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Β. ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΑΙΒγαΠΧΤΙΙΣ

ΑΙ ΚΡΙΣΕΙΣ ΜΑΣ

"Αν έλάμβανε τήν τιμήν ό ζωγραφήσας; τήν Σύγχρο
νον Έ.Ηάδα Γάλλος συγγραφεύς Άμπού νά γνωρίσγ, 
έκτοτε τόν κ. Σωτηρόπουλον θά προσέθετεν ότι μετά τόν 
Βάλβην, Πρόεδρον τοΰ Άρείου Πάγου, δεύτερος τίμιος 
έν ‘Ελλάδι εΐνζι ό πρό τοΰ κ. 'Λθκνασιάδου ύπουργός 
τών Οικονομικών. Τοιαύτην είχε κερδίσει ύπόληψιν ό 
ταρτουφικώτερος μεταξύ όλων τών πολιτευόμενων βου
λευτής Τριφυλίας. ’Εναντίον τής ύπολήψεώς αύτής θά 
έξετκσωμεν μετά μείζονος προσοχής καί αγωνίας, μή
πως άπατηΟώμεν, έκ τών καταθέσεων καί τών απολο
γιών του, έάν ήτο έν γνώσει τοΰ έλλείμματος καί έάν 
έλαβε χρήματα παρά τοΰ Βελένδζα ό κ. Σωτηρόπουλος, 
διατελών ύπουργός τών Οικονομικών.

* *

Οπως ύπάρχουσι νοσήματα τά όποια οΐ Ιατροί ονο
μάζουν περίπλοκα, ύπό μίαν δηλαδή νόσον γεννάται έτέ
ρα, οΰτω καί τό αποδιδόμενο·/ εις τόν κ. Σωτηρόπουλον 
έγκλημα είναι πιρίπ.Ιοχον, γνώσι; δηλαδή τοΰ έλλείμ
ματος κα’ι δωροδοκία πρός άπόκρυψιν. Διά τούτο ό βου
λευτής Τριφυλίας Οά μας κουράστι περισσότερον, καί διότι 
έπιτηδειότερος καί ιησουϊτικώτερος τοΰ συναδέλφου του 
κ. Παπαμιχαλοπούλου έσώρευσεν άπολογίας έπί απολο
γιών, έπιχειρήματα έπί επιχειρημάτων, έμίσΟωσε τόν 
Τη.Ιέγρα'/ον καί τήν Στοάν, άπησχόλησεν άμφω τάς 
Εφημερίδας καί ήνάγκασε τήν μεγαλοφυή μολυβδίδα 
τοΰ ’ΛσμοιΥα/ο» νά τόν ζωγραφήση βουτηγμίνοΓ μέχρι 
Σαψοΐ> ... . . eic άπο.Ιογίας.

Έν τή έξετάσει τοΰ περίπλοκου εγκλήματος όπερ πρό 
πολλοΰ αγωνίζεται νά τό ξεπετάξη έκ τών ώμων του, 
χωρίς νά δύναται, δέν θά έξετάσωμεν χωριστά τήν γνώ
σιν τοΰ έλλείμματος άπό τήν δωροδοκίαν, οπω; οί ιατροί 
δεν χωρίζουσι τάς νόσους ΐνα θεραπεύσωσι πρώτα τήν 
μίαν κ’ έπειτα τήν άλλην. “Αλλως τε δέ τό περί Σω
τηροπούλου ύλικόν είναι τόσον πολύ καί ό χρόνος,ον δια

θέτομε·/ προς τακτοποίησίν του, τόσον ολίγος ώστε θά 
μάς συγχώρηση τό δημόσιον έάν έν τώ περί αύτοΰ κα— 
'τηγορητηρίφ μας δέν εύρη, τήν αύτήν ενάργειαν καί'τά
ξιν, ήν έν τώ περί Παπαμιχαλοπούλου- έπειτα, τί νά τό 
ικρύψωμεν, περί αύτοΰ έγράφομ.εν μέ περισσοτέραν όρεξιν. 

I
Α'. Έάν ή έζέτασις τοΰ ρφυγμ.οΰ καί τής γλώσσης 

μορφόνουσιν έξωτερικώς τήν διάγνωσιν τοΰ ίατροΰ, είς 
τήν ποινικήν τοΰ Σωτηροπούλου διάγνωσιν χρέη σφυγ
μού έκτελεΐ ή άπό 2 νοεμ.βρίου 1880 σκανδαλωδε- 
στάτη έπιστολή πρός αύτόν τοΰ Θρασυβούλου Βελένδζα, 
δι’ ής έζήτει ένός μηνός άδειαν" οσον άφορά τήν γ./ώσ- 
σαν τοΰ βουλευτοϋ Τριφυλίας, ό αναγνώστης Οά ίδη κα
τωτέρω ότι καί αύτή δέν θά τόν άνακουφισν) πολύ άπό 
τής κατηγορίας, άν καί ιδική του τυγχάνει καί νά τήν 
διαχειοισθή τόσον καλώς έπίσταται.

'II ούσία τής επιστολής είναι αί πρώται αύτής γραμ- 
υ.αί :C

Σεβαστέ μοι Κ. Σωτηρόπουλε !

«Γινώσχετε την θέσιν μου ώς ταμΐου θηβών, .τρά λο.Ι- 
.Ιών ετών .... καί διά νά δυνηθώ έν τω μεταςύ νά 
συλλέξω χρήματά τινα, έκποιών έν Φθιώτιδι καί άλλα- 
χοΰ κτήματά μου πατρικά, πρός ϊϊερεορεβ|Α0ν το<5 χρέους μ-ου, κτλ.»

Ή επιστολή αύτή, κατατεθεΐσα εί; χεΐρα; τής άνα- 
κοίσεως ύπό τοΰ κ. Σαμοθράκη,ήρκει καί μόνη νά κατα- 
δικάση τόν κ. Σωτηρόπουλον ώς έν γνώσει τοΰ έλλείμ.- 
ματος διατελοΰντα, έάν δεν διεφιλονεικεϊτο τό ότι πε— 
ριήλθεν είς γνώσίν του. Ό τρόπος όμως καθ’ δν διαμφι- 
σβητεΐ τό ότι είχε λάβει γνώσιν αύτής ούδένα πείθει 
πεοί τής άληθείας τών λεγομένων του. Περί αυτής απο
λογούμενος ό ύποπτος λέγει : «Φαίνεται λοιπόν, ότι ή 
«επιστολή αΰτη ή έχαλκεύθη μετά τήν άνακάλυψιν τοΰ 
»ελλείμματος έκ συνεννοήσεως τοΰ Σαμοθράκη μετά τοΰ 
«Βελέντζα ή οτι εστάλη πρός έμέ διά τοΰ Σαμοθράκη,

ί
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«ούτος δέ τήν έκράτησεν, όπως έκράτει πάντα τ»>χ-^ιάθεσιν νά μήάποκχλύψητό έλλεψ,μα ήθελεν «μέσων 
ινν^ωσιν ύπονοίκς περί τής έξαφχνιβει ;»Λην., είναι πολύ σαθρόν επιχείρημα, διοτ*·

έτ·οόχ&ι?ο νχ 7’n..t»vcv»'«ρ -· -- — · - , ,- >γ-,
τηεβπούλου, θά ήτο πο*$ άδέξιος χαλκωματάς ό κ. Σχ- χύτου κ. Φωστηροπουλος, γραμματεύς τής Επιτροπή 
μοθεάκης, κατασκευάσας τοιοΰτο άγάνωτον χάλκωμα, τών ’Ολυμπίων, οστις .Τίρι τα τεΛ„ Maputo ακόυσα; τχ 
‘ - ·- — - - - - - ' ' - τ0- ίχ^ςφιεκτο; τών θηοών πάρα τοΰ παραιτηθέντος

ύπαλλ,ήλου έν τώ ύπουργείω τών Οικονομικών Οικονόμου

στολήν. Έάν τό επινοητικόν του τόν ώθει νχ παραδεχθή 
μόνον τό δεύτερον, ή θέσις του υποκειμ,ενιζ.ώς Οα ήτο 
ϊσχυροτέρχ" άλλά δεχόμενος την έπιστολήν γνησίαν, τί 
άλλο ομολογεί ή ότι ήτο έν γνώσει τοϋ έλλειμματ 
διότι ή έπιστολή άρχεται άπό τή; προϋποθέσεις αυτής: 
αΓινώσχετε τήν θέσιν μου ώς Ταμίου θήΰών πρό πολ
λών έτών. ο Ούδέ πχρεφρόνει ό Βελένδζα;, ουδέ ή σπον
δυλική του έμχλακίσθη, ώστε νχ γράφη : γινώσκετε,πόός 
άνθρωπον μή γινώσκοντζ' ή νά άποκαλύπτη τάς κατα
χρήσεις, αύτός άγωνιζόμενος νχ τάς σκεπάση, προς υ
πουργόν διχτελοΰντχ έν άγιωτάτη αύτών άγνοια. Ωστε 
τό ζήτημα δέν είναι χν ή έπιστολή περιήλθε ή δεν πε- 
ριήλθεν είς γνώσιν τοΰ Σωτηροπούλου" άλλ. χν είναι γνή
σια ή όχι" τό περί γνησιότητος δέ αύτής τό μισοπχρχ- 
δέ/ετχι μέν ό ύποπτος, τό προσεπιμζρτυρεϊ δέ ό άνυπο-
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ME TO R0RRIN0 ΦΟΥΣΤΑΝΙ.
1862

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ.
Α/άρχος, ό ιϊμά.τηζ· τοϋ ΠαΛατιοΰ.—Ζι\τω ύ Γαριβά.Ιάιις. 

—Τά ψάθινα χαπέ.ΙΛα ή Σχιαθιχά.—Πανεπιστημια- 
χά.—Κάτω ά διευθυντής τής ’δστυνομίας. — Βαρεϊτέ 
τους.—Κάτω τό Ύπουργεΐον.— Έχείνη .τοΰ τά παι- 
<α.—θά σε όείρω —' Κφοάος ΰπό τόν πύργον τοΰ Μα.· 
Λακώψ.—διαχοπή σχέσεων.—δεν σε ΘέΛω.— δσχη- 
μο Λείψανο ποΰ θά χάνης.—Οί σταυρωτίδες.— ΟΛα ό 
{3ασιΛεΰς τά χάνει. —ΤούρΛα τούρΛα τή γεσάρα. 
-Μέσα.

At άλογος άνευ επεξηγήσεων.
Πρόσωπα : Έγώ, ή μάνα μου χ’ έχείνη ποΰ τά παιι.α. 

Ή σχηνή είς το σπήτί μου.
— ’Εχει τό γοΰστο τό κερί ποΰ σούφερα χθές νά το 

κοψες, γιά νά γίνωμε άπό δυό χωριά. Έλεγα έγώ.

καί προσκολ.ληθέντος έπειτα είς τήν Έπιτροπήν τών ’Ο
λυμπίων έσπ*υσε άναζοινώση αύτά είς τόν Σωτηρό
πουλον οστις κατ’ άρχάς μέν έζήτησε νά τά αο./άίτη, εί- 
πών οτι είναι ολίγων μόνον χιλιάδων τό έλλειμμα, είτα 
δέ όταν ό Φωστηροπουλος τώ είπε : «τί τριάντα καί σα
ράντα μοΰ λέ; : έγώ έμαθα ότι άναβαίνει είς τριακόσια; 
όγδοήκοντα έξ χιλιάδας» τοΰ άπήντησεν ότι θά μβρι- 
μνήση.

Κκί έμερίμνησεν ό κ. Σωτηρόπουλο; σιωπήσας καί μη 
εΐπών ούτε λέξιν περί τοΰ έλ.λείμματος είς τόν Σαμα- 
θράκην.

Οί δύο ούτοι μ.ζρτυρες Φωστηροπουλος καί Οικονόμος, 
ώ; καί "ή έπιστολή, θά βζρύνωσι πολ.υ εις την περί Σω- 
ίτηροπούλου κρίσιν τοΰ Ειδικού Δικαστηρίου ώς πρός την 
γνώσιν τοΰ έλ.λείμματος.

Εΐναι όμως περίεργοι καί αί καταθέσεις τοΰ Θρασυ
βούλου Βελένδζα οστις προκειμένου περί Σωτηροπούλου

— Έγώ σοΰ λέγω, νά κυττάζης τά μαθήματα σου καί 
ν’ άφήσης τάς άνοησίας αύτάς. Ελεγε ή μάνα μου.

— Καλά σοΰ λέγει ή μητέρα, αύτά δέν εΐνε πράγ
ματα. Έπεπρόσθετεν έκείνη ποΰ τά έπαιζα.

— Έμένα δέν Οά μάθουν ή γυναίκες τί θά κάμω καί 
τί δέν κάμω. Καταλάβατε, κυρίαις ; Σείς νά ζ.υττάζετε

δέν ανακατεύομαι έγώ στής 
νά

τή δουλειά σας. Καί όπως 
θάδουλειαΐς σας, 6ά μοΰ κάνετε τή χάρι νά μη άνακατεϋε- 

σθε καί σείς στής δουλειαΐς μου. "Αλλο δέν μάς μένει, 
παρά νά γυναικοκρατηθοΰμε. Δέν θέλω . . . Ετσι θέλω... 
Η τάν ή έπί τάν. Αύτό μάς έμεινε . . . Εχομε μιά βα

σίλισσα στό κεφάλι μ.ας, καί θέλετε νά γίνετε ολαις βα— 
σίλισσαις. Έχετε πολύ λάθος, θά τόν διώξωμε τόν βα- 
βαρό, τετέλεσται.

— Βρέ παιδί μου, έλα στό νοΰ σου. Σείς τόρα Οά τά 
βάλετε μ’ ένα βασιλέα ; Ό Θεός νά σάς φωτίση.

— Βασιλέα ; Καί τί μοΰ τόν λές τάχατε; βασιλέα ; 
Καί τί είνε ό βασιλεύς έμ.πρός είς έμέ, εί; έσάς, είς τόν 
σκύλο μας τέλος πάντων. Έγώ., νά, έγώ, ποΰ με βλέπετε 
έδώ, έγώ πληρώνω καί ζή ό βασιλέας. Δέν μέ πληρώνει, 
έκεΐνος. Διαβάσατε τόν Βρετανιχυν 'δστέρα νά ίδήτε τί 
γράφει; Καί ξεύρετε ποιος τόν βγάζει τόν Βρετανικόν 
'δστέρα ; Ό κύριο; Ξένος. Καί ξέρετε τί πράγμα είνε ό 
κύριος Ξένος ; Εκατομμυριούχος. Έχει τριάντα, σα
ράντα, βαπόρια, βατσέλα, θεοκάραβα, τριπόντες. Αϊ, ό 
κύριος Ξένος δέν είνε κάνένα; κουτός άνθρωπος γιά νά

υπόδικος, τούναντίον φέρει πάντοτε τό θάρρος τής φιλο
πατρία; καί τήν δικαιολογίαν τοΰ θύματος ύπαλλήλων 
καί πολιτευομένων. Έάν ό Βελένδζα; λέγη πάντοτε ψεύ
ματα, δέν βλεπομεν τόν ειδικόν λόγον δι’ ον τά ψεύματα 
αύτά έπιβαρύνουσιν εΐδικώς τόν Σωτηρόπουλον καί τόν 
έπιβαρύνουσιν όχι μόνον είς τά περί δωροληψίας κεφά- 
λαιον άλλά κζί είς τό περί γνώσεω; τοΰ έλλείμματος. 
«Έκ τών κατά καιρού; ύπουργών τών Οικονομικών άπό 
»τοΰ 1873 κζί έντεΰθεν—λέγει έν τή καταθέσει του ό 
«Βελένδζα;,—προσωπικώς ώμολόγησα τό έλλειμμά μ.ου 
»είς τόν Σ. Σωτηροπουλον, ό όποιος όμως, διότι είχομεν 
συμπάθειας ώ; έχομεν μαζύ καί μεταλλεία, καί διότι 
παρεκάλουν αυτόν ό Σιμόπουλος καί ό Καμπάς, τούς ό
ποιους έγώ παρεκάλεσα νά ένεργήσουν ινα διορισθώ ύπο- 
ταμίας Κεντρικός, άλλ’ είτε είς τόν ένα, είτε είς τόν 
άλλον, δέν ενθυμούμαι ποιον, ό Σωτηρόπουλος είπε, δέν 
τόν διορίζω, δεότε ζητβί τήν Οέσεν αυτήν δεά νά 
Μλέψη. .

ΙΙτο άνάγκη δηλαδή νά πλάση ό Βελένδζα; τοιούτου; 
λογου; τοΰ Σωτηροπούλου,. οΐτινες πρώτον αύτόν νά 
προσβάλλωσι καί νά έκθέτωσιν ;

Γ'. Πρό τών περί δωροδοκίας είς τόν Σωτηρόπουλον 
καταθέσεω; διαφόρων μαρτύρων μένει ανεξήγητος άνευ 
δωροληψίας ή κατά Σωτηροπούλου μαρτυρία τοΰ κ. Κου
μουνδούρου, όστις έν τή έπιτροπή κατέθεσεν ότι συνέ
στησε μέν τόν Α. Γκορδζήν ώς διάδοχον τοΰ Βελένδζα 
είς τόν Σωτηρόπουλον, άλλ' ότι αύτός δέν συνήνέι. Τι ρ 
έμεσολάβησε λοιπόν κατόπιν καί συνήνεσε ;

Έπάρχει άντίφασις ούχί μόνον τοΰ Κουμουνδούρου 
προς τον Σωτηροπουλον, αλλα του τελευταίου ποός αύ
τόν τόν ίδιον, όστις «ένώ λέγει ότι τόν διώεισε διότι 
«είχε τήνάπαιτουμένην ικανότητα»,συγχρόνως προσθέτει: 
«έγένετο δε ή εκλογή τούτου, διότι μοί παρεστάθη ότι 
»δ I κορδζής θελει διευκόλυνε·, τήν παραλαβήν τών πα-

κτυπά τόν βασιλέα . . . Είνε τή; ’Αγγλίας δάκτυλος. Τε- 
τέλεσται. II θά γεννήση διάδοχον ή βασίλισσα, ή θά 
πάη μαζύ μέ τόν βασιλέα άπό 'αεί πούλθε. Τά πολλά 
Xoyix ε’.νε

— Θά σάς πιάση, παιδί μου, ή μυστική άστυνομία.
— Μυστική αστυνομία πιάνει, μά τήν πιάνει σπα

σμός τριμεοήτικος. Αν θέλη νά φάγη τό κεφάλι του ό 
Δημητριαδης, πέρνει τά μοΰτρά του καί άποτολμα τί
ποτα. Τό Πανεπιστήμιου, κυρίαις μου, είνε ιερόν άσυ
λου. Άπαοαβίαστον.t

— Μα τώρα τι σάς κάμει η βασίλισσα, διέκοψεν ή 
’Αφροδίτη—εκείνη ποΰ τά 'παιζα— καί τά βάλατε μ.’ 
αύτή ;

— Μάς κάμει, καί πολύ μά; κάμει. Μάς κάμει, δι
ότι δέν κάμει διάδοχο. Καί τί θά γίνη ή Ελλάς χωρίς 
διάδοχο ; "Αν τόρα είχαμε διάδοχο, άντί νά φωνάζωμε 
κάτω τό ύπουργεΐον ! θά φωνάζαμε κάτω ό βασιλεύς ! καί 
τό πράγμα θα ετελείωνε. Ιδού ποία ή διαφορά. Θά μάς 
^ε*®η, είπατε, ή μυστική άστυνομία ; Μάς πιάνει ; Άλ
λα παίζει στόκος, ρεβόλβερ, ποΰ πάει άντάρα. Πολλά 
είπαμε, φέρε τό κεεί ποΰ σούοε:α χθές. Τό κώί ·!··,.. 
Άκοΰς ; ‘ ’

I

— Νά σοΰ 'πώ, μέ τά σωστά σου τόρα Οά πάς στή 
διαδήλωσς ; ήρώτησεν ή ’Αφροδίτη, ρίπτουσά με βλέμ.-, 
μα κάπως έτσι μαγνητικόν κζί σημαίνον κάτι μή έκ- 
φραζόμενον.

• «οαστατικών καί θέλει δίδει μέρος τών αποδοχών του 
' 11 εις την οικογένειαν τοΰ Βελένδζα.» Εκ τών λόγων τού- 
■ των φαίνεται οτι ό συμβιβασμός οστις προηγήθη μεταξύ 

δύο ενόχων, τοΰ Βελένδζα καί τοϋ Γκορδζή, ό αύτός 
επανελήφθη καί μεταξύ ένός ενόχου καί ένός ύποπτου, 
Βελένδζα καί Σωτηροπούλου.

Επειτα πολύ πιθανόν μεταξύ Σαμοθράκη καί Σωτη
ροπούλου νά ύπήρχε τόση συνβννόησις, ώστε ό είς νά ένε- 
πιστεύετο εις τόν άλλον τά πειστήρια τής ενοχής των 
ααί ότι ό πρώτος, έπιτηδειότερος, έκράτησε τήν έπιστο
λήν διά νά μήν τοϋ φύγη ό προϊστάμενος, άν ποτέ αί 
κλοπαί άνεκαλύπτοντο.

Σχηματίζομεν τάς ύποθέσει; αύτάς, διότι δέν παρα
δεχόμεθα ότι ό Σαμοθράκης ένα μήνα πρό τής άνακαλύ- 
ψεως τοΰ έλ.λείμματος—κατά τήν μαρτυρίαν τοΰ Οικο
νόμου ίδόντος έν χερσίν έκείνου τήν έπιστολήν—εχάλ- 
κευσε έγγραφον όπερ πρώτον πρώτον ενοχοποιεί αύτόν 
τόν ίδιον, όταν εΰρίσκηται είς χεΐράς του.

Α’. Ο πρώτος μάρτυς οστις εμμέσως έπιβεβαιοΐ τήν 
περί δωροδοκίας τοϋ Σωτηροπούλου κατάθεσιν τών δύο 
Βελενδζών είναι ό Κουμουνδοϋρος όστις λέγει ότι ό Σω
τηρόπουλος δέν συνήνει εί; τον διορισμόν τοΰ Γκορδζή· 
άλλά τί άλλο λέγει καί ό Θρασύβουλος Βελένδζα; ή ότε 
ό Σωτηρόπουλος εμενεν αδυσώπητος ;

Η περί δωροδοκίας κατάθεσι; έάν πρώτην φοράν μ,ετά 
τήν άνακάλυψιν τοΰ έλλείμματος εγένετο, ίσως ό Σωτη
ρόπουλος θά είχε μεΐζον θάρρος όπως τήν πολεμή· άλλά 
τής δωροδοκίας αύτής γενομένης πολ.ύ πριν τής άνακα- 
λύψεως τοΰ έλλ.είμ.ματος, τό δικαστήριον έχει νά έξετά
ση τί συμφέρον είχεν ή οικογένεια Βελένδζα νά διαδίδη 
έκτοτε j'-fwtw;—ώς διατείνεται ό Σωτηρόπουλος—ότιτοΰ- 
δωσαν χρήματα διά νά διορίση τόν Γκορδζήν ; Ποίν τοΰ 
πείσματος δπερ γεννάται καί είς χυδαίας φύσεις καί είς 
μ.ή χυδαίας, καί μάλιστα εις γυναίκας—κατόπιν τής

— Μάλιστα, κυρία μου, θά ’πάγω. "Η νομίζεις ότι 
φοβούμαι μήπως μέ φάγη ό άράπης’ τής βασίλισσας ; 
Άκοΰς έκεΐ ; Μάς έφερε ενα στραβάραπα νά μάς διοί
κηση καί αύτός.

— Τί σάς πταίει ό άνθρωπος ;
— Αΐ, όταν δέν τά 'ξέρεις, μή όμιλής. Μάθε, λοι

πόν, κυρία, ό’τι αύτός ό άράπης έρρίχθηκε προχθές, μέσα 
στό παλάτι, τής πρώτης κυρίκς τής τιμής καί τήν στρύ- 
μ,ωξε τή γυναίκα μέσα σ’ ένα τσάκι, τήν έκαμ.ε νά λει- 
ποθυμήση άπό τή τρομάρα της, καί κύριος οΐδε, άν δέν 
έπρόφθανε ό ένωματάρχης νά τόν πιάση....

— Καί τί σε μέλει ;
— Μέ μέλει, καί μέ παραμελεί μάλιστα. Νά σοΰρ- 

χεται ένας στραβάραπα; έκεΐ, ένα ανδράποδου τής ’Α
φρικής, νά κάμη έν μέση Έλλάδι ό,τι θέλει. Αύτά τά 
χρυσά ποΰ φορεΐ, αύτά τά σαλβάρια, τά πληρώνει τό 
έθνος. Τά τοιαΰτα τό Σύνταγμα δέν τά έπιτρέπει. Έδώ 
είνε ισονομία, καί δέν σοΰ έπιτρέπω έσένα, κύριε βασι
λέα, νά άσχημονής καί νά μοΰ γίνεσαι τό κακό παρά
δειγμα. Θέλεις νά έχης άνδράποδα ; στεΐλτα είς τον 
Πύργον τής βασιλίσσης. Τό Σύνταγμα Χέγει, ότι πάς 
δούλος πατήσας τό έδαφος τής Ελλάδος είνε ελεύθερος. 
Σύ λοιπόν, κύριε βασιλεύ, τί έρχεσαι έδώ καί μοΰ κου- 
βαλεΐς ανδράποδα μέσα στό Παλάτι σου; Διά νά κατα- 
πατήσης τό Σύνταγμα, αί ; Άμ δεν σοΰ γίνεται ή χά
ρις. Παρά κάτω τό Σύνταγμα, καλλίτερα κάτω ό βασι·
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άποκτήσεως ένός άγαθοΰ 8ιά βαρείας θυσίας, καί μάλι
στα άφαιμάξεως '/ρηματικού—καί όταν διωρίσθη 6 Γκορ
δζή;, σά οικονομικά τοΰ Βελένδζα καί τής Βελένδζαι- 
νας δέν ήσαν εις πολύ ανθήραν κατάστασιν, επομένως 
40 έως 45 χιλιάδες δραχμών δοθεΐσαι είς τόν Σωτηρό
πουλον έκοστισαν, καί ή γυναικεία γλώσσα καί ή γυναι
κεία χουηχα δέν άντέσχε νά κρύψη τό μυστικόν· πριν αύ
τοΰ τοΰ πείσματος λοιπόν ποιος άλλος λόγος δύναται νά 
μάς είπη ό Σωτηρόπουλος ώθησε την οικογένειαν Βε
λενδζα νά διαδίδγ, τά περί δωροληψίας αύτοΰ, έάν αΰτη 
δέν έλάμβανε χώραν, καί άν ό Σωτηρόπουλος (1ί>· roiv; 
εψηνε σ' τη χεϊ.Ιη τό ψάρι ; Αρά γε διά νά αρχίσουν 
νά συλλαμβάνωνται ΰποψίαι, οτι διά νά προηγηθή δωρο
δοκία τοΰ διορισμού τοΰ διαδόχου τοΰ Βελένδζα, x«rt 
Λάχχον Ρχ' ή γάβα καί έπισπευσθ’7, οΰτω ύπ’ αύτής τής 

’.δίας ή καταστροφή τής Βελενδζικής οίκογενείας ;
Αύτήν δέ την δωροδοκίαν την διελάλει ή οικογένεια 

Βελένδζα οχι μόνον άμέσως μετά τόν διορισμόν τοΰ 
Γκορδζή, άλλά καί πριν, κατά την μαρτυρίαν τοΰ’φοι- 
τητοΰ Μιχαήλ ‘Γήγα. Πώς δέ ήτο δυνατόν ν’ άποτολ- 
μ.ηθή τοιαύτη διάδοσις έάν ύπήρχε πεποίθησις οτι ό 
Λεμονής τίποτε dir χάμνει με χρήματα ; Ωστε διά νά 
διαδίδηται άπό πριν μέ τόσην ελαφρότητα, φαίνεται ότι 
έπεκράτει ή έναντία πεποίθησις, ό'τι ό Λεμονής τίποτε 
Hr χάμνει αίνευ χρημάτων ;

Ε ■ Δεν είναι μόνον η λογική ή κατόπιν της μαρτυ
ρίας τοΰ κ. Κουμουνδούρου περί μη συναινέσεως διαχέου- 
σα χροιάν άληθείας είς την περί δωροδοκίας μαρτυρίαν, 
άλλ’ είναι καί ολαι αί λεπτομέρειαι της σκηνής, λεπτο- 
μέρειαι άφηγούμεναι ύπό τών δύο Βελενδζών καί πλί
θος άλλων μαρτύρων, καί τάς οποίας είς έπίμετρον ήλθε 
νά έπισφραγίση ή λίαν ύποπτος έν τη επιτροπή άπολο- 
γία τοΰ υπόπτου πρώην ύπουργοΰ, άπολογία διαψευσθεΐ- 
σα ύπό άλλων μαρτύρων, ώς θέλομεν ΐδει καί έκείνων

όσοι κατέθεσαν κατά τοΰ Σωτηροπούλου καί έκείνων όσους 
Ρφεοεν ϊνα καταθέσωσιν ύπέρ αύτοΰ.

Οτι ήγωνιζετο ό Βελένδζας νά διορίση τόν Γκορδζήν, 
τοϋτο μάς τό λέγουν όλοι οί μάρτυρες· καί ότι δέν τόν

----Γ--. ~------ ν ΛΛ.ζν/.Λωσζ;
4ΟΟ,ΟΟΌ δραχμών είς έξαγοράν συνειδήσεων, ήθελεν ά- 
ποπϊιραθή νά δωροδοαήση καί τόν αγνόν Σωτηρόπουλον, 
καί πεοί τούτου ούδεμίαν έχομεν αμφιβολίαν· φαίνεται 
μάλιστα ότι ένώ είς τόν άλλον κόσμον ό Σωτηρόπουλος 
έχαιρεν ύπόληψιν άνθρώπου όστις δέν λερόνεται, παρά 
τώ Βελένδζα άπήλαυε τής έναντίας ύπολήψεώς· διότι ό 
Βελένδζας ητο άπό μακροΰ φίλος του καί συνέταιρος είς 
μεταλλεία, τόν έγνώρισεν επομένως χα.Ιά, τόν έσπού- 
δασε χα.Ι.ίίτερα, και όσα λέγει έν ταΐς άπολογίαις του 
ό Σωτηρόπουλος ότι πώς θά έτόλμα νά τώ προτείνει νά 
δεχθή δώρα, είναι ολίγον χά.Ιτια.

Τήν δωροδοκίαν τήν άφηγεΐται λεπτομερέστατα ό Θρα
σύβουλος Βελένδζας, οστις αναγκάζεται νά πή οτι ύπω- 
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εί; τόν τότε πρωτοδίκην Ίω. Τσάτσον καί είς τόν τότε 
αντεισαγγελέα, Α. Κουρουσόπουλον, τόν όποιον μάλιστα 
συμβουλεύει κατέχων ήδη τό μυστικόν νά πιέση τόν 
Σωτηρόπουλον νά άνακαλέση τήν είς Σύραν μετάθεσίν 
του—τοΰθ' οπερ, έάν δέν ήτο βέβαιος περί τή; δωροδο
κίας, δέν θά τό έλεγε, τά όποια βέβαιοί καί ό Κουρου- 
σόπουλος καί ό Παπαλεξανδρή; καί ό Τσάτσος, έπιβε- 
βαιοΰται ύπό τοΰ πολιτικού συνταξιούχου Ίωάν.Πασπάλη, 
όστις προστίθησι καί τήν σπουδαίαν λεπτομέρειαν ότι ή 
οικογένεια Βελένδζα όχι μόνον εν τή άφελεία της, άλλά 
καί ένεκα κυβερνητικών επαγγελιών είχε πιστεύσει ότι 
διά τοΰ διά δωροδοκίας τοΰ ύπουργείου διορισμού τοΰ 
Γκορδζή έξέλειπε πάς φόβος καταδιώξεως έναντίον τοΰ 
Θρασυβούλου, διά τούτο επομένως καί διέδιδε τήν δω
ροδοκίαν τοΰ ύπουργοΰ, καί λαμβάνει τήν ύψίστην τής 
πιθανότητος αύτής έκφρασιν διά τοΰ βουλευτοϋ κ. Πε
τσάλη,είς δν ό Άχιλλεύς Βελένδζας, άνεκοίνωσεν αύθημε-
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έπιβεβαιοϋται ύπό τοΰ μάρτυρος Άνδρ. ΙΙεταλά, καί έπι—
βεβαιοΰται ολίγον ύπόπτώς, καί μέ πολλήν συμφωνίαν
είς έκεϊνα τά όποια ήδύνατο νά ίδη ό έν τώ σπ.Ιονίω τοΰ 
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της ουγατρος του ηεκενοί,α Λουκίας Καραοαγγελη καί 
τοΰ συζύγου αύτής Εύσταθίου Καραβαγγέλη. λαμβάνει 
-ήν έπικύρωσιν τής συζύγου Βελένδζα Κλεοπάτρας, περνά 
ίς τό στόμα τοΰ θείου τής Λουκίας Καραβαγγέλ.η, τοΰ 
ημοσιογράφου Κωσταγγελή, οστις τά διηγείται είς τόν 
’εώργιον Κατσίμπαλην, είς τόν Φώτιον Παπαλεξανδρή,

πέποιθεν οτι έλεγε τήν άλήθειαν.»
Τήν μαρτυρίαν δέ τοΰ Πετσάλη τόν καθιστά δυνατω-

τέραν ή έν τή επιτροπή απόπειρα τοΰ Σωτηροπούλου, 
τοΰ τόσα ένθυμουμένου όπως ζητήση νά διαφύγη ρητήν 
ομολογίαν ,άν ό ' Αχ .Βελένδζας τήν έπεσκέφθη πρό ή μετά
τόν διορισμόν τοΰ Γκορδζή.

XT'. Ό μάρτυς Σωτηρόπουλος μαρτυρεί καί αύτός
έναντίον τοΰ ύπουργοΰ Σωτηροπούλου. Είς τήν παρ’ αύ
τώ έπίσκεψιν τοΰ Άχιλλέως Βελένδζα, καθ’ ήν τών δύο 
έν τώ Γραφείς» κλεισθέντων καθ' όλας τάς μαρτυρίας έτε- 
λέσθη ή δωροδοκία, εναντίον όλων, ό μάρτυς ούτος δια
τείνεται .οτι ό Άχιλλεύς Βελένδζας «τόν ερώτησεν είς 
«ποιον σημεΐον εύρίσκονται αί διαπραγματεύσεις περί 
«διαθέσεως τών μεταλλείων τή; εταιρία; 'Λχι.ί.ίεύς.....

«Αί διαπραγματεύσεις περί τοΰ μεταλλείου έγένοντο τό— 
«τε πρός τόν 'Ρώσσε.Ιά, Σερπιέρην, καί άλλους, d.Llat 
uder ήσαν άχόμα ώριμοι.»

’Αλλ’ έξετασθεντες οΐ μάρτυρες "Οθων Φαβρικέζης, 
διευθυντής τοΰ γραφείου τοΰ Ίω. Σερπιέρη καί Αούης 
’Ρώσσελδ δέν κατέθεσαν δυστυχώς εύνοϊκά εί; τόν Σω— 
τηρόπουλον. Ό μέν πρώτος είπεν ότι, καίπεο διευθύνων 

[τό γραφεΐόν Ίω. Σερπιέρη, ποτέ δέν ένθυμ.εΐται νά ήλθεν 
[είς διαπραγματεύσεις μετά τοΰ Σ. Σωτηροπούλου περί. 
(μεταλλείων, ό δέ ‘Ρώσσελδ ότι είς διαπραγματεύσεις, 
περί μεταλλείων μέ τόν Σωτηρόπουλον ήλθε τόν 8βριο·< 
τοΰ έτους 1878, τόν δέ Άπρίλιον τοΰ 1879 (ήτοι 8 μή
νας πρό τής έποχής, καθ’ ήν αποδίδεται ύπό τοΰ Βε— 
λένδζα τώ Σωτηροπούλς» ή τής δωρού.ηψίας πράξις) '«ΐ 
προσωπικώς ή δι’ έπιστολή; τω άνήγγειλεν ότι είς ούδε- 
μίαν δύναται νά έλθη συμφωνίαν.

Πρόκειται λοιπόν περί διαπραγματεύσεων ναυαγημέ— 
νων μέν διά τόν 'Ρώσσελδ, μ.ή υφισταμένων δέ όλως 
διόλου διά τόν Φαβρικέζην, τάς όποια; ό Σπηρόπουλος 
ένασμενίζεται ν’ άπο^αλΤΙ προώρους.

’Εάν δέν είναι λοιπόν κατά τόν Σωτηρόπουλον ό Βε— 
λένδζα; πιστευτός δι’ όσα λέγει ότι έν τή έπισκέψει του· 
τοΰ έδωσε χρήματα, δέν είναι έπίσης πιστευτός ό Σωτη—ι 
ρόπουλος λέγων ότι τοΰ ώμίλησε περί μεταλλείων.

Όταν δέ έν ταΐς ήμέραις έκείναις γή καί ούρανός,’ 
Κουμουνδοΰρος καί Δάραλέξης, άνδρες καί γυναίκες, Βε— 
λένδζα; καί Γκορδζή; έκινοΰντο καί συνενήργουν ίνα διο- 
ρισθή ό τελευταίο; Ταμίας Θηβών, ήτο δυνατόν ό Άχιλ- 
λεύ; Βελένδζα; μεταβάς παρ’ έκείνω όστις Οά τόν διό
ριζε νά μήν τον ώμίλει περί τοΰ διορισμού αύτοΰ ;

Καλιβχν.

λεύς. Φινίτο λά μούζικα.
— "Ελα τόρα, καΰμένε και σύ, κάθισε άπόψε, έχω νά 

σοΰ ’πώ τόσα σπουδαία πράγματα.
Φαίνεται, δέ, όταν μούπε τόν τελευταΐον της λόγον, 

ή ’Αφροδίτη εΐχεν ανταλλάξει συνεννοήσεως βλέμμα μετά 
τής μητρός μου.

"Ηθελεν ή δευτέρα πρός χάριν τής πρώτης νά μέ πα- 
ρεμποδίσν) τής μελετωμένης μου διαδηλωτικής εκστρα
τείας.

— Μή χάνετε τά λόγιά σας, άπήντησα, καί κανείς 
δέν μ.πορεΐ νά μέ μεταπείση Μητρός τε καί πατρός καί 
τών άλλων απάντων τιμιώτερον έστίν ή πατρίς.

— Αΐ έλα τόρα νά σοΰ ’πώ κάτι τι κάτω στήν αύλή 
καί τότε πήγαινε.

Καί ταΰτα λέγουσα ή ’Αφροδίτη μ.’ έσυρε άπό τό χέρι 
κάτω στήν αύλή, ήτις ήτο ανοικτόν οίκόπεδον πλήρες 
άκανθών καί τριβόλων, ώς ήτο άπασα ή Νεάπολις τότε, 
■παο’ ή κατώκουν.

Ή μάνα μου, έξ υίϊκοΰ φίλτρου, έκαμε τόν σ-ϊραβό.
Καί τί δέν κάμουν ή μάνες, όταν πρόκειται νά σώσουν 

παιδιά των.
Ή ‘Αφροδίτη μοΰ είπεν, όταν κατήλθομεν :
— ΓΙραγμα'τικώς τόρα θά πάς στή δικδήλωσι ;
— Μέ πέρνει; γιά παιδί, δηλαδή, ή γιά κανένα δει

λόν ;
— "Αφηοέ τα τόρα αύτά.

— Καί νά πιάσω τί
— Ουφ ! Κάτι άνοησίκις ποΰ λές άπόψε. θά μείνης ;
— ’Όχι' δέν θά μείνω.
— Καί έγώ σοΰ λέγω οτι θά μείνης..
— Σφύριζε.

Θά. μείνης ;
— Όχι, σοΰ λέγω .... Περίεργος γυναίκα είσαι, μά 

τόν Θεόν.
— Γιά κύτταξε με στά ’μμάτια καλά καλά.
— Τά ξέρω, εινε ξεπλυμένα γαλανά. Δέν έχουν έκ- 

φρασιν.
— Μέ περιφρονεΐς ;
— Μέ συγχωρεΐτε. Μέ παρεξήγησες.
— Καλό . . .
— θύμωσες ;
— Είνε περιττόν.
— ’Αφροδίτη ! . .
— Πήγαινε στόν Γαριβάλδη.
— Στάσου, καϋμένη,νά σοΰ ’πώ . . .
— Δέν έχω πολλούς λόγους μαζύ σου.
— θέλεις λοιπόν νά μαλώσωαε :
— ’Ολίγον μέ ενδιαφέρει.
— Γύρισε’ ’δές έδώ. Στή τσέπη είνε τά γραμματάκιζ 

σου. Δουλεύει Φώς.
— Τόν Καρύδη σας ποΰ σας ’πήρε τά μυαλά μπορεί

νά τόν φοβάται ό βασιλεύς, μία αθώα κόρη όμως ούδέ
ποτε.

— “Ω, ω, έχομε καί ελληνικούρες. Βάστα τον θυμό 
σου λίγο

— Καλή νύκτα σας.
— Ψυχή μου, θυμός !
— Μέ τρελλούς άνθρώπους δέν έχω νά κάμω.
— ’Αφροδίτη. "Αφησε τά χωρατά. "Ελα νά σοΰ ’πώ1 

κάτι σπουδαιότατον. Στή πίστι μου, δέν σέ γελώ. Θά 
μετανοήσης. Θα σοΰ ’πώ γιά τήν Ελένη ένα αστείο.

— Δέν θέλω ν’ ακούσω τίποτα.
— Αφροδίτη, στή ζωή σου, νά χαρής τά ’μμάτια σου 

τά ’ξέθωρα, στάσου.
Ή Αφροδίτη ήτο μαθήτρια άκόμη τής Εταιρίας, δε-, 

καέξ-δεκαεπτά έτών. Κοντούλα. Γεμάτη. Μέ ώραΐον παρ-^ 
θενικόν στήθος. Μέ κοντό φουστανάκι. Μ’ ένα σάκκον
άπλούστατον. Ξανθή καί γαλανωμάτα. Μέ μακρυά μαλ»| 
λιά ξανθά. Μέ όλίγαις πιτσιλάδες στό πρόσωπον. Δέν 
ήτο οΰτε άσχημη, οΰτε ώραία, ήτο νόστιμη. Πρό πάντων; 
μ’ άρεσαν τά παχουλά της χεράκια. Ήσαν μαλακά σάν 
προζύμι. Κατά δεύτερον λόγον μ’ άρεσε καί τό πόδι της, 
«Χλχ καί όχι τόσον, διότι φορούσε γόβες. Αύτά τά πα- 
^ηοπάπουτσα έχουν τό ιδίωμα ν’ άσχημίζουν καί τό ώ- 
ραιότερον γυναικεΐον πόδι. Είχα καί μιά άλλη μανία, νά 
τήν γαργαλίζω στό λαιμό, καί όταν ξεκαρδισμένη στέ

γέλια έπεφτε στον καναπέ, κτυπώσα τά πόδια της τω 
ένα έπί τοΰ άλλου, έγώ τή; κατέβαζα τό φόρεμα κηδε
μονικός οσάκις τυχόν τούτο άνορθοΰτό πως. Τήν αγα
πούσα σάν αδελφή. Δέν εΐμουν δά καί πολύ μεγάλος. 
Ήμην σχεδόν συνομίληξ αύτής. Άλλ’ ή τότε νεότης 
ήτο άθώα. ’Οσάκις ήθελα νά τήν κάμω νά σκάση, τής 
έλεγα ότι τά ’μμάτια ήσαν σάν ξέβαφα μαβιά τραπε- 
ζομάντυλα βγαλμ,ένα άπό τή μ.πουγάδα. Καί όταν φαυρ- 
κίζετο, είχα καί άλλο άκόμη πρός παραφούρκισμα.

Τής έλεγα, ότι τά μαλλιά τη; ώυ.οίαζαν ποντικοου— 
ρές. Ιδίως έφοδος διά παντούφλας κρατερά μοΰ έγένετο 
καί έπίθεσις σχεδόν είπεΐν άγρία, όπόθεν άπό μακρόθεν 
ή καί κλεισμένος στήν άλλη κάμαρα τής έψαλα τό δη
μώδες τότε :

"Αν δέν στά πιάσω, δαίμονα, 
τά δυό σου κυτροΰ.έΐμονα.

Στή κούνια, έκουνιώμαστε μαζύ. Τήν μαστύχα τήν 
εΰγαζε άπό τό στόμα της καί μοΰ τήν έδιδε. Τό καλ
λίτερο της χωρατό ήτο νά μέ φτύνη στά μοΰτρα, ά- 
στεΐον, διά τό όποιον χίλιαις φοραΐς πιαστήκαμε. Οταν 
ήρχόμεθα είς λόγους, συνεκροτούσαμεν μάχην άπό τσιμ- 
πιαΐς, καί έκτοτε θυμούμαι τί φοβερό πράγμα είνε γυ
ναικεία τσιμπιά. Μοΰ έκαμε τά κρέατα μου μαΰρα. Τάς
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ΦΡΟΥ - ΦΡΟΥ

Ή πρός ήράς έπιστολή ήν έδηροσίευσεν έν τή Έγη- 
ςιερίόι ό ζ.. Α. Κωστής, κατόπιν τών εξηγήσεων άς έζη- 

-πήσααεν παρ’ χύτου πρός διασα'φηβιν τής μυστηριώδους 
—πρός τόν Βελένδζαν έπιστολής τού ν·- Γ. Κχτσία.πχλ’4, 

•έν ή έγίνετο λόγος «περί πιέσεως έπί τοϋ Βελ.ένδζα φί- 
λ.ου, είς όν ούτος κατεσκόρπιζε ματαίως τοσοΰτον πλού
τον» ούδέν έξήγησεν, ούδέν διευχρίνησεν. Έκ τής έπι
στολής έξάγεται οτι διά τοΰτο δέν πταίει ό κ. Κωστής. 
Ητο δέ περιττόν όλως νά ράς είπή κχτά ποίας περι- 

στασεις ήλθεν είς συνάφειαν μετά του κ. Γ. Κατσίρπαλη, 
διότι τοϋτο δέν ράς ένδιέφερε διόλου. Ήρεΐς ήθέλομεν 
νά διευκρινίσωρεν άν πράγματι ό κ. Κωστής ήτο ό έλ.*· 
κύων διά της πιέσεως έφ’ έαυτόν τόσον πλούτον τοϋ Βε
λένδζα. ΊΙ άπάντησίς τοϋ κ. Κωστή άφίνει λοιπόν στ' 
ανοικτά τόν κ. Κατσίρπαλη’ καί έπειδή ήρεΐς τόν έγνω- 
ρ ίσαμε ν άνθρωπον θάρρους, μεταβιβάζομε·? τώρα τήν α
πορίαν ρας άπό τοϋ κ. Κωστη εις τόν κ. Κατσίρπαλη, 
■όστις δέν καταλαμβάνομε'? τί συρφέρον. δύναται νά έχη 
διά νά άρνήται νά έξηγήσή μίαν τόσον μυστηριώδη έπι
στολήν του. Νορικώς βεβαίως δέν δύναται νά έξαναγ- 
χασθή ό κ. Κατσίμπαλης νά διομολόγηση τήν άλήθειαν" 
άλλ* ήθικώς άρά γε δέν είναι ΰποχοεωρένος νά παράσχη 
•τήν υπηρεσίαν αύτήν είς τήν δικαιοσύνην τής πατοίδος
του ;

Όσον διά τήν παράκλησίν ήν ράς απευθύνουν ο τε κ. 
Κωστής ζ.αί ή φίλη σύνταξις τής 'Εφημερίδος όπως άνα- 
δηροσιεύσωμεν τήν πρός ήράς άπευθυνομένην έπιστολήν, 
τοΰτο εύχαρίστως θά έπράττορεν έάν άρχήθεν έζήτει ό 
κ. Κωστής τήν φιλοξενίαν τοΰ -V?) ΑΤαΓίσαε. Συνήθως έ- 
•πιστολαί ή άπαντήσεις άπευθονόρεναι πρός ρίαν εφημε
ρίδα δημοσιεύονται έν άλλη, όταν άποκρούωνται ύπό τή; 
πρώτης, τοϋθ’ οπερ δι’ ήράς δέν συνέβη.

Ή απεργία τών ρηχανικών τής Άτροπλοίκής Εται
ρίας θά λάβη τέλος άναίρακτον, ώς ή λύσις τού ελληνο
τουρκικού ζητήματος. Τό συμβούλιον ήρξατο άπολύον

έπιθέσεις ρου άντέκρουε ούχί ρόνον διά τών τσιμπιών, 
άλλά και με τό στόρα. Έδάγκωνε σάν σκυλί, σάν λέ- 

ταν ροΰ κολλούσε τό στόρα της στό χέρι, έ- 
τής τό ξεκολλήσω μετ απελπισρένην πάλην.

.Λίνα. ’ Οτα 
•πρεπε νά
ΪΙρός τοίς άλλοις έγρατζούνιζε. Έν γένει δέν τής έ
λειπε κάνένα γυναικεΐον καί ιδίως κοριτσίστικο πεοτέ- 
cρηρα. Έδινε καί ρπάτσες άδιακρίτως. Εϊχον ό’μως καί 
έγώ έν έσχάτη αμηχανία έν ρέσον άμύνης, δι’ού τήν

(‘II «υνί-χεια ι’; τό προαίχέί’Ι

Μ»ληάνβρωπο^.

τούς έν τή αναφορά ύπογραφέντας καί άρνηθέντας νά 
λάβωσι τόν ρισθόν των μηχανικούς, άλ,λά βαθμηδόν καί 
κατ’ ολίγον, έφ’ οσον δηλαδή ευρίσκει ρηχανικούς πρός 
άντικατάστασιν τών άπολυορένων. Λέγεται ότι τό Συρ- 
βούλιον προσεκάλεσε καί πολλούς έκ τοΰ Β. Ναυτικού.

Και ρίαν έπιστολήν άξιανάγνωστον :
Κύριε Συντάκτα τοΰ «Μή Χάνεσαι».

Έάν εναρεστήσθε δημοσιεύσατε τά ό.ίίγα ταΰτα τά ό
ποια σάς πέμπει ρία ί’χ τώ»· άναγνωστριών τής όφηρ/ρί-
όος σαν.. Α. Π.#

«Ένώ καθ’ έκάστην καταβάλλεται φροντίς ό’πως αί 
Άθήναι καταστώσιν οσον οίόν τε πόλις εύρωπαϊκή, καί 
περί πολλών χρησίρων γράφονται καθ’ έκάστην είς τάς 
έφημερίδας ούδερία σκέψις έγένετο περί κατασκευής πε
ριπάτου άξιου πόλεως έχούσης τόσω ώραΐον κλϊρα καί 
.τόσω γραφικήν τοποθεσίαν. Ή όδός τών Πατησίων, ή 
χρησίρεύόυσα ιδίως τόν χειρώνα ώς περίπατός τοΰ α
θηναϊκού κόσρου πολύ άπέχει τοΰ νά ήναι περίπατος ά
ξιος έγκωρίων. Οϊ περιπατήσαντες είς τό Πράτερ τής 
Βιέννης ή είς τά Ήλύσια καί τό bois de Boulogne τών 
Παρισίων ρετά δυσθυρίας βλεπουσι τήν κονιορτώδη καί 
στενήν όδόν τών Πατησιών ήτις ήδη, προστεθέντων καί 
τών ίπποσιδηροδρόμων, όροιάζει τόπον έρπορικών συναλ
λαγών, ΊΙ Νέα Έφημερίς γράφουσα πρό ήμερών περί τοΰ 
άντικειρένου τούτου ύπέδειξεν ώς κατάλληλον νά έπε- 
κταθή .πρός τά Πατήσια ή όδός Άθηνάς. Όρολογουρέ- 
νως ή όδός αυτή δύναται νά γίνη ώραΐος περίπατος, ό
ταν φυτευθώσι δένδρα έχοντα πυκνόν φύλλωμα, καί είς 
τήν άκραν αύτής δενδροφυτευθή έπίσης φιλοκάλως ό πρός 
τήν Κολοκνθοΰν χώρος, όταν τεθώσι κρήναι, κατασκευα- 
σθωσι τεχνηταί λίμναι, καί τά παρόμοια. Ταΰτα έάν 
γίνουν Οά δύναταί τις νά λέγη οτι αί Άθήναι έχουν πε
ρίπατον οπού δύναταί τις νά άναπνεύση, καί νά εύρη ο
λίγη ν αναψυχήν».

Καί άλλοι νέοι δικηγόροι ! Καί οί τρεις, φίλοι ρας ! 
Άθ. Καζανδζής, Κώστας Σταμπολόπουλος, Μάρζ.ος Μίν- 
δλερ. Τά συγχαρητήριά ρας καί είς τούς τρεις !

Έπανήλθεν είς τήν καλήν του Σμύρνην ό τρυφερός ρε- 
Γαφραστής στίχων τοΰ Μυσσέ κ. Μ. Άργυρόπουλος.

ΜΕΓΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ
ΔΙΑ ΤΟ ΦΥΛΛΟΝ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Η ΗΡΩΙΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ.
ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΙΙΜΑ.

/ , ΛΟΓΟΣ
(ν?*·.;·* / ·ΊΤ Τ

αχήδειος εκφωνηθείς έπί τοΰ τάφου τοϋ νεκρόν κυρίου
Ίωάννου Πετσάκου τό έπάγγε.Ιμα φραγχορράπτη ύπό
Μάρκον Γκιόγκα, άσπριστοϋ και μπογιατζή, ~>)v 6 
τοΰ μηνός τούτον.

Κύριοι. Ώς αντιπρόσωπος τοΰ φίλου καί τοΰ φίλου 
σας. Κύοιοι. Ώς άντιπρόσωπός ποΰ είμαι τοΰ φίλου σας, 
τόν όποιον αντιπροσωπεύω, ξεύρετε, οτι ήτον καλός, ή
τον καί πτωχός. Κύριοι, ώς άντιπρόσωπός όπου εϊμαι, 
τά ’ξεύρετε σείς καλλίτερα άπό 'μένα. Κύριοι. Έπειδή
εϊραι αντιπρόσωπο;.............άχ δέν βαστώ πλέον . , .
πέστετα καί σείς. Άχ, καϋρένε, σ’ έφαγε ό Κοκούτρα- 
λας . . .

Ταΰτα λέξας ό ρήτωρ δακρύων έτι έλαβε δράκα χω
ρατό; καί έξεσφενδόνισε κατά τοΰ προσώπου τοΰ νεκρού 
ρετά τοιαύτης δυνάρεως, ώστε άν ήτο ζωντανός θά τόν 
σκότωνε.

Οί τοΰ νεκρού συνοδοί ρέ δάκρυα στά ’μμάτια άπό τά 
γέλοια έσυρον τόν έπικήδειον ρήτορα μέχρι τής γεφύρας 
τοΰ Ίλισσοΰ, όπου τόν ήνάγκασαν νά τούς κεράση δυό 
οκάδες στά όλα είς τό έκεΐ παντοπωλεΐον.

Έν τή κρασοσπονδή ό ρήτωρ έπέλεξε :— Βρέ παιδιά, 
τί νά σάς ’πώ ; Μέ παραπήρε ή λύπη, καί έτσι . . . τά 
εϊπκ όλα ραζωρένα.

Ίιά τύ ιστορικόν τοϋ συμβάντος

Παλιάνθρωπος.

ΤΟΜΗ ΧΑΝΕΣΑΙ ΕΝ ΛΟΝΔΙΝΟ.«

ΛΟΝΔΙΝΟΝ τη» 12 1682.

Ή έν ΜαγχΕατρία «ανήγυρις.

("IS. ά?:8 292)

Μόλις ό ένθουσιώδη; φιλέλλην έπέρανε τήν θερρήν ά- 
γόρευσίν του, -και κατήλθε τοΰ βήρατος έν ρέσω ραγδαίων 
χειροκροτηράτων, εύρέθην δι’ ολίγων άλράτων ένώπιον 
του.

— Καί σεΐ; έδώ ; ροί λέγει ρετ’ ειλικρινούς χαράς.
— Ναί, τω λέγω, ήλθον νά σάς Οαυράσω.
•— Ευχαριστώ. Σείς ροί έστείλατβ τό «Μή Άνεσαι» 

ρέ τήν περιγραφήν τοΰ συρποσίου τών Willes *s Rooms;
— Βεβαίως· επρεπε νά σάς άποδείξω τήν εύγνωροσ'ύ- 

νην ρου. Άλλά πώς κρίνετε τό φύλλον αύτό ;
— Είναι περίφηρον ! Μοί άρέσει τό ύφο; του. Δέν εί

ναι κυρίω-σατυρικόν φύλλον. Τό ύφος τής έφηρερίδος 
αύτής είναι έκεϊνο οπερ καλοΰρεν ενταύθα λαρπρόν. 
(good style).

Sic dicit.' Είναι αύτόχρηρα αί λέξεις τοΰ Σκίννερ, 
φίλτατε Βλάση '. Μή έρυθριάς έκ ρετοιοφροσύνης. "Αφες 
νά έρυθρικσωσιν έξ οργής καί πείσρατος Κερκυραΐοί τινες 
καί κάποιοι Τεργεσταϊοι . . . ΙΙλήν πρός Θεοΰ .' Έν όνό- 
ρατι τοΰ Timeson, έν όνόρατι τών βαρελίων καί κιβω
τίων του, φείσθητι, φείσθητι τών σταφιδερπόοων !...

★
* *

Έν Τω ρεταξύ ό κύριος Samuelson άνήλθε τό fityix 
καί ρετά λαρπράν φιλελληνιζ.ωτάτην άγόρευσιν φέρει 
πρότασίν άφορώσαν τήν έκφρασιν τών συγχαρητηρίων 
τής όρηγύρεως έπί τή εορτή τοΰ Βασιλέως τών Ελλή
νων, καί τών εύχών της ύπέρ αύτοΰ καί τή; Βασιλίσσης 
του. ΊΙ πρότασις αύτη ΰπεστηρίχθη ύπό τών κυρίων 
Bosonnvortb, καί Richardson, ζ.αί έψηφίσθη ρετά ρεγί- 
στου ένθουσιασροΰ. Συγχρόνως ή λαρποώ; κατηρτ-σρέν/ι 
ορχήστρα τής αιθούσης ήρχισε νά παιανίήη τόν ελληνι
κόν έθνικόν ύριον. Πρό τών βραδέων, έπικλητικών, ζ.αί 
συγκινητικών έκείνων τόνων, όλοι συναρπάζονται ύπό 
αίσθήρατος, καί οί ρέν ένθουσιωδέστεροι άφίνονται είς 
χειροκροτήρατα πρός υεγάλην θραϋσιν τών χειροκτίων 
των, οί δέ όλιγώτερον Οερροί άρκοΰνται εί; τό νά ύψωσε 
τήν χεϊρα. Πολλοί τών έκεΐ ξένων κατά ποώτον άζ.ούον- 
τες τόν γλυκύν έκεΐνον ήχον έκφράζουσι τόν θαυρασρόν 
των ζ.αί τήν συγκίνησίν των, ένώ ρετ’ έθνικής ύπερηφα
νείας έγώ έγενόρην ράρτυς τής τοιαύτης σκηνής. Πλη
σίον ρου εύρίσκεται ό κ. Ries, ό Πρόξενος τών Κάτο» 
Χωρών, ώραΐος άνήρ, gaillard κατά τήν ίδιάζουσαν Γαλ
λικήν έκφρασιν, ρέ ζ.ορψότατον ξανθόν πώγωνα ζ.αί ρ.έ 
βαθυκύανον προξενικήν uniforme. Ό γείτων ρου ούτος 
είς ού τό φιλορρειδές πρόσωπον διακρίνω τόν αΐσθηρατι- 
κόν χαρακτήρα παραφέρεται ύπό ένθουσιασροΰ ύπέρ τής 
έθνικής Μουσική; ήρών ζ.αί ζ.ύπτων ρετά ζωηρότητος? 
πρός έρέ έρωτά όπως πεισθή ότι είναι ό ελληνικός ύρνος. 
Καί είς τήν καταφατικήν άπάντησιν ρου άναφωνεΐ.—”Ω3 
είναι έζαίσιον ! ένώ άφ’ ετέρου ό συνάδελφός του Γάλ
λος, ούτινος τό άξιόλογον προγάστριον έραρτύρει τάς 
γαστρονορικάς ράχας, επέλεγεν έν ριζ.τή άγγλογαλλική 
διαλέζ.τω—Indeed C'est cliarmant !

*
* ·*

Τόν Ελληνικόν ύρνον διεδέχθη ή έπίσης ένθουσιώδη; 
ρούσικη τοΰ 'Αγγλικού άσρατος «Rule Britannia», ζ.αί 
είτα ήκούσθησαν φαιδραί, εύοίωνοι, ηδυπαθείς, αί πρώ- 
ται τοΰ χορού προανακρούσεις. Ή αίθουσα τοΰ χοροΰ 
είχε χρησιρεύσει ζ.αί ώς τελετής αίθουσα, ώσεί άνευ ρε- 
γάλης δυσχερείας ρετέβηρεν άπό τή; πανδήρου πζνη·ζύ- 
ρεως, τών εθνικών αγορεύσεων ζ.αί εύχών, εί; τήν ειδι
κήν εύθυρίαν τών τρυφηλών σζ.ιρτήσεων τοΰ στροβίλου. 
Χάρις είς τήν εύγενή ρέριρναν ζ.αί τήν έκτακτον Ουσίαν 
τοΰ κ. Χατζοπούλου, καίτοι ό άριθρός τών παρευρισζ.ο- 
ρένων προσώπων άνήρχ.ετο είς πεντακόσια, έν τούτοις Ά 
ρεγαλειτέρα τάξις, ζ.αί ή έπιζηλοτέρα άνεσίς έβασίλευε 
καθ’ όλην τήν διάρκειαν τοΰ χοροΰ. Καί τοΰτο διότι ά 
φιλότιμος οικοδεσπότης ένεκα τής μεγάλης έκείνης έ
σπέρας έφρόντισε νά ίδρυθή ιδιαιτέρα αίθουσα, ής τήν
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άπέραντον εκτασιν, καθίστων θαυμασιωτεοαν αί λαμπιαί 
διασκευαί ζαϊ διακοσμήσεις. Όλας τάς πλευράς τής αι
θούσης έκάλυπτον έπιχαρίτως συνδυαζόμεναι αί σημαΐαι 
τών διαφόρων εθνικοτήτων, κατά λαμπράν δ' επίνοιαν 
-πρός τό βάθος ύπέρ τό διαμέρισμα τής μουσικής παρετη 
ρεΐτο μεγάλη τις ελληνική σημαία, στηριζομένη έπϊ τής 
χειρός τοΰ Έρμοΰ. Τά έν τή αϊθούσν] πρόσωπα είναι 
πλήρη ζωηρόχητος κ* εύθυμίας. Τά ώραΐον φΰλον βρίθει. 
"Υπό τό λαμπρόν φώς -ής αιθούσης, συνδυάζονται σχη- 
ματίζοντα λαμπράν ποικιλίαν, τά διάφορα χρώματα τών 
•πολυτελών έσθήτων καϊ αΐ ζώηραί άκτΐνες τών πολυτί
μων κοσμημάτων. Αί στροφαί τοΰ χοροΰ δίδουσι διαφό
ρους φάσεις είς τό μαγευτικόν σύνολον καϊ ότέ μέν δε
σπόζει τό Sv χρώμα,ότέ δέ τό έτερον άλλοτε ή μία λάμ- 
όις, άλλοτε r, άλλη, ζάϊ ή προκλητική έκείνη, ζώσα, 
σφριγώσα όμάς, παρέχει τό θέαμα μεγαλοπρεπούς Μω
σαϊκού, άποτελουμένου ύπό ποικίλων σαρκών, έσθήτων, 
κοσμημάτων, καϊ περιστρεφόμενου κανονικότατα οίονεί 
ύπό τήν έπήρειαν μηχανισμού, όπως αναπτύσσεται θαυ- 
μασιώτερόν ή ευάρεστος ποικιλία του. Καϊ ώρχοΰντο ολοι 
έμμανώς, καί τό έρυθροΰν χρώμα μεταξωτών τινων δύει 
πρό τών ρόδων παρειών τινων, καϊ αί άκτΐνες τών άδα- 
μ.άντων γίνονται αφανείς πρό τών αστραπών τών βλεμ
μάτων, καϊ τήν πρός στιγμήν σκανδαλιζομένην αθωότη
τα τοΰ βλέμματός μου ενισχύει μόνη ή οψις της ελληνι
κής σημαίας.

("Eseisi ουνίχεια)

Timeson

ΦΡΕΣΚΑ! ΦΡΕΣΚΑ!
ΕΙΣ ΤΟ

ΚΟΪΡΕΙΟΥ ΚΑΙ ΜΪΡΟΠΑΛΕΙΟΥ
ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ 

άτωθεν τής μεγάλης οικίας Μελά)

"Εφθασαν διά τοΰ τελευταίου άτμοπλοίου τά ωραιότερα 
αρώματα καί μύρα τών περιφημότερων εργοστασίων, ώς 
<Jolil-er*CMiu, Pommadet·», Creme tie» 
Fajr.Crcnie Impumtriee,Cremo Pom
padour, καί, άλλα πολλά*

’Επειδή κατά τό θέρο; τά παλαιά άρώματα καϊ όλαι 
αΐ λιπαραϊ ευώδεις ούσίαι φθείρονται, κυνηγήσατε τά 
φρέσκα τοΰ Γεωργαντά.

ΕΙΣ ΟΛΑΣ ΤΑΣ ΤΙΜΑΣ
έκπτωσις 9 55 θ)Ο.

Ο ΙΑΤΡΟΣ κ Λουκάς Μπέλ-
λος κατοικήσας έν τή. συνοικία Νεαπόλεως κατά τήν 
ύιίίΐΓ ΓΓιναχωτώΓ άντικρύ τοϋ φαρμακείου τοΰ κ. Δ. Βα
ρούχα δέχεται έπισκέψεις ΌΪ'κάδε άπό τής 2—4 μ. μ. 
ώοας καθ' έκάστην.

Η ΘΑΛΑΣΣΑ ΤΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ

ύπο τήν διοίκησιν τοΰ αφεντάνθρωπου 

ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΕΒΕΔΟΥΡΟΥ

ΑΝΟΙΓΕΙ ΤΙΙΝ ΚΪΡΙ1ΚΙΙΝ
έτοίμη νά δεχθή τους δροσερούς έραστάς 

καί ερωμένους της

Ο ΚΑΥΣΩΝ ΕΙΙΛΑΚΩΣΕ! ΡΙΧΘΗΤΕ ΤΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ

ΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΑΛΑΙΙ ΚΑΙ ΚΟΤΖΙΑ
(Έπϊ τής 'Οδού 'Ερμοϋ'.

e ---
ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΔΙΪ," ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΗ, 

ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ.

ΟΑΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΣΦΡΑΓΙΔΩΝ 
ΚΑΙ ΕΠΙΚΕΦΑΛΙΔΩΝ ΕΠΙΣΤ0ΛΩΝ

KOM'FOTHS—ΚΛλΜΤΕΚΝΙι—UOlUlAU SXUMVTQN— 
ΣΓλΙΠΑΘΙΙΤΙΚΩΤΑΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ.

«ΑΧΑΙΡΟΠΗΡΟΥΝΑ
ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣ 

ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΑΣ ΤΙΜΑΣ.

ΕΦΘΑΣΑΝ ΕΙΣ ΤΟΪ Χ0ΪΤ0Π0ΪΛ0Ϊ.
'Οδός 'Κρμοϋ.

ΜΟΝΗ ΑΠΟΘΗΚΗ
ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΗΜΟΥ ΣΙΡΑΡΟΧΑΡΤΟΥ JOB

(Χονδρικώς καέ λιανικώς).

ΜΟΝΗ ΑΠΟΘΗΚΗ
τών έμπορικών καταστίχων τοϋ παγκοσμίου 

ύπολήψεως εργοστασίου Edlev et. Kviclie·

ΟΙΝΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΑΤΟΙ ΔΙΑ

ΘΕΡΙΝΗΝ ΕΠΟΧΗΝ.—ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΘΕΤΟΝ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ.— ΔΡΟΣΕΡΟΙ. —ΑΠΑΡΑΜΙΛΛΟΙ ΕΙΣ ΤΗΝ 
ΙΈΥΣΙΝ.— ΚΑΛΟΙ ΔΓ ΑΝΔΡΑΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΑΣ. — ΒΑΣΙΛΕΙΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΟΙ ΟΙΝΟΙ ΟΙΚΟΝΌΜΟΥ

(Κεντρική αποθήκη, ΌΜς Σζαιίίοι», απέναντι τοϋ Ταχυδρομείου).


