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Ρ). ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ διβυογχτικ

ΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟΝ ΚΟΜΜΑ
■ήτο μία πρόωρος πρωταπριλιά τών Κουμουνδουρικών. 
Μαζύ μέ τήν Σάρα Μπερνάρ τής Νέας Έφημιρίόος, μαζύ 
μέ τόν κύρ Λάϊαρ τής Έφημερίδος, ταφέντα ζωντανόν 
«ν τή Άκροπόλει, μάς ήλθε καί τό τέταρτον κόμμα.

Ή πρωταπριλιά αύτή δέν ήτο τόσον λευκή, ώς μα
κρόθεν βλεπόμενον άνθος άμυγδαλής, ώς ητο ή τοΰ συ
ναδέλφου μας. ΙΙτο μαύρη ώς πτερόν κόρακος, κυμαν- 
■θέν διά κλωστής κρατουμένης έκ τής Πλατείας τής Έ
λευθερίας άνωθεν τών κεφαλών τής Κυβερνήσεώς.

Ό κ. Κουμουνδοϋρος έλθών είς τό στάδιον τής πολι
τικής μετανοίας άμα τώ σχηματιστώ τής νέας κυβερνή- 
σεως, δέν έμελέτα πώς νά τήν διαδεχθώ καί πάλιν, άλ
λά πώς νά ολώση τά νερά.

Τό όνειρον του ήτο νά μείνη ή Κυβέρνησίς χωρίς 
πλειοψηφίαν καί έπειδή δέν ήδύνατο νά κατορθώση τού- 
(ΤΟ, προσελκύων αύτός τήν πλειοψηφίαν, συνέλαβε τήν 
ιδέαν τοΰ τετάρτου κόμματος.
' Καί άλλοτε άνέτειλαν διά τήν Ελλάδα τοιαύται πο
νηραί ήμέοαι τεσσάρων ή πέντε κομμάτων, άνευ σταθε- 
ράς πλειοψηφίας, ούδενός δυναμένου νά σχηματίση αύ- 
τοτελή κυβέρνησιν, καί ό ωφελούμενος έκ τών θολών αύ
τών νερών, ό άλιεύων χαρτοφυλάκια καί οικόπεδα, ήτο 
ό Κουμουνδοϋρος.

Έάν κατώρθονε νά τά ξαναθολώση καί πάλιν!
ΙΙρός τούτο έβγήκαν οί άλιεϊς είς άλιείαν.
Ο Π/ζπαμιχαλόπουλος έφαίνετο άπεσπασμένος τού 

Κουμουνδούρου κ’ έζήτει νά συνδεθή μετά τού στενού 
του φίλου Κοντοσταύλου—συγχαίρομεν τώ τελευταίω 
έπί τή φιλία του αύτή—πρός σχηματισμόν νέου κόμμα
τος. Διότι ό Καντόσταυλος φαίνεται διαθετών έν τή 
Βουλή καί άλλους φίλους.

Αί αύταί προτάσεις έγένοντο καί πρός τόν κ. Μεσση- 
νέζην.

Άφ’ έτέρου ό κ. Κουμουνδοϋρος έρίχνετο τού Λεωνίδα 
Δεληγεώργη νά λάβη ύπ’ όψιν τό γήρας του καί τό μέλ

λον τό όποιον τόν αναμένει, άν ζητήση ν’ άποσπασθή τού 
κ. Τρικούπη.

Τά ναυάγια τών άποπειρών αύτών συνελέγοντο, 8τέ 
έμεσολάβησεν ή κωμικοτραγική παραίτησις τού κ. Κα- 
ραΐσκάκη. Όλα τά πρόσωπα τά συμμετασχόντα αύτής 
ήδύναντο νά χρησιμεύσουν ώς πρόσωπα κωμωδίας. Διότι 
ό’λα έπαλινωδουν, άντέφασκον, παρηνόμουν.

Άλλ’ είς τούς Κουμουνδουρικούς ή παραίτησις κατε- 
πόθη ώς ποτήριον καμ.πανίτου πρό τής ένάρξεως δείπνου.

Καί άλλος ^υσηρεστημένος ! έφώναξαν, ό κ. Καοαϊσκά- 
κης, σέρνων μάλιστα μαζύ του καί τούς βουλευτάς τής 
Θεσσαλίας.

Καί οί Πετιμεζάδες οί δύο ; Καί ό άνυπούργητος Πε- 
τσάλης ; Καί ό κύοιος Βουλπιώτης ; Καί τινες άλλοι τών 
όποιων δέν διώρισαν τηλεγραφοφύλακας ;

1 Έ ! είναι συμ,πληοωμένον τό νέον κόμ.μα! Δέν μένει 
είμη νά τό άναγγείλη ή Νέα. Έφημερίς, ήτις δεν εδυ- 
σκολεύθη νά τό κάμη.

Τό έλογκριαζον άριθμούν τριάκοντα καί πέντε ! Καί 
μέ μέλλον! Τό παιδί Οά μεγαλώση !

"Ηρχισαν τά συγχαρητήρια. Άλλ.’έκεΐνοι οί όποιοι τά 
έλάμβανον δέν κατελάμβανον τίποτε.

— “Ω, κύριε Βουλπιώτη, σάς συγχαίρω. Δέν ήτο δυ
νατόν νά μείνω μέ τόν Κουμουνδοΰρον’ άλλά δέν ήξευρα 
καί πού νά πάγω !

— Δέν σάς έννοώ.
— Μά δέν είσθε ιδρυτής τού νέου κόμματος ;
— Διόλου’ καί σάς συμ.βουλεύω νά μείνετε έκεΐ ποϋ 

είσθε.
Ό κ. Μεσσηνέζης έρωτώμενος διεμχρτύρετο.
Ό κ. Καντόσταυλος έπίσης.
Ό κ. Δεληγεώργης τό αύτό.
Έπί τέλους ήναγκάσθησαν νά συνέλθουν καί οί Θεσ

σαλοί Βουλευταί καί διά «κοινοποιηθέντος» των νά δια- 
ψεύσουν τό λεχθέν οτι άποτελούν ούράν τών δυσαρεσκειών 
ή τών εύαρεσκειών τού κ. Καραισκάκη.

Ούτω ή πρωταπριλιά τού Μαρτίου έφάνη καθαρά ψευ
τιά άκριβώς τήν πρώτην Απριλίου καί τό δημόσιον όπερ
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θέλει συνησπισμένην τήν ύποστηρίζουσαν τίιν πλειοψη
φίαν κυβέρνησιν μετ' εύχαριστήσεως ήκουσεν οτι ή έξέ- 
τασις τών Βελενδζικών θά εύρη την πλειοψηφίαν τοΰ 
κ. Τρικούπη άκλόνητον ώς στήλην, ήτις τότε μόνον δυ
νατόν νά καταπέση, όταν πρόκειται νά θάψη ύπ’ αύτήν 
τούς ενόχους !

ξεν, άσπασθείς άμέσως τήν γενικήν πολιτικήν τής ελ
ληνικής μεταρρυθμίσεως, είσί παρήγοροι έκδηλώσεις λαϊ
κού βρασμού, οστις είναι άδύνατον νά μή φέρη λίαν 
προσεχώς τό αποτέλεσμά του.

Ό κ Αριστείδης Οεχονόμ,ος δέον νά είναι ύ
περήφανος έπί τούτω. Έν Άθήναις είχε διεγείρει κατά 
τάς έκλογάς τόσον ένθουσιασμόν ύπέρ αύτοΰ· έν Καλα- 
βρύτοις τώρα προκαλεΐ σχεδόν φανατισμόν.

Αί έκδηλώσεις αύται άς τω χρησιμεύσωσιν ώς ένθάρ- 
ρυνσις έπιμονής έν τή στερρώς μεταρρυθμιστική πολι
τική του, ήτις άργά ή όγλήγορα καί έν τή Βουλή θέλει 
εύρει ένθουσιαστάς οπαδούς καί φίλους.

----------------------- ■g ο ο

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ.

Θύελλα αναμένεται- παύσεις καθηγητών ψιθυοίζονται.
Ό κ. ύπουργός τής Παιδείας, μέλος τής ύπό τόν αύ

τόν άρχηγόν Κυβερνήσεώς τοΰ 1875, ήτις διά τοΰ τότε 
συναδέλφου του κ. ‘Ράλλη έπανέφερε τήν ίσχύν τοΰ 
Νόμ-ου είς τάς σχέσεις Κυβερνήσεώς καί Πανεπιστημίου, 
έννοεΐ νά έπανέλθη είς τό σημεΐον τής νομιμότητος 
έκεΐνο.

Τό σημεΐον αύτό περιορίζεται είς τήν έξής έρώτησιν:
— Πόσοι Καθηγηταί άπό τοΰ 1875 διωρίσθησαν χωρίς 

προτάσεως τής οικείας Σχολής, καθά ορίζει ό Νόμος τοΰ 
1837, άν δεν άπατώμεθα;

Οί Καθηγηταί αύτοί ώς παρανόμ,ως διορισθέντες πρό
κειται νά παυθώσιν.

Άλλ’ ό κ. ύπουργός θά περιέλθη είς τό δίλημμα ή 
’ τόν Νόμον νά θυσιάση ή τήν έπιστήμην.

Διότι μεταξύ τών μόνον ύπο τής Κυβερνήσεώς διορι-

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ ΕΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΟΙΣ

Χαίρομεν πολύ διότι ή τό πρώτον ύφ’ ήμών ριφθεϊσα 
ιδέα περί τής έν Καλαβρύτοις έκλογής τοΰ κ. Άρε· 
ατείηου Οεχονόμιου έκαρποφόοησεν !

Καί έκαρποφόρησε δαψιλέστατα. Οί έν Αίγίω Καλα
βρυτινοί, πολΐται άπαντες αρχών καί αισθήματος,άπηύ- 
θυναν δήλωσιν ποός τόν κ. ’Αλέξανδρον Ζαίμην, ένεκα 
τής άνηλικιότητος τοΰ οποίου έκενώθη θέσις Βουλευτική 
έν Καλαβρύτοις, δι’ ής τόν παρακαλοΰσι νά κατέλθη είς 
τήν έπαρχίαν καί νά ύποστηρίξη καί διά τής ψήφου του 
καί διά τής έπιρροής του τήν έκλογήν τοΰ κ. Άρεβτεέ 
δου Οεκονάμ-ου.

Είναι γενναία κατά τοΰτο ή δήλωσις, διότι δέν άπευ- 
θύνονται πρός τόν κ. Α. Ζαίμην πιστεύοντες σπουδαίως 
ότι ό κύριος ούτος θέλει άνταποκριθή είς τήν αίτησιν 
των, άλλ’ έπιθυμοΰντες νά άναγάγωσι τήν έκλογήν τοΰ 
κ. Άριοτεέδου Οεχον0μ.ου είς περιωπήν όμοίαν έ
κείνης, ήτις έφερε τό πρώτον είς τήν Βουλήν, έστεοανω- 
μ-ένον μέ τήν άγνοτέραν παρά τοΐς Καλαβρυτινοΐς δημο
τικότητα, τόν πρφην παρ’ Έφέταις Εισαγγελέα.

Αύτά τά φαινόμενα δημοτικότητος πρός πολιτευόμε
νο*, όστις ούδέν ύπέρ τής ιδιαιτέρας πατρίδος του έπρα-

—Ά μπά, όλο τό χωριό κατοικεΐται άπό χριστιανούς.
— Άμ. τότε τί θέλομε νά τό πάρωμε ; Ό σκοπός εΐ— 

νε νά κυριεύσωμε χωριό ποΰ νά ύπάρχουν μ.έσα καί τοΰρ- 
κοι. ’Άλλο κάνένα χωριό δέν εΐνε έδώ κοντά, ποΰ νά έ
χη τούρκους ;

— Όλα τά χωριά έχουν εΐνε οί καβάσιδες, ό καδής, 
οί τακτικοί . . .

— Μά όχι τέτοιους τούρκους, ξερούς, έγώ λέγω τούρ
κους ποΰ νά έχουν οικογένειας.

— Στή Λάρισσα, στό Βώλο ’βρίσκεις χιλιάδες.
— “Εχει κάστρο ό Βώλος ;
— Έχει, καί ίσα ίσα έκεΐ μέσα εινε ό τούρκικος μα

χαλάς.
— Κρίμα. Πρέπει κάνεις γιά νά ’μπή μέσα νά χα

λάση τό φρούριον πρώτα. Σκοτούρες.
— Καί τί θέλεις τής τούρκικαις οίκογένειαις ;
— “Εχω έντολή άπό τήν κυβέρνησι νά πιάσω καί νά 

στείλω μιά τουρκοποΰλα άνύπανδρη στήν Αθήνα χάριν 
έθνολο·, ".κών μελετών.

— Δηλαδή, δέν σέ καταλαβαίνω.
— Νά, θέλουν νά έχουν μιά τουρκοποΰλα γιά νά τή 

βάλουν είς τό ζωολογικόν μουσεΐον, νά πηγαίνη ό κό
σμος νά τήν βλέπη.

— Σάν νά ήνε πανόραμα.
— Γειά σου. Αύτό λέγω.
— Καί μεγάλη δουλειά εινε ; Έγώ έχω ένα κορίτσι.
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ΜΙ Λ ΤΟΥΡΚΟΠΟΥΛ’ ΑΓΑΠΗΣΑ.

(Ί5. άριβ. 275).

Μετά τήν σύνταξιν τής πολεμικής έκθέσεως έξαπε- 
στάλησαν χωρικοί πρός είδοποίησιν τών πέριξ οπλαρχη
γών, οΐτινες άφίκοντο τήν νύκτα πάντες μετά τών ύπ’ 
αύτούς άνδρών.

Ύπό τό άμυδρόν φώς τής σελήνης συνεκροτήθη τότε 
στρατιωτικόν συμβούλιον, έν ω άπεφασίσθη διαιρούμενοι 
είς δύο σώματα νά προσβάλωμεν τήν έπιοΰσαν τόν έν 
Άγυιά Άμοΰς άγά καί έξώσωμεν τοΰτον τής κωμοπό- 
-λεως.

Είς τάς τάξεις ήμών είχον προσέλθει ή καλλίτερον 
άχθή διά τής βίας ικανοί χωρικοί, μεθ’ ένός τών ο
ποίων συνέδεσα ομιλίαν.

-— Πατριώτη, τώ είπον, δέν μοΰ κάμεις τήν χάρι νά 
μοΰ ’πής, στήν Άγυιά ποΰ θά πάοωμε αύριο χωρίς άλλο, 
ύπάρχουν τουρκοποΰλες ;

«ϊθέντων καί χωρίς προτάσεως τής σχολής καταλέγονται 
•οφοί έπιστήμονες, τών οποίων ή άπόλυσις θά ήτο τραΰμα 
καί είς τήν ύπόληψίν καί είς τήν ύπαρζιν τοΰ πανεπι
στημίου.

Έπί παραδείγματι, ό κ. Ζωχιός διωρίσθη χωρίς πρό- 
τασιν τής Σχολής’τίς θά τολμήση νά τόν πειράξη; Ό κ. 
Πανταζίδης έν τή φιλοσοφική Σχολή άπολαμβάνει καί 
αύτός ποιάς ύπολήψεως’ πρό παντός άλλου έχει φίλους’ 
ό κ. Γαλβάνης κέκτηται τήν έπιστημονικήν του ύπόλη- 
ψιν· ό νεαρός καθηγητής τής χημείας κ. Κρίνος δέν έχει 
καλλίτερόν του’ ό κ. Ζίννης είναι σεβαστός καί έν Εύ- 
ρώπη κατέστη είδικότης.Πάντες ούτοι διωρίσθησαν χωρίς 
γνωμοδοτήσεων τών οικείων σχολών. Τό έθιμον τών 
γνωμοδοτήσεων έπεκράτησε μάλλον έκτος ολίγων έξαι- 
ρέσεων, έν τή Νομική Σχολή.

Τί πρέπει νά γίνη ;
Καθ’ ήμάς, ο,τι συνέβη μέ τούς παρανόμως διορισθέν- 

τας έπί Κουμουνδούρου δικαστάς έν ταΐς νέαις έπαρχίαις, 
τοΰτ’ αύτό δύναταί νά συμβή καί μέ τούς κυρίους κα
θηγητάς τούς ύπαγομένους είς αύτήν τήν κατηγορίαν.

Άς παυθώσι δηλαδή καί άς άναδιορισθώσιν.
Αλλο μέσον θεραπείας καί τοΰ νόμου καί τής άνάγ- 

κης τοΰ πανεπιστημίου δέν βλέπομεν ήμεΐς.

ΦΡΟΥ ΦΡΟΥ

Ύστερα άπό τόσας άπολύσεις τοΰ πτωχοΰ έπιτίμου, 
ό κ. Κωνσταντινίδης μάς παρουσιάζεται ώς μία....χ£Ζ«κή 
άιτύ.1ντοκ.

Μολονότι ό κ. Δήμαρχος δέν άπέστειλε καί είς ήμάς 
τήν περί έγγραφής είς τό Μητρώον τών άρρένων δήλω-

έως δεκατριών χρονώ, τό πιάνω, τό ντύνω σάν χανού- 
μισα καί τό πάω στήν Αθήνα, σώνει νά ήνε βέβαιο, ότι 
Οά μαζέψωμε πολλούς παράδες.

— Δέν κάμεις τίποτα, πρέπει νά ήνε άληθινή τουρ
κοποΰλα. Έτυχες νά ίδής κάμμιά τέτοια ;

— Χίλιαις.
— Τί φορούν, πώς εΐνε ντυμέναις, ξέρουν ελληνικά, 

εΐνε, καθώς λέγουν, ώραίαις καί ότι άγαποΰν έξαιρετικά 
τούς χριστιανούς νέους ;

— "Ωμορφαις γιά νά ήνε, εΐνε, οσο γιά ελληνικά με- 
ρικαΐς ξέρουν.

— Τά μοΰτρά των τάχουν σκεπασμένα ;
— Καλέ χριστιανέ μου, δέν είδες στ’ άλήθεια σ’ όλη 

σου τή ζωή κάμμιά χανούμισα ; Νά, τά μαλλιά των τά 
κάνουν κότσο καί βάνουν καί μιά χτένα χρυσή, στό 
λαιμό των περνούν όρμαθιαΐς φλουριά ή μαργαριτάρια, 
στά χέρια βάζουν βραχιόλια . . .

— ’Εγώ είδα μιά ζωγραφισμένη ποΰ είχε καί στό πο
δάρι τό ένα βραχιόλι.

— Μπορεί. Στό πρόσωπο βάζουν ένα πολύ ψιλό τουλ
πάνι καί άφίνουν ξεμπομπούλωτα μόνον τά ’μμάτια κάί 
τή μύτη.

— Ώστε καί τό βτόμα τό έχουν φραγμένο. Καί κα
λά, τότε άν θέλη νά τάς φιλήση κάνεις πώς Οά κάνη ;

— Τραβά λίγο τό γιασουμάκι καί ξεσκεπάζει ολο τό 
πρόσωπο. Κάνουν στό μάγουλο καί ψεύτικες έληαΐς, βά

σίν του—ίσως ΐνα μή μιανθώμεν μέ ολίγον δημοτικόν 
παράν διά τήν δημοσίευσιν—ούχ ήττον βοώμεν πρός τούς 
συμπολίτας μας δυνατώτερον τών πληρωθεισών συναδέλ
φων μας, προτρέποντες αύτούς νά έγγραφώσιν είς τό 
Μητρώον τών άρρένων.

Τοΐς λέγομεν καί έν άλλο:
Είς προσεχείς έκλογάς άν άναφανώσιν καί πάλιν πο- 

|λΐται έστερημένοι τοΰ έκλογικοΰ δικαιώματος, αύτούς. 
όχι μόνον δέν θά τούς ύπερασπισθώμεν, ώς άλλοτε, άλλά 
καί θά τούς καταστήσωμεν άντικείμενον άηδίας καί ό- 
νειδισμοΰ.

Γνώτωσαν δέ καί τοΰτο:
Ότι έπειδή μόνον άπό δειλίαν δέν θά έγγραφώσιν είς 

τό Μητρφον τών Άρρένων, οί τοιοΰτοι είς τάς προσεχείς 
έκλογάς δέν θά ονομάζονται Βερουτιανοί, άλλά λβε· 
ποτάχτοεε ί

Τών τόσω ήδέως άναγνωσθέντων πάντοτε Μαυροβου- 
νιωτικών τοΰ έν Κετίνη Γραμματέως τοΰ Πολιτικού Πρα
κτορείου φίλου κ. Α. Ακονάρδου έβάλαμεν είς τό 
χέρι τήν συνέχειαν. Σήμερον δημοσιεύομεν τά Ύριστοΰ- 
yerra καί μετ’ ολίγον τύ Πάσχα. Οί Έλληνες ένδιαφε- 
ρόμεθα καί είς τάς έλαχίστας μαυροβουνιωτικάς λεπτο
μέρειας’ διότι άγαπώμεν τούς Μαυροβουνίους, οσον καί 
τούς ήρωας τοΰ Είκοσιένα. Ό κ. Λεονάρδος προσέφερε 
σπουδαιοτάτην συμβολήν είς τήν αγάπην τών δύο έθνών, 
γνωρίσας ήμΐν τόσω λεπτομερώς καί θελκτικώς άκόμη 
τόν Μαυροβουνιωτικόν βίον. ’Ίσως είναι έκ τών ολίγων 
διπλωματικών μας ύπαλλήλων οΐτινες είργάσθησαν έν 
τή θέσει των ώς άληθεΐς Εύρωπαΐοι. Ή εύνοια δέ τοΰ 
Ήγεμόνος, ώς καί τών ελληνικών κυβερνήσεων, τής τε 
παρελθούσης καί τής παρούσης, είσί δικαία αμοιβή τής 
άρίστης διπλωματικής ύπηρεσίας του.

φουν μέ κρεμέζι τά χείλια των καί μέ καμένη μυρσίνη 
τά φρύδια των,βάφουν τά νύχια των κίτρινα καί φτεια— 
σιδόνονται πολύ.

— Καλά, γι’ αύτά δέν μάς πειράζει, εΐνε μιά άπλή 
συνήθεια καί τής τά κόφτω έγώ όλα.

— Στό σώμα φορούν πουκάμισο μακρύ μεταξωτό κι* 
άπό πάνω σαλβάρια κόκκινα καί πράσινα μεταξωτά ή 
άπό ατλάζι τά όποια κατεβαίνουν έως τούς άστραγά- 
λους. Άπό πάνω πάλι φορούν ένα σάν ράσο φαρδή ρού
χο καί τιλύγονται μέσα ολαις όταν βγαίνουν έξω.

— Ώστε καθώς εΐνε μπαμπουλωμέναις θά ήναι άδύ
νατον νά καταλάβη κάνεις τί σώμα έχουν.

— Μεγάλο πράγμα. “Εχουν σώμα καθώς όλοι οί άν
θρωποι Άν ήνε παχειαΐς, φαίνονται, άν ήνε πάλι λυ- 
γναΐς, πάλι φαίνονται. Στά πόδια φορούν χρυσά πασου
μάκια.

— Ά καλά καί τόπες, άπό τό πόδι μπορεί νά έννοή
ση τις περί τοΰ ολου, άλά Κινέζα. Άλλά τόρα τό ζή
τημα εΐνε πώς νά πιάσουμε κάμμιά. Νά κάμη τις πό
λεμο γιά μιά τουρκοποΰλα, ώς ό Μενέλαος γιά τήν Ε
λένην, δέν άξίζει τόν κόπο. Τό καλλίτερον θά ήνε νά 
τήν κλέψη. Άλλά διά νά τήν κλέψη πρέπει νά κάμη 
πρώτον έργολαβία. Αληθινά, πατριώτη, ή τουρκοποΰ
λες· κάμουν έργολαβία ;

— Άπό μέσα άπό τά καφάσια ποΰ εΐνε κλεισμένες 
πώς νά κάμουν ;



ί ΜΗ ΧΑΝΕΣΑΙ ΜΗ ΧΑΝΕΣΑΙ 5.;

ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ.

“Αγγελος Βλάχος.

Θά άπορήσωσιν ίσως οί άναγνώσται μας πώς ό κ. ' Αγ
γελος, μέ τόν όποιον κακή μοίρα δέν διακείμεθα φιλι
κός, επισκέπτεται σήμερον τάς στήλας τής έφημερίδος 
μ.ας, έν ώ αί στήλαι αύταί δέν είναι ούτε τοϋ Τσιγγροϋ, 
ούτε τοϋ Ράδοβιτς, ούτε τοϋ Κουμουνδούρου, άλλ* ούτε 
τοϋ Τρικούπη, διότι ό κ. Άγγελος άνήκει ir μόρα είς 
ολους αύτούς χάριν τού γενικού γραμματέως τού ‘Υ
πουργείου τών Έξωτερικών,είς τόν όποιον ανήκει έν όλω.

Ίσως άκόμη ό άναγνώστης έκπλαγή πώς ήμεΐς φιλο- 
ξενοϋμεν τόν κύριον αύτόν, άφοϋ προ μικρού μόλις είχο
μεν άλλους έπισημοτέρους μονσαγιρόους, τό'/ Κουμουν
δούρον, τόν Καραπάνον, τον Δεληγιάννην άκόμη, όστις 
ενδεχόμενον νά μην είναι άγγελος, άλλ' άναμφισβητή-
τως είναι.... «.γχε.έικοδ.έα.

Καί όμως, κύριοί μου, καθώς αί άνωτέρω έξοχότητες, 
καί ό κ. Βλάχος είναι μία έξοχος μετριότης δικαιούμενη 
νά καθέζη μίαν έδραν έν ταΐς αίθούσαις τού Ί/ή Xtirt- 
<τα/, άριστοκρατικωτέραις άλλως τοϋ Τσιγγροϋ, ώστε νά 
φιλοξενώσι καί άγγέλους, καί δημοκρατικωτέραις τού 
γέρω-Καλλιφρονά,ωστε νά μήν άπόκρούωσι καί βΜχσνς.

Μη λοιπόν άπορήσητε πώς τό όξύμωρον αύτό σύμ
πλεγμα τού άγγελοβλάχου, θά καταλάβη μίαν θέσιν 
σήμερον έν τώ εικονοστασίω (album) τοϋ Λ/ή ΑΓακίσαζ.

Είναι άληθές, ή περιγραφή τοϋ άντικρύ μοι κυρίου, 
όπως δήποτε καί άν γίνη, καί φωτογραφική τούτέστι, 
καί διά χρωμάτων, καί διά τής μελάνης, καί διά στί
χων, καί διά μουσικών άκόμ,η σημείων δέν Οά παράσχη

πιστήν τήν εικόνα τοϋ άνδρός, όστις είναι τοσούτω ποι
κίλος, ώστε θαυμαστή θά έτίθετο προμετωπίς έν τω ή-* 
μερολογίω τού Άρσένη. Καί άληθώς ή ΠοιχΜη Στοά 
δέν δύναται νά περιλάβη περισσότερα, άλλ’ ούτε μετριό
τερα τής κεφαλής τού κ. Βλάχου.

Όπωςδήποτε όιαβατήριαν θά έχαρακτήριζεν ώς άκο
λούθως τον άνθρωπον:—Υψηλόν μάλλον, φέροντα ξανθό— 
λευκόν γενειάδα μακράν, οσάκις δέν τήν ψαλλιδίζει μόνος 
—διότι ό γραμματεύς γίνεται ένίοτε καί κουρεύς, καθώς 
γίνεται καί μάγειρος, ώς θέλομεν ίδεΐ παρακάτω — μέ 
οφθαλμούς άνοικτού καστανού χρώματος, μέ μέτωπον 
έρρυτιδωμένον, άπό περισσότερα τών δύω τετραστίχων, 
μέ ρίνα ολίγον έμβαθύνουσαν είς τήν διασταύρωσιν τοϋ 
μετώπου καί τών οφθαλμών καί μέ ρώθωνας άνοιγο- 
κλείοντας, ώσεί αποστηθίζοντας στίχους τοϋ κυρίου των.

Δέν είναι εύκολον νά γνωρίζη τις άκριβώς τήν ημέραν 
τής γεννήσεως τού κ. Άγγέλου, διότι ούτε έν ταΐς 
ποιήσεσιν αύτοΰ, ούτε έν ταΐς κωμωδίαις, ούτε έν τοίς 
πεζοΐς, ούτε τούλάχιστον διά ζώσης λέγει ήμΐν τι περί 
τούτου. Προτιμά ό γενικός γραμματεύς τήν σιωπήν ώς 
πρός τό θέμα αύτό, άφίνων καί τόν χρόνον νά παρέρχεται 
σιωπηλός, καί τούς μήνας άλαλήτους, έκαστος τών ό
ποιων άποφέρων αύτώ 450 έρατεινάς, δικαίως υπολαμ
βάνεται παρά τού Άγγέλου ώς μην τοο μΐ.Ιιτος. Άλλ* 
άν δέν είναι άκριβώς γνωστή ήμέρα τής γεννήσεως τού 
κ. Βλάχου, είναι όμως βέβαιον ότι έγεννήθη έν στιγμή 
καθ’ ήν ή φύσις ήτο περιβεβλημένη μωσαϊκό/! Θά ήτο 
δηλαδή ολίγον ποίησις, ολίγον μουσική, ολίγον τεχνο
λογία, ολίγον κόρη τοϋ παντοπώλου, ολίγον δημαρχική 
ύποψηφιότης, ολίγον διπλωματία, ολίγον μετάφρασις, 
ολίγον άπό ολα.

* *
Κυρίως δύω είσίν αΐ χαρακτηριστικαί ιδιότητες περί

τάς οποίας, ώς ήμίονος περί τό μαγγονοπήγαδον έαυτοΰ, 
στρέφεται πάσα ή ύπαρξις τοϋ ’Αγγέλου. —- ιΗ πνινμα- 
τιχη χαί στομαχική αδηφαγία. Είναι δέ άξιοσημείωτος 
ή έπικρατοϋσα αναλογία έν τώ στομάχω καί τώ πνεύ- 
ματι τού κ. Βλάχου. Έάν ήδύνατο νά υποβληθή εις α
νατομίαν τό πνεύμα,καθώς ά στόμαχος αυτού, θά άνεκα- 
λύπτοντο έν τώ πρώτω διακοινώσεις,ποιήματα καί αλφα
βητάρια άναμίξ, καθώς έν τώ δευτέρω φασιανοί, πέρδι
κες καί φασόλια—Τίποτε δέν άποκοούει ό στόμαχος 'τουκες και φασόλια·
’Αγγέλου: είναι στόμαχος—καρχαρίας* άλ 
πνεύμα αύτοΰ αποκρούει οίανδήποτε τροφήν, 
μ.α—παντοπωλείου.

"Οτε ό Άγγελος ήτο σπουδαστής άκόμα, φίλος τοϋ 
τις έπισκεφθείς κατ’ οϊκον, τόν εύρεν βαθύτατα άπησχο- 
ληυ,ένον είς τήν άνάγνωσιν, σχεδόν είς τήν καταβρόχθι 
σιν βιβλίου τινός.

__  "Αγγελε ! έμαθα οτι είσαι έρωτευμένος, είναι αλή
θεια ;

— Δέν μ’ άφίνεις βρέ άδελφέ, τον διακόπτει ό "Αγ
γελος όμοιος μέ κύνα τόν όποιον πειράζουν όταν όδον- 
τοκρατή κόκκαλον, έχω έγώ τό νοϋ μου νά έρωτευθώ ;

Καί άληθώς ό κ. Βλάχος όταν άναγινώσκη, ή όταν

άλλ’ ούδέ το 
ροφήν. είνε πνεϋ-

λος αποστηθίζει έπίσης τόν Βύρωνα καί τόν Έξαρχόπου- 
λον και δέν είναι άνεξήγητον πώς άρύεται έξ άμ,φοτέ- 
ρων οσάκις παρασκευάζει ήμΐν τί ίδικόν του.

Ή Εύρώπη ηύξησε, έγιγάντωσε, δυνάμεθα νά είπωμεν τά δύω άνω μνησθέντα φυσικά τοϋ Άγγέλου, καί διά 
τοϋτο άπό τής έπανόδου του έκεΐθεν, δέν ύποχωρεΐ
ίς πάν είδος φιλολογίας, καί δέν δειλιά πρό παντός φά· 
’ωσί.υ.ου. Ή .πνευματική του μάλιστα ίδιότης τόν άπε-

ε
-γώσίμ

πλάνησεν καί μέχρι τής μουσικής άκόμα, κρεμάσαόα 
ποτέ έπί τοϋ τραχήλου ’ου βιολίον, καί μέχρι τής χο
ρευτικής, μολονότι κατά τής τελευταία; αύτής συκοφαν
τίας διαμαρτύρονται οί πόδες τού ’Αγγέλου, ύψοϋντες 
αείποτε τά πανταλόνιά του, ώσεί έλεγον αύτώ έμφαντι- 
κώτατα—όχι, όχι ! !—

Οτε ή Ελλάς είχε πλημμυρίσει άπό πάν είδος φιλο
λογικής πληγής, ένώ αί ώραΐαι τέχναι, αί Οεωρητικαί 
καί πρακτικαί έπιστήμαι εΐχον έγκαταλείψει τό πατρώο* 
έδαφος, οί ποιηταί, έννοεϊται, ύπερεπλεόνασαν, ό δέ 'Άγ
γελος έφλέγετο ύπό τοϋ πόθου νά συγκαταλογισθή καί 
αύτός έν τή χορεία τών Παρνασσόνων. Εσπέραν τινα, έν 
ποιητική συναθροίσει εύρέθη καί δ Άγγελος σύν τώ αύ- 
ταδέλφω Άντωνίω* λόγον δέ γενομένου περί ταξινομήσεως 
τών ποιητών, ό άδελφός Βλάχος κατέταξε τόν Αγγελον 
είς τήν ύστάτην ύποστάθμην, έν ω ό Άγγελος διά τού 
έρκους τών όδόντων θά ύπετενθόριζε τό . . . άδε.Ιγός ά-

χε—ααί μ,όνος κινεί πρός άναχώρησιν.
— Άγγελε ! άδελφέ μου, φωνάζει ό Αντώνιος, πού 

μέ άφίνεις μόνο μέ τέτοια βροχή ;
— Σπουδαίως, τόν έρωτά τραγικώς ό πληγωμ.ένος 

ποιητής, φρονείς όσα περί έμού ώς ποιητοΰ είπες πρό 
ολίγου ;

— "Οχι άδελφέ! άλλά δέν ώφειλον, ώς άδελφός νά 
σοϋ πλέξω στεφάνους . . .

— Τότε έλα, άπό κάτ* άπ' τήν όμπρέλλα, τού άπαντά 
όμοιοκαταληκτικώτατα ό Αγγελος, έν ώ καί οί τρεις 
άπέρχονται είς τά ίδια. — Την έπομένην θά έγραφεν ό 
'Άγγελος—01 δύω άδε.Ιφοί χαί ή ύμσρε.Ι.Ια.

— Δέν είνε εύκολον νά τής στείλη κάνεις τίποτα 
κάνένα ερωτικό γραμματάκι ;

— Σάν δύσκολο μοΰ οαίνεται.
— Δέν βγαίνουν έξω, περίπατο, είς έπισκέψεις ;
— Βγαίνουν, άλλά έχουν μαζύ γρηαΐς καί καβάσιδες. 

Άλλά κάτι βλέπω καί έχεις μεγάλο ένδιαφέρο γιά τής 
τουρκάλες.

— Δεν σού είπα, ότι έχω έντολή άπό τήν κυβέονησί 
μας νά πάω μιά άπ’ αύτάς στήν ’Αθήνα ;

Μετά τινας έτι λόγους άπεχωρίσθην τοϋ χωρικού καί 
τυλιχθείς είς τήν κάππαν μου άφέθην είς ρεμβασμούς, 
άναπολών τήν τουρκοπούλά μου, ήν άποκοιικηθείς τήν 
είδον έν όνείρω.

Μού έφάνη οτι ήμην έντός σουλτανικού χαρεμίου με- 
τημφιεσμένος είς ευνούχον.

Πρό έμού ήσαν έξαπλωμέναι αί χανούμισσαι άσυστό- 
λως επι μ.εταξωτων μεντερίων, χωρίς φερετζέδες, χωρίς 
γιασουμάκια καί χωρίς κάλτσαις.

Μια μαυρομμάτα, ευτραφής, ροδοκόκκινη, εύσωμος, 
εκειτο έξηπλωμένη με ξεπλεχα μαλλιά έπί τών προσκε— 
φαλαίων ροφώσα έπίχουσόν ναργελέ.

Αλλη λιγνή, μέ καστανά μαλλιά είς δύο πλοκά
μους, μέ ήμίγυμνον σώμα έπαιζε μέ ψιττακό φλύαοον.

Άλλη δεκαπενταετής, σιτόχρους, έπάλαιε μετ’ άλλης 
ομηλίκου της κιρκασίας, λευκής, ώς τό γάλα

Είς γωνίαν δέ τινα κορασίς μόλις δωδεκαετής, μελα- 
χροινή μέ σπινθηρίζοντας οφθαλμούς, μικρότατον στόμα 
καί πόδα καλλίσφυρον κατέκειτο έπί άνακλίντρου, τάς 
χεΐρας έχουσα κρεμαμένας ύπέρ τήν κεφαλήν άμελώς, 
ώσεί κοιμωμένη ήμικλείουσα τούς όφθαλμ.ούς.

Τό ούρί τοϋτο μέ κατέθελξε. Δέν είξεύρω τί κίνημα 
έκαμε καί άνεπήδησα έντοομος εύρεθείς ένώπιον τοϋ 
γραμματέως όρθιου κατ’ έκείνην τήν ώραν καί συζητοΰν
τας μετά τίνος ά’λλου.

— Τί τρέχει ; ήρώτησα.
— Μάς ήλθαν καί άλλοι έθελονταί ύπό τήν αρχηγίαν 

τοϋ καπετάν Τουρκοφάγου.
— Τί νέα άπό τάς ’Αθήνας ;
— Παρασκευάζεται ά στρατός πρό; έξοδον. Ό πόλε

μος άπεφασίσθη. Ό Πειοαιεύς ώχυρώθη μέ τήν Κοψα- 
χ-ε/.έα τοϋ ΓΙαλαμιδίου. Έγιναν μεγάλαι διαδηλώσεις 
είς τήν πλατείαν τού Συντάγματος. Μεγάλαι συνεισφο
ρά! διενεργοϋνται πανταχού. Μόνος ό κ. Στεφανίδης εως 
σήμερον κατέθεσε πεντακόσια φράγκα. ’Ήρχισαν νά πέρ- 
νουν τά άλογα τών πολιτών διά τάς άνάγκας τοϋ στρα
τού. Ό αγγλικός στόλος θά φρουρήση τά παράλια τής 
'Ελλάδος. ’Εκλήθη ή έθνοφυλακή στά όπλα καί ήρχισε 
τά στρατιωτικά γυμνάσια χωρίς όπλα. Ή Κρήτη έπανε- 
στάτησεν. Είς την Μακεδονίαν άπεβιβάσθησαν χίλιοι 
έθελονταί. Είς τήν "Ηπειρον ήρχισεν ή έπανάστασις. Ό 
Γαριβάλδης ετοιμάζεται νά καταβή εί; τήν 'Ελλάδα μέ

δώδεκα χιλιάδας έθελοντών. Ο Χόβαρτ παραιτηθη. Ε
καμε δάνειον ή κυβέρνησις 60 εκατομμυρίων. Οί χωρι
κοί τού Χαλάνδρι κατέβησαν είς Αθήνας εν σώματι και 
ζητούν όπλα. Σήμερον αύριον περιμένετο ή διακοπή τών 
σχέσεων. Τό ύπουργεΐον ετοιμάζει σφοδράν διακοίνωσιν 
κατά τής συνθήκης τού άγιου Στεφάνου. Ο βασιλεύς α
πειλεί, ότι θά παραιτηθή, άν δέν αυξήσουν τά όρια. Ο 
στρατός συγκεντροϋται είς Λαμίαν. Τέλος πάντων απε- 
φασίσθη νά τό βροντήζωμε.

Είς τήν σωρείαν ταύτην τών ειδήσεων ένεπλήσθην χα
ράς καί σχεδόν άνεκραύγασα.

— Αΐ τόρα πλέον, κυρία τουρκοποΰλα, δέν μού ξε· 
φεύγεις.

Ό άφιχθείς νέος οπλαρχηγός ήτο έκεϊνος, οστις έγ- 
καταλείψας ήμάς είχεν άποβή είς Σκόπελον, έξ ής έγρα- 
ψεν έπιστολήν πρός φίλον του είς Αθήνας έχουσαν έπι 
λέξιν οϋτω κατά τι έπιδειχθέν ήμ.ΐν κατ’ αύτάς πρωτό-
-τύπον :

ΦΙΛτατε γίΛε γί.Ιων άπακτωκ,

Χθές άπέβην ύγιής είς Σκόπελον μετά τών οπαδών 
μου, επειδή δέ μέ είχε πιάσει ή θάλασσα άπέβην διά νά 
ξεζαλισθώ ολίγον.

’Αγνοώ, άν αποφασίσω ν’ άποβώ είς €)εσσαλίαν, άλλ 
όπως δήποτε σύ άμα τή παραλαβή τής παρούσης μου,

σπεύσον νά δημοσίευσης είς τάς έφημερίδας καί δι εκτά
κτων παραρτημάτων τάδε :

Ότι άπέβην είς Θεσσαλίαν—γράψε σύ είς οποίον μέ
ρος αύτής θέλει;—ότι, άμα άποβάς προσεβλήθην άμέ
σως ύπό δέκα, είκοσι τουρκικών ταγμάτων, ιππικού, πυ
ροβολικού καί κιρκασιών, ότι έκράτησκ τήν μάχην έπί
.. .ι .. 1 η» <’ i >. _________ή.:- 2.. ..2

κρίνης καλλίτερον, γράψε ότι ήσαν πασσάδες—οτι, ή- 
ρωϊκ'ώς μαχόμενος έλαβον καιρίαν πληγήν είς τόν πόδα, 
ότι μόλις έσώθην άπό τους ύπασπιστάς μου, Κώσταν και 
Παύλον,—έπαίνεσε καί αύτά τά παιδιά λιγάκι διά τήν 
άνδρείαν των,—ότι ένεκα τής πληγής μου ταύτης μή 
δυνάμενος πλέον νά διαμείνω έν Θεσσαλία άναγκάζομαι 
νά έπιστρέψω είς Αθήνας κτλ.

Τό παράρτημα, θερμότατα σέ παρακαλώ, νά τό συν- 
τάξης ένθουσιωδώς μέ έκφραστικάς λέξεις, φρόντισαν δέ 
άμα'τή παραλαβή τής παρούσης νά μέ γράψης είς Σκό
πελον όπου θά διαμείνω, ένδεχομενον όμως να μετ- βώ 
καί μ,έχρι τών παραλίων τής Θεσσαλίας για τά μματια.

Έκεϊνο; ό μασκαράς ό γραμματεύς τής Εθνικής Ά
μύνης μού τήν έπαιξε. Μέ έβαλε καί υπέγραψα, άπόδει- 
ξιν δεκαπέντε χιλιάδων δραχμών ένώ έλαβα μ.όνον οκ
τώ. Πές του, άν τόν ίδής, οτι άν δέν μού δώση καί τά.

)
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*0 ζ. Βλάχος είναι άριστος οικογενειάρχης* παρακο
λουθήσατε αύτόν άφ’ ής ώρας ανοίγει τούς οφθαλμούς 
του μέχρι τής εσπέρας καθ’ ήν τούς έπανακλείει, καί θά 
τόν εύρήτε άξωνα περί τόν όποιον στρέφεται όλη ή οικο
γενειακά του μέριμνα, ολόκληρος άκόμα ό οίκός του σύν 
τω οίκοπέδω αύτοΰ. Καί όταν μεταβαίνη είς τήν αγο
ράν, καί όταν συνευθυμή μετά φίλων, καί όταν έξέρχε- 
ται είς τόν περίπατον, καί όταν εισέρχεται είς τό γρα
φεΐόν του, καί όταν έπισκέπτηται την Εστίαν, καί όταν 
ταξειδεύη είς την αλλοδαπήν καί την ημεδαπήν άκό
μη, σύρει άείποτε όπισθεν του, ώς άλώπηξ την ίδιαν αύ
ραν, όλην την οικογενειακήν φροντίδα" είναι δέ πολλά 
φυσικά καί εύεξήγητος ή μικρά αύτοΰ άδεξιότης εν τω 
ύπουργείφ τών ’Εξωτερικών, όσον άφύσικος καί άνεξήγη- 
τος είναι ή μεταπήδησις άγαθοΰ pater families είς τό 
διπλωματικόν σώμα. — Υποχρεώσατε τόν ’’Αγγελον νά 
σάς παρασκευάση ό ίδιος ένα χαλβάν, (ϊδε άνωτέρω)

ίχίαν βασιλόπητταν, καί άφ’ έτέρου μίαν διακοίνωσιν, έν 
διπλωματικόν έγγραφον, καί θέλετε ίδεΐ την διαφορα'ν

Ή γλώσσα τοΰ κ. Βλάχου δέν είναι λεπτοτέρα της 
τοΰ κ. Στεφανίδου, ήκιστα άρμόζουσα είς άνδρα διπλω
μάτην, έν ώ δέν είναι άνάρμοστος είς βουληφόρον άνδρα 
έν τω έλληνικώ Κοινοβουλίώ. Πολλάκις δέήκούσθησαν άπό 
τοΰ στόματος τοΰ κ. γραμματέως τοΰ ύπουργείου τών εξω
τερικών φράσεις καί λέξεις τάς όποιας ή άτάσθαλος γλώσ
σα θά έπροτίμα νά έκράτει βαθύτατα κεκλεισμένας καί 
μέχρι τής κοιλίας τοΰ αύθέντου της. Κατ’ άντίθεσιν της 
ίδικης του ό ’Άγγελος μεταχειρίζεται δεξιώτερον την ελ
ληνικήν γλώσσαν" ό πρός αύτήν έρως συνδεθείς μετά τίνος
Λ·'> Λ I V Ί Λ·*» Χ-« .·1~· - _____Ά__ ·»__ ?_ - . —εκ
-πα
λου
πεκάλεσεν έν δημοσίαις έξετάσεσι ούραδό-Βλαχον, σύ- 
νηθες τότε προσφώνημα τών διδασκάλων τοΰ γένους πρός

■υπόλοιπα τα όποια μοΰ κατεχράσθη θά τόν κάμω ρε- 
ζίλι άμα φθάσω είς Αθήνας. Καί κείνο τό άλλο τό 
■γαϊδούρι ό καπατζής ποΰ είνε στό στεναδάκι στά Κουν- 
τουράδικα μοΰ φόρτωσε τής καππότες καί τά τσαρούχια 
εις διπλάσιάν τιμήν, πές του, ότι θά τοΰ σπάσω τά 
μοΰτρα άμα φθάσω, άν δέν μοΰ έπιστρέψη όσα λεπτά 
μοΰ 'πήρε παραπάνω. Χαΐρε.

Ό γί.ίος σου
Τουρκοφάγος

1 · 1 · Ολίγον ελειψε νά λησμ.ονήσω τό σπουδαιότερον. 
Μη λησμ.ονησης εις τό γράμμα σου, τό όποιον περιμένω 
«ναποφευκτως, να μοΰ γράψης είς ποιον πόδι θά γράψγις, 
ότι είμαι πληγωμένος, διά νά ξέρω, όταν θά έλθω αύτοΰ, 
άπό ποιον πόδι νά κουτσένω. Μή τυχόν καί τό λησμονή- 
σης ! Άκοΰς ;

*0 αϊτός.

Ημέρας γενομένης καθ’ ήν ώραν έλαμβάνομεν τό προά- 
ριστον ηκουσθησαν αί φωναι τών φρουρών καλούντων ήμάς 
ει^ όπλα. Αυθωρεί πάντες συνηθροίσθημεν καί παρε- 
τάχθημεν.

τούς όλίγους έν γράμμασιν άνδρας τοΰ άγώνος. Καί όμως 
δ κ. Βλάχος δέν περιωρίσθη είς την ελληνικήν μόνον, διά 
νά την διδάζη μίαν ήμέραν καί την μορφώση άκόμη, 
συνωδά τ·/5 φυσική αύτοΰ τάσει, άλλά προέκρινε θέσιν 
διπλωμάτου, καί άντί μιάς μεγάλης ϊ.ί.Ιηνιχής γλώσσης, 
ως θα ελεγεν ό φίλος μας Χοϊδάς, κατεκεομάτισεν αύ— 
την είς πολλά γλωσσίδια, έκαστον τών όποιων είναι άνυ-
πότακτον τώ έαυτοΰ κυρίω, ολα δ’ άποτελοΰσιν ένα......
πύργον τοΰ Βαβέλ.—Έάν δέ ή γλώσσα είναι ό καταλ
ληλότερος διερμηνεύς τοΰ χαρακτήρος, εύνόητον πώς καί 
τοΰτον δ άγγελος διεμέλισεν είς πολλάς....χαραματίδας.

Εν τούτοις ό κ. Βλάχος άπό πολλοΰ ήδη κατέρριψε τήν 
άγκυραν αύτοΰ είς τό ύπουργεΐον τών ’Εξωτερικών" τοϋτο 
υπενθυμίζει ήμΐν σκάφος καταφεΰγον ποοσκαίρως είς τόν 
πρώτον τυχόντα λιμένα διά νά έπαναλάβη τόν πλοΰν μετά 
την παρέλευσιν τής τρικυμίας. Άλλ’ ό άνθρωπος αύτός 
δεν εννοεί νά τά κουνήση άπό τήν θέσιν του, ή όποια καί 
τοι πρό πολλοΰ έκήρυξε κατ’ αύτοΰ τόν πόλεμον, τώ 
προσπορίζει όμως τάς δΟΟέρατεινάς κατά μήνα" άγρο'υς 
ύέ άγοραζει καί αύτός, άν άλλοι τώ άπαριθμοΰσι τά φι
λολογικά του έργα, καθώς είσαγγελεύς είς ύπόδικον τόν 
κατάλογον τών έγκλημάτων του.

Λεγουσι τινες ότι δεν αποχωρίζεται τοΰ ύπουργείου- 
τών έξωτερικών, διότι δέν ήμπορεΐ νά ξεκολλήση άπό 
τόν μηνιαΐον .Ιουγε, καθώς άπό τό γάλα τής τροφ’οΰ του 
ό αδάμαστος άριιαος: λέγουσιν όμως άλλοι οτι ό γραμ- 
ματευς τοΰ υπουργείου τών έξωτερικών δέν είναι ξένος 
τών άίχαρτιων του πεσοντος υπουργείου^ τού οποίου, ώς 
γνωστόν, άπετελει την γέφυραν, δι’ ής συνεκοινώνησεν ή 
ευρωπαϊκή έπιβουλη μ.ε τον Ελληνικόν έξευτελισμόν·;

Χφύρα.

Μακρόθεν διεκρίναμεν σώμα στρατιωτικόν βαΐνον εύθύ 
πρός ήμάς.

Είς τό άκουσμα οτι τοΰρκοι έρχονται, δ γενναίος όπλαρ- 
χηγός Τουρκοφάγος κατελήφθη ύπό σπασμωδικοΰ τρόμου, 
πεσών δέ κατά γής έδάγκανε τάς πέτρας κραυγάζων: 
—Νερό, παιδιά, νερό, πέθανα τής δίψας, σώστέ με, άμάν 
νερό I

— Σηκώστέ τον άπ’ έκεΐ, εΐπε μυστακίας Άκαρνάν, 
καί ψάξετέ τον μήν έπαθε τίποτα καί μάς βρωμίση όλους.

Μετ ολίγον κατέφθασεν ίππεύς άναγγέλλων, ότι οί 
έρχόμενοι ήσαν τό σώμα τοΰ Τσελεπίτσαρη καί όχι τοΰρ- 
κοι.

Συνήλθομεν, πρό πάντων δέ ό πετροφάγος οπλαρχη
γός ήκούσθη λέγων :

— "Ημην βέβαιος, οτι δέν ήσαν τοΰρκοι, διότι, πώς 
ήτο δυνατόν νά τολμήσουν νά μάς προσβάλουν, άφοΰ μά
λιστα έμαθαν οτι έφθασα κ’ έγώ !

Πρός τούς λόγους τούτους εύζων άπήντησε :
— Άει χάσου, μοΰργο !

("Η υυνί/tta είς τά προσ··/ίς).

Ιΐιχληάνθρωπος.

ΦΪΤΟΑΟΓΙΚΑ.

Είδομεν τήν έν τή Παλιγγενεσία δημοσιευθεΐσαν υπό 
τοΰ κ. Εύστ. ΙΙονηροπούλου ’£.-πση/μο>·»»}»' άνασχευήν 
τών εν τώ «Τη^εγράφω» δημοσιευθεντων υπό τοΰ κ. 
Π. Γενναδ ίου ».

Έκ τής άναγνώσεως τής « Ανασκευής» ταύτης επεί- 
σθημεν, οτι ό κ. Ε. Πονηρόπουλος συντάσσων αύτήν 
είχε πρό οφθαλμών ούχί ν’ άπαντήση (καθ’ οσον ούδέν 
είχε νά εΐπη) είς όσα περί τής Φυτολογίας του έγράφη- 
σαν έν τώ Τη.Ιεγράγω (2, 3 καί 4 Μαρτίου), άλλά νά 
δείξη ότι άπαντά. Διότι βεβαίως «’Επιστημονική άνα- 
σκευή»δέν εινε ή διά στρεψοδικιών ή δήθεν μή κατανοή- 
σεως χωρίων ανασκευή τεσσάρων μόνον αμαρτημάτων 
του έκ τών μυρίων, άτινα ό κ. Γεννάδιος άνέγραψεν έν 
τώ Τη.Ιεγράφω. Καί είνε μέν άληθές, ότι τό μετρον 
τοϋτο τοΰ κ. Ευστ. Πονηροπουλου εχει αμυδραν τινα 
δόσιν πονηριάς, άλλ’ αύτη δύναται να επιτυχή τοΰ σκο
πού μόνον είς «τό πολυπληθές εκλεκτόν ακροατηριον» το 
συνελθόν τήν 7ην λήξαντος μηνός εν τή σχολή Καραμά- 
νου έν εί’δει Κογγρέσου, έν ω ό λαλών ήτο εις.

Ό κ. Εύστ. Πονηρόπουλος προαναγγέλλει καί δευτέραν 
σύνοδον τοΰ Κογγρέσου τούτου" μανθάνομεν δέ ότι ό 
κ. Π. Γεννάδιος όπως συντελέση καί αύτός είς τήν όσον 
οίόν τε εύθυμοτέραν συγκροτησιν αυτού, σκέπτεται νά 
παρακαλέση τόν ένταΰθα παρεπιδημοΰντα κόμητα De- 
Castro, ΐναπαριστάμενος αύξήση τήν λάμψιν τοΰ έπι- 
στημονικοΰ τούτου μονολόγου.

ΤΑ ΕΝ ΑΙΔΗΨΟ ΛΟΥΤΡΑ.

Παρακαλοϋμεν τόν κύριον δήμαρχον Αιδηψού, άν θέ· 
"λη ν’ άποφύγη βραδύτερου επιπλήξεις, νά ένθυμηθή ότι 
τά ύψηλά αυτού καθήκοντα δέν περιορίζονται είς τόν 
διά γ.Ιόμου καί όκοχζάίωκ καθωραϊσμόν τής πρωτευου- 
σης του, άλλά συγχρόνως οτι εχει να εκπλήρωσή καί κα
θήκοντα πρός τούς έκ ρευματισμών πάσχοντας καί άλ- 
άων νοσημάτων έκ τής λοιπής Ελλάδος, αναγκαζόμε
νους νά έπισκέπτωνται τά ύπό τήν κυριαρχίαν τοΰ δήμου 
του δυστυχώς ευρισκόμενα λουτρά, zat ν αφηνωσιν αρκε
τόν είς τόν τόπον του χρήμα.

Νά φροντίση νά έπιδιορθώση εγκαίρως τας τρώγλας, 
ή ώς τάς λέγουσιν οί συνδημόται του, τα δωμάτια και 
νά κάμη ένωρίς τήν ένοικίασιν.

*0 δέ κύριος ένοικιαστής νά δημοσίευση είδοποίησιν 
έγκαίρως, ύπό ποιαν κατάστασιν τά παρέλαβε καί τί έχει 
νά διαθέση είς τούς άσθενεϊς, διότι άν καί έφέτος απα- 
τηθή ό κόσμος ότι θά εύρη περιποίησιν, άς ήνε βέβαιος 
αύτός καί ό κύριος Δήμαρχος, ότι θά δημοσιεύσωμεν 
ήμεϊς έκτενή τών λουτρών κατάστασιν καί θά έμποδίσω
μεν τόν κοινόν νά μεταβή έκεΐσε.

Τήν σεβ. δέ κυβέρνησιν παρακαλοϋμεν νά διορίση έγ
καίρως ιατρόν καί ώς τοιούτον συνιστώμεν τόν καί άλ
λοτε είς τήν θέσιν ταύτην ύπηρετήσαντα κύριον Εύστά- 
βιον Παπανικολάου, τόν μόνον τής Αιδηψού ιατρόν.

«FLEURS ET PLEURS».
‘Η γή έχει δορυφόρον τήν Σελήνην, ή γάτα τήν ου

ράν της, ή δέ γυνή τόν καθρέπτην της.

Φιλάρεσκος έπιίήσασα τών θελγήτρων της, παρηγο- 
ρεΐται μέ τό «βασιλικός κι’ άν μαραθή τήν μυρουδιά την 
έχει»"

★

’Ομιλία έρωτική είναι κομβολόγιον ανοησιών.
*

θέλεις νά λάβης γνώσιν τής γυναικείας εύγλωττίας; 
Άκουσον γυναικός κατηγορούσης τήν πενθεράν της.

*

Ή ευκαιρία είναι ό διάβολος τών γυναικών, εις δν υ
ποτάσσονται.

★

Γιατί δέν έχουν μυαλό οί Κεοκυραΐοι; διότι τό δανεί
ζουν είς τό φρενοκομεΐόν τους.

*

"Οταν τό παιδί σου δέν σοΰ ’μοιάζη, δέν θά κάμης 
άσχημα νά φορής πάντα ’ψηλό καπέλο.

Αί μή έχουσαι παράθυρα περαστικά, τά άναπληροΰσι 
τάς ήμέρας ταύτας διά τής έκκλησίας.

eilk>A.rub.
-------- —--------

ΜΑΪΡΟΒΟΥΝΙΩΤΙΚ A .(*)

■XIV
Τά Χριστούγεννα [Budnjak].
j iia τών .τερ'ι. Μαυροβούνιου σημειώσεων τοϋ χ. 

«Αλβξάνδρου Λχονάμδου, ύ.το.τροζενου, διευθύνον- 
τος έν Κετίνρ Πο.Ιιτιχί»· Πραχτορεΐον τής ίΕ.ί.Ιάδος].

Τά Χριστούγεννα είναι ή μόνη τών θρησκευτικών έορ- 
τών, ήτις πανηγυρίζεται είς ολον τά Μαυροβούνιον μετά 
μεγάλης πομπής καί λαμπρότητος, ώς παρ ήμΐν τό 
Πάσχα, διότι άναμιμνήσκει συγχρόνως είς έκαστον Μαυ
ροβούνιον τήν νύκτα τής 24 Δεκεμβρίου τοΰ 1702, καθ’ 
ήν ό έκκλησιαστικός ήγεμών (Vladika) των Μάυροβου- 
νίων Δανιήλ ό I, ό έπονομασθείς «Σωτήρ τοΰ Μαυρο
βούνιου» έσωσε τήν ανεξαρτησίαν καί τήν θρησκείαν

(·)Όρ. ίριί. 25, 60, 74, 88, 106, 116, 159, 165, 207, 209, 214 
τοΟ Ετους 1881 «?. 3 »· «· ϊθί «Έφη^ιρίοος·, ώ; «>· 176
193 ·Ποιιίλτ.ς £το4;» ε. ε.

I
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πής πατρίδος του, διά τής σφαγής παρά τώ έν πή κοι- 
λάδι πής Κετίνης εύρισκομένφ χωρίω .ΊίπάεΓσα, δλων

τσενίζσα (άζυμα). Άνεμένετο δ' άνυπομόνως ή νύξ δπω» 
άρχίση τό ζεφάντωρια.

*

ΙΙερί τήν έκτην ώραν μ. μ. ό ήγεμών μ.’ έκάλεσε διά 
τοϋ ύπασπιστοϋ του Μπλάζου Πέτροβιτς «νά μεταβώ 
»en redingote είς τ’ ανάκτορα, όπως, ώς Έλλην έρθόδο- 
»ξος συμμετάσχω τής οικογενειακής εορτής τοϋ Δένδρου.» 
Συμμορφωθείς τή ήγεμονικη προσκλήσει μετέβην άμέσως 
είς τ’ ανάκτορα, δεκτός γενόμενος εί; τόν πρόδομον αύ
τών ύπό τού διαδόχου Δανιήλ, οστις μέ είσήγαγεν έν τή 
rjiarry, έν ή ούτε το σφαιριστήριον, ούτε κάθισμα, ή έπι- 
πλόν τι ύπήρχεν. Έκεΐ εύρίσκετο ό ήγεμών Νικόλαος, 
ή ήγεμονίς Μιλένα, πάντα τώ τέκνα αύτών, ή γηραιά 
μήτηρ τοϋ ήγεμόνος, ή πρώην ήγεμονίς τού Μαυροβού
νιου Δάριγκα, μετά τής θυγατρός της ’Όλγας, ό πρέσβυς 
τής 'Ρωσσίας κ. Ίόνιν, ό γραμματεύς τής ρωσσικής πρε
σβείας κ. Σπέγερ, δύο γηραιοί άρματωλοί Μαυροβούνιοι, 
συγγενείς τών A. A. Υ. Υ. καί οί διδάσκαλοι τών ήγε
μονοπαίδων. Ούδείς ύπουργός, βοεβόδας, ή έτερός τις 
Μαυροβούνιο;, ούδ’ είς τών υπασπιστών τού ήγεμόνος 
είχε κληθή είς τήν δλως οικογενειακήν έκείνην εορτήν.

Ή φάτνη έφωτίζετο ύπό πληθύος λαμπάδων, τών μέν 
έμπεπηγμένων έπί μεγάλου πολυελαίου, τών δέ πρό τών 
έπί τών τεσσάρων τοίχων τής αιθούσης άνηρτημένων ά
γιων εικόνων. Έπί μικράς δέ τραπέζης εύρίσκετο μέγας 
άρτος, έν ω ήν έμπεπηγμένη μεγάλη λαμπάς, φιάλη ΟΪτ 
νου καί δίσκος, έφ’ ού ύπήρχον πολλαί μή άνημμέναι 
λαμπάδες. Έκ τών λαμπάδων αύτών τήν μέν μίαν έλα
βε καί ήναψεν ό ήγεμών, δούς ούτω τό σύνθημα τής 
ένάρξεως τής εορτής, τάς δέ λοιπάς πάντες οί εύρισκό- 
μενοι έν τή φάτνη, λαβόντες φώς έκ τοϋ φωτός τού ή
γεμόνος. Συγχρόνως δέ άνεώγησαν αί δύο θύραι τή; αι
θούσης καί είσήλθον έν τή ιράττη, κατά τό έθιμον, πάν- 

;ς οί φρουροί καί οί ύπηρέται τών άνακτόρων (μ.ηδέ τών 
marmitous έξαιοουμένων) κρατούντες άνημμένας λαμπά- 
ας.

Αφού έσχημάτισαν πάντες μέγαν κύκλον πέριξ τής 
ή ήγεμονόπαις Ζόρκα έθετο έν τω μέσω αύτής 

πολύτιμον εικόνα παριστώσαν τήν γέννησιν τού ’Ιησού 
Χριστού. Τότε ό ήγεμών αποταθείς πρός τον διάδοχον, 
τόν πρέσβυν τής ’Ρωσσίας, πρός έμέ καί τον γραμματέα 
τής ρωσσικής πρεσβείας, μάς παρεκάλεσε νά τόν άκολου- 
θήσωμεν, όπως παραλάβωμεν τό δένδρων τών Χριστου
γέννων.

*

Έξήλθομεν λοιπόν τής ή αιθούσης. Καί ένώ
ύπέθετον ότι έπρόκειτο νά μεταφέρωμεν έξ έτέρας αιθού
σης είς τήν φάντην τό σύνηθες τοϊς Εύρωπαίοις έστολι- 
σμένον «Δένδρον τών Χριστουγέννων»,ή Λύτου ‘Υψηλότης 
μάς ώδήγησεν είς τό προαύλιον τών άνακτόρων, οπού 
τήν μεσημβρίαν εΐχον έναποτεθή ολοι έκεΐνοι οί κορμοί 
τών δένδρων.

— Λοιπόν, Κύριοι, μάς είπεν ό ήγεμών, έκαστος ήμών 
άράτω τόν κορμόν του, κατά τά Μαυροβουνιωτικά έθιμα.

Καί χωρίς νά χάση καιρόν, ήρπασε τόν κορμόν τού 
δένδρου, όν ό διάδοχος κατά τήν μεσημβρίαν τώ είχε 
παραδώσει, έθεσεν αύτόν έπί τοϋ αριστερού του ώμ,ου, 
καί άνέμενεν όπως καί ήμεΐς πράξωμεν τό αύτό, διά νά 
έπανέλθωμεν είς τήν φάτνην.

εκείνων τών άπό πή; έποχής τοϋ Στεφάνου ^τανέχσα 
Τσέρνοβιτς έξωμοσάντων Μαυροβουνίων, οΐνινες ήσαν οί 
μεγαλήτεροι προδόται καί ασπονδότεροι εχθροί τοϋ Μαυ
ροβούνιου.

’Αποπειρώμαι λοιπόν νά σκιαγραφήσω τά πής έορτής 
ταύτης, χάριν τών μετά θρησκευτικής ούτως είπεϊν .ευλα- 
βείας τηρούμενων πατροπαραδότων έθίμων παρά τού 
αρχετύπου τούτου λαού τών Με.Ιανων Όρέάτ.

. *

Τήν πρωίαν τής 24 Δεκεμβρίου π. ε. πάντες οί κά
τοικοι τής Κετίνης, κλείσαντες τάς οικίας των, έςήλθον 
άλλοι πεζή καί άλλοι έφιπποι, τής μακροσκοπικής ταύ
της πρωτευούσης και διηυθύνθησαν οί μέν είς τούς πρό- 
ποδας τού μεσουρανίου ορούς y/dj>rfffr, οί δ’ έπί τών κο
ρυφών τής ΓρανΙζσας. Ό διάδοχο; Δανιήλ, έποχούμενος 
μετά τοϋ έπι τών στρατιωτικών ύπουργοϋ βοεβόοα Πα- 
παηλία Πλάμενατς, ένώ έπροπορεύοντο πεζή πελεκηφό- 
ροι Ka.-rarratjtfec (σωματοφύλακες τοϋ ήγεμόνος) καί 
Περιανίχοι (χωροφύλακες) καί ήκολούθουν τήν άμαζαν 
έφιπποι οί λοιποί τών ύπουργών, τών μεγιστάνων, τών 
υπασπιστών τού ήγεμόνος καί πάντων τών βοεβοδών καί 
τών έν τέλει ύπαλλήλων, διηυθύνθη μεθ’ άπάσης τής 
συνοδείας του πρός τό ύπό τήν Γparlzvar Λραβοοχο- 
σέΛο.

Περί τήν μεσημβρίαν ό διάδοχος μετά τής συνοδείας 
«ύτοϋ καί όλου έκείνου τοϋ πλήθους έπανήλθον πεζή εις 
Κετίνην έν ασμασι καί πυροβολισμοί; καί φέροντες ΰ.Ιοι 
ανεξαιρέτως έπί τών ώμων αυτών κορμόν δένδρου, οστις 
ήτο Prazuik-Badnjak (Δένδρον τών Χριστουγέννων) καί 
ούτω; έστησαν πρό τών ανακτόρων ζητωκραυγάζοντες καί 
πυροβολούντες. Κατελθόντος τού ήγεμόνος Νικολάου εις 
τύ προαύλιον, ό διάδοχος παρέδωκε τω ήγεμόνι πατοί 
του τόν κορμόν τού δένδρου, δν ίδιοχείρως είχεν ούτος 
κόψει είς τό χωρίον Δοβροσκοσέλον. Συγχρόνως δε πάντες 
οί συνοδεύσαντες αύτόν άπέθεσαν τούς παρ’ αύτών κο- 
μισθέντας κορμούς τών δένδρων έπί τών τοίχων τού 
προαυλίου τών ανακτόρων, ένώ ό λαός απομακρυνόμενος, 
άδων καί πυροβολών, άπέθετεν εκατέρωθεν τών θυρών 
τών οίκίσκων καί τών καλυβών του τούς ύπό τό Λόγζσεν 
καί τήν Γρανίτσαν άποκοπέντας κορμούς τών δένδρων.

Καθ ήν στιγμήν ό διάδοχος είσήρχετο μετά τής πο
λυαρίθμου έκείνης συνοδίας του έν τοϊς άνακτόροις ύπε- 
ύέζατο ραίνουσα αύτούς, διά σικάλεως καί αραβοσίτου, 
άπασα ή ήγεμονικη οικογένεια καί τούς είσήγαγεν έν 
τή ευρυτάτη αιθούση τού σφαιριστηρίου, όπου άνέμενον 
αύτούς ό ήγεμών καί ή ήγεμονίς. Έκεΐ τοϊς προσεφέρθη
σαν .Ιουχουμάδζς καί ραχΐ καί ούτως έληξε τό προοίμιον 
τής εορτής τού Badnjak (δένδρου).

Μετά μεσημβρίαν, γυμνωθείσης άλοτελώς τής αιθού
σης έκείνης, έκαλύφθη τό πάτωμα αύτής διά μεγάλης 
ποσότητος άχύρου, όπως, κατά τό έθιμον, χρησιμεύση 
ώς φάτνη (yiksle) διά τάς έορτάς τών Χριστουγενων. Είς 
φάτνην έπίσης είχον μεταβληθή καί αί αϊθουσαι τών με
γιστάνων καί τών εύπορων, ώς καί αί καλύβαι τών πτω
χών Μαυροβουνίων. Ταύτοχρόνως δ’ άπό τών μαγειρείων 
τών άνακτόρων μέχρι τής καλύβης τού πτωχοτέρου 
Μαυροβούνιου, έψήνοντο είς τήν σονβ.Ιαν οί αμνοί καί 
τά'χοιρίδια καί έπί τής ανθρακιάς τά πατροπαράδοτα

— Άρόν σου τόν κράββατον, ώ άναχωρητά, είπον έν 
έαυτφ καί περιπάτει !

Έθέσαμεν λοιπόν καί ήμεΐς οί λοιποί τέσσαρες άνά ένα 
κορμόν δένδρου, (όστις ίμολογώ δέν ήτο διόλου έλαφράς) 
έπί τής αριστερά; ώμοπλάτης καί έπανηλθομεν έν τή φ ά- 
τ ν η, ραντιζόμενοι ύπό τών έν αύτή διά σικάλεως 
καί άραβοσίτου.

Είς τήν περιμεγέθη εστίαν τής αιθούσης έκείνη; έκαιε 
πρό πολλού ζωηρόν πύρ. Εύθύς λοιπόν ώς ό ήγεμών είσήλ
θεν έν τή φ ά τ ν η, τό μέν έν άκρον τοϋ παρ’ αύτού κο- 
μισθέντος όγκωδεστάτου κορμού έθετο έπί τής πυράς, έπί 
δέ τοϋ άλλου, λαβών τήν φιάλην μέ τόν οίνον, έποίησε 
σπονδήν, εύχηθείς ύπέρ τής εύφορίας τής γής καί τών 
δένδρων. Συγχρόνως δ' έκόψεν έπί τού μέσου τοϋ κορμού 
τόν άρτον, όστις, ώς προεΐπον, εύρίσκετο έπί τής μικράς 
έκείνης τραπέζης. Καί τόν μέν οίνον έδωκεν αύτώ, κατά 
τό έθιμον ή μήτηρ του, τόν δ’ άρτον ή ήγεμονίς. ’Αφού 
δέ καί ήμεΐς έθέσαμεν τούς κορμούς τών δένδρων μας έπί 
τής πυράς, ό ήγεμών έρ άντισε τρις, καί σταυροειδώς, 
διά τοϋ οίνου τό πύρ καί ποίησα; κατόπιν τό σημεΐον 
τού σταυρού ύψωσε τήν φιάλην καί διά τής βροντώδους 

ωνής αύτού είπε τά έξής: «Δέομαι τφ παντοδυνάμω νά 
ιατηρή ύπό τήν σκέπην αύτού ύγιεΐς, εύδαίμονας καί 

μακροχρονίους όλους τούς Μαυροβουνίου;». Είτα ύψώσας 
πάλιν τήν φιάλην ηύχήθη τά αύτά τή αύτοκρατορική 
οίκογενείο: τής Ρωσσίας καί τοίς Ρώσσοις, τή βασιλική 
οικογένεια τής 'Ελλάδος καί τοϊς Ελλησι καί πάσι τοίς
παροΰσι καί άποϋσι φίλοις τοϋ Μαυροβούνιου.

Τούς λόγους τού ήγεμόνος έκάλυψαν ζητωκραυγαί ζωη- 
ραί τών παρεστώτων καί τού πρό τών άνακτόρων ίσταμέ- 
νου πλήθους. Συγχρόνως δέ τά πυροβόλα έκρότησαν 21 
φοράν, πρός τιμήν τού αύτοκρατορικοϋ οίκου τής Ρωσσίας 
καί τοϋ βασιλικού οίκου τής Ελλάδος. Πιών δέ ό ήγε
μών έκ τής φιάλης οίνον έδωκεν αύτήν όπως πράξη τό 
αύτό τφ διαδόχφ καί ούτος πρός ήμάς, άντευχηθέντας 
ταΐς A. A. Υ. Υ. καί πάση τή οίκογενείφ ύγείαν καί εύ- 
δαιμονίαν. Τάς εύχάς μας έκάλυψαν πάλιν ζώηραί ζητω
κραυγαί καί πυροβολισμοί διά τουφεκίων καί πολύκροτων 
τοϋ έξωθεν πλήθους.

Μετά ταύτα οί τέσσαρες ήγεμονόπαιδες προσέφερον 
μετά πολλής χάριτος είς ολους άδιακρίτως τούς έν τή 
φ ά τ ν η, λουκουμάδες καί ρακί, μεθ’ δ οί φρουροί 
καί οί ύπηρέται, άσπασάμενοι τάς χεΐρας άπκ«;ωντών 
τής ηγεμονικής οίκογενείας, έξήλθον τής φάτνης κρα
τούντες άνημμένας τάς λαμπάδας των.

’Απαράλλακτα κατά τήν αύτήν έκείνην στιγμήν έκαί- 
ετο τό Praznnik-Badlijak (Δένδρον τών Χριστουγέννων) 
έν πάση ο’ικίρρ, ή καλύβη, τού Μαυροβουνίου.

□

Έξελθόντων τής φ ά τ ν η ς τών φρουρών καί τών ύπη- 
ρετών, ό ήγεμών Νικόλαος λαβών άνά χεΐρας τήν Γ κ ο ύζ- 
λ ά του, τό προσφιλές αύτό παντί Μαυροβουνίφ μονόχορδου 
έθνικόν όργανον, έκάθησε χαμαί έπί τών άχυρων, (διότι 
ούδέν ώς προεΐπον έπιπλον, ή κάθισμα, ύπήρχε πλέον έν 
τή αιθούση έκείνη) καί ήρξατο πλήττων αύτήν καί ψάλ
λων μετά τών παρακαθησάντων πλησίον του δύο γηραιών 
άρματωλών Μαυροβουνίων τό πατριωτικόν άσμα τοϋ έθνι- 
κού τών Μελανών Όρέων ποιητοΰ καί Βλάδικα Πέτρου τού 
II: «5Ω σώτερ τή; πατρίδος μας, Βλάδικα Δανιήλ κτλ.»

Τό άσμα διεδέχθησαν ήρωΐκαί διηγήσεις τών δύο γη
ραιών Τουρκοφάγων καί τέλος έπανελθόντες δύο καί μόνοι 
ύπηρέται έστρωσαν χαμαί έπί τών άχύρων, έν τφ μέσφ 
τής φάτνης, δλως άπλουστάτην τράπεζαν, ήν έπλήρωσαν 
νηστησίμων έδεσμάτων, καρπών ξηρών, γλυκισμάτων, 
έλαιφν, χαβιαρίου, αύγοταράχου, όστρειδίων, οίνου έγ- 
χωρίου καί μέλανος άρτου. ΝεύσαντΟς δέ τού ήγεμόνος, 
έξήλθον πάραυτα τής φάτνης οί δύο έκεΐνοι ύπηρέται, 
διότι, κατά, φό έθιμον, πάντες οί φρουροί καί οί ύπηρέται 
τών άνακτόρων ώφειλον νά δειπνήσωσιν έν έτέρα αιθούση 
όμοΰ όλοι συνηθροςσμένοι μετά τών γυναικοπαιδών 
των, κατά τήν αύτήν έκείνην στιγμήν.

Περί τήν έβδόμην ώραν ή ήγεμονίς έκάλεσεν ήμάς νά 
λάβωμεν, sans c6remonies, οΐαν ήθέλομεν θέσιν παρά τή 
τραπέζη. Πάντες λοιπόν, μιμηθέντες τό παράδειγμα τοϋ 
ήγεμόνος, έποιήσαμεν τρις τό σημεΐον τοϋ σταυρού καί 
έκαθίσαμεν χαμαί, έπί τών άχύρων, σταυροπόδι, (ή 
ώς είπεν ό τήν γλώσσαν ήμών σμιλών κ. Ίόνιν «κλέ
φτικα») σχηματίσαντες μέγαν κύκλον, καί ήοχίσαμεν 
τρώγοντες sans fa^ons καί άλληλοϋπηρετούμενοι.

Τό δεϊπνον ήν έκ τών εύθυμοτέρων καί φαιδροτέρων τών 
άνακτόρων, διότι, κατά τήν έσπέραν έκείνην, όχι μόνον 
είχεν έπιτραπή είς τε τόν διάδοχον καί τά μικρότερα τών 
ήγεμονοπαίδων νά συμμεθέξωσιν αύτού, (διότι ταύτα συ
νήθως δειπνούσιν ιδιαιτέρως) καί έδόθη αύτοΐς ή άδεια, 
καί carte blanche, νά παίξουν, φωνάξουν, χορεύσουν καί 
διασκεδάσουν έν τή φ ά τ ν η, δσον ήθελον, άλλά καί διότι 
τό· δεϊπνον ήν δλως οικογενειακόν καί δέν έτηρεΐτο ή συ
νήθης τής αύλής έθιμοτυπια. (*)■

Τέ πατριαρχικόν αύτό δεϊπνον διήρκεσεν έπί δύο 
όλοκλήρου; ώρας, διότι καί τόν καφέν σταυροπόδι 
έπίομεν και χαμαί καθήμενοι έκαπνίσαμεν καί έψάλλομεν 
πάντες όμού οί συνδαιτυμόνες άσματα Μαυρλβοανιωτικά, 
ευρωπαϊκά καί τόν ήμέτερον έθνικόν ύμνον «είς τήν έλευ- 
θερίαν» τού Σολωμοϋ, δν είχον άριστα έκμάθει αί ήγεμο- 
νόπαιδες Ζόρκα καί Όλγα καί δστις κατενθουσία την 
πρώην ήγεμονίδα Δάριγκαν, ήτις πολλάκις τόν είχεν ά- 
κούσει έν Κερκύρα, δπου ό αθάνατος Μάντζαρος τόν είχε 
τονίσει.

Άποχωρήσάντος τού κ. Ίόνιν μετά τ<& κ. Σπέγερ, 
περί τήν έννάτην ώραν, έ’νεκα αιφνίδιας άύιαθεσίας, αί 
A. A. Υ. Υ. μοί ένευσαν νά μείνω άκόμη μετ’ Αύτών. 
Έκφράσας αύταΐς τάς ώραίας έντυπώσεις, άς άπεκόμιζον 
καί έκ τής πατριαρχικωτάτης ταύτης θρησκευτικής καί 
συνάμα έθνικής τού Μαυροβουνίου έορτής, ταΐς έξέφοασα 
τήν εύγνωμοσύνην μου έπί τή προσκλήσει μου είς την οι
κογενειακήν ταύτην έορτήν. Τότε δ ήγεμών διά τή; συ
νήθους αύτού άφελεία; μοί άπεκρίθη’ «έφαντάζεσθε ποτέ, 
δτι ήτο δυνατό» νά μή συμμετάσχητε αύτής ύμεΐς,δ αντι- 
προσωπεύων σήμερον (**) έθνος φίλτατον και δμόδοξον τφ 
Μαυροβουνίφ ς» Καί ήρξατο πάλιν, μετά τής άρίστης 
ήγεμονίδος Μιλένας, δμιλών μοι έν ένθουσιασμώ καί άγά-

(*) Κατά τήν έσπέραν εκείνην έθαύμασα πάλιν τήν μεγάλην 
στοργήν τοϋτε ήγεμόνος καί τής ήγεμονίδος τών «Μελανών Όρέων» 
πρός τα τέκνα αύτών. Άνεμνήσθην μαλιστα Ερρίκου του^ΐν, οτε 
μετά τό δεϊπνον ό ήγεμών Νικόλαος εξηπλωμενος έπι τών άχύρων, 
έπαιξε μετά τών μικρότερων τεσσάρων τέκνων του, επάλαιεν ώς 
ομήλικός των μετ’αΰτών καί άφινε νά ήτταται ύπ’αύτών ό λέων 
του Μαυροβουνίου, εΐζ τήν ψωνην του οποίου εγείρεται χαί ύπα- 
κόύει απασα ή χώρα του. . _ Λ·., Α.,

(**) Ό πολιτικός πράκτωρ κ. Λογοθέτης άπουσίαζεν είς Αθήνας.
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περί τής πατρίδος μας καί χατά τό σύνηθες πολλά 
περί αύτής έρωτών με καί μανθάνων.

□
Περί την δεκάτην ώραν at Α.Α. Υ.Υ. μ’ άπεχαιρένισαν, ■ 

άφοΰ προηγουμένως μ* έκάλεσαν δπως παοευρεθώ τήν έκτην 
πρωινήν ώραν τής έπιούσης έν τώ ήγεμονικφ παρεχκλη- 
ίνεκχ τής εορτής τών Χριστουγέννων καί περί τήν μεσημ
βρίαν καί τό έν τή φ ά τ ν η πρόγευμα, ού έμελλον νά 
συμμστάσχωσι μόνοι ot τής προτεραίας συνδαιτημόνες. 
Συνεμορφώθην τή ήγεμηνική θελήσει.

Καθ’ ήν οτιγμήν έπρογευματίζομεν είσήλθον έν τή φ ά- 
τ ν η πάντες οί ύπουργοΐ καί οΐ βοεβόδαι κραυγάζοντες 
«Ghristos se rodi !» (Χριστός έγεννήθη !)

— Ύγεία καΐ ευδαιμονία είς ύμάς ολους και τάς οι
κογένειας σας, άπεκρΐθησαν αύτοΠ συγχρόνως δτε ήγέμών 
καΐ ή ήγεμονΐς καί τοΐς προσέφερον ψητόν αμνόν καΐ οίνον.

— Ζήτω ό ήγεμών, ή ήγεμονΐς καΐ ή οικογένεια τών 
άπεκρΐθησαν πάντες καΐ ήρξαντο πίνοντες καΐ τρώγοντες 
όρθιοι.

- -II»· I ι ΓΤ —......«Μ r Γ - ι II. ι H

Τό εσπέρας τών Χριστουγέννων, ώς καΐ τάς δύο κατό
πιν έσπέρας τών εορτών, έδείπνησα κατά γενικήν άπαί- 

; τησιν τής ηγεμονικής οικογένειας έν τοΐς άνακτόφοις. Ού
δέποτε θέλω λησμονήσει τήν ειλικρινεστάτην φιλοξενίαν 
καΐ τήν καλοκαγαθίαν ούτής.

Μετά τοιαύτης κοιπάν άφελείας καΐ άπλότητος έωρτά- 
σθησαν έν τοΐς άνακτόροις τά Χριστούγεννα. Έν δέ'τή 
Κετίνη καΐ τή λοιπή χώρικ τοΰ Μαυροβουνίου πάντες 
εώρτασαν αύτά μετ’ ένθουσιασμοΰ καΐ χαράς, ευθυμίας 
καΐ άγαλλιάσεως, τρώγοντες, πίνοντες, ι^δοντες, χορεύ
οντες καΐ πυροβολοΰντες, τοσοΰτο μάλλον καθ’ δσον, ώς 
έν άρχή τοΰ παρόντος κεφαλαίου είπον, άν ή ήμέρα τών 
Χριστουγέννων υπενθυμίζει παντί χριστιανοί τήν γέννησιν 
τοΰ Σωτήρος καΐ Κυρίου ήμών Ίησοΰ Χριστού, εις πάντα 
δμως Μαυροβούνιον άναμιμνήσκει τήν νύκτα τής 24 Δε
κεμβρίου τοΰ 1702, ήτις είναι ή 25 Μαρτίου τοΰ 1821 
ήμών τών ’Ελλήνων.

Έν Κετίνη, Μάρτιος τοΰ 1882

L’Anaghorbte.

Η ΕΚΘΕΤΟΣ

ΤΟΥ ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟΥ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΑΣ

Τό πεντάπρακτον αύτό δράμα τοΰ εύφαυτασιώτου ποι- 
ητοΰ ΠΑΥΛΟΥ ΓιαΚΟΜΕΤη, μεταφρασθέν ύπό τοΰ καΐ δΓ 
άϋλων μεταφράσεων διακριθέντος κ. Γεωργ. ϊ<· ΣΕφή» 
κα έκδίδωσιν ό έν Πάτραις κοινωνικός σύλλογος «’Αλλη
λοβοήθεια», άντί φρ· 1,ί5Ο.

ΑΓΓΕΛΙΑ, δπου έγγράφονται συνδρομηταΐ, έν τφ γρα- 
φείφ ήμών. [β, 1 ]

BOCK BIER, τοΰ διακεκριμένου καθ’ δλην τήν Γερμα
νίαν καΐ Αυστροουγγαρίαν Ζυθεργοστασιάρχου LlBSlNGEB 
έφθασεν άπό χθ»ς είς. τό Ζυθοπωλείου ΧΙπερυεου· 
δάκη.

Είναι άλλο νά σάς τή λέμε καΐ άλλο νά πίνετε
_________ ____________ _____________ [γ. υ

ΚΡΥΟ ΪΤ3ΕΠΡΟ οποίος θέλει, νά προμηθευ ■ 
θή τά περίφημα

ΚΑΝΑΤΙΑ ΤΗΣ ΒΟΗΜΙΑΣ 

άπό τό έπΐ τής Όδοΰ Έρμοΰ άριθ. 72, πρώτον μετά 
τήν Κ,απυεκαρέκυ ΎελοπωλεΤον

ΛΑΜΠΡΟΥ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 
(άρεΟ

"Εκαστον κανάτι τής Βοημίας διά τήν άπόψτξιν τοΰ 
νερού Ισοδύναμε! πρός έκατόν αίγΐνήτικα. Είναι δέ καί 
κομψότατα. Γβ, 1]

ΕΞΙΧΟΪ
PQSSIKO ΧΑΒΙΑΡΙ

έκόμισε και πωλεΐ τό περίφημον

ϊϊβΟΠΗΕΙΟϋ ΙΙΜΡΜΟΠΑΙβ
(παρά τήν όδω Έρμοΰ)

! Οί Λούκουλλοι τρέξατε !!

ΓΡΑΦΙΚΟΣ ΠΒΣ on ΤΑ FIAH
ΕΙΣ ΤΟ ΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΝ ΠΑΛΑΗ και ΚΟΤΖΙΑ 

Έπΐ τής Όδοΰ Έρμοΰ

Τα Ωραιότερα Επισκεπτήρια χαλκογραφημένα,ώς καΐ 
άλλα στιγμιαίως έχτυπούμευα είς τό χαρτοπωλεϊον

ΠΑΛΛΗ και ΚΟΤΖΙΑ.

ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ παντός είδους καΐ επικεφαλίδες ειιι- 
ΣΤΟΛίΐΝ δλων τών χρωμάτων καΐ σχημάτων είς τό χαρ- 
τοπωλεϊον

ΠΑΛΛΗ και ΚΟΤΖΙΑ.

ΜΟΝΗ ΑΠΟΘΗΚΗ τών μοναδικών καταστίχων τοΰ 
έμπορίου τοΰ σπουδαίου καταστήματος Edler ct Kni9- 
CHE τοΰ Άννοβέρου είς τό χαρτοπωλείου

ΠΑΛΛΗ και ΚΟΤΖΙΑ.

ΑΛΗΘΙΝΟΝ ΣΙΓΑΡΟΧΑΡΤΟΝ ΖΟΒ τοΰ γαλλι
κού οίκου Jean Bardou πωλείται χονδρικώς καΐ λιανι- 
κώς είς τό χαρτοπωλείου

ΠΑΛΛΗ κλι ΚΟΤΖΙΑ.
————' ' ..-η — - · μ ι, J, j I ΙΙΙ'ΤΙ-U1-.jiniLJTT—■

Πολυν προσελκύουν κόσμον η βιτρινίς του 
ΝΕΟΙ’ ΠΛΟΥΣΙΟΤΑΤΟΣ ΚΟΡΝΙΖΟΠΟΛΕΙΟϊ

ΤΟΓ
ΜΙΧΑΗΛ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ

(Όό&ς Αιόλου^ χάτωθβν του φωτογραφείου του Πέτρου Μωραιτίνη)
ΦΕΡΕΙ ΕΚ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ώραιοτάτας εικόνας, ρωμαντι- 

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

Ε\ΕΙ ΟΛΩΝ TUN ΕΙΔΩΝ κορνίζας, τάς όποιας φέρει 
έπίσης έκ Γερμανίας.

ί, ΝΑ Α1ΑΚΟΣΜΗ22ΗΤΕ ! 11 
J ολας τάς Αίθούσας καΐ τά 'Εστιατόριά σας.


