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ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗΝ ΑΗΛΟΥΜΑΙ -ΠΟΙΟΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΑΗΜΑΡΧΟ 0Α ΨΗΦΙΣΩ.
Χ ό  1 8  όίρΟρον

τοΰ Σ ύνταγμα λέει μέ δύο λέξεις.
άπαγορεύοντα ι α ί  β ά σα r o t .

'Ύπαρχε μιά φορά, άνδρες έλληνες, στήν Ευρώπη καταρτι
σμένο ένα δικαστήριο άπο τον d ra jia  ρ τητο  άμαρτωλο Πάππα, 
τό όποιο ονομαζότανε, Ιερά έζετα σ ις , ή δουλειά δέ αύτουνοΰ 
τοΰ δικαστηρίου ήτανε, γ ιά  τοΰ ψύλλου πήδημα νά στρε* 
βλώνϊΐ τοΰς άνθρώπους, γ ια τ ί σκότωσαν μ ιά μυ ίγα , ή γ ια τ ί 
έτόλμησαν καί είπαν στραβά τό Πάτερ ήμών, ή γ ια τ ί 
είχαν στό κεφάλι τους μιά Ιδέα ποΰ ποτέ δέν τούς κατέβηκε, 
κα ί ήξεραν οΐ ΐεροξετασταΐ τ ί  είχαν μέσα στό κεφάλι τους.

Αΰτοί οί τραγοπαπάδες οΐ ΐεροξετασταΐ εφευρήκανε τά  
φοβερώτερα βασανιστήρια ποΰ μπορεί νά φαντασθ/i δ νοΰς τοΰ 
ανθρώπου.

Τούς έκρέμαζαν ψηλά άπό τά  χέρια καί έπειτα  τοΰς άφι- 
ναν άπό ενα μεγάλο ΰψος καί έπεφταν σωρό-κουβάρι άπάνω 
στά μάρμαρα καί κατατσακιζότανε ώς ποΰ καταντοΰσαν καί 
γ ινότανε κρέας καί κόκκαλα μ ιά ίύμ η . Τοΰς έβαζαν σ’ ένα 
τροχό άπάνω καί τοΰςά λεθαν σάν τό μύλο ποΰ άλέθει τό σιτάρι, 
τούς ξάπλωναν άπάνω σέ κάτι σανίδες, σάν εκείνες ποΰ έχουν 
οί χασάπιδες καί κόβουν τό κρέας, καί τοΰς έσπαζαν τά  κόκ
καλα  μέ ένα σιδερένιο ρόπαλο, σάν τοΰ μπόγια· τοΰς ά'νοιγαν, 
τοΰς έσχιζαν τά  στήθια καί τοΰς έ'ρριχναν βρασμένο μολύβι 
μέσα. τούς γέμ ιζαν τό στόμα τ ’ α ΰτ ιά , τή μύτη, καί . . . .  
x x tt άλλο μέ δυναμίτιδα καί τοΰς έβαζαν φω τιά  καί τούς | 
έσκαζαν σέ χ ίλ ια  παρτσάδια σάν ούβούζιο, τοΰς έκαφταν 
ζωντανούς, τούς έβραζαν f/έσα σέ βρασμένο κατράμι, τούς 
εΰγαζαν τά  μάτια  καί μέσα στής γοΰβες τών μα-^ιών έβαζαν 
μπαροΰτι καί τοΰς πέταγαν τά μυαλά, τοΰς έκοφταν μέ τόν 
μ παλτά  τά  χέρια καί τά  ποδάρια ένα ενα καί άμα τοΰς 
έβλεπαν δτι ξεψυχοΰσαν τούς ξερίζοναν τή  γλώσσα μέ τή τα- 
νάγ ια , τοΰς έσφαζαν μέ τά πριόνι, τοΰς δέναν καλά καί τούς 
έβαζ αν τά  πόδια καί ψινότανε απάνω στά κάρβουνα σά κά 
στανα , τ·?ίς γυναίκες καί τ/ίς παρθένες τνίς έπνιγαν μέ τά

ίδ ια  τους μ α λ λ ιά , άφ'-ϋ τάς άτίμαζαν πρώτα, τής έχ ινκ  
άνααένα σίδε&α μέσα στά σώθηκα τους, στή κοιλιά τους άπό 
τό μέρος ποΰ κα τα λα βα ίνετε , καί είχαν κάτι τανάγραις μέ 
τής όποίαις εΰγαζαν ένα ένα τά  κόκκαλά τους, και τ/5 ς κλει
δώσεις. . . . . -

Καί ολα α Ι ι χ  γ ιά  νά τούς πάρουν τή περιουσία τους, 
βρίσκοντας πρόφασι, ότι ήτανε τάχα  αλλόθρησκοι, ή γ·.ά νά 
ατιμάσουν τής ώραιότεραι; καί τιμ ιώ τερα ις γυναίκες.

Τό ίδιο, άνδρες "Ελληνες, συμβαίνει σήμερα καί είς τήν 
'Ελλάδα.

Ή  τιμή  τών γυναικών μας, τό άσυλο τοΰ σπιτιοΰ μας, ή 
άσφάλεια τοΰ πολίτη , κρέμμεται καί εξαρτΖται άπό τά  χέρια 
μερικών παλνιοκλητήρων, (διότι μεταξύ αύτών υπάρχου* καί 
πολλοί τίμ ιο ι άνθρώποι).

Σοΰ βρίσκεται ένας κλητήρας Πλάκας ποΰ κάνει τόν κα πά ν
ταη, καί στέλνει ένα άνυψό του, πιό παλλικάρι άπ ’ αΰτόν, 
καί σπάζει στό ξύλο ένα πολίτη , γ ιά  τό τ ίπ ο τα , σ’ ένα κα 
φενείο τής πλατεας τοΰ άγιου Φ ίλ ιππα , καί αυτός ο πο 
λίτης κατασκοτωμένος, μέ μαυρισμενα κρέατα, οπως τα  ειδα 
κ' έγώ και άλλοι, πά :ι στό φίλο μου τό γιατρό τόν άστυνο- 
μικό Γούζαρη νά τοΰ κάν·/) έκθεσι, καί ό Γούζαρ«ς άρνεΐται.

Κ αταλαβαίνετε τ ί συμβαίνει έδώ ; Λεν του 6 ω/.ε τό κο),ό- 
κωρο.

Ά λλο ς κλητήρας τσάκωσε μιά τ ιμ ιω τά τη  γυνα ίκα Κρη- 
τικοπούλα, γ ια τ ί ό άντρας της παντρολογιέται μέ μ ιά  άλλη 
στά Ψυρρή, καί δέν -'-ήν θέλει, καί τήν κάθισε στή φυλακή 
ώς άτιμη καί ήθελε ύστερα από χ ίλ ια  βασανιστήρια νά τής. 
κάνη έφοδο, διότι τήν χαραχτήρισε ώς τέτο ια , επειδή άπό 
τά  πολλά δάκρυα ήτανε κομμένα τά  μ ά τια  της, κ α ί— φαν- 
τασθήτε ποΰ φτάνει ή πονηρία καί τών άμαθεστάτων άνθρώ
πω ν,— τήν χαρακτήρησι ώς άτιμη , γ ια τ ί φαινότανε άπό τά  
μ κτια  (είχε τόν στέφανο τής Αφροδίτης, καθώς λεν οι γ ια 
τροί). Μέ” δάκρυα στά μ άτια  σά ποταμό μοΰ είπε αύτό το 
κορίτσι (γ ια τ ί είνα ι 25 χρονώ). —  Τσιριγε, οταν ήρθα στό 

ι ΓΤερέγια, έσκυψα καί φίλησα τά  χώματα τής Έ λλιάδας, ποΰ-



Τ ό  ν ίο ν  χ ^ μ μ ι .
Ζήτω τον Ρα./.Ιάχη, Κήτω τον !

δ ίνει τήν έλευΟερία, άλλά εδώ πά , ε ινζ ι πιά σκληρό κοά άπο 
τή  Τουρκιά !.

"Λ λλο.Έ νχ; πτωχός στόν Περκία ποΰ πέθκν^ή γυνκϊκά του 
καί δέν είχε νά τήν θάψη, έγύρεψε έλεειμοσύν^/) καί είχε μα
ζέψει δυ,ό πεντάρικα καί κά τι λιανόματα , πήγε δέ καί στήν 
άστυνομία νά γυρέψγ) συνδρομή.

Τοΰ»ωκχν ; —  Κχί πολλή μάλιστα . Τον κάθισαν μέσα.τόν 
σάπισαν στό ξύλβ, καί τοΰ πήραν κκί τά  λεπτά  ποΰ ε ίχ ε . 
Τοΰτο λέγετα ι συνδρομή τής εξουσίας.

Ά λλο . 'Ένας καλός νέος άπό τήν Ε πτάνησο , κατοίκησε 
σένα ξενοδοχείο τοΰ Περαίκ, δέν ξέρω πώς τόν λέν, ή κα λλ ί
τερα δέν θέλω νά πώ τό δνομά του, τοΰ πήραν τή κασέλα 
χα ί τά  ροΰχα, πήγε νά κλαρτή στήν άστυνομία. καί ή άστυ
νομία τοΰδωκε τό δίκαιο, γ ια τ ί άπό τό πολΰ ξύλλο κόλλη
σαν τά  πουκάμισά του άπάνω στά κρέατά του άπό τά  « ϊ -  
ματχ , κχ ί τί νομίζετε ; Τοϋ π?5 ρε δ κλητήρας καί τό ρωλόγι !
. . . . καί τήν άλλη μέρκ έφυγε μέ συνεισφορά τών φίλων του.

Μά γ ιά  . τ ϊ  Θεό, ποΰ βρισκόμαστε ; Τά βασανιστήρια τής 
ίερκς εξέτασ ι; μεταφέρθηκχν είς τήν άστυνομία, τής Ά θήνκς;

Βελτίωσις φυλακήν, λέει, ίδοΰ άνδρες έλληνες πώς γ ίνετα ι 
ή βελτίωσις τών φυλακών; νά μκς σκοτώνουν ’κείνοι, ποϋ 
έτάχθησχν φρουροί τής άσφάλειάς μας.

Αλλά τ ί γυρεύετε άπό ένχ ΰπουργεΐον Τρικούπη, τό όποιον 
θεωρεί ώ ; καλλιτερισμό τοϋ έθνους, τή καταστροφή του.

Μήπως ό κάβουρκς οταν πιγαίνν) στραβά, δέν νομίζει πώς 
περπατά ισα ; Α ϊ λοιπόν τά ίδιο συμβχίνει καί μέ τό φίλο 
σας Τρικούπη, ένώ περπκ-κ  σάν τόν κάβουρα νομίζει, πώς 
περπατά ίσχ, άλλά αυτό τό στραβοίσα θά τόν ρίξν) στό λάκκο.

Γουφυγε ό Κ αλλιγχς, άφοΰ τόν χαντάκωσε καί μάς χ α ν 
τάκωσε, αύριο τοΰ φεύγει κα ί τό Ρχλλάκι μας, σχημ ατί
ζοντας νέο κόμμα, ώς ποϋ νά κκντχντήσ·/) νά έχτ) κόμμα τή
σκιχ του, σάν τό θυρωρό του κοντοπύθχρο ...............................ποΰ
κατκντησε νά γίν·/) πα ίγνιο  τής κοινωνίας, έστι κ ι ’ αΰτός 
έγ ινε τοϋ ελληνικού Λαοΰ πα ίγν ιο .

Πολλά εϊπαμε καί σώνει 
κ ι’ άς λχλήσν) κ ι’ άλλο άϊδόνι.

θ ρ ία μ β ο ς .
1  στερα άπό c’oa ϊγράψαμε γ ιά  κά τι καταχρήσεις ποϋ συ- 

νεβαιναν στ Ναύσταθμο, στή διαχείρισή δ ύπονργος κΰρ Ροΰ^ |

Φ ο υμ ίρ Η ζιί ό Τ  κ ο ίπ η ί  τ η ; ιπ ο ϋ «  I ν έ α  μ ό δ α
χάοιν ο ίκ ί'ομ ία ί « ΰ  τ®ιγαροχί?του.

τής θάλασσκς. μήπως δ Ξέρξης τής Περσίας δέν διάταξε νά 
άλυσοδέσουν τή θάλασσα κχί νά τήν δείρουν μέ τό καμου- 
τσ ίκ ι, νά τήν βάνουν δηλαδή στή φάλαγκα, γ ια τ ί τοΰ χάλκσε 
τό γεφύρι τών Δαρδανελίων ;

Λοιπόν συχωρετέος καί δ Θεός νά μέ συχωρέσγ). Τόρα, κΰρ 
Ρυΰφε, γ ιά  ολα αΰτά ποϋ σοϋ γράφω, άπάνω στό δίκαιό 
σου δέν υπάρχει καί γ ιά  μένα κάνένα ρουσφετάκι ;

Δέν μέ διορίζεις άλιμενοπαραϋποφυλακιοθηκάριο τής ά λ ι
κη- τής Κωπαίδας νά πιάνω  καί χέλ ια , ή καλλίτερα καί σι
γουρότερα, δέν μέ διορίζεις κύριον πάσης ξεροκαμπίας ; Μά

.** ν?f

jSk ·λ

Κ ύρ ιε  R α.ΙΜ γά) πάρε αύτό  το τ ίγ χ ι τον χαπνον, a i l  φέρνω  
Λαθρεμπόριο.

τον Θεό, θά σοΰ δώσω καί σένκ κκμποσκ οί<,όπεδκ, τόρχ
ποΐίχουν πέρχσι άπό κείνα ποΰ θά κυριαρχώ Σοϋ κκνω κχί
όρκο, άν θέλν;ς. Κκί νά, νά τάν κκνω άίλέσως :

Όρκίζομκι νά εϊπω τήν άλήθειαν, κκί μόνην τήν άλήθειχν, 
άνευ μίσους καί άνευ πάθους. ’Ορκίζομαι δτι, 

είσαι ψεύτης,
γ ια τ ί δέν μουστειλες ουτε μ ιά κκταχώρησις υπουργική νά
δημοσιέψω. Τέτοιος εΤιαι καί τέτοια κάνεις.

• φος μετάφερε τά  γραφεΐχ τοϋ λογιστικού τμήμα στο ΰπουρ— 
. γεϊον, ώστε κάθε έλλειψ ις διορθώθηκε καί διορθώνεται, καθό

λου δέ δέν εΰθύνεται, άν συνέβηκαν τ(ποτα  λάθη προτίτερχ 
«τή  διεύθ υνσι τοϋ λογιστηρίου τοΰ Ναύσταθμου, διότι δ δ ι
ευθυντής αΰτοϋ ητανε άπόΛ ιτος διαχειριστής καί έξέδινε εν 
τάλματα  πληρωμής κα τ’εΰθεϊαν γραμμήν, ποΰ λέει δ λόγος. 
Τέλος πάντων τό καλά ί γ ινε ποΰ έγινε καί μκς είναι άδιάοο 
co* άπό ποϋ προερχότανε τό κακό. Κάνε τό καλά καί ρίξτο 
στά γυκλό, άλλά θκορώ, πώς κκλό ποΰ ρίχνεται στό γυαλό, 
κάθε άλλο θά vjvai παρά κκλό, άλλά τό καλό είναι πάντοτε; 
κκλο κ ι’ άς ήναι καί κακά, μ’ άλλα λόγικ  δ κΰρ Ροϋφος προ- 
έλαβε Λ’.ά κατάχρησι, καί έκανε ένα κκλό, κκί μάς είνα ι ά - 
διάφορο σκν υπουργός επί τών ναυτικών, άν τδρριξε στό γυαλο

Ή  έν τ ιμ ο ς

κυρία ποϋ μ£ παρακάλεσε νά τής βοώ δικηγόρο νά μην ήναι 
Τρ’.χουπιστής τής τόν βρήκα καί άς έ’ρθτ) νχ τής τάν έπ ιδείξω .

Φ έλτατε  κί>ρ υ π ο μ ο ίρ α ρ χ ε
Χρυσάφη. Θά μαλλώσωμε καί χαιρετίσματα πολλά πολλά, νά 
κάνης φρόνιμα, κα ί λάβε έ'να γράμμα, ποΰ σοΰ στέλνω σή
μερα νά δνίς τ ί σοΰ γράφουν. Νά ή -α ι ιππότης, καί νά τ ι 
μάς τά  γαλόνια ποΰ φέρνεις καί τά  όποια άπόκτησες μέ τον 

'ίδρωτα τοϋ προσώπου σου καί τήν ίκανότης. Το παρόν 
γράμμα νά διαβαστν) στό Λαύριο, δπου μένει δ διαμένων 
εν λόγω καί άπό πάνω ΰπομοίρκρχος, καί δ Μεταξάς πάει 
στή Σύρα, κ’ έκεΐ είναι ποϋ θά τά κάψϊ). Γειά σου.

Τρε^ς χ ιλ ιά δ ε ς
■ψωροδραχμκίς λείπουν γ ιά  νά πληρωθούν οί βραβευθέντες μ<κ- 
θητάδε; τοΰ Πολυτεχνείου, καί τά κουβέρνο δέν εχει νά ττϊ; 
δώσ·/), καί οί μαθητάδες οί βραβευθεντε; τρέχουν τόν έ'σχατο 
εξευτελισμά νά μπαστοΰν μέσα καί νά βλέπουν ό ;ω , άπά του; 
-δκνειστάς του;. .

Σάν δέν είξερες. φραντζέ'ο νά παλέψνις, 
τ ί  τά  κόλλας τά  /«ρτιά 
στά σοκάκια τά  πλατε ιά  ;

Σάν δέν έχετε νά πληρώσετε βραβεία, τ ί τά  προκηρυττετε; 
•καί πέρνετε τά  φουκαρκδιασμένα τά  πα ιδ ιά  στά λαιμό σας ;

Σόίν δέν ξέρατε νά βράστε μακαρόνια, 
τ ί  τό βάντε τό τυρί, 
τή  κακή σας τή ψυχρή.

Ρουσφέτια νά δίνετε έχετε, νά διορίζετε τά σκύλο τοΰ Ό ρ· 
φανίδη τοϋ βοτανολόγου ί/πάλληλο καί νά τοΰ βγάζετε ε ν 
τάλματα φαγειοΰ έχετε, καί γ ιά  τοΰ; νέους έκείνους οί όποιοι 
θά άναδειχθοϋν μ ιά  μέρα άρχιτέχτονες καί καλλιτέχνα ις τής 
Ελλάς δέν έ'χετε νά δώσετε τό μισθό ποΰ τοΰς ύποσχεθήκατε 
διά περί νόμου ;

Xaipt καί προκοπή νά μή δήτε.

Γ ιά  οαους φ ό ρ ο υς
μκς έβανε δ Κ αλλιγάς τοϋ έξεφράστηκε κκί ή β ασ ι.Ι ιχ ή  ε ν α -

1 Υ Π 0 Φ Υ Λ ΔI  Σ

λ α ο ί :
. Φ Ω Ν Η  Λ Α Ο Υ .  Φ ί Ι Ν Η  Κ Υ Ρ Ι Ο Υ -

Αΰτό θά πή, δ τ ι  τό στόμκ τοϋ Λαοΰ, είνα ι στόμα τοϋ Θεοΰ, 
^/,λαδή δ ,τι θέλε* ό Λχός, τό θέλει καί ό Θεά;, άρα ό Λαός 
είναι είς τήν γή άντιπρόσωπος τοϋ Θεοΰ, δ ιότι εκείνος ποϋ 
έχει δικαίωμα νά μ ιλ  γ ιά ά  άλλον, θά π/ί ό'τι είνε αντιπρό
σωπός του.

Γ ι’ αΰτά κκί στά δικαστήρια λένε στής δίκαις, « ί  δεϊνας 
παρίσταται διά τοΰ άντιπροσώπου του τάδε δικηγόρου».

Ή  δύναμις λοιπόν, τοϋ προέρχεται κχτευθείας άπό τόν 
Ά πάνω , ό δέ βασιλέας ενώπιον τοΰ Λκοϋ δεν είναι τ ίπο τα , 

αΰτό καί δ Γιώργος μκς, σάν έξυπνος ποΰ ε ίνα ι, έσκέφθηκε 
*αί έγραψε στή κορώνα ποΰ τοϋ δώσαμε το =  Ισχύς μου ή 
άγάπη τοΰ Λαοΰ— , μ’ άλλα λόγια δ κάθε δ βασιλέας κκμ- 
μιά δύναμι δέν έχει, καί δτι ή δύναμίς του είνα ι ο Λκός.

Τί πράγμα δέ είνα ι αΰτός 5 Λαός.;
Λαός στήν άρχαία γλώσσά μας σημαίνει πράγμα ποΰ πα- 

?άχτηκε άπό πέτρα, άπά βράχο, γ ια τ ί AoLnς θά π /i πέτρα, 
* * ί άπό τό Λκος πχράχτηκε ή λέξι Λαός.

Δ'.ότι, οί άρχαΐοι πρόγονοί μα ; εδόςαζαν, δτι οί άνθρωποι

ρ ίσχε ια  γ ιά  τήν παραίτησί του άπο τάν βασιληά μας.
Σέ εΰχαριστοϋμε, βασιληά μας, καί ό Θεάς νά σέ π ο λυ- 

χρονά, τήν βασιλική σου ευαρέσκεια ή έπρεπε νά τοΰ έκφρά- 
ξ^ ί ^ το σκοινί στο λαιμό νά τοΰ κ:εμάσν)ς ; Καλλίτερα δμως 
είνα ι τό πρώτο. Άφοϋ δέ, μεγαλειότατε, εξέφραξες Σΰ 
τήν εΰαρέσκειάν Σου είς τάν Κ αλλιγά, έπέτρεψε καί εις τάν 
Λ αόγ Σου νά «οΰ ξεφράξ·/) τήν μεγαλειτέρκν δυσαρέσκειαν 
του, μέ δλ̂ η τήν άγάπη ποϋ σουχει.

Τ ώ ν  φ ρ ο ν ίμ ω ν
τά  πα ιδ ιά  πριν πεινάσουν μαγερεύουν, γ ι ’ αύτόν τάν λόγο καί 
δ Τρικούπης^φρόντισε νά φτειάσ-/) τό φρενοκομείο τοΰ Δρομο- 
κα ίτη  στήν Α θήνα  γ ιά  νά μπν5  πρώτος μέσα,σάν τάν Τσιγκρό 
ποΰ μάς έφτειασε φτωχοκομείο άφοϋ μόίς έκανε δλους φτωχοΰ; 
μέ τό Λαύριο, γ ιά  νά μάς μπάση μέσα.

Β ρ έ  κ ύρ ιε
κλητήρα σταθμάρχη τν 5 ς Κασίδκς, ποΰ νά κασιδιάσνις, δέν 
ντρέπεσαι, βλάκα, λ ίγο , νά γίνεσαι κάθε μέρα κουροΰ'να στά 
μεθήσι κκί νά τσακώνεσαι μέ τοΰς συναδέρφου; σου καί φορ- 
τόνεσκι στά κκλά καθούμενα τών πολιτών ; Ρ εζ ίλ ι.

Ά μ  έσεϊς π ά λ ι ποϋ δ ιευθύνετε  τ ή ν  ’Α στρονομ ία  δεν το ΰ  
δ ίν ετε  μ ιά  ρ ο μ π α τσ ίνκ  νά  βάνν) γ νώ σ ι.

Στά διάολο, σά; σιχάθηκα πλέον δλους, ου νά χαθήτε νά 
μή σάς βλέπουν τά  μάτια  μας.

Ο ρ ο χ τ ;ς
έγινε πυρκαγιά κεΐ κοντά στοΰ; άγιους Θεοδώρους σ’ ένα έπ ι- 
πλοποιεΐον στ^ς δώδεκα. "Ολαις ή άρχαίς έφάνηκαν πρόθυ- 
μαις στό κατάσβεσμα μέ μόνη τή  διαφορά πού δέν ύπαρχε

νερ0' VΆφοϋ έκάϊκε δλο τά μαγαζί καί κόντεψαν νά πάρουν φόκο 
καί τά  πλα ϊνά  σ π ίτ ια , καί υστέρα καί άπά μιά ώρα άπό τή  
πυρκαγιά έφτασαν καί ί) πυροσβεστιααί; τροΰμπες, γ ιά  νά 
σβύσουν τά  κάρβουνα.

Βρέ τ ί χάλια  είνα ι τα ΰτα , τ ί συμφοραίς καί τ ί καμώματα ; 
νΩ ποΰ νά πάρτρ ό διάολος οχι πλέον τόν διάολο άλλά κα ί 
τή διαόλισα μαζύ. Νά πώς βρίσκεται σέ θέσι κάμμιά φορά 
νά βλαστήμα δ άνθρωπος χωρίς νά θέλ1»). “Ημχρτον.

Λίοοοκομε^ον.
Τήν ώρα ποϋ πήγα ινα  νά δώ τό νοσοκομείο ώς κα9ώ; ε ί -

φύτρωσκν άπό τή γή σά μανιτάρια, κχί γ ι ’ αΰτό οί άνθρΰ- 
ποι ώνομάζοντο γηγενείς , γεννημένοι δηλαδή άπά τή  γή , 
ιθαγενείς  καί αύτόχθονες, λέξεις γ  όποίαις φανερώνουν τήν 
ιδ ια  σημασία, τήν ίδ ια  έννοια, τά αΰτό πράγμα.

"Ο,τι καί δσκ έδόξαζαν οί άρχαΐοι πρόγονοί μας περί τής 
πλάσις τοΰ άνθοώπου, τά ίδιο γρκφουν καί οί εβραίικες γρα- 
φαίς. Ά λ λά  έδώ δέν πρόκειται νά γράψωμε περί έβραίϊκης 
καί ελληνικής μυθολογίας, γ ια τ ί δέν θά βοοϋμε καβο, γ ι ’αΰτό 
ώς ποϋ νά φτάσωμε στό κύριο ζήτημά μκς, τ ι εσχ'ι Λαός, 
άς κάνωμε, δπως λέν οΐ γραμματιζούμενοι, μ ιά προεισαγωγή.

Εϊπαμε δτι δ Λαός είναι άντιπρόσω πος  τοΰ Θεοΰ, αΰτ<χ- 
ξούσιο δηλαδή, καί τοΰτο άποδείχνεται, δτι ό θεάς έπλασσε 
τόν άνθοωπο κατά εικόνα καί ομοιότητά του κα ί τοΰ έδωσε 
ψυχή άπό τήν ψυχή του, τοϋ έδωσε δηλαδή τήν άναπνοή 
του, διότι δταν τόν φύσησε τότε τοϋ έδωσε πνοή—ψυχή.

Τάν έπλασε δέ γ ιά  νά τόν έχν) συντροφιά, επειδή δέ δμως 
ό Θεός δταν έπλασσε τάν άνθρωπο, είχε καί άλλα ις δουλει- 
α ίς , δ ιότι καταγινότανε νά φτειάσν) τόν άπειρο κόσμο ποϋ 
βλέπομε, καί δίν ειχε καιρό, νά διασκεδάζν) μέ Ά δάμ , τοΰ 
έφτειασε καί δλκ τά  ζώα καί τά  έδωσε στόν πρωτόπλατστο 
γ ιά  νά παίζ-/).

Τοΰ χάρισε, μ’ άλλα λόγια λ ιλ ιά  καί κουκλίτσαις, καί γ ι ’ 
αΰτό άπο τόν καιρό έκεΐνο συνηθίσαμε νά εχωμε γάτους καί 
σκύλους, γαδάρους, άλογα καί πουλιά στά σπ ίτ ια  μας γ ιά  νά 
περνούμε τήν ώρα μας.

Έ π ε ιτα  δμως δ κύριος Ά δάμ τά  συχκθν,κϊ δλκ αυτά τά
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μ,ουνα υποχρεωμένος, στο δρβμο μοΰ είπαν δυο τρεις άνθρω
ποι άγνωστοί μου.

—  Την Ε λένη, νά γυρεύψης νά δίίς την Ε λένη , ποΰ την 
εκρυψε ή νοσοκόμος κρητικιά άπάνω στο ταβάνι, γ ια τ ί ξέρουν 
πώς θά πάς αυτήν την ώρα.

‘Ο διευθυντής κΰρ Μαράτος ητανε έκεΐ. Γνωριστήκαμε. 
Ε ίνα ι ενα αγαθότατο γερόντιο.

Μοΰκαναν γηράν υποδοχή, γ ια τ ί ό οδηγός μου τη ; έπ ι- 
θεώρησις κύρ γιατρός Σαγανόπουλος μέλωσε πρώτα πρώτα 
μ,έσα σ τ’ αναγκαία , μέ συμπάθιο, γ ιά  νά δώ την καθα.ιότης. 
Καλό κ ι’ αΰτό.

Οΐ περίδρομοι πρόδρομοι δέν ξέρω πώς οργή Θεοΰ τά  λέν, 
ε ίνα ι στρωμένοι μέ χοντρή καναβάτσα, χαλιά , νά άδερφοί, 
άπο κείνα τά πανιά ποΰ βάζουν στη ; σκάλαις.

'Η σάλαις τών αρρώστων γυναικών στράφτουν καί λαμπο
κοπούν άπο τη καθαριότης. Σεντόνια καθαρά καί σκεπά
σματα καθαρώτατα μάλλινα , σόμπαις, καί κρεβάτια σιδε
ρένια, εις τρόπον ώστε νόμισα πώς έμπαινα σέ κάμμιά σάλα 
χοροΰ. Τούς τοίχους γ ιά  νά φεύγουν τά  μολίσματα τών οια- 
φόρων ασθενειών, τούς ασπρίζουν κάθε τόσο καί λ ιγάκ ι.

Τό δεύτερο πάτωμα δέν είναι τόσο σάν τό πρώτο περιποι- 
ημένο, άλλ« καί σ’ αΰτό βασιλεύει καθαριότη;. Είδα καί 
τό μακελαριο τοΰ Άρεταίου. κεΐ δηλαδη ποΰ κάνουν της ε γ 
χειρίσεις. Έ κεΐ ρ.έσα οπαίος μπΤί δέν έχει ελπίδα σωτηρίας, 
καί κάλο άν Syvj νά τοΰ κόψουν, θά τοΰ '/όψουν μαζΰ καί τό 
μισό ποδάρι, χάριν της επιστήμης.

Είδα καί τή κάμαρα ποΰ έ'χουν κά τι φωτογραφίαις δ ια
φόρων παθιασμένων. Κοντά στά άλλα είδα καί ενα μοΰτρο 
χυτό στό γύψο ποΰ τόένα μάγουλότου είναι άπό απόστημα σάν 
τουλουμι. Ή  μύτη του είναι σάν μπρίκι,, καί τό ενα μάτι 
το υ  σάν αΰγό. Ενα άλλο μοΰτρο εχει [Αΐχ γλώσσα φουσκω
μένη άπό διάφορα σπυριά καί μιά πιθαμή οξω άπό τό στόμα 
ποϋ μοιάζει σάν μπουκέτο της εκθεσις τών άνθέων. Ώραΐον 
πράγμα ποΰ συχαίνεται κάνεις καί νά τό άκούη, οχι νά 
τό βλέπη.

Είδα καί ενα ξύλο ϊσα μέ μιά πήχυ, έ'να παλούκι μυτερό, 
το όποιο τό εΰγανε ό Άρεταΐος άπό κεΐ ποΰ εννοείται ένοΰς 
μασκαρ£. Φεβερόν είδεΐν καί άκούειν.

κτήνη , άμα δέ ό Θεός ώς καρδιογνώστης κατάλαβε τή στε- 
νοχωρία τοΰ πρωτοπλάστου, έσκέφθηκε νά τοΰ δώση καί έ'να 
άλλο σύντροφο δμοto του γ ιά  νά παίζουν τνίς κουμπάρες, καί 
γ ιά  νά ύπάρχη πο ικ ιλ ία  τοΰ επλασε τή γυναίκα, άλλά γ ιά  νά 
τοΰ κάντρ αΰτή τή χάρι καί γ ιά  νά τόν κάνη νά πον^ τόν ο- 
μοιόν του ώς τόν ίδιο εαυτό του τοΰ έ'κανε εγχείρισι καί τοΰ- 
βγανε σάν τόν Άρεταΐο μ ιά παγίδα  καί άπάνω σ’ αΰτή σά 
προζύμι έπλασε τήν γυναίκα, καί γ ι ’ αΰτό άγαποΰμε καί μεΐς 
Ίγς γυναίκες καί ·>) γυναίκες εμάς, καί θέλομε καί μεΐς νά 
τνζς έχωμε στό πλευρό μας, γ ια τ ί μάς πονεΐ καί αΰτα ίς στό 
πλευρό τους γ ια τ ί έχουν τό δικό μας πράγμα άπάνω τους, 
καί γ ι ’ αΰτό μας διάταξε τό Εΰαγγέλιο νά γίνωμε καί σάοξ 
μ ία , τό όποιο προσπαθούμε άπό καταβολές κόσμου νά κα- 
τορθώσωμε καί δέν μποροΰμε μ ’ ό’λον οτι νύχτα μέρα κατα- 
γ ινώμαστε σ’ αΰτή τήν ύπόθεσι.

Ά πό  τή πρώτη δέ αΰτή έγχείρισι ό Θεός ονομάστηκε ό 
τώ ν π ά ντω ν  ια τρός.

Τόρα άν έμπειρικός ητανε η άν πηρε τό δίπλωμά του άπό 
τή ν Α καδημία  τνίς Πάντοβας, αΰτό καλά καλά δέν ξέρω νά 
σ£ς τό πώ , άλλά μοΰ φα ίνετα ι πώς ήτανε αΰτοδίδαχτος.

Αΰτός δέ ό ίδιος υψιστος είπε έ'πειτα δταν μας συκτήρ- 
ντισε άπό τόν παράδεισο, αΰξάνεσθε καί πληθύνεσθε, ώς ό 
άμμος της θάλασσας, καί γ ι ’ αΰτό φτάσαμε ώς σήμερα νά 
γεμίσουμε τή  γ·7) σάν τά  μυρμίγκια τά  ντουλάπια, καί καθώς 
πάμε θάφτάναμε ώς τόρα νά τρώμε ό έ'νας τόν άλλο, σ.άν 
τοΰς άγριανθρώπους, άν δέν φρόντιζε έν τη  πανσοφία του νά

Τί δ έν βλέπουν καμμιά φορά τά  μάτια  τοΰ άνθρώπου. Θοΰ? 
Κύριε, φυλακή έν τώ  στοματί μου. Έ χουν ώραΐα μπάνιχ 
ντοΰς ψυχρολουσίας καί ζεστολουσίας.

Τό πλυσταριό έχει μιά καζάνα μέσα στήν όποία πλύνουν 
τα  ροΰχα μέ μιά σκόνι καί τά ξεγβαίνουν μ ’ ενα σαποΰνι καί 
τά  κάνουν σά χασέ.. Θά πητε ότι μ ’ αύτή τή τέχνη ότι σα
π ίζουν. Οχ καί σείς, ψύλλους στ’ ά'χυρα. Ά ς  ήναι καλά τό 
’ Α δελφάτο .

Λόξα τώ  θεΰ> ό σημερινός διευθυντής δέν κλέφτει τά  τόπια 
τοΰ πανί σάν τό Λ ύτσ ικα, ό όποιος έκανε πεοιουσία κα ί σπ ί
τ ια  παλιάτια, καί έγινε μισοχρυσογάδαρος εφαρμόζοντας 
κατά λέζι τό άρπαξε νά 'γχ ζ , καί κλέψε νάχης, ώς καθώς 
και ό γαμπρός του Λάμπρος ό βιβλιοκάπηλος.

Τό μαγερειό είναι κ ι’ αΰτό γκράν. Τά κρέατα φρεσκότατα. 
Μοΰ μύρισαν κάτι πριζόλαις, άλλά έκεΐ ος ό διάολος ό αρχι
μάγειρας ποΰ ζεμάτισε τόν Πιρπιρίγκο δέν είχε τήν καλο
σύνη νά μοΰ π ίϊ, νά καϊ σΰ ενκ μεζέ.

Τή σάλα ποΰ έχουν τού; άθεραπεύτους—α ν ιά το υς , δέν τόλ
μησα νά πάω νά τήν δώ, γ ιά  νά μή τύχη καί κολλήσω κα
νένα ανίατο πάθος, μοΰπαν όμως πώς βρωμά κεΐ μέσα. Καϊ 
σωστό, τ ί  περ ιποίη ιι θέλετε νά κάνουν πέ άνθρώπους ποΰ 
είναι καταδικασμένοι σέ θάνατον.

Είδα όλαις τνίς γρηαίς νοσοκόμαις οταν έφευγα σέ παρά- 
τα ξ ι καί μ ιά γρηούλα παρουσιαστήσα μοΰ είπε : —  Έ γώ  
είμα ι τό δεκαοχτό χρονώ κορίτσι.

Κύριε. Μαράτε καί λοιποί βοηθοί, νοσοκόμοι, μάγειρες καί 
τά  λο ιπά, σας εΰχαριστώ διά τήν τιμή  ποΰ μοΰ κάνατε.

Τό Νοσοκομεΐόν μας είναι άριστο.
Εύγε τώ  Δημάρχω καί Δ ιευθυντή.

Ε ις  τ ό  Π ρ α κ τ ο ρ ε ϊο ν
τών εφημερίδων, πω λείτα ι σώμα τοΰ Μ!) X a v s a a i  χρυσό- 
δεμένον.

Το αντίκρυ της Χρυιοσπηλαιωτίστ,ς Λαμποπωλεϊον τοϋ κ. Ε παμει
νώνδα Σταυροπουλου, μετειρέρθη επί ττ,ς όδοϋ Νικίοα, παραπλεόρως τοΰ 
Παντοπωλείου πρώην Πυρρή, ·ηδτι Άνδρεου Πατιοτιοΰλου καί όπιοθεν τοΰ 
Ιμποροορ απτικοΰ καταστήματος τών αδελφών Μορίτση.

μάς ξελκηρίζη έκ διαλυμάτων, μέ καμμιά χολέρα, βλογιά 'Λ 
πανοΰκλα καί άλλα θανατικά .

"Οταν οί πρώτοι άνθρώποι, τά  πα ιδ ιά  τοΰ Ά δάμ αΰξήθη- 
σαν καί έπλύθηναν, ύπάκουαν πάντοτε καί παντρεμένα καί 
ανύπαντρα στόν πατέρα τους τόν Ά δάμ , ό όποιος έβάσταξε 
καί έζησε χ ίλ ια  χρόνια, σοΰ λέει ό άλλος, (λέν ομως πώς τά 
χρόνια εκείνα ήτανε πολΰ μικρά, δέν θυμοΰμε άπό πόσαις μέ* 
ραις τά καθένα, γ ιά  τοΰτο δέν πρέπει νά σάς φαννΐ απίστευτο· 
τό νά ζήση έ'νας άνθρωπος δέκα γενεαίς).

Ά πό αΰτή τή  συνήθεια ποΰ είχαν τά  πα ιδ ιά  τοΰ Ά δάμ  
πρός αΰτόν, νά τόν σέβωνται δηλαδή κα ί νά ύπακούουν στης 
συμβουλαίς του καί δ ια ταγα ίς , εγινε ή συνήθεια, μετά τον 
θάνατο τοΰ Ά δάμ νά θέλουν οί άνθρώποι πάντοτες νά έχουν 
ένα άνώτεοο άπό πάνω άπό τό κεφάλι τους, γ ιά  να τους 
συμβιβάζη τ·?ίς διαφοραίς τους καί γρ ίνια ις, και αΰτόν τόν 
άνώτερό τους τόν έψήφισαν αΰτοί άφοΰ τίναξε τά  π έταλα  α 
Ά δάμ . Ά π ’ αΰτή δέ τή  συνήθεια λίγο  λίγο παράχτηκε ό βα
σιλέας, ό όποιος, καθώς καί άλ.λοτε είπαμε σημαίνει β ά σ ις  
τοϋ Λαον, ήγουν της θεμέλιο.

Τοιουτοτρόπως λοιπόν ό βασιλέας είνα ι λαοπρόβλητος , μ  
άλλα λόγια οργανο τοΰ λαοΰ, πώς δέ τόρα λίγο λίγο  οί λαο
πρόβλητοι τοΰ Λαοΰ βασιλέϊδες κατάντησαν νά γ ίνο ιν τ ύ 
ραννοι τοΰ Λαοΰ, είς τρόπον ώστε ποΰ τόν έφεραν σήμερα εις- 
θέσι νά κάνη χ ίλ ια ις  επαναστάσεις κχ ίέτα ιρ ία ις καί δέν θέλει 
ν’ άκούση οΰτε νά δη στά μ ατιά  του τούς βασιλέϊδες θά τ α  
ποΰμε μεθαύριο, ώς ποΰ νά φτάσωμε στάδ ικα ιώματα  τοΰΔαοΰ»
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