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Β. ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ διευηϊντιιϊ

αντεπαναςταςις.

Μήπως νομίζετε ότι προσέχομεν εις τάς πολιτικάς 
συζητήσεις τής πρώτης ευκαιρίας—έξ άφορμης τοΰ Νο
μοσχεδίου τών Νέων Επαρχιών—καί τάς πολιτικάς συ
ζητήσεις τής δευτέρας ευκαιρίας—έξ άφορμ,ής τής άπαν
τήσεως εις τόν Βασιλικόν λόγον;—Είς τΐ σάς έφώτισαν 
αί αγορεύσεις, όχι τοΰ Ζηνοπούλου ή τοΰ 'Ρηγοπούλου, 
οχι τοΰ Τσιβανοπούλου ή τοΰ Χατσοπούλου, άλλ’ αύταί 
τοΰ Τρικούπη, τοΰ Κουμουνδούρου και τοΰ Κοντοσταύ- 
λου ; Δεν έφεραν ίσου άριθμοΰ καί ισχύος επιχειρήματα 
καί ή πολίτικη τής ύποχωρήσεως τοΰ πρώην πρωθυπουρ
γού—ήν εφάρμοσε—καί ή πολίτικη τής άντιστάσεως τοΰ 
νΰν πρωΟυπουργοΰ—ήν έπρόκειτο νά έφαρμόση ; Δέν εί
πον έξ ίσου άληθείας καί οί δύο ; Τί άληΟέστερον εκεί
νου οπερ είπεν ό Κουμουνδοϋρος, ότι ό λαός δέν ήθελε 
τόν πόλεμον ; Ένθυμηθήτε ότι τοΰ πολεμικού έν Άθή- 
ναις κόμματος προίσταντο ό Στούπης καί δ Φρεαρίτης ! 
Διά τούς έν τώ έξωτερικώ συνδρομητάς μας, τούς μ.ή· 
γνωρίζοντας τούς νέους αύτούς άρματωλούς, άρκεϊ νά 
είπωμεν ότι πίπτοντας τυχόν έν τ·?, μάχη περίφημα ή
δύναντο ν’ άντικαταστήσουν δύο μοδίστραι τής OJoS 
Έρμου. Άλλά καί τί άληΟέστερον έκείνου οπερ ειπεν δ 
Τρικούπης οτι ή Τουρκία έχουσα άπόφασιν τής Εύρώπης 
έναντίον αύτής, τήν εστρεψεν ύπέρ έαυτής, ένω ή ’Ελλάς 
είς άντίθετον άκριβώς εύρισκομένη θέσιν άντήλλαξεν αύ
τήν μέ τήν θέσιν τής Τουρκίας ; ’Αλήθεια άπ’ έδώ, άλή- 
θεια άπ’ έκεΐ- άλλ’ ή μεγαλειτέρα άλήθεια έγκειται έ
κεΐ, οτι τα ζητήμ.ατα έν Ελλάδι χάνονται ούχί ύπό τών 
•πρωθυπουργών καί τών πολιτευομένων, άλλ’ άπ’ αύτής 
τής 'Ελλάδος τήν όποιαν ώθεΐ είς όλεθρον ή λεγομένη 
συνταγματική Βασιλεία, ή ύπεύθυνος καί ή άνεύθυνος, 
ή ενεργούσα καί μή ένεργοΰσα, ή συντελούσα καί κατα- 
στρέφουσα, ή πολιτευομένη καί διασκεδάζουσα, ή ρί
πτουσα καί άνορθοΰσα τά ύπουργεΐα, ή διαλύουσα τάς 
Βουλάς καί προκαλοϋσα όλην τήν πολιτικήν άνωμαλίαν.

Συνταγματικήν Βασιλείαν έννοούμεν τό έπίσημον τής 
’Ελλάδος πολίτευμα.

*
* * *

Κύριε Τρικούπη, ένθυμηθήτε τό πρόγραμμά σας ! Πε
ριορίσατε τήν Βασιλείαν, διότι ύμάς μέν προσωπικώς 
λόγος τιμής σάς ύποχρεοϊ. είς τοΰτο, τό δέ’’Εθνος άπηύ- 
δησε νά καταδολιεύεται καί καταστρατηγήται άπ’ αύτάς 
τάς συνταγματικάς άντινομίας καί άντιλογιας, τάς χο- 
ρηγούσας δύναμιν καί άδυναμίαν είς τήν Βασιλείαν, ή- 
τις έν μέσω τών δύο αύτών άντιθέτων ρευμάτων φερομέ
νη κλυδωνίζει ολον τό έθνικόν πλήρωμα, μένον άνευ 
έρματος καί πυξ'ίδος καί πηδαλίου, είς τήν διάθεσίν τών 
άνέμων καί τών ρευμάτων, είς τήν διάθεσίν τοΰ άγνώ
στου καί τοΰ πελάγους.

Τί ήθέλαμεν ήμεΐς οί δημοκρατικοί ;
“Εχοντες ύπ’ όψιν τήν άνηλικιότητα άκόμη τοΰ ελλη

νικού έθνους, όπερ άγριον άναβλαοτήσαν έκ τής αιματη
ρής τοΰ σποράς δέν κατώρθωσαν οί κυβερνήταί του
νά τό προστατεύσουν όπως μή λάβη άντί τής ευθείας 
όδοΰ τοΰ πολιτισμού καί τής προόδου, τάς σκολιάς τοΰ 
ψεύδους, τής έπιπολαιότητος, τοΰ εγκλήματος καί τής 
μή άναπτύξεως, ήθέλομεν μίαν κραταιάν Βασιλείαν ή- 
τις νά άναλάβη τήν σωτηρίαν τοΰ τόπου. Ήθέλαμεν νά 
θυσιάσωμεν τήν πολιτικήν άκολασίαν είς τήν πολιτικήν 
άσφάλειαν καί τά ψευδόνειρα τών έλευθεριών είς τήν 
πρόοδον τοΰ τόπου.

Άλλά θυσία τοιαύτη άπαιτεΐ έκτακτον έμπιστοσύνην 
καί ή Βασιλεία τοΰ Γεωργίου άναντιρρήτως δέν κατε
σκευάσθη—εως τώρα τούλάχιστον—ϊνα προκαλέση τήν 
παροχήν τοιαύτης έμπιστοσύνης. Ή εικοσαετία, ήτις 
παρήλθεν άνωφελώς, ματαίως, σχεδόν καταστρεπτικώς, 
άπέδειξεν ότι άντί ή Βασιλεία νά κηδεμονεύη τόν λαόν, 
ύπάρχει άνάγκη ό λαός νά κηδεμονεύση τήν Βασιλείαν.

Τήν φο,βούμεθα. Τήν ύποπτευόμεθα. Εύχαριστεΐται νά 
βασιλεύη τοΰ κενού- διότι κενόν είναι ή 'Ελλάς ύπό έ
ποψιν συντάξεως Κράτους. Ποία βάσις ύφισταται ; Τί 
δέν είναι ψευδές καί κατ’ έπίφασιν ; Τί δέν είναι καθαρά
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«ταρωδία εκείνου όπερ θέλει νά βϊναι ; Τί δέν είναι κα- 
Οχρί είρωνία έκείνου τοΰ όποιου θέλει νά άντιπροσω- 
■πεύση τήν Ιερότητα ή την σοβαρότητα; Είμεθα κράτος 
ποοσωπιδοφόρων. Τί δέ δύναται νά είναι Βασιλεύς προ
σωπιδοφοριών ; Πόσαι κυβερνήσεις ήλλαξαν έπί εικοσαε
τίαν ; Ποία σχετικώς καλλίτερα έπροστατεύθη ύπό τής 
Βασιλείας ; "Η ποία σχετικώς φαυλότερα δεν έπροσπα- 
τεύθη· ύπό τής Βασιλείας ;

Έπρεπεν ό Κουμουνδοΰρος, όπως έσυνείθισε νά διοικ·7|, 
νά είναι ανεκτός ώς πρωθυπουργός ; Έπρεπεν ό Παπα- 
μιχαλόπουλος νά είναι δεκτός ώς ύπουργός ; Έάν ή Βα
σιλεία ήθελεν, ήδύνατο νά έμποδίση αύτά τά παρζτρά- 
γωδα.

Λοιπόν.

Πρέπει νά τήν έμποδίσωμεν νά θέληση ταΰτα πάντα 
καί εν τω μέλλοντι. Οι τύποι όλοι νά διατηρηθούν. Ού
χί έπί προσκεφαλαίου μόνον νά παρουσιάζη ό πρωθυπουρ
γός τοΰ Κράτους τόν μεγαλόσταυρον τοΰ Σωτήρος είς 
τόν νεογέννητο·? πρίγκιπα, όιά τάς ύπηρεσίας άς προσέ- 
φερεν είς τό Κράτος γεννηθείς προώρως, άλλά καί γονυ- 
κλιτής άκόμα. Κράνη νά φέρωσιν οί ύπασπισταί καί 
έν άνάγκη καί περικεφαλαίαν καί δόρυ καί ασπίδα. Τούς 
θέλομεν αληθείς Μακεδόνας. Ταραμτατάμ, οσον θέλετε. 
Ηαράταις, έπιδείξεις, κανονιοβολισμούς, έθιμοταξίαν, κα
νονισμούς τοι.Ιίτας. Πρίγκηπας, παραπρίγκηπας καί άν- 
θυποπρίγκιπας. ΙΙρωτοβυστιαρίους καί ‘Ακροβυστιαρίου; 
άκόμα ’Επιχορηγήσεις, προικοδοτήσεις, δωρεάς. Απαλ
λαγήν άπό τοΰ φόρου τοΰ χαρτοσήμου καί τοΰ τελωνι
σμού τοΰ έλαίου. Καΰσιν άνθράκων τοΰ δημοσίου. Γενι
κήν τελωνιακήν ασυδοσίαν. Αγήματα, ανάκτορα, έπαύ- 
"λεις, Ιδιοκτησίας. Όλα τά άπαιτούμενα πρός ένδυσιν 
μιάς πλαγγόνος. Ολας τάς παραχωρήσεις είς ένα ά- 
νεύθυνον. Σέβας είς τό άκαταλόγιστον. Θυσίας, υπο
χωρήσεις, ενθουσιασμόν, εύλάβειαν.

Άλλά εως έδώ. Έως έδώ καί μόνον.
★

* *

Πέραν τούτου θέλομεν τήν ύποκατάστασιν τής δυνά
μεως τοΰ ’Έθνους είς τήν δύναμιν τής Βασιλείας. Εύκο- 
λώτερον είναι βεβαίως νά έμπιστευθή τις έ'να ή πολ
λούς. Άλλ’ άσφαλέστερον είναι νά έμπιστευθή τις πολ
λούς παρά ένα. Τό μονοπώλιον τής έμπιστοσύνης δέον 
-νά πέση’ άντ’ αύτοΰ άς ίδρυθή ή λογική τής εμπιστο
σύνης. Τό άπόλυτον δικαίωμα τής διαλύσεως δέον νά 
περιορισθή. Οΰτω πως άφοπλίζεται ή τυφλή εξουσία 
καί οπλίζεται ή εχουσα όμματα έθνική κυριαρχία.

Σκεφθήτε μ,όνον έπί τών δύο τελευταίων διαλύσεων 
τής Βουλής- ’Αμφότεραι έδόθησαν είς τόν Κουμουνδοΰ- 
ρον έναντίον τοΰ Έθνους· διότι καί τήν μίαν καί τήν 
άλλην φοράν ό σχηματίσας τήν Βουλήν πολιτικός εύοέθη 
άνευ πλειοψηφίας. Τί σημαίνει τούτο ; Οτι ή διάλυσις 
έδόθη έπί ζημία τοΰ ’Έθνους. Καί τίς έζημίωσε τό Έ
θνος ; Ή Βασιλεία.

Σκεφθήτε καί πρακτικώτερον. Έάν ή Βασιλεία έσκέ
πτετο ούχί περί έαυτής, άλλά περί τοΰ ’Έθνους, άντί 
τριετοΰς Κυβερνήσεως Κουμ,ουνδούρου θά εϊχομεν τοιετή 
Κυβέρνησιν Τρικούπη καί τό ζήτημα τό ελληνικόν καί ή 
δίοίκησις τοΰ Κράτους καί τά ζητήματα τής διοικήσεως 
θά εΰρισκον προσφορωτέραν λύσιν πρός τό καλόν τοΰ τό
που. ?

Είς τήν σχετικήν ήμών ' πρόοδον, είς τήν κούρασιν 
άπό τής φαυλοδιοικήσεως τοΰ κουμαυνδουρικοΰ συστήμα- 
τος, είς τήν στερέωσιν κυβερνήσεως ίσχυράς, είς τήν 
ευνοϊκήν λύσιν τοΰ ζητήματος, παρεμβαίνει ή Βασιλεία 
κωλύουσα, παραλύουσα, οπισθοδρομούσα.

Καί πώς παρεμβαίνει ;
Δυκτατορικώτατα, άντί συνταγματικώτατα.
Ή πρώτη διάλυσις διέκοψε συζήτησιν πολιτικήν έν 

τή Βουλή, θεωρηθεϊσα ώς φοβερά κατά τής άντιπροσω- 
πείας προσβολή καί άναγκάσασα τον συντηρητικώτερον 
καί φιλοβασιλικώτερον όλων τών βουλευτών, τόν μακα
ρίτην Ζαίμην, νά απειλή κατά πρόσωπον τόν Βασιλέα 
καί νά ζητή εξορίαν είς τό Ίτς Καλέ.

Ή δευτέρα διάλυσις, έλυσε τό σπουδαιότερον τών άπό 
τής συστάσεως τοΰ Βασιλείου ζητημάτων διά πέντε καί 
μόνων ύπογραφών : Κουμουνδούρου, ‘Ρικάκη, ΆΟανα- 
σιάδη, Παπαμιχαλοπούλου καί Μπούμπουλη.

Τό έθνος 3λον εύρέθη ύπό τής Βασιλείας ζυγίζον πρός 
τούς πέντε αύτούς ένδοξους Έλληνας.

Καί μή νομίσητε οτι τήν λύσιν αύτήν άνέλαβεν αΰ- 
τογνωμόνως ό κ. Κουμουνδοΰρος.

Αΰτογνωμόνως τήν άνέλαβεν ό Βασιλεύς, ύποσχεθείς 
άπό τότε τώ Κουμουνδούρφ τήν διάλυσιν.

Δεν κλειδομανταλόνομεν τήν μίαν πύλην τής ελληνι
κής κακοδαιμονίας ; Τί ; Έν μέσω τής εύμορφιάς καί 
τής νεότητος ήτις άρχεται ν’ άνθίζη είς τήν ’Ανατολήν 
μας, ένθα τελείται νέα βλάστησις καί νέα δημιουργία, 
ένθα προετοιμάζεται ή άθιγγανίς Τουρκία νά σηκώση έκ 
τών μαγικών παραδείσων, οπού ένεκατέστη, τάς άτιμους 
σκηνάς της, μόνον ήμεϊς θά είμεθα τά καχεκτικά νήπια, 
τά ίκτεριώντα μειράκια, τά χωρίς ρόδα είς τάς παρειάς, 
χωρίς πυρ είς τάς φλέβας, χωρίς αλήθειαν είς τά χείλη, 
χωρίς έρωτα δόξης έν τή καρδία ;

Ποιον είναι τό ώραϊόν μας ; Άρά γε ό στρατός μας 
ζέ τούς άπαιδεύτους αξιωματικούς του ; Άρά γε ή χω
ροφυλακή μας μέ τούς άτιμους Ζουλοΰ της ; Άρά γε οί 
δικασταί μας μέ τά δεμένα μάτια καί τά ανοιχτά των 
χέρια ; Αρά γε οί ατελείωτοι δρόμοι μας καί αί ανυπό
στατοι γέφυρα· μας; Αρά γε ή φτώχια τών χωρικών καί 
ή άχρηστία τοΰ κρέατος ; Αρά γε ή περιφορά τών Βλά
χων, οΐτινες θέλουν ό'λοι τουφέκισμα, μέ τά αίγοποί- 
μνιά των τά έμποδίζοντα πάσαν χλόην καί πάσαν βλά- 
στησιν καί πάν δάσος ; Αρά γε ό μαρασμός τοΰ έμπο- 
ρικοΰ ναυτικού μας ; Αρά γε τά πολλά μας δάνεια ; 
Αρά γε τό χρηματιστήριου μας μέ άξίας άντιποοσω- 

πευούσας τό κενόν; Άρά γε ή στοιχειώδης εξαγωγή μας; 
Αρά γε διότι ήμεϊς μέν ούδέν έκ τής βιομηχανίας δυ- 

νάμεθα νά πρκξωμεν, τά δέ ξένα μέ βαρεϊς μόνον δασ
μούς προμηθευόμεθα ; Αρά γε τών δήμων τά αίσχη ; 
Άρά γε τής Αττικής ή άτιζοσφαιοική διαφθορά ;

Καί άπό όλων αύτών νά έχης τήν Βασιλείαν νά σοΰ 
διαλύγ) Βουλάς δ ιά νά ένΟαρρύνητκι ό Κουμουνδοΰρος νά 
μήν άλλάζη τόν παλαιόν άνθρωπον, άλλά νά έπιμένη είς 
την πολιτικήν τοΰ δούναι καί τοΰ λαβεϊν !

Ζητοΰμεν νέον ελληνικόν κόσμον καί άρχόμεθα σκου- 
πίζοντες τά προσκόμματα άφ’ ύψηλά.

Έπί τοΰ παρόντος όργανον τής έθνικής έκδικήσεως 
είναι ό Τρικούπης. Πρέπει νά τό έννοήση, ότι είς χεϊράς

του συγκρατεϊ τό Έθνος καί μέ τήν δύναμιν αύτήν νά 
καταστρέψη καί νά άνιδρύση, νά έξοντώση καί νά ~οο- 
σελκύση, νά καταρρίψη καί νά ανακαίνιση, νά έκμηδε- 
νίση καί νά δημιουργήση.

Δέν πρέπει νά έπιζήση τό Έθνος νέαν ατιμίαν, ΐνα 
έρωτηθή διά τίνος νέας διαλύσεως άν θέλη νά κυβερνη
θώ καί πάλιν άπό τόν Κουμουνδούρον ή τόν Δηλιγιάννην.

Κατά τοιούτων κινδύνων έχει ανάγκην οχυρωμάτων. 
★

* *

Δέν προσέχομεν είς τάς πολιτικάς συζητήσεις, ούδέ 
τίς νικά έν αύταϊς, ούδέ τίς ήττάται, προσέχομεν είς 
τήν λειτουργίαν τής άντεπαναστάσεως.

Κέαλιβάν.
-------- —————

ΦΡΟΥ-ΦΡΟΥ

Δέν καταλαμβάνομεν τί πήραν τάς Αθήνας οί λεπροί 
τής Χίου, τής Κρήτης καί έξ άλλων νήσων καί ήλθον καί 
κατεστάλαξαν έδώ. Τήν πήραν γιά ’Ιερουσαλήμ τοΰ 
τότε καιρού, ότε ύπήρχε Χριστός καί έθεράπευε δι’ α
πλού ΰδατος τήν λέπραν, έν τή κολυμβήθρα τοΰ Σιλωάμ, 
μέ ένα τάραγμα πού έκαμνεν ό "Άγγελος Κυρίου έκεϊ 
μέσα ; Έδώ όχι μόνον δέν έχουν τά νερά μας τοιαύτην 
θεοαπευτικήν δύναμιν, άλλά ίσως έχουν καί τήν έναν- 
τίαν—τούλάχιστον τοΰ Κεφαλαριοΰ, μέ τό όποιον μάς 
έπότιζεν έπί ένιαυτόν ό δήμαρχός μας, καί όπου έπλύ- 
νοντο ολαι αί νόσοι καί αί μαλακίαι.

Μία μάς μένει ύπόνοια, οτι ή φήμη τοΰ Αποστόλου 
Μακράκη τούς προσείλκυσεν έδώ' καί παρακαλοϋμεν τούς

ΕΠίΦΪΛΛΙΣ ΜΗ ΧΑΝΕΣΑΙ

ΜΙΑ ΤΟΪΡΚΟΠΟΪΛ’ ΑΓΑΠΗΣΑ.
isrs

('15. ά?ι9. 270).

Τήν ανατροπήν τής κολυμβήθρας έπεκολούθησαν σφο- 
δραί φιλονηκεϊαι. Οί παππάδες καί τά γραίδια ώδύρον- 
το διά τό χυθέν μύρον, ό τυφλός ψάλτης έκλαιε τά κα- 
ταλαδωθέντα καλά ροΰχά του, ό άρχηγός έβλασφήμει 
την ώρα πού ήθέλησε νά γίνη κουμπάρος; οί γονέοι τής 
■κοΰλας διά τήν γουρσουζιά πού έγένετο είς τό σπίτι των, 
καί τά Κουκουβαονίδια διά τά μαρτυρικά, ατινα έκινδύ- 
νευον νά χάσουν έν περιπτώσει αναβολής τής βαπτίσεως.

Μετά οιαρκή φίλονικείαν έστήθη καί πάλιν ή κολυμ
βήθρα καί έβαπτίσθη ή δρακοΰλα, διαμαοτυρομένων 
τών ΐεοέων διά τό διπλοΰν όνομα, τό όποιον έλεγον ότι 
άντέκειτο είς τούς κανόνας τής έκκλησίας.
~ Τήν έσπέραν ό κουμπάρος παρέθηκε δεΐπνον τιμητι
κόν είς τόν άρχηγόν, το όποιον δέν έλειψεν νά περάση 

•βΐς τον λογαριασμόν, όν τώ έπέδωκε κατά τήν ώραν

κυρίους Μακρακιστάς νά πείσουν τούς χριστιανούς αύ
τούς ότι μπορεί νά ηύραν τό τρισύνθετον, άλλ’ όχι καί 
τό φάρμακον τής λέπρας.

Δέν ξεύρω έπί τίνος αστυνόμου έγένετο ή κάθοδος τών 
Ήρακλειδών, άλλά βεβαίως έπί Κοσσονάκου έγένετο έν 
Άθήναις ή κάθοδος τών Έπαιτιδών.

Είδατε πιστούς κόνας πώς ακολουθούν τούς κυρίους 
των.

Τέτοιο κυνηγητό κάμνει άπό τίνος έν τή Βουλή ο 
Παλαυ.ήδης τοΰ Δεληγιάννη. Όμιλεϊ ό τελευταίος μετά 
τοσούτου στόμφου καί περί τοσούτω ύψηλών θεμάτων, 
ώστε μόλις κατά τήν ιδέαν του θά ήρκουν δύο Τρικού- 
παι καί τέσσαρες Κουμουνδοΰροι όμοΰ διά νά τοΰ απαν
τήσουν. Καί όμως τσούπ ! . . . τακτικά, τακτικώτατα, 
τοΰ άπαντά πάντοτε, μόνον ό Παλαμήδης—περί τοΰ έ- 
ξωτερικοΰ ζητήματος—έκ μέρους, ώς λέγει, τής Γορ- 
τυνίας-

Είς τά εξής συμβουλεύομεν είς τά ονόματα Φιντέλ, 
Έκτωρ, Ζολι, Τούρκο, Φελίξ, Φλόξ, καί λοιπά κοσμη
τικά τών κυνών νά προστεθή καί τό : Παλαμήδης.

Σάς εϊμ.εθα εύάρεστοι, δεσποινίς Θωδωρογιαννοΰλα ;

Ίστορικώτατον.
Τί άπαίτησιν νομίζετε έλαβεν ό Βουλευτής Τσώκρης 

άπό ένα τών έπαρχιωτών του ;
— Νά τόν διορίση .... ένορκον ! ! !

Φαντασθήτε ποϋ κατήντησεν ή περίλάληλας δίκαιο-

τής άναχωρήσεώς μας.
Ό λογαριασμός δέ ούτος τών έξόδων ειχεν ώς έςής. 
«Κατάλογος τών όσα έξοδα έγιναν είς βάρος τοΰ κου

μπάρου μου άρχηγοΰ καί τών ύπασπριστών του.
Πέντε πετεινάρια καί ένα κοτόπουλο δραμαϊς 30» 
Τυρί φρέσκο χαί γιαούρτι ξεχωριστά μαζύ μέ τά σα

λατικά όμοίως δραμαϊς 11 ·
Πλύσιμ.ο γιά τήν άνδρομίδα πού λαδόθηκε στο χύσιμο

τής κολυμβήθρας δραμαϊς 5.
Σαπούνι καί λάδι, δραμάς 3.
Κρασί, ψωμιά καί καφέδες δρ. 20 καί συγκαταβατι

κούς, διότι κέρασα καί έλόγου μου δρ 19 καί 70 λεφτά.
Γιά κάτι άλλα ψιλολογήματα, δέν τά περνώ στο λο

γαριασμό.
Καί έπειδήτης ό καπετάνιος μέ τό νά πηγαίνη στό 

πόλεμο, ποΰ ό θεός νά μή τό δώση, μπορεϊ μαθές σάν 
άνθρωπος νά σκοτωθή, όξω άπό έλόγου του, καί νά μή 
γυρίση, δίκαιο είνε ν’ άφήση τής βαφτισημιάς του, ώς 
καθώς βέβαια Qx έκανε άν ζήση, μερικά βαφτισίδια, 
παπουτσάκια δηλαδής, ρομπίτσα, σκουφοΰλα, σκαρπινά- 
>ςια καί ότι άλλο προαιρείται, καί αύτά όλα έπειδήτης 
καί μπορεϊ νά κουστίσουν καί παραπάνω, άλλ’ άς βάνω- 
με δρ. 50 καί άν χρειαστούν καί τίποτε άλλα λιανά, 
τ’ άποσώνωμε *μεΐ$, καί άν τύχη καί γυρίσης μέ τό κα
λό, ώς καθώς έπιθυμοΰμε, πάλι μάς τά πληρώνεις.
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•σύνη τοΰ Άκου, ώστε νά έκλαμβάνηται άπό πρακτικω- 
τάτους ανθρώπους ώς r, κερδοσκοπικωτέρχ τών θέσεων ή 
τοΰ ενόρκου !

Ήριζον περί τοΰ Τρικούπη.
Είς συμπεραίνει :
— Έ, μά τότε ό τόπος δέν θ’ αναμορφωθώ άπ’ αυτόν.
— Ναί, άλλά θά συρμορφωθή αύτός μέ τόν τόπον.

’Άν κράτηση καί τά τρία ύπουργεΐα ό κ. Τρικούπης,τό 
περίοημον ρητόν τοΰ Δαυίδ Ροντήρη : Tres faciunt col
legium ! θά έφαρμοσθή έν μόνω τώ προσώπω τοΰ κ. πρω
θυπουργού μας.

_ Αύτή ή εύσπλαγχνία πάλιν τής Νιας Έφημερίδος 
πρός τούς καθηγητάς τών ιερών ! έν τοΐς γυμνασίοις, ο'ί- 
τινες παίρνουν μόνον! 150 δραχμάς, είναι άπ* έκεινα 
τοΰ Καμπούρογλου. Παρακαλεϊ τόν Λομβαρδόν νά τούς 
ταΐς περισσεύση, ένφ ήμεΐς παρακαλοΰμεν νά τούς ταΐς 
κόψη και αύταΐς ποϋ έχουν. Καί τί διδάσκουν οί γελοίοι 
αύτοί ; Κατήχήσιν καί Ίεράν Ιστορίαν ! Είναι άνάγκη 
νά διδάσχωκται αύτά τά πράγματα; Ό ’Αβραάμ, έγέννησε 
τόν ’Ιακώβ ! Τί μάς μέλει άν έγέννησε τόν Ιακώβ ή άν 
έγέννησε τόν Βοοζ έκ τής 'Ραχάβ ;

Τί άφαίρεσις ! Ώμιλούσαμεν · είς τό προχθεσινόν περί 
τοΰ θώρακος τού κ. Στίλμαν, τού οποίου έμαντεύσαμεν 
έπιστολήν έκ Ναυπλίου είς τόν Xpiror, παραπονουμένου 
διά τήν άβελτηρίαν τών Ελλήνων νά μήν έπιτρέπουν έ

λευθέραν άπαγωγήν τών αρχαιοτήτων καί τόν συνεχέο- 
μεν μέ τόν κ. Σλήμαν. Είναι άληθές δτι ένα ταύ χωρί
ζει τούς δύο, άλλ’ έν τώ ζητήματι τών άρχαιοτήτων είς 
μέν τόν Γερμανόν φιλέλληνα όφείλομεν όλόκληρον Μου
σεΐον τών Μυκηναίων άρχαιοτήτων, είς δέ τάν Άγγλον 
φιλέλγινα ένα καί μόνον θώρακα .... άλλά καί αύτόν 
μάς τόν πήρε.

Προκειμένου περί τού κοντσέρτου τής Πέμπτης :
— Έπαιξε καί ό Αύγερινός.
— Ό Άνδρέας ; Καί πόσα έχασε ;

Χαίρομεν πολύ διά τόν κ. Αεβίδην — καί διά τόν κ. 
Δραγουμην—ότι δέν ησαν αυτοί οί ζητήσαντες νά μεσο
λαβήσουν παρά τώ κ. Είσαγγελεΐ νά μή γίνη άπ’ ευθείας 
ή κλήσις τού κ. Νεγροπόντη.

Ίσως ό ύφ’ ήμών χαρακτηρισμός τής πράξεως αύτής 
ήτο ολίγον δριμύς- άλλ’ ή σπουδή αύτή τού κ. Λεβίδου 
τού νά τήν άποπλύνη άφ’ εαυτού δέν μάς δικαιολογεί 
ολίγον ;

Έπειτα διά νά τήν μεταχειρισθώμεν, σημαίνει δτι 
τήν είχομεν συνδυάσει καί μέ τάς διαδόσεις—ούχί μά
λιστα τυχαίας—καί άλλων ένεργειών τού κατηγορουμέ
νου δπως ή δικαιοσύνη ένεργήση όχι μή άπ’ εύθείας — 
αλλά λίαν πλαγιως— προκειμένου περί τής ρυπαοάς ύπο- 
θέσεώς του. .

Νά σάς πούμε τήν αμαρτίαν μας ;
Όταν έλάβομεν φάκελλον τού κ. Λεβίδου ένομίζομεν

δτι ήτο άπάντησις είς δσα περί δημοτικών έν τώ τελευ- 
ταίφ φύλλω έγράψαμεν.

• Άλλά δέν ήτο.

Έχομεν έπί τριήμερον καιρόν βελουδένιον, καιρόν κάλ
λους mignon, καιρόν μουσικής μιτόρε., καιρόν κρέμας, 
καιρόν ποιήσεων Σενιέ ή Προυδώμ,^ καιρόν Σουλτανίδος 
Κιρκασίας ύπό γιασμάκι, καιρόν δασογραφίας μεγάλου 
ζωγράφου, καιρόν πρώτου φιλήματος μελαγχολιΧού, και
ρόν αισθηματικής αύγής, καιρόν καρδίας νηπίου, καιρόν 
ντους μεσημβρινού κατά μήνα ’Ιούλιον, καιρόν έωθινής 
δρόσου, καιρόν γλυκυτάτης σιτοχρόου παρθένου, καιρόν 
συμφωνίας Μπετχόβεν, καιρόν άγορεύσεώς Οικονόμου, 
καιρόν .... άλλ’ είναι ατελείωτα.

Τούτο μόνον σάς λέγομεν, δτι ολα αύτά έγράφησαν 
διά νά σάς εί'πωμεν οτι είμεθα κατενθουσιασμένοι άπό 
τόν έπικρατούντα βροχερόν καιρόν.

Είς ήμάς δμως άρέσει πολύ ή ύπό τού άτρομήτου πρω
θυπουργού μας σό.έ.ώ/^ις καί τού ύπουργείου τών Στρα
τιωτικών. Άς παρελάσουν μίαν φοράν καί πρό ένός πο
λιτικού τόσα άγρια μουστάκια, τόσοι σιδερωμένοι θώρα
κες τόσα βαρύγδουπα βήματα, τόσα τενεκεδένια κράνη 
καΓ τόσοι στίλύοντες πτερνιστήρες !

Όσον άφορά διά τόν στρατόν, δτι δυσηρεστήθη, ώς 
αναγράφει ή ΈγημίρΙς, ό στρατός συνίσταται άπό πολί
τας καί ό αρχηγός του συνεπώς πρέπει νά είναι πολίτης.

Τόν στρατόν άς μάθη ή συνχδέλφος δτι δέν τόν άποτε- 
λούν οί χίλιοι ή δισχίλιοι προγυμνας-αί του (οί άλλως λε
γόμενοι καί αξιωματικοί), άλλ’ οί έν καιρώ πολέμου δε- 
κακισμύριοι πολΐται.

Έν Κ,αλάμ,αις ίδρύθη κοινωνικός Σύλλογος ύπό τό 
όνομα Άδβλφότης σκοπόν έχων τήν ύλικήν καί ηθι
κήν ύποστήριξιν τών εταίρων αύτού. Ό Σύλλογος ούτος 
θά έκδίδη καί έφημερίδα. Τό καταστατικόν του είναι 
πρακτικώτατον, έμπνεόμενον ύπό καθαράς άδελφικής 
πνοής. Είμεθα δλη ψυχή ύπέρ τοιούτων σωματείων και 
στέλλομεν θερμά συγχαρητήρια είς τούς συλλαβόντας τήν 
πρωτοβουλίαν αύτήν καί θερμοτέρας εύχάς ύ^έρ τής προα
γωγής τού ιδρύματος αύτών.

Ό πρός διάδοσιν τών Ελληνικών Γραμμάτων Σύλλο
γος άνήγγειλεν είς τόν πρόεδρον τού Γυμναστικού Συλ
λόγου κ. Ν. Πύργον δτι έκ τών ένόντων παρέχει αύτφ 
τήν έλαχίστην συνδρομήν 1 50 φρ. χάριν τοιούτου κοινω
φελούς σκοπού. Χαίρομ.εν δτι πρώτος ό Σύλλογος τών 
Ελληνικών Γραμμάτων έζήτησε νά ένθαρρύνη τήν δρα
στηριότητα τού κ. Πύργου πρός έμπέδωσιν τοιούτου εθνι
κού» ιδρύματος, άν καί έπεριμέναμεν γενναιοτέραν τήν 
συνδρομήν του- έλπίζομεν δέ δτι τό Δημοτικόν Συμβού
λιον ’Αθηναίων θέλει έλθει είς ίσχυράν επικουρίαν τού 
Γυμναστικού Συλλόγου, δστις προώρισται ν’ άποβή Sv 
τών καλλωπισμάτων τής πόλεως ’Αθηνών.

----------——-c-e.-----------

ΟΛΙΓΑ ΠΕΤΑΛΑ
ΕΠΙ ΤΟΓ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ ΤΟΥ ΚΛΛΛΙΓΑ.

"Έχομεν τόν έλαφρότερον ύπουργόν τών Οικονομικών 
έξ όλων τών δημοσίων Θησαυροφυλάκων τού κόσμου. 
Είναι ό κ. Καλλιγάς. Τί ; Ήδύνατο νά είναι μάλλον

Ταύτα καί νά μάς συμπαθής, άλλά τά περάσαμε μ’ 
δλη τήν οικονομία καί μένω ό κουμπάρος σου.

M.tt ριμπάμπουΛας.
Καί άκόμη ένα ποϋ κόντεψε νά ξεχάσωμε. Διά τό κα

κορίζικο, πού λέει ό λόγος, νά τά χιλιάσης άν προαιρήσαι 
καί βαστάς άπάνω σου, άφησε καί ένα φλουρί, ή άν δχι, 
άς ήναι καί ναπολεόνι, νά τό κρεμάσωμε στή σκουφί- 
τσα του γιά τό ’μμάτιασμα, καί νά σού ζήση κουμπάρε 
μου. Καί μένω ό ίδιος κουμπάρος σου.

Καί τί είπεν ό άρχηγός δταν άνέγνωσεν αύτά;
— Μπρε, τόν θεομπαίκτη! Αύτός έβάλθη νά μέ ξε- 

παραδιάση. Άκούς έκεΐ άδιακρισία ! Τάν κακούργο, λη
σταρχείο μούκανε τό σπίτι του ! Στραφείς δέ πρός τόν 
γραμματέα —Πήγαινε, είπε, δός του αύτό τό 28 καί 
’πές του γιά τά άλλα άς μέ χρεώση καί τού τά χρεω- 
στώ, καί άν γυρίσω ζωντανός σού τά πληρώνω τότε μέ 
τόν τόκο.

Τί δέ είπεν ό κύρ Μπιριμπάμπουλας λαβών τάς 28
V-χΜϊ; Τ

— Άς ήνε, δέν πειράζει, λίγα εινε, άλλά τί νά κάνη 
τινάς.... Πές του τόν εύχαριστώ, καί γιά τό φλουρί.... 
Αί δεν πειράζει πλέον.· Λίγα εινε, πές του δμως καί άς 
μάς συμ,παθά !

Με τά τινα ώραν αί σάλπιγκες έσήμανον συνάθροισιν 
και δοθέντος τού συνθήματος ήρξάμεθα άναχωροϋντες έν 
μέσφ τής γενικής τών κατοίκων συγκινήσεως, τού κου

μπάρου βοώντος πρός τον άρχηγόν:
— Μέ τό καλό νά ’πάς καί νά γυρίσης καί νά δώση 

ό θεός όχι φλουρί, άλλά ντούμπιαις νά φέρης στήν άνα- 
δεξιμιά σου.

ΔΓ έπιπόνου πορείας έφθάσαμ,εν είς Ιίουκοσάλεσι, έκ- 
πέμψαντες άνδρας τινας είς τάς παραλίας πρός άγραν 
λέμβων, δπως δΓ αύτών διαπερεωθώμεν είς τήν κατέ
ναντι Εύβοιαν.

Μετά πολλών δυσκολιών κατωρθώσαμεν νά εύρωμεν 
δυο ψαράδικες βάρκες, ών έπιβάντες κατ’ όλίγοσς διε- 
πλέομεν τά Εύβοϊκά στενά.

ΙΙερί τό μέσον τού πλού συνηντήσαμεν μ,ικρόν τού 
Γιαλούση άτμόπλοιον πλήρες έθελοντών πλεόντων είς τά 
Θεσσαλικά παράλια.

Η συνάντησις ύπήρξεν ένθουσιώδης λίαν, έπετούσαμεν 
τους κούκους ιίς τόν άέρα ζητωκραυγάζοντες καί πυρο- 
βολοϋντες.

— Κατευόδιον παιδιά, καί καλή άντάμοσι.
— Ζήτω ή ένωσις. Σέ ’φάγαμε Τουρκιά.
— Έρχονται καί άλ.λοι άπό τήν ’Αθήνα;
— Κοπάδια!
Άπέβημεν είς τά Βασιλικά,χωρίον κάτωθεν τής Χαλ- 

κίδος, δπου διεμείναμ,εν έπί όλόκληρον εβδομάδα άνα— 
μένοντες άτμόπλοιον δπως μάς παραλάβη.

Ένταύθα ό αριθμός μας έμειώθη καί πάλιν έπαισθη- 
τώς, πολλών άποδράντων, προέβημεν δέ καί είς στά—

σιν κατά τού άρχηγού διά τήν άχρείαν γαλέτα πού 
μάς τάϊζεν, έξ ής οί πλεΐστοι προσεβλήθημεν υπό είδους
τίνος λυσεντερίας. , , ,

Ήτο ή γαλέτα έκείνη, ή ιστορική εκείνη, την οποίαν 
έροέθη οτι δέν έτρωγον ούτε οί χοίροι τής Μάνης.

Παρήλθεν ή έβδομάς, δτε έπί τέλους κατέπλευσε τό 
διά τήν παραλαβήν μας άτμόπλοιον φέρον καί δύο άλ
λους καπετανέους μετά έθελοντών.. Τούτου έπιβάντες
άπεπλεύσαμεν. ,

Τό της νυκτός σκότος διέλυε το φως της πανσέ- 
λήνου καί ό καθαρός αστερισμός. τ

Ό £νεΐΛ05 έπνεε σφοδρός και τό ψύχος ητο επαισϋητον 
διό καί ήναγκάσθημεν φύρδην μίγδην πάντες νά σωρια- 
σθώμεν ύπό τας κάππας.

Διαπλεύσαντες τόν πορθμόν έφθάσαμεν παραλιοδρο- 
μούντες είς τό άκροατήριον Καντύλι.

Βράχος άγριος καί άπορρώξ άποτομως κοπτόμ.ενος 
καί καθέτως βυθιζόμενος είς τήν θάλασσαν, βράχος 
άείποτε ύπό νεφελών πυκνών στεφόμενος. μέλας^ κα- 
τάξηρος, ύπό φαράγγων διασχιζόμενος, ιδού τό ευβοϊκον 
διαβόητον Κανδύλι, έξ ού ό άνεμος διαρκώς πνέει μίτά 
σφοδρότητος φοβεράς.

Τό άτμόπλοιον καί τοι έπλεε μέτρα τινα μόλις, άπέ- 
χον τών άκρωρειών, ένθα τό τού άνέμου πνεύμα ήπιώ- 
τερον καταρρέει, ούδέν ήττον μετά τριγμού προσέκλινε 
τήν έτέραν τών πλευρών αυτού σχεδόν μέχρι τής επι

φάνειας τής θαλάσσης. Τά κύματα είσεπήδουν έν τώ 
καταστρώματι, θλώμενα έπί τού σκάφους. Ο καταπί- 
πτων έκ τών κορυφών τών βράχων ορμητικός βορράς,εσυ- 
ριζε πενθίυ.ως έπί τών ιστών καί σχοινιών τού πλοίου. 
Πέραν έν τώ πελάγει ή θάλασσα έμαίνετο επαφρίζουσα, 
τυφώνες δέ είς ύψος ού μικρόν έξεγειρομενοι, στήλαι 
ύδάτων στριφοδύνως άνερχόμεναι τής έπιφανείας, διερ— 
ρήγνυντο αίφνης, πληρούσαι τόν αιθέρα υπο θαλασσίων 
άτμών. Έπί τώ τρομερω θεάματι τής μαινομένης θα
λάσσης, γοεραί φωναί έξηγέρθησαν ύπό τού πληρώ
ματος.

— Καπετάνιε νά γυρίσης πίσω τό καράβι, θά μάς 
πάρης όλους στό λαιμό σου άδικα.

— Θά μάς σκυλοπνίξης ολους, πλοίαρχε.
Είς τάς γενικά; φωνάς ό πλοίαρχος απήντα:
— Ησυχία παλληκάρια, δέν είναι τίποτε, θά πέραση.. 

Μή φοβάσθε. Σείς πάτε στόν πόλεμο και φοβάσθε τή 
θάλασσα;

— Μωρέ τί πόλεμο μάς ψάλλεις; πόλεμος εΐνε ’δώ ή 
πνίξιμο; Καί νά ήμαστε τούλάχιστον σέ χαμηλη ακρο
γιαλιά, στό διάολο, κάπου μπορούσε κανείς νά βγή, άμ 
έδώ, σέ τούτους τούς θεοβράχους, ποϋ να πιαστής και 
ποϋ νά ’βγής; Καί άν σωθής, θά σέ φάν ζωντανόν τά
τσακάλια καί οί σκύλοι. ,

Έν συνεχεία διαμαρτυρήσεων καί άπελπίδων φωνών 
παρήλθομεν τό άκρωτήριον καί ήνοίχθημεν [έν ήρέμφ



ί
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έπιφυλλιδογράφος τοϋ Μή Χάνεσαι, άλλος Πχληάν- 
θρωπος, φερ’ είπεϊν, ευφυέστερο; μάλιστα τοϋ Παλνιαν- 
θρώπου μας, άλλά προτιμά νά είναι υπουργός τών Οικο
νομικών. *Η έλαφρά του όμως φύσις δέν τόν εμποδίζει 
διόλου νά είναι ό έπιβαρυντικώτερος όλων ώς έπιβολευς 
φόρων.

Τί μαλακός ό λόγος—πρόγραμμά του, όταν ΰπέβα- 
λ'εν τόν προϋπολογισμόν ! Καί τί σκληροί οί φόροι του !

* ★

Εοχοαε έκατομμύρια δραχμών νέων δάνειον παρά τής 
Εθνικής Τραπέζης, διά νά μή μένουν άργά τά τραπεζικά 
χαρτονομίσματα αύτής. Ευρίσκετε άνακολουΟίαν τινα| 
μεταςύ τοϋ πληρεξουσίου τής ’Εθνικής Τραπέζης καί 
έκείνου τόν όποιον βλέπετε περπερίξοντα έν τώ ύπουρ
γείω τών οικονομικών ; ’Εάν βλέπετε, παρακαλέσατε τόν 
κ. Καλλιγάν νά σας τήν έξηγήσγ. Σάς λέγουν ότι δα
νείζονται διά τήν οδοποιίαν ! Ή οδοποιία είναι φενάκη. I 
ΤΙ ούσία είναι ά παράς τού πτωχού.

* *
Τά άθώα άροτριώντα κτήνη πόσον ήσαν εύπιστα είς 

τήν τραπεζικήν τοϋ 1880 πολιτικήν! ’Από 15 δραχμών 
φόρου, τόν όποϊον τοϊς έπέβαλον τότε, πρόκειται ήδη νά 
τοϊς επιβάλλουν 25 !

* ★

Καί σεϊς ποιμένες δεν άρκεϊ οσα πληρώνετε μέχρι τού
δε, πρε£ει νά πληρώσητε άκόμη ύχτακοσίας χι.ίιάδας 
δραχμών, διά νά ήσθε τήν νύκτα άϋπνώτεροι. Σείς είσθε 
μαθημένοι μέ ολίγα, ένώ οΐ έν Άθήναις φαγάδες είναι 
συνειθισμένοι μέ πολλά. ΙΙοΐος σάς πταίει διά τοϋτο ;

★ *
Καί διά νά μή φοβηθούν οί κρεωφάγοι ύποστηρικταί 

τής τραπεζικής πολιτικής, ό ύπουργός σπεύδει νά δια-
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τυμπανίση άπό τοϋ βήματος τής Βουλής μέ τήν χαρα- 
κτηρίζουσαν αύτόν θαυμασίαν λογικήν, ότι «δέν φέρουσι 
καμμίαν αύξησιν είς τήν τιμήν τού κρέατος κατ’ όκάν 
κατά τί θά ήναι άκριβώτερον τό κρέας ;» . . . Ά !|τί— 
ποτέ, τίποτε, τραβάτε έμπρός" περί κρέατος ό άγων.

★ ★
Έν τούτοις συντρέχει καί ή καλή τύχη. Τις έπερί- 

μενε πεντακόσιαις χιλιάδες δραχμών άπό τά κτήνη τού 
στρατού ; Δέν τά έφαγον οί γύπες είς τά πεδία τών μα
χών διά νά τά καταβροχθίσουν οί Καλλιγάδες είς τά 
ταμεϊα τών τραπεζών! «Έκ τών έκποιηθησομένων κτηνών 
τού στρατού, λέγει ό ύπουργός τών Οικονομικών, θέλο
μεν είσπράξει πεντακοσίας χιλιάδας καϊ έκ τών κληρω
τών έξακοσίας χιλιάδας». Άνθρώπους καί κτήνη σώσον, 
Κύοιε.

* * *

Ετοιμάσου πολυπαθής τάξις τών καταναλωτών νά 
περιορίσεις άκόμη περισσότερον τά πενιχρά εφόδια τής 
ζωής σου. Δύο νέα έκατομμύρια δραχμών ζητούν άπό 
τούς τελωνιακούς δασμούς τής εισαγωγής. Πρέπει νά τά 
πληοώσης, διότι τό ύπουργεΐον προτείνει, ή Βουλή εγκρί
νει καί ό Τελώνης άπαιτεΐ. Αύτά τά δύο έκατομμύρια 
είναι «τά τριάκοντα άργύρια, ή τιμή τοϋ τετιμημένου, 
δν έτιμήσαντο άπό υιών ’Ισραήλ, καί έδωκαν αύτά είς 
τόν άγρόν» όχι τού κεραμέως, «καθ’ ά συνέταξε Κύριος,» 
άλλά είς τήν σύμβασιν τοϋ έτοιμαζομένου νέου δανείου 
τής ’Εθνικής Τραπέζης, καθ’ ά συνέταζαν οί έκμεταλλευ- 
ταί αύτής !

* *

Είναι άνάγκη νά είπωμεν οτι διά νά πολεμηθή αύτό 
τό ολέθριον διά τήν εύημερίαν τού λαού σύστημα έπρεπε 
νά είναι έν τή Βουλή ό πρώην Βουλευτής Καλαβρύτων· 
κ. Άροατείδης Οικονόμος, όστις πέρυσιν έκαμε τόν

θαλάσση.
Κάτω, έν τώ ίδιαιτέρφ τού πλοιάρχου Οαλάμφ οί 

τρεις καπετανέοι ήοιζον διαφωνούντες περί τού τόπου 
τής άποβιβάσεως.

Ό είς τούτων έζήτει ν’ άποβιβασθώμεν είς τήν Σκό
πελον, οπού ήτο βέβαιος ότι δέν διέτρεχε κίνδυνον μέ
χρι τής έπιστροφής τοϋ άτμοπλοίου, δι’ ού, ώς έοικε, 
Λιενοεΐτο ν’ άναπλεύση τούμπαλιν έν παραλία Αττική. 
Καί πρός πραγμάτωσιν τού σκοπού του έφερε πολλάς 
καί ποικίλας ενστάσεις, έπιχειρήματα εύγλωττα καί 
ηρωισμού πλήρη.

‘Ο άρχηγός μας, έπίσης καί ούτος διεφώνει πρός τούς 
δύο, άπαιτών όπως ή άπόβασις γίνη είς τά παράλια 
τού Αλμυρού, καί πλησίον τών παλαιών ορίων, ίσχυρί- 
ζετο μάλιστα οτι είχε παρασκευάσει καί τό σχέδιον τής 
εκπολιορκήσεως τοϋ παρά τήν παραλίαν σεσαθρωμένου 
τελωνείου, όπερ έχρησίμευε καί χρησιμεύει ού μόνον ώς 
τελωνιακός σταθμός, άλλά καί ώς χάνι καί ώς στρατών.

Κατά τάς στρατηγικά; του μελέτας καί σχεδιογράμ
ματα ή τής παράγκας ταύτης τού επινείου τού Αλμυ
ρού έκπόρθησις ήτο εύχερής, καί διά τό άπροσδόκητον 
τής έπιθέσεως, καί διότι εύκολον ήτο ή στρατιά ήμών 
νά καταπονήση τούς δύο ή τρεις έκεΐ τούρκους τελωνο
φύλακας. Πρός τούτοις άλισκομένης τής παράγκας ήδυ
νάμεθα όχυρούμενοι έν αύτή νά έξορμώμεν κατά τών 
έχθρών, ώς έκ φρουρίου έάν έτόλμουν νά μά; προσβάλω-

σιν, άλλά ιδίως ώς βάσιν κυριωδεστέραν πρός ύποστή— 
ριξιν τών ισχυρισμών του είχεν, ότι τά έλληνικά όρια, 
ένθα καί παράλιος σταθμός στρατιωτικός, ολίγον άπέ- 
χοντα έκεΐθεν, ηδύναντο έν κινδύνφ έσχάτφ, νά μάς 
χρησιμεύσωσιν ώς καταφύγιον.

Ό τρίτος άρειμανιώτερο; τών δύο πρώτων, έπέμενε 
ν’ άποβώμεν είς τά παράλια τού Πηλίου οπού ή έπα— 
νάστασις ήκμαζε.

Καί ή γνώμη τούτου ύπερίσχισε πρός μεγάλην στενο
χώριαν τοϋ έτέρου οπλαρχηγού, όστις, ώς έλεγεν, 
δέν ήδύνατο νά χωνέψή τήν άπόφασιν καί τήν άνοησίαν, 
τού νά πάμε μέσ’ τής καρδιάς τού πολέμου διά μιάς, 
χωρίς νά λάβωμεν προηγουμένως έν αψιμαχία τινι τό 
βάπτισμα τού πυρός.

Τό άτμόπλοιον, ήμέρας γενομένης, ήναγκάσθη νά 
προσορμισθή είς Σκόπελον, έζ ής άπήρε τήν νύκτα έσβε- 
σμένους έχον τούς φανούς καί κεκλεισμένας τάς ΰελοθυ- 
ρίδας, όπως μή ύπό τών περιπολούντων τουρκικών 
πλοίων ορατοί καταστώμεν.

Περί τό μεσονύκτιον προσέγγισαν τά τού Πηλίου πα
ράλια έστη έπί άτμοϋ καί ήρζατο έν θορύβφ μεγάλω καί 
ταραχή ή άποβίβασις.

Οί άνδρες είσεπήδων είς τάς λέμβους μετά παλμών 
καί φόβου τίνος άκαταλήπτου, οί δέ πρώτοι άποβάντες 
συνεσπειρώθησαν παρά τά χαμόκλαδα κουκουλωμένοι μέ 
ΐάς κάππας καί τά όπλα χαμαί.

κ. Καλλιγάν νά φοβηθή μήπως αί μηχανορραφίαι τών 
τραπεζικών τεθούν ύπό άνάκρισιν ;

Οί Καλαβρυτινοί πρέπει νά εννοήσουν οτι ούχί μόνον 
πρός τιμήν τής ιδιαιτέρας πατρίδος των, άλλά καί χάριν 
εθνικής άνάγκη; δέον ν’ άποστείλωσι Βουλευτήν είς 
τήν επαναληπτικήν έκλογήν τής 2 Μαίου τόν κ. Άρι
στείδην Οικονόμου όστις τήν φοράν αύτήν—άς είναι βέ
βαιοι οί Καλαβρυτινοί—δέν θά μείνη μόνο; έν τή έκτυ- 
λίξει καί τή ύπεοασπίσει τοϋ άναμορφωτικοϋ του προ
γράμματος.

ΒΑΓΙΑ.

’Αφήστε τά πολιτικά, άφήσετε τά νέα,
καί τόν Τρικούπη νά κρατή μονάχος του τά τρία, 
καί ’στά Ιεροσόλυμα άς πάμε μίά παρέα, 
νά ’δούμε καί τί γίνεται ’στήν πόλι τήν άγια.
Μέ λόγια καί γραψίματα σαπίσαμε ’δώ πέρα, 
άς πάμε τώρα κί* ώς έκεΐ νά πάρουμε άέρα.

Γιατί οί δρόμοι ’βρίσκονται μέ λούλουδα στρωμένοι; 
γιατί ό κάθε μαχαλάς σηκώθη ’στό ποδάρι; 
τί τρέχουν οί τσιφούτηδες μέ βάγια στολισμένοι; 
γιατί θέ νάμπγι ό Χριστός καββάλα σέ πουλάρι.
Τρεις ’μέραις'τόν προσμένουνε μέ άνοικτό τό στόμα, 
κΓ δ κύριός θεάνθρωπος δέν ποόβαλλε άκόμα.

Μά νά! άκούω νά βροντά βαρύ τοϋ Κρούπ κανόνι ! 
νά! νά! προβαίνει ό Χριστός καββάλα σέ πουλάρι, 
ή άτμοσφαΐρα ’θόλωσε άπό καπνό καί σκόνη, 
άφρίζουνε τά άλογα, κλωτσούνε οί γαΐδάροι.
Καί μές ’στήν τόση ταραχή καί τήν άναμπουμποϋλα 
τό τσόκαρό της έχασε κομψή Έβραιοποϋλα.

Αρχίζει τήν προσφώνησι ό κύριος Ραββΐνος:
«‘Ως εύ παρέστης κύρ Χριστέ» τού λέει ταπεινά... 
μέ θεϊκό χαμόγελο τόν χαιρετά έκεϊνος, 
κί’ ολος ό κόσμος γύρω του φωνάζει «‘Ωσανά»!

Τό σκότος ήτο βαθύ.
Τά άποβιβαζόμενα πολεμοφόδια καί όπλα έρρίπτοντο 

σωρηδόν έπί τής άμμου, όπου έγκαταλειφθέντα καθ’ ολην 
τήν νύκτα κατέστησαν διάβροχα, ούκ ολίγα δέ έκ τών 
κιβωτίων έν τή άποβιβάσει κατέπεσον είς τήν θάλασσαν. 

Κεφάλαεον τέταρτον.
Περιβ/όμενα περιεχομένων.

Μέγα στρχτιωτιχόν συμβού.Ιιον περί τοϋ ποΰ εύρισχό- 
μεθα χαί χασίματος δρόμον.—Τί έπαθε ένας ύπ.ίαρχη- 
γός είς τύ ψ·ευδές άκουσμα: -"Ερχονταε οεΊΓοΌρχοε. 
—Μάχη φοβερά χαί χρατερά χωρίς νά ρίξωμε τονφέχι. 
—Τροπή τών έχθρών είς φυγήν φευγόντων ήμών.—Εις 
τραγικός γόνος μιάς γαϊδάρας ύπο.έηφθείσης άντί τοΰ 
διαβόητου Άμούς άγά.—Έμφύ.Ιιος πό.Ιεμος περί μιας 
χατσίχας. — Περί χ.Ιεφτοτσετςεριίδων χαί δέν συμμα- 
ζεύοντο.—Πώς τρώγουν τάς πέτρας οί διψώντες αίματος. 
—’Επιστροφή είς Αθήνας, νοστα.Ιγίας ενεχα χαί γράψα- 
μον έχνάκτου παραρτήματος.—Λιθοβολισμός.— Ήρωΐχή 
έξοδος τοϋ στρχτοΰ, προάγγε.Ιος τής κΚατα.ίήψεως.—

[ά έξαφνα άγρίεψε τού ’Ιησού ό πώλος,
αθώς τού Σούτσου δ καράς σάν πάρθηκε δ Βώλος.

Αγρίεψε καί μίά κλωτσιά είς τόν Ραββΐνο δίνει, 
ού φεύγει ή κονκάρδα του καί μέ τά μούτρα πέφτει, 
όν έλυπήθη κί’ δ Χριστός ’στή θέσι του έκείνη, 
ά τό πουλάρι έτρεχε πού λές καί είχε νέφτι.
Ολοι έφώναζαν «Χριστέ, τήν οικουμένη σώσε,»
.αί έσπρωχναν κΓ έσπρώχνοντο, πατεΐς με καί πατώ σε.

Ιά ένας χρυσοκάνθαρος, Ζακχαίος τόνομά του, 
ιέ τόν κοντό τον Ρούκη μας ’στό μπόι ένα ταίρι, 
ιέσα ’στόν κόσμο έχασε ό δόλιος τά νερά του,
•χι δέν ’μπορούσε τό Χριστό νά ’δή άπό τ’ άσκέρι.
η.—λ., u.* Λ. « ιι,Λ ιιηηηΐά άνέβηκε σάν γάτα.

Σάν είδε τότε δ Χριστός τόν ζήλο του τόν τόσο, 
«Ζακχαίε, τού έφώναξε, γΓ αύτή σου τήν άγάπη, 
σέ σένα κΓ έγώ σήμερα θά έλθω νά τό στρώσω, 
καί βγάλε ο,τι διαλεκτό φυλάς μές ’στό ντουλάπι.»
Τό κοπλιμέντο τού Χριστού τόν κατενθουσιάζει, 
κΓ άμέσως δμογενικό τραπέζι ετοιμάζει.

Λοιπόν έπήγε ό Χριστός μέ τήν παρέα όλη,
καί τοϋ Ζακχαίου κόντεψε ταμπ.ίάς νά τού κατέβτι, 
δέν εΐξερε πώς θάλθουνε μαζί κΓ οί Άποστόλοι, 
καί βλαστημούσε τή στιγμή πού ’στή μουριά άνέβη. 
Είχε καί δούλα ώμορφη δ κύριος Ζακχαίος, 
καί ’στά κρυφά τής ρίχτηκε δ ένας Ζεββεδαΐος.

Αφού έφάγανε καλά ’στοϋ φίλου τήν καμπούρα, 
άφοϋ προπόσεις έκαμαν καί τόσα κοπλιμέντα, 
ήλθαν καφφέδε; Τούρκικοι καί τής Αβάνας πούρα, 
καί άρχισαν γίά τούς ‘Ρωμηούς πολιτική κουβέντα. 
Γίά ένα μόνο σταματά δ νοϋς μου καί θολόνει, 
πώς δημοκράτης έφαγε σ’ δμογενούς σαλόνι !

θθΜΙ*Ϊ8.

Μάχη αιματηρά Αομοχοϋ.—"Εφοδος χαί έκπόρθησις αύ 
τοϋ.—Σκοτωμός χι.Ιιάδων, χωρίς νά σκοτωθή χάνεις.— 
Πο.Ιιορχία Λαρίσσης τοΰ έ.Ι.ίηνιχοϋ στρατού εύρισχομέ-ϊ 
νου έν Λαμία—Σφαγή γυναικοπαιδών ύπό τών τούρκων 
αόμ,ατηρά. καί σφαγή τοιαύτη ύπό τών έ.Ιενθερωτών 
έ2.1ήν(ύν πραγματική.—Ένταΰθα αναφαίνεται χαί ή σκιά 
τής λΤονρκοποΰ.Ιας·».— Συγκίνησις!—Νέα κάππα!— 
112.—'Εκστρατεία είς "Ηπειρον.— ‘Η χυραϊς Ζαχυθια- 
ναϊς.—Φοβερόν τραύμα έν Ζακύνθω.—'Επιστροφή τοΰ 
νέου Ξενοφώντος ξεπαγιασμένου.—Ή Τουρχοποΰ.ία στόν 
ύπνον μου.—Κ.Ιεψομου.ίαριά.—Ποίημα ηρωικόν έξ έμ- 
πνεύσεως πείνης.—Μεσο.Ιόγγιον χαί φάγωμα ψαριών ώ
μων.—Τάγμα 'Iχθυοφάγων. —Ο μέχρι χ......Ηρωισμός
μου.—ΛίχμαΛωσία ενεχα τής έχ φόβου πα.ί.Ιηχαριας μου. 
—Γιάννενα.·—Φυ.ίαχή.

Ή ΊΓουρχοποΰλχ μ.ου.
Καί ολα αύτά, ώς μανιφέστο διά τά προσεχή φύλλα 

πλήν τών τραγικών μελλόντων. Είνε βλέπετε ταύτα πε
ριεχόμενα κεφαλαίου.

1*Η ουνίχιι» ι’ς τό τροσεχίς).



ΜΗ ΧΑΝΕΣΑΙ

ΔΙΚΗ ΜΕΝΕΛΑΟΪ ΝΕΓΡΕΠΟΝΤΗ
(ΕΠΕΙ20Μ0Ν).

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ.

'Αξιότερε χύριε ΕίναγγεΛεν,
’Εν τή άγορεύσει ύμών κατά τήν δίκην τών κκ. Νε

γρεπόντη καί Χαλικιοπούλου, δημοσιευθείση μετά τών 
πρακτικών τίς δίκης έν τινι τών ενταύθα έκδιδομένων 
εφημερίδων, είπατε, δτι δέν έταράχΟητε, όταν ό κα
τηγορούμενος έπεμψεν ένα τών συνηγόρων αύτοΰ (ούρ 
των παρόντων) νά παρακαλέση ύμάς ΐνα ή μήνυσις μη 
γείνη δι’ άπ’ ευθείας κλήσεως.

Παραλείπω, οτι ή παράκλησις αϋτη δέν είναι ά.γμεία, 
ώς ούχί όρθώς ύπεσημείωσαν οί δημοσιεύσαντες την άγό— 
ρευσιν υμών, καθόσον ό κατηγορούμενος, όταν μάλιστα 
πρόκειται πεοί αδικήματος πεοιπλόκου, δικαιούται νά•Ζ ” / » 2 / * » ' ·' ' · Λ — »ζηντιση ζαι ενέργειαν ανακρισεως, όπως αη εισαχση οι 
άμεσου κλήσεως ή ύπόθεσις εις τό άκροατήριον. Μάλι
στα, ώς δέν άγνοεΐτε, καί συζητεϊται μεταξύ τών συγ
γραφέων, αν έπιτρέπηται ή δι’ άπευθείας κλησεως εισα
γωγή τών πλημμελημάτων είς τό άκροατήριον. Έν τού
τοι; επειδή ό κ. Δραγούμης καί έγώ είμεθα έκ τών ρή 
παρόντων συνηγόρων τών κκ. Νεγρεπόντη καί Χαλικιο- 
πούλου, έγράφη δέ έν τή άνωτέρω έφημερίδι, δτι είς 
έξ ήμών προέβη είς τήν άνωτέρω παράκλησίν, παρα
καλώ ύμάς, Κύριε Είσαγγελεΰ, τόν τεταγμένον πρός πε
ριστολήν τοΰ άδικου, νά μοί άπαντήσητε, άν ποτέ ώμί- 
λησά ύμΐν περί τής άνωτέρω ύποθέσεως.

Διατελώ δέ μετά πλείστης ΰπολήψεως,
’ ΑΟήνησι, τή 19 Μαρτίου 1882.

ιΤρότερος
Λί. Α. Λχβέδης.

'Αξιότερε χύριε Αεόίύι^
Προθύμως άποκρινόμενος είς τήν ύμετέραν έπιστολήν 

βεβαιώ δτι ύμεΐς ουδέποτε, ούτε ό κ Δραγούμης, μοί 
έποιήσατε λόγον οίονδήποτε περί τής ύποθέσεως Νε
γρεπόντη κλπ. μέχρι τής προχθές μάλιστα ήγνόουν, έάν 
καί πρός ύμάς ήτο άνατεθειμένη ή τών κατηγορουμένων 
ύπεράσπισις. 'Οσον δ’ άφορά είς τό δικαίωμ.χ τής δι’ 

* άπ' ευθείας κλήσεως είσ,χγωγής, έρειδόμενος έπί τών δια
τάξεων τών άρθρων 160 καί 161 τής Ποινικής δικονο
μίας φρονώ, οτι είς τήν ύπόθεσιν ταύτην, άφοΰ ένηργή- 
θη παρ’ έμοΰ προεισαγωγική άνάκρισις καθίσταται τοϋτο 
άναμφισβήτητον. Άλλ’ ό κ. Νεγρεπόντης δι’ άλλου δι
κηγόρου, το πρώτον τότε γενομένου μ,οι γνωστού προ
σωπικώς, (καί μή όνομασθέντος ούδαμώς έν τώ άκροα- 
τηρίω) πριν έτι έπιδοθή τό κλητήριον θέσπισμα έκρινε 
πρέπον, νά μοί ύποδείξη τόν τρόπον τής χρήσεως τών 
δικαιωμάτων μου, έπείσθη δέ πιστεύω, έκ τής άπαντή- 
σεώς μου, δτι πάνυ δυσχερή άνεδέχθη εντολήν ό κ. συνή
γορος αύτοΰ.

Έν τούτοις παρακαλώ ύμάς νά δεχθήτε τάς προσα- 
γορεύσεις μου, μετά άκρα; ύπολήψεώς μου.

Άθήναί τη 19 Μαρτίου 1882.
Ό.ίως πρύθυρος

Χρ, Αουκάχης.

Όταν μία σχολή ολόκληρος έκφράζηται ύπερ ενός δι
δάσκοντος, τό ύπουργεΐον οφείλει νά λαμβάνη ύπ’ otptv 
τήν κοινήν αύτήν γνώμην, διότι ομόθυμος κοινή γνώμη 
δυστυχώς τόσον δυσκόλως σχηματίζεται είς τά πανεπι
στημιακά μας, ώστε όταν άναφαίνεται τοιαύτη, δέον νά 
έπικρατή.

Η ύπερ τοΰ ύφηγητοΰ τής Άνατομίας κ. Αονκαε 
Παπί Ίωάννου έκδήλωσις τής’Ιατρικής Σχολής δέν 
είναι χθεσινή, δτε ύπερτριακόσιοι φοιτηταί παρεκάλεσαν 
τους συντάκτας έφημερίδων τινων νά πιστεύσουν ότι 
πράγματι ή άναφορά των φέρει 400 ύπογραφάς.

Ό κ. Παπά Ίωάννου είναι ό μόνος ίσως ύφηγητής 
ό εχων τόσον άκροατήριον. Μόλις ό κ. Ζωχίός δτε 
παρέδιδε τά περί Δαρβινισμού μαθήματα, ειχεν άξιωθή 
τοσούτων ακροατών.

Άλλως τε δέ δέν είναι έκ τών λογίων νέων—τής γνω
στής τάξεως τών άνευ ούδεμιάς ώς τό πολύ άξίας υφη
γητών.

Έπί δεκαετίαν διδάσκει σχεδόν ώς καθηγητής, μεθ* 
ολα τά προσκόμματα τά όποια τώ παρενέβαλεν ή ύπο- 
δεεστέρα αύτοΰ θέσις. Καί μεθ’ δλην τήν σπάνιν πτω
μάτων, είς τήν κλασικήν γην τών πτωρόιτων.

Ο κ. Πζπαϊωάννου έκαμε λαμπράς σπουδάς έν Γαλ
λία και Γερμανία καί ή έπιστημονικότης τών παραδό- 
σεών του κατέθελξε μέχρι φανατισμ.οΰ τήν άκαδημαϊκήν 
νεολαίαν τής ’Ιατρικής Σχολής.

Είναι λοιπόν πολύ δίκαιον νά προστεθώ καί δευτέρα 
έδρα άνατομίας, καί ό κ. ύπουργός πιστεύομεν δτι θέλει 
ένδώσει είς τήν δικαίαν έπιθυμίαν τών κυρίων φοιτητών, 
προνοών περί έπιρρώσεως τής τόσω ασθενούς ύπό έπιστη- 
χονικήν εποψιν ’Ιατρικής Σχολής.

Καθ’ οσον άφορ£ τόν κ. Δαμιανόν, οί κύριοι φοιτηταί 
διατηροΰσι άπαραμείωτον τόν πρός αύτόν σεβασμόν, ούδέ. 
λησμονοΰσι τήν τριακονταετή διδασκαλίαν του.

Άλλά βαίνομεν πρός πρόοδον καί ή άνατομία είναι 
κλάδος τής ιατρικής, ό’στις σηχόνει καί δύο καί τρεις κα
θηγητικά; έδρας.

Πρέπει νά έννοήσωμεν δτι τάς έπιστήμας τούλάχι
στον τάς άπτομένας τής ζωής ήμών δέον νά περιποιώ- 
μεθα όση δύναμις’ καί δτι είναι καιρός έκ τής ’Ιατρικής 
σχολής νά έξέοχωνται 'Ιατροί καί ούχί μαθητευόμενοι.

Διά τού είς καθηγητήν προβιβασμού τού κ. Παπαΐω— 
άννου δέν λύεται τό πρόβλημα, άλλα καί δέν μένει προ- 
βληματώδης ή διδασκαλία ένός τών σπουδαιοτέρων κλά
δων τής ’Ιατρικής.

Αύτά εϊχομεν νά ’πούμε.

(ΕΠΕΤΑΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ.)

ΓΡΑΦΕΐΟΝ «ΜΗ ΧΑΝΕΣΑΙ»
‘05οί Μουλών, τήν Ολχτεΐαν Σννιάγ;Λχτο{«·


