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ΦΡΟΝΗΣΙΣ! ΦΡΟΝΗΣΙΣ ! | 

Γ Οί έν Ελλάδι κομματάρχαι, λέγει ή 
β Κλειώ»,δέν ένόησαν,δέν θέλουσι νά νοήσω-
<π βτι αυτοί ούτοι εΐνε χατά μέγιστον μέ
ρος υπεύθυνοι έπί ένεστώσει οικτρά κα-
ταστάσει τής Πατρίδος. Χρηστή Κυβέρνη-
σχς εϊν« ή απαραίτητος κρηπίς, έφ' ης πρέ
πει νά έποικοδομηθή ή ηθική, πολιτική και 
ώλικη δύναμις τής Ελλάδος.» Καλοί, μά 
•τά κολοκύθια, και πατριωτικοί είσίν οί λό
γοι ούτοι και όλοι τους συναιβθανόμεθα, 
και καθ' έκάστην τούς λέγομεν και τους 
έπαναλαμβάνομεν. Ά λ λ ά που ώτα, 'ς του 
κουφού τήν πόρτα θέλεις κτύπα θέλεις 
βρόντα. Ιδού, μόλις συνήλθεν ή βουλή και 
τά ίδια πάλι Γιάννη μας. Ό Δεληγεώργης, 
λέγουσι θά συνασπισθή μετά τοΰ Τρικούπη 
και λοιπών, όπως ρίψωσι τήν ένεστώσαν 
Κυβέρνησιν, διά τόν άπλοΰν λόγον ότι θέ
λουσι και αυτοί οί άνθρωποι νά κυβερνή-
σωσιν. "Αν ή Ε λ λ ά ς ήδη διατρέχη τόν μέ
γιστον τών κινδύνων, άν τά δίκαια αυτής 
καταπατώνται, άν περιφρονήται και έμπαί-
ζηται υπό της Τουρκίας, άν ό Ελληνισμός 
ούμπας συγκλονήται και ή Ευρώπη στρέφη 
πρός τήν μικράν ταύτην γωνίαν τήν συν-

τονον προσοχήν της, οί έκτος τής εξουσίας 
σπουδαρχίδαι ίίολιτικοί, βυσσοδομοΰσιν ά-
νατροπάς Κυβερνήσεων και σχέδια διανομής 
λειών καταρτίζουσιν. Έμάνησαν πλέον οί 
άνδρες, φρενίτης τούς κατέλαβεν οίστρος 
υπέρ του χαρτοφυλακίου. «Εΐνε, λέγ^ουσιν, 
ή άντιπολίτευσις συνησπισμένη και οιον δή-
ποτε 6 βασιλεύς άν καλέση, θέλουσιν οί 
άλλοι τόν υποστηρίξει». Οί άθλιοι! Ποσά
κις δεν έπαιξαν τήν αίσχράν ταύτην κωμω-
δίαν ; Ό Δεληγεώργης ούτω δεν κατερρί
φθη τής Κυβερνήσεως, και ό Τρικούπης και 
ό Βούλγαρης ·, Ή φαύλος αύτη τών συνα-
σπίσεων πολιτική δεν Οά έκλειψη π7νέον ·, Ή 
κακοήθης αύτη κωμωδία δεν Οά λυΟή ποτέ ·, 
*Αν τούς άλλους δεν αιδούνται, αυτοί εαυ
τούς καν δεν σέβονται; Ά λ λ ' άν ούτοι έν 
τϊ) φιλαρχία των απώλεσαν πλέον και τόν 
ενόντα νουν, ό λαός άς συνέλΟη και άς ά 
παιτήση παρά τής Βουλής νά έπιβάλη αύ 
τη τήν στερράν Οέλησίν της πρός έδραίωσιν 
μιας Κυβερνήσεως, ύπό τόν άνδρα εκείνον, 
όστις δύναται έν ταΐς παρούσαις δειναϊς πε-
ριστάσεσι σωφρόνως και έλληνοπρεπώς νά 
πολιτευθή. 

Ά ν π , λέγομεν, δ λαός νά κατατρίβηται 
εις γελοίας συναθροίσεις, ψηφίζων γελοιο-

δέστατα περί έξοπ?ασμών ψηφίσματα, άς, 
συνέλΟη εις τήν βουλήν και άς απαίτηση· 
τήν σύμπνοιαν πάντων, και τήν κατάπαυσιν 
παντός έθνοφθόρου κομματισμού. *Ας δείξη] 
ότι δέν ένοεί ή τύχη αύτοΰ και τό μέλλον 
νά παίζηται τοΰ λοιποϋ, σήμερον ύπό τοΰ> 
ενός και αύριον ύπό τοΰ άλλου ψευδοπολι-
τικοΰ και ψιυδοπατριώτου. 

Πρός θεοΰ, άς συνετισΟώμεν πλέον, ά-
φίνοντες κατά μέρος τάς γελοίας μικροφι-
λοτιμίας, άς δείξωμεν έν τή ενώσει τήν έ-
δραίαν άπόφασιν, ην έχομεν, όπως τά συμ
φέροντα τής πατρίδος άπό κοινοΰ ύπερασπι-
σΟώμεν, και έπιβάλλωμεν τώ Ιξω κόσμα» 
τήν προσήκουσαν πρός ημάς υπόληψιν καο 
σεβασμόν. Ή άντιπολίτευσις άς σωφρονήση, 
ό δέ λαός άς δεί(η ότι έν τοις κρισίμοις 
καιροϊς και δύναται και τήν ίσχύν έχει νά 
έπαναγάγη έν τή όδώ τής τιμής και τοΰ κα
θήκοντος τούς έκτρεπομένους δοξομανεϊς, 
όσω μάλλον και ό πρόεδρος τής Κυβερνή
σεως συνωδά τής γενικής ταύτης ευχής έ-
δήλωσε γενναιοφρόνως ότι ϊάν ή αντιπο
λίτευσης σύμφωνη, καταθέτει τήν έξουσίαν 
και θά συμβουλεύση τόν ΒασΟ,έανά σχημα-

,τίση Κυβέρνησιν έξ όλων τών πολιτικών, 
Ι ύπό τήν »ροεδρείαν Αύτοΰ». 

ΣΤΑΥΛΟΣ 

Η ΖΥΝΕΔΡΙΑΣΙΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ. 

Προχθές είπαν οί καλοί μας βουλευταί νά μαζευθοΰνε 
Εις τάς δέκα χωρίς άλλο 'ς τή Βουλή, γιά νά σκεφθοΰνε 
Με ποιό τρόπο τό συμφέρον τής πατρίδος θά γυρέψουν, 
Και είς ποίας συζητήσεις τόν καιρόν των Οά ξοδέψουν, 
Επειδή τό έθνος όλον έσηκώθη 'ς τό ποδάρι, 
JLat γυρεύει τό τουφέκι εις τά χέρια του νά πάρΥ}. 

Κι' άμα άρχισε τά$ δέκα τό ρΌλόγι νά σημαίνη, 
Τότε όλοι οί καλοί μας βουλευταί κορδαρισμένοι 
'Σ τήν Βουλή έμαζευτήκαν . . . Και ερχόταν ένας κι'άλλος, 
Και έγίνετο αντάρα, κρότος, θόρυβος μεγάλος. 
ΓΕνας έβλεπ' ολοένα τό ωραίο του ρολόγι, 

" Κ.Γ άλλος έπαιζε μέ χάρι το κομψό τον. χομβολόγι, 

Ένας 'μέτραγε τ^ς τρίχαις τοΰ ωραίου μουστακιοΰ του, 
"Αλλος έπαιζε γελώντας μέ τήν φοΰντα τοΰ φεσιοΰ του, 
Κι* άλλο'ς πάλι τεντωμένος σαν Ά γ δ ς σέ μια πολτρόνα, 
Έφιλοσοφοΰσε μόνος γιά τήν κάθε μια κολώνα, 
Και έκύτταζ' εναν άλλο βουλευτή Κομπογιαννίτη, 
"Οπου έχωνε ταμπάκο είς τήν κλασική του μύτη. 

Ένας άλλος παραπέρα μ'εναν άλλον e*vfcAouu., 
Και τόν κτύπαγε 'ς τ-ήν πλάτη, κι' ό)*οένα τόν ρ"ωτοΰσε· 
«Δέν μοΰ λέγεις πώς επήγαν ί] σταφίδες, r\ έληαίς σου, 
Τά σταρύλια, ί)ντομάταις, και τ± άλλαις ί] δουλειαΐς σου \ 
Έγώ' άφησα 'ς τή μέση της έληαίς και τήν σταφίδα, 
Γιά νά έλθω έδώ πέρα νά σκεφθώ γιά τήν πατρίδα». 

Ένας έβλεπ' άν τοΰ πάη τό μακρύ του τό ταμπάρο, 
"Αλλος κάπνιζε μέ πόζα τό χοντρό του τό τσιγάρο, 
Και έκύτταζε σαν χάχας αψηλά είς τό ταβάνι, 
Γιάννα 'δη άν ό καπνός του 'ς τόν αέρα κύκλους κάνη, 
ΚΓ άλλος πάστρευε μέ ένα κοκκαλάκι τά αυτιά του, 
Κ' ερωτούσε εναν άλλον πού σπουδάζουν τά πα-.διά του '̂ 

Αριστοφάνης 



ΦΥΡΔΗΝ ΜΙΓΔΗΝ 

*0 πρόεδροςτ1)ς Κυβερνήσεως, υποβάλλων 
τά του Υπουργείου νομοσχέδια εις τήν Βου-
λήν,ήρςατο της ομιλίας αύτοΰ διά των λό
γων, α Πρέπει νά προπαρασκευασΟώμεν, νά 
καταρτίσωμεν τάς κατά ξηράν και θάλασ
σαν δυνάμεις τοΰ έθνους, και νά διοργανώ-
σωμεν αύτάς». Συμφώνως οέ τούτοις προέ-
τεινε νομοσχέδιον περί δανείου 60 έκατομ. 
Τά χρήματα τοΰ δανείου τούτου ΐέλουσι κα-
τατεΟή εις τήν Τράπεζαν και χρησιμεύσωσιν 
αποκλειστικώς προς άγοράν π λ ο ι' ω ν και 
υ λ ι κ ο ΰ τ ο ϋ π ο λ"έ μ ο υ. Οί άγιοι ού
τοι του κ. Κουμουνδούρου λόγοι εκαμον 
τήν μούρη τοΰ κ. Δεληγεώργη νά κιτρινιση 
περισσότερον και άπό τό μούτρο του ψαλλι-
δισθέντος μακαρίτου Άζίζ , τό δέ στόμα τοΰ 
κρονολήρου Ζωχιοΰ νά άπβφέρη σιλιπορδί-
σματα θερατι/.ώτατα. 

Τέλος πάντων ήλθεν ό Αυτοκράτωρ και 
ή Αυτοκράτειρα τής Βραζιλίας. Ή υποδο
χή του έγένετο άφε).εστάτη, διότι δεν ήλ-
Cεv επισήμως· επρεπεν όμως νά έλθη επι
σήμως, διά νά ίδη ποι'αν λαμπράν τελετήν 
τω είχομεν προητοιμασμένην, τήν οποίαν 
δεν Οά έπίστευε, και εάν τήν έβλεπεν εις 
τό όνειρόν του. ΙΙλήν ας ήνε· έπιφυλασσό-
μεθα δι' άλλην περίστασιν. Άφοϋ είδε τάς 
φ ι γ ο ύ ρ α ς των κυριών της Αυλής καϊ 
των πολιτικών ανδρών τής Ελλάδος, έξήλ-
6εν εις περίπατον και, διελΟών διά τής όδοΰ 
Σταδίου, δπου κατέπιε πολλήν σκόνιν διά 
ν' άνοιξη ή ορεξίς του, έπεσκέφθη τό όπι
σθεν τής Ακροπόλεως μέρος, όπου οί νεώ
τεροι έλληνες προς τιμήν βεβαίως και άνά-
μνησιν τών ένδοξων προπατόρων των εκ-
πληροΰσι πασαν χρειώδη ανάγκην των. 

Τό εσπέρας ό Αυτοκράτωρ καϊ ή Αυτο
κράτειρα μετέβησαν εις τό θέατρον, όπου εΐ-
δον παριστανούσας τάς βρώμας τών Ηαρί-
σίων, εις τάς οποίας ήμεΐς, ένώ ψωριάζομεν 
άπό τήν ά ν α π α ρ α δ ι ά ν , δίδομεν έπιχορή-
γησιν 50 ,000 δρ., διά νά διασκεδάζωσιν οί 

πρέσβεις τών ξένων Δυνάμεων και βί λεγό
μενοι εύγενεΤ.;. 

Αέγεται ότι ό χ. Δεληγεώργης έχει σχε-
ίιασμένον χατηγοοή ήριον, δ:ά τοΰ όποιου 
κατηγορεί τόν χ. Κουμουνδοϋρον επί εσχά
τη προδοσία. Τ> τούτου φαίνεται ότι έκο-
ρυφώθη ή απελπισία τοΰ κ. Δεληγεώργη, 
όστις, μή ειξι^ύρων τί ν ά καμη είς τάς πα
ρούσας δυσχερείς περιστάσεις, εύρε καταφύ-
γιον εις τήν έ σ χ ^ ά τ η ν π ρ ο δ ο σ ί α ν. 

Έ α ν ό κ. Κουμου· 3ο~ρος θέλη πνίξιμον, 
διότι, ως λέγουσι, δεν έφρόντι^ε διά τήν 
έΟ'Ίκήν προπαρασκευήν, φρονοΰμεν ότι ό κ. 
Λεληγεωργης χρειάζεται παλού/.ωμα δι' ό
σα καλά έπροςένησεν είς τό έθνος, άνακαλύ-
ψας ώς δεινός αρχαιολόγος αμύθητα πλού
τη είς τόν όμφαλόν τής Λαυριωτικής γης. 

Υπέρ τών έν τω τουρκοσερβικω πολέμο) 
•/ριστιανών τραυματιών συνέστη, ώς γνω
στόν, πρό πολλοΰ επιτροπή πρός συλλογήν 
εράνων, ταύτης δε ταμίας έξελέχθη ό παν
ταχού παρών έμποροτραπεζίτης κ. Γεώρ
γιος Σκουζές ό Αθηναίος· και πολλοί μεν 
διηπόρησαν τότε πώς ό πολυάσχολος ού
τος έμπορος, ό σύμβουλος τής Έθν. Τρα
πέζης και Τ α μ ί α ς τόσων φ ι λ α ν θ ρ ω 
π ι κ ώ ν εταιριών, εδέχθη και τοΰτο τό βά
ρος· ή φίλη «Έφημερίς» μάλιστα τόν κα
τηγόρησε και διά τό ευτελές τής προσφοράς 
του ανερχομένης εις δρ. 112 . Και κοινώς 
μέν λέγεται κόπου 'ναι άπ' εξ' άπ' τό χορό, 
πολλά τραγούδια 'ξέρει»· ά λ λ ' ό κ. Σκουζές 
μέλλει ν' άποδείξη τουναντίον ότι «όπου 'νε 
μέσα 'ς τό χορό, 'ξέρει τά πολλά τραγού
δια». Δηλαδή ό φιλάνθρωπος τραπεζίτης 
έδωκε τάς 112 δραχμάς του, και εΐσέπρα-
ξεν αμέσως περί τάς 20 χ ι λ . δραχμών, α'ι-
τινες άποφέρουσι τόκον δρ. 2 0 0 κατά μήνα. 
Ή επιτροπή ύφίςταται πρό τεσσάρων μηνών 
ώστε μέχρι τοΰδε έκ τόκων ώφελήθη δραχ. 
800 , επομένως και τάς δρ. 112 επανέλαβε 
μέ τόκον και έπιτόκιον χονδροειδέστατον, 
και προσεπεκύρωσεν, ότι ή φιλανθρωπία ήτο 

καί εινε χαρακτηριστικόν τών Άθηνκίι^ 
ε υ π α τ ρ ί δ ω ν . 

Τόν κ. Σκουζέν μιμούμενοι και οί αξιό
τιμοι έμποροι Πατρών, έν γενική τοΰ λαοΰ) 
συνελεύσει έψήφισαν νά σπεύοη ή Βουλή νά 
προπαρασκευάοη τό έθνος πρός άπελευθέ-
^ωσιν τών δούλων ελληνικών επαρχιών, νά 
κόψγ) τήν ήμίσειαν μισθοδοσίαν τών απομά
χων και όλων τών δημοσίων καί δημοτικών 
υπαλλήλων, άλλά πρός Οεοΰ νέους φόρους 
νά μή ψήφιση. Τό ψήφισμα τοΰτο τών Πα
τρινών μας ενθυμίζει τό παροιμιώδες εκείνο 
ϊή όλοι νά σκοτωθήτε, ή όλοι νά ελευθε
ρωθούμε». Άξιομίμητος όντως φιλοπατρία! 

Ό κ. 'Ρεβελιώτης, ό πρόεδρος τής ιστο
ρικής εκείνης τών 82 βουλής, πρθ4ελθών 
ενώπιον τοΰ εΐίικοΰ δικαστηρίου κατέθεσε 
τήν εξής μαρτυρίαν! «Οί διδάσκαλοι καί οί 
γονείς μου μέ έσυμβούλευσαν νά λέγω πάν
τοτε τήν άλήθειαν, καί σας λέγω έν τιμί| 
καί συνειδήσει ότι δέν έκαμα ποτέ καμμίαν> 
προσθήκην εις τά πρακτικά· είμπορεΐ όμως 
νά έκαμα, καί νά μέ άπατα ή μνήμη· άλλα. 
δέν εΐνε δυνατόν νά έκαμα, επειδή ή μνή
μη μου δέν μέ άπατα· άλλους Γσως άπατα, 
άλλ' έμέ ό/ι. Δεν ενθυμούμαι τίποτε . . ά! 
Οχι!. ενθυμούμαι . . . μιαν ήμέραν είπα είς 
τόν κ. Κουμουνδοΰρον, ότι ό Ίμβραήμης Ι-
καύσε τό Μεσολόγγιον. Ά π ' αυτό, έν τιμί) 
καί συνειδήσει, δέν ένθυμοΰμαι νά εΤπα άλ
λο τίποτε. = 

Είς τήν σχηματισθησομένην έθνοφυ).ακήν 
ό λόχος τών αρειμάνιων τής Νεαπόλεως λέ
γεται, ότι θέλει εκλέξει άρχηγόναύτοΰ τό» 
ίατρόν καί βουλευτήν κ. Ποθητόν 'Ρεβελά-
κην. Επιτυχής εΐνε ή εκλογή· διότι καί ά
νευ όπλων, διά μόνης τής γλυκύτατης καί 
συμπαθητικής αύτοΰ μορφής,θά δυνηθί) ό κ. 
'Ρεβελάκης ολόκληρα εχθρικά τάγματα νά 
τρέψη είς φυγήν. Έάν δέ ήνε αληθές ότι 
«τό πρόσωπο τοΰ άνθρωπου εΤνε σπαθί», 
πόσω μάλλον τό του κ. 'Ρεβελάκη διά τούς 
έραστάς τοΰ καλοΰ καί ωραίου γείτονας μας 
Όθωμανούς; 

"Αμα πέρασαν ή δέκα, κ' ήλθε ένδεκα ή ώρα, 
Ό καλός ό Τσαμαδός μας αρχινά με πολλή φόρα 
Κα σημαίνη τό κουδούνι.. . Καί οί βουλευταί έμπή/αν, 
Καί ωσάν Δερβεναγάδες 'ς τά σκαμνιά των ξαπλώθηκαν, 
Και έβγάλανβ τά φέσια, τά 'ψηλά των τά καπέλα, 
Καί έκύτταζαν 'ς τά πάλκα μήπως 'δοΰν καμμιά κοπέλα. 

"Οταν πλέον χατά τάξιν έχαθίσ«« ' · των, 
Έδια6άβ—ΐ"- η λίατα τών χρυσών των ονομάτων, 
Καί σαν είδαν ότι έχουν άπαρτίαν σχηματίσει, 
Δίχως Ινας άπό όλους διά τοΰτο ν' αντίρρηση, 
Τής Δευτέρας τά μεγάλα πρακτικά έδιαβασθήκαν, 
Καί κανείς δέν είπε Οχι, άλλά όλοι τά δέχθηκαν. 

ΒΙετά ταΰτα είς τό βήμα ο Αλέξανδρος άνέβη, 
Καί τό ψήφισμα τούς είπε τών Πατρών, πού συμβουλεύει 
Τους μεγάλους Κυβερνήτας καί πολιτικούς τοΰ Κράτους 
Νά άφήσβυν τήν μουρμοΰρα,καί νά έλθουν 'ς τά μυαλά τους, 
Καί νά γίνουν έκ συμφώνου ένα μόνον γερρό κόμμα.— 
Καί 'ς τό ψήφισμα έτοΰτο είπαν ναι μέ ένα στόμα. 

'Αφοΰ έγινε χαί τοΰτο πρόβαλ' ένας εις τήν μέση, 
Καί, φορώντας 'ς τό κεφάλι τό καινούριο του τό φέσι,. 
Είπε «Κύριοι, νομίζω πώς αυτήν τήν ώρα πλέον 
Δέν υπάρχει άλλο θέμα γ ια συζήτησι σπουδαϊον. 
Α ί ! τί λέτε ; θα είποΰμε τίποτ' άλλο ;t—Όχι, Οχι—^ 
Έφωνάξανε αμέσως δύω τρεις άπό μια κώχη. 

Α Π άφου, συνάδελφοι μου, κοπανίζουμε αέρα 
—Λέγει άλλος—δέν μου λέτε τί καθόμαστ' έδώ Λέρα, 

Καί είς μάτην τόν καιρόν μας έξοδεύουμε ; . . δεν πάμε 
Τώρα πουναι μεσημέρι είς τά σηήτια μας νά φάμε, 
Κι' αύριο πάλι είς τάς δ*κα χωρίς άλλο νά έλθουμε, 
Καί ήσύχως τό συμφέρον τής πατρίδος νά σκεφθούμε; 

Ναί ! Ναί ! Ναι ! καλά μας λέγεις—έφωνάξανε οί άλλοΐ| 
Καί έφόρεσαν αμέσως τά καπέλα *ς τό κεφάλι, 
Καί τόν κώδωνα ¿ νέος Αντιπρόεδρος σημαίνει, 
Καί τήν συνεδρίασίν των τήν κηρύττει τελειωμένη. 
Κ' έσηκώθηκαν μ' αντάρα και φωναϊς άπ' τά σκαμνιά των 4 

«Καλή όρεξι» έλεγαν καί τραβούσαν 'ς τή δουλειά των. 

Τήν προσεχή Δευτέραν άργεται τών πα-ι 
ραδόσεων αύτοΰ έν τώ Πανεπιστημίω ό κα-Ι 
Οηγητής τής Υγιεινής κ. ΙΙύρλας. θέλει δι-! 
δάξει δέ, «Περί τής έπηρείας τής άτμοσφαι-' 
ρικής πιέσεως επί τοΰ άνθρωπου». Ουδεμία1 

αμφιβολία, ότι, όπως καί κατά τό παρελθόν 
ίτος, ούτω καί εφέτος, οι άκροαταί τοΰ σπου
δαιότατου τούτου μαθήματος έσονται πο
λυπληθείς. 
ι — — 

"Π «Γνώμη» τών Παρισίων, έν χυριω άρ-
Ορω συνηγορούσα υπέρ τών δικαίων τής Ε λ 
λάδος, ένθέρμως προσεπιλέγει «Ή συνετή, 
σταθερά καί αξιοπρεπής άπάντησις τοΰ κ. 
Κουμουνδούρου πρός τήν έπιτροπήν τών είς 
ΙΙνύκα συνελθόντων, εΐνε αξία τής μελέτης 
ιών πολιτικών ανδρών τής Ευρώπης». Τί 
λέγουν πρός ταΰτα αί ευφυείς κάραι τοΰ 
ϊ,αμπούρογλου και τοΰ Ποταμιάνου ; 

* * 
* 

Κατά τι κρυπτογραφικόν τηλεγράφημα 
2κ Γενεύης τοΰ ανταποκριτού τής γαλλικής 
εφημερίδος Έ στ α φ έτ , ό αυτοκράτωρ τής 
Γερμανίας καί ό βασιλεύς Γεώργιος συνδιε-
οκέφθησαν έν Βάδεν, όπως πραγματοποιή-
οωσι τό σχέδιον τής γερμανικής κυβερνή
σεως, καθ' δ απεφασίσθη ν' άποκατασταθί] 
ι ό άρχαΐον έλλην. κράτος μετά τών νήσων 
ιού Αιγαίου, τής Θεσσαλίας, τής 'Ππείρου, 
Τής Αλβανίας καί τής Μακεδονίας. Μά τόν 
(^εόν, σάν καλά μας φαίνονται όλα αυτά, 
ίομ δέν μας λέγουν ομού ιι'ε τάς άνω χώρας 
Οά πάρωμε καί τήν Ηόλι ; 

* * 

Τά έπίσημον Οργανον τοΰ Γλάδστονος 
^Ημερήσια Νέα» τοΰ Λονδίνου γράφουσιν 
ενθουσιώδη μακρότατα άρθρα υπέρ τής Ε λ 
λάδος, έν οΐς διακηρύττουσιν ότι ή 'Λγγλία 
ίξηπάτησε διά ψευδών υποσχέσεων τον Γε-
|όργιον, καί ότι ουδεμία δύναμις εΐνε ικανή 
νά αναχαίτιση τήν μέλλουσαν τύχην λαοΰ, 
τοσούτον φιλοπάτρίδος καί τοσούτον δρα
στήριου ώς οί "Ελληνες». Πολύ άργά μας 
χατάλαβαν οί φίλοι μας Εγγλέζοι . Ά λ λ ά 
ίάλλιον άργά παρά ποτέ. 

Πρός τούτοις καί τό έπίσημον όργανον 
τοΰ Βίσμαρκ «ή Βόρειος Γερμανική Γίνική 
Έφημερις» γράφει πυρίπνοα άρθρα υπέρ τής 
Ελλάδος, οιακηρύττουσα ότι ό βασιλεύς Γε
ώργιος εΐνε ό μ ό ν ο ς πρός τούς μονάρχας 
τής Ευρώπης ισότιμος καί ν ό μ ι μ ο ς αν
τιπρόσωπος τοΰ χ ρ ι σ τ ι α ν ι κ ο ύ πολι
τισμού έν τή Ανατολή, καί ότι τό νεαρόν 
βασίλειο·; τής Ελλάδος εΐνε κέ ν τ ρ ο ν, δι' 
ού θά λυθή τό άνατολικόν ζήτημα κατά τά 
συμφέροντα τής φιλανθρωπίας καί τοΰ πο
λιτισμού. Νου-ίζομεν ότι δι' όλα τά καλά 
αυτά λόγια τοΰ Βίσμαρκ, πρέπει νά γίνη 
ακόμη μία εκκλησία είς τήν Πνύκα, όπως 
τόν εύχαριστήσωμεν. 

Πορακαλ£ καλείται ό αξιότιμος συντάκτης τ ή ; εφημερίδος 
ίφάνης» να καταχώρηση ε'ς το προσεχές φύλλον 

αύτοΰ τήν έξή; προς τον κύριον Βασίλειο-/ Λιμπερόπου' 
λον άπάντησιν» 

Κύριε Β» Λιμπερόπουλε. 

Α π α ν τ ώ ν εις τήν έν τ ω υπ' αριθ. 5 0 1 φύλλω τής 
»ημερί5υ< ό «Ποσειδών» ύμετέραν διατριβήν, δέν δύνα-

μαι ή να συλλυπηθώ ΰ μ ϊ ; δια τήν οποίαν δίδετε μόνος 
εί; εαυτόν σημασίαν, χωρίς ποσώς ναέχ^ητε συναίσθησιν 
τής πραγματικής σας κοινωνική; άζίας, ήν δίδουσι π ά ν 
τες οί πλησιάσανυες ύμδς. 

Εύφυώς νομίζετε κατα τήν υμετέρα* κρίσιν δτι απο
φεύγετε ν' απαντάτε ε'ς τας εκάστοτε διατριβά; μου, 
προφασιζόμενο; δήθεν ότι δέν γράφω έγώ, άλλ' άλλ.ος 
κρυπτόμενος όπισθεν έμοΰ του σαγματοποιοΰ (έίευτελι-
στικόν κατά Σα; επάγγελμα) άφοΰ ευκρινώς καί μεγα-
λοφώνω; είς πρώτην άναζήτησιν τοΰ διατριβογράφου, 
25; εΤπον έ γ ώ ε Τ μ α ι ό Α θ α ν ά σ ι ο ς Δ ά γ λ α ρ - η ς . 

Ερχόμενος ήδη να εξετάσω καί παραβάλλω τήν διδο-
μένην άπο ΰ μ δ ; σημασίαν είς εαυτόν, μέ fb έμον επάγ
γ ε λ μ α , ό'πως ουγκρίνω ποΰ βασίζεσθε κ. Λιμπερόπουλε 
ε'.ς τό να μ ή με ά{ιήτε απαντήσεως περιμένονιες να 
Σάς παρουσιάσω μοΰτρα ώ; τα υμέτερα καί τότε ν 'άπαν-
τήσητε, ίνω τοιαΰτα παρόμοια δέν ευρίσκω καίτοι προσ
πάθησα;, ευρον μόνον ότι ή κοινωνική μου Οέσι; ώ; άν
θρωπου εΤνε πολύ ανωτέρα τ ή ; υμετέρας εϊ; τήν έκπλή-
ρωσ'-ν τοΰ καθήκοντα; αύτοΰ. Καί ίδοΰ | / 0 έ τ ω τεμάχια 
τινά τοΰ βίου Σας όμοΰ μέ το ήμέτερον επάγγελμα. 

'Λρνεϊσθε, κ. Λιμπερόπουλε, £τι ό βίος Σας αρχόμε
νο; από βακτηρίας περιηνητικα; ν.ατά τήν συγκομιςήν 
τών καρπών, κατέληξε πρό δεκαετ'α; ει; τό έλεο; τοΰ 
έν Κεράτια κ. Παναγή Δροσοπούλου, οστι;χάριν φιλαν
θρωπίας μάλλον % ΰποχρεώσεω; έ'θρεψεν ΰμ&; oS; κη
φήνα έν τω κρεωπωλείω αύτοΰ έπί δύο ίττιΐ άρνείσθε 
δτι μετά ταΰτα τή έπιτηδειότητι τοΰ κ. Δροσοπούλου 
έξεφορτώθητε Ικ τ ή ; ράχεω; αύτοΰ καί έφορτώθητε έπί 
τ ή ; μάλλον άντεχούσης τοΰ κ. Σερπιέρη ώς ζυγιστή; ; 
^ρνεϊσθε ότι καί ό κ. Σερπιέρης μή δυνηθείς ΰποιρέρε-ιν 

το ίΜαντολΐνο καί τήν δκνηρίαν Σας μετ* ου πολύ iv»« 
'^όρτωσεν υμάς έ"πί της ί>άγιωζ τοΰ χ. Δροσοπούλου; 
άρνεϊσΟε ό'τι ούτος ^,ας ερριψεν ίτ\ Αιετίαν ε ί ; τήν έγ-
γραιήν τών βερεσεοίων τοΰ iv Λαυοίω παντοπωλείου 
αϋτοΰ. μ^/pii ου συνεπλτ,ρώβη ολον τ ο χατάστι^ον, και 

ότε επήλθε ή ίοεα ε'ς αυτόν να οιβμοιβάσ^ το βάρος 
'?' όλον τών ράχεων τών πολιτών τής Ααυρκοτιχής, 

οιορ'σαντος ΰμας άστυνόμον ; άρνεϊσβε ότι είς τό&ιάσττ,ι 
μα τής αστυνομίας - α ς χατηγγελΟτ,τε Ιπί παρανόαΐ;» 
κατακρατήσει, ίπί διαταράςει οικιακής εϊρηντ,ς 1·ι ώρα 
νυχτος, ίτλ εκβιάσει καί προσβολή τιμής κατά γυναικός 
ίιπάνέρου, έπ· -αραβάσει καθήκοντος, Ιτλ διαταράξει οι
κιακής ειρήνης δευτεραν ςοοαν, ετΑ εξυβρίσει δί-, ΙτΑ πα 
ρανόμι» κατακρατήσει, | r ì δωροδοκία και ίπί αλλαις έ γ -
κληματικαίς πράξεσι, ας ηίη δεν αναπολώ έν τ-Tj μνήμη 
μου.ειμαι δε βέβαιος ό'τι ανέρχονται πλέον τοΰ κανταριοΰ? 

'Κίιν ί"είς άρνήσΟί ταΰτα δεν τα Ιλτ,αμόνησαν οί άριΟ' 
μητοί ολίγοι φίλοι ϊ « ς καί έπικαλούμεΟα τήν μαρτυρ'αν 
τ ω ν . . Ό δε ήαέτερος βίος, ΰπή.-,ξε βίος βιομηχάνου (σαγ-
ματοποιοΰ) βίος χρηστού πολίτου, έντίμως κοπιάζοντος 
καί άπολαμβά/οντος τα πρός αυντήρησιν, καί συνι«φ£-
ροντος τόν οβολόν άγογγώυτως είς τα δημόσια κα ! δη
μοτικά βάρη. 

Που λοιπόν ευρίσκετε τήν ΰτ:εροχήν Σας καί δεν άξι-
οίτε ν' άπαντήσητε ; 

'Κάν νομίζητε, χ . Λιμπερόπουλε, δτι δύνασθε ν ' άπα-
ήσησε τό χοινόν με τας προ*άσεΐς ταύτας, άπατασΟί·ή 

όσφρησις τής κοινωνία; εινε πολύ λεπτή . 'Κννοεϊ έ'χαςος 
άλανθάστω; δτι άποφει'νετε τήν άπάντησιν, όχι διότι ή 
υιιετέρα έξοχότης προσβάλεται ν' απάντηση είς σαγμα·? 
τοποιόν, άλλα δ'.ότι ούδεν έχετε ν' άντιτάξητε κβτα τής 
αληθείας. 

Ταΰτα έπί τοΰ παρόντος καί σας π(Λτρέπομεν κόρ B«t 
ιιλάκη ν ' άλλάξητε κλίμα, προτοΰ Σας τό άλλάξον»ν 
άναγχαστικοις. 

Εργαστήρια Λαυρίου τήν 5 δβρίου 4876 . 

Ό Σός Α©.· 4 Α Γ Λ 4 Ρ Ι 1 Σ . 

Γ Ν Ω Σ Τ Ο Π Ο Ι Ή Σ Ε Ι Σ . 

Ό κ. Γ . Μιχαλακέας, άγοράσας παρά τοΰ καλλίστου 
Ιν Αθήναις Πιλοπωλείου τοΰ κ, Ιωσήφ Γάτ πεντακο-
σίους περίπου πίλου; αρίστης ποιότητος έξ εκείνων, οΤ-
τινε; έκομίσθησαν εσχάτως έξ Ιΐύρώπης, ήνέωξε κατά
στημα έν Καλάμαις έφάμιλλον τών έν Αθήναις . Συνι-
στώμεν λοιπόν εις τους Καλαμίους καί είς τάς πλησίον 
τών Καλαμών επαρχίας τό κατάστημα τοΰ κ. ΙΜιχαλα-
ν έ α , δπου δύνανται νά ευηωσι τρυς κομψότερους καί 
νεωτέρους πίλους εί; λίαΛί συμι;έρουσαν τ ιμήν . 

* * 

Ό έν Πάτραις πλλοπώλης κ. Ευάγγελος Λυκιαρδό·· 
πουλος ήγόρασεν έκ τοΰ καλλιτέρου τών Α θ η ν ώ ν πιλο
πωλείου υπέρ τους C00 πίλους του συρμού, άρ'στης 
ποιότητος κβί στερεάς κατασκευής, ους έκόμισεν είς τό 
Ιν Πάτραις κατάστημα του, δπερ συνιστώμεν τοις κα» 
τοίκοις τών Πατρών. * * 

ΝΕΑΝΙΚΑΙ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ, 

4 2 Γ . 

βόθωρ'ϊ . άφείς φΰλλον χάρτου να φέρ() ά ν ο ί ρ τ τ » β · » ο ν ό 
άνεμος ακριβώς πρό τών ποδών αυτών. Ή ετέρα τού
τ ω ν κύ'Ι/ασα άνέλαβεν ήσύχως αυτό καί σχίσασα ερρι-
<)ιεν είς τ ό κΰμα, άναγνοΰσα πρώτον, εννοείται, τάς 
ϊ π ' αύτοΰ χαραχθείσας άμφοι^οθεν λέξεις, «είσθε πολύ 
Χαλαί». Ό γέλως, έπί τ ή άναγνώ». , τών λέξεων τ ο ύ 
τ ω ν , ανέτειλε ζωηρός έπί τών χειλέων ι ύ ν δύω π α ρ -
βένων, έπί τοΰ προσώπου τών όποιων εμφανέστατοι έξε" 
ίηλώθη ή εύχαρίστησις. 

— ΕΙξεύρετε, Ευανθία, εΤπε τη φίλη της ή -πρεσβυ
τέρα τούτων, δτι εΤσθε ταραξίας. *Αν δέν ήσυχάσης Οά 
Ιγερθώ νά φύ-^ι). 

— Κβϋμένη καί σύ ! 'Ανταπήντησεν ή μικρότερα, 
Χρύπιουσα έπί τοΰ στήθους τής φίλης της τό πρόσωπον 
βύτής Ικ περιστολής. 

ΑΧ αφελείς καί έλαφραί αύται έρωτοτροπίαι τών δύω 
παρθένων μέ ένέβαλλον εις μικράν άμηχανίαν. Δέν tT-
yov πώς νά ταΐς απαντήσω· Αν άπέτεινον τόν λόγον 
*ύΟύ πρός αύτάς, ουδεμία αμφιβολία έλε'πετο δτι ά'ν-
Τικρυς Οά έναυάγουν πάσαι αί προσπάΟειαί μου, σχέδιβ 
Χαί ελπίδες- 'Εξ ά'λλου, σιγή άντιπαρερχόμενος τους 
*λαγ'·ως ίπίρριφθέντα; μΟ'. λόγους, ήκιστα συνέτεινα 

πρός έπίτευξιν τών σκοπών μου· "Εδει οΰτω νά έςε'ίρω 
τρόπον όπως ταύτας προσπελάσω καί αναστραφώ, ό δ'2-
ρως έν άρχή πολλώ μείζω έξεργάζεται τέχνας τής πε 
νίας· Μετά βραχείαν σκέψιν, άνε'ίο')νησα κατ' ιδίαν έ'μ-
•πλεοις χαράς, ευρον καί δραμών, ελαβον έκ τοΰ κιβω
τίου μου τό Έ θ ν ι κ ό ν Ή μ ε ρ ο λ ό γ ι ο ν · ΕΤχον άεί-
ποτε μανίαν να μετα)ειρίζωμαι τά β ιβ / ία , ώς μέσα 
προαγωγικά· "Ότε δέ 1™νί*αμιΙα ΰπο μ.«λτ,; συγκομί-
ζο>ν το βιδ/ίον, εύρον παρακαθημενην ταίςνέαις τήν μ η 
τέρα αυτών. Δι' ενός έταστικοΰ βλέμματος έσχημάτισα 
τήν πεποίθησιν, δτι ή γραία ήτο καλής κα! αγαθής ota-
θέσεως γυνή , καί ουδείς δισταγμός, δτι μετά τό βιβλίον, 
δευτέρα αύτη 0ά μοί έπήρχετο επίκουρος είς τάς προθέ
σεις μου. ΚαΟεσΟείς αμέσως έπί τών δικτυωτών θρανίων 
έν σμικρά αποστάσει τών νεανίδων,έπεδόθην είς βαθειαν 
μελέτην, ή μάλλον υπό τό πρόσχημα συντόνου αναγνώ
σεως ύπέβλεπον λάθρα τάς νέας, δτε **όρυβός τις ελά
χιστος συμβάς έν ταϊς παρά τάς πλευράς τοΰ ατμοκί
νητου όρμούσαις λέμβοις, έ κ σ π | τήν προσοχήν μου, καί 
έν τ ή προσποιητή άοαιρέσει μου αποθέτω παραπλεύρως 
τό βιβλίον, δπερ μετά τινας στιγμάς λησμονώ έκ προ
θέσεως έκεϊ, καί απέρχομαι όλως άδιανόρως προς συνάν-
τησιν δήθεν τινός. Δέν παρήλθε πολύ, καί επανέκαμψα 
κατευθυνθείς πρός τό ίντ ίθετον μέρος τοΰ έν ώέκάΟηντ'; 
αϊ νεαι αμέριμνοι, ότε, ώς Ι* ύπ·/θυ ίιυπ-Λίθείς αιφνη; 

— 'il διάβολε, έπιαωνο», ποΰ νά έλησμόνησα το βι
βλίον μου. Καί εστην σκεπτόμενος· 

Επί τώ άκούσματι τοΰ μονολόγου τούτου, ή γ(·αΙα ( 

ήτις από πολλοΰ ¿75' έ;*οί τόν νουν προσέσχε, έςηγέρΟ Τ ι ) 

καί λαβοΰσα έκ τών θυγατέρων αυτής τό βιβλίον, δπε£ 
έςεφυλλιζον έχεΤναι τάς έν αύτώ εικόνας έπιθεωροΰσαι, 
μοί ί'τεινεν αυτό. Έ γ ώ δραμών τ α χ ύ , έΟ.αβον τ ο ΰ τ ο , 
εύχαρ'-'τήσας αυτήν λίαν κολακευτικώς, προσειπών, τό 
βλέμμα προσηλο»ν έπί τής μ'κρδς καί χαριέσσης 
Ευανθίας, ήτις φιλαρέσνω; έ'τυπτε τήν παλάμην αυτής 
διά -ϊοΰ λιπιδίου της μόλις ίιαχαράττουσα τά χείλη διά. 
φαιδρού μειδιάματος. 

τάς εικόνας, εύχαρ!στο>ς παρέχω το βιβλίον, παρακαλώ·* 
ίνα «ύαριστούμεναί τό λάβωσι. 

Δέν ελαβον αυτό. άλλά τό ήρπαοε σχεδόν έκ τών χε ι -
φών μου ή φιλοπαίγμων Ευανθία, εΰχαριστήσασά με δέ, 
ζωηρώς, έπεπρόσθεσε. 

— Θά μ ϊ ; τό άρήσητε πολλήν ώραν, κύριε, δεν ε ίνχ 
αληθές ·, 

— Δύνασθε ν» ε / η τ ε ^ α ΰ ί ό καθ' δλ.ον τόν δ ι ά π λ ο υ ν | 
δεσποινίδες· 

— ν ί 1 ! σδς εύχαριστοΰμεν παρά πολύ» Ή καλοσύνη 
σας. Έλθέ , Εύλαλία, νά ?0ω·ιεν καί τάς αλλάς εικόνας 

Έ ν ώ αί δύω παρθένοι έκάΟηντο, ή γραία μήτηρ αύ 
τών μοί απηύθυνε τήν έρώτησιν. 

— Πλέετε εις Σΰρον, αν δεν άπατώμαι ; 
— "Οχι, ε'ς Μ'-τυλήνην. 

— Κα ημείς εί; Κωντταντινούπολιν· Θά είμεθα ου« 
τ»!); είς άρκετόν διάστημα συνταςειίιώται· 

Έ π ί τ ώ δ'.αλόγω τούτω α! νέαι κ^.:ίνα3αΐ ' ό β ιβγ ίυ / 
προιήλθον μετά χαράς καί^ 




