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ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ.

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΩΡΑΙΤΗΣ

Λιευθυντιις τοΰ Άστυχοΰ Παιδαγωγεϊόν.

Κατ’ αύτοΰ ύπεσχέθην νά εκσφενδονίσω τό καλαμάρι 
τοΰ δασκάλου.

Πέρυσι έκκωφαθείς καί έγώ, ό'πως καί πολλοί άλλοι, 
ά,τά τά βροντώδη του προγράμματα τά όποια έκρουεν 
ώς τύμπανα άνά τάς οδούς, είσηγαγον τόν ανεψιόν μου 
είς τό ’Αστικόν Παιδαγωγεϊόν του. Παρευθύς ένόησα 
ότι. είχα νά κάμω μέ έμπορον τών γραμμάτων μοί πα- 
ρουσίασεν έν τεμάχιον χαρτιού κάτωθεν τοΰ οποίου μέ 
είπε ότι πρέπει νά ύπογράψω' ήτο είδος ομολόγου δι' ού 
ύπεχρεούμην νά τώ πληρώσω τά δίδακτρα δέκα μηνών, 
είτε ό ανεψιός μου «διακόψν) τά μαθήματα του, είτε ά- 
■ποφοιτήσγι, είτε άποβληθή τοΰ ΙΙαιδαγωγείου».

Εις τό Παιδαγωγεϊόν μετεβαινον συχνότατα' πότε έν 
καιρώ μαθήματος, πότε έν καίρω διαλείμματος' άλλ’ ό 
κύριος Μωραΐτης ήτο πάντοτε,δπως ό Χριστός μετά τήν 
άνάληψιν : μακράν τών μαθητών του. Όταν ήρώτων κα
νένα έκ τών διδασκάλων,όλοι μέ ήτένιζον μέ βλέμμα έκ
πληκτοι» ώς νά μέ έλεγον :

— Πώς ·, δέν είξεύρεις ότι ό κύριος Μωραΐτης δέν έρ
χεται είς τό ΙΊαιδαγωγεΐον ;

Άν ήοχετο έν Έλλάδι ό διάσημος έκεϊνος Ποτεμκΐνος 
άντί νά ζητή νά διευθύνν) ορχήστραν θεάτρου θά έπρο- 
τίμα ώς άπλούστερον καί άκοπώτερον νά διευθύνη έν 
Άστυκόν Παιδαγωγεϊόν, διότι ούτε τά ραβδίον του καν 
βά έκίνει . . · εκτός ίσως μόνον ένίοτε κατά τών νώτων 
δυστυχούς τίνος μαθητοΰ.

Αί πληροφορία'., άςέκάστοτεμοί έδιδεν ό ανεψιός μου, 
ή αταξία ήν έβλεπον ίδίοις όμμασι ότε μετέβαινον 
είς τό Παιδαγωγεϊόν, τά έν τή αύλή τρεξίματα, αί

κραυγαί, αί ώρυγαί, τά γρονθοκοπήματα, τά λακτίσματα 
είς ά πρός ψυχαγωγίαν βεβαίως παρεδίδοντο οί μαθηταί 
κατά τά διαλείμματα, όπως διά τοΰ στόματος, διά τής 
κεφαλής, διά τών χειρών, διά τών ποδών, άνευφημήσωσι 
τήν γερμανικήν μέθοδον, ή έκλυσις έκείνη ή μαρτυρούσα 
τήν έλλειψιν χειρός διοικούσης καί όφθαλμοΰ έπιτηροΰν- 
τος μέ έκαμε νά σκέπτωμαι :

— Μά τί διάβολο κατάστασις είνε αύτή' άς ύποθέ
σωμεν δτι ό Παιδαγωγός είνε τό ίδιο μέ ένα κανατά" 
έτσι θάφινε ό κανατάς τά κανάτια του καί τά πιθάρια 
νά τοΰ χαλάσουν ; άφ’ ού άπ’ αύτοΰ περιμένει νά βγάλν) 
τά ψωμί του, δέν κυττάει τήν δουλειά του ;

Έπειτα δέ μέ κατελάμβανεν άγανάκτησις, όταν έσκε- 
πτόμην δτι τά κανάτια τοΰ κυρίου Μωραίτου ήσαν παρά
γοντες τοΰ μέλλοντος τοΰ Έλληνισμ.οΰ !....

’Έκτοτε μοΰ έγεννήθη σφοδοοτάτη περιεργία νά μάθω 
όποιος είνε κατά βάθος ό άνθρωπος αύτός, ό φορών τό 
μαΰρον πανταλόνιον τοΰ παιδαγωγού έπί τοΰ έσωβράκου 
τοΰ μεταπράτου, ό κατοοθών νά εξαπατά όλόκληρον τήν 
Ελλάδα έν μέσαις Άθήνάις.

Καί ήρχισα νά εξετάζω.
Ό ιδιωτικός βίος είνε τά συμπλήρωμα, πολλάκις δέ 

καί τό μέτρον, τοΰ δημοσίου βίου' δσον διάφορον καί άν 
ύποτεθή τό αίτιον τό έπιδρών έφ’ έκατέρου, έχουσι τήν 
αύτήν βάσιν' είναι δύο ημισφαίρια αύτοτελή, άλλά συν
δεόμενα πρός άλληλα, όπως τά τοΰ έγκεφάλου διά τής 
γεφύρας τοΰ Ούαρολίου· ό άνθρωπος τής κοινωνίας άπο- 
φέρει μαζή του μέρος τοΰ άνθρώπου τοΰ κοιτώνός του 
διότι δέν είμπορεΐ νά παίζη και μέ τόν εαυτόν του άκό
μη αιωνίως κωμωδίαν, μεταβάλλων οντότητα' άλλά καί 
αίωνίαν κωμωδίαν άν παίζη ύπό τό παραλλάσσον προσω- 
πεΐον,τοΰ γελωτοποιού, ύπό τό ποικίλον ένδυμα τοΰ πα
λιάτσου μένει ή αύτή σπονδυλική στήλη τοΰ άνθρώπου.

Αύτός ό κύριος Μωραΐτης έν τή Διδασκαλική του 
(Φράγκα 4) μεταφράζων έκ τοΰ γερμανικού— διότι όλο 
μεταφράζει ό πρότυπος παιδαγωγός και αύτούς έτι τούς 
γερμανικούς προλόγους τούς άποτείνει είς Έλληνας,— 
φαντάζεται τον παιδαγωγόν ώς τύπον καί ύπογραμμόν
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χρηστού άνδρός, άποπνέοντος τό μύρον της αρετής, δια- 
χέοντος άπό τόν ψυχήν τόυ ακτινοβολίαν πρός τά έκτός.

Άπό τόν κύοιον Μωραίτην λοιπόν πρέπει ν' άπαιτώμεν 
πολύ περισσότερα πράγματα, παρά άπό ενα άλλον άν
θρωπον. Διότι άν άληθεύη δτι δέν δύναταί τις νά δώση 
ο,τι δέν έχει, τούτο άληθεύει κυρίως διά τόν παιδαγω
γόν τον άξιοϋντα νά δώση άγωγήν, νά έμπνεύση δηλαδη 
αγάπην πρός την άρετήν καί τό καθήκον, ενθουσιασμόν 
πρός πάν εΰγενές αίσθημα, καί πάσαν γενναίαν ιδέαν. 
Σημειώσατε δτι την άγωγην αύτην θά την δώση εις 
παιδία τά όποια είναι οί οξυδερκέστεροι παρατηρηταί 
τού κόσμου, τά όποια βυθίζοντα τό έρευνητικόν των 
βλέμμα εις τήν ψυχήν τοϋ διδάσκοντος έρευνώσι, σκα- 
λίζουσι,ζητούσι,νά εϋρωσι άν εύρίσκεται έκεϊ έκεΐνο περί 
τού όποιου τοΐς όμιλεϊ, ή άν, όμιλών περί αρετής καί 
τιμής, τοΐς όμιλή περί άπόντων τινων καί άνυπάρκτων 
ποαγμάτων ώς περί βρυκολάκων.

Άς λάβη λοιπόν ή κοινωνία τό μικροσκόπιον,—τό 
μικροσκόπιον,διότι δλα είνε μικρά έν αύτώ τω άνθρώπω, 
άπό τής ψυχής του μέχρι τών οφθαλμών του—καί άς 
τόν έξετάση.

Άς ελθωμεν τόρα εις τόν δημόσιον άνθρωπον, τόν 
Διευθυντήν τού Παιδαγωγείου τού πρός διάδοσιν τών 
Ελληνικών γραμμάτων συλλόγου καί εΐτα διευθυντήν τού 
Άστυκοΰ Παιδαγωγείου.

Τί έμαθεν έν Γερμανία καί τί έφερεν έντός τοϋ σάκ- 
κου του έκ τής αλλοδαπής δέν έξετάζω- είμαι δμως 
βέβαιος δτι δέν θά έξώδευσε πολλά πράγματα άν έπλή- 
ρωνον τελωνιακά καί αί κεφαλαι δι* δ,τι έχουν μέσα.

Δέν έξετάζω, έπί τού παρόντος,ούτε άν είναι διά παι
δία τά σχολαστικά καί στρυφνά διδακτικά βιβλία τά 
όποια μετέφρασε· δέν έξετάζω κατά πόσον τό σύστημα 
τών lilassenlehrer δύναται νά εΰδοκιμήση έδώ· έδώ,δπου 
ένεκα τής άψικορίας τοϋ ελληνος,μανθάνοντος καλά μόνον

δ,τι τοϋ άρέσει, καί ένεκα τής έλλείψεως παιδαγωγικής 
μοοφώσεως τών διδασκάλων, υπάρχει κίνδυνος νά συμ- 
βαίνη,καί έν μέσαις έτι Άθήναις, δ,τι καί είς τά μικρό
τατα τών άσημαντοτέρων δήμων σχολεία,νά γίνεται δη
λαδή ό διδάσκαλος είδος τι εγκυκλοπαιδικού μαγκανο- 
πηγάδου άνέλκοντος πάσαν γνώσίν καί πάσαν έπιστήμην.

Άλλά θά έξετάσω τήν Αγγελίαν του καί τό Αναλυ
τικόν πρόγραμμά του διότι αύτά εινε τό μετά τής κβι- 
νωνίας συναφθέν συμβόλαιον, καί έν όνόματι τής κοινω
νίας έρχομαι καί τόν ερωτώ: Έξετέλεσας τούς δρους τού 
συμβολαίου σου, κύριε Μωοαίτη ;

’Επειδή δέ θά παραστή άνάγκη νά έπικαλεσθώ τήν 
μαρτυρίαν τών έν τώ Παιδαγωγείω διδασκόντων τακτι
κών διδασκάλων καί νά προκαλέσω αύτόν τόν κύριον Μω
ραίτην νά μέ διαψεύση άν είμπορή, νομίζω καλόν νά κάμω 
ένα τύπον έπικλήσεως τών μέν καί προκλήσεως τού δέ.

Λοιπόν.
«’Επικαλούμαι τήν μαρτυρίαν τών διδασκάλων τού 

Παιδαγωγείου κ. κ. Έμ· Ζολώτα, Κουτούζη, Τσαλίκη, 
Κουρτίδου, Παυλίδου, Εύστρατιάδου, προκαλώ

δέ τόν κύριον Μωραίτην νά μέ διαψεύση».
Δέν μέ λέγει ποία είνε ή γερμαηχη μέθοάος καί τά 

τέλειον παιάαγωγιχοΓ σύστημα τό όποιον εφήρμοσεν έν 
τώ Άστυκω Παιδαγωγείω, άφ' ού έκαστος τών διδασκά
λων άνεξελέγκτως έδίδασκε καθ’ οϊαν έβούλετο ιδίαν μέ
θοδον ;

'Επικαλούμαι . . . κτλ. . . . προκαλώ κτλ.
Έν τώ προγράμματί του έν σελίδι 9, 11, 15 λέγει 

δτι τά παιδία θά έξασκώνται είς διάφοοα παιδαγωγικά, 
χαι ύγιεικά παιγνίδια άπαξ τής έβδομάδος.

Αύτό τό παιδαγωγικόν παιγνίδιον έξετελέσθη μόνον 
ύπό τοϋ κ. Μωοαίτου έπί τού νάρτου.

Επικαλούμαι . . . κτλ . . . προκαλώ κτλ.
Έν τώ προγράμματί του έν σελίδι 15, 18, 22, 25,

29 υπισχνεΐται οτι οί μαθηταί θά κάμνωσιν tlidrtxnxovc 
περιπάτονη καί έπισκέψεις φυσιογραφικών μουσείων, καί 
επισκέψεις αρχαιολογικών αντικειμένων, άπαξ τής έβδο
μάδος.

Δύναται ό κύριο; Μωραίτης ν’ απόδειξη δτι ούχί άπας 
τής έβδομάδος, ούχί άπαξ τού μηνός, ούχί άπας κατά 
τριμηνίαν, άλλ’ δτι άπαξ καθ’ έξαμηνίαν έξετελέσθησαν 
αύτοί οί όιύχχτιχοΐ περίπατοι ;

Έτικαλούμαι . . . κτλ. . . . προκαλώ . . . κτλ. . .
Είς τήν αγγελίαν του ύπέσχετο δτι έκάστην Κυριακήν 

μετά τήν θείαν λειτουργίαν θά γίνεται άπό κοινού προ
σευχή μετά θρησκευτικών ασμάτων, καθ’ήν θά έρμηνεύη- 
ται περικοπή τις τού Ευαγγελίου καί θά γίνεται έπ’ αύ
τής λόγος οΐκοδομητικός τών παίδων.

Έκάστην Κυριακήν, έλεγε ; Οΰδεμίαν δέν έξετέλεσε 
τήν ύπόσχεσίν του.

’Επικαλούμαι . . . κτλ. προκαλώ κτλ.
Καί δμως είς τήν αγγελίαν του προτρέπων τούς γο

νείς νά προτιμήσωσι τό ίδικόν του εμπόρευμα άπό τό 
τών άλλων διδασκάλων,τούς καθιστα προσεκτικούς διότι 
πρόκειται «πεοί τού θείου καί ύψίστου βουλεύματος, τοϋ 
τής ορθής έκπαιδεύσεως τών παίδων ! . .»

Και τό λέγει αυτός,ο εχων πλήρες λόγων μεγάλων τά 
στόμα καί κενήν έργων τήν διάνοιαν του, ό θάψας τήν 
ψυχήν του έντός τετραγωνικών τινων πήχεων οικοπέδων, 
ό πεοιρράψας τό παιδαγωγικόν του δίπλωμα είς σακκού- 
λαν διά νά χρησιμεύη μόνον διά χρήματα, ό καταβιβά- 
σας είς έμπόριον τήν ανατροφήν τών έλληνοπαίδων, ώς 
νά ήτο ανατροφή χοίρων.

’Επικαλούμαι κτλ. . . . προκαλώ κτλ. . . .

Άπόμ-αχος.

A ΝΤΙΠ ΟΛ J Τ Ε ΥΣΙ Σ—Α Π A ΡΤΙ Α.

Οίκτρόν θέαμα παριστά κατ’ αύτάς ή παρ’ ήμϊν άν- 
τιπολίτευσις. Βλέπουσα δτι δέν έχε·, τήν δύναμιν νά 
βλάψη τήν κυβέρνησιν έσχεδίασε νά βλάψη τήν βουλήν, 
άλλά τυφλή ύπό τού πάθους δέν είδεν δτι βλάπτει έαυ
τήν. Καί έχει μέν πρό πολλού καταπέσει έν τή συνειδή- 
σει τού έθνους, άλλά έπιμένει άκόμη νά καθιστά ταύτα 
φανερά διά τής άτοπου διαγωγής της, ώς νά κηούττη 
«δέν ύπήρξα ικανή ώς κυβέρνησις, είμαι χειροτέρα ώς 
άντιπολίτευσις».

Έάν ζητήτε τήν άπόδειξιν τών λόγων τούτων, μετά- 
βητε είς τό βουλευτήριον. Μετάβητε ϊνα θαυμάσητε τούς 
ρητορικούς λόγους τής άντιπολιτεύσεως ούς προβάλλει 
μετά πείσματος κατά τών νομοσχεδίων τής κυβερνήσεως. 
Συγκεντρούνται εν τρισί λέξεσιν άς έξέμαθε καί αύτός ό 
Δημητρακάκης : «Δέν υπάρχει απαρτία.» Ούτως ή σημε
ρινή άντιπολίτευσις έννοεϊ νά καταπολέμηση τά νομο
σχέδια τής κυβερνήσεως. Τί άλλο εύκολώτερον ; «Δέν 
υπάρχει απαρτία !»

θέλουν λοιπόν νά παραλύσουν τάς έργασίας τής βου
λής. Νά καταστρέψουν δηλαδή τάς ωραίας ελπίδας ας 
παρήγαγεν ή είς τήν εξουσίαν άνοδος τού νΰν κυβερνών
τας κόμματος. Ένθυμούμεθα άκόμη τήν χαράν τοϋ έ
θνους τήν παραχθεΐσαν έκ τοϋ σχηματισμού τής νέας 
κυβερνήσεως άνηκούσης είς μέγα μονομερές κόμμα. Πάν
τες είπομεν : «Ιδού έπέστη ή ώρα νά ψηφισθώσι τόσα 
σπουδαία νομοσχέδια κανονίζοντα τήν υπηρεσίαν καί τήν 
διαχείρισιν, έξασφαλίζοντα τόν δημόσιον πλούτον καί 
δεσμεύοντα τούς Μπουμπούλας, οΐτινες συνήθισαν νά 
κολυμβώσιν έντός εκατομμυρίων. ’Ιδού ή εύτυχής πεοί- 
στασις νά τεθώσι φραγμοί κατά τού ρεύματος τής δια
φθοράς οπερ έκινδύνευε νά παρασύρη είς τό βάραθρον τής
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ΜΕ ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΦΟΥΣΤΑΝΙ

(VJS. άριβ- 307)

Κάτω ό Πκσιλεύς

"Αμα τή διασπαρείση είδήσει τής φυλακίσεως τού 
Μωραϊτίνη, οί εταίροι επανήλθαν αυθόρμητοι εί; τόν οί
κον τής Μαριγούλας, ήτις περιεφέρετο ώς λέαινα εξα
γριωμένη έν τή αιθούση, έχουσα εσταυρωμένα; οπίσω 
τάς χεΐρας.

Δέν έλάλει. Έξεφούμερνε μόνον. Έστέναζε θορυβωδώς. 
Διευθετούσε τά μαλλιά της περί τό μέτωπον, σύρουσα 
ταύτα διά τής παλάμης πρός τήν κορυφήν.

’Έστη μετά ταύτα καί ένατενίζουσα τόν Δόσιον, είχε 
καταφθάσει κ* έκεΐνος·

— Αΐ, είπε, τά βλέπεις τρελλέ ; Πού τά λόγια σου 
τά παχιά ; ’Ιδού, τόρα δταν εξέλθης, θά πίάσουν καί σέ.

Ό Δόσΐος, νεανία; πλήρης αισθημάτων, ζωηοότατος, 
έξυπνος, φιλόπατρις, αποφασιστικός, πυρώδης δημοσιο

γράφος τής Νύαη Γενεάς καί τοϋ ΜεΑΛοντοη, r.yfyAn 
συστρέφων τόν μύστακά του σπασμωδικώς.

— Κυρά μου, τά είπαμε, ή Αμαλία τά κάμει δλα. 
θά τήν σκοτώσω. Αύτή διαφθείρει τόν κουφό, θά τήν 
σκοτώσω. Τό είπα. Μή μέ παραφουρκιζεις, άφησέ με 
στούς καπνούς μου.

Ώς έκ συνθήματος κατέφθασαν οί μεμυημένοι καί 
σφόδρα θρασύθυμοι Γελαδάκης ό Βασίλειος, νεανίαι τινες 
τής ’Ριζαρίου Σχολής, ό Φίλιππος Ψύλλας, ό γεροΚαλ- 
λιφρονάς, ό Κορωναΐος, ό Σκαρβέλης, νεανίας μόλις 
χνοάζων, ό Πάνος Κολοκοτρώνης, ό άγριοπρόσωπος τότε 
καί φανατικός δημοκρατικός, σωστός τύπος αμείλικτου 
έπαναστάτου, Λεωνίδας, ό υίός τή; άρίστης τότε μοδί- 
στας Πιππίνας, ό Λεωνίδας Βούλγαρη;, Γούδας ό αθυ
ρόστομος νεοϊδεαστής, ό βιβλιοπώλη; Νάκης,ό Σμόλετζ, 
ό Ε. Δεληγεώργη;, ό Διοβουνιώτης, ό Παγώνης, ό Λεω— 
τσάκος καί πλεϊστοι άλλοι.

Έξω, άπό τής πλατείας τοϋ πολιτικού Νοσοκομείου 
μέχρι τοϋ παντοπωλείου τοϋ παρά τήν Νεάπολιν Γεωρ- 
γαντά καί έκεΐθεν δι’ δλής τής όδοΰ Σόλωνος καί είς 
αύτά άκόμη τά χωράφια τά ύπό τόν Σχιστόν περιεπό- 
λουν οί άρκαντάσιδες τής Πλάκας καί οί μαχαιροβγάλ
τες τούψυρή, αρματωμένοι ώς αστακοί,πύρ καί θάνατον 
πνέοντες.

Όσάκις δέ περιπολία τις έπλησίαζεν εκεί, ήκούοντο 
αί άπειλητικαί φωναί:

— Κύρ περιπολάρχη, τράβα πάρα κάτω τήν πεοιπο- 
λία σου, γιατί, γιά τό καλό πού σάς θέλομε, σάν πα
τριώτες πού είμαστε, άπό ’δώ κι’ άπάνω βρωμά μπα
ρούτι.

Καί εφευγον αί περιπολίαι χωρίς νά βγάλουν μιλιά.
Πρχιζον τότε αί συνδιαλέξεις.

— Λές ρέ νά γίνη τίποτα απόψε, ή Οά πάν στά πούφ;
— Μά θαρρώ πώς ό γέρος, (καί ήννόουν τόν Καλλι- 

φρονά), δτι δέν χοοατεύει.
— Βέβαια άν πάν αύτοί μέσα, άς πάμε καί ’μεΐς.
— Είνε καί ό Κορωναΐος.Άντάμης. Παλλικάρι, μωρέ, 

τής φωτιάς άνθρωπος, είδε τό ’μμάτι του πόλεμο. Δέν 
είνε σάν τούς άλλους τούς σουρνοσπαθάτους.

— Άμ έκεΐνος ό Σμόλετζ τί σού λέει πάλι; Χάϊ, χάϊ, 
είμεθα καλά αρματωμένοι.

— Καί τόν Λεωτσάκο πού τόν άφίνετε; Μέσ’ τά δλα. 
Είμουνα, μωρέ παιδιά, μαζύ του στά Καλαμπακικά. 
Οί τούρκοι μάς είχον ζώσει. Νά, ήμεΐς, ήμαστε μιανής 
χουφτιάς άνθρωποι. Οχτώ χιλιάδες οί τούρκοι, εβδο
μήντα έρημα κορμιά ήμεΐς." Στενά τά πράμματα. — 
Παλλικάρια μου, μάς λέει έτσι κι’ έτσι χαμένοι καί χα
μένοι είμαστε. Γιουρούσι καί δπου τά'βγάλη ό θεός. 
Μόλις είπε αυτά, καί φόρα τή πάλλα, καί φόρα μέσα
βτό λοφοΰσι τό τούρκικο-----Νά, μά τό Χριστό, νά μέ
κόψη ή Παναία, άν δέν τούς ρημάξαμε. Άνθρωποι είμα
στε ήμεΐς, ή λεοντάρια; Φευγιό οί τούρκοι. Νά φάω τά

κόκκαλα τού πατέρα μου, τού θεός συχωρέστου, άν σάς 
ψευτίζω. Τά πιστεύεις βλάμη; στή φιλία μας πού έχομε. 
Τί νά σάς ’πώ; Νά, τούτο ’δώ τά χέρι, αύτό, νά, αύτά 
πού βλέπετε, αΐ, τί νά σάς ’πώ;... μά θά έχη σφάξη, τό 
λίγο τό λιγώτερο, γιά νά μή ’μπώ πολύ, τό λιγάκι ίσα, 
έτσι άπάνω κάτω σάν μά θά μού ’πήτε τόρα πώς σάς 
λέγω ύπερβολή, δχι δμως, νά μή σκάσω,νά μή ζεμερωθώ, 
άν δέν έσφαξε αύτό τό χέρι μου, χίλιους, δχι πεντακό- 
σους, άς ήνε τέλος πάντων εκατό δέκα, βρέ άδελφέ, άν 
δέν μέ πιστεύετε καϊ σάς φαίνετε ύπερβολή, άς ήνε καί 
ένα, τέλος πάντων, άν δέν μέ πιστεύεται άν καλά καί 
τί άνάγκη έχετε νά μή μέ πιστεύσετε. Είμουνα δά καί 
τότε θηρίο. Μέ μιά γροθιά σκότωνα βουβάλι καϊ σάς 
άκόμη!... Αΐ καϋμένα χρόνια, παληά μου νειάτα.... Δέν 
εχει καί κάμμία ταβέρνα έδώ παρακάτω, νά σάς τό 
διηγηθώ, πού νά σάς άνατριχιάζη ή πέτσα. Μωρέ, ξέ
ρετε τί κερατάς ήμουν στή νεότη μου, ήμουν καί είμαι., 
δχι δέν είμαι... άλλά ό λόγος τά φέρει... "Ετσι θέλω νά 
σάς πώ... πώς νά σάς τό ’πώ.

— Καλά, άδελφέ, μάς έδωκες καϊ καταλάβαμε. Δέν 
εινε άνάγκη καί τόσο πολύ νά τά ψιλολογούμε. Ξερονού- 
μαστε ολοι.

— Μά δέν σάς τελείωσα τήν ιστορία τής Καλαμπά
κας . . .

— Τόρα μεταξύ μας δέν τά ξέρομε.
— Οχι, ό λόγος τόχει.
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άπογνώσεως άπαν τό νεκρόν ημών έθνος. Ιδού περίστκ- 
σις νά Αφαιρεθώσι πολλά δολώματα άπό τών χειρών τής 
έξουσιας. Ιδού καιρός νά μεταρρυθμισθώσι καί κανόνι- 
σθώσι τά ασύντακτα στρατιωτικά καί νά ληφθή γενναία 
Απόφασις πεοί στρατιωτικής τοΰ έθνους προπαρασκευής.»

Ταΰτα είπε τό έθνος, ταΰτα ύπεσχέθη ή νέα κυβέρ- 
νησις διά τοΰ προγράμματος της καί ταΰτα ηρξατο έκ- 
πληοοΰσα Si* επιπόνου εργασίας συντάσσουσα τά μάλλον 
κατεπείγοντα διά τήν παρούσαν σύνοδον νομοσχέδια. 
Καί όφείλομεν αληθώς πάντες νά Αναγνωρίσωμεν τήν 
ύπεράνθρωπον εργασίαν τοΰ κ. πρωθυπουργού νυχθημερόν 
εργαζομένου.

'Αλλά ταΰτα δέν ήρεσαν είς τήν άντιπολίτευσιν. Οί 
Αποτελοΰντες αύτήν,συνηθισμένοι είς τό κολύμβημα τής 
διαχειρίσεως, δέν εύρον καλά τά λαμβανόμενα πρός έξα- 
σφάλισιν τοΰ δημοσίου πλούτου μέτρα καί ήρξαντο 
νά σκέπτωνται περί ματαιώσεως τής έπ’ άγαθώ άρξαμέ- 
νης μεταρρυθμίσεως. Ή άντιπολίτευσις, τό γνωρίζομεν 
ολοι, θέλει προϋπολογισμόν Μπούμπουλην άνευ νόμων, 
θέλει πιστώσεις αορίστους ποός αορίστους σκοπούς, θέλει 
έλευθερίαν ένεργείας έν πάσι, διότι έν τοιαύτη μόνον 
ελευθερία εύρισκε τήν πλειοψηφίαν καθ’ όλον τόν βίον 
της. ’Αλλ’ έπειδή τά νομοσχέδια πάντα ήσαν συντεταγ
μένα κατά τήν θέλησιν τοΰ έθνους καί κατά τούς κανό
νας τών καλώς κυβερνωμένων κρατών, ή άντιπολίτευσις 
εύρέθη έν μεγίστη δυσχερεία. Μετά πολλάς ό'μως σκέ
ψεις ουνετάχθη ό άπότομος ρητορικός λόγος: «Δέν ύπάρ- 
χει απαρτία!» δστις έπανελαμβάνετο καθ’ έκάστην.

Καί ένώ δ’ ούτως έν τή βουλή έπολέμει ή άντιπολί- 
τευσις έξευτελίζουσα έαυτήν, μία τών μάλλον υποκριτι
κών έφημερίδων, ής ή γνώμη εινε χαμαιλέοντος χρώμα, 
έγραφε μετά θλιψεως «Τί κακό ! Πολλά νομοσχέδια ψη
φίζονται. Μεταφράζονται έκ τοΰ γαλλικού. Δέν είνε 
καλά.» Και άλλα τοιαΰτα φλυαρήματα.

Άλλά, κύριοι, είνε αύτά συζήτησες ; Είπατε, έάν δύ- 
νασθε, είς τί τά είσαχθέντα νομοσχέδια βλάπτουσι τήν 
διοίκησιν έν γένει, ΐνα μεταρρυθμισθώσι κατά τό άνθρώ- 
πινον, Αοοίστως δμως οί μέν λέγοντες cVr firs ά.ταρτία, 
οί δέ δτι είνε πολλά τά νομοσχέδια καί μεταφρασμένα, 
ομοιάζετε μέ άπηλπισμένους ανθρώπους, ο'ίτινες έχασαν 
πλέον πάσαν.έλπίδα έκνόμου άντιπολιτεύσεως.

Έν τού τοις, κύριοι άπηλπισμένοι, αππρτίοι υπαερ- 
καί τά νομοσχέδια θά ψηφισθώσι πρός μεγάλην χα

ράν τοΰ λαοΰ, δστις εύγνωμονεϊ τή παρούση πλειονοψηφία 
έάν κατορθώση νά δέση δσον τό δυνατόν ασφαλέστερου 
τάς όαπανηράς χεϊρας τών Μπουμπούλων τής Άντιπο-
λιτεύσεως.

’Απαρτία υπάρχει καί μή Ανησυχείτε. Ό μέν θόρυ
βος δν έγείρετε έν τω Κοινοβουλίω, γίνετε πρός βλάβην 
σας, ό δέ θόρυβος δν ποιείτε διά τών τόσων εφημερίδων 
σας είνε ψευδής, διότι ή κοινή γνώμη είνε έναντία σας. 
Τό διαζύγιον μεταξύ αύτής καί ύμών έγένετο πρό πολ
λοΰ καί πρέπει νά μεταβληθώσιν οί νόμοι τής φύσεως, 
ΐνα τείνη ύμϊν τόσον ταχέως πάλιν τήν χεϊρα. Τό έθνος 
άηδίασε τούς ψευδοπολιτικούς δπως τούς ψευδοϊατρούς. 
Ένεπιστεύθη είς πολιτικούς σοβαρούς, καταλλήλους τών 
περιστάσεων, έχοντας τό θάρρος νά Αντιμετωπίζωσι πάν
τα έθνικόν κίνδυνον καί έν έλπίδι νά έργάζωνται μετ* 
άφοσιώσεως ύπέρ ώρισμένου σχεδίου. Ένεπιστεύθη είς 
πολιτικούς θεωρήσαντας κύριόν των μέλημα τήν παρα
κώλυσή τοΰ χειμάρρου τής διαφθοράς, ού τήν κοίτην 
ύμεϊς τόσον έπιτηδείως έξωμαλύνατε. Έάν δε δέν έν- 
τρέπεσδε, έξακολουθεϊτε νά γίνεσθε θέατρον κατά τήν 
κοινήν φράσίν. Τό κοινοβούλιον σήμερον είνε ή απαρτί». 
είνε τό έθνος. Σεις έτέθητε έκτος τοΰ έθνους. Σήμερον 
σάς άφαιρεϊτε ό λόγος, διότι τοιοΰτοι τετριμμένοι λό
γοι, οίος ο δέν ΰ.τάρχει Απαρτία, είνε άνάρμοστον πλέον 
ν’ αντηχούν ύπό τούς χρυσούς Οόλους τοΰ ελληνικού βου-

λευτηρίου. Αύριον θά σάς άφαιρεθώσι καί άλλα. Διότι 
πιστεύομεν οτι ή κυβέρνησις θά φροντίση καί περί τιμ//- 
r<2r, οΐτινες εχοντες έκτεταμένην έξουσίαν θά διαγράφω- 
σιν έκ τοΰ βουλευτικού καταλόγου τούς άκοσμοΰντας καί 
τήν βουλήν ύβρίζοντας. Χράπ-Χράπ.

- - - - - —— β——- - - -

ΠΕΡίϊΤΕΤΕΙΑΙ ΤΟΤ ΣΤΟΜΑΧΟΥ WOT.
Είναι δράμα ; Eivat κωμωδία ; Είναι φάρσα ; Είναι 

μυθιστόρημα ; Διήγημα ; Διάλογος ; Τί είναι ; Είναι
feerie !

Έως έδώ δέν είπα τίποτε !
Είναι λοιπόν f66rie έκτελεσθεϊσα έν τή αιθούση τών 

συνεδριάσεων τής βουλής τή 15 ’Ιουνίου 1882 παρού
σης τής κυβερνήσεως, πλήρους Απαρτίας φίλων της, ού- 
δενός σχεδόν κουμουνδουρικοΰ, καί 2/10 δεληγιαννικών, 
τοΰ Ρηγοπούλου καί τοΰ Ζυγομαλά, έξ ών πάλιν τό ’/ 
άπό καιροΰ είς καιρόν έχάνετο είς τά κύματα τοΰ ώκεα- 
νοΰ ή τόν καταρράκτην τοΰ Νιαγάρα, ώς ήθελεν εϊπει 
τό άλλο */Μ, ό Ρηγόπουλος, ή έδυεν είς τό κενόν ώς διάτ- 
των, ώς Αερόλιθος, ώς βολίς, ώς άστήρ . . .

ώς άστηρ εζαίφνης Αύων 
γράψατε t/ot ’.τώ Aaxpvur 
είς tor τάφον μου ί.Ιπίς . . .

Άλλ’ ούτε έλπίδα βλέπω, ούτε γράψιμο καί μόλις 
διακρίνω τόν τάφον μου καθώς ήρχισα. Άς άρχίσωμεν 
λοιπόν Αλλέως, διηγηματικώς.

Εγώ καί ό στόμαχός μου έκαθήμεθα είς τό θεωρεϊον

τών δημοσιογράφων. Είναι Αληθές ό’τι ό στόμαχός μου 
δέν είναι δημοσιογράφος, είναι δμως δημοσιογραφικός καί. 
δια τοΰτο, ουχι τόσον χαταγρηστιχώς άνέβη καί αύτός. 
Αι έκ τής αιθούσης Αναθυμιάσεις ήσαν Αφόρητοι, άλλ’ ή 
ίς μου ευγνώμων πρός ευφυεστάτην φίλην μου προησπί- 
ετο απο τό λεπτότατον άρωμα γαρουφάλου, δπερ έκείννχ 

ώσεί προνοοΰσα περί τής ησυχίας αύτής μοί είχε προσφέ
ρει, γαρούφαλον μέ πέταλα ροδόχροα ώς οι όνυχες τής
κυρίας του ή αί παρειαί τής φίλης αύτής καί σκληρά; 
φίλης έμοΰ, ής τό ονομα έκφράζει τό γλυκύτερον όοδό- 
χρουν.

Ο στόμαχός μου αίφνης έξέβαλε κραυγήν. Είχεν ει
σβάλλει έντός αύτοΰ ή πείνα. Έπί τοΰ βήματος ήτο δ- 
κ. Ζηνόπουλος. Τά φώτα ήσαν ήδη άνημμένα. Συνεζη- 
τεΐτο τό περί νομικών συμ.βούλων νομοσχέδιον. Ό κ. 
Κουμουνδοΰρος μετά τών φίλων του είχεν Αναχωρήσει. 
Ο κ. Δηλιγιάννης μετά τών Αξιότιμων βουλευτών, ών 
εχει τήν τιμήν νά διερμ,ηνεύη τό φρόνημα,είχεν άπέλθει. 
Ο στόμαχός μου μ’ έβίαζε ν’ άναχωρήσωμεν.

— Κύριε στόμαχε, εχω ένστασιν, τώ λέγω.
— Κύριε πρόεδρε, έχω ένστασιν, φωνάζει ό κ. Κώστας 

Κουμουνδοΰρος, δέν ύπάρχει Απαρτία.
Είναι ή πρώτη φορά καθ’ ήν έγώ καί ό Κώστας συνην- 

τηθημεν εις τας ιδέας. Ο κ. Ζηνοπουλος καταβαίνει τοΰ 
βήματος, ό κατάλογος άναγινώσκεται καί εύρίσκονται. 
παρόντες 130. Ό κ. Ζηνόπουλος Αρχίζει καί πάλιν. Άλλ* 
ό Αξιότιμος έκ Γόρτυνος βουλευτής κ. I. Άντωνόπουλος, 
φίλος τοΰ άξιοτίμου έκ Γόρτυνος ήμικομματάρχου ποο— 
βάλλει καί πάλιν ένστασιν έλλείψεως Απαρτίας.

Από τής στιγμής ταύτης Αρχίζει ή φαντασμαγορία.
Οί Τοικουπικοί εγείρονται Αφηνιασμένοι.
— Ν’ άναγνωσθή, κ. πρόεδρε, ό κατάλογος.
— Είσθε Αδιάκριτοι.
— Φεύγατε, δέν σάς θέλομεν.

— Δέν πειράζει, άλλη φορά.
— Μά δέν εχει τό γούστο, τόρα έχει τό χάζι . . Ποΰ 

νά έβλεπες τούς τούρκους . . . δχ κακομοϊρί μου, καί 
νά σέ ’πήγαινε ριπιτί. Μέ κάτι σαρίκια, μέ κάτι σέλες, 
μέ κάτι φαρδιά μανίκια, έως έδώ κάτω, [εί κάτι σαλβά- 
pta, ποΰ ένόμιζες πώς εϊτανε φτειασμένα άπό άτζέμ πι- 
λάφ . . . ’Αληθινά, φάγατε σείς ; Έγώ, νά σάς ξομολο
γηθώ τήν Αμαρτία μου, δέν έχω φαγωμένο άκόμη καί 
έσφιξα καί ένα δυό ποτηριαϊς παραπάνω, καί . . . νά τά 
λέμε χωρίς ντροπής, σάν νά ζαλίστικα λιγάκι, είμαι, 
δηλαδή, μέντζα, μέντζα. Άκόμη μία καί μέ πάτε μέ τό 
κάροο . . . Γιά νά σάς ’πώ ; Είνε καί τό Ραλλάκι μας 
απάνω. Παιδί μάλαμα. Μαζύ παίζομε τήν άμπαρόριζα.

, Τοΰ έχω ρίξει γροθιά, ποΰ τόν ξεθέωσα. Μά ξέρετε τί 
ιχούκαμε ; Παίζαμε τούς βόλους καί ήθελε νά μοΰ κάμη 
ζαβολιαΐς. Πρέ δός μου τόν βόλο πίσω τοΰ λέω. Δέν 
στόν δίνω μοΰ λέει. Βρέ θά τής παίξωμε, τοΰ λέω, 'δικός 
μ.ου είνε, μοΰ λέει, μωρέ φέρε, λέω, δέν σοΰ δίνω, λέει, 
ιεί τό λέω καί μέ μοΰ τό λέει, τσακονόμαστε, στόν βά
ζω κάτω, ήμουν πιό χειροδύναμος έγώ, καί σοΰ τόν δί
νω, καί «οΰ τόν δίνω, ποΰ τόν έκανα τοΰ αλατιού. "Η
θελε ό πατέρας του νά κάνη τοΰ πατέρα μου Αγωγή, 
άλλά τά συμβιβάσαμεν καί πιαστήκαμε πάλι φίλοι.

Έν ω τοιαΰτα διελέγοντο οί έν τοΐς ύδοΐς, εν τώ οίκω 
τής Μαριγούλας οί συνελθόντες προέβαινον είς οριστικά; 
αποφάσεις.

— Πρέπει, έλεγεν ό γερο-Καλλιφρονάς, νά δώσωμεν 
νά έννοήση ό βασιλεύς, δτι έσώθησαν πλέον τά ψέμμ.ατα 
καί δτι δέν παίζομε.

—Ανάγκη, προσέθηκεν ό Ψύλλας, νά προβώμεν μετά 
συνέσεως καί περιεσκεμμένως· πρέπει νά συνεννοηθώμεν 
καί μετά τών κυοιωτέρων, πρέπει νά γίνη κάτι τι τό 
όποιον νά συνταράξη καί έξαγριώση είς άκρον τόν λαόν.

— Προτείνω, είπεν ό Λεωνίδας ό Βούλγαρη;, ό τόσον 
άοεσκόμενος είς τάς έπαναστάσεις χωρίς νά ριψοκινδυ»- 
νεύη, νά ένοικιάσωμεν ένα σπίτι κ’ έκεϊ ν’ άρχίσωμε τήν 
κατασκευήν φυσιγγίων, νά προμ.ηθευθώμεν δέ καί ικανόν 
άριθμόν δπλων, διότι ο,τι δήποτε καί άν άποφασίσωμεν 
πάντοτε θά εύρωμεν Αντίστασιν.

— ΙΙρίν προβώμεν, ύπέλαβεν ό Κοοωναϊος, δέον ήμεϊς 
νά διατελώμεν φαινομενικώς δλως αμέτοχοι τών ταρα
χών, άς οφείλουν ν’ άναλάβουν, ώς μέχρι τοΰδε, οί φοι- 
τηταί καί ό λαός. Αύριον δέον νά συνέλθητε είς τήν γε
ρουσίαν καί άπαιτήσητε, είπε πρός φοιτητάς καί πολι- 
τας Αποτεινόμενος, έν αύτή τόν καθορισμόν τοΰ διαδόχου 
καί τήν άμεσον διοργάνωσιν τής έθνοφυλακής.

— Έγώ, διέκοψεν ό Ράλλης, Αναλαμβάνω, μέσα στή 
γερουσία νά φωνάξω δλα αύτά ποΰ λέτε.

— Έγώ, έπεπρόσθεσεν ό Σκαοβέλης, αναλαμβάνω νά 
συναθροίσω άπό τόν λαόν ποΰ είνε κάτω καί νά τόν πλη
ροφορήσω γιά τήν αύριανήν άπόφασιν.

Ό δέ Δόσιος έγερθείς έξημμένος:

— Αύτά, είπεν, είνε τσιριτσάντζουλες, αν θά γίνη, 
νά γίνη μιά καί καλή. Τί τά ψιψιλΐζομε. Έγώ θά κουμ- 
πουριάσω τήν βασίλισσα, ή τόν βασιλέα, οποίον έπιτύχω 
καί Ας πάω κκρμκνιόλα. Δέν είπε ό κ. Καλλιφρονάς, δτι 
πρέπει νά γίνη κάτι τό όποϊον νά διαταράξη τόν λαόν; 
Ιδού τό μέσον, τό προσφέρω έγώ. Μπάμ. Κάτω.Έπειτα 
παρά νά μέ λυώσουν στή φυλακή, μία καί τίναγμα τά 
μυαλά στόν άέρα.

—Καί έμενα διέκοψεν ό σοφατζής, Λεωνίδας Παύλου, 
μοΰ κατέβη μία άλλη ιδέα, ν’ Αλείψω δλα τά κάγκελα 
τοΰ βασιλικού κήπου πετρέλαιο, νά βάλω φωτιά νά 
κάψω τόν βασιλικό κήπο, στόν κίνδυνο θά πεταχθοΰν 
νά φύγουν άπό τό παλάτι ό βασιλεύς καί ή ’Αμα
λία καί εκεί στήν άνεμοταραχή νά γίνη δ,τι γίνη. Πέο- 
νω μάλιστα καί τόν φίλο μου Γιώργη. "Ερχεσαι Γιώργη;

— Μέ τά τέσσαρα.
Παρενέβη και ό Νάκης τότε:
— Άν ήναι νά γίνη τίποτα, είπεν, έγώ καί ό αδελ

φός μ.ου αναλαμβάνομε τήν κατασκευήν τών φυσιγγίων, 
ξέρω μάλιστα νά κατασκευάζω καί βαρε.Ιόια, μέ τά 
όποϊα , μπορουμεν νά γεμίσωμε ολη τήν πλατεία τών 
άνακτόρων, ώστε νά μη μπορή νά πλησιάση κάνεις Από 
τούς θέλοντας νά βοηθήσουν τόν βασιλέα.

— Αυτά όλα, αντεΐπεν ό Ψύλλας, είνε σχέδια.
— Δύνανται δμως νά γίνουν πράξεις.
—Καλα σκεπτομεθα άλλοτε, αφοΰ ί'δομεν τί Αποτέ

λεσμα θά φέρωμεν αύριο.
Μετά τινας διαλέξεις οί συνηθροισμένοι ήρχισαν διερ- 

χόμενοι, έν ω ό Σκαρβέλης καθ’ ομίλους άθοοίζων τούς 
φρουροΰντας πολίτας τούς όιεκοίνου τήν ληφθεΐσαν διά 
τήν κύριον άπόφασιν.

Μετά τήν διάλυσιν τοΰ πλήθους ένώ ό Σκαρβέλης έπέ- 
στρεφεν είς τόν οίκόν του συνελήφθη ύπό κουστοδίας φου— 
στανελοφόρων κλητήρων, Χιμαριωτών πάντων, καί ώδη
γήθη είς τάς φυλακάς.

Τήν έπιοΰσαν οί φοιτηταί μετά τής χλεμπάγιας τοΰ 
Ψυριοΰ καί τής Πλάκας έπολιόρκουν τήν όπισθεν πλευ
ράν τοΰ Πανεπιστημίου, έν ή ή γερουσία συνεδρίαζε.

Τά θεωρεία ήσαν πλήρη,ό δέ Ράλλης καί Γούδας μετά 
τής θρασείας παρέας των έπνεον μένεα διά τήν προφυ
λάκισα τοΰ νεανίου Σκαρβέλη, δστις ήτο είς έκ τώ* 
μάλλον φανατικών οπαδών τής έπαναστάσεως.

— Δηλαδή καθώς πάμε, έλεγεν ό Γούδας, ένα ένα θά 
μάς ξεπατώσουν όλους.

Ό Δόσιος συστρέφων τόν μικρόν μύστακά του και τοί- 
ζων τά δόντιά του ένητένιζε προκλητικώς τούς κλητή
ρας, έκαστος τών όποιων τοΰ έφαίνετο ώς μπόγιας μ'ε- 
τημφιεσμένος.

— "Ετσι μουρχεται, είπε, νά τούς φάγω μέ τά δόν
τια τ’ αύτιά των τά πετσένια.

— Άμ Αν ήσαν άνθρωποι αύτοί, Απήντησεν ό Ράλ— 
λης, δέν θά τούς ώνόμαζον καί όργανα.
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— Είμεθα άπαρτία μόνοι μας.
— Τί θά σάς κάνωμε εδώ σάς.
— Ποϋ άκούστηζε ένας νά παραλύη τάς έργασίας 1 30.
— Ν’ άναγνωσθή ό κατάλογος.
— Ν’ άναγνωσθή.
Άναγινώσκεται ό κατάλογος καί έφ’ οσον διαρζεϊ η 

«νάγνωσις αύτοϋ, άπό τής αιθούσης εκσφενδονίζονται 
καί χάνονται πρός στιγμήν βουλευταί αγγελιοφόροι, ενώ 
άλλοι διασταυροϋνται έν τοΐς διαδρόμοις τρέχοντες.

— Πήγες γιά τόν Φλέσσα ;
— Ό Κασιμάτης θά ήναι στόν ’Απόλλωνα.
— Πάρε τό άμάξι καί τρέχα.
— Στό ξενοδοχεϊον θά τρώει κάποιος.
Καί έκεΐνοι οΐ όποιοι πρό μικροϋ έβυθίσθησαν είς τους 

διαδρόμ.ους άνακύπτουσιν ώς άπό κυμάτων έντός τής αι
θούσης άσθμαίνοντες. Ό κ. Δραγούμης περιστρέφεται, 
ώς σβούρα, ό κ. Πετσάλης, ώς άνεμοστρόβιλος, ό κ. 
Μαύρος ώς σίφων, καί πού καί πού καί αύτός ό κ. Λομ.- 
€άρδος τρέχει δίδων τό μήνυμα τής άπουσίας τίνος. Ο 
κ. Ράλλης ώς στρατηγός πεπειραμένος πλέον είς τοιαύ
τας άπροσδοκήτους αψιμαχίας δίδει οδηγίας έχων εις 
άένναον κίνησιν χεϊρας, γλώσσαν, οφθαλμούς, γράφων εις 
φύλλον χάρτου τούς άπόντας τών φίλων καί διαρκώς 
γελών ώς τέλειος άνοικτόκαρδος μισοφουρκισμένος άπο- 
τείνεται πρός τούς άντιπολιτευομένους.

— Φεύγατε καί σεϊς.... Δεν μάς χρειάζεσθε.... Ώς τό 
•πρωί έδώ.... Θά τά περάσωμεν όλα., θά τά διαβάσωμεν 
’σάν ψαλμούς.

Καί έφ’ όλης αύτής τής τρικυμίας επιπλέει ώς Δουΐ-

— Πρέπει νά έκλειψη διά παντός ή άχρεία γενεά τών 
κλητήρων.

— Τά μάθατε τά νέα, ήρώτησεν άσθμαίνων κατα- 
Φθάς ό Βασίλειος Γελαδάκης.

— "Οχι, τί τρέχει ;
— ‘Ο βασιλεύς φεύγει στή Βαβαρία, καί λέγουν οτι 

πάει έκεϊ διά νά συνεννοηθή μέ τήν Αύστρία, τά Δουκά
τα, μουκάτα, μέ τόν Πάπα καί τούς φλάρους γιά τόν 
προσδιορισμόν τού Διαδόχου.

— Χάλτια. θέλουν νά ρίξουν στάχτη στά ’μμάτια 
τού κόσμου.

— Καί θέλει φιλοσοφία ; "Αμ. τό άλλο ; Αύτό είνε 
τό σπουδαιότερον. Συνέλαβαν καί τόν Κορωναΐο.

— Τί λές, άδελφέ ; Αΐ δέν υπάρχει έλπίς. Έπάνω, 
στή Γερουσία. ’Εμπρός.

Τά πλήθη είσώρμησαν καί έπλήρωσαν τά θεωρεία αύ
τής·

Ή συνεδρίασις διακόπτεται έν μέσω φοβερού θορύβου 
καέ κραυγών.

— Θέλομεν, κύριοι γερουσιασταί, τόν διορισμόν τού 
Διαδόχου. Θέλομεν νά ξέρωμε πού βρισκόμαστε.

— Ζήτω τό έθνος, άνεκραύγασεν βοοντωδώς ό Ράλ- 
λ,ης, χάτω ό βασιΛεύς !

'Ητο ή πρώτη φωνή ήτις άντήχησεν άπό πολίτου έλ
ληνος έντός νομοθετικού σώματος καί ήκούσθη έν μέσω 
αλαλαγμών τό πρώτον :

Κάτω ό βασιλεύς !
.Έν μέσω φοβέρας συγχίσεως διελύθη ή γερουσία.

(Έσεται βυνίχεια)
ϋαεληάνΟρωπος.

λιος ή Inflexible ή τεραστία τοϋ κ. Τρικούπη άπάθεια, 
ούδαμ.ώς συγκινουμένου έκ τής περί αυτόν άντάρας.

Ή άρίθμησις τών παρόντων γίνεται, ένώ τά πρόσωπα 
πάντων έκφράζουσιν άνησυχίαν καί έν σιγή ό πρόεδρος 
άγγέλλει ότι 125 εΐνε οί παρόντες.

Τί γέλωτες ! τί χαρά ! Ό κ. ’Ράλλης σπεύδει έκτος 
τής αιθούσης, δίδει τόν κατάλογον τών άπόντων συμπο- 
λιτευομένων καί λέγει:

— Νά τρέξουν γι’ αύτούς τούς έννηά.
Καί έπιστρέφει έντός κραυγάζων πρός τόν κ. Μίλησιν:
— Ιίάμετέ μ.ας τήν χάριν νά φύγετε καί σεϊς.
Ό κ. Καλλιγάς αύτόχρημα ξεκαρδίζεται.
— Πρό πάντων σείς νά φύγετε, λέγει πρός τόν κ. Ζη- 

νόπουλον, θά κάμωμεν τήν δουλειά μας ήσυχα, ήσυχα, 
άπηλλαγμένοι καί άπό τήν σοφίαν σας.

Καί έν μέσφ τής καταιγίδος τών γελώτων καί τής 
γενικής χαράς έπεφάνη ώς μετέωρον καί....... έν μει
δίαμα τού κ. Τρικούπη.

*0 κ. Ζηνόπουλος άνέρχεται καί πάλιν είς τό βήμα- 
Άλλ’ έντός τής αιθούσης άντιπολιτευόμενοι δέν είνε ή 
μόνον τρεις. Ό σμιλών,ό κ. Μίλησις καί ό κ. Βαλαβάνης. 
’Αμέσως λοιπόν δημιουργεΐται άντιπολίτευσις. Ό κ. 
Παλαμήδης κάθηται είς τήν θέσιν τοϋ χυρίου μοι συμπο
λίτου του, ό γλυκύτατος κ. Γρυπάρης είς τήν θέσιν τού 
κατ’ έξοχήν γλυκυτάτου.

Έκεϊ δέ οπού οί ύπουργοϊ τοϋ κ. Κουμουνδούρου έκά
θηντο, βλέπω κατά σειράν τούς άξιούντας παρά τοϋκ> 
Τρικούπη ύπουργεΐον, Πετσάλην καί Παραμυθιώτην, καί 
έν τώ μέσω τοιαύτης άντιπολιτεύσεως ό κ. Ζηνόπουλος 
τελειόνει τόν λόγον του κατηυχαριστημένος, σπογγίζει 
τόν ίδρωτά του ήδονικώς καί άπέρχεται τής αιθούσης, 
ένω εισέρχεται έντός αύτής καί άναβαίνει παρά τόν κ. 
Παλαμήδην ό κ. Ζυγομαλάς.

Άλλ’ ό στόμαχος είχε πλέον έπαναστατήσει. Ή πείνα 
καταλαβούσα ολόκληρον αύτόν είχεν άνέλθει μέχρι τοΰ 
ούρανίσκου καί έκινδύνευε νά μέ πνίξη. Καί ώς έάν μη 
ήρκει τά έσωτερικόν αύτό πνίξιμον, άλλος έπιδρομεύς εί
χεν έπικαθήσει έπ’ έμοΰ, ή περιέργεια. Καί συνήφθη λοι
πόν δεινή μεταξύ τών δύω έρις, έχόντων τήν άςίωσιν 
νά διευθύνωσιν, έκάστη κατά τήν ιδίαν όρεξιν, τήν βου- 
λησίν μου, τάς σκέψεις μου, τάς επιθυμίας μου, τήν αυ
τοκτονίαν μ.ου, τήν αύθυπαρξίαν μου. Καί μοί εκραυγα- 
ζον καί αί δύω συγχρόνως .

ΊΙ τις ίνα. Πάμε νά φάμε . . .
’11 περιέργεια. Μείνε ν’ άκούσωμε.
Ή πείνα. Θέλω νά χορτάσω.'II περιέργεια. Θέλω νά ίδώ.
ΓΙού δέ καί ποϋ παρενέβαινεν δ άτυχής σύντροφός μου, 

ό στόμαχος, δακρύων σχεδόν, καί μοί έλεγεν:
——'Αδελφέ, ύποφέρω πολύ, άπό τήν βοωμοπεΐνα αύτην 

πού χορεύει μέσα μου, πάμε νά τήν ξεφορτωθούμε.
Καί άπήντων έγώ θλιβερώτερον, ώς μάρτυς τών χρι- 

' στιανικών χρόνων έπί τοϋ τροχού:
— Άν μ’ αγαπάς, μείνε νά ξεφορτωθώ αύτήν τήν 

άχρείαν περιέργειαν. Θέλει καί καλά καί σώνει ν’ άκού- 
' στρ καί νά ίδή καί δέν μ’ άφίνει ήσυχον......θά μέ πνίξη.

Καί ένώ έγώ καί ό στόμαχός μου, οί δύω μάρτυρες, 
οΰτω ώμιλούμεν, οί δύω τύραννοί μας ώρχοϋντο πρό 
ήμών καί έγρονθοκοποϋντο.

Τόν δέ θόρυβον, όν έποίουν, μόλιν έκάλυψαν τά ποδο
κροτήματα, άτινα ύπεδέχθησαν τήν είσοδον τοϋ κ. Δη-

μητρακάκη. Έπί τού βήματος ητο ό κ. Μίλησις. Ωραίος, 
ώς στάσις. Θαυμαστός ώς άπάθεια. Ό κ. Βουδούρης είς 
τήν προσέλευσιν τού κ. Δημητοακάκη καταβαίνει άγρίως 
πρός αύτόν πλησιάζων. Άλλ’ ό κ. Δημητρακάκης ταχύτε- 
τερος ήχου ρίπτει τήν ένστασιν. περί μή απαρτίας καί... 
τό βάζει στά πόδια.... Ό κ. Μίλησις κατέρχεται τοϋ 
βήματος.

Έπί τω άκούσματι τής ένστάσεως έγείρεται καταιγίς. 
Ό κ. Μίλησις επιμένει ν’ άναγνωσθή δ κατάλογος, ή 
μανία τών τρικουπικών μόλις καταστέλλεται. Ό κ. 
’Ράλλης μόλις δύναται νά περιστείλη τήν δομήν τού 
κραυγάζοντος κ. Φωτήλα. Ό κ. Λομβάρδος άπό τοϋ έν- 
δύματος σύρων τόν κ.Μπουλελάν αδυνατεί νά καταστείλη 
τήν φωνήν του. *0 κ. Καραπάνος έναγκαλιζόμενος, ώς 
κερδοσκοπικήν έπιχείρησιν, τόν κ. Άσημάκην Χριστό- 
πουλον, μόλις κωλύει τήν έκρηξιν τής όρμής του. Αί 
διασταυρούμεναι προσωπικότητες είναι άνοικονόμητοι 
καί μάτην προσπαθεί νά καταστείλη τήν έξαψιν καί 
νά κατασιγάση τήν οργήν ή πολιτική τής μή άπαν- 
τήσεως, ή τακτική τής άπολύτου σιωπής.

Άπό τού ύψους δέ τής θέσεως τού Δηλιγιάννη ό ζ. 
Ζυγομαλάς έπιμένει είς τού καταλόγου τήν άνάγνωσιν. 
Ή φωνή έξερεθίζει τήν οργήν καί αύτοϋ άκόμη τοϋ κ. 
Μανδάλου. Καί δρμώσι κατ’ αύτοϋ τρεις· δ κ. Χοιστό- 
πουλος, δ κ. Βουδούρης καί ό κ» Μκνδαλος. Άλλ’ άλλοι 
προλαμβάνουσι τήν ρήξιν, ένώ δ βουλευτής ’Αττικής, 
βλέπων ότι ολίγου δεΐν καί έγεύετο αύτάς—έξελλήνισις 
τού : τής έτρωγε—μετά χριστιανικής πλέον πραότητος 
αναγνωρίζει οτι :

- Και αυτό ημπορεΐ νά γίνη αφοϋ είναι πλειονοψηφία.
Άραιοϋται μετά κόπου ό περί τόν χ. Ζυγομαλάν κύ

κλος καί αίφνης έγείρεται δ κ. Μεσηνέζης κράζων.
— Κύριε πρόεδρε, κύριε πρόεδρε ....
Έσιώπησαν. Τί εΐπε δέν γράφεται. Λέγεται μόνον.

Καί άν θέλετε λέγεται άπό έ'να φίλον μου υποπρόξενον 
καί άπό έμέ μόνον. Έπρεπε τό Μ ή Χάνεσαι ν'ά είναι 
φωνογράφος διά νά <Φάς μεταδώσω πιΗιτώς ό’,τι είπε: 
Τπεστήριξεν οτι «ή ένείιταοΐΐις τήεΐΐς άπαρτίαοΐις προ
βάλλεται μόνον κατά τήν ριΦηφοφορίαν καί ούχί διαρ- 
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ΑΧ"λ ο χ. το θοέρροζ του
νά τόν λούζη — κατά τό δή λεγόμενον—καί νά τώ λέγη 
ότι είς τά ζητήματα τής απαρτίας είναι ειδικός,άφ’ οτου 
έν τή έθνοσυνελεύσει άνέπτυξε τήν θεωρίαν τού μακαρί
του Βούλγαρη.

Καί είδον τόν κ. Μεσσηνέζην άφηνιάσαντα, καί είδον 
αύτόν κινούντα τάς χεϊρας ώς πτέρυγας, καί δίδοντα 
είς τήν κεφαλήν αύτού στάσεις δυσκολωτάτας έν τή 
πλαστική, καί περιστρέφοντα τήν κόρην τού οφθαλμού 
ώς έν έκστάσει ή λειποθυμία, καί κινούντα τό σώμα 
ώσεί έλαυνόμενον ύπό μηχανής. Καί άνεμνήσθην τής έ
ποχής, καθ' ήν έπί τραμπουκικών βραχιόνων φερόμενος 
έν διαδηλώσει, εΐχεν έγκαταλειψει πάντα τά εαυτού είς 
τήν δρμήν τού ένθουσιασμού, καί τό ύποκάμισον προ- 
βάλλον ύπέρ τήν ζώνην του άφθόνως, καί τό γελέκο του 
άνοοθούμενον μέχρι λαιμού, καί τήν ρϊδιγκόταν του λι- 
κνιζομένην ύπό τού άνέμου, καί τά μπατσάκια άνεγη- 
γερμένα μέχρι γόνατος, καί τά έοώβρακα έπιφανέντα, 
καί τόν λαιμοδέτην έπαναστατήσαντα, καί τάς χεϊρας 
πληττούσας τό κενόν, καί αύτήν άκόμη τήν φωνήν του 
φθεγγομένην τήν ιστορικήν παρακέλευσιν :

— Etch; τά.,.Ηίνά.,.κτορα, είοΐις τά..Έβνά...κτορα. 
Ιδού όμως ότι ή γνώμη τού κ. Μεσσηνέζη χειροκρο

τείται και παρά τας φωνάς τού κ. Ζυγομαλά προσκα
λείται^ κ. Μίλησις νά λάβη τόν λόγον. Καί άναβαίνει 
μέν ουτος επι τοϋ βήματος, άλλ* άρχεται όμιλών έπί 
τοϋ παρεμπίπτοντος ζητήματος τής άπαρτίας. Άλλά 
καί ό κ. πρόεδρος προσεβλήθη ύπό τής έπιδημίας τών 
νεύρων. Δεν έννοεϊ νά τώ έπιτρέψη ούδέ λέξιν έπί τοΰ 
ζητήματος αυτού. Άν θέλη νά δμιλήση έπί τών νομικών 
συμβουλών, έχει τόν λόγον,άλλως ούχί. Καί έπειδή έκεΐ
νος λίαν απαθώς επιμένει νά δμιλήση έπί τού ζητήματος 

απαρτίας, ό κ. Βαλαωρίτης φρενητιωδώς κρούων τόν 
κώδωνα είς τό ούς του κραυγάζει :

■ — Σάς αφαιρώ τον λόγον, σάς άφαιρώ τόν λόγον.
Ο κ. Μίλησις όμως δέν ξιππάζεται πολύ. Καί άπο- 

τεινόμενος πρός τούς βουλευτάς:
, Εννοεί -ό σώμα, λέγει, νά μού άφαιρέση τόν 

λόγον;
Ναι, ναι, λυσσώδη έπλήρωσαν τήν αίθουσαν.

Τότε, προσθέτει δ κ. Μίλησις, έγώ δηλώ ό'τι δέν 
εννοώ νά δμιλήσω περί τού νομοσχεδίου πρός σώμα, πεοί 
τής νομίμου ύπάρξεως τού όποιου έγεννήθησαν άμφιβο- 
λίαι, μη διαλυθεΐσαι.

Καί καταβαίνει έν μέσω θορύβου,ένω ό πρόεδρος θέτει 
εις ψηφοφορίαν τήν άρχήν τοϋ νομ.οσχεδίου.

Εγείρεται τή στιγμή έκείνη όλη σχεδόν ή συμπολί- 
τευσις και ενί στόματι άπαιτεΐ τήν ονομαστικήν κλήσιν, 
ινα καταδειχθή ή ύπάρχουσα άπαρτία. Καί πριν έκφω- 
νηθή δ ονομαστικός κατάλογος, δ κ. Καραπάνος σηκώνε
ται να πουλήση άφοσίωσιν είς τόν Σανδραζάμην. Καί 
ώσεί ώμίλει πρός έφέντηδες, προτείνει καθείς βουλευτής 
ψηφίζων νά δίδη καί τόν λόγον τής τιμής του ότι θά 
κείνη μέχρι τέλους. Αύτό τό νέον είδος ψηφοφορίας—giu— 
ramento έγέννησε άρκετήν ίλαρότητα. ’Αλλ’ ή άφοσίω- 
σις επωλήθη μέ έλπίδας προεξοφλήσεως έπί τών χωιι- 
κών τής Αρτας. Καί ένώ ή κωμική σκηνή τοϋ κ. Καρα- 
πάνου έν τή αιθούση λαμβάνει χώραν,έν τώ θεωρείω μου 
άλλη σκηνή κωμικοτραγική βασανίζει έμέ. Ό στόμαχός 
μου βλέπει τόν κ.Κοντολέοντα είσβάλλοντα έν τή αιθούση 
μέ αριθμόν σιβαστών κουλουρίων, άτινα θριαμβευτικώς 

διεπέρασεν έν τή ράβδω του. Θέλει νά ριφθή άπό τού 
ύψους έκείνου διά ν’ άρπάση καί αύτός μίαν βούκαν,άλλά 
πριν έπιχειρήση νά τό σκεφθή κάν, τά κουλούρια γίνον
ται ανάρπαστα. Ήφανίσθησαν. Τί έγιναν ; Μόλις κάτι 
ναέ μέ μπουκωμένου στόμα ποοφερόμενα προδίδουν τήν 
έντός τής αιθούσης.. . καταβρόχθισιν. Μεταζύ περιερ- 
γείας καί πείνης νέα δεινή λογομαχ ία.

— Πάμε.
— Στάσου.
— Θά σέ φάω καί σένα.
— Φάγε με, άλλά νά ίδώ τί θ’ άπογείνη.
Είς τόν θόρυβον,ον έποίουν αί δύω άντίπαλοι,δ κ. Τοι- 

κούπης στρέφει τό βλέμμα του πρός τό θεωρεΐον. Άαβό- 
τεραι έζάοωσαν. Έκείνη ή μορφή ή άπαθής, ή ψυχοά έν 
μέσω έκείνου τοϋ κυκεώνος, τάς έκαμε νά τά χρειασθούν. 
Ή περιέργεια δραζαμένη τής ευκαιρίας δίδει μία κλω
τσιά είς τήν πείναν, ήτις όλολύζουσα άπεσύρθη είς μίαν 

ώνιαν, άφήσασα έλευθέραν τήν περιέργειαν έν «νέσει νά 
αυμάση τήν άρξαμένην σκηνήν.

Έφώναζεν ό κ. Δραγούμης νά κληθή ψηφολέκτης ό κ 
Ζυγομαλάς, άλλ’ ούτος ήρνεΐτο’ νά κληθή δ Κ. Μίλησις’

»’
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«λλά καί ούτος ήρνεϊτο" καί επειδή ό κ. Ζηνόπουλος τό 
είχε στρίψει, επεσεν ό κλήρος έπι Βαλαβάνην. Καί άπελ- 
θών ούτος μέ σπαραγμών έπετήρησε τήν ψηφοφορίαν,ήτις 
απέδειξε τήν απαρτίαν ύπάρχουσαν.

Αύτήν τήν φοράν και χειροκροτήματα έξερράγησαν. 
Τό νομοσχέδιον έψηφίσθη είς β'. άνάγνωσιν και ή χαρά 
τών υπουργικών ήτο τοιαύτη,ώστε ούδένα άλλον ίίρον συγ- 
κρίσεως δύναμαι νά εύρω ή τήν πεινάν των, τήν βουλι
μίαν των.

Καί ή βουλιμία των αύτή έξεδηλώθη πλέον πάνοπλος 
κατά τόν άχρουν λόγον τού διχρόου κ. Κωνσταντοπού- 
λου. Έκείνη ή ταχύτης, μεθ' ής έκινοϋντο αί σιαγόνες 
του, μ,οί άνεμίμνησκε πείναν Ούγολίνου. Καί έκ τής 
σκηνής αύτής άναλαβούσα πλέον ολην αυτής τήν απελ
πιστικήν ρώμην της ή πείνα, συνέλαβε τήν περιέργειαν 
άπό τής μέσης καί άνυψώσασα αύτήν έπί τών βραχιόνων 
τήν έξεσφενδόνισεν έντός τής αιθούσης. Παραλαβοΰσα 
δ’ έμέ καί τόν στόμαχόν μου μάς έσυρε μεθ’ ορμής έζω 
καί άσθμαίνοντας ώδήγησαν ήμάς ώς έπί πτερύγων ά
νεμων μέχρι τής θύρας ένός παντοπωλείου.

Έκεϊ δέ σκηνή τραγική άνελίχθη πρό τών όμμάτων 
μου. Ή λυσσασμένη αύτή τρελλή έν τ·ή παραφορά έζελάμ- 
βανε τό ψωμοτύρι ώς πολυτελές τι άντικείμενον καί ήρ- 
ξατο μ.έ μανίαν πληρούσα πάντα τού στομάχου μου τά 
θυλάκια. *0 άτυχής καλομαθημένος μέ Ικέτευε διά φρά
σεως συγκινούσης. Άλλ’·ήτο άδύνατον νά παρέμ-βω είς τό 
άποτρόπαιον έργον τής παράφοονος έκείνης.

Καί καθώς συμβαίνει πάντοτε,ήλθε καί ή στιγμή τής 
έξαντλήσεως.

ΤΙ μανία τής πείνης έκορέσθη καί επεσεν έξηντλημένη. 
"Ο άτυχής στόμαχός μου ήτο είς οίκτράν κατάστασιν. 
Παοέλαβον αύτόν άπό τής χειρός ϊνα τόν οδηγήσω είς 
τόν καθαρόν άέρα. Διαβαίνοντες πρό τής βουλής ειδο- 
μεν έξερχομένους τούς βουλιμιώντας βουλευτάς. Η συ- 
νεδρίασις είχε λυθή. Έκείνην τήν στιγμήν τό ώρολογιον 
έσήμαινεν ένδεκάτην.

Έβαδίσαμεν πρός τά ’Ολύμπια. Έκεϊ ύπό ένα τών 
οανών τού Τσόχα είδον δύω έξηντλημένας μορφάς ρεγ- 
χούσας έπί τίνος τραπέζης. Ησαν ή πείνα καί ή περιέρ—

Καί περίλυπος ό στόμαχός μου δεικνύων μοι αύτάς καί 
τό Ψωμοτύρι δι’ ού τόν είχε φορτώσει ή φρενήρης έχθρά 
του, μοί είπεν.

— Ιδού είς ποιαν κατάστασιν μέ έφεραν αί δύο όχλη- 
ραί !

Καί έγώ έψιθύρισα.
— Τρεϊς ένστάσεις μή άπαρτίας εξαντλούν τόν καλ- 

,λ,ίτερον στόμαχον.
niovitz.

ΦΡΟν- ΦΡΟν

Έν δρόσω καί χαρά άμπέλων, λεμονιών καί πορτο- 
Όοαλλεώνων έτελέσθησαν χθές τό έσπέρας οί γάμοι τού 
μοναδικού μας γεωπόνου Π. Γενναδίου μετά τής κόρης 
Μηλιώτη καί τώρα οί άγαθοί νεόνυμφοι πλέουσι ζητούν- 
-τες κάνένα άπόρρητον κρυψώνα είς τάς εσπερίας άκτάς 
ίπου νά δρέπουν άπαρατήρητοι εσπεριδοειδή άνθη, τά 
φίλτατα τού νυμφίου.

παράφρονες.

ΓΙοΛοί είναι οί παοάφρονες έκεΐνοι τού Σταδίου, 
πού μές ’στους δρόμους χύνονται 'στάς ένδεκα τό βράδυ 
μέ ύφος,*μέ περπάτημα, μέ σχήμ.ατα άγριου, 
καί ώσάν ίσκιοι φαίνονται ’στής νύκτας τό σκοτάδι ; 
Κινούνται είς τά χέρια των άγκαθωταΐς μαγκούοαις, 
καί ροκανίζουν νηστικοί κατάξεραις κουλούραις.

Η μουσική τής Λιύΰς τόν κόσμο ήμερόνει, 
καί γίνονται ’στό Φάληρο οι γάμοι τής ΓιανςούΛας' 
κάθε καρδιά τής θάλασσας τ’ άγέρι βαλσαμόνει, 
καί φέρνει οίστρους τό πανί ψαράδικης βαρκούλας.
Εδώ τό κύμα τού γιαλού, τραγούδι παραπέρα, 
φεγγάρι, φώς ηλεκτρικό καί νύκτα σάν ήμέρα.

ΚΤ όμως αύτοί σαπίζουνε κατάκλειστοι καί μόνοι 
μέσα ’στους τοίχους τού σπητιού, πού λέγεται βουλή.
Ή πείνα καί ό ίδρωτας τούς άποθηριόνει, 
κϊ’ άμα τούς ’δής, σού φαίνονται γΐά σίδερα τρελλοί. 
Γ’ά τούτους μόνο δέν φυσά τής νύκτας τό άέρι, 
γΐά τήν πατρίδα σχίζονται καί μές ’στό καλοκαίρι

Άλλ’ έκεϊ μέσα τί ζητούν μέ νυσταγμένα φώτα ; 
πώς έως ’στά μεσάνυκτα φωνάζουν νηστικοί ; 
πώς άναπνέουν 'ίδρωτα καί πεινασμένα χνώτα, 
και σ’ άτμοσφαίρα κάθονται βαρειά κι άσφυκτική ;
Δέν τούς πειράζει, έμαθαν καί κατευχαριστούνται, 
τούς φθάνει μόνο νά κλωτσούν,νά δέρνουν,νά κτυπειούνται

Αν τούς άστούς θεάματα καί μουσικαΐς μαγεύουν, 
άλλ’ όμως έχουνε κΓ αύτοί ’δικό τους πανηγύρι.
Είναι άπόλαυσις γι’ αύτούς μονάχη νά παλεύουν, 
νά ’βρίζωνται, νά δέρνωνται, κΤ άς τρώνε ψωμοτύρι. 
ΓΓ'αύτό καί μόνο ξενυκτά ή έθνική άγέλη, 
χωρίς γχά θέατρα, δροσίαϊς καί κόσμο νά τήν μέλή.

Κϊ’ ιδού φωναΐς, πηδήματα αγρίων Καννιβάλων, 
άφροί άπό τά στόματα, σφαλίάραϊς, μπαστουνχαΐς, 
άνεβοκατεβάσματα βουλευτικών ροπάλων, 
κΓ άπό τήν πείνα τήν πολλή κρεάτων δαγκωνχαΐς 
Τουλουμοτύρια άπ’ έδώ, καί άπ’ έκεϊ κουλούραις, 
λάφυρα, σύγχυσις γλωσσών, δαιμονισμένων μούραις.

Ώ μαγικόν πανόραμα φλύαρων παραφρόνων,
καί ποίός ’μπορεί τής θέας σου τό κάλλος νά ύμνήση ;
Ω στάδιον τρισένδοξον γαϊδουρινών άγώνων, 

τούς Όλυμπιονίκας σου σέ τί νά τούς καθίσγι;
"Ω ! άν ’μπορούσα άγριος μές ’στή βουλή νά πέσω, 
ήθελα χεροπόδαρα νά τούς άλυσσοδέσω.

Souvie


