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Β. ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΘΑΝΑΤΟΣ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΚΑΚΟΥΡΓΟΥΣ'
Κύριε ΊΓριχούηγ), σοΰ χαρίζομεν πέντε μεγάλας 

ιδέας, άν μάς καρατόμησης ολους τούς σκοτόνοντας πολί
τας χωροφύλακας. Νά μάς τούς καρατομήσης όμως έδώ έν 
τή πλατεία Συντάγματος,ή έκεΐ έν τή πλατεία 'Ορονοίας 
προ τοΰ μεγάρου σου, ή παρεκεΐ, έν τή πλατεία τής 
'E.ltvOepiai; πρό τοΰ μεγάρου τοΰ προκατοχου σου.

Διψούμε αίμα χωροφυλάκων ! Και ζητοΰμεν νά τό 
πίωμεν, ώς πίνεις σύ τό τσάι σου τό άγγλικόν, έπί τής 
φιλονόμου σου πρωθυπουργίας -

Οί μεγαλείτεροι έχθρόι τής Ελλάδος είναι οί χωροφύ
λακες. 'Εχθροί, διότι S/ι την παριστάνουν, άλλά τήν 
έχουν ποάγματι άκόμη ύπό τόν άκινάκην τοΰ Ίβραήμη, 
ύπό τό διάδημα τοΰ Σουλτάνου.

Οί μεγαλείτεροι τύραννοι είναι αυτοί· διότι αυτοί 
ούτε τήν Βουλήν διαλύουν, ούτε Νομοθετικά διατάγματα, 
κυβέρνησίς όντες, εκδίδουν, ούτε τό ισοζύγιον τοΰ προϋ
πολογισμού διόλου ταράττουν· άλλ’ έρχονται καί σε ρα
πίζουν χωρίς νά δύνασαι νά τούς άντιρραπίσης, έρχονται 
καί οέ ςεγυμνόνουν χωρίς νά δύνασαι νά τούς καταγγεί- 
λης, έρχονται καί σοΰ κλέπτουν τά ζωντανά καί τό χρή- 
μά σου, έρχονται καί σοΰ άτιμάζουν τό σπήτι, έρχονται 
καί σέ καταισχύνουν καθ’ όδόν, έρχονται καί σέ κρεμούν 
ανάποδα ή σέ βάζουν καί στέκεσαι έπί ένός ποδός ή σέ 
ντύνουν φουστάνια ή σοΰ καίνε τό σπήτι ή σοΰ άνοίγόυν 
τό χρηυ.ατοκιβώτιον ή σέ κτύποΰν, ή σέ πληγώνουν ή έν 
άνάγκη σέ σκοτόνουν.

Τί άναθεωρήσεις ηγεμονικών δικαιωμάτων κάθεσαι καί 
κοπανίζεις, φίλτατε Κολοκοτρώνη!

Δύνασαι νά άναθεωρήσης τά δικαιώματα τής χωροφυ
λακής ; Διότι αί κυβερνήσεις, καί ιδίως οί υπουργοί τών 
3τοατιώτικών, οί έντιμοι Βαλτινοί, Καραϊσκάκηδες, Γρί- 
βηδες, Πετιμεζκδες καί ΜαυρομιχαλαΤοι, οί έχοντες τήν 
μισήν ‘Ελλάδα εις τήν μίαν τσέπην καί τήν άλλην εις τήν 
άλλην, οί μεγάλοι αυτοί άνθρωποι οί όποιοι,όταν περνούν,

ήχει ή σάλπιγζ, διά νά καταλάβης τί πράγματα περ
νούνε, διότι άλλως δέν καταλαβαίνεις άν είναι άνθρωποι 
καί αύτοί, ιδίως λέγομεν οί ύπουργοΐ τών στρατιωτικών 
έδωσαν είς τούς χωροφύλακας τό δικαίωμα τοΰ νά προσ
βάλλουν, νά αίκίζουν, νά κλέπτουν καί νά φονεύουν τούς 
πολίτας.

’Εκτός άν καί ή Βασιλεία άναγνωρίζη εις τούς κ. ύπουρ
γούς τών Στρατιωτικών τήν παραχώρησιν τοιούτων δι
καιωμάτων.

Διότι . . . πολίτης θά πή διά τούς μεγάλους αύτούς 
άνθρώπους, τούς κατακτητάς μας, τούς κυρίους μας, τούς 
μισθοδοτουμένους μας, διά τό μή δύνασθαι ούδέν άλλο 
ποιήσαι, θά πή πράγμα, θά πή ίππος πολεμικός τοΰ 
όποιου τρώνε τό άχυρο καί τήν κριθην, άφίνοντε; αυτό ν 
εις τό έλεος τοΰ ψόφου,θά πή τί, πλασθέν διά νά φοβή- 
ται τό σπαθί, θά πή δούλος έργαζόμενος διά νά πληρόνη 
τά χρυσά των.

Τώρα ποΰ έχοαεν ιϊ*πουργόυ τών Στρατιωτικών συμ
πολίτην μας, καί συμπολίτην ώς τόν κ. Τρικούπην, έλ
πίζομεν ότι δέν θέλει πτοηθή άπό σπαθία και πτερνι
στήρας καί ότι παντός χωροφύλακος οστις χύνει αίμα 
πολίτου, θά χύνεται καί τό 'δικό του, δημοσία επι τών· 
πλατειών.

Καί πρέπει νά διατυπωθή αυτό έν έγκυκλιω. Και πρέ
πει νά προσκληθούν αύτοί οί άξεστοι Μοίραρχοι καί Διοι- 
κηταί καί ύπομοίραρχοι διά ν’ άκούσουν παρά τοΰ κ. 
Τρικούπη γλώσσαν βάναυσου—διότι αύτήν μόνον έννοοΰ- 
σιν —ό’τι έν μιά ήμέρα δύνανται νά ίδωσι τους βαθμούς 
των καθαιρουμένους,άν άποδειχθή οτι έπροστάτευσαν κα
κούργους μεταξύ τών ύπ’"αύτούς άνδρών.

Καί πρέπει άκόμα νά τεθή ολον τό σώμα τής χωρο
φυλακής ύπό άνάκρισιν καί νά σταλώσιν ή είς τας φυλα- 
κάς ή εις τήν λαιμητόμον ολοι οί κακουργήσαντες με
ταξύ τών χωροφυλάκων.

Διότι είμεθα θερμοί οπαδοί τής ψυχράς λαιμητόμου, 
καθ’ όσον άφορά τά αίσχη χωροφυλάκων.

Διότι έπανίσταται όλον τό αίμα είς τάς φλέβας μας 
όταν βλέπωμεν τον έλεύθερον πολίτην συρόμενου άπό τά
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Μετά τό Πάσχα άπαιτουμεν νέα νομ,οαχέδεα περί 
άστυνομίας καί νέας «ράζβε^ έναντίον τής χωροφυλα
κής.

"Εως τότε, καί ένεκα τών άγιων αύτών ημερών, συ
στήσατε, κύριε ύπουργέ τών Στρατιωτικών, άν όχι χάριν 
τοΰ νόμου, τούλάχιστον χάριν του ’Εσταυρωμένου, είς τά 
γενναία όργανά σας,κλητήρας καί χωροφύλακας, νά σκο
τώσουν όσον τό δυνατόν όλιγωτέρους πολίτας, ένταΰβά 
τε καί έν ταΐς έπαρχίαις.

Καλιβχν.

ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ.

α»μιήγηαις * *1ς τάς εκκλησίας τών Αθηνών.

Μέγας χανγάς στό σπίτι μου.
Εισέρχομαι θυμωμένος:
— Χίλιαις φοραΐς σοΰ είπα, κυρία, ότι όταν έρχωμαι 

στό σπίτι, θέλω νά βρίσκω τό τραπέζι στρωμένο. Ξεμ
πέρδεψε !

— Κύριε έλέησον. Τί εχεις πάλι άπόψε ;
— "Εχω δουλειά. Κατάλαβες τί θά’πή, έχω δουλειά; 

Ποΰ είνε τό φαγεϊ ; Πώς θά φάγω άπόψε, δέν μοΰ λές 
πώς θά φάγω ;

— Άλλο πάλι τοϋτο. Κ' έφερες τίποτα ;
— Έφερα, λέγει ; Νά, βρίστε, μία ώρα στέκεται 

μέσα στή τσέπη ό άστακός, καί κανείς δέν βρίσκεται νά 
τόν πάρη... Μήπως νομίζεις, κυρία μου, ότι έγώ είμαι 
κάνένας χαμάλης, κανένας μαλτέζος, νά στέκωμαι φορ
τωμένος τόση ώρα ; Ώ διάολε, γινόμεθα καί γαϊδούρια

μαλλιά άπό ενα ό’στις άτίμως, κακούργος καί άνοσίως 
φέρει στέμμα βασιλικόν έπι τοΰ πίλου καί σύρει σπάθήν 
έκ τοϋ ζωστήρος, άφοΰ ή προτέρα διαγωγή του άντ’ αυ- 
τών τον είχε καταδικάσει διά τόν κυανοΰν χιτώνα τοϋ 
καταδίκου.

Τίς λοιπόν θά συμμερισθή την άγανάκτησίν μας αύτήν; 
Τίς Βουλευτής θά βοήση κατά τής χωροφυλακής έν τή 
Βουλή ; Τίς θά ζητήση όχι μέτρα θεραπευτικά, άλλά μέ
τρα ποινικά και άνακριτικά ;

*Ας χρησιμεύση ώς άφορμή τό θΰμα τής ‘OJoy Αί- 
ό.?ου, ό άπέναντι τοΰ φωτογραφείου τής Αυλής, ύπό 
τά σήματα τά βασιλικά, κατακρεουργηθεΐς ύπό χωροφύ
λακας πολίτης. Έκρύβη ό δυστυχής πρό τής μανίας του 
θηρίου όπισθεν άμάξης, άλλά καί έκεϊ δέν έσώθη’ διότι ή 
σπάθη τοΰ άτιμου διαπέρασε καί τήν άμαξαν—διά μεί- 
ζονα ήρωϊσμόν—καί πέρασε τά στήθη τοΰ πολίτου καί 
τόν άφησε ψυχορραγοϋντα.

Εΐδετε δέ τήν δειλίαν του ! "Αμα ένόησεν ότι έμελλε 
νά τιμωρηβή καί θά έγνώριζε πώς τιμωρούνται φονεϊς 
χωροφύλακες ύπό τών στρατιωτικών δικαστηρίων—μέ 
ένός μηνάς τό πολύ κράτησιν, έάν όμως δέν κηρυχθώ- 
σιν άθώοι, ώς έν ψυχικώ βρασμώ έΓίρρ/σαπτες — γνω
ρίζουν βλέπετε καί οί στρατιωτικοί μας φράσεις νο- 
μικάς - είσήλθεν είς τό φαρμακεϊον τοΰ Κρίνου καί διά 
τής όπισθίας θύρας τό έστριβε.

Ώς φαίνεται δέ, κύριε ύπουργέ τών Εσωτερικών, καί 
τά αστυνομικά σας όργανα δέν είναι έκ τών εκλεκτών. 
Άκούομεν κάτι πράγματα περί μερικών ύπαστυνόμων, 
κάτι άλλα περί μερικών βοηθών καί βλέπομεν έπίσης 
ληστοπραξίας πολλάς καί άκούομεν κλητήρα πυροβο- 
λούντα γυναίκα καί περιφερόμενον έλεύθερον, καί έξ όλων 
αύτών συμπεραίνομεν ότι κατά λάθος άντί άστυνομίας 
Τρικούπη ένεκατεστήσατε άστυνομίαν Κουμουνδούρου.

'° ΕΠΙΦΪΛΛΙΣ ΜΗ ΧΑΝΕΣΑΙ

ΜΙΑ ΤΟΪΡΚΟΠΟΪΛ’ ΑΓΑΠΗΣΑ.
Ι8?β

(Ίϊ. άριβ. 571).
Μόλις ήρξατο ύποφώσκουσα ή αύγή καί πάντες είμεθα 

επί ποδός πολέμου.
Ούδείς έλειπε, πλήν του τρίτου οπλαρχηγού οστις έγι- 

νεν άφαντος, καί άλλοι μέν έλεγον οτι ίσως άποπλανη- 
θείς τήν νύκτα έχασε τόν δρόμο, άλλοι δέ ότι τό έκοψε 
λάσπη μή έξελθών τοϋ άτμοπλοίου.

Έν τούτοις οί δύο άρχηγοί συνήλθον είς στρατιωτικόν 
συμβούλιον, ού συμμετέσχε καί ό φιλέλλην έλβετός ά- 
ξιωματικός, ά όποιος έφερε μεθ’ έαυτοΰ καί χάρτας γεω
γραφικούς τής Θεσσαλίας.

’Αρχηγός.—Τούτο δηλαδή είνε φρικτόν, νά μάς ρί- 
ψουν έδώ έξω, σέ ξένο τόπο καί νά μή είξεύρουμε ποϋ 
βρισκόμαστε.

‘Οπλαρχηγός.—Τόρα ότι είμεθα στή Θεσσαλία, άμ- 
φιβολία δέν θέλει, άλλά τό ζήτημα είνε σέ ποιό μέρος.

Γραμματεύς.—Έκάμαμε άσχημα ποϋ δέν ρωτήσαμε

τόν πλοίαρχο, ό όποιος εϊξευρε τά νερά καί μάς ευγαλε
*δώ·

Έγώ.—Μεγαλειτέρα δηλαδή άνοησία δέν μπορεϊ νά 
γίνη τοϋ νά βρισκώμεθα έδώ στό παραθαλάσιο σάν χα
μένοι άνθρωποι.

Ελβετός. (άνοίγων τόν χάρτην)—Χάρτος λέει θεσ- 
σάλια. Ούνα βοϋνος, ντούε βούνος. Κώρια έκει πουλά. 
Βώλος, νά τος, Μακρύνιτσα.ς, νά τος, Άγυιάς, νά τος, 
άλλα κώρια πουλλά ’ναι. Πήλιος βοϋνος, νά τος. θά- 
λ.ασσος, νά τος . . .

’Αρχηγός.—Τόρα μάς έδωκες καί σύ καί καταλάβαμε. 
Ξέρεις, βρ' άδελφέ, νά μάς ’πής ποϋ βρισκόμαστε ;

Ελβετός.—Μεγάλος δούλος είνε ; Πιάνει χωριάτους, 
ρώτα, μάθεις ούλα.

Έγώ.—Καί πού νά τόν βρούμε έδώ πέρα τόν χωριά- 
τη ; Θά σκάση ή γή νά τόν βγάλη;

Έλβετός.—’Ανεβαίνει βοϋνος άπάνου, βλέπει, πιάνει.
Έγώ.—Έτσι αί ; Ν’ άνεβοϋμε στό βουνό ! Καί άν 

τύχη καί μάς ’δούν οί τοϋρκοι, τότε τί κάναμε ; Αί ; 
Κεφάλι !

Αρχηγός..—Σάν νά μού μυρίζη, πώς βρισκόμεθα στά 
Πήλιον . . . Όχι, δηλαδή, αύτό τό ξέρομε . . . άλλά 
’δώ κοντά, ’κεϊ κοντά, στήν Άγυιά. στό Βώλο . . . τέ
λος πάντων κάπου θά βρισκόμαστε . . .
Γραμματεύς.—Πρέπει νά κατοπτεύσωμεν τόν τόπο.
’Αρχηγός.—Ωραία σκέψις ! Καί πώς θά κατοπτεύσης

γιά νά σάς κουβαλούμε νά τρώτε έτοιμα. Παντρέψου, 
λέγουν, νά έχης τάς άναπαύσεις σου, δέν λέγουν οτι είνε 
καλλίτερα νά πάη νά πέση κάνεις μέσ’ τό πηγάδι !..

— Καί πού ήξευρα έγώ, ότι είχες μέσα στή τσέπη 
σου άστακό ;

— Είξευοες καί παρά είξευρες άφού βλέπεις τή τσέπη 
μου φουσκωμένη. Πρώτα, τάχα, όταν ήμεθα μνηστευμέ- 
νοι, είξευρες νά ψάχης τής τσέπαις μου καί νά βρίσκης 
τά γλυκύσματα, τόρα δέν ’ξέρεις τίποτα !

— Άς κάμω τόν σταυρό μου. Δηλαδή έχεις διάθεσιν 
νά φιλονικής ;

— Πίσω μου, σατανά. Στρώσε, άδελφέ, τραπέζι, 
νά μή δώσω μιά κλωτσιά καί τά φέρω ολα άνω κάτω.... 
Άκοΰς έκεϊ ρεζιλίκι !

— Μά τί έχεις, τί σού πταίω ;
— Πταίεις καί πολύ πταίεις... θά πάγω στην έχ- 

χλησιά ! Εννοείς τί Οά ’πή, θά πάγω στήν έκκλησιά ; 
Μικρό πράγμα τό έχεις ; Έδωκα ύπόσχεσι. Πώς νά τόν 
γελάσω τόν άνθρωπο. Μέ τί μούτρα νά τόν ίδώ αύριο ;

— Θά πάς στήν έκκλησία ! Κύριε ήμών ’Ιησού Χριστέ! 
Καί πώς ήτο αύτό τό κακό ;

— Καί θά σού δώσω λόγο έγώ έσέ, γιατί θά πάγω 
καί γιατί δέν θά πάγω. 'Ιεροεξεταστή μου σέ έκαμα ;

— Έρωτώ. Μή θυμώνεις.
— Κυρία μ.ου, άφού μέ άναγκάζεις, σού λέγω λοιπόν, 

οτι Οά πά^ω όχι στήν έκκλησία, άλλά στάς έκκλησίας. 
Έχω ύποσχεθή στό Μή Χάνεσαι νά τοϋ γράψω ολα ποϋ 
θά συμβούν αύτή τήν έβδομάδα. Ώ διάολε, ώ διάολε, 
νά πάρη ό διάολος ολους τούς διαβόλους.

— Καί μέ τόσους διαβόλους θά πάς τόρα στήν έκκλη
σία ;

Μέ 'πήραν τά γέλοια καί έφυγα.

------ ι-(-........ ,
Έγώ.—Είξεύρετε τί έσκέφθην ; Τό καλλίτερον είνε 

νά καθίσωμεν έδώ, έως πού νά περάση κανένα καΐκι, νά 
μπαρκαριστούμε καί νά πάμε δουλειά μας.

'Οπλαρχηγός.—Έπη δειλίας ένταύθα, έν στρατιω- 
κφ συμβουλίω δέν πρέπει ν’ άκούωνται. ”Ηλθαμε νά πο- 
λεμήσωμεν καί αύτό, κύριε, πρέπει νά έννοηθή παρά πάν
των. ’Εννόησες ;

Είς τούς προσβλητικούς τούτους λόγους έφουρκίσθηκα 
καί έν θυμώ είπον :

— Τότε τί χρονοτριβώμεν ; ’Εμπρός, τά όπλα καί άς 
άνεβοϋμε τό βουνό. Έκεϊ τό λέει.

"Οντως μετά μακράν σύσκεψιν άπεφασίσθη ν’ άνέλ- 
θωμεν τό πρό ήμών όρος, όπως έκεϊθεν ίδωμεν πού εύρι- 
σκόμεθα.

Δοθείσης τής πρός πορείας διαταγής έκινήσαμεν πάν
τες συμπεπυκνωμένοι καί έν δυσαρέσκεια.

Άνελθόντες τό όρος ίδομεν πρό ήμών άπαν τό μεγα
λοπρεπές πανόραμα τοϋ γραφικού ΓΙηλίου.

Άνεπνεύσαμεν κάπως παρηγόρως, είς δέ τις ήκούσθη 
λέγων :

— Πιπιπί ! Έδώ έχομε ένα μίλιαύνι χωριά νά δια- 
σπαρούμεν. Χώνομε τά όπλα, πετοϋμε τής κάππαις, καί 
τί είστε ; Χωριάτες, αγωγιάτες, γεωργοί. Καί έτσι δέν; 
μάς πέρνει κανείς χαμπέρι !

Φαίνεται, ότι ή θέα τών πλησίων χωρίων ένέπνευσε

"Αγεοε 8ε άδωροι.
Έξερχόμενος ήκουσα τήν ,γειτόνισσά μου έκ τού πα

ραθύρου λέγουσαν πρός τόν σύζυγόν της.
— Είνε φόρεμα αύτό, παρακαλώ κύριε; Φοριέται αύτό 

τό πράγμα ; Σούρες άπ’ 'δώ, σούρες άπό 'κεϊ, μία σάχλα 
καί τίποτε άλλο. Είνε κατάστασις φορέματος αύτή νά 
ύπάγω και είς τήν έκκλησίαν νά μέ ίδούν τόσα ’μμάτια. 
Τό σχίζω. Πήγες καί μού διάλεξες τήν περίφημη μοδί
στρα σου Λυζιέ, κάί μέ διώρθωσες.

Ό σύζυγος πρός ταύτα άπήντησε.,
— Έγώ δέν έχω τά μυαλά μου γιά χάλασμα. Σού 

είπα ότι σού πάει καλά. Έπί τέλους, φίλη μου, ’στήν 
έκκλησία δέν πάει ό κόσμος γιά νά κάμη φυγούρα. Εν
νόησες;

Καί ταύτα λέγων έξήλθεν έν οργή.
Αϊ, έσκέφθην τότε καθ’ έαυτόν, δέν είμαι μόνος,κύριος 

οίδε τί θά συμβαίνουν στού κόσμου τά σπίτια, πόσα καυ- 
χαδάκια θά γίνωνται χάριν τής έκκλησίας.

Μονολογών ετι βρίσκω τούς άγιους Θεοδώρους καί 
χώνομαι μέσα.

Στό παγκάρι ό έπίτροπος έν όλη τή σοβαρότητητι είχε 
σεσωρευμένας είς στήλας έν τώ δίσκφ καί είς παράταξιν 
δραχμάς τινας γαζετών, καμαρώνων αύτάς ώς μπακάλης 
τά βαρέλια του.

Έπί τού δίσκου δέν ύπήρχε ούτε ένα κερί.
Είνε τούτο, διελογίσθην, νέον είδος έλληνικής φορολο

γίας. Σού σωρεύουν τάς δεκάρας, σού τάς παρατάσσουν 
προκλητικώς, ώσεί νά σού λέγουν: δέν έπιτρέπεται ή εί
σοδος άφορολογητεί. Έκεΐ ποϋ θά άνάψης ενα κερί νά 
λυώση πρό τοϋ εικονίσματος, καλλίτερα νά γλυστρήση ή 
δεκάρα σου στή τσέπη μου, όπωσούν θά πιάση τόπο.

Είχον άκούσει ότι οί άγιοι Θεόδωοοι είνε μία έκ τών 
άριστοκρατικών πως έκκλησιών, έν γ φοιτώσι καλά κομ-

καί είς τούς άοχηγούς μας γενναιοτέρας σκέψεις, διότι 
άπετόλμησαν νά πέμψωσι προσκόπους, όπως τόν τόπον 
γνωρίσωσι.

Μετά παρέλευσιν λεπτών τινων έπεφάνησαν δρομαίοι 
έπιστρέφοντες οί πρόσκοποι, τούτους πεοιεκυκλώσαμεν 
πάντες έοωτώντες, τί τρέχει.

— Νά, άνεβόησαν ούτοι, μετά συγκεκομμένης φωνής,
ένας τοϋρκος έκεΐ κάτου, 
θελήσαμε νά τόν βαρέσουμε

κατ’ επάνω μας 
άλλά . . . μάς φοβή— 

όμως πρός τά έδώ . . . 
. τί φορεΐ τέλος πάντων δέν προ— 

Ξέρομε όμως, ότι είνε τοϋρκος... 
Φαίνεται άπό τά μούτρα ! . . .

Δέν είχον άποπερατώσει είσέτι τούς λόγους των οί 
πρόσκοποι ήμών καί αύθωρεί εκατόν άνδρες διετάχθησαν 
νά έκστρατεύσωσι κατά τού αύθάδους Τούρκου.

Κάτω, μέσα σέ ρεματαριά έφάνη ό θηριώδης Τούρκος: 
έρχόμενος, οστις μόλις ίδών τό σώμα τών πολεμιστών 
έστη.

— Βαρεΐτέ του !
— Όχι, νά τόν πιάσουμε αιχμάλωτο-
— Πύρ, μωρέ.
— Όχι, παιδιά. Μή πυροβολήση κάνεις καί μάς πά

ρουν είδησι.
— ’Επάνω του !
— Έμπρός«

θηκε καί φύγαμε . . 
Σαρίκι φορεΐ, φέσι . 
φθάσαμε νά ίδοΰμε

Έρχεται
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ΤΑ ΚΑΛΛΙΤΕΡΑ ΤΣΟΪΡΕΚΪΑ
κκΆλιτεχνικά τγ»ν οψον xori άπαραΐΛίλλκ την γεΦσιν θχ 
τκ άγοράσητε τό Χάβ&χτον λίαν πρωί είς τού αριστο
κράτου άρτοποιού τής αύλής κ.

ΣΙΚ
Όδύς Σταδίου, κάτωθεν τοΰ γραφείου ri/c* Εφημερίδας. 

Δέν μπορεί νά γίνη Ηάσχχ χωρίς Ταουρέχ^χ Χΐκ.
(chic).

ΤλΓ ΠΑΣΧΑΛΙΑΤΙΚΑ ΣΑΣ ΦΡΟΥΤΑ
θά τά εύρήτε δλα, ώραϊα, έκλεκτά, πολυποίκιλα, γεμάτα 
άνοιξιν, γεμάτα άρωμα, θά τά εύρήτε είς τήν

ΜΙΕΓΑ.νΐϊΛί ΠΑΡΑΓΜΑ!* 
τής Κεντρικής Αγοράς, νά σάς τά δίδη ό γλυκύτατος 
καΐ ζαχαρωμένο; όπορωπώλης Ήλίας Ήλιάδης.

ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗΝ ΠΑΡΑΓΚΑΝ 
θά εύρήτε καΐ τρία πράγματα σπάνια είς όλας τάς Αθή
νας :

ΕΦΘΗΝΙΑΝ, ΤΙΜΙΟΤΗΤΑ, ΕΥΓΕΝΕΙΑΝ.

25η ΜΑΡΤΙΟΥ
Ώ ! τί χαρά ή εορτή αύτή εύαγγελίζει ! 
δ Άγγελος 'στήν Παναγιά προσφέρει άσπρο κρίνο, 
κι ή Παναγιά τόν δέχεται καί ροδοκοκκινίζει, 
καΐ συΥ,λαμβάνει έξαφνα τόν ’Ιησού μ’ έκεΐνο.
Σάν σήμερα κϊ' δ Γερμανός έσήκωσε παντιέρα, 
κι έβρόντησε τό πρώτο μας τουφέκι ’στόν άέρα.

μάτια, διό καΐ περιέφερα τά βλέμματά μου δεξιά καΐ ά
ριστερά, όπως ΐδω τίποτε, άλλ’είς μάτην.

Μόνον zi'jioyi.-τικά rira = γραίδια είδον, κοιμώμενα 
σχεδόν όρθια, σκεφθεΐς δέ ολίγον, εύρον τόν λόγον, δι’ δν 
ή εκκλησία θεωρείται πως άριστοκρατίζουσα. Δέν ύπάρ- 
χει γυναικωνίτης, ού ένεκα ή δεζιά πτέρυξ τών άνδρών 
έλευθέρως δύναταί νά θεάται τήν τών γυναικών δεξιάν.
_ Πλησίον τής ιδέας αύτής μοι έπήλθε καΐ άλλη. Οτι 
καλόν εΐνε ή έκκκλησία νά άναμορφωθή καΐ έπανέλθη εις 
τά παλαιά χριστιανικά έθιμα, καΐ ιδίως εις έκεΐνο τό 
τής ανταλλαγής φιλημάτων μετά τό πέρας τές λειτουρ
γίας, συνωδά τώ: άγαπάτε ά-ί-έή-ίους. Κ* εϊπον: Πόσον 
«Κεφθάρημεν! >

Εξέρχεται τές άγιας Πύλης είς ίερεύς.
— Ποιος, εϊνε, παρακαλώ, έρωτώ τόν παρακείμενόν 

μ,ου συνεκκλησιαζόμενον, ό παππάς αύτός ; Σάν καλά τά 
λέγει.

— Ό παππά Μαρτίνος ποϋ ήθελε νά γίνη δεσπότης 
καΐ παρητηθη χάριν τού Καλόγερέ. Εΐνε καΐ φοβερός άγ- 
τιμακρακιστής. Έχει γράψει καΐ τά δισύνθετον.

— Έτσι αί ; "Ωστε εΐνε τραγικός παππάς.
’Ανοίγεται έ θύρα και εισέρχεται μεγαλοπρεπής στά 

μ,αΰρα ντυμένη, εύγενής όγκος γυναικός μετά συμπαθητι
κότατης φυσιογνωμίας.

— 'Ωραία γυναίκα !
Τοσοΰτον δέ ή θέα της μέ συνεκίνησεν, ώστε δίαν οί 

εκκλησιαζόμενοι έσταυροκοπούντο, έπραττον τοϋτο καΐ 
έγώ μηχανικώς πρός αύτήν στρεφόμενος. Φαίνεται, οτι ή 
άφαίοεσίς μου αυτή έκαμεν είς τά γραίδια κακήν έντύπω- 
σιν, διότι ήκουσα τό παραπλεύρως μου νά λέγη έν Ουμώ.

— Άπ’ έκεΐ εινε τό είκονοστάσιον, χριστιανέ μουϊΜάς 
κατ«κόλασες !

Ή έπίπληξις μέ ήνάγκασε ν’ άπέλθω, καΐ λάβω τήν 
•πρός τον άγιον Δημήτριον άγουσαν. Παλιάνθρωπο;.

Ακούστε ! τών προγόνων μας τά μνήματα σαλεύουν ! 
πετά άπό τόν τάφο του τό κάθε παλληκάρι, 
οί χΜφταις τάν Αλέξανδρο έδώ κΓ έκεΐ γυρεύουν, 
τόν βρίσκουνε, καί μονομ.χά τόν στρώνουν ’στό στηλχάρι. 
Κχ δ Καραίσκος τού τραβά ξανάστροφο σκαμπίλι, 
πού γύρω του τού φαίνεται ό ουρανός σφοντύλι.

Γιατί, μωρέ Γλυκύτατε, τού λέει θυμωμένος,
τόν πόλεμο μέ τήν Τουρκιά καΐ πάλι νά μή κάμης ;
—Μή μέ κτυπάς, τού άπαντά έκεΐνος τρομασμένος,
Χϊ’ όλη τή φόρα μούκοψαν αί φίλαι μας Δυνάμεις.
—Βρέ, τί Δυνάμεις ; άπ’ αύτά τ’ αύτί μου δέν ίδρόνει, 
καΐ μέ χαστούκι δεύτερο τά μ,χτίχ του θαμπόνει.

—Ποϋ είναι ή Ίδια μας έκείνη ή Μεγά.Ιη',
ούτε αύτό τόν Γσκχο της σέ μία γωνιά δέν ’βρίσκω !— 
Παρά πολύ μάς ’σκότισες, νομίζω, τό κεφάλι·.. 
μ.ή χάνεσαι γχά τίποτα, καύμένε Καραΐσκο.
Αύτά περνούσαν μιά φορά είς τον καιρό έκεΐεο, 
μά σήμερα νά μήν τά λές, γιά νά μήν πάς 'στήν Τήνο.

Γΐά δεΐξέ μας τή ράχη σου καΐ μή μάς έρεθίζης, 
γιά πόλεμο καΐ τρόπαια κουβέντα μή μάς κάνης, 
καΐ παϋσε τον Γλυκύτατο, καύμένε νά μπατσίζης, 
νά μή ’στής βρέξουν ’στά γερά οί γεωργοί τής Μάνης.
Άν Οές ειρήνη κάθησε μαξύ μας νά καπνίσης,I 
άλλοχώς ’στήν Τήνο πήγαινε καΐ σύ νά προσκύνησης.

Δέν μάς άφίνεις, άδελφέ μέ τά είκοσιένα, 
δέν φθάνει ποϋ φουσκόνουμε μέ τόση φασουλάδα, 
άλλά ν’ άκούμε 'στά καλά καθούμενα καΐ σένα, 
καΐ μάλιστα γχά πόλεμο αύτή τήν εβδομάδα !

Καΐ έπειτα γιά πόλεμο, δέν ήμαστε καθόλου, 
μ.όλις, 'μπορίΐ νά κάμουμε κατάληψι τού Βώλου.

Δέν φθάνει γχά χατήρι σας πού ρίχνουμε κανόνχα, 
ποϋ γίνεται γχά χάρι σας τραπέζι στό Παλάτι, 
μά καΐ πολέμους θέλετε, τσαπράζχα καΐ μιλχόνχα ;
Δέν βλέπετε πώς ήμαστε λεπτοί καΐ ντιλικάτοι ;
Σείς ήσαστε χοντράνθοωποι μέ φέσι καί σελάχι, 
κΐ ή μ.ύτη σας δέν είξερε τί είναι τό συνάχι.

Άλλά έμεΐς αδύνατοι καΐ καλομαθημένοι,
μέ γάντχα είς τό χέρι μας, λουστρίνχα ’στό ποδάρι, 
’μέρα καΐ νύκτα κίτρινοι καΐ κρυολογημένοι,
’μπορούμε ν’ άντικρύσουμε γχά μχά στιγμή τόν Άρη ; 
Άφήστέ μας γχά τά θεό καί μή μάς ένοχλήτε, 
γυρίσετε 'στούς τάφους σας καί γλυκοκοιμηθήτε.

Ούτ’ ένα ψιτ δέν θέλουμε γχά πόλεμο ν’ άκούμε, 
άφήστε νά τσουγκρίσουμε τ’ αυγά μας μέ ειρήνη, 
άφήστέ μας σάν έμποοοι κχ' ομογενείς νά ζούμε, 
άφήστε τήν Ανατολή νά γίνη ό,τι γίνη.
Άλλά γχά τών προπάππων μας καΐ πάππων τό χατήρι 
χίλχες χιλχάδες κανονΧαΐς τό έθνος μας άς σύρη.

Ώ ! τί χαρά ή εορτή αύτή εύαγγελίζει !
Ό Άγγελος ’στήν Παναγχά προσφέρει άσπρο κρίνο, 
είς ευτυχίας πέλαγος τό έθνος αρμενίζει 
καΐ ή Μεγά.ΐ Ιδέα μας πηγαίνει γχά τήν Τήνο. 
Εύαγγελίστρα γχάτρεψε μέ τούς πολλούς κχ’ έκείνη ! 
παρά πολύ ρεγά.Ιωσε, καί πρέπει νά μ.ιχρύυγ].

βοϊΐΐ'ΐβ.

— Μά τήν Παναγία, μά τόν Χριστό μας, χριστια
νός είμαι.

— Κάνε τόν σταυρό σου.
— Φίλα τόν σταυρό.
— Βρίσε τόν Μωαμέτη.
— Κάνω σταυρό,....βρίζω Μωαμέτη.... Νά είς τό όνο

μα τού θεοϋ....Πάτερ ήμών....Κύριε τών Δυνάμεων....’Εκ 
τού κατά Ίωάννου τού αγίου Ευαγγελίου... Έχομε καΐ 
άποκρηαΐς αύριο.

— Πές καΐ τά Κοράνι !
— Δέν τό ξέρω, ποϋ νά τό ζέρω.
— Πές τούρκικα.
— Τούρκικα ξέρω....
— Ξέρεις τούρκικα; Τούρκος εΐνε ό μαγκούφης. Βα- 

ρεΐτέ του....
— Αμάν, είμαι έλληνας-, μή, μή !
— "Ελληνας μέ φέσι ; Σκοτόστε τον.
— Γιά τό έλεος τού Θεού.
— Χριστιανός εΐνε δ κακομοίρης. Άς τόν άφήσωμε.
— Έτσι φαίνεται. Μ’ ολα ταύτα πάμε άπάνω στό 

στρατόπεδο νά σέ περάσωμε άπό τό στρατιωτικόν δικα
στηρίου, νά ΐδούμε πώς σύ, άφού έμαθες ότι ήλθαμε 
’μεΐς, τόλμησες νά 'βγης έξω, καΐ μονάχος μάλιστα ... 
Χωρίς άλλο θά ήσαι κατάσκοπος, άφού φορείς καί φεσάκι.

— Όχι, παλληκάρια μου, είμαι χωριάτης, άπό τήν 
Άγυιά καΐ βγήκα νά πάω στά χωράφια μου . , . Ποΰ

Καΐ μέ ποοτεταταμένας λόγχας έφωρμήσαμεν κατά 
τού Τούρκου.

Ό δυστυχής εΐχεν άνατείνει τάς χεΐρας κραυγάζων:— 
Αμάν, γιά τό θεό. Μή μέ σκοτώνετε !

— Βρέ τόν κέρατά, μιλά ρωμαίϊκκ γιά νά μάς γελάση.
— Στόν τόπο! Μέσ’ τον Μουαμέτη σου, μίλα, τοϋρκος 

είσαι ή ρωμηός ;
—- Σέ φάγαμε!
— Εΐνε γκέγκης! . .
— Γκέγκης; Δέν βλέπετε; ’Αρβανίτης εΐνε.
— Καραγκούνης!
— Καραγκούνης; Καΐ φορούν ποτέ οί καραγκούνιδες 

τέτοια φέσα.
— θά ήνε ρεντίφης!
— Μωρέ τΐ τόν φυλάμε.
— Ζωντανό, νά τόν πιάσωμε ζωντανό.
--- Άπάνω του!
— Άπάνω . . .
Ξιφήρεις οί έκατόν ήμεΐς έρρίφθημεν κατά τού τούρκου, 

ον σχεδόν λειπόθυμον συνελάβαμεν, άλλοι έκ τού τραχή
λου, άλλοι έκ τού στήθους, άλλοι εκ τών χειρών, άλλοι 
άπό τό βρακί, άλλοι άπό τ’ αύτιά.

— Τί είσαι, μωρέ, τήν αλήθεια, γιατί σέ φάγαμε.
— Ρωμηός, ύπετραύλισεν ό δυστυχής αιχμάλωτος, 

ρωμηός, σάν καΐ σάς.
— Τούρκο! ’Εμάς θά γελάσης ;

ήμών καΐ πότε έξ Αθηνών άνεχωρήσαμεν.
"Οτι, έφέραμεν μεθ’ εαυτών όπλα δισχίλια, πρός εξο

πλισμόν τών χωρικών καΐ οτι, προύτίθετο νά μάς προσ
βάλη τήν έπιοΰσαν.

Είς τάς απελπιστικά; ταύτας πληροφορίας προσετέθη 
καΐ ή παρήγορος είδησις, οτι έκεΐ πέριζ ήσαν καΐ τά σώ
ματα τού Ζήκου, Τσελεπίτσαρη, Στουρνάρα, Λώρη καΐ 
άλλων.

Έπήραμε τότε έπάνω μας.
Έξοπλίσαντες τόν χωρικόν καΐ καταστήσαντες αύτόν 

διά τής βίας έπαναστάτην, διεσπάρημεν είς τά πέριξ πρός 
άγραν καΐ άλλων χωρικών.

Είχομεν συλλάβει τοιούτους περί τούς έκατόν καΐ συ* 
ναθροίσει τούτους είς τό έκεΐ που έξωκλήσιον τού Αγίου 
ΐίάρκου.

Έν αύτώ,πάντες έλθόντες,έτελέσαμεν δοξολογίαν, ύπέρ 
τής κραταιώσεως τών όπλων ήμών, ύποχρεώσαντες τόν 
παππά νά ψάλη καΐ τό πολυχρόνιον τού βασιλέως, κανο- 
ναρχούντος τού γραμματέως.

"Ελεγε δέ δ γραμματεύς καΐ ήκολούθει δ παππάς τάδε:
Γραμματεύς. — Κύριε ό θεός ήμών πολυχρόνιον ποί

ησαν τόν βασιλέα ήμών Γεώργιον τόν Α . Ολγαν καΐ τόν 
διάδοχον Κωνσταντίνον.

Παππάς. — Κύριε ήμών ’Ιησού Χριστέ παλυχρόνιον 
τόν βασιλέα Γεώργιον, σύν τοΐς τέκνοις καΐ γυναιξί, καΐ 
"Ολγαν τήν Α'. καΐ διάδοχον τού θρόνου Κωνσταντίνον,

νά ξέρω 'γώ πώς ήλθατε σείς . . .
— Εχεις χωράφια ; Καΐ τί δένδρα έχουν τά χωρά- 

φιά σου ; "Εχουν καρπούς ; Καΐ γιά νά ησαι χωριάτης, 
καΐ κτηματίας μάλιστα, θά ’πή οτι έχεις καΐ ποίμνια. 
ΓΙού τά έχεις ; Πρέπει ολα νά τεθούν ώς ένέχυρον περί 
τής αξιοπιστίας σου .... Πρέπει νά σού γίνη δήμευοις 
περιουσίας, γιά νά μάθης άλλη φορά νά ’λές πώς είσαι 
χριστιανός . . . Καΐ άφού είσαι χριστιανός, γιατί δέν 
φωνάζεις, ζήτω ή έλευθερία, κάτω ό Σουλτάνος καί ή 
τυραννία.

— Τό λέγω . . . Ζήτω ή έλευθερία, κάτω ό Σουλτά
νος καΐ ή τυραννία ! ! Ζήτω ό Γεώργιος, ζήτω τό έθνος, 
Ζήτω ή πατρίς, ζήτω δ Χριστός μας . . . Ξέρω καΐ τό 
ω Λιγερόν !

— Αΐ, χριστιανός εΐνε τόρα πλέον. Πάμε άπάνω, πα
τριώτη μή φοβάσαι. Ήμεΐς ήλθαμε νά σάς ελευθερώ
σουμε. ·

Έν τούτοις έφέραμεν τόν αιχμάλωτον,τοϋρκον καθ’ ή
μάς καΐ χριστιανόν κατ* έκεΐνον, είς τό στρατόπεδον.

Έκεΐ έξετάσαντες αύτόν έμάθαμεν φοβερά δΓ ήμάς 
πράγματα :

"Οτι εύρισκόμεθα παρά τήν Άγυιά, έν ή ό Άμούς άγάς 
διέμεινε μετά 1500 άνδρών.

"Οτι, τήν εσπέραν καθ’ ήν άπεβαίναμεν ό Άμούς άγάς 
τό έγνώριζεν.

"Οτι, ήτο κάλλιστα πληροφορημένος περί τού αριθμού

I
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6 ΜΗ ΧΑΝΕΣΑΙ.

ΑΝΑ ΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑΝ

ΡΗΓΙΟΡΙ τής Κιλτυρίας 13)2 Μϊρτίοιι 1882,

ΓΑΡΙΒΑΛΑΗΣ
Πρωία.

Έν Palmi χθές τήν πρωίαν ήκουσα εύαγγέλως τάς λέ
ξεις ταύτας. «Αύριον ό Γαριβάλδη; καταφθάνει είς ’Ρή- 
γιον». Μέ κατέλαβε πυρετός- μία δέν είχε παρέλθει 
ώρα καί είχον ήδη αποχαιρετίσει τούς άνταποκριτάς 
μου πάντας, πάσα έργασία [χου άπέμεινε κεκανονισμένη 
καί τέσσαρες εύρωστοι ίπποι τρομερόν διεγείροντες πάτα
γον ίπταμένην έσυραν τήν φέρουσάν με άμαζαν διά τής 
ήσύχου πολίχνης ταρασσομένης έπί στιγμήν ύπό τής ορ
μητικής εξόδου.

Έπρεπε νά εύρεθώ έδώ πρό τής νυκτός καί ή άπό- 
στασις είναι επτάωρος.

Εί; δύο ωρών άπό τής Palm! άπόστασιν, ή διά μ.έσου 
ελαιώνων έκτεινομένη λεωφόρος άρχεται κατερχομένη 
παρά τήν Καλαύριον παραλίαν καί ταύτην κατά μήκος 
ακολουθούσα μέχρι ’Ρηγίου- τό θέαμα καθίσταται μα
γευτικόν. Άνά πάσαν ώραν απαντώντας παράλιοι χαριέ- 
σταται πολίχναι- δεξιόθεν λάμπει ή θάλασσα, ή Τυρρη- 
νική, άριστερόσε ύπέρκεινται άπότομοι υψηλοί βράχοι καί 
ύπέρ τούτους ένιαχοΰ διαφαίνονται αί βαθέως κυαναί 
κορυφαί τών όρέων- ή στενή παραλία διήκει κατάφωτος 
έξ έλαιοδένδρων καί πορτοκαλλεών,αϊτινες τήν ώραν ταύ
την τοΰ έτους λευκάζουσι κατάφορτοι έξ άνθέων πλη- 
ρούντων τόν άέρα μεθυστικών άρωμάτων.

Μετά δύο έτι ώρας ή όδός καθίσταται άνωφερής άνερ- 
χομένη μέγαν κρημνώδη βράχον καθέτως άπό τής θα-

τόν διάδοχον, αμήν.
Γραμματεύς.— Δέν σοΰ τάπα έτσι, έγώ παππά.
Παππ&ς. — Μή σέ μέλει, παιδί μου, τά διόρθωσα 

έγώ. Αύτά ποΰ μούπες καλά ήτανε, άλλά άλλοιώς τά 
’λέν παππαδίστικα.

Μετά την λειτουργίαν ό άρχηγός άνελθών είς τόν άμ
βωνα έξεφώνησε λόγον εγερτήριον πρός άναζωπύρωσιν 
τοΰ έπαναστατικοΰ πνεύματος τών κατοίκων.

Ό λόγος δέ έκεϊνος είχεν ώς άκολούθως κατά τήν ση- 
μείωσιν τοΰ γραμματέως :

Ελληνες !
«Σήμερον είνε ή δευτέρα 25 Μαρτίου 1821.
Εις έκ τών άκροατών.
— Πόσα έχει σήμερα ό μήνας ; Φλεβάρης θαρρώ δέν 

είνε ;
Ό άρχηγός εξακολουθεί.
«Είναι είπον ή δευτέρα εικοστή πέμπτη 1821, διότι 

είνε ήμέρα τής δευτέρας παλλιγγενεσίας τοΰ Ελληνικού 
"Εθνους».

Είς χωρικός πρός άλλον:
— Έφεραν καί τή Παλιγγενεσία μαζύ των. Πόσα 

χρονιά εχω νά τήν ’δώ αύτή τήν έφημκρίδα. Φαντάσου, 
άφοΰ κατήντησαν νά τήν ’λέν ξεδοντιάρα.

Ό άλλος:
— θά τή διαβάσωμε, άλλά λάθος κάνει ό καπετάνιος.

λάσσης όρθούμενον είναι μαύρος, απαίσιος καί έπί τής 
κορυφής του ώκοδόμηται φρούρέόν· άμφοτέρωθεν τών δύο 
άντιθέτων καί πρός τήν ζηράν πλευρών του κατέρχεται, 
μέχρι τών προπόδων του διπλή πολίχνη τύ όνομα άπό 
τοΰ βράχου λαμβάνουσα- καλείται Σκύλλα.

’Απέναντι, πέραν τής θαλάσσης προτείνεται παράλλη
λος, μακρά λευκάζουσα ταινία γής- είναι ή έσχάτη Σι
κελική άκρα- έκεΐ που είναι ή Χάρυβδις. Οί ίπποι άνήρ- 
χοντο βραδεΐ τω βήματι καί κοπιωδώς τήν ανωφέρειαν 
καί άφιέμ,ην βυθιζόμενος είς τάς κλασικά; μου άναπο- 
λήσεις- πέραν, πρός τά οπίσω διεφαίνοντο έτι αί νήσοι 
τοΰ Αιόλου- έν τή φαντασία μου διεγράφοντο λευκά τά 
Ιστία τής νηός τοΰ Όδυσσέως....

*
— Signorino, lu vedite Aspromonta.
Ην ή φωνή τοΰ Καλαυροΰ ηνιόχου μου κατελθόντος 

τοΰ εδωλίου καί βαίνοντος πεζή παρά τήν θυρίδα τής 
άμάξης- διά τής μακράς του μάστιγος μοί έδείκνυεν άρι
στερόσε τάς κορυφάς τοΰ Aspromoute.

Δέν θά μοι έδείκνυε τό όρος έκεϊνο δ άπλοΰς Καλαυρός, 
άν τήν αύτήν στιγμήν δέν έσυλλογίζετο τόν Γαριβάλδην 
έκεΐ έπληγώθη ό ήρως τό 1862.

Τό αίμά του έβρεξε τούς βράχους τοΰ όρους αύτοΰ καί 
τά όνομα τοΰ Aspromonte διά τοΰτο καί μόνον άνήκει έκ-- 
τοτε είς τόν πραγματικόν έκεΐνον μ,ΰθον, τήν έτι ζώσαν 
παράδοσιν έκείνην, τήν καλουμένην Γαριβάλδηφ.

★

Καί σ’ ένθυμήθην καί σέ, ώ τελευταίε "Ελλην, Έλλην 
τοΰ Όλύμπου, παρά τό πλευράν τοΰ Γαριβάλδη έπί τούς 
βράχους τοΰ Aspromonte πληγωθέντα, καϋμένε Ζήση Σω
τηρίου ! Καί σέ, άναζών Σπαρτιάτα, στρατιώτα τής 
έλευθερίας, οστις μή δυνάμενος νά δώσης τό αίμά σου είς 
τήν Ελλάδα, προσέφεοες αύτό είς τήν άδελφήν Ίταλίαν-

Δέν έχομε σήμερα Δευτέρα. Είνε Πέφτη, ή μήν εχω 
λάθος;

— Μά άφοΰ τά λέει ό καπετάνιος, Δευτέρα θάνε.
Ό άρχηγός έξακολουθεΐ καί πάλιν:
«Ό εύαγγελίσας θεάς εύηγγέλισε τόν Ελληνισμόν, 

οστις έξηγέρθη ένορθος, άπ’ άκρου Ταινάρου μέχρι βά
θους Ίστρου ποταμού, συγκλονήσας Εύρώπην τε πάσαν 
καί τήν Ίεράν Συμμαχίαν, ούδ’ αύτής τής ’Αμερικής 
έξαιρουμένης !

«Πάντες ήμεΐς εϊμεθα έλληνος μεθ’όσα καί άν είπε ό 
Φαλμεράγερ, ό μισάνθρωπος τών ελλήνων ήμών ολοι εί- 
μεθα άπόγονοι τοΰ Άχιλλέως, τοΰ Άριστείδους, τοΰ 
Πλάτωνος, τοΰ Θουκυδίδους, τοΰ Σωκράτους, ώς καί 
αύτών τών θεών Δία, ’Απόλλωνος, Ήρακλεους καί Ίά— 
σωνος ! Μάλιστα, ήτο άπό αύτά έδώ τά μέρη, καί τό 
μαρτυρούν τόσοι συγγραφείς κλασικοί τε καί μήν.

Είς χωρικός :
— Μωρέ ποΰ τά ξέρει τόσα άπόξω. Ψαλλίδι λές καί 

πάει ή γλώσσά του.
— Σωστό. ’Εμένα μουρχεται όμως ή άπορία πώς ξέρες 

τόσα γράμματα, ένφ είνε φουστανελλάς.
— Αύτό θά ’π9| έλευθερία.
Λόγου συνέχεια.
«Όθεν, ή πατρίς, ελληνες, έλευθεροΰταί.

«Έξηγέρθημεν πάντες ύπέρ αύτής μέ αίματο^αγέα όπλα.’

έπί τούς βράχους τούτους ό Ελληνικός σού ήρωϊσμός σέ 
ήξίωσε τοΰ διπλώματος ταγματάρχου τοΰ Γαριβάλδη- 
άλλ’ ούδέποτε ήθέλησε; νά φανής τι πλειότερον ή στρα
τιώτης άπλοΰς- τοιοΰτος σοί εύχομαι ν’ άποθάννις—είναι 
τής ψυχής σου ό πόθος—καί ύπέρ τής Ελλάδος, Ηλία 
Στεκούλη.

★

’Ένθεν μέν οί Όμήρειοι μύθοι τής επικής Ελλάδος, έν- 
εν δέ, παρά τόν σύγχρονον Ιταλικόν μύθον δυο Ελληνι— 
δες μορφαί,μ,υθώδεις διαφαινόμεναι έν τή πραγματικότητι 
τής σημερινής Ελλάδος...

Καθ’ ήν στιγμήν είσηρχόμην έν τη πόλει δύο ή τρεις 
χιλιάδες νεανιών, προπορευομένου τοΰ μουσικού θιάσου 
καί ήχοΰντος τοΰ «ύμνου τοΰ Γαριβάλδη» επλημμυρουν 
τόν Corso, τήν κυριωτέραν τής πόλεως όδόν, ένώ αί ζη- 
τωκραυγαί των έπλήρουν τόν άέρα. Χαράττω τάς έντυ- 
ωώσεις ταύτας άναμένων τήν ώραν....ή ειδική αμαξο
στοιχία ή κομίζουσα τόν Γαριβάλδην μετά τής οικογέ
νειας του έκ Νεαπόλεως καταφθάνει ένταΰθα είς τάς 
2,40' μ. μ.

.*

Μεσημβρία.
Ό Γαριβάλδη; δέν έρχεται σήμερον, άλλ’ αύριον.
Έν ταΐς όδοΐς τό πλήθος καθ’ ομίλους συνερχόμενον 

διατηρεί έν τούτοις φαιδράν τήν όψιν, έωρτάσιμον. Ό 
Corso ολόκληρος είναι σημαιοστόλιστος- έπί τών τοίχων 
ποικιλόχροα άγγέλματα τά αύτά σχεδόν έπαναλαμβάνου- 
σιν: «’Ιταλοί! ύποδεχθώμεν ώς δει τόν έλευθερωτήν μας!»

★

Ώς άνταποκριτής τοΰ Μή Χάνεσαι εχω τήν κεφαλήν

Τί καλό στό παλληκάρι όταν πρώτο στή φωτιά 
Σκοτωθή γιά τήν πατρίδα καί λοιπά . . .

Γενική κραυγή :
Ζήτω ή έλευθερία, ζήτω ό Γεώργιος, ζήτωωω !
Έγω (πρός τόν γραμματέα). ί”Αν έλεγε γιά τόν Γεώρ

γιο Σταύρο, . . .ττόν κάνω καί εικόνισμα νά τόν προσκυ
νώ. Πόσους έχεις σύ ; Έγώ τρεις.

Γραμματεύς.—Έγώ τχφαγκ. Μόνονένας μισός μούχει 
μείνει.—Ένα ψωριασμένο πέντε καί εξήντα ποΰ δέν περ
νά κιόλας έδώ.

Λόγος :
«Ήλθομεν λοιπόν, πατριώται ....

Συμπατριώται, ό θεός είς έλευθέρας βάσεις
Έστήριξε τά θέμεθλα τής οικουμένης πάσης.
Άλύσεις έως πότε θέ νά σύρωμεν βαρβάρων πατριώται;

«Καί οτε ό βάρβαρος ’Αγαρηνός έπολιόρκει τό Μεσο- 
λόγγιον, ή Ελλάς δέν έχειροκρότει πάσα ;... Πόσοιζάπό 
σάς δέν είνε φονευμένοι, δηλαδή πόσων οί πατέρες δέν 
άπέθανον ύπέρ πίστεως καί πατρίδος ;

πλήρη έξ αύτοΰ- εύρίσκομαι κατά τάς ήμέρας ταύτας έπί 
προμαχώνος πρός δν ούχί μόνη ή ’Ιταλία άτενίζει τά 
βλέμματα, καί τελώ τό καθήκον μου. Ή ύλη πλεονάζει 
ή διάθεσις, τήν φοράν ταύτην τούλάχιστον, δέν μοι λεί
πει καί ιδού ό κατά μακρά διαστήματα δειλώς ύποφαι- 
νόμενος έν τώ χειμώνι τοΰ Μή Χάνεσαι ρύαξ Ά,·ά τήν 
Ιταλίαν άτιζϊΚζΧ τώρα νά μεταβληθή είς χείμαρρον κα— 
τακλύσοντα πολύ τοΰ χειμώνας αύτοΰ.

*
*0 Γαριβάλδη; μεταβαίνει είς Πάνορμον ένθα έκλά.ιχ- 

πρως έορτασθήσεται ή έκτη έκατονταετηρίς τοΰ Σικελι
κού εσπερινού. Ή πολιτική σημασία τοΰ γεγονότος ού
δένα λανθάνει- ή παρουσία τοΰ Γαριβάλδη περιβάλλει 
τό γεγονός τοΰτο—ζογον τοΰ Σικελικού λαού μ.όνον—χα
ρακτήρα πολύ σπουδαιότερον τοΰ έπισήμου κυβερνητικού* 
άλλ’ ές άλλοτε αί πολιτικαί παρατηρήσεις.

Αί έορταί διαρκέσουσι τρεις κατά συνέχειαν ημέρας* 
τό πρόγραμμα αύτών ύπισχνεΐται πολλά καί έκτακτα- 
ολόκληρος ό παγκόσμιος τύπος θ’ αντιπροσωπεύεται κατά 
τάς ήμέρας ταύτας έν Πανόρμω.

»
Μαρτίου—Πρωία.

Θά φθάση σήμερον μετά μεσημβρίαν, άγνωστον έτι. 
ποίαν ώραν. Ή πόλις σήμεοον έχει ζωηροτέραν την όψιν, 
διότι πλήθη πολιτών κατέρχονται όλονέν άπό τών πέριξ 
Καλαυρικών πολιχνών. Αί σημαΐαι πολλαπλασιάζονται- 
κατά μήκος τής σιδηροδρομικής γραμμής τοΰ λιμένας, ήν 
θά διαδράμη ή άμαξοστοιχία, μέχρι τής γεφύρας τής 
έπιβιβάσεως, κυματίζουσιν έθνικά ποιχιλόχροα σήματχ 
καί παραπετάσματα- τά τέσσαρα πέμπτα τών νεανιών 
φέροντα έρυθρά μανδύλια περί τόν τράχηλον—6 Γαρι— 
βάλδης είναι ό άρχηγός τοΰ δημοκρατικού κόμματος—Ή 
νεανική αύτη διαδήλωσες, ή πεεράζουσα τά νεύρα τών

Στά όπλα δράμετε,
Εαυτούς συνδράμετε,
Ύπέρ έλευθερίας 
Χάριν φιλοπατρίας.

«Ζήτω ή πατρίς, ζήτω τό έθνος, ζήτω ή έπανάστασις.» 
Τινές : *
— Τί λέει ; Ποΰ τήν έκανε πρωί πρωί;
— Είνε σταφίδα !
— Ρούμι θάσφιξε !
Καί ό έλβετός.
— Έκεΐ σήμερος πολεμάει. ’Γώ τραβάει κάτω, σκο» 

τώνεις τούρκους.
Καί παραλαβών τούς ύπ* αύτόν 25 άνδρας απήλθεν.

ΙΙαΛηάνβρωπος.
(‘Η συνέ/.ιια ι’ι τό προσιχί;.}

--------- ------------------
it
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co6afS>r μ* ευχαριστεί τοΰ λαοΰ τοΰ άξιοΰντος νά ζήση 
ή νεολαία πρέπει να ήναι επαναστατική.

★

Τάς οδούς διέρχονται αποσπάσματα στρατιωτών με- 
ταβαίνοντα εις Μεσσήνην καΐ ΓΙάνορμον' την επιστρα- 
τείαν ταύτην προύκάλεσαν αί κατά τάς ήμερα; ταύτας 
έπισυμβάσαι έν Μεσσήνη, ενεκεν οικονομικών λόγων, τα
ραχαί καΐ, άκριβέστερον, ή παρουσία τοΰ Γαριβάλδη, τοΰ 
ερυθρού του χειτώνος, έν τή νήσω, ής οί κάτοικοι άσβε
στου διατηροΰσιν έν τοΐς στήθεσι τής έπαναστάσεως τό 
πΰρ, ώ; ή ηφαίστειο; γή ή τήν ζωήν αυτοΐς διδοΰσα.

» I

‘Υπό τούς έξώστας τοΰ ξενοδοχείου Vittoria, ένθα τάς 
γραμμάς ταύτας χαράττω, διέρχεται κΰμα λαοΰ ζητω
κραυγάζοντας ύπερ τοΰ Γαριβάλόη, τοΰ «ήοωος τών δύο 
κόσμων». Ό προπορευόμενος στρατιωτικός μουσικός θία
σος έκρήγνυται αίφνης είς τούς τόνους τοΰ ilurov αί ζη· 
τωκραυγαΐ βροντωδώς επιτεινόμενα', καλύπτουσιν έπί 
βραχύ τού; μουσικούς ήχους, ή θύελλα αύτη τής ζωής 
ν, άπό μυρίων δρμωμένη στηθών, μυκάται ακράτητος .... 
3Ζήτω ό Γαριβάλδης !

★

Πάς αιών τής ιστορίας είναι ωκεανός ον έτάραξαν αί 
τρικυμίαι καΐ τοΰ ούρανοΰ αί θύελλαι καΐ οί κεραυνοί. 
Έν τώ ώκεανφ τοΰ ΙΘ'. αίώνος, δν άπαύστως αί τοικυ- 
μίαι άναταράσσουσι, τρία πράγματα, ή μάλλον τρία φά
σματα ώς τό. λ.έοΐοζ-^άσ/ια μυστηριώδη καΐ φοβερά επι
πλέουν δοκοΰντα ώς αύτά καΐ μόνα πάσαν τρικυμίαν 
έξεγείροντα· ίδού αύτά" ό πίλος Ναπολέοντος τοΰ 
πρώτου, ά,ναπηδήσας έκ τής λαιμ.ητόμου τής Γαλ
λικής έπαναστάσεως· ή Ελληνική φουστανέλλα τοΰ 
21, άναπετασθεϊσα ώς σάβανον τής Τουρκίας άπό μέσου 
τών φλογών τοΰ Μεσολογγίου, καΐ ό έρυθρός χιτών τοΰ 
Γαοιβάλδη ό επιφαινόμενος είς τούς σκηπτροφόρους τοΰ 
κόσμου ώς αί τρεις μυστικαί λέξεις τής Γραφής είς τόν 
Ναβουχοδονόσορα. Ώ ! ό Γαριβάλδης .' πρέπει νά γνω
ρίζη τις τί σημαίνει ή λέξις αύτη ίνα δυνηθή νά αίσθαν- 
θή τόν πυρετόν δν εμβάλλει προσδοκία τοΰ ίδεϊν τόν φέ- 
ροντα τό όνομα αύτό άνδρα.

*

«Ό Γαριβάλδης, βραχίων πολεμ.ιστοΰ καΐ καρδία προ- 
οφήτου, είναι ό ήρως τοΰ ιδανικού». Είπεν ό Hugo. »Ύ- 
πάρ^ει είς ήρως έν Ευρώπη. Είς μόνος. Έγώ δεν γνωρί
ζω δύο- ό Γαριβάλδης». Είναι λόγοι τοΰ Michelet.

λίστα πιθανών. Τά πρώτα του κατορθώματα έν ’Αμερι
κή άποτελούσιν έν μυθιστόρημα, καΐ μυθιστόρημα ’Α
μερικανικόν. ’Αν έν τινι τών αγώνων έκείνων καθ’ οΰς 
διοικών δύο πλοιάρια ύπ’ αύτοΰ τοΰ ίδιου κατασκευα- 
σθέντα, κατέκτα στόλους έξ είκοσι μεγάλων πλοίων, άν 
έν τινι τών αγώνων τούτων άπέμενε νεκρός, ή ’Ιταλία 
δέν θά ήτο άκόμη ηνωμένη καί έλευθέρα, τής Εύρώπης 
ή όψις δέν θά ήτο τόσον παρηλλαγμένη.

Τό 1860 μ.ετά χιλίων συντρόφων του επιχειρεί τήν- 
κατάκτησιν ένός βασιλείου· κυριεύει πόλεις ύπερασπι— 
ζο'ζένας ύπό τριάκοντα χιλιάδων στρατιωτών, διαφεύγει
\ \/3 I Κ Ύ ‘ ' ' > * %στάλου;, συντριυει κχι οιασζ,οοπιζει στρατούς καί εντός 

πέντε μηνών κατακτά τό βασίλειον τοΰτο, αναλαμβάνει 
διά τής κραταιάς του χειρός τό στέμμα δπερ ό λαός τώ 
προσφέρει καί τό δωρεΐ είς τόν Βίκτωρα Εμμανουήλ. 
Είναι μύθοι καΐ είναι γεγονότα.

Μετά τήν κατάκτησιν τής Σικελίας έπεραιώθη έδώ 
πλησίον, είς τό Melito καΐ τήν 9)21 Αύγούστου νικών 
τόν στρατόν τών Βουρβόνων είσήλθε καΐ κατέλαβε τό 
Ρήγιον. Τήν πρωίαν ταύτην έβλεπον τήν πλατείαν 
ένθα λυσσωδεστέρα είχε συναφθή ή μάχη μεταξύ Γαρι— 
βαλδινών καί Βουρβονικών· είναι ή πρό τής Μητροπό- 
λεως, καΐ έπί τών βαθμιδών τής έξωτερικής εύρείας κλί- 
μακος τοΰ ναοΰ έπεσαν οί πλείονες.

Έπί τών βαθμιδών τής κλίμακος ταύτης έπί βραχύ 
ώς θεός εΐχεν έπιφανή ό Γαριβάλδης έπισπεύδων τό τέ
λος τής μάχης' είς τάς χεΐράς του έφερεν άπλοΰν μα- 
στίγιον περί τόν ερυθρόν χιτώνα έσύριζον πυκναί αί
σφαΐσαι τών πολεμίων μή τολμώσαι νά τόν έγγίξωσιν......
Καί τώρα μετά 22 ετη επιστρέφει είς τά μέρη ταΰτα 
έλεύθερα ύπ’ αύτοΰ, όργώντα έπί τήν πρόοδον καΐ τόν 
πολιτισμόν.

★

6 //· μ.

Τόν είδον είναι σπαρακτική ή όψις του. Νά φαντά
ζεσαι τόν άνθρωπον αύτόν ώραΐον καΐ ισχυρόν ώς τό 
όνομά του, άστράπτοντα έκ μεγαλείου καί ρώμης, ώς 
άστράπτουσιν έν τή φαντασία οί ήρωες,. νεαρόν πάντοτε, 
ώς πάν ο,τι είναι μέγα καί ώραΐον, καΐ ν’ άντικρύζης 
τήν κατάλευκον όψιν γέροντος εβδομηκονταετούς, συντε
τριμμένου ύπό τών άλγηδόνων, παραλυτικού, ημιθανούς, 
μή δυναμένου πλέον νά κίνηση ή τούς οφθαλμούς μόνους, 
έν οίς πάν λείψανον ρώμης καΐ ή ζωή του ολη κατέφυ- 
γον, κινδυνεύοντα άπό στιγμής είς άλλην νά έκλείψωσι 
καί έκεΐ, νά σβεσθώσιν.

★

*

Ό Γαριβάλδης διά τά αμαθή πλήθη τής Σικελίας καί 
τή; Καλαυρίας ειναί τι ύπερφυσικόν, είναι άγιος· πολ- 
λαχοϋ ή είκών του λατρεύεται παρά τήν εικόνα τοΰ 
Χσιστοΰ. Είναι ό άληθής ήρως· ό ήρως τοΰ λαοΰ· πρό 
τοΰ βλέμματός του οί άνδρες κλαίουσιν, αί γυναίκες λει- 
ποθυυοΰσιν είς λόγος του μεταβάλλει τούς δούλους είς 
γίγαντας τής έλευθερίας, τό όνομά του ηλεκτρίζει εν 
έθνος ώ; ό ήχος τής σάλπιγγο; τοΰ Άρεως, ό βραχίων 
του, όταν πλήττη, συντρίβει άλύσσους λαών ή κρημνίζει 
θρόνους βασιλέων.

Ζή έτι καί ό βίος του κατήντησε μύθο;· ή ιστορία α
δυνατεί νά περιλάβη αύτόν έντός ορίων πιστευτών, μά-

Φέρεται έπί κινητής κλίνης, είδους άμαξιδίσυ, δπερ 
ούδέποτε άφίνει, κατακεκλιμένος πάντοτε, πάσχων καΐ 
πονών καΐ θνήσκων συνεχώς, άλλ’ άνθιστάμενος κατά 
τοΰ θανάτου οστις τοιοΰτον θνητόν αδυνατεί έτι νά κα- 
ταβάλη. Μεγάλη κατάλευκος έξ έρέας χλαμύς καλύπτει 
αύτόν περιβάλλουσα ολον ύπό τινα πτυχήν της διαφαί- 
νεται δ έρυθρός του χιτών περί τόν τράχηλον φέρει έρυ
θράν' μανδήλιον καί έπί τή; καταλεύκου λεόντειου κεφα
λής του πιλίδιον έρυθρόν χρυσοποίκιλτο ν οί οφθαλμοί 
του μόνοι ζώσι, μεγάλοι, κυανοί,άντανακλώντε; τό άπει
ρον τοΰ ούρανοΰ καΐ τής ψυχής του.

ΜΗ ΧΑΝΕΣΑΙ

Θέλετε περιγραφάς τής άφίξεως του, τοΰ ένθουσιασμοΰ j 
τών ’Ιταλών, τής παραφοράς των ; Πρό τής μορφής του j 
λησμονοΰνται τά πάντα. Καΐ δμως θά πειραθώ ν’ άναμνη- 
σθώ.

X
Ολη ή πόλις συνέρευσεν έν τή παραλίφ τοΰ λι

μένας όδώ τή έκτεινομένη άπό τοΰ σιδηροδρομικού σταθ
μού μέχρι τής γεφύρας τής έπιβιβάσεως έν τώ Νέφ Λι- 
μένι· τό διάστημα είναι ένός καί ήμίσεως σταδίουήδερι- 
που.

Ή φέρουσα τόν Γαριβάλδην μετά τής ακολουθίας του 
ειδική άμαξοστοιχία κατέφθασεν έν τώ σιδηροδρομικφ 
σταθμφ εις τάς 4.15. Άνέμενον αύτούς αί άρχαΐ τής πό- 
λεω; καΐ πολλαΐ άντιπροσωπεΐαι σωματείων τοΰ λαοΰ 
μετά τών σημαιών των καί μουσικών θιάσων. ‘Η ατμομη
χανή τής άμαξοστοιχία; ήν κατά γράμμα κεκαλυμμένη 
ύπό σημαιών καΐ άνθέων' αΐ άμαξαι αύτής κατελήφθησαν 
εύθύς ολαι ύπό τοΰ εξάλλου λαοΰ έν μέσω ζητωκραυγών, 
βοής, αναφωνήσεων ανέκφραστων· ήτο συγκίνησις, ένθου- 
σιασμός, παραφροσύνη· έγέλων, έκλαιον, έμαίνοντο δλοι. 
Μετά τινων λεπτών στάσιν ή αμαξοστοιχία έκινήθη καΐ 
πάλιν προβαίνουσα πρός τόν Νέον Λιμένα, ένθα δ Γαρι- 
βάλδης ώφειλε νά έπιβιβασθή τοΰ μέλλοντος νά μετενέγκη 
αύτόν είς Μεσσήνην άτμοπλοίου, διότι έντεΰθεν διήλθε 
μόνον.

X
Ή αμαξοστοιχία έχώρει βραδύτατα οίονεί ύπό τών 

κυμάτων τοΰ λαοΰ ώθουμένη· προεπορεύοντο αϊ μουσικαί 
παραφόρως τόν ύμνον παιανι’ζουσαι· οί νέοι έψαλλον :

Si scoprou le tombe, si levano i morli,
I martiri nostri son tutti risorti . . .

οί γέροντες εκλαιον, ή έπαναστάτις ’Ιταλία άνέζη καΐ 
πάλιν. Άπό τών ήνεωγμένων θυρίδων τοΰ vagon-salon δ 
Γαριβάλδης ήτο καταφανής· είς τούς οφθαλμούς του έ- 
λαμπον δάκρυα συγκινήσεως. ’Ώ ! πρέπει νά πιστεύση είς 
τό μεγαλεΐον τής αρετής, πρέπει νά πιστεύση εί; τό αθά
νατον τής ψυχής, πρέπει νά πιστεύση είς τόν Θεόν, 
οστις είδε τά δάκρυα τοΰ Γαριβάλδη .'

’Ω στιγμαί άγιαι τοΰ ένθουσιασμοΰ, καθ’ άς δ κόσμος 
φαίνεται τόσον μικρός καΐ τόσον μέγας ό έν έαυτφ έγ- 
κλείων τόν Θεόν άνθρωπος !

X
Διαφυγών διά τοΰ πλήθους μετά τίνος φίλου μου έσπεύ- 

σαμεν πρός τήν παραλίαν καί πηδήσαντες έντός λέμβου 
άπεμακρύνθημεν αύτής κωπηλατούντων δύο ρωμαλέων 
νεανιών. Ούτως άπό τίνος άποστάσεως άπεθαυμάζομεν 
τό θέαμα όλόκληρον καΐ κατεφθάνομεν ταχύτερον παρά 
τό πλοΐον, δπερ άνέμενε τόν Γαριβάλδην.

X
Παρά τήν γαληνιώσαν θάλασσαν φοβερά άντίθεσις ά- 

νεκυκάτο ή ζώσα έκείνη καΐ καταιγιζομένη θάλασσα τοΰ

ΑΓΓΕΛΙΑ!

ΕΙΣ ΤΟΥ ΦΕΡΕΤΟΠΟΥΑΟΥ
ΔΙΑ ΘΕΡΙΝΑΣ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑΣ
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λαοΰ. Ή άμαξοστοιχία έχώρει άείποτε βραδέως, έπιπόνως 
διασχίζουσα τό περί αύτήν συνωθούμενον πλήθος. Ή πα- 
οομοίωσις είναι μικρά έν έαυτή, άλλ’είναι ή μόνη κατά 
τήν στιγμήν τοΰ θεάματος παρουσιασθεΐσα είς τό πνεΰ- 
κά μου.

Μοι έφάνη ή άμαξοστοιχία ώς σκώληξ κατά γής συρό
μενος, ον στρατιά μυρμήγκων έπιδρομέων περικυκλοΐ καΐ 
προσβάλλει πανταχόθεν· ανέρχονται καΐ προσκολλώνται 
έπ’αύτοΰ πυκνοί, έπίμονοι, μανιώδεις· αύτός άνθίσταται, 
σφαδάζει, αγωνίζεται νά έκφύγη καί έρπει φέρων έφ’ ε
αυτού τούς αμείλικτους διώκτας.

X
Ή γέφυρα τής άποβάθρας συνειχετο μετά τοΰ άτμο" 

πλοίου, έφ’ού σκηνή ερυθροί; παραπετάσμασι διακεκοσμη” 
χένη ένδοθεν άνέμενε τόν Γαριβάλδην. Περί τό άτμόπλοιον 
αί λέμβοι πυκναί συγκρουόμεναι έκινδύνευον νά συντριβώ- 
σιν· έπί τών σιδηρών πλευρών τής γεφύρας τό πλήθος 
άνερριχάτο ώς πλήθος τρελλών τινές έπεσαν έν τή θα
λάσση* οί ναΰται ήγωνίζοντο ύπερασπιζόμενοι τά πλευρά 
του πλοίου άπό συνεχών, επιμόνων έφόδων. Τό έφ’ού κα- 
τακέκλιται δ Γαριβάλδης άμαξίδιον είχεν άποβιβασθή 
τοΰ vagon-salon καΐ διά μέσου διπλής πτέρυγος τοΰ λαοΰ 
μετά βίας ύπο χωροφυλάκων συνεχομένου προέβαινεν έπί 
τήν γέφυραν. Πάντες άποκεκαλυμμένοι, άφωνοι έκ συγκι- 
νήσεως, ωχροί, τρέμοντες. 'Υπήρξε στιγμή τις άπερϊγρα- 
πτος συγχύσεως, ήτις ήν ή έκρηξις τής μή συνεχομένης 
πλέον συγκινήσεως- άναφωνήσεις, οίμωγαι, δάκρυα· τό 
πλήθος συνεκρούσθη έπί τής γεφύρας, ήτις έτριξεν έπί τών 
ξύλινων στηλών της. Εύτυχώς δ Γαριβάλδης εύρίσκετο 
ήδη έπί τοΰ άτμοπλοίου· ή σύζυγός του έπί τής γεφύρας 
λειπόψυχος καΐ κλαίουσα ύπεστηρίζετο ύπό τοΰ Δημάρχου 
καί τινων τής άκολουθίας τοΰ Γαριβάλδη· μεταξύ τού
των ήσαν οί υιοί του Menotti καΐ Ricciotti, ό Διευθυντής 
τοΰ «Δεσμού τής Δημοκρατίας» Αλβέρτος Μάριος, ό ποι
ητής τοΰΆλκεβιάδου Καβαλλόττης, άρχηγοί τοΰ δη
μοκρατικού κόμματος καΐ άλλοι.

Οί δημοκρατικοί έν ’Ιταλία άνακινοϋνται . . .
X

Τό άτμόπλοιον, έκ τής εταιρίας Φλόριο, έκινήθη καΐ 
άπεμακρύνθη* δύο έτι ατμόπλοια τής αύτής εταιρίας καί 
έτερον μικρόν ιδιόκτητον σημαιοστόλιστα ήκολούθουν τι- 
μητικώς τό φέρον τόν Γαριβάλδην . . .

Αί ζητωκραυγαΐ άντήχουν είσέτι* ό ήλιος έδυε. Δεξιό
θεν οί κατάφωτοι μαγικοί λοφίσκοι τής Καλαυρίας άκτής, 
πρός άριστεράν καί άπέναντι μακράν τά όρη τής Σικε
λίας, πλησιέστερον έπί βάθους πρασίνου ή μόλις διαφαι- 
νομένη Μεσσήνη. Ύπό τάς άκτΐνα; τοΰ δύοντος ήλίου τό 
Στενόν τοΰ Φάρου έστιλβε· τά τέσσαρα άτμόπλοια άπεμα- 
κρύνοντο δλονέν καΐ μάλλον ύπερήφανον έν τφ μέσφ έ
βαινε τό κομίζον τήν μεγίστην ζώσαν τής 'Ιταλίας δόξαν.

Αγησίλαος.

ΟΛΟΣ ΣΤΑΔΙΟΪ 
απέναντι της

ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ

J
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ΕΞΕΔΟΘΗ τό πέμπτον τεύχος τοϋ Ταμείου έπι» ! 
θσημονικών γνώσεων τοϋ κ. Α. ΚιιΝΣΤΑΝΤΙΝιλου, κα- ί 
τηγητού τών έν Άθήναις Γυμνασίων, τιμώμενον άντί φρ. 
τριών.

Καί τό τεϋχός αυτό, ώς καί τά προηγούμενα εύρίσκον- 
ται εν τώ βιβλιοπωλείψ ό ΚΟΡΑΗΣ τού κ. Άνές"η Κων- 
σταντινίδου, κατά τήν «'Οδόν Έρμοϋ». [2, 3]

Πολυν προσελκύουν κόσμον η βιτρίνες τοΰ 
PfEOr ΙΙΑΟΪΜΤΟΪ ΚΟΡΝΙΖΟΠΟΛΕΙΟΓ

ΤΟΥ
ΜΙΧΑΗΛ ΓΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ

(Όδίς Αιόλου, κάτωθεν τοϋ φωτογραοείου του Πέτρου Μωραίτϊνη)
ΦΕΡΕΙ ΕΚ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ώραιοτάτας εικόνας, ρωμαντι- 

κάς ελαιογραφίας, μαγευτικάς, Nature-Morte, 
χαλκογραφίας καί άλλα.

Ε\ΕΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ κορνίζας, τάς οποίας φέρει 
έπίσης έκ Γερμανίας.

TPF-4TE ΝΑ δϊακοςμηςητε ι 11
* * * *J ολας τάς Αίθουσας καί τά Εστιατόριά σας.

ΠΡΩΤΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΙ εις τούς δηλητηριαζόμε
νους, ασφυκτικούς, τραυματίας καί αΐφνιδίως 
νοσούντας μετά 20 χαλκογραφιών έν τψ κειμένω, σύγ
γραμμα κ. Ε. Ferrand, μεταφρασθέν ύπό τών κυρίων I. 
Α. Κατςαρη, φαρμακοποιού, καί A. Τ. ΤληΠακοιιουλου, 
φοιτητοϋ τής ’Ιατρικές.

Βιβλίον.ώφελιμώτατον είς πάντα, καλώς μεταφοασμέ- 
νον. Τιμάται δρ. -S 1]2. (2-9)

ΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΑΛΛΗ καί KOTSIA 
’Αθήνα ι.—Όοόζ Έρμοϋ 

"Απαντα τά είδη γραφικής ύλης είς τιμάς μετρίας. 
Έκτυπούνται επισκεπτήρια στιγμιαίος 

δια τελειότατης μηχανής ώς καί χαλκογραφημένα. 
Χαράσσονται παντός είδους σφραγίδες, ώς καί έπι- 

κεφαλίδες έπιστολών έκτυπούμεναι είς διάφορα χρώματα.
ΜΟΝΗ ΑΠΟΘΗΚΗ τών κατάστιχων άρίστης κατα

σκευές τοϋ σπουδαίου καταστήματος Edler Krische τού 
Άννοβέρου.

ΜΟΝΗ ΑΠΟΘΗΚΗ διά χονδρικά; πωλήσεις τού άλη- 
Οοϋς σιγαροχάρτου JOB τοϋ οίκου Jean BardoV τής 
Γαλλίας. [30—30]

ΕΙΚΟΝΑΣ και ΚΑΔΡΑ
Ολων τών ειδών

ΕΛΑΙΟΤΥΠΙΑΙ — ΧΑΛΚΟΓΡΔΦΙΑΙ 
Δι’αίϋοΰσας — δι' εστιατόρια — διά κοιτώνας 

ΕΙΣ ΤΟΥ Κ.
ΟΛΟΣ άιοάου _Α_. KLTEJSTJA. λρι». 107 

(Πλησίον τής Χρυσοσπηλαιωτϊσσης)
Κ&»Μέ λίαν συγκαταβατικές τιμάς δύνασθε νά δια-

κοσμήσητε τάς οικίας σας καλλιτεχνικώτατα άπό τοϋ 
Κ. ΚΤΕΝΑ

'Έπίσης Κορνίζες δεά Μπερντέδες [Δ.5]
πμ·μπτπττμττι·γμ·Τ(γ niwiniffwimniin ι··^ιι·μιι _ι<—■■ ρ ιιιι—μ—nBjWwmuwjjJUEi^ZiJuaiu^

1U ΪΠ1ΡΜΙ ΛΑΜΙΙΟΠΩΑΕΙΟΝ μετά με 
γαλειτέρας ποικιλίας όλων 

ώτν χρειωδών τού φωτισμού καί τάς πλέον έφθηνάς τι- 
υ.άς από τοϋ Λαμποπωλειου τού κ. Τριαντάφυλλου

ΟΙΝΟΙ ΟΚΛΦΙΙΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΙ
Όδός Χταδίου κεντρική αγιοΘηκιι Όδός Χταδίου 

('Απέναντι του Ταχυδρομείου)

Οί κ. κ. άδελφοί Οικονόμου άγγέλλουσιν, 8τι τού λοι
πού θά τίθενται έπί τών φιαλών τοϋ έκ τοϋ Οινοποιείου 
των παραγομένου οίνου ετικέται τεφροχροοι, άπλού- 
στατάι, άνευ τινός κοσμήματος ή συμβόλου, φέρουσαι δέ 
μόνον διά κυανού χρώματος τήν έξης έπιγραφήν :

ΟΙΝΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ή ΛΕΥΚΟΣ 
Αδελφοί Οικονόμου

Ά θ ή ν α ι
Έν τούτοις αί μέχρι τούδε έτοιμοι φιάλαι φέρουσι τήν 

γνωστήν μεγάλην καί πολυχρώματον ετικέταν.
Ταύτα πρός γνώσιν τών αξιότιμων καταναλωτών τού 

οίνου των. [4, 3]

ΕΞΟΝΟΝ ΚΤΗΝΗ ΕΝ ΛΑΡΙΣΣΗ δεσπόζον τών Τεμπών, 
όλης τής κοιλάδος καί τών κορυφών τοϋ Όλύμπου. 
Ολήρες αρχαιολογικών θησαυρών, ογκολίθων,

ξυλικής

Κατάλληλον δι’άνάκτορον, μέγαρον, έπαυλιν ή 
ξενοδοχειον.

[Πληροφορίαι είς τό Γραφεΐόν μας] (8—6)
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ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΦΘΗΝΙΑΝ δηλαδή εις τό ’Εμπορικόν

68 —Ό δ b ς Έ ρ μ ο ϋ-68 ΣΩΤΗΡΙΟΥ Γ. ΒΟΓΛΗ
Έχει άπό δλα καί τά δίδει έφθηνότατα : Κασμί

ρια, καστόρια, τοόχαις, ρετίναις, μπατανίαις, 
φλανέλαις, φορέματα, νουδωτέ, τίμπετ, χασέ
δες κτλ. κτλ.

ΟΙ ΠΑΡΙΣΙΟΙ ΕΚ ΑΘ1ΙΝΑΙΣ

ΧΚΟΝ OINOIlfiAEION
χαθ'όλως παρισινήν μέθοδον ήνοιξε κάτωθεν τοϋ

Εμπορικού τού κ. Βασιλοπούλου, καί τού ωραίου ξε
νοδοχείου τής Οδού Ερμοϋ ή 'βίλλάς, ύπό τοϋ
BASIABIOV 35» ΗΛίΟΠΟΪΆΟΓ

Πωλοϋνται κατά φιάλας
"Ολοι οί 'Ελληνικοί καί Ευρωπαϊκοί Οίνοι.

Λ ί Ο ο υ σ α ι διά παρέας κρυφαί, δπου δύνασαι νά
ξεφαντώσης αόρατος καί μόνος.* *

ΖΥΘΟΣ ΒΙΕΝΝΗΣ
Οί κομψότεροι τών μεζέδων. Ί’πηρεσία άρίστη 

ΚΑΙ ΕΠΙ ΙΙΑΣΙ ΤΟΥΤΟΙΣ
άμεσος συγκοινωνία μετά τοϋ μοναδικού ξενοδοχείου 

II ΕΛΛΑΣ
δθεν δύνασαι νά προμηθευθής ο,τι θέλεις.

’! ! ΘΑ ΓΙΝΗ ΚΕΝΤΡΟΝ ί ί! (—2)


