
ΕΤΟΣ Γ'. —ΑΡΙΘ. 34 1 T'cAaxxc λετ.-ι* ΙΟ. ΠΛΡΑΣΚΕΓΗ 3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1882

ΕΦΗΜΕΡΙΣ Γ ΟΛΙΤΙΚΟΣαΤΥΡΙΚΗ
ΖΥΝΑΡΟΜΗ ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΠΑΗΡΩ7ΒΑ ΜΟΙ* ΟΝ. Έν Ά94»«15 φρ. 15.—Έν ίέ ΧιΓ; Ι«»ρχ. φρ. 16.—Έν τάϊ {feir. »<. 2> 

Β. ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ αιευουντης

—ΓΡΑΦΕΐΟΝ, «αος ΜΟΥΣΩΝ, Άριθ. 4, άπέναντι τής οικίας Φιλήμονος παρά τήν Πλατείαν Συντάγματος.—

ΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 
ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ^

— ire

Ή απεργία μετεπήδησεν άπό τή;
Κράτος, 'Λπέργησχϊ· οϊ μηχανικοί τοΰ 
πχλ χ λ υ sale θ*— κύρί^β-Κυβε^νή··»·
γησε καί δλον τό άστυνομικόν σώμα τοΰ Δουβλίνου 
καϊ ήναγκάσθη ή αγγλική κυβέρνησις νά άντικαταστή- 
βή τήν αστυνομίαν της διά στρατιωτικής δυνάμεως. Ό 
αγγλικός τύπος όμιλεΐ μετά συμπάθειας πρός τούς άπερ- 
γήσαντας αστυνομικούς ύπαλλήλου;, καϊ εύχεται τήν 
έκπλήρωσιν τών δικαίων απαιτήσεων των. Έάν δμως οϊ 
αστυνομικοί υπάλληλοι τοΰ Δουβλίνου ύπέφερον ό’,τι οί 
μηχανικοί τοΰ πολεμικού ναυτικού, ό αγγλικός τύπος θά 
ήτο πλήρη; άγκνακτήσεως έναντίον τοΰ ύπουργείου Ι'λάδ- 
βτωνος. Καϊ δμως ό ίδικός μας τύπος ούτε λέζιν εγρα
ψεν ύπέρ τών μηχανικών εύρέθησαν μάλιστα πολλά φύλ
λα τά όποϊα σχεδόν καϊ τούς ύβρισαν. Τούς ύβρισαν όπό
ταν, άν καϊ άκουσίως προσβάλλωμεν τήν ύπερηφάνειαν 
τοΰ σώματος, οί μηχανικοί τοΰ πολεμικού ναυτικού 
είναι μάλλον εύσπλαγχνίας άξιοι.

Δεν ύπάρχει σώμα άλλο τοΰ όποιου ή τύχη είναι 
τόσον μετέωρος, ό χαρακτήρ τόσον αμφίβολος, ή θέσις 
τόσον έρμαφοόδιτος, καί τό μέλλον τόσω σκοτεινόν δσω 
ή τών μηχανικών.

Οί άνθρωποι αύτοί δεν γνωρίζουν τί είναι. Είναι α
ξιωματικοί ; Ναί- διότι ένώ παύονται, δεν έχουν τό δι
καίωμα νά παραιτηθώσι- ό κ. "Ροΰφος τούς άπειλεΐ ό’τι 
θά τούς περάσή άπό τό Ναυτοδικεΐον- ό κ. Μπούμπου- 
λης —συνοπτικότερος τοΰ κ. 'Ρούφου— κατά τό 187 8 
τους ήπείλησεν ό’τι Οά τούς τουφεκίσγ. Είναι άξιωματι 
κοί ; Όχι. Διότι ούτε σύνταξιν έχουν, ούτε προβιβά· 
ζονται, ούτε στολήν φέρουν, ούτε βαθμόν κανένα ή εξου
σίαν έν τοΐς πλοίοις, ού εΐσιν σχεδόν αί ψυχαί, έχουν.

Ό κ. Μπούμπουλη; κάτι ήθέλησε νά κάμγι ύπέρ τών

άτυχών αυτών καϊ αποτέλεσμα τοΰ καμώματος του ήτο 
ό τραγελαφικός νόμο; τής 25 Νοεμβρίου τοΰ 1878. Διά 

^νόα'ρυ τούτου καϊ έγιναν καϊ δέν έγιναν αξιωματικοί.
υν τό δικαίωμα τής συντάξεως, έχουν 

ι§ασμοΰ, ύπάγονται εΐ; νόμους τών 

ίμ δμως άρθρων καϊ δι’ άλλων λέ- 
χαρακτήρος τοΰ αξιωματικού.

ίΌ γ.εΤ&ΐο; αύτός νόμος έτέθη εί; ένέρ- 
γειαν, εφηρμ.οσση; Οχι. Ό κ. Μπούυ.πουλής, σύμφωνα μέ 
τήν διανοητικήν του κατάστασίν, δπως διά τοϋ προϊόν
τος τής κεφαλής του τού; έκαμε καϊ δέν τούς έκαμε ά- 
ζιωματικούς, ούτω ήθέλησε τό προϊόν αύτό—τόν νόμον- 
νά τόν έφαρμόση καϊ νά μ.ή τόν έφαρμόση. Έζήτει λοι
πόν έξετάσεις, δέν έκαμνε δμως προβιβασμούς.

Ό διάδοχό; του, λογικότερος, έθεσεν τόν νόμον είς 

παντελή άργίαν, καϊ ώθησε τούς μηχανικούς είς άπίί>γίη>·.
Καί τί λογικώτερον τή; άπεργίας αύτής, άφοΰ τό άν

τίθετον τή; απεργίας—ή έργασία—δέν είναι δυνατή 
ύπό τοιούτους ορούς, ύφ’ ο’ύς μέχρι τοϋδε έκυπτον οί μη
χανικοί τοΰ πολεμικού Ναυτικού; Μέ μισθόν γλίσχρον, 
του αρχιμηχανικού λαμβάνοντο; 340 δρ., χωρίς σύντα
ξιν, χωρίς δικαίωμα προβιβασμού, δυνάμενοι νά παύων- 
ται καϊ νά ρίπτωνται είς τούς δρόμους, παθαινόμενοι έν 
τή ύτηρεσία, θανατούμενοι, ακρωτηριαζόμενοι, καί μήν 
έχοντες σύνταξιν ούτε δι’ εαυτούς, ούτε διά τάς οικογέ
νειας των, αναγκαζόμενοι νά κακομεταχειρίζωνται ύπό
τών άζιωματικών, καϊ τοΰ τελευταίου ναύτου δικαιού
μενου νά τούς ύβρίση, άφοΰ οί αρχιμηχανικοί δέν είναι 
ούτε δεκανείς, τί άλλο ήδύναστο νά κάμωσιν όπόταν ούτε 

νόμοι, ούτε κυβερνήσεις τούς προστατεύουν, ή ν'άπερ- 
γήσουν ; Καί δμως παρά τών μηχανικών άπαιτοΰνται 
γνώσεις, οσαι δέν άπαιτοΰνται παρά τών διδακτόρων 
τών τεσσάρων συλλήβδην σχολών τοΰ Πανεπιστημίου' 
τό εργον των είναι άσυγκρίτως έ-ιπονώτερον τοΰ τών 
άλλων έργατών θαλάσσης' οί κίνδυνοι,είς οϋς είνα. έκτε- 
Οειμενοι, πλειότεροι' ή δέ εισαγωγή τών τιρπιλλ φόρων 
κατέστησεν αύτού; αναγκαιότερους. Μεταξύ άξι, ματι- 
κών τοΰ ναυτικού καί μηχανικού πρέπει νά ύπάρχγ, ΐοο-



2

ΜΙΙ ΧΑΝΕΣΑΙ 5
ΜΗ ΧΑΝΕΣΑΙ

βαθμία. Τοΰτο πρέπει νά έννοηθή· άφοΰ μάλιστα ή Κυ 
βέονησις Τρικούπη άπεφάσισε νά δαπανήση -SO εκατομ
μύρια ύςά στόλον. Άλλά σπουδαίο; στόλο; δέν διοικεΐ- 
ται ύπό τού; ενεστώτα; ορού; μπουμπουλική; κακοδιοι 
κησία; καί ρωμαιϊκης παχυαμαθείας.

Πρέπει νά άποδοθή ή πρέπουσα θέσι; εί; τού; μηχα
νικού;, διότι είναι βάρβαρον καί κωμικοτραγικόν νά έ
χωμεν εί; κατωτέραν τών ναυτών θέσιν τού; άντιπροσώ- 
πους τής επιστήμη;.

Παντοΰ οί μηχανικοί είναι ΐσόβαθμοι τών άξιωματι 
ζών : μόνον έδώ μποροΰμεν ν’ άκούσωμεν φαρμακοποιόν 
ναύαρχον καί άρχιμηχανικόν μούτσον.

λεΐ έν τή έγκυκλίω του λίαν ορθώ; περί ρήξεως γενομε— 
νη; μεταξύ άποσπασμάτων, τουρκικού καί ελληνικού, 
ήμεΐς δέ,δηλ. ή κυβέρνησις, ό Γρίβα; καί οί άνταποκρι- 
ταί, μίαν εβδομάδα ώμιλούσαμεν περί πολέμου, μαχώ* 
λυσσωδών, περί έξακολουθεΐ ό πόλεμο;, μαίνεται τό πΰρ, 
άνεφάνη βορεΐοδυτικώ; τοΰ Όλύμπού τό 21, κλπ. κλπ. 
Γενεά γιγάντων έγινε γενεά Αίάντων, έκλαμβάνουσα χί 
μανάρια γιά Τούρκου; καί τούς κριού; δι’ Όσμάν πασσά- 
δες.

Καλεδάν.

ΦΡΟΥ ΦΡΟΥ

Οϊ Αυστριακοί πρίν καταλάβωσι τον έλληνικόν τόπον 
κατέλαβον τόν έλληνικόν τύπον. Γεύσασθε 'Εφημερίδας 
■κχ\χιχν καί Niar, 'Etirixbr Πυενρα, Πρωίαν καί οψεσθε!

οτι μετά δυσαρέσκεια; δώσασα ο,τι έδωσεν έζήτει ν’ ξε 
σχίση οσα τούλάχιστον περιελάμβανεν ή φοΰχτά της, ώς 
όταν προσφέοων τι; εδώδιμον φυλάττει δι’ έαυτόν τήν 
άκραν ήν έκράτει διά τών δακτύλων. Καί -όμως δέν 
έπρεπε, λέγουν, νά κινηθή τώρα τό ζήτημα, διότι ή ’Αγ
γλία έχει πόλεμον καί αί λοιπαί δυνάμει; δεν θέλουν ν* 
άκούσουν άπό πόλεμον. Συμβουλεύουν έπομένως νά έχω
μεν δευτέραν έκδοσιν ελληνική; κουταμάρας, ώ; έπί τοΰ 
ρωσσοτουρκικοΰ πολέμου· όπω; τότε έπεριμένομεν νά τε
λε ιώσουν ολα, καί έπειτα νά έγείρωμεν τά; άξιώσει; μας,

τ·Vυι
ται άπλούστατα Λόφοι, διά τά δποΓ? δέν άξίζει τόχκό- 
πον όχι νά ματώση, άλλ’ οΰτε νά ϊδρώση κάνενό; αυτί.

οΰτω καί τώρα συμβουλεύουν τό αύτό, οί διπλωματικοί

εγκέφαλοι εί; τά; διδασκαλικά; μάζα; ! Άλλά αί μάζαι 
δέν πέρνουν άπό τοιαύτας λεπτότητα; καί εξακολου
θούν Ί^μαί,εύουν στρατόν.

V. -.I-'X’M j'-
Μ

Έν ’Αγγλία λέγουν: ό στρατό; τύ.; Βασιλίσσης, ό στό
λος τής Βασιλίσσης, ή άντιπολίτευσι; τή; Βασιλίσσης, 
ό πόλεμο; τή; Βασιλίσσης, κτλ.

’Εδώ λέγομεν: τά ταξείδια τοΰ Βασιλέως, τά Λουτρά 
τοΰ Βασιλέως, ό χορό; τοΰ Βασιλέως, ή έπεχορήγησι; 
τοΰ Βασιλέως, κτλ.

Αλ .*&■«& Ά <<
Ό αύτό; άγων ό όποιο; διεξάγεται μεταξύ χωρικών 

καί γαιοκτημόνων έν ταΐ; νέαι; έπαρχίαις έπαναλαμβά- 
νεται εί; τά σύνορα μεταξύ τών δύο κυβερνήσεων. Ή 
Τουρκία είναι έπάνω κάτω είδος Παχύ. Δέν καταλαμβει 
πώ; δέν δύναται νά ύπολάβη 'δικά τη; τά μέρη τά ο
ποία είχε πρό καιρού αύτή’ άδιάφορον άν δέν έχη κά
νένα τίτλον πρός τοΰτο. Άλλ ό κ. Τρικούπη; είναι ό 

τό σπαθί τοο νχ ύπερα-

— Τί θά κάνη ό Βασιλεύ; σ’ τό Λονδίνο ;
— Τί άλλο ;· θά έξακολουθήση τά λουτρά του ;
— Πώ; ;

γαιοκτημων οστι; άπειλεΐ μι 
σ~ίσν) τήν ιδιοκτησίαν του.

•—Νά, θά τό>· Λούσι/ ή Αγγλία διότι τή; έτάραξε 
του; κύκλου; μέ αύτά τά σύνοοα.

Ξεύρετε μέ τί παρομοιάζομε·? τήν σφινοειδή παρέμβα
σιν τή; τουρκοελληνική; διαφοράς είς τό μέγα άγγλοαι- 
γυπτιακόν δράμα ;

Μέ τήν Άϊδ& παριστανομένην εί; τά ΌΛύρπιχ, καί 
διακοπτομένην άπό τήν κυρίαν Άϊδέ τοΰ ' Λντοου τών 
Νυμφών τοαγωδοΰσαν τό βραχί δέν ξεύρω ποιοΰ, καθά 
γράφουν τά προγράμματα.

Τί διαφορά τή; τουρκική; καί τής ελληνική; γλώσ
ης. Ό έπί τών εξωτερικών ύπουργός τής Τουρκία; δμι-

Ούαί ! κκί έκτον γυμνάσιου έν Άθήναι; ! Δηλαδή 
είκοσι κούτσουρα άναγορευόμενκ ύπό τή; μύτης τοΰ κ. 
Λομβάρδου Καθηγηταϊ, έν άρχικούτσουρον βαπτιζόμενο* 
Γυμνασιάρχης, τριακόσια βυζανιάρικα προσκαλούμενα νά 
μεθύσωσιν μέ χασί; συντακτικού 'Λσωπίου καί σημειώ
σεων Μιστριώτου εί; τήν Αντιγόνην τοΰ Σοφοκλέους. 
Τά βυζανιάρικα άποκτώντα μύστακας, λαμβάνοντα ρά
βδον είς τά; χεΐρας καί μοιραζόμενα εί; τά; τέσσαρας 
σχολά; τοΰ Πανεπιστημίου. Έκατόν πενήντα έξ αύτώ* 
άνακηρυττόμενοι δικολάβοι, έκατόν Κραβαρΐται έμπειρι- 
κοί, σαράντα κατηχούμενοι τοΰ Φιντικλή καί τοΰ 'Ρουσα- 
πούλου καί δέκα τοΰ Άκύλα ! Αύταί αί συμφοραί καί 
αύτά τά έγκλήματα, αύταί αί καταστροφαί θά 'που* 
xal ΐ'χτον γορνάσιον ir Άθί/ναις !

- - - -

θέλετε τώρα νά μάθετε καί τά; γενεσιουργού; αιτία: 
τοϋ Έκτου γυμνασίου ! Παρακολουθήσατέ μας. Ύπο 
θέσατε έχετε έκατόν όγδοήκοντα όνου; καί πέντε μόνον 
σταύλου;. Αίφνηδίως, ώ; ή έπίθεσις τών Τούοκων εί: 
τό Καραλή Δερβέν, εγκύπτει έπιδημία είς τό βασίλειόν 
τών όνων. — Οί όνοι πρέπει νά γνωρίζετε οτι έχουν καί 
αύτοί συνταγματικόν βασιλέα έπί κεφαλής—τόν λεγόμε
νον έλέω Οεοΰ άρχιγάδαρον. ΊΙ έπιδημία αύτή είναι ψώ
ρα. Πρόκειται ό άστυνόμος τή; Κωνσταντινουπόλεως 
κατά διαταγήν τοΰ Σουλτάνου νά τού; άποκτείνη εί; τό 
Άτ Με ϊδάν, όπου είναι καί ένα; οβελίσκο;. Ό αστυνό
μο; σηκόνεται πρωί πρωί καί άντί νά τούς άποκτείνη 
τού; πωλεϊ εί; Εβραίου; εμπόρου';, πρό; τρεις δεκάρα: 
τόν ένα.

Είς έξ αύτών εισάγει μερικούς έξ αύτών έδώ, τού; ευ
ρίσκετε φθηνού; καί άγοράζετε. Καί δ άριθμός τών όνων 
σα; άπό 180 άναβαίνει εί; διακοσίου;.

Οί σταΰλοι εινε ύπερπληρωμένοι. Δέν χωρεΐ οΰτε αυτί 
ονου.

Τί θά κάμετε, κύριε ίδιοκτήτα τών όνων, 
θά προσθέσητε εί; τού; πέντε σταύλου; σα; καί

έκτον.
Οϋτω ό κ. Λομβάρδο; προτίθεται νά προσθέση καί 

έκτον γυμνάσιον εί; τά πέντε.

λαμβάνομεν νά έκφράσωμεν τή; έν Σμύρνη κοινή; γνώ- 
?.η; τήν εύχαρίστησιν, ότι έπί τέλους λειτουργεί έκεϊ 
Έλληνικόν προξενεΐον· διότι έπί πολύν καιρόν ή Ελλη
νική άρχή είχε πάθει νεκροφάνειαν. Ό Γενικό; Πρόξενος 
κ. Γεννάδη; άνέλαβε τήν διοίκησιν τοΰ Προξενείου, μετ 
ένεργείας, έν εύρυτέρω δέ μετατεθεί; κύκλω δύναται νά 
άναπτύξη όλην τήν αντιπροσωπευτικήν αύτοΰ άρετήν. 
Βοηθεΐται δέ συντόνω; εί, τό έργον του ύπό τοΰ κ. ύπο
προξένου, τοΰ τόσον φιλότιμου κ. θ. Κανάρη, όστις ύπό 
τοιοΰτον προϊστάμενον Οά μ,ορφωθή εί; τών καλλίστων 
ύπαλλήλων τοΰ προξενικού μα; κλάδου.

Τό ύπουργεϊον τή; Παιδείας έκαμε μερικά; μεταβο- 
λά; πολύ έπιθυμητάς. Ίχνη τινα έκκαθαοίσεως έφάνη- 
εί; τήν διδασκαλικήν του κίνησιν, άλλά μόνον Γχνν]. 
Μεταξύ άλλων έπικροτοΰμεν είς τήν εί; γυμνασιάρχην 
άνάρρησιν τοΰ σπουδαίου μεσαιωνοδίφου καί τέως καθη
γητοΰ έν Κερκύρα κ. 'Ρωμανού.

Ό έκ ΪΜαγκεστρέας άνταποκριτή; μα; έπιστέλλει 
ήμΐν τά έξή; περί τή; κυρία; Σάρα; Μπερνάρ—Δαμαλά: 
«Τά θέατρά μας, άηδία. Εί; τό §ν ή Μασχότ’ εί; τό 
άλλο μία Λονόρεΐ.ιχη Εταιρία’ τό τρίτον ή γρηά Me 
γάΛη Λούχισσα. Τήν περασμένην δμω; εβδομάδα είχο
μεν τήν Mme Σάρα—Μπερνάρ —- Δαμαλά είς τήν '/ίδριίν 
Μυχουβρίρ, Κυρίαν ρΐ ιάι; ΚαρεΛίας, καί έκεΐ ήτο όπου 
έγεινε πανηγύρι. Ολοι οί μπεκιάρηδες τραμπούκοι μα- 
ζευθήκαμε καί δέν κουνούσε βήμα ό Δαμαλά;, χωρίς νά 
έχη χειροκροτήματα, καί τί, ρωμαίϊκα ! Νά σοΰ πώ, τά 
καταφέρει λιγάκι. ΊΙ Σάρα όμως είναι άσθενή;. Έγύ- 
ρισεν άναυλα εί; τό Παρίσι. Αίμοπτυσία, κτλ. Κακο
μοίρα !#

Έπί τέλους θά τόν έχωμεν έδώ, τόν φίλον Ιίώνσταν 
Μπαλιλην, διδάκτορα τών φυσικών μαθηματικών, διορι- 
σθέντα καθηγητήν έν τινι τών ένταΰθα γυμνασίων. Α
γάλι’ άγάλια άρχίζει ή ευμαθή; νεότης νά παραγκωνίζη 
τήν κακομαθημένην .τίΐραν !

Έπανήλθεν έκ τή; άνά τήν Εύρώπην περιοδείαν του 
ό έμπορο; τή; ‘Οδοϋ ίΕρρον κ. Χ.ουτόπι»υλος, φέ
ρων χίλιαις τρέλλαις δι’ ολα τά Αθηναϊκά γούστα, θά 
ί’δητε έντός ολίγου τό Κατάστημά του νά λάβη άλλην 
μορφήν, νά σά; έλκύη νά σάς σταματά πρό τών ύελωμά- 
των, νά σά; είσάγη έκεΐ ολίγον κατ’ ολίγον καί νά σά; 
έπιδεικνύη θησαυρούς πραγμάτων τερπνών καί ωφέλιμων.

Ή ληστεία έν Σμύρνη είναι πάλιν εί; τήν περίοδόν 
της’ τήν ώραίαν πόλιν τήν περισφίγγει ώς σιδηρό; δα
κτύλιο;’ εί; άπόστασιν ενός τετάρτου σιδηροδρομικής 
άπό τή; πόλεως έχει στήσει τό πεταχτό άρχηγεΐόν του 
ό καπετάν Άνδρέας, υφιστάμενο; χιλίας μεταμορφώσεις 
καί όνοματαλλαγά; χωρίς βασιλικού Διατάγματος. Ή 
εθνική μα; φιλοτιμία δέν μένει διόλου ήδικημένη, διότι 
αί συμμορία; είναι καί έλληνικαί είς ά; προστίθενται 
θίασοι Ζεϊμπέκων, έταιοίαι Κιρκασιών, καί άλλαι ομάδες 
άλλων εθνικοτήτων.

Δέν έχομεν μόνον ήμ 
Σμύρνη· τούλάχιστον 
ται άλλοΰ, εί; άξιοπρετ

ΐ; Σεπτέμβριον έχουν καί οί έν 
:ό Προξενεΐον μας έκεΐ μεταφέρε- 
ίστεοον μέρος. Αφορμήν έντεΰθεν

Αί χαριτόβρυτοι καί άξιέραστοι φοράδες τοΰ νομού
,ττική; καί Βοιωτίας, τών γνωστών άγαθών οίκογε- 
ιών, είναι άπό τή; προχθές είς γενικήν άναστάτωσιν. 
οεμετίζουν λεπτά λεπτά, λούονται, κτενίζει ή μία τήν 
ίλην, τινάζουν τήν κόμην των λυτήν έπί τοΰ μεταυχένου 
; άφθονους πίπτουσαν κροσσού;, καί δι' επανειλημμένων 
ϊαταγησ-άτων τής ούρά; τιλβόνουν τά άντίθετα τή; κε- 
ελή; άκρα των. Ό οφθαλμό; των λάμπει, οί πόδες των 
ιυ.ίζει; ότι κρατούν τόν χρόνον κλειδοκύμβαλού, ένίοτε 
εθύουσαι έξ ηδονή; ονείρων προστρίβουσιν ή μία τά νώ- 
κ τή; άλλη; καί εί; τήν άτμόσφαιραν τών σταύλων 
ίεχύθη παχεΐα οσμή γαμήλιων πόθων.
Καί όλα αύτά διατί :
Διότι άνέγνωσαν εί; τόν άγαπητόν του; Λίώνα τοΰ κ.
Φιλήαονος ότι ή Ιππική Εταιρία ετοποθέτησεν εί;
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Ιππους γένους άραβικδΰ, ετοίμους νά τάς δεχθώσι....ή 
οχι, ετοίμους νά τούς δεχθώσιν αύταί έπϊ τοΰ ώραίου 
κορμοί των !

Δ', έν μονον παραπονοΰνται ή φοράδες τοΰ νομού Ατ
τικής και Βοιωτίας καϊ Οά γράψουν ρ.χ'λιστχ διατριβήν 
είς τον Λί’ώζ'σ ,καταγγέλλουσα είς τόν παρά πλημμ.ελειο- 
δικαις Εισαγγελέα την Ιππικήν Εταιρίαν έπϊ προσβολή 
"ήί υπολήψεώς των, διότι έγραψεν ό'τι «ζ} ά/’άβασκ. 
θέλει γίνει έπϊ τοΰ παρόντος άνευ έλαχίστης άμοιβής, 
κτλ.» Καί τί ; θά έλθη ήμερα καθ' ήν Οά πληρόνουν αύ
τάς, ένώ καί είς τήν μεγαλειτέραν διαφθοράν τό πολύ 
πολύ θά έπληρόνοντο, άντϊ νά πληρόνουν ; «'ΙΙμεϊς δεν 
μοιάζουμε—λέγουν έν τή πρός τόν dirira διατριβή των 
αί φοράδες τοΰ νομοΰ Αττικής καί Βοιωτίας—σάν με- 
ρικαϊς μεγαλοσιάναις, όνομα καϊ μη χωριό, ποΰ πληρό 
νουν αδρά τούς έπιβήτορας ... ίππους'κτλ. »

Μή ζη τεϊτε πλέον τηλεγραφήματα έκ τοΰ πρακτορείου 
Χαβά, αλλά diarpzZzif,· τοΰ κ. Τσιβανοπούλου πληρονο- 
μενας πρός 30 λεπτά τήν γραμμήν.

Διατί ή τορπιλλοφοοος Γιρφιχόρη μετωνομάσθη 
Μέδουσα.

— Διότι οΐ κύριοι αξιωματικοί τοΰ ναυτικοΰ δεν έν- 
νοοΰν νά χορεύουν .... είς τήν θάλασσαν.

ΛΕΒΛΕΠΙΖΤΗΣ ΧΟΡ-ΧΟΡ ΑΓΑΣ.

(Τοΰ εΐοικοΰ εκ Χ|χύρνη4ς άντχτϊοκριτοΰ μιας.)!

Εκεί όπου άλλοτε, εν μέσω κοιλωμ.άτων καί άμ,μω- 
δών παραλίων είσεχώρει δειλώς ή θάλασσα, ώς ύποτρέ- 
μουσα χειρ έραστοΰ μ.έσω τών αγνών κόλπων τής φίλης 
του, έκεϊ οπού άλλοτε το κΰμα, ψιθυρίζον γλύκας με
λωδίας έφίλει μετά συνεχών υποκλίσεων τήν γραφικήν 
παροχθίαν τής Σμύρνης, καί τώρα μέν διαβρέχον τόν 
κρυσταλλώδη rapyt.tir ζνΰ βρακοφόρου άνατολίτου, μετ' 
ολίγον δ ύπεισέρπον είς τάς μικράς έμβάδας τής πε- 
ζούσης κορασιδος, παρίστα, μετά τών πέριξ μεστών Καφ
φενείων, τών μικρών θαλασσίων άποβαθρών του, καί τοΰ 
πέραν χρυσίζοντος αύτό ήλίου, ποικίλον, άπλοΰν καϊ 
φυσικόν ένταυτώ θέαμα, άπλοΰται σήμερον όφε·οειδώς 
είς άπόστασιν αρκετήν, στερεά καί έπιβλητική ή προ- 
κυμ,αέπ, μέ τάς μεγαλοπρεπείς της οικοδομάς, τά πυ
κνά καφενεία καϊ τά θερινά θέατρά της.

Εΐς έν τών θεάτρων τούτων, έπρόκειτο τό πρώτον νά 
αναβιβασθή έπι σκηνής ό Μιβ.Ιαιτζής γοργόρ

II .ο γλυκεία προχθές η εσπερα, και ή Σελήνη φαεινή, 
άπαστράπτουσα ώς βλέμμα μελανοφθάλμου άνατολιτιδος, 
εχρυσιζε την ηοεμοΰσαν παραλίαν καί έφίλει μέ τάς 
οικτϊνάς της τό α.ΰμα, οπερ ήρχετο σιγά ν' άποπνεύση 
επϊ τών λείων τής προκυμαίας πετρών.

Δέν θά σάς ώμίλουν περ'ι σελήνης, άν μή άμα τη είσόδω 
μουέν τώ θεάτρω 'Κλδορχδο, έβλεπον αύτήν ό'λος-ρόγ- 
γυλον, φαεινήν και συμπαθή νά προβάλλη άχριβώς άνω

τής ύψουμένης κορυφής τής σκηνής καϊ νά μοί ύπενθυ— 
μίζη un point sur un i, καί Musset, καί Ναμουνά και 
Χασάν . . . τόν όποιον, καθ’ όλως παράδοξον σύμπτωσιυ 
βλέπω έκεϊ, έπϊ τής σκηνής, ένώπιόν μου, κρατούντα ή- 
δυπαθώς τάς χεϊρας ευτραφούς χανουμίσσης, καϊ γλυκο- 
φιλοΰντα αύτάς. Διότι πρέπει νά γνωρίζετε οτι πρόκει
ται περ'ι πλουσίου τινός Χασάν άφαρπάσαντος τήν ώ
ραίαν θυγατέρα όθωμανοΰ Λεπλεβιτζή, (Τούρκου στραγα- 
λαδζή) οστις φοβείται, φοβείται ό δυστυχής τρομερά νά 
δώση τήν ώραίαν κόρην του είς χρυσοκάνθαρον άγνωστον. 
Παρακαλεΐται, προτρέπεται, απειλείται, δέρεται, παρα- 
καλ.εΐ, προτρέπει, απειλεί, δέρνει, άλ.λ* έπϊ τέλους αναγ
κάζεται νά δώση τήν ζητουμένην συγκατάθεσίν του διά 
μόνον τό ήμισυ τής κόρης, παραπέμπων τούς ζητοϋντας 
όιά τό έτερον ήμισύ της είς τήν όρίζουσαν αύτά γυναϊκά 
του. Τώρα, έάν τά ύπ' ύπ’ άλλην έποψιν, ήμισύ της 
—ό Χασάν—ηύχαριστήθη μέ τό παραχωρηθέν ήμισύ της, 
ή έζήτησε τά ολόκληρόν της, τοΰτο άφίνεται είς τήν 
διάθεσιν μας νά τό λάβωμεν όπως Οέλωμεν. .

Αύτή ή ύπόθεσις τοΰ μελοδράματος, ήτις, παράξενος 
ϊσως καϊ άπλή, έχει δμως τοΰτο τό προτέρημα, ότι είναι 
ειλημμένη έκ τών γνησίων ήθών τών 'Οθωμανών, καϊ 
παριστά χαρακτήρας ύπαρκτούς καϊ καθαρώς ανατολι
κούς. Δέν απαντάς έν αύτή έσθήτας, καϊ φανεοάν έλευ- 
Οεριότητα, καϊ αίθούσα; άνοικτάς καί πλήρεις θαμώνων, 
αλλά θαλάμους σιγηλούς καί αποπνέοντας μΰρα, κρυ
πτόν, άλλά μεστόν ήδυπαθείας φίλημα, βλέμμα καλυμ- 
μένον, άλλά πλήρες πυρός καϊ ήδονής, και απαντάς κάλ
λη άφρόπλαστα καί Όδαλίσκην πυρέσσουσαν, χανούμι- 
σαν ολως λύσσαν καϊ άγάπην.

Ό χορός άποτελεΐται έκ Γενιτζάρων, άγροίκων, ά- 
πλήστων, ώς ήσα,ν άλλοτε ούτοι. 'Ίσως οί έοασταϊ εύοω- 
παίζουσι ολίγον πλειότερον. Ό Λεμπλεπιτζής όμως είναι 
τύπ ·ς καθαρώς πρωτότυπος καϊ άνατολικός. Είναι γέρων 
ήλιοκαής, ρυτιδωμένος, φέρων έρυθρόν ύπενδύτην συμμα- 
ζευόμενον περί τήν όσφύν Οι' έρυθράς καϊ ρυπαράς ζώνης, 
καϊ ανοικτόν καθ' ολον τό μήκος τοΰ στήθους, ένθα άνα- 
φκίνονται πυκναϊ πυκκα'ι καί συμπεπλεγμέναι είς βο
στρύχους αί φαιαί τΛι τρίχες. Ή άναξυρίς του είναι κον
τή, κατερχομένη μέχρι γόνατος καί άφίνουσα γυμνήν 
τήν μυώδη κνήμην του- είναι άνθρωπος τών περιωρισμέ- 
νων ιδεών τοΰ τόπου του, έπαναστρέφων τήν εύρωπαϊ- 
αήν καθέκλαν, δπως καθήση, και θαυμάζων ώς πρό θαύ
ματος, είς τό έλάχιστον βήμα τοΰ νεωτερισμού.

Άλλά καϊ αύτή άκόμη ή μουσική έχει άνατολικήζ 
πρωτοτυπίαν, άν καί φαίνεται ώς έπϊ τό πολύ δανειζό
μενη τού; ήχους της έκ τής ήχοΰς Ευρωπαϊκών μεμακρυ· 
σμένων μελωδιών καί πολλαχοΰ άποπνέει τήν μεθυστι
κήν, άν καϊ ολίγον μονότονον άρμονίαν τής ’Δσιατικ·χ- 
μελωδίας, ήτις τόσον ευχαρίστως κηλοϊ είς τά ώτα τοΰ 
είθισμένου Άνατολίτου. Ισως φαίνεται ολίγον τραχεία 
και ξηρά είς τούς φανατικούς έραστάς τής μουσικής τοΰ 
Βέρδη, τοΰ Βελλίνη ή τοϋ Όφεμπάχ ή μελωδία αΰτη 
τήν όποίαν είς τά μελόδραμα τοΰτο εκπροσωπεί πρό 
πάντων δ χορός, άλλ' έν τη άκο·7| τοΰ άνατολίτου άπο- 
τυποΰται εύπρόσδεκτος, τοσούτω μάλλον, άφοΰ δέν κα
τωρθώσαμεν ήμεΐς άκόμη νά σχηματίσωμεν μελόδραμα, 
έστω καί άν ήτο ώς ό «Λεβλεπιτζής Χορχάρ-άγάς.»

.Χεδλεπιτ'ςήί·
---------— * -—--------- ,

ΕΚ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ.

(Suvi/tix ϊί« προηγούμενβν άριβ. 339)

Πριν προφθάσω νά άναπνεύσω καί νά συνέλθω έκ τής 
γλωσσαλογικής έφόδου τοΰ «δασκάλου», μέ πλησιάζει 
έτερός τις ήμερώτερος, δστις κρατών είς τήν χεΐρά του 
εύσεβάστως τόν ώς καπνοδόχον επιμήκη κύλινδρόν του 
«λαμβάνει τήν τιμήν» νά μοί συς-ηθη ώς δέν γνωρίζω τι. 
Διά φωνής εύνούχου, άρχίζει πάραυτα νά μοϊ διηγείται 
ότι έχει λαμπράν συλλογήν νομισμάτων καϊ γραμματο
σήμων ολου τοΰ κόσμου—«χωρίς νά τώ λείπη τίποτε» — 
έκτός τής Ελλάδος. Τούτου ένεκα έπίστευσε μέχρι τοΰδε 
οτι ή «νέα» ‘Ελλάς στερείται καί νομισματικού συστή
ματος καϊ γραματοσήμων όποία δμως ύπήρξεν «ή χαρά 
καί ή έκπληξίς του» δταν διά τών έφημερίδων έπληροφο- 
ρήθη, δτι ταμίας τις έν Έλλάδι έλήστευσε τά ταμεϊον 
οπερ διηύθυνε,—έξ ού εξάγει δτι ύπάρχουσιν έν Έλλάδι 
νομίσματα— και οτι συνάμα παρεποίει καί γραμματό
σημα —ές ού συμπεραίνει ό’τι καί τοιαΰτα ύπάρχουσιν 
εν Έλλάδι.

διαφόρους λόγους μοί ήν δυσάρεστος.
— «Μήπως είναι κίβδηλα ;»

· θΖ1 · είναι έξ επιστολών άς νεωστί ελαβον έξ 
Ελλάδος» άπεκρίθην έρυθριών, καϊ τείνων πρός αύτόν 
τά γραμματόσημα.

« Ω ! . . . σάς ευχαριστώ πολύ ! . . . A propos, 
»δέν με λέγετε, ύφίσταται άκόμη έν Έλλάδι τό άρχαΐον 
«νομισματικόν σύστημα τών Σπαρτιατών καί τοΰ Λυ
κούργου ;»

" θΖ1 · · · · , έκτοτε τό σύστημα τοΰ Λυκούργου 
«ύπέστη πλείστας αλλοώσεις, διότι σήν-ερον άντϊ τοΰ 
• σιδήρου, έχομεν ώ; νομισματικήν μ.ονάδα τόν χαλκόν. 
» Ο χαλκός είναι ή βάσις τοΰ ήμετέρου νομισματικού 
«συστήματος.»

— «Καί πώς ονομάζετε τό νόμισμά σας τοΰτο ;»
— «Γαζέταις.»

— «Δέν είναι βαρύ, ώστε νά. καθιστά δύσκολους τάς 
«συναλλαγάς ;»

-— «Βεβαίως είναι βαρύ, ευτυχώς δμως ώς έπί τό πο- 
»λύ έκλείπουν καϊ αί γαζέταις, διά τοΰτο έχομεν έν Έλ- 
«λάδι άφθονον χαρτονόμισμα, αί δέ συναλλαγαί διεξά- 
ηγονται ώς έπί τό πολύ διά «χάρτου.»

— « Α θά είναι λαμπρότατον Πολύ πρακτικόν! 
»Ά ! . . . Ά ! . . . χά ! χά ! λαμπρότατον !»

Άφοΰ έκ νέου μ’ εύχαρίστησεν έξηφανίσθη καί αύτός.
Κατόπιν ήρχισαν όλοι en gros καί en detail νά μοϊ ά- 

ποτείνωσι διαφόρους έρωτήσεις ; «Έν Έλλάδι τρώγετε 
»με τα χέεια ; ε! » «Είναι γνωστή ή χρήσις τών περυνών 
«έν Έλλάδι ; έ!» «Έν Έλλάδι έπικρατεΐ ή πολυγα
μία ; έ !>. «Έχετε ψάρια έν Έλλάδι ; έ !» «Έχετε βι
βλία έν Ελλάδι ; έ!» « Εχετε γραφίδας έν Έλλάδι ; ί!» 
«Ένδύεσθε ώς οί άρχαΐοι 'Έλληνες ; έ ! όπως τά άγάλ
ματα είς τό Μουσεΐον ; έ ; φέρετε φύλλον συζ.ής ή άμπέ- 
λου ; κτλ

Είς μεταξύ τών πολλών έρωτώντων μέ διεβεβαίωσεν 
OTt έχει ταξειδεύσει παντοΰ- 0Tt ήτο καϊ έν Βερολίνφ* 
οτι ταξειόεύσας τόν 'Ρήνον καϊ τήν Ελβετίαν προυχώ- 
ρησε μέχρι τών ιταλικών συνόρων, καί δμως «μόνον» τήν 
Ελλάδα δέν άπεφάσισε άκόμη νά έπισκεφθή.

— Καϊ διατί ; Ή Ελλάς χώρα κλασιζ.ή, παρέχει 
πάντοτε πολύ τά ένδιαφέρον.»

— «Βεβαίως ! . . Άλλά τις μοϊ έγγυάται οτι έν τρ 
κλασσική έκείνη χώρα, δέν Οά έμπέσω είς χεϊρας κλα
σικών ληστών ; . . .»

— «Άλλά .... Κύριε !. . .»
— « Μάλιστα . . .μ.αλιστα . . . πρό τινων μηνών άνε- 

γίνωσζ,ον έν ταϊς έφημερίσι ότι έξωθεν τών Αθηνών παρά 
τόν "Ολυμπον ....

— «"Ισως συγχύζετε τά πράγματα. 'Ο Όλυμπος δέν 
άνήκεν τη Έλλάδι.»

— «Μέ συγχωρεϊτε, Κύριε ! Μήπως θέλετε νά μάς 
διδάξητε Γεωγραφίαν; ώ ! αύτό μάς έλειπε. . .»

Έτερό; τις, κατά τό λέγειν του, ύπαλληλος στατι
στικού τίνος γραφείου μέ πλησιάζει, καί μέ ΰφο; μυστη
ριώδες μ' έρωτά «πόσους κατοίκους εχουσιν αί Άθήναι;·

— «Νομίζω 70—75,000 περίπου.»
— < Ά! . . . νομίζετε . . . Καί πόσους κατοίκους

εχει, ή Ελλάς ... ή «νέα Ελλάς» προσέθηκε διορθόνων 
έαυτόν.

— «Τώρα, . . . Γσως εχει 1 ,900,000 ...»
— «Νομίζετε . . . .Καί πόσον στρατόν ;»
— «Νομίζω . . ότι έν καιρώ πολέμου θά ήδύνατο νά 

παρατάξη περί τάς 100.000 άνδρών ....
— «Νομίζετε;. . . . Έγώ δμ.ως νομίζω, οτι αί *Αθή- 

»ναι έχουσιν 68,000 κατοίκων. Έγώ νομίζω δτι ή Έλ- 
»λάς έχε·. 1,679,775 κατ. Ό δέ 'Ελληνικός στρατός έν 
«καιρώ ειρήνης συμποσοΰται είς 55,000, έν καιρώ πολέ- 
«μου είς 200,000 (;).»

— «Νομίζω κύριε, οτι οί αριθμοί ούτοι είναι έσφαλ- 
«μένοι.«

—«Νομίζετε !» άναφωνεΐ άγανακτών «Μάθετε λοι- 
«πόν δτι ύπαλληλος τής Γερμανικής κυβερνήσεως πάν- 
«τοτε εϊνε καλώς πληροφορημένος. ’Ιδού οϊ στατιστικοί 
«πίνακες τοΰ Hiibncr, προσέθηκεν έξάγων έκ τοΰ θυλα
κίου του βιβλιάριον (geographiscli—statistisclie Tabelleti 
aller Lauder der Welt).

— «"Ισως όμως είνε παλαιόν καί.............
—« "Ω ... ώ ! (ίί συγχωρεϊτε, φίλτατε μοι !
«Ιδού . . . τοΰ 81. Χά ! Χά ! φαίνεται ότι έν Έλ— 

λάδ- δέν έχετε ιδέαν Γεωγραφίας.
•Χά! Χά! ......................

(Έίεται βυνίχίΐα)
V’oii Efcuel·.

Ο g*-

Κ δραμεαες.

Κατά τήν παράστασιν τοΰ Όθέ.Ι.ίσν:
Ή Αιμιλία ήθικολογεΐ- τά λέγει δέ καί τραγανά τρα

γανά ώ; ράγας σταφιλής φράουλας.
Τό κοινόν χειροκροτεί.
Είς άστός ένθουσιασμένος άπό γέλοια καί δάκρυα φω

νάζει μέ όλην του τήν δύναμιν:
— Μπράβο, Μαριγούλα μου !
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Καί πλησιάζων είς τά έμπροσθεν αύτοϋ θρανία ψιθυ
ρίζει μυστηριωδώς:

— Την είχαμε πα)τ« σ* τό σπίτι !
Καί άποθεούται.

Κατά την παράστασιν τοϋ 'Ofil.i.lcu :
Ό Κάσσιος θρηνεί την άπολεοθεϊσαν ύπόληψίν του· ό

Ίάγος τοϋ λέγει οτι ή ύπόληψις δέν είναι τίποτε, είναι 
«έρας.

"Αγριος θεατής φωνάζει:
— Κατά σε !
Αποτεινόμενος βεβαίως εις τόν Σαίξπηρ.

Ή μικρά Ελλη άπουσιάσασα βροχεράν ήμέραν έκ 
ποϋ παρθεναγωγείου δεν ήθελε νά άντιζρύσν) τήν αύστη
ράν διδάσκαλόν της χωρίς γράμμα άπό τόν πατέρα της 
«ίιζαιολογητιζόν.

Ό πτωχός πατήρ συνέλεξε δλα τά έλληνιζά του καί 
έγραψε:

— Σάς διαβεβαιώ οτι ή χθεσινή απουσία τής κόρης 
μ,ου ήτο ή αιτία τής χθεσινής τόσω μεγάλης βροχής ποϋ 
είχαμε καί νά μέ συμπαθήτε.

Ο ΗΘΟΠΟΙΟΣ
Βιέννη τή 1 Σεπτεμβρίου 1882.

ΦίΛταη li.laaie^

Είδον καί έγώ τόν Άμλέτον χθές τό έσπέρας είς τό 
Hofbourg θέατρον τής Βιέννης, άλλά παιζόμενον ύπό καλ
λιτέχνου τού κ. Sonucutha1.

Αί τρίχες τής κεφαλής μου είνε άκόμη όρθαί" οί μύ- 
«τακες καί ή γενειάς μου είνε άκόμη ήνορθωμένοι, ώς τά 
•πτερά δύο άλληλομαχομένων άλεκτύρων έχω όψιν λίαν 
κωμικήν.

Όλαι αί προσπάθειαι τού κουρέως μου, είς δν μετέ- φορ 
€ην νύκτα, δπως έπαναφέρη είς τήν φυσικήν Οέσιν τήν τοϋ

τριχών, άπέβησαν ματαιαιεπαναστασιν ταύτην των 
είααι έν άπελπισία !

Τί αίσθημα είνε δυνατόν νά παραγάγη τοιαύτην επί
μονον φρικίασιν ; ’Απαντώ :

Πρώτον ή φρίκη αύτή- δεύτερον δ ένθουσιασμός· είτα 
-τό εύγενές έκεΐνο συναίσθημα τής συμπάθειας πρός πά 
«χοντα άνθρωπον τά συναίσθημα τής άντιπαθείας ποός 
άδικούντα" ό γλυκύς ήλεκτρισμός τής διανοίας, όταν 
άκούη φιλόσοφον ειρωνευόμενου άγριοι; έαυτόν καί τόν 
κόσμον διά την άδυναμίαν του- ή εύθυμία καί ό καγ- 
χασμ.ος τού παράφρονος’ ή μελαγχολία καί έν γένει ολος 
ό αισθηματικός κόσμος μετά τών πλανητών ή απλανών
αστεοων του.

Καί ποιος εχει τόσην ύπερφυσικήν δύναμιν, ώστε νά 
κινήση τόν άχανή τούτον κόσμον πρός τό άπειρον ■ ’Α
παντάς :
_ Είς ηθοποιός, είς καλλιτέχνης ηθοποιός, δστις δικαίως 

πίνε ανώτερος δλων τών άλλων καλλιτεχνών,διά τόν λό

γον δτι συγκεντρώνει έν έαυτώ τήν ποίησιν, τήν γραφι
κήν, τήν γλυπτικήν, τήν μουσικήν. Δέν θεωρώ βεβαίως 
τόν καλλιτέχνην ηθοποιόν άνώτερον, ώς πρός τήν δια
νοητικήν καί αισθηματικήν έποψιν, τών λοιπών αντιπρο
σώπων τών Ωραίων Τεχνών άλλ’ έννοώ δτι μόνος αύ
τός είνε ικανός νά προσωποποίηση ολας όμοϋ τάς Ώραίας 
Τέχνας εν δεδομένω τόπω καί χρόνω, καί διά τής συγ- 
ζεντρώσεως ταυτης νά θίξη τάς λεπτοτέρας χορδάς τής 
διάνοιας και τοϋ αισθήματος τού άνθρώπου’ ούχί ύπο— 
κειμενικώς είνε ανώτερος, άλλ’ άντικειμενικώς, ώς δύ- 
ναμις εκφράσεως.

είνε σχετικώς ωχρόν, διότι λείπει ένταύτώ ή γραφική, ή 
γλυπτική καί ή μουσική, ήτις παρίσταται ύπό τοϋ τό
νου τής φωνής τοϋ λόγου- ή φαντασία λίαν αορίστους 
εικόνας αύτών θά έχη, διότι δέν ύποπίπτουσιν άμέσως 
εις τάς αισθήσεις. Τό αύτό θά συμβή έάν ίδη τις τόν 
'Αμλέτον έζωγραφισμένον ύπό τάς διαφόρονς ψυχικάς κα
ταστάσεις του" καί μάλιστα ή αίσθησις θά είνε ωχρό
τερα, διότι ή γραφική είνε κατωτέοα τής ποιήσεως, τοϋ 
λόγου, καί οΰτω καθεξής.

Βεβαίως είς οίονδήποτε καλλιτέχνημα συνυπάρχουσιν- 
άναγκαίως ολαι όμοϋ αί λοιπαί τέχναι αί μή άναφερό- 
μεναι κυρίως καί άπ’ εύθείας είς τά καλλιτέχνημα αύτό, 
άλλά ύπάρχουσι έν έσβεσμένη καί ώχρά μορφή. Υπάρ
χει έπίσης ιεραρχία είς τάς Ώραίας Τέχνας,ώς πρός τήν 
πληθύν τής παραγωγής συγκεκριμένων έννοιών καί αι
σθημάτων πρώτην δέ Οέσιν κατέχει ή ποίησις, ήτις άρ
κετά σαφώς εμπεριέχει καί τάς λοιπάς, καί είνε ούτως 
είπεϊν τό άθροισμα αύτών σύν τώ λόγω· ύστερον έρχον
ται κατά ιεραρχικήν τάξιν, ή Γραφική, ή Γλυπτική καί 
τελευταΐον ή Μουσική, ήτις παράγει τά άοριστώτερα, άν 
καί γλυκέα καί ευάρεστα, αισθήματα.

Δέν θά θαυμάση τις έ'να ηθοποιόν, έάν τόν ίδη απο
μιμούμενου άκριβώς τήν στάσιν καί τήν έκφρασιν τού 
προσώπου μιάς είκόνος ή ένός αγάλματος· τούναντίον 
είνε δυνατόν καί νά γελάση" μίαν άμυδράν ιδέαν τού 
πράγματος δύναταί τις νά λάβη βλέπων παριστανομένην 
Παντομίμαν, άν καί έκεΐ ύπάρχει είδος λόγου, αί διά- 
QOC01 δηλαδή χειρονομία', καί κινήσεις τοϋ σώματος καί 
τοϋ προσώπου. Άμα όμως προστεθη ό λόγος ύπό μορ
φήν ποιήσεως ή δράματος, άδιάφορον, άμέσως τά πάντα 
αλλάζουν, λαμβάνουν ζωήν' άλλά καί πάλιν έλλείπει ή 
ήλεκτρίζουσα έκείνη ζωή, ελλείπουν τά νεϋρα.

Καί ποια είνε τά νεϋρα ; Απαντώ :
Ό ηθοποιός καλλιτέχνης- ό ηθοποιός είνε τό κεντρι

κόν νευρικόν σύστημα, δι’ ού έκδηλοϋται πρός τά έζω 
δλη ή ζωή τών Τεχνών- είνε τό εύγενές έκεΐνο δργανον, 
τά όποιον θέτει είς τό φανερόν άπαντα έκεΐνα τά αβέ
βαια συναισθήματα καί τάς ασαφείς εικόνας τοϋ δράμα
τος" είνε ή κορωνίς τοϋ Καλού, άνευ τής οποίας τοϋτο 
έλαττοϋται τήν άξίαν. Είνε ό Σόννεντάλ.

Τοιαύτας σκέψεις κάμ.νει τις άκουσίως, δταν εύτυχή
ση νά ίδη παρόμοιον ηθοποιόν, καί πρός στιγμήν λησμο
νεί τον ποιητήν, οστις τόν έπλασε καί τώ ένεφύσησε τό 
πνεΰμά του. Ό έρως δέ προς τό εύγενές τούτο δργανον 
τού ποιητού, τό πλήρες ζωής καί αισθήματος, τό κολα- 
κεΰον καί παρέχον ήμΐν τήν εύγενεστέραν καί ύψηλοτέ- 
οαν άπόλαυσιν εινε ίσος μέ τήν περιφρόνησιν καί αηδίαν,

ήν αισθάνεται τις πρός τόν μαστρωπόν τόν παρέχοντα 
ήμΐν τάς ταπεινότερα; απολαύσεις. Ώστε δύναταί τις 
νά εϊπη δτι ό καλλιτέχνης ηθοποιός είνε οί αντίποδες 
τού μαστοωποϋ.

’Εννοείται οίκοθεν δτι δέν πρέπει νά φαντασθώμεν τον 
καλόν ηθοποιόν ώς άπλούν δργανον μόνον έκφράσεως, 
άλλά τούναντίον ώς ατομικότητα προσθέτουσαν ίδια κε
φάλαια, τά όποια κέκτηται φύσει, καί τελειοποιήσασαν 
αύτά διά τής έξασκήσεως.

'Όταν βλέπης έ'να Σόννεντάλ, βλέπεις συγχρόνως καί 
τόν Σαιξπήρον καί τόν Άμλέτον έχεις μίαν μεταφυσι 
κήν τριάδα, ής τά μέλη, ένω είνε ανεξάρτητα άπ’ άλ- 
λήλων, είνε συγχρόνως καί έν τι αδιαίρετον.

Διά νά κατορθώση λοιπόν είς ήθοποιός τοιαύτην συγ- 
χώνευσιν, φαντάζεται τις ευκόλως ποιον βαθμόν διά
νοιας καί ποίαν εύαισθησίαν οφείλει νά έχη- οφείλει νά 
διεισδύση μέχρι τών έγκάτων τής διανοίας τού συγγρα
φέως καί ακολούθως διά τής θύρα; τής συγκοινωνίας, 
ήτις άγει κατ’ εύθεΐαν, άνευ περιστυλίων καί διαδρόμων, 
εις τά άχανή καί λαμπρά μέγαρα τοϋ αισθήματος, μέ
χρι; αύτοϋ !
" Πόσον θαυμάζει τις καί λατρεύει τόν καλλιτέχνην η

θοποιόν, δταν τόν κρίνη ύπο τοιαύτην εποψιν. ΙΙοσον 
μεγάλης έκτιμήσεως είνε άξιος ! !

Άλλά δέν άρκοϋσι μόνον ταύτα διά νά γεννηθή ό ή
θοποιός, άπαιτοΰνται καί άλλαι ιδιότητες καί προσόντα, 
δι’ ών καί μόνον εί ε καί ονομάζεται ήθοποιός.

Καί πρώτον μεγάλη φαντασία άπαιτεΐται, ώς είς 
πάντα καλλιτέχνην, διά νά δύναται νά παραστήση 
ένώπιόν του, ώς νά τά; έβλεπε, τάς διαφόρους εικόνας 
τού δράματος μέχρι τών έλαχίστων λεπτομερειών τών 
στάσεων καί τών εκφράσεων αύτών, φανταζόμενος ταύ
τοχρόνως καί τόν τόνον τή; φωνής, οστις θά είνε έν αρ
μονία πρός τοιαύτην ή τοιαύτην έκφρασιν. Δεύτερον δέ 
μεγίστη δόσις μιμητικού άπαιτεΐται νά ύπάρχη, δπως 
έκδηλώση πρός τά έκτο; τάς διαφόρους ψυχικά; κατα
στάσεις.

Τό υ.ιμητικόν, ώς γνωστόν, είνε κοινόν είς δλους τού; 
άνθρώπους καί εις τά πλεΐστα τών ζώων, τελειοποιείται 
δέ αρκούντως διά τής άσκήσεως. Άλλά ύπάρχουν δια
φόρων τάξεων καί ποιοτήτων μιμητικά, τά όποια δυνά
μεθα νά διαιρέσωμεν είς δύο μεγάλας κατηγορίας, τά 
απλά καί τά σύνθετα. Τών απλών τά τόζα τής άντα
νακλάσεως διά τοϋ έγκεφάλου είνε βραχέα καί έξ ένός 
μόνου τόξου άποτελούμενα- π. χ. ύπόθες, φίλτατε Βλά- 
σιε, οτι διήλθες σώος καί άβλαβή; τήν λεωφόρον τοϋ 
Πανεπιστημίου καί έφθασε; μέχρι τοϋ αγάλματος τοϋ 
Πατριάρχου Γρηγορίου, τοϋ αριστουργήματος τούτου τής 
νεωτέρας ελληνικής τέχνης. Θέλεις νά μιμηθής τήν συγ
κινητικήν του στάσιν καί φυσιογνωμίαν, ούδέν εύκολώ
τερον τούτου" άπλόνεις τήν δεξιάν σου ώς πρός εύλογίαν, 
κρατεί; είς τήν άριστεράν σου τό μπαστούνι ον τοϋ κ. 
Παρασκευαίδου άντί πατερίτσας ί διά νά εχη τό άνάλο- 
γον πρός τό σώμά σου ΰψος), πρός δέ δέν σκέπτεσαι έ
κείνην τήν στιγμήν απολύτως περί ούδενός, ή, άν θέλης, 
άφησε νά διέρχονται διά τού κρανίου σου ίδέαι, οίαι 
θά διήοχοντο διά μιάς χωμάτινης καπνοθήκης (βάζου), 
καί ιδού έχεις τήν στάσιν τού σώματος τοϋ Γρηγορίου 
καί τήν έκφρασιν τοϋ προσώπου του. Ή. όμοιότης σου 
δέ Οά είνε κατά τοσούτον καταπληκτική, καθ' δσον καί 
τά ένδύματά σου θά έχωσι τό σχήμα τοϋ ιερατικού ρά

σου ώς καί τό χρώμα τού μαρμάρου ένεκα τής ποσότη- 
τος τής traJj'i/c, διότι διέβης ήδη διά τής λεωφόρου το& 
Πανεπιστημίου. Σε άφίνω είς αύτήν τήν αξιοθρήνητο·/ 
κατάστασίν πρός στιγμήν.

Τώρα, λαμβάνω έ'να Παπαγάλον καί τόν τοποθετάλ 
έπί τού βάθρου σου- ψιθυρίζω δέ είς τό ούς του δτι: εί
σαι Γρηγόριος ό Πατριάρχης. Άμέσως θά άκούσης τόν 
Παπαγάλον λεγοντα: «είσαι I ρηγόριος ό Πατριάρχης». 
Tableau ! ί

Τί συνέβη ; καί οί δύο σας έμιμήθητέ τι' είς τόν εγ
κέφαλον καί τών δύο σας συνέβησαν άπλά τόξα άντα
νακλάσεως. Είς μέν τόν ίδικόν σου ή όδός τού τόξου έ- 
γεινε διά τού οφθαλμού καί έκεϊθεν μέχρι τοϋ κέντρου 
τής μιμήσεως, τό όποϊον άμέσως έδωκε τήν δέουσαν συ
στολήν είς τούς μϋς πρός παράστασιν τής στάσεως καί 
τής εκφράσεως" τό τόξον δέν διήλθεν ούτε διά τής σφαί
ρας τής διανοίας, ούτε διά τής τοϋ αισθήματος· ’ εινε. 
άπλούν.

Είς δέ τόν εγκέφαλον τού Παπαγάλου ή όδός τού τό— 
ζου εγεινε διά τοϋ ώτόί μέχρι τού κέντρου τής μιμή
σεως καί έκεϊθεν διετάχθη ή κατάλληλος συστολή τώ* 
μυών τών φωνητικών οργάνων ούδέν διήλθεν διά τής 
διανοίας κκί τού αισθητικού τού Παπαγάλου* διότι, έάν 
ηννόει την φράσιν, ήν έπανέλαβεν ώς ζών φωνογράφος, 
καί έπομένως ήσθάνετο τίς είσαι, άμέσως ήθελε συγκι- 
νηθή, έμπνευσθή καί προσθέση:

Τί μέ θωρεΐς ακίνητος, ποϋ τρέχει ό λογισμός σου;!!
Τό φλογερόν σου μέτωπον .... κ . τ. λ.

έπί τή υποθέσει δτι, άντί νά έμπνευσθή, δέν ήθελε* 
έκπνεύσει έπί τή θέα σου. Καί είς τού; δύο σας λοιπό* 
συνέβησαν άπλά τόξα μιμήσεως.

Είς τόν ηθοποιόν ό’μως άναγκαίως τά τόξα είνε σύν
θετα- διότι δταν μελετά δράμά τι, θά σχηματισθή α
μέσως έν πρώτον τόξον άπό τού οφθαλμού μέχρι τής 
διανοίας, ήτις τάς λέξεις μεταμορφόνει είς έννοιας· α£ 
εννοιαι άμέσως θά παραγάγωσιν αισθήματα, καί Οά έ- 
χωμεν οΰτω τό δεύτερον τόξον έκ τής σφαίρας τής διά
νοιας προς τήν τών αισθημάτων, αί όποϊαι συγκοινω— 
νούσι δι’ άπειρων ίνών. Έκ τοϋ αισθητικού δέ άλλα τό
ξα άντανακλάσεως άμέσως μεταβαίνουσι είς τά κέντρα, 
τής συστολής τών μυών, ’χωρίς νά διαβώσι διά τού κέν
τρου τής μιμήσεως, πρός έκφρασιν τού άντιστοιχούντος 
αισθήματος· ώς π. χ. όταν κλαίωμεν, ή γελώμεν ή έ— 
χωμεν οίονδήποτε πάθος, τοϋτο εκφράζεται άμέσως, 
άνευ μιμήσεως, πρός τά έκτος, διότι ύπάρχει φύσει ή. 
αρμονία μεταξύ τού αισθήματος καί ώρισμένων τινώ* 
μυών διά τών άναλόγων νευρικών ίνών" ούδέποτε δέ θά 
δυνηθή νά έκφράση τις φυσικώς καί άκριβώς μόνον διά 
τής μιμήσεως πάθος τι, αίσθημά τι, έάν τωόντι δέν τύ 
αισθάνεται. Ό προσποιητώς γελών, φερ’ είπεϊν, δέν έχει, 
άκριβώς τήν έκφρασιν τοϋ άληθώς γελώντος, έκτος έά* 
έκ τής προσποιήσεως παρασυρθή παρά τήν θέλησίν το* 
είς άληθή γέλωτα, καί οΰτω καθεξής" ώστε ό ήθοποιός 
άναγκαίως πρέπει νά αίσθάνηται διά νά έζφράζη άκρι
βώς οίονδήποτε πάθος. Έπειδή δμως έχει συνείδησιν δτι. 
δέν είνε αύτός τό ίδιον πάσχον πρόσωπόν, ή αίσθησις θά 
ήλαττούτο έπαιοθητώς καί έπομένως ή έκφρασις αύτής 
πρός τά έκτος, θά μάς παρείχε δέ τότε τήν εικόνα τό 
πολύ ένός άναγινώσκοντος, π. χ. τόν Άμ-λέτον, έν τφ



8 ΜΙΙ ΧΑΝΕΣΑΙ

«'ωματίφ του ήσύχως, τοΰ δποίου ή φυσιογνωμία πζραλ- 
λάσσει μέν έκάστοτε άναλόγως τής οιεγειρομένης ύπό 
τής άναγνώσεως αίσθήσεως, άλλ* ή παραλλαγή αΰτη είνε 
•ώχρα καί ασαφή; ένεκα τής παρούσης πάντοτε συνει- 
δήσεως.

Πρέπει λοιπόν νά παρεμβγ μία άλλη δύναμις, ητι; 
νά κρατή, άλλά Γε^νν/τώς, τά αισθήματα είς τόν δέον
τα βαθμόν τής έντάσεως' δεν ύπάρχει πλέον βαθεΐα 
αϊσθησις καί ούτε άρα ανάλογος φυσική έκφρασις, καί έν 
τούτοι; αύτη οφείλει νά ύφίσταται. Θά παρεμβή οθεν ή 
«ύνάμις τής Μιμήσεως, ήτις Θά τεθή εί; ενέργειαν, άφοΰ 
πρώτον σχηματισθοΰν άλλα τόξα εκ τοΰ αισθητικού πρό; 
τήν μνήμην, τήν φαντασίαν καί τήν βούλησιν δια νά 
δώση δ ηθοποιός τήν κατάλληλον, σχεδόν φυσικήν έκ- 
φρασιν τών αίθημάτων του. ΓΙαραλείπομεν πλέον ότι ή 
αϊσθησις έντείνεται έτι πλέον, όταν ό ηθοποιός άκούγ 
τήν ιδίαν του φωνήν έδώ πάλιν έχομεν άλλα τόξα άν
τανακλάσεως προστιθέμενα είς τά πρότερον.

Αύτό λοιπόν τό κέντρον τή; Μιμήσεως, είνε’ή περιου
σία τοΰ ήθοποιοΰ, τό δώρον τής φύσεως' έκαστος τό 
εχει, άλλ’ είς αύτόν εί··ε φύσει είς μεγιστον βαθμόν ά- 
νεπτυγμένον, τελειοποιούμενον έτι περισσότερον διά τής 
ασκήσεως' τοιαΰτα όμως δώρα είνε σπάνια, διά τοΰτο 
καί οί ηθοποιοί είνε σπάνιοι. Κατά δεύτερον λόγον πλέον 
έρχεται τό άνάστημά, ή μορφή καί ή φωνή τοΰ ηθοποιού.

Εί; Μιστριώτης π. χ. δέν θά δρέψγ, μοί φαίνεται, 
πολλού; στεφάνους έπί τή; σκηνής.Έάν όμως, φίλε μου, 
δέν παραδέχεσαι τά; ιδέα; μου, καί φεονής οτι δύνασαι 
νά μιμηθής τόν Άμλέτον ώς τόν Πατριάρχην λίαν έπι
τυχώς, άν καί όταν τόν άναγινώσκγς, τόν έννοεϊ; καί 
τύν αισθάνεσαι όπως ό Sonnenthal, τότε σέ θέτω άμέσως 
έπί τή; σκηνή; τοΰ θεάτρου τών ’Αθηνών διά νά πεισθγ; 
άν δύνασαι νά είσαι έφάμιλλός του ή όχι.

’Ιδού ποία τι; εινε ή ψυχολογική άνάλυσις τοΰ ηθο
ποιού' ό ίδιος είνε εΰγενές όργανον πεπροικισμένον ύπο 
τής Φύσεως. Είνε άνάγκη νά είπωμεν οτι έξευγενίζει 
καί τού; θεατά; του ; Οί θέλοντες νά ήθικοποιήσωσι μίαν 
κοινωνίαν, οι έχοντες τάς Άρχάς καί τήν δύναμιν, δέν 
πρέπει νά μεταχειριζωνται ώςμέσον καί τούς καλλιτέχνας; 
Πρέπει νά έτυχε νά ϊδγ τι; τοιούτους διά νά έννοήσγ 
ποίαν έπίδρασιν έχουν έπί τοΰ άνθρώπου' ή έπίδρασι; 
«δτη Οά φέργ άποτέλεσμα, όχι έάν άπαζ μόνον ή δίς 
παρασταθή τις εί; τό θέατρον, άλλά λίαν συνεχώς, ό
πω; ό φοιτητής φοιτά είς τήν οίκείαν του σχολήν διότι 
«πω; ούτος δέν δύναται νά μάθγ μίαν έπιστήμην, έάν 
άπαξ ή δίς παρευρεθγ εί; Sv μάθημα, ούτω; δέν δύναται 
νά καθωρα'ίσθγ καί άναπτυχθή τό πνεΰμα τοΰ άνθρώπου, 
«άν σπανίως παρευρίσκηται εί; τό θέατρον. Έν Εύρώπγ 
ύπάρχουσι θέατρα, τά όποια είναι σχολαί πλέον τής 
κοινωνίας ύποστηριζόμεναι ίσχυρώς ύπό τών Κυβερνή
σεων. Καταρτίζονται οί ηθοποιοί σπουδάζοντε; καί γυ
μναζόμενοι καί έξεταζόμενοι άκολούθως ύπό τών σπου- 
δαιοτέρων λογίων τής κοινωνίας εκλεγόμενων ώς επι
τροπή.

Πώ; είνε δυνατόν νά μορφώσωμεν έν Έλλάδι ηθο
ποιούς ; Έάν έκ γενετής είνε τις περίφημος ιατρός ή νο
μικός, τότε είνε δυνατόν καί νά είνε ηθοποιός.

Δί Κυβερνήσεις μας σκέπτονται εί; τοιαΰτα λεπτά 
καί εύγενή πράγματα ; καί ποΰ τούς άφίνει ή σπουδαία 
φροντίς καί σκέψις τών πολιτικών αισχροτήτων ! !

Άνέγνωσα μετά φρίκη; εί; τό Μή Χάνεσαι ότι ό κ.

Λεκατσάς ήλθε πεζό; εκ Πατρών εί; ’Αθήνας ! δέν έπρε· 
πε οί βουλευταί Πατρών νά τόν φέρουν έπί τή 
ράχεώς των προσλαμβάνοντες ώς έπικούρους καί άλλου 
βουλευτάς τών πόλεων οθεν διήρχοντο ; Ποίαν άλλην 
καλλι τέραν έκδούλευσιν θά παρεΐχον είς τόν τόπον των ;

Ο Αμλέτος έστειλε τού; έρωτας τής Όφηλίας είς 
μοναστήριον .... εί; μοναστήριον .... εί; μοναστήριον.

Καί εγώ στελλω όλους τού; πολιτικούς στό διάολο.... 
στό διάολο .... στό δ^άολο ....

Χαΐζΐί,

«ΐ

Μεγάλη οινοποιία
Α ΜΠΑΖΟΠΟΤΑor

Εκτακτος
Λ,ευκοϋ οίνου φεάλη λεπτ. 60.

ΛΒέλχνος οί'νου φεάλη λβπτ. GO.

(δεντρικά Βί αταοτήμ,ατχ κχί ύποκχτχστήμ,χτχ 
έν ΆΟήνχες καέ ΙΙειρχιεΐ).

ΜΕΤΕΚΟΜΓΣΘΗ ΤΟ ΜΕΓΑ
ΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΝ

ΠΜΛΗ μι ΚΟΤΖΙΑ
ολίγον άνωτέρω τής προτέρας του θέσεως έπί τής 
όδοϋ ‘Ερμοΰ, είς τό μεγαλοπρεπές Ίσόγαιον τής 
Οικίας ■<. Λβλουΰχ, μεταξύ τών καταστημάτων 
Χτεφ. Γχδχλα καί ϊ. Κοκοροποΰλου.

I | ΡΟΣ πάντας όσοι πάσχουσιν έξ βπεληιψίας, συ- 
Β 2 αίϊχσεων η νευραλγεών συνιστώμεν συντόνω; 

τήν παγκοσμίως γνωστήν καί σχεδόν θαυματουργούσαν 
μέθοδον τοΰ καθηγητοΰ Ch. Albert 29, Avenue de Wa
gram. "Ολοι λοιπόν οί άσθενεΐς άς άποταθώσι πρός 
αυτόν μετ’ εμπιστοσύνης, καί πολλοί έξ αύτών Οά 
έπανεύρουν τήν ύγιείαν, ήν ειχον άπελπισθή ποτέ νά 
έπανεύρωσι. Ή θεραπεία διενεργεϊται δι’ αλληλογραφίας 
μετά λεπτομερή άνακοίνωσιν τής ιστορίας τής άσθενείας. 
Ο καθηγητής κ. Ch. Albert δέν δέχεται άμοιβήν, είμή 
άφ’ ού πρσέλθωσι διά τοΰ τρόπου τής θεραπείας του 
σπουδαία, αποτελέσματα.


