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ΕΚΤΑΚΤΟΝ ΦΥΛΛΟΝ

ilKH ΜΙίΜΟΪ ΒΓΡΕΙΜΙΙΙ
Διατί νά καταταχθή ή άπλουστάτη αύτή περί έξυβρί- 

σεως δίκη μεταξύ τών σκαν«5αλωΐΐών δικών ; Διατί τό
σος θόρυβος περί αύτής, τόση συρροή περί αύτήν, τόσον 
πλήθος μαρτύρων, τόση έπιβολή δικηγόρων, καί παοόντων 
καΐ άπόντων. τόσαι άναβολαί έπί αναβολών, τόση παρά- 
τασις έπί τέλους, ώστε άρξαμένη τήν 2 μ. μ. τοΰ Σαβ- 
βά του, έξακολουθήσασα άχρι τής 7 μ. <ζ. νά διασκελίση 
τήν Κυριακήν καί τό πρό μεσημβρίας βάπτισμα τής Δευ
τέρας τοΰ χωρίς πριγκηπάτου πρίγκηπος, διά νά συνεχι- 
σθ-JI μετά μεσημβρίαν τής σήμερον ; ’Ητο ή δημοτικότη; 
τοΰ κατηγόρου ή ή άντιδημοτικότης τοΰ κατηγορουμένου 
ή προκαλέσασα ταΰτα πάντα ; Ήτο τό όνομα ενός εκ τών 
ομογενών δικαζόμενου επί δυσφημήσει ; Ήτο τό δνομα 
έγκριτου οργάνου τοΰ τύπου δυσφημισθέντος έπί δωροδο
κία ;

Τά αίτια ήσαν γενικότερα.Έοικάζετο τάξι; ολόκληρος, 
ήτις έπέδραμεν ώς ορδή Τούρκων,, δι*ο%; έλέχθη, δτι δπου 
πατήσουν δέν βλαστάνει χλόη, μαράνασα τό αθηναϊκόν 
έαρ, καταστρέψασα τήν κοινωνικήν ισότητα, έξαφανίσασα 
τήν άκμάζουσαν ποίησιν τής κοινωνικής αδελφότητος,καί 
έγκαθιΟρύσασα τήν τεχνικήν πορνοζωήν, μέ σύνθηυ,α τήν 
έκμετάλλευσιν, μέ όργανα τόν πλούτον καί τήν κακοή- 
Οειαν, μέ σκοπόν τήν εύεξίαν ολίγων, έπί ζημίρι τών πολ
λών.

Επρόκειτο νά φέρωσι τόν πλούτον, νά ένθαρρύνωσι τήν 
βιομηχανίαν, νά προστατεύσωσι τά δημόσια έργα, νά καλ- 
λιεργήσωσι τάς προσόδους τής χώρας, νά δημιουργή- 
σωσι νέας νά έξαντλήσωσι τά μεταλλεία, νά μάς μά
θουν πώς πλουτίζει ο κόσμος, νά μάς ανοίξουν ένί 
λόγφ τά μάτ2«. Τί δ’ έξετέλεοαν έξ δλων αύτών τών επ
αγγελιών, άπό τοΰ 1870, ιστορικού σημείου τής καθόδου

των, άχρι τοΰ 1882 — δωδεκαετίαν δηλαδή όλόκληρον ; 
Μόνον τήν τελευταίαν, καί αύτήν μετά τής μικράς διαφο
ράς, δτι άντί νά μάς ανοίξουν τά μάτια, μάς τά έβγαλαν. 
Ή αθηναϊκή μαλιστα κοινωνία ή άπλώσασα τήν χεΐρα, 
ώς μικρόν παιδίον θέλον νά συλλάβγι τήν σελήνην, πρός 
τό στίλβον όνειρον τοΰ χρυσού αιώνας τοΰ Λαυρίου, ήδύ
νατο μετ’ οδύνης νά ψιθυρίση τόν στίχον τοΰ ποιητου :

J'ai rdve lc bonheur, mais le r<5ve Cut court !
Κατ’αύτής λοιπόν τής τάξεως τών χυδαίων όψιπλού- 

των, τών πλείστων άμφιβολωτάτου παρελθόντος καί έλα- 
στικοΰ ώς μαστίχης χαρακτήρος έτράφη έν τή καρδία τής 
κοινωνίας, ήτις βαρέως φέρει τοιαΰτα άχθη, μίσος βαρύ, 
και ώς ό Σάΰλωκ, δστις έλεγε διά τόν ’Αντώνιον τον έμ
πορον : α’Α ! έάν έπιπτέ ποτέ είς τά; χεΐράς μου, πόσην 
τροφήν θά εύρισκε τό παλαιόν μισός μου, » έννοοΰσε καί 
έννοεΐ νά έκδικηθή τήν τάξιν αύτήν τήν άκαρπον, τήν 
εγωιστικήν, τήν φθονεράν, τήν άπληστον, τήν χωρίς ς-οο - 
γήν καί γωρίς αίσθημα, τήν έπιβουλευομένην τόν εθνι
σμόν, τό σύνταγμα, τάς έλευθερίας, τήν ισορροπίαν τοΰ 
προϋπολογισμού, τά; προσόδους μας, τήν ανεξαρτησίαν, 
τήν άγνότητα τών ήθών, τό ύπερήφανον τού φρονήματος, 
πάν δ,τι ηθικόν καί τίμιον έν τώ τόπφ αύτώ.

Τό ένστικτον αύτό τής έκδικήσεως εί; τόν χρωματι
σμόν καί τήν δύναμιν του ομοιάζει πολύ πρός έκεΐνο τοΰ 
’Ιουδαίου Σάΰλωκ, δστις έποοτίμα, κατά τήν συμφωνίαν 
του, νά λάβγι μίαν λίτραν έκ τοΰ κρέατος τοΰ οφειλέτου 
παρά τρισχίλια χρυσά δουκάτα. Καί τί ελεγεν είς δικαιο
λογίαν του ; «Είς τοΰτο δέν θέλω άπαντήσει άλλως, είμή 
«λέγων δτι τοιαύτη είναι ή διάθεσις μου. Σάς φαίνεται 
«καλή ή άπάντησις ; ’’Αν ποντικό; ταράττγι τήν οικίαν 
«μου καί μοι άρέσκγ) νά δώσω δεκακισχίλια δουκάτα διά 
«νά τόν δηλητηριάσω, τί έχουν νά είπωσι πρός τοΰτο ς 
«"Ας ίδωμεν, είναι καί αύτή καλή άπάντησις ; Ύπάρ- 
«χουσιν άνθρωποι, οί όποιοι δέν ευχαριστούνται ν’ ακούουν 
«χοίρου γρυλλισμόν’ άλλοι, οΐτινες βλέποντες γαλήν πα- 
«ραφρονβΰσι, καί άλλοι, οΐτινες δταν ό άσκαυλος αύλγί
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»ύπδ τήν ρίνα αυτών, δέν δύνανται νά κρχτήσωσι τό’οδ- 
»ρός των και καθώς ούτοι δέν δύνανται νά δώσωσι δι’ 
«αυτά λόγους άποχρώντας, οΰτω καί εγώ άλλον λόγον δέν 
«δύναμαι νά δώσω, καί αυτόν μόνον θέλω νά δώσω, ότι 
«δηλαδή τρεφ ω κατά τοΰ ’Αντωνίου μίσος άκράδκντον, 
«αποστροφήν απόλυτον, ές ώ< παρακινούμαι όπως κινήσω 
«κατ'αύτοΰ δίκην δι’ εμέ καταστρεπτικήν.»

Ευτυχώς διά τήν κοινωνίαν ή καθ’ένός έκ τής τάξεως 
αυτής, τοϋ όλιγώτερον ίσως άκινδύνου,ΐϊέχη,ύπήρξεν εύεο- 
γετικη, κατά τό ήμισυ τουλάχιστον τής συνεχείας της. 
Ό εί; ούτος έζήτησε νά δυσφημήση έν έκ τών μάλλον 
ανεξαρτήτων οργάνων τοΰ εγχωρίου τύπου. Τό όργανον 
έκεϊνο,όπεο ύπό τήν άγνήν διεύθυνσιν τοΰ κ. Άγγελοπού- 
λου, ακολουθεί έν τή πολιτική τάς εισηγήσεις τοϋ ΐδανι- 
κωτερου τών πολιτευομένοιν, τοΰ μεθ* ώρισμένων ριζοσπα
στικών αρχών έκλεχθέντος πρώην βουλευτοϋ Καλαβρύ
των, καί έν όλη περιόδω τής βουλή; άπαρεγκλίτως σύμ
φωνα ποός αυτάς πολιτευθέντος, μακράν πάσης κερδοσκο
πικής πολιτικής και όλην τήν φυσικήν αύτοΰ ζωηρότητα 
εις αγορεύσεις καί νομοσχέδια σκοπόν έχοντα τήν έπί 
νέων βάσεων άνάστασιν τής πολιτείας χρησιμοποιήσαντος.

Τί είναι έν ανεξάρτητον όργανον τοΰ τύπου έν πολιτεία 
τόσον γλυφείση ύπό τής διαφθοράς ; Μία έγγύησις τήν 
οποίαν μετά φίλτρου περιβάλλει δ πάσχων λαός. Τί εί
ναι μία τιμή δημοσιογραφική απρόσβλητος ; Μία στήλη 
σωστικού ονείρου έν μέσω τόσων ερειπίων ύπάρξεων, χα
ρακτήρων, τιμών. Τί είναι μία πεποίθησις ότιέκ τής πη
γής εκείνης ρέει αλήθεια καί έξ έκείνης τό θάρρος καί έξ 
έκείνης τό εύαγγέλιον τής άνορθώσεως ; Έν κεφάλαιον 
δυνάμεως, ποοωρισμένον νά ένισχύση κοινωνίαν λειποθυμή- 
σασαν έν μέσω τόσης ασφυξίας πολιτικής, πνευματικής, 
ηθικής !

Καί έρχεσαι, κατηγορούμενε Νεγρεπόντη, ν’ άτονήσης 
αυτήν την έγγύησιν, νά καταρρίψης αύτήν τήν στήλην, 
νά αφαίρεσης αύτήν τήν πεποίθησιν ; Διατί; Διά νά λα
βής άφορμήν νά -ρίψης τό δηλητήριον σου καθ’ όλου τοΰ 
τόπου καί νά άναφωνής μετ’ έγκληματικής οδύνης, ώς 
ό μάρτυς Κουμάνταρος κατέθεσε : «Τί τόπος είναι αύτός, 
νά θέλουν νά φάνε τόν παρά μου!» ;

Τί κακόν σοί έκαμεν ό συντάκτης τών Λίέων ’s5e<j5v; 
Εζ όλων τών δημοσιογράφων, μηδέ ήμών αύτών εξαιρου- 

μένων, είχε τήν τόλμην νά έκθέση τήν αλήθειαν περί τής 
ρυπαράς υποθεσεως τοΰ Μαρή Βαλλιάνου, ρίψαντος φού
χτας όνειδισμοΰ καθ’ όλου τοΰ Ελληνικού εμπορίου τής 
Ρωσσίας. Έπρεπε διά τοΰτο νά χαλκευθή ό μύθος οτι 
εζητησε να πληρωθή τέσσαρας χιλιάδας ύπό σοΰ φράγκα 
και μη πληρωθείς προεβη εις την καταχώρισιν τών δη
μοσιευμάτων αύτών. Παραδεχόμεθα πρός στιγμήν τήν 
άρξαμένην νά πλάττεται έν τφ δίκαστηρίφ ύπόθεσιν, ότι 
έγένεσο καί σύ θΰμα άπλοΐκόν τής πονηοίας τών ύαινο- 
χρόων διοσκούρων Σκόκου καί Χαλικιοπούλου· άλλ’έπρεπε 
νά έπιτρέψης είς τήν συνείδησιν σου νά πιστεύση ότι 
χάριν χρημάτων ήδύνατο νά πωλήση τήν τιμήν του είς 
τών εγκριτωτερων καί ευτολμωτέρων δημοσιογράφων καί 
δικηγόρων, ανεπίληπτου μέχρι τοΰδε διαγωγής κατά τήν 
αρίοιν όλου τοΰ κόσμου,καί όχι μόνον ανεπίληπτου διαγω- 
γίίί5 άλλά πλατωνικής αδυναμίας άποδειχθείς καί τέ
λειος αισθηματοθήρας καί έν τφ δημοσιογραφικοί καί έν 
τώ δικηγορικφ του σταδίω καί εις άλλας τοΰ βίου του

περιστάσεις, άρίστης οικογένεια; καί άρίστης ύπολήψεως 
νέος j Καί άν άκόμη έπείθεσο περί τούτου, έπρεπε νά ά\)ά- 
στατώσης τό πλινθοστάσιον τής οικίας σου καί νά έξυ- 
πνήσης τήν γειτονιάν μέ τάς άγριας σου κραυγάς, κλέ- 
πται ! κλέπται ! καθ’ήν στιγμήν ήσο βέβαιος ότι ούτε 
^?αχμ·ή σοΰ άφηρέθη καί βεβαιότερος άκόμη ότι ευχαρί
στως θά έδιδες καί τάς τετρακισχιλίας καί πλείονας έτι 
διά νά μή δημοσιευθοΰν -ά τόσον πλήξαντα τήν συγγενι
κήν σου φιλοτιμίαν δημοσιεύματα τών «Νέων Ιδεών, ών 
ή αλήθεια ύπ’ούδενός μέχοι τοΰδε διεφιλονεικήθη, καί τά 
οποία συ είχες τήν αναίδειαν διά τών δηλώσεων τοΰ ύ- 
πηρέτου σου ή καί διευθυντοϋ, ώ; διετείνεσο είς τό δικα- 
στήριον—διότι έχειςάνάγκην διευθυντοϋ—Χαλικιοπούλου, 
ν άποκαλής λιβέλλους, έξαπατών οΰτω τήν κοινωνίαν ώς ύ 
χυδαιότερος τών δημοσιογραφίσκων, όστις άντί ευτελούς 
κερδαρίου δημοσιεύει έν πεποιθήσει ψεύδη ; Καί δέν δυνά- 
μεθανά παραδεχθώμεν ότιμόνον λόγοιφίλτρου συγγενικού σέ 
ώθησαν εις τό έγκλημα αύτό τής έξαπατήσεως τής κοι
νωνίας· είσαι έμπορος, ώς είναι έμπορος ό Μαρής Βαλλιά- 
νος. Είναι αδύνατον δέ τούς συγγενικούς σας δεσμούς νά 
μή ενισχύουν εμπορικοί δεσμοί· άρα κερδοσκοπών έπί 
τής εμπορικής πίστεως τοΰ εκατομμυριούχου συγγενούς 
σου καί έκ συμφέροντος εξηπάτας τήν κοινωνίαν.

Αυτά καί αυτα ώθησαν προχθές τόν κόσμον περίεργον 
καί θερμόν εις τήν αίθουσαν τοΰ Πλημμελειοδικείου* αύτά 
και αυτά έφεραν εκεί την νεολαίαν, ποοκατειλημένην 
κατα τής ενοχής τών κατηγορουμένων τόσον προκατει- 
λημμένην, ώστε νά μή δύναται ούτε τούς συνηγόρους αύ
τών να ανεχηται, καϊ περ τούς δύο έξ αύτών άπολαύον- 
τας κα ύπολήψεως καί δημοτικότητος, τής τελευταίας 
κλονισθείση; έκ βάθρων, κατά τήν τελευταίαν προχθεσινήν 
συνεδρίασιν· αύτά καί αύτά είχον έξαγριώσει τόν κόσμον, 
ώστε άντί έλέου καί ευσπλαχνίας πρό; τόν εί; θέσιν κα
τηγορουμένου Νεγρεπόντην, άνθρωπον άπολαύσαντα τιμή; 
καί ύπολήψεως, να ευφραίνεται τουναντίον έπί τή θέα του 
καί νά μειδιά καί νά τρίβη έκ χαράς τάς χεΐρας άνοιος 
καί σχεδόν θηριώδης· αύτά καί αύτά τόν έκαμαν νά άνα- 
πνεύση καί ν'άνακύψη ώσανεί έκ τοΰ βαρύτερου νυκτερινού 
εφιάλτου, όχι διότι είχε τήν έλαχίστην υπόνοιαν περί 
τοΰ αδαμαντίνου, ώς ώνομάσθη έν τώ δίκαστηρίφ, χαρα
κτήρος τοΰ Άγγελοπούλου,άλλά διότι έννοούσε ν’άποτινάξη 
καί τήν βδελυρώ γεγονότι, ούχί δικαίω, έπιπροσθοΰσαν 
σκιάν διά την δυσφήμισιν αύτήν, έκαμαν άοα ν' άναπνεύ- 
σωμεν όλοι οί φίλοι του — καί φίλοι του ήμεθκ σύυ.πασα 
ή κοινωνία — ότε ουχί όί μάρτυρες τής κατηγορίας, άλλ* 
οί μ,-ίρτυρες ύπερασπίσεως, οί μάρτυρες τοΰ
Χαλκιοπούλου καί του Νεγρεπόντη,διά τής ενόχου συγχύ- 
σεως καί τών ένοχωτέρων ψεύδεων είς Ά περιέπεσαν οι 
Γιαγκάκηδες καί οί Άρσένηδές των, απέδειξαν τήν αθωό
τητα τήν πλήρη, τήν άδιαφιλονείκητον τοΰ Άγγελοποϋ- 
λου, ώς διεξιών ό άναγνώστης τά τή; δίκης θέλει πεισθή, 
καί έσχημάτισαν ατμόσφαιραν πλήρη ένθουσιασμοϋ ύπέρ 
τοΰ δυσφημησθέντος καί πλήρη έλέγχου, καταδίκης, α
ποστροφή; καί ονείδους έναντίον τών κατηγορουμένων.
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Άικα είσελθών εί; τό δικαστήριον ήσθάνθην άρρητον 
αίσθημα ευδαιμονίας διαθέτον όλον τόν οργανισμόν μου, 
διότι μοί είπον ότι ήλθεν ό Νεγρεπόντη;, ένώ έφοβούμην 
μήπω; καί πάλιν ττέλψ/j διά τής άπουσίας του, ώς τήν 
παρελθοΰσαν Παρασκευήν τήν τε πρωίαν καί μεσημβρίαν. 
Ητο άρά γε προειδοποιημένος ; 'Ωραίος άνθρωπος, τέ

λειος τό είδος καί την μορφήν. Τίποτε πανοΰργον έπί τής 
φυσιογνωμίας του, ήτις, έάν δέν φέρη γραμμάς πνευματι
κής άναπτύξεως, διαχέει όμως λαμπράν τήν στιλβηδόνα 
ανατολικού κάλλους, άφοάτου, θερμού, άβροΰ, νεα
νικότατου άκόυ.η μεθ' όλα τά ύπερτεσσαράκοντα έτη τοΰ 
κομιστοΰ του. Αί σπαθωται όφρΰς του, οί μ,εγάλοι λάμ- 
ποντες άπλανεϊςόλίγον οφθαλμοί του, ή τελεία τής κεφα
λής του είκών καί ή ζωηρά οοδόλευκος τής έπιδερμίδος φυή, 
συνενούμενα όλα αύτά μέ τό μεγαλοπρεπές σώμα καί πα
ράστημά του άποδίδουσι τόσον μεγαλοπρεπές περιέχον είς 
τόσον μικροπρεπές περιεχόμενον ώς νά ήτο έπιταγή τής 
’Αγγλικής Τραπέζης διά νά λάβης Sv σελίνιον, ή πολυτε
λέστατος πορτμονές περιέχων δυάρα. Είναι προώρως 
φαλακρός, θερμανθείς νηπιόθεν ύπό άκατασχέτου φιλοδο- 
ζιας, αισθανόμενο; έν έαυτφ έκτακτα προσόντα, ΐνα πρω- 
ταγωνιστήση ούχί μόνον ώς άχυρέμπορος παρά τοϊς Τούρ
κοι;,δι’ ό άναντιρρήτως έχει μεγάλην ικανότητα,τοΰ πλού
του αύτοΰ κατά πλεϊστον προϊόντος έξ έντιμων εμπορικών 
εργασιών καί ούχί έκ χρηματιστικών κυβιστημάτων καί 
όμογενικών λαθροχειριών, άλλ’ώς πολιτικός κυρίως, δυνά
μενος νά φέρη γενικήν μεταρρύθμισιν ώς ό αστρονόμος τής 
Εύβοιας Μπαστίνας καί ό ισάξιος έφάμιλλός του Κερκυ- 
ραΐος Δέ Κάστρος. Ένθυμούμεθα ότι είχομεν συλλάβει α
νορθόγραφα,άστικτα καί άκόμματα χειρόγραφά του μέ νευ
ρικήν ταχύτητα καί παιδαριώδεις τσούναις γεγραμμένα, 
τά όποια έμελλον νά δημοσιευθώσιν είς έν μακαρία τή λή
ξει αθηναϊκήν εφημερίδα, γεννηθεϊσαν ύπό λόγων χρημα- 
τιστικών καί ταφεΐσαν ύπό τύμβον άχρημχτιστικόν. Τά 
χειρόγραφα διηρόΰντο είς τόσα άρθρα όσα καί τά ύπουρ- 
γεϊχ· οχι· καί Sv παραπάνω· διότι προσετίθει, άν δέν μέ 
άπατά ή μνήμη, καί ύπουργεΐον τοΰ 'Εμπορίου, τοϋ ο
ποίου ύπουργόν έχειροτόνει έαυτόν έν τή παραισθητούσή 
φαντασία του.

Έπ ρότεινε λοιπόν ώς αληθής μανιακός μεταρρυθ
μίσεις, δι ών έμελλον νά καταντήσουν τά οκτώ, (μέ τό 
ιύικόν του μαζή) ύπουργεΐα, όπως καταντά ή Σελήνη καί 
ό Πλανήτης τής Γής ύπό τάς δημιουργούς χεΐρας τοΰ ιπ
πότου δέ Κάστρου, όστις καθήμενος παρά τράπεζαν κα
φενείου άποδεικνύει ότι δ πλανήτης τής Γής είναι επίπε

δος, καί ότι αί πόλεις είναι κτισμέναι ή μία κατόπιν τής 
άλλης, όπως είναι οί δρόμοι τών ’Αθηνών, διότι άλλως θά 
γλιστρούσαν καί θάπεφταν. Εύρισκόμην είς ποοκεχωρηυ,έ- 
νην εσπερινήν ώραν μετά τοΰ έπιδείξαντός μοι τά χειρό
γραφα τρελλοϋ φίλου μου, μεθ’ού εϊχον συνδειπνήσει καί 
όστις μοί ελεγεν ότι όταν άδειάση όλη ή αίθουσα, θά μοΰ 
κάμη μίαν surprise γλυκυτέραν τής εύωδεστέρας κρέμας. 
Τί γελοία ήσαν έκεΐνα όταν όρθιοι καί οί δύο άλληλοΰ- 
ποστηριζομενοι ΐνα μή τυχόν πέσωμεν άπό τούς γέλωτας. 
άνεγινώσκομεν έκείναι; τή; τρέλλαι; τοΰ δέ Κάστρου ομο
γενούς, προσφερομένου ώς ειδικού διά τήν μεταρρύθμισιν 
όλων τών ύπουργείων. Συναπελάμβανεν έκεΐ όχι μόνον ή 
άκοή καί τό πνεύμα ύπό τό άκανόνιστον καί αύτόχρη
μα παράφοονος ύφος, άλλά καί ή όρασι; τήν θέαν τών χει
ρογράφων.

ΙΙενήντα ίσως χειρόγραφα δέν έχωρίζοντο ύπό τοΰ άθεο- 
φόβου δι’ ούδεμιάς τελείας, οΰδενός κόμματος, ούδεμιάς 
ύποστιγμής. Μάς έφαίνοντο ώς αί μυθολογούμενο» έκείναι 
τ α ι ν ί χ ι τών πασχόντων τό νόσημα αύτό, αί όποΐαι 
παΐδας όντα; μάς έλεγον,διά νά μάςαπαγορεύσουν τήν πο
λυφαγίαν, ότι βγαίνουν άπό τόν πάσχοντα έπί ήμέρας 
χωρίς αρχήν καί τέλος. "Ολαι αί λέξεις ώ; άφηοημέναι 
ήσαν ίδιορρύθμως γεγραμμέναι μέ κεφαλαία γράμματα 
καί έπειτα ήρχιζεν δ έκ τών ιδεών γέλως,ό ατελείωτος, 
έως δτου μάς έδιωξαν οί ύπηρέται καί διά τά προκεχω- 
ρημένον τής ώρας καί διότι ήρχισαν νά καταβαίνουν έκ 
τών δωματίων των οί ξένοι διά νά ίδοΰν τί τρέχει.

Ή μανία τοΰ Νεγρεπόντη, όπως όλων τών μονομανών 
είναι νά γραφή τά αύτά πάντοτε πράγματα. Γίνεται δέ 
δούλος τοΰ δημοσιογράφου έκείνου,όστις έχει τό θάρρος νά 
δημοσιεύη τά γραφόμενα του. Όλίγαι είναι αί έφημε- 
ρίδες έδώ αί κατοοθώσχσαι νά τόν διαφύγωσιν· άλλά καί 
ολίγοι βέβαια καί οί δημοσιογράφοι τούς οποίους διέφυγε 
καί αύτός. Έπί τέλους είναι καί δ μόνος θεραπευτικός 
τρόπος τοιούτων μονομανιών.

Δέν κατατρύχεται δέ μόνον ύπό τής μανίας τοΰ γρά- 
φειν δ άγαθώτατος άνθρωπος. Θέλει καί νά μαντεύη τά 
πολιτικά. Έάν ήσαι φίλος του καί τόν συνάντησης ήμέ- 
ραν, καθ’ ήν έλήφθη τηλεγράφημα ότι ό Άγγλος βουλευ
τής Βραδλω έπέτυχε καί πάλιν εις έπαναληφθεΐσαν έκ
λογήν έν Νόρθαμπτων είς άπόστασιν εκατόν βημάτων σοΰ 
φωνάζει ό Νεγρεπόντη;: — δέν σ’τά ’λεγα έγώ πώς θά 
’πετύχη ;

Άπεφάνθη, φέρ’είπεΐν, έξοχος υδραυλικός, ότι δυνατόν 
νά συναχθώσιν ΰδατα διά τήν Αττικήν άπό τών πέριξ 
κλιτύων ώστε κ.τ.λ.

Ο Νεγρεπόντη; πετιέται άμέσως :
— Δέν σάς έλεγα έγώ πώς μποροΰν νά εύρεθοΰν νερά;
Είς τήν μονομανίαν του αύτήν οφείλει τήν γελωτοποίη- 

σίν του κατά τόν ρωσσοτουρκικόν πόλεμον, άναφανέντος 
αίφνης, ώς τοΰ Μπαστίνα αστρονόμου, πολιτικού άνταπο- 
κριτοϋ τοΰ Γλάδστωνος,άπατηθέντος τοΰ ευκλεούς πρωθυ
πουργού, διότι αί έπιστολαί καί τά υπομνήματα, ά ύπέ- 
γραφεν δ προμηθευτής άχυρων καί σίτου είς τόν τουρκι
κόν στρατόν Νεγρεπόντη;, έγράφοντο διά χειρός διακε
κριμένου δημοσιογράφου, έχοντος κρίσιν μεγάλην, πείραν 
καί γνώσιν τή; εύρωπαϊκής διπλωματίας. Ή φιλοδοξία 
τοΰ Νεγρεπόντη δέν είχεν ίκανοποιηθή ότι κατόρθωσε νά 
λάβη άπάντησιν παρά τοΰ Γλάδστωνος, φιλοδοξία κατα- 
τρώγουσα πολλούς χυδαίου; οπω; φορτόνωνται τούς με
γάλους, τόν Γαριβαλδην, φέρ’είπεΐν, τό» Ούγκώ, διά νά



ΜΗ ΧΑΝΕΣΑΙ

άποσπάσουν έκ τής εύγενείας των δυό τρεις λέξεις αύτο- 
γοάφους, έπρεπε νά έπιδειχθή καί είς τόν Λαγυάρδον 
ότι είχεν άλληλογραφίαν μέ τόν Γλάδστωνα, τόν Λαγυάρ
δον, τότε πρέσβυν τ5ΐς ’Αγγλίας έν Κωνσταντινουπόλει 
έπί τής κυβερνήσεώς τοΰ λόρδου Βηκονσφήλδ, τόν Λαγυ- 
άρδον τόν αδιάλλακτον εχθρόν τοΰ Γλάδστωνος. Καί έξέ- 
θεσε τόν μέγαν φιλέλληνα είς τά όμματα τών έχθρών του 
καί τής διπλωματίας ώς τυχαϊον ταραξίαν, διότι έν ταϊς 
ποός τόν Νεγρεπόντην έπιστολαϊς του παρώρμα τους Ελ
ληνας είς πόλεμον καί έπανάστασιν, ένώ ό προμηθευτής 
τών άχύρων · δέν συνεφώνει μετά τοΰ καθηγουμένου καί 
άρχηγοΰ τής άντιπολιτεύσεως τής πλείστης τότε Αγγλίας 
διότι είχε τούς Τούρκους προμηθεύσει σίτον καί ήθελε ελ
ληνικήν ειρήνην διά νά λάβγι πίσω τά χρήματα του.

’Εν τφ δικαστηρίω τόν βλέπω πριν άρχίση άκόμη ή δί
κη μέ τινας πτυχάς έπί τοΰ στίλβοντος μετώπου του μαρ- 
τυρούσας τήν έσωτερικήν του στενοχώριαν διότι μετ’ ό
λίγας στιγμάς ό ανταποκριτής τοΰ Γλάδστωνος και ό 
κατά φαντασίαν αναμορφωτής τής 'Ελλάδος πρόκειται 
νά παραστ-Jj ώς κοινός κατηγορούμενος, τόν βλέπω περι- 
κυκλούμενον ύπό τινων δανδίδων ποοσποιούμενον τόν άδι
άφορον καί δήθεν περιφρονοΰντα αύτά τά πραγμάτα, νό
μους, δικαστήρια, τύπον καί τά τοιαΰτα.

"Αρχεται ή συνεδρίασις.
Οϊ κατηγορούμενοι είς τάς θέσεις των.
Προσέρχεται ό Νεγρεπόντης άργω τώ βήματι μετά με- 

γαλοπρεπείας Ινδιάνου παραφουσκωμένου καί μέ έλαφρόν 
έρύθημα έπί τής ώραίας φυσιογνωμίας του.

Έρωτώμενος περί τής ταυτότητάς του ύπό τοΰ προέδρου 
άπαντά μέ φωνήν χαϊδεμένου, χαρακτηρίζεται διά τοΰ 
έπαγγέλματος αύτοΰ έμπορος καί επανέρχεται είς τήν θέ
σιν του άληθής αφεντάνθρωπος, ύπερήφανος τήν στάσιν 
καί την εκφρασιν άνευ προσποιήσεως.

Τί άντίθεσιν άποτελεΐ παρ’ αύτφ καθήμενος ώς συγ
κατηγορούμενός του ό αχυράνθρωπος (homme de paille) 
Χαλκιόπουλος, στεγνός, στενός, ξηρός, ώχροπράσινος μέ 
οφθαλμούς γαλής διοπτροφόρους, ώ; οϊ έν ταΐς γελοιογρα- 
φίαις πίθηκοι, στενούμενος περισσότερον έκ φόβου καί συγ- 
κολλών τά σκέλη του παρά τφ άπεναντίας πλατύνοντι 
καί διαστέλλοντι αύτά ολίγον αύθαδώς κυρίφ του, έφ’ φ 
θά τφ έγίνετο παρατήρησις παρά τοΰ δικαστηρίου, ώς έ
μάθομεν, έάν μή ό πρόεδρος, λίαν εύγενώς φερόμενος, δέν 
ήθελε νά έξασκήση τήν αύστηρότητά του έκ φόβου μή 
παρερμηνευθή, ότι εξεπίτηδες ταπεινοί πλούσιον ύπόδικον.

’Εκφωνούνται οί κατάλογοι τών μαρτύρων τής κατη
γορία; καί τής ύπερασπίσεως καί άφοΰ άποχωροΰν οί μάρ
τυρες χωρίς καί πράγματι νά άποχωρήσουν, έφ’φ έκφρά- 
ζομεν τήν έκπληξιν μας πρός τόν κ. πσόεδοον, προσκα
λείται ό κυριώτερος μάρτυς Θρασύβουλος ’·*γγε- 
λόπουλος Αθάνατος, διευθυντής καί συντάκτης τών 
«ΛΙέων ’ίοεών», οστις μετά μεγάλης άπαθείας καί έ- 
λαφοών μόνον νύξεων έσωτεοικής δυσανασχετήσεως, ότι 
αναγκάζεται νά άποκαλύψγι τήν κατ’ αύτοΰ στηθεϊσαν 
συκοφαντικήν ένέδραν, έκτίθησι τά γενόμενα.

Άπουσιάζων έν Σύρφ έπανήλθε μετά μίαν εβδομάδα 
διά τήν έπικρατοΰσαν τότε κακοκαιρίαν τήν 20 'Ιανουά
ριου Τετάρτην πρωί. Ό αδελφός του, τόν όποιον είχεν 
αφήσει νά διευθύνγι τήν έφημερίδα είχε δημοσιεύσει διά-

ι

φορόν τι, ένώ έβεοαιοϋντο αί περί τών Μαρηβαλλιανικών 
διαδόσεις. Τή εσπέρα έκείνγι τόν πρόσεκάλεσεν ό κ. 'Αρι
στείδης Οικονόμος εν τή οικία του, έζήτησεν ώς χάριν νά 
μή δημοσιεύση εί δυνατόν τίποτε άλλο, διότι ό Βαλλιά- 
νος συνδέεται συγγενικώς μετά τών κ. Μελά καί Νεγρε- 
πόντη,μεθ’ών πάλιν συγγενεύει ό κ. Οικονόμος· έκεΐνος ά
πήντησεν ότι τά ζητήματα αύτά τά κανονίζ ει ο αδελφός 
σου, οστις λείπει είς Σύρον.

Επανελθών έκ Σύρου άπαντά ααθ’ όδόν τόν Χαλκιό- 
πουλον οστις τφ λέγει :

— Καλώς όρισες.
— Καί πόθεν τό ξεύρεις ποΰ έλειπα ;
— Γό ξεύρω διότι πήγα είς τοΰ Οικονόμου, νά τόν 

παρακαλέσω νά μή γράψετε τίποτε πεοί Βαλλιάνου, άφοΰ 
είναι συγγενής του.

Ο κ. Αγγελόπουλος λίαν ύπερηφάνως άπαντά ότι τό 
ζήτημα τό συγγενικόν εϊν«ι όλως άδιάφορον καί δέν εν
νοεί νά έπηρεασθή άπ’ αύτό.

Τό εσπέρας παρά τώ Οίκονόμφ έπανέλαβεν ό ’Αγγελό
πουλος ταΰτα. Ότι τήν έπιοΰσαν δέχεται έν τή οικία τής 
μητρός του έπίσκεψιν τοΰ Χαλκιοπούλου, ότι έπανερχόμε- 
νος είς τό ζήτημα αρχίζει νά όμιλή περί εύνοίας τών 
πλουσίων καί άν έχ·/) τίποτε απαιτήσεις τινάς. Ύπονοών 
δι’ όλων αύτών ότι δύναταί νά ώφεληθή χρηματικώς ό 
’Αγγελόπουλος έάν άπόσχγ) άπό πάσης δημοσιεύσεως εναν
τίον τοΰ Μαρή Βαλιάνου.

Ό ’Αγγελόπουλος τώ άπήντησεν ότι ;
— Δέν είναι κατάλληλον πρόσωπον πρός ο αποτεί

νεται.
II ρό εδρος. Σοΰ είπε περί χρημάτων.
Αγγελόπουλος. Μοί ώμίλησε περί εύνοίας τών 

πλουσίων, μοΰ έφερε παραδείγματα έφημερίδων,αΐτινες ώ- 
φελήθησαν άπ’ αύτούς, ότι έάν θέλουν δύνανται νά μέ 
βλάψουν. . .

ΙΙρόεζρος. Καί εάν θέλουν πάλιν νά σέ ωφελήσουν.
’/Αγγελόπουλος. Μετά τό γεγονός τοΰτο ήρξαντο 

διαδιδόμενα, ότι έγώ έζήτησα χρήματα· οτι έπληρώθην 
, νά δημοσιεύσω, καθ’βτι άν ήθελαν οί φίλοι τοΰ Βαλλιάνου 

νά μή δημοσιευθοΰν έπρεπε νά μοΰ δώσουν ίσα τών ύπο-
, σχεθέντων μοι.

Ορόεορος. Είδε κανείς τόν Χαλκιόπουλον είς τό 
σπήτί σου ;

Αγγελόπουλος. Πιστεύω νά τόν είδε ή μητέρα 
μου, ίσως καί ή ύπηρέτρια* άλλά δέν έννοοΰσα νά φέρω 
εδώ μάρτυρα τήν μητέρα μου.

[ Η συνέχεια είς τό φύλλον τής Τετάρτης.]

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑ Π ΜΙΡΗΣ
Έρανισθεΐσα έκ Ληνών άριστων 

πρός χρήσιν τών απανταχού Ελλήνων ύπό Β. ΝίΚΟΛΑΪΔΟΪ.
Τό παρόν βιβλίον πωλείται είς τά Βιβλιοπωλεία Α·. 

ΙΑίά'κζ, καί 25. Μίοσ.ολένου, 'Οδός Αιόλου. [Γ, 3]

ΥΠίΠνΐ?? ΑΑΜΠΟΠΩΛΕ1ΟΝ μετά με- 1 ΙΙιΥΐ AlJl γαλειτέρας ποικιλίας όλν« 
τών χρειωδών τοΰ φωτισμού καί τάς πλέον έφθηνάς τι- 
μάς άπό τοΰ /Ααμ,ποπιυλεέου τοΰ κ. Τριανταφύλλου 
Μπάλλου έν τή Οδώ Έρμοΰ, άριθ. [Α — 7


