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ΚΥ PI ΑΚΗ TQN ΒΑ Ι ΩΝ

'Η  [βδομάδα τών παθών, 
ή βδομάδα τών βασανισμέ
νων, τών κατατρεγμένων, 
τών αδικημένων, τών σκλά
βων τής δουλειάς!

Αιώνας τώρα ή Χριστια
νική ανθρωπότητα γιόρτα
ζε τί| βδομάδα τών Πα
θών. Πόνεσε για τό δράμα 
έκείνου πού θυσιάστηκε για 
την ευτυχία καί την σωτη
ρία τοΰ άλλων. Μά πόσοι - 
σέ όλους αυτούς τούς αίώ- 
νας μπορέσανε νά σταθού
νε στό ύψος τής θυσίας αυ
τής καί νά μποΰν στό βα
θύ της νόημα. Ή  άνθρωπό- 
τητα παρενόηοε τό ^ρόλο 
καί την αποστολή του Μ ε
γάλου έκείνου καί την πα- 
ρανοεΐ συνειδητά η άσυν- 
είδητα. Καί στ’ όνομα τοΰ 
Μεγάλου είρηνιστοΰ τοΰ 
Μεγάλου άνθρωπιστοΰ δι- 
απράττονται οί μεγαλύτε
ρες άδικίες, γίνονται τά 
μεγαλύτερα έγκλήματα. 
Λαοί στέλνονται στην αν
θρωποσφαγή, λαοί τσακί
ζονται κάτω απ’ τό κατα- 
θλιπτικό βάρος τής έκμε-

τάλλευσης* ένας ’ κόσμος 
ολόκληρος κάνει τήν έκ- 
μετάλλευση σύμβολό του. 
Σ τή ν  Ιστορική τούτη ώρα 
ας στρέφουμε τά βλέμματα 
στον Μεγάλο’Εκεΐνον«Τόν  
άνθρωπιστή καί στον ήρω- 
αν Αυτόν πούταν φτιαγμέ
νος άπό τή πάστα έκείνων 
πού δίνουν τό κορμί τους 
ολοκαύτωμα καί θυσία στό 
βωμό τής Λευτεριάς καί 
τής ευτυχίας τών άλλων. 
Ή  εβδομάδα τών παθών, 
ή πρώτη εβδομάδα πού 
γιορτάζουμε Λεύτεροι, ύ
στερα άπό πέντε χρόνια 
σκλαβιάς. "Α ς  υψώσουμε 
τό πνεύμα μας καί ας πλα
τύνουμε τή καρδιά μας. ‘Η  
αυτοθυσία Του νά γίνη αυ
τοθυσία μας.'Η μεγαλοφρο- 
σύνη Του, μεγαλοφροσυνη 
μας. Ό  ήρωϊσμός Του, ή- 
ρωϊσμός μας. Καί όπως ’Ε 
κείνος χάραξε ένα και
νούργιο δρόμο στήν ιστο
ρία, άς ανοίξουμε κι έμεΐς 
μιά καινούργια σελίδα δ«ά 
τό πεπρωμένο τής  ̂φυλής 
μας καί τής άνθρωπότητος.

ΟΙ Β ΕΡΟ Λ ΙΝ ΕΖ Ο Ι—Ώσαννά, έν τοΐς ύψίστοις ! Εύλογημένος ό έρχόμενος.

ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ

0 ΑΓΩΝ ΤΩΝ ΣΥΜΜΑΧΩΝ

Ένα  έπιτυχημένο σ:>ύτ ίμπρός εις τό Γερμανικό . . .  τ έ ρ μ α .

Ό  άγών ποδοσφαίρου, με
ταξύ Ρωσσίας καί Γερμανίας 
έληξεν μέ περιφανή θρίαμβον 
τών Ρώσσων.,.πού έβαλαν... 
τέρμα...στή Γερμανία. Ό  ά
γών αΰτός προτότυπος στή 
διεξαγωγή του, άρχισε στό 
Στάλιγκραντ καί τελείωσε 
στό Εερολΐνο. ‘Όπως βλέπε
τε καί είς τήν αυθεντικήν 
δημοσιευομένην [φωτογραφί- 
ανώ ό |Κεντρικός2 Κυνηγός 
τών Ρώσσων Στρατάρχης Ι 
ωσήφ ‘Στάλιν ήι Μουστάκιας 
σουτάει "τή μπάλλα Εστό... 
γκώλ...|τοΰ Χίτλερ μέσα στό 
Βερολίνο κα£ βάζει...τέρμα... 
στον άγώνα του*̂  πρός τή 
Γ  ερμανία.

Τέτοια βολίδα ήτανε τό

σούτ, πού σπάσανε τά γκόλ- 
πόστ καί τά δύχτια τής 
Γ  ερμανίαςΙ..

Οί Μεγάλοι Σύμμαχοι ’Αρ
χηγοί Τσώρτσιλ καί ΤριοΟ- 
μαν, διαιτηταί τοΰ άγώνος, 
περιμένουν τή λήξη τοΟ ά
γώνος γιά νά συγχαρούν τόν 
Στρατάρχη Στάλιν.

Α ΛΛΑ  Α Μ '  ΑΛΛΩΝ!

Ο Χ ΙΤΛΕΡ
Ό  Χίτλερ πιά τετέλεσται'

Τώρα χαροπαλέβει.
— Άλλαι ανθρώπων μέν βουλαί 

Κι’ αλλα Θεός κελεύει I
Αΰτός στή Μόσχα πήγαινε

νά μπεΤ μέσ’ στό ΚΡΕΜΛΙΝΟ, 
Μά ή ΜΟΣΧΑ, δπως είδατε’ 

μπήκε στό... ΒΕΡΟ Λ ΙΝΟ  Ι
Ο ΑΛΛΟΠΡΟΣΑΛΛΟΣ

ΠΩΖ ΘΑ Γ ΙΟ Ρ Τ Α Σ Ο Υ Ν Ε  Φ Ε Τ Ο Σ  ΤΗ Ν  Π ΡΩ Τ Ο Μ Α Γ ΙΑ

Ό... δημοκρατικός κ. Παπαν- Ό  συναγωνιστής Σιάντος θά Ό  κ. Σοφούλης θά κρεμάση 
δρεου θά στεφανώση τήν προ- ,δρέψη... παπαρούνες.  ̂ στή βεράντα του μερικούς . . .
τομή τοΰ Γεωργίου. βασιλικούς.

Ό  κ. Πλαστήρας θά γιορτά- Κι’ αύΐός που τόν ξεχνάνε δ- 
ση τό Μάη μέ τήν άγάπη του. λοι θά πιάση τό . . . Μαγιό-

ξ υ λ ο.



*Η νέα Ελληνική Δικαιοσύνη !

ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΝ
" Ω ρ α  6.45'. 'Επανάληψις ό- 

μιλιάς τού κ. Κουλουμβάκη : «θά
νατος στό Κοκουεδισμό».

“Ω ρ α  7. Συναυλία τοΟ στο
μάχου σέ Φα-Σόλ-ια Μεϊζον».

" Ω ρ α  7.45'. Νέες μουσικές 
έπιτυχίες : «θά σέ πάρω νά φύ
γουμε». Τραγουδεΐ ό Χίτλερ 
πρός τό Μουσολίνι.

”Ω ρ α 8. Παληές έπιτυχίες : 
«Άδικα  μήν περιμένης,_ άδικα 
μήν έπιμένης!» τραγουδεΐ 6 Σο- 
φούλης πρός τόν Γόνατά.

" Ω ρ α  9.30'. Παράσιτα: ξυ
πνά τό Κολωνάκι...

" Ω ρ α  12. Επιτυχίες τού Άτ- 
τίκ : «Λησμόνησα τό χρώμα τής 
πατάτας» ύπό χορωδίας Δημο
σίων ύπαλλήλων I

" Ω ρ α  12.15': « Ά ν  βγουν ά- 
λήθεια δσα νομίζω παραμύθια» 
κι' άν δυστυχήσω τή πόρτα σου 
θέ νά χτυπήσω» τραγούδι τοΰ 
κ. Γονατδ πρός τή Δημοκρατία!

" Ω ρ α  12.45' : «Δέν θάσαι
πάντα καλλονή καί πάντα νέα» 
δμιλεϊ ό κ. Παπανδρέου πρός τή 
κ. Κυβέλη.

" Ω ρ α  13.15' : «Μαραμένα τά 
(γιοόλια κ* οί βιόλες 

Μαραμένα καί τά γιασεμιά 
Μαραμένες κ’οί έλπίδες μου δλες 
«ώς δέν θά πάρω ψήφο καμμιά» 
Μονωδία ύπό τοΰ κ. Κανελλο- 
πούλου.

" Ω ρ α  14. : «Τό στυμένο τό 
[σταφύλι

Τό κρασάκι τό γλυκό 
Μπρός σέ κάθε καταδίκη 
Ε Ιν ’ τό μόνο γιατρικό» 
τραγουδεΐ ό κ. I. Ράλλης.

" Ω ρ α  1430'. Ειδήσεις σέ_ρυθ- 
μόν ύπαγορεύσεως : «Οί-Ρώ-σοι 
κα-τέ-λα-βον τό Βε-ρο-λί-νον 1»

" Ω ρ α  15. Άναμετάδοσι-ς ό- 
μιλίας του κ. Σοφιανοπούλου ό- 
πό τόν "Αγιον φραγκϊσκτ ι/: 
«Ποιά άπ’ τίς τρεις—ποιά άπ’ 
τΙς τρεις νάγαπήσω ;»

" Ω ρ α  16. Μουσική _ γιά τήν 
ώρα τού τσαγιού ; «‘Ο Λελές 
κουνιστός, ό Ντιντής Λυγιστός 
κι’ ό Κοκός Κοκοτός τραγουδού
νε στό ρυθμό τής Μαρινέλλας : 
«"Ελα... £λα... Ελα!»..

" Ω ρ α  1630: Οί μουστακα-
λήδες κάνουν βόλτες έξω άπό 
τό ραδιοφωνικό σταθμό καί στρί- 
βοτν τό μουστάκι τους.

"Ω ρ α 17. ψυχαγωγία ινδικών 
δυνάμεων ύπό εί-ν·δικών δεσποι
νίδων.

"Ο ρ α 17.30': Τραγούδα ή
γνωστή ύψίφωνος τής Όμονοίας 
Γεωργία ή κουτσή :
«Έγέρασε μωρέ παιδιά 
40 χρόνια... άδελφή I...

" Ω ρ α  17.50 τραγουδά ό ’Αρ
μένιος ντιζέρ Άγκόπ Τζαζηα- 
νατιάν : ( ^
«Βασίλω τά κουμπούριά σου 
μέ τί τάχης γιομάτα».

" Ω ρ α  18. Δίσκοι στή τύχη : 
'Ο κ. Μτΐνος Τσαλδάρης βγάζει 
δίσκο ύπέρ τού Λαϊκού κόμ- 
ματος.

Ώ ρ α  12 παρά τέταρτο. Ό  
μιλεΐ 6 Βίθουλας πρός τό Κολω
νάκι ι «Περαστικά σας καί είς 
άλλα μέ όγεία I»

Ώ ρ α  12. ’Ομιλία γιά τή Κυ
ριακή τών Βαΐων : «"Ερχεται... 
Ιρχεται... μέ τά Βαΐων καί κλά
δων... ή Δημοκρατία !»

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΝ ΕΜΙΙΟΡΟΡΡΑΦΕΙΟΝ 
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ΡΩΣΣΙΚΑ...

ΑΝΤΙΠΟΙΝΑ
Τώρα πού οί Ρώσσοι μπήκανε 

μέσα στό ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 
μαζύ μ’ δλα τ’ αντίποινα,

—Πρός χάριν τών 'Ελλήνων— 
θά γράψουν στις γερμανικές 

εύθύς εφημερίδες 
Καί θέ νά λέν στούς Γερμανούς 

καί είς τίς Γερμανίδες:... 
«ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΕΡΓΑ ΤΑ Ι Ε Ρ 

ΓΑΤΡΙΑΣ 
Νά πάνε στήν 'Ελλάδα, 

ΠροφΟάσατε άν θέλετε, τό ποιός 
σειρά θά πάρη. 

Μ ΙΣΘ Ο Σ: =Τοΰ Ράλλη τά λεφτά.. 
ΤΡΟΦΗ :=Μιά... Μπιζελάδα. 
καί ΚΑΤΟΙΚΙΑ =  ’Απαρτμάν μέσα 
είς στό... ΧΑΤΔΑΡΙ!!...»

Ο ΡΩΜΗΟΣ.

Η Α ΛΛΗ ΛΟ ΓΡΑ Φ ΙΑ  Μ ΑΣ
Κον Γονατάν. — Γιατί φωνάζετε 

καί χτυπιέστε;
"Οτι γίνει· καλώς γινόμενό!...
Τί είχατε, τί χάσατε;
Έπειτα, άπό τώρα τά χάσατε;
Κον Ν. Τσαλδάρην.—Γιατί πα

ραπονιέστε; Ύπό ποίαν ιδιότητα μι
λάτε ; Ώς άρχηγός Λαϊκοΰ Κόμμα
τος; Τότε οί άλλοι εκατό άρχηγοί 
ποιοι είνε! ’Εσείς, φίλε μου, είστε. 
Πολιτικόν Σταυρόλεξον !...

Κον Ν. Π. Ζέρβαν.—Γνωρίζου
με κάποιον φακίρην πού μπορεί νά 
σάς πυροβολή ση... χωρίς νά σάς 
σκοτώστ). ’Αρκεί νά τοΰ δώσετε με
ρικές λίρες! Τ ί : Δέν έχετε; Όχι, 
δά καί μεταξύ μας 1

Κον Π. Βούλγαρην, Πρωθυ
πουργόν.—Γιά νά γίνετε πρόεδρος 
υπηρεσιακής Κυβερνήσεως, επρεπε 
στό Ναυτικό νά είχατε χρηματίση 
καμαρωτός 1 Εΐσαστε; Όχι. Τί είσα- 
στε; Ναύαρχος! ”Αρα μάς τά κάνατε 
...θάλασ.,α...Σία... ν’ αράξατε!...

Δημόσιον ύπάλληλον. — Μάς 
γράφετε δτι άπ’ τή πείνα είστε ζων- 
τανός-νεκρός. Μάς ρωτάτε, τίνι τρό- 
πφ θά βγήτε άπ’ τό τάφο! .. Σάς ά- 
παντοΰμε. Δυστυχώς μιά φορά ό 
ό Χριστός είπε... Λάζαρε... δεύρω 
έξωΐ. ..

Βασιλόφρονα. — Μάς ρωτάτε άν 
θά κερδίσετε στό δημοψήφισμα. Σάς 
άπαντώμεν. Δυστυχώς, άπέθανεν ό 
Κονδύλτις !..

Ή  Πασχαλινή « Λ Α Χ Α Ν Ι 
Δ Α » , δά κυκλοφορηση 
έξαιρετικώζ τό Σάββατο.

© Ε  A M  Α Τ Α

Βασιλικό : «Τό μεγάλο παιχνίδι» 
Λαού : «Όταν ξυπνά τό  παρ

ελθόν»
Δημοκαρτία : «’Εν τούτφ Νίκςι» 
Πολιτικών : «Τά πάθη τών Ε λ 

λήνων»
Κυβέρνησις : «Νεο-πομπές» πρω

ταγωνιστεί ό κ. Βούλγαρης. 
Πανδημοκρατικόν Μέτωπον:«Ή

Έξόρμησις»
Σ. Βενιζέλου: «Ναυάγιον στά νε

ρά τής Κρήτης».
Κατσίγερα : «Βασιλεύς τοΰ Χρυ- 

σοΰ».
Συνδέσμων : «Στήν υπηρεσία τής 

Α.Μ.»
Άγγλω ν άνταποκριτών : «"Αλ

λαξε ό Μανωληός κι’ έβαλε τά ρού
χα άλλοιώς I»

n  m ;

0 ΘΕΙΟΙ ΠΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟ
Άφοΰ δέν πήγε τό Όρος στό Μο>- 

άμεθ, πάει ό Μωάμεθ στό Όρος. 
Τήν ξέρετε τήν ιστορίαν; *Ε1 Τώρα 
εγινε πραγματικότης... Δηλαδή, νά 
έξηγούμεθα. Άφοΰ δέν πήγε τό Βε
ρολίνο στή Μόσχα, πήγε ή Μόσχα 
στό Βερολίνο!...

—«Μά δέν είνε κατάστασις αύτή!» 
Μοΰλεγε προ/θές μιά Κολωνακιώ- 
τισα.

— «Τί συμβαίνει μαντάν;» τή ρώ
τησα.

— «Ήταν άνάγκη νά μποϋν οί 
Ρώσσοι στό Βερολίνο; Δέν μπορού
σε νά περιμένχι ό Κύριος Στάλιν νά 
μπή τούλάχιστον μαζί μέ τούς Άγ- 
γλοαμερικάνους;»

— «Δέν μπορούσε μαντάμ!»
—Καί γιατί δέν μπορσΰσε;
—Γιατί... τόν τρώγανε τά... μου

στάκια του 1...
—Πολύ μπανάλ !...
—Μπανάλ, ξεμπανάλ, ό θείος 

μπήκε στό Βερολίνο.
—Ποιός θείος;
—Ό  θείος Σίφις I Ό  Μουστάκιας, 

ό Στάλιν!..
—Ό  Κουκουεδίσκος;
—Ά  μαντάμ! Ξεχάσατε κάτι!...
■—Τί έξέχασα !...
—Τούς λόγους τρΰ Ιίου Τσώρτσιλ. 

«"Αν δέν ήταν ό Στάλιν δέν θά νι
κούσαμε ποτέ Την Γερμανία 1

— Θά τή νικούσαμε!..
—Μήπως θά πήγαινε νά πολεμή- 

σβ.,. τό Κολωνάκι;
—Ήμεϊς είς τόν πόλεμον; Τότε τί 

θά κάνανε οί πτωχοί άνθρωποι; 0ά 
γυρίζανε είς τάς λεωφόρους τών 
’Αθηνών μέ τάς λιμουζίνας μας; 'Α, 
Ό χι I...

—Τότε πώς θά νικούσαμε τούς 
Γερμανούς;

—Θά τούς νικούσαμε;
—Μήπως θά τούς καλούσατε είς 

γεΰμα, δπως λόγου χάριν επί κατο-

ΕΞΩ  ΑΠΟ Τ ’ Α Σ Τ Ε ΙΑ

Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΗ! ΛΕΥΤΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗ! ΝΙΚΗ!

Ή  ΰψωση τής λίρας !

χής, θά τούς μεθούσατε, καί μετά 
θά τούς παραδίδατε είς τούς ’Εγ
γλέζους;

—Δέν ξέρω !..
—Τότε τί ξέρετε ; Νά τρώτε, νά 

πίνετ?, νά χορεύετε, νά διασκεδάζε
τε, καί οί πτωχοί άνθρωποι νά δί
νουνε τό αίμα τους γιά σάς;

—Ά ν  δέν είμαστε έμεϊς...οί πλού
σιοι, πού θά βρίσκανε δουλειά οί 
πτωχοί;

Κι’ άν δέν είμαστε έμεϊς οί φτω
χοί πώς θά πλουτίζατε έσεΐς οί 
πλούσιοι;

— Ναί!... Μά... στό Βερολίνο δέν 
επρεπε νά μπή ό Στάλιν.

—Κυρία... "Εχετε δίκιο... κι’ ας 
άλλάξουμε ομιλία!... Τώρα, πιστεύω 
δτι ό Μουστάκιας θά εΤνε συντετριμ
μένος καί λυπημένος, πού μπήκε στό 
Βερολίνο, χωρίς νά ζητήσχ) τήν ά
δειαν, άπό τό στρατηγεΐον τοΰ...Κο- 
λωνακίου!..

—Όλο ειρωνεία τσοκαρίστηκε !...
—Μαντάμ ντέ Κολωνάκι λυπούμαι 

πολύ. Ό  θείος τό πήρε τό Βερολί
νο, γιατί έπρεπε νά τό πάρτ). Πάν
τως γιά μάς είνε τό ίδιο δλοι οί 
σύμμαχοι !... Τί Άγγλοι, τί Ρώσσοι, 
τί Άμερικάνοι!... "Επειτα σάν θά 
γιορτάσουμε σέ λίγες μέρες τή γιορ
τή τής Νίκης, δλοι μαζί δέν θά τή 
γιορτάσουμε:

—Δέν απαντάτε;...
— Καί βέβαια!... Μάλιστα σκέ

πτομαι εκείνη τήν ημέρα νά καλέσω 
στήν πολυκατοικία μου, τόν Κον 
Τσώρτσιλ καί τόν Κον Τροΰμαν!.. 
“Ίσως νά καλέσω καί τόν Στάλιν υ
πό tvav δρον... Νά ξύρισα·.. τ°  
μουστάκι του!...

—Μαντάμ!... Φοβάστε τούς Μου- 
σιακαλήδες;

— Εγώ είμαι βέβαιος δτι ό Στά
λιν θά τίμηση τήν ^πρόσκλησίν 
σας... Μπβρεΐ νά μήν ελθχι ό ίδιος 
άλλά θά σάς στείλχ)... τά παληά 
του... τά παπούτσια...

Ε . Λ .

«Τρίτη 29 ’Οκτωβρίου 1940».
Τήν έπομένην τής δολοφονικής 

έπιθέσεως τών ... κοκοροφτέρων 
’Ιταλών, μέσα στήν ένθουσιώόη 
πολεμικήν άτμόσφαιραν τής Α 
θήνας, άκούστηκε σάν θούριο, σάν 
προσευχή, τό πρώτο πολεμικά 
τραγούδι τοΰ Κώστα Κοφινιώτη:

ΜΑΣ ΧΩΡΙΖΕΙ 0 ΠΟΛΕΜΟΣ
Μά θεριεύει ή Ελπίδα 
Πώς γιά τή γλυκειά πατρίδα 
Φεύγω τώρα έκδικητής 
Μας χωρίζει ό πόλεμος 
Κι’ άν μέ νοιώθ’ ή ψοχή σου 
Φέρνε με στή προσευχή σου 
ΝΑ ΓΥ Ρ ΙΣΩ  ΝΙΚΗΤΗΣ

Αύτό τό τραγούδι έγινε τό «Πι
στεύω» τής πολεμικής Ελλάδος. 
Άπό τότε 6 Κώστας Κοφινιώτης 
ξεσπάθωσε... μέ τήν τέχνη του. 
Τραγούδια πού μάς γέμιζαν ύπε- 
ρηφΐνια, κοροϊδευτικά γιά τούς 
φραττέλσυς.

Μά ήλθε ή σκλαβιά.
Τίς νύχτες δέν κυκλοφορούσε 

ψυχή στό δρόμο. Ή  πίστη μας 
στή Νίκη φαινόταν σάν τσακι
σμένη.

Πάλι ό Κοφινιώτης!
Διοργάνωσε τήν πρώτη πρωινή 

συναυλία. Άπήχγειλε παρλάτες 
πατριωτικές... κόιτω άπ’ τή μύτη 
τών φασιστοναζίδων.

Τί καρδιοχτύπι!
“ Υστερα δεύτερη, τρίτη... δεκά- 

τη όγδόη παρακαλώ !
Ποιήματα γιά τή σκλαβιά.
Ό  Κοφινιώτης ό τρελλός 1 λέ

γανε άπό τή Λογοκρισία.
Δέν ήτανε τρελλος ό Κοφινιώ- 

της. "Ητανε "Ελλην πού μέ τή 
δύναμη τής Τέχνης του, έσπαζε 
τό φ?γγίτη τής σκλαβωμένης καί 
σκοτεινιασμένης Έλλά&ος, και ά
φηνε νά περάση μιά μικρή χρυσ- 
αχτίδα τής έρχόμενης Λευτεριάς.

Κάποτε ή γερμανική λογοκρι
σία μ^ς έκάλεσε ολους τούς θε
ατρικούς συγγραφείς γιά νά μάς 
κάνη δριμυτάτας παρατηρήσεις 
έπειδή γράφαμε. . . πατριωτικά 
νούμερα. , .

Καί ή άφορμή ήτανε ό Κώστας 
Κοφινιώτης!..

Ούτε λ'γο, ούτε πα? ύ, έπάνω 
άπό μία σκηνή ένός Βαριετέ, εί
πε μεταξύ άλλων:
Χαΐρε! ΤΩΙ ΧαΐρεΈλευτεριά...

Τ ό Χαϊδάρι τό όραματιστήκα- 
με δλοι άλλά τή γλυτώσαμαι!..

Κ 4  δώς του ό Κοφινιώτης.
«Παπούτσι άπ’ τόν τόπο σου
Κι’ άς είν’ καί μπαλωμένο!..
Τώρα εϊμαστε ’Ελεύθεροι!..
Τότε πεγαίνατε έσεΐς στό Κο- 

φινώτη γιά νάκούσετε μιά λέξι 
πατριωτική.

Τώρα έρχεται ό Κώστας Κο- 
φινιώτης καί σάς προσκαλεϊ στή 
στή μεγάλη παράστασι πού τήν 
όνόμασε:

«'Η νιορτή τής Λευτεριάς
καί τής ΙΝΙκης»

θά γίνη τήν Κυριακήν 13 Μα- 
ΐου τδ πρωί στό «ΡΕΞ». θά λά
βουν μέρος δλοι οί μεγάλοι μας 
καλλιτέχνες καί τραγουδιστές.

"Εξη κομφερανσιέ, ποιηταί καί 
συγγραφείς θά τιμήσουν τόν 
Κώστα Κοφινιώτη.

"Ενας πρωτότυπος Δωδεκανη- 
σιακός χορός, μέ δώδεκα νησιω- 
τοπούλες θά είναι τό κορύφομα 
τής γιορτής.

Δέτ ύπάρχει άμφιβολία!
θά γέμιση άσφυκτικά τό θέα

τρο άπό τούς άπειρους θαυμα
στός κ αί -θαυμάστριες τού Κώστα 
Κοφινιώτη.

"Ετσι μετά άπό ένα όλόκληρο 
χρόνο, θά έχουμε τήν εύκαιρία 
νά ξανοδούμε νά ξανακούσουμε 
τό «Λεύτερο πουλί τής σκλα
βιάς» τό Κοφινιώτη σέ μιά άπό 
τί<; μεγαλύτερές του δημιουργίες.

"Οσο γιά θέσεις ; Τρέξατε στό 
Ταμεϊον τού θεάτρου «Ρέξ» γιά 
νά έξασφαλίσετε τί δική σας !... 
Μείνανε τόσες λίγες !...

’Εγώ, σάν καλός του φίλος καί 
συνεργάτης εύχομαι εις τόν διευ
θυντήν τής «Λαχανίδας» Κώσταν 
Κοφινιώτην, καλήν έπιτυχίαν.

ΕΥΑΓΓ. ΑΥΚΙΑΡΔΟΠΟΥΑΟΣ

ΒΙΟΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ
'Ομοιότητες Λαχανικών καί 

Πολιτικών. Σέ τί τάχα μοιά
ζουνε οί πολιτικοί μας μέ τά 
Λαχανικά; Π χ. ό κ. Παπαν
δρέου μέ τά βλήττα. Ό  κ. 
Σιάντος μέ τή Πιπεριά. Ό  
κ. Σοφούλης μέ τό πράσινο... 
Ό  κ. Κουλουμβάκης μέ τή 
μάπα... Ό  κ. Κανελλόπου
λος μέ τά σέσκουλα... 'Ο  κ. 
Ν:ΐνος Τσαλδάρης μέ τά ρα
δικοβλάσταρα... Ό  κ. Άλε- 
ξανδρής μέ τίς άγγινάρες... 
Ό  κ. Τζών θεοτόκης μέ τά 
σπαράγνια... ‘Ο κ. Γονατας 
μέ τά φρέσκα φασόλια... ‘Ο 
κ. Τσιρ μώκος μέ τό μαϊντα
νό... ‘Ο κ Σβώλος μέ τή 
ντομάτα .. ‘Ο κ. Βούλγαρης 
μέ τόν άνιθο... ‘Ο κ. Ράλλης 
κατ' έξαίρεσιν μέ τά λαχα

νικά μέ τό μούστο καί έμεϊς 
μέ τήν Λαχανίδα. Κιά μιά 
παράληψι: Τί σχέσι έχει ό 
κ Πλαστήρας μέ τό φροΟτο. 
Τήν άχλάδα... Οί ειδικοί λέ
νε πώς αύτός σχετίζεται μέ 
τό γεγονός πώς ή άχλάδα 
έχει πίσω τήν ούρά .. 'Ίσως! 
Δέν ξέρουμε! Ό  χρόνος θά 
τό δείξη.

Ο ΛΑΧΑΝΙΔΑΣ

Ε Β Ρ Α Τ Κ Η  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΤΟΝ... Χ ΙΤΛΕΡ
Τώρα φίλος Χιτλερικός 
Άπό τό ΒΕΡΟ Λ ΙΚΟ Σ 
Άφοΰ είνε ούλα... φ ε υ γ ΐ κ ο ς  
Μόνο έγώ θά προσφερθώ 
"Ετσι γιά άντιποινΐκος 
Έσύ νάρθης νά μέ βρήκος 
Στό δικό μου... ΣΑΛΟΝΙΚΟΣ 
Γιά νά σέ... περιποιηθώ!

Ο ΣΟΛΟΜΩΝΙΚΟΣ

ΘΕΑΜΑΤΑ

Ή  Γυναίκα ντε-λίρι-ο



Η ΑΠΟΛΟ ΓΙΑ  TOY ΡΑΛΛΗ

ΑΘΩΟΣ 100 o)o!...
Στής φυλακής στά σίδερα, 

ό Ράλλης ό καΰμένος,
Παραπονιέται ό φτωχός, 

γιατ’ εΐνε... αδικημένος !
—«Τί μ’ έχετε στή φυλακή, 

Γιατ' είστε όντα άχάρισια;
Έφήρμοσα πολιτική,

πού σάς έφέρθη άριστα
Έγώ καί τί δέν έκανα,
L πρός χάριν τών Ελλήνων;
Προσπάθησα ή Ελλάδα μας, 

νά γίνη .. ΒΕΡΟ Λ ΙΝ Ο Ν !
Παρ’ όλο ποΰμουνα μπεκρής 

έσκέφτηκα νηφάλια
Καί είπα ότι ή 'Ελλάς νά ζή... 

■θέλει... ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Γι’ αϋιό κι’ έγώ έφρόντισα, 

πρός χάριν ευκολίας
Καί δεκαπέντε σώματα, 

ίδρυσα·.. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Τό Ρ Α Τ Χ  πάντα έδόξαζα

ζοΰσα ύπό τήν σκιάν του
Κι’ ό Φ Υ ΡΕΡ  μοΰ έξέφρασε 

τήν... ευαρέσκειάν του I ·
Εϊσαατε πέστε, μου ποτέ, 

τόσο προνομιούχοι;
Χάρις σ' εμέ γινήκατε..· 

τρισεκατομμυριοΰχοι 1
Τόννους λεφτά σάς έβγαλα 

τόννους λεφτά νά φάτε
Νά φάτε νά χορτάσετε

καί νά μέ... βλαστημάτε 1
Σάς επριξα απ' τά όσπρια 

—οποία όμως ταπείνωση—
Είπατε πώς π ρ ι σ τ ή κ α τ ε  

Άπό... ΑΒΙΤΑΜΙΝΩΣΗ.
Γιαυτό προσμένει δ Λαός 

συνηγόρων, άθρόως
Ν’ άναφωνήσβ σύσσωμος δ·..
— ΡΑ Λ Λ Η C Ε ΙΝ Ε  ΑΘΩΟΣ!...»

Ο ΖΟ ΓΕΣ

ΔΗΜ ΟΚΡΑΤΗΣΑ-
Ψηλά τό μέτωπό μου κράτησα 
Δέν έγειρα στή κα αφρόνια 
Κι’ ουτε γιά μιά στιγμή γονάτισα 
Μέσ’ στής σκλαβιάς τά μαΰρα χρόνια

Πάντοτε στάθηκα περήφανα 
Πλάι στό Λαό, πλάϊ σιά παιδιά μου 
Τή λευτεριά πάντοτε χάραξα 
σύμβολο μεσα στή καρδιά μου.

Ό  Γολγοθάς μου δέ μέ τρόμαξε 
ουτε οί Μπλόκοι, τά Χαϊδάρια 
‘Έμειν’ άλύγιστη κι’ άδάκρυτη 
κι’ άς μ’ άρπαγαν τά παληκάρια.

"Εμειν’ άγνή μπρός στό ξεντρόπιασμα 
ήρώων μητέρα καί πατρίδα 
είχα στής πείνας τό κορύφωμα 
τροφή μου λίγη λαχανίδα

είμαι έκείνη πού ξεσκέπασα 
τή πανοπλία τοΰ Μιτενΐτο 
Καί μέ ιό ξίφος μου τ’ άπέδειξα 
δτι δέν έκανε γιά Ζήτω I

Είμαι έκείνη πού δέν τρόμαξαν 
τών Γερμανών οί άδικίες 
Κι’ άντί γιά μΐσος πάντα έδειξα 
άγάπη σ’ δλες τίς κακίες.

Ε Ιμ ’ άπ’ τή ράτσα τή περήφανη 
πού δέν γονάιισε σέ μπόρες 
Γι’ αυτό γερά τό δτλο κράτησα 
Στις φοβερές καί μαύρες ώρες.

Είμαι έκείνη πού πολέμησα 
Καί μπρός στή βία δέν γονάτισα 
Είμαι τό Μέλλον, είμαι ή σΰριο.
Είμαι ή Ελλάδα ή ΔΗΜ Ο ΚΡΑΤΗΣΑ.

Η ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠ’ ΤΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟ

ΓΚ Α ΙΜ Π ΕΛ Σ  —Ά χ  ! Τί τρεχάλα είν’ αύτή ; Πέθανα. 
ΓΕΡΜ Α Ν Ο Σ ΣΤ ΡΑ Τ Η ΓΟ Σ—Ά μ ’ δέ ρωτάς καί μένα ποΟ 

τρέχω άπ’ τό 1942 ;

ΑΘΛΗΠΚΗ ΣΤΗΛΗ

ΚΥΠΕΑλΟΗJT IB H ! !  Α Ε D! 
ΑΗΜΟΚΡΑΤΙΓ ΒΑΣΙΛΕΙΑ

Χθές, έπί τέλους, εύρέθη ό 
τρόπος τής διεξαγωγής τοϋ 
γνησίου καί περιλαλήτου δη- 
μο + ηφίσματοξ. Ώς πληροφο- 
ρούμεθα έξ έγκύρου πηγής, 
δέν πρόκειται νά διεξαχθη 
κατά τό σύστημα τών έκλο- 
γών, άλλά δι’ ένός ποδοσφαι 
ρικοΟ άγώνος. > ■- &33

‘Η Α. Μ. ό Άντιβασιλεύς, 
ήθλοθέτησεν έπαθλον βαρύ
τιμον διά τόν μέγαν άγώνα 
μεταξύ τών όμάδων «Δημο
κρατία» καί «Βασιλεία».

Ό  άγών θά διεξαχθη είς 
τό γήπεδον τοΰ «Παναθηναϊ
κού» έν καιρφ,

Ό  νικητής τοΟ άγώνος θά 
όρίση... καί τό πολίτευμα τής 
'Ελλάδος.

Μέ αύτόν τόν τρόπον δέν 
θά διατρέξουν τόν κίνδυνον 
οί "Ελληνες νά φαγωθούν 
μεταξύ τους, άλλά θά άφή- 
σουμε τούς πολιτικούς... νά 
πλακωθοΟνε μέσα στό γήπε
δο στις κλωτσιέςΐ

Γιά τίς συνθέσεις τών όμά 
δων, έλάβαμε τίς έξής πλη
ροφορίες :

Όμάς «ΒΑΣ ΙΛΕΙΑ»
Τ ε ρ μ α τ ο φ ύ λ α ξ ,  Κου- 

λουμβάκης.
’ Ο π ι σ θ ο φ ύ λ α κ ε ς ,  

Γονατάς καί Ζέρβας.
Μ έ σ ο ι ,  Τσαλδάρης,Βούλ 

γαρης, Ράλλης.
Ή  άμυνα, δπως βλέπετε, 

εΐνε άρκετά καλή... ’Άνθρω
ποι δυναμικοί, ιδίως οί Κου- 
λουμβάκης, Ζέρβας, Γονατάς 
καί Βούλγαρης.

Κ υ ν η γ ο ί .  Έδώ τά μπλέ 
ξαμε. Γιά τήν ώρα έχουμε: 
Τζών θεοτόκης, Σοφ. Βενιζέ- 
λος, Κανελλόπουλος, Παπαν- 
δρέου.

Σύνολον, δέκα ποδοσφαι- 
ρισταί. Δά δοΰμε ποΰ θά βρε- 
θη ό ένδέκατος. Άλλά κι’αύ- 
τός νά βρεθή... ένας κούκος 
δέν φέρνει ποτέ τήν ανοιξι!... 

Όμάς «ΔΗΜ ΟΚΡΑΤΙΑ» 
Κατέρχεται πάνοπλη στόν 

άγώνα, γιά νά πετύχη μιά 
σαρωτική νίκη έπί τής «Βα
σιλείας».

"Ολοι τους, τεχνικώς κατηρ 
τισμένοι, σέ βαθμόν τελειό- 
τητος, όρμητικοί καί... μέ τά 
90ο]ο τών θεατών γιά όπα- 
δούς.

Τ ε ρ μ α τ ο φ ύ λ α ξ ,  Νικ. 
Πλαστήρας.θά κρατήση «παρ 
θένα» τά δίχτυα τής «Δημο
κρατίας» του. Τό πιστεύομεν.

’ Ο π ι σ θ ο φ ύ λ α κ ε ς ,  
θεμ. Σοφούλης (δεξιός) καί 
Παρτσαλίδης (άριστερός). Ε ΐ
νε ίσως ήλικιωμένοι.. λιγάκι, 
άλλά ή πείρα τους τούς καθι
στά άπροσπέλαστους.

Μ έ σ ο ι ,  Γ. Καφαντάρης, 
Σβώλος καί Ζεύγος. Τρία χάφ 
πού θά δώσουνε καί τή ζωή 
τους γιά τή νίκη τής «Δημο
κρατίας».

Κ υ ν η γ ο ί .  ’Ίσως εΐνε ή 
μόνη Ελληνική όμάς, πού 
διαθέτει πληθώρα άφθάστων 
κυνηγών. Άρχίζομεν έκ δεξι
ών πρός τά άριστερά:

Τσουδερός, Σοφιανόπουλος 
Τσιριμώκος, Πορφυρογένης 
καί Σιάντος.

,.. Καί δεκάδες άναπληρω- 
ματικών.

Διαιτητής τοΟ άγώνος θά 
εΐνε ή Α. Μ. ό Άντιβασιλεύς, 
πού δπως λένε μερικές κακές 
γλώσσες, θά προσπαθήση νά 
τελειώση ισόπαλος ό άγών, 
γιά νά κρατηθή όλίγον άκό- 
μη είς τήν... Άντιβασιλείαν. 
Οί Δημοκρατικοί δμως εΐνε 
ύπερβέβαιοι γιά τόν θρίαμβον 
τής όμάδος τους.

Αμήν!...

Ο ΕΡΓΑΣ  ΚΑΙ ΤΑ ΕΡΓΑ  ΤΟΥ

X α τ ζ η δ η μ η  τ ρ ί ο υ ;  ’Αμάν βρέ παιδιά μέ ΕΡΓΑΣ-τήκατε...
πολύ άσχημα

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ
Ή  Λαχανίδα μας θέλουσα 

νά βοηθήση δσους έπιθυμοΰν. 
νά μάθουν τήν Αγγλικήν 
γλώσσαν καθιερώνει άπό τό 
σημερινόν φύλλον τά μαθή
ματα Αγγλικής, κατά τρό
πον πρακτικόν συνταχθέντα 
ύπό τοΰ είδικοΰ Καθηγητοΰ 
Σέρ Κόλ Μενίντ.

Η  Γ Λ Ω Σ Σ Α
Ή  Αγγλική γλώσσα όμι- 

λεϊτε πολύ είς τήν Αγγλίαν, 
τήν Αμερικήν καί είς τάς 
Άγγλοαμερικανικάς κτήσεις. 
’Εσχάτως όμιλεΐται πολύ καί 
είς τήν Ελλάδα !... Δηλαδή 
λέμε δτι όμιλεΐται διότι αλ- 
λα λέ',ιε οί "Ελληνες καί άλ
λα καταλαβαίνουνε οί ’Ε γ 
γλέζοι. Αύτό τό έλλάτωμα 
έξουδετερώνεται κατά τι μέ 
τό νέο λεξικόν «Η Χ Ε ΙΡ Ο 
ΝΟ Μ ΙΕΣ» καί μέ τή διεθνή 
πλέον γλώσσαν... τήν ’Ιτα
λικήν.

Ή  Αγγλική γλώσσα έν
Έλλάδι όμιλεΐται κατά δια
φόρους διαλέκτους.

Στό Κολωνάκι λ.χ. τρώνε 
τίς λέξεις γιατί προτιμούν 
τούς... Λονδρέζους.

Στίς συνοικίες τά μιλάνε 
καθαρά σάν τούς Σκωτσέζους 
γιατί λόγω έλλεί^εως φωτι- 
σμοΰ οί συνοικισμοί μας έ
χουν γίνει... Σκωτία !...

Στά παγκάκια τοΰ Ζαπ- 
πείου κυριαρχεί ή διάλεκτος 
τών... χειρονομιών !...

Στά Καμπαρέ ή διάλεκτος 
Ά γγλο  - Ίταλο - Γερμανικής 
Σαλάτας.

Τό δικό μας τό σύστημα 
θά τό ίδήτε πειό κάτω.

Η  Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Α
Γ  ιά νά προφέρετε καλάς 

τις άγγλικές λέξεις πρέπει 
νά έχετε ένα άπό αύτά τά 
προτερήματα :

1) Νά έχετε γεννηθη στήν 
Αγγλία  ή στήν Αμερική.

2) Νά καπνίζετε...τσιμπούκι
3) ή Νά έχετε διαρκώς μέ

σα στό στόμα σας τουλάχι
στον ένα δαμάσκινον.

Μ Α Θ Η Μ Α  Π Ρ Ω Τ Ο Ν
Μετάφρασις έκ τοΰ Άγγλικοΰ είς τά Ελληνικά.

I  have α/ο/Ά=Αίχαβ έ φορκ=κάποιον έχει φοΰρκα 
The fox into the m ill=hk φόξ ϊντο δέ μίλ=τό φόξ ήτο στό

μΰλλον
A big gun—Ε  μπίγκ γκάν—Έμπήκα ή κατάλαβα 
I  dont= "A i ντόντ—Ά ϊ  τό δόντι μου ή Μοΰ πονεΐ τό δόντι μου 
1 tell, le ft= "A i τέλ λέφτ—θέλω λεφτά...
I  am up —*Άϊ άμ' άπ—Εΐμαι μάπας

Τ Ο  Λ Ε Ξ Ι Κ Ο Ν  Μ Α Σ
’Αγγλικά 

The Table 
The book 
The paper 
The desk 
The sofa 
The street 
I  have 
Haw many 
Here
The Baker 
The glove 
The fun  
The hive 
The farm

Προφορά , Μετάφρασις
= δή τεϊμπλ =  ό τεμπέλης
= δή μπούκ =  ή μπουκιά
= δή πέϊπερ =  τό πιπέρι
= δή ντέσκ =  ό δίσκος
= δή σόφα =  ό σοφατζής
= δή στρήτ =  τό στρείδι
= αϊ χάβ =  τό χαβά μας
= χάου μένη =  ή χαμένη
= Χήρ = τ& χέρ1
= μπέκερ — ό μπεκιάρης
= δή γκλάβ =  ή γκλάβα ή τό κεφάλι
= δή φάν =  τό φανάρι
= δή χάϊβ =  τό χαϊβάνι
= δή φάρμ =  τό φαρμάκι
Συνέχεια είς τό προσεχές

ΠΟΛΩΝΙΚΟΝ
Τό Βερολΐνον δπεσεν
Τό Βερολΐνον πάει
Κι’ οί Σύμμαχοι στούς Γερμανούς
φέρνουν τόν πανικόν
Μά κεϊ πού θά γιορτάζουμε
χαρούμενοι τό Μάη
Σάν καταιγίς ένέσκηψεν
Καί τό Πολωνικόν
Στό Σάν Φραντζϊσκο στρέφονται
Ποιά δλών μας τά βλέμματα
Καί τοΟ κοσμάκη τοΰ φτωχοΟ
άνάβουνε τά αΐματα
Κανείς δέν ξέρει ό άγιος
εΙρήνη άν θά φέρη

ή κανένα νέο πόλεμο 
μέχρι τό καλοκαίρι 
Κι’ έν' 6 πολλοί προσεύχονται 
μπροτά στή Παναγιά 
οι πλέον αισιόδοξοι 
γιά τή Πρωτομαγιά 
Μέ κόκκινα τριαντάφυλλα 
πριν πλέξουνε στεφάνια 
Τρέχουνε ν' άγοράσουνε 
γλυκά άπ' τά ΒΑ Λ Κ Α Ν ΙΑ  
ΤοΟ ΒΑΣ ΙΛΑΚΗ  τοϋ ΚΑ ΡΡΑ  
Τό Μάη νά γιορτάσουνε 
Μέ πιότερη χαρά!



ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ

ΤΟ Μ ΑΓΙΟ ΞΥΛΟ

ΣΤ ΙΧ Ο Ι ΑΝ ΑΓΝ Ω ΣΤΩ Ν

ΥΜΝΟΣ m ΛΑΧΑΝΙΔΑ
Λαχανίδα! Κόρη, φώς μου 
Σέ θαυμάζω, σέ τιμώ 
άπό τά φυτά τοΰ κόσμου 
σέ μονάχα προτιμώ.

Άλλοτε τροφή τών δνων 
δέν σέ γνώριζε κανείς. 
Ήναγκάοθης ό.πό πόνον 
νά μή μείνης άφανής.

Στόν άγώνα βγήκες μόνη 
δίχως θόρυβο, μιλιά 
σύντροφός σου τό λεμόνι 
χόρταινε^ κάθε κοιλιά.
Δέν φοβήθηκες τά βόλια 

■ τών έχθρών. Δέν μοιάζεις Σύ, 
σάν τό λάδι, τά φασόλια 
ηοΰχαν έξαφανισθη!
Έθυσίαζες τά κάλη 
τό κορμί σου, τήν ψυχή 
σάν σέ βράζαν σιό τσουκάλι 
πεινασμένοι οί πτωχοί.

Καί ένίκησε τό Κράτος.
Μέ τ' ώραΐο σου ζουμί 
κι’ άν ό Χίτλερ ήλθ,ί πάτος 
έζησαν τόσοι Ρωμηοί 
Στάθηκες ήρωΪΜά 
Λαχανίδα μου γλυκειά.

ΤοΟτ’ ό Χΐτλερ τδχ’ ύπ’ διϋει 
καί θά δώση διαταγή 
τό λαιμό του προτού κόψει 
σ’ δσους μείνουν είς τήν γή 
Γερμανούς καί Γερμανίδες 
νά φυτεύουν... λαχανίδες :

Ν ΙΚΟ Σ ΖΗΚΟΣ

ΓΑΛΑΚΤΟΤΡΟΦΙΑ ΑΓΝΗ ΜΟΝΟ ΣΤΟΥ 
Κ Α Ρ Α  Γ Ι Ω Ρ Γ Ο Υ

Χ Α Λ Κ Ο Κ Ο Ν Δ Υ Λ Η  2 2
Γάλα, γιαούρτι, βούτυρο καί λοιπά 

είδη γαλακτοπωλείου.

Ι Έ Λ Λ Η Ν Ι Κ Η
Κ Υ Β Ε Ρ Ν Η Σ Η

ΕΛΕΥΤΑ ΙΑ ί  Ε Ι Δ Η Σ Ε ΙΣ
Η ΔΙΑΘΗΚΗ ΤΟΥ ΧΙΤΛΕΡ

Η ΣΤΗΛΗ ΤΟΥ ΚΗΠΟΥΡΟΥ

=  ΤΑ ΦΡΟΥΤΑ
ΤΗΣ Ε Π Ο Χ Η Σ !

Ώρϊστε Κύριοι, δτι γουστάρε
τε κι* δτι έπιθυμεϊτε. Τό μαγα
ζί μας έχει άπ’ δλα. Δροσάτα 
κιτρολέμονα, μαθητικά καί μή. 
Φρέσκα καί μή ύπερβαίνοντα Μ- 
να δριον ήλικίας. "Εχομε πορ- 
τοκάλλι κύριοι, Καλαματιανό, 
κόκκινα στή μέση, είναι δια
λεχτό κι’ άπό ράτσα. Κύριοι τής 
Καλαμάτας τό πορτοκάλλι είνε 
κόκκινο. 'Ωρϊστε Κύριοι, κεράσι 
άπαλό σάν βελούδο, άπαλό σάν 
τά χείλια πού πρωτοφίλήθηκαν. 
Δοκιμάστετο, Κύριοι, καί θά ξα- 
ναπάρετε... ώρϊστε, ώρϊστε Κύ
ριοι έχουμε και λαχανικά... Σπα
νάκια γιά τούς σπανούς καί για 
τούς μουστακαλήδες... Ραδικο
βλάσταρα κύριοι, γιά τις νοι
κοκυρές καί τίς άνοικοκύρευτες... 
Λάχανο δέν πουλάμε θά τα βρή- 
τε στά Λογοτεχνικά Σωματεία... 
Ούτε μάπες Κύριοι, οί μ^πες 
φτειάνουν κόμματα καί φιλοδο
ξούν νά κυβερνήσουν τήν 'Ελλά
δα. Καρότα Κύριοι, ή μάλλον 
Κυρίες μου, γιά κάθε γούστο 
καί κάθε φαΐ... είναι τρυφερά, 
δροσερά καί πρώτου μεγέθους. 
Περάστε Κυρίες μου, περάστε 
τά καρότα στή διά θεσί σας, S- 
χουμε καί ρεπανάκια... Μ’ £να 
μάτσο σας ύποχρεώνουμε... Καί 
τί δένέχουμε, καί τί δέν έχουμε... 
"Εχουμε καί Λαχανίδα μία καί 
μοναδική γεμάτη πνεΰμακαί θάρ
ρος... Περάστε κύριοι νά τή δια
βάσετε...

Ο ΚΗΠΟΥΡΟΣ

0  κ.
Π Α Π Α Π Η Σ !

Ζήτω ή Βασιλεία!... ’Όχι!... 
Ζήτω ή Δημοκρατία!...’Όχι!... 
Ζήτω ή Λαοκρατία! Ό χι! Ζή
τω ό Σοσιαλισμός! ’Όχι! Ζή
τω τό Κίνημα! ’Όχι! Ζήτω 
δλα τά κόμματα! ’Όχι! Καλ
λίτερα άπ’ δλα «Ζήτω ή Βα
σιλεία».

Μωρέ μπράβο παπατζής;
Τί είστε σείς; ’Άνθρωπος 

ή ’Ανεμόμυλος; Πολιτικός ή 
Γκρέκο-πουνέντες -λεβάντες- 
μαΐστρος-σορώκος-λίβας ;

Τί είστε σείς; ’Αρχηγός τοΟ 
κόμματος Α Μ Ε  ή τοΟ κόμμα 
τος τών Σαλταδόρων;

Έσεΐς είστε φαινόμενο ! 
Πότε άριστερός, πότε έξω 
άριστερός, πότε κεντρικός, 
πότε δεξιός, πότε εξω δεξιός 
καί ποτέ...πολιτικός! Έσεΐς 
ξεπερνάτε στούς ψακιρισμοΰς 
καί τόν μεγαλότερον φακί- 
ΡΪ1*

Έσεΐς δέν είστε γιά δώ 1 
Έσεΐς είστε γιά τόν έξω άπό 
δω! ’Άντε στό καλό κι’ ή Πα
ναγιά μαζί σου καί άφήστε 
μας στήν ήσυχία μας!

Κι’ άν είσαι καλό παιδί, 
μείνε στήν ’Αραπιά... γιατί άν 
γυρίσης έδώ γιά τίς έκλογές, 
σίγουρα θά γίνης στήν Ε λ 
λάδα Άράπης!

6ά σέ μαυρίσουμε!

ΕΠ ΙΚΑΙΡΟ Ι ΣΤΙΧΟΙ

Σ  Υ Ν Ε JT  Ε I Α
«Παρητήθη ό Διευθυντής 
τοΰ υπουργείου ’Επισιτι
σμού κ. Παπαληγούρας».

(Οί έφημερίδες)
Κι’ έλεγε δ κόσμος άπορών:
—Μωρέ γιατί πεινώ; 
μέσα στής ΟΥΝΡΑ τ’άγαθά 
τό ”Αστυ τά,κλεινό;
—ΤΩ! πώς Ρωμηέ μου νηστικέ 
νά μή νοιώθεις λιγούρα 
δταν τόν ’Επισιτισμό 
τόν λέν.,.Παπαληγοΰρα;
Μά ό κ. Διευθυντής 
δέν ήταν μόνο λόγια;
"Έφαγε άπ’ τά λουκάνικα 
έκεΐνα μέ τή σόγια 
καί διαμαρτυρόμενος 
έντόνως γιά τήν ξοΰρα 
ύπέβαλε παραίτηση 
άπ’ τήν πολλή λιγούρα!

Π Ε Ρ Ι  Υ Δ Α Τ Ο Σ

Στό Μαραθώνα ανέβηκε ή στάθ- 
[μη τών όδάτων 

Χωρίς νά βρέξη καί πολύ κι’ ό 
[κόσμος άπορεΐ: 

—Ποϋ βρέθηκε τόσο νερό; άνέ- 
[βλυσ’ άπ’ τόνΠ αττοον; 

Κανένας τό μυστήριο νά λύσει 
[δέν μπορεί... 

Κι’ £νας σοφό" μέ δίπλωμα καί 
[μέγας ύδρολόγος 

μας έλυσε τό αίνιγμα, εϊπών 
[τούς λόγους τούτους: 

—Τό Βερολΐνον έπεσε: Στό Στά- 
[λιν πιά ό λόγοςΐ 

κι δλοι οί Συνδοσίλογοι πήγανε 
[... πρός νεροΰ τους!

Στοΰ κουφού τήν πόρτα δσο θέλεις βρόντα.

ΠΡΟΣΕΥΧΗ
Ή  άχτή τού Ειρηνικού 
τά ξενοδοχεία 
τά σαλόνια τά λαμπρά 
και ή εύτυχία.
"Αγγλοι κι’ ’Αμερικανοί, 
Ρώσσοι καί Κινέζοι 
τής ΐίρήνης στρώσανε 
Τό φαρού τραπέζι.
“ Αγιε Φρα/κΐσκε μου 
(Κρίν’ επιεικώς· 
είμαι γώ όρθόδοξος 
σύ Καθολικός).
Πάρε άπ’ τό τραπέζι τους 
τά πολλά μαχαίρια, 
μέ-τά δάχτυλα άς φαν 
...νά μή ρθοΰν στά χέρια!

 ___________________________________Α Π Σ .

Ζ Α Χ Α Ρ Ο Π Λ Α Σ  Γ Ε ΙΟ Ν
Γ Ε Α Ρ .  Λ Υ Κ Ι Α Ρ Δ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ

Ο Δ Υ Σ Σ ΕΩ Σ  1 Ο

’Εγώ δ Χίτλερ δ μπαγάσας 
Εις τοΰ Στάλινγκραντ τή χώρα 
Τήν γην παίξας, τήν γην χάσας 
Μοναχά σέ μίαν ώρα.
Τώρα πού κοιτώ νά φτάνη 
Γιά τούς Συμμάχους ή Νίκη 
Στέλνω εις τήν «Λαχανίδα»,
Τήν πειό τίμια Έλληνίδα,
Τή στερνή μου διαθήκη.
Δέν αφήνω ού'τε χάντρα 
Στόν παληόφιλο Μπενίτο 
Ποϋ παράσταινε τόν άντρα 
Μά δέν ά'ξιζε γιά ζήτω 
Κι5 ας τοΰ πρέπει «μά τόν Δία» 
Μόνο μιά ζουρλομανδύα.
Εις τόν Γκαΐριγκ τό στρατάρχη 
Τό... σχοινί τοΰ Πατριάρχη 
Θά σωθή προτοΰ πιαστεί 
Μόνο άν θά... κρεμαστή.
Είς τόν Γκαϊμπελς τό λεβέντη 
Ποΰναι μέγας καί πολύς

Τοΰ εύ'χομαι νά βρή αφέντη 
Navatr καί μουστακαλής!
Είς τίς Γερμανίδες δλες 
Τίς ξανθές καί τίς μαργιόλες 
Πού έχουν χάσει τά νερά των 
Εύχομαι νά βρουν τόν ..Πάττον. 
Καί τόν Χίμλερ τών ΕΣ-ΕΣ  
Ποιός αδειάζει νά τόν Χ-ΕΣ! 
Εις τόν φίλο μου τό Ράλλη 
Χίλιες σοΰπες τοΰ μπακάλη 
Μέ κρασί νά τίς ένωση 
Νά τίς φάη και...νά στονμπώση ! 
Εις τόν Ζούκωφ καί τόν Κόνιεφ 
Θέλοντας καί μή αφήνω 
Τό καμμένο Βερολίνο.
Είς τούς Τρούμαν—Τσώρτσιλ— 

{Στάλιν 
Τούς αφήνω εγώ καί πάλιν 
Νά μοιράσουν μέ λατρεία 
Τήν πατρίδα μου. στά τρία

ΑΔΟ ΛΦΟ Σ Χ ΙΤ Λ ΕΡ

ΠΟΥ ΒΑ ΦΟΙΤΗΣΟΥΝ ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΠΑΙΑΕΣ Π Ρ Ω Τ Ο Μ Α Γ ΙΑ
Ή  συζήτησις περί τοΰ μέλ

λοντος τών γερμανοπαίδων 
καί τής έκπαιδεΰσεώς των εις 
ειδικήν σχολήν, πού άπησχό- 
λησε καί άπασχολεΐ τάς δυ
νάμεις τών έλευθέρων χωρών 
δέν άφηνε άσυγκίνητους τούς 
Έλληνας, είδικώς δέ συνεκι- 
νήθη ή άθηναϊκή λαχαναγο
ρά. Μυστακοφόροι καί μή 
λαχαναγορΐτες, άναδιοτελώς 
προσεφέρθησαν νά κατατα- 
χθοΰν εις ειδικά τάγματα ή 
όμάδας καί νά προσφέρουν, 
άποστελλόμενοι είς Γ ερμα- 
νίαν, τό κατά δόναμιν, διά 
τήν έκπαίδευσιν, άνατροφήν 
καί έκπολιτισμόν τών γερμα- 
μανοπαίδων.

Τήν άνιδιοτελή αύτήν χει
ρονομίαν των έκτιμώσα ή 
«Λαχανίδα», τούς συγχαίρει.

Μ Ι Κ Ρ Ε Σ  Α Γ Γ Ε Λ Ι Ε Σ
Ενοικιάζεται τό Βερολίνο 

κατάλληλον δι’ άνασκαφές!.. 
Πληροφ. ’Αδόλφον Χίτλερ ή 
Ίωάν. Ράλλην, είς τό Δικα- 
στήριον δοσιλόγων.

Εργάτης του Ταμείου... 
’Ανεργίας, πωλεΐ τάς άπο- 
δοχάς του έπί εν έτος, άντί 
...300 δραχμών, γιά νά γιορ
τάσι] τή Πρωτομαγιά! Πληρ. 
Κον Μπατηρόπουλον. Ξενο- 
δοχεΐον τών ’Αστέρων, παρά 
τ@ Ζάππειω!...

‘Ελληνίς γνωρίζουσα ά- 
πταίστως τήν ’Ιταλικήν, Γερ- 
μανικήν καί όλίγον τήν Ά γ-

Μας έφτασ’ ή Πρωτογαγιά 
μ’ ολάνθιστα λουλούδια! 

"Ας ξεκινήσουμε μέ βιά, μέ γέ- 
[λια καί τραγούδια.

Ή  ’Εργατιά στήν έξοχή άπό συ- 
- [νήθεια πάει. 

’Αρσενικοί καί θηλυκοί θά.,.πιά- 
[σουνε τό Μάη!..,

Είμαστε φέτος λεύτεροι στήν έ- 
(ξοχή νά πάμε,

Δέν εϊμαστ’ δμως λεύτεροι στήν 
[τσέπη !... Τί θά φάμε,

Μιά μέρα νά περάσουμε κι’έμεΐς 
[«Ζωή και Κόττα»; 

Μά εϊμαστ’ δπως φαίνεται χειρό- 
[τερ’ άπό...πρώτα 1

’Εργάτη μου, στήν έξοχή δέ παν 
[στά χάλι’ αύτά ! 

Στήν έξοχή πηγαίνουνε μονάχα 
[τά...ΛΕΦΤΑ!

Σέ μαγαζί έξοχικό άν πάρης τώ 
[Ρακί σου, 

Σίγουρα ώς άντάλλαγμα, θ’ ά- 
φίσης τό... βρακί σου I...

Τ ’ άφεντικό σου δμως θά πάτ), 
[νά πιή καί νά γλεντήση 

Καί μέ τίς φιλενάδες του θά...
[καλοξενυχτήση!...

Μέ τόν ιδρώτα σου αύτός θά τή 
[περάση φίνα,

Κι’ έσύ; Πιάσ’ τό... Μανιόξυλο... 
[καί μέσα στήν Άθήν<$1...

γλικήν, ζητεί καθηγητήν νά 
τής μάθη καί τήν... Ελληνι
κήν! Μισθός ικανοποιητικό
τατος, είς χρήμα καί είς... 
είδος! Γρά, ατε. Δίδα ΚΟΤΑ, 
ταχ. θυρίς 606.

«Υπηρεσιακή»... Κυβέρνηση-


