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ΧΡΙΣΤΕ,
"Όταν ομίλησες τήν πρώτη εκείνη δμιλία σου έπί roC "Ορονς, 
χαί εις τήν οποίαν στηρίζεται δλο τό Εΰαγγέλιον, καί είναι 
β θαυμασμός τοϋ κόσμου, έγώ δέν ήμουνα αΰτοϋ νά σάς φέρω 
τάς παρατηρήσεις μου, σάς τάς κάνω λοιπόν γραπτάς.

*Η πρώτη σου λοιπόν λέξις άμα ποϋ άρχισες τόν λόγο ήτανε 
νά πής τό «ΜακάριοιοίφτωχοΙ τφ  πνεύματι» . Μάθε Χριστοϋλί 
μας, δτι πτωχοί τώ πνεύματι τώρα δέν υπάρχουν, ξύπνησαν 
εις τήν πονηρία είς τήν 'Ε λλάδα μας ώς χαί τά μωρά. Ωστε 
τήν έντολή σου αΰτή δέν τήν κρατούμε, άν καί ήναι ή πρώτη 
σου συμβουλή. Είπες :

«Μακάριοι οί πραεϊς, δτι αυτοί κληρονομήσουσι τήν γην.»  
"Οποιος, Χριστέ, τήν σήμερο είναι πράος τόν ληστεύουν καί 
άντίς νά κληρονομήση τήν γήν τοϋ αρπάζουν οί κλεφτοοικο- 
πεδάδες καί άν έχη έστω κοί άπάνω στή κορυφή τοϋ Λυκα- 
βητοϋ κάνένα ξεροτρόχαλο χωράφι, δπως βρέθηκε πραγματι
κός ένας καί μάς τόν πούλησε μέ 40 χιλιάδες, σάματις νά 
ηναι καί ή κορυφαίς τών βουνών χωράφια. Είπες :

«Μακάριοι οί πεινώντες καί διψώντες τήν δικαιοσύνην, δτι 
&αΰτοί 7 ορτασθήσονται». Αυτόν Χριστέ τόν λόγο σου τόν 
διατηροϋμε δλοι, διότι δλοι δχι μόνο πεινώμε καί διψώμε τήν 
δικαιοσύνην άλλά καί λυσσάζομε γ ι ’ αΰτή, δικαιοσύνη θά πή 
τυραννία, δπως τήν κατάντησαν οί τρανοί μας έδώ. Δικαιο
σύνη στήν Ε λλάδα  είναι τό πολιτικό συμφέρο καί δ παράς, 
καί πάει χαμένη κα ί ή συμβουλή σου αΰτή. Είπες :

«Μακάριοι οί είρηνοποιοί δτι αΰτοί υίοί Θεοϋ κληθήσονται.» 
Μάθε Χριστοϋλί μας, δτι άντίς γιά ε?ρηνοποιοΰς υπάρχουν 
τώρα εις τήν 'Ελλάδα., σπιοϋνοι, ποσαπέρνιδες, καπνοφάντες, 
σηκοφάντες, ραδιούργοι καί μέ λ ίγα  λόγια , άλλη δουλειά δέν 
κάνομε παρά πώς νά βγάνη b ένας τοϋ άλλουνοϋ τό μάτι, ει- 
ρηνοποιός είναι λέξις άγνωστος γιά μάς, νά μάς πής κακούρ
γους τότε μόνο μπορεί νά σέ νοιώσωμε. Καί είπες :

«Μακάριοί έστε, δταν όνειδήσωσιν υμάς καί διώξωσι καί 
«είπωσι πάν πονηρόν κρήμα καθ’ υμών ψευδόμενοι» Τήν μα- 
μακαριότητα αΰτή τήν έχομε, γ ια τ ί δλοι αγωνιζόμαστε ποιός

νά πρωτοπεράση τόν άλλο στήν ψευτιά, στής βρισαίς καί στήν 
πονηρία, κράτησε μας λοιπόν κάμμιά θεσούλα στή κόλασι; 
Καί είπες :

«Ή κούσατε δτι έρρέθη τοΐς άρχαίοις. Οΰ φονεύσεις· δς δ’άν 
«φονεύση ένοχος έσται τή κρίσει. Έγώ δέ λέγω  ΰμΐν, δτι πάς 
«ό όργιζόμενος τώ  άδελφφ αΰτοϋ είκή ένοχος έττα ι τή κρίσει* 
α δς δ’ άν εΐπη τώ άδελφω αΰτοϋ, ραχα, ένοχος έσται τδ> 
«συνεδρίω* δς δ’ άν εϊπη μ,ωρέ, ένοχός έστι εις τήν γέενναν 
«τοϋ πυρός». Μάθε Χριστέ, δτι έμεϊς στήν Ε λλάδ α  έδώ τό 
έχομε γιά  καύχημα νά βριζώμαστε κερατάδες καί ρουφιάνιδες 
καί κάνεις δέν μιλά, άπό κείνους ποϋ βρίζομε, για τί έχουν τή 
φωληά τους χαλασμένη. "Αν ηναι δη  δποιος πή τόν άλλον 
Μ ω ρ έ  θά πάη στή γέεννα τοϋ πνρός, μάθε, δτι άμα ποϋ 
βγάνης αΰτή τήν εΰγενική λέξι ποϋ περισσεύει χ ίλ ια ις  φοραίς 
τήν ημέρα στά χείλη μας, μάς πέθανες ζωντανούς καί κάνί 
μας τόπο στή γέεενα, ά λλ ' άπόξιο γιά νά πυρονόμαστε μόνο. 
Καί είπ<ς :

« ’Ίσθι εΰνοών τώ αντιδικώ ~αχΰ} μήποτε καί σέ παραδφ 
αάντίδικος τώ κριτή, καί ό κριτής σέ παραδφ τώ υπηρέτη,καί 
«εις φυλακήν βληθήση, καί οΰ μή έξέλθη έκεϊθεν έως άν άπο- 
αδώς τόν έσχατον κορδάντην».

Τι λές Χριστέ, εμάς συμβουλεύεις νά τελειώνομε τής δικαίς 
μας μέ τοΰς άντιδίκους γρήγ*ρα, τρωγόμαστε θοοϋλί μας στά 
δικαστήρια, καί μάς παραδίνουν οί δικασταίς στοΰς σταυρω- 
τίδες καί μάς πάν μέσα, δπου πραγματικώς δέν βγαίνομε, άν 
δέν πληρώσωμε καί τόν ίσ χ χ τ ο r  χ · ρ δ ά η η γ ,  ήγουν τά δικα
στικά έξοδα, καί μάς άφίνουν νά πεθάνομε τής πείνας καί νά 
ρέψωμε στής φυλακαίς γ ι»  τόν έσχατον χ ορ ίά ν τη γ ,δηλαδή τή 
διάρα, ποΰ κατά τή φτώχεια ποϋ μάς δέρνει κάνομε τό μάτι 
μας ή φτωχολογιά γαρίδα καί γ ιά  τήν διάρα. Λές νά συμβι
βαζόμαστε μέ τοΰς άντιδίκους, άλλ’ δταν εκείνοι είναι φαύ
λοι καί δέν παραδέχονται κάνένα συμβιβασμό τ ί ποιητέον; 
Νά έτσι σκοτονόμαστε γιά  τόν έσχατο χορΛάγτηγ καί πάμε 
στό διάολο, δπως σκοτώσαμε τόν μακαρίτη Δανιμάρκα όχι 
γ ιά  ένα κορδάντη, άλλα γιά  μισό, γ ιά  ένα μονόλεπτο. Στεϊλέ 
μας λοιπόν δπου θέλεις στήν άλλη ζωή, φτάνει μόνο νά μή 
μάς παραδώσης στοΰς σταυρωτίδες τών οΰρανών καί μάς ξεθε
ώσουν. Καί είπες.



**

«Οΰκ έπιορκίσεις, αποδόσεις δέ τώ Κυρίω τού; όρκους σου. 
«Έ γ ώ  δέ λέγω ΰμϊν μή δμόσας δλως· μήτε έν ουράνιό, μήτε 
«μ^τε έν γ -fi». Ό  όρκος Κύριε ημών Χριστέ, κατάντησε σέ μάς 
γ ιά  ψωμότυρο, ποΰ υπάρχουν καί τέτοια τέρατα ποϋ ψευτο- 
μαρτυροΰν καί μιά δραχμή άν τοΰ, δώση τινάς άπό ψευτο
μάρτυρας ή Ε λλάδα  μπορεί νά σοϋ βγάνη στρατόπεδο, ώστε 
πάν τά λόγια σου χαμένα. Καί ε ιπ ε ; :

«Έ σ τω  δέ ό λόγος υμών, Ναι, ναι, Ού, ου». Ναι αΰτή τή 
δουλειά τήν εφαρμόσαμε καί φώναζαν τά πουλημένα ανδρά
ποδα τοϋ Τρικούπη, ναι ναι, καί μεΐς οί άλλοι άπόξω. ου, ου, 
στούς βουλιαχτάς τής άντιπολίτευσις, ώς ποϋ τό ο’ύ, ου αΰτό 
έξέσπασε στ’ αΰτιά μας μέ τή διάλυσι τής βουλής, ποϋ μέ 
αΰτό τό ra t καί ον, άσπρο καί μαϋρο θά φαγωθούμε τώρα σάν 
τά  σκυλιά στής κάλπες. Καί είπες :

«Έ γ ώ  δέ λέγω  ΰμϊν άντιστήναι τώ πονηρώ· άλλ’ όστις σέ 
«ραπίσει έπί τήν δεξιάν σου σιαγώνα στρέψον αΰτώ καί τήν 
«άλλην. Καί τφ  θέλοντί σοι κριθήναι, καί τόν χ ιτώνα σου λα- 
«βεΐν άφες αΰτώ καί τό ίμάτιον». 'Όσο γ ι ' αύτή τήν εντολή 
σου, Ρ αβί, νά ήσαι βέβαιος οτι τήν εφαρμόζομε κατά γράμμα, 
γ ια τ ί άπό μπάτσους καί χαστούκια εΐναι κάθε μέρα προι- 
σμένα τά μοϋτρά μας, καί άν καθώς λές δέν άντισταθοϋμε 
καί λίγο , μπορεί καί νά μάς σκοτώσοίιν, ώς πρός τό, ότι νά 
άφίνωμε οέ κείνον ποϋ θέλει μέ τά δικαστήρια, νά λάβη τό 
πουκάμισό μας νά τοϋ χαρίζομε καί τό έπανοφόρι μας, αΰτό 
Χριστέ, δέν ήτανε άνάγκη νά μάς τό συμβουλεύσεις, διότι ό
σοι πέσουν στά δικαστήριά μας θά βγοϋν πραγματικώς χωρίς 
πουκάμισο, ώς πρός τό επανωφόρι, άς ηναι καλά ί) λωποδύ- 
τα ις . Δέν ρωτάς πόσοι άνθρωποι μέ περιουσία κατάντησαν μέ 
τά  δικαστήριά μας νά ψωμοζητούν τώρα. ’Ιδού πώς εφαρμό
ζομε τήν δικαιοσύνη -ίου. Καί εΐπες :

«Τώ αΐτοϋντί σε δίδου καί τόν θέλοντα άπό σέ δανείσα- 
«σθαι μή άποστραφής». Ά ν  ηναι νά δίνωμε, κύριε Σιμών εις 
όσους μάς ζητούν, τότε μάς έγδυσαν οί ζητιάνοι, άν θέλωμε 
νά έφαρμόσωμε τήν συμβουλή σου τήν ιερά. 'Ως πρός δέ τό 
άλλο τό σπουδαίο, ότι οποίος γυρέψει δάνειο πρέπει πρόθυμα 
νά τοϋ παοέχουν όσοι έχουν, αΰτή ή Ευαγγελική συμβουλή 
σου είναι κατά νράμμα εις ενέργεια : Δανείζουν καί έδώ, 
άλλά μέ χ,ίλια τοϊς έκατό καί κάποτε μάς πέρνουν καί τά 
συναλλάγματα μέ καλή πίστη χωρίς νά μάς δώσουν πεντάρα, 
καί όταν έρθη ή λήξίς των μάς πάν ξάφνα μέσα γιά  νά 
πληρώσωμε καί τόν έσχατον κονδράντην : ’Ιδού πώς εφαρ
μόζομε τάς θΐίας συμβουλάς σου. Καί εΐπες :

« Α γ α π ά τ ε  τούς εχθρούς υμών». Ποΰ νά τούς άγαποϋμε ; 
Κατέβα κάτω μεθαύριο ποϋ θά άναστηθής νά δής μέ τ ί μα
χ α ίρ ια !;, κουμπουριαίς καί δολοφονίαις άγαποϋμε τούς εχ
θρούς μας. Ούτε τούς φίλους μας δέν άγαποϋμε, άλλά κατα- 
γ ίν τα ι ό ένας πώς νά έξαπατήση τόν άλλο, καί όχι τούς έχ· 
θρούς μας ; Καί εΐπες :

« 'Ό τα ν  οδν ποιείς έλεειμοσύνην, μή σαλπίσης έμπροσθέν 
«σου, ώσπερ οί ΰποκριταί ποιούσιν, δπως δοξασθώσιν υπό 
«τώ ν  άνθρώπων. Σοΰ δέ ποιοΰντος έλεειμοσύνην μή γνώτω  
«ή άριστερά σου τ ί ποιεί ή δεξιά σου.» "Ισα ίσα καί μεΐς 
αΰτή τήν συμβουλή σου, Κύριε, εφαρμόζομε κατά γράμμα, 
διότι άν δίνωμε έλεειμοσύνη τήν δίνομε μέ τόση έπίδειξι, 
ώστ3 καί γιά δυό δραχμαίς ποΰ δίνει τό παλάτι τώρα τή 
λαμπρή γυρεύει καί πιστοποιητικό σέ χαρτόσημο άπάνω πε
νήντα λεπτών, άφίνομε πλέον τής έλεειμοσύναις τών χροσο- 
γαδάρων ποΰ τής κάνουν, δχι γ ιά  νά δοξασθοϋν, άλλά νά 
κλέψουν. Ή  ελεημοσύνη τών χρυσογαδάρων είναι παλαμάρι, 
ποϋ τό ρίχνουν καί μάς γραπόνουν δλου; μέσα. Δέν ρωτάς 
τΊ έγινε στόν καιρό τοϋ Λαύριο, καί τ ι άκόμα προχτές στό 
χρηματιστήριο. Ά πόψε ποϋ θά σέ σταυρώσωμε, φύγε κατά τό 
πρωί κα ί δές κάτι κτήρια εθνικά καί θά μάθης ότι είναι άπό 
ομογενείς, οί όποιοι έπλο^τισαν άπό τήν τσέπη μας, καί μάς 
τά έκαναν γ ιά  ελεημοσύνη καί μάς τά κάθισαν μέσα στά μά
τ ι*  μας. Ώ σ τε  β λ έ* εκ , ί τ ι  κ*1 έδώ οί άγιοί σου λόγοι πάνε 
c-rt βρόντο. Κ*1 είπες :

«Σ ύ δέ δταν -ροσεύχη είσελίε είς τό ταμεΐόν σου, καί 
«κλείσας τήν θύραν σου πρόσεξαι τώ πατρί σου, τώ έν τώ 
«κρυπτώ». Τί λές, Χριστέ, έμεΐς νά προσευχηθούμε μέσα στά 
σπ ίτια  μας ιδιαιτέρως, άφοϋ δέν πάμε ουτε στάς έκκλησίας, 
παρά μόνο αΰταίς της άγιαις ήμέραις γ ιά  νά βαττολογλσωμ; 
μέ τά θηλυκά ; Καί είπες ;

«Ούτως ούν προσεύχεσθε υμείς ΙΙάτερ ημών ό έν τοϊς οΰ- 
Κρανοΐς. Έ λθέτω  ή βασιλεία σου γενηθήτω τό θέλημά σου, 
«ώς έν οΰρανώ καί έπί τής γης.» Θεάνθρωπε, μάθε δτι ό'ποιο; 
τώρα δέν έχει κάτω Θεό δέν έχει οΰτε άπάνω, τό δέ γένη- 
θήτω τό θέλημα τοϋ Θεού ώς έν οΰρα-.ώ καί έπ ιγής, είξερ: 
πώς μόνο στή γή τής Ε λλάδας δέν περνά τό θέλημα τοΰ 
Θεού. Δέν ρωτάς καί τόν Τρικούπη ; Καί εΐπες :

«Τόν άρτον τό < έπιοόσιον δός ήμΐν σήμερον, καί άφες ήμΐν 
«τά  οφειλήματα ημών, ώς καί ήμεΐς άφίεμεν τοϊς όφειλέται; 
ημών.» Καλό είναι τό μεροδούλι καί μεροφάγι, γ ια τ ί αΰτό 
βέβαια θά ττη ό άρτος ό έπιούσιο;, καί αΰτή τήν δουλειά τήν 
κάνομε, καί δουλεύομε καί πεινούμε, ώς πρός τό ν’ άφήσωμε 
τά οφειλήματα τών οφειλετών μας, μή χάνεσα ι Τούς πάμε 
στοϋ Γενηματά, καί δέν μάς βγάζουν άν δέν πληρώσωμε καί 
τόν έσχατον κονδράντην. Καί είπες :

«Καί μή είσενέγκης ήμάς εις πει.ασμόν, άλλά ρϋσαι ήμά; 
«άπό τού πονηρού.» Ά ν  Χριστοϋλί μας θέλαμε νά έφαρμό. 
σωμε κατά γράμμα τό θείο λόγο σου, σάς λέμε καί μεΐς, =  
γ ια τ ί άν ησαι καί Θεός μέ τούς άνθρώπους έχουβέντιαζες, δτι 
έδώ σ’αΰτό τόν έ'ρημο τόπο υπάρχουν τόσοι πειρασμοί,καί ίδίω; 
γυναικών ώστε είναι αδύνατον νά σωθοϋμε καί μεΐς άπό τό να 
μή ήμαστε πονηροί. Πάει λοιπόν καί αύτός ό μέγας λόγος σο\ι. 
Καί εΐπες :

«"Οταν 5έ νηστεύητε, μή γίνεσθε ώσπερ οί υποκριταί σκυ- 
«θρωποί». Μένε ήσυχος γ ι ’ αΰτό άνθρωπόθεε, διότι δχι μόνο 
δέν σκυθρωπάζομε άπό τή σαρακοστή, άλλά τρώμε ώς καί τή 
μεγάλη παρασκευή κρέας. Ά π ό  νηστείαις μή ρωτάς καί μόνο 
εις τά κρατητήρια τής άστυνομίας έκεΐ κρατούμε πλέον μέ δλη 
τήν σημασίχ τής λέξις, τό γνωμικό σου, γ ια τ ί έκεΐ νηστεύ
ομε καί χιορίς νά θέλωμε, καί γιά  νά χορτάσωμε μάς δίνουν 
καί *άμποσαις βουρδουλιαίς. Καί ε ΐπ ες :

«Οΰδείς δύναται δυσί κυρίοις δουλεύει· οΰ δύνασθε θεόν 
«δουλεύειν καί Μ αμωνά». "Οχι δυό κυρίοις, άλλά εκατόν ίυό 
δουλεύομε μεΐς καί είμαστε έτοιμοι νά σκοτώσωμε καί τόν 
θεό μας γιά  νά δουλέψωμε τόν Μαμωνά, σώνει νά μάς δωοο- 
δοκίσουν οί χρυσογάδαροι. Καί είπες :

«Μή μεριμνάτε τη ψυχή υμών, : ί  φάγητε τ ί τίητε· u.rM 
«τώ  σώματι υμών, τ ί ένδύσησθε, εμβλέψετε εις τά πετεινά 
«τοΰ οΰρανοϋ δτι οΰ σπείρουσιν, οΰδέ συνάγουσιν είς άποθήχ«ί 
«κα ί ό πατήρ ό έπουράνιος τρέφει αΰτά». Κατά τήν φτώχει* 
ποΰ μάς δέρνει δέν μεριμνοϋμε δχι πώς νά ντυθούμε, άλλ» 
πώς νά  βγάνωμε τό καρβέλι μας. Καί οί χωρικοί συνάζουν 
στάς άποθήκας των, άλλά οί άρπάχτορες γ ιά  τούς φόρους πίν 
καί τούς ξετεινάζουν καί τούς άφίνουν μόνο μέ τά μαμούνι* 
τοΰ σίταριοΰ. Καί ε ίπ ε ς :

«Μή κρίνετε, ίνα μή κριθήτε, καί έν ώ μέτρω μετρεΐτί 
«άντίμετρηθήσετε ΰμ ϊν». Ώ ς πρό; αΰτό είμαστε σύμφωνοι, 
γ ια τ ί κυττάζομε πώς νά έκδιχηθή ό ενας τόν άλλον, ώς πρός 
δέ τό, δτι μέτρο μετρούμε θά μάς μετρήσουν καί μάς, λ*· 
βαίνομε τή τιμή , Χριστέ, νά σοϋ πούμε δτι μέτρα καί σταθ|« 
στήν Ε λλάδα  δέν υπάρχουν, κ « ί ότι μάς δίνουν ξύγκικα ε
μείς δέν μπορούμε νά τούς τά πάμε πίσω νά μάς τά ξαναμε- 
τρήσουν, γ ια τ ί μάς λέν πώς τούς τά κλέψαμε. Καί ε ΐπ ες : 

«Μή δώτε τά άγια τοϊς κυσί». Αΰτά σέ παρακαλοϋμε ν* 
τό πής άπόψε στόν άγριο Γερμανό ποΰ έρριξε τήν Μετάίοίΐ 
σου κάτω καί τήν εγλυψαν τά σκυλιά καί ή Σύνοδος τόν κ** 
μαρώνει, καί δέν είναι κβθόλονι παράξενο νά έρθη άπόψε 
σέ σταυρώση μέσα στήν έκ^λΐσά, άν ή άγρια σύνοδος 
σηκώση τό σκάνταλο αΰτό άπό τή μέση. Καί είπες :

Κ Α ιτείτε , καί δοθήσετε ΰμϊν, ζητείτε καί εΰρήσβττ κρβ«* 
«ετε καί άνοιγήσετε υμ ΐν». Κχθώ; χαταντήσαμβ κ«ί μ**
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πεντάρα δέν δίνει ό ενα ; τοϋ άλλου, γυρεύομε άλλά δέν βρί
σκομε πουθενά πίστωσι στή θέσι ποϋ μας έφερε ό ΙΙετρέλαιος, 
χτυπούμε τής πόρταις τών μεγάλων άλλά μάς βγάζουν μέ 
τής κλοτσαίς δξω. Ώ σ τε  έχε μας παρατημένους καί άπό 
αΰτή τήν εντολή σου. Καί είπες :

«Π άντα ούν δσα άν θέλητε ίνα ποιώσιν υμΐν οί άνθρωποι, 
«οΰτω καί ίιμεΐς ποιείτε αΰτοϊς. Ούτος γάρ έστίν ό νόμος καί 
«οί προφήται». Καί αΰτόν τόν θείο λόγο σου τόν εφαρμόζομε, 
γ ια τ ί δσα μάς ποιούσιν κέρατα τούς άνταποδίνομε τά ίσα, 
καί λέγε δσο θέλεις πώς σ’ αΰτό άπάνω κρέμονται οί νόμοι 
καί οί προφήτες. Καί εΐπες :

«Πάν δένδρον μή ποιούν κχρπόν καλόν έκκόπτεται καί είς 
«πΰρ βάλλετα ι» . Καί μ’ δλα τα ύτα , Θεουλάκι μας αύτό τό 
ξύλο τό άκαρπο τόν Τρικούπη μας, ουτε νά τόν κόψωμε μπο
ροϋμε ούτε στή φωτιά νά τό βάνωμε, άπεναντίας δέ έκεΐνος 
μάς έκαψε καί μάς ρήμαξε σάν ξύλα άκαρπα, καί καρπερά 
ποΰ καίνε στά δάση ένφ έμεΐς δίνομε τόν καρπό στό κράτος 
καί συντηράται.

Παρατηράς, λοιπόν, Χριστέ, πώς στήν Ε λλάδα τό ελά
χιστο έφαρμόζονται τ; πρώτες έντολαίς σου τής πρώτης σου 
ομιλίας σου. Κάνε μας λοιπόν τόν χάρι καί στείλε έ'να σει
σμό άπό περάτων ώς περάτων νά μάς βουλιάξης νά ξεμπερ
δεύομε, πρίν κοντέψουν καί οί Αΰστριακοί καί μάς πάρουν,ήτις 
δουλειά είναι πλέον μπλαστρωμένη. Σώτόν μας λοιπόν μέ τήν 
άνάστασί σου, καί άν έχη καί κόττες ό οΰρανός άπάνω στόν 
Παράδεισο, πές στούς ΰπηρέτας τοΰ οΰρανοϋ νά μάς φέρουν 
πέντε δέκα κάρρα αΰγά ποϋ τά χρειαζόμαστε γιά  καμπόσους 
τώρα ιδιαίτερα στής έκλογαίς. Ά μήν.

Ά ρ ισ τεέδ η ς Ο ίκονομου.
Τέτοιο είναι τό δνομα τοϋ υποψηφίου βουλευτοϋ Α ττ ική ς  ποϋ 
τό ξέρετε δλοι, όπως ξέρετε καί τήν καρδιά τοϋ Οικονόμου, 
ή όποία άνήκει δλη εί; τόν χαμάλη Λαό. Δέν εΐναι άλήθεια 
πώς γυρεύει γαλλικαίς επαναστάσεις καί άνατροπχίς, όπως 
έκαναν καί μένα κοινωνιστή άλλά γυρεύΐΐ τό δίκαιο τή{ 
φτωχολογιάς, νά μή πληρώνη φόρο έ'νας φτωχός μανάβης πού 
έχει καθαρό εισόδημα τόν χρόνο 1 ,000 δραχ. 75 δρ. καί νά 
πληροινουν οί χρυσογάδαροι ποϋ έχουν έκατό καί διακόσαις 
χιλιάδες ένα τοϊς έκατό. Κάτω όλα, ίσομετρία. Ό  Οικονό
μος καθώς λέγουν καί έγραψαν καί ij έφημερίδες, ό Λαός 
πρέπει νά πίνη τό κρασάκι του άφορολόγητο τόν καπνό του 
φτεινό, καί τό ρακί του χωρίς φόρο. Ό  φόρος τών επιτηδευ
μάτων νά έλαττωθή καί νά καταργηθή δλως διόλου γιά  τούς 
πιό πτωχούς, ποΰ μόλις ζοϋν άπό τό έπιτήδευμα ποΰ κά
νουν. Νά καταργηθή ό φόρος ό βωδολογικός τού Τρικούπη 
πού τόσο όπισθοδρομά τήν γεωργία. Ή  βιομηχανία μας πρέ
πει μέ κάθε μέσο νά προστατεύεται. Δέν είναι άλήθεια ότί 
τούς δρόμους γυρεύει νά τούς φτειάνουν οί στρατιώτες καί 
είνα ι μωρός έκ'.ΐνος καί μοχθηρότατος, πού ξεστόμισε μιά τ έ 
τοια κουταμάρα. Καί μέ τ ί στρατιώτες νά φτειάνη τινάς δρό
μους, άφοϋ δέν φτάνουν ουτε γιά  περιπουλίαις ;

Δέν εΐναι άλήθεια πώς θέλει νά άπογυμνώση τούς πλου- 
πλουσίους, άλλά ώς καθώς είπαμε νά τούς φέρη νά πληρώνουν 
ίσα ίσα μέ μάς. Υποστηρίζει νά αΰξηθή τό σιτηρέσιο τοϋ 
στρατού, ποΰ κατάντησε τής λυμαξάς καί τρών έν καιρίΐ) εί- 
είρήνηί σάν νά ηναι έν καιρώ πολιορκίας. Ή  Τράπεζαις ποΰ 
μάς γδύνουν καί θησαυρίζουν έκατομμύρια, πρέπει καθώς σέ 
δλα τά Ευρωπαϊκά κράτη νά πληρώνουν τόν δίχαιο φόρο στό 
καθαρό εισόδημά τω ν. Μέ λ ίγ α , λόγια, καθώς λέγει καί ή 
Ά χρόποΜ ς τό πρόγραμμα τοΰ οικονόμου εΐνα ι υπέρ τών 
πτωχών.

'Ο Οικονόμος εΐναι εύγλωτος ρήτορας, τρέχει δπου δίκαιον, 
Sv λείψη αύτός άπό τή βουλή θά $v«t μιά προσβολή εναντίον 
τής πρωτεβούσης διότι τέτοιους άνδρας τούς μετροΰμε άπάνω 
εις τά δάχτυλά μας.

Τέλος πάντων συμπολΐτβι, έγώ συμφωνώ μέ τής ίδέαις ιοΰ 
Οικονόμου, καί άν θέλεται ψηφήσετέ τον, μέ τό ζόρι δέν θά

σάς πιάσωμε πά λ ι, καί άν πρόκειται νά ρίψετε σέ μένα 
ψήφους τοΰς 2 ρt? γ—£ τους στήν κάλπη τοΰ Οικονόμου.

Τέ τοιο ένθουσιατμό έχω μαζύ του.

Κ ο ν τά
στόν Οικονόμου πρέπει νά διορθώσωμε κα ί μιά άδικία ποΰ 
εγινε κατά λάθος τυπογραφικό προχτές είς στόν κατάλογό 
μας τών βουλευτών ποΰ δέν είχαν περασμένο καί τόν Ά λέ- 
ξαντρο Σκουζέ πώς έξετέθηκε βουλιαχτής. Ό  Σκουζές, νά 
σάς πώ, μοϋ φαίνεται σάν καλός καί καταδεχτικός νέος καί 
αγαπά καί αυτός τόν Λαό ποΰ έφαγε ψωμί καί άλάτι μάζύ 
του. Δος τε του λοιπόν μερκούς περισσότερους ψήφους γιά νά 
βγή, δλος διόλου άπό τά μαύρα σάν καί μένα.

Ντρέπομαι πού σάς συσταίνω πλούσιο, άλλά νά ποΰ έν* 
τυπογραφικό λάθος σέ κάνει νά γράφης χ ίλ ια ις άράδες. Εΐ
ναι καλός νέος καί δσοι δέν πιστεύετε πηγαίνετε στό σπητί 
νά τόν δήτε, μιά πεντάρα ή είσοδος.

Μ ία
συμβουλή γιά  κάθε έσπέρα γιά αΰταίς τής έσπέραις. Προσέ
χετε τά κορίτσα σας τής γυναΐκές σας, τής δοΰλές σας δ/ι 
μόνο στής έκκλησίαις άλλά πρό πάντων δταν τής άφίνετε μα- 
νάχαις καί πηγαίνετε σείς νά χαζεύετε στής έκκλησίαις, ένφ 
άλλαις έκκλησίαις μπορεί νά συμβαίνουν στά σπ ίτια  σας καί 
άλλοι έσπερινοί καί δώδεκα εΰαγγέλια , άλλά καί στής έκ- 
κλησαίς νά τής προσέχετε γ ια τ ί χουφτιάζουν κάτι μασκαρά
δες οπού βρούν.

Σείς δέ πάλι γυναίκες οσαις τήν παθαίνετε νά μή βάζετε 
φωναίς καί τό μαρτηράτε τών καβαλλιέρων σας, γ ια τ ί εκτός 
ποΰ καυγάδες γίνοντα ι, γινόσαστε καί σεις πιό ρεζίλι. Λοι
πόν κάθε τσιμπιά καί μόκο. Μ’ αΰτή τήν συμφωνία άν σάς 
άρέση πηγαίνετε στής έκκλησίαις δπως κατάντησαν αΰταίς 
τής ήμέραις, νά ήναι δχι έκκλασίαις τοΰ Χριστοΰ άλλά τοϋ 
Σατανά ποϋ μάς σκανδαλίζει όλους καί κυττάξετε νά μή μάς 
σκάσετε στά δώδεκα εΰαγγέλια  καί στόν επιτάφιο.

Κ υ ρ ία
άστυνομία νά άπαγορευθοϋν ή τράκες ποΰ βγάζο^ιν υ,άτια. 
Αΰτός πλέον ό τρακοπόλεμος κατάντησε τής άηδείας.

θ έ λ ε τ ε
νά μάθετε χαί ένα νέο ; Φαίνεται ότι κοντά στήν άλλη άνα- 
μόρφωσι τοϋ στρατού εΐναι καί νά παίζουν μερικοί άξιωματι- 
κοί στά γ ιατζάδικα τό κοκχαλάκι καί έπειτα άντίς πεντάρας 
δίνουν σφχλιάρους. Elvat ή άλήθια οτι τό παρακάνανε τώρα 
μερικοί στρατιωτικοί χαί εΐναι άδικο γ ια τ ί δταν θά πάη δ 
Βοσέρ νά κυριέψη τήν Μακεδονία δέν θά σάς πάρη μαζή του.

ι ϋ  αποιος
Μιχαλέας έφτειασε σπήτι άπό κάτω άπό τήν Άκρόπολι καί

* έρριξε τά χώματα στό δρόμο τό δημόσιο, ώστε τά νερά πάν
• νά μάς σκυλοπνίξουν' άφοϋ ή έφορία παρεχώρησε άδεια ει’ς 

αΰτόν νά οίκοδομήση γ ια τ ί δέν παραχωρεί χαί σέ μάς τούς 
φτωχούς ό'χι νά οίκοδομήσωμϊ άλλά νά προφυλάξωμε τά  σ π ί
τια  μας άπό τά χώματα τής Άκρόπολι; ποΰ θά μάς πλακώ 
σουν σάν πέρσυ.

Σ. Π. Μά φαίνεται αΰτός νά έχη μέσα καί μπορούσε νά 
τοΰ δίνετο ή άδίΐα  νά οικοδομούσε καί άπάνω στόν Παρθε
νώνα, ένώ τά δικά σας τά  σπ ίτ ια , θά σάς τά πάρη τό σχέδιο 
στήν άλλη ζωή δλα.

Κ α λ ή
μπογιά γ ι’ «ΰγά πολάται στοϋ Ταβάνη τό χρεωπωλεΐο βάφε! 
δέ κ*ί μέ συμφέρουσες τιμαίς μέ τήν συμφωνί* δσα βάψου* 
κ*1 ό'σα δέν βάψουν, γι«τ1 όσα δέν θά βάψουν θά ην*ι Ιπδ 
μαύρη όρνιθα χαί δέν πιάνει ή μπογιά, καί κατά τόν κβνονι-



σμό του, όσα μένουν άβαφα είναι κεσμετι του. Έ γώ  τέλος 
πάντων σ’ αΰτόν θά τά βράσω, γ ια τ ί είναι πραγματικώς 
άνθρωπος που θέλει βράσιμο. Εμπρός, άς άφήσωμε τά χωρατά, 
δλοι σ’ αΰτόν. Σάς τον συστίνω καί θά ηναι μασκαράς άν 
μάς γελάστρ*

Ο ί
φυλακωμένοι τής Σύρας μάς γράφουν καί ευχαριστούν τόν συν- 
τάχτην τοϋ Φανόν κ. Χαραντζή, ό όποιος πήγε προχτές καί 
μοίρασε στους φυλακωμένους 24 μ πατανία ις , 28 πανταλόνια, 
22  ζακέταις κα'ι σέ τρεις έδωσε πανταλόνια ζακέτα καί που
κάμισο. Φαντασθήτε σέ ποιά κατάστασι ευρίσκοντο οί άνθρω- 
rroi. Εϋγέ σου Φα>έ ποΰ μά; μιμήθηκες και είθε δλοι οί έφη- 
μεριδογράφοι νά έκαναν δτι έκανα έγώ κάθε χρόνο γ ιά  τούς 
φυλακωμένους λίγο η πολύ. Φέτος δμως κουράστηκα, καί άς 
κάνουν κι’ άλλοι.

Γ υρ ίζο υν  χαΐ μ έ  τέτο ια  μοΟ τραεΐς τοί»ς επ ιταφίους. 
1 1 αντοπω λεϊο  ν

ά  δ e  .1 <ρ ώ r  Μ ο ν σ  τ ά  χ α .
’Α πέναντι τοϋ άγιου Φίλιππα έκομίσθηκε λάδι πρώτης 

ποιότητος, κεφαλοτύρια Θ/,βαίικα καί μωραίτικα καί ούλα 
τά πάντα αΰτά πουλούνται εις πιό συγκαταβατικαίς τιμαίς 
άπά τά άλλα μαγαζά καί μεταφέρνονται μέ τά καρροτσάκια 
τοϋ μαγαζιού δπου θέλετε, καί αΰτά πλέον σάς τά είπαμε 
χίλιαις φοραίς καί Οά ήσαστε βλάκες-αν τά ςεχάσατε.

ϋ ε γ γ χ λ ιχ ά  φώτα
τά καλλίτερα καί γνη^ιώτερα ευρίσκονται καί πουλοϋνται άπά 
τούς κ. Κ. Κοντοϋ και Α. Μελλά, εις τοϋ καπνοπώλου Ν. 
Νταμαδάκη στή παλνιά αγορά, είς τάν Χρ. Πασχάλνι στή Νεά- 

- πολι παντοπώλου, τοϋ καπνοπώλου ’Αντωνίου Σαράφογλου 
κατά τά χαφτεΐα καί ε:ς τά καπνοπωλεϊον τοϋ Η. Γ . Παπα- 
γεωργίου ποϋ εΐναι στά μοναστήρι.
■ Προσέχετε άπά τά άλλα βεγγαλικά γ ια τ ί έ^ουν χώμα μέσα 
καί ζωματίζουν τοΰς άνθρώπους.

Α,δτά
ποϋ μάς γράφεις κύριε άπά τήν Στυλίδα πρέπει νά έχωμε καί 
ιδιαίτερη εφημερίδα γ ιά  έλόγο σου καί γ ι ’ αυτό τά γράμμα 
σου Οά τυπωθνί μέ συντομία, δταν έχω μέ *εφι γιά  νά μά
θετε νά μ.ή γράφετε πολλά.

Ό
Εΰστά θιος Παπαδάκης είναι κα ί αΰτός καθαρός αντιπολιτευ
όμενος υποψήφιος βουλιαχτής τής Παρνασσίδος. Είναι καθαρά 
δπέρ τής φτωχολογιάς, καί κατά τής κατάργησις τοδ δασμο
λογίου που μάς ψόφησε, τού φόρου τοΰ τσιγαροχά ρτου, τών 
σπύρτων καί θά άπαιτήσιρ νά σάς φτειάση καί γουρνοδικείο καί 
έν γένει καί μέ λ ίγα  λόγια, άν δέν μάς τόν βγάλετε αΰτόν 
βουλευτή έσεΐς οί Παρνασσίδες μάς πεθάνετε γ ια τ ί χάνομε 
ενα ψήφο στή βουλή. Βαρεΐτε του λοιπόν στό άσπρο.

Π άει βτά δώδεκα βαγγέλ ια  γ·ά vi  tjxyiar, τχ 
π α ιδ ιά  τ η : .

Ιί,όρη μ ου , αν άργήβης θά οέ κλειδώβω  
— "Εννοιά οου μ α μ ά  χαί θαρθω  το  πρω ί.

Π ρός τόν
άξιότιμο κάρ Σταύρο Καλέργη. Ά φοϋ, αδερφέ μέ τό γράμμα 
σου όμολογάς καί ο ίδιος πώς πουλάς τά γραμματόσημα πρός 
25 λεπτά  γ ια τ ί δέν σοϋ κάνει έκπτωσιτό ταχυδρομείο, τώρα 
τ ί διάψευσι θέλεις νά σοϋ κάνομε, πώς δέν είσαι λωποδύτης. 
Σ ’ αυτό έχεις δίκαιο καί ούτε τά είπαμε γιά  νά σέ προσβάλ-. 
λουμε άλλά μας παρά πήρε ό λόγος. Μοϋτσός τα , νά πάψουν 
καί τά  λόγια .


