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—ΓΡΑΦΕΙΟΝ, οδος μουσών, Άριθ· 4, άπέναντι τής οικίας Φιλήμονος παρά τήν Πλατείαν Συντάγματος.—

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΒΙΟΣ.

Τί ώραία χώρα αΐ Άθήναι ! τί λαμπρά ! τί αβροδίαι
τος ! Τύν χειμώνα τά φαντασιώδη καί πολυδάπανα di 
ners τών άμογενών τό θέρος οΐ όμογενεϊς μέν διασκορπί
ζονται εις Βενετίαν, είς Παρισίους, είς τά λουτρά τής 
Γεραανίας καί Αυστρίας’ άλλ’ οί κύριοι Κατσίμπαλης 
καί Τσόχας άναλαμβάνουσι χωρίς νά ηναι όμογενεϊς νά 
διασκεδάσωσι τούς άστούς καί ξένους. Τόν χειμώνα ζώ
μεν άοιστοκρατικώς καί έντρυφώμεν είς τάς ύψηλάς απο
λαύσεις τών αιθουσών του Μελά, τοΰ Συγγροΰ, τοΰ Σερ- 
περη, τό θέρος γινόμεθα δημοκρατικότεροι, δημοσιώ- 
τεροι, άν έπιτρέπετχι η έκφρασις, συρρέομεν μετά γυ· 
ναικών καί παίδων, γραιών καί νέων, παραμανών καί 
κουζινών, μετά σκυλιών καί γατών είς τάς όδούς, είς 
τάς πλατείας, είς τά καφφενεϊα, είς τά θέατρα, είς τό 
Φάληρον. Τό θέρος δέν ύπάρχουσι πλέον φαναριώτισσαι 
καί πλακιώτισσαι, άν καί αί φαναριώτισσαι είναι αί καλ- 
λίτεραι πλακιώτισσαι, δέν ύπάρχουσι όμογενίδες καί 
Ψυρρίδες’ αί διασκεδάσεις αί ύψηλαί είναι άνοικται είς 
πάντας καί είς πάσας’ άρκεϊ νά πληρόνωσι. Τό ιταλι
κόν καί τό γαλλικόν θέατρον δέχονται άνεξετάστως τούς 
εννοοΰντας καί μή. Οίκογένειαι δλόκληροι έκστρατεύου- 
οιν άπό τής 5ης μ. μ. έκ τοΰ οίκου των μέχρι τής 
1ης μετά μεσονύκτιον διά νά κυριεύσωσι μίαν τράπε
ζαν καί τινα καθίσματα έν τή πλατεία τοΰ καφενείου 
τών ’Ολυμπίων ή έπί τής Φαληρικής άκτής. ’Εάν δέν 
ελάβομεν μέχρι τοΰδε άξίνας καί σκαπάνας διά νά κα- 
τακρημνίσωμεν ώς περιττάς πλέον τάς οικίας μας, τοΰτο 
προέρχεται έκ τοΰ οτι μάς χρησιμεύουσι πράγματι κατά 
τήν μεσημβρίαν. Κάτω ό στενός καί άχαοις οικογενεια
κός βίος’ είς τήν πρωτεύουσαν τοΰ Ελληνικού βασιλείου 
άομόζει νά έγκαινίση νέαν έφεύρεσιν καί νά καταστήση 
τά πάντα δημόσια, γυναίκας, παϊδας, ύπηρέτας καί α
πολαύσεις. Τί ώραία ! τί λαμπρά !

Κατά τό θέρος έν Άθήνάις δέν ύπάρχουσι παρά δύω

οίκογένειαι’ ή μία .έχει άρχηγόν τόν κ. Τσόχαν καί ή 
άλλη τόν κ. Κατσίμπαλην. Αρσενικοί καί θηλυκοί νέοι 
καί γέροντες ύπαγόμεθα πάντες ύπό τήν πατρικήν έξου
σίαν τών δύω τούτων μεγαλοφυών άνδρών άν μάς δί- 
δωσι νά φάγωμεν καί νά πίωμεν, θά χοοτάσωμεν άλλως 
θά μείνωμ,εν νηστικοί έφ’ δσον αύτοί θέλουσι. Τό πΰρ 
τής οικιακής εστίας έσβέσθη· αί καπνοδόχοι μένουσιν 
άργοί’ αί κατσαοόλαι δέν ψάλλουσι τό εΰοσμον έκεϊνο 
άσμα, τό όποϊον έγοήτευε τήν παιδικήν ηλικίαν μου, 
καί τά τηγάνια δέν τσιτσιρίζουσι πλέον. Ποία μεταβολή, 
Κύριε τών δυνάμεων καί τών άδυναμιών! Έγείναμεν κοι- 
νωνισταί και Μορμόνοι έν άγνοία μας καί χωρίς νά ψη- 
φισθή τό τοιοΰτον ύπό τής Βουλής. Τί συμβαίνει ; Ά- 
πηονήθημεν τούς πατέρας μας ; δέν είμεθα πλέον Έλλη
νες ; μήπως έγεννήθημεν έν τοΐς πορνοβοσκείοις; ή άπελ- 
πισθέντες περί τής άναμορφωτικής δυνάμεως τών νο
μοσχεδίων τοΰ κ. Τρικούπη, άπεφασίσαμεν νά μετασχη- 
ματίσωμεν τήν πολιτείαν μας κατά τό πρότυπον, δπερ 
κυκλοφορεί έντός τοΰ έγκεφάλου τοΰ κ. Δουζίνα; Είμεθα 
εχθροί τοΰ έαυτοΰ μας ; ’Εχθροί τών τέκνων μας ; ’Εχ
θροί τών γυναικών καί αδελφών μας ; Τί είμεθα λοιπόν; 
πεπολιτισμένοι ή βάρβαροι ; είμεθα έν τών προαστείων 
τών Παρισίων ή άποτελοΰμεν πρωτότυπον πρωτεύουσαν 
γαλλο-φελαχικήν ; Τά βέβαιον είναι οτι δέν είμεθα Ευ
ρωπαίοι άλλά μήτε ’Ασιανοί, δέν είμεθα Γάλλοι άλλά 
μήτε Έλληνες·· πολύ δέ φοβοΰμαι μήπως μήτε άνθρωποι 
είμεθα.

Δέν θέλομεν νά λαλήσωμεν έναντίον τών διασκεδά
σεων’ πολλοΰ γε καί δεϊ. Άλλά γνωρίζετε τί έστι δια- 
σκέδασις ; άνακούφισις άπό τής έργασίας καί χαλάρωσις 
άπό τών σιδηρών δεσμών τοΰ καθήκοντος. Άλλ’ ήμεϊς 
κατεστήσαμεν τήν διασκέδασιν κανόνα καί τήν έργασίαν 
έξαίρεσιν· κατεστήσαμεν τόν οίκον έξαίρεσιν καί τό ξε
νοδοχεΐον κανόνα. Δέν περιμένομεν πλέον νά ίδωμεν τούς 
φίλους μας καί. τούς συγγενείς μας έίς τήν οικίαν μας”, 
άλλ’ είμεθα βέβαιοι δτι θά συναντήσωμεν αύτούς έν τοΐς 
θεάτροις-καί έν τοΐς καφφενείοις. «Τί ώρα θά καταβήτε, 
αγάπη μου, είς.τό Φάληρον ;— Είς τάς 5,ψυχή μου. —·
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Δυστυχώς δέν Οά δυνηθώ νά σάς συνοδεύσω" έχω έργα- 
«ίας τινάς έν Πειραιεΐ" Οά έλθω νά σέ συναντήσω μόλις 
εις τάς όκτώ διά νά δειπνήσωμεν όμοΰ είς τοΰ Σάββα 
άλλ’ άν θέλης νά ήναι ήσυχος καί εύτυχής ό σύζυγός σου 
κάθησαι μέ τόν μικρό είς τό table d’ h0te άμα κτυπήση 
ό κώδων, θά έχετε συνδαιτυμόνας πολλούς κυρίους καί 
κυρίας. Άλλ’ άν δέν έλθω καθόλου, ζήτησε νά κοιμηθής 
είς τό ξενοδοχεΐον τό πρωί άνευ κόπου κάμνετε τό μπά
νιο σας καί άνέρχεσΟε είς 'Αθήνας ο,τι ώρα θέλεις. «Οϋτω 
βυζοΰν σήμερον οί σύζυγοι. Μακάριος βίος ! μακάριοι σύ
ζυγοι ! μακάρια τέκνα !

Έάν μάς βαρύνωσιν οί κοινωνικοί ό'ροι τοΰ βίου, άς 
άποτινάξωμεν άφ’ ήμών τόν ζυγόν αύτών. θά ώμεν 
τούλάχιστον ειλικρινείς πρός εαυτούς καί δέν θά ψευδώ- 
μεθα κατά πάν βήμα. Έάν θέλωμεν νά καταστρέψωμεν 
τόν οικογενειακόν βίον, έάν προτιμώμεν νά στρώσωμεν 
τά κρεβάτιά μας έπί τής φαληρικής άκτής, έάν μάς ένο- 
χλοΰν τά ένδύματα καί τά έσώβρακα καί οί χιτώνες, 
έμπρός ! άς άπαλλαχθώμεν άπό τών ονύχων τής πτωχα- 
λαζόνος αίδοΰς καί άς περιπατήσωμεν γυμνοί, άνδρες καί 
γυναίκες. Τό εΰκρατον κλίμα μας έπιτρέπει καί τοΰτο 
καί άλλα πολλά. Είμεθα εύφυεϊς οί έλληνες καί αί έλ
ληνίδες· γνωρίζομεν δτι ή ηθική κατά βάθος ούδέν άλλο 
είναι ή μορμολύκειον τών άνοήτων. Είναι όμως γελοΐον 
νά ύποκρινώμεθα πάντες καί πάσαι τόν σεμνότυφον καί 
τήν σεμνότυφον καί νά τρέχωμεν κατόπιν τοΰ παραλελυ- 
μένου βίου, χωρίς νά άπολαύσωμεν τούλάχιστον καί τάς 
ήδονάς αύτοΰ τελείας. "Οταν δέν θεωρείται αισχρόν τά 
κοράσια νά βλέπωσι τήν μηγεν/ιό'ηκ άχ.Ιαδιά,τ τοΰ Βοκ- 
κακίου, αί μητέρες δύνανται έν πάση εύσυνειδησία νά 
περιφέρονται γυμναί καί νά εκπορνεύονται κατά τάς γω
νίας τών όδών μετά τών άχθοφόρων καί τών όδοκαθαρι- 
στών.

Καί δέν λαλοΰμεν μόνον περί τών άνωτέρων λεγομέ

νων τάξεων αϊτινες πανταχοΰ καί πάντοτε έχουσι τά 
αύτά έλαττώματα καί τά αύτά προτερήματα. Πρόκει
ται περί κοινωνικού ζητήματος, ιδία δέ περί τών μέσον 
καί τών κατωτέρων τάξεων, αϊτινες παρ’ ήμϊν σπεύ
δουσι μετ* αξιέπαινου ζήλου καί θεωροΰσι φιλοτιμίαν τ· 
νά μιμώνται τάς άνωτέρας. Τό σπουδαιότερον Γσως κε- 
φάλαιον τοΰ νεωτέρου "Ελληνος ήτο ποτέ ό οικογενεια
κός βίος· άλλά σήμερον ούδαμοΰ άπαντάται ίχνος τών 
παραδόσεων αύτοΰ- τούναντίον είς πάσαν οικογένειαν θά 
εϋρης τάσεις ίκπο.Ιιτιστιχάς. Γευμάτισαι έπί μίαν εβδο
μάδα κατά συνέχειαν είς έ’ν τι ξενοδοχεΐον καί θά ίδής 
πόσον θά έα.τοΑπσάή ή σύζυγός σου ή ή κόρη σου. Ούχ 
ήττον ή μεταβολή τοΰ έν Άθήναις βίου έπί τό δημοσιώ- 
τεροχ άπό έτους είς έτος καθίσταται καταφανής. Καί άν 
οϋτω πως έξακολουθήσωμεν, έντός τής μελλούσης δεκαε
τίας Οά φθάσωμεν τ· ιδανικόν οπερ ποθοΰμεν. θά γείνω- 
μεν άνδρες καί γυναίκες δημόσιοι καί θά έχωμεν δημο
σίαν τράπεζαν, δημοσίαν κλίνην, δημοσίαςδιασκεδάσεις 
καί δημόσιον βίον.

ΚορΠιλιίρος.

ΦΡΟΥ ΦΡΟΥ

Καί άπεδείχθη οτι οί λησταί τούς οποίους εΐδον άπο- 
βιβαζομένους είς τήν νήσον Παληοπαναγιάν οί καλόγη- 
ροι καί διά τούς όποιους έτέθησαν είς κίνησιν αί άτμο- 
βάριδες «’Ύδρα» καί «Σπέτσαι» καί άπεβίβασαν καί ά- 
ποσπάσματα ήσαν οί χωροφύλακες οί άποβιβασθέντες ύπό 
τής «Σαλαμενίας» ! ’Άλλοτε ή άλήθεια είχεν έξέλθει 
άπό τοΰ στόματος τής ήμιόνου τοΰ Βαλαάμ καί σήμερον 
έζήλθεν άπό τοΰ στόματος τών καλογήρων. Καί βέβαια,

τί λησταί, τί χωροφύλακες. Άφοΰ ύπάρχει τόση όμοιό- 
της μεταξύ αύτών έπεται: Α . ότι τοΰ λοιποΰ όσάκις 
ο'ί τε καλόγηροι καί μή καλόγηροι βλέπουν ληστας θά 
τούς έκλαμβάνουν ώς χωροφύλακα;" Β . ότι όσάκις άπο- 
στέλλεται κάπου άπόσπασμα χωροφυλάκων πρέπει κατά 
πόδας νά τούς κυνηγούν αί άτμοοάριδες « ΐόρα» καί 
«Σπέτσαι».

Άπό τής σήμερον τό «Μή Χάνεσαι» άνοίγει είς τάς 
στήλας του κατάλογον συνεισφορών όπως συναχΟή τό 
ποσόν τό προκαλέσαν τήν διαφοράν τών κ. κ. Κυριάκου 
Πενέση καί Χούπη καί Κουμανταράκη, μετρηθή είς τόν 
ενα καί είς τούς άλλους καί παύσουν τό άηδές αύτών 
ύβρεολόγιον μέ τόν όποιον βλέπουν αί Άθήναι άμα ση
κωθούν τό πρωί πρωί πληρουμένας τάς στήλας τών έφη
μερίδων. Καί οί άμείλικτοι ούτε μάς λυπούνται κάν, καί 
τό ίδιον πράγμα τό δημοσιεύουν διά τεσσάρων πέντε 
εφημερίδων μήν τύχη καί δέν τό ίδωμεν τέσσαρας πέντε 
φοράς ! Άφ’ ού τέλος πάντων πρόκειται νά έκδοθή βού
λευμα, κατά τοΰ μέν ή κατά τών δέ, τίς ή άνάγκη νά 
εκτυλίσσουν καθ’ έκάστην ύπό τήν ρίνα τοΰ δημοσίου 
τά βρωμικά των άσπρόρρουχα, καί δέν άφίνουν νά τά 
πλύνη καί τά ξεκαθαρίση ή εισαγγελία ;

Έν Βασιλείς τής Ελβετίας ύπέστη πρό μικρού ενώ
πιον τής οικείας σχολής τάς διδακτορικός αυτού εξετά
σεις ό έκεΐ έπί τετραετίαν τήν ιατρικήν σπουδάσαςεκ Σερ
ρών κ. Γ. Οίκονομίδης. Ό «μετά μεγάλων επαίνων» χο
ρηγηθείς αύτώ τίτλος τοΰ διδάκτορος άς ικανοποίηση 
τήν ΐδικήν του φιλοτιμίαν. Άλλ ήμάς ικανοποιεί ή εις 
πάντας ιούς έν Ελβετία Ελληνας σπουδαστας αντανα- 
κλωμένη έξαιρετική τιμή, ήτις είς τόν κ. Οίκονομίδην

ύπό τών καθηγητών αύτοΰ άπενεμήθη. Τό βραβεϊον τοΰτο 
τής φιλοπονίας καί έπιστημονικής μαΟήσεως συνίσταται 
είς τούτο, οτι δ ελλην Άσκληπιάδης ώς σπουδαστής μέν 
ετι έκρίθη ικανός νά κατάσχη έπί ίν καί ήμισυ έτος τήν 
θέσιν βοηθού παρά τοϊς καθηγηταΐς τής χειρουργικής 
καί παθολογικής κλινικής προτιμηθείς πολλών Ελβετών 
συσπουδαστών, μετά τάς έξετάσεις δέ νά προσληφθή ώς 
εσωτερικός ίατοός τοΰ οφθαλμιατρείου. Τώ στέλλομεν 
έγκάρδια συγχαρητήρια.

Ή έπί τής σκηνής τού θεάτρου τών ’Ολυμπίων άνελ- 
θοΰσα τήν Τετάρτην τό έσπέρας ηθοποιός καί τό πρόσω
πον τής βασιλίσσης τής ’Ισπανίας παίξασα έχει τώ δντι 
πολλά προτερήματα. Πρώ-ον πάντων είναι άναντιρρή- 
τως Έλληνίς, χιώτισσα πιθανώτατα, ούχί ό’μως άπιθά- 
νως δύναται νά έκληφθή καί Αλεξανδρινή. Δεύτερον έχει 
μεγάλους οφθαλμούς τούς δποίους όταν συγκινήται άνοί- 
γει λίαν ναρκωτικώς. Τρίτον έχει σώμα χανουμίσσης καί 
ολοι γνωρίζομεν ότι άπό χανούμισσαν είς βασίλισσαν μι
κρά ύπάρχει άπόστασις. Τέταρτον ένεδύθη φιλοκάλως ό
μολογουμένως καί σεμνώς συνάμα, άν δέ έλειπε ή κατά 
τήν τελευταίαν πράξιν διαπούτρωσις τών καρπών καί 
τών δακτύλων θά έπηνοΰμεν αύτήν ώς πρός τοΰτο πε
ρισσότερον. Πέμπτον έχει τό μέγα, καθ’ ήμάς, προτέρημα 
νά αή χειρονομή ώς Ίταλίς καί νά μή κινήται ώς σαλτί- 
πάγκος ώς πράττουσι συνήθες αύτή ή έξαρθοωμένη φυλή 
τών ’Ιταλών καί ’Ιταλίδων. Έκτον ώς θυγάτηρ είναι 
παράδειγμα οικογενειακής άφοσιώσεως διότι ουσα ή πρε
σβυτέρα θυγάτηρ άνέλαβε διά τής τέχνης νά θρέψη δλην 
τήν οικογένειαν τοΰ δυστυχήσαντος πατρός της. Έβδο
μον ώς άοιδός .... έπρεπεν ειδικότατα νά τελειοποιη- 
θή είς τό κλειδοκύμβαλον.
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ΜΕ ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΦΟΥΣΤΑΝΙ
(Ίϊ. άρ.θ 315)

ΊΙ Ιξωοες.
Τήν ήμέραν καθ’ ήν άνεμένετο ό βασιλεύς έπιστρέφων 

έκ τής έν τή ΙΊελοποννήσω περιοδείας του, ό λαός καθ' 
όμ ίλους συνηθροίζετο είς τάς οδούς καί καφενεία καί συ-: 
νεζήτει μ-υστικώς τά τής ήμέρας νέα.

Έν τώ οίκω τής Ελένης διαδόχου τής Μαριγούλας οί 
«υνωμόται ετέλουν τήν τελευταίαν αύτών συνεδρίασιν, 
άπεφασίσθη δέ τήν μεσημβρίαν νά προσκληθή ό λαός έξω
θεν τής Γερουσίας, οπού ό 'Ράλλης έμελε νά όμιλήση.

Μετά τήν διάλυσιν τής συνεδριάσεως, έγώ άναμνησθείς 
τής εξόριστου Μαριγούλας, έλεγον πρός τήν πάντοτε φαι- 
δράν καί έρωτότροπον Άφροδίτην, ή όποία είχε πλέον 
βαρεθή τά πολιτικά καί τό είχε ρίξει καί ’λίγω έξω, έν- 
θυμηθεϊσα τάς παληάς της έργολαβίας.

— Νά μή μπορέσης, καΰμένη, τόρα δύο χρόνια, ποΰ 
τόσους καί τόσους νέους είδαν τά μάτια σου νά βάλη;

κάνένα στό τσουβάλι. Κρίμα ποΰ κάμνεις καί τήν έξυπνη.
— Αΐ, βλέπεις άπεφάσισα κ’ έγώ νά κάμω έπανάστασι 

κατά τοΰ γάμου. Άπεφάσισα νά μή παντρευτώ.
— Καί δέν λυπάσαι τήν νεότητά σου, νά πάη έτσι 

χαμένη.
— Τό έναντίον μάλιστα. Έλευθέρα χαίρεται καλλί

τερα κάθε μία τά νειάτα της. Τί θέλω άνδρα στό κεφάλι 
μου, νά έχω κάθε ’μέρα εξετάσεις καί παρατηρήσεις. 
Ποΰ ήσουν σήμερα ; Ποιος ήλθε σήμερα στό σπίτι ; Πολ- 
λαίς όμιλίαις μέ τόν Κώστα καί μέ τόν Παΰλο δέν θέλω. 
Τά μάτια τοΰ γείτονα δέν μ’ άρέσουν, δταν βγαίνης στό 
παραθύρι. Έκεινοΰ τοΰ μπερμπάτη ποΰ συχνοπερνοδια- 
βαίνη, θά τοΰ κόψω κάμμιά ώρα τά πόδια. Κάτι βλέπω 
καί παραλουστρίζεσαι αύτάς τάς ήμέρας καί δέν μοΰ κα
λαρέσεις. Τό πρόσωπό σου τό θέλω καθαρό, ή πούδρες καί 
τά άλλα κολοκύθια νά λείπουν άπό τά μοΰτρά σου, δέν 
σέχομε γιά πούλημα. Ό πολύς περίπατος νά κοπή πα
ρακαλώ. Περίπατος είνε τό σπίτι σου καί διασκεδάσεις 
τό οίκοκυριό σου. Τοΰ λέγεις νά σέ πάγη στό θέατρο καί 
σοΰ άπαντά ξηρά ξηρά ; Δέν έχω λεπτά γιά πέταμα. 
Τοΰ ζητείς φόρεμα, σοΰ λέγει, δέν είμαι Σίνας. Ασθε
νείς ολίγο καί τοΰ ζητείς νά σοΰ φέρη γιατρό καί λαμ
βάνεις άπάντησιν : Ωχ άδελφή, σοΰ πόνεσαι λίγο τό 
στομάχι ή τό κεφάλι, τρέχα στό γιατρό, ξόδευε δηλαδή 
τά λεπτά σου διά ψωμοκαμωμένα χάπια τοΰ δείνα τσαρ
λατάνου καί κομπογιαννίτη, καί γιατί; γιά νά φτειάση;

τό κέφι τής κυρίας 
τά ναζια καί τά 
καί κύριε δέ άν κ

σκιωσέ το. Σκέπαστο νά μήν κρυώση. Μήν τό κάνης καί θρωποι ; Διατί λοιπόν νά μάς μεταχειρίζεσθε ώς δού- 
κλαίει. Όξω ό μπαμπούλας, νά τόν κάνω έγώ νταντά, λας σας;
Έλα νατό κάνω μπάτσι. ’Ώ! ώ! βαβά. Σέ κατουρεΐτά' —Έχεις βλέπω κοινοκτημονικάς ιδέας. Μπράβο. 
_____ ·............ < __ 1 c__α_______ w ~ __ι « _ι_ V-.i. Γ,.ιν. »n,i δλυ τή£εοα. Κυοία. όται

τράβα καί σοΰ χαλά τόν κότσο, όταν μεγαλώση ολίγο, κομμάτι φωμι για να φάτε, τρεχοντες μέσα»
Έχομε έπειτα τή κάθε ώρα καί στιγμή τό, στράτα τό καί τά χιόνια, σείς κάθεσθε ςαπλωμένες στό σπίτι, κου— 
παιδί. Νά πάη νταντά τό παιδί. Κουλουράκι τό παιδί. ί νοΰσαι τά πόδια σας καί περιμενουσαι νά πέση ή πή.α

Αηση ησυχως με κανένα άνθρωπο, απο τά ουα του και “ί’ ν.ρυνΛ». ---- ■■ - ι -
κλάψαις. Τέτοια ζωή τής πανδρειάς τήν χαρίζω είς δίδουν διά νά την τρώτε σείς, μάς την έδιδαν όταν η- 

άλλας. Έγώ δέν έτρελάθηκα άκόμη. ‘ |^θα έλεύθεραι, μπορούσαμε νά ζοϋμε ες αυτής ώς αγα-<λας. Ε-γ
— Διάβολο, αύτόν τόν φιλιππικόν σου δέν τόν περί· . _ ,

μένα. Καί τάχα μή οί άνδρες δέν ύποφέρουν καί αύτοί — Τό κεφάλι σου καθώς παρατηρώ παρα..ήρε αε^χ 
τά αύτά βάσανά τών παιδιών ; καί είνε άδύνατον νά συζητήσω τάς ιδέας σου. Να σου

— Ώ βέβαια, τί λόγος. Φορεϊτε τό καπέλο σας, έξομολογηθώ τώρα καί έγώ μία ιδέα ποΰ μοΰ κατέση 
βγαίνετε έξω, αρχίζετε τά; συζητήσεις. Κοπανάτε άέρα κύτή τήν στιγμή;
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Οί περιπατηταί τών Στηλών έξχκολουθοΰν νά πλη
ρώνουν τόν κοιλιακόν φόβον των είς τά; δεκαπενταλέ- 
■πτους λεμονάδας. Ό πωλητής των μέ τήν δροσεράν του 
φωνήν, καί τί ώραία άν χί λεμονάδαι του ήσαν τόσον 
δροσεραί δσον ή φωνή του, έξακολουθεΐ τάς προκλητικοί; 
του συστάσεις. Ούτε δέ ή μύτη τής έπί τής Ύγιείας 
Επιτροπής δέν εμφανίζεται έκεϊ πλησίον. Διά νά ήσυ- 
χάσωμεν δμως καί ήμεϊς και αύτή—οχι ή μύτη άλλ* ή 
έπί τής ύγιείας Επιτροπή—τή προτείνομεν Sv δίλημα: 
ή νά πίη είκοσι άπό αύτάς τάς λεμονάδας είς ύγείαν 
μας και νά μάς πείση δτι δέν έχουν μέσα τίποτε, ή νά 
«ναζητήση τόν έντός αύτών περιεχόμενον κωλικόπονον 
καί τότε νά άπαγορεύση τήν πώλησίν των.

θλίβομεν έγκαρδίως τήν χεϊρα τοΰ είς τήν έν Σμύρνη 
θέσιν αύτοϋ μεταβάντος φίλου μας Θεμιστοκλέους Κανά
ρη ώς γραμματέως τοΰ έκεϊ προξενείου. Εϊμεθα βεβαιότα
τοι δτι ώς διευθύνων τό έν Σμύρνη προζενεΐον θά εύρη 
τήν εύκαιρίαν νά άναπτύξη δλην αύτοϋ τήν ικανότητα 
καί νά έπιδείξη πάντα τά προσόντα του, καί δτι θά κα- 
τακτήση τάς συμπάθειας καί τήν έκτίμησιν τών Σμυρ- 
ναίων δπως καί όλων δσοι τόν έγνώρισαν.

Πώς σάς φαίνεται πάλιν αύτό τό δυστυχές επταετές 
παιόίον τό όποϊον διά ν’ απαλλαγή τής στρατολογίας 
ήναγκάσθη νά έλθη έδώ άπό τήν Κέρκυραν, διά ν’ άπο
δείξη δτι δέν είνε 24 έτών ! Φαντασθήτε δτι καί έφυ- 
λακίσθη έπί 24 ώρας διά νά τιμωρηθή βέβαια διά τά 24 
έτη τά όποια δέν έχει.

Φανταζόμεθα τόν εξής διάλογον.
— Πόσων χρόνων είσαι ;
— 7.
— Λές ψεύματα.
— Εγώ, ποτέ' άν όέν μέ πιστεύης ρώτησε καί τή

— Έλευθέρως.
— Άντί ποΰ έκαθήμεθα τόσην ώραν καί έφλυαροΰ- 

μεν, δέν ήτο καλλίτερο νά περνούσαμε τήν ώραν μας 
πρακτικότερα ;

— “Αρχισες πάλι τάς άηδείας ;
— Δέν είπες ό’τι δέν έχεις σκοπό νά ύπανδρευθής ;
— Καί μέ τοϋτο τί ;
— Δέν πρεσβεύεις άρχάς κοινοκτημοσύνης ;
— Κάθε άλλο.
— Δέν είμαι φίλος σου ;
— Άς ύποθέσωμεν. Ναί.
— Αΐ ό Πλάτων είπε τά τών φίλων κοινά.
— Δέν είμαι τόσον Πλατωνική.
— Κ’ έγώ αύτό θέλω, νά ήσαι θετική. Ένα φίλημα.
— Ά αύτό ήτο. “Αλλη φορά. Έπειτα τί θά καταλά

βης; Έκτος τούτου διατελοΰμεν ύπό τό κράτος ήρωϊκών 
ημερών, κατα τάς όποιας δέν πρέπει κάνεις νά σκέπτεται 
εύτελή πράγματα. Δέν πηγαίνεις νά ίδής τί γίνεται έξω;

— Δηλαδή μέ διώχνεις.
— Όχι, φίλε μου, άντί νά σάς διώξω, φεύγω έγώ. 

Αντίο.
Μοΰ έκλινε τό κεφάλι της γελώσα, μούκαμε μιά ρε- 

βεράντσα, τρία βήματα πρός τά όπισθεν καί μ’ άφησε 
μόνον.

Έφυγα. Καθ’ δλην τήν ημέραν ήμουνα όλο γκρίνια.
Καί είνε νά μή φουρκισθή κάνεις, δταν ^ζητή ένα φί

μαμά. Μαμά, πές του πώς τόρα πάτησα στά επτά.
— Έγώ καλλίτερα καί άπό τή μητέρα σου, καί άπό 

τά μάτια μου πιστεύω τό μητρώο. Λέγει πώς είσαι 24 
χρόνων; Λοιπόν είσαι.

— Μά πώς είμαι; άφοΰ δέν είμαι.
— Σούτ ! τόρα θά γίνης στρατιώτης καί πρέπει νά 

λές λίγα λόγια. Τί δουλειά κάνεις ;
— Γράφω ’ς τή πλάκα.
— Λοιπόν γραφεύς. Ποΰ κάθεσαι ;
— ’Σ τό δεύτερο θρανίον.
— Είς τό θρανίο ! μωρέ κύττα το τό ζωντόβολο ποΰ 

θέλει καί καλά καί σώνει νά μάς πείση πώς είναι μωρου- 
δάκι ; τί μαζεύθηκες μωρέ ’ς τά κόκκαλά σου κ’ έζάρω- 
σες τό μπόγι σου, κ’ έγεινες μιά σταλιά πράμα ; Γρή
γορα μέσα τόν κατεργάρη· κ’ ύστερα ’ς τήν ’Αθήνα, νά 
μάθη νά λέγη πώς τό μητρώο λέγει ψεύματα !

Καί τό παιδίον, τό επταετές παιδίον ήλθεν έδώ διά ν’ 
άπαλλαγή τής στρατολογίας.

Είς τό καφενεϊον τών 'Ολυμπίων :
— Carbon, ένα κρύο νερό.
Ο υπηρέτης αρπάζει in.xzvJ.o6ovt)j0(ir έν ποτήριον έκ 

τίνος παρακειμένης τραπέζης καί τό φέρει.
— Τ είν’ αύτό ; άποπλύματα σοΰ ζήτησα ;
To Garjon μετ’ άγαθοπουλείου άπαθείας ;
— Είνε καθαρό, μά τό θεό ! άν δέν πιστεύης πίνω 

πρώτος.

Άποτελέαμ,πτχ τξφ προχθεσινής βροχής.

Λίεταξό (ίσο (βρεχμ/,-ωΓ. —Άκοΰς έκεϊ! Έκεϊ ποΰ 
περπατεΐς ξένοιαστος, νά σοΰρθη βροχή έξαφνα κ.ατά κέ- 
φαλα. Δέν είνε άδελφέ κατάστασις πραγμάτων αύτή!

— Νά ’δοΰμε θά τή βάλη τή βροχή αύριο τά άστυνο—

λημα καί τό έχει σίγουρα καί μέ μιά άναποδιά νά τό 
Xoiv*J J

Πρός τήν εσπέραν συναντώ τόν Δεληγεώργην.
— Αΐ, μοΰ είπε, άπόψε νά μή χαθής. Έχομε τό φινί- 

το λά μούζικα. θά πάμε νά πάρωμε όπλα άπό τόν στρα
τώνα τοΰ πυροβολικοΰ.

Πράγματι περί τήν ένάτην τής νυκτός ό λαός ήρξατ· 
συρρέων είς τόν στοατώνα, τοΰ οποίου ήνοίχθησαν αΐ ά- 
ποθήκαι.

Τό τάγ|ζ.κ είχεν επαναστατήσει.
Εν τή πλατεία τοΰ στρατώνος είχον στηθή τά πυρο

βόλα μέ τά στόμια πρός τήν πόλιν έστραμμένα.
Τήν δεκάτην τής νυκτός κατέφθασεν ή χωροφυλακή 

καί κατέλαβε τάς πέριξ τοΰ στρατώνος οδούς. *0 λαός 
ήρχισε τότε διασκορπιζόμενος. Είχα πάρει κ’ έγώ μιά 
κοντή σκουργιασμένη καραμπίνα τήν δποίαν ματαίως προ- 
σεπάθησα νά κρύψω άπό κάτω άπό τό ροΰχό μου, δτε μέ 
συλλαμβάνει άγριος σταυρωτής.

— Τί έχεις, ρέ, έκεϊ, μέ 'ρωτά.
•— Ενα άπό ’κείνο... Γιά τό κυνήγι.... καί πάω νά τό 

ςεσκουργιάσω.... είνε άχρηστο πράγμα...είνε σάν νά μήν 
είνε τίποτα...γιά πέταμα...νά, πάρ’ το γιά νά σέ βγάλω 
άπό κάθε υποψία.

— Τά κτήνη, είπεν ό χωροφύλαξ λαμβάνων τά δπλον, 
μοΰ θέλουν καί ντουφέκια. Βρέ, δλοι σάν καί σένα είνε 
αύτοί ποΰ θά χάνουν τό κούνημα ; Άει σικτήρ, νά μή

μικό Δελτίο, ποΰ μοΰ χάλασε τό γιακά. Ποιος θά μέ 
αποζημίωση τόρα έμένα ;

ΜονΑΛογος .Ϊασ.-τωμίϊου. Νά γλυστρήσης νά πέσης 
κάτω, νά σέ βλέπουν οί άλλοι νά γελοΰν καί νά πηγαίνης 
«ύ στό σπίτι σου λασπωμένος. 'Ιδού κοινωνίας κατάστα- 
«ις, άν ήνε κατάστασις αύτή είς τήν όποίαν εύρίσκομαι. 
Πέρ ντίο J

‘Ο Μρας. — Καλέ γυναίκα, άνοιξε τήν ομπρέλα σου, 
θά χαλάσης διακόσων δραχμών φόρεμα.

'■'Η ρ/αικα. — Καί τήν ομπρέλα ποΰ εχει δώδεκα 
δραχμάς δέν τήν λές ;

ΚΟΥΒΕΝΤΕΣ.
•

Πέρνουν παντοΰ καί δίνουν ή ύψηλαΐς κουβέντες 
περί τοΰ άν οί Άγγλοι τήν ΑΓγυπτο θά πάρουν, 
κί’ άκοΰς τών καφφενείων τούς σοβαρούς λεβέντες 
γΐά τήν σοφή Εύρώπη μέ στόμφο νά λιμάρουν.
Ό Άραμπής, οί Τοΰρκοι, ό Σέΰμουρ, οί Γάλλοι, 
τήν κοφτερή μας γλώσσα έτρόχισαν καί πάλι.

Κάθε 'Ρωμηός γνωρίζει ό Γλάδστων τί θά κάνη, 
τί σκέπτεται ό Βίσμαρκ καί τί ό Φραισινέ ! 
ό νοΰς τών Πανελλήνων σ' ολο τόν κόσμο φθάνει, 
καί τόσας προφητείας άκοΰς ’στόν καφφενέ.

σέ σπάσω στης κοντακιαΐς. (
Φεύγω, ικανοποιημένος, ότι δεν μ έφερον στη κα

τώγα.
Πληροφορηθείς τά συμβάντα ό ύπουργός τών Στρατιω

τικών Σπυρο-Μήλιος έσπευσε νά ζητήση αύτοπροσώπως ( 
εξηγήσεις παρά τοΰ διοικητοΰ τοΰ πυροβολικοΰ Παπα- 
διαμαντοπούλου, δστις τώ άπεκρίθη άφελέστατα, δτι, 
επειδή οί πολίται ήνώχλουν αύτόν ζητοϋντες όπλα,ήναγ
κάσθη νά στήση τά πυροβόλα πρός έκφόβισιν καί άπο- 
μάκρυνσιν αύτών.

Ό ύπουργός έφάνη μέν έπαρκεσθείς εις την όικαιολο- 
ησιν τοΰ Παπαδιαμαντοπούλου, έδωκεν όμως αυθωρεί 
ιαταγάς, όπως ό στρατός μείνη έν τοΐς οπλοις παρα- 

τεταγμένος είς τάς αύλάς τών στρατώνων.
Τήν ένδεκάτην οί όδοί ήσαν έρημοι καί τά καφενεία 

κλειδιά. Περιπολίαι έπλήοουν την πόλιν.
Φεύγων καθ' όδόν συνήντησα τόν βιβλιοπώλην Νάκην 

μετά δέκα άλλων ώπλισμένων. Εύρέθη μπροστά μου διά 
τάς αμαρτίας μου καί έκαμα τήν άνοησίαν νά τόν άκο
λουθήσω. Έκεϊ παρά τήν Χρυσοσπηλιώτισσα μάς συναν
τά είς ίππεύς άνθυπασπιστής μετά κλητήρων καί Χιμα- 
ριωτών ένοπλων.

— Άλτ, βοά. Ποΰ πάτε, τέτοια ώρα ; Τί δπλα είνε 
αύτά ; Κάτω τά δπλα.

— Κάτω σείς, άπαντά ό Νάχης.
— Βαρεϊτέ τους.

Ολοι προφήται, μάντεις, σοφοί οίωνοσκόποι, 
προλέγουν τί θά γίνη ό Τοΰρκος xi’ ή Εύρώπη.

Είξεύρουν τί γυρεύει xi’ ό Άραμπής ό Μπέης, 
τά σχέδια τοΰ κόσμου καί τής διπλωματίας, 
τί σκέπτεται άκόμη xi’ αύτός ό Δαχωμέης, 
τί ό Καλακαούας xi’ ό Σάχης τής Περσίας.
Τίποτα δέν ξεφεύγει τό έξυπνο μας μάτι,
xi’ έμπρός σ’ έμάς σαστίζει νοΰς κάθε διπλωμάτη.

Γνωρίζουμε τόν κόσμο τί ό’νειρα άνάβουν, 
μά κρίμα ποΰ δέν έχουν οί Έλληνες στρατούς, 
τά σχέδια τοΰ κόσμου άμέσως νά προλάβουν, 
νά σφάξουνε κι’ εκείνους, νά σφάξουνε κ?.’ αύτούς.
Τί ώφελεϊ ό Ελλην τά μέλλοντα νά ξέρη, 
άφοΰ μ’ά λύσι σ’ δλα δέν είμπορεΐ νά φέρη ;

Άλλά γί* αύτό δέν πρέπει καί νά μή λέγη κάτι, 
xi’ άπάνω ’στά τραπέζια γροθΐαΐς νά μή κτυπά· 
ώ ! πρέπει νά φωτίζη τόν κάθε διωλωμάτη... 
άφοΰ γιά δλα ξέρει, γιατί νά σιωπά ;
Ki’ έπειτα άν μάς λείψη xi’ ή δύναμι; τής λίμας, 
έ ! τότε πΐά τί άλλο θά μένη μές ’στή γή μας ;

’Εμπρός, Πανέλληνές μου, ή γλώσσα σας μήν παύη, 
τής ύφηλίου όλης προλέγετε τά; τύχας,

Τό πρώτον έπαναστατικόν μπατατράκ έδόθη. Ό Νά- 
κης έπληγώθη καί έγώ εύρέθην τρυπωμένος καί ζαρωμέ
νος σάν γάτος, τρέμων όλος είς τά σκαλοπάτια ένός ύ- 
πογείου. Δέν έτολμοΰσα νά βγάλω ούτε τό κεφάλι μοι» 
έξω, δτε βλέπω ένα σπανόν νεανίσκον διαβαίνοντα, μαυ- 
ροντυμένον καί μέ ένα κόκκινο φιόγκο στό στήθος. Τότε 
ξετρύπωσα σάν τήν χελώνα.

— Παλληκάρι, τοΰ είπα, βαροΰν ή περιπολίαις ;
__ Ντροπή σου, μ’ άπαντά, είσαι Έλλην σύ ή Μαμε-

λοΰκος.
Ή φωνή του μοΰ 'φανη γνωστή. Έπήρα θάρρος καί 

βγήκα, άλλά καλλίτερα να μη ευγαινα.
'Ιππείς διέτρεχον ξιφήρεις τούς δρόμου; κραυγάζοντες 

τό σύνηθες έπαναστατικόν :
Ζήτω τό έθνος.
Τά χάνω. Τρέπομαι είς φυγήν. Πίσω μ.ου ένας καβα

λάρης ! — Μωρέ στάσου, μ.οΰ 'φωνάξει. Στά πόδια έγώ. 
Έπήγα νά πεθάνω.

Δέν είξεύρω ποΰ είχα φθάσει, δτε άκούω σάλπιγγας 
ήχούσας βήμα ταχύ, ταχύτερον καί άπό τό σάλπισμα, 
τό ιστορικόν τοΰ τάγματος τοΰ Μαυρομιχάλη, καί είτα 
τόν λόχον τών σκαπανέων τροχάδην βαίνοντα μέ προτε
ταμένα; λόγχας. Καί ήτο κατ’ ούλαμούς. Οπου καί άν 
έχωνόμουν θά μ’ έπερναν σβάρνα. Έκεϊ, μέσ’ τή μέση 
τόΰ δρόμου κακάρωσα. Διέρχεται ό λόχος, διανοίγουν ολί
γον οί στρατιώται, μοΰ κάμουν τοπο, αλλ όλοι έκεινοε
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κΓ Γσως ό κόσμος νέας καταστροφάς προλάβη, 
κϊ’ άδε'άζ ετε ποτήρια ορεκτικής μαστίχας.
Φανήτε μέ τά λόγια τουλάχιστον σωτήρες, 
άφοΰ παράδες λείπουν, στρατοί και στόλων μοίραις.

Σταθήτε νά καθίσω κΓ έγώ είς τό τραπέζι, 
κι* έγώ παντοΰ προβλέπω κατακλυσμούς κΓ άντάρα, 
τήν Αίγυπτο άφεύκτως βά πάρουν οί ’Εγγλέζοι, 
καί στοίχημα σάς βάζω γ’ά τοΰτο μιά δεκάρα.
Κ’’ έγώ τά ξέρω ολα καί κάτι παραπάνω, 
κΓ έγώ μέ προφητείαις ’μπορώ νά σάς τρελλάνω.

Souris.

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΑΓτηαις θεραπείας.
Καπετόν-Γιάννη Τζελαλή μ' αμάν, Καλαμπαχομάχον 

του{χοσχοτοστον, θερμιωτομάχον, ελευθερίας προμά
χου χαί άλλων πολλών ήρωϊχών διαπράξεων.

Πρός τήν κυρίαν Διεύθυνσιν Mtj Χάνεσαι.

Δέν είνε έτσι, όπως τόν έγραψε τοΰ κεφαλιοΰ του ό

«ΐ κινούμενοι γρόνθοι τοΰ βήμα ταχύ, κατέβαινον είς τά 
πλευρά μου. Κάνεις δέν μοΰ μίλησε, έκτος τοΰ ούραγοΰ, 
οστις λαχανιασμένος μέ έξεσφενδόνισε ένα :

— Γαϊδούρι ! Τόρα βρέθηκες, νά 'βρεθής καί σύ μπρο
στά μας.

Τί είχε συμβή ; Τό ιππικόν στασιάσαν έξήλθε τοΰ 
στρατώνός ζητωκραυγάζον ύπέρ τοΰ έθνους, οί δέ σκαπα
νείς φθάσαντες είς τόν στρατώνα τοΰ πυροβολικού ήνώ- 
θησαν μετ’ αύτοΰ. Είχον καί ούτοι στασιάσει. Ψυχή 
στούς δρόμους, άλλως ήτο καί μεσονύκτιον. Οί πολΐται 
προέκυπτον τών παραθύρων, όλοι άγρυπνοι καί έντρομοι. 
Τό τάγμα τοΰ πεζικού, τά ύπό τόν Καρνάλην έμεινεν ού- 
δέτερον, ότε περί τήν δευτέραν μετά τό μεσονύκτιον 
ήκούσθη ή μουσική αύτοΰ παιανίζουσα τό εωθινόν. Έπα- 
νέστη καί τοΰτο. Τότε διεχύθησαν οί πολΐται είς τούς 
δρόμους, ήνοίχθησαν αί άποθήκαι καί έγένοντο τά όπλα 
ανάρπαστα. Τήν πρωίαν ό λαός είχε συναθροισθή ένοπλος 
πρό τής Γερουσίας, ό δέ Δεληγιώργης άνελθών έπί τών 
βαθμιδών έξεφώνησε λογίδριον, δπερ κατέληξε μέ τό :

Κάτω ή δυναστεία τοΰ "Οθωνος.
Ή φωνή του έπνίγη ύπό τών ζητωκραυγών, ότε έφθα- 

σεν ό Δήμαρχος μετ' ένοπλων, βοών :
— Πολΐται! Στόν Πειραιά. Ό "Οθων έφθασε.
Καί έγένετο έξοδος Αθηναίων καί μετοικεσία αύτών 

είς Πειραιά, ούτινος άπασαν τήν προκυμαίαν έπλήρωσαν.
Πολλή μαυρίλα πλάκωσε. Ό "Οθων έλαβε τά θλιβερά 

μαντάτα παρά τής σταλείσης έπιτροπής καί είπε :
— Άν ό στρατός έστασίασεν, ό λαός μου μέ θέλει.' 

θά έξέλθω»

έπιφυλλιδογράφος τής εύγενείας σας τόν πόλεμο ποδ- 
κανα μέ τόν Λεωτσάκο, κάτω στά θερμιά, άλλά όπως 
σοΰ τόν λέω "γώ ένεκα ποΰ μοΰ άφαίρεσε τό καλλίτερο 
φύλλο τής ιστορίας μου, γιά νά τό βάλη στήν επιφυλ
λίδα άλλοκότικα.

Λέγει, ότι jtovov 50 Ύδραιοψαριανοί πήγαν μέ τόν 
Λεωτσάκο στή Κύθνο καϊ τοΰτο γιά νά μή άναφέρη έ
μένα και μόνο, ό όποιος δέν είμαι Ύδραιοψαριανός, έ
μένα μέ τή μισή μου φουστανέλλα, μέ τήν καμπουρωτή 
πάλλα μου, τά τσαρούχια μου τά φουντωτά, τό τσεμ.- 
πέρι και τό καρυοφύλλι μου τό περδικοσκοτόστρο, τό 
κόκκινο πανταλόνι μου, με τό κόκκινο φέσι τοΰ Τσά— 
τσου, καϊ μέ τά Κρητικά ποδήματα, είς τρόπον ώστβ 
έτρεμα καί έγώ ό ίδιος, όταν έβλεπα τόν άρειμάνειον ε
αυτόν μου στό καθρέπτη.

Πρώτον, όχι 50 άλλά 200 στρογγυλοί έπήγαμε μέ 
τόν Λεωτσάκο καί παραταχθήκαμε μάλιστα όλοι μας 
εις τήν μάχη, άλλ’ εστωντας μέ τό νά μή έχωμε του
φέκια ύποστηρίξαμε τήν ύποχώρησί μας φεύγοντες. Δεύ
τερον. Ή 'Λμαλία δέν ήλθε πρώτον είς Σύρα, άλλά περ- 
νόντας άπό τά θερμιά μάς είδε καί ήλθε νά μάς τσακώ- 
ση. Τρίτον. Ό Γιάννης ό Μυλωνάς άπεράσας ώς ναύτης 
στή Καρτερία έφερε τήν εΓδησι στή Σύρα, ή Αμαλία vik- 
θε τήν άλλη μέρα καί άραξε στά Φανάρι, γιατί οί Συ
ριανοί ύπό τόν Γιαννουκάκον καί άλλους άντάρτας «οχυ
ρωμένοι στό τελωνείο άπό πίσω άπό τής μπάλες τών 
πετσιών φοβέριζαν νά τήν βουλιάξουν μέ άδεια τουφέκια. 
Πρώτον. Ηταν μάλιστα καί εφτά θηραΐοι μέ δύο άλλους

σου
— Δέν είνε πλέον, "Οθον, είπεν ό Δεληγιώργης, ισχύς 
ί ή άγάπη τοΰ πρώην λαοΰ σου. Νά φύγης.
Ό πλοίαρχος τής Αμαλίας διέταξε νά ζητωκραυγάσει 

τό πλήρωμα ύπέρ τοΰ βασιλέως, άλλά τό πλήρωμα έμει
νε βωβόν.

Μετά μίαν ώραν ό Όθων καί Αμαλία έν μέσφ γιου- 
χαϊσμών έπεβιβάζοντο έπί τής άγγλικής Σχύλας, ένώ έ
πιπτε νεκρός ύπό λιθοβολισμών ό φρούραρχος Πειραιώς ό 
άρνηθείς νά ζητωκραυγάσει ύπέρ τοΰ έθνους.

Μετ' ολίγον κατελήφθη ή Αμαλία, ή δέ φραγκοφορε- 
μένη Μαριγούλα, μέ τό κόκκινο φουστάνι,—ήτο έκείνη 
μετημφιεσμένη, ποΰ μέ βρήκε τήν νύκτα,—ύψοΰσα τήν 
άνευ στέμματος σημαίαν τή; έπαναστάσεως έπί τοΰ 
ίστοΰ, είπε :

— Μετονομάζω τά πλοϊον τοΰτο 'Ελλάδα.
— Μαριγούλα, φωνάζω. Σύ έδώ ;
— Δέν ονομάζομαι Μαριγούλα, άλλ’ 'Ελευθερία
Καί έψαλεν ό λαός:

Με τό χόχχινο φουστάνι 
Καί σημαία έρυθρά,
Ή θεά μας άνεφάνη,
Ή φιλτάτη Μενθεριά.

ΤΕΛΟΣ.
ΙΙαλ^άνΟρωπας.

άντάρτας καπετανέους, ώστε έγεινε καί ή παροιμία' 
• έφτά Σαντορινοί καί δυό άθρώποι , κάνανε τήν έπανά-' 
«τάσι τής Σαντορίνης» καί σκότωσαν καί τό γάδαρο ποΰ 
είχαν απάνω ένα χατσαδόρο καί έκανονιάριζαν τήν 
'Αμαλία.

Τέταρτο. Όλα μου τά άθλα ό έπιφυλλοδογράφος σας 
μοΰ τάφαγε. Τό σπάσιμο δηλαδή τών φαναριών τής πά
ψεως, έξ ού προήλθε καί τό σπάσιμο τών μούτρων τών 
Συριανών στά σκοτεινά. Τά βάρεμα τών καμπάνων, έξ ούΧιυριανων στα σκοτεινά, λο ραρ.ρ... ______β___
κόντεψα να κόψω τό κεφάλι τοΰ σφοδρά βασιλικού Παπά ται, τοΰ κόσμου ζωγραφικόν έργον ! Τήν αύτήν αίθουσαν 
Μανώλη, πουθελε νά μ’ έμποδίση, καί τό πούλημα τής καί ολίγον κατωτέρω τής χρυσοτεύκτου στέγης περιζων- 
.παρουτης τής άποθήκης είς τους μανάβιδες, οί όποιοι νύουσιν έζωγραφισμέναι αί προτομαί απάντων τών Δου- 

το μεταπωλοΰσαν. Δεύτερο. Τή φευγάλα μου στη Κύθνο, κών, έκατόν είκοσι τόν άριθμόν, καί μόνον είς τήν θέσιν 
με την οποία δοκίμασα ποσο πέρνουν τά ποδιά μου στη τοΰ Μαρίνου Φαλιέρου άποκεφαλισθέντος, έχύθη μελανόν 
τρεχάλα, διότι πριν πέση μιά τουφεκιά, έγώ ήμουνα χρώμα έν ειδει πένθιμου καλύπτρας.—Έν τώ αύτφ άνα- 
χίλιαις τουφεκιαϊς μακράν, κρυφθείς μέσα σ’ ένα άσβε- κτόρφ άπαντα τις τήν αίθουσαν τών τριών εξεταστών, 
«τοκάμινο όπου, μέ δυό άλλους έθυσιάσαμε χάριν τής καί τήν τών δέχα καί τήν αίθουσαν άκόμη τών γερου- 
κοιλιάς μου καί ένα περιστέρι. Πρώτον. Το προς δόξα σιαστών συνερχομένων ύπό τήν προεδρείαν τοΰ Δουκάς.— 
μου ποιηθέν τραγούδι τοΰ Παράσχου: Έν τώ ίδίφ έπισης ύπάρχουσιν αί ίστορικαί έκεϊναι φυ-

ν , , . , · mi. j j. , λακαί, α'ίτινες μετά τής γέφυρας τών στεναγμών
Και φεύγει η νεότης μου, σαν Τζιλαλης στόν χαμπο. ? θλιβερωτ£ρκν βεχίδα> τ,ς
Καί τό άλλο τό ένδοξότεοο : Κολάσεως τοΰ Δάντου. Ένταΰθα εύρίσκονται ωσαύτως

αί θαυμάσιαι εικόνες τοΰ Πάλμα νέου καί τοΰ Παύλου
Καπετάν Γιάννη Τζελαλή, Βερονέζε, ή μέν άπεικονίζουσα τόν Χριστόν ε’ν τρ δόξρ,
Δέν εινε τσόχα καί πανί ή W τελευταίαν χρίσιν : καί μήν άπορήσητε ότι έν
... _ , τώ αύτώ δουκικώ μεγάρω ύπάρχουσιν έν χρήσει θύραι
Μονο μπαρούτι και φωτιά, ·Λ ’ . - „ <» , ,. ' , , * , μετενεχθεΐσαι εκεί απο του ναού τής Αγιας Σόφιας ί

που σε. χώνει στη σπηλιά. ^α; τώρα άφίνοντες πρός στιγμήν τό δουκικόν άνά-
. , , , rr . -r, , - . , ,. άπορον θέλομεν μείνει κεχηνότες, ώς πρό τών έργων το»
Διότι πριν γίνω Καπεταν Γιάννη; ήμουν ράφτης Μα- φ^. ε;;\όν νκόν dei Fratti> κκ1 άτε_

«τρογιαννης. Δι ολα αυτα; τάς αλήθειας, εξαιτουμαι, ν(.ζ<)ν όνον πρός ά χ_
νά μου κάνη ό έπιφυλλιδογράφος σας επανορθωσιν αδι- χ £κ μαρμάρου τοΰ θείου Τισσιανοΰ καί
Χίας, άλλως τον αποκαλώ /Ζαλρανθρωπον. τοΰ θειοτέρου Κανόβα' άπομίμησιν τοΰ τελευταίου άρι-

Σύρα ’Ιούλιος 1882. στουργήματος, είδον, ένθυμοΰμαι, πέρυσιν είς Βιέννην έν
Κ απε-.i ν. r εκ ν νάκης Τζελκλής. «ύτοκρατορικφ ναώ έγερθέντος είς μνήμην τοΰ μεγά-

Ί * λου δουκος Αλβέρτου' το οε πυραμιδοειδές αυτου σχή- 
Υ. Γ. Ξέχασα τό σπουδαιότερον. .Ότι δηλαδή ήμουν μα πολλοί τών νεωτέρων έμιμήθησαν. Κατόπιν μεταβαί- 

καί δίκην ήμίονος πυριτιδοφόρος, διότι μέ ειχον φορτώ- νοντες είς τόν ναόν τοΰ Αγίου Παύλου καί Ίωάννου τόν 
«ει ένα βαρέλι μπαρούτι, τό όποιον πέταξα στό φευγιό, προσαγορευόμενον καί πάνθεον τής Βενετίας, θέλομεν 
γιά νά μή πάρη φωτιά καί σκοτώση όλους τούς βασι- άποθαυμάσει όγδοήκοντα μνημεία ισαρίθμων Δουκών, έν 
λικούς. οίς τό τοΰ Δόγηδος Βετραμήνου φιλοτεχνηθέν ύπό τοΰ

'Αλεξάνδρου Λεοπάρδη θεωρείται ώς τό άριστούογημα 
τών μνημείων τής Βενετίας. Έν τώ αύτώ ναώ είναι 
έστημένη ή άποκαθήλωσις τοΰ Χριστού γλυφεΐσα ύπό τοΰ 
περικλεούς Πέτρου Λίβερη. Έτερον σύμπλεγμα έκ μαρ
μάρου εύρίσκομεν έν τώ ναφ τής 'ί'γείας, έργον τοΰ Το- 
ρέλη παριστάνον τήν Βενετίαν γονυπετή ίκετεύουσαν τήν 
Παρθένον δπως έκδιώξη μακράν αύτής τήν Πανώλην κα- 
ταμαστίζουσαν τά τέκνα της' καί μία προτομή Πανα
γίας διαγραφεΐσα έν τώ αύτώ ναώ μετά καί άλλων τριών 
ύπό τοΰ Σανοφεράτου, άμιλλάται μέ τάς Παναγίας 
τοΰ Μιχαήλ ’Αγγέλου καί τοΰ 'Ραφαήλ ! Πλήν τών αρι
στοτεχνημάτων αύτών ύπάρχουσιν άναρίθμητα άλλα

ΒΕΝΕΤΙΑ

(ϊίννίχει* τέλβς.)

IV

’·>·’ -· -τ — . ... . ,
μνημεία τών καλλιτεχνών τής έποχής έκείνης τά όποια 
ό έπισκέπτης ευρίσκει τεθειμένα μετ’ εύλαβείας ύπό τούς 
βόλους τών πολλών αύτής ιδρυμάτων. Καί περί τούτων 
)έν δύναμαι ένταΰθα ή παροδικώς καί σταχυολογών, ού
τως είπεϊν, νά λαλήσω. "Οντως έν τφ άνακτόρφ τών

στοτεχ’Όρ-κ.-iuj» ----- , ,
Ή Βενετία, πλήν τής έξωτερικής περιβολής έν ή δια- έν τοΐς δΐαφόροις αύτοΐς μουσείοις, έν τ$ί 'Ακαδημεία τών 

φαίνεται αλώβητος πάσα ή αρχαία της εύκλεια, διέσω- ώραίων τεχνών, έν τω μουσείφ τών αρχαιοτήτων,έν τοΐς 
σεν έν τώ κόλπφ αύτής, ώς φιλόστοργος μήτηρ, άπειρα ------ - λ—ίν -κλχτζίχιε καί έν ταϊς όδοΐς»

- ’ - 1...·---- _i Λ-- -

Δουκών καί έν τή μεγίστη αύτοΰ χρυσοστέγω αιθούση 
έν ή συνήρχοντο οί εύγενεΐς πρός έκλογήν τοΰ Δόγηδος, 
πλήν τής έκ 270,000 τόμων βιβλιοθήκης, σχεδόν άπάν- 
των έκ περγαμηνής, καί τών λαμπροτάτων εικόνων, δι* 
ών οί τοίχοι όλοι είναι έστρωμμένοι, μόνη μία είκών 
τοΰ θείου Τεντορέτου παριστάνουσα τήν δόξαν τοΰ πα
ραδείσου καί περιλαμβάνουσα 800 πρόσωπα, καλύπτει 
όλόκληρον πλευράν έκ τών τεσσάρων τής αιθούσης έκ μέ-
τοων 25 πλάτους καί 8 ύψους, τό μέγιστον, καθά λέγε- ν .νι mA ’ _Α «ft ..2„.

ωραίων τεχνών, ιι -ιω
ιδιωτικοί; μεγάροις, έν ταϊς πλατείαις καί έν ταϊς όδοΐς» 

Τί θέλετε νΰν νά σάς εϊπω περί τοΰ ναοΰ τοΰ 'Αγίου
Μάρκου, οστις μοί ένθυμίζει τά λιμέρια τών ήμετέρων 
ληστών, έν οίς πολλάκις άναρτώνται προστάτιδες εικό
νες, τ?ί βοήθεια τών όποιων αί ληστρικά! συμμορίαι με
τέρχονται τό έπάγγελμά των;—Καί άληθώς τά ήμέτερβ

ί
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μόλις κρυβή ό ήλιος καί ή σελήνη άνακύψη ωχρά καθώς 
jot χρυσοί τής Βενετίας λέοντες ό δέ ουρανός περιβληθή 
;τήν μωσαϊκήν αύτοΰ έσθήτα ώς οί θόλοι τοΰ Αγίου 
Μάρκου, μόλις τά ύδατα φωσφορίζωσιν έκ τής ούρανίας 
άντανακλάσεως καί τών φιλημάτων τής νυκτερινής αύ
ρας, μόλις τά φώτα τής πόλεως άνάψωσι καί τά έργα
στήρια κλεισθώσι, αί γόνδολαι ύπό τόν πέπλον τής νυ- 
κτάς, καθώς οί δφεις ύπό τό θάλπος τοΰ ήλίου, ζωογο
νούνται καί τίθενται είς κίνησιν άνά μία άνά δέκα άνά 
έκατόν ! Καί τώρα μέν λαμ,βάνουσι διεύθυνσιν τινα ώρι- 
σμένην, καί ώς βέλη τινάσσονται είς τό άκρότατον ση- 
μεΐον, τώρα δέ έλικοειδώς διαπερώσι ύπό τάς γεφύρ/ 
μετά ταχύτητος καί προφυλάξεως δεινοΰ βε,Ιοσιχιδιστοί 
άλλοτε πάλιν βραδέως έπιπλέουσιν, ώς μαΰροι κύκνοι 
έπί τών λιμνών, έν ω άπό τοΰ βάθους αύτών άκούονται 
αί χορδαί άρπας ή κιθάρας καί τό άσμα καλλιφώνου τρα- 
γωδιστοΰ, καί άλλοτε πετώσιν ύπέρ τά παφλάζοντα κύ
ματα, ένώ δυάς ερωτευμένων έκμυστηρεύεται τούς έρω
τας της ! Καί είναι τόσον προσφιλείς αί γόνδολαι είς 
τόν κόσμον έδώ, ώστε δέν ύπάρχει άντικείμενον, οίασδή- 
ποτέ χρήσεως έπί τοΰ δποίου νά μή άπετύπωσαν τήν 
ποιητικήν των μορφήν ! Άφ’ έτέρου άδύνατον νά μή κα- 
ταληφθή ό πρώτην φοράν έπισκεπτόμενος τήν Βενετίαν 
ύπό μυστηριώδους σιωπής καί κρυεοοΰ φόβου, έάν συμ- 
πέση νύκτωρ νά συναντηθή έν τινι καμπή μετ’ άλλης 
γόνδολας, οπότε οί γονδολιέραι άνταλλάσουσ’.ν άγριοφώ- 
νως πανάρχαια ρήματα συνενοήσεως πρός αποφυγήν συγ
κρούσεων.—Sastalie ! . . . (δεξιά) φωνάξει ό είς—Sapre- 
mie!... (άριστερά) άποκρύνεται ό έτερος. Καί δμως εύκο
λώτερον καί κινδυνωδέστερον συγκρούονται δύω άνθρωποι 
έπί εύρυτάτης όδοΰ ή δύω γόνδολαι έπί τών στενών διω
ρύγων τής Βενετίας ! — Πώς δέ θά φανή ύμΐν έάν σάς 
είπω οτι αί γόνδολαι άποτελοΰσιν ένταΰθα τήν ακολου
θίαν ύμενναίου καί έξίσου νεκρικής πομπής ; ή άν σάς 
εί'πω προσέτι δτι οί γονδολιέραι τής αριστοκρατικής τά
ξεως περιζωννύουσι τόν βραχίονα αύτών μέ πόρπας έφ’ών 
είναι έσκαμμένα τά οικόσημα τών κυρίων των ; Άλλά 
τί θέλετε άκόμη έάν μάθετε δτι αί γόνδολαι περικλεί- 
ουσι τήν ιστορίαν τών τρυφερωτέρων ερώτων καί τών 
στυγερωτέρων έγκλημάτων, δτι άπό τοΰ βάθους αυ
τών ήκούοντο πάλαι ποτέ άσματα τερπνά καί κραυγαί 
οδύνης, καί δτι άλλοτε έφερον είς τήν yeyvpar τΰκ γε- 

καί άλλοτε πάλιν είς τήν χ/ytpa»· z&r are-
ναγμώτ ;

Dock.

"λησταρχεία, καί έν τοΐς ό'ρεσι καί έν ταΐς πόλεσι είσιν 
«φανή, έν συγκρίσει πρός τόν ναόν τοΰ ‘Αγίου Μάρκου, 
είς δν οί Βενετοί μετεκόμισαν δλον τον χρυσόν τοϋ γνω
στοΰ τότε κόσμου, καί δλα τά κειμήλια, συλήσαντες καί 
δηώσαντες πάν Ιερόν καί δσιον τής έποχής εκείνης ! Ή 
"Αγία Σοφία πρίν ή ύποστή τό μαρτύριον τών τούρκων 
•θά έπνίγετο—ώς ή κυρά Φροσύνη — είς τά ύδατα τής 
Βενετίας άν ήτο εύμετακόμιστος, καί άν ό έν αύτή Ovj— 
■σαυρός δέν ήρκει πρός πλουτισμόν καί οιακόσμησιν τοΰ 
"Αγίου Μάρκου, ένώ ή έξωτερική βυζαντινή άπομίμησις 
-δέν ήτο δυσχερής. Πάσα ή Παλαιά καί νέα Διαθήκη ά 
•πεικονίζεται έσω καί έξω τοΰ Μεγάλου Ναοΰ μωσαϊκώ 
φιλοτεχνηθεΐσα’ δλα δέ τά πλαίσια τών μεμονωμένων 
εικόνων καί τών συμπλεγμάτων είναι κατειργασμένα έκ 
μωσαϊκού χρυσεμβεδαμμένου ! οί λοιποί ναοί τής Βενε
τίας έννενήκοντα καί όκτώ τόν αριθμόν, είναι μάλλον 
•αξιοσημείωτοι διά τους έν αύτοΐς έναποτεθειμένους καλ
λιτεχνικούς θησαυρούς, ή διά τήν έξωτερικήν αύτών πε- 
ριβολήν, καί τόν στερεότυπον άλλως ρυθμόν, βυζαντινόν 
ώς έπί τό πολύ.—Άξιοσημείωτον έπίσης ίδρυμα είναι τό 
παρά τό izarOeor νοσοκομεΐον τό μεγιστον ώς έμαθον άνά 
τήν 'Ιταλίαν καί τό κολοσσαϊον αύτής έπίσης ναυπη
γείου.

"Ο εισερχόμενος άκόμη είς τό μουσεΐον τών αρχαιοτήτων, 
θέλει άνεύρη έν αύτώ τήν καταγωγήν τής σημερινής τών 
Βενετών ιδιορρύθμου βιομηχανίας. — Ή κατασκευή τοΰ 
μωσαϊκού, τά ύέλινα σκεύη, τά έκ πορτσελάνης καί ξύ
λου χρυσοτεύκτου έπιπλα, τά πλαισίω ύαλίνω περιβε- 
βλημένα κάτοπτρα, οί ποικιλοχροοι πολυέλαιοι, τά εντε
λές σμάλτωμα, τά λεπτεπίλεπτα τρίχαπτα, καί πλεΐ
στα άλλα μικρά καί μεγάλα κόσμου καί πολυτελείας αν
τικείμενα εύρίσκονται έν τή άρχετύπω αύτών μορφή είς 
τά έν λόγψ μουσεία. — Ή Βενετία έχει καί κήπον τοΰ 
λαοΰ καλούμενον, έν ω ύπάρχουσι δενδροστοιχίαι καί αν
θώνες, εννοείται οχι παραδείσιοι, άλλ’ ώς έπιθαλάσσιο: 
ούχί εύκαταφρόνητοι. — "Εχει καί μίαν όδόν φέρουσαν 
προσφυέστατα τό δνομα τοΰ Γαριβάλδη, άφοΰ άποτελεΐ 
τούς αντίποδας κατά γράμμα, ώς κοινωνική τάξις, καί 
μάλιστα άταξία, τών έν μιγά.ίη ύιώρνγι άριστοκρατικών 
μεγάρων.

V

Άλλ’ αί γόνδολαι περικλείουσι τόσην ποίησιν, τόσον 
νανούρισμα, τόσην ζωγραφιάν, τόσον ρωμαντισμόν, ώστε 
διστάζεις νά είσέλθη; έν αύταίς χωρίς νά κρατής ε’ς τάς 
χεΐράς σου κιθάραν ή άρπαν, χωρίς νά φέρης είς τόν βρα 
χίονά σου τήν έοωμένην σου, χωρίς νά κρύπτης ύπό τόν 
ύπενδύτην σου έγχειρίδιον, χωρίς νά άναρτδίς άπό τής 
ζώνης σου προσωπίδα ! Αί γόνδολαι μακραί καί στεναί 
ώς σχίδακες σανιδώματος καί μελαναί ώς ό έβενος, μέ 
τό εξάπτερον αύτών σιδηροΰν έμβολον, μέ τούς χρυσο- 
λαμπεΐς αύτών έκ χαλκοΰ έπ’ άμφοτέρων τών πλευρών 
ίππους, μέ τόν μελανόν αύτών έκ ξύλου θαλαμίσκον, καί 
με τό γραφικώτατον αύτών σχήμα ώς τσαοούχιον πτεοό- 

_ ποδος εύζώνου, ή ώς πασουμάκιον διαφανούς όδαλίσκης, 
ουδέν άπώλεσαν ούδέ μετήλλαξαν παντελώς άπό τής 
εποχής τής γεννήσεώς των !— Αί γόνδολαι καθ’ δλην τήν 
ήμέραν καθεύδουσι, τόν δέ νήδυμον αύτών ταράττουσι 

, οί περιηγηταί, οΐτινες νύκτωρ καί μεθ’ ήμέραν στροβιλί- 
- ζονται περί τήν Βενετίαν καί οί μεταφέροντες εαυτούς 
ααί τά πράγματα αύτών άπο τόπου είς τόπον. — Πλήν

ΤΟ ΓΝΠΣΤΟΤΑΤΟΝ ΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΝ

ΠΑλλΗ in ΚΟΤΖΙΑ
ΑΙ*τ<χχομ.έζ*ται άπο 1 Αύγούατοο

ολίγον άνωΘι τής προτέρας του θέσεως έπί τής 
όδοΰ Έρμ.ο$ ύπό τήν οικίαν Κ. ΛελοΔδ» καί 
μεταξύ τών καταστημάτων 2·τεφ, Γαβαλά καί 
I. Κοχοροπούλοο.


