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Β. ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ αιεϊογχτης

—ΓΡΑΦΕΐΟΝ, ολος μοϊςωχ, ΆριΟ. 4, απέναντι τής οικίας Φιλήμονος παρά την Πλατείαν Συντάγματος.—

ΚΑΙ ΣΥ ΚΥΡΙΑΚΕ ;

Ή Φιλοσοφική Σχολή έπροτίμησε ν’ άφήση χήραν την 
έδραν της Φαρμακευτικής χημείας, διά νά δείξη ώς κα
κή πενθερά ή καλή μήτηρ πόσον αυστηρά είναι περί 
τήν έκλογήν τοΰ γαμβρού.
Άλλ’ ύπάρχουσι καί μητέρες αιτινες, προκειμένης εκλο

γής γαμβρού, τό ίδικόν των γοΰστο κυττάζουν μάλλον ή 
τό τής κόρης των. Τοιαύτη μάς έφάνη ή Φιλοσοφική 
Σχολή.

Πρέπει, λέγει, νά δείξουν έργα οΐ κύριοι ύφηγηταί τής 
Φαρμακευτικής χημείας, πρίν ή τολμήσουν νά διαγωνι- 
σθώσι τόν άγώνα τής έδρας. Άλλ* έχουν έργα αυτοί οί 
a0ptot όπως προβάλλουν αύτόν τόν δρον ; Έργα έχουν 
οί πλείους έξ αύτών ή τίτράΰια ; "Εχει έργα αύτός ό κ. 
Χρηστομάνος, ού έν τούτοις σεβόμεθα τήν μεγάλην επι
στημονικήν μόρφωσιν ; Δύναται νά έκληφθη ώς έργον 
μία μετάφρασις τοΰ 'Ροτσίου ;

Διά τούς δύο ύφηγητάς, τούς κυρίους Κρίνον καί Δαμ 
βέργην έάν έπρεπε νά προΰπαρξη δοκιμαστική τις έξέ- 
τασις, προ,ΰπήρξεν, άν δέν άπατώμεθα, δι’άμφοτέρους. Ό 
είς έδίδαξεν ώς καθηγητής έν τώ Πανεπιστημίω καί είρ
γάσθη έν τώ έργοστασίω, καταρτίσας μάλιστα πρώτην 
φοράν τό χημεΐον διά τούς φοιτητάς τής φαρμακευτικής 
σχολής, ό δ έτερος κάτω έν τή Στρατιωτική Σχολή.

Έάν ύπήρχε νοΰς δοκιμαστικός είς τούς κυρίους φιλο
σόφους, ήδύναντο νά τόν έξασκήσουν ύπάρχουν έπειτα 
καί εναίσιμοι διατριβαί άμφοτέρων καί άν ύπήρχε τις, 
πλήν τοΰ κ. Χρηστομάνου, είς τήν φιλοσοφικήν σχολήν 
νά τάς κρίνη, ήδύνατο κρίνων αύτάς νά δικάση έκείνους.

Άλλ’ ό κ. Χρηστομάνος είναι ό άνθρωπος τοΰ μονο- 
πωλείου· τίς οϊδεν θέλων νά χαρισθή πρός τόν ένα τών 
υφηγητών καί ν’ άποκλείση τόν άλλον, έπροτίμησε ν’ ά- 
ποκλείση άμφοτέρους· καί οί μαμμάκουθοι τής Φιλοσο
φικής έμαλακύνθησαν ύπό τής σιδηράς πονηριάς τοΰ Κα

θηγητοΰ τής Χημείας. Τίς οϊδεν άν δέν χό.Ι.Ιησε καί κά
νέν έπιμίσθιον !

Εϊμεθα τόσον δριμεΐς, διότι εύρίσκομεν άγρίαν περι- 
φρόνησιν πρός τάς θετικάς έπιστήμας έκ μέρους τοΰ Πα
νεπιστημίου, τον δέ Πρύτανιν καί αύτόν κάμνοντα πολ
λήν βοήν περί άγοράν rttrur καί χα.Ιαμαρίων, περί ών 
μεριμνά ό φίλος ύπογοαμματεύς κ. Φαρσής,άμεριμνοΰντα 
δέ είς τά κυριώτερα καί γινόμενον δργανον τοΰ κ. Χοη- 
στομάνου.

"Ηδη άπωλέσθη Sv έτος περίπου διά τούς φοιτητάς 
τής Φαρμακευτικής Σχολής, έλλείψει καθηγητοΰ- τώρα 
Ο’ άπολεσθή καί Sv άλλο, διά νά ό κ. Χρηστο
μάνος.

Ένώ άν ύπήρχε κόκκος μερίμνης ύπέρ τής έπιστήμης 
έντός τοΰ βλακώδους έκείνου ’/fra, θά διωρίζοντο άμφό- 
τεροι οί ύφηγηταί καθηγηταί τής Χημείας.

Άκοΰς Πανεπιστήμιον τοΰ 1883 μ’ενα καθηγητήν 
τής Χημείας καί μ’ εκατόν Προκοπίους καί Όνουφρίους 
τής Θεολογίας καί άλλους τόσους τής Γραμματικής καί 
τοΰ Συντακτικού ; Έξεκαρδίσθησάν ποτέ είς επιστημο
νικόν κύκλον έν Έίδελβέργη, δταν είς έπισκεφθείς τά 
χάλια μας, τοΐς άνεκοίνωσεν δτι σ’ τήν Ελλάδα ένα 
εχομεν Καθηγητήν τής Χημείας ! !

Καί τό άλλο έκεΐνο τό μωρόν, τό καταγέλαστοι», τό 
σχεδόν άχρεΐον μέτρον τής Φιλοσοφικής Σχολής ; Άνε
τέθη λέγει ή διδασκαλία τής βοτανικής εις τόν κ. ’Αφεν
τούλην. Καί τί είναι αύτός δ Άφεντούλης, διά νά γνω
ρίζη άπό δλα ; Είναι Γκαϊτε ; Άλλά καί τέτοιος νά ήτο 
—δηλαδή μεγαλοφυία έγκυκλοπαιδική ποιήσασα ανακα
λύψεις είς τήν Βοτανικήν—πάλιν θά τω έλέγομεν : Κύ
ριε Γκαϊτε, κάμε μας άκόμη ένα Φάονστ, άλλ’ άφησε 
εις διδάκτορα τής Βοτανικής νά διδάξη τήν Βοτανικήν.

Λοιπόν έπί Κυριάκού τοΰ άναμορφωτοΰ, ώς έπί Τρι- 
κούπη τοΰ Λουθηρανού, αί θετικαί έπιστήμαι, αί μόναι 
έπιστήμαι, κηρύσσονται κουζίναι τοΰ Πανεπιστημίου, 
είς ας ρίπτονται τά ψίχουλα καί τ’ άπομεινάρια τής 
μεγάλης τραπέζης ώς τροφή, καί κάτι πυροσβέσται ώς
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έρασταί καί υποψήφιοι γαμβροί, ό Άφεντούλης, ό Χρη- 
στοαάνος χαί δέν ξεύρω ποιος άλλος, αί δέ μωραί παρ
θένοι ή θεολογία, ή Ερμηνευτική, ή Μοριολογία, ή 
Μενδετεκαιλογία, άνακηρύσσονται Μεγάλαι Κυρίαι μέ 
όλας τάς τιμάς, τόν πλούτον, τούς νομίμους συζύγους 
καί τούς νομίμους έραστάς.

Καί διά νά καταλάβετε την μωρίαν των, σκεφθήτε 
δτι κηρύσσουν την Ελλάδα ολην χρεωκοπημένην έπιστη- 
μονικώς, ένώ υπάρχει ό κ. Χελδράϊχ, επιστημονικές τι- 
μήσας την Ελλάδα, ώς ίδρυτής σχεδόν τής ελληνικής 
χλωρίδος.

Ύπάρχουν, λέγουσι, ύπόνοιαι περί αύτοϋ καταχρήσεων 
εν τώ Φυσικοΐστορικω Μουσείω.

Άλλά μήπως έξηκριβώθησαν αί ύπόνοιαι αύταί ; Διατί 
άφίνετε ένα επιστήμονα τόσον καιρόν ύπό τό βάρος τοι- 
ούτων ύπονοιών, ώς νά ήτο Βελένδζας ; Καταδικάσατέ 
τον ή αθωώσατε τον.

Καί έπί τέλους ποία σχέσις μεταξύ καταχρήσεων καί 
τής έπιστημονικής τοϋ άνόρός αξίας ; Άν κατεχράσθη, 
ας είναι καλά τό κλασικόν σας έδαφος, ΐίπερ καί τούς 
Γερμανούς τούς κάμνει ήρωας a.?fj>rovptdc. Άν κατε
χράσθη, έπιβάλετε είς αύτόν άποζημίωσιν, άλλά χρησι
μοποιήσατε τον ώς Καθηγητήν τής Βοτανικής, καί μήν 
άφίνετε τόν κ. ’Αφεντούλην νά κάνη θραύσιν μέ τήν 
μαγικήν του μαγκούραν είς όλα, ποίησιν, ιατρικήν, κρι
τικήν, βοτανικήν, μεταφραστικήν,διαγωνιστικήν, φαρμα
κολογίαν, καί μήν άφίνετε τόν κ. Χρηστομάνον νά έξα- 
βκή είς βάρος τής ύπολήψεώς τού Πανεπιστημίου τόν ά
γριον εγωισμόν του, διότι θά σάς εί'πωμεν όλους καί είς 
σάς, κύριε ΓΙρύτανι, οτι είσθε άξιοι νά σάς έπιβλέπη ένας
............ Παπαμιχαλόποτλος ώς ύπουργός τής Παιδείας.

■Αοελιβάν.

---------g*----------------

ΦΡΟΥ —ΦΡΟΥ

Λημ,οτεΜΧ. Τί διασκέδασιν θά έκαμνεν ό κόσμος, 
άν πάντοτε έδημοσιεύοντο τά πρακτικά τοϋ Δημοτικού 
Συμβουλίου. Έχομεν έκεΐ μέσα τόσους φωστήρας, τών 
οποίων τό φώς χάνεται διά τούς εύτυχεΐς έκλογεΐς των.

Έν τή περί θεάτρου συζητήσει διέλαμψεν τόσος άγα- 
θοπουλισμός, ώστε αν έδέχετο τό Συμβούλιον στενογρά
φον μας, τό Λ/// Χάντααι θά έπληροϋτο λαμποάς ύλης, 
διά μόνης τής δημοσιεύσεως τών στενογραφηυ,ένων πρα
κτικών.

Τί σάς λέγει φερ’ είπεϊν ή φωτεινή έκείνη ιδέα τού 
μέλους Διονυσίου Ζαχαρίου ό’τι έκεϊνο τό σχέδιον πρέ
πει νά προτιμηθή, όποιο κατεδαφίζει όλιγώτεραις πέ- 
τραις άπό τά θεμέλια τού θεάτρου !

Τί σάς λέγει ή άλλη μεγαλοφυία τοϋ μέλους Μίνωος, 
(τοϋ καί ειδικού έκ τού ονόματος του δικαστού) οτι έκ 
τών δύο σχεδίων κάνέν δέν πρέπει νά προτιμηθή, διότι 
τού ενός προτιμωμένου, θά παραπονεθή ό άλλος· διά 
τούτο πρέπει νά προσκαλέσωμεν τόν ένα έκ τών δύο νά 
μάς συντάξη σχέδιον, οτε δέν θά παραπονεθή ό άλλος ’!!!!

Τί σάς λέγει ό συγκινητικός όρκος τοϋ κ. Δ. Βρυζάκη 
πρός τόν θεοφιλά : ’Αμάν, για τή ψυχή τών πεθαμένων 
σου, πέ μας άν είναι άξιον τών Αθηνών τό σχέδιον τοϋ 
κ. Γιράρ, καί τί σάς λέγει άκόμ.η ή δραματική απάν
τησες τού κ. Θεοφιλά : «Έν όνόματι τής τρισυποστάτου 
θεότητος, καί έπί τώ λόγφ τής τιμής μου σάς δια- 
βεβαιούμεν Ήμεϊς Θεοφιλάς μηχανικός καί άρχιτέκτων 
ότι ναί, είναι άξιον ! !

Ε, μά αύτά είναι μαργαρϊται, τούς όποιους κάνέν 
άλλο συμβούλιον τού κόσμου δέν μοιράζει τόσον άφειδώς 
είς τούς συνδημότας του. Σάς εύχαοιστούμεν καί σάς

βυγχαίρομεν, ώ ψυχαγωγά μέλη τοϋ Δημοτικού Συμβου
λίου !

Έλλανοδίκαι ή άρχιτέκτονες ; Κριτικοί ή ποιηταί ; 
Διά πάντα άλλον πλήν ’Ρωμηοϋ ή τό έν ή τό άλλο ; 
Διά τούς ‘Ρωμηούς καί τά δύο. Τό ένστικτον τής άπλη- 
στίας παντού. Τό πνεύμα τής κλεφτουριάς παντού ! 
’Αφού ό Κορέσσιος έπικρίνας εύφυέστατα τό άνοστανάλα- 
τον ’Επίγραμμα τού κ. Σεμιτέλου είς τόν άνδριάντα 
τού Βύρωνος, κατήντησε νά γίνη γελοιωδέστερος τοϋ 
Σεμιτέλου, προτείνας δικά του τραγελαφικά καί όζοντα 
χι.τμαχιιου έπιγράμματα. Έτσι καί οί Έλλανοδίκαι τών 
Σχεδιαγραμμάτων έπιδοκιμάζουν μέν τό σχέδιον τού, 
κ. Ζιράρ, άλλά τοϋ προτείνουν μερικάς τροποποιήσεις,! 
τάς όποιας δυστυχώς μανθάνομεν ότι άπεδέξατο καί ό; 
τελευταίος. Καί άν μέν πρόκειται περί ύλικών αλλοιώ
σεων, σ’ τό διάβολο ί Άφοϋ έτυχον όλοι νά είναι μηχα-^ 
νικοί καί κάνεις είς τήν σημασίαν τήν καλλιτεχνικήν 
τής λέξεως άρχιτέκτων, δέν πειράζει άν έκαμαν καμ- 
μίαν μηχανικήν παρατήρησιν. Άλλά νά θέλουν ν’ αλλά
ζουν καί τόν ρυθμόν, νά τόν θέλουν νά γίνη, όσον άφορά 
τήν π μ ύσ οψιν, ελληνικόν,μέ όλους τούς ρυθμούς τής γής, 
προτιμωτέρα θά ήτο ή πρότασις τού κ. Φιλήμονος νά 
κάμουν περιοδείαν τά σχέδια διά μέσου Παρισίων, Βε
ρολίνου καί 'Ρώμης, έπαιτοϋντα κρίσιν καί κοιτάς. Αύτη 
όμως ή πατριωτική κρίσις τής ’Επιτροπής μάς ύπενθυμί- 
ζει τά βλαμάκια έν τώ θεάτρω, είς παράστασιν τού Κου- 
ρίως τής Σιβι.Ιίας, ότε άρχομένης τής μαγωδοϋ Εισαγω
γής τού 'Ροσσίνη, έφώναζον :

— Ελληνικό ! Ι’Ελληνικό '

όταν έμπαινε μέσ’ τή φωτιά ότι είς απόγονός της ποτέ, 
ό κ. Ν. Π. Παρίσης, ιατρός, άφού θά έστέλλετο είς Πα
ρισιού; μέ χρήματα ίσως αγωνιστών, έπιστρέφων θά τοϊς 
άπεδείκνυον μέ λατινικήν γλώσσαν ότι δέν ήξευρον τί 
έκααναν.I

«Έκληροδότησαν αύτοΐς μόνον οικίας έρήμους καί τό 
αλμυρόν στοιχεΐον, έλπίζοντες ό’τι μόνον διά τών 
νηών ήδύναντο ιύτυχή τήν πατρίδα καί τούς πολίτας 
αύτής νά καθιστώσιν. Τίμπορα μοντάντονρ, «γ αός χ/ου- 
τάμονρ ιν i.l.lic.* Καϋμένοι ‘Υδραίοι μέ τ’ άρβανίτικαε 
σας !

ΙΙοϋ νά έμάντευον οτι τώρα γινόμεθα ευτυχείς καί μέ 
τά κληροδοτήματα τοϋ Κρήτσκη καί τούς ύμνους μας 
πρός τόν κ. ’Επαμεινώνδα Κριεζήν, Βουλευτήν ‘Ύδρας, 
καί όσους άλλους βουλευτάς έβγαλε καί θά βγάλη ή με- 
γαλόνησος!

ΝΑ ΜΗΝ ΕΛΘΗΤΕ

Γΐά ’δήτε πόσον άγρια καί βιαστική πλακώνει !
Καί σάν μακρύς κροκόδειλος στόν ούοανό προβαίνει' 
Σέ δοό μεριές μερίζεται, πού κάθε μΐά θεριόνει,
Καί απειλεί νά συγκρουσθή ή μία μέ τήν άλλη.
Καί ξέρετ’ όταν σύννεφα έπάνω συγκρουσθοΰνε 
αστροπελέκια μοναχά σ’ έμάς έδώ πετούνε.

Ή κατακαϋμένη γενεά τών πυρπολητών δεν ήξευρε
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ΛΠ0 ΤΟΪ ΟΪΡΑΝΟΪ ΕΙΣ ΤΗΝ ΓΗΝ.
ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ

(Συν/χειχ προηγυύμεναν άριθ. 358)

Εν διαπεραστικόν βλέμμα έ'ρριψεν ό Παντοδύναμος 
-πρός τόν υιόν του.

— Μαλιστα, ούδείς ! ! ό ανθρώπινος νοϋς δέν δύναται 
να πιστεύη επι πολυν χρόνον είς τά θαύματα- άν καί φύ
σει τείνει προς αυτά, ενόσω ό νοϋς του είνε μικρότεοος 
άπό τό κρανίον του. ’Εσείς πιστεύετε είς θαύματα ; τί 
άλλο δέ είνε ό άνθρωπος είμή κατ’ εικόνα καί καθ’ όμοί- 
ωσίν μας πεπλασμένος ; όσον δέ άφορά έμέ άποκλειστι- 
κώς, οφείλω να ομολογήσω ότι ούχί ολίγονσυνέτεινα είς 
τήν γεννηθεΐσαν δυσπιστίαν τών ανθρώπων· διότι δέν 
έξεφράσθην σαφώς· ώμίλουν άφηρημένως· διότι ένώ τοϊς 
ελεγα ότι είμαι υιός σας, έλεγα συνάμα ότι είμαι καί ό 
ίδιος εαυτός σας’ ώμίλουν δηλαδη όπως ό Σωσίας είς τόν

Αμφιτρύωνα τού Μολιέρου. Φαντασθήτε π. χ. έκεϊ κάτω 
είς άνθρωπος νά λέγη ότι ονομάζεται Γεώργιος, καί ότι 
είνε εζάδελφος τοϋ εαυτού του, συγχρόνως δέ και γαμ
βρός εαυτού" τί θά είποϋν όσοι τόν ακούουν ;

Επειτα όταν οί παμπόνηροι Εβραίοι γελώντες δι* 
όλα αυτά, μέ ήρώτησαν άν είμαι υιός σου, έγώ δέν τούς 
είπα ναί, άλλ’ ότι αύτοί τό λέγουν διότι νά σάς είπώ 
την αλήθειαν, με έλειψε τό θάρρος όταν έουλλογιζόμην 
τί είδους θάνατος μέ περιμένει. ’Εντεύθεν ή δυσπιστία, 
έννοεΐται, ύπερηύξησε- σύγχυσις δέ φοβερά έπεκράτησεν 
είς τό πνεύμα τών ανθρώπων ή σύγχυσις αύτη έγεινεν 
αιτία, ώστε άλλοι μέν ούδόλως νά μάς πιστεύουν, άλλοι 
δέ νά δίδωσι διαφόρους ερμηνείας περί τής πρός άλλή- 
λους σχέσεώς μας' έντεϋθεν σύγκρουσις αιματηρά μεταξύ 
τών άνθρώπων τά πάθη, τά μίση, έλαβον μεγάλας δια
στάσεις· οΐ πονηροί μάς μετεχειρίζοντο ώς οργανον πρός 
εκτελεσιν ιδιοτελων σκοπών δια πάντων τών μέσων* οί 
έχοντες τόν κοινόν νούν καί πολύ περισσότερον οί μεγά
λοι νόες ήτο άδύνατον πλέον νά μάς εννοήσουν, ώς πα- 
ρεστήσαμεν εαυτούς, καί κατέληγον διά τής μελέτης καί 
τών ερευνών είς όλως διάφορα συμπεράσματα, καί έν 
πρώτοις εις τήν αρνησιν ήμών* έντεϋθεν πάλιν σύγκρουσις 
τής τάξεως αυτών τών ανθρώπων μετά τών άθώων φα
νατικών ή μετά τών έν συνειδήσει καπήλων τής θρη
σκείας. Η μη ευκρινής έπίσης έκφρασίς μου περί τής φύ—

σεώς μας έκαμεν ώστε πλήθος λαών νά μή μάς πιστεύση, 
άλλά νά παρασυρθή ύπό έπιτηδείων άνδρών είς άλλα 
δόγματα περί θεοτητος* καί έπειδή πάν αίσθημα θρη
σκευτικόν συνεπάγεται είς τά πλήθη άναγκαίως τόν φα
νατισμόν, εύκόλως έννοεϊ τις τούς λόγους τής συγκρού
σεως τών λαών, χάριν τής θρησκείας’ ώστε πιστεύω νά 
όμολογήσης, Πατερ μου, οτι όχι μόνον καλόν αποτέλε
σμα δέν έφέραμεν, άλλά τούναντίον φοβεράν βλάβην. 
Έστέ δέ βέβαιος ότι ούδείς θά μείνη σύν τώ χρόνω πι
στός είς ήμάς. Πρός τινα λοιπόν σκοπόν παοενέβημεν 
ύπερφυσικώς ; Πώς νά μή μέ τύπτη ή συνείδησις διά τά 
γενόμενα;

*0 Παντοδύναμος εΐχεν ήδη έρεθισθή αρκούντως, διότι 
ένόει όΐι δέν ειχεν ούδέν έπιχείρημα νά άντιτάζη’ εΐνε 
μοιραΐον είς πάντα ισχυρόν νά καταφύγη είς τό αύθαί- 
ρετον καί τόν θυμόν, όταν δέν δύναται νά δικαιολογήση 
τάς πράξεις του· δέν διέφυγε τόν νόμον τούτον ό Πολυ
έλαιος, διό καί είπε μετ’ οργής:

— Έπί τέλους μέ είνε άδιάφορον’ όστις θέλει άς μέ 
πιστεύη,άλλά δόξα ήμϊν έχομεν τόν ' Λδην καί έκεΐ έλπίζω 
είς το εξής οί άπιστοι νά γείνουν άμέσως πιστοί, καί ψη
τοί άκόμη.

Πρός στιγμήν διεκόπη ή συζήτησες- άλλ’ ό Μονογενής 
έν τή άπείρω αύτοϋ άγαθότητι καί άγάπη πρός πάν ό,τι 
είνε δίκαιον, ήθελε νά μή χάση τήν ευκαιρίαν καί νά 
πείση άπαξ διά παντός τόν Ύψιστον ότι ούδεμίαν τι-

μωοίαν πρέπει νά ύφίστανται οί άνθρωποι, καί 0Tt το 
δίκαιον δέν είνε όπως τό έννοεϊ’ διά έξηκολούθησε την 
συζήτησιν είπών ότι ό άνθρωπος δέν εΐνε υπεύθυνος τών 
ποάξεων καί τών ιδεών του" διότι ό,τι σκέπτεται καί 
φρονεί καί πράττει, προέρχεται έκ τής αδυναμίας τοϋ νά 
μή δύναται νά φρονή καί νά πράττη άλλως’ άφού σχη- 
ματίση τις πεποιθήσεις περί τών πραγμάτων καί επομέ
νως ρυθμίση τάς πράξεις του κατά τάς πεποιθήσεις ταυ- 
τας, πώς θέλετε νά πράττη καί νά φρονή τά εναντία ; 
τί πταίει είς άνθρωπος, έάν εύρέθη άμα τή γεννήσει του 
είς μέσον,έντός τού οποίου απέκτησε τοιαύτας ή τοιαύτας 
ιδέας καί αισθήματα καί έμόοφωσε τοιοϋτον χαρακτήρα; 
Είς Μωαμεθανός,Εβραίος ή 'Ινδός εΐνε δυνατόν νά γείνουν 
μόνοι των χριστιανοί ή όμοιοι με τους άλλους λαούς ως 
διά μαγείας ; βεβαίως όχι" καί έπί τή υποθέσει δέ ότι, 
όταν φθάση είς ώριμον ηλικίαν καί επομένως δύναται νά 
σκεφθή κατά τάς δυνάμει; του, λαμβάνει γνώσιν τών 
ιδεών καί τών ηθών τού χριστιανού ή άλλου τινός, νο
μίζετε ότι δύναται νά μεταβάλη άρδην τό έγώ του, τά 
όποιον άπέκτησεν άπό ετών έντός ατμοσφαίρας όλως 
ιδίας ; έν άπλούν βλέμμα είς τήν πραγματικότητα έάν 
ρίψητε, θά πεισθήτε άμέσως περί τούτου’ οί ψυχολογικοί 
αύτοί νόμοι είνε γνωστοί και εις τον άπλουστατον τών 
θνητών. Τά άδύνατον γίνεται πλέον καταφανέστατον, 
έάν προσπαθήση τις νά μεταβάλη έ'να άνθρωπον διά τής 
πλέον συγκεχυμένη; τών πίστεων. Τότε μόνον ή θρη-
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Βουλή, ποΰ κρύβεις μέσα σου τήν σύγκρουσι, την πάλη, 
Κα’ι δσο πας σιγά-σιγά κοντά μας πλησιάζεις,
Γιατί ’στην ευτυχίαν μας ή δψις σου προβάλλει ;
Δέν ξέρεις πώς καί μακρυά άκόμα μάς δειλιάζεις ;
Δέν μάς λυπάσαι κι’ έρχεσαι — όποΰ νά μή προφθάσης 
Καί πάλι τήν γαλήνη μας αύτή νά μάς χαλάσης ;

Πολύ καλά έζούσαμε, σάν νά μαστέ σέ σκόλη,
Τόσο καιρό δίχως βουλή, ελεύθεροι, μονάχοι.
— Δίχως βροχή, δέν είχαμε άνάγκη παρασόλι- 
«.ανδήλι άν δέν είχαμε, δέν είχαμε συνάχη.
Μάς ήσο πράγμα περιττό, κι’ ώς τώρ’ άκόμα—πείσου— 
κάνεις μας δέν αίσθάνθηκε, κανείς τήν έλλειψι σου.

Τόσο καιρό χαιρόμαστε μεγάλη ήσυχία-
Δέν είχαμε δαρσίματα, καυγάδες καί άντάραις,
Δέν είχαμε τουλάχιστον Κο.Ιάου φλυαρία,
Καί δέν άκούαμε φωναΐς κι’ ίδέαις άραις μάραις.
Είχαμε ήσυχο τό νοΰ καί ήσυχο κεφάλι
Καί . . . δέν ποθούμε ναρθωμε 'στό πρωτινό μας χάλι.

’Ας λείψουν πλέον, Βουλευταί, τά λόγια καί τά ξύλα, 
Άς παύσουν τά μαλώματα κάνένα χρόνο μόνο.
Τά περσινά σας δράματα δέν φθάνουν τά ποικίλα, 
Πρέπει νά βλέπωμε λοιπόν τά ίδια καθεχρόνο ;
Πώς ; πρέπει πάντα ή αύτή νά ήναι κωμωδία,
Τά ίδια πάντα πρόσωπα, ή ίδια άηδία ;

I
σκεία κατακτά τόν άνθρωπον, δταν τόν εύρή κενόν άλ- είνε, οΰτως είπεϊν, φυσικώς ήνωμέναι μέ τήν διανοητικήν 
λων ισχυρών θρησκευτικών πεποιθήσεων, ή δταν τόν θαμ- ατομικότητα, ώς κονιώδη μορία σιδήρου μετά κόκκων 
βώση διά άπατηλών θαυμάτων- δι’ αύτόν τόν λόγον καί άμμου, τά όποια είνε άδύνατον £ν πρός ίν νά τά χωρίο·/) 
ή ίδική μου ή θρησκεία διεδόθη ολίγον τι είς τήν άνθρω-Ιτις άπ’άλλήλων άπαιτεϊται είς μαγνήτης δπως διαχω— 
πότητα- δέν κατώρθωσεν δμως νά έκτοπίση τάς άλλας, ρίση αύτά- ό τοιοΰτος δέ μαγνήτης είνε μόνον ή διανοη- 
διότι δσον ένίοτε είνε εΰκολον νά άπολέσγ, τις τάς θεο-!τική δύναμις καί ή έπιστήμη.
κρατικάς του ιδέας, δταν έτυχε νά είνε ολίγον άνεπτυγ- Είς άνεπτυγμένος άνθρωπος έξ ανάγκης θά άποροίψη 
μένος, τόσον είνε δύσκολον είς τά πλήθη νά τάς έγκα- οίασδήποτε ιδέας θρησκευτικής ή έπιστημονικάς παρου- 
•ταλείψη- οΐαδήποτε θρησκεία είς τόν άνθρωπον είνε μία σιαζομένας ώς θαύμα καί ούχί ώς άπόρροια παρατηρή- 
πεποίθησις- μή στηριζομένη είς ούδένα συλλογισμόν, είς σεων καί συλλογισμών έπιβεβαιουμένων ώς έπί τό πλεϊ- 
ούδεμίαν παοατήρησιν, είς ούδέν συμπέρασμα έξαχθέν έκ
τών γεγονότων τής Φύσεως- είνε Sv άξίωμα, £ν θιώρημα 
γεωμετρικόν άνευ άποδείξεως- εισέρχεται ολόκληρος ή
πεποίθησις άκράδαντος είς τόν νούν τών άνθρώπων, με- 
ταγγιζομένη οΰτως είπεϊν άπό άτόμου είς άτομον έάν 
ζητήση τις τόν λόγον τής πεποιθήσεως, άπό μίαν π. χ. 
γραϊαν αμαθή, είς μάτην θά περιμείνη άπάντησιν- άκρι
βώς τό ζητούμενον είνε άπόδειξις καί ώς τοιαύτη καθι 
στά τόν πιστεύοντα άσάλευτον. Κωμικώτερον φαινόμενον 
δέν δύναται νά ύπάρξη, έάν θέση τις ένα χριστιανόν άφ’ 
ένός, καί ένα μωαμεθανόν άφ’ έτέρου καί τούς άκούση νά 
συζητώσι καί νά ύπερασπίζωσιν έκαστος τήν θρησκείαν 
του- έκαστος θά λέγη δτι τά δόγματα τής θρησκείας του 
είνε όρθά, διά τόν λόγον δτι είνε όρθά- οΐ μεγαλείτεροί 
των συλλογισμοί θά έχωσι τήν άξίαν τό πολύ βρεφικών 
συλλογισμών ή παράφρονος- αϊ θρησκευτικαί πεποιθήσεις

Δέν βαρεθήκετε καί σείς τή λίμα καί τήν γρίνια,
Τούς κόπους, τό ξενύχτισμα, τά λόγια σας τά τόσα,
Τοϋ Στεφανίδη τή φωνή, τάς ρήσεις τοϋ Δουζίνα,
Καί δέν 'κουράσθηκε καί σάς ή σιδερένια γλώσσα ;
Ώ βουλευταί ! Άν θέλετε χρόνια πολλά νά ζήτε,
Μιάν χάρι νά μάς κάνετε : ποτέ νά μήν έλθήτε.

Μεχοεήλος.

------------------«β I ί I e«

Η ΦΥΛΑΚΗ ΤΟΥ ΑΡΑΒΗ.

Αί φυλακαί δπου κρατείται ό ’Αράβης,έχοησίμευαν ώς 
ίματιαποθήκη τής Οπερας τοϋ Καίρου. Αύτοί οί Αι
γύπτιοι ύπουργοί θά είναι πολύ σατυρικοί διά νά περιο
ρίσουν ένα πράγματι θεατρικόν ήρωα έντός θεατρικού 
έδάφους.

Τά μόνα έπιπλα τοϋ δωματίου είναι μία στρατιωτική 
κλίνη, δύο καρέγλαι, ένα σκαμνί κ’ ενα κανάτι όχι αί- 
γινήτικο, άλλά αιγυπτιακόν.

Διά τόν πρώην Δικτάτορα πολλή εύτέλεια- άλλά διά 
τουρκικήν φυλακήν ενός συνωμότου, σχεδόν βασιλική με
γαλοπρέπεια.

"Αν δέν παρενέβαινον τά βρυχήματα τού άγγλικοΰ 
λέοντος καί άφίνετο είς την όιάθεσιν τοϋ Αιγυπτίου πρω
θυπουργού καί τοϋ Άντιβασιλέως, ό καϋμένος ό Άράβης 
πρό πολλοΰ θά ήτο αντοχτοχημά'ος ή θ^χε άποθάνει έκ 
.... δυσεντερίας.

Είς τό μόνον παράθυρον τό όποϊον έχει τό δωμάτιόν 
του δέν τολμά νά προβάλη ό Άράβης φοβούμενος τούς 
σαρκασμούς τής φρουράς.

στον ύπό τών φαινομένων.
— Μέ συγχωρείς, διέκοψεν ό Υψιστος μετά προθυ

μίας, νομίσας οτι θά φέρη είς άμηχανίαν τόν υιόν του- 
πολλοί μεγάλοι νόες ήσαν χριστιανοί, καί είνε άκόμη 
ολίγοι, οΐτινες μάς έπίστευσαν, ώς έξάγεται τούλάχιστον 
έκ τών άνακοίσεων τού Αβραάμ καί Μελχισεδέκ- ώστε 
πώς τά συμβιβάζεις αύτά μέ τά λεγόμενά σου ;

— Μή χάνεσθε ! άπήντησε μειδιών ό Μονογενής- έν 
πρώτοις δέν πρέπει νά δίδητε πίστιν καί άξίαν τινά είς 
τό ποιόν τών άνακρίσεων τού Αβραάμ καί τών λοιπών 
κοράκων τής έρήμου- ή άλήθεια είνε δτι αύτοί σάς έχά- 
λασαν- πλεϊστοι δέ σοφοί έξ αιτίας αύτών εύρίσκονται 
δυστυχώς άκόμη είς τόν Αδην. Νά συνεννοούμεθα- οί. 
μεγάλοι έκεΐνοι νόες, περί ών μοί όμιλεΐτε, δέν ήσαν 
χριστιανοί, άλλ’ έπίστευαν είς ένα θεόν, περί τής.ού
σίας τοϋ όποιου, οΰτε οί ίδιοι ιδέαν τινά είχον- δέν τό»

Οί ίδιοι στρατιώται ποϋ τόν προσκυνούσαν πρό ολί· 
γων ήμερών, τώρα τόν περιγελούν.

Ή τροφή του είναι καθημέραν πιλάφι καί άπό μίαν 
βρασμένη κόττα.

Καί ό ίδιος τώρα μοιάζει σάν μαδημένη κόττα ! 
Δυστυχή μεγαλεία .' Χυνάχτης.

ΑΝΩ—ΚΑΤΩ

Όσων τά πατριωτικά νεύρα συνταράσσει ή στρεβλή 
λειτουργία τοϋ πολιτεύματος έν τή πατρίδι μας, άς 
σπεύσωσι, τάς Κυριακάς πρό πάντων, είς τήν πλατείαν* » τ / ζ» -■ · ■·*ΑΜΑ^1Ι /Ατού Συντάγματος, νά ϊδωσιν, ώς έν προτύπω μικροκόσμφ 
πόσον κανονικώτατα έκεΐ έργάζεται τό σύνταγμα' δέν 
διαψεύδει τό όνομά του. Τά άρθρα τού πολιτεύματος 
συνετάγησαν ύπό τής σοφής ίργο.1α.βίας. Οί μουσικοί πα- 
ριστώσι τήν νομοθετικήν έξουσίαν, προχύνουσαν τούς νό
μους της είς έρωτύλα μελύδρια Μασκότ. Ή έκτελεστική 
διαχειρίζεται ύπό τών έρωτολήπτων. Βασιλεύς, τό θή
λυ, έκαστον θήλυ δηλαδή, άπασχολοΰν τούλάχιστον 
-έπτά ύπουργους εκ τοϋ ευδαίμονος ήμών φύλου. ΙΙαοα- 
τήρησις ! δσοι καί δσαι δέν εύαρεστοϋνται είς τήν τελευ 
ταίαν κατάταξιν, άς άναστρέψωσι τούς δρους- καλλίτε
ρον ίσως: μένομεν άνεύθυνοι οί άνδρες, καί ή εύθύνη πί
πτει είς τάς γυναίκας μας. — Θέλετε καί δικαστικήν 
εξουσίαν ; Είνε οί καθήμενοι έν ταΐς τραπεζοστοιχίαις 
τών πέριξ καφενείων, οΐ παρατηρηταί. Πολΐται δέ ; ”Α ' 
αί τράπεζαι, οί φανοί, καί τινες λοΰστροι.

’Εξακολουθώ τάς συνταγματικάς μελέτας μου. — Κά?-

φαβητικων στοιχιιων ----------- ,
Β άνήκον οί σοφοί έκεΐνοι άνδρες, ούδένα τελωνειακόν 
δασμόν έλάμβανε άπό τήν εισαγωγήν τοιούτων λέξεων.
Αύτή είνε μία τάξις τών μεγάλων τφόντι φιλοσόφων μο
νοθεϊστών, ή τάξις τώχ άσυϊότωχ' δέν ήσαν χριστιανοί.
Άκολούθως έρχεται μία άλλη κατηγορία μετριωτέρων 
όμως νόων, οΐτινες μάς έμάντευσαν τφόντι καί μάς έπί 
ητευσαν- ήσαν τφόντι χριστιανοί- αύτοί τούλάχιστον 
ήσαν (καί είνε μερικοί άκόμη) λογικοί καί σώοι τόν νούν 
ήκολούθησαν τούς φυσιολογικούς νόμους καί ήσαν ύπό τά 
κράτος αύτών- διότι άληθώς οί νόμοι ούτοι δέν έπιτρέ- 
πουσιν είς τόν άνθρώπινον νούν νά φαντασθή οίονδήποτε 
Βν, οίονδήποτε φαντασιώδη τερατώδη κόσμον, χωρίς τά>Λ_~_ _____
μέρη αύτών νά άνήκωσιν είς τόν πραγματικόν έξωτερικόν του Εζρή τ£ όρθόν, διότι αΰτη υπάγεται είς την 
κόσμον, ό όποιος ύπέπεσεν είς τάς αισθήσεις τού άνθρώ-ί νοιΧν· επομένως πιστεύοντες ή μή πιστεύοντες είς ήμάς 
που- τό μόνον πράγμα οπερ ή φαντασία δύναται νά κα-,δέν είνε ούδόλως άμαρτωλοί, καί δέν πρέπει οθεν νά τι- 
πορθώση, είνε, νά συνδυάση δπως θέλει τάς λεπτομερείας'^ορωνται. Καί άλλοτε σάς είχον έκθέσει τής ιδέας μου 
τού φανταζομένου πράγματος. Δύναται παραδείγματος έν μέρει ταύτας, συνεπεία τών οποίων άπεφασίσατε νά 
χάριν είς άνθρωπος νά σάς φαντασθή μέ ένα πόδι, χω- ~ ° e -—— ι-Λν rAe τόν Αδην*

ρίς φαβορίτας, μέ άτμώδεις χεΐρας κ.τ.λ. άλλά τά φαν-
ταζόμενα ταύτα μέρη σας έζ άνάγκης θά είνε πάλιν 
τοιαΰτα, οία είδε έν τώ πραγματικώ κόσμφ, έν φ ζή.
Έάν δέ δέν θελήση νά έχη συγκεκριμμένην έννοιαν περί 
θεού, τότε ή άφηρημένη έννοια θά είνε μόνον λέξεις- λέ- 

” λ------  s\P.„ a-.u ·>ΪΒ*τβικήν ·?. διανοητι-

λάται νά επίδειξη πάσαν την -ι,ωηροτη ι«. —
πρό τής σεβαστής δμηγύρεως. Καί είπον ! έν μέσφ τής 
αρμονικής αύτής λειτουργίας τοϋ συντάγματος μου τό 
κάρρον έκεΐνο είνε ή έπανάστασις. Άλλά σημειωτέον ότι 
ούδείς έρυθρένδυτος Ούόλσεϋ εύρέθη νά συγκρατήση τέν 
άποστάτην Άραμπή. *

’Ορέγομαι νά διαιρέσω καί άλλως τούς Κυριακούς πε
ριπατητικούς τής πλατείας μου. Είς εργολάβους, είς μου- 
σικολήπτους, είς φιλαρέσκους, — βλέπετε, σάς παρέχω, 
χάριν άνέσεως, ιδιαιτέραν θέσιν, Κυρίαι μου,—είς φοιτη- 
τάς, καί είς βλάκας» Παρατηρητέον δτι δύναταί τις νά 
συγχωνεύση έν έαυτώ πλείονας τής μιάς έκ τών άνωτέρω 
ιδιοτήτων, ώς ό κ. Τρικούπης πλείονα ύπουργεΐα.

Είνε ηλίθιος, ό άτυχής. Νέος άκόμη, καί συγχρόνως, 
ίχι πλέον νέος- τά πρόσωπόν του κατακίτρινον, καί 
ισχνόν, ώς τεμάχια λεμονίου, καταναλώσαν καί τήν 
έσχάτην σταγόνα τοϋ χυμού του- ούδέ τόν έλάχιστον 
σπινθήρα νοημοσύνης διατηροϋσιν οί οφθαλμοί του, 
έσβεσμένοι, ώς αί θερμάστραι κατά τόν 'Ιούλιον- ή κε
φαλή του, τεταμένη πρός τά έμπρός, καί κλίνουσα βα
θεΐα χαμαί- τό βάδισμά του ένεχει τήν άκκισματώδη 

είνη έρρυθμίαν τής ήλιθιότητος- είνε συνταγματικός, 
καί αύτός, και πούρος έργολάβος, άν θέλετε- ό έρως νέ-
μεται καρδίας καί βλακείας· Άλλά τί είνε έκεΐνο δπερ 
άκτινοβολεΐ έν μέσω τού στήθους του ; δέν έχω καμ
μίαν δυσκολίαν νά τό ύπολάβω ώς τόν χρυσούν σταυρόν 
(τού Σωτήρος, άν δέν διέκρινα ήδη οτι είνε ζεύγος άν
θέων, δύο μεγάλα μεγάλα νΐοθέριστα, ολόδροσα, κατά- 
|λευκα λουλούδια, κόσμος καί κλήρος έκείνου.

οτελεσματων των ιυ-.·..__ ,πτουσιν είς τάς αισθήσεις των. Αύτή λοιπόν ή τάξις 
τών άνθρώπων έξ άνάγκης μάς έπλασε κατ' εικόνα καί 
καθ' δμοίωσίν των, καί ούχί ήμεΐς έκείνους ώς διατεί
νονται τινες- μάς έδωκαν ιδιότητας, τάς οποίας έχουν 
οί ίδιοι, οίον άγάπην, θυμόν, έκδίκησιν, μίσος, εύσπλαγ- 
χνίαν, προστάτευσιν, συγχώρησιν κ.τ.λ. άπαράλλακτα 
δηλαδή δπως έπί ‘Ομήρου εκατοντάδας θεούς έπλασαν οί 
άνθρωποι καθ’ όμοίωσίν των. Αύτή ή τάξις τφόντι τών 
άνθρώπων είνε, (άν καί ολίγοι) άληθεΐς χριστιανοί- είνε 
’’ .....·'■- —πατιισάπων (ίς τη>' JTifrar.

έν μέρει ταύτας, συνέπεια tiuv u,.u—. ___μή στέλλετε ούδένα τών βαρβάρων λαών είς τόν "Αδην 

.σάς εύχαρίστησα διά τούτο.
| Τώρα ζητώ καί ύπέρ τών θεωρουμένων αμαρτωλών 
χριστιανών καί τών μή πιστευόντων είς ήμάς πεπολιτι- 
σμένων άνθρώπων πλήρη χάριν- άν θέλητε νά είσθε συ
νεπής πρός έκυτόν, οφείλετε νά τό κάμητε.

/· 4 .A 'J ί.-) ft, ific ΐΛ*
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Καί ένθυμοΰμαι ότι άνεΰρον ποτέ τομίδιον Βερτέρου 
-επί τοΰ ρυπαρού κομμωτηρίου πετεινόμυαλης κοκκέτας, 
-ώρισμένον είς ύπηρεσίαν . . . ποίαν ύπηρεσίαν ; ή Κυρία 
ξεσχίζουσα καθ’έκάστην καί μίαν σελίδα του, ποτέ μέν 
έτύλισσε την πούδραν της, ποτέ δέ έτεχνούργει τά σγου
ρά της. Καί όταν μίαν ήμέραν τήν συνέλαβα επ' αύτο- 
φόρω κακουργούσαν, «τόν Βέρτερον, καϋμενη; !» ανέκραζα 
μετ’ άγανακτήσεως· «ουφ ! τήν Καρλόττα, καϋμένε!» 
άπήντησε μετά περιφρονήσεως.

Μόνον τόν ήρωά μου, τόν Κλάψη, έν μέσω τόσου πλή
θους, περιφέρει ή βλακεία του άνθοστεφή. Τί ευτυχής ! 
Ένω ήμεϊς, οί συμβαδίζοντες άναπνέομεν τά μόρα τών 
ουρητηρίων, έκεΐνος έντρυφά είς τόν έπί τοΰ στήθους του 
’Απρίλιον . . . Γνωρίζετε έν άλλο γένος ηλιθίων, ανυπό
φορων έκείνων, προκαλούντων δχι πλέον τήν θυμηδίαν, 
άλλ' αηδίαν, αναιδών, φλύαρων, κομπαστών, ύβρςστών, 
οΐτινες σχετίζονται πρός τούς άλλους, όπως αί σφήκες 
πρός τάς μέλισσας, μή κάμνουσαι μέλι, άλλ’ έχουσαι 
κέντρον ; ’Απαράλλακτα έπί τοΰ βίου τών ηλιθίων αυ
τών βλέπομεν πολλάκις νά θάλλη, ώς ’Απρίλιος, ή κοι
νωνική ευημερία, καί ένώ σύ ύποσκάζεις, πτωχός, παυ
σανίας, δύσερις, περιφρονούμενος, άγνωστος, τρέχουσιν 
εκείνοι, όμογενεϊς, βουλευταί, προικολήπται, άμαζοδρο- 
μοΰντες, αγέρωχοι.

★

Πόσον έπιμελώς καί περικόμψως καί άμέμπτως ένδύ- 
ονται οΐ νέοι τής πρωτευούσης· μέ πόσας καλλιτέχνους 
φροντίδας ! ώς νά είνε τραγουδάκια τοΰ Γάλλου ποιητοΰ 
Σιλβέστρ. Εινε ολιγώτερον Κύριοι, καί περισσότερον 
κοΰκλαι — ή λέξις είνε γένους θηλυκοΰ — διά κατα
στήματα καλλωπισμού. Άλλ’ έγώ, πτωχός έπαρχιώτης 
μέ τά έσκονισμένα καί άκομψα υποδήματά μου, μέ τόν 
τετριμμένον πίλον, μέ τόν άδεζίως δεδεμένον λαιμοδέτην, 
ερυθριώ επιδείκνυαν πρό αύτών τήν ταπεινότητά μου, 
καί ένθυμούμενος τό τοΰ Βύρωνος : «καλή τις ενδυμασία 
προσκτάται τινι πλείονα δόξαν ή πάντα τά άλλα.» Άλ
λ.’ ιδού Οά παρέλθη έμπροσθέν μου ό βασιλεύς τών λεόν 
των" ποία τελειότης πεοιβολής ! Τό βάδισμά του ύπο- 
δηλοΐ τήν έμπιστοσύνην, ήν τρέφει πρός τά ροΰχά του. 
Πόσους ώραίους οφθαλμούς θά σαγήνευσή ! Είνε λαμπρός, 
δσον είμαι άθλιος. Πλησιάζει' έτοιμάζομαι νά τόν πεοι- 
εργασθώ λεπτομεοέστερον μέ χαιρετά ύποκλινέστατα- 
ώωω ! είνε ό ύπηρέτης τοΰ ξενοδοχείου, έν ω διέμενον 
άλλοτε· καί αναπνέω, εύχαριστημένος.

Α

Ή Κυρία σκοντάπτει καθ' όδόν, καί πέφτει’ μά τί 
πέσιμο ! τό καπέλλο της έσφενδονίσθη μακράν, καί ό πο
δόγυρος τής έσθήτός της κατέλαβε τήν Οέσιν του, μετα
βληθείς είς κεφαλόδεσμον άποκαλυπτήρια.

Ή Κυρία πρός παρερχόμενον διαβάτην : Βοήθεια !
Ό διαβάτης : μωρέ τί λές ! νά χάσω τέτοιο θέαμα !
Δέν δυνάμεθα ώραϊα νά παραβάλωμεν τήν πεσμένη μέ 

-τό ξεπεσμένο έθνος μας, καί ό κυνικός διαβάτης δέν είνε 
«I πατέρες τοΰ έθνους, οί ρουσφετομανεΐς ;

★

Σκέψις έρωτοβλήτου : Λυώνει ή καρδιά μου μέσα

’ςτά μαΰρα μάτια της, σάν παξιμαδάκι τής μπίρας έντός 
θερμοΰ καφέ.

*

Καί τρία άκρα άωτα, ώς ήχος παλαιού άσματος, λη- 
σμονηθέντος :

Τό άκρον άωτον τής εύγενείας : Νά τοΰ δίνης τά πα
πούτσια . . . ’ς τό χέρι.

Τό άκρον άωτον τής ύγείας : Νά πεθαίνης . . . ’ς τό 
πόδι.

Τό άκρον άωτον τής όλβιότητος : Νά ύπανδρευθής... 
Εύτυχίαν.

ΌνουλουλοΟ.

ΚΑΤΟΡΘΩΣΑΜΕΝ
ζά βά.Ιωμεν σ' τύ χέρι δλας τάς λεπτομέρειας τής Έκ
θέσεως ήν ή είς τόν Κάνθαρον μεταβάσα έπιτροπή άπηύ— 
θυνεν είς τόν κ. Διευθυντήν τής Διοικητικής Αστυνο
μίας.

Ή έκθεσις αύτή πρό πολ.λοΰ έπρεπε νά ίδη τό φώς.
Άλλ’ ή κυβέρνησις τοΰ κ. Τρικούπη, είναι μετριόφρων. 

Δέν θέλει νά γίνεται πολύς λόγος περί τών άθλων της.
Ήμεΐς όμως, άνθρωποι δίκαιοι, τά βγάζουμε σ' τύ 

φόρο καί ιδού άναγνώσατε ένα πρός ένα τούς λόγους δι* 
οΰς εύρον τό Θεραπευτήριον τών Εύλογιώντων έν Καν— 
θάρφ οί μεταβάντες έκεϊ ιατροί φρεχτόυ, καί άν θέλετε 
μή φρίττετε έκ τοΰ ό'τι ή προχθεσινή 'Ωρα εύφυολογοΰσε 
άναιδώς περί τών δυστυχών θυμάτων γελώσα έπί τών 
τάφων αύτών.

’Ιδού οί λόγοι τής ’Επιτροπής, ής τά μέλη ιδίως, τούς 
άξιολόγους νεαρούς ιατρούς, τόν κ. Λούην, καιτόν κ. 
Κατερινόπουλον καί είς τινα άλλον έκ καρδίας συγχαί
ρομεν διά τό κοινωνικόν αύτών θάρρος, άφοΰ έριψοκινδυ— 
νευσαν νά έλθουν είς συγκοινωνίαν μετά τών εύλογιώντων 
διά νά χύσωσιν ολίγον φώς έπί τοΰ φοβεροΰ Κανθαρο
τάφου.

Ιον) Διότι μεμακρυσμένον τυγχάνει τής πρωτευούσης, 
έπομένως δυσκόλως μεταφέοονται οί πάσχοντες, ών οέ 
πλεϊστοι έξ ’Αθηνών στέλλονται, δεινοΰται δέ έπί μάλ
λον ή νόσος των ιδίως ώς έκ τής ώρας τοΰ έτους, διότι 
πρέπει νά λογισθη, δτι έπί δύο τούλάχιστον ώρας είναι 
εκτεθειμένοι έν ύπαίθρω μέχρι τής έν Κανθάρω άφί- 
ξεώς των.

2ον) Ώς έκ τής ακαταλλήλου νοσηλείας, διότι αύτη 
έκτελεϊται ύπό πέντε μόνον νοσοκόμων, ών τέσσαρες γυ
ναίκες καί εις άνήρ έπί πεντήκοντα έξ (56) εύλογιών
των, οΰς έπεσκέφθημεν έ'να πρός ένα, ή μία δέ τών νοσο
κόμων έκτελεΐ καί τήν ύπηρεσίαν τοΰ μαγειρείου.

3ον) Έκ τής έντελώς έλλειποΰς καθαριότητος, διότι 
είς τόν μεγαλείτερον οίκίσκον είς ον νοσηλεύονται είκοσι 
πέντε (25) άναμιζ άνδρες τε καί γυναίκες, είναι σχεδόν 
άδύνατον νά είσέλθη τις, ώς έκ τής άνυποφόρου δυσω
δίας. Έπί παραδείγματι είς τήν ά. αίθουσαν τώ είσερ- 
χομένω άριστερά, νοσηλεύονται επτά, είς χώρον δπου

μόλις ήδύναντο νά νοσηλευθώσι τέσσαρες εύλογιώντες· έκ 
<ών επτά τούτων οί μέν είνε έπί κλίνης, τούτέστι έπί 
τίνος ξύλου χαμαί, λέγομεν ξύλου, διότι μόνον τά ξύλα 
«χεδόν μένουσιν έκ τών κλινών άς ό ’Ερυθρός Σταυρός, 
ώς μάς είπον παρεχώρησεν” οΐ δέ χαμαί έντελώς, εχον- 
τες σκέπασμά τι τετριμμένον καί βρωμερώτατον άγγεϊα 
πρός πλΰσιν δέν ύπάρχουσιν, άλλ’ ούδέ πρός πόσιν, ουδέ 
πρός άλλην φυσικήν άνάγκην. Τοιαύτη έν συντόμω ή κα- 
τάστασις ένός δωματίου τοΰ καλλιτέρου, όιότι περί τι- 
νων άλλων ούδέ λόγος δύναται νά γείνη.

4ον) Έκ τής σχεδόν έντελοΰς έλλείψεως υδατος.
5ον) Ώς έκ τής μή έπαρκοΰς τροφής καί τοΰ άνυπάρ- 

χτου μαγειρείου. Τό μαγειρεΐον έχει ώς σκεύη, έν πήλι- 
νον άγγεΐον (τσονχά,Ιι) χωρητικότητος ούχί πλέον τών 
πέντε οκάδων ΰδατος, έν μικρόν χωρητικότητος δύο όκά- 
5ων, επτά τρυβλία (τσανάκια) καί πέντε ή έξ κοχλιά
ρια ζύλινά τε και έκ λευκοσιδήρου, ισάριθμα δέ μαχαίρια. 
Πάντα τά άνωτέρω χρησιμεύουν διά 56 άσθενεΐς.

Ή τροφή συνίσταται, ώς μοι οίπον, έκ γάλακτος την 
πρωίαν καί σοΰπας μετά ή άνευ κρέατος τήν μεσημβρίαν, 
(πέντε έως επτά οκάδες κρέατος δαπανώνται), τό δέ 
έσπέρας δέν ύπάρχει άλλη τροφή είμή άρτος καί τυρός 
διά τούς μόλις άναρρωνύοντας, οΐ δέ χρείαν έχοντες ζω- 
μοΰ θί περιμένωσι τήν έπομένην άνατολήν τοΰ Ήλίου- 
τοϋτο δέν είναι ύπεοβολή διότι μαρτυροΰσιν οί νοσηλευό
μενοι, ήμεΐς δέ μείναντες έν Κανθάρω μέχρι τής 6 μ. μ 
2έν παρετηρήσαμεν ούτε πυράν έν τω μαγειρείω, ούτε τί 
τσουκάλι νά ένεργή.

6. Ώς έκ τής κακής καταστάσεως τών άποπάτων 
διότι πλήρεις περιττωμάτων έξωθεν, έσωθεν καί πέριξ.

7. ’Ιατρική έπίσκεψις τακτική δέν γίνεται, άλλ’ ούδέ 
είναι όυνατόν είς μόνος ιατρός άνευ βοηθοΰ νά έπισκεφθϊί 
περί τούς έξήκοντα εύλογιώντας.

8. Ή ύπηρεσία τοΰ Φαρμακείου γίνεται διά τοΰ ια
τρού καί ένός άστυνομικοΰ κλητήρος, έκπληροΰντος τόν 
διπλοΰν σκοπόν, τόν τοΰ βοηθοΰ φαρμακείου καί τοΰ φύ- 
λακος. Ύποθέτομεν ό'τι καί τά άναγκάιοΰντα φάρμακα 
δέν χορηγούνται, διότι δέν ύπάρχουσι κατάλληλα πρός 
τούτο δοχεία, μάτην δέ άνεζητήσαικεν τοιαΰτα παρά 
τούς άρρώστους (*).

9. Νεκροταφεΐον. Τούτο κεΐται είς μέρος άκατάλληλον 
καί πετρώδες, πέντε έως δέκα λεπτά μακράν τοΰ θερα
πευτηρίου άπέχον. Κατά τύχην έπρόκειτο νά ταφή Γερ
μανός τις Φούξ τό όνομα, ήθελήσαμεν δέ νά παρακολου- 
θήσωμεν τήν κηδείαν καί παρετηρήσαμεν τόν τρόπον τής 
ταφής, ήτις έν συντόμω αύτη ! σκάπτεται λάκκος 20— 
30 εκατοστών τοΰ μέτρου βαθύς, τίθεται ό νεκρός καί 
ολίγη άσβεστος άν ύπάρχη (δέν ύπήρχε)· είτα καλύπτε
ται ύπό. τοΰ ολίγου έκεΐ χώματος, τούτου δέ μή έπαρ- 
κοΰντος, ό ιατρός έζήτησε παρά τών Δημοτικών άρχών 
Πειραιώς τό άνάλογον, ό’περ μεταφέρεται έκεϊ τή δρα
στήρια ένεργεία τοΰ ύπαστυνόμου Πειραιώς, έντός χάρρων 
καί έπιχωμαιοΰται ό νεκρός.

Ερωτήσαντες διατί έφαρμόζουσι τήν νέαν ταύτην μέ
θοδον τής ταφής μάς άπεκρίθησαν διά τό πετρώδες τοΰ 
μέρους, άλλ’ οί παρακείμενοι νεκροί (περί τούς 140 έμε-

(*) Σημ. Μη Χάνεσαι. Τά έγχύματα τής δακτυλίτιδας 
τά παρεσκεύαζεν ό Ιατρός είς τό μπρίχι τοΰ καφέ του· 
«λα δέ τά άλλα φάρμακα παρασκευάζονται έντός ένός 
καί τοΰ αύτοϋ τσουκαλιού.

τρήσαμεν) είναι τεθαμμένοι βαθύτερον. Μή πεισθέντες 
άνωρύζαμεν τάφον, ή δέ άζίνη τοΰ έργάτου τό δεύτερον 
βληθεΐσα, ποοσέκρουσεν εύθύς έπί τοΰ νεκρικού κιβωτίου. 
Ό νόμος δ’ βρίζει ezdc μέτρου τούλάχιστον βάθος πρός 
ταφήν.

Τοιαύτη έν συντόμω ή κατάστασις τοΰ θεραπευτηρίου 
τών εύλογιώντων έν Κανθάρω. "Οθεν παρακαλούμεν τήν 
Διεύθυνσίν τής διοικητικής άστυνομίας καί διά ταύτης 
τήν Σ. Κυβέρνησιν, ΐνα όσον τάχιον φροντίση περί τής 
εύρέσεως καταλλήλου θεραπευτηρίου πέριξ τών Αθηνών, 
ιατρών δεδοκιμασμένων, νοσοκόμων, προσωπικού άρμο- 
δίου, κλινών, σκεπασμάτων,σκευών, μαγειρείου καί φαρ
μακείου κτλ. πρός δέ διατάξη νά παύση άμέσως τό πρω
τοφανές τούτο είδος τής ταφής, διότι δυσώδης πτωμα- 
τική όσμή άποβαίνει έπιβλαβής καί εστία μολύσματος 
γίνεται.

ΔΗΜΟΤΙΚΟΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΐΟΝ.

Κύριε συντάκτα τοΰ Μή Χ.άνεαχο.
Έν τώ ύπ’ άριθ. 358 φύλλω τής άξιολόγου ύμών έφη

μερίδος, παραδόξως είδον τά όνόματα τών μελών τοΰ 
Αδελφάτου κ.κ. Δαμιανού καί Δέγγλερη, ώς παρεμβαλ- 
λόντων δήθεν προσκόμματα είς τήν Διεύθυνσίν τοΰ Νο
σοκομείου. Τή άληθεία, κ. Συντάκτα, κατά τάς άρχάς 
τής έγκαταστάσεώς μου, συνέβησαν παρεξηγήσεις τινες, 
καί τούτο έ'νεκεν τής άνωμάλου καταστάσεως τοΰ Νοσο
κομείου. Ήδη όμως οΐ άξιότιμοι κ. κ. Δαμιανός καί 
Δέγγλερης τούναντίον παρήξαν είς έμέ πλήρη έλευθερίαν 
ένεργείας, ψηφίζοντες τάς πράξεις μου, αιτινες συντε- 
λοΰσι πρός ωφέλειαν τοΰ καταστήματος.

Δέξασθε τήν διαβεβαίωσιν κλπ.
Τ*. Μαράτος.

Σ. Σ. 'Αν καί αί πληροφορίαι προήρχοντο εκ

τών λόγων μας. Ήμεΐς δέν είμεθα κατά προσώπων, 
έσμέν ύπέρ τών πραγμάτων, θέλομεν όχι μόνον οί έν 
αύτώ θεραπευόμενοι άσθενεΐς, άλλά καί αύτό τό ίδιον 
Νοσοκομεΐον νά άναρρώση. Άν καί οί κύριοι Δαμιανός 
καί Δέγλερης συντελώσιν πρός τόν σκοπόν τοΰτον, συγ
χαίρομεν αύτοϊς καί έκφράζομεν τήν λύπην μας άν τούς 
έλυπήσαμεν διά τοΰ προλαβόντος φύλλου μας.

ΚΑΡΑΜΕΛΑΙΣ.
Άκρον άωτον οικονομίας :
Όταν περιπατάς νά άνοίγης τά σκέλη σου τόσον πολύ, 

ώστε νά σχίζεται τό παντα.Ιόνι σου.
Καί πρός δικαιολογίαν σου νά λές :
— Κάμνω ούτω πως όλιγώτερα βήματα καί όέν χα

λώ τά παποΰτσα μου.

Κύριος. Βρέ Γιάννη, πόσαις φοραίς θά σοΰ πώ νά μοΰ 
λουστοάρης τό πρωί τά ποδήματα ;

Γιάννης. Οσαις θέλετε άφεντικό.



ΜΗ ΧΑΝΕΣΑΙ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Λβ. ΗΛ. ΪΤΤΑΝΟΤΤΟΪΛΟΪ

(ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΡΜΟΥ)

ΕΥΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΤΑ MAAAOH HODVEAUTES
ο.,· .Λ

Υφάσματα διά γυναικεία φορέματα, ώς κα'ι Γαρνιτοΰραι παν
τός είδους Velours brodis, Πλούς, Βελούδα, Φέλπχι, Μεταξωτά, 
’Ατλάζια, Δαντέλαι κλπ. κλπ.

Ι^ασμίρια δι’ ενδυμασίας άνδρών και γυναικεία επανωφόρια.

φάσματα επίπλων, Βελουδέ, Σατέν, Ζούτ, *Ρέψ, Κρετών, κλπ.

ΥΕΛΟΠΩΛΕΙΟΝ

Γ· ΔΕΡΒΕΝΑΓΑ
μετεκομίσθη έπί τής Όόοΰ Έρμοΰ* 
ό'που άλλοτε τόΧαοτοπωλεϊον ηάλλη 
χαέ Κηδζιά, καί πλησίον τοΰ Βι
βλιοπωλείου Οίλμιπεργ.

’Κξωραισβη διά τών ώοαιοτέρων 
αντικειμένων τών έργοστασίων τής 
Γερμανίας.

Τά πλέον σκερτσόζα βάζα, 
άγγεϊα, κομψοτεχνήματα.

Λάμπαι μεγάλης ποικιλίας καέ 
καλλονής.

"Ολα τά επιτραπέζια σκεύη, τά 
νεώτερα καί τά καλλίτερα.

Χέλια πράγματα πρός διακόσμη- 
σιν αιθουσών.

Κι ναι αληθής μπομπονιέρα τό ύε- 
λοπωλεϊον τοϋ κ. Δερβέναγα.

^ουβέρταις έκλεκτόταται, μχλλιναι, βαμβακεραί καί πικεδένιχι

Χειρόκτια άνδρών καί γυναικών, ώς καί Λ,αιμοδέται μεγάλης 
ποικιλίας.

Παραπετάσματα, Τραπεζομάνδυλα, Όμβρέλλαι, Κάλ 
τσάι, κλπ. τά καλλίτερα και στερεότερα είδη.

!ϊ!εγαλη οινοποιία
αμπαζοπουλου

ΕΚΤΑΚΤΟΣ
EI’OUMzV

/\ινα, χασέδες καί πανιά άρίστης ποιότητος.

ΠΡΟ ΠΑΝΤΩΝ

ΤΑΠΗΤΕΣ ΡΕΨ χ-ι BRUSSELS.
Οώληΐιζ τοϊς μιτοητυΧ; εις λίαν αυγχχχαο» ttxa; Τιμάς.

Λ,ευχοϋ οίνου φιάλη λεπτ. (50. 
Μέλανος οίνου φιάλη λεπ. 60»

(Κεντρικά Καταστήματα καέ 
υποκαταστήματα έν Άβή- 

ναις καέ Πειραιεϊ).

ΕΙΣ ΤΟ ΚΟΥΡΕΙΟΝ ΓΙΩΡΓΑΝΤΑ, οδός Αιόλου, ΠΩΛΕΙΤΑΙ

ΕΑΙΞΗΡΙΟΠ ΟΛΟΝΤΟΣΜΗΚΤΙΚΟΝ
τό νεώτερον φάρμακον τής οδονταλγίας καί τό καλλίτερον τονωτικόν 

τών ουλών.
Δ ♦ ’Εν τώ αύτώ Κουρείω, κάτωθεν τής Μεγάλης Οικίας Μελά, πω- 

λοϋνται τά καλλίτερα αρωματικά είδη. Τιμαί ώρισμέναι δημοσιευθεϊσαι 
άλλοτε διά τοΰ Μή Χάνεσαι.

ΒΕΡΑΚΕΥΤΙΚΗ κα.
Τοΰ δωματίου καί τής 

αυλή;
ΪΓΙΕΙΝΗ

Ή διεύθυνσις έν τω 
γραφείω τοΰ Μή Χ,άνεοαε

ΜΑΣΤΙΚΗ

ΧΑΡΤΟΚΩΛΕΙΟΗ
ΠΑΑΛΠ ΚΑΙ ΚΐιΤΖΙΑ

'Οδός 'ΚρμοΟ,
μεταξύ τών εμπορικών 

PaSaJii χαΐ Κνχοροπού.ίον.
"Ολα τά είδη τής γραφικής ύλης.— 
'Επισκεπτήρια χαλκογραφημένα καί 
τής στιγμής.—Σφραγίδες καί επι
κεφαλίδες, χρωματισμέναι καί μή, 
άπλαΐ καί φαντασιώδεις.—Ή μόνη 
άποθήκη τών εμπορικών κατάστι
χων τοΰ Διεθνοΰς Καταστήματος 
Jidler καί Crische τοΰ Άνοβέρου.— 
Η μόνη άποθήκη τοΰ περιφήμου σι— 
γαροχάρτου ΖΟΒ.—Πρός οέ

Μ1ΙΧΛ5ΙΚ0Χ ΦΔΚΕΛΛΟΠΟΙΕΙΟΜ


