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ΣΟΦΟΥΛΗΣ: — Άδώος είμί άπό τοϋ αϊματος τοϋ δικαίου τούτου.

Λ α ο υ τζ ικ ικ ή  διπλωματία

ο ι  i o n  m i n i

Προχτές το βράδυ—  δταν ό 
κ. Γκρομίνκο κατέθεοε τήν δή- 
λωσιν χερ'ι άποχαρήοεώ, τών 
Βρεττανικών στρατευμάτων έξ 
Ελλάδος και.... ’Ινδονησίας—  
θά ήθελα νά έβλεπα τούς έξοχω- 
τάτους Άγγλους διπλωμάτας—  
δς μήν αναφέρω ονόματα— οί 
δποΐοι «διευθέτησαν» τό έλλη
νικόν ζτμημα. Θά ήθελα νά 
«σπάσω κέφι» βλέποντας νά 
έχουν κατεβασμένα τά έξοχώ- 
τατα Μοΰτρα Τους

Προχτές τό βράδυ ασφαλώς 
οΐ 'Υψηλοί δεξιοτέχναι τής δι
πλωματίας θά έμοιαζαν— συ 
γνώμην διά την παρομοίωσιν 
— μέ μπούφους μουσικής κω
μωδίας ι

θά έμοιαζαν— αυτή τή φορά 
δίχως .. συγνώμην— μέ εκείνον 
τόν ύπέροχον τύπον εργάτου, 
τόν 0Λθΐυν ό μεγάλος— πραγ 
ματικώς μεγάλος— συμπατριώ 
της των Τοάρλυ Τσάπλιν πα 
ρουσιάζει σέ κάποιο έργο τον: 
Ό  Φουκαράς τής Κεφαλαιο
κρατικής ζωής χρησιμοποιεί 
τήν άδειάν του διά νά κάνη 
«μεγάλη ζωή*.

Νομίζει δτι δέν τοΰ λείπει 
τίποτε: Διαθέτει έξοχικήν ε 
παυλι —  κάποιαν άξιοθριίνητη 
παοάγκα —  τάς άποδοχάς του 
μιάς δεκαμερίας καί πρό παν
τός τήν... Ιδέαν δτι είναι του 
λάχιστον... Ροκφέλερ ! Στήνει 
τήν παράγκα του μετά πολλάς 
περιπετείας είς ενα δάσος καί 
κατάκοπος τό ρίχνει στόν ν· 
πνο. "Οταν ξυπνά τό πρωΐκά 
νει δλίγη γυμ>αστική, επιθεω
ρεί τήν παράγκα του μέ ύ»ος 
πυργοδεσπότου τοϋ Μεσαίω- 
νος και κατόπιν αποφασίζει 
νά πάρη τό μπάνιο του είς τά 
νερά μιας λίμνης ή όποία— 
προφανώς πρός... χάριν του—  
εύρέθη πρό τής παράγ»ας διά 
νά «υμβολίζη τήν ευτυχίαν 
του...

Ετοιμάζεται νά βουτήΕη 
μέσα στήν ευτυχία! Ά χ ,  νά 
βλέπατε τό δφος του! Μιά με

γαλοπρεπής βουτιά είχε τό α
ποτέλεσμα νά σπάση τά...μοΰ
τρα του Γιατί Διότι ή 

μόλις ενα

Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ ΤΩΝ ΚΑΛΑΜΟΝ 
Κ Α Ι Η Α Τ Ο Μ Ι Κ Η  Μ Π Ο Μ Π Α

«ευτυχία του* είχε 
δάκτυλο... νερό!

Άλλο τόσο νερό είχεν και 
ή «επιτυχία» τών έξοχωτάιων 
διπλωματών τοϋ ’Αγγλικού 
Έργατικοϋ Κόμματος. Προ- 
χθέ. τό βράδι έσπασαν τό κε
φάλι τους.,. Καλά νά πάθουν !

Καλά νά πάθουν; Βεβαίως. 
Ποιος τούς είπεν νά νομίζουν, 
δτι είναι οί Ροκφέλερ τής... 
διπλωματίας;

“Ηθελαν νά ακολουθήσουν 
τήν σκολιάν όδόν τής ΰψηλής 
διπλωματίας: «Τά πάντα θά 
μένουν εκκρεμή διά νά δώσω 
μεν έν καιρώ τήν λΰσιν πού 
θά άνταποκρίνεται καλλίτερα 
έϊς τά συμφέροντα μας».

Οί Διπλωμάται τής Σοβιετι
κής Ένώσεως έφήρμοσαν άν 
τίθετον τακτικήν: «Δέν θά
μείνη τίποτε εκκρεμές. Νά λυ- 
θή τό Γιουγκοσλαυικόν. Νά 
λυθή τό Πολωνικόν. Νά λυθή 
τό ’Αλβανικόν.

»Δέν εχομεν λίμνην διά νά 
λουσθώμεν; Θά μεταχειρισθώ- 
μεν μίαν σκάφην τοΰ πλυστα
ριού.

»Μέχρις δτου ευςη κανείς τήν 
ίδ^όδη λίμνην — έκτος τοΰ δτι 
κατά τά άνωτέρω κινδυνεύει 
νά σπάση τά... μοΰτρα του— 
είναι βέβαιον δτι θά βρωμί 
ση... Καλόν είναι νά μή βρω· 
μίζουν, νά μή σαπίζουν τά 
διάφορα ζητήματα. Λοιπόν ; 
Έκλογαί είς τήν Γιονγκο 
σλαυίαν, έκλογαί εϊς τήν 'Αλ
βανίαν, Ικλογαι είς τήν Βουλ
γαρίαν».

Συμπέρασμα: Πάρετε τό
μπάνιο σας σέ καμμιά σκάφη 
κ.κ. Υψηλοί Διπλωμάται τής 
’Αγγλίας, έν δσφ είναι καιρός. 
Ή  όδός πρός τήν λίμνην είναι 
γεμάτη άγκάθια καί Ισεις εϊ 
σθε ξυπόλητοι. Κάποιον συμ
πατριώτη σας πού φορούσε

Ό  κ. Μερχούρης, ευθύς ώς έ· 
πληροφορήϋη. ότι είς τος Κολά- 
μας πεντήκοντα ένοπλοι άπηλρυ- 
θέρωσαν τούς συλληφθέντας ύπό 
τής αστυνομίας όμόφρονάς των, ά 
πεφάσισεν νά λάβη δρακόντεια μέ 
τρα έναντίον τών έν λόγφ έκαιόν 
ένοπλων. Άλλά ol εκατόν πεντή 
«οντα ένοπλοι, ol όποΐ' ι έν ιφ με
ταξύ είχαν γίνει τριακόσιοι, δέν έ- 
πειθάρχησαν είς τάς διατογάς τοΰ
u  #V tt Α ο η υ η Γ ι  Τ Τ1Γ Λ π ΐ ΐ η π ί π Γ  T ftE fiκ. Υπουργοί) τής Δημοσία: ΤάΕε 
ως. Ό  κ. Μερκούρης τότε έ*ήρυ- 
ξεν είς τόν Νομόν Μεσσηνίος τόν 
Στρατιωτικόν νόμον καί διέταξεν 
τάς δυνάμεις τής ξηρδς, άιρος καί 
θαλάσσης νά κατασείλιυν τή» έ 
πανάστασιν τών έν λόγφ χιλιων έ 
νόπλων.

Ό τε έγνώσθη, δτι ό "Αρχηγός 
τών κατά ξηοάν Κι βερνητικών 
οτρατε"μάτων έλαβεν τήν διαταγήν 
νά βαδίση πρός τήν Μεσσηνίσν. ol 
δισχίλιοι ένοπλοι έπαναστάται α
ποφάσισαν νά νυμφευθοΰν καϊ 'ά  
αποκτήσουν απογόνους, διά νά δυ- 
νηθοΰν οΰτω νά αντιμετωπίσουν

κατάλληλα υποδήματα τόν... 
άπεστρατεύσατε. Γρήγορα λοι
πόν μεταχειρισθήτε τήν σκά 
φην...

«Λ Α Ο Υ Τ Ζ ΙΚ Ο Σ »

όποτελεσματικώς τόν όγκον τών 
κυβερνητικών στρατευμάτων.

Έ κ  τών έν λόγφ γάμων έγεννή- 
θησαν έτεροι χίλιοι ένοπλοι κοί 
αΰιω έσχηματίοθη ή πρώτη Τα
ξιαρχία τών οτοσιαοιών.

Ό  Ραδιοφωνικός Στοθμός τών 
’Αθηνών προφανώς διά νά το
νώσω τό ήθι>όν τών έπαναστατών 
— άνιφιρεν είς τός έχπομπάς του, 
ότι ή δύναμις τών έπαναοτατών 
δέν άπετελεΐτο μόνο άπό τήν έν 
λόγφ ταξιαρχίαν άλλά καί άπό δύο 
σώματα στρατοΰ τά όποια «άνέ- 
μενον έξοιθι τών Καλαμών τά ά 
ποτελέσματα τής μάχης, ή όι-οία 
έ π ρ ό κ ε ι τ ο  νά ά ρ χ ί σ χ )  
μεταξύ τής έντός τής πόλεως τα
ξιαρχίας τών έπαναοτατών καί κυ 
βερνητιχής δυνάμεως άποτελοι με- 
νης άπό... δώδεκα χωροφύλακας».

Ή  έν λόγφ μάχη όμως—φ(ΰ— 
δέν ήρχιζεν, δι’ δ καί r.l εκτός τής 
πόλεως έπανοσιάται ήρχιοαν νά 
ανησυχούν.

Έ ν  τφ μεταξύ ή κατάστασις έν 
τός τών Καλαμών είχεν ώς έξής :

Αί άρχαϊ τής πόλεως παρέμεναν 
πισταί είς τό Κράτος μή παραδι 
δόμεναι είς τούς έπαναστάτας C ΰ 
τω, ή δύναμις τής Ναυτικής Βα- 
αεως Καλαμών, άποτελουμένη άπό 
δύο ναύτας καί έναν ΰποκελευ 
στήν, παοά τήν πίεσιν τοΰ όγκου 
τών έπαναστατών δέν έδίχετο νά

όιανοψχ) τήν πρέφαν τήν όποίαν 
είχεν όρχίεει άπό πραιίας εϊς πα 
ραλιοκόν >αφφενίΐον. Ό  Διευθυν 
τής τοΰ Τηλεγραφείου καίτοι in© 
λιορκεϊ ο «πο χιλιάδες ενόπλων, 
δέν παρεδίδετο άλλά έσυνέχιζεν 
ιήν έργοοίαν του.

Άπό καιροΰ ε?ς καιρόν μόνο, δ 
έν λό'ψ τηλιγροςηιήε, ήνοιγεν τά 
παράθνρον ιού τηλεγρι φικοΰ με
γάρου κοί έλεγεν εις τούς πολιορ· 
κούντας αντόν οτασιαοιάς :

— «Φύγετε γιατί θά οας δώοω 
καμμιά μέ τόν τηλέγραφο καί θά 
οας σπάσα» τό κεφάλι*. Ό  ’Αρχη
γός τής -δυνάμεως χωροφυλακής 
Κολαμών βολτάριίεν νευς>ι»ά έϊς 
τήν παραλίαν διότι δένεΤχαν φθά- 
σκι σκόμη τά άντιτορπιλλικά τιον 
τοΰ ίι^εα^έίη ή κυβέρνησις, 
θά τοΆίιειλη γιά \ά τόν ένισχι'οΊ).

Τά καταα-ήματα τής πόλεακ'ή· 
σαν jt/ειοτά διότι ήτον. .Κΐ’ριανήΙ 
Καί καθημερινή όμως ν ά .ή ’αν 
πάλ ν θά ιΐχον κλείση-κατά _τέν 
κ. Μερκούρην—λό·;φ τής έπανα· 
στάσεως!

Παρά ττιν δφιξιν θο>ρακισμένο!  ̂
χΐ'Ρερνη ικώ' στρατίυμά'ων, · μοί
ρας άντιταρπιλλικών κοί μεγάλων 
at ροπορικών δ»ινάμΓ0)ν, ή Ιπονά 
στσσις έξηκολονθει νά ΰφίσταται 
αν όχι είς τάς Κολάμας ταυλάχι· 
πτον εΐο τό έν Άθήναις Ύ*ο«ρ

I
Σ Κ Η Ν Α Ι  Τ Ω Ν  Κ Α Λ Α Μ Ω Ν

«Σάν πφς στήν Καλαμάτα καί ’ρβάς μέ τό καλό...»



i t

ο  κ ο υ κ ο υ έ * .

ΙΣΟΠΟΛΙΤΕΐη,,
’ — Τό Κοάτος προσπαθεί μέ
κάθε τρόπο νά σπαση τή «μα
ζική λαϊκή αύτοάμυνα» τών έ- 
ιταναστατ>κών μαζών, ένάντια 
στά πληγωμένα κραιικά όρ
γανά του.

> Το Κράςος, μέ άλλα λόγια 
ίιποστηρίΟει τούι, χωροφύλα
κες καί δχι τούς λαϊκούς άγω- 
νιστές. Σ  δλες τίς συγκρού 
σεις ποΰ γί^ηκαν τελευα ϊα ά- 
νάμεσα αέ όμαλοεπαναστάτες 
καί χωροφυ\άκους, τό Κράτος 
πήρε τό μ«ρος τών χωροψυλά 
κων I Ά κ ο υ  πράμματα!..

» Κι* έπειτα σοΰ μιλάνε γιά
Ισοπολιτεία !·.

«Τό...καντηλάΗ.ι τους !»
— » Tt έπρεπε νά γίνη ;
— > Μά ρω τάς; Χίτης είσαι;
Ό τ α ν  στό Βόλο ό Νίκος urac 

διέταξε νά γίνη έτίθεση «λαϊ
ής μαζικής αύτοάμυνας» έ
άν τια οτούς χωροφύλακες έ 

ν όεπε τό Κράτος νά πάρη τό
έρος.. > 

μ — « Ποιό Κράτος ;·
— «Ό  ΐιφ ο ο λ η ; βρέ!*
» "Επρεπε λοιπόν νά πάρη 

τό μέρος τών χωροφυλά <ων;
Ό χ ι  ! Ιπρεπε νά πάρη τό 

μέρος ίου λαοΰ ή νά μείνη 
στήν μπάντα καί νά μήν άνα- 
κατεύεται είς τά έσωτερικά 
μας»· , , _

— «Μά άνακατευτηκε ό Σ ο 
φούλης :»

— «''Ώρες - ώρες, βρέ φίλε, 
μιλάς σα νά είσαι όκαδός τοΰ 
Άλεξανδρή».

» "Ητανε άνάγκη νά άνακα- 
τευτη στά έκεισόδια γιά νά 
ιτάρη ιό  μέρος τών χωροφυλά
κων ; Δέν καταλαβαίνεις δτι 
τούςδπ σ ηρ'ζει σ<ανδαλωδώς; 
Π ρ ώ τ ο ν ,  τούς δίνει μιστό. 
Αίνει μιστό στούς ...λαϊκούς 
άγωνιστές ; Ό χ ι !

Δ ε ύ τ ε ρ ο ν ,  τούς ντύνει. 
Ντύνει τούς λαϊκούς άγωνι 
στάς ; Ό χ ι !

Τ ρ ί τ ο ν ,  τούς μοιράζει δ 
' ιτλα. Μοίρασαν δπλα στούς 

λαϊκούς άγω νιστές; Ό χ ι  μό 
νον δέν μοίρασαν, άλλά άν £ 
χουν, πού λέει ό λόγος, κανέ
να δπλοπολυβόλο κληρονομιά 
άπό τόν παπποΟ τους, τούς τό 
•παίρνει τό κράτος καταπατών· 
τας τό ίερό δικαίωμα της ίδιο 
χτησίας.

*Σύν9ημά μας άπό δώ καί 
μπρδς πρέπει νά είναι τό 

.«πραγματική ίσοπολιτεΐα». Τό 
Κράτος ή θ’ άφαιρέση τά δ 
πλα άπό δλους ή θά μοιράση 
•δπλα σέ δλο τό λαό !»

— *ΚαΙ στούς χίτες ;»
— Μά λαός είναι ot χίτες ; 

Σιγά-σιγά θά μοϋ πής δτι πρέ
πει νΛ μοιράσουν δπλα καί 
στούς Παπανδρεΐκούς !»

— «Πήγες προχθές στό συλ 
' ,λαλητήριο ;»

— «Έ σ ύ  πήγες ;»
* —  «Ό χι» .

—  Σ έ  ρωτάω γιατί μου εί
πανε, δτι είχανε πάει δλοι-δλοι 
πέντε άνθρωποι. Ό  πέμπτος 
άπό τήν περιγραφή πού μοϋ 
Εδωσαν, σά νά σοϋ Εμοιαζε !
«• m tw B e ic iM a iiit iiiiiiiia iiiiiM iiiiiiiiu iii iiiiiiia iiiiia iii·

γεϊ·ν τής Δημοσίας Τάξεως.
“Οταν ό κ. Μερκούρης εΐδεν, όχι 

« ί  >ίυβερνητικαϊ δυνάμεις ήσαν ά- 
ΎβΛαρκεΐς διά χήν καταστολήν χοΰ 
κινήματος, έπεκαλέσθη χήν βοή
θειαν τών Συμμάχων Δυνάμεων. 
(Έ ν  τφ μεταξύ, δέον νά ληφθή ύπ' 
όψει, ότι οί ένοπλοι σιααΐασχαί, ά· 
νή^κον^ο εις τρεις σχραχιάς χαί 
fijjov ίξοπλισθή μέ τ*̂  όπλα χής 
βατυνομίας πόλεων χά όποιο μετε- 
«βέρθησαν νύκτα βΐς χήν Καλαμά
τα μέ ενα...καροτσάκι I).
. Συγκεκριμένως ό κ. Μερκούρης 
Ιζήχησεν άπό τούς Βρετχανούς 100

* μβραρχίας καί άπό χόν Πρόεδρον 
.Τροΰμαν δέκα άχομιχάς βόμβας.

Μόλις χώρα άπεκαλύφθη, όχι 
I -είς ί̂ ν «ερίπχωσιν ή έπανάσχασις 

δέν κατεσχέλεχο καί διά τής χρή- 
. ·®0ω; τών άχομικών βομβών, ό κ. 
-ΤΜίρΛούρης είχε σκοπόν, νά ρίξη 
κατά χής πόλεως χών Καλαμών 
2να ποίημα χοΰ ‘Υπουργού τής 
ΠαιδεΧας κ. Άθανασιάδη—Νόβα.

Οί έπανασχάχαι πληροφορηθέν 
~ϊ8ς (ό σχέδιον τοΰ κ. Μερκούρη 

μυβχικοΰ των πράχτορος, άπε- 
φ&σισαν άμέσως νά καταθέσουν 
χά όπλ«. Out® ή έπανάσχασις κα- 
τβσιάλη.

Τά ταζείδια τών «ανεψιών» στό Λονδίνο

■Θ&ο Χ ι τ Η ί

Ο Υ Π Α Λ Λ Η Λ Ο Σ : — Έσ εΐς  δέν Θά πάτε; 
ΤΟ  Σ Π ΙΡ Τ Ο : — Ό χ ι .  Έ γ ώ  είμαι α ν  ε υ Θ ε ί ο υ  καί φωσφόρου.

Όλοκλήρωσις
— «Έγίνηκε ή "Ενωσις;»
— «Ναί όντως

έγίνηκεν ή ενωσις
όλου χοΰ... «παρελθόντος».

— «“Ας ένωθή ένχός ώρών 
τό «παρελθόν» μέ χό...«παρόν».

m
Δημοσιογραφικά
Γιά νά γελάβ πας τις :
Εχθές ό «Ριζοσπάστης* 
ήταν πολύ γιά κλάμματα.
Μέ πηχυαία γράμματα 
έξ όλων χών θεμάτων 
έχόνισαν οί σύντροφοι 
αύχο τό εΰρηιιά χων:
«Κ ΙΣ  ΤΑ  Χ Α Ν ΙΑ  Π ΡΟ Κ Λ Η Θ Η Κ Ε  
Υ Ψ Ω Σ Ι ΤΩΝ Π ΡΑΓΜ ΑΤΩ Ν  
Μ Ο Λ ΙΣ  ΓΝ Ω ΣΤ Ο Π Ο ΙΗ Θ Η Κ Ε 
...ΕΝΩ ΣΙΣ  ΤΩΝ... ΚΟΜΜΑΤΩΝ!»

Επαγγελματικοί
Δυσκολίαι

Δέν βρίσκω θέμα σαχυρικό, 
πέρνα ή ώρα! ’Αχ, xi κακό!

** *
Σχόν εύθυμογραφικόν 
κάλαμον,
ήλθε νά δώση θέμα, 
ενα άγγελμα πολύ 
—πολύ, σωχήριον:
«Σ ’ ένα χηλεφωνικόν 
θάλαμον
—λέτε νά είναι ψέμμα ;— 
ό Σοφούλης συγ καλεΐ 
...συλλαληχήριον».

Ησυχία
Γινήκαν νχαβανχούρια 
σχήν Βόρειο Ελλάδα: 
Μαχαίρια καί κουμπούρια 
πήρανε χά συντρόφια χ 
καϊ σφάζουνε άράδα...
Καϊ τά δαράνχα...«ψόφια» 
βλέπουνε χήν άναρχία 
και δηλώνουν «Ησυχία» I 
(Τό αύτό φρονεί κι* ή...Σόφια).

ΕΤΤΙΣΤΟΛΑΙ ΑΝΑΓΝΟΣΤΟΝ

ΚΑΙ Α Υ Τ Ο Ι  Α Π Ο Ρ Ο Υ Ν
Κύριε Διευθυνχά 

Έδιάβασα είς κάποιαν εφημερί
δα χοΰ χόπου μου, όχι ή πολιχική 
καχάσχασις χής ’Ινδονησίας είναι 
δμοία μ« χήν τής Ελλάδος.

Μπορεΐχε νά μέ πληροφορήσεχε 
είς ποιο σημεΐον χοΰ πλανήχου 
πέφτει ή Ελλάς;

Μετά τιμής 
'Ινδονήσιος

Κ Α Τ Α  ΤΙ  Δ ΙΑΦ ΕΡΕΙ  :

Προχθές τό βράδι είς τά γρα
φεία μιας έφημερίδος οί συντά- 
κται έβασανίζοντο νά δώσουν ά· 
πάνιησιν είς τήν έξής έρώχησιν 
χήν όποίαν χούς έθεσε κάποιος έ- 
πισκέπτης:

— «Κατά xi διαφέρει τό καπέλλο 
γνωβχοΰ «έξυπνου» ‘Υπουργού, άπό 
μία κάλαθο χών.,.άχρήσχων;»

Μετά πολλήν ώραν εΰρέθη ή ά- 
πάντησις :

— «Τό στόμιον χής καλάθου 
κυττάζει πρός τά δνω, ένώ χοΰ 
καπέλλου πρός τά κάτω».

Τ  Σ  I

ΤσΙ τσά τσό 
τσά τσά τσί 
τσί τσό τσό 
τσί-τσί-τσί

(Κινεζική παροιμία

Ο  φ ρ γ ,

— Έγώ άγαπηιε μου Οεν άνακα 
τεύομαι μέ τέιοιες δουλιές.

Δέν σοΰ είπα νά άνακατευχής. 
Σ εοώεηηα νά μοΰ πής ποιός έχει 
δίκαιο. Έάν οί Κουκουέδες δέν 
έσφαζαν τούς Σπαρτιάτες, θά ιούς 
έπείραζαν οί έθνικιστές;

— Μά εξακολουθείς χριστιανέ 
μου νά ψάχνεις νά βρής ποιός έ 
χει δίκαιο είς χόν Κουκουεδοχίχην 
αύτόν χότο; Σέ συμβουλεύω νά 
σχαμαχήσης τάςπερϊ δικαίου οπον 
δάς γιαχϊ θά βρεθής μπερδεμέ 
νος. Σοΰ όμιλώ έκ πείραε. Ψά- 
χνονχας νά βρής π0ιΛς έχει δίκαιο 
θά έλθης σέ σύγκρουσι μέ κάποι- 
α_ άπό τάς άντιμαχομένας παρα- 
χάξεις. Καϊ ξέρεις τί σημαίνει, είς 
χόν χόπον αύτόν πού έγεννήθη ή 
έλευθεοϊα, Ιδεολογινή σύγκρουσις; 
Ξύλο. Ξύλο καί τών γονέων.

— Μά άγαπηχέ μου, πώς θά έ- 
πιβληθή ή τάξις ;

—Τάξις ;^.Ξέρεις τ£ θά πή τάξις 
είς τήν Ελλάδα; Ξύλο μονομε
ρές. Ή  μία παράταξις έχει βάλει 
κάτω τήν Λλλη καί χήν δέρνει.Αύ· 
χό θά πή̂  «χάξις». "Οταν πέφτει 
ξύλο καϊ άπό χάς δύο παρατάξεις 
έχουμε ά^οξια.

—Έού ασφαλώς θά είσαι ύπέρ 
χής άχαξίας!

—Ό χ ι ! Όχαν ύπάρχει αταξία 
δέρομαι καϊ άπό τούς μέν καϊ άπό 
χούς δέ. Προκειμένου νά ύπάρχη 
άχαξία καλλίτερα νά ύπάρχη χάξις. 
«Άπό χά όλότελα —καλή κι* ή Πα- 
ναγιώταινα».

—Γιαχϊ άπό χά όλόχελα.
—Διότι χό ίδικό μου Ιδανικό εί

ναι ή «άνχιξυλική Πολιτεία».

Τάξις
Ό  Μερκούρης έχει τάξει, 
θά επέβαλλε τήν τάξι 
καϊ τδκανε σαλάτα...

 ̂ · · · * ' · · · ’ # · · I
Σάν ήρθαν τά μαντάτα
έκαμε χόν χρελλό
καϊ τραγουδοΰσε μέ μεράκι:
— «Σδν πας σιήν Καλαμάτα
κι' έρθχίς μέ τό καλό,
νά μή μέ λένε... Σταμαχάκη...»** ·
Ό  Υπουργός «σαλάχας» 
άπέστειλεν άρματα 
κατά χής Καλαμάτας 
Σταμάχη μου, σχαμάτα :
Σέ όσους σέ γνωρίζουνε 
δέν πιάνουνε οί πονηριές.
Οί δνδρες χής άρμάιας 
δέν πάν σχήν Καλοίμάτα, 
άλλά απλώς «βαδίζουνε» 
ένάντια σχίς... εκλογές !»

•

’Απίθανοι
διαδηλωταί

‘Αντώνιος Παπασχραχής 
Επάγγελμα Μπαλωμαχής 

• · · · · · ·
Ό  κύρ Άνχώνης ντύθηκε 
χή «σκολιανή του φορεσιά» 
πήγε μετά στήν Έκκλησιά, 
μέ τήν Κυρά καϊ χό παιδάκι ίου, 
άκουσε, προσευχήθηκε 
γιά όλους καί χό... μαγαζάκι χου 
κι* έπειτμ είπε σοβαρά καί άσυγ 

[κίνητα ·' 
— «Νά πδς στό σπίτι τώρα έσύ 
καί νά προσέχης τό παιδί, 
άπο τά τράμ καί χ’αύιοκίνηχα».

—«Ποΰ πδς ‘Ανχώνη; Γιά...
[κρασί;» 

— «Μιά κι* έχ.υχε λιακάδα, 
θά πάω στό συλλαλητήριο... 
Πρέπει νά λείψο άπό τήν Ελλάδα 
τού διχασμού τό δηλητήριο...»
—«Έσύ, πατέρας μέ παιδί, 
τί θέλεις μέσ* τήν φασαρία;
— «"Αντε νά φτειάξης χό φαί, 
νά χό προσέξης μή καή 
καί μή φοβάσαι, βρέ Μαρία!» 
(Γειά σου ‘Ανχώνη μου,.,νχαή)!

II Μ Ϊ Ε Μ Ι Ι
— Μολύβι βιταμινοΰχον'ζη 

τεΐ, άντι μετρίας άμοιβής, δη
μόσιον ύπάλληλον νά τό δαγ- 
κώνη.

— Σκωληκοειδής άπόφυσις, 
έγχειρηθεϊσα άπό... άλμπάνην, 
έπαναλαμβάνει προσεχώς τάς 
έργασίας της.

(’Από Γαλλικό περιοδικό)
— Νέος άπογοητευμένος ζη

τεί κατάλληλον σύζυγον.
— Γάτα ζητεί ποντικόν κα 

λοθρεμμένον. Οί ποντικοί τών 
Ταμείων τοΰ Κράτους άπο- 
κλείονται;

— Άντιβενιζελικός ζητεί βε· 
νιζελικόν διά νά τόν φιλήση.

— Βενιζελικός ζητεί άντιβε· 
νιζελικόν διά τόν αύτόν σκο
πόν. Έ ν  άνάγκη δέχεται νά φΐ- 
λήση καί τόν κ. Κ. Τσαλδάρην.

— Ζητώ άντιβενιζελικούς καί 
βενιζελικούς διά νά τούς το
ποθετήσω έντός ΰαλίνης θήκης.

(Διευθυντής Μουσείου)

— Έσώρρουχον άνδρικόν έ- 
νοικιάζεται είς νεόνυμφον.

Προτιμοβνται σοβαροί ένοι- 
κιασταί.

—  Ζητώ άφορμήν^διά καυγά.
Γ. Καφαντάρης

Κ Α ΤΑ  Τ Ι  Ο Μ Ο ΙΑ Ζ Ε Γ ;

— «Κατά τί όμοιάζει ό κ. Σ ο 
φούλης μέ Πρωθυπουργόν;»

Άπάντήσεις γίνονται δεκταί 
είς τά γραφεία μας.

•
Μ Ε Τ Α

Τ Ρ Ι Α Κ Ο Ν Τ Α Ε Τ Ι Α Ν
—Ό  ’Υπουργός τών Οίκονο 

μικών έδήλωσεν είς έπιτροπήν 
δημοσίων ύπαλλήλων: «ή θέ 
σις σας θά βελτιωθή συντόμως. 
Κάνετε λίγο ύπομονήν».

— «Π ρ ό  τ ρ ι α κ ο ν τ α ε 
τ ί α ς » :  Τήν Ελλ ά δα  έκυβέρ- 
να ό θεμ. Σοφούλης.

Σημείωσις : Λέγεται, δτι έκα 
τήγετο έκ Σάμου.

— Μπούμ! Μπούμ! Μπούμ ! Δό
ξα σοι ό θεός :

«Καλαματιανέ μου άέρα 
νά φυσάς νύχτα καί μέρα!..»

•

ΧΡΗΜ Α Τ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Ο Ν

Ή  λίρα Ιπεσεν έξ άγνώστων 
αίτίων.

Ή  κυβέρνησις διέταξεν άνα- 
κρίσεις.

ΜΟΝΤΕΡΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

«Μαύρη εΐν' ή νύχτα
στά βουνά . . .»

«Στούς βράχους πέφτει χιόνι...»

AHAQIEII ΙΟΥ,. ΤΡΟίΜΑΚΟΥ
Ν. Υ Ο Ρ Κ Η  (Τοΰ έκεΐ σαχλαμα- 

ρίζοντος σωβινισιοΰ άνταποκριτοΰ 
μας). Ό  κ. Τρουμάκος έδήλωσεν, 
οτι δέν θά άποκαλυφθή ιό μυστι
κόν τής βόμβας είς χόν κ. Μερκού- 
ρην διά χήν έπιβολην χής τάξεως 
είς τήν Λακωνίαν.

Σημείωσις «Λαουτζίκου».—Πρό
κειται προφανώς περί δηλώσεων 
τοΰ κ. Τροΰμαν, ό όποιος κατά τόν 
έν Νέα Ύόρκΐ] ανταποκριτήν μας, 
είναι Έλλην καταγόμενος έκ Γυ- 
θείου καϊ ονομάζεται Τρουμάκος.

Όνειρα
Όνειρα ύπαλληλικά :

«Σχοΰ κύρ Σχαυρή μισή όχα 
μέ κάποιο φίλο τής σειράς μας. 
"Ενα αύγό γιά χά παιδιά 
κανένα τσίτι τής κυράς μας 
μιά κουδουνίστρα στό μωρό 
στό μεγαλύτερο μιά σβούρα’ 
ένα καπέλλο νά φορώ 
μόνο γιά τήν... καπελλαδοΰρα

Όιειρα  ύπαλληλικά 
. . . . .  «έπαναστατικά !>

”Αν ξαναζωντάνευε ό Βενιζέλος

—  Τό μόνο πού Θά μπσροΟσα νά κάμω γιά σένα, 
άγαπητέ μου, είναι μιά Θέσις κλητήρος, άλλά καί 

πάλι θά πρέπει νά είσαι τοΟ κόμματος. . .

Τό γήπεδον τού ΤΤαναδηναικοΟ

Πώς τό βλέπουν οί κομμουνισταί δταν 
χρησιμοποιείται άπό τούς έθνικιστάς 
καί οί έθνικισταί δταν χρησιμοποιείται 

άτό τούς κομμουνιστάς.

Πώς τό βλέπουν καί οί μέν καί οί δέ δταν χρησιμοποιείται άπό τούς Ιδιους.

Ί~νψ συνεδριάζει ό Ο .Η .Ε .

ΟΞΥΤΑΤΗ ΑΙΑΦΩΝΙΑ 
ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΡΧΗΓΩΝ
Υ Π Ν Ι Κ Ο Ι  κ α ι  Α Ν Τ Ι - Υ Π Ν Ι Κ Ο !

Έπειδή έγράφη είς χόν καθημε
ρινόν τύπον ό.ι ο ‘Υπουργός χής 
Π·ιιί>είας κ. Νόβας τ.ηγαίνει είς χό 
Ύπουργεϊον του μ*χά χάς 10.30 
« μ. και ό υφυπουργός χοΰ Ε φ ο 
διασμού κ. Παπάς, άν χόν ζητή 
οοον τηλεφωνικώς στό σπίτι του 
κατά χάς 9.30, είναι άκόμη σχό 
χρεβ3άχι καί κοιμάχαι, έζητήσαμε 
σχε'ΐκώς τάς γνώμας χοΰ πολιχι- 
χοΰ κόσμου :

Ό  πρωθυπουργός κ. Σοφούλης
έδήλωσε; ,

- Μά χί κακία εχει πλάσει, χε- 
λος πάνχων, αύχό χόν κόσμο! Για 
τί δηλαδη νά μή κοιμοΰνχαι τά 
παιδιά ;...Ό ύπνος είνοι δώρον τοΰ 
Θεον. Τϊ «έλαχε δηλαδή; Νά βρί- 
ακωνχαι νύχτα μέρα οί υπουργοί 
σχα ύπουργεϊα καί νά δημιουργούν 
ζητιιμαχα; 'Αφού καί τώρα ποΰ 
πάν- δυό»τρεϊς ώρες, τά κάνουνε 
μαλλιά κουβάρια !...Άκόμη καί στό 
’Υπουργικό Συμβούλιον' θά έπρε
πε νά τόν παίρνουν, κάθε τόσο. 
Μόνο νά μή ρουχαλίζουν καί μέ 
ξυπνάνε!...Καληνύχχα σας!...»

*0 κ. Καφανχάρης έξ δλλου μας 
έδήλωσε:

— Δέν βαρυέσαι, άδελφέ» Έχουν 
σκάσει άπ’ χό κακό τους οι πραι- 
τωριανοί καί μάς τά βγάζουν αύ- 
τά. Τ ί ύπνος μπορεί νά γίνει χω
ρίς κουβέρτες:...’Εδώ κύριε μάς 
λείπουν οί κουβέρτες! Τό καταλά
βατε αύιό; Καϊ τά αίτια είναι βα 
θύιερα: ’Εκείνος ό δτιμος ό_ Γεώρ 
γιος δέν άφίνει νά στείλη ή Ουν- 
ρα κουβέρτες. Μόνο νά χόν σκέπχο 
μαι, μ<’ΰ κόβει χόν ύπνο.

— Μά χότε, πώς ό φίλος σας, 6 
η. Ν'ίβαε, κοιμάχαι έως χίς 10.

— Αύτός, φίλχαχε, διαβάζει χά 
ποιήματα του κι* άιχοκοιμιεται.

—Ναί, άλλά έτσι φθάνει άργά 
στό Ύπουργεϊον του’ ένώ ό κ.Μυ 
λωνάς, πηγαίνει τουλάχιστον νωρίς!

—Χα, χα, χάΙ... Μά αύτός, φίλ 
τατε, δέν κοιμάται σπίτι του. Πη 
γαίνει στό υπουργείο καί κοιμάται 
όρθιος...

Κστόπιν τούτου, έζητήσαμεν την 
γνώμην τοΰ Ύπουργοΰ τών 0 ‘* ° '  
νομικών κ. Μυλωνά, ό όποιος, εί 
ναι κεκηρυγμένος ύπέρ τοΰ ύπνου 
—διά λόγους οίκονομικούς:

—Όσον περισσότερο κοιμάται ί 
νας ύπουργός τής Κυβερνήσεώς 
μας—είπε—τόσον όλιγώτερον εύρί 
σκεται σχό ύπουργεϊον του. Καί  ̂ό 
σον όλιγώτερον εύρίσκεται στό Υ- 
πουργείον, τόσον όλιγωχέρους διο
ρισμούς προφθαίνει να υπογραψη. 
Αύχός είναι ό λόγος, διά χόν ό 
ποιον, αίσιοδοξώ. Αίαιοδοξεϊχε, α- 
γαπηχε φίλε, καί όλα θά πάνε χα
λά!...

’E m τοΰ έξωκυβερνητικοΰ πολιχι-
χοΰ κόσμου, ό κ. Παπανδρέου μδς 
είπε σχετικώς:

—Δύο είναι αί άπόψεις τοΰ ζη
τήματος : "Ύπνος άφ’ ένός' ξύπνος 
άφ’ ετέρου! Άλλ’ άπατώνται οί νο- 
μίζοντες, ότι τό εν άποκλείει τό 
δλλο. Έργον πολιτικής είναι ό ξύ- 
Λνος· έργον ύγείας καί άνανεώσε- 
ως ό ΰ,τνος! ‘Ημείς, έπιδια»κομεν 
τήν σύνθεσιν...! Είς τόν Λίβανον, 
όπου ύπεγράψαμεν τό έθνικόν συμ- 

• βόλαιον...»
Άπό τοΰ σημείου αύιοδ, ήτο ά- 

δύναχον πλέον ν’ άλλάξρ δίσκον. 
Kni ό συνχάκχης μας, όλισθήσας 
μέσα εις τά πλήθος τών θαυμα

στών, έχράπη εις άναζήχησιν τού 
κ. Κανελλοπούλου. Ό  άρχηγός 
τοΰ Ενωτικού Κόμματος, διέκοψε 
πρός χάριν μας τήν συνεδρίασιν 
τής Διοικούσης Επιτροπής, είς 
ιήν όποίαν έδιάβαζετά τελευταίως 
έκδοθέντα σοννέτα του καί μάς 
είπε τά έξής :

— Είναι φοβεγά ή άσθένεια τοΰ 
ΰπνου πού έχει καταλάβη τήν 
πγοσφιλή μας Πατγίδα! Όπου 
βγε&ώ καί όπου άγογεύσω, βλέπω 
τούς άνθγώπους, μετά πάγοδον 
ένός τειάγτου, νά χασμουγιούνται 
άπελπιστικά καί, είς τό τέλος, οί 
πεγισσότεροι γοχαλίζουν:<ι. Έγώ 
όμως δέν άποθαγύνομαι: Ήμπο- 
γεϊ τά έθνος νά κοιμάται” ήμεΐς 
άγυπνοΰμεν. Αύχήν τήν ώγαν σάς 
όμιλώ, όχι μόνον έκ μέγους ιού 
Ένωχικοΰ Κόμματος άλλά καί ώς 
έκπγόσωπος τοΰ Κόμματος Τσά- 
τσου καί τού Κόμματος Κασιμάχη. 
Τγία μεγάλα κόμματα σάς φωνά
ζουν : "Ελληνες γηγογεΐιε!...

— Μέ συγχωρεΐτε. Τί είναι αύτό ;
—Είναι τό πγόγαμμά μου. Καί 

αΰγιο θά γάψω
«‘Ο  ' Αγττοκ>’άτης εΤμ· έγώ τής Γωμηο- 

Ισύνης.,.»
— Μπγάβο σας!...» είπα μ κι’ ή 

μεϊς παρασυρόμενοι άπό τήν, γη- 
τογείαν τοΰ κ. Κανελλοπούλου.

Άλλ' ήτο ώρα νά ίδοΰμε καϊ τούς 
Λαϊκούς. Είς τό γραφείον τοΰ κόμ 
ματος, ό κ. Τσαλδάρης εΐχε συζή 
τησιν μέ τόν κ. Μαυρομιχάλην 
περί... Λαϊκής Τέχνης. Καί όχαν 
χόν έρωτήσαμε, μας έδήλωσε:

— Σχό ζήτημα τοΰ Βπ<ου μάς 
είχαν χρελλάνη οί Φιλελεύθεροι 
χήν έποχή τοΰ άειμνήστου Πα 
ναγή Τσαλδάρη. Άλλά χώρα μάς 
έχουν ξεπεράση. Όλος ό κόσμος 
ξέρει όχι χό «Π. Κ.» σχό αύ οκί 
νητον τοΰ Σοφούλη σημαίνει: 
«Πάντοτε Κοιμάται»! Υπάρχει 
καί Θεός βλέπετε...—αύτός πού 
όλα τά γνωρίζει καί όλα τά φέρ 
νει δεξιά, αύτός πού πάντοτε μάς 
βοηθεΐ καί μάς σώζει...

— Ό  Θεός τής Έλλαδος ;
— Άκριβώς ! Πώς τό καχαλά- 

βαχε ;... Σίγουρα θά είσθε Λαϊκός. 
Εμείς οί Λαϊκοί είμαστε ξεφτέ
ρια' όχι σάν αυτούς τούς κοιμι- 
σιιένους, πού μάς έκαναν τούς 
μπέηδες...

Είς τό σημεΐον αύτό έδημιουρ- 
γήθη παρεξήγησις, καθ' οσον ό 
Μπέης ένόμισεν ότι έθίγβτο καί 
ήπείλησε ν* αποχώρηση τοΰ κόμ- 
ματος, έχρειάσθη δέ νά όμιλήση δ 
κ. Θεοτόκης—όπό<ε, φυσικά, ήτο 
άδύνατον ν* άκουσθχί άνθρωπος 
έκεΐ μέσα...

Έ κεΐ κοντά όμως εύρήκαμε τόν 
κ. Άλεξανδρήν, έξερχόμενον χοΰ 
'Ινστιτούτου Καλλονής ; .

— Ού ύπνους—μάς έδήλωσεν ό 
άρχηγός τών Μεταρρυθμιστών— 
καθουώς καί τού ξυνόγαλου συνι- 
σιάχαι άπό χήν Λίνα Καβαλιέρι 
κι' άπό χήν Ίελίζα μπόθ "Αρνχεν, 
γιά τήν φρεσκάδα χοΰ προσώπου 
καί χήν άποφυγήν χούν ρυχίδουν. 
Ούχ* ήττον οόόμως, φρουονώ, 
ούότι τό παράκαν’ αύτοί οί ίε- 
βλουγημέν·. Ίέχω κάνη σιού 
ιέξουχερικόν σέ πολλάς άποστου- 
λάς, σέ μισσιόν καί μισσιόν, ούό- 
πως τά ίελέγαμ* έπί Βενιζέλου- 
άλλά τέτοιου κοιμησιδν δέν ιέχου 
ματαΐδή Ι

Ό  χ. Πλασχήρας έξ άλλου ήρ

νήθη ν' άπαντήσχι έκ χοΰ προ
χείρου ·.

—  Ιεγώ— μάς είπεν — ίεπικοι- 
νουνώ συνήθους δι’ ίεπισχουλών. 
Ιεπομένως θά οάς γράψω γράμμα!...

Τέλος, ό κ. Άθανασιάδης-Νό- 
βας ήρνήθη νά δεχθή χόν συνχά- 
κχην μας, καθ’ όσον είναι άπησχο- 
λη μένος μέ χήν προεχοιμασίαν χών 
έορτών τής 25ης Μαρτίου. Έγνώ
σθη δμως έξ άσφαλοΰς πηγής, όχι 
θ’ άντικαχασχήσχ) είς χόν θυρεόν 
χής Έλληνικής Δημοκραχίας, τήν 
Άθηναν διά τής «Κοιμωμένης 
χοΰ Χαλεπά».

Τήν τελευχαίαν σχιγμήν έλήφθη 
χηλεγράφημα έκ Κερκύρας χοΰ ‘Υ 
πουργού χ. Γεωργάκη :

«Μέ έρωχάχε μέχρι πόχε εύρί- 
σκομαι είς άγκάλας Μορφέως σχόπ.

Δέν γνωρίζω αύτόν τόν Κύριον 
στόπ».

Σημ. «Λαουτζίκου».—Τό τηλε 
γράφημα δι* ήμάς παραμένει άνβ- 
ξήγητον. Κάποια παρεξήγησις θά 
συμβαίνη.

Η Ι Ι Μ Η Κ Ι !  Ϊ Τ Μ Μ Ι Ϊ

ο ι  n o r m  u m i E r n a i

T U I  Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η Σ  I T K M H U
Επ ίσημα  τηλεγραφήματα έκ 

Λονδίνου άναγγέλλουν, δτι κα 
τόπιν μακρών συζητήσεων οί 
οί κ. κ. Τσουδερός καί Καρτά 
λης ίδω καν πρός δημοσίευσιν 
είς τόν τύπον »ό σχέδιον περί 
Α γγλ ικής  οικονομικής βοηθεί- 
ας είς τήν 'Ελλάδα Ή  συμφω 
νία καθυστερεί ώς φαίνεται, 
καθ' δσον οί "Αγγλοι έννοοΟ 
σαν νά διατεθούν τά15 έκατομ 
μύρια λιρών διά τήν σταθερό 
ποίησιν τής δραχμής, ένώ ό κ. 
Καρτάλης έπέμενεν νά γίνη δι 
ανομή λιρών είς δλην τήν Ε λ 
λάδα μέ τό δελτίον τοΰ μπα
κάλη.

Έπίσης, δ κ. Τσουδερός έπι 
μένει δπως έκ τοϋ ποσοϋ τών 
15 έκατομμυρίων λιρών διατε- 
θή γενναΐον ποσοστόν πρός 
προίκισιν τών δυστυχών θυγα
τέρων τών πρώην πρωθυπουρ
γών, πού άναγκάζονται νά συ
νοδεύουν τού< γονείς των είς 
τάς έπισήμους άποστολάς.

Ή  δίς Τσουδεροϋ έρωτηθεΐ- 
σα σχετικώς, περιέγραψε μέ 
τά μελανώτερα χρώματα τά 
δεινοπίτθήιιατα τώνάτυγώναύ

τών ύπάρξεων, ύποχρεωμένων 
νά κατοικούν είς ξενοδοχεία 
πολυτελείας, νά χαλοϋν τό 
στομάχι των είς τά έπίσημα 
γεύματα καί νά καταστρέ
φουν τά παπούτσια των, πε
ρί *ρχόμεναι τά μεγάλα κατα
στήματα νεωτερισμών Λονδί
νου, Παρ σίων κ.λ.π.

Έρωτηθείς. πόσα είναι τά ά
τυχή αύτή πλάσμαια δ κ. Τσου- 
δ 'ρός έδήλωοεν δτι τά ύπολο- 
γίζει είς πεντακόσια περίπου, 
δταν δέ οί Ά γ γ λ ο ι  άντιπρό- 
σωποι τόν έκύτταξαν μετά τί
νος δυσπιστίας, ίίπε :

— Κα! πεντακόσιες άν δέν 
είναι, σίγουρα θά είναι έβδο- 
μήντα I

Είς νέαν έκδήλωσιν δυσπι
στίας, δ κ. Τσουδερός έδήλωσε 
στενοχωρημένος:

— Βρέ άδερφέ, δν δέν είναι 
έβδομήντα θά είναι τουλάχι
στον δυό-τρείς.

Ά λ λ ά  καί πάλιν δέν Εγινε 
πιστευτός, ώς έκ τούτου δέ 
άπεφσσίσθη τελικώς νά παρα- 
πεμφθή τό ζήτημα είς τό Γρά 
φε ίον Συνοικεσίων τοΰ κ. Ρενέ

ΠίΡΙίΡΓΟΕ ΙΙΜΙΙίΙ! !ΙΙ! ι. ΠΙΡΤΙΜ
Κ  A  I

Ό  «κεντρικός» (μάλλον «έκ- 
κεντρικός>)_ραδιοφωνικός στα
θμός 'Αθηνών, έλεγεν είς προ
χθεσινήν έκπομπήν του τά 
έξής «λογικά» : «Στήν τελευ
ταία συγκέντρωσι τοΰ Ε.Α .Μ . 
είς τόν «Παναθηναϊκό», προ- 
σήλθον τό 30 ο)ο τοΰ άρρενός 
πληθυσμού τών ’Αθηνών. ” Ας 
δεχθούμε, δτι προχθές έπήγαν 
τά 4λλα 30 ο)ο.

" Α ρ α  (πρόκειται περί συμ
περάσματος) τά ύπόλοιπα 
40ο)ο άνήκουν είς τόν κ. Σο- 
φούλην».

Έ δ ώ  πλέον δέν χωροϋν δι- 
κολαβικαί παρερμηνείαι καί 
διαψεύσεις. Τά πράγματα εί
ναι καθαρά. ' Ο μ ι λ ο ύ ν  ο ί  
ά ρ ι θ μ ο ί :  30 +  30 =  60 

100 — 60 =  40
Αύτό τό 40ο)ο νομίζομεν, 

δτι κκτανέμεται άπό 1 ο)ο είς 
κάθε 6να έκ τών τεσσαράκον
τα 'Υπουργών.

Ά ρ α  (πρόκειται περί συμ
περάσματος) έάν οί Υπουργοί, 
μέχρι τών έκλογών, κατορθοϋ- 
το νά γίνουν 100, ή κυβέρνησις 
θά κατακτήση παμψηφία.

Ά λ λ ά  ποΰ θά εύρεθοΰν δμως 
οί έξήκοντα άνθρωποι, πού 
χρειάζονται διά νά γίνουν οί 
ύπουργοί . .  . έ κα τό ν ;

Αύτό τό , . .  άλυτον πρόβλη
μα καλούνται νά λύσουν οί 
«έκκεντρικοί» μαθηματικοί!

’Αγγέλλετα ι έκ Νέας Ύόρ- 
κης, δτι Ιφθασεν έκεΐ ό κύριος 
Ούΐνστων Τσώρτσιλ μετά τήε 
συζύγου του. Έρω τηθείς ό κ. 
Τσώρτσιλ έν σχέσει πρός τήν 
πολιτικήν τής #e>nvii?jc *ν 
βερνήσεω». efwtv:

«Ό τα ν είμαι είςτό έξωτερι 
κόν ούδέποτε έπικρίνω τήν κυ- 
βέρνησιν τής χώρας μου».

Οί Έ λ λ η νες  πολιτικοί Ά ρ  
χηγοί ύπ* δψει τών όποίων έ

θέσαμεν τήν άνωτέρω δήλω- 
σΐν τοΰ κ. Τσώρτσιλ τήν έθεώ- 
ρησαν ώς πολύ περίεργον καί 
άπέφυγον νά κάμουν άλλα 
βχόλια.

Μόνον ό κ. Σοφούλης συνε* 
φώνησε πρός τήν άνωτέρω δή
λωσήν είπών :

«Έ γώ  δέν έπικρίνω τήν κυ- 
βέρνησιν τής χώρας μου οΟτε 
εις τό... έσωτερικόν».

Ό  λόγος τοϋ κ. Σοφιανοπούλου

RhRKOlMQZIZ
Αναλαμβάνω  νά ένδύσω 

χιλίους κατοίκους τών Α θ η 
νών άντί έκατόν δρχ. Εκαστον 

Σ  Υ Κ I Α 
Σ Η Μ . Δι* έξαιρετικά μεγέθη 

Ιδιαιτέρα συμφωνία. Πώς κατώρθωσε νά έκφωνήση λόγον έθνικιστικόν



Ο Σ Ο Φ  Κ Α Ι  Ο Κ Α Φ

(Ό  κ. Σοφούλης ε[ς δηλώσεις του: — Μπά ! Έ γ ινε  συλλαλητήριο; Δέν τό ήξερα !

Στόν Ό λυμπο

Ο  Α Ρ Η Σ : Νά δης τ( γίνεται στό Λονδίνο, νά ξε- 
ραθης άπό τά γέλοια.

Τί Οπολείπεται άκόμα νά γίνη

— Τράβα μέσα, μωρή, Ή  ζυγαριά σου δέν είναι. . .  
τοΟ γούστου μου.

K A T M A I I K T I K U  ΤΟ Ρ Μ Λ Λ Η
ΕΝΑΝΤΙΟΝ 111 Ί » 1ΙΡ>Ι. (ENFFOY..

Διεδόθη, όιι πλήθος πολιτών 
παρουσιάσθη είς τόν Αντιβασιλέα 
καΐ άπήτησαν όπως άφαιρεΟοΰν τά 
πολιτικά δικαιώματα άπο πάντας 
τούς έχοντας μετάσχει δικτατορι- 
κών κυβερνήσεων. Ώς ή to έπόμε
νον, ύπό τδν Ύπουργών ιοΟ «δη 
μοκρα ικοϋ κέντρου», οί παρου- 
σιασθέντες εΐς τόν 'Αντιβασιλέα, 
έχαρακτηρίσθησαν, όιι ήσαν καί 
πράγματι ήσαν—... φασϊσται.

O i κ.κ. Πλαστήρας, Όθωνοΐος, 
Ρέντης, Μερκούρης, Καριάλης και 
λοιποί δημοκρατικοί ήγεται, άπέ 
στειλαν πρός τούς ’Αρχηγούς τών 
Συμμάχων Κυβερνήσεων τό έξής 
τηλεγράφημα :

«Λιαμαρτυρόμεθα έντόνως δι* 
απειλούμενη ν άφαίρεσιν Πολιτικών 
μιις δικαιωμάτων. Κάιω ό φασισμός! 
Ζήτω ή δικτα... συγ>ώμην, ζήτω 
τό «δημοκρατικόν κέντρον».

ΔΙΑ Μ ί Τ Ο Ι
Διά διατάγματος έχδοθέντος ύπό 

τοΰ κ. Προέδρου τής Κυβερνήσεως 
αΐ δικτατορίαι τών Παγκάλου καΐ 
Κονδύλη δεν ήσαν. . . δικτατορία ι 
καί κατά συνέπειαν ol μετασχόν 
τες τών κυβερνήσεων ΙΙαγχάλον 
καί Κονδύλη, υπουργοί τής σημε 
ρινής Κυβερνήσεως, δέν είναι φα- 
σίσται άλλά «κεντρικοί» δήμο- 
κράται.

Α Κ Α Ϊ Τ Α Τ Ο Ι 0 Ε Α Α Η Ν Ι Ϊ Μ Ο Ι
ΙΗΗΙΜΕΠΗΜΟ;

Ό  'Ελληνισμός τής Πόλεως 
cVima» τής Πολιτείας «Sygroti- 
ma>, άνεστατώϋη κυριολε Τικώς 
όταν έπληροφορήθη τήν ενωσιν 
τών έθνικοφρόνων κομμάτων.

Πολλοί ομογενείς έτηλεγράφη 
σαν πρός τούς ένταΰθα συγγενείς 
των:

« Ή  διαλύεται τήν ένωσιν καί 
συνεχίζετε τήν φαγωμάρα ή δολλά 
ρια.,.γιόκ».

AIATL AEHJETEKEI;
Ό  κ. Σοφούλης έδήλωσεν, 

δτι δέν πρόκειται νά μετάσχη 
της έθνικής ένώσεως. «Διά της 
ένώσεως, είπεν 6 κ. Σοφούλης, 
θά έπεκράτει διχασμός. Ο Ι "Ε λ . 
ληνες δηλαδή θά διηροΰντο 
εϊς δύο μέρη. Διά τής μή συμ
μετοχής μου εΐς τήν ένωσιν 
κατορθώνω νά διατηρηθή 6... 
τριχασμός, δηλαδή ή εΐς τρία 
μέρη κατάτμησις τδν πολιτι 
κών δυνάμεων τής χώρας.Κατ' 
αύτόν τόν τρόπον άποφεύγεται 
ό διχασμός». Έ ν  συνεχεία ό κ· 
Σοφούλης έδήλωσεν, δτι αύτός 
ήτο άνέκαθεν ύπέρ τής ένώ. 
σεως.

Θ Ρ Ι Α Μ Β Ο Σ
Τ Η Σ ι Ε Μ Η Ν Ι Κ Η Σ  ΔΙΠΛβ Μ Α Τ Ι ί Σ
Σ Ο Φ Ι Α Ν Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ - Τ Σ Ω Ρ Τ Σ Ι Λ - Η Ν Τ Ε Ν

Λ Ο Ν Δ ΙΝ Ο Ν , (τοΰ έκεΐ ύπε- 
ρηφανευομένου διά τάς έλλη 
νικάς έπιτυχίας, άνταποκριτου 
μας). —  Ή  Ε λ λ ά ς  κατά τήν 
ψηφοφορίαν διά τήν έκλογήν 
μονίμων μελών τοΰ συμβου 
λίου άσφαλεΐας τοΰ όργανι- 
σμοΰ Ηνω μένω ν Εθνώ ν, έλα 
βεν μίαν ψήφον ! !

Έξηκριβώθη, δτι ύπέρ τής 
‘Ελλάδος έψήφισεν ή... Γιουγ- 
κοσλαυία.

*0 κ. Σοφίανόπουλος έψήφι
σεν ύπέρ τής Αργεντινής.

Εύθύς ώς έγνώσθησαν έν· 
ταΟθα αΐ δηλώσεις του κ. Σο  
φούλη καθ’ ας «ή 'Ελλάς, ώς 
μικρά χώρα, δέν θά έπρεπε νά 
μετάσχη τής έπιτροπής άοφα- 
λεΐας διά νά μή άναμιγνύεται 
εϊς τάς έριδας ών Μεγάλων», 
αΐ έφημερίδες έξέδωσαν έκτα
κτα παραρτήματα καί έξήρον 
εϊς άρθρα των τό διπλωματι
κόν δαιμόνιον τών 'Ελλήνων 
άντι προσώπων i 

«Τώρα έξηγεΐται, γράφει γνω

στός Ά γ γ λ ο ς  άρθρογραφος 
τό διατί ό κ. Σοφίανόπουλος 
έψήφισεν ύπέρ τής ’Αργεντι
νής: Ή θ ελεν  άπλούστατα νά 
περιπλέξη τήν έν λόνφ χώραν 
είςτά ς έριδας τών Μεγάλων!»

«Ό  έν λόγ<ρ διπ*ωιιατικός 
έλιγμός τής 'Ελλάδος, γράφει 
άλλη έφημερίς, προδικάζει τό, 
δτι ό κ. Σοφίανόπουλος Θ4 
άρνηθή νά καταλάβη τήν Γεν. 
Γραμματείαν τοΰ Συμβουλίου 
'Ασφαλείας. Νομίζομεν, δ« 
δέον νά έπισκεφθρ τόν κ. Σο· 
φιανόπουλον έπιτροπή έξ άντι· 
προσώπων τών Ηνωμένων Ε 
θνών καί νά τοΰ πή: ’Ανάλαβε 
τζάνε μου! Ά νά λα βεΙ» .

*0 διπλωματικός συνεργάτης 
έγκύρου ’Αγγλικού πρσκτορεί 
ου γράφει, δτι «μετά ιήν άπο· 
κάλυψιν τών 'Ελληνικών μηχα- 
νοροαφιών καί τήν άρνησιν τοΟ 
κ Σπφιανοπούλου νά κατολά· 
βη τήν Γραμματείαν, δέον ηΟ- 
τη νά τιροταθή f Ις τόνκ.Τσώρ- 
’ σιλ ή τόν κ. τΗντεν!»

ΤΑ ΗΝΩΜΕΝΑ ΕΘΝΗ
ΚΑΙ ΤΟ Π ΕΡ Σ ΙΚ Ο Ν  Ζ Η Τ Η Μ Α

Λ Ο Ν Δ ΙΝ Ο Ν  (τοϋ έκεΐ φαι 
δρυνομένοΐ’άπεσταλμένου μας) 
Κατά τήν άπογευμαιινήν ου 
νεδρίασιν τής Συνελεύσεως 
τών Ηνωμένων Εθνώ ν τόν λό 
γον έλαβεν δ άντιπρόσωπος 
τής Περσίας κ. Σεγιέντ Χασάν 
Ταγιζαντέ ό όποιος άνοπ’ ύ- 
σων τό Περσικόν ζήτημα εΐ 
πεν :

— «Δέν ντρεπόσαστε, μασκα 
ράδες, νά όμιλεΐτε περί είρή- 
νης καί δέν συμμαζεύεται, ένώ 
εΐς τήν Πατρίδα μου καίγεται 
τό πελεκούδι».

Δέν έγνώσθη μέχρι στιγμής 
έάν o l άκούσαντες τόν κ Σ ε 
γιέντ Χασάν Ταγιζαντέ...έντρά· 
πησαν !...

Τό γεγονός πάντως παραμέ

νει, δτι έπί τών δηλώσιωντοΰ 
Π ίροου όντιπροσώπου δέν έ· 
γένετο συζήτησις I 

Συζήτησις έγένετο έπί τοΰ 
έάν ή Ε λ λ ά ς  έκήρι;ξε τόν πό
λεμο* κατά τής Ιταλίας ή ή 
’Ιταλία κατά τής 'Ελλάδος !...

ΨΥΧΡΟΛΟΥΣΙΑ.. .

—Ό  ’Οργανισμός 'Ηνωμένο* 
'Εθνών (Ο .Η .Ε.) θά άποτύχΐ) 
δπκ σδήποτε.

— Γ  ια τί;
-  Διότι ό Ο .Η.Ε. δέν έχει 

οΰτε ένα...σύμφωνον t

— Μά τΐ Ιγινε 6 Κολοκοτρώνης;
— Δέν τό ξέρεις; Τόν έπανέφεραν σέ ίνεργό ύπη- 
ρεσία στό στράτευμα.


