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Β. ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ διευθυντής

ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ—ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ.

Πάνε καί τά Καλάβρυτα μαζί μέ τον Ζαήμη ! 
μά φταίει μόνος του γι’ αύτό, κι’ οχι κανένας άλλος... 
Είναι μικρός, μικρούτσικος, διαλαλεΐ ·ίτ, φήμη, 
καί πρέπει κάθε βουλευτές νά ήναι καί μεγάλος 
Καλά καλά ή τρίχα του δέν ίδρωσε άκόμα, 
καί στάζει γάλα μητρικό τό παιδικό του στόμα.

Άπό παιδί εντροπαλό καί μυριοχαδεμμένο
μεγάλα λόγια είμπορεΐ τό έθνος νά προσμένη; 
χωρίς τά τριάντα τό μυαλό δέν φαίνεται πηγμένο, 
χωρίς τά τριάντα ’στη βουλή κανένας δέν πηγαίνει.
Τό βήμα θέλει Νέστορας καί γλώσσα σάν ψαλλίδι, 
φαλάκρα, βρόντο ’στή φωνή, μουστάκια Στεφανίδη.

Χωρίς αυτά μές’ στή βουλή έντύπωσι δέν κάνεις, 
χωρίς αύτά παλιόπαιδο σέ λένε καί σέ σπρώχνουν, 
χωρίς αύτά τά λόγια σου καί τή φωνή σου χάνεις, 
καί τέλος μέ εύγένεια κι’ άπ’ τή βουλή σέ διώχνουν. 
”ΕΊ τί νά γίνη, κύριοι, ό νόμος τό προστάζει, 
κι’ άν δέν βαρυέται ό μικρός Ζαήμης άς φωνάζη.

Ή Καλαμπάκα έρχεται μέ τόν Σιβιτανίδη, 
άνοίςετε τά μάτια σας, στηλώσετε τ’ αύτιά σας . 
ή γλωσσά του τροχίστηκε καί κόβει σάν λεπίδι, 
κ/ Γσως κίνηση μέ αύτή τήν άσπλαγχνη καρδιά σας. 
’Ακούστε τον τί ώμορφα κκί τεχνικά τά λέει ! 
δέν φαίνεται είς ολους σας τή μοΐρά του πώς κλαίει;

—Στήν Καλαμπάκα, κύριοι, γεννήθη ή μαμμά μου, 
’στήν Καλαμπάκα ’πλήθυνε τό πατρικό μου σπήτι, 
έκεΐ έπρωταγάπησε ή απαλή καρδιά μου 
τό έθνος, τόν Τηλέγραφο, τό Τούρκικο μετζήτι. 
’Εκεί γεννήθη ή μαμμά, σάς τό φωνάζω πάλι, 
καί γιά τή γέννησι αύτή κανείς μήν άμφιβάλλη.

Μά ’κεϊ πού έλεγε αύτά, φωνάζει ό Λεβίδης: 
<άπόδειξέ μας, κύριε, τή γέννα τής μαμμάς σου...» 
Σ’ αύτά τά λόγία κόπηκε καί δ Σιβιτανίδης, 
καί σάν νά έψιθύρισε σιγά σιγά «Βουβάσου.»
—Πώς έγεννήθη ή μαμμά ’στήν Καλαμπάκα ζέρω, 
άλλά καμμιά άπόδβιξι δέν είμπορώ νά φέρω.
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—Καΐ έπειτα xt* άπόδειζι γιά τοϋτο άν σάς δώσω, 
jjxi άν μέ χίλια έγγραφα καταγωγή; προβάλλω, 
νομίζετε πώ; τίποτα μ’ αύτό Οά κατορθώσω ; 
καΐ πάλι Οά μέ διώξετε, γι’ αύτό δέν άμοιβάλλω. 
ΙΙρογεγραμμένον έχετε, απάνθρωποι, κΐ έμένα, 
και όσα λόγια κι’ άν σάς ’πώ, Οά πάνε ’στά χαμένα.

—’Αλλ’ όμως, άν θά διώξετε κι’ έμέ άπό 'δώ πέρα, 
ώ φίλοι αντιπρόσωποι, καλά συλλογισθήτε, 
πώ; ϊσω; φθάση σκοτεινή καΐ άποφρά; ήμέρα, 
ποϋ πουθενά Τη.Ιόγραγο εμπρός σα; δέν Οά ‘βρήτε.
Μήν κάμετε νά κρεμασθή πτωχός συνάδελφό; σα;· 
άν κρεμασθώ καμμιά φορά, τό κρίμα ’στό λαιμό σας.

Είπε αύτά, καΐ έγινε καθώς τό κεχριμπάρι...
άλλ’ όμως 'λίγο έλειψε μ’ αύτη τη ρητορεία
καΐ τοΰ Τρικούπη την καρδιά ’στό μέρος του νά πάρη,
κΓ άκόμη 'λίγο βουλευτή; νά μείνη παρά τρία.
Κι’ ήκούσθη τότε ή βαρεία φωνή τού Στεφανίδη :
«Τά τρία σ’ έχαντάκωσαν, φτωχέ Σιβιτανίδη.»

Soarlft.
----------—-Ο-&Τ—

ΚΑΙ ΠΑΛΙΝ

Η ΜΑΤΘΙΛΔΗ ΣΕΡΑΟΥ.

’Επειδή τό .4/») ΛΓ«,·ίσα« πρώτον άπεκαλυψεν εί; τό 
κοινόν τήν Πατρινήν μας ’Ιταλίδα συγγραφέα ΛΙκτΟίλ- 
Τΐζ,ν Χεράοι», πολύ εύαρέστω; πιστεύομεν Οά έπανέλ- 
Οωσιν οϊ άναγνώσταί ήμών καΐ εί; τά; έπομένας σημειώ
σει; ληφθείσας έκ τή; πεταχτή; σκιαγραφία; ήν ό κ. 
’Αντώνιο; Φραβασίλη; άνέγνωσε τήν παρελΟοϋσαν έβδο- 
ρχάδα πρό πυκνού άκροατηρίου έν τή αιθούση τού Παρ
νασσόν. Ό κ. Φραβασίλη; συνηύξησε σχεδόν μετά τής 
ΜατΟίλδης καΐ δέν έδυσκολεύθη νά χαράξη μετά χάρι
τος τά; άναμνήσεις τόσω πολυτίμου φιλίας. Μά; έγνώ- 
ρισε καΐ τήν μητέρα άκόμα τή; ΜατΟίλδης, γνησίαν 
Πατρινήν καΐ συγγραφέα έπίσης. Εύρέθη οτι ό προε- 
δρεύων τή εσπέρα έκείνη κ. ΙΙαρασκευαΐδη; ύπήρξε μα
θητή; τού πατρός τής ΜατΟίλδης έν ΙΙάτραις έν τη ιτα
λική. Έλέχθη μάλιστα ύπό τού άγορεύοντος οτι ό κ. 
ΙΙαρασκευαΐδη; «εΖΛ· τήν ΜατΟίλδην γεννωμένην έν ΓΙά— 
τραις τώ 1 85G,» έξ ού έμάθομεν ότι τώ καιρώ εκείνο) ό 
νΰν διευθυντής τού Σιδηροδρόμου έξήσκει τό έπάγγελαα 
τού Μάμμου. Έν γένει λίαν ήδέως ήκούσθη ό κ. Φρα- 
βασίλης, τέεψας τό μικρόν του δημόσιον καΐ διά τής 
άναγνώσεως δύο μικρών έργων τής ΜατΟίλδης. Έκ τής 
όλης σκιαγραφίας του άποσπώμεν τά εξής, καθ’ όσον 
μάλιστα έν τισι διαφωνεί μετά τού ήμετέρου Άγησε-
Χάου, οστις πρώτος διά τού ένθουσιασμοΰ του άπεκάλυ- 
ψεν είς τόν φιλολογικόν μας κόσμον τήν έλληνοϊταλίδα 
συγγραφέα.

.... Διότι ή ΜατΟίλδη είναι κυρίως Νεαπολιτα- 
νίς. ’Αγαπά έμμανώς τήν Νεάπολιν, καί μελετά τά ήθη, 
τήν ιστορίαν, τάς παραδόσεις της άπλήστως. Δι’ αύτήν 
ούδέν έν Νεαπόλει είναι μυστήριον. Έπανερχομένη έκ 
τής Scuola Magistrate femininile, τού Αρσάκειου τής
Νεαπόλεως, οθεν έξήλθε πρωτοβάθμιο; διδάσκαλο; __
ΐστατο πρό τίνος έρειπωμένης οικίας, πρό τίνος έκ τών 
άναριθμήτων ρυπαρών εικόνων, αΐτινες άσχημίζουσι τούς 
τοίχου; τής μεγαλουπόλεως έκείνης, έρωτώσα τόν εμβα- 
Λωματ&ν καΐ τόν χαστανοχώ-Ιην, οΐτινες έξήσκουν έκεΐ 
που τό επάγγελμά των, καΐ έπεϊχον δι’ αύτήν τόπον 
ιστοριογράφου περί τή; εικαζόμενης ή φαντασιώδους τύ
χη; τού τοίχου ή τή; οικίας. Ήδύνατο νά μείνη ώρας 
όλοκλήρους θεωμένη τόν εγχώριον χορόν τής Νεαπόλεως, 
την λεγομένην ταραντόΛΛα^ —καΐ τούτο συνέβαινε
συχνότατα—συνήντα φαιδρόν τινα όμιλον γυναικών έορ- 
ταζουσών είς -ό ύπαιθρον άνά πάν βήμα. Ή μήτηρ 
άνησύχει . . . άλλά μετά τινας ώρας ή ΜατΟίλδη έπέ- 
στρεφεν οΐκαδε, καί τή έζήτει συγγνώμην τόσον κατα- 
νυκτικώς, καΐ μάς διηγείτο, ποικίλλουσα και έξωραί- 
ζουσα τόσον εύφαντάστως τάς έντυπώσεις, άς είχεν ά— 
ποθησαυρίσει κατά τά; έκδρομάς της, ώστε ή μήτηρ κα- 
τεπραύνετο έκ τή; ύποσχέσεως ότι Οά ήτο αΰτη ή τε
λευταία άποπλάνησις. Ή ύπόσχεσϊ; ούδέποτε έξεπλη- 
ρώΟη, τοΰθ’ όπερ είναι εύτύχημα διά τήν φιλολογίαν. 
Αί περιπλανήσεις έκεΐναι άπέφερον τή ΜατΟίλδη τήν 
βαθεΐαν γνώσιν τής Νεαπολιτανικής καρδία;, ήν τά συγ- 
γράμματά τη; άποτυποϋσι.

Τό σχολεΐον ούδέν τήν έδίδαξεν. Έφοίτα τακτικώ; είς 
αύτό, άλλ’ άντί συντακτικού καΐ γεωγραφίας, άνεγίνω- 
σκε τά νεωστΐ έκτυπωθέντα φιλολογικά βιβλία. Ό,τι 
έμελέτα τό κατεμάνΟανεν έν έκπληκτική ταχύτητι, 
τούτο δέ την ένεκαρδίου, ϊνα μή μελετά πολλά. Κυρίως 
είπεΐν ούδέποτε έμελέτησεν, άλλ’ άνέγνωσεν οσα πιθα
νώς ούδείς άλλος όμήλιξ αύτής. Αί άναγνώσει; τη; όμως 
δέν ήσαν στεΐραι άποτελεσμάτων- ώργίζετο, έάν ό συγ- 
γραφεύ; δέν έξέφραζε σαφώς τήν ιδέαν του, έάν δεν άπε- 
τύπου άκριβώς τόν χαρακτήρα, ον προύτίθετο νά περι
γραφή. «Διατί νά γράψη; = έλεγεν είς τινα =» έάν δέν 
έχη; τήν δύναμιν νά άναγκάσης τόν άναγνώστην νά έκ- 
φωνή άκουσίως πως:—«Τί άλήΟεια, τί ζωή ! — Τό αύ
τό θά έλεγον καί έγώ, έάν έπρόκειτο νά έκφράσω τήν 
αύτήν ιδέαν.»

‘Ω; βλέπετε, είχεν έμφυτον τήν ιδέαν τού καλού,άλλ* 
ούδέν έγραφεν, ή κάλλιον, έγραφε μόνον δι' έαυτήν. Κα
τά το 1874, έν έτος πριν έλθω εί; Ελλάδα, κατόρθωσα 
νά ύποκλέψω έκ τού γραφείου της φανταστικόν τι διή
γημα, το όποιον έν άγνοια τη; έδημοσίευσα διά τών 
αρχικών μόνον στοιχείων τού ονόματος της. Έξεπλάγη 
ίδούσα αύτό έντυπον, μή δυναμ.ένη νά μαντεύση τόν έγ— 
κληματίαν.

Άλλ' έτι μάλλον έξεπλάγησαν οί άναγνώσαντες τό 
διήγημα έκεΐνο, έν ώ διεφαίνετο ή μέλλουσα συγγραφεύς. 
"Εκτοτε έξηκολούθησε συγγράφουσα, καί μετά τήν Opale 
τό Cuori Infermo, τό Del Veru. δέν παρήλθεν ήμέρα χω
ρίς ή γραφίς της νά παραγάγη τι ώραΐον πάντοτε. Τό 
ποώτον έκεΐνο δημοσίευμα άπεκαλυψεν έαυτή έαυτήν,έν- 
νόησεν ότι είχε γεννηθή ϊνα γράφη καΐ έκτοτε, σχεδόν 
καθ' έκάστην άνά μία τών σπουδαίων έφημερίδων, πάντα 
τά έγκριτώτερα περιοδικά φύλλα τής ’Ιταλίας,ποικίλλον
ται ύπό τή; γονίμου καΐ θελκτικής γραφίδος τή; Μάτ

θίλδης Serao. Γράφει διηγήματα, ήθογραφίας, λέσχας, 
ειδύλλια, ψυχολογικά; μελέτα; σκηνάς τού Νεαπολιτα-
νικοϋ βίου............. Άλλά πρό πάντων είναι έφημεριδο-

γράφος.Έννοεΐ, μαντεύει τΐ θέλει σήμερον τό κοινόν, τί Οά τό 
εύχαριστήση αΰριον.... διά τούτο πάν ό,τι έζέλθή έκ 
τής γραφίδος τη; έχει τό θέλγητρον τού κοινού ενδιαφέ
ροντος. Ιδού διατί άγαπάται.

Άλλ’ ο,τι μάλλον συντελεί είς τήν δημοτικότητα της 
είναι τό λεπτόν αίσθημα τό όποιον διαφαίνεται είς πά
σαν σελίδα.Ή ΜατΟίλδη Σεράου, είναι Αθηναία τή; Νεαπόλεως. 
Συνενοΐ τό Αττικόν πνεύμα μετά τής ΠαρΟενοπαίας 
καρδίας. Τό ΰφος της.μή άνταποκρινόμενον ϊσω; έντε- 
λ.ώς εί; τής γραμματική; τά; άπαιτήσεις έχει ζωηρούς 
χρωματισμούς, νεύρα, ζωήν. Διότι ή ΜατΟίλδη δέν ζη
τεί τήν φράσιν άπό. τών κλασικών, άλλ’ή ιδέα γεννάται 
έν αύτή—μετά τής λέξεω;—ώς ή Άθηνά μετά τών ό
πλων τη; έκ τή; κεφαλή; τού . Διός. Έπίσταται· πρό 
παντός τήν δυσχερή τέχνην τής mise en settee,τέχνη; ήν 
δυστυχώ; μόνον οί γάλλοι.. κατέχουσι, καΐ τή; οποία; 
παρ’ αύτών άναγκαζόμεθα Έλληνές.τε καΐ ’Ιταλοί νά; 
δανεισθώμεν κάί αύτά τό όνομα. ■ Ό κύριο; γαρακτήρ 
Όμως τ%ς ΜχτΟίΑΟτ,ς είναι ο ακατάσχετος ερως προς την 
Νεάπολιν, ήν θέώρ’εΐ-πατρίδα - τον δ’ έρωτα, τούτον πει- 
ράται να ενσπειρη εις παντας. U ερως ουτος——συμφω- 

•νως πρό; τήν φύσιν—έήδηλοϋτάι μυριοτρόπω; είτε δι’ 
'..^ουσιωδών διθυράμβων, είτε διά πικρών καταφορών, 
διά παραδόξων εικόνων ή συμβουλών πεπειραμένη; Σι-
βύλλής. · /

Γράφει ταχύτατα όσο; δήποτε. καΐ·_άν συμβαίνει Οόρυ- 
"βος . . . διότι μεμονωμένη. άνια . , . Τή; σπουδής ταύ
της έκδηλούνται συχνάκι; αϊ ελλείψεις: ’Αγαπά τήν πα
ραδοξολογίαν είτε γράφει, είτε-όμιλεΐ, άλλά πάντοτε μέ
χρι τίνος. Έρωτωμένη έάν τή άρέσει ό ΙΙετοάρχης, σάς 
άπαντά ότι προτιμά τά όστοείδια τή; Meroiellio.I . - * - · V f ''

Δέν αγαπά τήν μελέτην, διότι ώ; λέγει Αναγνωρίζει 
πολλήν συγγένειαν μεταξύ τών λέξεων Studio καΐ 
S t il p i.d ο,καΐ άποστρέφεται τούς άοιδούς διότι όμολο- 
γοϋσιν οί ίδιοι οτι είναι κύνες (C a n-t a n t i). Φίλο; τις 
τή έλεγε, άστείζόμενος ότι ούδέν έκ γυναικός προέρχεται
καλόνί.... - ■ . .— Ιίώς φαίνεται, τφ άπήντησεν, ότι προέρχεσθε έκ 
.γ’ύναικός.’Επιμένει ότι δέν ήγάπη.σε ποτέ διότι.ούδέποτε επαθε 
,ύπερτροφίάν τή; καρδίας καΐ μόνον ώ; ύπερτρο'φίαν Οεω— 
φεΐ τόν χρωταί — Άλλ’ ούχ.ήττον ψεύδεται, ώς ψεύδε
ται τπί-ν.τοτε,. όσάκ.ιςν θέλει νά έπιδειχΟή κακή καΐ άναί- 
σθητος. Είναι ή νόσος ή καταβιβρώσκΟυσα σήμερον τήν
νεολαίαν. ' - - ·. ; '.... . . ... r ί

Ή Σεράου άγαπά, καΐ άγαπά ίσχυρώς^ φ; άγαπώσιν 
αί ψυχαί αί έκλεκτάί. ’Αγαπά τήν νεότητα, τό: φώς,τόν 
ήλιον, τό ώραΐον, τήν τέχνην. Άλλά- θέλει, νά έπιβάλ- 
ληται.Θέλει νά έπιδριχθή—καΐ έν μέρΐι sjvai—διάφορος 
άπό τάς άλλας γυναίκας. Άλλά πώς νά,μή έπιβάλλη- 
ται ότε πάντες, καί τοι γυναίκα,, μετ’ ενδιαφέροντος τήν 
παρακολουθούσαν ; , ; .

·' ‘ · νπ - _ #Όπου καί άν εύρίσκεται ή Σεράου, παρίσταται πάν
τοτε πρό υμών, τήν άκούετε καΐ τήν βλέπετε. Τήν ά- 
κούετε διότι όταν όμιλή κραυγάζει, ό γέλως της είναι 
ομηρικός: τήν βλέπετε^οιότε ουδέποτε άναπάύεται, άλλά

περιπλανάται’πάντοτε, θεωρεί τά πάντα, σάς παρατηρεί 
παραδόζως καΐ μετ’ έπιμονή; διά τών διόπτρων της, τά 
οποία είναι ό φίλτατος καΐ συνήθη; σύντροφο; τών ο
φθαλμών της. . . Ή Σεράου είναι μύωψ, άλλ’ ώ; πάντες 
σχεδόν οί μύωπες, έχει οφθαλμούς, έχει οφθαλμούς ω
ραίου;... ϊσω; διότι άναγκάζονται νά συγκεντρόνωσιν έν 
βραχυτέρω διαστήμα-ti πάσαν τήν διορατικήν αύτών 
άκτΐνα. Επιζητεί πάντοτε τήν προσοχήν τού κοινού.
Διά τούτο έν τω θεάτρω εισέρχεται πάντοτε κατά τό 
μέσον τής πράξεως, θορυβωδώς πω; καταλαμβάνουσα 
ύπό τά θεωρεία κάθισμα έν τή πλατεία και άναγκάζουσχ 
τους θεατάς νά ορθούνται ΐνα διέλΟγ προσφωνούσα με
γαλοφώνως τούς γνωρίμους της ζητούσα τό πρόγραμμα 
τή; παραστάσεως παρά τού πλησίον. —Τίς είναι; — Ή 
ΜατΟίλδη Serao.—Α ύτή ή οποία γράφει είς τό Pieolo, 
είς τό Corriere, είς τό Fracassa; ή συγγραφεύς τής Rac- 
colta Minima; Μάλιστα αύτή είναι. — Τόσον νέα ί καΐ 
τώρα τί γράφει;— Τάς παραδόσεις τή; Νεαπόλεως, διά 
τον Fanfulla—Brava!— ήτις προσποιείται ότι δέν έν- 
■νόησεν τήν πέριέργειαν καΐ τόν θαυμασμόν δν εγείρει, 
καί τοι ή καρδία της σκιρτά— Δικαίως... Είναι νέα, 
είναι γυνή·, είναι συγγραφεύς, ή δήμ,δτικωτέρα τών συγ
γραφέων μάλιστα. Τίς δύνασαι νά ύπερνικήσή πόν πει

ρασμόν ;Δέν γνωρίζω κατά πόσον ή Σεράου δύναταί νά πλου- 
πίσ·ρ τήν ελληνικήν φιλολογίαν γράφουσα ελληνιστί, ώ; 
εΰελπις πιστεύει ό έπιστέλλων είς τό 4Λ) Xartaat.

Εί; σελίδα τινά τού σημειωματάριου μου εύρίσκω διά 
τής χειρός τη; γεγραμμένην τήν φράσιν ό 3tfn: μόνος 
eTvai χα.ίός καί φαντάζεσθε τά ολίγα αύτά ελληνικά; 
θά έγελάτε έάν έβλέπατε πώ; είναι γραμμένη ή φράσις 
της αΰτη. ΙΙολλά Οά παρέλθωσιν έτη ΐνα δυνηθή νά 
έκμάθη έντελώς τήν γλώσσαν τή; μητρός της, όπως 
τήν γράψη ώς τήν 'Ιταλικήν, ήτις δι’ αύτήν ούδέν έχει 
μυστήριον καΐ ύπό τήν γραφίδα τη; άναλαμβάνει ζωήν 
καΐ νεύρα ώς άπαλόν κηρίον προσδεχομένη πάντα τή; 

ιδέα; της χρωματισμόν.
Καί ώς άνωτέρω σάς είπον, τό μάλιστα ίσως τά έργα 

τής Σεράου διακρίνον είναι ή γλώσσα. Η Σεράου έννόη- 
σεν ότι ύπάρχουσι νόμοι τινέ; έκτος τών καθαρώς συντα
κτικών καί γραμματικών, οΐτινες άποτελούσι τήν άρμο- 
νίαν τής έκφράσεως, διότι έχει καΐ ό πεζός λόγος την 

αόυσικήν του.Δέν συμμερίζομαι δέ τόν πόθον τού άρΟρογράφου τού 
Μί) Χάνεσαι καΐ διά σπουδαιότερο'/ τινα λόγον· εργον τι 
τέχνης δέν είναι μεμονωμένου. Ό καλλιτέχνη;—σύγγρα- 
φεύς, ζωγράφος ή μουσικό; - λαμβάνει τήν εαυτού ζωήν 
άπό τή; περικυκλούση; αύτόν άτμοσφαίρας ήτι; έπιδρά 
πανταχόθεν έπ’ αύτού, χωρίς νά τό ήξεύρ·/), χωρΐ; νά τό 
έννοήσγι καν. Ή δέ άτμοσφαΐρα τή; έλληνική; κοινωνίας 
δέν είναι—μοί φαίνεται—ή κατάλληλος πρός τάς πνευ
ματικά; διαθέσει; τής Σεράου.

. Ή Σεράου είναι μόλις είκοσιπενταέτις, έν τή άπαρχή, 
δηλαδή τού φιλολογικού τη; σταδίου- ήρξατο αύτού σχε
δόν άκουσα .... ΆποκοιμηΟεΐσα παΐς, έζύπνησε συγ
γραφεύς·, εύτυχώς, λατρευόμενο; ύπό τού κοινού. Τώρχ 
είναι,ζώ; σά; είπον, έφημεριδογράφος.»

V -
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ΔΙΚΗ ΣΙΟΥΜΑΝ

t
ΙΙτο δυνατόν περί τής δίκης αυτής ούδείς νά γίνν) ί 

"λόγος, έάν οί ενδιαφερόμενοι άφ’ ενός δέν ήσαν δημόσιό- · 
γράφος, άνθρωπος δηλαδή γνωρίζων νά κάμνη θόρυβον καί 
δυνάμενος νά τόν κάμνη δωρεάν, καί άφ’ έτέρου φοιτη- ι 

,τχί, ήτοι χπασα ή νεολαία, καί άν μή άφορμήν είς την 
δίκην του παρείχε διατριβή άφορώσα όλους μας.

Διά τούς τρεις τούτους λόγους ή αίθουσα τοΰ Πλημ
μελειοδικείου ήτο άπό πρωίας μεστή νεολαίας κυρίως τοΰ 
Πανεπιστημίου, διότι έδικάζετο αύτή έπ’ όνόματι τών 
τεσσάρων αντιπροσώπων της, Πυρρή, Άγγέλοπούλου, 
Ιωαννίδου, ΙΙάτση καί Γάτση, τοΰ τελευταίου ένωμο- 
τάρχου άπό φοιτητοΰ.

Γνωρίζετε τό ιστορικόν τής δίκης. Ό κ. Σιοΰμαν εί- “ 
ναι άνταποκριτής εφημερίδας τοΰ Βεςολίνου, ήτις κατ’ '. 
ούδενα τρόπον δύναται νά όνομασθή έγκριτος. Αί άντα- 
ιποκοίσεις του, έκεϊναι τουλάχις-ον, ών έλαμβάνομεν γνώ- 
σιν εκ τών ένταΰθα φι.Ιιχών έφημερίδων, είχον καθαρώς 
κυβερνητικήν χροιάν. Διεκρίθησαν κυρίως έπί άσχημία , 
κατά τά Βελενδζικά, τά όποια παντοιοτρόπως έκαλύ- 
πτοντο εν ταΐς έπιστολαϊς έκείναις. Και ίσως αύτάς θά ( 
ειχεν ύπ οψιν ό κ. Παππαμιχαλόπουλος, ότε προκαλών . 
Διάταγμα πολιτογραφήσεως τοΰ κυρίου τούτου, έφερεν 
ώς λόγον δικαιολογητικόν οτι προσέφερεν υπηρεσίας είς 
τό Κράτος έν κρισίμω δι’ αύτό περιστάσεις, καθ' ά έ- , 
δέησε νά μνημονεύση ό κ. Εισαγγελείς προχθές. Αί , 
κρίσιμοι περιστάσεις Οά ήσαν αί Βελενδζικαί, διατε
θειμένα! ώς γνωστόν νά μήν άφήσουν άπιτύλιστον έκ τοΰ ; 
βρωμερού ρυακίου των αύτόν κυρίως τόν υπουργόν, τόν 
προκαλέσαντα τήν πολιτογράφησιν. Κάμνομεν τήν πα- 
ρατήρησιν ταύτην, διότι άδιαφιλονείκητον τήν δικαιο
λογίαν τοΰ Διατάγματος έμελλε νά τήν προμηθεύση αύ
τός ό κ. Σιοΰμαν διά τής διαβόητου—έκ τών προζενη- 
θέντων έπειτα σκανδάλων—έπιστολής του πρός τό Βε- 
ρολίνειον Βήμα' δι’ αύτής άνευ προφανούς αιτίας έγένετο 
λόγος βάναυσος περί τοΰ Πανεπιστημίου καί κυρίως λό
γος ψευδής. Διά τής έπιστολής έκεινης έφέρετο ταυτότης 
μαγείρων καί διδακτόρων, φοιτητών καί λούστρων, λωπο
δυτών καί δικηγόρων. Καί άλλα πολλά έντελώς άνύπαρ- 
κτα καί προσβλητικά. Ή έπιστολή έτυχε φιλοξενίας έν 
μεταφράσει έν τώ Λίώ>·£, 'ίνα γνωσθή ίσως τίνας άνθρώ- 
πους άξιοι ή κυβέρνησές μας τιμητικής πολιτογραφήσεως. 
’Εκ τής μεταφράσεως οί φοιτηταί ήρεθίσθησαν κατά τοΰ 
κ. Σιοΰμαν. Τινές δέ τώ έζήτησαν καί προσωπικάς έξη- 
γήσεις, άποτέλεσμα δ' αύτών ύπήρξεν ή έν τή όδώ Πατη
σίων σκηνή, έξ ής ή δίκη.

•
• ·

Πρώτος έξετασθείς μάρτυς ήτο αύτός ό παθών.
Π ρόεδρος. Πώς συνέβη ή έπίθεσις.
Σιοΰμαν (Τά έλεγε γαλλιστί.) Κατά τήν 'Οδόν Πα

τησίων ό Πυρρής μέ συνέλαβεν έκ τών ώμων (έλεγε com- 
nie ςδ δεικνύων τό στήθος του.) Ό έτερος τών έπιτε- 
θέντων έλαβε τό ρεβόλβερ μου καί μ’ έκτύπησαν μέ σι
δηράς ράβδους. Τότε ήλθεν ό κ. Σοΰτσος, τόν όποιον έχω 
ώς μάρτυρα καί τούς είπεν οτι είναι έντροπή τόσοι νά

έπιτίθενται καθ’ ένός. Μοΰ ήρπασαν δέ καί τά χρυσά 
γιαλιά μου" άλλά δέν πιστεύω ότι τό έκαμαν διά νά 
μοΰ τά κλέψουν. Είς χωροφύλαξ παοιστάμενος έκεΐ άντί 
νά μέ ύπερασπισθή, έλαβε τό μέρος τών έπιτιθεμένων.

ΓΓρόεόρος. Πώς ένόησες οτι έλαβε τό μέρος τών επι
τιθεμένων ;

Σιοΰμαν. Έστέκετο ώς θεατής.

Μετά τόν παθόντα έζητάσθησαν έπανειλημμένως μάρ
τυρες: ό Πρύτανις τοΰ Πανεπιστημίου κ. Δαμασκηνός, 
είς όν είχε προσκλαυθή ό Σιοΰμαν, ό κ.Σοΰτσος όστις εί
πεν ότι τήν στιγμήν τής συμπλοκής είδεν ύψουμένας 
ράβδους άνωθεν τής κεφαλής τοΰ κατηγοροΰντος Γερμα
νού, ό κ. Πυλαρινός όστις διηγήθη τί έλεγεν ό Σιοΰμαν 
είς τό Γραφεΐον τοΰ Έθνικοΰ Πνεύματος όπου ό πρώτος 
γράφει καί ό δεύτερος συχνάζει, ό φοιτητής κ. Σαντά- 
βαλος, όστις διηγήθη πώς κάθε λίγο καί κομμάτι ό Σιοΰ
μαν τοΰ άνοιγε τά στήθη του καί τούδειχνε τό ρεβόλβερ, 
προσθέτων ότι είς πάσαν φοιτητικήν έπίθεσιν δέν θά όμι- 
λήση αύτός, άλ.λ' αύτό (τό ρεβόλβερ), ό Κυριακίδης, ό 
κομψός διηγηματογράφος τών Άνατο.Ιιχων Σχηνων, διη- 
γηθείς τήν πρώτην αύτοΰ καί τοΰ Περικλέους Άγγελο- 
πούλου μετά τοΰ Σιοΰμαν συνάντησιν, καθ’ ήν ό Γερμα
νός ούτος ήρνήθη κατ’ άρχάς οτι αύτός ώμίλησεν άπό 
τοΰ Βήματος τχ άτχβήχϊ.χ έκεΐνα κατά φοιτητών καί 
δικηγόρων, έμπερδευθείς δ’ έπειτα είπεν ότι θά τά άναι- 
ρέση, έφ’ ώ καί συνελήφθη ύπό τοΰ Κυριακίδου ότι αΰ
τός ήν ό γράψας, ότε τοΰ είπεν ήθέλησες νά παρφδή- 
σης τόν About, άλλ' είσαι πολύ μικρός διά νά τόν φθά- 
σης, ό Περικλής Άγγελόπουλος όστις καί κατέθεσεν ότι 
δέν έπετέθησαν κατά τοΰ Σιοΰμαν καί έπί τέλους αύτός 
ό κυρίως κατηγορούμενος ’Άγγβλο; νεώ-
τατος,δεκαοκταετής, πρό ολίγου έπανελθών έκ Παρισίων, 
γνήσιος 'Αθηναίος, τύπος ζωηρού φοιτητοΰ, χαρακτήρ 
εύπαρρησίαστος, άκατάσχετος, όχι μή θέλων, άλλά μή 
δυνάμενος νά κρύψη τήν άλήθΐιαν, καί έν ή περιπτώ- 
σει ή άλήθεια τον έπιβαρύνει. Διά γλώσσης δρομαίας, ώς 
ρυακίου εύρίσκοντος κώλυμα πέτραν καί παφλάζοντας γλή- 
γορα γλήγοοα, κατέθεσε τήν μαρτυρίαν του, είπών ότι 
μόλις έπλησίασε πρός τόν Σιοΰμαν νά τόν έρωτήση άν 

' αύτός ήν ό γράψας τά τοΰ Βήματος, έβγαλε έκεΐ
νος ρεβόλβερ καί σκοπεύσας τόν ήρώτησε γαλλιστί 
Connaissez-vous ce systame '? ότι ό Πυρρής εύρεθείς έν 
προφανεΐ κινδύνω όπλου ετοίμου νά έκπυρσοκροτήση, αΰ
τός άοπλος, είς χεΐρας άνθρώπου τριακονταετούς, αύτός 
δεκκοκταετής, ούτε έδειλίασεν, οΰτε όπισθοχώοησεν, 
άλλ’ ώρμησε κατά τοΰ πυρός, άρπάσας τό ρεβόλβερ καί 
παρεμβαλών εύτυχώς τόν δάκτυλόν του μεταξύ σκαν» 

■ δάλης καί σφύρας καί δείξας μάλιστα είς τόν κ. Πρόε-
- δρον τόν μώλωπα δν είσέτι έφερεν έπί τοΰ δακτύλου.
- Καί άφοΰ έλαβε τό ρεβόλβερ καί διέφυγε τόν κίνδυνον,
- δέν άντέσχε νά δώση δυό δΓ αύτοΰ τοΰ ρεβόλβερ, 
) το όποιον πρό ολίγων λεπτών θά τοΰ έφερε τόν αθάνατον, 
ί είς τόν έπιτεθέντα Σιοΰμαν, έζ ού όλη ή κατηγορία τοϋ

Ήτο ήδη ή δρα δωδεκάτη καί ή έζακολούθησις τής ραιτήτου φοιτητικού συντρόφου πνίγει τά έν τή νεό^ητι 
)ίκης άνεβλήθη διά τής 2 1)2 μ. μ. φύσει ύπάρχοντα σπέρματα φαιδρότητος καί ενθουσιασμού

καί άλλαι αίτίαι ύποβοηθοΰσι τόν μαρασμόν. Ούχ ήττονμαρασμόν. Ούχ 
χαίρω διά τά άναπτυχθέν άδελφικον πνεύμα τών φοιτη
τών, έλθόντων νά παραστώσιν είς δίκην συναδέλφων των,

ταπέσει 
σιδν
κοπουλον . . . . ... Ιένα καί αύτόν τό ήμισυ σχεδόν τής ηλικίας τοΰ Σιοΰμαν,

Au. δέ ιιοΰ λες τι ιδέαν εχεις, πως αυτό το χε-"**γ » > . Λ. , . . ’·ζγΓ- ί - ν -λ καί αυτόν κινδυνευσαντα να πέση υπο τας σκωριασμενας

ριον Μπένσην, ότε έχρησίμευεν εις τάς Αθηναίας τροφούς 
ΐ iia- !κ3ζ'. -/κουβερνάντας ώς είδος Μπαμπούλα. Ενθυμεΐσθε τά 

ιύψηλόν έκεΐνο ώς άπανθρακωθείσης λ.ευκης ανάστημα,

Είς τών μαρτύρων 
Σιοΰμαν είς τό Κατάστημα τ 
Πατησιανήν σκηνήν x.iap

Ό άμείλικτος έκ τών συνηγόρ 
τήρησεν ότι : ,

— Αύτά θά ήσαν δάκρυα τής αγάπης. ( Ιοε χαι 
τριβήν Σιοΰμαν περί αυτοχειρίας.) υψηλόν 

I φέρον
------- , ( , ,

έπί τής κορυφής αντί κλώνου την ακανόνιστου

Ό Σιοΰμαν είχε καταθέσει 
τροφός του τόν είχαν πλάσει
πήραν τό ρεβόλβερ. ---- , ;

Ό κ. Στεφάνιό ης : "Ε ! τότε νά τόν βάλουμε σ’ τη μέ- τος πανδαιμόνιου χοροΰ, δν όλα τοΰ προσώπου τα μέλη
ση καί ένα άπ’ αύτά τά παιδιά νά τόν πιάση, νά’δούμε Ηχούντο, ήτο ή τρομακτική έκείνη μύτη, ής έκαστον 
μπορεί νά βγάλη τό πιστόλι του. ρύγχος έχώρει δύναμιν εκατόν ύποδίκων και καταδίκων.

Άλλά καί ή αυτοψία αύτή δέν ένεκρίθη ύπό τοΰ κ. Τίποτε άπ’ όλα αύτά είς τόν καϋμένον τον Δουκκκην 
Ποοέδρου. διότι αύτό είναι τό χαρακτηρίζων ολον τόν Εισαγγελέα

μας έπίθετον. Είναι χαϊμίνος. Δεν είναι υψηλός ώς 
Μπένσης, άλλά κοντός ώς Δουκάκης' ούτε λιγνός, άλλά

ι
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τόπο, βρέ, Καισαρεία, Καππαδοκία.—Τίποτε έν γένει 
είσαγγελικόν, πλήν ίσως τών όφρύων του. Αύταί μόνον, 
πυκναΐ, δασεΐαι, άδιάσπαστοι, ώς ήνωμέναι ΙΙολιτεΐαι 
της Αμερικής, μέ ελαφρούς μόνον κυματισμούς άδιοοά- 
του περισπωμένης, όταν συσπαθώσιν ύπό νευρικών τινων 
κινήσεων του κατόχου των καί λάβωσι μορφήν συγκλειο- 
μένων κιγκλίδων τών per me si va nella cita dolente 
πυλών του Μεδρεσέ, άποβαίνουσι πράγματι όφρϋς Είσαγ- 
γελικαι. Εχει τόν λόγον εΰκολον, άλλ’άτημέλητον τρι
κυμίας.δεν πιστεύομεν νά διέρχηται ό λόγος του άλλας, 
πλην τών γραμματικών καί συντακτικών. "Αν καί επιτη
δεύεται καθαρεύουσαν γλώσσαν και μεταχειρίζεται ώς σχο
λαστικός δημοσιογράφος τής Σμύρνης ή Βουτυράς τοϋ 
Νεολόγού τόσους μέσους χρόνους : έχοιησάμην, σννεταξά- 

ώς νά ήτο αληθής Λογιότατος τής Βαβυλωνίας.’Α
κούεται όμως ήδέως, διότι δέν προβάλλει αξιώσεις ρήτο
ρας, διατηρεί απάθειαν καί προκαλούμενος, διακοίνεται 
επι πλούτω λέζεων καί τισι νεολογισμοΐς καί έχει κάτι 
τι μελωδικόν ό λόγος του, ή καί κάποτε ίεροψαλτικόν. 
Ωμίλησε δις και η δευτερολογία του διέθεσε τό άκοοατή- 

ριον λίαν ήδέως πρός αυτόν,άν καί προδιατεθειυ.ένον κατ’ 
«υτοΰ ώς σιουρανίζοντος.

Αφοϋ έχόρτασα Δουκάκην, εννοούσα έπειτα νά έντου- 
φήσω εις Σιοΰμαν. Τί μ’ έμελε! Καμμία λίμα δέν μ’ είχε 
πλησιάσει, ηυρα ευκαιρίαν νά λιμάρω αύτός έμαυτόν, 
πράγμα οπερ σπανιότατα κάμνω, συνήθως αποπειρώμε
νος νά παρέχω οσον το δυνατόν πλείονας ώρας άφαιρέσεως 
και ανυπαρξίας εις τον εγκέφαλόν μου καί έγοηγοροϋντα 
«κόμη. ’ * '

Ερνέστε Σιοΰμαν ! Σέ βλέπω διά τών διόπτρων μου 
κατακόκκινον ώς παπαρούναν, ψιλόν ώς σκουλήκιον, συμ
παθητικόν ώς μενεξέν, ύψηλόν ώς ξύλον φανού αεριόφω
τος, καταλήγοντα σχεδόν εις φανόν, ήτοι τήν κεφαλήν 
σου, τόσον διαφανή, μικράν ώς κομψοτέχνημα Χουτο- 
πουλου καί έλαφράν ώς κουφοξυλιάν, τόσον'έλαφράν ώστε 
πολλάκις κάμνει απόπειρας πτήσεως καί μόλις'τήν συγ- 
κρατεϊ έπί τών ώμων του ό κ. Σιοΰμαν έ'νεκα τής άνάγ-
κης τού άνταποκρίνεσθαι μετά τής σπουδαίας έφηυ,εοίδος 
το Ινημα. τ ι >

Είναι ο άνθρωπος τού βήματος' ε-ορένω; έχει στάσιν 
ρ<. .ορ.κωτάτην ενώ τό πρωί καθ’ά μοί διηγήθησαν είχε 
«τασιν αρειμάνιον. ’Αλλά θά τόν παρεξήγησαν τόν Έονέ- 
στογ μου, ουδέποτε παρεκτρεπόμενον τού συμπαθητικωτά- 
του ρολού τον όποιον διαδραματίζει περιφεοόιεενος είς τήν 
πολιν και συλλέγων ύλην διά τό Βήμα.

ΔεΚ φέρει δυστυχώς τόν στακτόχρουν έπενδύτην του 
οστις τοσον καλά τού προσαρμόζεται. Φέρει όμως άρθοα 
τοαλέτας δΐ δΆαί Λευκοπάευφον γε
λέκο δια χορεσπερίδα, έρυθρόν λαιμοδέτην δι’ έκδρομήν 
εις το Μαρούσι, μαύρα γάντια διά κηδείαν καί όλα'τά 
άλλα μαύρα αγνοώ διά ποιον σκοπόν άλλά αύτά τά 
μαύρα ροδίζουν έξ άντανακλάσεως ύπό τής ροδινής μορ- 

τών χρυσών μυστάκων του, τής διακεχυμένης τρυφε- 
ροτητος επί τού προσώπου τού Έρνέστου μου, τά όποια 
ολα τά παραλαμβάνω εύλαβώς άπό τούδε είς τήν μνή
μην μου διά νά τά έναποθέσω είς πινακοθήκην μεταξύ 
των προσφιλεστέρων μοι άναμνήσεων. Είς έπίυ.ετοον *χει 
εσταυρωμένα; 7-; χεϊ|)ας ώς μάρτυς, ένώ οί δάκτυλοί 
της δεοιας του επιχαριτως κρατούσιν ανεπτυγμένου τό

ένοχον φυλλον οπερ τοσούτο διεκρίθη μεταξύ τόσω μα— 
ραμμένων φύλλων τής Δενδροστοιχίας Πατησίων. Έονέ- 
στε, σέ άποχωρίζομαι.

Ο κ. Δουκακης εχει τον λογον, πειρώμενος ν’ άπο— 
δείξη ότι ή ύπό τού Πυρρή προσέγγισις τού Σιοΰμαν εΐ
χεν όλα τά στοιχεία τής άδικου έπιθέσεως. Ή^ίκησαν, 
λέγει, οί κατηγορούμενοι όχι μόνον τόν άνθρωπον, άλλά 
τήν κοινωνίαν, άλλά καί τούς συμπολίτας αυτών διότι 
οί έξερχόμενοι είς περίπατον δέν έπρεπε νά ένοχλώνται 
άπό τοιαύτας έριδας,αιτινες άλλαχοϋ έπρεπε νά σΰζητών- 
ται. Άν έπυροβόλει ό κ. Σιοΰμαν καί έπιπτε ύπό τάς 
βολάς του καμμία κυρία ; Άν ό κ. Σιοΰμαν ένόει τά ελ
ληνικά, βεβαίως θά διεμαρτύρετο κατά τού κ. Δουκάκη, 
διότι όχι Κυρίαν, άλλ'οΰτε θηλυκή καρδερίνα δύναται νά 
πέση υπο τας βολας τού Σιούμ.αν. Εν γένει τό ακατάλ
ληλον τού τόπου έπαιξε μέγαν ρόλον είς τήν άγόρευσιν 
τού Είσαγγελέως, έμποιήσαν ικανήν ίλαρότητα μεταξύ 
τού ακροατηρίου. Πολλά καλά είπεν ύπό άκαδημ.αϊκήν 
εποψιν περί τής ελευθερίας τού λόγου, οτι ή άπάντησις 
δέν πρέπει νά γίνεται δι’ όπλων, διότι άλλως θά εύρι- 
σκόμεθα είς τήν κοινωνίαν τής ’Αλεξάνδρειάς, είς τήν 
κοινωνίαν τού Άραμπή-βέη. Άλλ’ έπειδή ' οπλοφορεί ό 
Σιοΰμαν καί όχι ό ΙΙυρρής, τότε Άραμπής τής Αλεξάν
δρειάς είναι ό Σιοΰμαν βέης.

Κατά τόν Εισαγγελέα,κακώς έπραξεν ό Σιοΰμαν όπλο- 
φορών, διότι ώφειλε νά έχη πίστιν είς τήν δημοσίαν 
ασφάλειαν τής 'Ελλάδος. Διηγείται έπειτα τά γεγονό
τα Πατησίων, καί αναφέρει έπί τέλους διά νά άποοείξη 
τόν όλως άκίνδυνον χαρακτήρα τού Σιοΰμαν—είς τό 
όποιον συμφωνούμε·? καί ήμεϊς—ότι αί βολαί τού φονι
κού του όπλου ήσαν τόσον σκωριασμέναι, ώστε μετά κό
που έβγαιναν. (' Ι.ί.αρότης).

Τά τελ ευταϊα του βέλη ΐχτοζενονται — συγγνώμην, 
κύριε είσαγγελεύ — κατά τού ύπενομωτάρχου Γάτση 
καί λίαν ευχαρίστως άκούομεν παρά τού Είσαγγελέως 
ότι διά χιλιοστήν, διά μυριοστήν φοράν παρουσιάζονται 
εις τό Δικαστήριον χωροφύλακες μή έκπληρούντες τό 
καθήκον των .' Πληρώνομεν τήν χωροφυλακήν λέγει άντί 
ουδενός σκοπού, είμ.ή μόνον διά νά μισθοδοτήται .'

Ο κ. Ραίσης είπεν ολίγα μεθ’ ικανού πάθους καί σει
ράς λ.όγου πολλής, παρατηρησας λίαν ευστόχως ότι άν 
ηθελον να κτυπησουν οι φοιτηταί τον Σιοΰμαν δέν ειχον 
ανάγκην νά ένεδρεύουν έν τή Όι»ώ Πατησίων, 
παντού αλλού μπορούσαν νά τού δώσουν παρά μίαν τεσ
σαράκοντα.

Ο κ. Ταμβακόπουλος όμιλεΐ μετά μεγάλης λεπτότη- 
τος, είναι πολύ απαθής, διαλεκτικώτατος, συμβουλευό- 
μενος ένίοτε τήν είρωνίαν, ζητών μάλλον νά πείση ή 
νά έκπλήξγ. Ή όμό.ία του ύπήρξε πολύ ευάρεστος.

Άλλ’ ό ρήτωρ τής ημέρας ήτο ό κ. ΜτιουφίΠης, ρή_ 
τωρ δυνατός, συμπαρασυρας καί δικαστήριον καί άκρο—

«τήριον καί κυρίως αυτόν τόν Σιοΰμαν, όστις θά έπρο- 
■τίαα ίσως νά ύποστή είκοσι πραγματικας έπιθεσεις τής 
'όδού Πατησίων, παρά τόν κ. Μπουφίδην· τόν υπέστη 
όμως μαρτυρικώτατα, συντελουσης πολύ και τής αγνοίας 
τής ελληνικής. "Οσον ύπήρξεν άναλυτικός τής αποδεικτι
κής διαδικασίας, τόσον άφ’ έ-.έρου επιθετικός είς τον 
χαρακτηρισμόν τού μάρτυρος Σιοΰμαν. Χωρίς π«.ριστρι 
©ών καί φρασεολογίας βάλλει κατα σκοπού και εχει

ούτε άκομψον, βραχεϊαν περίοδον, οφθαλμόν σπιν- 
θηροβολούντα καί μεγάλην είς τά λεγόμενα πεποίθησιν, 
ό κ. Μπουφίδης είναι ρήτωρ πολλής δυνάμεως και άπο- 
ρούμεν πώς είς τό κοινοβούλιον δέν ήθέλησε νά διαπρέ- 

,ψη αντάξια εαυτού.
' ' *0 τρίτος ούτος συνήγορος τών κατηγορουμένων φοι
τητών δέν αποβλέπει μόνον είς τήν απαλλαγήν τών πελα
τών του, θέλει συνάμα νά έκδικήση όλην την ακαδημαϊ
κήν νεολαίαν ύβρισθεϊσαν ύπό τού κατηγόρου, θέλει νά 
Ικανοποίηση όλους τούς συναδέλφους του κηρυχθέντας 
λωποδύτας ύπό τού κατηγόρου, θέλει νά προάσπιση τήν 
τιμήν όλης τής ελληνικής κοινωνίας, μίαν οικογένειαν 
τής όποιας φαίνεται άδικήσας ό Σιούμαν. Τόν γνωρίζει 
καί ώς ανταποκριτήν ό κ. Μπουφίδης τον γνωρί,ει και 
ώς ιδιώτην. Καί «*ό άποκαλύψεως είς άποκάλυψιν, άπό 
χαρακτηρισμού εί; χαρακτηρισμόν, τόν άπογυμνόνει πά- 
σης συμπάθειας, πλΧν έκείνης τής ταπεινής εύσπλαγχνίας 
καί τού έλέου.

«Προφανής καί τέλειος αχάριστος είναι αύτός ό Σιού
μαν, λέγει ό κ. Μπουφίδης, διότι φεύγων τήν ιδίαν αύ
τοϋ πατρίδα καί έλθών έδώ, οπού σετίζεταε 8ε’ έν- 
ταλμ,άτων χαΐ βοτ4βημ.άτων κυβερνήσεως 
μάς έπλήρωσε διά ύβρεων καί λιβελλων. Ο μυθολογού
μενος όφι'ς, όστις έδάγκασε τόν θερμαίνοντα αύτόν, παρέ
χει εικόνα όμοίαν προς τό δάγκωμα τοϋ Σιοΰμαν, ενώ οι 
οδόντες του άκόμα έμάσουν τόν ελληνικόν άρτον. 1 βρ 
τούς φοιτητάς ώς άγραμμάτους, ύβρισε τούς δικηγόρους 
ώς λ.ωποδύτας, ό Σιοΰμαν, τού οποίου ή τιμή σάς είναι 
γνωστή καί τού οποίου ό ίπποτισμος ώς άκίρός—και 
τονίζω τήν λέξιν άνδρός—σάς είναι έπίσης γνωστός, ϊ- 
βρισε καί τούς ιατρούς καί έφύλαξε μόνον τον κλάδον 
•τής φιλολογίας, δι’ εαυτόν, εις τόν όποιον λέγει ότι α
νήκει, άλλά έγώ άμφιβάλλ.ω.

Άναγινώσκει έκ τού άρθρου τού Σιούμαν την περίο
δον, καθ’ ήν «ένώ οι δικηγόροι έργάζονται ύπέρ τών ειρ
κτών, οί ιατροί έργάζονται ύπέρ τών τάφων.»

Οϊ περιφρονητικοί γέλωτες έκρήγνυνται έν τώ άκροα- 
τηρίφ, τού Προέδρου άπειλούντος ότι θά τούς βγάλη 
όλους έξω.

«Έγνώρισα, έξακολουθεΐ ό άγορεύων, φράσεις πολύ χει· 
ροτέρας άπό αύτάς αί όποϊαι δέν ήλθον είς δημοσιότητα 
Δέν άγνωμονεΐ μόνον πρός τό "Εθνος, άγνωμονεϊ καί προς 
άνθρωπον όστις τού προσέφερεν ό,τι καλόν, ο,τι ώραΐον. 
Καί άναφωνεΐ, έν μ,έσω τού έκπεπληγμένου καί συγκε- 
κινηαένου ακροατηρίου, οτι 'ίχνη άνθρωπισμού δέν είνα 
δυνατόν νά ύπάρχουν έντός τοϋ σώματος αύτού ζ*«ΐ 
χννει τον Σιοΰμαν.) Καί ερχόμενος είς τά γενικώτερα, 
παρατηρεί λίαν δικαίως ότι δέν πρέπει νά είμεθα τόσον 
φιλόξενοι. Διότι ιδού τό παράδειγμα τού Σιούμαν, απο-

ειραθέντος νά δηλητηρίαση γενικώς μέν ολον τό ’Έθνος, 
καί είδικώς μίαν οικογένειαν.

Άν αύτά συνέβαινον άλλού, άκόμα δέν θά έξεμπέρ- 
δευεν ό Σιούμαν άπό σφαίρας έναντίον τής κεφαλής του.

«Όσον άφορά τόν ύπουργάν, όστις προεκάλεσεν ύπέρ 
αύτού πολιτογράφησιν, άν δέν άνέγνωσεν όσα έγραψεν ό 

Ιΐούμαν περί Ελλάδος, άς τά στείλη δ κ. Είσαγγελεύς
νά τά διαβάση.

Πρόεδρος. Μπορεί νά προσέφερεν άλλας ύπηρεσίας. 
Συνήγοροι:. Άνθρωπον δέν δύναται νά ώφελήση, οχς

κοάτος.
Ερχόμενος είς τά τής άποδεικτικής διαδικασίας ό κ. 

Μπουφίδης άναλυτικώτατα άπέδειξε τήν άληθή βάσιν 
τών γεγονότων καί κατέστρεψε τον λόγον, ζητήσας όπως, 
άν εύρεθή δίκαιον, τιμωρηθή μόνον ό "Αγγελος Πυρής δι* 
αίκίας αιτινες προυκάλεσαν νόσον καί πρός έργασίαν άνι- 
κανότητα όχι πλέον τών τριών ημερών.

Ό κ. Είσαγγελεύς έδευτερολόγησε μαλακώτατα καί 
κ. ΓΙαπαμιχαλόπουλος, τέταρτος τών συνηγόρων, είπε 

ήν λέξιν του, ότι εΐνε νέος, ότι πρώτην φοράν όμιλεΐ 
πό Δικαστηρίου καί ό'τι όταν ό πατήρ του έπολιτογρά- 

φει τόν Σιούμαν, αύτός έγραφεν έκεΐνα.

Τό Δικαστήριον άποσυρθέν κατεδίκασε τούς κατηγο- 
ουμένους είς άπότισιν 30 δραχμών !

Ήτοι άνά 10 δρ. διά τάς τρεις ημέρας τής οικουρίας 
τού Σιούμαν.

Ή άπόφασις τού δικαστηρίου άπαλλάξασα τούς φοι— 
τητάς πάσης ενοχής γεννά ένθουσιασμόν είς τά άκροατή- 
ιον, όστις ύπό φόβου συνεχόμενος πρό τού άρχιζαπτιέ

1-  * ,----- ----- -- »
μου χονδρού τόν εξέβαλε τοϋ ακροατηρίου διά τριών 
χωροφυλάκων προσειπών αύτώ αύθαδέστατα:

— Πήγαινε νά φύλαξης ταΐς άρκούδες .'
Τοιαύτην κατάχρησιν τής άστυνομικής εξουσίας τού 

κ. Προέδρου ήδύνατο νά τήν ζηλοτυπήση καί ό χυδαιό
τερος τών κλητήρων.

'Αλλ.’ έν τή όδω ό ένθουσιασμός τών φοιτητών έξερρά-

λυφθή κατά γράμμα ύπό τριακοσιων περίπου φοιτητών.
Ητο μαύρον σύννεφον άπο άνθρώπους. Πρός τόν τοίχον 

μία σκιά, έξ έκείνων τάς οποίας τάς χειμερινά; νύκτας, 
διασκεδάζοντες ρίπτομεν κωμικάς επί τών τοίχων τών 
αιθουσών μας, έχώρει καί γοργώ καί βραδεΐ τώ βήματι.; 
Ή σκιά εκείνη ήτο ό Έρνέστος μας. Κατά τής σκιάς 
ώομουν άπό διακοσίων χειλέων συρίγματα ποικίλης δια-

ονικής κλίμακος.

ότε έκεΐνος έκαμψε τήν όι5ό>· Λίό.Ιου
Καλιβάν.



Mil ΧΑΝΕΣΑΙ

κατέφθασε καί ένταύθα καί οί Βαρύσιοι άπήντησαν. . . . 
ζητωκραυγάζοντες τώ Γαριβάλδη, όστις χιλίους μόνον 
άγων τρελλούς τότε καλουμένους, διά τής άναπαλλούσης 
τό όνομά του ήχούς μόνον μετεμόρφου μαγικώς τάς άγέ- 
λας τών δούλων είς λαόν ένθουν, καί έκάλει πρώτος τήν 
έλευθερίαν έπί τά πεδία ταύτα καί τά όρη,ένθα ουδέποτε 
έως τότε είχον γεννηθή άνδρες έλεύθεροι.

*
* *

Άλλ’ είναι πλούσια ή Βάρη· βαρύς ό άήρ έν αύτή καί 
παχεΐα ή γή πυκνάς άναδιδούσα άναθυμιάσεις, πιέζουσι 
καί άμαυροϋσι τήν διάνοιαν καί τρέφουσι τά έλαιόδεν- 
δρα’ ούδέποτε έδώ θα έγεννάτο ή έλευθερία’ ή ύψηλο- 
φροσύνη θνήσκει, ό ’Απόλλων θά μετεβάλλετο είς παχύν 
κτηνοτρόφον. Όμαλή, άδιάγραπτος, μονότονος ή παρα
λία, έμπνέει τήν άνίαν τφ τεινομένφ πρός τήν θάλασ
σαν βλέμματί’ καί όταν έντεϋθεν τούτο άποστρέφηται 
πρός τήν γήν, κενός ό όρίζων, κενός ώς παντός Βαρυσίου 
ή φαντασία, πανταχόθεν άπλούται’ καί άτέρμων κουρά- 
ζων τήν ορασιν καί ώς άπλαστον, άπειρον, σάβανον 
περιβάλλον καί άποκρύπτον πάσαν οπτασίαν, ήν οί πόθοι 
πτεροϋντες μακράν, μακράν ύπό τόν ουρανόν διώκουσιν 
ούδ’ ενός λόφου κορυφή, ούό’ ή έλπίς κάν μεμακρυσμένης 
σειράς όρέων.

*
* *

Ώ τής Αττικής μου αί πεδιάδες καί τά βουνά I 
Έκεΐσε, έκεϊ ! . . πέραν τού Άόρία καί τού Ίονίου καί 
μακρότερον έτι, ύπέρ τά βουνά έκεϊνα καί τά βάραθρα, 
κάτω, νοτιώτερον ένθα καί πάλιν ή θάλασσα λάμπει 
τήν θείαν περιβάλλουσα γήν, ώς εραστής κατά τήν 
πρώτην τού ύμεναίου νύκτα σφιγκτά έν τή άγκάλη του 
τήν κόρην μεθύων έξαλλος άπειλεΐ ν’ άποπνίξη, . . . εκεί 
οί πόθοι μου ΐπτανται όλοι καί ή ψυχή έφίσταται.

Άλλ’ επανέρχονται αί ίόέαι μου έν Bari’ μικοών τινων 
πλοίων οί ιστοί σκοτεινότεροι διαγράφονται έν τώ ζόφω 
όστις καλύπτει τόν λιμένα’ ή προκυμαία είναι έρημος. 
Τρεις χιλιάδες έτών παρήλθον άφ’ ού τά άπό τών άκτών 
τής πατρίδος μου όρμησάμενα πλοία προσήραξαν έδώ 
κομίζοντα τούς Έλληνας άποίκους, τόν πολιτισμόν, τήν 
ευζωίαν. Όποία γεγονότα κατά τούς τριάκοντα τούτους 
αιώνας ! Όποιον διάστημα μεταζύ τοϋ πρώτου πατή- 
σαντος τήν παραλίαν ταύτην Έλληνος καί έμοϋ τοϋ μό
νου έγρηγοοοϋντος παρ’ αύτώ .' 'Ολόκληρος ή ιστορική 
ϋπαρξις τής χώρας ταύτης περιλαμβάνεται μεταξύ τών 
δύο τούτων σημείων, σημείων ελληνικών’ οστις άν έχη 
‘Ελληνικόν τύ φρόνημα θά έννοήση πώς τήν στιγμήν 
ταύτην τά δύο αύτά σημεία συναντώνται εν τώ πνεύ— 
ματί μου, καί ή κεφαλή μου όρθούται ύπερήφανος καί ό 
'ήχος ό βαρύς τών βημάτων μου μεταβάλλεται είς τάς 
άκοάς μου είς τόν κρότον ον έγείρει διαβαΐνον τού κρα
τούντας τό άρμα.

* *
Οί Γερμανοί έκμυζώσι τόν τόπον’ ή Βάρη άποβαίνει 

κατ’ ολίγον ό πρώτος μετά την Τεργέστην λιμήν τής 
Άδριατικής’ άπέναντι καί νοτιώτερον ούχί άντίζηλος, 
άλλ’ άδελφή, όργώσιν οι ο Πάτραει* ή μεταξύ τών δύο 
τούτων λιμένων άμεσος συγκοινωνία καθίσταται ήδη ζή
τημα σπουδαιοτάτων συμφερόντων διά τε τήν 'Ελλάδα 
καί τήν Ιταλίαν’ ουνδέαχτε τάς χεερας τών 3ύθ 
αδελφών, κύριε Γουδή

AINA ΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑΝ.
ΒλΚΙ, 16)28 Φεβρουάριο».

ItAEil
Μάκρος, εύρύτατος καί έρημος ό Corso σιγά’ αί μικραί 

έξ αεριόφωτος φλόγες τών λαμπτήρων υπνηλαι ^εγρηγο- 
ρούσιν έν τή νυκτί, ώς τών κατοίκων τούτων αί διάνοιαι 
κατά την ημέραν. Τό μεσονύκτιον βραδέως καί άνιαρώς 
επέρχεται καί ή Bari άπό πολλοϋ κοιμάται' κοιμ.ώνται 
οί έμποροι,κοιμώνται οί αγαθοί καί άξεστοι επαρχιώται, 
κοιμώνται ολοι. Είργάσθησαν την ημέραν ολην, είσκο- 
(Αΐζοντες έν τη πόλει καί παρά τόν λιμένα τόν πλούτον 
ον ή γή παχεΐα καί εύφορος ώς τροφός Ανδρία δίόωσιν 
αύτοϊς άκαμάτως" άπό τοϋ λ'.μένος τά φορτηγά τών 
’’Αγγλων άτμόπλοια 0’ άποκομίσωσι τόν πλούτον αύτόν 
αντί ποσότητός τίνος χρυσού, ού ό πολύς διά τών θυλα- 
κείων τών έποίκων γερμανών διερχόμενος θ απελθή καί 
πάλιν έκεϊ όθεν ήλθεν, ώς τό μηνιαΐον τής θηλαζούσης 
τό τέκνον 'Εβραίου τροφού.

*
* *

Γερμανοί άπορροφούντες τόν πλουσιώτερον τής εργα
σίας χυμόν έδώ, έν Πάτραις, έν Θεσσαλονίκη, έν τή 
Τουρκία, έν Ρουμανία, έν Ρωσσία, πανταχού. Διατί οί 
Γερμανοί;

Βαρύ έν τή νυκτία σιγή τό βήμα μου έπί τοϋ λιθο
στρώτου ήχεϊ, κρατούν τής σιωπής καί τής έρημίας’ τά 
βήμα ένός Έλληνος δεσπόζον τής ύπνωττούσης Bari. 
Βάρνοκ είχον άποκαλέσει την πόλιν οί μετά τούς πρώτους 
Πελασγούς έπελθόντες άποικοι Έλληνες’ υπήρξε τότε 
μία τών επισημότερων πόλεων τής Μεγάλης Ελλάδος’ 
επίσημος υπο τους Ρωμαίους’ μετά τούτων έπεσεν, δού
λη έκτοτε ώς ή ’Ιταλία πάσα, ύπό τούς Γότθους τού 
Τωτίλα, καί ύπό τούς Λογγοβάρδους είτα. Λεηλατη- 
θεΐσα ύπό Κώσταντος τού Β’., πεσοϋσα καί πάλιν ύπο- 
πεσούσα καί πάλιν ύπό τούς Λογγοβάρδους τοϋ Βενε- 
βέντου περιήλθε τέλος καί έπί μικρόν ύπό τό κράτος 
τών Βυζαντινών Αύτοκρατόρων καί ύπήρξεν επί πολ
λούς αιώνας είς τών πλουσιωτέρων λιμένων διά τούς 
Ελ.ληνας έμπορους τής Βυζαντινής Λύτοκοατορίας. 

Μετά μακράν σειράν στάσεων κατά τού Ελληνικού ζυ
γού, έν αις έκάλει εις βοήθειαν ποτέ μέν τούς Σαρακη- 
νούς, ποτέ δέ τούς Λογγοβάρδους, τούς Βενετούς, τούς 
Νορμανδούς, κατώρθωσε τέλος έν τώ ένδεκάτω αΐώνι ν' 
άποσείση έκεΐνον, άποδε·/ου.ένη τούς Νορυ.ανδούς δούκας.ΓΤ X ■. · . /· ‘ , , , _ιατα τον αυτόν περίπου χρονον τρικ εγχώρια πλοία 
μετήνεγκαν έν τή πόλει άπό 'Αντιόχειας τό σώμα τοϋ ’Α
γίου Νικολάου, διατηρούμενα έν τω Μητροπολιτικω ναώ 
κειμήλιον όπερ οί άγαθοί Βαρύσιοι έξετίμησαν αείποτε 
μάλλον καί τής ίδιας αύτών ελευθερίας, ήν άλλως τε 
άπό δύο μόνον δεκάδων έτών ήοξαντο γνωρίζοντες. Έ
κλιναν έτι τήν κεφαλήν, χαμηλότερον ή πρό τοϋ Αγίου 
Νικολάου, πρό δουκών καί τυράννων, οΰς βασιλείς καί 
αυτοκράτορες επεμπον αύτάρχας. Έκλινε καί πάλιν ή 
Bari άλλ' έπί βραχύ, ύπό τόν αύτοκράτορα ’Εμμανουήλ 
Κομνηνόν, καί πάλιν ύπό τούς Νορμανδούς, ύπό τούς 
Άνεοβίους, ύπό τούς Άραγωνίους, ένωθεΐσα τέλος τόν 
Is · αιώνα μετά τοϋ βασιλείου τής Νεαπόλεως καί 
έκτοτε κοινάς σχοϋσα μετά τούτου τάς τύχας ύπό τούς 
'Ισπανούς, τούς Αυστριακούς, τούς Βουρβώνας. Τό 1860 
ή φωνή ενός ήρωος καλοϋντος τούς λαούς είς έλευθερίαν Αγησίλαος.


