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’Ιδεώδης ελευθερία!

Ο ΑΓΓΛΟ Σ: Τά βλέπεις; Μ’ αύτά τσακίσαμε τούς Γερμανοΐταλούς!
Ο ΕΛΛΗΝ; Έμεΐς τούς τσακίσαμε  δίχως αύτά!

ΟΜΑΔΙΚΗ Δ ΙΑΜ ΑΡΤΥΡ ΙΑ .. .
 ——    ■ τ·.......

01 έπαγγελματίες στόν κ. Βαρβαρέσσο
Ό'Ψιλικαντζής: Φράγκο-Φράγκο τά μαζεύω, χοντρκώς θά μοΰ τα πάρεις. 
Ό  Καπνοπώλη;: Σΐη διβτίμησηι πουλάω, κι’ δλα σύ μ«ΰ τά φουμάρεις:
Ό  Γαλα"ά;: K it νεράκι νά πουλήσω, το διχό μου αίμα πίνεις.
Ό  Φούρναρης: Μέ τά νέα, σου τά μέτρα μές στο φοΰρνο μου με ψήνεις!
Ό  Μανάβης: Φροΰτα θάχω μ.* άπο τω̂ α. δεν θα τρωω 0O~s Τ- αστείο.
Ό  Φαρμιακοποιό'ς: Φάρμακα εγώ πουλάω χι’ είσαι συ το φαρμακείο!
Ό Καφετζής: Μέ ρουφάς σάν καφεδάκι, σάν κονιάκ καί σάν μαστίχες 
Ό  “Εμπορας: Κ.ρέα< θά κυττώ κι’ ή γλώσσα Οά κρ·εμιέται δ&οα πήχες!
Ό  Ζαχαροπλάστης: Τά γλυκά... ξυνά μοΰ βγαίνουν, τά σορόπια μου...
Ό  Μπακάλης: Πάει, μοΰβγαλες το λάδι! (γλυκάδι
Ό  Μαρμιαράς: ’Αντί φόρους ενα μνήμα πι& ν«λά δέν μοΰ ζητούσες;
Ό  Φαναρτζής: Οδτιε τενεκές νά ήσουν έτσι δέν θά μοΰ κολλούσες!
Ό  Ταβερνιάρης: Θΐά βρηνώ σάν τούς πελάτες βλέπω #έν μέθη διατελοΰντες» 
'θ  Φερετροποιός: Μπράβο, κ. Βαρβαρέσο: Θάχω πιά δουλειές με φ(5νηες:

κ ά π ο ιο ς  n o r  τ· α κ ο ύ σ ε

“  ΝΑ ΓΙΝΗ Δ Η Μ Ο Ψ Η Φ ΙΣΜ Α !”
«Να γίνη δημοψήφισμα μ’ά ώρα γρηγσρώτερα» 
φωνάζουνε οί Λαϊκοί καί κάποιοι μή χειρότερα,
Κάποιοι, πού μέ τούς ’ Ιταλούς και τούς Γερμαναράδες 
προδίνανε τ’ άδέρφια τους καί κάνανε παράδες.
«Νά γίνη δημοψήφισμα, νά γίνη νά ήσυ^εσουμε,
Νά φέρουμε τό Βασιληά, πού ό Λαός τόν θέλει,
Κι* δλους τούς Δημοκρατικούς, δλους θά τούς κρεμάσουμε, 
Νά μείνουμε έμεΐς κι’ έμεΐς νά τά περνάμε μέλι!»
Νά γίντ̂  δημοψήφισμα κι" έμεΐς αύτό τό θέμε,
Μά φίλτοαοι, Δοσίλογοι είς τό Λαό μας λέμε:

«Σ ' αύτούς πού σέ πουλήσανε 
καί σέ καταμαδήσανε

Δικαίωμα έκλογικό δέν πρέπει νά τούς Εδυνες 
άπλούστατα γιατί αύτοί, ποτέ δέν ήταν "Ελληνες!»

Κ.

Τό τραγούδι τοϋ Ράλλη
Στή φυλακή μέ βάλανε 
στό μέγαρο Ζελιώτη 
έμένα τόν πασίγνωστο 
μεγάλο ποττριώτη!
“Ά ν  είσαι φίλος καί πονης 
Έλα , βρέ Τσάτσο, νά μέ Ιδης. 
Γυναίκες νέες κι’ ώμορφες 
συχνά μοΰ κουβαλούνε 
καί οϋτω πως μπαμπέσικα 
πολύ μέ έξαντλοΰνε I 
’Ά ν  είσαι μάννα καί πονης 
"Ελα, ρέ Βούλγαρη, νά ίδής. 
Πολλώ φαγιά φροντίζουνε 
πάντα νά μοΰ τοιμάσουν 
Ζητοΰν οί άφιλότιμοι 
στό τέλος νά μ έ ...  σκάσουν. 
"Αν είσαι "Αγιος καί πον{1ς 
"Ελα, Δαμασκηνέ, νά Ιδης.
"Αχ, τί σκληρό γιά μένανε 
*χ δάζω κι’ άλλο πάχος!
Γιατί δέν διαμαρτύρεται 
μέ άρθρο του ό . . .  Βλάχος; 
Ά ν  εΐσ’ άδέρφι καί πονής 
"Ελα, δρέ Γιώργο, νά μέ ίδήζ. 
Μάθετε ρέ άριστεροί 
δειλοί καί τζερεμέδες.
Τής φυλακής τά σίδερα 
είναι γιά τούς... γλεντζέδες!

Συλληψις δοσιλόγου
Ή  δοσίλογος Βέττα Λεχρι. 

τοποάλου, σύζυγος τοΰ δασα- 
νιστοΰ τών ’Έ ς —"Ες  κ. Λεχρι- 
τοπαύλου, έξ^τασθεϊσος άπό 
γνωστόν μαιευτήρα διεπιστώθη, 
δτι είναι είς ένδιαφέρουσαν κα- 
τάστασιν. Ή  σύλληψις φαίνε
ται δτι έγένετο πρό δύο μηνών. 
Ό  κ. Τσάτσος άνέλαδε νά 6α- 
πτίση έν καιρφ τό βρέφος

ΤΟΥ... ΣΥΝΕΡΓΑΤΟΥ ΗΑΣ κ ΑϋΠΒϋΜΕΚ
— Αν είναι §τσιΙ . .Προχθές τό πρωί παρουσια- 

στηκαν στόν Μακαριώταχο Α ν 
τιβασιλέα ot συντάκτες δλων 
τών έφημερίδων καί τόν ρώτη
σαν:

— "Εχετε ν’ άνακοινώσετε τί
ποτε, Μακαριώτατε;

— "Ο,τι Εχω νά πώ, άπήντησε 
ό Άντιβασιλεύς, θά τό γράψω 
τό άπό-><ευμα στή «Βραδυνή»*

— Μά κί* έμεΐς έφημερίδες εί
μαστε, παροπτονέθηκαν οί άλλοι 
συντάκτες.

— Ναί, άλλά κι' έγώ πρέπει 
νά έργαστώ γιά νά ζήσω, άπήν
τησε ό Άντιβασιλεύς. Δέν ξέρε
τε, δτι προσελήφθην... συντά
κτης τής «Βραδυνης». Συνεπώς 
μήν έπιμένετε.

Οί συντάκτες Εφυγαν στενο
χωρημένοι. Έπήγαμε νά φύ
γουμε κι* έμεΐς, άλλ' ό Μακα
ριώτατος μδς έκαμε νόημα:

—Ψιτ! Μείνετε σεΐς. Τής «Λα
χανίδας» είσαστε;

— Μάλιστα, Μακαριώτατε.
— "Αν θέλετε, μπορώ νά δίνω 

κίαί σέ σδς συνεργασία.
— "Αν θέλουμε, λέει!
— Νά πήτε στόν Διευθυντή 

σας νά μοΰ κανονίση Εναν καλό 
μισθό.

— "Εννοια σας.
— ,&cd τώρα γράφτε: Περί έ- 

λευθερίας.
— Γιά τήν έλευθερία θά μιλή

στε;
— "Αμ, γιά τί άλλο;
— Ναί, άλλά πρέπει νά Εχε

τε ύπ’ 6ψι σας, δτι έμεΐς είμα
στε σατυρική έφημερίδα καί θέ 
λουμε κωμικά θέματα.

—Μά ύπαρχε ι πιό κωμικό θέ
μα άπό τήν... Έλευθερία στήν 
Ελλάδα; Καί μάλιστα δπως 
τήν περιγράφω έγώ τήν Έλευ
θερία !

— Λοιπόν, γράφτε: «Είς ού 
δεμίαν άλλην χώραν έπικροίτε' 
μεγαλύτερα έλευθερία άπό τήν 
Ελλάδα». "Ε ;  Αύτό δέν είνα 
πολύ... άστειο;

— Πάρα ·π»λύΙ
— Καί ποΰ νά ίδήτε πιό κά 

τω! Λοιπόν, γράφτε: «Εις τήν 
Ελλάδα έπtκρατεί άπόλυτος έ 
λευθερία άνευ προηγουμένου. 
Ό  καθείς είναι Ελεύθερος vc 
κάνη δ,τι θέλει. Οί άριστεροί εί
ναι έλεύθεροι νά βγάζουν έφη
μερίδες. Καί οι δεξιοί νά τίς . 
σχίζουν! Οι άριστεροί ήθοποιοί 
είναι έλεύθεροι νά παίζουν Ερ
γα. Καί οί δεξιοί νά παίζουν., 
γροθιές στά στομάχια τών άρι 
στερών! Οί δεξιοί είναι έλεύθε- 
ροι νά σκοτώνουν καί νά δέρ
νουν τούς δημοκρατικούς, Ά λ 
λά καί οι άριστεροί είναι έλεύ. 
θέροι νά κόίνουν. . , διαβήματα 
διαμαρτυρίας!

— "Εξοχα, Μακαριώτοττε! 
Πάρα-κάτω,

— 01 μεγοελοδιομή χάνοι καϊ 
οί μεγοίλέμποροι είναι έλεύθε- 
ροι νά πουλάνε δσο θέλουν τό 
ροΰχα καί τά παπούτσια. Άλλό 
κι’ ό λαός είναι έλεύθερος νά 
γυρίζη. . .  γυμνός καί ξυπόλυ 
τος! Ό  κ Βαρβαρέσσος εΐνίχι. 
έλεύθερος ν’ άπολύση τούς μι 
σούς ύπαλλήλους. Άλλά κοΟ. 
οί μισοί ύπάλληλοι είναι έλεύ- 
θεροι νά ... φύγουν! Οί > ξένοι 
άντοοτοκριταί είναι έλεύθεροι 
νά γυρίζουν παντοϋ καί νά βλέ
πουν τήν τρομοκρατία τών βα 
σιλοφρόνων. Άλλά  κι* έγώ εί
μαι έλεύθερος νά μιλάω έλεύ 
θερα περί-., έλευθερίας!

— θαϋμα, Μεγαλειότατε! Εί
στε ό μεγαλύτερος σατυρογρά- 
φος τής έποχής μας! .

100 TOO ΠΡΟΧβΕΏΗΗΝ ΕΗΧΕΙΦΙΝ

'Ολική Εκλειψις τοΰ «Ήλιου τής Δεξιάς» όραίτή είς τόν
Ελληνικόν Οΰροτνόν καί διά γυμνοΰ όφθαλμοΟ.

*Από τήν 'Αγγλικήν ’Έκθεοιν



Η Λ Α Χ Α Ν Ι Δ Α Η Α Α Χ Α Ν Ι Α Λ

Ο κ. ΒΟΥΛΓΑΡΗ! ΚΑΙ Β ΑΡΑΣΙΣ ΤΗΣ X Ο Δ Η Γ Ι Α )  Τ Η Σ  “ Ο Υ Ν Ρ ή , , Ελευθερία οτήν 'Ελλάδα! ' Α λ λ ο ! . . .  ' Α λ λ ο ! . . .

Νά πώς ή X έδρασε ώς όργά- 
νωσις. .. ’Αντιστάσεως!

Καί νά πώς δρσ: ώς πολιτική 
όργάνωσις.

Ραδιο-Λαχαν ί δα
Β Ε Ρ Ο Λ ΙΝ Ο : ΟΙ ’Εγγλέζοι στείλαν τά στρατεύμοίτά τους 
Κι’ ετσι τώρα μέ τούς Ρώσσους ζοΰν καλά κοά μονιασμένα. 
Πλήν ot διάφοροι φασίστες ποΰχουν χάσει τά νερά τους 

κα’ι τούς λείπουνε τά φρένα,
Μίλησαν γιά διαθέσε'ς προστριβών κι’ άπό τούς δυό 
Πώς ό Τσώρτσιλ πάει, ν’ Ανάψει πιόλεμο άπό μιάν ίσκαν 
Πώς εύθύς θά συγκρουστοϋνε καί θά γίνη ρημαδιό,
. . . ’Επειδή τήν πρώτη μέρα κοσαλύμοίτα δέν δρίσκαν!

ΛΟΝΤΟΝ: Στίς κλεισμένες κάλπες βρίσκεται κάποιο μυστήριο 
Ποιός νά κέρδισε άλήθέ α; Ποιός θά σδύσει; Ποιός θά φέξει; 
Μά του κόσμου ή άγωνία, ή λαχτάρα* τό μαρτύριο 
θά παρατοίθεϊ άκόμα μέχρι τίς εϊκοσιέξη ! . , .

Β Ε Λ ΙΓ Ρ Α Δ Ι:  Μή σάς νοιάζει τί θά πει ό Γονατάς.
Οί λαοί μας είναι φίλοι καί στοΰ φασ,ισμοΰ τόν δράκο,
Πάντα είπαν μ’ ενα στόμα τό «ή τάν ή έπί τάς»

Καί τοϋ άνοιξαν τό λάκκο!

ΑΘΗΝΑ- Ό  Μακαρ ώτοπος, μακάριος κι* εύσεδής 
Ι'άνοντας τών μοναρχικών καί πάλι τό χατήρι.
Τούς φόνους καί ξυλοδαρμούς τούς είπε «άνακριδεΐς»
—Ένφ  οί Χίτες κι’ οί λοιποί τούς έχουν. . .  ψωμοτήρι!

ΜΕΜ

Ε Κ Λ Ε ΙΨ Ε ΙΣ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ
Γίνονται πολλές έκλείψεις στήν 'Ελλάδα τελευταίως 
πού σκοτείνιασαν τά πάντα, κι’ δλους μας κοαέχει δέος. 
Κρύφθηκε πραχθές ό δίσκος τοΰ λαμπροΰ μας τοΰ Ηλίου 
καί σταμάτησε νά ρίχνη φώς έπί της Ύφηλίου 
Ό  ύπάλληλος ό δόλιος έχει δκλε'ψη στήν τσέπη, 
τή σκιά τοΰ Βαρδαρέσσου στό μισθό του μπρός τή δλέπει. 
Καί είς τό μυαλό τοΰ Τσάτσου έκλειψη υπάρχει τόση 
κάθε λογικοϋ, κι’ ή τρέλλα Αντικαθιστά τή γνώση. 
"Εκλειψη τέλος υπάρχει σ’ δλες τίς έλευθερίες 
πού καλά τίς σκοτεινιάζουν Σούρλας, κι’ άλλες συμμορίες. 
Μά δλα δμως τά σκοτάδια ποΰχουν τώρα τά πρωτεία 
θέ νά διαλυ&οΰνε δταν λρτμψη ή Δ η μ ο κ ρ α τ ί α .

ΜΑΚ

. ,Ο Μ Η ΡΟΥ ΟΔΥΣΣΕΙΑ
"Ανδρα μοί ένειτεν Μοΰσα, ύπόλειμμα τής Βασιλείας 
Γλύξμπουργκ Γεώργιον δείγμα ύπέροχον τής Τυραννίας·.
Τό πλέον σπάνιον τέρας έξόρισταν στήν ' I στορίαν 
Έδηιμιούργησε καί μδς έπέδαλε Δικτατορίαν 
Πλήν δμως τώσκασε ήρωϊκώτατα έκ τής 'Ελλάδος 
κι’ £τσι έγέμισε τής προδοσίας του, ό μοβϋρος κάδος.
Τοΰ Ράλλη φίλτατος έδημιούργησε ταγματαλήτας 
τώρα δέ . γέμισε τό Πανελλήνιον βαρβάρους Χίτας 
Συγχρόνως πλήρωσε μέ λίραν άφθονβν τόν Παπαντρέαν 
πήρε Τσαλδάρην, Τσάτσσν καί Βούλγαρην είς τήν παρέαν 
καί ό κχλαίπωρος μέ πολλήν έπαρσιν συντόμως θέλει 
ή άθλια γλώσσα του, τής έξουσίας μας νά γλείψη μέλι 
Βεβαίως ξέχασε πόσον οί "Ελληνες τόν άγσπάνε 
δτι τά κόλπα του πλέον γεράσανε καί δέν περνάνε.
Γι’ αύτό φιλότιμα τοΰ έπισείομεν τήν προσοχήν του 
«Τομάτες σάπιες, τοΰ έτοιμάσαμε b ' ύπιοδοχήν του».

ΚΟΛΑΦΟΣ

‘Εκ  τής Διευθύνσεως τής 
«Οΰνρα» άνεκο.νώθησαν τά έ
ξης:

«Διά νά μή ταλαιπωρηθη τό 
κοινόν κατά τήν παραλαβήν 
τοΰ διανεμηθησομένου ίμοαι- 
σμοΰ, παρακαλεΐται νά άκολιου- 
θήση τάς κάτωθι όδηγίας:

1) Οί έπβχειρήσεις θά διονεί· 
μουν καρτέλλας τάς όποιας ό- 
φείλει κάθε μισθωτής νά συμ
πληρώ ση, έπειτα νά περάση νά 
τάς θεώρηση άπό τό τμήμα τής 
περιφερείάς του, νά τάς ύπο- 
γράψη ό ίερεύς τής συνοικίας 
του, νά τάς έγκρίνη ό μπακά
λης τής περιοχής του, νά τάς 
ιίαραλάδη ό φαρμακοποιός τής 
γετονιάς του, καί νά τάς έλέγ- 
ξη ό φούρναρης. Άπαραιτήτως 
δέ πρέπει νά φέρουν καί τήν ύ- 
πογραφήν τοΰ προέδρου τών 
'Ηνωμένων Πολιτειών κ. Τριοΰ-. 
μαν.

2) "Αμα συμπληρωθή οϋτω ή 
καρτέλλα τήν άφήνετε τρεις ή-

• μέρες είς τόν ήλιον, μίαν νύχτα 
μέ πανσέληνον είς τόν πλησιέ- 
στερον λόφον τής συνοικίας σας 
ϋστερα τήν παίρνετε καί τήν 
περνάτε άπό σαράντα κύμοτυα 
καί τήν παραδίδετε είς τόν έρ- 
γοδότην σας.

3) Ο έργοδάτης ύπαχρεόΰ- 
ται μόλ ς τοΰ έπιστραφοΰν ot

καρτέλλες νά τάς παραδώση 
είς τόν Μακαριώτατον ’Αντιβα
σιλέα, ό όποιος άφοΰ τάς εύλο
γή ση, θά τάς έπιστρέψη είς τόν 
έργοδότην. Ό  έργοδότης όφεί- 
λει νά άναχωρήση άμέσως δι’ 
’Αμερικήν καί νά ύποβάλλη τάς 
καρτέλλας μέ τάς άντιστοιχους 
καταστάσεις είς τό κογκρέσσον 
καί μετά είς τήν Κεντρικήν ’Ε 
πιτροπήν τής Οΰνρα.

4) "Υστερα άπό τάς μικράς 
αύτάς διατυπώσεις, ή Οϋνρα θά 
άποοτείλη 3 έλεγκτάς έν Ελ- 
λάδι, οΐΤινες μεταδαίνοντες είς 
τά άστυνομικά τμήματα, τούς 
ίερ&ΐς, τΟύς μπακάληδες, τούς 
φαρμακοπο ούς καί τούς άρτο
ποιούς έκάστης συνοικίας, θά 
παραβάλουν τάς καταστάσεις 
μέ τάς καταστάσεις τοΰ έργοδό 
του καί άκολούθως θά {Αναχω
ρήσουν καί πάλιν διά τήν Άμε* 
ρικήν.

5) Μόλις φθάσσυν οί έλεγ- 
κταί είς τήν Νέαν Ύόρκην, θ’ 
Ανοεχωρήσουν καί πάλιν οΐ έρ- 
γοδόται διά νά γίνη ή τελική 
πλέον διαλογή τών δικαιουμέ- 
νων. Πρός άτοφυγήν δέ πάοης 
υυγχύσεως δηλοΰται διι Ιματι
σμόν δικαιούνται πόντε ς οί "Ελ  
ληνες, πλήν τών έογαζομένων 
καί τών μή εργαζομένων.

(Έ κ  τής Δ.ευθύνσεως)

HiiiiiiuiminiHi τι π λιζου?·  iHuiutununw

ΤΑ ΘΕΑΤΡΑ
Β Α Ρ Β Α Ρ Ε Σ Σ Ο Υ : «Κατάχρη-

σις έμπιστοσύνης».
ΜΟΣΧΑ: «Σερενάτα στό Βό

σπορο»
4η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ: «"Οταν, ξυπνά 

τό παρελθόν»
Π ΡΑ Ξ ΙΚΟ Π Η Μ Α : Αργεί (λό- 

γφ γενικών δοκιμών).
ΠΛΟΥΤΟΚΡΑΤΩΝ: «Δέν θά τά 

πάρης μοεζί σου».
ΕΛ Α Σ : «'Ηρωικές καρδιές!»
Α Λ ΕΞ Α Ν Δ ΡΗ  «Ό  Καπετάν " Ε 

νας!»
Γ Ε Ω Ρ Γ ΙΟ Υ  Β '. :  Ό  «Γρουσού

ζης!»
ΕΛΛΗ Ν ΙΚΟ Ν  Α ΙΜ Α : «Ούράνι.

ον Τόξον!»
Β Α Σ ΙΛ Ε Υ Σ  ΚΩ Ν ΣΤΑ Ν Τ ΙΝ Ο Σ  

Β.: «Υιέ μου, υιέ μου!» (Βά . 
φτα μαΰρα).

ΔΗΜ Ο ΣΙΩ Ν ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ :
« Ηρωικά Κορόΐδα».

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ:«Φωνή τής καρ 
δ ας».

Θ ΕΑΤΡΟ Ν  ΡΑΛΛΗ: «Γλεντώ
τή ζωή μου».

ΓΕ Ρ Μ Α Ν ΙΑ : «Δραμα άμαρτω- 
λής».

ΓΑ ΛΛ ΙΑ  -  Α ΓΓΛ ΙΑ : «Πώς Μ- 
σβυσε μιά άγάπη»,

ΑΤΛΥ -  ΝΤΕ ΓΚΩΛ: «Σκαπε- 
νείς τής Δύσεως».

Λ Α Ί ΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ: «Τό ά- 
κέφοτλον. .. πτώμα!»
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ΑΝΩΝΥΜΟΣ Ε Τ Α ΙΡ ΙΑ  
ΕΚ Μ ΕΤ Α Λ Λ ΕΥ Σ ΕΩ Σ  ΑΜ
ΜΟΥ ΤΗΣ Σ Α Χ Α Ρ Α Σ

“ Β ΚΥΡΒΗΑΪΚΒ,,
ΙΔ ΡΥΤΗ Σ  - ΙΔ ΙΟ ΚΤΗ ΤΗ Σ  

ΣΤΥΛ. ΓΟ ΝΑΤΑΣ

Δεχόμεθα τενεκέδες είς 
ποσότητα διά κονσερδοποί- 
ησιν άμμου.

Σπεύσατε! Σπεύσατε! 
Ταχύτης — Ασφάλεια (Ε ι
δική) κομψότης, στερεό- 
της, Ακρίβεια — Λεπτότης 
της κτλ. κτλ. κτλ. καί δλα 
τά έπακόλουθα.

I
Γιοίτί τό «δχι» είπαμε 
σέ μιά Αύτοκρατορία, 
πού ήρθε τήν Ελλάδα μα 
γιά νά ύποδουλώση.
Και μέ τό αίμα γράψαα^ 
τή πιό £νδοξη ιστορία;
Γ ιά νάμαστε έλεύθεροι! 
«κοντά στό νοΰ κι’ ή γνώση ! *
Γιατί δέ γονατίσαμε
στοΰ Χίτλερ τή μανία
καί «' δχ ι!» ξαναείπαμε
χωρίς νά φοβηθούμε
Καί μπρός μας τά χρειάστηκα
κι’ αύτή ή Γερμανία;
Γ ιά νάμαστε έλεύθεροι — 
έλεύθεροι νά ζοΰμε!

Γ loeri δέ πουληθήκαμε 
στής μπότας τά άργύρια 
Κι’ άντάρτες ξεχυθήκαμε 
στούς κάμπους στή κοιλάδα 
Κοί, πότιζε τό αίμα μας 
Χάίδάρια - Σκοπευτήρ.α;
Γιά νάμαστε έλεύθεροι 
δλοι μας στήν Ελλάδα!
Γιοττί έμεΐς προσφέραμε 
τή πιό τρανή θυσία 
ένάντια στοϋ Φασισμοΰ 
τή Βία καί τή φρίκη;

' Τό παραδέχθ’ ή Αμερική. 
Αγγλία  κι* ή Ρωσσία!
Γιά νάμαστε έλεύθεροι 
κι* έμεΐς μετά τή Ν ίκη!
Καί τώρα πού ό Φασισμός 
γονάτισε, τραβιόμαστε 
σέ σκοτεινές καί βρωμερές 
πάλι άπομονώσεις.
Καί μδλους τούς άγώνες μας 
τή Λευτεριά χαιρόμαστε 
Στοΰ Άντιδασιλέως μας 
μονάχα τάς Δηλώσεις.

Ο ΡΩΜΗΟΣ

Στό «Κεντρικό» λοιπόν προχτές 
είχαμε π-ιέννες τρανταχτές·? 
Ε Δ Ε Σ  καί PAN και ΣΑΝ  καί

(X I
δλη ή σαλα άντηχεΐ 
>- παρέστη καί ή Ειδική 
ώς καί Τσολιάδες μερικοί 
(αξέχαστη μου Κατοχή,.)
Ό  Λάμπου καί ό Μπουροτντάς 
—ε! Κοκκινιάί δέν άπαντδς;— 
ό Στυλιανός ό Γονατ&ς 
κι’ Ινας παπδς, Άρχιπαππας 
ϊ*έγας Ποτντελεήμων. 
ό Κουλουμβάκης (πώς κρατάς 
τάς κεραμίδας.. καρφωτός;) 
μετ’ άλλων ίπισήμων*,.
Καί: τρέμε Γή καί θάλασσα 
καί κόλπε της Πρεβέζης! 
τά γένεια μου άν χάλασα 
γιατί μέ περιπαίζεις;
Έ γώ ’μαι ό Ζέρβας ό Λεόν. 
(Ζήτω ή Ε Ο Ν ! Ζήτω ή Ε Ο Ν !) 
κι* ό Μεταξάς μας ζήτω!
—"Ερχεται,! θά τόν φέρουμε 
μετά έλαίας κλάδου!
Ζήτω τοΰ Μανιαδάκη μας 
καί τοΰ ρετσινολάδσυ..
Κι’ ή δόλια μας Κυβέρνηση 
— ή «Υπηρεσιακή» 
τσακίστηκε στά πόδια της 
νά τούς... ύπηρετήσει:
—θέλετε ραδιόφωνο 
λήψη Βαλκανική 
τά λόγια σας νά άκουστοΰν 
σ’ Ανατολή καί Δύση;
- Ά λ λ ό ! Ά λλό Ι Έδώ Άτέν. 
Έδώ Λαβάλ, έδώ Πεταίν 
(κι’ ό Χίτλερ έδώ θάναι..) 
“ Τρέμε Σόφιά καί σύ Μοσκβά 
(νάχ’ άπό πάνω εναν κουβά..) 
τήν προσευκή σου κόο/ε! . . ,

ΑΠ '".

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΣΥΓΓΕΝΕΙΕΣ

ΤΑ Τ Ο Υ ΡΚ Α Κ ΙΑ : Αλλάχ! Ποιός είνε αύτός ό γίγαντας!
ΣΤΑ Λ ΙΝ : Είμαι ό καινούργιος μπαμπάς σας!

Π α ρ ω δ ία ι

Στοΰ κοσμάκη τήν άμοιρη ράχη 
δίνουν ξύλο καί στήνουνε μάχη 
τών Σουρλαίων τ’ άγνά παλ-

ληκάρισ 
καί στά χέρια άλυσάίδες φο

ράν. .
κι’ δλο σπδνε πλευρά καί πο

δάρια
μέ τήν X, τήν Π.Ε.Α.Ν. καί τήν

PAN-

Π Ε Ρ Α Σ Τ ΙΚ Ο Σ

ΤΟ Η Μ ΕΡΟ ΛΟ ΓΙΟ  
ΤΟΥ ΓΕΩ ΡΓ ΙΟ Υ  ΓΛΥΞΜ ΠΟΥΡΓΚ

ΪΒΗ  ΑΓΙΑΒ m m

ΙΟ Υ Λ ΙΟ Σ  1940· Σήμερα ί- 
βγαλα δ*άγγελμα στόν Ελ λ η 
νικό Λαόί Πρέπει νά ένισχύση 
τήν Άεροποοίος τόν Γιαννάκη 
τό Μεταξά καί τή 4η Αύγουστου 
πού πλησιάζει! 'Όμως ό πόλε. 
μος έρχεται! Τί θά κάνωμε; 
Πρός τό παρόν ή Φρειδερίκη 
γέννησε τό 2ον παιδί της*

ΙΟ Υ Λ ΙΟ Σ  1941:'Υπέροχο μέ
ρος τό Κάΐρο1 Δεξιώσεις — Χο
ροί —  Πάρτυ — Μούρλια!  * I E U  
δήσεις άπό τήν Ελλάδα Ανα
φέρουν πώς ό κόσμος άρχιαε νά 
■πεινά! Τέλος πάντων, αιωνίως 
πειναλέοι αίτοί οί άνθρωποι! Ή  
Φρειδερίκη γέννησε τέ 3ο παιδί 
της !!

ΙΟ Υ Λ ΙΟ Σ  1942: "Ελα  Χριστέ 
καί Παναγιά καί “Ά γ ιε  Mocwa- 
δάκη,. Τώσκασαν άπ' τήν Άκρο 
ναυπλία καί σήκωσαν τήν 'Ελ 
λάδα έναντι αν τών Γερμανών!! 
' Η Φρειδερίκη μοΰ Ικανέ παρά
πονα γι* αύτό! Καί §χει δίκηοΐ 
Τής βγήκε ή Παναγία νά γεν- 
νάη πρίγκηπες γιά τό σόί Kod 
μεΐς άφίνουμε τούς ψωραλέους 
της Ελλάδας νά κτυποΰν τούς 
πατριώτες της. Αίσχος!

ΙΟ Υ Λ ΙΟ Σ  1943: 01 Σύμμαί. 
χοι άρχίζουν καί νικάνε! Έ β γ α  
λα 82 διαγγέλματα πρός τόν 
Ελληνικόν Λαόν. "Εστειλα 300 
λίρες στόν Νοοτολέοντα γιά τά

σχβτικό του, Ό  Εύλογημένος, 
"Ολο λεπτά ζητάει! "Εστειλα 
καί 300 λίρες στό Ράλλι; μου 
γιά νά στρώση μπρός τή δου
λειά μέ τά Τάγματα, θάρθη έ- 
δώ κι" 6 Ποοτανέρέου καί δλα 
θά παπί κατ’ εώχήν! Βοήθησα 
τή Φρειδερίκη

ΙΟ Υ Λ ΙΟ Σ  1944? Γειά οου 
Ράλλη λεβέντη! Γειά σου Πα
πανδρέου τσίφτη I Πώς τούς τυ
λίξαμε! Πώς τούς τή σκάσαμε! 
Εμπρός! Κυβέρνα τήν Ελλάδα 
. . .  Παπαντρέα! Ό  πόλεμος τε. 
λειώνει! Αρκετά θυσιάστηκα 
γιά τό λαό μου, άρκετά όπέφε. 
ραΐ Πρέπει τώρα νά γυρίσω 
καί νά συγυρίσω αύτόν τόν ήλί- 
θιο τόπο! *Η Φρειδερίκη γέννη
σε τό 5ο παιδί της!

ΙΟ Υ Λ ΙΟ Σ  1945; Νίκη! Τούς 
φάγαμ£! Μαέστρος τής πολιτι
κής! Τσάτσος! Πνεύμα Ύπουρ- 
γοϋ. Πάνε οί Δημοκροαικοί! OC 
τε στόν καιρό τοϋ Μανιαδάκη! 
Καί μοΰ αύξησαν τό μισθό, καί 
πολυχρόνια, καί κορώνες, καί 
άμάν «τρέξε, μέ τό άε ροπλάνο» 
ό Κουλουμβάκης!

Είμαι πολύ συγκεκινημένος! 
Οί βαλίτσες μου είναι ϊτοιμες! 
Ανησυχώ διά τήν ύποδοχήν!

Ά ! ξέχασα! Ή  Φρρφερίκη- 
εκανε 4δυμα!

Α ν α κ ο ί ν ι ι ο ι ς  
ΤοΟ 8Y n o u p y »  ’ E o t tT c p iK U V

'Υπό τοϋ Υπουργείου Έσωτε- 
ρικών έξεδόθη ή κατωτέρω έ- 
πεξήγησι< δσον άφορα τόν νε- 
ωστί έκδοθέντα νόμον πρός κα- 
τάπαυσιν τής τρομοκρατίας:

Ιον) Έάν είσαι άρχηγός δη
μοκρατικής όργανώσεως συλ- 
λαμδάνεσαι καί έκ,τελεΐσαι έιτί 
τόπου ώς παρανόμως.. . όπλο- 
φορών. (Διευκρινίζεται δτι καί 
άν δέν εχης δπλον δέν «χρήζει 
σημασίας»),

2ον) Έάν είσαι ύπαρχηγός,έ;- 
χεις βεβαίως έλαφρυντικά,πλήν 
δμως μόνον μέ Ισόβια δεσμά 
μπορείς νά τήν γλυτώαης! (Ή  
διευκρίνισις τοΰ πρώτου ισχύει 
καί διά τό δεύτερον),

3ον) Έάν είσαι όπαδός δημο
κρατικής όργανώσεως ή περΐ- 
πτωσις δέν είναι τόσον σοβαρ>ά. 
Ή  άποφυλάκισις διατάσσεται 
μετά έξάμηνον, (χορηγούνται δέ 
δωρεάν: Ιον) Δεκανίκια (διά 
τά τυχόν κάτω άκρα πού θά ά- 
ποκοποϋν). 2ον) Λοιπά τεχνητά 
μέλη (χεΐρες κτλ.). 3ον) ’Ο
φθαλμοί ύάλινοι, περούκα κτλ. 
4ον) Ή  νοσηλεία είς Νοσοκ». 
μεΐον (καί τά περαιτέρω δαρύ- 
νουσι τόν ένεχόμενον.

4ον) Έδόθησαν σχετικώς, ά- 
δειαι όπλοφορίας είς άπάσας 
τάς άγαθοεργάς όργανώσεις Χ„ 
— Ε Β Ε Ν  Τάγματα Βασιλέως 
Γεωργίου—ύπό τοΰ πρωθυπουρ
γού κ. Σούρλα πρός άποφυγήν 
παρεξηγήσεων.

Mea οίκονομικά μέτρα
Ό  άνηιτρόεδρος τής Κυβερ

νήσεως κ. ^Βαρβαρέσσος έδήλω 
atv είς συντάκτην μας δτι έντός 
τών ήμερων θά δημοσιευθή όνέ 
ος άναγκαστικός νόμος διά τοϋ 
όποιου πδς μισθωτός θά πληρώ 
νη ώς φόρον τό δεκοοτενταπλά- 
σιον τοϋ μισθοΰ του. Καί πδς ά
νεργος θά πληρώνη έπίσης τό 
είκσσοπτλάσιον τοϋ τελευταίου 
μισθοΰ πού πήρε στή ζωή του.

Π Ρ Ο Σ ΕΧ Ω Σ

«ΕΛΛΑ!»
Τό νέον σατυρικόν κι’ εύ. 

θυμoγpocφικόv καί πολύχρω- 
μον περιοδικόν.

Διευθυντής 
ΓΕ Ω Ρ Γ . Π ΑΠΑΝΔΡΕΟ Υ

Μερικά άπό τά περιεχόμενα, 
τοΰ πρώτου τεύχους:
1) Δη μοκ ρατοσοσιαλισιο- 
βασιλοδικτατοροκομμουνι -

σμός.
2) Βασιλοσοσιλοδημοκρα - 
τ ο κ ομμουνιστοδικτατορι -

3) Δικτατοροκουμμουνοδη- 
μοκρατοβασιλοσοσιαλισμ«ί)ς.
4) Σοσιαλοβασιλοδικτοττο- 
ροκουμμουνιστοδημοκροαι -

σμός.
Γέλοια. Γέλοια.- Γέλοια.

’Αλληλογραφία
κ. ΜΟΛΟΤΩΦ: Μδς γίνατε τσά. 
μικος ταμπάκος μέ τήν Αντι
προσωπευτική Κυβέρνηση πού 
μάς κοπανάτε κάθε μέρα. Έ- 
μιεΐς πού Εχουμε τά γένεια ί- 
χουμε καί τ ό ... Ζέρβα. Ή  έ- 
λευθειρία περί τής όποιας μδς 
όμιλεΐτε δέν δχει ούδεμίαν σχέ- 
σιν μέ τήν Ελλάδα. Είναι ά- 
γαλμα τό όποιον βρίσκεται στήν 
είσοδο τοΰ λιμένος. τής Νέας Ύ- 
6ρκης,
κ, Π ΙΝ Ω  ίύπουργόν Γαλ. Κυ- 
βε^νήσεως): Ά  πατάσθε, Οί
κραυγές «πεινώ. . .  πεινώ» πού 
άκούγονται σ’ όλόκλ,ηρη τή χώ
ρα μας δέν είναι έιΐευψημίες 
διά τό πρόσωπόν σας. 'Η λέξις 
«πεινώ» σημαίνει Ελληνιστί «μέ 
ταΐζουν λόγια καί σόγια», κα- 
μτΐρί;
κ. Τ Σ Ω Ρ Τ Σ ΙΛ : Σάς μαύρισαν 
λοιπάν; Μά καί σεΐς τί θέλοπε 
καί τά βάζατε μέ τούς... Αν
θρακωρύχους; 'Η είδησις έπρο- 
ξένησε δαθεΓαν,. χαράν είς 
δλους τούς "Ελληνας, διότι πι
στεύεται γενικώς δτι τώρα θά 
ένισχύσετε μέ τήν μαυρίλαν σάς 
τό. „. «Μαΰρο Μέτωπον» τών δι
κών μας.Άπό τόν ένθουσιασμόν 
μας σάς στέλνουνε τό τροτγουδά 
κι «μαΰρο γεμενί» τό όποιον 
μπορείτε νά τραγουδάτε κατά 
τάς ώρας τής σχόλης σας. 
κ. ΤΣΑΤΣΟ Ν , ένταΰθα: Πάλι
δέν ξέρετε τίποτε; Υπάρχει 
π;ράγματι Ε.Ο .Β . ή όποια είναι 
τά άρχικά τής γνωστής όργανώ
σεως: «Είμαστε δλοι βλάκες».

ΔΗΜ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΝ: Τά πα
πούτσια πού θά πάρετε άπό τήν 
Οΰνρα δέν Ιχουν ούδεμίαν σχέ- 
σιν μέ τά παπούτσια πού σδς έ
δωσε στό χέρι ό κ, Βαρβαρέσ
σος.

Τό λεξικό μας
Τσάτσος =  Ησυχία δλως διό

λου.
Βαρβαρέσσος = Ασκοί τοϋ&$4- 

όλου.
Βούλγαρης =  Ή  προσωποποίη- 

σις τοϋ νυστάγματος.
Εθνικές ’Οργανώσεις =  Παρα- 

βίασις τοΰ Συντάγματος.
Σ.Α·Ν.= Μάς πιάσανε στά πρά

σα.
Λαΐκό κόμμα =  Άλλοϋ ό πα

πδς, άλλοΰ τά ράσα. k
Εκλογές =  Χρυσές ήλιαχτίδες.
Λαός =  Σπασμένες άλυσσίδες.
Δοσίλογοι =  Καί ποΰ θά λημε

ριάσουμε.
Ε.Α.Μ. =  "Οπου κι* άν πάτε θά 

σ & ς  πιάσου με.

« . . .  Καί ή Γή έσείσθη καΐ ό Άνοαέλλων "Ηλιος... έ σ κ ο-
τ ί σ  8 η !»

Δ η μ ο κ ρ α τ ία
Δ ουλεύτρα πάντα τοΰ Λαοϋ, άπαλοχαΐδεύτ ρ α μάννα 
Η σουν ή γλυκοχτύπητη τοΰ δίκιου ή καμπάνα,
Μ ιδς ήμέρας ήλιοφώτιστης καί λαμπροφορεμένης 
Ο νειρο χρυσοφτέρουγο ψυχής ά&ικημένης,
Κ ρατδς τή φλόγα σου άσβυστη στό δυνατό άγέρι.
Ρ ίγη χαράς ή νίκη σου μέσ’ τίς καρδιές θά φέρη.
Α  νάσταση στούς λεύτερους Ανθρώπους θά σημάν^ς,
Τ ούς ήρωες Αγωνιστές μέ λούλουδα θά ράνης,
I νδαλμα κάθε μιας ψυχής, σκοτα&οζεδιαλίστρα 
Α ννή Δημοκροίτία μας τοΰ μίσους κατολύτρα,

ΤΟ ΝΕΟ  Π Α ΤΕΡΗ Μ Ω Ν
Πάτερ Γεώργιε Γλύξμπ»υργκ 
ό ’έν τοΐς έξορίαις εύρισκόμενος 
ξε'χασθήτω τό δνομά σου 
άπελθέτω ή Βασιλεία σου 
διά παντός άπό τήν Ελλάδα.
Γεννηθήτω τό θέλημα τοϋ λαοϋ
τής πολυβασανισμένης Ελληνικής γής
τόν άρτον ήμών στερήσας
καί άγριως ξεκοκκαλίσας
άπό τά Ελληνικά στόματα
Μήν μδς δώσης ποτέ
καί άφες ήμδς, μόνους
τά ώφελήματα τών καρπών μας
ίνα μή ελθης είς πειρασμόν
καί κοίταστρέψεις ξανά τόν τόπο μας
Άλλά  μείνε έκεΐ γιά πάντα έξόριστος! Αμήν.

Τ ΣΑ Τ ΣΟ Σ : Απαγορεύω 
στηρώς κάθε κακοποίησιν πο

λίτου . . :

Έκτός έάν πρόκειται περι 
άριστεροΰ!



renEVTRIHI ΕΙΟΗΣΕΙΣ ΤΗΣ "ΠΗΧΗΗίΟλΣ..
ΕΚ AHAHOHfl TQH ΕΚΛΟΓΙΜΗ ΜΟΤΕΙΕΙΗΜΝ

"Ενα έφιαλτικό όνειρο.

‘Η νύχτα και ή μέρα
Ή  νύχτα καί ή μέρα μέ θέρμη συζητούνε 
γιά κάτι ποδν’ έπί καιρό, τό πολιτειακό , 

μέ πείσμα καί ot δύο τους στ’ άλήθεια πολεμούνε 
καί δ,(Π λέν σάς δίνουμε σέ στύλ διαλογίΛφ.

ΝΥΧΤΑ: Έγώ  είμ' ή πιό ώμορψη, μιά ώμορφιά τελεία 
γι° αύτό θέλω γιά σύντροφο πάντα'-τή βασιλεία 

Μ ΕΡΑ : ΤΩ πόσο είσαι γελοία 1
ΝΥΧΤΑ: θά  δης λοιπόν δτι θάρθη 'κάποιο Οΐθέριο βράδυ 

νά μ’ άγκαλιάση μέ όρμή τοΰ βασιληά τό χάδι 
Μ ΕΡΑ : Τό ξέρω δά δτι σ’ αύτόν άρέσει τ ό ... σκοτάδι 
ΝΥΧΤΑ: Μαζί μου κάθε πλούσιος;γλεντά, μεθά καί πίνει 

στήν άγκαλιά μου βλέποντας τήρ άργυρά σελήνη 
Μ ΕΡΑ : Κι’ δλοι αύτοί ot φίλοι σου Εχρυν πολύ...  σ ε λ ί ν ιΐ 
ΝΥΧΤΑ: ’Εσύ ποιόν τάχα έραστή λατρεύεις σάν θεό;
Μ ΕΡΑ : Μονάχα τόν λαό.

Αύτός είναι ,ή σκέψις μου ,καί πόθός μου κρυφός 
σ’ αύτόν σκοτάδια δένχωροΰν, θέλει πάντα τό φώς 
τό φώς πού μοΰ χα)ρίζεις ού — ήλιε χρυσέ θεέ. 

ΝΥΧΤΑ: Τί λές τό ν ... κουκουέ.
Μ ΕΡΑ : "Ολοι αύτοί πού σ’ άγαποϋν 8χουν πιά τώρα δύσει 

καί είς τΙς κάλπες ό λαός# δλους θά τούς μαυρίσει 
δπως Επαθ’ ό φίλος σου ό μαΰρρς φασισμός. | 

ΝΥΧΤΑ: Αύτό δέν θά γενή ποτέ, τά μάτια μου Εχ’ όρθάνοιχτα 
Μ Ε Ρ Α : "Εχεις πάντα μεσάνυχτα.
ΝΥΧΤΑ: "Ο,τι νά πης σέ μένανε γέρν" ή άριστοκροίτία 
Μ Ε Ρ Α : Στό φώς μου μόνο λούζεται, πάντα ή 'Δημοκρατία 
ΝΥΧΤΑ: Νά σκάσης άπ’ τό πείσμα σου1 ό βασιληάς θάρθή 

"Ακου τί λέει ή νύξ.
Μ ΕΡΑ : θά φύγη λάξ καί πΐξ τή γή τώρα σιμώνει

τό δίκηο πού γλυκά σάν φώς όλόγυρα άπλώνει 
ό κόσμος τώρα ξύπνησε παντοϋ πιά _/ξη μερώνει.

Δ Η Λ Ω Σ Ε Ι Σ  Τ Ο Υ  Κ. Τ Σ Α Τ Σ Ο Υ

Συντάκτης μας Εθεσε στόν κ. 
'Υπουργό τών ’Εσωτερικών τά 
παρακάτω έρωτήματτα, στά ό
ποια πρόθυμα ό κ. Τσάτσος ά- 
πάντησε:

ΕΡΩ Τ Η ΣΗ : Πώς θ’ άντιμε-
τωπίσετε τις ληστοσυμμορίες 
πού δρουν στή Φωκίδα;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Νά τούς άντι- 
μετωπίσω έγώ; Kod γιά ποιόν 
μέ περάσατε παρακαλώ; Αύτό 
δά μάς Ελειπε νά μπλεχτούμε 
κο4 μέ ληστάς!

ΕΡΩ Τ Η ΣΗ : Ξέρετε στή Μυ
τιλήνη ot βιομήχανοι άπειλοϋν 
μέ τήν ’Εθνοφυλακή τούς έργά 
τες.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Μέ ποιόν θέλα
τε νά τούς άπειλοϋν; Μέ τούς 
’Ελασίτες;

ΕΡΩ ΤΗ ΣΗ : 01 γεωργοί πού 
έσπειραν δέν μπορούν νά θερί
σουν άπ’ τό φόβο τών συμμο
ριών.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Πάντα Ετσι γί
νεται. "Αλλοι σπέρνουν κι’ άλ
λοι θερίζουν...

ΕΡΩ Τ Η ΣΗ : Οί συμμορίτες
ξέρετε πώς κουρεύουν τΙς γυ
ναίκες μέ τήν ψιλή;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Τρίχες I Δέ δί
νω ... ψιλή!

TO N JO N IO

Ο ΓΟΝΑΤΑΣ ΣΤΟ... ΕΑΜ 
01 ΧΙΤΕΣ ΣΤΗΝ...ΕΘΝ.ΑΝΤΙΣΤΑΣΙ

Πως 6 θεός κροτεί τά κεραμίδια ξεκάρφωτα

Η  ΠΥΓΠΠΗ

Στό θέατρο «Κεντρικά» Εγινε 
συγκέντρωσις τών «Έθνικοφρό- 
νων νέων», πού άγωνίστηκαν 
στίς... όργανώσεις άντιστάσε- 
ως! Συντάκτης της «Λαχανί
δας» παρουσιάστηκε ώς άντα- 
ποκριτής ξένων έφημερίδων μή 
γνωρίζοντας δήθεν τά Έλληνι-, 
κά πράγματα καί ζήτησε νά πα* 
ρακαλουθήση τή συγκέντρωσι.

— Ορίστε, καθήστε! τοΰ εί
παν προθυμότατοι ot διοργανω
τές τής συγκεντρώσεως. Τώρα 
θά Ιδήτε τή «χρυσή» μας νεο
λαία. ..

"Αρχισαν νά καταφθάνουν ot 
Χΐτες, οί Έβενίτες, οί Έδεσσί- 
τες καί ot λοιποί.

— Αύτοί είναι στό. .. ΕΑΜ  ; 
ρώτησε δήθεν άπό άγνοια ό 
συντάκτης μας.

— "Ο χι! τοΰ άπάντησαν ot 
διοργανωτές. Αύτοί είναι πού 
άγωνίστηκαν στίς όργανώσεις 
’Αντιστάσεως.

— Μά αύτό λέω κι’ έγώ. Στό 
ΕΑΜ . Γιατί έγώ ξέρω, δτι τό 
ΕΑΜ  Εκαμε άγώνες καί συλλα- 
λιγτήρια, πού τά είδε δλος ό 
κόσμος.

—Κουραφέξαλα! Καί ot δικοί 
μας νέοι έκάμανε άγώνες και 
συλλαλητήρια, άλλά δέν τά έ
καμαν τήν ή μέρα. Τά Εκαμαν 
τή νύχτα, μετά τίς δώδεκα, ά
π ό... μετριοφροσύνη!

— Μά μετά τις δώδεκα δέν 
έπιτρεπότανε ή κυκλοφορία.

— Αύτοί είχαν άδειες... έ- 
λευθέρας κυκλοφορίας άτΐό 
τούς Γερμανούς.

— Τώρα μάλιστα! Κατάλα
βα ! . .

’Εκείνη τή στιγμή έπλησίασε 
ό κ. Γονατάς.

— Τί λέτε γιά τό ΕΑΜ ; είπε 
στό συντάκτη μας. Τό πραγμα
τικό ΕΑΜ  είμαστε. .. έμεΐς!

Ό  συντάκτης μας τινάχτηκε.
— Δηλαδή, τί έννοεϊτε; ρώ

τησε.

— Εννοώ, άπήντησε ό κ. Γο
νατάς, δτι «’Ε  μ ε ΐ ς  ’Α γ ω 
ν ι σ τ ή κ α μ ε  Μ ό ν ο » .  
Τ ά ; αρχικά αύτών τών λέξεων 
κάνουν τό. . . Ε Α Μ !

— Συγχαρητήρια, κύριε Γο- 
νατά. Αύτό εΐναι πολύ Εξυπνο, 
Οι φίλοι σας δέν ήρθαν;

— Ποιοι φίλοι μου;
— Ό  κ. Λάμπου, ό κ. Πλυν- 

τζανόπουλος, ό κ. Ράλλης.’Αλ- 
λά, κατάλαβα: θά τούς είπατε 
νά μή Ερθουν, γιά νά μήν έκτε- 
θήτε

-"Οχι. Κάθε άλλο! θάρχόν- 
ταν, άλλά χθές είχαν στίς φυλα
κές τους. . . πάρτυ μέχρι πρωί
ας καί τώρα κοιμούνται.

Ή  συγκέ/ντρωσις τών «Έθνι- 
κιστών νέων» άρχισε νά ώρύε- 
ται υψώνοντας μαγκούρες, πε
ρίστροφα, γκλόμπ καί χειρο 
βομβίδες:

— Ζήτω ό Βασιλεύς Γεώργι
ος! Ζήτω ό Μανιαδάκης!

— Ζήτω! φώναζαν δλοι μαζί.
— Ζήτω καί τοΰ Φράγκο! φώ 

ναξε κάποιος.
— Ζήτω ! έπανέλαδε τό πλή- 

θος.
"Ενας μπράδος, πού δέν ά- 

κουσε καλά τό τελευταίο ονο- 
μα, ρώτησε:

— Γιά τί ζητωκραύγασαν τώ
ρα;

— Γιά τό Φ ρ ά γ κ ο, τοΰ ά- 
πάντησε ό διπλανός.

Τότε ό μπράδος άνέδηκε σέ 
μιά καρέκλα καί φώναξε:

— Ζήτω καί ή . . .  Λίρα!
Τότε ξέσπασε πραγματικό. . .

π α ρ α λ ί ρ ι μ α !  Καί δλοι 
άρχισαν νά κουδουνίζουν τις λί
ρες στίς τσέπες τους. Οί διορ
γανωτές τής συγκεντρώσεως ρώ 
τησαν τόν συντάκτη μας:

— Πώς σάς φαίνεται ή χρυσή 
μας νεολαία;

—Πραγματικά.. . χ ρ υ σ ή ! ,  
άπήντησε ό συντάκτης μας.

«ΡΑ Δ ΙΟ —ΛΑΧΑΝΙΔΑ»

Τί Επρεπε νά Εχη ή μεταπο
λεμική ί Κυδέρνησις γιά 

νά πότη έμπρός ό τόπος.

Πανεπιστημιακά

Ή  ’Επιτροπή Συγχρονισμού 
(Μοντερνοποιήσεως) τοΰ Πανε
πιστημίου, ήποτελουμένη ύπό 
δλων τών προοδευτικών ( ; )  δο- 
σίλόγων καθηγητών είς ύπόμνη 
μά της πρός τόν Αντιβασιλέα 
προτείνει τά έξης διά τήν κα- 
λυτέραν καί έξευρωπαΐσμένην 
έμφάνισιν τοΰ πνευματικού ίδρύ 
ματος της Ελλάδος.

Ιον) Ot Εμπροσθεν τοΰ Πα
νεπιστημίου εύρισκόμενοι άνδρι- 
άντες νά κρημνισθοΰν, άντ’ αύ
τών δέ νά στηθούν άλλοι συμμορ 
φωμένοι καί ξυρισμένοι.

2ον) Νά καταργηθή τό βάρβα
ρον μέτρον τών κλητήρων άντ’ 
αύτών δέ νά τοποθετηθούν τα- 
ξιθέτριαι.

3ον) “ Αμα τή είσόδω τών φοι 
τητών εις τόν Πανεπιστημιακόν 
χώρον, ύποχρεοΰνται οδτοι δ
πως χαιρετώσι τούς καθηγητάς 
δι’ έκτινάξεως τής δεξιάς χειρός 
καί φωνάζοντες: «Βίδα Γλύξ-
μπουργκ».

Ε Κ Γ λ Κ Γ Ο Η  m p R P t h m R
Συνηντήβηοον οί Τρείς Μεγάλοι
Ε Ξ Η Σ Φ Α Λ Ι Σ Θ Η  Ι Ι Ρ Η Ν Η  Γ Ι Α  3 . 0 0 0  Χ Ρ Ο Ν Ι Α ! . . .

ΠΟΤΣΔΑΜ. (Τοΰ άπεσταλμε- 
νου μας). — Σήμερον συνηντή- 
θησαν οί τρεις μεγάλοι καί άν- 
ιτήλλαξαν θερμή καί παρατετα- 
μένη χειραψία. Ό  κ. Τρούμαν 
ήταν λίγο κουρασμένος άπό τό 
ταξίδι.

— Ή  έποχή τοΰ καλοκαιριού 
εΐναι άφάιρητη, είπε. Πνίγεται 
κοτνείς στόιν ιδρώτα.

— Έγώ  σκέφτομαι τήν άνοιξι 
καί μέ κόδει κρύος ίδρώς, είπε 
ό κ. Τσώρτσιλ.

—Τήν άνοιξι; I ρώτησαν ot δυό 
άλλοι Εκπληκτοι.

— Μάλιστα. Τήν ά ν ο ι ξ ι... 
τών καλπών στίς 26 τοΰ μηνός!

"Υστερ’ άπό αύτές τΙς άστεΐες 
φιλοφρονήσεις, οί τρεις ’Αρχη
γοί έκάθισαν σέ γεΰμα. *0 Δι
ευθυντής τοΰ Εστιατορίου ρώ
τησε τόν Στάλιν:

— Τί θά φ ά τ ε, Στρατάρχα 
μου;

— Τούς.... έναπομένοντας φα
σίστας τής Εύρώπης, άπήντησε 
ό Στάλιν.

Καί ot άλλοι δύο ’Αρχηγοί έ- 
χειροκρότησαν.

Κατά τήν διάρκειαν τοΰ γεύ
ματος συνεζητήθησον μεταξύ τυ

ροΰ καί άχλαδίου δλα τά φλέ
γοντα ζητή ματα„

— Τί θά γίνη μέ τόν Φράγκο 
τής 'Ισπανίας; ρώτησε ό Τρού
μαν.

— Πίσω Εχει ή άχλάδα τή”  
ούρά, είπε ό Στάλιν παίρνοντας 
Ενα άχλάδι.

— ΤΩ, γιές! άπήντησε καί δ 
Τ σώρτσιλ.

Καί ot τρεις Μεγάλοι έτσούγ- 
κρισαν τά ποτήρια τους. Τό 
τσούγκρισμα Εγινε αισθητόν ώς 
.. Ισχυρός σεισμός είς τή,ν έ* 
πικράτειαν τοΰ κ. Φράγκο. Ε 
πίσης άρχισε νά κουνιέται τό Ε
δαφος κάτω άπό τούς πόδας τοΰ 
κ. Βούλγαρη t

Ό  Πρωθυπουργός μας τάχα- 
σε καί τηλεφώνησε στον κ. Σο- 
φιανίόπουλο:

— Γιαννάκη, κουνιέμαι! τοΰ 
είπε. Γιατί δρά γε;

— ’Ασφαλώς θά συζητοΟν οί 
τρεις Μεγάλοι γιά τό Ελληνικό 
ζήτημα, τοΰ άπήντησε ό κ. Σο- 
φιανόπουλος.

— Λές ν’ άνοιξη ή γή καί νά 
μ£ καταπι,ή;

— Πολύ τό φοβάμαι!
— Καί τί νά κάνω; Δέν ύπάρ-

χει καμμιά σωτήρια;
— "Ενα μόνο σωσίβιο ύηαρ- 

χει: Τό λένε «’Αντιπροσωπευτι
κή» I . . .

Έ ν  τφ μεταξύ οί τρεις Μεγά
λοι συνέχιζαν τό γεύμα τους 
καί τή συζήτησι. Κι’ δταν τε- 
λείωσαν τό φαγητό, είχαν λύσει 
καί δλα τά διεθνή ζητήματα.

— Καί τώρα, φίλοι μου, είπε 
δ κ. Τρούμαν, άς πιοϋμε εις ύ- 
γείαν τής φιλίας μας καί τής 
.Ειρήνης.

— Είς ύγείαν! είπαν δλοι.
Καί στόν ούρανό έφάνηκε Ενα

μεγάλο ο ό ράνω τόξο. Μόλις τό 
είδαν οί άντιδραστικο! καί ot 
κρυπτοφασίστες δλου τοΟ κό
σμου, άρχισαν ν’ αΐττοκτονοϋν ό- 
μαδικώς. Έδώ  αύτοκτόνησαν έ- 
κείνη τήν ή μέρα περί τούς δυό 
χιλιάδες Βασιλόφρονες, Μπου- 
ραντάδες, Χΐτες καί μεγαλοβιο- 
μήχανοι. Ή  Βασιλική οικογέ
νεια τής Ελλάδος άπό τήν στε
νοχώρια της Εβγαλε τή χ ρ υ- 
σή, τήν όποίοον έφρόντισε ν& 
κρατήση διά βίου, διότι άπό δώ 
καί πέρα θά τής κοπή ή είς ... 
χ ρ υ σ ό ν  έπιχορήγησις.

«Ρ ΑΔ I Ο—ΛΑΧΑΝ I ΔΑ»


