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Β. Γαβριηλίδης ΑΙΕΥβΥΝΤΗΧ

—ΓΡΑΦΕΙΟΝ, ΟΑΟΧ ΜΟΥΣΩΝ, Άριθ. 4, άπέναντι τής οικίας Φιλήδονος παρά την Πλατείαν Συντάγματος.—

Ο ΠΟΛΕΜΟΣ

Ή βόμβα Όρσίνη, ήτις τελευταίως εν Τεργέστη ύπο 
τών ’Οργάνων της Italia Irredenta έξερράγη ύπό τοΰς πό
δας τών συμπυκνωθέντων περί την Μουσικήν τών Απο
μάχων Τεργεσταίων δέν ύπήρξεν ίσως τόσον απρόοπτος, 
δσον έφάνη εις ήμάς εζυπνίσαντας τήν Δευτέραν πρωί ό 
κατά τά σύνορα έκραγεϊς αϊφνιδίως πόλεμος. Μετά τήν 
ύπό τοϋ έπισήμου μάλιστα οργάνου τής Κυβερνήσεως άγ- 
γελθεϊσαν εύνοϊκήν δι’ ήμάς λύσιν τοϋ μεθοριακού ζητή
ματος, πάν άλλο έπερίμενέ τις ή συστηματικόν πόλεμον 
μ.εταζύ τών ένθεν καί ένθεν τών νέων συνόρων μας σταθ- 
μευόντων στρατευμάτων.

Φαίνεται οτι δ συρμός έπέδρασεν άκόμη καί έπϊ τών 
πολέμων. Προηγούντο άλλοτε παντός πολέμου μερικά 
προμήνύματα, κάτι διακοπαί σχέσεων, κάτι προκηρύξεις 
πολέμου καϊ τά τοιαΰτα. Τώρα ή ’Αγγλία βομβαρδίζει 
τήν ’Αλεξάνδρειαν, καταλαμβάνει τήν Διώρυγα, διακλα- 
δσϋ ται εϊς τό έσωτερικόν, έγκαθίσταται κυρίαρχος τής 
Αίγύπτου- καί δμως πόλεμον .... δέν εχει μέ τήν Αί
γυπτον άλλά μέ κάποιον Άραμπήν. Τουρκικός καϊ ελ
ληνικός στρατός αίματοκυλίονται είς τά θεσσαλικά σύ
νορα, συγκεντρούνται οί Τούρκοι, συγκεντρούνται οϊ 
Έλληνες, πεζικόν έκεΐνοι, πυροβολικόν ήμεΐς, μάς εκτο
πίζουν, τούς έκτοπίζομεν, μάς σκοτόνουν, τούς σκοτόνο- 
μεν, καϊ άκόμα άγνοοΰμεν άν έχωμεν πόλεμον μέ τούς 
Τούρκους, ή άν διάγωμεν έν ειρήνη μέ τούς άγαπητούς 
μας γείτονας. Καϊ έπειδή.οΰτε τό έν έχομεν, οΰτε τό 
άλλο, κατά πάσαν πιθανότητα διατελούμεν είς είρηνο- 
πόλεμόν. Ή λέξις δέν είναι ’δική μας· είναι τών συντα
κτών τής "Ωρας.

Τί αιματηρόν πρωθύστερου ! "Ολος ό κόσμος συνάπτει

μάχας πρίν καταλάβη μίαν χώραν, ήτις νομίζει ό’τι τοΰ 
άνήκει ή τήν όποίαν θέλει νά τοϋ άνήκη. Ήμεΐς κατα- 
λαμβάνομεν τήν Άρτοθεσσαλίαν—καϊ οΐ Τούρκοι μάς τήν 
παραχωρούσιν—έν πληρεστάτη βαθεία ειρήνη, τοϋ τότε 
πρωθυπουργού Κουμουνδούρου μελετούντος τον ειδυλλια
κόν Θεόκριτον, τοϋ δέ Τούρκου Βεζύρη τον παιδολάτρην 
ποιητήν Σααδή. Περνά μετά τήν κατάληψιν είς 
καί ήμισυς ενιαυτός καί ώς νά έκοιμώμεθα καθ’ ό’λον 
αύτό τό διάστημα, έξυπνώμεν ένθυμ,ούμενοι ότι έπρεπε 
νά τά βαπτίσωμεν μέ αίμα τά έπίδικα μέρη. Καϊ τά βα- 
πτίζομεν !

Υποθέσατε ότι τήν Ιην Σεπτεμβρίου μετοικείτε έκ 
τής οικίας δπου εύρίσκεσθε είς άλλην ήτις τώρα οίκοδο- 
μεΐται. Τί βία διά νά τήν παραλάβητε τήν ώρισμένην 
ήμέραν δπως δπως, σχεδόν άτελείωτην. Δέν προσέχετε 
είς τίποτε. Είς τάς παρατηρήσεις τού άρχιτέκτονος, ότι 
λείπουν δύο τρία παράθυρα; οί σωλήνες πρός διοχέτευσιν 
τού βροχείου ϋδατος, ή δτι οί τοίχοι δέν έςηράνθησαν ά
κόμη, ή δτι στέγη τις είναι ατελείωτος, απαντάτε μέ 
τό στερεότυπον έκεΐνο : Έλα τώρα ! δέν πειράζει !

Τοιαύτην βίαν έδειξεν ό πρωθυπουργός τής 30ης Μαρ
τίου δτε ύπέγραφε τήν Σύμβασιν ! Ώς νά μήν είχε οΰτε 
τήν Καστέλλαν, οΰτε τάς Άδάμας, οΰτε τό μέγαρόν 
του έν τή Ιΐλατεία τής "Ελευθερίας διά νά στενασθή, 
έννοοΰσε νά μπή είς τήν Θεσσαλίαν δπως δπως, άδιάφο
ρον άν μέ όρια καλώς διαγεγραμ,μένα ή δχι, άν μέ γραμ
μήν μεθοριακήν καλώς έξηκριβωμένην ή δχι.

’Εκείνη ή βία τού Κουμουνδούρου έφερεν αύτήν τήν 
/3iar τών έπιτεθέντων Τούρκων.

Διπλωματικώς άμφότεραι αί κυβερνήσεις, τουρκική 
και ελληνική, θά εδρωσιν άφθονίαν έπιχειρημάτων νά 
δικαιολογηθώσι.

— Οί Έλληνες ήρξαντο χειρών άδίκων, καταλαβόν- 
τες τό Καοαλή, Οά γράψη είς τάς διακοινώσεις του ό 
Σαίτ. ' ..
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— Οί Τούρκοι ήρξαντο χειρών άδικων καταλαβόντες 
τόν Ζορμπάν, β’ άντιγρβψη είς τάς ίδικάς του ό Τρικό i- 

πη;.
Καί θά έχωσι κκί οΐ δύο ολίγον δίκαιον καί ολίγον ά

δικον.

’Αλλά τί απιστία καί τί ανανδρία αληθινή τών Τούρ
κων ! 'Εάν ένόμιζον οτι ή ΰπό τών ήμετέρων κατάλη
ψης τοΰ Καοαλή Δερβέν στο αυθαίρετον κίνημα τής ελ
ληνικής κυβερνήσεως, ώφειλον νά άντισταθώσι τότε ή 
έάν δέν ήσαν έτοιμ ι τότε, νά ποοσβάλωσι τούς ήμετέ- 
ους μετά μίαν ή δύο ήμέρας. Πλήν όχι ! Άναμέν υσι
έκα, δεκαπέντε, εϊκοσιν ήμ’ρας, προσποιούνται τόν ά 

διάφορον, ύτοκ.ίνονται ανοχήν, καί έν τω μεταζύ συλ- 
λέγονται, συμπυκνούνται, συσκηνοΰνται, καί επιτίθεν
ται έτοιμ· ι κατ’ άνετ· ίμων, πολλοί και’ ολίγων.

Καί άςμή μωρολογώσιν >ί αντιπολιτευόμενα! έφημειίδες 
ότι αύτό ήτο δικαίωμά των, διότι έν άγνοια των οίκειο- 
ποιούνται τήν πλέον ζνανδ.ον καί άνο«ον πράξιν. Δι
καίωμά των καί καθήκον των άκόμη θά ήτο, έάν διετε- 
λούμεν μέ τήν Τουρκίαν είς πόλεμον. Άλλ’ έν πλήρει 
ειρήνσ, ή έςζπίνη; έπιθεσ , ήτο βάρβαρος πράζις αδι
καιολόγητος !

Τί πεπρωμένον ! Έπί τριτχιλιους ήδη ένιαυτούς πέ- 
πρωται τήν γόνιμον αύτήν φυλήν τών Ασιανών νά τήν 
καταβαλλωμεν πάντοτε διά μιά. δράκος άνθρώπων. Έ
γένετο πλέον νόμος Ιστορικός. ’Όταν πολεμώσι Το ρκοι 
καί Έλληνες, ή ά.ιθμητική άναλογ α νά εί-αι ώς δέκα 
πρός ένα. Καί ή ΐσΛύς τού νόμου, ό είς νά καταβάλλη 
τούς δέκα. Ήδύναντο νά άποφύγωσι τήν φοράν αύτήν οί 
Τούρκοι νέαν φ ταψίαν έκ μέρους των είς τόν ιστορικόν 
αύτον νόμον. Δέν ή έλησαν ή δέν ήδυνήΊησαν.

Ένδμ,ιζες δτι έπολεμήσαμεν ίδζωκοί κατά .Ιυσιΐ,ώςωτ·. 
Εύγέ μας!

Αλλα, διατί να ευρεθωμεν ανέτοιμοι ; Διατί ή δύνα— 
μις έκάστου τάγματος νά συσταλή είς βαθμόν ΐσόβαθ- 
μον τής στρατιωτική; δυνάμεως τού Μοναχού ή τής Δη- 

οκρατιας τού Αγίου Μαρίνου ; Διά τόν αύτόν λόγον, 
ι δν καί ή Αγγλία εύρέθη ανέτοιμος καί ήρχισε τήν 

αιγυπτιακήν τη; εκστρατείαν μέ τριακοσίους ναύτας, 
έπικαλεσθεΐσα άκόμα καί αύτό τό πλήρωμα τής 7ι././ά<ϊο<.· 
aat Γερμανούς καί Αμ,ερικανους. Διά τον αύτόν λόγον, 
δι δν μόλις μετά ένα μήνα κατώρθωσε νά συγκέντρωση 
ή μεγάλη έκείνη δύναμις δεκακισχ ιλίους άνδρας, καί 
μετά δύο διπλάσιους, καί μόλις μετ’ ολίγον θά τούς
συμποσώση εις τριακοντακισχιλίους ;

Αλλα διατι να οτείλωμεν πυροβολητάς χωρίς πυροβό
λα ; Διά τόν αυτόν λόγον δι’ δν ή Αγγλία εστειλεν άπό 
Μελιτην πλοία πολεμικά είς Αλεξάνδρειαν, τά όποϊα ή 
σαν κενά, και απεβίβασεν πυροβόλα χωρ·ς ίππους.

τα κράτη Γερμανία, δυναμένη έντός 
μιάς εοόομάδος η και εικοσιτεσσάρων ωρών νά κινητό— 
ποίηση ίν η δυο ή και πλείω σώματα στρατού" ούτε δύ- 
νανται νά είναι.

Η ήμετέρα Κυβέρνησις έάν είχε τά τάγματα είς τήν

νόμιμον αύτών δύναμιν, τί κοπετόν θά ήγειρον αυ
τοί ούτοι οί κατακρίνοντες σήμερον έπί τή δωρεάν ένα- 
σχολήσει τών άνδρών! Ένθυμήθητε ότι διατρέχομεν 
τον Αύγουστον, μήνα καθ’ δν καί τών ύπουργών αί χβίρες 
έν πολιτική απραξία θά έχρειάζοντο πρός συλλογήν τής 
σταφίδος. Συλλογισθήτε δτι τώρα μόλις εφαρμόζονται οί 
νέοι στρατιωτικοί νόμοι. Συλλογισθήτε άκόμη δτι ή Κυ- 
βέρνησις άνέπτυξε καί θάρρος καί δραστηριότητα καί 
ταχύτητα σχεδό-ν αγγλικήν καί δτι μέχρι τούδε συγχα
ρητήρια μόνον δικαιούμεθα ν’ άπονειμωυ,εν αύτή διά 

τήν αξιοπρεπή καί θζρραλέαν αντιπροσώπευσή τοϋ Έ
θνους έν στιγμή τόσω κρισίμω.

Επέστη όμως καιρός νά λυθή όριστικώς τό μεθορια
κόν ζήτημα. Πρέπει νά διακριθώσιν αί Έλληνικαί καί 
αί Τυρκικαί γραμμαί είς τά σύνορα. Είναι άληθές δτι 
αί γραμμαί αύταί, ένόσφ ύπάρχουν ιστορικά καί έθνολο- 
γικά δικαιώματα, πάντοτε θά συνάπτωνται καί θά συγ- 
χέωνται ώς τά διάφορα τής “Ιριδος χρώματα" άλλά καί 
περί προσωρινότητας έάν πρόκειται, θέλομεν μίαν προ
σωρινότητα διαρκή" αί αυτόματοι αύταί προστ.ιβαί καί 
έκρήξεις, πρέπει νά λείψουν.

Πρό παντός δέ άλλου νά φροντισωμεν περί διοργανώ- 
σεω; καί έγκαταστάσεως μεθοριακού στρατού, μή λη- 
σμονοΰντες δτι ή Άρτα καί ή Θεσσαλία είναι ή Βοσνία 
καί ή Ερζεγοβίνη μας.

X αλλέχς,
-------------«ι a m----------------

ΕΚ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ.
|Τ()Γ ΕΙΔΙΚΟΙ* ιΝΓΑΠΟΚΙΊΓΟΓ MVSI

|5»ν·χ. Β. Jpi«. 333.)

Προκειμένου περί τού φαγητού οφείλω ιά ομολογήσω 
δτι δεν έμεινα εύχαρ στημένος εύρίσκομαι πρό διετίας 
έν Γερμανία καί είνε άδύνατον νά συνειθισω τά Γερμα
νικά εδέσματα. Κατ’ έμέ ή γερμανική μαγειρική έν συγ- 
κρίσει πρός τήν έλληνικήν μας είναι δλως διόλου pri
mitive Άπόδειξις τούτου είνε δτι μέχρι τοϋδε δεν έγνω- 
ρισα Έλληνα εύχαριστημένον έκ γερμανικών φαγητών, 
ενώ έγνώρισα πλείστους οσους Γερμανούς ααί μάλιστα.... 
Γερμανούς πατρι-τας καί τούς όποιου; πολύ ήρεσαν τά 
ελληνικά φαγητά. Τούτου έ'νεκα πάντοτε άναμιμνήσαο- 
μαι ένταΰθα τό Ξενοδοχεϊον τής «Αττικής*.... τοϋ κύρ 
Γιώργη, καί τάς... .πιστ·. σεις του....

θά όμολογήσητε δτι, εί ε πολύ εύχάριστον συναίσθη
μα νά άκούη τι; μουσικήν διαρκούντος τού δείπνου του, 
εντός ώραίας αιθούσης, άντί 50 λεπτών. Πλήρης τοϋ 
ευχάριστου τούτου συναισθήματος έρριπτον άπο καιρού 
είς καιρόν τό βλέμμα έπί τού προγράμματος τής συναυ
λίας, άνεγίνωσκον δ’ έπ’ αυτού τά ονόματα τού Mozart, 
Beethoven Schubert, Saint-Saens, Verdi, Strauss... κτλ. 
'Ητο άκριβώς ή έποχη καθ’ ήν έν Αθήναις έγίνοντο αί 
έξετάσεις έν τώ Ωδείφ, αιτινες ήρχοντο διά μωσαϊκού 

έκ τού Ruy-Blas κατά Βολωνίνην καί έτελειωναν διά

«συναγωγής» έκ τής υ/oiizpz/rz'ac Βοργίας, κατά Βολωνί
νην. Έν παρενθέσει σάς λέγω ό’τι τάς ειδήσεις ταύτα: 
ειχον άντλήσει έκ τής καί είχον θαυμάσει
σύν αύτή, τήν «χαρίεσαν» δεσποινίδα, χαί τόν «χαρίεν- 
τα» νεανίσκον Γαϊδεμβέργερ «δστις μετ’ άπαραμίλλου 
τέχνης εκοουε τήν διπλάσιάν αύτοϋ κατά τό μέγεθο: βάρ- 
βιτον». Τό άληθές είναι δτι αί ειδήσεις αύται δέν ήσαν 
δι’ έμέ εντελώς νέαι, διότι καί κατά τό παρελθόν έτος 

πάλιν εθαύμασα σύν τή ’Κρημΐρίθι τά αύτά μουσικά τε
μάχια καί τού; αυτούς χαρίεντας νεανίσκους" οπωσδή
ποτε δμως "πάντοτε είναι ευχάριστος ή είδησις οτι καί 
κατά τό ένεστός έτος ού μόνον τά τεμάχια μένουσι τά 
αύτά, άλλά καί νεάνιδες και νεανίσκοι μένουσι πάντοτε 
βχαρίεντες.»

Έν Γερμανία προκειμένου περί μουσικής δέν τρέφεται 
ό κόσμος άδιακόπως έκ τών «lagrime» τοΰ Donizetti καί 
έκ τών «sospiri· τού Bellini ήμεϊς δμως εϊμεθα λαός 
«τής καρδιάς», διά τούτο άκούομεν κατ’ έτος τήν μνη- 
σθεϊσαν μουσικήν έν τφ θεάτρω ώ: μελόδραμα, έν ταϊς 
Πλατείαις ώς «Μωσαϊκά», ή «Συναγωγάς», ί^δομεν αύ
τήν κατ’ οίκον, τήν συριζομεν μετ’ επιτυχίας έν ταΐς 
όδοϊς, χωρίς ποτέ νά τήν βαρυνθώμεν, καί νά ζητήσω
μεν καί άλλο τι . . . νέον. Καί δμως τό ’Ωδεΐον έπρεπε 
νά άναλαβη τήν πρωτοβουλίαν πρός εισαγωγήν τινων έν 

. Ελλάδι άγ.ώστων αριστουργημάτων, άτινα παραδόξως 
εΐνε τοιαύτα, χωρίς νά π.ριέ/ωσιν ούτε «lagrime» ούτε 
«sospiri», ούτε άληθή Δονκισσωτισμόν, ούτε ψευδές πά
θος" κάί δμως τοιαύτην πρωτοβουλίαν δέν έννοεΐμά άνα
λάβη τό Ώδεϊον διότι εϊμεθα λαός «τής καρδιάς.»

Von
(‘U οονίχιι» προοι/ώ;).

1^» Ο --

ΚΑΡΑΜΕΛΕΣ.

‘Ο Παυλάκης είναι ερωτευμένος.
Ό Δημητράκης είναι ό φίλος τοϋ Παυλάκη.
Ή έρωμένη τού Παυλάκη δέν εμπνέει πολλήν εμπι

στοσύνην ε’ις τόν Δημητράκην.
Ό Δημητράκης θέλει ν’ άποτρέψη τόν Παυλάκην τοϋ

γάμου.
*0 Παυλάκης εξαντλεί ολα του τά επιχειρήματα.
— Μα έπί τέλους δεν παραδέχεσαι δτι ή Καλλιόπη

μου μπορεί νά ζχμ.γ εύτυχή ένα άνθρωπο;
— Ένα ; τού λέγει, ό Δημητράκης, όχι .... Πολ

λούς, μάλιστα.

Δένε είς τόν Άγαθόπουλον δτι είς τόν Άρην άνεκά- 
λυψαν οί αστρονόμοι διώρυγας.

— ’Έτσι ; Τώρα εξηγώ τής βροχαΐς" πλημμυροϋν τά 
κανάλια τών άστρων.

Όδοεογάτης κοιμάται επί τού πεζοδρομίου άκριβώς 

τήν μεσημβρίαν καί μόνον πού δέν χαίετκι.
Καθηγητής διερχόμενος πταρνίζεται επάνω του καί 

τόν καταβρέχει.

Ό έογάτης έξυπνών :

— · ^.3Ζισε φυ;?’ νοιώθω λίγη δροσά !

ΕΠΙΔΟΡΠΙΑ.
ΕΚ ΤΟΥ ΔίΔΓίΤΝΙΣΛΛΟΥ ΔΆ ΔΟΚΙΜΟΥΣ

ΤΤρότθρης. Ποϊος είναι ό κύβος τοϋ / Ο;
Μαθητής. ‘Ο 25.

*

ΓΓρΛτΛρης. Πόσας καθέτους ύψούμεν έπί μιά; ευθείας
Μαθητής. Ένδεκα.

Πρ&ϊΛρος. Μόνον;
Μαθητής. Έβδομήκοντα πέντε.

♦

ΤΤρΜρας. Έχω τρία μήλα καί θέλομεν νά τά μοίρα- 
σθώμεν πέντε" πόσα θά λάβη έκαστος;

Μαθητής. Άπό δικά ό καθείς.

★

ΠρΛτθρας. Τί καλείται Μεσημβρινός;
Μαθητής. Ο κάτοικος τής Μεσημβρίας.

★

/Aprif^poc. Μία ήμιπεριφέρεια πόσας περιφερείας έχει ;
Μχθητής. 35.

*

Καθηγητή/·. Έτελειώσατε τό Ελληνικόν Σχολεΐον ;
Μαθητής. “Οχι.
Καθηγητής ’Ώστε άπό ποίαν τάξιν είσθε ;
Μαθητής. Άπό τό γυμνάσιον.

*

Έρώτησις. Τό τετράγωνον τοϋ άριθμσϋ 7 ποιον είναι.
Λπύχρισις. Τό 2 !

*

Έρώτησις. (παρόντος καί τού κ. υπουργού). Τί λογί
ζεται κλήμα έπί τύπου;

’/άπδζρισ/ς. Τό παράγον σταφυλάς.

(κ 1 στάρι χά χ' Sjpu χ' ά.Ι.Ια.)
%- ’

---- ---- -  — » ο ■ —*—------------

Άξ ωμϊ.

Είς τόν τελευταΐον Γαλλογερμανικόν πόλεμον οί Γερ
μανοί έγνώριζον λεπτομερώς τάς πορείας καί άλλας κι
νήσεις τοϋ άντιπάλου στρατού έκ τής άθυροστομίας τής 
Γαλλικής δημοσιογραφίας, πολλάκις δέ προκατέλαβον 
καί ένίκησαν ώς έκ τούτου.

Οθεν έν καιρφ πολέμου αί έφημερίδες αφηγούνται 

μέν τάς έκ τού πεδίου τών μαχών ειδήσεις, ουδέποτε 
δμως μελλούσας στρατιωτικά; κινήσεις τού τόπου ή άλ
λας ένεργείας καί μέτρα σχετικά λαμβανόμενα.

«1>χλέζ.
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ΝΙΚΗ!

Την νίκη ψάλλω τοϋ στρατού κατενθουσιασμένος, 
τά περασμένα χρόνια μας δέν παύω νά θυμούμαι, 
καί μές 'στον νέο οίστρο μου ξυπνάς καί κοιμισμένος 
μού φαίνεται σάν όνειρό έμάς πώς πολεμούμε.
Άλλά κϊ’ είς δλους φαίνεται δ πόλεμος γίά ψέμμα.... 
ποϊος την ειρήνη ’πίστευε νά βάψουμε μέ αίμα ;

Ποϊος μές 'σ’αύτή τή χαύνωσι τοϋ "Εθνους καί τήν πλήξι, 
μέσα σ’ αύτή τή φθισική κϊ’ αναίσθητη ζωή μας, 
τουφέκι ώνειρεύετο πολεμικό ν’ άνοίξη 
καί εις την νίκη τρόπαια νά στήσουν οί στρατοί μας ;
Τό σκουργιασμένο μας σπαθί τροχίστηκε γίά φόνο, 
καί άν όέν κόψ·/) τίποτα φθάνει πού 'βγήκε μόνο.

Ώ ! Τό καΰμένο μας σπαθί ολίγο αίματώθη,
ξεγυμνωμένο ά'στραψε ’στόν ήλιο άπό κάτω,
κϊ’ ολο τό έθνος σύσσωμο μέ μία έσηκώθη,
απο χαρά, συγκίνησι καί δάκρυα γεμάτο.
Πώς δλοι μας τό ’βλέπαμε μέ λυπημένη όψι,
καί δέν 'πιστεύαμε ποτέ πώς είμπορεΐ νά κόψη !

Καί δμως εχει δυνατό καί κοφτερό λεπίδι,
κϊ* αυτό ένθουσιάζετπι, αστράφτει, πολεμά,
έδώ κι’ έκεΐ δέν σέρνεται μονάχα γϊά στολίδι, 
καί ξέρει τή σημαία του μέ νίκες νά τιμά.
"Ω ! τά πτωχό μας τό σπαθί, τό καταφρονεμένο ! 
δέν φαίνεται σάν δνειρο πώς είναι 'ματωμένο ;

Είς δλους ή συγκίνησις τής νίκης ζωγραφϊέται, 
δλο τό έθνος 'ζύπνισε μέ ζωντανή καρδιά, 
τά μάτια σπινθηρίζουνε, ό Ρήγας τραγουδιέται, 
καί μέ τά ζήτω φεύγουνε λεβέντικα παιδιά.
Τά πρώτά μας όνείρατα έξύπνησαν κ’ οί πόθοι, 
καί ήρχισ’ ένθουσιασμό κ’ ή Μοϋσά μου νά νοϊώθη.

Έλάτε πάλι, χρόνοι μας χρυσοί κϊ’ αίσθήματά μας, 
έλπίδες μας, άγάπες μας, ίδέαι μας μεγάλαι, 
άς φτερωθή μ.’ ένθύμησες γενναίαις ή καρδιά μας, 
κκί σύ, καΰμένη Μοϋσά μου, θριάμβους πάντα ψάλλε.
Άς λείψη τόση χαύνωσις καί τόση καταφρόνια,
κϊ’ άς ξεχασθοϋν ή ζητϊανίαΐς καί τής 'ντροπής τά χρόνια.

'Στά δπλα δλοι ! . . ώς κ’ έγώ τό σκέλεθρο άκόμα 
θέλω νά τρέξω φτερωτός ’στή λεβεντιά τοϋ Γρίβα, 
μέσα ’στούς Τούρκους νά χυθώ μέ τό σπαθί 'στό στόμα, 
κϊ’ άπό κεφάλια τούρκικα νά κάμω μία στίβα.
Ζήτω ό πόλεμος παντού, είς τ’ άρματα, πολΐται,
σάν τόν Αισχύλο νά σάς 'πώ «παΐδες Ελλήνων, ΐτε !...»

θοι>ι*ΐ«.

Η ΣΪΛΛΗΨΙΣ
τού βουλευτοΰ "Αρτας κ. Παχύ ήτο φυσικωτάτη συνέ
πεια τών ένθέρμ.ων έν τφ άγροτικώ ζητήματι ένεργειών 
του, τόσον φυσική ώστε δυνάμεθα νά είπωμεν δτι έν
ταλμα συλλήψεως έξέδωσεν ό κ. Παχύς έναντίον τού κ. 
Παχύ. Έν τώ άπεριορίστω ζήλω του δπως διανείμη ζέ- 
νας ιδιοκτησίας είς τούς χωρικούς τής Αρτας καί τους 
καταστήση άπό καλλιεργητών γαιοκτήμονας, ελησμό- 
νησεν δτι τό Κράτος αύτό έχει νόμους ύπό τήν σκεπήν 
τών όποιων διατελοϋσιν ή ιδιοκτησία, ή δημοσία ασφά
λεια καί τάξις, τά διάφορα δικαιώματα κκί καθήκοντα 
τών πολιτών. Ή ίδιότης βουλευτοΰ ήν προσέλαβεν έσχά
τως δ κ. Παχύς, ό νεαρός "Ελλην πολίτης, έπρεπε νά 
τώ ύπενθυμίζη έντονώτερον τήν έννομ-ον αύτήν κατάστα- 
σιν τό. Ελληνικόν κράτος, ύπό τόν νόμον τού οποίου πρό 
ολίγου ύπήχθη. Άλλ’ ό έν Άρτη Είσαγγελεύς έλαβεν 
ώς φαίνεται" άλλας ένδείξεις περί τοϋ κ. βουλευτοΰ ’Άρ
της, ώς συναυτουργού καταστάσεως πραγμάτων έν τή 
έπαρχία του καθαρώς έπκναστατικής. Έκατοστύες χι
λιάδων χωρικών άμαθών ύπεκινήθησαν έντέχνως, ώστε 
νά νομίσωσιν έάν τούς έλευθέρους παντός θεσμού, παντός 
νόμου, παντός καθήκοντος, δυναμένη μέ ένα τηλεγράφη
μα ή μέ μίαν έπιστολήν τού κ. Παχύ νά κηρύττουν ε
αυτούς ίδιοκτήτας, νά άπειλούν έμπρησμούς, νά μήν α
λωνίζουν, νά ιδιοποιούνται ξένους καρπούς, νά άπει- 
λοϋν γελοίους δουκισωτικούς έκτουρκισμούς καί τίς 
οίδε τί άλλο θά έπεχείρουν, έάν μή ή Κυβέρνησις ένί— 
σχυεν έκεΐ τά όργανά της όπως άντιπροσωπεύσουν τόν 
Νόμον καί τό κοινωνικόν καθεστός. Καί ταύτα πάντα 
καθ’ ήν στιγμήν Τούρκοι έκβιάζουσι τό έδαφός μας καί 
τίθενται έν άμφιβόλω τά νέα σύνορά μας ! Έδώ φυλα
κίζονται άπλοι πολΐται καί παραπέμπονται είς κακουρ- 
γοδικεΐα καί καταδικάζονται, διότι άκρω δακτύλω έφά- 
πτονται ξένης ιδιοκτησία: ή καθιερωμένων δικαιωμάτων, 
καί ό κ. Παχύς συλλαμβανόμενος ύπό τής έν Άρτη Δι
καιοσύνης ώς ύποκινών έκατοστύας χιλιάδων πολιτών 
είς φανεράν κατά τού νόμου άνταρσίαν δέν έπρεπε νά 
συλληφθή, διότι είναι βουλευτής ή διότι ονομάζεται κύ
ριος Παχύς ; Έσυνειθίσαμεν ύπό άσθενεΐς κυβερνήσεις, 
ύπό τρέμοντας ώς καλάμους έπί τών ποδών τής πλειο
ψηφίας των έκλελυμένους άρχοντας, νά μή σεβώμεθα έδώ 
τίποτε, οΰτε έξουσίαν, οΰτε νόμον, οΰτε κείμενα, άλλά 
νά πολιτευώμεθα ύπό σύνθημα: Κάτω δ.Ια! καί ό άτυχής 
Παχύς, ζήσας καί αύτός έδώ, άν καί πρό τίνος ξένος 
ύπήκοος, ένόμισε δτι τά πάντα συγχωρούνται, άρκεΐ νά 
λέγη δτι έργάζεται ύπέρ τών χωρικών. Οί ’Ιρλανδοί όμως 
βουλευταί δΓ όλιγωτέραν θρασύτητα έπί έν έτος ήσαν 
φυλακισμένοι. Καί τί προσωπικότητες ! ό Πάρνελ, ό Δίλ- 
λων, καί άλλοι. Έν Βερολίνω οΐ κοινωνισταί βουλευταί

είναι ύπό διαρκή άστυνομικήν έπιτήρησιν. Καί έδώ, 
δέν ήτο δυνατ ή ή περαιτέρω άνοχή τόσον' άτασθάλου 
πολιτεύσεως βουλευτοΰ, άντικρυς περκρρονούντος τούς 
νόμους καί τά κείμενα διά λόγους ποταπούς έξοντώσεως 
ενός πολιτικού άντιπάλου !

ΦΡΟΥ - ΦΡΟΥ

Περίεργον ! ό κ. Τρικούπης έχει λάβει ύπό τής τύχης 
τό ιδιαίτερον προνόμιον νά είναι πάντοτε πρωθυπουργός 
τής Έπιστρατείας καί τής Άστρατείας !

"Αν άποδειχθή δτι τά συνοριακά έξερράγησαν μέ κα
θαρόν τοπικόν χαρακτήρα, τότε τό γενόμενον .ταΓατράζ 
θά χαρακτηρισθη έν τή ιστορία ώς πόλεμος δύο Γρίβη- 
δων, ένός "Ελληνος καί ένός Τούρκου.

Οΰτε άπό σκνίπας, οΰτε άπό κοριούς, οΰτε άπό ψύλ
λους, οΰτε άπό ζέστη, οΰτε άπό μυίγες, οΰτε άπό ίδρω- 
τήρια ύποφέρει ό γείτων ΑΙών. Τό νόσημά του ονομά
ζεται : Γριδοφαγοϋρα.

Ό Επίσκοπος ΓΙλαταμώνος δέν είναι δά έπαναστά- 
της, ώς τόν έγραψαν αί έφημερίδες· διότι τά Άμπελά- 
κια είναι είς τό έλληνικόν, έκτός έάν θέλουν νά τά χα
ρίσουν είς τό τούρκικο. Είναι νέος· εΰμορφος· καί σεβύα,- 
■Λής.

Κάτι Έριιήύες, κάτι Δελτία Παλιγγενεσίας ύποπτου 
πηγής, έπιπίπτουν ώς Τούρκοι άγάδες κατά τών έπί ελ
ληνικού έδάφους θέσεων, έναντίον τής νεοσυστάτου Τρα
πέζης τής 'Ηπειροθεσσα.Ιϊας^ ώς νά φοβούνται ιδρύματα 
σοβαρά, περιβεβλημένα δλας τάς έγγυήσεις τής άσφα- 
λείας καί τής προόδου των, άπό τοιαύτας βάσιβουζουκι- 
κάς έπιθέσεις. Διά τούτο ούδέ λέξιν άξιούμεν νά χάσω- 
μεν ύπερασπιζόμενοι κατάστημα μηδεμιάς ύπερασπίσεως 
έχον άνάγκην· άλλ’ οί κύριοι αύτοί νομίζοντες οτι κτυ
πούν ύψηλά, κτυπούν πολύ χαμηλά, είς τής τσέπαις τών 
μικρών μετόχων, τών όποιων διά μυρίων διαδόσεων καί 
ραδιουργιών ζητούν νά ύποτιμήσουν τούς τίτλους. Δυ
σπιστία είς δλας αύτάς τάς ίησουϊτικάς φροντίδας τάς 
όποιας δήθεν λαμβάνουσιν ύπέρ τών δημοσίων συμφερόν
των όργανα τραπεζιτών κ’ έφημερίδες δυσώνυμοι. Φρον
τίδες λαμβάνονται πρός γύμνωσιν, μεγάλα δέ κατα
στήματα, ώς ή 7/.τ«ρο$εσσα.ί/α, δέν προσβάλλονται ύπό 
τοιούτου πηλού τόν όποιον ρίπτει ή έπιτηδειότης χάριν 
τής τσέπης της.

Άνεχώρησε διά τό μαγικόν Νεοχώριον τοϋ Βοσπόρου 
ό άγαπητός Βουλευτής Μεσολογγίου Λεωνίδας Δεληγιώρ- 
γης μετά τής καλής συζύγου καί τοϋ μικρού τσυ' έπα- 
νέρχεται δέ μετά τρεις εβδομάδας.

r'i__

— Καί ό Παχύς ;
— Πά ! χώθηκε μέσα ;
— Ώς φαίνεται.

Άναγινώσκετε τάς ειδοποιήσεις τής «Νέας Έφημε- 
ρίδος» καί άν τάς άναγινώσκετε είδετε τό άλ6»νο»λ« 
ληνικάν άλφ«6ητ«ρεον τού A. I. Ιίουλουριώτου τό 
συνοδευόμ.ενον διά προλόγου καί εισαγωγής έξηγούντων 
τήν πρύθεσιν (τό έχει μέ κυρτά) τού έργου καί τήν 
δύναμιν (έπίσης) τών άλβανικών γραμμάτων ; ! ! Είδετε 
δέ καί τό Γάλα ατά νήπια τό όποιον δέν είνε οΰτε ά- 
γελάδας, οΰτε κατσίκας, άλλά ίδική του παραγωγή καί 
«έκθεσις τών κυριωτέρων διδασκαλιών τής Γραφής άλβα- 
νοελληνιστί !»

Ό πλήρης humour καί ζωηρότητος συμπαθέστατος 
κωμικός Armand δίδει απόψε τήν εύεργετικήν του καί 
τόν άποχαιρετισμόν του έν Φαλήρω. Προμηνύεται συρροή.

Απόψε, ώς αποχαιρετισμού πρός τό κοινόν ή ύψί- 
φωνος Μαρία Μηστροβάκη καί ή μεσόφωνος Μαρία Πία 
θά δώσουν τό μελόδραμα Ή ισχύς τής ειμαρμένης, καί 
κατά τά διαλείμματα ή κ Μηστροβάκη θά ψάλη Τό 
Ορφανό, τό Άρχάύι χαί τόν Τμνον τής 'Ελευθερίας.

Ο ΤΡΥΓΗΤΟΣ ΤΗΣ ΣΤΑΦΙΔΟΣ.

Ζάκυνθο ε
Κατά τάς ύστάτας ήμέρας τοϋ μηνός 'Ιουλίου τελεί

ται έν Ζακύνθω περίεργος κοινωνική κίνησις καί μετα
βολή. Έν τοΐς οίκογενειακοΐς κύκλοις, έν τοΐς καφε
νείοις, έν τω περιπάτω καθ' όδόν, καί έν ταΐς έπισκέ— 
ψεσι, έν Θέμα ομιλίας έχουσι καί μίαν έπωδόν ψάλλουσι 
πάντες καί πάσαι—τόν τρύγον τής σταφίδος.—

— Πότε διά τήν έξοχήν ;
— Ωριμάζει ό καρπός ;
— "Εχετε έπιτυχίαν ;
— Πότε άρχίζετε τόν τρυγητόν ;
Είναι αί διασταυρούμενα: πανταχόθεν έρωτήσεις.
Καί ένφ τελείται έντός τών οικιών έκτακτος καί παν

τοειδής ετοιμασία καί κίνησις άποσκευών, έπίπλων καί 
προμηθειών, βλέπει τις τήν εύφήμως καλουμένην Πλα
τείαν όδόν, πλήρη φορτηγών άμαξών μεταφερουσών έν 
ταΐς έξοχαΐς παντοειδή οικιακά έπιπλα άναμίξ καί, 
είκή έπ’ αύτών τιθέμενα. Καθ’ όσον δ’ έγγίζει είς τό 
άχανές παρελθόν ό έπώνυμος τού πρώτου μονάρχου τής 
Ρώμης μήν, έπί τοσούτον έπαισθητοτέρα καθίσταται ν> 
μετοικεσία αΰτη τών Ζακυνθίων. Και όλοκληρος σειρά: 
οικιών ΐστανται ώς έν πενθίμω περιβολή κεκλεισμέναι, α·. 
λέσχαι καί τά καφενεία κατά μικρόν έρημούνται,αί όδοί 
έπίσης, καί αύτό τό αύτοσχέδιον ύπαίθριον ελληνικόν 
θέατρον αισθάνεται τήν άνάπαλσιν ταύτην τής άραιω— 
σεως τών πολιτών καταφανεστέραν διωκόμενος εκ τής 
πανταχόθεν έρημίας μετέβην έν αυτω ένθα παρίστατο ή 
Σωσάνη Ίμΰίρτ όπως ιδω ούχί ταύτην, άλλά τάς άβράς 
Ζακυνθίας καλλονάς,πρός μεγίστην δ’ έκπληξίν μου άντ^
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Τούτων άντίκρυσα φζλακράν τήν πλατείαν τοΰ θεάτρου, Βελγίω άναλογοΰσι 28 οίκίαι τό χιλιόμετρον. Κατέ- 
χασμουμέ-ους τούς ολίγους θεατά; καί έν νυσταλέα στά- ναντι έκάστης οικία; κεϊνται έν κανονική παρατάξει πο- 
βει απαγγέλλοντας τού; ΰποαριτάς. Ευτυχώ; τήν έπο- σότης τετραγώνων αιωνίων, άναλόγως τών έκτχσεων 
μένην ήυέιζν ί\ μάλλον βσπέρχν έπρόκειτο ριετά φίλου j τοΰ κτήματος, ένθα άπλοΰσι τόν καρπόν πρό; άποξήράν- 
νά μεταβώ εί; τήν έξοχήν καί ούτω ή άθυμι'α μου μετε- σιν. Άπό τούτων άφαιροΰντε; τά χόρτα χρίουσι μετά 
βλήθη είς άνυπόμονον χαράν. (διαλύσεως βοεία; κόπρου πρό; στερεοπ’οίησιν τοΰ χώμα

τος, έκεΐ δέ τό πλεΐστον γυναίκες παραθέτουσι στιβαδάν 

τά; μεταφερομένα; είτε έπί τών ώμων διά καλάθων

■ ■ ' . · f7r ■’αί ύπό μεθυ-'ίδρώτος, ύπό τοΰ θάλπους τοΰ ήλίου καί τοϋ καυσωνος
. η ι · (,·' » v-.fi· -.;„'τοΰ Αύγούστου, άποτέυ.νοντας άνά μίαν τά; σταφυλάςστικωτατον θάμνων καί ανθ^ων άρωμα. Καθ Ολην την. ι , ’ » * , _Γα- «

, ε . τ , - · ..ο.·? όδ,, υ.ετά τοσαυτης ταχυδακτυλουργικής ζωηροτητος, ώστεάααζοποίιίαν μας ειχον τοσοΰτον αφαιρευ/ι υπο τή, ηου- . , ., . 1 „ ,
” , ' . ,, - ,.,υίΙ·,. Ιενώ εγω προσεπάθουν ν αποκοψω μιαν προκλητικού πα-

τάτη; ταύτης εκστασεως, ωςτε οίονεί αφυπνισθην υπο|“ · I , , . Τ Γ. . 1

πευτικήν καί γλυκεϊάν νυκτερινήν δρόσον καί 
Κ

τής άνωφεροΰς κινήσεως τής άμάξης καί τή; φωνή; ^ζχους Χ«1 ώ?»^τος, χωρική π?οχλητικωτέ-
Γ · “ ρου σφρίγους, ζουπ^νης x«t ζωνίρκς χΑίοχίχους ροόχΤιο-

τητος πλησίον μου έργαζομένη, έπλήρωσε σχεδόν τόν 
καλαθόν τη;, έγωϊστικώς καί έπιχαρί ω; μειδιώσα επί

φίλου μου, έννοήσα; δτι έγγιζομεν τώ τέρματι. Άλλ’ έν 
ό'σω άνηρχόμεθα τόν λόφον δπου έκειτο ή ζενίσουσά με 
οικία, θέαμα ακατάληπτου ρωμαντικόν θαυμάσι.ν έςε- 
τυλίσσετο κατα μικρόν ήμΐν- έβλεπον γαλήνιου θάλζτ- 
ταν ή μάλλον λίμνην πλήρη φανοφορούντων πλοίων. Κκί 
έγίνωσκον μέν έκ τής Γεωγραφία; δτι πρός μεσημβρίαν
τής νήσου κεΐτζι άσφζλέίτατος λιαήν έν τφ κόλπφ τοΰ . , - ι —r—---- ’ 7 ” 7.
Κηείου, άλλ’ ήγνόουν δτι ούτος ό Λιάζει τήν πλησμονήν καί αιδημοσύνη επιτελούντων τό έργον των. Συνάμα
τών σκαφών τόν τοΰ ΙΙειραιώς. Καί δτε έ'έφρασα τήν(ήκουον διάτορον την φωνήν τοΰ παρακολουθ υντοςεπι-
έπί τούτφ απορίαν μ.ου, έν είρωνικώ καγχασμώ τοΰ φί
λου μου έρωτηθεί; έάν έςακολουθώ ύπνώττων, μετ’ έκ- 
πλήξεως ήκουσα παρ’ αύτοΰ δτι ή γαλήνια έκείνη έκτα- 
σι; ήτο ή σταφιδοφόρο; πεδιάς καί τ' άπείρω; διεσπαρ
μένα έκεΐνα φώτα οί άνηρτημένοι φανοί έν τοΐς άλωνίοις 
καί ταϊ; οίκίαις. Άνακαγχάσα; κάγώ έπι τή άστεία.Ι^' 

μ λ.» eft ~ Λ-.-.—-'-.- 2-------- --------- /»_·»_μυωπία μου, έθαύμασα την άκουσίως άναπαρασταθεΐσαν 
μοι θαυμασίαν εικόνα.

♦

Τήν έπομένην πρωίαν ένφ διευθυνόμην εί; τόν τρυγη
τόν τή; σταφίδος, έβλεπον πζρελαυνούσα; μυομηκιά; έρ
γατών καί έργατιδων μετά καλαθων απερχομένων δπω; 
διασκορπισθώσιν έν τοι; διάφοροι; κτήμασι. Όλη ή θαυ- 
μασία πεδιάς τή; Ζακύνθου είναι κατατετμημένη εί; ά
πειρου; 'δ οκτήτας,ών έκαστο; έχει άνά δύο τό πλεΐστον 
οικία:, μίαν μεγαλειτέραν δΓ έαυτόν καί έτέραν μικράν 
διά τόν άγροληπτην τοΰ κτήματος, μεθ’ ού διανέμει τόν 

καρπόν είτε κατά τό ήμισυ ή κατά 3 5 ή κατά τά 2,3. 
Μολονότι ή παρούσα ούδολως σκοπεί τήν περιγραφήν τών 
’Ελβετικών καί ιταλικών έξοχων τής Ζακύνθου ών ένεκα 

ώνομάσθη ύπό 'Ομήρου b.hjH't'ti,ύπό τοϋ Βιργιλίου uemo- 
rosa, ύπό τών περιηγητών fior di Levante καί ύπό των 
’Ιταλών isola d'oro, ήκιστα δέ σκοπεί τήν παράθεσιν 
σημειώσεων, ουχ' ήττον δέν δύναμαι νά παρέλθω έν σιγή 
τάς γραφικάς καί καλλιπλούτου; έπαύλεις καί τάς άνα 
πάν βήμα πυκνώς άπαντώσας άγροτικάς οικίας. Ή π 
κνότης δ’ αΰτη τών οικιών κατά τήν έπίσημον στατι
στικήν τής'Ελλάδος είναι τοιαύτη, ώστε άναλογοΰσι 24 
περίπου οίκίαι άνά τετραγωνικόν χιλιόμετρου, έν φ έν 
Μεσσηνία, τφ πυκνοτέρφ τών νομών, κατά τάς έζοχάς 
καί τάς οικίας, άναλογοΰσι 10 οίκίαι άνά χιλιόμετρου, 
δλ.ης δέ τής Έλλαδ ος μόνον 5.' Ή πυκνότης τών οικιών 
έν Ζακύνθφ είναι ύπερτέρα κα-ά πολύ τών τής 'Ιταλίας 

Χαί Γαλλίας, ίση τών τής Άγ,λίας και μόνον έν τώ

στάτου, έπιτάσσοντος αύτοΐς τήν ταχεΐαν έργασίαν, ύτ 
δεικνύοντος τήν γενικήν αποκοπήν τ.ΰ καρπού καί μει

ο-
μετά

καλογηρικής σοβαρότητας συμβουλεύοντας την άποχήν 
άπό πάσης συνομιλίας διακοπτούσης τό έργον των, άνα- 
φέροντος δέ ώς άρθρον τοϋ Κώδηκος ή ώς ρήσιν Ευαγγε

λικήν τό δημώδες θέρο;, τρύγο., «0·«ι*ο ,· ύπο- 
σημαΐνον τό έπιπονον τής έργασίας τής μή έπιδεχομένης 
συγχρόνως ά άβολήν ούδέ άναπαυσιν.Την επίμοχθον ταύ
την εργασίαν διακόπτουσι τήν μεσημβρίαν δπως ύπό τήν 
σκιάν τών δένδρων φάγωσι, άναπαυθώσι δ' έπ' ολίγον, 
εύθύς δ’ άμέσως έπαναλαβωσι τόν τρυγητόν καί μόνον 
μετά τής "δύσεως τοϋ ήλίου καταθέτουσι τά δπλα—τούς 
καλάθους των. Μεθ’ δ άπασα έκείνη ή κεκμηκυΐα σωρεία 
τών έργατών παρετάχθη κάτωθεν τής οικία; καί. έν ίλα- 
ρότητι καί εύθυμία καί εύχαί; περί πλούσια; συγκομιδής 
καί ατμοσφαιρικών κρίσεων άνέμενε τήν πληρωμήν τής 
έργασίας. Ό δ’ έπιστάτης δίκην στρατάρχου έπιθεωροΰν- 
τος τόν μετά νικαφόρον μάχην στρατόν του, δπω; δια- 
νειμη βαθμού; και άριστεΐα, παρήλαυνε τού; ειρηνικούς 
έκείνου; μαχητάς καί διένειμεν τό άντίτιμον τή; δωδε- 
καώρου γενναία; έργασία; των, δραχμήν μίαν καί ήμί- 
σειαν μέχρι δραχμών δύο. Καί τινες μέν τών ιδιοκτητών 
τών έλευθερίων μετά τή; πληρωμή; τοΰ ημερομίσθιου 
τούτου έπιτρέπουσ·ν εί; τού; έργάτα; νά φέρωσι έπί τών 
καλαθων των καί ποσότητά τινα σταφυλ.ών, άλλ’ έτεροι 
συνενοΰντε; τή φιλανθρωπία καί τήν οικονομικήν μέρι
μναν, άπαλάττ υσι τού; μέν έργάτας τή; μεταφορά; πέ
πλα ρωμένου καλάθου, τήν δέ συγκομιδήν των άρκούση; 
άραιώσεως. Κατά τό ένεστό; δμω; έτο; ήρχισαν πού καί 
ποΰ ν’ άναφαινωνται οεπεργιχαέ τάσεις, ένεκα τής 
συγχρόνου ζητήσεω; έργατών καί τής όσημέραι αύζούσης 
μεταβασεως έν τή Ηλεία πολλών έζ αύτών, ήδη δ’ ά- 
παιτοΰσι φραγκα δύο μετά σταφυλών ή φραγκα 2 άνευ · 

σταφυλών.

Τήν πάνδημον ταύτην έργασίαν έψαλεν άλλοτε ό δη
μοτικός τή; Ζακύνθου ποιητή; Έλισαβέτιο; Μαρτ.\έ/κος· 
τού; Ωφελεί; καί χαρίεντα; τούτου; στίχου; αντιγράφο
με* ώδε: JT**

Γειάσα;, γειάσας, τρυγητάδες,
Πάρτε, γειάσα;, τά καλάθια,
Μή σά; μέλη ή κακοπάθεια,
Γιατί ή ώρα τήν ααλεΐ.

Μή σάς μέλη άν καίη ό ήλιος 
Καί ανυπόφορη είναι ή λαύρα, 
Τά σταφύ/ια ώραϊα καί μαΰρα 
Ό καθένας σα; θωρεΐ.

Μέ; τά πράσινα τά φύλλα 
Τά γλυκοφιλεϊ τό άέρι 
Καί προσμένουν^ τό χέρι 
Ποΰ άπ’ αυτό θέ νά κοπούν.

Έχετε ψυχή καί θάρρος 
Όλοφώτιστη είναι ή ήμέρα 

Άφ’ τόν rw/·, αιθέρα 
Σύγνεφα δεν άπερνοΰν.

"Α; ιδρώνουμε, αύτή ή λαύρα 
Ποΰ νά ιδρώνουμε μά; κάνει, 
Αύτή ή λαύρα θά μαράνη 
Τόν όλόγουρμο καρπό.

ψυχή αδέλφια, καί μακρύα 
Άπό έσά; νά ’ναι ή διχόνοια, 
Εί; τά ολόστρωτα τά άλώνια 
Ρίξετε τόν θησαυρό.

θησαυρό ποΰ ή πρόνοια δίνει 
Εί; άνταμοιβη τοϋ κόπου 
Γιά τόν ίδρωτα τοΰ άνθρώπου 
Ποΰ σταλάζει όλημερνίς.

Γειάσα; καί ύστερα στόν ίσκιο. 
Όλοι άνταμα μαζωχθήτε 
Γειά νά φάτε, γιά νά πΐήτε 
Μέ; τά λούλουδα τή; γή;.

Καί τό βράδυ δταν πλησιάζη 

Εί; τό τέλος τη; ή ήμέρα, 
Ποιο; ά; πιάση τήν φλογέρα, 
Ποιο; τραγούδι ερωτικό,

Ποιος άπέναντι είς τόν δχθο 
Τήν άγάπη του άς ξανοίξη,
Έμπροστά σ’ δλους άς δείξη 
Πόσο είναι άξιος στά χορό.

*

Άλλ’ ήδη ένώ τό κράτος τής νυκτός επικαλύπτει τήν 
έξοχήν καί μαγεία καί άρρητος ηδονή αναδύεται παντα-

χόθεν, καί τοΰ ύλικωτέρου καμφθήσεται ή καρδία καί 
ανέκφραστο; μελαγχολία παράλληλο; τή; αύζούσης ήδη 
σκιά; έπικαλύψει τήν ψυχήν του. Καί ήδη μόνον έζήγησα 
τήν μετοικεσίαν τών Ζακυνθίων εΐ: τά; έζοχάς, ήδη μό

νον έννόησα τό ποιητικόν καί τό εύθυμον καί τό γενναΐον 
τών Ζακυνθίων, κατ’ άντίθεσιν τοΰ σκαιοΰ καί τοΰ λάλου 
καί τής πεζότητος τών Αθηναίων,τών διανυκτβρευόυτων 
έ*τ·Τ. Παριλισίοις καί τή δυ-·όσμφ πλατεία τοΰ Συν
τάγματος ύπό γελόεντα μέν κκί διαφανή ορίζοντα, άλλ’ 
ούδέποτε άπομακρυνομένών τών κονισαλέων όδών καί 

πλατειών ΐνα άπολαύσωσι τήν αγίαν καί ήρεμον φύσιν. 
Καί ή φύσις έδώ συναμιλλωμένη μετά τής έργασίας, δα- 
ψιλώς διένειμε τοΐς λάτραις αύτής τά δώρα της, τοσοΰ
τον πυκνά, ώστε καταλαμβάνεται τις ύπό άρρητου εκ- 
στάσεως βλέπων όλόκληρον τήν πεδιάδα κατάφυτον ώς 

ένα απέραντο» λειυώνα.
Καί τό καλλιτεχνικώτατον τοΰτο τοπιον διακόττε- 

ται μόνον ύπό τοΰ ήδη άπλωμένου σταφιδοκάρπου, τοΰ 
χνοώδους καί π· ρφυροΰ καί σμαραγδοειδούς καί βελου
δένιου καί μεθυστικωτάτου τήν ευωδίαν. Ή Ιλαρά δέ 5- 
ψι: τών τε άγροδοτών καί άγρο^ηπτών έτι τή εύτυ/εΐ 
συγκομιδή τή; έτησίας έργασίας καί έλπίδος αύτών έπι- 
σκιαζεται θλιβερώς, δταν νεφιδιόν τι άναφα.νή είς τόν 
όριζοντα έπαπειλοΰν τήν βροχήν καί τήν ζημίαν. Καί 
ένώ έβλεπον μικρά λευκά νέφη παίζοντα έν τώ στερεώ- 
ματι, συνωφρυώθην παρατηρήσας άφ’ ετέρου τό περϊφροντι 
καί θ') ιβερόν τών-ατυχών έζαρτωμένων έκ τής έλαχί- 
στης ατμοσφαιρικής ιδιοτροπίας, έκφραζόντων τόν φό
βον μήπως έν μιή εύτυχεΐ διά τάς κονιόρτώδεις όδούς 
τών Αθηνών ύυχρολουσ.α άπωλέσωσι τήν έλπίδα των, 
τήν σταφιδατοιν. Εν τή άγωνία έκείνη τή μετ’ ολίγον 
ευτυχώς άντιπαρελθούση ΰπό τοΰ πνεύσαντος Ζέφυρου, 
άνεμνήσθην τά; άλλοτε γενομένας έν τώ περιβόλφ τοΰ 
καταστήματος τών 'Ολυμπίων δοκιμάς, ΰπό τών Γιανο- 
πυύλου καί Σκουζέ νομίζω, πρός άπ ζήρανσιν τοΰ καρ
πού έν κ’ιβανφ. Καί είναι μέν όυ.ολογούμενον δτι ούδέ- 

Ιποτε τεχντή άποζήρανσις δύναταί ν’ αναπληρώση τον 
ίχνοΰν καί τό χρώμα καί τήν ευωδίαν τής φυσικής, άλλά 
προκειμένου έν παρατεταμέναις βροχαί; ν’ απυλύνται 

Εκατομμύρια, ήτο προτιμωτέρα ή έστω καί ατελής άπο- 
ξήρανσις. Έν τω ένεστώτι δέ χρόνφ, καθ' δν τον μεγα- 
'λείτερυν πλούτον ή Ελλάς άρύεται έκ τή; όσημέραι αύ
ζούσης σταφίδος, δέν θά ήτο νομίζω ούδέ περιττόν ούδέ 
άνάζιον τής μερίμνης τής τε Κυβερνήσεως καί τής ΰ- 
πνωττούση; Έπιτροπή; τής Βιομηχανίας άν προεκήρυσ-
οον διαγωνισμούς και έδιόον έ/τολην πρός έφεύρεσιν καί 
τελειοποίησή τοΰ μάλλον τελεσφόρου καί ήττον δαπα- 

,νηροΰ μέσου τής τεχνιτής άποζηράνσεω;, είτε δι απο
ξηραντικών άμέσω; μηχανών, είτε δΓ εύώνου συστήμα- 
πος ύελοσκεποΰς, είτε δι’ οίωνδήποτε άλλων άλεξιβρώ» 

χων τής σταφίδος.

Άφοΰ ό έν τοΐς άλωνίοις καρπός διέλθη ΰπό τόν ήλιον 
οκτώ μέχρι δώδεκα ή καί δεκατεσσάρων ήμερών καί κα
ταστή έντελώς ξηρός, άρχεται άλλη έργασία έπίπονος 
ώς ή πρώτη. Διά καινουργών καταλλήλων σαρώθρων 
ζύουσι έλαφρώς τάς σταφυλάς, δπως άποχωρήσωσι τών 

ί ραγών τά φρύγανα καί άποθέσωσι κατά μέρος αύτά, έ
τεροι διά πτύων καί σαρώθρων άθροίζουσι έν τώ μέσφ τής 

,άλω είς σωρόν* καί έπί τών σωρών τούτων οΐ ίδιοχτή^-



8 ΜΗ ΧΑΝΕΣΑΙ.

I

'τχι χαράσσουσι διά λεπτές εκ χώματος κόυεως πρός 
έζασφάλισιν πάση; ύφαιοέσεως διαφόρους συμβολικά; λέ
ξεις καί φράσεις. Και τήν μέν ήμέραν καλύπτουσι διά 
ψιάθων πρός προφύλαξιν άπό τής περαιτέρω επιβλαβούς 
έπηρείας τοϋ ήλιου, νύκτωρ δέ άποκαλύπτουσι εις τήν 
νυκτερινήν δρόσον. Ούτω δέ μένουσι μέχρι τού καθαρι
σμού, όστις ένεργεΐται ύπό τών μεγαλειτέρων ιδιοκτητών 
διά κινητών χειροκινήτων μηχανών, ύπό δέ τών μικρό
τερων τή βοήθεια, τοϋ άνεμου καί ένώ ό τελευταίος ού
τος τρόπος δέν καθαρίζει καλώς, έχει καί τό μειονέ
κτημα ότι δέον νά εύαρεστηθή ό Αίολος ν’ άνοιξή τόν 
άσκόν αυτού. Καί πολλάκις άναμένουσι 3 καί 5 ήμέρας 
τόν ευεργέτην άνεμον, καί άντί τούτου επέρχεται απαί
σιοι βροχή ής ό’μως τά φιλήματα καί τάς θωπείας αψη
φά ό έν στρογγύλαις πυραμίσι κεκαλυμμένος καρπός, ώς 
όδαλίσκη κατά τών έρωτικών βλεμμάτων ή ώς κάτοικος 
τοϋ Βορρά κατά τής χιόνος.

★

Έγκαταλείψας τήν φαίδραν έξοχήν έπανήλθον είς τήν 
πόλιν, όπου άντί τής προτέρας ήρεμίας καί έρημίας, έκ
τακτος θόρυβος καί κίνησις προσέβαλλαν τά ώτά μου· 
«τελούντο αί τελευταϊαι σκηναί τής σταφιδοεργασίας. 
Έδώ μέν κάρρα καί ύποζύγια είσκομίζοντα έντός σάκ- 
κων άπό τήν έξοχήν τήν σταφίδα, δπως ζυγισθεΐσα ένα- 
•ποτεθή έν ταΐς ίδιωτικαις καί έμπορικαΐς άποθήκαις. 
Έκεϊ ή στίβα έπί τών βαρελίων καί κιβωτίων, άναμίξ 
δέ τρέχοντα έν σατανικώ βόμβω έν ταΐς πλακοστρώτοις 
όδοϊς τετράτροχα κάρρα, μεταφέροντα τά μέν κενά, καί 
άλλα πλήρη βαρέλια. Πανταχοΰ δέ πλήθη χωρικών καί 
πολιτών περί ένός θέματος δμιλούντων—τής σταφίδος— 
περί τής ποσότητος ή ποιότητος καί τής συγκομιδής 
έκάστου αυτών, πάντων δμως έρωτώντων τήν τιμήν αυ
τής καί σπευδόντων όπως οί μέν ζυγίσωσι, άλλοι πω- 
λήσωσι, τρίτοι άγοράσωσι καί άλλοι πληρωθώσιν αύτήν.

*

Πλήν τήν ζώηροτέραν καί Οορυβωδεστέραν κίνησιν βλέ
πει τις τελουμένην έν τω έμπορικωτέρω πεδίω τής πό
λεως, έν τή strata marina, τή δρόσου καί θαλασσίας αύ
ρας καί ιωδίου άποπνεούση εΰρυτάτη όδώ έν ή πολλα- 
πλαΐ συστοιχίαι βαρελίων καί κιβωτίων ΐστανται όπως 
ζυγισθώσι διά τήν πληρωμήν τής τε τιμής καί τού φό
ρου, όπως σημανθώσι τοΐς έμπορικοΐς σημείοις καί όπως 
τέλος μεταφερθώσι έν άγγλικοΐς άτμοπλοίοις, δι' ών ό δι’ 
ετησίων πολλαπλών καί παντοειδών κόπων καί μερίμνης 
καί δαπανών έτοιμασθείς καρπός άφιχθή είς Λονδΐνον 
όπως έκεΐ ζυγισθή είς τά Docks, όπως άποθηκευθή είς 
τά.· Wharfs, όπως πωληθή είς τά ύελόφρακτα παντοπω
λεία ύπό τήν έπιγραφήν : The lest Currents of Patras, 
όπως άβραί καί χιονόπλαστοι χεϊρες τών Laidy, Miss κα-
τασκευάσωσι τήν έθνικήν Pudding, όπως................ πλήν
συγγνώμην, φίλτατέ Καλιβάν, διότι ύπεισήλθον είς τό 
κράτος τού έν Λονδίνιρ άνταποκριτοϋ σου, τοϋ γλαφυρού 
timeson είς τοϋ όποιου τήν δικαιοδοσίαν καί αρμοδιό
τητα ύπαγομένης ήδη, αύτώ άπόκειται ή έφ’ έξής περι
γραφή.

Lyon*

ΑΝΟΙΞΕ KO DAAIR
Τό δημοτικώτατον έξοχικόν είς τό Κο?.ωνάκι

ΖίβΟΜϊΙΟΝ ΚΩΣΤΠ ΛΑΜΠΡΟΥ.

Είχε χ.Ιεϊοει χβ,μχοσον χαιρον δια να «»·οιαοίΙομηθμ
• re'or, νεώτατον.
• __,

Λέν είναι πλέον Ζυθοπωλεϊον, άλλα μέγαρον 
μέ κήπον κεντρικόν καί δεκαέξ δωμάτια γύρω.

Τήν νύκτα δι' ιδιαιτέρου μηχανισμού τοϋ διευθύνοντος 
άθανάτου Γιώργη μεταβάλλεται διά φωτοχυσίας

ΕΙΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ.

Kai τώρα μιτρατε :
Μηχανή Πάγου. — Μπίρα. Βιεννέζικη, εις 

μποτίλιες παγωμέναε.— Μπίρα ντόπια, μέ κα
τασκευή Βιεννέζικη. — 'Όλοι τοΟ κόσμου οί 
μεζέδες.—Καί όλα τά εΐ'δη, τών κρασιών.

AXOU ΠΡΑΧΙΑΑΛΑ, ΚΕΦΙ.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟΝ ΕΝ ΠΕΙΡΑΙΕΐ
είς αναγκαστικόν πλειστηριασμόν τή 22 τρέχον
τος μηνός ήμέρα Κυριακή. Κεΐται είς τήν κεντρικωτέραν 
θέσιν Πειραιώς, είς τήν δενδρόφυτον Πλατείαν Κοραή, 
όπου τά δημοτικά έκπαιδευτήρια' σύγκειται έκ 1500 
περίπου πήχεων καί δύναται νά διαιρεθή είς 2—3 οι
κόπεδα έχοντα πρόσωπον πρός τήν Πλατείαν.

"Εκτακτος εύκαιρία πρός άγοράν ώραίοϋ οικοπέδου καί 
είς μετρίαν σχετικώς τιμήν.

. u ·η ιιιι ιι ατ ιτιιι ιΐΓτπιτΊ-rmim-n-----------Γ~~~——

Mtr5.AH Εϊ«Ι1Α!!Α.

ΟΙΝΟΙ
Γ. Άμπαζοπούλου καί 3S®«

Κατ' όκάν ό έρυθρός καί ό λευκός μόνον λεπτά 60. 

Κατά φιάλας έσφραγισμένας έκάστη λεπτά <30.

[Κεντριχόν Κατάντημα xal‘Γποεατάβιημα 
|» Ά60νϊ1» *»’· Heipatit]
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