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Νυκτερινό Κέντρον, τήν 
καραμονή τής Πρωτοχρονιάς:

Σαξόφωνα, τρομπέτες, έ- 
ξωφρενικά σουΐγκ. Κόσμος 
καί ήμίκοσμος, συναδελφω- 
μένα, έορτάζουν τήν.«.κηδεί
αν τοΰ 19451...

Έ δ ώ , μία βασίλισσα τοΰ 
θεάτρου καλεΐ τούς φροοκοφο- 
ρεμένους σερβιτόρους — τά 
κοράκια τής ..κηδείας — και 
έπιβάλλει νέαν φορολογίαν 
είς τούς πιστούς... ύπηκόους 
της. Έ κ ε ΐ, ένας Ά ρ α ψ ... Αύ- 
τοκράτωρ, τραγουδεΐ; τή συν
οδεία ρυθμικών παλαμακίων 
τριών πιστών θεραπαινίδων 
της Αΰτοκρατορική_ς του Με- 
γαλειότητος, τόν Εθ ν ικό ν  "Υ 
μνον τών... μαύρων:
«Στόν κόσμο τόν σημερινό, 
αϋτό τό ξέρουν δλοι, 
ή δΰναμι στόν άνθρωπο 
εΐνε τό πορτοφόλι».

Παρέκει νεαρός Αεροδυνα
μικός, εύχεται εϊς τήν παρέα 
του — ή όποία άποτελεΐται 
άπό όμοιους του και...όμοιας 
του: «Τό 1946 νά εΐνε παιδιά 
ό πεγισσότεγο ευτυχισμένος 
χγόνος. Είθε νά έπικγατήση 
ή άπόλυτη ευτυχία είς δλο 
τόν κόσμο».

Τόν κυττάζεις κα'ι σχηματί
ζεις άμέσως είς τό μυαλό σου 
τήν έννοια τής άπολύτου εύ- 
τυχίας: Ή  ζωή θά εϊνε μιά 
άπέραντη χορευτική πίστα, δ
που ol άνθρωποι θά χορεύουν 
— χογεΰουν, άν θέλετε 
σουΐγκ και ρούμπα. Ο Ι ήχοι 
τών χρυσών λιρών ποΰ θά πέ
φτουν άπό τόν... Ουρανό, βά 
δημιούργοΰν τις άσύγκριτες 
ρυθμικές μελωδίες μιάς ύπερ- 
κοσμίου τζάζ-μπάντ. Κα'ι ό 
«νεαρός μ α ς » , μεθυσμένος άπό 
τήν εύτυχία, θά προσεύχεται 
κατά τά χορευτικά διαλείμ
ματα πρός τόν Θεόν-Δημιουρ- 
γόν, λέγοντας:

«Μιούζικ Μαέστρο πλίζ»...

Πιό πέρα, κάποιος μεσόκο
πος κύριος, προσπαθεί νά πεί- 
στ) τήν νεαράν δεσποινιδούλα 
πού κάθεται στό τραπέζι του, 
δτι ή «πεΐρς! τών ήλικιωμένων 
κυρίων, έχει μεγαλειτέραν ά- 
ξίαν άπό τό νεανικό... σφρί
γος». Φαίνεται πώς μάλλον 
τήν έπεισε, διότι ή νεαρά άρ
χισε κ α ί .  .χασμουριέται...

Είς άλλο τραπεζάκι, ό κα- 
βαλλιέρος.,.άρτισυστάτου ζεύ- 
γους, άνακοινώνει είς τήν 
ντάμα του, δτι, έν άνάγκτ|, 
εΐνε έλευθέρα νά παρο£γγείλτ| 
καί... μπριζόλα χοιρινή 1 ...

Παραπλεύρως, άνθρωπος α 
καθορίστου ήλικίας, διασκε
δάζει μελετώντας έμβριθώς 
τόν τιμοκατάλογον. Βάζω 
στοίχημα μέ τόν... έαυτό μου, 
δτι ψάχνει νά βρή τό έκλεκτό- 
τερον έδεσμα. Καλεΐ τόν σερ
βιτόρο καί παραγγέλλει ένα 
πορτοκάλι καί όλίγο εύτελές 
κρασί. Μέ άλλα λόγια, τό 
στοίχημα τό κέρδισεν... ό έαυ- 
τός μου...

Ρίχνω τό βλέμμα κ α ί  στα 
άλλα τραπεζάκια. Παντοΰ τά 
ίδια ή περίπου τά ίδια. Καλώ 
τό γκαρσόν γιά  τόν λογαρια
σμό. Τό...«γλέντι» έπαυσε νά 
έχη ένδιαφέρον.

— Μιλήσατε, κύριε;
— Ποιός σέ χάλεσε, παιδί 

μου;
Τί εΐχε συμδή;
Είς  τό κέντρον είσήλθε πα

ρέα..,άπίθοτνος: Ό  σύζυγος, 
έξηντοπτεντάρης, ή σύζυγος 
πενηνταπεντάρα καί ό υιός 
Περίπου δεκαεπτά έτών. Μέ- 
Υας είσαι Κύριε καί θαυμα
στά τά έργα ΣουΙ Ή οικο
γένεια, μετά τήν δευτέραν 
πρωινήν, είς νυκτερινόν κέν

τρον; Κα ί μάλιστα ή σύζυγος 
άναμαλλιασμένη! Ό  σύζυγος 
κατά τό δή λεγόμενον... «γι
νωμένος». Ό  υίός, άγκαλιά 
μέ τόν πατέρα, τραγουδεΐ:
«Στής Σύρας τόν άνήφορο, 
νουρουνταντράμ, 
κοτνέλλα καί γαρύφαλο 
ντουρουνταντράμ».
Δηλαδή; Έποτνάστασις καί ά- 
νατ,ροπή'τής καθεστηκυΐας τά-
ξ«ως.

Κάθονται στό διπλανό μου 
τραπέζι. Καλοΰν τό γκαρσόν. 
Ό  σύζυγος, άντί νά παραγ- 
γείλτ), βάζει τά χέρια είς τίς 
τσέπες τοΰ παλτοΰ του καί 
βγάζει δυό χούφτες... λίρες 
χρυσές I 1 Έ κπ λ η ξ ις Ι I

—  Δέ μοΰ λές, παιδί μου, 
θά τά καταφέρετε νά τίς...φά
με άπόψε αύτές;

Μή χειρότερα!
Τό δοξάρι τοΰ βιολιστοΰ 

φεύγει άπό τά χέρια του. Ό  
άγνωστου ήλικίας άνθρωπος, 
λησμονήσας τήν οικονομική 
του κατάστασι, έφαγε διά μι
άς όλόκληρο τό πορτοκάλι 
του. Ή  μικρή δεσποινιδούλα 
άποτόμως ξενύσταξε.Τό γκα ρ 
σόν, σπέύδοντας πρός τήν 
κουζίνα, διά νά άνακοινώση 
τό...«κελεπούρι», πατά τέσσα- 
ρες-πέντε πελάτες. Είμα ι βέ
βαιος,δτι ούδείς ήσθάνθη τόν 
παραμικρότερο’ πόνο. "Ολων 
ή προσοχή εΐνε έστραμμένη 
πρός τήν περίεργον οικογέ
νεια. “ Ενα γκαρσόνι έπήγε 
είς τήν κουζίνα, τέσσαρα έρ
χονται άπό αύτήν, κομίζοντα 
καί τοΰ πουλιοΰ τό γάλα. Το
ποθετείται καί άλλο τραπέζι 
δίπλα στό καταληφθέν, διότι 
τά φαγητά καί ποτά δέν χω
ρούν μόνον είς τό ένα. Ό  σύ- 
ζυγος-πατήρ δίδει τό σύνθη 
μα:

— Φάτε, βρέεε 1 
Ή  σύζυγος-μήτηρ έπιπίπτει

κοιτά μιάς πιατέλας. Ό  υίός 
τής μητρός του καί τοΰ πα
τρός του καταβροχθίζει κυρι· 
ολεκτικώς τό καταπέτασμα 
Καί, άπό καιροΰ είς καιρόν, 
ή ποττρική προτροπή:

— Φάτε, βρέεε!
“ Υψιστε θ εέ ! Περί τίνος

πρόκειται λοιπόν; _ Ή  όρχή- 
στρα έχει σταματήσει τελεί
ως. Ή  βασίλισσα έξεθρονίσθη 
όριστικώς. Ό  “ Αραψ Αύτο- 
κράτωρ παρακολουθεί τό θέ
αμα τών οίκογενειακώς καια- 
σπαρασσομένων σαρκών τών 
πτερωτών καί άπτέρων ζώων 
καί γίνεται...άσπρος άπό τήν 
ντροπή του. Παίρνει τίς τέως 
θεραπαινίδες του — καί νΰν 
άπλώς συνοδούς του καί ά- 
ποχωρεϊ, καταντροπιασμένος, 
άπό τό κέντρον. Καθώς περ- 
νοΰσεν δμως τήν πόρτα τής 
έξόδου, έμελλε νά δεχθή καί 
τήν χαριστική βολή:

— Γκαρσόν! Φέρε μας άπό 
...τά ίδια!

Φθάνουν τά ..«ίδια». Γενική 
έπίθεσις τής οίκογενείας καί 
κατ’ αύτών.

Οί έπιτιθέμενοι πάντως δει
κνύουν σημεία κοπώσεως, δι’ 
δ καί ό Άρχιστράτηγος-Πα- 
τήρ συμπληρώνει έπί τό μα- 
χητικώτερον τό σύνθημά του:

 Φάτε, βρέεε! Φόίτε γιατί
θά μάς τά φάνε!

Τό σύνθημα ήχησεν ώς πο 
λεμικόν θούριον. Ή  έπίθεσις 
έστέφθη ύπό έπιτυχίας. Οί έ- 
χθροί ύπεχώρησαν αίσθητώς. 
Μένω κατάπληκτος! θαυμά 
ζω! Τέλος συνηθίζω είς τό 
θέαμα καί άρχίζω νά βλέπω 
τά... κωμικά του. Γελώ Ι

— Γιατί γελάς, κύριε;
—  Κάτι θυμήθηκα I 
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Ο ΕΜ ΠΕΙΡΟΓΝΩΜ Ω Ν κ. Κ Λ  Α Ρ Κ : 
λετώ τά 'Ελληνικά πιροβλήματα ... (Μεταξύ

> 1
Πές στόν κ. Τσουδβρό δτι άκριβώς αύτή τή στιν«ιή μ*- 
ϊξύ μας, Τζών, μήπως ξέ ρεις «ατά ποϋ πέφτει ή '^λλάς;)

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΤΟ Α ΝΑΓΝΩΣΓ’ Λ
Κατα νεωχέρας πλι^ροίρο ι̂ας, το 

;ήτημα τής συγ'Λροτήσεως  ̂τής δι
πλωματικής αντιπροσωπείας είς 
τήν Διάσκεψιν τών Ήνωμ. _ ’Ε 
θνών εξακολουθεί ν’ άπασχολή τήν 
Κυβέρνησιν. Είς τάς παρατηρή
σεις τών κομμάτων, ότι ή αντι
προσωπεία δέν περιλαμβάνει κα
νένα πρέσβυν ή άλλον έξ επαγγέλ
ματος διπλωματικόν, ό κ. Σοφια  ̂
νόπουλος άπαντ? δτι δέν εχει α
νάγκην πρεσβειών: α) Διότι ού
τως ή άλλως ή Κυβέρνησις εχει 
άναμφισβητήτως τά πρεσβεία, με

Κ α φ α ν τ ά ρ ε ιο ς . . .  
Ά ν τ ιη ρ β ο ω π ε ία

— «Κράτα μιά θέσι τ’ άνηψιοΰ!» 
— «Είς τίς διαταγές owe!a 
— «Άαα-ψιοΰ!»
— «Μέ τίς Ύγειές σας!»
— «Θά μέ θυμήθηκε άοφαλώς 
καί τ ’ άλλο μου άνήψι.
Κριάτα μιά θέσι καί γιά κ ε ί ν ο ν !»

— «Ώς διπλωμάτης είν’ καλός;» 
—«Δέν θάπρεπε νά λεί-ψη!» 
— «"Αλλος γιά τό... Λονδίνον;» 
—«Θέλεις κ ι’ άλλον; Σέ καλό σου. 
Ά-α-α-ψιοΰ! Αϋτό τό φτέρνισμα 
δέν εχει πιά τελιείωμα.
(Τώρα, Γιώργη, κουκουλώσου 
γιατί κατά πώς φαίνεται 
θά είναι μάλλον... κρύωμα!)»

1 9  4  5
Ό  Χρόνος μας ποΰ πέρασε 
φάρσες πολλές μάς σκάρωσε...
’Εν αμαρτία ις γέραοε 
χαί τέλος τά κακάρωσε...

Σά νάχε προηγούμενα 
μάς έκαν’ δλους στή σειρά 
μπούφους στήν κωμωδία του.
Γ ι ’ αύ^ό κι’ έγώ χαρούμενα 
— Τόν παληομασκαρά! 
έπήγα στήν... κηδεία του.

(ΆίΓηγγέλβη στή Πρωτοχρονιάτικη 4- 
ϊτττερίδα τοΰ «ΡωμηοΟ»).

τούς κ. κ. Σοφούλην, Γκότσην καί 
Καφαντάρης καί 0' ) Διότι, μέ μί
αν δεησιν τοΰ Μακαριωτάτου, αί 
ένεργειαι τής ’Αντιπροσωπείας 
μας θά γίνουν άποδεκταί, «ταίς 
πρεσβείαις τής Θεοτόκου καί, έ- 
πομένως, αί άλλαι περιττεύουν.

Ά φ ’ έτέρου, είς τάς άντιρρή- 
σεις τοΰ κ. Σοφούλη, δτι δέν είνε 
όρθόν νά μεταβληθή είς αντιπρο
σωπείαν τής ’Ελλάδος τό δικηγο
ρικόν γραφείον Σοφ ιανοπούλου- 
ΒαρβαφέσοίΓΓουλιμή, ό κ. Υ 
πουργός άπαντ  ̂ δτι ή 'Ελλάς έχει 
άνάγκην συνηγόρων καί δι’ αύτό 
άνέθεσε τάς ύπόθεσε ις της είς ένα 
δικηγορικόν γραφείον. Έ ν  ανάγ
κη μόνον, θά ήμπορούσε νά άντι- 
καταστήση τόν κ. Γουλιμήν διά 
τοΰ κ. ’Εξηντάρη, ποΰ είν* καί 
αύτός συνηθισμένος νά όμιλή άπό 
τοΰ «Βήματος»—  τοΰ έλευθέρου 
δηλαδή.

Είς τοΰτο ό κ. Σοφούλης παρα
τηρεί, δτι θά έπροτιμούσεν άντί 
τοΰ Εξηντάρη κανέν·αν ’Ογδοντά
ρη—μέ πείραν καί γνώσεις έπαρ- 
κείς. Δ ι’ αυτό προτιμά τόν κ. Κα- 
κλαμάνον, πού ύπε^έβη ήδη τά 80

καί ήμπορεΐ, μόλις σταματήση 6 
βήχας του, νά ένθυμήσχι είς τούς 
σημερινούς "Αγγλους υπουργούς, 
τί τοΰ έλεγαν οί πρόπαπποί των 
περί τής Ελλάδος τού ’ Οθωνος.

Είς τό σημείον το C 3 παρενέβη 
ό κ. Καφαντάρης, τονίσας οτι έφ\ 
δσον χρειάζεται καί είς νβώτερος 
— «ού γάρ μόνον έεχεται καί είς 
τήν ’Αγγλίαν τό γήρας»— πρέπει 
νά προτιμηθή έν άπό τά άνεψίδια 
του' έκ τών ύπε·ριεκατόν δέ άνεψι- 
ών τοΰ καταλόγου του, ύπέδειξβ 
τόν κ. Τσαούσην, ό όποιος θά 
προσφωνή τούς “Αγγλους ρουμε
λιώτικα καί θά τούς έξηγή έκ μέτ 
ρους τού θείου του διατί οί πο- 
λεμήσαντες ίν Ίτβλίςι είνε πραι- 
τωριανοί. Κατά τά άλλα ό κ. Κα
φαντάρης είνε τής γνώμης, δτι τα 
έξωτερικά μας ζητήματα ήμπο- 
ροΰν νά γίνουν άντικείμενον πα- 
ζαρεύματος έπ’ άγαθφ τής *Ελλα“ 
δος. Έάν δηλαδή δεχθούν οί Ά γ 
γλοι νά μάς έφοδιάσουν μέ κου
βέρτες, ήμποροΰμε νά παραιτηθώ·* 
μεν τής Μεγάλης 'Ελλάδος. Καλ; 
λίτερα μικρή καί νά ζεσταίνεται, 
παρά μεγάλη καί νά κρυώνη!...

» i< w >

Ο ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΝΗΣΤΕΥΤΗΣ

Λίγα όώρα
Αίγα δώρα μέ άξια 
θά μοιράσουμε:
Στόν 'Αλέκο Μυλωνά 
λίγη... αισιοδοξία 
κι’ ένα σκόρδο νά κιρεμ̂  
μή. τυχόν καί τόν ματιάσου®.

Στόν «Τρικούβερτο» δυό χάπια 
πού τονώνουν τήν... χολή 
Στο. Σοφούλη μία πάπια.

(Πάπια, εννοώ... πουλί).

Στον Καςτάλη δέκα ούζα 
Στόν Σοφιανόπουλο εισιτήριο 
εισόδου στό φρενοκομείον. 
Στόν Τσου&ερο μιά καραμούζα 
νά σφυρίζη προσκλητήριο 
βίς τά ποντίκια τών ταμείων. Α Κ Ρ ΙΔ Ε Σ  Κ Α Ι Μ Ε Λ Ι Α ΐ ΐ ι υ η



V H U  , , , Ο Α Γ ΙΑ ΣΜ Ο Σ  ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ
ΣΗΜ. Την Ανωτέρω γελοιογρα φ κ , μου μόλις τή σκέφθηκα τή &ρήκα καλή. Τώρα δαοκ «ού  τή
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να λαβ3 τ^ν καλωσυνη να μου τό γνω στοποίησή  δνότι, φ υσ ικά , είμαι περίεργος νά μάθω Τ β έ -

λα> να πω μ αύτή τή γελοιογραφία. Σ. ΠΟΛ

0 Κ. ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΡΑΝΣΒΑΑΛ
Σ Υ Ν Ε Χ Ε ΙΑ  Ε Κ  Τ Η Σ  7ης Σ Ε Λ ΙΔ Ο Σ  

Μή μοΟ λές ψέμματα! 
Ξέρω y loctI  γελάς! Κ ι ’ Εχεις 
δίκηο, βέδαια, δέν σοΟ λέω! 
"Α ν  ήξερες δμως τί συμδαί- 
νει άκριβώς, τό πράγμα δέν 
θ *  σοΰ φαινότανε καθόλου 
περίεργο,.. "Ερχεσ α ι νά πά- 
ρης Ενα κρασί μαζί μας;

Δηλαδή μπλέξιμο. Μέ άφη
νε δμως ή περιέργεια νά άρ- 
νηθώ; "Ελα βα  θέσιν πλησίον 
τοΰ στρατηγού.

Έποιμεινώντας ώνομάζετο. 
Τό έπώνυμόν του δέν ένδιαφέ- 
ρει, ΤΗλθεν είς τάς ’Αθήνας 
τό.,.άλλά άς άφήσουμε καλλί- 
χερα τόν ίδιο νά μάς διηγη· 
θί) τήν Ιστορώ του:

— Έ γ ώ  ποΰ λές, κύριε...Αύ- 
τέ, πήγα στό Τράνσβααλ σέ 
ήλ_ικία δεκαπέντε χρονών. ’Ε 
κεί δούλεψα σκληρά, πολύ 
σκληρά._ Αάντζα, φάμπρικα, 
μεταλλείο, Επειτα μικρό μα- 
γαζάκι μέ συνέταιρο, Επειτα 
μόνος μου, Επειτα δικό μου 
μαγαζί, μεγαλείτερο, μετά 
πιό μεγάλο κλπ. Ά λ λ ά  δου
λειά, δχι άστεΐα. Κ ι5 Ενα κλί
μα, ό θεός νά σέ φυλάη. Έ -  
παθα κίτρινους πυρετούς, Ε- 
παθε τό σηκότι μου. Σαραβα 
λιάστηκα. ’Αλλά Εβγαλα λε
φτά, πολλά λεφτά! "Οταν πε
νηντάρισα, εΐπα: Ρέ, Έπα·
μεινώντα, λεφτά Εχεις! Τί 
κάθεσαι καί παιδεύεσαι σ’αύ- 
τό τό μέρος; Δέν πάς γιά  τήν 
’Ελλάδα  ν’ άράξ^ς; Πούλη
σα, λοιπόν, δ,τι είχα καί δέν 
ε!χ«, μάζεψα καμμιά είκοσι- 
πενταριά χιλιάδες λίρες, Ε 
βαλα σέ μιά ’Α γγλική  Τρά- 
πιεζα όκτώ χιλιάδες καί μέ 
τις ύπόλοιπες δεκαεφτά, ήλ
θα στήν 'Ελλάδα, στά 1930. 
Μόλις Εφτασα έδώ, είπα: Τώ
ρα Έπαμεινώντα είσαι φίνα 
καί ώραϊα! Ποιός τή χάρι 
σου! Βισύ θέλεις; Βισύ θά 
Εχης! Λουτράκι θέλεις; Λου
τράκι θά Εχης! Κύτταξε μόνο 
νά βολέψης τό παραδάκι πού 
ϊφερες, γιατί, άν τό χάσης, 
Φουκαριόβρη μου, εΐνε άδύνα- 
co νά κάνης άλλο, μέ τά χά 
λια ποϋχεις. Γιά σιγουριά, 
λοιπόν. Εντυσα τό παραδάκι 
μου ;<έ πολλά ρούχα: ’Α γ ό 
ρασα Ενα σπίτι ήμιτριώροφο, 
Ενα διώροφο, Ενα τριώροφο 
κι’ Εφτειαξα καί μιά μονοκα
τοικία Εξυπνη γιά  τό... κέφι 
μου. Γιά  τά σπίτια ξόδεψα 
κάπου 8 χιλιάδες λίρες. "Ε-  
$αλα καί τέσσαρες χιλιάδες 
οέ ένυπόθηκα σέ ξένο συνάλ
λαγμα καί τά ύπόλοιπα τά 
Εκλεισα σέ όμολογίες. Τότε 
ήταν τής μόδας τά άνταλλά- 
ξιμα. Κάνα δυό-τρεΐς χιλιά
δες λίρες πού μοΰ περισέψα- 
νε, τά κατάθεσα σέ χρυσό 
στήν Τράπεζα. Μέ προσέχεις; 
"Ημουνα δεμένος άπό δλες τίς 
μεριές: Τόκος Επεφτε, κουπο- 
νάκι έξαργυρωνότανε, ένοίκια 
μάζευα καί τό χρυσάφι στήν 
κάσσα τής Τράπεζας, γιά  
καλό καί γιά  κακό. Μοΰ έρ- 
χόντουσαν τό μήνα καμμιά 
πενη.νταριά χιλιάδες προπολε
μικές. "Ημουνα έγώ, ή γυναΐ- 
κά μου καί τό παιδί μου, μω
ρό τότες. Τρωγόντουσαν πε-

νήντα χιλιάδες τό μήνα; Μοΰ 
μένανε, λοιπόν κι’ άπ’ αύτά 
κάθε μήνα στήν Τράπεζα.

» Σ τά  1933 Εφαγα τήν πρώ
τη καρπαζιά: Τά ένυπόθηκα 
δραχμοποιήθηκοτν μέ 375 δρχ. 
τήν λίρα. Στά  1938, Εφαγα 
τήν δεύτερη καρπαζιά: Οί
καταθέσεις είς χρυσόν πήγαν 
περίποίτο. Είπα στή γυναΐκά 
μου: Άφ οΰ τό Κράτος έχει 
άνάγκη άπό χρυσό,τί νά γ ίνη ; 
Ύπομονή.

»"Επειτα ήλθεν ή Κα τοχή : 
Άπ ό τίς Τράπεζες δεκώρα. I 
Άπ ό τις όμολογίες δεκάρα. 
Άπ ό τά σπίτια δεκάρα. Πή- 
γαινα νά τρελλαθώ.Στήν άρ
χή, πούλαγα κάνα σερβίτσιο, 
κάνα χαλάκι καί τή βόλευα. 
"Οσο δμω^ περνοΰσε ό και
ρός, Εβαζα χέρι καί σέ πιό 
χοντρά: Τραπεζαρία, σαλόνι, 
κρεββατοκάμαρα, ρουχισμός. 
’Υπομονή, Ελεγα στή γυναΐκά 
μου, δούλοι είμαστε, τί περι
μένεις; Εύτυχώς που Εχουμε 
κι’_ αύτά τά πράμματα καί 
ζοΰμε. Ά λ λ ο ι  δέν τάχουνε 
καί πεθαίνουνε. Ύπομονή μέ
χρι νά άπολευτερωθοΰμε!

»Καμμιά  φορά, ήρθε ή ά- 
πολευτέρωσι’ ήρθε δμως μα
ζί κι’ ό στροττηγός τοΰ πυρο- 
βολικοΰ.,.Σβώλος. Ρίχνει μιά 
κανονιά, «μπούμμμ!», καί πή. 
γοτν στό διάβολο ομολογίες 
καί καταθέσεις. Φώναξα, Ε
βρισα, Εσκουξα. Δέν βαρυέ- 
σαι; Πάνε τά λεφτά! Μένανε 
δμως τά σπίτια. Πήγα μιά 
μέρα_ μέ μιάν έπιτροπή ιδιο
κτητών νά τόν παρακαλέσω 
νά κανοινίση τίποτε άπό τά έ
νοίκια. Στάθηκε άδύνατο.νά 
τόν πείσω:

»— Τά σπίτια άνήκουν είς 
τό σύνολο, δέν εΐνε δικά σας.

»— Ποιό σύνολο, κ. ύπουρ- 
γ έ ; Τά δικά μου σπίτια, άν 
άνήκουν στό σύνολο, πρέπει 
νά μεταφερθοΰν καί νά πα- 
ραδοθοΰν είς τό «σύνολο» τοΰ I 
Τράνσβααλ. Έ κ ε ΐ  τάκανα τά| 
λεφτά. Έ δ ώ ... τάχασα. "Ε-1 
πειτα έγώ δέν είμαι... «σύνο
λο ν»; Δώσέ μου κι’ έμενα
Ενα μισθό νά ζήσω.

»Τά είπα Ετσι, τά είπα δια
φορετικά, τά λόγια  μου Εχα
να. Δέν είχα καλοχωνέψει 
αύτή τή συμφορά καί γίνεται 
τό κίνημα: Τά δυό σπίτια
μου είχαν τό έλάττωμα νά 
εΐνε.. .γωνιακά καί οι έλασί- 
τες εϊχοτνε τρομερή άντιπά- 
θεια στά γωνιακά σπίτια. Νά 
κάνω κουβέντα γ ι ’ άποζημίω- 
σ ι; Γιά τρελλό μ ’ Εχεις. Ού
τε γάτος ήτανε, ούτε ζημιά 
Εκανε!.

»Β.ρέ γυναίκα, λέω, εΐνε έκ 
θεοΰ ! Φαίνεται, δτι εϊνε ά- 
μαρτία νά κάνης τά λεφτά, 
σ’ Ενα μέρος καί νά τά φέρης I 
σέ άλλο. "Επρεπε νά μείνω 
στό Τράνσβααλ..

«Καθώς καταλαβαίνεις, 
μποΰρδες Ελεγα άπάνω στή 
στενοχώρια μου γιά  νά πα- 
ρηγοριέμαι. Σ ’ άφίνουν ποτέ 
αύτά τά παληοχώματα νά τά 
ξεχάσης; Κα ί τώρα νά ξανα-1 
πήγαινα στό Τράνσβααλ καί 
νά ξανάκανα λε^τά,πάλι έδώ 
πέρα θά έρχόμουνα κι’ άςΙ

I Εχω πάθει τόσες νίλες... θά  
ερχόμουνα γιά νά μοϋ τά... 
ξαναφάνε.

»Οί μέρες κυλούσανε — έ- 
γω τό ξέρω πώς κυλούσανε. 
Είχα  θ|ΐως άκόμη Ενα στήρι
γμ α : Τις όκτώ χιλιάδες λίρες 
?ου είχα στήν Α γ γ λ ία . Πρό 
ήμερων μοΰ ήλθε τό χαμπέρι: 
Πανε κ ι’ αύτάΙ Τό πιστεύεις, 

[μωρέ; Κανόνι ή Α γ γ λ ία ! Ή  
Α γγλ ία  κανόνι! Τό χωνεύ- 

Β Ρ έ καί πήγε ό
Σβώλος στήν Α γ γ λ ία ; Δια- 
βαζω έφημερίδα καί βλέπω 
πως ήταν στήν...Πάτρα.

>>Πήγαινα νά τρελλαθώ.'Γυ
ναίκα, λέω, δέν τήν βγάζω 
τή βραδυά άπόψε! Κ ι ’ ή Α γ 
γλία  τεμπεσίρι! Τό καταλα
βαίνεις; Κ ι ’ ή ’Α γγλ ία !

«Κατάλαβα πώς ήτ<τν τά τε- 
λευταΐά μου. Έ κ λ α ιγ α  σάν 
τό μωρό παιδί. "Εκλα ιγα  καί 
τό παιδί μου πού θά τ ’ άφη
να όρφανό! Φύσαγα, ξεφύσα- 
Υ«· Τί βραδυά ήταν έκείνη!

»Καθως τό είχα άποφασί-1 
σει πιά, δτι θά πεθάνω άπό 
τή στενοχώρια μου, μοΰ πέ
ρασή άπό τό μυαλό ή σκέψι: 
Γιά βάστα, μωρέ Έπαμεινών- 
τα ! Γιοττί θά πεθάνης; Έπει- 

I δη σοΰ φάγοτνε τά λεφτά;Δέν 
βαρυέσαι; "Εχε ις  δυό σπίτια 
ακόμη. Σηκώνουμαι χ6 πρωί, I 
μ1® , καί. δυό, καί πάω στόν I 
μεσίτη, άπό τόν όποιο είχα I 
αγοράσει, παληά, τό ενα σπί-1 
τι. Δέν μοΰ λές, κύρ-Γιώργη, 
τ? υ λέω, τό θυμάσαι έκεΐνο I 
το  ̂σπίτι πού μοΰ πούλησες I 
στα 1931, δυόμισυ έκατομμύ- I 
ρια; Πόσο πιάνω τώρα;

Καμμιά  όκτακοσαριά I 
λίρες,  ̂μοΰ λέει, τίς πιάνεις, ί

f  Εχεις τώρα άγοραστή 
γιά  τόσα; 1

"Α ν  θέλης νά κλείσης 
τωρα άμέσως, Εχω άγοραστή 
μέ επτακόσιες λίρες.

»—  "Εκλεισα , τοΰ λέω. Κα- 
τέβαινε προκαταβολή!.

Σ έ  μισή ώρα, μοϋ λέει, 
την εχεις.

»Πήγα σέ μισή ώρα. Πήρα 
έκιατό λίρες προκαταβολή κι’ 
άρχισα νά τίς τρώω! Ά γα π η. 
τέ μου, δλα kl’ δλα. Αύτά τά 
λεφτά θά τά φάω! θ ά  τά 
φάω έγώ μέ τήν οίκογένειά 
μου. Σήμερα  κ ι’ δλας θά τά 
φάω. Δέν ξέρω τί ξημερώνει 
αύριο. Δέν θά άφίσω νά μοΰ 
τά φάη κοτνείς. θ ά  τά φάω 

ι έγώ. Μέ καταλαβαίνεις; Δέν 
θά τά βρη τό πρωί! θά  τά 
φάω νά χρρτάσω.Φάτε, βρέεε! I 
Φάτε γιατί θά μάς τά φάνε! 
Γκαρσόν, φέρε μας άπό τά 

[ ΐδια.^ Κέροοσε τούς πελάτες! 
°ΡΧ ή σ τρα  παίξε κάτι εύθυ

μο... Ε β ίβ α ... ’Εβίβα ... ’Ε β ί
βα... θ ά  τά φάω έγώ ! ’Εβ ί
βα... Εβ ίβα !...».
·’· ·· ·· ·· ·· ·· >:·; · · · t] Α·  I

, ’Ή ταν άδύνατο πιά νά συνέ
χιση. Άποκαμωμένος άπό τό I 
κρασί καί τό φαγητό. Εγειρε | 
τό κεφάλι του, Εκλεισε τά 
μάτια του^ άποναρκώθηκε. 
Άπ ό καιροΰ σέ καιρό μόνο, 
τό στόμα του καί έπανελάμ- 
βανε στερεοτύπως:

Φάτε βρέεε! Φάτε γιατί 
θά μάς τά φάνε κ ι’ αύτά !.

Τ Α  Φ  ΟΤΑ

Π ρ ο σ κ υ ν ά τ ε  !
«Είνε ιτρωτακουστον ή άντιπολί· 

τευσις να έπιθυμή νά καθόρισα τα 
irpoewira τής άντιπροσωιτείας».

(Δηλώσεις κ. Σοψοίλΐ))
Κύττα τουπέ! Θαύμασε ύφος! 
θαρρείς καί τούδωσεν ή ψήφος 
τρακόσονς τόσους βοιΛευτές!
Για πές μου τώρα φταις, 
άν πής καί κάτι πάρα πάνω; 
Προσοχή, λοιπόν, ώ δούλοι! 
ποοσκυνάΐε τόν Σουλτάνο, 
Πατισάχ Ά 6δούλ Σοφούλη.

— Έκυκλοφόρησβ χθές ή είδη· 
σις, δτι 6 κ.^Καφαντάρης εχει καί 
άλλον άνηψιάν. Μέχρι στιγμής ό 
έν λόγω άνηψιός δέν συμπεριέλή- 
,/θη είς καμμίαν άποστολήν.

—Χθές ήκουοθη άπο τον Ραδιο- 
φωνυχκΛ· Σταθμόν Ά&ηνών δ Έ- 
θνψός Ύμτνος.

— Ό  κ. Καφαντάρης δέν οικου
ρεί.

—  Ό  κ. Σοφούλης, λόγφ τοΰ 
oxt ή ήμέρα έμεγάλωσβ λιγάκι, 
άπεφάσισε νά κοιμάται κατά τάς 
7 '/ι τό βράδυ καί όχι άπό τάς 7 
ώς μέχρι τούδ«.

Α Ν Τ ΙΠ Ρ Ο Σ Ω Π Ε ΙΑ  EH Q TE- 
Ρ ΙΚ Ο Υ :  «"Εχουν Μπάρμπα 
τά παιδιά».

Γ. Σ Ο Φ ΙΑ Ν Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ : «ΦαΟ- 
λος κύκλος», 

θ . Σ Ο Φ Ο Υ Λ Η Σ : «Χίλιες καί 
μιά νύχτες».

Ε Κ Λ Ο Γ ΙΚ Ο Ι Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Ι: 
«Βήμα  σημειωτόν».

T o  PA&IOfoNQ
α ο η ν α ι

I . 8 π· Ι*·. Ό  κ. Σοφούλης όμιλεΐ 
Γεπι του ζητήμβιτος τής Άντυΐρο- 
I σωνκΰαις: «Πρέπει νά σταλούν άν- 
turoocKiCTtH τών μβγ«λων κοιίίίά- 
τωιν».

Ρ ηΜ· Ό  Σοφούλης όμιλεΐ 
έπί τοϋ ζηττήματος τής Άντιοϊρο- 
<*ωαβεία!ς: «Πρέπει νά <π«Βλονν «ρό- 
cromla τής άζυοίλυτου κομματικής 

! μου έμοτιστοισύνης».
10 π.μ. Ό  κ. Σοφιατ/ύπουλος δέν 

όμιλεΐ έπί τοϋ ζητήμβτος τής Άν- 
τοϊροσιωπείας.

11 n ji. Ό  κ. Σοφούλης έ§αΜθ- 
λονθεί νά όμιλή...

•2 πμ. Ό  %. Μυλωνάς όμιλεΐ 
(τό θέιαι τής ομιλίας άγνωστον).

1 μμ. Έθνυκη προπαγάνδα: 
*Ό  Χριστ-ιανιομός καί οί ’Εθνι
κοί*.

Μ€τά Τριακοντα€τίαν
— Ό  κ. Ρέντης διέταξε νά γίνη 

έπαλήβευσις τών εκλογικών κατβ< 
λόγων.

— Προσεχώς συναντώντβν ai 
Τρεις ΜεγάΙλοι.

η
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Ό  κ. Σοφιανόπουλος: Πρέπει
νά κρατήσω γιά ένθύμιο αύτό 
τό σύρμα. Ά π ’ αύτό πέρασε τό 
τηλεγράφημα ποΰ μούστειλε ό 

Στάλιν,

φ θ Υ « ^ Ρ Α 3 .

τ; ί— '(  πού πέρασβ, θα μβίντ) ο>τήν
σάν «χ(:όνΌς φασ ιστικής άντ^πίανάστασης ένάντια 
στής c μ αλοδημοκρατικές δννάμεις τοϋ επαναστατι
κού κομμουνισμού».

»Μετά τήν παοάνομη καταστολή τοΰ κινήματος 
τοΰ περσινού Δεν-έμ6ρη —  πού κατασ' άλθη«ε μολΌ 
καί μίνο γιατί έλε>ιπΕ ό Νϊκός μας — ή άντίδραση 
κιύνταξε μέ κάθε τρόπο νά διώξη έξω άπο τον κρα
τικό ^τ^ΰΎΐίϋμό τής λαϊκές δίΝαρεις, ̂  που βαδισατν 
ένάντια στής πολυκατοικίες ι&ιως̂  αυτές οί 
γοΛίακές έδώ μοΰ κάθονται —  κι’ έηιειδή δεν μπό
ρεσαν νά φτάσίσυ'ν σ’ αύτές — ελειπβ, βλεπεις, ό 
Κΐκός μας — ξέσπασαν στά μικρόσπιτα τών συ
νοικιών, το... όποιον «λάθος άριστερής πα^κκλι- 
σιης!...« "Οταν ή άντίδραση έκανε μ’ αύτό τόν τρό
πο δικό της τόν κρατικό μηχανισμό, έβαλε χέρι 
στούς λκ-κούς άγωνιστές. Ετσι, πιάστηκ<»ν λαϊ- 
βοοί άγωνισιτές, πού δέν έκαναν τίποτε άλλο,, άπό 
,τό νά έκτελΐσονν τής αποφάσεις τών λαϊκών δΐ'. α- 
σΓτ,ρίων έ.άντια στούς άντιδραστίΜούς. Τό νά έχη 
σκχΑώσ*' άντιδραστικό θεωρήθη«« φόνος!! Ά κο υ  
πράμματα! Μετά έγινε ή «Βαρκιξα», άλλά τό Πο
λιτικό Γραφείο, έπειδή δέν κατάφερε νά άμνηστεύ- 
ση τούς λαϊκούς άγωνιστές —  έλειπε, βλέπεις, 6 
Νϊκός μας ~  άμνησ-ειχτβ μόνο τά μέλη του, γιά να 
μή τνχόν μβίντ) Ακαθοδήγητος δ άγώνας.

»Γιατί ή άντίδοασιη έκανε τή Βάρκιζα; Ά ν  an»· 
φτούμβ Μ^ρξιστι/,ά — Λενισπικά — Σταλινικά — 
(Νικολικά, θά Απαντήσο-υμ»: Ή  άντίδοκιση er/.avt τή 
βάρκιζα, για νά τήν... παραβιάξη. Γ  ιατί -βό «κόμ
μα» Bwctve τή Βάρκι&»; Τό «κόμμα» εχιανβ τή Βάρ
κιζα γιά ΝΊατήτ̂ έφαρμόστι, «τό... όποιον λάθος δε
ξιάς παρέκκλ>ισης».

»Έύτ·υχώς, σέ λίγο καιρό ήρθε ό Νϊκός μας — 
νά μοΰ ζήσης βύτοαμυνίτη τον! —  καί πήρρ orta 
χέρυ.ϊ του τήν ντιρεκτίβα τοΰ δμαλοδημοκριατικά 
ι~-̂ έποναστβ'τΐίοοΰ προλβΐαριάτου. “Ey-a/ve κάθβ τόσο 
βηλώσεις, πού κάΜανβ τράκες. Θύμηοιε στ ή; Μαβο- 
δήγηση. δτι το Κ .Κ .Ε . είνβ τό πρώτο έ&νικό κόμτ 
μα καί ι*ύτόχρο«<ϊ τό πρώτο διεθνικό κόμμα. Θύ- 
μ·η<τε π ώς τά μέλιη τού Κ .Κ .Ε . πρβπβι νά είνβ 
σ ’ήν πλειονότητά τους προλειταριΐ««ά, τό... όποιον 
ot διανίίουμβνοι, ποδχίαΜ μπή στό Πολιτικό Γρα
φείο, φν/,ανβ ξυσιτιρί. Θύμηοιε πώς πρέπει τά μέλη 
νά κάλΚΛ'Με «αύτοκ&ιτ οκή», τό όποιον καί ot Χο·1. ■ 
στια/ οί κάνουν» «αύτοίκριτική» «αί την λένε έξο- 
μκΛόγησι. Παπάς έ!ομολογητής όλων τών μελών 
εΐνε ό Νίκός μιοτς, τό κίαμάρι μας, ό ποτηΜμιτά- 
κης  μάς. Μέ τήν άφιξη <οΰ Νίκιοί), τό κόμμα ξα- 
Μαβρήκε πάλι την πιαλΛιά του δημοκρατική .. μονο- 
λοθί.κότητα. Ή  άντίδραχΤη, μέ έπίΜεφαλής τό' προ
βοκάτορα ΠαπαντρεΙα, βλέποντας ότι ό Νίκος δβν 
Ι&σ-κιενεται, έβαλε οτά πράικματα τήν κυβέρνηαη 
τοΰ «κέντρου», γιά νά κοροϊδέψη λαό... ότι δή
θεν «μετριοπάθεια» «αί ·οά τοιβύτα. Ό  λαός ό
μως, δηλαδή ό Νίκός μας, δέν τό έχαιψε τό χάπι. 
Κατάγνειλιρ άνοιντά στούς Μεγάλους Συμιμιάχουις 
μας, Σοβιετική Ένοιοη, Ρωσσία καί Κόκκινη Π«- 
Λρίδα, ότι βτί|ν 'Ελλίάδια ΜυβερνιοΚή’ έχθρ|οί της 
ΜπαλκαΛΊχής εϊρηνεψηί «*®ί ορίγανα τ·ής · Αγγλο- 
έργαηκ»·φακηστικης ολιγαρχίας. Ταΰτόχροινα, ό 
Νίκός μιας,, δηλαδή ό λαός, έστ ι̂λιεν άντιπροσι’»- 
ιβους στήν ’Αγγλία γιά φιλικό κάπνισμά τών με
ταξύ μας διαφορών!... Κατάλαβες τή μηχατη; ΝίΊ 
μοΐ ζήσης χίλια χρόνια, πουκαμισώκια μου!! Αύ 
τός, βρέ φίλε, δεν εΐ^ε διπλωμάτη;, είνβ τριπλω- 
μάτης κιαί βάλε!... Στό τβλιος τοΰ χρόινιου, ή άντί- 
βροκιη χτύπησε τό κάμμια πισώπλατα μέ τό φασιστι
κό μέτρο της άπ»συμφόρησης. Me τό μέτριο αύτό 
επιδίωξε νά διακηπάιση τή μ*>«ολιθικότη-πα τοΰ Κ. 
Κ , Ε ., μέ τό νά άρχίοη καυγάς, άνάμ̂ ,σια σέ ήθι- 
«ούς Ιαύτουργους, δηλαδή ήγεσίας καί λαϊκούς αύ- 
,Όονργούς. Άλλά ό Νϊκός μίας προκττΜρτίύει μιέ κάθε 
τρόπο τή λαϊκή διροκραιτικιη μονολιθικότητα τοΰ 
ίίόμμαιτος: Όποιος διαφωνεί μέ την ήγεσία, τρώει 
όμιαλοδημονιρηπίΜή κλωτσιά καί πάει κοτοά διαβό
λου*.

Αύτή είνβ ή πολιτική Ιήηακάπηση τοΰ χρόνου... 
«άπό τήν άποψη μας».

«Μέ τήν πάροδο πολλών χρόνων, οί λεπτομερε
ίς ξά ξεχοστούνε. 'Ο Ιστορικός τοΰ μέλλοητον ΘΑ 
σταθη πρς<ισσότερο, χωρίς αμφιβολία, σέ τρία γβ- 
γσνότα τοΰ 1945: Στον ’Ερχομό τοΰ Νίκου μας, 
στή συν.βΛΓΓρωση τοΰ Παναθηναϊκού «αί στή σογ- 
κέντρωση το Σταδίου!»

—  Θά μιλησκ ή Ιστορίβ καί γιά τό πορτοφόλι;
Σώπβ, βρέ άδιαφοροποίητε πληβείε! Άξιω- 

μβιΐικός τής σήμανσης βά εΐνε ό Ιστορικός, για νά 
μιλάη γιά πορτοφόλια;

«Μέγας είσαι Κύριε καί θαυμαστά τά έργα σου». Είθε καί τό 1946 
νά τά περάσουμε όπως τό 1945! Θά μοϋ πής, εύτυχισμένα πέρασες 
κατά τό 1945. Πρώτα-πρώτα, άγα πηιέ μου, πρέπει νά ξέρης ότι ή 
έννοια τής ευτυχίας εΐνε σχετική. Γιά μένα τόν ’Ανάργυρο τό φου
καρά, ευτυχισμένος ένας χρόνος, κατά τόν όποιον έλευθερώθη 
κα άπό τήν όμηρία καί άπελύθην άπό τάς φύλακας, είς τάς όποιας 
έκρατούμην ώς έκ τελεστής τής Ο .Π .Λ .Α . Εύτυχισμένος ηταν ένας 
χρόνος,, κατά τόν όποιον έπέρασα τριακοσίας ήμέρας είς τό σπίτι 
μου καί μόλις έξήκοντα πέντε είς τό νοσοκομείον, διά νά θεραπευ- 
θώ άπό τά τραύματα πού μοΰ έπ ροξένησαν οί έπιμένοντες νά σώ
ζουν τήν 'Ελλάδα διά τού ίδικοΰ μου ξυλοδαρμού χιτοκουκσυέδες!»

«Εύτυχισμένος ήταν ένας χρόνος, κατά τόν όποιον οί φούρνοι 
έμοίραζαν ψωμί. Εύτυχισιμένος ήταν ό χρόνος, κατά τόν όποιον εί
χα στό σπίτι μου ηλεκτρικό. Εύτυ χισμένος ήχαν ό χρόνος, πού δέν 
έγιναν έκλογές. Ξέρετε τί θά πή, κύριοι, έκλογές μέ τόν έπικρα- 
τούντα σήμερον φανατισμό; Τούλ άχιστον ένας μήνας νοσοκομείο 
διά τόν Ανάργυρο τόν φουκαρά. "Ας εϊνε καλά τό «κέντρον» πού 
άνηλθεν είς τήν άρχή καί δέν σκέπτεται νά προσφύγΐ] εϊς τήν αιμο
χαρή θεά πού ονομάζεται «Λαϊκή Ετυμηγορία». Ά ς  εΐνε καλά ό κ. 
Ρέντης, πού «έπαληθεύει» τούς κα ταλόγους. Είθε, Θεέ μου, νά μή 
τελειώση ποτέ αύτή ή «έπαλήθευ σις!»

—  Σοφσυλικός είσαι;
—  Έγώ ; Δέν είμαστε ναλά. Χοο>μ*α·τίζομιαι έγώ; Μέ τό «Κέν

τρο» συμφωνώ στό ζήτημια τών έκλογών. Αύτοί δέν θέλουν έκλογές. 
διότι φοβούνται τό μαύρο. ’Εγώ δέν θέλω, διότι φοβούμαι, ότι θά 
γίνω μαύρος είς το ξύλο. Συμφωνούμε, διότι κι’ έγώ κι’ αύτοί τά 
βλέποτ ι̂ε μαύρα κι’ άραχλα. Αύτοί τής φάτσες τους. ’Εγώ την 
πλάτη μου. Μέ Καταλαβαίνεις;

—  Μα καλά, κι’ άν δέν γίνουιν έκλογές; Δέν θά πέση ξύλο; 
’Εγώ νομίίζω, πώς, άν σέ δυό μήνβς δέν γίνουν έκλογές, θά κ«ή τό 
πελεκούδι!

— Λές, μωρέ Τηλέμαχε;
— "Οπως σέ βλέπω καί μέ βλέπεις.
— Έμ,, τότε, κάτω ό Ρέντης. Καλλίτερα νά γίνουν έκλογές. 

Μπρός γκρεμνός καί πίσω ρέμα. Τά βλέπεις, λοιπόν, πού τό 1945 
ήτίοτν πιό εύτυχισιμιένο; Τό 1946, άκόμη δέν άρχισε, μέ έβαλε έμ- 
πρός είς τροογυχά διλήμ4«*τα... Κάθε πέρσυ καί καλλίτερα.

1 ■ μ  ι »  ■ ■— I"
Ένώπιον τοΰ δικαστηρίου 
τής Έ λ λ η ν ικ ή ς ' Ισ τορ ία ς

ΑΠΟΛΟΓ Ι Α  ΤΟΥ 1945
—  Πέρσι, κατά το κίνημα, μέσα στη φασαρία, 
ένώ παντον γινόντονσαν σφαγές και σκοτωμοί, 
ήλθεν & 'Ά η  Βασίλειος, άηό την Καισαρεία 
κ ι ’ έκαμε στήν Μητέρα μου καισαρική τομη.
Τή έτνεμδάσει, τό λοιιτόν, ένος ‘Αγιου Μάμμου, 
γε^νηβηκα στον τόπο σας! *Ιδού τό έγκλημά μου!
Είς τάς άρχάς τού βίου μου δέν είχα καμμιά πείρα 
κ ι ’ έδωσα τήν κυβέρνησι στόν στροΤΓηγό Πλαοττήρα.
Τρεις μήνες έκυβέρνησε τοΟ Κράτους τό καράβι 
κ ι’ είργάσ&η γιά τόν τόπο σας, θαρρώ, πάρα πολύ.
Κατέστειλε 'τό κίνημα...

— Προτού να άναλάβη
είχε κατασταλή.

—  'Εκείνος τό κατέστειλε, κατά τό «Βήμα» πάντως.
—  Σιγά  μή τό κατβστειλεν ό σνντροψος 6 Σιάντος!
—  Σ&ν εΤδα πώς ό Νικολής τά είχε θαλασσώσχι,

κοινώς, τ&χε «μουσκέψει» 
μου πέρασεν ή σκέψι:

Δεν βάζω Ενα Ναύαρχο μή τύχη και μάς σώσπ;
Ανέθεσα στόν Βούλγαρη, λοιπόν, τήν έξουσία, 
πουταν ή Πολιτεία του, νομίζω, θαυμασία:

"Εφτειαξε κράτος ζηλευτόν, 
εφτειαξε σύγχρονον στρατόν.
—  Άφ οΰ δέν ε καν* έκλογές 
πάρτον και βράστονε κι* αύτόν.

—  Μετά άπό τόν ναύαρχον αύτόν τόν Έντιμότατον 
Εδωσα τήν κυβέρνησιν είς τόν Μοικαριώτατον, 
δστις, κατά τήν γνώμην μου, κυβέρνησε καλά.^
—  *0 «Λαουτζίκος» ε γράψε περι αύτοΰ πολλά.
—  Κοττόπιν Κανελλόπουλος άνήλθεν είς τά πράμμοττα 
και ίνα καλοπιάσωμεν τούς φίλους μας τους Ρώσους 
μετά είκοσαημερον άνήλθον τά γεράματα

μέ τούς σαράντα τόσους.·· *
Κυρίως στά γεράματα, κυρία * Ιστορία, 

καθώς πληροφορούμαι, 
τήν κατ' έμου βασίζετε δεινή κατηγορία, 

δι* δ άπολογούμαι:
Τ ί  κάναν τά γεράμοαα και τ«  ιιοττηγορουνε, 

ψεύτικα καί ξετσίπωτα;
Τ ί κάνουν τά γεράματα; Μπορούνε νά μοΰ πούνε;

Κάναν ποτέ τους τίποτα;
Καϊ δμως τά γεράματα, που «στέκουν στό στομάχι» των» 
έχουν ύπέρ των «άλλοθι» σχεδόν άκαταμάχητον:
« ‘Η λίρα, λέν, άνέβηκε πάρα πολύ άφ’ δταν 

άνήλθεν 6 Σοφούλης!»
’’Η  λίρα, σάν άνέβαινεν, ό άνθρωπος κοιμόταν!

Φταίει &.·· καϋμενούλης;
«Φτειάξανε τά γεράματα πενήντα υπουργεία 
κι * έτσι μέ αξιώματα τους φίλους τους βολεύοννε».
'Αφού στόν τόπο επεσε μεγάλη Ανεργία  ̂
νά μένοτνε οΐ άνεργοι μέσα στους Ζαχαράτους 
καί νά κουτσομπολεύουνε;

Αλλοίμονο του Κράτους’
Α Π Ο Φ Α Σ ΙΣ  Τ Η Σ  ΙΣ Τ Ο Ρ ΙΑ Σ  

'Επειδή τό έτος τούτο, ή Ελλά ς  μας κατεστράφη.
'Επ ειδή τά δύο « Ο Χ Ι»  κατ* αύτό έπήγαν... «στράφι».
•Επειδή τά δίκαιά μας έπαρέμειναν στό ράφι...
^Επειδή δε σύν τοΐς άλλοι ς ήνεώχθησαν οί τάφοι 
και 6 κάθε πεθαμένος νέους νόμους υπογράφει.
'Επειδή πολύ, έξ άλλου, άνυψώθη τό χρυσάφι 

κι* ή δραχμή μας —  φεύ! —  έτάφη.
'Επειδή δέ & λαός μας, ων έλεύθερος έτράφη 
μέ μπιζέλια καϊ μέ σούπα και μπουγλούριον πιλάψί*

—  Δ ΙΑ  Τ Α Υ Τ Α  
"Ο  λαιμός του θά κοπή μέ *ό ξυράφι.
'Αρκετά ’ζησε. Νισάφι...
(Κ ι*  ώς γνωστόν, ή ‘ Ιστορία «δ,τι γράφει δέν ξεγράφει»). „

( ’Ακριβές άντίγραφον έκ τών πρακτικών) 
Α Σ Μ Ο Δ Α ΙΟ Σ

—  Τό 1945 θά μείνη είς την ίσπο̂ Χα ώς «κο»· 
νΐονεδόχρονος!» Νά πάχι kjcu νά μη σωσ^ να γυρί^ 
on... Στά όρη, σιά βοΤ'-ά. Ξορκισμένο μεστόν απη*̂  
γανο καί μέ ιόν... Μυλωνά! Μά χρονος jiftwe αιύ- 
-τός! Μέ παρακολουθείς; Οΐ κονκουέδες  ̂έκ«Ναν '/*,* 
νημα. Χάσαν ετό κίνημα καί δρέθηκιαν απο πάνω!"
Μέ προσέχεις;»

—  Σέ προσέχω. ,
—  Καί δέ-J άγανακ-πεί :; Δέν βρίζεις; Δεν 6γαι-< 

νεις στούς δρόμους νά σ-άζης κεφάλια; Νερό β-* 
χεις οτής φλέβες σου; Δέν μπορώ να σε ν.ατα-1 
λάβω. . , ,,

»Έ δώ  είπαμε έγ ινε  K'ivri oe. Άπΐττ^υχε, κ υ ; ιε ,  το 
κ ίνημα: Ά π έτυχ ε . Πώς λοι,-όν ύΛαρχουιν v.otwoti-' 
έδες; ’Εάν πετύχιοΑνε τό κ ίν . θά ύπήρχε Χίτης* 
έστω  καί γ ιά  δείγμα; "Οχι. Τ ί r υμιβαίνει, λοιπον;] 
Γιαιτί όλες οί κυβερήσιεις πού /ινχιν μετά το .κ ί"  
νημα, ηοαιν κουκουέδικες;»

-  "Ολβς; , .  .
— 'Ολες! Κ ι’ δ* Πλαστήρας νουΜουέΦαρος ή" 

τατν. Κ ι ’ 6 Βούλγαρη? κουκουές ήταΝ; άπόταικτος 
τοΰ 1935... γάρ. Κ ι’ ό Άντιχρύσανθος κουκουές^ 
μέχρι τήν τελευταία του τρίχα, εΐνε. Μή ρωτάβ 
πιά γιά Κανελλόπουλους, Τσατσους, ΚαοιματηυεςΙ 
«αί άλλους. Αύτοί ήσαίν καί προΛολεμικά «ουκουβ^ 
δες, Σκέψου τί κουκουέδαροι βά εΐνε σήμερα! ·

>’Αμ. ·ή Αγγλία; Τ ί σοΰ λέει ή Αγγλία; Έ·· 
κίίΛος ό Μπέβιν όσο νά τόν πής έθνικόφρονα γΐ" 
νε'αι κιοΊ'κοϋές. Βρέ, μπάς κι’ εΐνε ΤσσυδβρικόςΛ 
Τ ί νά νποθέση καν®ίς! "Αμ, ό άλλος̂ , δ Μα» ΝηΜ 
—  μέ τό συμπάθειο —  τί σοϋ λέει; Ούτιε σέ Κ .Ο .Β . 
τής Κοκκινιάς νά ήτανε, δέν θά δειχνοΐίαΝβ τοσβ 
Βοι*λγαιρόφιλος: Ήρθε στήν Ελλ/ι δ*® καί μάς!
κάιθησβ στό σβέρκο τρν — άς μήν τόν πώ χρονιά-· 
ρα μέρα — ύπουργό τών ’Εξωτερικών!

»Δέν μπορώ νά καταλάβω, φίλε μου, γυβτ1 οί 
’Άγγλοι τιελευ-Λτίβ μάς έχθρεύον-twi. Μήπως few  
φαν νά εΐνε... ’Αγγλόφιλοι;

«Χρονιά, νά σοΰ πετύχη, τό 1945! Άντί, μό
λις άπένυχ* τό κίνημα, νά σχηματίσουν κυβ^ηβ·· 
συνασπισμού ή X  κοί ό Ζέρβας θά δίναμε κι“ 
ένα ϋπονργεΐο στούς Λαϊκούς γιά νά ίκανοποιη-ι 
σουμε τήν... άριστερά — καί νά έκκιαθαρίσου\ το| 
Κράτος άπό τοίις Σλατυομακίδό^ς τής Καισαρωκ 
νής καί τής Kow-ΐνιάς, κατ«ντησ«»μΕ νά μάς KtH 
6€ρΛ"ησοτΗ στό τέλΙος ό Σοφούλης καί ό — φτοϋ» 
κύριε... Φύλακα στο... στόματτί μου...

»’Εκλογές όχι! Δημοψήφισμα όχι! Γιατί; Γι-Τ* 
τί διαφωΜεϊ ό ’Εμβέρ Χότζα. Ό  Άναξ δέν ι ^  
χεται. Γιατί; Διότι διαφωνεί δ Γεωργήεφ! Άλ* 
λά... έρχεται βρέεε! Έρχβτΐιι καί θά τελβιώοουΝί 
■οά τΙ'εμματα. "Αν καί, έδω πού τά λέμε, τό τελβ«·< 
ταίό Του διάγγελμα ήτανε «όπως περίεργο; Μιλοΰ< 
σε γιά «ένωσι», «όμόνοια» κτλ. Μέ ποιόν νά ένο>- 
θούμε; Μέ τούς κουκουέδες; Μέ τόν Σοφούλ,η; "Η  
μήπως μέ τόν — ημορτον, θεέ μου; Ttwovtiai τέ-ι 
τοια πράγματα; Νά πάη καί νά μήν έρθπ τό 19451]

» Ά ν  έξετάσης πάλι τή διεθνή κατάστασι, οί* 
γουρ» θά τρελλαθής. 01 Ά γγλοαμκρικανοί εχολιτ 
την άτομική μπόμπα. Την έχουν, να ί ή ό χ ι;»

— Τήν έχουν!
— Λοιπόν, γιατί υποχωρούνε στής άξιώσίι£ 

τών κουκουέδων τής Σοβιετίας; Μή χειρότερα» 
Θεέ μου! Μάγια τούς έχουνβ κάνει; Δέν εξηγείτο*1 
διαφορετικά. Καί όχι μόνον αύτό. Ό  Μπέβιν καί 
ό Μπέρνς αποφάσισαν στήν Μόσχα νά ά/νακοιν >>■* 
σουν τό μυστικό τής μπόμπας κβί στούς μή ίβνΐ· 
κόφρονες!! "Αν δέν κρατούσε γερά τό Τιμόνι φ 
Χίτης ό Τρούμαν, ή μπόμπα θά ήταν τώρα «με di 
τών 'Αγίων». Πολύ περίεργα πράγματα συμβαί. 
νου·; είς την κουκουοΰ Γή μας. Ά ς  εύχηθούμιε τό! 
1946 νά εΐνε χίτικο, ντερμπεντέρικο καί ΒολΛυ<*<
Εοφάγο!»

▲ΙΑΤΙΜΗΣΙΣ Τ Ρ Ο Φ Ι Μ Ω Ν

νά|

Καττόπιν_ τής γενικβυθείσης είς τήν ύπαιθρο»» ίδβΙ 
νήσεως τών παραγωγών νά δέχωνται δραχμάς 
τας συν*αλΑιαγάς των καί τ^ς άξιώσεώς των 
πληρώνωνταιι εις είδος, τό ύπουργεϊον ’Εφόδια-» 
ομσΰ ένέ.<ρινε χθές τάς νέας διατιμήσεις υροφίΊ 
μων ώς έξής:

Κρέατα: Α ρ νί: κατ’ όκάν, £να παντίαλόα. Χοβ* 
ρινο, ενα αακκάκι, Βο>δινά καί χοντρά γενικώί^ 
ενα γιλέκο. Ψάρια: Μπαρμπούνια, συναγρίδες, Χαη 
θρίνια, ware’ όκϊάν, ενα παλτό. Γόπιες, μαρίδες, 
μπαίχαλιαράκια, βνα αδιάβροχο. Βούτυρο κάτι’ 6κάτ 
δύο παπούτσια. Μαγειρικόν λίπος δύο κάλτσες'̂  
Λαχανικά: Κουνουπίδι καί λάχανο, κατ* όκάν, ένα 
έσωρρουχο, άφιεμένης τής έκλογης είς τόν άγορά4 
στη;. Πορτοκάλια, έκαστον μία/ φανέλ&«ν. ΜανταΗ 
ρινιά, λεμονιά, εκαιοπτον ένα πουκάμισο.

νέαι διατιμήσεις θά ίσχύσουν άπό σημβρβν, 
Ειδικά σίΛβργεϊα τής άγοραηομίας θά τοποθετη» 
θούν ε ίς  τήν αγοράν καί θά έφοδιάζουν μέ ενβ 
φυλλον συκής τούς άγοροοστάς, διά νά έπΐ4πρ& 
φουν είς τό σπίτι των.

ΜΙΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΙΣ ΜΕ ΤΟΝ
Ε ίς  έκτακτον συνεργάτην τού «Λαουτζί

κου», ό κ. Σοφούλης προέβη είς δηλώσεις, 
αί όποϊαι προεκάλεσαν σοβαράν άνησυχίςτν 
ίΐς τόν πολιτικόν κόσμον.

«Τά Έθνικόφρονα Κόμματα —  είπεν 6 
κ . Σοφούλης —  μέ κατηγορούν στι δέν 
διαχειρίζομαι καλώς τά έθνικά μας ζη- 
τηματα, και μάλιστα δτι άδιαφορώ άπον 
Χύτως δι’ αύτά. ‘Η κατηγορία αύτή μοί 
προκαλεϊ τήν άνάγκην νά βγώ εξω άπέ 
τά όρια τής τακτικής μου καϊ νά δηλώσω 
μέ είλικρίνειοτν, αύτήν τήν φοράν, δτ» έ 
άντίθετός μου πολιτικός κόσμος καϊ φυ
σικά ό ευρισκόμενος έξω τής Κυβερνησεώτ 
μου, δέν έχει καταλάβει άκόμη, ή κάνει 
στι δέν καταλαβαίνει, δτι ή δλη μου προ- 
σοχή έχει στραψή κυρίως είς την... τα- 
κτοποίησιν τών... έσωτερικών μου καϊ τών 
έσωτερικών, βεβαίως, πρώτον τών άντι*

προέδρων καί μετά τών υπουργών τής 
Κυβερνησεώς μου... θά περάσουν όλίγοι 
μήνες άκόμη, 6ιά νά άποτελειώσωμεν τά 
ένοπτομείναντα... Ξεχνούν οί κ. κ. πολι
τικοί τών λεγονί/ων έθνικών παρατάξεων, 
οτι έπέρασεν όλόκληρος δεκαετία πού εύ* 
ρίσκομαι μακράν τής έξουσίας. Καϊ 
δυστυχώς ξεχνά τούτο και ό ‘Ελληνικός 
Λαός, πού ακολουθεί τά έθνικόφρονα κόμ
ματα. Ποιός εχει τό μέλι στά χέρια του 
και δέν γλύφει τά δάκτυλά του; Κανείς! 
Αύτό κάνω και έγώ μέ τούς δύο άντιπρο- 
έδρους καϊ τούς σαράντα υπουργούς μου. 
Καϊ διά νά τελείώνωμεν, σάς δηλώνω ρη- 
τώς καϊ κατηγορηματικώς, δτι ή δλη κα- 
τάστασις τής χώρας μας θά τοτκτοποιηθή, 
δταν τακτοποιηθούν καϊ τά ... εσώτεροι κά 
τών κυβερνώντων τά έσωτερικά τους. '^Ο
σον πικρά και αν είνε ή άλήθεια, αύτή

ΣΟΦΟΥΛΗΝ
είνε και οχι άλλη. Ό  Σοφούλης καϊ ή 
παρέα τοϋ θά... κερνούν και σύτοϊ θά 
πίνουν!...».

‘ Ο κ. Καφαντάρης, ύπ* δψιν τού ό
ποίου έθέσαμεν τάς άνωτέρω δηλώσεις 
τού κ. Σοφούλη, είπεν δτι «είνε ήΓ ^όνη 
φορά πού... συμφωνώ άπολύτως μέ τόν 
κ. πρωθυπουργόν».

Είς άναλόγους δηλώσεις μέ τόν κ. Κα- 
ψαντάρην προέβησαν καϊ  ̂οΐ άλλοι πολίτι
κοι φίλοι τού., κ. Σοφούλη._________ Β · Μ.

I N S T I T C Y T O N
Είς τό Ίνσητοΰτον Καλλονής 

Άλεξ. Κοσμίδη (Ροΰζβελτ 39) γί- 
νεσθε ώοαίοι καί κατάλληλοι γιά 
ύπουργοί. s

ΤΟ  « Ε Λ Ε Υ Θ Ε Ρ Ο Ν  ΒΗ Μ Α»
— Τ Ο Υ  « Λ Α Ο Υ Τ Ζ ΙΚ Ο Υ »—

ΜΙΑ ΥΠΟΔΕΙΞΙΣ
'Αγαπητέ «Λαουτζίκο»,

Με λύπη μου διεπίστωσα δτι έγώ, &ν 
καϊ γυναίκα, είμαι περισσότερο κορτατο- 
πισμένη στήν πολιτική κοσμογονία του 
τόπου, άπό σένα. *Έτσι στό περισπού
δαστο άρθρο σου «Οικονομική πολιτική —  
κτηνοτροφική άνασκόπησις και άλληλοε- 
πίδρασις τοΰ 1945», λησμονείς νά άνα- 
φέρης τρεις άλλους σημαίνοντος παρα
γωγούς εθνοσωτήριων προγραμμάτων κτλ. 
Τόν Α . Άλεξανδρή μέ τό μεταρρύθμιση- 
κό κόμμα του, τόν Ν . Μαλαγαρδή μέ τήν 
Κοινωνική Ριζοσπαστική ‘Ένωση και τόν 
Εύάγ. Σαββόπουλον μέ τήν Νεοπολιτική 
"Ενωση του. Νομίζω δτι πρέπει νά προ- 
σέχης στό προσεχές μέλλον τέτοια λάθη, 
γιατί ή έπανάληψίς τους εΐμαι βεβαία

ΜΑΤΑΙΩΣΙΣ ΑΓΓΕΛΙΑΣ
«Συνελήφβησαν παρά τό *Ηρ^Μ 

®ĉ £,0)f τής ’Αττικής ol δράσται της 
•κλοπής του αυτοκίνητου του απουρ  ̂
Υού κ. Μυλωνά».

(ΈφημερίΙβς)
Φίλτατοί μου συμπολίται, 
άγγελία είχα φτειάξει.
Τώρα τά... σχέδια χαλνάν..4 
« . . .Ό  ευρών παρακαλεΐται, 
έπι στρέψη τό άμάξι, 
καϊ κράτηση Μυλωνάν*.

δτι θά καθυστέρηση σημαντικά τήν κτφ  
νοτροφική άνασυγκρότηση τού τόπον./ 

Φιλικά 
Κ Α Ι ΤΗ Β Λ Α Σ Τ Ο Υ



Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΠΟ ΤΗ ΜΟΣΧΑ ΤΟΥ *· ΜΠΕΡΝΣ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 
ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ

Κατ’ ασφαλείς πληροφορίας έκ 
Λονδίνου, ή ύπό τον κ. Τσου&β- 
ρόν Αντιπροσωπεία έβελτίωσεν ή
δη σημιαντικώς τά οικονομικά... 
τών μελών της! Πράγματι ό κ. 

.Τσουδερός, έκτος τών 10 λιρών 
ποΰ εισπράττει ήμερησίως, παρέ- 
λα&€ μετ’ αύτβύ ώς γραμματέα 
και τήν κόρην του, τής όποίας ή 
γενναία άμοιβή προστίθεται είς 
την προίκα που έσχημάτισεν ήδη 
άπό τους μισθούς ποί) έλάμβανεν 
έπι τριβτίαν έν Καΐρω «αι Λον- 
δίνφ ώς γραμματεύς τοϋ Πρωθυ
πουργοί κ. Τσουδεροΰ.

"Οσον άφορ$ τόν κ. Καρτάλην,' 
σίτος έγνώσθη ότι... έρευστοποί- 
ησεν ήδη μέγα μέρος τής αμοιβής 
του— εΐς ούίσκυ.

Έ ξ  άλλου, ό έκ τών άνεψιών 
τοϋ κ. Καφαντάρη κ. Μούτσελος, 
λέγεται δτι Θά ζήτηση αύξησιν, 
τής άμοιβής του καθ’ όσον είνβ 
ϋποχρεοψένος νά διάθεση μέγα 
μέρος αύτής διά τάς παραγγελίας 
τοϋ Θείου του είς κουβέρτες, πα
πλώματα κλπ. 'Οτι πρός τόν σκο
πόν αύτόν Θά διατεθούν κα! τά.«« 
καλύμματα τής δραχμής, δέν έπ®· 
βεβαιώθη.

Υ Β Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Η  Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α

-&5ϊκάχαβ Η  Μ Π Ο Μ Π Α:— Κ ι’ έγώ δηλαδή τί είμαι. Τσόφλι;

ΚΛΗΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΣΜΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ
ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ:

. ■· Είς Θαυμασίαν βίλλαν τοΰ 
Άντιχαλανδρίου, δεξίωσις έπίση- 
μος έπι τη Πρώτη τοϋ ’’Ετους;

... Ό  οικοδεσπότης, μέ ρήσον 
δαιμόνιας κομψότητας — κρεασιόν 
τοϋ οίκου Eugenie (θείας τοΰ κ. 
Γεωργάκη)— έδεχε>το πολύ συμπα
θητικά τά μέλη τή ς  Κυβερνήσεως 
Καί άλλους κεκλημένους;

... Τό κυλικείον, μέ γλυκά καί 
μεζέδες τοϋ «Μητροπαλιτικοΰ», 
ουνεπληροϋτο μέ πλούσια δώρα, 
κού έδόθησαν είς τούς κεκλημέ- 
νους διά λαχνού;

Είς τόν κ. Καφαντάρην έλαχε 
πλήρης έξάρτυσις έξερευνητοΰ τον 
Β . Πόλου (μέ γούναν, γαλότσες, 
μποξάν καί 3 κουβέρτες) καί ό 
κ. Σοφίανόπουλος, κατόπιν τού
του, τόν άπεκάλεσε «Σάχλετον»;

Εις τόν κ. Μυλωνάν έλαχεν 
ενα κόσμημα με μπλε πέτραν κα
τά τής γρουσουζιάς καί είς τόν 
κ. Τσουδερό ν ένας χρυσόδετος 
«Μυγχάουζεν»;

... Είς τόν κ. Άθανασιάδην Νό
βαν μία καλή προίξ καί ενα σκα
μνάκι  ̂παρά τούς πόδας τοϋ κ. Κα- 
φϊντάρη· «αί εΐς τόν κ. Σοφιανό- 
πσυλον τό μυθιστόρημα τοϋ Τρόλ- 
λαπ «Θείος καί άνεψιοι» καί ενας 
κολυμβητής τοϋ Καρτεσίσυ;...

...Ε ίς  τόν κ. Μαΰρον ένα άκό
μη κοστούμι τής 'Εταιρείας Καμ- 
χή καί εΐς τόν κ. Πλαστήράν έν 
ιστορικόν «Έπιστολάριον»;...

... Είς τόν κ. Σοφούλην μία σει
ρά ένεσεων Βορονώφ καί είς τόν 
κ. Γκότσην ό «Φάουστ» και ό «Γέ: 
ρος τοϋ Μωρηά»;

...Ε ις  τον κ. Γ. Μελάν μία στο
λή ναυαγοσώστου καί ένα «νεσσει- 
σαιρ» Α  Βοηθειών διά νά σώζη 
την ’Ελλάδα είς τόν κ. Ρέντην 
μία φωτογραφία τοΰ κ. Μελά, γιά 
κέφι’ είς τόν κ. Ίασωνίδην ένα 
μπουκαλάκι με στάλες γιά την δ- 
ρεξιν...

... Είς τόν κόμητα Γεωργάκην 
διάφορα καλλυντικά καί ένα ει
σιτήριο ν έκδρομής είς Παλαιστί
νην, μήπως καί τόν ξε;πλύνη ό 
’Ιορδάνης;

...Μετά τά μεσάνυχτα έκόπη ή 
Αντιβασιλόπηττα καί τό χρυσούν 

νόμισμα έπεοεν είς τόν κ. Πετι- 
μεξάν, άλλά τοϋ τό έπήραν οί κ. κ. 
Πελτέκης, Παπάς καί Καρτάλης;..

Ή  Ντεμονταίν

Πληροφορούμεθα — «Λαουνχζι- 
ροικιφ» τφ τρόπω —  ότι μετά την 
βημίοοίευοίΛ' τοϋ π«ρ* Τύπκχυ νό
μου «πρός προστασίαν τών ξένωΝ· 
κυβερνήσεων voari τών έν Έλλάδι 
άιντίΛροισώοΊΧΒν Αύτών», ό πρε
σβευτής τής ’Αμερικής κ. Μάκ Βη 
έμηΓίνσεν τούς συντάξατΛας τόν νό
μον Έλληνας... ύποιυργούς, ώς ύ- 
&ρίσβντ«ς διά τής συντάξεως τοΰ

έν λόγφ νόμου Αύτόν ώς «φαιοί·* 
στα» καί ώς έχσντια άτνάγκιην φασι
στικών μέτρων πρσσΛοσΐιας τής τίτ 
μής κοί τής ύπχΑήψεώς του.

Καπά άΜείΟΐββββιώτους πληρο
φορίας —  πάντοτε ΛαουντζίΜΐκάς 
—  όμοίαν μήνυσιν δεν πρόκειται 
νά κόμη ό κ. Λήπερ, Κατ’ άλλους 
όμκ>»ς, θά κάμη κχη ό κ. Λήπερ.
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Ε Π ΙΣ Τ Ο Α Α Ι Α Ν Α ΓΝ Ω Σ Τ Ω Ν

ΔΙΚΑΙΑ ΑΞΙΩΣΙΣΊ —

Κύριε Διευβυντά,
' ^ Α ν  και έχουν περάσει τόσα χρόνια 

r ttTOTc, ίξοΜολονθΰ, άΰίκως, νά κοπάδι* 
«άζωμαι ε!ς την συνείδησιν δλου τον κό- 
νμον, διότι έδολοφόνησα τόν *Άη-Γιάννη.

"Όπως θά σάς είνε γνωστό, έγώ δέν 
Αξετέλεσα τόν "Αη-Γιάννη ίδιοχείρως, άλ- 
λα έξέφρασα τήν έπιθυ·μία να γί-vn ή 
£κτίλεσ ί ς του, πράγμα πού - είνε πολύ 
διαφορετικόν. Είς τήν δυσμενεστέρα δη- 
λαδη ττερίπτοχτι, θα ήθι/νάμην νά θεωρη
θώ ήθικός αυτουργός τής#έ·κτελέσεως και 
8χι φυσικός αυτουργός.

Δέν νομίζετε, κ. Διευθυντά, δτι μετά 
τόν τελευταΐον νόμον περι άμνηστευσεως 
τών ηθικών αυτουργών ττρέπει να παύση 
πλέον ή έναντίον μου *γ ενική κατακραυγή 
Τής κοινής γνώμης;

Μετά τιμής 
IΑ Λ Ω Μ Η

Έρώτησις
ΪΤ ΕΑ  Υ Ο ΡΚ Η . (Τοϋ έκεΐ θείου 

£ας).—  Εξακολουθεί είς τήν ’ Ελ
λάδα νά τιμάτβι έπιοήμως τό δολ- 
λάριον 500 δρχ.;

Σωθήκαμε...
ΛΟΝΔΙΝΟΝ. (Τοϋ έκεΐ χασο

μέρη μας).—  Πληροφορούμαι έ| 
εγκύρων κυβερνητικών κύκλων, 
ότι λίαν συντόιμιως ή 'Ελλάς θά τύ
χη εμπράκτου συγγνώμης έκ μέ
ρους τών Ήνιομένων Εθνών διά 
τήν συμμετςχήν της είς τόν πόλε
μον τοϋ 1940—41. Κατά τούς αύ
τούς κύκλους, ή παροχή τής συγ
γνώμης καθυστέρειι μέχρι τώρα, 
διότι δέν ήτο δυνατόν νά έννοηθή 
πώς ή Ελλάς τοϋ 1940, τελούσα 
ύπό καθεστώς δυκτατορικάν, έπ»- 
λέμησεν έναντίον τών δικτατορι
ών τής Ευρώπης.

Νέοι 'Εμπειρογνώμονες
Κατά έγκυρους «λαουτζικικάς» 

πληροφορίας, ή Κυβέρνησις προ- 
τίθβται νά καλέση έντός τών·ή- 
μερών έκ τοϋ έξωτερικοϋ ώς έμ- 
πειρογνώμονας τούς Γκοτζαμάνην 
καί Τσιρονίκον.

Δυστύχημα 
είς τ ό ν  κ. Τσουδερόν

ΛΟ Ν Δ ΙΝ Ο Ν , 5. ( Ί δ .  ύπηρε- 
σία).— *0 άφιχθείς σήμερον είς 
Λονδίνον αντιπρόσωπος τής ‘Ελ
ληνικής Κυβερνήσεως κ. Τσουδε
ρός έγνώσθη ότι συνοδεύεται ύπό 
τής θυγατρός του.

Η 1YMDAHPQIII
ΙΟΝ f l M E U U p  ΕΙΡΟΚ

Καθ’ ά πληροφορούμεθα, ό κα- 
θτν^ήί χού γυμνασίου Αευκάδος 
κ. Σταματέλος, ό όποιος έτραυμά- 
τισε διά μαχαίρας εΐς τήν κεφα
λήν ένα έθνικόφρσνα μαθητήν, φέ- 
ίεται μεταξύ τών υποψηφίων διά 
τήν κατάληψιν τής Πανεπιστημια
κής έδρας τής άνατομίας!

Ο ΣΟΦ ΚΑΙ Ο ΚΑΦ

Σ Ο Φ Ο Υ Λ Η Σ ; «Είμα ι αίσιόό οξοςί»
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Ε Κ ΤΑ Κ ΤΟΣ ΕΚΑΟΣIΣ

ΕΙΔΗΣΙΣ ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΗ!
0 κ Ε. ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΗΡΝΗΘΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΝ Ε Ν Ι Σ Χ Υ Σ  IN

ΠΡΟΣ ΠΤΩΣΙΝ ΤΟΥ κ. ΑΤΤΛΗ ;

Ο Ι Φ Υ Λ Α Κ Ε Σ  ΑΓΡΥΠ Ν Ο ΥΝ

Λ Ο Ν Δ ΙΝ Ο Ν . (ΤοΟ έκεΐ 
θραύοντος κέφι άρνομίσθου 
μας).— Πληροφορούμαι έγκύ· 
ρως, δτι Τσουδερός' ήρνήθη 
οικονομικήν ένίσχυοιν. Στόπ. 
’Α γγλ ικο ί πολιτικοί κύκλοι 
κατάπληκτοι. Στόπ. Κατόπιν 
τούτου, θεωρείται πιθανή πτώ
σις ‘Άττλη . Στόπ. ’Αγγλική  
κυβέρνησις έβασίζετο πολύ 
εις έν λόγω ένίσχυοιν. Στόπ. 
Άντιπολίτευσις πρόκειται έ· 
nm O g κατά κυβερνήσεως 
θριμύτατα εΐς Βουλήν Κοινο

τήτων. Στόπ. Τσουδερός £. 
βγάλε δελτίον τροφίμων.

Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Ι Σ  «ΛΑ Ο Υ ΤΖ Ι
ΚΟΥ» : Άσφαλώς, ό άνταπο- 
κριτής μας τρελλάθηκε. Άπ ο 
τό άνωτέρω τηλεγράφη μα 
βγαίνει τό συμπέρασμα, δτι δ 
κ. Τσουδερός ήρνήθη νά ένιι 
σχύσ^ τήν Α γ γ λ ία ν  ί Μή χει, 
ρότερα. Τί συνέβη; Μήπως ξ,ι 
γινεν συναγωνισμός Τσουδε* 
ροΰ — Βαρβαρέσου έπί τοΰ 
ποιος θά φανή πλέον άρεπτός 
εΐς τούς Ά γ γ λ ο υ ς ;


