
ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ

Κα'ι άπλόνω τό χέρι μου και τσακώνω, δ ,τι βρίσκω μπρο
στά μου από τό όρος Άοαράτ τών επιστολών τών γραμμά
των, καί χαλά καί χαχά στά μοϋτρά σας γ ια τ ί <τεϊς τά γρά
φετε χαί έγώ χάμμιά εΰθύνη δέν πέρνω άπάνω μου χαί τά 
χάνω όλα άπάνω σας, έν δσω δέν γίνη νόμος πϊρΐ εΰθύνης ά- 
νοησιών χαί πάσης κουταμάρα;.

Π ρ ώ τ ο ν .
Προχτές τοϋ Κλείδονα ή έβραιοποϋλές μας είχαν κ ι’ αΰταίς 

τό κανάτι μέ τά δαχτυλίδια κρεμασμένο στά άστρα, στό πα
ράθυρο, άλλά κάποια τής ιό  ξεκρέμασε καί κατούρησε μέσα. 
Για το φοβερέ αΰτό κακούργημα δ διευθυντής τής ΆσαίΌνο- 
μίας έπελήφθη ανακρίσεων καί βαδίζει έπί τά ί/νη τοϋ 
κατούρημα :ος.

Αεύτερον.
Ό  δημα ρχος τοϋ Περαία άφίνει τόν Περαία νά πνίγετα ι 

«τή σκόνη χωρίς νά καταβρέχη παρά κάπου κάπου κι’  αΰτό 
γιά τά μ άτια , άφίνει δέ άκατάβρεχτο τόν μόνο καί καλλί- 
περο δρόμο ποϋ πάει στα λουτρά καί στήν ώμορφη συνοικία 
τοΰ Τσίλερ, καί τοϋτο γιά  νά μή τιμηθοϋν πάλι τά οικόπεδα 
σάν καί πρώτα, ένώ αΰτός πάει στή παραλία καί ρεμπάζει 
μετά θηλυκών, πραγμα ποΰ δέν μάς ενδιαφέρει παντάπασίς.

X ( j £t o v .

Στή Σκάρπαθο οί Σκαρπαθιώτες τρώγονται άναμετα !Γύ τους 
καί έστειλαν ί ' . καί ξερό τους στής φυλακαίς τής Ρόδου ώς 
τώρα καί όλα αΰτά τά διενεργά ό Μανόλης Π. Μιχαήλ δ έξο- 
χέστατος γιατρός δ όποιος ξέχασε ώς καί τά ίερά σκαλοπά
τια  τοΰ Πανεπιστημίου μας τά δποϊα άναβενοκατεβαίνοντας 
ξεστραβώθηκε. Τώρα θά ρωτήσετε τ ΐ τρέχει στή Σκάρπαθο. 
Σάς άπαντώ άμέσως. 'Ό ,τ ι καταλαβένετε σείς κατάλαβα χαί 
’γώ χαί φαίνεται ότι αΰτοί οί Σκαρπαθιώτες τά γράφουν 
γ ιά  να τά καταλαβαίνουν μοναχοί τους. Ώ ραία ίδέα.

X έταρτον.
Οί φυλακισμένοι στής φυλακαίς τής Λαμίας είναι εΰχαριστη- 
μένοι άπό ταΐς περιποιήσις τοΰ νέου έπιστάτου τών φυλακών 
τους ώς καί άπό τόν παλαιόν, έναντίον τοΰ όποίου είχαν τόσα 
παράπονα κα ί τώρα δέν έχουν τίποτα άφοΰ άπολύθηκε. Μας 
έδωσαν κ ι’ αΰτοί κα ί καταλάβαμε χωρίς νά καταλάβωμε τ ί
ποτα, πβΓρά δτι κάποιος θέλει νά έπαινέση τόν έπ ιστάτη  γ ιά  
νά τοϋ κάνη τής εΰκολίαις του. Αΰτό δέν είναι;

(Ιέμπτο.
*0 κατάδικος Κ. Λιάκουρας ποΰ είναι στόν Μεντρεσέ παρα- 
καλά τώρα δΛο χρόνια τόν βουλευτή Π. Τριγγέτα νά τόν με- 
ταφέρη «τής φυλακαίς τής Κ αλαμάτας καί τό κβρΓΪδεύει, 
ώστε πλέον άπεφάσισε νά τόν παρακαλέση καί αΰτή τή φορά 
ή χέρια του η ποδάρια του νά φιλήση καί κρίνει περιττόν 
πλέον νά τοϋ ξαναμιλήση. Δέν πρέπει ομως ό φίλος Λιάχουρας 
νά έχη παράπονο γ ια τ ί αΰτα ίς ή βουλευτοψευτιαίς συαβαίνουν- 
καί στά Π«οίσια.

Έκτο.
Τά λουτρά τής Μουνηχίας τά έννοίκιασε εφέτος ό Α. Κράκα- 
ρης άριστουργηματιχός άνθρωπος. *0 λουτραριζόμενος καί ή 
λουτραοιζομένη βρίσκει οδλα τά πάντα υπερθαυμάσια, σεντό
νια καί πετσέταις χιονάτες, καθρέφταις, χτένια , τσατσάρες 
κουβαράκια κουβαρίστριαι?, (ώ διάβολε ξέχασα νόμισα πώς 
προκειτο περι εμπόρων τοΰ δρόμου ποϋ δέν μάς άφίνουν νά 
κλείσωμε μάτι). καί δστερα άπό τό Ιουτρό βρίσκει τινάς δ ιά 
φορα ποτά, γλυκίσματα χαί κάτι λεμονάδες ποΰ είναι θεαίς 
τών θεών. Ούλα πλουσιοπάροχα, λοιπόν δλοι οί Πειραιώτες 
καί Περαιώτινες στή Μουνηχία. . . . Ο δ, τ ί άσχημο ίνομ« 
καί πώς νά τό.προφερη τινάς. Έ κεΐ δλοι ποΰ μυρίζει Μουνη
χία , ήγουν θάλασσα γλυκειά καί τά τοιαΰτα.

Έββομο.
Μ;α λοιπόν πλύστρα ποΰ χατοικά κοντά στόν άγιο Σπυρί-

! δι·«να στόν Περαία, πηγαίνει στά μεγάλα σπήτια καί ξεμχυ- 
λίζει τά δουλικά πώ ; θά τά παντρέψη χαί τά ξελογιάζει 

k καί τά φορολογά καί τά γελά καί τά πέρνει καί στή κή/αρά

'H άρχή μου είναι V* μήν εχω κάμμέαν αρχήν.
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της καί τά λοιπάν άς ίχουν τά δουλικά] τά μάτια|τους τέσ
σερα καί γιά  καλό τους χβΐ γιά  κακό τους, χαί μά ; γράφουν 
τάχα πώ ; χαί τά όνομά τη ; είναι Ά ν ν α , άλλά έμεΐ; ονόματα 
δέν μποροϋμε νά δημοσιεύσωμε.

Ό γ δ ο ο .
Ά πά τή Καλαμάτα μα; γράφουν γ ιά  κάτι Κανταρτζίδες 

ποΰ χάνουν, λέει, ζύγχιχες τής παλάτζες χαί είναι π α λ ιά ν 
θρωποι καί θέλουν νά χάνουν τόν έκ νεκνών, καί έχουν τόσα 
λ ίγα  μέσα στό γράμμα τους γραμμένα καί χωρίς υπογραφή 
μάλιστα, ποΰ θελει τινάς δυά μέραις νά τό διαβάζη καί πάλι 
νά γυμεύη διερμηνέα νά τοΰ έξηγήση -t ί λέει, άπό ούλα τά 
φαινόμενα δμω; φαίνεται πώς βΰτοί οί Κανταρτζίδες κάτι θά 
κάνουν ποΰ δέν τά σηχόνουν καί τόσο παρά πολΰ αΰτοί οί 
Καλαματιανοί καί έπομένως ήγουν του; ά ; κάνουν τά καν
τάρια του; καλά καί νά μήν άνακατεύωνται καί στά πολι
τικά , διότι οί Καλαματιανοί δέν χωρατεύουν καί ούτω καθ’ 
έξής.

"*-ννχτο
Στά Μέγαρα δ Μελέτης Καρύδη; φαίνεται δτι χάνει τό 

Tkj/ωτοπαλήκαρο, καί δ έ ν  άφίνει ήσυχο Ινα νοικοκύρη ά ν θ ρ ω π ο  
Χ Λ Χ Τ α σ τη μ α τά φ χ η  b όποιος μ.’ ολα τά παράπονά του ποΰ έ- 
κανε στό δ ή μ α ρ χ ο ,  ό δ ή μ α ρ χ ο ς  άγράν μέσα στό χ ω ρ ά φ ι  του 
αγόρασε, καί ούτε έννοά νά τόν συμμαζέψη καί οΰτε κά / νά 
τοΰ κάνη λόγο, άς τάν άμολύση λοιπόν καί άς τόν κηούξη 
γενίτσαρο γιά νά πάρουν και οί άλλοι τά μέτρα τους νά ό 
πλιστοΰν σάν αστακοί πρός άσφάλεια τή ; ζωής των, τιμής 
καί περιουσίας.

$ έκατο.
Και μ.άλιστα επειδή δ λόγος περί περιουσία;, δέν θά ήναι 

άσχημο ο κύρ σχολάρχης τών Μεγάρων νά πληρώση τόν μα 
ραγκό ποΰ τοΰ έκανε κάτι μερεμέτια στό σχολειό ώς 70 
δραχμαίς καί νά μή μάς τά στριφογυρίζει πώς περιμένει τά 
εντάλματα τοΰ υπουργείου, τά όποια ό Κύριο; οίδε άν θά 
βγουν στη δεύτερη παρουσία, καί δταν δέν ε/ει παράδες,

(1 3 j Τ Π Ο Φ Τ Λ Λ ΊΣ

Ο ΝIΑΝΙΑΡΔΑΚΙΑΣ.
ΙΓ -.

i
Συναπαντήθηκε, είπαμε, ο δάσκαλο; μέ τάν κρητικό ποΰ 

έλεγε πώ ; άγαποΰσε τή Ν ινίτσα. Ά μ α  τόν είδε ό δάσκαλος 
πάγωσε δλος καί στάθηκε άκούνητος σάν άγαλμα, b κρη
τικό ; δμω; προχώρησε κοντά του καί τόν κούνησε άπό τό 
μπράτσο.

—  Αί, ..ατριωτη, τοΰ είπε, καλορίζικο;, πολυχρονεμένος, 
χαρούμενος καί εις άλλα μέ υγεία , τόχα τό χέρι σου, τ ί φο
βάσαι, μή σέ μέλλει καί είσαι σίγουρος, τίποτα κουφέ τάκια 
δέν περίσσεψαν καί γ ιά  μάς ;

—  Ά *ουσε νά σοΰ πώ, άπάντησε ό δάσκαλος μέ ψιλή 
φωνή καί χωρίς σχεδόν ν’ άναπνέη, άκουσε, φίλε μου, νά σοΰ 
πώ , νά σοΰ εξηγήσω τί μοΰ συνέβηκε, κι’ άπέ μέ κρίνεις άν 
έχω δίκαιο.

Τι νά σέ κρίνω, ποΰ είσαι καί *πό τό μεγάλο μάλιστα 
κριτήριο ποΰ δέν δέχεται κάμμιά αναβολή ούτε συζήτήσι καί 
είσαι καταδικασμένος σέ θάνατο ανυπέρβλητο ποΰ θά εκτελε
στή τορχδα και εδώ πά. Κάνε τά σταυρό σου.

" Α'.ουσε, φιλε μου, άκουσε άδερφάκι μου, τζόγια μου,
αφέντη μου, άκουσε τ ί θά σοΰ πώ κ*ί τότε θέ; σκότωσέ με 
θέ; σουβλησέ μ.ε.

Βρε τί ν ακούσω, αυτο σέ ρωτώ μόνο καί νά μ,οΰ άπαν-
σήση;, στεφανόθηχε; τή Νινίτσα ναι ή δ/ι ;

δουλειαίς ά; μήν άνοιγε, γ ια τ ί πρέπει νά ροιτά άν καί οί 
καταστηματάρχηδε; έχουν νά φαν καί μάλιστα σ’ αΰτή τήν 
έποχή τή ; φτώχειας ποΰ ζοΰμε, καί θά κάνωμε καί έρευνα 
καί στό υπουργείο καί άν ηναι βγαλμένο τό ένταλμα καί 
τδχει φαγωμένο, θοΰ τότε Κύριε φυλακή έν τώ στόματί μας.

Ενδέκατο.
Μοΰ γράφουν, δτι ό ελληνοδιδάσκαλο; θεϊός μου Όδσσσεύ; 
Βαρβερτ,ς βγάζει κατά προτίμησι τοΰς ύαλους μαθητάς στό 
μάθημα καί όσους προγυμνάζει. Ε πειδή είστε τόσοι σκληροί 
σεϊς ποΰ μοΰ γράφετε αύτά νά γράψω εναντίον τοΰ συγγενοΰς 
μου ποΰ μέ άναθρεψε σάν παιδί του, σάς >ιά γράφω γιά νά μή 
φανώ πώς μερολειπτώ, άφοΰ τυπόνο καί τά εναντίον μου 
γράμματά σας. Ά ν  εξετάζατε δμω; πόσα χρ^ια είναι διδά
σκαλος αΰτός δ θεΐός μου καί άπά πόσα σχολεία ίδιοτικά 
καί δημόσια διήρθε καί πώς, ώς διδάσκαλος έχπληρά τά καθή
κόν του ήθέλατε καί σείς μετανοήση για δσαις άνοησίαις μοΰ 
γράφετε. Μποροϋσα νά τοΰ τά έλεγα αΰτά καί μέ τά στόμα, 
άλλχ άφοΰ επιμένετε νά τυποθή, ιδού γ ίνετα ι τό χατήρί σας.

νΩ είναι πολΰ σκληρό νά θέλετε άκόμη νά άδικάτε σείς οί 
αχρείοι πατέρες μαθητών τοΰς διδασκάλους σας καί μέ μέσον 
μάλιστα έμοΰ.

Δέν θαυμάζω τόσο τήν τόλμη σας δσο τήν κακοήθειά σας, 
τό νά τολμήσετε γιά  τό τίποτα  νά στέλετε γράμ,μα εναντίον 
συγγενούς μου, ποΰ καί θτρίον άν ήμουνα χρέος μου ητανε καί 
ηνε νά σέβωμαι έκείνου; άπό τοΰς όποιους έμαθα πέντε γράμ
ματα .

Δωδέκατο.
Καί επειδή ό λόγος περί δασκάλων, μ.άς γράφουν άπ ’ τή 
Σμύρνη δτι ό κΰρ δάσκαλος Γ ιάννης Παπαδάκης άφοΰ μέ δι- 
άφοραις προφάσεις έκανε τρεις μήνους νά πατήση στό σχελειό, 
γ ια τ ί τοΰ πέθανα ή μακαρίτισα ή γυναΐκά του, θεός συχωρέσε 
την καί δέν εΰκαιροΰσε άπό τή λύπη του νά πηγαίνη μέ μιά 
χήρα στάς δχθας ήγουν στά χείλια  τοΰ ξεροπόταμου καί ιστο
ρικού M U n oc (σάν νά λέμε Ίλ ισσά ), τώρα λέει δέν θέλει νά

—Τήν στεφανόθηκα, άλλά είναι σάν νά μ.ή τήν ς·εφανόθηκα.
—  Τι λόγια είναι αΰτά ;
—  Νά μέ στεφάνωσαν μέ βία, μέ μαχαίρια μέ κουμπούρια 

μοΰ σπάσαν μάλιστα καί τά κεφάλι, νά δές έδώ.
Καί έδειξε τό κεφάλι του ποΰ τό εΐ/ε δεμένο.
— Τί νά σοΰ ’πώ , άδερφάκι μου, αΰτά ποΰ ΰπόφερα σήμε

ρα είναι σάν νά μέ σκότωσαν χ ίλ ια ις φοραίς, καί άν μέ σφά- 
ξϊΐς καί σΰ αίμα δέν θά βγάνω, τ ί θά καταλάβης λοιπόν άπό 
ίνα  άνθρωπο ποΰ δέν εχει αίμα άπάνω του. Πρέπει νά μ’ 
αφηση;, νά μ ’ άκούση; τ ί θά σοΰ 'πώ  πρώτα νά μή πάω 
άδικα σάν σκυλί στάν άσβέστη.

— Λέγε μωρέ καί μέ ξεθέωσε;, λέγε, διαλέ τσαποθαμέ- 
νου; σου, λέγε.

— Μά να πάμε πάρα κάτω, νά σταθώ, άδερφάκι μου που
θενά νά ξανεσάνω γ ια τ ί πέθανα στά ποδάρια.

—  Πεθανες στά ποδάρια, καί άφοΰ πέθανες στά ποδάρια 
πώς έχεις δύναμι καί μιλά» καί άκόμα πώ ; είχε; δύναμι καί 
χόρευε; τό Τσαία χόρευε.

—  Έ γώ  δέν τόν χόρεψα μ’ έκαναν καί τόν χόρεψα χωρίς 
νά θέλω. Βρέ, άδερφοΰλί μου, έγώ  τή Νινίτσα δέν τήν θέλω, 
σοΰ τήν χαρίζω, νά εγώ τώρα θά πάω στόν Δήμαρχο νά κάνω

. διαμαρτύρησι πώς μέ πάντρεψαν μέ βία, ώστε η γυναΐκά μου 
δέν είναι γυναΐκά μου, πάρτηνε, χάρισμά σου, δέν μπορείς δέ 
να πή; τ ιτο τα  καί περί παρθενίας, διότι έγώ άκόμα ούτε 
μιλιά καλά καλά δέν πήρα άπό τό στόμα της.

—  Εΐναι, μωρέ, άλήθεια αΰτά ποΰ μοΰ λές, διαλέ τσαπο- 
θαμένου; σου καί πάλε, η μπάς καί μέ κοροϊδεύεις ;

— Μωρέ άλήθεια άδερφάκι μου.
—  Ά  ·ό·ι δ··> βρ* :·ί5ν,τ ϊ, μόνο ·ι.'ϊ μ·.χ συμφ-.ινί* σοΰ χχ-

προβιβΐΐσ^ χάνένα μαθητή γ ια τ ί χφοΰ δέν τοΰς έκανε μάθημα 
•δέν κατ»θηκε τό άγιο πνεΰμα άπά πάνω νά τοΰς φωτίση χαί 
μάθουν δσα δέν τοΰς δίδαξε.

Βάζω στοίχημα πώ ; τάν κατηγορούν χδικχ άλλά μέ με
γάλο δίκαιό τους.

Δίκατον τρίτον.
Μάς γράφουν άπό τά Λαύριο δτι τό γραμματιφλούδιον τοΰ 
τρανού πλυντηρίου κάνει τόν μεγάλο καί θέλει καί δέκα δού
λους γιά τήν υπηρεσία του καί οτι άνακα ιεύετα ι καί σέ δου 
λειαίς ποϋ δέν πρέπει ν’ άνακατεύεται, καί έπομένω; θά τοϋ 
τά βγάνουν δλα στά φώρα, πράγμα ποϋ άν υπαοχε θά τά 
έγραφαν καί άμέσω; και δχι ν* φοβερίζουν. Μά νά μ ’ αΰτά 
«ΐνχι φουρκίζεται τινάς. Tt θέλετε βρέ κύριοι, νά πήτε ε ν α ν 
τίον αΰτοϋ τοΰ κυρίου, γράψετέ τα καθαρά καί ξάστερα καί 
μέ τή ; ΰπογραφάρε; σας καί νά σά; καταλάοωμε καί μεΐς μιά 
δέ υπογραφή γιά πολλού; δέν π ιάνετα·, διότι ένας δέν μ πορεΐ 
■ούτε νά γράψη ούτε νά ΰπογράψη έ. όνόματις πολλών.

Λέχατον τέταρτον.
Στή Λ άρ ισα  δ χόντζας Σαλαϊντήν έφέντης αγάπησε τή περ- 
ματόνα Ε λ ισάβετ ποϋ χαλά έκεΐ τόν κόσμο, τά λοιπόν 
έπειδή είπόθνικε δ λόγος δτι δέν τήν άγχποΰσε γ ια τ ί φοροϋσε 
γένεια δηλαδή θέλομε νά ποϋμε γ ια τ ί είχε γένεια πήγε καί 
τοϋ τά ‘ξούρισαν,* ύστερα δέ η λερωμένη ί).... πώς τήν είπαμε 
i  να ι, ή Ε λ ισάβετ πήγε κα ί φοτογραφήθηκε, καί έστειλε τόν 
μικρό άδερφό της καί ’ πήγε μένα ψεύτικο ?ρωτΐ40 γράμμα 
πού τά έγραψε τά ίδιο τά παιδί καί τοΰ χτύπησε δέκα φρά
γκα γιά  νά πάρη λέη τή φωτογραφία της ποϋ είχε φιοτογρα- 
φηθή στοϋ Καραμιέλα, καί τάφαγε στό τζόγο, καί τά λοιπά. 
Τώρα σάς παρακαλώ, άπό δλη αΰτή τήν κουβέντα τ ί εξάγετε 
άλλο, παρά δτι έμεΐς οί ρωμνοι κατατριβόμαστε σέ τιποτένια 
πράγματα τ ι έκανε δ ίνας καί δ άλλος, δηλαδή νά έξετάζωμε 
ώς καί τόν ίδκοτικό βίο τοϋ κάθε πολίτη, δ δποΐος δέν παρα- 
βλάφτει τήν κοινωνία γ ι ’ αΰτό λοιπόν χυρίττω τάν άξιότίμο 
χύριο Ν. Πα ρασχίδη ποϋ μάς γράφει αΰτά, αΟλεον.

ω τή ζωή, νά φύγης άμέσως άπόψε καί νά σέ μπαρκάρω I 
’ γώ ό ίδιος. Φεύγεις η δέν φεύγεις ;

— Φεύγω. Ά κοϋ; έκεΐ νά μοϋ λές άν φεύγω άφοΰ βλέπω I 
τόν θάνατο ζωντανό έμπρός μου.

— ’Εμπρός λοιπόν.
— Νά πάμε, μπάρε μου, ώς τό σπήτί μου νά πάρω τό I 

μπαοΰλό μου καί τά πάπλωμά μου, νά σιγηρίσω τά πράγματά 
μου, καί χωρίς πεντάρα στή τσέπη πώς νά φύγω, νά πάω 
στή κάμαρά μου, νά πάρω κάτι λιανόματα ποΰ έχω καί 
φεύγω. !

Έ χ ε ις  πχράδε;; Μ χλιττα, αΰτά εΐναι δίκαιο, πάμε νά ! 
πάρης τού; παράδες σου, γ ια τ ί ε ΐ,α ι αλήθεια ποΰ νά πάς 
χωρί; παράδε;. Πάμε λοιπόν νά πάρωμε τούς παράδες καί 
νά φύγης. Έμπρός.

—  Καί ξεκίνησαν μπρος δ δάσκαλος καί πίσω δ κρ/)τΐκδς. 
Φτάνουν στοϋ δασκάλου τό σπήτι καί μπαίνουν μέσα. *0  
δάσκαλος άρχισε πρώτα νά σούρνη τό πάπλωμα καί τό στρώμά 
του γιά νά τά δέση.

—  At, ρέ, τ ι κάνεις αΰ.τοϋ, τό καίκι εΐναι στά πανιά καί 
αλέγρα μέ ορτσα λά πάντα περιμένοντας έμάς καί λίγο ά 
κόμα άν άργήσωμε θ’ άρεβάρνι, γ ια τ ί εΐναι πρίμος δ καιρός 
καί καιρό δέν έχομε νά σέ περιμένω, μόνο τοΰς παράδες σου 
νά πάρης καί ώς ποϋ νά φτάσης σΰ στή Σύρα σοϋ στέλνω ’γώ 
τά ροϋχά σου, λόγω τιμής καί παίρολι. ντινέρ, η έδώ πά σέ 
ξεπλανταρώνω σάν τό άρνί στό χασαπιό.

—  Ά ς  ίν α ι ,  άδερφοΰλί μου καί ίτσ ι. Ό ,τ ι  πής. Σώνει 
μου νά φύγω μόνο ζωντανός άπ’ αΰτό τό χωριό καί ό θ εό ; 
νά σοΰ χόρτη τά χρόνια καί νά σοΰ τά δίνγ μέρα!;·

— Βρέ iuivcc νά μοΰ κόρτη τά χρόνια ;

Δέκατον πέμ.πτον.
Φυλακαίς Κόκλα. Μετά δακρύων τολμώ νά σάς παραχα- 

λέσω νά τυπώσετε τά έξής, δτι εδώ εις τής φυλακχις βρί
σκεται ίνας άσθενής άρρωστος τρεις μέραις καί δ γιατρός 
Βλαχάκης δίνει τή : συνταγαίς, άλλά τά γιατρικά δέν έρ
χονται γ ια τ ί μάς λέν πώς δέν είναι υπερέταις μας, καί περι
μένουν πρώτα νά πεθχ\ωμε καί έπειτα νά μάς φέρουν τ*  
γιατρικά. Έ λεος γιά  τά θεό , έλεος.

Σημ. f la . lv a r .  *Η λέξις £λϊος εις τήν Ε λλάδα  κατάν
τησε σάν νά λέμε σ/.ότωσέ με, έλεος σείς ο φυλακισμένοι μή 
περιμένετε παρά μόνο άπό τάν θεά , ο όποιος μονος μπορεί να 
σάς σώσνι καί σάς κχί μάς τοΰς έξω μέ μιά χολέρα τής ’ Ισπα
νίας, ποΰ νά θερίζη χίλιους τήν ήμέρα έκτάς τούς άλλους 
χίλιους ποϋ θά πηγαίνουν στά βρόντο, ήγουν στά κούφια.

Αέχατον εχτον.
Ή  φυλλοξήρα τών άμπελιών έβούτηξε στής Βόνιτσας τά 

’Α μπέλια . Σταυρέ βοήθα μας.

Αέκατον έ'βδομον.
Στή Πάτρα δ ρακοπώλης Παπαΐωάννου έχει τή κακή συνή
θεια νά ηναι γλω τσ»ς;καΙ να ΰβρίζη όπου καί άν βρεθή τών 
νοικοκυρέων τά κορίτσα, πράγμχ ποϋ δέν τάν καλοσυιτένει 
καί άς μαζέψη τή γλώσσά του πρίν τοΰ βάνουν πιπέρι.

Δέκατο δγδοο.
'Γπάρχει ή δέν υπάρχει πλέον εδώ δημαρχία αΰτά κατάν- 
τωσε α ίν ιγμ α ,γ ια τ ί ούτε συνεδριάσεις γίνονται ούτε πα τε ΐ κά
νεις τό ποδαράκι στή δημαρχία άπό τό άλλο δέ πάλι μέρος 
δ Νομάρχη; μας έπαθε άπά φετφατομανία, νά στέλνη δη
λαδή φετφά ίες στή δημαρχία, νά διατάξη δηλαδή ή δημαρ
χία τήν έταιρία τού Γκάζ νά βάνη φανάρια καί στα προα- 
στεΐα τοϋ Βαρθακονησοΰ, Π ινακωτά καί στή κορυφή τοϋ 
Τρελλού, χωρίς νά ξέρη δτι ή εταιρία γ ι* νά τοϋ κάνη αΰτά 
τά χατήρι θέλει τό άρζάν έν τή άπαλάμη, καί οτι άρζάν οΰκ 
έστι στά διαβόητο δημοτικό ταμείο.

Καί ταϋτα  λέγοντας φοράρησε ό κρητικός τήν μπιστόλα 
καί τή μαχαίρά του.

—  "Οχι, δχι, άφεντοΰλί μου, τώρα άμέσως, δτι πής καί 
γ ίνετα ι.

Άμέσως δέ ό δάσκαλο; εύγανε άπό τή τσέπη του τό κλειδί 
τής κασέλας του, τήν άνοιξε καί εύγχνε ίνα  μαντύλι τρέ 
κόμπο δεμένο καί τά έβανε στά κόρφο του, δ κρητικός τόν 
έβλεπε, κλείδωσε, πήρε ίνα  σώβρακο, γ ια τ ί λέει ήτανε εΰ- 
κοίλιος, τό σακκάκι του καί ίνα  πανταλόνι.

— ΑΪ, τοϋ εΐπε ό κρητικός τά πολλά λοϋσα άς σοΰ λ ε ί
πουν, είπαμε δτι θά φύγη; ως εστι καί ευρίσκεσαί, καί δτί, 
δ ,τι έχεις θά σού τά μπαρκάρω έγώ μέ τό παμπόρι, άλλοι 
δέν έχουν νά φορέσουν βρακί στά νικολή τους καί σύ μοΰ θέ
λεις καί δυά άλλαξέ; ; Βάλτα κάτω , καί τ ί παράδε; έβανες 
έκεΐ μέσα στό κόρφο σου, γιά νά δοΰμε;

ι — Κάτι λιανόματα.
— Σάν πόσα ;
—  Μή μπάς καί τάχω καί μετρημένα ; Ά ΰ τ ά  είναι δλτ» 

μου ή περιουσία.
—  Πολύ καλά. Καί άφοϋ εΐνα ι δλα αΰτά ή περιουσία σου, 

φέρτα *δώ καί στά καΐκι ποϋ θά πάμε σοϋ τά παραδίνω, καί
I καλλίτερα νά σέ κρατώ γώ , παρά νά μοΰ φύγης.

*0 δάσκαλος σάν δάσκαλος ποΰ ήτανε παράδωσε τά λεπτά 
Ι στόν κρητικό καί γάρ δ φόβος πάντα κατεργάζετα ι. Από τά 
I σπήτι πάν στή παραλία, μπαίνουν στή βάρκα, άρεβάρουν στ^ 

καίκι ποϋ ήτανε δρτσα λά πάντα , μπαρκαρίζεται πρώτος i  
δάσκαλος καί άπά τή βάρκα μέ τά λεπτά  στάν κόρφο τού 

! λέει ό κρητικό;, ί;Λ βου^ρσεν 
[ Μεθαύριο τό -έλο ;. Ό  δάσκαλο; λιγοθύμητε.



A

*Α·τl κΰρ νομάρχη νά καταγίνεσαι σέ έκδοσι φετφάδων γιά  
νά γ ίνετα ι λόγος χαΐ γιά σέ δτι κάτι χάνει; χωρίς νά κάνης 
τ ίπο τα , βγάνε ίνα  φερμάνι καί πέταξέ το στά μούτρα τών 
δημοτικών συμβούλων, μέ τό όποίο νά τοΰς λές κα ί τοΰς δια- 
τάσσης νά συνέρχωνται τακτικά  στό συμβούλιο η δτι άλλοιώς 
στή πρώτη άπουσία πώς θά τούς πάψης. Έ δώ σέ θέλομε καί 
δχι νά άμολάς χάρτινους αητούς στά σύνεφα της σκόνης ποϋ 
μάς κατατρώγει. Νά δούμε θά κάνης τ ίτο τα , η θά έζακολου 
θ£ς μόνο νά παρλάρης λόγια τοΰ άέρος καί νά κυνηγάς τόν 
άνεμο μέ τά δύ^τια.

! τής προάλλαις ό Νιχολάχης τόν φοβέριζε πώς θά τόν^πετάξη 
j ^  τ *ν ^ημαρχί* καί κεΓνος μισοκατουρημένος τοΰ γύρεψε 
ί παρντόν, γ ι ’ δλα αυτά οί Τυρναβϊτες σκέπτονται νά προσκα- 

λέσουν από τήν Ευρώπη ένα καλό μαραγχό γιά νά τούς π ε 
λεκίση ένα κούτσουρο τό όποιο θά θέσουν στή θέσι τοΰ δνράρ- 
χου των. Καί δέν θά κάνουν άσχημα.

ϊίικοατό.
Στή Σμύρνη b έμπορος 'Ά λεξ. Άργυράκης έχει τήν καλή συνή
θεια νά φέρνεται καί νά μιλά στής γυναίκες δσαις μπένουν στά 
καταστημα του αλλβιώτικα καί θά άναγκασθοΰν κάμμία φορά 

j νά τοΰ σπάσουν τά παγήδια . Φαίνεται λοιπόν ό'τι ό κύριος αΰ- 
j τός έμπορας δτι θά ηνί:1 κάνένας σωστός γάιδαρος μέ σνημα■ . eρος μέ σχήμα 
j ανθρώπου καί γι* αΰτό δέν πρέπει σεΐς ή Σμυρνιαΐς νά τόν ξε- 
ί συνερίζεστε.

—  Ευβεβάστως αναφέρομαε, δτι £χω τρεϊ! μ.ή- 
νους νά πάρω μισθοδοσία.

— Άει πές το$ ταμ,ί-κ τοΰ τάγματος ποΟ έκλεψε 
ΐ ή ;  V 3  χ ιλ ιά δ ε ς .  

Α έκα Ιννατο.
Ό  ^μαρχος τοΰ Τύρναβου είναι παπας, καί γ ι ’αΰτό τόν 

λέν καί Παπαδήμαρχο, καλός άνθρωπος μέ νού, μέ γνώσι 
Χαΐ μυαλά πετεινού. Έ νώ  στό -.αμεΐο τό δημοτικό σουλατσά
ρουν ποντικοί, ό δήμαρχος δμως χάρισε στόν ενοικιαστή τοΰ 
δημοτικού φόρου δραχ. 2 8 1 ? , διότι λέει ζημιώθηκε ό άνθρω
πος, δηλαδή διότι είναι ρ έ ό κόμμα του.

Προχτές πάλι προσκαλεσε τό δημοτικό συμβούλιο γιά νά 
τού δπαβάλη τόν απολογισμό τού περασμένου χρόνου γιά νά 
τόν ψηφίσουν, αλλά αντίς γ ι ’ αΰτό άρχισαν συζήτησι δτι πρέ
πει νά τοΰς κανη ίνα  γσουμποΰσι πρώτα πού τούς είχε τάξει 
kocl πέρσυ χαΐ τους γέλασε, η άλλοιώς δέν ψηφίζουν τίποτα 
χαΐ έτσι δ δτ'μαΡΧ0ί τούς έταξε ένα αρνί ξερό καί νά βάνουν 
οί σύμβουλοι τά έξοδα. Να πώς συζητούν τά δημοτικά συμ 
βούλια μιά φορά τά δημοτικά συμφέροντα. Φαίνεται δμως δτι 
b παπαδιίμ*ρχοί «υτός νά έχη πολύ μαλακά καρδιά, γ ια τ ί

Εικοστό ττ( ώτο
Εχει καί η Α ίγινα τά πρωτοπαλλίκαρά της καί αΰτοί ονομά

ζονται Σπνρ. ’Αλειφα ντής Ν. Λάμπρος καί Β. Νηρίτης, ή 
άγία αυτή τριάδα έχει τή καλή συνήθεια νά ξυλοκαπά κάθε 
ξένο ποΰ ήθελε άποκατασταθή στή πόλι τους, γιά  τό άπλό 
καί μόνο λόγο δτι δέν θέλουν ξένους στή πόλι τους, φαίνεται 
δέ πώς αΰτή τή δουλειά τήν έξασκοΰνε μέ άδεια τή ; αστυνο
μίας, διότι καί άν σέ σκοτώσουν, ό αστρονόμος δέν έννοά! νά 
τους ένοχλήση. Οσοι λοιπόν έχετε πλάτες γεραΐς ορίστε στήν 
ΑΓγινα να καλοπιράσετε από παντός είδους και ποιότητος: 
ξυλοφόρτωμα.

Άνίρ* θέλω χαλοχαιρινό καπέλλο. 
— Πώς; Kal δέν φορείς τό δικό μον;

*' έαιτρο ιταλικό.

Α κ ρ ι β ώ ς
ΚΙς τήν θέσι που διαστουρόνετα: ό ίππ,.σ.δηρόδρομος πρί,ς το Παληό κα ί 

Φάληρο ο γ νω σ τ ίς τ τή ν  Α θ ή να  περ ιποιητικώτατος ξενοδόχος Π . θ ε -  
μογιαννης άνοιξε ξενοοοχείο μέ όνομα ΚΟΡΑΗΣ, δπου Βρίσ/ει τ ινά ς  ζε
στά ζα ί* ρ ΰ α  ιραγειτά τής ώ .« ς  καί κάθε ά'λλο μ εζελ ίκ ι, κρασά ί)λ 'τ ν ικ 4  
και μ άλιστα  ρετσίνα πρώτης που λαυ.ποκοπα, μπυρα Ντρέερ, μαγειρ ική 
καθαρή^ ιαν σπιτίσα και κατ ι παραπάν,,., καί ολα αύ-ά  μέ τ ιμ ια ίς  ΤΙΜΙ
Α ΙΣ, τα  οποία δλα μαζύ μαζεΰουν έκεϊ κόσμο καί μάλ ιστα  άπο κε'νους 
που ξέρουν και παραγεμίζοον τήν παρ .δα ρμ έν , του, χωρίς v i ε ξα ιρ ο ύν  
κα ι τη  τσέπι :ους μέχρις πάτου. Ά λ λ α  το σπουδαιότερον άπό δλα 'κα ί 
λ ιαν συγκινητικόν είνα ι, οτι τ? ξενοδοχείον αύτδ 6 Κοραής δ ένε -α ι εύ- 
χ «ρ ίσ τω ς οικογένεια; μέ τής κο .μ πάνι ίς των, παρέχοντας τους κάθε π ε -  
ριποίησν.

Χτό
δρόμο τοΟ Π ραξιτέλουςποΰεΤνα ικοντάστούςάγίουςΘ εοίώρους,δπουεΤνα ιτοΰϊΙ,ίΐ
τοταοερνοξενβδοχειο είνα ι το οίνοπωλεΐον toC Γ Λ  Ά λα«ο ώ ζΤ, δπου δ π ά -  
χουν κρασά τής Σαντορίνης πρώ της ποιότητος, μπρούσκα, α"σπρα, μ βΒ /β  
και μπορντο και βυσαντο μαύρο καί α"σπρο καί Λ α t δ α ν ^ ν ώ ν  ίξ  κ«1 
οεκα και ρετσινάτο καθαρό.

Προσέλβετί οδν, π ιέτε  έμφρανθήτε καί μποττ,λ .άρετε κα ί’ γ ιά τά σπί
τ ια  σας, διότι οεν Οα βρήτε αλλοΰ καλλίτερα.


