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Β. ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ λιεϊηϊντης

—ΓΡΑΦΕΙΟΝ, ολο£ μοϊςκν, Άριθ. 4, απέναντι τής οικίας Φιλήδονος παρά τήν Πλατείαν Συντάγματος.—

λαίση κατά τών έργατών καί ένα μήνα- κατά τόν μήνα 
αύτόν οί έργάται καταναλίσκοντες τάς οικονομίας των, 
αναγκάζονται νά συνθηκολογήσουν· καί ό έργοστασιάρ- 
χης νικά- τό κεφάλαιον εξακολουθεί νά πιέζη τήν έργα
σίαν, οί μισθοί ύπυβάλλονται είς τόν νόμον τοΰ κυρίου 
Βαμπά, δστις είναι ό εξής ; Ή Στοά ήν διευθύνει ά- 
πασχολεϊ τέσσαρας έργάτας, τούς όποιους τώ προμη
θεύει ή άγορά τής έργασίας, φθηνούς, φθηνούς, μέ 60 δρ. 
τόν μήνα· πρέπει ύπό τήν διεύθυνσιν τοΰ κυρίου αύτοΰ 
ή Στοά νά γίνη Χρόνος τοΰ Λονδίνου, ν’ άπολαμβάνη 
εξ αγγελιών μόνον χελίπς πεντακόσια; λέ,υας καθ’ 
ήμέραν, νά δαπανά, καθ’ εβδομάδα όγδοήκοντα τόνους 
χάρτου καί δύο τόνους μελάνης, ν’ άπαιτοΰνται πρός έκ- 
τύπωσίν της 2,500,000 στοιχεία, νά έχη ένιαυσίους 
προσόδους δσας τά άκμαιότεοα γερμανικά δουκάτα ή καί 
ή ‘Ελλάς αύτή πρό δεκαετίας,νά χρειασθή επομένως τούς 
τζτρκκοαίουι ύπαλλήλους τοΰ Άρώου, νά μήν έ/η 
νά τούς προμηθεύση είς τήν Στοάτ ή έργασία τής άγο- 
ράς τούς τετρακοσίους αύτούς, καί τότε ό όσιος Βε
νεδικτίνος νά βγή έκ τοΰ παραθύρου του μέ τόν νυκτικόν 
του σκούφον διά νά πή :

— Δίδω όγδώντα δραχμάς τόν μήνα.
Ή μόνη περίπτωσις καθ’ ήν ό όσιώτατος παραδέχεται 

ότι δυνατόν νά έπέλθη αύξησις τοΰ μισθού κ’έλάττωσις 
τών εργασίμων ωρών !

Αύτή δέ ή περίπτωσις θά σάς είπή κατόπιν έν τή ά- 
πείρω σοφία του είναι ό νόμος τή; ζητήσεως καί τής 
προσφοράς, νόμος τόν όποϊον γνωρίζει καί ό κ. Μενέλαος 
Νεγροπόντης, ό γράφων τά χρηματιστικά δελτία τής 
Παλιγγενεσίας καί κρίμα ποΰ δέν είναι έδώ νά μάς έκ
θεση καί τάς περί^άπεργίας σοφάς του σκέψεις.

Άλλ’ άν έχη καμμίαν σχέσιν ή έργασία μέ τά τρόφι- 
α, καί άν τά τρόφιμα έν Άθήνάις κατά τήν τελευταίαν 
εκαπενταετίαν ηύξήθησαν κατά 300 τοΐς 100, οί δέ 

μισθοί τών τυπογράφων ηύξήθησαν Γσως σύμφωνα μ’ έκεϊ
νο τό ιδεώδες τοΰ κ. Βαμπά, τό 3 έπί τοΐς έκατόν, ώς 
νά ήτο ή αγγλική rente αύτό τό 3 περί τούτου τό

Η ΑΠΕΡΓΙΑ.
Ήο/ισε κάί έτελείωσε πολύ ήσυχα, πολύ ευχάριστα ή 

άπζργια τών τυπογράφων. Τούς είδατε τί υποφέ
ρουν έκ τοΰ πρώτου ήμών ά'ρθρου ύπό τόν τίτλον; Οί
«άρετε μ-ας.

★
* *

Τά γοαφέντα καί περιγραφέντα εν τώ άρθρω έκείνφ 
ήσαν κατώτερα τής άληθείας. Έγράψαμεν ίί,τι εΓδομεν 
καί ο,τι βλέπομεν· άλλ’ ο,τι δεν εΓδομεν καί ο,τι δέν 
βλέπομεν; Αύτό μένει τεθαμμένον εις τόν ϋπνον τής λή
θης καί τής συμφορά;· αύτό περιμένει τήν'ψαλμωδίαν 
τοΰ αίδεσιμωτάτου Βενεδικτίνου τής 2'ζ-οάσ, όπως οί 
ανεπίγραφοι τάφοι τήν άθρόαν ύπέρ αύτών δέησιν ίερέως 
τοΰ Νεκροταφείου.

Καί όμως ήρκουν τά γρκφέντα ϊνα έξηγήσητε οί τήν 
Δευτέραν μέ καφέν, άλλά χωρίς εφημερίδα,έγερθέντες κά
τοικοι του Ά'εως, διατί τόσον όγλίγωρα ή άπεργία τών 
τυπογράφων έληξεν, ένώ είς άλλους τόπους αί άπεργίαι 
λαμβάνουσιν όξύτερον χαρακτήρα καί κυρίως παρατείνον- 
ται περισσότερον. Ήτο τόσον δίκαια ή αΓτησις τών το
πογράφων καί πρό πάντων τόσον μικρά, ώστε δέν ήτο 
δυνατόν νά τύχη άντιστάσεως παρά τοΐς καταστηματάρ- 
χαις καί τοΐς δημοσιογράφοι;, άφοΰ μάλιστα συνεδέθη 
μετά τής μιάς ήμέρας απεργίας.

Ή άπεργία είναι οπλον έκ τών δυνατωτέρων. Άλλά 
κατά τάς περιστάσεις ή δύναμίς του είναι ή δέν είναι 
έπαισθητή ‘Η άπεργία τών τυπογράφων έτρωσε έκείνην 
τήν έργασίαν ήτις άντέχει όλιγώτερον πάσης άλλης καί 
είς τόν έλαφρότερον αύτής νυγμόν. Άν ή άπεργία έφαρ- 
μοζομένη είς πάσαν βιομηχανίαν είναι κακόν, είς τάς 
έφημερίδας είναι Θάνατος. Είναι τό μόνον εμπόρευμα δ
περ δέν αποθηκεύεται. "Αρτος δύο ή τεσσάρων ήμερών 
τρώγεται· άλλ’ έφημερίς δύο ήμερών δΐ>· τρώγεται· πολύ 
περισσότερον όταν πρόκειται περί άλλης βιομηχανίας, 
οίον ύφασμάτων, νημάτων, σιδήρου, χάρτου, μηχανών, 
κομψοτεχνημάτων. Ό έργοστασιάρχης δύναταί νά πα- 
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οικονομολογικόν έγχειρίδιον, τό όποϊον μετέφρασεν ό κ. 
Νεγρεπόντης διά μεταφραστοϋ, δεν πραγματεύεται, 
καϊ επομένως καϊ ό κ. Βαμπάς, όστις μετ' εύλαβείας 
συμμερίζεται πάν δόγμα τοϋ κ. Νεγρεπόντη, άρκεΐ νά 
πληρώνεται κατά τνιν διατίμησιν τής έφημερίδος ή κατ’ 
αποκοπήν — οπερ εινε καί βυμφερώτερον— τό άγνοεΐ ή 
τουλάχιστον οφείλει νά τό άγνοή.

Έπανερχό,υ εθα είς τάς σκέψεις μας. Ή τόσον ταχεία 
άποπεράτωσις της τυπογραφικές άπεργίας, έάν ηθικόν αί
τιον έχη τό μέγα δίκαιον τών έργατών τυπογράφων, τό 
υλικόν αύτής αίτιον πρέπει νά άναζητήσωμεν είς έκεΐνο 
τό όποιον είπομεν ότι τό έμπόριον τές έφημεριδογραφίας 
δέν αντέχει είς τήν άπεργίαν. Ό έφημεριδογράφος δύνα- 
ται νά δαπανήση διπλάσια, τριπλάσια τών όσα δαπανά 
δι* 'έν φύλλον, άρκεΐ νά μ.ή καθυστέρηση τήν τακτικήν 
έκδοσίν του. Κανένας λοιπόν δέν έγινε συμβιβασμός με
ταξύ καταστηματαρχών καί έργατών, άφού μάλιστα τά 
Καταστήματα, τά όποια τυπόνουν βιβλία, δέν έδέχθησαν 
είσέτι τήν αυξησιν, έπιφυλαχθέντα νά συνεννοηθώσι μετά 
τών τυπογράφων, άλλά μεταξύ καταστηματαρχών καϊ 
καταναλωτών, διότι άπέναντι τού Καταστηματάρχου τυ
πογράφου ό δημοσιογράφος είναι καταναλωτής. Έάν δέ 
έδέχθησαν οΐ Καταστηματάρχαι οί τυπόνοντες εφημερί
δας τήν ύπό τών έργατών προταθεΐσαν αυξησιν τοΰ μι
σθού, τούτο επραξαν διότι οι δημοσιογράφοι, έδέχθησαν 
νά πληρώσωσι τήν αυξησιν αύτήν, πληοώνοντες τώρα 
δι’ έκτύπωσιν τοϋ φύλλου των είς τόν καταστηματάρχην 
πλειότερα τών όσα έπλήροναν πρό τές άπεργίας. Τούτο 
δέ επραξαν οΐ δημοσιογράφοι διότι δέν ήδύναντο νά πρά- 
ξωσιν άλλως- έπομένως ή καύχησις τής Λ/ας Έφημε

” ΕΠΙΦΪΑΙΙΣ Mil ΧΑΝΕΣΑΙ ”

ΜΕ ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΦΟΥΣΤΑΝΙ

('Ίδ. άρι9 318)

Οί έν Κύθνω έξόρεατοο.—Μάχη.

Άδελφέ μου καραγκιόζη, δέν λ.υπάσαι, δέν πονεϊς, 
Σάν κ' έμένα τέτοιο νέο κρίμα νά μέ τυραννής.

— Άμάν, καραγκιόζ, κατέβα κάτω νά σού πώ.
— Δέν κατεβαίνω.
— ’Έχω νά σού 'πώ δύο λογάκια.
— Δέν έχω ’γώ παιδάκια.
—· θά σού ’πώ ένα λόγο, νά πάρης δηλαδή τά ρούχά

«ου μέ τόν μπόγο.
— Κατεβαίνω, κατεβαίνω.
Οί διάλογοι αύτοί τοϋ Καραχαιόζ ήσαν τότι

μού.
Εις τού Ψυρή ιδίως έπερναν καί έδιδαν.

ρίδος περί τής γενναιότητας αύτή; δέν έχει τόν τόπον 
της, διότι ή γενναιότης ήτο καταναγκαστική.

Ο τελευταίος καταναλωτής είναι πάντοτε τό δημό
σιον' άλλ’ αυτό δέν θά αίσθανθή τήν αυξησιν, διότι οϊ 
δημοσιογράφοι Οά προτιμήσουν έφ’ όσον ή αύξησις τών 
έξόδων τής παραγωγές περιορίζεται έντός τόσω στενών 
ορίων νά άναδεχθώσιν αύτοί μόνοι τό πρόσθετον βάρος, 
χωρίς νά τό μετακυλίσωσιν έπί τού δημοσίου, διά τής 
αύξήσεως τής τιμές πού προϊόντος. Άλλ.’ άν συγχρόνως 
ζητήσωσιν αυξησιν μισθού καί οί διανομείς καί οί συν- 
τάκται καί οί λοιποί ύπάλληλοι ; Τότε θά άνθέξουν έν
τός ορίων τόσω στενές κυκλοφορία; μέ τήν τιμήν τές 
πεντάρας ; Καθ' ημάς τό ζήτημα τοΰτο θά λύση ή τα
χεία ή μή άνάπτυξις τές σιδηροδρομικές συγκοινωνίας. 
’Εάν τά νομοθετηθέντα σιδηρά συμπλέγματα συντελε- 
σθώσιν έντός διετίας, ή αυξησις τές κυκλοφορίας τών 
φύλλων εσται τοιαύτη, ώστε καί μέ μ.ίαν πεντάραν διά 
τά μονώβολα φύλλα καί μ.έ μίαν δεκάραν διά τά διώβο- 
λα, οί δημοσιογράφοι ν’ άνθέξωσιν είς τήν αυξησιν τών 
μισθών καί τών έργατών καί τών υπαλλήλων καί τών 
συντακτών καί τών διανομέων, διότι έάν αί δαπάναι των 
αύξήσουν κατά είκοσι τοΐς έκατόν, αί πρόσοδοί των θ’ α
κολουθήσουν βεβαίως μίαν άναλογίαν 40 θ 0. ’Έως τότε 
ή δημοσιογραφία θά έξακολουθή νά παρουσιάζη τήν αύ- 
|την καί σήμερον ίσχνότητα, ούσα ή πτωχοτέρα δημο
σιογραφία μεταξύ όλων τών τόπων

*
* * ·

Άλλά καί ή ένεστώσα αύτης ΐσχνότης πάλιν ήτο 
ύπερτροφία άπέναντι τής καταστάσεως τών έργατικών 
μισθών. Δ'ότι τά μέν φύλλα τά έχοντα τήν σχετικώς 
μεγαλειτέραν κυκλοφορίαν έν άνέσει ήδύναντο νά ύπο- 
στώσι καί αυξησιν τών τυπογραφικών μισθών 60 τοΐς

Ήσαν άλληγορικαί πρός τόν βασιλέα ύβρεις.
Ή στάσις τοϋ Λεωτσάκου είχεν, ώς εϊπομεν, αποθρα

σύνει πάντας.
Καί έλεγον τά άνταμάκια, όταν συνηντώντο.
— Καλορίζικα, τ’ αδέρφι.
•— Καλορίζικα.
— Νά τά χαροϋμε.
— Νά τά χιλιάξωμε.
— Καί σ’ ανώτερα.
— Αμήν, Παναία μου.
— Φρεγάδα αί ;
— Ποΰ πάει ή Αμαλία ;
— Άριβάρισε.
— Λές νά γυρίση μέ τό καλό ;
— θά τό δούμε.
Ή ’y/αα^Ζα καταπλεύσασα είς Σύρον καί μαθοϋσα τόν 

άπόπλουν τής Καρτερίας άπήρεν άμέσως πρός τό Ναύ- 
πλιον.

Έκεΐ, ήτο γνωστόν, ότι έμελλεν, ώς έλεγον, νά γίνη 
τό κούνημα.

Ό Λεωτσάκος φθάσας είς Κύθνον άπέβη μετά τών ύπ* 
αύτόν άνδρών καί άπελευθερώσας τούς έκεΐ έξορίστους 
έπέβη καί πάλιν τής Καρτερίας είς Χαλκίδα κατευθυνό-

τοϋ συρ-ΐ μένος.
j Τό σχέδιον ήτο νά. έπαναστατήση ταύτοχρόνως μετά 
τού Ναυπλίου καί ή Χαλκίς.

0)0 ·’ Άλλα δέ πάλιν φύλλα άπερ ih’r jpairorrai, έχουν 
κρυφούς πόρους, δι’ ών καί αύτά θά ύπέφερον άγογγύ· 
στως τήν ύπερτίμησιν τής εργασίας.

Καθ’ όσον άφορά πάλιν τού; Έκδοτα;—Τυπογράφους 
ή άπλώς τούς αναλαμβάνοντας έκτύπωσιν διδακτικών 
βιβλίων, είς αύτούς δά ιδιαιτέρως εποεπεν ή απερ
γία νά έπιβάλη' όχι ?0 θ'0 αυξησιν, άλλά διπλά
σιάν’ διότι οί μέν δημοσιογράφοι δέν αμείβονται ούτε 
κατά τό πεντηκοστόν δι' ού αμείβονται έκ τής αύτής 
πολλάκις,κατά τε τό ποσόν καί τό ποιόν, έργασίας οί έν 
Εύρώπη εύδαίμονες συνάδελφοί των, έν ω οί έκδόται δι
δακτικών βιβλίων δι’ άπλής συνήθη τυποκλοπίας κερ- 
δαίνουσιν άπειρα, έγείρουσι μέγαρα, πληρώνοντες τούς 
συγγραφείς όταν είναι έκ τής τάξεως τών θυμάτων όσον 
καί τούς έργάτας, όταν δέ οί συγγραφείς είναι Χαρίσηδες 
Πούλίοι, διανεμόμενοι μετ’ αύτών τά κέρδη.

Καί ποία είναι ή έργασία καί τών εκδοτών αύτών καί 
τών συγγραφέων αύτών, τών μή όεχομένων τήν αυξησιν 
τών μισθών ; Διανοητικώς ήδύναντο νά χρησιμεύσωσιν 
ώς στιλβωταί τών υποδημάτων τού κ. Καμπούρογλου, 
οστις έργαζόμενος δι’ ολου τοΰ ημερονυκτίου δέν απο
λαμβάνει ουδέ τά δέκατον ένός Βλαστού. Οί μέν έκδό- 
ται είναι αυτόχρημα χαραμ,οφαγάδες, οΐτινες - μέχ,ρε 
τούδε τουλάχιστον—διά τών υπουργών καί τών τμημα- 
ταρχών κατόρθωναν νά είσάγωνται ή φυλλάδες των είς 
τά δημοτικά σχολεία καί μέ μεγάλην τιμήν νά κατα- 
ναλίσκωνται κατά μυριάδας τά αντίτυπά των. Τών δέ 
συγγραφέων τά έννέα δέκατα είσιν ή αμαθείς ή βλά
κες, καί τά έργα των έπομένως φέρουν τόν τύπον τών 
δύο αύτών χριστιανικών άρετών. Καί καθ’ ήν περίπτω- 
σιν δέ ούτε τό έν είναι ούτε τό άλλο, πάλιν τά λεγά
μενα αύτά συγγράμματα είναι τόσω μηδαμινής ποιότη- 
τος καί άπαιτοϋσι τόσον όλίγην κατανάλωσιν πνεύμα

Έκ ταύτης ό Λεωτσάκος έμελλε νά βαδίση κατά τών 
Αθηνών.

Αί θήβαι ήσαν καί αύται στό ποδάρι καϊ έτοιμοι νά 
τό βροντήξουν έπί τή πρώτη εμφανίσει τών επαναστατών.

Άτυχώς τό σχέδιον έναυάγησεν έν τή άρχή του, κα
θόσον ή Αμαλία πλέουσα είς Ναύπλιον διήλθε τής Κύ
θνου ής οί κάτοικοι, ώς είχε διαδοθή, έπανέστησαν.

Καθ’ ήν ώραν ακριβώς έπεφάνη ό άτμοδρόμων πρό τής 
Κύθνου, ό Λεωτσάκος άπέπλεε μετά τής Καοτερίας.

Έπί τή εμφανίσει αύτής ό Λεωτσάκος διέταξε τόν 
πλοίαρχον νά ρίψη τό άτμόπλοιον έξω, οσω μάλλον ή 
ίζέμα./Ζα ήρξατο κανονοβολοϋσα.

Οί έπαναστάται άποβιβασθέντες έσπευσαν έν τάχει 
νά έγείοωσι μικρά τινα χαρακώματα έπί τού άνωθεν τού 
λιμενίσκου τής αγίας.Ειρήνης λόφου.

Ό Τσίρος καί ό Χρυσοβέργης ά.πέβησαν άμέσως καί ώ- 
δευσαν κατά τών επαναστατών.

Οί ύπό τόν Λεωτσάκον άνδρες άμα τή άποβάσει τοϋ 
στρατού έτράπησαν είς φυγήν, ένώ ή σάλπιγξ ήχει συ- 
νάθροισιν.

Είχον μείνει περί τόν Λεωτσάκον, Σκαρβέλην καί Μω- 
ραϊτίνην μόνον είκοσι άνδρες.

— Ζήτω τό έθνος !
— Ζήτω ό βασιλεύς.
Ήτο ό πρώτος χαιρετισμός τών άντικρυσθέντων μα

χητών είς άπόστασιν βολής.

τος, ώστε τά κέρδη άπερ άποφέρουσιν είναι είς μεγάλην 
δυσαναλογίαν πρός τήν άξίαν των.

Καί όμως τό Τυπογραφεϊον Βλαστού έκλεισε· καί θά 
κλείση ώς λέγουσιν ένα μήνα διά νά άναγκάση τούς ερ- 
γάτας είς τήν διά πείνης παράδοσιν. “Εκλεισεν έπίσης 
τό Καταγώγιον τού Τηλεγράφου διά νά φέρη έργάτας 
άπό τήν Αλεξάνδρειαν καί νά έκμεταλλευθή διά κάμπο
σον καιρόν βουλιμιώντας πρόσφυγας. Παρ’ έλπίδα καί ό 
φίλος συντάκτης τών .VAur Ίδεύτ έφάνη έκ τών αδιαλλά
κτων. Μπορεί νά είναι κοινωνιστής, φιλάνθρωπος, έρ
γάτης, άλλά όλα αύτά έπί τοϋ χάρτου- ό δέ χάρτης δυ
στυχώς δέν είναι χάρτης τραπεζογραμματίων καί οί 
πτωχοί έργάται ούτε μέ παλαιάς ούτε μέ νέας ιδέας χορ
ταίνουν. Οί περί τάς Νέας Ιδέας άς είναι βέβαιοι δτε 
είς τό έξής τά γραφόμενά των, άν άναγινώσκωνται, θ’ 
άναγινώσκωνται μετά πολλής δυσπιστίας.

*
* *

Καί τώρα μένει ικανός αριθμός έργατών χωρίς έργα
σίας. Δέν θ’ άποθάνουν όμως τής πείνης, μεθ’ δλην τήν 
λύπην τών κυρίων Βλαστού, Σιβιτανίδου, Άγγελοπούλου 
καί Βαμπά. Τό περισσεύον τών 30 Ο[θ θά διανεμηθή 
δι’ έπιτροπήν τών έργαζομένων έργατών είς αύτούς, έως 
οτου οί καταστηματάρχαι άναγκασθούν νά συνθηκολογή
σουν.

Τοΐς προτείνομεν μάλιστα άπό τούδε τήν ιδέαν ίδρύ- 
σεως Τυπογραφείου Συνεργατικού. Καί τότε, όταν θά 
είναι έργάται καί κεφαλαιούχοι συνάμα, θά αναγκάσουν 
πιστεύομεν τόν κ Βλαστόν νά συλλογισθή ολίγον την 
απληστίαν του.

Καλεβχν.

— Αδέρφια, άνεβόησεν ό Λεωτσάκος πρός τόν Τσίρον
καί Χρυσοβέργην, άδέρφια, νά μή κτυπηθοΰμε. Μία πα
τρίδα έχομε, μία πίστη, ένα θεό τέλος λατρεύομε. ’Α
δέρφια, ένωθήτε μέ ’μάς. Τί ζητούμεν; Τήν έλευθερίαν 
τής πατρίδος μας, τήν έλευθερίαν έκείνην διά τήν ό
ποιαν οί πατέρες μας έπολέμησαν τόσα ετη έναντίον ο
λοκλήρου κράτους, έναντίον τού Γxpar atnf>pz (ποιον
έτρεμε όλη ή Εύρώπη. Αδέρφια, μή πυροβολήσωμεν, άς 
ένόσωμεν τάς φωνάς:

— Ζήτω τό έθνος.
— Ζήτω ό βασιλεύς, κραυγάζει ό Τσίρος.
— Στρατιώται, πύρ, ό Χρυσοβέργης.
— Κάτω ό βασιλεύς, ζήτω τό έθνος.
Καί τάς φωνάς ταύτας έπνιξαν οί πυροβολισμοί.
“Εχουν τι τό λυσσώδες αΐ εμφύλιοι μάχαι.
Καί έμάχοντο 220 κατά είκοσι μόνον.
Ανδρείος όσον καί φρόνιμος ό Λεωτσάκος ύψωσε λευ

κήν σημαίαν έπί τού χαρακώματος ώς σημεϊον ανακωχής, 
ήτις και έγένετο έπί τινα λεπτά.

Καί είπεν ό Λεωτσάκος καλέσας είς συμβούλιον τούς 
μαχητάς του :

— Παιδιά, είμεθα ολίγοι. ’Ελπίς νά σωθώμεν δέν υ
πάρχει. θέλετε νά παραδοθώμεν ; Έάν πράξωμεν τούτο, 
πάλιν ώ; άντάρται είς θάνατον θά καταόικασθώμεν. Καί 
θά μάς φονεύσουν πρός παραδειγματισμόν. Λαλεΐτε ! Τί 
θέλετε ; Έγώ, τό ξίφος τούτο, διά τοϋ οποίου έσώθην είς
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ΦΡΟΥ ΦΡΟΥ

'Άχ ! πώς άνησυχούσαμεν ! μας έφόβιζαν τόσο·* όιά 
•τήν ύγιείαν τοΰ βασιλέως μας, μάς έλεγαν τόσα ότι εινε 
άνάγκη νά φύγη άπό την Ελλάδα ! άλλά προχθές τόν 
είδομεν εΐ; τό Φάληρον, καί είπομεν: ό βασιλεύς μας 
είμπορεΐ καί άγρυπνες έως τά μεσάνυχτα διά τόν Βοκκά- 
κιον, τόν βασιλέα μας δέν τον βλάπτει ή υγρασία τής 
νυκτός διά τόν Βοχάκιον· λοιπόν δέν έχει τίποτε ό βα
σιλεύς μας, εΐνε πολύ καλά δ βασιλεύς μας, τόν ωφέ
λησαν τόν βασιλέα μας αί ύπέρ τής ύγείας του παρα
κλήσεις· λοιπόν ώρα του καλή, καλόν του χατευόδιον, 
τοΰ βασιλέως μας ! Καί άνεπνεύσαμεν, καί ήσυχάσαμεν 
ολίγον ήμεϊς οΐ όποιοι άνησυχούσαμεν τόσον πολύ διά 
τόν βασιλέα μας !

Μανθάνομεν ό'τι δικασταί τινες κατά τήν προχθεσινήν 
δίκην τοΰ Σκουζέ έκίνησαν πάντα λίθον, μετήλθον πάν 
μέσον, έπενόησαν πάσαν πρόφασιν όπως μή άνακατευ- 
θώσιν ώς πληυ.μελειοδίκαι εΐ; αυτήν τήν βρωιιοάου.ίειά, 
καί ότι ένεκα τής υπεκφυγής τών τινων τούτων δέν κα- 
τωρΟώθη ή συγκρότησις δικαστηρίου τήν πρωίαν τής Πα
ρασκευής. Τίποτε λοιπόν αγνόν είς τον κατηραμένον αύ
τόν τόπον; ή πλουτοκρατία εΐοώρμησεν εις τούς κοιτώ
νας, εις τά υπουργεία, είς τά ανάκτορα, έπρεπε νά εΐσε- 
λάση καί εΐ; τάς αΐθούσας τών δικαστηρίων ; Νομίζετε 
λοιπόν, κύριοι δικασταί, ότι ή δικαστική τήβεννος εινε 
μεσοφούστανον πόρνης, τό όποϊον δύνασθε νά σύρετε είς 
όποιον βόρβορον σάς οδηγεί τό συμφέρον σας καί αί συμ
πάθειας σας ;

Αί! τό βμάθατε ; ό Μαυρογιάννης τής ΙΤαΛιγγετεσίας,

ά/εχώρησε προχθές μέ τό καλό είς τήν αγαπητήν του 
Μασσαλίαν. Εΐνε άνάγκη νά σάς εϊπωμεν ότι διωοίσθη 
πρόξενος; τί διάβολο άλλο ήθέλατε νά ζητή ό Μαυρο- 
γιάννης είς τήν Μασσαλίαν άν όχι τήν προξενικήν του 
θέσιν, τήν όποίαν τόσον καιρόν τόρα τοΰ έπροξένευε ή 
Παλιγγενεσία ; Άλλ’ έπί τέλους πάγει καί αύτό’ τό 
είχαμε πάρει καϋμό’ μάς έβασάνιζεν ή άνυπομονησία’ 
ά ! τόρα θά διορισθή, αύριον θά διορισθή. Είνε πράγμα 
νά βλέπης τήν Παλιγγενεσίαν νά σπείρη, νά σπείρη δί
χως νά θερίζη ; Αΐ λοιπόν τόρα μέ τόν θερισμόν τοΰ κρι
θαριού έθέρισε καί αυτή διά τόν Μαυρογιάννην της.

Τό πήρε και ό Καζάζης μας’ καί όταν θά τόν κρεμά 
επί τοΰ στήθους τόν άργυροΰν σταυρόν θά ένθυμήται μέ 
ύπερηφάνειαν τήν άναχώρησιν του, τό ταξεϊδί του, τήν 
ναυτίαν ποΰ τον έπίασε, τόν εμετόν τον όποιον έκαμε 
καθ’ όδόν, τήν θριαμβευτικήν άπόβασίν του είς τούς 
δρόμους τής Αλεξάνδρειάς, τήν ηρωικήν παρέλασίν του 
διά μέσου τών Φελλάχων, τήν ήοωϊκωτέραν του έφοδον 
διά μέσου τών Φελλαχίνων, τήν πάλην του μέ τάς άλ- 
μαίας τής ’Αλεξανδρείας, αί όποϊαι τόν έσυοον άπ' έδώ 
καί άπ’ έκεϊ και τοΰ έξέσχισαν μάλιστα καί τό σουρ- 
τοΰκό του καί τοΰ πάτησαν καί τό καπέλο του φωνά- 
ζουσαι: νύμφη κοκώνα τέλει; εκατό νά τοΰ ντόσωμε, τήν 
απελπιστικήν άντίστασίν του διαμαρτυρουμένου ότι δίς 
τάς Αθήνας ευρίσκει διακοσίας, τήν άπελευθέρωσιν του, 
τήν έπιβίβασίν του, τήν έπανάληψιν τοΰ έμέτου καί τής 
ναυτίας, τήν αίσίαν έπιστροφήν του. Πόσα πράγματα θά 
ένθυμήται ό Καζάζης μας όταν στρέφη καί βλέπη έπί 
τοΰ στήθους του τόν σταυρόν του !

Δύο ρωσσικά θωρηκτά κατέπλευσαν είς ’Αλεξάνδρειαν

τήν Καλαμπάκα, μέ μιά χούφτα, σάν κ’ έμάς έδώ, άν
δρας, πολεμήσας έναντίον χιλιάδων, δέν τό παραδίδω 
στόν Τσίρο. Ό Όθων τό σπαθί μου δέν θά τό ίδή έν 2σφ 
ζώ. Έπολέμησα γιά τήν πατρίδα μας έναντίον τών Τούρ
κων ; θά πολεμήσω καί τόρα έναντίον έκείνων, ο'ίτινες 
θεωρούν ένα βαβαρό άνώτερον άπό τήν πατρίδα. Όσοι 
δειλοί, φύγετε. Δέν θέλω νά πάρω κανένα στόν λαιμό 
μου. Σκαρβέλη, Μωρα’ίτίνη, φύγετε. Μή χαθήτε άδικα. 
Είσθε νέοι, καί έχετε έτη νά υπηρετήσετε τήν πατρίδα 
μας. Φύγετε. 'Εδώ θ’ άποθάνετε αδίκως. Σάς παραφέρει 
τό νεανικόν αίσθημά σας Έγώ θά μείνω.

— Όχι, άπήντησαν πάντες τά ξίφη άναπάλλοντες, 
οχι, θ’ άποθάνωμεν όλοι μαζύ σου, όλοι γιά τήν πατρίδα. 
Ζήτω τό έθνος, ζήτω ή ελευθερία.

Πρώτοι άνεπήδησαν τοΰ χαρακώματος ό Σκαρβέλης 
καί Μωραϊτίνης.

Τούς έδέχθησαν οί βασιλικοί μέ ραγδαϊον πΰρ.
Ό Χρυσοβέργη; όπισθεν τοίχου κρυμμένος ένεθάρρυνε 

διά τής φωνής του μόνον τούς στρατιώτας, οϊτινες έ- 
βαινον βραδέως κατά τών ανταρτών.

— Βαρεϊτέ τους, έκραύγαζεν ό Χρυσοβέργη;, βαοεϊτέ 
τους, παιδιά. Ό βασιλεύς θά μάς άνταμείψη όλους. Βκ- 
ρεΐτέ τους.

Άντιθέτως τούτου ήκούετο καί ή φωνή τοΰ Σκαρβέλη:
— Μή άδελφοί, ελάτε μ’ έμάς. Άγαπάτε τόν βασιλέα 

καλλίτερα άπό τήν πατρίδα μας ; μή σκοτονώμεθα γιά

ένα ξένον.
Σφαϊρά τις έσύριξε.
Ό Σκαρβέλης δράττει τήν κεφαλήν του δι’ άμφοτέρων 

τών χειρών, περιστρέφεται, εκτείνει τάς χεϊρας καί πί
πτει.

Ή πρώτη έκείνη άδελφοκτόνος σφαίρα διά τοΰ όφθαλ- 
κοΰ τοΰ διέρρηξε τήν κεφαλήν.

Επεσεν ό εικοσαετής νεανίας καί έπ’ αυτου έπεσε καί 
ό Λεωτσάκος ένδακρυς άσπαζόμενος αύτόν.

— Υπαγε, άγγελε, τής ελευθερίας, ύπαγε, είπε, καί 
είπέ έκεϊ έπάνω είς τόν θεόν μας, ότι πάς μάρτυς. Αγία 
ψυχή, ύπαγε. Ό θεός σώζει τήν πατρίδα.

Οί βασιλικοί προεχώρουν, οί ήμίσεις δε αύτών ελαβον 
τά νώτα τών ολίγων τή; ελευθερίας μαχητών.

— Λεωτσάκε, άνεβόησεν ό Μωραϊτίνης, μάς κύκλωσαν.
Είς τήν φωνήν του δ Λεωτσάκος σπεύδει πρός αύτόν 

ξιφήρης κραυγάζων πρός τούς βασιλικούς:
— Μή, παιδιά, μή σκοτονώμεθα. Είμεθα άδέρφια. Μη 

τόν Μωραϊτίνην μου. *Έχει μάνα, έχει πατέρα. Μή. Έμέ.
— Ζήτω ή ελευθερία, ζήτω τό έθνος .’
Ητο ή τελευταία φωνή τοΰ Μωραϊτίνη.

Καί έξηπλώθη νεκρός πρό τών ποδών τοΰ Λεωτσάκου.
(“Εσιτιι ουνίηιια) 

ηαληάνΟρωπος.

ϊνα προστατεύσουν τούς 'Ρώσους ύπηκόου; άποτελουμε- 
νους άπό μ.ίαν μ-όνι,ν οικογένειαν.

Καί ή μονή τής Πεντέλης, λέγει, μετεβλήθη εις ξε
νοδοχεϊον, λέει, καί έτάγισε μερικά; οικογένειας, λέει, 
παρουσίασε ένα μακρόν λογαριασμόν φαγοποτίων λέει, 
είς τό ύπουργεΐον τών ’Εκκλησιαστικών. Καί αί οίκογέ- 
νειαι διαμαρτύρονται, καί λέγουν πώς λέγουν ψεύματα οί 
καλόγηροι, καί κόρωσαν τά ράσα τών καλογήρων, καί νά 
ίδοΰμε μέ ποίαν άντλίαν θά καταφέρουν νά τά σβύσουν.

Καί είναι τόσον σκανδαλώδες αύτό τό νά λέγουν oil 
μοναχοί τής Πεντέλης ότι έδωκαν είς οικογένειας νά 
χ>άχβ,·ν και νά ζητούν μάλιστα καί λογαριασμόν δι’αύτό 
τό φ«γή·

Φανταζόμεθα πάλιν κανένα γαλλικόν μελόδραμα, εις 
τό όποιον ήρωες θά είναι σύζυγοι άφ' ένός καί μ,οναχοί 
άφ’ ετέρου, καί Οά γίνωνται χίλιαι παρεξηγήσεις τί έ
δωκαν νά φάγουν οί πρώτοι είς τάς γυναίκας τών δευ
τέρων καί έχουν τήν άύιακρισίαν νά ζητούν καί πληρώ-

V > » »ot αυτό.
Αί θεόρατοι δέ λεΰκαι τής μονής θά παίζουν ρόλο τής 

άχλαδ ιάς τοΰ Βοκκακίου’ θ’ άναβαίνη έκεϊ ό μπάσος η
γούμενος καί θά λέγη :

— Γιά κύτταξε κάτω, βλέπεις τίποτα ;
— Καί αί σύζυγοι θά λένε :
— Βλέπω, βλέπω.
Καί οί σύζυγοι θά διαμαρτύρονται, καί θά γίνεται 

ένα κακό, φωναΐς, τραγούδι, εύλογίαις, τσιμπούσια.
Καί τά λοιπά, καί τά λοιπά, καί τά λοιπά,

Τί πρέπει νά φέρη< μαζύ σου διά νά διασκεδάζης τά 
μεγάλα διαλείμματα, τά μεταξύ ενός καί άλλου φαγητού 
μεσολαβοΰντα, είς τήν Κοινήν Τράπεζαν (Table <Γ Ηόέβ 
τοΰ Μεγάλου Ξενοδοχείου έν Φαλήρω :

Μεταζύ τοϋ χώάωνος χαί τής σούπας 
«Εφημερίδα», «Νέαν ’Εφημερίδα» καί «Ώραν».

Μεταζύ σούπας χαί πρώτον φαγητού. 
«Αιώνα» «Τηλέγραφον» καί «’Ραμπαγάν»

Μεταζύ πρώτον χ,αί ύευτϊρου.
Τό «Πολίτευμα» τοΰ Σπηλιωτάκη, μικρόν μέν τό 

δέμας, άλλά μόλις λαμβανόμενον είς δόσεις 
ώς πολύ δραστικόν.

Μεταζύ ύευτϊρου χαί τρίτον.
Τό περί άγροτικοΰ ζητήματος φυλ.λάδιβν

τοΰ Παχύ.

Μεταζύ τρίτον χαί τετάρτου 
Τό έπί τουρκοκρατίας δημόσιον δίκαιον

τοΰ κ. Μοσχοβάκη.

Μεταζύ τετάρτου χαί γλνχίσιιατος.
Ολην τήν σειράν τών διδακτικών βιβλίων τοΰ 

Μωραίτη.

Μεταζύ γλυχύσριατος, φρούτου χαί χαφϊ.

Τό Ελληνικόν λεξικόν τοΰ Βυζαντίου.

Όλα αύτά δέν εμποδίζουν νά τρώγη τις θαυμάσια 
είς τό Ξενοδοχεϊον αύτό, τό όποιον έν σχέσει πρός τ 
άλλα λησταρχεία έπρεπε νά πληρόνηται οχι πέντε φράγ
κα, άλλά δεκαπέντε. Δύνασαι νά είσαι βέβαιος οτι παν
τοΰ άλλου τρώγεσαι, ένώ έκεϊ μόνον τρώγεις.

Καί πάλιν τά συγχαρητήριά μας πρός τόν εκδότην 
τής έν Κωνταντινουπόλει εκδιδομένης» θεατρικής Βιβλιο- 
κης» κ. Γ. Λ. Ξανθόπουλον. Έχομεν ενώπιον μας τόν 
έκτον καί έβδομον τόμον αύτής, τούς οποίους ξεφυλλίζο- 
μεν μετ’ άληθοΰς έντουφήσεως. Εκτός άλλων δραματι- 
κωτάτων έργων περιέχουσι τό Ρ,νσαρχον άγαλμα χατ 
έπιτυχεστάτην μετάφρασιν τοΰ φίλου μας X. Άννίνου, 
καί τήν Λαλιύά, τούς 'Λύιαγόρους, πτγε Ιωάνναν τών 
Γελώτων καί τών λαχρύων κατά μετάφρασιν τοΰ επίσης 
φίλου μας Ίωάννου Καμπουρόγλου, όστις διά τών άμι- 
μήτων του μεταφράσεων δυνάμεθα νά εϊπωμεν οτι έμόρ- 
φωσε γλώσσαν διά τήν σκηνήν μας, ζωντανήν, φυσικήν» 
αρμονικήν γλώσσαν.

Όταν συλλογισθώμεν ότι έως χθές έτι εκτός ολίγων 
έκδεδομένων μεταφράσεων, αί πλεϊσται τών ύπαρχσυσών 
περιήοχοντο, έν ρυπαροΐς και ξεσχισμένοι; τετραδίοις, 
άπό τάς χεϊοας τοΰ δεινός υποβολέως εις τας χεϊρας τοΰ 
δεϊνος κομπάσου, καί όταν συλλογισθώμεν οτι άντί πέντε 
μόνον φράγκων περίπου δύναταί τις ν’ άποκτήση πέντε 
μέχρις επτά δραματικών έργων τών καλλίστων δραμα
τικών ποιητών πάντων τών εθνών καί πάντων τών αιώ
νων κατά τό εύρύτατον πρόγραμμα τής Δραματικής Βι
βλιοθήκης, άπό τοΰ Σαίκσπηρ μέχρι τοΰ Όκταβίου Φεγιέ, 
δέν δυνάμεθα νά εύρωμεν άοκοΰντας έπαίνους διά τό* 
φιλότιμον αύτόν νέον τόν έργαζόμενον μέ τόσην επιμο
νήν ύπέρ τής διαδόσεως καί παρ’ ήμΐν τής ξένης δραμα
τικής φιλολογίας, καί ύπέρ τής πολυπαθοΰς ήμών σκηνής.

Τά δύο τελευταία φύλλα του Μή έζεδόθη-
σαν άπόντος τοΰ Διευθυντού είς τάς νήσους, έγένοντο. 
έπομένως μερικά πειράγματα καί κακιώματα, τά οποία: 
ήτο δυνατόν καί να μή γίνουν.
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ΑΝΤΙΒΑΣΙΛΕΙΣ.

'Αποδημεί ό βασιλεύς μέ όλη τή φαμήλϊα,
κϊ’ ό κύριος Πρωθυπουργός γϊά βασιλεύς μας μένει.
Ό Κουμουνδοΰρος σχίζεται καί σκάνει άπό ζήλεια, 
κϊ’ ό Δεληγίάννης ξεφυσά κϊ’ άνεβοκατεβαίνει. 
Φουσκόνει κϊ' ό Χαρίλαος γϊά πείσμα των σάν δϊάνος 
φορεΐ πορφύρα, τοικαντό, στέμμα, σπαθί καί κράνος.

Πρωθυπουργός καί βασιλεύς καί Σαχαράχας πρώτος,
δλαις ή δόξαις κϊ' ή τιμαϊς εμπρός του σταματούν
βδώ ό θρόνος δ χρυσός, εκεί άρμάτων κρότος,
κϊ’ ολο σέ στρώμα λουλουδϊών τά πόδια του πατούν.
Καββαλικεύει χαίρεται, πεζεύει καμαρόνει,
καί ολους μέ τή λάμψι του φουρκίζει καί στραβόνει.

Πέντε βαστούν τό μαύρο σου, αφέντη καββαλάρη, 
τή σηκωμένη μύτη σου διακόσιοι ξεμυιγϊάζουν, 
ολους τούς πάει ριπιτί, θηριομάχε Αρη, 
ολοι εμπρός σου χάσκουνε καί τόπο σοΰ αδειάζουν. 
Εμπρός, Μεγαλειότατε, σπαθάτε, διπλωμάτη, 
χωμένος μέσα στ* άρματα ξαπλώσου στό Παλάτι.

Ολα τά έχεις, τίποτα, Μυλόρδε, δέν σοΰ λείπει,
;μόνο πολέμους όέν μπορείς νά κάμης καί συνθήκας" 
αλλά γΐ αυτά οί Ελληνες δέν έχουν καρδιοχτύπι, 
καί τά σπαθιά των ήσυχα κοιμούνται μές 'στής θήκαις 
Μόνο μ' Άράπηδες μπορείς τόν πόλεμο νά κάμης, 
καί τούτο άν τό θέλουνε αι φίλαι μας Δυνάμεις.

Κι’ ό προσφιλής μας βασιλεύς νομίζω έως τώρα, 
πώς πόλεμο δέν έκαμε ποτέ έπί ζωής του' 
γϊά τοΰτο τόν ευγνωμονεί κϊ' ή προσφιλής του χώρα, 
κι’ υπέρ τού θρόνου δέεται καί πάλιν τού Ύψίστου.
Και τώρα φεύγει άπ’ έδώ μέ μόναις άναμνήσεις,
-τού Βοκακκίου τάς σεμνάς έκείνας διαχύσεις.

Συνθήκαι, πόλεμοι, στρατοί καί στόλοι....κολοκύθια ! 
γχή χάνης άντιβασιλεύ, σέ τέτοϊα τόν καιρό" 
κϊ άν τού πολεμ.ου ή φωτϊά σού φλόγισε τά στήθεϊα, 
«υθυς με κρύο σβυσε την Καισαριανής νερό.
Όΰτε μ αυτό τόν ισκχο σου πολέμους μή μάς κάνης, 
δέν θέλει καί ό βασιλεύς, κϊ’ αύτός ό Διληγιάννης.

Σάν άντιβασιλεύς καί σύ άξένοϊαστος κοιμήσου, 
ανέβα είς τό θρόνο σου, ’Εγγλέζε σοβαρέ, 
σέ σύννεφα ροδόχρυσα καί σέ πορφύραις κλείσου, 
κ’ ’στό Παλάτι κάμε μας κανένα αουχρέ. 
Άντιμεγαλειότατος κι’ άλλη φορά άν μείνης, 
ίσως το φέρει ή τύχη σου καί βασιλεύς νά γίνης.

Souvie.

ΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟΝ ΖΗΤΗΜΑ
ΚΑΤΑ ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΗΚΟΣ.

Καλή άρχή .' Τά μολύβδινα έκεΐνα καλουπάκια, τά 
όποια διαχειρίζονται τά καταμαυρισμένα χέρια τών τυ
πογραφικών έργατών, θά έχουν κάποιαν μαγείαν έντός 
αύτών, διότι πάντοτε χρησιμεύουν ώς Πρόδρομοι, τούς 
οποίους δυνατόν ν’ αποκεφαλίζουν, ούχ’ ήσσον αύτά επι
μένουν κεκομμένα άκόμη νά κρατούν είς τό πιάτο τάς 
κεφαλάς των, ένω οί ζωγράφοι δέν τούς στερούν καί τής 
άλλης κεφαλής, καί γίνονται ούτω δικέφαλοι, όχι άετοί, 
άλλά Πρόδρομοι. Σάς ύπενθυμίζομεν μετά τήν έφεύρε- 
σιν τού Γουτεμβεργίου, τήν πυξίδα, τήν Πυρίτιδα, τήν 
’Αμερικήν καί τήν ελληνικήν τέχνην. Σάς ύπενθυμίζο
μεν οτι έν τοΐς τυπογραφείοις τό πρώτον άνέτει- 
λαν αί πρώται ακτίνες πάσης έπαναστάσεως. Σάς ύ
πενθυμίζομεν οτι έκεΐθεν έδανϊίσθησαν τόν σπινθήρά των 
αί μεγαλείτεραι θρησκευτικαί ή κοινωνικαί πυοκαϊαί. 
Μία επαρχιακή έπιστολή τού Πασκάλ, μία φυλλάδα τού 
ίονρριέ, ά'ρθ.ον τού Junius, άσμκ τού Λουθήρου ήνα- 

ψαν πύρ είς θημωνιάς καί έπετάχθησαν άγριαι λάμψεις 
καλύψασαι τό στερέωμα, καί άνέτειλαν κόσμοι νέοι καί 
ι'γιναν έρείπια κόσμοι παλαιοί.

Τί παράδοξον άν καί έν τή μικρά,τή έν δεινή ζυμώσει 
διατελούση κοινωνία μας, ή άπεργία τών τυπογράφων 
πρόκειται νά χρησιμεύση ώς σύνθημα τού εργατικού καί 
παρ’ ήμΐν ζητήματος, οπερ νήπιον πρός τό παρόν κλαυθ- 
χηρίζον θά πίη τό γάλα τών δακρύων έπί τινα καιρόν, 
άλλά θά μεγαλώση, έστω καί καχεκτικόν, καί θά ρήξη 
φωνήν, ήτις άν όχι νά κλονίση τήν γήν, άλλά νά μετα
δώση όλιγην xpefiovJar είς τά δερμάτινα κεμέρια τών 
έργοστασιαρχών καί καταστηματαρχών μας.

*
* *

'Εκ τών έργατών έν Άθήνάις δέν είναι μόνον οί τυ
πογράφοι οί πάσχοντες. Έάν ήγέρθησαν αύτοί καί έδι- 
καιώθησαν έν μέρει, τούτο προήλθεν έκ τής διηνεκούς 
μετά τού πνεύματος συγχρωτίσεως, δι’ ής άπαντες είσιν 
άνεπτυγμένοι, γνωρίζουσι τά δίκαιά των ώς πολιτών, 
αισθάνονται τό κοινωνικόν αδίκημα, άναγνωρίζουν τό 
οικονομικόν έγκλημα, έμπνέονται ύπό αισθημάτων άδελ- 
φότητος καί συνεργασίας καί άπό καιρού είς καιρόν συμ- 
πήγνυνται είς στρατόπεδον καί άναγκάζουν τούς μεθ’ ών 
συναλλάσσονται νά τούς άναγνωρίζουν καί αύτούς ώς δύ- 
ναμίν τι*α κοινωνικήν, μικράν ή μεγάλην,άδιάφορον.

Άλλ’ είς τούς άλλους έργάτας, είς τήν μεγάλην, φέρ’ 
είπεϊν, τάξιν τών Έμποροϋπαλλήλων, είς τήν τάξιν τών 
υποδηματοποιών, τών ύπαλλήλων τών φαρμακείων, τών 
ξυλουργών, τών ύπηρετών οινοπωλείων, καφενείων,ζαχα
ροπλαστείων, είς τόσας άλλας τάξεις, πού καιρός νά 
συνέλθωσιν έκ τής άποκτηνούσης έργασίας των ΐνα σκε- 
φθώσι περί βιλτιώσεως τής' τύχης των ; Ή συνήθεια, 
κύλινδρος βαρύς, συρομένη ύπό τής άνάγκης καί τής ά- 
μαθείας, κυλιέται άκαμπτος έπί τού στήθους αύτών, 
πιέζουσα ή άποκτείνουσα πάν άλλο αίσθημα πέραν τού 
έπιουσίου άρτου τής ήμέρας. Ούτω αί κοινωνικαί όμά- 
δες άποκτηνούνται, άγουσι βίον ζωυφύτων, τό δέ λεγό
μενον συνταγματικόν πολίτευμα, οπερ άλλαχού φέρει είς 
προστριβήν καί πολλάκις σύγκρουσιν τάξεις μετά τάξεων,

όπερ άνακυκά καί αύτόν τόν κοινωνικόν βυθόν διά τεοα- 
βτείου τινός ταράκτρου καί φέρει τά άνω στρώματα είς 
τά κάτω, τά κάτω στρώματα είς τά άνω. Έδώ, ούτε 
άπτεται τών μεγάλων κοινωνικών ομάδων, εντεύθεν ά- 
πεστεώθησαν καί οί πολιτικοί μας είς τάξιν τινα ύπαλ
λήλων, έμπορων ή βιομηχάνων, ώς ή τάξις τών γυναι
κών ζυθοπωλειών, τών οδοκαθαριστών καί τών νεκροθα- 
πτών. Ένώ αλλαχού ή ενεργός πολιτική είναι είδος άρ- 
γυράς λίμνης είς ήν έκάστοτε ή κοινωνία βλέπει τή» ει
κόνα της, κατοπτρίζεται. Τί αντιπροσωπεύει ό κ. Στα- 
μούλης, ή τί ό τέως βουλευτής Αττικής κ. Ψύλλας ; Ό 
είς τούς ύπό τήν γέφυραν ύπνους του, δ άλλος την περ· 
σκύλων καί δρτικιών παρά τάς Στήλας κουβένταν του ;

Ή πολιτική έπαυσε πρό πολλοΰ νά είναι ή τροφή τών 
λαών' θά έλθη εποχή καθ’ήν καί ή λέξις αύτή Οά έκλει
ψη· δέν θά λέγωμεν πλέον : "η πολιτική" άλλά ή κοινω
νική.

Είς τήν κοευωνεχήυ λοιπόν αύτήν πρέπει νά είσορ- 
μήσουν οί πληθυσμοί κατά τάξεις, καθ’ δμάδας, κατά 
συμφέροντα, πρέπει νά μετρηθώσιν καί ν’ άντιμετρηθώσιν 
«ί δυνάμεις των, πρέπει νά προσλάβη ό περί ύπάρξεως 
αγών τήν εύγενή καί τήν κτηνώδη μορφήν του, άν θέλω- 
μεν νά έχωμεν καί ήμεϊς κοινωνίαν ήτις νά ζη, άν θέ- 
λωμεν νά έχωμεν καί ήμεΐς κράτος οπερ νά δρά.

Πρός τόν σκοπόν τούτον, τό Μή Χάνεσχι προσφέρει 
τής μικρά; του δυνάμεις".

ΠΑΝΣΕΔΕΣ.

Άν ό θεός έκτιζε σήμερον τόν κόσμον, άπό αβροφρο
σύνην θά έκαμε πρώτα τήν γυναίκα.

Α

Κάθε όμήλίξ μας έπί πολύν καιρόν μένει νέος.
Α

Τά μόνον πράγμά μας τό όποιον παράγει χωρίς νά είνε 
κεφάλαιον είνε ή γυναίκα.

ft

Συκοφαντία είνε κάθε κακόν τά όποιον λέγουν δι’ ήμάς, 
κακολογία κάθε κακόν τό όποϊον λέγουν διά τούς άλλους.

Α

Ή μέλισσα έχει τό κέντρον της, ό σκαντζόχοιρος τάς 
άκάνθας του καί ή γειτόνισσά μου τάς λειποθυμίας της.

Α

Τά οντα τά όποϊα τρέφονται άπό νεκρούς είνε οί κλη
ρονόμοι καί τά σαρκοφάγο, ζώα.

*

Οταν βλέπω τόν Δεληγιάννην όμίλούντα διά τό κα
λόν τής πατρίδος, φαντάζομαι τήν αγελάδα μου κοπρί- 
ζουσαν διά τό καλόν τού αγρού μου.

Κομήτης.

Έκ Κχλχμ.ών πάλιν γράφουσιν ήμΐν :

Έλησμόνησεν ό έπιστείλας ύμϊν repatfoitap/itrac 
προσθέση ότι εκτός τών καρχαριών καί τών σκυλόψαρων, 
άτινα μαστίζουσιν τήν ήμετέραν παραλίαν, πλήθος αη
δών καλικαντζάρων καί αναιδών σατύρων άνεφάνη, άπη- 
νώς άροτριών καθ’ έκάστην τήν αμμώδη περί τήν θάλασ- 
σάν μας ταινίαν, άναγκάζον δέ τάς περικαλεΐς νόμφας 
ν’ άποσύρωνται ενωρίς είς τά σκοτεινά άντρα των. Τοϋτ» 
λίαν τάς έστενοχώρησε, δυό αί περικαλλείς νύμφαι έπε- 
καλέσβησαν τού τερπικεραύνου Διός τήν προστασίαν. Έ- 
πακούων δ’ ό Ζεύς τάς καλλισφύρους νύμφας ' Νούσον 
άνά τήν πόλιν ώρσε κακήν, τήν έπιζωοτίαν.» Τούτο πι- 
στεύομεν οτι θέλει διαλύσει τούς οχληρούς αύτών λα
τρευτός" έν έναντία όμως περιπτώσει τάς συμβουλεύο— 
μεν ώς τελευταϊον καταφύγιον νά έπικαλεσθώσι τη» 
Αγιαστούραν κανενός Τουρλόπαπα.

Μ ου ντρούβαλης.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΛΟΥΤΡΩΝ.
(Έχ Μεϋχνων).

18 ’Ιουνίου 1882.

ΦΜτατοι συΐτάχΐαι Τύΰ Μή Χάνσαχε.
Ή σημερινή δέν εινε τερπνή, άλλ’ ωφέλιμος, διότι 

είνε λεπτομερής οδηγός τών έρχομένων ένταΰθα πρός θε
ραπείαν. Είθε μάλιστα καί έτεραι έφημερίδες νά τό με- 
ταφέρωσι — κυρίως επαρχιακαί — διά νά μ.ή ύποφέρωσι 
πολλοί έρχόμενοι ενταύθα άνευ προβλέψεως.

I
’ΚλχΔβσις. Τά ατμόπλοια τοΰ κ. Δ. Γουδή—είς 5ν 

οφείλεται χάρις καί έκ μέρους τών κατοίκων, διότι έκ. 
τής άναπτύξεως τής συγκοινωνίας συρρέουν ήδη πλεϊστοι. 
οσοι καί ωφελείται ό τόπος, καί έκ μέρους τών μεταβαι- 
νόντων ενταύθα ασθενών, ήναγκασμένων πρότερον νά με- 
ταβαίνωσιν είς Πόρον καί έκεΐθεν διά λέμβων, ένφ συ
νήθως πνέει άνειχος ενταύθα—τά ατμόπλοια λέγομεν τού 
κ. Γουδή προσεγγίζουν είς Μεθανα έξάκις τής έβδομάδος 
μένοντα περί τήν ώραν καί ώς ακολούθως : Δευτέραν, 
πέμπτην καί Σάββατον, περί τήν ΙΟην π. μ. άφικνού- 
μίνα έκ Πειραιώς καί Αίγίνης καί απερχόμενα εντεύθεν 
&ιά Πόρον, Ύδραν, Σπέτσας, Πορτοχέλιον (έπΐνειον Κρα- 
νιδίου), ’’Αστρος, (άλλά μόνον κατά Δευτέραν, διότι έρ
χεται πλαγίως) καί Ναύπλιον. Επίσης Δευτέραν, Τρίτην 
καί Παρασκευήν περί τήν 1 μ. μ. έκ Ναυπλίου διά τής 
ιδίας άνω γραμμής καί μόνον κατά Τρίτην έξ Άστοους, 
μεταβαίνοντας είς Πειραιά δι’ Αίγίνης.

Αποβιβάζεται τις διά στενού στομίου είς λιμένα στρογ- 
γύλον καί όμοιον, άλλά κατά τό τρίτον περίπου μικρό- 
τερον, τού τής έν Πειραιεΐ Μουνυχίας, ούτινος αριστερό
θεν έπί τής υπώρειας βουνού, κατωφερούς λίαν, είσι τά 
Λουτρά, δεξιόθεν δέ μαγικός λοφίσκος, ανάμικτος βρά
χου καί χώματος, ολοστρόγγυλος, ώς σταυροδόλιον εκ
κλησίας, έφ’ ού διατηρούνται λείψανα έδώ καί έκεΐ άρ— 
χαιου τείχους, κτισμένου τού πλείστου έκ πενταγώνων,
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*ντί κυβικών, λίθων, (I) ό'στις (λοφίσκο;) βεβαίως Οά 
ήτο άλλοτε νήσος, συνδεθεΐσα δι’ έπιχωματώσεως (μο- 
λώσεως) μετά τίς ξηράς καί οϋτω; ώστε έσχηματίσθη, 
χωριοθείσης τί; θαλάσσιος, ό λιμήν τί; εισόδου, είς £ν 
χύνονται τά άφθονα ύδατα τών λουτρών καί όστις έχει 
βάθος άλλου μέν μέτρου, άλλου δέ πλειότερον, διότι τό 
κατεμέτρησα, παρά δέ τά λουτρά πλέον τών τριών μέ
τρων, καί ούτινος ό πυθμήν εινε πλήρηβ βούρκου, έφ’ ού 
«ύεται πυκνόν γόετον, κωλύον τήν άλίευσιν τοϋ άπείοου 
σ^τ,θους τών καλούμενων Ιχθύων xtya.iot, οϊτινες πτ,οών- 
τε; πλέον τοϋ μέτρου άνω τί; έπιφανείας τίς θαλάσσης 
μ.άς προσπαίζουν οϋτως είπεϊν, λείχοντα; τά χείλη εί; 
την άντικρυνσίν των.

Ό λιμήν δ' ούτος, σημειώσατε, ένεκα τόϋ βουρκώδους 
«ΰτοϋ πυθμένος, τού γλοιώδους καί προξενοϋντος αηδίαν 
«μα τό ψαύση τις, χόρτου, οπερ εντός φύεται, καί τί; 
δυνατή; έσμί; θείου τοϋ ρέοντο; ύδατος τών λουτρών, 
είνε καί ό κληθείς Βρωμολίμνη, τό πρώτον, εξ ού καί τά 
εγγύς χωρίον τοϋ δήμου Μεθανων. Είνε δέ ή Βρωμολίμνη 
καί πράσινο; πρός τό μέρος τών λουτρών.

II
Λουτρά. Τά λουτρά, ώ; προεΐπον, είνε αριστερόθεν, 

ώ; είσερχόμεθα, τού λιμένος, δύω μέτρα μακράν αύτού 
έπί τί; υπώρειας τού βουνού. Είσί δέ δύω δεξαμεναί, 
έσκαμμέναι έπί τοϋ βράχου, ήμίσεως μέτρου βάθους, ών 
ή πρός τά άνω πλευρά είνε μάλλον σχισμάδες, έξ ών 
εξέρχεται άφθονον τό ιαματικόν ΰδωρ· αί δέ τρεϊ; έ'τε- 
ραι είσιν ούτω; κατασκευασμέναι, επίσης διά σχισμάδων, 
•ώστε νά έξέρχηται τό ύδωρ, άντί νά πλημμυρή, πίπτον 
οίονεί ύπογείω; πρός τόν λιμένα. Ούχ’ ήττον έκτο; τού 
μέρους τούτου, όλη η παράλιο; πλευρά τού βουνού έζά- 
γει ύδωρ ομοιον.

Ό πυθμήν τών δεξαμενών είνε έπίσης βραχώδη; καί 
ανώμαλος, μολονότι έχουν χάλικας μικρού; ριψει' καί 
έάν δέν προσέξη τις, διότι τό νερόν είνε θολόν ώς τί; 
χζποί'χάιίασ, δύναται νά γδάρη τό γόνυ του ί ’■άν αγκώνα. 
Είσί δέ περιπεφραγμέναι μέ σανίδα; είς ύψος τεσσάρων 
περίπου μέτρων, οϋτω δέ σχηματίζεται οίκίσκος, ούτω; 
είπεϊν, διηρημένο; είς δύω, ούτινος ή στέγη, είνε έκ σα
νίδων έπίσης, δεμένων, ούχί όριζοντίως, άλλ’ ήμικαθέ- 
τως έν άποστάσει, όμοιαζουσών έν συν όλω ήμιανοικτάς' 
κιγκλίδα; παραθύρου.

Τούτο δέ, διότι τό έξερχόμενον ύδωρ, έκτός νιφάδων 
θείου καί άλλη; ύλης γλοιώδους καί μαυροπρασίνου, συ
χνάκις άποπέμπει ατμόν πνιγηρόν, φέροντα δύσπνοιαν· 
καί άν η στέγη δέν είχε τά μέσα της έξατμίσεως, ήτο 
αδύνατον νά μείνη τι; ούτε λεπτόν έντός. Ένεκα τού
του μάλιστα Ϊσταται διαρκώς άνωθεν τών λουομένων 
επίτηδες άνθρωπο; (λαμβάνων δεκάρα; παρ’ έκάστου) μέ 
μ-έγα θεριστήριον, (σκούπα), οπερ κινεί διαρκώς, όπως

(I) Καί εί; τήν απέναντι τοϋ Κρανιδίου κωμόπολιν 
Έρμιόνην, κοινώς λεγομένην Καστρί, παρετήρησα, οτε 
μετέβην άλλοτε, ίχνη τείχους αρχαίου φρουρίου έκ πεν
ταγώνων λίθων. Άξιοπερίεργον εί; τό Καστρί τούτο, 
όνομασθέν ίσως ούτω ώ; έκ τού φρουρείου, ύπάρχει ιαμα
τικόν ύδωρ πρό; διάλυσιν τί; λιθιασεως. Παντού λοιπόν 
εί; τήν Ελλάδα ύπάρχουν Ιαματικά ύδατα διά τά; ά- 
σθενεία; τού σώματος, άλλά λείπει τό ούσιωδέστερον, άν 
καί έχομεν τήν Αίγιναν, τήν Τήνον καί τήν Κέρκυραν,

, τά ιαματικόν ύδωρ τοϋ μυαλού.

’ άραιώση τήν ατμόσφαιραν καί δώση συνάμα άέρα, ώς 
Iπράττουν έν ’Ινδία μέ μηχανά; (φυσερά). Τόν Μεθανίτην 
τούτον έκάλεσα Μπάρμπα-φυσερόν καί οϋτω πλέον έβα- 

ι πτίσθη· συνεπώς καί ή εί; τά γυναικεία λουτρά κρα
τούσα τό άεριστήριον έκλήθη Κυρά-φυσερίνα.

Οί λουόμενοι εισέρχονται άνά έξ περίπου, καταλαμ- 
βάνοντε; τήν πλευράν, έξ ής ρέει τό ύδωρ, έκ προλήψεως 
ότι είνε ωφελιμότερου, ένώ τό ύδωρ τούτο δέν έξατμί- 
ζεται καί τηρεί παντού τήν αυτήν δύναμιν. Τό μετα
φέρουν μάλιστα διά λέμβου έντός βαρελίων μέχρι Πόρου, 
όπου καί έκεϊ κάμνουν λουτρά τινές. Άμα δέ τή είσόδιμ 
εξαπλοδνται ΰπτίω; οί λουόμενοι κρατούμενοι άπό τόν 
βράχον, διότι τό ύδωρ τούς άνασηκώνει ώς κολοκύνθας, 
καί τούτο είνε ολίγον κοπιαστικόν. Δέν μενουν δέ πλειό- 
τερον τίς ήμισείας ώρας έντός καί πληρώνουν πεντήκον
τα λεπτά έκαστος.

Τά λουτρά άρχονται άπό .της πέμπτης της πρωίας συ
νήθως μέχρι τίς ένδεκάτης π. μ. καί άπό τίς τρίτης 

. μ. μέχρι τίς πέμπτης καί πλέον. Δέν υπάρχει όμως 
υστυχώς τάξις ώς πρός τήν είσοδον, ούδέ κανονισμένον 

τι διατακτικόν, και δύνανται νά είσέλθουν τονρΛοΰ τουρ- 
Λοϋ άσθενεΐς. Υπάρχει είνε βέβαιον, κάλλιστος νέος, ώς 
ιατρός, διωρισμένος παρά τίς Κυβερνήσεως, ό κ. ’Αλέ
ξανδρος Μπέτσης, διδάκτωρ τοϋ ήμετέρου Πανεπιστη- 
μείου άπό τού 1873 και ιατρός έκτοτε, άλλ’ ούτε θάλα
μον τω έχορήγησαν έτι, ούτε άλλας εύκολίας. Διά τούτο 
πρέπει νά δοθή τώ ίατρφ δικαιοδοσία τις καί μέσα νά 
έπιβάλληται καί όρίζη έκάστου τήν ώραν τού λουτρού, 
άναλόγως τίς άσθενείας, διότι έρχονται καί Jniiaaui- 
roi, ούδείς δ' εξετάζεται προηγουμένως· μέ άλλας λέ
ξεις είνε ολίγον τι Ελευθέρα Κέρκυρα. Μάλιστα πρέπει 
διαρκώς νά άφήσουν έπί έτη ενα ιατρόν, ώστε νά σπου
δάση τά λουτρά, κανονίση καί γνωμάτευση.

'Εκ τών μέχρι τούδε ασθενών πληροφοριών μου τό 
ύδωρ,αληθώς ιαματικόν, θεραπεύει κυρίως έπιδερμικά νο
σήματα, τήν πιτυρίδα, ρευματισμούς, χρονιάς βρογχίτι
δας καί χρονίας κεφαλαλγίας. Έχει θερμοκρασίαν της θα
λάσσης περίπου καί είνε, ώς έκεινης, ψυχρόν πρός στιγ
μήν τό πρώτον, ένώ κατόπιν ευχαριστείται ό εισερχό
μενος.

Κάμνουν έπίσης καί θερμά λουτρά, διότι ύπάρχουν, 
καί πώς εύρέθησαν απορώ, άφού λείπουν ολα τά μέσα— 
λουτίρες κινητοί (μπάνια) έκ ζίγκου καί δύναται έκα
στος, πληρώνων έννοεΐται, νά προμηθευθή. Τού; λουτή
ρας πληρούν δι' ϋδατος, μεταφέρουσαι έκ πηγης τών 
λουτρών καί προετοιμάζουσι, θερμαίνουσαι τό ύδωρ είς 
βαθμόν κατά βούλησιν, άνευ ιατρικής παραγγελίας, γυ
ναίκες τοϋ χωρίου πρός μίαν και ήμίσειαν δραχμήν εις 
τάς πλησίον οικίας, δύω δέ είς τάς μακρυτέρας.

Δύναταί τις έν τέλει νά είπη περί τών λουτρών τού
των,—καθώς καί τών άλλων τίς Ελλάδος, άν θέλητε— 
οτι άν είχον ώς τά έν τή λοιπή Ευρώπη τακτοποίησιν, 
ήθελον είσθαι σωτήρια, διότι είδον πιασμένον βραχίονα 
κυρίας μετά τό τρίτον θερμόν λουτρόν νά άρχίση μικράν 
κίνησιν περί τόν ώμον καί ήδη κινούνται καί οί δάκτυ
λοι τίς χειρός άνδρα φέροντα έρυθροτάτας βούλας έπί 
τοϋ σώματος, μόλις διακρινομένας ήδη.

[Έπιται τ4 τίλο;.) 
«Χ»αλέζ.


