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01 ΚΡΗΤΙΚΟΙ ΓΑΜΟΙ
Τ  Π ο

ε Ζ Α Μ Π Ε Λ Ι Ο Υ
Τελειωθέντος τού Κυρίου ύπουργοΟ, -ού ύεπτοτά- 

του, ψυχολογικού, άναμέϊίου άληθεία; καί συγχρόνου πολι
τική; ένεστότητο; μυθιστορήματα; τού έν άκμή Παρισινού 
Εύγενείου Κλαρετή, άρχόμεθα δημοσιεύαντες έθνικόν μυθι
στόρημα πρωτότυπον τού αοιδίμου ίστοριοφιλοσόφου καί με
σαιωνοδίφου Ζαμ. τελιού, του;

ΚΡΗΤΙΚΟΥ* ΓΑΜΟΥ*
πρό δωδεκαετίας περίπου έκδαθεντα; έν Βενετία καί υπό 
τινων λογίων μόνον άναγνωσΟέντα; και σχεδόν εις τό Πα
νελλήνιον άγνωστους.

Ένομίσαμεν ότι έκθάπτομεν θησαυρόν αισθημάτων έθνι- 
κών, φρονημάτων υγιών, ιδεών πατριωτικών, κόσμον όμο- 
γενή τυραννηθέντα υπό τών Φράγκων, τμήμα εθνικής ιστο
ρίας α'.μασσούση; καί φρισσούσης έτι υπό τούς όνυχα; τής 
Ένετική; Δημοκρατία;, ϋπερθεν δέ όλων αυτών ώς λευκήν 
κεφαλήν έπιπολάζουσαν τήν μορφήν τή ; Σοφία; Δαμουλέν, 
τή ; όποια; τήν έξοχον εικόνα έλπίζομεν έν τελε ί τού μυ- 
θιστορήματο; νά πνράσχωμεν το ϊ; άναγνώσται; ημών. Οι

είνε μυθιστόρημα δπερ πρέπει νά κόσμηση πάσαν ελληνι
κήν εστίαν, τού όποιου τό πνεύμα νά διείσδυση εί; πάσαν 
έλληνικήν καρδίαν, τού όποιου τό φρόνημα, αί ίδέαι, τά 
αισθήματα, ή ψυχή, τά δάκρυα, οί χαρακτήρε; δέον νά εν
τυπωθούν είς τήν σύγγρονον γενεάν άμφοτέρων τών φύλων.

Τήν Κυριακήν έκδίδοται τό Α' φυλλάδιον τών Κρ»ι- 
τιχών Γάμ.ων.

Ο Κ Υ Ρ ΙΟ Σ  Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ
τό ώραϊον μυθιστόρημα τού ’ Ιο υ λ ίου  Κ λ α ρ ε τή  περα- 
τωθέν πρώτον έν τή ΣυΛ.Ιογή Μ υθιστορημάτων  πωλείται 
έν τώ γραφείω μας αντί V. δ ρ .  1 . 9 0 .

Α Ν Θ Ρ Ω Π Ο Σ
Τί; Έλλην ή καί ξένος άκόμη δέν γνωρίζει τό πάνδη

μον όνομα τού Κ α φ ε ν ε ίο υ  ΊΓ ζελέπή  έν Πειραιεί ; Τί; 
δέν είπεν άπαξ ή δ ί; έν τώ  βίω του : Βγήκα εί; τού ϊζ ε -  
λέπη ! Εί; τού Τζελέπη νά μέ περιμένη;.! Βγάλε με είς 
τού Τζελέπη ! Ε:; τού Τζελέπη ν’ άφήσης τά πράγματα ! 
Πρό τού ονόματος τή ; 'Ελλάδος, τών ’Αθηνών καί τού Πει
ραιώς είνε τά όνομα τού Καφενείου αυτού. ’Εν αρχή ήν τ ζ ε 
λέπη; καί Τζελέπη; ήν πρό; τάς Αθήνα; ό,τι τά Προπύ
λαια πρός τόν Παρθενώνα. ’Εκεί τόν πρώτον πινομεν έρα· 
τ ε ιν ίν  όταν πρωτοέλθωμεν ή έπανέλθωμεν εί; τάς Κλεινά; 
πρωινοί πρωινοί, έκφορτωνόμενοι μαχμυυρλήδες άπό τό ά- 
τμόπλοιον είς τήν Πειραϊκήν ά κτή ν  έκεί ό πρώτος "Ελλην 
λεμβούχος θά μάς άμφισβητήση καί έκείνα τά όποία φέρο- 
μεν καί εκείνα τά όποία φορούμεν· εκεί θά διανυκτερεύσω- 
μεν άναμένοντες τό Γουδή ή τό Φοαισινέ’ έκεΐθεν άποβι- 
βαζόμεθα, έκεϊσε έπιβιβαζόμεθα’ έκεϊ ό ξένος θά περιμένη 
νά έλθουν νά τόν πάρουν ή ό μή ξένος νά έλθουν νά τόν 
προϋπαντήσουν. ’Εκεί συγκεντρούνται αί πολιτικοί ϋποδο- 
χαί. Πολλά υπουργικά ζητήματα λύονται έκεί. Υπουργοί 
ή πρωθυπουργοί έπανερχόμενοι εκ περιοδείας, αρχηγοί άν- 
τιπολιτεύσεως έπανακάμπτοντε; έξ εκλογικών εκστρατειών, 
έκεί μυρίζονται τά πνεύματα καί τά πράγματα. ’ Αν ίδοϋν 
οί αρχηγοί άντιπολιτεύσεω; καί υπαλλήλους άκόμη άνα- 
μένοντας είς τ0ϋ τζελέπη, τετέλεσται ! τό ϋπουργεϊον είνε 
χανδακωμένον· άν ϊδη αρχηγό; κυβερνήσεω; θεσιθήρας καί 
έκ τού αντιθέτου αόμματος, τετέλεσται ! ή άντιπολίτευσις 
είνε χανδακωμένη 1 Ό τζελέπη ; είνε ό Καζαμίας τής πολι
τικής. ’Εάν δέν τόν έγνωρίζομεν, Οά τόν εφανταζόμεθα έν 
είδος μετεωρολογικού σταθμού, μέ σταθμάρχην τόν Σμίθ ή 
τόν Κουμπάρην, μέ τηλεσκόπιον προσεγγίζον τήν Σελήνην 
άντιπολίτευσιν καί τόν Ή λιον πρωθυπουργόν, διότι ό πρω
θυπουργό; είνε ή κυβέρνησις· άλλά τά γνωρίζομεν τό ίσό- 
γαιον, άέρικο, πάντοτε πολυπληθέστατον, πάντοτε καλά 
γεμάτο, πάντοτε ανοικτό, έλεύθερυν δ ι’ όλης τής νυκτός, 
ώς άστρον παρήγορον μέσω τής λοιπής ερημιάς, παρήγορον 
διά τού; αναμένοντας νά έλθη τό πλοϊον, παρήγορον διά 
τού; έρχομένοος τήν νύκτα καί μή έχοντας ή μή εόρίσκον- 
τα ; άμαξαν, παρήγορον διά τού; λεμβούχου;, παρήγορον 
δ ι’ δλα τά νυχτοπούλια, παρέες, μ-ελαγχολικούς, περιπλα- 
νωμένους. Καί τότε πλέον τό άπλούστατον .Καφενεΐον τής
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ημέρα; μεταβάλλεται τήν νύχτα εις ωδικόν καφενείου, εί; 
θέατρου, εί; ̂ αίθουσαν /οροϋ, ε ί; χοροίιδασκαλείον, εις Παν
δαιμόνιου, εί; ΰπνωτήριον, έπιστολογραφείον, σπουδαστή- 
ριον.^Μία^παρέα έν τώ κεντώ θορυβεί, ε ί; εν τινι γωνία ρο- 
χα λ· . ,ε ι  ά λ λ η  παρέα πολιτικολογεί, ε ί ;  έπί τινο; γραφείου 
γράφει επιστολήν λησμ'ονηθεισαν, μία κυρία μέ τόν σύντρο
φόν τη ; συνδιαλέγεται- έν -ώ  μεταξύ άλλοι έρχονται, άλλοι 
φευγουν 6 καφές ό διώκων τό σκύτος, τήν νύκτα, τόν ύ 
πνον, τά όνειρα, ό καφέ; δ εί; τά ; σχηματιζομένα; επί τή ; 
επιφανεια; του φυσαλλίδα; κρυπτών πλειότερον αεριόφως, 
ελαιόφως, ήλεκτρόφω; 3 όλαι αί χανδύλαι τού κόσμου, δ 
καφέ; ε ι; του Τζελέπη δουλεύει άένναο; ανεξάντλητο;, 
ποικίλος, βαρΰ;^ ώ;  ̂ ύπνο; διά μορφίνη; προκλν,ΟεΙ;, έλαφρΟ; 
ω ; αέρας, γλυκύ; ώ ; μούστος, πικρό; ώ ; μούτρο πρωθυ
πουργού, μόνος ώ ; εταίρα έφ> άμάξης, $ μέ παξιμαδάκι ώς 
πιστό; σύζυγο; συνοδόν εχουσα πάντοτε τόν καλόν της. 
''Ολα τά ποτά καί όλα τά πνεύματα καλούνται ε ί; επικου
ρίαν τού Σατανά τής άϋπνίας, έως ότου εί; τήν πλατείαν 
τού Θεμιστοκλέους σαρώση ή Αυγή τό ε\δυμα τής Νυκτό; 
η τόν γκρίζον πέπλον τήςΑυγής. σαρώση ή πρώτη ά κτί; τού 
ΙΙλ.ιου και το πρώτον σύριγμ,α τού σιδηροδρόμου.

λ **
Εις τήν^τόσην ποίησιν τού καφενείου Τζΐλέπη προσετέθη 

εσχάτως αλλη ποίησις, ή τού νέου διευθυντού αυτού, τόν 
όποιον λαμβάνομεν τήν τιμήν νά σάς παρουσιάσωμεν. Χω
ρίς καπέλο υψτ.λό, καί χωρίς φράκο μαύρο- μονύαλα δέν φέ
ρει ε ί; τόν κανθόν τού οφθαλμού- ούτε χειρόκτιον προβάλλει 
έκ̂  τού διπλώματος τής ρεδιγχότας- ένα γαλλικόν δέν θά σάς 
πή- ούτε τόν ενθουσιασμόν του θά σάς έκφραση διά τόν 
Μ πΜ μπιτΟ Ί  των Αρμενίων. Δέν θά κλείση τό 'μάτι διά 
νά κοροϊδεύση φίλον άποτελούντα μέλος παρέας- ούτε 
ποτέ θά τόν ίδήτε ε ί; τόν προθάλαμον σας, έχοντα ε’πί δ ί
σκου τήν συνείδησίν του και περιμένοντα νά τού δώσητε 
ά/σε>*· δέν εύε  μέλος καμμιανή; εταιρίας-οδτ’ έχει φάγει 
χρήμα πτωχού- δέν θά σάς είπη σήμερον ψεύμα, διά νά μή 
σάς πή αύριον τήν αλήθειαν εάν έχητε σήμερον έν τάλλη- 
ρον όλιγώτερον δέν θά ελάττωση αυτός κατά τά μέγεθος 
τού ταλήρου τήν κατάβασιν τού καπέλλου όταν σάς χαιρε
τά- καί άν αύριον εΰρεθήτε μέ μίαν προίκα εί; τήν τσέπη, 
σέν θά αυζη/τν) οΰτε κατά 2ν έκατοσττι/.όριον τον ^αιρετι- 
σμόν του. Δέν εχει ιστορίαν- διότι . . . . δέν εβούτηξε τό 
χέρι του άκόμη ούτε ε ί; τό Κεντρικόν ταμείον, άλλ’ οΰτε 
εί; μελανωτήριον νά σά; διδάξη τά καθήκοντα τού πο
λίτου καί τού ανθρώπου, καθ’ ήν στιγμήν θά ήρπαζε ένα 
πήχυν γειτονικού οικοπέδου καί θά έπώλει ύδωδό; κρέας 
αντί 50 λεπτών δηλητηρώίζων τόν πλησίον του. Δέν έ 
χει παρελθόν μή χρηματίσας άλατοποθηκάριος είς τοΰ; 
Παξους, αλλ’ ούτε μέλλον μή έχων σκοπόν νά πωλήση π ι- 
τρέλαιον, εϊτα νά προχειρισθή εί; μεσίτην, κατόπιν ε ί; δ- 
μογενή, καί έπειτα ε ί; ιππότην τών Ταξιαρχών. Οΰίεμίαν 
βιογραφίαν θά έβλεπεν, άν δέν παρεφρόνει μία έφημερί; φέ 
ρουσα τό παράφρον όνομα : Μ ή  Χ ά ν ε σ α ε ,  άλλ’ ούδ’ 
επαπειλεϊται τά κουφάρι του ν’ άκούση λόγον, έκτό; άν 
την στιγμήν εκείνην δραπέτευση τις εκ τού Δρομοκαςτου.
Δέν χρεωστα εις τόν Μιστριώτην καμμίαν παραμόρφωσιν 
στίχων ομηρικών, όέν χρωστά είς τόν Κόντον κανέν λεξεί 
διον μή μοχθηρόν- δέν χρεωστά είς τόν Άβέρκιον καμμίαν 
Διδασκαλίαν ηθικήν- δέν χρωστά ε!; τόν Καζάζην κανέν 
φυσικόν ή παραφυσικόν δίκαιον. *0 ,τ ι εϊνε, τό χρωστά εί; 
τό αίμά του,Γεί; τά νεύρα του, εί; τόν πατέρα του, εί; τά

βουνά του, ε ί; τήν θάλασσαν του, ε ί; τά τουφέκια του καί 
εί; τήν καρδιά του.

*
7 *  *

Διοτς αυτός, περί τού όποιου όμιλούμεν, δέν είνε ό Θεό- 
όεορο; Δεληγιάννης, δ μέλλων πρωθυπουργό;, εϊνε δ 

Α η μ ή τ ρ ε ο ς  Β α ρ ο υ ξ ή ? ,
ο νέο; διευθυντή; τού καφενείου Τζελέπη, πρώην αρτοποιό; 
το επάγγελμά, κυνηγό; τήν επιστήμην καί ά δ ελφ ά κ ε  τήν 
τέχνην. "Εχει δύο περιουσίας, μίαν ε ί; τά χείλη —τό μεΙ- 
όίαμα — αλΛηνει; τήν καρδίαν,— τήν χαράν. Τσιγγρό; ά®’ 
ένά; καί Σκούζε; άφ’ έτέρου. Δύο εκατομμυρίων άνθρωπος, 
χωρι; να κλέψη οβολόν άπό κανένα. *11 φύσι; τόν έπλασε 
κυνηγόν, η ανάγκη τόν έκαμε άρτοποιόν.
. ΚυνΤ , ;  ! ‘·1πεν ° β«*ί « I  έγόνετο όχι ό άνθρωπος, άλλ* 
ο *υνηγο; . Προϊόν τής φύσεω; άγνόν, ώ ; γ άλβ μητρό; Χα1
ω ; πρώτον φίλημα κόρης, άψιμμυθίωτον, άνυπόκοιτον, άνυ- 
ποτακτον- πεινω,^καί θά σκοτώσω νά φάγω- αύτή είνε ή 
φυσις και αυτο; εινε δ άγών ! Α γών όχι τών π«οασκηνίων 
τη; κοινωνία; και τη ; πολιτική; τών εταιριών καί' τού -/ρή
μα τιστηριου, τής Δολερά; παλάντσα; τού παντοπώλου, καί 
των μαγγανείων καί τών δηλητηρίων τού ξενοδόχου, τού 
λιψου πηχεω; τού έμπορου καί τής ψευδού; φ.λ'οπατρία; 
του δημαγωγού- αγών στήθος μέ στήθος, τουφεκιού μέ ό
νυχας, όορατος μέ οδόντα; ή δικάνου με καταιγίδας, πα
γουριού με κεραυνούς, βελών μέ ιδρώτα καί χορτασίά; μέ 
κονρασιν, περιπλανήσει;, ξεσχίσματα, γλυστρήματα, κινδύ
νου;, δυ5?λΤ ,α .0  τά όρη, ανέστιος,
περιπλανωμενος, πηδών από φάραγγα είς φάραγγα, άπό 
μονοπάτι εις μονοπάτι, ήναγκασμένο; νά φέρη, κυνήγι είς 
την λιμωττουσαν σύζυγον καί τά πεινώντα παιδία Ό κυ
νηγό; άγωνιζόμενο; μέ τ ’ άγρια θηρία, πυλεμών μέ τ ’ ά
γρια στοιχεία, αναπνέων καταιγίδα, χορταίνων μέ χάλα- 
ζαν, έρωτολογών μέ τ ’ άστρα, ένδυόμε·/ο; σκότη τήν ν“ύκτα 
και ακτίνα ; τήν ήμέραν !

Ά λ λ ’ ώ ; όλα διεφθάρησαν, ήλαττώθησαν, παοεμορφώ- 
θησαν, ουτω και 0 κυνηγό;. Άπό φυσικό; άνθρωπ’ο; έγινε
, , Ι  τη ϊ  Υ: ^  ίόγενέστερος βίο; μετεβλήθη

ε ι; π_αθο;ή εις επιδεφιν. Κ υνηγό;=χ«ρτοπ«ίκτης ή κυνη
γός— δανδής. Και παλιν η ευλογία τού Κυρίου είνε  έπί 
τον κυνηγό- Τά εννέα δέκατα τών έκ πάθου; κυνηγών 
Είνε τίμιοι άνθρωποι. Ό  όέ Δημήτριος Βαρουξή; είνε ή κο- 
ρωνί; τών κυνηγών.

*  **
Είνε γνωστό; υπό τό όνομα τό Ά Λ ε . ίφ ' .  Διότι δ Βα- 

ρουςη; είνε ο αρχαιότερος, δ εμπειρότερο;, δ διασκεδα,τικώ- 
τερο; τών κυνηγών. Ευτυχής ή σταρέα ή εχουσα σύντροφον τόν 
Βαρουξην. Ουόε αρχαίος αξιωματικό; μεταβατικού γνωρί
ζει τόσον καλά τήν 'Ελλάδα, τήν μισή τουλάχιστον όσον ό 
Βαρουξή;. **0 που ενας κότσιφα; ή έ/α τριγώνι, δηου λ ό;
ή πέρδικα όπου φασιανό; ί  «γμόπαπια , δ Βαρουξή; έαεινε 
με τής εβδομάδες, με τού; μήνας, μόνος, μέ παρέες, μέ 
συντοπιτα; του, με ξένου;, εί; δλην τήν Α ττικήν, είς τά ; 
Θήβας, την Λεβαδείαν, τήν Κέρκυραν, τά ; Σπέτσας, παντού.

Λφινε το μ α γα ,ι του, ωκεανό; εμπιστοσύνης, ε ί; τά 
παιδια , και εφευγε τά τουφέκι επ ’ ώμου καί τά σκυλιά 
τριγυεο^ :

'Ο ,τι φάτε πα ιδ ιά , τό μαγαζί νά μή κάψετε μόνο ' 
Αυτο; ητο δ αποχαιρετισμό; του καί αύτή ή σύστασί; του 

Τό κυνήγι 1 αφαιρει τον άνθρωπον άπό τη ; στενότητο-
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τού δωματίου, τού εμπορικού, τού καφενείου, τού γραφείου, 
τού δρόμου, τής πλατείας, ρίπτει αυτόν τή ράχαις, τά 
βουνά, τού; κάμπους, τά μονοπάτια, τ?,; κοοφαίς, τά 
λαγκάδια.

Χύθη δ ήλιος- ή πάχνη διαλυέται,
Ή  αυγή σάν τήν νιότη γελάει"

Σάν πουλιού ξειυρμάδ’ άγρυκιέται 
Εί; τά φύλλα τ ’ άέρι άν περνά/;.

Σέ δροσιά; ψ ιλαί; στάλαι; σκορπίώνταν 
Μι’ άντηλιάδα σέ μύρτε;· αγνάντια 

’ Αν ή χλόη σέ φύσημα έσειόνταν
Λέ; καί χίλια νά έτρέμαν διαμάντια.

Ξένοιαστα τά κλεφτόπουλα πηδάνε,
Τό λιθάρι άλλοι ρίχνουν σιμά του;·

'Σ τ ’ αργυρά του; τσαπράζια βροντάνε 
Τά χρυσά, κρεμαστά χαϊμαλιά τους.

Έχαμόγερν’ δ "Πλιο; τό βράδυ"
'Γά πουλιά εί; τήν έρρ.ο σιγούσαν 

Μιά; φλογέρα; βοσκού ’;  τό λειβάδι 
Τά λαλήματ’ άκόμη αντηχούσαν.

Τι γίνεται δ άνθρωπο; αύτό; έδώ μέσα ; Θεός η ημίθεος, 
ηρω; ή άνθρωπο; ; Καί τ ί  γ ίνεται έντό; τών πόλεων, τού 
κονιορτού, τή ; λίμας, τών συμφερόντων καί τών κλοπών. 
Κτήνος ή σκώληξ ή μόριον σκόνης.

Μεταβάλετε τού; στίχου; τού μελωδικοτάτου Βαλαβάνη 
εί; εικόνας, κάμετε τάς είκόνας αύτά; διδασκάλου; τού Βα
ρουξή, και εχετε τόν άνθρωπον.

Είνε γνωστό; ύπό τό όνομα τ ’ à ô c J f à x r  διότι δι’ αυτόν 
όλοι είνε άδελφάκια. Εί; τό καφενείόν του συμβαίνει νά 
παραπέσνι κανένα; ή πτωχό; η άφ-η,ρημ.ένο;, όστι; φεύγει χω 
ρίς νά πληρώσ·/;. Οί άγριοι ύπηρέται τόν καταγγέλλουν. 'Ο 
Βαρουξή; τού; λέγει :

—  Δέν πειράζει βρέ παιδιά— ά ; έρχεται νά παίρννι τόν 
καφέ του κάθε μέρα.

Τό χ ρυσίου ! δ ι' αύτόν είνε ανάξιον πάση; θωπεία;- είνε τ ι 
άτιμ,ον, όπερ δέν πρέπει οΰτε νά φιλόξενή είς τού; κόλπου; η 
τά θυλάκιά του- δ όφι; τού μ.ύθου. Έάν ητο τή ; σχολή; 
τών κεμεριστών, δ Βαρουξή; θά είχε σήμερον χρήματα, οι
κόπεδα, περιουσίαν" διότι είνε 55 ετών καί έχρημάτισεν αρ
τοποιός έπί τριακονταντίαν ίσως, άλλ’ δ παρά; διά τδν αυ
τόματον αύτόν φιλόσοφον είνε οργάνου, δευ είυε σκοπό;. Δύ- 
υαται μέ ό ,τι έχει υά διασκεδάση σήμερου τέσσαρα πέυτε ά - 
ύ ι,Ιγ ά χ ια , ώ ; ονομάζει τού; φίλους του; Τά δίδει, ¿δ ιά
φορου άυ θά πειύάσουυ αΰριου τά παιδιά του. *0 Θεό; είυε με
γάλο; καί δ Βαρουξή; μεγαλείτερο; άπό τόυΘεόυ. Ποιό; τδυ 
περυά εί; τήυ ελευθεριότητα καί τήυ μεγαλειότητα τή ; καρ- 
δία; του; Καυεί;. Γλευτά δ Βαρουξή; ; Πρέπει υά συγκρου- 
σθώσιυ ο5, δύο πόλοι, έκ τή ; συγκρούσεω; αύτή ; υά έξέλθη 
σπιυθήρ καί έκ τού σπιυθήρο; αυτού υά άνάψνι τό σιγάοο του- 
όσου διά τό έξοδου, π . Ι η ο ώ τ ε ι .

—  Κόφτηυ αυτήν τήν λεμονιά πού είυ’ εκεί κάτω καί 
φέρε βάλτηυ έδώ πού καθούμ,αστε. Τήν πληρόνω !

Τί τόν έκαμε νά παραιτηθή άπό αρτοποιός ;
Τά μεγάλα βερεσέδια ! Δέν εννοούσε νά καταδίωξη κα

νένα ! Τώρα μέ τό καφενείόν τά βερεσέδια είνε μικρά καί δέν 
χαλά δ κόσμος.

*  **
Πλήν όλα αύτά δέν Οά τού έδιδον οΰτε μία γωνίαν εί; τδ

Πάνθεον τού Μ ή  Χ ά ν ε σ α ι ,  έάν τού έλειπε μία άλλη φλέψ, 
ή φλέψ ή χρυσή, ή διήκουσα δι’ όλων τών στρωμ.άτων τών 
μεγαλείων τού ελληνισμού, ή φλ.έψ τή ; φιλοπατρία; καί τού 
έθνισμ,οϋ.

"Όταν κατέβημεν τή ; προάλλαις ε ί; τόν ΤΙειραιά,ξεναγού- 
γενοι ΰπά τού στρογγυλανθρώπου Διευθυντου τού έντιμ.οτάτου 
'Εστιατορίου τή ; Π α ιόα ια ία ς ,άλλου πάλιν αύτοϋ τύπου πει- 
ραϊ/.ού, περί ού Οά σά; δμιλήσωμεν άλλοτε, τού Γεωργίου 
Παπανικολάου, μ.ά; λέγει : ελάτε νά σά; δείξουμε κάτι τι. 
Καί μά ; δδηγεί ε ί; τό Καφενείου Τζελέπη, όπου δυσανασχε- 
τούντε; είσήλθομεν, ό); άποφεύγοντε; φύσει τήν ατμόσφαιραν 
τών καφενείων, όπου επιβάλλονται έπί τών διοπτρών μα; 
δλοζοίντανοι έντό; δλοχρύσων άστραπτόντ(··ν ώχράν αΐγλην 
πλαισίων αί εικόνες τ ού Ι4 θ )λ εττν ,, τού Β ο ύ λ γ α ρ η ,  τού 
Β ο υ μ ο υ ν δ ο ύ ρ ο υ ,  τού Α ε λ η γ ε ώ ρ γ η ,  τού Κ α ν ά -  
ρ η ,  τού Τ ρ ε κ ο ύ π η , τού Χ α χ έ ν η . Εικόνες έλαιογρα- 
φίαι,έργα Γερμανούτ ινος ζωγράφου ενταύθα,ένό; μέτρου μή
κους καί πλάτους, δι’ έκάστην τών ποίων δπληρόνει δ πτω
χό; Βαρουξή; 2 00  φρ. διά τήν ελαιογραφίαν καί πενήντα 
δ ι’ έκαστον πλαίσιον, δ Βαρουξή; δ μή έχων ολίγου; πήχει; 
ιδιοκτήτου; δι’ έαυτόν καί τά τέσσαρα τέκνα του.

Κάτωθεν δέ τών μεγάλων αυτών εικόνων έκατό άλλαι 
μικυαί,έκ τών έν Γερμανία λιθογραμμένων,άναπαριστώσαι τά ; 
ένδοξοτέρα; σελίδα; τή ; ελληνική; επαναστάσεω; άπό τή ; ύ- 
ψώσεω; τή ; σημαίας ε ί; τήν Λαύραν μέχρι τή ; εισόδου τού 
Όθωνο; εί; Ναύπλιον.

Ό  Βαρουξή; άφήρεσε πάσαν αναιδή εικόνα τού προκατό- 
χου του,γυμ.νά στήθη ήκ ώλα,πάν ξενικόν άποτύπωμα,τόν Βί- 
σμ.αρκ,ή τόν αύτοκράτορα τή ; Ρωσίας,έθραυσεν όσου; εύρε κα- 
θρέπτα;, καί συνέλαβε τήν ιδέαν νά κόμη τό Καφενείου του 
Πάνθεον Νεοελληνικόν καί όπως λέγει, Καφενείου τών ’Αγω
νιστών καί τών Ευεργέτων τή ; 'Ελλάδος.— ’Εδώ δ Κόντος 
άμ,έσως τόν σημαδεύει καί τόν ρίχνει κάτω, τόν κακούργου 
τόν τολμ.ώντα νά λέγη : Ευεργέτων, Ευεργετών, μιαρέ !

Καί δέν έχει μόνον τά γενναία του αισθήματα δ Βαρουξή;, 
τό άόεΛψά/Λ. "Εχει καί τά κομψά του λογοπαίγνια.

—  Θέλ.ω, λέγει, όποιο; δέν μπαίνει ’;  τό καφενείο μου 
νά χάνη, καί όποιο; μπαίνει νά τά χάνη.

Καί έχει καί τήν φιλοσοφίαν του.
Θεωρεί τήν άνάρτησιν αυτών τών εικόνων ώ ; είδος άναβιώ- 

σευ);, μετεμψυχώσει»; τών αγωνιστών αυτών καί ευεργετών 
τού τόπου. Εί; τήν ψυχήν τ .υ  αισθάνεται μ.ίαν οδύνην ότι 
έλησμονήθησαν αύτοί οί άγωνισταί, αυτοί οί εύεργέται, καί 
αύτό; τοΰ; επαναφέρει ε ί; τήν μνήμην τών συγγχρόνων του. 
Καί σχεδόν αί είκόνε; λαμβάνουν ζωήν ένώπιον τού απλοϊκού 
τούτου έν πατριωτική παρακρούσει διατελούντος καί άρχίζει 
μίαν πρός μίαν νά τα ί; δμιλή, μίαν πάντοτε έχων βάσιν. 
ότι όλοι αί μεγάλοι άνδρε; μα ; βυθίζονται εί; τό ΰδωρ τή ; 
Λήθης.

—  Καϋμένε Κωλέττη, λέγει αποτεινόμενο; πρό; τήν παν
ούργου μορφήν του. Σέ ξέχασαν,έγώ Σέ θυμήθηκα. Καί σένα, 
Κουμουνδούρε, καί σένα θά σέ ξεχάσουν.

Περί δέ τού Τρικούπη λέγει :
— Τόν έφ’ ϊζ *  πού είνε ζωντανός, γ ια τ ί μπορεί νά πεθά- 

νη, καί νά τόν ξεχα σουν καί αύτόν.
Καί τά λέγει όλα αύτά γελαοτά,χαρούμενος,όλο; Πάσχα 

καί Λαμπρή, ενώ εί; τόν άκούοντα γεννά μελαγχολίαν ή 
μακρά αΰτη λ.ηΟολογία.

Έναορυνόμενο; δέ παρατηρεί:
— Αύτά είνε τραγικά πράγματα !
Δέν εχει συλλογήν μόνον εικόνων τή ; επαναστάσεω;" ε-
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χει ώραίαν συλλογήν δπλων αγωνιστών καί μεταξύ άλλων 
τό περίφημο τρομπόνι ιού Κβνάρη. "Εν τοιούτο άρχαϊον 
δπλον έδώρησεν εις τήν Στρατιωτικήν Σχολήν, καί τό ό
νομα του Δημητρίου Βαρουξή άνεγνώσθη μετά τιμών εν τή 
ήμ.ερτ.σία διαταγή. Ευχαριστήριον δέ τού Διοικητού τής 
Σχολής τά φυλάττει ώς φυλαχτόν. "Ολα δέ τά άλλα έννοεί 
νά τά  δω ρήση είς τόν Διάδοχον, άν περάση ποτέ έ Διάδο
χος άπό τό καφενεΐόν του.

* *

Ό  Βαρουξή; εν τή οίκία του' διότι μάς παρέλαβεν ό ά- 
νοικτόκαρδο; αυτό; άνθρωπο; καί μά ; ώδήγησε καί εί; τό 
σπητόπουλό του, νά ίδωμεν τήν εστίαν του, τήν κυρίαν του, 
τά παιδιά του.

Τό σπητόπουλό του έντό; άπεράντου αυλή; μεταβάλλε
ται εί; κήπον δταν μπένη ό Βαρουξή; μέ τή ; φωνάραι; του 
καί τού; αστεϊσμούς του, διότι ό ίδιο; λέγει περί έαυτού :

—  Ξεύρεις, είραι πολύ γουστόζο; άνθρωπο;.
Είκοσι δύο έτών ένυμφεύθη καί είναι τώρα πεντήκοντα 

πεντε έτών, άλλά μόλι; τόν παίρνει; διά τεσσαρακοντούτη, 
τόσον ή ζωή τών βουνών ένεστάλαξε καί εί; τό σώμά του 
άκόμη άνδρίαν καί νηάτα.

Τήν γυναίκά του τήν ονομάζει δουλευτάδαινα. Καί επι
λέγει :

— Λύταί; είνε γυναίκες !
Τά παιδιά του, τρία κορίτσια καί ένα άρρεν, άποτελού- 

σιν οχ_ι παιδιά, αλλά θίασον. Χορεύουν, παρελαύνουν, ά- 
δουν, τά πάντα ΰπό τά στρατιωτικά του προστάγματα. 
Είνε τμήματα τού μεγάλου κορμού του, καρδ/αι τή ; καρ- 
δ ία ; του, ελεύθερα, πρόθυμα, γελαστά, καθαρά, χαρούμενα. 
Εί; τήν στιγμήν έβαλαν δλα τά κυριακάτικά των, έχόρευσαν 
ελληνικού; χορούς, ευρωπαϊκού;, ¿τραγούδησαν, ¿τράβηξαν 
γάλα άπό τήν κατσίκα, μά ; έπεριποιήθησαν καί τά εύ'ρο- 
μεν βαπτισμένα εί; τήν φιλοσοφίαν τού πατρός των, εΰθυμα, 
ευτυχή, μέ τό άπλούν των τσήτι, λαμβάνοντα ζωήν άπό 
τον τρισμακάριον πατέρα των, μυσταγωγόν τής άληθού; 
ευδαιμονία; έν τώ τρώγειν καλά καί ζήν καλλίτερα καί μή 
εχειν άλλα; γελοία; εύρρρρωπϊκά; αξιώσει;.

Ό ίδιος επιχαίρων τά προσφωνεί:
—  Μπράβο, βρέ ντερβισάκία !

*  * *
Νομίζομεν δτι μέσω τού κονιορτού τή ; λάσπης, τή ; δμί- 

χλης, τής άσφυζία;, τή ; πνιγμονής τής πεζή; ημών κοινω
νία; ή άνακάλυψι; μ ια ; τόσω ποιητική; ΰπάρζεως μεταξύ 
τών στιωαάτων εκείνων τού λαού, άπερ είσιν ή δύναμις, * 
ρώμη, ή υγεία τού έθνους, ώφειλε νά άναστείλη τόν κάλα
μον ημών οϊτινε; τόν λαόν θέλομεν ίιπερήφανον καί όχι τού; 
ολίγους, κ ά  έν τώ πολλώ λαώ άνευρίσκομεν ποικιλίαν χα
ρακτήρων, δράσιν αισθημάτων καί δρόσον ιδεών.

Κ,αλιβάν

Χ Ρ Ο Ν Ι Κ Α
Ό στρατιώτη; τού 14ου τάγματος, τόν όποιον προχθές 

κατεπλάκωσεν ό σιδηρόδρομος, ονομάζεται Δημήτριο; Ρού- 
σο; από τα ; Λευκά; τή ; Πάρου. Δέν έξηκριβώθη ετι ό τρό
πο; τού θανάτου του. 'Υπάρχει άμφιβολία μεταξύ τών 
ιατρών, άν ηύτοκτόνησεν ή έδολοφονήθη- διότι τό κε
φάλι του εΰρέθη κομμένον ώ ; μέ μαχαίρι. Έ πασχε δέ τά ; 

ρένας, ω ; εμάθομεν. Πώ; δμω; ε ί; τοιαύτην διανοητικήν

κατάστασιν τόν διετήρουν έν τώ στρατώ, τούτο μόνον ή 
άΟλιότη; τών στρατιιυτικών κειμένων μα; δύναται νά έξη- 
γήση. Οί ιατροί θά ένεργήσουν νεκροψίαν.

Εις κλητηρ, ό Δ. Μιχαλόπουλος, συμπλακεί; πρό; Κρή- 
Υ“ ;, εδέχθη εξ αυτών τρεί; σφαίρας, ε ί; τό κρανίον, τόν 
δεξιόν καί τόν αριστερόν πνεύμ.ονα. Εϋρίσκεται έντό; κιν
δύνου.

Άφίκετο ό κ. Κολοκατσάς, γραμματεύ; τού υπουργείου 
τή ; Παιδείας, καί εκ τών εύδοκιμωτέρων καί ευμαθέστερων 
όιόασκαλων, άπό τή ; έπιθεωρήσεω; τών δημοτικών σχολείων 
Κεφαλληνίας.

"Εξω τού καφενείου Τσόχα χύνονται άπό τά βαρέλια ά- 
καθαρσιαι, προκαλούσαι μιάσματα. Τοιαύτη κακομοιριά εί; 
τό κεντρικώτερον μ-έρο; τής πρωτευούση; οφείλει νά έπι- 
στήση πάσαν τήν αυστηρότητα τής άστυνομίας.

Γενομένη; συμπλοκής έν τώ χωρίω Δέλγα τής Ναυπακτία; 
μεταξύ τών οικογενειών Πλουμαίων άφ’ ενός καί τή ; τών 
Κουτογιανναίων άφ’ ετέρου έφονεύθη εί; καί έπληγώθησαν 
τέσσαρες, ών τά ονόματα δέν έγνώσθησαν ήμ ίν έ πάλη δι- 
ηρκεσεν επί εξ ώρα;· καί τούτο, διότι ουδέ ϊχνο; στρατιωτι- 
κή; δυνάμεω; ΰπήρχεν.

Παρεπιδημεί ες Άδριανουπόλεω; ο κ. Δημήτριο; Ζ. Δημη- 
τριάδη, τέως έφορο; τών σχολείων Άδριανουπόλεω;, πλήρη; 
ενθουσιασμού ύπέρ τής θρακική; νεότητο;, διακρινόμενο; έν 
τή εμπορικώ κόσμοι, καί έργασΟεί; μετ’ άφοσιώσεως καί έκ- 
θυμω; καί εν τώ αυτόθι συλλόγω καί έν τή Κεντρική Έφο- 
ρείη υπέρ τής διαδόσεω; τών Ελληνικών γραμμάτων άνά 
τήν τλήμονα Θράκην. Τοιούτους άνδοα; ή κυβέρνησι; οφείλει 
νά ενθαρρύνϊ) καί νά ευχάριστή,, καί λίαν δικαίως άλλοτε έ- 
παρασημοφόρησε τόν άδελφόν του, τά ; αυτά; υπηρεσία; πα- 
ρασχόντα εί; τήν εκεί Κοινότητα, μετ’ άλλων άξιων τών 
καιρών καί τή ; πατρίδο; άνδρών.

Π ΡΟ ΞΕΝ ΙΚΟ Ν  ΖΗΤΗΜΑ
.Ε Ν  Κ Ρ Η Τ Η ι

(ΕΙΔΙΚΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΟΥ ΜΑΣ)
Χ α ν ία ,  30 ’Ιουλίου 

Ά πό  ήμίσεως περίπου έτους πάσχει ή»Κρήτη στέρτ,σιν 
έλληνο; προξένου. Καί νά σάς εΐπω τήν άλήθειαν, είνε προ- 
τιμώτερον νά πάσχωμεν πάντοτε τήν στέρησιν ταύτην, 
παρά νά μά; έλθη πρόξενο; κανείς άπό τού; τρανούς  εκεί
νου;, ου; αί έλληνικαί κυβερνήσει; συνειθίζουσι νά διασκορ- 
πίζωσιν ε ί; τά ; χώρα; τή ; Α νατολή; πρό; . . . άγραν πλου
σίων νυμφών. Ύ φίστατα ι ένταύθα ζητημα προξενικόν με
ταξύ Έλλάδο; καί Τουρκία; καί είνε μυριάκις λυσιτελέστε- 
ρον νά μένη αιωνίως Ικκρεμές παρά νά λυθή κατά τρόπον 
κινδυνεύοντα νά Ιξευτελίση τήν ελληνικήν κυβέρνησιν ε ί; τά 
όμματα τού κρητικού λαού. Τά ζήτημα τούτο έγεννήθη έκ 
τ ή ; επομένη; α ιτία ; :

Τό παρελθόν έτος έδοξε τώ  έλέω Σουλτάνου σατραπεύ- 
οντι τή ; Κρήτη;, Ψωτιάδη πασσά, νά περιοδεύση άνά τήν 
ευρείαν νήσον, ήν ή μεγαλοδωρία τού κυρίου του τώ έχο-
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»ήγησεν, δπω; νέμηται. Οί κάτοικοι έξ αβροφροσύνη; φερό- 
„ενοε τώ  έκαμαν, φαίνειαι, υποδοχήν τινα. Έδώ τώρα ε
φαρμόζεται ή παροιμία : "Οποιος χάμε ι τοΰ γα ίδά ρου  χ ά -  
μ ,  μ ό νο  τ ' ά χ ερα  που χ ά ν ε ι.  Δέν τού ήρεσε τού Διοικητοϋ 
¡αα; νά άρκεσθή είς τήν ενδόμυχον εύχαρίστησιν, ήν ήσθάνθη 
έκ τή ; υποδοχ ή;, ή; ετυχεν, άλλ ’ ήθέλησε νά παραστήση 
τή ν πρό; τό άτομόν του αβροφροσύνην τού κρητικού λαού

ένδειξιν προθύμου υποταγή; ε ί; τήν τουρκικήν κυριαρ
χίαν, όφειλομένη; εί; τήν επιρροήν του, καί έστευσε νά τη- 
λεγραφήση τήν νέαν ταύτην έκδούλευσιν ε ί; τήν Πύλην, ά- 
ναμένων ϊσω ; άνάλογα πρό; ταύτην Σουλτανικά μ π α ξ ίσ ια .  
Κομπορρημονών δέ έλεγεν τοί; περί αύτόν : "Ο σης θέ.Ιιι 
τώρα, ά ς  άποπειραθ ιî  r à  επαναστατήσε ι τ ή ν  Κ ρήτην.

Δέν παρήλθον πολλαί ήμέραι καί ό γεραιός τή ; Α γ 
γλία; πρωθυπουργό; έώρταζε τήν πεντηκονταετηρίδα τού 
πολιτικού του βίου. Οί χριστιανοί'βουλευταί Κρήτη; έπί 
τή περιστάσει έκείνη άπηύθυναν αύτώ συγχαρητήριον γράμ
μα, έν ίο δέν έλησμόνησαν νά έκφράσωσι τήν έλπίδα ότι ό 
ηγέτης τών φιλελευθέρων θά συντελέση είς τήν πλήρωσιν 
τών πόθων τού κρητικού λαού. "ίΐ ! αυτοί οί πόθοι, οϊτινε; 
αιωνίως θά ταράττωσι τήν ησυχίαν τή ; Τουρκία;, έπέπρωτο 
τήν φοράν ταύτην μ ε  μ ια  π ε ν ιά  νά καταρρίψωσιν δλα τά 
σχέδια, ά'τινα έπί τή ; άμμου ώκοδόμει ή φαντασία τού 
Διοκητού μας, δν άπαξ έτι κατέδειξαν εί; τήν Πύλην άνα- 
ξιόχρεων. Ό εφευρετικό; δμω; νού; τού κ. Ψωτιάδου δέν 
έδυσκολεύθη νά εΰρη διέξοδον. «Δέν τά έκαμαν, λέγει, οί 
»Κρήτε; τό συγχαρητήριον τουναντίον οί άνθρωποι αυτοί 
Βείνε εϊπερ ποτε άφωσιωμένοι εί; τόν Σουλτάνον, αφού ο 
»Σουλ.τάνο; έν τή άκρα αύτού άγαθότητι ηύδόκησε νά τοί;
5)ττέμψνι διοικητήν εμέ- άλλ’ αύτό; ό "Ελλην πρόξενο; δέν 
»τού; άφίνει νά ησυχάσουν, δλα δσα γίνονται τά υποκινεί ό 
»Έλλην πρόξενο;.»

Βλέπετε, εύκολο; καί πρόχειρο; μάλιστα ή δικαιολογία. 
•Έλλην πρόξενο; κατά τήν έποχήν εκείνην ήτο έ κ. Έπαμ. 
Μαυρομμάτη;, εί; τών μεμετρημένων έκείνων προξένων μας, 
οϊτινε; έχουσι πλήρη τήν συναίσθησιν τή ; παρά τώ δούλω 
έλληνισμώ υψηλή; άπυστολής των. Ά λλά  μήπω; οί Κρή
τε ; έχουσιν ανάγκην παρακινήσεων, δπω; έκδηλώσι τά 
ύπέρ τή ; ελευθερία; αίσθήματά των ; Έάν ένταύθα χρειά
ζετα ι ενέργεια πολιτική, ή ένεργεια αυτη πρέπει νά συνί- 
σταται εί; τήν συγκράτησιν τή ; δρμή; καί τή ; ζωηρότητο; 
τών Κρητών καί ούχί ε ί; τήν παρότρυνσιν αύτών έπί έργα, 
παρότρυνσιν, -ήν δέν άναμένουσι παρ’ άλλων. Τούτο κάλλι- 
στα κατενόησεν δ κ. Μαυρομμάτη; καί ε ί; τούτο άκριβώ; 
Ιτεινεν άπασα ή έν Κρήτη πολιτεία του, διά τών όποιων 
ήν άξιο; ευχαριστιών καί ούχί συκοφαντιών έκ μέρους τού 
διοικητού μα;.

Έν τούτοι; οί έν τή διοικητική αύλή ραδιούργοι— διότι 
ίχομεν καί ημείς αύλήν καί θά σοί τήν περιγράφω, άν ποτε 
πάθω ελλειψ’.ν, άλλη; υλη; σπουδαιοτέρας — έτέλουν τό έρ- 
γον των, επεισόδια δέ τινα άσήμ.αντα ώς ή διά τή ; λ.έμβου 
τού ελληνικού προξενείου, φίρούση; τήν εθνικήν σημαίαν, 
ελλείψει άλλη; προχείρου ευπρεπούς, άποβίβασι; τού άπό 
Κων(πόλεω; προερχομένου Μητροπολίτου, συνετέλεσαν εί; 
τήν έκτράχυνσιν τών μεταξύ Προξενείου καί διοικήσεω; σχέ
σεων, μέχρι; ού ή ένεκα λόγων προσωπικών μή εγερσι; τού 
ύποπροξένου κ. Δεβίδου, πρό; χαιρετισμόν τού είσελθόντο; 
Διοικητού, κατά τήν κηδείαν τού γραμματέω; τού γαλλ ι
κού προξενείου, έπήνεγκε τήν πλήρη αύτών διακοπήν. Ή 
ελληνική κυβέρνησι; έσπευσεν, ώ ; τά διεθνή νόμιμα άπή- 
τουν, νά ικανοποίηση τήν Πύλην καί τόν κ. Φωτιάδην άνα

καλοϋσα τόν υποπρόξενον της, ή δέ ίκανοποίησι; αδτη, εί καί 
έζημίωσε τήν έλλιν. κυβέρνησιν παρά τω  κρητικώ λαώ, δέν 
ήτο δυνατόν νά μή δοθή· δ κ. Φωτιάδης ώφειλε νά άρκεσθή 
εί; ταύτην, πάντε; δέ ήλπιζον δτι ούν τή άνακλήσ3ΐ τού κ. 
Δεβίδου θά ¿τελείωνε καί τό έγερθέν σκάνδαλον. Ά λ λ ’ ή εμ
πάθεια τού Διοικητού μα; είναι άκορες·ος· άνεμιμνήσκετο τού 
πρώην έλληνο; προξένου, 8ν είχε κατορθώσει νά έξευτελίση, 
ενθυμείτο τό άτυχέ; έκείνο γερόντιου, τό οποίον είχε πε- 
ριαγάγει ε ί; τήν οίκτράν θέσιν, ώστε μέ μίαν παντουψΛ αν 
καί έν παπούτσ ι νά συνοδεύη ίπποτικώς τήν οικογένειαν τού 
Διοικητού μα; εί; τού; περιπάτου;, καί επόθει αύτό. Έν
ταύθα Οά σ ά ;  αναφέρω έν ανέκδοτον περί τού προξένου ε
κείνου. 'Ιίσάν ποτέ συνηγμένοι ε ί; έφεσπερίδα εν το ί; διοι
κητικοί; δώμασιν οί αύλικοί μας έν τώ  μέσω αύτών καί 
μεταξύ τών πρώτων ήτο καί ό ελλ.ην πρόζενος. Υπήρχε 
καί τ ι ;  ’ ΐβραΐμ έφένδη;, εί; τών ισχυρών παρ’ ήμίν βέη- 
δοιν, άνθρωπο: αστείος. Ουτος ίσχυ.ρίζετο, δτι έχει ζυγίσει 
τά μ να .Ιά  δλων τών έν τή συντροφ ιά  καί γνωρίζει τ ί  αξί
ζει ό κ Οένας. Έ πί τή έπιμόνω απαιτήσει τού Διοικητού, 
δστις, είρήσθω έν παρόδω, γνωρίζει νά σκώπτη δσον ¿λίγο ι, 
ήρχισε νά λέγη εί; έ'καστον τ ί ζυγίζει δ νού; του.— Λαί ό 
Περβε.Ιης ; τώ ειπεν δ Διοικητή;. —  Ώ  ! άπήντησε, όσο 
γ ια  τό ν  πρόξενό μ α ς , δόξα τώ θεώ , στό  σαγ& [όπό τή ν  
α ιγ ίδ α )  τοΰ Λ ωιχητον μ α ς  π ά ε ι πο.Ι.Ιά χα .Ιά ν.αί δ έν  μ π ο 
ρούμε ν ά  π ο ΐμ ε  πρα μ μ α . Λυτή ήτο ή περί τού προξένου μα ; 
έκτίμησι; ίσχύοντο; φανατικού μωαμεθανού’ έννοείται δτι 
ανάλογο; ήτο καί ή πρό; αύτόν ΰπόληψι; τών Έλλήνιυν τή ; 
Κρήτης.

'Γαύτα ένεθυμείτο δ Γενικό; Διοικητής καί δέν ήδύνατο 
νά χώνε όση τόν κ. Μαυρομμάτην έννοούντα νά άναστηλώση 
τήν έ/.πεσούσαν ΰπόληψιν τού έλλην. προξενείου καί νά τη- 
ρήση απέναντι πάντων τήν έμπρέπουσαν εί; τήν θέσιν αύ
τού άξιοπρέπειαν. Έπίστευε, καί δικαίως, δτι δ έξευτελι- 
σμό; τού έλλ. προξενείου Οά ΰπεβοήθει υπέρ πάν άλλο τού; 
σκοπού; του, διότι θά άφήρει πάσαν πρό; τήν Ελλάδα πε- 
ποίθησιν τού Κρητός, τούτου ένεκα δέν έπαόετο παριστών 
εί; τήν Πύλην, δτι δ κ. Μαυρομμάτη; είναι επικίνδυνο; 
ε ί; τήν ησυχίαν τή ; Κρήτης, μέχρι; ού ού τέλος κατώρθωσε 
νά έπιτύχη τήν άνάκλησιν τών έκτελεστηρίων του.

Αΰτη ήτο ή άτυχεστέρα επιτυχία τού Διοικητού μα ;' 
έω; τότε οί ΙνΈλλάδι Άβδηρϊται ήθελον νά πιστεύωσιν δτι 
δ κ. Φωτιάδ η; εργάζεται ύπέρ τού ελληνισμού, έπρεπε δέ 
νά τοί; δοθή ΰπ ’ αύτού τούτου είς τοιούτο; μ π ά τσ ο ς  δπω; 
έννοήσωσι τ ί άνθρωπος είναι. Υπήρξαν άλλοτε έν Κρήτη 
περιστάσεις κρισιμώτεραι, καθ’ ά ; ή θέσι; τών έλλήνων 
προξένων απέναντι τών τούρκων διοικητών τή ; νήσου μα; 
ήτο δυσχερέστατη αληθώς. Καί δμω; δέν εύρέθη ποτε Τούρ
κο; διοικητή; νά τολμ.ήση νά διακόψη τά ; μετά τού ελλη
νικού προξενείου σχέσεις" έπρεπε νά εΰρεθή δ έλλην Φωτιά
δης, οπω; ένεκεν εύτελοϋ; προσωπικού πάθους ποοβή καί 
ε ί; τό έσχατον τούτο διάβημα.

Τό κακόν δμω: τούτο έσχε καί ί ι  αγαθόν αποτέλεσμα. 
Μετά τήν άναχώρησιν τού έλληνο; προξένου, έγραφεν δ 
Φωτιάδης εί; τήν Πύλην, τήν Κρήτην τήν έχω στό  χέρ ι. 
Έν τούτοι; κατά τήν εντεύθεν άπουσίαν τού κ. Μαυρομ
μάτη ένηργήθησαν βουλευτικά! έκλογαί έν τή νήσω μα;, 
συνήλθεν ή Γεν. Συνέήευσι;, προέβη εί; τά ; γνω στά ; απο
φάσεις καί είς τήν αποχήν άπό πάσης εργασία; μέχρι; α
ποδοχή; τών αιτημάτων τη ;, άνεκίνησε τό βακσυφικόν ζή-



τηιχχ, τό όποιον σήαερον διατηρείται εί; την εύάρεττον ·/.*- I 
τάστασ.ν ήν έ% τών προηγουμένων μου επιστολών γινώσκε- 
τβ. ’Οφείλονταν αρά γε καί ταΟτα εν; τά ; ελληνικά; ένερ- 
γεία ; ; Πόσον είνε άγαθός ό κ . Φωτιάδη; θέλων νά πείση 
την Πύλην δτι άλλοθι» προέρχεται εκείνο τό ¿ποιον μόνην 
πηγήν εχει τήν καρδίαν τού Κ.ρητό:. Ά λλα  ποσον άγχθώ- 
τεροι θά ώτιν οί τούρκοι υπουργοί, άν δίδωσι πίστιν εις 
τού; λόγου; τούτου; καί συμφώνως πρό; τ ά ; τοιούτου εί
δους παραστάσεις ρυθμίζωσι τήν πολιτείαν των.

Ειλικρινώ; όμολογούμεν ότι διόλου δέν άγαπώμεν τήν 
Τουρκίαν. ’Αλλά συμπίπτει σήμερον όϊστε τό συμφέρον τής 
Τουρκίας νά ήνε συμφέρον τή ; Έλλάδο;, συμφέρον έπομένοις 
καί τή ; Κρήτης. ’Εχθροί κοινοί άπειλούσι τά δύο γείτονα 
Εθνη, ή δέ έχ τούτων ανάγκη έπιβάλ.λ.ει αύτοίς φιλίαν καί 
συνεννόησιν· ταύτα δμω; θά διεκινδύνευον εξ ένδεχομένη; 
έπάναστάσεως έν Κρήτη,. Ά λ λ ’ ή ήτυχία τής Κρήτης δέν 
επιτυγχάνεται ούτε διά τής διατηρήσει·); διοικητοϋ, οίο; δ 
κ. Φωτιάδη;, ούτε δια τής άνακλήσεως προξένων, οίο; δ κ. 
Μαυρομμάτης. Ιίλέον ή ά’π α ; κατά τήν τελευταίχν πενταε
τίαν έξωθήθησαν τά πράγματα μέχρι ρήξεως, εάν δέ πρού- 
λήφθη ή έπανάστασις τούτο οφείλεται εις τήν μετριοπάθειαν , 
τών Κοητων. Ά φ ’ έτέρου ο! Κρήτες, οίτινες εισί πρόθυμοι νά 
χαχοπερνώ σιν  αΰτοί ο πως μή δώσωσιν αφορμήν νά διακινδυ- 
νεύσωσι τά έν τή Ήπείρω συμφέροντα του ’Ελληνισμού, δέν 
δύνανται νά δίδωσι πίστιν εις τούς λ.όγους προξένου διημε
ρεύοντας καί διανυκτερεύοντος, τρώγοντας καί κοιμωμένου έν 
τώ  σεραγίω ' ο: λόγοι τοιούτου προξένου θά ύσ ι πάντοτε ύ
ποπτοι εις αυτού;. Θέλουσι τον Έλληνα πρόξενον σοβαρόν, 
αξιοπρεπή, άξιον τής έμπιστοσύνης των, τού σεβασμού των, 
τής αγάπης των, δπως τάς ειρηνικά; συμβουλάς του τάς δέ- 
χωνται άνυπόπτως.

Σήμερον μανθάνομεν ό'τι τό προξενικόν τούτο ζήτημα έ- 
λύθη, συναινεσάσης τής τουρκικής κυβερνήσει»; εις τήν προσ
ωρινήν επάνοδον τού κ. Μαυρομάτη πρός ικχνοποίησιν τής έν 
τώ  προσώπω αυτού ούτως άποτόμως προσβληθείσης φιλοτι
μίας τής 'Ελληνικής κυβερνήσει»;.'Πμείς δέν έννοούμεν τ ί ση
μαίνει προσωρινή επάνοδος. Νομίζομεν ό’τι τά περί φιλοτιμίας 
ζητήματα λύονται έν τ α ί ;  μονομαχία·.; μόνον, ό’που δέ ύ 
πάρχουσι ζητήματα εθνικού συμφέροντος, μικροφιλοτιμίαι δέν 
χωρούσι. Καί εΐνε, φρονούμεν, ΰψίστου εθνικού συμφέροντος 
ζήτημα ή διατήρησις τού γοήτρου τής Έ λλ. κυβερνήσεω; 
παρά τώ  κρητικώ λαώ. Δύο μέχρι τούδε υποπρόξενοι εχαυσιν 
άνακληθή εντεύθεν κατ’ άπαίτησιν τής Πύλης, καί ή άνάκλη- 
σις αυτών, ε; καί δικαιολογημένη, έζημίωσε τήν ελληνικήν 
υπόληψιν παρ’ ήμίν. Σήμερον απαιτείται ή άνάκλησι; τού 
μόνου ελληνος προξένου, τού μετά τοσαύτας άλλαγάς είιρε- 
θέντος καταλλήλου διά τήν Κρήτην. Βλέπετε, ο: άπαιτηταί 
ικανοποιούμενοι έκάστοτε γίνονται θρχσ·ύτεροι. Καί μήπως υ
πάρχει αιτία ; οΰδεμία άλλη ή τό προσωπικόν πάθος τού Δι- 
οικητού μας. ’Εάν καί είς τήν άπαίτησιν ταύτην, τήν αυθαί
ρετον, ή Έ λλ. κυβέρνησι; υποκύψφ, ο·3δε·ς άλλο; Οά κερδίσγ,, 
ειμή έκεϊνοι, οΐτινε; αγωνίζονται νά πείσωσι τούς Κρήτα; δτι 
μάτην περιμένουσι καλόν άπό τής Ελλάδος.

Διότι πλανώντχι οικτρώ; εκείνοι, οΐτινε; πιστεύουσίν, δτι 
δέν αγωνίζονται ξέναι έπιρροαί νά έγκαθιδρυθώσιν έν Κρήτη. 
Γινώσκετε πόσο; λόγο; είχε γίνει άλλοτε περί τής πρό; τήν 
Κρήτην ίδιαζούσης στοργής τού έν μακαρία τή λήξει Βήκον- 
σφηλδ. Χωρίς νά άναφέρωμεν τό λόγιον τού λαού, ό τ ι : Κα·

■πνύς χωρίς φωτιά ύ έν  β γ α ίν ε ι ,  εχομεν καί πράγματα κ τ  
ρούντα τήν περί τών προθέσεων τής ’Α γγλίας επί τής Κρή
της επικρατούσαν γνώ μην θά ένθυμήσθε ίσως πόσον θόρυβον 
ήγειρεν ποτε Εγγραφόν τ ι, οπερ δ ενταύθα άγγλος πρόξενος 
κ. Σάνδουϊθ Ιπεμψε κατά τήν έπανάστασιν τού 1878 είς τήν 
τότε συντηρητικήν κυβέρνησίν του, καί όπερ κατ’ έννοιαν |- 
λεγεν δτι άρκεϊ νά Οέλη ή Α γγλ ία  νά καταλάβη τήν Κρή
την καί θά έγένετο δεκτή υπό τών κατοίκων μέ ανοικτά; 
χγκάλχς. Βεβαίως γράφων τοιαύτα πρός τήν Κυβέρνησίν του 
δ άγγλος πρόξενος θά ήτο πεπεισμένος δτι ηύχαρΐστει αυτήν. 
Πόθεν άρά γε συνεπέρανε τήν πρό: τήν Α γγλ ίαν άγάπην 
τών Κρητών; Άναμφίβόλως δέν θά Εγραφε μέ τοιούτον τρό-j 
πον χωρίς νά είχε λόγους, καί πολύ πιθανόν νά τιμ έψιθόριαε 
τ ι είς τό ούς πονηρός τις, δστις δέν έθεώρησεν ίσως κακόν, 
χωρίς νά ζημιώση τινα, νά ώοεληθή αυτός έκ τών πλεονε- 1 
κτικών τάσεων τής ’Αγγλικής κνβερνήσεως. ’Ενθυμούμαι, I 
δτε έδημοσιεύθη ή τό έγγραφον έκείνο περιέχουσα Κυανή Βί- i 

βλο; αληθής έπανάστασις πνευμάτων έξηγέρθη άπό άκρου 
εις άκρον τής Κρήτης, πανδήμως δέ έκηρύχθη τό Εγγραφον j 
έκείνο δτι στηρίζεται έπί πεπλανημένης εκτιμήσει»; τών δια- | 
θέσεων τού τόπου. ’Αλλά μήπως ή φιλελεύθερος κυβέρνησι; j 
τού Γλάδστωνος δείκνυται όλιγώτερον έγώϊστική πρός τήν ι 
Κρήτην ; 'Εσχάτως gat έν τή αγγλική Βουλή, αύτός δ πρω- \ 
θυπουργός δέν έδίστασε νά έκθειάση τά έν Κρήτη έπιτευχ- 
θέντα άγαθά αποτελέσματα έκ τής τελευταία ; πολιτική; , 
μεταβολή;!

Πλήν τού άγγλου, καί δ ρώσος πρόξενος Εχει τήν άξίωσιν 
νά άναμιγνύηται πάντοτε είς τά  εσωτερικά τού τόπου μας | 
καί προσπαθεί καί αυτός νά καλλιεογή μίαν επιρροήν, ούχί \ 
βεβαίως δπως χρησιμοποιή αυτήν υπέρ τών εθνικών ημών 
σκοπών, άλλ’ υπέρ τών ίδιοτελών τής κυβερνήσώς του σχε- 
δίι»ν. Οι πρόξενοι ουτοι, καί μετ’ αυτών καί ο: λοιποί συνά- 
δελ.φοί των, έπεσκιάσθησαν μετά τήν ενταύθα άφιξιν τού 
κ. Μαυρομμάτη· ή βλαβερά διά τήν πατρίδα μας έπιρροή 
των κατά μικρόν ήρξατο έξαφαν.ζομένη, παρετήρησαν δέ τα
χέως δτι οί έκ τών Κρητών ίσχύοντες, οϊτινες Εως τότε έσυν- 
είθιζον νά συχνάζωσιν είς τά προξενείά των καί πολλών πε
ριποιήσεων έτύγχαναν, διέκοπτον βαθμηδόν τάς επισκέψεις 
των καί έφαίνοντο ψυχρότεροι έν ταϊς μετά τών ευρωπαϊκών 
προξενείων σχέσεσιν αυτών. ’Εννοείται ότι βαρέως Εφεραν 
τούτο, έν δέ τή μεταξύ Έ λλ. Προξενείου καί Διοικήσεως δια--1 
φορά έπαρουσιάσθησαν ώς σύμμαχοι τού κ. Φωτιάδου, τιμ/ως 
χ α ΐ ι ύ σ ν η ιδ  ήτως άπεφάνθησαν ώς ρωμροί ίνορχ ο ι δτι : ναι, 
άδικον Εχει τά Ελληνικόν προξενεϊον.

Ά λλά  δέν είνε μόνον αί ξενικαί έπιρροαί, κατά τών ό
ποιων οί Κρήτες πατριώται όφείλουσι νά άγρυπνώσιν. Μετά 
τήν άνακίνησιν τού βακουφικού ζητήματος, οί τοΰρκοι πα- 
τριώταί μας βλέποντε; δτι κινδυνεύουσι νά τό άπολέσωσιν. 
ηρξαντο στυρετωδώς εργαζόμενοι πρός άνεύρεσιν άλ.λ.ου μέσου 
πρό; καταπολέμησιν τών χριστιανών. Ζωηρά κατά τάς τε
λευταίας ημέρα παρατηρείτχι κίνησις έν τοΐς ίσχύουσι παρ’ 
αύτοίς κύκλοι;, συνελεύσεις δέ έπί συνελεύσεων συγκροτούν
ται καί διασκέψεις έπί διασκέψεων γίνονται έπί τώ  άνωτέριρ 
μνημονευθέετι σκοπώ. Πολλά σχέδια εχουσι φαίνεται υπό 
συζήτησιν, Εν δε είνε, καθά πληροφορούμαι ή διοργάνωσις ά- 
ποικισμού ομοθρήσκων των έν Κρ/.τη πρός ένίσχυσ.ν τού στοι
χείου των. Περιττόν κρίνω να προσθέσω δτι καί οί αγαθοί 
συμπατριώταί μας μουσουλμάνοι μετανοοϋσι σήμερον καί δτι 
ο! Κρήτες κρατερώ; καθ’ όλ.ων τούτων τών πολεμίων αντι
μάχονται, νομίζω όμως δτι δέν είνε διά τούτο άξιοι τής πλή
ρους εγκαταλείψεις αυτών υπό τής Έλ.λάδος. Πολύ άμφι-
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λω αν τοιαύτη πολιτεία έκ μέρους τής Έλλάδο; δύναται 
ιασθή πο .Ι ιτ ιχη  ¿θνιχή.

Κ ύ δ ω ν .

Π Α Ν Α Γ 1 Ω  Γ Ο Γ  Π Α Ν Α

Ε Ρ Γ Α  Α Ρ Γ Ι Α Σ
•

J  ΙΙολ.ύ μετριοφρονώ; καί υπό τόν μετριοφρονέστερον τίτλον 
’Έ ρ γ *  Ά Ρ Υ ^ ? »  δ κ. Παναγιώτη; Ιΐανάς έξέδωκ.εν είς 
εν τεύχος συνηθροισμένους τούς στίχους του, τούς όποιους 
κατά καιρούς τώ ένέπνευσεν ή Μούσά του, ούχί αίθερία τ ι ;  
νύμφη άνθοστεφής,άλλά Πειρασμός, τρέχων εδώ κι’  έκεΐ, διά 
νάκατευνάση έπί τών κοινωνικών - ασχημιών, τάς όποιας 
σννχντα είς τήν πορείαν του, τόν κνισμώδη έρεθισμόν τής 
δέσμης τών τσουκνίδων, τάς όποιας κρατών άνά χεϊρχς, έπι- 
συχή γνωρίζει νά καταφέοη κτυπήματα.
Ι χ Τ ά  ποιήματα τού κ. 11ανα χρονολογούνται ετι άπό τού 
1882' τά πλεϊστα τούτων έγράφησαν τό 1876· καίτοι δέ 
φαίνονται εμπνευσμένα ώς έπί τό πλείστον ΰπό ιδιαιτέρων 
περιστάσεων, γεγραμμένα έπ’ ευκαιρία Ttvi, καί καταφέροντα 
τήν μάστιγα τού γελοίου έφ’ ώρισμένα συμβάντα, ούχ ήττον 
πάντοτε ζωντανά καί προσιτά είς τό ενδιαφέρον τού ά- 
ναγινώσκοντος, καθότι χωρίς νά έκτρεπωνται είς προσωπι
κότητας, παρέχουσι μόνον άφηρημένον τόν ιδεώδη τύπον, τού 
γελοίου, δστις, καθώς καί τότε, καί τώρα, καί πάντοτε α
παντάται τοιοϋτος.

Ό κ. ΓΙανάς είνε Κεφαλλήνή δέ ποιητική τής Κεφαληνίας 
ατμόσφαιρα επιδρά, ώς φαίνεται, περισσότερον έπί τού πνεύ
ματος, ή έπί τής καρδίας, καί εκκολάπτει τό πνεύμα μάλ
λον ή τό αίσθημα. Παράδειγμα ó Λασκαράτος, καί έν μέρει 
ό Άβλυχο;- τρίτος ó ποιητής τών "Εργων ’Λ ρ )ία ς  είνε 
τό γνησιώτερον έπισφράγισμα τή ; φιλολογική; ταύτης ιδιο
φυίας τής νήσου· τά διάφορα ποιήματα τής συλλογής θέμα
τα εχουσιν άλλα μέν κοινωνικά, άλλα δέ πολιτικά, άλλα δέ 
φιλολογικά ελαττώματα· εΐνε γεγραμμένα αφελέστατα Ιν 
γλώσση Επτανησιακή, Κεφαλληνίτικη, μάλιστα, προσλαμ- 
βανούση ενίοτε καί χροιάν τινα Λασκαράτειον. Ά λ λ ’ ó ποιη
τή.; Εχει τήν ιδιοφυίαν του. Έ χει εύφυίαν, εύστοχα βέλη 
καί πλούσιας ομοιοκαταληξία;· άλλ ’ αμελών πολύ περί τήν 
μορφήν τού στίχου, δστις ι»ς έπί τό πλείστον στερείται κομ- 
ψότητας καί μελωδίας, καί ποιείται κατάχρησιν λέξεων χυ
δαίων μέχρις ακαταληψίας. Έ ξ αυτών τά μάλλον επιτυχή 
κατά τήν γνώυ.ην μας είνε τό άμίμητον καί γνωστό τα τον 
έκείνο, υπό τόν τίτλον Ο ο ε ^ τ ε κ ή  Χ υ ν τ α γ ή  ϊ  

Πάρε δοό σύγνεφα, μιά λίτρ’ άγέρα,
Δροσιάς δοό γράνα, καί μιά φλογέρα κλπ. 

ή Περπερον.Ια, ή Μονσα, καί απάντησε; τής Μούσι/ς, αί 
aféen Έ ντο.Ια'ι, Νεοε.Ι.Ιηνιχ!/ Ποίησις, τά 'Ε π ιγράμμα τα .

Ηαραθέτομεν έκ τής συλλογής Εν τών χαρίεστέρων καί 
σαρκαστικωτέρων ασμάτων, 'Au'c ίύ έ α ις  τή ς  Περπερού.Ιας, 
ώ; καί τάς Λ ¡xa ίντυ .Ιά ς  του.

'Ι Ι ε δ έ ε ς  τ ή ς  Π ε ρ π ε ρ ο ύ λ α ς
Τον; τ ί ιτ α .  Ε ϊν ’ «δυνατόν. Δεν Οίλω άνίρα νά πα'τω.
'11 ! προτιμάω, π ιστέψετε το, καλλίτερα τό χάρο.
Τ ί ε ί , ·  6 γάμ -,;; Βάσανα, μαρτύρια καί πάΟια.
Έ να  κρεβοάτι εύμ-,ρτο στρωμένο μ ί άγκάΟια.
&;ν θέλω γάμο. Έλεύίερη τή  ζήσι Οά περάσω.
Σαμάρι Ινώ  τήν ράχι μου clv βάνω να χ τικ ιάσω .
Τήν ¡όμορφη ή ανύπαντρη ομοιάζει χωλοσσοΰσα,
Πλήν κουκουβάγια « ν  παντρευτή γ ίνετα ι καί βρωμούσα.

Ν ά  μή λογιά ζετα ι ή καρδιά ! Τ ό  αίσθημα νά σβυέτα ι! 
Ν άνα ι πουλί, -οΰ στό κλουβί μονάχο πάει καί κλειέτα ι!... 
Π α ιδ ιά , άρρώστιις, βάσανα.· τέτοια  τήν τριγυρίζουν!
Κ α ί πίκρες Ενα ξοφ<·.κό τά  σ τή ίια  της ξεσχίζουν.
Τ ό  πρότωπό της γένετα ι σάν άνΟι μαραμένο !...
Ό χ ι  ί ΐ ν  Οί/.ω παντρειά · καλλίτερα πεθαίνω.
Ό  γάμο;, τάλλα ανάμεσα, τήν Εξυπνη κουτιαίνει,
Κ α ί  σάν βουνό Οεώρατο τά  στήΟια τη ;  βαραίνει !...
Πάει ή πρώτη έλιυΟεριά ! Τ ό  πρώτο γέλοιο πάει.
Μ ε γνώμη άλλου Οά ένδυΟή ! μέ γνώμη άλλου θά τά τ, ! 
Κ ι ' « ν ίσ ω ;  τύ/ν) ζη λ ιά ρ η ;; Τ ά  ρούχά μου τ ιν ά ζω ’
Κ α ί  τήν ιδέα μοναχή του γάμου άνατριχιάζο). 
Κακοχρονάχη ό γαμπρό;, αύτός καί τά  καλά του !....
Μ ε τήν ιδέα μοναχή νά ζοόμαι τοϋ θανάτου ; . .
Σ  ε’ κεΐνο ν’  α π ιθύνουμε ολε; μα ; τ έ ;  έλπίδες,

Π ώ ;  Οά μάς κάμη ελεύθερε; μ ιά  μέρα α π ’ τ έ ;  φροντίδες; 
Ό  γάμος ε ί ;  τό  θ ά να το  νά βλέπη τό σωτήρκ ; ..
Κ ’ ή νύφη νά στοχάζετα ι πότε θά γένη χήρα ;
Ό χ ι "  δέν θέλω παντρειά ! ’ Ανύπαντρη θά μείνω,
Μέ πανηγόρια, μέ χορού;, μ ’ αγάπες νά ξεδίνω.

' I I  δέκα εντολές τί5ς εποχή? Ρ·ας 
1-

Τό  χρυσάφι πρώτα άγάπα, λάτρευε το  γιά  Θεό σου. 
Έ π ε ιτα  Εχε τό  άσήμι γ ιά  πλησίον κι’ αδελφό σου.

2 .
Τ ίμ α  πάντα τού; γονείς σου, όταν Εχουν νά σ ’ άφήσουν 
Μ ’ ά καλή κληρονομιά, σάν Εδώθε ξεπροβίσουν.

3.
Βλέπεις, άνθρωπο άφίύ/.το)ς δ τι π νίγετα ι ; Μ ή  δώοης 
Χ έρ ι Εξω νά τόνβγάλη ;, πρώ τα  κάτι άν δέν σουφρώσης.

ί .
Πρόσεξε είς τή  ζωή  σου νά μή ψευδομαρτυρήσης...
’Α π ’ τόν ψεύτικο σου όρκο πρώτα κάτι άν δ ;ν κερδήσης.

5.
Φύλαε πάντα τή ;  παρθένας τήν τ ιμ ή ν  έκτός άνίσως 
’Σ  Εμποδίζει νάν τό κάμης κέρδος, δρεξι ή μίσος.

6 .

Τ ή ν πατρίδα σου άγάπα. Πρόσεξε μή τήν προδώσης, 
Τ ή ν τιμήν τή ; προδοσία; πριν τή ν  τσέπη σακκουλώσης

ΛΤ)
Δ

ήστευε τ ’ες Εξη μέρες, καί τήν Εβδόμην ν ’ άφίνης 
,ίά νά διασκεδάζης, γιά  νά τρώ ; καί γ ιά  νά πίνης. 

8 .
Μ ή φονεύοη;, παρά όταν νά τό κάμη; έμπορίση;
Χ ω ρ ί ;  φόβο ε ί ;  τά  νύχια τή ; άνάκρισι; νά πέση;.

'  9.
Ά π ό  τήν κλοπή προτιμά πάντα τήν πλαστογραφία.
Τ ώ ν  βαρβάρων μόνων εινε ή κλοπή κληρονομιά.

Κ).
Τού γειτόνου σου τό  πραμμα ποτέ μήν έπιθυμήση;,
Ό τ α ν  δέν ΰπάρχη τρόπο; μ ιά  οορσ νάν τ '  άποκτήατ,ς,

Αύτά  όλα έάν κάμνη; θέ νά ζή ;  ευτυχισμένος,
Κ α ί ό κόσμο; ο ,τ ι λέγεις θάν τάκούη ξεχασμένος.

Τ Ο  ΜΗ ΧΑΝΕΣΑΙ Π Α Ν ΤΟ Τ
’Έ ζο χ ο ε  οίνδρες —  ’Ίσ χ ια . Ό γερουσιαστής καί 

καθηγητή; τού ’Αστεροσκοπείου Βεζούβιού Παλμιέρης ί- 
σχε τήν ευτυχή ιδέαν νά ζητήση έξ ολων τών γνωστών 
διχσνίμων στροσώπι»' αΰτόγραφόν τ ι μεθ’ ενός τίτλου οίου- 
δήποτε. Οί πολιτικοί, οί συγγραφείς παρεκλήθησαν νά ά- 
ποστείλοισιν ολίγας λέξεις, οί ζωγράφοι σχεδιάσματα, οί
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μουσικοί νότα;. Πάντα τά αΰτόγραφα συνενωθήσονται ε ί; 
πολυτελές αΛ μπουμ, τό όποιον θά έκδοθή εί; χιλιάδας αν
τιτύπων καί θα πωληθή πρό; όφελο; τών δυστυχών τή ; 
Καζαμιτσίόλας.

Προσθέτομεν ότι αί άποστολαί διευθύνονται εις Νεάπο- 
λιν, έδραν τή ; έπί τών βοηθημάτων επιτροπής, προεδρευο- 
μένη; ΰ.τό τού ανωτέρω Παλμίέρη- καί τούτο πρό; ευκολίαν 
τών ήμετέρων συμπολιτών, έκ τών διασήμ.ων άνδρών, α'ί- 
τινε; δέν εί\ε ολίγοι, άν λάβωμεν ΰπ’ όψει λεξικόν τ ι διά
σημων άνδρών, ούτινο; τεύχός τι έξεδόθη πρό τίνος εν Ι τ α 
λία , άν καλώ; ένθυμούμεθα, άφειδώ; άπονέαον διπλώματα 
έλληνική; έξοχότητο;, πρό; μεγάλην έκπληξιν καί ημών 
τών άσημων, καί Iκείνων ίσως, τών επισήμων . . .

‘ Μ  π ρ ώ τ η  γ έ ν ν α . . .  έ ν  Κ ,α ζ α μ ε τ β ^ ό λ α . Αί εφη
μερίδες σηαειοΰσι μετά συγκινήσεως τό πρώτον παιδάκι, 
τό όποιον μετά φρικώδη καταστροφήν έγεννήθη έπί τών ε
ρειπίων τλ,ς Καζαμιτσίόλα;, ώ ; κλωναράκι έληάς, τό όποιον 
ή περιστερά φύσις επιδεικνύει μετά τόν κατακλυσμόν . . . 
Τό νεογνόν ώνομάσθη πρός τιμήν τού βασιλέως τής Ι τ α 
λ ία ; κΟΰμβέρτος έλευθερωτή;».

Ή  κ ε δ ω τ ο ς  τ ο ΰ  Λ ίώ ε . 'II περίφημος κιβωτός, ήτις 
έκαμε νά σιοθ-ρ τό διαβολοανθρώπινον γένος καί δέν τό άφη
σε νά πάγη, κατά διαβόλων τής γης Χαναάν εΰρέθη ολόκλη
ρα;, μονοκόμματος, άθικτος έπί τού οοους ’Αραράτ, υπό 
τουρκική; επιτροπής, ήτις κάτι ζητούσε εκεί, αίφνης δέ βλέ
πει ένα ξύλινον όγκον άνακύπτοντα έκεΐ μεταξύ τών πάγων, 
σεβάσμιον τήν ηλικίαν ώ ; κεφαλήν ή γενειάδα του περίφη
μου γέροντος τού 'ϊμ ηττού . Ήρώτησεν τούς χωρικούς ο'ίτινες 
τής άπήντησαν ότι άπό εξαετίας τό βλέπουν αυτό τό πραγ- 
μχ, άλλά δέν μπορούν νά τό πλησιάσουν γ ια τ ί άπό ένα πα
ράθυρο κάθετε καί βλέπει ό διάβολο; μένα μάτι... Παναγία 
μου ! Ά λ λ ’ οί τοϋρκοι επίτροποι, οϊτινες δέν τά  εϊχον φαίνε
ται κακά μέ τόν διάβολον, έπλησίασαν καί ηύραν κολοσσαίον 
πλοΐον χωμένο μέσα ’ς τού; πάγους, έν μέσω τών οποίων 
διετηρήθη περίφημα.

’Αμέσως ένεπνεύσθησαν οί σοφοί ότι αυτή θά ήτο ή 
Κιβωτός τού Νώε ! Είσελθόντε; εις τό εσωτερικόν εϊδον ότι 
τό πλοΐον ήτο διηρημένον εις πατώματα, έκαστον τών ό
ποιων είχεν δψος 15 ποδών καί βέβαια, διότι άλλως άν 
ήτο ένα μεγάλο κατάστρωμα ή Κιβωτός τού Νώε, καί δέν 
ήτο λοιπόν Τριπόντες, θά έτρωγον και τόν Νώε αυτόν τόσα 
διάφορα ζώα πού σύναζε έκ&ΐ μέσα δ πρώτο; διευθυντή; 
Μουσείου Ζωντανών.— ’Αμέσως εΰρέθη καί ένας Άμρικανός 
όστι; προσεφέρθη νά τήν άγοράση τήν Κιβωτόν τού Νώε 
καί νά τήν μεταφέρ-ρ είς τήν Νέαν 'Τόρκην.

-----------  I > ΠΒΤΊ έ I ----------------

Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ ΙΚ Ο Ν  ΔΕΛΤΙΟΝ
Έν Πειραιεΐ χθέ; τήν 10 ώραν τή ; εσπέρας έν ώ διεσκέ- 

δαζον τρεις ίταλοί έν τ ιν ι έκεΐ καφενείω, 6 εί; τούτων ά- 
φήρεσεν έκ τού ετέρου δ ι’ επιτηδείου τρόπου §ν ώρολόγιον 
άργυροϋν ό έκεΐ πλησίον αστυνομικό; σκοπό; Τι». Τσάμη; 
είδοποιηθε'ς μετέβη εί; τό μέρο; ένθα οΰτοι έιάθηντο καί 
άνευρε τό κλαπέν ώρολόγιον κάτωθεν μιας τραπέζης καί 
αύτό ε ί; τόν κύριον.

—  Κατεσχέθησαν σήμερον τήν πρωίαν έν Πειραιεΐ υπό

τού βοηθού τού αυτόθι υπαστυνόμου 127 άρτοι έλλειπεΐς 
τών αρτοποιών Αδελφών Λουκάκη.

—  Έγένετο σήμερον ΰπό τού διεοθυντού τής άστυνομίας 
υπό τού βοηθού τ·,ύ έ. τμήματος καί τών ιατρών κκ. Γιαν- 
νοπούλου καί Σκορδέλη, καθαρι0£η; έν τώ έ. τμήματι- έξη. 
φανίσθησαν έκτος τών πολλών άλλων εδωδίμων καί εκατό- 
στύε; τινε; οκάόες βακαλάου βεβλαμμένου προωρισμένου 
νά πωληθή αϋ'ριον.

•— Ποοσεβλήθη χθες έν Πειραιεΐ έξ άνεμοευλογία; ή 
Άργυρώ Παπαδοπούλου ενός έτους, άνεμβολίαστος περιορι- 
σθεΐσα διά φύλακος. Ένεβολιάσθησαν δέ άναγκαστικώς έν 
Πειραιεΐ κατά τήν συνοικίαν «Πηγάδι Στρατιώτου!) ΰπό τού 
ιατρού κ. Δαλεζίου 2 7  άτομα.

Οι άπαχθεντες χθέ; Γεώργιο; ’Αλβέρτος καί Χριστίνα 
Κοστύλα τελούσι τήν εσπέραν ταύτην τούς γάμου; των τή 
συγκαταθέσει τών γονέων των.

   ------

Τ Π Α Ε Γ  Ρ Α Φ Π Μ Α Τ Α  
Ι Ι ρ α κ τ ο ρ ε ϊο ν  Χ α δ ά

l l a p i e c o i ,  17 Αυγούστου. Βεβαιουται ότι ή τών πρε
σβευτών συνέλευσις ή'τι; έμελλε νά λάβη χώραν σήμερον 
έν Λονδίνω, πρός έξετασιν του δυναστείου ζητήματος, άνε- 
βλήθη έπί οκτώ ημέρα;, του πρεσβευτου τής Τουρκία; μή 
λαβόντο; εί-σέπι παρά τή ; κυβερνήσεώ; του τόν έπί τή ; ΰ- 
ποθέσεω; ταύτης πληρεξούσιον αυτού.

Κ ,ά ϊρ ο ν ,  αυθημερόν. Χθέ; άπεβίωσαν έκ χολέρα; 44 
μέν έν Άλεξρνδρεία, 5 δέ μόνον έν τή ήμετέρα πόλει.

Ϊ Ι α ρ έ σ ε ο ε , αυθημερόν. Ελληνικόν δάνειον  Γαλ
λική ράντα (renie) 108 ,97 . Τουρκικόν δάνειον 10 ,82 . Ε 
νοποιημένου α ίγυπτ . 360. Συνάλλαγμα έπί Λονδίνου25.33.

Ε ε ς  τ ο ύ ς  μ .ή  π ρ ο π λ η ρ ώ ν ο ν τ α ς
τήν συνδρομήν των είς τήν 2 υ λ λ ο γ ή ν  Μ υ θ ε α τ ο ρ η ·  
μ ά τ ω ν  M i j  Χ ά ν ε σ α ε  διεκόπη ή αποστολή.

«  ΠΡΟΕΔΡΟΣ T0V  ΑΔΕΑΦΑΤΟΙ*
τ ο ύ  Α η μ ο τ .  Λ ίο β ο κ ο μ ε ίο ν  “ ή  * Ε λ π ε ς „

δηΛ οποιεϊ οτ ι
’Εκτίθεται ε ί; μειοδοτικήν δημοπρασίαν ή κατασκευή 

τών πεζοδρομίων τών τριών όδών τού Νοσοκομείου καί ή 
πλακόστρωσι; τή ; προσόψεως αΰτοϋ κατά τού; όρου; τή; 
ΰπ ’ άριθ. 92 διακηρύξειις, ευρισκόμενη; έν τώ καταστή* 
ματι τού Νοσοκομείου- παρακαλοϋνται όθεν οί εργολάβοι, 
όπως μειοδοτήσωσι τήν Κυριακήν 7  τρ. μηνά; έν τώ  συνή- 
θει τών δημοπρασιών τόπω, κηρυσσομένης τή ; δημοπρα
σία; άπό τή ; 10 π. μ. μέχρι τή ; 12 τής μεσημβρίας. Τό 
δέ αποτέλεσμα εσεταε ΰπό τήν έγκρισιν τών αρμοδίων άρ- 
χών.

(Έκ τού Γραφείου του Νοσοκομείου).

’ .Α π ω λ έ σ θ η  χθες τήν πρωίαν έν τώ  Σιδηροδρομική 
Σταθμώ ή καί έντός του Σιδηροδρόμου φάκελλος, φέρων επι
γραφήν πρός τήν Κ. Κ α.Ι.Ιιόπ ι//■ Με.ΙισσηνοΒ ε ί; Φρεαττ'ν)-, 
καί περιέχων τρία χαρτονομίσματα τών 25. ‘Ο εΰοών ας 
κράτηση τό εν, έπιστοέφων τά  δύο.


