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Β. ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ διευθυντιις

—ΓΡΑΦΕΐΟΝ, οδος μουσών, Άριθ. 4, απέναντι τής οικίας Φιλήμονος παρά τήν Πλατείαν Συντάγματος.—

ΚΟΚΛΑΣ.

Μετά τόν Μεδρεσέν ό Κόκλα?, είναι ώς μετά τάν 
αίλουρον, αίλουρος ό άφρικανός, ’ί μετά τόν ρινόκερω τόν 
δίκερω, ρινόκερως ό μονόκερως. Είναι καί ό Κόκλας 
φυλακαί, ώς είναι ό Μεδρεσές. ”Αν ύπάρχη σοβαρά αί
τια δι’ ήν τό έπί τουρκοκρατίας σχολεΐον μετεβλήθη είς 
δεσμωτήριον, ύπάρχει καί διά τήν μεταβολήν μιάς ιδιω
τικής οικίας έπί τής όδοΰ Πειραιώς είς δευτέραν τής 
-πρωτευούσης ειρκτήν. Είναι φυλακαί διότι είναι. Ό 
Θεός βεβαίως δέν τάς έκαμεν άλλ’ ούτε δ διάβολος' 
τάς έκαμαν άνθρωποι' καί άνθρωποι Έλληνες. Είναι 
τίγρεις οι άνθρωποι αυτοί, τρώγοντες πτώματα καί 
ζώα νεκρά : ’Απ’ έναντίας' έχουσι τάς καλλιτέρας 
διαθέσεις' άν ήδύναντο, μπορούσαν νά κλείσουν τούς 
καταδίκους καί ύποδίκους έντός τών χρυσηρεφών καί 
μαομαροκτίστων άνακτόρων τού Γεωργίου' άλλά δέν δύ- 
νανται' διότι τά άνάκτορα αύτά είναι κατφκημένα. 
Τούς φυλάττουν λοιπόν είς τόν Μεδρεσέ καί τού Κόκλα, 
μή έχοντες πού άλλού νά τούς φυλάξουν. Αύτά έτυ- 
χαν μπροστά τους* καί αύτά έξέλεξαν' ολίγο τούς μέ
λει έάν είναι κατάλληλα ή όχι' αύτή είναι ή άδυναμία 
των" νά τούς μέλη πολύ ολίγο διά δημόσια πράγματα* 
διότι τά δημόσια πράγματα είναι έκθετα' είναι νόθα* 
δέν έχουν άνεγνωρισμένον πατέρα' δυνατόν μήτηρ των 
νά είναι ή Ελλάς' άλλ’ ό πατήρ ; Σήμερον είναι ό 
Τρικούπης' καί αύριον ό Κουμουνδοΰρος' καί μεθαύριον ό 
Δεληγιάννης. Τέκνον δέ, πού δέν έχει πατέρα, δέν πρέ
πει νά περιμένη καί περισσότερα. Νά είναι εύχαριστη- 
μένο πού δέν πεθαίνει τής πείνας. Αύτή είναι ή θεωρία 
-ή σώζουσα τό ρωμαίΐκο.

* *
*

Αί φυλακαί Κόκλα συνιστανται {έξ αύλής καί οικίας. 
"Εχουν δηλαδή δωμάτια ισόγεια καί δωμάτια είς τό 
άνω πάτωμα. Ή αύλή χρησιμεύει καί διά τούς μέν καί 
διά τούς άλλους. Τά παράθυρα τής οικίας βλέπυσι εύ
τυχώς πρός άνοικτήν πλατείαν. Καί σπεύδουν έκεΐ οί 
κακόμοιροι φυλακισμένοι νά άναπνεύσουν, ό είς έπάνω 
τοΰ άλλου, ώς μυΐαι τρέχουσαι είς τάς ρωγμάς τών 
παραθύρων, άμα κλείσης τώ παραθυρόφυλλα καί σχημα- 
τίσης έν τω θαλάμφ σκότος. Καί είναι πλέον τά ποονο· 
μιοϋχα αύτά δωμάτια είδος σαλονίων, αιθουσών τής 
ύποδοχής,, ώς αί κοιναί έκείναι αίθουσαι τών μεγάλων 
ςενοόοχείων, οπού συναντώνται όλων τών δωματίων οί 
ξένοι. ’Εννοείται, άντί αναγνωστηρίου ή καφέ ή τείου 
τούς ύποδέχονται νώτα συναδέλφων, άποφασισμένα νά 
κύψωσιν ύπό τό βάοος άλλων νώτων, άλλ’ όχι καί νά ύ- 
ποχωρήσωσι. Τά δωμάτια αύτά—τά εύαερώτερα—εί
ναι καί τά ρυπαρώτερα—ένεκα τής συχνής φοιτήσεως. 
Εν γένει τά έπάνω οικήματα είναι καθαρώτερα τών κά
τω, καί αύτά δέ καί έκεϊνα καθαρώτερα τών τού Με
δρεσέ. Ή κατάρα τού ονόματος είναι έξηπλωμένη έκεΐ 
είς λίπος δύο γενεών, αύτά δέ καί δύο καθ' έκάστην 
σφουγγαρίσματα δέν άρκούν ν’ άποπλύνωσι. Οί τοίχοι 
κεχρισμένοι δι’ άσβεστίου, φέρουσιν ίχνη νυκτερινών κατά 
κορέων μαχών, είς άς λαμβάνουσι μέρος πανστρατιά οί 
εν τή φυλακή. Έπ’ αύτών δέ κρέμανται αί άποσκευαί 
τών κοιμωμένων, κάππαι, βελένδζαι, κιλίμια, μπόγοι, 
σάκκοι, δισάκκια, σινδόνες καί ό’,τι άλλο δύναται νά 
μολυνη την ατμόσφαιραν, ώς νά μήν ήρκει ή άναπνοή 
τών τριών δεκάδων κοιμωμένων έν έκάστω δωματίω. 
Είς ελεγεν ήμΐν ειρωνευόμενος :

— Κοιμώμαστε, ό έ’νας άπάνω σ' τόν άλλο, γιά νά 
μήν κρυόνουμε !

Ή συμπύκνωσις έν τοΐς δωματίοις τήν νύκτα είναι ή 
αύτή ώς καί έν τώ Μεδρεσέ. Δέν είχα μέτρα είς χεΐράς 
μου, διά νά σάς μετρήσω έμβαδά καί πόδας. Ούτε μέ 
τοιαύτας καταμετρήσεις θά έκαταλαμβάνετε όλοι σας, 
’Αρκεί νά μάθητε ότι ή οικία Κόκλα δέν είχε κτισθή δ^ 
γίγαντας, άλλά διά σώματα θνητών καί ό’τι τά δωμ<χ_
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τιά της δέν ητο δυνατόν νά προορισθή έκαστον ύπέρ τάς 
δύο ή τρεις ψυχάς. Ακούσατε λοιπόν την ποσότητα 
τών έν έκάστω έζ αυτών κατακλινομένων :

Εΐς τό ύπ’άριθ. 2 εεχοσεβπτά· εΐς τό ύπ’ άριθ. 3, 
δεκαπέντε, καί άλλοτε βεχοαεδΰω είς τό ύπ’ άριθ.
5, σαράντχ· είς to ύπ’ άριθ. 13, δώδεκα, καί τά 
τούτοις δμοια.

Προχθές άκόμη άνεγίνωσκον είς την 'Vyitirijr τοΰ φί- 
λου Ιατρού κ. Βάμβα δτε έν τη Ινδική έζ 146 άγγλων 
δεσμωτών κεκλεισμένων έντός δωματίου έχοντος έμβα- 
δόν 20 τετραγωνικών ποδών, άπέθανον οΐ πλεϊστοι,
άφοΰ έδείκνυον δίψαν μεγάλην καί σημεία πνιγμονής. πονουμένη, καί ^ρομαλϊκηϊ «ύτ^ μάζαϊ'ώς ναυα-’ 
Εντός της αυτής χωρητικοτητος εις του Μ εύρεσή καί γ„μένου ού σώ J ,
τοΰ Κύχ.Ια δέν κοιμώνται βεβαίως 146 δεσμώται, αλλά ___  .» ‘ ’ 5
κοιμώνται τό όλιγώτερον 46. Καί δέν άποθνήσκουσι μέν,
άλλά βυζαίνουσιν οίονεί έκ τών μαστών της φιλανθρω- 

πολιτείας, δλας έκείνας τάς ύλας τής χρονίου δη-
. . . .«__ _ ' « “ι/

που

# .---- Γ-* q4*vaa»vt e.fc% nj’Jt,
ώκεανούς φαίνεται είς τούς ναυτιλλομένους έμψυχόν τι 
τέρας, μέλη μόνον είσιν οΐ διάφοροι δεσμώται. Είσηλθες 
άπαζ έντός τής φυλακές ; Δέν άπώλεσας την κοινωνίαν 
μόνον, την οικογένειαν, την έργασίαν, την έλευθερίαν

» ' 1 f · ΛΛ · ’ f * ’ *•ΖΛΖ» »Π»*ΑΖ·Ζ»»ί «·Λ.« — '

«ραΰσις Ονησιμότητος, προκαλουμένης συνήθως ύπό φυ-^έτι δράμια. Δέν είσαι έκεϊνος δστις ήσο πρό τής εισόδου 
ματιώσεως (φθίσεως), καί δτι ή άραίωσις ή έπελθοΰσα σου.Έγινες έν άντίτυπον τ·ής άρθροιστικης τών δεσμωτών 
εν τοΐς σταυλοις επήνεγκεν άμέσως έλάττωσιν της θνη- φωτογραφίας. Οΐ έκατόν έγιναν έκατόν έ'νας Ό*τύπος 
σιμότητος. Ούτε λοιπόν ώς πρός αγελάδας δέν φερόμεθα σου ό ιδιαίτερος έπλύνθη, έζετίλθη καί σοΰ έκολληθη ή 
ημείς προς τους δυστυχείς δεσμώτας. Ήτο δυνατόν νά βοΰλα τοΰ δεσμώτου. Δέν σοΰ έπιτρέπεται νά φυλάξης 
φαντασθή ό άρχιτέκτων της μικράς οικίας Κόκλα δταν τίποτε έκ τοΰ έαυτοΰ σου' θ’ άφοαοιωθ-ής πρός τήν ύγοάν 
τ·ην έκτιζε οτι θά συμπεριλάβη ποτέ έκατόν εβδομήκοντα έκείνην, ώς ή στερεοποιουμένη έπιφανεία τέλματος, 
ανθοώπου^» ονι Οια αίαν ·7ι δυο ώοα^. έν Δο« νώί.οη —λ.. -------1...... λ» » - 1 / .

καί τούς Ιέμε :
— Χχάστβ Τ ρηφάνειαν, την δευτέραν θά σοΰ έκραγή ‘ώς παράπονον,

t , τοΰ άγροΰ του, έκεΐνον τοΰ ποιμνίου
του, τόν άλλον τοΰ έργαστηρίου του, διαγράφει άπό τοΰ 
ορίζοντας αύτών την λέζιν μέλλον, σχίζει πάντα δεσμόν 
αύτών μετά τών οικείων, τούς άφαιρεΐ την μητέρα, τό 
τέκνον, την σύζυγον, την άδελφην, τούς έζομοιόνει πρός 
θηρία καταδικασμένα νά ζώσι καί ήμέραν καί νύκτα 
έντός σπηλαίου, παρεμβαίνει μεταζύ αύτών καί τοΰ 
βίου των καί τοΐς λέγει : έδώ άς κλείση τό στάδιον σου, 
έκεΐς άς διακοπή η έργασία σας, άς καταστραφοΰν τά 
σχέδιά σας, άς μείνουν ήμιτελη τά έργα σας· έζαφανί- 
ζει πόθους, -ήδονάς, ιδιοτροπίας, μίση, συμ,παθείας· τί- 
θησιν είς άργίαν τάς καλλιτέρας ιδιότητας τοΰ άνθρώ
που, τό έργατικόν, τό έπιχειρηματικόν, τό προοδευτι
κόν, τ· φιλοποίκιλον. Έ ! δέν φθάνουν δλα αύτά, πρέ
πει διά τούς δεσμώτας, τά άτυχη θύματα της κράσεως, 
τοΰ χαρακτήρος, της στιγμ-ης, τοΰ καιροΰ, τών περιστά
σεων, της άτμοσφαίρας καί της άγωγης, νά μην ΐσχόη 
ούτε αύτός ό ορισμός δ έκ της ζωολογίας, δτι ό άν
θρωπος διακρίνεται τών άλλων ζώων μεταζύ άλλων καί

διά τό έρθοβατικόν καί όρθοπεριπατητικόν ;
Πιστεύσατέ μας, διά τούς ανθρώπους αύτούς δέν υ

πάρχει άοκών χώρος νά στέκονται καί νά περιπατούν 
ώς άνθρωποι.

’Ακούσατε' καί είς τοΰ ΓχαριιποΛ& καί είς τοΰ 
Λ/εάρεσέ καί είς τοΰ Κόκ-Ια δέν κατώρθωσα νά διακρίνω 
φυσιογνωμίας, μέ δλην την άδυναμίαν μου νά λεπτολογώ 
περί τοιαύτας. Οΐ φυλακισμένοι δλοι μοί έφάνησαν μία 
μάζα τερατώδης, έμψυχος, κινουμένη, λαλοΰσα, παρα-

βράσματα — ώς συνειθίζετε οί έπίσημοι ηθικολόγοι νά 
λέγητε — ρέουσιν έν κοινωνικαΐς ύπονόμοις έκτός τών 
φυλακών, καί δτι έάν ύπάρχει διαφορά τις μεταζύ αύτών 
καί τών δεσμωτών, αύτη έν τούτω καί μόνω έγκειται, 
δτι οί θαμώνες τοΰ Κόκλα καί τοΰ Μεδρεσέ είχον τό 
θάρρος ν’ άψηφίσωσι τών συνεπειών τών πράζεών των, 
ένώ οί άλλοι πλην τών κακιών άς έν τώ σάκκω της ψυ
χής των έπιμελώς ράπτουν καί ζεράπτουν είναι συνάμα 
λαγφοί είς την δειλοψυχίαν. 'Υπάρχουν έν ταϊς φυλα
καΐς ψυχαί, αΐτινες ύπό βιολογικήν τούλάχιστον έποψιν, 
καί την επιλογήν τοΰ είδους, ήζιζον πλείονα θεραπείαν 
έκ μέρους καί της πολιτείας καί της κοινωνίας.

Μία ήτο ή καλημέρα όλων τών φυλακισμένων, άμα εί- 
σηλθον μετά τοΰ καλοΰ ίατροΰ τών φυλακών κ. Παπα— 
βασιλείου.

— Δζάμϊα, γιατρέ, θά παγώσουμε !

Ήδυνάμην νά μή γράψω ούτως, άλλά λαμβάνων ύφο 
άλώπεκος ή γαλής νά θωπεύσω ολίγον τά άνατολίτικα 
κράσπεδα τοΰ κ. Δουκάκη, τά μεγαλοφυά ύποδήματα 
τοΰ κ. Τρικούπη, τήν άνακοιτικήν μύτην τοΰ κ. Άμπελά 
καί τήν ραπιστικήν χεϊρα τοΰ κ. Κοσσονάκου καί νά 
τοΐς είπω : «Άρχοντές μου, είσθε φιλάνθρωποι, φιλο
δίκαιοι, μεγαλόψυχοι, γενναίοι- λάβετε οίκτον διά τόν 
μικρόν αύτόν παίδα, τόν κατά τό φαινόμενον άθώον, ή 
λάβετε οίκτον δι’ δλους τούς παϊδας τούς πίπτοντας είς 
άστυνομικάς χεΐράς καί έζετάσατε άν κάτωθεν τοΰ Παρ- 
θενώνος καί τοΰ πίλου τοΰ κ. πρωθυπουργού ύπάρχωσιν 
άκόμη στρέβλαι καί στεφάναι καί συσφιγκτήρες ! Άρ- 
χοντές μου, ΐλεοι έστέ !»

Μπά ! τίς θά μέ ήκουεν ; Τίς δέν θά μ.’ έζελάμβανεν 
ώς παράφρονα ; Ή τούλάχιστον ώς ηλίθιον ; Προχωρώ ί

Πολλοί έζέλαβον κ* έμέ ώς ιατρόν, καί μοί άπηύθυνον 
την αύτήν εύχήν.

Ήτο άκριβώς ή δευτέρα ήμέρα της έπί τά χειμερινώ- 
τερον τροπής τοΰ καιροΰ. Ένθυμεϊσθε τήν νύκτα της 
Δευτέρας, δτι ήπλώσατε δλα τά έφαπλώματα έφ’ ύμών 
καί ήσθάνθητε τήν ήδονήν τοΰ πρώτου κρύου. Τό πρώ
τον κρύον διά τούς θερμούς τόπους είνε τόσον γαργαλι
στικόν καί εύθυμον καί θερμόν, άν έπιτρέπηται αυτό τό 
όζύμωρον, δσον είνε διά τά ψυχρά κλίματα ή πρώτη εα
ρινή ήμέρα. Οΐ φυλακισμένοι τήν νύκτα έκείνην έκοι- 
μήθησαν δλοι μέ όρθάνοικτα παράθυρα. Καί τήν έπιοΰ 
σαν επίσης. Καί θά κοιμηθώσιν ίσως καί τήν μετεπιοΰ- 
σαν. Καί θά πολλάς άκόμη νύκτας, έως ού τους 
βάλουν παράθυρα. Διότι διά τούς φυλακισμένους δλα 
άργοΰν. Ζητεΐ ό ιατρός δαμαλίδα νά τούς έμβολιάση ; 
Τό £ν ύπουργεΐον τόν παραπέμπει είς τό άλλο,ό είς τμη- 
ματάρχης τόν αποπέμπει καί ό άλλος τόν γελιή,έως δτου 
ένσκήψη είς τάς φυλακάς ή εύλογία καί γράψουν αΐ έφη
μερίδες :

— Μετά λύπης άναγγέλλομεν κτλ. ’Ελπίζομεν δτι ή 
Κυβέρνησις θά λάβη δραστήρια μέτρα κτλ.

’Ολίγον έπειτα μ’ άνεγνώρισαν ώς δημοσιογράφον, δτε 
μ.έ παραλαμβάνει πλήθος έζ αύτών όδηγοΰν με ΐνα ϊδω 
παίδα μόλις δωδεκαετή, ορφανόν, ύπηρέτην κρεοπώλου, 
καθ’ ού ύπό ένδιαφερομένου διεδόθη ύπόνοια, δτι έκλεψε 
τριακόσια φράγκα, χωρίς ν’ άποδειχθή έκ της άνακρί- 
σεως τίποτε. *Η φυσιογνωμία του αθώου παιδιού' έν τή 
φυλακή δέ τόσω ήσυχος, ώστε οί φυλακισμένοι βλοι μι<? 
φωνή έμαρτύρουν, δτι πέρνα σάν κορίτσι, σάν κοπελοΰ- 
λα. ’Ωχρόν, καχεκτικόν, είνε άπό τά Σάλωνα καί ονο
μάζεται Κωστ-ης Τζάθας.

Τό παιδί αύτό μ’ έκαμε νά φρίζω έκ τών καταθέσεων 
τάς όποίας έκαμε.

‘Όταν τό συνέλαβον είς τήν αστυνομίαν καί τό είχαν 
κάμποσαις μέραις, τό χρέμ.αγαν έπε μ,ίαν xai ήμ.ό· 
σειαν ώυ«ν, κάθε μέρα, έπειτα τά βάραγαν μέ ζύ- 
λο, καί μίαν ήμέραν τοΰ περάαχν ενα σίδερο ’ατό 
χεφάλε χαί τοΟ τώαφεγγαν μ.έ τό σίδερο αύτό. 
ψωμί δέν τούδιναν νά φάγη. Ενας μονάχα γέρος, δχι 
κλητήρας, μέ τά στενά, τοΰδωσε κι’ έφαγε λίγο ψωμί. 
"Οσα ροΰχα είχε τοΰ τά πήραν στήν αστυνομίαν, καί 
sivat τώρα μέ τά πουκάμισο. Δυόμιση χρόνους δούλευε 
σ’ αύτόν τόν κρεοπώλη, ούτε ένα λεπτό δέν πήρε, κ’ 
εκείνος—εις τών συνεταίρων—ποΰ τόν κατήγγειλε πού- 
κλεψε τά χρήματα, έχει φύγει τώρα.

Ό μικρός διηγείτο' κ’ έγώ δέν έπίστευον δτι εύρίσκο- 
μαι είς Αθήνας, άλλ’ δτι ώς διά μαγείας μετηνέχθην 
αίφνιδίως είς τά ύπόγεια τοΰ Ζαπτιέ της Κωνσταντινου
πόλεως ή καί τούς χρόνους διασχίζων πρός τά όπίσω 
είσήλθον είς τό σκοτεινόν Βασίλειον τοΰ Τορκεμάδα. 
Βασανιστήρια έν μέσαις Άθήνάις, κρεμάσματα, σιδηρά 
στεφάνη, συσφιγκτήρες της κεφαλ-ης καί μαρτύριον διά 
λιμοΰ. θεέ μου ! συγχώρησέ με νά μήν πιστεύω είς 
τήν ϋπαρζίν σου, ή τούλάχιστον άν ύπάρχης σύ νά μή 
πιστεύω δτι ύπάρχει άνθρωπος καλούμενος έλληνιστί 
Τρικούπης καί άστυνόμος αύτοΰ ελληνιστί λεγόμενος 
Κοσσονάκος καί Είσαγγελεύς αύτοΰ έλληνιστί λεγόμενος 
Δουκάκης. Ή μία τριάς αποκλείει τήν ύπαρζιν της άλ
λης. "Δν ή αγία ύπήρχε, βεβαίως δέν θά έπέτρεπε νά 
ύπάρχη ή άλλη. Άλλ’ άν ή άλλη ύπάρχη, βεβαίως θ’ 
άπέκτεινεν ήδη τήν πρώτην.

Δέν έχομεν μόνον οί έλεύθεροι τούς τρε.Ι.Ιούς μας, μέ 
τούς οποίους φαιδρυνόμεθα ήλιθίως καί κτηνωδώς άκόμη. 
— Έν παρενθέσει, λέγομεν, δτι είς τήν χορείαν τών Δέ- 
Κάστρων καί Άθερινοπούλων, τών Κώστα-ρήτορα καί 
τών Βουρδούσηδων, προσετέθη καί άλλος έκ Κωνσταντι
νουπόλεως αύτός ή Θεσσαλονίκης, έπεσαν δέ ώς διψαλέαι 
της έρήμου κάμηλοι έπ’ αύτοΰ ή χορεία τών άληθών 
βλακών καί τοΰ δίδουν σβερκιές, γιακάδες, καπελ’ές, 
σφουγγαρΐές καί δτι άλλο έπενόησεν ή λεπτή Άθηναϊκή 
έζυπνάδα.

Ό τρελλός έν Κόκλα εϊνε είς παχύδερμος άχθοφόρος, 
κλέψας δτε ήν έζω, κοντός, ζανθός, μέ βλακωδώς καμ- 
μύοντας οφθαλμούς, άδεζίους κινήσεις, τείνων μάλ
λον νά πέση καί έπί τών χειρών καί έπί τών ποδών καί 
περιπατή τετράπους, ϊνα μή κουράζηται έπί τών δύο 
μόνον άκρων του. Άν πολλοί τών Αθηναίων εύρισκωσι 
παρά τή καλή τάζει άγρίους, ηλιθίους, βαρβάρους χορα- 
ταύζίδει;, οΐτινες καί τούς οφθαλμούς των είνε ικανοί νά 
έζορύζωσι, διά νά δείζουν έζυπνάδα, φαντάζεσθε τί υπο
φέρει ό κακόμοιρος τρελλός τοΰ Κόκλα. Ή κατακεφαλιές, 
τά σπρωζίματα, ή σβερκιές, είναι άστεΐα πολύ λεπτά. 
Τά άληθή άστεΐα είνε νά τοΰ άνάβουν τάς τρίχας της 
κεφαλής, νά τοΰ κόβουν μέ τό σουγιά τά δάκτυλα, νά 
τοΰ καίουν μέ εή φωτιά τούς πόδας, νά τοΰ κάμουν ώς 
λέγουν έκεΐ μέσα πυροφάνια, καί έν γένει νά τόν βασανί
ζουν κατά γράμμα ώς άφορμήν διασκεδάσεως.

Έκεϊνος δέ δλα τά ύποφέρει, άρκεϊ νά τοΰ δίνουν νά 
τρώγη. Ή άδυναμία του είναι ή πείνα. Άμα μέ είδε 
κινών τήν χεϊρα έπί τής κοιλίας, ώς δοζάρι βιολιού, μέ 
λέγει :

—Μέ κόβει μϊά λόρδα ;
Τόν έρωτώ άν είναι πανδρεμένος.
— Άν ήμουν, λέγει, πανδρεμένος, θάτρωγα τά παι

διά μου.
Τό πιστεύω. Καί θά ήτο ό φυσικώτερος Ούγολϊνος. 
Έχει καί αύτός τήν συναίσθησιν, ώς πολλοί τών φυ

λακισμένων, δτι άδικα είναι μέσα.
— Άλλος βάρεσε, λέγει, τό λάχανο κι’ άλλος είναι 

στή φυλακή.
'Ο δυστυχής έννοεΐ δτι αί φρένες του άρχονται νά σα- 

λεύωσιν έκεΐ μέσα. Καί κάθε λίγο έπκρωνεΐ :
— Μούβγαλαν τά μυαλά. Μούφαγαν τά μυαλά.
Τό ζήτημα της υποδικίας, έν έκ τών φοβερωτέρων τήι



ι

ΜΗ ΧΑΝΕΣΑΙ4 ΜΗ ΧΑΝΕΣΑΙ

ελληνικής διοικήσεως, προβάλλει κχί εις τοΰ Κόκλα τούς 
πρασίνους του οφθαλμούς. Ύπάρχουν ύπόδικοι τεσσαρά- 

ιση ετη. Ύπάρχουν κατάδικοι διά τρία έτη, οΐτινες 
ιά την ύποδικίαν θά κάμουν τέσσαρα. Ύπάρχουν ένο

χοι ελαφρών κατηγοριών, οΐτινες θά παραπεμφθοϋν είς 
το Κακουργοδικεϊον. Αύτη ή λεγομένη 'Ελληνική Δι
καιοσύνη θά είναι πολύ έξυπνος, διά νά διαφύγη έως 
τώρα τούς "Αργους αστυνομικούς ιατρούς καί νά μή δη- 
λωθή μεταξύ τών νυμφών του 'Αεριόφωτος καί τών Βούρ
λων. ★ *

*
Είδα έπί τέλους καί τό περιλάλητον «’Ισχύς μου ή 

άγάπη τοΰ λαοΰ μου ! « Μάλιστα, οι φυλακισμένοι 
άγαπώσι τρυφερώτατα τόν Βασιλέα. Δέν βλέπουν τήν 
ώρα πότε νάλθη. Τόν βλέπουν κάθε νύχτα στ’ όνειρό 
τους, ποτέ καβάλα, ποτέ πεζό. Φιλοβασιλικώτατος λαός 
αύτοί οί φυλακισμένοι. Άμα έλθη ό Βασιλεύς, θά ύπο- 
γράψη τάς χάριτας.

Άς δουλεύση τούλάχιστον ή ελληνική έπιείκεια έναν
τίον τής έλληνικής βαρβαρότητος. Άφ' ού δέν δυνάμεθα 
νά τούς περιορίζωμεν εις μέρη άκίνδυνα διά τήν ζωήν 
των, άς τούς άφίσωμεν έλευθέρους. Θά είμεθα έναντίον 
τής συχνής απονομής χαρίτων —ένός τών σπουδαιότερων 
πλοκάμων τής έλληνικής διαφθοράς—άν εΓχαμεν φυλα
κάς. Τώρα ό’μως ποΰ έχομεν τρώγλας καί θυσιαστήρια 
ύγιών, τώρα εΓμεθα ύπέρ τών χαρίτων.

Καλιβάν.
-------  ο

ΣΠΕΪΤΕΪΞΙΣ ΤΟΪ Β1ΣΙΑΕΩΣ.
ρο συντάκτης το5 παρισινοί! «Βολταίρου· λαδών συνέντευξιν μ«τχ 

τοΟ Βχσιλέω; Ιν τφ Ξινοδοχιίω Βριστόλ οιηγήΟη τα κατ* αύτήν έν τώ 
?ύλλ<ρ τοϋ «Βο)τχίρου· τής 30 Σεπτ. έξ ού περιλαμείνομεν τήν άφή · 
γη»”]·

Δέν είναι πρώτη φορά καθ’ ήν λαμβάνω τήν τιμήν τής 
παρουσιάσεως παρά τφ Βασιλεϊ τής Ελλάδος.

Τή 1 ’Ιουνίου 1880, ήτοι κατά τό προτελευταΐον τα
ξείδιον τοΰ Βασιλέως Γεωργίου, έλαβα παρά τοΰ Γραμ- 
ματέως τής Α Μ. κ. Καλλίνσκη, τήν έπομένην έπιστο
λήν :

Κύριε,
Σπεύδω νά σά; πληροφορήσω ότι ή ΑύτοΒ Μεγαλειότης εύχαριστώ; 

ΙϊίχΟη τήν περί άεροάσεως α^τησίν σα; χαί ότι θέλει σάς δεχβη αΰριον 
τό πρωί, περί τήν έιδεχχτην ώραν. —^ιδεγχότα μαύρη.

Λέξχσθε, κύριε, τήν διαόεδχίωσιν τής ίξόχου δπολήψεώς μου.

Αλ. Καλλέναχης
γραμματεύς τής Λύιοΰ Μεγαλειότητος

Τήν φοράν αύτήν, ομολογώ οτι ό Γεώργιος ύπήρξεν 
-ήσσον εύπρόσιτος—καί έπρεπε νά έκβιάσω τάς θύρας. 
Ούδεμία έπιστολή περί άκροάσεως έστάλη.

Ό Βασιλεύς έβράδυνε τήν μευάβασίν του έν Παρι- 
ρισίοις καί έπέσπευσε τήν άναχώρησίν του. Θά σάς έξη
γήσω άμέσως τήν αιτίαν.

Ένεκα τής βραχείας διαμονής του έδέησε ν’ άπομα- 
κρύνη πάντα ξένον έπι

Χθές άκόμη, περί τήν 6ην καί ήμίσειαν εσπερινήν 
ώραν, ματαίως έζήτει νά τόν κρατήση ολίγον ό κ. Μολ- 
λάρ, ό συμπαθητικώτατος διευθυντής τοΰ πρωτοκόλλου, 
σχεδόν φίλος προσωπικός τοΰ βασιλέως.

— Βλέπεις, τοΰ ελεγε μέ τήν συνήθη του αβρότητα, 
τά πράγματά μου είναι έτοιμα. Είς τάς έξ καί είκοσι 
πέντε άναχωροΰμεν ή Βαλίλισσα καί έγώ, διά Δαρμ- 
στάτην. Ή αμαξοστοιχία μέ περιμένει ....

Καί πραγματικώς, ό βασιλεύς τής ‘Ελλάδος δστις τό
σον άγαπά τήν Γαλλίαν—ένασμενίζεται τούλάχιστον νά 
τό λέγη—έκώφευσεν είς τάς θερμοτέρας παρακλήσεις» 
Άπό χθές τό έσπέρας, έγκατέλιπε τούς Παρισίους.

Ού δέον νά είσέλθω είς τόν ιδιωτικόν βίον τοΰ Βασι- 
λέως καί τής Βασιλίσσης έν Παρισσίοις· δέν ένδιαφέρει 
δέ πολύ άν μάθητε δτι φέτος κατέλαβε τά δύο πατώμα
τα τοΰ ξενοδοχείου Βριστόλ καί οτι έχειροκρότησε τήν 
’Ιουδίθ είς τό Ποικίλον (θέατρον).

Ό συνταγματάρχης Χαδζή Πέτρος, περί τοΰ όποιου 
δέν μπορεί νά μή γίνη λόγος άμα ώς έρχεται ό Βασιλεύς 
είς Παρισίους, είναι ή πρόνοια τών ρεπόρτερ (τών έπί 
τών ειδήσεων συντακτών τών έφημερίδων). Είναι ύψηλάς, 
ρωμαλέος, άσφαλτόχρους, μέ βάδισμα άρειμάνιον καί μέ 
μίαν καλοκαγαθίαν τόσον άντίθετον πρός τήν τραχύ
τητα τοΰ στρατιώτου. Είναι στρατιωτικός, άμα δέ καί 
άνθρωπος τοΰ κόσμου. Ό συνταγματάρχης, μέ πολιτικά 
φέρει είς τήν κομπότρυπαν τό έμβλημα τής Αεγεώνος τής 
τιμής.

Άπό δύο έτών αί τρίχες του ήρχισαν νά λευκάζουν. 
'Ολίγον άκόμη, σηνταγματάρχα, καί οί μύστακες καί τό 
μοΰς σας θά γίνουν λευκά. Άλλ’ ό χαρακτήρ, το πνεΰμά 
σας θά νεάζουν πάντοτε. Άς είναι τοΰτο τούλάχιστον 
πρός παρηγοριάν σας.

‘Ο Γεώργιος Α . μόλις είναι 36 έτών. Υψηλός, ξαν
θός, παραστατικού άγγλικοΰ. Ή κόμη του πολύ άραιά 
καί οί μύστακές του λεπτότατοι. Κατασκευής άρκετά 
λεπτής—ήτις δμως έπερρώσθη άπό τοΰ τελευταίου τα- 
ξειδίου του—έχει χαρακτηριστικά λίαν διακεκριμένα.

Ό Γεώργιος Α’. είναι μεγαλοπρεπέστατος- δέχεται 
ζετά σπανίας εύγενείας καί εύμενείας.

Ταξειδεύων φέρει πάντοτε άστυκόν ιματισμόν.
Ή βασίλισσα Όλγα έχει τήν κόμην ξανθήν καί έν- 

δύεται ώς άληθής Παρισινή.

ρει σύμπνοια πρός τήν Γαλλίαν, δτε στηρίζεται έπί τής 
δικαιοσύνης καί τής έλευθερίας.»

Ούχ ήττον ό Βασιλεύς έ^ήλωσε ρητώς δτι τό ταξεί- 
διόν του ούδένα φέρει πολιτικόν χαρακτήρα. Τό 1880 
ήξίου νά μέ όμιλή περί τοΰ κ. Γλάδστωνος, τών Ίωαν- 
•νίνων καί τοΰ άλβανικοΰ ζητήματος. Τήν φοράν αύτήν 
δέν ήθελησε νά όμιλήση οΰτε περί Βοσνίας, οΰτε περί 
τών προσφάτων συνοριακών.

'Επιθυμεί όπως ή διαμονή του ένταΰθα είς ούδέν σχό- 
λιον δώση άφορμήν. »Ταξειδεύει μέ τήν Βασίλισσαν, 
χάριν διασκεδάσεως» είπεν. Προσέθεσε δέ δτι άναγκάζε- 
ται νά άναχωρήση έκ Παρισίων τόσον ογλίγωρα διότι δ 
Μέγας Δούξ Κωνσταντίνος έν Βιέννη μόνον θά δυνηθή νά 
συναντηθή μέ τήν κόρην του.

Καί δμως, έννοοΰμεν τήν έπίσκεψιν τοΰ Βασιλέως είς 
τόν στρατηγόν Μπιλλώ- έννοοΰμεν τήν αύθόρμητον έπί- 
σκεψίν του παρά τώ Γαμβέττα, δστις δμως ήτο άπών, 
διά νά δώση δείγματα τής άμειώτου συμπάθειας του πρός 
τόν άρχηγόν τής δημοκρατικής πλειοψηφίας- ο,τι δμως 
δέν έννοοΰμεν είναι ή παρά τώ πρωθυπουργφ Δυκλέρ μα
κρά έπίσκεψις του Γεωργίου, μεθ' ήν έφαίνετο λίαν ευ
χαριστημένος, καί επίσπευδε τήν άναχώρησίν του.

— Ή Αύτοΰ Μεγαλειότης είναι καταμαγευμένη άπό 
τήν συνέντευξιν ήν έλαβε μέ τόν ύπουργόν, μοί έλεγεν δ 
συνταγματάρχης Χαδζή Πέτρος.

Καί τοΰτο έν ώ παρεσκευάζει ό Βασιλεύς τάς άπο- 
σκευάς του καί άπεμάκρυνε τούς διασημοτέρους έπισκε- 
πτας, εύχαριστώ συνάμα τόν κ. Μολλέρ διά τάς καλάς 
του διαθέσεις.

Ένεγράφησαν πολλοί ϊνα τύχωσιν άκροάσεως- άλλά 
πλήν τοΰ Έσσάτ πασσά δέν πιστεύω νά έτυχεν ούδείς 
άλλος τοιαύτης.

Έπροφασίσθη τό βραχύ τής διαμονής του- έν τούτοις 
αγνοώ άν ό περίπατος τόν όποιον έκαμε χθές τό έσπέρας 
άπό τής 5ης άχρι τής 6ης ώρας μέ τόν συνταγματάρχην 
Χαδζή Πέτρον είχε διπλωματικόν χαρακτήρα.

Maurice I?pmiQoie·
------------- ^ICII·»--------------------

Τετάρτην ήδη φοράν δ Βασιλεύς τών Ελλήνων έρχε
ται είς Παρισίους- τά 1863, τό 1877, τό 1880, δτε 
έπρόκειτο, ώς καί σήμερον, περί τοΰ καθαρισμού τών 
έλληνοτουρκικών συνόρων

Σήμερον—ώς καί τότε—ό βασιλεύς μοί είπε :
«Θά διατηρήσω ζωηράν εύγνωμοσύνην έπί τή έξαιρέ- 

τω δεξιώσει τής γαλλικής κυβερνήσεως πρός έμέ. Ευχα
ριστώ έπίσης τόν τύπον διά τό ένδιαφέρον τό όποϊον 
έδειξε πρός τήν 'Ελλάδα- είμαι τέλος λίαν συγκεκινη- 
μένος έκ τής συμπάθειας τοΰ γαλλικού λαοΰ.

«Είναί τις βέβαιος δτι θά εύρίσκεται πάντοτε έν πλή-

Ki’ ό θεοδώρου δίπλα του μέ πικραμένα χείλη, 
τοΰ σφούγγιζε τά δάκρυα μ’ ένα λινό μανδήλι.

Ώ φίλοι μου, έφώναξε κατασυγκινημένος,
σάς βλέπω καί τό στήθος μου μ’ άγάπη ξεχειλίζει* 
άλλά κανένας άπό σάς μήν ήναι λυπημένος, 
δ κάθε φίλος άς γελά, άς χαίρη, άς έλπίζη?
Ολα θά έλθουν κατ’ εύχήν σ’ έμάς καί ’στήν πατρίδα j 

λοιπόν κουράγιο, φίλοι μου, ύπομονή κΓ έλπίδα.

Άν θολωμένη φαίνεται γίά σάς ή άτμοσφαίρα, 
άν δ Τρικούπης, κύριοι, σάς έκαμε σκουπίδια, 
άλλά μήν άπελπίζεσθε, καί ήλθε ή ήμέρα, 
ποΰ τοΰ Τρικούπη καί έμεΐς θά κάμουμε τά Γδ’α.
Ναί, όφθ αλμός άντ’ όφθαλμοΰ, κΓ οδούς άντί όδόντος.-i 
Τής πτώσεώς του γρήγορα θά άκουσθή δ βρόντος;

Κυττάξετε εύέλπιδες τοΰ ούρανοΰ τό δώμα,
καί άς χυθή ’στά πρόσωπα τών φίλων μου γαλήνη- 
κάθε έχθρός θά συνταχθή μέ τό ’δικό μας κόμμα, 
καί ό Σταμούλης — a propos — 'δικός μας θέ νά γίνη3 
Άς λείψουν οί καρδιόκτυποι κί* άπελπισμένοι λόγοι, 
κί’ δλοι μ' έλπίδα στρέψετε σ’ αύτό τό κομβολόγιύ

Θά γεννηθούν μές ’στή βουλή ζητήματα μεγάλα  ̂
γ’ά κάθε τί τό στόμα μου άκράτητος θ’ άνοίξωζ 
καί άν ό σίρ Χαρίλαος γλυτώση σ’ δλα τάλλα,
'στοΰ Καραλή τό ζήτημα άφεύκτως θά τόν ρίξω.'
Ναί, μάλιστα, ’στό Καραλή μέ τρόπο θά τόν φέρω, 
καί τί γίά τοΰτο θά τοΰ ’πώ μόνος έγώ τό ξέρω.

C

Θαρρείτε, καί ή αΰριον χρυσάς έλπίδας φέρει, 
θαρρείτε, καί όγρήγορα Θά σάς οικονομήσω, 
καί άν δέν έπολέμησα γ’ά τάλλα μας τά μέρη, 
άλλ’ δμως γίά τό Καραλή 'μπορώ νά πολεμήσω.
Έγώ πηγαίνω σύμφωνα μέ δλους τούς άνεμους. . » 
έτοιμασθήτε, κύριοι, καί έχουμε πολέμους.

Είπε αύτά ό κύριος Γλυκύτατος κΓ έγέλα, 
κΓ εύθύς τό πλήθος τών πιστών κατενθουσιασμέν·
'ψηλά ’ψηλά τόν σήκωσε ’στά χέρ’α του μέ τρέλλα, 
καί ώς ’στό σιδηρόδρομο τόν είχε σηκωμένο.
Καί άρχισε ό κύριος Γονίδης νά θυμώνη, 
γ’ατί γ’ά τόν Γλυκύτατο δέν έπεφτε κανόνι.

£>0111*18.
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ΥΠΟΔΟΧΗ ΓΛΥΚΥΤΑΤΟΥ.

Καί ήλθε ό Γλυκύτατος, καί έτρεζαν οί φίλοι 
νά τόν δεχθούν μέ αΓσθημα καί ανοικτή αγκάλη 
καθείς γίά τόν Γλυκύτατο αδιακοπα ώμίλει, 
καί τό βαπόρι πρόσμεναν τήν πλώρη να προβάλλη.
Καί ήλθε ό Γλυκύτατος χαρά καί γέλοια δλος, 
σάν πάντα ροδοκόκκινος, κομψός, άκτινοβολος.

Ki’ άμα έπάτησε 'στή γή, ώ ! τί παλμοί 'στά στήθη ! 
ολοι οί φίλοι έτρεξαν τριγύρω του άντάμα- 
άλλά κΓ έκεΐνος, φαίνεται, βαθυά συνεκινήθη, 
κί’ άμέσως τό παράπονο τόν ’πήρε καί τό κλάμμα.



Η πΑΝΗΓΪΡΙΣ ΤΗΣ ΚΪΙΪΑΡΙΣΣΙΑΣ.
ναιότατων τιμών τούς έν τή κερδοσκοπική ταύτη έκδρο- 
μή συντρόφους των δεξιόθεν δέ εξαιρετική συγκέντρω» 
σις καί συνώθησις κατάδηλοί τήν είσοδον τών Λ/πβζί- 
σΓίκΖωκ,τά όποια θά έπισκεφθώμεν λεπτομερέστερον κα

ί τόπιν. Πρό ταύτης, δύο εκατέρωθεν τής λεωφόρου άφε- 
θεϊσαι όδοί εύρεΐαι, όρίζουσιν άλλην σειράν παραπηγμά
των λιανοπωλητών καί Ζακυνθίων, άγουσι δέ ή μέν δυ- 
σμική πρός τά καφφενεϊα καί άναψυκτήρια τά προσπα- 
γέντα έςόπισθεν κατά σειράν ύπό τάς έλαίας καί άντικρύ 
τής παραλίας, ή δέ άνατολική πρός τήν άνοικτήν άγο- 
ράν καί τήν υπαίθριον έκθεσίν εγχωρίων κατασκευασμά
των, οίον λεβήτων, χραμίων, κηλιμίων καί τών τοιού
των, τήν σκηνήν τής άστυνομίας καί τήν τών ένοικια- 
στών τών δημοτικών φόρων. Έκεϊθεν δέ πάλιν έν τη 
αύτή συνεχεία τής λεωφόρου έξακολουθοΰσιν άλλα πα
ραπήγματα σκαλτσάδων, τσαρουχάδων, παλαντζοπωλών, 
σκουφοποιών καί άλλων τοιούτων έλληνο-έπαγγελμα- 
τιών, έν τή έσχάτη δέ άκρα πλούσια έκθεσις κιβωτίων 
(μπαούλων) καταπλουμισμένων μέ πράσινα καί κίτρινα, 
άτινα άνηρπάγησαν ολα ύπό τών χωρικών άπό τής πρώ
της ήμέρας, καί λόφος παπλωμάτων άντικρύ, οϊτινες 
ίσοπεδώθησαν ύπό τών ίδιων άπό τής πρώτης στιγμής.

Άλλ’ εισέλθωμεν έντός τού περιβόλου τών μπεζεστε- 
νίων, τήν κυρίως αγοράν. Ταύτην άποτελεΐ, ώς είρηται, 
παραλληλόγραμμος τοίχος έκ τών τεσσάρων πλευρών τού 
οποίου προεκτείνεται στέγη ύποβασταζομένη ύπό ξυλί- 
νων στύλων διαχωριζόντων όμοϋ μέ τό κεντρικόν ομοιον 
στέγασμα ύπέρ τά τεσσαράκοντα παραπήγματα ή μα- 
χαζ?ά. Ταϋτα είσίν δλα έφέτος διατεθειμ-ένα καί ύπερ
πλήρη. έκ τών συρρευσάντων έμπορων έξ δλων τών γειτο
νικών πόλεων. Άληθές δτι τά εϊδη τά όποϊα έφερον ήσαν 
νεωτερισμοί πρό δέκα καί εϊκοσιν έτών, άλλ’ έπίσης άλη
θές οτι οί άγοράζοντες αύτά δέν έχουσι μεγάλας αξιώ
σεις έπί τοϋ συρμού" καί οί μέν μετενεγκόντες αύτά έμ
ποροι λαμβάνουσιν έπί χεϊρας ο,τι άντίτιμον λάβωσιν, οί 
δέ άγορασταί τών περιχώρων άντί τιμ.ή; εύτελεστάτης 
άπολαμβάνουσιν έστω καί ολίγον άργότερα, τής αυτής 
ηδονής, ής άπήλαυσαν οί άγαθοί άστοί τών μεγαλειτέ- 
ρων πόλεων πληρώσαντες άδρότατα τήν μόδαν καί ουχί 
τήν άξίαν. Καί ούτως αύτοί μέν δέν φοβούνται άκαιρόν 
τι inementum ή λογαριασμόν ληξιπρόθεσμον, έκείνοις δέ 
ούτε χαθημερινόν ή Μιΰ.ίίον μερίδων πρόκειται καί ου- 
δεμία άλλη προφύλαξις έναπομένει παρά ή άπό μικράς 
τινας λαθροχειρίας. Έν τούτοις εύρίσκει τις καί εϊδη 
ύφασμάτων μή υποκείμενα είς τοιαύτην τής ρόδας έκ- 
πτωσιν, άγοραζόμενα δ’ εύώνως ώς έκ τής γειτνιαζούσης 
τοπικότητος" τοιαύτα τά έξαίρετα Καλαματιανά, τά 
άραχνοειδή τού Μεσολογγίου, τά στερεά τής Ζακύνθου. 
Έπίσης εύωνον προμήθειαν κάμνουν οί χωρικοί καί πα
νιών τού Τ. τσιλιών, τουλπανερών καί έν γένει διά τήν 
παρελθοϋσαν θερμήν έποχήν ύφασμάτων.

Τής συναγωγής αύτής βασιλεύουσιν έφέτος τρεις 
χουσοχόοι, μέ τά όγκωρά κοσμήματά των διά τάς μνη- 
στάς ή νύμφας τοϋ έτους, καί είς ώρολογοποιός. 
Έπίσης ώς έκθέματα άνήρτηνται καλά τινα έπα- 
νοφώρια γυναικεία, όμπρέλλαι καί τρίχαπτα, γάντια 
καί άκρ ιβά υφάσματα, ένώ συμμαχοΰσιν αί καλαϊ οίκο- 
δέσποιναι τίς πλςίους πήχεις ν’ άγοράση άπό τό τρια- 
κοντάλεπτον αύτό τσίτι καί τό έξηκοντάλεπτον μ-τές ή 
άρπΛχά. Παρακάτω πολλή γίνεται πάλιν ή συνώθησις 
είς ταΐς μόστραις μικρών τινων τής γύρας πωλητών καί

Ill
Τί» παζάρι.

Πεντήκοντα βήματα άπό τής καμπής τής επαρχιακής 
όδοΰ τής κατερχομένη; έκ τής Κυπαρισσίας πρός τά Φυ- 
λιατρά, καί παραλλήλως αύτής τε καί τή; θαλάσσης 
λευκάζει ή μάνδρα, έντός τής δποίας καί περί ήν συνέρ 
χεται έτησίως δ ανάμικτος πληθυσμός αγοραστών καί 
πωλητών δ άποτελών τήν έμπορικήν πανήγυριν τής Κυ
παρισσίας, εκτείνεται ή περιοχή ή πανηγυρίστρα κοινώς 
καλούμενη. Άπό τή; είρημένης καμπής άρχεται εκατέ
ρωθεν τής λεωφόρου σειρά παραπηγμάτων, σκηνών, κα
λυβών, σκιάδων, φυλλωμάτων, σινοονών καί ρακών παν
τός εϊδους, καλυπτόντων καθ’ ολοκληρίαν, έν μέρει ή 
παντελώς, ποικίλους σωρούς ποικίλων αντικειμένων. 
Άνωθεν έκάστου τών σωρών τούτων όύο-τρεΐς ρικνοί ή 
τρυφεροί πωληταί, φουστανελλοφόροι ή φραγκοφορεμμένοι, 
ξεμπρατσωμένοι ή μανικωμένοι, μετά ή άνευ έπενδυτών, 
μετά ή άνευ καλυμμάτων, δι’ άγρίων, τρυφεοοαγρίων ή 
σοβαρύαγρίων φωνών, προκαλοϋσι καί προσκαλοΰσι τούς 
άγοραστάς, έκθειάζοντες τήν ποιότητα ή εύθυνίαν τοϋ 
εμπορεύματος του έκαστος.

Πρ,ώτη συναγωγή, ήν συναντά δ κατερχόμενος ούτως 
εις τό στάδιον τής τοιαύτης άγοραπωλησίας είναι ή τών 
σιδηρουργών παντός εϊδους, ήτοι γύφτων, πεταλωτών, 
κλειθροποιών καί λοιπών, προοιμιασθεΐσα δμως κατ’ αύτό 
άπό "iiya πωλητήν άγιων καί 'Ρωσσικών εικόνων άναμίξ, 
τών Γενεθλίων τής Θεοτόκου καί τής άλώσεως τή; Πλεύ- 
νας, τοϋ άγίου ’Ελευθερίου καί τοϋ Αύτοκράτορος ’Αλε
ξάνδρου. Δευτέρα συναγωγή έρχεται ή τών τενεχεντζί-' 
<1ω>-, φανοποιών καί κοσκινοποιών,κατατεμνομένη καί ά- 
κολουθρυμένη άπό σμήνος μελιπηκτοποιών μέ παστίΛια 
■καί (,αχαροχού.ίονρα καί όπωροπωλών μέ καλάθους καί 
κοφίνια. Άπαντες ούτοι οί πωληταί μένουσιν υπαίθριοι.

Άμέσως κατόπιν άρχονται τά παραπήγματα τών πα- 
πουτσίδων, τσαρουχάδων, υποδηματοποιών, έμβαδο- 
πο-.ών, ζωναροποιών καί όλων τών λοιπών ποιών ειδών 
καί άντικειμένων έκ κατειργασμένου δέρματος. Αύτούς 
άκολουθοϋσι δύο-τρεΐς σαράδζηδες, είς πωλητής κλαδευ- 
τηρίων, δύο μαχαιροπώλαι, εί; πωλητής κηρού κίτρινου 
καί είς λευκών κηρίων, ο'ίτινες καταδεικνύουσι έν ποοό- 
δω τήν έπιστημονικήν άρχήν τοϋ καταμερισμού τών έρ
γων. Μετά τούτους σειραί τραπεζών μέ παντοΐα έπ’ αύ
τών έσκωριασμένα είδη καί λιανώματα ύποδεικνύουσι ά- 
ποτυχούσας άποπείρας μαγαζείου di Gbincalie, παρέκει 
δέ ή άναπόσπαστος πάσης τοιαύτης συναθροίσεως τρά- 
πεζά τού Ζακυνθίου χημικού κατανέμει μετά τών πει
ραμάτων του άφθονους τούς κηλιδοσάπωνας καί τάς 
στιλβοκόνας του, καί διά μέσου πάντων δύο κινητά β;- 
βλιοπωλεϊα διαμοιράζουσι τάς φυλλάδας, καί Καζα- 
μίας των.

Τών συναγωγών τούτων άντικρύ καί έξόπισθεν εΰρύ- 
τεραι σκιάδες έπιστεγάζουσι τάς χωμάτινους εστίας, 
τάς χύτρα; καί βαρέλια, τά τραπέζια καί πινάκια τών 
μ,αγείρων καί καπήλων, ο'ίτινες τροφοδοτοϋσιν άντί γεν

περί τά νήματα" έξερχόμενος δέ τις έκ τής άντιθέτου 
δυτικής έξόδου προσπίπτει είς σωρόν φουστανελλάδων 
ψωνιζόντων εύθυνάς πατατονχας διά τόν εΐσερχόμενον 
χειμ.ώνα καί άνταλλασσόντων τήν κλασικήν αύτών άν~ 
τρίτσαν διά κλασικωτέρου Ζακυθινοϋ σχαντα.Ιότον ή ρωσ- 
σικοϋ τό σχήμα καί ζωηρού τόν χρωματισμόν χασχέτου.

Ούτως ή κεντρική αύτη καί ειδική άποθήκη δύναται 
νά παραστήση έν μεγαλειτέρα; πόλεως κατάστημα έκ- 
ποιούν πρός διάλυσιν,—a stralico—τά διάφορα αύτού 
εϊδη, με τήν διαφοράν δτι τό ένοίκιον αύτής δέν ισοφα
ρίζει μέ τό μεγαλείτερον ένοίκιον εύρωπαϊκοϋ καταστή
ματος, διότι ό προνοητικώτατος δήμος Κυπαρισσίας εισ
πράττει οκταήμερον μίσθωμα τοϋ πολυμερούς αύτοϋ μα
γαζείου περί τάς 5,000 δραχμών, τούτέστιν άνά 100 
καί 120 δραχμάς δι’ έκάστην άπό τάς τρύπας αύτού τάς 
μή προστατευομένας έπαρκώς ούτε άπό την βροχήν, ούτε 
άπό τόν άνεμον, ούτε άπό τόν ήλιον, ούτε άπό τό σκό
τος, ούτε άπό τήν σκόνην, ούτε άπό τους είσπράκτορας 
καί ένοικιαστάς τού καλού κάγαθοϋ αυτού δήμου. Καί 
είναι λυπηρόν ό’τι ή άρμοδία άρχή δέν έπρόλαβεν έφέτος 
νά καταβιβάση καί τά ενοίκια αύτά είς τό άρχικόν αύ
τών σημεΐον τών 20 καί 30 δραχμών ώς ήσαν άλλοτε, 
ή νά ύποχρεώση κάν τήν χρηματιστικωτάτην δημοτι·
κήν, ήτις ώρμήθη έκ πνεύματος καταργητικοϋ τής πα
νηγύρεως, νά παρέξη κάτι τι άντί τών είσπραττομένων, 
νά σύρη τούλάχιστον τά κεραμίδια, να σηκώση τους σω
ρούς τών πετρών καί άκαθαρσιών εκ τού έδάφους 
βαρυτιμήτου αύτής άγοράς, νά ρίψη όλίγην άμμον έπ’ 
αύτοϋ, νά χορηγήση όλίγην άναψυχήν κάν εις τούς πό
δας καί τάς ρίνας τών δημοτών της. Είναι λυπηρόν δτι 
έγκαίρως δέν έγένετο γνωστή, λέγω, ανωτέρα τινι έπο- 
πτεία ή κατάστασις αύτη διά νά προληφθή, ώς προελή- 
φθη έφέτος όμολογουμένως ή καταπίεσις τής άλλης σπεί
ρας τών ένοικιαστών, τελωνών καί τελωνοφυλάκων, οΐ
τινες, ώς έμαθον, ήδύναντο νά φορολογήσωσι και αυτάς 
ταύτας τάς γραμμάς μου, κάν έμάνθανον, ό'τι είσαχ- 
θεΐσαι ώς διανοητικόν έμπόρευμα πρόκειται νά κατανα- 
Αωθώσιν ώς δημοτικόν ώνιον, έστω καί είς βάρος αυτών 
τών ιδίων καί τού άρχοντός των.

Καί όμως μέ όλίγην δαπάνην, μέ όλίγην πρόνοιαν, μέ 
όλίγην είδημοσύνην, μέ ολίγον προοδευτικόν πνεύμα, μέ 
όλίγην καλλαισθησίαν καί ή πανήγυρις αύτη τής Κυπα
ρισσίας καί τόσαι άλλαι άδελφαί αύτής έν Ελλάδι ήδύ
ναντο νά ήναι έν μικρω καί πενιχρώ, έστω, Εκθέσεις το- 
σεικαί, έκθέσεις βιομηχανικαί, έκθέσεις γεωργικαί, πε
ριορισμένου συμφέροντος καί όρίζοντος τό κατ’ άρχάς, 
εύρυτέρου καί σπουδαιοτέρου κατόπιν, στοιχεία καί πυ
ρήνες τών έθνικών καί διεθνών έκείνων μεγάλων εύρω
παϊκών πανηγύρεων, αιτινες είσίν Sv τών καυχημάτων 
τού αίώνός μας.

Άλλοτε ϊσως·—ΐνα μή καταχρασθώ ήδη τών στηλών 
τού Μ ή Χάνεσαι—θέλω άναπτύξει άρμοδιώτερον τήν 
ιδέαν αύτήν καί καταδείξει τήν άνάγκην καί τόν τρό
πον συστηματικής τίνος έκ τοϋ κέντρου ένεργείας καί πο- 
δηγετήσεως τών κοινοτήτων καί ατομικοτήτων πρός τόν 
σκοπόν τής συστηματοποιήσει·); καί χρησιμοποιήσει·); τών 
άτάκτων αύτών καί μεμονωμένων άποπειρών τής παρα
γωγικής καί κερδοσκοπικής τοϋ έθνους ζωής καί δυνά
μεως. Δέν άπαιτεΐται πολύ νά έννοήση τις δτι μέσα συγ
κοινωνίας, ύποστήριξις καί άμοιβή, ή δέουσα έκθεσις 
πρό τής πωλήσεως καί ή πρέπουσα διάκρισις μετά τήν

έκθεσίν, τό μετάλλιον καί ό έπαινος, τό βραβεΐον καί 
τό δίπλωμα, πάντα ταϋτα πρακτικώς έφαρμοζόμενα καί- 
συνδυαζόμενα καί έχοντα παρακόλουθον εύχερεστέραν καί 
μείζονα τήν σύστασιν καί νικηφόρον τόν συναγωνισμόν, 
δύνανται καί τών Καλαμών τά μεταξωτνά νά ύποστηρί- 
ξωσι καί τής Ζακύνθου τά λινά καί τού Μεσολογγίου τά 
βαμβακερά, καί τής Δημητσάνης τά μάλλινα, καί τής 
Τριπόλεως τά χαλκώματα καί τής Κυπαρισσίας τά ζων
τανά. Τινι δμως ένεστιν ή φροντίς περί τούτων τών ά- 
σήμων ;

Άλλ’άς τελειόνω ήδη μέ τήν πρός τό τέλος της βαίνου- 
σαν πανήγυριν.

(“Εκιτιι συνέχεια)

Καποεος,

ΚΑΡΑΜΕΛΑΙΣ.

Ό Άγαθόπουλος εύρίσκεται πάλιν είς οικονομολογικά 
σχέδια, τώρα ποϋ βλέπει προσεγγίζουσαν τήν έκκύβευσιν 
τοϋ Λαχείου τής Εθνικής Τραπέζης.

— Μεγαλειτέρα άναποδιά δέν είναι παρά νά κερδίση 
δ άριθμός τοϋ όποιου έχεις τόν άμέσως επόμενον.

Νά κ* έγώ τί έσκέφθην νά κάμω :
Είς τό έξής άμα πάρω ενα γραμμάτιον,θ’ αγοράζω συγ

χρόνως καί τόν ποοηγούμενον καί τόν επόμενον άριθμόν.

Είς τό Άναγνωστήριον τοϋ Ξενοδοχείου τής Μεγάλης 
Βρεττανίας, μία Άγγλίς, μία Γαλλίς καί ένας ρωμηός.

Ή Άγγλίς πρός τόν ύπηρέτην :
— "Ανοιξε τό παράθυρο, γιατί θά σκάσω άπό τή 

ζέστη.
Ή Γαλλίς πρός τόν ύπηρέτην :
— Κλείσε τό παράθυρο, διατί θά πλευριτώσω.
Ό διάλογος αύτός έπαναλαμβάνεται τρίς μετά πεί

σματος, έως δτου ό ’Ρωμηός άπελπισθείς:
— Μωρέ κλειστό ώς ποϋ νά σκάση ή μίά, κ’ έφεΐτα τ* 

άνοίγει; καί ξεμπερδεύουμε καί μέ τήν άλληνη.

Ό Δέ Κάστρος πηγαίνει είς τό κυνήγι καί έπιστρέφει. 
— Πήγες στό κυνήγι ; τόν έρωτοϋν.
— Πήγα.
— Τί έφερες ;
— Τίποτα.
— Καί δέν είχε ορτύκια ;
— Ναί, μά έγώ είχα πάει γίά τριγών’α.

ΒΙΒΛΙΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΕΝ ΦΥΛΑΚΗ-·.
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ΜΗ ΧΑΝΕΣΑΙ

Τά έπι τής Όδοϋ Σταδίου, απέναντι τής Πιστωτικής

ΕίΗΤΤΟΡΟΡΑΠΤΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
ΦΕΡΕΤΟΠΟΠΟΓ καί ϋΠΗΑΙΟΠΟΓΛΟΓ

’Αναγγέλλουν είς τήν μεγάλην πελατείαν των δτι ήνοιξε πλούσια και ποικίλωτάτη ή

ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
σκευής τών ενδυμάτων είναι ευρω
παϊκά-

Λέν θά βλέπετε πλέον τής κομ- 
πότριπές σας χιονισμέναις άπό άσπρά- 
δα- διότι τά καταστήματα έφεραν 
γνήσιας κλωστάς έξ Ευρώπης.

Αέν θά ξυλόνωνται πλέον τά κομ
βία σας, κατόπιν τής φροντίδος αύ
τής, μ,οναδεκής είς τάς ’Αθήνας.

Ιίάσα ραπτική έργασία χωρίς μη
χανής.

Οί καλλίτεροι ραπτεργάται, αδρό
τατα πληρονόμενοι.

βοο νέα κοστούμια περιλαμβά-· 
νει ή νέα χειμεοινή περίοδος.

Πάβ» κοστούμι καί άλλο είδος- 
ώστε ό καθείς θά φορή τό δικό του.

Χά περισσότερα κοστούμια είναι 
surprises' αί Άθήναι δέν είδαν άκόμα 
ποιαΰτα ώραία υφάσματα.

Πολλά είδη δέν ύπάρχουν είς 
4λλο κατάστημα.

Xi}V εκλογήν τήν έκαμε έν Λον- 
δίνφ καί ΙΙαρισίοις ό άδελφός 
ποΰ κ. Φερετοπούλου.

Όλα τά αντικείμενα της κατα-|

Άλλοι νεωτερισμοί.
Χαλόνεον ιδιαίτερον διά τάς δο-

κιμάς τών φορεμάτων.
’Έκτακτος συλλογή γραβατών,

πρωτοφανών είς τό είδος των. Δια
λεγμένα! μια μία έκ τών πρωτοτυ- 
πωτέρων έν τοΐς έργοστασίοις.

*Αναμ.ένονταε βοΰρτσαι, ράβδοι 
καί διάφοεα άλλα αντικείμενα.

"Ο ,τε θέλετε έκ τών άφορώντων 
τόν Ιματισμόν θά τά εύρίσκητε έκεΐ.

! ! Μεγάλα θέλγητρα διά τήν νεολαίαν ! !

ΚΛΕΙΔΟΚΥΜΒΑΛΑ
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ΤΗΣ ΤΙΜΑΙ
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ΈΡΓΟΧΧΛΧΙίλίν Σ Υ .ίί ΦΕΡΟΥΣΑΙ

ΑΠΟΘΗΚΗ ΚΛΕΙΔΟΚΥΜΒΑΛΩΝ
Έν τα όδώ Βουλής άριθ.

Π ΔΙΕΥΘΥΑΣΙΣ ΕΧ ΤΩ1 ΦΗΤΟΓΡΑΦΙΚΩ* ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΙ

αών κκ. ΑΑΕ/ΚΦΙΑΛί PUMA.IABIV

ΧΑΡΤΟΠδΑΕΙΟΚ
ΠΑΛΛΠ ΠΙ ΚΟΤΖΙΑ

Όδός Έρμ,οΰ,
μεταξύ τών έμπορικών 

Γαβα.Ια χαί ΚοχοροπούΛου. 
Όλα τά είδη τής γραφικής ύλης.— 
’Επισκεπτήρια χαλκογραφημένα καί 
τής στιγμής.—Σφραγίδες καί επι
κεφαλίδες, χρωματισμέναι καί μή,’ 
άπλαί καί φαντασιώδεις.—Ή μόνη 
αποθήκη τών έμπορικών κατάστι
χων τοΰ Διεθνούς Καταστήματος 
Edler καί Crische τοΰΆνοβέρου.— 
Ή μόνη αποθήκη τοΰ περίφημου σι-
γαροχάρτου ΖΟΒ.—Πρός δέ 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΝ ΦΑΚΕΑ ΑΟΠΟΙΕΙΟΝ
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