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Β. ΓΑΒΡΙΗΑΙΔΗΣ διευθυντής

ΠΕΡΙ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ.
Τέλος πάντων ! Καταστρωθήσεται σιδηροδρομικόν 

σύμπλεγμα δι* ού χί Άθήναι, δ Πειραιεύς καί αί κυριώ- 
τεραι πόλεις καί λιμένες τής Πελοποννήσου θέλουν έρχε- 
σθαι εΐ; συνάφειαν ταχίστην, καθημερινήν, καί πρόχειρον.

Ή κυβέρνησις, ώ; πληροφορούμεθα, παρεχώρησεν ή ά- 
πεφάσισε νά παραχωρήση την κατασκευήν τοΰ έργου εις 
ομάδα φερέγγυον, τή μεγαλεπηβόλω πρωτοβουλία τής 
παρ’ ήμΐν Γενικής Πιστωτικής Τραπέζης καταρτισθεϊσαν.

Ή εκπολιτιστική καί οικονομική ίκανότης τοΰ μέσου 
τούτου τής συγκοινωνίας εσται τοσαύτη, ώστε άδιστά- 
κτω; άποφαινόμεθα ότι μόνον αύτό αξίζει διά την Ελ
λάδα περισσότερον άπό όλας τάς ζητουμένας τέως έπα- 
ναστάσεις, αποκτήσεις συνταγμάτων, κοινοβουλευτικής 
συζητήσεις, καϊ διοργανώσεις στρατών.

Ήθελεν είναι δίκαιον νά ονομασθή έπί τή πρωτοβου
λία ταύτη μέγας τοΰ έθνους ευεργέτης ή Γεν. Πιστωτι
κή Τράπεζα, άν δεν ήτο δικαιότερου νά έκφρασθώσι συγ
χαρητήρια πρός τήν οικονομικήν αύτής περίνοιαν μάλ
λον. ΊΙννόησεν ό,τι δέν είχον τόν καιρόν νά έννοήσωσιν 
αί έλληνικαι κυβερνήσεις, ότι δηλαδή τό έργον καθ’ ε
αυτό είναι επικερδές έπί τοσοΰτον, ώστε άν προύτίθετο 
παρά τινι τής δυτικής Εύρώπης κοινώ, ήθελε διά θερμού 
διαγωνισμού τών τραπεζιτών καί κερδοσκόπων έπίδιωχθή 
ή άπόκτησις αύτοΰ.

Σπανίως σιδηροδρομικά! επιχειρήσεις δύνανται, ώς ή 
προκειμένη, νά παρουσιάσωσιν ουτω συγχρόνως τάς περι
στάσεις τής βεβαιότατης ύπό οικονομικήν έποψιν έπιτυ- 
χίας αύτής. Πληθυσμός τοσοΰτος, ώστε τήν ΰπαρξιν τοΰ 
ένός τετάρτου μόνον αύτοΰ κρίνουν οί άρμόδιοι έν Εύρώπη 
ώ; έκ τών προτέρων ύπόσχεσιν περί τής οικονομικής τοΰ 
έργου βασιμότητος. Έάν δέ είς τοσοΰτον πληθυσμόν προ- 
σθέσωμεν τά προσόντα τής Πελοποννησιακής γεωργίας, 
έμπορίας καί δραστηριότητος, φθάνομεν εις τό πόρισμα

οτι οί τραπεζϊται ούδέποτε γίνονται δωρεάν εύεργέται.
‘Υπολείπεται όμως τό ούχ ήττον σπουδαΐον, ή μάλ

λον πολλώ σπουδαιότερον έργον τής κατασκευής τών σι
δηροδρόμων τής Στερεά; καί τοΰ συνδέσμου ήμών μετά 
τής Εύρώπης.

Τό έργον είναι σπουδαιότατου, άλλά καί πολύ δυσ
χερέστερου τοΰ τών σιδηροδρόμων τής Πελοποννήσου. 
Τοΰτο μέν δύναται άφ’ έαυτοΰ τρόπον τινα νά γείνη, 
καί πλουτίση μάλιστα τόν άναδεχθησόμενον τήν κατα
σκευήν αύτοΰ. Άλλ’ οί σιδηρόδρομοι τής Στερεά; θά ή
ναι οίκονομικώς ζημία αύτόχρημα διά τόν έλληνικον 
προϋπολογισμόν καί ύπό τήν έποψιν τοΰ δαπανηθησομέ- 
νου κεφαλαίου καί ύπό τήν τής συντηρήσεως καί ύπηρε
σίας αύτών. Ούτε ή όμαλότης τοΰ έδάφους, ούτε τό έμ
πόριον καί ή γεωργία, ούτε ό πληθυσμός καί ή δραστη- 
ριότης τής Πελοποννήσου προσκαλοΰν τούς κερδοσκόπους 
προς άναβολήν τοΰ άληθώς γιγαντιαίου διά τήν Ελλά
δα έργου.

Ενταΰθα λοιπόν χρειάζεται ήμΐν ό άνήρ, ό άξιος ναι 
χωνεύση τάς καταπληκτικά; τοΰ έργου δυσκολίας καί 
άταράχως προς ταύτας άποβλέπων, νά γείνη ό οδηγός 
τής πρός τόν πολιτισμόν πορείας καί συναφείας τοΰ 'Ελ
ληνισμού.

Χρειαζόμεθα άνθρωπον όστις νά ή άδιασείστως, φανα- 
τικώς πεπεισμένος, οτι ή 'Ελλάς δύναται έξερχομένη 
άπό τής σκολιάς νά είσέλθη είς τήν όδόν τής προόδου, 
τότε μόνον, όταν γείνουν έργα, πρωτίστως δέ σιδηροδρο
μικά, δΓ ών τό έμπόριον, ή γεωργία, ή βιομηχανία, διε- 
γείροντα τά χρήσιμα πάθη τής κοινωνίας, νά προσκα
λοΰν άποτελεσματικώς τήν Ελληνικήν εύφυίαν καί δρα
στηριότητα, είς βεβαίαν άποκατάστασιν καί ευπραγίαν.

Δέν θέλομεν νόμους περί προσόντων καί μονιμότητος 
ύπαλλήλων ολοι θ’ άποκτήσουν τά προσόντα καί θ’ ά- 
ναπτυχθή γραφειοκρατία καί τυραννία ύπαλληλική, κα- 
θιστώσα άφόρητον καί μισητήν είς τήν κοινωνίαν τήν 
πρός τήν διοίκησιν συνάφειαν αύτής. Άλλά καί άν διά 
τοΰ μέσου τούτου κλεισθή τό στάδιον τής ύπαλληλίας, 
τότε πάλιν καί τόσω μάλλον θέλομεν σιδηροδρόμους. Τό
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θέλετε νά πράξη ί, Έλληνική κοινωνία δταν μή δυνα 
μένη νά ήναι έμπορος, γεωργός, βιομήχανος, δέν έμπο- 
ρεϊ ούτε ύπάλληλος νά ήναι ; θέλετε νχ ζητήση την κοι
νοκτημοσύνην καί νά γείνη μηδενιστής ; Δέν έχομεν α
νάγκην τών κοινοβουλευτικών σχς συζητήσεων, πατέρες 
τοϋ έθνους, κχί άν ύποτεθη δτι ήσαν όλιγώτερον άνού- 
σιαι. Έξ όλων δέ τών στοιχείων τοϋ ’Αγγλικού πολι- 
τεύαατος καί τών ύπό συζήτησιν ενώπιον τοϋ ’Αγγλι
κού κοινοβουλίου προτάσεων, άγχπώμεν κχί έπεΟυμώμεν 
νχ έγίνετο νόμος πχρ’ ήμϊν ή πρότχσις τοϋ Γλάδστωνος 
περί περιορισμού τού λόγου.

Τί Θέλει κερδίσει ή κοινωνία χν καταδικασθή ό Κου 
μουνδούοος κχί ό Σωτηρόπουλος έπί νοσφίσει δημοσίων 
χρημάτων ; Τί έκέρδισεν ή κοινωνία έκ τής καταδίκης 
τοϋ Νικολοπούλου καί Βαλασσοπούλου ; Έννοοϋμεν βε
βαίως τήν τιμωρίαν παντός ύπευθύνου ένώπιόν τοϋ νό
μου. Άλλα είς τό μέτρον τούτο θέλομεν ν’ άποδίδηται 
ή προσήκουσα άξια, καί δχι ν’ άποτελη αύτό τό άλφα 
καί τό ωμέγα τού βίου κχί τού σκοπού μιάς κοινοβου
λευτικής συνόδου.

'Αντί δέ ό αξιών νά κυβερνά δύο περίπου εκατομμύρια 
πτωχών, αμαθών καί ήμιβαρβάρων Ελλήνων, νά κατέ- 
χηται ύπό τής παιδαριώδους πεποιθήσεως ότι θελει σω
φρονιστή ό πληθυσμός ούτος ολόκληρος, άν καταδιωχθ·71 
μέχρις έςοντώσεως ό αντίπαλος φατρίας, έπρεπε μάλλον 
νά έχη τόσον μεγάλην καί φιλόσοφον τήν ψυχήν, ώστε 
κυβερνών τόν τόπον τούτον νά προσδοκά μετά πεποιθή
σεως οτι διά τών άρετών καί κακιών αύτού καί διά μέ
τρων γενικών καί πρακτικών δύναται νά άναστρέψη τούς 
δρους τής σημερινής ύπάρξεώς του.

Δέν πρέπει, κύριε Τρικούπη, νά περιμένης δτι έπί τ-ής 
ύπουργείας σου θά έξαλειφθή πάσα ή κακοήθεια άπό τοϋ 
προσώπου τής έλληνικής γής, ούτε πρός κατασκευήν τοϋ 
σιδηροδρόμου τής Στεριάς νά βεβαιωθής πρότερον διά
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— ΙΙιποιί ! Σύ είσαι τετραπέρατος ! Καί ολοι οί δη
μοσιογράφοι τής Αθήνας είνε σάν καί σένα ;

— Ό/ι, εχει καί καλλιτέρους. Έγώ γράφω μόνον 
διάφορα, έκεινοι γράφουν καί άρθρα.

Ό Διοικητής,μετά βραχεϊαν διακοπήν, θωπεύσας τήν 
γενειάδα του καί διευθετήσας τόν μύστακα έπανέλαβε, 
ρίπτων έπ’ έμού έταστικόν βλέμμα :

— Κάθεσαι κοντά μου νά σέ κάνω γραμματικό ; Τά 
ρούχά σου θά τάχης, τό φαγή σου θά τδχης, σού κόβω 
καί μισθό πέντε λίρες τό μήνα, κι’ άν κάμης τή δουλειά 
καλά, θά σού ταΐς αύγαταίνω. Θά βάλης δμως καί φε
σάκι. Σκέψου.

Έσκέφθην καί άπήντησα κάπως τολμηρώς.
— Καί άν, π. χ. δέν θέλω νά μείνω, τί εχεις σκοπό 

νά μέ κάμης ;

πολ.υετών μελετών, δτι δέν θά είσφρήση έν τή έκτελέσεε 
αύτών ή κατάχρησις. Νά κάμης τούς σιδηροδρόμους καί 
άν ήσαι βέβαιος οτι θά γείνουν λάθη καί άν ήσαι βεβαι
ότατος δτι θά γείνουν καταχρήσεις.

3Eo96of.’

ΕΟΡΤΗ ΒΥΡΩΝΟΣ
Τόν πανηγυρικόν έπρόκειτο ν’ άπαγγείλη ό κ. Άνϊ- 

οτάαεος Γεννάδιο». Δέν ήτο άρκετον τούτο νά
συνάθροιση δλας τάς ’Αθήνας είς τό Πανεπιστήμιον ; Καί 
ποιος δέν ήθελε νά ίδη, ν’ άκούση, νά μελετήση τόν 
παράδοξον λόγιον άνδρα, τόν μειλίχιον ρήτορα, τόν κυ- 
μαινόμενον μεταξύ βάθους καί έπιπολής, τόν Ήπειρώ- 
την καί ’Αθηναιον,τόν δζέντλεμαν καί ορεινόν,τόν εύφυά 
καί τόν ίδιότροπον, τον νεώτερον πολύπλαγκτον Όδυσ- 
σέα, δστις ίσον χρόνον άναφαίνεται έν Άθήναις καί ίσον 
πάλιν έκλείπει, τόν πλήρη βίου άνεκδοτικού καί ζωής 
σχεδόν μετεωρολογικής, τόν τυχόντα άναλόγου πρός τον 
μωσαϊκόν χαρακτήρα του ύποδοχής παρά τή άθηναϊκή 
κοινωνία, ήτις άλληλοδιαδόχως τόν έλάτρευσε, τόν είρω- 
νεύθη, τόν ήγάπησε, τόν άπεστράφη, τόν άνύψωσε, τόν 
κατεβύθισε, τόν ένεκολπώθη, τόν άπώθησε καί δμως πάν
τοτε τον περιποιήθη, ώς τό γνησιώτερον, χαϊδεμένον, 
χαριτωμένον καί εύφυές τέκνον της ;

Τόν έπεριμέναμεν πολύ, παρά πολύ έως ού έλθη καί 
ήρχίσαμεν ν’ άνησυχώμεν. Καί τί ; Μή ήτο δύσκολον 
τάχα διά τόν κ. Αναστάσιον Γεννάδιον νά μηνύση τήν 
τελευταίαν στιγμήν ό'τι ήδυνάτει νά προσέλθη ; Βεβαίως 
δχι. Τοϋτο θά ήτο φυσικώτατον είς τόν έκκεντρικόν

— "Αμ τί νά σέ κάμω ; Νά σέ κρεμάσω, δεν άξίζεις 
τον κόπο, θά σέ στείλω νά πάς νά ίδής καί τή Πόλι 
ποϋ θά πάρετε τόρα μέ τήν έπανάστασι πού κάματε.

— Τόσο καλλίτερα, μένω.
— "Αφερημ. Είσαι καλόβολος καί θά πέρασης κοντά 

μου καλά. ’Άειντε τόρα μαζύ μέ ’κείνο τόν καβάσι, 
κόψε τά μαλλιά σου, λ.ούσου, πάρε μιά άλλαξά ρούχα 
τής άρεσκείας σου, φάγε, κάνε ένα σεριγιάνι νά ίδής καί 
τήν πόλι μας. Νά, πάρε αύταϊς τής πέντε λίρες καί 
ύστερα άπό τό μεσημέρι νά έλθης νά μού γράψης μιά 
άνταπόκρισι στήν Αθήνα ποϋ θά σοϋ ύπαγορέψω τήν 
έννοια.

Λαβών τά χρήματα κατήλθον την κλίμακα σχεδόν 
ώς τρελ.λός άπό τήν χαράν μου, ύποψιθυρίζων καθ’ έαυ
τόν:—Νά θέσι χωρίς άνεβοκατεβάσματα υπουργείων καί 
διατάγματα διορισμών.

Μετά δύω ώρας ήμην τσέντελμαν. Έφόρεσα στραβά 
τό φεσάκι μου, έστριψα τό μουστάκι καί πήρα τά σο
κάκια τής Λαρίσσης έχων όπισθεν, ώς ακόλουθον, τόν 
καβάση.

Ήγορασα καί κομπολόγι.
Καθ’ οδόν πολλοί πλησιάζοντες ήρώτουν κρυφίως τόν 

καβάση μου, τί πράγμα ήμην, ούτος δέ ύπερηφάνως τοΐς 
άπήντα :

— Είνε τής Αθήνας άβουκάτος τού πασά.
Έγώ πλέον μή 'ρωτάτε τί πόζα ποϋ τραβούσα»

^αρακτήρά του. Καί πρός στιγμήν διήλθε τοϋ νοός ήμών 
ή ύπόνοια αύτη.

Τότε, μόλις τότε, ήσθάνθην τήν χρησιμότητα τών 
βρακοφόρων, οϊτινες διέσχιζον κενόσπουδοι τήν αίθουσαν 
όδηγοϋντες τούς προσκεκλημένους, άλλά πρό πάντων τάς 
προσκεκλημένας. Άπηυθύνθην είς έν τών κωμικών τού
των δντων.

Είχε τό δνον.α αδελφόν τή Βενετία. Άλλ’ έκεΐνο οπερ 
έλειπεν άπό τόν έν όνόματι συγγενή τούτον τής νύμφης 
τού Άδρίου ήτον ή χάρις έκείνης, τής ώραίας λουσμένης 
είς τάς διώρυγάς της. Είχε πολύ μεγάλην καί δυσβάστα
κτος κεφαλήν ό φρακοφόρος ούτος :

— Έλθέ έδώ, κωμικόν ύποκείμενον, τώ είπον. Καί 
τόν ήρώτησα τά αίτια τής βραδύτητος.

— "Ισως δέν έλθη, μοί άπεκριθη κινών τό έπί τών 
ώμων του θέσιν κεφαλής κατέχον καρπούζιον.

Καί έμαθον παρ’ αύτού δτι ό αθάνατος τύπος, ό θείος 
Άναστάσης μας, έμήνυσε τήν προτεραίαν δτι ήσθένει 
καί άπωλέσθη τήν πρωίαν τ-ής έορτής. Είς τάς τέσσαράς 
κατοικίας έξαπεστάλησαν τέσσαρες άίμαξαι καταζητού- 
σαι αύτόν. Άνευρέθη είς μίαν τών κατοικιών του τού
των. Αγνοώ άν είς Φάληρον ή είς Κυψέλην, άν είς Πλά
καν ή είς Ναύπλιον, άλλ’ έπί τέλους άνευρέθη. Άνευ- 
ρέθη καί έπιστεύθη οτι θά έλθη. Άλλ’ έβράδυνε^ έβρά
δυνε πολύ. Καί έπαιάνιζε τό Sv κατόπιν τοϋ άλλου τά 
έμβατήρια ή μουσική τού πυροβολικού.

Ό Αναστάσιος Γεννάδιος έφάνη. ’Απέβαλε τό έπανω- 
φόριόν ,του καί έβάδισεν εύθύ πρός τό βήμα, μέ τό φρά- 
κον του, άλύγιστος, εύθυτενής, καμμύων τούς οφθαλ
μούς καί ώς άπό ύψους άτενίζων τούς πέριξ βροτούς, α
παράμιλλος ώς έμφάνισις, αμίμητος ώς στάσις.

Τί έβαττάρισεν ό έπίτιμος πρόεδρος τού συλλόγου δέν 
δύναμαι νά είπω. Έκείνην τήν ώραν έθαύμαζα ύπό τό ά
γαλμα τοϋ Όθωνος, ζεύγος οφθαλμών διαβολικών, οί ό

Μετά τόν περίπατόν μου προσήλθον τήν ταχθεΐσαν 
ώραν είς τόν Διοικητήν καί έστην ένώπιόν του είς προ
σοχήν. Ούτος παρατηρών τήν μεταμόρφωσίν μου άφέθη 
είς πλατείς γέλωτας καί νεύσας με νά καθίσω, είπε, πάν
τοτε γελών .·

— Σύ, βλέπω, έγινες σωστός μπέης, τόρα δέν σοΰ 
λείπει τίποτα άλλο παρά νά σέ παντρέψομε. Αϊ τί λές ; 
Τό κάμεις κι’ αύτό ;

— Γιατί δχι.
— "Αφερημ ! Μπράβο. Τοϋρκα θέλεις ή Ρωμίά;
— Τοϋρκα, μά νά τήν ’δώ πρώτα.
— Πέκεϊ. Αύριο νά κυττάξω ’γώ νά μάθω ποιοι έχουν 

ώμοοφα κορίτσα καί τά φτειάνομε. "Εννοιά σου, πιάσε 
τόρα νά γράψωμε αύτά πού θά σοϋ 'πώ στήν Αθήνα, κ’ 
εγώ θά σοϋ 'βρώ μιά τουρκόπουλα ποϋ νά μή τήν έχη άλ
λος. Τουρκοπούλα πού νά κάμη καί γιά τό χαρέμι τοϋ 
εφεντη μ<χς Σουλτάνου.

Ρίψας τό δέλεαρ αύτού ό Πασάς μου προξενήτης έξη— 
κολούθησε λέγων :

έχουν κάστρα καί ντάμπιαις τεχνικαϊς, δτι πώς καννό· 
via διακόσα, τρακόσα, αΐ αύτά τόρα σύ ξέρεις πώς θά 
πά περιγράψης. Κατάλαβες τόρα τήν ιδέα μου ;

ποιοι άπό τού βάθους τής κολάσεώς των, ηύδόκησαν νά 
μέ άτενίσωσι καί νά μέ κολάσουν, ΐνα μέ μεταφέρουν έν
τός αύτών. "Ηρκει !

Ό Άναστάσης μας άνέβη τό βήμα. ’Έκυψέν ολίγον 
πρός τον έκτελούντα χρέη κλητήρος τακτικόν πρόεδρον 
τού συλλόγου καί έζήτησε μίαν λεμονάδαν. Έφρικίασα. 
Τρέμω ολους τούς ρήτορας, οί όποιοι νομίζουν ανεπαρκές 
το ύδωρ ΐνα δροσίση τήν γλώσσάν των. Ένθυμήθην 
τόν Δεληγιάνην καί είπον δτι είμαι πολύ καλά κρυμμένος 
έντός τής κολάσεώς μου.Έν περιπτώσει δεληγιαννίτιδος, 
θά χωθώ πιό μέσα καί δέν θ’ ακούω.

Ήτένισεν ό ρήτωρ πέριξ αύτού μέ βλέμμα παρατε- 
ταμένον έπιθεωρών ούτως ε’ιπεΐν τό ώραΐον φϋλον καί 
ήρχισεν όρθιος τό προοίμιόν του.

Είπε, τίς είναι ή ημέρα ήν έορτάζομεν καί έσκιαγρά- 
φησε δΓ όλιγίστων λέξεων αύτήν. "Αλλος, λέγει μέ συγ- 
κεκινημένην καί ύποτρέμουσαν φωνήν, άλλος έπρεπε νά 
ύμνήση την ήμέραν ταύτην τής έξόδου τοϋ Μεσολογγίου. 
’Εκείνος, τοϋ όποιου ή φωνή αντήχησε μαγεύουσα πρό 
τής έπαναστάσεως, κατ’ αύτήν καί μετ’ αύτήν, έν έθνο- 
συνελευσεσι καί βουλαΐς,έν μέσω μαχών καί πανηγύρεων, 
έν σχολείοις καί έν τώ Πανεπιστημίω. Ούτως ύπηνίχθη 
τόν μέγαν πατέρα του καί έλαβεν αφορμήν νά ύμνήση τό 
πανεπιστήμιον, ώς κέντρον διανοητικόν τού πολιτισμού.

Πόσον ώραΐα τά είπε καί πόσον άτελώς γράφονται 
έδώ ! Έκάθισεν είτα καί ήρχισε τόν κυρίως λόγον του, 
a son aise, ώς έάν ώμίλει είς κύκλον φίλων, άλλά καί 
ώς άληθής εύρωπαΐος. Ποίαν περίληψιν δύναται τις νά 
δώση τής είς δίωρον παραταθείσης σπουδής του! Διαρ
κώς έσυλλογιζόμην δτι τόν ρήτορα διεδέχθη ό Μιστριώ- 
της είς τήν έν τώ Πανεπιστημίω έδραν καί άφηνίαζον 
έκ θυμού. Διότι δ λόγος του έκεϊνος δστις μέ συνεκρά- 
τησε προσηλωμένον δύω ολοκλήρους ώρας είναι όνειρον 
δπερ δέν καταδέχεται νά πλησιάση τά ύποπτου διαγω-

— Εννόησα, άπήντησα κάπως στενοχώρως, άλλά 
είνε μιά δυσκολία έν τώ μεταξύ.

— Σάν ποια.
— Τέτοιαις φιλότουρκαις άνταποκρίσεις δέν τάς δη

μοσιεύουν αί έφημερίδες τών Αθηνών
— Γιατί ;
— Διότι, πρώτον δπως μή άποθαρρύνουν τόν λαόν 

καί δεύτερον, διότι θέλουν νά πληρωθούν.
— Καί σάν πληρωθούν δημοσιεύουν δ,τι λάχει ;
— Ού ! Μπορεί νά βρίσουν καί τόν ίδιο έαυτό τους 

μέσα σταΐς ίδιαις των έφημερίδες. Είνε, σάν νά λέμε, οί 
δημοσιογράφοι τών Αθηνών, όμοιοι μέ τούς καδήδες, 
ποϋ πωλοϋν τήν συνείδησιν των, είς έκεΐνον ποϋ δώσει 
περισσότερα.

— "Αφερημ ! Καλά τά λές. Γράψε καί στέλνω καί 
παράδες. Μά θέλω νά τά στείλωμε σέ μιά μεγάλη έφη
μερίδα ποϋ νά κάνη έντύπωσι. "Ακόυσα πώς ή Κ.Ιαω 
τής Τεργέστης, έκείνη γράφει καλά έναντίον τών Έλλή
νων, γιατί καί στό ζήτημα τής Βουλγαρίας έμαθα, ότι 
πήρε κάμποσαις χιλιάδες ρούβλια καί έγραψε έναντίον 
τοϋ Πατριάρχη.

— Μάλιστα. Πολύ όρθά έσκέφθητε. Είς αύτήν νά γρά
ψωμε.

— Φθάνουν πεντακόσια φράγκα ;
— Καί περισσεύουν.
— Γράψε λοιπόν νά μή χάνωμε τόν καιρό.
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γής έφαπλώματα τοΰ Μιστριώτου.
Έάν έκ τών πενταζοσίων άκροατών τοΰ κ. Γενναδίου,

έφυγαν μόνον οί δύο Μελάδες περί τό μέσον καί είς έτι 
ανώνυμος όμογενής, εις παρόμοιον λόγον τοΰ κ. Μιστρι- 
ώτου θά εμενον μόνον αύτοί οί τρεις καί θά έφευγον οί 
πεντακόσιοι άλλοι. Τοΰτο άκριβώς δύναταί νά σάς δό
ση ιδέαν τών καλλονών τής γλυκείας ώς παράπονον έ- 
ρωρχένης καί δυνατής συνάμα ώς τραγούδι άρματωλοΰ 
άγορεύσεώς τοΰ κ. Γενναδίου.

Είπε τί τό εξαιρετικόν παρουσιάζει ή έλληνική έπα- 
νάστασις ήτις δέν είναι γέννημα τοΰ ίί h άλλά τής έ
πιούσης τής άλώσεως τής Κωνσταντινουπόλεως. Διότι 
•υπάρχει άρχαιότατον έκείνης τής έποχής τραγοΰδι έν ώ 
ό λαός λέγει πρός την Παναγιά οτι «καί πάλιν δική της 
θάναι ή Πόλι.» ϊ'πάρχουσιν έπίσημοι τρεις έπαναστά- 
σεις είς τήν ιστορίαν, ή τών 'Ολλανδών κατά τών 'Ισπα
νών, δι’ ής έζητεΐτο μόνον έλάττωσις φόρων ύπό τ£5ν 
στιφών τών όδήγουμένων ύπό Γουλιέλμου καί φερόντων 
πινάκιον έπί τοΰ στήθους δηλοΰν τήν ύποταγήν των τώ 
βασιλεΐ, ή τών ’Αμερικανών κατά τών "Αγγλων ήτις 
τόσα καί τόσα δεινά έφερε τή Γαλλία βοηθόύση,καί τών 
’Ιταλών κατά τών Αυστριακών σύγχρονος τή 'Ελληνική 
περί ής δύναταί τις νά ειπη τό έξής όξύμωρον λογι- 
κώς : "Οτι οί 'Ιταλοί, ούδέ βολήν ρίψαντες, ούδ’ άτενί- 
σαντες τον εχθρόν, καθόσον δέν ύπήρχε τοιοΰτος, άφοΰ 
αύτοί δέν έπανεστάτησαν, ούδέ μάχην συνάψαντες, ούδέ 
συμπλακέντες κάν, έκυρίευσαν έξ έφόδου τήν έλευθε
ρίαν των.

’Αλλ’ αύται αί τρεις έπαναστάσεις, καθώς καί ή άλλη 
έκείνη έξέγερσις τών σλαυ'ίκών λαών ή έγίνοντο ύπό τά- 
ξεώς τίνος, ή έπεζήτουν προνόμιά τινα άσήμαντα, ή τύ
χης καλλιτέρευσιν μικράν, ή είχον βοήθειας έξωθεν, ή 
είχον ομοφύλους πολυπληθείς, ισχυρούς καί έλευθέοους, 
συμμάχους καί βοηθούς, ένφ ή 'Ελληνική έπανάστασις

γεννηθεΐσα ώς ιδέα άμεσος μετά τήν πτώσίν τοΰ Βυζαν·· 
τίου, ένα προέθετο σκοπόν έπί τέσσαρας αιώνας ύποθαλ- 
πόμενον καί ζώντα θερμόν πάντοτε, τήν ολοσχερή έπανά- 
στασιν τοΰ γένους.

Καί ΐνα άποδείξη τοΰτο έφερε παραδείγματα πολλά 
καί άσματα δημοτικά, καί άνέκδοτα ιστορικά καί περι
πέτειας τοΰ γένους καί σημεία ένδεικτικά.

Σύνθημα είπε τοΰ έλληνος έπί τέσσαρας μάκρους αιώ
νας ήν τό ράχου ύπερ πίστεως και πατρίδος ! Αύτό 
άντεκατέστησε τάν άσπασμόν έν πάση δεξιώσει, πανηγύ- 
ρει, συναντήσει ή εύθυμία. Καί τής ιδέας αύτής ή τε
λεία παράστασίς ύπήρξεν ό Ρήγας ό Φερραΐος, ό καλέσας 
είς άνάστασιν τά έθνος γλυκύς καί ένθους ψάλτης, ύπέρ 
»·δμω»·, παπρΖίΙος, Χριστού !ύ · · - . W

Ή άνάστασις τοΰ έθνους ήτον ιδέα ήτις έθέρμανεν ολας 
τάς τάξεις τοΰ γένους. Διότι ή έλληνική έπανάστασις 
έχει καί τοΰτο τό χαρακτηριστικόν, δτι δέν ύπήρξε τά
ξις ήτις νά μή έλάτρευσε τήν ίόέαν καί πάσαι ήνωμέναι 
καί άπό κοινού ένήργησαν ύπέρ τής κοινής επιτυχίας. Ό 
κλήρος καί οί διδάσκαλοι, οί πολεμισ^αί καί οί έμποροι 
πάντες έπεδίωξαν, οί λογιότεροι μέν tv//· άκάσεασι»* τού 
γένους, οί άγριώτεροι δέ καί οί μάλλον άπαίδευτοι, οί 
άρματωλοί καί οί κλέφται, νϊ βασιΛέψη ?/ κ.Ιεφτουριά., 
ένα πόθον άγιον διά τών δύο τούτων διαφόρων ορών έκ
φράζοντες.

Άλλ’ έκεΐνο τό άλλο χαρακτηριστικόν δπερ έχει ή ά- 
τάστασις τοΰ έθνους τοΰ έλληνικοΰ είναι ό’τι οχι μόνον 
οί άνδρες, άλλά καί αί γυναίκες είχον τόν μέγαν έρωτα 
τής έλευθερίας τής πατρίδος είς τά αβρά των στήθη καί 
τό μίσος κατά τών τυράννων είς τήν εύαίσθητον έλλη- 
νίδα καρδίαν των. Καί ένταΰθα ό ρήτωρ γλυκαίνει τήν 
φωνήν του άτενίζων ήδέως τό ώραΐον φΰλον καί ρίπτων 
άνθη ποιητικής φράσεως είς τήν ώραίαν περιγραφήν τής

έλλήνίδος ώς μητρός καί ώς κόρης, ώς μητρός ένσπειρού- 
σης τοιαΰτα αισθήματα, ώστε νά ψάλη δ λαός το

ράνα σοΰ Λέω δεν ρπορώ τούς Τούρκους να δονΛευω 
iir ήρπορω iir δύναραι έρά.Ιιασε ή καρδιά ρου.

Καί τής κόρης τής 'Ελλήνίδος ήτις άπεκρουε τάς 
-προσφοράς τών μπέηδων καί τών άγάδων ύποσχομένων 
«νάτήν φορτώσουν στό φλωρί,στ’άσήμι νά τήν ντύσουν,» 
καί έπροτίμα νά χύση τό αίμα της, παρά τά χείλη τοΰ 
άπιστου Τούρκου νά τήν φιλήσουν.

Είκών ζωντανή δλης τής θέρμης ή όποια έπί τέσσαρας 
αιώνας έπύρονεν ύπερήφανον δοΰλον λαόν καί ήτις έ
φερε τήν μεγάλην έκρηξιν άποτέλεσμα γενετησίου τοΰ 
έθνους δρμή;, κατά τήν ώραίαν τοΰ ρήτορος εκφρασιν.

Μέ ποίαν χάριν καί δύναμιν γραμμών έγραψε ει
κόνας τών κυριωτέρων κατορθωμάτων είτε πολεμικών, 
είτε πολιτικών, είτε έν θυσίαις, είτε έν άγώσι, είτε κατά 
θάλασσαν, είτε κατά ξηράν.

Πόσον ζωντανά παρέστησεν ολας αύτάς τάς πολυει- 
δεΐς μορφάς τών έξοχων σημείων τοΰ άγώνος, ϊνα παρα
στήση, οτι είς έκαστον τούτων έλαβον μία έκ τών τά
ξεων τοΰ έθνους μέρος ή ολον όμοΰ, Βν γένος ή άμφότε
ρα, μία ηλικία ή πάσαι.

Καί απέδειξε πόσον ό λαός ούτος ό έλληνικός διαφέρει 
τών άλλων λαών τής Εύρώπης, συνενών τάς δύο έμφανί- 
σεις τοΰ άνθρώπου κατ’ Άριστοτέλην τό ίνθυρικόν, καί 
τό διανοητικόν, παρ’ ούδενί άλλω λαώ συνυπαρχούσας, 
άλλά πάντοτε κεχωρισμένας. Ό έλληνικός λαός είπεν 
άπό χρόνων άρχαιοτάτων παρουσίαζε τάς ύύο ταύτας 
εμφανίσεις όμοΰ παρ' Όμήρω’ τό ένθυρικύν εΐναι ό Ά- 
χιλλεύς, τό διανοητικόν ό Όδυσσεύς. Καί καθ’ ολας τάς 
φάσεις τοΰ βιοΰ τοΰ έλληνικοΰ λαοΰ καί καθ’ δλας τάς 
τύχας τοΰ έθνους οί δύω τύποι συλλειτουργοΰσιν ό είς

παρά τό πλευρόν τοΰ άλλου. Καί δταν έρχεται είς τήν 
έπανάστασιν νά ύποστηρίξη τήν ιδέαν του αύτήν καί α
ναλύει τάς δρώσας τάξεις καί ζωγραφίζει τών ήλεκιών 
καί τών γενών τούς άγώνας καί παρεκβαίνων πάλιν ολί
γον τρυφερώς ύπέρ τών έλληνίδων, άναπαριστά τούς 
συγκινήσαντας τήν Εύρώπην άγώνας καί τήν έξέγερσιν 
τοΰ φιλελληνισμού, καί ψάλλει τήν κυρίαν Ρεκαμιέ καί 
τούς γάλλους φιλέλληνας, καί καταφέρεται κατά τών 
Άγγλων οΐτινες καθ' δλον τόν άγώνά μας είχον κατα- · 
σκοπούς, καί κατειρωνεύεται τοΰ έν Πάτραις άγγλου έ
κείνου προξένου δστις είχε τήν μωρίαν έπισήμως νά όμο
λογήση δτι είναι κατάσκοπος, καί θραύει τούς Ρώσ- 
σους, καί δέν άφίνει παραπονουμένους τούς Γερμανούς 
άπό τό μισός του, καί μόνον, μόνον τό εύγενές τής Γαλ
λίας έθνος άναγνωρίζει συμπαθήσαν πρός τόν άγώνά μας. 
Καί πάλιν ιδού ή κυρία Ρεκαμιέ, οί φιλέλληνες, οί 
ποιηταί, οί καλλιτέχναι, καί ολαι αί εύγενεΐς καρδίαι τοΰ 
ίπποτικοΰ έθνους'τής Γαλλίας, δπερ έλάτρευσε πάσαν 
φιλελεύθερον ιδέαν καί ένεστερνίσθη καί ήγάπησε τήν 
άνάστασιν, τήν έξέγερσιν τοΰ γένους μας.

Καί δταν έφθασε είς τό Μεσολόγγι έκεΐ καί είπεν δτι 
σήμερον είναι ή έπέτειος τής έξόδου ήμερα, ήγέρθη φθά- 
σας ήδη είς τόν έπίλογον ό μέχρι τοΰδε καθήμενος ρήτωρ, 
ήγέρθη διά σχήματος ρητορικού, άφοΰ κατέπιεν δόσιν 
χειροκροτημάτων γενναίων καί άνεφώνησε :

Καί νΰν έγερθώμεν πάντες ΐνα άποτείνωμεν ευχήν δ
πως εύδοκήση ή θεία πρόνοια νά συνεχίσωμεν τό μέγα 
έργον κλπ. πάντα ταΰτα ομ.ως λεχθέντα άπό μνήμης είς 
καλλιέπειαν θαυμαστήν, ΰφος άνθηρόν καί άπαγγελία* 
μουσικήν, παραπονιάρικην, εΰηχον. Ή φωνή του ήκο- 
λούθει τάς ιδιοτροπίας καί τούς κυματισμούς τής βαρ- 
βίτου.

Τόν κατεκαλύψαν τά χειροκροτήματα έπί πολύ καί 
είτα οί άσπασμοί, τά συγχαρητήρια καί αί θερμαί τών

Μετά τά λεχθέντα ήρξάμην γράφων :
Πρός τόν άξιότιμον συνθέτην τής ΚΛειοΰς κύριον Θε- 

ριανόν.

’Εντιμότατε Κύριε,

Έσωκλείστως λαμβάνετε πεντακοσιίφραγκον συνάλ
λαγμα εξαργυρωτέον παρά τω γενικώ τουρκικό προξε
νείο» τής πόλεως σας,ώς μικράν άμοιβήν τής συνημμένης 
άνταποκρίσεως, ήν, πεποιθότες είς τά πατριωτικά αίσθή- 
ματά σας, έλπίζομεν, οτι θέλετε σπεύσει νά δημοσιεύ- 
σητε είς τήν άξιότιμον έφημερίδα σας, δπως διανοίξητε 
τούς οφθαλμούς τών έν Άθήναις λογάδων καί ιδίως τών 
έφημεριδαρίων έκείνων, άτινα έξωθοΰσι τόν παντλήμονα 
ελληνικόν λαόν πρός πόλεμον διά τών άκριτολογιών των. 
Μετά τήν δημοσίευσιν τής παρούσης θέλομεν σάς έξαπο- 
στείλει καί έτέραν συναλλαγματικήν ισότιμον.

Δέξασθε τήν έκφρασιν τής άρίστης πρός ύμάς ύπολή- 
ψεώς μου, μεθ’ ής έχω τήν τιμήν νά ύποσημειοΰμαι τών 
διαταγών σας πρόθυμος,

ΚΙαληάνΟρωιτος.

Ίδού ή φιλόπατρις πρός τήν ΚΛειώ άνταπόκρισίς μου, 
δημοσιευθεΐσα έν αύτή μετά τινων προσθηκών πρός έπί- 
τασιν τών γραφομένων.

’Ιδιαιτέρα άνταπόκρισίς «Κλειοΰς»
Λάρισσα τήν................

Φίλτατος μέν Πλάτων, φιλτάτη δέ ή άλήθεια. Οί έν 
Άθήναις φωνασκοί ούκ έβουλήθησαν συνιέναι. Ώθήσαν- 
τες διά τής άκρισίας αύτών τό κράτος έπί ξυροΰ άκμής, 
καί είς τό έσχατον τής άμηχανίας φθάσαντες, έσκέφθη- 
σαν οί γεννάδαι δι’ ένός κλεφτοπολέμου, δν ώνόμασαν 
έπανάστασιν θεσσαλικήν, νά σώσωσιν τό άχρεϊον σαρ- 
χίον αύτών, χωρίς νά ύπολογίσωσι τά έκ τοΰ άπερισκέ- 
πτου τούτου τολμήματος των δεινά.

Πρός τά κέρδη τής έξουσίας πάντοτε άποβλέποντες οί 
έν Άθήναις Λεγύρενοι πολιτικοί, άδιαφοροΰσι πρός τόν 
πανόλεθρον τόν έπαπειλοΰντα τήν δυστυχή Ελλάδα καί 
έξακολουθοΰσιν ύποδαυλίζοντες τόν άδολον τοΰ λαοΰ έν- 
θουσιασμόν, δν έξεφαύλισαν καί έξηχρείωσαν διά τών 
έκάστοτε έκ τοΰ δημοσίου ταμείου παρεχομένων δωρεών, 
τών δή ρουσφετίων έπονομασθέντων.

Δείλαιοι ποΰ τήν πάτε τήν Κλάρα,—έπιτραπήτω μοι 
κ. Συντάκτα ή φράσις, είνε άπόρροια βαθυτάτης άγανα
κτήσεως,δείλαιοι δέν βλέπετε τό πρό ύμών χαΐνον βάρα
θρον τής χρεωκοπίας, άλλά θέλετε νά ώθήσητε τά έθνος 
καί είς άπέλπιδα πόλεμον,είς άπεγνωσμ-ένην έπιχείρησιν;

Τά ιερά χρήματα τοΰ έλληνισμοΰ, άτινα τά εύγενή 
τέκνα τής ‘Ελλάδος έκ τών ύστερημάτων αύτών έξαπο- 
στέλλουσιν είς τούς χαραρογαγάδες τών Αθηνών, κατα-

σπαταλώνται είς κλεφτοεπαναστάσεις, αίσχος έμποιούσας 
τω πολιτισμένο» κόσμω, νομίζοντες δτι διά πομφολύγων 
δύνανται ν’ άνατρέψωσι βαθύρλζα ό'ρη καί κατακρημνί- 
σωσι Ροδίους κολοσσούς διά βεβρεγμ,ένης πυρίτιδος. Ω 
οίαι κεφαλαΐ καί έγκέφαλον ούκ έχετε.

Άλγοΰμεν ήμεΐς οί έξω έλληνες, καί είς άπελπισμόν 
καταλήγομεν όρώντες τά ές 'Ελλάδος κακά, τής Ελλά
δος έκείνης, έφ’ ής οί δούλοι ήμεΐς άπάσας τάς έλπίδας 
μας στηρίζομεν, ό δ’ άπελπισμός μας ούτος μάς έξωθεΐ 
είς τό έπακρον, δπως σύσσωμοι ριφθώμεν είς τάς άγκάλας 
τοΰ Πανσλαβισμού.

Δέν αίσχύνονται οί χαντιοχαΰται των κλεινών Αθη
νών, κορυβαντιώντες έν ταϊς άγυιαΐς άναμασσώντες μετά 
τών σιέλων αύτών καί έπη κακέμφατα, καταρρίπτοντες 
εν τοΐς Σολωνείοις πύργους Βαβέλ καί έκπορθοΰντες Πλεύ- 
νας.

Δέν αίσχύνονται οί σουρνοσ.τάδαι γα.Ιονάδες, τρώγον
τες λουκούμια Συριανά είς τοΰ Χάφτα καί ροφώντες τόν 
άφροστεφή ζύθον τοΰ Μπερνιουδάκη των, Κωστή καί άλ
λων, νά συζητώσι μεθυσοκύταβοι γενόμενοι τά πολεμικά 
λάθη τοΰ Σκόβελεφ καί τάς πολιτικάς άβελτηρίας τοΰ 
Βίσμαρκ, αύτοί, οί ούδέποτε, ούτε έν κυνηγίω άκούσαντες 
κρότον βαρυβρόμ.ου πυροβόλου;

Δακρύομεν ήμεΐς οί έξω "Ελληνες, οί λεγόμενοι δού
λοι, διά τά αίσχη τής Λεγορένης έλευθέρας ‘Ελλάδος.

’ΆΘΛιοι ποΰ φέρετε τό άθλιον έθνος; Μέ πέντε δέκα

χιλιάδας νεοσυλλέκτων καί άπειροπολέμων άνδρών, ζη
τείτε νά πάρετε τήν Πόλι ; Ζητείτε νά πραγματοποιή- 
σητε τήν Μεγάλην ιδέαν ήν κατεστήσατε σείς οί μικροί 
μικράν καί γελοίαν.

Είς Χόβαρτ δύναταί καί πάλιν διά δευτέρου ραπί
σματος νά σάς άποκλείση τάς παραλίους πόλεις σας, καί 
σάς έξαναγκάση διά δευτέραν φοράν νά έκπέμψητε κατ’ 
αύτοΰ τήν γρεγάόα pi ριά .τ αντα ρία κανόνια καί χω
ρίς μπαρούτι καί σφαίρας νά τόν άποδιώξη.

Ώς "Ελλην, άξιότιμε κ. Συντάκτα, πονών, χύνω τήν 
χολήν μου διά τής γραφίδος μου, διότι βλέπω, δτι ουκ 
έστιν έλπίς ούδεμία χρηστή έκ τής Λεγορένης μητρός 
Ελλάδος.

Τό πανεπιστήμιον είνε εστία φαύλων κομματισμών και 
άμαθείας καζάνι.

Ποΰ τά οχυρώματά σας, κύριοι διεκδικηταί τών Θεσ- 
σαλικών χωμάτων, τών ά}·ΐω>·, ώς σείς τά ονομάζετε ; 
Μωροί ποΰ φέρεσθε; Είς τά πρώτον βήμα, οπερ εν τη 
άνοία σας θά άποτολμήσητε νά κάμητε πέραν τής Ο- 
θρυος, τάφος σάς άναμένει.

I ‘II βυνίχ,ι» ι’ί ι» 1
ϋαιλΤίάνβρωποί,.



6 ΜΗ ΧΑΝΕΣΑΙ. ΜΗ ΧΑΝΕΣΑΙ 7

'τγ,·/ άμιλλαν δ’ αύτήν τοΰ δρόμου, ευχαρίστως άναγγε 
λω οτι ένίκησα έγώ, άφοΰ πριν ή πή τήν πρώτην λέ,ιν, 
ειχον έγώ φύγει καί άκόμη φεύγω.

ΒΙοννίΙ'-Λ.

------------------ ΟΙ ΡΙ^ ----------

ΒΟΥΛΗ.

ΔΙΑΤΡΙΒΑΙ
Κύριε Σνντάχτα τοϋ «Μή Χ.χν·βΧ6»

Ευχαριστών τώ άξιολογω συντάκτη τοΰ περί Συνε
δρίου τών Έλλ. ιατρών άρθρου, έπί τή εύφήμω μνεία, 
ήν έποιήσατο έν αύτώ και περί έμοΰ, τόν παρακαλώ νά 
έπανορθώση τήν περί νέας άνταλγικής (ούχί δέ καί άν— 
τινευρικής) ίδιότητος τής έργοτίνης, άνακοίνωσίν μου, 
περί ής λέγει, οτι έλαχίστην ποιούνται μνείαν οι Ευρω
παίοι ιατροί’ έγώ δέ άξιώ οτι ούδεμίαν περί αυτής 
μνείαν ποιούνται, διό καί τήν άπεκάλεσα νέαν.

Έν Άθήναις τή 13 ’Απριλίου 1882
Μύρων Λίιχολαίδης

Μ’ όλο τό σέβας πούχουμε ’στοΰ Μπέη τό σαρίκι, 
σέ στέλλουμε ’στό διάβολο, βουλή αγαπημένη’ 
τόσον καιρόν μάς τόστρωσες είς τό κουβαρνταλήκι, 
καί ήλθες πιό άνάλατη, σαχλή καί κοιμισμένη.
Έφαγες τόν περίδρομο καί ήπιες δυνατά, 
καί πάλι μάς ένύσταξες μέ τά χασμουρητά.

ΙΙρίν ήθελες τουλάχιστον καί λίγο νά φωνάζης, 
μά τώρα καί τά δόντια σου βαρέθηκες νά δείζης,
Τόν Κουμουδοΰρο ’στά βουβά τόν άποδοκιμάζεις, 
καί τά κλεισμένα ’μάτια σου δέν είμπορεϊς ν ανοίζης. 
Μήπως γασις σ’ έπότισαν οί Μπέηδες, Βουλή, 
καί ζάλη τό κεφάλι σου έσκότισε πολλή ;

Τόν Κουμουνδούρο έκαμες καλά ν’ άποκηρύξης, 
άν χί’ έλεγες πώς ’στό σκαμνί άπάνω θά τόν βάλλης, 
καί θάκανες καλλίτερα τή ράχη νά μάς δείξης, 
παρά τήν άποκήρυξι άδιάκοπα νά ψάλλης.
Πρώτα τόν κόσμο νά χαλάς, μέ δίκαις νά τρομάζης, 
κι’ άπ’ ολα τούτα ύστερα νά άποίοκψάζϊΚ·

Λοιπόν καί τους Βελέντσηδες, βουλή, συγχώρησέ τους, 
μή τούς καθίσης ’στό σκαμνί, μήγίά κλεψίαΐς τούς κρίνης, 
άν θέλης, μόνο ’βρίσέ τους καί άποκήρυξέ τους . . .
Είναι πολύ καλλίτερο συχώρεσι νά δίνης.
Άς ήναι πάντα τής βουλής μεγάλα τά έλέη, 
χί άς έχη δλων τήν εύχή καί τού Σερίφ τοΰ Μπέη.

Άς κλέβουν, άς άδειάζουνε τοΰ έθνους τά Ταμεία, 
χί έκεΐνοι είναι άρθρωποι, καί τί μποροΰν νά κάνουν ; 
γίά τούς άνθρώπους έγινε ή κάθε άμαρτία, 
καί οί θεοί καμμιά φορά θαρρώ πώς άμαρτάνουν. 
Άνελεήμων ή βουλή δέν πρέπει νά φανή,
καί μόνον άς ήναι ή ποινή.

Κι’ άν δέν άφήση τίποτα τής κλεφτουοιάς ή κάππα, 
κι’ άν τόσο άσυνείδητα τά άγια πωλοΰνται, 
συχωροχάρτια σκόρπιζε είς δλους σάν τόν Πάππα, 
κι’ οί νόμοι άς ύβρίζωνται καί άς κλωτσοπατοΰνται. 
Άς τρώγη τό 'Ρωμαίϊκο ή λέπρα καί ή ψώρα, 
καί σύ *Αποδοχίμ.χζ», ΪΙροοτάτβυ·, Χυχώρα.

Soui'le.

--------- ------------------

ΠΝΕΑΡΙΟΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ.
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΙΣ ΔΕΥΤΕΡΑ.

Αξιότιμε χ. σνντάχτα τοϋ Μή 'Χ.άνεσχε.
Μετά τόν κ. Γιοβάνωφ ό καθηγητής κ. Καρχμ,ή· 

τβχς άνήλθε τό βήμα, έρχόμενος αυτός πρώτος έκ τών 
Άθήναις ιατρών, δπως βεβαιώση οτι έν τή πόλει τοΰ 
ίέκρωπος, άν οί πλειότεροι τών ιατρών είνε μεταπράται 
ύγείας, ύπαρχουσιν δμως τινές, οΐτινες ούτε παρατηρη
τικής δεινότητος στερούνται, ούτε έπιμελείας, άλλ’ ούτε 
μαθήσεως τοιαύτης, ώστε τά έκ τών δύο πρώτων προτε
ρημάτων προκύπτοντα νά κατατάζωσι καί έκθέσωσι διά 
λόγου καθαρού καί νευρώδους. Διότι έπί χρόνον μακρό- 
τεοον τοΰ δεδομένου συνεκράτησε τήν προσοχήν τοΰ α
κροατήριου πραγματευθείς περί τών συνηθεστέρων έκφάν- 
σεων τής δι’ ελώδους μιάσματος δηλητηριάσεως έν Άθή- 
ναις. Άφοΰ διά βραχέων έπρολόγισεν, είπών δτι ή νοσο
λογική είκών τής ήμετέρας πατρίδος εΐνε κατά τό πλεϊ
στον άγνωστος δι’ έλλειψιν άπογραφικών πληροφοριών, 
δτι τά μικρά κατά καιρούς άναφανέντα έργα δέν άρκοΰσι 
δπως συστήσωσιν αύτήν, καί δτι τέλος ευχής έργον θά 
ήτο ή άνάστασις τών δημοσίων ιατρών, ύποχοεωμένων 
νά δίδωσίν κατ’ έτος πάσαν άναγκαίαν πληροφορίαν, εί
σήλθεν είς τό κύριον αύτοΰ θέμα, τήν σπουδήν τών ελω
δών πυρετών έν Άθήναις.

Έκ τών άπό μακροΰ σημειουμένων έν τοίς βιβλίοις 
τής Άστυκλινικής, συνέλεξε άριθμόν ίσον πρός 10,373 
παθόντων έκ τοΰ νοσήματος τούτου. Τόν μέγαν τοΰτον 
άριθαόν τών ποικίλων περιστατικών μελετήσας ήδυνήθη 
νά έςαγάγη διά τήν πόλιν τών Αθηνών τά έξής περίπου 
συμπεράσματα. Ότι ό άριθμός τών πασχόντων άπό 
διαλείποντας πυρετούς κυμαίνεται κατά τά διάφορα έτη 
άπό τοΰ ’/s—7» ώς πρός τά λοιπά νοσήματα τά παρα
τηρούμενα έν τή πόλει ταύτη’ ότι κατα μήνας οΐ πυρε
τοί ούτοι άναφαίνονται έπιβεβαιοΰντες τόν κανόνα τοΰ 
Hirsch’ οτι ώς πρός τούς τύπους συνηθέστερος είνε 
άμφημερινός καί τριταϊος, σπάνιος ό τεταρταίος’ οί δέ 
λοιποί τύποι φαίνονται αύτώ μετά τοΰ Ίπποκράτους κα
κής παρατηρήσεως άποτέλεσμα’ δτι οί άμφημερινοί είνε 
συχνότεροι τών τριταίων, ούτοι όμως συνηθέστερον ώς

έπιδημίαι άναφαίνονται’ οτι οί κακοήθεις είνε σπάνιοι, 
άλλά ύπάρχουσιν ιδίως μορφαί τινές αύτών άρνηθείς δέ 
την ύπό τό δνομά ημεδαπός τύφος παρά πολλών θεωρου- 
μένην μορφήν κακοήθους πυρετού, ή καί κοιλιακού τύ
φου παρ’ άλλων, παρεδέχθη οτι ή είναι κοιλιακού τύ
φου έλαφροτέρα μορφή ούτος έν ώρα επιδημίας τοιούτου 
φαινόμενος ή είνε καθαρός ύφέσιμος πυρετός μετά τυ
φοειδών φαινομένων’ δτι ή ελώδης καχεξία είνε σπανιω- 
τάτη έν Άθήναις, οί δέ πλειότεροι τών πασχόντων ταύ
την έρχονται έξωθεν όπως ίαθώσιν διαιρέσας δέ ταύτην, 
ήτις έλάχιστα μέχρι τοΰδε έσπουδάσθη, διακρίνει αύ
τής, τήν συνήθη μορφήν, τήν αίμορραγικήν, τήν έκ με- 
λανώσεως, την μετά ροπής πρός αίμοσφαιρινουρίαν, έξ 
ής ό χολώδης αίματουρικός πλημμελώς άποκαλούμενος 
πυρετός, καί τήν παρεμποδίζουσαν τήν άνάπτυξιν τοΰ 
σώματος έν μικρά Άσία κυρίως παρατηρουμένην. Έν 
τέλει είπεν, οτι δέν ύπάρχουσιν έγχώριοι παρατηρήσεις 
περί τής έπιδράσεως τοΰ έλείου μιάσματος είς γένεσιν 
προδιαθέσεως πρός άλλα νοσήματα, καί διϊσχυρίσθη δτι 
οί διαλείποντες πυρετοί δέν προδιαθέτουσιν είς λευχαι
μίαν, άλλ’ δτι ό κατά ταύτην παρατηρούμενος πυρετός 
άνήκει είς αύτήν τήν νόσον.

Μεθ' δ διελύθη ή συνεδρίασις περί ώραν 12 7,·

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΙΣ ΤΡΙΤΗ.

Ή τρίτη συνεδρίασις ήρξατο τήν 9 μ. μ. Κατά ταύ
την λαβών τόν λόγον δ έξ "Υδρας κ. Ξάνθος, προέ- 
τ εινε νά παραταθή έπί τινας έτι ήμέρας ή διάρκεια τοΰ 
Συνεδρίου, διότι ό βραχύς χρόνος τών δύο έτι ύπολειπο- 
μένων συνεδριάσεων δέν θά έπιτρέψη τήν άνακοίνωσίν 
πασών τών διατριβών. Μετά βραχεΐαν συζήτησιν τής 
προτάσεως ταύτης, άπεφασίσθη νά γίνη τήν τε πέμπτην 
καί τήν παρασκευήν καί δευτέρα συνεδρίασις μετά με
σημβρίαν.

Πρώτος κατόπιν άνέρχεται τό βήμα ό έκ Σύρου κ. 
Ιΐχπχλε  ̂ύπουλος, ου ή εύρυθμος καί άνδρική μορφή 
καί ό ρέων λόγος, πλειοτέραν τήν προσοχήν τοΰ άκροα
τηρίου προσκαλοΰσιν. Αφοΰ δε παρατηρήση άρχόμενος, 
οτι εσκοπει να ομιληση περί τοΰ δαγγείου πυρετού τοΰ 
ένσκήψαντος τό παρελθόν έτος έν Σύρω, άλλά παραιτεΐ- 
ται τοΰ θέματος τούτου, τοσούτφ έπιτυχώς καί εύφρα- 
δως απεικονισθέντος υπο του αξιοτίμου ιατρού Χανιών 
κ. Βαρούχα, καί άφοΰ περιορισθή νά πρόσθεση ολίγα τινά 
περί ών ό άνωτέρω ιατρός ούδόλως έποιήσατο μνείαν, 
διότι βεβαίως δέν είδε παρόμοια, οίον τήν έν άρχή τής 
έξανθήσεως συμπτωματολογίαν κατά πάντα πρός δηλη- 
τηρίασιν δμοιάζουσαν, την κατά τήν πορείαν τής νόσου 
αιματουρίαν καί τάς έπισυνάξεις, τούς ρευματικούς πό
νους καί τό όζώδες έρύθημα κτλ., εισέρχεται είς τήν κυ
ρίαν αύτοΰ ομιλίαν, ήτοι τής έπωφελοΰς χρήσεως τών 
μεταλλικών ύδάτων τ-ής έν Άνδρω πηγής 'Λποίχια έπί 
λιθιάσεως. Προλογίσας τινά περί τών μεταλλικών ύδά
των τής Ελλάδος καί ιδίως τής Ερμιόνης, καί τής γνώ
μης τών κατοίκων τής Άνδρου περί τών ύδάτων τών 
’Αποικιών, ά θεωροΰσιν άριστα κατά’τής δυσουρίας, διη
γείται τήν ιστορίαν δύο «σθενών, ένός παιδός καί ένός 
άνδρός, οΐτινες φέροντες ογκώδεις λίθους έν τή κύστει, 
ώς έβεβαιώθη <κ τε τών συμπτωμάτων καί τοΰ καθετη-

ρισμοΰ, καί πάσχοντες έκ τούτου δεινά, ίάθησαν, έντός 
τών λίθων, τούλάχιστον τοΰ παιδός,—διότι τόν άλλον 
δεν ήδυνήθη νά έξετάση άργότερον, άτε ώς έπαυσε νά 
ύποφέρη άπελθόντα,—έντελώς διαλυθέντων. Έκ τούτων 
όρμώ'ζενος, συνιστά νά γείνη άνάλυσις τών ύδάτων, ά— 
τινα δέν αμφιβάλλει ότι περιέχουσι λιθίνην, καί παρα
καλεΐ τούς συναδέλφους ^οπως ποιήσωνται έν όμοίαις πε— 
ριστάσεσι χρήσιν τών ύδάτων πρός βεβαίωσιν τής δρά
σεως.

Τοΰτον κατελθόντα διαδέχεται ό έκ Σπάρτης κ. Γά- 
βαρης. Συγκεκινημένος πάνυ ούτος έρχεται τέταρτος αύ
τος, ινα αποόειςη μετά πόσης προθυμίας καί πόσου ζή
λου εδέχθησαν την ιδέαν τοΰ Συνεδρίου τών ιατρών έν 
τή νοτιά Πελοποννησω, καί μετά λεπτομερειών καί πα
ρατηρήσεων αϊτινες τιμώσι τόν νέον Άσκληπιάδη, έκθέ- 
τει τά «κατά τήν τοΰ 1879—80 έπιδημίαν χολώδους 
αίματουρικοΰ πυρετού» τήν έπισκήψασαν έν Σπάρτη. 
Άφοΰ διά βραχέων δικαιώση πάντας τούς πρό αύτοΰ 
ίδόντας καί μελετήσαντας τήν νόσον ταύτην, παρατηρεί 
οτι έν Λακεδαίμονι μόνον πρό 1 0 έτών ή νόσος τό πρώ
τον έφάνη, κατ’ έποχήν δήλον οτι καθ’ ήν οί διαλείπον- 
τες έν γένει ήρξαντο μετριαζόμενοι, διότι τό μέν ώς έκ 
τής καλλιέργειας τής γής, τό δέ ώς έκ τής βελτιώσεως" 
τής διαίτης τών κατοίκων τά μεγάλα έλη ήφανίσθησαν 
καί είς τήν έπήρειαν τούτων οί άνθρωποι όλιγώτερον ήσαν 
έπιτήδειοι, έξ ού συμπεραίνει ότι ή δράσις τοΰ έλείου 
κιάσματος πρός γένεσιν τοΰ νοσήματος περί ού πρόκειται 
δέν είνε βεβαίως όποια καί ή πρός γένεσιν διαλειπόντων 
πυρετών, οΐτινες άλλως καί ούχί κατά τόν χειμώνα τό 
συνηθέστερον παρατηρούνται. Έκ τών 19 περιστατικών 
α έν Σπάρτη καί ετέρων νόσων ά έν τοϊς περιχώροις είδε, 
διηγείται τήν εικόνα τής νόσου, καί καταλήγει συμπε- 
ραίνων ότι πάντοτε ό αίματουρικός πυρετός ήλθεν είς 
άνθρώπους παθόντας πρότερον διαλείποντας, ότι πάντες 
ούτοι είχον πρότερον μεταχειρισθή τήν κινίνην άνευ αί- 
κατουρίας, ότι πάντες έθεραπεύθησαν έν βραχυτάτω χοό- 
νω διά μεγάλων δόσεων θειϊκής κινίνης (12—20 κόκ". έν 
διαστήματι ολίγων λεπτών επαναλαμβανομένων άργότε- 
ιον) είς ύποδορείους ένέσεις.

Έπί τοΰ ζητήματος τούτου έγεννήθη μικρά συζήτησις, 
άν ποτέ παρετηρήθη αίματουρικός πυρετός είς άνθρωπον 
κή παθόντα πρότερον διαλείποντας, είς ήν έλαβον μέρος 
οί κ κ. Γεωργιάΐΐης έκ Βώλου, Μπέλλος έκ Θηβών 
κτλ., καί ό κ. 'Ι'οαάλυμ.ος, όστις μόνος άνεκοίνωσεν 
Ιστορίαν άνθρώπου έλθόντος έκ Κωνσταντινουπόλεως καί 
παθόντος τοιαύτην νόσον, χωρίς ποΰ πρότερον νά δείξη 
παραμικρόν διαλείποντος πυρετού παροξυσμόν. Μεθ’ δ ό 
κ. Χ-Χτζ^ιχεχάλης, άνελθών τό βήμα, άναπτύσσει μι
κρόν τά περί τόν αίματουρικόν πυρετόν, περί ού λέγει, 
ότι μετά τήν τελευταίαν έργασίαν τοΰ κ. Καραμήτσα 
ούτε πρέπον ούτε δίκαιον άλλως νά καλώμεν άν μή ελώ
δη αίμοσφαιρινουρικόν πυρετόν. Διότι, ώς ό τελευταίος 
ούτος άπέδειξε, ή νόσος συνίσταται είς τήν καταστροφήν 
τών έρυθρών αίματοσφαιρίων έξ ού ή ούρησις ούχί αΐμα
τος, άλλά κατεστραμμένων σφαιρίων τούτου, ότι ή άνου- 
ρία είνε άποτέλεσμα τής διά τών θριμμάτων τών σφαι
ρίων άποφράξεως τών ούροφόρων σωληναρίων, όπως ή 
έξόγκωσις τοΰ ήπατος, ή αιμορραγία τών έντερων, ή με
γίστη άναιμία έκ τής άποφράξεως τής πυλαίας φλεβός.
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Μετά τήν ληξιν τής συζήτησεως ταύτης λαβών τόν

ελώδη είτε μή· καί άντί τοϋ ί.7<ϋΛζ< μ/ασμσ, προτείνει 
τήν λέξιν aaiw'jww, ώς έκ τής συνηθεστάτη; μορφή; 
πυρετού ον φέρει, τοϋ ιπποκρατικού χαήσον. Κατέκρινεν 
είτα τό όνομα fiaJUinorzec πνρΐτοί, διότι καθ ά αυτός 
παρετήρησεν οί πυρετοί ούτοι είνε συνεχείς, ουδόλως δια- 
λείποντες καί έλαχίστην άνύψωσιν άν παρουσιάζωσι της 
θερμοκρασίας, διότι κατ’ αύτόν έπί τέως πυρεσσοντος ή 
θερμοκρ. 37® είνε βαθμός πυρετού, καί τοϋτο μόνον εινε 
τεκμήριον λήξεως τού πυρετού καί άναρρώσεως, ή τα- 
πείνωσις τής θερμοκρ. ύπό τό φυσιολογικόν περί τό 36

μακρών «τά κατά τήν τελευταίαν έπιδημίαν τίς χολέ
ρας έν τή ερυθρά θαλάσση.» Μέλος ών τής ύγειονομικης 
έπιτροπής Κωνσταντινουπόλεως ό φιλοπονώτατος νέος, 
συνέλεξεν έκ τών αρχείων αυτής πλεϊστα περί επιδη
μιών, καί ιδίως περί τίς τελευταίας άνωτέρω. ’Άν δέν 
προστίθεται τι νέον εις τήν επιστήμην έκ τών σπουδών 
αύτού, βεβαίως δμως διαλευκαίνονται πλεϊστα όσα ζη
τήματα τής ιστορίας τής έπαράτου νόσου. Μετά γεω
γραφικήν περιγραφήν τής έπαρχίας "Αδδεν καί τών ιε
ρών παρά Μωαμεθανούς πόλεων Μέκκας καί Μεδίνης, καί 
τών έξεων τών προσκυνητών τών έκεΐ έρχομένων, έζ ών 
πάντων άποδείκνυται οτι ή χόλερα δέν ενδημεί έκεΐ, 
άλλ’ ούτε έπιτοπίως αναπτύσσεται, ώς έκ τής συσσωρεύ- 
σεως τόσων ανθρώπων τίς έξαντλήσεως αύτών διά τά 
μακρά ταςειδια, της έλεεινότητος περί τε τήν τροφήν 
καί ένδυμασίαν κτλ. και έκ τίς θυσιάσεως χιλιάδων 
ζώων,—διηγείται διά βραχέων τά τών έπιδημιών τού 
1831, 1846 κτλ. καί τέλος τά τής τοϋ 1881, έζ ών 
πάντων φανερά καταδείκνυται ότι έξωθεν, έξ ’Ινδιών 
πάντοτε αύτη ήλθεν. ’Ιδίως δέ ή τελευταία, ής τήν άο
χήν καθαρότατα εύρον. Διότι σαφώς έγνώσθη ότι οί έλ- 
θόντες έκ τών ’Ολλανδικών ’Ινδιών Ίαβαναΐοι,ούτοι έκό- 
μισαν τό νόσημα καί μετέδοσαν κατόπιν είς τόν τόπον. 
Διηγηθείς τέλος τήν πορείαν της νόσου διά λεπτομερειών 
αϊτινες τιμώσι τόν νέον άσκληπιάδην καί τά έκ τών 
συμπτωμάτων περιεργότερα καί τάς παραλλαγάς της συ
νήθους μορφής, λήγει παρατηρών τήν έλλειψιν προδρο- 
μικής διάρροιας, τού σταδίου τής άντιδράσεως, τών ρι
ζοειδών κενώσεων κτλ. κατά τήν έπιδημίαν ταύτην.

Άφού παρατηρήσει τινά έπί τής θερμοκρασίας ό κ. 
Χωχεός, ανέρχεται τό βήμα ό έκ Γυθείου κ. Γρν;γο- 
ράκΊ^ς, όστις άναγινώσκει πλήρη πραγματείαν, ήν συ
νέταζε κατά τε τάς παρατηρήσεις αύτού καί τούς συγ 
γ-ραφεΐς «περί τών έλειογενών πυρετών.»

Μεθ’ ο ό καθηγητής κ. Xivvvjs, πάνυ συγκεκινημένος 
λαμβάνει τόν λόγον, καί άναγινώσκει διατριβήν «περί 
τής έπιδράσεως τής οδοντοφυΐας έπί τών νοσημάτων τών 
βρεφών.» Πιστεύεται γενικώς εν τε τή επιστήμη καί 
παρά τώ λαώ, οτι ή οδοντοφυΐα είνε αιτία παραγωγής 
νόσων παρά τοΐς βρέφεσιν. Τούτο καί αύτός έπίστευεν 
άρχόμενος τοϋ ιατρικού αύτοΰ σταδίου’ επειδή όμως, 
καθ’ όσον προεχώρει, τά πράγματα δέν ήδύνχντο νά στε- 
ρεώσωσι την ιδέαν αύτού, έπεχείρησεν ειδικήν μελέτην. 
Συναθροίσας λοιπόν πλείστας κλινικά; παρατηρήσεις, καί

Μετά τούτον ό στρατιωτικός ιατρός κ. Λ. Μν,λιώ- 
τη«, άναβάς έπί τό βήμα άναγινώσκει μετά χάριτος τήν 
«περί στρατιωτικής ύγιεινίς» διατριβήν αύτού, έν ή 
μετά καλλιεπείας καί ζωηράς καί εντόνου φράσεως, λαμ- 
βάνων ύπ’ όψει τά ύπό της έπιστήμης σήμερον έφαομο- 
ζόμενα πρός ύγιη διατήρησιν τού στρατού έν τε ειρήνη 
καί έν πολεμώ, παραβάλλει πρός τά παρ’ ήμΐν, καί ύπο- 
δεικνύων τά μέσα δι’ ών τά κακώς έν Έλλάδι έχοντα 
δύνανται ταχέως καί έπωφελώς νά διορθωθώοι, σήμερον 
μάλιστα ότε ό στρατός άποτελεϊται ούχί ήδη έκ σκλη- 
ραγωγημένων χωρικών ή χειρωνάκτων μόνον, άλλά καί 
έκ νέων έσκιατραφημένων έκ τών αρίστων οικογενειών, 
εύχεται τελευτών όπως πολλά ληφθώσι σπουδαίως ύπ* 
δψει καί ταχέως έπέλθη βελτίωσις.

Έπί τούτου γεννάται μικρά συζήτησις καθ’ ήν ό ύφη
γητής κ. Λί. Μαχχδίς, λαβών τόν λόγον εύχεται όπως 
ού μόνον μετά, άλλά καί πρό τής κατατάξεως τών 
στρατιωτών λαμβάνηται ύπ’ οψει σπουδαιότερον ή ύγι- 
εινή αύτών κασάστασις μετά δέ τούτον ό έκ Κωνσταν
τινουπόλεως κ. Χιφοε, παρατηρεί ότι τό παρόν Συνέ- 
δριον δέν πρέπει είς απλά; εύχάς νά περιορισθή, άλλά 
μετά σπουδής νά έπιμεληθή όπως αΐ εύχαί αύτού τα
χέως έκτελεσθώσιν.

τατα διά τήν επιστήμην. Ότι ή οδοντοφυΐα ούδεμίαν 
δράσιν έχει αύτή πρός γένεσιν νοσημάτων, ί’σως δε μόνον 
προδιαθέτει πως πρός διάρροιαν. Διότι τά νοσήματα 
τών πεπτικών καί αναπνευστικών οργάνων έλαττούνται 
παρά τοΐς βρέφεσι μετά τόν έ/.τον μήνα, καί τά εκ τού 
νευρικού συστήματος. Τά ύπό καλάς ύγιεινάς συνθήκας 
υπάρχοντα βρέφη οδοντοφυούσι άνευ παραμικρά; δυσκο
λίας’ τα δε υποφέροντα κατά τήν ώραν ταύτην, πά- 
σχουσι τούτο είτε έκ τίς κακής τροφής καί διαίτης, είτε 
διά πάθησιν τοϋ στόματος άυ,έσως έπιδρώσαν επί τού
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των, διότι τίς στοματίτιδος θεραπευόμενης καί τά έκ 
ταύτης αίρονται. Τά δέ έκ τού νευρικού συστήματος νο
σήματα των βρεφών εϊνε γενικώς πάνυ σπάνια παρ’ ή· 
μΐν, βεβαίως διά τήν νηφαλιότητα τών τροφών, καί τό 
σπάνιον τοϋ ύστερισμού παρά ταΐς γυναιξί. Τέλος ταϋ- 
τά τε καί τά έκ τοϋ θώρακος κατά τούτο μόνον σχετί 
ζονται μετά τί,ς οδοντοφυΐας ότι, ώς καί τά τών πε 
πτικών οργάνων, έπελθόντα έν ώρα οδοντοφυΐας, δυσκο
λότερα καί βαρύτερα δείκνυνται.

(ΕΠΕΤΑΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ.)

Μετά τούτον ό έκ Κωνσταντινουπόλεως κ. Στεχού· 
τό δεύτερον άνερχόμενος τό βήμα ανέπτυξε διά

ΓΡΑΦΕΐΟΝ «ΜΗ ΧΑΝΕΣΑΙ*
‘Οδός Mcve-a», πιρ« τήν Πλιτεΐιν Συντάγμιιος.

ΦΡΟΪ-ΦΡΟΤ

Μία άπό τάς πανακείας τών ιατρών είναι νά φωνάζουν 
εις τούς πελάτας των : δίαιταν ! δίαιταν ! Τήν συνταγήν 
αύτήν τήν έφήρμοσαν δαπάναις τίς κοιλίας των είς αύ
τούς τούτους τούς ιατρούς οί ξενοδόχοι καί τά μέλη τοΰ 
ΙΙαρναστοϋ. Είς τά Ξεναίϊοχεϊον τ-ής Αγγλίας 
τόσον καλή ποιότης οίνου τοΐς προσεφέρθη, μολονότι έπλή- 
ρωσεν έκαστος έκ τής τσέπης του Sv είκοσιοκτάρικο, ώστε 
μολονότι άλλων ιατροί δέν μπορούσαν νά νά περιμαζεύσουν 
τόν εαυτό» της. Ευτυχώς, παρών ό Δήμαρχος έκεΐ, εγ
καίρως έφρόντισε τήν προμήθειαν κάρρων, άτινα τούς 
έπεριμάςευσαν.

Άλλά θρίαμβος μαγειρικός ήτο ό τοϋ δωδεκάρικου συμ
ποσίου τού ΒΛαρνασσού. “Εκαστος γάρ τών φαγόντων 
έπλήρωσε φράγκα δώδεκα, δχι δμως καί δψα δώδεκα, 
πράξεις δώδεκα, κτλ.

Ή λιτότης του ήτο μοναδική* άφού οί μέ τήν άμαζο- 
στοιχίαν τίς δέκατης έπανελθόντες συνδαιτυμόνες έρ- 
ρίφθησαν άπηλπισμένοι είς τώ ζυθοπωλεία καί τά ζαχα
ροπλαστεία, καταβροχθίζοντες οί μέν χοιρομήρια καί σα
λάμια, οί δέ τρίγωνα καί μπακλαβάδες.

Συνέκειτο τό περίφημον εξοχικόν δεΐπνον έκ λαπα, 
ύπό τό όνομα πιλαφιού, έκ γκ^όσας μεγαρίτικης ύπό τό 
όνομα ψητού ‘ς τή σούβλα, έκ σώσματος ύπό τήν ο
νομασίαν ρητινίτου καί έζ ολίγου τυρού ανακατωμένου 
μέ λίγαις μαύραις έληαΐς, πρός άναπαράστασιν λέγει τοϋ 
σπαρτιατικού μέλανος ζωμού καί τινων τσόφλων πορτο- 
καλλίου πρός φαίδρυνσιν τίς θέας.

Ή συμπλήρωσις τής επιτυχία; τού αγροτικού δείπνου, 
όφειλομένη είς τήν ευφυΐαν των φιλοπαίδων κυρίων Κα- 
τσίμπαλη καί Παρασκευαΐδου, συνίστατο οτι ή υπηρεσία 
κατά τήν ώραν τοΰ δείπνου έγίνετο δι’άνιπτοακτενίστων 
άπορων παίδων, τούς οποίους έχάδευον διαρκώς οί δύο 
προστάται των, ένώ οί λαμβάνοντες έκ τών χειρών των 
τάς τροφάς έδίσταζον άν έπρεπε νά τάς πετάξουν έντός 
τής κοιλίας των ή προχειρότερον είς τά μοΰτρα τοΰ κ. 
Κατσίμπαλη.

Εντεύθεν έτονίσθη αρμονικότατα έπί τής άχτενισιάς 
τών οίνοχόων καί τίς λαΐκίς ποιότητος τοΰ τε λατια 
καί τίς γκ^όσας ή πρόποσις τοϋ κ. Ροΐδου είπόντος δτι 
τό παρόν δεΐπνον είναι ή καλλιτέρα άπάντησις είς τούς 
συκοφαντοϋντας τόν νεώτερον “Ελληνα ώς έπιδοθέντα είς 
τήν τρυφήν καί τήν ύλισμόν. Τουναντίον, είπεν, έδώ άπε- 
δείξαμεν δτι παρ' ήμΐν δέν ύ
διανοίας, ούτε μαγειρικίς.

Αν καί ό κ. Ροΰφος προσεφερεν εί; τούς έορτάζοντας 
τήν μουσικήν τών «ψαρρών», άλλ’οί βασιλείς τοϋ συμπο
σίου Κατσίμπαλη; και Παρασκευαΐδης άντέτειναν θέλον-

πάρχει ούδεμία υπέροχη ούτε

τές ελληνικά, έφ’ φ καί έμινυρίζοντο ύπό τών κλαυθμη- 
ρισμών μιάς λύρας καί ένός λαούτου.

•,ςί. 0θΤ «or MjffoJo&X

Τούτο ένέπνευσε τόν κ. Καλλιγάν νά συμπλήρωσή τήν 
εικόνα καί μεταχειρισθείς τό κολαρισμένο υποκάμισο μαζύ 
μέ τό νυκτικό του ώς είδός τι οιχονομ,ιχής φουστανέλ- 
λας, ήρχισε νά χορεύη τό τσάμικο, καί κατόπιν τό λιά- 
πικο, κροτών τούς δακτύλους καί σείων μέσην τε καί τά 
ύπό τήν μέσην.

*0 Παρασκευαΐδης τή στιγμή έκείνη έλιποθύμησεν έκ 
συγκινήσεως ! Οί ιατροί ευτυχώς τοΰ είπαν, άν καί άναι· 
σθητοΰντος, δτι δέν είναι τίποτε f

Δέν πιστεύομεν τήν θέσιν τοϋ ύποδιευθυντού τοϋ Ταχυ
δρομείου νά τήν κατακτήσει κάνεις ζυλοσχίστης, δικαιώ- 
ματι ψήφων. Ό διευθυντής βεβαίως δύναται νά μήν ήναι 
ειδικός τίς ταχυδρομικίς ύπηρεσίας, καί ό κ. Μανσόλας 
άπέδειξεν άχρι τοϋοε τούλάχιστον, οτι ή μή είδικότης 
του έν τφ ταχυδρομική κλάδω ουδόλως τόν έκώλυσε νά 
άναλάβη τήν ταχυδρομικήν άναδιοργάνωσιν. Άλλ’ή θέσις 
τοϋ ύποδιευθυντοϋ απαιτεί ειδικότητα, μορφωθεϊσαν έν 
αύτί! τϊΐ ύπηρεσίφ, κεκτημένην δλα τά κεφάλαια τής πεί
ρας καί τίς θεωρίας καί ώς τοιούτον ούδένα άλλον δυς-υ- 
χώς γνωρίζομεν παρά τόν κ. Μαρίνον, δεκαπενταετίαν 
δλην κατατρίψαντα είς τήν σπουδήν τών ταχυδρομικών 
γνώσεων, κατέχοντα δχι μόνον τήν εμπειρίαν τίς έλλη
ν ικίς ύπηρεσίας, άλλ’ έγκύψαντα είς τά τίς εύρωπαϊκίς 
ταχυδρομίας, πλήρη ζήλου καί ένθουσιασμοΰ ύπέρ τίς ρι- 
ζικίς μεταρρυθμίσεως τοΰ κλάδου, είς δν κατέγινεν. Ά- 
ποροΰμεν πώς μέχρι τούδε δέν έγινεν ό διορισμός αύτοΰ. 
Ό κ. Μανσόλας οφείλει νά προσέξη, ΐνα μή τοΰ διαφύγη 
ή δύναμις τοΰ καταρτισμού τοΰ προσωπικοΰ τοΰ κεντρικού 
Γραφείου.

X

Προτίθεταί τις νά συγγράψη 'Ιστορίαν τών Πατρών καί 
παρουσιάζεται είς τόν φίλον μας Μ.

— Πρό πολλοΰ, λέγει, καταγίνομαι μέ τήν ιστορίαν 
αύτήν μ.ήπως γνωρέζβτε κανένα, όστες νά έγρα
ψε τέ ;

X

Δέν ήτο πλέον εκφρασις μομφής καί αποδοκιμασίας τίς 
πορείας τοΰ ύπουργείου Κουμουνδούρου ή προχθεσινή τής 
Βουλίς ψίφος, άλλά μνημόσυνον πτωχού μέ ενα ψάλτην, 
άριστερόν καί αύτόν, μισόν παπάν, ολίγα μισοβρασμένα 
κόλυβα καί κάτι κεράκια τίς πεντάρας. Ψάλτης ήν δ 
Φιλάρετος, παπάς δ Δραγούμης, κόλυβα τά μασημένα λό
για τού βουλευτοϋ Βώλου, καί εύχή ή πρότασις τοΰ κ. 
Δραγούμη, άναγνωσθεϊσα έν μέσφ νεκρικής σιγής τής δε
ξιάς καί τής άοιστεράς πτέρυγος. Ή πρότασις έκείνη ή
δύνατο νά συνοψισθ?) είς τά : Θεός σχωρέσοι τήν ψυχήν 
τοϋ Κουμουνδούρου, ποΰ έκαμε τόν πεθαμένο κ’ ήλθαμε 
έμεϊς ’ςτήν έξουσίαν !

Ποΰ έφαντάζετο ό Κουμυυνδούρος τήν 31 Μαρτίου, ότε 
ύπέγραφε τήν συνθήκην, ή μάλλον τό έφχντάζετο πολύ
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καλά, ότι δλη ή τρικυμία τίς φενάκης τοϋ χ. Φρεαρίτου 
χαί τών χειροκτίων τοϋ χ. Στούπη θά έτελείονενεν είς τό 
χολυβοζοΰμι τοϋ Φιλαρέτου χαί τοϋ Δραγούμη !

Αυτά τά πράγματα ή γίνονται μετ' ένθουσιασμοϋ ή δέν 
γίνονται δλως διόλου !

':Χ άτ viwersx iu ,ίκ.^οΧότ Ι^οχΑ* ··

Ή παϋσις τοϋ αστυνόμου Λαρίσσης χ. Σιμοπούλου, ύπέρ 
ού τόσα χαλά έγράψαμεν, χαί δν έχ τοϋ σύνεγγυς τώρα 
γνωρίσαντες έξετιμήσαμεν πλειότερον τά γραφέντα, ητο 
σφάλμα διοικητικόν σπουδαΐον. Έλύπησε τόν έλληνικον 
πληθυσμόν τίς θεσσαλιχίς πρωτευούσης καί χατετάραξε 
τόν οθωμανικόν, τοϋ όποίου τούς δισταγμούς καί τούς 
φόβους συνεχράτησε τόσον καλώς ό πρώην αστυνόμος διά 
τίς άσφαλείας ήν είσηγαγε χαί τίς έμπιστοσύνης, ήν εί
χον πρός αύτόν οί Οθωμανοί. Έάν τούλάχιστον διωρίζετο 
άξιος διάδοχός του ! ’Αλλ’ δ νεοδιορισθείς Φαρμαχίδης 
άποτυχών έμπορος,πάν άλλο ί δι’άστυνόμοςείναι. ΓΙαρακα- 
λοϋμεν τόν άνένδοτον ύπουργόν τών ’Εσωτερικών νά έπα- 
νορθώσνι τό λάθος τοΰ Νομάρχου τοΰ χ. θεοχάρους.

Έπί τ?5 εύκαιρίφ ταύτη καταγγέλλομεν εις την ολομέ
λειαν τών Θεσσαλών βουλευτών, οϊτινες έδωσαν λόγον 
αναμεταξύ των νά μην ένοχλησουν τό ύπουργεΐον μέ ρου- 
σφέτία, τόν συνάδελφόν των χ. Ζαρμάνην, τού όποίου 
πεσκέσι είναι.

□
Καλός νέος τών 'Αθηνών, ό Παύλος I. Βοΰρος, υιός τοϋ 

ενταύθα τραπεζίτου χ. I. Βούρου, μεταξύ πολλών άλλων 
έξετασθέντων, ήρίστευσε χαί έγένετο δεχτός εί; την ς-ρα- 
τιωτιχην σχολήν τού Βελγίου. Μά; άρέσει οί υιοί τών 
τραπεζιτών νά έπιδίδωνται είς τόσον άντιθέτους τίς τρα
πεζιτικής σπουδάς. Οί νεανίαι Βοϋοοι άνατρέφονται πράγ
ματι έλληνικώς, έφ’ φ συγχαίρομεν τήν οικογένειαν έπί 
τί} εκπληρώσει ταύτη τών πόθων των έν τώ προσώπφ τού 
νεαρού Παύλου.

X
Καταγγέλλομεν είς τόν χ. Διευθυντήν τών Ταχυδρο

μείων τούς ταχυδρομικούς έπιστάτας Σύρου καί Πατρών 
οΐτινες, χαθά γράφουσιν έκεΐθεν οί άνταποχριταί μας, 
χλέπτουν τά φύλλα τών συνδρομητών μας χαί τά χατα- 
χρατοϋσι διά λογαριασμόν των. Έν Πάτραις είς συνδρο
μητής μας έπί τρεις μίνας έλαβε τρία φύλλα, έν δέ Σύ
ρω κατακρατούνται τά φύλλα τών καλλιτέρων ζυθοπω
λείων συνδρομητών μας. Πρέπει νά άπαγορεύση δι’ αύ- 
στηράς έγχυχλίου δ χ. Διευθυντής τόν σφετερισμόν αύτόν 
τών φύλλων, όστις αύτόχρημα παραλύει τήν πρόοδον τών 
έφημερίδων, έμποδίζων τήν έγγραφήν συνδρομητών.

Έπίσης έλπίζομεν λίαν ταχέως νά καθυποβάλη νομο
σχέδιον περί καταργήσεως τοΰ γελοίου νόμου δι’ ού τά 
έντυπα πέραν δεδομένου αριθμού γραμμαρίων πληρόνουν 
τό διπλάσιαν, έν φ καϊ κατ’ ούσίαν τό πράγμα είναι ά
δικον καί ή ευκολία τοΰ ταχυδρομείου καί ή ευκολία τού 
δημοσίου γραφείου έπιβάλλουσι τήν καθ’ ήνωμένους φα
κέλλους έπί τώ αύτφ τέλει αποστολήν τών φύλλων.

tfVIfVnitY ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ
uZlllUr "Ζ ΜΕΤΑ ΕΙΚΟΝΟΝ

Έκδιδόμενον ΕΝ ΛΕΙΨΙΑ τή 1)13 καί 15)27 
έκαστου μηνός.

ΤΙΜΗ έτησία προπ?,ηρωτέα φράγκα 40.

Τό ώραΐον τούτο Περιοδικόν είσήλθεν είς τό Β'. 
έτος, εκπλήρωσαν πάσας τάς έπαγγελίας του, εκ- 
τιμηθέν ύφ’ δλου τού τύπου καί άξιον ύποστηρίξεως 
παρά τοϊς απανταχού "Ελλησιν.

BOCK BIER, τού διακεκριμένου καθ' όλην τήν Γερμα
νίαν καί Αύστροουγγαρίαν Ζυθεργοστασιάρχου LiESINGER 
έφθασεν άπό χθές είς τό ίβυΰοπωλεϊον Μπερνιου- 
δάκη.

Είναι άλλο να σάς τή λέμε και άλλο νά πίνετε !
ΓΥ, 4]

ΒΞΟΧΟΪ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ rEoTS
ΡΒΣΣΙΚΟ ΧΑΒΙΑΡΙ

έκόμισε καί πωλεΐ τό περίφημον

ΙΓΜΙΙΑΜΜ MHEPNIO ΠΑΚΗ
(παρά τήν όδον Ίύμμ,οϋ)

!! Ot Λούκουλλοι τρέξατε !

Η ΕΚΘΕΤΟΣ

ΤΟΥ ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟΥ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΑΣ

Τό πεντάπρακτον αύτό δράμα τού εύφαυτασιώτου ποι- 
ητού ΠΑΥΛΟΥ ΓΙΑΚΟΜΕΤΗ, μεταφρασθέν ύπό τού καί δι’ 
άλλων μεταφράσεων διαχριθέντος κ. Γεωργ. Ιά. Χφή» 
κα έκδίδωσιν δ έν Πάτραις κοινωνικός σύλλογος «’Αλλη
λοβοήθεια», άντί φρ. Ι,ϊίΟ.

ΑΓΓΕΛΙΑ, όπου έγγράφονται συνδρομηταί, έν τφ γρα
φείω ήμών. [β, 3]

ΔΑΜΑΛΙΣ ΑΓΓΛΙΚΗ, γνησία, περιζήτητος, έφθασε 
ταχυδρομικώς είς τό έν τη 'ΟΏω Έρ|χού

ΦΛΡΜΛΚΕΜΠΟΡΕΙΟΝ Κ ΟΛΥΜΠΙΟΥ

ζλαμ.αλεσθήτε μ αύτήν, άν θέλετε νά μή διατρέξητε 
μέ τήν άνθρωποβατσίναν, σοβαρούς κινδύνους μεταδόσεως 
κολλητικών νοσημάτων.


