
Ή  άρχή μ.ου είναι νά μ,ήν έχω χκμμ(αν άρχήν.
—  Δ ΙΑ Ρ Κ Ε Σ

Ο ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΕΡΒΕΡΗΣ
ε ίν α ι ό μάνος συντάκτης τοΰ 11 Α,ΛΗΑ,ίΝΘΡΩΠΟΥ χαί είς αύτον πρέπει να στέλνωνται ουλα τά γράμματα τών Ιπιστολών.

Συνδρομή γ ια  τήν Ελλάδα 12 δρ. χαί για τούς ος<ο άπΐ> ’δώ 'Έλληνας 15 δρ. προπληρωτέαις. Κ,άβε παράπονο χάβε πολίτου τυπόνεται τής SiOftit 
,μόνο  ̂γνωστοποιήσεις πληρώνουν 50 λεπτά τήν άράδα γιά τήν κάθε φορά.
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Λ ^ τ ή
ή εποχή ποΰ περνοϋμε τώρα, λέγετα ι εποχή τών κυνικών κα υ
μάτων, ήγουν εποχή ποϋ λυσσάζουν καί σκάζουν τά σκυλιά, 
καί επειδή ή λύσσα είναι κολλητική, φαίνεται 
μαντρόσκυλο θά δάγκασε κάνένα Βουλευτή μας,
Χοϊδά, καί λύσσαξαν δλοι.

Οί μάγιες τοϋ δρόμου έχουν πιό ντροπή άπάνω τους δταν 
τσακόνωντε κα’ι βρίζωντ», έχουν πάντοτες μιά μικρή δια- 
κρισι άπάνω τους, δτι τούς ακούει ο κοσμος, αλλα στή βουλή 
οί βουλευταί μα; μόνο που δέν ξεβρακωθήκαν να μας παρα
στήσουν έτσι γυμνοί τόν Περικλή καί Φασουλέτο.

"Όταν βρίζωνται τά μικρά πα ιδ ια , Υ) μαναδες τους τά λέν
γιά φοβέρα πώς θά τούς κόψουν τή γλώσσα μέ τό ψαΧλίδε,
στή βουλή όμως δέν πρέπει πλέον νά κόψη τινάς τή γλώσσα
μερικών βουλευτών μέ τό ψαλλίδ ι, αλλα να τους την ξεριζωση
μέ τανάλια τοΰ πεταλωτού σύρριζα.

*  *

*
Λ έγει μιά άρχαία παροιμία πώς ο Λαος αγαπά πάντοτες 

νά κάνη δ,τι βλέτει και ακούει νά κάνουν οί άρχοντές του.
Ά ν  λοιπόν θελήσωμε νά λάβωμε παράδειγμα από τα λό

για καί τήν διαγωγή τών βουλευτών μας καί μαλιστα τοΰ 
πάλη οΰ πρωθυπουργού, ήγουν τοΰ ξεπεσμένου μεγαλείου^, τοϋ 
Τρικούπη, πρέπει πλέον νά καταργήσωμε κάθε ντροπή άπάνω 
στό λόγο καί νά γίνωμε οί πλέον άρχιδόστ... αχρειόστομοι 
θέλαμε νά ποϋμε τοϋ κόσμου.

Καί ναι μέν ξέραμε ώς τώρα δη  ό Τρικούπης είναι ό υβρι- 
στικώτερος άπό τοΰς πολιτικούς μας, άλλά ποτέ κάνένας μας
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πόρτα καί τήν άχρεία γλώσσα του σάν τό παπούτσι.
Λέτε καί έλύσσαξε. Ά λ λά  γιά τό θεό, άν σείς κύριοι οχ» 

πλέον πατέρες τής πατρίδος άλλά μητραλυΐαι, βρίζεστε σα» 
γομάρια στή βουλή τ ί παράδειγμα μάς δίνετε καί τ ί περιμέ- 
ν»τε άπό μάς τόν χαμάλη Λαό ;
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Ό τα ν  πέση κάνεις άπό τήν εξουσία είναι φυσικό να λυπά
τα ι καί νά πνέη πϋρ καί σίδερο εναντίον τοϋ εχθρού του πάν 
τόν έρριξε άπό τό προσωρινό μεγαλεϊό του, αλλά ποτέ δέν 
καταδέχετα ι νά ρίχνη καί τήν άξιοπρέπεια του καί νά κα
ταντά  άνθρωπος τού δρόμου σκουπιδιέρης, λαζαρώνος φαυλε-
πκραυλόγλωσσος.

’Έ τσ ι κατάντησε καί ό Τρικούπης, αυτός τό ξεπεσμενο με
γαλείο ό όποιος ξεχάσας τό άρχαΐο ρητό ποϋ λ έ ε ι ,=  προ- 
σπάθα νά κρατάς τή γλώσσά σου σε ολα)) εβρισε προχτές τόν 
Δεληγιάννη στή βουλή σάν τραμπούκος απακυρηγμένος τοϋ 
ψ ίριοϋ.

Μ’ δλα ταΰτα  τέτοια γαϊδούρια ποϋ ίΐστε τέτοια καί κά
νετε, καί γάρ έκ στόματος γαδαρων εξελευσετε γκα.

Βρέ σείς, άν δέν ντρεπόσαστε πλέον τόν κόσμο, δέν ντρί- 
πόσαστε κάν τοΰς ίδιους έαυτού; σας.

Βουλή τοϋ έθνους η βουλή γαϊδάρων είστε, βουλή τής π « -  
τρίδος ή βουλή δβριστών είστε, βουλή τοϋ Λαοϋ είστε η μπά- 
γιδες τοϋ Λαοϋ-

Στά μικρά παιδιά δταν βρίζουν καί άχρειολογοϋν φτύνου¥ 
μέσα στό στόμα τους, στό δικό σας δμως στόμα επειδή ε ισ τ ι 
άνδρες πλέον μέ γένεια καί μέ μουστάκια πρέπει να χ ... . κα
νείς μέσα καί έν ημέρα δ,,ορροίας άρχίζοντες από τό στόμα 
τού Τρικούπη καί τελειόνοντες στοΰ Χοΐόά.

Καί σάς έχομε πάρολι.

ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ
Άπό τή Λίέχ Αΰρελέχ

της Αμερικής δ Δημοσθένης Γαλανής μάς παρχπονειτα ι, δτ» 
ένώ Ιδούλεψε 3 χρόνια στή Σπάρτη στοϋ Α θανασίου Κωτσό- 
πουλου πεντάρα δέν τοϋ έδωκε καί άς μή νομιζη πώς 
θά τοΰ φάη έτσι άδικα τοΰ; κόπους του, καί τοϋ στέλνει καί 
μιά κλοτσά έπί τοϋ παρόν μέ τό τηλέφωνο, ή όποια ώ ;  ποϋ 
νά φθάση άπό τήν ’Αμερική θά ηναι ξ εχ α σ μ ένη  κ ι ί  έτσι 
πά*ι άδικα δ κόπο; πού τήν ίστειλβ.



Γιά νά σοϋ πώ , άλήθεια Δημόσθενε; μ·}) ξεχνάς καϋμένε 
■νά μοϋ στέλνη; καμμία φορά εΐκόνε; τών ζουγραφιών καί 
νά ήσαι βέβαιος, δτι, δ ,τι άνοησίαι; καϊ «ν μοϋ στέλνη; θά 
σοΰ της τυπόνω πάντοτες. Μά τΐ διάβολο, ύστερα άπό τρία 
χρόνια τώρα θυμήθηκες νά γυρέψη; τοΰ Κωτσοπούλου τά λε
π τά  ; Περίεργος πράγμα;.

Ά π ό  τή Λ «μ ί» .
Ό  σχολάρχης λέει Λεωνίδας Ρούκης προβίβασε δλα τά βυζα
νιάρικα παιδιά έστωντας τάχα μέ τρόπο σουφροποιητικό 
χ,αΐ ανακατεύουν μέσα, δτι αγαπά καί μιά γαϊδάρα.

Αΐ εΐνε τώρα αΰταίς ή άνοησίαι; γιά  να γράφωνται ;

Ά π ό  τον 1»6ργο.
Έ κ ε ΐ πάλ ι λέει υπάρχει ένα ; κρεωπώλη; ήγουν χασάπης θ .  
Σκούπα:, ό όποιος βγαίνει καθε ’μέρα στήν άγορά φορτωμέ
νος μέ κομμάτια σάν χαμάλης καί φωνάζει κατα τά μέρη καί 
τής βυνοικίαις ποΰ περνά.

’Ορέ γύφτοι, ρεεέ, θά πάρετε κρέας η θά τά πετάξι»; Βρέ 
σαμαράδες θά πάρετε κρέας. ’Αεί στό διάολο μασκαράδες. 
Τώρα άρχισε καί φωνάζει τά ίδια καί στοΰ; παντοπώλιδες, 
ά λ λ ’ αΰτοϊ είνε φιλότιμοι καί θά βρεθή κανένας δχι νά τοΰ 
τρίψη τά βρωμοκρέατά του στά μοϋτρα, άλλά καί νά τοΰ 
σπάση τά παγίδ ια  μέ κανένα σαοδελοβαρελόξυλο.

‘Αφοϋ εΐνε τέτοιος καί φουρκίζεστε καί σείς στεΐλτέ τον στό 
διάολο μή τό καταλάβη, δχι δμως καϊ μέ ξύλο, γ ια τ ί αΰτός 
μπορεί νά πάη νά δαρθή μονάχος του καί να πή επειτα πώς 
τόν δείρατε σεϊς καϊ έχετε καταμηνύσει;. Ξέρετε τ ί μασκαράς 
εΐνε αΰτός άφοΰ σάς βρίζει δλους, θα πή πώς καί δλα μπορεί 
νά τά κάνη.

Ά π ό  τή Αρόδιανη
ti^0’JvrVpl/<J0’t7rf'p.-'AWMWt'i Ονομαζόμενο;. Α υτέ;*λ*?,!ον 
άνω κάτω τόν κόσμο καϊ τρέχει στά δικαστήρια. Αΰτός έφαγε 
100 λίρες ποΰ τοΰ εμπιστεύθτκε τό '/ωριό. (''Ας μή τοϋ τα
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Ο ν ι α ν ι α ρ δ α κ ι α ς .
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Ά φοΰ κάθισαν στό ταβερνεΐοάλά Συριανά ό πεθερά; παπάς 
κα ϊ γαμπρός δάσκαλος Νιανιαρδάκιας, άρχισαν τήν κουβέντα 
μέ τής μαστιχοΰλές των τά μόνο τεοψικάρδιο καϊ τερψολα- 
ρύγγιο ποτά τών άνω κάτω Συριανών.

— Βρέ γαμτρέ μου, είπε ό πα πά ; στό δάσκαλο, τ ΐ χάλια 
« ΐνα ι αΰτά, βρέ παλάβωσες ζουρλάθηκες, έχασες τά καύκαλά 
σου, έχασες τό νοϋ σου, εγινες σκαρτάδος, ζευζέκης θεότρελος 
τέλο ; πάντων; Βρέ πώ ; άρησες τή γυναΐκά σου, τό σχολειό 
σου, τή θέσι σου, τά καλά σου καϊ κάθισε σάν κοπρίτη; καί 
κοπροσκυλδς έδώ χαραμοταϊζόμενος άπό τόν ένα καϊ τόν άλλο 
«άν ζητιάνος.

— Τι νά σοΰ πώ παπά μου,δέν τάχασα τάχω τετρακόσια, 
άλλά  υ.έκανες σύ καϊ τάχω χαμένα, καί μάθε δτι πολλά- 
κ ι ;  φοραίς $ρθα σέ θέσι νά φονέ|/ω τάν εαυτόν μου άν δέν φο- 
βούμουνα τήν Ε ισαγγελία καϊ τής φυλακαίς.

—  Μωρέ τϊ λές* βρέ έσύ δέν στέκεσαι καλά. Δέν ντρέπεσαι. 
Γιά μίλα καλά.

— Τί νά ’μιλώ ποΰ είμαι πλέον άνθρωπος χωοϊς ανθρωπιά 
άπάνω μου, ποϋ είμαι τής έσχατης άπελπισίας, ποΰ είμαι 
νά μέ κλαίη τινάς, ποΰ είμαι νά μέ πάρης καϊ νά μέ ρίξης 
μέσα σ’ ένα πηγάδι νά μή μέ βλέπουν ανθρώπων μάτια καϊ 
γ ι -i ν ά  μή μέ φάν καϊ τά σκυλιά. "Ωχ, μάνα μου, καϊ δταν 
μέ γίνχγες δέν μέ γέναγε; πεθαμένο νά μή ζώ τώρ-*·.

πιστεύετο). Ά μ α  ποΰγίνει κάνένα καλό πράγμα βάζει δυά 
τρεις σπιούνου; καϊ τά χαλοΰν. Συνενοήθηκε μέ ■’’άν καϊ
μακάμη τοΰ Δελβίνου καί προδίνει τοϋ; έλληνος, ήγουν τά 
συμφέροντα των καϊ άνακαλύπτει δσοι άπ ’ αΰτοΰς δέν δούλε
ψαν στοΰ; δρόμου; καϊ τοΰ; βάζει καϊ κάνουν άγκάρια. Έ χ ε ι 
στά χέρια τουμ’ένα τουρκοραγιά τήν τούρκικη πόστα καΐπέρνει 
δγρόσα στό κάθε γράμμακαϊ τά άνοίγει- (Αΰτά τό κάνει χάριν 
περιέργιας). θ έ λ ε ι δέ τώρα κα'ι έτσι λέει πώς θά γίνη καί πρό
ξενος στοΰς άγίου; Σαράντα, ώστε άν γίνη τοΰτο θά τοΰ; 
κάνη τοΰ; άνθρώπου; δλου; νά τουρκέψουν.

Σ' αΰτά δλα τά βάσανα τών Δροβιανιτών έμεΐ; ένα έχομε 
λόγο νά τ ιΰ ς  ποΰμε καί νά τοΰς προτρέψωμε νά τουρκέψουν 
δλοι καϊ άν δοΰν καϊ τουρκέψη κι* αΰτός νά ξετουρκέψουν καί 
νά τάν άφήσουν νά ηναι μονάχος τοϋρκος, δπως είναι καϊ φαί
νεται καϊ θά ίνα ι.

Τϊ τραβάτε καί σεΐ; αΰτοΰ κακομοίριδε;.

Τ ό
θεατρον τών Νταβουλαρέων κατέβασε τή ; τ ιμ α ϊ; τής ιιιοδου 
τοΰ μπασίματος ήγουν άπό 170 ποϋ ητανε η πρώτη θεσις σε 
1 καϊ 10 μόνο καϊ άπό μιά καϊ δέκα ποϋ είχε ή δεύτερ·* σέ 
80 μόνο λεπτά μαζΰ καϊ δ φόρος. Τότε άφοΰ είναι έτσι, πα 
ρακαλώ νά μοϋ κατεβάσουνε καϊ τό δικό μου διαρκές εισητήριο 
ποΰ μοϋ έχουν τής δωρεάς η άλλέως δέν παω.

Ά π ό  τ.,ν άπάνω
Σύρα. Έ κεΐ υπάρχει πάλι μιά γυναίκα θηριώδει; καϊ βρίζει δ- 
λα ι; τή ; ά λλα ι; νοικοκυράδες. (Κ αταλάβατε τίποτε; Γυναι- 
κοκαυγάδε; έχομε), καϊ νά μή νομίζη λοιπόν πώ ; εΐνε δλα ι; 
ή νοικοκυράδε; σάν τά μοϋτρά τη ; ποϋ άφησε τή μάνα τη ; 
νηστική 8 μέραι; καϊ τήν έδερνε κιόλα; καϊ πήγαινε στά 
Σταυρό δξω καϊ μάζευε χόρτα γιά  νά ζήση καϊ τή ; ήλθε
Λ ί γ ο .. , -----  — rx - « I  ι-» χ,οράκια καί τή ς
φάγαν τά μάτια καί τή γλώσσα. (Όχοΰ σάν πολύ χοντρά 
νά μή μάς τά κόφτετε), καϊ νά προσέξη πολΰ νά μή φάη τή

— ’Άκου βρέ πα ιδ ί μου, άκου δάσκαλε,άκου γαμπρέ μου,έσΰ 
μωρέ τώρα ποϋ άνοιξε ή τύχη σου, τώρα άπελπίζεσαι. Καϊ 
τ ί σοϋ λείπει ; Σοΰ δίνω τή κόρη μου κορίτσι πράγμα καί 
σάν τά κρίσταλο νερό, άθώο βγαλμένο άπά τήν άγκαλιά τοϋ 
πατέρα του. Ρέ έσΰ δέν τό ξέρει; πώ ; τδχα καϊ τδχω άνα- 
θρεμένο μέ τϊ αΰστηρότη; καϊ μέ τ ϊ σέβα;.

—  Καλά δλα αΰτά, άλλά νά ποΰ τά έπαιζε μέ τόν κρητικό.
—  Ποιό κρητικό, μωρέ ποιό κρητικό βλάκα, καί ποϋ ξέρει 

καϊ ποΰ είδε τό κορίτσι μου ποτέ στά μάτια του αΰτόν τάν 
κρητικό ; Ά ν  έκεινοΰ τοΰ μπήκε ί) ιδέα στό κεφάλι γ ιά  τό 
κορίτσι μου ρωτά; καϊ μέ άν εχη ’κείνο τίποτα γνώσι ;

— Ά φοϋ τά έβλεπε κάθε ώρα στή βρύσι καί ζαχάροναν μέ 
περί διά λόγων ερωτικών.

—  Τϊ πώ ; ποιό; τό είπε αΰτό ; *0 κρητικό; ; Εΐναι ψεύ
τη ; νά τοϋ τόπή ;, είναι κακοήθης,εΐναι φαΰλο;, εΐναι συκοφά/· 
τη ;.

—  Εγώ να τοϋ τά ’ πώ αΰτά ; Έ γώ  ποϋ πήγε νά μέ 
σκοτώση χωρϊς να τοϋ ’ πώ τίπο τα , έγώ , ποϋ μού/λεψε γιά
τά κεραταλίκια καϊ τά έχει μου δλο τήν περιουσία μου, τό
πάν δ ,τ ι είχα καϊ μέ μπαρκάρισε καϊ χωρϊ; νά θέλω καί μ’ 
έστειλε έδώ άναυλα ποΰ μ ’ έφαγε ή ψύρα καϊ πείνα , τά κρύο 
καϊ ή βροχαί;.

— Πώ; ; Καϊ κείνο; λέει πώ ; τάν χρωστούσες καί σηκώ
θηκε; καϊ έφυγε; κρυφά καϊ σέ κυνηγούσε μέ τή βάρκα καϊ σΰ 
έωευγες μέ τά καΐκι καϊ πρός άπόδειξι τοϋ άφησες ενέχυρο 
καϊ τά ροΰχά σου καϊ τοΰ παράδωσες καϊ τό κλειδί τοΰ σπ ι
τιού σου. Τϊ πράγματα εΐναι αΰτά ; Έ γώ  άμα ποϋ τά έμαθα
τόν άφώρισα είς τρόπον ώστε v i μή τό καλημερίζη κάνεις καί
ετσι άναγκάστη/.ε πλέ^ν κχϊ έφυγε στή Κοήτη.
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γλώσσά της καμμιά£φορά. (Μωρέ αΰταίς fj γυναίκες άμα ποϋ 
9υμώμουν δλα έννοοϋν νά τά βγάνουν φώρα).

Λοιπόν κυρία έσΰ ποΰ άφησες καί έφαγαν τά κοράκια τή 
-μάνα σου κύτταξε νά συμμαζευτή; καϊ νά μή βρίζη; τή ; νοι- 
κοκυράδες η άλλοιώς θά σάς τυπώσωμε καί τό δνομά σου νά 
σέ μάθη δλος δ κόσμος. Γλωσσοΰ. Ά σχημογυναΐκα, (δέν 
ξέρομε, μπορεί νά ησαι καϊ ώμορφη άλλά μ εΐ; θά σέ ποΰμε 
ίτσ ι γιά  νά θυμώση;). Οΰξω σον.

Πρός
τόν X. Σαμιωτάκη. Αΰτά ποϋ μ α ; γράφει; γιά  τήν X. Μανο- 
λάκη ποΰ είναι στή; Σμύρνη, τίποτα άλλο δέν άποδείχνουν, 
πηρά δτι είσαι Ινας κακοηθέστατο; βλάκα ;, νομίζοντα; δτι ί) 
έφημερίδες κατάντησαν δργανα τής μοχθηρίας καϊ τής κακοή- 
θειας τοΰ κάθε φαύλου δπω; φα ίνετχ ι νά ησαι καϊ σΰ. Ά θ λ ιε .

Ένας
μ ά ; γράφει μέ κόκκινο μελάνι, μέ αίμα δηλαδή, νά ποΰμε 
τοϋ υπουργού τών Στρατιωτικών νά προσέξη καλά τώρα μέ 
τόν νέο νόμο ποΰ θά κάνη τά ; νέα ; τοποθετήση; τών άξιω- 
ματικών νά μήν άδικήση οίκογενειάρχα; καί τοΰ; καταστρέψη 
διότι μπορεί στήν άπελπισία του κάνεί; νά κάνη, δτι τοϋ κα- 
τεβάση τά κεφάλι του.
Τοϋ λέει μάλιστα καί κάτι βρισαϊ; μέσα αΰτό τό κόκκ«νο 
γράμμα ποϋ είναι νά τή ; άκούη τ ινά ; και νά λέη μπό μπά 
μανούλα μου.

Τέλο; πάντω ν, κύριε υπουργέ, πρόσεξε καϊ σΰ άδερφέ καϊ 
μή τά θέλεις· δλα. δικά σου, καϊ τ ϊ θά πή φουκαραδιοσύνη 
Ιλληνο; άξιωματικοϋ τήν ξέρει; πολΰ καλά.

Μωρί αΰτά; γιά νά γράφη μέ κόκκινα γράμματα θά πή 
πώ ; καϊ τή ζωή του έχει άποφασισμένη καϊ κοντά σ’ αΰτή καί 
σένα νά ξεπαστρέψη καϊ κύτταξε νά μή βγαίνη; τή νύχτα δξω

Έ χ ε ι τό γοΰστο νά ηναι κάνένα; θεοπάλαβο; κάνένητ; Υ ~ -  
σάν καϊ νά σέ ξεμπερίέψη καϊ νά βρώ καί ’γώ τόν μπελά μου

—  "Εφυγε ; Πετάχτηκε καί είπε ό δάσκαλος, ίφυγε, ξε- 
κουμπίσνηκε, άναχώρησε. ^Υψιστε θεέ. Ωστε επήρε καϊ τα 
λεπτά  μου μαζύ. Ώ  καλλίτερα νά μή έσωνε να εφευγε. Ω 
κ α ϊ ειμουν έτοιμόρροπο; δτι έθελα νά τοϋ πάρω τα χρήματα 
έστω μέ τά έδόθηκε μύνησι; μετά κ α τα γγ ελ ία ; ε ι; τόν κλη
τήρα τής Ε ισαγγελ ία ;, ό δποΐος μέ ειδοποίησε περί πάντων, 
δτι ήθελε τόν συλλήψει καί χωρϊ; τή ν άδεια τοϋ Ε ισαγγελεα 
άρκοϋσε νά μ,ή άλλαζε τό δνομά του καϊ εγινότονε ετσι άγνω
στου διαμονής.

— Βρέ σέ κοοόϊδευε δ κλητήρα;
— "Ω, ποσώς, είναι υπέρ παρά λίαν τίμ ιο ; άνθρωπος, άφοϋ 

τόν εμπιστεύεται καϊ ή εισαγγελία  τά χαρτια της.
—  Ν αϊ, μά ξέρεις τ ϊ  πράγματα είναι αυτοί οί κλητήρες 

καί οί βρωμοχοροφύλα *ες τών δικαστηρίων ; Δέν σε κοινο
ποιούν τή κλήσι, έστωντας μέ τό νά μή ηναι υποχρεωμένοι 
καϊ νά πέρνουν άπόδειξι, ήγουν υπογραφή δτι σοϋ επέδωσαν, 
καϊ τοιουτοτρόπως δικάζεσαι, καταδικασαι, καί σέ πάν μέσα 
χωρϊ; νά ξέρη; τό γ ια τ ί. Πρέπει νά γίνη , άγαπητέ μου υιέ 
νόμο; νά πέρνουν χαϊ σ’ αΰτά έπιδοτηρια, καί γ ι αυτό εχω 
σκοπό νά σέ βγάνω βουλευτή άμα ποϋ πάμε στό νησί μ α ;.

— Μά τϊ βουλευτή άφοϋ μέ έπαψαν και απο δασκαλο ;
— Ό χ ι ρέ, δέν σέπαψαν σοΰ τό έκανε δ κλητήρα; ψεύτικο 

γιά  νά γελάσαμε καί σΰ τό πήρε; γιά  σωστό. Ώ σ τε  η θεσι 
σου μένει εύκαιρη καϊ άν δέν έρθη; τότε πλέον χάθηκε;, ώ ; 
άφησάντα; τή θέσι σου, παρανόμο>ς απουσίω;.

—  ΤΩ ύψιστε θεέ ουτω λοιπόν τά πάντα  κατά ε ΰ τ υ χ ία ν  
έρχονται νά φύγωμε ίερεϋ, πάτερ, νά φ,ίγωμε.

—  Δέν σΐ>ύ τά λεγα έγώ . Έμπρό;. Πάμε να σοϋ παρω μια 
άλλαξά ροΰχα τοϋ Ρετσίνα , πουκάμισο μαβί καϊ δ ,τι αλλο 
σοϋ χρειάζεται καϊ νά τραβήξωμε κατευθείαν στή γυναικούλα 
σου, νά σέ περιθάλψη, νά σέ ζεστάνη καϊ σέ περιπηηθή.

κοντά σέ σέ ποϋ τά είξερα καϊ δέν σοϋ τά προεΐπα. "Οχι 
άδερφέ, ψέμματα είνα ι, άλλά έτσι γράφει τό γράμμα μέσα.

Χ τ/,ς
έξετάσε; τοΰ Άρσακείου τήν μέρα μάλιστα ποϋ μοίρασαν τά 
βραβεία, είχαν δώσει στοΰ; κηδεμόνα; καί συγγενεϊ; τών κο- 
ριτσών είσητήρια καϊ είχαν βάνει στή σάλα νά τοποθετή £- 
κείνου; ποϋ πήγα ιναν , σάματι; νά ήτανε ί) καρέκλε; τοΰ σπι
τιού τη ; μία μαγείρισσα ποϋ είνε ε ι; τό σχολείο τοϋ κυρίου 
Σημοπούλου καϊ αΰτή τά έκανε σάν τά μοϋτρά τη ;.

Είνε δέ τόσο θυμωμέ»ο; αΰτό; ποϋ μά ; γράφει αΰτά , ώ 
στε τήν κάνει τήν γυναίκα άπασπροϋ. Κύριο; είδε τή φοϋρκά 
του, άλλά εμείς πού δέν είμαστε φουρκισμένοι μετριάζομε τόν 
θυμό του μέ μιά καϊ μόνη παρατήρησι, δτι ή κυρία διευθύν
τρια τοϋ Άρσακείου πρέπει νά ηναι πολΰ προσεχτική άλλοτε; 
νά μή φέρνη τέτοιαις δυσαρέσκειαι; άπό τή ; δποίαις φοβερί
ζουν νά βγάνουν καϊ κάτι άλλα σκά,δαλα τού Άρσακείονι 
στά φώρα, πράγμα ποΰ δέν υπάρχει καϊ τό λένε τάχα  μα ; 
νά ίτσ ι γιά μπαμπούλα.

Ποιό; δμω; ξέρει πάλι.

Ά π ό  τή  Χ α λκ ίδ α .
Σ’ αΰτή τήν πολιτεία , υπάρχει μά ; γράφουν, έ\ας συμβο

λαιογράφος ό όποιος έχει τή μανία νά βρίζη δλο τάν κόσμο 
καϊ δλαις τής έντιμες οικογένειαι; ώ ; καθώ; άκόμη καί τήν 
κυρίαν Άβέρωφ καϊ τονομά του Σ. Στ?φανάκη; καί νά συκο- 
φαντά πρό; τά άλλα τοΰ; άνθρώπου;.

Ε πειδή τό συκοφανταχρειολογεΐν φέρνει πάντοτε; σκάν
ταλα , γ ι ’ αΰτά ό συμβολαιογράφο; μα ; καλά θά κάνη νά συμ- 
μαζέψη λίγο τή γλώσσα του, καϊ άν τόν έπιασαν ί) κάψα ι; 
ή οικογένειαι; δέν τού χρωστούν τίποτα στά καλά καθούμενα 
ν’ άκοϋνε τά σκολιανά του;. “Ορίστε καϊ άλλο; Θερσίτη; ποΰ 
μά ; ξεφύτρωσε τώρα. θ έ λ ε ι; βρέ εσένα νά σέ πή τ ινά ; πώ ;
^ϊσαι %··~ π  * * ”Γ Τ ‘~ν ^'«αμάρωτο μάλιστα ; "Οχι.Αϊ τότε νά πούμε πώ ; είσαι γαιοα|.>Λ ««/vriv* - ..r - - ----

Καί ποαγματικώ ; έτσι καϊ έγινε, δ πα π ά ; έντυσε τόν γαμ
πρό του δάσκαλο σάν γαμπρό, μέ ψεύτικα ρούχα, μπαρκαρί- 
στηκαν καϊ πήγαν στό χωριό.

"Οταν έφτασαν έκεΐ άμέσω;^ή γυναΐκά του Νιανιαρδάκεν* 
ήγουν ή κόρη τοϋ παπά, άμα τοΰ; είδε άπό τά παράθυρα κα 
τέβηκε σχεδόν κατρακυλώντα; τή σκάλα καϊ υποδέχτηκε τόν 
δάσκαλο, τάν άντρα τη ;, τόν άγκάλιασε καί τόν φίλησε στό 
στόμα.

*0 δάσκαλος σκούπικε τά στόμα του, γ ια τ ϊ πρώτη φορΑ 
τοϋ συνέβηκε νά φιληθή άπό γυναίκα καϊ τοΰ λέει εκείνη.

—  Νιανιαρδάκια μου, καί τ ΐ μοϋ* έγινες τόσου; μήνους, 
Νιανιαρδάκια μου ποϋ δέν έπαψαν τά μάτια μου καθε μέρα 
νά χύνουν ποταμού; δακρύων.

*0 πα π ά ; τότε παρενέβηκε και ιΐπ *  παρηγορώντα; τήν 
κόρη του.— ΑΓ τώρα νά ποϋ σου τάν έφερα καϊ κυττάζετ* 
γρήγορα νά μά ; κάνετε κάνένα διάδοχο, νά φιλήσω κ ι’ έγώ 
άγκόνι πρϊν κλείσω τά μάτια μου.

Πέρασαν £ξ μήνε; καϊή κυρία Νιανιαρδάκενα έγενούσε,ή δέ 
μαμή έλεγε πώ ; ήτανε άγκουρο τά παιδί παρηγορώντα; τόν 
δάσκαλο ποϋ θαύμαζε γ ιά  τά τόσο ξαφνικά γενητούρια το3 
παιδιοδ τον*, τό δποΐο κάμμιά φορά δταν τό μάλλωνε ή μανα 
του ή Νινίτσα ξεχνούσε καί τοΰλεγε. —  Σώπα τουρκόπουλο, 
σώπα κρητίκόπουλο.

Καί δ Ν ιανιαρδάκια;, καυχώμενο; έλεγε κ ι’ αΰτό; κάμμιά 
φορά στοΰ; φίλου; του πού γελούσαν.—Νά βρέ παίδαρο; πο3 
τόν πέταξα σέ £ξ μήνου;.

Κάθε σχόλιο πλέον καϊ κάθε παρατήρησι; περιττή.

ΤΕΛΟΣ



λεις μάλιστα καί τήν γενεά τών ευγενικών αυτών ζώων, σάν 
ζώον ποΰ είσαι καί φαίνεσαι.

Άπο τήν ΙΙόλι
οί διανομείς οί Έ λληνες ποϋ είναι στό γαλλικό ταχυδρομείο 
γράφουν καί παραπονοΰνται πώς τούς αδικήσαμε γράψανιες, 
§τι τάχα  δέν δίνουν τά γράμματα άν δέν πάρουν γιά  τό πο- 
δοκόπι τους κάνένα γρόσι.

Ίδοΰ τ ΐ συμβαίνει. Οί άνθρωποι είναι δλοι χωρίς μισθό 
κα ί δλα δλα τά κέρδη τ&>ν και τά καζάντια  είνα ι, δτι τούς 
δόσουν εκείνοι ποϋ τούς πάν τά γράμματά των, διότι βέβαι* 
δέν μπορούν νά έργάζωνται γιά  τέν  ψυχέ τής μάνας των, 
είνα ι δέ δλοι τίμ ιοι οίκογενειάρχιδε; καί έ'χουν κοντά δέκα 
χρόνια στήν υπηρεσία καί κάνένα παράπονο δέν άκούστηκε έ
ναντίον τους ποτέ ώστε νά τούς άδικήΉομε.

Έ χουν δίκαιο άφοΰ είναι ετσι καί φταίει εκείνος ό μασκα- 
ράς ποΰ μάς έγραψε, καί γράψαμ3 δσα τούς γράψαμε καί γιά  
αΰτό τά ξεγοάφομε καί θεωρούνται σάν νά μην έγράφηκαν καί 
«ς προσποιηθοΰν εκείνοι δτι δέν τά διάβασαν.

Πάει κ ι’ αΰτό.

Άπό τήν Άνδμετσαινα
Σ’ αΰτέ την πολιτεία πάλι είναι καί βρίσκεται ή χίρ<* 

Κ ωνσταντινιά, (πάλι γυναικοκαυγάδες έχομε), αΰτέ λοιπόν 
Ισκότωσε, (στό ξύλο βέβαια) τ έ  γερόντησα Π αναγιώτενα καί 
τής εΰγανε καί μιά πλεξίδα στά χέρια, γ ια τ ί της είπε Ινα 
λόγο. Τά λοιπόν πρέπει νά συρμαζευτή κι* α ΰτέ  καί νά μέ 
κάνη τό παλλικάρι, γ ια τ ί θά μαζευτούν ·») άλλαις ποΰ βρίζει 
καί θά τής βγάνουν καί τής δυό πλεξούδες. Πολύ καλά, 
άφοΰ εΐναι έτσ ι, άς φαγοθοΰν.

•Ο αχρειόστομος τής ΙΙουλής ποΟ νομίζει πώς 
χάτι είναι.

Μ α ς
κάνουν παράπονα καί μάς παραπονοΰντουνται οί μαθηταί τοΰ 
γυμνασίου τοΰ Περαία έναντίον τών καθηγητών τω ν, δτι τάχα 
αδίκησαν πολλούς άπ ’ αΰτούς.

Τωρα αν θελήσωμε νά γράψωμε δσα μάς γράφουν καί μάς 
γυρέψουν οί καθηγηταί πγοί τά έγραψαν καί τούς πούμε τά 
όνόματά τους, τότε δέν ξέρομε καί μεϊς ποϋ θά πάν νά στα- 
θοΰν οί κύριοι άδικημένοι μαθηταί, ώστε γιά  τό καλό τους καί 
καί για  τέν  μέλλουσα σωτηρία τους δέν γράφομε τίπο τα , 
αλλοιωτικα είναι πλέον αποδειγμενο, δτι δσοι τρών τ έ  μπα- 
ταγ ια  στής εξετάσεις θεωρούν πάντα τόν έαυτό τους άοικη- 
μένο, χωρίς νά ξέρουν δτι αδίκησαν αΰτοί οί ίδιοι τούς έαυτούς 
των μέ τέν αμέλεια τους καί δχι άλλα .

Χ τ ή
συνοικία της Νεάπολις ό Πανταζής 'ίδρ α ΐ^ ς μεθά καί φορτό- 
νεται τοΰ κόσμου κάθε μέρα. Τότε λοιπόν άς βάζη νερό στό 
κρασί; επειτα σείς ποϋ παραπονιέστε δταν τόν βλέπετε καί 
είναι κουρούνα μέ τόν πλησιάζετε νά μέ σάς φορτόνεται καί 
ςεφορτοθήτέ μας.

Βουλή. — Αχρειόστομε δέν θέλω ουτε νά 
σέ βλέπω πλέον στά μίτιί μου·

Έ ν α ς
γυμνασιάρχης ένούς γυμνασίου τής ’Αθήνας ΰποσχέθηκε ε?ς-τό 
παιδί ένούς τσαγκάρη νά τόν προβιβάση, άν τού κάνη δυό 
ζευγάρια παποϋτσα δ πατέρας του, γιά  νά έχη νά τά μετάλ- 
λάζη. Προνοητικός άνθρωπος καί εύκολόβολος στού; προοιβα- 
«!■*;.« άφοΰ τού: κάνει καί παπουτσι·>[<ιίνη«ί_

Εκεί
στό Μεντρε^εμια Αμαλία χαλά τέ  γειτονειά μέ κάτι νταλη- 
ογυναΐκες ποΰ μαζεύει· στό σπίτι της, καί πέρνουν κακό παρά- 

Υί^α γειτονιάς τα κορίτσα, και νά τ*?)ν συ^μαζέψτ)
"η αστρονομία, πράγμα ποΰ δέν μπορεί νά τό κάνη, διότι δέν 
είναι τής δικαιοδοσίας της, τό είπαμε μάλιστα καί τοΰ διευ
θυντή καί μά ; είπε πώ ; δέν θά καταντήση νά γίνη καί δραγά
τη ; στής έ^οχλητικαίς γυναίκες τής κάθε γειτονιάς καί λάσπη 
στά παράπονά σας.

Ό
επί τοΰ κρασοΰ υπάλληλος τοΰ παντοπώλη κ. Ριζοπούλου 
Πάνος Κωλοφωτιά; έλαβε χ τ έ ; μιά λίρα ά ντ ί; γιά πεντάρα 
από ένα εργατικό. Μόλι; τέν  είδε τέν παρουσίασε στόν κα
ταστηματάρχη ενώπιον τόσου κόσμου, δ όποιο; τέν παράδωσε 
στόν χάσκοντα εργάτη.

Να πα ιδ ί, να μαλαμα. Εΰγε Πάνε εύγε χρυσό πα ιδ ί, καί νά 
μέ μοΰ δίνη; βιδάνιο οΰτε καί δταν ή οκάδες εΐναι πλημμύρα.

Λ ύ ο
Ιταλοί ποΰ είναι φυλακισμένοι στοΰ Γενηματά παραπονοΰνται 

πώ ; ό έδώ δεσπότη; των, ένώ τέ  Λαμπρή έδωσε στού; άλ
λου; φυλακωμένου; από ένα τάλληρο, αΰτούς δέν τού; θυμή
θηκε καί τό θυμήθηκαν άπό τέν Λαμπρέ νά τοΰ τό θυμήσουν 
τώρα μήπως καί τούς θυμηθή. Δέν βαριέστε. Σώθηκαν.

ΙΙτυχιοϋχο; τοΰ διδασκαλείου άριστος νέος έκ καλής οίκο
γενείας καί μέ πλήρη συστατικά ζητεί παραδόσεις έπ ί μέτρια 
αμοιβή καί ώς οικοδιδάσκαλος. Πληροφορίαι είς τό Πρακτο- 
ρείον τών Εφημερίδων.


