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Β. Γ Α Β ΡΙΗ Λ ΙΔ Η Σ  λ ι κ ι -θ γ ν τ η ε

Α Ι Α Θ Η Ν Α Ι  Κ Ι Ν Ο Τ Μ Ε Ν Α Ι
Ταυ την τήν εικόνα ήδυνήθημεν χ θ έ ; νά συλλάβωμεν κατά 

τήν γενομένην πρωτοφανή εις τά  αθηναϊκά γοονι»ά  διαδή- 
λωσιν ίιπέρ τον υποψηφίου δημάρχου Α .  Σ ο ΰ τ σ ο υ .  ’ Ε
κείνο τό όποιον έπ .οφήτευσαν α ί μάγισσα·, εις τόν Μακμπεθ 
ό τ ι όταν ϊδη δάσο; κινούμενον καί προχωρούν, τ ε τ έ λ εσ τα ι ! 
θά πή πώς έσήμανε τό τέλος του, Ιξεπληρώθη ·/θ έ ; δ ιά  τοϋ; 
ά ντ ιθ έτο υ ; τοΰ κ . Σοΰτσου υποψηφίους. Εΐδον όχι πλέον 
δάσο; κινοόμενον κα ί προχωρούν κα τεπ ά νω  τω ν , άλλά  
θάλασσαν κα ί αυτή · πρό ; α π ελπ ισ ία ν  τω ν ο / ι  μυκωμένην, 
άλλά  γαλήνιο ν , ήρεμον, μόλις ρυτιδου/εν/.ν ώ ; υπό λ επ τό 
τα τη ς αϋρας άπό τά  χαριτωμένα  π α . Ι α μ ά χ ι α ,  πρώτην φο
ράν καί αυτά  εΐσαγόμενα εις τά  π ο λ ιτ ικ ά  μ α ; ήθη ά'περ 
βαθμηδόν μορφοϋνται έπ ί τό έλευθερώτερον κα ί άμερικανι 
κώτερον. Λαό; τό όλιγώτερον έπ τα κ ισ / 'λ ιω ν  άνδρών, ’Α
θηναίων, τά  εννέα δέκατα  ψηφοφόρων, εκτεινομένων έν όγκο» 
σ υμ παγε ϊ άπό τ ή ; ά π ω τέρ α ; πρό; τή ν Π λάκαν γω ν ία ; τή ; 
όδού Φ λελλή νω ν , πληροϋντο ; δλην τή ν  π λ α τε ία ν  τοϋ 
Σ υντάγματος κα ί άπλουμένου μέχρι τ ή ; κεφαλή ; τ ή : όδού 
Κηφισσιας. Ο υδέποτε α ί Ά θ ή να ι εΐδον τοιούτο έπ ιβ λη τ ι- 
κόν θέαμα. ’ Εμπρός έκυμάτιζον α ί σκμ α ία ι, κρατούιιεναι 
υπό χρυσενδύτω ν φουστανελλοφόρων· δ ιεκρίνετο μ ία ή τή : 
συνο ικ ία ; Ν εαπόλεως, ά λλη  ή τώ ν 1Μακεδόνων,ώ:διά νά δη- 
λωθή τό εθνικόν χρώμα τ ή ; εκλογής τοϋ κ. Σοΰτσου ε ί ;  α ν
τ ιδ ια σ το λή ν  τ ή ; αντεθνικής καί κα τά π τυσ το υ  σηαα ία ; τ ή ; 
έζαγοράς, ήν μ ετά  κυνισμού κα ί ά να ιδ ε ία ; ά νεπέτασαν οί 
δυο ΙΜελάδε; κα ί οί επ ίδοξο ι συνέτα ιροί τ ο ι ν  ε ί ;  τή ν ένοι- 
κίασ ιν τώ ν νερών τ ή ; πόλεως, τώ ν σφαγείω ν, τοΰ δημοτι- 
κοϋ φόρου, κ λ π . Κ αί κα τό π ιν  ήνοίγοντο στροίματα λαού, 
ήκόλούθουν τ ά ξ ε ι ;  κο ινωνικα ί, έβαινον έπ ά λλη λα  ε π ιτη δ εύ 
μ α τα , άνεμ ιγνύοντο συντεχ ν ία ι, ήδελφο-'.ντο άστοί κα ί χ ω 
ρικοί. έπροχώρουν κύμ ατα  λαού καί ήκολούθουν ά λλα  κα'· 
τά  δ ιεδέχοντο  τρ ίτα  κα ί δλα αΰτά  ήνούντο κα ί άπετέλουν 
θάλασσαν προχωρούσαν, άπλόνουσαν, χυνομένην, κ α ί ήταν 
α τελε ίω το ι α ί σειραί τώ ν  ακολουθούν τω ν , οϋτε ήτο δυνα 
τόν νά δ ιασπασθώ σ ιν α ί γραμμαί τώ ν δ ια 'η λ ο ύ ν τω ν . ’ Ηταν 
μ ία  μ εγά λη  μακεδονική φ ά λ α γ ζ , ήν οϋτε μυδραλιαβόλοι ή- 
δυναντο  νά δ ιαλύσω τιν  "Εν τετράπλευρον φρουριακόν όπεο 
έκ ινεΐτο .

Καί άπό καιρού ε ί ;  καιρόν δ ιέκοπτον τόν βαρϋν β η μ α τ ι
σμόν, δ σ τ ι; ά ντή χ ε ι οι; μ ία  ύπό/.ωφο; μηχανή έργαζομένη

δ·.’  άτμοϋ φαιδρά τήν άκοήν χειροκροτήματα. Καί ήτο ά - 
τελ ε ίω το ; ή δ ιαδήλιοσις. "Οχι πλέον ρεύμα, δπερ άνεζήτε ι 
πρό τ ινο ; μ ία  συνάδελφο ; κα ί δέν ’μπορούσεν έλ εγ ε  νά τό 
’δή , άλλά  Ν ιαγάρα;, δ σ τ ι; ο’ίαν δήποτε κα ί δπου δήποτε 
μεγάλην κα ί ά ν έτρέπετο  οδόν τήν έκ άλυπ τε  κα τά  γράμμα, 
ώ ; νά άνεπήδα ύπα γε ίω ; Οραύουσα τό λιθόστρωμα κατά  
τρόπον μυθικόν, άξιον αραβικών νυκτώ ν. Π ολύάκ ι; ή έδά ; 
έμενεν έπ ί ικανά λ επ τά  κεκαλυμμένη άπό αύτήν τή ν α ί- 
φνίδιον δημιουργίαν ανθρώπων, τού ; όποιου; δέν έφαντά · 
ζεσο υπάρχοντα ; έν Ά θ ή ν α ι; , ένώ ή εμπροσθοφυλακή τ ή ; 
φ ά λ α γγ ο : ε ίχ ε  κάμψει ήδηάλλην όδόν άγουσαν εκεί τό χάρ
μα τώ ν  ύψωμένων κυανοχρύσων καί λευκό/ρύσων σημαιών. 
’Εκεί δ έ πού α ί όδοί ήσαν σ τενα ί, ώ ;  α ί τ ή ; γηγενούς Πλά
κας, τό ρεύμα έστενούτο κα ί έμηκύνετο λαμβάνον κίνησιν 
όφιοε δή , ρύακο; ακολουθούντο; ελ ιγμούς, Ινώ  τα  παράθυρα 
κα ί οί έςώ στα ι άπετέλουν τρόπον τ ινα  τή ν παροχθίαν τοϋ 
ποταμού βλάστησ ιν , κα ί π ρ ά γ μ α τ ι έβλάστανον κεφαλα ί 
κορασίδων, κ εφ α λα ί π α ιδ ιώ ν καί δ έσ π ο ιιά ι κα ί γέροντες 
δσοι δέν ήδύναντο ν ’  άκολουθήσουν τή ν  δ ια δή λω σ ιν . Μία 
κερασ ί; τή ν Π λάκα: έχουσα τή ν  ποδ ιάν τ η ;  πλήρη άνθέων 
έραινε τά  άνθη τ η ;  έπ ί τοΰ δ ιαβατικο ύ  έκείνου ρεύματος 
ώ ; ακακία ύπό ανέμου σειοαένη καί ρίπτουσα τού ; άνθους 
τ η ; επ ί λ ίμ νη ς , ό τα ν  δ έ ή ποδιά  τη ; ήλαφρύνθη, ήρχισε νά 
ραίνη τ ά ; κινούμενα; εκ ε ίνα ; Α θήνας δ ιά  μόρων. Ζητωκραυ- 
γ α ί, χειροκροτήματα, χαρά κα ί ήπόλαυσ ι; όλου έκείνου τοϋ 
κόσμου τού έν ένί α ίσθήμ ατι ε ί ;  μ ίαν μυριόκλαδον δέσμην 
συνηνωμένου τή  σ τ ιγμ ή  έκείν?,.

* * *
Τ οιαύτη  δ ια δή λω σ ι; πανηγυρ ική , ενθουσιώδης, δέν ήτο 

δ υνατό ν , ή νά κ α τά π λη ξη  εκείνου;, υ ΐτ ινες  Ινόμισαν πρό; 
σ τ ιγμ ή ν  δ τ ι Αθήναι δέν ύπάρχουσιν, έσβυσαν, διελύθησαν 
ε ί ;  ομάδα.- δωροδόκων, ε ί; σ τ ίφ η  άδιαφόρων, ε ί ;  τμ ήμ ατα  
έβραίων. ε ί ;  μυρμη/.ιά; λ ιμ ω ττο ντω ν εργατώ ν, ε ί ;  σαράβαλα 
ανθρώπων τού Μελά. "Οθεν δ ιήοχετο , συνέτρ ιβε κεφαλάς 
χ ιλ ίω ν  όφεων κα τακλυσάντω ν έσ χ ά τω ; τ ά ;  Α θή να ; δπω ; 
έγχόσωσιν ε ί ;  τήν πρωτεύουσαν τό δηλητήριόν τω ν καί 
δ ιαχύσω σ ιν δλην τήν πρασινοκιτρ ινάδα τώ ν φυσιογνωμ ιών, 
τώ ν ηθών κα ί τ ή ;  επ ιδ ημ ική ; έπηρεία; τω ν. Θά έξυπνα  άρά 
γ ε  τηλ ικοϋτο ; ύπερ τού Σούτσου ενθουσιασμό; καί ύπό μορ
φήν ύ π νο ίά τ ιδ α , ώ ; ύπό εθνικού μ αγνητισμ ού κυριευθεί;, 
Οά περίήρχετο ό λα ό ; τή ν άπειληθεΐσαν νά γ ίνη  σπάραγμα 
τώ ν χρυσοκανθάρων πρωτεύουσαν,έάν δ ιά  τ ή ; έμφανίσεω ; κα ί
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άντιδράσεω; τού Μελί δέν ύπεχώρει ή καθαρά εκλογική 
σημασία τού έκ.λεχθηόομέ-ου Δημάρχου καί δέν περιποιείτο 
εί; αυτήν καθαρ* εθνική έννοια, και καθχρωτέρκ μέ
χρι τρίτου βαήσκσα ουρανού διάμαρτυρησι; εναντίον τη ; 
τάξεω, άΰττ.; τών πλου οκ.ρατικών, ή τ ι; θε/ει νά ριζοβολή- 
ση εδώ έπί τού τριοχιλ.ετού: δημοκ.ρατικο·/ εδχφου:, όψου- 
μένου τού αίσθήαατος τ τ ; πολιτική; και κοινωνική; ίσότη- 
το ; ώ ; αίω ια; άκοοπόλεω; τού ελληνικού εθνισμού τήν α ΐ 
οχροτέρχν, την άτιμ .τέραν τών αριστοκρατιών, εννοούσαν 
να έμπλήση και τήν πρωτεύουσαν και τα ; επαρχία; άτι έ- 
νός χρυσού και πορφύρα., „ο έτέρου χαλκού καί ρακών, 
άφ' ένο; πολυτελεία; και οργίων, αφ’ ετέρου γυμνώσε ;  καί 
στεναγμών; Κΰχ αριστούμεν βαθέων καρύ'ια; τό/ κ. Με
λάν, διότι αυτό; και τό έπονείδιστον σύοτημ,α τή ; εξωνή- 
σεως των αιρετών αςιωματων, οπερ ριέ φούχτα; ανοικτά; 
καί μέ /ρήματα κλαπέν.α  παρά τού έθνους έζήτη- 
σαν νά εισαγάγουν αυτό; καί ό αδελφό; του, συ\ε- 
τάρα'αν τήν κοιμισμένη·/ συνείδησιν τή ; πρωτευοόση; και 
ώ ; όπόταν εί; βιΟΰν παραδεδοαένο; ύπνον έξεγείρειταί 
μ ;  δι' έκπυρικροτήσεω: ?,/ συνοδεύει κραυγή απαίσια : πυρ- 
κα(ά, πυρκαϊά ! καί συλλόγων όλα; διά μ ια , τα ; δυνά
μει; ζητεί νά σι όση τέκνα, μητέρα, τιμαλφή, θεού; εφε
στίου;, οϋτω καί ό λαό; τών Αθηνών βαυκαλισθεί; έσχά- 
τω ; έπ’ ατμασι καί μινυρίσματι πολιτικού ύπνου καί πολι
τική ; αδιαφορία;, όταν ένόησε πλέον τό μαχαίρι ’;  τό 
κόκκαλο, κρατούμενον καί νυσσόμενον υπό άνθρώπων μια; ( 
κλωτσιά ;, είσηγουμένου τήν πορνικήν τών Αθηνώνχρυσοκα- 
τάκτησιν αυτού τού πρωθυπουργού, έςηγέρθη όχι μανιώόγ; 
αλλά γαλήνιο; εν τή δυνάμει του καί σχεδόν ειρωνικό;, 
έν τή επιθέσει του καί τυχών έν δνομα διαυγώ; διαρρεον 
δ ι’ όλη; τή ; ιστορία; τού άγώνο; άπο τών προμήνυμάτων 
καί τού επαναστατικού έν τα ί; Ήγεμονίαι; σήμαντρου 
μέχρι τών ημερών ημών, είπε : περιξ τή ; σημαία; 
αυτή; σύσσωματωμένοι άπας διά παντό; θά τοί; εί- 
πωμεν : κύριοι .χρυσοκάνθαοοι, είσθε ελεύθεροι νά ζήτε με 
ταςύ ημών, ελεύθεροι καί κάποτε νά μα ; ληστεύετε, αφού 
ή εύπιστία καί ή έλαφοότη; πρέπει νά φορολογώνται και 
νά τιμωρώ<ται, ελεύθεροι ακόμη νά έχετε ίδια ήθη αναμε
ταξύ σας, νά όμιλήτε ιδίαν γλώσσαν, νά πτύετε τρί; τή; 
ημέρα; ε ί; τόν κόλπον σα; εναντίον τού ¿νόματο; "Ελλην 
αλλά δέν σά; επιτρέπεται νά κερδοσκοπήτε έ ά τή ; τιμή; 
μα:, ούτε νά φαντασθήτέ ποτε ότι διά τού δυνάμει κλο
πών, τεχνασμάτων, κυβεία; σχηματισθέντο; πλούτου σα; 
θά σύρετε τόν λ.αόν τών Αθηνών καί δι’ αυτού τον λαόν 
τών έπαρχιών αιχμάλωτον τού χρυσού άρματά; σα;.

θ ’; χρυσοκάνθαοοι καί όσοι κερδοσκόποι πολιτεύονται έ 
νόμισαν οτι δύνανται νά παραγκωνίσωσι τ ίν  λαόν καί νά 
κατεογασθώσι τήν Ε λλάδα, ιό; νά ήτο άντικείμενον βυρ- 
σοδεψική;, άλατίζοντε; καί παστώνοντε; αυτήν <ό; πτώμα, 
είδον χθέ; παρελαόνουσαν πρό τών οφθαλμών των μίαν ει
κόνα λαού υ.ινουμένου όστι: άν χθέ: παοήλαυνε μειδιών, έν- 
θουσιών, χειροκροτών, αύοιον δύναται ν ' άπολυθή οργίλο;, 
άκ άτητο ;, μανιώδη; καί ει; στιγμήν μίαν νά καταστήση 
αυτού; καί τά μέγαρά τιον καί τά κέντρα των καί τ ι  λγ,· 
στοπρατήριά των εις κονιορτόν λεπτότερο·; εκείνου όστι; 
ένοχλεϊ τού; χρυσού; των λάρυγγας/.αί «πεφάσισαν νά τού; 
έμπιστευθούν ει; δήμαρχον ε·,α έκ τούν ’δικών των. Λυτά !

Κ α λ ε δ ά ν

Η ΕΠΙΤΥΧΙΑ  Τ Ο Υ  ΜΕΛΑ
Ε.λ’Ε ΛΛΗίΜΙΙ ΟΛΕΘΡΟΙ TOI* Λ II MOV

Καί τά κοινωνικά πράγματα έχουσι νομού; καί λογικήν 
ή λογική αυτών μάλιστα είνε ώ ; επί τό πολύ, ακατάσχετος, 
αμείλικτο; άπκράτρεπτος. Τι είνε ενίοτε οι νόμοι τή ; φύ- 
σεω; άπε-.αντι τών κοινωνικώνρρυακιον ασθε-έ; απέναντι ορ
μητικού χειμάρρου. Τού; νόμου; τή ; φύσεω; δέν δύναται ν’ 
ανατρεψη,, τα έξ αυτών όμω; προκύπτοντα δεινά καταπο
λεμεί πολλάκι; ακόπω;. ’Εναντίον τή : πυρκαϊά; έχει; τά ; 
αντλίας, εναντίον τή ; πλημμύρα; τά προχώματα, εναντίον 
τών επιδημικών /όσων τήν χαθαραιν. Ή καναπολέμησι; 
τών τοιούτων δεινών είνε εύκολο., διότι ϋπεράνω τών φυ
σικών νόμων καί δυνάμεων ισταται άλλη δεσπόζουσα δύνα- 
μ ι;, ό άνθρωπο;, ό νού;. Ό ταν όμως τό κακόν είνε ηθικόν, 
είσέρπη δέ εί; τά ; κοινωνία; μέ τήν δύναμιν φυσικού νόμου, 
τ ί ;  θα φέρη τήν θεραπείαν, τ ί; Οά άντιστή ; Κατά τή ; ρο
πή; ε ι; άπομώρανσιν καί έςαχρείωσιν ούό'έν μέσον θερα
πεία; υπάρχει. Ό ό>εΟρο; τή ; εί; τοιαύτα κακά ρεπούση; 
κοινωνία; είνε αναπόδραστο;. Πριν λοιπόν καί ημείς καταν- 
τήσωμεν εί; τοιούτον σημείον, ά; συνέλθωμεν, ά; άντιστώ- 
μεν πάση δννάμεί' άλλοι; ά-ολώλαμεν.

Ψηφιζοντε: τόν Μελάν, δέν ψηφίζομε·; άπλώ; τόν πλού
τον, ώ ; νομίζουσί τινε ;. Πιθανόν ό πλούτο; νά ηνε προϊόν 
τ ια ία ; εργασία:, ή δέ άπόκτησι; αυτού να μαρτυρή ικανό
τητα, έστω καί χρηματιστικήν. ‘Υπό τοιαύτην έποψιν έχο- 
μεν πλείστου; εντίμου; συμ.πολίτας, οϊτινε; έντό; ¿λίγου 
χρονου μεγάλν.ν σχετικώ; απέκτησαν περιουσίαν, είνε δέ 
κατά τά  χρηματιστικά πολύ άνώτεροι τού Μελά. Τότε λο ι
πόν, άν έκλέγοντε ςΛήμαρχον ίφείλωμεν ν’ άποβλέψωμεν εί; 
τήν χρηματιστικήν μόνον ικανότητα, τότε ημείς τουλάχι
στο·/ δέ·/ εΰρίσκομεν άλλον καταλληλότερον τού άξιοτίμου 
συμπολίτου ημών Ά ν. Κυριακοπούλου τού έπικαλουμένου 
Πετρελαίου. Ουτο; δέν έχει ν’ άποκρύψη παρελθόν Γαλά
ζιου ή Μασσαλίας. Τό στάδιόν του ήρχισεν έν τώ μέσω η
μών, £·στω καί από πετρελαίου, δια τιμ ία ; όμω; εργασία;

’ καί ¿ςυνοία; ούχί συνήθους έχει καταστή ήδη ει; τών εύ- 
πορωτέοων συμπολιτών μ.α;. Πώ; λοιπόν άνήρ τοιούτο; νά 
•μή προτιμηθή μυριάκις τού Μελά ; Ά λ λ ’ ό Πετρέλαιο; είνε 
καί κατά τά τάλλα υπέρτερο; τού υποψηφίου ημών δήμαρ
χον, τήν υπεροχήν δέ αυτού ταύτην θά όμολογήση πάς τις 
όταν λάβη ΰπ’ οψιν ότι ό άνήρ έχει συναίσθησιν τή ; θέ- 
σεως καί άςία ; του, κατανοεί Λ'έ ότι άλλο χρηματιστική ι
κανό της καί άλλο διοικητική καί διαχειριστική δεινότη;, 
διό ούδ’ έσκέφθη ποτέ νά έπιζητήση τοιούτον αξίωμα' ένώ 
ό Μελά; χωρί; νά έχη μν,δέ χρηματιστικήν Ικανότητα ά
ξιοι νγ διοίκηση τά κοινά.

Μ ή πλανοιμεθα λοιπόν ή μάλλον μή σοφιστευώμεθα ! 
Ψηφίζοντες τόν Μελάν δέν ψηφίζομε·/ τόν έντίμω; άποκτη- 
Οέντα πλούτον ή τήν χρηματιστικήν Ικανότητα, άλλα τήν 
κυβείαν, τό χαρτοπαίγ«ιον, τήν δολιοτητα, τήν κατάχρη- 
σιν. Δέν έχομεν ν ’ άναδράμωμεν ε ί; τό έν τή αλλοδαπή 
παρελθόν τού άνθοώπου, όπως πεισθώμεν περί τών λεγομέ
νων. Ό Μελά; έζησεν ευτυχώς Ικανόν ήδη χρόνον έν τώ 
μέσιρ ήμών ποια τ ι ;  ή πολιτεία αυτού ενταύθα ; Δέν άπε- 
γύμνωσε καί αύτό.-, εί μή άμέσω;, πάντω ; όμω; εμμέσως, 
απλοϊκού; καί άσημους συμτολίτα; διά τών μετοχών τού 
Λαυρίου ; Δέν μετήλθεν άγ·υρτείαν καί δέν ένέπαιξε τά ίε- 
ρώτατα έν -ή  ’Εθνική ’Λμύνη ; Μήπως ήτο καλλιτέρα ή 
διαχείρισϊ; του οι; ταμίου τού άδελφάτου τού νηπιακού ¿ρ- 

] φανοτροφείου ; Δέν κατέστοεψεν αυτό; τήν άτυχή εταιρίαν
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| τών μαρμάρων τή : Πάρου, διό νύν ενάγεται πρό τών δικα
στηρίων ; Δέν περιέπλεξε τήν Πιστωτικήν Τράπεζαν εί; έ- 
«ισφκλεϊ; έπι/ε,ρήσει;, οια ή τή ; Παρου, ή τού Πυριτιδο
ποιείου, ή τή ; Φενεού, δέν ' ά περιήγε δέ αύτν.ν ε ί; δεινήν 
θέσιν, εί μή άπεβάλλετο αυτή; εγκαίρως μετά τών ομοτέ
χνων του ;

Έν τούτοι; καί τό Λαύριον και ή Πάρο; καί ή Π'.στω- 
τική καί αΐ παρόμοιαι επιχειρήσει; ήσα·/ άπλή προπαιδεία 
καί προπαρασκευή, κατ' αύτάς δέ έπρεπε νά διαφυλάττων- 

1 τα ι εύσχημοι αί αρρΟΓΟΠΟβ'·
Ό τεύικό; όμω; σκοπο; ήτο ό Δήμο;, τό Κράτο;, καθ 

ών νύν ήρξατο ή έφοδος. "Λ; λάβοισι τήν διαχείρισιν τών 
δηαοτικών καί δημοσίων ό Μελά; καί ο! όμΟτεχνοι αύτιρ. 
καί τότε θά ΐδητε καί Λαύρια καί Εθνικά; Άμυνας καί έ- 
ταιρία; τή ; Πάρου άμαυρουμένα; άπέ/αντι τών δανείων, έ 
ταιοιών, θεάτρων, όδών καί ύδάτων έν σχεδιω. Θά άφυπνι- 
σθήτε δέ μία·/ ημέραν έκ τού λήθαργου καί τή ; μαγγανεία; 
τών θεάτρων, τών εταιριών, τών σχεδίων έν ω δέ θα ¿»ει 
ροπολήτε ότ·. άναβαίνε-ε ε ί; τήν σελήνην, Οά εΰρεθήτε εί: 
τό βάραθρον τή : χρεωκοπία;, τή ; δηιιοσίας καί τή : ιδ ιωτι
κή;. ’Αντί δημοτική; περιουσία: Οά έχετε χρέη, άντί θεά 
τρων καί εκκλησιών χαίνοντα θεμέλια, άντί πλούτου ?δ ω- 
τικού, χαρτιά κίτρινα, πράσινα, κόκκινα, μετοχά; δηλαδή 
διαφόρων χρωμάτων άνευ τή ; έλαχίστη: άξια :, τού; αγα
θού; δέ κοσμοπολίτα; θά ί'δετε φεύγοντας μετά τού ίδρώ- 
το ; τών προσώπων σα; εί; Παρισιού; ή Λονδίνο·/.

Ά λ λ ’ έάν πρόκειται νά ψηφισθή ό Μελά; διότι απέκτη
σε χρήματα διά τού χαρτοπαιγνίου καί τή ; κυβεία;, τή. 
δολιότητο; καί τή ; καταχρήσεω;, διότι δαπανά καί προσ 
φέρει χρήματα’ δ ιατί νά μ.ή ψηφισθή τότε ό Τάκο:, έ ϊπ α - 
νό;, ό Δεδούση;, δ ιατί νά μή ψηφισθή έν τέλει ό Βελέντζα: ;
Ό Βελέντζα; τουλάχιστον ¿δαπάνησε μέν άφθονώτερα καί 
άφειδώ; δημοσία δντω; χρήματα, άλλ’ άνευ πονηρ-α; καί 
δολιότητο;, έξ άγνοΰ δέ μόνον πατριωτισμού, ιό: μά: δια- 
βεοαιοΐ ή άπόφασιυ τού άθωοσαντο; αυτόν δικαστηρίου. Ό 
Τάκος, ό ϊπανο ; καί ό Δεδούση: έλήστευσαν ίσως, άλλα 
φανερά καί χωρί; νά σοί άφίσωσιν αμφιβολία; περί του
σκοπ.ύ των’ άπένα>τ·. αυτών ήδύνασο διά τούτο νά τεθή:
εί; άμυναν καί νά προφυλαχθή;, υπάρχει δ ’ έπί τέλου; εί: 
περιστολήν αύτών ό ποινικό; νόμο;, ή ειρκτή, ή λαιμητό
μο;. Ό κυβευτή; όμω; δ ,τι τό δαπανά, τό δαπανά άσιό- 
τιος εκ. τών δημοσίων, άλλ’ υπό τύπον οικείων προκαταβο
λών έξ ίδ·'α; περιουσία; όπω; σέ άποκοιμήση. ΊΙ κερδο
σκοπία σε περισυλά έπίση; καί χειρότερα μάλιστα τή ; λ η- | 
στεία ;, ά*λ’ άφού προτερον διά τή ; μαγγανεία, καί τή ; 
έλπίδο; άμυθήτων κερδών σέ απώθηση τή ; φρονήσεως κα 
σέ στέρηση τού λογικού, ώστε ά καταστρέφεσαι μόνο:, έν 
ω ο! έργάται α υτή ; φαίνονται άθώοι καί μένουσιν άκατα- 
διωκτοι υπό τού νόμου.

Φίλοι συμπολϊτ.αι, ψηφιζοντε; τόν Μελάν Οά υπογράψητε 
ίδ ία ι; χερσί τόν όλ Ορόν σα;. Μή άποπλανάσθε έκ τών 
φαινομένων ! "ΐδετε τά πράγματα έν τή άληθεϊ αυτών φύ 
σει καί έπιδείξατε διά τή ; ψήφου σα; όλην τήν άγανά- 
κτ/.σιν γενναίων πολιτών, τού: οποίου; ζητούσι νά διαβου- 
κουλήθωσι δια παντοίων υποσχέσεων καί εί; οθ; παοα- 
σκευάζονσιν άφευκτον τόν όλεθρον. ΙΙοοσέλθετε εί; τήν εκ
λογήν ήσυχοι, άλλά μέ τήν άπόφασιν νά πατάξητε κατά 
•κεφαλή; τήν κερδοσκοπίαν καί αίσχοκέρδειαν, ζητούσαν 
ν ι  βεβήλωσή καί αυτόν τόν βωμόν τ ι ;  πατρίδρ:. Πλήξατε 
διά τής ψήφου σα; έν τώ προσώπιο τού Μελά ά’πασαν την

σπείραν τών κερδοσκόπων, οϊτινε; όίσπερ πολύπου: ζητούσι 
νά σά; περιβχλωσιν^άπειλούντε; καί περιουσίαν καί υπαρ- 
ξίν σα:. ΓΙαταξατε εκθύμω; ! Έκ τή ; επικείμενης έκλογή; 
ποέπει νά άποκ.ομίση καί ο Μελά; καί ή ϊυντροφία τραύμα 
ηθικόν, έξ ου νά μη άναλάίωσί ποτε, μηδέ νά έχωσι πλέον 
τό θάρρος νά κατέλθωσιν ε ί; τόν εκλογικόν άγώ-α.

Μ ε φ ισ τ ο φ ε λ ί ί ς .

m m  οΦκ.ι νΐ)ΗΚ\' \\ καγαψιιφιια λεν.
De tous les fils secrets qui font mouvoir la vie, o toi 

le plus subtil et le plu merveilleux! or ! principe de 
tous, larme au sole I rav ie ! seul dieu toujours vi-ant, 
ptrmi tant de Taux dii ux! Meduse, dont l’aspect change le 
coi-ur e ip i .r r e .  ft fuit tomber en poudre aux pi.ils delà 
rosière la r he d’innocence et de v irg in ité ! — sublime 
i orupleur ! Ciel' e la volonté ! — laisse moi t ad irer — 
p rle-moi viei s me dire que l'honneur n’est q ’un mot 
que la vertu n’est rien que dès qu’on te possède, on est 
comme de bien !

Τοιούτον ύμνον έξηκολούθη άποτείνων ε ί; τόν χρυσόν ο τυ
χοδιώκτη; Frank μετά τήν εί; τό χαρτοπαίγνιον εύνοιαν 
τή ; τύχη ;, τήν άκολουθήσασαν τόν φόνον τού ϊτρανίου 
καί τήν αρπαγήν τή ; πα/.λακίδο; του. Καί είχε δίκαιον ό 
Γάλλος ποιητής τοιούτον ύμνον θέτων εις τά χείλη τού 
Frank καί τών όμοιων σ.ιΛώ ! Ά λλος άλλα; έχων άρχάς 
άλλον θ’ άπέτεινε βεβαίως αί·.ο·/ εί; τό πανσθενέ; τούτο μέ
σον τό δυνάμενον νά χρησιμοποιηθή οϋτω; ή άλλως κατά τό 
ποιόν τών αισθημάτων τού κατέχοντο;, άλ.λ.’ ό έμπρηστής 
τή ; πατρι-.ή; καλύβη:, ό ούδέν σεβόμενο; έκ Τυρόλου τυχο- 
διώκτη; δέν ήδύνατο άλλως νά ύμνηση τόν χρυσόν !

"Ομοιο; άναμφιβόλω; θά έπανεύήφθη ύμνο; ε ί; τό χρυσίον 
όταν πρό τής θέα; τιον χρυσοτεύκτων ορόφων, τιον παχυ- 
χνόων ταπήτων, τού πλούτου τών επίπλων, τή ; στιλπνότη- 
τητο; καί τού κόσμου τών κατόπτρων, τή ; έπιβαλλούσης 
μεγαλοπρεπεία; βιβλιοθηκών μεστών άθικτων καί παρθένων 
συγγραμμάτων κατήλθεν εί; τό κρανίο·/ τού Μιχαήλ Μελά ή 
Τιτάνειος ιδέα νά συζεύξη τήν φιλοδοξίαν μετά τή ; κερδο
σκοπία; παοουσιαζόμενο; ω; εραστή; τής δημοτικής αρχής ! 
θά έσκέφθη βεβαίως ό άγαθός ούτος επιχειρηματία; ότι άν
θρωπο; άγνωστος μέχρι τής χθες ή μάλλον γνωστό; διά τόν 
περί τό écarté ζήλόν του, τήν κερδοσκοπικήν του Ικανότητα 
καί τήν εύνοιαν τής τύχης του εί: τά λ.αχεΐα, θά έοαίνετο 
θρασύς, ϊ·.α μή εϊπω μωρός, προβαλλων τήν άςίωσιν νά διευ- 
θύνη τόν δήμον τής πρωτευούσης, άλ.λ' ή άνάμ.νησις ό’τ ι ό 
χρυσός μετέβαλε χθες έτι διακεκριμένο·/ μεσίτην εί; μεγαλό
σχημο·/ πρεσβευτήν, ή σκέψις δτι τό προϊόν τούτο τή ; ύλης 
είναι ή αρχή τού παντός, ό Θεό; τών Θεών, ό μοχλό; ό δυ- 
νάμενο; τό σύμπαν νά άνατρέψη πρό; πραγματοποίησιν τών 
τερατωδεστέρων ¿νείρων, ό διαφθορεύ; τών συνειδήσεων, τής 
τιμ.ής, τή ; άρετής. τής άγνότητος, τό κύριον προσόν τό δυ- 
νάμενον νά διατυμπανίση τ ι να ιό; άνθρωπον ενάρετο·/, σπου- 
δαίον καί τά πάντα δυνάμενον, τοιαύτην έδωκαν εί; τήν ά- 
πόφασίν του δύναμιν, ιόστε καί αυτός ό ίδιος έπίστευσεν έαυ- 
τόν ανώτερο·/ κατά τ ι τού ποιού του.

Μεθ’ όπόσης τότε χαράς δέν έδέχθη τήν άπόφασιν ταύτην 
ή λοιπή βρωμερά τών χρυσοκανθάρων σπείρα ! Όπόσαι κερ
δοσκοπικά1. επιχειρήσεις δέν ύπεκρύπτοντο ύπό τήν επιτυ
χίαν τοίαύτης θρασεία; άξιώσεως ! 'Υπό τόν πέπλο·/:ύ·/?·νούς
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δήθεν φιλοδοξίας ό πολύπου; τή ; πλουτοκρατίας ήδύνατο ά- 
νέτως νά έκτείντ, πολύ μακράν τους πλοκάμους του καί 
διά τής θυσίας χιλιάδων τινων φράγκων έκατοντάκ·.ς πλείο- 
νες νά πληρώσωσι τά θυλάκια αχρείων κερδοσκόπων.

Α ι! δέν θά ήσαν βεβαίως άξιοι τή ; φήμης των, άν ¿εν 
συνέτρεχον διά κοινής συνεισφοράς τήν έπιτυ/ίαν έπιχειρή- 
σεως ού ¡¿όνον τούς κερδοσκοπικούς αυτών σκοπούς θερα· 
πευούσης, αλλά και τήν θύραν τής εισβολής εις τήν διεύθυν- 
σιν των κοινών άνοιγούσης σήμερον διά τής εκλογής τού Με
λά ώς δημάρχου Αθηνών, αϋριον διά τής τού Νεγρεπόντε ιός 
βουλευτού Λοκρίδος, ι/εθαύριον δ ι’ εκείνης τού συγχρόνως τώ 
Λεκάστρω περιηγηθεντος και μετ’ άνευφημιών υπό τινων δε
κτού γ'ενομένου χαβιαροχανίτου καί οϋτιο καθεξής

"Ιϊκτοτε εν μέση πρωτευούση και πρό των ¿ριμάτων παν
τός μή τυφλού ή εΐδεχθεστέρα συναλλαγή καί ή κακοηθέστε
ρα δωροδοκία ήρξατο τελούμενη ποός εξαγοράν τών συνειδή
σεων υπέρ τού υποψηφίου τής κυβερνήσεως καί τών χρυσοκαν
θάρων ! Μίσθαρνα όργανα άντί μιας δρακός αργυρών κερμα- 
τίων πωλήσαντα τήν συνείδησίν των άνέλαβον τήν άποπλά- 
νησιν τών άπλουστέρων διά τής απάτης οσάκις τό εις αυ
τούς τελεσφόρον άποβάν μέσον δεν ήδύνατο νά ΐσχύσνι!

*0 Μιχαήλ Μελάς, κοώζουσι τά όργανά του ταύτα, δέν εί
ναι χρυσοκάνθαρος, είναι τουναντίον γόνος οικογένειας πολ- 
λάς παρασχοόσης τώ εθνει υπηρεσίας, αδελφός τού αειμνή
στου εκείνου Λεοντος Μελά, άνθρωπος φιλάνθρωπος καί αγα
θοεργός,, άνήρ εΰπαίδευτος, εΰγενής, έχων καλαισθησίαν καί
ir> /'"r a  ■ _

Ούόείς λαμβάνει τόν κόπον, καίτοι δυνάμενος, νά αμφι
σβήτηση τούς οικογενειακούς τίτλους, οΰδείς σκέπτεται νά 
μειώση τήν ευγνωμοσύνην καί τό δίκαιον εις τήν μνήμην 
τού αοιδίμου Λεοντος Μελά σέβας. Ά λ λ ’ είναι ούτος ικανός 
λόγος, ινα δικαίωση τήν άνύψωσιν εις τήν έδραν τής δημο
τικής άοχής ανθρώπου λησμονήσαντος τάς οικογενειακής του 
παραδόσεις, συνεταιρισθέντος καί συνεργαζομένου μετά τής 
λημαινομένης τόν τόπον κακοήθους τών χρυσοκανθάρων σπεί
ρας, άκολουθοΰντος τάς αΰτάς μετά τούτων άρχάς, ΰπηρε 
ρετούντος τά συμφέροντα, των, εφαρμόζοντας τήν κερδοσκοπι
κήν των μέθοδον καί ιός πρώτον δείγμα τού χαοακτήρός του 
δίδοντος τήν απόπειραν διαφθοράς τής κοινής συνειδήσεως ; 
Πώς σείς ο: τοσάκις διαμαρτυρηθέντες κατά τής διασαλπί- 
σεως τών πατραγαθιών ανθρώπων μή στερουμένων όλως καί 
ιδίας ίκανότητος, έπικαλεΐσθε ταύτας προκειμενου περί προ
σώπου μή έρυθριώντος νά μολύνη τό παρελθόν τού ¿νόματός 
του, όπερ ΰπερβολικώς άναμφιβόλως εγκωμιάζετε διά πρά
ξεων κατεσχυνουσών τούτο ; "Εχει παιδείαν, λέγετε, ό κύ
ριός σας; δ ιατί δεν τήν εχρησιμοποίησεν ιός ό αδελφός του ; 
"Εχει καλαισθησίαν ; εάν κρίνητε έκ τών επίπλων του, δέν 
σάς άρνούμεθ» τό δικαίωμα νά άποτανθήτε εις αυτόν προκει- 
μένου περί τής έπιπλώσεως τών οίκων σας ! "Εχει χριστια
νικής άρετά; ούκ όλίγας ; Τόσον τό καλλίτερον διά τήν ψυ
χήν του, τόσον τό καλλίτερον δι’ υμάς ωφελούμενους εκ τής 
ελεημοσύνης του, τόσον τό χειρότερον όμως δι’ αυτόν άγνο- 
ούντα ότι ή Φαρισαϊκή έπίδειξις τών ΰπ’  αυτού καί υμών 
διαθρυλλουμένων αρετών τούτων μειώνει τήν αξίαν των !

Τί πρός τμάς εάν έχη άρετάς καί ικανότητα κανδηλανά- 
πτου ; Παρήλθε πλέον ό καιιός, καθ’ ον ό 'Ελληνικός λαός 
έδέχετο άβασανίστως τάς υποσχέσεις, τάς επαγγελίας, τούς 
μ.ύθους, τά ψεύδη τού τυχόντος δημοκόπου ! Σήμερον κρί·-ο- 
μεν έκ τών έργων, εάν δε διά τού μέτρου τούτου έκτιμήσω- 
μεν τό ποιόν τού υποψηφίου τών χρυσοκανθάρων, δέν είναι πο

σώς δύσκολον νά διδαχθώμεν έκ τού παρελθόντος του, έκ 
τών άρχών του, έκ τού τρόπου τών ένεργειών του καί τών 
προθέσεών του όποιος έσται ό κίνδυνος ού μόνον τής πρω- 
τευούσης, αλλά καί τής 'Ελλάδος άπάσης έάν ό χρυσός ύπερι- 
σχύση τών υγιών φρονημάτων.

Τήν προσεχή Κυριακήν ¿φείλομεν νά Οεωρώμεν δικαίως 
ημέρα» άξιοσημείωτον, ημέρα», καθ’  ήν πρόκειται νά λυθή 
σπουδαΐον κοινωνικόν ζήτημα, ημέραν, καθ’ ήν θά δειχθή έάν 
έν τή χώρα ταύτη τή  διά τοσούτων εύγενών παραδόσεων καί 
αισθημάτων τραφείση ύπάρχουσιν έτι στοιχεία ύπισχνούμενα 
μέλλον άξιον τού έθνου. διά τού θριάμβου τών αιωνίων ηθι
κών άρχών ή τουναντίον ή διαφθορά κατέκλυσε τά πάντα, 
εάν ή τιμή καί ϊκανότης εχωσιν ή ού περισσοτέραν τού χρυ
σού άξίαν, έάν ή αρετή θριαμβεύη ή έπνίγη ύπά τού πλούτου, 
έάν ή εστία αύτη τού μόλις άναγεννηθέντος 'Ελληνισμού δί
δει παράδειγμα ηθικής ισχύος ή απειλή ταχείαν τού έθνους έ- 
ξαχρείωσιν, έάν τέλος δυνάμεθα καυχώμενοι νά φέρωμεν ή 
υ.ετ’ αγανακτήσει»; καί αηδίας νά ρίψωμεν μακράν ημών ώς 
ακάθαρτον ράκος τό όνομα τού "Ελληνος !

"Οσοι έξ υμών δέν άπεβάλετε τό σέβα; πρός τήν αρετήν 
καί τήν ιδέαν τού καθήκοντο:, όσοι δέν έπωλάσατε τήν ψή
φον σας εις τούς διαφθορείς τών συνειδήσεων, όσοι λαβόντες 
πικράν ήδη πείραν τών συνεπειών της καθόδου τών χρυσοκαν- 
θάρων εννοείτε τήν προτεινομένην ήδη παγίδα , όσοι τέλος 
ένδιαφέρεσθε περί τών τέκνων σα:, περί τού μέλλοντος των 
περί τού έθνους κινδυνεύοντος νά καταστή τιμάριον ¿λίγων 
κερδοσκόπων, προσελθόντες εις τόν τόπον τής ψηφοφορίας 
στήτε πρό τής κάλπη; τού Μιχαήλ Μελά καί έκεί ύψούντες 
θαρραλέως τήν /είρα στιγματίσατε διά τής μελαίνης υμών 
ψήφου, στιγματίσατε έν τώ  προσώπω αυτού τούς καταστρο- 
τή ; κοινωνικής ημών ισορροπίας.

Ρ αε- ηεευ.

Π ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΟΪ ΜΙΧΑΗΛ ΜΕΛΑ
πρό; τόν πρόεόρον τού υπουργικού συμβουλίου ύφ’ ού έκθύ- 
μω; υποστηρίζεται διά τών ¿ργάνων του Δεμάθα, Λάμπρου 
Κορόμηλά, ’Εφόρου Α ττικής, Βαλέττα καί λοιπών, είνε 
γραμμένη με δλην τήν αυθάδειαν, τήν έιιιτηδειότητα, τόν 
’ Ιησουιτισμόν, δστις διακρίνει τόν άνθριοπον καί τού; ανθρώ
πους του. ”Λν καί ή απελπισία φαίνεται κυκλοφορούσα δ ι’ 
όλου τού έγγράοου ύφ’ ολα τά  χρώματα καί όλους τού; 
στεναγμού;, ούχ ήττον ή αναφορά είνε μεταμφιεσμένη ΰφο; 
διδακτικόν, τό οποίον άγνοούμεν ».ατά πόσον θ' άρέση εί; 
τόν κ. Τρικούπην, έκτός εάν ό ίδιο; ύπηγόρευσε τήν αναφο
ράν αυτήν πρός τόν εαυτόν του. Έν γένει ό κ. Μελά; διά 
τού εγγράφου του συκοφαντεί καί στηλιτεύει ώ ; αληθής 
εΰρωπαΐος επικριτής, ή ιό; ανταποκριτής μισελληνικού φύλ
λου, δλας τάς άρχάς τού τόπου του πολιτικά ;, δικαστικά; 
στρατιωτικά;, ό); ¿ργιαζούσα; έ ν α ν τ ίο ν  του καί τόν λαόν 
δέ τών Αθηνών άκΟμη, τού; όκτακισχιλίουν χθεσινούς δη- 
μότας, ώ ; άσχημο-»ούντα; καί άκοσμούντα; καί έξαντλούν- 
τας πλέον τήν υπομονήν του, τού νά τεθή επί κεφαλής τών 
παλληκαοιών του καί μά; περάση όλου; έν στόματι μα- 
χαίρας, ό κύρ Μιχαήλ Μελά; ! Ουδέποτε έγγραφον αύθαδέ- 
στερον καί συκοφαντικώτερον τού τόπου, ού θέλει νά έκλ.ε- 
/()■?, άρχων, έξήλθεν έκ χειοών υποψηφίου πότε δέ τούτο ; 
Καθ’ ήν ημέραν ή δικαστική άρχή έπελήφθη ανακρίσεων 
τού ατόμου του καί κινδυνεύει νά φυλακισθή πριν ή δοκι- 
μάση τήν Κυριακήν τήν τύχην του, έάν ήτο δυνατόν νά
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π ε ρ α ιω θ ή  ή άνάκρισις. Τώρα δέν μένει άλλο είμή δ ι’ άύλη; 
άναφοοά; ό κ. Μιχαήλ Μελά; νά έκφράσφ τήν στοργήν του 
πρός τού; νόμου; τή ; πατρίδος, κατήγορων τού; αντιπά
λους του έπ ί δωροδοκία !

’Εκείνα δέ τά ίησουϊτικά, τά οποία λέγει οτι «δέν θέ- 
λουσι κατισχύσει πλέον αί πρό; καταπράόνσιν τού έξερε- 
θισμού τών φίλων καί ύποστηρικτών του αδιάλειπτοι ένέρ- 
γειαί του» είνε /αθαρώς δονγκισωτικά. Νά απειλή ό κύρ 
Μελά; ότι θα αϊματοκυλίσ/, τά ; Αθήνας, ήτο καί αυτό άπό 
οά άγραφα ! !

Χ Ρ Ο Ν Ι Κ Α
Μεταξύ τών λαφύριυν, άτινα συνεκόυ ισεν ή χθεσινή παν

στρατιά τού Σούτσαυ συγκαταριθμούνται καί δύο Μελάδι- 
και σημαίαι, παραδοθείσαι. Ή παράδοσις έγένετο έπιοή- 
μω χθέ; τό βράδυ εΐ; τήν αυλήν τού Σούτσου, όπου έπι- 
σήμως άνηρτήθησαν αί σημαίαι πρό; κοινήν θέαν καί τιμήν 
νικητών καί παραδοθέντων.

Ή δηαώδης Αθηναϊκή Μούσα δέν έγέννησεν έφέτο: τ ί
ποτε νόστιμον τραγουδάκι διά τά : έκλογά; μας, τό οποίον 
να άντιληφθώμεν καί νά τραγουδοϋμεν άπάνω κάτω όλοι. 
Μόνον δίστιχα τι«α  Ιμεσακούσθησαν ώ ; :

Το Μεν ο ί Α θηνα ίο ι χ α ΐ ίί./ος ό  .Ιανς,
‘Ο Λι/μητράχης Σοΰτσος θά ν ά θ γ η  /¡ύψαρχος, 

άλλά καί αΰτα μασημένα καί άτελή, ολίγον δινδοθέντα, 
καί ευκόλως ξεχανόμενα. Ά λλά έφ’ όλων αυτών τών μισο- 
τραγο-.διώ» μία επωδή, ένα τσ ά κ ισμ α  βασιλεύει, άρτιον, 
καί διαυγέστατον :

ΤράιΛα Μ ι, τρά .Ια .Ια ,
Ρ ίχ τ ε  μ α νρ ο  τοϋ ΜεΜι !

Τό έχ αψ α ν  πάλιν οί Άναφιώται χθέ; δ ι’ όλη; σχεδόν 
τής νυκτός. Έπανηγύριζον τά προεόρτια τών άγιων Α να ρ 
γύρω ν, θεού των καί άντιθεού τού υποψηφίου τών χρυσο
κανθάρων καί έκαιον πλέον ή ρετσίνες, καί τούς έκαιεν ή 
ρετσίνα, καί άνεβίβαζον εί; ουρανού; τό ζήτω ό Σούτσος! 
όπερ ώ ; μολύβδινον κουκκί έκτύπα εις τά ; άκοά; τών εναν
τίω ν. Ή  τάξις δμου; καί ή ειρήνη τών διαφόρων άποχρώ · 
σεων Ιτηρήθη πλήρης, παρά τάς διαπύρου; εόχάς τού κύρ 
Μιχαήλ Μελά.

Έξεφωνήθη υπό τοϋ βουλευτού ’Αττικής κ. Λεβίδου άπό 
τού εξώστου τού κ. δημάρχου μετά τήν διαδήλωσιν καί 
άφοϋ ώμίλησεν ό κ.* δήμαρχος ή έξης ομιλία :

«Λαέ τών Αθηνών,
«Σέ συγχαίρω. Είσαι άξιο; τού ¿νόματός Σου, τού παρελ

θόντος Σου, καί τό μέλλον Σου είνε μέγα. "Εχων τήν τιμήν 
νά Σέ ά»τιπροσωπεύω μ :  βουλευτή; τή ; πόλεως ταύτη;, αι
σθάνομαι έμαυτόν υπερήφανο» διότι άπέδει?ας ότι δέν εί
σαι λαός Φελλάχων, ϊν άποπειραθώσι νά Σέ άγοράσωοιν. 
ΤΗλθαν έκ τών αεράτων τής γή ;, αφού έπ1 εξήκοντα έτη 
δέν εποαττον άλλο ή νά θησαυρίζωσι χρήματα, καί ήθή- 
λησαν νά ύβρίσωσι λαόν, οστι; ουδέποτε έκηλίδωσε τό ΰ- 
περήφανον μέτωπον τή ; πόλεως, καί απέδειξε καί υποδει
κνύει ότι είνε άξιος διάδοχος τού άρ/αίου εκείνου λαού, δ; 
τ ις  έτίμη,σε τήν ανθρωπότητα και έδίδαξε τήν έλευθερίαν. 
Καί εύρέθη δημοσιογράφος όστις έτόλμησε νά είπη ότι σείς

είσθε ανέστιοι καί άεργοι, οί έμποροι, οί βιομτχανοι, οί λό
γιοι, οί έργάται, οϊτινε; τοσάκις μάς παοηκολουθ/,σατε. Ή 
Κυριακή θέλει αποδείξει τήν πλάνην τ  ού δημοσιογράφου, 
καί έ λαό; τών Αθηνών θέλει χειροκροτηθή ύπό τού πεπο- 
λιτισμένου κόσμου διά τής έκλογής τού Δημ. Σούτζου ώς 
δημάρχου».

Άφίκετο χθες τό εσπέρα; διά τού ιταλικού Ικ Θεσσαλο
νίκης ό κ. Λάζαρος X. Σ. X. Λαζάρου, μέλος τή ; γνωστής 
φιλογενεστάτης οικογένειας τή ; Θεσσαλονίκη; προτιθέμενος 
νά παραμείνη έν τή πολει μα ; έπί τ ινα ; έβδοάάδας.

tlpó τριών ημερών έπεραιώθησαν αί εξετάσει; τού υπό 
τήν διεύθυνσιν τού άξιοτίμου κ. Σκορδελη άξιολόγου παρ
θεναγωγείου Σουρμελή. Το αποτέλεσμα τών εξετάσεων 6- 
πήρξεν υπέρ πάν άλλο έτος αίσιώτερον, καί οί καρποί άγλα- 
ώτεροι εις τά ; άοκνου; προσπάθειας, καί άπειρους κόπου; 
τού κ. Διευθυντού. Αι μαθήτοιαι άπασών τών τάξεων ά- 
πήντησαν εύστοχως, ίδ ιω ; δέ διεκρίθησαν, καί έπέσυραν 
τού; επαίνους τών ακροατών, έκ μέν τή ; έ'κτης τάξει»:, αί 
δεσποινίδες Κατσκογίάννη καί Παπαδάκη, έκ τής πέμ
πτη ; ή ευφυής δεσποινίς 'Ελένη Μαστραπά, αί δεσποινίδες 
Σκορδέλη καί Ζηνοβίου, καί ή σεμνή κόρη Μπογατσου. Α 
ξία ιδιαιτέρας μνεία; είνε ή εύφυεστάτη καί χυριεστάτη 
Ευφροσύνη Κάρπου, θυγάτηρ τού ταγματάρχου κ . "Οθωνο; 
Καρπού, ήτις έμάγευσε του; άκροατάς δια τών άπαντήσεών 
τη ;, καί τή ; λαμπρά; απαγγελίας διαφόρων ποιημάτων. 

 —  -----

ΕΚΛΟΓΙΚΑ
Κ ύριε Σ υντάχ ,τα  το υ  «  Μη Χ ά ν ε σ α ι»,

Οί υπογεγραμμένοι δημόται ένταύθα Άναφαίοι δηλού- 
μεν ότι οί χθές άνά τά ; όδού; καί έν άμάξαι; περιφερόμε
νοι, ζητωκραυγάζοντες δέ ϋπέρ τού κ. Μελά δέν ήσαν δη- 
μόται πλήν τριών, ών τήν πράξιν στηγματίζομεν καί άπο- 
κηρύττομεν τούτου; δημοσία ώ ; παρασυρθέντας υπό τού υ
πηρέτου τού κ. Κορομηλά, Σοφοκλέους Συρήγου μετά πολυ
τελή τράπεζαν, ·?■/ έπεδαψίλευσεν τούτοις έν Σ/.λέπα δ κ. 
Κορομηλά;. Άναγκαζόμεθα δέ νά κατέλθωμεν έν τή δημο
σιογραφία χάριν τή : προσβληθείση; τιμή ; μας, καθότι ά- 
παντες οί έν ταϊς άμάξαι; διαφόρων αποχρώσεων διΐσχυρί- 
ζοντο ότι ήσαν δημόται Άναφαίοι.

Διά τούτων λοιπόν έννοούμεν νά δηλώσοιμεν τήν άκρά- 
δαντον ήμι»ν πεποίθη,σιν » ΐ; τόν πολλά μοχθάσαντα καί 
πράξαντα κ. Δ. Σούτζον, ώς καί ε ΐ; τού; άξιοτίμου; υποψη
φίου; τούτου συμβούλου:.

Έν Άθνίναι:. τήν 30 Ιουνίου 188·!.
Ο ε εν Ά θ ή ν α ι ς  ζ η μ ό τ χ ι  Ά ν χ φ α ϊο ι  

(“Επονται 29 ΰτογραφαί.)
Κατ’ έγγραφον εντολήν του 

Ν ικ ό λ α ο ς  Γ .  Χ α λ ίβ ε ρ υ ς

ΦΡΕΑΙΊΤΟΥ ΑΐνΐΠ\ΩΣΙΣ
Χθές εις τάς τέσσερα; τό απόγευμα έξεκίνησεν άπό τό 

σπήτι τού κ. Φρεαρίτου τό κείμενον απέναντι τού Πανεπι
στημίου, ή υπέρ αυτού διοργανισθεΐσα έπίδειξις. Κατά πρώ
τα διηυθύνθή διά τής λεωφόρου Πανεπιστημίου πρός τά 
Χαυτεϊα. Λιεκρίνοντο έπί κεφαλής έ  κ. Φρέαρίτης καί έ κ. 
Ζυγομαλάς, έπί τής αυτής γραμμής μετά καί άλλων βαδί-
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Τ*?’ Κ_ατ' 01 “ «οτελούντες τήν διαδήλωσιν δέν ΰ-
περεβαινο» τούς χιλιους· βαθμηδόν όμως καθ’ όσον έπροχω- 
ροΟσε, διαοαίνουσα πλατείας καί συνοικίας, —  τό δρομολό- 
γιον είχε σαφώς κανονισθή εκ τών προτέρων,— ένδυναμούτο, 
εμεγαλύνετο ή ούρα της καί όπο φίλων καί υπό περιέσγων’ 
ώττε κατώρθωσε νά άνέλθη εις τό ούχί άξιοκαταφρόνητον 
ποσοντών δύο χιλιάδων περίπου διά τήν πρώτην ταύτην 
καί τελευταίαν ίσως έκδήλωσιν τών Ψρεαριτιστών, τών τόσω 
επιφυλακτικών καί μεμετρημένων μέχρι καί τού φωτισμού 
τού σαλωνίου τού άςιοτίμου υποψηφίου των.

Ή διαδήλωσις άπό τών Χαυτείων διηυθύνθη πρός τήν 
πλατείαν τής Όμονοίας όΟεν είσήλθεν εις τήν όδόν Ά θηνά- 
εκείθεν στραφείσα διήλασε διά τών δρόμων τής συνοικίας 
Ίυρρή, μεΟ ί  έπεσκέφθη τήν συνοικίαν τού άγίου Φιλίππου, 
εφΟασεν εις τήν ’Αγοράν, έτριγύρισεν εις τήν Πλάκαν, έξήλ- 

ν 6 'ί τήν όδον Φιλελλήνων, έπεφάνη εις τχν πλατείαν του 
Συντάγματος, εχύθη εις τήν οδόν Έρμου, έπειτα εις τήν ό- 

Α'·όλου και στρεφουσα δεξιόθεν πρός πάροδόν τινα φέ- 
ρουσαν πρός τον δρόμον τής Βουλής, άντίκρυσε μακρόθεν άπό 
της ου ου Σταδίου χωρούσαν πρός τήν Αιολικήν τήν άσυγκρί- 
τως πολυπληθή καί^πολΰτυρβον διαδήλωσιν τού κ. Μούτσου. 
Κατόπιν από τής όδού Βουλής ή Φρεαριτική συνάθροισις έ- 
πεφανη εις τήν τού Σταδίου, τήν όποιαν κατήλθε, καί διά 
τών Χαυτείων αύΟις άνέβη μέχρι τής οικίας του υποψηφίου 
της, και τερματισθεϊσα, άφού πρότερα ήκροάσατο μετ’ ενθου
σιασμού τής προσφωνήσεως τού κ. ΨρεΛίτου.

■II διαδήλωσις ήτον άπ’ αρχής έως τέλους μονότονος, που- 
ριτανικη, βωυη ά'νευ σημαιών καί ζητωκραυγών. Πρός τούς 
Δυτικούς Μελά δες καί τούς ’Ορθοδόξους Σούτσους οίΦοεαρί- 
τα ι επέχουσι τήν θέσιν τών Διαμαρτυρομένων. Ό  μόνος θόρυ- 
5ος τόν όποιον διήγειρεν ητον έ θόρυβος τών ποδών τών ά- 
ποτελούντων αυτήν, οσοι κατεϊχον τά λιθόστρωτα, καί τό μό
νον τό όποιον έςήγειρεν ήτον : ό κονιορτός. Τό βήμά της ήτον 
οδοιπορικόν, ω :ν χ  ήτον δχι παραμοναί εκλογών, καί υποψή
φιο, ο κ. Φρεαρίτης, άλλ’ ή μακαρία εκείνη εποχή τής Πα
νεπιστημιακή; Φάλαγγος, καί ό κ. Φρεαρίτης λοχαγός αυτής 
εξηρχετο εις σ·. ρατιωτικόν περίπατον. Τοσούτω μάλλον, καθ’ 
οσον πολλοί έκ τών άκολουθούντων ήσαν σπουδασταί. Καί 
τοσψ έτρεχεν, ώστε έν τή όδώ τής Άθηνάς έδέησέ τις έκ 
των της οπισθοπορίας νά στείλη επίτηδες πεζόν ποάς τούς 
αρχηγούς τής πρωτοπορείας παρακαλών νά μή σπεύδωσιν 
ουτω, όιοτι δεν δύνανται οι όπισθεν νά τούς άκολουθώσι.
, ψ λ ί  ° ιά Τ(ί-ν οποίων διήρχοντο έσταμάτων οί
επ’ αυτών εύρισκόυενοι διαβάται, καί 'παρετάσσοντο στοι
χηδόν πρό τών καταστημάτων των καταστηματάρχαι καί έρ- 
γαται καί θαμώνες θεώμενοι τήν παρέ',ασιν. Τινές'έξές-ραζον 
τον θαυμασμόν των επί τώ  άριθμώ τής διαδηλώσεως, τινές 
ε,εφραζον τήν δυσπιστίαν των πρός τό πολύ τών άπαστιζόν- 
των αυτήν, υπό τήν έποψιν τού εκλογικού αύτών δικαιώμα
τος. “Αλλοι τουναντίον, άποβλέποντες εις τά γένεια καί τά 
μουστάκια τών μελών αύτής, άνέκραζον : «Μωρέ, καί δέν παί 
ζουν! ψήφοι, έ’,ας καί ένας!» Τά παράθυρα καί τά μπαλκό 
νια επροοαλλον χίλιων λογιών γυναικεία·, κεε,αλαί. άπό τού 
έσχατου γέροννος μέχρι τή . παιδικωτέρας δροσερότη-οτ. 3 η- 
μαιαι Μελαδικαί ή Σουτσικαί δέν έλε.πον κατά τήν άπό τών 
οδων διάοασιν, πιέζουσαι, ώς έφιάλται, τά πτερά τών έλπί- 
οων.

Τήν καθηγητικήν σοβαρότητα τής έπιδείξω; έτάραξε κατά 
την συνοικίαν τής Πλάκας όμάς Βακχηφόρων ζητωκοαυ-ά- 
τασα υπέρ τού Φίεαρίτίϋ. ’£·; τή αότή συΜοίκία άπό τί'νί;

δώματος εγένετο υπό Κυριών απόπειρα άνθορραντίσεως, δι’ 
ολίγων φύλλων ροδοδάφνης, μαραμένων φεύ! Καί έν τή αυτή 
συνοικία ηκουσθη άπό έςώστου παλλομένη φωνή Δεσποινίς, 
κραυγάσασα :

— Πρό πάντων κατά τού Μελά ! ό Μελάς πρέπει νά πολε- 
μηθή, δστι; πωλεϊ τάς συνειδήσεις !
. "?τε 'ί διαδήλωσις έσταμάτησε τέλος πρό τής οικίας τού 
υποψήφιου της, ό κ. Φρεαρίτης εφάνη ύψηλά επί τού έξώστου 
του, και εκεϊθεν, πνευστιών, ώς έκ τού οδοιπορικού καμάτου, 
— έτρεχεν άπο τής ί  1)2 μέχρι τής 7  1)2.— καί 'υ.έ τό 
γνωστόν καθηγητικόν μηλίχιον ύφος τού παραδίδοντος τάς 
εξηγήσεις τού Ρωμαϊκού Δ καίου, καί διά τού Λέγω συχνά 
επαναλαμβάνοντας καί συνοδεύοντας τήν φράσιν. είπε περίπου 
τοιαυτα : « Συμπολΐται ! σάς ευχαριστώ, διότι έφυλάζατε 
την παραγγελίαν μου, διεξαγαγόντες μετά τής προσηκοόσης 
τα ,εως τήν έκδήλωσιν τού φρονήματος σας· ή τάξις αΰτη 
είναι τεκμήρ.ον τής εσωτερικής αρμονία: καί τάξεω :, ή'τις 
ι.,υϊΛ υμ,ζς. Α~εο£'.ςατε ότι ο λαός των ΆΟτ,νων 5έν εινα·. 

άντικείμεοον αγοραπωλησίας, ώς μερικοί διεφθαρμένοι ήθέλη- 
σαν να τόν παραστήσωοι, ούτε λαός δούλ- ν, καί δτι είοθε 
άξιοι κρείττονος τύχης, δπερ, άν ό Θεός η ή Τύχη μέ φέρω- 
σιν επί τήν αρχήν, ελπίζω νά πραγματοπο ήσω.» Έπευφη- 
μ ζήτο» διεδέχθησαν τήν προσλαλιάν ό κ. Φρεαρίτης
χαιρετά βαθύτατα- καί δεύτερα·, έπευφημίαι καί ζήτω έξε- 
γειρονται, άλλ’ ό κ. Φρεαρίτης είχε κλεισμένη1, ήδη καί τήν 
θυραν τού μπαλκονιού του.

 ---------------------

ΜΟΪΤΖΟΠΟΪΛΟΣ— Π Π ΡΑ ΙΕ Ϊ2

Π εεραεεί» ,  9 Ιουνίου.
' )  σκοπό: μας δεν είνε νά όποστηρίξωμεν τό-, Μουτζό- 

πουλον. «Τά λόγια είνε λόγια καί τά μακαρόνια έχουν τό 
φαί»,λέγει μία ιταλική παροιμία, ήτις δύναται έπί τού προ- 
κειμέ'Όυ νά τροποποιηθή δτι : «τά  χουχιά  έχουν τήν πραγ
ματικήν δυναμιν». Ά ;  ΰποστηριχθή λοιπόν έμπράκτως 
άπό τούς εκτιμώντας αυτόν συνδημότα; του. ΊΙμάς μάλ
λον παρακινεί εις τ/ν παρούσαν εξεικόνισίν του ή άπχ ν, ήν 
έχομεν νά μή ά-εχώμεθα τά παράξενα. Καί τοιαύτα βε- 
βαίως εινε τά δ/ι έν φειδωλία άπαντώμενα εις τό ρωμαίϊ- 
κον : κρίσεις αβασάνιστο: πάντοτε έπί τά χείρω καθ’ ενός 
προσώπου, δπερ ίσω; ίσως και έξ δψεως δέν γνωριζουσιν, 
αυτόχρημα παράλογοι ελλείψει μέσων, γνώμαι καί ίδέαι 
πληρούσαι καί αότο τό άπειρον καί άφ’ ετέρου άτομική ά- 
μεοολν,ψία συνοδευομένη διά (ίεϊρακ.ωδών δήθεν σνναισθή- 
σεως ολοφυρμών περί τού πεπρωμένου της Ψωροκώσταινας, 
ανευ οΰδεμιάς έπ ’ οΰδενός αύταπαρνητικής πρωτοβουλίας. 
1̂ £2 ΐ, αό/αι, πατριο;τισαός, θρησκεία* αυτά τά άγια τά 

παρθένα —ϊνα μεταχειρισθώμεν τήν φράσιν τού κ. Οικονό- 
Ρ-°υ ζωτικά συστατικά ενός λαού εδώ συνεδέθν,σαν άρ- 
ρήκτως μέ τό συμφέρον, τήν άντιζηλίαν, τό ρ»υσφέτι, τήν 
ήμιμάθειαν υποστηρίζει τ ι :  μίαν ιδέαν; έξνπακοόεται τό ά- 
τομικόν συμφέρον επαγγέλλετα ι τον θιασώτην μιάς αρχής; 
θά πή ότι όεν χωνεύει τήν έντιμον ευδαιμονίαν τού άλ
λο ν  κάμνει τόν φιλόπατριν; θά είπη δτι τραβά λουφέ' κη
ρύττει τόν αθεϊσμόν ή πανθεϊσμό·.· χωρ ς νά γνι. ρίζη, τά συ
στατικά τον εγκεφάλου του; κάμνει έπιδειξιν τής πολυμα- 
θείας του έν τη μέχρι στοιχειώδους άααθείας ήμιμαθεία 
του. Ισότης ! αναφωνεί ο ενόσω δέν έλαβε τήν συστημένη·, 
έπιστούήν δημοκράτης φοιτητής· κάτω όλα! φωνάζει ό μη
δενιστής παυσανία; μέχρι τή ; λήψεως τού έστω και ε:; Ά-
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μοογόν διορισμού του. Τάς άρχάς λοιπόν καί τάς ιδέας έδώ 
γεννώσι τα πάθη καί αί άντιζηλίαι. Οί άψυμμιθιωτοι, Ο! α
στίλβωτοι, ο; αό^ηροί χαρακτήρες ολίγων ανθρώπων περνούν 
("υς παλαβοί καί α/.αταλογιοτοι. Ί Ι  μάλλον δέν έχουν πέ- 
ρασιν λογίζονται κίβδηλοι. Και ύστερον δλων αυτών εί·ε ά- 
νάγκη νά πάρη, κανείς επίκουρον τήν γεωγραφίαν, διά νά 
γνωρίση, πού κ.εϊνται νά ’Άβδηρα ;

ΛίΙ ! αΰτόχθιυν, θεά Κουφότης, άντάλλαξον πρό; θεού 
τήν θέσιν σου μετά τή ; έπικειμένη; χο/έρα:, ήτις περισσο- 
τέραν ευεργεσίαν σού μάς υπόσχεται διά τή ; έκκαθαριστι- 
στικής μεθοδου της.

**  *
Ευρίσκονται λοιπόν σήυερον ενταύθα άνθρωποι, σημειώ

σατε δτι οί κορυφαίοι τούτων άπ’ άρχή; μέχρι τής χθες υ
πήρξαν τά Μουτζοπονλικά νενρόσπαστα καί επομένως μή 
δικαιούμενοι νά προβάλλωσι τήν άνεπηρέαστον ανεξαρτησίαν 
των, ζητούντε; την ό>ς δημάρχου αντικκτάστασιν τυύ Μου- 
τζοπούλου. Τό συμφεροελατήοιον πλ·έον τή ; πολιτική; πα
λινωδίας τών κυρίων τούτων φιλνπόλιδων λίαν εΰνόητον 
καθίσταται καί εις τόν πλέον Άγαθόπουλον.

Τό άνυπόφορον δμως άστείον είνε δ η  ουτοι καλύπτον- 
τε : τήν κατά Μητσοπούλου εμπάθειάν των αύτοκ.ολακεύον- 
ται νά πιστε ύσωσι καί οί ίδιοι δτι έρχονται σημαιοφόροι 
τή ; θελήσεω; άλλη; τάξεως, τή ; καταδυναστευομένης ! Καί 
έδώ ή έκμετάλλευσις. Καί ποία αϋτη ή τάξις ; 'Ημείς, 
χωρίς νά Οικονομισωμεν, χο,ρί; νά Κορναοίσιυμεν, θά σά: 
τήν παρονσιάσωμεν υπό τήν πραγματικήν (άντάμ.ικην) αυ
τή ; δψιν. ’’Ανθρωποι έχοντες σκέπασμα τόν ουρανόν κ’ ελ
πίδα τήν ελπίδα. . . άεργοι έν μέσω Πειραιώς, μή έχοντε: 
οϋδέν συμφέρον περί τού τόπου, άγνοούντες πλήν τού ίδι- 
κού των τό όνομα τού δήι,.ου, νομού των καί αυτό τό εθνι
κόν «'Έλληνιι άντικαθιστώντε; διά τού «Γραικός» καί έκ- 
λαμβάνοντε; τό πρώτον οι; παραπλήσιόν τ ι  «Ινδού», κη
ρύσσονται ΰπέρμαχοι τή ; πολιτική; τού δείνο; ή ίείνος. 
Καί τ ί ;  τού έδώρησε τήν έκτό; τή ; καθαρά; συνειδήσεώ: 
του τοιαύτ,,ν άσυγχώρητον ό’σον καί επιζήμιο·, παρέκβα- 
σιν ; Οί μαστρωποι μεταπράται τή ; ψήφου ! “Εχετε τήν 
άξίωσιν νά παύση, ό κ. Τρικούπη; διοικών τά στρατιωτικά 
ώς μή ειδικός, καί δέν έχετε τήν ίσην άπαίτησιν δπ<«ς ό 
κτηνώδη: μέθυσος, δ επίδοξος φοιτητής τού Μενδρεσέ άερ
γο :, καί δλη αυτή ή πάστα τών άντάμιδων παύση, νά εχη 
άξιιίισει; κριτικών καί δή κατηγόρων έπί χαρακτήρων πολύ 
υπέροχων των ατόμων ;

Χάριν τής άκεραιότητος τού χατηριοϋ σας, κύριοι άντι- 
μουτσοπολισταί, θά παραδεχθώμεν καί ήμεί: πρό: στιγμήν 
ώ ; ακατάλληλον διά τόν δήμον τόν κ. Μοντζόπουλον.

’Αλλά ποιον μάς φέρετε σείς εις άντικατάστασίν του ;
Τόν κ. Όμηρίδην !

’Εάν έξ αφιλοκερδούς καί άπροσωλήπτου πεποιθήσεως 
σκέπτεσθε ούτως, αγαθοί υ.ου συμπολίται, τότε, μά τήν 
γνωσοδότειραν Τηνιακήν Παναγίαν, τό φρενοκομεϊον έστε- 
ρέωοεν ! Τό Δαφνί έχει μέλλον εύρύ υέ αίθουσας εΰρυτέρας, 
ευλογητόν δέ τό ό’-,ομα τού Δοομοκαίτου, δστις περισσό
τερον καί καταλλςλότερον τού δημάρχου σας έορόννισε 
περί υμών.

'Ο Πειραιεύς σού λέγουν έγεινε, δέν τόν έκαμε·, ó Μουτζό- 
πουλο:. Συγγνώμην, κύριοι, καί άν δέν άπατώμαι μόνον 
αί ¿>ς αί κεφαλαί σας νεροκολόκυνθαι καί τά αγγούρια, μέ 
συμπάθειο, αυξάνουν, τά  δέσύκα ωριμάζουν—γίνονται μόνα 
των. Εις δέ τόπος, οίο; ó Πειραιεύς, διά νά φθάσ/ι ε ί; οίαν

θέσιν εύρίσκεται σήμερον, άν δέν όπήρξεν ουρανόπεμπτος 
ή δέν ήλθεν έτοιμο; κατά παραγγελίαν έκ Λονδίνου, θά 
είπη,ότι είργάσθησαν υπέρ αυτού άνθρωποι ευσυνείδητοι καί 
έν συναίσθήσει καθήκοντος, ε ί; τών όποιων βεβαίως καί ό 
κ. Τρύφων Μουιζόπουλος.

Ό Μουτζόπουλος, μετά τήν Κρεμικήν αϊρετιν τού δευτέ
ρου βαπτίσματος, δικαίως δύναται νά έπικλη,θή ρυμοτομεύ; 
ή δρομομανής· διότι κυρίως κατέγινε μ ετ’ ίδ ’άζοντο; ζή
λου πρό; κατασκευήν δρόμων έντό; καί έκτό; τή ; πόλεω; 
λαμπρών, καί περιπάτων λαμ,τροτέρων οΰ; ε’ξ εΰλαβείας 
φαίνεται μόνον εν Πατριαρχική σχόλη, καί έορτασίμω περι- 
βολή τιμώσιν οί Πειραιείς διά τής άκροβολιστική; παρου
σία; των. Κατέγινε εις υδραυλικά έργα όχι ανάξια λογου. 
Τό έργον τού καθαρι-μοϋ καί τής εύρύνοεως τού λιμενο: 
είνε έν τών όλιγίστων, άλλ ' απαρατήρητων έν Έ λλάδι 
σπουδαίων έργων. Κατέστησε καλλιπρεπή τήν πόλιν επι
μελούμενο; τά ; δενδροφυτεία;, καί προτιμητέαν πάση; άλ
λης εί; τού; μή κενοδοξούντα; δ ί’ ανεγέρσεως καί δημ.ο- 
τικής συντηρήσεω; σχολείων όλιγώτερον τίιν  άλλο,ν. σχολα
στικών, ευεργετικών καταστημάτων κλπ. Καί αντί θεάτρου, 
τό όποιον ζητείτε τώρα, έκαμε τόσα θέατρα 'Αγίων άτινα 
απαιτήσατε κατά τήν παρελθούσαν τετραετίαν άκούοντε; 
ήδη τά παππαδικά μελοδράματα.

Και μία άνάμνησι; δικαιολογούσα τήν άπαίτησιν τού φι- 
λοθεάμονος κοινού Πειραιώς. “Οταν ό κ Τσόχας πρόπερσι 
είχε στήσει τήν θεατρικήν του παράγκαν έν Μουνυχία, ό 
Πειραιώτης δέν ήνόει νά άπολαύσ^ μόνον αντί τής δεκα- 
ρούχου φορολογίας του τόν ερατεινόν του καφέ καί τήν ή- 
δυπαθεστέραν γαλλίδα. Ά λ λ ’ άπήτει κάθε γαλλικόν άσμα 
νά ακολούθησα] καί £ν ελληνικόν,τούτου δ ’ επαναλαμβανομέ
νου (βίς) κατ’ άπαίτησιν, άλλο. Καί δταν τέλος έληγε τό 
άτε',εύτητον διακόνισιν απειλούν άλλο τού άλλου καί άρ
χιζαν αί δίκην έπιτρόπιον εκκλησία; γαλλίδες τήν κερμα- 
τοσυλλογήν, ό Πειραιώτη; έπί άπειλή κατακρατήσει«; τή ; 
«με-αξύ χειρός καί πιάτου στέκει; καί μέ βασανίζεις» πεν
τάρας του, ήνόει νά τραβιξη τή άοιδώ τόν απαραίτητον 
καθ’ έσπέραν θερμότατον τζίμπον εις έκδήλωσιν τή ; πρός 
τήν καλλιτεχνίαν καί καλλικνη,μίαν ευνοίας του καί πρό; 
άμυδράν παρηγοριάν έπί τώ  σπαρακτικώ χαρισμω τής πεν
τάρας του !

Καί άλλο πρόσφατον.
Πρό ημερών προσέρχεται ε ί; βρακοφορεμένο; 'Τδραϊο; 

σύν γυναιξί καί γάταις πρό τού θυριδίου τή ; πωλήσεως 
τών εισιτηρίων τού θεάτρου.

— Πόσα νάΙιουμαι καλό κάνη πατριώτη ό είσοδο; ;
—  1.50 κύριε.
—  Γιά ούλου;;
— Ό καθένας.
— Άμήη ένα φράγκοο έχει τό φείδι καί πέρνει κανείς 

καί κάνα πρίμα, κ’ έδώ θά ίδώ μονάΐια ανθρώπους. “Ελα 
κ’ εΐααστ’ έξη νομάτοι καί τό μωρό. Μά; μπάζεις ούλου; 
μέ μιά δραμή, κΓ ένοια σου θά μά; πιάσης ταχτικούς μου- 
στερίδε;;

Έ πί τή έννοουμ.ένη, άπαντήσει τού υπαλλήλου ό μουσό
ληπτος βρακάς στραφείς περιπαθώς εί; τά ό,ραϊον του ήμισυ:

-— ’ΆΪντε ντοβέμι ντέ καφενέ ν’ πασά λιμάν τεγκ ίγ  · 
κεμι λόντρτα τσελούαϊν σαντούρ.

Πλείστοι δέ έμποροί μα; ζυγίζοντες τό βάρος τών γνώ
σεων των μέ τόν όγκον τού πλούτου των ισχυρίζονται:

—  Δ έν  πάω ’γώ στό θέατρο γ ιά  ν’ άγοράσω τήν αϋ
πνίαν μου.
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Κατόπιν λοιπόν τοιούτων ήκιστα ενθαρρυντικών περί θεά
τρου συμπαθειών έπρεπε νά εύρεθή α όχι φιλόμουσος, άλλ’ 
έπιπολαιότερο; ίλ α ρ χ ο ;  καί ρίψνι ήμισυ έκατομμύοιον 
δραχμών etc £ν KTiptov— θέκτρον, διά νά χρησιμεύσω πρό; 
τό παρόν ώ ; πρυτανείον γλαυκών.

Τού Μουτζοπούλου ή θρησκευτική διαχείρισι; καί ό ά
κρατο; εν τοϊς έργοι; ϋπέρ τοΰ τόπου ενθουσιασμό; του δέν 
ήδύναντο νά χαρίσωσι τήν ήσυχίαν εί; τούς φιλοδόξου; αν
τιπάλου; του. Διά τούτο προσποιούμενοι ηλιθιότητα ώ; έάν 
έζή τουν τήν ησυχίαν τοΟ ανθρώπου διά τής έκ των κοινών 
άπομακρύνσεώ; του, Οέλουσιν άπλώ; μόνον τήν αλλαγήν.
Οϊ άγαθοί ! Ά λ λ ’ αν αΰτη άντί νά φέργι η ουμπληρώοη πολ
λά καλά, φέρη τήν ανατροπήν, τήν στασιμότητα ή καί αυ
τήν τήν άπάλειψιν δ ι’ άμεριμνομερίμνου διοικήσεως, τούτο 
δι’ αυτού; ολίγον εμμέσως ενδιαφέρει. Άρκεϊ ότι διά τ ε 
τραετούς μαρτυρίου θά πληρώσωμεν άχριβά τήν δρεξίν μας 
τού νά δοκιμασθή καί άλλος.

*Αν καί δέν πληροΰσιν οί όμηριδισταί διά τού υποψη
φίου των τήν ακόλουθον άξίωσίν τιυν, οΰχ ήττον πρός τήν 
ίσχυράν θέληοιν, διαυγή κρίσιν, καί ειδικότητα έν τή γε
νική εμπορική φυσιογνωμία τού Πειραιώ;, άτινα κέκτηται ό 
κ. Μουτζόπουλος, θέλουσι καί τόν επιστημονικόν προχειρό- 
τερον τίτλον «δικηγόρος». Ένώ δ/ι πολλακις, άλλ’ έν γ ί 
νει ή έκ τή ; πείρας είδικότη; συνοδευομενη διά καλής θε 
λήσεω; λυσιτελεστέρα τή ; επιστημονικής θεωρία; έφάνη. 
"Αλλως τόν τραπεζίτην Μουτζόπουλον προκειμένου νά 
τόν διαδεχθή ό τάχ ιστης  (καί σουλατσαδόρο;) Όμηρίδης, 
δέν διαβλέπομεν έν τυύτω άλλο τ ι ή πράγματι μίαν ί.πι- 
azi/fioriXüiTepar διοίκησιν.

Τού τελευταίου τό παρελθόν δέν γνωρίζομεν, επειδή δέν 
βλέπομ.εν τό παρόν του. Ά λ λ ’ υπέρ τού πρώτου έχομ.εν 
μίαν σειράν παράλληλον τής ζωή; του έντιμου εργασίας. 
Διότι τήν περιουσίαν του οφείλει μάλλον εις τάς εύρωστου; 
ϊνα ; του, εί; τήν αδιάλλακτον έχθραν τών ποδών του πρό; 
τά υποδήματα και εί; τήν σημαίαν τή ; δημιουργική; εργα
σίας ποδ^ά»· του. "Οπως δλ ,ι ο! "Ελληνες, έκτος τών χρυ- 
σοκανθάρων καί μάλιστα τή έποχή έκείνη, ■: έν εϊχομεν τήν 
χρυσήν όλβιότητα νά έρ/ώμεθα έν τώ κόσμφ ολίγον Κροί- 
βοι* οΰτω καί ό Μουτζόπουλος ελθών, ήναγκάσθη νά έγ- 
καταλείψή τήν γεννέτειράν του 2τεμνίτσαν καί έγκατα- 
σταθή εις τό πρασσοτραφέ; ’Άργος. ’Εκεί υπηρέτησα; εις 
εδώδιμοπωλεϊον μαγαζείον εδραμεν ε ί; Ναόπλιον καί έστη
σε τόν θρόνον τού μπακαλικού του, μόλις ο "Οθων έστησε έ- 
κεϊ τόν βασιλικόν του. Τούτον ήκολούθησεν εις ’Αθήνα; ώ ; 
πιστό; αύλικός καί τό 184<'> δτε ό Πειραιεύ; ήρίθμει περί 
τού; 1500 κατοίκου;,άπεκατεστάΟη μετά τού αδελφού του 
ενταύθα, έπιδοθέντε; ε ί; τήν έμπορίαν τών προϊόντων καί 
σιτηρών, έξ ών καί δεκάδα πλοίων κατεσκεύαοαν κομίζον- 
τε ; κατευθείαν έκ Ρωσσία; άποκλειστικώ; διά λ/σμόν των 
μεγάλα φορτία σίτου, εί; τό όποιον είδος τού έμπ ορίουτων 
Οφείλεται τό μεγαλείτερον καί κυρίω; ποσόν τών κεφαλαίων

Λοιπόν απέναντι μ ια ; τοιαύτη; συνεχούς καί μεγάλη; καί 
εύνοηθείση; έκ τών περιστάσεων εργασία; δέν δικαιούνται 
καί αύτοί ώστε νά θεωρηθώσι νόμιμοι κύριοι τών όχι μικρών, 
άλλ’ ούτε καί έκτάκτω; μεγάλων κεφαλαίων των ; Πόσων 
σήμερον εκατομμυριούχων ίσων καί καλλίτερων τών Μουτζο- 
πούλων, χωρίς νά ληφθή ύπ ’ δψιν 5- μέχρι χθέ; άφάνειά των 
ή ή λάμψι; των επί τώ άρλεκινισμώ τού πανταλονιού των, 
μ.ένει άνεξέλ.εγκτο; έν τή κοινή συνειδήσει ή ακατάληπτο; 
δημιουργία τών περιουσιών των ένεκα τή ; αινιγματώδους ^

ίιπάρξεώς των, διότι έτυχε ο: νεόπλουτοι ούτοι νά μή άναμι- 
χθώσιν έν το ΐ; δημοσίοι; ;

Παραλείποντε; τήν έξέτασιν τών ατομικών άρετών τοΰ 
Μουτζοπούλου άφίνομεν διά τή ; παραδρομή; αυτή; άμ.έρι- 
στον τήν Φιλημονικήν δόξαν εί; τόν ποτέ, αλλά πάντοτε ανα
πόφευκτο ν έξυμνητήν ρήτορα τή ; μοιραίας έκείνη; στιγμής. 
"Οτι δμω; τόν χαρακτηρίζει ό>; συμπαθές άτομον καί άπαθή 
πολιτευχην, εστω τεκμ.ήριον καί τό έζή ; άξιομ.νημ.όνευτον 
περιστατικόν.

Προχθές προσέρχεται παρ’ αύτω απαιτητικό; κόμματά ρ- 
χη ; επισείων απειλητικοί; τήν δαμόκλειον σπάθην τών ίσα- 
ποστόλων δώδεκα ψήφων του, αν δέν συγκατετίθετο νά τοΰ 
αντικαταστήσει δ ι’ ενός τών αποστόλων του, υπάλληλον τι- 
μ ίω ; έπί πολλά έτη εργαζόμενον έν δημοσία υπηρεσία. Έκ 
τού άφθονου ΐδρώτος τοΰ δυστυχούς άνθρώπου καί τή ; 
γλισχρου καί μόνη; άπολαυή; του άναμένουσι τόν έπιούσιόν 
τιον οκτώ αδύνατα μέλη τή ; οικογένειας του.

Ό Μουτζόπουλος χωρίς νά άφήσνι καί φέρω εί; πέρα; τήν 
πειθαναγκαστικήν ρητορείαν του ό Ίησοΰς τών 12 κομμα- 
τάρχης,

— Προτιμώ, φίλε μου, τοΰ λέγει διακόπτων αυτόν,νά πάρω 
τά ; 13 ψήφου; σας στό μαΰρο, παρά νά πάρω στό λαιμό μου, 
άλλαι; τόσαις ψυχαΐ; κι’  άλλα ι; τόσα·.; καρδιαΐ; νά μαυ
ρίσω.

Θέλομεν λοιπόν ώς δήμαρχον τόν κ. Τρ. Μουτζόπουλον, 
όχι ότι έν τώ προσώπω του Ικανοποιείται τό άκρον άωτον 
τή ; δημαρχική; εξουσίας, άλλά διότι σύν τή τιμιότητι, νοη- 
μοσύννι καί έμπ ρική ίδιότητί του αντιπροσωπεύεται ό έπι- 
κρατέστερο; τοΰ τόπου χαρακτήρ : ό έμπορικο;. ‘Ο Μουτζό- 
πουλο; είναι ή ένσάρκωσι; τοΰ σήμερον Πειραιώ;. Τότε μόνον 
τό ζήτημα άλλάσσει οψιν, δταν καί ό τόπος αλλάξω τροχιάν 
μεταβαλλόμενο; άπό έρ ατικήν κυψέλην εί; άθηναϊκήν κη- 
φηνούτολιν. Τότε πλέον έκτό; τοΰ κ. Όμηρίδου άς έκτεθή έπ’ 
έλπίδι επιτυχία; καί ό καλαίσθητο; κ. Κουμπάκια;, ϊνα με
ταβάλλω τόν Πειραιά εί; νέαν Βαβυλώνα καί τού; καπνοδό
χους τών έργοστασίων διά τή ; μεταφυσική; του μεθόδου εί; 
κέδρου; λιβάνου.

ΊΓορός

Τ Π Λ Ε Γ  1‘ Α Φ Π Μ Α Τ Α

Ι Ιρ α χ το ρ ε ΐο ν  Χ α β ά

Π χ ρ ί α ι ο ι ,  12 Ιουλίου. Τή προτάσει τοΰ έπί τών δη- 
μοσίοιν έργων υπουργού, ή Βουλή άπεφάσισε διά ψήφων 391 
κατά 115, νά έπιληφθή τή δευτέρα τή ; συζητήσεως τών με
ταξύ κυβερνήσεω; καί τών μεγάλων έταιριών τών σιδηροδρό
μων συναφθεισών συμβάσεων. Ή τήν συζήτησιν ταύτην έπα- 
κολουθήσασα ψηφοφορία μεγάλην θά έχη τήν σπουδαιότητα· 
άν αύτη δέν είναι ευνοϊκή, ενδέχεται νά έπέλθή υπουργική 
κρίσις.

Β ερολ ϊνο ν , 12 Ιουλίου. Οί ιατροί ήμπόδισαν τόν κ. 
Βίσμαρκ, έκδηλώσαντα τήν πρό; τούτο επιθυμίαν, νά δεχθή 
τόν κ. Όρλώφ, πρεσβευτήν τή ; Ρωσσία; έν Παρισίοις. Ά πε- 
φάνθησαν ό'τι έχει ανάγκην μακρά; άναπαύσεως.


