστακος Βουλευτοΰ Άγυιάς. ’Ενθουσιάζεται έκεΐνος, 
Ενθουσιάζεται αύτή, καί έν μέσω διζύγου πυρός άκούεται 
άρχαιοπρεπής καί βροντόφωνος ή έρώτησις :

— Τίς άγορεύειν βούλεται ;
Έπανερχόμεθα ουτω είς τούς αρχαίους χρόνους, είς τάς 

Εκκλησίας τών άρχαίων, ότι τό άγορεύειν δέν ήτο έργον 
τοϋ πρώτου τυχόντος Φωτήλα, άλλα συρροή πολλών 
•προσόντων, πολλής πείρας, μεγάλης μελέτης. Καί κατά 
διαβολικήν σύμπτωσιν, έπί πολύ, είς τήν βροντώδη τού 
Προέδρου πρόκλησιν, έξ άνάγκης προκαλοϋσκν πλείονκ 
εύλάβειαν παρά τό ξεψυχισμένο: Ποιος ζητεί τύκ Λόγο»·., 
ούδείς έπί τινα λεπτά παρουσιάζεται ρήτωρ,μεθ' δ, μονο
κόμματος ώς λ.εύκη, ό κ. ύπουργός. τών Στρατιωτικών 
άναβαίνει τό βήμα, ν’ άπολογηθή διά τά στρατιωτικά 
του έν Βάλτω άθλα. Φέρει καί αύτός τήν φυσιογνωμίαν

Καθ’ όδόν περί τής έκλογής Βάλτου.
— Τί λές, θά προγραφή καί ο Βαλτινός ;
— Σάνα διστάζω, γιατί πολλοί άπό τήν άντιπολίτευ— 

σιν θά ψηφίσουν μέ τήν κυβέρνησιν.
— "Ε ! τότε άν χάσν] ό Τρικούπη; είς τό ζήτημα αυ

τό θά παραιτήθή άπό άντιπολ.ίτε 
συμπολίτευσις !

οευσις καί θά γίνή

’Άλλος διάλογος :
— Μά αύταί πλέον αί εξώσεις τού Ξενουδάκή, τοΰ 

Μωραϊτίνή, τοΰ Βαλτινοΰ είναι άλήθιναί προγραφαί !
— Ό Κουμουνδοΰρος διέλυσε όλόκληρον Βουλήν, νά 

μή διάλυσή καί ό Τρικούπη; τέσσαρας Βουλευτάς ;

Μέ τόσφ καλοκαιρινόν καιρόν, ύπό τήν μέχρι δυσωδίας 
θερμήν άναπνοήν ύπερδιακοσίων Βουλευτών, ών έκαστου 
ή άναπνοή άντιπροσωπεύει τάς άναπνοάς χιλιάδων έκ- 
λογέων, τό άναμμα τών θερμαστρών, διότι ίσως ό προ
σωρινός πρόεδρος τής Βουλής κρΰόνει έκ γήρατος, νομί
ζομεν οτι είναι καμμία μηδενιστική έπιβουλή όπως πά- 
θωσιν έξ άσφυξίας οί πολύτιμοι άντιπρόσωποί μας. Προ
σθέσατε είς τάς τόσάς άφορμάς ζέστης καί τόν καύσωνα 
τών συζητήσεων, τών ακυρώσεων κκί τών έξώσεων, καί 
έξηγήσατε,άν δύνασθε,τί σημαίνει τό άναμμα θερμάστρας 
έν“(Ζέσω τοιαύτης πυρκαϊάς.

Ή άγόρευσις τού κ. Βαλτινοΰ ήτο ατελεύτητος σειρά 
διαλείψεων, διακοπτόμενων ένίοτε ύπό μερικών λόγων. 
Ιδού έπάνω κάτω τί μπορούσε νά γίνή οτε ώμίλει ό κ. 
Βαλτινός :

«Έτέβα καθ' ήμών»—ό κ. Αημητρακάκης διηγείται, 
εις τόν κ. Δηλιγιάννην πώς διεξήχθησαν αί έκλογαί τοΰ 
66, ό κ. Άμβράζη; διεξέρχεται όλόκληρον δικογραφίαν, 
ό Κουμουνδοΰρος καί ό Άθανασιάδης υπογράφουν εκατόν 
έγγραφα, τελειόνει ή διήγησις τού Δημητρακάκη, ό Δε— 
ληγιάννη; μεταβαίνει είς τό κυλικεϊον, λαμβάνει τήν 

ζ J ύψηλήν τιμήν νά πιή τρεις σομάδας, καί όταν επιστρέφω 
"’■'ό κ. Βαλτινός συνεχίζων τόν λόγον του ρίπτει άπο τών

πάλιν, διά νά δώσγ καιρόν είς τόν κ. Βαλαωρίτην νά με— 
ταβή είς τό Water Closet, οπού έχε·, έπικειμένην άνάγ- 

τεφανίδην ν’ άκολουθήσγ εις ά) 
Βαλαωρίτην, είς τόν Τρικούπη·

άλλο διαμί— 
ην νά δεχθή 

κκί ό'ταν έπαυσεν νά τόν λι-

κην, εις τον 
ρισμα τόν κ Βαλαωρ 
οκτώ άκοοάσεις έπί π
μάρή ώς' όγδοο; ζητήσας άκρόασιν Πετσάλη, Εξάγεται 
μέ τόνον στρατιωτικόν παρα τού άγορεύοντος ή λεζ'.ς 
—«στρατιωτών ή δε πλ.ειοψηφια κτλ.»

Κκί ιδού πώς εξηγείται ότι ή αγορευσις τοϋ κ. Βαλ— 
τινοϋ παρετάθη έπί δύο ημερονύκτια, ένψ κατέλαβεν είς 
τάς Εφημερίδας χώρον δύο μόνον στηλών.

Γπελογίσθη οτι έκαστη τών διαλείψεων τοϋ κ. Βαλ- 
τινοϋ ήδύνατο νά περιλάβή ένα λόγον Κουμουνδούρου, ή- 
μισυν λόγον Τρικούπη, ϊν κλάσμα λόγου Δεληγιάννη καί 
Εν δισεκατομμύριο? διακοπών Λάππα καί Στουρνάρα.

Μεταξύ άλλων ό κ. Βαλτινός έδικαιολόγησε τήν έκ- 
"λογήν του διά τών έξής ώραίων : Ό Βάλτος έζηλοτύπει 
τήν Βόνιτσαν δίδουσαν συνεχώςύπουργόν τών Στρατιωτι
κών* ό Βάλτος ϊκανοπΟιήθη έν έμοί, γενομένω ύπουργω 
τών Στρατιωτικών.»

Δηλαδή,
Ό ΌΛυμπος xai ό Κίσααβος^ τά Svi> βοι-rd μαΛδττατ.

Ό περιλάλητος βουλευτής Τσουμέρκων λίαν Εγκαίρως, 
πολύ πρίν φθάσουν αί έκλογαί είς τό Ταύ, ηύτομόλησεν 
είς τά σκαμνιά τή; άντιπολιτεύσεως. Τώρα δέν μένει 
παρά ν' αύτομολήσή καί ό κ. Σιβιτανίδης. ΙΙολύ φοβού- 
μεθα μήπως αποδειχθ-^ οτι ή άντιπολίτευσις δέν δίδει 
ψήφους μόνον, άλλα καί ηλικίαν καί έγκατάστασιν καί 
ηθικόν ποιόν, καί ότι είναι άλλη κολυμβήθρα τοΰ Σι- 
λωάμ έπζνκλαμβάνουσα τά θαύματα τά όποια ό Χριστός 
έν αφθονία έκαμνεν είς τήν χώραν τών Γαδαρηνών.

---------- -----------------

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ.

Δύναται νά όνομασθή ομαλή ή κατάστασις τοϋ Πανε
πιστημίου, θεσμού έθνικοϋ ^ίσην έχοντος σημασίαν πρός 
τόν στρατόν, πρός τό Σύνταγμα, πρός τό Πολίτευμα ; 
Καί όμιλούμεν όχι ύπό την έποψιν τών άτελειών καί 
τών οργανικών νοσημάτων, άτινα πρό πολλοϋ βόσκουσιν 
έν αΰτώ, άλλ’ ύπ’ αύτήν την άτελεστάτην καί πλημμελή 
μορφήν, ύφ’ ήν άπό τινων δεκαετηρίδων ήδη παρουσιάζε
ται. Λειτουργεί λοιπόν καί ύπό τοιούτους άκόμα όρους 
όμαλώς ; Πανεπιστήμιου δέν είναι τό καλλιτεχνικόν 
7/ra τή; άρχιτεκτονικής του, ούτε αί αύλαί, τά προπύ
λαια, οϊ κήποι καί τά άναβρυτήοια, ούτε αί συλλογαί 
καί Βιβλιοθήκαί του, άλλα τό Πανεπιστήμιου κυσίως 
συγκροτούσι Καθηγηταί **ί Φοιτηταί.’Ακριβώς δέ ή α
νωμαλία ένέσζηψεν έπί τώ* σχεσεων αύτών. Ιίαροινό- 

διορίζονται ύπό τής Κυβερνήοεως Καθηγηταί καί 
ποΐ5.αν0μ.ως τούς διοριζόμενους άποκρούουσ.ιν οί φοι- 
τηταί. ΊΙ κυβέρνησις δέν σέβεται ούτε τό έπικρατήσαν 
άγραφον έθιμον τών Σχολών, ούτε τόν θεσμόν τών υφηγη
τών, δέν σέβεται αύτό τό ηθικόν προσώπου -ού Πανε
πιστημίου, κατόπιν δέ τόσων άσεβειών,άλλοτε παραγκω
νίζει τούς κεκτημένα έχοντας δικαιώματα καί διορίζει 
νεήλυδας εύνοουμένους* άλλοτε φέρει είς συνάφειαν μετά 
τοϋ ηθικού αυτού προσώπου τούς άνηθικωτέρους τών χα
ρακτήρων* άλλοτε ξύλα άπελέκητα τά περιβάλλει μέ 
προσωπείου Τακίτου ή Μακώλεϋ* καί άλλοτε συλλέγουσα 
τά ναυάγια τής πολιτικής, βεβαρυμένα πληθώραν 
άντιδημοτικότητος, πεφημισμένους στραβοκεφάλους, πα
ρέχει τήν καθηγητικήν έδραν ώς νέον είδος ρουσφετικοΰ
.εντάλματος

Πολλαπλασιάσατε τά πέντε αύτά παραδείγματα— 
διότι ούδέν ευκολότερου τοϋ πολλαπλασιασμού τής άκο- 
λασίας έν Έλλάδι, γενομένης άπαξ άνεκτής μικρά; τί
νος άρχής—καί ιδού τό Πανεπιστήμιου μεταβαλλόμενου 
είς ΙΙρυτανεϊον τών απόμαχων, τών άχρείων, τών αμα
θών. Καί τί θά άντιπροσωπεύή ψευδώς, δολίως τό Πρυ
τανείου αύτό ; Τήν έστίαν τής ελληνικής έπιστήμης, 
ύφ’ ής καί δι’ ής μέχρι τοϋδε άλλοτε άγωνιζόμενοι καί 
άλλοτε προστατευόμενοι διανύομεν τόν περί εθνικής ύ- 
πάρξεως άγώνα.

Τίς θά άντιδ^άσ/] κατά τής ακολασία; αύτής καί τίς 
)ά περιστείλγ την απειλητικήν αύτής άνάπτυξιν; Ή σύγ
κλητος; Ώς έπί τό πολύ σύγκειται ύπό άνθρώπων έννοούν- 
των νά τρώγωσιν ήσύχως τόν Επιούσιου καί ύπό άλλων οΰς 
αύτή πάλιν ή άκολασία κατέστησε Συγκλητικούς καί κατ’ 
ούδένα τρόπον άνεχομένου; νά όνομασθώσι μητροκτόνοι.Ή 
3ουλή ; Αύτή γνωρίζει ότι τά έκ τοϋ Πανεπιστημίου πη- 

γάζοντα κυβερνητικά αγαθά μόλις κατά διετίαν ή τριε
τίαν προσμειδιώσι τώ τυχόντι ύπουργω τής Παιδείας. 
Αί διαδεχόμεναι άλλήλας κυβερνήσεις ; Καί τούτο ά,..- 
θανον, διότι αί κυβερνήσεις αύταί ούδέποτε έπέδρασαν 
εεταρρυθμιστικώς, άλλά πάντοτε προσωπικώς.

Δέν βλέπομεν άλλην δύναμιν άντιδραστικήν είμή τήν 
άγαθήν μερίδα τών φοιτητών, αποπειρώμενων τήν διά 
τή; βίας καί τής αποδοκιμασίας έξωσιν τών έπιδρομέων 
άπό τού Πανεπιστημιακού περιβόλου. Είναι τακτική, εί
ναι ομαλή ή συμπεριφορά αΰτη τών φοιτητών ; Άπ’ ε
ναντίας είναι άνομος καί ανώμαλος, άλλ’ είναι ή μόνη, 
ηθική δύναμις ήτις εμφανίζεται αντιμέτωπος τής κυβερ- 
νήσεως, ήτις πετ?. τά σκύβαλά της είς τάς διαοόρους 
Σχολάς, ώς είς δημόσια σκουπιδαρίά. Ούτε ή δημο
σία τάξις, ούτε ή τού Πανεπιστημίου κοσμιότης συνά- 
δουσι πρός αύτάς τάς θορυβώδεις διαδηλώσεις και απο
δοκιμασίας τών φοιτητών άλλ’ όταν όλα τά νόμιμα α
πέναντι αύτών παραβιάζωνται,όταν ή κακοήθης πολιτική 
έλαύν·/) κατακτητική έντός τοϋ ιδιαιτέρου αύτών κρά
τους, ό πληθυσμός τοϋ κράτους αύτού όστις είναι οί φοι- 
τηταί έχει δικαίωμα,έχει καθήκον νά έπκναστατΰϊ, νά ο
πλίζεται, νά θορυυοΐ,νά έξασκή βίον όπως άποκρούσ*/) τήν 
κατάκτησιν. Τό Πανεπιστήμιου δέν είναι Κράτος έν Κρα
τεί.Άλλά καί δέν είναι πάλιν υπουργείου είς ό δύναται 
ό ύπουργός νά παύη καί νά διορίζη τούς υπαλλήλους του. 
Τό Πανεπιστήμιου είναι θεσμός έχων τήν περιουσίαν του, 
τήν βουλήν του, τήν κυβέρνησιν του, τόν βασιλέα του 
καί τούς πολίτας του. Ό θεσμός αύτός κατά τοσούτο 
δέν είναι όλοσνεοώς ανεξάρτητος, έφ' όσον ή ά.νεςαρτη-

, » t I y 1 f} , k , » \ r , ,σια αυτή δεν αποδαίνεΎ επικίνδυνος εις την ενότητα και 
ακεραιότητα τού Κράτους. Άλλά τό Κράτος δέν έξα- 
σκει ή είδος τι μόνον έπικυριαρχίας καί μηδέν πλέον. 
Καί τοιαϋτα είναι τά Πανεπιστήμια πανταχοΰ* έχουσε 
τήν Ιστορίαν των* καί ή ιστορία των κατά μέγα μέρος 
είναι ιστορία τή; έπιδράσεως αύτών έπί τής καθόλου 
ευρωπαϊκής ιστορίας* πολλαί Επαναστάσεις έν Γερμανία, 
καταλύσασαι πολιτεύματα, άνεγείρασαι νέους θεσμούς, 
οφείλονται είς τήν έπέμβασιν τών Πανεπιστημίων* άφοϋ 
οί φοιτηταί τών Γερμανικών Πανεπιστημίων δέν ύπά- 
γονται είς τήν αστυνομικήν δικαιοδοσίαν τής πόλεως, 
άλλ’ είς τήν ακαδημαϊκήν αστυνομίαν. Οί σύλλογοι οΰς 
συγκροτούν οί φοιτηταί είνε δυνάμεις κοινωνικαί, ών α
παύγασμα είναι ύπό τινα έποψιν αύτός ό Βίσμαρκ. Η- 
θέλησεν ό άρχιγραμματεύ; τής Γερμανικής αυτοκρατορίας



ΜΗ ΧΑΝΕΣΑΙ ΜΗ ΧΑΝΕΣΑΙ

νά κλονίση τήν δύναμιν τών φοιτητικών συνδέσμων, 
άλλά δέν έτόλμησε ν’ άπολύση ένχντίον του θύελλαν 
τής συμπολίτιδο; αύτοΰ νεολαίας. Παρ’ ήμΐν μέρος τοΰ 
C2 οφείλεται εί; τού; φοιτητά;· καί διά τών φοιτη
τών πάλιν ή έθνικωτέρά τών κυβερνήσεων ετυχεν άντι- 
δημοτικότητος καί πτώσεως.

Οί φοιτηταί, έάν σέβονται εαυτούς, οφείλουν νά μή 
προμηθεύσουν ούτε ενα ακροατήν ούτε είς τον κ. Ροντή
ρην, ούτε είς τόν κ. Πατσόπουλον, ούτε εί; τόν άνεπί- 
τιμον κ. Κωνσταντινίδην.

Αφοΰ κινδυνευη ή τι^ζ,η τοΰ Πανεπιστημίου, αύτοί 
μ,ονοι δικαιούνται και δύνανται νά περιφρουρήσωσι τήν 
κινδυνεύουσαν τιμήν του.

ΤΑ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΑΔΑΜΛΝΤΑ.
ι ν.

ΔΙΑΛΟΓΟΙ ΦΑΝΤΑΣΜΑΓΟΡΙΚΟΙ.
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(IPOSQtn ΆΡΩΝΓΛ ΚιΙ MU ΔΡΑΚΙΑ. 

Τρικούπης. ήρως φαχζασραγοριχός.
Χκοά του, πρόσω.-ζοχ χιχονρεχοχ xal ytz/ .Ai.ZoCr 
Το ϋχντολι του, πρόαωζεοχ φωζΐΐ,οχ καί ζσιζσιρίζοχ. 
"Ενχ Κ,χνχτι, ,αρόσωποχ άχεχζιχώζαζοχ.
"Ew Τρχπέζε, άχίχηζοχ καί ζζρός σΖινρήχ χιη/ζύτ. 
"Ενα Κρκβάτε, ΛειτοχαΟουτ xal τρίζοτ.
"Ενας γάττος χχί ένας ποντικός, .τρ<ί σω.τα χι- 

[χοιγίίΓα.

ΠΡΛΖΙΣ πρατίΐ ΣΚΗΝΗ Il PUT Η

{Δωμάτιον περιέχον ολα τ’ άνωτέρω. 'II ώρα δωδέκα
τη καί κάτι τής νυκτος. Ο Τρικούπης περιφέρεται έντός 
τοΰ κοιτώνός του, μέ τόν νυκτικόν του σκούφον, τήν 
popnarzixapapi έζω καί τά δεσίδια τών καλτσών του 
λυτά.)’

Τρικούπης.
Φϋγεζε ώχραΐ φροτζίύεζ, σύρζε .αάάι/ τρορερά,
Λ «Γα^ώ σζι/τ έζονσία^ ειτ ί/ ρρη/ ρου χαρά.

Πάει καλά, πολύ καλά μάλιστα ! Σύ Δήμε Άδάααν- 
τος, είσαι σωστός άδάμας. Μ’ ένα διαιρετόν καί αδιαίρε
τον ζήτημα, όιηρέθησαν τά κόμματα, τά προσωπικά καί 
απρόσωπα, καί ιδού έγώ αδιαίρετος νικητής καί τοο- 
παιοΰχος. "Εχομεν τόρα νά κάμωμεν καί μελόπητα, καί 
θά τήν κάμω έτσι γιά γοΰστο .... Τέλος πάντων σοΰ 
τήν έπαιζα, μειλίχιε- όσο δέγιά σέ κύριε=»όταν έσχον 

-την τιμήν, κύριοι βουλευταί, νά ήμαι πληρεξούσιος καί· 
έκτακτος απεσταλμένος υπουργός τής Α. Μ. τοΰ βασι- 
λέως τών Ελλήνων Γεωργίου τοΰ Α'. παρά τή αύλή τής 

»Α. Μ. τής βασιλίσσης τοΰ ηνωμένου βασιλείου τής Άγ- 
.γλίας καί Ιρλανδίας Βικτορίας»=σέ διορθώνω καί σένα 
χαλά .... Μάλιστα, καλά, πολύ καλά μάλιστα, καί

ύπερμάλιστα ! . . . Ά, τόρα έχομε νά οίκονομήσωυ.ε καί 
πρόσωπα είς τόν σχηματισμόν τοΰ ύπουργείου μου. Καί 
πρώτον. 'Υπουργός, πρωθυπουργό; καί έπί τών έξωτεοι- 
κών, έσωτερικών καί οικονομικών έγώ. Καί ούτως οικο
νόμησα τον εαυτόν μου.'Εχεις κάνένα παράπονον έναντίον 
σου, κ. Τρικούπη ; Οχι! ’Επί τής Δικαιοσύνης, Λομβάρ- 
δος. Οικονόμησα καί αύτόν. Τής έκπαιδεύσεως, Ράλλης. 
—"Α μά ό άνθρωπος, νά ’πούμε καί τοΰ στραβού τό δί
καιον, μοΰ έκαμε τόσαις καροτσάδες. Τί ; μικρό τάχα 
ήτο τό πανηγύρι τής Κολοκυθοΰς ; ’Όχι, οχι, πρέπει· νά 
λάβη ύπουργεΐον. Λοιπόν τής έκπαιδεύσεως. Ό . . . ώ ! 
ώ ! ώ !. ουάου. Έγώ ! Δικό μου καί τό έπί τών Στρα
τιωτικών. Πρέπει νά τά διορθώσω ολα. Πάει καλά . . . 
νύριοι υπουργοί, έγερθήτε, καιρός,ύπάγωμεν νά όρκισθώ- 
μεν . . . Μεγαλειότατε, Μεγαλειοτάτη, 'Υψηλότατε,— 
Πρέπει νά κολακεύη κάνεις καί τά παιδιά, έκεΐνος ό 
Γεώργιος όμως μοΰ φαίνέται πιο ζωηρός άπό τδν’Κων— 
σταντΐνο.—"Αν καλά ποιον θά ’μοιάση. — Τά ταπεινό
τατα σεβάσματά μου, ό κύριος ύπουργός μου έπί τής 
έκπαιδεύσεως άπ’ εδώ, καί έπί τής δικαιοσύνης άπ’ έκεΐ 
καί έγώ . . . Ώ διάβολε . . . ξέχασα τον έπί τών ναυ
τικών ... At δέν πειράζει, προσωρινώς έγώ. Λοιπόν καί 
ο κύριος Έγώ, Μεγαλειότατε ό έπί τών Στρατιωτικών, 
Ναυτικών, Οικονομικών, Έσωτερικών, ’Εξωτερικών, Έκ- 
παιδεύσεως καί Δικαιοσύνης. Όχι, όχι, λάθος, εκτός 
τών δύο πρώτων, τελευταίων, μέσων. Μά κύριε Λομβάρδε, 
κύριε Ρ άλλη,ησυχάσετε, οΰ, μά δέν κάμομε δουλειά έτσι, 
’ντροπή ! Έπί τέλους τά πέρνω έγώ ολα, ησυχάζει τό 
πράγμα καί τά διορθώνω ό’λα. Τόρα παρουσιάζομαι ένώ- 
πιον τής Βουλής .... Κύριοι Βουλευταί .... (Τήν 
ώραν έκείνην σβύει τό κανδύλι, όρμά ό γάττος έναν
τίον αύθάδους ποντικού, ξετρυπώσαντος κατά τήν στιγ
μήν έκείνην, τρομάζει ό κ. Τρικούπης, πίπτει έπί τής 
τραπέζης, αναποδογυρίζεται ή τράπεζα, έξαπλοΰται 
επί τοΰ πατώματος καί εύρίσκει τό πρόσωπον του τό 
χαΐνον στόμα τοΰ κανατιού, ϊπερ άνατραπέν γεμίζει τό 
πάτωμα, μεθ’ ο ό κ. Τρικούπης εγειρόμενος έμπλεος ορ
γή; βοά). Τάκαμα όλα σάν τά μοΰτρά μου.

II
ΠΡΛΖΙΣ ΛΕΥΤΕΡΑ ΣΚΗΝΗ ΛΕΥΤΕΡΑ.

Πρόσωπα λχλοΟντχ κχέ μ,ή.
Κουμ,ουνδοΟρος, πρόσωπο- πρνσωπιχύτ.
Τά χγιο6αβιλβεάτιχα πχτβρμιά του, ρϊ ζο'νς i2 

■χόχχονς τωτ.
‘II "Λρχ. πρόσωπον ρΐωύύν πΛΙ/r ύρι.ίοΰτ.
"Ενχ κλουβί μ,έ τόν παπαγάλο του, πρόσωπον 

[.έα.όοϋ,·.
Τά 1&χτχσχ&τήρεα.
Λεορεσμ,οί χχί πχΰσεις, ΰπογενραρρέτοι xal άννπύ- 

[j-payot.
ΊΙ κρεμιχατή λάμπα τοι», ρε τύ χαρηΧύ γώς της. 
"Ενα ξευγχρι πχπαΟτσχ, .τμοσω.τα ϊχ<ρρασζιχά.

<Τό ιδιαίτερον δωμάτιον τοΰ Κουμουνδούρου έν ώ ολα 
τά περιγραφέντα. Ό Κουμουνδοϋρος έπάνω στό μεντέοι 
του σταυροποδητεί, κρατών τό τσιμπούκι του σβυστό. 
μέ τή βέστα του κκί τό σκουφάκι μέ τή χρυσή τοι*

φούντα καί παρά τά παποΰτσά του τά καινούρια ο στέ
φανος δ θεσσαλικός).

Μ,ουμ,ουνδοϋρος.

Άδάμας ! Άν καλά μή δέν λέγουν, οτι ο χόκ]Λκς 
εΐνε άνθραξ, κάρβουνο ; Λέγουν. Δέν λέγουν όμως καί 
πώς μουντσουρώνει. Καί όμως έμένα μέ κχταμουντσού- 
ρωσε* ΙΙοΰ νΰν ή τής εξουσίας περιβολή, καί τά ταράμ- 
* αατάμ τής μουσικής, καί τό κύρ Πρόεδρε, καί οί στέ-

μαγκοΰρες, ή μπιστόλαις, οί λάζοι καί αί μαχκΐρές σας; 
Τί κάθεσθε;

Έπεσα, σκυλιά, έπεσα καί σείς δέν κινεΐσθε ; Ζαρνάτα 
μ,έ περιμένει, δέν ακούετε ; Τσακίρη, φίλτατε Τσακίρη,

καί συ φενάκη 
ή μήπως πέ
του Ίσκαοιώ-

Τότε παραιτούμαι έγώ . . . Μά άνθρωπε Τρι- 
κούπη, στό θεό σου, τί θά καταλάβης γενόμενος πρωθυ
πουργός ; Δέν βλέπεις έμέ, τί πάσχω ήδη ; Μή δεχθής, 
σέ συμβουλεύω καί θά μετανοήσης. Έγώ θέλω τό καλό 
σου. Έσύ δέν έχεις διοικητικόν νοΰν, θά κάμη; βωδο- 
λογία; πάλι καί στρατούς υπηρεσίας καί μή, θά ναυαγή- 
σης, κακόμοιρε, θά ναυαγή,σης. Νά δέν βλέπεις έμέ, μέ 
τόσα πετσώματα, μέ τόσα δάνειά, τόρπίλλάς, ναύκλα- 
στρα, ατμακάτους, κανονιοφόρους, κρούπ, Βελέντζας, 
Καστανιώτισσας, καΰμέδες, γραμματόσημα, σ 
ναυστάθμους, οχυρώματα, προβιβασμούς, όέν βλέπεις τί 
έκαμα ;... Άλλά τί βλέπω, σκαμνί, κατηγορητήριον, ει
δικόν δικαστήριον, Τριγγέτα καί Κίνγ !... Γονίδη, άρθρα 
τής Ώρας, βαρήτέ την. Ώρα κακή, στρυφνή κι' ανά
ποδη, κακή ώρα νά σέ εύρη.... Κκί σύ κομβολόγι μου 
άγιοβασιλάτικο μέ τούς 180 κόκκους,
ήσο, καί σέ δι’ έμπαιγμό σέ δώρησαν, 
ποωται νά μοΰ χρησιμεύσης ώς τό σχοινί 
τη;. Ναι διά σοΰ πρέπει να μέ κρεμάσουν. Καί θέλω κρέ
μασμα....'Όχμ, όχι, Λομβάρδε, χαρτί καί καλαμάρι, ένα 
άρθρο, άπό 'κείνα ποΰ ξέρεις, κατά τοΰ βασιλέως, γιατί 
χαθήκαμε. ’Άρθρο δριμύ, νά τό στείλωμε στήν Ευρώπη 
νά κάμη κρότο. Φώναζε καί τόν Σιοΰμαν, μπούκωσέ τον 
κι’ αύτόν νά τά γυρίση μ’ έμάς....Τί εινε ’κεϊ; τί βλέπω; 
Μούφεραν καινούρια παποΰτσα ! Ω σημεία τών νεκρών. 
Μοΰ δίνουν τά παποΰτσα,καί μ,οϋ τά στεφανώνουν μέ τόν 
βεσσαλικόν μου στέφανον! Καί σύ,καί σύ τεφάνι μου μα
ραμένου, καί σύ πρός έμπαιγμόν μοΰ έόόθης... Στάσου, 
σιγή . . . Τί άκούω ; Διαδήλωσις—ζήτω τοΰ Τρικούπη, 
ζήτωωω ! Μανιάτες μου, στά όπλα, στά παράθυρα, του
φέκι στο λαό, τουφέκι νά μή μάς σπάση τά τσάμια, διότι 
πλέον ή βουλή δέν θά ψηφίσγ νχ μοΰ τά πληρώση τό 
έθνος. Στά όπλα ! Πύρ ! (Καί ταΰτα λέγων ό Κουμουν- 
δοΰρος όρμά μέ τό τσιμπούκι σηκωμένου, κτυπά τό κλουβί 
ποΰ παπαγάλου, οστις κατακρεμνιζόμενο; βοά) : ΙΚλέ 

·' !
Παλιάνθρωπος.

ΚΥΒΕΡΝΑ.

Κάί τέλος πάντων τήν άρχή έσκέφθη νά άφήση 
ό καπετάν Αλέξανδρος, κΐ έπήγε στο Παλάτι,

Κυβέρνα τό Έωμαίϊκο καί ώρα μήν τ άφινης ! 
άν έπεσαν έπάνω σου σάν λυσσασμένοι σκύλοι, 
κι’ δ Ξενουδάαής ’χάθηκε καί ό Μωραϊτίνης,

ΚΥ ό Βάλτος πάει, ’χάθηκε, μά καί γϊ’ αύτό μή σκάνης| 
ή λύπη καί τό σοβαρό σέ σένα δεν πηγαίνει, 
έσύ ποτέ αγέλαστος ’στόν κόσμο όέν εφάνης, 
γΐά σέ ειρήνη, πόλεμος, τό ϊόΐο δεν σημαίνει;
Μόνο μέ γέλοίο κυβερνάς ώς σήμερα τό γένος, 
καί πάντα δείχνεις μέ αυτό πώς είσαι χορτασμ-ενος.

ib

Άλλ’ ομω; άν σέ άφησαν είς τοΰ λουτρού τά κρύα, 
τό ξάστερο σου κούτελο στιγμή άς μή Θο7.ώση, 
γιατί καί ή παγκόσμιο; μάς λέγει ιστορία, 
πώς έπαθαν χειρότερα τής γής φωστήρες τόσοι. 
Πόσοι καί πόσοι τρόπαια δέν έκαμαν μεγάλα ! 
καί όμως γιά ευχαριστώ τούς έόωσαν κρεμ.άλα.

Σέ άφησαν οί θεσσαλοί κΥ οί Μπέηδες άκόμα...; 
Σύ μόνο; τούς έχάρισες έλευθερίάς άέρα, 
ααί όμως οί άχάοιστοι πηγαίνουν μ' άλλο κόμμα, 
καί ξένη γιά γεινάτι σου σηκόνουνε παντιέρα, 

σασεπω, -ούτη τήν περίστασι έσάστισε ό νοΰς σου,
καί έχασες τά νούμερα καί τούς λογαριασμούς σου.

Τί κόσμος άσυνείδητος, αχάριστος καί πλάνος ! 
Οί βασιληάδες έξαφνα ’πεθαίνουν πεινασμένοι, 
μία νύκτα ψαλλιδίζεται άγέρωχος Σουλτάνος, 
καί μόνο μέ τόν Κότταρη ό Κουμουνδοϋρος μένει. 
Τέτοιος ό κόσμος πάντοτε θά ήναι, όπως ήτο, 
έκεΐ ποΰ σέ πετροβολε.ΐ, σέ πέρνει μέ τά ζήτω.

Κυβέρνα τό 'Ρωμαίΐκο, Αλέξανδρε, άκόμα,
καί ά; μήν έχης σύμμαχο καί φίλο ούτε ένα.
κΥ άς μένη γΐά χατήρι σου κΥ ό βασιληά; 'στό στρώμα?! 
Τόσα καί τόσα χάσαμε, νά χάσουμε καί σένα ;
Κάτω ’στοΰ Βάλτου τά χωρία, 'στά πέντε βιλαέτια 
φάτε καί πΐέτε, βρέ παιδιά, πριν λείψουν τά ρουσφέτί'ζϊ

Souris.
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Ό ΤηΛίγραγος 5 λεπτά χ χ χ ! Κατ’ άρχάς ί5έν έπι- 
«τεύετο, έπειτα ήγοράσθη καί έπιστεύθη. Όταν τό πρώ
τον τόν ήκούσαμεν διαλαλούμενον, δτι πωλείται άντί 
«νός όβολοΰ, ένθυμήθημεν τό : ’Αγοράστε κύριοι κατεσχε- 
j/,ένα μανδήλια ! Καί άμέσως ύπελογίσαμεν, οτι έκ τών 
■πέντε λεπτών ό βουλευτής Καλαμπάκας λαμβάνει τοίχ 
|/.όνον, δύο κρατουμένων ύπό τών εφημεριδοπωλών. Έκ 
τών τριών δέ, τά δύο είναι ή τιμή τοΰ χάρτου, τής δε- 
■σμίδος έκ πεντακοσίων φύλλων τιμωμένης άντί δέκα

καλυφθώσι τά λοιπά έξοδα, ενοικίου Γραφείου καί Τυπο
γραφείου, Συντάξεως, μεταφραστών, διανομέων, υπηρε
σίας, Διεκπεραιώσεως ; Πόθεν δέ κυρίως θά πληρωθή ή· 
μεγάλη, ή άχανής Σιβιτανίδειος κοιλία ; Έπί τοΰ προ- 
κειμένου λοιπόν κάτι γίνεται· ή ό Σιβιτζνίδης άνεκάλυ- 
•ύε θησαυρόν ή ό χάρτης προμηθεύεται έκ λαθρεμπορίου 
ν, καί έκ κλοπής εις τιμήν πολύ τής πραγματικής κατώ
τερα v ή ή Πιστωτική τόν δίδει δωρεάν. Διά τινας τών 
περιπτώσεων τούτων έφιστώμεν τήν προσοχήν τής Είσαγ- 
-γελίας, κατά τοσοΰτο μάλλον καΟ'οσον δ Τη.ΐίγραγος εί
ναι έφημερίς Εταιρίας μετοχικής, ύποκειμένης επομένως 
ύπό αστυνομικήν έπιτήρησιν. Έπί τέλους θέλομεν νά φω- 
τισΟώμεν, ΐνα μή σκανδαλιζώμεΟα.

Τά παιδιά καθ’ οδόν :
— Ό κατασχημένος ό Τη.Ιί’γραγοζ, πέντε λεπταααά !

Παχύς, λαχταριστός, πετών, άκτινοβόλος έκ χαράς 
έπεσε προχθές εις τάς άγκάλας τοΰ συμπαθητικωτάτου 
ΔιευΟυντοΰ τής Τραπέζης Κωητταντινονπό.ΐιως χ. Γ. 
Άθηνογένους ό πρώτος αριθμός τοΰ Λαχείου τών 60, 
000,000. ΙΙληροφορούμεΟα οτι έτυχε θερμοτάτης ύπο
δοχής παρά τώ είρημένω κυρίφ,τόσον ώστε δέν έννοεϊ νά 
ξεκολλήση άπ’ επάνω του.

ΚΑΡΑΜΕΛΑΙΣ.

Μεταξύ Διβικητοΰ Τάγματος και έπιλοχίου.
— Δός μου, έπιλοχία, τό|φύλλον τροφής τοϋ στρα

τιώτου τούτου.
— Μά δέν ύπάρχει φύλλον τροφής διά τούς στρατιώ· 

τας, άλλά διά τον λόχον.
— Δός μου τοΰ λόχου
— Άλλ’ αύτό τό έχει δ σιτιστής· είναι τής δικαιο

δοσίας του.

Μεταξύ τοΰ αύτοΰ καί έτέρου έπιλοχίου.
— Πρέπει νά κάμωμεν Σχολεΐον ύπαξιωματικών διά. 

νά διδαχθήτε. Θά διδάξω καί έγώ.
— Τί Οά διδάξητε; κύριε, διοικητά, εγκυκλοπαιδικά 

μαθήματα, ή μαθήματα έφαρμογής ;
— Τί τά θέλετε τά εγκυκλοπαιδικά; Γαλλικά θά μά

θετε; θά σάς διδάξω μέρος τής θεωρητικής αριθμητικής, 
τριγωνομετρίαν.

(’latoputir.)

Γνωστόν δτι λέγομεν—έχω τόν "Ομηρον, ή τόν θου- 
κυδίδην χρυσοδεμένον, έννοοΰντες τά ποιήματα τοΰ 'Ο
μήρου, τήν ιστορίαν τοΰ θουκιδίδου κτλ.

Κατά τήν αύτήν άναλογίαν ήκουσα τινα λέγοντα 
προχθές :

— Ό κόντε δέ Κάστρος χάλασε· τοΰ χρειάζεται δέ
σιμο.

\ “
Ό κ Κ..\.. άπερχόμενος έκ τίνος γάμου μέ πολύ 

κακάς έντυπώσεις ένεκα τής άσχημίας τής νύμφης λέγει 
είς τόν γαμβρόν. ’·.

— Νά ζής, γαμβρέ, νά χαίρεσαι τή γνφΐτσα σου.

Καραγκιόζης.

Πώς γίνονται οί δημ,όσιοι χοροί 
έν Κωναταντινουπόλει.

fSnpsu&siti αΐιόπτον.)

Τήν όψιν μου, είσελθόντος, είς τά προσέβαλε
σμήνος χοοευόντων. 'Έστην έπί τινα χρόνον παρά τήν 
είσοδον, μή δυνάμενος νά προχωρήσω πρό τοΰ στροβιλι- 
ζοχένου έκείνου άληθοΰς πανδαιμόνιου. Είτα δέ έπωφε- 
λούμενος τά ένώπιον μου σχηματιζόμενα κενά, έχώρουν 
ολίγον κατ’ ολίγον.

Οί πλεΐστοι τών άνδρών ησαν άνευ προσωπίδων, ένώ 
αί'γυναίκες πάσαι έφερον τοιαύτας καί ήσαν μετημφιε- 
σμέναι. Όχι έλησμόνησα· έν μέσω τής δίνης έκείνης, 
παρετήρησα μετ’ ολίγον γυναίκα φέρουσαν μελανήν προ
σωπίδα καί όδηγοΰσαν έκ τοΰ βραχίονας νεανίδα χαριε- 
στάτην, ούχί κοινής καλλονής, μικροτέραν δέ τών 16 
ετών, μέ ζεΰγος μελανών οφθαλμών τρελλαντικών, μέ 
κόμην μελανήν, φύσει έλαφρώς ο όλην, πασπαλισμένην 
διά χρυσής κόνεως. Τό ταλαίπωρον πλάσμα ήγετο έκεϊ, 
μυούμενον τήν τέχνην διά τήν όποιαν προωρίσθη· τό 
εφερον μέ άνοικτόν τό πρόσωπον, όπως ή άγρα γείνη 
εύχερεστέρα. Καί ή όδηγοΰσα μελανοπροσωπιδοφόρος, 
ήτο ή μήτηρ του !

Μετημφιεσμένοι (οί καί αί) πολλοί, άλλ’ ούδεμία ευ
φυής ένδυμασία,ούδεμία παράστασις, πλήν ένός όμιλοΰν- 
τος άπάσας τάς λαλουμένας γλώσσας, εύφυοΰς, χαριτο- 
λόγού καί τόν Εβραίον μεταπράτην ύποκρινόμενον. Κατά 
τάλλα άμιλλα μεταξύ τών γυναικών πρός έπίδειξιν τών 
προχλητίΜωτέρων μελών τής άνθρωπολογίας.

Ώθών καί ωθούμενος εύρέθην τέλος έπί τής σκηνής, 
όπόθεν ήδυνάμην νά θεωρώ κάλλιον. ΤΙ Κωνσταντινού
πολης έξ δλων τών μεγαλοπόλεων έχει τι τό ίδιάζον μη 
άπαντών άλλαχοΰ Έν τή αιθούση_εκείνη περιεκλείοντο 
οί αντιπρόσωποι δλων τών εθνών τής Εύρώπης, τής ανα
τολικής ’Ασίας καί τής βορείου ’Αφρικής. Εν τώ μέσω 
έκείνων τών κινουμένων σωμάτων καί κεφαλών όιεκρινέ 
τις τόν άστραχάνειον μέλανα περσικόν πίλον, την εθνι
κήν τοΰ Κοοάτου στολήν, τό μέλαν πρόσωπον τοΰ άφρι- 
κανοΰ’ ήκουε καθαράν γαλλικήν προφοράν, γερμανούς, 
’Ιταλούς, Ιουδαίους, τούρκους, ύπό δέ τάς προσωπίδας 
τών γυναικών φωνάς άρμενίων. Καί μεταξύ όλων τού
των ολίγα κοράσια τετραετή καί πενταετή, μασκαρευ- 
μένα καί αύτά, τρέχοντα κατόπιν τών μητέρων των, 
παΐδας έγκεκορδυλημένους έντός πεοσικών σινδόνων καί 
συνοδεύοντας μητέρας, άδελφάς, έξαδέλφας, ύπό τήν ο
δηγίαν τών οποίων καθήκον αύτών είναι νά μανθάνωσι 
τάς νέας σχέσεις, τάς διευθύνσεις καί τά σχετικά τών 
οιαινουργών έραστών.

Οί χοροί έπήρχοντο δ είς κατόπιν τοΰ άλλου" κατά 
τά διαλείμματα ή αίθουσα σχεδόν έκενοΰτο, όπως πλη- 

_ρωθή πάλιν μέ τούς πρώτους ήχους τοΰ άμέσως επομέ
νου χοροΰ. Μετά πάν διάλειμμα οί χορευταί έπανήρ- 
χοντο φαιδρότεροι, τολμηρότεροι’ αί στροφαί έγίνοντο 
ταραχωδέστεραι, αί συγκρούσεις πυκνότεραι, τά πρόσω
πα έρυθρότερα, άλλά τά βλέμματα μάλλον έσβεσμένα 
καί τά βήματα σφαλλόμενα καί ασταθέστερα. Ή έπι- 
κρατοΰσα έν άρχή, άν ούχί σεμνοτης, άλλά φυσική αιδώς 
καί συστολή σμικρον κατά σμικρόν έξηφανίζετο, άφί- 
νουσα δίοδον είς τό άνειμένον καθ’ όλην αύτοΰ τήν έκ-
τασιν.

Είς »ν τών διαλειμμάτων ρεΰμα χορευτών πλέον ή εύ
θυμων μέ παρέσυραν είς κλίμακα φέρουσαν είς τά υπόγεια’ 
κατήλθον, εύρών τό διατί οί μετά τά διαλείμματα άνα- 
μενόμενοι έν τή αιθούση χορευταί έπανήρχοντο ζωηρό
τεροι καί έρυθροπροσωπότεροι. Πληθύς δωματίων έδέ- 
χετο τούς κεκοπιακότας χορευτάς. Μή έχων ένδυμα 
χοροΰ, δέν άπετόλμησα νά εισχωρήσω είς κάνέν" τών 
δωματίων, άλλά καί έξωθεν περιπατώ·/ έξηκρίβουν τά 
έντός συμβαίνοντα’ άλλως τε δέ καί τινες θύραι άμελώς 
κλειόμεναι παρεΐχον εύκολίας είς άδιάκριτα βλέμ
ματά μου.

Κραυγαί κραιπαλώδεις άνδρών: φωναί γυναικών άπό 
λαρύγγων οΰς έγεώργησεν ή σίφυλις καί τό ιατρικόν καυ
τήρων, ένίοτε ρτσοϋ ρτσοΰ τινα βωβά, καί ένιαχοΰ σιγή 
έπί τινα λεπτά’ [είτα ένδυμασίαι έν άταξία, καί κόμη 
έπιδιορθουμένη κατά τήν έξοδον. Πάντα ταΰτα άπό- 
πειραι πρός τέλεσιν πεταχτών είς τήν Κύπριδα θυσιών, 
συχνότατα ματαιουμένων άπό τών έζωθεν γαρσονικών 
βηματισμών καί τό ένίοτε αίφνίδιον άνοιγμα τών θυρών.

Διάλογοι άλλόκοτοι’ εκφράσεις ποικίλλουσαι κατά τήν 
ανατροφήν καί τήν άνάπτυξιν βλακώδεις άφοσιώσεις είς 
καθάρματα’ δειλαί φράσεις νεανίδων, νεοσσών έτι είς τό 
είδος τοΰτο τοΰ βίου.

— Άχ ! Κατίνα μου, μέ τρέλλανες ! Είσαι ώμορφο 
κορίτσι καί καλό.

— Ησύχασε, καϋμένε ! ξέρεις πώς τρέμω ;
•— Τρέμεις, καί γιατί ; νά μή τρέμης !
— Ή μητέρα ξέρει πώς είμαι έδώ, άλλ’ ό πατέρας.... 
— Φτάνει ή μητέρα I τοΰ πατέρα βάλτου ρίγανι' σέ 

τέτοιαις δουλειαίς τί έχει νά κάμη ό πατέρας ; ή μάννα

είναι το πάν. ’Έλα τράβα έ’να κονιάκ καί νά ίδής πώς 
θά σοΰ φύγη ή τρεμούρα.

— Νάξερες πόσο είναι άγριος !
— Άγριοο ! άγρίεψε καί σύ . . . . έπειτα δέ τοΰ λές 

πώς ήσουνα στής ξαδέρφης σου; Κρίμα ποΰ λένε πώς ή 
γυνάϊκαις είναι πονηραίς; Έλα τράβα άλλη μιά.

Καί μετ’ ολίγον έφαίνετο ή νέα στηριζομένη μέ κλο- 
νούμενον τό βήμα είς τόν βραχίονα τοΰ έραστοΰ. Ή τε
λευταία άπειλή τής σοβαράς μορφής τοΰ άθλιου πατρός 
έξηφανίζετο πρό τοΰ βλακώδους έκ τοΰ ποτοΰ μειδιά
ματος.

Είς τό άνω πάτωμα άλλη αίθουσα, άλλη μουσική· 
λίρα, λαγοΰτα, ντέφια, άμανές, χορός τζιγκιστρών, καί 
περί τάς τραπέζας μουσουλμανόπαιδες κάμνοντες κέφι. 
Νέοι έτι φαίνονται γέροντες· λιπόσαρκοι έκ τοΰ ποτοΰ, 
κυρτοί ώς έβδομηκοντούτεις.

Έν μέσω τής γενικής ταραχής καί τοΰ θορύβου τό 
προανάκρουσμα τοΰ τετραχόρου καλεΐ τούς δαιμονιώντας 
έκείνους είς τήν αίθουσαν τά τετράγωνα σχηματίζονται 
10—12 τον άριθμόν, καί ό χορός άρχεται. Δέν είναι 
πλέον έκεϊνο ευθυμία, άλλά μανία, παραφροσύνη, όργιώ— 
δές τι, βακχίδες καί Σιληνοί πηδώντες. Μετά τοΰτο τό 
grand repos καί οί όμιλοι χύνονται έκ νέου είς τά ύπό- 
γεια ώς τό έστιατόριόν. Οί φρονιμότεροι, ίσως όμως 
ουχί καί οί σωφρονέστεροι, άναχωροΰσιν.

Ή αύγή ήρξατο μετ’ ολίγον ύποφώσκουσα, καί έγώ 
άνεχώρησα. Τί ήδύνατο νά συμβή κατόπιν τής ώριαίας 
διακοπής, καθ’ ήν κόφινοι όλοι οστράκων καί βαρέλια 
οίνων, μαστίχης καί κονιάκ κενοΰνται, ευκόλως μαντεύει 
TtC.

Έν μόνον πράγμα μοί άφήκεν ούχί μικράν έντύπωσιν. 
Έν τή αιθούση Άλκαζάρ έδόθησαν τεσσαράκοντα καί 
πλέον χοροί, καί όμως μεταξύ τοΰ εύθυμοΰντος, τοΰ με- 
θύοντος, τοΰ όργιάζοντος έκείνου πλήθους ούδεμία έγέ
νετο φιλονεικία, ούδεμία ταραχή, ούδ’ δ ελάχιστος καυ
γάς. Διατί άρά γε ; ’Αστυνομία δέν παρίσταται, διότι 
δέν δύναται νά ύποτεθή άστυνομία καί δημοσία δύναμις 
οί έντός θεωρείου καθήμενοι καί ναργιλίζοντες τρεις δη
μαρχικοί κλητήρες. Καί είναι μέν άληθές, ότι ή άρίστη, 
τών χορών διεύθυνσις, ή δημοτικότης καί καλή συμπε
ριφορά τοΰ διευθύνοντος χοροδιδασκάλου προλαμβάνει 
πάσαν άφορμήν φιλονεικίας έν τή άρχή, καί τών ιδιο
κτητών δέ ή διαρκής έπιτήρησις καί έπιμέλεια συντελεί 
ούκ ολίγον πρός τοΰτο, υποθέτω όμως ότι πολύ έχει νά 
κάμη έν τή περιστάσει ταύτη καί αύτό τό πλήθος τών 
διασκεδαζόντων. Ό έν Άθήναις π. χ. 'Ρωμηός, λαμβά- 
νων, έάν εύρη, ώς σύντροφον έν τώ χορώ γυναίκα, έννοεϊ 
νά τηρήση αύτήν κτήμα αύτοΰ άναπαλλοτρίωτον καί α
ποκλειστικόν καθ’ ολην τήν διασκέδασιν. Περιβάλλει αύ
τήν, καί έάν άκόμη είναι κοινωνική υποστάθμη, διά τής

Μ

μέ ηρύσβα.Ιις παίρνει καί δίνει μέχρι της εκρν 
χαυγΆ ούτινος τό τέλος μαχαίρωμα ή τουλάχιστον ρή- 
ξις κρανίου διά μαγκούρας. Πλήν τοΰτο δεν παοατηρεϊ- 
ται ένταΰθα. Άναμφιβόλως υπάρχει λόγος τής διαφο
ράς ταύτης τών κατοικούντων τάς δύο πρωτευούσας, 
άλλ’ ή έξέτασις αύτοΰ Οά μεφερε μακράν τοΰ προχ.ειμέ- 
νου.

Έν δημοσίω άθηνα’ίκώ χορώ δ εισερχόμενο; άνευ ήΤαπ
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ριας κινδυνεύει νά χορεύσγ, εκτός έάν τόν έλεήση τις τών 
φίλων ή γνωρίμων του· ένώ έόώ αί χνρίαι φέρνουν βόλ
ταν; έν τή αιθούση κατά ζεύγη άνευ άνδρών. Έκεϊ άλ
λοτε έν τοΐς Kafptff-Startiir και τοϊς ζυθοπωλείοις, έν 
οϊς ύπηρετοΰν γυναίκες, οί νέοι σας χάσκουν θεοποιοΰν- 
τες πλάσματα, άλλαχοΰ αντί σφάντζικας αγοραζόμενα, 
ένταΰθα ή αφθονία τοΰ εμπορεύματος, κατά τον στοι- 
χειωόέστατον νόμον τής Π.Ιοντο.Ιογίας., v.vJkc-tx. αύτά 
άνευ τιμής καί ζητήσεως. Άφ’ οτου μάλιστα ή δημχρ- 
χία άνεγνώρισε τούς οίκους τής απώλειας, έπιβαλοϋσα 
αυτοϊς καί φόρον επιτηδεύματος, ό αριθμός αύτών ούκ 
έ'στι. Μάτην αί εφημερίδες κατεκραύγασαν κατά τής 
κατακλυσάσης τό Πέραν διαφθοράς' τό κακόν χωρεϊ αύ- 
ζανόμενον. Έν άλλοις τόποι; αί κατοικία·. τών ιερόδου
λών γνωρίζονται διά τοΰ πρό τής θύρας αύτών κρεμαμέ- 
νου ερυθροΰ φανοΰ. Έάν εις τό μέτρον τούτο προέβαινεν 
■η ενταύθα αστυνομία, βεβαίως θά προετίμα νά διατάξτ) 
το εναντίον. Θ’ άνήρτα τοιούτους προ τών έντιμων οι
κιών άλλως δέν θά έπήρκουν οί φανοί ούδέ Έκιτιχής 
Φωτοχυσίας. Κατά τούς καταλόγους τούς δημαρχικούς, 
ναοί αφιερωμένοι είς την λατρείαν της πανδήμου ’Αφρο
δίτης άριθμοΰνται μόνον έν Γαλατά καί Σταυροδρομιω 
περί τούς 2500 μετά τινων δεκάδων καί μονάδων έτι- 
καί ουτοι είναι οί έπίσημοι. Πρόσθες εις τούτους τούς 
ήμιεπισήμους καί άσημους, καί θά ϊδνις πόση οικονομία 
φανών θά γείνγ πρός δήλωσιν τών έντιμων οικιών !

Ένυάλεοϊ,

*Ήνοεξεν ! ί *Ηνοεξεν ! !

πρό πέντε ήμερων γελόεν καί έρυθρόχρουν ώς χιςί£<ζο.?α 
αιμοσταγής τόI ί

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΝ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ
Η ΕΛΛΑΣ

καί σύν αύτώ ηνοιςαν καί τόσοι στόμαχοι τοσούτων πε
λατών τοϋ μεγαλοπρεποΰς Ξενοδοχείου ο’ίτινες έν μέσω 
γελώτων και θυαηδίας κ,αί τοσαύτης φαντασιώδους πο
λυτελείας καταβροχθιζουσ'. τά ϊερι.'-ι.έαρΰχχια φαγητά του.

Εχουν όλα ελκυστικήν δύναμιν ώς κόραι σφριγώσαι !
Κάμνουν θαύματα διότι σέ χορταίνουν εύθύς, ένφ άμα 

καθίσγς νομίζεις ό’τι δέν θά γλυτώσγ,ς μέ πέντε μερίδαις 
τούλάχιστον !

Εχουν τό ιδιαίτερον προσόν νά σοΰ πληρώνουν μ.έ τό 
αίμ.ατοχρουν νφμισμα τής υγείας τό ωχρόν τοΰ Γεωργίου.

ΔΙΑ ΤΟΥΤΟ
γείνεται έ'φοδος άπό τής 11 π. μ. καί τής 6 μ. μ. ύπό 
τόσων πολιορκητών στομάχων.

ΔΙΑ ΤΟΥΤΟ
άν γελασθής καί ύπάγγς κατά τήν Ιην τό μεσημέρι ή 
την 8ην τό βράδυ δέν θά εύργς ούτε μίαν πατάταν !

Ή ύπηρασία.

δ’.ίςάγεται ύπό γνήσιων πρώτης μέ ταχύτητα ηλεκτρι

κού σπινθήρος. ΙΙρίν ςεδιπλώσής τήν πετσέτα σου έχεις
ένώπιον σου τό φαγ.ητόν. Σέ ύποχρεώνουν μέχρι,..............
μπαξισιού.

‘XI καβαριότης,
ώς παρθένος ιδιότροπος, μέ λευκήν έσθήτα καί λευκότε
ρους βραχίονας διατάττει τά πάντα κατά τό ίδιον αύ
τής σύστημα.

‘II πρωτοτυπία.
φθάνει μ.εχρι τοΰ διπλώματος τών πετσετών !

Οί πολυέλαιοι, τά διπλά παραπετάσματα, τά έπιπλα, 
ή έπίστρωσις τών τραπεζών, ό χρωματισμός τών τοί
χων, όλα, όλα, δεικνύουν πρωτότυπον πνεύμα καλαι
σθησίας (bon gout.) καί πρός στιγμήν νομίζεις ότι εύρί- 
σκεσαι είς έστιατόριον τοΰ Palais Royal.

'ΚΙ Κεντρεκάτης
τοϋ ξενοδοχείου, έπί τής κεφαλής τής όδόϋ Έρμου καί 
παρά τήν πλατείαν Συντάγματος, θέλει καταστήσει αύ
τό κέντρον τοΰ καλλίτερου κόσμου καί τών μεγαλοπρε
πέστερων γευμάτων. Καί τοΰτο προνοήσας ό άξιος δι
ευθυντής αύτοΰ, έφρόντισε νά διασκευάσγ καί ιδιαιτέ
ραν αίθουσαν, έπίσης μεγαλοπρεπώς εύπρε’πισμένήν, δΓ 
οικογένειας καί ομίλους φίλων.

ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΑ

είναι εύρωπαϊκώτατον, άμίμητον, καί οστις έννοεΐ νά 
τρώγγ καλά καί πληρώνγ τίποτε, άς εισέρχεται εις τό. 
λαμπρόν καί άρτισύστατον

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΝ ΤΟΥ’ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ’

Η ΕΛΛΑΣ
ώτΐ τής όιϊοΰ Έρμοι·, παρά τή π.Ιατεία Συντάγματος.

κ«1 εκεί Au vevoir!

X*. Γ· Χήμ,ερον κομίζονται έκ ΓΙαρισίων οί προ μη
νάς περίπου έπίτηδες παραγγελθέντες οίνοι, οΐτινες θά 
στέφωσι μέ ιδιαιτέραν χάριν ολην τήν φαιδρότητα !

(Ε—1}.

ΣΥΚΑ ΧΙΩΤΙΚΑ, 

δέστατα καί σκληρά πωλοΰνται 
στήματα τοΰ κ. Καμ,πούρη, 
βρνσιν τον Αέχα.

γεμάτα μαστίχην, εύω— 
εις τό Χιακόν Κατά— 

όάός Βον.Ιής κατά τήν

ΜΠΙΡΑ οΰ ΜΟΛί Α.Χ.Ο1.· είς μποτίλιες, 
μ,όνον πρός ■ ,ΟΟ έκαστη καί τής βΙΕΛΙΛίΙΙΧ· 
(Λίτρέερ) JJ.0VOV ποός 1,550 πωλείται έν τω ύπο- 
καταστήμ-ατι ©?νων Εύβοίας, ΌΛός ΙΤατιισίων, 
χ.«φτ«ε«·

Τύποι; «ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ..

ΛΟΓΟΣ

ΤΝΓ. ΣΤΕΦυΔ.ΤΤΙΖΣΟ'Ζ'

Βουλευτου Αγυιάς

’Εκφωνηθείς τή 13η Φεβρουάριου 1882, περί τής «πιχορώσεως 
τής εκλογής σής έπορχίας Άγυιάς.

Kgpcoc βουλευταί,

Ού'τβι απόβλητον έπος εσσεται, δ,τι κεν εϊπω.
Τουτέστιν μή αποβάλλετε τόν λόγον μου, πρίν βασανί- 

σητε αύτόν δικαιογνωστικώς.

Κύριος»
Κατέβην είς τήν πολιτικήν κονίστραν τής βουλευτικής 

υποψηφιότητας είς τάς έπαρχίας Θετταλομαγνησίας καί 
Άγυιάς, συνεπεία προσκλήσεως τών προκρίτων τών είρη- 
μένων έπαρχιών, καί άπεφάσισα τούτο, τοΰ νά τεθώ ύπο- 
ψήφιος βουλευτής άμφοτέρων τών έπαρχιών,ωθούμενος τά 
μάλλον άπό τό φιλοσοφικόν δόγμα τοϋ αρχαίου φιλοσό
φου Πλάτωνος τής αρχαίας Ελλάδος, λέγον :

Καί σεβεσΟαι δει καί μάλλον ύπείχειν καί θωπεύειν Πατρίδα 
χαλεπαίνουσαν, ή πατέρα, ή μητέρα, καί γάρ μητρός τε καί πα
τρός καί τών άλλων προγόνων άπάντών τιμιώτερόν εστί πατρίς, 
καί οεμνδτερον καί άγιώτερον καί εν μείζονι μοίρα, και παρα 
Οεοΰ, καί παρ’ ανθρώπων τοϊς γε νοϋν ίχουσι.

Τό δόγμα τοΰτο έπέδοα, ώς τό πϋρ τοϋ Προμηθέως άνέ" 
φλεγεν είς τά στήθη τήν φιλοπατρίαν είς τούς αγαθούς 
έκείνους αρχαίους προπάτορας ήμών τή; αρχαία; Ελλά
δος, οΐτινες ύψωσαν δι’έργων επιφανών τήν Ελλάδα είς 
τό ύψιστον σημεϊον τής αίγλης, καί μέχρι συντέλειας κό- 
ου.ου μετά θαυμασμού αί νεώτεραι γενεαί θά άναγινώ- 
σκωσι τήν έξαλλον ιστορίαν αύτών. Καί οί πατέρες ήμών 
κατά τά 1821 έκ τοΰ θείου τούτου φιλοσοφικού πλατω
νικού πυρός άναζωπυρωθέντες κάτέβησαν είς τήν άνισον 
αίματοσταγή πάλην, μέ πήλινους πόδα; έθραυσαν τά σι
δηρά δεσμά τής άφορήτου εκείνης θηριώδους τουρκικής 
τυραννίας, καί μάς παρέδοσαν τήν Ελλάδα ένδοξον καί 
κραταιάν, καί νυν έν ταϊς χερσίν ήμών ή ένδοξος έκείνη 
πατρίς μας κινδυνεύει νά άπολεσθή ύπό τό κράτος τής 
χλεύης καί καταισχύνης εύρισκομένη κακή μοίρα, καί 
σχεδόν άπασα ή Εσπερία Ευρώπη έπαυσε πρό πολλοϋ μή 
κατονομάζουσα Έλληνας τούς έν τή Ελλάδι κατοίκους 
ιθαγενείς, άλλά χλευαστικώς άποκαλεϊ αύτούς Γαιρκύ- 
λους, καί τοΰτο προήλθεν έκ τής αβελτηρίας ήμών καί 
τής κακής Διοικήσεως τών κατά καιρού; κυβερνητών μας, 
ώς μή ώφειλον νά άφήσωσι τήν πατρίδα ύπο άδοζϊαν· καί 
πρός τοϊς άλλοις ώρμήθην είς τό νά τεθώ υποψήφιος καί 
άπό τό λεγόμενον φιλοσοφικόν δόγμα τοΰ Πιττακοΰ φιλο- 
λοσόφου:— «καλώς πράττει ή πόλις, τόϊς πονηροϊς ούκ 
έξεστιν άρχειν».

"Υποψήφιος ών εν ταϊς έπαρχίαις Θετταλομαγνησίας 
καί Άγυιάς δέν εσποΰδάρχήσα, ούδέ έξελιπάρησά τινα τών 
έκλογέων μου, ούδέ ύπεσχέθην έπιδόματα θεμιτά καί α
θέμιτα, καί ουδέ έτρεζα άπό χωρίον είς χωρίον, ούδέ άπό 
οίκον είς οίκον τών ψηφοφόρων, όπως έλέφ μέ ψηφίσωσϊν. 
Άλλ’ άφησα αυτούς ελευθέρους νά μέ ψηφίσωσιν, άν μέ 
ένόμιζον άξιον τής εμπιστοσύνης των, καί μόνον είς τό 
χωρίον τοΰ μακαρίτου πατρός μου μετέβην καί ήσπάσθην

τό κατώφλιον τής πατρικής μου ο’ικίας, καί είδον τον 
καπνόν τής έστίας ύψούμενον πρός τά άνω λαμπρότερον 
καί αύτοΰ τοΰ ήλίου τοΰ δρίζοντος τών Αθηνών, άνακρά- 
ξας γεγονυία τή φωνή ώς ό Όδυοσεύς :

Αϋτάρ ’(.ιδυσσεύς,
ίέμενος καί καπνόν άποΟρώσκανια νοήσκι 
ής γαίης, Οανέειν ίμείρεται.

καί εις τού; μή γνωρίζοντας με άπέστειλον τήν φωτογρα
φίαν μου καί τό πρόγραμμά μου, είς ο είχον εκθέσει τάς 
άρχάς μου, τάς όποία; έπρέσβευον καί πρεσβεύω καί θέλω 
τηρήσει θρησκευτικώς, τοΰ νά ήμαι αμείλικτος αντιπολι
τευόμενος είς τά κακώς εχοντα' καί προ δύο ήμερων τής 
έκλογής μετέβην είς Άγυιάν φέρων ώς κεφάλαιον τής έκ
λογής μου τήν άτειρέα φωνήν μου καί γλώσσαν, καί δη
μοσίως ένουθέτησα τούς συνεπαρχιώτας μου περί τής ά- 
ξίας τής ψήφου των, καί ότι έκ τών χειρών τών βουλευ
τών έν γένει κρέμαται ή εύδαιμονία τής μερικής πατρίδος 
καί όλού τοΰ Κράτους ή όλβιότης, καί οΰτω διά τής ομο
φώνου, άδόλου καί δμοθύμου ψηφοφορίας τών έκλογέων 
τή; έπαρχίας Άγυιάς άνεδείχθην βρυληφόρος άνήο καί ή 
έκλογή ήμών έστίν άμώμητος καί όλως αθώα, ώς έξελθών 
βουλευτής έκ τής άδολου αγάπης καί φωνής όμοθύμου 
τών έκλογέων τής έπαρχίας Άγυιάς καί ούχί έκ τής δαι- 
δάλου καλπονοθεύσεως καί μιάνσεως τής κοινής θελήσεως 
καί συνειδήσεως διά δωροδοκίας, σπουδαοχίας, ώς συμ
βαίνει ένίοτε μοιραίος έν τή παλαιά Έλλάδι· άπέστειλον 
δέ τήν φωτογραφίαν μου προς τάς έπαρχίας Άγυιάν καί 
Θετταλομαγνησίαν, όπως, έκτος τοϋ σκοπού τής γνωρι
μίας τής ατομικής μου οντότητα; πρός τούς μή γνωρίζον
τας με προσωπικώς, διδάξω ήθέλησα τούς συμπολίτας μου 
εύρισκομένους είσέτι έν τΤΪ άθωότητί των τόν τρόπον τής 
έκλογής τών άριστων έν τή κοινωνίρ: των άνευ σπουδαρ- 
χίας καί πάσης άλλης διαφθοράς, όπως λέγει ό ’Ισοκρά
της :

«Οί άριστοι τάς τιμάς εξουσιν, οί 8έ άλλοι μηξεν άδικηΟήσον- 
ται, ταδτα γάρ πρώτιστα καί μέγιστα στοιχειά χρηστής πολι
τείας εστίν».

καί πεοιπλέον ύποδείξω καί παράδειγμα είς τάς έπαρχίας 
τής έλευθέρας παλαιάς Ελλάδος τοΰ τρόπου τής έλευθέ
ρας καί άνεπηρεάστου έκλογής τών ύποψηφίων βουλευτών 
καί εί μέν δ τρόπος ούτος τής αδιαφορίας πρός τό ψηφοφο- 
ρεΐν τούς βουλευτάς ήθελεν έφαρμοσθή έν γαϊς έπαρχίαις 
τοΰ Κράτους, παύει πρόρριζα ή σπουδαρχία, καί τό έπα- 
χθές καί μυσαρόν έγκλημα τής δωροδοκίας, τό όποιον δυ
στυχώς μέ μεγάλην έπίτασιν ώς πολυκέφαλος ’Ύδρα α
ναπτύσσεται κατά τάς έκλογάς, καί θέλει παύσει έξ δλο- 
κλήρου, όίμα οί ψηφοφόροι ΐδωσι τούς ύποψηφίους βουλευ
τάς ερχομένους έν τώ μέσω αύτών μέ αύταπάρνησιν καί 
αδιαφορίαν θηρεύοντες μόνον τήν βουλευτικήν αξίαν έν τώ 
μέσω τής έγχωρίου Κοινωνίας, πρός μόνον τόν ειλικρινή 
σκοπόν τοΰ νά πράξωσι τό αγαθόν πρός τήν πατρίδα χα- 
λεπαίνουσαν, καί τότε οί έκλογεϊς έλευθέρως εκλέγουν 
τούς τυχόν καταλλήλους, όπως αντιπροσωπεύσουν αυτούς 
έν τώ Κοινοβουλίω.

Τοιοϋτος όθεν βουλευτής πρός τό πράξαι τό αγαθόν 
πρός τήν πατρίδα έρχομαι εν τω μέσφ ύμών, φέρων μή 
τάς χεϊρας όρεγνύς, άλλά κάτω, καί έπί τοϋ μετώπου 
τής κεφαλής μου τήν επιγραφήν :

«Ού χρή πανγύχιον εΰδειν βουληφόρον ά'νορα, 
ω λαοί τ’ επιτετράφαται, καί τόσσα μέμηλε».

V
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καΐ ζητώ νά είσέλθω εις τον Ιερόν τούτον περίβολον, (δν 
περ θεωρώ ώς τον ίερον τάφον τοΰ Ίησου ήμών Χριστοΰ), 
εις δν είναι- συνηθροισμένοι οί εκλεκτοί τοΰ ελληνικού έ
θνους. Άν λοιπόν μέ δεχθήτε παρ’ύμϊν, άδιαφοροΰντες εις 
πάντα τύπον καΐ δήθεν παρατυπίαν, είναι τιμή οας· άν 
δέ καί δέν μέ δεχθήτε, εντροπή έδική σας.

Έρχομαι ήδη νά έξ ετάσω ύπό νομικήν έποψιν τά ζη
τήματα τής άκυρώσεως τής εκλογής τοΰ Ιω. Κατζικοπού· 
λου κα1 παραπονουμένου, δτι δήθεν άπεκλείσΰη υπό τοΰ 
πρωτοδικείου Λαρίσσης του νά άνακηρυχθή ύποψήφιος 
’Αγυιάς ένεκα έλλείψεως 12 έκλογέων.

Άλλά τό ζήτημα τοΰτο διαφεύγει τής άρμοδιότητος 
τής Βουλής, καί τό πρωτοδικεϊον, άοθρ. 28 έκλ. Νόμου, 
αποφασίζει όριστικώς καΐ τελεσιδίκως, καΐ μόνον ή Βου
λή έχει δικαίωμα νά έξετάζη τά προσόντα των βουλευ
τών, άρθρ. 29 έκλ. Νόμου κατά τό άρθρ. 70 τοΰ Συντάγ
ματος, καΐ άν τό έναντίον ή Βουλή έχγ αρμοδιότητα νά 
έπιλαμβάνηται καΐ έξετάζη τάς αποφάσεις των Δικαστη- 
οίων περί άνακηρύξεως τών ύποψηφίων βουλευτών καΐ νά 
άκυρώνη τάς αποφάσεις ώς παρανόμους ή έσφαλμένας καί 
συνέπεια τούτου νά άκυρώνγ ριζικώς τήν έκλογήν έν γένει 
τών έκλεχθέντων βουλευτών, τότε κατ’αύτόν τόν τρόπον 
δύναταί νά πέριπϊσγ είς ίν μέγα λάθος τοΰ νά μή όύνα.- 
ται νά σχηματισθ J απαρτία τής Βουλής, καΐ καθώς μία 
κυβέρνησίς, ή όποια έχει αντισυνταγματικήν διάθεσίν νά 
κρατ-J ΐήν έξουσίαν έκ παντός τρόπου, ώς συνήθως δυσ
τυχώς συμβαίνει έν τή Έλλάδι, τοΰ νά έμφορήται κυβέρ- 
νησις έκ τών στίχων τοΰ ποιητου Σοφοκλέους :

κΕ'ίπερ γάρ άδιχεϊν χρή, τμρχννίδος πέρι κάλ/ιστον .άδικε?/, 
τά σέ αλλα εύσεβεϊν -χρεών».
ώς είπεν ό ’Ετεοκλής τύραννος τών Θηβών πρός τήν μη- 
τέοα του Ίοκάστην, διατί δέν έδιδε τήν έξουσίαν πρός 
τόν Πυλυνείκην τόν αδελφόν του κατά τήν περί τούτου 
συαφωνίαν του. Επομένως ζητώ τό άπαράδεκτον τής ρι
ζικής άκυρώσεως τής έκλογής Άγυιάς, τοΰ άν καλώς ή 
κακώς τό πρωτοδικεϊον Λαρίσσης δέν άνεκήουξεν ώς ύπο- 
ψήφιον βουλευτήν τόν Ιω. Κατζικόπουλον καΐ τό αποδει
κτικόν τοΰ Δημάρχου είναι πάντγ άπαράδεκτον, καΐ άν 
ΰποθέσωμεν Sxt οί έκλογεΐς ήσαν γεγραμμένοι πράγματι 
εις τόν εκλογικόν κατάλογον, άλλά είς τήν αναφοράν πρός 
τά Δικαστήριον ήσαν γεγραμμένοι μέ άλλα δλως διαφορε
τικά επώνυμα, ώς έντρεπόμενοι νά ύπογραφώσι μέ τά ά
ληθή των έπίθετα, ύποστηρίζοντες τόν Ιω. Κατζικόπουλον 
ώς βουλευτήν τής έπαρχίας Άγυιάς, άφοΰ ή πατρίς αύ
τοΰ Κυνουρία τόν έχγ απόβλητον καΐ άποπομπαϊον.

Ώς πρός τό δεύτερον ζήτημα τής άκυρώσεως τοΰ 2ου 
τμήματος τοΰ Κεραμ,ιδίου, λέγω, δτι δ Ειρηνοδίκης μή 
λαβών έγκαίρως τήν έγγραφον παραγγελίαν τοΰ Είσαγ- 
γελέως Λαρίσσης είμή τήν 22αν Δεκεμβρίου 1881* καί 
κατά τήν 22αν Δεκεμβρίουί 881 ενεργήθη πανηγυρικώς ή 
έκλογή τοΰ τμήματος τούτου έν Κεραμιδίφ, παρασταθέν- 
των ψηφηφόρων 518, οΐτινες έψηφηφόρησαν κατά βούλη- 
σιν έλευθέραν άφοΰ προηγουμένως συνετάχθη πρακτικόν 
περί τής ένάρξεως τής ψηφηφοριας, παρόντων τών ύπο
ψηφίων, καί ύπογοαφέντων άνευ τή; παραμικρά; άντιρ- 
σήσεως καΐ μετά τήν διαλογήν ένιοι τών αντιπροσώπων 
τών ύποψηφίων βουλευτών, άφοΰ ειδον τό αποτέλεσμα τής 
ψηφηφοριας έναντίον των, ήρνήθησαν νά ύπογράψωσι τό 
έπί τούτω συνταχθέν πρακτικόν, δθεν άν έγένετο τήν 22 
Δεκεμβρίου 1881 ή έκλογή τοΰ 2ου τμήματος Άγυιάς καΐ

ούχί τήν 20 Δεκεμβρίου 1881 δέν έχει τι τό έπιλήψιμον 
καθό τό κώλυμα προήλθεν έκ τής εξουσίας αύτής, καί 
άμα ήρθη έκ τοΰ μέσου τό κώλυμα τοΰτο, έξηκολούθησεν 
ή έκλογή ώς είς διηνεκή συνέχειαν τοΰ σταδίου τής εκ
λογής, καΐ καθ’ά’σον οί ψηφηφόροι άπό τής 19 Δεκεμβρίου 
1881 κεχηνότες καΐ καραδοκοϋντες έπεοίμενον τόν Εί- 
ρηνοδίκην ΐνα ψηφηφορήσωσιν έξασκοϋντες τό ΰψιστον καί 
ίερώτερον δικαίωμά των έν τή πολιτεί<>:, καΐ ουτω συμ
βαίνει καί είς άπασαν τήν "Ελλάδα, δσάκις συμπέσει κώ
λυμα, έξακολουθεϊ ή έκλογή τήν έπομένην ήμέραν άπό τής 
παύσεως τοΰ κωλύματος· ώστε ή ένστασις αϋτη είναι ά- 
βάσιμος, καθώς έπίσης καΐ δ έτερος ισχυρισμός δτι δέν 
έψηφηφόρησαν άπαντες. οί εκλογείς 718, ένφ μόνον έψη
φηφόρησαν 518· άλλά τοΰτο συμβαίνει σχεδόν είς άπα
σαν τήν Ελλάδα τοΰ νά μή προσέρχωνται ά.παξάπχντες 
είς -.ήν ψηφηφορίαν, καΐ καθ’ οσον ό Νόμος τούς άγρυ- 
πνοΰντας βοηθεί, καΐ ούχί τούς ραθυμαϋντας. Άλλά καΐ 
άν διατάξητε νέαν έκλογήν Άγυιάς, έστέ βέβαιοι, Κύ
ριοι, δτι οί λεγόμενοι ύποψήφιοι ούδέ-πέντε ψήφους θέ
λουσι λάβει ύπέρ εαυτών, διότι δέν πρόκειται ή έπαρχία 
Άγυιάς νά στείλγ άγωγιάτας αντιπροσώπους είς τό αλ» 
nxvcxov, άλλά είς τό κοινοβούλιον, είς δ συναθροίζονται 
οί έκλεκτοί. τοΰ έθνους έντός αύτοΰ τοΰ ίεροΰ περιβόλου, 
καί καθ’οσον οί Άγυιεϊς είναι νοήμονες καί εγγράμματοι 
καί καλώς γνωρίζοψ.σι νά διαθέσωσιν έλευθέρως τάς ψή
φους των προκειμένου λόγου περί έκλογής καταλλήλων 
προσώπων, και καθ’οσον δέν δύνανται νά έπηρεασθώσιν 
άπό όποιανδήποτε πονηράν αφορμήν, ώ; πάντες βιομήχα- 
νοι καΐ κτηματικοί, καΐ αισθάνονται τήν άςίαν τή; ελευ
θερίας.

ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΤΟΥ Κ. ΛΕΚΑΤΣΑ

Τελείωσε ! Έσχηματίσαμεν ιδέαν, δτι διά νά γίνωμεν 
άνθρωποι πρέπει νά υ.εταβώμεν ολοι εί; κάνέν ψυχρόν κλί
μα, νά άκονίσωμεν τά μαλακά μα; νεΰρα, νά έγχύσωμεν 
έν τω αΐματί μας σίδηρον ύπομονής καί έπιμονής, νά θω- 
ρακίσωμεν τά ηθικόν μας καί τό φυσικόν μας διά πανο
πλίας μεσαιωνικού ιππότου, διά νά δυνάμεθα επιστρέ- 
φοντες νά έπιχειρώμεν καΐ ήμεΐς κάνέν έργον, αντί να υ- 
γραινώμεθα ύπό λόγων καί φλυαρίας. Τήν ιδέαν αυτήν 
ένέπνευσεν είς ήμάς χθές ό άληθής θρίαμβος τοΰ καλλι
τέχνου μας Λεκατσά, οστις παΐς έτι ’Ιθακήσιος ερρίφθη 
είς τάς άγγλικάς άκτάς, άγνωστος, απροστάτευτος, άπο
ρος, καΐ είπε : Θά κατατριβώ, θά στερηθώ, θά ύποστώ 
περιπέτειας, θ’άρχίσω άπό τών έλαχίστων, άλλά Θά φθά» 
σω είς τά μέγιστα, άλλά θά γίνω Άγγλος ηθοποιός καί 
Οά καταχειροκροτηθώ ΰποδυόμενος πρώτα πρόσωπα εντός 
τών βρεττανικών ναών, δπου λατρεύεται ό θεός Σαίξσπηρ. 
Είπε καί έγένετο. Έγένετο Χάμλετ, Σάΰλωκ, Ίάγος, Ρι- 
σελιέ, άφοΰ έχρημάτισε κατά πρώτον πρόσωπον βωβόν, 
άφοΰ κατήλθε καΐ είς τήν παντομίμαν άκόμη, διότι αύ» 
ταΐ ήσαν αί όδοΐ, οθεν έμελλε νά φθάση εί; τό σκοπού- 
μενον.

Καί άφοΰ έπλήοωσε τόν θώρακά του άγγλικής ομί
χλης διά νά μή βλέπη έμπόδια καΐ νά μήν άκούη άποθαρ- 
ρύνσεις, ήλθεν έδώ καί είπε : Μέ τό τίποτε, χωρίς μέσα, 
χωρίς χρήματα, διά τής έπιμονής μου μόνον, έναντίον Ο
λου τοΰ κόσμου, έναντίον ζηλοτυπιών καΐ ανταγωνισμών, 
θά κ αταρτίσω θίασον έλληνικόν νέον, Οά τόν μορφώσω 
κατά τούς κανόνας τής άληθοΰς τέχνης, θά μάθω έγώ 
τήν ελληνικήν, ήν έν τ-J ξένη άπέμαθον, καί θά συνδέσω 
άρρήκτως τό όνομά μου μετά τοΰ νέου ελληνικού Θεάτρου. 
Είπε, καί χθες άπεδείχθη, δτι οί λόγοι του ηρχισαν ύπό 
αίσιωτάτους οιωνούς νά λαμβάνωσιν ΰπαοξιν, χρώμα, 
ζωήν.

"Οταν τό πρώτον ύπεκρίθη τόν Χάμλετ είς τά Ό» 
λύμ,σϊε* αγγλιστί, μετά τοΰ τότε θιάσου τών άδελφών 
Ταβουλάρηδων, ό κόσμος εμεινεν έκπληκτος έκ τής ώοαίας 
τέχνης καΐ τής δραματικής δυνάμεως, ήν έ'κρυπτεν είς 
τά στήθη καΐ τάς κινήσεις, είς τήν φωνήν κοΰ τό παρά
στημα, είς τάς εμπνεύσεις καΐ τάς στάσεις του ό νέος, 6 
λεπτός, ό βραχύς, ά .μικρόσωμος Αγγλόφωνος Ιθακήσιος. 
Τον έθαύμασαν,-τόν έχειροκρότήσαν, τόν άνευφήμησαν καΐ 
τόν ήγάπησαν.

Άλλ’αύτό ήτο άπλή έμφάνισις τοΰ καλλιτέχνου έπί τή; 
σκηνής τής έλληνικής κοινωνίας· ό κ. Λεκατσάς δέν ήλθε 
νά δοέψη χειροκροτήματα δι’έαυτόν,διότι τοιούτων άπελάμ- 
βανε καΐ έν Λιβερπουλη καΐ έν Μαγχεστρί^ καΐ θ’ κπε- 
λάμβανεν( έάν έπέμενε, καΐ έν Λονδίνω άκόμη, αί δέ άγ- 
γλικαί χείρες κροτοΰσιν επίσης καλώ; ώς αί έλληνικαί. Αύ
τός είχε τήν μεγάλην ιδέαν νά σχηματίση τόν πρώτον 
έλληνικόν θίασον, ούχί μάζωμα μαγείρων, τυπογράφων, 
ταπετσιέρηδων, ραπτών, ζυθοπωλών, άσβεστοχριστών, 
γκαρσονίων μπιραρίας, λουκματζίδων, όρμώντων δλων έπί 
τής σκηνής καί άνταλλασσόντων βούρτσας, ψαλιδας, συν
θετήρια, έμπροσθέλας άντί στεμμάτων δουκών, άντί σκήπ
τρων βασιλέων, άντί βελάδας μαρκησίου, αντί χλαμύδος, 
θώρακας, περικεφαλαίας. Τίς, άκούσας αύτής τής μεγάλης 
ιδέας, δέν έσκωψε, δέν άπεθάορυνε τόν κ. Λεκατσάν ; Ά
κόμη καΐ δταν δ Μουσικός καΐ Δραματικός σύλλογος τφ 
έπεδαψίλευσε τήν ηθικήν αύτοΰ προστασίαν, χωρίς |νά τφ 
δώσ-ρ καΐ ύλικήν τοιαύτην, άνάλογον τοΰ' μεγάλου σκο
πού, οί θερμότεροι του φίλοι καΐ συνήγοροι άπηλπιζόμεθα, 
συλλογιζόμενοι οτι καΐ τό έφετεινό/ καλοκαίρι θά έχω
μεν καΐ πκλιν τάς συντεχνίας καί τά έπιτηδεύματα έπί 
τής έλληνικής σκηνής.
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"Η προχθεσινσ εσπέρα διέλυσε τούς φόβους μας, έπα- 
γίωσε τάς έλπίδας μας.

Δέν θά είπωμεν πολλά περί τών θαυμάσιων δραματι
κών καλλιτεχνημάτων τά όποια ώς ταχυδακτυλουργός 
άπό πίλου ή άλλου περιέχοντος έξήγε καθ' δλην τήν πα- 
ράστασιν αλλεπάλληλα, αντιφατικά, συγκρουόμενα, μετα-

πίπτοντα. Τό δράμα δέν είναι μεγάλο πράγμα· ό Βοΰλ- 
βερ διεκρίθη ώς μυθιστοριογράφος, ώς δραματοποιός είναι 
φαινόμενον πολύ παροδικόν. Τοιοΰτο δέ. δν τό δράμα ύπό 
την έσωτεοικην αύτοΰ άςίαν, ύπό τήν έποψιν τοΰ ένδια- 
φέροντος, ούδέν είχε τοιοΰτο διά τό έλληνικόν δημό
σιον, τό πολύ άνιστόρητον καί αγνοούν σχεδόν τόν μέγαν 
ιστορικόν χαρακτήρα τοΰ ί*εσ®λΐ6. Ή παρεμβολή δέ 
τής αγγλικής φωνή; διά τό πρωταγωνιστούν πρόσωπον 
καθίστα τά δράμα σχεδόν άκατάληπτον.

Είχομεν λοιπόν' καθαρ.άν καλλιτεχνικήν εσπερίδα. Έ- 
πρόκειτο νά θαυμάσωμεν καί νά έκτιμήσωμ,εν τέχνην καΐ 
τεχνίτας, απαγγελίαν καί κλίμακα φωνών, στάσεις καί 
κινήσεις, σύνολον καί λεπτομέρειας, πάθος καΐ μεταπτώ
σεις, ύποκρισίαν καΐ φυσικότητα, ούχί δέ ποίησιν καί 
δράμα, σπινθήρας καΐ αισθήματα, ιδέας καί διαλόγους, 
πλοκήν καΐ ύπόθεσιν. Ολοι παρηκολουθοΰμεν τόν Λεκα
τσάν ώς άετιδέα τής τέχνης, καΐ ολοι παρηκολουθοΰμεν 
τούς ύπ’αύτάν νεκρούς ύποκριτάς ώ; νεοσσούς τής δρα ■ 
ματικής. Ήμών τό ένδιαφέρον μάλιστα συνεσπειροΰτο 
περί τούς δευτέρους μάλλον ή τόν πρώτον· διότι έπρό- 
κειτο νά λυθή Sv πρόβλημα, περί τοΰ τρόπου τής γέννή- 
σεως καΐ παρ’ήμίν δραματικής τέχνης, δυναμένης νά έ?- 
μηνεύη καλλιτεχνικώς αισθήματα, πάθη, ιδέας', δλον τόν 
πολύχρωμον καΐ πολυκύμαντόν κόσμον,τόν οποίον κρύπτει 
ή παγκόσμιος λέξις ; 3ρχμ.κ. Καί μόνον συναρπαζόμενοι 
υπό τής δημιουργίας άνθρώπου, ήτις έτε- 
κταίνετο έκεΐ έπί τής σκηνής ύπό τοΰ καλλιτέχνόυ τοΰ 
θιάσου, πλάττοντος καί μεταπλάττοντος τον Ρισελιέ, πί
πτοντας καΐ μεταπίπτοντο; άπό πάθους είς γαλήνην, άπό 
γαλήνης έίς θύελλαν, άπό θυέλλης είς διπλωματίαν, άπ’ 
αύτής πάλιν είς τήν έγκατάλειψιν, έλησμονοΰμεν τούς 
νέους,καί έπληρούμεθα αύτής τής δαιμόνιας τέχνης, ήτις 
έ’καμνεν αύτάς τάς μεταμορφώσεις επί σκηνής.Δύνασαι νά 
έχεις διέλθει ώρας ολοκλήρους μετά τοΰ κ. Λεκατσά,ολί
γα λεπτά πριν τής παραστάσεως, καΐ κατ’κΰτήν,νά μή 
δύνασαι νά πιστεύσης ό’τι αύτός είναι ό πρό μικρού μετά 
σοΰ όμιλών, εύθυμων, άστείζόμενος. . Δύο τινά πρέπει νά 
καταλογισθώσιν εις τόν καλλιτέχνην ώς τά ϋψιστα αύτοΰ 
προσόντα : ή π λ αστική καΐ ή χ ρ ω μ α τ ι σ τ t κ ή 
αύτοΰ δύναμις. Ή μία άφορά 'ή* ϋλην τοΰ σώματος, ή 
άλλη τήν ύλην τής φωνής. Άμφότερα στοιχεία τής τέ>- 
χνης απαραίτητα. Πρέπει ν’άποβάλης ώς ύποκριτής τό 
ένδυμα τής ίδικής σου μορφή; καΐ τής φυσιογνωμίας, 
περιβαλλόμενος τό ένδυμα έκείνου, ού τό πρόσωπον υπο
δύεσαι· συνάμα πρέπει νά κανονίσης τούς φωνητικούς θη
σαυρού; σου—άν έχης τοιούτους—ούτω, ώστε ούχί μόνον 
άνταποδίδης τά κατέχοντα τόν ξένον έκεΐνον, Sv ύπο- 
κρίνεσαι, αισθήματα καί πάθη, άλλά νά τά άνταποδίδης 
καλλιτεχνικά, τουτέστι τέλεια,μέ ολίγον ιδανισμόν, πολ
λά ολίγον και δισδιάκριτον, διότι άνευ ιδανισμού τέχνη 
δέν ύπάρχει, ύπάρχει μόνον έπιτήδευμα.

Α
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Τί ήδύνατο κολοσσκιότερον νά κατορθώση ό καλλιτέ
χνης άπο τήν σκηνήν τής έχθέσεως αύτοΰ ώς προσποιού
μενου τόν άναιμωτί στραγγαλισθέντχ ; ‘Ημείς έτρομά- 
ξαμεν έν τή εμφανίσει, άλλ’έτρομάξαμεν ήδονικώτατα, 
καί αύτή ή ήδονή είναι τό άπαοτίζον τήν τέχνην στοι- 
χειον. Στεφομένη ή φρίκη ύπό τοΰ ακτινωτού τοΰ ιδεώ
δους. Καί τό Ιδεώδες αύτό λαμβάνει παρά τφ κ. Λεκα
τσά διαστάσεις άληθοΰς μαγείας, ήτις υφαίνει περί αύτόν 
νεφέλας, άνάπτει πυράς, κατασκευάζει σκότη, εκπέμπει 
άστραπάς, έξασκεϊ χειρομαντείαν, άνέρχεται έπί τοΰ τρί
ποδος, γνησία Πυθία, καί χωρίς άλλαγήν σκηνογραφιών 
κατέρχεται πάλιν τοΰ τρίποδος καί γίνεται άνθρωπος. 
’Απαιτείται νά παοακολουθώσι τόν Λεκατσάν ύποκρινόμε- 
νον μουσικός καί ζωγράφος, ΐνα διαιωνίζωσι διά σημείων 
τάς θέσεις καί τάς έμπνεύσεις του.

’Ενώ έν τώ ϊ*ισδλ·.£ συνέλεξε θριάμβους ώς καλλι
τέχνης, ύπερευδοκίμησεν έν τή μιή τοΰ Άμ,λέτου πρά- 
ξει, τή κατά μετάφρασιν τοΰ κ. Βικέλλα παρασταθείση, 
ώς διδάσκαλος καί μορφωτής θιάσου. Τό δράμα ποιεί καλ- 
λιτέχνας. Τοΰτο πρέπει νά τό έννοήση δ κ. Λεκατσάς καί 
νά μή βασανίζη τούς μαθητάς αύτοΰ μέ δράματα άχροα 
καί άγνωστα, ώς ό Ι^ετελιέ, μή συνδευόψεενα μετ’ούδε- 
μιάς θεατρικής παραδόσεως διά τούς "Ελληνας.

Ότε μετημφιέσθη έν τφ ';%μ.λ£τω ό νεαρός υποκρι
τικός λόχος άνέδειξε μόρφωσιν καί προσόντα έν σπέρμασι, 
τά οποία δέν εϊδομεν έν τφ Ροτελιέ. ’Εκεί οί μαθηταί 
τοΰ Λεκατσά έςετιμήθησαν ώς άρνητικάς έχοντες κρετάς 
ηθοποιών καί κυρίως ώς οί άντίποδες τών τέως έν χρήσει 
Ελλήνων συναδέλφων.Φωνακλάδες αύτοί, σιγά λαλοΰντες 
έκεΐνοι, θερμοί αύτοί ώς ήφαίστεια, ψυχροί εκείνοι ώς πά
γοι, ακόλαστοι αυτοί, κόσμιοι έκεΐνοι^ προκαλοΰντες αύ
τοί τήν άγανάκτησίν καί έκεΐνοι τήν άδιαφορίαν. Καί εί- 
μεθα ευχαριστημένοι καί μέχοις αύτοΰ τοΰ σημείου, εις δ 
ήδυνήθη νά τούς φέρη ό διδάξας αύτούς.

Άλλ’ έν τή πράξει τοΰ Ά}χλέτου άνέλαβον εύάρε
στον ζωηρότητα, μετέλαβον τής καλλιτεχνικής δράσεως 
τοΰ διδασκάλου των, ώμίλησαν ώζ ηθοποιοί, έκίνήθησαν, 
έδρασαν σχεδόν χειραφετημένοι άπό τά βαρέα δεσμά, μέ 
τά όποια τούς περιέβαλεν δ κ. Λεκατσάς. Ήτο άπόλαυ- 
σις νά βλέπη τις έκαστον έξ αύτών είς τήν θέσιν του — 
the right man in the right place — καί νά αίσθάνηται, 
δτι δλοι έκεϊ επάνω ούχί ύπό κερδοσκοπίας, ούτε δι’εϋ- 
ρ ε σ ι ν δ ο υ λ ε t ά ς, έξ άποτυχίας έν άλλψ έπαγγέλ- 
ματι, άνέβησαν, άλλ’ έξ άγνοΰ έρωτος πρός τήν τέχνην, 
συσπειρωθέντες μετά πόθου δλοι περί τον άνατείλαντα 
δραματικόν άστέρα είς τόν πτωχόν θεατρικόν μας ορίζον
τα. Πλειότερον μέρος είχεν ό Πολώνιος, έφ’ ώ καί έξαιρε- 
τϊκώς διεκοίθη.

Κ

Έκπληξίς πρέπει νά λογιοθή καί ή μετά τής ελληνι
κής σΰνοικείωσις τοΰ κ. Λεκατσά. Μεγα μέρος τούτου 
βεβαίως οφείλεται είς τήν άδάμαστον επιμονήν τοΰ ίδιου* 
άλλά καί πολύ θά συνετέλεσεν ή ζωντανή γλώσσα τής 
μεταφράσεως τοΰ κ. Βικέλλα, χάριν τής όποιας πιστεύο- 
μεν ν’ άπαλλαγώμεν τής σχολαστικής καί μονονού μακα- 
ρονικής τοΰ κ. Περβκνογλου, πρώτου μεταφραστοΰ τοΰ 
Χάμλετ'άλλ’ ό κ. Βικέλλας δέν διευκόλυνεν μόνον διά τής 
μεταφράσεώς του τόν κ. Λεκατσάν, άλλά καί κατέγινε 
μετ’ αύτοΰ, ΐνα έκμάθη καλώς τά μέρη του, οί δέ κόποι 
του έστέφθησαν προχθές ύπό πλήρους επιτυχίας.

Τί τά θέλετε; Έχω σχηματίσει μικράν ιδέαν περί 
τής άκουστικής τής ελληνικής γλώσσης. Οί άσθενέστε- 
ροι στίχοι τοΰ Μυσέ ήχοϋσιν είς έμέ μουσικώτερον τών 
δυνατωτέρων στίχων τοΰ Παράσχου. Διά τό δράμα δέ κυ
ρίως είναι ολίγον αί άκοαί μου ιδιότροποι. Ήκουσα δρά
μα έν Γερμανίι»:, δράμα έν Άγγλίη καί δράμα έν Γαλ
λίας, καί έσχημάτισα πεποίθησιν δτι έν ψ ή γαλλική 
γλώσσα παρασύρει έπί τής σκηνής είς declamation, ή άγ- 
γλοελληνική μεταβάλλεται είς δύναμιν δραστικήν πρώ
της τάξεως. Ό κ. Λεκατσάς διδάσκων άγγλιστί είνε πο
λύ άνώτερος τοΰ κ. Λεκατσά διδάσκοντος ελληνιστί" ούχ 
ήττον καί είς τήν πτωχήν ελληνικήν έδάνεισε τόν χρω
ματισμόν του καί λίαν ήδέως ήκούοντο τά ελληνικά του.

Όφείλομεν νά συγχαρώμεν τό δημόσιον συρρεΰσαν είς 
τήν προχθεσινήν παράστασιν. έκ λόγων καθαρώς εθνικών. 
Άλλά δ κ. Λεκατσάς έχει άνάγκην ύποστηρίξεως μάλλον 
τελεσφόρου ϊνα καταρτίση τόν θίασόν του.

Είς τόν Μουσικοδραματικόν Σύλλογον λέγομεν δτι έάν 
αύτός παράσχη τήν ύποστήριξιν αύτήν είς τόν κ. Λεκα
τσάν, χορηγών αύτφ τά μέσα τής ένεργείας του, θά έκ- 
τελέση κατά τό ήμισυ τήν άποστολήν του.

Καί είς τόν κ. Λεκατσάν λέγομεν : ’Οφείλει έπί τοΰ 
παρόντος άφοΰ συμπληρώση τόν θίασόν του καί δι’ άλ
λων προσώπων, ιδίως γυναικείων, νά τούς γύμναση άπο- 
κλειστικώς είς πλήρη σειράν τών καλλιτέρων δραμάτων 
τοΰ Σαίξσπηρ,συγκροτών οϋτω ειδικόν έν Έλλάδι θίασον 
διά τά έργα τοΰ βασιλέως τών δραματικών ποιητών.

Καλιβαν.

I


