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Β. ΓΑΒΡΙΗΑΙΔΗΣ αιετουντηχ

ΤΑΜΕΙΟΝ ΘΗΒΩΝ
(Χταχυολογήμαετχ έχ τίΐς έχθέσεως 

τ1}ς εξεταστικής)

Προχθές κατετέθη ή Έκθεσις τίς πλεοοψνιφίχς της 
έξεταστικίς έπιτροπίς τίς Βουλής έπί τοΰ θηβαϊκοΰ 
Tay-είου καί αύθημερόν έδόθη είς τό τυπογραφείου ΐνα 
τυπωθή. Άπό χειρός είς χεϊρα-, άπό στόματος είς στό
μα,' από μνήμης είς μνήμην, τό Μ ή Χάνεσαι κατόρ
θωσε ν’ άποστραγγίσ·/) τό δυνατότερου έκχύλισμα τίς 
έκθέσεως καί σας τό παρουσιάζει σήμερον είς διάφορα 
κυμβία, ύπό τύπον φράσεων, συμπερασμάτων, ανεκδό
των, διαλόγων, περικοπών, έπιστολών, καί λοιπών.

Ή Έκθεσις διαιρείται είς δύο κεφάλαια, γενικόν καί 
ειδικόν. Τό πρώτον άφορ£ έν γένει τά τίς καταστάσεως 
τοΰ Ταμείου’ τό δεύτερον τά τί; εύθύνης ή ένοχίς τών 
πρώην ύπουργών. Τό τελευταΐον πάλιν ύποδιαιρεΐται είς 
δύο τμήματα, ων τό πρώτον έξακριβοΐ τήν ώς πρός τό 
έλλειμμα θέσιν τών τριών πρώην ύπουργών, Κουμουνδού
ρου, ΓΙαπαμιχαλοπούλου, Σωτηροπούλου, καί τό δεύτε
ρον τά περί δωροδοκίας τοΰ τελευταίου. Ή "Εκθεσις, ώς 
φαίνεται, συνετάχθη ύπό τοΰ Είσηγητοΰ τίς ’Επιτροπίς 
κ. Λεβίδου μετά πολλ·ης λεπτότητος, περιορισθεΐσα είς 
τήν διατύπωσιν τών γεγονότων, άνευ γνώμης καί συμ
περασμάτων, άλλά γεγονότων τά όποια ύπό τήν πίεσιν 
τών γραμμών φωνάζουν μερικά πράγματα, τά όποια μό
λις θά χειραφετηθώσιν άποκαλυπτόμενα έν τώ έτοιμαζο- 
μένω ήδη κατηγορητηρίω τών Είκοσι.

Θά προσπαθήσωμεν νά ταξινομήσωμεν όσα ένθυμού
μεθα έκ τών διαφόρων πηγών πληροφοριών μας, κατά τήν 
αύτήν τάξιν ήν άκολουθεΐ καί ή Έκθεσις.

Α

Ή ’Εξεταστική,άν καί περιωρίσθη είς μόνον τό έγκλημα 
τοΰ Θηβαϊκοΰ έλλείμματος, ούχ’ ήττον ομολογεί καί αύτή 
ότι τό έλλειμμα μετά τών Καϊμέδων καί της παραποιή- 
σεως τοΰ γραμματοσήμου άποτελούσιν έν καί τόαυτόσύμ- 
πλεγμα άπαραμίλλου εύμορφίας.Χαρακτηρίζει τό Ταμεϊον 
θηβών ώς κιβώτιου έπί τςολύν χρόνον Λησμονηθέν έντός 
καθύγρου καί σκοτεινού ύπογείου, όπερ έστιν ή δημοσία 
υπηρεσία ώς τήν κατήντησαν.Άφοΰ ό κ. Δεϊμέζης έζετα- 
ζόμενος έλεγεν οτι ό σκοπός, δι’ δν συνέστη τό Γενικόν 
Άογίστήριον, έξέλιπεν ! Άφοΰ .ή άστυνομία χατέσχεν 
εις πχντοπώλας ολόκληρον φορτέον εγγράφων 
τίς διαχειρίσεως τών ύπολόγων. Καί διά τοιοΰτο λογι
στηρίου γνωρίζετε τί έδαπάνησε τό δημόσιον κατά τήν 
τελευταίαν έγκληματικήνδιαδικασίαν; βΟΟ,ΟΟΟ δρ. 
Γσας έπάνω κάτω οσον καί πρός τό έλλειμα τών Θηβαϊ- 
κών. Άλλά πολύ εύφυώς ό εισηγητής κ. Λεβίδης ήκού
σαμεν ότι λέγει έν τή έκθέσει του : Άντί ενός λοι- 
πόν δύο έχομεν Ταμεέα θηβών !

Γνωρίζετε ίσως ή ένθυμεϊσθε οτι μέγα μέρος τοΰ θη
βαϊκοΰ έλλείμματος κατεβροχθίσθη είς τάς αύτάς κοι
λίας τών έν Άθήναις ισχυρών. Τό γενικόν Λογιστήριον 
ήτο τρόπον τινα είδος τι καταχθονίου ύπονόμου δι’ ής 
διήρχοντο μέ τά φορτίου τά δώρςς τοΰ Βελέντζα. 1*00 
έπιστολαί κατεσχέθησαν προπεμπτήριοι τοιούτων δώρων. 
'Ησαν δέ αύτά : έγχέλεις, ώά, βούτυρα, πρόβατα, μαλ
λί, βάμβαξ, πεπόνια, τυρός ! Όλη ή έξαγωγή δηλαδή 
τών Θηβών κατετέθη είς τάς θύρας τών προστατών τοΰ 
ταμείου της, προστατών διαφόρου είδους, διαφόρου τά
ξεως, διαφόρου γένους! Άφοΰ έβεβαιώθη οτι μόνον είς 
τόν Τομαρόπουλον μίαν φοράν έστάλησαν τέσσαρα φορ· 
τ£α τυρού ! Πώς ό εύλογημένος δέν έσπευδεν άμέσως νά 
γίνη Παναγιωταρά; !

Μάρτυρες έξετάσθησαν 55, μεταξύ τών όποιων 
πολλαί έπισημότητες. Πολλάκις έγίνοντο σκηναί μεταξύ 
τινων έξ αύτών έρχομένων είς άντιπαράστασιν. Μεταξύ
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Δροσύνη φερ’ είπεΐν καΐ Παπαμιχαλοπούλου πήραν κ έ
δωσαν τά : ψεύδεσαι—όχι, έσύ είσαι ψεύτης !

Τό Θηβαϊκόν έλλειμα έχει την άρχήν του έν

γόιιενον τάς 800,000 δο. άλλ’ ή ιδία ύπηρεσία ή τού, και άλλος μάρτυς. , %
Γενικού Λογιστησίου—κατέθεσεν είς τήν ’Εξεταστικήν Έτερο; όέ πάλιν μάρτυς εισακούσει τον Δροσυνην

ένός xal ήμάαεως έκατομ,
Γενικού Λογ! 
οτι δυνατόν νά είναι καί
μ.υρί'·υ x

Ό Βελένδζα; εξεταζόμενος ίδού πώς έξηγεΐ τήν γε- 
νεσιν καί τήν αύξησιν τού φυσιολογικού τέρατος, οπερ 
ονομάζεται θηβαϊκόν Έλλειμμα

Διάφοροι περιστάσεις έγέννησαν κατ’ άρχάς ‘έν νήπιον 
έλλειμμα 20—25 χιλ. Κατόπιν δέ ή γνώσι; τού έλ
λ:

χιλ. Κατόπιν όέ ή γνώσ 
είμματο; ύπό τών κατωτέρων άρχών έπέφερε την βαθ- 

μιαίαν αύξησιν αύτού, μεγαλυνομένου ούτω ει; πάχος 
καί είς εύεξίαν. Εί; τόν Μεγαπάνον ήναγκάσθη νά δώση 
50,000 δρ. εί; τόν Δασκαλόπουλον 15—20 χιλ. εί; τόν 
Στελιόπουλον (έπαρχον καί αύτόν) 3,000. Ό Τομαρό- 
πουλο; μού κοστεζβε, είπε, 30—40,000 δρ. 'Εκτός 
τούτων έδωσα είς τήν Μαριγώ ΙΙερρωτή εί; διαφόρους 
δόσεις 20,000. (’Εννοείται ότι διά τήν τελευταίαν δωρο
δοκίαν δέν ύπάρχει άλλη άπόδειξι; πλήν τή; καταθέσεω; 
τοϋ Βελένδζα). Τελευταΐον εί; τόν Σωτηρόπουλον, ε
πειδή δέν έπείθετο ούτε άπό τάς παρακλήσεις τοϋ Κου
μουνδούρου, ούτε άπό τάς συστάσεις τή; Μαριγώς και 
Ν. Οίκονόμου (βουλευτοΰ Θηβών) άπεφάσισα νά δώσω 
ολίγα χρήματα (35—40,000 δρ.) διά νά διορίση διά
δοχόν μου τόν Γκορτζήν. ’Επίσης εί; τήν Κυρίαν Κου
μουνδούρου εύρισκομένην έν Αίδηψώ έδωσα 10,000 φο 
(Καί διά τήν τελευταίαν δωροδοκίαν ή εξεταστική έπι· 
τροπή ούδεμίαν άλλην συνέλεξεν άπόδειξιν, πλήν τή; ο
μολογίας τοΰ ένοχου.) Διά νά λαμβάνω άδειας μεταλ
λείων εταιρικών μέ τόν Κεχαγιά, τόν Σωτηρόπουλο καί 
άλλου; έδιδα 15,000 δρ. ένώ αύτοί δέν έξώδευαν τίποτε.

Έν γένει έξ όλων αύτών τών άριθμών ό Βελένδζα; 
ζητεί νά κατασκευάση εν ποσόν 400,000 δραχ. τά; ο
ποίας έζώδευσε διά νά κλείη τά στόματα τών δυναμέ
νων νά τόν καταγγείλωσιν.Έδαπάνησε δέ, καθ' ά λέγει, 
καί 100,000 χιλ. είς τήν έπανάστασιν. Κατά του; υ
πολογισμού; λοιπόν τής μέχρι τοΰδε γνώσεω; τοϋ ελ
λείμματος (800,000 δρ.) τούμειναν καί αύτού 300,000 
Άλλ’ αύτός έπιμένει ότι είναι πάμπτωχος.

Έπί τή παρατηρήσει μελών τής Εξεταστικής Επιτρο
πής πώς ολα αύτά δέν τά έλεγεν είς τόν άνακριτήν, ό 
Βελένδζα; άπήντησεν πρώτον διότι ό άνακριτή; τότε 
δέν τού άπηύθυνε τόσω λεπτομερείς ερωτήσεις. Δεύ
τερον άπό Εντροπήν δέν ήθελε νά έκθεση τήν οικογένειαν 
Κουμουνδούρου· καί τρίτον, διότι <π«ρ£μ.ευί προ
στασίαν άπό τήν φατρίαν αύτήν.

Ό πλειότερον Εκθέτων τόν πρφην υπουργόν ΙΙαπαμι- 
χαλόπουλον είναι ό άλλοτε Διευθυντή; τοΰ Γενικού Λο-___ „ ......
γιστηρίου Δροσύνης, οστις δυστυχώς διά τόν πρώτον ά- κοντά τών συνυπουργών του’ άλλως τε όε άπο πολλοΰ

λίαν. Μάς συμφέρει διά τό έξωτερικόν ζήτημα ·'
Αύτά τά λόγια τοϋ Παπαμιχαλοπούλου τά κατέέθεσε

ένώ έξήρχετο τοϋ δωματίου τού Παπαμ.ιχαλοπουλου να 
τον έρωτα :

— Λοιπόν επιμένετε ;
— Βέβαια, έπιμένω.
Κατεσχέθη δέ καί έπιστολή τοΰ υίοΰ τοϋ Παπαμιχα- 

λοπούλου, Κωνσταντίνου, πρός τήν Βελένδζαιναν, έν ή 
σύν τοΐς άλλοι; καθησύχαζε τήν σύζυγον τού Βελένδζα, 
«Jtflrt ό -αΓί’ρας θά φροηίστ) δ,τι δ tor.»

“Αλλος σπουδαίος μάρτυς, κατεθεσε φοβερά κατά Πα- 
παμιχαλοπούλου" είνε ό άλλοτε τοποτηρητης τοϋ Τα
μείου θηβών Τραβασάρος, μέ τόν όποιον έλθόντα είς

μάρτυς αύτό; άπηλλάγη τής καταδιώξεως.
Ό Βελένδζα; κατέθεσε καί τοϋτο.
Όταν έλαβε τήν άδειαν νά μεταβή, εί; Θεσσαλίαν νά 

διοργάνωση σώμα έκ διακοσίων άνδρών έζήτει χρήματα 
παρά τοϋ Παπαμιχαλοπούλου. Ούτος τόν ήρώτησεν :

— Τό Ταμεΐό σου έχει χρήματα ;
— Έχει.
— Λάβε άπό τό Ταμείο, καί άμα έπιστρέψης μέ τά 

καλό, σέ δικαιολογοΰμεν.

Β’.
I

Περί ύπουργών τινων ένεχομ-ένων.
Είς τό κεφάλαιον τούτο Εξετάζονται κυρίω; πρώτον, 

έάν ό Κουμουνδούρος, ό Παπαμιχαλόπουλος καί ό Σωτη- 
ρόποτλος έν γνώσει τού ελλείμματος διετήρουν τόν Βε- 
λένδζαν Ταμίαν θηβών.

Λεύτερου. "Αν ό κ. Σωτηρόπουλο; ελαβε δώρα πασά 
τοϋ Βελέντζα όπω; τόν άντικαταστήση διά τοΰ Γκορδζή 
καί αν είς τήν άντικατάστασιν ταύτην συμμετεσχον και

δέν έχρημάτισεν ύπουργός τών Οικονομικών. Ταύτα πάν- 
δα έν μεγίστη άπαθεία καί μειδιών, κατά τά σύνηθες.

Τοϋ Τομαροπούλου αί καταθέσει; υποστηρίζονται ύπά 
άλλου μάρτυρος, τοϋ Ζαΐμη, ύπαλλήλου τοΰ ύπουργείου 
τών οικονομικών, έν γνώσει καί αύτού οντος τοϋ Ελλείμ
ματος καί τρωγομένου διά τοΰτο τόν Τομαρόπουλον 
άλλ’ ούτο; τώ άπήντα : '

— "Α; κάμουν καλά μέ τόν Βελένδζα έκεΐνοι πού δέν 
θέλουν ν’ άκούσουν.

—Μά όέν λέτε τοΰ πρωθυπουργού, κύριε Τομαρόπουλε;
— Τώρα τήν πέτυχε; !
Έκ τού διαλόγου αύτοΰ ό μάρτυς Ζαίμης ένόησεν, ώς 

ειπεν, ό'τι ό κ. Κουμουνδοϋρος ήν έν γνώσει τοϋ Ελλείμ
ματος.

Ό Βελέντζας ομολογεί ότι ό κ. Κουμουνδοΰρο; όταν 
τού είχε προτείνει ν’ άντικατασταθη διά τοΰ Γκορτζή, 
τοΰ έξέφρασε φόβους οτι θά τούς κάμη γαοαρίαις^ ση
μειωτέου δέ ότι καί έν τή έξεταστ-.κή έπιτροπή ό πρώην 
πρωθυπουργό; είπεν ότι δέν είχε καλήν ιδέαν περί τού 
Γκορδζή, τον όποιον όμως συνέστησε είς τάν Σωτηρό
πουλον έπιμένοντα νά μή τόν διορίση.

Παρετηρήθη καί μία άντίφασις μεταξύ Παπαμιχαλο- 
πούλου καί Κουμουνδούρου, τού μέν πρώτου διαβεβαιώ- 
σαντος ότι κατά τό 1878 έλήφθη άπόφασις άπό κοινού 
μετά τοΰ Κουμουνδούρου δπως σταλή ό Βελέντζας είς 
Θεσσαλίαν,τούτου δέ είπόντος είς τήν Εξεταστικήν Επι
τροπήν οτι περί τοϋ Βελέντζα πολύ άμυδράν είχεν ιδέαν, 
μόλις έγνώριζεν ότι είνε ύπάλληλος, άλλά τί ύπάλληλος 
ήγνόει.

Ώς πρός τήν γνώσιν τού ελλείμματος ύπό τοΰ Σωτη- 
ροπούλου κατετέθησαν τά έξής : τή 2 Νβρίου 1880 έ
στάλη έπιστολή τού Βελέντζα πρός τον Σωτηρόπουλον, 
εν η ύποτίθεται ότι δ τελευταίο; είχε γνώσιν πρό πολ
λού τοϋ Ελλείμματος, έν τούτοι; ό Σωτηρόπουλο; άρ- 
νεΐται ότι έλαβε τοιαύτην έπιστολήν, ύποθέτων ότι έφι- 
λοτεχνήθη έκ τών ύστέρων ύπό τού Σαμοθράκη, διευθύ- 
νοντος τό λογιστήοιον,έκ συνεννοήσεως μέ τόν Βελέντζαν 
διά νά τόν Εκθέσουν.

Η έςεταστική έπιτροπή ποιείται τήν έξής σκέψιν : 
εαν την έλαβε την επιστολήν, ώφειλε νά τόν παύση άπό 
τότε, έάν δέ δέν τήν έλαβε, τί συμφέρον είχεν ό Βελέν
τζας νά γράφη έν έπιστολή πρός ύπουργόν ότι γνωρί
ζετε τήν κατάστασιν τοϋ ταμείου μου κτλ.

Ότι δέν έφιλοτεχνήθη έκ τών ύστέρων ή έπιστολή, ή 
έπιτροπή έχει τήν μαρτυρίαν τοΰ Κωνστ. Οικονόμου,άλ
λοτε ύπαλλήλου τού Γενικού Λογιστηρίου,παραιτηθέντος 
άφ’ έαυτοΰ, έπομένως ούδέν έχοντος πάθος έναντίον τοΰ 
Σωτηροπούλου, περί τής τιμιότητος τού όποιου είνε 
γνωστόν τό έξής έπεισόδιον: κατά τήν Κρητικήν έπανά- 
στασιν διετέλει Ταμίας τού Επαναστατικού χρήματος, 
οτε κλέπται είσελθόντες είς τό ταμεΐον του διέρρηξαν τό 
χρηματοκιβώτιον, άλλά δέν είχον εϋρει παρά όλίγας δε
κάρας· οι άστυνομικοί κλητήρες έτρεξαν νά τοϋ ειδοποι
ήσουν τό δυστύχημα· ούτος τού; παραλαμβάνει καί διευ- 
νεται εί; τήν κλινοστρωμνήν του όπου κάτωθεν τού 
προσαεφαλαίου του είχε κρυμμένα; 100 χιλιάδα; δρ. εύ- 
τυχώ; άθικτους.

Ό μάρτυς ούτο; κατέθεσεν ότι τή 15 Μαρτίου 1881 
πριν τή; άνακαλύψεω; τοΰ Θηβαϊκοϋ Ελλείμματος, έν ώ

αύτά; είχε παραιτηθή τής ύπηρεσίας τοΰ Λογιστηρίου, 
ό Σαμοθράκης τοϋ ώμίλησε περί τοΰ έλλείμ,ματος.

Ο Οικονόμου, όστις σό προεγνώριζε, τόν έρωτά :
— Τώρα έμβήκαν οί ψύλλοι είς τά αύτιά σου ;
Ό Σαμοθράκης έξάγων τήν έπιστολήν τοΰ Βελένδζα

πρός τάν Σωτηρόπουλον καί έπιδεικνύων αύτήν πρός τον 
Οίκονόμον,

— Νά, βρέ κουτέ, βλάκα, τού λέγει, οί ύπουργοΐ είνε 
ένοχοι.

Σαράντα ήμέρας μετά τό έπεισόδιον αύτό διετά- 
χθη ή έξέλεγξι; τοΰ Ταμείου.

II
Εεδεκώς περί δωροδοκίας τού Σωτηροπούλου.

πως ο

Εδώ εςελίσσονται τά πάθη καί αί περιπέτειαι τοΰ 
Βελένδζα έως ότου κατορθώση νά πείση τόν Σωτηρό
πουλον νά διορίση τόν Γκορτζήν διάδοχόν του είς τό 
ταμεΐον θηβών. Κατά τήν φράσιν τού άνακριτού Λέκα 
ό Βελένδζα; περιετριγύριζε τόν Γκορτζήν είς διαφόρους 
οικίας. Ει; τόν διορισμόν αύτόν, κατά τήν ομολογίαν 
τοΰ ιόίου, ό Κουμουνδοϋρος είχε συναινέσει. Αύτοπρο- 
σώπως τόν συνέστησεν εί; τόν Σωτηρόπουλον, άλλά βλέ
πων αύτόν μ.ή συναινοϋντα δέν έπέμεινε.

Ο Σωτηρόπουλο;, έρωτώμενος έν τή Εξεταστική, άν 
είχε πολλούς προστάτας δ Γκορτζή; ;

— Εΐχεν άλλ οσον ισχυροί καί άν ήσαν δέν ήμπο- 
ρούσαν νά μ.έ Εξαναγκάσουν.

— Σάς παρεκάλεσεν δ Κουμουνδούρος ;
— Άπήντησα προηγουμένως.
II υπό τοΰ ιδίου Βελένόζα διεκτραγώδησις περί τοΰ 

-ηρόπουλος αδυσωπήτως έπέμεινε νά μή δια—
ρισθή δ Γκορτζή;, είναι άξια μυθιστορήματος. '

Εκάθητο εις το livC.iirztor^ ότε όιήρχετο έκεΐθεν δ 
Κουμουνδοϋρος έφ’ άμάξης· σταματά τήν άμαξαν καί 
τόν προσκαλεΐ.

— Ο Σωτηρόπουλο; είνε αδυσώπητος δέν ξεύρω παρά 
τίνος ραδιουργηθεις, προσπάθησε νά τόν πείσης όπως 
μπορείς, τού λέγει ό Κουμουνδοϋρος.

τί νά κάμη; έσκέπτετο ή 
ή νά άπέλθη νά ζήση όοεσείβιος διευ·να αυτοκτονηση

Τήν Επιούσαν λίαν πρωί προσεκάλεσε τόν άδελσ 
άφού προηγουμένως ήτοίμασε τό πρός τόν Σωσ 
δώρον, έλυσε τάς ταινίας, δι’ ών ήσαν τυλ 
όέσμαι τοΰ χαρτονομίσματος καί τά; έτύλιξε· 
κοΰ χάρτου. Ήσαν 300 τών 112 καί 20 ” 
φράγκων. Τά ένεχείρισεν είς τόν άδελφόν 
λέα, δν καί έξελθόντα παρηκολούθησε 
έμβή είς τήν οικίαν τοϋ Σωτηροπούλου.

Έπί τή άπαισία αύτή λεπτομερεία μέ 
πής τόν έρωτά διατί τό έκαμε.

— Δέν Εμπιστεύομαι,λέγει,καί
— Καί πώς έβεβαιώθης ότι τά έ<
— Όταν έπέστρεψεν, είδα ότι 

σκωνε πλέον.
Περί τού όγκου αύτοΰ, τάν όπ· 

τονομίσματα, συνεφώνησεν έν τ
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ρόπουλος, ώς είδήμων, δτι τόσον χαρτονόμισμα θ’ άπε- 
τέλει τόμον έκ χιλίων σελίδων.

ό Σωτη·Εμαθε κατόπιν παρά τοΰ Άχιλλέως, οτι 
ρόπουλος έδέχθη καί τά χρήματα καί την έπιστολήν, 
τ9|ν όποιαν σχι'σας καί τοποθετησας κάπου είπεν είς 
τόν Άχιλλέα :

Είπε είς τόν αδελφόν σου νά μείνη ήσυχος καί νά 
ιέηνι γ·*1*ϊ ftΆ Λ~ 2.. ’Ϊ7 ' 

είπεν έπάνω κάτω τά ίδια : δταν μπήκεν είς την σάλα 
ό Σωτηρόπουλος, δπου τόν έπερίμενε τον ήκολούθησεν 
εις τό γραφεΐον, κ’εκλεισε τήν πόρτα ό ίδιος Σωτηρόπου
λος. Ο Αχιλλεύς βάζει έπί τής τραπέζης τό χαρτόδεμα'

— Τί εϊνε αύτά ;
-— Δέν γνωρίζω'ή έπιστολή τά λέγει.
Αφοϋ άνέγνωσε καί έσχισε τήν έπιστολήν,

^ε παρακαλώ καί έγώ νά διορίσης τόν Γκορτζήν.
— Μείνε ήσυχος.
Ο Σωτηρόπουλος ένθυμεΐται τήν έπίσκεψίν τοΰ Άχιλ· 

λεως Βελέντζα, άλλά λέγει οτι τοΰ είχεν δμιλήσει περί 
τής Μεταλλευτικής εταιρίας «Άχιλλέως», είς ήν ένδιε- 
φεροντο ό Ρώσελ, ό Σερπιέρης καί άλλοι. Ό ‘Ρώσελ έ- 
ζετασθείς εν τούτοις ειπεν ότι αύτή ή ύπόθεσις ήτο πρό 
1 2 μηνών καί άπό τότε δέν ήλθεν είς καμμίαν συνεννό- 
ησιν, διότι τήν έθεώρει καί γελοίαν.

Ο μάρτυς Α. Πετσάλης, διεβεβαίωσεν δτι τέσσαρας 
μήνας πρό τής άνακαλύψεως τοΰ έλλείμματος, ό Άχιλ- 
λευς Βελέντζας δυσφορών τώ άνεκοίνωσε τήν δωροδοκίαν 
τοΰ Σωτηροπούλου.

Ο μάρτυς Κωσταγγελής, κατά τήν αύτήν έποχήν έ- 
ρωτήσας τήν Αουκίαν Καραβαγγέλη:

— Πώς τά καταφέρατε μέ τόν Λεμονή ; έννοών τόν 
διορισμόν τοΰ Γκορτζή.

— Άμ’ τρίψαμε χρήματα ! άπήντησε καί έτριβε με- 
λαγχολικώς τόν άντίχειρα έπί τοΰ λιχανοΰ.

Καί είς δικαστικούς πολλούς ό Κωσταγγελής διεκοί- 
νωσε τότε τήν δωροδοκίαν.

Τελευταία βαρεία κατηγορία έναντίον τοΰ Σωτηρο
πούλου φέρονται έν τή έκθέσει τά πρός τούς δικαστικούς 
Τσάτσον, Λέκαν καί Κουρουσόπουλον λεχθέντα ύπό τοΰ 
Μπενση, έζ ών ύποτίθεται ή συνεννόησις μεταξύ Σαμο
θράκη καί Σωτηροπούλου.

Μεταβάς, έλεγεν δ Μπένσης, είς τούς έν λόγω δικα
στικούς, παρά τώ ύπουργώ τής δικαιοσύνης Σωτηροπού- 
λω, τόν παρεκάλεσα, επειδή ένεργοΰνται έν θήβαις αί 
ανακρίσεις νά προσέξη νά μή λάβη γνώσιν δ Σαμοθράκης, 
τών έκ τής δικογραφίας έξαχθέντων έγγράφων, διότι 
ύπάρχουν ένδείξεις ένοχής περί αύτοΰ. ’Ενώ δέ ό ύπουρ
γός μοί ύπεσχέθη, τήν έπιοΰσαν εύρον τόν ύπουργόν καί 
τόν Σαμοθράζ.ην συγκαθημένους έπί τής αύτής τραπέζης 
καί μελετώντας αύτά τά άπηγορευμένα έγγραφα. Έκ- 
πλαγείς τοΰ έκαμα πίκρας παρατηρήσεις καί έτηλεγρά- 
φησα άμέσως είς τόν Λέκαν νά έκδώση ένταλμα συλλή- 
ψεως κατά τοΰ Σαμοθράκη. Έφρόντισα δέ νά τώ διαβι
βάσω οτι οσάκις τόν τηλεγραφώ μέ τό χύριε άναχριτά^ 
σημαίνει δτι είναι παρών καί δ Σωτηρόπουλος είς τό τη- 
λεγραφεΐον, καί έπομένως νά λαμβάνη τά μ.έτρα του, δ- 
σάκις δέ χύριε Λένα, οτι δέν είνε παρών.

Άναμένομεν τήν έκτύπωσιν τής έκθέσεως ΐνα έπιφέ- 
ρωμεν έπ’ αύτής τάς κρίσεις μας.

Καλοβάν.

ΦΡΟΥ-ΦΡΟΥ

Είς τήν φιλοσοφικήν σχολήν τοΰ Πανεπιστημίου προ- 
βετέθη έδρα σημαντικωτάτη—ύφηγητοΰ έπί τοΰ παρόν
τος—τής δΕυγχριτεχ^ς μ.\>βολογέ<χς ή ώς έν Εύρώπη 
είναι γνωστός δ κλάδος ούτος, τής Συγχριτιχής Ιστορίας 
τύν θρησχευμάτων. *0 κλάδος ούτος, όταν πρό διετίας 
άν δέν άπατώμεθα, προσετέθη είς τήν Σχολήν τής Σορ
βόννης ύπό τοΰ τότε ύπουργοϋ τής παιδείας, τοΰ κλη- 
ρομάχου ’Ιουλίου Φερρύ, έξήγειρε τά πνεύματα τών κλη
ρικών, έκληφθείς ώς προσβολή τών δικαιωμάτων τοΰ 
προφήτου Ήσκιου καί τών τεσσάρων Εύαγγελιστών. Ό 
διορισθείς καθηγητής κατά σύμπτωσιν ώνομάζετο Σου
ρής, συνταράξας καί αύτός τούς Αίγιεΐς σταφιδεμπό- 
ρους καί τούς Κερκυραίους Ταρτούφους τής Γαλλίας. Έν 
Βερολίνω τήν έδραν αύτήν κατέχει ό διάσημος Σταϊντάλ. 
Τής νεαράς αύτής έδρας παρ’ ήμΐν ιδρυτής έγένετο ό ει
δικός διά τε τών μελετών καί τών συγγραφών του άνα- 
δειχθείς κ. ΛΓ. Γ. Πολίτης, έκ τών κρατίστων νέων 
τής συγχρόνου έπιστημονικής νεολαίας, φιλόπονος καί 
μετριόφρων, συγκεντρωθείς δλος είς τόν κλάδον του, χω
ρίς ύπερβασιών, σύμφωνα μέ τό ρωμαίϊκον έθιμον, είς 
άλλα πεδία διανοητικής καλλιέργειας. Ή ώραία του 
έπί ύφηγεσία θέσις είναι δ Η.Ιιος χατά τούς δημώδεις 
μύθους. Καί ύπό άστρονομικήν καί ύπό ποιητικήν καί 
ύπό μυθολογικήν καί ύπό θρησκευτικήν έποψιν δ ήλιος εί
ναι πηγή ζωής, χρωμάτων, άπολαύσεων, έρεύνης, λα
τρείας, προσκυνήσεως. ΔΓ ήμάς μάλιστα τούς σχεδόν 
μεσημβρινούς, τών όποιων τά νεΰρα νομίζεις ύφασμένα 
έζ ήλίου, δεχόμενα καί τά εύεργετήματα καί τήν χαλα
ρωτικήν έπήρειάν του, αί περί τοΰ ήλίου μελέται έπρεπε 
νά είναι έκ τών ήδονικωτέρων έντρυφημάτων. Άλλά τί 
μελετώμεν ήμεΐς διά νά μελετήσωμεν καί τόν Ήλιον;

Άρκεΐ ότι τόν χειμώνα τόν μεταχειριζόμεθα ώς κλινο
στρωμνήν καί έφάπλωμα, τό δέ καλοκαίρι έντρυφώμεν είς 
τάς σκιάς του. Άναμένομεν λοιπόν μετ’ άνυτομονησίας 
τήν νέαν μελέτην τοΰ κ. Πολίτου, τόν όποιον χαιρετί- 
ζομεν ώς ύφηγητήν τοΰ Πανεπιστημίου, ευχόμενοι δπως 
ή διδασκαλία του, έπί τής έπιστημονικής μ,εθόδου 'ίδρα- 
ζομένη, καρποφορήση είς τάς κεφαλάς τής άκαδημαΐκής 
νεολαίας. Οσον άφορά τον αίδεσιμώτατον παπά Μαοτϊ- 
νον καί τόν διαδεσιμώτατον κ. Δαμαλάν, οΐτινες θά σκαν- 
δαλισθώσιν ίσως έκ τής διδασκαλίας τοΰ κ. Πολίτου, εί
ναι εύκολον δΓ αύτούς νά ξεθυμαίνουν, ό μέν πολεμών 
τόν Littri· καί τόν Taine, ό δέ αύξάνων κατά ®ν ή δύο 
τά ήμερήσια του λουτρά έν τή φαληρική ακτή.

Τά διά τόν άνακτορικόν χορόν τής 23 Απριλίου προ
σκλητήρια τής Αύλής διαπρέπουσιν έπί ορθογραφία. ’Ι
δία σημειοΰμεν τάς λέξεις : Κίριον, Ξενοδοχίον, ’Ιτα
λία, άς ΐδομεν έπί έγγράφων προσκλητηρίων οΰτω γε
γραμμένας. Εύχαρίστως δέ βλέπομεν οτι μεταξύ τών 
πρός τήν Αύλήν διαζευχθέντων οίον εύποεπείας, εύου- 
ίας καί τών τοιούτων, έπίζηλον θέσις κατέχει καί ή 
γραμματική.

Κατά τί διαφέοομεν οί Αθηναίοι άπό τούς Μοσχοβί- 
τκς ;

Αί ύπόνομοι τάς όποιας κατασκευάζουν έκεΐνοι σκο
πόν έχουν νά εκσφενδονίσουν τόν Τσάρον δέν ξεύρομεν 
ποΰ, ένώ αί ίδικαί μας άντικείμενον έχουν νά έκσφενδο- 
νίσουν τ' άποχωρήματά μας.

--------- -es-Φ-ϋ----------

ΙΑ ΤΟΐΡΚΟΠΟΥιν ΑΓΑΠΗΣΑ

(Ίί. «Ζριβ. 283).

πρό τοΰ σεραγίου τοΰ πασσά ή μαύρη μ,ί 
\ισθΐας τινός θύρας είς τόν περιβάλλοντο 

έν μικρόν κιόσκιον πυκνώς ύπό κισσοί

|ν τουρκοποΰλάν μου ασκεπές έχουσαι 
νην επί μικροΰ μεντερίου καί πι

ε τά μοΰτρα ένώπιον της, δσα 
νεται, είχε κάπως άμελώς περ 
τε νά διακρίνεται καί νά μ·/

>κότης αύτοΰ.
καί την έχαιρέτισα, έκείνν 
"νευσε νά καθίσω, 
ην ημέραν έκείνην ό πασ-

συζύγων μεταβή είς Βώ-

λον, πράγμα τό όποιον πολύ άργά έγώ εμαθον παρά τής 
τουρκοπούλας, ήτις ώς έκ τούτου είχε τήν τόλμην νά μέ 
προσκαλέση. »

Νά καθήσω ; Άλλά ποΰ; Άλλη θέσις έκείνης τοΰ μεν
τερίου έφ’ ού έκάθητο, δέν ύπήρχε.

— Ντούρ, μέ είπε, μή φοβάσαι. Έγώ σοΰ τό λέγω.
Πριν καθίσω δεικνύων τήν μαύρην,
— Μά, ύπετραύλισα, ή κυρά άραπίνα άπό δώ, ή εύ- 

γενεία της, έτσι θά κάθεται νά φυλάγη ;
— Θέλεις νά φύγη γιά τό εύχαριστώ ποΰ σέ έφερε ;
— Δηλαδη, δεν θέλω νά φύγη . . . τήν εύγνωμονώ, 

αλλά δέν θέλω καί πάλι ν’ άκούση ενα πολύ σπουδαίο 
μυστικό ποΰ έχω νά σοΰ ’πώ.

Είνε γνωστή ή διαβόητος τών όθωμανίδων θρασύτης 
είς τάς έρωτικάς αύτών συνεντεύξεις καί έπιχειρήσεις, 
διό καί ή μαύρη διετάχθη ν’ άπέλθη παρά τής τουρκο
πούλας μου.

Μετά την άναχώρησιν αύτής δειλώς καί περιεσταλμέ- 
νως έπλησίασα καί έκάθισα είς τό άκοον τοΰ μεντερίου 
μόλις έπ’ αύτοΰ κρατούμενος, ένατενίζων σχεδόν ένδα- 
κρυς τό ώραΐον εκείνο πρόσωπον τής τουρκοπούλας.

— Ξέρεις γιατί σέ φώναξα ; μοΰ είπε πρώτη έκείνη 
λύουσα τήν σιωπήν.

— Οχι, αγγελικό μου κορμί, δχι φώς τών ‘μματιών 
μου, δχι, πώς νά τό ξέοω ;

— Σέ φώναξα γιά νά σέ ρωτήσω, άν ήσαι αληθινά 
τρελός.

— Δέν ήμουν, σουλτάνα μου,δέν ήμουν ούρί τοΰ παρα
δείσου, σύ μέ τρέλανες' θυμάσαι ποΰ μοΰ φώναζες καί 
ψίτ ;

— Καί τόρα λοιπόν είσαι τρελός ;
— Μάλιστα, άλλά τρελλός γιά σένα.
Ή τουρκοποΰλά μου άφέθη είς γέλωτας καί,
— Αΐ καλά, έπανέλαβε, τί θέλεις τόρα άπό έμέ ;
— Τί θέλω ; Τό πάν, σύ δύνασαι νά μοΰ δώσης τό 

πάν,τό σύμπαν,τόν ούρανό μέ’άστρα,τόν ήλιο καίτό φεγ- 
ϊ«ρι·

— Καί ποΰ νά τά εϋρω έγώ ολα αύτά ;
— Τά έχεις.
— Ποΰ ;
— Ποΰ ; Δέν ξέρεις ποΰ;

Μή μέ μαλώσης 
Καί μή θυμώσεις 
Άν σοΰ τό είπώ.
Νά, κτύπα, φεύγω,
Νά σοΰ τό λέγω,
Σέ άγαπώ !

Φαίνεται νά τής ηρεσε τής τουρκοπούλας μου τό τοα-

γουδάκι, διότι έμεινε λεπτά τινα σιωπώσα καί σκεπτο- 
μένη, είτα δέ μέ είπε :

— Καί τί βγαίνει άν μ’ αγαπάς. Σύ ήσαι ρωμηός 
κ’ έγώ τοΰρκα . . . Δέν γίνεται . . .

— Γίνεται, γίνεται, ήμεΐς τό κάμομε καί γίνεται. 
Κάθε ένας άς λατρεύη χωριστά τόν θεόν του, ήμεΐς δέν 
έχομε ν’ άνακατέψωμε τούς θεούς μας,σάν τούς άρχαίους 
έλληνας,ποΰ τούς άνεκάτευαν κάθε μέρα είς τούς έρωτας 
των. Ήμεΐς θ’ άγαπώμεθα άγνώς σάν τά περιστέρια, 
μ’ δλον δτι έγώ δέν βλέπω έπάνω των καμμιά αγνότη
τα, άφοΰ κάθε μ,ήνα γενοΰν καί άπό δυό αύγά.

— Θέλεις λοιπόν νά μέ κάμης νά σ’ άγαπήσω κ’ έγώ ;
— ”Ω άν τοΰτο γίνη, θά πουληθώ σκλάβος σου είς 

δλη μου τή ζωή, καί άν ήθελες έπειτα μοΰ χάριζες σύ 
τήν έλευθερία, καί μέ καθίστας κύριόν σου, δχι κύριόν 
σου, διότι πάντοτε θά ήμην έγώ σκλάβος σου, άλλά κύ
ριον τών θελγήτοων σου, τοΰ κάλλους σου, ήθελα δμως 
καί κατά τήν διάρκειαν τοΰ έρωτός μας νά μή μοΰ ήσαι 
αύστηρά ώς ή συμπατριώτισσά σου Θέτις ήτο άλλοτε 
είς τόν Πηλέα.

— Ποιά είνε αύτή ή Θέτις, έγώ δέν την γνωρίζω κα
θόλου, ούτε τήν έχω άκουστά.

— ΤΩ άγγελε, πεσμένε άπ’ τόν ούρανό, ουρανοκατέ
βατο άγγελοΰδί μου, θέλεις νά σοΰ διηγηθώ αύτή τήν 
ιστορία ; Καί ταΰτα λέγων έσύρθην πλησίον της καί.
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Ο ΕΠΙΓΕΙΟΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ

Δέν είςεύρω άν οί θεολόγοι κατόρθωσαν νά εΰοωσι τό
(εέρος όπου έκειτο ή Έδεα, ή άν οί φιλόσοφοι ήδυνήθη- , ______ ((.... ................ c„u-
««ν νά όρίσωσι τόν τόπον τών Ήλυσίων Πεδίων. Τούτο θοϋμεν κοιτά τόν καιρόν τής αιχμαλωσίας μας, ώστε οί 
|Λάς είνε άδιάφορον, διότι 'ήμεΐς έχομεν τόν παράδεισόν καλοί χριστιανοί έν ώραις πονηραΐς ενθυμούνται τόν Ού. 
μας καί δεν έχομεν άνάγκην νά άναζητήσωμεν αύτόν έν
Μεσοποταμία, οΰτε πέραν τοϋ’Ωκεανοΰ- κεΐται έν μέσαις[
Άθήναις καί εϊνε καταφανής είς πάντας, τούλάχιστον 
είς ήμάς τούς νέους, πλήν τών γερόντων καί τών θεο- 
λ,όγων. Δεν είναι όμως προσιτός είς τόν τυχόντα' 
διά νά δυνηθή νά εΐσέλθη είς αύτόν είνε άνάγκη νά δι- 
ελθη ύπό δοκιμασίαν, ώς οί χριστιανοί έν τώ παρόντι 
κόσμω, καί τήν δοκιμασίαν ταύτην ύφιστάμεθα άπό τής 
γεννήσεώς μας μέχρι τοΰ δεκάτου έκτου, 17ου καί πολ
λάκις μέχρι τοΰ 20 καί 25ου έτους, άν είμεθα σκληρο
τράχηλοι καί αμαρτωλοί. Είς τοϋτο δέν ύπάρχει μέ- 

): 090C. καθώ: καί εί; τού; Α·ν.βαώπου; δέν εονεται όσος όρος, καθώς καί είς τούς άνθρώπους δεν έρχεται ό 
θάνατος καθ’ ώρισμένον ήλικίαν, αλλ άλλους αρπάζει 
κατά τήν παιδικήν, άλλους κατά την άνδρικην καί άλ
λους κατά 'τήν γεροντικήν ήλικίαν.

-πάντοτε συνειθίζομεν νά παραβάλωμ.εν πρός δημίους, 
διότι καί αύτός ό Ιίλούτων μά τήν άλήθειαν Οά ήτο προ- 
σηνέστερος τών δυσμόρφων έκείνων τεράτων. ’Αλλά

σιγά σιγά, τρέμων, έλαβα τήν χεΐρά της, τό χεράκι ε
κείνο τό παχουλό, τό μαλακό, ποΰ ένόμιζέ τις ότι δεν 
είχε κόκκαλα. ι

Έκείνη ούδόλως έταράχθη ούδ’ έκαμε κάν γιά νάζι,] 
σάν τή,ς δικαΐς μας, ότι αποσύρει τό χέρι της.

— Άς ήνε, έξηκολούθησε, προσηλοΰσα έπ’ έμέ βλέμμα 
μεστόν εύνοίας, βλέμμα τό όποιον μέ έφερεν είς θέσιν νά 
τήν φάγω.

— Λοιπόν, τρυγωνάκι μου, Νηρηίδα μου, τόν καιρό
τών άρχαίων Έλλήνων ήτο έδώ μέσα στά νερά τοΰ Πη- 
νηοΰ ποταμού μιά Νηριήδα, θά έχης δά άκουστά τί (ό
μορφες ποΰ εινε ή νηριήδες, ή άνεράϊδες, άλλά αύτή ήτο * Λ...—Ζ  ’

σκληρά, είς ποιον πέλαγος βασάνων μέ ώθησες—καί προ- 
σεκολλήθην άκόμ,η πλησίον της,—λοιπόν, αύτή τήν Θέ- 
τιδα τήν άγάπησαν όλοι οί θεοί καί οί δώδεκα, ποΰ κα
τοικούσαν έδώ παραπάνω στόν Όλυμπο.

— ’Απάνω στή κορυφή τοϋ “Ολυμπου κατοικούσαν ; 
Κ’ έκεΐ ήμπορούσαν νά πεθάνουν άπό τό χιόνι;

— Οί θεοί, δέν κρυόνουν. ’Ολίγο έπλησίασε νά πια
στούν καί σκοτωθούν άναμεταξύ των ποιος νά τήν πρω- 
τοπάοη, οπότε μπήκε στό μέσο ό Προμηθεύς, αύτός ποΰ

ηραΐς ενθυμούνται τόν Ου
ράνιον. ’Οφείλω όμως νά σημειώσω, οτι δέν έξερχόμεθα 
πάντες καθαροί, διότι οί διδάσκαλοί μας όσον άπηνεΐς 
καί σκληροκάρδιοι κάν είνε, έχουσι τήν ιδιότητα νά 
γίνωνται μαλακοί, ώς ό κηρός καί τό πύρ, άμα άντικρύ— 
σωσιν έν ή καί έν άνάγκη δύο εκατοστάρικα, ή θέα τών 
οποίων τούς άπολιθόνει ώς κεφαλή τής Μεδούσης.

Ό ήμέτερος Παράδεισος, άν καί δέν έχη τά Ούρί καί 
τά πιλάφι τών Τούρκων, οΰτε τό μέλι καί γάλα τών 
καλογήρων, εϊνε πολύ προτιμότερος, διότι δέν άπολαύει 
μόνον τό πνεύμά μας, ή ή ψυχή μας, τών διαρκών έκεί
νων άπολαύσεων, άλλ
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αύτά εϊνε όργανα τοΰ Σατανά. ’Έχομεν καί ήμεΐς τόν 
Πατέρα μας, τόν προπάππον μας, ό όποιος όμως είνε τό
σον καλός άνθρωπος, ώστε δέν ομοιάζει καθόλου μέ έκεΐ
νον. ’Έχει ύπό τήν τοιαύτην έξουσίαν του εκατοντάδα 
όλην διδασκάλων καί ύποδιδασκάλων, τούς οποίους άφί- 
νει νά κάμνωσιν ο,τι θέλουν.Τοΐς έπιτρέπει νά διδάσκω-

πρωτοηύρε τή φωτιά, τήν όποιαν έκλεψε άπό τούς θεούς 
τοΰ Όλύμπου καί τήν έφερε στούς άνθρώπους ....

— Ά γι’ αύτό δέν κρύοναν, είχαν φωτιά άναμένη. 
Έτσι λέγε.

— Αύτός ό Προμηθεύς, προφήτης άνθρωπος, τούς έ- 
υμβούλεψε καί τούς είπε νά μή πάρη κάνεις τήν θέτιδα, 
ιότι τό παιδί ποΰ θά γενηθή άπ' αύτή, θά γίνη πιό με- 
αλείτερο άπό τόν πατέρα του. Τότε ό Ζεύς, ό άοχίθεος

-.ών θεών καί ό Ποσειδιόν, διότι αύτοί οί δύο πρό πάντων 
έφιλονείκουν γιά τήν θέτιδα, άπεφάσισαν νά τήν παν
τρέψουν μέ τόν Πηλέα τόν βασιλέα τών Μυρμιδόνων. 
— Ω Νηριής μου, Νηριής μου, άν έζουν σήμερον ό Ζεύς 
καί ό Ποσειδών καί σέ έβλεπον, θά έχάριζον είς τόν Πη- 
λέα χιλίας θέτιδας, έσέ όαως ποτέ, πώποτε, ούδέποτε... 
Δές έκεΐ ’μμάτια, δές φρύδια, στόμα, μαλλιά . ’. .

Ρίψε τά μαλλιά σου πίσω,
Κάντα σκάλα ν’ άνεβώ,
Νά φιλώ τό μάγουλό σου 
Καί τόν άσπρο σου λαιμό.

— Πολλά τραγούδια ξέρεις, μέ διέκοψε ή τουρκοποΰλά
θωπεύσασά με έλαφρώς τήν παρειάν, ήτο τολμηροτέρα, 
βλέπετε, έκείνη έμού, θά σέ βάλω κάμμία 'μέρα νά μοΰ 
τά γράψης. , ,

— Ξέρω κι άλλα. Νά σού ’πώ ένα πού έκαμα την

νά καλύψωμεν ό'μμα, ψάλλοντες τά κάλλη τής απέναντι 
τοΰ παραθύρου μας· λευκής Περιστεράς, καί άμειβόμεθχ 
μόνον δι’ ένός βλέμματός της ή άναστεναγμοϋ, έξερχομέ- 
νου έκ τών μυχαιτάτων τής καρδίας της, έστω καί φαν
ταστικού. Ώ ! τούτο' είνε δι’ ήμάς ή ΰψίστη εύδαιμονία. 
καί ή μεγαλειτέρα άμοιβή διά τούς τόνους τής κιθάρας, 
οΰς ή χειρ μας παννύχιος τονίζει.

Περί μελέτης όμως καί μαθημάτων μή μάς έρωτάτε. 
ποσώς, διότι άγνοούμεν άν θέλετε καί είς ποίαν σχολή* 
άνήκομεν. Έπειτα είμεθα νέοι, έχομεν καιρόν· τίς ή ά
νάγκη νά ένοχλώμεν τήν κεφαλήν μας μέ βαρείας καί 
πρωίμους μελέτας, πράγμα όπερ δύναται νά μάς βλάψη.

Προτείνομεν λοιπόν τό μέχρι τούδε Πανεπιστήμιον νά 
ονομασθή ’Επίγειος Παράδεισος, διότι καί εΰηχον 
είνε καί τόν σκοπόν του άρκούντως δηλοϊ.

Φοιτητής

■σ 
καί

τοργήν τρέφει πρός ήμάς· μάς θεωρεί ώς ίδιά του τέκνα 
..αί έναβρύνεται μάλιστα διά τήν πολυτεκνίαν του, διότι 
είνε ίσως ό μόνος έκ τών άνθρώπων,όστις άπέκτησεν άνω 
τών 2,000 τέκνων- δέν μάς άφήνει νά έργαζώμεθα πολύ 
διότι γνωρίζει έκ πείρας οτι ή έργασία βλάπτει καί τον 
■νοΰν καί τό σώμα- μάς θέλει πάντοτε ζωηρούς καί άκ-

Ϊ.αίους καί διά τούτο, ένώ οί λοιποί Χριστιανοί έορτά- 
ουσι τάς εορτάς των έπί πέντε ήμέρας, ήμεΐς τάς έορ
τάζομεν έπί τεσσαράκοντα καί πέντε. Έχομεν μάλιστα 

καί τό δικαίωμα νά μεταβαίνωμεν οσάκις θέλομεν είς 
τάς πατρίδας μας καί είς τήν έξουσίαν μας είνε νά έπι- 
στρέψωμεν ή οχι. Άμα δ’ δ ήλιος ρίψη τάς πρώτας έα- 
ρινάς του ακτίνας φοβούμενοι μ.ή μαρανθώμεν άπό τό 
θάλπος καί δεν δυνηθώμεν ν’ άκολουθήσωμ.εν καί κατά τό 
προσεχές έτος τά μαθήματά μας, προτρεπόμεθα σιωπη- 
ρώς καί ήμεΐς οί μείναντες ένάριθμοι ηλίθιοι ν' άπέλ
θωμεν, διότι τ·η άληθεία εινε άδικον μέ αύτήν τήν ζέ
στην οί Κύριοι Καθηγηταί νά διδάσκωσι, πολύ δέ περισ
σότερον οί φοιτηταί ν’ άκούωσι.

Πώς είνε δυνατόν λοιπόν νά εΰρωμεν μετά θάνατον 
άλλην καλλιτέραν ζωήν τής έδώ ; Καί «ν μετά θάνατον 
είσέλθωμεν είς τόν άληθή Παράδεισον, όπερ δέν έλπίζο- 
μεν, είνε άδύνατον πλέον νά έξέλθωμεν έκεϊθεν, διΛι 
άγγελος μέ πυρίνην ρομφαίαν φυλάττει τήν είσοδον. Έν 
τώ ήμετέρω Παραδείσιο δέν εχει οϋτω" είσερχόμεθα καί 
έξερχόμεθα οσάκις θέλομεν, χωρίς νά δώσωμεν λόγον είς 
κανένα- ολοι οί δρόμοι καί πλατειαι εινε είς τήν διάθε- 
σίν μας- ούδείς δύναται νά μάς έμποδίση τοϋ νά διέλ- 
θωμεν διά τής δείνα ή δείνα όδοΰ ή νά άτενίσωμεν είς 
ώρισμένον παράθυοον. Περιφερόμεθα άπό πρωίας έν ταΐς 
δημοκρατικαΐς άγυιαΐς τών ’Αθηνών, κινοΰντες διά τής 
δεξιάς τήν ράβδον μας, τό σύμβολον τούτο τοΰ έπαγ- 
γέλματός μας, καί φοιτώμεν ιδία είς μέρη άγνωστα τοΐς
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ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΙΣ ΤΟΝ ΖΥΘΟΝ !

Πρό δωδεκαετίας οί έρασταί τού ζύθου είς ’Αθήνας 
δύο είχον τόπους συνεντεύξεως. Μικρόν κατώγειον παρά 
τά Χαυτεΐα καί μαγαζεΐον έν τή όόώ Θησέως, έκεΐ άκρι
βώς όπου σήμερον τυπούται ή Έφημερίς. Οί δέ πίνοντες 
ήσαν άκριβώς μετρημένοι άνά χεΐρας. Είς τό κατώγειον 
έκεΐνο είχε καί γερμανικόν μπιλλιάοδο καί έπαίζετο τα
κτικά τό σφνροχάμ-taror^ μεταξύ δέ τών θαμώνων δύο 
διεκρίνοντο παρέαι,ή μέν Γερμανοτραφών τινων νέων, πρό 
πάντων ιατρών ύφηγητών τού Πανεπιστημίου τότε καί 
καθηγητών Γυμνασίου, χοροστατοϋντος τού Βλάχου ή

έαυτό της, ώς ποϋ ό ΙΙάρης τάς έπεθεώρησε καί τό έ— 
δωκε στή θεά Αφροδίτη. Άν ήσουν σύ, ποτέ δέν θά έ- 
πέτρεπα στόν μασκαρά έκεΐνο νά ρίψη βέβηλον βλέμμα 
στά κάλλη σου καί μάλιστα γυμνά.

— Άν ήτο ευνούχος, δέν έπείραζε.
— Τον σκότωνα, οχι δέν έπείραζε. Δέν ήτο αύτό μό

νον, ό Πηλεύς άμα πήρε τήν θέτιδα, δέν ήθελε αύτή 
νά τόν άναγνωρίση γιά άνδρα της καί έφυγε τήν ίδια 
βραδεία άπό τό παλάτι του.— Νά ήσουν σύ, νά ήμουν 
έγώ, πού σέ άφινα νά μού φύγης, θά είχα δέκα χιλιά
δες καβάσιδες καί ζαπτιέδες νά σε φυλάττουν. — Τού 
φεύγει κα’ι πάει καί ρίπτεται στό ποταμό, καί σά Νε
ράιδα ποϋ ήτο καί έπειδή είχε τήν δύναμι νά γίνεται 
ο,τι ήθελε θελήσει, έγινε κατά πρώτον χέλι, πάει νά τήν 
πιάση ό Πηλεύς, τού γλυστρά καί τοϋ φεύγει, γίνεται 
έπειτα καβούρι, πάει νά τήν πιάση ό Πηλεύς, τού πα- 
τεΐ μιά δαγκονιά, ποϋ τόν έκαμε άμέσως νά τήν άφήση, 
έγώ άν ήμουν, τό δάκτυλο νά μού έκοφτες, πάλι δέν σέ 
άφινα—γίνεται έπειτα φώκια, τήν πιάνει πάλι ό Πη
λεύς, άλλά αύτή άπό τά δάκρυά της τά πολλά, (θ«χή? 
άκούσει δά, ποϋ λέει ή παροιμία, ότι κλέει σά φώκια 
ψεύτικα δάκρυα) τόν καταφέρνει καί τήν άφίνει,. έπειτα 
όμως όταν τήν άφησε καί έπροχώρησε ’στά βαθεΐα, ήρ- 
χισε αύτή νά τόν κοροΐδεύη, ώς έκ τούτου έφουρκίσθη 
ό Πηλεύς καί άπεφάσισε πλέον όπου τήν εύρη νά μήν

μέρα ποϋ σέ είδα είς τό παράθυρο και μού φώναζες ψίτ; 
Άκουσ’ το.

Στό παράθυρο έκάθετο μιά νέα στολισμένη,
Μιά άγγελοπελεκητή ροδοπεριχυμένη 
Έκάθητο μέ προσοχή καί φρόνησι καί τάξι,
Κ’ έκέντα απάνω στό πανί μαλλί μέ τό μετάξι.

/*

Όπότε έπέοασα έγώ καί σέ είδα καί μού μπήκες στής 
καρδιάς τά βάθη.

— Φτάνει σου, φτάνει, πές μου γιά τή θέτιδα τί 
άπέγεινε ;

—Τήν θέτιδα λοιπόν τήν πήρε ό Πηλεύς καί τόν στε
φάνωσαν ό Ζεύς καί ό Ποσειδών, στό γάμο ήτανε όλοι οί 
θεοί καί θεαΐς προσκαλεσμένοι καί μόνον ή κυρία Έρις— 
ή καυγατζού—δέν είχε προσκαλεστή. Αύτή λοιπόν γιά 
νά φέρη τόν γάμο σέ ανωμαλία έρριψε μέσα στή μέση τής 
σάλας τών γυναικών έ'να χρυσό μήλο μέ τήν έπιγραφή= 
ΛΓά τό παρη ή π.Ιέοτ ώμορφότερη. Άχ άν ήσουν σύ έ
κεΐ, θά ταΐς έβαζες ολαις κάτω καί θά τό έπαιρνες σύ. 
Άλλ’ έννοια σου, παραπονιάρικο μου,μή σέ πάρη τό πα
ράπονο καί μού κλάψης, εννοιά σου, καί άν δέν έχης τό 
μήλο, έσύ θά ήσαι πάντοτε βασίλισσα τών ώραιων.— 
Τότε έσηκώθη μεγάλος καυγάς μεταξύ τών γυναικών 
ποία είνε ώραιοτέρα γιά νά τό πάρη. Κάθε μία έλεγε τόν
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πάντων είναι ότι ό ζύθος είναι άψητος καί οί Γερμανοί 
λέγουν «ζύθος άψητος άροώστία σίγουρη. · Έπειτα μέ 
τί δέν τόν άρτύουν μέ γλυκερίνην, μέ οινόπνευμα, μέ 
δέν ήξεύρομεν τί. Καΐ ό κόσμος πίνει και έπίβλεψις δέν 
ύπάρχει.

Έν Βερολίνω άλλοτε κατεσκευάζετο ή χειροτέρα μπίρα 
τής Γερμανίας· ό κόσμος έφώναζεν, ό τύπος τό έκαμε 
ζήτημα, ή άστυνομία έπενέβη καί συνήλθον εις συμβού
λιον οί ιατροί καΐ οί χημικοί τής πόλεως καΐ έξήτασαν 
τόν ζύθον. Καΐ τί δέν εύρον; Διέταξαν τά δέοντα, καΐ δ 
ζϋθος σήμερον τοϋ Βερολίνου ισοφαρίζει πρός τον ζύθον 
τών λοιπών πόλεων.

Ήμεΐς έδώ βεβαίως δέν περιμένομεν τήν διόρθωσιν τοϋ 
κακού άπό τήν αστυνομίαν. Τά συνέδριον τών ιατρών δέν 
ήδυνήθη άτυχώς νά άσχοληθή περί τήν έξέτασιν τού ζη
τήματος άπησχολημένον ον, καί τοι έπρεπε, διότι οί ια
τροί προ πάντων είναι ζυθοπόται. Λοιπόν, άς μείνη ή 
φροντίς είς τόν τύπον καί άς φωνάζωμεν τουλάχιστον 
ήμεΐς πρός τό συμφέρον πρό πάντων τών ζυθοποιών, οί 
όποιοι άν βελτιώσωσι τόν ζύθον των θά έχωσι τετρα
πλήν κατανάλωσιν.

Σήμερον γνωρίζομεν φίλους θέλοντας νά πίωσι ζύθον 
καΐ απέχοντας. Καταφεύγουσι εις τόν Βιενναϊον πού καΐ 
πού, πίνουσιν ένίοτε καΐ άπό μίαν φιάλην Μονάχου, άλλ’ 
άν ό εντόπιος ήτο καλός,θά έπιναν έντόπιον καΐ οί ζυθο- 
πώλαι θά έκέρδαινον πλείονα.

Λοιπόν τά πάντα ύπέο τού εντοπίου καί τής βελτιώ- 
σεως αύτού. Ό τόπος πρέπει νά ζήση διά τοϋ τόπου 
καΐ ό έντόπιος πρέπει νά διορθωθή.

ΖυΟοπότηε.

Ο—*----------

3έ Αεληγεωργιστών ακραιφνών βουλευτών καΐ άλλων, εν 
«Ις διεκρίνετο ή ζωηρά μορφή τοϋ συντάκτου τότε τής 
Έφΐφΐρίδοζ των Σ υζητήσιω? ’Ράλλη, τοϋ νϋν ύπουργού.

Τό άλλο μαγαζεΐον δεν εΐχεν ώρισμένους θαμώνας καΐ 
έφθινε μάλλον. Έν αύτώ άτάκτως συνήρχοντο οί ΙΙαρνασ- 
σιδεΐς, έχοντες τότε τάν Πκρναασότ έκεΐ πλησίον, όπου 
νϋν συνεδριάζει ή τών ’Ολυμπίων έπιτοοπή. Συχνά δ εν 
τούτω καΐ οί προσφιλείς σήμερον νεκροί Παπαρρηγόπου- 
λος καΐ Βασιλειάδης απήγγειλαν ποιημάτων των άπαρ- 
χ«ίς.

Τά ζυθοπωλεία ήσαν μικρά καΐ ποταπά, άλλ’ ό ,ϋθος 
ώραΐος. Έπινες καΐ εύφραι'νεσο. ’Εντόπιος ή Βιενναΐος 
ήτο άδολος καΐ πάντες ηύχαριστούντο.

Παρήλθον έτη καΐ ό ζϋθος διεδίδετο καΐ οί έπΐ δακτύ
λων τότε μετρούμενοι ζυθοπόται σήμερον μετροϋνται 
κοιτά χιλιάδας, τά δέ δύο μαγαζεΐα έκεινα τά ποταπά 
Εγειναν ευρωπαϊκά πολύφωτα ζυθοπωλεία. Τό παρά τά 
Χαφτεΐα έκεΐνο μεταβληθέν καΐ έπαυξηθέν είναι τό ση
μερινόν Τσοχαΐον, τό δέ παρά τήν ί>9όν Θησέως μεταπη- 
-δήσαν ολίγον άνωτέρω παρά τήν Μητρόπολιν είναι τά 
^υθοπωλ’εΐον Βερνιουόάκη, τό κέντρον σήμερον καί ή συ
νάθροισες τών έν Άθήναις ζυθοποτών.

Άλλά πλήν τούτων καΐ άλλα ήνεώχθησαν ευρύχωρα 
~καί ώραΐα ζυθοπωλεία, έξοχικά καΐ έν τή πόλει, καί νέα 
<ζν·.δρύθησαν εργοστάσια ζύθου καί όλοι πίνουν, πίνουν, 
-πίνουν.

Άλλ’ ό ζύθος έχάλασε καΐ πίνομε σήμερον ολοι δηλη- 
τήριον.

Ό Βιενναΐος, ό έξωθεν κομιζόμενος, έχει διαλείψεις, 
■άλλά τέλος πάντων ήμπορεΐς κάποτε κάποτε νά τόν πί- 
νης.

Άλλ’ ό έγχώριος; Δέν εΐναι ζϋθος Δέν θέλομεν νά άνα- 
φέρωμεν όνομαστί ζυθοποτεϊα καΐ νά ΰποδείξωμεν τά έ
λαττώματα τούτου ή έκείνου, άλλ’ έν κοινόν έλάττωμα

τήν άφήση, ’δώ τήν έχει ’κεϊ τήν έχει,τήν τσακώνει μιά 
μέρα, άφού είχε ξεθεώσει τόν άνθρωπο γυρεύοντας την, 
στή Μαγνησία,έκεΐ κοντά στής Θεσσαλονίκης τόν κόλπο. 
Η κυρία μας Θέτις ήτο αύτή τή φορά μεταμορφωμένη σέ 

σουπιά. Ο Πηλεύς τήν συλλαμβάνει εύμορφα, εύμορ
φα καί έλαφρά έτσι άπό τό κεφάλι καί Λ’ό.τ τής πατεΐ 
ένα φιλί.

Καί ταύτα λέγων είχον λάβει πράγματι τήν κεφαλήν 
τής τουρκοπούλας είς τάς δύο μου παλάμας, όπως 
τής έπιδείξω πώς εΐχε κάμει ό Πηλεύς τής σουπιάς Θέ- 
τιδος καΐ, τό τολμηρότερον, έπέθηκα φίλημα πυρώδες 
έπΐ τών χειλέων της.

Επ· τφ τολμήματί μου τούτφ, ή τουρκοποΰλα μου 
έςανέστη, οχι μέν άπειλητική, διότι τό ήθελε, φαίνεται, 
ή καρδούλά της, άλλά κάπως θυμωμένη καΐ μού είπε :

— Γκίαούρ ! . . .
— Δεν έχει έδώ γκίαούρ, έδώ ύπάρχει εις λάβρης σου, 

όστις εΐνε έτοιμος ν’ άποθάνη γιά σέ.
““· Ετσι κάνεις σ έκείνη ποϋ σ’έμπιστεύθη καί έδιωξε 

τήν μαύρη ; Στάσου νά τήν φωνάξω, νά σού δείξη έ
κείνη .. . ,

—— Σκληρά, σκληρότερα καί τής Θέτιδος αύτής, έχεις

σκοπό νά μέ τυραννήσης ώς έκείνη τόν Πηλέα ; Δέν με 
φονεύεις καλλίτερον ;

— Δέν θά τό ξανακάμης ;
Τήν στιγμήν έκείνην έφάνη δρομαία ερχόμενη ή μαύρη 

καΐ κραυγάζουσα :
— Χαθήκατε, ό πασσάς δέν έπήγε στό Βώλο, ήτο 

κρυμμένος επίτηδες, καΐ είπε πώς θά πάη έκεΐ, γιά νά 
σάς πιάση.

— Τοϋρκα, προδότα, στραβαραπίνα, σύ μού ταφτεια- 
σες όλα γιά νά μέ έξοντώσης, «έβόησα άπελπις, καί ρι- 
φθείς άνεσκάλωσα ώς αίλουρος έπΐ δένδρου τινός. Δεν εί
χαν ποϋ άλλού νά κρυφθώ.

|Ή βυνίχιια »’{ τό προσεχές. 1
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