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ΑΙΣΚΗΝΑΙ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ
« Είθε νά μ ή άνέτελλεν ή ^μέρα αύτή έπί τή; 'Ελλάδος 1 5) 

Τοιοΰτο επιφώνημα έκλεισε τά; ολίγα; του γραμμάς δ Σαβ- 
βατινό; Αιών περί τών έν τή Βουλή συμβάντων. Διατί δμω; 
νά μ.ην άνέτε.Ι.Ιιν, καί νά ήναγκαζόμεθα νά έχωμεν εικοσιτε

τράωρον νύκτα, καθ’ ήν έκ τού φόβου, έκ τή; πλήξεως, έκ 
τή; έπί τών νεύρων βλαβερά; επιρροή; δυνατόν νά συνέβαι- 
νον πλείονα δυστυχήματα παρά τά έπί τί; κεφαλή; τοΰ 
Μανδάλου έπισωρευθέντα, υπό ολίγων κοινοβουλευτικών μαγ- 
γουρών ; Διατί νά μή ά,ΆτεΛ.Ιεν χ ημέρα αύτη καί νά έμενεν 
ο ελληνικό; ένιαυτό; καί μόνο;—κατά τόν Αιώνα—ΥΛΜ&ίίζ 
ν.χ-:ί μίαν ημέραν, τώρα μάλιστα ποΰ πλησιάζει εί; τά τέ

λος του ;
*

* ¥
’Άς άναλύσωμεν την μεγάλην αυτήν εθνικήν συμφοράν 

τοΰ Αίώνος, αύτό -οΣάβάατον ξημέρωμα, μην είχε ξημερώ
νει τοΰ καυχηθέντο; μίαν φοράν ώ; χρηματίσαντο; γραμμα- 
τέω; τοΰ Έζαρχοπούλου συντάκτου τοΰ Αίώνος.

Έκολοβώθησαν τά σύνορα τη; 'Ελλάδο; τήν ημέραν αυ
τήν ; ‘Υπεγράφη καμμία άτιμο; συνθήκη ; Παρεδόθη δ βασι
λεύ; μα; αιχμάλωτο; εις τόν Σουλτάνον : Άπέθανε κανείς 
επιφανή; πολίτη; ; Σεισμός τι; κατερείπωσε καμμίαν πόλιν 
ή καμμίαν νήσον : Έχάθησαν καθ’ έκατοστύας άνθρωποι ; 
"Υψωσε θρόνου; εί; τήν συμφοράν καμμία πλήμμυρα ; Έ- 
μαύρισεν δ γαλανό; ουρανό; τη; Αττική; : Έστείρευσε τό 
Φάληρον ; ’Ωλιγόστευσαν τουλάχιστον οί συνδρομηταί τοΰ 
Αίώνος ; Ίΐξέλιπε πάσα έλπί; θανάτου καί έκφωνήσεως επι
κήδειου : Διαφιλονείκησέ τι; τήν καίουσαν φιλοπατρίαν τών 
ομογενών, ών τήν ύπεράσπισιν έργολαβικώ; δ Αίέ,>ν ά'ίζι.αΆζ :

Τίποτε τίποτε !
Τί έγένετο λοιπόν;
Μανδάλου κάτω βοήσαντο; Δημ,ητρακάκη άγορεύοντι, τήν

παλάμην οΰτο; κατά Μανδάλου κατήνεγκε· δ δέ τή; κόμη; 
δραξάμενος. μαγγουρεία; πολλάς έπί κεφαλή; έλαβε. Τοζοΰ 
δέ άπό Κυριών θεωρείου σταυρόν έπί τοΰ στήθους τρις ποιή- 
σασα, φτοΰ ’. σας, μασκαράδε;, έφώνησεν 1

Άλλά τί φυσικώτερον αύτοΰ ; Τό αστυνομικόν δελτίον δέν 
περιέχει καθημερινώς παοόμ.οια τοιαύτα ; Δύο άνθρωποι έξυ- 
λοκσ,ςήθησαν ! Καί μέ τοΰτο τί ; Άλλ’ οί άνθρωποι αύτοί ή
σαν βουλευταί ! Μπορεί νά ήσαν καί ιερείς άκόμη ! Δέν εί- 
δομεν πέρυσι εί; τοΰ; ’Επιταφίου; ξυλοκτύπημα έντός της 
’Εκκλησία; μεταξύ τών παπάδων ; Άλλ’ δ τόπο; έν ώ τό 
ξυλοκόπημα έλαβε χώραν ήτον Βουλή ! Είναι ή Βουλή ιε- 
ρωτέρα ναοΰ ;

'Ο Αιών έρχεται εί; έν δίλημμα. ΜΙ είναι οί Βουλευταί 
ανώτεροι ανθρώπων, καί τότε δ,τι κάμνουν, δέν δύναται νά 
κριθή άπό ήμα;’ ή είναι κατώτεροι ανθρώπων, καί τότε αυτά 
τά όποια κάμνουν είναι Ολίγα’ διότι κατόπιν τή; προχθεσι
νή; σκηνή;, ούτε κανένα αυτί τοΰ Μανδάλου έμεινεν έπί τοΰ 
πεδίου τί; μάχη;, ούτε καμμία μ.ύτη τοΰ Δημ,ητρακάκη, 
ούτε θρίξ τι; τοΰ κ. Πετσάλη. Τώρα, δ κ. Φιλήμων, ό'στις 
έχρημάτισεν έπί τόσα; περιόδου; βουλευτής, είναι εί; θέσιν νά 
μά; είπη : άν τά μέλη τοΰ Κοινοβουλίου είναι ανώτερα ή κα
τώτερα ανθρώπων.

Άλλ’ άμεϊς, οίτινες, ούτε ανώτερα ούτε κατώτερα τοΰ; 
νομίζομεν, άλλά τη; αύτη; τάξεω; καί τοΰ αύτοΰ είδους εί; 
ό δ καθηγητή; τής ζωολογία; κ. Μουτσόπουλο; κατατάσσει 
Χονδροκώσταν τόν σκουπιδάν, Κώσταν τόν ρήτορα, καί 
τόν Δηυ.οσθένην Βουρδούσην, αυτήν τήν εκλεκτήν αγίαν τρι
άδα, δέν έξενίσθημεν διόλου μέ τά; σκηνά; τοΰ Σαββάτου, 
διότι παρόμ,οιαιέλαβον καί άλλοτε χώραν.καί ένθυμ.ούμεθα δύο 
ραπίσματα έν τοΰ αοιδίμου ποιητοΰ τής Αιγκί Φ’ροσννης καί 
βουλευτοΰ Λευκάδας Βαλαωρίτου, έναντίον τοΰ Γιωργαντάρα 
Ίακωβάτου—δύο δηλαδή μεγαλοφυΐώνραπίσματα—καί άλλο 
τοΰ βουλευτοΰ Γόρτυνο; καί τώρα μόνον Φαλέζ,Θωδωράκη Γ.
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Κολοκοτρώνη κατά τοϋ βουλευτοΰ Παρνασσίδος Κεχαγιά. Τί 
έπαθεν ή 'Ελλάς έκ τών δύο εκείνων ραπισμάτων, δι’ ά βε
βαίως ό Αίων καί τότε πάλιν μυρολογών θά έλεγε : Είθε μή 

ανέτελλεν ή ημέρα εκείνη, εις τον ουρανόν τής 'Ελλάδος, ώς 
ένας δεσπότης εις τά παιδικά μας έτη έκφωνών Μεγάλην 
Παρασκευήν λόγον, έλεγε παταγώδει φωνή, : α’Ιούδα, ’Ιούδα, 
’Ιούδα, είθε μ ή, έγεννάσο! »,μή συλλογιζόμενος ί ταλαίπωρος 
δτι άν δέν έγεννάτο ’Ιούδας δέν θά ήτο εις Οέσιν αυτός νά 
έκφωνή λόγον !

"Εν ράπισμα επί ένός βουλευτοΰ, ένός δηλαδή δισεκατομ.- 
μυριοστοϋ τής Ελλάδος ! Άλλ’ ή 'Ελλάς ή ιδία έφαγε ρα
πίσματα δεινότατα επί των παρζ,ερικών,έπί των πατσιφικών, 
έπι Χόβαρτ, επί Συνεδρίου, επί τής συνθήκης τής 30 Μαρ
τίου. 'Ο Αίων τότε δεν είπεν : Είθε μή άνετελλον α: ημέραι 
αύταί. Καί επί τέλους, τώρα πρό πολλοΰ, από τής Μεταπο
λιτεύσεις; καί εντεύθεν, διερχόμεθα τόσας πονηράς ημέρας, 

εάν μή, ώς "Εθνος, άλλα ώς Κράτος, καί ό Αιών καμμίαν 
ημέραν δεν επιθύμησε νά μ ή έγεννώντο αί ημέραι αύταί, 
αλλά καί αύταί άνέτελλον, καί αύτός ανέτελλεν, αισιοδοξώ- 
τατο; πάντοτε όλων τών επί γης 'Ελλήνων, παροιμιώδης έ- 
φευρετή,ς δι’ δλα τά γινομένα αίσχη τού κλασικού εκείνου : 

Αντά σνμΰαίνονν xal τις ΠαρισΙους, πανηγυριστής, μετρια- 
στής, κολαστής,καί ενίοτε κόλας.

Έσυλλογίσθη ποτέ τί λέβητες κωχλάζουν κάτω τοϋ τα
πητοστρώσου τής αιθούσης τών συνεδριάσεων εδάφους, ού τήν 
επιστασίαν αύτός έχει ώς έφορος τού Βουλευτηρίου ; "Όλα 
τά άπά καταβολής κόσμου ανθρώπινα μίση καί πάθη ανε
μοδέρνουν έζεΐ μέσα ! 245 βουλευταί, 245 γαστέρες, 245 
φιλοδοςίαι, 245 στόματα, 245 θυλάκια. 'Ημείς δέν παρα- 
ό'εχόμεθα αρμονίαν, μεταξύ δύο ανθρωπίνων ψυχών, ειμή μό- 
νον όταν ό έρως — καί έρως παράφρων — τάς συνδέη. 11α- 
ρήλθεν ή παραφροσύνη ; Παύει καί αύτή η μεταξύ τών πρώην 
ερωμένων αρμονία. Ποια λοιπόν αρμονία θά ύπάρξη μεταξύ 
245 βουλευτών ; Μόνον απέναντι τής εξουσίας οι 245 μερί
ζονται αμέσως εις δύο καί μόνας υπάρξεις. Εις τούς κατέ
χοντας τήν εξουσίαν καί εις τούς θέλοντας νά τή,ν καταλά- 

βωσιν ! 'Εκατόν είκοσι ή εκατόν τριάκοντα — ώς πλειοψηφία 
γίνονται ε’.ς καί μόνος οάνθρωπος μ.έ μίαν κεφαλήν — τον 
Τρικούπην— μίαν θέλησιν — τόν Τρικούπην— μίαν ψυχήν— 
τόν Τρικούπην. 'Ο άνθρωπος αύτός σφίγγει έν ταΐς άγκά- 
λαις του τή,ν νύμφην-εζουσίαν. Τολμήσατε νά τού τή,ν άρ- 
πάσητε. Προτιμά νά σάς παραδώση, τή,ν κεφαλήν του, τούς 
πόδας του, τή,ν καρδίαν του, τή,ν κοιλίαν του, παρά τή,ν ε
ρωμένην του. Διότι δι’ αυτόν κεφαλή, είναι η Εξουσία· πό- 
δες είναι η εξουσία’ καρδία είναι η εξουσία· κοιλία είναι ή 
εξουσία. ’Εάν νομίζηται μέγας καί οί λόγοι του μεταξύ εκα
τόν είκοσι κεφαλών προβάτων πίπτουν ώς θεόφατα, τούτο 
γίνεται διότι όμιλεΐ ώς πρωθυπουργός. ’Εάν τρώγνι, τούτο 
τό κατορθώνει, διότι είναι πρωθυπουργός. ’Εάν φαίνεται ότι 
αισθάνεται, τού τά δανείζει τά αισθήματα η Εξουσία. Λυτή, 
τόν κινεί, τόν βαστάζει, τόν δυθεί, τόν συγκρατεϊ, τόν με- 
θύει, τόν ζαλίζει, τόν κοιμίζει, τόν ονειρεύεται.

’Εκείνο τό όποιον έκαμεν ό Μαράτος εις τή,ν Συμβατικήν, 
όταν προέβαλλον καί άνεκάλουν καί πάλιν έπαρουσίαζον καί 
επί τέλους όριστικώς «πέσυρον τό κατ’ αύτού κατηγορητή
ριου διά τάς σφαγάς τού Σεπτεμβρίου, άναβάς δηλαδή, τό 
βήμα καί έκβαλών εκ τού κόλπου του πιστόλιον είπε : ’ΐδού 
μέ ποιον δπλον θά ετίνασσεν ό Μαράτος τά μυαλά του εις 
τόν αέρα, εάν τό κατηγορητήριου περνούσε, θά τό εκαμνεν ό 
Τρικούπη; εάν τού άφήρουν ·,ό χαρτοφυλάκων τή,ς πρωθυ
πουργίας χωρίς νά χρειασθή, νά μεταχειρισθή κανέν φονικόν

δπλον. Θά έμενε χωρίς κεφαλήν άν καί θά είχε τή,ν κεφα
λήν του.

Απέναντι αύτού τού βόα τού Σισφιγκτήρος, δστις μέχρι 
πνιγμού στραγγαλίζει — έξ έρωτος — τή,ν εξουσίαν εις τάς 

άγκάλας του, — ό όποιος αύτός — ο ·/.. Τρικούπη; — περι
λαμβάνει εις εαυτόν τούς εκατόν είκοσι τής πλειοψηφίας του, 
παρατάσσεται άλλη εκατόγχειρ καί έκατοντακέφαλος ύπό- 
στασις — άλλά μία καί αύτή, — ή τή,ς άντιπολιτευσεως, κα- 
τεχομένη υπό τού αύτού φλογερού έρωτος πρός τή,ν νύμφην- 
εξουσίαν καί άγωνιζομένη νά τή,ν κατακτήσγ μίαν ημέραν 
καί νά τής φιλοδωρήση, τά αύτά σφιξίματα καί πνιξίματα 
καί στραγγαλίσματα. Λυτή τώρα δέν έχει κεφάλι καί θέλει 
ν’ άποκτή,ση, μέ τή,ν εξουσίαν τοιούτον- δέν έχει καρδίαν 
καί φιλοδοξεί τοιαύτην είναι ακέφαλος, άκαρδος, κλονουμένη, 
μή δυναμένη νά βαδίσγ, νά υπάγη εμπρός, μηδέν αίσθανο- 
μένη, μηδέν νοούσα, μηδέν άλλο θέλουσα- καί νά γνωρίζ-ρ 
δτι δλα αύτά τά οποία δέν έχει, τά όποια δέν δύναται, τά 
όποια δέν θέλει, θά δυνηθή νά τά έχη, θά δυνηθή νά τά θέ- 
λγ, άμ’ άποσπάση, τήν νύμφην εξουσίαν από τάς άγκάλας 
τή,ς αντιζήλου υποστάσεως. ! *

* *
♦

"Ε ! λοιπόν, κύριε Φιλήμων, τί θέλετε αί δύο αύταί υπο
στάσεις, έκάστη τών όποιων απαρτίζεται άπο ύπερεκατόν 
μέλη νά κάμουν; Πώς θέλετε νά φέρωνται; 'Ως μέλη ακροα
τηρίου διδαχής τού Μακράκη ; 'Ως μέλη ακροατηρίου δημο
σίου μαθήματος εν τώ IJapra σοω. ΊΙ ώς άκροαταί επικήδειου 
σας λόγου j 'Ημείς άπορούμεν πώς πράγματι, κατά τήν 
φράσιν τού άρθρογράφου σας Ευρώτα, δί>· ά.Ι.Ιη.ίοσφάΐ,ονται 
χατά. γράμμα ; Καί αύτή, θά ήτο η μόνη υπηρεσία ή,ν θά 
διέπραττον πρό τόν τόπον δι’ όλου τού βίου των, υπηρεσίαν 

όμως τή,ν όποιαν ηρνήθησαν καί άρνούνται.

Καλεβάν.

ΒΟΥΛΗ
τον, 18 AixepCpiov

’Ενώ διέτρεχον τή,ν πρός τό βουλευτήριον φέρουσαν, δέν 
ηξεύρω πώς ήλθεν εις τόν νοΰν μου ό κ. Μάνδαλος, καί πώς 
μού έπή,λθεν ά'ρεξις νά εύρω ομοιοκαταληξίαν διά τή,ν αιτια
τικήν πτώσιν τού ονόματος του· καί αμέσως χαίοων διότι 
τόσον ευκόλως εΰρον τό ποθούμενον, συνέταξα τόν Μάνδαλον 

μέ τό σκάνάαΛον, καί πολλάκις έπανέλαβα μεταξύ τών χει- 
λέων μου, βαδίζων, τό ζεύγος δπερ έδημιούργησεν ή όμοιοκα- 
ταλτ,κτική, εύχέρειά μου.

Μετ’ όλίγας δέ στιγμάς, μάρτυς γενόμενος τών βουλευτι
κών θριάμβων, εξεπλάγην διά τή,ν περίεργον σύμπτωσιν ήτις 
ενυπήρχε μεταξύ τοϋ πρωταγωνιστοΰ Μανδάλου, καί τής 
όμοιοκαταληζίας μου, οίονεί ύ.κουσίας προαισθή,σεως τή,ς μ·ελ- 
λούσης καταιγίδος.

Έντυπώθη εντός μου καί η συνάντησις μετά τοϋ κ. Δη
μητρακάκη. πηγαίνοντας εις τήν Βουλήν έβάδιζε παρά τό 
πλευράν τοϋ Κυρίου του· έτυχε νά τόν παρατηρήσω· τό από

τομον εκείνο τής φυσιογνωμίας του είχε φθάσει εις τό κατα- 
κόρυφον· α: τρίχες τού μύστακός του ήσαν άπειλητικώς άνα- 
τεταμέναι, ό>ς άν άνυπομ.όνουν ν’ αρχίσουν τόν καυγάν έβά

διζε μάλλον τού συνήθους κεκυφώς, ώς άν μετέβαινεν εκεί «-

χοφααισηι'rcc,, καί τόν έβάρυνε τό έκτακτον βάρος τού κυο
φορούμενου ραπίσματος του.

Βλέπω τόν Δηυ.ητρακάκην άρχίζοντα νά όμιλη? καταλαμ
βάνω ό'τι προσβάλλει τήν χθεσινήν απαρτίαν* επί αρκετά λε
πτά εξακολουθεί χωρίς νά τόν διακόψουν, και απορώ πώς η 
συμπολίτευσις δεικνύει τόσην γενναιότητα πρό τού μ.άλλον 
αντιπαθητικού αΰτήί μέλους τής άντιπολιτεύσεως· ετοιμάζο
μαι νά φιλοσοφήσω έπί τής δυνάμεως τής έξεως ώς πρός τά; 
αγορεύσεις τοϋ Δημητρακάκη, δτε μέ διακόπτουσιν αί συν
ήθεις άποδοκιμασίαι, ο: θόρυβοι καί τά κοσμητικά επίθετα· 
ήδη ό Δημητρακάκη; θέτει εις ενέργειαν τή,ν ρητορικήν τών 
χειρών του, μυριάκις εύνοη,τοτέραν τής τών ή.όγων του· άλλ’ 
ενώ πάλιν ετοιμάζομαι νά φιλοσοφήσω έπί τής δυνάμεως τή,ς 
συνήθειας, διατηρούσης με άπαθέστατον πλέον πρό τών καθη
μερινών απαραιτήτων σκηνικών, ό Μάνδαλος άποσπασθείς έν 
βία τού όυ.ίλου τών υπουργικών, ευρίσκεται πρό τού βήματος, 
άνταποδίδων όργίλως τά; ύβρεις, κτύπων τάς χείρας, καί 
σκεφθείς οτι ό καλλίτερος τρόπο; τής λύσεως τής σκανδα
λώδους συζητήσεως εϊνε έν λακωνικώτατον κάτω, τό όποιον 
φυσικά ό Σπαρτιάτης βουλευτής θά ηννόει κάλλιαν παντός 
άλλου· καί όντως· εις αύτό τό κάτω έσπευσεν άμέσως νά ά- 
ποκριθγ ό Δημητρακάκη;, κατελθών τού βήματος- άλλ’ ε
πειδή, δεν επεθύμει νά καταπαύσγ τήν άγόρευσίν του, μετε- 
χειρίσθη άντί βήματος τήν παρειάν τού Μανδάλου, τόσον 
προχμίρως εύρεθε'σαν πλησίον του, καθ’ ή,ς έπέρριψεν, ώς 
συνήθως έπραττε, βαρεϊαν τή,ν παλάμην του.

Τούτο δυστυχώς παοεξηγήθη καί υπό τών δύο πτερύγων 
νομίζουσιν δτι έκτυπήθη ό Μάνδαλος, καί εγείρονται οι μεν 
διά νά παραστήσωσιν αγάλματα έκπλήξεως καί ταραχής, οι 
δέ διά νά έρμηνεύσωσι πρό; τό μέρος τών δ ύο, οϊτινες έκρα- 
τοΰντο συμπεπλεγμένοι· διότι η χειρ τού Δημητρακάκη είχε 
κολλήσει έπί τής παρειάς τού Μανδάλου" η έλξις έπενήργησε 
θαυμασίως. Καί οι δρμήσαντες υποδιαιρούνται εις δυο δυνά
μει; άντιθέτως λειτουργούσα;· οί μέν σπεύδουσι νά χωρίσωσι 
τούς διαμ.αχομένους, οί δέ νά ένώσωσι τάς ράβδου; των μέ 
τάς κεφαλάς καί ώμοπλάτας τών συσσωρευθέντων εις τό 
πεδίον τής μάχης.

Ποιον ηδύτατον θέαμα άπό τών θεωρείων μας τά έρρυθμα 
άναιβοκατεβάσματα τών ράβδινν, τά πρό τού προεδρείου συμ- 

πυκνοόμ,ενα κύματα τών κεφαλών, όρμητικώς σειομένων, τό 
καπέλλο τό όποιον φορεϊ ό κ. Πρόεδρος εγκαταλείπει τή,ν έ
δραν του, η πρωτοφανή; ώχρότης τοϋ πρωθυπουργού, η α
μήχανος ακινησία τών υπουργών έπί τών έδρών αυτών, ή ορ
μή τή,ς φουστανέλλας τοϋ Δαμπρυνοπούλου, πρώτου άναπη- 
δήσαντο; εις τό πΰρ, αί κατ’ ιδίαν άλληλομαχίαι βουλευτών, 
ό ήχος τής φωνή; τοϋ Μεσσηνέζη έν μέσω τοϋ πανδαιμόνιου 
έκείνου, η έξαψις τού Μαυρομιχάλη, ό άξιωματικός τή,ς υπη
ρεσίας εΐσελθίνν διά νά ποοσφέρη, ό πτωχός, τάς υπηρεσίας 
του, καί άποδιωκόμενος δι’ ωθήσεων ύπό τών βουλευτών, η 
παρατεινομέ/η άφηνίασις τοϋ Μανδάλου, τόν όποιον καί ά- 
ψ'ώ ήρχισε νά κοπάζ-zi ό σάλος, τρεις έκράτουν καθηλωμένον 

’ επί τού τοίχου, ζητούντα μέ λύσσης σπασμούς νά τόν άφή- 
L βουν ελεύθερον διά νά τελειώση τούς λογαριασμούς του, ό 

όουζΐνα; κραυγάζουν το Να^ιοσγίάιάν χζον,καί υπέρ πάν θέαμα 

η πλαστικωτάτη θέσις τοϋ Δεληγιάννη, όρθιου καί άκινητοΰν- 
τος καθ’δλον αύτό τό διάστημα μ.έ σφυγκτά εσταυρωμένου; 

■ τούς βραχίονα; έπί τοϋ στήθους.

Νά σάς εϊποι τή,ν άλήθειαν. κατ’ άρχάς δέν ήδυνήθην νά

κατασιγάσω λυπηρόν τι συναίσθημα, καταλαβόν τή,ν καρδίαν 
μου, ώσάν έβλεπα δυστυχείς παράφρονας, οϊτινες Οραύσαντες 
τάς άλύσεις των, δι’ ών έκρατοϋντο έν τώ φρενοκομείου, μέλ- 
λουσι νά καταξεσχιθώσιν όρμώντες κατ’ αλλήλων. Άλλ’όταν 
ήκουσα τόν Δουζΐναν προτείνοντα νά διαλυθί) η συνεδρίασις 
εις ένδειξιν τής i6nxijc ovjtφοράς, η φαιδρότης τή,ν όποιαν 
έπεφερεν εντός μου ό ευεργετικός κ. Δουζΐνας διέλυσε τή,ν 

λύπην μου.
"Εθνική συμφορά ! άλλά τά καθ’ έκάστην τελούμενα έν 

τγ βουλή σας, ό φανατισμός, η τυφλότης, αι μικροπρεπείς α
ποφάσεις, η ιδιοτέλεια, αί ύβρεις, είναι όλιγώτερον εθνικαί 
συμφοραί; Καί δέν έπρεπε λοιπόν άπό τής προύτης συνε- 
δριάσεως τής παρούσης συνόδου νά κλείση, η βουλή κατά τή,ν 
λογικήν τού Δουζϊνα ;

Καί νομίζω δτι η όλιγώτερον πάση,ς άλλης εθνική, συμφορά 
είναι τά σημερινά ξυλοκοπήματα.

ΤΩ πατέρες, ξυλοκοπεΐσθε! "Αλλην ευχήν δέν έχου νά σάς 
δώσω. Τό ξύλον έβγήκεν άπό τόν παράδεισον, η παροιμία 

είναι κοινός τόπος εις υπερθετικόν βαθμόν, άλλά οά όο’ηγεΐ 
νά συμπεράνω, ότι άν έπιμελώς καλλιεργή,ση,τε τά παραδεί
σια δένδρα, θά καταστήση παραδεισίαν καί τή,ν βουλήν σας. 
Καί ημείς μυριάκις προτιμώμεν νά σάς θεώμεθα ξυλοκοπου- 
μένους ή νά σάς άκούωμεν ύβριζομένους.

ΤΩ νομοθέται, ξυλοκοπεΐσθε ! άφοϋ έπί τής ράχεώς σας 
προκαλ-ϊτε τό ξύλον, θά εϊπή, δτι άτακτεΐτε ώς παιδία σχο
λείου· καί άφοϋ είσθε παιδία, υπάρχει έλπίς δτι θά σάς διορ- 
θώση, τό ξύλον.

*Ω άντιπρόσωποι, ξυλοκοπεΐσθε! τουλάχιστον τό ξύλον 
δεικνύει δτι δυνατόν νά είσθε άνδρες· ένώ οσάκις ίιβρίζεσθε 
χαριτωμένους, όπως συνειθίζετε, μόνον γυναίων αξίαν έχετε.

Κουτρούλης.

ΒΟΥΛΗ
ΚΩΜΩΔΙΑ ΜΟΝΟΠΡΑΚΤΟΣ, ΜΟΝΟΣΚΗΝΟΣ ΚΑΙ 

ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΕΙΣ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ

OPOSfiUA ΛΛΛΟϊλΤΑ
ΔΗΜΠΤΡΑΚΑΚΠΣ, ΜΑΝΔΑΛΟΣ, ΡΟΥΣΣΟΠΟΤΛΟΣ,' 

ΡΟΖΟΥ, ΒΑΡΒΟΓΑΗΣ, ΜΑΓΚΟΥΡΑ, ΓΡΟΘΙΑ, ΔΟΥΖΐΝΑΣ, 
ΡΙΙΓΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΕΤΣΑΛΗΣ, ΠΕΤΡΙΤΣ11Σ, ΦΩΝΛΙ, ΚΑΙ 
ΑΛΛΑ.

5ΙΡΟΣΩΪΙΛ ΒΩΑΛ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ. ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ, ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΟΙ, ΑΚΡΟΑΤΠ- 
ΡΙΟΝ, ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ, ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ.

ΔΗΜΠΤΡΑΚΑΚΠΣ (δίίυάυυ-όχζεζος «χά τό
ρήμα άαομάσσωτ παταγωδώς τήτ ρΐτά τον. και πρυΰ.Ιέ- 
πωτ άγμίως τήν ονμττο.Ιιτ(νσιν').

Κύριε πρόεδρε χοϋμ, χοϋμ, νά κατατεθή έδώ ό κατάλογο; 
τής χθες, έν τώ όποίωεύρέθη δτι ήτο απαρτία γκούχ γκούχ ! 
άν ήσαν 123 δέν ήτο νόμιμος απαρτία χράπ χράπ, διότι 
αί Άδάμαι, ό συνοικισμός, οί άνθρωποι πρέπει νά λογαρια- 
σθούν άρτιοι χούμ χοϋμ, πλήν τούτου έλειψε καί ό κ. 'Ιερο- 
μνήμων χράπα χρούπ. καί έμειναν 122 χρέπ !
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ΦΩΝΗ Α'. Δέν είναι άληθες ! !!
ΔΙ1ΜΗΤΡΑΚΑΚΗΣ. Ψεύδεσαι, καί άν τολμάς έλα έδώ νά 

τό ζ'.πτ,ζ αυτό !
ΦΩΝΗ Β'. Ψεύδεσαι, ψεύδεσαι!

ΔΗ ΜΗΤΡΑ ΚΑΚΗΣ. Χράπ, χράπ !. .
ΦΩΝΗ Γ'. Είσαι ψεύστης.
ΔΗΜΗΤΡΑΚΑ Κ ΗΣ. (μαινόμενος). "Εβγα μωρέ νά μου 

τό τ.γ, άν τολμάς χράπ, νά έδώ χρίπ, καί όχι αυτού χράπ
χρί*1· ’ ' ’

ΜΑΝΔΑΛΟΣ (κατερχόμενος άπό τό βήμα άνεγείρει τό δε- 
ξιό του μανίκι, προτείνει σχεδόν ημίγυμνο, άπολήγον ε:ς 
γρόνθον μαλτέζικο τό δεξιόν του χέρι). Είσαι ψεύτης εσύ καί 
φαίνεσαι άπό τα μούτρά σου, βρομιάρη !

ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗΣ (με φωνήν τεσσάρων όμού θηρίων βραχ
νών). Είσ’ εσύ ψεύτης και σε περιφρονώ ! ώ ω ω χαμάλη !

ΜΛΝΔΑΑΟΣ (προτείνει τόν ένα πόδα του εις θέσιν λογ/ο- 
[ζαχίας, άφίνει τόν λιχανόν τού γρόθου του εις Οεσιν δυνατήν 
καί κλίνει τήν χεϊρά του πρός τήν γην). "Αν σοΰ βαστά 
;ζωρέ κατέβα έδώ ή (στρέφει τήν χεΐρά του πρός τήν θύραν 
τής Βουλής) έβγα έξω !. .

ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΩΝ (τρίβον τούς όνυχάς του) κσ, κσ, κσ.
ΡΟΖΟΙ· (άπό τό θεωρεϊον) βρέ σείς, βρε μασκαράδες δέν 

τρέπεσθε φτοΰ σας φτοϋ σας, ξέστρωτοι !. .
ΓΡΟΘΙΑ ΑΙΙΜΗΤΡΑΚΑΚΗΣ (κατ’ ιδίαν) πρέπει νά τού 

καταφέρω μία ’στά ρουθούνια). Νά χράμ χραμάλη ! !
ΜΑΓΚΟΥΡΑ ! (τού Μανδάλου υψωμένη πρός τήν Γροθιά) 

Νά καί σύ μπερμπάντη !

ΠΡΟΕΔΡΟΣ.....................
ΒΑΡΒΟΓΑΗΣ (υψώνει τήν μαγκούρα) Βέβηλε έμίανες τήν 

εθνικήν αντιπροσωπείαν (τού καταφέρει μία μαγγουριά).
ΠΕΤΣΑΛΗΣ (τιθέμενος εν τώ μέσω). Βρέ παιδιά κτυπάτε 

έμενα, άλλα μήν παρεκτρέπεσθε εντός τού κοινοβουλίου.

ΡΟΥΣΟΓΙΟΥΛΟΣ (υψώνει τήν μαγκούρα του). Πίσω τραμ
πούκε έν όνόματι τού έθνους (τού καταφέρει μιά μαγκουριά).

ΔΕΑΠΓΙΑΝΝΠΣ (εγείρεται, θέτει τούς δύω του αγκώνας 
επί τού εδωλίου του καί τοποθετεί τό πρόσωπόν του ώς πορ
τοκαλιού έν τώ μέσφ τών δύω του παλαμών καί κατ’ ιδίαν). 
Άλλοίμονον έάν καί τό ξυλοκοπάσθαι είσαχθήσεται εις τήν 
ήμηρεσίαν διάταξιν ! !

Μαγκούρα·, πολλαί ύψούμεναι εις τόν αέρα σχηματίζουσι 

πολλά σχήματα μεταξύ τών οποίων καί τό λάβαρον : Έν
τούτω Λίόκα!

ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ. Εισέρχεται διά νά άναλάβη, τήν αρχη
γίαν τής μάχης καί εξέρχεται διά γρονθοκοπημάτων γενναίων, 
ψιθυρίζων : ά ! τίποτε ! τίποτε !

ΚΑΠΕΑΑΟ (πρός μίαν Μαγκούραν). Τί κτυπάς έτσι αδελ
φέ ; εγώ δέν άνακατόνομαι.

.ΜΑΝΔΑΛΟΣ (κρατούμενος μανιώδης εις μίαν γωνίαν τής 
βουλής καί άγωνιζόμενος πάντοτε νά όρμήση). Αφήστε, α

φήστε με νά τόν φάω !. ..
ΔΟΥΖΙΝΑΣ. Νά διαλυθώ ή συνεδρίασις διά τήν εθνικήν 

ταύτην συμφοράν.
.ΜΑΓΚΟΥΡΑ (στρέφεται πρός αυτόν άπειλητικώς).
Μ Λ ΥΡΟΜΙΧΑΑΠΣ (δεικνύουν ταΐς Μαγκούραις) ή κατά- 

στασις αυτή....

ΜΑΓΚΟΥΡΑ τού Κώστα, στριφογυρίζουσα εις τόν αέρα 
καί διαγραφίζουσα σπαθισμούς πρός τόν πρόεδρον : Νά δια
λύτη.; τήν συνεδρίασιν, διότι ή βουλή πρέπει νά έκφράση τήν 
λύπην της.

ΡΙΙΓΟΠΟΥΛΟΣ (καταλαμβάνει τό βήμα). Νά είπώ δύω 
λέξεις....

ΔΥΩ ΜΑΓΚΟΥΡΑΙ (στρέφονται πρός αϊτόν άπειλητικώς).
ΡΠΙΌΠΟΥΑΟΣ. Είμαι σύμφωνος. Αυτό ήθελα νά είπώ καί 

έγώ !. .

ΦΩΝΑΙ ΙΙΟΛΛΑΙ. Νά διαλυθή ή συνεδρίασις.
ΔΕΑΠΓΙΑΝΝΊΙΣ (συγκεκινημένος). Τό γεγονός τό όποιον 

έλαβε χώραν πρό ολίγου είναι γεγονός έκ τών γεγο^των τά 
όποια άποτελ.ούσι ψηλαφητήν άποδεικτικότητα τού περιορι
σμού τής έλευθεριότητος τού λεκτικού μας 1 ΊΙυ,εΐς ώς άντι- 
πολίτευσις δεν δυνάμεθα νά συμπράττωμεν έάν δέν δοθήσεται 

ήμΐν τη άντιπολιτεύσει πλήρης ίκανοποίησις. Άποκεχω- 

ρούμεν !.. .
ΠΕΤΡΙΤΣΗΣ (πρός τού; άποχωροϋντας). Διατί δέν τό 

συζητεΐτε ;
ΜΑΓΚΟΥΡΑΙ, ΦΩΝΑΙ, ΓΡΟΘΙΕΣ (έγείρονται πρός τόν 

Πετρίτσην, δο-πς παραμερίζει καί διαλύεται ή συνεδρίασις έν 

μέσω χειροκροτημάτων καί άλλαλαγμού τού ακροατηρίου).

Μάγκας
---------------------------------------------------------

ΧΡΟΝΙΚΑ
•II -Σζρ-ίή τώ>· ΛΖε'ωΓ άρχεται καταλαμβάνουσα τήν θέ- 

σιν της έν τή συγχρόνω ποιήσει. Οι έπιπλεύσαντες — τού; 
γνωρίζετε — είναι τρεις καί μ,όνοι. Ό Νίκος ό Καμπάς, ό 
Γεώργιος Δροσύνης καί ό Κώστας Παλαμάς. Δεν όμιλούμεν 
περί άλλων, άλλου είδους. Άλλ’ ο; τρεις αυτοί μαζύ άνεφά- 
νησαν αδελφωμένοι καί περίπου έν καί τό αυτό είδος ποιή- 
σεως έκαλλιέργησαν· άν καί έκαστος φέρη τήν ιδιοφυίαν καί 

τήν πρωτοτυπίαν του.
Οί δύο πρώτοι έξέδωκαν συλλογάς, τούς τούς */-

στοίχ τού; Σΐα.Ιαχτίταχ.
"Ηδη και ό θερμότερος καί ποιητικώτερος τών τριών, κα- 

Ουστεοών τής γλυπτικής τού ενός τελειότητος καί τή; τεχνικής

τού άλλου πλαστικότητος, αλλά γονιμότερος καί περιπαθέ- 
στερος καί εΐκονικώτερος καί αληθέστερος τρόπον τινα ποιη

τής, ό κ,ωστής ΙΙαλαμάς. ό συντάκτης τών Πρακτικών 
τή; Βουλής τού Μή Χ-άνεσαι, αναγγέλλει μόλις τ-ήν έκ- 
δοσιν πρώτης συλλογής ποιημάτων, ενώ ήδύνατο πρό τριε

τίας άκόμη νά έκδώσαι δύο καί τρεις τοιαύτας.
•Η συλλογή του διαιρείται εις τρία μέρη ι Τύ άκθος τ/'/ς 

άγάπψ: — Τραγούδα της Λίμνης— Τά τρε.Ι.ίά μαν.
Πιστεύομεν ότι ή συλλογή τού κ. Παλαμά θά γίνη ανάρ

παστος έν μέσω μικρών ανθοδεσμών καί ευωδών πνοών υπό 

τώιν εύαισθήτων άμφοτέρων τών φύλων.

Τάς ήμερα; αυτάς τής προσεγγίσεως τών εορτών, τής τε
χνικής άνοίξεως, τού μετημφιεσμένου χειμώνος, τής υποφω- 
σκούσης Πρωτοχρονιάς, τών ελπίδων καί τής απελπισίας τού 
Χρηματιστηρίου, τής άφαιρέσεως τών βαρέων έπανωφΟρίων 

μέ τά όποια αι κυρίαι καλύπτουν τά ορεκτικά των, τών ρα
βδοκτυπημάτων τών βουλευτών, ή όρεξις τών Αθηναίων 
διπλασιάζεται καί ή μαγειρική τών ξενοδοχείων πρέπει νά 

είναι a I giorno.
Τήν ψυχολογικήν αυτήν στιγμήν καλλιτεχν.κώτατα έκ- 

μεταλλεύεται τό σουλτανικάν Kaywfttatdptcr ή Ευρώπη 
τής Π.Ιατείας Συντάγματος.

ΜΙ Ευρώπη τόν διαμελισμον τής 'Λνατο./ής,
αυτό γίνεται έν τώ ξενοδοχείο) αΰτώ, τού οποίου τά θέλγη
τρα έπιμένομεν κάθε λίγο καί κομμάτι νά έξαίρωμεν, διό-Π 
διευθυντάς τοιούτων καταστημάτων ύπολαμβάνομεν εΰεργε- 
τικωτέρους διά τήν κοινωνίαν άπό πολλούς βουλευτάς καί 
πρωθυπουργούς μα:. Παρά τόν εύρωπαϊκώτατον επί δεκάω- 

οον βράζοντα χονσομεν, καί τά έκ μυρίων μύρων καί κρεά
των καί διεγερτικών συνιστάμενα έμβάμματα βλέπει τι;
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01 ΕΜΠΟΡΟΙ Μ ΕΘΝΩΝ
ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ 

(Συνέχεια ίίε άριΟ. 392;
— "Εχετε έλπίόα, κύριε μου· α: προαισθήσεις μάς άπα- 

τώσιν, άντείπεν ό Μηνάς, όστις έκ τού τρόπου. ·ζεθ’ ού ώ- 
μίλει, έφαίνετο ότι εΐχεν άπανδήσει έπαναλαμβάνων καθ’ έ- 
κάστην τό έπιχείρημα τούτο.

'Ο πρεσβύτερος τών δύο άνδρών περιεπάτει με βαρύ καί 
βραδύ βήμα καί έσυρεν, ούτως είπεΐν, τούς πόδας του.' ίνήλθε 
μέχρι βράχου τινός, ού α: ρίζαι έφθανον μέχρι τής θαλάσ
σης, καί έκάθισεν επ’ αυτού.'Ο Μηνά; τόν έμιμήθη

— Μόλις έπατήσαμεν εις τήν ξηράν. κύριέ μου, είπεν ού- 
τος, καί έκαθίσαμεν ήδη, ώς νά εϊμεθα κουρασιζένοι έκ υ.α- 
κράς πεζοπορίας.

— Μηνά, είπεν εκείνος, μή άπαντών αμέσως εις τήν πα- 
ρατήρησιν αυτού, έχεις βεβαιότητα ότι είναι εδώ, εις τήν 
Πάτμον :

— Έχω βεβαιότητα, κύριέ μου, άπήντησεν ό Μηνάς- τήν 

είδα μέ τούς οφθαλμούς μου.

— Μοί φαίνεται, Μηνά, ότι δεν θ’ άξιωθώ νά τήλ> ίδω, ή 
ότι θά τή συμβή δυστύχημα έξ αιτίας μου. ’Επεθύμουν νά 
μή ήρχόμην έδώ. Τί ελπίζω έκ τού ταξειδίου τούτου j Ή 
θέσις μου είναι εκεί, όπου είναι ή έκδίκησί; μου. Ή έκδίκη- 
σις είναι τό τελευταϊον ά'συλον, δπερ μένει εις άνθρωπον προ- 
δοθέντα, έ καταλειφθέντα καί γηράσαντα. Δύναμαι άρα νά 
έλπίσω ότι θά έπανέλθη δι’ έμέ ή νεότης, ό έρως καί ή οι
κιακή ειρήνη ; Ταΰτα είναι άύύνατα. Καί άν ζή εκείνη, δύ- 
ναται νά έπανέλθη πρός έμέ άγνή, ώς άλλοτε ; Τίς ήξεύρει 
άν δεν ήγάπησε τόν Βενετόν καί άν δέν τόν αγαπά ακόμη ; 
’Εκείνο; είναι γόης. Είναι φαρμακεύς καί δαιμονολάτρης. Πώς 
θά έπανέλθη, αύτη πρός έμέ: Δύναται γονή γευθεϊσα τών α
κολάστων ηδονών τού ασώτου βίου νά έπανέλθη, εις τήν έ- 
στίαν τού συζύγου της ; Μ ή τό πιστεύση,ς. "Οσον ενάρετος 
καί άν ήτο ή δυστυχής εκείνη, δεν ήδύνατο ειμή νά δια- 
στ?5,φή ή θελησίς της, και νά πωρωθή ή καρδία της έκ τής 
μετά, τού Βενετού επαφής. Τίς ήξεύρει ποια όργια τής έδίδα- 
ξεν εκείνος ! Τήν επότ.σε τό ποτήριον τής πόρνης, ώς λέγει 
ή Άποκάλυψις. Δεν δύναται νά είναι πλέον εκείνη εις τά λο
γικά της, καί άν διετήρησε κόκκον τινά. λογικού, θά έπιθυ- 
μή ν’ άφιεοώση εις τόν Θεόν τόν βίον της. Φοβούμαι μή εϋρω 
τήν δύστηνον ταύτην γυναίκα παραπαίουσαν καί ληρούσαν 
τούς λήρους τής «σελγείας. "Ω, άς ήτο τουλάχιστον ικανή

ν’ άφιερωθή εις τόν Θεόν 1 Τίς δύναται νά ζηλοτυπήση τοι- 
οΰτον αντίζηλον ; Αλλά τρέμω μήπως ακούσω ημέραν τινά 
ότι ό Βενετός τήν έπανεΰρεν, ή, Θεέ μου οίκτειρον, δ'τι με- 
τέβη αυτή πρός άναζήτησιν τού Βενετού ! Ταύτα μοί προ- 
εΐπε νύκτα τινά ή Γραφτώ, ή μάγισσα, είθε τό στόμα της νά. 
έκλείετο διαπαντός, προτού νά μέ είπη ταύτα. Ουδέποτε εί- 
χον συλλάβει, οόδ’ ήδυνάμην νά συλλάβιο ποτέ, υποψίαν κατά 
τής γυναικός μου. Ενόμιζον ότι αυτή δέν ήγάπησε τόν Βε
νετόν, άλλ’ έγεινε θύμα αυτού. Άλλ’ ή δυσειδής εκείνη γραία, 
ή Φορκίνα, μνί είπε τά εναντία. Καί τότε μέν δέν τήν έ- 
πίστευσα, ουδέ ήκροάσθην τούς λόγους της. Σήμέρον όμως 
μοί έπανέρχονται διά. πρώτην φοράν οί λόγοι ούτοι- μοί φαί
νεται ότι λαμβάνουσιν οστά καί σάρκα, γίνονται μορμολύ
κεια καί μ.έ φοβιζουσι. Καί φαντάσθητι, φίλε μου, ήζεύρει; τί 
θά είπη τούτο : Νά είσαι άνήρ τίμιος, αγαθός, άμεμπτος, νά
άγαπδ; περιπαθώς γυναϊκά τινα, ήτις νά είναι σύζυγός σου, 
νά τήν νομίζη,ς ευτυχίαν σου, κόσμημά σου, θησαυρόν σου, 
καταφυγήν σου, ελπίδα σου εις τούτον τόν κόσμον ! Καί νά 
έλ.θη εις τήν οικίαν σου ξένος τις, 8ν νά φιλοξενήσης μετά 
προθυμίας, καί νά σού άρπάση τήν γυναίκα ταύτην καί νά 
φύγη μετ’ αυτής 1 "Ω. κόλασις ! Ν’ άφυπνιτθής πρωίαν τινά 
εγκαταλελειμμένος, προδεδομένος, κατησχυμένος. κατάρα- 

f'); ! Καί επί πολ,ύν χρόνον έπίστευον ό άφρων, ό νήπιο;, 

δτι αύτη υπήρξε θύμα καί τόν ήκολούθησεν άκουσίως. ’Αλλά 

βήμερον, όταν τό συλλογίζωμαι, πείθομαι ότι αύτη τόν η-

γάπα ... καί ή λέξις αύτη, κατασπαράττει τήν καρδίαν μου, 
ώς χίλια ξίφη. ΤΑ, ή μ,άγισσα έκείνη. ή άπαισία γραϊα 
Φορκίνα, είχε δίκαιον. Τόν ήγάπα βεβαίως ! Τόν ήγάπα ! 
Άλλ’ έγώ τί κακόν έπραξα διά νά βασανίζομαι τόσον ; ή 
κολάζομαι ζών, ένεκα τή; άκρα; άγαθότητός μου ;... ‘Υ
πάρχει λοιπόν Κόλασις πρό τής Κολάσεως ; . . .

Πρό; τόν χείμαρρον τούτον τών λόγων οΰδέν ήδύνατο νά 
άντιτάξη ό Μηνάς. Έκάθητο άκούων σιωπηλός καί μόλις 
προλαμβάνουν ν’ άκούη, τάς λέξεις.

— Διά τούτο, Μηνά, έπανέλαβεν ό έτερος, τώρα δτε ήλ- 
θομεν πλέον εις τήν νήσον ταύτην καί τά γενόμενα δέν άπο- 
γίνονται, είναι καιρός νά σκεφθώμεν τί πρέπει νά πράξωμεν. 
"Ακούσε τό σχέδιον, δπερ έχω καταρτίσει. Έγώ μέν θά μείνω 
εις τό χωρίου τούτο νά. σέ περιμένω. Σύ δέ θά. ΰπάγη.ς μό
νος εις τήν Μονήν τού άγιου Ίωάννου, νά πληροφορηθής πού 
κατοικεί αυτή ή γυνή. Καί όταν μάθης όριστικώς ότι είναι 
ζώσα. Μηνά, καί κατοικεί κάπου, θά έπανέλθη; πρός έμέ, 
καί θά σκεφθώμεν έκ δευτέρου, άν πρέπη, νά ύπάγωμεν όμού 
νά τήν ίδωμεν, ή νά ύπάγης σύ μόνος, καί εγώ νά σέ περι
μένω, δπερ μοί φαίνεται καί προτιμότερον.

— "Οπως επιθυμείτε, κύριέ μου.
— ίοιπόν σήμε ον νά. ετοιμασθής δι’ οδοιπορίαν. Θά υ- 

πάγη,ς εις τό μοναστήριον ώ; προσκυνητής, καί συγχρόνως 
θέλεις αναζητήσει τήν κατοικίαν τή; δυστυχούς ταύτη; γυ- 

ναικός.
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τόν νωθρόν άνατολίτην χαΛβ&Τ καί έσχάτως εισαχθέντας 
τούς ώς αί ϊρικτικαί άρμενοκαθόλικαι τού Πέραν άπαραυ.ίλ- 

λους τήν γεύσιν για.ΙαιΓ,ή >'το.ίμάδες.
Εις τήν τελέυταίαν εισαγωγήν ειργάσθη μετ’ άνταξίας ε

πιμονής δ πονηρός Λούκουλλος διευθυντής τού '/’«χ/.τα χά·όταν 
τού; πρωτοεΐδεν έπί τοΰμπονφε βάλλοντας λαμπρά; σπινθηρο
βολούντο; ελαίου ακτίνας έλαμψεν έκ μακαριότητας καί ώς 

ζηλότυπος μαύρος μόλις έσυγχώρησεν εις τήν .-zapcar τού 
Μίή Χάνεβαί νά λάβη ολίγον μεζέν.

Άφίνομεν οτι καθ’ έκάστην εσπέραν Παρασκευής καί Σαβ
βάτου γίνεται εκεί μέσα τό Ανάστα τό farotiortior, ποιος 
νά πρωτοπάρη τά περίφημα στρείδια, τά μεταβαλλ,όντα τό 

ξενοδοχεΐον Ευρώπη εις αληθινόν παρισινόν 'Εστιατορίου τού 
Λούβρου.

'II ευωδία των για.Ιανύζή ντοΛμάύων ελκύει εκεί καθ’ 
εσπέραν καί τάν δημοτικώτατον βέην των Αθηνών μέ τούς 
φαιδρούς ξεναγούς του.

Άφίκετο νά έορτάση τάς ποιητικά; αύτάς ημέρας ό μέγας 

ποιητής μα; Άχελλεύς Παράσχος καί ν’ άποδώση 
τήν υπαρξιν καί τήν Μοΰσάν του εις τόν όλογάλανον ουρανόν 
του, μακράν τού όποιου άπεδείχθη πλέον ότι αδυνατεί νά 
ζήση πνευματικώς ή τουλάχιστον πνευματωδώς. Προσαγο- 
ρεύομεν θερμώς τήν άφιξίν του, καί έλπίζομεν ότι έξήγησεν 

τό πνεύμα τών περί αυτού έν τώ Μή "Χάνεσαι γραφέν- 
των, καί εύρεν αυτά ειλικρινέστατα πράς τήν μεγαλουργόν του 
Μούσαν.

’Ολίγα λεπτά μετά τήν μάχην δ ήρως τού δράματος Μάν- 
δαλο: ώφθη εν τινι δωματίω τής Βουλής, μόνος, φρενήρης, 
μή δυνάμενο; νά έξηγήση πώς δέν έσφάγη όλον τό κόμμα 
μαζύ του, καί τύπτων τήν κεφαλήν του ώρύετο μετ’ ασυνή
θους μεγαλοπρεπείας, αρθρόνων τάς εξής λέξεις :

— Νά χ......... τόν Τρικούπη καί τό κόμμα του !

II ΒΙΕΝΝΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΑΤΕΡ ΤΙΙΣ

ΠΟΧ ΔΙΑΣΚΕΔΑΖΕΙ Ο ΛΑΟΣ

—Νά ! απ’ αυτό,λέγω πρός τόν υπηρέτην,τού όποιου ήέκ- 
πληξις εδιπλασιάζετο κατά παν δευτερόλεπτου, δεικνύων 
συναμ,α δια τών οφθαλμών μου τό φαγητόν τού γείτονός

μου.
ΤΛα ! περιστεράν θέλετε ; είπε καγχάσας, καί δικαίως, 

λίαν θορυβωδώς. Μετά έν λεπτόν ήκουον νέας εκρήξεις γε
λώτων εις τά υπόγεια τού ξενοδοχείου, ένθα ήτο τό μαγει- 
ρε>ον. Βεβαίως ήτο τό γαρσόνιόν μου τό όποιον διηγείτο εις 
τούς καταχθονίους τούτους μαγείρους τήν ιστορίαν μου.

’Εννόησα τότε ότι είπα μίαν ανοησίαν έσημείωσα τήν λέ- 
ζιν, και όταν μετεβην εις τό δωμάτιόν μου είδα ό άθλιος 
ότι αντί περιστεράς εζητησα ληστήν, εΰχαριστήσας καθ’ ε
αυτόν τό γαρσόνιόν, ότι δέν μέ παρέδωκεν εις κλητήρας. Εις 
τήν γερμανικήν rauber σημαίνει ληστής· laube δέ περιστε
ρά· πώς έσυγχίσθη-^αν τά δύο τα’ότα έκ διαμέτρου αντίθετα 

οντα εις τήν κεφαλήν μου, είναι αίνιγμα- ώς καί ή λέξις ή 
σημαίνουσα άνθρωπον ληστήν, έχει φαίνεται ληστρικά; δια
θέσεις και εισήλθε κρυφίως εις τόν νούν μ,ου καταλαβούσα τά 
δικαιώματα τής αθώας περιστεράς !

Τό γεγονός τούτο μέ Υπενθυμίζει τό πάθημα ένός φίλου 
μ,ου ενταύθα άφιχθέντο; μέ οκτώ γερμανικά πρό ετών τινων. 
Είχε γευματίσει καί ούτος καί έπεθύμει ό κ. ένα φροΰτον 
διά νά δώση τέρμα πλέον εις τήν ανυπόφορου ευχαρίστηση» 

τού τρώγειν. Είναι αληθές ότι δέν έδειξεν άνθρωποφαγικάς 
τάσεις, άλλ’ οπωσδήποτε όχι καί πολύ ήμερώτερός μου έ- 
φανη· εκάλεσε λοιπόν τόν υπάλληλον τών φαγητών καί τώ 
είπε μέ έναν έτι ελεύθερον αέρα σκαλίζων διά τής όδοντο- 
γλυφίδος του τούς όδόντας : «Φέρε μου, σέ παρακαλώ, ένα 
κόρακα», (όρα τήν άνω σκηνήν). "Πθελεν καί ό δολοφόνος 
ούτος τών γερμανικών νά ειπή, ότι έζήτει σταφύλια ! ! Ha- 
ben σημαίνει κόραξ· Iraube δέ σταφυλάς· ή μικρά αϋτη η
χητική όμοιότης τών δύο λέξεων παρέσχε καί εις αυτόν τήν 
περίστασιν νά κάμη μίαν τοιαύτην έπίδειξιν γλωσσομάθειάς. 

Και επειδή εις λόγος φέρει τόν άλλον έν είδει ακροβα
τών, καί επειδή τά τοιαύτα άμίμ.ητα αληθή ανέκδοτα μόνον 

διά τού ΛΙή Χ,άνεοκι εΐνε δυνατόν νά άποθανατισθώσιν,διά 
ταύτα θά άναφέρωμεν δύο ακόμη όμοια δράματα, τά όποια 
όμως έσχον τόπον έκτυλίξεω; έν Παοισίοις. Εις συμπατριώ
της μας 'Ρωμηός άπό τόν "Ελυμπο ϊέφθασε πνέων τά λοί
σθια έκ πείνης εις Παρισιού;. Άπόϊής Μασσαλίας μέχρι 
τής πρωτευούσης δέν έφαγε, λέγει, «ποτέ, τό μέν διότι έ
τρεχε πολύ ή αμαξοστοιχία χωρίς £νά παραμένη πολύ είς 
τούς σταθμούς, τό δέ διότι δέν έννιόριζε. λέγει, Γαλλικά ! ! 
άμ πώρΐι θά φάοΙι, έλεγεν, όταν δέν ' ξΚέρεις νά πή(Έ τί Οέ- 
λειΗι ?

"Εφθασε τέλος εις Παρισίους, ένθα τό ένστικτον τής πεί
νης τόν έκαμε νά λησμονήση τήν τελευταίαν ταύτην ’Ολυμ
πιακήν του λογικήν καί μετεβη, εις έν ξενοδοχεΐον.

’Άς. σπεύσωμεν νά σημειώσωμεν ότι ήτο πολύ έντροπα- 
λός, ώς ώμολόγει, πρός δέ ότι έγνώριζε καί σκιάς τινας 
γαλλικών λέξεων. Garclion ! είπε, raanznr !

"Ελαβε μίαν πετσέταν διΛής περιέβαλε τόν λαιμόν του 
και εδειςεν είς τόν υπηρέτην διά φού δακτύλου τήν πρώτην 

γραμμήν τών γραμ.μάτων τού καταλόγου τών φαγητών.
ΤΗτο σούπα· τήν έρούφηξεν έν άκαρεϊ μέ ήχον πενήντα 

ρογχαλιζόντων άνδρών. Δεικνύει τήν δευτέραν γραμμήν, Υπο 
θέτων ότι μετά τήν σούπαν, βεβαίως θά ακολουθεί τό βρα
στόν ήθελε, βλέπετε, νά διόρθωση καί νά ένδυναμώση τόν 
στόμαχόν του. Μετ’ ολίγον ό υπηρέτης τώ φέρει δευτέραν 
σούπαν. Έκοντοστάθη, λέγει, ολίγον, αλλά έντρεπόμενος δεν 
είπε τίποτε καί έρούφηξε καί αυτήν τήν σούπαν.

Πριν ή διατάξη καί πάλιν, έκαμε τόν εξής εμβριθή συλ
λογισμόν: Εις τάς ’Αθήνας οί κατάλογοι έχουν πρώτα τήν 
σούπαν, ύστερα τά δύο ειδών βραστά, ύστερον έρχονται τά 
ψητά καί τέλος τά όπωρικά· ώστε, είπεν, άν έχουν εδώ 
δύο ειδών σούπες άς δείξω δύο γραμμάς ακόμη παρακάτω 
διά νά έπιτύχ ω τό βραστόν.

Δεικνύει τήν τετάρτην γραμμήν, αφού ώς ικανός αξιωμα
τικός τών επιτελών εκαμχ τόν τοπογραφικόν παραλ,ληλισμόν 
τών 'Ελληνικών καί Γαλλ.ικών καταλόγων τών φαγητών, καί 
περιμένει ώς Μόλτκε τήν βεβαίαν επιτυχίαν.

Τρίτην σούπαν μετ’ολίγον τώ παρουσιάζει ό υπηρέτης 
γελών πονηρώς. Εις τήν παρουσίαν τής τρίτης ταύτης σού
πας έδειξεν ολίγα σημεία διαμαρτυρήσεω; έκφρασθέντα διά 
τών δακτύλων του καί τού κοκκινίσματος τού προσώπου· 
αλλά, επειδή δέν ήξευρε γαλλικά, δέν είπε τίποτε καί τήν 
έρούφηξε καί αυτήν.

Τέλος ιδών ότι δέν θά κατορθώση νά φάγη μέσον τού κα

ταλόγου καί ένθυμηθείς κατά τάγτ,'/ μίαν γαλλικήν λέξιν, 
έτόλμησε’ νά άποταθή πρός τό γαρσόν. καί είπε μετά συ

στολή; τίνος: mouton ! Διά νά συμπληρώση τήν ιδέαν, ήν 
είχεν έν τώ στομάχω του, ένόμισε καλόν νά συνοδεύση τήν 
λέξιν ταύτην καί διά χειρονομιών τινων έκαυ.ψε λοιπόν τούς 
δακτύλους τής αριστερά; χειρός του πρός τήν παλάμην διά 
νά σχηματίση ένα σωλήνα, καί ακολούθως εΐσήγαγε τόν δει 

κτην δάκτυλον τής δεξιάς του εις τόν σωλήνα τούτον τής 
αριστερά; του, καί έπανελάμβα /εν ό δυστυχής : moulon ! 
mouton 1 δεικνύων συνάμα καί τό άκατανόητον εκείνο σχή
μα. ’Εννοούσε νά τόν φέρουν αρνάκι τ-ής σούβλα;! Οί υπηρέ- 
ται συνηθροίσΟησαν γελώντες χωρίς ούδείς έξ αυτών νά 

κατορθώση νά μαντεύση τί έκρυπτεν δ ’Ολύμπιος κατά φρένα 
καί κατά θυμόν. Έπί τέλους αρπάζει πάλιν τόν κατάλογον 
καί δεικνύει εις τήν δευτέραν στήλην, όχι άνευ άγανακτή- 
σεώ; τίνος, καί παρεδόθη εις σκέψεις μαντικά;, έως ού δ 
υπηρέτης φέρη τό ύποδειχθέν. ’Εάν δέν είνε, έλεγε καθ’ έαυ- 
τόν, ψητόν, τουλάχιστον άς είνε κανένα φαγητόν μέ λαχα
νικά αυτό τό όποιον Οά μέ φέρη. Καί έπερίμενεν άνυπομόνως.

Τό άμείλικτον γαρσόνιόν μετ’ολίγον μίαν κομπόσταν εκ 
δαμασκήνων καταθέτει ένώπιόν του καί άποσύρεται εις μιαν 

γωνίαν διά νά άπολαύση τού θεάματος.
Τήν τρώγει ταχέως ό μάρτυς μας μέ τρία ψωμιά-, πλη

ρώνει τρεις σούπας καί μίαν κομπόσταν, λαμβάνει εν βια 
τόν πίλον του καί απέρχεται δρομαίως κρατών κατά σύμ- 
πτωσιν τήν κοιλίαν μ.έ τάς χεΐράς του, καί λαβών τήν συν- 

τομώτερον πρός τήν οικίαν του άγουσαν
Δεύτερον δράμα.
Ειαεθα είς [είαν pension έν Ιίαρισίοις τέσσαρες "Ελληνες, 

δύο Γάλλοι καί τινε; Κυρίαι· ό ήρως τού δράματος έκάθη- 
το απέναντι μου· ώς πρός τά γαλλικά εύρισκετο εις τό 
Οέυ,α τής μεθόδου τού Όλλενδόρφου. ’Λπό τού πρώτου ακό
μη φαγητού παρετήρησα οτι ό μέλλων ήρως ητο βεβυθισμέ- 
νος εις βαθείας σκέψεις· ενίοτε τά χείλη του έκδηλούντα 
ότι συνέδεσεν μακράν συνομιλίαν μετά τού εαυτού του· εις 
τό τέλος τού δευτέρου φαγητού έλαβε στάσιν ανθρώπου μέλ
λοντος νά όμιλήση· άλλ’ αί κατ’ έκείνη» τήν στιγμήν ζωη- 

ραί συνομιλία·, τών συνδαίτημόνων ήνάγκασαν τόν παραλει- 
φθέντα ρήτορα νά άναβάλη τόν λόγον του. Τέλος κατά τά 
επιδόρπια διακόπτεται αίφνης ά] φαιδρά συζήτησις υπό μιας 
βροντώδους φωνής. Είχε λάβει τόν λόγον ό πρωταγωνιστής, 
χωρίς καν νά δώση προσοχήν τί έλέγετο κατ’ εκείνην τήν 
στιγμήν, καί έρριψεν ε’ς τό μέσον τούς αθανάτους τούτους 
λόγου;: z’ai conni nuzourdhoui in Fran^ais sous para- 

plouie.
’Εννοείται οΐκοθεν ότι δέν έχρειάζετο νά μάς γαργαλίση 

τι; διά νά γελάσωμεν τά θερμόμετρο·/ τής ευθυμίας τής 
όμηγύρεω; εδείκνυεν ήδη 1 00'/ βαθμούς 'Ρεωμ.

— Μπρέ τί θέλεις νά ’πή; ; τόν ήρώτησεν εις συμπα
τριώτης, άναδεχθείς νά γείνη διερμηνεύς παρά ταΐς κυρίαι; 
άνυπομονουσαις νά άκούσιοσι τήν διασάφησιν τής φρασειος.

'Ο συριχθείς καλλιτέχνης μας ήναγκάσθη μέ τόνον άπο- 
Οαρρυντικόν νά δώση τόσην μακράν ερμηνείαν τής στρυφνής 
φράσεώς του, όσην δέν ήδύνατο ό καλλίτερος δάσκαλος νά 
έξαγάγη έκ μια; φράσεως τού Θουκυδιδου" και ειπεν: «Αα, 
βρέ αδερφέ,' σήμερον έβρεχε καί ήμην ε’ς τόν κήπον τού 
Λουξεμβούργου- εΰρισκόμην κάτω από Sv δένδρον καί ειχον 
τήν ομπρέλ.λαν μου ανοικτήν, διότι η β?0/.7· 7'·”° ραγδαιο- 
τάτη·' έκεϊ ήλθεν εις Γάλλος καί μέ παρεκάλεσε νά μείνη 

υπό τήν όμπρέλλαν μου έως ού παρελθη ή βροχή* καί έτσι 
έγνωρίσθημεν, ναι.»

'Υπονοείται ευκόλως όποιοι ραγδαίοι γιακάδες διεδέχθη-

Λυτά συμβαίνουν εις Παρισίους, καί πανταχοΰ όπου δέν 

γνωρίζει τις τήν γλώσσαν τού τόπου, καί όταν καταναλί- 
σκη πέντε έτη εις τό Γυμνάσιου διά νά μ.άθγ εις σπουδαστής 
τά Αατνηκά.

"Ας έπιστρέψωμεν εις τό ΙΙράτερ μας.
Έκαπνίζομ.εν ήδη τό σιγαρίδιόν μας μετά τόδεΐπνον θεώ- 

ζενοι τούς εις τάς δεξαμενάς πλήρεις ζύθου κολυμβώντας 
άνδρας και γυναίκας καί παιδία άναμίξ· ή μουσική πάλιν 
ήρχισε νά ωρύεται· τά ώτά μου ήσαν έν έξάψει καί μέ ήπεί- 
λουν νά μέ έγκαταλείψωσιν άλλ’ οι οφθαλμοί μου ήσαν μα- 
γευμένοι, διότι εβλεπον ολίγον πρός τά όπίσω τού παραπήγ
ματος τών μουσικών μίαν κόρην ξανθήν ώς Ουγγρικός οίνος 
χορεύουσαν τόν Ουγγρικόν χορόν μ.ετά τής μητρός της, ή 
μία απέναντι τής άλλης (ώ; εις τόν νησιώτικον χορόν έν 
Ελλάδι)· έφαίνετο ό άφελής ένθουσιασμός των άναμιμνησκο- 

μένων έκείνην τήν στιγμήν τής πατρίδος των. Τί σωματι
κοί σεισμοί ήσαν έκεϊνο» τής ώραίας Ούγγρου νεάιιδος! ή 

παρουσία τόσον μεγαλοπρεπών ήφαιστίων τού σώματός της 
βεβαίως ήοκει νά προειδοποιήση καί εις τόν έλαχίστας γεω- 
λ,ογικάς γνώσεις έχοντα ότι οί σεισμοί θά ήσαν συχνοί καί 
ισχυροί’ έπικίνδυνα μέρη ! άς φύγω !

’Εξέρχομαι είς τήν οδόν καί κυκλοφορώ μετά τών λοιπών 
Σαλαμινίων καί Γκραβιέρων προχωρώ ολίγον, τί νά ϊδώ 
μάλλον τί νά ακούσω ! δέκα ταύτοχρόνως μουσικά; παιανι- 
ζούσας έκ τών διαφόρων ζυθοπωλείων. Πρέπει νά φαντασθής, 
ώραίέ μου άναγνώστα, ότι τό Σαλαμικόν Πρατερ εί; μιαν 
έκτασιν, άπό τού σιδηροδρομικού σταθμού φέρ’ ει’πεΐν τών 
’Αθηνών μέχρι τών μπαραγκών τής δδού Πειραιώς είνε πλή
ρες ζυθοπωλοξενοδοχείων· εις έκαστον δέ έξ αυτών υπάρχει 

καί μία στρατιωτική μουσική ή ορχήστρα. Λι στρατιωτι- 
καί μουσικαί έν Βιέννη παίζουν έπί μισθώ εις όλα τά ζυθο
πωλεία- έάν δέ έκαστον τάγμα έχη καί τήν μουσικήν του, 
τότε δυνάμεθα νά ΰπολογίσωμεν ότι περί τά 80 τουλάχι
στον τάγματα στρατού θά υπαρχουν εν Βιέννη. Νομίζω οτι 
παρέχω σπουδαίας έκδουλεύσεις εις τό άνύπαρκτον ‘Ελληνι
κόν έπιτελεΐον άνακαλύψα; διά τού άπλουστάτου τούτου 
υπολογισμού τό ποσόν τών δυνάμεων, τάς οποίας διαθέτει δ 
έχθρός μα; Αυστριακός πρός ύπεράσπισιν μόνον τής πρω
τευούσης· διότι κολακεύομαι νά πιστεόσω ότι δέν θά κατορ

θώση ποτέ νά λάβη άλλας καλλιτέρας πληροφορίας.
Ιδού 8ν ζεύγος περιφέρον τόν έρωτα και τήν χαράν διά 

μέσου τού πλήθους· εΐνε εις στρατιώτης έκ τής άναβολής 
του φαινόμενο; νεοσύλλεκτο;’ είνε σπανός,παχύς, όλος χαρά, 
έχων εις τών βραχίονά του μίαν κνισσοθρεμμένην, παχεΐαν, 
έρυθροπάρειον Κουζίναν, τής δποίας τό καινουργές φόρεμα 
κληρονομήσαν έκ τού παλαιού τήν κουζινικήν αύρβν άπο- 
πνέει άφθόνως τό θρεπτικόν τούτο άρωμα· τά πονηρά της 
γΐ—yl—γΪ Υ.χ'ι ψί—ψΐ—ψΐ πρός τόν στρατιώτην διεγείρουν 
εις τήν τροχάδην κινουμένην καρδίαν του άφατα τρυφερά αι
σθήματα έκδηλούμενα διά τής ματαίας άποπείρας τής στρί- 
ψεως τού μέλλοντος μυστακίου του υπό τών έξ έρωτικής συγ- 
κινήσεως τρεμόντων δακτύλων, καί συνοδευομένης άπό καιρού 
εις καιρόν μέ έν ήλιθίως έρωτικόν λοξόν βλέμμα πρός τήν 
βασίλισσαν του. 'Ο στρατιώτης μετά τής αρωματικής θεάς 
του γίνονται άφαντοι εις τό δάσος .... ’ΐδού είς εργάτης μέ 
τυλώδεις χεΐρας, έξ ών φαίνονται έτι τά,κεχρωματισμένα 
ίχνη τού έπαγγέλματός του, συνοδεύουν ισάριθμον μέ τό 
υβρεολόγιου βουλευτών τινων συγγενολόγ-.ον καταλαμβάνει 
θέσιν έν τινι ζυθοπωλείφ, ένθα θά φάγη 'καί θά πίη καί τό
σαλάμι θά φοβερίζη.

'Ρεύμα άνθρώπων έδώ· £εύμα ανθρώπων έκεΐ· γυναίκες μέ
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ΜΗ ΧΑΝΕΣΑΙ 9υποδήματα* άντρες μέ ιεισοφούστανχ· όλα τά άρλεκινιζά χρώ
ματα μέ διαφόρου; ένουμασία; καί όλας τάς φυσιογνωμία; 

βλέπει τις- παρεκεΐ τρέχουν εις τό £άσο;· έοώ κοιμόνται 
υπό τά δένδρα· αί μουσικαΐ πανταχόΟεν ταύτοχρόνως παια- 
νίζουσιν άναμιγνύουσαι τού; ήχου; των μέ τόν θόρυβον τοΰ 

λαού, τήν κλαγγήν των ποτνιρίων, τάς εύθύμου; ή κλαυΟμν,- 
ρά; φωνά; των μικρών παιδιών, με τούςγέλωτας, τόν κρό
τον τών τή; σκοποβολ·/;; όπλων, των τυμπανισμών προκα- 
λούντων τού; περιπατοΰντα; ει; διάφορα έκτακτα θεάματα, 
μέ τήν τραχειαν γερμανικήν γλώσσαν καί τήν έτι τραχυτέραν 
σλαβικήν. "Ολα τά ζυθοπωλεία εΐνε πλήρη, έκαστον τών 
όποιων έχει υπέρ τάς 200 τραπέζα; κειμένα; υπό τά ιϊένορα.

Κάθημαι εί; μίαν γωνίαν (Γ.ά να παρατηρήσω ολην αυτήν 
τήν προσωρινήν ζωήν έχων απέναντι μου μίαν ώραίαν, ξαν

θήν, άφροπλασμένην Μπύραν ή θέα τη; μέ ^ιήγειρε καταπο- 
τικά τινα τρυφερά αισθήματα’ τήν καταπίνω εν άκαρεΐ ώς 
Κρόνο;· άνεγεννήθη ομω; πάλιν ώς Φοΐνιζ έκ τοΰ άφροΰ τη;· 
πάλιν τά αυτά αισθήματα· ή αυτή άγρία πραςι;· ήφρισεν, 
ήφρισα, αλλά ίέν έφάνη πλέον φοβηθεϊσα τά ζυθοχαρή εΰ- 
στικτά μου.

Μετ’ ολίγον τρίτη βιενναία, ξανθή καί ώραία μέ αύτοσυ- 

σταίνεται- ή τρίτη καί εί; τά παραμύθια είναι πάντοτε ή 
ώμοροότερη, πόσον μάλλον είς τά μή παραμύθια. Θά ήτο με
γίστη άσυνεΆησία εάν 5έν αποδώσω ενταύθα δημοσίως τόν 
δίκαιον έπαινον διά τό κάλλος καί τάς άρετάς τής βιενναία;.

‘Η βιενναία είναι οί αντίποδες τής άθηναίας μπύρας· μόνον 

αυτός ό έπαινος θά ήρκει· άλλ’ όχι, θά εξακολουθήσω. Ή έ- 
φθηνία τη; δέν έχει όρια· ούδεμίαν κακίαν ή δηλητήοιον κρύ
πτει είς τήν αφρώδη καί λευκήν ώς περιστεράν ψυχήν της· 
μεθ’ όλης τής τέχνης γαργαλίζει τόν άσωτότερον καί πλέον 
έκδοτον εί; τάς ήδονάς έξ όλων τών οργάνων, τόν Φάρυγγα. 

Έν ένί λόγω είναι τόσον ώραία καί θελκτική, ώστε σέ έρχε
ται ίδέα νά μήν τήν έγγίξη,ς. ’Εάν έγνώριζον οί αρχαίοι έλ- 

ληνε; τήν βιενναίαν μπύραν. άφεύκτω; θά έφαντάζοντο τήν 
Άφροδίτην άναδυομένην έκ τοΰ άφροΰ της.

Εισάγω καί τήν τρίτην ταύτην άξιέραστον κυρίαν είς τά 
δώματα τοΰ στομάχου μου μεθ’ όλης τής άπαιτουμένης εύ- 

γενεία;· ήτο, βλέπετε, ημέρα τών επισκέψεων καί τής υπο
δοχής. ’Ενώ δέ ήμην έν ευδαιμονία, ένφ ή γλυκεία συνανα
στροφή τών τριών τούτων ώραιοτητων μέ έμέθυεν ούτως εί- 
πεϊν, αίφνης ακούω όπισθέν μου ένα βροντώδες : all riligt ! έ- 
νόμισα πρός στιγμήν ότ. μία άμαξα πλήρης χαλικίων έκενώθη 
πλησίον μου· ήτο είς Άγγλος, όστι; παρετήρει άπό τοΰ πα
ραθύρου είς μίαν αίθουσαν ολίγον όπισθεν τής μουσικής ένα 
χορόν έν όλη, τή ακμή, ευρισκόμενον χωρίς καν νά τό ΰπο- 
πτευθ,ώ. Έν τώ ενθουσιασμό του ό "Αγγλος κατρεκύλισε τήν 
λέξιν ταύτην έκ τοΰ στόματός του.

Σπεύδω αμέσως πρός τόν χορόν μέ τάς τρεις κυρίας μου· 

ή είσοδός μου ήτο μεγαλοπρεπής καί υπερήφανος. ‘Αρπάζω 
μίαν χορεύτριαν καί κάμνω ένα στρόβιλον· αρπάζομαι υπό 
άλλη; καί κάμνει μίαν πόλκαν αί κυρίαι u.vj δυσηρεστήθη- 
σαν καί ήθελαν νά έξέλθουν... αλλά ευτυχώς κατόρθωσα νά 
τάς έμποδίσω· κάθημαι κουρασθείς καί βλέπω τόν χορόν τοΰ 
λαοΰ· καί γέροντες ακόμη χορεύουν, καί γραϊαι· ή νεότης των 
διαρκεΐ καί έν τώ γήρατι ! αί έκτου χορού πεπυρακτωμέναι, 

ώ; σιδηρά θερμάστρα, παρειαί τών μικρών νεανίδων αύξάνου- 
σιν έτζ πλεΐον τήν υπερβολικήν θερμότητα ώς έκ τής συσσω- 
ρεύσεως είς τήν αίθουσαν χορευόντων καί θεατών νεανίσκοι 
συνομίληκές των έπιτηδεύονται τόν ώριμον άνδρα κατά τάς 
μετ’ αυτών τρυφερά; καί αφελείς συνδιαλέξεις των προσθέ- 

τοντε; ούτω τό κωμικόν είς τό τερπνόν τοΰ θεάματος, καί

χορεύουσι! καί χορεύουσι ! καί βλέπω! καί βλέπω !
Διασκεδάζει ό λαός ! διασκεδάζει ή πόλις ! Τί γίνεται δέ 

τήν νύκτα ; τούτο μόνον είς Νυκτολόγιον δύναται νά γραφή, 
οΰχί δέ είς ΊΙμερολόγιον όθεν αποσιωπώ τά λοιπά, υπομο
νητική άναγνώστρια.

"Οσον μεγάλη είναι ή δυστυχία έν Ευρώπη, τόσον μεγάλη 
είναι καί ή ευτυχία· διότι υποτίθεται ότι δ διασκεδάζων είνε 
ευτυχής. Θαυμάζει τις τόν όργανισμόν τής κοινωνίας της· 
οτι είναι δυνατόν ανθρωπίνους νά γείνη, γίνεται· ό βαθμός τής 
τελειότητο; τού ανθρωπίνου βίου είναι δυνατόν νά φθάσν τό
σον, είς όσον έφθασεν δ έν Ευρώπη βίος.

Έν τούτοι; καί ούτος έπί τέλους γίνεται βαρετός· είσαι 
έν τή ’Ανατολή ; έπιθυμεΐς τήν Δύσιν είσαι έν τή Δύσει ; 

έπιθυμεΐς τήν ’Ανατολήν είναι μοιραΐον εί; τήν φύσιν τοΰ 
ανθρώπου νά έπιθυμή ό,τι δέν έχει. Είσαι βασιλεύ; ; έπιθυ
μεΐς, έστω καί προσκαίρως, νά ήσο ποιμήν είσαι ποιμήν; 
θέλεις νά ήσο βασιλεύς· ή άριστοκράτις ζηλεύει τήν χωρικήν, 
καί ή χωρική τήν άριστοκράτιν δέν πρέπει νά Οέλωμεν νά 
είμεθα, ό,τι εϊμεθα πρός τό παρόν, άλλ.ά καί δέν πρέπει νά 

γίνωμεν είς τό μέλλον ό,τι θέλομεν ή ευτυχία έγκειται έν τή 
δυστυχία· καί ή δυστυχία έν τή ευτυχία. Ζή;; θέλει; νά 

άποθάνης· αποθνήσκεις; έάν είχε; θέλησιν καί αίσθησιν θά 
έπεθύμεις νά ζής, εί; τρόπον ώστε όλαι αί αυτοκτονία·. τότε 
θά άντεσταθμίζοντο υπό αύτοζωία; ! Τί λοιπόν ; Τίποτε.

"Ωστε, ώ άναγνώσται άμφοτέρων τών γενών, έπειδή έπε- 
κράτησεν έθιμον νά εύχηταί τι; είς παν νέον έτος κάτι τι, έ- 
πιτρέψατέ μοι νά σάς έκφράσω τήν σχετικώς καλλιτέραν ευ
χήν σάς εύχομαι δηλαδή έξ όλης καρδίας τήν ουδέποτε έκ- 
πλήρωσιν τών ποθουμένων σας, καί μίαν μεγάλην βραχυβιό-
τητα.

ΧΑΒΙΑΡΙ ΓΕΛΒΑΣ
£φβασε χΟές «ερέφημ-ον εες τό

3STEO3ST KaVTA^TEilvIA.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΑΟΥ & Σ’
‘Οδός Σταύίον, πΛησίον τον άρτοπω.Ιείον της Λν-Ιής χ. Σίχ.

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΑίΕΤΑ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΩΝ ΑΙΑ
ΠΑΙΑΙΑ ΚΑΙ ΚΟΓΑΣΙΑ 

‘Ίδρυθέν έυ έ τ e t 1879
Η ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΩΝ 

!! 7,200 αντίτυπα I I 7,200
ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΠΛΗΡΩΤΕΑ.

Έλλάόι βρ. 2 — Έξωτιριχφ φρ. 3.
Πωλοΰνται και τόμοι τών προηγουμένων έτών, έκαστος 

αντί φρ. Τί,ϊίΟ, ταχυδρομικώς αντί 2,80.— Τό άν- 
τίτιμον δεκτόν καί είς γραμματόσημον δεκάλεπτον, έ'ως τρια- 
κοντάλεπτον πάσης έθνικότητος.

ΑΠΕΥΘΥΝΤΕΟΝ είς ’Αθήνας, Διεύθυνσιν Αιαπλάσεως τών Π%£ ,ων, Π.Ιατεία Συντάγματος, όύός Βον.Ιης χαΐ 
Μονούτ άριθ. 2.

ΔΙΚΗ

Β Ε Α Ε Ν Τ /' A

’Από τής πρωίας κόσμος πολύς συνωθεΐτο είς τά προπύ
λαια τοΰ Βαρβακείου, τόν όποιον 6 αδιάφορος διαβάτης θά 
έςελάμβανεν ώς τούς μαθητάς τοΰ Γυμνασίου, άλλ’ ή έλή.ει- 
ψις φωνών παιδικών, ζωηρότατων, βιβλίων, θορύβου προέδι- 
δεν άλλην τήν αυνάθροισιν εκείνην, οί δέ πού τών θυρών φρου
ροί χωροφύλακες αντί τοΰ συνήθους παιδονόμου τοΰ Βαρβα- 
κείου διέλυον πάσαν υπόνοιαν περί μαθητικής συναθροίσεως.

Αί θύραι τοΰ Βαρβακείου ανοίγονται· δλον έκεΐνο τό πλή
θος ανέρχεται ώθοΰν καί ώθούμενον. Σπεύδει νά καταλάβη 
θέσιν έν τή όρισθείση διά τήν δίκην αιθούση.

Άλλ’ ιδού Γσταται άμαξα πρό τής θύρας κ’εξέρΧεται αύτής 
κρατούμενος υπό τών χωροφυλάκων διά νά μή πέση ό απο
πληκτικός Τομαρόπουλος. Τί Θέα τοΰ άτυχούς εμποιεί άλγει- 
νήν έντύπωσιν τοΰ κανόνες αύτοΰ δέν ήδυνήθην ούτ’ έγώ ν’ 

άποτελέσω έξαίρεσιν.
Ό ΤΟΜΑΡΟΠΟΓΛΟΣ άφίκετο πρώτος έκ τών κατηγορου

μένων καί κατέλαβεν ούτω τήν πρώτην θέσιν καί τό πρώτον 
έδώλιον μεταξύ τών συναδέλφων του.

Τόν έχω σχεδόν άντικρύ μου καί σχεδόν δέν αναγνωρίζω 
τόν πρό ένός μόλις έτους άνθρωπον. Είναι μάλλον νεκρός ή 
ζών, μάλλον σκιά ή σώμα· είδος ένσάρκου αγάλματος· τό 
βλέμμα του απλανές, έσβεσμένον, περιφέρεται έδώ καί έκεί, 
ώς νά μήν έννοή τά συμβαίνοντα, τό οέ μειδίαμά του δέν δια- 
στέ/Λει πλέοντά σχεδόν έν σχήματι έξογκωμένω άπεστειομένα 
χείλη του. ’Εν τή αιθούση άντήλλαξε τόν ύψηλόν του πίλον 
διά μέλανος σκούφου, οστις αποτελεί τήν μόνην άντίθεσιν πρός 

τήν κασάλευκον αύτοΰ τρίχωσιν.

Ή αίθουσα τοΰ Βαρβακείου είναι εύρύχωρος μεγάλη τετρά
γωνος καί ύψίρσφος. δύο στήλαι μαρμάρινα·. άφορίζοΛι μέρος 
α'^'ή;, πρός ένθρόνισιν μέν άλλοτε τής έξέδρας τών διδασκά
λων, καί σήμερον τής τραπέζης τών νομοδιδασκάλων.

Έπί τοΰ τοίχου τοΰ άποτελοΰντος οίονεί τήν πρόσοψιν τής 
αιθούσης είσίν άνηρτημένοι σταυροειδώς δ Ίησοΰς Χριστός, 
οί Βασιλείς καί δ Βαρβάκης, κράμα σταυρού αρκετά παράδο
ξον. Έπί τής ανατολικής πλευράς ύψοΰται τό ώρολόγιον, έφ’ 
ού μία έκ μαρμάρου προτομή τοΰ ευεργέτου, είς δέ τό άκρό- 
τατον τής αιθούσης βιβλιοθήκη καί είς τάς γωνίας τών άλλων 
Τοίχων πάλιν βιβλιοθήκαι, πρός σωτηρίαν τοΰ σχολαστικού 
τής αιθούσης χρωματισμού. Δύο πολυέλαιοι ένα μόνον κύκλον

έχοντες κηρίων καί χάρται διάφοροι τοΰ Κεΐπερτ συμπληροΰσι 
τόν δλον διάκοσμον τής αιθούσης, έν ή μετά τόν "Ομηρο·.· καί 
τον Σοφοκλή μέλλουν νάέρμηνευθώσιν ό Βελένδζας καί 

ό Τομαρόπουλος.
'Η αίθουσα οιηρέθη είς δύο μεγάλους χώρους, έξ ών ό είς 

προώρισται νά περιλάοη τούς κατηγορουμένους μετά τών συ
νηγόρων των πρός τό ανατολικόν μέρος, τούς δημοσιογρά
φους πρός τό δυτικόν καί τόν λοιπόν έν γένει δικαστικόν κό
σμον—ό ο’ έτερος τό άκροατήριον.

Ήδη ή αίθουσα είναι πλήρης’δλαι αί έδραι κατειλημμέναι· 
δ δικαστικός κλητήρ Οΰνας συμπεριφέρεταιπρός δ?.ους άγριώ- 
τατα καί μεταβάλλεται ούτω είς Ούνον. Μόλις δέ έξημερώθη 

ή άγριότης αύτοΰ, δταν έρωτήσας τινα :
— Τί είσαι σύ;
Έλαβεν άπαράλλακτον τήν κλασικήν άπάντησιν τοΰ Καμ- 

πρών.

Άλλ’ ιδού, εισέρχονται καί οί λοιποί κατηγορούμενοι συ- 
νοδευόμενοι ύπό χωροφυλάκων καί τοποθετούνται δπισθεν τοΰ 
Τομαροπούλου έπί τής κοινής τών υποδίκων έδρας. Τό άκροα
τήριον έν εύλαβεΐ σιγή τούς παρατηρεί καί τούς αριθμεί .... 
δέκα.

— Αοίπουν δύο, λέγουσί τινες.
Τό κοινόν - βλέπετε γνωρίζει κάλλιστα τόν αριθμόν καί 

τά δνδματα τών ύποδίκων. ’Αρχίζει νά τούς δνομάζη τόν ένα 
μετά τόν άλ?.ον, παρερχομένους. καί

’Αλλά λείπουν δύο, δ Μεγαπάνος δστις άπεβίωσεν, καί δ 
Βελέντζας δ πρωταγωνιστής. Καί ανταλλάσσονται οί εξής 

διάλογο::
•— Μπά, δ Βελέντζας δέν ήρθε;
— Μήπως άπέθανε καί αυτός;

— Όχι, είναι σέ άλλη φυλακή.
— Ποΰ πεθαίνει αύτος;
Καί ένφ έλέγοντο αύτά, άγγελλεται δ θάνατος τοΰ Γαμ- 

βέττα, ρίπτων δλους είς άθυμίαν, διότι δ περιφανής τής συγ
χρόνου έποχής μας ρήτωρ είναι δ δημοτικώτατος φίλος τών 
Έλ?.ηνήνων. Σιωπή τότε έπεκράτησεν άνά πάσαν τήν 
αίθουσαν καί λόγοι έψιθυρίσθησαν περί αναβολής τής συ- 

νεδριάσεως.
Ότε αίφνηδίως άκούεται κοινή φωνή:
— Ό Βελέντζας έρχεται! καί πάντες έστράφησαν πρός 

τήν ’κλίμακα. 'Η φωνή αύτή μοί άνέμνησε συγγενή αγγελίαν 
τής έλεύσεως τών βασιλέων, δπόταν άνοίγωσι τά βουλευτή- 
ρια τών συνταγματικών κρατών.Καί παρεδόθη δ νοΰς μου πα
ρανάλωμα τών πλέον αντιθέτων σκέψεων καί παρήλαυνον πρό 
τοΰ εσωτερικού πανοπτικοΰ μου οί Βασιλε ς, δ θάνατος, δ Γαμ- 
βέττας καί ή προκειμένη δίκη, καί διεδέχοντο ή μία τήν άλ
λην άλ/.οκότως, άσυναρτήτως, σχεδόν ώς παραληρήματα πα- 

ράφρονος.
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'O'Βελέντζα; άνήλθέ τήν κλίμακα καί διασχίσας τδ όλονεν 
συνωστιζόμενον πλήθος περί αύτδν ήλθε καί έχάθησε πλη- 
σίοντσύ Τομαροπούλου.

Τί παράδοξος άνθρωπος.αυτός ό Βελένδζας! τόσα έλέχθη- 
σαν περί αύτοΰ καί τόσα άλλα έγράφησαν. Τδ αληθές είναι 
δτι δί όφθαλμοι του προδίδουσιν άνθρωπον εκτάκτου αποφασι
στικότητας καί εις τδ σημεΐσν αύτδ άφιερώ δλην τήν δυνατήν 
έντασιν. Καί δέν έκπλήσοομα: διόλου εάν έφάνη ατρόμητο; εν 
Θεσσαλία, ώς έφάνη ατρόμητος εις τάς βιψοκινδύνους επιχει
ρήσει;· ούτε δύναμαι ν’ άποφανθώ εάν δέν ήτο δυνατόν ύπδ 
άλλους βιωτικοδς ορούς καί άλλην ατμόσφαιραν νά διακρίθή 
επί αρετή, ώς ύπδ ελληνικούς ορούς καί έλληνικήν ατμόσφαι
ραν διεκρίθη επί κακία. ■

Τά λοιπά αύτοΰ χαρακτηριστικά δέν έχουσί τ: έκτακτον 
φέρει γενειάδα κοντήν, φαιάν, μελαινα μάλλον, λευκάζου- 
σαν ενιαχού καί δλίγας ρυτίδα; επί τού μετώπου αίτινες τον 
καθιστδσιν σύνοφρυν καί έν ταυτώ σύννουν.

5Η? αίθουσα νΰν είναι ύπερπλήρης καί πρόκειται ν’άρχίση 
ή πολίΛίροτος δίκη· άλλα πρδ τούτου δς βίψώμεν έν βλέμμα 
έπί τών φυσιογνωμιών δλου εκείνου τού πλήθους, τδ όποιον 
απαρτίζεται άπδ δλα τά κοινωνικά στρώματα. τουτέστιν άπδ__ ■** - r
τού Πρωθυπουργού μέχρι τού κλητήρας Ούνα,πάντων ύπδ τού ! 
αύτοΰ ενδιαφέροντος κατεχομένων. 'Γπάρχουσι λοιπόν μεταξύ · 
τού πλήθους έκείνου ύπάλληλο: καί ιδιώται. νέοι καί γέροντες,' 
βρακάδες καί φουστανελλοφόροι,'εύρωστοι καί εξησθενημένοι, 
πολιτικοί καί στρατιωτικοί, έπιστήμονες καί εργατικοί,εν συχ-, 
όψει δλος ό ελληνισμός άντεπροσωπεύετο.έν τή αιθούση τού 
Βαρβακείου.

■»' »

Τδ δικαστήριο;/ τών συνέδρων άποτελεϊται άπδ τούς κυ
ρίους Βλάχον προεδρεύοντα καί τούς δ'-καστάς Κολοκοτρώ- 
νην καί Σκαλιστήρην. Την θέσιν τού εΐσαγγελέως κατέχει ό 
Τάοος.

'Ο κ. Πρόεδρος κρούει τδν κώδωνα· σιγή επεκράτησε ευ
θύς εν τή αιθούση- είτα όνομάζει ένα έκαστον τών κατηγο
ρούμενων καί συγχρόνως μανθάνει τά δνόματα τών συνηγό
ρων των. Καί ιδού έγώ πάλιν εις τούς ρεμβασμούς μου καίει; 
τάς σκέψεις μου, ιδού εγώ ατενίζω τήν εικόνα τού Άρσάκη 
καί σχεδόν ερωτών.

— Πώς σάς φαίνεται, φιλογενέστατε, ή συνάθροισις αύτή 
τού παραδόξου πλήθους έν συγκρίσει πρδς τήν φαίδραν χθε
σινήν τών μικρών σπουδαστών; Καί πώς άντηχούσιν άκόμη 
εις τά ώτά σας τά δνόματα τού Βελέντζα, Τομαροπούλου, 
Σαμοθράκη, Κορτζή καί άλλα, ένώ χθες άκόμη ακούατε κατά 
κόρον Σωκράτη, Θουκυδίδη, Ξενοφώντακαί Πλάτωνα. Ήξεύ- 
ρετε, φιλογενέστατε, οί χθεσινοί εκείνοι είναι απόγονοι τών

αρχαίων Ελλήνων. — Καί πάλιν έπανηρχόμήν εις τήν θέσιν 
μου καί ήτένιζον πρδς τδν Πρόεδρον έπιβάλλοντα άπδ καιρού 
εις καιρόν σιωπήν διά τού στόματός του διά τού κώδωνος 
καί διά τρϋ Οΰνα!

Οί κατηγορούμενοι ήσαν ένδεκα καί, ά’/ ό Μεγαπάνος δέν 
άπέθνησκε.τδ σώμα τών υποδίκων Πά έςισούτο πρδς το σώμα 
τών ενόρκων καί τότε δέν θά εγγυώμην περί τής έκβάσεως τής 
μάχης! Άλλ’ ό κ. Πρόεδρο; δΐήρεσε τούς κατηγορουμένους 
σύν τοίς συνηγόροις εις πέντε μερ ίδας, έκαστη τών ο
ποίων θά είχε τδ δικαίωμα νά κάμη μίαν έςαίρεσιν. εάν είχατε 
τήν άπαίτήσιν νά σάς ονομάσω καί τάς μ.ερίίας,θά σάς έλεγον..

— Μία Μπουφίδη!
-- Μία Τυπάλοο κτλ. κτλ.
Άλλ’έπειδή σπεύδετε εί; τήν συγκρότησιν τού δικαστη

ρίου τών ενόρκων καί σπεύδω καί εγώ μεθ’ ύμών, παραλείπω 
τήν άπορρηφθείσαν ένστασιν τού κ. Μπουφίδου ώς πρδς τδ 
δικαίωμα τής εκλογή; τών συνηγόρων, έκαστος τών όποιων 
το· έχει. λέγει, ακέραιον, παραλείπω άκόμη σχετικά; τινας 
ενστάσεις τών λοιπών συνηγόρων, παραλείπω μερικά; κατ’ 
'δίαν διασκέψεις τών συνέδρων ώς ηρός τινας άλλα; συστά
σεις καί συγκροτώ εγώ συντόμως καί άνευ ούδεμιά; ά'/τιρ- 
ρήσεως τδ δικαστήριο'/τών ένορκων ώσέ πως.

1) Ευστάθιος Παπαναστασίου, προεδρεύω'/, 2) Κ. Γεωρ- 
γιάδης, 3) Εύάγ. Παπαναστασίου, 4) Ίω. Κορονέλος 5) Κων. 
Σπκντίδος. 6) Ι’ερασ. Στεκούλης, 7) Άγγ. Φλόκος. S) Στεφ. 
Σακελλάρίάδης, 9).Άναγ, Δεμερτζής, 10) Άπόστ.. Φίλιος, 
11) Χικ. Κόκκινος, 12) Νιώτης καί δύο παραπληρωματικοί, 
ό Γεώργιος Λογοθέτης καί Άλες: Ναύτης.

Πάντες ούτοι κατέλαβον τάς έδρας των καί .ώμοσαν ύψοϋν- 
τες τήν δεξιάν των κατά σειράν προκαλούμενοι,τδν δρκον τής 
εύσυνειδησίας.

Καί άρχεται ή προσφώνησις τών μαρτύρων πρδς τούς ό
ποιους πλέον ό Ουνο; προσηνέχθη βανοαλικώτατα κατασπα- 
ράξας τά ονόματα δλων. "Οταν ήλθε ή σειρά τού κ. Βαλεττα 
καί ό αθεόφοβος έφώναξε Βελέντζα! γενική έχύθη 
ιλαρό τής εις δλην τήν αίθουσαν.

Μετά τούτο ό εϊσαγγελεύς κ. Ράοος εγείρεται σοβαρός καί 
άρεχται τής άναγνώσεως τού κατηγορητηρίου του τότε δμως 
ανοίγεσαι ή θύραπρδς τδ διαχωρισμα τών Συνέδρων καί εισέρ
χεται ό κύριος πρωθυπουργό; εις τδν όποιον προσφέρουσι μία 
καρέκλα καί κάθησαι. Είναι ώς γνωστόν καί ούτος μάρτυς εν 
τή προκειμένη υποθέσει.

ΙΙλήν τού κ. Τρικούπη διακρίνω έν τή εύαρίθμω εκείνη δ- 
μηγύρει πάρα, τδ προεδρείο’/ τούς κκ. Σωτηρόπουλον. Παπα- 
μιχαλόπουλον, Βαλέτταν, Λ. Γεννάδιον, Ν. Λεβίδην, Δη- 
μητρακάκην καί τινας άλλους, χωρίς νά μέ διαφυγή μεταξύ 
τούτων καί ή συμπαθής φυσιογνωμία τού άξιοτίμου κυρίου 
Κωνσταγγελή!

Πρδ πολλού δμως παρήλθεν ή μεσημβρία, καί δλων οί στό
μαχοι, προϊσταμένων τών κ. συνηγόρων, κάμνουσι πρότασιν 
άναβολής, τής ύποθέσεως διά τήν αύριον τήν όποιαν άποδέχε-

τ«ι τδ προόδρεΐον καί πάντες απέρχονται λυόμενης τής συ.νε- 
δριάσεως τήν δευτέραν ώραν μ. μ. Κοκ.

ΘΑΝΑΤΟΣ

ΓΑΜΒΕΤΤΑ

Έάν ό βίδς είναι ωκεανός, αί εκλείψεις μεγάλων .υπάρξεων 
είναι ναυάγια τρομακτικά, κυλίοντα τδν άπα'σιον θρούν των 
μέχρι τών μεμακρυσμένων. ώκεανείων οχθών. Τοιούτο ναυά
γιο’/ μάς έφάνη ό αιφνίδιος, ό καταπληκτικός, ό καταβλητικός 
θάνατος τού Γαμβέττα. Έμισήσαμεν τήν γήν, τήν ζωήν, 
τήν ύπαρξιν, τήν ύλην, συνδυάσακτες τδν θάνατον αύτδν μετά 
τόσων άλ?.ων μεγάλων' θανάτων κ’ εύρισκόντες άσχ'ημον κα’· 
δυσειδή τδν πλανήτην μας χωρίς τών φαεινότερων αυτής' ά
στρων, ώς θά εύρίσκομεν άσχημον τήν ώραιοτέραν γυ,ναϊκα 
αν τήςεξωρύσσετο ό έτερος τών οφθαλμών, .ώς θά ήτο κόλα- 
σις άνευ δάσέων ή'έρημος τής ’Αραβίας, ώς θά ήτο γελοίος 
ό άγγελος'χώρίς τά πτερά του, καί κωμικός ό Έρως χωρίς τδ 
τόξον, του. . .

Τί νομίζετε, σκδτειν,οί έγωϊσταί. δτι δέν.ύπάρχει αρμονία 
ψυχών καί ά?Αηλεγγύη πνευμάτων εις δλον τδ1/ κατφκημένον 
τού/.άχιστον κόσμον τών πεπολιτισμένων δνΐω'ν; Έοκέφθητε 
ποϊρς τρόμο; δύνατάι νά σάς καταλάβη, αν φάντασΟήτε ποτέ 
εαυτούς μόνους έν μια πόλει ή ένί χωριδίψ.; Αύταί αί μεγά
λα·. υπάρξεις, τά μεγάλα όνειρα είναι ηθικά ρα στάγματα τού 
κλονουμένού βίου καί οί'αν έρήμωσιν καί οΐον θάνατον θά ήσθα- 
νόμεθα έν τή ψυχή μα; εξυπνοϋντες πρωίαν τινά χωρίς τδ 
φώς τού ήλίού ή κοιμιόμενοι χωρίς τήν λάμψιν τών άστρων, 
τήν αυτήν έρήμωσιν καί τδν αύτδν θάνατον αΐσθανόμεθα δταν 
εις μετά τδν άλλον σβύνουν οί φωτεινοί κόσμοι τού κόσμου 
μας καί μένουν αί άνωνυμίαι, αί μετριότητες, ή πεπυκνωμένη 
μάζα, εφ’ ή'ς ή δημιουργία έχάραξε δύο τρεις ομοιομόρφους 
γράμμα; καί είπε: Γενήτε αί έκατοστύες χιλιάδων τών κοι
νών ανθρώπων!

··> :

Καί τί δέν ένέκζ.ειεν εν αύτώ ό Γαμβέτας: Έλάτρευσαν 
τούςλίθους,τά πτηνά,τά ζώα, τάς μεταφυσικά; ιδέας, τούς μάρ
τυρας, τούς άγίο'-ς. Δέν γνωρίζω άλλην σεοασμιωτέραν λά- 
τρείαν, παρά τήν λατρείαν μεγάλων άνδρών. Και δέν αναγνω
ρίζω τήν κτηνώδη ύπόστασιν τών ανθρώπων παρά έν τώ πο- 

. λέμιμ δν ζώντες ύφίστανται οί μεγάλοι άνδρες. Είνε άρά γε 
1 πολύ έάν είπωμεν δτι ένέκ/.ειεν εν έαυτώ τήν νεωτέραν Γαλ- 
| λίαν ; Είνε μεγάλοι,μάλιστα, οί ειδικοί έπιστήμονες, οί εφευρε- 

®αί. οί καλλιτέχναι, οίβιομήχανοι είνε μεγάλη έκαστος εξ αύ- 
πρωτοτυπία καί δλοι όμού άποτελούσι τδ πνευματικόν

>■ τού πολιτισμού. Άλλ’ είνε μέγιστοι, είνε σπάνιοι· οί

άνδρες έκείνοι οίτινες μεταμορφοΰνταιςεις τήν ψυχήν τήν διοι
κούσαν, τήν κυβερνώσαν, την κινούσαν τδ' στερέωμα αύτό- 
Άν είνε έκεΐνοι αί σελίδες ένδς βιβλίου, άλλ’ είνε αυτοί τδ 
βιβλίον. Μετρήσατε τούς· εις Γαμβέττας, εις Γλάδστων, εί; 
Βίσμαρκ, εις Καστέλάρ, εις Δεληγεώργης. Έφεδρον τίποτε; 
Έπενόησαν; Έγραψαν κανένα πίνακα; Έτύπωσαν κάνέν 
βιβλίον; "Ιδρυσαν κάνένα έργοστάσιο'/; Έκαμαν καμμίαν 
άνακάλυψιν;. Τίποτε. Άλλ’ ύπήρξαν ή νεότης, ή άνοιξις, 
ή δύναμις, ό ατμός τού τόπου-των. 'Υπήρξαν αί ψυχαί τής 
νέκρας, ναι νεκρά;, εκείνης μάζας, ήτις καλείται έθνος. Διότι 
έθνος χωρίς μεγάλο·/ άνδραδέ'ν είνε έθνος ζών. Ή είνε έθνος 
έν αποσυνθέσει, ώς ή Αυστρία, ή έθνος έν γεννήσει, ώς ή 
Έωσσία. Ένθυμούμεθα τήν στιγμήν αύτήν τούς πικρούς λό
γους τού Δεληγεώργη πρδς ήμά; εντός τού βασιλικού περιβο
λιού: «Νομίζεις, μοί ελεγεν, δτι δύο τρεις φοράς άφ’ εαυτού 
εκινήθη τδ έθνος αύτό; ’Οχι, τδ έγαλβανίζομεν. καί ύπδ τήν 
έπιρροήν αύτήν έπραξεν δ,τι έπραξε.» Τδ ενόμιζεν έν τή με- 
γάλη ψυχική του δράσει τού έθνους του ελάττωμα αύτό· οχι, 
τοιοΰτος είνε ό όργανιτιός τών εθνών ή ύλη θέλει ;ιοχλόν ή
δύναμις θέλει ατμόν όά έθνη θέλουν ψυχήν.

$:
=:.· &

Δεν κατεψύγησαν τά άκρα τής Γαλλίας έπί Ναπολέοντος, 
δταν παρέδιδεν αύτήν μέ τδ ξίφος του δορυάλωτον εΐςτήν διά- 
θέσιν τού αύτοκράτορος Γουλιέλμου; Προηγουμένως δέν είχε 
συγκεντρωθώ δλον τδ αίμα εις τήν καρδίαν,καί δέν υπήρχε βε
βαίως νόσημα καρδιακόν; 'Ο κόσμος οέν είχεν άπελπισθή εκ 
τής νόσου τής μεγάλης ασθενούς; Τά όργια τής Κοινότητας δέν 
ήσαν τά παραληρήματα καί ή καταλαμβάνουσα τδν ύπδ τύ
φου νοσοΰντα παραφροσύνη; Οί στρατοί της—δηλαδή τά νεύρά 
της —δηλαδή οί μυώνες της —δέν παρέλυσα·/ : Τά οικονο
μικά της δέν κατέρρευσαν: Τδ ηθικόν της δέν κατηρειπώθη ;‘H 
σπονδυλική της δέν έμαλακύνθη ; 'Ο εγκέφαλός της δέν έγέ- 
νετο ύδαρής;

Τις τήν έσωσε; Τις τήν ή'/όρθωσε ; Τις τής είπε: εγειραι 
τήν ήττάν σου καί περιπάτει;

Τής έχρειάζετο μία καρδία ύγιής. αφού τδ νόσημα ήτο καρ
διακόν καί ή καρδία άύτή ύπήρςεν ό Γαμβέττας.

Μίτο μόνον βήτωρ. μέγας, ώς ήθελαν οί εχθροί του νά τδν 
παραστήσουν, ώς ήθελαν καί θέλουν ο! φθονεροί εδώ νά πα- 
ραστήσο·/ τδν Δεληγιώργην: Τί θά πή βητορική; Λάρυγξ 
ή νους; Πνεύμονες ή πάθος: Ήχος ή επιχειρήματα; Άν έκ 
•ιών δύο αύτών σειρών τά πρώτα μέρη άποτελούσι τήν ρητο
ρικήν, τότε δλοι οί καλό! ηθοποιοί ή καλοί υψίφωνοι έπρεπε νά 
είναι πρωθυπουργοί τού κράτους. Ό Γκώ άντί τού Γαμβέττα, 
ό Σιοΰμαν άντί τού Βίσμαρκ. Αλλά βήτωρ μέγας χωρίς νά εί
ναι καί μέγας άνήρ θά ήτο ό κωμικκδτερος τών ανθρώπων. 
Ή ρητορεία είναι ή μετά κάλλους καί χρωμάτων καί λάμ- 
ψεως έξωτερίκευσις τού μεγάλου άνορός. Καί δχι μόνον 
τούτο, άλ.λά φρονούμε'/ δτι οέν είναι δυνατόν νά είναι τις με
γάλη διάνοια, χωρίς νά γνωρίζη νά χειρίζηται ήγεμονικώς τδ 
δώρον τού λόγου. 'Ο Βίσμαρκ δέν είναι φύσει μέγας βή-
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τωρ, αλλά διότι είναι μέγας πολιτικός, ούδείς δύναται νά 
τιρ άρνηθή θέσιν μεταξύ τών μεγάλων ρητόρων.

Πότε άνέτειλε λαμπρός δ Γαμβέττας βήτωρ; Ήδη άπό τοΰ 
I860, έν τή Δίκη τοΰ Δελεσκλούζ. Ήτο ή άγόρευσίς του ά- 
ριστούργημα βητορικόν καί διά τούτο παρήγαγε τοσοΰτον 
κλονισμόν; Όχι. 'Ωμίλησε μέγας άνήρ καί ή Γαλλία άνευρε 
τόν άντίπαλον τοΰ Ναπολέοντος. Πρό τής δυούσης αυτού δυ- 
νάμεως ήρξατο νά ύποφώσκη ή άνατέλλουσα τού Γαμβέττα 
δόξα. 'II Γαλλία ήττάτο, άλλ’ή Γαλλία έξησφαλίσθη. Ό Να
πολέων παρεδίοετο εις τόν Γουλλιέλμον, καί ό Γαμβέττας εις 
τήν άναγέννησ.ν τοΰ τόπου του.

Θαυμάζετε ένα ιατρόν δστις επαναφέρει εις τήν ζωήν βα- 
ρέως προσδεολημένην υπαρξιν. Δέν θαυμάζετε ενα πολιτικόν 
δστις έπαναφέρει εις τήν άκμήν βαρέως παρακμάσασανδύναμιν 
ώς ήν τότε ή Γαλλία; Ήδύνατό τις νά τήν έκλάβη άπό 
τών διεζωσμένων ύπο τοΰ γερμανικού σιδήρου ΪΙαρισίων 
άναχωροϋντα έπ’ άεροστάτου καί άεροποροϋντα εις τό Τούρ, 
δπου έμελλε νά άναλάδη τρία δμοΟ υπουργεία, τών εσωτερι
κών, τών στρατιωτικών καί τών οικονομικών, ώς παραφρονούν 
δνειρον τής Γαλλίας, ώς μίαν αίφνίδιον λάμψιν τού καταλα- 
βόντος τό εύγενές έθνος δ ε λ ι ρ ί ο υ.

’Αλλ’ δταν άπό άκαθέκτου δικτάτορες, τρεις στρατιαί τής 
απεγνωσμένης άντιστάσεως άπό τού βραχίονός του κυλίσαν- 
τος εναντίον τού έπιορομέως, άνεφάνη δ ύπό τού θιέοσου ώς 
μανιώδης χαρακτηρισθείς δ κυβερνητικώτερος άνθρωπος τής 
Γαλλίας, δταν κλείσας τό στάδιον τής διά μιας έκλύσεως δλων 
τών δυνάμεων τόπου φθίνοντος, άνέλαβε τό βραδύ, τό έπίπο- 
νον, τό σοφόν έργον τής άναρρώσεως, δταν έγινε τά πάντα 
τοΐς πάσι διά νά στερεώση την Δημοκρατίαν, δταν εν αύτα- 
παρνήσει έτάχθη, δ πρώην δικτάτωρ, είς έκ τών πολλών 
ύπό τήν άναοιοργανωτικήν λειτουργίαν τοΰ γέροντος θιέρσου, 
συντάξας ύπ’ αυτόν τό κόμμα του, δταν έπολέμησεν άπελπιστι- 
κώτερον ή αί στρατιαί τοΰ Βούρβαχη καί τοΰ Φαϊδερμπ εναντίον 
τών μοναρχικών πραξικοπημάτων τοΰ Μάκ Μαών, δτον περιήρ- 
χετο δλην τήν Γαλλίαν εις πάσαν νέαν εκλογήν άγορεύων, 
συμβουλεύω?, διοικών, διοργανίζων, δταν έτίνασσε κατά τών 
εχθρών του τούς φοβερούς εκείνους λόγους οίτινες ώς κομή- 
ται ήσαν δρατοί άπό συμπάσης τής Γαλλίας, δταν ώς πρόε
δρος τής επιτροπής τοΰ προϋπολογισμού έξετύλιξε τό μέγα 
αύτοΰ πρόγραμμα τών οικονομικών μεταρρυθμίσεων, δταν 
έξήγγελλεν άναποοογυρίζων δλην τήν Γαλλίαν τά νέα κοι
νωνικά στρώματα, δταν έσχεοίαζε τήν φυλετικήν άναμόρ- 
φωσιν τής Γαλλίας διά τής επιστημονικής ύποχρεωτικής έκ- 
παιδεύσεως τού λαού, δταν ύπενόμευε τήν διαφθοράν τής κλη- 
ρικής επιρροής, δταν άνέλυεν δλα τά νομοσχέδια τοΰ Μεγά
λου όνομασθέντος ύπουργείου, δταν κατώρθωσε νά συμπήξη 
τήν άγγλογαλλικήν συμμαχίαν, δταν όλίγον ακόμη καί είχεν 
έτοίμην τήν φοβεράν ρομφαίαν τής έκδικήσεως διά τόν διαμε- 
λισμόν τής Σάοοβας καί τής Λωραίνης, τότε δικαίως ό Γαμ
βέττας άνεδεικνύετο ώς ό κυβερνητικώτερος νοΰς τής Γαλλίας 
καί δ θάνατος αύτοΰ ώς τό μεγαλείτερον έθνικόν δυστύχημα!

Περίεργον,τούςμή έννοϋντας την βαρεΐαν σύνθεσιν τών
μεγάλων προσωπικοτήτων, πώς δ Γαμβέττας έπολλαπλασιά- 
ζετο εις μυριάδας άνθρώπων,δταν έπρόκειτο" ν’άναλάβη μέγαν 
τινα αγώνα. Ήδύνατο νά γίνη τή ώρα έκείνη ανατομία τών 
τριάκοντα εκατομμυρίων Γάλλων,' τών άκολουθούντων καί 
τών μή άκολουθούντων τόν μέγαν δημαγωγόν,καί θά άνεύρισκον 
έν αύτοϊς μόρια έκ τής ψυχής τοΰ Γαμβέττα. ΔΓ αυτό λοιπόν

' έξητμίσθη τόσον νέος , μόλις τεσσαρακονταπενταετής; Μό
λις έν τή άρχή τοΰ σταδίου; 'Ρήτωρ! Άλλ’ήτο βήτωρ; 
Όχι, ό λόγος του ήτο μέγας βαρουλκός, δστις ήδύνατο νά 
καταβιβάζη μέρη τινα κάτω τής έπιφανείας των τεμάχια βρά
χων ή γής. Άντέκρσυε τούς έχθρούς του; Όχι' κατέβαλλεν 
αύτούς, ώς νά τούς άντιμετώπιζε στήθος πρός στήθος καί πυγ
μήν πρός πυγμήν. Τί κατέβαλλε τόν Μάκ Μαών; Πέντε λέ
ξεις τοΰ γίγαντος βήτορος. Τό περίφημον έκεΐνο: Νά ύποτα- 
χθή ή νά παραιτηθή! Έκ τοΰ διλήμματος δ Μάκ Μαών έξε- 
τέλεσε τό ήμισυ- παρητήθη. 'Ήσαν άγορεύσεις έκεΐναι τοΰ 
Γαμβέττα; Όχι- ήσαν ηλεκτρισμός δστις συνέσπασεν δλην 
τήν μοναρχικήν Γαλλίαν καταστή σας αύτήν παραλυτικήν κ’ 
έζωογόνησε τήν δημοκρατικήν Γαλλίαν νά κάμη θαύματα 
θελήσεως.

Δέν ήτο μόνον Παρίσιοι δ Γαμβέττας· ήτο Γαλλία. Ήτο δ 
άναγεννηθείς εγκέφαλος τής Γαλλίας. Καί ώς είς τόν εγκέφα
λον έδρεύει ή άρχή καί ή κίνησις δλου τοΰ νευρικού συστήμα
τος, σΰτω δ Γαμβέττας ήτο ή άρχή καί ή κίνησις δλου τοΰ 
Γαλλικού Έθνους κατά τήν τελευταίαν δεκαετίαν. Έάν ήτο 
μόνον λόγος, τις άλλος παρά τόν Βίκτωρα Ούγώ Θά είχε τήν 
ήγεμονίαν τής Γαλλίας; Αλλά δ λόγος είναι δργανον καί δ 
Γαμβέττας ήτο κεφαλή Τί μισητότερον διά τούς δημοκρατι
κούς Γάλλους τής ιδέας τής Γερουσίας ; 'Ο Γαμβέττας ήγό- 
ρευσεν έν Βελλεβίλλη τήν άθάνατον έκείνην άγόρευσίν του, ήτις 
ήδύνατο νά χρύσωση ώς ή βοδινωτέρα ούρανογραφία δλον 
τον βητορικόν κόσμον αρχαίων καί νεωτέρων χρόνων, καί ή 
Γερουσία έγινεν ού μόνον άσπαστή παρά τοΐς δημοκρατικοί;, 
αλλά καί έλειτούργησε δραστικότατα ώς μοχλός τής δημο
κρατίας. Διατί; Διότι έπήγαζεν άπό τοΰ έπιστημονικού προ
γράμματος τοΰ Γαμβέττα τής γαλλικής άναγεννήσεως.

Μελαγχολώντες άμα τή άγγελία τοΰ έξ έντερικοΰ νοσή
ματος θανάτου τοΰ Γαμβέττα έσκεπτόμεθα: ποιος άγων κατά 
τήν ασθένειαν τού μεγάλου άνδρός έτελεΐτο μεταξύ τής κεφα
λή; καί τού εντέρου! Τί έσκέπτετο έκεΐνος καί τί διέπραττε 
τούτο. Ή σωτηρία ένός έθνους κρεμαμένη άπό ένός έντέρου. 
'Η θέσις έν μέσφ δύο παρειών έπιδερμίδος! Μισήσατε τόν άν
θρωπον, μισήσατε τήν ζωήν, μισήσατε τήν ύλην, μισήσατε 
τόν κόσμον.

Καί θνήσκει έκπληρώσας τούς πόθους του; Θνήσκει εύχα- 
ριστημένος; Όχι, δχι· άπέθανε πολεμούμενος! Ώ μεγάλοι 
άνδρες, μή γεννάσθε μεταξύ τών άνθρώπων, γεννηθήτε μεταζυ 
θηρίων θά έννοηθήτε καλλίτερον. ΚαΔΙΒΔΝ.
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