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Β. .ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ διευθυντής

—ΓΡΑΦΕΙΟΝ, οδος ϊιουςωη, Άριθ. 4, απέναντι τής οικίας Φιλήμονος παρά τήν Πλατείαν Συντάγματος.—

ΙΑΣΙΑΕΥΣ?
Μοΰ καταβαίνουν ένίοτε ίδέαι, ώς άναβαίνουν είς 

άλλους καπνοί. Είχε πέσει είς χεΐράς μου τό ύπό τόν 
τίτλον τοϋ άρθρου μου κωμικόν μελόδραμα τοΰ Δεννεού. 
Τό ένθυμεΐσθϊ παρασταθέν πολλάκις άπό τοΰ χειμερινού 
μας θεάτρου. Είς πολλούς άκόμη είναι Γσως ζωντανοί οί 
ώοαϊοι τόνο: τοΰ μελοποιοΰ Άδάμ. Ύπόθεσιν έχει 
τόσον είδυλιακήν. Ένας ψαράς δστις σώζει την έξα- 
δέλφην τοΰ Βασιλέως κινδυνεύσασαν νά πνίγη ένώ έκο- 
λύμβα. Την έσωσε γυμνήν καί ή κοινωνική της θέσις 
—άφοΰ ήτο γυμνή—όέν τώ ήτο γνωστή. Ποία νά ήτο 
άρά γε ; Πτωχή ή πλούσια ; Εύγενής ή κόρη τοΰ λαοΰ ; 
Είχε φύγει πρίν προφθάση έκείνη νά άνοίξη τούς οφθαλ
μούς ή τά χείλη της. ’Αν τά ήνοιγε καί έκοκκίνιζεν 
ές αίδοΰς ήναγκασμένη νά τον εύχαριστήση .... γυ
μνή ! ΊΙ άγνοιά του ήτο ά'γνοιά της. Έσώθη χωρίς νά 
γνωρίση τόν σωτήρά της. Τίς ήτο ; ΙΙτο αντάξιος τής 
ύψηλής της θέσεως ; Τή έπετρέπετο νά τόν άγαπήση ; 
Όποιαδήποτε καί άν ήτο, όποιοςδήποτε καί άν ήτο, αί 
ψυχαί των, χωρίς νά έρωτήσουν τούς κυρίους των, ήγα- 
■πήθησαν. Έκεΐνος τήν ποθεί καί αύτή τόν ώνειρεύετο. 
Έως οτου δ ψαράς μανθάνει ποία είναι ή ύπ’ αύτοΰ σω- 
θεΐσα. Βασιλόπαις ! Καί αύτός, ψαράς ! Καί ορκίζεται 
βιαζόμενος καί έξαπατώμενος ύπό τοΰ πρίγκιπος μνη- 
«τήρός της νά μή φανερωθή ποτέ είς αύτήν, ώς νά 
-ήτο αύτός ό πόθος της. Ό ψαράς σβύνει έπί τής παρα
λίας, καί σχεδόν λειπόθυμος άφίνει τούς δακτύλους του 
■νά χαράξωσιν έπί τής άμμου τόν πόθον τής ψυχής του : 

*41 ϊ έάν ημ·ην βχσιλεύς ! Ό Βασιλεύς τόν βλέπει, 
άναγινώσκει τά πύρινα γράμματα ψυχής πονούσης καί... 
τοΰ καταβαίνει καί αύτοΰ μία ιδέα, ώς είς έμέ ... Ν’ 
άφήση τόν ψαράν νά βάσελεύση μίαν ήμέραν νά δοΰμε 
τί θά κάμη. Τίς οίδε ! Αύτό δέν είναι άπλή μόνον φαν
τασιοπληξία Βασιλέως, άλλά καί εμπνευσις φιλοσόφου 
«υγχρόνως. Ό πτωχός αύτός άλιεύς είναι σάρξ έκ τής

σαρκός τοΰ λαοΰ, γνωρίζει καλλίτερον τάς άνάγκας του 
ήκουσε τά παράπονά του, άντελήφθη τών παθημάτων 
του, μία ήμέρα βασιλείας του δύναται νά τόν διδάξη 
πολλά !

II desire <5tre roi
Et le roi pour un jour, lui donne son royaume’, 
Nous verrons ce qu’ il fera 
Et comment il s’en tirera.

«’Επιθυμεί νά γίνη βασιλεύς· καί γιά μϊά μόρα ό Βα
σιλεύς τοΰ δίδει τό βασίλειόν του. Νά δοΰμε τί θά κάμη 
και πώς θά τά βγάλη πέρα.»

* *

Έως έδώ μέ φθάνει ή ιστορία του μελοδράματος, 
ϊνα έννοήσητε πώς μοΰ κατέβη ή ιδέα τοΰ παρόντος 
άρθρου. Διά μίαν στιγμήν ήμην ό ψαράς τοΰ Δεννερύ, ό 
ερωτευμένος Ζαφείρης’ δέν έσωσα καμμίαν κινδυνεύουσαν 

νά πνιγή, ούτε αύτό τό άβρόσαρκον γαι-οι/μάχι. τοϋ Φα
λήρου. Άφοΰ δέν γνωρίζω νά κολυμβώ ! . . . Έγραψα 
πολλαϊς φοραΐς μέρα μεσημέρι έπί τής καιούσης άμμου 
τ’ ονομά του. Ή λάβρα έκείνη μετεβάλλετο έν τή ψυχή 

μου εί; δροσιά. Οί δάκτυλοί μου είργάζοντο έπί τής άμ.- 
μου, άλλ’ ή φαντασία μου έδούλευεν έπί τοΰ αλαβάστρου 
της· τον έπλαττε, τόν μετεπλκττεν, έκ ρόδων, έξ ίά- 
σμων έπληροϋτο τό Φάληρον εύωδίας’ έκολύμβων οΐ ο
φθαλμοί μου έπί πλαστικού οράματος’ καί έδυον καί έ- 
πνίγοντο, έκεΐ, επ’ αύτοΰ’ δτε κϋμα τολμηρότερου 
τών άλλων, κΰμα ένέχον τόν δαίμονα τής είρώνίας, ήρ
χετο κ’ έπάφλαζε κατά τοΰ μούτρου μου άσεβώς, καί 
μ’ έξύπνα. Τήν ώραν έκείνην πρόσφατον έχουσα τήν με
λέτην τοϋ μελοδράματος, ή ψυχή μου έρρηξε κραυγήν 
πόνου: ΤΩ ! Έάν ήμην Βασιλεύς. Καί ή άκριβή μου θα
λαμηπόλος φαντασία τήν παρέλαβεν άλγοΰσαν, τή ένε- 
στάλαξε φίλτρον ύγείας, τήν περιέβαλε πορφύραν, τής 
επέθεσε στέμμα, και τήν ώδήγησεν είς τ’ άνάκτορα, τά 
ελληνικά άνάκτορα, διατάξκσα καί τήν άνύψωσιν τής 
σημαίας, ώς έάν έπανήλθεν ό Βασιλεύς και κατώκει έν 
αύτοΐς. ***



ΜΗ ΧΑΝΕΣΑΙ
2 ΜΗ ΧΑΝΕΣΑΙ

Ήμην Βασιλεύς, έγώ ! Βασιλεύς τής Ελλάδος, άκέ- 
ραιος,έλθών δέν ζεύρω πόθεν—δέν ένθυμούμην—-ηγαίνων 
δέν ζεύρω ποΰ—δέν ήθελα νά ζεύρω—κυβερνών έν ή δύο 
εκατομμύρια—ήγνόουν τόν άληθή πληθυσμόν τής 'Επι
κράτειας μου,—έχων πρωθυπουργόν—δέν ήζευραποΐον εί 
γον—διατελών εις φιλικάς σχέσεις—ήγνόουν μέ ποιας 
^υνάμεις αΐ σχέσεις μου ήσαν φιλικαί καί μέ τίνας έχ- 
θρικαί.

Άφοΰ σάς λέγω οτι ήμην άληθής Βασιλεύς τής 'Ελ
λάδος !

Είχα τούς ύπασπιστάς μου, ποΰ μέ διεσκέδαζον! Τ4ν' .. 
στρατόν μου, ποΰ μ' άπένεμε τιμάς ! Τόσα έγγραφα τά παρά τή Αύτοϋ Αύτοϋ Αύτοκρατορική κτλ. 
όποια ύπέγραφον, ύβρίζων άπό μέσα μου καί στέλλων είς Κ' έγώ συνελθών νά ένθυμηθώ τό περιεχόμενον 
τόν διάβολον ύπουογους καί υπαλλήλους ! 'Ολόκληρα ά-κοιτώύός μου καί νά τόΰ πώ άποτόμ.ως: 
νάκτορα εις τήν διοέθεσίν μου! Κήπους, πόρτας, παρα- “ — · - »
πόρτας ! Τόσους ύπαινιγμούς άν τυχόν θέλω νά συναν-
τηθώ μ’ έκείνην, δέν έχω ή νά τό 'πώ ! Μίαν μεγάλην διον άδιαθεσίαν τής Γ. Μ ; 
έπιχορήγησιν κατ’ έτος! Ήδυνάμην λοιπόν νά τρώγω — Όχι όχι, έχω όλίγην δουλειά. "Αλλοτε. Au re- 
ο,τι θέλω, νά ζοδεύω, νά σπαταλώ, νά διαφθείρω, νά voir.
οργιάζω ώς ποιητής, νά ζώ ώς Νέρων ! Εύθύνην καμ-! Τοιαΰτα άνέκδοτα έχω πλήθος είς τήν μνήμην μου.
μίαν. Αύτό ήτο μάλιστα τό καθήκον μου, κατά τό Σύν- Τϊ μ’ έμελε ; Ήμην βασιλεύς τής Ελλάδος, άλλά δέν
ταγμα ! Ούαί ! έάν έγινόμην διά τι ύπεύθυνος, οί συν- ήΧ0 καί Ελλάς τοΰ βασιλέως της. Τήν δουλειά της
ταγματικοί μέ κρεμούσαν ! ’Ανεύθυνος δι’ δ,τι καί άν έκείνη καί τήν 'δική μου έγώ. Κ’ έκαμνα περίφημαις
έκαμνα. Καί δι’ αύτό άκριβώς, τό πρόσωπόν μου ήτο δουλειαΐς. Άνκαλά καί τό Κράτος δέν πήγαινε άσχημα, 
ιερόν. Καταντούσα νά πιστεύω ό'τι τό ιερόν μου πρόσω- Έχρεόνετο μόνον άπό έτους είς έτος· άλλά 'στό χέρι του 
πον δέν ήθελε ούτε νίψιμον. Άφοΰ συνήθως τά Ιερά μο- ήτο, άς μήν έχρεόνετο. Έγώ δέν ήδυνάμην ν' άποκρούω 
λύνονται διά τοΰ καθαρισμού" υποτίθενται άσπιλα, άμό- τήν συνομολόγησιν δανείων, άφοΰ άπό πολλά τοιαύτα 
λυντα. Είχα τούς Ιππους μου, τάς φοράδας μου, τούς εΰρισκα μεγάλας ώφελείας. Είχα γίνει πλέον σωστός 
σκύλους μου. Είχα τά κτήματά μου, τούς χωρικούς μου, τραπεζίτης. Είς τά χαρτιά ποτέ δέν έχανα. Σάνα ή- 
τάς χωοικάς μου, τούς χοίρους μου καί τά ζαγάρια μου. μουνα έκ συστήματος Γζοχαόόρος. Είς δλην αύτήν τήν 
Ήγόραζον, έπώλουν, έμπορευόμην, έτοκογλύφουν, ώφε- εύτυχίαν συνετέλει πολύ καί ό λαός μου. "Εθνος μάλα- 
λούμην, έκέρδιζον, έχρηματιζόμην, έγινόμην βαθμηδόν μα ! Ποιός νά κλέψη τόν άλλονα ! Άν δέχ.άλληλοσφα- 
έκατομμυριοΰχος. Είχα τους φίλους μου, τούς τραπε- ζότανε, ό λόγος ήτο ποΰ είναι οί πεοισσότεροι δειλοί, 
ζίτας μου, τούς χορούς μου, τάς προσκλήσεις μου, τάς Είχαν πλέον καλοσυνηθήσει είς τήν εύζωίαν. Λίγα πολ- 
έρωμένας μου, τά κόλπα μου, τ άστεΐα μου, τάς εύφυίας λά, ήθελαν ειρήνην. Καί μυστικά μ’ έλάτρευαν,διότι ηύ- 
μου. Έπαιζα, έπείραζα, έχωράτευα, έπινα, έσκανδάλιζα,'ραν βασιλέα τής ειρήνης, σάν τόν περίφημον έκεϊνον 
έγέλων, έτερπόμην, έμακαριζόμην ! Τά έννέα δέκατα τής βασιλέα τοΰ Ύβετώ, τοΰ Μπερανζέ :
ήμέρας μου ήσαν έορτη, ύπνος καί πότος, τό άλλο δέκα- 
τον ύπογραφαί. Ή χείρ μου έκινεϊτο μηχανικώς ένώ 
ύπέγραφον τά σπουδαιότερα έγγραφα έκαμνα λογαρια
σμούς πόσα θά βγάλω άπό τό σιτάρι καί πόσα άπό τό 
σανό, σί κέρδος θά έχω άν αί άγελάδες μου βόσκουν σέ 
λειβάδια τοΰ δημοσίου καί πόσα θά μοΰ δώση ή έσοδεία 
τής κόπρου. Μίαν ήμέραν ό ύπουργός τών Στρατιωτικών 
διά νά μέ κολακεύση, ήρώτησε τήν γνώμην μου είς 
πόσας χιλιάδας πρέπει νά συμποσούται ό έν ένεργείικ | 
στρατός. Έγώ τήν ώραν έκείνην έσυλλογιζόμην άπό πό
σας άπ’ έκείνας ποΰ ρίχθηκα είς τόν προχθεσινόν χορόν 
’μπορούσα νά βγάλω ζουμί. Τοΰ άπαντώ δρμητικώς:

— Πέντε !
Καί ό ύπουργός νά άνοίζη στόμα καί μάτια τόσα δά 

καί νά μείνη άπολιθωμένος. Τόν έλυπήθην καί τοΰ πήρα 
τήν καρδιά του.

— Δέν βαρύνεσαι, τοΰ λέγω, νά κάθεσαι νά σκέπτε
σαι τέτοια πράγματα. Άς συζητή γι’ αύτό ή Βουλή άν 
θέλη ώς τά μεσάνυκτα. "Ελ' άπόψε νά φάμε μαζύ.

Άλλην μίαν ήμέραν έπρόκειτο νά άναθέσω είς τόν 
Δεληγιάννην τόν σχηματισμόν νέου ύπουργείου. Τοΰ 
είχα προσδιορίσει τήν 10 π. μ.,ολίγα δέ λεπτά πρίν, διο. 
λισθαίνει είς τόν ιδιαίτερόν μου κοιτώνα μία συλφίς, 
λεπτή λεπτή καί δμως ένόμιζες δτι τό σώμά της ήτ0

ολο ψαχνό, τόσο δέν προσέκρουες είς ΰπαρζιν οστών. 
Τί νά κάμω. Τήν άφίνω καί τήν υπόσχομαι δτι σέ πέντε 
λεπτά θά τόν στείλω άπ’ έκεΐ πούλθε. Έκαμε πέντε λε
πτά άκριβώς,διά νά μοΰ πή δτι είναι άνάγκη νά όμιλήση 
τουλάχιστον έπί δύο ώρας πρίν ή παρουσιάση τόν κατά
λογον τών προσώπων έζ ών θά σχηματίση τό ύπουργεϊβν. 
Άφηρημένος καί άποφασισμ,ένος νά μή τοΰ λέγω ποτέ 
όχι, τοΰ άπαντώ :

— Μάλιστα, ευχαρίστως.
Καί έκεΐνος ν’ άρχίση άμείλικτον κουβένταν άπό τά 

χίλια οκτακόσια τόσα δτε ήτο πληρεζούσιος ύπουργός

του

— Σάς διακόπτω'. Τά λέμε άλλοτε.
— Μήπως έχω τήν άτυχίαν νά παρίσταμαι είς αίφνί-

Ob ! oh ! ob ! oh ! all ! ah ! ah ! ah !
Quel bon petit roi cYtait 14 !

La, la
Άν φώναζαν ποτέ γιά πόλεμον, τό ζεύρανε πώς δέν 

θά τούς πίστευε κάνεις, κ’ έτσι γινότανε καί πολεμικοί 
χωρίς έζοδα. Τί είν αν νά χάσουν ! Είχαν τόν βασιλέα 
τους έγγυητή ποΰ δέν έννοοϋσε νά τά κουνήση γίά τά 
σύνορα ούτε σηκωτός ! Χρυσός λαός. Κάμμιά φορά τούς 
παραπείραζε ή αδιαφορία μου. Ήρχιζαν τότε νά ψιθυρί
ζουν, νά κάμουν κάτι έπιδειζοΰλες, κάτι νά λένε, κάτι 
νά γράφουν. Έδιπλασίαζα τήν άδιαφορίαν μου, καί το 
άντιβασιλικόν μαϊστράλι έκόπαζε. Γινομάστανε μέλι 
καί γάλα.

“Ω ! ή ψυχή μου άπηύδησεν άπό τήν κωμφδίαν αύ
τήν τό στέμμα τήν παρεβάρυνεν τό έντός αύτοϋ βε- 
λοΰδον έλυωσε" καί ήρχισαν νά τήν κεντώσιν αί άκραι 
τών ήλων είναι καταιματωμένη* τί κάμνω, τί είμαι, 
ποΰ βαίνω ! Είμαι βασιλεύς ; Ή είμαι κτήνος ; Κατά 
τί δύναμαι νά όνομασθώ ήγεμών j Κατά τί πρωτεύω ; 
Τίνος είμαι ή πρόνοια ; Διατί ονομάζομαι άρχηγός ; 
Συνάζω χρήματα" άλλά τότε είμαι Εβραίος, δέν είμαι

βασιλεύς. Τρώγω καλά" τοΰθ’ δπερ σημαίνει δτι ό έγ- 
κέφαλος κατήλθε είς τήν γαστέρα. Πίνω καλλίτερα- ώ
ραία άπορροφητική μηχανή ! Είμαι φιλογύνης" σπου
δαΐον πράγμα ! Είμαι άδιάφορος" μεγάλη άρετή. Δέν 
κάμνω κανενός κακό" άζιος άρα στεφάνων ! Είμαι ολί
γον κατεργάρης" θά πή πώς έχω πνεύμα! Δέν επιβου
λεύομαι κάνένα θεσμόν" δύναμαι νά έχω άζιώσεις είς 
βραβεΐον άρετής ! Φυλάττω τό Σύνταγμα" διότι δέν δύ
ναμαι νά μήν τό φύλάζω. Είμαι είς δλα μέτριος" καί 
δμως λέγομαι Μεγαλειότης. Είμαι μηδέν. Οί φιλόσοφοι 
λέγουν δτι δέν υπάρχει μηδέν."Οχι" ρίπτω τόν εαυτόν μου 
κατά τοΰ άποφθέγματος αύτοϋ, καί τούς άποδεικνύω δτι 
ύπάρχει μηδέν. Έγώ. Άλλά ύπάρχει μόνον έφ’ δσω 
διαρκεΐ μία μέθη τοΰ έγκεφάλου, προελθοΰσα άπό ώραΐον 
δεϊπνον είς τό Ξενοδοχεϊον τοΰ Φαλήρου καί δέν ενθυμού
μαι πόσας φιάλας παγωμένου καμπανίτου, τάς δποίας 
έπια μετά φίλων μου έν εύθυμία, έορτάσας τήν έπετη
ρίδα τής πρώτης φοράς καθ' ήν είδα τό Χανουμάκι μου. j 

*
♦ *

Συνήλθον έκ τής μέθης* κονδυλών έζέρχομαι άπό τοΰ 
Κατσίμπαλη καί γράφω τ’ όνομά της έπί τής δροσεράς 
παραλίας τοΰ Φαλήρου, διότι είναι ήδη νύζ.

ΆδοέλΚαΠέρ.

ΦΡΟΥ ΦΡΟΥ

Ό Βασιλεύς μας έδωσε γεΰμα είς τούς ύψηλούς ζένους 
του είς τόν Ζωολογικόν Κήπον τοΰ Λονδίνου" βεβαίως 
θά προήδρευεν αύτοϋ.

Συνέπειαι τής συλλήψεως τοΰ Άραμπή καί τοΰ τέ
λους τοΰ αιγυπτιακού δράματος :

Αποχαιρετισμός Κλέοντος ‘Ραγκαβή καί άναχώρησις 
Βυζαντίου.

Τρεισήμισυ ήμέραι τής Ωρας χωρίς κύρια άρθρα.
Δάκρυα κροκοδείλια τοΰ ‘Ροίδη έπί τή άναχωρήσει 

τοΰ Βυζαντίου.
Καταγγελίαι τής Ωρας ύπό τοΰ 'Εθηχοϋ Πνιΰρατος 

είς τήν ‘Υψηλήν Πύλη1 ώς μεταφραζούσης άντιτουρκικά 
άρθρα καί πρόσκλησις δπως παυθή ή 'Ωρα άπό τό έν 
Κωνσταντινουπόλει Γραφεΐον τοΰ Τύπου.

Πενθηφόρησις τών έφημερίδων Λ'ίώ»· ’/dear καί τοΰ 
’Ραμπαγά καί τών πίλων τών συντακτών αύτών.

Έλάττωσις τής πωλήσεως τών φύλλων τών ειδήσεων 
καί αΰζησις τών σατυρικών.

Παΰσις διαμφισβητήσεως τής έθνικότητος τοΰ Άραμ
πή καί άναγνώρισις αύτοϋ ώς γνησίου Άραβος.

Υπογραφή τής άγγλοτουρκικής Συμβάσεως ύπό μόνου 
τοΰ Σουλτάνου «σ’τόν σκοτεινόν τόν θάλαμον όπού τόν 
λένε . . . χρεία».

Ύποτίμησις τών μελαγχροινών είς τούς έρωτας καί ά- 
κατίμησις τών λευκών.

Τόν καύμένο τόν Άραμπή τόν έγκατέλειψαν καί αύ
ταί αί Niai 'Jde'ai, αί πρώην έταΐραί του, γράψασαι δτι

τό έθνικόν κόμμα δέν έδειζε στήθος διά νά μπορέση νά 
δρέψη δάφνας. Τούς ήθελε ίσως νά πολεμήσουν γυμνοί. 
Τί άναιδή αύτά τά θηλυκά !

Όλαι αί όδοί πηγαίνουν είς 'Ρώμην, άλλά μία οδη
γεί είς τήν γερμανικήν άθανασίαν διά τούς Έλληνας 
συγγραφείς. Ό δρόμος αύτός είναι δ περίδρομος τοΰ Αύ- 
γούστου Μπόλτς, δστις άρκεϊ νά τοΰ γράψητε, καί σάς 
άπαθανατίζει είς τά καλλίτερα γερμανικά περιοδικά, 
άκόμα καί άν έγράψατε Στατιστικήν τής ’Επαρχίας των 
Σουρμένων.

Ό τηλέγραφός μας δέν ήδύνατο νά είναι ταχύτερος 
τοΰ Ταχυδρομείου, τοΰ σιδηροδρόμου, τών ίπποσιδηδρό- 
μων καί τών λοιπών μέσων τής συγκοινωνίας. Ό κ. Τζι- 
βανόπουλος έφρόντισε νά άφομοιωθή πρός τήν άτμοσφαί
ραν αύτήν, ώς αί τροφαί μας άφομοιοΰνται καί γίνονται 
δέν ζεύρω τί. Ούτω τήν εϊδησιν τής με’γάλης νίκης τοΰ 
Ούελσελέη τήν έκράτει δ άθεόφοβος δώδεκα δλας ώρας, 
κ’έπειτα τήν έδημοσίευσεν είς τον κόσμον. Κατά τάς δώ
δεκα αύτάς ώρας ζεύρετε τί μπορεί νά γίνη είς τό Χρη- 
ματιστήριον ; Νά γεννηθούν έκατόν Τζιβανόπουλοι. Τήν 
δέ εϊδησιν περί τής άσθενείας τοΰ Βίσμαρκ μάς τήν ά- 
νήγγελε μαζύ μέ τό φύλλο τής Ροριιογιρρανιχής Έγη- 
μορίβος, ήτις κάμνει έζ ήμέρας διά νά έλθη είς Αθήνας. 
Έίς έζ ήμέρας λοιπόν τά κάμνει τά τηλεγραφήματά του 
ό άζιότιμος πράκτωρ τοΰ Χαβ&.

Καί έπειτα παραπονεΐται δτι ή Κυβέρνησις οικείοι 
ποιείται τήν «διανοητικήν του περιουσίαν» !

Εϊχαμεν νομίσματα κίβδηλα" τώρα έχομεν καί τηλε
γραφήματα κίβδηλα. Καί δι’ έκεϊνα μέν εύρέθη δοκιμα
στική μέθοδος τό δάγκαμα ή τό ζύσιμον, άλλά διά τήν 
• diaroifcixifr περιουσίαν* τοΰ κ. Δζιβανοπούλου ποιος 
δοκιμαστήρ είναι κατάλληλος ;

Άφοΰ άνεκαλύφθη δτι δολιεύεται καί αύτήν τήν Ε
ταιρίαν, ής είναι πράκτωρ, ή καλλιτέοα καί δι’ αύτόν 
μέθοδος είναι το ζύσιμον. Νά μάς τόνωση δηλαδή άπ* 
έόώ ό Χαβάς.

Ή σύλληψίς καί προφυλάκισις τών άπεργησάντων Μη
χανικών δέν είναι λύσις τοΰ προβλήματος, ούτε δικαιο
λογία τής Κυβερνήσεως, ούτε τής παρούσης, ούτε τής 
παρελθούσης.

Δέν είναι λύσις, διότι δέν είναι βέβαιον άν αύτοί ύ- 
πάγωνται είς τόν στρατιωτικόν νόμον, άφοΰ δέν ήσαν 
στρατιώται ! Ήσαν μάλλον πολίται καί ώς πολίται 
δύνανται νά παραπεμφθώσιν είς τά κοινά δικαστήρια 
καί νά ζητηθή περί τούτου άποζημίωσις, έάν τυχόν ήόί- 
κησαν τό μεθ’ ού συνεβλήθησαν δημόσιον.

Δέν είναι δικαιολογία ούτε τής κυβερνήσεως ούτε τής 
πολιτείας" διότι ή πολιτεία συνελήφθη έπ’ αύτοφώρω 
έγκληματοΰσα κατά τής πατρίδος, άφοΰ άπεδείχθη ού
τως έχουσα συντεταγμένα τά κατ’ αύτήν, ώστε έν στιγ
μή πολέμου οί μηχανικοί τών πλοίων νά δύνανται νά 
άρνούνται υπηρεσίαν. Οί κύριοι ούτοι δύνανται νά χα- 
ρακτηρισθώσιν ώς άπάτριδες, άλλ’ άπάτριδας τούς έκα.



54 ΜΗ ΧΑΝΕΣΑΙ ΜΗ ΧΑΝΕΣΑΙ

{λεν ή πολιτεία χχι είς αύτήν δέν έπιτρέπεται νά ώθή τά 
όργανά της εις την απείθειαν.

Δυνατόν ό 'Ροΰφος νά διατάττη, ό Καραζατσάνης νά 
έκτελή, τό Ναυτοδικεΐον ν’ άποφχσίζη, οί Μηχανικοί 
νά κλείωνται ε’ις τό Λ/τσο.ίδιγν,,οί αξιωματικοί τοΰ ναυ
τικού νά τούς δέρνουν, οί ναύται νά τούς δένουν· ό’λα 
αύτά δέν σημαίνουν δτι έχομεν νά κάμωμεν μέ κυβέρνη- 
σιν συνταγματικήν, άλλά μέ ύπουργεΐον όλίγο βασιβου- 
ζούκικο, τό όποιον δυνατόν νά φαίνεται αυστηρόν εΐς τούς 
αδυνάτους, άλλά φαίνεται χωρίς τόν νόμον αύστηοόν καϊ 
τοιαύτη αύστηρότης είναι έγκλημα, δέν είναι καθήκον.

Περί τίνος νομίζετε άγωνιά ή όσία ψυχή τοΰ Σιβιτα- 
νίδου, μετά τήν αποτυχίαν τής Καλαμπάκας ; Περί 
πατρίδος, την όποίαν προδίδει ό Τρικούπης !

Επί δυο τρεις νύκτας, ύπό τό φώς τών άστρων καί 
τής κομψής ημισελήνου, κοιμώνται έν τή Π.Ια,τεία θεμε- 
στοχ.Ιεαυς εις Πειραιά, άναπνέοντες τήν ποντιάδα τής 
προκυμαίας καί τοΰ Τσελέπη περί τούς έξήκοντα Άνα- 
τολίτας, Ζεϊμπέκια, άρυενίους, λειποτάκτας τοΰ οθωμα
νικού στρατού, τραπεζουντίους, μέ τά πυκνά σαλβάρια 
των, τά μεταξωτά αντεριά των, τά γραφικά μποτούρια 
των, τά χρωματιστά χεμεινά re»*, τούς λαμπρούς 
οφθαλμ.ους των καί τήν νοήυ.ονα φυσιογνωμία των. "Ε
καστος φέρει αι./ψ,,α, εφαπλώματα, προσκεφάλαια, καί 
μίαν μεγάλην σακκούλαν. Όλοι όμοΰ περί τήν 4ην 
πρωινήν ώραν άποτελούσι γραφικόν νυκτερινόν στρατόπε- 

•δον. Τούς ήρωτήσαμεν καί μάς είπον δτι ή ‘Εταιρία τοΰ 
σιδηροδρόμου τούς έφερε νά δουλεύσουν εΐς τήν 'Αθήνα, 
καί τώρα τούς στέλλουν είς τό Κατάκωλο, τσόχ οΐ’ζάα, 
τέσσαρας ήμέρας μακρυά, καί μέ διώμισή τσεγοέκια 
(φράγκα) την ήμέραν, ένώ αύτοί θέλουν τούλάχ'στον 
τρία, άλλά δέν θά πάνε,έπειδή καί φοβούνται μήπως δέν 
τους πληρώσουν, μήπως τούς φυλακίσουν, μήπως τούς 
σκοτώσουν. Εκεί μακρυά, μπορεί ν’ άορωστήσουν καί 
νά πεθάνουν καί νά μ.ή βρεθή κανένας λάκκος γι’ αύτούς. 
Καί έπειτα άν θελήσουν νά έπιστοέψουν ποΰ θά ευρουν 
τά χρήματα τόσης μακράς οδοιπορίας. Έμαθαν άπό κά
ποιους πού πήγανε καί κακοπέρασαν καί έκαμαν δέκα 
μεραις νάλθουν σ τό Πειραιά. Θά πάνε λοιπόν καί αύ- 
τοί σ’τόν Πρόξενό τους καί θά τά πούνε.

Έζητήσαμεν νά τούς πείσωμεν δτι κκί ό Πύργος eivat 
Ελλάς καί ότι εκεί είναι καλλίτερα άπ' έδώ καί δέν έ

χουν νά φοβηθούν τίποτε κ’ ένας έλεγε μειδιών πρός τούς 
άλλους: ΛΌτιρ-τζ μπιζέ .' (Μάς παοέπεισε).

Είναι τόσον συγκινητικόν νά βλέπη τις τ' άγρια Ζεϊ- 
μπεκια, τά περιφέροντα άλλοτε απειλητικήν τήν πανο
πλίαν των δια μέσου τών όδών τής Κωνσταντινουπόλεως 
νά στρατολογοΰνται έργάται τοΰ ελληνικού πολιτισμού !

Τί άτιμον έμπόριον γίνεται μέ τάς αθώας κόρας τών 
νήσων τής όποίας έρχονται νά φάνε παρά ταϊς τιμίαις 
οίκογενείαις τό μαύρο ψωμί τής tfov.iac, άντελήφθημεν 
ίδίοις ώσι προχθές εΐς Πειραιά, άκούοντες δύο λεμβού
χους ερίζοντας αναμεταξύ των.

Περιοριζόμεθα νά άναγράψωμεν άπλώς τί έλεγεν ό είς 
πρός τόν άλλον διά. νά τά μελετήση αύτά τά πράγματα 
ό Διευθυντής τής ’Αστυνομίας.

— Έγώ βρέ τής πηγαίνω στ’ αφεντικά, έσύ ποΰ τής 
πηγαίνεις ίσια σ’τής Περδικάραινας !

Δέν ανασύρουν αύτά μόνα φριχτήν αυλαίαν κοινωνι
κού δράματος ;

«Ό έ'νας διάβολος βγάζει τόν άλλον.» Ή παροιμία 
αύτή άναβαίνει ε’.ς τήν μύτην δλων τών' ύπηκόων τοΰ 
άρωματοπώλου Δημάρχου μας, δταν διέρ/ωνται τώ» 
νέων αύρητηρίων τής πόλεως. Αισθάνονται δτι μέ τό α- 
νικόν όξύ ζητεΐ νά καταδιώξη τό ούοικό· ξύ Όταν έν 
δύναταί ό άνθρωπος νά. μεταβάλλη τά Αθήνας είς α
χανή άπόπατον, τάς κάμνει τότε εύρει^,ν αίθουσαν Νο
σοκομείου.

Οφείλομεν νά όμολογήσωμεν δτι άπό τίνος ή συνάδελ
φος Στοά ηρξατο μορφουμένη εΐς σπουδαΐον δημοσιογρα
φικόν οργανον, άξιανάγνωστον ύπό πάσαν έποψιν. ’Αγά
λια άγάλία άφησεν εΐς άλλους μακαρίους συναδέλφους 
της τόν τύπον τής έφημεριδος σαχλών ειδήσεων και σα- 
χλοτέρων πανηγυρικών καϊ έλαβε μορφήν μικρού γαλλι
κού φύλλου τερπνού άμα καί χρησίμου. Έν τώ μεθοριακώ 
ζητήματι έπρώτευσε κατά τό πρόσφατον καί τήν ακρί
βειαν τών ειδήσεων έπρώτευσε κατά τά λελογισμένο» 
τών περί αυτού κρίσεων. Εύτυχώς τό κοινόν, άποκα- 
μόν πλέον άπό τόν έμετον τών αφίξεων καί τών αναχω
ρήσεων, τών γεννήσεων, τών θανάτων, τών κηδειών, τώ» 
βιογραφιών τών κυρίων στεφανοπλόκων, ήοξατο νά υπο
στήριξή θερμώς τήν Στοάχ καί ή κυκλοφορία της ν’ αύ- 
ξάνη πολύ. Έπιμένομεν λέγοντες δτι έκ τού δημοσίου 
έζαρτάται νά καθαρισθή ό τύπος, νά ζαταδικασθώσιν εΐς 
ατροφίαν οϊ σαχλοί καί οΐ κακοήθεις, καί νά ένισχυθώσι 
τά φύλλα τά μετά καλλαισθησίας καί αίδούς ύπηρετούντα 
το δημόσιον καλόν. Καί πάλιν τά εγκάρδιά μας συγχα
ρητήρια εΐς τόν άξιότιμον Διευθυντήν τής Στοάς.

Έτραχύνθη ό περί τραχωμάτων άγων μεταξύ τών κυ
ρίων Δαλλαπόρτα καί Κωστομύρη. Ό ένας ζητεΐ νά 
βγάλη τραχώματα τού άλλου! Κ’ έχουν πλέον r/»ij*d«ara 
είς τά γραφεία τών έφημερίδων και τούς οφθαλμούς τώ» 
πελατών των.

Εννοείται δτι άμφότεροι ομιλούν μετ’ ένθουσιασμοΰ 
πτρί τ»}ς βείας τον'^σχ-ίηπεοϋ επιστήμης. Άλλά τί διά
βολο ; Αυτή ή θεία, ήτις βεβαίως Οά είναι πολύ γρηά, 
δέν έχει καμμ,ιάν άνεψιάν, πιό νέα καί πιό ώμορφη ;

Τί παρηγοριά διά τά μάτια μας ! Διά τούς οφθαλμούς 
μιάς καί τής αύτής γυναικός, ό ένας λέγει δτι είναι πολί» 
καλά' καί ό άλλος δτι είναι πολύ κακά' εκείνος δτι έχει 
τραχώματα, ό άλλος οτι δέν έχει, ό Κωστομύρης δτι βλέ
πει καί ό Δαλλαπόρτας δτι δέν βλέπει. Τί ώραία κωμφ- 
δία, τήν όποίαν ούτε αύτοί οί μεγάλοι περιγελασταί τώ» 
ιατρών, Μολιέρος καί Ζίλ Βλάς, δέν έφαντάσθησαν.

Αλλ’ ό κ. Κωστομύρης κατά τούτο είναι άπελπιστι-ι

'Απάντησες. Τό κάρρον, δπερ άπέκτησεν απελπι
στικήν φήμην (λέγομεν : αύτό τ’ αμάξι πηγαίνει σάν 
κάρρο) διά τήν βραδύτητά του καί άπελπιστικωτέρα» 
διά τήν ταχύτητα μεθ’ ής άφίνει σ’ τόν τόπο γέροντας, 
γραίας, παιδία, άομμάτους, κωφούς.

κός, καθ’ δσον διατείνεται δτι δ δι’ αύτού θεραπευόμε
νος άπό τραχώματα ύπόκειται είς έπιπεφυκίτιδας καί 
κερατο'ίδίτιδας. Ή τελευταία άσθένεια μπορεί νά κάμη 
πολλούς τραχωματικούς νά προτιμήσουν τήν παντελή 
τύφλωσιν, παρά νά τούς έπιπεφυκίση ή κερατοειδίτις 
καί ή κοροϊδίτις.

Παρακαλοΰμεν τόν φίλον κ. Βάμβαν νά μάς στείλη 
τήν 'ΤγαινήΓ του, διά νά τήν κρίνωμεν καί ήμεΐς.

Ή μόνη άληθής άντιπολίτευσις τών άντιπολιτευομένων 
εφημερίδων είναι ή κατά τής Έφημερί&ος τής Kv6spri'l- 
στωςΊ δι' ής κόβεται διά πάντα ή Διώρυξ τού Γλυκού 
Νερού τών 'Ρουσφετίων.

Έκ Θεσσαλονίκης μάς έστάλη, παράδοξον νεκρώσιμον, 
είς δ προσκαλούσι τεσβαράκοντο», άριθ. 40, οΐκογέ- 
νειαι, εκ τών δύο ημισφαιρίων καί τών άντιπόδων ά
κόμα, ΐνα παρευρεθή κόσμος έπι τώ Οανάτω τού Άνδρές 

κάικιςτοΐ Κουτούβαλη. Ό άποθανών είναι Έλλην 
καί αί προσκαλούσαι οίκογένειαι ελληνικαί. Οί προσκα
λούμενοι δέ διαιρούνται είς τρεις τάξεις. Πρώτον έρ- 

ονται οί ίτενοί συγγενείς τού θανόντος δλοι "Ελληνες, 
ι’ οΰς άναγράφεται μετά τήν όνοματολεξίαν τό διακριτι

κόν: «καί .ίοιπυΐσυγγενείς ΐχ Zxxvrffov κομήτες Κον- 
τούβαΛη*. Μετά ταύτα άριθμούνται «οί ίόπατηίάα<» είς 
-οΰς βλέπομεν κατατασσομένους τούς δημοκρατικούς Φι- 
λήμονας, τούς Κλάδους, τούς Γεωργοπούλους, τούς Βα- 
λήδες, τούς Διαγγέληδες—δλοι αύτοί οίκογένειαι εύπα 
τριδών. Τελευταία τάξις έρχονται: α.ί οέχογίνειαε, τών 
.άλλων θεωρούμενων ίσως ΐπεχρατειύν ! Είς τοιαύτας κω
μωδίας παρέχει εύφρόσυνον άφορμήν ό θάνατος ! .'

Μάς έπιστέλλουσιν έξ Άγρινίου :
Τό παρελθόν Σάββατον Μ. Μ. έ τραυματίσθη θανασί- 

μως καί έκ προμελέτης ό μαθητής τού ελληνικού Σχο
λείου Γεώργιος Γιάννικας ύπό τού συλληφθέντος παρά 
τού ληστού Δεδούση καί λυτρωθέντος άντί 50,000 δρ. 
πρό δύο ετών, φονευθέντος δ’ έπειτα παρά τίνος λοχα 
γοΰ τού Μηχανικού, έξ άμελείας,Μητρούση Γιάννικα άρ- 
χιποιμένος (Τσέλιγζα) ευκαταστάτου Καραγκούνη.

Ό έκ Λεπενού άγροφύλαξ έβαλεν ένα κλέπτην καί 
εκλεπτεν τά καλαμβόκ’α έκ τού κτήματος τού Γιάννικα. 
Τυχαίως ό σί’μ.τγος τού Γιάννικα έπισκεφθείς τό καλαμ 
βόκιόν του εύρε τόν κλέπτην ούτος τώ είπεν δτι ό άγρο
φύλαξ τόν έβαλε νά κλέψη* συγχρόνως παρουσιάζεται και 
ούτος καί άζούσας τά παράπονα τού σέμπρου τόν ξυλο- 
φορτόνει. Ό σέμπρος ειδοποιεί τόν κύριόν του, τόν Γ’άν- 
vtxav, δστις καί μεταβαίνει άοπλος είς τόν άγραν. Μό
λις τόν είδεν ό περιμένων αύτόν άγροφύλαξ τού τρα
βά μίά τουφεκιά καί ό δυστυχής Γιάννικας πληγόνεται 
θανασίμως. Οί έν τοΐς άγροΐς εργαζόμενοι σπεύδουν είς 
τό άκουσμα τού πυροβολισμού. Πυροβολεί καί κατ’ αυ
τών ό άγροφύλαξ, άλλ' άντιπυροβοληθείς μένει σ’ τόν 
τόπο νεκρός.

Ερώτησες. Τί είναι τό βραδύτερον πράγμα καί τοι τό 
ταχύτερον έν ’Αθήνας ;

ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗΑ.

Τό φύλλον τής Φραγχγοΰρτης τό έγκριτον μάς γράφει 
πώς έκαμε ’στή Λόντρα δ Γειώργος μας τραπέζι, 
πού έφριξε πριγκήπων καί λόρδων τό συνάφι, 
καί άνοιξαν τό στόμα οί χάχηδες 'Εγγλέζοι.
"Αλλη φορά δέν είδαν τραπέζι σάν καί τούτο, 
αέ τόση ποικιλία, στολίσματα καί πλούτο.

Συλλογισθήτε δτι τούς έφεραν φεργάδες 
άπό μικρά καβούρια φτείκσμίναις κί' αστακούς, 
καί έτρωγαν έκεΐνοι οί τρομεροί φαγάδες, 
χωρίς ν’ άφήσουν 'λίγο καί γϊά τούς νηστικούς.
Ό βασιλεύς μας μόνος κατάπιε σέ μίά ώρα 
τρεις κανονιοφόρους καί δυό τορπιλοφόρα.

Άν τέτοϊα έζητούσε θωρακωτά τό κράτος, 
ό βασιλεύς μας πόσα ’μπορούσε νά μάς φέρη !
Θά ήτον άπό στόλους ό Πειοαιεύς γεμάτος, 
καί ήθελε καθένας τή ναυτική νά ξέρη.
Μόνο μέ τέτοιο στόλο θά κάναμε φιγούρα, 
καί θάλειπε ή τόση γϊά θάλασσα μουρμούρα.

Μά τί τραπέζι ήταν τού Γειώργου μας έκεϊνο ! 
άπ’ δλους έθαυμάσθη καί έτηλεγραφήθη 
μές ’στή Γουατεμάλα καί μέσα 'στό Πεκίνο, 
καί ή πατρίς μας πάλι ’στόν κόσμο έτιμήθη.
Άφού μικροί εις δλα φαινόμεθα σ’ τά άλλα, 
τούλάχιστον τραπέζια άς κάνουμε μεγάλα.

Καί δμως τί θαρρείτε ; πώς είναι δόξα ’λίγη 
νά κάνουμε τραπέζια ώσάν κΓ αύτό φρικτά ; 
καί ποίός τήν ιστορία τού κόσμου σάν άνοίγη, 
ονόματα δέν βλέπει φαγάδων διαλεκτά ;
Ό Λούκουλλος κΓ οί άλλοι—δέν ξέρω τόνομά τω», 
δέν είναι ’στή χορεία κΓ αύτοί τών αθανάτων ;

Καί έπειτα μέ τούτα ’μπορούν στά έξω μέρη 
φιλέλληνες νά γίνουν μισέλληνες πολλοί, 
κι' δ βασιλεύς μας ίσως τούς "Αγγλους καταφέρ-η 
ν’ άφήσουν μίά γ’ά πάντα σ εμάς τό Καραλή.
Ή δούκισσα Νασσάου κΓ ό πρίγκηψ Ούαλλίας 
είναι τρανά σημεία μελλούσης εύτυχίας.

•ν > '
-
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Είθε τραπέζι κΓ άλλο ό βασιλεύς νά δώση
"στούς φίλους τής Ελλάδος κΓ ειλικρινείς συμμάχους,
χί’ άμα έδώ ξανάλθη καλλίτερο νά στρώση
χαϊ γίά τών υπηκόων τούς αδειανούς στομάχους.
Νά παύση καϊ ή νέα πολεμική μας φούρια, 
χαϊ ήσυχοι νά φάμε καράβια μέ καβούρια.

θοΐΐΐ'ΐ».

-------—--------

ΟΙ «ΒΪΡΓΡΑΒΟΙ»
iv τώ Άηόλλωνε, είναι ώς νά λές τά Ίμαλάϊα έπϊ τοΰ 
Λυκαβητοΰ, δ Παρασκευαίδης έπϊ τοΰ μικροΰ 'Ρούκη, ή 
σελήνη έντός ένός δίσκου και ό Ιερός Άπις Τρικούπης 
«ίς τό πλευρόν τοΰ κορυδαλοΰ Σταμούλη.

*

Ένομίζομεν δτι διά της στενής πύλης τοΰ 'τ/.τό./.ίω- 
τος,οθεν συνήθως εισέρχονται καϊ έξέρχονται τά λιλιπου- 
—ιανά θήλεα τής Πλάκας καϊ τοΰ ψυρή καϊ οί θαμώνες 
-τοΰ ' Ραχοσυ.Ι.Ιέχτου καϊ τοΰ Καπ-τοδοχοχαθαριστοΰ, δέν 
θά χωρούσε νά εμβη ούτε τό όνομα άκόμη τοΰ φοβερού 
δράματος τοΰ Βίκτωρος Ούγκώ. Άλλά τί δέν κάμνει 
τό ευλογημένο γουδί τοΰ Άλεξιάδου, οπού τά πάντα 
"λειαίνονται καϊ τρίυονται καϊ έπειτα πωλοΰνται άντι 
1,50 ώς σκόνη 'στά μάτια τοΰ κόσμου. Έπρεπε πρός 
τόν σκοπόν τοΰτον νά ταραχθή τό τιμαριωτικόν φρού- 
φιον τοΰ Χέππενχεφ έκ τής σκιάς οπού έκάθευδε, νά 
«νοιχθώσι Ούραι, αψίδες, θόλοι, ύελώματα καϊ νά έξέλ- 
θωσι τά φαντάσματα τών Κινούλφων, τών Γιανναράλλων 
καϊ τής Γανουμάρας, διά νά άξιωθή ελληνικών τιμών ό 
αθάνατος Βίκτωρ Ούγκώ.

Τί 'ιδανικοί άνθρωποι ήμεΐς οί 'Ρωμηοί ! Τίποτε δέν 
κάμνομεν ύπέρ σκοπών ύλικών ή ηθικών άφορώντων ήμάς 
αυτούς. Καθ' ήν στιγμήν έν 'Ρωσσία αί ευεργετικά! είς 
τά θέατρα καταργούνται, ήμεΐς διοργανίζομεν τοιαύτας 
•ύπέρ έξοχων ξένων προσώπων, χωρίς νά ζητήσωμεν κάν 
τήν άδειάν των. Οί Βυργράβοι παρεστάθησαν πρός τιμήν 
τοΰ φιλέλληνος ποιητοΰ Βίκτωρος Ούγκώ. Ποΰ νά ήξευ- 
ρεν δ μεταξύ δύο φλιών ίστάμενος μέγας, τοΰ τάφου καϊ 
-τής αθανασίας, δτι έν Έλλάδι διά νά γνωρισθή «ρέπει 
•νά λάβη τό χαρακτηριστικόν τοΰ «φιλέλληνος ποιητοΰ.» 
Έκεΐνος δστις μόλις είναι Γάλλος, διότι πρό παντός άλ
λου είναι άνθρωπος, έθνος έχων τόν κόσμον, νά όνομά- 
ζηται ύπό τών Αθηναίων δ φιΛέΛΛητ ποιητής/ Καί διατί 
«ριλέλλην ; Διότι έψαλεν είς τά 'ΛκατοΛιχά του τόν Κα- 
-νάρην ! Νά μήν τολμά τις νά άνακατωθή μέ τίποτε ρω- 
jxaitxo, θά βρή άφεύκτως τόν μπελά του. "Δν έτυχε νά 
ρ,εταφράση κάνένα στίχον ομηρικόν δ Βίσμαρκ δτε ήτο 
ρ,αθητής τοΰ γυμνασίου, θά κινδυνεύση νά όνομασθή φι- 
"λέλλην ! "Αν δώση κάνέν έλληνικόν όνομα εϊς τινα τών 
βφευρέσεών του δ πολύς Εδισων, θά καταντήση νά ονο

μάζεται φιλέλλην ! Καί όνομαστή Φρύνη άν ήτο ή ‘Ελ
λάς, πάλιν δ άριθμός τών φιλελλήνων θά ήτο όλιγώτε- 
ρος !

★

Καϊ έπειτα πρός τιμήν τοΰ Βίκτωρος Ούγκώ τό τερα- 
τωδέστερον άπό ολα του τά δράματα. Άλλ' έχει, λέγει, 
σκηνικά καϊ έχει όνομα παράξενον.

*

Ητο κωμικωτάτη ή στάσις τοΰ πτωχήΰ δημοσίου μή 
έννοοΰντο; τίποτε άπό τά γινόμενα έπϊ τής σκηνής.

Οταν άνηγγέλλοντο οί φοβεροί έκεΐνοι μονόλογοι, αί 
δεκασέλιδοι άφηγήσεις, καϊ έκλείοντο τά βλέφαρα τών 
θεατών ώς νά ήσαν σφραγισμένα μέ βουλοκέρι, ήκούετο 
μεταξύ τών γενναιοτέρων έξ αύτών, τών άντεχόντων είς 
τάς άγρυπνίας :

— Άπόψε θάχουμε ολονυχτία !
— Μά τϊ λέγει, τι λέγει ; Καταλαβαίνεις τίποτε ;
— ΤΙ νά σοΰ πώ, άδελφέ ; Μυστήριο ! Μυστήριο ί
— Μά τέλος πάντων τόν παρά μας δώσαμε, αύτοί οί 

κύριοι χρωστάνε νά μάς ποΰνε τϊ τρέχει;

Άλλά τί νά τούς ποΰνε ; Άφοΰ οί ίδιοι δέν ήξευραν 
τϊ λένε. Οί Βυργράβοι δέν διδάσκονται’ μόλις άναγι- 
νώσκονται. Είναι δραματικόν χάος στρεφόμενον περί 
τόν μΰθον τοΰ Αύτοκράτορος τής Γερμανίας Βαρβερούσου. 
Τά χάος τοΰτο σελαγίζεται σποραδικώς ύπό τής λύρας 
τοΰ ποιητοΰ. Αλλά καϊ ή λύρα έν ρωμαίΐκη απαγγελία 
μεταβάλλεται εϊς xapafioHrtiCar. Τά πάντα είναι τερα
τώδη. Ό καλός ηθοποιός Λαζαρίδης έλεγε:

— Αύτό τό δράμα θέλει λεοντάρια νά τό παραστή
σουν.

Κυρίως δμως έννοοΰσε νά είπη οτι τό παρέστησαν ώς 
λεοντάρια !

Καϊ έπειδή οσω τό παριστάνουν τόσω θεριεύουν, είς 
νέαν παράστασιν ή άστυνομία θά κάμη καλά νά φροντίση 
ώστε ή σκηνή νά περιφραχθή ύπό σιδηρών κιγκλίδων ώς 
θηριοτροφεΐον, έκ φόβου μήπως τά λεοντάρια φάνε τούς 
άνθρώπους.

*

Ή καλλιτέρα επιτυχία μεταξύ τών ηθοποιών ύπελή- 
φθη ή τής Γανουμάρας {μετά φόβου θεοΰ προφέρετε τ’ όνο
μα) κυρίας Βονασέοας. Είχε δώσει άμίμητον έκφρασιν είς 
τό παράστημά της. 'Ρακένδυτος, μελαψή, κατεσκαμμένη, 
βραχνή, σύρουσα σφαίραν καταδίκου είς τόν πόδα της 
έπλησίασε πολύ πρός τόν τύπον τοΰ ποιητοΰ. Ή Φιλο
μήλα άν καί παρίστανε τήν φθισιγήν, έφαίνετο δμως δρο— 
σερωτάτη καί σχεδόν ροδόχρους, Ισως φοβουμένη μήπως 
τήν πάρουν στ' αληθινά δτι πάσχει. Ό Άλεξιάδης έλύ- 
σαξε σ’τά φιλιά τούς δύο έραστάς, τήν Ρηγινέλαν καϊ 
τόν Ούτβέρτον, Φιλομήλαν καϊ Πεταλάν. Ό Πεταλάς έ- 
λύσσαξε τόν έαυτόν του στής κουτελίαΐς. Ό Βούλγα- 
ρης Μάγνος ώμοίαζε Καραγκούνην μέ λεοντήν. Έκ τής 
θέας του έμπνευσθεϊς ό φίλος Κορομηλάς θά γράψη δρά
μα τούς Καραγχούηδις κατά μίμησιν τών Βνργράδων· 
ό δέ Τσίντος έφαίνετο ό "Αγιος Αθανάσιος δραπέτης έκ

τοΰ εικονοστασίου τής Καπνικαρέας, διά μετεμφιέσεως 
είς στολήν κλητήρος.

★

Προσθέσατε είς τάς εικόνας αύτάς οτι δλων τών και
ρών οί ιματισμοί άντιπροσωπεύοντο έπί τής σκηνής, με
σαιωνικοί, άρχαΐοι ελληνικοί, τοΰ 2 1, καί τοΰ Αναβρυ
τηρίου, καϊ θά καταλάβητε τι άρλεκΐνος παρεστάθη ώς 
δράμα τοΰ Ούγκώ. Ό κ. Στέφανος Ξένος θά δικαιούται 
νά συμπεριλάβη είς τάς δραματικάς του άντιζηλίας 
μετά τοΰ Σχασκσπήαρ καϊ τόν Χουγκώ καϊ νά ονομάση 
καί αύτόν κόβαλον, μίμουλον καϊ παροφθαλμιστήν.

*

Ό άθάνατος Δημητρουλόπουλος έπαιζε τόν Χάττον 
Ένώ δέ έξελίσσοντο ύπό τής μελωδικής άπαγγελίας του 
αί γυναικεΐαί του κατακτήσεις, ηκούσθη βροντοφωνών, 
οτι ώμίλει περί έαυτοΰ :

— Έγώ είμαι ό Γάτος !
Γενική τροπή είς φυγήν ήκολούθησεν δλων τών ποντι

κών καϊ εισβολή όκτώ γάτων έπϊ τής σκηνής ΐνα πα- 
λαίσουν μέ τόν Δημητρουλόπουλον.

*
Ήτο καϊ ό Καλλιγάς είς τούς Βνργράβους, είς 

δέ τά διαλλείμματα άφινε τά βρέφη τά όποϊα συνώδευεν 
είς τά λύκνα των κ' έπήγαινε κρυφά κρυφά είς τό 'Λ>·- 
τροχ διά νά έντρυφήση μαζύ μέ τούς έκλογεΐς του είς 
τό βραχά τής Άϊδέ.

Καραγκούνης.

ΚΑΡΑΜΕΛΕΣ.

"Ακρον άωτον αφηρημάδας :
— Νά κάμνης τό Λουτρό σου, νά μή βγάλης τό παν

ταλονάκι τοΰ Λουτροΰ, νά έξέλθης είς τό καφενεΐον, νά 
κάθεσαι είς μίαν καρέγλαν καϊ νά τήν άλλάζης, νά κά
θεσαι είς άλλην, τό ίδιο, ν’ άλλάξης οΰτω πως είκοσι 
καρέγλας, νά γίνης αρεμέζί άπό θυμό καϊ ν’ άρχίσης νά 
βρίζης τόν καφεδζή πουχει δλαις τής καρέγλαις βρεμϊκαις.

Μεταξύ δύο^έπαρχιωτών :
— Πήγες σ’ \ό βασιλικό περιβόλι ;
— Ού ούμ ! .'. . .
— Πόσο έμεινες μέσα ;
— Ίσα μ’ ένα δυό ώραις.
— Καϊ τί έκαμνες τόσην ώρα.
— Άμ κύτταζα νά 'βρώ τήν πόρτα νάβγω όξω.

ο

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ.

Τά περί τούτων ύπό τοΰ τύπου γραφέντα, άξια άλη
θώς τής μελέτης αύτοΰ, έκίνησαν και ήμών τό ένδια

φέρον καϊ μάς ήνάγκασαν δπως τήν όρθοτέραν έξενέγκω- 
μεν γνώμην νά διέλθωμεν όλόκληρον τήν Φαρμακευτικήν 
Νομοθεσίαν, έκ διαταγμάτων τό πλεΐστο» συγκειμένην 
καϊ άρχομένην άπό τών προσόντων τών Φαρμ,ακοποιών 
μέχρι τών προσόντων τών τελευταίων ύπαλλήλων των. 
Εΐδομεν διατάξεις περί τής έσωτερικής διασκευής τών 
φαρμακείων, περί τοΰ ώρισμένου τών τιμών τών φαρμά
κων, περί τής καταδιώξεως τής νοθείας καϊ τόσα άλλοε 
μετά πολλής φρονήσεως καϊ καταφανούς σκοπού διατε
ταγμένα, άτινα μάς έφάνησαν ώς τόσαι στήλαι έφ’ ών 
στηρίζεται τό οικοδόμημα τής έφαρμογής τής Φαρμα
κευτικής έπιστήμης.

Έπανηλειμμένως ηύχήθημεν νά έτηροΰντο πάντα έ
κεΐνα, δπως μή ώμεν σήμερον είς τήν άνάγκην νά γρά— 
φωμεν περί αύτών.

Προχωρήσαντες έν τή μελέτη μας άνέγνωμεν καϊ τ» 
νομοσχέδιον τοΰ 1880 καϊ τό όποιον ό'σον άνεγινώσκο— 
μεν τοσοΰτον εύρίσκομεν .αύτό άξιον καταργήσεως. Τί 
δέ πρώτον νά είπωμεν περί αύτοΰ ; Έγράφησαν τοσαΰτα 
κατ’ αύτοΰ διά τό όπισθοδρομικόν καϊ άπάνθρωπόν του, 
ώστε νομίζομεν, δτι θά ήδικοΰμεν τήν κοινωνίαν έάν ή— 
θέλομεν καϊ ήμεΐς νά παραστήσωμεν αύτό ώς ράκος θεω
ρίας καταρρευσάσης.

Τό περί φαρμακείων νομοσχέδιον τοΰ 1880 είναι στή
λη πρόσθετος έν τώ φαρμακευτικοί οίκοδομήματι, στήλη- 
χονδροειδής καϊ άκατέργαστος καταστρέφουσα τήν άρ
μονίαν τών άλλων. Έξετάφη έκ τών άνασκαφών τοΰ 
παρελθόντος, καϊ άξεστος μετά τών χωμάτων καϊ τής 
σκωρίας τής παλαιότητος, έτέθη μεταξύ τών άλλων 
στηλών, έπιχέουσα νΰν σκότος έν τώ έσωτερικώ καταρ- 
γηθείσης πρό πολλοΰ τής θέσεώς της καϊ ήδη άπει- 
λούσης δέ νά καταρρίψη όλόκληρον τό οικοδόμημα διά 
τό δυσεφάρμ-οστον αύτής.

Διότι δέν ύπάρχει δικαστής δυνάμενος νά καταδι
κάση είς ί'αός έτους φυλάκισιν, έπιστήμονα έφαρμόζοντα 
καλώς τήν έπιστήμην του. Δέν ύπάρχει δικαστής δυ
νάμενος νά έπϊβάλλη χιΑΙωΐ δραχμών πρόστιμον, είς 
άνθρωπον έπαγγελλόμενον ο,τι επίσημα προσόντα τώ 
άναγνωριζουσιν ώς δικαίωμα. Καϊ ύστερον τολμά τις νά 
μάς είπη δτι έσυζητήθη τό νομοσχέδιον τοΰτο ; Γνωρί
ζετε πότε έπιβάλλεται φυλάκισις «>ός εΐους ; Μεταξύ 
τών φαρμακοποιών, είς τόν έξ άμελείας ή άπροσεξίας 
γινόμενον παραίτιον άνθρωποκτονίας. Λοιπόν ! ίσον μέ 
φονέα τιμωρείτε τόν άσκήσοντα τήν έπιστήμην, ήν 
έσπούδασε όιά νά ζήση ! άφοΰ μάλιστα τιμωρείτε με 
τριών μόνον μηνών φυλάκισιν τόν νοθεύοντα καϊ νενο- 
θευμένα πωλοΰντα φάρμακα καϊ ίσως άποσπώντα έκ τής 
άγκάλης μας τά τέκνα μας ;

Άλλ ύπό ποίαν έποψιν θέλετε νά έξετάσωμεν τό ζή
τημα, ώ σοφή φαρμακευτική εταιρία ;

Ύπό τήν έποψιν τοΰ σκοπού, ον προέθετο ό πρώτος 
νομοθέτης ; Έστω. "Οπου αί κοινωνίαι είσι μέχρις αύ- 
χένος έν τή άμαθεία βεβυθισμέναι, περιορισμός τις ίσως 
ήδύνατο νά δικαιολογηθή, άλλ’ είς τάς οπωσδήποτε άνε— 
πτυγμένας κοινωνίας, είναι άνάγκη μόνον προσόντων, 
πτυχίου. Μ ήπως τοΰτο δέν είναι άρκετός περιορισμός ; 
Άλλά σείς, Κύριε Σταμάτιε Κρίνε, ώς μέλος τοΰ Ίατρο- 
συνεδρίου, οΰτε πτυχίον καν έζητήσατε άπό τούς φαρ
μακοποιούς (άν δυνάμεθα νά όνομάσωμεν οΰτω τους 
άχτάρηδες) τών νέων έπαρχιών, λαβόντες οίκτον δι’ «υ»



s ΜΗ ΧΑΝΕΣΑΙ

•τ&ύς, σείς δστις τόσον ανηλεώς καταδιώκετε τούς έπ<- 
«τήαονας ! καί ύστερον τολμάτε ν’ άρνηθήτε δτι ιδιοτέ
λεια και μόνον ιδιοτέλεια είναι τό έλατήριον τών πρά
ξεων σας ;

Διατί δεν έξέρχεσθε τής σιωπής σας δπως μάς πεί- 
«ιητε, πώς κατόπιν τής έκθέσεως έκείνης τοϋ Βασιλικού
επιτρόπου περί της άθλιας καταστάσεως τών φαρμακο- 
•πωλείων τών έπαρχιών, τών διευθυνομένων ύπό πρακτι
κών φαρμακοποιών, σεϊς έν τή μζκροθυμία σας ανεγνω- 
ρίσατε άπαντα τά φαρμακεία έκεϊνα, ποιοΰντες συγχρό
νως καί τό μέγιστον άδίκημα, άποκλειοντες τους προς 
στιγμήν έλπίσαντας έπιστήμονας !

Την ελευθερίαν τοϋ διπλώματος θέλομεν υποστηρίζει 
ήμεϊς, άν καί μόνοι ύφ’ ολου τού τύπου καταλειφΟώμεν. 
Νομίζομεν δτι τό ζήτημα άφορά άμέσως τήν κοινωνίαν, 
κ.αΐ μέχρις ού διορθωθώσι τά κακώς έχοντα, θέλομεν ε
γείρει τήν φωνήν υπέρ τού δικαίου.

ΧΕφήκα.

--------—--------

ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΛ—ΜΟΛΑΟΙ.

μέσω τοϋ χωρίου εύρίσκεται άρκετά πρωτότυπος πλατεία 
—στενή μάλλον ή πλατεία,—έν ή μόλις δεκαπεντάδα 
άνθρώπων, ύπαλλήλων καί εντοπίων, δύναται τις νά 
ίδη, μάτην δ’ αναζητεί τούς έν ταΐς πλατείαις άλλων 
χωρίων, καί ιδία εν Λακεδαίμονι, άπαραιτήτους πλα
τάνους. Εινε δέ οί Μολάοι πρωτεύουσα τής Έπιδαύρου 
Λ'.μηράς, νοτιωτάτης έπαρχίας τοϋ Κράτους, άποληγού- 
σης είς τόν Μαλέαν (γεωγραφική σημείωσις χρησιμωτάτη 
εί; τούς υπαλλήλους τού ύπουργείου τών Εσωτερικών 
θεωρούντας είσέτι πρωτεύουσαν τήν Μονεμβασίαν). Ποό 
τού χωρίου εκτείνεται πεδιάς άκαν'ονίστου σχήματος, 
δίωρος to πλάτος καί τρίωρος τό μήκος, καλυπτόμενη 
ύπό άγρών, άμπελώνων καί συκώνων, έν οίς διαφαίνον- 
ται χωρίδιά τινα. Τά περί αύτήν βουνά είνε γυμνά καί 
βραχώδη. Ή θάλασσα φαίνεται έντεΰθεν είς άπόστασιν 
τριών ώρών. Άνερχόμενός τις τό ύπεράνω τών Μολάων 
βουνόν, Κουρκούλαν καλούμενον, βλέπει πρό αύτοϋ τήν 
πεδιάδα τού Έλους, μίαν τών μεγάλων τής Ελλάδος 
πεδιάδων, χωριζομένην είς δύο ύπό τού Ευρώτα, τήν εν
τεύθεν, κυρίως Έλος, νοσώδη καί δμαλωτάτην, έν ή καί 
ίχθυοτροφεΐον καλλίστων ιχθύων καί νοστιμωτάτων έξα- 
δέλφων αύτών έγχέλεων, καί τήν έκεϊθεν, τόν Τρίνασον 
(έπαοχ. Λακεδαίμονος), άπέραντον έκτασιν θαυμασίας 
βαθυπρασίνου βλαστήσεως, ής οριον πρός Ν. ή θάλασσα 
τού Λακωνικού κόλπου. Οί κάτοικοι τής Έπιδαύρου είνε 
φιλόξενοι, ευπροσήγοροι καί έργατικοί, κατά τό πλεΐ- 
στον. ‘Οπωσδήποτε δμως δέν ευρίσκει τις τήν άνεσιν 
καί τήν ποίησιν έν τώ βίφ, δν ζώσιν οί ήμέτεροι 
άγρόται. Έν τή νέα Έλλάδι δέν ύπάρχει ούτε ό 
σύγχρονος τής Δύσεως πολιτισμός, ούτε τό είδύλλιον 
τής μητρός της αρχαίας Ελλάδος. Είς τάς κοιλάδας 
αύτής δέν βρέμει έτι ό πυρίπνους θεός τοϋ πολιτισμού, 
άλλ’ ούτε άκούονται πλέον άσματα δρυάδων. Τό άροτρον 
τού Ησιόδου αύλακοΐ έτι τήν γήν, άλλ’ οί έλαύνοντες 
αύτό δέν έχουσι τήν χάριν έκείνων, δι’ ούς έψαλλεν ό 
Άσκραΐος ποιητής- τά δάση αύτή; δέν διατέμνονται έτι 
ύπό σιδηροδρόμων (μ* δλας τάς συμβάσεις), άλλά καί 
άντί νά κρύπτουν ύπό τά φυλλώματα των ερωτευμένους 
βοσκούς, κρύπτουν καταλερωμένους τσοπάνηδες, φιλοτι- 
μουμένου; νά καύσουν τό σκιάζον αύτούς δένδρον. Καί 
διά τούτο κατακλύζουσιν αί βροχαί ραγδαιότερον τάς 
πεδιάδας καί ό οφθαλμός τού όδιτου μάτην άναζητεΐ 
έπί τών ράχεων τών όρεων δροσερούς κλώνας, άπαντά 
δέ ήμ·καύστους κορμούς, θλιβερά καταστροφής τεκμή
ρια. Μόνα σημεία αγροτικού βίου τέρποντα κάπως 
είναι βραδύς τις βούς, έπιστρέφων έκ τού αγρού, μηρυ- 
κώμενος, ή πρό τού μαύρου φούρνου της ζυμόνουσα γυνή 
καί ή δριμεΐα όσμή τών νεοθερίστων στάχεων όσους 
συλλέγει κάτω έκεϊ είς τόν κάμπον ύ^εό καυστικώτατον 
ήλιον κατά δραγμάς γυμνόπους χωρική.

Έν Μολάοις 28 Αύγούστου 1882.

Κουρχούλας.
---------------------------

•Απόσπασμα έπβρχεχκών έντυπώσεων.
.... Μετά ημερονυκτίου πλούν άπό Πειραιώς τό !)ν- 

inmor, μέτριον καθ’ ολα έκτος τού πλοιάρχου του βα
πόρι, μάς άπεβίβασεν είς Μονεμβασίαν. Βεβαίως ήξεύ- 
ρετε δτι ύπήρξεν αυτή περίφημος άλλοτε έπί 'Ενετών' 
καϊ Τούρκων, άπόρθητος θεωρουμένη ώς φρούριον, άλλ’ 
-ήδη είνε μόνον βράχος μέγας, ξηρός, δψεως έπιβλητικής) 
κα'ι πενΟίαου, καθέτως ύψούμενος έν τή θαλάσση καϊ φέ
ρων έπι μέν τής έπιπέδου κορυφής του τά ερείπια τοϋ 
Ένετικοϋ φρουρίου, έπϊ δε τής ανατολικής πλευράς του, 
1)4 κάτωθεν τοϋ φρουρίου, τήν πόλιν έρειπουμένην πλέον 
καί αύτήν καί έρημουμένην όσημέραι. Ένοϋται δέ τό 
βραχώδες τούτο νησίον μετά τής ολίγου άπεχούσης ξη- 
ράς δι’ ένετικής πάλιν γεφύρας, όπόθεν μόνον είναι προ
σιτόν τοΐς έκεϊθεν, οπερ καί τό ονομά του σημαίνει. 
Καί έν μέν τω φρουρίφ ολίγα, ούδέν σχεδόν τό άξιον λό 
γου σήμερον πλήν τριών όεζαμενών μεγάλων, άναπλη- 
ρουσών, οτε κατωκεΐτο τό φρούριον, τήν έντελή έλλειψιν 
ΰδατος, άναπληρουμένου καί έν τή πόλει ομοίως, καί τής 
"λαμπράς θέα; τού πέλαγους καθορωμένου έκεϊθεν έν βαθυ- 
κυάνω έκτάσει μέχρι τής Κρήτης. ’Εν δέ τή πόλει τό 
-περιβάλλον αύτήν τείχος καί Βυζαντινοί τινες σωζόμε- 
νοι ναοί, έν ένί τών όποίων, τώ τού Έλκομένου, καί 
-τρεις εικόνες άρίστη; τέχνης, διατηρούμεναι δέ ούτως, 
*»στε δύναταί τις νά νομίση, οτι προ ολίγου χρόνου κα- 
-τέλιπον τόν όκρίβαντα τού ζωγράφου, μετενεχθεϊσαι, ώς 
ή έπιτόπιος παράδοσις άξιοι, πρό 600 ή 500 έτών έκ 
Βυζαντίου ύπό τινο; τών Άνδρονίκων. Καθόλου δέ Ολι— 
*βερόν τι μεγαλεΐον, τό μεγαλεΐον τών γηραιών καί θνη- 
σκουσόύν πόλεων, έπικάθηται αύτής, επαυξανόμενου ύπό 
-τής άγρίως μεγαλοπρεπούς θέας τών βράχων της.

Οΐ δέ Μολάοι, 5 ώρας άπό τής Μονεμβασίας πρός τά 
«νδότεοα, εινε άθροισμα οικιών, 200 ή καί πλέον, έρριμ- 
γιένων άτάκτως έπί τών υπωρειών βουνού, χαμηλών καί 
■πενιχρών τών πλείστων, δυσάρεστων δέ τήν δψιν, μ’δλον 
<δτι περιβάλλονται σχεδόν πάσαι άπό κηπαρίων. Έν τώ

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΙΣ.

Φίλω Kivpxoi.lq. Άναμένομεν τήν Σπάρτην σου,
’XI οιεύΟυνοςς


