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01 ΕΝ ΤΑΙΣ ΕΠΑΡΧΙΑΙΣ ΕΠΙΣΤΑΤΑΙ
τής έν ταΐς όδοΐς πωλήσεως τοΰ φύλλου ήμών δέον νά 
έννοήσωσιν ότι ή έφημερίς ήμών συντηρείται ύπό τών 
φανερών αύτής πόρων, τών συνδρομ.ητών δηλαδή καί τής 
πωλήσεως τών φύλλων. Δέν είναι έφημερίς έ'χουσα με
τοχήν είς ειδός τι τών έν Γερμανία λεγομένων Έρπετο- 
κεφκλαίων (Reptilienfonds). Είς πάν άλλο γένος τής φυ
σικής ιστορίας άνήκομεν ή είς τά ερπετά. Όταν λοι
πόν οί κύριοι έπίσταται τών έπαρχιών άναβάλλωσι τήν 
έξόφλησιν τών μικρών λογαριασμών των έπί δύο καί 
τρεις μήνας, ταράττουσι τήν οικονομικήν μας ισορροπίαν 
καί καθιστώσι αύτόχρημα προβληματικήν τήν εκδοσιν 
τοΰ φύλλου. Έάν έξακολουθήση ή άμέλεια αύτή, μετά 
πολλής μας λύπης θά μεταβιβάσωμ,εν τόν Ισθμόν τής 
Κορίνθου είς τά πρόθυρα τών ’Αθηνών καί θά άναλάβωμεν 
ήμεΐς τήν τομήν του. Τό βασίλειόν μας — δηλαδή τήν 
δημοκρατίαν μας — θά τήν περιορίσωμεν είς τήν πρω
τεύουσαν μας.

Αύτά διά πρώτην καί τελευταίαν φοράν.

ΦΡΟΥ - ΦΡΟΥ

Δυστυχώς εξεδόθη ό Ζωο.ΙογιχΐΐΓ. ΚηΛΟς τοΰ κ. ψαρή.· 
άλλ* είς δευτέραν εκδοσιν ό φιλότιμος ούτος συγγραφεύς 
οφείλει νά μή λησμονήση νά κατατάξη μεταζύ τών πα- 
χυδέρμων καί τούς κουμουνδουρικούς. Ούτε οί χυδαιό
τεροι πελάται τών κακουργοδικείων ήδύναντο νά έπιδεί- 
ξουν τόσην άναίδειαν πρό τοΰ άνωτάτου δικαστηρίου τοΰ 
'Έθνους. Συνήλθον, λέγει, είς τήν σά.Ια τοΰ κ. Κου
μουνδούρου, καί άπεφάσισαν νά θεωρήσωσιν ώς απλώς 
υβριστικήν καί όλως άσήμαντον τήν άπόφασιν τής Βου
λής, δι ής άποκηρύσσεται ή πορεία καί ή πολιτεία τής 
άντιπολιτεύσεως ότε ήν κυβέρνησίς ώς άντεουντ«γμ.α- 
τιχή καί αντεθνική. ‘Ο χαρακτηρισμός αύτός τοΐς

έφάνη πολύ έλαφρός' τά παχύδερμα ήθελον δυνατωτέ- 
ρους νυγμούς διά νά αίσθανθώσι τό καυτήοιον. Έσυνεί- 
θισαν τοιαύτην ιδέαν νά έχωσι περί έθνους καί συντάγ
ματος, ώστε τοΐς έφάνη παιγνιδάκι άν ή πλειοψηφία τής 
Βουλής τούς έκρέμασεν άπό τόν λαιμό τους τοιοΰτον 
μαυροπίνακα. "Ηθελον Γσως νά ομοιάσουν κατά πάντα 
πρός τούς άπαγχονιζομένους έν Τουρκία, είς τά στήθη 
τών όποιων, κρεμαμένων άπό κλάδου συκής ή πλατάνου', 
προσκολλάται καί ή ατιμωτική άπόφασις τής καταδίκης 
των.

Άλλά καί ή πλειοψηφία έπαναλαμβάνομεν έσφαλα 
λαβοΰσα τό πράγμα τόσον έπιπολαίως. Ούτε θεατρικάς 
επιδείξεις έζητοΰμεν, καθά λέγει ή Ήρα, ούτε καρα- 
γκίοζ μπερντέδες, ιδιότητας τάς όποιας ήγνοοΰμεν μέ
χρι τοΰδε ότι κατέχουν οί περί τήν "Ήρακ" τούναντίον 
τούς ένομίζομεν πολύ σοβαρούς καί ούδέποτε έφαντάσθη- 
μεν νά τοΐς έπιζητήσωμεν άφοομάς τέρψεως. Αλλά τοι— 
αΰται βαρεΐαι αποφάσεις δέν ξεμπερδεύονται μέ τόν κ. 
Φιλάρετον έχομεν βαθεΐαν ύπόληψίν πρός τήν κοινοβου
λευτικήν δεξιότητα ήν έδειξε μέχρι τοΰδε, πλήν τής 
πρός αύτόν άγάπης ώς πρός παλαιόν μας φίλον καί συ
νάδελφον· άλλ' ή κοινοβουλευτική στρατηγική εχει τάς 
άπαιτήσεις της· καί αύτάς πρέπει νά τάς γνωρίζη ό κ. Φι
λάρετος ή μάλλον ό κ. Τρικούπης' δυνατόν είς καλός έ- 
πιλοχίας νά γνωρίζη έπίσης καλώς, ώς ό σωματάρχης, έν 
κρισίμω περιστάσει τί πρέπει νά γείνη· άλλ’ ή διαταγή 
διδόμενη άπό τόν έπιλοχίαν γεννά τόν γέλωτα- διδό
μενη άπό τόν σωματάρχην, καρποφορεί.

Έξ όλου τοΰ προϋπολογισμού φωτεινότερον κονδύλιον 
νομίζομεν τό τών 300 χιλιάδων δραχμών πρός έποικι- 
σμόν μεταναστών Έλλήνων έκ Πόντου. Είναι Ολιβερώς 
γνωστόν τό πρόβλημα τοΰ έλληνισμοΰ τοΰ Πόντου. Εί
ναι γνησιώτερος έθνισμός έναποταμιευμένος έκεΐ όχι είς 
μάρμαρα τής Άκροπόλεως καί τάφους τοΰ Κουμανούδη,
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άλλ’ είς ζώντας, σφριγώντας, σπαργώντας Ελληνας. 'Ο
μιλούν σχεδόν την άρχαίαν 'Ελληνικήν. Ή δημοτική των 
■ποίησις πλουσιωτάτη. Ή ιστορία των, ήν δ μακαρίτης 
Τριανταφυλλίδης έκ Τραπεζούντος έσκιαγράφησεν,έκ τών 
ασμάτων καταρτίσας, ώς Πρόλογον τών Φυγάδων του, 
ρωμαντικωτάτη’ δ τόπος των υψηλός’ οί άνθρωποι ρωμα- 
λαϊοι, αστείοι, εργατικοί, ρέοντες ολίγον πρός τήν φιλη- 
δονίαν οί χοροί των αρχαϊκότατοι, μεταβάλλοντας τούς 
όρχηστάς είς αρχαίους Σατύρους. Καί ό’μως δλος αύτός 
δ ραδινός ελληνισμός είναι καταδεδικασμένος—άνεκκλή- 
τως—νά έξαρμενισθή, νά έκτουρκισθή καί πρό παντός 
άλλου νά έκρωσισθή ! Ήδη θ’ άπωλέσαμεν ίσως περί τό 
•ήμισυ έκατομμύριον τοιούτων άποκαυκασωθέντων ομοε
θνών μας ! θά τούς άπολέσωμεν ολους, έάν δέν τοϊς ά- 
νοίξωμεν τούς λειμώνας τής Πελοποννήσου ή τά όρη τής 
Στερεά; ή τούς κάμπους τής Θεσσαλίας. Εί'μεθα δ αραιό
τερος συνοικισμένος τόπος. Άφοϋ οί Γερμανοί έποφθαλ- 
μιώσι νά προκαλέσωσιν ένταϋθα συνοικισμόν, διά νά εύ- 
χαριστηθώσιν οί οφθαλμοί τού πλανοδίου Ιππότου Σιοΰ
μαν ! Άς προλάβωμεν δλας αύτάς τάς έποφθαλμιάσεις 
συνοικίζοντες, άντί ’Ιταλών ή Γερμανών, "Ελληνας.Άφοϋ 
ή άποκέντρωσις τοϋ ελληνισμού μάς έφερεν έθνολογικώς 
καί πολιτικώς τόσην βλάβην, άς δοκιμάσωμεν ήδη τήν 
συγκέντρωσιν, άς ένισχύσωμεν ήδη τό λευκόν φώς τής 
εστίας. jA; φερωμεν έδώ δλας τάς έλληνικάς ποικιλίας, 
διά νά έξωραίσωμεν τό ελληνικόν είδος. Συγχαίρομεν έζ 
έθνικής καοδίας τόν κ. Τρικούπην διά τό κονδύλιον τών 
300 χιλιάδων δραχμών. Άλλά νομίζομεν δτι ή γενναία 
πολιτική, ήν έγκαινιάζει διά τού κονδυλίου αύτοΰ, θά 
ϊΐοδ'-Oyj, διά τής άνεπαρκείας τοϋ ζητουμένου ποσού. 
Περί τοιούτων σκοπών τό πνεύμα τής φειδοΰς είναι πνεύ
μα ολέθριον. Ή μιζέρια καταστρέφει τάς καλλιτέρας 
ιδέας.

Εζορκίζομεν Βουλήν καί κυβέρνησιν νά άναβιβάσητε
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(Ίδ. άρι8. 280).

Οταν, άί,ιότιρε κύριε Συντάκτα τής γι.Ιοπάτριδος 
Ά.έειοΐτ,βλέπων τούς πυριτιδοφάγους μαχητάς τής Πλέβ- 
νας καί τοϋ Κάρς νήστεις νυχθημερόν έργαζομένους πρός 

-άνέγερσιν οχυρωμάτων πέριξ τής Λαρίσσης, ήν κατέστη
σαν φρούριον άπόρθητον, κατά τήν ομολογίαν γερμανών 
άνωτέρων άξιωματικών, άναπολώ τά γελοία οχυρώματα 
τού Πειραιώς τά διά τής ιστορικής Κοψαχεί.Ιας τού 21 
έξοπλιζόμενα, οίκτείρω έμαυτόν δτι έλλην εύρέθην γε- 
γενημένος.

ΙΙεντηκοντακισχιλιοι μαχηταί, ήλιοκαεΐς,λάσια,γυμνά 
στήθη έπιδεικνυοντες, πλημμυροΰσι τήν Λάρισσαν μόνην 
υπό άνδρείων καί έμπειροπολέμων στρατηγών αγόμενοι.

Εκαστον σπάρτον τής θεσσαλικής πεδιάδος έγκρύ- 
πτει και μίαν λόγχην φανατικού μουσουλμάνου, έτοίμην 
να κατασχίση διαμιάς τά στήθη τού πρώτου μωρού έλ

τάς 300 χιλιάδας είς εν έκατομμ-ύριον καί νά σχηματί- 
σωσιν επιτροπήν έκ τών ίσχυροτέοων νοών καί τών τι- 
μιωτέρων διαχειριστών πρός έπιτυχή διεξαγωγήν τοΰ 
μεγάλου αυτού έργου !

Δεν θελομεν να είπωμεν άκόμα δτι άπέτυχε καί ό νέος 
Διευθυντής τής άστυνομίας, μαζύ μέ τόσους’άλλους μα- 
καοίτας συνάδελφους του, έζαιρέσει δύο καί μόνον, ών 
ό εις ζή καίτοι μη άστυνόμος, τού Βραετσάνου καί 
τοϋ Μπούτου. Δυνάμεθα δμως άπό τούδε νά διαλα- 
λήσωμεν δτι άπέτυχεν εις την έκλογήν τών οργάνων του. 
Ή άνικανότης καί ή απειρία τών πλείστων‘ ύπαστυνό- 
μων του ένεθάρρυναν πολλούς λωποδύτας, οΐτινες, άς τό 
είπωμεν πρός τιμήν τής προκατόχου άστυνομίας, είχον 
κυριευθή ύπό τρόμου καί έφαίνοντο καταδικασμένοι 'είς 
τόν δι’ άκλεψίας θάνατον. Άρκεϊ νά ύπομνήσωμεν έν
ταΰθα δτι έν τώ Ε’. Τμήματι διά τήν δραστηριότητα τοΰ 
τότε ύπαστυνόμου κ. Σ. Άγγελοπούλου δέν έτόλμα τώ 
ξεμυτίση λωποδύτης. Τό τμήμα έκεϊνο έπίσης άπήλαυε 
καί σχετικής καθαριότητος. Τώρα σχεδόν κάθε νύξ έχει 
νά διηγηθή καί τό κατόρθωμά της. Είς τάς κυριωτέρας 
οδούς, τήν τού Σταδίου, τήν τοΰ Λί.όΛου, έκβιάζονται 
καταστήματα. Ό κ. Διευθυντής πρέπει βεβαίως νά γνω- 
ριζρ οτι και κλητήρες πολλοί εισι συνεννοημένοι μετά 
λωποδυτών. Έπί τής παρελθούσης άστυνομίας ίκανοί 
τοιοϋτοι είχον καταγγελθή ώρισμένως’ άλλ’ οί προστάται 
των έφάνησαν ανώτεροι τού έγκλήματος. Αί' Άθήναι 
τώρα έμεγάλωσαν καί τά δράματα τών εύρωπαϊκών με- 
γαλουπόλεων εν σμικρώ έπαναλαμ,βάνονται καί έδώ. Άρ- 
χιλωποδυται ένοικιάζουν μικρά ταπιφράγκα, καί έκεϊ γί
νονται τα διαβουλια τού τάγματος καί διατάσσονται αί 
νυκτερινά! κινήσεις τών σωμάτων καί τών αποσπασμάτων. 
Γίνονται δλα αύτά χωρίς νά τά ξεύρουν οί άργοι κλητή-

ληνος, δστις ήθελεν άποτολμήσει νά βεβηλώση τά θεσ
σαλικά έδάφη.

Ταύτα γράφων γράφω έξ άγνοΰ πατριωτικού αισθή
ματος έμπνεόμενος, δπως δείξω είς τούς άρχο.Ιιχάρους 
τών Αθηνών πού φέρονται διά τής μωρομονομανίας των 
τής Δονκισωτικής.

ΙΙηλεύ;.

Περιττόν νά είπω μετά τήν άνάγνωσιν τής άνω άλ- 
ληλογραφίας όπόσα άφερήμ καί μπράβο έλαβα παρά τοΰ 
Πασά, οστις κατενθουσιάσθη έζ αύτής, καί πολύ περισ
σότερον, δτε είδε αύτήν δημοσιευθεϊσαν έν τή Κ.Ιειοΐ 
μετά τών έξής ύποσημειώσεων.

«Δημοσιεύοντες τήν άνω έκ Λαρίσσης άλληλογραφίαν 
«άνδρός φιλοπάτριδος δσον καί φιλαλήθους, δέν δυνά- 
«μεθα ν’ άποκρύψωμεν τήν λύπην ήμών διά τάς γραφο- 
«μένας πικράς άληθειας καί ν’ άποδοκιμάσωμεν τάς βα- 
«ρείας έκφράσεις, ιδίως τάς κατά τών ελλήνων άξιωμα- 
«τικών, μεταξύ τών οποίων άνομολογοϋνται πλεΐστοι 
«άξιόλογοι άνδρες. Κατ’ αρχήν ή ΚΛειω ούδέποτε δημο- 
«σιεύει ύδριστιχας διατριβάς, έξαιρετικώς δέ δημοσιεύ- 
«ουσα τήν άνω, δηλοΐ, δτι τοΰ λοιπού δέν θέλει λαμβά- 
«νει ύπ’ όψιν δριμέως γεγραμμένας διατριβάς ή άνταπο- 
«κρίσεις. Ταύτα χάριν τής άξιοπρεπείας τού ήμετέρου 
« φύλλου ».

Έν τούτοις έξηκολούθουν βιών έν Λαρίσση μπέηκη

φες; Άκούομεν δτι καί είς τον κ. Κοσσονάκον έκόλλησεν ή 
ψώρα τών εκτάκτων ύπαλλήλων. Υπάρχουν μάγειροι ιδι
ωτών πληρονόμενοι μισθόν έκτακτου κλητήρος. Αυτά έ
χουν όνομα, τό όποιον δέν θέλομεν να είπωμεν’ελπιζομεν 
δτι θά τό συλλαβή ή φιλοτιμία τοϋ κ. Διευθυντοϋ. Ας 
μήν ύπομνήσωμεν έπίση; πρός τιμήν του και εκείνο δπερ 
είπεν είς τόν προσφιλή ιατρόν κ. Χρήστον Ράλλην, όστις 
διά τής χαρακτηριζούση; αύτόν γενναίας πολιτείας άνέ- 
λαβε νά καταγγείλη χωροφύλακα όστις έδερνε άνηλεώς με 
χεΐρας καί πόδας πολίτην. "Ολα αύτά άς τά λησμονήσω- 
μ’εν, άλλά τάς νυκτερινάς Αθήνας νά τάς κάμωμεν βα- 
σίλειον λωποδυτών, αύτό βεβαίως δέν δύναται νά τό ά- 
παιτήση ό κ. Κοσονάκος παρά τής πρωτευούσης, ώς θυ
σίαν ποός τάς λοιπάς άρετάς του. ’Οφείλει λοιπόν νά 
λ,άβη εύρύ κόσκινον, μέ πολύ μ,εγάλας τρύπας, από τας 
οποίας νά χωρούν νά βγούν καί κλητήρες καί υπαστυνο- 
μοι, νά άναλάβη ούτω μέγα κοσκίνισμα τών οργάνων 
του, νά στείλη είς τόν διάβολον συστάσεις βουλευτικάς, 
νά μή κάμη ψωροδιακρίσεις μεταξύ άνθρώπων τού Κου
μουνδούρου καί άνθρώπων τοϋ Τρικούπη, νά εύρη ανθρώ
πους καθήκοντος, νά παύση τούς έκτάκτους κλητήρας, 
καί νά έκλέξη μεταξύ τών χρηματισάντων ύπαστυνόμων 
τούς ίκανωτέρους, νά προβή δέ καί είς την σύνταξιν νο
μοσχεδίου πρός βελτίωσιν τού κλάδου του, ώς άπόρροιαν 
μελετών τής συστηθείσης πανελληνίου δέσμης τών Διευ
θυντών τής Άστυνομίας, άλλως νά πάρη τό καπελάκι 
του καί νά διορισθή Δικηγόρος παρ’ άπασι τοϊς έν Αθή- 
ναις δικαστηρίοις.

Νά μαζευθώμεν δέ δλοι οί πολΐται οί ζητοϋντες άσφά- 
λειαν καί ύγείαν, πλήν τινων Τσατσεμπόρων τής Οδοΰ 
Έρμου, τύ/ όποιων οί έλλιπεΐς πήχεις έθραύσθησαν έπί 
τών νώτων των, καί δι’ άναφοράς μας νά ζητήσωμεν τόν

ζωή, έχων πάντοτε κατά τούς περιπάτους μου καβάσην 
συνοδόν.

Ήτο Παρασκευή, Χατζήδες δέ τινας έπιστρέφοντα; 
Μεδινάς είχεν έξέλθει δλος σχεδόν ό τουρκικός πλη-εκ

θυσμάς δπως τούς ύποδεχθή έκτος τής πόλεως.εμο
— Αί, μού είπεν ό πασσάς τότε σκωπτικώς, σήμερα 

είνε ευκαιρία νά πάς νά διελέξης άπό ταΐς χανούμισαις 
ποιά θέλεις, πού θά ηνε δλαις βγαλμεναις έξω, καί γίά 
τά άλλα είνε δική μου δαυλιά.

Έσπευσα άμέσως έκτος τής πόλεως πρός άγραν τής 
Τουρκοπούλας μου τής όνειροπολουμένης είσέτι.

Γραφικώτατον ήτο τά θέαμα τών έκτος τής πόλεως 
συναθροισθέντων τούρκων καί όθωμανίδων.

Τά άσπρα σαρίκιά των καί κόκκινα φεσάκια ώμοίαζον 
■εάν κάμπο στολισμένο μέ χαμώμηλα καί παπαρούνες.

Πέντε χιλιάδες τούλάχιστον γιασουμάκια, φερετζέδες, 
σαλβάρια, καφτάνια, καί δέκα χιλιάδες ποδαράκια γυ
ναικεία μέσα στά μικρά πασουμάκια, πέντε χιλιάδες 
μύταις, δέκα χιλιάδες ’μμάτια φεγγίζοντα, άλλαις δέκα 
χιλιάδες χείλη, τό έν τύπτον τό άλλο, έπλήρουν την έκ-| 
τός τής Λαρίσσης πεδιάδα.

Μεταξύ δέ δλων τούτων περιεφερόμην έγώ, δέκα βή
ματα όπισθεν σύρων τόν καβάση μου έν έορτασίμω 
στολή.

Τό ’μμάτι μου γαύρον κατέτρωγε δλας έκείνας τάς

διορισμόν τοϋ Βουλευτοϋ Μεσσηνίας κ. Μπούτου, ώς μό
νου άστυνόμου τής πόλεως Αθηνών, νϋν καί αεί καί είς 
τούς αιώνας τών αιώνων.

Τούλάχιστον αύτή ή έπί τής ύγείας έκ τυφλοποντίκων 
καί άσπαλάκων συνισταμένη έπιτροπή δέν διατάσσει 
τον πολλαπλασιασμόν τών χ,χρρων τών σκουπιδιών ; Μέ 
τριάυτη κάρρα άδειάζει τά άθηναϊκά σκουπιδαριό ; Πλήν 
τούτου ή άστυνομία δέν κατώρθωσε νά περιορίση τήν αίσ- 
χράν συνήθειαν τού νά ρίπτη είς τούς δρόμους τά σκου
πίδια, τά όποια α>· περάση τό κάρρον, τότε άφαιροϋνται! 
Καί έστιν ίδεΐν γάτας σύν ποντικοΐς καί γατουδίοις καί 
όρνισι καί σκύλοι; καί δλοις τοϊς πτερωτοί; και τετρα- 
πόδοις !

Προχθές άνεχώρησεν μεταβαίνων είς Κωνσταντινού
πολή ό εύφυής φίλος μας ιατρός κ. I. Χεφος έφελκυ- 
σας τήν ίδιάζουσαν άγάπην καί τήν ύπόληψίν δλων τών 
έν Συνεδρίφ συναδέλφων του διά τής τόσον πρωτοτύπου 
ιδιοφυίας του καί πρωτοτυπωτέρας άκόμα γλώσσης του. 
Ό κ. Ζΐφος είναι έκ τών συνδεόντων πολλήν ιατρικήν 
πείραν μέ διακαή πρός τήν έπιστήμην έρωτα. Είναι ό 
πρώτος έν Κωνσταντινουπόλει άποκαλύψας τώ έκεΐ ελλη
νισμέ τάς άρχάς τού δαρβινισμού, έξετάζει δέ όλα τα 
πνευματικά καί φρενολογικά φαινόμενα ύπό καθαράν ύ- 
λιστικήν καί φυσιολογικήν έποψιν. Καταγίνεται καί 
είς μέγα σύγγραμμα περί τών φαινομένων τού πνεύμα
τος ύπό τήν έποψιν αύτήν. Έν τώ συνεδρίω είπε πολλάς 
άληθείας,τάς όποιας άλλοι θά έδίσταζον νά έκστομίσουν’ 
διότι πρό παντός άλλου εχει τό θάρρος τής γνώμης του. 
Είς τήν συναναστροφήν του πράγματι σπινθηρίζει’ ή 
χιακή του ευθυμία αναδιδεται υπο χίλια χρώματα και

δέκα χιλιάδας γυναικεία ’μμάτια τά άπαστράπτοντα 
άπό τά γιασουμ.άκια.

Έχουν καί ή τουρκοπούλες τάς πονηριάς των.
Μερικαΐς καθήμεναις έπί τών χόρτων είχον έξηπλω- 

μένους τούς πόδας άμελώς καί άνασυομενα τα σαλβάρια, 
ώστε τής κνήμης ή θέα σχεδόν μέχρι γόνατος νά ή έ- 
λευθέοα.

Άλλοι είχον άπορρίψει τά γιασουμάκια καί άποκαλυ- 
ψει έντελώς τά πρόσωπα τά τόσον θελκτικά, τοσον γλυ
κέα πρόσωπα έκεΐνα, δι’ ών κοσμούνται τά ηδονικά πρό
σωπα τών όθωμανίδων.

Όταν έβλεπα τά έπαφροδίτω; όγκούμενα έκεΐνα στή
θη, τά έρυθρά χείλη, τά μαύρα ’μμάτια, τούς λευκοτά- 
τους όδόντας, τά μεγάλα φρύδια, τής ζωγραφισταΐς μύ- 
ταις, τά τρεμουλιαχτά μάγουλα, τά παχουλά χέρια καί 
έτι παχουλότερα πόδια, μού ήρχετο νά κάμω γενικήν έ
φοδον είς τόν γυναικεΐον έκεΐνον σωρόν, νά λεηλατήσω, 
ν’ αρπάξω ααί ξεσχίσω καί δπου τά έβγαζε ή άκρα.

Άπό τής άποφάσεώς μου ταύτης μ’άνεχαίτισε μόνον ή 
ιδέα, δτι θά μέ σκότωναν, ένώ έγώ ούδόλως εΐχον τήν 
μωρίαν νά είπω τό άποθανήτω ή ψυχή μου μετά τών 
άλλοφύλων.

Νά βλέπη τις πέντε χιλιάδας γυναίκας έν παρατάξει 
καί νά μή δύναται νά έχη ούτε μίαν έζ αύτών, δέν 
δύναται νά γίνη άπελπιστικώτερον πράγμα, Ταντάλου 
άγωνία, Προμηθέως βάσανος.
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έκλάμψεις.’Εφ’ώ καί ύπό πολλών συναδέλφων του όνομά- 
σθη. ·ίη χαρδιά τον Συχεόρίου. Μας έπεφόρτισε νά όηλώ- 
«ωμεν ό’τι φεύγει καταγοητευμένος ές Αθηνών δχι (/.όνον 
άπό τούς συναδέλφους του, άλλά καί παρ’ όλης τής κοι
νωνίας- άν καί ήθελε πλειοτέραν νά πνέη ζωήν καί όλι- 
γωτέραν σκόνην νά άναπνέη ή κοινωνία αύτή. Τήν πρώ- 
την μάλιστα ήμέραν είχε παραγριέψει· τόν προσέβαλλον 
άμα τή είς ’Αθήνας άνόδω του ό καυστικότερος ήλιος 
καί ή αναιδέστερα σκόνη. Άπηλπισμένος έλθών εις τό 
Γραφεΐόν μας είπε μέ τήν δυνατήν του γλώσσαν: ’Απορώ 
μέ τούς ’Αθηναίους αύτούς πώς δέν άφίνουνε αύτήν τήν 
σκόνην καί αύτόν τόν ήλιο καί νά φύγουνε ! ’Αλλ’ έπειτα 
ημέρεψε καί τώρα φεύγει άπό τάς Σειοήνας’Αθήνας σχεδόν 
πονών. Τώ εύχόμεθα κατευόδιον καί έπειδή έχομεν τό
σην άδυναμίαν είς τήν χουβέχτα του, διερμηνεύομεν συ- 
νάμ.α τον πόθον πολλών συναδέλφων του καί δλων τών 
γνωρισοέντων αύτόν ν’ άφήση καί αύτός τήν λάσπην καί 
’ιόν άχρειέστερον τοΰ Αθηναϊκού κονιορτόν τής Κωνσταν
τινουπόλεως, καί νά έγκαταστήση ένταΰθα τήν σκηνήν 
τών χαριτολογιών του.

Δέν πιστεύομεν ό κ. Καραπάνος ν’ άπαλλαγή τόσω 
όγλίγωρα τοΰ φοβερού άντιπάλου του Άμβράςή, δστις 
ιδού τί γράφει ήμΐν έξ "Αρτας : «Μάθε, φίλε μου, δτι 
οί έκλογεΐς μου μέ ύπεδέχθησαν ένθουσιωδέστατα, άπαι- 
τοΰσι νά έκτεθώ καί πάλιν, καί περιμένουσιν άνυποαό- 
νως τήν ήμέραν, καθ’ ήν διά τής έλευθέρας καί είλικοι- 
νοΰς ψήφου των θά μέ στείλωσιν αύθις άντιπρόσωπόν των 
λέγουσι δέ μεταζύ των διά τής απλής, πλήν είλικοι- 
νοΰς γλώσσης των : «ώρέ παιδιά ! Καί εκατό φοραΐς άν 
μάς τόν άκυρώσουν τόν βουλευτή μας, έμεϊς άλλαις ε
κατό θά τόν στείλωμε πάλιν. Νά ίδοΰμε, τί θά κάνουν, 
ό’σω ποΰ νά άποστάσουν !» Καί τήν φοράν αύτήν θά έλθη

Όλα μοΰ έπταιον έκείνην τήν ήμέραν.
Τό φεσάκι μου στράβωσε, στράβωσε,έκρεμάσθη σχεδόν 

εϊς τό ένα αυτί μου.
Τά κομπολόγια μου τά έσπασα καί έσπειρα τούς κόκ

κους αύτών μετ’ άγανακτήσεως είς τό έδαφος.
Άπο τό πολύ στρίψιμο ολίγον έλειψε νά κόψω τό μου

στάκι μου.
Έκτυποΰσα τάς πέτρας μέ τά παποΰτσά μου καί έ

φτιανα σιγάοα έν κατόπιν τοΰ άλλου, δπερ μόλις είχον 
ανάψει, ώς καί αύτόν τόν υπασπιστήν μου καβάσην κα- 
τήντησα νά τόν διώξω.

Ήρχισα νά φεύγω ώς ό Αώτ τήν καταστροφήν τών 
Σοδόμων καί Γομόρων τοΰ γυναικείου έκείνου σωροΰ, χω
ρίς νά στρέψω ούτε βλέμμα όπισθεν.

Είσήλθον είς τήν πόλιν έν ή έπεκράτει σχεδόν έρημία 
καί έπήρα τυχαίως τά στενοσόκακα.

— Ψίτ ! ήκούσθη φωνή τις άπό ένα καφάσι. Αί τουρ- 
κοποΰλες εινε πολύ τολμηρότεραι άπό τάς ίδικάς μας.

Στρέφω τό δμμα πρό τά άνω, βλέπω, καί τί νά ίδώ ; 
Ητο άγγελος, χερουβίμ, σεραφίμ, ούρί, Κνιδία, ’Α

φροδίτη, θεά, τί ήτο τέλος πάντων έκεΐνο τό ποόσωπον
οΰ είδα, δέν είξεύρω.
Τά ξέπλεχα καί μαΰρα μαλλιά της έκρέμοντο ένθεν 

και ένθεν τοΰ προσώπου της άτημελώς, ήτο δέ τό ποό
σωπον εκείνο στρογγύλον, ροδόχρουν,μέ κάτι ’μμάτια ποΰ 
ερριπτον σαϊτιαΐς. Ένόμιζοο, δτι άπό τό στοματάκι της

μέ πανοπλίαν πιστοποιητικών δτι είναι ύπέρ τά τριά“ 
κοντά γεγονώς καί οτι έχει τό δικαίωμα ν’ άγορεύη ημε
ρονύκτια ολόκληρα έναντίον τών καταπιέσεων τοΰ Κα- 
ραπάνου Βέη κατά τών πτωχών αγροτών.

Επαναλαμβανομ.εν ότι μ,αντεύομεν έν τώ προσώπω τοΰ 
Άμβράζη δτι θά έκκολαφθή ό Έλλην Πάρνελλ τών Άρ- 
τινών ’Ιρλανδών.

Ήτο σπαραξικάοδιον ! Ό κ. Δεληγιάννης μέ &λον τό 
κόμμα του, είς έκδρομήν είς Κουκουβάουνες έπιβαίνων 
αυτός και το κομ.μα του pt-α,ς χαί, ^ιόχης άμάξης !

Ο πρώην ύπουργός τών Στρατιωτικών περιειργάζετο 
τά παράθυρα τοΰ υποδηματοποιού Περπινίά.

Δύο οί όποιοι τον ειδον :
— Τί κάνει ;
— Τί κάνει ! Ό άνθρωπος θά πάρη παπούτσια !
— Μά δέν τοΰ τάχουν δώσει σ’ τό χέρι !

Διά τό ταχυδρομεΐον έχομεν φαίνεται άκόμα χειμώνα 
βαρύν άπό μηνός ή μετά τοΰ Ξηροχωρίου συγκοινωνία 
γίνεται άκόμα διά θαλάσσης, ένώ πρό πολλοΰ έπρεπε ν* 
άρχίση ή διά ξηράς αποστολή τών ταχυδρομικών φα- 
κέλλων, άφοΰ τά ταχυδρομεία τής ξηράς λειτουργοΰσι 
τακτικώτατα τετράκις τής έβδομάδος '

Πιστεύομεν δτι αί παρατηρήσεις άς έκάστοτε κάμνο- 
μεν πρός τήν Γενικήν Διεύθυνσιν τών Ταχυδρομείων έπί

έπεφτον κρίνοι καί τριαντάφυλλα. Τό χεράκι της, πα
χουλό παχουλό, ώς μικρού νηπίου, έσχημάτιζε παρά τόν 
καρπόν δίπλαις ώς τραχιλίά, καί, υψιστε θεέ, είχε τό 
στήθος ήμιάνοικτον, ξεθηλυκωμένο, ξεκούμποτο, άνοιγ- 
μένο, γυμνό, πώς νά σάς τό ’πώ τέλος πάντων, δηλαδή 
έτσι μοΰ έφάνη, διότι καλά καλά δέν έπρόφθασα νά ί’δω 
τίποτα, καθόσον σύν τώ Ήε, έγένετο καί άφαντος ή 
θεά μου έκείνη

Έμεινα χάσκων μέ τεταμένους πρός τά άνω οφθαλμούς 
καί σταυρωμένα χέρια.

Δέν είξεύρω πόσην ώραν έμεινα είς τήν θέσιν αύτήν, 
οπότε ή αύτή κεφαλή προέκυψεν έκ τοΰ παραθύρου.

Μέ γλυκύτατον, ώς ζεφύρου αύρα, μειδίαμα είς τά 
μικρά κοράλλινά της χείλη πλανώμενον,μοΰ είπεν ή κόρη 
ή αγγελική.

— Τί στέκεις ;
Τί στέκω ; Καί δέν μέ έρωτοΰσε καλλίτερα άν μπο

ρούσα νά φύγω ; "Ημουν έκεΐ καρφωμένος, ώς ληστής 
έπί σταυρού, άλυσσοδεμένος ώς Προμηθεύς δεσμώτης.

Ό τόπος δν έπάτουν τά πόδια μου ήτο ό Γολγοθάς.
Ή τουρκοποΰλά μου, ή φαρσί γνωρίζουσα τά ρωμαίϊ- 

κα, είχε τήν ήμερον έκείνην άπόλυτον έλευθερίαν, ένεκα 
τής έξόδου πάντων καί πασών τών έν τώ οίκω της τώ 
πατρικώ ένυπαρχόντων δντων πρός ύποδοχήν τών Χα- 
τζίδων.

I Άπήλθον καί έξελθών τής πόλεως ήρξάμην πρός τή»

τή βάσει παραπόνων έκ τών έπαρχιών ή έκ τής πρω
τευούσης λαμβάνονται ύπ’ όψιν εύμενώς, διότι μεταξύ 
τοΰ τύπου καί τής διοικήσεως πρέπει νά ύπάρχη πλή
ρης συνάφεια. Αύτό θά πή έλευθέρως πολιτεύεσθαι καί 
κυβερνάσθαι. Ό κ. Μανσόλας μάλιστα, δν τόσον θερμώς 
ύπεστήριξεν δλος σχεδόν ό τύπος, οφείλει νά μάς άκούη 
περισσότερον χάριν τοΰ σκοπού δν προτίθεταί.

Έν τώ Ai&n έδημοσιεύθη ή έν τώ Συνεόρίω τών Ελ
λήνων άναγνωσθεϊσα τόσω σαφής καί έπί καθαρών γεγο
νότων στατιστικής καί παρατηρήσεως έδραζομένη μελέτη 
περί τής περισυνής έν Άθήναις έπιδημίας τοΰ τυφοειδούς 
πυρετού. Τά συμπεράσματα τοΰ κ. Βάφα, άπόρροια θε
τικών παρατηρήσεων καί λίαν πειστικών έπιχειρημάτων 
έπιρρίπτουσιν δλην τήν κατάραν τής πόλεως έπί τής έλα- 
φρότητος τών δημοτικών καί ύγειονομικών άρχων, έλα- 
φρότητος καθαρώς έγκληματικής, δι’ής άν όχι ποινικώς, 
διά τό άκαταλόγιστον τών άπαρτιζόντων αύτάς—ιδίως 
τάς δημοτικάς—μελών, άλλά διοικητικώς έπρεπε νά τι· 
μωρηθώσιν. Ή άνάλυσις τοΰ κ. Βάφα,ιατρού έκ τών είδι
κωτέρων διά τάς ένδελεχεΐς καί έπιστημονικάς αύτοΰ με
λέτας έπί τής υγιεινής κατας-άσεως τής πόλεως Αθηνών, 
άνεΰρεν ώς άποκλειστικάς αιτίας τής έπιδημίας τήν ά- 
νάαιξιν τοϋ μεμολυσμένου ΰδατος τοΰ Κεφαλαριοΰ μετά 
τοΰ Άδριανείου ύδραγωγείου καί τήν έντός τοΰ αύτοΰ 
διήθησιν τών άποχωρημάτων τών παρά τούς Αγίους Ά- 
σωμάτους στρατιωτικών βόθρων.

Ή αιτιολογία αύτή τοΰ κ. Βάφα θά έπιρρωσθή άκλο- 
νήτως κατά τό έφετεινόν θέρος, έάν δέν θά εχωμεν έπι

σκιάν μου μονολογών ύπολαμβάνων αύτήν, άντί τής τουρ- 
κοποΰλάς μου, έννοεΐται δε οϊκοθεν, δτι ό ήλιος πρός 
τά έμπρός έρριπτε τήν σκιάν μου.

’Έλεγον λοιπόν έγώ πρός τήν σκιάν τοΰ έγώ μου :
__ Γιαβρούμ, κουζούμ, χανούμισσά μου, άμάν. Σκλά

βος σου νά γίνω, δούλος σου νά πεθάνω. Νά μή σώσω, 
νά μή φτάσω, άν τοϋρκος δέν γινώ γιά νά σέ πάρω

Πέντε λίρες μοΰ δίνει ό Πασσάς τό μήνα, πάρ’ τες, 
σοΰ τής χαρίζω. Είμαι καί δημοσιογράφος, γράφω ώς 
καί σ’ αύτη τήν Κ.Ιειώ. Μή απόρριψης τόν έρωτά μου, 
διότι αύτοχειριάζομαι καί αποθνήσκω ζών. "Αχ, βάχ. 
Θά στααπάρω τόνομά σου μέ άνάΛια. χέρι. Έγώ ει- 
μ,αι διά σέ, γενοΰ καί σύ δι’ έμέ.

Βάρκα θέλω νά πηγαίνω μ’ άνοιγμένα τά πανιά 
Ν’ άμολάρω τό τιμόνι, νά μαζεύω τά πανιά, 
Τράβα τό κουπί, βαρκάρη, τράβα, ίσα, δυνατά, 
"Εγια μόλα, μπάρκα μέσα, ταρατάμ ταρατατά.

Ψυχή τής ψυχής μου, τεθνάναι δή κρεΐττον ή ζήν έν 
αισχύνη. Καί τί νομίζεις ; Νομίζεις, δτι θά σέ^έρασθη 
άλλος έμοΰ μεΐζον ; Οΰ. Λοιπόν, έγώ είμαι διά σέ, έλθέ, 
άφες νά ριφθώ είς τάς τάς άγκάλας σου, διότι είμαι τρε
λός, μέ τρέλανες.

Καί ταΰτα λέγων ώρμησα νά έναγκαλισθώ τήν σκιάν 
μου.

Τήν κυνηγώ, μοΰ φεύγει. Τρέχω, τρέχει.; Στέκομαι,

δημίαν, διότι πιστεύομεν δτι ήρθησαν καί αί δύο αίτίαι 
τής περυσινής έμφανίσεώς της.

Θά εύχαριστούμεθα πολύ έάν τήν άξιόλογον μελέτην 
τοΰ κ. Βάφα έδημοσίευε τό Μη Χάβεσαι' άλλά έχαιρε- 
κακήσαμεν έντρυφήσαντες οτι έκενώθη κατά τής κεφαλής 
τοΰ y/iwxoc, δστις τόσον σεββα.Μιχα. εΐχεν άναλάβει πέ
ρυσι τήν ύπεράσπισιν τών νοσηρών ύδάτων τοΰ Κεφαλα- 
ρίου. Φαίνεται δτι ό συντάκτης του θά έχη αδυναμίαν 
είς τάς πλυντρίας !

Ή ύπό τής εταιρίας τών δημοσίων έργων κατασκευή 
Χφοιγείου διά τήν πρωτεύουσαν είναι έργον ώφελι
μώτατον ύφ’ δλας τάς έπόψεις- άν καί έπί τή άναγγε- 
λίικ τής συστάσεώς της εϊχομεν συμβουλεύσει τό έντι
μον Συμβούλιον της νά άρχίση τάς έργολαβίας του διά 
τής κατασκευής ούρητηρίων καί άποπάτων, ούχ’ ήττον 
καί ή διά τοΰ Σφαγείου έναοξις τιμά τήν εύφυίαν καί 
τό έπιχειιηματικόν τοΰ Συμβουλίου. Δυστυχώς δέν ήθε- 
λήσαμεν μέχρι τούδε νά ύποβάλωμεν εαυτούς είς τήν θυ
σίαν τής έπισκέψεως τοΰ Σφαγείου. ’Άλλως θά ειχετε 
τήν δυσωδεστέραν περιγραφήν έξ όσων δεν άπαντώσιν 
ούδ’ είς αύτάς τάς σελίδας τοΰ Assommoir τοΰ Ζολά.Αρ
κεί νά μάθετε δτι καί πόρρωθεν διερχόμενοι προσβάλλε- 
σθε ύπό τών άναδιδομένων νεφών αναθυμιάσεων. Έσχη- 
ματίσθη έκεϊ πηλός αίματος ! Ύδωρ σχεδόν δέν διοχε
τεύεται. Οί επιτετραμμένοι τήν σφαγήν τών ζώων σχε
δόν δηλητηριάζονται. Αύτοί οί μέ τό αίμα συνοικειω- 
μένοι κρεοπώλαι άποτροπιάζονται νά μεταβαίνωσιν έκεΐ. 
Άν καί έξω τής πόλεως, τό Σφαγεΐον είναι άδύνατον 
νά μήν έπηρεάζη τήν δημοσίαν ύγιεινήν. Ούτε οί Δή
μαρχοι, οΰτε αί κατά καιρούς άστυνομίαι, ούτε τό Ία-

στέκεται. Άπ’ έδώ τήν έχω, άπό κεϊ μοΰ φεύγει, φθάνω 
πρό ένός δένδρου καί ΐσταται έκείνη πρό αύτοΰ ορθία.

Τετέλεσται, τώρα πλέον δέν μοΰ γλυτώνεις, βοώ, καί 
ρίπτομαι μέ άνοικτάς άγκάλας κατ’ αυτής.

Πτωχά μου μοΰτρα.
Πρηνής έπί τοΰ έδάφους, μέ σπασμένη μύτη, καί ξε- 

γδαρμένα χέρια κατεκείμην έπί ώραν σχεδόν ώς αναί
σθητος.

Είχα κατασκοτωθή.
Τί είχε συμβή ; "Ημην μεθυσμένος, διότι άπελθών έκ 

τοΰ οίκου τής τουρκοπούλας μου, έφερα σβάρνα τά μα
γαζιά ροφών είς έκάστην έπίσκεψιν αύτών καί άνά μίαν 
μαστίχην.

Φαίνεται οτι έκ τοΰ ισχυρού κτύπου είχον συνέλθει, 
διότι έγερθείς έσπευσα πρός τό δωμάτιόν μου, μέ βήμα 
τόσον ταχύ, ώστε άμφιβάλλω άν μέ κατεπρόφθανε ή 
σκιά μου, ήτις έν τή έπιστροφή μου είχε τήν κακοή- 
θειαν νά έπεται έμοΰ.

Άποσιωπών τήν άφήγησιν τών όσων ονείρων ειχον ει- 
δεϊ κατά τήν νύκτα έκείνην, καί είς ά προτεστάτει ή 
τουρκοποΰλά μου.

Περί τάς χαραυγάς, άφοΰ μοΰ διέφυγε τό εφάπλωμα, 
περί τήν κλίνην μου στρυφογυρίζων, κατερρίφθην αυτής
βαούς έπί τοΰ πατώματος έξαπλωθείς.

[Ή «υνίχιια είς το πρκιχίς. J Παληάνβρωπος«
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τροσυνέδριον, ούτε ή όμογενική τής ύγείας έπιτροπή συ- 
νεκινήθησχν έκ τοιαύτης καταστάσεως.

έπιστημονικής λειτουργίας του, έν μέσω οικογένειας πεν- 
θούσης, έν [ζέσω φίλων πονούντων, ύπό νόσου τόσον συμ- 
πτωματικής, ό ’Ιατρός καϊ Καθηγητής τοΰ Πανεπιστη
μίου καΐ ‘Ιππότης τοΰ Χρυσοΰ Σταυροΰ τοΰ Σωτήρος
Αντώνιος Βιτσάρης.

βολής αύτής οφείλει νά εχη. ι
Ή έπιχείρησις εΐναι κεροοσκοτηκωτάτη· άλλως πνεΰμά 

ώς ό Καραπάνος δεν την άνελάμβανεν, δάκτυλοι ώς οί 
τοΰ Κεχαγιά δέν την ηγγιζον. Αί δαπάναι τοΰ Σφαγείου
"δέν δύνανται νά είναι η άναλόγως μικραί. Ένω τά έ-

Ηαρκείας τοΰ προνομίου

ΟΙ ΕΥΣΕΒΕΙΣ
’Λίγοι άθώοι στίχοι μου γιά τόν έσταυρωμένο 
’στούς Μή μ,οΟ "Απτού έφεραν πολύ έρεθισμό, 
μ’ ώνόμασαν ’Αντίχριστο, χωρίς καρδιά πλασμένο,

*” **·'Λ”|·'· ·· /.Γ'·’*’ *ί I 'ριορισθή μ,όνον είς τάς άνωτέρας τάξεις. Ούχ ήττον δέν| 
παραπονούμεθα διά τοΰτο- ό εχων τρώγει, ό μη εχων άς'·j Άκοΰς νά πώ πώς ό Χριστός άπ’ την πολλή χαρά του
φροντίσ·/) νά «χη· άφοΰ μάλιστα ό κ. Κοσσονάκος έχα- ._je έ χ, νά τό προσ£ξη ;

γ.,ι< «’ffruMftti.ivnur ASffirnbf ΟΛΟί Τά k ‘ ‘Trwr..wj, ----- Λ··’ % r * % -__λάοωσε τόσον τούς άστυνομικούς δεσμούς, ώστε όλα τά ( ' r > «, ιχρηματοκιβώτια καί τών έμπορικών τά κλείθρα εΐναι ύπό "ώί «τον μπαρμπερη ετρεςε νά κόψη τά μαλλιά του, 
τήν νυκτερινήν διάθεσίν τοΰ τυχόντος νηστικοΰ. Παραδε- ~ώς κάπου κάπου φώναςε « Αμάν, Χριστέ κϊ άς φέςη
χόμεθα λοιπόν τήν εύφυά θεωρίαν τοΰ κ. Καλλιγά μή Είμαι τφόντι άθλιος, αισχρός, ρυπαρογράφος, 
παραδεχομένου . ότι «ή αϋξησις τοΰ έπί τών ζώων φόρου κα'ς ή ψυχή ^ου £θεγ) κα; βρωικερή σάν 'τάφος, 
φέρει αύξησιν είς τήν τιμήν τοΰ κρέατος κατ’ όκάν.» Ά-; “ __

ν άν ή αϋξησις τής τιμής τοΰ κρέατος κατ’ όκάν Κα1 £κκψκν οί ευσεβείς ’στήν Κέρκυρα τό φύλλο,
,αλπάζουσα, ώς ό Καλλιγάς χορεύων τό τσάμικο· . ν· ■ ·* -·,. , , 1 Γϊ, , -, ,<teti «Κάτω οι Αντίχριστοι» εφωναζε τ ασκέρι,
ιθουση τοΰ ξενοδοχείου τοΰ Φάληρου- ο κ. Καλ-; ( Λ, , 2 , , ____ , ,

. * » φερει αυςησιν εις 
διάφορον 
βαίνει καλ 
εν τή αιθούση

Τό ούσιωδέστερον ζήτημα καθ’ ήμάς είναι τοΰτο : θά1 καί έτσι μένει ό Χριστός ικανοποιημένος, 
κερδίση ή εταιρία ή άναλαμβάνουσα τό σφαγεϊον ή όχι ;

στικώς έργον τοΰ Δήμου ; Διατί νά παραχωρήση τά δι- χ5ΐσ-£ μου, ϊλεως γενοΰ, φρουρός έμπρός μου στάσου, 
καιώματά του καί τά έξ αύτών κέρδη του είς ίδιώτας,'* \ §έν'θά άψω άχλοτε πώς κόβεις τά μαλλιά σου. 
άφοΰ ό δήμος λιμώττη καί στερείται ; Έσχημάτισε δά
νειον πρός άγοράν τοΰ θεάτρου, έπιχειρήσεως ήκιστα
κερδοσκοπικής, ίσως δέ καί έπιζημίου. Άντί τούτου δέν χαι £πρεπε> φιλόχριστοι, τωόντι κατά χρέος 
ήδύνατο νά άναλάβη τήν κατασκευήν τοΰ Σφαγείου J στείχετε τ6ν ^θεο ’στό διάβολο πεσκεσι-

Είς τάς έρωτήσεις αύτάς άπαντώμεν ό’τι χάρις είς την ρ , ».,■.,*·» , . , , ~ Α * - ύπεχρεωθη βέβαια μ αυτό ο Ναζωραίος,έκτακτον ικανότητα και νοημοσύνην του κ. Δήμαρχου, ΑΓ Γ ‘ ι _

ματά του, άς νέμωνται τάς προσόδους του, άς άκριβαί- 
νωσι τό κρέας, δλα αύτά είναι καλώς καμωμένα, άφοΰ ό 
Δήμαρχός μας ούτε νά σκεφθή τίποτε δύναταί, ούτε νά 
έκτελέση.

Άπέθανεν ευσυνείδητος έπιστήμων, χρήσιμος κα
θηγητής, φιλάνθρωπος καί συμπαθητικώτατος ιατρός, 
άγαθός οικογενειάρχης, τρυφερός φίλος, προσφιλής συμ
πολίτης, έν τή άκμή τής ηλικίας του, έν τή άκμή τής

Άλλά σταθήτε παρεκεΐ νά σάς καλοκυττάξω . . 
άν καί ’στόν κόσμο φαίνεσθε καλοί Χριστιανοί, 
άλλ’ δμως ζεθεώματα ’μπορώ νά σάς φωνάξω, 
χωρίς γ2ά τοΰτο βέβαια νά σάς κακοφανή.
Σάς ξέρω, εύσεβέστατοι, σάς ξέρω, Φαρισσαΐοι . . 
άμα γελάτε μέσα σας, τό μάτι σας Οά κλαίη.

ΜΗ ΧΑΝΕΣΑΙ

Σείς τό θεό τόν κρύβετε μές’ τή βχθεΐα σας τσέτάη- 
είναι γεμάτη ; κάνετε μετάνοίαις έως κάτω, 
δέν είναι ;... τότε τό Χριστό κανείς σας δέν τόν βλέπει, 
κι’ εύθύς τόν παραδίδετε ’στόν Πόντιο Πιλάτο.
Τότε καμμιά δέν γίνεται γ’ά τό Χριστό άντάρα, 
κι* άν ό Χριστός έμέθυσε, δέν δίνετε πεντάρα.

’Ώ άπό πόσους τ’ άγια ’στούς σκύλους δέν πετε’οΰνται! 
Ώ ! πόσοι δέν 'φασκέλωσαν κρυφά τόν ούρανό !
Καί πόσα χέρ’α άπ’ αύτά όποΰ σταυροκοπε’οΰνται, 
δέν γδύνουν άσυνείδητα τή χήρα, τ’ ορφανό !
Καί όμως έρεθίζονται, άν ’λίγο έ'νας παίξη,
καί ’πή πώς είπε ό Χριστός «Αμάν, Χριστέ,κι’άς φέξη.»

θρησκείας, πολιτεύματα, καί δλα τά πορνεύουν, 
δέν νοιώθουν μέσα 'στήν καρδιά γ’ά τίποτε αγάπη, 
καί όχι μόνο τόν Χριστό άλήθε’α δέν λατρεύουν, 
άλλ’ ούτε κάν τόν "Οσερε, τόν Βάαλ ή τόν *Απε.
Γϊ’ αύτούς καμμ’ά δέν 'βρίσκεται άληθινή θεότης, 
και ό Χριστός τούς φαίνεται σάν ένας τροφοδότης.

Μακρυά άπό ψευδευλαβεΐς καί ψευδοκαλογήρους... 
καί δ Χριστός άν έβλεπε τήν άφοσίωσί τους, 
εκείνα τά δαιμόνια, ποΰ έβαλλε ’στούς χοίρους, 
βεβαίως θά τά 'πρόσταζε νά ’μποΰν μές 'στό κορμί τους. 
Δέν θέλει τέτοιους ό Χριστός 'στή γή άντιπροσώπους, 
θέλει σωτήρας, μάρτυρας καί λογικούς άνθρώπους.

Souris.

----------------------- lig Ο -------

ΤΙΝΑ ΠΕΡΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ.

Έν τοΐς διαφόροις τοΰ ύπ’ άριθ. 1082 φύλλου τής 
•Πρωίας άνέγνων «οθωμανικός στρατός έπιπεσών κατά 
τοΰ έν Τυρνάβω ποιμνιοστασίου τοΰ κ. Άργυροπούλου ήρ
πασε τέσσαρας 'ίππους καί τετραχόσια έβόομήχοχτα πρό
βατα. Ταΰτα δέ έν πλήρει μεσημβρία καί έπί έλληνικοΰ 
έδάφους κατά τήν Εφημερίδα.» Δέν διαμφισβητώ τό 
γεγονός ώς μή λαβόν χώραν- έπειδή δυστυχώς εΐναι 
γεγονός- ούχί δέ τό πρώτον έτι δυστυχέστερον, ούδέ τό 
δεύτερον, ούδέ τό τρίτον. Πλειστάκις τά τοιαΰτα συνέ
βησαν, καί ώς μή ώφειλε θά συμβαίνωσιν- εΐναι άπόρ- 
ροια τής Κουμουνδουρείου όροθετικής μας γραμμής- αύ- 
ριον δέ θά μάς άρπάση ό οθωμανικός στρατός καί άνδρας 
καί γυναίκας καί τέκνα, ούχί έκ τών χωρίων, άλλά καί 
έξ αύτοΰ τοΰ Τυρνάβου τής στρατηγικής θεσσαλικής πό- 
λεώς μας. Είπεν έν τή συμβάσει ή οθωμανική κυβέρνησίς 
δτι ή όροθετική γραμμή διά τής κορυφής τοΰ όρους Κρι- 
τηρι θά διέρχηταΓ καί οι πολιτικοί μας γεωγράφοι έδέ
χθησαν δρος Κριτήρι. Ποΰ εύρετε, κ. πολιτικοί καί στρα
τιωτικοί, όρος Κριτήρι, καί παρεδέχθητε γραμμήν όρο—
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θετικήν έλαττωματικωτάτην, έπικρεμαμένην ώς δαμό- 
κλειος σπάθη έπί τήν Λάρισσαν καί τόν Τύρναβον, έκ 
τών παραθύρων τών οικιών τοΰ όποιου διακοίνονται τά 
έπ’ ώμου όπλα τών φρουρών Τούρκων; Εύρομεν, άπαντώ- 
σιν ήδη ούτοι, ένθα εύρον καί οί κ. δημοσιογράφοι μας 
τό ποιμνιοστάσιον τοΰ κ. Άργυροπούλου. Πόσον θαυμά
σιοι γεωγράφοι είμεθα! Κριτήρι όνομάζουσιν οί έν Τυρνό- 
βω καί τοΐς πέριξ άκραν [άχρωτήριοχ) όρους καλουμένου 
κοινώς Λουσφάχι, άπολήγουσαν εις τήν Τυρνάβειον κοι
λάδα, ώς τά άκρωτήρια είς τήν θάλασσαν- καί οί πολιοί 
πολιτικοί μας έξέλαβον τήν άκραν ταύτην ώς όρος κα
τάλληλον πρός στρατηγικήν γραμμήν- δπως καί τινες δη
μοσιογράφοι μας έξέλαβον τό παρά τήν όροθετικήν γραμ
μήν μικρόν χωρίον 'jippvponoSJt, πλησίον τοΰ οποίου 
έγένετο ή αρπαγή τών προβάτων, ώς ποιμνιοστάσιον τοΰ 
κ. Άργυροπούλου. Ούδόλως δέ άπορον καί νά έρωτήση 
τις τίνος Άργυροπούλου τοΰ βουλευτοΰ Άλμυροΰ ή “Αν
δρου ; "Ωστε ώς βλέπετε, φίλε κ. Γαβριηλίδη, είμεθα 
γεωγράφοι, ιδία τοΰ τόπου μας, άγεωγράφητοι, μοναδι
κοί είς τό ειδός μας- πλάττομεν όρη καί μεταβάλλομεν 
θαυματρυργοΰντες τά όρη είς βουλευτάς.

Λίίηλυς.

ΪΥΝΕΑΡΙΟΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ.
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΙΣ ΤΡΙΤΗ.

Αξιότιμε χ. συχτάχτα τοΰ Μή) "Χάνεσαι.

Τής συζητήσεως ληξάσης ό καθηγητής κ. Μαγγίνας 
άνέγνω διατριβήν «περί οστεώματος έμμίσχου κατά τήν 
σαρκώδη υπερώαν είς γυναίκα 30 έτών.» Μετά τήν ίστο- 
ίαν τής άρρωστου καί τήν επιτυχή αύτής έγχείρησιν, 
ι’ ής έςηρέθη δ όγκος, δν καί έπιδεικνύει σπάνιον πάν

τως είς τά μέλη τοΰ Συνεδρίου, δ έπιμελέστατος χει
ρουργός έκθέτει έν συνόψει διαφόρους σκέψεις περί τής 
πιθανής τούτου άρχικής παραγωγής. Ένώ ή άκριβής μι- 
κοοσκοπική έξέτασις δείκνυσιν οστέωμα έντεθυλακισμένον 
καθαρώτατα φαινόμενον, αί έξηγήσεις αί διδόμενα·, διά 
τήν γένεσιν τών οστεωμάτων τούτων ύπό τών διασήμων 
Virchow καί Cohnheim δέν φαίνονται έπαρκεΐς ώς πρός 
τήν παραγωγήν τούτου. Τέλος δέ έκρινε τόν όγκον τοΰ
τον ώς πολλοΰ λόγου άξιον καί πρωτότυπον είς τό είδος
του, μή άναγραφόμενον μέχρι τοΰδε έν τή ογκολογία

Μετά τόν κ. Χατζημιχάλην παρατηρήσαντα τινά έπί 
έπιστημονικών τινών ορών έπί τής άνακοινώσεως τοΰ κ. 
Μαγγίνα, ό ύφηγητής κ. "Χααοώτης λαμβάνει τόν λό
γον, καί άνακοινοΐ τώ συνεδρίω σπουδαιοτάτην μακροσκο
πικήν μελέτην «περί τοΰ άξονικοΰ κυλίνδρου τών νεύ
ρων.» Έν ταύτη, διά βραχέων άναπτύξας πάσας τάς 
μέχρι σήμερον έπί τοΰ κεφαλαίου τούτου έργασίας και 
μετ’ έπιστημονικοΰ θάρρους έλέγχων αύτάς, συνάγει έκ 
τών στενών αύτοΰ μελετών τά έξής : Ο άξονικός κύλιν
δρος είτε είς τάς γυμνάς, είτε είς τάς μυελοφόρους νευ—
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ρικάς ίνας άνήκων,είνε κυτταρικός καί ούχί νηματοειδής" 
α) διότι άποδεικνύεται έν αύτφ πυρήν, ένίοτε και πυρη- 
νΐσκος, β) διότι, άν μή τοΰτο, άποδεικνύεται σκοτεινή 
τις θέσις πρός άντικατάστασιν εκείνου" γ) διότι άποδει- 
κνύονται έν ταΐς μυελοφόροις νευρικαΐς ίσ’ι γΰροι μυελώ
δεις, ούδέν κοινόν έχοντες πρός τούς δακτυλίους ή τάς 
έντομάς, άπό άκρου είς άκρον τής- μυελώδους μεμβράνης 
διήκοντες, είς τρόπον ώστε συνιστάται μία κυτταρική 
διαίρεσις, συγκείμενη έκ πυρήνος (η σκοτεινής θέσεως), 
έκ πρωτοπλάσματος (της αξονικής ουσίας) καί έκ μεμ
βράνης μυελώδους, ή προστίθεται καί ή μεμβράνη τοΰ 
Schwann, οπού αΰτη άρχεται νά ύπάρχγι. 'Γά κύτταρα 
ταΰτα, ά άποκαλεΐ άζονιχά κύτταρα, άποτελοΰσι μίαν 
«διάκοπον σειράν, άλλ' ύπό ποικίλα σχήματα. Είτα έξε- 
τάζων τάς πρωτοπλασματικάς άποφυάδας τών γαγγλίων 
άποδεικνύει ταύτας πάσας ούσας τής αύτής φύσεως καί 
μέχρι σημείου τινός κυτταρικάς" ερμηνεύει δέ τάς έν 
αύταΐς παρατηρηθείσας διογκώσεις, ώς θέσεις σκοτεινάς. 
Οΰτω λοιπόν παραλληλίζει τάς νευρικάς ΐνας πρός τά 
νευρικά κύτταρα, έξ ού έξηγεΐ καί συμβιβάζει τάς διχο
γνωμίας τών ίστολόγων.—Τήν διατριβήν ταύτην μίαν 
τών μάλλον σπουδαίων έν τώ έαυτής κλάδω μετά χει
ροκροτημάτων δέχεται τό Συνέδριον.

Μετά τοΰτον ό ύφηγητής Λουκάς Παπαϊωάννου. 
έξ Άραχώβης, ύπό μορφήν ούχί τήν μάλλον λεπτόγραμ- 
μον, έγκλείων παρατηρητήν βαθύν καί ιατρόν μάλα πε- 
παιδευμένον, καί κάτοχον τής γλώσσης, ό’πως ολίγοι 
τών όμιλησάντων, διηγείται έν έκτάσει τά κατά «τήν 
έπιδημίαν τής Εύφλογίας ή Έβλογίας τοΰ έτους 1872 
έν Άραχώβη.» Κατά τήν έπιδημίαν ταύτην, συμβάσαν 
έν πόλει, 3,000 κατοίκων περίπου, δι’ δ εύκολος ήτο ή 
ακριβής παρατήρησις, ό δεινός παρατηρητής, ήδυνήθη 
τό μέν νά έξακριβώσν) τινά τών άμφισβητουμένων περί 
εύφλογίας ζητημάτων, τό δέ καί νά πρόσθεση άλλα τινά. 
Τά σπουδαιότερα έκ τών τό πρώτον παρατηρηθέντων ών 
ήδυνήθημεν νά άντιληφθώμεν, εΐνε τά περί μεταδόσεως 
τοΰ νοσήματος, ήν είδε μεταδοθεΐσαν καί κατά τήν α . 
περίοδον, καί δι' έλαχίστων αντικειμένων ευρισκομένων 
έν τώ δωματίω τοΰ πάσχοντος, καί διά τών περΐίπτα- 
μένων μ,υιών δτι καί έμ,βολιασθέντες είτε διά δαμαλί- 
δος, είτε δι’ ύλης εύφλογίας, ώς καί άλλοτε παθόντες, 
πάλιν προσεβλήθησαν" οτι ό χρόνος τής έπωάσεως κυ
μαίνεται άπό 13—24 ήμερών, καί τέλος δτι πολλάκις 
προέγνωσεν εύφλογίαν ώς έκ γραμμής έρυθράς ήτις παρη- 
κολούθει τήν διά τοΰ δνυχος σημείωσιν τοΰ δέρματος.

Έπί τοΰ αντικειμένου τούτου γεννάται μικρά συζήτη- 
σις, καθ’ ήν λαμβάνουσι πολλοί τόν λόγον, έν οίς οί κ.κ. 
ΚοντάκΓ^ς, στρατιωτικός ιατρός, άναφέρων δτι είδε 
παθόντας εύφλογίαν, οΐτινες, έκ νέου προσβληθέντες, ά- 
πεθανον, Άντωνιάδϊΐς, στρ. ίατ., δστις ούτος άνέ- 
φερε περιστατικόν άνθυπασπιστοΰ τινός, δίς προσβληθέν- 
τος καί θανόντος κατά τήν δευτέραν προσβολήν, Άλ· 
μιπανάκης καί 2Ετ&χούλΐ}ς, άναφέροντες παραδείγ
ματα τρις προσβληθέντων καί είς τήν τρίτην προσβολήν 
θανόντων, καί Ζαμιπαχός, δστις καί ούτος είδε παρό
μοια περιστατικά, άλλ’ έν γένει παρετήρησεν, δπως καί 
ό κ. Παπαϊωάννου, οτι ή δευτέρα προσβολή ή ήν ασθε
νής εύφλογία πάνυ ή ψευδευφλογία.

Μετά ταΰτα ό έκ Σπετσών κ. Όρλάνίος,, αρ
κούντως μαρτύρων τό ανδρικόν παράστημα καί τό κάλ
λος τής χώρας έξ ής έρχεται, αναφέρει όλίγα «περί δύο 
περιπτώσεων αναισθησίας καί ημιπληγίας υστερικής ία- 
θεισών διά τοΰ τρόμου» καί διηγείται τήν ιστορίαν α) 
γυναικός ήτις, έξ ηθικής άφορμής πεσοΰσα αναίσθητος 
καί έκτοτε άπό καιροΰ είς καιρόν καταλαμβανόμενη ύπό 
κεφαλαλγίας καί πίπτουσα λειπόθυμος,έφερεν έξετασθεϊσα 
ολόκληρον τά δεξιόν ήμισυ μέχρι τής μέσης άκριβώς 
γραμμής έστερημένον πάσης αίσθήσεως" αΰτη μετά επά
νοδον έκ μονής, έν ή πρός θεραπευτικόν σκοπόν εΐχε με» 
ταβή, συντρώγουσα μετά τών οικείων είς συμπόσιον, ίά- 
θη διά τοΰ έξής περιέργου τρόπου. Καθ’ ήν ώραν έτρω- 
γον, άνετράπη έξ απροσεξίας ή λυχνία. Έκ τούτου πα
νικός κατέλαβε τούς συνδαιτημόνας, καί δή καί τήν πά- 
σχουσαν, ήτις έκτοτε καί τήν αίσθησιν εύρε καί ύπό τής 
κεφαλαλγίας καί τών λειποψυχιών ούδέποτε προσεβλήθη· 
β) ύπό τούτουτοΰ περιστατικού οδηγούμενος τήν έκπλη- 
ξιν καί τόν φόβον μετεχειρίσθη έπί δευτέρας γυναικός 
παρόμοια πασχούσης, ήτις καί αΰτη μεγάλως έβελτιώθη, 
καί νΰν καλώς πάνυ έχει διά τής μεταλλοθεραπευτικής 
έζακολουθοΰσα τήν θεραπείαν.

Μετά μικράς τοΰ κ. Ζίφου έπί τοΰ ζητήματος τούτου 
παρατηρήσεις, καί τής άνακοινώσεως περιέργων τινών πε
ριστατικών όμοιας φύσεως, ό καθηγητής Παΰλος Ίω
άννου, παρουσιάζων τήν φωτογραφίαν άνδρός φέροντος 
πελώριον όγκον, καθικνούμενον άπό τοΰ βουβωνικού σω- 
λήνος μέχρι τοΰ άστραγάλου, (65. έ. τ. μ.) όμιλεϊ έπί 
τούτου διά τής χαρακτηριζούσης αύτόν καλλιεπείας καί 
καθαρής γλώσσης. Ή πρώτη έντύπωσις, λέγει, τοΰ δγ- 
γκου είνε δτι πρόκειται περί έλεφαντιάσεως" καί δμως 
περί παντός άλλου καί ούχί περί αύτής πρόκειται. Ό 
άσθενής ένθυμεΐται οτι μέχρις έσχάτων, πρό 10 περίπου 
έτών, είχεν έτι καλώς (εΐνε δέ περίπου 30 έτών) δτι 
κατά τήν έποχήν έκείνην, εν τμήμα τοΰ οσχέου, άτινα 
άμφότερα ήσαν πλήρη, ήρξατο μεγεθυνόμενον, καί κατά 
μικρόν φθάσαν είς τό σημεΐον δπερ σήμερον βλέπομεν. Τό 
δέρμα τοΰ όγκου εΐνε τραχύτερον, άλλ’ ούχί σκληρόν, αί 
φλέβες διογκωμένα·, καί παχεΐαι κτλ. Ό όγκος εΐνε βα
ρύς, άλλά μικράν μόνον ένόχλησιν δίδει τώ πάσχοντι, 
ούχί σκληρός, καί παρουσιάζει διά τής έπικρούσεως είς 
μεν τά άνω τμήμα, άκριβώς διά γραμμής τοΰ κάτω χω- 
ριζόμενον, τυμπανικόν ήχον- είς δέ τό κάτω σαφή κλυ- 
δασμόν κτλ. έξ ών πάντων ό κ. Π. Ίωάννου συμπεραίνει 
δτι πρόκειται περί ύδροκήλης πελωρίου, ήτις παρέσυρε» 
έλικα εντέρου ή έπίπλοον καί έπεπλάκη οΰτω μετά κή
λης καθαρής. Υπόσχεται νά προσαγάγη αύριον τόν άρ
ρωστον, ού περιεργότερον ούδείς βεβαίως είδε, διότι πάν
τες οί ιατροί όσοι περιγράφουσι παρόμοια περιστατικά 
έπιπλοοκήλης μετά όσχεοκήλης, είδον πάντοτε πολλώ 
μικρότερα τοΰ περί ού ένταΰθα πρόκειται.

Μεθ’ δ διελύθη ή συνεδρίασις περί ώραν 12
ο

ΓΡΑΦΕΐΟΝ *ΜΗ ΧΑΝΕΣΑΙ»
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