
Τό δράμα «Τρομοκρατία»
MflETli ωίΠΙΤ... Ν’ ΕΠΠΏΜI

Έρχόνταν πληροφορίες άπά 
τίς έπαρχίες, δτι οΐ μοναρχοφα. 
σίστες πιάνουν, φυλακίζουν,βασα 
νίζουν, σκοτώνουν τούς δημοκρα
τικούς πολίτες. Καί δέν είχαμε 
νοιώσει τό δράμα της τρομοκρα. 
τίας σ' δλη του τή φοβερή Ικτα- 
βι. Γιαττί γινότανε μακρυά μας. 
Μά τώρα Εφθασε μέσ’ στό κέντρο 
τής 'Αθήνας. Παίζεται μπροστά 
στά μάτια δλων μας.

Παίχτηκε τό δράμα «Τρομο
κρατία» στά θέατρα «λυρικόν», 
« ’Εθνικόν», «Έρμης». Πρωταγω
νιστές οΐ μπράβοι. Καί οί άστυ- 
νομικοί.. . θεατές 1 ΌρμοΟν τά 
καθάρματα στή σκηνή, χτυποϋν 
τίς καλλιτεχνικές δόξες της 'Ελ 
λάδας, τό Βεάκη, τή Μιράντα, 
τόν Γιαννίδη, τόν Καροΰσο, τήν 
Ντιριντάουα, τόν Πατρίκιο, τόν, 
Ίατρίδη. Kcd τό έργο τους τό 
φωτίζει τό άπλετον φώς τών προ. 
βολέων, γιά νά τό Εδή δλος δ κό
σμος. Καμαρώστε, "Ελληνες,! 
θαυμάστε, Εύρωποάοι] Κύτταξε, 
κόσμε, τό μέγα .... κατάντημα 
της Ελλάδας 1 Αυλαία...

Καί τώρα λίγες σκέψεις, σάν 
κριτική του Εργου. Δέν νομίζε
τε, άγαπητοί Αναγνώστες, δτι 
παρ’ δλ’ αύτά διατηρούμε άκό. 
μη πολλή άφέλεια; Λέμε δτι 
ζοΰμε σ* εύρωπαίκό κράτος, έ
νώ βρισκόμαστε μέσα σ' 2να άν- 
τρον ληστών και τραμπούκων. 
Λέμε, δτι ύπάρχει Κυβέρνησι, έ
νώ ύπάρχει μιά παρέα έκπροσώ 
πων τοΰ Ράλλη. Λέμε Τσάτσος 
υπουργός τών Εσωτερικών. Καί 
δέ λέμε Τσάτσος, ύποταχτικός 
τοΰ Σούρλα. Λέμε Έβερτ, ά- 
στυνομικός Διευθυντής, πού πρα 
ασπίζει τούς πολίτες. Καί δέ λέ

με "Εβερτ, πού προασπίζει τούς 
. . .  μπράβους, γιά νά κάμουν ά- 
νετώτερα τό £ργο τους.

Λέμε, δτι γίνεται προσπάθειας 
νά όδηγηθπ ή χώρα στή γαλή* 
νη. Καί δέ βλέπουμε, δτι γίνε. 
ται προσπάθεια, νά δδηγηθή fj 
χώρα στις άγκάλες τοΰ. . .  γα- 
ληνοτάτου Γλύξμπουργ. (Αύτά 
δέν τό βλέπουν Ιδίως οί Σο
φούλης, Καφαντάρης, Πλαστή
ρας. 'Αλλά θά τό ίδοΰν κι* αύ- 
τοί καί θά πιστέψουν, δταν θά 
βάλουν τήν χεΐρα στόν τύπο τών 
ήλων, δηλαδή στά.. .  σπασμένα 
τους κεφάλια, γιατί θά τούς τά 
σπάσουν κι’ αύτουνών οί Χίτε<3 
άργά ή γρήγορα). Λέμε δτι Θ<Χ 
καταφύγουμε στίς έκλογές, γιά 
νά έκφραση} ή θ έλη σι τοΰ κυ. 
ρίαρχου λαοΰ. Καί δέ λέμε, δτι 
γίνεται αύτό πού θέλει ή κυρί
αρχος μαγκούρα τών Ηρακλή - 
δων τοΰ Στέμματος. Λέμε γι<Χ 
έλευθερία... ή μάλλον αύτό τό 
λέει 6 κ. Τσώρτσιλ καί πώς τό 
λέει, νά τόν χαρώ! «Ή  έλευθε- 
ρία, λέει, δέν μπορεί νά ΰπάρ- 
ξη μέ τόν σοσιαλισμό, δ δπσϊος 
Εχει άνάγκη νά στηριχθη σέ ά- 
στυνομική δύναμι». Ή  πλήρης 
έλευθερία, κοαά τόν κ. Τσώρ
τσιλ, ύπάρχει μόνο μέ τό δικό 
του κυβερνητικό σύστημα. Μά
λιστα, κύριε Τσώρτσιλ. Βλέπου
με τήν «πλήρη έλευθερία» μ£» 
τήν Κυβέρνησή Βούλγαρη·, ποϋ 
μάς έγκατέστησες. Αύτό ϊιού εί. 
πες έπικρατεΐ. Πές το άλλη μιά 
φορά, νά τό άκούσουμ&.

— Πλήρης άτομική έλευδε. 
ιρία! . . .

Νά σέ φιλήσω, Χρυσόστομε!— 
Η «ΛΑΧΑΝ ΙΔΑ*

Ο Λ Ο Ι  Σ Τ Ο  Θ Ε Ι Ο
Ό λοι τους μέ τή σειρά τους 

πή γούναν είς τό Κρεμλΐνον! 
Ή  'Αμερική, ή Κίνα 

τό Παρίσι, τό Λσνδΐνον! 
“ Ολοι πήγαινοΕν στό θεΐο 

σέ στιγμές πού ή Γερμανία 
τήν Εύρώπη δλη κρατοΰσ£ 

σέ μεγάλη άγωνίαΐ

Κι’ ό καλόβολος δ θείος 
στρίβοντας τό μύστακά του 

Εδινε σ’ δλους κουράγιο 
Μ’ δλα τά γεράματά του! 

Μόν οί Γερμανοί τό είδαν

τό Κρεμλΐνον μέ τά κιάλια  ̂
Καίτοι τώχανε στό μάτι 

καί τούς τρέχανε τά άάλια.

Μά ό θείος τούς τό είπε:
Δέν θά μπητε στό Κρεμλΐνον 

Γιατί θάρθουνε οί Ρώσσοι 
γλήγορα στό Βερολΐνον!» 

Μέσ’ στό γιορτασμό της Νίκης 
θ’ άκουστοϋνε παλαμάκια 

άπ1 τό Τσώρτβιλ κι’ άπ’ τό
Τροΰμαν 

γιά τοΰ θείου τά μουστάκια,
Ο ΡΩΜΗΟΣ

Η ΕΥΑ, ό πονηρός ΟΦ1Σ μέ τόν άπηγορευμένο καρπό καί δ Α' ΔΑΜ μέ τό— ξύλο τής γνώσεως.

Ο Ι  “ Δ Ε Κ Α  Ε Ν Τ Ο Λ Ε Σ »
τήν ταντά αύτών Π αγώνα, κα 
τήν κο$μαρ£έρα έμοΰ Έρικέ-πν 
καί δλο μου τό σόΐ, Ινα εδ οοϊ 
γένοιται, καί Ινα μπορείς νά ζή< 
καί σύ, ταπεινέ σκώληκα έπ;
τής γης·

ΕΝΤΟΛΗ 6η. Φονευσης πάντο 
άντ^τιθέμενον είκ έμέΐ

ΕΝΤΟΛΗ 7η. Βιάσης! (Γειί 
σου Σούρλα Rod σείς λεβεντο. 
Χίτες τής Αθήνας).

ΕΝΤΟΛΗ 8η. Κλέψης, Άρπά. 
ξης, γδύσης, κάψης, ρημάξης 
πυρπολήσης, ξυλοκοπήσης, κα 
ταδιώξης, κουρέψης, βασανί 
σης καί κάμης άπαντα τά έν. 
τδλλόμενα ύπ’ έμοΰ καί τών πρτ 
κτόρων μου ίνα κληρωθής, Dvr 
τρομοκρατήσης, καί Ινα έτσ. 
μάαης οδτω έδαφος διά πραξι 
κόπημα.

ΕΝΤΟΛΗ 9η. Ψ ε υ δ ο μ α ρ  
τ υ ρ ή σ η ς! (παρά λίγο νό 
τό ξεχάσω) καί οΟτω σύρης είς 
τήν άγχάνην '€λασΐνας—reairpi- 
ώτας ώς οί Μονέδας, Μπουρδής 
καί Αύγέρης!

ΕΝΤΟΛΗ 10η. ’Εάν έπιθυμή- 
σης, άμέσως νά βουτήξης, γδύ. 
σης καί άρπάξης δσα τώ πλη 
σίον σου έστίν.

Ο ΚΟΛΑΦΟΣ

Ε, ΡΕ ΚΑΤΙ «ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ»!...

*0 Φράνκο καί «έμεΤς»
Ό  Φράγκο τώρα παριστά 
..  .Μαρία τήν όσία!
Καί θέλει, λέει, νόμιμα 
νάχη τήν 'Εξουσία.

Τώρα πού βλέπει καθαρά 
πώς Εφθασε ή ώρα του 
θέλει νά κάμη έκλογές 
«έλεύθερες» στή χώρα του.

Γι' αύτό τό λόγο άφησε 
μέ τόση άδημονία 
νά μποΰν χιλιάδες Γερμανών 
"Ες—Έ ς  στήν 'Ισπανία.

Μ’ αύτούς θά κάμη έκλογές 
... έ λ ε ύ θ ε ρ ε ς πολύ! 
Κι’ ό Γονατάς τοΰ Εγραψε 
σέ μιά έπιστολή:

=»
«Φράγκο μου, λογαριάζουμε 
κι’ έδώ μέχρι στιγμής 
σάν τίς δικές σου έκλογές 
νά... κάμουμε κι’ έμεϊς».

Ο ΕΛ ΕΥ Θ ΕΡΟ Σ

Τ Ι Μ ΑΣ Τ Α Ζ Ε Ι ΚΑ Θ Ε ΤΟ ΣΟ  ΤΟ
Δ ΙΑ ΣΜ Ο Υ

ΥΠ Ο ΥΡΓΕ ΙΟΝ ΑΝΕΦΟ.

*0 νέος αρχηγός
Αρχηγός τών Σωμάτων ?Α-. 

σφαλείας διωρίσθη ό κ, Άνανιά- 
δης. Οί βασιλίόφρονες περιμ,έ, 
νουν άπό τόν νέο ’Αρχηγό ν’ άλ- 
λάξη τό ν... ?Α ν α ν ί α τών 
δημοκρατικών. ’Αλλοιώς θ’ άλ- 
λάζουν αύτοί τόν... Ά  ν α ν u 
ά δ η τής Κυβερνήσεως.

Είς τήν «Κουλουμβακίζου. 
σαν» έφημερίδα «Έλλ. Αίμα» ά. 
άνεγνώσαμεν τόν δεκάλογον 
τοΰ Γεωργίου, τόν όποιον καί ά- 
ναδημοσιεύομεν.

Ώ ς  γνωστόν, αΐ κάτωθι 10 
έντολαΑ άποτελοΰν τάς ̂ κυρίας 
ύποχρεώσεις ένός δπαδοΟ τοΰ 
Γεωργίου.

ΕΝΤΟΛΗ 1η. Έ γώ  Ε ϊμ Ι Κύ
ριος καί Αύθέντης σου, Γεώρ. 
γι&ς Γλύξμπουργκ Μεγάλ^ιό- 
τατος, Υψηλότατος, καί Κομψό 
ταττος, κοά οΟκ Εσονται σοι, άλι 
λο(ΐ Τύραννοι χειρότεροι, πλήν 
έμοΰ.

ΕΝΤΟΛΗ 2α. Ού θελήσης έ- 
ρευνήσης πού Εχω τά λεπτά μου, 
δσα έν τή γη κάτω, καί έν τώ 
ούρανώ άνω (άεροπορία) κοά 
δσα έν τοΐς δδααι ύποκάτω τής 
γής, καί άν μάθης ού μαρτυρή- 
σης ούδέ ποιήσης δημοσιεύσει^ 
διά κλοπάς μου καί κατοίχρή- 
σεις.

ΕΝΤΟΛΗ 3. Μνήσθητι τήν 4ην 
Αύγουστου καί τόν καιρό που 
καθόμουνα στό σβέρκο σου καί 
άγιάζειν αύτήν. "Εξ  ήμέρας έρ. 
γαζόσουν, (έγώ καμμιά) καί, 
Ικοτνες δλα τά Εργα μουι, τήν 
δέ έβδόμην σέ πλήρωνα καί τήν 
όγδόην σού τά Επαιρνα μέ τόν 
Ερανο ύπέρ «τής ’Αεροπορίας».

ΕΝΤΟΛΗ 4η. Ού λήψη τό δνο· 
μά μου κοΑ τό δνομα Τοΰ Γιαν- 
νάκη τοΰ Μεταξδ, έκ τοΰ στό. 
ματός σου, καί έπί ματαίω.

ΕΝΤΟΛΗ 5η. Τίμα τόν Πατέ
ρα μου καί τήν Μητέρα μου κοί. 
μένα, καί τόν Παΰλο μέ τήν 
Φρείκη, καί τά παιδιά τους, καί

Στδν Μαντζαβϊνο
Άπέτυχες στή Λόντρα κι’ είς 

(άντάλλαγμε 
•μας Εφερες συνάλλαγμά  ̂
’Ελπίζαμε σέ «βοηθείας χειρ®1 
καί μάς έφερες μώ* · · Χ^Ρ0*



Γ ΙΑ  ΑΝ ΑΜ Ν Η ΣΙ

Τ Σ Ω Ρ Τ Σ ΙΛ : -  Μάί ντηαρ! Τήν Ελλάδα ζωγραφίζεις; 
Γ Ε Ω Ρ Γ ΙΟ Σ : — Τ Ι νά κάνω έξοχώτατε; Τούλάχιστον νά τή βλέ

πω,.. ζωγραφιστή I

ΧΘΕΣ, ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΑΥΡΙΟ"
Ό  μ. Σ Ο Φ Ο Υ Λ Η Σ

ζφές: Νυστάλας.
5ήμ·ρα ·* Δημοχραχιχή μορφή Από τάς πιό μεγάλας.
ίϋριο: Μαθουσάλας!

Ε Ν Α Σ  Χ ΙΤ Η Σ  
ζ#ές ί Σιά  τάγματα ά αφαλβίας.
8ήμβρα: Ύπέ§ τής Βαοιλιίας.
Αϋοιο s Στό μουοβΖο έγχληματολογίας !

Ο Γ Ο Ν Α Τ Α Σ  
ΚΦές: Φίλος τών Γβρμανών μϊ δλβς *1ς «Μ δ̂·
3ήμιρα: ° Αρχηγό ς μέ διχές του πολιτιχές γραμμές·
Αϋοιο s Κοντήτβρος δύο πιθαμές:

Ο Μ Α Υ Ρ Α Γ Ο Ρ ΙΤ Η Σ  
ΐ&ές ι Πλούτιζβ μέ τοϋ χρηματιστηρίου τά παιχνίδια. 
Σήμ*ρα , Τά ίδια.
Αϋοιο % θά μλαίβι σά νά τοΰ Μαγαρίζουν χρβμνύια .

Ο Γ Α Υ Ξ Μ Π Ο Υ Ρ Γ Κ  
Χύ·ίς: Στυλόβάτης τοϋ φασισμού τοΰ τόσο έπιχινδύνον, 
Σήμιρα ’Εξόριστος πέραν τοϋ όκταμήνου. .
Αϋοιο % Μόνιμος χάτοιχος τοϋ Λονδίνου!

Η  Ε Υ Ρ Ω Π Η  
Χάές i Ταιφλίχι τής χιτλεριχής συμμορίας.
Σήμβρα ι Προπύργιο έίβυ^βρίας.
Λϋ ° “  W o i °  * *  M U n t  * ' T m & A T P IA S 0 3

Μ Η Χ Α Ν Ε Σ  . . .

Στή δίκη των μηχανικών Ελλήνω ν δοσιλί6γων 
πού συνβργάσθηκαν στενά μέ τόν κατακτητή 
άνέβα\αν ώς φαίνεται χωρίς κανένα λόγον 
κι’ άς είχε τό Δημόσιο Ταμείο ληστευτεί 
Καί τώρ’ αύτοί μηχανικοί
ποζάρουν δήθεν πράκτορες τών “Αγγλων μυστικοί 
καί διαμαρτύρονται έντονα μέ θράσος καί φωνές 
μά δ λαός τούς άπαντά άλίλοϋ τ ίς .. . .  μηχανέςI

ΑΠΟ ΤΟ ΕΛ Λ Η Ν ΙΚ Ο  ΑΜ Φ ΙΘ ΕΑ ΤΡΟ

Ο Ατρόμητος τορεαντόρ παίζει μέ τόν λυσσασμένο ταύρο

Οί δυο Γεώργιοι 
είς το Κάίρο

Έπί τη συμπληρώσει έτους 
άπό τής Διασκέψεως τοϋ Λιβά
νου καί μέ τήν εύκαιρία της έ. 
πισήμου πλέον έκδηλώσεως τοΰ 
( .  Παπανδρέου ύπέρ τής Βασι. 
λικής Δικτατορίας — ένα χρόνο 
μάς παίδευε- τώβγαλε έπί τέ
λους! — συνεργάτης της «Λαχα
νίδας» μάς άποστέλλει «κάπου, 
άπό τή Μέση 'Ανατολή», τά έ- 
πίσημα πρακτικά της συνομιλί
ας πού διεξήχθηκε τότε άνάμε- 
σα στό Γλύξμπουργκ καί τόν 
Παπανδρέου μόλις ό τελευταίος 
αύτός άποβιβάσθηκε ατό Κάίρο 

τήν Ελλάδα.
Π ΑΠ ΑΝΔΡΕΟ Υ (.μονολογεί)

—”Ω ! χώρα έσύ φιλόξενος 
καί κέδρα τοϋ Λιβάνου! 

έξόρκισμένον τό ΕΑΜ  
μετά τοϋ άπηγάνου... 

άκοΰς έκεΐ νά κυνηνοΰν 
τό Γερμανό μονάχοι, 

νά μήν άφήνουνε καί μάς 
νά μποΰμε μές τή μάχη̂  

πού τρώγαμε τά σίδερα 
έκεΐ στοΰ Ζαχαράτου!

. . .  Δέ λέω. . .  έτρυπώναμε καί 
καί μέχρις.. .  άποπάτου 

δταν στούς δρόμους χύνοντας 
οί ταραχοποιίσκοι 

καί μδς χαλούσαν, οί άθλιοι, 
τήν ώρα τοΰ ούΐσκυ 

φωνάζοντας πώς πείναγαν
καί: «κάτω οί Βουλγάροι!» 

καί μεϊς τά «μπούμ» άκούγοντες 
κλεισμένοι στό κελλάρι 

τήν ώρα καταριόμαστε
τής έθντκής των πάλης 

πού δέ σ’ άφήνει βρέ άδερφέ 
κι" άλλα... βρακί νά βάλης 

.-Αύτά είδαν τά μάτια μου
καί πήρα τών ματιών μου 

καί τράβηξα στό Κάίρο 
νά βρώ τ’ άφεντικό μου. 

Γονυκλινής έφίλησα
τοΰ Άνακτος τά χέρια 

καί τοΰφερα τά άραχνα
τής χώρας μας χαμπέρια:

— ”Ω ! “Αναξ λαοφίλητε,
τής χώρας μας καμάρι! 

θυμάσαι πού σ’ έγλύτωσε 
στήν Κρήτη ένα γομάρι 

κ’ είς Γην Αίγυπτου Ιφθασες, 
μακράν άπό τις μάχες; 

Σήμερα δέ θά γλύτωνες 
χίλια γομάρια νάχες. 

Σήμερα μδς έπέταξαν 
δλους έμάς στό ράφι 

καί στά παληά παπούτσια του 
ό κόσμος πιά μας γράφει. 

Γι’ Αυτοδιοίκηση μιλάν 
καί γιά Λαοκρατία 

μή λογαριάζοντας έμάς 
ποΟχαμε τά πρωτεία...

Αύτ’ είναι ή κατάσταση 
Μεγάλε μου Αύθέντα..

..κι* δ Γιώργος μας περίλυπος 
δέν έβγαλε κουβέντα...

— Αύτά μονάχα έχεις νά πής;
τοΰ λέει τέλος όργίλος 

άχί ποδσαι Μπάρμπα Γιάννη
(μου

έσύ ’σουν μόνο φίλος..,.
Καί μοΰ τούς έκανόνιζες 

αύτούς τούς ταραξίες 
σ’ Άκροναυπλίες καί κάτεργα 

μπουντρούμια κι* /ξορίες.. 
ΠλΠ.— ΤΩ ! ή Μεγαλειότης σοα 

γι’ αύτό άς ήσυχάσει:
Στοϋ Μανιαδάκη τή Σχολή 

πολύ έχουν σπουδάσει 
καί γιά τ’ άποτελέσματα

δέν πρέπει ν’ άμφιβάλλεις: 
τό Μεταξά κι’ άν χάσαμε— 

μάς έμεινεν ό Ράλλης!
Ύστερόγραφον: μετά έν έτος: 

Τό Ράλλη κι" άν έχάσαμε, 
ήρθ' άλλος πιό καπάτσος 

—τής Μοίρας τά γυρίσματα, 
έ ρε τοϋ κόσμου ζούρλα: 

Τήν τάξη «άποκαθιστά»
ό Κωνσταντίνος Τσάτος 

μέ δεξί χέρι, ζηλευτό
τό Λήσταρχο τό Σούρλα!

Α.Π .Σ.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ όπαδοί διά τό 
•νέον Σοσιαλιστικό Βασιλομο- 
ναρχικό κόμμα. Συ.στάσεις ά- 
παραίτητες. Προτιμοϋνται οί έ. 
χοντες προϋπηρεσίαν στά Τάγ
ματα 'Ασφαλείας. Γράψατε: 
Κον Παπανδρέου — Παπατζή.

Η Ρ Ω Ι- Κ Ε Σ  Σ Υ Ν Ο ΙΚ ΙΕ Σ

Β Υ Ρ Ω Ν Α Σ !
illlllllllllHllllltlltllHIHIIHIIIIitlHIIIIIIIHTIIIIIiilllllllllll

Πόσες συμφορές δέν είδες. 
Τής Σκλαβιάς οί άλυσσίδες 
κι’ άν ματώναν τή ψυχή σου 
δέν έλύγιοες ποτέ.
Στόν άγώνα προβαδοϋσες 
Καί άντρίκια τραγουδούσες 
Σάν σοΰ μπήγαν τό μαχαίρι 
οί λογής καταχτηταίΓ

*
Μπρός στής βίας τίς άδικίες 
μέ τις άλλες Συνοικίες 
σήκωσες τ’ άνάστημά σου 
καί πολέμης σκληρά.
Κάστρο στάθηκες καί τείχος 
σέ θρηνεί ό πανώριος στίχος: 
«'Απ’ τά κόκκαλα βγαλμένη 
τών Ελλήνων τά Ιερά!»

#
'Οδοφράγματα είχες στήσει 
μπρός τοϋ Φασισμοϋ τά μίση 
χτύπησες παλληκαρίσια 
τά μπαμπέσικα θεριά! 
Μπλόκους πέρασες καί τρό- 

(μους,
μά στούς φτωχικούς σου θρό- 

(μους
μέ τό αίμα σου έχεις γράψει: 
«Χαΐρε ώ ! Χαΐρε Λευτεριά!»

Κ. Κ.

Μετεωρολογικόν δελτίον
"Ανεμοι κακοί καί ψυχροί ΘΦ 

πνεύσουν κατόπιν τών τόσων αύ- 
στηρών μέτρων πού λαμβάνει δ 
κ. Τσάτσος διά τήν έμπέδωσιν 
της τάξεως είς τήν δπαιέίρόν.

“ Εκλειψις έλαίου πιθανώς νά 
παρατηρηθή. Όροπτή άπό της 
άνατολικής μέχρι τής μεσημβρι
νής πλευράς τής άγορδς ’Αθη
νών.

Σεισμικά! δονήσεις έξαιρεσΐ- 
κής σφοδρότητος θά σημειωθούν 
είς τήν Κυβέρνησήν κοαόπιν τοΰ 
διαβήματος τών Δημοκρατικών 
•Αρχηγών.

Χάσματα καί βάραθρα άνοι- 
Υέντα ήδη, εις τάς ένδυμασίας 
Δημοσίων Υπαλλήλων, θά διευ- 
ρυνθοϋν έτι περισσότερον. Ε ν 
τός δέ τών χασμάτων πιθανώς 
καί ήάλιν νά έξακοντισθοϋν χι
λιάδες ύποσχέσεων.

Ή  άναγγελθεΐσα έμφάνισις 
τοΰ Κομήτου «ΦΘΗΝΕΙΑ», δ- 
στις έχει νά έμφανισθή άπό 5 πς 
ρίπου έτών, προβλεφθεΐσα (έκ 
τής παρουσίας τοϋ έτέρου γνω. 
στοϋ Κομήτου «Βαρβαρέσσου», 
Δ IΕΜ ΈΥΣΘ Η  κ α τ ηγορημαπ- 
κώς!

Τ ό  ρ ε ύ μ α

Ή  "Ενωση προσωπικοΰ 
άπ’ τήν ’Ηλεκτρική 

δηλώνει στήν Κυβέρνηση 
καί στό λαό δηλώνει 

δτι ύπάρχέι κίνδυνος 
τό τράμ νά μδς κοπεί 

καί νά μήν καίει τριγύρω μας 
ούτε ένα λαμπιόνι.
Γιά δλη αϋτία βρήκαν 

στό δτι κείνα ποΟπρεπε 
τά μέτρα δέν παρθήκαν.

*0 Βαρβαρέσσος έλυσε 
κι’ αύτή τήν άπορία μας 
κι* έδήλωσε πώς δμορφα 

τά έχει κανονίσει 
«θά βγάλουμε ταυτότητες 

γ«ά τήν κυκλοφορία μας 
καί φτάνει ή «Καθημερινή» 

,γιά νά μδς φωτίσει 
καί βλέπει τήν αιτία 

στό δτι ρεϋμα τράβηξε 
πολύ ή Δημοκρατία. '■

ΔΑΜ.

Ραδι όφωνο ν

"Ωρα 6.30. — ’Απαγγελία τών 
άποφοίτων τής σχολής κωφαλά
λων.

7.15. — ‘Η ώρα τοϋ παιδιοϋ. 
«Τό παραμϋθι τής Γιαγιάς» μέ 
τόν τίτλο: «Όταν θά παίρνουμβ 
τό ψωμί χωρίς δελτίο».

β-— Συναυλία Λαϊκών μουσι
κών. Κουαρτέτα τών κ. κ. Ντ. 
Τσαλδάρη, Τζ. θεοτάκη Δρα. 
γοάμη, Π. Ράλλη. θά τραγουδή
σουν τήν καντσονέτα «Έχουμε 
τό χαβά μας1»

8.45. Σόλο πιάνο. Στά πιάνο 
...ό κ. Σούρλας,ί.

9.— Ή  ώρα τών μακροσακκώ- 
κηδων.. .Μάθημα μέ θέμα: «Πώς 
γίνονται οι έπιχειρήσεις στό μέ
τωπο τοϋ Ζώναρς!»

12. — Λαϊκή έκπομπή. Στό τρα 
γοΰδι ό Λσός. θά τροβγουδηθεί 
τό τραγουδάκι «'Η ύπομονή έχει 
καί δρ'.α!»

12.45. — Έκπομπή άπ’ εύθείας 
άπό τήν Ψαραγορά... όμιλεΐ ό 
κ. Πρόεδρος τών Ιχθυοπωλών. Δη 
λ ώ ν ε Γ  πώς ή έλλειψις όφείλεται 
στήν άπεργίατών ψαριών, «ένεκα 
ή διατίμηση!»

13.30. — 'Ομιλία τοϋ κ. Βαρβα 
ρέσου μέ θέμα: «Φωνή βοώντος 
έν τή έρήμψ!»

14.15. — 01 νέες διατιμήσεις. 
Μόνον ό έρωτας άφίνεται άδιατί- 
μητος- θεωρεΐτοα έκτός; συναγω
νισμού !

15.30. — ’Ομιλία τοϋ κ. Κου- 
λουμβάκη μέ θέμα «Πώς μπατί
ρη σε ν ό «Πολιτικός»!

16. — Μουσική άπό δίσκους 
«Έ χε ι ό θεός». «Φδτε μάτια ψά
ρια». «"Αλλοι τρών καί μεϊς---
χορταίνουμε!»

16.30: 'Αποσπάσματα άπό δπε- 
ρες καί συνέχεια ά π ρ σ π ά * 
σ μ α τ α άπό Χίτες, ύπό τήν ύ- 
ψηλήν προστασίαν τής ’Αστυνο
μίας. Έκπομπή έκ τών θεάτρων 
«Λυρικόν» «Ερμής καί «Εθνι
κόν».

16.45.— Όμιλοΰν οί πλουτή- 
σαντες έπί Κατοχής μέ θέμα 
«Φτωχαδάκια είμαστε!»

17.30. — Όμιλεϊ δ κ. Παπαν
δρέου πρός τούς άναρίθμητους 
όπαδρύς του μέ θέμα: «Έγώ  δ 
Μέγας άνήρ!»·

18— Όμιλεΐ δ κ. Κοιλαρδς με 
θέμα: «Πως βγάζουμε άπ* τό 
Λαό τ ό . . .  λάδι του!»

19.— 'Ανακοίνωσις. Φιλανθρω
πική χειρονομία τών πλοατησάν. 
των έπί κατοχής! Χαρίζουν δλα 
τους τά ύπάρχοντα *ίς τόν κ 
Παπανδρέου γιά νά ξαναχτίση τά 
θέατρό του!»

22. — Τραγουδουν δλοι οί δη
μοκρατικοί πολίτες:

«Καλλίτερα μιας ώρας
έλεύθερη ζωή
παρά σαράντα χρόνια
Σκλαβιά καί φυλακή!».

01 16 Πολωνοί

Καί μάς έλεγαν πώς ήταν 
τόσο τίμιοι κι* άγνοί 
κι’ δτι πιάστηκαν άδίκως 
οί δεκάξη Πολωνοί!
"Αλλά αίφνης τί άκοϋμβ; 
Δημοσίςι μοναχοί τους 
ώμολόγησαν στή Μόσχα 
τή μεγάλη ένοχή τους.
Δηλαδή τά τόσο άθώα 
καί άγνά περιστεράκια 
μόλις μπήκανε σέ δίκη 
βγήκαν έξαφνα... κοράκια!

Ο Α Ν Τ ΙΦ Α Σ ΙΣ Τ Α Σ

ΣΙΜΑΝΑ

Έ Κυανή Μεραρχία
Γυρίζανε πολύ θρασείς
οί Ίσπανοφασίστες
καί δλα μέσ’ τά τραίνο τους
τά είχανε κομπλέ
μά τούς παρέλαβαν γερά
οι Γάλλ' άντιφασίστες
καί άιτ’ τά ξύλο οί «κυανοί»
γινήκανε πιό... μπλέ.

Δ» Π.

Ό  Ράλλης κι* ή Μαφία του. 
πραγματικά τά χάσανε 
δταν έφθασ’ ή είδηση 
πως τόν Σιμάνα πιάσανε ?
. .Μά στό λεπτό τούς πέρασε 
λαχτάρα καί ζαλάδα,
,σάν είδαν πώς ή δίκη του 
θά γ ίνη ... στήν Ελλάδα.
Κι’ είπαν: «Νά τύχη μιά φορά 

•—ή λύπη μας ξεθύμανε —
«ι* άν καί Σ ΙΜ Α Ν Α  λέγεται 
■ή ώρα του δέν ΣΗ Μ Α Ν Ε!^



Τί Π Α ΙΖΟ ΥΝ

ΤΑ ΘΕΑΤΡΑ
maammwn» Άπό ΤΟ ήμερολόγίο 

ενός δοοιλόγου

- Η Λ Α Χ Α Ν Ι Δ Α  
Τ Η Σ  «ΕΒ Δ Ο Μ Α Δ Ο Σ » Α ΓΓΛ ΙΚ Ο  Μ Π ΙΛ ΙΑ ΡΔ Ο

ΕΡΜ Η Σ  -«Ελά τε νά τά σπά
σουμε». Πρωταγωνιστεί ό Ζέρ- 
βας.

Ο ΥΝ ΡΑ. — «Ροΰχα παληά πα
πούτσια . .. μοιράζω 1»

ΚΟΛΩΝ Α Κ I ΟΥ. -  «Μιλάμε. . .  
άλλά φρανσέ».

Δ Ο Σ Ι ΛΟΓΩΝ. -  «Τά κάναμε 
πλακάκι».

Θ ΕΑΤΡΟ Ν  Κ Υ Β ΕΛ Η Σ !  Ό  
«Καϋμένος ό κ. Παπανδρέου». 
Τραγωδία!

Α ΓΟ ΡΑ Σ . «Παίζουμε τό κρυ- 
φτοΟλι!»

ΤΣΑΤΣΟ Υ. «Τάξις καί Ασφά
λεια».

Β Α Ρ Β Α Ρ Ε Σ Ο Υ .  -  «Λαγοί μέ 
πετραχείλιαΙ»

ΔΗΜΟΣ I ΟΎ 'ΠΑΛΛΗΛΙ ΚΟΝ. 
«Διπλόλορδοι».

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ! -  «Τά 
ζώα μας άργά».

ΛΑΟΥ. — «Χορταίνομε μέ τά 
λόγια!»

Κ Ο Ρ ΙΤ Σ ΙΩ Ν .  -  «Διεθνοποίη
ση της καρδιάς!»

ΙΑ Π Ω Ν ΙΚ Ο Ν . «Καίγουμαι ! 
Καίγουμαι!»

Β Ρ Ε Τ Τ Α Ν ΙΑ ! -  «’Εκλογικοί 
Καυγάδες!»

Σκηνές τοΰ δρόμου
Βραδάκι. Στήν πλατεία μιας 

συνοικίας. Ξαφνικά δρμοΰν λυσ 
σαλέα καμμιά είκοσαριά «όρ
γανα τάξεως», μέ τά δπλα προ
τεταμένα Τρέχουν, φωνάζουν, 
Αναποδογυρίζουν δ, τι κι’ δ ποιον 
βροΟν μπροστά τους. Πιάνουν τά 
περάσματα τών δρόμων.

— "Αλτ! Μήν κουνηθή κανέ
νας!

Τ Ι συμβαίνει Βγήκε, λέει, χω 
νί. Μπά; “ Ετσι πληροφορήθηκε 
τό άστυνομικό τμήμα τής συνοι. 
κίας: Πως βγήκε χωνί καί μί
λησε κοίτά τής τρομοκρατίας. 
Γ  Γ  αύτό καί τά «όργανα τής τά
ξεως» Ιτρεξαν άμέσως διά νά έ- 
πιβάλουν τήν. . .  τάξη!

Εκείνη τή στιγμή, περνούν 
συζτρώΛας δυό έργίατικοΐ άν
θρωποι. "Αγριος τούς σταματά 
ό έπί κεφαλής άξιωματικός.

— Έσεΐς έχετε τό χωνί!
—· Ποιό χωνί;
— ’Αφήστε τα αύτά. Δέ τά λέ, 

γάτε τώρα;
—■ Έ ,  ναί, τά λέγαμε.
—> Μέ τό χωνί ί
— Ποιό χωνί!
’Αλλά δ άξιωματικός δέν Ε

χει καιρό γιά χάσιμο. Τούς συλ
λαμβάνει άμέσως μαζί μέ άλλα 
«χωνιά» κι* Ετσι άποκαθιστά 
τήν «τάξιν»!

#
Ό  ’Αθηναίος «έθνικόφρων», 

βλέπει Οστερ’ άπό άρκετό καιρό 
τόν έπαρχιώτη φίλο του, έπί- 
σης «έθνικόφρονα», πού μόλις 
ήρθε άπ’ τή Λαμία. "Εχει στις 
μασχάλες του δυό βαλίτσες κι’ 
είναι σαστισμένος.

— Βρέ Χαράλαμπε έσύ!
— Έ γώ !
— Τι γίνεσαι; Πότε ήρθες άπ 

τή Λαμία;
— Δέν Εχω μισή ώρα.
— Τί νέα;
— Ά σ τα ! Παραλίγο νά μήν 

μέ ξανάβλεπες.
— Γιατί;
— Άστα. ΟΟτε ξέρω πώς γλύ 

τωσα τό σφάξιμο.
— Μά, σφάζουν άκόμα Χαρά., 

λάμπε;
— Ά ν  σφάζουν; Καί ποιός 

τούς έμποδίζει!
—Καλά λοιπόν τά λέει δ Βλά

χος! Δέν πρέπει νά μείνει ζων
τανός κουκουές γιά κουκουές!

— Ποιός κουκουές μωρέ! Ο Ι 
βαοιλόφρονες σφάζουν. *0 Σοόρ- 
λας κ(* ή συμμορία του!

— O t . . .  βάσιλόψρονες; Κι’ έ- 
σένα πώς σέ κυνηγοΰν;

— Γιατί, δηλαδή. Έγώ  δέν. 
είμαι. . .  άνθρωπος!

ΡΕΠ Ο ΡΤ ΕΡ

Ν Ο ΕΜ Β Ρ ΙΟ Σ  1941: Όλα!
πάνε καλά. Σήμερα πούλησα 10 
τενεκέδες λάδι σέ καλή τιμή καί 
τις δραχμές τίς £κανα λίρες γία- 
τί προβλέπω δτι θάχουμε αΟξη- 
σι τής λίρας, θαυμάσιοι άνθρω
ποι αύτοί οί Γερμανοί. Φαίνεται' 
πώς γρήγορα θά νικήσουν καί 
τότε θ’ αύξηθοϋν κάΐ ot δουλειές 
μας.

Δ Ε Κ Ε Μ Β Ρ ΙΟ Σ  1941: Ό  κό
σμος πεθαίνει στά πεζοδρόμια 
άπό τήν πεΐνα. Άλλά  τί μέ έν. 
διαφέρει έμένα. Αύτοί πού πε
θαίνουν είναι δλοι μπολσεβίκοι. 
Σήμερα είχα τραπέζι σ' Ενα 
Γερμανό άξιωματικό, τόν Φρίτς. 
Μαζί του προβλέπω πολλές δου
λειές.

Μ Α Ί Ό Σ  1942: Ή  πεΐνα έ-
ξακολουθεΐ στήν Αθήνα, άλλά 
γιατί δέν πάνε νά έργασθοΰν 
Οτήν Γερμανία; Άνέλαβα πολ. 
λές δουλειές τοΰ ΓερμανικοΟ 
στροττοϋ. Μέ στενοχωρούν δμως 
κάπως ot όργανώσεις άντιστά- 
σεως πού οώξάνοσν σέ δύναμη.

Μ Α ΡΤ ΙΟ Σ  1943: Έ να ς  πολι
τισμός 3000 έτών κινδυνεύει.Έ- 
δωσα άρκετά ποσά γιά τά τάγ
ματα άσφαλείας. Τό ΕΑΜ  άρχι
σε νά μάς άπειλεΐ. Ά λ λ ’ έγώ 
δέν φοδδμαι. Γράφτηκα σέ μιά 
«Εθνική» όργάνωση καί δλα έ
τσι θά πάνε καλά.

Ο Κ Τ Ω Β Ρ ΙΟ Σ  1944: Ot Γερ- 
μανοΐ φεύγουν, τί θά γίνουμε ;> 
Εύτυχώς τήν τάξη θ’ άναλάβει ό 
κ. Σπηλιωτόπουλος ποδναι, δ
πως μοδπαν δικός μας.

Δ Ε Κ Ε Μ Β Ρ ΙΟ Σ  1944: Ή  μά. 
χη μαίνεται στήν Αθήνα. Μά 
στό Κολωνάκι είμαστε κάπως 
άσφαλείς. Τί θά γινότανε άν δέν 
ύπήρχαν καί τά βρεττανικά 
τάνκς καί άεροπλάνα. I

ΙΑ Ν Ο Υ Α Ρ ΙΟ Σ  1945: Έ π Ι τέ
λους, χάρις στούς Βρεττανούς 
Αναπνέουμε. Πρέπει τώρα νά έ. 
νισχύσωμεν τήν όργάνωσί μας 
?τού άγωνίζετοα γιά τήν πατρί
δα.

Μ Α 'ΙΌ Σ  1945: Μόνον ό βα
σιλεύς θά σώσει τήν Έλλάδα.Ή 
δργάνωσή μας Εκανε προχθές 
συλλαλητήριο μέ τά συνθήματα 
Σόφια—Μόσχα. Είναι καιρός νά 
μεγαλώσει ή Ελλάδα. Πρέπει 
νά δράσουμε τώρα ποδνε και. 
ρός.

ΙΟ Υ Ν ΙΟ Σ  1945: θαυμάσιος
άνθρωπος δ κ. Τσώρτσιλ. X L  
γουρα θά κερδίσουμε τίς έκλο- 
γές άπό τόν κρυπτοκουκουέ Ά -  
τλυ.

Γ. Φ Α Σ ΙΣ Τ ΙΔ Η Σ

Γιά τήν τιμή μας
Κι’ έσεΐς Κολωνακιώτισες 
καμάρι τής Ελλάδας 
ποτέ δέν έχορτάσατε 
ζουμί τής φασουλάδας!

Πάντα σας πολεμούσατε 
γιιά τή μεγάλη Ιδέα 
καί πήρατε γιά Επαθλο 
μονάχα μιά "Κεραία·
Κι’ άν πέσαηε μαχόμενες 
γιά τήν έλευθερία 
κάθε «κορίτσι» Εγινε 
καί μιά καλή... Κ υ ρ ί α .

Κ Α Τ Σ ΙΝ Η Σ

Κυβερνητικά νέα
Πήγε ό Βούλγαρης μιά μέρα 
λίγο νά ξεκουραστή 
στόν «Άβέρωφ» καί άνέτως 
ξάπλωσε στήν κουπαστή 
πήρε καί τούς 'Υπουργούς του 
γιά νά κάμουν λίγη κούρα- 
Ά λλά  μή τυχόν τούς πήρε 
στό καράβι γιά... σαβούρα:
Χθές δ Βούλγαρης έπηγε 
μιά γραββάτα νά ψωνίση 
καί δέν ήξερε ποίιό τάχα 
σχέδιο νά προτιμήση.
Ποιά νά Επαιρνε; Τή μαύρη 
ή τή μπλέ μέ τις γραμμοΰλες; 
"Η τήν άλλη τή μοντέρνα 
μέ τΙς κόκκινες τίς βοΰλες; 
Γιά ν’ άποφασίση τέλος 
μ* Μνα τρόπο ένεργόν, 
συνεκάλεσε άμέσως 
σύσκεψι τών... Αρχηγών.

Ο Ρ Ε Π Ο Ρ Τ ΕΡ

Πολεμικό γεγονότα
Στρατιωτικός, διανυκτερεύ- 

σας είς λαϊκόν ξενοδοχείον έξέ- 
δωσε σήμερον, τό κάτωθι άνα- 
κοινωθέν ί 1

«’Ανακοινωθέν ύπ’ άρ. 00001' 
τών Ακμαίων Δυνάμεων τοΟ Ε- 
αυτοϋ μου.

Β Ο Ρ Ε ΙΟ Ν  ΜΕΤΩΠΟΝ (ίδι. 
κόν μου): ΊσχυροΑ άεροπ^ρι- 
καΐ δυνάμεις τοΰ έχθροΰ, έπτά 
(? )  βομβαρδιστικών τύπου «Κώ
νωψ» καί δεκάδος κοτταδιωκτ». 
κων τόπου «ΣκνΙψ» έιτέδραμον 
χθές τήν νύκτα κατά τοΰ ήμέτέ- 
ρου μετώπου. Παρ’ δλας τάς άν 
τεπιθέσεις μου διά τών καπνό, 
γόνων «Κατόλ» ώς καί τών έξα. 
κονηζομένορν άερίων «ΦλΙτ», έπέ 
τυχα μικρά άπστελέσματα. Τέσ
σερα έχθρικά βομβαρδιστικά συ 
νεθλίβησαν έπί του τοίχου.

ΝΟ ΤΙΟΝ ΜΕΤΩΠΟΝ (ίδικόν 
μου): Ίσχυραί μηχανοκίνητοι 
δυνάμεις άπστελούμεναι έξ ά- 
ναριθμήτων τάνκς τύπων «Κο
ριός» καί «Ψύλος» έπέπεσαν κα
τά τών άκαλύπτων μαλακών 
μείρών μου. ΣφϋδραΙ άκεπιθέ- 
σεις μου, δι’ «ήλεκτροφωτίσεως 
καί έρευνών» κατέληξαν είς τήν 
αιχμαλωσίαν κοΛ έπί τόπου κα. 
ταστροφήν 4 τάνκς.

Τό «έγκλημά» του
Γράφουν .ot Εφημερίδες 
τών μεγάλων δοσΛόγων 
γιά τόν "Αρη Βελουχιώτη 
κάθε δβρι, κάθε ψόγον...
Γράφουν, γράφουν κάθε μέρα 
ot φυλλάδες ot «άγνές» 
δτι έγκλήματα Εχει κάμει 
κι’ άγριότητες τρανές.
Μά δέν γράφουν, καθώς είδα, 
Μέσα σι* άλλα τά τρωτά του 
καί τό πιό μεγάλο άπ’ δλα 
τά «φρικτά έγκλήματώ» του, 
πού μπροστά σ’ αύτό σαστίζει 
δ άνθρώπινος δ νοΟς 
δηλαδή τό δτι ό Ά ρ ης  
χτύπησε... τούς Γερμανούς!

ΕΛΛΗΝ ΑΣ

Καί λΙγι» νέα γρομματικΛ
"Ονομαστική: Ot «Έθνιΐκόφρα, 

νες»
Γενική: Τών δοσιλόγων 
Δοτική: Τοΐς πλουτοκράταις 
ΑΙτιατική: Τούς μαυραγορίτες 
Κλητική: ot... πουλημένοι!

Ά  ν ώ μ α λ α  Ρ ή μ α  τ α 
Β α σ ι λ ε ύ ω :  (Σημασίορ=

Ό  Γεώργιος Β ' ώς άνώτατος 
άρχων). Παρατατικός: Έασί-
λευον (κλέβοντας). Μέλλ!ον ;ί 
θ ά . ..  μαυρισθώ. Αόριστος : 
Έρχομαι I ; Παρακείμενος: ‘Έ 
χω Μανιαδάκη. Υπερσυντέλι
κος: Ε Ιχ ο ν ... καταψηφισθεΐ καί 
δι’ αύτό θά παραμείνω στό Λον
δίνο I

Ό Κ α θ η γ η τ ή ς

V  J2

εΡ ΓΑ Τ /Μ Ο /

'*> 9rr/**> M r/xar

αφ/ΛΓΛίτβεοο/

Όπου δ Τσώρτσιλ τά βρίσκει σκούρα στήν τελευταία καραμπόλα

Ρ Α Δ Ι Ο - Λ Α Χ  Α Ν Ι Δ Α

Λ Ο Ν Δ ΙΝ Ο ; Ό  Τσώρτσιλ μίλησε κι’ άλλοιώς, ό «Μέγας Γέρος» 
Χτυπώντας τον σοσιαλισμό μέ ύφος τι σφοδρόν 
Κ ι ’ ό "Ατλυ σάν τόν δκουσε μας είπε Ιδιαιτέρως 
■—“ Ε , τώρα βΤμαι κάτοχος Ιξακοσίων εδρών!
Μ Ο Σ Χ Α :  Τό «Τάς» δνακοινοΐ 
Πώς ot δεκάξη Πολωνοί 
“ Εχουν καθίσει στό σκαμνί,
Καί πώς τήν «Εθνικιστική» τή μάσκα έχουν βγάλει,
Ζητώντας νά τούς στείλουμε συνήγορο τόν Ράλλη!...
Ρ Ω Μ Η  s Ό  Πάρι τής άριστερός θ ’ ανέβει στήν αρχή 

μέ τών συμμάχων τήν ευχή.
Καί κάθε φασιστόμουτρο κοντεύει νά κρεπάρει
Γιατί κ ι ’ άπό τόν Πάρι πιά, ό ... διάολος θά τό πάρει!
Τ Ο Κ ΙΟ  °  ’ Εξαφανίστηκε. Χάσαμε τά πασχάλια
Καί ό Μικάδο δέν μπορεί νά τδβρει ούτε μέ... κιάλια 1-
Α Θ Η Ν Α :  01 πολιτικοί πιαστήκανε στά χέρια!
Θά γίνει δημοψήφισμα πρώτα ή έκλογές ;
’ Ιδού τό νέο πρόβλημα κι’ άνοΐχτε τά τεφτέρια 
Κ ι ’ άφήστε νά εξακολουθεί δ Σούρλας τίς σφαγές !

Μ Ε Μ .

Χ Α Σ Ο Υ Ρ Ε Σ

Δέν Εχει ντίπ μυαλό, οΟτε καί κρίση:
Άφοΰ τώχει ή μοίρα του παντού νά χ ά ν ε  
καί είναι δλοφάνερο πώς Θά κερδίσει 
δταν στά. . . X α σ ι ά έκ λογές Θά κάνει.
Θά πάει, λέν, στήν Λόνκ ρα μάνι .  μ&Λ
μ* άεροπλάνο πού Θά πάρη άπ’ τά... X  α σ ά ν t
Δέν πάει έκεΐ γιά νά αύτσκτονήσει
γιατ’ Ετσ' δπ&ις τόν Εχουνε μαυρίσει
δέν Θά μπορεί νά τόν γνωρίσει
έκεΐνος δ διαβολεμ£νος ^Σίτριν
Θά πάψη τό γνωστό χαβά του
Θ’ άλλάξει λίγο τ ' δνομά του
κοά Θά τόν λέν.. . X α σ η— Δ η μ ή τ ρ η ν .

Γ ΙΑ  Γ Ε Λ Ι Α ! . .

Σκέψεις μεγάλον άνδρων
Έγώ  είμΐ τό φως τοΰ κόσμου, 
φωσ-τε-ρίδης ή Τσαούς Άντών 

Ή  διαλεχτική άντικειμενικο. 
ποίηση καί ή άντικειμενική δια. 
λεχτικότητα τής αύθυπαρξίας 
τών έξωυποκειμενικών σχημά
των καί τής σχηματοποίησης τών 
έσωυποκειμενικών αύθυπαρξιών.

Παν. Κανελλόπουλος 
(Άπ ό τό Εργο του «θά στό πώ 

τό μυστικό μου».) 
θάλασσα... θάλασσα... θά
λασσα... (Τά κάναμε).

Βούλγαρης 
Κι* Οστερα μοΟ λές πώς δέν σοΟ 
. . .γράφω.

Παπανδρέου 
Παν μέτρον άριστον.

Βαρβαρέσσος 
Χειροκροτήστε ’ *Η κωμωδία 

τελείωσε.. .
I. Ράλλής 

Ο ΙΣ Τ Ο Ρ ΙΚ Ο Σ

Γιατί γελάς μωρέ Ετσι?
Δέν τάμαθες; Ό  Παπανδρέοο

σ α σ ιο λ ια π κ ή ! !

έκδίδει έφημερίδα. - -,



renEYTRini eiΟΗΣΕΙιε τΉ £ "nnXRMIDflE,,
ΜΕΤΡΑ, ΜΕΤΡΑ. ΜΕΤΡΑ...

ΑΜΑΝ, Κ Υ Ρ ΙΕ  Β Α Ρ Β Α Ρ Ε Σ Ο ! . .
Συντάκτης μας έπεσκέφθη τόυ 

κ. Βαρβαρέσο καί τόν βρήκε τήν 
ώρα, πού Επαιρνε νέα μέτρα γοά 
τή βελτίωση της καιαστάοεως.

— Πάλι μέτρα παίρνετε, κύριε, 
'Υπουργέ; τόν ρώτησε.

— Μ έτρα... άμέτρητα, άπήν. 
τησε δ κ. Βαρβαρέσος.

— Δέν βαρεθήκατε νά παίρνε
τε διαρκώς μέτρα;

— Μά νά αας no, βαρέθηκα!· 
Kod μοΰ φαίνεται πώς θ’ άρχίσω 
νά παίρνω. . .  χιλιόμετρα.

— Δηλαδή;
— Χιλιόμετρα...  δρόμο, άγα. 

ττητέ μου, διότι προβλέπω, δτ« 
θά μέ κυνηγήση δ λαός. Δέν κά« 
νει, βλέπεις, ύιτομονή.

— Μά μέχρι πότε Οπομονή, κύ
ριε Υπουργέ;

— Μ έχρι... τάφου, φίλτατέ 
μου. "Η  μάλλον μέχρις δτου Ε
φαρμόσω τά νέα μου μέτρα.

— Καί ποιά είναι αύτά;
— θά  καθιερώσω πρώτον ήμέ. 

ρες άκρεοφαγίας.
— Μάλιστα,
— "Επειτα ήμέρες άψαροφαγί- 

ας, Επεαα άζυμαροφαγίας κι” £. 
πειτα Αψωμοφαγίας.

— Μάλισαχ. Κι’ βηειτα;
— 'Ημέρες πλήρους.. .  άφαγί 

ας. Αύτό τό μέτρσν θά είναι το 
τελευτοάσν μου.

— Δηλαδή μετά Απ’ αύτό δέν 
θά πάρετε άλλα μέτρα;

— ’Εγώ δχι. Τότε πλέον θ’ Αρ
χίσουν νά παίρνουν μέτρα γιά 
δλους σας o t . . .  Εργολάβοι κη
δειών.

— ΕύχαριστοΟμε πολύ, κύριέ 
Υπουργέ. Χαίρετε.

— Στό καλό, παιδί μου. ΓαίοΛ 
Εχοις έλαφράν!

Α. Ψ Ω Μ Ο ΛΥΣΣΑ Σ

ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ TOY ic ΤΣΑΤΣΟΥ
Ό  κ. Υπουργός τών ’Εσωτε

ρικών Αποφάσισε έπί τέλους, 0. 
στερα άπό τήν γενικήν διαμαρ
τυρίαν τών δημοκρατικών, νά 
έπ'.βάλει στά «όργανά» του, νέες 
συστάσεις γιά τήν έπιβολή της 
ιτάξεως. ’Επειδή Εως τώρα γί
νη καν πολλές καταγγελίες Ε
ναντίον τής χωροφυλακής καί 
τής έθνοφυλακής, κατάφερε, χω 
ρίς νά δυσαρεστήσει τούς «λαϊ
κούς» νά κάνει τΙς έξής μετα
βολές: Τούς άνδρες της χώρο. 
φυλακής τούς κατέταξε στήν 
ΤΕΘνοφυλακήν, καί τούς ’Εθνο
φύλακες είς τήν Χωροφυλακήν! 
“Έτσι πλέον δέν θά μπορεί νά 
γίνει καμμιά σύγχυσις καί θ’ . . .  
Ανακαλύπτεται ευκόλως κάθ3 
ταραξίας. 'Επίσης τούς βασιλό- 
φρονες Αξιωματικούς τών σωμά. 
των άσφαλείας, τούς μετέθεσε, 
σέ άλλες περιφέρειες τοΰ κρά
τους, γιά νά δοκιμάσουν ot έ- 
παρχίες τήν «δευτέραν άτκλευ- 
ήέρωσιν» σέ δλας τάς ποικιλί
ας! ί Έπειδή δμως ot χίτες τής 
Χωροφυλακής, διαθέτουν λίγες 
δυνάμεις άνδρών, έξέδωκε διά
ταγμα διά τοΰ όποίου καλοΰν. 
ται δλοι ot χίτες (ταγματααφα, 
λίτες, έσεσίτες κλπ.) νά κατα-

ταγοΰν στό άνω σώμα. Μ’ αύτό 
τόν τρόπο δ κ. Τσάτσος εΤνα» 
βέβαιος πώς θ" άποκατασταθεϊ 
ή τάξις παντού, κι’ έντός βροε. 
χυτάτου διαστήματος θά γίνουν 
έκλογαΐ δπότε δέν θά υπάρχει 
ούδείς δημοκροττικός I

’Επιστολή 
πρός τόν κ. Βαρβαρέσο

Λαμβάνομε καί δημοσιεύομε, 
τήν κάτωθι άνοικτή έπιστολή, _ή 
δποία μάς έστάλη στά γραφείο* 
μας, κοά Απευθύνεται στόν κ. 
Βαρβαρέσο:

«Πολυχρονεμένε μας προστά
τη, κύριε Βαρβαρέσο.

Σ ' εύχοτριστοΰμε θερμώς, πού 
£βαλες διατίμηση στά τρόφ'ιμοί 
Καί μας δόθηκε ή εύκαιρία νά ξα
ναρχίσουμε χρυσές δουλειές. Γρά 
ψε μας μέσφ τής «Λαχανίδας» 
πού κάθεσαι, τί δδός κοά τί άριθ. 
μός, νά σοΰ στείλουμε κανένα 
μπουτάκι καί κανένα ψάρι τής 
ώρας είς Ενδειξιν εύγνωμοσύνης.

Μετά τιμής 
01 Μαυραγορίτες Αθηνών-" 

Πειραιώς καί πάσης Ελλάδος».

το QHmoEioinnnnHniKQH

01ΗΒΧΚΗΙΗΟΙ 
HOT EWM2M TO XAUlPi

η ητηοαιαι un i
Προοήχθησαν νά δικαστούν ot 

συνεργασθέντες μέ τούς Γερμα
νούς μηχανικοί, ot όποιοι στό δι
άστημα τής κατοχής έφτιαξαν δ- 
χυρώαεις στό αάματόβρεκτο Χα- 
Ιδάρι κι* άλλα στρατόπεδα συγ- 
κεντρώσεως. Ή  δίκη άρχισε, άλ
λά έματαιώθη ξαφνικά, σάν νά 
ήρθε γιά τούς μηχανικούς ό άπό 

..  μηχανής θεός κοΑ τούς γλύ
τωσε.

— Ή  ραία τά καταφέρατε V 
τούς είπε κάποιος.

— Έ μ , διάβολε! Απάντησε Ε
νας άπό τούς κατηγορουμένους. 
Τ ί . . .  μηχανικοί θά εϊμασταν, &V 
δέν βρίσκαμε μιά μηχανή νά γλυ. 
τώσουμε! . . . .

Διατιμήσεις μέ τήν... όκά!
Κατόπιν τών τελευταίων δια

τιμήσεων, ή άγορά πλημμύρισε! 
άττό τάγαθά τής ψυχής μας. Στά 
κρεοπωλεία κάθε μέρα κρέμες 
ται στά τσιγκέλια μπόλικος φρέ 
σκος άέρας κι’ οί. . .  διατιμή
σεις μέ τήν όκά. Ό  κόσμος τρέ
χει αττά ψαράδικα, δπου έχει ά- 
πομείνει ή . . .  άξέχαστη έκείνη 
μυρουδιά της μαρίδας. Μονάχοί 
σέ κάποια μαγαζιά Ιδιαίτερα 
υπάρχουν ot εύτυχείς πού ψωνί
ζουν μέ τιμή— Κολωνακίου. Ή  
Ελλειψη··· τιμής στή γειτονιά 
αι>τή, διασώθηκε εύτυχώς, χά
ρις στίς τελευταίες διατιμήσεις.

*0 ΰηερηραθυηουργός
Ό  γνωστός φιλέλληνας Βασι

λεύς τών Ελλήνων Γιώργος ό
Β ',  ωρισε Αντιβασιλέα τών---
δρέων του, τόν ,κ. Σοόρλαν. ‘Ο 
νέος i Αντιπρόσωπος τής ΑύτοΟ 
Μεγαλειότητος μόλις άνέλαβε 
τάς κορυφογραμμάς τών καθη
κόντων του, διώρισε πρωθυπουρ 
γόν του είς ’Αθήνας τόν κ.Βούλ- 
γαρην, γενικούς δέ διοικητάς 
είς τήν Λαμίαν, Τρίκκαλα κλπ. 
τούς πλέον γνωστούς ληστάρ- 
χους τής έποχής μας. Ίδιοατέ- 
ραν έκτίμησιν τρέφει δ νέος κυ
ρίαρχος τής ΈλλάΒος γιά τήν 
«Εθνοφυλακή» καί γιά τδ-.t.. 
κενόν ύπουργ£ίον τών ’Εξωτε
ρικών. Ό  κ. Τσάτσος τρομοκροί 
τηθείς έκ τών νέων τούτων προ
τιμήσεων τοϋ προϊσταμένου του, 
έζήτησε καταφύγιον είς τάς βα. 
θυτάτας άγκάλας τοΰ κ. Ντίνου

Τ Π Ξ ΐε  Κ Ο Ι Η ε Φ Η Π Ε ΙΗ !

ΤΟ ΥΠ Ο ΥΡΓΕ ΙΟ Ν  Ε Σ Ω Τ Ε Ρ ΙΚ Ω Ν  Δ ΙΑ Ν Υ Κ Τ ΕΡΕΥ Ε1 ...

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ κ. ΗΝΤΕΝ
II II ||~ -Τ —

Η K R TR C TR S IE  Ε ΙΕ  ΓΜ Η ΕΠΑΠΟΠ
ΛΟΝΔΓΝΟΝ. (Τοΰ έκεΐ Ανυ

πάρκτου ΑνταποκριτοΟ μας), — 
Έ  ρωτηθείς δ κ. ΤΗντεν περί 
της έν Έλλάδι καταστάσεως είς 
τήν βουλήν τών κοινοτήτων, Ιφη 
τάδε: "Οτι στερείται άκριβοΰς 
Αριθμού τών προδοτών πού koc. 
τεδίικάσθησαν εις τήν Ελλάδα, 
πάντως λέγει άπό τάς 10 χιλ. 
περίπου δοσιλόγων έτουφεκΐσθη 
σαν 2—3, καμμιά δεκαριά" τούς 
είπαν γιά φοβέρα πώς θά του. 
φεκισθοΰν, μερικούς γιά τά μά
τια τοΰ κόσμου έβαλαν στή φυ
λακή, καί τούς άλλους τούς μα
λώσανε, δταν δέ αύτοί ύπεσχέ- 
θησαν δτι «δέν θά τό ξανακά
νουν» άπελύθησαν καί ot περισ
σότεροι είσήλθον εις τόν «έθνι- 
κόν» στρατόν. Είς έρώτησιν ά- 
φελοϋς βουΐλευτοΰ τοΰ έργατύ. 
κοΰ κόμματος γιατί συμβαίνει 
αύτό στήν Ελλάδα, άττήι*τησε, 
διότι ή Ελληνική κυβέρνησις 
«συχαίνεται τά αίματα». Σέ δια
μαρτυρία άλλου. . . Αφελούς βου 
λευτοΰ δτι δλοι ot δοσίλογοι Α
ξιωματικοί μπήκαν στόν έθνικό 
στρατό καί μισθοδοτούνται, ό κ. 
Ήντεν άπήντησεν δτι «αύτό έ
γινε έπίτηδες, δηλ. τούς κάναμε 
δημοσίους υπάλληλους γιά νά 
πεθάνουν σιγά-σιγά άπ τήν πεϊ- 
να, πού νά μή φανή τό πράγμα».

Σχετικώς μέ τΙς έκλογές §τά 
έργατ. σωματεία δ κ. ’’ Ηντεν εί
πε δτι δ κ. ΧατζηδημποΊς έ- 
κέρδισε σΐΐς έκλογές, άλλά δέν 
τό άποδεικνύει άπό μετριοπά
θεια, είναι ώς είπε «πολύ ντρο
παλό τό καΟμενοΰλι». Σχετικώς 
μέ τάς συλλήψεις, τρομοκρατί.. 
αν, άπολύσεις δημοσ. υπαλλή
λων κλπ. ό κ. ’ Ηντεν έδήλωσε 
δτι δέν συνέβησαν ποτέ.. δμα· 
δικές συλλήψεις καί κακοποιή
σεις έαμιτών. «Έχω , είπε, έγ. 
κύρους πληροφορίας, δτι τούς 
άρπάζουν δυδ-δυό, τρείς-τρείς, 
ουδέποτε δέ . .. όμαδικώς, συνε. 
πώς ot Ισχυρισμοί τής άκρας 
Αριστερός περί άναρχουμένης 
Ελλάδος στερούνται βάσεως. 
Αύτό άποδεικνύεται άπό τό γε
γονός δτ ι.. .  ύπάρχουν Ακόμη 
Έαμίτες ζωντανοί καί έλεύθε- 
ροι στήν Ελλάδα. Πώς δμιλοΰν 
λοιπόν γιά δολοφονίες καί φυ
λακίσεις έκ μέρους τών βασι. 
λοφρόνων; "Ε , τώρα, κάτι με
μονωμένα, μά τελείως μεμονω
μένα σας βεβαιώ ξεκοιλιάσμα. 
τα, κάτι φάπες-μάπες, κάτι μποα. 
ντρουμάκια καί σοΰπα-μοΰπες, 
κάτι σμπαραλιάβμάτα στοΰ Σα
μαρτζή , στό «’Εθνικό θέατρο» 
καί στόν «Ερμή», Ε, αύτά είνε άν- 
θρώπινα.

Ο ΔΗΜ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ. — Α Ι. μανάβη, τΐ πουλάς σήμερα; 
Ο Μ ΑΝ Α ΒΗ Σ. — "Οπως πάντα-..  κ ο λ ο κ ύ θ ι α !

Τσαλδάρη.
  .

2Α Ε Κ Δ Ο Σ Ι Σ
ΕΡΧΕΤΑΙ 0 ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΟΝ ΕΣ-ΕΣ ΣΙΜΑΝΑ
ΤΟΥ ΕΧΕΙ ΕΤΟΙΜΑΣΤΕΙ... ΕΝΘΟΥΣΙΩΔΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗ

λείας», λέγονται άλλοιώς, άλλά 
δέν έχει σημασία, θά μοΰ παρου
σιάσουν δπλα καί θά μου πουν. 
«’Αρχηγέ, έφέραμε εις πέρας τό 
Εργο σου. Τούς πιό δυναμικους 
δημοκρατικούς "Ελληνες πού άν., 
τιτάχθηκαν στόν Ενδοξο Γερμανι. 
κό στρατό, τούς συλλάβαμε. Καί 
τούς πιό ζωηρούς, δπως τόν Me- 
νέδα, τόν Μπουρδή, τόν M y έρη 
κι* άρκετοΰς άλλους, τούς Εχου. 
ιιε Ετοιμους γιά έκτέλεσι».

-  Καί σείς τΐ θ’ Απαντήσετε 
κύριε Σιμάνα;

— θ ’ άπονείμω στά παιδιά το 
παράσημο τοΟ Σιδηροΰ Σταύρου 
μετά φύλλων δρυός.

-  Καί στούς μπράβους τί θά
δώσετε; .

— Τό παράσημο της μαγκού
ρας μετά φύλλων κερασέας.

«ΡΑ Δ ΙΟ —ΛΑΧΑΝΙΔΑ»

Ή  Ελληνική Κυβέρνησι έζή
τησε άπό τούς ΣυμμΛχους νά τίς 
παραδώσουν τόν Σιμάνα, ό δποΐ. 
ος ήταν Άρχηγός τών Έ ς  —Έ ς  
στήν Ελλάδα. Ή  παράδοσίς του. 
δμως Αργεί νά γίνη καί ό Σιμά
να άνυπομονεί. Παρουσιάστηκε 
προχθές στόν Διοικητή τοΰ Στροί 
τοπέδου, δπου κρατείται, καΐ- 
τοΰ είπε:

— Πότε θά μέ στείλετε στήν 
Ελλάδα;

— Βιάζεσθε; τόν ρώτησε δ Δι
οικητής.

— Ά ν  βιάζομαι, λέει;! Μοΰ Ε
χουν τοιμάσει θριαμβευτική ύπο. 
δοχή.

— Στήν Ελλάδα;
— Βεβαίως. Μέ περιμένουν οί 

παληοί μου φίλοι, ot δποίοι τώρα 
λύνουν καί δένουν, θά διασκε
δάσω μαζί τους, θά γλεντήσω, 
θά περάσω φίνα.

— Δέν θά γλεντήσετε, κύρι* 
Σιμάνα. θά δικαστήτε.

— Μά αύτό είναι τό. . .  γλέντι, 
κύριε Διοικητά.

— Ή  δίκη;
— Βεβαίως. Μοΰ τδ γράφει δ 

φίλος μου δ Ράλλης. «Έ λα , μοΰ 
γράφει, νά δικαστής στήν Ελλά 
δα καί σοΰ ύπδσχομαι, δτι θά 
σπάσης κέφι. Σρΰ Εχουμε τοιμΛ. 
σει τριακόσιους συνηγόρους, Εξ 
χιλιάδες μάρτυρες καί δώδεκα 
χιλιάδες Ενστάσεις ώς πρώτη 
δόσι».

•Ο Διοικητής έοταυροκοπήθη:
— Σοβαρά μιλάτε, κύριε Σ ι

μάνα;
— Σοβαρώτατα. Μέ 'τεριμε- 

νουν, σάς λέω, τά παιδιά τών 
Ταγμάτων Ά  σφάλε ίοτς. Τά παλ- 
ληκάρια μου. Ο Ι λεβέντες μου.Τά 
τζιμάνια μου! Τώρα δέν λέγον
ται «άντρες τών ταγμάτων άσφα-


