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Β. Γαβριηλίδης διευθυντής

—ΓΡΑΦΕΙΟΝ, οδος ΜΟΥΣΑΝ, Άριθ. 4, απέναντι τής οικίας Φιλήμονος παρά την Πλατείαν Συντάγματος.—

ΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ.

Τό σπουδαιότερον τών προϊόντων της Ελλάδος δέν 
είναι μήτε ή σταφίς, μήτβ τά σΰκα, μήτε δ ρητινίτης, 
μήτε τά μάρμαρα,μήτε οΐ όμογενεΐς· είναι αΐ συζητήσιις. 
Κατά τούς τελευταίους τούτους μήνας δύνανται νά δια- 
φιλονεικήσωσιν τό γέρας τής άφθονίας καί τά νομοσχέδια' 
αλίκ τό προϊόν τοΰτο δέν είναι ιθαγενές καί διαρκές, εί
ναι άπλώς επιδημικόν. Αλλως τε υπό άλλην λογικήν 
τάξιν καί αύτά τά νομοσχέδια μήπως δέν είναι τέκνα 
τώ>· σιΌ/π/σιω?· ^αί μέρος τοΰ ολου ; Άπό τής έγκατα- 
βτάσεως τοΰ περικλεούς Συντάγματος ύπό τήν σκιάν τοΰ 
οποίου έχομεν τήν ευτυχίαν νά δροσιζώμεθα χειμώνα καί 
θέρος, αί σι-ζι/τήσεις αύςάνουσι καθ’ έκάστην είς τρόπον 
λίαν κολακευτικόν διά την πρόοδον τής χώρας. Είναι 
λάθος τής Κυβερνήσεως διατί νά μή δημιουργήση καί 
τμήμα στατιστικής τής φλυαρίας. Βεβαίως ή ελλειψις 
καταλλήλων προσο,πων διά την διεύθυνσιν τοΰ τοιούτου 
τμήματος δέν είναι αιτία τοιαύτης καθυστερήσεως.

'Οταν ή Βουλή είναι παροΰσα, ώς πιστή έντολοδόχος 
καί γνησία εθνική αντιπροσωπεία, συγκεντρώνει είς έαυ
τήν όλας τάς σνζητιχάς δυνάμεις καί διαθέσεις τοΰ 
έθνους· καί βλέπεις λοιπόν έκεΐ άνθρώπους, τούς όποιους 
ή θεία πρόνοια έξ έλέους επλασεν έκ σαρκός καί ό'χι έκ 
ξύλου, συζητοΰντας μετά σοβαρότητος άνεξαντλήτου 
χάριν καί μόνον τής συζητήσεως. ’Εν γένει παρετηρήθη 
ότι όσοι είτε έν τή βουλή είτε έκτός αύτής έκ τών αν
θρωπίνων χαρισμάτων μόνον τήν γλώσσαν έχουσι, φιλο- 
τιμοΰνται παντα.χοΰ καί πάντοτε νά έπιδείξωσι τό χά
ρισμα τοΰτο έκ φόβου μήπως έκληφθώσιν ώς κτήνη. 
Πάντοτε έθαύμασα τό πρωτοτυπότατον είδος τής τρέλ- 
λας τοϋ γνωστοΰ δημοσίου ρήτορος Κώστα- τοιοΰ- 
τον τρελλόν μ-όνον τό ‘Ελληνικόν έθνος ήδύνατο νά 
-γέννηση· πρέπει δέ νά όμολογήσωμεν καί ήμεΐς οί φρό
νιμοι ότι σπανίως γελώμεν έγκαρδιώτερον ή ένώπιον τοΰ 
ρήτορος Κώστα.

Άλλ’ έκτός τής προφορικής φλυαρίας ύπάρχουσι καί 
αί έγγραφοι καί αί έντυποι συζητήσεις. Θά ήτο δέ όν
τως οίκτρόν καί άξιοδάκρυτον νά μή δυνάμεθα νά άπα- 
θανατίσωμεν τοιαύτας άνοησίας καί νά παραδώσωμεν 
αύτάς είς τάς έπερχομένας γενεάς (σπουδαιότατη απο
στολή τής τυπογραφίας). Λαλοΰμεν καί συνδιαλεγόμεθα 
καί έκφωνοΰμεν λόγους διά τάς άνάγκας τής ζωής· άλλά 
γράφομεν καί τυπώνομεν διά τάς άνάγκας τής ψυχής 
ήμών· διότι ή ψυχή έπιθυμεΐ νά άφήση έπί τής γής φή
μην καί όνομα. Καί έπειτα συνήθως δέν μάς άρκοΰσι 
δύω ή τρεις άκροαταί φίλοι ή γονείς ή συγγενείς. Πρέ
πει όλοι οί συμπολΐται νά άκούσωσι τάς σκέψεις καί τάς 
ιδέας ήμών καί νά θαυμάσωσιν ολας. Διά τοΰτο πολλοί 
συγγραφείς περί τήν δύσιν τής φήμης αύτών έπιχειροΰσε 
τήν έκδοσιν τών * Απάντων καί δέν άφήνουσι άδημο- 
σίευτον ούδέ τήν έλαχίστην μωρολογίαν τής ταπεινοτέ- 
ρας νεότητος αύτών διότι μωρολογίας κατά τό μάλλον 
ή ήττον πάντες καί καλοί κακοί συγγραφείς λέγουσι καί 
γράφουσΓ άλλ’ οί πρώτοι έχουσι τήν νοημοσύνην νά μη 
τάς πωλώσιν εις τό κοινόν, έν ώ οΐ δεύτεροι όμοιάζουσι 
τάς γυναίκας, αϊτινες καί τά εύμορφα καί τά άσχημα 
παιδιά γεννώσι μετά τοΰ αύτοΰ κόπου καί μετά τών αυ
τών πόνων, διά τοΰτο δέ καί άγαπώσιν αύτά έξ ί'σου.

”Αν τις παρατηρήση έπιμελώς τήν φύσιν καί τάς κλί
σεις τής έλληνικής φυλής, θά καταντήση είς τό συμπέ
ρασμα ότι τόν ΌΘωνα έδιώξαμεν κυρίως ινα αποκτή- 
σωμεν τό πολύτιμον δικαίωμα, τό άπαράμιλλον αγαθόν, 
τής έ./ii^fp/ac τής σνζητήσιως. Καί σήμερον ετι, ότε 
πλέομεν πλησίστιοι είς τήν έθνικήν ήμών εύημερίαν καί 
κολυμβώυ,εν έντός τών παντός είδους ελευθεριών ήμών, 
μετά περισκελίδος δηλονότι καί άλλων απαγορευτικών 
διατάξεων έν τοΐς λουτροΐς τοΰ Δαμασκηνού, ή άνευ πε- 
ρισκελίδος καί άνευ οίασδήποτε άπαγορεύσεως εν Φαλή-
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τύπου νόμων ήαών. Τι θά ήτο ή ζωη τοΰ Ελ-
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ληνός ά’νευ τών συζητήσεων ; Έγνώρισα κύριον δστις 
ένυμφεύθη τρις διά νά έχη νά συζητή μέ ανθρώπινον δν 
δταν είναι εις τήν οικίαν του. Φρονώ μάλιστα οτι τό' 
είδος τών συζύγων έκείνων,ο'ίτινες διέρχονται τόν εύτυχή 
βίον των λογο^αχοϋντες μέχρι γασζουχίωχ χαι χ.ίωζσΐώγ 
μετά τών αξιεράστων συμβίων των και κατόπιν έξέιχον- 
ται όμοϋ εις τόν περίπατον ή τύ θέατρον έν τελειότατη 
σύμπνοια καί τρυφερότητι,πλεονάζει κατ’ εξοχήν έν Έλ
λάδι.

Εισέλθετε είς τά καφφενεϊα- συζητούσιν ή άναγινώ- 
σκουσι συζητήσεις. Εις τά ώραία καί πολυτελή τών 
Αθηνών ζαχαροπλαστεία είσήχθη ή δεκάλεπτος μαστίχα 

μόνον καί μόνον ϊνα δύνανται όσοι θέλουσι νά κρατώσι 
τήν Οέσιν των καί νά συζητώσι τά ύψηλά κεφάλαια τής 
πολιτικής, να διέλθωσι την ήυ.έραν των δσον τό δυνατόν 
ευθηνοτερον μέν αλλ αξιοπρεπέστερου. Σήμερον δταν οί 
μαθηται ημών έκτελώσι την λεγομένην σζριψωγα (Γ 6cole 
buissoniire) δεν πηγαίνουσιν είς τό στάδιον διά νά παί- 
ζωσιν, άλλ άποσύρονται είς τά απόκεντρα καφφενεϊα 
δια να συζητώσι περί πολιτικής- διότι ή πολιτική είναι 
τό προχειρότερον παρ’ ήμΐν καί τό εύκολώτερον θέμα 
συζητήσεως καί δέν έγεννήθη ή συζήτησις έκ τής πολι
τικής αλλα το εναντίον. Διά τοϋτο καί ο! μεγάΛεα άε- 
JpfC παρ ημϊν γεννώνται έκ τής συζητήσεως καί όχι έκ 
τής πολιτικής. Αν εχης πνεύμονας ισχυρούς, άν έλαβες1 
τήν εζιν νά έκφωνής λόγους, κατά πρώτον γραπτούς έν-J 
νοείται, έπειτα λόγους μέ άπλάς σημειώσεις, έως ού κα
τόρθωσες τελευταΐον νά αυτοσχεδιάσης άραις μάραις, 
τότε ή τύχη σου έξ ήμισείας έδημιουργήθη. Έξαίρεσιν

αποτελεί μόνον ό βουλευτής ’Αττικής Ψύλλας" διότι ό 
άνθρωπος κατ ούσίαν είναι διπλωμάτης και είναι λυπη
ρόν νά αδικήται είσέτι ή φύσις αύτη έπί τής βουλευτι
κής έδρας.

Ω αγαπητή μου πατρίς, πολυένδοξος καί πολυύμνη
τος Ελλάς, σέ αγαπώ πρό πάντων διότι είσαι μήτηρ 
τών συγγραφέων, τών ρητόρων, τών ποιητών, τών φιλο
σόφων καί πάντων τών έπαγγελμάτων τά όποϊα έχουσι 
σχέσιν μέ τήν φλυαρίαν. Ό άρχαΐος βίος τών τέκνων 
σου ήτο τό χαοιέστερον πράγμα, οπερ ήδύνατο νά φαν- 
τασθή ό άνθρωπος- άλλά καί ό βίος τών νεωτέρων τέ
κνων σου, αν μή έφθασε κατ’ ούσίαν τόν άρχαΐον, κατά 
τύπους παραπολύ έπλησίασε πρός αύτόν· καί οι νεώτεροι 
Κλέωνες είναι όχι ολιγώτερον βδελυροί καί φλύαροι τών 
αρχαίων. Καί σύ, γλυκυτάτη μου μητρική γλώσσα, πώς 
νά ψάλλω έπαξίως τά κάλλη καί τά θέλγητρά σου ; Δέν 
θριαμβεύεις διά τοϋ λάρυγγός τού κ. Δηλιγιάννη ; 
δέν κλωθωσιφωνοστριφογυρίζεις είς τό στόμα τού δόκτο- 
ρος Λομβάρδου ; δέν θαυματουργείς κατά πλάτος καί 
κατά μήκος έντός τής καπνοδόχου τοϋ ακυβέρνητου Κυ
βερνήτου ; Δέν έγέννησας σύ τόν Έξαρχόπουλον καί τούς 
άδελφούς του; ’Ολίγα τινα παιδάρια, είναι άληθές, καί 
κακοαναθρεμμένα’, τινές φαναριώτισσαι θέλουσι νά σέ 
έξοστρακίσωσι διά τής γαλλικής έκ τών σαλονίων καί έκ 
τών περιπάτων καί έκ τών θεάτρων καί έκ τοϋ Φαλήρου. 
’Αλλά, έννοια σου πατρίς, ή πλειοψηφία είναι ύπέρ ήμών 
καί τά φέσια θά θριαμβεύωσι πάντοτε έν Φάληρο) κατά 
πάν Σάββατον καί κατά πάσαν Κυριακήν.

ΚορΠιλιέρος.
---------—ο Ο

ΦΡΟΥ - ΦΡΟΥ

Πρέπει νά όμολογήσωμεν οτι οί Ελληνες παρά πολύ 
συνείθίσαμεν είς τό νά μάς τιμώσι καί νά μάς άγαπώσι 
τά έθνη όλα τής γής· θέλομεν νά θαυμαζώμεθα οπωσ
δήποτε ένώπιον τών άλλων καί άς τρώγωμεν σβερκιαΐς 
πρανματικαϊς κατ’ ιδίαν- όπως αί γυναίκες παραδιόό- 
μεθά εύθύς είς πάντα, οστις ισχυρίζεται οτι μάς άγαπά 
καί άπαιτοϋμεν νά μή ύπάρχη σχεδόν ούδείς όστις νά 
μή μάς άγαπά. Τοσούτον δέ μάς άρέση ή έρωτοτροπία, 
ώστε διά νά μάς κολακεύωσι δυνάμεθα νά καταστώμεν 
«ν μιά καί μόνη στιγμή οί εύτελέστεροι καί ρυπαρότεροι 
κόλακες. Τήν ιδέαν τού φιλελληνισμού έννοοΰμεν σχεδόν 
όπως αί έταΐραι τόν έρωτα- κάμνομεν φίλους ολους τους 
ξένους πολιτικούς όσοι είπον λόγω τοϋ συμφέροντος των 
δύω κολακευτικάς λέξεις ύπέρ Ελλάδος, καί έχθρούς πάν
τας τούς άλλους, οϊτινες φροντίζουν περί τής πατρίδος 
των περισσότερον, παρ’ όσον περί τής πατρίδος μας. Ου- 
δέν δέ άναγινώσκομεν μετά περισσοτέρας ευχαριστήσεως 
παρ’ όσον δύω γραμμάς εύνοϊκάς ύπέρ Ελλήνων τών ευ
ρωπαϊκών έφημερίδων- ύπάρχουσι μάλιστα έφημερίδες 
κύριον σκοπόν έχουσαι τάς τοιαύτας μεταφράσεις. Ταύτα 
έπί τοϋ παρόντος περί τής ^αιγιασίας διαγωγής τών Ελ
λήνων ναυτών έν ’Αλεξάνδρειά.

Νά ίδήτε οτι ή άποστολή τοϋ πολεμικού ήμών ναυτι
κού έκίνησε τόν φθόνον τής Γερμανίας καί τής Αύστρίας. 
Καί τώρα τί νά κάμωμεν ; τί θά γείνωμεν ύποπεσόντες 
ύπό τήν δυσμένειαν τόσων μεγάλων δυνάμεων ; Δέν θαυ
μάζετε όμως καί τήν κατεργαριά τήν ρωμαίϊκην ; άκοΰς 
νά τά βάλωμε μέ τόν Βίσμαρκ; τί είναι ή Ελλάς; ένα

μ·κρό ” κουταβάκι άπέναντι λέοντος. Μωρέ θηρία πού 
είμεθα !

Σεβαστέ μοι αρχιεπίσκοπε Σύοου, άλλά μάλλον Τήνου 
παρά Σύρου, Μεθόδιε- πολύ μέ συνεκίνησε ή έγκύκλιός 
σου περί τού διαδιδόμενου κακού τής άναγνώσεως μυ
θιστορημάτων, ,νο./ύ τό δΐ/.J ιιζήμιοΐ έγόι’ζωε γεεζά τον 
ιιέ.Ιιτος. Βεβαίως δέν σέ κακίζομεν δι’ αύτήν- άλλά σέ 
παρακαλούμεν άν τώ όντι έπιθυμής είλικρινώς νά κάμης 
καί σύ κάτι τι καλόν είς τόν τόπον τούτον τόν θαλασ
σοδαρμένου έχε ώς σύμβολου σου, άγιέ μου ; τό «όλιγώ- 
τερα λόγια καί έγκύκλιοι καί περισσότερα πράγματα». 
Νά έχωμε τήν εύχήν σου.

Δύνασθε σείς νά έννοήσητε τίνα λόγον είχε τό εύχα- 
ριστήριον τού έπιτετραμμένου τής Γαλλίας πρός τόν 
πρόεδρον τοϋ δημοτικού συμβουλίου διά τήν φωταγώ- 
γησιν τοϋ Δημαρχείου κατά τήν εσπέραν τής 2 ’Ιουλίου ; 
Αύτή ή διπλωματία είναι περισσότερον λεπτή παρ’ όσον 
νομίζει τις.

Άνεχώρησε καί ήλθε, έγεννήθη καί άπέθανε, διωρίσθη 
καί έπαύθη, ήοραβωνίσθη καί ένυμφεύθη- ιδού όλη ή φι
λολογία τινών έφημερίδων μας.

Αύτή ή κόρη τού Πατούσα απειλεί νά γείνη αιώνιον 
θέμα τής ελληνικής δημοσιογραφίας. Δέν θά τελειώσω- 
μεν τέλος πάντων μέ αύτήν ;
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ΜΕ ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΦΟΥΣΤΑΝΙ
(vl3. iai6 3J4)

Έπανάστασες Λίαυπλεου.
Ως ήγγέλθη ή είδησις τής έπαναστάσεως τού Ναυ

πλίου ή Μαριγούλα άπήλθεν άμέσως έκεϊ.
Ό Στελβάχ, φρούραρχος τοϋ Παλαμιδίου, ό Κορω

ναΐος, ό Ιωάννης Παγώνης, άνθυπασπιστής τοϋ πεζικού, 
ό Σπϋρος Δυοβουνιώτης, άνθυπολοχαγός του πυροβολικού, 
ύ Περικλής Δενδρίδης, άνθυπασπιστής τού ιππικού, ό 
Χρηστός Βουλπιώτης, ό ’Εμμανουήλ Άντωνιάδης καί άλ
λοι πρωτουργοί τής Ναυπλιακής έπαναστάσεως ύπεδέ
χθησαν τήν Μαριγούλαν ένθουσιωδώς, ήν καί μετωνόχα- 
σαν Έ.ΙενθερΙαγ.

Ή κυβέρνησις δραστήριος συνεκέντρωσε ύπό τόν Χάν 
έξακισχιλίους άνδρας καί έξαπέστειλεκατά τών έν Ναυ- 
πλίφ έπαναστατών.

Ότε μακρόθεν έπεφάνη ό βασιλικός στρατός, ή ΈΛευ-

βερΐα ίππεύσασα καί αϊρουσα τήν τής έπαναστάσεως ση
μαίαν διέτρεχε τάς οδούς τοϋ Ναυπλίου παραθαρρύνουσα 
τούς πολίτας, καλυπτόμενη οθεν διήρχετο ύπό άνθέων, 
άτινα τής έρριπτον αί τοϋ Ναυπλίου γυναίκες.

Οί άντάρται είχον έγείρει τά πρώτα χαρακώματα αύ
τών πρό τής Άρείας καί τής Προνοίας, προαστείου τής 
πόλεως.

Πολλοί τών ύπό τών Χάν αξιωματικών ήσαν μεμυη- 
μένοι τής έπαναστάσεως, έν οίς καί ό Γρηγόριος Κου- 
μουνδούρος.

Ή πρώτη μάχη συνεκροτήθη πρό τού Προφήτου Ήλιου, 
ούτινος τά δύο οχυρώματα ύπερίσπιζεν ό Παγώνης.

Οί βασιλικοί τετραπλάσιοι προσέβαλαν τούς έπανα- 
στάτας, οϊτινες διά δύο έξόδων έτρεψαν αύτούς είς φυ
γήν πληγώσαντες καί φονεύσαντες 50 έζ αύτών, οτε δέ 
ό Παγώνης άνεπήδησε τοϋ χαρακώματος όπως διανείμη 
πυοιτιδοβολάς είς τούς προμαχομένους έπεσε βληθείς ΰπό 
σφαίρας.

Ήτο ούτος τό πρώτον θύμα τών έν Ναυπλίω έπανα
στατών.

Όταν δέ κατά τήν κηδείαν αύτοϋ,ήτις έγένετο παια- 
νιζούσης τής μουσικής ελευθερίας ύμνους, διήλθε τό φέ
ρετρου πρό τής οικίας τής μητρός του, έξελθούσα αΰτη 
είς τόν έξώστην :

— Πήγαινε, είπε, παιδί μου στό καλό. Δέν κλαίω,

διότι σέ χάνω, άλλά χαίρω διότι έσκοτώθης γιά τήν πα
τρίδα σου.

Ή τού Ναυπλίου έπανάστασις ένέπνευσε κκί είς τόν 
άνατολίτην Κώστα ηρωικά αισθήματα.

Ήλθε καί ούτος είς Ναύπλιον, νά Ούση είς τόν βωμόν 
τής φιλοπατρίας, ώς έλεγε, τό αίμα καί τήν ψυχήν του, 
πριν δ* άπέλθη τών Αθηνών έλεγε πρός τόν Ντοκ Τσαρ
λατάνον :

— Γιατρέ, φρονείς οτι άν προφυλαχθώ μπορεί νά σκο
τωθώ ;

— “Οχι, τώ άπήντησεν έκεΐνος, εκτός άν πληγωθής 
σέ κανένα μέρος θανασίμως.

— Μά λέγω νά πάρω τίμιο ξύλο καί νά βάνω καί 
θώρακα άπό τενεκέ.

— Ή σφαίρα δέν άκούει άπ αυτά.
— Ώστε ’βρίσκεις φρονιμότερο νά μή σκοτωθώ. Άλλά, 

έλα πάλι ποϋ θέλω νά πολεμήσω μέχρι θανάτου.
— Τότε μή σκοτωθής.
— Άλλά έχω σκοπό νά κάμω φοβερά σφαγή, πρός 

έκδίκησιν μου. Καί πώς λές νά τήν κάμω μέ μακρύ 
σπαθί ή μέ κοντό ; θαρρώ πώς μέ τό μακρύ σπαθί μπορώ 
νά σκοτώσω περισσοτέρους.

— Άν ήνε κοφτερό.
— Έγώ όμως λέγω, ότι χάριν φιλανθρωπίας δέν πρέ

πει νά φονεύσω πολλούς, εκτός άν έκεΐνοι κάμουν από
πειραν εναντίον μου φόνου.

— Αΐ είς τοιαύτην περίπτωσιν δέν μπορείς νά ζήσης.
— Κανένα γιατρικά δέν υπάρχει. Κανένα άλεξιθάνα- 

τον, έτσι, πού νά τό πίνη κάνεις καί νά μή σκοτόνεται.
— Έάν ύπήρχε τό νερό τής Στυγγός καί έβαπτίζεσ» 

είς αύτό σάν τόν Άχιλλεα.
— Δηλαδή τό λεγόμενο αθάνατο νερό. Καί αύτά τά 

ιαματικά ΰδατα δέν είνε τό ίδιο τάχα ;
— Πέρασε ή δύναμίς των.
— Ωστε μ’ έχεις αποφασισμένο.
— Δέν είσαι γιά ζωή.
— Τότε έτσι κ’ έτσι, άφού θά πεθάνω, καλλίτερα άς 

φονευθώ νά δοξάσω καί τήν πατρίδα, καί τόν εαυτόν 
μου καί ολο τό γένος, ν’ άφήσω καί ονομα.

Ό Κώστας είχε περιόδους, δέν ήτο στά καλά του, 
όταν όμίλει μέ τόν Ντόκ.

Άφ’* ής ήμέρας έδοκίμασε είς τήν κατώγα τής άστυ
νομίας τήν παρά μίαν τεσσαράκοντα, τού Κώστα του- 
στριψε ή βίδα, ήτις καί πριν άκόμη τού ήτο ’λίγο γυρι
σμένη.

Έν τούτοις ήλθεν είς Ναύπλιον, καί κατετάχθη εθε
λοντής είς τήν Αρειαν, ώς έλεγε.

Τά μέρος τούτο ύπερήσπιζε ό Δυοβουνιώτης μετά τρια- 
κοσίων σχεδόν έπαναστατών.

Κατά τήν ημέραν τής μάχης ό Κώστας ήρχισε νά 
τουρτουρίζη.

— θά τούς άφήσω, έλεγε πρός τούς μαχητάς, βλέ-
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ΕΚ ΤΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΜΟΥ.
ί0 / ] 2 μ. μ.

Τό Λαύριον μέ τό ηλεκτρικόν του φώς όμοιάζει πολύ 
τοΰ Φαλήρου τήν άκτήν. Και τοι εχει προχωρήσει ή νύξ 
αί κάμινοι έκπέμπουσι πυκνάς άτμοΰ τολύπας. Τοΰ Λαυ
ρίου ή λαύρα—ώς Οά έλεγεν ό φίλος Μπάμπης—δέν 
σβέννυται ούτε ήμέραν ούτε νύκτα, ώς φαίνεται.

Όποια Ιστορία χρυσή χ'/ζΧΙσσζχχι είς τήν μνήμην μου 
πρό αύτοΰ ! Καϊ δι’ ήμάς τό Λαύριον ιστορία μόνον είνε 
καϊ Οά ήτο μϋθος ίσως άν δέν έγεννάτο ό Σερπιέρης. Οί 
όρυκτολόγοι μας ήσαν ορυκτά.

Μόνος σχεδόν έπί τοΰ καταστρώματος μετά πόνου βλέ
πω έξαφανιζόμενον καϊ τό τελευταϊον τοΰ Λαυρίου φώς. 
Πάλιν σκοτία καϊ τό τυραννικόν έκεϊνο ασμα τοΰ έ'λικος. 
Έπροτίμων ν άκούω τήν Σάραν τής Μουνυχίας καί αύ
τήν άκόμη τήν Λίνδαν τοΰ κ. Τσόχα, α'ίτινες τοσάκις 
μ’ έτρεψαν είς φυγήν. Πόσον καλόν άναπολεϊς τό κακόν, 
όταν εύρίσκης τό χειρότερον !

Άλλ’ ή σκηνή μεταβάλλεται. Διακρίνω εις τινα γω
νίαν γυναικός έσθήτα. 'Ανακαλύπτω ζεύγος πολυαγαπη- 
μένον. Τό ωραΐον ήμισυ εχει τους οδόντας έπϊ τοΰ χεί
λους φυτευμένους, τόν ένα οφθαλμόν ήμίκλειστον καϊ 
τόν άλλον μέ τήν κόρην σχεδόν έκτος αύτοΰ, σχηματί- 
ζουσαν μικρόν άκρωτήριον. Τό άσχημον ήμισυ φέρει ύπό- 
λευκον γενειάδα, υπερμεγέθη έληάν έπϊ τής ρινός καϊ 
χαριέστατον κόκκινο πλεκτόν σαλάκι έπϊ τών ώμων. Αί 
ήλικίαι των ζευγαρωμέναι καί αύταί θά υπερβαίνουν τόν 
αιώνα. Κρατοΰσι τάς χεϊρας άλλήλων, καϊ δμιλοΰσι μέ 
ολην έκείνην τήν μέθην καί τήν άφαίρεσιν τών έρωτευ- 
μενων ΰπό τά παίζοντα όμματα τών άστέοων.

. . . . . · . Et que ce douce chose
De se parler d’ amour la nuit quand tout repose !

Τους φθονώ !

3 Ιύν.ΐΐου 6 π. μ.
Εύρίσκομαι πρό τής Χαλκίδος. Δέν δυνάμεθα νά διέλ- 

θωμεν τό στενόν. Ή μηχανικώς άνοιγοκλείουσα γέφυρα 
εινε κεκλεισμένη. Τά νερά κατέρχονται καϊ πρέπει ν' ά- 
ναμείνωμεν νά λάβουν τήν άντίθετον διεύθυνσιν. Μεγα
λοπρεπές όσον άγριον εινε τό φαινόμενον τών μετά δει
νού πατάγου κατερχομένων ύδάτων τής παλίρροιας ! Τί 
είνε αύτή ή παλίρροια ; Ό 'Αριστοτέλης άπελπισθεϊς νά 
τήν έξηγήση έρρίφθη εϊς τά βάθη της ΐνα άνεύρη έκεΐ τό 
μυστήριον.

'Ιδού ότι καί ό’Αριστοτέλης έσχε στιγμάς βλακίας.

Ή γέφυρα μοϊ φαίνεται στενή καϊ νομίζω, ότι ά* 
έπλατύνετο άκόμη,ή φορά τοΰ ρεύματος θά έξησθένει άρ
κούντως όπως έπιτρέπη τήν δίοδον τοΐς άτμοπλοίοις έν 
πάση στιγμή.

Θέλω νά έξέλθω, άλλά μοι άπαγορεύεται πριν μάς 
έπισκεφθή ιατρός ώς ποοερχομένους άπό εύλογιώσης πό
λεως. Έπϊ τέλους εύδοκεΐ ό κ. ιατρός νά έλθη καϊ άφοΰ 
άσπάζεται δύω τρεϊς γνωρί'κους του έν τώ άτμοπλοίω ή 
κάθαοσις αίρεται καϊ άποβιβάζομαι.

Ή Χαλκίς είνε φωτεινοτάτη πόλις. Ή πλατεία της 
δροσερωτάτη, οΐ οδοί της καθαραϊ, τά ξενοδοχεία της 
φέρουν όλα θηλυκά ονόματα : Πα.ΙΙρροια, Μΐ.Ιισσα, Α
φροδίτη. ’Ανακαλύπτω έν μεταί-.οζωυαροποκΐοΓ καϊ έν 
παπουτσοποιεΐοχ Περπουνιά. Άπό τοΰ φρουρίου όπου 
πέονει μάθημα ή μουσική τής φρουράς άκούονται οί πε- 
ριπαθέστεροι τόνοι τής Μασκότ:

Les envoy«?s du paradis.

Ή Εύβοια έβαπτίσθη άπό τήν άφθονίαν τών βοσκών I 
της, τοΰθ’ οπερ δέν κολακεύει πολύ τους κατοίκους της. 
Καϊ ήτο πάντοτε άτυχής είς τά όνόματά της- άλλοτε 
έκαλεϊτο Ά-oria.

Ή ακτή της πάσα είνε κκταπράσινος, ουδέ σπιθαμήν 
γής βλέπει τις άνευ φυτείας. Άλλοΰ κατορθοΰν καϊ οί 
βράχοι νά καλλιεργώνται καί ήμεΐς κατο
βραχόνωμεν καϊ τήν εύφορωτέραν γήν.

ένοικον ν απο-

Ή Αιδηψός είνε γραφικωτάτη θέσις, αλλ ήδη διαμονή 
δι* άλογα.

Άντϊ οίκων σταύλους, ούτε τροφών ευρίσκεις χόρτα 
καί έπί τέλους ai’-di/jM·

Άπό τών πηγών άναβλύζει άχνίζον τό ύδωρ καϊ οί 
βράχοι, άφ’ ών χύνεται είς τήν θάλασσαν «ραίνονται ώς 
τά λευκά έκεΐνα τά όποια αφανίζουν τής
τσέπαις τών παιδιών. Τί θησαυροί μένουν νεκροί ενεκα 
τών αθησαύριστων κεφαλών μας !

Ένταΰθα έπιβιβάζεται μία μελαγχροινή. Ό όρίζων 
τής συντροφιάς μας κατασκότεινος άπό κάτι φοβερά σύ
γνεφα—ένα είρηνοδίκην, ού ή παρουσία καταδικάζει είς 
έρημίαν, ένα Αλεξανδρινόν, τύπον ηλιθίου καί ενα δι
κηγόρον φαγάν—διαφωτίζεται άπό τούς ύγρούς καϊ λάμ- 
ποντας ώς έληαΐς Άμφίσσης οφθαλμούς της. Καϊ νομί
ζεις, ότι χύνουν τόσον φώς δια να σε γελάσουν καϊ σοΰ 
πάρουν τήν ψυχήν είς τήν κόλασιν τοΰ έρωτος, κ. Μο- 
λοσσέ. Ά, κυρία μελαγχροινή, έννοώ διατί ζωγραφίζουν 
μελαγχροινούς τούς δαίμονας !

9 μ. μ.
Διακρίνεται ό κόκκινος φανός τοΰ λιμένος Βόλου. Πλη- 

σιάζομεν. Ό λιμήν είνε σκοτεινός.

11 μ. μ.
Πρώται μου εντυπώσεις : 'Ολίγον χα.Ιχτερίμι, στρΚ- 

τιαί κωνώπων, τέως σταΰλος ώς κοιτών, ρογχαλητό έν 
τώ γείτονι κοιτόνι ποΰ ταράζεται όλο τό οίονεί ξενοδο- 
χεϊον, αϋπνία καί πότε νά φύγω !

Μάριος.

ΤΟ ΜΗ ΧΑΝΕΣΑΙ ΕΝ ΣΥΡΩ

Χθές τό ρωσσικόν πάλιν μάς έκουβάλησε τούς τελευ
ταίους 800 ύπηκόους τοΰ Άραβή, τούς οποίους δέν έπρό
φθασε, μ’ όλην τήν άγαθήν του διάθεσιν, νά περιποιηθή 
άποχρώντως.

Μέ τούτους έτελείωσεν ή 'Έξοδος πλέον. Πλήν μετ’ 
αύτήν επονται αί π.ΙηγαΙ τοΰ Άραμπή, ώς προη- 
γήθησαν τοΰ Φαραώ.

Ιδίως ή πληγή καθ’ ήν ό Άγγε.Ιος ά έ£ο.1οθρευτής μέ 
ρομφαίαν είς τήν μίαν καί δάδα είς τήν έτέρα ν, θύει 
καί άπολύει.

Ή άφήγησις τοΰ βομβαρδισμού είναι καταπληκτική.
Είδον τό σχεδιάγραμμα τής μάχης.
Έκεϊνο τό Condor είναι σωστός διάβολος. Πανταχοΰ 

παρών.
Φαντάσου ότι, ώς διηγούνται, αύτό κατέστρεψε τά 

11 1 ]2 φρούρια καϊ ό Άχαμπτοο, τό άλλο ήμισυ.
Ένα τόσο δά βαποράκι.
Καί τό νόστιμον ότι όλα τά φρούρια αύτό έσκόπευον. 

Άλλ’ ή είχε έπάνω του τό Τίμιον ζύΛοχ, ή ήτο αλειμ
μένο μέ λάδι καϊ ξεγλυστροΰσε, ή αΐ γομώσεις τών Α
ράβων ήσαν άσφαιροι. Τίποτε δέν επαθε.

"Επαθεν όμως ή Π ηχεΆόκη, ήτις έγλύτωσεν άπό τό
σους μνηστήρας, διά νά τής κάμη δύω τρύπας ό Άραβής.

πων τους έπερχομένους βασιλικούς, νά πλησιάσουν κοντά 
και άμα σιμώσουν θά τούς ρημάξω μέ μιά μπαταρία. 
Σώνει νά βαστούν τά κανόνια.

— Κώστα, είπε γενναίος τις πυροβολητής, νά βαρ
δάρης λίγο πίσω νά μή σέ κλοτσήση τό κανόνι.

— Κλοτσά, μά τό κλοτσώ κ’ έγώ.
— Νά κρυφτής νά μή σέ πάρη κάμμια μπάλα.
— Δέν φτάνουν έως έδώ.
Έν τούτοις ηρξατο ή μάχη.
Οί άντάρται καταβληθέντες ύπό τετρακισχιλίων μα

χητών ήρξαντο ύποχωροΰντες.
Ό Δυοβουνιώτης μετ’ ολίγων μαχητών άντεΐχε καρ- 

-ερικώς.
Τω είχον μείνει μόνον δύο ανδρείοι πυροβοληταϊ, ότε 

διά τής λόγχης εϊσεπήδησαν είς τό όχύρωυ.ά του οί βα
σιλικοί.

Ό ήρω; άνετινάχθη τότε καί καθίσας έπί τοΰ πυρο
βόλου άνέπαλλε τό ξίφος.

— Φώναξε ζήτω ό βασιλεύς, βοώσιν οι βασιλικοί πρός 
αύτόν.

— Ζήτω τό έθνος, κραυγάζει ούτος, καϊ πίπτει διά 
δέκα βολών.

Ο Κώστας εκ των πρωτων τραπείς είς φυγήν έχασε 
τόν δρόμον καϊ ένέπεσεν είς χεϊρας τών βασιλικών.

— Αδέλφια, ύπετραύλισε, μή μέ σκοτόνετε γιατί ’ναι 
κρίμα. Τί θά καταλάβετε τάχα άπό ένα κορμί σάν κ’ έ- 
ζένα ; Δέν άξίζω τίποτα. Έγώ κι’ άν μ' άφήσετε ζων
τανό, θά ’μοιάζω σάν πεθαμένος. Άφήστέ με καϊ 'μένα 
νά ζήσω καί έρχομαι μαζύ σας.

— Είσαι έπαναστάτης, μωρέ.
— Όχι, ήλθα νά κάνω χάζι καί μέ διέβαλαν, ότι 

τάχα ήθελα νά έπαναστατήσω.
— Καϊ πώς εύρέθη ς μαζύ μέ τούς άντάρτας ;
— Κατά λάθος δέν τό ήθελα.
— Μέσα στό Κάστρο είνε πολλοί οί άντάρταις ;
-— Όταν πολλοί, μά τόρα σείς τούς λιγοστέψατε.
— Είδες κανένα κορίτσι νά ύψωση τήν σημαίαν τής 

άνταρσίας ;
— Ναϊ, έ'να τρελοκόριτσο ποΰ ήλθε άπό τάς Αθήνας 

καί εφερε τήν σημαία που κέντησε ή ιδία μέ δυό άλλαις 
φιλενάδες της. Αύτή τά έκαμε όλα.

Μετά τάς προανακρίσεις ταύτας ό Κώστας ήχθη εϊς 
τό στρατηγεΐον, όπου καί οί λοιποί αιχμάλωτοι έφυ- 
λάσσοντο.

— Μετά τήν παράδοσιν τοΰ Ναυπλίου ή Μαριγούλα 
ή Έλευθερία συνεξωρίσθη μετά τών λοιπών ανταρτών είς 
Σμύρνην.

Έν τούτοις οί έν Άθήνάις συνωμόται προέβησκν εϊς 
έντελή συνενόησιν.

Τά πάντα είχον παρασκευασθή, μέρος όμως τοΰ στρα-

— ’Έχει νά πέση ρεμούλα σέ καμπόσα σαλόνια, ποΰ 
θά πάη άντάρα.

— Έγώ, νά σάς ’πώ τήν άλήθεια, παιδιά, εύχαρι- 
στοΰμαι νά έκανα τή μπάζα μου καϊ με μονάχα τή 
κάσα τοΰ Βούρου. Τί νά τά κάνη κάνεις τά πολλά, 
μπάς καϊ Οά τόν θάψουν μ' αύτά ;

— Καί θαρρείς τάχα πώς δέν θά δουλέψη λεπίδι, σέ 
κάτι ποΰ ξέρεις σύ κ’ έγώ. Πρέπει νά ξεκληρισθοΰν 
μερικοί γιά νά πάη τό έθνος τά μπρος. Τί νά τό κάνης 
τό δενδοό όταν τό κλαδεύης καί αύτουνοΰ τοΰ είνε βλαμ
μένη ή ρίζα; Κόψτο σύρριζα νά γλυτώνης α,αί άπό τά 
βάσανα.

— Γι' όλα αύτά θά σκεφθοΰμε.
— Έγώ άδέρφια, σάς έξομολογοΰμαι τήν αδυναμία 

μου, στό πρώτο μπάμ, θά βρεθώ καί μέσα στό σπίτι τής 
Φανιώς μου. Αΐ, θά τής ’πώ :

Παΰσε τά πεισματικά 
Κι’ άρχισε νά μέ λατρεύης 
Μέ καρδία καθαρά.

Σώνει σου τώρα ένα χρόνο ποΰ με παιδεύεις μέ τό : 
Δεν θέλει ή μάνα μου. Τάμαθε ό πατέρας μου καϊ μέ 
μάλωσε. Νά μή συχνοπερνάς καϊ με κάμεις ρεζίλι στη 
γειτονιά,καί τό κάτω κάτω τής γραφής,—δέν θέλω, θά 
τής πώ,—Κυρά μου έδώ πλέον δέν έχει σέ θέλω,δέν μέ θέ-

τοΰ καϊ ή χωροφυλακή διετελει υπέρ της βασιλείας.
Ό Όθων μετά τής βασιλίσσης πεισθέντες είς τάς

συμβουλάς τών εύνοϊκώς δήθεν πρός αύτούς διακειμένων 
πολιτικών άπήλθον τής πρωτευούσης πρός περιοδείαν 
τοΰ κρχτου;.

Τήν προτεραίαν εσπέραν τής 'Οκτωβριανής έπαναστά
σεως οί άντάμηδες τοΰ ψυριοΰ καί τής Πλάκας άδελφο- 
ποιοΰντο.

— Ρέ βλάμη,πώς τάμαθες τοΰ λόγου σου, λές νά μάς 
θελήσουν αύτοί οί τρανοί ;

— Μά νά σοΰ 'πώ,αύτοί δέν έχουν πίστι απάνω τους.
— Θαρρώ, πώς ολο τό ταβατούρι είνε γιά νά ρίξουν 

τό Υπουργείο, γιά νάρθουν μερικοί μερικοί άπό δαύτους 
στό γκουβέρνο καϊ κάνουν τά ’δικά τους. II έρημαις ή 
δραχμαίς, βλέπεις είναι γλυκειαϊς.

— Καϊ τά παράσημα καϊ τά γαλονάκια δέν σοΰ πάν 
παρακάτω.

’Άλλοι δέ ποΰ έκαμαν, ότι τά εϊξευραν ολα άπό τά 
μεγάλα τζάκια, έψιθύριζον.

— Τό κούνημα είνε καλά μαγειρεμένο. Τόμαθα έγώ 
άπό κεΐ ποΰ ξέρετε.

— Άρχίζω νά τό πιστεύω κ’ έγώ. Έκείνη ή Σχύ.Ια 
τής Αγγλίας ποΰ έφθασε τή προψές στόν Πειραία δέν 
μοΰ μυρίζει καλά χαμπέρια.

— "Εκανες τό κολάι άπό τίποτα κουμπούρια; Ξέρεις 
έκείνη ή χωροφυλακή θά βαρέση στά γερά.
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Τώρα ούτωζτρυπηρένην δταν τήν ΐδη, άγνοΰ τί θά Χιά δευτέραν φοράν. Πλήν δέν ήτο άληθές. Μόνον μετ-· 
**μη ό πολύρητις ’Οδυσσεύς. κινήθη 6 πύργος, άλλά δέν έφυγεν έκ τής θέσεως του.

ΜΗ ΧΑΝΕΣΑΙ

Οί Αμερικανοί έπεδόθησαν είς τήν κατάσβεσιν τοΰ 
στυρός, διά νέας δλως μεθόδου.

'Ρίπτουν εντός τών φλογών μικράς βόμβας, καί κρη- 
μνιζόρενα τά τείχη, καταπλακώνουν τά φλέγόμενα.

Αύτό έπρεπε νά έφαρριόσουν δλοι έν καιρώ παρομοίων 
καταστροφών.

Καί οί Χϊοι ήδύναντο νά κρημνίσουν τάς οικίας των, 
ινα ρή τάς κρηρνίση ό σεισρός. Δέν συρφωνεΐς ;

Οί Ιταλοί ήρνήθησαν νά παράσχωσι τήν συνδρορήν 
των. Ό πρόξενός των άπήντησεν είς τόν Σεϋμουρ, δταν 
έζήτησε τήν σύρπραξίν του, πρός κατάσβεσιν τοΰ πυρός: 
« Οπως τά έκάρατε, διορθώσετε τα μόνοι σας.»

Αυτοί πάλιν.
Ό στόλος των μένει είσέτι ένταΰθα.
Αρα έμαθε τόν βορβαρδισρόν, άρέσως ήθέλησε ν’ άνα- 

χωοήση είς Αλεξάνδρειαν, διά νά ρήν i.-tiTpcxf'p, ώς 
προεϊπεν, είς ’•ούς "Αγγλους άπόβασιν.

Πλήν έστεροΰντο πολεροφοδίων καί τροβών. , . - , __ ___ Γ
Καί ήγόρασαν ρέν έντεΰθεν 5—6 βαρέλλια πυρίτιδος, δάκης ενεκεν τής συρπληρώσεως τοΰ χρόνου τής παρα· 

πλήν δέν εύρον ν’ άγοράσωσι καψύλλια.
"Επειτα δέν έφθασαν τ’ άναρενόρενα παρ* αύτών έξ 

’Ιταλίας ρακαρόνια καί τά σπαρτιτα τής ρουσικής, άνευ 
τών όποιων δέν δύνανται νά ραχεσθώσι.

Καταγίνονται δρως ένταΰθα είς γυρνάσια. Προχθές 
ράλιστα διεδόθη δτι ό Δουίλλιος είς ένα κανονοβολισρόν 
είς Σίκινον, έχασε τόν πύργον του ρέ τό πυροβόλον του

λεις, καί δέν χαρπαρίζω ’γώ, τί λέει ή ρ.άνα σου καί ό 
πατέρας σου. Δέν άκούω οΰτε τόν Θεό. ’Ελευθερία σοΰ 
λέει ό άλλος. Καί έλευθερία θά ’πή νά κάρω δ,τι θέλω, 
άλ.ά φραντζέζα, στόν καιρό τής έπανάστασις τής Γαλλίας
ποΰ ήταν δλα ενα πράγρα. ΑΓ, ρωρέ, ζωή χαριτωρένη 
ποΰ έχορε νά τήν περάσωρε. Φαί, γλέντι, πιοτό, αγκα
λιά καί κοιρησό. Νά ρέ ’δήτε σέ δυό ρέραις νά σοΰ γίνω 
κλλος τοσος και διπλάσιος. Δεν βλέπω την ώρα, ποτέ νά
λιά

έλθη.

— Αρ όέν ήνε έτσι, ώς καθώς τή φαντάζεσαι ή έλευ· 
θερία. Μακάρι νά ήτανε. Έχει κι’ αύτή τούς νόρους της

— "Ορσε ρέσ’ τόν άρπακό σου. Καί δταν, βλάκα, πε
ριορίζεται ή έλευθερία άπό τούς νόρους τότε τί έλευθε
ρία είνε ;

— Παλαρίδα σοΰ μυρίζει, βλάρη, καί θά βγής γελα
σμένος.

— Ετσι; Αύριο τά βλέπορε λοιπόν.
— Αύριο’ Αλλά ποΰ θά ήσαι τρυπωρένος ;
—· Εγω. Εκεϊ απάνω στόν αι Γιώργη νά φωνάζω τοΰ 

κουφού. Αντίο, βαβαρέζο, αντίο
(Έπιται τό τ<λο{).

ΙΙαλ^άνΟρωπος.

Κάρνουν καί άλλα γυρνάσια έντός τής πλατείας καί 
τής άγοράς γα,ϊύοροχα,βα.Ι.Ιαρία.

Είναι ή ρόνη διασκέδασις, είς ήν ασχολούνται καί δι’ 
ήν καταξοδεύουν τό ίν φράγκον τήν έβδοράδα, οπερ άφί
νουν είς τά θυλάκια τών πρός αναψυχήν άποβιβαζορένων 
είς τήν ξηράν άνδρών.

Διότι τους έρευνοΰν ποίν έξέλθωσιν. Τούτου ένεκα καί 
ή ησυχία ρεθ ής διάγουν έν ταΐς όδοϊς.

Διότι δέν διάγουσιν έν ησυχία καί έν ταΐς οίκίαις, 
ένθα τοΰς υποδέχονται.

Τοΰτο τουλάχιστον άκούει τις άπό τάς κακάς γλώσ
σας.

Εγώ δρως, επειδή δέν είμαι τοιαύτη, άρκοΰραι νά 
παρατηρήσω εις τάς ωραίας ρου συρπολίτιδας, δτι αύτοί 
οί Ριγολέττοι, καθ ών en passant ζηλοτυπώ, δταν έπι
στρέψουν είς τάς πατρίδας των, θά ράς ζωγραφίσουν ρέ 
χρώρατα τοιαΰτα, οια τοϊς χορηγεί ή άνατροφή των.

Έν τούτοις πιθανόν νά έχω καί άδικον, 
ναχωρήσουν ποτέ, διότι ώς πληροφοροΰραι. 
δάκης ενεκεν τής συρπληρώσεως τοΰ χρόνου 
μονής των ένταΰθα, θά τούς έγγράψνι δηρότας, καί ζη- 
τήση τάς ψήφους των.

Πρός τοΰτο συρφωνεί ρέ τόν Ναύαρχον, δστις δια
δίδεται οτι έχει ώραίαν φωνήν βαρυτόνου.

Ο ύποναύαρχος τούναντίον, δστις είναι τό

Ισως δέν ά- 
ό κ. Βαφια-

ο πανοροιο-
τυπον τοΰ Βουλευτοΰ Θήρας Γαβαλλά, άνήρ κατά τό 
φαινόρενον εύφυέστατος, δστις έχει εύηχον φωνήν μ.πά- 
— άνθίσταται.σον

Πλήν ό Ναύαρχος, έχων ύπέρ έαυτοΰ τόν κυβερνήτην 
τοΰ Palestro, ρέ τήν ώρα.ίαν φωνήν τενόρου, έλπίζει νά 
τόν φέρη, είς τά νερά του·

Πιστεύω δέ δτι πολιτοΥ?“?ούμενος προτίθεται νά έκ- 
τεθή και ώς βουλευτής, ώς έζετέθΐ) ώς ναύαρχος, διότι 
ώς ό Δένος ρέ τήν ύπόσχεσίν τοΰ ίπποσιδηοοδρόρου, ήο~ 
ξατο καί αύτός άπό τοΰδε νά ράς καλοπιάνη μέ τό η
λεκτρικόν φώς, δι’ ού χθές κατεσκότισε τήν πόλιν ρας. 
Εύτυχώς τά φανάρια τοΰ Δήρου ρας ήσαν άναρρίνα, 
καί εΐδομεν τό ηλεκτρικόν φώς. "Αλλως θά πήγαινε χα-
I 1 "μ&νον

Bee.

ΒΕΝΕΤΙΑ

’/ουπος

Ούτε ή πτωχή ρου γραφίς κέκτηται τό ρέγα δώρημα 
τής λακωνικότητος, άλλ’ ούδέ ό χώρος τής φιλοξένου 
έφημερίδος σας δύναται νά περιλάβη, τήν Βενετίαν ολό
κληρον. Εν ρόνον ρέγαρον τής ΒασιΑίσσης τοΰ Άϋρϊα

ϊσταται έπί πλειόνων καί στερροτέρων στηλών τών τοΰ 
ήρετέρου Λιώΐ’ος·.

Ήκούσατέ ποτέ ώς έν ρυθεύρατι την χ/φυρα>· τώα 
σΓίχαχρώκ, καί τούς χρυσούς λέοντας και τον μωσαΐκόν 
ναόν τοΰ ‘Αγίου Μάρκου, καί τά άνάκτορα τών Δόγηδων 
καί τήν ρεγαλην όφειοειδή διώρυγα, καί τάς έβενοχρόους 
γόνδολας, καί τάς έντεύξεις τάς νυκτερινής, καί τά 
μαυσωλεία, καί τά ηρώα,καί τάς τεχνητας νήσους, έπι- 
πλεούσας ώς νήσσας έπί τών ύδάτων ;

Ήκούσατέ άκόρη τάς ράχας τών Βενετών καθ’ άπαντα 
τύν Άδρίαν, καί ’ τήν αλωσιν τής Κωνσταντινουπόλεως 
έπί τοΰ Δόγηδος Δαντολου, και την κατάκτησιν .οΰ 
Μωρέα καί τής Κρήτης καί τοΰ Αιγαίου Πελάγους, καί 
ρονονουχί ολοκλήρου τής Μεσογείου θαλάσσης, και τας 
νίκας αύτών κατά τών Αυστριακών καί τών Τούρκων καί 
τών 'Ελλήνων καί τάς περιφανείς αύτών ναυμαχίας άμιλ- 
λωρένας ρέ τάς τών άρχαίων ρας χρόνων ;

Καί δεν ήκούσατέ ποτέ τά ονόματα τοΰ Ξανοσβίνου, 
τοΰ Βιττώρια, τοΰ Τυρέττη καί τοΰ Κανόβα, αθανάτων 
τής σμίλης καλλιτεχνών, οΰτε τά τοΰ Τισσιανοΰ, τοΰ 
Βελλίνη, τοΰ Βονιφακίου, τής δυάδος τών Πάλρα, τοϋ 
Τιντορέτου καί άλλων άπαραρίλλων τοΰ χρωστήρος δι
δασκάλων ; τούλάχιστον δέν ήκούσατέ εις ρούσικους ή
χους τά ονόματα τών Φόσκορη και τοΰ Οθελλου και τοΰ 
Μαρίνου Φαλιέρου; Έδώ έλθετε, εδώ, και θά ίδήτε ολον 
αύτό τό μεγαλεϊον, καί δλην τήν δόξαν, και τήν ποιη- 
σιν καί τήν χρυσούφαντον ιστορίαν τής Βενετίας !

Άλλά ρή νορίσητε δτι ύπολαρβάνω τούς σημερινούς 
Βενετούς ολίγον έβραίους, ολίγον επαίτας, όλιγώτερον 
φιλοπολέμους, πολύ φιλήσυχους και έλάχιστον φιλόδο
ξους. Τά ράοραρα έδώ καί αΐ πέτραι λαλοΰσι την ηδυ- 
φθογγον τών Βενετών τοΰ δεκάτου πέμπτου αίώνος γλώσ
σαν, καί ποιοΰσι κατάδηλον την λεόντειον αύτών Χβιρ- 
δίαν καί τον ρεγαλεπήβουλον νοΰν. Το παραδοζον αυτό 
φαινόρενον ροί ενθυμίζει τόν Παρθενώνα και την σύγχρο
νον ήμών ιστορίαν, καί ρέ φέρει εις το παραδοφότερον 
συμπέρασμα δτι τά μάρμαρα λαλοΰσι περί τών ανθρώ 
πων, δταν οί τελευταίοι ούτοι πάθωσι σιγήν μαρμαρίνην. 

XI
Ύπόθες τόρα περιοχήν ϋδατος πεφραγρένου διά κύκλου 

ή καί άλλου πολυγώνου σχήματος, έντός τής οποίας έρρί 
φθη σαν άτάκτως ρ,υριάδες πωμάτων εκ φελλού και θα 
εχης τήν Βενετίαν ρέ δλα αύτής τά άνάκτορα καί τούς 
ναούς καί τά μαυσωλεία: άν άκόρη θελήσης νά ύψωσης 
τήν φαντασίαν σου μέχρι τοΰ υψηλότερου φελλού τής 
υδάτινης σου πόλεως, θά εύρεθής είς τήν κορυφήν τοΰ 
αωδονωστασίου τοΰ Αγίου Μάρκου !

Άλλά τί πρώτον τί δ’ ύστατον νά περιγράψω έκ τών 
θαυρασίων τής παραδοξοτέρας τών πόλεων εν η, ως εν 
ούδεριά άλλη, συναντώνται τά άκρα ; "Οντως ούδαμοΰ 
άλλοθι γειτνιάζουσι τόσον τό ρέγαρον τοΰ ημιθέου αρι
στοκράτου ρέ τήν ύγράν φωλεάν ένδεοΰς ζωανθρώπου, 
ούδέ προσπελάζουσι τόσον ό οίκος τοΰ θεοΰ ρέ τό κρη
σφύγετου νυκτοκλέπτου, ούδέ τό κελλίον γυρνοποδος κα- 
λογήρου ρέ τό καταγώγιον γυρνοτραχήλου μαινάδος, 
άλλ’ ούδέ χρυσίον τόσον εύρίσκεται ούδαμοΰ άλλοθι έρ- 
ριμμένον έπί τοΰ βορβόρου, ή τούλάχιστον έπί τοΰ ΰδα- 
τος ! Πλήν καί καθ’ έαυτήν ή Βενετία άν δέν ήτο τό μο
ναδικόν θαΰρα τοΰ κόσμου, ούδεμία άλλη πόλις παρου

σιάζει τό δραρα τών δύω αύτής πλατειών, έν αις περι
κλείεται ή δόξα καί τό μεγαλεϊον τής Βενετίας έν τή 
αποθεώσει αύτοΰ, άλλά καί ούδεμία άλλη πόλις περικλείει 
καθώς ή Βενετία, έν τοϊς μάλλον άποκρύφοις καί άπρο- 
σίτοις, τήν άνθρωπίνην δυστυχίαν καί άθλιότητα εν 
τή άποκτηνώσει αύτής.

Είναι άδύνατον νά σχηρατίση τις ιδέαν περί τής Βε
νετίας άν δέν ΐδη αύτήν έκ τοΰ σύνεγγυς, τόσον διαφέρει 
άπασών τών πόλεων: ρ,ολονότι δε πανταχόθεν πεοιρρέε— 
ται ύπό τών ύδάτων, δέν είναι παρεμφερής ούδεριά νήσω 
άφοΰ έν αύτή δέν φαίνονται οΰτε λόφοι, ούτε ρύακες, 
οΰτε μέρει άκατοίκητα, οΰτε άλλο τι τεμάχιον γής, 
άλλά ρόνον οίκίαι έπί τής έπιφανείας τής θαλάσσης. Ό- 
Λοιάζει ή άρ.φίβιος πόλις καρπόν άπολέσαντα τόν φλοιόν 
του, καί ϊνα θαλασσιώτερον εί'πω, ομοιάζει οστρακόδερ- 
χον άπογνρνωθέν τοΰ οστράκου αυτού ! Ως δε να μη 
ήρκουν τά τόσα παράδοξα τής Βενετίας, τόν σιόηρόδοο- 
λον αύτόν, τόν χερσαιότεοον καί τοΰ σχολαστικού, όστις 
δέν έτόλρα νά θέση τόν πόδα του είς τό ΰδωρ άν δέν 
έράνθανε πρότερον νά κολυρ-βά, ρετήλλαξεν είς δεινόν 
κολυμβητήν, πίπτοντα είς τήν θάλασσαν άπό χθαμαλού 
τίνος έδάφους τής ’Ιταλίας καί διανυοντα κολυρβητεί 
είκοσι καί τέσσαρα λεπτά τής όίρας, ρέχρις οτου προσορ- 
ζισθή είς τήν Βενετίαν !

Φαντάζεσθε δτι είς τήν μεγαλούπολιν τήν όποίαν κα
τοικεί μόνιμος πληθυσμός δωδεκάκις ρυρίων ψυχών, καί 
έπισκέπτονται καθ’ έκάστην χιλιάδες περιηγητών, δέν 
ακούεται οΰτε τουγρός άμάξης, οΰτε ίππων χρερετισροί, 
οΰτε τών φιλήσυχων δνων τό ήρεμον βάδισμα, οΰτε τών 
φορτηγών ταύρων τό ηγεμονικόν βήμα; άλλά φαντάζεσθε 
άκόμη δτι τέτρακόσιαι έβδομήκοντα δύω όδο» τής Βενε
τίας είναι ρευσταί, κ»ί συνεπώς τά συγκοινωνοϋντα τόν 
πληθυσμόν αύτής μέσα δέον νά ώσιν ή κώπη καί τά μικρά 
άτροπλοϊκά πυρόσκαφα ; Τό δέ παραδοξότερον, πλεΐστα 
τών άνωτέρω θαλασσίων σκαφών ώκειοποιήθησαν τούς 
τίτλους τών omuibus καί τών tramway, ένώ πάντα τά 
λοιπά άνεξαιρέτως άντικατέστησαν τάς άράξας καί τά 
κάρρα, καί έν γένει τά έν τή ξηρά μεταγωγικά μέσα, 
τοΰθ' οπερ ήδύνατο νά προκαλέση άτελεύτητον δικαστι
κήν διένεξιν έπί συγκρούσει δικαιωμάτων, κατά τό πα
ράδειγμα τών ήμετέρων σιδηρο-ίπποσιδηροδρόρ.ων ; Με
γάλη διώρυξ οφειοειδώς διασχίζουσα τήν Βενετίαν συνέ
χεται ρεθ’ δλων τών λοιπών καθώς τό ρέγα όστοΰν σκε
λετού ρέ τά άλλα αύτοΰ πλευρά, καί καθώς τό άπειρό- 
πουν έκεΐνο έντορον, τό όποιον έλικοειδώς ένίοτε περι
φέρεται είς τούς τοίχους τών οικιών ρας.

Πλήν τοΰ αυθώδους άνω άριθμοΰ τών διωρύγων, ή 
Βενετία κέκτηται άκόρη τριακοσίας εξήκοντα έπτά γέ
φυρας, μαρμάρινους ώς έπί τό πολύ, αϊτινες συγκοινω- 
νοΰσι τό χερσαΐον τής πόλεως μέρος: έκ τούτων ή γέφυ
ρα Rialto είναι ή μεγίστη πασών φέρουσα επί τής ρά
χεώς της, ώς ό πελώριος έλάφας Γιοϋρπο, εις δυο σει
ράς είκοσι καί τέσσαρα έργαστήρια, μάλλον δε αξιο
σημείωτος ή γέφυρα των στΐνα,γμων^ κληθεΐσα ουτω έκ 
τοΰ οδυνηρού αύτής προορισμού, άφοΰ φέρει εις τάς ερε
βώδεις είρκτάς τοΰ δουκικοΰ άνακτόρου, καί άφοΰ τήν 
διήλθον ό Φόσαρης, ό Δόγης Μαρίνος Φαλιέρος, ό Κόρης 
τής Λαιμητόμου καί άλλα περιφανή πρόσωπα. Καί ειπον 
κατ’ έμαυτόν, έάν είχον τήν δύναμιν Εκατόγχειρος καί 
τετραπλάσιον άριθρόν χειρών, θά έλάμβανον δλας αύτάς 
[τάς γέφυρας καί θά τάς έρριπτον είς την πτωχήν ρας
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Ελλάδα, εν γ πλείονα κατ’ έτος άριθυ.οϋνται θύματα 
παρασυρόμενα ύπό τών άχαλινώτων ύδάτων, παρ όσα 
διήλθόν ποτέ τήν γέφυραν τών στεναγμών !

Έάν τις άναβή τό κωδωνοστάσιον τοϋ 'Αγίου Μάρκου 
άνερχόμενον είς ύψος έννενήκοντα οκτώ [λίτρων ύπεράνω 
τής Βενετίας γής, θέλει άοιθμήσει άπροσκόπτως έβδομή- 
κοντα καί δύω άλλας νήσους έκτισμένας έπί τοϋ αύτού 
έδάφους καί κατά τόν ίδιον τρόπον μέ τήν Βενετίαν, τής 
όποιας δύνανται νά θεωρηθώσι καί ώς προάστεια· πά- 
οαι αί νήσοι αύται, νομίζει ό επισκοπών άπό τού ύψους 
έκείνου οτι έχουν άγκυροβολήσει εις ώρισμένας αποστά
σεις άπό τής Βενετίας, καθώς άπό τής Αίγύπτου ό συμ
μαχικός στόλος, μέ μόνην τήν διαφοράν οτι αί νήσοι 
έκείναι δέν οζουσι πυρίτιδος, ούτε ολετήρων σφαιρών 
είσί πεπληρωμέναι, άλλά τούναντίον είναι είκονογρα- 
φίαι μαγικαι καθηδύνουσαι τήν όρασιν, είτε μέ τά ύπε- 
ρύψηλα αύτών κωδωνοστάσια, είτε μέ τους πρασίνους αυ 
τών τάπητας, είτε μέ τά ποικιλόχροα αύτών λουτρά 
καί τά παντοΐα άλλα τερψίθυμα έντευκτήριά των.—Έν 
τούτοις καί τά ειρηνικότατα αύτά μικρά τεμάχια τής 
μεγάλης γής δέν είναι άπηλλαγμένα παρελθόντων σάλων 
καί έπιδρομών ! Έκ τούτων ή νήσος Torcello κατεστρά- 
φη πάλαι ποτέ ύπό τού άγριου Άτίλλα, έν ω ή νήσος 
Μαλαμόκο είναι άξιομνημόνευτος ώς διαμονή τοϋ πρώ
του Δόγηδος ’Αναφέστου de Ήρακλέα- ή νήσος Κΐόζα ώς 
ή μεγίστη πασών κατά τήν κοινήν ομολογίαν, καί ή τού 
Αγίου Γεωργίου, χρησιμεύουσα ώς κοιμητήοιον τής πό- 

λεως.

Ill

Έπί τής μεγάλης διώρυγος ήτις διελαύνει τήν Βενε
τίαν έν σχήματι S, καί ήτις άρχομένη άπό τού σιδηρο
δρομικού σταθμού περατοϋται είς τόν λιμένα τής πόλεως, 
κεΐνται τά σημαντικότερα, λόγω ιστορίας, αρχιτεκτονι
κής καί εσωτερικού πλούτου οικοδομήματα τοϋ δεκάτου 
πέμπτου αίώνος.—Είπον έν άρχή τής παρούσης μου ότι 
έν μόνον τών μεγάρων τούτων ήδύνατο νά τεθή ώς προ- 
μετωπίς όλοκλήρου τείχους, καί ότι μόνον απλήν αύτών 
μνείαν μοί έπιτρέπεται νά ποιήσω ένταϋθα.—Δέν δύνα
μαι έπί παραδείγματι νά λησμονήσω τό πρώτον ιδρυθέν 
μέγαρον τού Καμερλίγγε ούδέ τό τοϋ τελευταίου Δό
γηδος Λουδοβίκου Μανίν, καθώς δέν δύναμαι νά παοέλ- 
θω εν σιωπή τό σημαντικώτερον λόγω ιστορίας γοτθικού 
ρυθμού μέγαρον τών Φόσκαρη, ούδέ τό άριστον πάντων 
λόγω τέχνης ελληνικού ρυθμού άνάκτορον τής οικογέ
νειας Πέζερο.—"Αξιόν έπίσης μνημονεύσεως, λόγω έσω- 
-τερικού πλούτου, έτι καί νϋν έν άκμή διασωζομένου, εί
ναι τό μέγαρον τού κόμητος Γιοβαννέλη, λογιζομένου 
ώς τοϋ πλουσιωτέρου κατοίκου τής Βενετίας. Έν αύτώ 
ώς έν μουσείω, άναρτώνται αΐ εικόνες τών πρωτίστων 
καλλιτεχνών, καί ιστανται τά μαρμάρινα άγάλματα, καί 
τά κεχρυσωμένα έπιπλα είσί τήδε κάκεΐσαι έρριμμένα: ή 
είκών τής Λουκρετίας Βοργίας καί ή προτομή τού Κο- 
λόμβου μαρμάρινη μοί άπέσπασαν έξ όλων τήν προσο
χήν. Πολλά τών μεγάρων τούτων περιήλθον είς άλλων 
τήν κυριότητα διασώζοντα ούχ ήττον άκόμη τό άρχικόν 
αύτών ονομα, έπί παραδείγματι τό μέγαρον Grassi νϋν 
άνήκον είς τόν ήμέτερον Σίναν, τό άνάκτορον Φέρρο τό 
μέγα νϋν ξενοδοχεϊον τής Νέας Ύόρκης· άλλα περιήλ
θον είς τήν δεσποτείαν τοΰ δημοσίου χρησιμοποιηθέντα 
ώς τράπεζαι, δικαστήρια, νομαρχία καί καθεξής- πολλά

ύποστάντα άνακαινισμούς τινας μετεσχηματίσθησαν είς 
μουσεία καθώς τό Φόνταχο τών τούρκων, τό μέγαοον 
δάλβη, ένια τέλος μένουσιν ακατοίκητα έρειδόμενα έπί 
μαρμάρινων μελανών κιόνων ώσεί βαρυπενθουσών τούς 
τεθνεώτας κυρίους των ! καί ένω έξωθεν τά περιβάλλει 
τοσαύτη αρχιτεκτονική αίγλη, ένδον ή άράχνη στήνει 
τούς ιστούς αύτής άταράχως, οί δέ δεισιδαίμονες διη
γούνται, ότι αί ψυχαί τών άθανάτων έκείνων ηρώων 
έθεάθησαν πολλάκις περιφερόμεναι έν τοΐς άνακτόροις είς 
ζορφάς .... ποντικών ! !

Αλλά τό άνάκτορον τών Δουκών (Palazzo Ducale) εί
ναι τό αριστούργημα τής Βενετίας έν τοΐς περιδόξοις αύ
τής καιροΐς, είναι τό τελειότερον μνημεΐον τής παραδό
ξου αύτής ιστορίας, είναι τό θησαυροφυλάκιον έν ώ ό 
χρυσός εχύθη έν αφθονία άσώτω, είναι τά πάνθεον έν ώ 
περιέχονται ολαι αΐ έξοχότητες τής Βενετίας τοΰ δεκά-' 
του πέμπτου αίώνος. Έάν όλοι οί άρχιτεκτονικοί ρυθμοί 
μιγνυόμενοι άποτελοϋσι τόν καλούμενον τραγέλαφον, τό 
έξωτερικόν μεγαλεΐον τού έν λόγω ανακτόρου είναι τρα
γελαφικόν, άφού ό ελληνικός ό γοτθικός, ό λομβαρδιανός, 
ό τής άναγεννήσεως, ό τής παρακμής, συνελόντι δ’ εί- 
πεΐν, πάντες οί ρυθμοί κατεσκήνωσαν ύπό τό παράδοξον 
αύτό οικοδόμημα. Έν τούτοις τήν έξωτερικήν αύτοϋ 
λαμπρότητα καθίστησιν έτι λαμποοτέραν τό κατ’ άντι- 
κρυ αύτού ίστάμενον βασιλικόν άνάκτορον (Palazzo reale) 
μεθ’ ού, καί τής μιάς πλευράς τού Άγιου Μάρκου εν 
σχήματι Π, άποτελοϋσι τήν λεγομένην μικράν πλατείαν, 
εχουσαν ώς τέταρτον οριον τήν θάλασσαν- έν ω ή ετέρα 
πλευρά τού βασιλικού άνακτόρου ΰπό τήν προσωνυμίαν 
προχουρατίβατ παλαιαί, μετά τών άπέναντι άναλόγων 
μεγάρων, ύπότό άντίθετον ονομα ττροχονρατ/βαι νέαι,τής 
ύπό τοϋ Μεγάλου Ναπολέοντος κτισθείσης γα-Ιερίας, καί 
τής κατά μέτωπον αύτής προσόψεως τοϋ Άγιου Μάρκου, 
σχηματίζουσι τήν Μεγάλην Πλατείαν,πλακοστρωμμένην, 
μάλλον αίθουσαν αύτοκρατορικήν ή δημοτικόν έντευ- 
κτήριον, τής Οποίας τό μεγαλεΐον δέν είναι άντικείμενον 
ή μάλλον άντίκειται είς τήν σμικρότητα τής άσθενοΰς 
μου γραφίδος. Τοϋτο άπλώς δύναμαι ένταΰθα νά είπω 
οτι λόγω άρχιτεκτονικής τά ένετικά αύτά κολοσσιαία 
ιδρύματα μόνον πρό τών ρωμαϊκών καί τών τής ήμετέ- 
ρας εύκλειας έργων δύνανται νά κλίνωσι τό γόνυ ! αί δέ 
έν λόγω πλατεΐαι ίσως είναι αί μοναδικαί άνά τήν ύφή- 
λιον περιβαλλόμεναι πανταχόθεν ύπό τής συνδρομής το- 
σούτων άπαραμίλλων άριστουργημάτων τής τέχνης.

[Έπεται το τέλος.]

ΤΟ ΓΝΩΣΤΟΤΑΤΟΝ ΧΑΡΤΟΠΩΛΕΐΟΝ
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ολίγον άνωθι τής προτέρας του θέσεως έπί τής 
όδού 'ΕρμοοΔ ύπό τήν οικίαν Κ. Λελούδα καί 
μεταξύ τών καταστημάτων Χτεφ. Γαβαλά καί 
Κ. Κοχοροπούλου.


