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ΚΗΔΕΙΑ
ΑΑΕΞ. Κ ΟΤΜΟΤΝΔΟΤΡΟΤ

’Από τής πρωίας του Σαββάτου πάτα η πόλις τών ’Α
θηνών περιεβλήθη τήν μορφήν εΰρυτάτου νεκροταφείου, τό 
όποιον έπλήοου ολόκληρον ό νεκρός του * Α λ ε ξ ά ν δ ρ ο υ  
Κ ,ο υ μ .ο υ ν δ ο ύ ρ ο υ . Τήν όστάτην αύτοΟ πν,ήν διεδεχθη 
νεκρική σιγή απάντων τών κατοίκων τής πρωτευούσης του 
ελληνικού κράτους. Οί βραδείς και πένθιμοι ήχοι τών κω
δώνων τών έκκλησιών ήκούοντο μ.όνον έν τώ  μέσω τής βα
θύτατης ηρεμία:, υπενθυμίζοντε; τού; βωβού; κρότους τών 
τηλεβόλων ναυαγήσαντος πλοίου. . .

Ή  φαιδιότης πρό μικρού άπεχαιρέτισε τήν πόλιν τών 
Αθηνών, εις δέ τά βλέμματα όλων διαφαίνεται βαθύτατον 
πένθος, τού όποιου τό αίτιον πάντες γινώσκομεν, άλλ’ οΰ- 
δεί; τολμά νά προφέρη, ΐνα μ,ήν έκραγή ή ψυχή του εΐ; λ υ γ 
μούς παιδικούς. Τό μέγεθος τής συμφορά; υπερβαίνει τήν 
σκληρότητα πάσης καρδίας. Ό έπικαλύψας τήν πόλιν τών 
Αθηνών μελανός πέπλος αναστρέφει καί τά χρονικά σημεία 
τού ενιαυτού, τάς δε ημέρας τής υψίστης ευθυμίας μετατρέ
πει εις ημέρας υψίστης συμφοράς.

Έκεί παρά κάτω παρά τήν πλατείαν τήν « ’Ελευθερίας» 
καί έν τώ δημοτικωκάτφ αυτού οϊκω κεΐται ό νεκρός τού 
Α λ ε ξ ά ν δ ρ ο υ  Κ ο υ μ ,ο υ ν δ ο ΰ ρ ο υ .  Πρό μικρού άκό- 
μη το ύστατον αυτού μειδίαμα έπλανάτο υπό τών χειλέων 
του, ώς ή τελευταία άκτίς τού ήλιου έν αίθριωτάτω οΰρανώ 
πρό τής δύσεώς του. Πρό μικρού μόλις ή έξησθενημένη αυ
τού πνοή έζωογόνει χ ιλιάδα; ψυχών, καί ή άποσβεννυμένη 
όλονέν λαλιά του συνεκράτει έν αΰταί; παρήγορον τήν ελ
πίδα. Ά λ λ ’ έπαυσε νά λαλή καί νά πνέη καί ουδέ μειδιά 
πλέον !

-— Μετά τόν Δεληγεώργην. τόν Ζαΐμην, τόν Βούλγαρην, 
καί άλλους υπέκυψε καί ό επιφανέστερο; τής νεωτέρας 'Ελ
λάδος πολιτευτής, έν μέσω δέ τής σκοτίας, ή τ ι; περιβάλ
λει τόν πολιτικόν ημών ορίζοντα, κατεχόμεθα υπό κρυερού

φόβου, μή ένορώντε; έν αΰτώ είαή λιποψυχούσα; τινας πυ
γολαμπίδας· τούς αστέρας πρέπει νά ζητήσωμεν εις τόν 
ουρανόν !

Άτ
’Από τήν δευτέαρν ώραν τού Σαββάτου, πλήθος πολύ συν- 

έρρεεν υπό τόν οίκον τού Κ ο υ μ ,ο υ ν δ ο ύ ρ ο υ ,  τά δέ με
λανά εμβλήματα, ά’τινα περιεζώνυον τούς έζιύστας καί τά 
παράθυρα τής οικίας δέν άφινον οΰδεμίαν αμφιβολίαν, ότι 
ό μέγας ασθενής δέν υπήρχε πλέον έν τή ζωή ! Άνήρχετο 
τότε περίτρομο« τό πλήθος τάς βαθμίδας τού πενθούντος 
οίκου καί έζήτει νά ίδη τόν προσφιλή του νεκρόν μετά μ ι
κρόν τόν άνεύρισκεν, άλλ’ άμα δέν τόν άνεγνώριζε, τοσοΰ- 
τον ή νόσο; καί ό χρόνος ειχον αλλοιώσει ^τούς γλυκείς καί 
εΰγενείς αυτού χαρακτήρας.

Έν τώ κέντρω τής μεγάλης αιθούσης τού οίκου εστήθη 
τό βάθοον έπί τού όποιου κατετέθη τό λείψανον τού Ι ά ο υ ·  
}Α θ υ νδ θ ύρ ο υ . Μάτην προσπαθώ ν’ αναγνωρίσω έν τή 
σορώ εκείνη τήν ζωηράν καί θυμηδή μορφήν τού αρχηγού 
τής άντιπολιτεύσεως. Ό  θάνατος άπέσβεσε καί αΰτό τό 
μ.ειδίαμ,α από τών χειλέων του σύν τω όποίω έγεννήθη ώς 
δίδυμος αδελφό; ó ί ί ,ο υ μ .θ υ ν δ ο ϋ ρ ο ς .  Οί οφθαλμοί του 
δέν έκλείσθησαν μόνον, άλλ’ έζηφανίσθη.σαν έν ταϊς κόγχαις 
αυτώ ν τά μήλα τού προσώπου του έζογκώΟησαν μικρόν, έν 
ώ αί παοειαί του έκοιλώθησαν εις βαθμόν καταπληκτικόν. 
Μόνος ό μύστας καί τό μικρόν αυτού ΰπογένειον δ;εσώθη- 
σαν έκ τής παραμορφωθείση; εκείνης μορφής.

*
Σιγή, σιγή άψυχος Ιπικρατεί έν τή τετράγωνοι αίθούσ/, 

πληρουμ.ένη, άκαταπαύστως υπό άνθρώποιν προσερχομέ- 
νων μ ετ’ εύλαβείας νά άσπασθώσι τόν μέγαν νεκρόν. Έν τή 
πληθύΐ έκείνη τού συμπεπυκνωμένου πλήθους δέν υπάρχει 
διάκρισις φύλου καί ηλικίας, ονομάτιυν καί κοινωνικής τά- 
ξεως. Τούς πάντας έκεί καλεϊ το αΰτό καθήκον, καί πάντες 
κατέχονται ίιπό τού αυτού αισθήματος. Ό θάνατο; τού 
Κουμουνδούρου επληςεν δλου: εις τήν καρδίαν καί συνω- 
Οούνται τώρα περί τον νεκρόν αΰτού διά νά τόν ράνιυσι μέ 
τά δάκρυά το>ν !

Έν μιά στιγμή πληρούται ó οίκος ολόκληρος καί οί θά
λαμοι αΰτού καί οί διάδρομοι καί ή κλίμαξ καί ή είσοδο; 
καί τά προαύλια καί άπας σχεδόν ό εΰρύ; παρά τήν πεν
θούσαν οικίαν χώρος. Έν τώ μ.έσω τής πληθύο; εκείνης, 
ή τ ι; κινείται όλονέν καί συνταράσσεται, ακούονται ένίοτε



2 ΜΗ Χ Α Ν Ε Σ Α Ι

φωναί σπαρακτικαί μιγνυόμεναι μ εν«  τών επ ιθέτων .-ιγ,οσ- 
τέιτης, εύεργέτης, πα τρ ιώ της  καί άλλων, ά’τινα  κινούσιν εις 
δάκρυα καί τήν άπαθεστέραν καρδίαν.

Τό πλήθος ώ ; έξογκούμενον κύμα ανέρχεται έλονέν τήν 
κλίμακα καί έν τώ  άκατασχέτω  αύτού πόθω τού να άσπα- 
σθή τόν ήγαπημένον νεκρόν του συνωθείται θορυβωδώς, 
διότι γνωρίζει ότι ό πρό μικρού άσθεν/ς του δέν ταράσσε
τα ι πλέον ύπό τού θορύβου! Καί παρελαύνει δλον εκείνο 
τό πλ·?,0ο; περί τό βάθρον καί ισ τατα ι μικρόν καί άναβαί- 
νει τάς βαθρ.ιδα; αυτού καί άσπάζετα ι τόν κατακείμενον 
νεκρόν μ ετ ’  άληθούς άλγους καί απέρχεται είτα  με τν,ν καο· 
δ ίαν του μικρόν έλαφρυνθεϊσαν έκ των δακρύων, άτινα  τήν 
έπλν,μμύρουν !

*

Ή  μ,εγάλη αίθουσα, εν ή κείτα ι ό νεκρός, ώ ; κα ί πάσαι 
α ί λο ιπα ί τής οικίας έκαλύφθησαν ύπό ρ.ελανώυ υφασμάτων 
κα ί δέν υπάρχει άντικείμενον έν τώ  πρό μικρού διαγελών- 
τ ι  οίκω δπερ νά μή φέρη, τόν πένθιμον πέπλον. Κομίζεις, 
δ τ ι συν τω  άποσβεσθέντι μειδιάμ.ατι τού Κουμουνδούρου ά- 
π έπ τα  καί πάσα χαρά από του οίκου αυτού.

Εις πάν δωμάτιον διαγινώσκεις μορφάς άλγούσα; κ α ίε ι;  
πάσαν γωνίαν βλέπει; κλαι'οντας οφθαλμούς. ’Εκλαμβάνει; 
δλον έκεΐνον τόν πενθούντα κόσμον ώ ; αδελφόν ή υιόν τού 
άποΟανόντος- άλλ ’ δταν οίψν,ς τό βλέμμα σου πρό: τόν εξο- 
χον καί ευεργετικόν βίον τού Κουμουνδούρου, καί δταν νύν 
ρίψν,ς αυτό πρό; τν,ν νεκράν έκείνν,ν σορόν κα ί άτενίσν,ς τν,ν 
συμ.παθή πλήν μαρτυρν,σασαν έκείνν,ν μορφήν, γίνεσαι ώς 
αδελφός ή τέκνον τοΰ γτ,ραιού νεκρού καί κλα ίε ι; μετά τό 
σου άλλου άπορφανισθέντος κόσμου.

¥
Παρά τν,ν νεκρικήν αίθουσαν καί εις τό βάθος τού άντι- 

Οαλάμου άύτής, κάθν,ται βαρυπενΟν,ς καί σιγώσα ώ ; τάφο; 
ή σύζυγο; του Κουμουνδούρου. ΕΪνε καταβεβλημένη υπό 
τω ν  πόνων καί τής άσθενεία;, οι δε οφθαλμοί τν,ς δέν δύ· 
ναντα ι πλέον νά διερμ.ν,νεύσωσι τόν άμάθητον πόνον τν,ς. 
Ά λ λ ’ δταν όμάς συμπαθουσών γυναικών έρχεται νά τν,ν 
παρν,γορν,σρ, δταν οι στέφανοι κατατίθεντα ι έπ ί τού νεκρού 
τν,ς συντρόφου, δταν τά  σωματεία καί οι σύλλογοι διαδέ- 
χω ντα ι άλλν,λους,καί παρέρχωνται ¿σπαζόμενοι τν,ν χεϊρά 
τν ,;, τότε, ω τότε ή άτυχός χν,ρα ανοίγει τά  χείλν, τν,ς 
κα ί τονίζει βαθύ j/oipoM yi εις τόν γηραιόν τν,ς Μένη; 
λέοντα.

Ά λ λ ’ ιδού ό εις μετά τόν άλλον έρχονται νά κατατέΟω- 
σιν έπ ί τν,ς σορού του μεγίστν,ν σειράν στεφάνων, κα ί έπ ί 
τούτων πάλ.ιν άλλον, καί μετά μικρόν νά καλυφθή ό νεκρός 
υπό άνΟέων, άρωμάτων καί ταινιών. Πάσα ί; Ε λλά ; καί ή 
δούλη καί V) έλ.ευΟέρα δέν λν,σμονεί τόν μέγαν προστάτν,ν 
τν,; καί σπεύδει νά καταΟέσν, έπ ί τού νεκρού του στεφάνους. 
Πάσα γωνία ελληνική καί πάσα καρδία θέλει νά στεφανώσν, 
τόν έξοχου άνδρα, καί δταν έπ ί τν,; σορού αυτού ΰψούται 
πυραμίς δαφνοφόρων στεφάνων, τού; οποίου; δλος ο Έλλν,ν 
νικό; λαό; κατέΟν,κεν έπ ί τού άρχν,γού του, ενθυμούμαι τό- 
στίχον Έ λληνος ποιν,τού.

εδώ κ ο ιμ ά τα ι ό .Ιαύς μ ί  σ τέμμα  βασι.Ηως.
*

Ή Κρήτη, ή αιμοσταγές Kpv.Tr, έσπευ:εν έκ των πρώ
τω ν νά καταΟέσν. τόν ΐδικόν τν.;, ο: δέ απλοϊκοί ά λλά  λεον
τόκαρδοι αύτν,ς άοχν,γοί εκλαυσαν ιύ; π α ίδ ε : πρό τού μ ε
γάλου νεκρού, δστι; ήγάπησε τν,ν δούλν,ν νόσον ώ ; ίδικν,ν

του πατρ ίδα . Ή  Θεσσαλία καί ή »Ηπειρο; έξ δλων τών μΕ. 
ρών αυτών ετρεξαν νά καταθέσωσι στεφάνου; εις τόν έλευ- 
Οερωτήν των. Πάσα δέ ή έλευθέρα 'Ελλάς πενΟν,φορούσα 
έδαφνηφόρησε τό πολυτιμώτερον τών τέκνων τν,ς.

Τά σωματεία δλα καί οί σύλλογοι κατέθηκαν στεφάνους.
Οί δήμοι καί αί έπαρχίαι κατέθηκαν έπίσης τοιούτους 

καί δταν πάσαι α ί ομάδες έξεπλήρωσαν τό θλιβερόν τούτο 
καθήκον εσπευσαν οί ΐδ ιώ τα ι νά συμπλν,ρώσωσι τν,ν έκ- 
φρασιν τν,ς βαΟεία; ευγνωμοσύνη; καί κατετίθεντο έλονέν 
στέφανοι καί άπαγγέλ,λοντο όλονέν προσφονήσεις εις τόν 
νεκρόν.

Ό Στέφανος τών πολιτικών αυτού φίλων συνωδεύθη ύπό 
θερμής τού Ζηνοπούλου προσ. ωνησεως· έπ ίση; τού δραμα
τικού συλλόγου, τής Κρήτη; καί Θεσσαλίας, τής Μεσσήνης, 
πολλών επαρχιών καί πολλών δήμων. ’Ά λλο ι πάλ ιν  στέ
φανοι κατετίθεντο έν μυστηριώδει σ ιγή , άλλά κατεβρέχον- 
το ύπό δα/.ρόων, καί άλλοι συνοδεύοντο ύπό λυγμώ ν.

Ί1 συρροή τού πλήθους όλονέν αυξάνει καί δσον προσεγ
γ ίζε ι ή στιγμή  τής ταφή; τοσούτον γίνετα ι πολυπληθέστε
ρα. Παϊδες, γέροντες, γυναίκες έρχονται νά άσπασθοϋν τόν 
νεκρόν. Τό άλγεινόν αίσθημα υπό τού όποιου κατέχονται 
πάντες δέν σταματά έως έδώ : τά  δάκρυα καί οί ¿σπα
σμοί δέν είναι επαρκή· ή καρδία στενοϋται έν τή σιγαλή 
ταύτη, έκδηλώσει τού πόνου· θέλει νά λαλήση καί λαλεί : 
λαλεί διά τών λυγμώ ν, διά τώ ν  άπεγνωσμένων φωνών καί

διά τών άσυναρτήτων λέξεων !
Τήν έσπεραν ή έκδήλωσι; τού πόνου λαμβάνει παθητικώ- 

τερυν χαρακτήρα. ‘II ψυχή κλαίει άνετώτερον ύπό τόν 
πέπλον τής νυκτός καί ύπό τόν πέπλον τού πένθους νομί
ζε ι έαυτήν μόνην καί τά δάκρυα της ρέουσιν άφθονώτερον. 
Περί τόν σωρόν τοΟ νεκρού άνέρχεται χορός γυναικών α ϊτ ι-  
νε ; θά μοιροΛογήσωσι τό τέκνον τής μάνης. Ύ πό  τό μ.ονό- 
τονον καί σπαρακτικόν έκείνο μοιρο .Ιόγ ι δέν άντέχει ούδε- 
μία καρδία, οί δέ πένθιμοι αύτού ήχοι σέ ρίπτουσι είς τάς 
βραχώδεις άκτάς τής Λακωνίας, έν αίς θρηνωδοΰσι- μάγισ- 
σαι πρό μικρού άποπτάσαν ψυχήν. Τά θρηνώδη εκείνα άσμ.α- 
τα  φέρονται πολλάκις έπ ί τών πτερύγων τής ύψηλοτέρας 
ποιήσεως. ’Ακούσατε πώς ό λαός εκφράζει τά  αισθήματα του.

Τό α ίμ α  που σου έμε ινε ν ά  τώχης σ τη ν  ψ υχή  σου.

Σ ήμερα  μαύρος ουρανός, σήμερα μ α ιιρ ' ημέρα
Σήμερα χ.Ιαίει ά ουρανός τό ν  γέρο τον  πατέρα .

‘Ο ήΜος (ΰασ/.Ιεή-ε χα'ι γ ίν η χ ε  σκοτάδ ι
γ ια τ ί 6μ έ γ '  Ά.ΙέΤ.ανδρος θά χα τχβή  στον Άδη.
Είναι ήδη βαθύ μεσονύκτιον, ενώ ό κόσμος άποσύρεται 

βαθμηδόν όπως έπανέλθη αΰριον σύσσωμος καί παρακολού
θηση, τήν εκφοράν τού νεκρού του. Τινές άκόμ.η μετ’  εύλα- 
βείας προσέρχονται νά. γονυπετήσωσι πρό τού άνθοστεφούς 
εκείνου σωρού. Ουδέ £ν άνθος άναθάλλει πλέον έν τοΐς άγροϊς 
καί τοίς κήποι;, δλα άρωματίζουσι τόν περιφανή έκεΐνον 
νεκρόν. Καί τά τεχνητά άκόμ.η μέχρι τού τελευταίου έξέλι- 
πον από τών καταστημάτων, έν ω αί πολύχρωμαι ταινίαι 
δέν κυμαίνονται πλέον έπί τώ ν  β ιτ ρ ιν ώ ν  το»·. Ταύτας άν- 
τικατέστησαν νυν μελαναί σκέπαι.

ΟΙ Κ Α Τ Α Τ Ε Θ Ε Ν Τ Ε Σ  Σ Τ Ε Φ Α Ν Ο Ι

’ Εν τ?, οικία χθές άπό τής πρω ία ; μέχρι τής δέκατης

,ί,ς νυκτός ήτο άδιάκοπον τό θλιβερού προσκύνημα του 
ήθους πρό τού νεκρού- περί τή ν  δύσιν τού ήλιου ή συρ- 
ή έπ ιτε ίνετα ι- δυσκόλως δύναταί τ ις , διασχίζων τούς 

^λ/.ρούντα; διαδρόμου; καί αίθούσας, νά φθάσ/ι πρό τού 
¡νεκρικού βο>μού. Έ  άτμόσφαιρα της οικίας άποπνέει πνιγη - 
'ί  θαλπερότητα, έν ή άναμ ϊγνυτα ι διακεχυμένον πένθιμόν 

τι άρωμα καιομέ.ου δενδρολιοάνου. θύραι, παράθυρα, στύ- 
λοι, γιονίαι, εικόνες, καθρέπται, τράπεζα ι, καθίσματα εισίν 
Ινδεδυμένα τό βαρύ προσοιπείον τού πένθους.
I Ή  αίθουσα, έν ή έπ ί μεγαλοπρεπούς καί υψηλού ΐκρίου 
άπετέθη ό νεκρός, είνε στενόχωρος- δέν δύναται νά συμπε- 
ριλάβνι έν άνέσει τόν πλούτον τών προσενεχθέντων στεφά
νων, ύπό τών οποίων τήν μοσχοβολούσαν καί άκτινοβολού- 
σαν πληθύν κατάκειτα ι ήμικεκρυμμένος ό νεκρός. Καί φύσις 
καί τέχνη έν άμ ίλλη προσεφέρθησαν νά ώραίσωσι τόν θά
νατόν του- άνθη, άνθη καί τα ινία ι ποικιλόχροοι καί χρυσός 
καί μ έταξα- πολυτέλεια καί άρωμα καί στιλπνότης. Έ πί 
τού φερέτρου περιπλέκονται ά τά κ τω ; στέφανοι, τών όποιων 
εις μάτην άναζητεις τά ς  τεθαμμένας τα ινίας- καί έξω τού 
φερέτρου προκύπτουσι τα ιν ία ι, τών οποίων μετά δυσχε- 
ρείας άνευρίσκεις τούς άφ’ ών έξαρτώνται στεφάνους. Ά λ λ ’ 
οί μέγιστοι κα ί λαμπρότεροι αύτών άνήρτηνται πέριξ τών 
τοίχων τής αιθούσης, επ τά  τών αριθμόν :

'Γών έν Πειραιεί Οινουντίων.
Τού Χρηματιστηρίου.
Τών έκ τού σεισμού παθόντων Χίων.
Τών έμπορων Καλαμών.
Τών έργοστασιαοχών Πειραιώς.
Τών πολιτικών αυτού φ ίλων, δάφνειο;.
Τού Λήμου Πατρών.
Μεθ’ ούς οί έπ ί τού νεκρού αποτεθειμένοι στέφανοι, έρί- 

ζοντες περί φιλοκαλίας καί μεγέθους να ι λαμπρότητος, ή- 
σαν οί έξ ις  :

Τής οικογένειας Λεληγίώργη.
Τής άτμοπλοϊκής εταιρίας.
Τής εταιρίας τού ’Ισθμού τής Κορίνθου.
Τής Κρήτης, εύγνοιμονονσης, δάφνειος.
Τής 'Αθηναϊκής λέσχης.
Τών μεταλλουργείων Λαυρίου.
Τής οικογένειας Ι’ ικάκη.
Τής έφημερίδος Πρωίας.
Τού Τη.ίεγράψον.
Τής Ν έας Έ φημερίδος.
'Γης έπαρχίας Έπιδαύρου Λιμηράς.
Τής οικίας Λουρούτη.
Τής συνοικίας Νεαπόλεως.
Τής Ψθιώτιδος.
Τών ¿πόρων παίδων.
Τού συλλόγου Παρνασσού.
Τού Βύρωνος.
Τοΰ Έ ργατιχοΰ  Τυπογραφικοί' Συνδέσμου.
Τού διδασκαλικού Συλλόγου.
Τής έπαρχίας "Αργους.
Τής επαρχίας Οίτύλου, μέ τ ά ; έξή; πέριξ έπ ιγραφά; : 

Ζαρνάτα—Καρδαμύλη—Μάνη— Αεϋκτρον— Ά β ία —Άρεό- 
πο λ ι;— Μέσς.

'Γού έν Σύρω συλλόγου.
Τού έν ’Άνδρω Συλλόγου.
Του Μουσικού καί Δραματικού Συλλόγου.
Τού Δήμου Έρμουπόλεως.
Τής οικογένειας Παχύ.

Τού έκπαιδευτηρίου Άντωνιάδου.
Τής Λευκάδος.
Τής έπαρχίας "Λρτης.
'Γή; οικογένειας Β αλτατζή .
Του πρεσβευτού Ράδοβιτσ.
Τού Δήμου Τρικκάλων.
Τής ο ικία ; Μ. ΛΙελά.
Τής "Λρτης καί Θεσσαλίας.
Τής οικίας Κ εχαγιά.
Τών προσφύγων Χίων.
Του Δήμου Παμμ.ίσου.
Τής έν Ζακύνθω λέσχης ό Ζ άκυνθος.
Τής οικογένειας Ρώμα.
Τών έλλήνων ηθοποιών.
Τής οικογένειας Μελετοπούλου.
Τών έπαρχιών ’ Αλμυρού, Δομοκού κα ί Φαρσάλων.
Τής έπαρχίας Η λείας.
Τής Ίσραηλιτική; κοινότητος Τρικκάλων.
Τής οικογένειας Σκουζέ.
Τού Λήμου Κολονίδων.
Καί οιραία άνθοδέσμη τής Κυρίας Συγγροϋ.
Έν δλω 53. Τάς ταινίας τών πλείστω ν έξ αύτών είχεν 

έπιγεγραμμένας διά τών θερμ.οτέρων έκφράσεων r, ευγνωμο
σύνη, τό πένθος, τ; τιμή.

Ό  καλλαισθητικώτερο; στέφανο; ην ό βαθύς κυανού; τής 
οικογένειας Δεληγεώργη.

Περί τήν ένδεκάτην τής νυκτός άραιωθέντος τού άριθμού 
τών προσερχομένων, ό νεκρός έτέθη έντό ; τού επισήμου φε
ρέτρου τού δ ιά  τήν κηδείαν προωρισμένου. Τό φέρετρον είνε 
κεκαλυμμένον διά μ,αύρου υφάσματος ποικιλλόμενου ύπό 
μετάξινων κροσσών καί λευκών τα ιν ιώ ν. Οί στέφανοι ειχον 
συγκομισθή δπως τεθώσιν έπ ί τών πρό; τούτο κατασκευα- 
σθέντων ξύλινων ακοντίων- κα ί έπ ί τού στήθους τού νεκρού 
παρέμενε μόνον μία έρυθρά καμελια, κα ί δύο άνθοδεσμαι 
παρά τού; πόδας. Τό ζεύγος τών νεκρώσιμων λαμπτήρων 
επέχεε τό άμυδρόν καί μελαγχολικόν αυτού φώς.

ΑΙ ΟΔΟΙ
Ά πό  πρωίας αί όδοί Αιόλου καί Έρμου κατεγίνοντο νά 

ένδυθώσι τήν πενθίμ.ην αύτών στολήν, δ ι’  ή ; νά. ύποδεχθώσι 
τήν δ ι’ αύτών παρελάσουσαν κηδείαν. Πρό πάντων ή όδός Έρ
μου παρίστα άξιοσημ.είωτον φαινόμενου πανηγυρικού πένθους. 
Ά π ’ αρχής εως τέλους αύτής έκαστος εξώστης έκαλύπτετο 
ύπό μελανού κυματόεντος υφάσματος, έκαστον εμπορικόν κα
τάστημα έπί τών Ουρών καί τών παραθύρων αύτού έξήπλωσε 
πολύπτυχα καί βαρέα μαύρα παραπετάσματα. ’Ενίοτε μέσω 
τού πένθους προέκυπτον επάργυρα τά  αρχικά στοιχεία τού νε
κρού ή έστεφανωμ.ένη δ ι’  άνθέων ή εικών αύτού. Μαύραι ση
μαία·. άπό τινων έζωστών καί καταστημάτων έκυμάτιζον /.αί 
που καί που ή Ε λληνική  γαλανόλευκο; ύπό τήν σκέπην του 
πένθους τετυλιγμένη. Τήν μάλλον φιλόκαλου διακόσμησιν έν 
τη όδώ Έρμου έπεδείκνυε τό έμπορικόν τού κ. Γ/.ιόρα, έν τή 
Αιόλου δέ ό έξώστης του χρηματιστηρίου. Λύο εικόνες παρι- 
στώσαι τήν κηδείαν καί τόν νεκρόν τού Γαμβέτα άναρττ,θεΐ- 
σαι πρό έμποροραπτικού τίνος ύπ· τήν μεγάλην οικίαν Μ ε
λά συνεκάλει κύκλω πολλά ; θεωμένας. Έ ν γένει ή τής όδοΰ 
εκείνης διάβασις προύκάλει συγκινητικά, αισθήματα. ΙΙαρατη.
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ροϋμεν μόνον ότ·. τινές των κ. καταστημ.αταρχών ήδύναντο 
νά ώσι γενναιότεροι περί τήν έκδήλωσιν τού άλγους των. Ά λ 
λα ή ¡/.άλλον πρωτοφαννις καί έπιβάλλουσα καί μεγαλοπρε
πής παράστασις τού πένθους έςεχέετο άπό τού φιυτός των 
άναμμένων φανών τοϋ φωταερίου, έκφεόγοντος διά μέσου τ·?,ς 
σκιάς πένθιμου αυτών περίβολος. Έφαίνοντο ώς τόσοι σφθαλ- 
μοί καταπεπυρω(χένοι ΰπό τών δακρύων άνοιχθέντες διά νά
προίδωσι τό ύστατον τόν εθνικόν πολιτευτήν, καί νά κλεισθώ- 
σι πάλιν.

Η Π Α Ρ Ε Λ Α Σ Ι Σ

Καθόσον έξικνείται ήμνήιχη ημών, δέν ένθυ(χού(χεθα κηδεί- 
αν όμοίαν τής τοϋ Κουμουνδούρου, καί ό'ταν άπό μεμ.ακρυσμέ- 
νης τινός γωνίας άποιχάσσοντες τό δάκρυ ήμών έθεο'ψ.εθα τήν 
πληθύν τών στεφάνων καί τήν πληθύν τών παρασήμιον. καί 
τό. πληθυσμών ολοκλήρου τής πρωτευούσης καί ολόκληρον 
τόν Ελληνισμόν άντιπροσωπευόμενον εκεί, καί κινούμενο·/ ό- 
λον δμ.οϋ ό>ς τά κινητά εκείνα δάση τοϋ Μάκαπεθ, καί εΐ
δομεν ακόμη όλους τούς έξώστας καί ά'λας τάς οικίας πενθη- 
φορούσας, καί τούς φανούς αναμμένους υπό μαύρην καλύπτραν 
ώς σκηνογραφίαν τοϋ Βάγνερ, καί εΐδομεν άλλον κόσμον έν 
τοϊς έξιόσταις καί τοΐς παραθύροις καί ταΐς στέγαις καί εις 
τά  δένδρα ακόμη ώς αγέλην πτηνών καταφυγόντα, διά νά 
ϊδη έκείθεν διερχόμενον τό σεπτόν φέρετρον, καί την ερήμω- 
σιν όλων τών άλλων όδών τής πρωτευούσης καί τό ερμητικόν 
κλείσιμον όλων τών εργαστηρίων, καί ό’ταν εΐδομεν ακόμη 
τό άναρίθμητον πλήθος διακλαδοόμενον δ ι’ όλων τών, στενω
πών καί δι’ όλων τών διόδων, όπως κατορθώση νά έλθη 
καί καταλάβη σπιθαμήν τόπον έν ταΐς δδοίς όθεν έ
μελλε νά διέλθη ή πομπή, καί κατόπιν χυνόμενοι άνά τάς 
άλλας όδούς καί άνερχόμ-ενοι εις τά γραφικά τής πόλεως ημών 
υψώματα, εις τήν Άκρόπολιν, εις τήν πεπτωκυιαν στήλην, 
παρά τάς λοιπάς άδελφάς της παρέχουσαν ο>ς τήν εικόνα τοϋ 
μεγάλου άνδοός, ό'στις έκηδεύετο,εΐς τήν ’Έκθεσιν καί τελευ
ταίου εις τό Κοιμητηρίου διά νά τόν άσπασθή ακόμη άπαξ, 
διά νά ϊδη πώς θά τόν έξυμνήσωσι καί ποϋ θά τόν ένοποθέ- 
σωσι τόν προσφιλή του νεκρόν, μή ευχαριστούμενοι δέ εις 
όλα αυτά διερρυγνύετο εις δάκρυα όμοια μέ νηπίου τό ό
ποιον άπώλεσε τήν μητέρα του καί ζητεί άποπλανημένον νά 
τήν εύρη, όταν όλα αύτά παρέστησαν πρό τών οφθαλμών μου 
ή διάνοια μου μ’ έφερεν εις άλλους νεκρούς, λειποψυχών δέ 
έψέλλισα :

ΜΙ πτωχή ‘Ελλάς σήμερον θάπτει τόν Γαιχβέτταν της !

Μόνη ή. άπλή μνεία τών κατά τήν πομπήν ήτο ικανή νά 
πληρώση πολλάς σελίδας τής έφημ.ερίδος μας. Α· όδοί διά 
τών οποίων διήλαυνεν ό νεκρός ήσαν κατάμ.εστοι άνθρώπων 
όσοι δεν ήκολούθουν κατέφυγον εις τούύ έξώστας καί τά πα
ράθυρα. Όπόθεν διήρχετο ό νεκρό: έρραίνετο υπό άνθέων, 
αύρτων καί δάφνης, απανταχού δέ μανδύλια άπέμασσον βε- 
βρεγμένους όφθαλμ.ούς.

Οί στέφανοι κρατούνται ΰπό φοιτητών, μελών διαφόρων 
συλλόγων καί άλλων, παρελαύνουσι δέ πάντες μετά τάξεως 
καί Ιπιβάλλοντος πολλοϋ. Ό  τών Κ ρητών εκ δάφνης, ό τής 
Ί·ίου πολύτιμο;, ό τοϋ Δήμου Αθηναίων υπερμεγέθης, ό τών 
πολιτικών τοϋ νεκρού φίλων σημαντικός, ό τής Θεσσαλίας 
κατάλευκος, ό τοϋ ΙΙειραιώς πολυτελής ό τής Βουλής καί 
πολλοί άλλοι κινοϋσι τόν θαυμασμόν καί τήν έκπληξιν.

Πάσα ή φρουρά προπορευομένων τών μουσικών παρακολου
θεί τήν κηδείαν.

Οί εύέλπιδες άποτελοϋν τήν έμπροσθοφυλακήν τής στρα
τιωτικής ακολουθίας· έπεται τό μηχανικόν, τό πεζικόν, τό 
πυροβολικόν καί οί ιππείς.

"Ολοι οί έν τέλει, ή Βουλή καί ή Κυβέρνησις, τά σωματεία 
καί οί Δήμοι, ή αυλή καί πάσαι αί όμ-άδες, κατόπιν ή πρω
τεύουσα ολόκληρος περικλείεται έν τή στρατιωτική εκείνη 
ζώνη.

Ά πό τής άπομεμακρυσμένης καί πάλιν γωνίας μ.ου σκια
γραφώ τό μεγαλείου τής νεκρικής ταύτης πομπής, ήτις ό- 
λονέν παρελαύνει πρό τών οφθαλμών ¡κου ατελεύτητος, καί 
μ.όνος έγώ  δέν συμμετέχω αυτής, άλλά κεκλιμένος παρά 
τήν ταπεινήν μου τράπεζαν κλαίω τόν μεγάλον νεκρόν μου.

Μ -όκ..
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Ά πό τής δεκάτης έτι συρρένυσιν εντός τού ναοϋ, ένθα 
τεταγμένο ι ένθεν καί ένθεν στίχοι χοιροφυλάκων καί κλη
τήρων ΰπό τήν έποπτείαν τοϋ ΰτ.αστυνόμου κ. Χωματιανοϋ 
τοποθετοΰσι τούς εισερχομένου;. Ό γυναικωιίτης έπάνω 
εϊνε πλήρης. Πρώτο; έκ τού διπλωματικού σώματος άφι- 
κνείται περί τήν ένδεκάτην καί τέταρτον ό πρέσβυς τής 
Ρωσίας μετά τής ακολουθίας του- μ ετ ’ αυτού άφικνοϋνται 
κατά σειράν οί αντιπρόσωποι τής Γερμανίας, τής Γαλλίας, 
Τουρκίας, Ρουμανίας καί Αυστρίας, άπαντες, άπαντες έν με
γάλη στολή, καταλαμβάνοντε; τήν δ ι’ αυτούς ώρισμένην 
Οέσιν απέναντι τών βασιλικών εδρών. ’Εκ τοϋ βασιλικού οί
κου πρώτη καταφθάνει ή δεσποινίς Αναργύρου μετά τή ; 
κυρίας Σαχίνη, κατόπιν δέ ή Μεγάλη Κυρία μετά τής δε- 
σποινίδος Κολοκοτρώνη, μελανειμονοϋσαι.

Ό βασιλεύς έπιφαίνεται εις τήν θύραν τοϋ ναοϋ προσεγ- 
γιζούσης τή ; μεσημβρίας, έν στολή στρατηγού. Τόν συνο- 
δεύουσιν οί Μεγάλοι Δούκες Κοινταντίνοι, καί ό πρίγκηψ 
διάδοχο; τή ; Δανίας, ό τόσω προσομοιάζων τώ άδελφώ βα- 
σιλεί. Ά λ λ ’ ή νεκρική πομπή μόλις περί τήν μίαν παρά τέ 
ταρτον σταματά πρό τοϋ ναοϋ, ένεκα τής μεγίστης συρροή;' 
καί έν τώ μεταξύ άναμένων ό βασιλεύ; αισθάνεται τήν ανάγ
κην νά καλυφθή διά τοϋ μανδύου τυυ, διά τό ΰπερβάλλον 
έν τρ  Μητροπόλει ψύχος. Τήν προσέγγισή τή ; κηδείας προ- 
ανακρούεται ό πένθιμο; ήχος τή , προπορευομένη; μουσικής, 
εις 8ν προστίθενται αί βραδείαι ανακρούσεις τών κωδώνων 
τής Μητροπόλεως.

ΜΙ έμπροσθοφυλακή τής νεκρώσιμου συνοδείας άποτελεΐται 
ΰπό μακρού συρφετού ψαλτών, παππάδων καί αναγνωστών καί 
κανδυλαναπτών εΐσρεόντων άναμίξ-οί μέν παρέρχονται πρό τού 
βασιλέως προσκλίνοντες έν κωμική άδεξιότητι, οί δέ παρέρ
χονται έν βλακίστη αδιαφορία . Μετ’ αύτού; άκολ.ουθοϋσιν ό 
αρχιερατικό; κλήρο; μετά τών ιερέων, καί εΐσκομίζεται τό 
φέρετρον ΰποβαστ’αζόμενον ΰπό τών οικείων καί συμπολιτών 
τοϋ νεκρού· άπό τής Ούρα; τού ναοϋ μ.έχρι τού βωμού ένθα ά- 
πετέθη, τάς όπισθίας ταινίας τοϋ φερέτρου κοατοΰσι προσελ- 
Οόντες ό βασιλεύς μετά τού Μεγάλου Δουκό; Κωνσταντίνου· 
τά ; εμπρόσθιας δέ ταινίας φέρουσιν ό στρατηγός Μούτσος καί 
ό Αομβάρδος.

Ά λ λ ’ ήδη πάσα απόπειρα πρός τήρησιν τής τάξεως εν
τός τού ναοϋ καθίσταται αδύνατο;· τό πλήθος είσβαίνει ορ- 
μητικώς συμπαρασύρον καί τούς έν θέσει προνομιούχα ίστα- 
μένους καί πληρούν πάντα έκ τών προτέροιν ώρισμένον χώρον 
διά βαθμούς καί σωματεία. Πρό τής θύρας μάλιστα ή συνώ- 
θησις ΰπήρξε τόσω βιαία, ώστε κατέπεσαν Κυρία·, τινές, μία 
δέ καί κινδινωδώς κατεπατήθη.
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Μετά τό τέλος τής νεκρωσίμου ακολουθίας, προσελθών ό 
βασιλεύς μ,ετά τών συγγενών του κατησπάσατο τόν νεκρόν, 
καί άνεχώρησε μετά τή ; ακολουθίας του.

 —  -------

ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ Κ Ο Ϊ Μ Ο Ϊ Μ Ο Ϊ Ρ Ο Τ
Τ Π  Ο

Λ Ε Ω Ν Ι Δ Α  Δ Ε Α Η Γ Ε Ω Ρ Γ Η

Δύσκολον είνε έπ ί τού τάφου τοϋ ’Αλεξάνδρου Κουμουν- 
δούρου ό προσήκων καί αληθής έπαινος, άφοϋ πάντες σχε
δόν οί μεγάλοι πολιτικο ί αυτού άντίπαλο ι προαπέθανον. 
’Εκείνοι μόνον οί έπ ί μακρά ετη πολεμή.σαντες αυτόν καί 
πολεμηθέντες ΰπ ’  αυτού, εκείνοι μόνον οί πολλά πονήσαντε; 
κα ί καθόντες κ α τ ’ αυτού ή μ ετ ’ αΰτυϋ έν άκαταπαύστοις 
πολ ιτικο ί; άγώσι θά ήδύναντο σήμερον έπ ί τοϋ τάφου, ά- 
ξιοπιστότερον παντός άλλου, νά εϊπωσιν ήμϊν πόσον φοβε
ρός άντίπαλος καί πόσον γενναιόφρων νικητή; ΰπήρξεν ό 
προσφιλή; αυτό; εχθρός των. ""Αν ζώ ντε; έδυσφόρουν πολλά- 
κις έν τή  Οργή τής πάλη ; κατά  τού άνδρός έπ ί τα ΐς συχναϊς 
αύτοϋ ν ίκα ι; ή τα ΐς δεςιαίς άμ.ύναις άνωμολόγουν όμως αυ
τού καί τή ; διανοίας τήν δύναμιν καί τή ; καρδία; τήν ευ
γένειαν καί δέν θά είχον σήμερον ανάγκην τής παρηγοριάς 
τού τάφου ή τοϋ έπ ιβάλλοντο ; πάγκοινου πένθους τού ελ
ληνικού λαού, όπως έπαινέσωσιν αύτόν. Ό  Αλέξανδρος 
Κουμουνδούρο; περισσότερον τών άλλων εύτυχήσας έν τή 
πάλη καί μακροτερον αυτών άπολαύσας τοϋ βραβείου τών 
αγώνων, εΐπετο καί σφοδροτέρων νά τύχη έν τώ  βίω έπιθέ- 
σεων. Κλε σθέντο; ήδη έσαεί δΓ αύτόν τοϋ σταδίου καί τής 
ιστορίας κοινούσης τάς πράξει; άντί κριτών αντιπάλω ν, σι- 
γώσιν ό θυμός καί τό συμφέρον, καί ό πολιτικό ; άνήρ καί αί 
πράξεις αύτοϋ διαφαίνονται καθαρώτεραι.

Ό  Αλέξανδρος Κουμουνδούρο; υπέρ πάντα ; τού; άλλου; 
έπλήρωσε κατά  τήν τελευταίαν εικοσαετίαν τήν κυβερνη
τικήν ιστορίαν τή ; 'Ελλάδος, ένεκα δέ τούτου ειδεν ενώ 
πιον του τούς περισσοτέρους καί δεινότερου; εχθρού;. Ά λλ" 
άν τούτου; σχεδόν πάντοτε διέσχισεν ή άπεμάκρυνεν, ούτε 
εις τήν τύχην τούτο οφείλεται, ούτε εις τών αντιπάλων 
αύτοϋ τήν ραθυμίαν, ά λλ ’ ε ΐ; τήν Οαυμασίως αρμονικήν 
πρό; τ ά ; περιστάσει; καί τάς άνάγκα; φύσιν αύτοϋ καί εις 
τήν άναλλοίωτον διατήρησιν καί έν τή πολ ιτική  ζωή τοϋ 
αύτοϋ άπαραμίλλου έν το ΐ; συγρόνοις αύτού ήθεσι κοινωνι
κού άνθρώπου. Διά τής πρώτης, υπέρτερο; γενόμενο; τών 
τετριμμένων έξεων, εΐργάσθη νά ίκανοποιήση τάς νέα ; τά 
σεις τού έθνους πρός τήν πρόοδον, διά δέ τής δευτέρας ειλ- 
κυσε καί συνεκράτησε τήν δύναμιν τώ ν αδυναμιών καί 
τών συμφερόντων τού πολιτευομένου κόσμ.ου. Διά τή ; ά- 
γά π η ; πρό; τήν πρόοδον έδικαιολόγησε τήν αγάπην πρό; 
τόν κομματικόν βίον, καί διά τούτου εΐργάσθη νά ΰπερτε- 
οήση έκείνην ό'σον ήδυνήθη. Μετά τού Αλεξάνδρου Κου- 
μουνδούρου ήρξατο- πεϋμ .α νεωτεριστικόν, πριν άκόμη ή 
μεταπολίτευσις τού 1862  άνοιξη ελεύθερον τό στάδιο ν 
πρό; τ ά ; μεταρρυθμίσει;, και πριν ή μεγαλειτέρα δ ιάχυσι; 
φώτων γενίκευση αύτά ; έν τώ  τόπω. Μετά τήν μεταβολήν 
τού 1 86 2  άνεζήτησε πανταχόθεν νέα; ιδέας, άνεπέτασε τό 
πνεύμα αύτού πρό; τά*; προοδευτικά; γνώμας καί εχρησι-

μοποίησε τήν μακράν αύτοϋ διοίκησιν υπέρ πολλών βελ- 
τιώσεων. Ά λ λ ’ έ\ Έ λλάδ ι δυσκολώτατον τώ  πολιτευομένω 
νά πράξη ό.τι άν θέλη, ή ό ,τ ι υπόσχετα ι, πολύ δ ’ όλιγώ- 
τερον ό ,τ ι ό τόπος ποθεί. Έν τή άνησύχω ελληνική κοινω
νία τούτο δέν είνε μέγα τ ι κακόν, τό μέγα κακόν εϊνε νά 
παρασύρωμεν τό έθνος υποσχόμενοι όσα άδυνατοϋμεν ή όσα 
κακώς γινώσκομεν νά πράξωμεν. Έ πί πολλούς άκόμη χρό
νους εΐμεθα καταδεδικασμένοι νά άνεχώμεθα πολλά κακά, 
ή δέ άμυνα έστα ι τις μή αύξάνων τά  κακά θά πράξη τό 
περισσότερον άλλά  άληθώς καλόν τή πατρ ίδι. Τό πέρας 
τούτου, σήμερον τούλάχιστον, εϊνε σημαία χιμαιρική διά 
κοινοβουλευτικά συμφέροντα.

Ό  Αλέξανδρος Κουμουνδούρο; πεπεισμένος, ό τι ή 'Ελ
λά ; δέν ήδύνατο νά κυβερνηθή ή δ ι’ ελευθέρων αντιπροσω
πευτικών θεσμών εΐργάσθη υπέρ τών εκλογικών δικαιωμά
των τοϋ λαού κα ί ΰπέρ τή ; έλευθέρα; λειτουργίας τοϋ Κοι
νοβουλίου, έπραξε δέ ταύτα  τόσω εΐλικρινέστερον οσω πε- 
πλασμένος έκ φύσεως ήτο ΐνα συγκρατή κα ί όδηγή μεγάλα 
εθνικά κόμματα. Τούτο ΰπέρ παν άλλο <5φειλεν εις τών τρό
πων αύτού τήν εϋπλαστον χάριν,εΐς τήν εύκαμψίαν τής διά
νοιας, εις τήν εύθύτητα τή ; καρδίας εις τήν άμετάτρεπτον 
ισορροπίαν τής ψυχής καί έν τα ΐς εύτυχία ις καί έν τα ΐς α
τυχία·.; τού πολιτικού βίου, εις τό συμβιβαστικόν αύτοϋ 
πνεύμα. Καί δ ι’ ολίγων ηύχαρίστει καί τά  πάντα  άρνούμε- 
νο; δέν δυστ,ρέστει. Προετίμα νά ΰποχωρή, ν’ άδιαφορή, νά 
συμβιβάζηται, όπωςταχέως προχωρήση επ ί τά  πρόσω, παρά 
νά ύστερίζη έμμένων όπως κερδίση περισσότερα ή καλλίτερα .

Ό  αύτό; χαρακτήρ προσομοίαν εΐπετο νά θέληση καί 
εξωτερικήν τή ; 'Ελλάδος πολιτικήν. Πνεϋμ-α συμπράξεως 
ρ.ετά τών άλλων χριστιανικών λαών τής Χερσονήσου τοϋ 
Αίμου, πνεύμα συμβιβασμού μετά τών Μεγάλων τής Ευρώ
πης Δυνάμεων, πνεύμα προσαρμογής πρός τ ά ; δυνάμει; καί 
τά  συμφέροντα τή ; χώρας ενέπνεε τά ς άποφάσεις αύτοϋ. 
Τόλμη εΐ; τό διεγείρειν εξωτερικά ζητήματα όπως ώφεληθή 
ή 'Ελλάς, άτολμία εις τό ν’ άπολέση αϋτη τά  όλιγώτερα 
ριψοκινδυνεύουσα ΰπέρ περισσοτέρων, ΰπήρξε τό αίσθημα 

! τή ; πλήρους πατριωτισμού καρδίας του, τ ή ; πλήρους ανη
συχίας, άλλά καί πλήρους έλπίδων ΰπέρ μεγαλύνσεως τής 
'Ελλάδος.

Τό ΐ/ τ η r  ή ¿.τι. τά>· τοϋ έλληνικού άγώνος, ώς απόφασή 
σιδ ηρά; θελήσεως καί αληθούς οργανιστική; διανοίας, πα- 
ρασυρούση; σύμ.παν τό έθνος μετά πεποιθήσεως, ούδείς ΰ- 
πάρχει σήμερον ό έκφοινήσων, ώ ; δε βαίνομεν θά ηνε θαύμα 
καί τό νά έλπίζωμεν νά ΰπογράψωμέν ποτε συνθήκην ό- 
μοίαν τοϋ 1881 .

Ή  Συνθήκη τού 1881 ΰπήρξεν ή τελευτα ία  πραξις τοϋ 
κυβερνητικού βίου τοϋ Αλεξάνδρου Κουμουνδούρο·/, πράξις 
καί εύτυχή ; καί ατυχής, πράξις έφ’ ή κα ί καθήκον καί 
συυ.φέρον εΐχομεν άπέναντι τών ΰπό τήν δουλείαν άδελφών 
καί απέναντι τή ; Ευρώπης νά σκυθρωπάσωμεν, ά λλά  πρά
ξις ·?,ν ένέπνευσεν ό πατριωτισμός καί ή σύνεσι; τών περι
στάσεων, καί πρό τής σποίάς εκείνοι μόνοι θά ήόύναντο νά 
μεγαλαυχήσωσιν όσοι ηθελον αποδείξει ότι έπ ίσταντα ι νά 
παρασκευάτωσι καί δδηγήσωσι τό εθνο; ισχυρόν εις τόν 
μέγαν αγώνα. Τότε, άλλά μόνον τότε, πρώτη ή μεγάλη 
ψυχή τοϋ ’Αλεξάνδρου Κουμουνδούρου ενώπιον εύτυχοϋς 
εκβάσεω; ήθελε σκιρτήσει εκ τή ; χαρά-Γ, >ικί λησμονούσα 
τάς ιδίας πράξεις ήθελε χαιρετήσει μετά θαυμασμού τάς 
λαμπροτέρας τών άλλων. Έ φ’ όσον όμως τοιαύτας ούτε 
έχομεν ούτε παρασκευάζομεν, σήμερον τούλάχιστον, έφ’ 
ό'σον ούδείς τολμά νά βεβαίωση ότι καί άνευ τ ί ;  μεγάλης
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εκείνης πράξεως τού ’Αλεξάνδρου Κουμουνδούρου, τής με
γάλης εις αΰταπάρνησιν κα ί αυτοθυσίαν, θά εΐχωμεν σήμε
ρον τόσα; χ ιλ ιάδα? ελευθέρων έλλήνων, ή συνθήκη θά κυ- 
ματίζν) επ ί τβύ τάφου ώ ; ή ση ’.αία τής απελευθερώσει»; 
τριακοσίων χ ιλ ιάδω ν έλλήνων, ώς ή σημαία μεγάλου καί 
έμφρονος πατριωτισμού. Ευτυχής ό θνήσκων καί τοιαότνιν 
καταλείπω ν άνάμνησιν, περί αυτού περιττόν νά εΰχηθή 
τ ις  μνήμην α ίω νία ν ή μνήμη θά ζή αιωνίως, διότι συνεδέθη 
μέ τή ν  μεγάλυνσιν τής 'Ελλάδος.

«§3Ξ-

Βαρειά βαρειά τό σήμαντρο τής ’Εκκλησίας σημαίνει, 
χρυσά στεφάνια πλέκονται, πικρά γροικιούντάι λόγια, 
κ ι’  ή Μάνη ή λεβέντισσα ’στα μαύρα βουτημένη,
’στο θάνατο τού γέρου μ.ας τονίζει μοιρολόγία.
Μ’ άφίνει καί ή Μούσα μ.ου τά  πρώτα χωρατά, 
καί δακρυσμ.ένη τάψυχο κουφάρι του κυττά.

Πόσα τού γέρου χωρατά δέν έψαλλες καί πόσα ! 
πόσαις φοραϊς έγέλασες καί έπαιξες μαζί του ! 
αλλά ποτέ δέν τοϋβγαλες φαρμακωμένη γλώσσα, 
ούτ’  έχαιρες ’στά σφάλματα δημοφιλούς πολίτου.
Καί σάν έσκόρπισε ζωή ’στη σκλάβα μας πατρίδα, 
εσύ δέν τόν ώνόμασες προδότη Ά νταλκ ίδα .

Τώρα ό γέρος, Μούσα μου, γ ιά  πάντα μάς άφίνει, 
φεύγει ό μόνος πρακτικός τού έθνους Κυβερνήτης, 
τά πιό γλυκό χαμόγελο από "μπροστά μας σβύνει, 
ό πιό καλός μας άνθρωπος, ό πιο Φωμηός πολίτης. 
Φεύγει τό τέκνο ν τής βουλής, τό ζαχαρένιο στόμα, 
πού μόνο μέ τό γέλοιο του έπλήθαινε τά κόμμα.

’Στή θέσι του τήν ορφανή ποιός τώρα θά καθίση ; 
ποιός θάχη εις τά  λόγια του τού γέρου μας τή  χ άρ ι; 
ποιός θά ’μπορέση γύρω του τό κόμμα νά κράτηση,, 
καί ποιός τά κομ-βολόγι του ’στά χέρια του θά πάρν); 
Ποιός νούς γενναίος θά φανή καθώς τόν ίδικό του ; 
ποιά χείλη θά στεφανωθούν μέ τό χαμόγελό του ;

Καρτερικός καί άφοβος εις ό'λα πατριώτης,
είχε τήν καλωσύνη του γιά  μόνο του κακό·
κ ι’  αν σ’  άλλου; ήναι στόλισμα λαμ,πρά ή άγαθότης.
νομίζεται ελάττω μα ε ΐ; τόν πολιτικό.
ΓΙρό πάντων σ’  ό'ποιον κυβερνά τή  νέα 'Ρωμ.η,οσύνη. 
πού θέλει βούρδουλα ’στ’  αυτιά , καί όχι καλωσύνη.

Ποιός ά π ’ τό γέρο έφυγε ποτέ του θυμωμένος; 
κα ί ποιόν γλυκά  δεν χάϊδεψε σ γέρος εις τόν ώμο ; 
ποιός ’ πήγε εις τό σπήτι του σκυφτός και λυπημένος, 
κα ί δέν έβγήκε μέ χρυσά όνείρατα ’στό δρόμ.ο ;
Καί ποιός εχθρός τήν κλίμακα τής στέγης του άνέβη, 
καί θιασώτης ένθερμο; τού γέρου δεν κατέβη ;

"Αν ήτο λίγο πιό κακός, άν πάντα δέν ώμίλει 
καί εις εχθρούς καί φίλους του μέ όψι γελαστή, 
άν τουλειπε καί μιά φορά τό γέλοιο ά π ’ τά  χείλη, 
κ ι’ άν κάπου κάπου έμ.ενε ή στέγη του κλειστή, 
ώ ! πιό πολύ θά τούκαιε τά έθνος του λ ιβάνι, 
κ ι’  ή δόξα θαλερώτερο θά τουπλεκε στεφάνι.

- ’ αυτόν χρωστούμε σκοτεινά; κ ι’  άνοίξεως ημέρας, 
σ’ αυτόν χρωστούμε μαρασμό, ζωή καί καρδιοκτύπι- 
μαζί του έπετάξαμε εις φωτεινούς αιθέρας, 
κ ι’  άντηχησαν τριγύρω μας βαρείς αρμάτων κτύποι.
Μ’ αυτόν ώνειρευθήκαμε πιό εύμορφη πατρίδα, 
καί τής σκλαβ ιά ; Ισπάσαμε τή  μαύρη άλυσσίδα.

Καί άν χυδαία στόματα καί φθόνοι σιχαμένοι 
¿πίκραναν ’στά υστέρα τήν άχολη καρδιά του, 
στεφανωμένος πάντοτε κ ι’  αγαπητός θά μένη 
μέ δλας του τά ς άρετάς καί μέ τά  σφάλματά του. 
Γενναίος, άνεξίκακος, θερμός επαναστάτης, 
άλλά καί φρονιμώτερος ά π ’ όλους διπλωμάτης.

Σιμώσετε ’στό φέρετρο έξοχου Κυβερνήτου 
εσείς, πολιτευόμενοι, καί κλάψετε θερμά· 
σείς ό'λοι ’ποτισθήκατε μέ τήν πολιτική του, 
καί σείς ¿μεγαλώσατε ’στό γέρο μας σιμά.
Μά πρόβαλλ.ε καί σύ, πατρίς, εγκώμια νά ψάλλης 
’στόν ύστερο πολιτικό μ ιά ; εποχής μεγάλης.

ϊ ο υ Γ , ή ς .

ΔΙΑΦΟΡΑ

Περί τά ς 50,001» δραχ. υπολογίζετα ι ή πρός άγοράν 
στεφάνων δαπάνη. Τό ποσόν διά τά ς Αθήνας είνα ι μ έγ ι
στόν, άφού διά τήν κηδείαν τού Γαμβέττα υφ’ όλων τών 
Π α ρ ισ ίι« ,υ^ * Λ ή ί^ ^ λ λ ία ί έδαπανήθησαν 5 θ 0 ,0 θ 0  φράγ- 
■ V. Τά άνθη όλα έξηντλήθησαν. Αί ι’οστέφανοι Ά θήναι ί·  

[ιναν ορφαναί ρόδων καί ίων διά νά στεφανωθή ό τάφος 
τού "Έλληνος τών 'Ελλήνων.

Ltwese?1

Παρεχωρήθη υπό τού δημοτικού Συμβουλίου πρός ταφήν 
τού μεγάλου νεκρού ή κορυφή τού άοιστερα τού εισερχομέ
νου ε ΐ; τό Νεκροταφείο·/ λόφου. Έκ τού λόφου εκείνου ό 
πρώτος υιός τή ; Μάνης θά στέλλ·ρ τό μειδίαμά του εΐ; τά ; 
προσφιλείς Αθήνας.

Ό  στέφανο: τή ; Βουλής ό'χι πολυτελή; ουδέ μεγαλοπρε- 
ής, άλλ’ άξιοπρεπή; τήν θέαν, καί όλο; εκ φυσικών άν- 
ίων, ζουμπουλίων, ίων καί καμελιών, υπό μεγαλοπρεπούς 
έ λευκή; καί κυανή; ταινίας κοσμούμενος, όπου χρυσοί; 
ράμμασι γέγραπτα ι: ’ΛΛεξάνδριρ ΚουμοΐΎ<5< νρω ή  ’Ε β η -  
η 'Λ>τιπροσωπεία.

Τόν στέφανον τούτον παραλαβόντε; ο: Βουλευταί άπό
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τού Βουλευτηρίου όπου προσεκλήθησαν τήν 10ην ώραν έν 
σώματι επί κεφαλής έχοντες τόν πρόεδρον μετέβησαν εις
τήν οικίαν.

Είχε καί τό έξιλαστήριον θύμά της ή κηδεία, ώς είχε τά ς 
ασφυξίας τη ; καί ή τού Γαμβέτα. Ά πό  τοίχου σκαρβαλω- 
μένος τ ι ;  πρός θέαν κατέπεσεν έπ ί τών μαρμάρων καί έμει
νε νεκρός. ______

Ά πό  τού φωτογραφείου Μωραίτου έφωτογραφεϊτο κατά  
τμήματα  ή ατελεύτητος κηδεία.

Τήν καρδίαν τού μεγαλοκάρδου άνδρός έξήγαγον πρό 
τής ταφή; οί ιατροί κ. Λούης καί Κατερινόπουλος. ιό ν  εγ
κέφαλον δέν έπέτρεψεν ή οΐκογένειά του νά έξαχθφ όπως ζυ- 
γισΟρ, χάριν τών επιστημονικών τοιούτων έρευνών.

   ----------

Η ΑΠΟΚΡΗΑ
Ή  έν τοϊς όδοί; βασιλεία τής Άποκρηάτικης τρέλλας 

προχθές καί τό Σάββατον υπήρξε πλήρης, τιμώσα τήν νεα- 
ράν φαιδρότητα τής πρωτευούσης μ.ας, άλλ.’ ουχι καί την 
έθνικήν φιλοτιμίαν. Όφείλομεν νά όμολογήσωμεν ότι παρά 
τόν μήπω έτ ι άποδοθέντα εις τήν γήν νεκρόν τού διαπρε
πούς άνδρός, τού οποίου ή ζωή τόσω στενώ ; συνδέεται πρός 
τήν έθνικήν ημών υπαρξιν, ανεξαρτήτως πασης άλλης σκέ- 
ψεως, ήτο λυπηρά διά τόν ευαίσθητο·/ παρατηρητήν ή προ
χθεσινή πανηγύρι; τής πρωτευούσης μας, μαινάδος, τής ο
ποίας τό θορυβωδώς κρουόμ.ενον τύμ.πανον κατεπνιγε τους ε
πιβάλλοντας νεκρώσιμους ήχους τών κωδώνων. "Ας ελπίζω- 
μεν ότι αί αληθείς πρωτεύονσαι έν τοίς συναισθήμασι τών έ- 
θνικών απωλειών καί καθηκόντων, αί έπαρχίαι μ.ας, δεν εμι- 
μήθησαν τήν έλ.αφράν πρωτεύουσών μ.ας.

Τά αυτά τής πρώτης Κυριακής, άλλ’ άπαντα εις τόν υ
περθετικόν βαθμόν ιδού ή τελευταία Κυριακή μας. Μόνον ό 
έν πάστ, αυτού τή κλασικότητι κλεινός κονιορτός ήτο εξαιρε
τική δωρεά τής προχθές" αλ.λα συνετελει και ουτος εις την 
ΰπερθετικότητα, διότι έπιπασσόμενος άνηλεώς έπί ενδυμάτων 
καί πίλων καί γενείων καί όποδηαάτων καθίστα όλους μα- 
σκαράδες, άπό κεφαλή; μέχρι ποόών. Ή  συνώθησις ητο με- 
γαλητέρα εις όλους τού; δρόμους, άνερχομένη πρό τού ζαχα
ροπλαστείου Παρθενώνυς εΐ: τήν ύψίστην αυτής έντασιν, ΰτε 
καθίστατο χρεία αγκώνων καί αγώνων πρός δίοδον.

Μακρυτέρα παράταξι; πρό τού Σολωνείου καί τού Τσόχα 
καί τών Χαφτείων ένθεν καί ένθεν ένεδρευόντων, οΐτινες ά 
ποτελούντε; καί τήν βροχήν όμού τής άποκρηάς προσηγόρευον 
διά παρατεταμένης βοής καί Ιρρενον δι’ έφθόνων^ρασουλίων 
συνεχή σειράν τών παρερχομ.ένων άμαξών, καί άνεδίόοντο και 
κατερρίπτοντο προχθές βροντωδέστερον καί βοή καί φασόλια· 
τά τελ.ευταία ταύτα κατεσπαρμένα έπί τού εδάφους πυκνό
τατα παρίστων βαθμηδόνεΐς τούς παραισθανομένους οφθαλμού; 
τών ευσεβών χριστιανών, άπροσδοκήτους διαστάσεις προσδε-

χόμενον τό φάσμα τής μεγάλης Τεσσαρακοστής. Τά έν ταϊς 
άμ.άξαις δ ο μ ιτά  έποίκιλον εις χρώματα καί φ ιλοκαλίαν άπό 
τού φωτεινού λευκού μέχρι τού μυστηριώδους μέλανος· ένίοτε 
ΰπεοαίνετο έξω τής προσωπίδος κανέν μαγουλ.άκι άπό κρε- 
μ.αν καί λ.αιμουδάκι γαλακτομπούρεκο ή δύο τακεροί οφθαλ
μοί βαρυνθέντες τόν κλωβόν τής προσωπίδος· καί αί άποκα- 
λύψεις έκϊεναι ένέκλειον δλην τήν χάριν τού σκιόφωτος. Μα· 
καρίτισαί τ ινες άμαξαι κατεφθαρμέναι καί σκωληκόβρωτοι εις 
τάς οποίας ήσαν έζευγμένοι αντάξιοι Ά χαμνώοντες, άπετέ- 
λουν τήν έφεδρείαν έν τή  χορεία τών κακοτεριασμένων αδελ
φών τω ν, φαιδροτάτην άντίθεσιν αποτελούσα·.. Ά λ λ α  κα ί τα  
κάρρα συνετέλουν φιλοτίμως εις τήν κορύφωσιν τού θριάμβου 
τής τρέλλας· έκτός αυτών ή ευθυμία προσελάμβανε θηριώδεις, 
κατά  τήν έκφρασιν φίλου μας, εκφάνσεις, καί εις άπαισίας 
όψεις γανωμένων, κα ί μανιώδη πάταγον τού νταβου.Ιίου. Έ - 
ξαιρετικώς εις εν τών κάρρων ¿φιλοξενείτο όλη ή παιδική η
λ ικ ία  τής πτωχείας έν άπλέτω  άπολαύσει μασκαρωμένη διά 
λευκών τινων ρακών, καί θορυβωδώς περιφέρουσα τήν τοσω 
αυτάρκη ευδαιμονίαν της. .

ΕΞ ΙΤΑΛΙΑΣ
Ο ά ρ ε ο ν ,  1 Μαρτίου

Α νάστημα υψηλόν, ισχνότατος, νευρικός, μορφή έκφρα- 
στι/.ή καρτερίας καί άποφασιστικότητος, ηλικία περί τά  
πεντήκοντα έτη , ιδού ό Ζ α ν α ρ δ ε λ λ ^ ς ,  ό υπουργός τής 
δικαιοσύνης.

Εινε νομομαθής- ήρξατο τού σταδίου του ώς δικηγόρος· 
ρήτωρ έκ τών μάλλον διακεκριμένων τού ιταλικού κοινο
βουλίου, εχων τόν λόγον ταχύν , νευρώδη, ορμητικόν, αει
κίνητος έπ ί τού βήματος, άστράπτων καί βροντών όταν 
ά π ’ αυτού ΰπερασπίζη τά δίκαιον τής έλευθερίας.

Λιότι είνε δημοκρατικός· ό δημοκρατικώτερος τών κα- 
τεχόντων σήμερον τήν κυβέρνησιν, χαρακτηριζόμενος υπό 
τών αντιπολιτευόμενων μετριοφρονώ·/ ώς εχθρός τής μοναρ
χίας καί ¿ρνθρός.

Πατρίς του εινε ή ηρωική, ή σιδηρά, ή δημοκρατική 
Brescia, διακριθεϊσα καθ’ όλους τούς εθνικούς άγώνας τής 
’Ιταλίας καί τού; πλείονας, κ α τ ’ άναλογίαν, μάρτυρας υπέρ 
τής πατρίδος δούσα. Ό Ζαναρδέλλης, ό άντιπροσωπεύων 
αυτήν άπό πολλών βουλευτικών περιόδων, ύζήρξεν εθελον
τής Γαριβαλδινός. Τό 1879 , έπ ί τού υπουργείου Καϊρόλη 
υπουργού τών έσωτερικών οντος τού Ζαναρδέλλη, συνέβη 
ή κατά  τού βασιλέως απόπειρα δολοφονίας έν Νεαπόλει, 
καθ ' ήν ό Καϊρόλη; εσωσε τού ήγεμόνος τήν ζωήν, καλύψας 
αυτόν διά τού σώματός του κα ί λαβών τήν κ α τ ' εκείνου 
κατευθυνομένην πληγήν. Τότε ή άντιπολίτευσ ις τών με- 
τριοφρόνων δεινόν έβόησε κατά τής θεωρίας τού υπουργού, 
ότι αί πολ ιτικα ί άταξία ι αδύνατον καί αντισυνταγματικόν 
καταντά  νά προΜ ιμβάγωγταε  καί ότι άρκεί νά ττεριστέ.Ι- 
.Ιω ντα ι. Ή  κατακραυγή υπήρξε μεγάλη, οί άντιπολιτευό- 
μενοι κατηγορούν σχεδόν τόν Ζαναρδέλλην ώς υπαίτιον 
τού άπειληθέντο; δυστυχήματος, ή κοινή γνώμη, υπό τήν 
έντύπωσιν τού γεγονότος διατελούσα, παρεδέχετο τό .τρο- 
.Ιαμβάγε ιγ  ά ντί τού περιστέ.Ι.ΙείΥ  κα ί ό υπουργός επεσεν· 
κα ί κατά τόν χρόνον, καθ’ 8·/ διετέλεσε μακράν τής έξου- 
σίας, εΐργασθο μετά καταπληκτικής ταχύτητας καί ευ
φυΐας, συντάξας τήν έκθεσιν έπ ί τού νέου νόμου τής έκλογ ι-
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κή ; μεταρρυθμίσει·);, δστι; ανέκαθεν ΰπήρ;ε τό πρώτον άρ
θρο/ τού πολιτικού αυτού προγράμματος. Είνε εργον θαυ- 
μάσιον κοινωνικών θεωριών και πο λ ιτ ικο ύ  δικαίου ή εκθεσι;

π η ; κα ί κατατάξασα τόν Ζαναρδελλην έν το ϊ; πρώτοι; 
αυτών.

’Από δ ιετίας υπουργός τ ι ;  δικαιοσύνης Πιατελών, έπε- 
ξειργάοθη τόν μεταρρυθμισθέντα εμπορικόν κώδηκα, καί 
τώρα άσχολεϊται νά πράξη τό αυτά επί τού ποινικού. Ίόού 
άνθρωποι εργαζόμενο ι ΰπέο τή ; πατρικός τω ν , κκ. ΰπουρ 
γοί του Τρικούπη !

Κ ατά τούτου ά ξ ιο ; α ντ ίπα λο ; έπ εξίλθεν ό Κ αβαλόττη;, 
διαμαρτυρόμενο; κατά  τών πιέσεων, &; ϋφ ίστατα ι ο τύπο : 
έν ’Ιταλία . Ό  Κ αβαλόττη; είχε δίκαιον ώ ; ριζοσπάστη;, 
καί οι λόγοι του έβασίζοντο επ ί δύο  η τριών γεγονότων, 
κατασχέσεων εφημερίδων καί ό'μω; είθε καί παρ’ ήμίν, τώ 
φιλελευθέρω βασιλείω, ή ελευθερία τού τύπου νά ήτο όση 
έν ’Ιταλία . Καί έδώ κάμνω μίαν έκβασιν— διότι μού εΐνε 
ά^όνατον νά μή έκφράσο> τήν έντύπωσιν, ήν κα τ ' α υτά ; 
ΰπέστην άναγινώσκων δύο φύλλα δύο έφημερίδων τ η ; μέν 
ιτα λ ικ ή ;, τ ή ; δ έ ελληνική;· ή πρώτη έκδίδοται έν Νεαπό- 
λει καί έπ ιγράφετα ι ειρωνικώ; Ή  Μ οναρχία. Κ τυπά δ ε ι
νότατα τήν μοναρχίαν, κ τυπα  τήν βασιλικήν οικογένειαν, 
κ τυ π ά  οοβερώ; τόν θρόνον· άλλά γράφεται άνδρικώ;, θαρ
ραλέοι; κα ί άξίοπρεπώ;· ή κυκλοφορία ένό; μόνον αριθμού 
τη ; καταδ ικάζει τούς παραπονουμ.ένου; ότι ή έλευθερία τού 
τόπου έν ’Ιταλία  δεν είνε αρκετή.

‘II άλλη , ή ελληνική , έχό ίάοτα ι έ ν  'Α θηναίο' είνε άκα- 
τανόμαστο;· δ ιότι καί τό όνομά τη ; καί ή οψι; τη ; είνε 
προσβολή αιματηρά, απεχθή ;, μυσαοά κατά τής άγιωτά- 
τη ; τών βασιλισσών, τής ηθική;· είνε δολοφονία άτιμος τής 
α ’δούς. Ά ν  μία έφημερί; έν ’Αθήναις τολμήση ν ’ άναμνήση 
περεληπτικώς ε ί;  τόν βασιλέα τήν αρχήν τού σταδίου του 
άπτραπια ία  έπέρχεται κ α τ ’ αυτή ; ή κατάσχεσις, ή φυλακι- 
σις, τό ξύλο’ ά λ λ ’ α ίματοκυλίεται κάτ ι τ ι ίερώτερον τού 
θρόνου καί τ ή ; βασιλείας, κάτ ι τ ι  υψηλότερου παντός αν
θρωπίνου αξιώματος, ή ηθική, ή αιδώς, ή τιμή καί ή πολι
τε ία  ή έπίσημο;, ή αστυνομία, ή «ρχή γίνονται συνένοχοι 
έπιτρέπουσαι τό καγουργημα. Είνε αδύνατον νά μή φρίξη 
τ ις  άναγινώσκων τήν ρυπαράν,άκατανόμαστον εκείνην πορ
νογραφίαν. Ό  λόγο; είνε τό ένδυμα, δπερ άφ’ έαυτής εκλέ
γε ι ή ψυχή· καί αί ψυχαί τών γραφόντων έκείνην πρέπει νά 
ήνέ τ ι τό απεχθές, βρωαερόν, κακοΰργον, άνανδρου, σεση- 
πυ ΐα ι, καί όμως οί έξ αυτών ώς πύον έκρέοντες λόγοι, τυπά 
γο ν τα ι χ α ΐ ά να γ ινώ σχ οντα ι αντοϋ , έν  Ά θήναις!^

Δυστυχισμένη πατρίς !
Καί όμως μεταξύ τών μυσαρών εκείνων γραμμών λανθά

νει μία παρηγορία διά τόν α ναγνώ στην ο’ι γράφοντες ό
μοια; α τιμ ία ; δέν είνε έ'λληνες· βέβαιον ότι άποτελούσι τό 
κατώτερα στρώματα τής κλάσεως εκείνη; τών έπηλύδων, 
ήτις , συνενόχους ίχουσα τού; κυβερνώντας, λυμα ίνετα ι σή
μερον τήν 'Ελλάδα· δπου οί χρυσοκάνθαροι, όπου ό Κ αλλι- 
γ ά ; υπουργός, φυσικόν τό φύτρωμα τού δηλητηριώδους 
αυτού δημοσιογραφικού μύκητος· δέν το ι; άρκεΓ ότι λ.υμαί- 
νονται τά  βαλ.άντια καί τήν ζωήν σας,, όχι’ θέλουν κα ί τήν 
τιμήν.

"Ας έπανέλθωμεν έν Ι τα λ ία .
Μετά τήν έπιψήφισιν τού προϋπολογισμού τού έπ ί τή ; 

δικαιοσύνης υπουργείου, έπηκολούθησεν έν τή Βουλή βρα

χεία έτ ι συζήτησι; έπί τού μή περαιωθέντο; τού υπουρ
γείου τών στρατιω τικών, καί είδ ικώς έπ ί τού ζητήματος 
των ίππω ν, έφ’ ού ώμίλησάν τ ΐ 'ε ;  ειδικοί

Μετά ταύτα ό έκ Τοσκάνη; βουλευτής Φερδινάνδο; Μαρ- 
τίνης άνέγνω τήν εκθεσιν έπ ί τού προϋπολογισμού τού υ
πουργείου τής δημοσί «ς έκπαιδεύσεως. Έκ τούτου δύο τινά 
σημειώ τά  ένό ιαφέροντα. ΊΙ ’Ιταλία  δαπανά έτησ ’.ως διά 
τήν δημοσίαν έκπαίδευσιν 80  εκατομμύρια φράγκων- ή α
ναλογία τών ¿γραμμάτων έπ ί τού πληθυσμού είνε 54 ο)ο.

Μεταξύ άλλων ρητόρων ελαβ-, τόν λόγον έν τή συζητή
σει ταύτη ό δημοκρατικός βουλευτής ’Ιωάννης Βου'ίΌ, κα
θηγητή ; τή ; φιλοσοφίας έν τώ  πανεπιστήμιο/ Νεαπόλεως. 
Ό  λόγο; του ύπήοςεν, ώ ; πάντοτε, λαμπρό;· έζήτησε τήν 
άναμόρφωσιν ολοκλήρου τού εκπαιδευτικού συστήματος- τήν 
ένθάρρυνσιν τών ωραίων τεχνών καί μ άλιστα  τή ; έθνικής 
έξ αύτιον, τή ; μουσικής κλπ .

Το θεμα τή ; ήμερα; είνε α ί έν Κατάνη ταραχαί, λαμβά- 
νόυσαι χαρακτήρα καθαυτό στάσεως. Πρόκειται" περί εφαρ
μογή; τών όιαφορικών τιμολογίων έπ ί τών σιδηροδρομικών 
μετακομίσεων, ήτις Οά στρέψη, τήν κυρίαν τή ; νήσου έξα- 
γω γήν, τήν τού θείου, από τού λιμένο; τή ; Κατάνη; πρό; 
τόν τής Μεσσήνη;· ή Κατάνη οδτω βλά π τετα ι μεγάλως. 
"Αμα τή αγγελία  ότι ό πρωθυπουργό; άπεφάσισε τήν υπέρ 
τής Μεσσήνης μεταρρύθμισιν ταύτην, δλος ό Καταναΐο; λαό; 
άνευ διακρίσεω; τά ςεω ; έξηγέρθη διαμαρτυρόμενο; καί 
ευθύ; ποοβα'ινων κ α ίε ι ;  τά  πράγμκτα , δ ιότι ' κατεστράφη 
μία μεγάλη εν τή πόλει σιδηροδρομική γέφυρα, α ! σιδηραϊ 
τροχιαί συνετρίβησαν, ό σιδηροδρομικό; σταθμό; έλεηλατή- 
0η· τά  καταστήματα  ύιατελούσι κεκλεισμένα, οί πολίτα ι 
αποφασισμένοι ει; άντίστασιν καί άπό τών εγγυτέρων ση
μείων |ν σπουδή συλλέγετα ι καί αναχωρεί έπ ί τήν Κατά- 
νην οΰκ ολίγο; στρατός. Τ ι; οίδε πού Οά τελειώσν, ή πα 
νήγυρι; αυτή.

Α .  Γ .  I I .

Τ ό  ά ρ ω μ α τε χ ώ τε ρ ο ν

 Τ  ϊ  Α I
μονον ε ί; το επί τή ; Λεωφόρον Π ανεπ ιστημ ίου

ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΝ « ΥΓ ΙΕ ΙΑ ”
Λ ΐιχ ο λ ά ο υ  Λ .  Β α σ ε λ ε ε ά δ ο υ

δύνασθε νά τό ευρητε, κομισθέν εσχάτως έκ Ρωσσίας εις 
παν.έτα  καί πωλούμενον όχι άκριβά.

Τ ό  ά ρ ω μ ά  τ ο υ  μ ε θ ύ ε ε  — Ή  θ έ ρ μ η  τ ο υ  
εεναε ΰ λ η  ύγ ε έ α .
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