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ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΣ ΚΑΙ ΒΟΥΛΗ

(Φχντχαιχχγοοίχ).

KovjiovrtiovpoQ χάθηται π.ΙησΙον τραπϊζης ϊχων ανοι
χτό/· τιτράΰιο/·, itj>' ον γρΛγιι ·γιόται<:*).

βΑουιχοΐίνδοΰρος. (πονηρώ; γελών καί δεικνύων 
ταΐς γιόταις του). Άν μ.' έβλεπε κανείς αύτήν την στιγ 
μην θζλεγε: ό Κουμουνδοΰρος άντί νά καθήση 'ς τό σκα
μνί κάθησε ’ς τό θρανίο. (’Εξακολουθεί σύρων γραμμάς). 
Αύτην τη φορά πρέπει νά κάνω καλά τό λογαριασμό γιά 
νά μή βγάλω ψεύτη τόν Καμπούρογλου ό όποιο; τήν 
άλλη φοράν έγελάσθηκε έτσι άδικα ό πτωχός. Ίδικάς μου, 
ίδικό; μου, ίδικάς μου· τόν Σταμούλη τί νά τόν γράψω; 
άς τόν γράψω μιά γιάτα με δυό άγκύλας, γιατί κλίνει 

κ’ άπ’ έδώ κ’ άπ έκεϊ καί νά ίδοΰμε ποιος άπό τού; δυό 
μας θά τόν άγκυλώση. Άλλά μοΰ φαίνεται πώ; κτυποΰν.

Ινέουϊκουνδοΰ,οος. II .ϊο; εινε;
Έθνικόν ΙΙνεΰμιχ. Έγώ- άνοιξε.
Κουμ-ουνΠοώροί. Ποϊος είσαι σύ λέγε, γρήγορα.
•Εθνικόν ΙΙνεΰμ,χ. Τό Εθνικόν II ν*ύ(ζκ.
(’Ανοίγεται ή Ούρα καί εισέρχεται τό ’Εθνικόν Πνεΰμα 

ισχνόν, κατακίτρινον, ξεσκούφωτον, ξυπόλυτον καί κα- 
ταλερωμένον).

Κ&ουμιουνδοΰρο:. Διατί βρέ είσαι εί; τέτοια κα- 
τάστασι.

Εθνικόν Ι1νεθμ.α. Νά τά λέμε θέλομε αφεντικό; 
άμα δέν είσαι σύ ’ς τά πράγματα δέν τό ξέρεις πώς έγώ 
καταντώ έτσι πετσί καί κόκκαλο, κατακουρελ'.ασμένο;

Κουμ-ουνδοθροϊ. Καλά· μή σέ μέλη, έτελείωσαν 
-τά βάσανά σου· τόρα ν' άνάψης ένα κηρί καί νά ζάλης 
χάμποσες μετάνοιες τό βράδι. Τί θέλεις καί ήλθες έδώ ;

•Εθνικόν ·Ινεθ|Α«. ΊΙ Στοά, τή ξέρει; τή Στοά ;
Κ.ουμ.ουνδοθρο?. Έκεινοΰ ποΰνε ψηλός σάν κολό

να στοάς ;
Εθνικόν Πν£ΰμ.χ. Ναί· αύτή προτήτερα ποΰ τρέ-

χαμ.ε 'ς τό δρόμ.ο μ.ου είπε ό Τρικούπης Οα συγκαλεση τη 
Βουλή εί; τά; 18 'Οκτωβρίου καί ήλθα νά σοΰ τό πώ.

Κουμουνδοθρο ·. (τρίβων τάς χεΐράς του). Είς 
τά; 18, είς τά; 18. Κκλά, πήγαινε- καί πέρνα κ άπό 
τήν κουζίνα νά σοΰ δώσουν τίποτε.

’Εθνικόν Ονεθμ.α. (απερχόμενον) Φαντάσου νά 
μούδιναν κατασχετήρια" δέμα δέμα Θά τά ροκάνιζα ς 

αύτή τήν λόρδα ποΰ μέ δέρνει.
Β<ουμ.ο\>νδοθρης. Βρέ σύ ;
’Εθνικόν Uv3'3|xa. (στρεφόμενον). Δέν μοΰπες νά

/ > ι ' ’/ »περάσω απο την κουζίνα ;
ίάουμ,ουνδοΰρος. Έμαθες τίποτε γιά τόν Υ>/-

.Ιίγραφο ;
ΈΟνικίίν BiveQjxx. Λένε πώς δ Σιβιτανίδη; τόν 

έθα’ψε μέσα σέ μιά κάλπη ’ς τήν Καλαμπάκα, σάν κάλ
πης ποΰ ήτανε- άλλοι λεν πώς έφερε τό πτώμά του ςτας 
Αθήνα; καί βρυκολάκίασε, καί άπό την 1 Σεπτεμβρίου 

θά τρέχη ’ς τού; δρόμους.
Κοίί'ΑΟ'ανδείΰρ»»;- Καλά νά πάθη, άν όεν ήταν αυ

τός ό Σιβιτανίδη;, ό Νίκος μας Οαταν δίχως άλλο βου
λευτής κζί δέν θζχα τόσαις μ.ουρμ.ούραις τό σπήτι" 
κ’ έπειτα άκοΰς νά πάγη 'ς τόν Τρικούπη κ εκείνος ουόε 
νά τόν δή νά μή καταδεχθώ ! κύτταξε νά μ.η τόν φέρης 

(καμ.μιά μέρα μαζή σου" γιατί ήλθε δύο τρεϊς φοραΐς καί 
τον έδιωξα.

’Εθνικόν ΒΙν&θμ.Χ· Άμ-' δέ ! ποΰ τόσαι; φοραί; 
πήρες άπ’τό στόμα μου τό ψωμί καί τοΰόωκες αυτουνοΰ, 
γιατί άρχισε νά βρωμ.ά τό στόμ.α του από την πεϊνα 
(φεύγει).

βΛουμ,ουνδοΰρος. (Κάθεται είς την τράπεζαν 
είνε γλυκύτατος καί τό μ,ειδίαμα του επανθεϊ επι τών 
χειλέων του.) Πολύ καλά, ειμ.αι ευχαριστημ.ένο;" τι 
βλάξ ποΰ είνε αύτός ό Τρικούπης ! έγώ έλυσα ολόκληρον 
τό ζήτηυ,α τών συνόρων, δίχως νά προσκαλέσω τη Βουλή 
κ’ αύτός γιά μία δύο άψιμαχίαις ποΰ πολέμησε τόσο; 
στρατός κ’ έσκοτώθηκε μ.όνον ένας πολίτης, θέλει καί 
καλά τήν Βουλήν. Βουλή θέλει ; θά τόν ββυληαςω και 
έγώ" (σηκόνεται καί βαδίζει οίστρηλατημένος ; Πΰρ καί
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σίδηρος" τό πΰρ τό άφήκα νά σβύση χαί τον σίδηραχ νά 
σκουριά®»)· άλλ’ Ϊ'Μ, τάρα τό πϋρ πρέπει ν’ άνάψη καί ό' 
σίδηρος yJhjspjtxiyflcv)' παρήλθε η έτ;αχ·/ι τών χ’βρών λζΙ 
τών ορφανών. (μέ ενθουσιασμόν) Νκί ! Τί έκάματε τήν 
πατρίδα άφ’ ού σά$ τήν παρεδώκχμεν" (τοποθετεί κυκλο- 
τερώς τάς καθέκλας) ή πατρίς ήτιμάσθη" ή 'Ελλάς μετά 
ή άνευ τής Εύρώπη; ούτε μέχρι τών συνόρων δέν έτόλ- 
μησε νά προχωρήση, έν ω τήν άλλην φοράν έβγήκε έξω 
άπό τά σύνορα κ’ έπήρε φόρα μέχρι Δομοκοΰ· (άρπάζων 
ένκ γάτον δστις εύρέθη έκεΐ καί στηλόνων αύτόν έπι 
μιάς καθέκλας) κκί ολα κύτά διότι ό άνθρωπος τών ά- 
ροτήρων βοών κκί τών νομικών συμβούλων ύπεισήλθεν εις 
τήν έξουσίανδ άνθρωπος τοΰ τις πταίει" τίς πταίει; ποιός 
άλλος άπό κύτόν πτκίει; (τόν κρκτεΐ κκλά επί τής κκθέ- 
κλκς) ιδού σ’ έκάθησα εις τό σκαμνί, πρέπει νά δώση; 
εύθύνκς τών πεπραγμένων τ’ άκοΰς;(τόν σφίγγει- "δ γά
τος στενοχωρηθείς κκί πονέσκς, τοΰ δίδει δύο τρεις 
τσουγκρκνίαίς κκί φεύγει.) ’Ώχ ! δολοφόνε κκκοΰργε ! 
φεύγεις δίχως νά δώσης εύθύνκς κΓ ! (καταστέλλων τόν 
ένθουσιασμόν του κκί περιβλέπων) ποΰ είμαι ; τί κάμνω; 
τά χέρια μου ματωμένα" δ Τρικούπης εχει νύχια" κακός 
οιωνό;" (άνάπτων) άλλ’ όχι" έγώ έχω δόντια καί θά τοΰ 
τά δείξω (μειδιά) νάτκ" φαίνονται" δλους τούς Θεσσα- 
λούς Θά του; πάρω" θά υψώσω τήν σημαίαν τοΰ άγροτι- 
κοΰ ζητήματος" κκί θά έχω ώραΐον σύμβολου τόν Πα- 
χύν μου, τό πάχος, τήν αφθονίαν" είμαι μέ τού; χωρι
κούς, άφ’ ού δ Τρικούπης δέν είνε μ' αύτούς" θά γείνω 
κοινωνιστής, ΙΙκρνελ, ’Ιρλανδός, Έσκιμώος, Κάφρος, διά 
νά τόν φάγω τόν Τρικούπη" Οά τόν φάγω" άδιάφορον άν 
δέν τόν χωνεύω" έκτος δύο τριών γαιοκτηυ,όνων ολοι οΐ 
άλλοι βουλευταί τής Θεσσαλίας είνε ύπέρ τών χωρικών" 
Οά τούς έχω δλους,δλους, δλους (κάθηται παρά τήν τρά
πεζαν καί σύρει πυρετωδώς γιόταις). Νά" αύτή ή μα
κρυά εινε δ Άδαμόπουλος" αύτή ή χονδρή εινε ό Γεωρ- 
γιάδης, νά κ δ Στεφανίδης νά κ’ δ Μάνταλος, ποΰ μαν- 
δάλωσε τόν Σιβιτανίδη" νά, νά" νά δλοι δικοί μου" (έγει- 
ρόμενος ορθός) Α ! έγγίζει ή 1 8 ’Οκτωβρίου. Δι’ αύτό 
λοιπόν τό πλημμελειοδικείου Ιναλαμών κατεδίκασε τόν 
Κώστα μου έρήμην είς τριών μηνών φυλάκισιν διότι 
ύβρισε τόν νομάρχην Μεσσηνίας" τί ; τόρα εΐνε ή πρώτη 
φορά ποΰ υβρίζει ; οχι" δέν εΐνε δι’ αύτό" είνε διά νά 
χάσω μίαν ψήφον" (κάθηται καί σπογγίζεται μέ τόμαν— 
δήλί του) μίαν ψήφον" (σηκόνεται.) Ά ! οχι" έξουδετε- 
ροΰται" δ Μοσχοβάκης" εινε δικό; μου" τί ηλίθιος δ 
Τρικούπης" έτσι μεταχειρίζονται τού; φίλους των μόνον 
καί μόνον διότι είπαν ότι κατεχράσθηπέντε χιλ. δραχμάς; 
έγώ δέν Οάφινα τρίχα νά τοΰ έγγίξουν" άλλά καλά νά 
πάθη" κ’ αυτός καί δλοι τους" οί αχάριστοι" δταν είδα 
πώς πήγαν μέ τόν Τρικούπη καταοάσθηκα τήν ώραν ποΰ 
λευθερώθηκαν* κάλλια ένα καί ’ςτό χέρι παρά δέκα καί 
καρτέρεί" κάλλια μικρή Ελλάς καί δική μου, παρά με
γάλη καί τοΰ Τρικούπη κ' έγώ νά καρτερώ, (κάθηται 
παρά τήν τράπεζαν). Ό Βελέντζας λέγουν εινε άρρω
στος" δέν πάγει 'ς τό διάβολο μιά ώρα προτήτεοα νά 
γλυτώσω" άν μ’ έφαγε κανείς δέν εινε δ Τρικούπης μέ τό 
γεμάτο στόμα του, άλλ' αύτός μέ τό ταμείο του τό ά
δειο" νά ίδοΰμε πώς θά τά ξεμπερδεύσουμε* βρέ’Αλέκο, 
μή χάνεσαι, κ’ δ βρεγμένος δέν φοβάται βροχή" ά; τούς 
μετρήσομε άλλη μιά" 125. έ-κα-τόν εΓ-κο-σι-πέν-τε" τά 
κουκιά είνε τά πάν" (έγείρεται) αριθμοί, αριθμοί, εί; 
τίποτε άλλο δέν πιστεύω παοά σάς" σείς είσθε ό θεός

μας" άχ! πώς μ έπροδώκατε τήν άλλην φοράν καί μ’ ά— 
φήκατε μόνον έξουσία, έξουσία πώς νά σέ σαγηνεύσω, 
πώς να σέ μαγευσω, νά σ’ έχω υποχείριόν μου, τί νά σοϋ 
ειπώ για νά σέ πείσω ; (Διέρχεται κάτωθεν τοΰ παραθύ
ρου του μεθυσμένος τραγωδών γιαρέ: ’Αμάν. Σάν μούδω- 
κες τή μαχαιριά, δός μου καί τό βοτάνι.)

Κουικουνδοϋρος (έπαναλαμβάνων).
’Αν μούδωκες ’ς τήν μαχαιριά δός μου καί τό βοτάνι.
’Αμάν.
Γιατ’ δ σεβτάς σου άδικα ’ς τόν τάφον θά μέ βάνη.
’Αμάν.
Τοΰ φθάνει τοΰ Τρικούπη πειά, τόσον καιρόν τού 

φθάνει.
’Αμάν.
Γιατ’ εγεινε ή καρδούλα"μ.ου μαύρη σάν τό τηγάνι.
Αμάν.

Γιατί έφρύαξ’ δ Μωριάς κ’ άγρίεψεν ή Μάνη 
Κ’ έπεσε ενα σκυλόψαρο, ’ς τής Σύρας τό λιμάνι,
Καί ποιητή δ έρως σου άκόμη θά μέ κάνη.

(Πλήρης ενθουσιασμού έξέρχεται τοΰ δωματίου, λυπη
θείς τήν υπομονήν τών άναγνωστών, τού; οποίους παρε- 
ζάλισε μέ τόσας άνοησίας.)

Του·ρο5.
--------- —ί»ζ «ΐΓ— —

II ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΕΡΙ ΤΩ» ΜΕΘΟΡΙΑΚΟ».
Λάρισσα, 2/ Λΰγούστον.

’^άγα.τ;/7 0Γ «ΜΙή Χάνεσαι».

Αιτείς λεπτομέρειας πολεμικά; τών έν τοΐς μεθορίοις 
ήμΐν συμβαινόντων" εύχαριστώ; δέ αποστέλλω ταύτας 
καίτοι έώλους" άλλ’ αύται, ώς σύνηθες τοΐς 
όθωμανοΐς, συνοψίζονται είς τό «γΐανγκλίς όλντού» (λά
θος έγένετο). Άλλά πρό τούτου, Οά λάβη; βούρδουλα 
καί Οά κτυπήσης αλύπητα τούς έν τή καταλήψει 
τών μερών άμεριμνήσαντας νά καταλάβωσιν έγκαίρως 
τάς έπικαίρους θέσεις τών έπιδικασθέντων ήμΐν μερών, 
ώστε σήμερον κατέχουσιν οι Τούρκοι θέσεις έπικαίρους 
καί χωρία ολόκληρα έπιδικασθέντα ήμΐν, άλλά μ.ή 
καταληφθέντα παρά τών ήμετέρων, καταληφθέντα δέ 
παρά τών Τούρκων έ'να καί τέσσαρας μήνα; μετά τήν 
κατάληψιν δέν έκτείνομαι είς τούτο έπί πλέον, διότι 
άγνοώ ποΰ θά μέ φέρη ή άγανάκτησις.

Καραλή-δερβέν είναι πεδινή θέσις, ήμίσειαν περίπου 
ώραν έντεΰθεν τών ορίων κειμένη πρός τό παράλιον" είναι 
δέ ούχί τό καθ’ αύτό Δερβέν, τά ήρειπωμένον καί παρά 
τήν μεθόριον γραμμήν κείμενον, άλλά χάνιον έγερθέν έν 
τή άπό Θεσσαλίας είς Μακεδονίαν άγούση ύπό τίνος Ούγ
γρου έπιστάτου τών κτημάτων 'Ρεσίτ-παοά, καί οπερ, 
καταπεσόντος τοΰ πρώτου, έχρησίμευσε καί ώ; τελωνια- 
κός σταθμός τών τελωνοφυλάκων ’Αλβανών επιλεγόμενο* 
μάλιστα Χάνι τοΰ Τσελεπή" (ΰπό σημείωσιν ταΰτα οί έ» 
τοΐς πράγμασι)" ή θέσις αύτη καί ή παρ’ αύτή χώρα βε
βαίως δέν ανήκε τοΐς Τούρκοι;, διό οί ήμέτεροι περιώρι- 
σαν αύτούς είς τήν θέσιν των. Τότε οΐ Τούρκοι έζήτησαν 
πρό μ,ηνός νά καταλάβωσι τάς θέσεις τών ήμετέρων τάς 
ορεινά;, Ζορμπά, Λιθάρια, Κέδρο, ‘Ρέντι κλπ. άλλ’ είς
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σωσιν" άδεται όμως ανακωχή, καί κρίμα είς τούς κόπους 
έν τούτοις όυ.ω; άρκετά έδιδάχθησαν ήμΐν τε καί τοΐς 
Τούρκοι;. Είς άλλην μου δέ έπιστολήν Οά ποιήσωμαι λό
γον περί τούτων.

κάμη γνωστά; τάς συγκεντρώσεις καί στρατιωτικά; ζι-|κατά τά; διαβεβαιώσεις των ιατρών, και τρεις αςιωμα- 
νήσε’ις" είπε δ’ αύτώ νά τούς περιμένΕνωσι' τό μεσημέοιονj τικούς, τόν άνθυπολοχαγόν Γκίκαν τραυματισθέντα άνευ 

ον τών δρίων),'διότι!βλάβης τοΰ όστοΰ εί; τήν κνήμην παρά τήν πλευράν ήν
έλαβεν έν Ματαράγκα, τόν άνθυπασπιστήν Μανασσό- 
πουλον κατά τόν μηρόν άκινδύνως καί τόν άνθυπασπι- 
στήν Τραυλόν εί; τόν κρόταφον έπιπολαίως, άλλά τό-

εις τό χωρίον του, (2 ‘/2 «πέχον τών δρ
τό έσπέρας Οά μεταβώσιν είς Δερελή, (πέντ ε ωσας του

τριακοντα ύπό τόν Μαυροδήμον" δή δ ύπίατοος κ. Χριστόφορος διαταχθείς είχε μεταβή 
μή κατοοθωσάντων ούδέ σπι- είς Πυργωτούς πρός σύστασιν πρόσκαιρου νοσοκομείου έ- 

KOiwrto δυνά-,πανήλθεν είς τό πεδίον τής μάχης. Τάς δέ ζημίας τών

£

χον.το οι λεοντόκαρδοι τρι 
έναντίον ΰπερδεκαπλασίων
θαυ,ήν γής νά έκπορθήσωσΐ" βραδύτερον άφίκ 
μείς έπικουοικαί τοΐς ήμετέοοις ύπό τόν άντ 
τάρχην κ. Ίσκον, άλλά σχετικώς έλάχισι 
διήρκεσε μέχρι τής 7 μ. μ. Τήν έπιοΰσζ 
ήοξχντο αί έπιδέσεις έκ μέρους τών Τούρκ 
δέσταται μετά λύσσης απερίγραπτου καί άγρίων κραυ
γών" αί έπιδέσεις διήρκουν άπό ήμίσειαν ώραν μέχρι 

ιβς, διότι οί έχθροί ύπερεδιπλασιάσθησαν, καί έλύσσα- 
αν αή δυνάμενοι νά έςαρπάσωσι δράκα φουστανελοφό- 

ρων ύποστηριζομένων παρά χωρικών ώπλισμένων οπλοις 
μεσαιωνικοί;" θαύματα, αγαπητόν Μι) Χάιζσαι, θαύ
ματα ανδρείας, καρτερίας καί γενναιοψυχίας έπεδείξαντο 
οι ήαέτεροι αμυνόμενοι" ήμύναντο καί αύθις μέχρι τής 
Ί μ. μ. τής δευτέρας οτε άφίκοντο καί τέσσαρα ορεινά 
πυροβόλα, άπερ άπό τής κυριακής έζήτησεν ό κ. Ίσκος" 
έπικουρίαι όλίγαι όλίγαι άφικνοΰντο τήν δευτέραν, άρχη
γός δέ πλέον τών μαχομένων άπό τής μεσημβρίας ήτο δ 
γέρων συνταγματάρχης κ. Τσήρος.

Τύ μηχανικόν είργάσθη διά τήν τοποθέτησιν τών πυ
ροβόλων οτε δέ καί τό μεσονύκτιον οί Τοΰρκοι έπετέθη- 
σαν, δέν έμεινεν αργόν καί τό πυροβολικόν. Τήν δέ 
πρωίαν τής Τρίτης κατέστρεψε δύο θέσεις τών Τούρκων, 
άς έγκατέλιπον, καί μίαν άλλην σπουδαιαν «Βίγλαν» 
όνομαζομένην δεσπόζουσαν τής κοιλάδες, άλλ’ οί Τοΰρκοι 
ώχυρώθησαν όπισθεν αύτής καί είς τό έξαρτώμενον δά-«Χ0?
σος.

Ή συμπλοκή τής Τρίτη; διήρκεσε μέχρι τής 8 π. μ 
έκτοτε δέ μέχρι τής 5 1)2 μ. μ. ήσύχασαν έκάτερα τά 
διαμαχόμενα" τότε ήρξατο κρατερωτάτη τών Τούρκων 
έπίθεσις πρός ύπερφαλάγγισιν, άλλ’ ήτο άργά πλέον, 
διότι καί τοΐς Τούοκοις μέν άφίκοντο έπικουρίαι, άλλ»2 " ' β λ ' · * * οιέστατοι ώς συνήθως. Τότε μάλιστα, αν τούς ερωτη—καί οι ήμέτεροι ένεόυναμωθησαν πλέον αρκούντως, και ?1Ε> ; , ’ , “, , ΑΟΙΔ »»

' r Γ - ηγς ούχί μόνον θά γελασωσιν απο καρδίας, αλλα καμετά ήμίσειαν ώραν οί έχθροί άπεσύρθησαν κακώς έχοντες" 
τής Τετάρτης καί Πέμπτης αί προσβολαί ήσαν άκαρδοι 
καί φαινομενικά! μάλλον. Αί ύποσχέσει; τοΰ Άρχηγοΰ 
πρός τούς μαχομένους νά κρατήσωσιν όπως δυνηθώσι 
τάς θέσεις των, διότι θά τούς στείλη τόσους άνδρας, 
ώστε κάθε κλαρί θάχη καί στρατιώτην,έπραγματώθησαν, 
διότι οί μαχηταί άριθμοΰνται πλέον περί τούς δισχιλίους, 
εάν δέ λάβωσι διαταγήν νά είσελάσωσι θά Οαυματουογή-

κοσιτεσσάρων ώρών νά άποσυρθώσι πεντακόσια μέτρα κά
τωθεν, άλλως Οά τούς κτυπήση" αΐ δύναται έπικουρίαι 
άπεστάλησαν" άλλά τήν άλλην ήμέραν, ώς έφρόνουν άπ’ 
άρχής καί έξεφραζόμην έν πεποιθήσει, οί Τοΰρκοι τό 
γΐανγκλίς όλντού αντικατέστησαν διά τοΰ χάσ,α, δηλ. 
δέν είξεύοου.εν τίποτε. Ταΰτα έπί τοΰ παρόντος.

Α.

ΜΑΧΜΟΥΡΑΉΔΕΣ.
'Υπάρχουν άνθρωποι, ο'ίτινες έγείρονται τήν πρωίαν 

υ.έ ιιαγιιονη./ίΐιΐ, ήτοι κατηφεΐς καί δύστροποι μέχρις ά- 
νυποφόρου, άτενιζοντές σε λοξώς, ώς νά τούς έσκότωσας

ίας, ούχί δέ τής θελήσεώς των. Τυγχάνων μάλιστα φί- 
ος καί πλησίον των μή βήξης, καί κοκκίτην ^βήχα άν 

^χης, μή πταρνισθής, καί ποέζαν δυνατού τα;. " 
έοοόφησας, μή μειδιάσης καί άν άναπολήσης
τό πλέον άστεΐον—κυρίως δέ μη τους έγγίξης 
μιλήσης περιτολογίας συνήθεις, διότι τούς

ικβάκου αν 
έστω καί 
ή τού; ό- 
πλήττεις

ςικτα.φρ
Καί τοϋτο άσο σχάσ/ι τ’ ώς λέγουν κοινώς,

ήτοι γαληνιάσωσι τά νεΰρά των, οτε καθίστανται χα-

θά κάμουν χιλιους αστεϊσμούς είς βάρος των διά το α
κούσιον μαχμουρλίκι των.

’Εκ τούτου φαίνεται καί ή παροιμία «αγάπα τον, το 
φίλο σου μέ τό ζακόνι (I) πούχει».

II) Ζ..ο«· -έξς δη-Λ ν,·: ·.; ΚΠ.)οπ»ν»<σω οημαίνουσχ ί-
λ.ιτωυχ κν-ιχύ , ί ««'V — 1*0 τ?'τΟφαλίςφ
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οτι άν τά βρή κανείς ’στόν δρόμο δεν θά σκύψη νά τά· 
-άργ,. Διά νά τό λένε, πρέπει νά τώκαμαν. Καί έμεΐς τό 
πιστεύομεν’ δτι ηύραν καθ’ οδόν πηγαίνουσαι αί Νέαι 
Ιδέαι τραπεζογραμμάτια ΊΙπιιροΡεαπα.Ιίας καί ρίψασαι. 
επ’ αύτών βλέμμα περιφρονητικόν, άντιπαρήλθον. Και 
διά νά τό πιστεύωμεν, πρέπει νά δώσωμεν μίαν συμβου
λήν καθ’ ήμέραν, αύτήν :

— Κλείσατε όγλίγωρα τάς Νιας Ιδέας είς τού Δρο- 
μοκαΐτου !

Δημοσιεύομεν σήμερον—ήμεΐς ίσως μόνοι—τήν σχε
τικήν αλήθειαν τών έν τοΐς μεθορίοι; συμβάντων. Έκ. 
τής επιστολής τοϋ έγκριτον θέσιν κατέχοντος άνταπο- 
κριτοϋ μας ικανοποιεί τις ολας τάς άπορίας,άς αί αποφά
σεις, αί ύπερβολαί καί τά ψεύδη έγέννησαν εΐς δλους μας.

Έπαύθη καί συνελήφθη ό ταχυδρομικός έπιστάτης Αί
γιου, πρότυπον ύπαλλήλου καταχραστού, παραμερίζον- 
τος είς Ιδιαιτέραν γωνίαν τάς συστημένας έπιστολάς, ώς 
γαμέκας, ή άλλας μέν άποσφραγίζων καί σφετεριζόμενος, 
άλλας παραφυλάττων, έως δτου κατηγγέλθη ύπό τίνος 
πολίτου εί; τόν κ. Διευθυντήν, καί ό κ. Διευθυντής τη- 
ληγραφικώ; διέταξε τόν έπαρχον καί είρηνοδίκην, οΐτι
νες καί άνεκάλυψαν 246 έπιστολάς συστημένας, τάς μέν 
σφραγισυ.ένας, τάς δέ άσφραγίστους ! ’Ιδού πώς έδού- 
λευε τό ταχυδρομεΐον ώς τώρα καί πώς δουλεύει άκόμα 
είς μερικάς επαρχίας, μέχρι τελείας έκκαθαρίσεως.

Ό κ. Διευθυντής τοϋ ταχυδρομείου άπεφάσισεν ώστε 
ή άλληλογραφία τών δημοσιογράφων νά διανέμηται άπό 
άλλου χωρίσματος καί ένωρίτερον τής άλλης διανομής. 
Ητο άνάγκη, διότι διά τήν ύπηρεσίαν τών έφημερίδων 

καί μ'άς ώρας κέρδος είναι πολύτιμον κεφάλαιον. Τόν ευ
χαριστούμε·/.

Άπόψε περί τήν 5ην ώρ. μ. μ. ό κ. Πύργος,είς δν, ώς 
είχομεν γράψει,είχεν άνατεθή ύπό τού ύπουργοΰ τής Παι
δείας ή προγύμνασις τών Διδασκαλιστών είς τήν γυ
μναστικήν, μάς προσκαλεϊ νά παρευρεθώμεν είς τάς έν τώ 
παρά τόν Ίλισσόν δημ. Γυμναστήριο» γενησομένας έξετά- 
σεις. 01 Διδασκαλισταί ούτοι Οά διασπαρώσιν είς τάς 
διαφόρους έπαρχίας δπου θέλουσιν άναλάβει κατά πρώ
την φοράν τήν διδασκαλίαν τής Γυμναστικής. Διά τού
το μετ’ εύφροσύνης_Οά συρρεύσωμεν ΐνα ίδωμεν τάς προό
δους αύτών.

**Ολαε αό ’AOJJvaie άπόψε θά κουβαληθώμεν είς τό 
θέατοον τών Ό./υα.τίωΓ, όπου θά ίδούμεν άληθινόν Άγ
γλον ’Οθέλλον τον περίφημον Αβκατβαν μέ πολλά 
υ.έλη έκ τοϋ νεαρού του θιάσου καί τινας άλλους ηθο
ποιούς. Τό πρόσωπον τής Δεσδεμόνας τό ύποδόεται ’ί* 
καλή ’Ιωάννα Νικηφόρου’ τό δέ τοϋ Α’. νεκροθάπτου ό 
ίδιος Νικηφόρος. Θά έχωμεν θέαμα έκ τών περιεργοτέ- 
ρων. Εύκαιρίαι τοιαΰται καλλιτεχνικών άπολαύσεω» 
σπανίως παρουσιάζονται.

ΦΌΥ—ΦΡΟΥ

Έζ τής τελευταίας έπιστολής τοϋ Κουμουνδούρου 
•πρός τόν έγκριτον φίλον του πληοοφορούμεθα δτι ό Κου- 
μουνδοϋρος εινε Έλλην, δταν εινε έζτός τή; εξουσίας, 
καί δτι έξαιοουμένης τής περιστάσεως αύτής, πάντοτε 
άλλοτε εινε Κουμουνδοΰρος.

Ύπάρχουσι παράσημα πολέμου, ήμεϊς δέ επειδή δέν 
κάανομεν ποτέ πόλεμον, άντεστρέψαμεν τούς ορούς και 
έχομεν πόλεμον παρασήμων, δστις συνάπτεται τόρα είς 
τά σύνορα καί τόν όποϊον ό Ναστραδήν Χότζας τόν 
ώνόμαζε «καυγάν γιά τό πάπλωμα.»

Άπόδειξις τοΰ αρειμάνιου οίστρου τοϋ κζταλαβόντος 
έσχάτως τούς Έλληνας είνε ό’τι συντάκτης συριανής συ
ναδέλφου έκάη κατά τό πρόσωπον έξ άναφλέξεω; δοχείου 
τινός πυρίτιδας, άνευ όμως άλλης σπουδαιοτέρας βλάβης.

Ή Λ’/σ Άφι/μίρ/ς λυπεϊται τά άνθη της, μέ τά όποια 
έροανε προχθές έν κατζνύξει τόν νεκρόν τοϋ ζώντος λο
χίου τοϋ ιππικού Παπαθανασίου. Καί τά λυπεϊται, ώς 
νά τής έμαράνθησαν ή ώς νά τά έδρεψεν ολα πλέον καί 
νά μήν έχη νά προσφέρη τίποτε. Καί ήμεΐς ένομίζομεν 
δτι ήτο άνθοσπαρμένος άκόμη ό κήπος της, καί δτι τά 
άνθη της τής ήρκουν είτε διά νά τά ράνη, είτε διά 
μπουκέτα, είτε διά στεφάνους, νά ύποχρεώση δλον τόν 
κόσμον, καί ζώντας καί νεκρούς.

Έπί τώ ίλαροτραγικψ έπεισοδίω τού φονευθέντος ύπό 
τοϋ έγχωρίου τύπου λοχίου Παπαθανασίου μάς ύπενθύ- 
μησαν δτι εΐς τά 54, κατά τήν μάχην τής Καλαμπά
κας, εΐς έκ τών άναιμάκτων ηρώων έλαβε τήν εξής λα
κωνικήν άπό τήν οικογένειαν του :

«’Αγαπητέ Τάδε, χαίρομεν διότι έπεσες ένδόξως καί 
έτίμησες τό όνομα τής οίκογενείας σου!»

Είχομεν χθές ολίγας γοαμυιάς έξ αύτοΰ τοϋ Καοαλή 
Δερβέν, τό όποϊον είναι ύπό τήν αρχηγίαν τοϋ Ισκου. 
Έταμπουρεύθησαν έκεΐ καλά οί δικοί μας. Είναι καθ’ 
δλα έτοιμοι δι’ έπίθεσιν. Έχουν, γράφει ή έπιστολή, 
τόν Όλυμπον κοντά καί τήν Θεσσαλονίκην καί ζοΰν α
γρίως. ’Όχι μόνον μία φορά οί Τούρκοι έδειξαν λευκήν
σημαίαν.ι

Άνέγνωμεν καί τήν δήλωσιν τής Βασιλικής έν τή Λ7α 
Έφημερίδι, τ·ή θεοφοβουμένη. Συνεκινήθημεν όλοι έκ τής 
επιστροφής της εΐς τήν ήσυχίαν. Έλυπήθημεν μόνον δτι 
ή φιλόχριστος Νέα Έφημερίς δέν ήξίωσε τήν μετανοή- 
σασαν Μαγδαληνήν δύο γραμμών της. Εί'δομεν δτι υπο
γράφει μόνον μέ τό μικρόν της όνομα. Συνήθεια μεγα
λοπρεπής κοινή είς αύτήν καί είς τούς βασιλείς.

Λί Λί’α/ Ίδέαι πήραν λέγουν τά τραπεζογραμμάτια 
τή; ’ΗπαροθεσσαΊίας δι’ έτικέττας φιαλών οίνου· καί

1

αλήθεια ις.

Δέν ξέοω πώς τήν έπαθα καί άρχισα σάν χάχας 
νά ψάλλω θούρια κΓ έγώ κατενθουσιασμένος, 
τής Βίγλας κκί τού Καραλή μυριοφόνους μάχας, 
μά δίχως άλλο φαίνεται θά ήμουν μεθυσμένος.
Ένας καυγάς γϊά πόλεμος γιγάντων νά περάση ; 
αλλά καί τί δέν γίνεται μές 'στών 'Ρωμηών τήν πλάσι !

Βροντά τουφέκι έξαφνα καί πάει 'στόν άέρα ; 
είς τά καλά καθούμενα ’ματόνει καμμίά μύτη ; 
αύτό γϊά πόλεμος περνά μεγάλος έδώ πέρα, 
κϊ’ άμέσως νίκας θαυμαστάς τό στόμα μας κηρύττει. 
Καί νά ! οί πρόγονοι μέ μίά φυτρόνουν έμπροστά μας, 
καί εύλογοϋν τάς νίκας μας καί τήν πκλληκαρίά μας.

Σκοτόνονται ’στήν Αίγυπτο ’Εγγλέζοι καί Φελλάχοι, 
κΓ δμως τόν κόσμο δέν χαλούν μέ τής παλληκαρίαΐς’ 
’ματόνονται κΓ οί "Ελληνες οί Μαραθωνομάχοι, 
κΓ ό κόσμος ξεκουφαίνεται μέ τής έλευθερίαΐς.
Τό αίμα έπλημμύρησε καί τρέχει σάν ποτάμι, 
αλλά έγώ σάς βεβαιώ πώς δέν 'ξωδεύθη δράμι.

Γελούν οί ’Άγγλοι σάν τούς λέν πώς άπ’ τής πυραμίδες 
τούς βλέπει δόξα άφθιτος δέν ξέρω πόσων χρόνων’ 
άλλά έμεΐς δεν σέρνουμε τής κοφτεραϊς λεπίδες, 
αν τόν καυγά μας δέν ίδοϋν τά μάτια τών προγόνων. 
Είναι άνάγκη καί αύτοί νά 'βρίσκωνται ‘μπροστά μας, 
άλλο’ώς ’στή θήκη τό σπαθί καί πάμε ’στή δουλειά μας.

Βεβαιωθήτε, Έλληνες, πώς δέν σάς βλέπει μάτι, 
μά κΓ άν σάς ’δοΰν,πιστεύσετε πώς δέν θά σάς τρομάξουν’ 
καί άν έσεΐς δέν κάμετε χωρίς προγόνους κάτι, 
ουτ’ οί άπόγονοι αύτοί ποτέ θά σάς κυττάξουν.
Είναι καιρός νά μάθετε, βλαστοί τοϋ Λεωνίδα, 
χωρίς φωναΐς νά πέφτετε νεκροί γϊά τήν πατρίδα.

Τί πόλεμος ’στό Καραλή ! βροντά ή οικουμένη ! 
τί θαύματα άνέκφραστα Έλληνικής άνδρείας ! 
πέντε ’δικοί μας ’βρίσκονται μονάχα σκοτωμένοι, 
κΓ άποθεούται ζωντανός τού ιππικού λοχίας.
Άλλά καμμιά έντύπωσι καί τούτο μή σάς κάνη, 
έδώ άποθεόνεται καθένας πριν πεθάνη.

Έδώ ή άποθέωσις δέν γίνεται μέ αίμα’ 
άπάνω ’στά κρεββάτι σου άγάδικα ξαπλώσου, 
καί μέ τής άλογόμυιγαις μονάχος σου πολέμα, 
άν θές ν’ άκούσης ζωντανός τόν έπικήδειό σου.
Έγώ τούλάχιστον 'Ρωμηό δέν ’γνώρισα άκόμα, 
πού δέν έστεφανώθηκε άπάνω είς τό στρώμα.

Είμαι κΓ έγώ παλληκαράς καί Μαραθωνομάχος, 
κΓ έμένα κάπως μέ μεθά ό ήρως Λεωνίδας, 
μά σήμερα σκοτόνεται μέ φλόγα κΓ ό Φελλάχος, 
καί στήνει τρόπαια κΓ αύτός καί νέας πυραμίδας. 
Αύτά ή κρύα Μούσα μου, 'Ρωμηοί, σάς απαγγέλλει, 
καί άν θυμώσετε γΓ αύτά, καθόλου δέν μέ μέλλει.

Souvis.
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Ό Πύργος, πόλις άσημοτάτη καί πρό δεκαπενταετίας 
έτι έν τή ίλύϊ βεβυθισμένη, είναι σήμερον μία τών ώραιο- 
τέρων, άνθηροτέρων καί πλουσιωτέρων πόλεων τής Ελ
λάδος, εύρύτατον καί περιφανές μέλλον έχουσα. Είς ρω- 
μαντικωτάτην περίαπτον θέσιν έπι λόφων οίκισμένη, πε- 
ριοριζομένη ύπό θαλάσσης, λιμνών, ποταμών, παρουσιά- 
ζουσα μαγευτικότατα τοπεΐα, θελκτικωτάτας κοιλάδας, 
εύρύτατον ορίζοντα, άπάσας τάς καλλονάς πλούσιας φύ
σεως άναπαριστώντα, είναι άληθής καλλιτεχνική σκη
νογραφία έφ’ ής επαναπαύεται εύφροσύνως ή φαντασία 
τοϋ θεατού. Είς τήν ζωήν ήν ή φύσις έδώρησεν είς τόν 
τόπον τούτον έπιπροστίθεται ή ζωή, ήν ό τόπος έπανα- 
δίδει είς τήν φύσ·ν. Άν ήναι άληθές, καί είναι, τό 
άξίωμα όπερ ό Γυζώ έν τή περί Βασιγκτώνος μελέτη 
του άναγράφει: ότι ή ζωή ένός τόπου κρίνεται έκ τής 
έν αύτώ μείζονος ή έλάσσονος έργατικής κινήσεως, βε
βαιωθήτε ότι ή πόλις τοϋ Πύργου, κέντρον τής έπαρχίας 
’Ηλείας, ένέχει έν εαυτή τόσην ζωήν άληθή, όρώσαν, 
όσην ϊσως ούδείς άλλος τόπος τής 'Ελλάδος.

Έν διαστήαατι όλιγίςων έτών γιγάντειοι πρόοδοι έπε— 
τελέσθησαν ένταύθα διά τής άποκλειστικής τών άτόμων 
έργασίας. Τό άξίωμα, ό τόπος διχ τοΰ τόπου άναγρά- 
ψαντες οί Πύργιοι, πρώτοι έδωσαν τήν ώθησιν είς κατα
σκευήν ιδιωτικών δημοσίων έργων. Λιμήν λαμπρός, Σι
δηρόδρομος ήδη περατούμενος, Γυμνάσιον, άνάπτυξι; τών 
υλικών πόρων τού τόπου, ιδού ό,τι παρίσταται πρός με
λέτην καί θαυμασμόν σύν ταϊς φυσικαΐς καί έτέραις έπι— 
κτήτοις τού τόπου καλλοναΐς είς τόν έπισκέπτην ξένον.

♦
* ·*

Εισέρχομαι ήδη είς τό κύριόν μου ζήτημα. Γνωρίζετε, 
τήν σταφίδα, τόν μέλανα κοκκωτόν βότρυν, ΰφ’ ού κα
λύπτονται άπασαι αί πεδιάδες τής έπαρχίας μας. Ξη
ρόν κλήμα, ούδέν τό έπαγωγόν ή ένδιαφέρον διά τόν άδαή 
παρουσιάζον, είμή τήν παραγωγήν λαμπρού καί σπινθηρί
ζοντας πυρός έν χωρική έστία πρός θέρμανσιν έν χειμώνα 
ψυχρώ ’ ιδού ή πρώτη μορφή τής σταφίδος. Καί όμως , 
τό ξηρόν αύτό κλήμα πόσην κρύπτει ζωήν μέλλουσαν ϊ 
Ίδετε αύτό καθ’ ήν εποχήν ή φύσις ένδυομένη τήν άν- 
θισμένην έσθήτα της διαγελά φαιδρά ύπό τά πρώτα τού 
βάρος φιλήματα. Σοί παριστά πολύφωτον λυχνίαν, φέγ
γος έλπίδος παντού διαχέουσαν. Έν τοΐς μικροϊς βότρυσι 
τοΐς μόλις διαφαινομένοις καί ών έκάστη ράξ δέν είναι, 
μείζων εύτελοϋ; κεγχρίου κόκκου, νομίζεις ότι διαβλέπεις
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-κόκκους χρυσού, κκί όλόκληρον την κατάφυτον πεδιάδα 
θεωρείς ώς χρυσοφόρον κοίτην, ητις δέν έπίσταται νά βέ 
διχβουκολή μέ κενάς προσδοκίας καί ελπίδας. Τόν Μαϊον 
ότε άρχίζει ό οργασμός τής σταφίδος καί όλους τούς 
έφεζής μήνας είς οίουδήποτε μέρος τής πόλεως καί άν 
άνέλθη τις, βλέπει εκτυλισσόμενου πρό τών τεθαμβημένων 
όφθαλμ,ών του θαυμάσιου πανόραμα, έξ έκείνων άτινα 
μόνον τοΰ Σατωβριάνδ καί Λαμαρτίνου ό επαγωγός κά
λαμος ήδύναντο νά σκιαγραφήσωσι. Πράσινος απέραντος 
τάπης, έφ’ ού τό βλέμμα επαναπαύεται, χωρίς νά πλήττνι 
ή κοπιάζν), εύρεία θάλασσα ήρεμος κκί γαληνιαία, άνα- 
κλώσα τής έλπιδος τό ζωηρόν χρώμα, ιδού ό,τι σοί πλη
ροί τήν καρδίαν άνεξηγήτου ευφροσύνης καί τέρψεως.

* »

Ή Σταφίς, ώς νά ήτο έρωμένη καί εχει άνάγκην 
μεγίστης περιθάλψεως, λεπτομερεστάτων μεριμνών καί 
φροντίδων. Είναι λίαν ιδιότροπος. Σοί άπαιτεϊ νά τή 
προσφέρης τήν αύτήν λατρείαν, τήν αύτήν άφοσίωσιν, ήν 
καί εϊς τήν σύζυγόν σου καί εις τά τέκνα σου. Καί δι
καιούται έν τώ έγωϊσμώ της, καθόσον αϋτη δίδει καί 
συντηρεί τήν ζωήν τών προσφιλών σου τούτων υποκειμέ
νων. Σοί έπασχολεΐ τάς πλείστας ώρας σου, τήν πλειο- 
τέραν μέριμνάν σον όταν δέν έπασχολεΐ άμέσως, πράτ
τει τούτο έμμέσως. Σοί παρέχει αύτή ή ιδία τά μέσα νά 
την περιποιήσαι- καί όταν δέν διαθέσης ταύτα καλώς 
ύπέρ αύτής, άπομακρύνεται, σοί στρέφει τά νώτα, καί 
τείνει την χεϊρα εί; εκείνον, όστις τή υπόσχεται μείζονα 
καί θερμοτέραν λατρείαν ώς πρός αύτό είναι άληθής Πα 
ρισινή κοκέτα έκ τών ήοωίδων τού Ζολά" άοθονα θέλει 
τά μέσα πρός έπίδειξιν τής καλλονής της.

*
+ *

ΊΙ καλλιέργεια τής σταφίδος άρχομένη άπό τού 'Ο
κτωβρίου ή Νοεμβρίου περατούται μόλις τόν ’Ιούλιον, 
καθόλου αύτό τό διάστημά χιλιάδας χειρών, καί έκα
τομμύρια πολλά δραχμών έξαντλούσα. Έζ όλων τών 
ορεινών μερών τής Πελοπόννησου, έζ όλης τής Επτάνη
σου, εκ της μικράς Ασίας ετι αυτής, συρρέουσιν ώς μύρ- 
μηκες άνδρες, γυναίκες, παιδία διά τήν καλλιέργειαν. 
Είναι δι αυτούς μεγα εισόδημα, καθόσον ή έργασία 
των αμείβεται πολλάκις μέν καί διά 5 δραχμών ημερο
μισθίων, κατά κανόνα δε 3 1)2----ί δραχ. Τής έργασίας
όλόκληρον σχεδόν τό έτος ούσης συνεχούς, έννοεΐται όπό- 
σα χρήματα συναθροίζουσιν ούτοι, καί άν ζώσι σχετικώς 
ευτυχεοτεροι των άΧ)<ων οΐτινες ύπό τών κοινωνικών 
-προλήψεων έτέθησαν άνω τούτων. Παρατηρήσατε τήν 
κίνησιν τών έργατών τούτων τής συγκομιδής τού στα
φιδοκάρπου. 'Οπου δήποτε καί άν στρέψγς είς τά τέσσα
ρα τής πόλεως σημεία τό βλέμμα σου, συναντάς στίφη 
βλόκληρα αύτών. Πάν μέρος μετασχηματίζεται είς στρα- 
-τόπεδον ένθα κατασκηνούσι. Δέν έχουσι μεγάλας άζιώ- 
«εις· ο>τε κλίνας θελουσιν, οΰτε σκεπάσματα τά τέκνα 
ταύτα τής φύσεως. Ό έναστρος ούρανός τοΐς άρκεΐ ώς 
«πιστεγασμα καί ή σκιά δένδρου τίνος ή οικίας ώ; 
■προφυλακτρον κατά τών καυστικών τού ήλίου άκτί- 
νων. Δέν διακρίνονται είς τάζεις ή φύλα. Συναγελά
ζονται άδιακρίτως όλοι όμού καί ό’μως ούδέν ύπερβαϊνον 
πά τής εύσχημοσύνης όρια διαταράττει τόν πατριαρχι- 
χόν^τοϋτον βίον, άναμιμνήσκοντά σοι άλλους χρόνους

καί άλλα ήθη. Ή έργασία δίδει τοΐς άπλοϊκοΐς τού- 
τοις άνθρώποις τροφήν, ύγείαν, εύθυμίαν. Τό μέλλον 
των κατέχουσιν είς χεΐράς των. Οί αγροίκοι ούτοι, ώς θά 
τους ώνόμαζε μυρωμένος τις λεοντιδεύς τού Σολωνείου, 
εισί ζηλευτότεροι τού πλουσιωτέρου χαβιαροχανίτου. 
Τοΐς σφίγγεις εύχαρίστως τήν τυλώδη χεΐρά των,ήτις δέν 
γνωρίζει τί έστί χειρόκτιον, καθόσον οΰτε σκελετώδης εί
ναι, ούτε ρύπους εχει διά νά άποκρύψν). ΊΙ κρίσις των 
είναι διαυγής. ΊΊ λογική των σέ έκπλήττει. Οί έργά- 
ται παρέχουσι ζωήν, λαμβάνοντες ζωήν. Ό κτηματίας 
είναι μηδέν άνευ τοϋ έργάτου Ό έργάτης θνήσκει άνευ 
τού κτηματίου. Σιωπηλώς όμως συναντώνται, καί ό 
πρώτος όρος τής κανονικής λειτουργίας, ή άλληλοβοή- 
θεια, τοΐς έπιβάλλεται φυσικότατα.

Τόν έργάτην θέλω σάς έπιδείζει έν τή συγκομιδή τού 
σταφιδοκάρπου. Δϋτη άρχεται κατά τέλη 'Ιουλίου, ή 
άρχάς Αύγούστου. Πρό τής ανατολής τοϋ ήλίου όλοι οί 
πρός τά κτήματα άγοντες δρόμοι είσί πλήρεις έργατών, 
οΐτινες άδοντες πορεύονται πρός τήν έργασίαν των. ’Αρ
χίζει αύτη. Έκαστος έργάτης φέρει κάλαθον άρκετά 
μεγάλην ήν πληροί βοτρύων σταφίδος. ΊΙ συγκομιδή 
άρχεται έκ τού ώριμοτέρου μέρους. Όσω μελανώτερον 
τά χρώμα τής σταφυλής, τόσω ώριμωτέρα αΰτη καί κα
τάλληλος πρός τρυγητόν. Μετά τήν πλήρωσιν, φέρει τύ 
συγκομισθέν ποσόν καί έφαπλοΐ τούτο συμμετρικώς καί 
παραλλήλως, τήν μίαν σταφυλήν παρά τήν άλλην, έπί 
τού άλωνίου, τετραγώνου μεγάλη; έκτάσεως περιφέρειας 
γής, ή; ή έπιφάνεια είναι έπικεχρισμένη διά βοείου κό
πρου. Έν τοιούτον άλώνιον περιλαμβάνει ώς έπί τύ 
πλεϊστον περί τήν χιλιάδα λιτρών. Ή λίτρα είναι ή α
ριθμητική μονάς τοϋ σταφιδοκάρπου. Χίλιαις δέ λίτραις 
άναλογίζονται πρός 375 όκάδας περίπου. Τήν έργασίαν 
τής έφαπλώσεως έκτελούσιν ιδιαίτεροι έργάται, συνηθέ- 
στερον δέ γυναίκες. Άναλόγως τοϋ ποσού τών έργατών, 
καί τού μεγέθους τού κτήματος, πληροϋνται μέχρι τής 
εσπέρα; Βν-δύο-καί πλειότερα αλώνια, άτινα σοί παρί· 
στανται ώς μελανοί έζ έπικρόκου τάπητες, κάποτε πρός 
τό έρυθρομέλαν άποκλίνοντες, καταγοητεύοντες τήν όρα- 
σιν καί πληρούντες τήν άτμόσφαιραν εύωδίας. Διότι 
έκαστον άλώνιον έκπροσωπεΐ χρυσόν. Καί ή όψις τοΰ 
χρυσού μέ όλα όσα καί άν γράφωσιν οί ποιηταί μας είναι 
περικαλλεστέρα καί έπαγωγοτέρα καί τής Ίουλιέτης καί 
τής Βεατρίκης καί τής Λάουρας.

Περί τήν μεσημβρίαν διακόπτουσιν οί έργάται έπί μι
κρόν τήν έργασίαν των καί άναπαύονται καταβροχθίζον- 
τες τό λιτόν γεΰμά των, συνιστάμενον είς άρτον μέλα- 
να, τυρόν, κρόμμυα, έλαίας καί σταφυλάς, μέ τόσην ό- 
ρεζιν, μέ όσην δέν υπηρετεί ό στόμαχος εύπατρίδου Γάλ
λου, τά πολυτελή έδέσματα ποικιλωτάτου menu έν τώ 
caffe Americain·.. Ύδωρ έπισφραγίζει τό γεύμα τούτο 
καί μετ’ ολίγον έπαναλαμβάνουσι τήν έργασίαν των, ήτις 
έζακολουθεΐ μέχρι τής δύσεως τοϋ ήλίου οτε παύονται. 
Ώραΐον άγροτικόν θέαμ.α παριστώσιν ήδη είς τόν πρώτην 
φοράν έπισκεπτόμενον τήν πόλιν μας. αί άκόλουθοι ώραι 
τής έσπέρας. Όσοι τών έργατών δέν διαμένουσιν έν τοΐς 
κτήμασι τήν νύκτα, έπανακάμ,πτουσι φαιδροί είς τά ίδια 
άδοντες καθ’ όδόν, φωνάζοντες, άνταλάσσοντες διαφόρους 
άφελεϊς αστειότητας καί άβίαστα λογοπαίγνια. Οί έζο- 
χικοί δρόμοι βρίθουσιν αύτών. Παρά τό πλευράν ζακυν- 
θίου ψάλλοντος έν συμφωνία άρμονικωτάτρ μετά τών συν
εργατών του τήν Φαρμαχωμετην τοϋ Σολωμοϋ, άκούεις

παρασύρουσι τούτον έζαφανίζοντες, καί πολ.λάκις παρα— 
σύρουσι καί σέ αύτόν άνεπιστοεπτεί. Είναι φοβερά ή φύ— 
σις έν τοΐς παιγνίοις της. Ιδού αί συγκινήσεις τής στα
φίδος. Συγκινήσεις συντρίβουσαι, καταστρέφουσαι, και. 
άς μόνον ό μελετήσας τάς όψεις τών κτηματιών άμα τή 
έλαχίστγ, συμπυκνώσει τών νεφών, δύναται νά έννοήσγι,. 
καί μόνος ό αισθανθείς νά περιγράψη.

★ *Γ 
*

Τών πραγμάτων τόν ομαλόν ρούν των άκολουθούντων,
8—1 0 ήμέρας μετά τήν έν τοΐς άλωνίοις έφάπλωσιν τής 
σταφίδος, ζηραινομένης ταύτης καί άποβαλλούσης τά 
πλεονάζοντα υδατώδη στοιχεία, ποοβαίνουσιν είς τήν 
κατάτριψιν διά καταλλήλων έργαλείων, δι’ ής αΰτη 
άφαιρεΐται τών ξυλωδών μ.ερών. Μετά τήν έργασίαν ταύ
την τήν συγκεντρούσιν είς σωρούς, ών έκαστος άπαρτίζε- 
ται έξ άλλοτε άλλου ποσού, άναλόγως τού μεγέθους τοϋ 
κτήματος καί τής άφθονίας τού προϊόντος του. "Ηδη ή 
σταφίς υποβάλλεται είς τήν τελευταίαν της δοκιμασίαν, 
τήν διά. τής μηχανής έπιλογήν, δι’ ής τά «κατάλληλον 
πρός χρήσιν μέρος τής σταφίδος αποχωρίζεται, άλλως 
χρησιμοποιούμενον. ’Ενταύθα σταματά ή κίνησις τοΰ 
κτηυ.ατίου, όστις πλέον αναμένει τήν στέψιν τών τόσων 
μόχθων του. "Αρχεται ή κίνησις τού έμπορου.

* *
*

Ώς ό έργάτης, οΰτω καί ό έμπορος άποτελεΐ τι άνα
πόσπαστον τού κτηματίου. Ανευ τούτου είς τί δύναται 
νά χρησιμοποιήσει τό προϊόν του ό κτηματίας ; Λέγον
τες έμπορον, δέν έννοοΰμεν άτομα. Έννοοΰμεν περιλη- 
πτικώς άπάσας τάς άγοράς έν αί; γίνεται ή κατανάλω- 
σις τής σταφίδος. Έν ταΐς εΰρωπαϊκαΐς δέ άγοραΐς μόνη 
ή σταφίς έκπροσωπεΐ έπαρκώς τό έλληνικόν έμπόριον. 
Πολλά έκατομμύρια κυκλοφοροϋσι διά τής σταφίδος, ήτις 
ούχί ολίγους έκ τών έν Εύρώπη μεγάλων έμπορικών οί
κων έδημιούργησεν. Ό κτηματίας έχει άνάγκην τού 
έμπορου. Άλλά καίτοι καθ’ ολον τό έτος έν διηνεκεΐ 
σχέσει χρηματιστική ευρισκόμενοι ούτοι, κατά την έπο
χήν ταύτην τής συγκομιδής διαιρούνται είς δυο αντίθε
τα στρατόπεδα πολλάκις λ.υσοωδώς παλαίοντα. Οί κτη
ματία-' ύποστηρίζουσιν εί; τό άνώτερον όριον τήν τιμήν 
τού έμπορεύματός των. Οί έμποροι κατάγουσιν είς τό 
κατώτερον ταύτην. Καίτοι μή συνεννοούμενοι μεταξύ 
των οΐ τε κτηματίαι καί οί έμποροι, συναντώνται όμως 
είς τά; ιδέας τής έζυπηρετήσεω; τών συμφερόντων των. 
Καί ένώ άκούετε τούς κτηματίας ώς έκ συμφώνου ζη— 
τοϋντας τιμήν 40 ταλλήρων έπί παραδείγματι, κατά., 
χιλιάδα, οί έμποροι σείοντες μέ οίκτου μορφασμούς τήν 
κεφαλήν προσφέρουσι τά 28 τάλληρα. Εν τούτοις δέν 
έυ,υ,ένουσιν άμφότερα τά στρατόπεδα εις τα όρια των 
ταύτα. Κατέρχονται καϊ άνέρχονται μέχρις ού έπιτυγ- 
χάνεται συμβιβασμός τις εις τα 30 32 έπι παραδείγ
ματα Άλλ’ έκεΐνοι τών κτηματιών οΐτινες έκ προηγου
μένων συναλλαγών δεν είναι υποχρεωμένοι να δωσωσι τι. 
προϊόν των εί; τόν έμπορον μέ τήν τιμήν ήν αύτός προσ
φέρει, καί οί όλιγωτέρας άνάγκας έχοντες, η δίδουσι τόν 
σταφιδόκαρπόν των μέ τήν τρέχουσαν τιμήν έπιφυλάσ- 
σοντες έν τή συμ.φωνια έαυτοΐς το δικαίωμα τής αυ^η— 
σεως, έάν μέχρις δριζομένου χρονικού διαστήματος έπέλ- 
θη τοιαύτη, ή κρατουσι τούτον εν ταις αποθηκαις, αναγ
καζόμενοι ώς έπί τό πλεϊστον βραδύτερον νά τόν πωλή—

τόν όρεσίβειον Άλωνιστιώτην ψάλλοντα έν συνοδία τής 
όμάδος του, τά άσματα τού Κολοκοτρώνη, τοϋ Γιαννιά 
καί Ζαχαρίά. Όλαι τής μουσικής κλίμακος αί βαθμίδες 
πλήττουσι τά ώτά σου,άποτελοϋσαι δαιμονίαν συναυλίαν, 
έξ έκείνων ών τό μυστήριον έκ τών μουσουργών μ,όνος ό 
Βαγνερ έπίσταται.

* ★
*

Ώοαιότερον ο[/.ως καί ααγευτικώτερον είναι τό θέαμα 
οπερ εκτυλίσσεται έν ταΐς έζοχαΐς. Μετά τήν φοβεράν 
κόπωσιν τής ήμέρας, διότι έπί 12 ολας ώρας ύπό τάς 
καυστικάς τοϋ ήλίου τού Αύγούστου άκτίνας κεκυφότες 
καί περίρρυτοι ίδρώτι οί έργάται έννοεΐτε πόσον κοπιά- 
ζουσι, παραδίδονται τό έσπέρας, ώς νά έξήλθον μόλις 
τοϋ κοιτώνας, εύσταλεΐς καί πλήρεις φαιδρότητος, είς 
τάς άφελεϊς καί εύθύμους τού έλληνικού χορού τέρψεις. 
Χαρίεσσαι ροδοκόκκινοι παρθένοι όδηγοϋσι τόν χορόν όν 
οίπαντες όμού άδοντες παρακολουθοΰσιν οί τής αυτής ό
μάδος έργάται. Παντού άσματα, παντού φωναί, παντού 
χοροί. ΊΙ φύσις σοί φαίνεται συνεορτάζουσα καί οσω με
λαγχολικός καί άν ήσαι, διασκεδάζεις τήν πλήξίν σου 
χωρίς νά τό έννοήσης, καί ή φαιδρότης μεταδίδεται ώς 
δι’ ήλεκτρικοϋ σπινθήρος καί είς σέ. ΊΙ σελήνη διά τοϋ 
άργυροϋ φωτός της παρίσταται ώς προστάτης τών άγρο- 
τικών τούτων τέρψεων καθιστώσα αύτάς ρωμαντικωτέ- 
ρας· Άλλ’ όταν τό φώς της έκλείπγι, τότε λαμπρόν πα
νόραμα παριστώσιν αί έκτεταμέναι πεδιάδες, ώς ύπερ- 
μεγέθεις πυγολαμπίδες πανταχοΰ σελαγίζοντα άκτινο- 
βολοϋσαι τά έν ταΐς έξοχαΐς φώτα, άποτελοΰντα συμμε 
τρικούς κύκλους άμφιθεατρικώς έσπαρμένους, κύκλους 
μαρμαίροντας. Νοικίζεις τό εύρύ πεδίον, ώς έτερον ούρα
νόν άντικατοπτρίζοντα τους λαμ.προτέρους αστερισμούς 
τούτου. Ό συγγραφεύς τής Άττα.Ιάς καί τών Άαεσα/ωι- 
μόνος ήδύνατο διά τού ισχυρού καλάμου του νά παρα- 
στήσγι άκριβώς τήν λαμπράν εικόνα τής φύσεως έν τοΐς 
τόποις μας κατά τήν έποχήν ταύτην τής σταφίδος.

ή· ★

Άλλά δέν είναι τά πάντα διηνεκής τέρψις. Συνεχής 
ευφρόσυνος άπόλαυσις άνευ συγκινήσεων θά ειχέ τι τό 

ονότονον. Καί αί συγκινήσεις έπιφαίνονται διά νά 
ιακόψωσι μικρόν, άλλοτε δέ κκί διά παντός,τήν φαίδρό- 

τητα ταύτην. Αί συγκινήσεις δέν έπηρεάζουσι τόν έρ
γάτην· άφορώσι τόν κτηματίαν, μικρόν ήγεμονίσκον έν 
τώ κτήματί του. 'Ολίγα νέφη έπί τοϋ όρίζοντος" καί 
σφοδροί παλμοί καταλαμβάνουσι τούτον. Όλίγαι ρανί
δες βροχής, έν συμπεπυκνωμέν·/) άτμοσφαίρα, τόν ρίπτου- 
ctv είς δαιμονίαν ταραχήν, καί ραγδαία βροχή τόν βυ
θίζει είς στυγνήν άπόγνωσιν. ΊΙ σταφίς, άλλη παρθένος, 
διατρέχει καί αύτή τούς κινδύνους της. Άν ύπερκάμψγι 
κατά τόν Μάρτιον καί Απρίλιον τόν παγετόν όστις τήν 
κατακαίει έν τώ λίκνω της έτι, καί τήν χάλαζαν, άν 
παρέλθγι τούς σκοπέλους τών διαφόρων καταστρεπτικών 
παρασίτων καί μυκήτων, άν άποφύγη τον κίνδυνον τής 
σήψεως, έχει νά παλαίσγ] κατά τήν κρισιμωτέραν έποχήν 
τής ύπάρξεώς της ότε πρόκειται νά άμείψγι τόσους κό
πους, τόσας θυσίας, τόσας δαπάνας τοϋ κτηματίου, μέ 
εχθρόν έπιφοβώτατον, καθ’ ού ούδέν άμυντικόν όπλον δύ- 
ναται νά διαθέσγι ό ιδιοκτήτης. Μέ τήν βροχήν.Καί καθ’ 
•ην στιγμήν πλήρης χαράς καί φαιδρών έλπίδων κύπτεις 
νά συναθροίσεις χρυσόν, ορμητικοί χείμαρροι έκ τών άνω



MU ΧΑΝΕΣΑΙ

«τωσι μ.έ φοβέραν ζημίαν τιμωρουμένης ούτω τής πλεονε- 
<ί*ί· ( ,

’Επανέρχομαι είς την κίνησιν των εμπόρων περ'ι την 
σταφίδα. Μετά την συμφωνίαν τοΰ τιμήματος τοϋ στα
φιδοκάρπου ούτος ανήκει πλέον ε’.ς τόν έμπορον’ ό κτη
ματίας έχει τήν άδειαν νά άναπνεύση. Ό έμπορος πα- 
ραλαμβάνει αύτόν, τόν θέτει έν μικροϊς ξυλίνοις κιβω- 
τίοις καί βαρελίοις, ών έκαστον περιλαμβάνει 0 0 — 
90 όκάδας, έν οίς στοιβάζεται δσον τό δυνατόν πλει 
ότερον ύπό έργατών. Τά κιβώτια εΐς τά άκρα πε
ριβάλλονται ύπό ξυλίνης τετραγώνου στεφάνης, έπί 
τοΰ άνω δέ μ-έρους των σημειοΰνται τά αρχικά διακρι
τικά στοιχεία είτε τοΰ ονόματος αύτοΰ τοΰ άποστέλ- 
λοντος έμπορου, είτε συμβολικά τοιαΰτα, καί ό άριθμός 
ό αύξων τών κιβωτίων. Τά κιβώτια φοοτόνονται έν με- 
γάλοις διτρόχοις άμαξίοις, άτινα μεταφέρουσι ταΰτα εΐς 
Κατάκωλον, τό έπΐνειον τής πόλεως μας. Λαμπράν θέαν 
παριστά ό λιμήν ούτος ήδη. Πλεϊστα ατμόπλοια δια
φόρων σημαιών, πλεϊστα ιστιοφόρα, είσίν αγκυροβολη
μένα έν τούτφ, πρός μεταφοράν τής σταφίδος είς τάς 
διαφόρους αγοράς τής Εύρώπης έν αίς καταναλίσκεται. 
Ζωηροτάτη ή κίνησις ή έν τώ Κατακώλφ- οπουδήποτε 
στρέψης τό βλέμμα σου, διακρίνεις άμάξας μετά κιβω
τίων, άποθήκας πλήρεις σταφιδοκάρπου, σωρούς κιβω
τίων πλήρεις έν τοΐς λέμβοις. Ό θόρυβος είναι φοβερός’ 
αναγκάζεσαι νά βύσης τά ώτά σου. Εΐς Κατάκωλον δύ
νασθε νά εύρήτε αντιπροσώπους έξ όλων τών μερών τοΰ 
κόσμου. Ούτε 'Ιάπωνες ούτε Μεξικανοί έλλείπουσιν. Ό
λοι εύρίσκουσιν έργασίαν έξασφαλίζουσαν αύτοΐς τά πρός 
ζωάρκειαν. Καί ιδού ή δύναμις τής σταφίδος έπεκτεί- 
νουσα τήν ζείδωρον πνοήν της έφ’ όλης ούτως είπεϊν 
τής ύφηλίου. Έν Κατακώλφ ή σταφίς φορτώνεται έν 
τοΐς άτμοπλοίοις, ών πλεΐσται δεκάδες καταπλέουσι καί 
«παίρουσι, μεταφέρεται δέ είς Αγγλίαν, Γαλλίαν, Γερ
μανίαν καί άλλαχόσε, ένθα άνταλάσσεται διά λιρών, 
φράγκων, φιορινίων, άτινα άφθονα διασπείρονται έν τω 
τόπφ μας ένισχύοντα καί παράγοντα τήν ευδαιμονίαν 
του καί πρόοδον. Τήν έν ταϊς εύρωπα'ίκαΐς άγοραϊς κί- 
νησιν τής σταφίδος άφίνω νά σάς περιγράψωσιν οί Γ575— 
meson, ΕΛοαϊϊα, Έ, ίΐιι 5* neat. καί άλλοι ξενώνυ- 
μοι άνταποκριταί σας. Έγώ έπιπροστίθημι πρός συμπλή
ρωσή, ότι ή άγορά τοΰ ΙΙύργου ένεκεν τοΰ σταφιδοκάρ
που διατελεϊ εΐς στενάς καί συνεχείς σχέσεις μέ ολας τάς 
αγοράς τής Ευρώπης. Εκατομμύρια πολλά κυκλοφοροΰσιν 
«ν ταύτη, μεταβαίνοντα άναλόγως είς χεϊρας άπάντων. 
Τό χρήμα έχει χάσει τήν άξίαν του έν Πύργφ. Σπαταλών- 

-ται τά έκατοντάφραγκα ώς φράγκα, όποιανδήποτε δέ 
«άξίαν έστω καί τήν μάλλον ύπέρογκον έάν δώσης εΐς 
-πράγμά τι, εσο βέβαιος ότι θά εΰρης πολλούς άγοραστάς. 
Έν ένί ή σταφίς είναι ατμός, οστις κινεί άπάσας τάς 
κοινωνικάς τάξεις δίδουσα είς αύτάς άληθή ζωήν.

Κρονέδης.

ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗΝ ΑΓΟΡΑΝ

Ολα τά είδη τών σταφυλών, ιδίως αί περίφημοι 
ορρκουλοει, πωλοΰνται είς τήν περιφημοτέραν

ΜΕΓΑΛΙΙΛ ΟΛΙ*ΛΓΚΛΐν.

ΓΑΛΑ ΑΔΟΛΟΝ
Έξ αγελάδων, άς ό κ. Μέρλιν μετέφερεν έξ Ελβετίας 

επίτηδες, ΠίϊΛ,ΙίΙΤΑΙ όν τφ κήπω Στουρνάρη, α
πέναντι τοΰ ύπουργείου τών στρατιωτικών (είσοδος άπό 
τό μέρος τοΰ κ. Ψύχα\

άντί 1 «Ο ή οκά.

Πώλησις άπό 5 1)2—7 π. μ. καί 4—6 μ. μ. οτε 
γίνεται ή άμ.ελξις.

Καϋκριάτης, τερχότης, άκρέδεια.
Ό επιστάτης Ίω. Χρυοάχης.

Μετεκομίσθη το μεγα

ΧΑΡΤΟΠΩΛΕΐΟΝ

ΠΟΛΗ και ΚΟΤΖίΛ
ολίγου άνωτέρω τής προτέρας του θέσεως έπί τής 
όδοο Έρμ,οΟ, είςτό μεγαλοπρεπές Ίσόγαιον τής 
Οικίας Μ. Λελούδα, μεταξύ τών καταστημάτων 
Χτεφ. Γαδαλ£ καί ϊ. Κοκοροπούλου.

(Μονής άγίων Αναργύρων).

Τά αλάνθαστα κατά τής ψαμμιάσεως, "ΤΜαία Έρ~ 
μιόκης, τά ύπό πάντων τών διασημωτέρων ιατρών τής 
πρωτευούσης συνιστώμενα, εύρίσκονται παρά τφ φαρμα
κοποιοί κ. I. Δ. Κατσάρη καί τώ διδάκτορι τής ’Ιατρικής 
κ. Σ. Γ. Μερκούρη’ πωλοΰνται δέ άντί 90 μόνον λεπ. 
έκάστη φιάλη.

Μεγλλιι ΕϊθΜΙΑ.

ΟΙΝΟΙ
Γ. ’Λμ,παζοπούλου καέ ΤΕ*;

Κατ’ οκαν ό ερυθρός καί ό λευκός μόνον λεπτά 60. 
Κα τά φιάλας έσφραγισμένας έκάστη λεπτά CO.
• [Χεντριχδν ΚατΐίϊΓ,μι xxl 'Γησχατάίτημα

?ν ’ΑΟόνβι; Πεφαιιή


