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Λ α ό ς .
Αυτόν τόν χρόνο βγάναν οί πολιτικοί μας τήν νέα λέξι 

ίμ α  ποΰ τυχαίνει τίποτα άπάνω «τους καυγαδες τους να 
ανακατεύουν καί τά δνομα Λ α ό ς .

•Ο λαός τά θέλει έτσι, δ λαάς υποφέρει, ό λαός τά γυρεύει, 
έ λαάς ποΰ αντιπροσωπεύω τά άπα ιτά , μή πιεζετε τάν λαά, 
έ λαός δέν αντέχει πλέον, b λαά; καταστρέφεται, δ Λαάς 
καί τά λοιπά.

Αυτός δμως ό λαάς γ ιά  τά ονομα τοΰ οποίου πετσοκόβον
τα ι τώρα ό Πετρέλαιο; χαΐ ό Σουμαδάκιας, είναι Ινα ζώον 
*οΰ όνομάζεται μεγαθήριον, τό όποιον υπαρχ» πρίν τοΰ κ α 
τακλυσμού χαΐ ήτανε τό μεγαλείτερο θηρίο τοΰ κόσμου.

Αυτό τότε τό μεγαθήριον δέν πιστεύομε νά σήκωνε πολλά 
χωρατά καί ουτε θάφ ιν» νά τό καβαλικευουν δπως τωρα τα 
παιδιά τής άρκοϋδε; στό σβέρκο.

’Αλλά βλέπετε δτι τώρα πλέον δέν ίιπάρχουν μεγαθήρια 
καί μένει μόνο τά δνομά τους στό χαρτί γραμμένο,  ̂ σάν τοΰ 
μέγα Σαβαώθ ποΰ κουβέντιαζε μέ τούς ιθρωπους άπό μέσα 
άπά τά καιώμενα βάτα χωρίς νά καίωνταί-

*0 λαός εΐναι Ινα ζώον χωρίς κεφάλι καί τότε μόνον υπαρ 
χει δταν γ ίνετα ι αΰτοκέφαλον, δταν κάνη τοΰ κεφαλιοΰ του, 
δταν κάνη δ.τ ι  τοΰ κατέβη καί τότε πλέον ούτε άρχηγούςοΰτε 
έζουσιάρχας γνωρίζει. > ^

Ό  λαός όπως τό μέγα θνιρίον,είναι βραδυκούνητο ζώο, αλλ 
δταν κουνηθή τραντάζει ή γή στό καθε βήμα του.

Ώ ς  τά προχτές άκόμα b Πετρέλαιο; ωνόμαζε τάν λαό, 
όχλο, πούπουλο, ανύπαρκτο πράγμα, λουστρους, χαμαλτ λαά 
τ ίλο ; πάντων, ένφ άπό τό άλλο μέρος b Σουμαδακια; πετσο
κοβότανε γιά το λαά δ δποΐος ρουχάλιζε, οταν αυτός τάν να
νούριζε μέ τού? δυμερίτικους καί τριμεριτικους λόγου; του.

*0 λαό; είναι δσάκι; αΰτοκινιέται, δηλαδή δταν περπατ^ 
μόνο; του χωρίς νά τάν κάνουν στρατα οί δημκιγέρται, Ά γ ο υ ν  
οί έμπα ίχτε; του τότε μόνον εΐναι αληθινός λαο ;, οταν δμως 
καταντήση καί γίνη έταιροκίν/ιτο ζ ώ ο ν ,  δηλαδή νευρόσπαστο 
τοΰ ένούς καί τοΰ άλλου τότε δέν είναι τίποτα άλλο σ τ ά  χ έ 
ρια έκεινών ποϋ τόν χ ο υ ν ο ΰ ν  “ α ο ά  ε ν α  μ ω ρ μ ο λ υ κ ο .  η γ ο υ ν  οια

μουτσούνα Ινας μπαμπάους, ένας μασκαράς μέ τά μοϋτρα τοξ»· 
δποίου Θέλει νά φοβερίζη δ ένας τόν άλλο άπό τούς πολιτε- 
κούς μας καί γ ι ’ αΰτό δταν τόν μεταχειρίζωοται Ιτσι τόν λαό 
γελά δ ενας μέ τά μοϋτρά του, δπως γελά κ' έκεΐνος ποΰ .τόν 
μεταχειρ ίζετα ι γιά φοβέρα έναντίον τοΰ άλλου, μοιάζει σά» 
τήν άποκρηάτικη καμήλα.

*0  λαό; δταν μόνος του κ ινιέτα ι κάνει Θαύματα, τά κέίνβ* 
Θάλασσα δλα καί δέν άφίνει μπροστά του παρά Θρύμματα, έ 
ρείπια, ποταμού; α ιμάτων, φωτιά xat σίδερο.

Τοτε είνα ι δ άλν,Θινός λαός, δ λαάς τ ΐ ;  γαλλικής έπανά- 
στασι; καί δ λαά; τ ι ς  έλληνικής τοΰ είκοσιένα.

Τωρα ποΰ φωνάζουν αΰτοί στή βουλή κάθε ώρα δ λαάς &πο- 
φέρει, λαάς κάνει καί δείχνει, είναι μέσ' τήν τύφλα τους.

Λαάς δέν υπάρχει τώρα, δ λαός κοιμάται, δ λαός είναε. 
κουρασμένος καί κάθεται καί διασκεδάζει μέ κείνους, ήγΑκν 
μέ τού; πολιτικού; μα ; ποΰ παίζουν μέ τήν ουρά του καί μλ 
τό δνομά του, αλλοίμονο δέ δταν κάμμιά ώρα χραιμετί<Γ£ 
καί σηκωθή στά πόδια του, τότε θά δείξη στού; Π ετρελαίου 
καί Σουμαδάκιδε;, μέ μιά κλωττά τ ί  έστι δύναμι; άλνιθιΉ 
τοΰ λαοΰ, γ ι ’ αΰτά τοΰ; παρακαλοϋμε αΰτούς τούς πρώην κα ί 
νΰν καί μέλλοντας υπουργούς καί βουλευτά; νά μά ; άφίχουν 
είς τήν ησυχία μας καί νά μή παίζουν μέ τήν οΰρά μας πριν 
φάν κάμυιιά κλωτσά στά μοϋτρα καί τούς πάρη δ διάολος τό» 
πατέρα.

Ορός τήν ΙΙουλή.
Κυρία βουλή. ’ Ιδού τ ί μάς γράφουν άπό τήν Τρίπολι τί!ς. 

Βαρβαρία; τ ί ;  ’Αφρικής μέ συντομία.
Εΐναι άνεπερίγραφτα τά δεινά ποΰ δποφέρνομε έμεϊς εδώ 

οί Έ λληνες άπό τόν ελληνα πρόξενο μας τόν Δ. Φάρο. Aii- 
τάς εχει έδώ ιδιαίτερο βασίλειο, φυλακίζει, εξορίζει, βρίζει 
καί φορολογά αδίκως τούς έλληνας υπηκόου?.

Κάμμιά δπεράσπίσι δέν έχομε, γ ια τ ί τ ι δπεράσπισι νά 
περιμένωμε άπά Ινα άνθρωπο αμαθή, άδικο καί πλεονέχτν), 

I τοΰ δποίου δ σκοπάο εΐναι νά έζαλήψη άπά ’δώ χάθε ίχνος 
ί  Ιλληνο; υπηκόου, γενόμενο; σωστός Μπαρμπαριώτη;, κόντραν- 

τ ίλ α ; χ*! ταβεον/άον,ς δπω; ήτανε δταν κατώρθωσε μέ ψεύ»



τικα ις άναφοραίς άπό δώ καί δέκα χρόνια καί διορίστηκε 
προξενούδιον.

Τά προξενείο elvat μπακάλικο, εκεί μέσα βρίσκεις κρασά, 
μούμια, κονιάκ, βερκούτια, λεμονάδες, τυριά, έληαίς, βούτυρα, 
ρίζι, φασούλια, λάδ ι, κρεμμύδια καί αλλα πάλι άτό λαθρεμ
πόρια, καπνά, πούρα χασίς καί δ ,τι άλλο θέλετε, άπάνω δέ 
σέ δλα αρτά  κυματίζει ή εθνική σημαία μας, οί^δέ εύρω- 
παίοι ονομάζουν γ ι ’ αΰτά τά προξενειά μας πότε μ*πακάλικο 
καί πότε ταβερνειό· άλλοίμονο δέ σ' εκείνον τ ά ν  έλληνα στά 
μπακάλικο τοΰ δποίου ήθελαν βοϊθοΰν άπά τά είδη αΰτά τοΰ 
μπακαλοπροξενείου μας.

Έ κτάς τούτου δ κύρ πρόξενός μας έχει εις τήν εξουσία του 
χαί τά κτήματα της εκκλησίας μέσα στά δποία κατοικούν οί 
συγγενείς του τζάμπα, άλλα κρατά δ ίδιος καί άλλα έχει 
γεμάτα κβντραμπάντα καί δέν τά δίνει στήν κοινότητα γιά 
νά ένοικιαστοϋν, ποϋ φέρνουν τά ελάχιστο 50 λίρες τά χρόνο 
πρόσοδο, μέ τής δποίαις μπορούσαμε νά γέρναμε g v a 'δά
σκαλο γιά τά παιδιά μας ποϋ αναγκαζόμαστε καί τά στέλ
νομε στής καλογραίαις καί κοντεύουν νά άλλαξοθρησκέψουν, 
δπως κοντεύουν νά χάβουν καί τή γλώσσά τους. Τήν δέ σύ- 
ναξι της εκκλησίας, κεριά καί δίσκους τά μαζεύει ο πρόξενός 
μας καί τά αποθηκεύει στάν κουεβανά του.

Φέτος ήρθαν άπά όλη τήν Ε λλάδα  σπογγαλιείς ώς πέντε 
χιλιάδες. Κάθε βάρκα έχει μέσα 3 άνθρώπους καί πληρώνουν 
φόρο, τσοκάνι, τρείς λίρβς, γιά τήν άδ?ια, b δέ πρόξενός μας 
τούς χτυπά πότε τέσσαοες και πέντε καί 5 δρ. γιά  προξενικά 
δικβίωμα.

Κοντά στά χωριά Μισαράτα 100 μίλια μακρυά άιτά τή πα
ραλία ανακάλυψαν οί ομογενείς τρείς πάγγους στή θάλασσα 
άπά σπόγγους ήγουν μέρο: μέ άρκετά πράγμα. Φέτος λοιπάν 
πού εμποδίστηκε νά βγαζωμε πράγμα μέ μηχανές παρά μόνο 
βουτυχτά καί μέ τά καμάκι ό πρόξενό; μας μαθόντας τούς 
πάγχονς  νοίκιασε 20 βάρκες δικαίς του μέ άράπιδες καί τής 
εστειλε κατόπι μας μαζύ μ’ Ινα συγγενή του γιά  νά κατα- 
σκοπέψη ποΰ είνα ι ή θέσις καί επειδή άπέτυχε ειδοποίησε τόν

(δ ) Τ Π Ο Φ Τ Α Α ΙΣ

Η ΦΑΝΤΑΣΜΕΝΗ
Ε'.

Είπαμε πώς έγώ τόστριψα καί άφησα τάν Σπΰρο στά χ έ
ρια τοΰ καφετζή νά κάνη καλά καί πήγα στά συνετισμένο 
καταφύγειό μας, στά καφενείο τών Παραφρονούντων, δπως τά 
λέγαμε, ήγουν τών ευ φρονούντων.

Πέρασε κάμμιά μισή ώρα καί νά καί έρχεται ό Σπϋρος 
κουνώντας τό μπασχοϋνί του καί σφυρίζοντας, ώς καθώς είχε 
ίυ νή θ ϊΐα , αμα μέ είδε άμέσως άρπαξε τήν καρέκλα καί κά
θισε κοντά μου.

—  Βρέ μοϋ είπε, καταφουρκισμένος, βρέ γαϊδούρι, έτσι κά
νουν ο« άνθρωποι ; Βρέ έτσι άφίνουν τοΰς φίλους καί φεύγουν 
σέ ξένη γειτονειά καί σέ ξένων άνθρώπων χέρια ;

—  Καί τ ΐ ήθελε; νά κάνω, νά κάτσω εκεί σάν κτήνος νά 
τής φάγω , άφοϋ γελάστη/.α καί ξεφούρνισα εκείνα γιά τήν 
άδερφή τοϋ καφετζή μπροστά του ;

—  Καί έπρεπε ν’ άφήσης λοιπάν έμένα νά τά βγάνω πέρα 
μοναχός μου, άφοϋ ή υπόθεσις άπόβλεπε ίσα ίσα μόνο εσένα ; 
Ε ίσα ι, γαϊδούρι βρέ, καί σοΰ τά ξαναλέγω πάλ ι. Ά θ λ ιε .

■ Καλα πές μου ο,τι θελεις, αλλά πες μου πώς άπό- 
κανες ;

—  Τόν κακό σου τάν καιρό, καί πάλι γαϊδούρι.
—  Τής έφαγες ;
— Τήν τύρλα σου. Έ γώ  νά τής φάγω καί δέν σκοτόνομαι 

καλλίτερα. Έσ&, τή ράχη σου νά φύλαξης καί νά δοϋμε πώς

διοικητή πώς έφτασαν βάρκες μέ μηχανές, όποίαις δέν ερ
γαζότανε,καί τοΰ γύρεψε βαπόρι νά έρθή \ά πιάσν,έ ίδιος τούς 
παραβατας τής συνθήκης, καί δλα αΰτά γ ια τ ί φοβήθηκε μή- 
πως tj μηχανές εδγαζαν δλο τό πράγμα καί; δέν άφιναν γ ι ’ αυ
τόν τ ίποτα . Καί ετσι καί έγινε.

ΤΗλθε τά βαπόρι καί ξάφνα bρμοΰν 20 βάρκες γεμάτες άπό 
στρατιώτας στής βάρκες ποΰ'είχαν μηχανές δεμένες καί στε
γνές γ ια τ ί δέν εργάστηκαν Χαί άρχισα ν ’κά ΐ έλυναν τής μηχα- 
νές, χωρίς να μάς κάνουν ρεπόρτ κατά τής ναυτικές συνή- 
θειαις, γ ια τ ί αυτά τά πλοία έπρόκειτο νά φύγουν άλλα στό 
Τούνεζι καί άλλα στά γαλλικά νέρ'ά.

Επειδή λοιπόν σ αυτα τά πλ’οία οέν βρίκαν ουτε δράμι 
σφογκαριού, ρίχτηκαν τότε στά άλλα πλοία ποϋ δέν είχαν 
μηχανές καί άρπαξαν άπό 30 οκάδες δσα τέλος βρίκαν καί 
τα έφεραν στή Τρίπολι στά διοικητή μαζύ μέ τής μηχανές 
καί είπαν δτι τά βρίκαν μέσα σ’ αΰτά τά πλοία. Έ ρχονται 
τα-, οί πλοίαρχοι καί κάνουν διομαρτ>'>ρησι άλλά αύτός άγρόν 
αγόρασε, βί δε πλοίαρχοι μαζεύτηκαν άπό κάτω άπά τά προ
ξενείο καί φώναζαν, προδότη, τουρκόφρονα, πήρες τά παι- 
δια μας στό λαιμό σου, μάς κατάσ-ρεψες: Ξάφνα άπάνω σέ 
αΰτά τά ταβατούρια έφτασε καί ό άτμοδρόμων 'Α .Ιγ ιιΙς  καί 
αραξε στη μία άλά τοϋρκα τής νύχτας, τό οποίο μόλις μα
θόντας b πρόξενος, έβανε νεϋτι καί δλη τή νύχτα καταγινό
τανε και μετακόμισε στό ζ χ '.ί ι  του τήν κορώνα τοϋ προξε* 
νείου, τά άρχεΐα τό άλμπορο καί τή σημαία, έκλειοε δέ τής 
ιτορτες τοΰ πρώην προξενείου γιά  νά μή φανή πώς ήτανε ώς 
τά χτές εκεί μέσα ταβερνειό μπακάλικο καί προξενέΐο

Την άλλη ’μέρα χάσαμε ξάφνα τά προξενείο, άλλά δλοι 
χαρούμενοι τρέξαμε στή παραλία μέ δάκρυα στά μάττα νά 
χαιρετίσωμε τάν πρωτοφανές έδώ ερχομό τοϋ πλοίου μ.ας, τό 
ίποϊο περ,μέναμε ώς Μεσία.

Πέρασαν τώρα 20 5)μέρ«ις καί άρχισαν άπό τόν πρόξενο 
στο πλοίαρχο κύριο Βώκο, δείπνα, τσουμπούσια έξωχικά καί * 
σπιτίσα, κοπλιμέντα, περίπατοι καί τά παρόμοια. Τώρα τ ί
ποτα δέν έγινε καί πολλά δ ιαδίνονται, έφυγαν δέ καθώς λέ-

θά τά ξερ.περδέψης, έχουν νά σέ κάνουν τού κραββατιοΰ δπου 
σέ μπλέξουν. Νά τώρα έκλεισε δ καφετζής τό μαγαζή καί 
πάει καί σού έχει καρτέρι μαζύ μέ τόν δοϋλό του άπό κάτω 
από τό σπ ίτ ι σου. Ποΰ θά τούς πάς, ποΰ θά τούς ξεφύγης 
εκεί τα λέτε, έκεΐ θά σοΰ μέτρηση καί τήν προίκα τή ; αδελ
φής του δ καφετζής, ποΰ τάν έκανα μάλιστα στηλιάρι άπό 
τής μαστύχες. Μούφαγε δλη τή σφάντζικα.

— Καί τοδδειξες σύ τά σπ ίτ ι μου ; Είσαι κακούργος λο ι
πόν, είσαι προδότης, είσαι άνανδρος. Έ τσ ι βρέ κάνουν οί φ ί
λοι, άντίς νά μέ προφυλάξης πήγες καί μέ χαντάκωσες ;

— Αΰτά πού ήθελα νά σοϋ πώ ’ γώ μού λές έσύ ; Ά θ λ ιε . 
Όρίστε πήγαινε νά κοιμηθής άν μπορής άπόψε σπ ίτ ι σου.

— Όσο γ ι ’ αΰτό πάω σέ ξενοδοχείο.
— Τόσο τό χειρότερο γιά σέ. γ ια τ ί άν τούς κάνης καί ξα* 

γρυπνίσουν καί δέν σέ τσακώσουν άπόψε,έχεις νά φάς τής (χρο
νιάς σου αύριο.

— Καί δέν πέρνω ένα κλητήρα νά πάω ;
Κλητήρα ! Τότε είναι ποϋ θά ηνοι. ”11 μπάς καί νομί

ζεις δτι δ κλητήρας θά καθίση νά σκοτωθή γιά τά μούτρά σου.
— Μ άλιστα, είναι υποχρεωμένο; άπό τάν νόμο, ζητώ ασφά

λεια ζωής καί είναι υποχρεωμένη ή άστυνομία νά μέ προστα- 
τέψη.

—· Ναι, μάλιστα , τώρα πάτησε; στή πήττα . Βρέ κο- 
οόϊδο, μήπως καί νομίζης, δτι ή άστυνομία θά σοϋ δώσγ προ

σ τ α σ ία  γ ιά  τής έργολαβίαις σου; Μπούφο. Δέν λές μήπως 
, καί σέ γραπώιη σέ κάμμιά κα -ώ γα .

—  Δηλαδή μ ’ έκανες ρόιδο. Καί τέλος πάντων δέν μοϋ λές 
τ ί συνέβη αναμεταξύ σας δταν έφυγα γώ ;

— Τί νά συμβή ; Μοϋ ρίχτηκε νά μέ πλακώση στό ξύλο · 
καφετζής καί πρόλαβα καί τού είπε, δτι ’γώ πρώτη φορά μέ

3

γετα ι καί δύο συγγενείς του δ Ινας στή Μπόλι καί δ άλλος 
2τ ή ν * Α θ η > ^ μ έ ^ ρ ά ρ ΐ| χ α τ ί^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ _ _ ^
*  Αυτά 6ποφέρνομε έμεΐς, ^έ&ώ οί^Έλληνες άπά τόν^τουρκό- 
φρονα πρόξενό μας καί πάμε νά καταστροφοΰμε.

[Οί \  Ε .Ι .Ιηπς τής Τ^Ικο.Ιις τ /?c|Μ παςμπαρ ιά ς ·
Σι/μ. ίΙα.Ιηαγθρ. Α ύτά, κύρ βουλιαχταί μάς γράφουν άπό 

τήν Μπαρμπαριά οί “Ελληνες καί επειδή δλοι σχεδόν ενδ ια
φερνόμαστε, έστωντας μέ τό νά ήναι τόσαις χιλιάδες ναυτι* 
κοί τώρα έκεΐ, ρωτήσετε τό κουβέρνο άν έχη γνώσι άπά αύ- 
τα ίς  τής βρωμοδουλειαίς τοΰ παράξενου προξένου, καί νά κά 
νη δ,τι τοΰ τοϋ φωτίση δ διάολος, ποϋ θά σάς πάρη ολους κ ί-  
θώς καταντήσατε αύτοϋ μέσα.

ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ.
Έ δώ στή Πλάκα στό φανάοι τού Διογένη είναι Ινας τρελό 

Γιωργίδης καί δέν μά; άφίνει εμάς τά κορίτσα σέ ησυχία καί 
πρά πάντων τής κ. Βλάχου. Πές τής άστυνομίας νά τόν συμ- 
μαζέψη, γ ια τ ί άφοϋ δέν πέρνει άπά πεοεχύμαια δέν ξέρομε 
καμμιά μίοα τί μπορεί νά τού συμβή.

Τά κορίτσα τής γ α τ ο π ά ς .
Σ. Πα.Ιηανθρ. θαρώ πώς τά θέλετε καί σείς λ ιγάκ ι.

«ς
τόν περασμένο Αυγουστο ήμουνα καθαριστής τοϋ Μεντρεσέ μέ 
15 δρ. τάν μήνα τόν Αύγουστο μ’ έπαψαν γυρεύω άπά τάν 
διευθυντή καί άπά τάν Νομάρχη τάν μισθό τοϋ Σεπτεμβρίου 
πού δούλεψα καί άπό τάν δπουργό καί τίποτα δέν έγινε. Φτω
χός άνθρωπος καί 6 χρόνια φυλακή νά μού καθυστερούν καί 15 
ψι.,ροδραχμαίς πού δ θεός ξέρει πώς ζώ . θ .  ' ΛπΓστόΛου.

Σημ. Πα.ΐηανθρ. *Η καλλίτερη δουλειά ποϋ θά κάνης κύρ 
Θεόδωρε είναι νά τής διογράψτ.ς αΰταίς τής 15 δρ. άπό τδν

πήρες καί πέρασα άπ’ αΰτό τό δρόμο γιά νά μοϋ δείξης τήν 
ερωμένη σου' καί δτι έγώ είμαι θύμα σου καί δέν ξέρω τ ί
ποτα.

— Τί λές μωρέ τέρας, έσύ είσαι κακούργος.
  Μ άλιστα. Έ γίναμε φίλοι μέ τόν καφετζή, τοϋ έδωσα

τάς ποοσηκούσας καί άνηκούσας πληροφορίας γιά  σένα, δτι 
είσαι Ινας μπάς έργολάβος καί δτι έχει: έπάγγελμα ν̂ά έξα- 
πατάς τά κορίτσα, δτι είσαι τέλος ένας μπιρμπάντης από τήν 
Μπόλι.

  Μωοέ άθλιε, μέ έκανες καί Κωνσταντινοπουλίτικο τσα
νάκι. Βρέ τήν ξέρω ’ γώ τήν Μπόλι ;

 Αύτό νά πάς νά τοϋ τό πής έκείνου. Τέλο; πάντων, έγώ
έκανα τό χρέος μου καί κατά τήν άνανδρη διαγωγή σου σέ 
καλοσύστησα. Τώρα κάνε καλά σύ. Καί καλή νύχτα. Θά κά- 
τσης έδώ νά πάω νά σοϋ τάν φέρω νά εξηγηθήτε για  να μή 
σέ περιμένη στά δρόμο δ άνθρωπος.

Μούρθε νά τσακωθώ, άλλά είμουνα τοϋ χεριού του καί γιά 
αύτά έβανα τό καπέλλο μου καί έφυγα χωρίς νά τάν καλη- 
νυχ^ίσω.

Πήρα τάν δρόμο τών Ιΐατητίων καί κύτταζα  καί στά δρό
μο μπάς καί μέ άκολουθοΰσε γιά  νά δή πού πήγαινα.

Έ κε ΐ στά Πολυτεχνεΐον μ’ έπιασε βροχή.
Τό βάζω στά πόδια καί προφθάνω καί χώνομε μέσα στήν 

«ύλή τού άρχαιολογικοϋ μουσείου καί τρύπωσα άποκάτω άπό 
μιά παράγκα ποΰ ε ίχ *ν έκεί τά ξυλα λέει τοϋ τρόπαιου τής 
Σαλαμίνας, ποΰ έν ιω σαν οί Έ λληνες τούς Πέρσιδες.

Έ κεί άπάνω καθίσας στή ξύλινη αύτή  ̂άρχαιολογία, ώς
ποΰ νά περάση ή βροχή, ξέχασα τα βασανα μου, καί έπεσε δ
νοΰς μου στήν άρχαιότης.

Μουχαν πή πώς αύτά τά σαπόξυλα τα θεωρατα, ί τ ι  ήτανε
καρίνες τών τριήρεων τριηρών τών Πέρσιδων τοϋ στόλου καί

προϋπολογισμό σου. Πάν καλιά τους καί μακάριος έκεΐνος ποϋ 
τής έφαγε.

■ Ι ρ ό ς
τούς Λαμιώτας. Έ -ε ίς  β^έ άδερφοί δέν ξέρω τ ι είδους άν- 
θρωποι είστε αύτοϋ, νά κάθεστε νά γράφετε τιποτένια πράγ
ματα καί χ»μερπέστατα, τ ι κάνει τοϋ ένούς τό κορίτσι καί τί 
ή γοναΐκα τοϋ άλλουνοϋ.

Αυτά άποδείχνει δτι έχετε ταπεινά πνεϋμα κα ί καταγίνε
στε δλο σέ βρωμοδουλειαίς χωρίς νά έχετε τίποτα  άξιο λόγο 
ντόπιο νά μάς γράψετε καί σεΐς. Μάθετε λοιπόν πώς στό έξής 
δτι τά γράμματά σας δσα θά γράφουν μέσα γιά  γυναικοδου- 
λειαίς κ α ί  τά ο?κογεννιακά τού ένούς καί τοΰ άλλου δτι θά 
στέλνωνται δπου πρέπίΐ. Γαϊδούρια, δξω άπό μερικούς σας.

Χύρκ.
Έ δώ είναι ένας σαράτσης άνδριώτης καί δέν κυττάζει τή 

δουλειά του μόνο πειράζει ένα κορίτσι, τό δποΐο αναγκάζεται 
νά μή βγαίνη στό παράθυρο Λοιπόν νά ήσυχάση δ γεροντοπαλ- 
λίκαρος, καί έγώ ποϋ γράφω αύτά είμαι συγγενής τού κοριτσοΰ 
καί θά τόν σπάσω κάμμιά ώρα.

Σημ. Flak. Ή  καλλίτέρα δουλειά ποΰ θά κάνη τά κορίτσι 
είναι άφοΰ τό άγαπα τόσο, καί δέν θέλει αύτό οδτε νά τάν 
δή στά μάτια του, νά παρθοΰνε γ ιά  νά περάσουν ζωή χαρι- 
τωμένη.

Νκύηλιον.
Στάς δτ,μοτικάς έκλογάς τοΰ 1883 παραγγελία τοϋ τότε 

Υποψηφίου καί τώοα δημάρχου Κοντογιάννη τοϋ δήμου Κλε- 
ωνών άγόρασα μέ λεπτά μου 80 άκάδις κρασί καί τό θυσίασα 
γιά τόν έαυτόν του καί ξόδεψα 11,30 καί τώρα δέν μού τής 
όίνη άν καί είμαι κατάδικος στό Τσαμί. Εύθύμ. Κόλιας.

Σημ. Πα.1τ)α)·θ(>■ "Οσα έξοδα κάνουν οί έκλογεϊς γιά τούς 
υποψηφίους των δέν π ιάνονται, καί δέν πιάνονται γιά  μόνο καί

δτι τά βγάναν οί άρχκΐοι καί έστησαν μ’ αύτό τρόπαιο ά
πάνω σέ ένα κορφοβούνι τής Σαλαμΐνος καί δτι έκτοτες αύτό 
ονομάζεται τρόπαιον.

Έ γώ  άρχισα καί θαύμαζα πώς αύτά τά θεώρϊτ* ξύλα υ 
στέρα άπό τόσαις χιλιάδες χρόνια πώς δέν πήγαν οί χωρικοί 
νά τά κάνουν καυβάςύλα, άφοΰ χάλασαν τής κατζάμ κωλώνες 
τοΰ ’Ολυμπίου Διάς, γιά νά κάνουν ^άσβέστη καταμεσής στήν 
Α θήνα , άλλά πάλι γιά  νά βρίσκωνται κεί, θά πή πώς πραγ- 
ματικώς τά έσεβότανε οί κύριοι Σαλαμινείς, ήγουν μας βα- 
ριώντανε νά πάνε τόσο ψιλά νά τά κατρακυλήσουν, καί ένεκα 
τής οκνηρίας αύτής των, τούς κάναμε μεΐς φιλοπάτριδες.

Έ δώ τρών τά σανίδια τών καθισμάτων ποΰ είναι στούς 
δρόμους, έδώ εις τήν κλεινή πρωτεύουσα τής 'Ελλάδας, καί 
όχι νά σ’ άφήσουν οί Σαλαμίνιοι τά φοβερά εκείνα ξύλα, ποϋ 
θά έκαναν πενήντα μπουγάδες δ κάθε Ινας των.

Ά π ά νω  στής μεγάλαις αύταΐς άρχα·ολογικαίς σκέψεις μου 
νά καί μοΰ παρουσιάζεται ένας σά“ φάντασμα μπροστά μου, 
δ γεροαπόμαχος δ φύλακας.

— Καλησπέρα, μοϋ λέει, κύριε.
— Καλησπέρα τού λέω κ ' έγώ , μπάρμπα.
— Καί κάτι τέτοια ώρα δέκα τής νυχτός 3ρθες νά κάνης 

: άρχαιολογία ;
— ’Ό χ ι, μ’ έπιασε ί) βροχή καί μπήκα νά προφυλαχτώ.
— Καί ποΰ κατοικάς ;
—  Στό σπ ίτ ι μου.
 ΤΑ έτσι ; Ξέρεις έγώ είμαι φύλακας έδώ,καί έδώ στήν

αυλή υπάρχουν χιλιάδες άρχαώτητες καί είμαι υπεύθυνος καί 
πάμε παραπάνω στή καμαρίτσα μου νά ίδοϋμε ποιος είσαι. 
Πάμε. Μόλις άνοίγει ή πόρτα Ικεινοϋ τοϋ χαλάμαντρου καί 
νά ένα κορίτσι μέ τό κοντό -ου μεσοφόρι τό νυχτικό. Ψυχή 
μου. Εκείνο δέν ήτανε κορίτσι, ήτανε θεός* καί μεθαύο.α τά 

| καθέκαστα.
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ftjvo τΑν λόγο, «τ ι αΰτοί ol κύριοι ίέ ν  έννοοΰν νά «ληρώσουν. 
Τέτοιαις δουλειαΐς τ?ς έχουν χιλιάδες παθημένες. Τίποτα, 
♦τοΰς υποψηφίους πίστωσι ρ,-ίι κάνετε.

Π ( ϊρ * * # λ * ίτ « ι
i  αξιότιμος πρώην ανταποκριτής μας τών Πατρών άν εΰαρε 
βτηθίι νά «άς στείλη άπό τό λογαριασμό του κάτι λιανομα- 
τάρια ποΰ μένουν, καί τά δποϊα είναι δλα τά κέρδη μας. Γνω- 
ρίζοντ«ς τόν έντιμο χαρακτήρα του νομίζομε πώς τά βάναμε 
*αΙ άπό τώρα στή τσέπτ καί άς τά περιμένομε.

* * ω ρ έ  έ χ ο μ ε  β ρ ο χ ή  ά π ο  τ σ ιγ ά ρ α  έλεύΟ ερ α .

Ζάκυνθος.
Στό κατάστημα τοΰ Μπογδατοπούλου είναι δ κ. Δραγώ· 

νης άνθρωπο; φιλόνεικος καί αυτός ερέθισε τόν Σ. Γΐυθαρά, 
δ δποιος τοϋ έδωσε Ινα μπάτσο καί τόν έρριξε στή θάλασσα, 
ίστεοα δ Δραγώνης πήγε καί πήρε τήν μπιστόλα του, καί συ- 
ναπαντήσας τόν Πυθαρά πυροβόλησε καί άντίς γ ι ’ αυτόν π λή 
γωσε τόν Γ . Λαδινό άνθρωπο οίκογε-ειάρχη. Γιά τόν θεό τόν 
γεντίτσαρο θά μάς κάνη έδώ αΰτός δ αγριάνθρωπος.

Σημ. ΏαΛι^αγθρ. Άφοϋ τόν ξέρετε πώς είνα ι τέτοιος μή τόν 
πλησιάζετε νά μή σάς σκοτώνη.

Γράψ*
ί τ ι  στά μπάνια τοϋ Δαμασκηνού είναι βρώμα καί δυσωδεϊα 6- 
πάρχουν δέ εκεί μέσα καί γυαλιά ποϋ πετσοκόβονται οί άν
θρωποι, δπως τήν έπαθα κ* έγώ καί έκοψα τό ποδάρι μου καί 
έχω τώρα άπό τήν κυριακή στό κρεββάτι, xal νά πέρνουν δικά 
τους σεντόνια καί πεσέτες δσοι πάν καί θά ερβω νά βοΰ πώ 
Κα! άλλα μέ τό βτόμα δταν σηκωθώ. 'Τπάρχει δπογραφή.

Σηιι. ΓΙαΛηανθρ. Ά ν  υπάρχουν αληθινά γυαλιά έκεΐ μέσα 
θά πίί βτι κάποιος κακοήθης τά έβριζε έξεπίτηδες γιά  νά έκ
θεση τά μπάνια , δσο γιά  τήν ίυσωδεία δέν πιστεύω οβτε

αΰτή νά δπάρχη εκτός άν τήν έχουν ί, μυταις μερικών ποΰ 
λούζονται. Τέλος πάντων, πρός αποφυγή κάθε γυαλοπαττισί - 
ματος δέν θά ηναι άσχημα δσα κάνουν μπάνια νά τά^ κάνουν 
φορώντας καί τά παποϋτσά τους.

Πώς πνίγονται οί. μέτοχοι βτή Κωηαΐ̂ α.

Ζά«υνθος.
Έ πειδή καί είμαι τσαγκάρης γύρεψα μιά ψωροθέσι’άιεΑ 

δώ καί τρεΐς μήνους καί δέν μοϋ έδωσαν κα'ι σέ παρακαλώ νά 
τό γράψης μπάς καί μέ διορίσουν γ ια τ ί κοντεύω νά πεΟάνω 
τίίς π(ίνα(.

Σημ. !1αΛ. Τώρα ποϋ θά φτειάση τσαγκαροϋττοτροφεϊο \ 
κυβέρνησις θά σοϋ ίωση ττν  πρώτη θέσι έκεΐ μέσα. Δέν τυρδς 
τά σουβλιά σου μόνο θέλεις θέσι καί σύ;

βρέ βοΟ ειπα όπάχες φοραίς άργεϊς νά φέρν̂ ς 
και μ̂ ά δρ-*χμ.ή μαζύ σου. Πέντε μερών λοε- 
«ον τώρα χράτ̂ οε ποΟ δέν 2φερες.

Ή
Π αναγιώτα, ή Βασιλική και ή ’ Ελένη δασκάλες συμμελετοϋν 
γ ιά  νά δώσουν εξετάσεις κα'ι δέν ξέστραβόνονται στή μελέτνι 
τους, μόνο κοροϋ-ίεύουν τής γειτονιάς τοΰς νέ>υς καί θά τοΰς 
άναγλάσουν νά ταΐς βρίσουν. tftia σι μμαθήτρ ιά  των.

Σημ . ΠαΛ. Πρέπει νά ζ ε ρ ν) ς κυρία Ί,ιυλία σΰ ποΰ μάς γρά
φεις αΰτά, δτι ένα άπό τά σπουδαιότεςα μαθήματα κάθε 
κοριτσοϋ ποΰ μέλλει νά γίνιρ δασκάλα, είναι καί τ& μάθημα 
τής έργολαβίας, δσαις δέ έχουν τό καλλίτερο δίπλωμα άπάνω 
σ’ αΰτό τό μάθημα, εκείνες βρίσκουν καί άμέσως θέσεις. “Καί 
Ιτσι νά κάνης καί σΰ άν θέλης νά προκόψιις.


