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Β. ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ διευθυντής

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΖΑΒΕΛΑ
(Χχίχγραφέ»)

*
Ε’ις τόν ορίζοντα τών νεωτέρων εθνικών μας αναμνήσεων, 

εν μέσω τοΰ καπνού καΐ τού βρόμου τών τηλεβόλων καί 
τής κλαγγής τών οπλών,παρά τάς πολεμοχαρείς όψεις καΐ 
τάς πυρικαύστους φουστανέλας, παρά τά πελώρια τού 
ήοωίσμού παραστήματα, διακρίνομεν καί γλυκείας μορ
φάς, αΐτινες πλήρεις γενναιότητος καί αυταπαρνήσεως 
διέρχονται, ώς όνειρα διά τής μαύρης νυκτός της Πατρί
δος μας, περιβαλλόμενα·. δι’άπεριγράπτου ποιητικού γοή
τρου καί μυστηριώδους ρωμαντικότητος.

Αί Έλληνίδες τής μεγάλης έκείνης γεννεάς άνέπνεον 
εύφροσύνως τήν οσμήν τής πυρίτιδας ήτις ήτο τότε 
διακεχυμένη είς τόν άέρα. Τότε καί διά τούς άνδρας 
καί διά τάς γυναίκας 'Ελλάς δεν εκαλείτο απλώς το χώ
μα τό όποιον έπάτουν οί πόδες των, άλλά τήν 'Ελ
λάδα τήν εφερον παντού, είς τήν διάνοιαν των, είς τήν 
καρδίαν των, εις τάς φλέβας των. Τότε τάς κεφαλάς τών 
Έλληνίδων δέν παρεγέμιζον τρίχαπτα καί ταινία·, καί 
ράκη καί πτερά, άλλ’ αί μεγάλαι ίδέαι, τής ’Ελευθερίας, 
τής Πατρίδος. Τότε αί 'Ελληνίδες ήσαν όλιγώτερον ψιτ
τακοί καί περισσότερον Έλληνίδες. Αΐ δε μητέρες ού μό
νον είς τά τέκνα των έδίδασκον τόν ηρωισμόν άλλά καί 
είς έαυτάς.

Παρήλθον άνεπιστρεπτει οί μεγαλουργοί έκεΐνοι 
χρονοι, οΐτινες παρελαύνοντες μετά τών ανδραγαθημά
των των πρό τών νυσταλέων καί χαύνων ήμών οφθαλ
μών, μας φαίνονται μυθεύματα απίθανα Πρό δύο δε σχε
δόν εβδομάδων, τήν 23 Μαρτίου ώς έσχάτη αναλαμπή 
τής έποχής έκείνης έσβέσθη και ή χήρα τού Κίτσου 
«Τσαβέλα, ή ηρωική Βασιλική, μία τών έπιζησασών 
γυναικών τής ένδοξου έξόδου τού Μεσολογγίου.

* *
Ό στρατηγός Κίτσας Τζαβέλας διερχόμενος όδόν τινα

τού Μεσολογγίου πολιορκουμένου είδε μίαν ήμέραν μικράν 
Βραχωρίτισαν πλύνουσαν πρό τής θύρας της §ν μανδυλάκι.

Τό έκτακτον κάλλος τής κόρης, ή ήδυπαθής εύμέλεια 
τού σώματός της, ή μέλαινα καί μακρά κόμη της, οί 
μαύροι καί πλήρεις πυρός καί έκφράσεως οφθαλμοί της, 
ή χιονώδης λευκότης της, τό άρρητον έκεΐνο θέλγητρον 
δπερ διαχέει περί έαυτήν ή άληθής ώραιότης,έπί τοσού- 
σον κατέπληξαν, καί κατεγοήτευσαν τόν Τζαβέλαν, ώστε 
κατεσπευσμένως έστειλεν άνθρώπους του πρός τήν μητέρα 
της νά τή εί'πουν οτι τήν κόρην της τήν θέλει ό στρα
τηγός.

— Πώ ! πώ ! νά πά νά κρύψω γρήγορα τό κορίτσι μου 
νά μή μού τό πάρουν ! άνεφώνησε περίτρομος ή μήτηρ., 
φρικιώσα έπί τή ιδέα μή δεν τήν στεφανωθή.

Άλλ’ ό Τζαβέλας οστις έφλέγετο ύπό τού πρός τήν 
μικράν Βασιλικήν έρωτος, κατώρθωσε τέλος καί τήν έπή- 
ε, ρητώς ύποσχεθείς ότι θά τήν συζευχθή άν έξέλθουν 
ώντες άπό τό πολιορκούμενον καί κινδύνεύον τότε Με-

σολόγγιον.
Καί πράγματι, ό στρατηγός έκείνην ήτις έθώπευσε τόν 

τραχύν του βίον τού άγωνιστού, έκείνην ήτις τόν έμαθε 
νά εΐνε ευτυχής, έκείνην τήν κατά πάντα άζίαν του, 
τήν άνύψωσεν άχρις εαυτού, τήν περιέβαλε διά τής αί
γλης τού ονόματος του, ώς τήν είχε περιβάλει καί διά 
τού φλογερού έρωτός του, τήν έκαμ.ε Βασιλικήν Τζαβέλα, 
διότι μετά τήν έξοδον τού Μεσολογγίου έστέφθη αύτήν 
μεγαλοπρεπέστατα έν Ναυπλίφ.

Ό ερως τής Βασιλικής καί τού Κίτσου καθ’ όλην τήν 
πολιορκίαν τού Μεσολογγίου έχει είδυλιακήν τινα δροσε- 
ρότητα καί τήν ποίησιν τήν περιπαθή τών ίπποτικών 
χρόνων.

Ό Κίτσος λαμβάνων τά φιλήματα τής Βασιλικής ώς 
φυλακτόν κατά τών εχθρικών σφαιρών, ερχόμενος είτα 
νά εναπόθεση τά άνδραγαθήματά του είς τήν άγκάλην 
της, ενθυμίζει τούς σιδηοοφράκτους ίππότας τού μεσαίω- 
νος, τούς διανέμοντας έξ ίσου τήν καρδίαν των είς τόν 
έρωτα καί τήν άνδρίαν, καί μεταχειριζομένους μετά τής
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ςύτής δεξιότητος την λόγχην των καί την μεταξωτήν!πολλών μηνών φρικωδέστατον μαρτύριον έλίμωττον κα- 
κλίμακα. τέτρωγον τά μεμολυσμένα κρέατα τών όυπαρωτέρων ζώων'

Μολονότι άρχηγός τοΰ φρουρίου ήτον ό Νότης Βότσαρης μόλις έσυρον τά ρακένδυτα, τά φθειοιώντα, τά σεσηποτα 
άλλ’είς τόν Κίτσον Τζαβέλλαν όλοι οί οπλαρχηγοί ειχον σαρκία των όλοι ησαν φάσματα’ σκελετοί’ οφθαλμοί 
δώσει τινάς έκ τών καλλιτέρων των οπαδών, κζί οΰτω κοίλοι άπαισίαν έκπέμποντες λάμψιν’ μορφαΐ πελιδναί’

»U ν ΙΑ. νου-ο νβ. · υ .λ» h Μ ν r 7 ,---- Γ --- ’ ------  —” · ' " Λ. ί  V
Χώντα, νικητήν, τώ προσέφερεν ώς σιγηλήν εκφρασιν τής έξήλθον κατά τό μεσονύκτιον έν άκρα σιγή’ ή σελήνη 
άγαλλιάσεώς της, τοΰ θαυμασμού της . . ίν άνθος. Ό- άνέτελλε φωτίζουσα πλησιφαής τό μεγαλείτερον ίσως τόλ- 
■ποΐαι νίκαι τοΰ Τζαβέλα οφείλονται είς τό άνθος έκεΐνο ! μημα, οπερ είδεν άφ’ ότου έπεκρεμάσθη είς τό άπειρον 
Ή Βασιλική ήτο ή πολεμική Μοΰσα τοΰ Κίτσου μετά- είχον διαιρεθή εις δύο τμήματα.
χειοιζοαένη τόν έρωτα τη; ώς ένθουσιώδη θούρειον είς Ή Βασιλική κατά τήν έξοδον μίαν στιγμήν εύρέθη 
ανδραγαθήματα παρορμώντα. Ό Τζαβέλας ένεπνέετο παρά τόν στρατηγόν Χατζή Πέτρον οστις όλισθήσας έπε- 
καί έξ αυτής τόν ηρωισμόν του όπως καί έκ τής Πατρί- σε χαμαί.
δος, διότι έν τή καρδία του ή Βασιλική συνηντάτο μετά Ή Βασιλική έν μέσω τοΰ τρόμου έκείνου, έγέλασε. 
τής Ελλάδος. — Τί γελάς ; τήν έρωτά ό Χατζή Πέτρος.

Ή Βασιλική ήτον άχώριστος άπό τοΰ Τζαβέλα, οστις — Άμ’ ένας τόσος άνδρας νά πέση !

θη τοΰ Μεσολογγίου έπιβαίνων πριχρίου. Ή δέ Βασι- Τούρκων, νά τής κόψη τό μικρό τό δακτυλάκι καινά τοΰ 
λική άπτόητος τόν έζωσε μέ τάς ιδίας της χεΐρας τήν το ψέ??·.
πά.έαζ καί τοΰ είπε: έβαδιζε παρά τόν Τζαβέλαν, τον όποιον

— Νά μοΰ γυρίσης νικητής. έκράτει άπό τής φουστανέλας. ΙΙτο έγγυος καί έφε-
Τότε δέ συνέβη καί τό έξής έπεισόδιον. Ρεν έκτος τών όπλων της καί τόν υίόν της τόν πρωτό-
Ό Κίτσος άποβαίνων τοΰ πριαρίου έξεσπάθωσε’ σφαΐ- τθΛΟν ε~ ώμων, νήπιον δέκα καί οκτώ μηνών. Αλλ’

ρα δ' έχθρική ριφθεϊσα έκοψεν είς δύο τήν .-τά.Ια του. επειτα εις την ταραχήν έκείνην άπεχωρίσθη ^άπο τοΰ
__ Μή φοβάσθε, έφώναξεν ό Κίτσος. Τζαβέλλα. Ή Βασιλική είδεν ένα πατέρα σφάξαντα τό

Ηακήν καί νά τό άποκοιμίση. Κατόπιν διηγείτο πώς έβά- 
κα-Ρ'·^ε γυμνόπους,πατούσα έπ’ άκανθών μέ αίμάσσοντας καί

τσου της.
Μίαν νύκτα έν ώ έκοιμώντο είς ίν καλυβόσπητον 

τέπεσεν παρ’αύτούς αίφνης μία έχθρική βόμβα. Ή Βα-|κατχ7>ληγωμένους πόδας φέρουσα πάντοτε επ ώμων τόν 
σιλική άναπηδά, αρπάζει τήν κάππαν, περικαλύπτει τήν υιον τγϊί·
βόμβαν, καί δέν τήν άφίνει νά έκραγή,. Έπί τέλους ήναγκάσθη νά τό παραινήση καθ' όδόν τό

*'0 Τζαβέλας άμα ήκουεν είς τόν ύπνον του οτι ερχον- τέκνον της, προσειποΰσα είς τήν παρακολουθούσαν αύτήν 
ται οί Τούρκοι συνείθιζε νά πυροβολή. ' ’ τροφόν νά προσέξη ποιος θά τό παραλάβη.

Μίαν νύκτα τοΰ κήρυκος ή φωνή έκραύγαζε: έδραμεν έλαφρά τό σώμα,άλλά βαρεία τήν καρδίαν
—Στρατηγέ ! Τούρκοι ! Είς τά όπλα ! πρός συνάντησιν τοΰ Κίτσου.
Ή Βασιλική έγείρεται καί δράττεται τών δύο χειοών Ό ^ίτσο; ^^ ταΰτα πληροφορηθεί; οτι τό τέκνον 

τοΰ Κίτσου διά νά μήν πυροβολήση. ' ' Γου εύρίσκεται εις Ιωάννινά παρα τινι Πασσά, προέ-
— Ποιος εΐνε, φωνάζει ούτο; έ4 αέσω τοΰ ύπνου του,Γ6?® Το τεσσαράκοντα Τούρκων,

έν τή σκοτία, προσπαθών ν’ άρπάση τά' όπλα του. θ ,Παβσ*ς, ^ως φαίνεται οτι ήθελε να το κράτηση
_ Έγώ, είμαι, ή Βασιλική. ' τ* 8ωβ? αιχμάλωτον παιδίον αντί του

Ολίγον ελειψε να πλήρωσή με την ζωήν τη; την) ·θ Κ£τσο? δέν έγνώριζε τό τέκνον του! Τί νά κάμη ;
— Νά βάλλουν είς τά παιδιά αύτά φλουριά άπό τό 

ένα μέρος καί άπό τό άλλο άρματα’ όποιο δράξη τ’ άρ-
Ήδη τό Μεσολόγγιον έκρουε τόν έπικήδειον «ύτοΰ ^τα είναι παιδί τοΰ Κίτσου, είπε. - „

κώδωνα. ' Καί ° υιός τοΰ Κίτσου Τζαβέλα έδραζε τά όπλα !
Ή σκιά τοΰ θανάτου είχεν άπλωθή έπ’ αύτοΰ’ ή ίστο- ’Ητϋ7 ό Δημήτριος Τζαβέλας όστις γενόμενος νέος κα- 

' "" ' άς τάς άθανάτους’ ήγγιζεν|τετάχθη είς τήν σχολήν τών Εύελπίδων καί συμμετέ·
ή στιγμή καθ’ ήν έμελλε νά προσενεχθή είς τόν βωαόν σΧεν εν σΧ°^? έπαναστάσεως κατά τοΰ πατρός του 

3θν ολοκαύτωμα έξ όσων ποο- ύπουργού οντος. Μετέβη δ’ έπειτα είς Γαλλίαν καί επο-

ςόλμην της.

τής έλευθερίας τό ήρωϊκώτερον 
•σηνέχθη ποτέ.

Οί έν Μεσολογγίω άποκεκλεισμένοι ΰφίσταντο άπό I
λέμη-εν είς ’Αλγερίαν οπού καί έφονεύθη.

Ή Βασιλική διέπρεπεν έν τή Αύλή έπί “Οθωνος. Έ- 
φόρει ελληνικήν στολήν όλόχρυσον, φέσι μέ /ζ.τψπ/.Ζας 
τριγύρω καί τρεμ.ούσας. Ένεδύετο δέ μετά πολλής φιλο
καλίας άναδεικνυούσης έμφανεστέραν τήν έλληνικωτάτην 
αύτής καλλονήν. Δέν έχόρευε δέ τότε’ καί διά ταΐς 
φράγχισαις ποΰ έχόρευον έλεγεν ή Βασιλική:

— Ήμεΐς είμάστενε μόμπι./α.
Έν τώ χορώ παρευρέθη ποτέ ή σύζυγος τοΰ 'Ρώσου 

-πρεσβευτοΰ Περσιάνη, δόκιμος ζωγράφος.
Έξεπλάγη άπό τόν έλληνικόν έκεΐνον τύπον τής μοο- 

φής τής Βασιλικής καί ήρώτησε μετά θαυμασμού την 
’Αμαλίαν ποία εΐνε.

Είτα δ* έπλησίασε ποός αύτήν καί τής έζήτησε τήν 
άδειαν νά τήν ζωγραφίση.

—Ά! μπά! έγώ δέν ζωγραφίζομαι !
Είχε τήν πρόληψιν ότι άν ζωγραφηθή Ο’ άποθάνη.
Ή Περσιάνη έπεμενε.
— Αί’ άν εινε νά μοΰ δώσης κ’ έμένα μίαν εικόνα 

δέχομαι, είπεν ένδοΰσα τέλος.
Καί διηγείτο κατόπιν μεθ’ υπερηφάνειας, πώς έστο- 

λίσθη τά ελληνικά της, πώς έξηπλώθη φιλαρέσκως, νω- 
χελώς έπί τίνος σκίμποδος καί έζωγραφήθη.

Ή είκών ήν ή Περσιάνη προσήνεγκεν είς τήν Βασι
λικήν εύρίσκεται έν Χαλκίδι τόρα, έν τή οικία τής κυ
ρίας Γκριζώτη, τής θυγατρός της.

Τοσοΰτον δ’ ήγαπάτο ΰπό τής ’Αμαλίας καί μετά 
τοιαύτης οίκειότητος συνδιελέγετο πρός αύτήν ή Βασι
λική ώστε συνείθιζε νά τήν άποκαλή:

— Άδελφοΰλα μου !
*****

Άπό τοΰ 1855 μανιώδης έξερράγη κατά τοΰ οίκου 
της ή καταιγίς τής συμφοράς συγκλονίσασα αύτόν έκ 
βάθρων. Ό ήρως τής Κλει'σοβας τήν άφήκε χήραν τό 
έτος τοΰτο’ ή μητρική αύτής καρδία έτρώθη θανασίμως’ 
είδεν έπτά ή οκτώ τέκνα της άποθνήσκοντα.

Άποστραφεΐσα δέ τόν πάταγον τών ’Αθηνών, οστις 
έτάραττε τό πένθος της, άποστραφεΐσα τήν κοινωνίαν 
τήν διαγκωνίζουσαν τήν οδύνην της, άπεσύρθη είς Κη- 
φησσίαν, είς τήν έξοχικήν καλύβην ήν τή, άφήκεν ό σύ
ζυγός της.

Έκεΐ δέ ή ήρωίς ή άτρόμητος, ή περικαλλής καί φι
λάρεσκος άλλοτε άμαζών, άνέλαβε τό συνεσταλμένον ή
θος έλεήμονος καί εύλαβοΰς δεσποίνης, τρέχουσα άπό θύ
ρας είς θύραν κατόπιν τής δυστυχίας, διαγράφουσα κατά 
τήν διάβασίν της φωτεινήν τροχιάν αγαθοεργίας.

Διότι ή ϋπαρξις αύτής ή μεγάλη είχεν άνάγκην με
γάλων αισθημάτων ά μόσφαιραν ν’ άναπνέη. Άφ’ ού πα
ρήλθον αί θυελλώδεις τοΰ πολέμου συγκινήσεις, άφ’ ού ή 
νεότης αύτής μέ τά φλογερά της αισθήματα έδυσεν ό
πίσω συννέφων,άφ’ ού τά άνθη τής στοργής της τά έπό- 
τιζε διά τών δακρύων της, άφ’ ού δεν τή ύ—ελείπετο τί
ποτε, τότε τήν καρδίαν της, έν ή ήνοίχθη άβυσσος κενού 
τήν έπλήοωσε διά τοΰ θεοΰ.

Έκαθάριζε διά τών ιδίων της χειρών τήν κλίμακα 
τής έκκλησίας. Είσέφερεν εί; ναούς καί μοναστήρια. Με- 
τέβαινε τακτικώς είς Τήνον. Ένίοτε δ’ έν τή θρησκο- 
μανία της άνελογίζετο μετά φρίκη; τούς γόους καί τούς 
όλολυγμούς τών Τούρκων θνησκόντων, καί ή εύλαβής ά- 
πέτεινε πρός τήν ήρωΐδα τοΰτο τό παράπονον’

— ΓΓ αύτό ύποφέρομε ήμεΐς τόρα.
Άπό τοΰ παρελθόντος δ’ αύτής οπερ έζήτει νά «βέσ·ρ

μίαν μόνην έτήρησεν άχρις έσχάτων συνήθειαν ποιητι” 
κωτάτην ώς πνοήν τής νεότητος έπί τής λευκής της κε
φαλής : νά κοσμήται διά κιτρίνων άνθέων.

Καί όιά τούτων, έρραντισμένων διά δακρύων εύγνωοιο- 
σύνης, κατεστόλισαν τόν νεκρόν αύτής αί γυναίκες τής 
Κηφισσιάς, όταν πρό δύο έοδομάδων τάς άπεχαιρέτισε 
διά παντός.

****+★·

Μόνον ό κύριος Τρικούπης, μόνον τό Δημοτικόν Συμ
βούλιον άπηξίωσαν νά μεταβώσι είς τήν κηδείαν της.

Ό θάνατος τής Βασιλικής ύπήρξε πολύ ήρεμος καί 
έπνίγη έν τώ θορύβω τών λόγων. Αί Άθήναι έπί τοΰ 
τάφου της άντί άνθέων έρριψαν τήν αδιαφορίαν των 
Αν ό ή κυβέρνησίς καί αί άρχαΐ άντιπροσωπεύουσι' πω 

Sv έθνος δυνάμεθα νά εί'πωμεν :
iff E.Uac Sir παρηχοίούθησζ ti)r x^delar της Baci 

Λιχής Κίτσου Tf,a6e.la ! . . .
Άπόμ,αχος.

ΕΚ ΤΗΣ ΣΥΝΟΔΟΎ ΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ.

’Ιατρός έκ Κωνσταντινουπόλεως βλέπων τήν πλήμμυ- 
ραν τών γαζετών, έκφράζει τήν έκπληξιν του.

Συνάδελφός του Αθηναίος τοΰ λέγει:
— Νά όής,και τους γιατρούς ποΰ μάς πληοόνουνε μέ 

γαζέταις;
— Κ’ έχετε χαμάλη μαζύ σας νά τής βαστά :

,. ' ’
— Ε, τότε όέ θάχετε κοΰρες.

Ό πρόεδρος κ. Άναγνωστάκης έλεγεν είς συνάδελφόν 
του ότι ή Σύνοδος ήθελε συγκροτηθή, έν τή Μεγάλη Αι
θούση τοΰ Πανεπιστημίου, άλλ’ ότι είναι άτελής ύπό ά- 
κουστικήν έποψιν καί δέν θ’ άκούωυ.ε.

— Έκεΐ νά τήν κάνουμε τήν δεύτερη φορά, άν δέν 
ποΰμε τίποτα τώρα !

«·ί» ---------«FLEURS ET PLEURS».
"Εν μόνον πράγμα γνωρίζω έμπεριέχον μικοότερον τοΰ

έμπεριεχομένου, καί τοΰτο είναι κυρίες μου, ό................
κορσές Σας.

*

Καί είπεν ό Φαλέζ : «αί επαναστάσεις είσίν οάσεις 
τών έθνών.»

Καί λέγω έγώ, ή έζόντωσις τής Χωροφυλακής έσεται 
ό γλυκύτερος κουρμά; τής όάσεως.

¥
Διά δύο πράγματα λυπούμαι, διά τήν φαλάκραν 

όποιαν έχω καί διά τά χρήματα, τά όποια δέν έχω.
*

Οΐ παπάδες χωρίς τούς ιατρούς θά έκαμνον κάθε ’μέρα 
ya.lifitrTo.
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ΪΥΜΕΑΡΙΟΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ
'Αξιότιμε χ. συντάκτα τοΰ Mjj Χάνεσαι.

Πρέπει νά ομολογήσω δτι έΐαίχ^ιατχ καυχώμαι έπί ζρ· 
χαιολογικαΐς γνώσεσιν ώστε είμαι άξιος συγχωρήσεως 

δέν γνωρίζω οτι συνήλθέ ποτέ έν Έλλάδι άπό τών 
'Ομηρικών χρόνων μέχρι τών ήμερών ήμών έπιστημονικόν 
■τι συνέδριον.

’Ήκουσα βεβαίως ή άνέγνωσά που δτι, κατά τούς 
χρόνους έκείνους, καθ’ ο'ύς οί πιστευοντες τώ Θεφ τών 
Γραφών καθήκον αύτών έθεώρουν νά περώσιν έν στόμα.τι 
μαχαίρας πάντας τούς {Ζ.νι προσκυνοϋντας αύτώ, καί έπο- 
δοπάτουν καί ήκρωτηρίαζον τόν θεόν τών άρχαίων Έλ
λήνων, δν άντεπροσώπευε τό κάλλος· καθ’ ούς πάν δ,τι 
έλέγετο έπιστήμη, άλήθεια, έκαίετο δημοσία. έπί πυράς 
ύπό τνιν σκεπήν τής μεγάλης έντολής τοΰ Εύαγγελίου 
«άγαπάτε άλλ-ήλους,» καί καθίστατο βορά τών φλογών 
ή βιβλιοθήκη τής ’Αλεξανδρείας,—κατά τούς χρόνους, 
λέγω έκείνους, συνήλθον έν Έλλάδι συνέδρια ή κάλλιον 
σύνοδοι καλογήρων.

Άλλ’ έν ταΐς συνόδοις ταύταις οΐ παριστάμενοι είχον 
τό προτέρημα. νά φωτίζωνται ύπό τοΰ άγιου Πνεύματος, 
καθ’ ήν ώραν έγρονθοκοποΰντο, δπως πείσωσιν άλλήλους 
•πόθεν τοϋτο έκπορεύεται, πόθεν συνέλαβεν ή Παρθένος 
όσφρανθεϊσα τόν κρίνον τοΰ ’Αγγέλου, άν πρέπει τήν με
γάλην Παρασκευήν νά τρώγωμεν έλαιον ή μόνον ταχίνι, 
άν ό άββάς έλλην,—ό όποιος ήμέραν τινα κουρασθείς έκ 
τοΰ βάρους τό όποιον έφερεν έπ’ώμου είς τήν έρημον«βλέ
πει μερικούς άγριους γαϊδάρους καί έβόσκοντο, πρός τούς 
οποίους είπε μετά πίστεως : Έν όνόματι τοΰ Ίησοΰ Χρι
στού, νά έλθη ένας άπό σάς καί νά σηκώση τό φορτίον 
μου. Καί μέ τόν λόγον εύθύς έτρεξε πρός τοΰ λόγου 
του ένας άπό τούς γαϊδάρους έκείνους, εις τόν όποιον 
έβαλε τό φορτίον καί αύτός έκάθησεν επάνω του καί μο
νήμερα έφθασαν είς τό σπήλαιον»—άν λοιπόν ό άββάς 
ελλην πρέπει νά καταταχθή μεταξύ τών όσιων, τών ά
γιων ή τών μεγαλομαρτύρων.

Ούδέν λοιπόν κοινόν δύνανται αί σύνοδοι αύται νά 
έχωσι πρός τό καθαρώς έπιστημονικόν συνέδριον, ού 
σκοπός είνε ή πρόοδος τής έπιστήμης, ή τούλάχιστον 
ή άνταλλαγή έπιστημονικών αληθειών καί ή δημοσίευσις 
αύτών πρός όφελος τής πολιτείας. Καί τοιοΰτο συνέ
δριου, καθ’ δσον έγώ γνωρίζω, ούδέποτε συνέστη έν Έλ
λάδι· διότι ούτε τό μυθευόμενον τών έπτά σοφών θά 
λάβω ύπ’ δψει, ούτε τό φιλοτίμως πάνυ ύπό τοΰ Συλλό
γου Παρνασσού συγκληθέν συνέδριον τών Συλλόγων 
διότι τούτου σκοπός ήν απλώς μόνον νά γείνη γνωστόν 
τί έκαστος τών συλλόγων ήργάσθη ή δύναται νά έργασθ 
■ύπέρ τής παιδείας.

Δέν ήξεύρω άν ομοιάζετε πρός έμέ, κ. Συντάκτα 
άλλά τά κατ’ έμέ νομίζω δτι ούδέν μεγαλείτερον ήδύνα
το νά γείνη κατά τούς φοβερά πεζούς τούτους χρόνους 
καθ’ ο’ύς ζώμεν έν Έλλάδι, κατά τούς χρόνους τούτους 
τής άηδοΰς μεταστροφής τοΰ βίου, οστις θεωρείται έπο 
χή τις μακρά ή βραχεία, καθ’ ήν εύτυχής ό συναθροί 
σας δπωσδήποτε χρήμα, καί ταμιεύσας ή έξοδεύσας αύτι 
πρός ιδίαν τέρψιν, — άν μή ή κατάδειξις δτι μεταξύ τών 
ανθρώπων έκείνων οϊτινες ούδέν αισθάνονται, ύπάρχουσι

ί τινες έγκλείοντες έν έαυτοΐς σπέρματα παραγωγά, 
γκλείοντες τά πΰρ τής προόδου, τής έπιστήμης, τής ά

ληθείας, τής ζωής.
Καί ή κατάδειξις αύτη χθές μόνον έγένετο διά τής 

γκαινιάσεως τοΰ πρώτου ελληνικού επιστημονικού συ- 
εδρίου.

Δίκαιον λοιπόν, φρονώ, μετ’ έθνικής εύγνωμοσύνης νά 
αιρετίσωμεν τό ιατρικόν σώμα τής Ελλάδος, τά πρώ- 
ον συνελθόν είς έθνικήν πνευματικήν διαιτησίαν, τήν 
* Άθήναις ιατρικήν εταιρίαν καί τόν πρόεδρον αύτής 
ό μέν διά τήν πρωτοβουλίαν, ήν έδειξαν είς τήν συγ- 

κάλεσιν καθαρώς επιστημονικού συνεδρίου, άλλά κυρίως 
διά τούτο, δτι πρώτοι απέδειξαν δτι έν τή γή ήμών ήρ- 
χισεν άναφαινόμενον τό σημεΐον έκεΐνο τής ζωής τό ό
ποιον μαρτυρεί ή τιμή τής έπιστήμης καί ή ύπέρ αύ- 
ής έργασία.

Πρό διετίας καί πλέον ή έν Άθήναις ιατρική εταιρία 
ή πρωτοβουλία τοΰ ποοέδρου αύτής κ.Άνδρέα Άναγνω- 
τάκη, προεκήρυξε συνέδριον τών έλλήνων ιατρών άλλά 
ατά τά τελευταία έτη, πολιτικά περιστατικά πα- 
εκώλυσαν αύτήν, δπως πραγματοποιήση την προκη- 

ιυχθεΐσαν συνέλευσιν. Καί είθε ταΰτα μόνα νά ήσαν 
τά εμπόδια άτινα άπήντησεν. Δυστυχώς, δπως 
πάσα πρωτοφανής ιδέα, ριφθεΐσα είς τήν δημοσιότητα 
ύρίσκει τόσας δυσκολίας, έως ού καρποφορή^η καί πραγ- 
ζατοποιηθή, ούτω καί ή περί συνεδρίου επιστημονικού.

Άλλ’ ενώ πάσα πρωτοφανής ιδέα, έκ τών δύο άντιπά- 
λων, ούς άμα φαινομένη εύρίσκει, τοΰ συμφέροντος καί 
τής άδρανείας, τό συμφέρον είνε τό συνηθέστερον, έν τή 
χώρα ταύτη, ήτις έγέννησε τήν ιδέαν καί έ’ζησε μετά 
ταύτης καί διά ταύτης, ή σύγκλησις τών έλλήνων ια
τρών μόνον τήν άδράνειαν εύρεν άντίπαλον.

Λαμβάνοντες δέ ήδη ύπ’ δψει πόσον προτιμότερος εινε 
κατά τήν παρούσαν περίστασιν ό καλούμενος συμφέρον 
άντίπαλος,φαντάζεσθε πόσον ήγωνίσθησαν οί ζητήσαντες 
τήν πραγματοποίησιν τοΰ συνεδρίου τών ιατρών. Διότι, 
οίονδήποτε καί άν είνε τό συμφέρον, άντιπροσωπεύεται 
ύπό μερίδος τινός εργατικής, κακής ίσως, άλλά ζώσης, 
ένώ τήν άδράνειαν μόνον ή νεκρά ύλη παριστά. ' Οταν 
δέ δι’ οίανδήποτε ιδέαν ύπάρχωσιν οί έκ συμφέροντος άν- 

ίπαλοι, ύπάρχουσι καί οί πολεμοΰντες· έξ ού έλπίς ύπάρ- 
χει δτι ήμέραν τινά οί άντίπαλοι ούτοι θά νικηθώσι καί 
ή ιδέα θά ύπερισχύση. Άλλ’ δταν, φανεΐσα, ούδένα συγ- 
κινή, ούδένα δύναται νά σύρη πρός έαυτήν, έξ άτροφίας 
καί θά άποθάνη, άτε μή εύρίσκουσα οπαδούς, θιασώτας.

Οταν λοιπόν ή ’Ιατρική τών Αθηνών Εταιρία προε
κήρυξε τήν σύνοδον τών Έλλήνων ιατρών, έν τή χώρα 
ταύτη έν ή ή νέκρωσες βασιλεύει, έν ή ό ψευδής τής ύ- 
μετέρας έφημερίδος τίτλος είνε ή επικρατούσα φιλοσο
φία, ούδείς έπολέμησεν αύτήν, άλλά πάντες έπί ταύτη 
έγέλασαν.

Καί δμως ή ιδέα καλλιεργηθεΐσα δι’ άκατανοήτου έ
πιμονής, έβλάστησε καί έκαρποφόρησεν. Καί τρανωτάτη 
τούτου άπόδειξις είνε τό χθές άνοιχθέν Συνέδριον.

Άπό ήμερών ήρξαντο νά συρρέωσιν είς Αθήνας ιατροί 
έκ πασών τών χωρών έν αίς Έλληνες ύπάρχουσιν. Άπό 
τής παρελθούσης δέ Κυριακής, ή έπιτροπή ή συσταθεΐσα

βλιοθήκας καί αίθούσας αύτού καί προσφέρη αύτοΐς αγρο
τικόν γεύμα.

πρός διοργάνωσιν τοΰ Συνεδρίου, ήρξατο νά διανέμη τά 
εισιτήρια. Καί μέχρι τής δευτέρας ύπέρ τούς 150 ποο- 
σήλθον καί έλαβον τοιαύτα.

Τό εσπέρας τής δευτέρας ό Πρόεδρος τής ιατρικής Ε
ταιρίας καί πρόεδρος τής πρός διοργάνωσιν έπιτροπής 
καθηγητής κ. Α. Άναγνωστάκης, συνεκάλεσεν έν τώ οί- 
κω αύτοΰ πάντας τούς τε πανταχόθεν έλθόντας καί τους 
τών Αθηνών ιατρούς· περί δέ τήν έννάτην καί ήμίσειαν 
αί αιθουσαι τοΰ εύγενοΰς προέδρου ήσαν πλήρεις.

Αληθώς συγκινητικόν θέαμα παρίστα ή προχθεσινή 
αΰτη συναναστροφή,ήτις έχρησίμευεν οίονεί προεισαγωγή 
τής πρώτης συνεδριάσεως. Διότι έκεΐ προέκειτο νά γνω
ρίσωσι τό πρώτον άλληλα τά μέλη εκείνα άτινα,θά άπε- 
τέλουν τό πρώτον έν Έλλάδι έπιστημονικόν συνέδριον.

Έκεΐ λοιπόν έν μέσω τοΰ μεγαλείου έκείνου τό όποιον 
δίδει είς τούς μύστας αύτής ή επιστήμη, έν μέσω τής 
ιλαράς έκείνης σοβαρότητας, ήν δωρεΐται τοΐς μοχθήσα- 
σιν ή παιδεία, έβλεπες γηοαιάς καταλεύκους κεφαλάς 
συναναστρεφομένας μετά νέων σφριγώντων- καί πάντας 
τούτους προαλ.ειφομένους δπως άπό τής αΰριον άποδεί- 
ξωσι τω ΓΙενελληνίω, δτι δέν έλεύκανον τήν κόμην αύ
τών, δέν κατέστρεψαν τούς οφθαλμούς αύτών, χωρίς νά 
φέρωσι καρπούς κοινωφελείς, καί φιλοτιμουμένων τίς 
πλειότερον νά δείξη οτι έπαιδεύθη καί έπολιτίσθη ύπό 
τής ίεράς τοΰ Ασκληπιού έπιστήμ.ης.

Έκεΐ έβλεπες διαχύσεις φίλων άπό εικοσαετίας κε- 
χωρισμένων, καί μόνον νΰν έκ τής έπιστήμης καί όιά 
τήν έπιστήμηι) συναντωμένων. Έκεΐ έβλεπες ιατρούς έλ
θόντας έκ Κωνσταντινουπόλεως, Σμύρνης, Κάιρου, Θεσ
σαλονίκης, Βώλου, Καλαμών, Σπάρτης, Σύρου, ΙΙατρών 
κτλ. καί γνωριζομένους τό πρώτον μετά τών νεωτέρων 
γηραιοί αύτοί καί μηδέποτε, άν μή διαβατικώς, έλθόν- 
τες είς Αθήνας, καί μόνον έκ τοΰ ονόματος, τών συγ
γραμμάτων, τής έπιστημονικής έργασίας γνωστοί.

Καί μόλις περί τό μεσονύκτιον όιελύθη ή χαριεστάτη 
έκείνη συναναστροφή, ής άνάμνησιν διά βίου Οά έχωσιν 
οί συμμετασχόντες, καί έξ ής ούτε τοΰ προσκαλοΰντνς 
κ. Άναγνωστάκη τήν άδελφικήν ύποδοχήν θά λησμονή- 
σωσιν, ούτε τής άξιοπρεπεστάτης δεσποίνης τήν εύγε- 
•νεστάτην καί περιποιητικωτάτην δεξίωσιν.

6 Τήν δέ έπιοΰσαν Τρίτην άπό τής έννάτης καί ήμισείας 

ήρξαντο συναθροιζόμενοι οί πανταχόθεν συρρεύσαντες ια
τροί είς τό Όφθαλμιατρεΐον, έν ω ή μεγάλη αίθουσα 
έτάχθη, καταλλήλως κοσμηθεΐσα, όπως χρησιμεύση τό- 
■πος συνεδριάσεως. Περί τήν δεκάτην είχον συνέλθει,πλ ήν 
τών ιατρών, πάντες οί προσκληθέντες. Ώς τοιοΰτοι δέ 
ήσαν πλήν τοΰ ύπουργοΰ τής παιδείας καί τών ναυτικών, 
τού προέδρου τής ίεράς συνόδου, ώς προέδρου τοΰ Αδελ
φάτου τοΰ ’Οφθαλμιατρείου τού δεχομένου τούς ξένους 
έν ταΐς αίθούσαις αύτού, τού Δημάρχου Αθηναίων καί 
τού Προέδρου τού Δημοτ. Συμβουλίου, οΐτινες ασμένως 
έδέχθησαν νά ξενίσωσι καί περιποιηθώσι τούς πανταχό
θεν έλθόντας Ελληνας ιατρούς έν τή εαυτών πόλει, ξέ
νοι σχολών Γαλλικής καί Γερμανικής, καί οί προέδροι 
τών καθαρώς έπιστημονικόν προορισμόν εχόντων σωμα
τείων άρχαιολογικής εταιρίας, καί Συλλόγου πρός διάδο- 
σιν τών ελληνικών γραμμάτων, καί ό πρόεδρος τού φι
λολογικού Συλλόγου Παρνασσού, φιλοτίμως πάνυ προβλη- 
θέντος όπως θέση ύπό τήν διάθεσιν τών ιατρών τάς βι-

Αί έδραι πάσαι πρό πολλοΰ ήσαν κατειλημμέναι οτε 
ό πρόεδρος κ. Άναγνωστάκης, έγερθείς δπως χαιρε- 
τήσ·/) τούς προσελθόντας έξεφώνησε λογύόριον, οπερ διά 
ζωηροτάτων χειροκροτημάτων ύπεδέχθη τό συνέδριον" 
είτα έγερθείς ό κ. Δήμαρχος Αθηναίων έξεφώνησε μικράν 
προσλαλιάν, ήν δημοσιεύσομεν έν τώ προσέχει φύλλω.

Μετά τούτο ό προσωρινός πρόεδρος προτείνει όπως τό 
συνέδριον άμέσως προβή είς τήν έκλογήν τού τακτικού 
προέδρου. Ό κ. Στεκούλης, έκ Κωνσταντινουπόλεως ζη- 
τήσας τόν λόγον, παρακαλεΐ τήν σύνοδον, λαμβάνουσαν 
ύπ’ δψει τήν τε πρωτοβουλίαν καί τούς άγώνας ούς ό κ. 
Άναγνωστάκης ήγωνίσθη μέχρις ού φέρη είς πέρας τήν 
παρούσαν έθνικήν τελετήν, νά τιμ.ήση αύτόν παοακα- 
λοΰσα, δπως δεχθή τήν ήν νΰν ποοσωρινώς κατέχει θέσιν.

Τό συνέδριον όμοφώνως παρεδεχθη τήν πρότασιν ταύ
την. Καί ό κ. Άναγνωστάκης κατασταθείς είς τήν θέσιν 
αύτού καί εύχαριστήσας τά μέλη, παρακαλεΐ δπως τό 
ταχύτερον ή σύνοδος προβή είς τήν έκλογήν ολοκλήρου 
τού προεδρείου, καί ώς τοιούτους προτείνει έπιτίμους 
προέδρους τόν κ. Ζαμπακόν, έκ Κωνσταντινουπόλεως, καί 
τούς κ. κ. Ιίατηγάν καί Λάτρην έκ Σμύρνης, γραμματείς 
δέ τόν κ. Στεκούλην, Ν. Γ. Μακκάν καί X. 'Ράλλην, 
ούς δι' άναστάσεως καί χειροκροτημ.άτων δέχεται τό συ- 
νέδριον.

ΦΡΟΥ-ΦΡΟΥ

Τί θαυματουργοί αύται αί έφημερίδες μας, τί φοβεροί 
Καλ’όστροι! άνακατόνονται είς τά έπίγεια· άνακατό- 
νονται καί είς τά ύπόγεια. Είδατε προχθές τόν ΑΙΰνσ. 
τί έγραφε περί σεισμ-ών τής Χίου" είδατε χθές τήν Ni'ar 
Εφημερίδα, δτι έλεγεν έπάνω κάτω τά ιδία' θά δήτε 
καί άλλας έφημερίδα,- λένε τά αύτά. Αύτά ονομάζε
ται ύπό τών ιδίων'"0 ,ν γίνεται ύπό μή δημοσιογράφων 
συμμορία- δτα·?°γίνεται δέ ύπό δημοσιογράφων, σύμ- 
πτωσις.

’Ιδού τί μυριζόμεθα ήμεΐς.
Κάποιος τραπεζίτης έδώ θέλει νά κάμη κάνέν δάνειον 

μέ δρους συμφέροντας πρός άνοικοδόμησιν σπητίών είς ,- 
Χίον, ή καί νά συστηθή μία άπό έκείνας τάς άγυρτικάς , 
οίκοδομικάς εταιρίας τών Εβραίων τής Βιέννης (Bau= 
gesellschaften) αϊτινες κυρίως είχον προκαλέσει τό μέγα 
οικονομικόν χράχ. Διά νά γίνη λοιπόν τό δάνειον, 
πρέπει νά πιστευθή οτι, έν Χίω δέν γίνονται σεισμοί 
πλέον καί άδιάφοοον άν φεύγουν τούς επανειλημμένους 
σεισμούς καί λεπροί άκόμα κ’έρχονται ν’άποκαταστα- 
θοΰν είς ’Αθήνας' άδιάφορον άν έξ άπλοϊκών Χίων, έκεΐ- 
Οεν έρχομένων, άκούωμεν δτι κάθε λίγο καί κομμάτι 
σείεται τό μυρωμ-ένον έδαφος τής Χίου.

"Ετοιμοι λοιπόν αί σπουδαία·, έφημερίδες καί πέρνουν 
τό χύχχα.Ιο στό στόμα, τόν κάλαμον είς χεΐρας,καί δια— 
ψεύδουν τούς σεισμούς τής Χίου. Τί τούς κοστίζει ;

Νά ύποπτευθώμεν μέσω είς αύταϊς τής άγυρτοδου— 
λεικΐς κανένα Νεγροπόντην ή κανένα άλλον τραπεζίτην;
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ΟΙ ΕΠΙΤΗΔΕΙΟΙ.

Όλοι τούς γνωρίζετε καί δλοι σάς γνωρίζουν, δλοι 
τούς περιπαίζετε και δλοι σάς περιπαίζουν, δλοι κάμνετε 
μέ αύτούς ταΐς δουλειαίς σας καί δλοι κάμνουν μέ σάς 
ταΐς δουλειαίς των καί δμως δέν τολμάτε δημοσία νά 
τοϊς είπητε: «Κύριε είσαι έπιτήδειος, σιώπα.»

Μάλιστα, δέν τολμάτε.
Λάβετε έκ τών τελευταίων γεγονότων παράδειγμα. 

Τον κ. ΓΙετρίδην τόν διευθυντήν τών δημοτικών σχο
λείων. Είνε ό έπιτηδειότατος πάντων.

Αμα τή τελευταία ύπουργική μεταβολή ό έπιτήδειος 
ούτος έκαμεν δτι δέν ήθελε δήθεν νά μένη πλέον έν τή 
υπηρεσία. Άλλά συγχρόνως ήθελε ν’ άπομακρυνθή άπό 
αύτήν διά πατάγου. Ήθελε, βλέπετε, τό Sv, δέν ήθελε 
τό άλλο.

Ίσως έσκέπτετο καί κάτι άλλο.
Ό πάταγος, ελεγεν ϊσως φοβίση τόν κ. ύπουργόν καί 

τότε έγώ μένω ακλόνητος.
Λοιπόν άρχίζουν αί έφημερίδες μας μία μία νά απα

ριθμούν τάς άοετάς καί νά έκθειάζουν τήν μάθησιν τοΰ 
κ. Πετρίδου.

Καί παρήοχαντο ήμέραι καί ό κ. Πετρίδης έμενεν έν 
τή θέσει του.

Καί τότε τί νομίζετε διεδόθη ;
Ότι δέν εύρίσκεται άλλος νά τόν άντικαταστήση.
Είδατε έπιτηδειότητά ;
Καί οί φίλοι του οΐτινες ωφελούνται άπό αύτόν καί 

άπό τούς όποιους αύτός ωφελείται διέδιδον οτι δέν ύ
πήρχε άλλος νά άντικαταστησν) τόν κ. Πετρίδην.

’Επί τέλους ό κ. ύπουργός είδεν οτι είνε αίσχος διά 
τήν έν Έλλάδι παιδείαν νά διαδίδεται ή μομφή οτι ε-

νκς μόνον Πετρίδης ύπάρχει εις τό είδος του καί έδη- 
μοσίευσε τό διάταγμα τής άπολύσεως.

Καί τότε ήκούσθη καί ή φωνή τοΰ κ. Δηλιγιάννη, 
δστις μετά τήν συναυλίαν τών έφημερίδων τελευταίος 
ήλθε καί έπλεξε τό έγκώμιον τοΰ άπολυθέντος, δπως 
συμβαίνει είς τάς κηδείας,δτε μετά πολλούς κατά σειράν 
ρήτορας έρχεται ό ποιητής.

Καί ή Πρωία πλέον διά ποιητικής άιία'ας απαριθμεί 
καί απαριθμεί κατορθώματα τοΰ κ. διευθυντοϋ τών δημο
τικών σχολείων, άλλ’ ούδέν πράγμα.

Είπατε λοιπόν καθαρά τί έπραξεν ό κ. Πετρίδης καί 
τί είν αύτό τό όποιον δέν δύναται άλλος νά πράξη. Μή 
άπαριθμ.εϊτε αορίστους ύποθέσεις, είπατε πράγματα.

Ποΰ είνε ή άναμόρφωσις τής κατωτέρας έκπαιδεύσεως; 
Ποΰ είνε τό σύστημα τό μέγα, οπερ έσωσε τήν έν Έλ
λάδι παιδείαν; Ή λοιπόν είπατε πράγματα, ή προσθέ
σατε είς τά έγκώμια καί τοΰτο, δτι δ κ. Πετρίδης ήτο 
έπιτηδειότατος καί τοιοΰτος δεν ύπάρχει άλλος έν "Ελ
λάδι.

Incognito

ΦΡΟΥ ΦΡΟΥ

Είναι περίεργον πώς τά θέλομεν δλα, άδιάφορον άν τά 
μισά έκ τών δλων τρώγουν τά άλλα μισά. Θέλομεν ά- 
ναρρύθμισιν τής ταχυδρομικής υπηρεσίας, καί τήν θέ
λομεν παρ’ έκείνου οστις προίσταται αύτής· άλλά συγ
χρόνως άπαιτοΰμεν νά τήν κάμη δπως θέλομεν ήμεΐς οί 
έςω τοΰ ταχυδρομείου, οί άνευ ούδεμιάς εύθύνης, οί χω
ρίς καμμίας γνώσεως, οί χωρίς ούδενος καθήκοντος. Α
πολύει ένα ύπάλληλον ό κ. Μανσόλας, διότι δέν τόν

ένόμιζεν κατάλληλον ώς όργανον τής διευθύνσεώς του. 
Καί άμέσως έμεϊς κλάματα: ό γηραιός, ό έντιμος, ό 
τριακονταετίαν δλην ύπηρετήσας, κλπ. άπελύθη ! Αλλ 
άν δέν απολυθούν δλοι αύτοί οί γηραιοί, οΐτινες ενόσω 
ήκμαζον, τό ταχυδρομεΐον ήτο λησταρχεΐον, τίνα με- 
ταρρύθμισιν δύναται νά έπενέγκη ό κ. Μανσόλας;

Έπειτα ό κ. ‘Ροντόπουλος άπό τήν ύπηοεσίαν φεύγει 
καί μέ παράσημον καί μέ σύνταξιν 350 δρ. και με δύο 
σπήτια . . . Mein Herz, was wunseht du mehr ?

Άλλη έπίθεσις ! Αύτά ποΰ θέλει νά κάμη ό κ. Μαν
σόλας, τά είπαν καί άλλοι προ αυτού ! Τα είπαν, αλλα 
δέν τά έκαμαν. Αύτός δέ έχει σκοπόν, έξ δσων άχρι 
τοΰδε φαίνεται, όχι νά ’πή, άλλά νά *«"’/· Διατί λοι
πόν τοΰ έπιτίθεσθε; Δέν σάς άρέσει ή τάξις ήν είσήγα
γεν είς τό ταχυδρομεΐον; Θέλετε, κύριοι δημοσιογράφοι, 
νά μπαίνετε δπως πριν είς τά Γραφεία καί ν’ άρπάζετε 
τούς φακέλλους καί τάς έπιστολάς σας; Θέλετε νά πλη- 
ρόνετε μέ χατήρια; Τί θέλετε; Δέν πονεϊτε ολίγον τόν 
δυστυχισμένον αύτόν τόπον οστις σάς διατρέφει; Καί 
δταν εύρήτε έ'να άνθρωπον τοΰ καθήκοντος, τοΰ ρίχνε— 
σθε ώς γΰπες; Διά νά έχετε κατόπιν τό δικαίωμα νά 
μωρολογήτε καί νά μωρογράφητε περί μεταρρυθμίσεων 
καί βελτιώσεων, τών όποιων σείς είσθε οί αμείλικτοι 
διώκται;

Καί ό υ/ίώχ; ΐνα διορισθή ό Αναστάσιος Βυζάντιος 
πολιτικός πράκτωρ έν Αίγύπτω, μετατίθεται ό τέως 
τοιοΰτος κ. Κλέων Ραγκαβής έν Σόφια, καί άπολύεται 
■ό κ. Δόσκος.

Λοιπόν, ό Βυζάντιος καλός, ό Ραγκαβής καλλίτερος 
καί ό Δόσκος κάλλιστος. Άρα κατακριτέα ή κυβέρ- 
νησις !

Κατακριτέα ή κυβέρνησις, διότι δέν ήδυνήθη είς δύο 
θέσεις νά τοποθετήση τρεις άνθρώπους.

Αρά γε άν διώριζε τόν κ. Δόσκον κλητήρα τοΰ κ. 
Βυζαντίου θά ήτο εύχαριστημένος ό Αιών ;

Τό αίνιγμα έξηγεΐται ούτω πως :
Καί οί τρεις είναι φίλοι τοΰ κ. Φιλήμονος, ένώ ή κυ- 

βέρνησις, άφ’ ής παρητήθη δ κ. Καραϊσκάκης, κυρίως, 
δέν είναι φίλη τοΰ κ. Φιλήμ.ονος.

Έ, μά είναι αύτά πράγματα ;

Δέν μάς έξηγεΐ κατά τί είναι ύποδεεστέρα ή θέσις τής 
Σοφίας άπό τήν θέσιν τής Αλεξάνδρειάς ;

Διότι άρά γε ή Αίγυπτος θεωρείται ύπό τής Τουρκίας 
ενα πασαλήκι καί ύπό τής Αγγλίας καί Γαλλίας είδος 
Τύνιδος, ένώ ή Βουλγαρία είναι ή έπισημοτέρα τών η
γεμονιών, πανηγυρικός έξελθούσα έξ ένός πολέμου καί 
πανηγυρικώτερον καταρτισθεΐσα έν τή Συνόδω τοΰ Βεοο- 
λίνου ;

Ή διότι διά τόν ελληνισμόν ή Σόφια παρέχει εύρύτε
ρον δλου τοΰ Νείλου στάδιον έθνικής εργασίας είς τόν 
Έλληνα πράκτορα ;

Καθ’ Sv μόνον συμφωνοΰμεν μετά τοΰ ζ/ιωκος, οτι εί
ναι ύποδεεστέρα : ώς πρός τά λεγόμενα τνχηρά' 
είναι ούτος τρόπος ύπερασπίσεως τοΰ ίπποτικωτάτου καί 
ίδεολόγου Κλέωνος Ραγκαβή, τοΰ συγγραφέως τοΰ Ίον- 
Λιακοί *ι I τόσων ποιήσεων ;

Τόση άταξία έπεκράτει είς τήν προχθεσινήν παρά— 
στάσιν τοΰ παλατιού, ώστε καθά μάς είπον οΐ ύπηρέται 
ίτράζερκον καί οί αύλικοί ήριζοκ μέ τούς ύπηρέτας.

” ΕΐΠΦΪΛΛΙΣ R ΧΑΝΕΣΑΙ ”
*δοι' „

ΜΙΑ ΤΟΪΡΚΟΠΟΪΛ1 ΑΓλΠΗΣΑ.
1878

ιΊ (“15. ά?.β. 2*6).

Όψίας γενομένης άπεφασίσθη έν στρατιωτικώ συμ- 
^ουλίω δπως κατά τάς χαοαυγάς προσβάλωμεν τούς έν 
Άγυιά ύπό τόν Άμούς άγά Τούρκους.

Διηρέθημεν είς δύο σώματα, ών τό Sv έμελλε νά προσ- 
βάλη τούς τούρκους έκ τοΰ άνω μέρους τής κωμοπόλεως, 
τό δέ έκ τοΰ κάτω.

Έγώ έτύγχανον μέ τό δεύτερον σώμα.
Περί τό μεσονύκτιον τό πρώτον σώμα έτέθη έπί ποδός

πολέμου καί έβη πρός πορείαν, δπως καταλάβη έπικαί- 
ρους θέσεις· άτυχώς ή ποωτοπορεία αύτοΰ ένέπεσεν είς 
τούς σκοπούς τοΰ έχθροΰ καί ήρξατο τών πυροβολισμών.

Ό Άμούς άντεπεςήλθε τότε καί ή μάχη έκρατύνθη. 
Εσπευσμένος διετάχθημεν νά βαδίσωμεν κατά τής

Άγυιάς, έξωθεν τής όποιας φθάσαντες συνεπλάκημεν 
πρός μικρόν τουρκικόν άπόσπασμα.

t Ό Άμούς αγάς, έξυπνος άνθρωπος, ίδών τήν έκ δύο 
πλευρών προσβολήν του, κατενόησε τό δεινόν τής θέσεώς 
του, έφ’ ώ οχυρωθείς είς τά πρόχειρα χαρακώματα άν- 
τεμάχετο κρατερώς κατά τοΰ πρώτου σώματος, έκπέμ- 
ψας καθ’ ήμών τούς πλείστους τών ύπ’ αύτόν άνδρών 
πριν όμως καταφθάσωσιν ούτοι, ήμεΐς τρέψαντες τό μι
κρόν τουρκικόν άπόσπασμα είσηλάσαμεν έν τή Άγυιά, 
έξεπορθήσαμεν τά πρό αύτής κανονιοστάσια καί έκυριεύ- 
σαμεν τά πυροβόλα μιάς ορεινής κανονιοστοιχίας, ήν 
έγκαταλιπόντες οΐ πυροβοληταί άπήγαγον μεθ’ εαυτών 
πάντα τά έφόδια.

Εϊχομεν προχωρήσει μέχρι τοΰ μέσου τής κωμοπόλεως 
καταδιώκοντες τούς φεύγοντας τούρκους, δτε συνηντήσα- 
μεν τούς καθ’ ήμών έκπεμφθέντας παρά τοΰ Άμοΰς.

Οί πλεΐστοι έξ ήμών εΐχον διασπαρή έν τή κωμοπό- 
λει πρός άγραν τετσερέόωκ καί παντός άλλου κινητού.

Οί έλευθεοωταί τών δούλων αδελφών ώς πρωτόλεια 
τής έλευθερίας αύτών έκριναν καλόν νά τούς σηκώσουν 
τό βάρος παντός οίκιακοΰ σκεύους.

Άτυχώς ή εύγενής αϋτη πρόθεσις τών ύπό τόν Βασί
λειον Ζούρκαν ληστών—διότι έκ φιλοπατρίας είχε προ- 
σέλθει καί ούτος έπίκουρος τών έπαναστατών—δέν συνε- 
τελέσθη, τών τούρκων τρεψάντων ήμάς είς φυγήν.

Είχεν ήδη άνατείλει ό ήλιος, δτε πάντες ήμεΐς είχο
μεν υποχωρήσει εύσχήμως, ρίπτοντες τάς κάππας κ«ί 
τά όπλα καί τρέχοντες στά τέσσαρα.

Δέν μάς έπιανε ούτε λαγονικό.
Ένόμιζέ τις δτι μάς είχαν βάλει νεΰτι.
Έγώ, πτερωτόν τόν πόδα αί’ρων,ώς ώκύπους Άχιλλεύς 

μέ την γλώσσα μιά σπιθαμή εξω, μόλις άναπνέων, έτρε
χα, έτρεχα ώς τρελλός, χωρίς νά έννοώ ποΰ πηγαίνω.

Εις τοΰρκος, καί ύποπτεύομαι νά ήτο θηριώδης, μέ 
είχε βάλει καταπόδας, θέλων καί καλά νά μέ πιάση 
ζωντανό.

Έπί τέλους άσθμαίνων έφθασα πρό βράχων τινων, έφ’ 
ών ώς αίλουρος άνερριχήθην.

Ό διώκτης μου τοΰρκος, κατακουρασθείς ώς έοικε, 
εστη καί ήρχισε ραγδαϊον κατ’ έμοΰ πυροβολισμ.όν.

Έπάγωσα. Ό μισός έπί τοΰ βράχου άνεσκαλωμένος 
καί ό μισός κρεμασμένος ήμην εκ τοΰ φόβου, μισοπεθα
μένος. Αί σφαΐραι εσύριζον δεξιόθεν καί άριστερόθεν 
θλώμεναι έπί τοΰ βράχου, έκάστη δ’ αύτών μοΰ άφήρει 
καί μέρος τών αισθήσεων μου.

ΙΙώς κατώρθωσα ν’ άνέλθω τόν βράχον, πώς εΐχον δυ
νάμεις νά έξακολουθήσω τρέχων, ούτε εγω όέν ειξευρω.

’Ήμην πλέον έκτάς κινδύνου, δτε παρ’ έλπίδα εύρέθην 
έντός αύτοΰ.

Δύο άγριομούστακοι Αλβανοί εύρέθησαν πρό έμοΰ μέ 
προτεταμένα δπλα.

Πρέπει νά σημειώσω οτι ήμην καί άξεσκούφωτος.
— Στό τόπο, ώρέ, έβόησαν βραχνώς.
— Μπάρμπα, ύπετραύλισα, πρός τόν ενα έξ αύτών,

μή μέ σκοτόνετε καί παραδίδομαι. Έγώ . . . . νά . . „ 
έτσι . . . έπήγαινα δουλειά μου . . . καί . . άπό δαΰτο... 
έμπλεξα . . χωρίς νά τό θέλω, μέσα στόν πόλεμο . . καί 
κόντεψαν νά μέ σκοτώσουν άδικα . . Έως τόρα μέ κυ
νηγούσε ένας άπό τούς δικούς σας . . . ένα παλλικάρι 
πιό καλλίτερο άπό σάς . . . οχι πιό καλλίτερο, άλλά 
ϊσο, καί δχι ίσο, σείς είσθε χίλιαις φοραΐς πιό καλλίτε
ροι άπό ’κείνο . . . Δέν βλέπετε ; Άν ήμην έθελοντής, 
θά φορούσα καί σκούφο, θά είχα καί κάππα καί τουφέ
κι .. . Έγώ δέν έχω τίποτα . . . είνε άλήθεια, δτι εί
μαι χριστιανός, άλλά, δέν μέ πειράζει, τουρκεύω . . άν 
θέλετε . . Ώστε λοιπόν δέν έχετε τό δικαίωμα νά μέ 
σκοτώσετε, έπειδή καί τό διεθνές έν πολέμω δίκαιον, 
άποτρέπει νά φονεύονται οί αιχμάλωτοι . . . άλλως, άν 
τολμήσετε νά μέ σκοτώσετε, σάς τό λέγω, νά τό ξέρετε, 
θά διαμαρτυρηθώ !

— Τί κουβεντιάζει ώρέ ; ’Έλα νά τό πάη στό καπε
τάνιο, νά ξεδιαλύνη αύτό, άν ήσαι σπιόνος ή φοβιτσάρης.

Καί ταΰτα λέγων ό εις τών άλβανΛν βαρεΐαν κατέ
φερε τήν χεΐρά του καί μέ τσάκωσε άπ’ τό σβέρκο.

— Μή γιά τύν θεό μέ σφίγκης καί θά μέ πνίξης, άνε
βόησα σχεδόν μετά κλαυμώδους φωνής.

— Πουρπάτα, ρέ, πουρπάτα, νά μή σοΰ πέρνη ό όιάο· 
λος τόν πατέρα.

— Πουρπατώ, άφέντη, πουρπατώ, σώνει μόνο νά μ4 
μέ σφίγκης.
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Τά δέ καθίσματα έφ’ ών έκάθηντο οί εύγενεϊ; προσκε
κλημένοι ήσαν τόσω ετοιμόρροπα καί χαίνοντα, ώστε 
ένώ οί ηθοποιοί έπαιζαν, έπαιζον καί οί θεαταί μέ τά 
μαλλιά. ... όχι τά δικά των, ή τών γειτονισσών των, 
άλλά τών καθισμάτων.

Ησαν πολυθρόναι .Ινσίχομοι !

Έρωτώμεν τέν κ. Πατρίκιον :
— Είσέπραξεν τόν έπί τών εισιτηρίων φόρον εί; τήν 

ανακτορικήν αύτήν παράστασιν ή θά τά χάσουμε καί 
αυτά δπω; χάνουμε καί- τόν παράν τοϋ χαρτοσήμου;

Τήν δευτέραν φοράν τό βασιλικόν θέατρον θά δώση καί 
ελληνικά; κωμωδία; κατ’ άπαίτησιν πολλών έκ τών προ
σκεκλημένων, μή έννοούντων γρύ γαλλικά. *0 δέ θίασο; 
θά όνομασθη βασιλικό; έλληνογαλλικό;. Συμπληροϋται 
έπομενω; καί δι’ άλλων μελών έξ άμφοτέρων τών φύλων. 
Από τοϋδε άκούομεν οτι προσλαμβάνει έν ξανθόν ελληνι

κόν άγαλμα καί μίαν Σουλτάναν. Έκ τού άσχήμου φύλου 
δυο ανεγνωρισμένοι άσχημάνθρωποι, ό κ. Κορόμηλά; ό 
τή; Έγημερίόος καί ό κ. Βλάχο; ά τού ύπουργείου τών 
Έξωτεβικών Οί αύτοί θά προμηθεύσουν καί τά; κωμω
δίας, ίδικάς των ή καί έκ μεταφράσεων. Ό πρώτο; άμα 
τοϋ τό είπαν έβγαλεν οκτώ έτοιμου; τοιαύτας, δύο άπό 
τή; δύο του τσέπαι;, άλλας δύο άπό τήν μικρή τσέπη 
τού ζηλέ του, δύο τά; οποία; είχε γύρω τού καπέλλου του 
διότι τοϋ ήρχετο πλατύ καί δύο κρυμμένα; ώ; πρό- 
χειρκ Ζ^Ρ^χά ε'·ί οτζίΰω τσέπην τής ρείίχάο'εας του. 
Q Βλάχο; είναι διά νά σκάση άπέναντι τόση; γονιμό- 
τητος. Αν ήτο ή πρό δεκαετία; έποχή, δτε αί γαλλικαί 
κωμωδίαι εί; ολίγου; ήσαν γνωσταί ένταϋθα, άφόβω; δέ, 
καί μέ πολύ ολίγον θάρρος ήδύνατο νά παρασταθη ή

Συνοδευόμενο; ύπό τών δύο άλβανών έβαιναν τρέμων 
χωρίς νά βγάλω τσιμουδιά.

Μετά ήμίσειαν ώραν έφθάσαμεν έπί ορούς, όπου είδον 
συνηγμένου; πάντα; τού; έθελοντάς.

Οί αιχμάλωτοι συλλαβόντε; με άλβανοί ήσαν έκ τών 
τοϋ σώματος τοϋ Τσελεπίτσαρη.

Οταν ήχθην είς τό στρατόπεδον διερράγην εί; ύβρεις 
καί διαμαρτυρήσεις διά τήν γενομένην μοι προσβολήν.

— Εΐνε πράγματα αύτά, έκραύγαζον πρός τόν άρχη- 
γόν, ή ρεζιλ·κια ; Άκου; έκεϊ, νά μή ήνε εί; κατάστα- 
σιν αύτοί οί άρβανίτε; νά γνωρίζουν τούς τούρκους άπό 
τού; χριστιανούς; Πρέπει νά τού; διώξωμε δλους. Καί τί 
τούς κόστιζε .νά μέ σκότωναν ! Έάν τού; έπιανα έγώ 
αιχμαλώτους, καθώς είχα σκοπό, άλλά δέν είχα όπλο, 
θά είχα κάπως δίκαιον, διότι άρβανίτης τούρκο; άπό 
άρβανίτη χριστιανό τίποτα δεν διαφέρει, άμ αύτοί, ά
φοϋ μέ ήκουσαν καί ομιλούσα ελληνικά, στραβοί ήτανε 
νά μέ πιάοουν ώ; αιχμάλωτο, καί μάλιστα καθ’ ήν 
στιγμήν είχα ξεμοναχιάσει ένα μπέη, καί έτοιμα/όμην 
νά τόν φονεύσω. 'Ορίστε, κύριοι, πού έγένοντο παραίτιοι 
νά σωθή ένας θηριώδης τούρκο; κκί μάλιστα μπέη;. 
Πρέπει νά μέ ικανοποιήσουν, άλλως νά μού δώσετε τόν 
ναύλο μου νά γυρίσω πίσω στά; ’Αθήνας.
ι Η τελευταία μάλιστα σκέψις μοί παρείχε μεγαλειτέ- 
ραν πρό; φωνασκία; δύναμιν.

Έν τέλει συνε^ιβάσθη ή ύπόθεσις, διά τή; παροχής

μεταφρασμένη κωμφδία Γάμος ενεχα βροχής ώ; πρωτό
τυπο;, τό πράγμα θά ήτο εΰκολον. Πλήν τώρα ; Δέν 
υπάρχει άλλη θεραπεία, κύριε Βλάχε, ή νά έπιαείνετο 
μουργοβλαχικω τώ τρόπω εί; τήν παράστασιν τής Κόρης 
τ-οϋ Παντοπώλου, διά νά δείξητε καί εί; τό παλάτι μέ 
τήν χαριεστάτην έκείνην γλώσσαν τοϋ βρακά παντοπώ
λου σα; — τώ καιρώ έκείνω έβρακοφόρουν οί ’Αθη
ναίοι παντοπώλαι — οτι δέν πρέπει νά μιλοϋν γαλλικά 
καί νά άναγινώσκουν μυθιστορήματα, άλλά νά ράβουν, νά 
μαγειρεύουν καί κάπου κάπου νά ριχτούν ενα μάτι και 
εί; τήν Αμαρτωλών Σωτηρίαν.

Ωραΐον θέαμα θά είναι ό Βλάχο; νά χαίΐ,η έπί 
βασιλικής σκηνή;.

Καί ποιο; δέν έπαιξε καί δέν θά παίξη έπί τή; 
νή; αύτή; ;

τή;

σκη-

Μά ποιοι είναι αύτοί πάλιν οί ιατροί οί όποιοι έβα
λαν όλους τού; έφημεριδογράφου; τή; πρωτευούση; νά 
έπαιτοϋν παράσημα δι’ αύτού;; Είναι καί ό κ. Μαγγί- 
νας βεβαίως, ό έπιστήμων, ό καθηγητής, ό σοφό; ! Θέ
λει λοιπον καί αυτό; νά τού κρεμάσουν ένα τενεχέ, διά 
νά μή μαρανθή ό ζήλο; του, ώς νά ήτο ό ζήλο; του βα
σιλικός καί τό παράσημον τενεκέ; διά πότισμα.

Δέν έντρεπόμεθα ;

Τί> ποίημα τής Άναατάσκως τοϋ χ. Σουρή ύπίστη 
εχταχτον ι,ήτησιν χαθ όλην τήτ πρωτεύουσαν. Λυσχυχ&ς 
τοϋ φύλλου τής προπαρελθούσης Κυριακής ίξαντληθέντος,. 
όίν ήόννήθ ημεν νά ίχανοποιήσωμεν τους χαθ' ίχάστην 
ένοχ.ίοϋντας ήμας έν τω Γραγείω. 4 ιό. τοϋτο χάριν τής 
ήσνχίας μας, άπεφασίσαμεν τήν άναόημοσίευσιν αύτοϋ.

·«■

νέου όπλου καί κάππα;, πράγματα πρό; ά ήρξάμην νά 
αίσθάνωμαι μεγάλην άποστροφήν.

Μετά τινων χ,μερών άνάπαυλαν ήρχίσαμεν συγκεντρού- 
μενοι έπί τών ύπέρ τήν Μακρυνίτσαν ύψωμάτων, οπού 
καί ώχυρώθημεν.

’Έν τινι αψιμαχία, καθ’ ήν εϊχομεν τρέψει εί; φυγήν 
μικρόν τουρκικόν άπόσπασμα, έγώ είχον μακρυνθή έν τή 
καταδιώξει ίκανώ; τών συμπολεμιστών μου. Έν τή ε
πιστροφή εύρεθην κατά πρόσωπόν άλβανοϋ τίνος, όστις. 
ξιφουλκήσα; έρρίφθη κατ’ έμού.

— Αϊ, άνεβόησα, πάλι τά ίδια έχομε. Δέν μέ βλέ
πει; ; Είμαι άπό τούς δικού; μα;.

— Κάτου ώρέ τό ντουφέκι. Καί μού κατέφερε μ ία 
γερή διπλαριά.

— Τί κτυπά; ; Σού χύνω τ’ άντερα, κακόμοιρε.
Είς τήν απειλήν μου τοιόμφο; έπάφλασε εί; τό πρόσω

πόν μου.
— Μπρος ώρέ, νά τό πηγαίνη στό πασά.
— Πασά ! Καί τί σχέσι έχω ’γώ μέ τόν πασά. Έγώ 

δέν τόν γνωρίζω τόν άνθρωπο. Δέν τοΰκαμα τίποτα. Α- 
φησέ με, άδελφέ, νά πάω δουλειά μου. Νά πάρε καί τό 
τουφέκι μου καί τή κάππα.

ί’Β οννίχιιχ είς τό rpaai/i;).
Μαλ^άνθρωπος.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΕ
Θά ήταν γλυκοχάραγμα, δρθρος βαθύς άκόμα,
καί νά σου ένας Άγγελος ξανθός καί φτερωμένος 
γοργά γοργά κατέβηκε άπ' τ’ούρανοΰ τό δώμα 
έκεϊ πού ό θεάνθρωπος έκοίτετο θαμμένος.
’Στόν τάφο χωροφύλακες τριγύριζαν ολίγοι, 
νά μήν άφήσουν τό Χριστό ν’ άναστηθή καί φύγη.

Κλωτσά λοιπόν ό Άγγελος εξήντα τόνων πέτρα, 
οπού εύρέθη ’ςτοϋ Χριστού τόν τάφο κυλισμένη, 
τήν ’τίναξε μέ τήν κλωτσιά έδώ καί χίλια μέτρα, 
καί οί σκοποί τά ’χάσανε καί πέφτουν πεθαμμένοε.
Κκί είχαν δίκηο οί φτωχοί νεκροί νά πέσουν κάτω,
’σάν είδαν τέτοιο έξαφνα ποδάρι ντιλικάτο.

’Αμέσως τότε ό Χριστός πηδρί άπό τό μνήμα,
σουδάρια, μουδάρια, άνάκατα τ’ άφίνει,
μέ σεβασμό δ Άγγελος τοϋ έκαμε τό σχήμα,
καί ό Χριστό; τόν χαιρετά μέ θεϊκή γαλήνη.
Έπειτα ’πήγε ’ςτόν Barbiere νά κόψη τά μαλλιά του, 
έλούστηκε, ’κτενίστηκε, καί πάει ’ςτή δουλειά του.

Καί νά ! έκείνη τή στιγμή —ώ θαύμα τών θαυμάτων !— 
ή σάρκε; καί τά κόκκαλα έσμίξανε καί πάλι, 
νεκροί χιλιάδες έτρεχαν με τάσπρα σάβανά των, 
κι’ άπό τή βία ’βγήκανε πολλοί χωρίς κεφάλι.
Καί έβλεπε; βουκόλακες, κορμιά χωρίς κεφάλια, 
νά παίζουν, ν’ άγκαλιάζωνται, νά τρέχουν ’σάν τσακάλια.

—Μωρέ βαστάτέτου; καλά, νά μή μά; φύγουν όλοι— 
έφώναζε ό θάνατος μέ δρέπανο ’ςτό χέρι, 
μά πού ! δέν είχαν βασταγμό έκεΐνοι οί διάβολοι, 
καί ένα; ένας τοΰφευγε κρυφά άπό τ’ άσκέρι.
Ιΐιάνει τόν ένα άπ’ έδώ καί άλλο; τοϋ ξεφεύγει, 
ώ; πού ’κουράσθη κ/ άφησε κάθε νεκρό νά έβγη.

\ ; μέ άρώματα καί μόσχους Αραβίας 

·’ ιόν τάφο τού Χριστού πρωί πρωί νά ράνουν ! 
Έσυμπαθούσε ό Χριστός πολύ είς τάς κυρίας, 
γι’ αύτό κ’ έκείναις καί νεκρό στιγμή δέν τόν ξεχάνουν. 
Γυναίκες τόν συνώδευαν ’ςτόν τόπο τού Κρανίου, 
γυναίκες πάλι έρχονται ’ςτό μνήμα τού Νυμφίου.

Καί τί Νυμφίος ! τρυφερός, λεπτός, χαριτωμένο?, 
πιό ώμορφος τής πι’ ώμορφης μητέρας του Μαρίας, 
πάντα γλυκύ; καί ήσυχος, ποτέ του θυμωμένος, 
μέ σύννεφα ’ςτό μέτωπο κρυφής μελαγχολίας.
Τήν πόρνη, τόν αμαρτωλό τό στόμα του εύλόγει, 
κ’ είχαν μαγνήτου δύναμι οι ύψηλοί του λογοι.

νόΜI ί
’ t f

Καί ή γυναίκες έτρεχαν όλόχαρε; κοντά του,
ό ’Ιησούς έφαίνετο ιδανικός των έρως,
ένίκα μέ τά λόγια του καί μέ τήν ώμορφιά του, 
κι’ άλλος κανείς δέν άρεσε τής μόδας καββαλιέρος.
Καί έλουζαν μ’ άρώματα πολύτιμα καί μΰρα
τής πόρνης τόν διδάσκαλον, τής πόρνης τόν σωτήρα.

—- · «· ϊ
*Ιί Μυροφόραις Γδανε τήν πέτρα κυλισμένη,
καί μέσ’ ’ςτό μνήμα έσκυψαν νά ’δούν μέ καρδιοχτύπι, 
εά τί τρομάρα καί χαρά μεγάλη τγις προσμένει ! 
κυττάζουν, κι’ δ θεάνθρωπος άπό τόν τάφο λείπει.
Νά άνεστήθη τάχατε, ’ρωτειούνται τρομασμέναις, 
ή είναι φάρσα τού Χριστού άπ* τ·*ός συνειθισμέναις ;

Έκεϊ πού έλεγαν αύτά, ή γή ’σάν νά ’κινήθη, 
κ’ έπρόβαλλε δ Άγγελο; καί τ-Jl; ’ρωτά μέ χϊρί" 
«Ζητείτε τόν Ναζαρηνό ; πρό ώρας άνεστήθη, 
κ’ έπήγε τόν άέρα του έδώ κοντά νά πάρη».
—Άλήθε2α λές ; ζωντάνεψε ;... καλέ μάς κοροϊδεύει !— 
—Parole d’ honneur ζωντάνεψε, καί Γσως σάς γυρεύει.

*Ω ! τί χαρά μας, ’φώναξαν καί φεύγουνε τρεχάταις, 
νά πάνε τήν Άνάστασι είς δλους νά σαλπίσουν, 
καί τρέχοντας έκύτταζαν καλά καλά ’ςτ?|ς στράταις, 
μήν τύχη κάπου τόν κομψό Μεσσία ν’ άπαντήσουν.
Άλλά της ηύρε δ Χριστός γεμάτος ώμορφάδες, 
κΐ’ ώρα καλή, έφώναξε, πού τρέχετε κυράδες ;

Τόν ’γνώρισαν, έπήδησαν καί τοΰσφιξαν τό χέρι,
Χριστός άνέστη έκαμαν μέ τό Χριστό άντάμα, 
καί ό Χριστός τό μπράτσο του εύγενικά προσφέρει 
εί; τήν κυρά Μαγδαληνή, τήν πιό άφράτη ντβεμ.».
Κι’ άλαμπρατσέτα μέ αύτή, κι’ ή άλλαις είς τά πλάγια 
’ςτούς ’Αποστόλους ’πήγανε μέ Πασχαλχαΐς καί Βάγια.

Έκεϊ χαραίς, φιλήματα, αρνιά ψητά, τραπέζι,
έπήραν γιά τήν δοεξι καί ’λίγα κολιαρούδ^α,
ήπιαν κ’ έτσούγκρισαν αύγά βαμμένα μέ κρεμέζι,
κι’αμα ’ςτό κέφι τό ’βαλαν, τό στρώνουν ’ςτά τραγούδια.
Ήλθαν καί ’λίγοι άγγελοι μ’ εξήντα κλαρινέτα,
καί τής «Μασκότ» τραγούδησαν τά πιό γλυκά ντουέτα.

Μέσ’ ’ςτό τραγούδι, τό χορό, τών κοριτσιών τή,ς τρέλλαις 
καί δ Χριστός έμέθυσε, χωρίς νά τό προσέξη, 
άπ’ τή χαρά του έσπαζε ποτήρια καί πιατέλαις, 
καί κάπου κάπου ’φώναζε: «’Αμάν, Χριστέ, κι’ άς φέξη». 
Άλλά κ’ έγώ, κυρίαις μου, ζητώντας τό φιλί σας,
X ρέστος άνέστη, τραγουδώ, τόν θάνατον πατήσας.

Souris-
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Μόνον μιανής βασίλισσας, μιά μοναχά εικόνα 
Παρίστανεν ή άμοιρη καρδιά μου μέ κορώνα.

Μ' άφότου τνιν έοράγισες, οποίας τνιν βλέπει ’μμάτι 
Καΐ την εικόνα της θωρεϊ σέ κάθε της κομμάτι.

Καί τόν κζθρέπτη σ’ έτσι δά ποΰ βλέπεις μονάχη σου, 
Άν άπό τό παράθυρο τόν ρίξης ’ςτην όργή σου

Καΐ χίλια γίνη θρύμματα, χίλΓ αν γενή κομμάτια,
Θά δείχνη τόσαι; ζωγραφιαΐς οσα τον βλέπουν ’μμάτια.

Γ xjjci ζ-Τεπελή ς.

Η ΕΚΘΕΤΟΣ
ΤΟΓ ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟΥ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΑΣ

Τό πεντάπρακτον αυτό δράμα τοΰ εύφαυτασιώτου ποι- 
ητοΰ Παυλογ ΙΊαΚΟ.ΜΕΤΙΙ, μεταφρασθέν ΰπό τοΰ καΐ δι’ 
ά)ίλων μεταφράσεων διακριθέντος κ. Γεωργ. Ι<· Χφή» 
κα έκδίδωσιν ό έν ΙΙάτραις κοινωνικός σύλλογος « Αλλη
λοβοήθεια», άντί φρ. 1 ,!»<>.

ΑΓΓΕΛΙΑ, οπού έγγράφονται συνδρομηταΐ, έν τώ γρα
φείο» ήμών. [β? 2]

ΕΞΟΧΟΥ ΠΟΙΟΤ11ΤΟΪ
PffiSSIKO ΧΑΒΙΑΡΙ

έκόμισε καί πωλεΐ τό περίφημον

irons λιμόν «ιιμιιπηι
, παρά τν,ν όδ<{» ' ΛύρμοΰΙ ,

!! Οί Αούζουλλοι τρέξάτε 1 ί
1ΙΙΜ>—^·Μ·—ΤΙΙι·Α^·ιιιμι··^> -,ι1^ ■—II ..................... .......... ..................

ΖΚΖΖΡΎΌ Ί^ΓΕΖΡΟ όποιος θέλει, νά προμηθευ · 
θή τά περίφημα

ΚΑΝΑΤΙΑ ΤΗΣ ΒΟΗΜΙΑΣ 
άπό τό έπΐ τής Όδοΰ Έρμοΰ άριθ. 72, πρώτον μετά 
την ϋαπνικ.αρέαν Ύελοπωλεΐον

ΛΑΜΠΡΟΥ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
(άριϋ r«)

"Εκαστον κανάτι της Βοημίας διά την άπόψτξιν τοΰ 
νεροΰ ίσοδυναμεϊ πρός έκατόν αίγΐνήτικα. Είναι δέ καΐ 
κομψότατα. [β, 2]

ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΠΒΣ ΟΜ ΤΙ ΕΙΑΗ -->
ΕΙΣ ΤΟ ΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΝ ΠΑΛΑΗ κλι ΚΟΤΖΙΑ 

Έπΐ τής 'Οδοΰ Έρμοΰ

Τα Ωραιότερα Ειιιςκεπτιιριλ χαλκογραφημένα,ώς ■ 
άλλα στιγμιαίως έκτυποΰμενα είς τό χαοτοπωλε

ΠΑΛΛΙΙ και ΚΟΤΖΙΑ.

ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ παντός εόδους και επικεφαλίδες επι
στολών όλων τών χρωμάτων καΐ σχημάτων είς τό χαρ
τοπωλεϊον

ΠΑΛΛΗ και ΚΟΤΖΙΑ.

ΜΟΝΙΙ ΑΠΟΘΗΚΗ τών μοναδικών καταστίχων τοΰ 
έμπορίου τοΰ σπουδαίου καταστήματος EdLER et KRIS 
cut·, τού Αννοβέρου είς τό χαρτοπωλεϊον

ΙΙΑΛΛΙΙ και ΚΟΤΖΙΑ.

ΑΛΗΘΙΝΟΝ ΣΙΓΑΡΟΧΑΡΤΟΝ ΖΟΖΒ τοΰ γαλλι
κού οίκου Jean Baudot πωλείται χονδοικώς καΐ λιανι- 
κώς είς τό χαρτοπωλεϊον

ΙΙΑΛΛΙΙ και ΚΟΤΖΙΑ.
■■■ ·■■
BOCK .pit, τοΰ διακεκριμένου καθ’όλην τήν Γερμα

νίαν, ", ..ιστροουγγχρίαν Ζυθεργοστασιάρχου LiESINGER 
ε,;ν .· ι άπό χθές είς τό ΖυΟοπωλεϊον ΧΙπερνιου- 
ο'άκη.

Είναι άλλο νά σάς τή λέμε καΐ άλλο νά πίνετε !
[γ» 21

ΘΕΡΙΝΗ ΕΠΟΧΙI
ΝΕΩ'ΓΑΊΆ ΦΘΑΣΙΜΑΊΆ ΜΕΓΑΗΣ ΠΟΙΚΙΛΙΑΣ

ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΕΙΣ ΤΟ ΕΜΠΟΡΟΡΡΑΠΤΙΚΟΧ

ΦΕΡΜΟΥΛΟΥ ku ΣΒΒΛ10Β0ΥΑ0Υ
(Όδός Χταδίου, απέναντι της ΙΙιστωτικής).

ί


