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τό Μ ή  ‘Χ ά ν ε σ α ι θά έκδίδ/παι π εν τά κ ις  τής έβδομάδος, 
ήτο ι Α ε υ τ έ ρ α ν ,  Τ ε τ ά ρ τ η ν ,  ϋ ε μ .π ττη ν , Ι Ι α ρ * .  
σκευή ν  και Ι4 .υ ρ ια κ ή ν . Τάς τέσσαρας πρώτα; ημέρα; 
Οά δ ίόητα ι ε?; πώλ/,τιν τό εσπέρας, κατά τάς 4 — 3 μ. μ. 
τήν δέ Κυριακήν τό πρωί.

Οϋτω Οά κατορθώσωμεν νά τελειώσωμε* όγλιγο,ρώτερα 
τον περίφημον Λ ,υκ ο γ ιά νν^ ν  χάριν των άνυπομονούντων 
αναγνωστών του.

Ή  προσθήκη ενός έ τ ι φύλλου οΰδεμϊαν αΰξησιν τής συν
δρομής επιφέρει.

Η Θ Ε ΣΙΣ  T O T  ΒΑΣΙΛΕΩ Σ
απέναντι τής πολ ιτική ; κρίσεως, ήν διερχόμεθα έτέθη επί 
του τάπητος. Λ:. επαρχία·., ή πρωτεύουσα, ό τύπος, ο·. φο
ρολογούμενοι τήν συζητυΰσι καί τήν σχολιάζουσι. Σήμερον 
άναμένουσι τήν θεραπείαν παρά τοΰ Βασιλέως, άλλ’ αύι ιον, 
ό'ταν και ή Ούρα αυτήν κλεισθή δέν Οά έπιμένωσιν ίκετεύ- 
οντες. ’Επί τής ανακτορική; προσόψεως Οά βλέπωσι διά 
πυρίνων χαρακτήρων τήν επιγραφήν : Σ ' τοΰ ν.ουφοΰ τψ -  
πόρτα ϋσο θίΛεις χτύπα. Καί τότε, άν ή παροιμία αυτή ά- 
ποδειχθή αληθής, εκ δύο εκατομμυρίων χειλέων δεν θ’ ά- 
κουσθή πυκνή βροντή: Τ ίτο ν  θέ.Ιονμε Λοιπόν τό ν  κουφόν;

Καιρό; είνε λοιπόν νά έξετασθή ΰφ’ όλα ; τ ά ; επόψεις ή 
θέσι; τής Βασιλεία; απέναντι τού "Εθνους. Τούτο θέλομεν 
επιχειρήσει εις προσεχή φύλλα. Ά λ λ ’ ώ ; εμπροσθοφυλακή 
τής εκστρατεία; μα ; προβάλλομεν λόγους επισήμους— διότι 
ήσαν λόγοι αντιπροσώπου τού έθνους— διότι ίλέχθηοαν άπό 
τού βήματος τή : Βουλτ; —· του; λόγους, οΰ; ο βουλευτής 

ύρυτανία; ?.. Ζ ^ ν ό π ο υ λ ο ς  είπε συζητών τό περί οίνου 
ομοσχέδιον. Οί λόγοι ούτοι, είνε πολυσήμαντο·.· εάν δέν 

Ικλόνησαν τάς νεναρκωμένα; τάξεις τής συμ.πολιτεύσεως, 
ώς εκ τοΰ παροχικού οπίου. μέ τό όποιον τά ; ποτίζει ό ?..

πρωθυπουργός, αλλά θά κλονήσουν βεβαίως τήν δημοσίαν 
γνώμην, εις ήν τούς παραδίδομεν, διότι περιέχουσι σκέψεις 
οδυνηρά;, άλλά πρ αγμ ατικά ;, σκέψεις παοιστανοόσας τήν 
άληθή Οέσιν τής Βασιλείας απέναντι τού "Εθνους.

«Ε πειδή  δε ώμίλησα περί τής άγανακτήσεως τοΰ λαοΰ καί 
επειδή έχω τήν πεποίθησιν ότι ή έαρηξις αυτής απειλείτα ι, 
όμείλω να εκφέρω τήν ατομικήν μου γνώμην εύπαρησιάστως, 
διότι έχω καθήκον πρό; τό έθνος τού όποιου μ.εθ* υμών είμι 
αντιπρόσωπο; νά εκφέρω ταύτην δημοσία. Φρονώ ό’τ ι ή κατά- 
στασις ημών είνε μεστή κινδύνων τού; οποίου; καθιστώσι 
μάλλον προσεχείς, τούς όποιους καθιστώσιν ίσως άναπΟφεύ- 
κτου; τά  άστοχα καί ατάσθαλα μέτρα, τά  όποία υπό τήν ε- 
ποψιν τήν φορολογικήν, τήν θίγουσαν αμέσως τόν λαόν, λαμ- 
βάνει ή κυβέρνησις. Έπεθύμουν, ϊνα μή άφήσωμεν νά πλεο- 
νάση τό κακόν, έπεθύμ.ουν ϊνα μή ίδωμεν έν τη  πατρίδι ημών 
επαναλαμβανόμενα οσα μέχ ρι τούδε εϊδομεν προς υποστήριξιν 
των δικαιωμάτων καί τών ελευθεριών ημών, διότι ταΰτα , άν 
καί έπιτυγχάνουσιν αμέσως τόν σκοπόν, βλάπτουσιν δμω; τόν 
τόπον καί ¿πισθοδρομ,οΰσι τήν εις τά πρόσω πορείαν αύτοΰ. 
Έψηφίσαμ,εν πρό μικρού τό ύποβληθέν υπό τής κυβερνήσεως 
νομ.οσχέδιον περί διαχειρίσεως τής εκτελεστικής εξουσίας έν 
απουσία τού βασιλέως ΰπό τοΰ υπουργικού συμβουλίου. Οϋδέ- 
να εχω λόγον νά φρονώ, ό'τι ήδύνατό τις προκειμένου περί τοΰ 
νομοσχεδίου τούτου, ν’  έ ντιτάξη δικαίως άντίρρησνν σήμερον. 
Α: αποδημία·, τοΰ βασιλέως δύνανται νά έπιβάλλωνται έκ 
λόγων ύγιείας, δύνανται νά ΰπαγορεύωνται έκ λόγων βασιλι
κών. ‘Ο βασιλεύς αντιπροσωπεύει τά κράτος, καί δικαίωμα 
έχει καί καθήκον ν’  άνταποκρίνηται πρός τάς υποχρεώσεις 
τοΰ κράτους, τοΰ όποιου είνε ό ανώτατο ; αντιπρόσωπος, α
πέναντι τών ξένων κυβερνήσεων. Δέν έχω λοιπόν άντίρρησίν 
τινα  έπ ί τ ί, απουσία τοΰ βασιλέως, εάν ή βασιλική σύνεσις 
άποφασίση ταύτην. Ά λ λ ά  τήν μελετωμένην ταύτην απουσίαν 
νομίζω, οτι οφείλομ.εν νά σημειώσωμεν καλώς σήμερον. "Εχω 
έν πρώτοι; τήν ιδέαν, δτι έν συνταγματική πολιτεύματι ή 
διαρκής παρουσία τής ανώτατης αρχής, τής ένασκούσης υ- 
ψιστα συνταγματικά Δικαιώματα, δτι ή συνεχής καί αδιά
λειπτος παρουσία αυτής είνε απαραίτητος, διότι ύπάρχουσι 
στίγμα*, κατά  τά ; όποία; άνευ αυτής δέν δύναται νά πρα- 
χθή τά προσήκον, καί τό προσήκον τοΰτο δύναται πολλάκι; 
πολλάκι; νά ήνε σωστικόν τής τάξεως έν τώ  τόπω.

Ζώμεν υπό συνταγματικόν πολίτευμα και τό καθήκον ή-
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μών, ή φιλοπατρία ήριών μάς έπιβάλλουσι π ίστιν κα ι άφοσί- 
ωσιν εις τούς θεσμούς τής πατρίδας. Όφείλομεν λοιπόν νά 
γινώσκωμεν καλής ποία είνε ή λειτουργία των διαφόρων ε 
ξουσιών ‘ i v  τώ  πολίτευμα τ ι χαών. Είμαι υπέρ τής ρήσεως, 
οτι ό βασιλεύς εν συνταγματική κράτει β α σ ιλ ε ύ ε ι  κ α ί  
δ εν  κ υ β ε ρ ν ϊ ,  ¿/.λ’  έχω καί έννοιαν σαφή καί καθαράν.καί 
τήν έννοιαν ταύτην πρέπει πά ντε ; νά £χωμεν περί τού τ ί είνε 
τό βασιλεύειν. Τό βά ιιλεύειν είνε πολλή άνώτερον του κυ
βερνάν, τό βασιλεύειν είνε τό καθιστάν τ·>,ν κυβέρνησιν καί 
άδιαλείπτω ς έπιτνιρεϊν αυτήν. Μή βλέπετε έν ε-χοί άντιπο- 
λιτευόμενον συνάδελφον κατά τήν στιγμήν ταύτην. Παρα
καλώ υμάς νά μέ ακούσατε μετά προσοχής, διότι έκθέτω 
γνώμην, ή όποία δύνάται?μέν ίσως νά μή είνε όρOr, πάντε; 
Οπόκεινται εις πλάνην, άλλ’  ΐίνε γνώμη ευσυνείδητο; καί βα- 
θέως έρριζωμένη έν τ α ϊ ;  έμαϊ; πεποιΟήσεσι. Νομίζετε ημείς οι 
βουλευταί, οί λεγόμενοι αντιπρόσωποι του έθνους, δικαίιρ 
δέ τωόντι άντιπροσ οπεύοντες αυτό εντός της αιθούσης ταύ- 
της, νομίζετε ότι άντιπροσωπεύομ.εν τό ’έθνος πράγματι καί 
διαρκώς ; νομίζετε ότι αυτήν έτι τήν στιγμήν δεν είνε δυνα
τόν νά έπαύσαμεν άντιπροσωπεύοντες πράγματι τό έθνος ; 
Βεβαίως δεν νομίζετε ταΰτα . λ ιά  τούτο μάλιστα καί δέν 
λαμβάνομεν ημείς από τούς εκλογείς ημών τήν λεγομένην 
ε η ε τα κ τ ικ ή ν  ε ν τ ο λ ή ν , τό mandat impératif, διά τούτο 
έσμέν εντελώς ελεύθεροι από τής στιγμής καθ’ b  περιβλη- 
θώμ.εν τήν τήβεννον τού βουλευτού νά κρίνωμεν καί περί τής 
νομοθεσίας καί περί τής πολιτικής έπί τή βάσει τών ιδίων 
ημών πεποιθήσεων.

Καθήκον βεβαίως έ/ωμεν νά έξετάζωμεν και έρευνώμεν 
ποια είναι ή επικρατούσα έν τώ  τόπω γνώμη, καθήκον έχο- 
μεν νά σεβώμεθα θρησκευτικής τά  δικαιώματα καί νά μερι- 
μνώμεν ειλικρινής περί τών συμφερόντων τού τόπου, άλλα 
δέν είναι αδύνατον νά πλανηθώμεν ή καί έκ προθέσεως νά πα- 
ρεκτοαπώμεν. Λιά τούτο κατά  πάσαν στιγμήν δύναται ν’ 
άμφισβητηθή έν ήμ.ϊν οτι άντιπροσωπεύομεν πράγματι τό έ
θνος. EÎ; τίνα δέ τό σύνταγμα άνέθηκε τό βαρύ φορτίον τής 
διαρκούς καί άναλλ.οιώτου αντιπροσωπείας τού εθνου.- ; Εις 
τόν συνταγματικόν βασιλ.έα. "Αλλως δέν ήθελεν είναι δυνα
τόν νά έξηγηθή τό δικαίωμα αυτού τού διορίζειν τούς υπουρ
γούς, δέν θά ήτο δυνατόν πρό πάντων νά έξηγηθή τό δικαίω- 
μ.α τού βασίλειο; τού διαλύειν τήν βουλήν. Καθήκον τού βα
σίλειο; είναι νά επισκοπή ενδελεχώς καί άγρύπνως τά  συμ- 
βαίνοντα έν τώ  τόπω, νά έπισκοπή τήν κυβέρνησιν αυτού, 
νά επισκοπή τήν βουλήν, νά έξετάζη τάς διακυμάνσεις τής 
δημοσίας γνώμης κα ί νά σχηματίζη πεποίθησιν περί τής όια- 
γ ω γή ; καί τή ; κυβερνήσεω; καί τής αντιπροσωπείας. ’Εάν 
τούτο τό καθήκον έκτελήται καλώς υπό τής Βασιλική; ε
ξουσίας, ουδένα δύναταί ποτε νά διατρέξη κίνδυνον ή δημο
σία τάξις , δ ιότι, ώς σάς εϊπον, ή δημοσία τάξ ις μόνον εκ τών 
παρεκτροπών τών κυβερνώντων δύναται νά συνταραχθή. Έ - 
κτελ,ουμένων τών καθηκόντων τούτων σπουδαίως καί είλικρι- 
νώς έκ μέρους τ ή ; συνταγματικής βασιλείας, δέν καθίσταται 
έν κοινοβουλ.ευτικώ πολιτεύματι προσωπική μονοκρατία, τυ- 
ραννούσα καί τήν βουλήν κα ί τόν τόπον καί έξεγείρουσα τήν 
άγανάκτησιν αυτήν. Γινώσκομεν δέ έκ τής ιδίας ημών ιστο
ρία; κα ί έκ τής ιστορίας τών λοιπών εθνών, ότι ούδαμοϋ υ 
πήρξε κυβέρνησι; μάλλον μεστή κινδόνων, άλλ,ά καί κυβέρ- 
νησις επ ί τέλους άσθενεστέρα, ε’μή ή κυβέρνησι; ή προσωπι
κή. Πδσαι α ί το ιαύται κυβερνήσεις καί παρ’ ήμ.ΐν καί αλλα
χού κατέληξαν εις τήν καταστροφήν, μολονότι πάσαι αύται 
έπ ί κεφαλής είχον, οΰχί πολίτην άπλοϋν, άλ,λά πρόσωπα εις 
τά  όποια ή πολιτεία άπένειμε τίτλ.ον πολλή άνώτερον, είχον

ϊασιλεΐς καί αύτοκράτορας. Καί δέν είναι άράγε βέβαιον σή- 
ιερον, ότι έάν ή πλειονοψηφία τών παρόντων βουλευτών, κρί- 
μασιν οί; οίδε Κύριος, μείνη πιστή εις τό ΰπουργείον καί επ ι
ψήφισή πάντας τούς αδίκους καί δυσβάστακτους τούτους φό
ρους, δέν είναι βέβαιον, ότι α π α ; ό τόπος, άπας άνευ έξαιρέ- 
σεως, θα είναι αύριον έξεγηνερμένος κατ’ αυτής ; Τήν αλή
θειαν τών λόγων μου μαρτυρούσι τά συμβάντα κα ί συμβαί- 
νοντα έν τα ϊ; έπαρχίαις τού κράτους, τά  γραφόμενα υπό τού 
τύπου καί τή ; πρωτευούσης καί τών επαρχιών, τά εις τήν 
βουλήν άπευθυνθέντα γοερά παράπονα έξ  όλων τή ν  γωνιών 
τού Κράτους, τάλεγόμενα πρός ημάς, τά  υφ’ ημών αυτών π ι- 
στευόμενα.

Αυτή είναι ή αληθής κατάστασις, καί άν ή κατάστασις 
αύτη παραταθή κα ί χειροτερεόση,, οί πολιτικοί κίνδυνοι γ ί
νονται εγγύτεροι, καθίστανται επικείμενοι κα ί ίσως άνεπα- 
νορθώτως καταστρεπτικοί. Τοιούτους κινδύνους πρέπει νά 
φραντίσωμ.εν ήμ.εις νά προλάβωμεν, έάν δέ δέν δυνάμεθα, νά 
ευχηθώμεν, ΐνα  ούτοι άποτραπώσιν άπό τού τόπου. Λέν πρό
κειτα ι ·νά έκφέρω ώρισμένην γνώμην έ γ ύ  ή νά συμβουλεύσω 
τ ι, δέν είμαι ό πρός τούτο αρμόδιος, ούδέν δέ έπ ί τούτω 
έχω δικαίωμα. Ά λλα  σχετικής πρός τήν περίστασιν τής 
όποιας είπον ότι ¿φείλορ.εν νά λάβωμεν σημείωσιν, τήν περί- 
στασιν τής άναχωρήσεως τού βασιλέως, φρονώ ότι οφείλω 
νά ευχηθώ όπως ή πραγματοποίησις τού μέτρου τούτου γίνη 
μετά μ εγίστη ; προσοχής καί μετά προηγουμένην βαθείαν 
τής αληθούς τών πραγμάτων καταστάσεως έρευναν.

Ταύτα πάντα  όλοι άνομολογούμεν, όλοι τά  συναισθανόμε- 
0α, όλοι τά κατανοούμεν, καί διά τούτο παρά φιλοπατρίδων 
καί έντιμων πολιτευομ.ένων, άκούομεν καθ’ έκαστη,ν τούτο τό 
πολυσήμαντόν λόγιον « ΐ έ ν  p acv o jx ev  κ α λ ώ ς  (ψ ιθ υρ ισμ ο ί 
έκ δεζιών)· άκούομεν άλλους μέν πιστεύοντας ότι σπουδαία 
καί γενική τής νομοθεσία; ημών διαρρύθμ.ισις δύναται νά Οε- 
ραπεύση τάς άνάγκας, άλλους δέ φρονούντας ότι άναθεώρησις 
θεμελιωδών τού συντάγματος διατάξεων, αύτη μόνη δύναται 
νά προλάβη τό προχωρούν κακόν. "Ολα·, αύται αί ιδέαι, αί 
όποίαι κυκλοφορούσι καί όσημέραι μείζονας λαμβάνουσι δια
στάσεις, μαρτυρούσιν άριδήλως ότι πάντες, ώς είπον, συναι- 
σθανόμεθα τήν ανάγκην σπουδαίας -/.αί ταχείας προνοίας.

Ά λ λ ’ εγώ  φρονώ, καί τό φρονώ έν πεποιθήσει, κα ί τοι 
οϋδεμίαν έκ τών ιδεών περί αναθεωρήσει»; τού πολιτεύματος 
έπιθυμώ νά συζητήσω σήμερον, φρονώ 7,έγω , ότι ουδεμία τού
του υπάρχει ανάγκη. ΙΙιστεύω μ.άλιστα, καί τούτο σχετ·κώς 
πρό; τήν άναθεώρησιν θεμελιωδών διατάξεων, ότι τό πράγμα 
είναι καί απολύτως αδύνατον, καί περί .πράγματος αδυνάτου * 
νομίζω, οτι δέν δύναμαι νά πραγματευθώ. Ά νευ  ανατροπής 
τής καθεστηκυίας τάξε ως δέν δύναταί τ ις  νά σκεφθή περί 
τούτου τελεσφόρως, ένώ πάντες ίσα ίσα περί τής καθεστη
κυίας τάξεως μ.εριμνώμεν. Πέποιθα δέ ότι ούδεμία υπάρχει 
ανάγκη βιαίων καί έπικινδύνων μέτρων, διότι έάν οί παρά
γοντες τής πολιτείας έν Έ λλάδ ι ένεργώσιν άπαντες άκωλύ- 
τως, εντός τού κύκλου τής άρμοδιότητος αυτών, έν ειλικρί
νεια, έν αρμονία, έν τή, πεποιθήσει καί έπ ί τώ  σκοπώ τού δια- 
πράξαι τά καλόν, τού προλαβεΐν τό κακόν, τού βελτιώσαι 
τήν κατάστασιν τού τόπου, έάν οί παράγοντες ούτοι μ.ή πα- 
ρακωλύωνται εις τάς ένεργείας αυτών, έάν μή έξουδετερών- 
τα ι, ή κατάστασις τού τόπου δύναται ευκόλως καί ασφαλώς 
νά βελτιωθτ,, δύνανται τά κακά νά προληφθώσι. καί οϋτω ν* 
έπέλθωσιν άθορύβως, ήρεμα καί ειρηνικής όλαι έκεϊναι 
βελτιώσεις, α ί όποίαι-είνε νομίμως δύναταί, αί όποϊαι ε’-νΕ 
συγχρόνως απολύτως άναγκαΐαι ΐνα έκλείψιοσιν άπό τού μέ
σου σκάνδαλα άνηκέστως παραβλάπτοντα, διαφθείροντα πα
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ήμΐν τήν κυβερνητικήν μηχανήν. Καί λέγω  κ υ β ε ρ ν ^ τ ε κ ή ν  
μ η χ α ν ή ν ,  διότι δέν επικρίνω πρόσωπα· τά  πρόσωπα πάν
τα  άμα έγγίσωσι τήν μηχανήν ταύτην, άνευρίσκουσι τόν κα- 
λύπτοντα αυτήν εύρώτα κα ί έξαναγκάζονται νά ΰποκύψωσιν 
εις τήν επιρροήν τής έσκωριασμένης ταύτης μηχανής. Ά λ λ ’ 
ό καθαρισμός αυτή ; δέν είνε αδύνατος, είνε εύκολος μάλιστα 
έάν ύπαρξη θέλησις καί άπόφασις, δύναται δέ νά γίνη μόνον 
διά νομοθετικών μ.έτρων, επομένως άνευ κλονισμών, παρεξη
γήσεων καί κινδύνων. Λιά τούτο είπον κα ί επαναλαμβάνω 
ότι δέν κατακρίνω τά  πρόσωπα. Πάντες, τ ίς  άλιγώτερον τίς 
περισσότερον, οί διευθύναντες τήν μηχανήν ταύτην τήν εΰρω- 
τιώσαν, πάντες οί έπ ί κεφαλής αυτής τεθέντες, πάντες οί Οε- 
λήσαντες νά κινήσωσιν αυτήν, ήναγκάσθησαν νά πράξωσι τάς 
πράξεις τάς οποίας κατακρίνομεν άμοιβαίως, άλλ’  άμοιβαίως 
αδύνατον νάποφύγωμεν, α ίτινες όμως προϊόντος τού χρόνου 
θέλουσι καταστήσει τήν μ.έν διοίκησιν αδύνατον, τήν δέ πρόο
δον τού τόπου επίσης αδύνατον, άλλά συγχρόνως θέλουσιν 
απειλήσει αυτήν τήν τάξιν έν τοϊς Οεμελίοις αυτής καί θέ- 
λουσιν ίσως καταλήξει εις ολέθριας συνεπείας.

ΧΡΟΝΙΚΑ

Ί1 πρόσληψι; τού κ. Κοντοσταύλου ώ ; υπουργού τών έ- 
ξωτερικών ούτε ενισχύει ούτε έξασθενεί τήν κυβέρνησιν. 'Ο 
αξιότιμος αντιπρόσωπος Καρυστίας, έχων δικαίως ΰπόλη- 
ψιν έντιμου καί ακεραίου άνδρός, είνε έκ τών πολιτευτών 
εκείνων, οΐτινες ούτε προσθέτουσιν ούτε άφαιρούοί τ ι εις 
τήν Κυβέρνησιν εις ν)ν προσχωρούσι ή έξ ής αποχωρούσα. 
Ό κ. Κοντόσταυλος έχει όλα τά  προσόντα νά πολιτεύητα ι 
κοινώς, άλλά κάνέν προσόν τού νά πολιτεύητα ι λαμπρώς. 
Είνε όπιο; λέγωμεν »-<>?(· άρσεν ιχδς, τοΰτέστι δέν γεννά, 
δέν δημιουργεί, δέν παράγει. Ώ ; υπουργός τών έξωτερι- 
κών τού Κουμ.ουνδούρου έναυάγησεν οίκτρώς. Εις δημοσιο
γράφος, ό νυν πολιτικός πράκτωρ έν Α λεξάνδρειά καί 
τώρα υφιστάμενος τού κ. Κοντοσταύλου, τόν ειχε κ α τά  
γ ρ ά μ μ α  π ε θ ά π ι ,  άναλύων τά  περίφημα δ ιπλω ματικά  του 
έγγραφα καί άνευοίσκων τόσα; μωρίας όσα; γρμμάς. Τήν 
παρελθούσαν σύνοδον, ότε απή γγειλε  τόν πρό πολλού βε
βαίως προπαρασκευασμένυν λόγον του περί τού ελληνικού 
ζητήματος, είχε προξενήσει πολλήν έντύπωσιν, ύποβοηθή- 
σαντος εις τούτο καί τού γεγονότος τή ; άντιδημοτικότη- 
τος του Κουμ.ουνδούρου, ώς άποδεξαμένου τήν συνθήκην 
τού Μαρτίου. Ά λλά  τήν επαύριον τής συνεδριάσει·); εκείνη; 
ό Κουμουνδούρο; άπαντών τόν έκεραύνωσε κατά  γράμμα 
καί σχεδόν τόν άπέδειξεν ένοχον προδοσίας, μηδέν έχοντα 
ν ’ άπαντήση. Είνε φύσις μαλακή, άν καί υποβάλλεται εις 
α γγλ ικήν δ ία ιτ α ν  άλλά τήν αγγλ ικήν του δ ία ιταν παρα
λύουν ίσως αί Θεολογικαί ούραί, τάς όποία: κα ί έν περι
πάτου καί εις τό θέατρον καί έν τή  οικία παίρνει πάντοτε 
μαζύ του, έννοούμεν τόν Λαμαλά καί τόν Παυλίδην. "Οταν 
τόν βλέπωμεν συχνά πυκνά μεταξύ τών δύο σοφτάδων του, 
αύτόν μακρύν ψηλόν εΰλύγιστον, κοντούς εκείνους, παρα- 
πορευομένους ή ενίοτε ώς ΰπασπιστάς άραβας παρακολου- 
θούντας, δυσκολευόμεθα νά έξηγήσωμεν τόν τριαδικόν αυ
τόν συνδυασμόν, καί φανταζόμεθα πατέρα , ν ίοκ  κ α ί πνεύμα . 
Καί βεβαίως πατήρ ό Κοντόσταυλος, υιός ό Παυλίδης καί

πνεύμα ό Δαμαλάς ! 'Ώ στε πνεύμα τού Κοντοσταύλου ό 
Λαμαλάς Έάν δέν έγνοίριζε τούτο ό κ. Τρικούπης, βε-

βαίω; δέν τόν έκαμνεν υπουργόν τιον εξωτερικών. "Ηξευρεν 
οτι παραλαμβάνει συνάδελφον δστις πρό πολλού έχει απο
τά ξε ι τώ  ϊα τα νά  τού αυθύπαρκτου εγωισμού, μ ετ ’ άπο- 
φάσεω; ουδέποτε ν.ί είπη όχι εις τόν αρχηγόν κα ί θεόν 
του Τρικούπην.

Ό  διορισμός τού κ. 2κουλούδη ώς πρέσβεως έν 'Ισπανία 
δέν περιορίσθη εις μόνον τό σκάνδαλον τής Ιξ  εφόδου εισ
βολής τού κ. Ξκουλούδη εις τήν δ ιπ λω μ α τ ία ν  άλ7.ά καί 
εις τό νέον σκάνδαλον τή ; δ ιπλής ίδιότητος, ής ό εύνοών 
αύτόν προϊστάμενος θέλει νά τόν φυλάς/. Βουλευτής καί 
πρέσ.βυς. Νομίζομεν οτι θά διαμ,φισβητηθή ή νομιμότης τής 
όιπλής αυτής ίδιότητος. Διότι ό νόμος αποβλέπει πρός τό 
κ α τ ’ ουσίαν άμισθον τής θέσεως, κα ί όχι έν σχέσει πρός 
τήν θέλησιν τού λαμβάνοντος τήν θέσ ιν  δ ιότι εόρέθη ό κ. 
2κουλιύδης νά είναι πλούσιος, δέν σηίΑαίνει ότι πληρούται 
τό πνεύμα τού νόμου, καί ότι ή θέσις είνα ι άμισθος· καί 
επομένως δύναται νά είνε καί πρέσβυς, νά μένη δέκαί βου
λευτή :. Τότε ήδύναιτο καί Νομάρχαι νά διορίζωνται οί 
βουλευταί, ευρισκόμενοι τοιούτοι οί όποιοι νά άρνούνται τόν 
μ,ισθόν κα ί νά περιορίζωνται εις τά  τνχηρά . "Αλλως τε  δέ 
εις τό ζήτημα τού κ. Σκουλούδη, ούτος τ ίποτε άλλο δέν 
κάμνει ει’μή εμποδιζόμενο; υπό τού νόμου νά λάοη δύο μ ι
σθούς, άρνείται τόν τής Πρεσβεία; καί περιορίζεται εις τήν 
βουλευτικήν άποζημίωσιν. Ί ίμ εΐς  άρκούμεθα ένδεικνύοντες 
τό άτοπον, άφίνομεν δέ εις άρμοδιωτέρου; τήν συζήτησιν.

Χάριν τής ακρίβειας. Ό  βασιλεύ; έν τ α ϊ ;  'Ιπποδρομίαις 
δέν έλαβε σιγάρο παρά τού υποψηφίου Δημάρχου κ. Μελά, 
καθ’ ά έσκανδαλίσθησαν αί ¡V. Ι δ έ α ι '  ά λλ ’ επειδή κρατούσε 
ό Βασιλεύ; σιγάρο καί έστρεψε δεξιά ζητώντας φοιτιά, βρέ
θηκε εκεί ό Μελά; καί τούδωσε ν’  άνάψ/; έκ τήςσπιρτοθή- 
κης του, όπως άπήτει ή καλή ανατροφή. Ά ν  τύχαινεν ε
κεί κοντά ό Συντάκτης τών Νέων 'Ιδεώ ν, θά ήρνεΐτο εις 
τόν βασιλέα του ένα σπύρτο ;  'Ημείς δέν θά τό ήρνούμεθα, 
όπως δέν Οά ήρ/ούμεθα ούτε εις κάνένα άλλον. Καί εις 
τήν μίαν καί εις τήν άλλην περίπτωσιν θά αίσθανόμεθα καί 
τιμήν μάλιστα  διά τούτο.

Συγχαίρομεν τόν κ. Δημήτριον Ήλιόπουλον, ένα τών 
πρώην συνεργατών μας, εύφυά καί καλλίστης αγω γής νέον} 
άναγορευθέντα διδάκτορα τή ; νομικής. Θά ήσαν όμως θερ
μότερα τά  συγχαρητήριά μας, όπως ε ίν εδ ι’ όλην τήν α γα 
θήν νεολαίαν— εάν ό κ .ι Ήλιόπουλος δέν άπέφευγε νά έκ- 
πληρωσφ τά  στρατιω τικά  του καθήκοντα, αύτό; ό σφοδρός 
τιμητής τής ένεστώση; καταπτώσεως, δώσας κακόν παρά
δειγμα καί κινήσας τήν δικαίαν άγανάκτησιν ο7,ων τών φί
λων του.

Μουσική συναυλία καί πάλιν τό Δαββατού εις τό ’Ωδείον 
υπό τού νεαρού βαρβιτιστού κ. Γαϊδεμβεργεο, άξιου τών 
--υμπαθειώνόλου τού δημοσίου.



"Υστερον άπό το  κακό τής προχθεσινής βροχής ή χθε- 
συνή ημέρα ¿λαμποκοπούσε δροσολουσμένη, ώ ; κόρη, τής ό
πο ια ; τά  ξανθά μ αλλ ιά  είνε χυμένα διά ν» στεγνώσουν, 
καθαρά καί ολομέταξα, ύστερον άπό φρικώδε; λούσιμο·/ ά -  
Λνσίβας.

Ιίίς τά σκάνταλον -τνίς Ζωοδόχου Πηγής ό κ- υπουργό; 
των εσωτερικών φαίνεται ών διατεθειμένο; ν’ άποδωση, τό 
κυγκλιδωτόν ε ΐ; τήν Π λατείαν καί ν’ άνοιξη δρόμον, διά 
νά γ ίνετα ι καί ό γύρος τού Ε πιταφίου.
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Κ ατά τήν τελευτα ίαν της ληξάσης συνόδου συνεδρίασιν 
ό έκ Θήρας βουλευτής κ. Β αλέττα ;, λαβύ/ν τόν λόγον έπί 
τής ήμερησίας δ ιατάξεως, έζήτησε νά προταχθή τό περί 
προσόντων των υπαλλήλων νομοσχέδιον. ϊή ν  πρότασιν ταύ- 
την ΰπεστήριξαν εκ τής άντιπολιτεύσεω ; ο: κκ. Χατσόπου- 
λο ; καί Φλογαίτης, καί σχεδόν οΰδει; άντέκρουσεν. Ή κυ
βέρνησε; ομω; έσιώπησεν, εΐπόντο; τού κ. υπουργού τής 
δικαιοσύνη; μόνον δτι τά νομοσχέδιον είνε γεγραμμένον έν 
τή  ήμερησία δ ια τάξει μεταξύ τών πρώτων, ψηφοφορία 
προεκλήθη καί ή πρότασι; τού κ. Βαλέττα έκηδεύθη, άπο- 
δοθεισών αυτή τώ ν τιμών ούχί άπ.Ιοϋ σημαιοφόρον, αλλά 
βαθμοφόρου, συνοδευθεϊσα υπό σώυατο ; τριάκοντα βουλευ
τώ ν, τών πλείστω ν έκ τής άντιπολιτεύσεω ;. Διά τ ί  άρά γε 
ή αδιαφορία αϋτη , άν ούχί καί δυσμένεια τ ή ; κυβερνήσεως 
προ; τά τέκνον τη ; τούτο, δηλαδή τό σημαντικώτεοον ίσως 
τών νομοσχεδίων τη ;, τό άληθέ; τούτο άπόπαιδον ;  Ό  λό
γο ; υπομιμνήσκεται, νομίζο ·εν, έκ τή ; παρατηρήσεω; τού 
ένό; τών υπέρ τής προτάσεω; συνηγοοησάντων, δηλαδή τού 
κ. Χατσοπούλου. Είπεν ούτος δτι άν ήνε νομοσχέδιου, τά 
όποιον ό κυβέρνησε; ώφειλε νά έπισπεύοη, πρά; ψήφισιν <ος 
στοιχεΧον τής πο.Ιιτικής τη ς , είνε τά περί προσόντων τών 
ύπαλλήλοιν. Λέγομεν ‘λοιπόν ημείς ότι άν ήτο νομοσχέδιον, 
τό όποιον επρεπε νά έγ> αταλείψη, ή κυβέρνησις, ό>; μή ον 
στοιχεϊον τή ; πολ ιτική ; τ η ; ,  ήτο τά περί προσόντων τών 
υπαλλήλω ν. ’Λλλά διά τ ί  λοιπόν τό συ··εταξε, τά  εΐσήγα- 
γεν  ε ΐ; τήν ήμερησίαν δ ιάταξιν  καί πολλάκι; προσεποιήθη 
ό'τι μέριμνα δήθεν π ερί αυτού ;  Τάν λόγον πάλιν τόν άνευ- 
ρίσκομεν έν τη ΰπόμνησθείση παρατηρήσει" δ ιότι δηλ.. στοι
χείου τής πολιτικής της υπήρξε·/ εις ό'./α ή φενάκη.

Ά ναμφιβολω; τά νομοσχέδιον τούτο ήτο τό μόνον έκ 
τών απείρων όσα είσήγαγεν ή κυβέρνησις καί κατώρθωσε νά 
ψηφισθώσι, τό όποιον εΐχεν έννοιαν καί σημασίαν π ο λ ιτ ι
κήν, ούχί κατά τήν συνήθη σημασίαν τών λεγομένων π ο 
λ ιτ ικώ ν ζητημάτων, άλλά  κατά τήν σχέσιν τών τοιούτων 
νομοθετικών μέτρων πρό; τήν πολιτικήν κατάστασιν τού 
τόπου" ούδέν δύνατα ι νά ΰποτεθή δ τ ι έπ ί τοιούτου α ν τ ι
κειμένου, τό όποιον καί διά τού Συντάγματος προνοεΐται, 
καί αντικείμενου σύζητήσεω; καί μελέτη ; πολλάκ ι; ΰπήρ-

ξεν, δεν έσχημάτισεν ή κυβέρνησι; γνώμην καί πεποίθησιν 
οριστικήν.

Έ άν, άποφεύγοντες τήν περιπλάνησιν ε ΐ; ζητήματα  α 
πώτερα καί έστερημένα πρακτικό τητος ή μή εύλυτα έπί 
τού παρόντος, σκεφθώμεν έπ ί τών υπό τ ά ; όψει; ημών τε 
θειμένων, ε ΐ; τ ί  άρά γε έμφανίζεται ή τής δ ιο ικήσ ;ω ; πα- 
ράλυσις άφ’ ένό; καί η τών κοινοβουλευτικών θεσμών νόθευ- 
σ ι; άφ’ έτέρου ; Δέν χρειάζεται ούτε πολύ; νούς, ούτε 
πολλή γνώσις τώ ν  καθ' ήμά; ίνα  τ ις  άμέσω; άποφανθή δτι 
μωρόν τ ι ,  μ.ά τήν άλήθειαν, ήθελεν είπει τ ι ;  ΐσχυριζόμενο; 
δτι δύνατα ι νά ύπάρχη, διοίκησι;, δταν υπό μέν τών πολι
τικών ηθών ή υπό τή ; τού τόπου καταστάσεω ; ούτε περι
σ τέλλετα ι, ούτε δύναται νά περιστολή, ά λλ ’ όλονέν έπαυ- 
ξάνεται ή άένναος άναστάτωσι; τ ή ; υπαλληλία ; διά τών 
αύθαιρέτων παύσεων καί διορισμών, άλλά τά  άσυμβίβαστα 
πρός τήν άνθρωπίνην φύσιν καί πρό; τά  έλαττο ίματα  ήμών 
ήθελέ τ ι ;  άξιοι ΐσχυριζομενος δτι δύναται νά ΰπάρξη, αλη
θή; ελευθερία βουλευτικής ψήφου καί άλ.ηθή; έλεγχο ; τής 
κυβερνήσεως ύπό τή ; πλειοψηφίας, ενόσω έκαστο; βουλευ
τ ή ; δύνατα ι καί άναγκάζετα ι νά διαθέσ/ι μέν ύπέο τών φί 
λων του εκατοντάδα δημοσίων θέσεων, νά διοικήση, δέ τήν 
επαρχίαν του διά τώ ν προσώπων τή ; εκλογή ; του ;  Καί 
ύπό τ ά ; δύο ταύ τα ; επόψεις ή δύναμ ι; τού κακού, βαί- 
νουσα άκατάσχετο ;, ού μόνον δέν έμποδίζετα ι, άλλ’ όλονέν 
επ ιτε ίνετα ι καί ήδη χάρι; ε ΐ; τόν ανένδοτον κ. Τρικούπην, 
δστις δεν άρεσκεται ποτε ε ΐ;  τά  μισά μέτρα, ή κατάστα  ■ 
σ ι; άπλοποιήθη. Δεν σέ προστατεύει;  Παύεσαι. Θέλεις νά 
τοποθετηθή; ε ΐ; τήν δείνα επαρχίαν; ανάγκη νά τό ζητήση, 
ό έκ τή ; έπαρχία ; αυτή; βουλευτής ! ’Α ντιλέγει ούτο: ; δέν 
στέλλεσα: εκεί, άλλ.’ άλλαχού. Ή τελειότη ; τού μέτρου ώ : 
πρός τούτο παρακολουθείται ύπό τού άναλόγου αντιστο ί
χου τού φαινομ.ένου τών ύποχρεώσεων τού βουλευτού. Καί 
ό>; πρό; τούτο ό κ. ϊρ ικούπης·έδείχθη άληθώ ; άρκετά α
νένδοτο;. Έ π ί οΰδενός νομοθετικού μέτρου τής κυβερνή
σεως δέν έννοεϊ πώς είνε δυνατόν νά διαφωνήση βουλευτής 
τις τής πλειοψηφίας χωρίς νά παύση, τού νά ήναι φίλος τον. 
Τοιουτοτρόπως έχομεν πλήρη τήν έφαρμογήν τής ανατρο
πή ; εκείνης τών όρι»ν τού πολιτεύματος, καθ’ ήν ό βουλευ 
τή ; ϊϊεοεκεό καί ό ύπουργός νομ.οθετεό.

Τούτων ούτως έχόντων, πώ ς άρά γ ε  άλ.λ.ω; δύνατα ι ν ’ 
άναχαιτισθή τό μέγα τούτο κακόν, ούτινος ή θεραπεία 
τοσούτον έπείγει ; βεβαίως δι* ένό; νόμου περί προσόντων 
καί μονιμότητα; τώ ν δημοσίων λειτουργών. "Λν εΐξεύρη, 
κάνει; κανέν άλλο μέσον, μ.ά τήν άλήθειαν έπρεπε ν’ άμει- 
φθή διά μ εγίστη ; αμοιβή; προκήρυσσαμένη.ς έπ ί τή, έφενρέ- 
σει. Δ/ναταί τ ι ;  ίσως νά φρονή. ό'τι καθ’ έαυτήν ή ύπαλ- 
ληλία  δέν θά βελτιωθή έκ μόνου τοιούτου νόμου, δύν.ιται 
νά έπιφέρη,, δτι θά ύπάρχουν καί σποραδικά τινα  φαινόμε
να ύπαλλήλων χειροτέρων τών σημερινών, μονιμοποιούμε
νων διά τού νόμου καί καθιστάμενων τουλάχιστον φυγόπο
ν ω ν  άλλ.’ έκτο ; τού δτι προνοητική καί πρακτική διαρρύθ- 
μ ισις τών καθ’ έκαστα τών διατάξεων δύναται νά προλά- 
βν; τά  σημ/ντικώτερα τών έλαττωμάτιον, άλλά Οά έχω- 
μεν άναμφιβολω; τό μέγιστον αγαθόν, άλ.ηθή τινά  κοινο
βουλευτικόν έλεγχον τών Κυβερνήσει»·/, καί άληθή έξ α
νάγκη; έποπτείαν αύτών έπί τών ύπαλλήλων. Τό τελ.ευ- 
ταίον τούτο δ ε ϊτα ι εξηγήσει»; τινός. Έ ν γένει πρό; επ ιδίω- 
ξίν τ ινο ; σκοπού, ό άνθρωπος τείνει φυσικώς ε ΐ; τά  π  ροχει
ρότερα καί ασφαλέστερα τών ε ΐ; τήν διάθεσίν τον μέσων. 
Δέν άρνούμεθα ε ΐ; κανένα τώ ν άνερχομένων ε ΐ; τήν διοίκη- 
σΐν τών κοινών, δτι θέλων τήν διατήρησιν τή : εξουσία; έπι-
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θυμεί βεβαίως έάν τού '■¿ναι δυνατόν νά διατηρήση συγ
χρόνως η έπαυξήση καί τήν προ; αυτόν ύπόλη,ψιν τής κοι
νωνία; καί νά μή, καταστρέψη, τά  δημόσια συμφέροντα. 
Ά λ λ ’ εις ποιον έλλειμμα τ ίθ ετα ι άμ.έσως έν Έ λλάδ ι πάν 
νέον ύπουργεϊον ; ή πρέπει νά άποβλέψη ε ΐ; τήν δυνατήν 
βελτίωσιν τής υπαλληλίας καί τή ; διοικήσει»; καί αμέσως 
νά πέση διά τών φίλων του η πρέπει νά τραπή τήν ά λ 
λην όδόν καί νά διατηρήση τήν πλειονοψηφίαν δια τή ; 
προχείρου καί άφθονου χρήσεω; τών λαφύρων τής έξουσία;. 
Έάν έχτ, ε ΐ; τήν διάθεσίν του πρόχειρα καί άφθονα τά  μέ
σα ταύ εα , ε ΐ; τ ί θά τόν ώθήση τό αίσθημ.α τή ; φ ιλαρχία; 
καί τή ; ευκολίας ; βεβαίως εις τό δεύτερον. Ά λ λ ’ έάν τά 
εις τήν διάκρισιν τών υπουργών άφιέμενα λ.άφυρα έλαττι»- 
θώσιν έπ ί τοσούτον, ώστε ανέφικτο; νά καθίστατα ι δ ι’ αΰ 
τών, ή έξαγορά βουλευτικών ψήφων, τ ί  θά έχωμεν κ α τ ’ 
•ανάγκην καί έξ αυτού τού συμφέροντος τών ύπουργών ;  Θά 
¿ναγκασθώσιν ούτοι νά διαθέσωσιν ολόκληρον τήν άφιεμέ- 
νην αυτοί; έξουσίαν, όσον οίόν τε ηθικιότερον καί πολύ αφε
λέστερο·/ καί πρό; γενικωτέρους σκοπούς, δ ιότι μόνον ουτω 
θά ελπ ίζωσιν, ού μόνον τήν έν τή κοινωνία ύπόλη,ψιν, άλλά 
καί τώ ν  πλειοτέρων βουλευτών τήν ύποστήριξιν. Μή έπη- 
ρεαζώμεθα έκ τού ό'τι τ ινώ ν κλάδων τής πατρική; υπηρε
σία; ή έξασφάλισι; δέν παρήγαγεν άναμφισβητήτω ; πλή
ρεις τού; έπιθυμητού; καρπούς. Τοιαύτα μέτρα δέν ώφε- 
λούσιν εάν μή έκτείνωντα ι επ ί πά ντα ; τού; κλάδου; τή ; 
διοικήσει»;. Έάν ό ύπουργό; δέν ένασκή, λόγου χάριν, τήν 
άποκειμένην αύτω  έπ ί τών δικαστηρίων αύστηράν έπο
πτείαν συντελεί βεβαίι»; ε ΐ; τούτο μεγάλως, δτι τό άπο 
μένον τούτο τή ; έξουσία; τού ύπονργού τή ; Δικαιοσύνης 
πρέπει νά τό συνεισφέρη, ούτο; εΐ; τό γενικόν ταμείο·/ τών 
λαφύρων τής έξουσία;, τά  όποια κ α τ ’ ανάγκην έκ τού γενικού 
συστήματος πρέπει ν’ άφεθώσιν εΐ; τήν έλευθέραν κάρπιυ- 
οιν φίλων τή ; κυβερνήσει»; βουλευτών τε  καί μ.ή. Εννοεί
τα ι δέ, δτι έξ άνάγκης παραλειπεται κα ί τό δυνάμενον νά 
ένεργηθή κατά  μή φίλου τής κυβερνήσεως πρός αποφυγήν 
σκανδαλώδους κα ί άπροκαλύπτου έξαιρέσει»;.

Έ πιδοκιμάζοντες τήν έξ άρχής μνησθείσαν πρότασιν 
τού έκ Θήρα; βουλευτυύ καί τήν ύπέρ αύτή; συνηγορίαν τών 
δύο άλλων, καταδικάζομε·/ τήν ολιγωρίαν τή ; κυβερνήσει»; 
πρό; τό έν λόγω  νομοσχέδιον της, τό όποιον ήτο φαίνεται 
μόνον προωρισμενον νά δώση αφορμήν εις τόν επίλογον ού
τως εΐπ εΐν τών κατά  τής κυβερνήσει»; λεχθέντων έν τή συ- 
νόδω ταύτη,. Έ άν ό κ. Τρικούπη; εΐλ ικρινώ ; έπρέοβευε τό 
χρήσιμον αυτού τού νομοσχεδίου, ούδεμία αμφιβολία δτι 
θά είχομεν ήδη νόμον περί προσόντων τών υπαλλήλων. 
Κατ’ άλλην τινά  πρό καιρού ήδη συζήτησιν ό κ. υπουργός 
τής Δικαιοσύνης, άγορεύσαντος τού έξ Ευρυτανίας βουλευτού 
καί ύπομνήσαντος δτι μέχοις οχληρίας άλλοτε κα ί δ ι’ ιδ ι
αιτέρων πρός τού; τότε φίλου; του υπουργούς παραστάσεων, 
συνίστα τήν ταχεία·/ εισαγωγήν εΐ; ψη'φισιν νόμου περί προ
σόντων τών υπαλλήλω ν, ό κ . ύπουργό; δ ιακόπτων έλεγε·/ 
έρωτών : «κα ί δέν εΐσήχθη ;  καί όέ·/ θά τό καταψηφίσε
τε ;ΐ) ’Ακολούθως καί ό κ. Σωτηρόπουλο; καί ό κ . Φλογαί
τη ; συνηγόρησαν υπέρ τοιούτου νόμου. Κ/·ι μόλα ταύτα 
ενώ τοιούτου; ειχεν ή κυβέρνησις έν τή άντιπολιτεύσει συν
ηγόρους, έν ι» κατά  τά  φαινόμενα καί άλλοι έκ τών δ ια- 
πρεπόντων έν τή άντιπολιτεύσει θά ήσαν σύμφωνοι καί τό 
πολύ παρατηρήσεις τ ιν έ ; θά έγίνοντο άπό ένα δύο άντιπο- 
λιτευομένου; ή συμπολιτευομένους, μόνον τό νομοσχέδιον 
τούτο έγκατελείφθη έν πράγματι, έγγραφόμενον πρό; χλευ

ασμόν μάλλον εις τήν ήμεοησίαν δ ιά ταξιν . Καί κ α τ ’ αυτήν 
τήν τελευτα ίαν συζήτησιν, προκειαένου περί τής τρίτης συ
ζητήσει»;, άν ήθελε ό κ. Τρικούπη; ν’ άποδεχθή τήν πρό- 
τασιν τού κ. Βαλέττα, έν μια ώρα τό πολύ έπεραιούτο καί 
ή τρίτη, συζήτησις καί κατόπιν θά έγίνετο καί ή διάσωσις 
τών έφετεινών δ ικαστικών εργασιών διά τή ; άναβολής τών 
δημοτικών έκλογών. Ά λ λ ’ ή σύνοδο; αυτη επρεπε νά έχνι 
καί έν τούτω τώ  ζητήμ ατι ώ ; έπιλογον τρόπον τινά  τήν 
φενάκην τή ; πολιτικής τής κυβ«ρνήσεως.

Α ν τ ά ρ τ ε ς .

ΒΟΤΛΗ
Λοιπόν ησύχασες κα ί ’σύ βουλή μου ξακουσμένη, 

καί τώρα έρημ.όσπιτο άπέραντο όμ.οιάζεις, 
πού μέσα του δέν βρίσκεται καμμιά ζωή κλεισμ,ένη.
Έσύ όπού στά σπλάχνα σου χ ίλ ιες ζωαϊς κοχλάζεις 
ίμοιάζεις κενοτάφιο πελώριο, καϋμένη . . .

Καί σύ λοιπόν ησύχασες βουλή μου ξακουσμένη.

Ή τ α ν  καιρός τ ’ άδύνατο νά ξεκούρασης σώμα" 
στήν μακρυνή σου τή  ζι»ή πόσα καί σύ δέν είδες ; 
γρονθοκοπήματα, βρυσιαίς, κα ί μαγγουριαϊς άκόμα, 
φόρου; κα ί δάνεια, Ταμπούρ καί φτερωταϊ; ελπίδες ! 
Καπνούς κα ί λόγους έβγαζε τό φλογερό σου στόμα ! 

’ ’Ηταν καιρός τ ’ άδύνατο νά ξεκουράσης σώμα !

Γίόσαις π ικρα ί; ενθύμισες ή οψις σου μού φέρει . . . 
ό νούς μ.ου πάντα στόν καιρό πού ζούσες φτερουγίζει,
■/.· έκεΐ τρελλός Οεότρελλος μέ τόσο άλλ’ ασκέρι 
χειροκροτεί, ποδοκροτεί, ενθουσιά, σφυρίζει . . .
Κ ’ έν ω φουχτιάζ’ ό πρόεδρο: τόν κώδωνα στό χέρι 

Πόσαις πικραϊς ένθύμησες ή όψεις σου μού φέρει !

"Ω νά ! όρμούνε χίλιοι διώ  ακράτητοι στό βήμα, 
άλλοι σά βράχοι στέκονται ορθοί νά τούς; κρατήσουν, 
κα ί ’μπλέκονται καί σπρόχνονται καί μοιάζουν άγριο κύμα 
πού διώ  ενάντιοι καιροί στή μέση θά τό κλείσουν.
Κ’ έκεϊ πού λέει ό καθείς :  θά χαλαστούν τ ί κρίμα ! 

Τότε όρμούνε χίλιοι διώ  ακράτητοι στό βήμα !

Ή  κλασικαΐς ύψόνονται μαγκούρες στόν άερα, 
βρυσαΐς, φωναΐς, αλαλαγμοί άπό τά  θεωρεία, 
σκούφιες καί φέσια, καί ψηλά, πετούνε σ’ άλλη σφαίρα, 
ωσάν νά στέλνουν ασπασμούς εις τήν έλευθερία !
Κι’  όταν κανείς τό Σ ύ ν τ α γ μ α  φωνάζει έκεί πέρα,

Ή  κλασικαΐς υψώνονται μαγκούρες στόν αέρα !

ΙΜά μέσα στήν οχλοβοή καί μεσ’  τήν παραζάλη 
νά καί κλητήρες καί μ.’  αυτούς σολντάτοι σπαθοφόροι, 
νά κα ί ό Μοίραρχος μαζή μέ τή φρουρά εισβάλλει 
καί γίνοντ’  ένα : βουλευται, σπαθιά, κλητήρες, φόροι! 
Μέ λύσσα τότ’ δ πρόεδρο; όλους ζητά νά βγάλη 

Μά μέσα στήν οχλοβοή καί εις τήν παραζάλη !

Καί κάπου κάπου ά'κουγες αθλητικό τριόμφο, 
κανένα δύω μαγγουριαϊς, καμμιά κλοτσιά γεμάτη,
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χαμάΛ η, βΛάν.α κ α ί . . . παρδδ τ , κ ι’ ολα αύτά ρ.έ στόμφο 
— Αυτά μ ή μου τά  λές εδώ, έξω άν 0ές περπάτε ι! . . 
Κι* όσω που ναϋρισκες εκεί κατάληξι είς ομφο,

"Ισως κανένα άκουγε; αθλητικό τριόμφο !

Μά τώρα του Ησύχασες, Βουλή μου ξακουσμένη, 
π ’ οΰτε δ Πρόεδρος συχνά χτυπάει τό κουδούνι, 
οϋτε ό Κ αλλιγάς πολύ στό βήμα άναβαίνει, 
ουτ’  ο Δημητρακάκης μας τοϋ μπαίνει στό ρουθούνι, 
π ’  οΰτ’ ό Πετρίτσης ενοχλεί τό υπνο σου καυμένη 

ποτέ σου νά μή σ η κ ω θ η ,ς ,Β ο υλή  μ .ο υ  ^ ε π ε σ μ -έ ν^ ί

Λ ίενούταοο .

ΛΗΣΤΕΙΑ
ΜΕΣΤΗ’ ΜΤΤΗΜΑΣ

Πολλάκις πράγματα μηδαμινά έξογκούντοα έν τώ  τύπω· 
καί άλλοτε πάλ ιν  τά  σοβαρώτερα εκμηδενίζονται, ό)ς νά 
ήτο ό τύπο ; μηδενιστές, Σήμερον ή αυριον πρόκειται νά έκ- 
δοθ^ βούλευμα απαλλακτικόν η παραπεμπτικόν προκειμέ- 
νου περί ΰποθέσεω;, ή τ ι;  ώφειλε ν’ απασχόληση σπαυδαίω; 
καί τήν δημοσιογραφίαν καί τήν κυβέρνησιν καί την βουλήν 
ακόμη, όταν υπήρχε βουλή, καί ήτις έν τούτοις περιωρί- 
σ0η νά φιλοξενηθώ εις τά  συνήθη ολιγόστιχα διάφορα των 
ημερησίων μ α ; καί— νά λησμονηθή,.

Πρόκειται περί φαινομένου κοινωνικού, όπερ δεκατριε- 
τίαν ολόκληρον έχομεν νά ίδωμεν, άφ’ ότου δηλαδή εις τά

πεδία τού Μαραθώνος έπεσαν άγγλοι θύματα τών τελευτα ί
ων έλλη’νων ληστών. Καί όμως,ώς είπομεν,σήμερον ή αύριον 
ο: διά τήν ΰπόθε-ΐν αυτήν συλληφθέντε; παραπέμ-ονται ή 
απολύονται,καί έν τή  δευτέρα περιπτώσει θάπτετα ι διά παν
τός γεγονός, ό’περ άν τί νά έξεγείρη δλην τήν πρωτεύουσαν 
καί όλον τό κράτος, παρήλθεν απαρατήρητον, όταν χάρις 
εις τήν συντονωτάτην δεινότητα τού Διευθυντού τής αστυ
νομία; δεν παρέρχεται απαρατήρητος ή κλοπή ενός Ινδιά
νου ή ή ΰπεξαίρεσις μ ια ; μπουγάδας.

’Ακούσατε καί κρίνατε.
Άγ * *

Κ ατά τήν φαληρικήν ακτήν, εις μικράν άπόστασιν άπά 
τοϋ Α γίου  Κοσμά, επ ί τών βυσσινοχρόων κατά  τήν δύσιν 
τού ήλιου προπόδων τού Υ μηττού , είνε τό χωρίον ή μ άλ
λον Ιπαυλις Χασάνι, ιδιοκτησία τής κυρίας Δεσποίνης χή
ρας Ζωγράφου, άλλοτε είσηγητοϋ έν τή ’Εθνική Τραπέζ/,. 
’Από δεκαπενταετίας, άφ’ ή : δηλαδή έχήρευσεν, ή Δέσποι
να Ζωγράφου κατοικεί έν τή  έπαύλει της. Είνε σχεδόν ε
βδομηκοντούτις· έχει υιόν τόν κ. Περβελη,ν ή μόνη παραμυ- 
Οία της είνε ή έπαυλις, τήν όποιαν εξωραΐζει, επ ιμελείτα ι, 
καλλιεργεί" σχεδόν πάντοτε είνε άπομεμ.ονωμένη· ενίοτε 
τό θέρος τήν έπ ισκέπτονται οί συγγενείς· άλλοτε ό υιός' 
άλλοτε ό ανεψιός. "Εχει έ'να υπηρέτην κα ί έ'να επ ισ τά 
την. Τό Χασάνι διαιρείται εις άνω καί κάτω  χωριό. Ά πά 
τής θαλάσσης μόλις απέχει δέκα λεπ τά . Τό χωρίδιον μόλις 
συνίσταται άπό δύο τρεις οικογένειας χωρικών, κολλίγων 
τή ; έπαύλεως. "Εχει καί ναίδοιον, τήν 'Α γίαν Παρασκευήν, 
όπου πρωί καί εσπέρα; μετέβαινε προσευχομένη ή δέσποινα 
τού χωριδίου.

Τήν 2 2  παρελθόντος Δεκεμβρίου, ήμέραν νομίζομεν Κυ
ριακήν, ή Δέσποινα Ζωγράφου έπέστρεφεν έκ τού ναϊδρίου 
περί τήν 5ην καί ήμίσειαν τής εσπέρας. Τά σπ ιίτ ια  τών
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Ο ΛΤΚΟΓΙΑΝΝΗΣ

(ϊυνέχ- ίο. άριΟ· 4 ί ΐ  )

Ά ναμφιβόλω ;, έζηκολούθει νά έμφανίζητα ι αύτή  καθ’ 
ύπνον ε ί ;  τά  όνειρά του, άλλ.’ αυτό δέν τόν έφθανε πλέον. 
Νύκτα τινά  ώρμησεν έκτός τώ ν  βράχων, καί Οπό τόν ά- 
στερόεντα ουρανόν, τόν φωτιζόμενου υπό τής μεγαλοπρε
πούς σελήνης, δρμησε διά τό Βωκούρ. Κανείς δέν τού εί- 
πεν, ότι έκεϊ κατοικούσε. Πώς τό έγνώριζε ; Τά έμάντευσεν 
έξ Ινστίγκτου, έξ έρωτος ! "Αμα έφθασεν ενώπιον τού υπό 
τής σελήνης φωτιζομένου πύργου στάθηκε, όιότι οί παλμοί 
τής καρδίας του τώ έλεγαν, ό τι δέν είνε ανάγκη νά προ- 
χωρήσνι καί νά κυττάξη, άλλού. ’Εκείνη,τήν όποιαν ζητούσε, 
έκεΐ εϋρίσκετο, κοιμωμένη κατά τήν στιγμήν εκείνην. Σιω
πή  βαθεϊα έπεκράτει έν τή  μ.εγαλοπρεπεΐ κατο ικ ία , οΰδε- 
μία άκτίς φωτός διεπέρα τά  παραπετάσματα τών μεγάλων 
παραθύρων. Έπλη&ίασε πρός τό δύφρακτον, ήνωρθώθη καί

παρετήρησεν, ά λλ ’ οΰδέν είδεν ή πυκνούς σωρούς δενδρυλ
λίων άσθενώς φωτιζόμενων, μ ίαν γάστραν έκ ρόδιον καί 
άλλην αεγαλειτέραν από γεράνια. ’Αριστερά σκοτεινή γραα- 
μή ύπεδείκνυε τό μέρος, άφ’ ότου ήρχιζε τό άλσος- οί κη 
ποι ήσαν αριστερόθεν, καί ε ί; τό βάθο; ή σκοτεινή γραμ.μ.ή 
τού άλσους.

Έ κ τού μέρους τούτου ήκολούθησε τόν τοίχον τού πε
ριβόλου- ν’ «ναρριχηθή έπ ί τού τοίχου τούτου δέν ήτο δύ
σκολο·/ δ ι’ αυτόν, αλλά δέν τά εποαζε καί οϋτε καν τό έ
βαλε κατά  νούν. "Ο τα; είδεν ότι πολύ άπεμακρύνθη, έπαν- 
ήλθεν ε ί;  τό δύφρακτον πρό τού όποιου στάθηκε κάμποση·/ 
ώραν. Έ κεϊ που πλησίον υπήρχε μικρόν άλσος, ε ί; τά μέ- 
σον τού όποιου πλειάς πτελεώ ν, όθεν έφαίνετο όλη ή 
ποόσοψι; τού πύργου. Εισήλθεν εις τό άλσος καί έκρύβη 
εί; αύτό ό»; κακούργος, προπαρασκευαζόμενο; νά πράξη 
κανέν κακούργημα- εμεινεν είς τήν αυτήν θέσιν μέχρι τής 
αυγής, έκ φόβου όμως μή τόν ϊδωσιν έπανήλθεν είς τό δά- 
σο;.

Έ π ί τρεϊ; κατά  συνέχειαν νύκτα ; έπανήρχετο καί άνε- 
χώρει πάντοτε περί τό λυκαυγές. Κ ατόπιν, έπ ί μίαν ε
βδομάδα ησύχασε ν, έπ ειτα  όμως καί πάλιν ή επιθυμία 
του τον κατεκυρίευσε καί άφησε τό ερημητήριου διά νά I- 
πιστρέψνι είς τον πύργον. Ώ : καί πρότερον, οϋτω καί τήν 
φοράν ταύτην διενυκτέρευσεν είς τό άλσος, άλλα καί άφού 
εξημέρωσε·/, δέν άπεμακρύνθη άναλαβών πλέον θάρρος. Ά ν-
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χωρικών είνε εντός τή ; αυτής εκτεταμένης αυλή; τού κτή- | 
ματος, όπου καί ό πύργος τής έπαύλεως. Έπιστρέφουσα ή I 
Δέσποινα είδε τ ά : θύρας τών χωρικών κλεισμέ ας ένωρίτε- 
ρον τού συνήθους. Εισήλθεν είς τόν πύργον μηδέν ΰπο- 
πτευθείσα καί έκάθισε νά φάγη,. Άφού έδείπνησε τό λιτόν 
της δείπνον, έξήρχετο -ού εστιατορίου νά δώση έν φαγη- 
τόν, όπερ δέν -ήθελε νά φάγρ, εις τόν υπηρέτην της. Ένω 
έξήρχετο, τής θύρας οΰσης ημίκλειστου, ο; οφθαλμοί τη ; 
προσεβλήθησαν άπό ένα λερό φεσάκι ίιφ’ 8 δύο άγριοι ο
φθαλμοί ησαν λαιμάργως προσηλωμένοι είς τά εσωτερικόν 
τού δωματίου. Ά μέσω ; ώρμησε μεθ’ όλον τό βάρος τής η
λικίας της, μή δειλιάσασα, έκλεισε τήν θύραν βιαστική, 
έβαλε τόν σύρτην κα ί έτρεξε νά εύρη τό  ρεβόλβερ, αλλά 
δυστυχώς τά είχε λησμονημένο·/ είς άλλο τού πύργου δω 
μάτιον.

ΤΗσαν λήστα ί- καί δέν ήτο τό έν κα ί μόνον φεσάκι μέ 
τούς δύο μεγάλους του οφθαλμούς ώ ; γαλής λαμποκοπου- 
σης ε ί; το σκότο;, άλλά εννέα— μέ συμπάθεια— τόν άριθμόν. 
"Αμα τούς έκλείσθη ή θύρα, έτρεξαν ε ί; έν είδος αμαξο
στασίου, όπου έδείπνουν ό υπηρέτης καί ό επ ιστάτης· ήλ- 
θον είς χεΐρα; μέ τόν επ ιστάτην, τού κατέβασαν μιά χανδ- 
ζαριά καί τον α ίματοκύλησαν έκοψαν τόν δάκτυλον τού 
υπηρέτου καί τόν κατέστησαν άχρηστον, κα ί έπ ειτα  παρα- 
λαβόντε; τον αίματόφυρτον υπηρέτην ώστε νά τον έχωσιν 
ασπίδα άν τύχη κα ί άνοίξουν τήν πόρτα, όπου εκαραόόκει 
τά- συμβησόμενα κλειδωμένη ή γραία τή ; έπαύλεως, άν 
τύχη  καί έ/ή πυροβόλον, κρατηθή νά πυροβόληση, διότι 
πρώτος θά έπ ιπ τεν  ό επ ισ τά τη ;, 8ν είχου προτεταγμένον 
ασπ ίδα , όπω; εϊπομεν, εμπρός των, ήρχισαν έφόδου; εναν
τίον τή ; θύρας, άφου ¿τοποθέτησαν δύο έκ τών συντρόφων 
των είς τήν αυλόθυραν διά κάθε ενδεχόμενον.Τής έδωκαν,τή ; 
εδωχαν χανδζαριές, τής έδωκαν τουφεκιές. τήν έσκούτηςαν, 
τήν ¿πυροβόλησαν, τή 1/ ¿τράνταξαν· ή πόρτα ήμύνετο ώ ;

νά είχε ψυχήν, δέν ύπεχώρει- ώς ότου είς έξ αυτών ανα
καλύπτε ι ε ί; μ ίαν γωνίαν ένα άρχαίον κοτρώνι (πέτραν 
μεγάλην), κιονόκρανου ελληνικόν, περιμέτρου ήμίσεως π ε
ρίπου μέτρου, καί ώς αρχαίοι Κ λέφταις τών ηρωικών χρό
νων, ο ϊτ ινε ; έγυμ/άζοντο πηλαλούντε; έπί τών ράχεων τού 
Ό λυμπου είς τό λιθάρι, ή παίζοντες κολοσσαίαν άμάδα, 
έσφενδόνισαν τό θεόρατον κοτρώνι κατά  τής πόρτα; καί 
άντέστη , τήν έξεσφενδόνισαν κα ί δευτέραν φοράν καί παρε- 
δόθη ή πόρτα όχι έξ αδυναμίας, άλλά διά προδοσίας' έσπα
σε δηλαδή ένα σιδεράκι τής κλειδωνιάς, όυς έκ τής σφο- 
δρότητο; τού κτύπου.

Καθ’ όλην αυτήν τήν διάρκειαν τής πολιορκίας, οί χω 
ρικοί δέν εννοιωσαν τ ίπ ο τα - ένφ άπλη ομιλία άπό τού πύρ
γου ακούεται είς τάς καλύβας των· άνακριθέντε; είπον ότι 
άφικράσθησαν κάτ ι φωναϊς, άλλά φοβήθηκαν πώς μαλώνει 
ή κυρία μέ τόν υπηρέτην της. Καί όχι μόνον οί χωρικοί δέν 
ανησύχησαν, ά λλ ’ οϋτε τά  σκυλιά τών χωρικών δέν πήραν 
χ α μ π ά ρ ι !  τό φοβερώτερον έξ αυτών— ή 'Λρχούδα— έτρω
γε , λ έγε ι, τήν όύραν εκείνην π ίτουρα  !  Αυτά κατέθεσαν έν 
τή  άνακρίσει τού κ. Δραγούμη.

Ή  πόρτα άνοιξε. Ε π τά  ©ουστανελλάδες, εχοντε έπί 
κεφαλή; αίματόφυρτον τόν επ ισ τά την , είσήλασαν. "Ολοι 
πάνοπλοι. Χανδζάρια εί; τή μέση υπερήφανα, τουφέκια σ ’ 
τά  χέρια, φεσάκι έπ ί κεφαλής κα ί περί τό φεσάκι μαγου- 
λίκα κ λέφ τ ικη , ΕΪχον κάτ ι τ ι τό πο ιμενικόν οί περισσότε
ροι νέοι* ό μεγαλείτερος, ό καί αρχηγός τω ν, μόλις τεσσαρά
κοντα ε τ ώ ν  ό νεώτερος μόλις δεκαοκταετής- ή φουστανέλ- 
λα ις των λεραί;· καί επάνω ε ί; τής φουστανέλλαις καπότα ’ 
κατά  τό εξωτερικόν, τέλειοι τύποι κλέφτου.

Ή  πρώτη των κουβέντα άμα αντιμ ετώ π ισαν τήν εβδο
μηκοντούτην Δέσποινα·/ τού Πύργου ήτο μ ετ ’ απληστίας 
έκφρασθεϊσα : χρήματα ! χρήρατα ! 'Π δυστυχής γυνή έ- 
κάθισεν έπ ί τού καναπέ, έκπεπληγμένη , κατεπτοημένη, μή

ερριχήθη ε ί; ένα δένδρον καί Ιπερίμενε, κρυμμένο; όπω; 
ήτο ε ί; τό φύλλωμα.

Είδε τόν κηπουρόν καί τούς βοηθούς του λαμβάνοντας 
τά  εργαλεία των καί έπιλαμβανομένους τή ; εργασίας, είτα  
άνοιγομένα; τάς θύρας καί τά παράθυρα τού ισογείου τού 
πύργου. Οί ύπηρέται άντιπαρήρχοντο άπησχολημένοι, τα- 
ξιθε-.ούντες, ξεσκονιζοντες, καί καθαρίζοντες τού; τάπητας.

Ό  ήλιος είχεν ήδη άνατείλει, ότε θαλαμπηπόλο; τ ις  ή- 
νοιξε δύο παράθυρα τού πρώτου πατώματος, καί κατόπιν 
άλλα δύο. Μετ’ ¿Ή γας σ τιγμ άς, κόρη τ ις , φέρουσα ύπο- 
κύανον έσθήτα έκ κασμιριού, έφάνη έπί ενός τών παραθύ- 
ροιν τούτων. ΤΙ1το εκείνη. Ή  καοδία τού Αυκογίάννη, ήρξα- 
το νά πάλλη , οί δέ οφθαλμοί του εθαμβώθησαν ώς νά είχε 
προσβληθή κατά μέσον πρόσωπον υπό τών ηλιακών α 
κτινών.

Ή  Έρριέτη εστηρίζετο έπ ί τού εξώστου- οί ωραίοι λε
π το ί βόστρυχοί της ¿κυμάτιζαν έπ ί τών ώμων της' έμενεν 
ακίνητο;, ρεμβώδης. μέ τό βλέμμα σταθερόν, βυθιζόμενον 
ε ί; τό διάστημα. Έ συλλογίζετο τόν Λυκογιάννην κα ί πα- 
ρετνρει, ώ ; πολλάκ ι; τούτο θά συνέβη άπό τ ή ; ήμ.έρα; 
τού φοβερού κινδύνου, 8ν διέτρεςε, τήν κορυφήν τού φαιού 
γηλόφου. Μετά τινα  λ επ τά , έςεβαλε στεναγμόν κα ί εφυγεν 
άπό τό παράθυρον. Καί ό Αυκογίάννη; εστέναξεν, όχι διότι 
άκουσε νά στενάζη ή κόρη, άλλά διότι δέν άπελάμβανεν 
τήν θέαν της. Ά λ λ ’ επειδή δ ι’ όλης τή ; ήμ.έρας εμεινεν ε

πάνω σ’ τό δένδρον, πολλάκ ι; άπήλαυσε νά έπανίδφ τήν 
Έρριέτην είς τό δωμάτιον, ε ί; τόν εξώστην κα ί είς τάς 
δενδροστοιχίας τού κήπου.

Ά πό  τή ; αξιομνημόνευτου εκείνης ήμέρας, πολλάκις έ
πανήλθεν είς τό μετεωροσκοπεϊον του, συμπαθήσας τό δέν
δρον. Τΐδύνατό τ ι ;  νά καθίση ή νά έκταθή όπως θέλει ε
πάνω του κα ί άνεπαύετο εξίσου καλώς όπως κα ί έπ ί τής 
έκ πτερίδων καί ξηρών φύλλων κλίνης του. "Αλλως, τ ί  
πρός αύτόν ό κόπος τού σώματός του απέναντι τής άνακου- 
φίσεως τής ψυχής του ;

’ Ητον ευχαριστημένος, δ ιότι εκείνο, όπερ τόσον ¿πεθύ
μησε, τά άπή/αυεν έβλεπε τό εϊδωλόν του. Ά λλά  τόν φθι
νόπωρου άφίκετο καί τά  φύλλα κατέπεσαν οϋτω ; ώστε 
δέν ήδύνατο πλέον νάναβή έπ ί τού δένδρου. Έ π ί τ ινας η
μέρα; ήτον άπαρηγόρητος. Τότε ήδύνατό τ ις  νά τόν ίδη,, 
τόσον τήν ήμέραν όσον καί τήν νύκτα, αδιάφορου πότε, ο- 
λισθαίνοντα ώ ; σκιά/ κατα  μήκος τών τοίχων τού άλσους, 
ένθα μετέβαινεν μέ κυματίζουσαν κόμην, ότέ μέν ΰπό τήν 
ραγδαίαν βροχήν, ότέ δέ γυμνόπους βαδίζων έπ ί τής χιό- 
νος. Ό τε εΰρισκε μέρος τ ι ,  όπως έπ ιστεγασθή, ούχί έκ φό
βου πρός τήν κακοκαιρίαν, ά λ λ ’ όπως άποκρύψη τήν πα 
ρουσίαν του, εγκαθίστατο έκεϊ έπ ί μακρόν. Ιίάντοτε όμως 
κατιόρθου νά ιδη τά χάριεν παιδίον, τό αντικείμενου τών 
ονείρων του, τής λατρείας του· άλλ ’  όταν κα ί μόνον τήν



8 ΜΗ Χ Α Ν Ε Σ Α Ι

προφθάνουσα ποιον νά προ>τακούση. Είχαν, λ έγε ι μάθει, 
ότι έχει είκοσιπέντε χιλιάδες λιραις· μιλούσαν βλέπετε 
με  λίραις, σα νά ήσαν ομογενείς' ή λίραις έπειτα  γινότανε 
δραχμαΐς, ά λλ ’ ό/ ι <χέ ακρίβειαν όμογενικήν, δ ιότι ζητού
σαν 2 5 0 ,0 0 0  δραχμαΐς. Είς αύτά τά άνακατώματα ή άνά- 
κρισις ύτω πτεύθη  μήπως καί ή φουστανέλλα ήτο ψεύτικη 
κ α ί τό φεσάκι νόθον, κα ί τό  χανδζάρι έπ ίκτητον κ α ί ή ά- 
παίτησις λιρών —  νορ,ίσματος ξένου εις τόν τόπον —  προσ
ποιητή καί δτι οί εννέα φουστανελλάδες ήσαν έννέα με- 
τεμφιεσμένοι' άλλά τούτο θά τό μάθωμεν, άν ή ά'ακρισις 
έπιμείνη έρευνώσα.

"Ολοι μ-ίλαγαν μαζύ- έλεγεν ό ένας καί άποτελείιυνεν ό 
άλλος. Έπληροφόρουν τήν πυργοδέσποιναν δτι δέν είνε 
πρώτην φοράν πού τής κάμνουν αυτήν τήν υψηλήν τιμήν 
τής έπισκέψεως· ε ίχαν έλθει τέσσαραις φοραίς, ά λλά  δέν ε
πέτυχαν νά τήν βρούνε- τώρα λοιπόν εννοούν νά καλοπλη
ρωθούν δ ι’  δλους τούς κόπους πού έλαβαν. Κυρίως τόν λό
γον εϊχεν ό αρχηγός, ξανθός, εύμορφος, κακκινομάγουλος, 
στρογγυλοπρόσωπος, π α χ  .ύτσικος, μετρίου αναστήματος, 
τρέφων λεβέντικο γένειον καί μύστακα. Καί μετά σαράντα 
χρόνια, λέγει ή δυστυχής πυρ,·οδέσποινα, ονειροπολούσα 
αιωνιότητα,νά τόν ’δή, θά τόν γνωρίση. Τόσον τά  χαρακτη- 
ριστικά του τής ένετυπώθ/,σαν· δέν είχε μόνον εύμορφα χα
ρακτηριστικά, ε ίχε καί γλώσσα γλυκεία . ’Ενώ οί σύντρο
φοι του τήν έστενοχώρουν, τήν έπ ιλάτευον, τήν έκτυπού- 
σαν, ¿λίγου δείν νά τής έξοίρυττον τόν ένα οφθαλμόν, έν 
τή  όρμή ή τ ις  τούς κατελάμβανεν, όταν αϋτη διεβεβαίαυ 
ό τι δέν έχει είμή δύο εικοσιοκτάρικα, αύτοί δέ τήν ηπεί- 
λουν δτι καί θά τήν σφάξουν άν δέν τά  βγάλη δλα σ’ τήν 
φόρα, εκείνος— ό αρχηγός— τήν όπερησπίζετο κ ι’ εμπό
δ ιζε  τούς άλλους άπό τού νά βάζουν χέρι επάνω της· ό 
πλέον θρασύς ήτο ό νεώτερος δλων, ό δεκαοκταετής.

Ή ρχισεν ή έκτέλεσις· άν όχι ή κυρία τής περιουσίας, άλλ’

ή περιουσία έπρεπε νά άναβή έπί τού ικριώματος. Τούς πα 
ρέλαβε και εισήλθε εις τό δωμάτιον τό συγκοινωνούν μ ; 
τήν τραπεζαρίαν, όπου άλλοτε ε’κοιμάτο- εις τήν μ ίαν των 
πλευρών ένα κοσμώ* εις τήν γω νίαν μία γαράαρόμπα . "Η- 
νοιξε τό κομμώ μόνη της διά νά βγάλη τά δύο τών είκο- 
σιοκτώ, περί ών τούς έλεγεν, ά λλ ’  ένώ άνεσύρετο τό συρ
τάρι, ήκτινοβόλησαν ασημικά, τέλειο σορτιμέντο τραπέζη;· 
δέν έπρόφθασε νά τούς δώση τά  χρήματα, καί ώρμ.ησαν 
κατά  τώ ν ασημικών. "Οποιος πρωταρπάξη,. Τά ταγάρια 
των άνοιξαν χαίνοντα στόμια ¿)ς νά ήσαν λύκοι" κ ι’ έβα
ζαν κ ι’ έβαζαν μέσα τους' αφού έγέμισαν τά  ταγάρια άρχι
σαν νά ρίχνουν όχι ’στήν κοιλιά τους, άλλά  ’σ τά  στήθη 
τω ν, μεταξύ τών υποκαμίσων των. Ό  ένας άγριοκύταζε τόν 
άλλον. Οί δύω έπί τήν αυλόθυραν φρουροί συμμορίται άφι- 
ναν τήν σκοπιάν καί είσήρχοντο ώ ; λαγωνικά εις τά δω- 
μάτιον, φοβούμενοι μήπως τά  μοιρασθούν αυτοί κα ί δέν 
τούς άφήσουν τ ίπ ο τα .— Σκυλιά, τρεχάτε στήν πόρτα, φώ
ναζαν οί άλλοι. Ώ ς καί τραπεζομάνδυλα καί πετσέταις κα ί 
ρουχικά έγέμισαν τόν ληστρικόν τω ν ίσοφάγον, τό ιστο
ρικόν τ α γ ά ρ ι. Καί άφού άπηλπίσθησαν δτι δέν θά εϋρουν καί 
τ ίποτα  άλλο, τώρα λέγει, θά πάμε κι’ άπάνου. Ή  δυστυ
χής ,γραΐα έπροφασίζετο δ τ ι δέν έχει δύναμιν νά προπατή- 
ση.— Σέ βοηθούμαι εμείς, άπήντησεν ό ιππότης αρχηγό;. 
Καί λαβών αυτήν εκ τής μέσης, όις καβαλλιέοος οδηγών 
τήν ν τά μ α  του εις βάλς, άνήλθον έν γ ϊονργ ιτω  δλοι μαζύ 
έπάνω καί εκεί άνοίχθηκε άλλο καμμώ, καί άν τούς έφάνη 
το συρτάρι τού κάτω  κομμώ. έλόκληρον άργυροπωλεΐον τό 
συρτάρι τού έπάνω Καμμώ άπήστραψε τάς όψεις των ώς 
άδαμαντοπωλεΐον Σπηλιοπούλου. Καί έπαιονον καί έπαιρ- 
νον κα ί έπαιρνον. Καί έν τώ  μ ετα ξύ—τυύθ* όπερ έσκανδά- 
λισε πολύ τήν άνάκρισιν καί πρέπει μέχρις δτου φθάση εις 
όρ·στικόν αποτέλεσμα νά έξακολουθή νά τήν σκανδαλίζτ,—  
μία φοινή ήκούετο : Λείπει ακόμα ένα διαμαντικά ! Καί

έβλεπεν, υπό άνεκλαλήτου χαρά; κατελαμβάνετο, νομίζων 
δτι άντημείβετο δ ι’ δλους τούς κόπους του.

Ευτυχή; έπέστρεφεν εις τήν σκοτεινήν κατοικίαν του, 
άποθηκεύσας διά π ο λλά ; ημέρα; χαράν έν τή καρδία του.

Ι Α ' .

Α Ι  Μ Α Σ Τ ΙΓ Ω Σ Ε ΙΣ

'Η Έ ριέττη δέ-Σ ιμαίζ— δέν έχομεν ανάγκην νά τό εί- 
πωμεν, ένδιεφέρετο ζωηρώς δ ι’ εκείνον, δστι; έσωσε τήν ζωήν 
της, αυτό δέ τό πράγμα δέν εξέπληττε διόλου τήν 
μητέρα της, επειδή καί αυτή ήτο ευγνώμων πρός 
τόν Λυκογιάννην κα ί εύρισκε φυσικόν τό αίσθημα τό βαθύ 
τής ευγνωμοσύνης πρός αυτόν τ ή ; θυγατρός της. Έ σκέπτε- 
το διαρκώ; περί αυτού κα ί ώμ ίλει πολλάκις μετά πολλής 
θλίψεως.

Έκ τών υπηρετών, δσου; δέν έφοβείτο νά έρωτα, κα ί έκ 
τού κ. Βιολαίν καί Σωσάννης, τού; όποιους πάντοτε έξήτα- 
ζεν , δτε ήρχοντο ποό; έπίσκεψιν έν τώ  πύργω, έγνώοιζεν 
δτι πουθενά δέν εύρίσκετο πλέο> ό Λυκογιάννη;, καί δτι 
οδτε οί άνθρακείς δέν τόν έβλεπον πλέον. "Ενεκα τούτου 
άν/ισύχει μή βλέπουσα αυτόν, καί φοβουμένη μήπως έγένε-

το θύμα κανενός άπροόπτου περιστατικού, Πολλά έφαντά- 
ζετο  καί τήν εβασάνιζεν ή φαντασία της, φοβουμένη μήπως 
άρρώστησε, μήπως είναι τραυματισμένος καί ζη τεί βοήθειαν, 
χωρίς κανένας νά τόν άκουη, χωρίς κανένα; νά τόν πονή.

Ά λ λ ’ ό κ . Βιολαίν τήν ένεθάρρυνε πάντοτε λέγων :
—  Ό Λυκογιάννη; είναι όν παράδοξον καί ίδ ιότροπον 

πολλάκις συμ,βαίνει νά γ ίνετα ι άφαντο; εβδομάδας, μήνας, 
καί μετά ταύτα  πάλ ιν, όταν βαρυνθή τήν άπομόνωσιν, ά- 
φίνει τό καταφύγιόν του καί παρουσιάζεται έξαφνα ενώ
πιον τών φίλων του, ώς νά έπανήρχετο άπό κανένα μακρυ- 
νόν τα ξε ΐδ ι. «

Ά λ λ ’ ή Έ ριέττη εξηκολούθει νά θλίβετα ι, ενίοτε μ άλ ι
στα  ήτο μελαγχολική καί πολλάκις ήοθάνετο νά π ιέζετα ι 
ή καρδία της. Λιατί ; δέν θά ήδύνατο βεβαίως νά τό εϊπη,, 
¿φείλουσα νά λησμονήση, δ ,τ ι έχρειόστει τώ  Λυκογιάννη· 
άλλά  δ ια τ ί ό νούς τη ; διαρκώ; ήτο προσηλωμένος εις τόν 
δυστυχή άγριον;

—  Έπεθύμουν μίαν μόνην φοράν νά τόν ίδω έλεγε, διά 
νά τού έκφράσω τήν ευγνωμοσύνην μ.ου.

Ένόμιζε δέ δτι μετά ταύτα δέν θά έυ,ενεν άλλη πλέον 
ίκανοποίησις, νά έπιθυμήση. Ένόμιζεν επίσης δ τ ι άν τ ή ; έ
λεγε κάνεις «Είδα πάλιν τόν Λυκογιάννην τήν δείνα ημέ
ραν πού έπεσκέφθη πάλιν τού; άνθρακείς, κ ’ έσφιγξε τό 
χέρ: τού φίλου του ’Ιακώβου Ι'ρανδέν», θά άπηλλάσσετο 
διά παντός δλων αυτών τών ανησυχιών.
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άλλ’Λ έπειτα  άλλη φωνή : "Αμ τό μικρό τό ρωλογάκι ; Καί 
ήτο μικρός αναμνηστικός θησαυρός τό ρωλογάκι έκείνο, δώ- 
ρον τού πριότου συζύγου της, διότι ή Δέσποινα Ζωγράφου 
έξήντλησε καί τάς τρεις τής ’Εκκλησίας άδείας γάμου, 
μείνασα έν τούτο ι; καί πάλ ιν  χήρα. Καί ήναγκάζετο νά 
άποσπάσ-ρ έκ τίνος,' κύριος οίδε, τρυφερά; γωνίας δπου 
ήτο μαλακά έναποτεύειμένον τό μικρόν ρωλογάκι καί νά 
τό παραδώση κ ’ εκείνο. Καί πρός τοΐς δ ιαμαντικοϊς καί 
4 0 0  φράγκα τοΐς μετρητοί; ήοπάζοντο κα ί διενέμοντο υπό 
τών επτά .

"Εως δτου τής άφηρέθη πάσα ελπίς περαιτέρω ξεγυμνι»- 
μοϋ, καί άρκεσθέντες εις τήν έπ ί δύο ώρας, άπό τή ; 6η ; 
έως τ ή ; 8 η ; μ . μ ., διαρκέσασαν ¿"ίστρατείαν των άνεχώ- 
ρησαν.

Έλησμονήσαμεν νά είπωμεν, δτι τόν επ ιστάτην, 8ν είχον 
μ,αζύ δταν τό πρώτον είσήλθον εις τό δωμάτιον αίματό- 
φυρτον περιποιήθησαν οί ίδ ιοι, είπόντος, λ έγ ετα ι, εκείνου 
δτι είχε βάλσαμον είς τό σεΛάχιον καί μέ αυτό έδάμασαν 
τήν πληγήν του."Επειτα τόν είχον πάρει έξω εις τήν αυλήν 
δύο έξ ολιον, δήθεν διά νά τόν σφάξουν, άλλά δέν τόν 
¿πείραξαν.

"Οταν κατέβη ή Δέσποινα άπό τόν πύργον, δέν ηύοε κά- 
νένα· ό επ ιστάτης δέ τής είπεν ότι έφυγαν.

Αυθωρεί έστειλεν άνθρωπον έπάνω εις τόν υιόν της, ούτος 
μετέβη παρά τώ  ποωθυπουργφ καί πριν τού μεσονυκτίου 
τής αυτής εσπέρας έξεκίνει έφ ιππο ; χωροφυλακή ήτις δμως 
οϋδέν κατώοθωσεν. Σννελήφθησαν οί χωρικοί, καί άπελύθη- 
σαν. Συνελήφθη καί ό επ ισ τά τη ; Σκούρτη; έκ Κηφισσιας, 
παλληκάοι, γενναίος, ριψοκίνδυνος, ό)ς τεσσαράκοντα ετών, 
έπ ί τή  υποψία μήπως ήν είς συνεννόησιν μετά τών ληστών, 
τ ή ; άνακρίσεως σκανδαλισθείσης έκ τού έν τώ  σελαχίω  εύ- 
ρεθέντος βαλσάμου, κ τλ .

*  **

7Λ I "Οταν έβλεπε τήν χ·.όνα πίπτουσαν κατά νιφάδας 
παχεία ς, έάν έμάνθανεν, δτι εύρίσκετο κάπου είς τόν πύρ
γον κρυμμένος, άναμένων αυτήν νά φανή, ώς ουράνιον έμ- 
φάνισιν, είς κάμμίαν πόρταν ή είς κανένα παράθυρο ! Ά λ λ ’ 
ό Λυκογ’άννη; ήτο φρόνιμος, έβλεπε καί δέν έπέτρεπε νά 
τόν βλέπουν. Προσηλωμένους τού; οφθαλμούς εχων είς τήν 
πρόσοψιν τού πύργου παρεφύλαττε τήν ευάρεστον στιγμήν, 
καθ’ ·?,ν ή χαρά τήν όποιαν άνέμενεν έμελλε νά άνατείλη 
άπό κάνένα παράθυρο καί νά πέση μέσ' τήν καρδιά του.

Τού χειμώνος παρελθόντος, αί όιραίαι παρουσιάσθησαν ή- 
μέραι, οί οζοι έβλάστησαν και τά  δένδρα έκαλύφθησαν υπό 
φύλλων.

Έν τούτοι; ό Λυκογιάννη; δέν άνήλθε πλέον είς τό ά- 
γαπητόν του δένδρον, ε ίχεν εϋρει καλλίτερου. Βεβαίως έ
νόμιζε μεγάλην ευτυχ ίαν νά παρατηρή τήν νεάνιδα καί 
άπό μακρυά, ά λλ ’ άν ’μ,πορούσε νά τήν βλέπη καί έκ τού 
πλησίον ! .  . . Νά ’μπορή νά τήν βλέπη, νά τήν θαυμάζη, 
ν’ άκούη τήν μελωδικήν φωνήν τη ί, νά βλέπη τήν αύραν 
άνακινούσαν τήν κόμην της, θοιπεύουσαν τό άγνόν μέτωπόν 
της, τό παρθένον στήθος της έξογκούμενον χαρμοσύνως καί 
έκπέμπον διά τών ροδοχρόων χειλέων τ η ; τήν μυροβόλον 
άναπνοήν τη ; ! .  . . .  αύτό πλέον δέν ήτο μόνον χαρά, ευτυ
χ ία , ά λλ ’ ή μακαριωτέρα γοητεία, ήτο μέθη άπαράμιλλος.

Είς τήν είσοδον τού περιβόλου τού πύργου, έσωθεν πρώ
του τίνος έκ χλόης παραπετάσματος, υπήρχε μεγάλη

Ή  τολμηρά αυτη λγστοπραξία έχει δύο φάσεις επίσης 
σπουδαίας. Ή σαν ι ί  έα λησταί συστηματικο ί; Τότε 
έχομεν τό γεγονός τής έκ νέου εμφανίσει»; τή ; ληστείας. 
Δέν ήσαν συστηματικοί, άλλά μετημφιεσμένοι ; Τότε ή ά- 
νάκρισι; οφείλει νά άνακαλύψη τοιούτου; το) μηρούς κλέ- 
π τα ς , έκτό ; έάν φιλόδοξή δ ίπλω μα ήλιθιότητος. Ά μφότε- 
ραι αί υποθέσεις βαίνουσιν έκ παραλλήλου δσον άφορά τήν 
δύναμίν των. Ή  πρώτη έχει υπέρ έαυτής δλην τήν εξω τε
ρικήν εμφάνισιν. Ά λ λ ’ έχει καί καθ’ έαυτής πολλά διδό
μενα. Πού ήτο αυτή ή συμμορία ; Πόθεν ήλθε ; Πού μετέ- 
βή ;  Πώς δέν έφόνευσε κάνένα ; Πώς δέν συνέλαβε τήν γρα ί
αν αίχμάλωτον ;  Ή  δεύτερα ύπόθεσι; είναι τολμηρά- άλλ’ 
άπέναντι τώ ν  άπιθανοτήτων α ίτ ιν ε ; πολεμούσι τήν πρώτην, 
προσκτάται αυτή πιθανότητα.

"Οπως δήποτε είς τήν άνάκρισιν άπόκειται νά διευκρι- 
νήση τήν δσον σκανδαλώδη, τόσον άφ’ ετέρου μυστηριώδη 
παρά τά  πρόθυρα τής πρωτευούσης ληστοπραξίαν.

Κ ρ ΐ .Κ ρ Ε :

ΠΑΝΗΓΤΡΙΣ ΤΗΝΟΥ
(ΕΙΔΙΚΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΟΤ ΜΑΣ)

Ή  άπό τού Πάσχα μακρά άπόστασις τής 2 5  Μαρτίου, 
ή περισυνή ευτυχία τών γεννημάτων, ή ευλογία άκόμη, συνέ- 
τεινεν όπως καταστή ή έν Τήνω πανήγυρις κατά τό έτος 
τούτο ή πολυπληθεστέρα τών μέχρι τούδ ε: 3 7  άτμόπλοκχ 
αγκυροβόλησαν κατά τ ά ; ημέρας αυτής πρό τής Τήνου καί 
2 5  χ ιλιάδες επιβατών άπεβιβάσθησαν έξ αυτών έπ ί τής λ ι
θοστρώτου άκτής.

'Ο συρρεύσας ευλαβής κόσμ.ος άπό τού ένός μέχρι τού έτέ-

φυτεία ζυγιώ ν, είδος παρισίνου θαλάμου μετά θρα
νίων καί αγροτικών καθεκλών. Έ κ τής φυτείας μετέβαινέ 
τ ις  όμαλώς είς εξώστην κατεσκευασμένον έπ ί τής έξοχής 
τού περιβόλου καί συν-ηνωμένον μ ετ ’ αυτού.

Ή  Έρριέτη εύηρεστείτο έκ τού σκιόεντος τούτου μέρους, 
δθεν έβλεπαν ώραιον λειμώνα ποτιζόμενον ύπό κελαρύζον- 
τος ρυακίου καί πάσαν τήν πέριξ εξοχήν άγαπούσε νά κά
θετα ι είς τήν φυτείαν τών ζυγιώ ν, δπου έψαλον ή πυραλίς 
καί ή ύπολαί,.

Κάθε ’μέραν ήρχετο εκεί μετά μεσημβρίαν, ενίοτε μ.ετά. 
τή ; μητρός της, συχνότερον όμως μόνη καί εμενεν ολοκλή
ρους ώρας. Καί επειδή δέ σπανίως εμενεν άργή, άλλοτε 
είργάζετο είς τήν κατασκευήν τάπητο ; ή είς κέντημα, άλ
λοτε έπεδίδετο είς ίχνογραφικά έργα, ή άνεγίνωσκε βιβλίον.

Μίαν ημέραν, δτε ήτο μόνη, ό κηπουρός ’ πέρασεν άπό 
κοντά τη ; καί ίδών τήν νεαράν οικοδέσποιναν στάθηκε 5- 
π ω ; τήν χαιρετήση, αυτή δέ άνταπεκρίθη διά χαριτωμέ
νη ; τής κεφαλής κινήσει»;. Ά λ λ ’ ό άνθρωπος δέν ύπεμα- 
κρύνθη καί άφού έπ ’ ολίγον έδίστασεν εισήλθε, κρατών τόν 
πίλον είς τήν χείρα.

—  Μήπως θέλετε νά μ’ έρωτήσητε τίποτε, ^Φραγκίσκε ; 
ε ιπεν ή νεάνις ολίγω  έκπληκτος, ά λλ ’ ούδόλιυς προσβλη- 
θείσα έκ τής τόλμης τού υπηρέτου.

(’Ακολουθεί )
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ρου άκρου της ’Ανατολής άνήκεν δλος σχεδόν ε’ς τάς εργα
τ ικ ά ; τάξεις , έν ισοψηφία δέ ήτο τό γυναικείου ττρός τό ανδρι
κόν φύλον. 'Ο Περαιεύς, ή Σύρο; κα ί ή Σμύρνη άπέστειλαν 
τόν μ.εγαλήτερον αριθμόν προσκυνητών.

Έν τοΐς άτμοπλοίοις ή συσσώρευσις τού πλήθους ή το τοι- 
αύτη ώστε διεκόπτετο ή μεταξύ τής πρώρας καί τής πρύ
μνης συγκοινωνία ΰπό των κατακεκλιμένων ανθρώπων. Οι δέ 
τής πρώτης καί τής δευτέρας θέσεως έπ ιβάται έγκαθειργμέ- 
νοι έν ταίς πληκτικαίς ΰποθαλασσίαις αίθούσαις ήσαν ήναγ- 
κασμένοι νά διέλθωσι τήν νύκτα ούτω καθήμενοι επί στενής 
θέσεως εν ακινησία καί αγρυπνία.

’Εάν τ ις  είχε τήν ευτυχίαν νά μή ένοχλήται υπό ναυτίας 
παρίστατο θεατής καί ακροατής τών άλλων, οϊτινες δ ι’  όξυ- 
τάτω ν λαρυγγισμών καί γογγυσμών ΰποκώφων άπέτινον 
πρός τούς έναλίους θεούς τόν φόρον τού ίδιου στομάχου.

Έ ν μέσω δέ τής μουσικής ταύτης κατήρχοντο συγκεχυ- 
μ.έναι α ί φωναί καί διαμαρτυρήσεις τών γυναικαρίων συνθλι- 
βομένων επ ί τού καταστρώματος έν τώ  συνεχεί κυλ’.νδήματι 
τού άτμοπλοίου:

—  Μάζωτα τά ξερά σου, μωρή παληόγρηα !
—  Μή μέ στριμών/ις, βοέ . . .
—  Τίνος είν’  τά ποδάρια πού μέ σπρώχνουνε ;
—  Θά σ’  αρπάξω άπ’ τά μαλιά νά σέ ρίξω ’ ς τή  θάλασ

σα, διαολομαϊμού !

Μεταξύ τών έν τή  πριότη θέσει επ ιβατών διακρίνεται καί 
βρα,χ&ς τ ις , δστις άπό τής έπιβιβάσειος αύτού, ιδίαν, φα ί
νετα ι, τρέφων στοργήν πρός τούς πόδας καί όπως επίδειξη 
τάς πολυχρόους στεφανωτά; περικνημίδας του άπέβαλε τά 
υποδήματα καί συλλαβών τούς πόδας έν ταίς παλάμαις θω
πεύει φιλοστόργως αυτούς.

Τά έν τή  στενή αιθούση ανάκλιντρα πάντα παρεχωρήθη- 
σαν εις τάς γυναίκας, ά λλ ’ ό φίλτατος βρακας δέν εννοεί νά 
πζραχωρήση τά ίδικόν του καί μένει ουτω έγκαθιδρυμένος ώς 
Σουλτάνο; αυτός έν μέσω τού έμέσσοντος γυναικωνίτου.

Ά λ λ ’ ή φιλανθρωπία του συγκινεϊται όπόταν βλέπη τρυ
φερήν κόρην καθ’ υπερβολήν ζαλιζομένην καί στενάζουσαν 
παρά τό πλευράν αύτού :

—  Κρίμα ς, κυρά μου, ’πού δέν τώξερα άπό πριν πώ ς ζ α 
λίζεστε νά σάς όρμηνέψω ένα γιατρικό αλάθευτο.

—  Τί ;  έρωτα δι’  ασθενούς φωνής ή κόρη.
—  Έ να  κομματάκη τόσο δά κάμφορα νά τό βάνετε ’ς 

τόν αφαλό . . .
Καί επειδή ή νεάνις άποστρέφει τήν κεφαλήν εις τήν βά- 

ναυσον ταύτην συνταγήν, ό βρακάς ΰπολαβών τούτο ώς ση- 
μεΐον δυσπιστίας προσθέτει :

—  ’Εγώ τώκανα καί γ ι ’ αυτό δέν ζαλίστηκα, άς ήταν 
ά π ’  άρχής νά δοκίμαζες καί τού λόγου σου καί νά’βλεπες τ ί 
καλό είνε.

Εντός πόλεως κατοικουμένης ΰπό δισχιλίων κατοίκων 
ντάσθητε συνεσωρευμένους τριακοντακισχιλίους, καί ούχί 
τού αυτού τόπου προερχομένους άλλ’  έκ τεσσαράκοντα, 

πεντήκοντα ϊσως διαφόρων μερών. 'Οποία σύγχυσις φωνών, 
ενδυμάτων ! 'Οποϊαι παρεξηγήσεις, θαυμασμοί, εκπλήξεις, α
ναγνωρίσεις καί συναντήσεις απρόοπτοι, χειρονομίαι, εναγκα

λισμοί, ωθήσεις. 'Η από τής παραλίας μέχρι τοΰ ναού όδός 
παριστα τοιούτον πολυποίκιλαν θέαμα ανθρωπίνων κεφαλών 
πολυτεχνως διεσκευασμένων διά φεσίου ή μανδυλίου ή πίλου 
η άσκεπώς περιφερομένων, έν τώ  συρφετώ τών οποίων παρα- 
δίδει τ ις  άκουσίως καί τήν ιδίαν κεφαλήν καί παρασύρεται 
υπό τού ρεύματος.

Και όλοι αυτοί σπεύδουσιν ϊνα προσκυνήσωσι τήν μικράν 
χρυσότευκτον εικόνα τού Ευαγγελισμού, καί άνάψωσι μακράν 
λαμ.πάδα πρός σωτηρίαν τής ψυχής τιυν.

Μεταςύ τώ ν προσερχομένων εις τήν εορτήν ιδίαν κατέ« 
χουσι ταξιν οι έπα ίτα ι, οι οπωσδήποτε έχοντες ήκρωτηρια- 
σμενα τά μέλη άτινα παρέχουσιν εκτεθειμένα, φρικώδη τήν 
θεαν ινα κινησωσι τόν έλεον τών διερχομένων.

Έτεραν τάςιν άπαρτίζουσιν οί λωποδύται, ών πλεΐστοι 
συλλαμβάνονται κλέπτοντες ώρολόγια καί χρηματοφυλάκια 
υπό χωροφυλάκων καί τινων άθηναίων κλητήρων έπ ί τούτω 
άποσταλέντων.

 ̂Τό κορύφωμα τής εορτής είναι καί ή νύξ τής παραμονής. 
Δέκα ατμόπλοια άγκυροβολούσι σημαιοστόλιστα έν οίς καί ό 
Ν αύαρχος Μ ιαού.ίης, τό ώραίον πολεμικόν μας άτμ.όπλοιον, 
εφ’ ού επιβαίνουσι πολλοί τε άλλοι καί μ ία  γνωστή καί 
πολυ γνωστή Άμερικανίς κυρία διατρίβουσα άπό τινων (λη
νών έν Άθήναις, εις τήν διάθεσιν τής οποίας λίαν φιλοφρόνως 
παρεχωρήθη υπό τού κ. υπουργού τών Ναυτικών τό άτμό- 
πλοιον τούτο. Ά λ λ ’  ή φιλοφροσύνη έχει απαράβατα τινα 
όρια, και νομίζω ότι ό κ. υπουργός δύναται νά φιλόξενή οί- 
ονόήποτε καί οιανδήποτε έν τώ  ίδίω οίκω άν θέλη, άλλά 
όέν τώ  επετρέπετο ποτέ νά διευθύνη ώς ίδιον πλοϊον κατα- 
σκευασθεν διά τών συνδρομών όλων τών Ελλήνων.

(έ'πεται τό τέλος) 
Χ α ζ ε ι δ ι ώ τ η ς .

Π Α Τ Ρ Α ΙΚ Ο Ν  Σ Γ Λ Λ Α Λ Η Τ Η Ρ ΙΟ Ν

(ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΛΝΤΑΠΟΚΓΙΤΟΥ Μ Λ 2)
Ε ν  Μ ά τ ρ α ι ς  2 8  Μαρτίου 1883 .

Άφού μετά τόσα συλλαλητήρια, τόσα ψηφίσματα, τόσας 
παρακλήσεις πρός τήν Κυβέρνησιν καί πρός τήν βουλήν, δέν 
είσηκούσθημεν ημείς ο: φωνάζοντες κατά τής έπιβολής τών 
νέων φόρων άφού οί άντιπρόσωποι τής έπαρχίας μ,ας δέν 
συνεμορφώθησαν όλοι μέ τήν ρητήν έντολήν μας νά κατα- 
ψηφίσωσιν αυτά, έπρεπε νά συνέλθωμεν, εις 8 συνήλθομεν τε- 
λευταίον συλλαλητήριον, όπως κα ί τό τελευταϊον νόμιαον 
μ,έσον κατά τών φόριυν μεταχειρισθώμεν καί τούς αντιπρο
σώπους μας εκείνους άποδοκιμάσωμεν.

Τά άνωτέρω θά κινήσωσι βεβαίως τό μειδίαμα τώ ν πλεί- 
στων έκ τών άναγνωσάντων αύτά. Αποδοκιμασία κατά τών 
βουλευτών! Χ ά, χά ! Μεθαύριον εις τά ς έκλογάς έκείνους 
τούς όποιους άποδοκιμάζετε θά άναδεικνύετε πρώτους βου- 
λευτάς σας. Διαμαρτυρήσεις κατά τών φόρων. Ά λ λ ά  θά τούς 
πληοώσητε καί αυτούς, όπως θά πληρώσητε καί όσους εις τό 
μέλλον θά σάς έπιβάλωσιν.

Λί Πάτραι έχουσι τά θάρρος νά άπαντήσωσιν ότι θά τηρή- 
σωσι τόν λόγον των· διότι μέχρι τούδε ουδέποτε παρέβησαν 
αυτόν.  ̂ Αί Πάτραι οργίζονται, α ί Πάτραι ένθουσιάζονται. 
"Οταν οργίζονται καταρρίπτουσιν, όταν ενθουσιάζονται άνυ-
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ψούσι. Μαρτυρεί τό—παρελθόν θά τό άποδείξη καί τό μέλλον.
"Εντυπος είδοποίησις προσεκάλει τόν λαόν εις συλλαλητή

ριον τή  4  ώρα μ. μ. τής παρελθούσης Κυριακής έν τή  πλα - 
τεία Γεωργίου. Ά πό  τής 3ης ώρας συνήρχοντο οί πολΐται, 
τήν δέ προσδιωρισμένην ώραν άνεφάνη έπ ί τού έςώστου τού 
θεάτρου δ εντεταλμένος νά όμιλήση Ή λίας Συνοδινός

"Ηρξατο τού λόγου του διά τής δηλώσεως οτι αύτός παν
τός άλλου πλειότερον σέβεται τούς νόμους καί έπιθυμεϊ τήν 
διατήρησιν τής τάξεως. 'Υπεοήσπισε τήν πόλιν κατά  τών ά- 
ποδιδομένιυν αυτή στασιαστικών κινημάτων καί έπέπεσε δρι- 
μύς κατά  τών προσπαθούντων νά παραστήσωσι τάς τοιαυτας 
συναθροίσεις τού λαού παρανόμους. Ά λλά  φωνή τις ήκούσθη 
τότε έκ τού πλήθους ιικατέβα κάτου» καί αμέσως έπήλθε 
σύγχισις καί άναβρασμός.

Πολλοί διηυθύνθησαν κατά  τού κραυγάσαντος, οστις φα ί
νεται ότι ήτον όργανόν τ ι τών έλεγχομένων, άλλοι φοβηθέν- 
τες έτρεποντο εις φυγήν, φωναί ήκούοντο «πρός Θεού, όχι 
ταραχάς», διότι ή έξαγρίωσις τών πνευμάτων, έτ ι μάλλον 
ΰπό τών διατρεχουσών τήν πόλιν περιπολιών επιτεινόμενη, 
ένέπνεε φόβους.

Ευτυχώς όμως δ μέν ταραξίας συλληφθείς ώδηγήθη εις 
τήν αστυνομίαν, τό δέ πλήθος έπανελθόν εις τήν θέσιν του, 
διά ζητωκραυγών καί χειροκροτημάτων έπεδοκίμασε τούς 
λόγους τού ρήτορος.

Έ π ί δύο ώρας ώμίλησεν. Έκεραυνοβόλησε τούς μέν, έπή- 
νεσε τούς δέ, έσατύρυσε, ένεθουσίασεν, έκίνησεν εις δάκρυα. 
Τέλος άπεφάσισε τό συλλαλητήριον τά  έςής:

Α .') Ά ποδοκιμάζει, έκ τών αντιπροσώπων της, τούς 
ψηφίσαντας ΰπέρ τού προϋπολογισμού τού Κράτους και 
τών νέων φορολογικών νομοσχεδίων, ώς παραβάτας φανε
ρούς τής παρά τού έκλέξαντος αυτούς Πατραϊκοΰ λαού εν
τολής.

Β.') Θεωρεί αυτούς κατά  τύπους μόνον καί ούχί κ α τ ’ ου
σίαν αντιπροσώπους της, ώς διαρρήξαντας διά τής άνακο- 
λαύθου καί ΐδιοτελούς αυτών πολυτελείας, πάντα  αυνδέον- 
τα  αύτού; μετά τών έντολέων τιον ηθικόν δεσμόν καί ού
τω ; άπαλλοτριωθέντας τής τ ε  έκτιμήσεως κα ί τής μέχρι 
τούδε εμπιστοσύνης τών εαυτών συμπολιτών.

Γ .') Προσφεύγει δ ι’  αναφοράς της πρός τόν Ά νώτατον 
τού 'Ελληνικού λαού Ά ρχοντα , ώς τελευτα ίαν τής σωτηρίας 
του άγκυραν, καί ικετεύει αύτόν όπως μή έπικυρώσι τούς 
παρά τής Βουλής ψηφισθέντας εσχάτως βαρυτάτου; φόρους 
καί ούτως άποσοβήση πάσαν ένδεχομένην τού πιστού καί 
άφωσιωμένου λαού Του σφοδράν, άλλά  δικαίαν, έξέγεοσιν.

Δ/) Ά νατίθησ ι τήν αύτοπρόσωπον πρός τόν Βασιλέα 
έγχείρισιν τής άναφροάς της, τώ  άξιοτίμω τής επαρχίας 
μας άντιπροσώπω κ. Άνδρέα Ρηγοπούλω, παρακαλουμένω 
όπως διά τής χαρακτηριζούσης αύτόν ευγλω ττία ς καί θάρ
ρους διερμήνευσή Λύτώ τό κατά τών νέων φόρων αγνόν 
φρόνημα τής έπαρχίας Πατρών.

’ Α χ α ι ό ς .

ΧΡΟΝΙΚΑ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
*ΤΤ τ ε λ ε τ ή  τ ο ΰ  Ε ύα γγ ελ ε< ΐ| ί.ο ΰ

Ν άΰπΜ ον, 2 6  Μαρτίου

Συγκεκινημένος έλαβα τήν πρός τήν Μητρόπολιν τού 
Ναυπλίου άγουσαν, ίν ’ ακούσω τήν έπ ί έπετείω  τής άνεξαρ-

τησίας τής Ε λλάδος μέλλουσαν νά ψαλή δοξολογίαν. Ά λ λ ’ 
είθε νά μή παρευρισκόμην ! Έκεΐ μέ περιέμενεν ή άπογοή- 
τευσις’ έκεΐ μέ περιέμενεν οίκτρόν θέαμα τής σημερινής 
τών Ε λλήνων καταπτώσεως.

Μετά τούς έν τέλε ι κα ί τού; κυρίους προξένους τών ξέ
νων δυνάμεων δειλώ  τώ  βήματι καί οίονεί έννοών τήν κα- 
ταφρόνησιν, ήν έμελλε νά ΰποστή, είσήρχετο γηραιός άγω* 
νιστής, φέρων τήν φουστανέλλαν κα ί τόν σταυρόν τού ά- 
γώνος. Φεύ ! όμως. Έν τή  τελετή , ή δποία γ ίνετα ι άπο- 
κλειστίΑώς δ ι’  αύτόν. είχε τήν τελευτα ίαν θέσιν. Ούδείς 
τών έν τέλει παοευρισκομένων ήννόησε νά δώσή τήν θέσιν 
ήν ώφειλε νά έχει δ αγωνιστής, όστις δακρύων κα ί σείων 
τήν κεφαλήν άπεχώρησεν εις τό άκρον τής εκκλησίας, ενθυ
μούμενο; εύτυχεστέρας κα ί ένδοξοτέρα; τή ; σημερινής ημέ
ρας. Πόσον μικρά όμως ήτο ή ταπείνωσις αύτη, δυστυχή ά- 
γω ν ισ τά , άπέναντι τής ταπεινώσεως, τήν δποίαν μ.ετ’ ολί
γον έμελλες νά ΰποστής όχι μ,όνον σύ, άλλά καί αί ίεραί 
σκιαί τού Ρήγα μας, τού ΙΙατριάρχου μας, τού Γερμανού 
μας, τού Βότσαρη μας, τού Καραΐσκάκη μας, τού Κολοκο- 
τρώνη μας, τού Μοταρά μας καί τών λ,οιπών μεγάλων άν- 
δρών τών συνεργησάντων εις τήν άπελευθέρωσιν τής μικράς 
μ.ας πατρίδος.

Ή  εορτή, έν ή ούδέ λέξις έπρεπε νά γ ίνη τα ι περί βασι
λέων, οΰ; άλλως σέβομαι ώς βασιλείς τού τόπου μου, με- 
τεβλήθη χάρις τώ  φιλοβασιλ-κωτάτω άρχιερεί Άργολίδος 
κ . Νικάνδρω Δελούκα ε ί;  όλως βασιλικήν. Μίαν καί μονήν 
φοράν ΰπό τής θρηνώδους καί έρρινου φωνής διακόνου τίνος 
έμ.νημονεύθησαν οί γ ίγα ντες  άγω νιστα ί, ένώ. . . δ αρχιε- 
ρεύ; ούδόλως ήξίωσε νά ζητω/.ραυγάση υπέρ τού έθνους, 
ΰπέρ τής έλευθερίας, άλλά μόνον ΰπέρ τού βασιλέως, τής 
βασιλίσσης, τού διαδόχου, τών βασιλοπαίδων, λησμονήσας 
άτυχώς τούς μαγείρους τών ανακτόρων.

Μόνο; ό Π αναγιώτη; Φαρυ ακόπουλος ε:’ς τάς ζητωκραυ- 
γάς τού άρχιερέω; ΰπέρ τώ ν βασιλέων άπήντησε διά ζητω
κραυγών ΰπέρ τής ελευθερίας, τή ; πατρίδος, του έθνους, 
ά λλ ’ ό λ ίγ ισ τα ι οωναί συνώδευσαν τήν φωνήν του, φωνήν 
ή τ ις  έν ονόματι τή ; έλευθερίας διεμαρτύρετο κατά  τών ά- 
σεβειών τού άρχιερέως.

”Ω εάν οί άγω νιστα ί έγνώριζον ότι μετά πεντήκοντα 
έτη  ήθελεν εΰρεθή αύλοκόλαξ αρχιερεύς καταπατών τήν ίε- 
ράν των μνήμην έν Ναυπλίιρ, έν τώ  παλλαδ ίω  δηλαδή τής 
έλευθερίας, ούδέποτε ήθελον φονευθή έπ ί τών έπάλξεων τού 
Παλαυ.ηδίου, ϊνα  ελευθερώσωσι χοιραν, έν η μετά μίαν μόλις 
πεντηκονταετηρίδα θά ήσέβουν τόσον αίσχρώς πρός αύτούς.

Μ η δ ε ν ισ τ ή ς

ΚΑΡΑΜΕΛΕΣ
ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΟΥ

Τό βασιλικόν θεωρεϊον χωρίζει τά  δύω μεγάλα τού συρ- 
ρεύσαντος πλήθους. Τό έκ δεξιών κατέχουσιν οί λεγόμενοι 
άοιστοκράται, τό δέ έξ εύωνύμων πληρούσιν οί ήμέτεροι.

Τό πρώτον μού ενθυμίζει τό πανηγύρι τού Φάουστ όπου δ 
Μεφιστοφιλής μέ τά  κόκκινά του παπούτσια ,μέ τής κόκκινες 
κάλτσαις του, μέ τό κόκκινο του καπέλ.λο καί όλος δ άλλος
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κατακόκκινος σκανδαλίζει τού; πανηγυριώτας. Εις το αρι
στερό κατάλευκη ώς σύννεφο ανοιξιάτικο φαίνεται η Μαρ
γαρ ίτα , ή βασίλισσα ό'λου τού πανηγυριού.

"Ενας άναβαίνει εις τό θεωρεί ον της παρά τό βασιλικόν :
—  Πώς εσείς δημοκρατικός πλησιάζετε τό θεωρεΐον τοϋ 

Βασιλέως ;
—  "Οχι, εγώ  άναβαίνω εις τό θεωρεΐον της ρα,σιΜ σσης 

τού Φάληρου.

"Ενα σκυλί εισορμά εις τόν γύρον τού ιπποδρομίου άπο- 
πλανηθέν. Τό άναρίθμητον πλήθος αρχίζει τότε νά τοϋ σφυ- 
ρίζγΐ νά τοϋ φωνάζη,: άζόρ, άμούρ, Λαγοβέρ κλπ.

Τό σκυλί τά  χάνει καί έν τή  αμηχανία του κάμνει τόν 
κύκλον τοϋ ιπποδρομίου καί . .  .  φθάνει πρώτο !

Μετ’ ολίγον ένας ομογενής έπαναλαμ.βάνει τό πείραμα τοϋ 
σκύλου, καί τό πλήθος κοροϊδευτικώτατον επαναλαμβάνει : 
ψ τ  ψ τ  Ά ζόρ, Άμούρ, "Εκτωρ ! .  .ΤΠτο τό αληθές όνομά του !

"Ενας ίπποδρομεϋς εξέρχεται εις τόν αγώνα μέ κατάμαυ 
ρο χοοτοΰρ. Δίδεται τό σημεΐον τοϋ όοόμου καί όρμοϋν όλοι 
οί ίπποι : μετά μικρόν επανέρχονται πλήν τοϋ μαύρου, δστις 
άποτυχών επανήλθε δ ι’  άλλης όδοϋ εις τό ίπποστάσιον. 

"Ενας άπό τό πλήθος 
—  Γιά αυτό έφοροϋσε μαϋρα ! .  . .

ΊΙ πτέρυξ τώ ν  θεωρείων, δ ιάκειται έν άκαταλήπτω  δια
μάχη μέ τήν αντίθετον πτέρυγα τοϋ λαοΰ.

Ά πό  τά  θεωρεία ακούεται μόνον ή Γαλλική.
Ά πό  τόν κόσμον λαλεϊτα ι μόνον ή 'Ελληνική.
Οί θεωρητικοί αψηφούν τούτους àUà<pparoé.
Οί Λ αϊκά  πε ριφρονοϋν εκείνους «  Λ à  γρε'χχ !

’Επί τής κομβιοδόχης τώ ν  άνδρών κρέμαται στρογγύλον 
πράσινον χαρτόνι, σύμβολον τής ιππ ικής εταιρίας. Κ.αί άπό 
τής κομβιοδόχης τινών γυναικών κρέμαται τό αυτό χαρτόνι.

—  Γ ιατί έρωτά ενας άπό τό λαό έχουνε κα ί οί άνδρες κ.αί 
ή γυναίκες τέτοια χαρτιά ;

—  Είναι κωθώς τά  άλογα , άπλούστατα άπαντα άλλος, 
άρσενικά καί θηλυκά !

Εις τόν τελευταΐον αγώνα ό νικήσας υπαξιωματικός έτρεξε 
μόνος.

—  Καί αυτός μέ πο’όνε άγωνίσθηκε ;
—  Μέ τό άλογό του.

Α μ ,ο ύ ρ

ΤΟ ΣΛΙΙΩλΌΙΙΟΙΕΙΟλ ΕΛΕΪ2Ι\Ό2
φέρει εις γνώσιν τής πολυαρίθμου πελατε ία ; του ότι ό παν
τοπώλης Χ ρ ί σ τ ο ς  Χ ε κ ο ρ ,α ν δ ρ ό π ο υ λ ο ς  πω λεϊ σά- 
πωνα φέροντα ψ ε υ δ ώ ς  τήν έπιγραφήν

ΣΑΠ Ω Ν  ΕΛΕΥΣΙΝΟ Σ
Γίνονται δέ αί προσήκουσαι έρευναι διά νά άνακαλυφθή 

ό παραποιήσας. (Ε'. 4)
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