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ΟΙ ΑΝΑΓΝΠΣΤΑΙ ΤΟΥ «ΜΗ ΧΑΝΕΣΑΙ»

ιδίως οί τρελλαινόμενοι μέ τά πολιτικά καί τοιοϋτοι είναι 
τά 99 ®/β τοϋ δημοσίου μας, άπό τής σήμερον μέχΡ’-ί εξ 
φύλλων άκό'χα θά άπολαύσουν μοναδικήν μέχρι τοϋδε πε
ριγραφήν τής άγγλεκή% 31 αυλής τών Κοινοτήτων 
ύπό τοϋ άξιολόγου έκ Λονδίνου άνταποκριτού μας, τού 
φοβερού Τ»ΐϊΐ**ί*θϊϊ. Καμμία έφημερίς άχρι τοϋδε δέν 
έδωκεν είς τούς άναγνώστας αΰτής τόσον πολύτιμον ανά
γνωσμα. Το μ.έν θέμα είναι έκ τών άξιοπεριεργοτέρων, 
ή δέ γραφίς ές εκείνων αϊτινες αφανίζουν τά θέματα, 
διά τής έζαντλήσεως. Μετά £ξ φύλλα θά γνωρίζητε πε
ρίφημα τί έστι Βουλή τών Β4.οινοτήτων, ητις μέ
χρι τοϋδε σάς έφαίνετο ώς όγδοον θαύμα τού κόσμου. 
Τάς γνώσεις αΰτάς θά τάς οφείλετε είς την άνακάλυψιν 
τοϋ Μή Χ,άνεακχ καί άπό τοϋδε δεχόμεθα τάς ευχα
ριστίας σας.

• *
Άλλη άπόλαυσις κατά συνέχειαν περιοδικήν άπό τής 

σήμερον παρεχόμενη είναι ή γαργαλιστική ώς θεά ημί
γυμνου χανουμίσσης Έπιφυλλίς τού Παλιανθρώπου 
μας :

ΜΙΑ ΤΟΥΡΚΟΠΟΥΛ ΑΓΑΠΗΣΑ!
Άπό τών πρώτων σελίδων της υπόσχεται οτι Οά κάμτ) 

θραϋσιν είς πολλών νέων καί μή νέων, άρρένων καί μή 
άρρένων, καρδίας. Είναι ό μόνος τών 'Αθηνών μυθιστο- 
ριογράφος, ό Παλιάνθρωπός μας, όστις γνωρίζει νά 
γεννά έπανάστασιν ποικίλου είδους μέ τήν 'Επιφυλλίδα 
του.

Καί θ’ άκούητε πλέον άπό τώρα καί είς τό εξής ·’
— Ά ! τόν Παλιάνθρωπον .' Καλά τά λέγει !
— Μά δέν ύπαφέρεται αΰτός ό Παλιάνθρωπος ! Το 

παραξηλόνει.
— Μωρέ όνομα καί πράγμα αΰτός ό Παλιάνθρωπος .'
— Μά δέ μού λές πού ταΰρίσκε-. .' Σάνα τάδε καί τά- 

κουοε μέ τ’ αΰττ,ά του !

— Οΰμ, μ, μ, μ ! Δέν άντέχω. Θά τόν άφήσω στή 
μέση.

— Αύτός φαίνεται νά κάν») συντροφιά μέ . . . .
Καί θά εξακολουθούν τά σχόλια, καί θά θριαμβεύ·») ό 

Παλιάνθρωπος, καί θά τόν ύβρίζουν φανερά αί δεσποινί
δες, διά νά τον άγαποϋν μυστικά, καί θά είναι είς όλων 
τά στόματα, μασσώμενος καί ξηρομασσώμενος μάλιστα.

•
• *

Δέν πρέπει νά λησμονήσετ’ έπίσης ότι πρώτην φοράν ή 
τραγικοκωμική ’Εποχή τών Πεχοωμ-άτων έκτυλισσεται 
έν μυθιστορήματι ύπό τού άθηναϊκωτέρου όλων τών παρ 
ήμΐν καλάμου.

★ *
*

’Επί τούτοις, άπό της σήμερον διπλασιάζει τό Μή 
Χάνεσαε τήν έκτύπωσιν τών φύλλων του.

---------------------<3 β ■"

ΦΡΟΥ ΦΡΟΥ

’Ενθυμεΐσθε τήν κίνησιν τοϋ Γερμανού Ντέλιγγερ, γε - 
νομένου αρχηγού τών Παλαιών Καθολικών, αποσπασθεν — 
των έκ τής μεγάλης μάζης τών Καθολικών.

Παρόμοιον κίνημα έλαβε χώραν έσχάτως καί είς τήν 
μεγάλην μάζαν τών Κουμουνδουρικών, εζ ής αποσπα— 
σθέντες οί διαμαρτυρόμενοι άποτελούσιν ήδη παρά τοΐς 
Τρικουπικοΐς τό κόμμα τών Παλαιών Κουμουνδουρικών.

'Αρχηγός τοϋ Κόμματος είναι ό σίρ Βαλαωρίτης.

Ό κ. Σιβιτανίδης διεκτραγωδών έν τώ Τΐ).1εγράγω 
τά τής άποβολής του έγραφε κατά τής άντιπολιτεύσεως 
οτι έστησεν άγχόνην έναντίον τών υπουργικών.

__ "Οσον διά τόν Σιβιτανίδην, ύπέλαβεν είς, ή κρε
μάλα ήτο πολύ δικαία.
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Γζάχες. Ό άναμάρτητος βαλέτω τόν λίθον ! 
'ΡάΛΛης. θά τόν βάλη, μάλιστα, θά τον βάλη.

• —'g-a—------------

Ε Λ Ε Γ Ε IΟ Ν.

Εκείνος όπου έκαμε τον πόλεμο ειρήνη, 
έκεΐνος πού έπλάτυνε τήν έρημη πατρίδα, 
έκεΐνος πού δέν σκέπτεται ποτέ του τί θά γίνη, 
έκεΐνος πού τού λέοντος διαλέγει τήν μερίδα, 
έκεΐνος πού δέν χάνεται κΓ ό κόσμος άν χαλά, 
έχάθηκε, γκρεμίστηκε καϊ πέφτει χαμηλά.

*Ω ! πόσοι κλαΐν *στό πέσιμο τοϋ γέρο-Δημητρίου, 
πόσοι 'στους δρόμους έρημοι καϊ ορφανοί θά μείνουν ! 
’Ώ! πόσοι δεν θά βλέπουνε την πόρτα τοϋ Ταμείου, 
καϊ πόσοι ροδοκόκκινοι σάν τσίροι θέ νά γίνουν !
Ναί ! κλάψετε καϊ έπεσε ό γέρο-Παναγιώτης, 
ό προσφιλής Γλυκύτατος, σωτηρ καϊ τροφοδότης.

Άλλ’ όμως έπεσες καϊ σύ μαζί του, Μολαΐτη, 
καϊ κλαίει ή πρωτεύουσα προστάτη καϊ πατέρα!
Έσύ φροντίζεις νά μη ’μπή ό θάνατος σέ σπήτι, 
καϊ μόνο μέ τά μέτρα σου μάς διώχνεις τη χολέρα. 
"Αν σ’ έφαγαν τά Νούμερα καϊ ή Οικονομία, 
άλλά φροντίζεις κάποτε καϊ γΐά ουροδοχεία.

Καί μία έπιγραφή καταστήματος άρκετά κωμική: 
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ.

Έν τώ μέσω ένας λοφίσκος. Έτέρωθεν δύο κυπάρισσοι, 
ων η μ.(χ τοϋ βουλευτοΰ Πατρών κ. ’Ρηγοπούλου.

Καί κάτωθεν ό νεολογισμός :
ΞΥΛΟΚΑΨΕΙΟΝ.

Εννοείται οτι κάνένα ξύλο δέν καίει, τουναντίον όλα 
τά πουλεΐ άκαυτα.

Έκ τών φυσιογνωμιών αΐτινες επληρωσαν το νέον 
προεδρεΐον τής Βουλής, εΰρίσκομεν συμπαθητικωτέραν 
—ήν τοϋ κ. IV. ΛΙομ.εχοΟ Βουλευτοΰ Θήρας· έκ τών 
ολίγων άληθώς σεμνών άντιπροσώπων τοϋ Εθνους, πο- 
λιτευθείς άχρι τοϋδε άμέμπτως, έφ ω καί αποκτήσας α- 
κλόνητον μέν έπιρροήν παρά τοϊς συμπολίταις αυτού, 
μεγάλην δέ ύπόληψιν έν τώ Κοινοβουλίω, δια την ακε
ραιότητα και μετριοπάθειαν τοϋ χαρακτήρας του, τό δι
αυγές τής κρίσεως καί τής παραδειγματικής τιμιοτητος 
καϊ ηθικής του

Ταύτα, διότι όφείλομεν τιμάς ού μόνον είς τούς ποι- 
ούντας ψευδέ πάταγον περί το όνομα αύτών, άλλά καί 
είς τούς δειλούς, άλλ’ άδαμαντίνους, χαρακτήρας ο'ίτινες 
είσίν αί μ.όναι έγγυήσεις ύγιαύς Πολιτείας.

Δι’ έ'λλειψιν χώρου παρελείφθησαν έξω έν τώ προλα- 
βόντι φύλλω μακρά πρακτικά δύο συνεδριάσεων τού συν
εργάτου μας Νάτου

IΙαοαλειφθεϊσα έρωταπόκρισις :
Τζάχες. Ήξεύρετε, κύριοι, είς ποιαν κατάστασιν εύρι

σκόμεθα ;
ΡάΛΛης. Άς είσθε καλά.

Καί τώρα ποίός γϊά τάς κλεινάς ’Αθήνας θά ϊδρώση ; 
ΚΓ άν πάλι μάς έπισκεφθή καμμίά επιδημία, 
ποίός θά ’μπορέση τή ζωή τών πολιτών νά σώση, 
καϊ ποίός προστάτης θά φανή στήν άνθρωποθυσία; 
Σύ ήσουν ό πατέρας μας καί ήμαστε παιδιά σου, 
καϊ είχαμε γϊά φάρμακο ’στον τύφο τόνομά σου.

-Μαζί μέ τούτον κλάψετε τόν Άθανασιάδη .'
κΓ αύτός τά Οικονομικά, 'στά δάκτυλα τά παίζει, 
τά ’βρίσκει δέκα τό πρωί, καϊ είκοσι τό βράδυ, 
μ’ αύτά 'μιλεΐ 'στον ύπνο του, μ’ αύτά καϊ 'στο τραπέζι. 
Πάει καί τούτος, έ’πεσε, χωρίς κάν νά προφθάση 
τού Άδαμ Σμϊθ παράγραφο κανένα νά δίαβάση.

Πλήν φεύ! χωρίς τόν Μπούμπουλη τό έθνος πώς θά μ,είνη; 
κλαΐτε κΓ αύτόν, πού σάλεψε τού Πόντου μας τό βάθος, 
όπου γοργόνα τούπρεπε θαλασσινή νά γίνη,
καϊ τοϋ άνθρώπου έλαβε τό σχήμα κατά λάθος.
Καί τον Γείωργάκη κλάψετε, μαζί καϊ τόν Άντώνη,
Ό Κουμουνδοΰρος έπεσε....ώ! δάκρυα καί πόνοι !

8oui»ie.

ΘΕΑΤΡΙ ΚΑ

I.a fille du Tajnbour-Major.
Ή σαρακοστή άπέδωσεν όλα τά θέλγητρα τά όποια 

αί άπόκρεω είχον άφαιρέσει άπό τό μονογενές θέατρόν 
μας. Καθ’ έσπέραν τό γαλλικόν βωδεβίλλειον συγκεν- 
τρόνει εκεί κόσμον διαφόρων τάξεων, όστις παρέρχεται, 
γλυκείας καί έλαφράς, τρεις ή τέσσαρας ώρας, έν μέσω 
φώτων, μουσικής, άνθέων, στέρνων, κνημών, κεφαλών ώ
ραίων, προσώπων δυσειδών, χαριεντισμών, πότου, καπνί
σματος, έλαφροτήτων έπί τής σκηνής καϊ μπουφέ.

Ό θίασος τούτο έχει τό καλόν οτι άποτελεϊ έν σύμ
πλεγμα χρυσών μετριοτήτων. Μεγάλα πράγματα δέν 
άκούς· άλλά καί δέν ένοχλεΐσαι, δέν φεύγεις άγανακτη- 
σμένος, τούθ’ όπερ διά τό ρωμαίϊκο καϊ διά θέατρον δια
θέτου είς τόν έργολάβον μίαν καϊ μόνην πλατείαν, είναι 
πολύ.

Ούτε δυνάμεθα νά παραπονεθώμεν άν τάς σειράς τών 
καθισμάτων τόσον τάς έστένευσαν, ώστε καϊ οί όλιγώτε
ρον προγάστορες άναγκάζονται ν’ άφίνωσι τήν κοιλίαν 
των είς τό ίματιοφυλάκιον μαζύ μέ τάς ράβδους καϊ τά 
παρντεσσού των, καϊ νά τά παραλαμ,βάνωσιν έπειτα πλη- 
ρόνοντες δύο δεκάρας

Ή Κόρη τοΰ Τυμπανισποΰ έκριθη σχετικώς ώς ή πρώ
τη επιτυχία. Συντελεί πολύ καϊ ή όπερέττα- ή μέν μου
σική τόσον γοργή καϊ οίονεί μεθυσμένη, τό δέ Λιμπρέττο 
τόσον κωμικοπαθητικον, ώστε νομίζει τις ότι τό συνέ- 
γραψεν ό Δέ Κάστρος, όστις, δέν φοιτά πλέον είς τό 
θέατρον, διότι ποτέ ή ’Επιτροπή δέν είχε τήν διάκρισιν 
νά τοϋ άνοιξη τά Βασιλικά θεωρεία.

ΕΙΪΙΦΪΛΛΙΣ ΜΗ ΧΑΝΕΣΑΙ
'Έρεβος λοιπόν έκάλυπτε τήν πόλιν τής Παλλάδος, ής 

οί όλβιοι άστοϊ συνωστίζοντο έν τοΐς καφεψείοις, τυρβά- 
ζοντες περί άέρος καί ύδάτων λαλούντες.

Καί ίσα ίσα έψιχάλιζε.
Έγώ είς μίαν γωνίαν τού Βυζαντίου έν πολιορκία 

στενή καθισμάτων, άργελέδων, ποτηρίων καί λάλων στο
μάτων έχασκα τόν καφέ μου ροφών, ώς ραχατλής.

Καί σκέψις μέν ούδεμία μοϋ κατέτρωγε τήν κεφαλήν, 
σκέψεις όμως πολλαί έπτερύγιζον περϊ αύτήν, οτε ζωηρά 
συζήτησις δμίλου τίνος φοιτητών παρακαθημένων μοϋ 
διήγειρε τήν προσοχήν.

Καυγάς μεγάλος είχε στηθή καϊ ερις έξήναπτε τά 
μάλα σφοδρά.

Συνεζητεΐτο τίς έξ αύτών έσχημάτιζε κύκλον ή στε
φάνην έκ τοϋ άπολυομένου τών στομάτων αυτών καπνού.

Καί ρήξις μέν δέν έγένετο, άλλά τά: είσαι μασχαρας^ 
αει j'fiiroi·, σ’ ζγω χτΛ. έπερναν καί έδιδον μετ’ άστραπη- 
βόλου γλωσσοκοπικής ταχύτητας. Κάπου κάπου ήκούοντο 
καί τά: είσαι γαμάΛμπασης, μπούφος, χουφαϊόόνι.

Παρά τήν 'Ακαδημαϊκήν νεότητα τριάς φουστανελάδων 
καϊ πόδα έπϊ τού ποόός έχοντες καϊ θωπεύοντες τά άκρα 
αύτών τά μάλα άβρώς, έσχολίαζον τόν λόγον τού κ. Κου
μουνδούρου, καί ιδίως τό ζητωκραυγασθέν έκεΐνο μέρος 
δΓ ού έπηγγέλλετο τήν «ύπεράσπισιν τών άπαραγραπτων 
"δικαιωμάτων τού ελληνισμού καϊ τήν άπολύτρωσιν τών 
δεινοπαθούντων άδελφών.»

ΜΙΑΤΟΪΡΚΟΠΟΥΛ’ΑΓΑΠΗΣΑ.
1878

Κεφάλαιον πρώτον.
ίΕ>· ω γίνεται Λόγος περί ών όέν πρέπει νά γίνεται 

Λόγος παρά μόνον όταν υπάρχη Λόγος.

Ήτο όγδοη ώρα τής νυκτός τής ημέρας i 1 ’Ιανουά
ριου 1878.

Ό άνέφελος άττικός όρίζων ητο πλήρης νεφελών, 
καϊ μαύρων μάλιστα.

Αί καθ’ "Ομηρον εύρυάγυιαι Άθήναι ήσαν καταλα- 
σπωμέναι, καί οί λάκκοι, οί σκαφέντες πρός δενδροφύ- 
τευσιν, πλήρεις ύδά,των ή καλλίτερου οσαι τρύπαι ήσαν 
στή γέ, τόσα και στόμια βούρκων χαίνοντα, έτοιμ.α νά 
καταπίωσι πάντα τήν εύθεϊαν βαδίζοντα.

Τά φανάρια, έπϊ τή έλπίδι οτι ή σελήνη — εύήλιος 
γάρ ή ημέρα—ήθελε καταφωτίσει τάς ’Αθήνας καϊ ιδίως 
οικονομίας ένεκα, δέν είχον κατά τό σύνηθες άφθή.

ΓΙαρακατιόν δυάς φίλων έτάβλιζον έν έξάψει άλλη- 
λοϋβριζόμ,ενοι μετά σχημάτων άγριων καϊ βλοσυρών 
οφθαλμών, ένώ οί περϊ αύτούς θεαταϊ έξεκαρδίζοντο γε- 
λώντες, όσάκις ήκούετο έκ τών διαμ,αχομένων κραυγή ά
γανακτήσεως :— Σοΰ ύίνω τό τά6Λι στο χεφάΛι, — Σοΰ 
πετώ τά πονΛια στά μούτρα,—Κορόϊύο,—ΚΛέγτη !

Ό έκ τών σιγάρων καί άργελέδων καπνός έπλήρου τό 
καφεψεΐον, αί δέ άγριοφωνάρες τών παραγγελιοδόχων ύ- 
πηρετών έχαλοϋσαν τόν κόσμο.

Αίφνης ή θύρα άνοίγεται καϊ λούστρος μέ πηχυαΐον 
στόμα, κρεμαμένην γλώσσαν, ώς λαχανιασμένου σκύλου, 
καί συγκεκομμένην φωνήν καϊ πνοήν εισορμά ξηπόλυτος, 
ξεσκούφωτος καί κουρελιασμένος κρατών δέσμην παραρτη
μάτων καί κοαυγάζων:

— Τά έκτακτο παράρτημα τοϋ Έθνιχοΰ Πνεύμα καϊ 
ή επανάστασι τών μ,εθορί .... καί ή νίκη . . . πέντε 
λεπτά, πέντε λεπτά .' . . .

Μόλις τούτου είσελθόντος κατέφθασε δεύτερος ώκύπους 
ώς Άχιλλεύς άσθμαίνων, καί βοών :

— Τό παράρτημα τοϋ ΜέΛΛον καί ή καταστροφή τών 
τούρκων καί ή πεζοναυμοχανία τοϋ Κριάρη στή Κρήτη, 
πέντε λεπτά.

Τρίτος όμ.ότεχνος τών πρώτων είσεπήδησε διάβροχος, 
μέ λασπωμένα φύλλα καί μέ πνιγομένην φωνήν.

— Τό παράρτημα τής ΆΛήθεια,ς καί ή σφαγή τών 
χριστιανώνε τής Θεσσαλίας καί ή μάχη τοϋ πολέμου καϊ

ή αιχμαλωσία τών βέηδων, πέντε λεφτά, πέντε λεφτά.
Βοή καϊ άλλαλαγμος έξηγέρθη τότε έν τώ καφεψείω 

παρά πάντων.
— Βρέ μάγκα, έδώ—Βρέ Έθνιχό Πνεΰμα — Λούστρο 

— Βρέ ΆΛήθεια—Μέ τό παράρτημα—Μέλλον !
Καί οί μ.άγκες γοργοί έπήδουν άπνευστϊ πρός πάντας 

διαμοιοάζοντες παραρτήματα- άλλ’ ό θρήνος καί ό κοπε
τός ήοζατο κατά τήν συλλογήν τών πενταλέπτων.

— Αφεντικό, τή πενταρίτσα μου.
— Τόρα δέν τήν ’πήρες ;
— *Οχΐ' δέν μούδωκες.
— Αί τήν πήρε ’κείνος ό άλλος ’κεΐ κάτω. Άει πιάσ’ 

τον.
Άλλος μάγκας πρός άλλον άγοραστήν :
— Αφεντικό, δέν μέ πλήρωσες.
— Νά χκθή,ς. Πάρ’το καί φύγε. Ψευτοφυλλάδες τού 

διαβόλου.
— Τόρα πού τό διάβασες....
— Κοεμνίσου, νά μή σ’ άρχίσω στά χαστούκια.
Έπϊ τή άπειλή άποχωοών ό μάγκας ερριψε κατά τού 

κίβδηλου άγοραστοϋ τό πάρθιόν του βέλος.
— Τοϋ λόγου του πού τά ξέρει όλα... Δέν λές πώς 

είσαι άπέντααρος ! Κρίμα στά γυαλιά πού φορείς κιόλας.
Ήρξατο είτα μεταξύ τών λούστρων ή διαλογή τών 

κατά λάθος ληφθέντων πενταλέπτων.
— ‘Ρε Σαλιάρη, δός μου τήν πεντάρα πού ’πήρες άπό

— ___ - -
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Έγέννησεν αλαλαγμόν είς τήν Β'. πράξιν ή Κόρη τού 
Τυμ,πανιστού έξελθούσα ώς νύμφη. Τό έκ βαρυτιμω- 
τάτου βελούδου καί λευκού μεταξωτού ύπό ζώνας άνθέων 
λεμονιάς φόρεμά της, άποκαλύπτον άβροκυμάντους κόλ
πους ύπό τόσον άφελή φυσιογνωμίαν, έγέννησε καταιγίδα 
όρμων καί βλεμμάτων είς τήν Πλατείαν.

ΒΟΥΛΗ
Χάβδατον, 27 Φιδρουαρίου.

Πρόκειται περί τής συνήθους συμπληρώσεως τού δρι- 
βτικού πλέον προεδρείου, πράγματος άλλως ενδιαφέροντος 
τόσον τούς άναγνώστας, οσον καί έμέ’ άλλ’ έννοώ νά μή 
διακόψω τήν σειράν τών έντυπώσεών μου καί ύπό τοιαύ
την πρόθεσιν ή έναοξις τής συνεδριάσεως μέ εΰρε καί σή
μερον είς τήν θέσιν μου.

’Αληθώς όλη ή Βουλή έκατάλαβε οτι έχει νά κάμ·/) 
πλέον μέ τόν πρόεδρόν της. Τάξις είς ολα καί αύστηρό- 
της δι' ολους’ ιδού ό οριστικός της πρόεδρος.

Καί έν άκρον άωτον αύστηρότητος. Γνωστόν οτι τό 
ώραΐον φύλον — κύριε Πζ.— όπως παντού, καί είς τήν 
Βουλήν έχει τάς προτιμήσεις του, άλλ’ ό Δράκων θυρω
ρός δέν έννοεϊ νά κάμη διάκρισιν έν τή πρώτη θέρμη τού 
ζήλου του.

— Κυρία το είσιτήριόν σας.

— !!! .. είμαι κυρία.
— Πού τό ξέρω ’γώ’ δέν τάκούω αύτά.

*
Ό Κουμουνδούρος σηκόνεται’μουδιασμένος καί ύποβάλ- 

λει Stix χελβυχχίχν φοράν τήν τελευταίαν του παρά— 
κλησιν είς τήν Βουλήν, νά συστηθή άμέσως έπιτροπήοιά 
τά ySf./frJiixa, έπειδή ό άνθρωπος δέν θέλει νά διασύ- 
ρηται ή ύπόληψις τού ’'ΚΟνους άδίκως, γίά ένα τόσο 
μικρό πράγμα, τό όποιον τό πολύ, πολύ νά έκόστισε 
καμμ’ά Καστανιώτισσα καί μερικά συντροφικά φαγοπότια.

*

Δέν είξεύρω όμως άν ήτο σύμφωνος καί ό Σωτηρόπου- 
λος,διότι τόν είδα μετά πόνου κινούντα τήν κεφαλήν.

’Εχομεν τά πρώτα παράπονα έναντίον τού νέου προέ
δρου’ διά τής αύστηρότητος του έχάσαμεν άπό τήν αί
θουσαν τής Βουλής δύο ένδιαφερούσας παρουσίας μή βου
λευτών, τού Ι*0χου μας καί τού Άχιλλέω; μας.

Τέλος—παρ’ ολίγον νά λησμονήσω—έξελέγησαν καί 
άντιπρόεδροι οί κκ. X. Κανελλόπουλος καί Ν. Νομικός 
(έπαναληφθησομένης τής έκλογής διά τόν τρίτον) καί 
γραμματείς οί Πήλικας, Χατζή-Παναγιώτης, Κοκέβης 
καί Μάνδαλος.

Αευτέρχ — 1 Μάρτιον.

Μέ όλας τάς άπαγορεύσεις τού Προέδρου διά τούς μή

άντίθεσιν παρίστα ή φυσιογνωμία τού πεπτωκότος πρω
θυπουργού, νεκρού μάλλον ή ζώντος μορφήν έμφαίνοντος 
τος κατ’αύτάς, καί διηνεκώς κύπτοντος τήν κεφαλήν ύπΰ 
τό βάρος τίς οίδε τίνος συλλογής.

Τά πάντα τέλος περιάγουσι ζωντανήν τήν υπουργικήν 
κρίσιν, παντού κύκλοι, παντού φήμαι, παντού σχόλια.

Μόλις έφάνη ό Τρικούπης καί οί περιεργότεροι ώς πε
λαργοί συνεσπειρώθησαν περί αύτόν, όστις τούς πάντας 
προφθάνει, είς ολους άπαντά, μέ ολους όμιλεϊ, μέ ολους 
γελά καί, ή στάσις του, οί λόγοι του, τό ύφος του έχει 
κάτι τι τό πρωτοφανές, μυρίζει χαρτοφυλάκιον, μυρίζει 
κάτι περισσότερον άκόμκ . . . μυρίζει αεεμ.Χ λέγουν με
ρικοί, Οά τόν φάγη τόν Κουμουνδούρον τό έθεσεν ώς 
ορον είς τον βασιλέα’ τώβαλε άπόφασιν.

Καί νομίζεις οτι εύρίσκεσαι είς αίθουσαν χρηματιστη
ρίου οπού οί λύκοι τού λαού πυρετωδώ; καταγίνονται είς 
τήν έκ τού προχείρου διαρρύθμισιν τών συναλλαγών των. 
Καί όλοι φαίνονται εύχαριστημένοι άπό τήν ομιλίαν,τήν 
όποιαν ολοι άπ’ ολίγον κάμουν κατ’ ιδίαν μέ τον μέλ
λοντα Πρωθυπουργόν. Καί ό Καλλιφρονάς χαμογελά καί 
ό Τριγγέτας έλπίζει καί ό Βουδούρης μένει ήσυχος καί ό 
Πετσάλης δέν άπελπίζεται κα! ό Κανάρης προσδοκά καί 
ό Κοντόσταυλος περιμένει καί ό Μεταξάς άνυπομονεΐ 
καί μόνον ό Αομβάρδος δέν άνησυχεΐ καί μόνον ό 'Ράλ
λης δέν ταράσσεται καί μόνον ό Καραϊσκάκης δέν φοβεί
ται’ τούς τρεις τούτους δύναμαι άπό τούδε νά τούς ονο
μάσω υπουργοί»; Τί καλά άν είχαμε καί ύφυπουρ- 
γεΐα, τί οικονομία φίλων καί ειδικοτήτων !

'Ήδη ό βουλευτής Βώλου κ. Γεωογιάδης δυνάμει 1 1 8 
ψήφων είχεν ονομασθή άντιπρόζδρος καί ό Κουμουνδού
ρος μετά τών σπακώ/- του είχεν υπάγει είς κηδείαν, 
άλλ’ ό Τρικούπης—Βουλή παρέμεινεν καί άνευ τού III- 
χροτάχου καί μέ ολίγον πεπέρι Δουζίνα, οπερ όμως ό

-βουλευτάς, οί διάδρομοι τού βουλευτηοίου βρίθουσιν άπό ι 
στόματα άνοικτά καί αυτιά άνοιχτότερα είς ύποδοχήν 
βαβυλωνίας όλης διαδόσεων.

Έδώ σχεδιάζονται ύπουργεΐα έκ τού προχείρου καί 
δίδονται πλειότεροι Λόγοι τι/iiic ή χεΐρες θερμαί, έκεΐ 
καταρτίζονται αί έπιτροπαί καί προκειμένου περί τοπο- 
θετήσεως τού κυρίου Πετσάλη, «όπου θέλετε βάλετέ τον, 
λέγει τις, είνε ειδικός δι’όλα.»

Οί σπουδαίοι άσχολούνται είς τήν μήπω έμφάνισιν τού 
Τρικούπη καί σχολιάζουσι τήν έπί τοσούτον παράτασιν 
τής διαμονής του είς τάνάκτορα, οπερ πολλά συμπερά
σματα γεννά είς τούς έγκεφάλους των, διά νά τά ϊδητε 
αύοιον, άπό στόματος είς στόμα, καί είς τάς στήλας τών 

-έφημερίδων μας, ώς avfferzixttc ειδήσεις άναγεγραμμένα 
ή καί διά τού τηλεγραφικού σύρματος άπ’ άχρη σ’ άκρη 
ώς τοιαύτα μεταδιδόμενα.

— Ό βασιλεύς θά ζητή άπό τόν Τρικούπη ν’ άναγνω- 
ρίση τά Λιατάγματά Του.

— θΖ’·ι θ* ζητή πρόγραμμα τής έξωτερικής του πο
λιτικής.

— Όχι, θά θέλη νά προφυλάξη τόν Κουμουνδούρον 
άπό τό Δικαστήριον.

— Τόν Κουμουνδούρο δέν τόν μέλει, διότι έχει τάς 
Δυνάμεις μαζί του καί θά τόν ύποστηρίξουν σέ μίά τέτοια 
πεοίστασι.ι— Είμπορεΐ νάχη χίλιαις Δυνάμεις μαζί του, άλλά 
τού λείπουν αί δυνάμεις’—προφθάνει νά είπη διερχόμε- 
νος έκεΐθεν ό πανταχού παρών "Ράλλης.

•· *
Έπί τέλους είχεν άρχίσει ή συνεδρίασες ότε έπεφάνη 

καί ό περιμενόμενος Μεσσίας Τρικούπης ό ύπουργειοφά- 
γος, ολος γέλια,· όλος χαρά, όλος λάμψι. Καταφανή

‘κείνον έκεΐ’ είνε δική μου.
—■ Νά μιά πεντάρα ! Καί έπάφλασε τήν τεταμένην 

παλάμην του είς τό πρόσωπον τού αίτούντος. Οί δύο δια- 
φερόμενοι ήλθον τότε είς χεΐρας, τσακώνονται άπο τά 
μαλ.λίά, τρέχουν οί ύπηρέται πρός διαχώρισιν αύτών, τών 
πελατών τού καφεψείου ποδοκροτούντων θορυβωδώς.

Τέλος έπανήλθε ή ησυχία καί ήρξαντο γενικώς αί πο
λίτικα! συζητήσεις.

— Αύτά είνε πού μάς χαλούν, καί θά φάμε καμμιά 
ώρα τό κεφάλι μας, έλεγε σπουδαρχίδης πρός έτερον.

— Είσαι μουρμούρας, τίποτα δέν σ’ άρέσει, τίποτα δέν 
πιστεύεις, άπήντησεν ό άλλος.

— Μά δέν διαβάζεις, άδελφέ, νά ’δής είνε πράγματα 
γιά νά γράφονται ; ’Ακούσε. «Χαράς εύαγγέλια’ "Ελλη 
νες χαίρετε. Ό θεός, ό εύλογήσας πάντοτε τά ελληνικά 
όπλα έστεψε καί πάλιν αύτά δι’ άμαράντων δαφνών. Τό 
ΙΙήλιον έζεγέρθη πάνοπλον κραδαΐνον τυραννοκτόνον μά- 
χαιραν. Ή χαραυγή τής έλευθερίας ήρξατο άνατέλλουσα 
είς τά Θεσσαλικά πεδία, καί έκεΐ όπου τό ιππικόν τού 
Ξέρξου άλλοτε έβοσκεν ΐνα τόν θάνατον καί τον πανόλε- 
θρον εύρη είς θερμοπύλας, έκεΐ, λέγομεν, σήμερον κροτεί 
τό άρματωλικόν καρυοφύλλι ! Δισχίλιοι έπαναστάται ύ- 
ψούντες τήν κυανόλευκον σημαίαν ύπό τόν άνδρεΐον 
οπλαρχηγόν Τσέλιον κατέλαβον τά περί τόν Βώλον χω
ρία, έν οίς όχυρωθέντες στενώς πολιορκούσι τό έπίνειον 
τούτο τής Θεσσαλίας, έν ω οί τοϋρκοι περίφοβοι ένεκλεί-

σθησαν έρμητικώς. Κατά τών προμάχων τής έλευθεοίας 
έξεπέμφθησαν έκ Λαρίσσης τρία τάγματα μετά πυροβο
λικού, άτινα όμως οί ήρωες τού Πηλίου α’σχρώς έτρε
ψαν είς φυγήν διά τών πυρών τού Σασεπώ. Ή μάχη διήρ- 
κεσεν οκτώ όλας ώρας, καθ’ δς οί μαχηταί τής έλευθερίας 
νήστεις καί άνευ ύδατος έμαχέσθησαν μετά παραδειγμα
τικής καρτερικότητος, ξιφήρεις δέ έξορμήσαντες τών 
προχείρων χαρακωμάτων έτρεψαν είς πανικήν φυγήν τούς 
έχθρούς, ές ών έπεσον πληγωμένοι καί φονευμένοι διακό
σιοι δύο καί είς βέης, ούτινος τήν κεφαλήν άπεκόμισαν 
οί φεύγοντες Τούρκοι είς Λάρισσαν. Έκ τών ήμετέρων 
έπληγώθη είς, καί ούτος έκ πυρσοκροτήσεως τού όπλου 
του. Ζήτω τό έθνος ! !

— Αΐ, πώς σού φαίνεται. ’Ακούσε τόρα καί τό άλλο. 
«Νέα άθλα Θερμοπυλών καί Σαλαμΐνος έχομεν ν’ ά-

ναγγείλωμεν είς τό Πανελλήνιον.
«Σφοδρώς πάλλομεν τήν καρδίαν καθ’ ήν στιγμήν χα—

ράττομεν τάς όλίγας ταύτας γραμμάς, καί τίς τών Ελ
λήνων δέν θά συγκινηθή μέχρι δακρύων, άκούων, ότι ή 
ήοωϊκή θυγάτηρ καί γνησία τής Ελλάδος Κρήτη, έμου- 
τζούρωσε καί πάλιν τούς άγαρηνούς.

«Ή θεία εύδοκία ή εύαγγελίζουσα τον ελληνισμόν, 
έστεψε καί πάλιν τά ελληνικά όπλα δι’ άμαράντου δά
φνης.

Έν μύρτω κλαδί τό ξίφος φορήσω, 
ώσπερ Αρμόδιος κ’ ’Αριστογείτων,

οτε τόν τύραννον κτανέτην, 
ίσονόαους ’Αθηναίους έποιησάτην.

«Καί λοιπόν πλοιάρια ιστιοφόρα φέροντα άνδρομά- 
χους ήρωας είς Κρήτην πρός άποβίβασιν, συνελήφθησαν 
έπ’ αύτοφώρφ έκφέροντα άνδρας πάνοπλους είς τά ήρωϊ- 
κά τής Κρήτης παράλια χάριν άποβιβάσεως.

«Τούς άνδρας τούτους καί πλοία περίπολοι θωρηκτά 
τών τούρκων, δύο τόν άριθμόν προσβαλόντα έν τή άκρο- 
θαλασσία τής άποβιβάσεως, ήρξαντο έν πλήρει μεσημβρία 
τού κατ’ αύτών συνεχούς πυροβολισμού δι’ όπισοσζόρων 
πυροβόλων.

«Άλλ’ οί έν τή ξηρά ήρωες έπί τών άπορρώγων 6ραχών 
όχυρωθέντες ήρξαντο τού καταπυροβολεΐν γόνον καί τρό
μον πνέοντες κκτά τών άγριων άγαρινών, ών ένεκα τρα- 
πέντων τών θωρηκτών είς αίσχίστην φυγήν, έγένετο άνέ- 
τως ή άποβίβασις τών νικηφόρων μαχητών.

«Δύναται τις είπεϊν, ότι τό συμβάν ήτο πιζονανραχία 
τις πρωτοφανής είς τά χρονικά τού καθ’ ήμάς αίώνΟς.

«Ό θεός στέφει τά όπλα τά έλληνικά, ή δέ Εύρώπη 
απέναντι τών νέων τούτων κατορθωμάτων τού4ήρωϊσμού 
άδύνατον νά μή συγκινηθή! Ζήτω τό έθνος !»

— Αΐ καλά, καί τί βρίσκεις τό γελοΐον είς αύτά; Ό 
γράφων είνε ένθουσιασμένος. Είναι δημοσιογράφος.

— Μά είνε πράγματα αύτά διά νά γράφωνται;

—Γιά νά σού ’πώ.Πλήρωσες τήν πεντάρα τού μαγκός;
— Μαγκός ! Μάγκας κάθεσαι σύ τόρα καί τηράς ένώ 

ή πατρίς χάνεται ;
— Γι’ αύτό ’φώναζε ό φουκαράς.
— Τί τού λέγω ’γώ, καί τί μού ψάλλει ’κείνος.
— Και τέλος, τί θέλεις νά ’πής;
— θέλω νά ’πώ, μ’ αύτάς τάς άηδίας γινόμεθα ρε- 

ζίλιδες τού κόσμου. Είνε δημοσιογραφία αύτή πού έχομε; 
Άλλά δέν πταίουν αύτοί πού τά γράφουν, άλλ’ ήμεΐς 
πού πληρώνομε γιά νά διαβάζομε τά σαλιαρίσματά των.

— Όπως καί άν έχγ», διεγείρουν καί αύτά τόν έθνι
κόν ένθουσιασμόν.

—ΤΩ, άδελφέ, δέν μάς άφίνεις κάτω μέ τάς ιδέας σου!
Τήν ώραν έκείνην φωναί ήκούσθησαν έξωθεν- Αυθωρεί 

πάντες ανεξαιρέτως οί έν τώ καφενείο» ήγέρθησαν καί 
μετά θορύβου εδραμον είς τάς θύρας. Ό πτωχός καφε- 
πώλης έν τή γενική έξόδω κατελήφθη ύπό άπελπισίας 
καί διερρηγνύετο κραυγάζων:—’Ησυχία, παιδιά, καθί
στε, κύριοι, δέν είνε τίποτα ! Άλλά μάτην, ή φωνή του 
ήτο φωνή βοώντος έν τή έρήμω. Έν μιά στιγμή τό κα- 
φενεΐον έκενώθη, έπί δέ τών τραπεζών θέαμα σπαρακτι
κόν έπληττε τούς οφθαλμούς τού άτυχούς δ.ευθυντού, 
διότι οί εύγενεΐς πελάται αύτού εϊχον έγκαταλείπει 
άπλήρωτα έν γένει τά ποτά των, έφ’ ώ καί ήρξατο ζωη
ρά λογομαχία μεταξύ αύτού καί τών υπηρετών του.

— Χίλιαις φοραΐς σάς είπα, έβόα, νά μή άφίνετε σέ
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*Ρηγόπουλος καί ό 'Ράλλης τό κατέπιον χωρίς καθόλου 
■νά καώσιν, έψήφισεν είς πρώτην άνάγνωσιν την προσθή
κην άρθρου είς τόν κανονισμόν τής Βουλής περί τοΰ εφό
ρου τής βιβλιοθήκης της καί ήτον αυτή ή πρώτη νομο
θετική πρίζες της, ό (χάρτης της, πράξις καλή καί αρ
χή καλή.

Λίάτος.

ΩΔΕΙΟΝ.

Είμαι έκ τών ολίγων εκείνων παρ’ ήμϊν, οΐτινες αλη
θή τρέφουσιν έρωτα πρός τήν μουσικήν, διότι οί πλεϊστοι 
άγαπώσιν αύτήν, άλλά τήν άγαπώσι μάλλον, ΐνα μή λο
γίζονται άμουσοι ή άνίκανοι νά τήν κατανοήσωσι. Δύω 
περιπαθείς μουσικοί τόνοι έγείρουσιν έν έμοί τόσον ένθου- 
σιασμον, συγκινοΰσι τόσον τήν ψυχήν μου, όσον ούδέ οί 
ωραιότεροι τών οφθαλμών, όσον ούδέ οί φλογερώτέροι 
ποιητικοί στίχοι, ούδέ οί γλαφυρώτεροι πίνακες ζωγρά
φου.

Καί διά τοΰτο οπού έν τή πτωχή έν Μούσαις πόλει 
ημών παρουσιάζεται ποτέ εύκαιρία μουσικής άπολαύσεως, 
τρέχω έκ τών πρώτων καί διά τοΰτο πολλάκις ένησχο- 
λήθην μέ τό ’Ωδεΐον καί διά τοΰτο πολλάκις ίσως θά 
ένασχοληθώ.

Μετά μεσημβρίαν τής παρελθούσης Κυριακής έδόθη 
υπό τών μαθητών καί μαθητριών τοΰ 'Ωδείου, έν είδει 
εξαμήνων έξετάσεων, συναυλία οργανική καί φωνητική.

Βεβαίως δεν πρέπει ν’ άποδίδη τις μεγάλην σημα

σίαν είς τήν έν τοιαύταις στιγμαΐς έπιδεικνυμένην πρόο
δον διότι πρό πολλών δεκάδων ημερών ίσως άρχεται ή έν 
τοΐς έκτελουμένοις τεμαχιοις άσκησις, άλλ’ όπως δή
ποτε δύναται νά διάγνωσή όποια τις έργασία γίνεται έν 
τώ ίδρυματι αύτώ.

Από τοΰ μικροσκοπικοΰ υίοΰ τοΰ κ. Βολονίνη μέχρι, 
τής κατα τε πλάτος καί μήκος μεγάλης δ. Ίωαννίδου,

Ηγείτο -ir, τήν μορφήν άτυχής κ. Βέσσελ, τής όποιας 
είναι γνωστή πλέον ή έκτακτος μουσική έπίδοσις. Άλλά 
δέν ήδυνήθην νά έννοήσω τί ήθελεν αύτή, λαβοΰσα πρό 
ετών ήδη τό μουσικόν της δίπλωμα, μέσω τών μαθητευο- 
μενων τοΰ Ωδείου. Φαίνεται, ότι υπάρχει καί τάξις έπι- 
τίμων μαθητών ! Εψαλλε μέ πολλήν τέχνην και συγ— 
κίνησιν άσμα θούριον γαλλιστί. Ή άντίζηλος αύτής τήν 
φωνήν, ή οποία μέλλει ίσως νά διαμφισβητήση αύτή τά 
πρωτεία,Κλεοπάτρα ή Χαρίκλεια, δέν ένθυμοΰμαι καλώς, 
Ιωαννίδου, έπέδειξε πολύ θάρρος καί φαίνεται, ότι έχει 

ζήλον μεγαν,δυνάμενον κάτι καλόν νά συνεισφέρη είς τόν 
στενόν τών καλλιτεχνών μας κύκλον, ύποστηριζόμενος 
ύπό τών δυναμένων. "Εψαλλεν ίταλιστί περιπαθή ro
mance το Orfizior, τόσον έπιτυχώς, ώστε πολλά περί 
αυτής όνειρα ηδύνατό τις νά πλάση.

Ο χαριέστατος υιός τοΰ κ. Στεφάνου όσον ευειδής 
την οψιν, τόσον περιπαθής καί άκριβής βιο-Ιονίστας, κα- 
τεχειροκροτήθη, καί ιδίως άπό τά πολλά καί εύμορφα 
εκεί χορίτσια, δεν άναλαμβάνω όμως τήν εύθύνην νά 
είπω διά ποιαν έκ τών δύω του ιδιοτήτων.

Περί μόσχων καί άρνίων μή έχων καμμίαν έντύπωσιν 
εις την μνημην μου, τελειόνω συντομώτατα εις τήν μι— 
κράν,χαριεσσαν Βλαχάνην, τής όποιας ή φωνή έξέρχεται 
καθαρά, άπρόσκοπτος καί γλυκυτάτη.

όπως άποκρούση τά κύματα τής εύαισθησίας. Καί είναι σέλθω είς τήν κυρίαν εστίαν τής ένεργείας του, όπως δυ 
άληθές οτι ή φαντασία του δέν είναι τόσω πολύ άνε- νηθώ νά τόν σπουδάσω καί διαγράψω εντελώς τήν άπει- 
πτυγμένη, καί ή καρδία του δέν είναι άρκουντως λεπτή,
όπως τώ έπιτρέψωσι τήν λαμπράν καί αισθηματικήν κοι
νωνικότητα, ήτις άποτελεΐ τό μεγιστον θέλγητρον, τοΰ 
λοιπού Εύρωπαϊκοΰ βίου, καί ιδίως τοΰ Παρισινού. Αλλ 
άν εχη τοιαΰτα κοινωνικά έλαττώματα, κατέχει όμως 
καί το μυστήριον διαφόρων υψηλών άρετών, αϊτινες, α
κατανόητοι ουσαι, ώς ό περίεργος χαρακτήρ του, καθ1“ 
στανται άποκλειστικόν μονοπώλιον τοΰ ιδιά,οντος Ε
θνους του. Καί μία τών άρετών τούτων, ή ύψίστη, έχει 
άμεσον σχέσιν πρός τήν γενικήν πορείαν τοΰ λαού και 
συνίσταται είς τήν κραταιότητα, τήν κανονικότητα, την 
άξιοπρέπειαν, τόν ρυθμόν, καί τήν έντελειαν του πολι
τεύματος του.

*
♦ ¥

’ Ό πολίτης τής Μεγάλης Βρεταννίκς έν τώ κοινοβου- 
λευτικώ του βίω, καθίσταται ήρως, ή μάλλον υπεράν
θρωπος. Φαίνεται ότι έπλάσθη δια το Σύνταγμα, καί ο.ι 
τό Σύνταγμα έπλάσθη δι' αύτόν. Τό τελευταΐον τοΰτοΟ
παρίσταται έν τώ χαρακτήρί του τόσον αρμονικόν, ώστε 
δύναται τις νά νομίση οτι είναι νέα έπιδερμίς, δοθεΐσα
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τέτοιαις περιστάσεις νά βγαίνη κάνεις έξω- νά πιάνετε 
τής πόρταις. ’Ορίστε τόρα. ΙΙοιός θά πληρώση όλα αύτά 
τά κανόνια...

Καί άπήντουν έκεΐνοι:
— Τί κάμωμε ’μεΐς; Δέν άκοΰς; έρχεται δια-

οήλωσις!
—Διαδήλωσις; Σκυλιά, τά τραπέζα, τάς καρέκλας, 

τρέ,ετε, θά μάς τά σηκώσουν ολα.
Εν τούτοις ή διαδήλωσις είχε φθάσει πρό

τοΰ καφεψείου. *
Ηγούντο αύτής, ώς σύνηθες, οί μάγκες τοΰ Ωρολο

γίου καί οί λοΰστροι τών Χαυτείων, τούτων δέ εϊποντο 
οι ΙΙλακιώτες καί οί Ψυριώτες άναμίξ μετά κλητήρων, 
τουθ όπερ ύπεδήλου, ότι ή διαδήλωσις εΐχεν έπίσημον 
χαρακτήρα. “ Γ

^ΙΙτο, ώς ελεγον τότε, τεχνική, τή υποδαυλίσει τής 
χυοεονή®εως, όπως έκκαύση τό έθνικόν αίσθημα, έφ’ ώ 
μεταξύ τών ζητωκραυγών ήκούοντο καί αί προτρεπτικά! 
φωναι τών κλητήρων.—Φωνή παιδιά δυνατά, όσο πέονειί 

Ζητώ ο πόλεμός, ζήτωωω !
— Στό παλάτι, έμπρός στό παλάτι !

θΧιι ε^ώ) στήν άγγλική πρεσβεία .'
— Στοΰ πρωθυπουργού !
— Λόγο, λόγο .'

(άκολουθεΐ).

Εκ τοΰ όλου εμεινα ευχαριστημένος, άλλά καί έκ τοΰ 
ολου πάλιν ήννόησα οτι έπιπολαιότης άκρα διέπει τά τής 
διευθυνσεως. Αλλοτε όμως περί τούτου.

1 . I . Είς τον γλυκυν νέον τόν μανθάνοντα τό βιο.Ια- 
τσ^'(°ι συνισ'·ώ ν αφίνη τά αύτίά, τήν μύτην καί τά 
φρύδια του ήσυχα όταν παίζη, διότι άντί νά φαίνεται, 
οτι συγκινεΐται άπό ^τήν μουσικήν, όπερ θέλει νά κατορ- 
θώση, φαίνεται, ότι δέν έννοεϊ τά γελοία, τά όποια γεν
νούν αί προσωποκινήσεις του αύται.

Μάριος.

συνδυάζουσι τάς κινήσεις, και τας στροφας των, όπως 
παοάγωσι τό μέγα καί πολύτιμον προϊόν όπερ καλείται 
Σύνταγμα. Ό Άγγλος έν τω πολιτεύματί του είναι μέ- 
γας, διότι έλυσε δι’ ολίγων σελίδων χάρτου τό μεγαλεί- 
τερον αίνιγμα όπερ έπί αιώνας τά Xi*ir«u.o-
τεοα πνεύματα τοΰ άρχαίου κό

έβασάνιζέ τά διάσημο- 
κόσμου, καί ούτω διά τήςτέρα πνεύματα του αρχαίου κοσμου, κα. ο.λ .

Magna Carta, κατώρθωσε νά συνδυάση έν ρυθμώ δύο άν- 
τικειαένας κοινωνικάς βάσεις. Την ισότητα, και την ιε-

νονα, . » λ
δύο καί πλέον αιώνων ό πολιτικός του βιος, ούτε κατα 
κεοαίαν άπεσκίρτησεν έξ αύτοΰ, έν ω τά λοιπά έθνη, 
καθ’ έκάστην σχεδόν δεκαετηρίδα έπέ1φερον καί έπιφέρουν

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

ΤΟ «ΜΗ ΧΑΝΕΣΑΙ» ΕΝ ΛΟΝΔΙΝΟ «

Αον3Τ»ον, 2 Μιρτίου 18S2. 

Palace «>■> Westminetei*.House of Commons.
Ο Αγγλος έχει τά ελαττώματα του καί τάς ιδιοτρο

πίας του. Όφείλομεν νά όμολογήσωμεν ότι είναι παρά
δοξος είς τόν κοινωνικόν του βίον, * είς τάς θεμελιώδεις 
1?ΪΖί του’ ®ιί,τουί τρόπους του έν γένει. Είναι άληθές 
οτι ό παγερός οργανισμός του είναι άρκετά καλός βράχος

τιληφθή ένταΰθα τής κανονικής καί υψηλής λειτουργίας 
τοΰ άγγλικοΰ πολιτεύματος, θ’ άναγκασθή ν’ όμολ.ογήση, 
ότι οπουδήποτε καί έάν μετεκλιματίσθη τοΰτο έμαράνθη, 
καί ότι είς όλα τά λοιπά μέρη τής Εύρώπης, τό Σύν
ταγμα είναι άπλή παρωδία, καί τ’ άποτελοΰντα αυτό 
στοιχεία ανεπιτυχή νευρόσπαστα.

κόνισίν του. ΙΊλήν τό νά είσέλθη τις είς τό άγγλικόν 
κοινοβούλιον είναι ολίγον δυσχερές καί είς αύτούς τούς 
Άγγλους, πολλώ δέ μάλλον είς ξένους ευρισκομένους 
άνευ πολιτικών σχέσεων. ’Αγνοώ πώς μοί ήλθεν ή έμ- 
πνευσις ν’ αποταθώ πρός τοΰτο είς Sv τών μεγαλειτέρων 
πολιτικών προσώπων ένταΰθα, καί μολονότι πολλοί φί
λοι μου καί δικαίως έχαρακτήριζον ώς τολμηρόν τοΰτο, 
άπηυθύνθην δι’ ιδιαιτέρας έπιστολής πρός τόν Λόρδον 
Γράμβιλ, ζητών άπ’ αύτοΰ τήν άδειαν τής είς τό Κοι- 
νοβούλιον εισόδου μου. Είς τό κίνημά μου τοΰτο είναι 
άληθές οτι μέ ένεθάρρυνε πολύ ή έθνικότης μου, υπέρ 
τής όποιας τά πλεΐστα μεγαλουργά έν ’Αγγλία πρόσω
πα τρέφουσιν ισχυρόν αίσθημα. Καί είς αίτιολόγησιν 
τοΰ θράσους μου λαμβάνων μόνον τόν τίτλον τοΰ Έλ— 
ληνός, καί την ύπέρ τής ’Ελλάδος μας εύνοιαν τών φι
λελευθέρων, άπεφάσισα νά ταράξω τάς πολυτίμους καί 
πολυμερίμνους ώρας, τοΰ ηγέτου τής Βουλής τών Λόρ
δων καί διασήμου υπουργού τών εξωτερικών. Είναι θαυ- 
μάσιον ! Μόλις όλίγαι ώραι διέτρεξαν άπό τής είς τό 
ταχυδρομεΐον παραδόσεως τής τολμηράς έπιστολής μου, 
καί λαμβάνω άμέσως άπάντησιν τοΰ Προέδρου τής Αγ
γλικής Βουλής τών Κοινοτήτων, ειδοποιούσαν με ύπό τάς 
τιμητικωτέρας έκφράσεις, ότι τό όνομά μου κατεχωρίσθη 
είς τόν κατάλογον τών προσώπων άτινα εμελλον νά πα- 
ρακαθήσωσι τήν έπομένην είς τήν Προεδριαή>· Στοάν 
Speaker’s Gallery). Άοκεϊ νά παραστήσω ότι τό μέρος 

τοΰτο είναι τό άξιοπρεπέστερον μέρος τοΰ Αγγλικού α
κροατηρίου, ότι τό όνομά μου έμπεριείχετο έν τώ σμικοώ 
άοιθμώ μόνον δεκαπέντε προσώπων, άτινα εμελλον νά 
παραστώσιν είς τήν θέσιν έκείνην, καί ότι έκεΐ όπου ώρί— 
σθην νά παρακαθήσω, παρακάθηνται καί αύτοί οί Λόρ
δοι, οΐτινες θέλουσι νά παρευρεθώσιν είς τάς Συνεδριά
σεις τών Κοινοτήτων, όπως δώσω μίαν ιδέαν τής ύψη- 
λής τιμής, ήτις έν έκείνη τή περιστάσει έδόθη είς τό 
έθνος μας. ’Εκτός τούτου, ό μέγας ύπουργός τών έξω- 
τερικών έδειξε παράδοξον εύμένειαν άπετάθην προς αύ
τόν,ζητών δικαίωμα όπερ δέν δύναται νά μοί χορηγήση, 
καθότι ούδέν κοινόν μεταζύ τών Λόρδων, καί τοΰ Κοι
νοβουλίου, καί άφ’ ετέρου γράψας τήν έπιστολην έλησμο- 
νησα έν τή έπιγραφή νά σημειώσω τόν τίτλον ον ό διά
σημος Λόρδος κατέχει μεταξύ τών 25 μόνον ιπποτών 
τής Περικνημίδος (Κ· G.), ή δέ παράλειψις αϋτη θεω
ρείται έν ταΐς τάζεσι τών εύγενών, ώς Sv τών μεγαλει- 
τέρων σφαλμάτων, ή δύναται νά ύποτεθή ώς μία τών 
άγενεστέρων προσβολών. Καί μόλα ταΰτα ό φιλέλλην 
άνήρ ού μόνον δέν δυσηρεστήθη, ου μονον δεν ήδιαφορη- 
σεν, άλλ’ αυθωρεί, άμα τή λήψει τής έπιστολής μου, πα-

μεγίστου ηθικού γοήτρου, όπερ τό όνομα τής ’Ελλάδος 
καί τοΰ "Ελληνος έζασκεΐ έν τή μεγάλη ταύτη κοινω- 

εριέγραψα τ’ άνωτέρω μετά τόσης λεπτομέρειας, 
ΐμαι βέβαιος οτι δέν τείνουσι καθόλου πρός ανοη—

νία. ΙΙερ 
καθότι είμαι
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* *
Περί τό δείλι τής επομένης εύρισκόμην πρό τών μεγα- 

λ,οπρεπεστάτων, εύρυτάτων, καί ρομαντικών άνακτόρων 
τοΰ Ούεστμίνστερ. Ή ημέρα ητο λαμπρά, ώς ήμερα έα- 
ρος, καί ό περίφημος Τάμεσις έκύλιε ρυθμικώς τάς διαυ
γείς δίνας του πλήρεις κομψών άτμοσκαφιδι'ων, παρά την 
ανατολικήν πλευράν τοϋ σκιερού μεγα'ρου. ΊΙ θαυμασία 
αΰτη πλευρά ήτις εμπεριέχει ό,τι θειον δύναται νά παρα- 
γάγη ή ανθρώπινη τέχνη, διαγράφεται φανταστικωτάτη, 
παρά τάς όχθας τοϋ ποταμού είς μήκος 1000 περίπου 
ποδών, ύπ’ αύτήν δε άπαστράπτον πλακόστρωτον άνδη- 
ρον (paved terrace) εκτείνεται ύπέρ τό ρεύμα είς εύρος 35 
σχεδόν ποδών. Απέναντι τής Δυτικής πλευράς, καί 
τών εκπληκτικών Πύργων της Βικτωρίας καί τού Ωρο
λογίου, εκτείνεται έμπνέουσα ίεράν σοβαρότητα καί περί- 
βκεψιν ή περίφημος καί ένδοξος Μητρόπολις τού Ούεστ
μίνστερ. 1 Όποιον μυστηριώδες, άρρητον, καί ύψηλόν 
Θέλγητρον κατέχει, τό μελαϊνον τούτο Βρεταννικόν Πάν- 
θεον, καί οποίας ήδείας μελαγχολίας, φιλοσοφικής θλί- 
ψεως καί άγιας ρέμβης πληροϋται ή ψυχή μου, όταν κε- 
χηνώς, άφηρημένος, έκστατος, σχεδόν δακρύων, κυλύω 
τό βλέμμα μου άνά τούς αυστηρούς έκείνους θόλους τοϋ 
μοναστηριού τοϋ Έξομολογητοϋ Έδουάρδου, ο’ίτινες έμ- 
περικλείουσι τά μνημεία τών- μεγαλειτέρων Βασιλέων, 
Βασιλισσών, πολιτικών, ποιητών, φιλολόγων,πολεμιστών, 
καί καλλιτεχνών, τού Μεγάλου Βρεταννικοϋ ’Έθνους ! 
Λησμονώ τόν σκοπόν τής έκεϊ έλεύσεώς μου, καί άφίνο- 
μαι πρό τοϋ ιερού έκείνου οικοδομήματος εις παρατετα- 
μένον θαυμασμόν, δι’ εκατοστήν ίσως φοράν, οτε τό όμ- 
μα μου τυχαίως ρίπτεται έπί τής κυκλικής επιφάνειας 
τού μεγαλοπρεπούς Ωρολογίου, ής ή διάμετρος ούσα 23 
ποδών καί 6 δακτύλων, τήν καθιστά τήν μεγαλειτέραν 
τών έπιφανειών όλων τών ωρολογίων τοϋ κόσμου. Είναι 
τρίτη καί ήμίσεια, καί τό Κοινοβούλιον ά'ρχεται είς τάς 
•4. ’Αναγκάζομαι ν’ άποσυρθώ έκ τών ρεμβασμών μου, 
καί νά διευθυνθώ πρός τήν κυρίαν είσοδον τών πολιτεία 
κών ’Ανακτόρων. Ή είσοδος αΰτη είναι ευρύς, Οολώδης 
διάδρομος, ού ή ατμόσφαιρα παρέχει τήν ίδιάζουσαν 
ύγράν οσμήν τής άρχκιότητος. Πρός τήν δεξιάν πλευράν 
του, παρατάσσονται αί ζοφεραί πύλαι τών Δικαστηρίων 
τού Westminster. Εισέρχομαι είς έν έξ αύτών. Είναι 
Θάλαμος σκαιός, μάλλον ύγρός, τετράγωνος, γυμνός 
παντός κοσμήματος, εις τό βάθος τοϋ οποίου ύψοϋται 
μ,εγάλη δρύινος έδρα. Έν αύτή διακρίνεται ή έμβοιθής, 
γαλήνιαία,καί πανταχού έςυρισμένη μορφή τοϋ δικαστού, 
φέροντος τήν λευκήν φενάκην του, καί τόν μέλανα μαν
δύαν του, άπολήγοντα όπισθεν είς περίεργον κορδύλην. 
Είς τό αντίθετον άκρον τής έδρας παρατάσσονται όριζον- 
τίως κανονίκαί σανίδες, έφ’ ών έξαπλούνται ογκώδη τινα 
βιβλία δεδεμένα έν σεσηπυία καί μηκυτιώση βύρση, κα
λυπτόμενη είς τινα μέρη ύπό στρωμάτων αράχνης’τά βι
βλία ταύτα άποτελούσι τήν αγγλικήν νομοθεσίαν, ήτις 
ούδέν άλλο είναι ή ή Νομολογία τών δικαστηρίων των.

Είς τό μέσον τού θαλάμου υπάρχει δρύϊνον φράγμα. 
Εκτός αυτού είναι τό άκροατήριον άποτελούμενον κατά

— 1 Abbey Of Westminster. ‘U μετάρραζις χυριολεχτιχώρ δι* εΤ«ι 
χαιάλληλος. Άλλ’ Ιπειδή ή νχϊχή »4τη Εσωνυμίχ δέ* ϊχει χντίΐίοι- 
χο» ί* Έλλάδι, χχ'Έ αυϊδιομώη μιτχ τών τ·5«ων χχΐ τίτλων τοΟ Λυ· 
τιχαΟ δόγμιτος, προύτίμ^αχ διζ τής μειαρράβεώ; μου, νι Ιχφρ σω τή 
ούαίζν ιήί λέξεως» _. .

τό πλεΐστον μέρος εκ τών άχατεργάστωΐ' (roughs) έπισκε- 
πτομένων συνήθως τά δικαστήρια πρός άπόκτησιν πρα
κτικής ωφελίμου είς τάς έγκληματικάς των τάσεις. 
Έκτος τού φράγματος είναι ή σφηκιά τών δικηγόρων 
(Barristers and sollieitors)· ώς πρός τό μέρος τούτο ούδέν 
έθνος παραλλάσσει, καί πέποιθα ότι θά παρηγορηθώσι τώ 
400 μέλη τοϋ δικηγοαικού σωματείου τών ’Αθηνών, μαν— 
θάνοντα την κυματώδη κίνησιν τών άπειρων φενακών, 
αΐτινες διασταυρούνται έντός καί έκτος τών ’Αγγλικών 
δικαστηρίων. ’Αναφέρω φενάκας, διότι έν τω δικαστή— 
ρίω άπαντες οί Αγγλοι δικηγόροι, όφείλουσι νά έ'χωσι 
τήν παράδοξον καί κωμικήν περιβολήν, ήν περιεγράψα— 
μεν ένασχολούμενοι περί τόν δικαστήν. Καί είναι ό,τι 
θυμηδές καί ιλαρόν θέαμα δι’ ένα ξένον εύρισκόμενον 
κατά πρώτην φοράν ένώπιον τοϋ εργώδους συρφετού τών 
άγγλων θεμιστοπολών, είς τούς όποιους ή μονότονος 
αΰτη uniforme, δίδει ύφος άλλοκότων πολιών δαιμόνων, 
έτοιμων νά καταφάγωσι περιουσίας ! Ό λοιπός χαρακτη
ρισμός τών δικαστηρίων τούτων άπαιτεΐ μόνον όλίγας 
γραμμάς. Ό δικαστής μένει έν τή θέσει του έν έντελεΐ 
ακινησία, καί προσοχή. Τό άκροατήριον, καί ιδίως οί 
άχατέργαστοι, είναι βεβυθισμένοι είς βαθεΐαν μελέτην 
έπί τής φυσιογνωμίας τοϋ δικαστού, τόν όποιον παρατη- 
ρούσιν ούχί ώς άνθρωπον, άλλ’ ώς περίεργον καινοφανές 
θηρίον. Είς δικηγόρος άγορεύει, καί ή μονότονος καί ξηρά 
άγόρευσις του έν μέσω τής γενικής γαλήνης, μοί άνα- 
μιμνήσκει τούς (σπεριχοίχ χωρικών τινων. παρεζκλησίων. 
Τά πάντα είναι ζοφερά άπό τού προσώπου τού Δικαστού, 
μέχρι τών ύέλων τής θυρίδας τού θαλάμου. Πρός στιγ
μήν βλέπω άσθενή τινα ηλιακήν άκτΐνα, κατορθώσασαν 
μετ' επίμονον πολιορκίαν, νά ρίψη τήν άμυδράν αίγλην 
της έν τώ παραδόξω έκείνφ θαλάμω καί άποσυοθεΐσαν 
άμέσως έκεϊθεν, δίκην μυός καταφεύγοντος είς την φω- 
λεάν του έπί τή θέα απειλητικής γαλής. “Ισως δειχθώ γε
λοίος, άλλά δέν δύναμαι ν’ άποκρύψω, ότι μυριάκις θά 
προύτίμων τόν άφελή, ειλικρινή, καί χαρίεστατον κύκλον 
τών δικηγόρων τής 'Ηλείας, καί τό irerrdeifayjfor τοϋ αί- 
γοκλέπτου χωρικού, τής παγεράς συναναστροφής τών ψυ
χρών εκείνων νομομαθών, ύπό ζοφερούς θόλους, καί τού 
έκατολίρου εντάλματος (Cheque) άγγλου τραπεζίτου 
Ύπό τής εκκεντρικής ταύτης προλήψεώς μου έμφορούμ.ε- 
νος, ήτοιμαζόμην νά λάβω τήν εΰχαρίστησιν τής άνα- 
χωρήσεως, ότε ό δικαστής ήρχιζε ν’ άπαγγέλλη τήν άπό- 
φασίν του. Ό κατηγορούμενος, νέος πλούσιος, εξύβρι
σα; μιαν νεάνιδα, κατεδικάζετο είς δέκα λιρών πρόστι
μο·*. Άκούσας τήν άπόφασιν άφίνει άναιδέστατον γέ
λωτα.

— Αύτό είναι, my lord; έπιφωνεϊ πρός τόν δικαστήν. 
Σάς είμαι λίαν ύπόχρεωςί (very much obliged).

Κ’ έκρότησε δίς τούς τρεις πρώτους δακτύλους του εις 
το θυλάκιον τού ύπενδύτου του, όθεν άνεδύθη ό εμμελής 
τοϋ χρυσού ήχος.

Έρωτώμεν τήν ’Αγγλικήν νομοθεσίαν: είναι αύτό ποινή;
Κατά τό πλεΐστον μέρος, διά τό μέγα τούτο καί εν

τελές έθνος,ή ποινική νομοθεσία είναι Άχιλλήϊος πτέρνα. 
Είναι τό μόνον τρωτόν μέρος του.

([’11 σν.ίχιιχ ι’ις τί» προσιχίς. [ 

Thuceeon

Τύποι; «ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ.


