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Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΠΕΙΡΑ
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ΤΙ GA ΓΙΝΟΤΑΝ "ΑΝ ΕΣΚΑΓΕ Η ΜΠΟΜΠΑ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΚΗΦΙΣΣΙΑΣ...
"Ας ..νουν οί άναγνώσται μας τόν κόπο νά συναρμολογήσουν τήνκομματιασμένη εικόνα γιά νά ίδοϋν τί άκριόώς συνέδη στίς 6 Ίουνίοι*.

(Ό λύτης θά β.(>α6ευ9·ή μέ ένα θραύσμα ύδίδος στά ψαχνά).
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ΕΒΔΟΜΑΔΙΜΟΝ ΣΑΤΥΡΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ
===== ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ —-

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ-ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΝΙΚΟΣ Ν1ΚΟΛΑΤΔΗΣ (πωλ νορ>

Έπί τής Ολης; ΛΥΝΤΙΑ ΝΙΚΟΛΣ

Γραφεία: ΚΟΡΑΗ 4

ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ
'Εσωτερικού: "Ετήσια Δρχ. 100.—

'Εξάμ. » 60.—
‘Εξωτερικού: Έτησία Δολ. 3.—

Έξαμ, » 2.—

X01PE10N ΑΡΘΡΟΝ

ΔΕΝ TAJEITIOMEN;
Δέν τά εϊπομεν πλειστάκις; Δέν 

τά έπανελάβομεν άπειράκις; Δεν 
έξεπλάγημεν έπί τή ολιγωρία τών 
άντιπάλων; Δέν έξέστημεν έπι τή 
θρασύτητι αύτών; Δέν έκύψαμεν 
τον αυχένα διά νά μάς κολαφίαώ- 
σιν ; Δέν ήνωρθώσαμεν το άνάστη 
μα διά νά μάς ψηλαφίσωσιν; Δεν; 
Δέν; Δέν; Τί θέλουσιν έν τέλει; 
Τί ζητούσι; Τί καραδοκούσι; Τί 
έπιθυμοΰσι; Τί έφίενται; Άλλ' ού 
χι πλέον! Αρκεί πλέον! Φθάνει 
πλέον! ’Εάν αύτοί στερούνται πο
λιτικής εύθιξίας, μέχρι σημείου τοι 
©ύτου, έάν αύτοί θεωρούσιν ύπο- 
χρέωσίν των όπως πείσωσιν ημάς 
νά παραιτηθώμεν τοΰ ματαίου ά- 
γώνος μας, αΐ λοιπόν, οί κύριοι αυ 
τοί άπατώνται. Καί άπατώνται α
πάτην οίκτράν. Πλανώνται, ναι; 
Καί πλανώνται πλάνην οίκτράν. 
Διότι πλανώνται φρονοΰντες ©τι 
δέν πλανώνται! Διότι άπατώνται, 
φρονοΰντες ότι δέν άπατώνται — 
νομίζουσι δέ ήμάς εύαπατήτους.— 
Δέν εϊμεθα ήμείς εύαπάτητοι. Δεν 
εϊμεθα ήμείς έξ έκείνων, οϊτινες 
Ιδρώνει το ούς αύτών. 'Ημείς εϊ- 
με8α έκ τών άλλων. Ραπιζομενοι, 
μειδιώμεν, μειδιώντες ραπιζόμεθκ. 
Δέν εϊμεθα έξ έκείνων, οϊτινες δι
ωκόμενα. Εϊμεθα έξ έκείνων, οϊτι
νες φεύγουσι. Προσέχετε, κύριοι! 
Προσέχετε! Διότι έάν ύμείς άπε- 
πειράθητε δολοφονίαν, άπεπειρα- 
θημεν καί ήμείς. Κύριοι, εϊμεθα πα 
τσι! Έφονεύσαμεν ήμείς, έφονεύ- 
σατε καί σείς... Σκεφθήτε ότι ή 
Ελλάς προώρισται νά ζήση καί θά 
ζήση. Είνε μοιραϊον!

’Αφήστε την λοιπόν νά πάη στο 
διάολο!

(Αί έφημερίδες)

ΤΑ ΚΟΡΟΙΔΑ
Καταλαβαίνετε τίποτα άπό τα 

γραφόμενα τών εφημερίδων καί ά 
πό τά λεγόμενα τών «πολιτικών 
άνδρών τής χώρας;» Καί όσον μέν 
άφορά τά γραφόμενα τών έφημε
ρίδων κάτι πάει κι’ έρχεται! Οί έ
φημερίδες είνε έπιχειρήσεις, που 
έχουν έξοδα πολλά, κρίσις ύπαρ
χοι, καλοκαίρι πλάκωσε καϊ ή δο
λοφονική άπόπειρα κατά τής ζωής 
τοΰ ζεύγους Βενιζέλου, τούς-ήροε 
κουτί. Ή κυκλοφορία άνέβηκε με
ρικές χιλιάδες φύλλα καί τά παραρ 
τήματα ώργίασαν. Οί «στυγεροί δ© 
λοφόνοι», όποιοι κι’ άν ήσαν, ύπήρ 
ξαν μεγάλοι εύεργέται γιά μερι
κές έφημερίδες. ’Ακόμα μιά τέτοια 
άπόπειρα καί αί καθημεριναί συ
νάδελφοι έσώθηκαν γιά δλα τους 
τά χρόνια. Στό μεταξύ, άντίο η
συχία τοΰ κοσμάκη κι’ άντίο έλπι- 
δα γιά μιά καλύτερη «αΰριον», για 
τήν αίώνια καλύτερη «αύριον», ποΰ 
δέν έρχεται ποτέ γιά τό λαό. ’Ενώ 
οί άλλοι δέ σκοτίζονται γιά αύριο! 
Τούς φτάνει νά καλοπερνάνε σή
μερα!

Κι’ άς πληρώνουν τά κορόϊδα!

ΠΟΡΤΡΑΙΤΑ ΦΙΛΩΝ ΜΑΣ

Οί συμπαγέστατοι γιοι τού γνω
στού θεατρικού έπιχειρηματίου κ. 
κ. Μανώλης καί Λευτέρης ”Α)δαι 
οί όποιοι μάς παρεκάλεσαν νά δη- 
μοσιεύσωμεν τήν φωτογραφίαν των, 
ύπό τόν όρον νά μή γνωρίζωνται 
©τι είνε αύτοί! Καί δμως, ιδού!

Γενικός ’Αντιπρόσωπος 
διά τήν «Παπαρούναν» έν ’Αμερική: 

ANTHONY MAVROYIANNIS 
.HOTEL BYRON

249 WEST 49TH ST. 
NEW YORK, Ν. Y.

Al KAINOTOfllAI ΜΑΣ

ΙΠΙΜ»Ι·Ι
ΟΙ άναγνώσται καί αί άναγνώ- 

στριαι τής «Παπαρούνας» εύρη
καν τή σωτηρία τους στις συμβου
λές τής θείας "Αβουλίας. Δέν ξέ
ρουν μέ τί τρόπο νά έκψράσουν 
τήν εύγνωμοσυνη τους καί τή χα
ρά τους γιά τήν εύεργεσία πού 
τούς κάνει ή «Παπαρούνα» μέ τό 
νά διαθέτη τις στήλες της γιά χά- 
τηρι τους, τή στιγμή που δέ βγά
ζει τίποτα άπ’ αύτή τή δουλειά. 
Πραγματικά, κανένας άπ’ όσους 
καταφεύγουν στά φώτα τής θείας 
Αβουλίας δέν έσκεφτηκε ποτέ νά 
έσωκλείση μέσα στό γράμμα του 
καί κανένα εϊκοσαράκι γιά χαρ- 
τζηλίκι τής θείας ’Αβουλίας, γιά 
τόν ταμπάκο της, γιά τή μαστίχα 
της, ή τό κονιακάκι της. Τέτοια ά- 
χαριστία! Ωστόσο, ή καλή μας 
θεία δέν παρεξηγεϊ κανένα. Ξέρει 
ότι οι Ρωμιοί είνε δ κατ’ έξοχήν 
λαός τοΰ «τζάμπα» κι" άν ήταν δυ
νατό νά μή βάλουνε ποτέ τό χέρι 
στήν τσέπη τους, λές καί έχει μέ
σα άχινοϋς καί θ’ άγκυλωθοΰνε! 
Μά άς άφίσουμε τή γκρίνια καί 
άς κοιτάξουμε τή δουλειά μας.

Δημοσιεύουμε μερικές άπό τις 
έπιστολές ποΰ έλήφθησαν στά γρα 
φεΐα μας αύτή τή βδομάδα, μέ πα
ραλήπτη τή θεία "Αβουλία:

*«*
«Αγαπητή θεία "Αβουλία,

Είμαι γηραιός κύριος, ήλικίας 
περίπου 75 έτών. Δέν έγνώρισα ά- 
κόμη γυναίκα οϋτε παιδιά. Μπο
ρείτε νά μοΰ έξηγήσετε γιατί ;

Κωνστ. Σελιμπατέρας» 
"Απάντησις: Μήπως εϊσα- 

στε άνύπανδρος ;
***

«’Αγαπητή θεία "Αβουλία,
Δέν ξέρω πώς, έδώ καί μερικές 

δεκαετίες μοΰ κόλλησε ή μανία νά 
γράφω ποιήματα καί νά έκδίδω 
βιβλία μέ στίχους. Τί μοΰ συμ
βαίνει ;

Κωστής Παλαμάς»
"Απάντησις : Κηρύσσω τόν 

έαυτό ιιου αναρμόδιο. Πηγαίνετε 
σέ κανένα γιατρό, άν καί φοβού
μαι ότι τήν έχετε πάθει γιά καλά. 
Εΐσθε ποιητής. Μήν τό άρνεϊσθε!

«Αγαπητή θεία "Αβουλία,
Πολλές φορές τή νύχτα, καθώς 

κοιμάμαι, όνειρεύομαι καρβέλια. 
Πέστε μου τί πρέπει νά κάνω ;

Π. Ναλέος»
Άπάντησις : Νά φάτε μέ 

πρώτη εύκαιρία.

«Αγαπητή θεία "Αβουλία,
Πρό τριών-τεσσάρων μηνών εί

χα σχέσεις μέ ένα νέον άρκετά δρ- 
μητικόν καί μέ άκαταμάχητον 
σέξ-άπήλ. '"Ενα βράδυ παρασύρ
θηκα άπό τήν γοητεία του καί ά
πό ένα μπουκάλι μαυροδάφνης καί 
τοΰ παραδόθηκα. Τί μέ συμβου
λεύετε νά κάνω ;

Ματίνα Ματινάκη»
Άπάντησις : Έάν δέν είχα

τε συγχρόνως σχέσεις μέ κανένα 
φίλον του, τό παιδί θά τοΰ μοιάζη 
άσφαλώς.

«Αγαπητή θεία "Αβουλία,
Είμαι νέος 28 έτών καί έφθασα 

είς τό έπίνειον μέ πλοϊον Τήνιον, 
μέ τήν πρόθεσιν νά γίνω μυροπώ- 
λης. Άλλά εύρήκα μίαν συλλογήν 
ποιημάτων τοΰ Καβάφη καί πρό
λογον Βαϊάνου καί έπηρα τόν κα
κόν δρόμον Τί μέ συμβουλεύετε 
νά κάμω ;

"Έμης Κουλουράκιας»
Άπάντησις: ’Άν ή υγρα

σία τοΰ Ζαππείου σάς πειράζη, νά 
άλλάξετε στέκι. Ρωτήστε μερι
κούς συναδέλφους σας πώς πάνε 
άλλου οί δουλειές—άν καί τόν τε
λευταίο καιρό ύπάρχουν κεσσά- 
τια.

ΤΥΧΕΡΑ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

0 ΑΣΦΑΛΙΣΤΉΣ (πού πιάνει τή 
γυναίκα του σκαστή) στό φίλο της: 
Ά, κατεργάρη, σέ τσάκωσα! Φτάνει 
νά μήν είσαι Ασφαλισμένος κατά τών 

δυστυχημάτων ζωής!...

ΛΟΓΙΑ ΜΕΓΑΛΩΝ AHAPDH
ΓΥΝΑΙΚΑΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙίΙΝ

Μηδενΐ συμφοράν όνειδίσ^ς!
Νίκος I. Λασκαρης 

Υποψήφιος ’Ακαδημαϊκός 
Ό στόλος είνε δικός μου. Φωτιά 

τοΰ βάζω καί τόν καίω!
Άλέξ. Χατζηκυριακος 

θά παραιτηθώ δταν θέλω έγώ. 
Καί έπει·δή δέν θέλω δέν παραιτού
μαι. Καί δέν παραιτούμαι διότι θέλω.

Ίω. Ράλλης
Τό βασίλειόν μου διά μίαν «Πα

παρούναν».
Γεώργιος Γλύξβουργκ

Ζήτω δ κ. Ν. Βεντήρης.
Νικόλαος Γλύξβουργ 

Είμαι δ μεγαλύτερος συγγραφεύς 
τής δδοΰ Εύριπίδου.

Γρηγ- Εενόπουλος
Υποβάλλω είς τόν κ. Βενιζέλον 

τά συλλυπτήριά μου, έπί τή δια
σώσει του.

I. Πολυχρονόπουλος 
Οΰδεΐς άφαιρεΐται άκων τοΰ φυσι

κού αύτοΰ δολοφόνου!
’Ελληνικόν Σύνταγμα 

Φοβοΰ τάς διαβολάς καν άληθείς 
ώσιν.

I. Μεταξάς 
θά τά φάωμεν δλα!

Α. Ίασωνίδης 
θά τούς φάωμεν ουλους!

Γ. Σοφιανόπουλος 
θά διατηρήσωμεν τό πΰρ τής δι- 

αιρέσεως άκοίμητον.
Π. Τσαλδάρης

Δέν πεθαίνω, δέν πεθαίνω, δέν πε 
θαίνω!

Κώστας ’Αθάνατος
Πρέπει νά παταχθούν οί στυγεροί 

δολοφόνοι, διότι άνεβίβασαν τήν κυ
κλοφορίαν μας κατά μερικάς χιλιά
δας φύλλων.

Οί διευθυνταί τών εφημερίδων 
Μέ μίαν άκόμη Απόπειραν έσώ- 

θηκα.
Έλευθ. Κ. Βενιζελος

’Εάν ήνοίξαμεν είς τό αύτοκίνη- 
τόν του πολλάς δπάς, τοΰτο έκάμα- 
μεν διά νά ήμπορέση νά διαφύγη.

Απολογία Καραθανάση
Και άν άκόμη αύτοχειριάζετο, δέν 

θά ήτο αύτόχειρ. θά ήτο δολοφόνος 
τοΰ έαυτοΰ του!

Τό «'Ελληνικόν Μέλλον» 
«Γίγαντες» τού άντιβενιζε- 

λισμοΰ! Ώς πότε θά είσθε φασόλια;
Ή «Ελληνική»

Άπό τόν Παράδεισον τοΰ Χριστού 
προτιμώ τήν Κόλασιν τοΰ Μωάμεθ.

Κ. Καβάφης

ΕΚΔΟΣΕΙΣ

| ΝΙΚΟΛΑΟ) 0 ΠΟΡΙΟΤΗΣ
μετέφρασε τόν

I “ΙΩΝΑ,, ΤΟΥ ΕΥΡΙΠΙΑΟΥ
$: Τυπογραφεία «ΕΣΤΙΑΣ»

ΕΙΙΪΤΟΑΑΙ ΑΝΑΓΚ0ίΤΕΗ
Τραγική θεραπεία έλαβε χώραν 

χθές τό βράδυ είς τούς ’Αμπελο
κήπους ύπό τάς ακολούθους περι
στάσεις:

Ό συμπολίτης μας κ. ’Αγέλαστος 
Γκρινιάρης, ένοσηλεύετο άπό έτών 
εις τό ψυχιατρείον Κερκύρας. ώς 
πάσχων έκ μελαγχολίας βαρυτάτης 
μορφής. Μετά ματαίας έπιστημονι 
κάς επεμβάσεις έξεδιώχδη τού Ψυ
χιατρείου έφοσον ή θεραπεία του 
καθίστατο αδύνατος.

Περιφερόμενος άσκόπως είς το 
τέρμα Αμπελοκήπων έπλησίασεν 
είς ένα κιόσκι καί περιεργαζομε- 
νος τά έκτεθειμένα έντυπα, έπρο 
σεξε κάποτε τήν «Παπαρούνα».

Αίφνης, ώ τοΰ θαύματος, κατε- 
λήφδη ύπο ένος διαρκούς καί σπα- 
σμωδικού γέλωτος διάρκειας μιας 
περίπου ώρας, κατά τήν όποιαν 
πλήθος περιέργων είχε μαζευτή γύ 
ρω του.

Άφοΰ τέλος πάντων συνήλθε, γε 
λών πάντοτε, ώμολόγησε ότι, αι
σθάνεται τόν εαυτόν του τελείως 
καλά, καί άφοΰ έτακτοποίησε την 
γραβάτα του, παρήγγειλε ένα κα
φέ, έπανελθών τελείως είς τήν κα 
τάστασιν τοΰ ύγιοΰς ανθρώπου. Το 
ύπουργεΐον Υγιεινής πληροφορη- 
θέν τό γεγονός, άπέστειλεν εγκύ
κλιον πρός όλα τά ψυχιατρεία τού 
κράτους, δι’ ής συνιστά τήν χορή- 
γησιν είς έκαστον άσθενή, ένος φύλ 
λου «Παπαρούνας» έβδομαδιαιως.

Προβλέπεται ©τι μετά ένα μή
να τά ψυχιατρεία όλου τοΰ κράτους 
θα έχουν κλείσει, παρέχοντα σπου 
δαιότατον πόρον οικονομιών εις 
τόν κρατικόν προϋπολογισμόν.

Ό κ. ’Αγέλαστος Γκρινιάρης, έ
λαβε δίπλωμα ευρεσιτεχνίας διά 
τήν σωτήριον άνακάλυψιν καί δέ
χεται συγχαρητήρια. Άλκαμένους 
342.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΟΡΦΙΑΤΟΥ
"Ενας Κερκυραίος, άναφερόμενος 

είς τά τελευταία πολιτικά γεγονό
τα, άπέστειλε είς τόν διευθυντήν 
μας κ. Πώλ Νόρ τήν κάτωθι επι
στολήν:

ΚΕΡΚΥΡΑ. 38 ’Ιουνίου. Πορτα- 
ρεμβύντα. Σιορ-Κόντε, Κύρ Πώλ 
Νόρ.

Νά μέ συμπαθάς παναπή ποΰ σέ 
σκοτίζω, άλλά μοΰρχεται 'ντελιριο 
μ’ αύτά τά ρεντίκολα τόσο ποΰ σέ 
μομέντο πά νά μοΰ φύγη τό τσερ
βέλο.

Γύρισα άπό μιά σπερατζάδα στη 
Γαρίτσα, κι’ οϋλη τήν ώρα σκεφτό
μουνα μά τον άγιο, δ ντίο σάντο 
καί πώς κατάντησε αύτή ή πολίτι
κα, μ’ αύτές της τσ’ άνακατοσού- 
ρες!

Δέ λέω πώς είνε μπόν-χριστια- 
νος ό Βενιζέλος, μά νά τοΰ φας το 
τσερβέλο παναπή; Αύτό είναι κά
ζο καί κακό. ’Έκραξα τή σιόρα-Άν 
τζολίνατή γυναίκα μου καί τσή κον 
τάρησα τό άτσιντέντε—’Ό ντίο μίο, 
πώς έκανε.

Νά φυλάεσαι μωρέ "Αντζιολο, 
μοΰ λέει, μή σ’ εϋρει καί σέ καμμιά 
πιστογιά καί σέ χάσω.

’Άμε σ’ τό διάολο μωρή τσί λέω, 
κι’ ό Άντζουλος δέν φοβάται τσί 
τρακατρούκες. "Υστερα τσή 'πα πώς 
αύτοί πού κάμανε το κάζο είνε ρεν 
τίκολα άφοΰ μ’ έκατόν πενήντα 
σμπάρα δέν έφάγανε τ’ άντερο τοΰ 
σιορ-Βενιζέλου.

ΚΓ έφυγα πάλι νά κάμω μιά 
βόλτα σ’ τή σπιανάδα γιατί κοντά 
νά χάσω τήν τσέρα μου άπ© τή 
χολή μου. Ναί, έτσι νά φυλάη ο ά
γιος τά παιδιά, καί το σιορ-Τζών 
ποΰναι τό καμάρι τσή Σπιανάδας.

Mrsov ντιβερτιμέντο σιορ-Πώλ- 
Νορ μου.

’Άντζουλος Πορταρεμούντας

Σ. ΣΤΑΥΡΙΤΗΣ
ΑΝΔΡΙΚΑ ΕΙΔΗ ΔΙ’ ΑΝΔΡΑΣ 
ΕΝΑΝΤΙ ΙΟΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ 

(Κάτωθι Αρσάκειου)

ΤΟ ΦΙΔΙ ΙΙΟΥ ΖΑΛΙΖΕΙ

Είνε τό φιλί τηςΓκρέτας Γκάρμτο. 
Μπορείτε νά μάς πητε άπό ποΰ άρ· 

χίζει καί ποΰ τελειώνει ;
------------- --------------------

01ΪΥΗΕΡΓΑΤΑΙ ΜίΣ
Τοπαμε καί τό ξαναλέμε, πάλι 

θά τό ξαναποΰμε! Συνεργάτες τής 
«Παπαρούνας» είνε οί έξυπνοτεροί 
"Ελληνες. Καί βέβαια άφοΰ συν
εργάτες της είνε ©ί έξυπνότεροι 
άπό τούς άναγνώστες της! ’Ανε
ξάρτητα άπό κάθε συναίσθησι με
τριοφροσύνης έχουμε χρέος νά πού 
με (καί τοχουμε καύχημα) ότι φι
λοδοξία κάθε έξυπνου, κάθε σπιρ
τόζου Ρωμηοΰ εινε νά δή κάτι δι
κό του στήν «Παπαρούνα». Καί ώς 
τώρα πολλοί είνε οί τυχεροί ποΰ 
είδανε εύθυμα κομμάτια τους δη
μοσιευμένα στήν «Παπαρούνα». Τά 
όνοματα τών συνεργατών μας αύ
τών δέν εϊμεθα είς θέσιν νά τά δη
μοσιεύσουμε άκόμη πρώτα-πρώτα 
γιατί πολλοί μάς στέλνουνε τα 
πνευματώδη τους προϊόντα μέ ψευ 
δώνυμα καί άπο άλλους έχουμε ρη 
τή παράκληση νά μήν τούς άπο· 
καλύψουμε. Πάντως. βεβαιοΰμε 
τούς έκ τών άναγνωοτών μας μή 
συνεργάτες μας οτι τούς λέμε την 
άλήθεια κΓ ότι τά ώραιότερα άπ’ 
όσα διαβάζουν στήν «Παπαρούνα» 
δέν προέρχονται άπό «διακεκριμέ
νους εύθυμογράφους» μέ φαιδρό πα 
ρελθον καί μέ φίρμα, άλλά άπό 
κοινούς έξυπνους άνθρώπους σάν κ’ 
αύτούς καί σάν καί μάς. Άβιζο, 
λοιπόν! "Οποιος άναγνώστης έχει 
μιά έξυπνη ιδέα, άς γράφη τό κομ 
μάτι του, άς μάς τό στέλλη καί θά 
το δημοσιεύουμε. "Ετσι θά έχη τήν 
τιμή καί τήν εύχαρίστησι οτι συ
νεργάζεται στό έξυπνότερο περιο
δικό τοΰ έξυπνότερου λαού τοΰ κό 
σμου, πού τά περιεχόμενά του άνα- 
δημοσιεύονται τιμητικώτατα στα 
καλύτερα εύρωπαϊκά εύδυμογραφι- 
κά περιοδικά. Καί πού ξέρει κάνεις 
καμμιά φορά; Τό κομμάτι πού έ
γραψε παίζοντας γιά τήν «Παπα
ρούνα» μπορεί νά τοΰ δώση είσιτή 
ριο γιά τήν εύθυμη άδανασία τοΰ 
γέλιου καί τής χαράς μέσα στό 
πάνθεο τών μεγάλων χιουμορι
στών τής Ελλάδος καί τής ξένης!..

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ

Ο ΜΙΚΡΟΣ (πού έχει δώσει ραντε
βού δΓ Ιπιστολής σέ μιαν άγνωστη) : 
Συγγνώμην, δεσποινίς. Μήπως είσα- 

στε ή «Έκφυλη Καμέλια;»
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ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΚΙΛΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ 
ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΙΝΟΥΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟΝ ΚΑΙ ΠΟΥ ΚΑΝΟΥΝ ΚΑΠΟΙΟΝ ΚΡΟΤΟΝ
Γεγονότων πάλι πλήθος στήν Ελλάδα τήν ώραία, 
πού ξεπέρασε, μοιραία, 
%αί Γογκό καί Ζουλουλάνδη παί τή χώρα τών Νιάμ—Νιάμ, 
%αί κοντεύει νά γινή μία νέα «γής Μαδιάμ».
Τί πληθώρα έγκλημάτων, τί κακούργους καί φονεΐς 
ή ήρωοτρόφος πάλαι τρέφει ή γή ή Έλληνΐς, 
καί έξαγωγήν στήν ξένην ήμπρρεΐ νά κάνη τώρα 
έγκληματιών ή χώρα.
Χαΐρε, ώ χαΐρ’ έλευθερία, τραγουδώ Ινθουσιωδώς 
σάν Ακούω όλο γύρω’ Μακαρία ή δδός, 
καί τής Αναπαύσεως τόπος 
ήτοιμάσθη σοι, Ελλάς, ώ πατρίς γλυκεία, άκόπως! 
Γή, μητραλοιών μητέρα, γή μητέρα άστόργων γόνων, 
γή ρεμούλας καί κλεψιάς, γή Αποπειρών καί φόνων, 
γή πού έπαψε ή τιμή δπως λέν, τιμή νά έχη 
και τό αίμα είς τούς δρόμους κάθε πόλεώς της τρέχει.

Γή, δποΰ σκοτώνει πάντα Αδελφός τήν Αδελφή, 
γή, πατρίδα τοΰ Γιαγκούλα καί τής Κάστρου, τοΰ Δουλφή, 
γή μανιάτικης βεντέττας, 
γή, πού ξεμπερδεύουν πάντα τούς πολιτικούς ήγέτας, 
ποδχσυν ξεμπερδέψει άλλους, 
σέ σφαγές ειρηνικές, σέ δεινών πολέμων σάλους.
Τώρα πειά είνε κι’ άν είνε πού δέ σ’ Αγνοεί κανείς, 
γή ωραία, Έλληνΐς!
Τανυσίπτερος ή φήμη τδνομά σου πέραν φέρει, 
πέραν θαλασσών κι’ Αέρων 
καί πώς πάλι έγινε δούλη δ καθένας τώρα ξέρει, 
ή Ελλάς τών Ιλευθέρων!
Δούλη τών παθών καί δούλη τών άσβεστων τών μισών, 
κΓ δ ειρηνικός λαός της έγινε λαός λυσσών, 
πού θυμίζει καννιβάλους 
καί καθείς φωνάζει άγρίως: «θάνατος στούς Αντιπάλους!»
Καί έγώ πού δέ χαλάω τδ χατήρι κανενδς 
τούς προτρέπω είλικρ'.νώς: 
ΙΙαΐδες τών Ελλήνων ΐτε, 
δλοι σας νά φαγωθήτε!
Κι’ δταν λείψη κι’ δ στερνός μας, νέα γενεά θά βγή 
στών θεών καί ημιθέων τήν ήρωϊκή τή γή! 
Ξένοι θά τήν Αποικήσουν 
κι’ εύτυχεϊς έδώ θά ζήσουν, 
πού θά ξέρουν νά έκτιμήσουν τδ γαλάζιον ούρανό της, 

καί πού δέν θά τούς διακρίνη λόγων καί μυαλών κενότη: 
Μόνο στδ μέρος πού ή Παλιά Ελλάς θενά ταφή, 
θά βάλουν μιά έπιγραφή: 
«’Ενθάδε κειταΐ ή Ελλάς, 
πού ήταν Ανέκαθεν μπελάς 
τοΰ κόσμου δλοκλήρου, 
πατρίς τό πάλαι τοΰ... Διός, τοΰ Κόδρου, τοΰ 'Ομήρου. 
Στδ μνήμα τοΰτο μή σταθής, 
διαβάτη, κόψε λάσπη εύθύς
κανείς τόν αιώνιον ύπνον της Ας μήν Ανησυχήση. 
Πάντως προώρισται (ή Ελλάς) νά ζήση καί θά ζήση».
Μά τώρ’ αύτά ας τ’ άφίσουμε κι’ Ας δοΰμε τί έχει γίνει 
τήν έβδομάδα πού περνά κ’· ύγεία μάς άφίνει.
Γίνεται λόγος πάντοτε περί τής Απόπειρας, 
πού κάναν κατά τοΰ γνωστοΰ μεγάλου Κυβερνήτου, 
συλλήψεις έγιναν πολλές καί δλο περί σπείρας 
μιλούν πού έπιβουλεύθηκε τήν πάνσεπτη ζωή του! 
Κάθε λογής Ακούγονται λόγια καί διαδόσεις, 
έγγράφως καί προφορικώς, διά νεκράς καί ζώσης! 
Οί δράσται είνε πάμπολλοι, δλδκληρα συντάγματα, 
καί δπως πάν τά πράγματα, 
σίγουρα θάβγη ένοχη δλ’ ή Ελλάς στδ τέλος!
(Μά τάχα δλοι ήθελαν νά λείψη δ Βενιζέλος;)
Πιάνουν λοιπόν καί πιανουνε καί πιάνουν δλο αράδα, 
τρελλοκομεΐο άπέραπν αν ήταν ή Ελλάδα 
ώς τώρα, πρέπει στδ εξής νά γίνη φυλακή, 
γιά νάμπη μέσα δλη αυτή ή ράτσα ή ήρωϊκή!
θέλει Αλλως τε κουβέντες, 
πώς είνε γιά τά σίδερα δλ’ οί Ρωμιοί οί λεβέντες;
Πάντως ή Αλήθεια είν’ αύτή, πού ή εικόνα δείχνει, 
πούχουμε στδ έξώφυλλον
καί πού έτούτη τή στιγμή σέ συλλογή σάς ρίχνει 
καί κάνει νά χασομερούν τά σμήνη τών παλιόφιλων...
Ό Ζηλωτής στδν Πειραιά πού τ’ Αγια Απημπδλησε 
τήν κοινωνία τής γείτονος καί πάλιν άπησχόλησε. 
Στδ δικαστήριο θέλησε τήν κόρη του νά σύρη 
καί πάλι έπρομηνύθηκε μεγάλο πανηγύρι 
κι’ έσπευσαν σ’ αύτδ τά πλήθη, 
Αλλά ή δίκη Ανεβλήθη.
Καί Αλλος τίμιος Αδελφός τήν Αδελφή του χτύπησε,

Αλλά πολύ τόν λύπησε, 
τδ δτι τήν έγλύτωσε μέ μιά πληγή μονάχα: 
Καί είπε: «Έγώ τόσο καλά κανονισμένα τάχα, 
μιά κι’ έκανα τδν κόπο, 
πού έπρεπε ή Ατιμη νά έμενε στδν τόπο! 
”Ας είνε! Μιά καί έτυχε νά τδχω Αποφασίσει, 
ή αδερφή μου Αδύνατο στδν κόσμο είνε νά ζήση!»
Αύτά δηλώνει δ Αδελφός. Στδ μεταξύ έκείνη 
χαροπαλεύει σέ ένδς νοσοκομείου κλίνη, 
Αφού 
τής έτυχε νά βρεθή μπρδς στδ δρόμο τοΰ Αδελφού, 
πού έβγήκε τσάρκα μιά κοινή γυναίκα νά ψωνίση 
καί έτυχε τήν προσοχή του έκείνη νά κινήση!
Ένας παπάς δικάστηκε πάνω στή Σαλονίκη 
γιατί — δποία φρίκη !— 
έβαζε χέρι Ασεβές στις έκκλησιαζόμενες 
γιά νά τις κάνη γκόμενες!
"Ομως σέ σκέψεις πονηρές μή σπεύδετε νά πάτε: 
δ Ανθρωπος έφήρμοζε τό «’Αλλήλους Αγαπάτε!» 
Τώρα τδν βάλαν στήν ψειροΰ 
καί δ παπάς φιλοσοφεί μεθ’ ύφους θλιβερού! 
«ΘΑΘελα τό ποτήριον έτοΰτο νά μήν τδπινα, 
νά ίδώ στ’ Αλήθεια μάταια πώς είνε τά Ανθρώπινα. 
Στή φυλακή μέ βάλανε στδ νούμερο τδ δέκα 
καί έχασα τδ μπούσουλα γιά μιά παλιογυναΐκα! 
Καί καταρώμαι δ δυστυχής τήν μοίρα τήν κακήν, 
πού έμέ κι’ δχι στδ στόμα μου, έθεσαν φυλακήν...»
Τά πράγματα Εξελίσσονται μέ τρόπον Αξιοθρήνητον. 
"Ενα διαβάτη έχτύπησαν Απ’ ένα αύτοκίνητον 
κι’ δ φουκαράς δέν ξέρει 
ποιδς τοΰ τήν έχει φέρει 
καί δήλωσε μέ τρόμο: 
«Έγώ πουλάω δ φτωχός Αγάλματα στδ δρόμο 
κανένα δέν έπείραξα κι’ άν βγάζω τδ ψωμί, 
τδ οφείλω μδνο στούς θεούς, στδ Δία, στδν 'Ερμή.™ 
καί άν πουλήσω μιά φορά μιάν Ακριβή ’Αφροδίτη 
τότε μονάχα έχουμε γλέντι τρελλδ στό σπίτι!...»
Γιατί λοιπόν τόν χτύπησαν; Τό πράγμα είνε μυστήριον.
Μά δ φτωχός ζή εύτυχώς. Κι’ αύτό είνε τδ κύριον!

ΠΟΑ ΝΟΡ
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Μιχαλάκης Ίακωδίδης, ό συμπαγέ
στατος καλλιτέχνης τοΰ Έΰνικοΰ θε
άτρου, πού μάς έΰεώρει μέχρι σήμερα 
ώς φίλους του. ’Από τή στιγμή αυτή 
ό κ. Ίακωβίδης οφείλει νά γίνη θα
νάσιμος έχΰρός μας, άλλα ή «Παπα
ρούνα» αδιαφορεί, εφόσον έχει μαζί 
της τόν κ. ΤΩτον Όλίτην, τόν γνω

στόν σκηνοβάτην τοΰ ’Εθνικού.

'Ο υπουργός τών Ναυτικών κ. Α. 
Χατζηκυριάκος ή Χατζηστόλαρχος μέ 
ναυτικά. 'Ο κ. Χατζή— κλπ. είς ηλι
κίαν 37 ετών, χαμόγελών επί τή ΐδέρ 
δτι κάποτε 9<ϊ διευΰύνη τάς ναυτικά; 

τύχας τής 'Ελλάδος.

'Ο κ. Κόππα Δόκης, ό νέος συνεργά
της τή; «Παπαρούνας», γελών ήλι- 
ΰίως επί τή άναγνώσει τών είς τό 
προηγούμενων φύλλον μα; δημοσιευ- 

ΰεισών ανοησιών του.

Μία φωτογραφία τοΰ περίφημου κε
νού τή; «Παπαρούνας», περί τοΰ ό
ποιου υπάρχει πάντοτε ή απορία πώς 
κατορθώνεται νά γεμίζη κάβε φοράν 

καί νά μή γεμίζη ποτέ.

Μία καί μοναδική φωτογραφία τής 
ΰείας ’Αβουλίας, τής καλής μας συ- 
νεργάτιδος πού παρέχει αφιλοκερδώς 
τάς πολυτίμους συμβουλάς της εις ό
σους άπό τούς άναγνώστας μας παν» 

γυρεύοντας τό κακό τους.

Γ ΟΕΑΤΡΟΝ ΤΕΜΙΕ,, V ’ ΚΑΘΕ ΒΡΑΔΥ:

ΜΑΥΡΕΑΣ, 
ΓΚΙΟΥΖΕΠΠΕ, 

Σ Υ Λ ΒΑΣ
ΣΥΜ’«Τ0ΧΗ:ΣΤΥΑΙΑΝ0Π0ΥΑ9Υ

ΕΠΙΒΕΟΡΗΣΙΣ “HMP0IIII,,
ΚΑΙΤΗ ΑΡΣΕΝΗ — ΝΕΛΛΗ ΡΟΖΙΕ — NINA ΣΥΛΒΑ.
ΝΙΚΟΣ ΠΕΡΔΙΚΗΣ — Γ. ΔΙΑΝΕΛΟ Σ — ΑΠ. ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΚΛΠ.
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ΤΟ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟ
TO ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΤΗΣ “ΠΑΠΑΡΟΥΝΑΣ,, ΣΚΗΝΕΣ ΤΗΣ ΖΟΗΣ ΙΟΥ ΑΡ0Μ3Υ ΜΑΤΑΙΟΙ ΟΙ ΚΟΠΟΙ ΜΑΣ

“ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΗΜΟΥΝ ΕΣΥ!. . . . .
ΥΠΟ ΤΥΦ.

(Πιθανή συνέχεια άπό το προη
γούμενο)

ΤΟ ΓΡΑΜΜΑ ΕΚΕΙΝΗΣ

Αγαπητέ κύριε,
Φαντάζομαι πόσο θά σά; «ρανη παρά

δοξο τό γράμμα αύτό πού παίρνετε άπό 
μιά νέα, πού γνωρίσατε έντελώς τυπικά 
σ’ ένα ξένο καί αδιάφορο (καί γιά τούς 
δυό μας) σπίτι, στό σπίτι τής κ. Παζα- 
<>ιδη.

Τί λέει άλήθεια μιά άπλή σύσταση 
και μιά φευγαλέα χειραψία, μερικές τυ
πικές λέξεις πού άνταλλάσσονται με

ταξύ δυό ανθρώπων πού γνωρίστηκαν 
πρό ένός λεπτού ; 'Ωστόσο, άπό τήν 
πρώτη στιγμή πού άντικρυστήκαμε, χω
ρίς—δέ σάς τό κρύβω—νά μοΰ κάνετε 
καμμιάν έξαιρετικήν έντύπωση, εννοι- 
ωσα πώς κάτι μέ τραβούσε σέ σάς, 
κάτι μοΰ είπε μέσα μου, δτι αύτή ή 
γνωριμία δέ θά περνούσε σάν τόσες καί 
τόσες άλλες. Κι’ ϊσως-ϊσως, νά ήταν έ
τσι τό πράμα, αν δέ σάς έγραφα τούτο 
τό γράμμα. Μέ τούτο τό γράμμα δη- 
μιουργείται μεταξύ μας κάποιος σύνδε
σμος, πού, ποιός ξέρει, ποΰ μπορεί νά 
μάς όδηγήση. Καί πάλι, δλα είνε πι
θανό νά σταματήσουν μέχρι έδώ, αν 
έσεϊς, δέν βρήτε κανένα, μά απολύτως 
κανένα ένδιαφέρον στό κίνημά μου αύ
τό καί δέ μοΰ άπαντήσετε κάν, ή τό 
πολύ-πολύ μού γυρίσετε τό γράμμα πί
σω. 'Οπότε σάς βεβαιώ δτι θά δώσω 
τέλος στήν υπόθεση τούτη, πού άλλοι- 
<&; μπορούσε νά γίνη ή υπόθεση τής 
ζωής μου, ή μεγάλη υπόθεση 
τής ζωής μου όλόκληρης ! "Ομως, κάτι 
μοΰ λέετ, κάτι μέ βεβαιώνει πώς αύτό 
δέ θά γίνη. Τό γράμμα μου θά τό κρα
τήσετε καί θά τό φυλάξετε για χρόνια 
πολλά. "Οταν θά τό πάρετε, θά τό δι
αβάσετε καί θά τό ξαναδιαβάσετε καί 
θά τό μάθετε σχεδόν άπ’ έξω. Καί ξέ
ρετε τί θά συμβή παραπέρα ; Έγώ τό 
ξέρω, ή μάλλον τό διαισθάνομαι, τό 
βλέπω. Σάς βεβαιώνω, κύριε, δτι δέν 
πρόκειται γιά μιάν άπλή περιπέτεια, 
πού θά σάς δώση μιά περαστική χαρά, 
σάν αύτές πού σίγουρα σάς έχουν δοθή 
μέχρι σήμερα—δπως, άλλως τε, σέ κά
θε άντρα τής ηλικίας σας.

Γι’ αύτό, σάς δίνω μιά συμβουλή. "Αν 
δέ θέλετε νά μπλέξετε, νά μοΰ έπιστρέ- 
ψετε άμέσως τό γράμμα καί έχετε τό 
λόγο μου δτι ποτέ πειά δέ θά σάς ξα- 
ναενοχλήσω—ποτέ ! "Αν δμως δχι, άν 
δέν μοΰ έπιστρέψετε τό γράμμα, άν 
δώσετε συνέχεια σ’ αύτή τήν περιπέ
τεια, σάς προειδοποιώ δτι ή σχέση μας 
θά έξελιχθή σοβαρότερα απ’ δ,τι νο
μίζετε καί ή θά άνατρέψη δλη σας τή 
ζωή, ή—δέ θάχη καμμιάν απολύτως συ
νέπεια. Γιατί δέν ξέρω κατά πόσο θά 
ταιριάσουν τά χούγια μας. Μπορεί, κύ
ριε, καί άπό τό πρώτο μας ραντεβού 
νά ίδώ καί νά πεισθώ δτι δέ μοΰ κά
νεις. Δέν πιστεύω νά σάς σοκάρη ό έ- 
νικάς πού μεταχειρίζομαι έτσι απότομα, 
μιλώντας σέ σάς, άλλά μιά φορά, γρή
γορα ή αργά, θά πέση τό πρόσχημα, 
πού μάς κάνει έπιφυλακτικούς, τόν έ
ναν άπέναντι τοΰ άλλου καί δχι μόνο 
θά μιλήσουμε στόν ένικό, άλλά καί θά 
τσακωθούμε καί θά βριστούμε έν άνάγ- 
κτ ! Λοιπόν, κύριε Γκόζαλη, επειδή τά 
πολλά λόγια' είνε ξένα, καθώς λένε—- 
κ’ έπειδή θεωρώ δτι ή προφορική έξή- 
γηση είνε ή καλύτερη κ’ ή πειό ένδε- 
δειγμένη γιά νά προαγάγη τά πράγμα
τα—ή νά θέση τέρμα σ’ αύτή τήν «πε
ριπέτεια....» Τί είνε σήμερα ; Τρίτη ; 
Σάς περιμένω τό Σάββατο βράδυ στις 
1 στό καφενεδάκι τής Δεξαμενής, ©ά 
τσ κουβεντιάσουμε άνεβαίνοντας τό Λυ
καβηττό. ’Εννοείται δτι δέ θά μοΰ 
προσφέρετε καν τό μπράτσο σας καβώς 
θά άνεβαίνουμε τόν άνήφορο. "Ο,τι πού
με, μέ τό στόμα !

Ώρ’βουάρ γιά τό Σάββατο
ΕΛΕΝΑ

— Μοΰ στείλατε τό περιεργότερο 
γράμμα πού έχει πάρει άνθρωπος άπό 
μιά κόρη οικογένειας, δπως ξέρω πώς 
■εΐσαστε, δεσποινίς....

’Εκείνη έγέλασε.

— Αύτό είν’ άλήθεια. Είμαι πραγμα
τικά αύτό πού λένε «κόρη οικογένει
ας»....... Ξέρετε τίποτα γιά τήν οίκο-
γένειά μου ;

— Λίγα πράματα. Ξέρω πώς ό πατέ
ρας σας είνε παλιός δικαστικός, συντα
ξιούχος τώρα, πώς ή μητέρα σας είχε 
ένα άπό τά μεγάλα Ιστορικά ονόματα, 
κι’ δτι ό μοναδικός σας άδελφός είνε 
ακόλουθος σέ κάποια πρεσβεία....

— Στό Βελιγράδι....
— Ναί.... Καί τίς πληροφορίες αύτές 

τίς έχετε άναμφιβόλως άπό τήν κ. Πα- 
ζαρίδη....

— Δέν τό κρύβω.... Είνε, άλλως τε, 
πράγματα πού είνε εύκολώτατο νά. γί
νουνε γνωστά...

— Άσφαλώ,ς... Δέ μπορεί νά κατη- 
γορήση κανένας γιά τίποτα τήν οίκογέ- 
νειά μας.... Μιά άστική οικογένεια, δ
πως οί περισσότερες... "Ενας παλιός δι
καστικός, μέ άποστεωμένες αντιλήψεις 
καί μέ πείρα τής ζωής, σχηματισμένη 
άπό τά δικόγραφα καί τίς ύποθέσεις 
πού φτάναν ώς αυτόν, μιά μητέρα, μα
ταιόδοξη, πού καμαρώνει πώς καί τί 
γιατί ό προπάππος της σκότωσε δυό 
Τούρκους παραπάνω....

— Μή προχωρείτε, δεσποινίς.....  Δέ
σάς επιτρέπω νά λέτε κακό γιά τούς γο
νείς σας. Διέκοψε γελώντας ό Γκόζα- 
λης. ■

— "Οπως θέλετε.... Μα σάς τα είπα 
αυτά γιά νά σάς κατατοπίσω στήν κα
τάσταση καί νά μή νομίσετε δτι μπορεί, 
έγώ, νά έχω όποιαδήποτε σχέση, ψυχι
κή έννοώ, μέ τό σπίτι μου....

Καί επειδή ό Γκότζαλης έκανε μιά 
κίνηση πού φανέρωνε έκπληξη :

— Μήν ξαφνιαζόσαστε ! Είπε ή "Ε- 
λενα. Καί έσυνέχισε: Έμένα θά μέ πά
ρετε δπως είμαι, δπως θά μέ γνωρίσετε 
πώς είμαι. Γιατί έχω τήν ιδέα δτι έχω 
δική μου προσωπικότητα, έντελώς άσχε
τη άπό τό γέρο Πίψη τοΰ παλιοΰ έφέτη 
καί τής κ. Μελής Πίψη τό γένος Κα- 
τσαφοόνη....

Αύτή ή κουβέντα—καί μέ τή συνέ- 
χειά της—έγινόταν μεταξύ τοΰ Μίμη 
Γκότζαλη καί τής Έλενας Πίψη, στό 
καφενεδάκι τής Δεξαμενής, έκείνο τό 
Σάββατο βράδυ....

(Πιθανή συνέχεια)

ΙΟΙ ΛΟΙΜΙΚΟΙ! ΑΠΟΙΟΜΛ
Τής κενωνίας άπόριγμα, άφιλος, 

(άρρωστιάρης, 
κακάσκημος, Θεόγδυτος καί πεινα- 

(σ μένος κάργα, 
"ίκηα ζητώντας γδίκιωση—σά μά- 

(βρος καδαλλάρης— 
κι’ άπό στεριά καί θάλασσα τρα- 

(δώ καί φεύγω άλάργα.

Πέρασα χώρες καί χωριά, ρίχνον
τας πέτρα πίσω μου.

’Αλί του πού στρατοκοπά καί φεύ- 
(γει τήν καταλαλιά όλου κό- 

(σμου σύσσωμου.
Σάν τόν πνιμένο πιάνεται άπ” τά 

(λερά του τά μαλλιά.

Μά σ’ ή δρα σένα θεοτικό της 6- 
(μορφιάς λουλούδι

—ώ μέρα σύ τ’ άξεχαστου γιά θέ- 
(να γεγονότου I I I 

Σάν τό γλυκό σου φίλησα κι’ άγ- 
(κέλινο μουσούδι 

Λάτρεμα έσύ τοΰ έφσεδου παντο- 
(τεινοΰ μου έρώτου.

Γιατί δέν μείναμ’ έδιετσι, μόν πέ- 
(σαμε στά χαμηλά I 

"Ομοια γαϊδούρια σέ χλωρό προ
σηλιακό γρασίδι.

Ξηγήθηκα μέ τσέτουλα κι’ έθαλα 
(χέρι στά ψιλά, 

ΚΓ άπέ γλυκιά μου, σ’ έσπασα 
(στό ξύλο μέ σανίδι.

’Ώ χωροφυλακίστικα ματσούκι 
(καί βρισίδι I 1

ΑΧΘΟΣ ΑΡΟΥΡΗΕ
(Τό γνωστόν κακοποιόν στοι- 

χεΐον της Μυτιλήνης).

ΖΗΤΕΙΤΑΙ σουπιά, μέ στοιχειώ
δεις γραμματικά; γνώσεις, διά ν’ ά- 
πολήση μελάνι.

ΠΡΟ!ΤΗΝ ΑΟΖΑΗ
Διαβάζοντας κατά όκάδας τάς έφη- 

μερίδας καί παραρτήματα αυτών τών 
ήμερών, κατέληξα τήν νύκτα τής πα- 
ρελθούσης Τετάρτης εις σοβαρά συμπε
ράσματα :

«’Αγαπητέ κύριε, είπα στόν έαυτό 
μου, μέ τά δεδομένα πού έχεις δέν βλέ
πω δτι θά μπόρεσης νά καταφέρης τί
ποτα τό σπουδαίο. Κουτσοπράμματα θά 
κάνης μόνο διαρκώς, καί τίποτα παρα
πάνω. ’Ανάγκη λοιπόν νά έκβιάσης τήν 
τύχη καί τήγ δόξα διά τής πλαγίας ό- 
δοΰ, άφοΰ δυστυχώς δέν μπορείς νά τήν 
κατακτήσης μέ τήν εύθεϊα. Ή φωτο
γραφία σου δέν θά μπή σέ έφημερίδα, 
παρά άν σπάσης κανένα ρολογάδικο.... 
Τό όνομά σου δέν θά τυπωθή καί δέν 
θά κυκλοφορήση στούς δρόμους, παρά 
στά νεκρώσιμά σου μονάχα δταν θά τι- 
νάξης τά πέταλα.... "Αφησε λοιπόν τάς 
παλαιά; καί σκουριασμένη; μεθόδους. 
Σήμερα νέοι ορίζοντες καί νέα πεδία 
δράσεως βρίσκονται μπροστά σου. ’Εμ
πρός, καί ή επιτυχία σοΰ μειδιρ».

Είπα λοιπόν είς τόν έαυτόν μου τί 
είχε νά κάνη, καί έπεσα νά κοιμηθώ. 
Δέν είχα δμως κοιμηθή παρά 2—3 ώ
ρες, δταν έξύπνησα ύπό τό κράτος συγ- 
κινήσεως πού μοΰ είχε προκαλέσει σπου
δαιότατοι· δνειρον.... Είχα Ιδη, λοιπόν, 
δτι τρομερόν έγκλημα είχε γίνει είς τάς 
’Αθήνας. "Ανθρωποι πολλοί είχαν σκο- 
τωθή καί τραυματισθή, μία Τράπεζα καί 
δύο άδαμαντοπωλεία είχαν λεηλατηθή, 
τρία μέγαρα είχαν τιναχθή εις τόν άέ
ρα, καί αί Άρχαί εύρίσκοντο πρό άλυ
του μυστηρίου ! Ποιοι ήσαν οί στυγεροί 
έγκληματίαι ; Πυκναί περιπολίαι περιέ- 
τρεχαν τήν πόλιν, καί οί κάτοικοι ήσαν 
πανικόβλητοι....

Αίφνης, έν μέσφ αύτοΰ τοΰ χάους, 
άνθρωπος κατέφθασε είς τό πολιορκού- 
μενον άπό μυριάδας κόσμου Δικαστικόν 
Μέγαρον (;) τής όδοΰ Σταδίου, έπο- 
χούμενος πολυτβλεστάτου αύτοκινήτου. 
Κατέβηκε πομπωδώς άπ’ αύτό, διέσχισε 
τά συγκεντρωμένα πλήθη, τά όποια τοΰ 
ήνοιγον δίοδον μέ σεβασμόν, καί μέ πό
ζαν πρώτου Λόρδου τοΰ Άγγλικοΰ Ναυ
αρχείου είσήρχετο είς τήν άνάκρισιν !... 
Τό δνειρον έδώ διεκόπη λόγφ τών πα
ρεμβολών σμήνους κουνουπιών, τά οποία 
μέ έκαμαν νά μισοξυππήσω. Καί έσυ
νέχισε τό δνειρον : τήν άλλην τήν ημέ
ραν ό άνθρωπος αύτό; εύρίσκετο εί; τό 
μπαλκόνι τοΰ σπιτιού του έν μέσφ ση
μαιών, λαβάρων, μύρτων, γιρλανδών, 
πολλών φίλων, τεσσάρων μικροφώνων 
κάί όκτώ προβολέων...

Κόσμος άπειρος είχε συγκεντρωθή είς 
τήν πρό τοΰ σπιτιού του πλατείαν, καί 
ό άνθρωπος αύτός ήγόρευε μέ φωνήν 
βροντώδη καί αύτοκρατορικάς χειρο
νομίας, διακοπτόμενο; συχνά ύπό άτε- 
λευτήτων έπευφημιών. Μουσικαί έπαιά- 
νιζαν κατά διαλείμματα θούρια, βεγγα
λικά έκαίοντο, καντηλάκια, ρουκέττε; 
καί πυροβολισμοί έρρίπτοντο κατά εκα
τοντάδας καί φρενιτιώδης ένθουσιασμός 
έπεκράτει....

Καί ό ρήτωρ έδημηγόρει: «Λαέ ! Εύ- 
χαριστώ διά τάς ζωηρά; αύτά;, έκδη- 
λώσεις, αΐτινες... θά άφιερώσω έφεξής 
τό ύπόλοιπον τοΰ βίου μου.... Ή φιλ- 
τάτη πατρίς μας (έδώ ό ρήτωρ άρχισε 
νά κλαίη γοερώς).... ’Απαγορεύω ρη- 
•τώς.... άξιώ νά δοθή πάραυτα.... Άλ- 
λλλά δμμμμως....» Καί είς τό,τέλος ή 
συνήθη; σύστασις—ρεφραίν, πού γίνεται 
άπό δλους τούς ρήτορας πρός τά πλή
θη: «Καί τώρα παρακαλώ νά διαλιθή- 
τε ήσύχως», πράγμα τό όποιον μεταφρα- 
ζόμενον Ρωμέϊκα σημαίνει καθαρά καί 
ξάστερα: «Κάνετέ τα σμπαράλλια». 
Τήν στιγμήν άκριβώς αύτήν, έν , μέσφ 
πυκνοΰ τυφεκοβολισμοΰ, έπιτροπή τής 
συνοικίας Κάτω Πετραλώνων έρριξε 
τέσσερα κολοσσιαία τρομπόνια, πού έκα
μαν κρότον δαιμονιώδη !... Σεισμό,; 
πραγματικός έγένετο, τό κωδωνοστάσι- 
ον τής έπί τή; πλατείας έκκλησίας κα- 
τέρρευσε μετά πατάγου, πολλοί έκ τοϋ 
πλήθους έτρανματίσθησαν καί ή τερά
στια συγκέντρωσις ήρχισε νά διαλύεται 
ήσύχως.... Καί τότε έξύπνησα.

Έδώ πλέον πρέπει νά έξηγήσω δτι ό 
άνθρωπος τοΰ όνείρου ήμουν έγώ, καί 
δτι αί τιμαί πού μοΰ έγένοντο ώφείλον- 
το είς τό γεγονός δτι κρατών προσε
κτικά; σημειώσει; διαφόρων μικρολε- 
πτομερειών, είχα δώσει είς τάς άνακρι- 
τικάς άρχάς τόν μίτον τής ’Αριάδνης 
διά τήν διαλεύκανσιν τοΰ άποτροπαίου 
έγκλήματο,; πού αναφέρω ανωτέρω.

Μετά τό δνειρον αύτό, άπεφάσισα νά 
δράσω αυθωρεί, άφοΰ καί οί θεοί μοΰ 
είχαν στείλει τόν άριστον αυτόν οιωνόν, 
καί διά τοΰτο ήρχισα άμέσως νά τριγυ
ρίζω στούς δρόμους τών ’Αθηνών.

Αί ένέργειαί μου είνε αί εξής: Π. μ. 
8—12 παρακολουθώ τρεις ύποπτους. 12 
—3 μ. μ. Καταγράφω τούς αριθμούς 
υπόπτων αυτοκινήτων. 3.33 μ. μ. ’Αν
τιλαμβάνομαι κάρρο μέ περίεργα δέμα
τα. Τό παρακολουθώ πεζή μέχρι τοΰ 
Πειραιώς. Σημειώνω διαρκώς λεπτομέ
ρειας. Πιάνω έπιτηδείως κουβέντα μέ

(Συνέχεια είς τήν 7ην σελίδα)

—Έπιστολαί
Έλάβομεν καί δημοσιεύομεν τήν 

κάτωθι έπιστολήν:
’Αξιότιμε κ. Πώλ Νόρ,

’Επιτρέψατέ μου νά σάς παρακα- 
λέσω θερμώς δπως διά τής άγαπη- 
τής «Παπαρούνας» ήτις άνέκαθεν ύ- 
ποστηρίζει μέ δλην της τήν δύναμιν 
καί είς κάθε ζήτημα τό ίπποδρομια- 
κόν κοινόν, γράφουσα τά έπικαιρό- 
τερα ίπποδρομιακά γεγονότα καί τά 
άκριβέστερα προγνωστικά, συστήσα
τε είς τούς ρέκτας διευθυντάς τής Έ 
ταιρείας Ιπποδρομιών νά αυξήσουν 
άπαραιτήτως τά ταμεία συνθέτων 
καί απλών στοιχημάτων τής Πελούζ 
διά νά μπορή δ κοσμάκης νά καταθέ
τη ταχέως τό παραδάκι του πέρνον- 
τας έτσι τό ταχύτερον τήν άπόφασιν 
τής έπιστροφής πεζή. Καταθέτει πού 
καταθέτει δ κόσμος μέ τήν μεγαλει- 
τέραν εύχαρίστησιν τό παραδάκι του, 
δέν είνε άνάγκη καί νά σκοτώνεται 
γι’ αυτό καί νά σκάη άπό τό στρι
μωξίδι.

Διατελώ μετά τιμής 
Πέσε πήττα νά σέ φάω

—Νέαι άνακρίσεις
Καθ’ & πληροφορούμενα ύπό τών 

έλλανοδικών διεξάγονται νέαι άνα- 
κρίσεις κατά προπονητών καί άνα- 
βατών σχετιαώς μέ τάς άφανεΐς δια-' 
δρομάς ώρισμένων ίππων κατά τάς 
παρελθούσας ιπποδρομίας. Αί άνακρί 
σεις αύται γίνονται γιά νά περνάη 
ή ώρα. Πληροφαρούμεθα δτι αί έξη- 
γήσεις τών έν λόγφ άναβατών καί 
προπονητών θά κριθοΰν κα'ι πάλιν έ- 
παρκείς δεδομένου δτι ούτοι ύπεσχέ- 
θησαν νά γνωστοποιούν δπου δει τάς 
τυχαίας ! ! άφανείας ή έμφανίσεις 
τών ίππων των.
—Έμφάνισις νέων προπονητών έν 

Αίγύπτω
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ, 17 ’Ιουνίου. 

(’Ιδιαίτερον τηλ. «Παπαρούνας»). — 
’Επείγον. Ταύτην τήν στιγμήν πλη
ροφορούμαι δτι νέος άστήρ έκαμε τήν 
έμφάνισίν του είς τό άλογοπροπονητι 
κάν στερέωμα τής ’Αλεξανδρείας έν 
τφ προσώπφ τοΰ νεαρού καί εύηδοϋς 
’Ινδού προπονητοΰ Σωκρ. Ντίγκι — 
Ντάνγκα. Ό κ. Ντάνγκα πρός φόβον 
κα'ι τρόμον δλων τών συναδέλφων του 
ένέγραψε τόν πρώτον του ίππον «Ή 
αδελφή» δπως συμμετάσχη είς τό μέ
γα έπαθλον ’Αλεξάνδρειάς.
—’Αλλαγή προπονήσεως

Ό άραβικός ίππος «Νάμπι» άπο- 
συρθεΐς τής μέχρι τοΰδε προπονήσε- 
ώς του ήλλαξε τ'οιαύτην τοποθετηθείς 
εις τό διπλανόν μπόξ.

Όμοίως είς τό διπλανόν μέ τόν 
«Νάμπι» μπόξ έτοποθετήθη άλλάξα- 
σα καί αύτή προπόνησιν ή φορβάς 
«"Ινκλτσο».
—Έπιδολή προστίμου

’Επεβλήθη πρόστιμον δραχμών 
500 είς τόν άναβάτην Νταλιάνον διό
τι κατά τάς ιπποδρομίας τού παρελ
θόντος Σαββάτου έσταύρωσε κυριολε 
κτικώς τούς Κάδμον καί Ξιφομάχον.

'© διάσημος κωμικός της έλληνιχής μουσικής σκηνής κ. Κήτος Μπα- 
στερίδης, άνάμεσα σέ μερικές ωραιότατες συναδρέφισές του, πού 
τοΰ διηγούνται έξυπνότατα αστεία, παρμένα άπό την «Παπαρούνα» 
μας. Μά ό άθλιος πού νά γελάση! Λές καί τό έχει ευχή καί κατάρα 

νά μή χαμογελάση κάν!

Η IΠ ΠΟΔΡΟΜΓΑΚΗ ΜΑΣ ΣΤΗΛΗ
ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΜΑΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ ΤΟ ΑΥΡΙΑΝΟΝ 

ΓΚΡΑΝ-ΠΡΙ
I ’Εν ύποτροπή δ έν λόγφ άναβάτης 

θά μετατεθή είς τήν έφιππον χω
ροφυλακήν γιά νά λέγεται σταυρω
τής.
—Ή αφετηρία τών 1400 μέτρων

Καθ’ ά μάς άνεκοινώθη άπό τής 
Κυριακής άρχίζει ή έπαναχρησιμο- 
ποίησις τής άφετη,ρίας τών 1400 μέ
τρων καταργουμένης τής τών 1500. 
Πληροφορούμεθα δτι προσεχώς θά 
καταργηθοΰν έπίσης καί δλαι αί άλ- 
λαι άφετηρίαι, αί δέ ίπποδρομίαι θά 
γίνωνται έπί άποστάσεως 50 μέτρων 
γιά νά τελειώνουν μιά ώρα άρχή- 
τερα.
—Άφίχθησαν δύο ισχυροί άραδικοί 

τού έξ ’Αλεξάνδρειάς γνωστού 
ομογενούς.— Έντός της έδδο- 
μάδος αναμένονται καί άλλοι 
έκ Συρίας καί Αίγυπτου.
Ώς μόνη ή «Παπαρούνα» προανήγ 

γειλεν έφθασαν χθές οί έξ Αίγύπτου 
άποσταλέντες άραβοϊρλανδικοί Ιπποι 
τοΰ έκεί γνωστοΰ όμογενούς μεγαλοϊ- 
διοκτήτου. ’Εκ τών τεσσάρων οϊτινες 
έπρόκειτο νά σταλούν έφθασαν μόνον 
δύο, διότι οί άλλοι είνε άκόμη στό 
νοσοκομεΐον γιά '/ά παχύνουν και κα- 
λοπουληθοΰν έδώ.

Τήν άποστολήν ταύτην πληροφο- 
ρηθείς δ γνωστός μας έκ Συρίας φί- 
λιππος κ. Σκαμπίλλα Πασάς διεμαρ- 
τυρήθη έντόνως μέσφ τοΰ Συριανού 
ύπουργοΰ τής Γεωργίας διότι εύρέθη 
Αιγύπτιος νά άντιδράση είς τήν δου
λειά του τήν δποίαν αύτός πρωτόβα- 
λε μπροστά. Καί ήμεΐς άναγνωρίζον- 
τες τάς προσπάθειας τοΰ φιλτάτου 
Σκαμπίλλα Πασά ύπέρ τής έλληνι- 
κής ίπποπαραγωγής παρακαλούμεν 
τήν Φίλιππον "Ενωσιν νά μή έπι- 
τρέψη τοΰ λοιπού είς άλλον πλήν 
τοΰ Πασά νά είσαγάγη είς τήν Ελ
λάδα ίππους διά τόν ιππόδρομόν μας, 
δεδομένου δτι δλοι οί μέχρι σήμερον 
άποσταλλέντες καί άν δέν κάνουνε 
γιά κούρσες, πάντως δέν είνε τελεί
ως άχρηστοι, δύνανται δέ κάλλιστα 
νά χρησιμοποιηθούν γιά κάρρα.
—Ή δίκη τών Ντοπαριστών

Χθές έληξεν ένώπιον τοΰ Τριμε
λούς ή δίκη τών ντοπαριστών τοΰ Φα 
ληρικού Δέλτα κ. κ. Ε. Καραμέλλα, 
Γ. Πρεζάκια, Δ. Χαπάκη καί τοΰ 
Γάλλου Ζώρζ ’Ενεσσί. Ή άπόφασις 
έλήφθη δμοφώνως τών ντοπαριστών 
άθωωθέντων πανηγυρικώς.

' Τό δικαστήριον άφ’ έτέρου λαβών 
ύπ’ δψιν τάς τεχνικάς καί χημικά; 
γνώσεις τών κατηγορηθέντων, συνέ
στησε νά διορισθοΰν είς τό Γενικόν 
Χημειον τοΰ Κράτους. Είς έκ τούτων 
προορίζεται διά τήν κατόπιν τής φυ- 
λακίσεως τοΰ κ. Γαλοπούλου κενω- 
θεΐσαν θέσιν τοϋ διευθυντοΰ. Ή ά- 
θωωθέντες είς συντάκτην μας δστις 
τούς έπεσκέφθη διά νά τούς συγχα- 
ρή έδήλωσαν δτι δχι μόνον άλογο, 
άλλά καί χελώνα μπορούν νά κάνουν 
νά γκαλοπάρη, καλλίτερα άπό τόν 
ίσχυρότερον καθαρόαιμον. Κατόπιν 
τών άνω δηλώσεων και τών δυσκολι-
(Συνέχεια είς τήν 7ην σελίδα)
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ΑΛΩΝΙ ΤΗΣ "ΠΑΠΑΡΟΥΝΑΣ,,
ΑΙ ΜΕΓΑΛΑΙ ΜΑΣ ΕΡΕΥΝΑ1

ΕΦΩΤΑΓΩΓΗΘΗ ΧΘΕΣ ΤΗΝ ΝΥΚΤΑ 
0 ΛΟΦΟΣ ΤΟΥ ΦΙΛΟΠΑΠΠΟΥ

ΤΙ ΗΛΘΕΝ ΕΙΣ ΤΟ ΦΩΣ ΤΗΣ ΔΗΜ0Σ10ΤΗΤ0Σ

UH ίΖΒΥΣΕ ΣΗΜΕΡΑ Γ EBUIHE ΓΥΜΗΟΙΠΟΠ ΑΡ8Μ0ΥΙ

Αρχιμήδη;. Εύρηκα! Εύρηκα!
’Αστυνομικό;. Τί εύρηκες, βρέ; Τράβα στά τμήμα, βρωμο- 

γυμνιστη!
(Άπά τά Ιταλικά «Τραβάζο ντέλλε Ίντέε»).

ΕΝ-ΧΟΙΡΙΔΙΟΝ ΚΑΛΑΜΠΟΥΡΙΣΤΟΥ
• Η ΟΔΗΓΟΣ ΑΛΟΓΟ · ΠΑΙΓΝΙΩΝ

ΜΑ0ΗΜΑ 42ον
’Ενοικιάζεται ένα κεντρικόν κα

τάστημα τά όποιον μεταβάλλετε 
είς έργοστάσιον άλαντοποιϊα;. Κα
τόπιν καλεΐτε δού φίλου; σα; Νί
κον καί Λουκάν καί τού; υποχρεώ
νετε νά κλεισδοΰν εί; τήν παγονιέ 
ραν τοΰ καταστήματό; σα; έω; ο- 
του έρδιι ή κατάλληλη στιγμή, ©ί 
πελάται' ολοι ανεξαιρέτως φεύγουν 
καταγοητευμένοι άπά την περι- 
ποίησίν σα; καί τήν έκλεκτήν ποι
ότητα τών προϊόντων σα;, μόνον- 
μία πελάτι;, μάλλον γεροντοκόρη, 
περιεργάζεται έπ’ αρκετήν ώραν 
τά προϊόντα σα; χωρί; νά βρισκη 
τίποτε τοΰ γούστου τη;. Εάφνου 
θυμόσαστε τού; φίλου; σα; τού; ό
ποιου; σπεύδετε νά δείξετε είς την 
έν λόγω πελάτιδα. Αύτή κατάπλη
κτο; σά; έρωτά: Τί είνε αύτά πού 
μοΰ δείχνετε; Τότε έσεί; άνεδαί 
νετε επάνω στάν πάγκο καί φωνά
ζετε:

—Είνε ένα Λουκά-Νικο!!
Καί τηλεγραφείτε τά γεγονό; 

εί; τήν Νότιον ’Αμερικήν ώ; πρω- 
τοφανέ;.

ΜΑ©ΗΜΑ~43ον

Καλεΐτε εί; τά σπίτι σα; μίαν Α
γέλην άπά θείε; καί τί; κλείετε 
καταλλήλω; σ’ ένα δωμάτιον άφοΰ 
προηγουμένως τί; καταστήσετε 
προσεκτικέ; δπω; μέ τήν πρώτην 
έμφάνισιν ένά; φίλου σα; αρχίσουν 
ολε; μαζύ νά θορυβούν καί άπομα 
κρύνεσδε. Πράγματι έντά; όλίγου 
καταφδάνει ό φίλο; σα;. Άμέσω; 
γιά νά τάν περιποιηθητε τάν όδη- 
γεϊτε εί; τό διπλανόν δωμάτιον μέ 
το δωμάτιον τών θειών σα; αί ο- 
ποϊαι αρχίζουν τά μουγκρητά. Τό 
τε ό φίλο; σας ξαφνισμένο; 8ά σάς 
ρωτήση τί δοή είνε αύτή; Σεί; τό 
τε λαμβάνετε ΰφο; Ναπολέοντο; 
καί δροντοφωνεΐτε:

—Είνε σταθμό; πρώτην δοη-βει- 
ών.

"Οπου μεταφέρεσβε σέ λίγο διά 
τά περαιτέρω.

ΜΟΥΛΟΣ ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΑΘΗΜΑ 44ον

Γιά νά γίνη τό κατωτέρω κα
λαμπούρι πρέπει νά βρίσκεσθε ά- 
παραιτητως μακρυά άπό τήν Σα
λαμίνα. Τό γιατί θά τό ίδήτε στό 
τέλος.

'Όταν βρεθήτε μέ τούς φίλους 
σας φέρνετε έπιτηδείως τή συζή- 
τησι καί τούς λέτε δτι άπό τό σπί
τι σας βλέπετε τή Σαλαμίνα, ένώ 
αύτό είνε βέδαια άδύνατον. Αύτοί 
θά γελάσουν, έσεΐς θά έπιμείνετε 
καί θά καταλήξετε σέ στοίχημα. 
Τούς λέτε νά έλθουν τήν άλλη μέ
ρα σπίτι σας γιά να πεισθοΰν. 
Σείς άπό νωρίς παίρνετε ένα με
γάλο κλουδί καί πάτε στόν Κεν
τρικό Ταμεία τοΰ Κράτους καί τόν 
παρακαλείτε νά σάς δώση μερικά 
ποντίκια. Δέν πρέπει δμως νά τοΰ 
τά πάρετε δλα, διότι ναί μέν εί
παμε νά κάνουμε καλαμπούρι, άλ
λά δχι νά ρημάξουμε καί τό Δη
μόσιο Ταμείο. Τά πάτε σπίτι σας 
καί τά κρύβετε μέσα στή σάλα, 
δπου θά δεχθήτε τούς φίλους σας.

"Οταν έλθουν αυτοί, θά άρχίσε- 
τε συζήτησι γιά διάφορα άλλα 
πράγματα, έκτος γιά τό στοίχη 
μα, έως δτου στό τέλος θά βαρε
θούν καί θά σάς ποΰν:
' — Καλά, άλλά δέ μάς έδειξες 
τή Σαλαμίνα!

Τότε, δείχνοντάς τους τή σάλα 
καί τά ποντίκια, τούς λέτε:

— ’Ιδού ή... Σάλα-μΰς!..
"Υστερα άπό λίγο ή ψυχή σας 

θά πάη στήν Σαλαμίνα, κοινώς.... 
στήν Κούλουρη.

Κ. ΔΟΚΗΣ
ΜΑΟΗΜΑ~45ον

Γιά τή διάπραξι τοΰ κάτωθι ά
λογο—παιγνίου προμηθεύεσαι ένα 
μούσμουλο, τό βάζεις μέσα στήν 
τσέπη σου καί πάς όλοΐσια μέ 
μιά άξίας άλογου συναναστροφή 
καί ευρίσκεις μιά θέσι κοντά στην 
όξώπορτα καί κάθεσαι σοβαρός. 
Έκεί, άφοΰ άφίσης καί όμιλήσουν 
άλλοι καί τά ποΰν δλα, άρχιζεις 
καί σύ μέ ύφος σοβαρόν καί λές 
-τά λογης-λογής άξια καί άνάξια 
άλόγου ίδικά σου πράγματα καί 
έν τέλει λές:

— Βρέ άδερφέ, μέρα δέν περ
νάει πού νά μήν εύρεθοΰν πεταγ- 
μένα καί πεντέξη μούλικα στούς 
δρόμους.

Οι άλλοι σέ άκοΰνε σοβαρά καί 
έσύ έξακολουθεΐς σοβαρότερα:

— Καί δμως, κύριοι, δλοι ξέρε
τε τί σπουδαίοι γίνονται κατόπιν 
αύτοί οι μοΰλοι. Παντού διαπρέ- 
πουν. "Αφισε δέ ώς συγγράφεις! 
Έκεί γίνονται ύπέροχοι. Έγώ, 
καθό φιλόβιβλος, έχω άριστουρ- 
γήματά τους στή βιβλιοθήκη μου. 
"Εχω δέ μερικούς τόμους πού εί- 
νε υπέροχοι. Σέ δλους τούς έδοσα 
καί τούς διάβασαν καταμαγευτή
κανε.

"Αμα πής αύτά, θ’ άντιληφθής 
δτι πολλοί έκ τής συναναστροφής 
θά θέλουν νά τους δανείσης κανέ
να τέτοιο τόμο καί γιά νά τούς 
διευκολύνης τήν παράκλησί τους 
λές:

— "Αν θά ήθελε κανένας κύριος 
άπό σάς, μέ πολλή μου εύχαρίστη- 
σι θά τοΰ έδινα μερικούς.

Είς τήν εύγενή αύτή προσφορά 
σου νά είσαι βέβαιος οτι κάποιος 
έκ της συναναστροφής θά εύρεθή 
άσφαλώς πού θά σοΰ είπη:

— Έγώ θά ήθελα...
Τότε έσύ βγάζεις άπό τήν τσέ

πη σου τό μούσμουλον, τό έπιδει- 
κνύεις καί λές:

— ’Ορίστε τό-μους—ρού-λων!
Τό καλαμπούρι τους τδσκασες 

μιά χαρά, διό... τό σκάς καί σύ 
στά πόδια, ών έν άπολύτφ άσφα- 
λεία, κατόπιν της.... συλλήψεως 
της?.. Γενικής ’Ασφαλείας.

ΣΑΧΛΑΜΠΟΥΡΔΑΣ

ΒΙΑΣΤΙΚΤΚΑΛΑΜΠΟΥΡΙΑ
— Γιατί ένας ύπολοχαγός πού 

παίρνει μιά γυναίκα πού τή λένε 
’Ανθή, υποβιβάζεται ;

— Διότι γίνεται... Άνθήπολοχα- 
γός.

— Πώς λέγονται τά κορίτσια 
τής Δεσφίνας ;

— Δεσφινίδες !

— Πώς λέγεται δ κάτοικος τοΰ 
χωρίου Σπάτα ;

— Σπάταλος.

— Ποιό είνε τό άκριδώτερο μέ
ρος τής Ελλάδος ;

— Ό... 'Αλμυρός.

— Όταν άπό τήν κάλτσα τής 
"Ελλης φύγη ένας πόντος, τί γί
νεται ;

—- Ελλήσποντος! (βαράτε του).
»»»

— Γιατί οί Καλαματιανοί είνε

ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΡΓΑ
ΑΠ’ΟΛΟΝ ΤΟ...ΕΘΝΟΣ

ΔΙΑΡΚΏΣ ΝΤΟΡΤΙΑ
ΕΙ; τήν πασίγνωστον πολίχνην 

Βανέλλι τη; Τσεχοσλοβακία; όιε- 
ξήχδη ένα περίεργον μάτ; ταβλιού 
κατ’ αύτά;. Ό γνωστό; μαγγιώρο; 
παίκτη; Γερβάσιο; Στραγκώφ έ- 
στοιχημάτισε μέ τοΰ; διάσημου; τα
βλαδόρου; Ντούμαν. Καραγιάν καί 
Άλεξάντερ, οτι έπί δύο ήμερα; δα 
παίζη συνεχώ; πότε μέ τόν έναν 
καί πότε μέ τόν άλλον χωρί; ού- 
δεί; νά δυνηδη νά κερδίσΐ) καί έν 
ακόμη παιχνίδι.

Τό καταπληκτικόν είνε ότι ό 
Στραγκώφ κατά την διάρκειαν τοΰ 
άγώνο; δέν ώμίλει ούτε ύβριζε καί 
τό έτι καταπληκτικώτερον οτι τοΰ; 
έκέρδισεν ολου; ένώ διαρκώ; κά
δε φοράν πού έρριπτε τού; κύβου; 
έφερνε ντόρτια! μιμούμενο; εί; 
τούτο τόν ’Ιούλιον Καίσαρα κατα 
την διάβασιν τοΰ Ρουβίκωνο;....

ΝΕΟΣ ΑΓΙΟΣ
Ύπό τών κατοίκων τή; γερμα

νική; πολεω; Ντίλερ, τών περισσο
τέρων έδνικοσοσιαλιστων διεδόδη··. 
’Εβραίο; ότι τά έντόσδια (πνευμο- 
νε;, σηκοτάκια, σπλήνε; κλπ. με
ζεδάκια) τοΰ άποδανόντο; πρό ο- 
γδοήκοντα έτών μεταπράτου Μακ- 
μαών Σαρφατή, εύρέδηααν τελειώ; 
άδικτα έκεί όπου είχεν ένταφια- 
σδή.

Τή; τρομερά; ταύτηξ άποκαλύ- 
ψεω; προηγήδησαν περίεργα όνει
ρα τοΰ άρχηγοΰ τών έδνικοσοσια- 
λιστών. Πιεζομενοι ύπό τών έν α
ναστατώσει κατοίκων ήναγκάσδη- 
σαν καί οί θεολόγοι άκόμη νά πι- 
στεύσουν ότι πρόκειται περί δαύ- 
ματο; καί νά καταγράψουν μετα
ξύ τών 'Αγίων καί τόν "Αγιον Μακ 
μαών.

Τό πράγμα δέν είνε όμω; και 
τόσον περίεργον, διότι, ώ; εΐμεδα 
εί; βέσιν νά βεβαιώσωμεν τό νοή- 
μον κοινόν μα;, ό Μακμαών κατα 
τήν νεότητά του εί; μίαν στιγμήν 
εξαιρετική; πείνη; λόγω τή; τότε 
όξεία; οικονομική; κρίσεω;, κατε 
βρόχδισε έναν σκοπόν χωροφύλα
κα.

Γνωστού δέ όντο; ότι «ό σκοπο; 
αγιάζει τά.... μέσα», τά πράγματα
διευκρινίζονται.

ΚΑΤΙ ΗΞΕΡΕ
Ή ώρα ήτανε ένδεκάτη πρωινή. 

Κατάλληλη ώρα γιά νά πάρη ή 
μαμά τήν κορσΟλα της, μιά έξυ
πνη καί χαριτωμένη μικρούλα, ά
πό τά τσαχπίνικα ματάκια τής δ
ποίας δέν ήτανε δυνατό νά ξεφύ- 
Υη τίποτε, καί νά τήν συνοδεύση 
στό Μουσείο, άφοΰ μάλιστα τής 
τό είχε ύποσχεθή άπό τήν προη- 
γουμένη, έπρεπε πάση θυσία ή μα
μά νά τη ρήση τήν υπόσχεσή της, 
πράγμα τό όποιον καί έκανε. Είς 
τας 11 καί 10 πρώτα λεπτά περ
πατούν μαζύ στό πάρκο τοΰ Μου
σείου. Σέ μιά στιγμή ή περίεργη 
μικρούλα, ή όποία δέν παραλεί
πει νά ζητη νά τής λύνουν όλες τίς 
άπορίες καί νά έκφέρη τήν γνώμη 
της γιά δ,τι βλέπει, σταματά μπρο 
στά σέ ένα άγαλμα σατύρου, έ- 
χοντος άμφίεσιν πρωτοπλάστου, 
δηλαδή τό άπαραίτητον φύλλον 
συκής, πού ήτανε στημένο σέ ένα 
άπό τά στενά δρομάκια τοΰ πάρ
κου. Άφοΰ κάθισε γιά λίγο καί 
κύτταξε τόν γυμνό σάτυρο μέ προ
σοχή, γυρίζοντας τό κεφάλι μέ ά- 
πέχθεια πρός τήν μαμά, τής λέει, 
δείχνοντας τό άγαλμα:

— Καλά έπαθε αύτός δ γέρος, 
μαμά, καί μαρμάρωσε. Άφου έ- 
φτττσε σέ τέτοια ήλικία καί είνε 
άκόμα όίχρηστος!

— Καί πώς τό κατάλαβες έσύ, 
μπεμμπέκα, δτι είνε άχρηστος ; 
"Ητανε τό έρώτημα τής μαμάς, ή 
δποία άσφαλώς περίμενε άπό τήν 
κοροΰλα της καμμιά άπό κείνες 
τίς έξυπνες μέν, άλλά άθώες παι
δικές άπαντήσεις.

— Μά δέν βλέπετε, καλέ μαμά, 
τόσος μεγάλος άνθρωπος καί έ
χει άκόμη φύλλο, ένφ δ μπέμπης 
πού παίζαμε μαζύ, άν καί είνε πο
λύ μικρότερος άπό αύτόν, έχει 
καρπό ;

ΖΑΝ

πάντοτε ύγιεΐς ;
— Διότι άμα τούς ρωτάς ποιά 

είνε ή πατρίδα τους, λένε... Καλά- 
’μαι. »»»

— Πώς λέγεται ό κατάλογος τοΰ 
έστιατορίου ;

— Λίστα.
— Καί δ έστιάτωρ ;
— . . .Λίσταρχος.
Καί μή χειρότερα νά λέμε!

ΕΤΕΡΟΣ Κ. ΔΟΚΗΣ

Λόφος τοΰ Φιλοπάππου. Είς τό ά
κουσμα τής φράσεως οίύτής οί πάν 
τες έξεγειρονται. Οί πατέρες καί 
αί μητέρες έξεγειρονται, διότι έ
χουν κόρες.Τά κορίτσια καί τά ά- 
γόρια διεγείρονται—μέ συγχωρεΐ- 
τε διά τήν άνευ προθέσεως άλλα- 
γήν τής προθέσεως. ’Άν έρωτήσε- 
τε έναν νέον θά σάς άπαντήση, 
ένφ άπό τό στόμα του θά ρέη μέλι 
τού Υμηττού:

— Ό λόφος!... "Ενας λόφος είνε 
τδ γλυκύτερο πράμα... "Ενας λό
φος δίδυμος... Τά πάντα στή ζωή 
είνε ένας λόφος..

Πώς πηγαίνει κανείς στόν λό
φον αύτόν ; Μπορείτε νά πάρετε 
τό 16 τράμ. Άλλα κατά τίς δέκα 
τό βράδυ—αύτήν τήν ώρα... δέχε
ται ο Φίλόπαππος στό λόφο του— 
στό τράμ είνε συνωστισμός καί τό 
μεταφορικόν αύτό μέσον καταν
τάει άνθυγιεινό. "Οταν θά κατε- 
βήτε στούς πρόποδας τοΰ λόφου, 
θά είσθε κατάκοποι καί γιά ν’· ά- 
νεβήτε θά θέλετε καβάλλα. Πη
γαίνετε λοιπόν μέ τά πόδια. Καί 
δχι μόνοι, άλλά ζευγαρωμένοι. 
Καί έτσι, ένώ τά πόδια σας θά έρ- 
γάζωνται διά τήν άνάβασιν, νά 
μή μένουν τά χέρια σέ άργία, ού
τε τά στόματα, άλλά να κάνουν 
καί κείνα τή δουλειά των. Ν' 
άνεβαίνετε λοιπόν διπλοί, άλ
λά νά προσέχετε μήπως γυρίσετε 
τριπλοί, διότι ό Φίλόπαππος έχει 
κάμει σύμβασι μέ τούς μαιευτή
ρες, νά τούς στέλη πελατεία.

Ό δρόμος είνε εύκολος, θά πε
ράσετε άπό τό θησείο. Είνε άναγ· 
καΐον δλοι οί νέοι καί πρό ποιντός 
οι νέοι πού άνεβαίνουν στό λόφο, 
νά περάσουν άπό... θησεΐον. Προ
χωρείτε κι’ άφίνετε πίσω σας τήν 
Άκρόπολι ΟΙ δεσποινίδες άφίνουν 
πίσω τους τόν Παρθενώνα καί δέν 
τόν βρίσκουν πειά... στή θέσι του 
δταν γυρίζουν.

Έκεί έπάνω λοιπόν συμβαίνουν 
τά σπουδαιότερα γεγονότα τής 
σαιζόν. Ή «Ποτπαρούνα» είχε τήν 
φιλοδοξίαν νά τά φέρη είς τό φώς 
τής δημοσιότητος. ’Αλλά πώς νά 
φέρη είς τό φώς πράγματα πού 
συμβαίνουν στό σκοτάδι ; ’Ιδού τό 
πρόβλημα. Έσκεφθήκαμε νά έκμε- 
ταλλευθοΰμε τήν έδώ παραμονήν 
τοΰ κ. ΚρισναμοΟρτι. Άπετάθημεν 
λοιπόν είς τόν Ινδόν Μεσσίαν καί 
τόν παρεκαλέσαμε νά άνατείλη 
τόν ήλιον στις δέκα τό βράδυ. 
(Γιά σκεφθήτε άλήθεια, τί σημεία 
ύπερφυσικά καί τέρατα παράξενα 
θά άπεκαλύπτοντο, άν έβγαινε αι
φνιδιαστικά ό ήλιος τήν ώραν αύ
τήν τής νυκτός!) Ό κ. Κρισνα- 
μοΰρτι έδέχθη, άλλ’ ό ήλιος ύπήρ- 
χε φόβος μόλις θ’ άντίκρυζε τά 
δργια τοΰ λόφου, νά κρυφθή άπό 
ντροπή.

Αλλάξαμε σχέδιο. Συνεβλήθη- 
μεν μέ τήν ήλεκτρικήν έταιρίαν 
καί έστήσαμε έπί τής κορυφής έ
να λαμπτήρα πολλών κυριών καί 
δεσποινίδων, θά μάς κατηγορήσε
τε δτι έπρόκειτο νά κρατήσουμε 
φανάρι. "Οχι, κύριοι, φανάρι, άλ
λά λαμπτήρα.. Ή έγκατάστασις 
έτοιμάσθηκε καί χθές τό βράδυ, 
περί τήν δεκάτην ώραν άνάψαμε 
τόν λαμπτήρα. Ό λόφος έφωτίσθη 
δλόκληρος καί τά δσα άντικρύσα- 
με, άν τά έγράφαμε έλεύθερα καί 
λεπτομερώς, θά έκοκκίνιζε καί 
αύτή ήβΠαπαροΰνα» άπό τήν ντρο
πή της.

Τά φουστάνια είχαν χάσει τόν 
προορισμό τους, τό νά σκεπάζουν 
δηλαδή τά γυναικεία σώματα. Τά 
κάτω άκρα τών γυναικών είχαν 
προσχωρήσει είς τό κίνημα τοΰ 
γυμνισμού. Τά γοβάκια είχαν χά
σει και κείνα τό δικό τους προο
ρισμό, τό νά πατούν στό χώμα. Τά 
σουτιέν είχαν κηρύξει άπεργίον. 
Ρόλον άπεργοσπαστου έπαιξαν αί 
άνδρικαί παλάμαι. Παρομοιαν ά- 
περγίον είχαν κηρύξει καί οί άν- 
δρικές ζώνες. Άλλά τήν μεγαλει- 
τέραν άνυποταξίαν τήν είχαν κη
ρύξει τά κουμπιά. Κουμπί κουμπω
μένο δέν ύπηρχε. "Ολες οί κουμ
πότρυπες ήσαν χωρίς κουμπί, έκ
τος μιάς, η όποία είχε κουμπωθή 
μέ τό περίφημο κουμπί τής Άλέ- 
ξαινας. Πολλές κοπέλλες είχαν 
μπουγάδα. Είχαν άπλώσει δίπλα 
ένα ρούχο των, νά στεγνώση, μ’ 
δλο πού δέν ήταν ήλιος.

Έκεί ύπήρχαν πολλές μοδι- 
στροΰλες, ποΰ δταν τίς ρωτήσαμε 
τί έκαμναν έκεί, μάς άπήντησαν 
δτι έδίδασκαν στούς φίλους των 
τό ρόλο τής δακτυλήθρας. "Ενας 
άθλητής μάς είπε δτι άνέλυε στή 

φίλη του τί είνε τό άγώνισμα έπί 
κοντώ. "Ενας άλλος, δρομεύς αυ
τός, έδίδασκε τή δική του σκυτα
λοδρομία έπί τοπου. "Ενας ρά
φτης εμάθαινε τήν καλή του πώς 
κόβουν τά μανίκια. "Ενα φαντα- 
ράκι είχε προβιβασθή σέ... σωμα
τάρχη καί έκαμνε γυμνάσια έφό- 
δου μέ έφ’ δπλου λόγχη. "Ενας 
φοιτητής τής Νομικής έδίδασκε 
τή φίλη του τό δίκαιον γειτονικής 
επικράτειας. "Ενας ζαχαροπλά- 
στης έμάθαινε τή μικρή του πώς 
παρασκευάζονται τά σιρόπια.

"Ενας γιατρός γυναικολόγος έ
κανε πειράματα καί παρατηρή- 
σεις έπί μιάς νέας, πού συνώδευε: 
«Εργάζομαι, μάς είπε, γιά τήν 
πρόοδο τής έπιστήμης». "Ενας κα- 
Μς έδίδασκε μιά μπεμπέκα 

η μα τής μυθολογ ίας «περί 
τής Λήδας καί τοΰ Διός, πού με- 
τεμορφώθη είς κύκνον». Τήν διδα
σκαλίαν ή κολούθει ή πράξις. "Ε
νας μανάβης προσεπάθησε νά πεί
ση τό κορίτσι του δτι τά όρεκτι- 
κωτερα φρούτα τής έποχής είνε 
τά άγγούρια. "Ενας ζωγράφος 
δέν έλησμόνει τήν τέχνην του, άλ
λά μετεχειρίζετο έπιδεξίως τόν 
χρωστήρα.

Μία παντρεμμένη, πού εύρίσκε
το έκεί μέ τόν έραστήν της, έγινε 
μέντιουμ καί μάς είπε: «Αύτήν τήν 
ώραν ό άνδρας μου, μ’ δλο πού 
βρίσκεται μάκρυά μου, ξέρω τί 
κάνει: τρώει ξυλο-κέρατα». Μία 
άλλη έγινε προφήτης καί έπροφή- 
τερσε τί θά γίνη σε έννέα μήνες. 
Μία τρίτη άπάνω στόν μεγαλείτε- 
ρο ένθουσιασμό της άνέκραξε * 
τοίς: «ΛοΟρο, ΛοΟρο, Λούρο!» Εί
χαμε καί πειράματα τηλεοράσε- 
ως: Μιά μικρή, πού κατήγετο άπό 
τήν Πάλι, διετείνετο δτι έβλεπε τήν 
πατρίδα της. "Ενας δικαστικός, ε
πηρεασμένος άπό τό έπάγγελμά 
του, άνέκραξε είς τήν έρωμένη 
του: «Κατηγορουμένη, έγερθητι.» 
Καί γιά νά έγερθή ή κατηγορου
μένη καταλαβαίνετε τί στάδιον 
είχε. Αύτήν τήν ώρα είς τό βουνό 
δέν έβλεπες τίποτε άλλο, παρά, δ
πως λέγει καί ό ποιητής, «έδώ 
κορμιά, έκεί κορμιά, στρωμένα νά 
άσπρίζουν»....

Έκείνη τή στιγμή πρόβαλλε 
στήν κορυφή τοΰ λόφου ένας γέ
ρος μέ γένεια καί χλαμύδα. Τόν 
πλησιάσαμε νά μάθουμε ποιος 
είνε:

— Είμαι ό Φίλόπαππος, μάς εί
πε. Είμαι ό παππούς τών ειδυλλί
ων, ό παππούς τής έρωτικής φιλί
ας καί γι’ αύτό μέ ώνόμασαν Φι· 
λόπαππο. Είμαι καί δ παππούς ό
σων παιδιών θά προέλθουν άπό 
τόν λόφον τούτον. "Ολα τά άλλα 
έδάφη παράγουν δένδρα καί χόρ- 
τα. Ό δικός μου λόφος δμως πα
ράγει παιδιά. Ναί, κύριοι, στις 
πλαγιές τοΰ λόφου τούτου φυτρώ
νουν τά μωρουδέλια σάν ραπανά
κια!...

— Ξέρεις δμως, τοΰ είπαμε, δτι 
τό Τμήμα ’Ηθών θά σέ κατηγορή- 
ση δτι διατηρείς σεπαρέ ;

— Ποιοι θά τολμήσουν, άνέκρα
ξε μέ θυμόν, νά κατηγορήσουν έ- 
μένα, ό όποιος προσφέρω τόσες ύ- 
πτοεσίες στόν τόπο ; Τί θά έγίνον. 
το τά όρφανοτροφεΐα χωρίς έμε
να ; Δέν θά έκλειναν από έλλειψι 
παιδιών τροφίμων ; Τί θά έγίνον- 
το οί μαιευτήρες, οι όποιοι άπό 
τά πολλά κεσατια, άν δέν ύπήρχα 
έγώ, θά ήναγκάζοντο ν’ άλλάξουν 
έπάγγελμά ; "Επειτα αυξάνω τόν 
στοατόν τής πατρίδος καί συντε
λώ εις τό νά γνωρίσουν οι δεσποι- 
νίδες τήν κατάστασιν τής κυρίας. 
Λίγες ύπηρεσίες είνε αύτές ; ’Αλ
λά δέν πιστεύω νά μέ κατηγορή- 
τε σοβαρά. Διότι ένας άστυφύλαξ 
τοΰ Τμήματος ’Ηθών ήτο πρό όλί
γου έδω καί έδειχνε σέ μιά μι
κρούλα τή χρήσι τοΰ κλόμπ.

Ταύτα είπε ό Φίλόπαππος. "Αρ· 
παξε υστέρα άπό τή μέση μιά πα- 
ξιμαδοΰλα καί έκλείσθη είς τό 
μνημεΐον. Έμείς συνεχίσαμε τάς 
συνεντεύξεις μας μέ τα ζευγάρια. 
‘Αλλ’ έκεί παρίστατο, άγνωστον 
πώς άναρριχηθεΐσα μέχρι τής κα- 
ρυφής, ή Γεωργία ή κουτσή, ή ό
ποία, έπειδή είδε τούς άνδρες 
ν’ άγαποΰν τόσο πολύ τίς γυναί
κες, θύμωσε καί άπό τή ζήλεια 
της έσπασε τό λαμπτήρα ύας. Καί 
ό λόφος έβυθίσθη είς τό σκότος 
τής Κολάσεως. Ας περιμένουμε 
νά ίδοΰμε τί τέξεται ή επιούσα ή 
μάλλον ό ένατος μήν...

ΜΠΕΡΜΠΑΝΤΗΣ
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mnimj’Ofno
Συθέμελα συγκλόνισα, έτσι σάν 

(Ποσειδώς άψής, 
της θάλασσας τά κούφια βάθια, 

στό ραντεδοΰ πηγαίνοντας μιας 
(’Αμφιτρίτης Μελαψής 

—ώ της αγάπης παθια! ! !
***

Μ’ είδεν ή σκυλλομοΰρα μου πού 
κράταγα τήν τρίαινα 

καί τρέματε στό διάβα μου ;ά 
(ψάρια, 

πανέμορφος ώς έρωτας ώς πήαινα 
καί χουμηξεν άπάνω μου σάν ύαι- 

(να 
κι’ έδραζε τό κορμί πού γώ θά μί- 

(αινα 
σά χίλια σαμοδάρια.

Κι’ ώς σέ σφουγγάρια ξάπλωσα 
(νά ξαποστάσω, ζωντανά, 

σφουγγίζοντας τόν ίδρο μου μέ 
(δαΰτα, 

ή φλόγα πού τήν έκαιγε σάν άνα- 
(μένη νάφτα 

άπάνω μου τήν έσπρωξε ξανά.
***

Μαί τά κορμιά μπλεχτήκανε μέ 
(μανιασμένο άνέσασμα, 

>ά χίλιω χταποδιώ πλοκάμια— 
Κι’ ήταν μιά ξώφρενη ήδονή καί 

(πλέριο κοψομέσασμα 
κ’ οί Ιδρώτες τρέχανε ποτάμια I

Κι’ άπέ σάν ξεκουράστηκαν τά πα
θιασμένα σώματα 

πά σέ φυκιώνε μαλακώ χρωματι
στά παπλώματα 

κι’ έφυγε ή άνεμοζάλη τώ σω- 
( μάτω, 

παιχνίδια ξαναρχίσαμε μέ μάνητα 
κ’ ή λάγνα—σά σουπιά—μοΰ πα- 

(.ρακάνει τα 
κι’ ώς ήθελε νά βρη τόν πάτο 

φτώμα μέ ρίχτει κι’ έρμαιο τών 
(κυμάτω.

ΑΧΘΟΣ ΑΡΟΥΡΗΣ 
««*

Ό γνωστός Μυτιληνιός μάστο
ρας τοΰ στίχου, χταπόδι κι’ αύτός 
σάν δλους τούς συντοπίτες του καί 
μαθητής τώ μεγάλω δασκάλωνέ 
μας, τοΰ Κελεπούρη, τοΰ Μαρινέ- 
τη καί τοΰ Ψυχάρη, ποΰ όρπίζει 
κι άφτός νά ίδή θεού πρόσωπο 
άμα τόνε καταλάδη και τόνε 
γνοιώσει ή άνθρωπάδα.

_ίνε ό ξεχωριστός ποιητής, πού 
δέν τόνε ιιέλλει γιά δόξες μά—τό 
λέει περήφανα—πάει γιά δεκάρες 
—κΓ όπσιανοΰ άρέσει. Είνε μάστο
ρας μαγγιόρος κ’ ή κριτικάδα τοΰ 
«ρ τόνου δέν τόνε φτάνει. ” Αν έζηγε 
στήν Πάτρα θάγλεπες δημοτικότη. 
’Όλοι θάν τοΰ φωνάζανε «τί χαμ- 
πάοια, Μάστορα;» Άλλά άνάθεμα 
τήν περίστασι πού ή άξια δέν εχ- 
τιμιέται!

ΕΕΝλΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
ΧΑΡΙΣΜΕΝΟ ΣΤΗ ΑΕΣΠΟΙΝΙΔΑ Ε.Ρ.

’Ηταν μιά μέρα γιορτινή, 
μιά μέρα γελασιάρα 
σ απάντησα γλυκεία λευκή, 
με τί καϋμόν’ μέ τί λαχτάρα.

Στά πόδια σου πήγα νά πέσω, 
μέρωτησες άν χτύπησα 
μά γωρθα άγκυρα νά δέσω 
συχωρα με άν σε λύπησα.

Μέ μάτιασες σοΰ είπα 
καί ήμουν πια δικός σου 
τώρα όσο θέλεις χτυπά 
ήμουν κι’ έγώ ποτέ ό καλός σου.

ΚΩΣΤΗΣ ΓΡΑΙΚΟΣ
------ ——-----------------------------

ΣΕΞ-ΑΠΥΛΟΤΑ

ΤΟΥ ΑΙΑ ΤΟ ΜΕΡΑΚΙ
’Αγουροξυπνημένη μιά» αΰγή, 
μ’ ίνασουρμένο τό δεξί τό φρύδι. 
'Ό Δίας διατάζει τόν 'Ερμή, 
νά πάη νά τοδ 6ρή τόν Γανυμήδη.

—Μά τί τό θές, άνδρούλη μου χρυσέ, 
στόν Όλυμπο αύτό τό παιδαρέλι, 
—Ί'ιά νά μοΒ ρίχνη στό χρυσό κεσέ 
κρπσίκι πιπεράτο, κοκκινέλι.

—'Μά, Δίτσα μου, τοΒ λέει μέ ντροπή, 
καί τό δικό μου είνε πιπεράτο.
—•Ναί, ’Ήρα μου, μά είν’ άπδ στουπί 
«Γ έγώ τδ θέλω οώαμ’ άπό τόν πάτο!

ΘΕΑΤΡΙΝΟΣ

0 ΤΡΙΣΜΕΓΙΣΤΟΣ ΣΥΜΕΡΓΑΙϋΣ IW

Φοόος και τρόμος συνέχει τού; 
ύποψηφίους μας Ακαδημαϊκούς κ. 
κ. Σπ. Μελάν, όψιμου Ιδαλγόν. 
Ζαχ. Παπαντωνίου, πολύμισθον ά
νεργον, Νίκον Λάσκαρην, ιστορι
κόν τοϋ Έλλ. θεάτρου, θεατρικόν 
συγγραφέα κτλ. Μή Μαλακάσπν, 
ποιητήν, Σ. Σκίπην, ομοίως κτλ. 
μέ τήν ύπόνοιαν ότι μπορεί νά δι
εκδίκηση τήν έδρα τοΰ Ακαδημαϊ
κού καί ό ήμέτερος -συνεργάτης κ. 
’’Φνειρος Κελεπούρης. Άλλά ό κ. 
Κελεπούρης δέν έχει ανάγκην ά
πό τήν ’Ακαδημία ’Αθηνών. Ό κ. 
Κελεπούρης είνε άπό χρόνια μέ
λος τής γαλλικής 'Ακαδημίας — 
χάρις στόν τόμο ποιημάτων πούχε 
γράψει στά γαλλικά καί δημοσιε- 
ψει μέ τό ψευδώνυμό του: «Ρε6 
Όκκαζιόν».

ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΙΣ
Κουκλί μου, με τά κάλλη σου μέ 

(θάμπωσες!
Σΰ ξεπερνά» δλες τις μις τοΰ κόσμου. 
Νά· μήν άκοΰς ποτέ τί λένε κάμπο-

Είνε πού σέ ζηλεύουν μόνο, φώς μου!
*»»

Τά μάτια βου τά δυό κΓ αύτά τά 
(τσίνορα, 

δταν τά δώ, μέ πιάνει τό μεράκι.
ΚΓ ή φήμη τους θά πέρναγε τά 

(σύνορα 
τοΰ Κράτους, άν δέν είχαν κριθαράκι.

Εί/ κομψοτέχνημα σωστό ή μύτη 
(σου 

καί θ’ άξιζε μαργαριτάρια κάρρα 
καί λίρες πού νά γέμιζες τό σπίτι 

(σου, 
άν ήτανε λιγώτερο μιυξάρα!

Καί τό μικρό σου στόμα τό κοράλινο 
μέ τά δυό χείλη σου ώριμα σά 

(φρούτα 
πλασμένο θάταν μόνο γιά νά γέλαγες, 
έάν δέν ήσουν, μάτια μου, φαφούτα!

***

’Αν πής γιά τά χρυσά μαλλιά σου... 
(τ’ άλικα, 

τά λαχταράει όλη ή οικουμένη.
Κρέμονται σάν πλεξάνες στά μπακά- 

(λικα 
— μά πιό καλή θέ χάσουν κουρε- 

(μένη!...
«««

Κι’ έκεΐνο τό φιδίσιο τό κορμί σου 
καί τού ^αιδ'σματός σου αύτή τή 

(χάρη!
Σειρήνες θά ζηλεύαν τή γραμμή σου, 
άν τδνα σου δέν κούτσαινε ποδάρι.

«**
Αύτά τά λάθη σου μονάχα άν διόρ- 

(θωνες, 
πιό ωραία νασαι άχόμη θά χατώρ- 

(θωνες.
Καί πρόωρα άν δέν είχες καί γε- 

(ράσει, 
γιατί μονάχα τά πενήντα έχεις πε- 

(ράσει.

ΝΟΕΑ. ΣΑΓΗΡ

ΑΙΑΒ1ΜΑΤΑ

ΣΦΑΙΡΕΣ ΚΤΟΪΚ-NTOVM
ΜΕΣ ΣΤΑΨ ΑΧΝΑ!

Ή: ΥΜΝΟΣ ΣΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΤΟΥ

Πώματα κι’ αφιερώματα, ώ πώς μέ 
( συγκινάτε !

Πίθωσε χάμου τό τσαπί, Κουίντιε Κιγ- 
(κινάτε !

Άνάπαψη ! Άνάπαψη ! Μαλακομαξιλά-' 
(ρια, 

κρασά, κρασά, καλά κρασά, μέ; στά ζε- 
(στά κελλάρια.

Σάν σάλευε ό λιάπαρδο; μές στ’ άραχλο' 
( κλουβί, 

άφ’ τή σοφίτα μπρόβαλε τότε ή κερά 
(Τσεβή !

Ώ, μή μοΰ πής νά σ’ άρνηστώ 
κι’ ώ μή ζητάς τά φταρνιστώ ! 
’Αλλάχ, ’Αλλάχ, έΐδαλα, 
πού μάζωξες τά σκύβαλα 
καί τάφιαξες μπουλγοϋρι 
γιά ν’ άλλαχτή τό γούρι.

Μπρόδαλε μέρα λιάανή καί χαβιαρομα- 
(νέστρα, 

βάρα τρανή μου όρχέστρα !
Ντράνγκ, ντρούγκ, τρουμπουνοτούμπα- 

(να, γραμμή τά σαξοφώνια, 
μέσα στήν καταφρόνια !

Μά ώ μουσική κατριόανειά, μέ τά γλυ- 
(κά κρασά σου 

πού έχεις φήμη άσσου, 
βάστα γερά τήν έμπνεψη γιατί δέν είνε 

(λίγη 
κι’ ούτε πού θά σοΰ φυγή !

Κ’ έγώ, κ’ έγώ πού σούρωσα και ρού- 
(φηξα οκάδες, 

τά κορδελλάκια τ’ άφησα καί τις περί 
{κο κλάδες 

καί φώναξα : μαύρε κισσέ πού μπλέχε- 
( σαι στόν τοίχο 

Τραδιάτα σάν καί σένανε ξελιγωμένα 
(βήχω.

Μπανίσματα, μπανίσματα κι’ άεροκοπα- 
(νίσματα 

πλανίσματα, τσακίσματα, κλύσματα, 
(καμπανίσματα, 

ραπίσματα καί πείσματα, σκσυπίσματα, 
(γλωασίσματα 

ώς ό ποιητής όρίζει,
Καλή μου, βράσε ρύζι,
τό ριζικό σου γιά νά βρής κι’ ώς είσαι, 

(ώϊμένα ανήλικη, 
γίνου γιά τήν αύτάρκειά σου καί άρσε- 

(νικοδήλυκη.

ΟΝΕΙΡΟΣ ΚΕΛΕΠΟΥΡΗΣ
ΰ Τρισμέγιστος. Ό ποιητής τοΰ παρελ
θόντος, τοΰ παρόντος καί τοΰ μέλλον
τος. Ό άφθαστος έλεγειακος, πού ή 
δόξα του αμαύρωσε τοΰ Μπαγλαμά τή 
δόξα. Ό ποιητής τών μεγάλων αντιφά
σεων καί τών κεφαλοτσακωτικών έμ- 
πνέψεων, πού πρόκειται κι' όγλήγορις 
μάλιστα νά καταλάύη γδικιωματικά τή 
θέση του στήν ’Ακαδημία. Μά κι’ δ δέ 
τοΰ τή δώσουνε καρφί δέν τοΰ καίγε
ται. «Τ’ αυτί τοΰ Κελεπούρη δέν Ιδρώ
νει γιά τέτοια», μάς έδήλωσε ό θείος 
“Ονειρο;. «Μή σώσοννε και μέ διαλέ
ξουνε. ’Ας κρατήσουνε τόν Πρσβελέγ- 
γιο, νά τοιε κάνουνε τουρσί, άνθρωπο 
πού κανείς δέν τονέ ξέρει δν έγραψε 
καί πολλοί λιγώτερο δν δέν έγραψε. “Ε
νας Κελεπούρης δέν έχει άνάγκη νά 
μπή μέσα στήν ’Ακαδημία. Ό δρόμος 
είνε δημόσιος καί θά περνάη άπόξω δ- 
ποτα τοΰ γουστάρει. Τς !»

------------- . ---------------- —
ΚΕΛΕΠΟΥΡΕΙΑ

ΚΡΑΣΟΧΑΣΤΟΥΚΑ
’Απ’ τοΰ κρασιού τά φάρφουρα, τά 

(πλάνα μονρολόγια, 
πού χελαρίζαν σάν νερά, στόν πλά- 

(τανο άπό πάτου 
γοργοχινήσαν σούμπιτες, ή μάργαρε;

(νυφάδες 
χαΐ μ’ άσπρη κόλλα ξέξασπρη, σάν 

(τά λευκά λαιμά τους 
άφήχανε στό σπίτι τους ξένοιαστου;

(τούς μπαμπάδες.

Μά δ όδρηός πού είχε ίδή τής κόκκι- 
(νες τής χτένες 

τής έβρισε! τής άπιστες τής είπε τι- 
(ποτένιες!

ΚΓ ευθύς τό ξάστραμμα ξεσπςί, ζου- 
(λά τό ξεροκοΰκι, 

άφήνει πίσω τόν μπαμπά, μαΰρο σάν 
(τό χαβιάρι 

κΓ άθελα δμως καί γλυκά του σκάει 
(ένα...χαστούκι!!!

ΚΡ1ΣΝΑ ΜΟΓΡΤΙ

0ΙΜΪΡΜ ΑΟΓΟΤΕΧΚΗΣ

Συχνά ό Π©ϋλ©ς ό Π©υλ©π©ιιλ©ς 
θγαίινει στό όρόμ©, αναζητώντας 
τήν έμπνεψη κάτ©υ άπό μεταμφίε
ση, γιά νά μήν άναγνωρίζεται εύ
κολα άπό τ©ύς όερεσετζηόες π©ύ 
τοϋ χρωστάνε άπό τόν καιρό ποχε 
τό μπακάλικό του. Στή φωτογρα
φία: ό Ποϋλος Πουλόπουλος, συν- 
τάχτης των «Σπαραχτικών Πεζο
τράγουδων» τήν ώρα πού τοιμαζε- 
ται νά κάνη τόν περίπατό του.

Κυττάχτέ τον καλά γιατί ίσως 
νά μήλ' τόν ξαναδήτε μ’ αύτή τη 
μορφή.

ΚΑΒΑΦΙΚΟ

ΣΥΧΝΟΤΑΤΑ...
Άδοξον τέλος έσχες περιπέτεια!

— άλλά καλύτερον ν’ αφηγηθώ τό 
(γεγονός:

Νέος ών, καλλιπάρειος, εύγενώς 
τόν έρωτα έξελιπάρουν νέας τινός 
ήν καλλονή έκόσμει καί προπέτεια.
Είν’ άληθές δτ’ ήτον μεταχειρισμέ- 

(νη πως 
και κυνική ώς Διογένης εϊςε Μένιπ- 

t (πο..
’Εν τούτοις, μέ όλίγα μερεμέτια 
έν τφ προσώπφ καί τφ στήθει καί 

(τφ σώματι 
έφαίνετο, κατά τό ήμισυ τούλάχ.στον, 

(παρθένος, 
ώσάν έκείνιχς πού καλούνται κόμ- 

(ματοι.
Πάντως τήν έπολιόρκησα μέ μένος 
μή ών, ώς έδει, δξυδερκής σέ κάτι 

(τέτοια 
κάποτε έπί τέλους, νύκτωρ (—νύξ 

(νά ήτον ;) 
είς τήν οικίαν της μετέβην λάθρα 
θεωρών αύτήν ώς άντρον τών χαρί- 

(των 
καίπερ εύρίσκετο σιμά είς τήν άπο- 

(βάθρα 
κΓ έλαμπε πρό τής θύρας άσθενώς 
κΓ έντροπαλά, είς καταπόρφυρος 

(φανός.
"Οτε, τήν έπομένην περί δείλην ό- 

(ψίαν 
άντελήφθην, βαίνων έν τινι δδφ 
δτι δ χιτών μου είχεν ύποστή νηο- 

, (ψίαν 
καί έλειπε τό έσοδον κόπων ένός 

( (άηνδς 
πράγμα πού συλλογίζομαι τώρα έδώ 
μέ λύπην κΓ αιδώ.

ΑΧΘΟΣ ΑΡΟΓΡΗΣ 
------------- --------------------

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΡΑΑΙΟΦΟΜΟΥ
ΑΡΓΟΣ.— (472 μ.) 9.45. «Μπρι

άμι φούρνου» 3η Συμφωνία πληρω
μής.

ΛΟΝΛΙΝΟΝ.— (355 μ.) 11 «Κο- 
πανέλια».

ΒΑΡΣΟΒΙΑ.— (1.412 μ.) 5. «Άγ 
γιν-άρια»—«Μαξιλ-άρια».

ΛΟΝΔΙΝΟΝ.— (843 μ.) 9. «Τρυ 
πησε; Μπάλωσε το τοϋ Γκότς».

ΒΟΛΟΣ.— (317 μ.) 9,45.—«Τρία 
παιδιά Βολιώτικα».

ΒΑΡΣΟΒΙΑ.— (1,412 μ.) 12. 
«Φαέορίτ-ες άμαξ-άδων».

NVXTEPINAJEAiniMATA
Κι’ δν αδολα κι’ δν άπρεπά θαρρείς 

τα, τά λόγνα τά έρεόώδικα πού σώλεα 
—συλλογίσου—στοΰ είναι τό συθάμπω- 
μα καί τ’ άντιφέγγισμα τ’ άψύ—ώ με
λαψή τσιγγανοποΰλα!...

Άλλοτινά, άλλοτινά στά χρόιτα τά 
καλόβολα πού ξόδιαζα τά όβολα, αράδα 
μέ τή σέσουλα—περάσανε, άλλοι !

Μά δχι! Σάν στ’ απόβροχο, στήν κώ
χη τοΰ παραθεριοϋ, γρικάω τό μούγ- 
γρισμα θεριού, καί τών ξωθ,ών τό τσούγ 
γρισμα—ώ μαντάρα !

Ποιός νά μέ νσιώση θενά μπόραε—- 
αχ, ή καρδιά μου νά μολόαε τόν πόθο 
της τό σώψυχο καί σύγκορμα θ’ άνά- 
σαινα, γιά σέ κερά θανάσαινα στ’ ατί
μητο τό γκόρφι.

θρύλος τό διάβα σου... Κόψιμο ή μα
τιά σου κι’ όψιμο τό πάθος σου τδ λάι- 
γνο, π" αδικα τών άδίκω γιά νάν τδβρω 
ψάγνω„.

ΤΩ λάβαρο τής ποθυμιάς στ’ άναθυμιό 
τ’ αγιόκλημα κι’ ώ νάξερα—ποιός τά 
κρατάει κατάξερα κΓ άβρεχτα τά λα
ρύγγια—ώ ξύγκια! Μά μοΰ άπαφτώ- 
νει τήν εμπνειμη τοΰ εφημεριδοπώλη μιά 
ηιωνή, στριγγιά φωνή :

— Τό Παράρτημα: Ή σύλληψη τών 
δολοφόνων !

“Αντε τώρα νά γράψης πεζοτράγουδο. 
Νά πάρη ό διάβολος '....

ΠΟΥΛΟΣ ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Ό ΰπερπασίγνωστο; παντοπώλης—ποιη
τής πού φτώχεψε έξ αιτίας ή αγάπη 
του στήν πεζοτραγουδάρικη ποίηση. Οδ- 
λω οί λογοτεχνάδες δέν τονέ χωνεύουν» 
ΰνεκα πού αγόραζε άπό δαύτου; τά ά- 
χερόγραφά τους καί τίς ποιητικές συ/^· 
λογές τους καί τύλιγε σαρδέλλες. Ώς 
τόσο ό Ποϋλος Πουλόπουλβ; λογιάζε
ται γιά ένας άπό τούς τρανότερου; λο
γοτεχνάδες τής σημερνής γενιάς. Πρω
τοφανέρωτος στό μεγάλο κοινό άτό τίς 
στήλες μας, δέν άργησε νά στρογγυλο- 
κάτση σέ μιά άπό τίς καλύτερες θέσες 
τοΰ νιορωμέϊκου Π αρνασσοϋ καί νά γι- 
»D περιζήτητος άπό τούς πρώην συνα- 
δρέφους του. ΟΙ δανειστάδες του λένε 
πώς κάνει εξεπίτηδα; το μουρλό γιά νά 
τούς σκάση κανόνι τά χρωστούμενα, μά 
αύτό είνε κακόηθο ψέμμα. “Οπως καί 
νάνε δμως τό πράμα, δν ή μπακαλική 
έχασε ένα χρεοτκοπημένο μύστη της, ή 
λογοτεχνία κέρδισε ένα εμπνευσμένο 
μπακάλη. Κι’ αυτό δέν είνε λίγο. Νο
μίζουμε.

ΑΛΚΗΣ ΘΡΥΛΟΣ

ΣΟΤ ΠΑΕΙ ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ...

'Ο κ. Μ©ϋλ©ς Π©υλόπ©υλ©ς. γι©ς 
άπό φαλτσοστέκα τοϋ διάσημου λο
γοτέχνη Παύλου Πουλόπουλου, που 
έχει κι' αύτός τσιμπηθή άπό τη 
μανία τοϋ μπαμπά του νά κάνη 
φιλολογία. Τό πράμα δέν είνε πα
ράδοξο άν θυμηθή κανένας τήν πα 
ροιμία: κατά μάννα, κατά κύρη... 
Στή φωτογραφία ό γιος Πουλόπβυ- 
λ©ς μέ τή μπλούζα τού μαθητευο- 
μένου μπακαλ©λ©γιου, γράφει στο 
πατρικό του περιβόλι τό πρώτο του 
κακούργημα, πού ίσως δημοσιευτεί 
καί σέ τούτο τό φύλλο (Δέ σας τ© 
λέμε ποιό είνε γιά νά μή β»ς άπο- 
γοητέψουμε).



«Η ΠΑΠΑΡΟΥΝΑ»

LYXaPIZ I ίλ AlXbAlcl

Ό καινούριος αννεργάτης μας 
"Αχθος ’Αρούρης, ό Μυτιληνιος 
Κελεπούρης, την ώρα πού ύπαγορεύ 
ει οτή δάχτυλοχράφο του ένα άπο 
τά αριστουργήματα του, πού δημο
σιεύονται σέ τούτο τό φύλλο.

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΔΟΞΑΝ
(Συνέχεια έκ της 4ης σελίδος) 

τόν καρραγωγέα, καί τοϋ κάνω κάτι 
θαυμάσιες έρωτήσεις χωρίς να μέ κατα- 
λά(>η. 7 μ. μ. Τά δέματα (είτε 28) φορ
τώνονται είς τό άτμότλοιον «Λάμπη;» 
πού φεύγει γιά τήν Βιτρινίτσα, Γαλα- 
ξεΐδι κλπ., τό κάρρο γυρίζει στάς ’Α
θήνας καί έγώ παίρνω τόν ’Ηλεκτρικό. 
Μέσα στό βαγόνι βλέπω ατομον μέ βα
ρύτατο παλτό, τρεις πήχες γένεια, μαυ- 
ροπράσινα γυαλιά, καί ένα μεγάλο μπό
γο στά χέρια. Σκούρα πράμματα. "Υ
ποπτο μουσούδι μέ τά δλα του. Κατε
βαίνομε στά Μοναστηράκι, καί τό άτα- 
μον παίρνει τό αύτοκινητον Βύρωνος. 
’Ακολουθώ. Πρό τοΰ τέρματος κατεβαί
νει καί τρέχοντος κάπου τρυπώνει ξα
φνικά. Τρέχω καί έγώ καί μπαίνω μέσα, 
καί βρίσκομαι σέ χαμάμι !.. Κάνω άναγ- 
καστικώς μπάνιο, καί έπειτα τόν ξανα- 
παρακολουθώ. Τύφλα νάχη ή «Σκώ- 
τλανδ—Γιάρδ» λέγω. 10.33 μ. μ. Αυτο
κίνητο μέ κατεβασμέι-α τά κουρτινάκια, 
περνάει σάν σφαίρα δίπλα μου. Πηδώ 
σ’ ένα ταξί καί τό παρακολουθώ. Σέ 
μίαν πάροδο τής όδοΰ Ήρώδου τοΰ ’Ατ
τικού σταματά καί δέν κατεβαίνει κα
νείς. Κρατώ σημειώσεις καί περιμένω... 
11.18 μ. μ. ’Ανυπομονώ καί αποφασίζω 
νά τό πλησιάσω άκροποδητεί. Κάποιος 
έλαφρός θόρυβος ακούεται μέσα. 'Ομι- 
λίαι συγκεχυμένοι.... «Μή! μή!.. (θό
ρυβος) Σπάσου..... (θόρυβος). "Α, δχι,
ασε με» (θόρυβος). Κάτι γιά το Προε
δρικό Μέγαρο έτοιμάζαν, σκέπτομαι.... 
12 παρά 16 τό αυτοκίνητο φεύγει, δι
ότι φαίνεται μέ είδαν καί έφοβήθηκαν 
γιά άυόψε. Τό παρακολουθώ άλλά τό 
χάνω. "Εχω δμως σημειώσεις σπουδαί
ες... Μεσάνυχτα ! Αύτή πλέον είνε ή ώ
ρα τών έγκλημάτων. (Τό έγκλημα τής 
λεωφόρου Κηφισιάς έγινε στάς 11. Φαί
νεται δτι αύτοί πηγαίνουν μέ τήν παληά 
ώρα, γιατί τά σπουδαία έγκλήματα πρέ
πει νά γίνωνται στάς 12 τά μεσάνυχτα 
κύριοι. "Ετσι είνε ό κανονισμός τής Κοι
νωνίας τών ’Εθνών, μοΰ είπαν πρόσωπα 
πού ξέρουν ά.τ» αύτά). Κατεβαίνω πε
ζή τήν λεωφόρο Συγγροΰ... Τίποτα. ’Ε
νοικιάζω ένα ταξί μέχρι τάς 10 τό 
πρωί, καί μ’ αύτό αρχίζω νά τρέχω δρό
μο μέ δρόμο τήν ’Αθήνα. Δίνω βροχη
δόν διαταγάς: «Άπό δώ, άπό κεΐ, στά- 
σου, γρήγορα, πίσω, στρίψε, σιγότερα, 
σβύσ’ τά φώτα, τρέξε, άναφτα, σβύστα 
κλπ.). Κατεβαίνω κάπου καί κάτι ση
μειώνω, δταν ένα αυτοκίνητο (κούρσα) 
μέ τρεις ρεζέρβες στήν πλάτη του, περ
νάει έμπρός μου ολοταχώς... Γιατί τρεις 
ρεζέρβες ; Πολύ ύποπτο αύτό. Διατάσ- 
οο> τόν σα>φέρ μου άμέσως. «’Απάνω 
του», καί ξεκινάμε. "Οπου πηγαίνει πη
γαίνουμε, γινόμεθα ή σκιά του. Περνά
με δρόμους, δρομάκια, λεωφόρους, α
γρούς. Είμαι περιχαρής. Κάποια φορά 
σταματάει καί σταματούμε. «Είμαστε 
στά Κιούρκα, μού λέει ό σωφέρ, καί τό 
αύτοκίνητο φέρνει μιά μαμμή !...» Ση
μειώνω καί φεύγομε. Στό δρόμο ακούω 
κοντά μας δύο πιστολιές !...

Κατεβαίνω άμέσως καί τρέχω πρός 
τό μέρος πού τάς ακόυσα. Ψάχνω μέσα 
στό δάσος, κρύβομαι, τρέχω, πέφτω 
πρηνηδόν, περπατών μέ τά τέσσερα, 
σκαρφαλώνω σ’ ένα πεύκο καί περιμέ
νω. Τίποτα. Άναχώρησις. "Ωρα 2 καί 
57 τό πρωί σταματούμε γιά νά φουσκώ
σουμε τά λάστιχα σέ μιά πάροδο τής 
όδοΰ Πατησίων. Έκεϊ πού καταγινόμε- 
θα σκυμμένοι..» μτράφ... καί ένας άν
θρωπος πέφτει άπ» τήν απέναντι μας 
μάντρα,* καί τρέχει. Τόν βάζω στό κυ
νήγι, καί σέ λίγο τόν πιάνω. Είνε κάτι 
σάν έργάτης καί τρέμει: «’Άσε με, κύρ 
αστυνόμε, καλή πρόοδο νάχης, μέ παρα- 
καλεί. Μιά περέτρια κανόνισα καί πή- 
δηξα άπό τή μάντρα». Κρατώ τά; ση
μειώσεις μου καί διατάσσω τήν άπόλυσί 
του. Μόλις προχωρούμε, στήν παραπάνω 
πάροδο είνε σταματημένο ένα αυτοκίνη
τε μέ σβυσμένα φώτα, καί 4—-5 άνδρες 
μιλούν σιγανά, ώεέ μου ! Τί δουλειά

Η ΙΠΠΟΑίΟίϊΙΙΑΚΗ ΜΑί KlhHili
(Συνέχεια έκ της 4ης σελίδος) 

ών αίτινες συναντώνται, λόγφ τοΰ 
συναλλάγματος διά τήν εισαγωγήν 
ίππων, είνε βέβαιον δτι ταχέως αί ίπ- 
ποδρομίαι θά άντικατασταθούν διά 
χελωνοδρομιών.
—Τά προτελευταία μχς προγνω

στικά
Δέν ύπάρχει καμμία 'Εσπουάρ νά 

νικήση στήν πρώτην Ιπποδρομίαν δ 
Όμπασι.

Είς τήν δευτέραν διαδρομήν γιά 
νά νικήση ή Πιπίνα Θά φάη ένα 
Γκόλντεν Όρανζ.

Εις τήν τρίτην ιπποδρομίαν πολύ 
φοβούμαι δτι δ Σενιέρ Άσλάν Θά 
τριτώση, διότι εύρίσκεται είς έξαίρε- 
τον φόρμαν. "Ενας πού μπορεί νά τοΰ 
χαλάση τήν δουλειά είνε δ Μάλεκ 
Ελ Ρίχ.

Είς τήν παρούσαν διαδρομήν, τε
τάρτην τοϋ προγράμματος είνε Φάκ- 
τουμ δτι θά νικήση δ Όκλαν έκτος 
καί φανή σωστός Ά...μπουνταλάς.
—Πέμπτη 'Ιπποδρομία. — Μέγα έ- 

παθλον τής πόλεως ’Αθηνών δρ. 
2CC.C00
Άν ή κούρσα γίνη Μπάϊ—Μπάϊ 

(σιγά-σιγά) τότε άναμφισβητήτως 
Θά έπιπλεύση ή Μαριτσίκα καί έτσι 
τά διακόσια χιλιάρικα άπ’ τήν δεξιά 
τσέπη θά βγουν καί στήν άριστερή 
θά μποϋν. ’Αρκεί τό σιγά-σιγά αύτό 
νά μήν ώφελήση τήν "Ωτ Κόμπ, δ- 
πότε θά πάρη κΓ ένας ιδιοκτήτης 
μεγάλο έπαθλον.

Είς τήν έκτην ίποπδρομίαν νά 
παίξετε Ζέν Έλ Μελούκ, έάν δμως 
δήτε δτι είνε έτοιμος δ Ούαντάχ νά 
τόν προτιμήσετε γιατί μόλις έξήλθε 
άπό τό Αίγυπτιακόν Νοσοκομεΐον δ
που εϊμεθα βέβαιοι δτι τοΰ έδωσαν 
τά δυναμωτικά του. Κάτι δμως μάς 
μυρίζει (κοινώς μάς Ζέν...η) δτι κα’ι 
ένα άλλο άλογο δέν έχει δλιγωτέρας 
έλπίδας νά έπιπλεύση.

Είς τήν τελευταίαν Ιπποδρομίαν 
Γκράτσια στήν ΚΙς Μή Κουίκ θά φύ
γετε άπένταροι.

Φιλ...”Φνος

μοΰ έχει πέσει απόψε ! Πάω νά τρελ- 
λαθώ. Πλησιάζω χωρίς νά μέ άντιλη- 
φθοϊν, καί εξακριβώνω: Είνε αύτοκί- 
νητο-βυτίο έκκενώσεω; βόθρων. Γράφω 
καί φεύγω. "Ωρα 3.17 π. μ. Τό αυτοκί
νητό μου σταματά «Κατέβα κάτω καί 
προχώρα» μέ διατάσσει ό σωφέρ μου·! 
Κατεβαίνω καί βλέπω οτι μέ είχε κου
βαλήσει σέ ’Αστυνομικό Τμήμα ό αθεό
φοβο; !... "Ενα; άρχιφύλαξ μάς υποδέ
χεται, καί δ σωφέρ τού δίνει αναφο
ράν. Τί είπα, πού έπηγα, τί έκαμα κλπ. 
«”Εχω τά μάτια πενηντατέσσερα, κύρ 
άρχιφύλακα, άρχισε. Δέ μοΰ ξεφεύγει 
τίποτις άπό έξη Ιουνίου καί δώθε. "Ο,τι 
καί νά γενή προσέχω σά λύκος. "Ετσι 
ψάρεψα καί τοΰτο τό μάπα, πού σίγου
ρα κάτι θάθελε νά σκαρώση άπόψε». 
Τοΰ εξήγησα δτι εϊμεθα συνάδελφοι, δτι 
δηλαδή καί έγώ τήν ίδια έμπνευσι είχα, 
και δτι άδίκως μέ είχε πιάσει, άλλά 
ήτο ανένδοτος. Μέ άνέκρινε ό άρχιφύ
λαξ, μέ άνέκρινε καί ό σωφέρ, μοΰ έ- 
πήραν τήν ταύτότητα, μού έκαμαν ονο
ματικήν έρευνα, μέ έβασάνισαν έπί ώ
ρα; καί οί δύο, (ό σωφέρ μάλιστα ά- 
γριώτερα) καί κατά τάς 9 1)2 τό πρωί 
έπήγαινα κατάκοπος σπίτι μου, παρα- 
κολονθούμενος βήμα πρός βήμα άπό τόν 
πρώην σωφέρ μου !...

Έδιάβασα μέ αγωνίαν τάς έφημερί- 
δας καί παραρτήματα τής ημέρας, άλ
λά δυστυχώς κανόνα έγκλημα δέν είχε 
γίνει τήν νύκτα εκείνη. Έγώ δμως θά 
εξακολουθήσω απτόητος καί ακούραστος 
τάς σημειώσεις μου καί όταν πετύχω 
τότε κοι^εντιάζομε....

ΚΟΝΑΝ—ΝΤΟ

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΕΡΓΟΥΣ

Ή «Παπαρούνα» δημοσιεύει τήν ά- 
νωτέρω εικόνα, κατ’ άπαίτησιν πολ
λών άναγνωστριών της, πού Θέλουν, 
σώνε: καί καλά νά ίοοϋν τόν Πάπα!

ΤΡΕΜΕΤΕ, ΦΙΛΙΠΠΟΙ

Ό περίφημος άλογοϊδιοκτήτης 
τοΰ Φαληρικοΰ 'Ιπποδρόμου Ά- 
ρούχ Άλ Κασίδ, ποΰ μέ τό αλο
γάκι πού κρατεί στήν αγκαλιά του 
έχει σκοπό νά ξεπενταριάση δλους 
τούς ’Αθηναίους.

-------------

Π ΧβΕΗΝΑ 
ΚΙΚΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑΓΕΓΟΝΟΤΑ

Μιά φοβερή, δυστυχώς οίκογενεια- 
κή σκηνή.

"Γστερ’ άπ’ αύτή, ξεπόρτισε δ σύ
ζυγος, ταξείδεψε γιά λίγο και κυνη
γημένος. σάν έπαναστά- 
τ η ς μά καί δικαιολογημένος σάν 
ά ν δ ρ α ς μέ καρδιά έ- 
φθασε στό πλησιέστερο νησί, στό 
νησί τοϋ δρόμου του.

Τό νησί αύτό έμοιαζε μάλλον μέ 
μιά μεγάλη χαρούμενη πολιτεία, πα
ρά μέ νησί’ ήταν μιά σωστή πόλις 
τών τραγουδιών, πού σέ 
κάθε της γωνιά καί σέ κάθε της σπί
τι δέν άκουγες, παρά νά τραγουδιέ
ται ή ρούμπα τής ά γ ά
π η ς άπό τό στόμα κάθε παράξε
νης γυμνής γυναίκας, 
(μέσα στό σπίτι της) καί άπό π α ρ- 

θ έ ν ε ς μ έ στολή έξω...
Στόν τόπο αύτό δ κυνηγημένος δό

ξαζε τόν θεό γιά τήν ήσυχία πού 
βρήκε καί προκαταβολικώς έμενε, ά
πό τήν πρώτη έντύπωσι, εύχαριστη- 
μένος.

’Άθελά του, δμως, θυμήθηκε καί 
λίγο — συνήθεια έτών βλέπετε — 
τήν κατακαΰμένη τήν πεθερά του, 
πού μέ τήν παγερή βουβαμάρα της 
καί τις άπειρες μπηχτές της έμοιαζε 
μέ... ( μάλλον ήταν, δλοζώντανη 
Σ. φ I γ ξ. τών πά γ ω ν... Γιά 
τήν σύγκρισι μέ τις γυναίκες πού 
έβλεπε μπρός του νά περνούν, θυμή
θηκε, λίγο, καί τή γυναίκα του : 
μιά γυναίκα άλάγκαρ- 
σ ό ν..., καί σέ λίγο άκόμη άναπολού- 
σε καί τήν αιτία πού ήταν άφορμή νά 
βρίσκεται,, τώρα, στό φιλόξενο καί 
πλούσιο νησί...

’Ιδού ή αίτια... Ή γυναίκα του τό 
άγριοκόριτσο πολύ βίαια 
άπέκρουσε τόν πόθο του, πού πολύ 
λογικά τής έξεδήλωσε, γιά νά τήν 
προφύλαξη καί γιά νά μή έπαναλη- 
φθή τό σφάλμα μ ι ά ς μη
τέρας, τόν πόθο πού είχε δηλα
δή νά ζήσουν χωριστά άπό τή μαμά 
της-

Καί τούτο—άκαΰστε—γιατί ή πε
θερά του, ή νυχτερίδα, 
είχε ώς άπαράβατη θέλησί της νά 
μένουν μές τό σπίτι τό δικό της 
Αύτός ’Εκείνη καί δ 
φ ί λ ο ς , τ η ς!!!

Ή αίτια, ώς βλέπετε, δέν ήταν 
καθόλου μικρή.

Τά έσκέπτετο δλα αύτά γιά λίγο 
δμως διάστημα.

Τώρα, πειά, πού ζοϋσε μές τά 
τραγούδια, άναγκαστικώς ξέχασε τά 
συμβάντα τής στερηάς καί, άν καί 
φοβόταν δτι θά έπερνε τηλεγράφημα 
τής πεθεράς του, πού νά τοΰ έγρα
φε λακωνικά «πάλι μέ σένα» έν τού- 
τοις άπεφάσισε νά μείνη στό φιλόξε
νο νησί, ν’ άνοιξη γραφείο, νά τού 
προσφέρη τάς ύπηρεσίας της Δ ε- 
σποινις Δακτυλογρά- 
φ ο ς καί νά ζήση πλέον δλες τις 
νύχτες τής ζωής του σάν μ ι ά 
βραδειά μέ τήν ί γ έ
πη το υ... καί δ νέος του βίος νά 
μοιάζη σάν ξανθόδνειρο.

Γιά λεφτά δέν τδν ένοιαζε...
Στδ νησί αύτό εδρισκε, τακτικά 

μάλιστα «Λεφτά στό Δρό- 
μ ο».

ΘΕΜ.

ΠΡΑΓΜΑΤΑ
ΠΟΥ ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ
Νά διορισθής διοικητής στήν άσφά 

λεία, πού έχουν τά κουτιά τών 
σπίρτων,

Νά σκανδαλίσης τήν σκανδάλη 
τοΰ οπλου.

Νά ρίξης στό φαΐ άλάτι....τών άθη- 
ναϊκών επιθεωρήσεων.

Νά κυτταχθης στόν καθρέφτη τής 
ψυχής.

Νά άκβνίσης στόν τροχό τό μυα
λό σου.

Νά πάς στό φρενολόγο τά φρένα 
τοΰ αυτοκινήτου.

Νά άσφαλτοστρώσης τό δρόμο τής 
ζωής σου.

Νά 6ρής πόσες σελίδες έχουν τά 
φύλλα της καρδιάς σου.

Νά πιάσης στή φάκα .τά ποντίκια.. 
τών μπράτσων σου.

Νά πιής στό ποτήρι μιά ωραία κο- 
πέλλα.

Νά μάθης ξιφομαχία μέ τά σπαθιά 
τής..τράπουλας.

Νά κάνης καρρέ τοΰ άσσου μέ άσ
σους...της έπιθεωρήσεως.

Νά δης πρωθυπουργό Οικουμενικής 
τό Μακέδο.

Νά ρίχνης 6έλη μέ τό ουράνιον το- 
ξον.

Να ζυγίζης ψάρια μέ τόν συζυγι
κόν ζυγόν.

Νά φορέσης κορσέ στήν κοιλιά τού 
όαρελιοΰ.

Νά παστώσης τή σαρδέλλα τοΰ δα- 
κανέως.

Νά πάς τόν Υμηττό στό τρελλο- 
κομειον.

Νά τηγανίσης τή μαρίδα τής γα
λαρίας.

Νά γίνη τό μάτι σου γαρίδα καί 
νά τό’ προσφέρης γιά μεζέ τοΰ 
ούζου.

Νά σερβίρουν τά καφενεία καφέ 
σέ κύπελλον...Νταίηβις.

Νά διαπράξης κομόολογιον άπα
των, καί νά τοΰ βάλης φούντα.
Νά κολλάς πανώ διαφημιστικά στις 

κολώνες...τοΰ πάγου.
Νά κάνης γλυκό τούς σταφυλοκο- 

κους τοΰ δέρματος.
Νά καθαρίσης μέ λουτρό τις γυναί

κες πού κυλιούνται στό βούρκο.
Νά κάνης πετροπόλεμο μέ πέτρες 

...δαικτυλιΔιών.
Νά ένεργήσης έκτρωσι στήν μήτρα 

...τοΰ δεσπότη.
Νά πάς σέ γυναικολόγο τήν κα- 

τάστασι πού έγκυμονεί κινδύνους.
Νά παίξης έμβατήριο μέ τό τύμπα

νο τοΰ αύτιοΰ.
Νά καταπιης τή γλωσσά σου.
Νά γέμισης βενζίνη τά γαλόνια... 

τών άξιωματικών.
Νά σπβυδάση φωνητική μουσική ή 

φωνή τής συνειδήσεως.
Νά ψήσης μπριζόλες στήν σχάρα 

του τράμ.
Νά παραθερίσης στή Βοΰλα τοΰ πε

πονιού.
Νά γέμιση τό πρόσωπό σου σπυριά 

τοΰ ρυζιοΰ.
Νά βυζαίνη τό μωρό ή παραμαννα 
τοΰ κολλάρου.
Νά γράψη μιά άλήθεια τό Παράρ

τημα τοΰ Ζούλα.
Να διορισθής πρεσβευτής στήν "Αγ 

κυρα τοΰ βαποριού.
Νά σφάξης τον κόκκορα τού πιστο

λιού σου.
Νά μαγερέψης τις πάπιες τών νο

σοκομείων.
Νά φάς γιά όρεκτικό ρόκα της για

γιάς.
Νά κάνης σοΰπα τά κριθαράκια τών 

ματιών.
Νά σκουπιστής μέ πετσέτα Ισπα

νική.
Νά ψηφίση δημοκρατία ό βασιλικός 

τής γλάστρας.
Νά κτενίσης τά ρολά...τών κατα
στημάτων.

Νά παίξης φούτ-μπώλ μέ ένα τόπι 
χασέ.

Νά τηγανίσης τις γόπες τοΰ στα
χτοδοχείου.

Νά άποφύγετε τήν ψήξι μετά την 
άνάγνωσι τών ανωτέρω.

ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ
------------- --------------------

ΕΦΙΑΛΤΗΣ ΠΟΙΗΤΟΥ

Ό γνωστός ποιητής "Αλκής Σά
χλας ονειρεύεται ότι έξελέγη ’Α
καδημαϊκός.

1ΩΡΑ ΠΙΝΕ μΡ1Α

Μια αναγνωστρια μας. η όποια 
έπ’ ούδενί λόγω ήθελε νά ίδή τήν 
φωτογραφίαν της, δημοσιευόμενην 
στήν «Παπαρούνα». Καί έδώ πούτά 
λέμε: Μήπως είχε άδικο πού μας 
παρακαλουσε άπό τηλεφώνου νά 
μή τής κάνουμε αύτό τό κακό;

ΚΕΓΑΪ OHEiFOKFITKi
(Τοΰ διασήμου συγγραφέως)

Κ. ΠΑΝΑΓΗΤΣΑΛΔΑΡΗ
ΛΟΓΚΟΓΜΙ. "Αν ίδής στόν ύπνο 

σου λουκούμι έχε τό νού σου νά μήν 
πάς ταξείδι στό Άγιον Όρος.

ΜΑΤΙΑ. Άν ίδής στόν ύπνο σου 
δτι έχεις τέσσαρα μάτια, ψάξε μήπως 
έχεις άλλα καί σέ άλλο μέλος τοΰ 
σώματός σου... Άν ίδής δτι... βγαί
νεις τά μάτια σου, σημαίνει δτι τά έ
χεις κάνει... μούσκεμα.

ΜΑΛΛΙΑ — ΚΟΥΒΑΡΙΑ. Άν 
ίδής στόν ύπνο σου μαλλιά—κουβά
ρια θά πας σέ συνεδρίζσι τής Βου
λής.

ΚΟΓΤΣΟΣ. Άν ίδής στόν ύπνο 
σου κουτσόν σημαίνει δτι τήν άλλτ) 
ήμερα θά διαβάσης τά νέα μέτρα τής 
Κυβερνήσεως γιά τήν ίσοσκέλισι τοΰ 
προϋπολογισμού. Άν δμως ίδής δτι 
σέ κυνηγάει κουτσός, τότε φυλάξου 
άπό στραβού ραβδί κΓ άπό κουτσού.» 
έπίθεσι.

ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ. Άν ίδής δτι έ
χεις βγάλει στό σβέρκο σου καλόγερο 
δέν είνε καί τόσο σπουδαίο. "Εχε μό 
'Λ τό νοϋ σου μήπως παρουσιασθή, 
καί σέ άλλο μέρος τοΰ σώματός σου... 
καλόγερος.

ΘΕΑΤΡΟ. "Αν ίδής στόν ύπνο 
σου δτι έχεις πάει στό θέατρο σημαί
νει δτι... «"Ονειρο ήταν καί πάει».

ΧΕΡΙ. Άν ίδής δτι μαλλώνεις 
μέ κάποιον άλλά τραβάς χέρι σημαί
νει δτι ή βραδυά σου θά περάση ή
συχα. Άν δμως χωρίς νά μαλλώ- 
νης ίδής δτι... τραβάς χέρι σημαίνει 
δτι τά έχεις χαλάσει μέ τή φιλενά
δα σου.

ΚΑΡΠΛΖΟΚΠΣ
-----— ■ ■—-------------

Η ΣΤΗΛΗ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΥ
ΩΧΡΟΝ ΕΦΗΒΟΝ (Τρίκκαλα). 

— Σταματήστε τό είδος αύτό τής 
γυμναστικής, έφόσον δέν βλέπετε ώ- 
φέλειαν καί ύποφέρετε άπό ζαλά
δες. Πιθανόν μέ τήν άσκησιν αύτήν 
νά γυμνάζωνται αί χεΐρες, άλλ’ αύ
τό δέν ωφελεί, άφοΰ δ κόπος σας πη
γαίνει χαμένος.

ΑΝΑΞΙΟΠΑΘΟΪΣΑΝ ΓΕΡΟΝΤΟ 
ΚΟΡΗΝ (Σκύρον). — Ή μόνη μέ
θοδος άσφαλοΰς θεραπείας συνίστα- 
ται στό νά γίνετε γουδί και νά χρη
σιμοποιήσετε κάποιον άπό τούς νεα
ρούς φίλους τοΰ σπιτιοΰ, ώς γουδο
χέρι.

ΔΙΚΗΓΟΡΟΝ ΑΝΕΓ ΪΊΙΟΘΕΣΕ 
ΩΝ (’Ιωάννινα). — Άσθένειά σας 
κοινοτάτη είς δικηγόρους κατά τήν 
έποχήν αύτήν. Ή θεραπεία συνίστα- 
ται είς τό νά φοιτάτε τακτικά είς 
τούς κινηματογράφους καί τά θέα
τρα καί '/ά παρακολουθήτε τάς υπο
θέσεις τών έργων.

ΜΗΤΣΟΝ ΠΑΠΑΝ. (’Ενταύθα). 
— Ή άσθένεια τού ύπνου είνε άθε- 
ράπευτος έφόσον έξακολουθεΐτε νά 
διαβάζετε τά περιοδικά πού βγάζε
τε. Διαβάστε καί μιά «Παπαρούνα» 
γιά νά ξυπνήσετε! πράγμα διά τδ ό
ποιον άμφιβάλλομεν, έφόσον τό κα
κόν έχει τόσον πολύ προχωρήσει.

Ο ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ
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| ΕΚΤΑΚΤΟΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
(ΣΤΗ...ΖΟΥΛΑ)

ΪΥΛΑΗΨΙί ΑΠΑΞΑΠΑΝΤΒΝ Μ ΕΑΑΗΝΟΝ
ΕΙΣ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟΝ ΣΥΛΑΑΜΒΑΝΟΝ- 
ΤΑΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ, ΕΠΙ ΤΗ ΑΠΛΗ ΥΠΟΝΟΙΑ 

ΟΤΙ ΕΙΝΕ ΤΟΙΟΥΤΟΙ!

ΑΛΑΈΡΩΤΑΤΑΙ: ΕΙΝΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙ ΤΟΙΟΥΤΟΙ; 
ΗΓΟΥΝ ΔΟΛΟΦΟΝΟΙ ΤΟΥ κ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ

Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΚΡΙΣΕΩΝ KAI Η ΑΠΟΡΙΑ

132 QPA |

ΑΠΟΠΕΙΡΑ
Τ* εΐνε νά ζής μές στήν ‘Ελλάς τή 

(σήμερις ήμέρα 1 
"Ομορφος τόπος, ηθικός, άγγελι- 

(κά πλασμένος I
Στενάζει άπό τό βάρον του της 

(γης αύτής ή σφαίρα 
κι’ άν έλειπε, πειό άνάλαφρη θε- 

(νάταν ώρισμένως.
*««■

Κύττα, ρέ κόσ^ε, πράματα! Σοΰ 
(φεύγει τό τσερβέλο, 

άν κάτσης νά συλλογιστης τό τί 
(κακό μάς βρήκε!

Θέλουν νά ξεπαστρέψουνε τόν κ. 
(Βενιζέλο 

κι’ ένα παλούκι άγκυλωτό στόν... 
(όμφαλό μάς μπήκε!

***

ΤΩΝ ΑΝΑΚΡΙΤΩΝ

ΕΥΡΕΟΗ Ο ΣΚΟΥΦΟΣ ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΩΝ 
ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΑΙΑΤΡΗΤΟΣ ΑΠΟ ΣΦΑΙΡΑΣ 

ΦΥΛΑΚΕΣ, ΓΡΗΓΟΡΕΙΤΕ!
ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ. ’Ιούνιος 1933. 

(Τοΰ άνταποκριτου μας.) — Ταύ- 
την τήν στιγμήν πληροφορούμαι 
έξ ασφαλούς πηγής, δτι ό διαφυ
γών τάς σφαίρας των άγριων Νεο- 
ζηλανδών άρχηγδς τών φιλελευθέ
ρων, εύρίσαεται έκτος κινδύνου. 
Καθ’ ά λέγεται καί δεδαιούται μετ’ 
έπιτάσεως το θύμα της άποπείρας 
κατώρθωσε νά διαφυγή διά μέσου 
τών όπών, τάς όποιας όπάς ό πάς 
τις γνωρίζει ήνοιξαν αΐ δολοφονι- 
καί (διόλου φονικαΐ) σφαΐραι είς 
τήν λαμαρίναν τού αυτοκινήτου. 
Έν τώ μεταξύ τά συγχαρητήρια τη 
λεγραφήματα τών άρχηγών τών δι 
«φόρων κρατών εξακολουθούν να 
καταφθάνουν άθρόως καί αφειδώς 
(χωρίς φίδια), αί δέ συλλήψεις ου 
νεχίζονται είς εύρυτάτην κλίμακα 
μεγαλειτέραν της γνωστής κλίμα
κες τοΰ ’Ιακώβ, ό όποιος ώνομάσθη 
οϋτω, διότι, μικρός, είχε τήν συνή
θειαν νά κ ό β η ϊ α μυρω
μένα καί όχι ρόδα, όταν κατε- 
διώκετο. Μέχρι τής στιγμής κατά 
τήν όποιαν θά σάς τηλεγραφήσω 
τάς γραμμάς ταύτας, θά έχουν δι- 
ενεργηδή περί τάς 7,000,000 συλλή 
ψεων. οσοι άκριβώς είνε οί "Ελ
ληνες, οί ζώντες σήμερον. Τούτο

δεν γίνεται δι’ άλλο τι παρά μό
νον πρός ίκανοποίησιν τού δημοσί
ου αισθήματος, τό όποιον άπαιτει 
τήν άμεσον τιμωρίαν τών ένοχων 
όσονδήποτε υψηλά καί άν εύρισκων 
ται οΰτοι, ώς έδήλωσεν ό πρόεδρος 
τής κυόερνήσεως. Κατόπιν τής δη 
λώσεως αυτής τοΰ κ. πρωθυπουρ
γού, ό καθηγητής Πικάρ, ό όποιος 
πράγματι εύρίσκετο ύψηλότερα ά
πό τούς άλλους, έσπευσε νά προσ
γειωθώ καί νά τεθή είς τήν διαθε- 
σιν τού διοικητού τής "Ασφαλείας 
κ. Πολυχρονοπούλου. γνωστού δια 
τήν θανάσιμον λατρείαν του προς 
τόν πατέρα τής φυλής. ’Επίσης και 
οί άλλοι «όσονδήποτε ύψηλά ευ
ρισκόμενοι» άεροπόροι έσπευσαν να 
τεθούν είς τήν διάθεσιν τοΰ άνα- 
κριτού, μόνον καί μόνον έκ παρε- 
ξηγήαεως τών λόγων τού κ. πρω
θυπουργού. Πάντως, κατά τήν στιγ 
μήν πού θά σάς τηλεγραφήσω, οϋ- 
δείς Έλλην θά περιφέρεται έλεύ- 
θερος, καθότι ολοι θά εύρίσκωνται 
είς τάς φύλακας, κατόπιν δέ θα 
ληφθή άπόφασις περί όμαδικής έκ- 
τελέσεώς των.

Μόνον έτσι θά άναπνεύσιι ό κό
σμος!

Ρ. ΠΟ YANK ΑΡΕ τού άσσου

Ρέ, πώς τίς κάνουν τις δουλειές, 
(διαβόλου άτζαμηδες, _ 

στή λεωφόρο Κηφισσάς μ1 ένα ώ- 
(τομομπίλι!

Ρεβόρβερα καί μάνλιχερ καί δί- 
(καννα κι’ όβίδες, 

τά φονικά τά όργανα, τά κάνανε 
(ρεζίλι!

Ρέ, χάθηκε νά πάρουνε τίς «Πα
παρούνες» οΰλες 

πδχουν ώς τώρα έγδοθή και νά 
(τις κάνουν μάτσο, 

νά τίς πετάξουν στή αυλή του ; Έ- 
(κεΐ νά Ιδης τρεμούλες, 

έκεΐ νά δουν τά μάτια σου μαντά- 
(ρα καί στραπάτσο!

Μ’ άς εΐνε! Εΐνε καλύτερα ποΰ 
(γλύτωσ’ δ Λευτέρης!

Εΐνε παιδί της μπάτσικας καί πρώ 
(της τιμονιέρης, 

Καί σκέφτουμαι τί θά γένη στ’ ά- 
(λήθεια άν τονέ χάσουμε.

Ρέ, τό σκεφτήκατε ποτές ; Μπορεί 
(καί νά ήσυχάσουμε.

ΦΟΝ ΦΑΠΠΕΝ

| ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΩΡΑ Si I 
mBBTBiiimrmlimi 
Ell TH! iJlMATOT. ETEIPDN TON ΠΑΝΙΚΟΝ 
OAAI ΑΙ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΟΕΣΕΩΣ 
KATA TOY ΑΘΩΟΥ ΜΙΚΡΟΠΩΛΗΤΟΥ ΘΑ

ΛΑΜΗΓΩΝ
ΤΙ ΛΕΓΕΙ Ο ΦΟΝΕΥΘΕΙΣ: ΟΜΙΛΟΥΝ 01 ΝΕ

ΚΡΟΙ ΜΕΤΑ ΘΑΝΑΤΟΝ;
Η ΧΘΕΣΙΝΗ ΚΟΝΤΑΡΟΜΑΧΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ “Α- 
ΚΡΘΠΟΛΕΩΣ,,. - Ο κ. ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ ΝΙΚΗΤΗΣ 
ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΠΡΩΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΣΟΒΑΡΑΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΚΤΟΥ ΜΑΣ 
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΤΥΠΟΝ

ΠΑΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΡΙΣΤΟΝ

Η ΤΕΧΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ

•H περίφημη ’Ινδή χορεύτρια Καλαμάτα Μπαχάρι πού συνοδεύει τό 
Μεσσγία Κρισναμούρτι, αθέατη στα ταξίδια του. Ή Καλαμάτα Μπα
χάρι είνε ανύπαρκτο πρόσωπο καί δημοσιεύουμε τήν είκόνα της ά- 

πλώς καί μόνο γιατί είνε ωραία

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
“0 ΚΥΚΛΟΣ Τ0Ν ΑΗΤΙ6ΕΣΕ0Ν„
Είνε δ τίτλος τής νέας ποιητικής 

συλλογής τοΰ ποιητοΰ κ. Κωστή Κο 
κόροβιτς, πού κυκλοφορεί έντός τών 
ήμερων, εις καλλιτεχνικόν τόμον.

Προλογίζεται άπό τόν ποιητήν κ. 
Μ. Μαλακάσην, τόν άκαδημαϊκόν κ. 
Γρ. ϊενόπουλον καί τόν κ. Ν. Βέην, 
καθηγητήν τοΰ Πανεπιστημίου. Θά 
πωλήται εις δλα τά βιβλιοπωλεία.

AGHNAI, ’Ιούνιος. (Τού άντα- 
ποκριτού μας.).

’Αγαπητέ μου μπαμπά!
Τά χρίματα πού μού έστήλατε 

γιά νά ουνχίσω τάς πουδάσ μου ήσ 
τό Πανε-πιστημεΐον δέν επαρκούν 
ούτε δηα καφέν ίς τά άκαδημαη- 
κά καμπαραί τής όμονήας. Αϊξ ά- 
λου μεγάλα γεγονά λαμβένουν χο 
ραν ήστας Άθίνας τών τελεφτεον 
κερον κέ δέν έχο κερών νά όμελε- 
τίσω τά μανθίματά μο. Προψές, π. 
χ. ένο έβάδιζων ήστην όδος ’©ρμού 
βλέπο έφνις δύο σφέρας νά έξέρ- 
χοντε έξ ένός ντοφεκείο κέ να 
έρχοντε πρόστο μερόσμο. Καταρ- 
χασε ξεπλχ γίν, ύστερόν όμος έ 
σφέρε μέ καταιδήοξαν μέχρη Β©- 
λιαγμένης έξόπισθεν μο κέ τότε 
έμαθα ©τη δέν προορ ήζοντο δηά 
έμέ, άλά Ιχον σκόπον νά φονέφ- 
σουν τόν μηκροπολίτην (δέν έχι 
καμήαν σχέσει μέ τόν Μητροπολή- 
τιν) Κ. Άλούμενον. Χορής νά έ- 
πημήνο περισόταιρον, άπόφιγα να

έπημήνω περισσόταιρον, διότη έ- 
πρέπει νά ίπάγο ήστην 'Ακρόπο
λη δηά νά παρακολουθίσω τήν κον 
ταρομανίαν (τουρνούρι) τού κ. Βό 
τση νά μέ τίν πρότιν κυκλοφορεί 
άν. "Ηστον άγόναν άφτον ένήκοι- 
σεν ό κ. Βουτσινάς δηότι ίνε πιο 
παληκαράς άπό τούς άλονούς κε 
κσαίρι περησσοτέρα κόλπα.
ΤΗ ΛΕΓΙ Ο ΦΟΝ ΕΦ13ΙΣ

Έφθίς μαιτά τήν έκροιξην τις 
γενικής άγαναχτοίσεος μαιρηκά 
θράφσματα ώβήδον αϊπαισων αίπη 
τίς πρότης μασελίδος κέ τή με- 
ταίβαλαν ής σμπαράληα, πράγμα 
τούθοπαιρ μεγάλος μάς λύπει κε 
πιαιρικαλούμε τούς άναγνώστους 
μας νά λίσουν τό ένηγμα.

Πάντος, ή κατάστασι ίνε ϊραι- 
μος κέ τά πνέβματα όποϋ ίσαν έξι- 
μαίνα άρχίσανα καταυνάζοντε. Ό 
Βενηζέλος ζί κέ βασηλέβι όπος βα- 
σηλέβι ό ϊλιος, διλαδί, δίνει.

'Ανορθόγραφος 
φιτιτής τίς Φοιλολωγήας

ΧΑΜΟΙ
Άπωλέσθησαν χθές οί γάμοι τοΰ 

κ. Κώστα Χασομέρη μετά τής διδος 
’Αλεξάνδρας ’Αρούτση έξ αίτιας τοΰ 
πρώτου πού δέ βάσταξε χαρακτήρα.

01 φίλοι της

ΨΕΥΤΙΚΕΣ ΟΜΟΡΦΙΕΣ

Μιά εικόνα τής ’Αλήθειας, γυ
μνής όπως τήν παρουσιάζουν κατά 
κανόνα οί καθημερινές έφημεριδες 
(Άπό τήν έκθεσιν τού....Σικαγου 
1933).

ΣΥΛΑΟΓΟΣ ΕΚΘΕΤΩΝ...
Καθ’ ά πληροφορούμενα άπεφασί- 

σθη ύπό τών αρμοδίων καί τινων έν- 
διαφερομένων δπως διαλυθή γνωστός 
νεότευκτος σύλλογος τής πόλεώς μας, 
δήθεν φιλανθρωπικός, δστις διά τής 
μέχρι τοΰδε δράσεώς του διαρκώς 
παρουσιάζετο ώς έκθέτων τά μέλη 
του.

Ό Σύλλογος ούτος είνε τελείως 
άσχετος μέ τόν «Σύλλογον ’Εκθέτων».

-------------------------------------------------------------—

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
’Επί τη προσφάτφ κληρώσει τοϋ 

λαχείου τοϋ Στόλου ή «Παπαρού
να» άνακοινοί έμπιστευτικώς είς 
τούς άναγνώστας της^ δτι εδρε τόν 
τρόπο νά βγαίνη κάνεις κερδισμένος 
άπό τό λαχείο. *Αν θέλετε λοιπόν, 
άναγνώσται, νά είσθε κερδισμένοι ά
πό τό λαχείο, νά μήν άγοράζετε πο
τέ λαχείο.

------------ --------------------

ΑΝΑΒΟΛΗ ΠΥΡΚΑ ΊΌΝ
Αί πυρκαϊαί τών δασών αί όποΐαι 

άλλοτε τήν έποχήν ταυτην είχον κά 
μει τήν έναρξίν των, εφέτος άνεβλή 
θησαν ένεκα τών διαρκών βροχών.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
Πληροφοροόμεθα ότι εσχάτως , έ

χουν γεννηθή διάφοροι ΰποψίαι, αμ
φιβολία! καί άνησυχίαι. Καί σ’ άλ
λα μέ υγείαν.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
Ό κάλλιστος νέος κ. Μποταής 

δούς τάς άπονενοημένας έξετάσεις έ- 
νώπιον τής δλομελείας τών κ. κ. κα
θηγητών του δέν έλαβε δίπλωμα.

8EATPBNJEP0KE,, 
ΜΑΪΡΕΑί-ΓΚΙΟΠΕΙΙΙΙΕ-ΜΗ· 

ΣΤΥΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΛΙΤΗ ΑΡΣΕΝΗ, ΝΕΛΛΗ ΡΟ- 
ΖΙΕ, ΝΙΝΑ ΣΥΛΒΑ κλπ.

ΝΙΚΟΣ ΠΕΡΔΙΚΗΣ, Γ. ΛΙΑΝΕ- 
ΛΟΣ, ΑΠΟΛΛΩΝ ΓΑΒΡΙΗΛΙ- 
ΔΗΣ κλπ.

ΜΠΑΛΕΤΤΑ, ΧΟΡΟΙ, ΣΚΕΤΣ 
ΝΙΚΟΛΑΊ’ΔΗΣ (ΠΩΛ ΝΟΡ). 
ΜΟΥΣΙΚΗ : ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΣ.

Η «ΠΑΠΑΡΟΥΝΑ» ΜΑΣ ΚΑΘΕ 
ΒΡΑΔΥ I


