
Ή  άρχή μ.ου είναι νά μήν εχω χάμμ£αν άρχήν.
Δ Ι Α Ρ Κ Ε Σ

Ο ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΕΡΒΕΡΗΣ
εΐνα ι ά μόνος συντάκτης τοΰ Π Α. ΛΗ Α,ΙΝΘΡΩΠΟΥ καί είς αΰτόν πρέπει νά σ τέλνω ντα ι ούλα τά  γράμματα τώ ν Ιπ ισ το λώ ν .

Συνδρομή γ ιά  τή ν Ελλάδα 12 δρ. κα! γ ιά  τους όζω άπό ’δώ "Ε λληνας 15 δρ. προπληρωτέαις. Κάθε παράπονο κάθε πολίτου τυπόνετα ι τής δωρεβς 
-μόνο ίι γνωστοποιήσεις πληρώνουν 50 λεπτά  τή ν άράδα γ ιά  τήν κάθε ιρορά.

Αθήνας, ’Ιο υλ ίο υ Άριβ. 140+138 + 11»

Μ ικ ρ ο ί  λ ο γ α ρ ια α μ ο ΐ

ποΰ άπυ&.Ιεπουν· έσας r o r  Δαό.
'Ο προϋπολογισμό; τών εξόδων μας γιά  τό έτος τής χρονιάς 

τοΰ 1885 είναι 85 μιλλιούνια καί κάτι χιλιάδες, χρωσ-οϋμε 
δέ εκτός αυτών άπά έκτακτα έξοδα περασμένα τοΰ Πετρέ- 
λαιου, τά όποια πρέπει νά πληρωθοΰν άφέκτως εφέτος τό δλον 
δραχμαίς 105 μιλιούνια, έχομε έσοδα άπάνω κάτω  βεβαιω
μένα καί αβεβαίωτα δραχμαίς 74 μιλιούνια, μάς μένει λοι
πόν περίσσευμα έλλειψις νά πληρώσωμε αΰτόν τόν χρόνο τριάν
τα  ενα στρογγυλά μ ιλλιούνια , καί έπειδή ώς καθώς ψηφί
στηκε ό προϋπολογισμός καί τά νομοσχέδια μέ τσάτρα πάτρα 
βάλτε τα σαράντα μιλλιούνια καί πάλ ι νά δοϋμε.

Μ’ άλλα λόγια γιά  νά καταλάβετε σέ ποιά κατάστασι 
βρισκόμαστε διαβάσετε καί τήν περίληψι τοΰ λόγου τοϋ Οικο
νόμου μας ποϋ σάς τά λέει στρογγυλά καί σάς τά γράφω ’γώ 
μέ δυό λόγια τά σπουδαιότερα.

Λ Ο Γ Ο Σ

Α . Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ Ο Υ
(εκφωντ,θεις μ'ε ομ ιλίαν τής φωνής εις τή ν τελευτα ίαν συνεδρίασιν τής 
δουλή ; οΰσης εν ώρα συνεδριάσεως, ώς περί άρπαξοζτηήματος τοϋ προϋπο
λογισμού προκ ίίμ εν ιυ , μέ λ ίγα  λόγια κα'ι έν συν;ομ ία . Κα'ι γάρ τό γορ
γόν και χάριν εχει).

’Ά ν δ ρ ε ς  ν ε ο ι βουλευταί, ήγουν παλλικαρό πουλά, καί 
τί' θά πήτε τώρα ποΰ φεύγετε άπό τή βουλή στό Λαό ποΰ 
σάς έστειλε έδώ; Τί θά πήτε γ ιά  τά μασκαραλίκια τά όποια 
συνέβηκαν έόώ μέσα στή βουλή, στό Ιερό τέμενος, της ελευ
θερίας τοΰ πολίτου; Ό τ ι  ξυλοκοπιόσαστε ; (Δέν τά είπε έτσι 
ξεκάθαρα, άλλά καθαρά αΰτά εννοεί, ξέρει, άδελκοΐ πολλά 
ελληνικά αΰτός ό άνθρωπος κα! δέν μπορεί νά τόν καταλάβη 
Τίνάς).

Τί σημαίνει δτι μέ τή άδικη φορολογία τής Ε λλάδος OTt οί 
φτωχοί πληρώνουν περισσότερα άπό τους πλουσίους ; Τί ση
μα ίνει άν «ΰτή  ή φορολογία κχταπνίγη  τήν μικρή βιομη
χανία  τής Ε λλά δ ο ς,

Ε λά τε  τώρα νά σάς πώ λ ίγα  καί γ ιά  τά οικονομικά σας 
γ ιά  νά δ ήτε ποϋ βρισκόμαστε καί ποϋ βαδίζομε.

*11
εθνική τράπεζα θά έχτρ ώς τώρα χαμένα άπό πυρκαγαΐς, θα» 
λασσοπνιξήματα κα'ι λοιπά ώς δυό μιλλιούνια χαρτονομίσματα. 
Αΰτάτά χαμένα χαρτονομίσματα ποΰ δέν τής τά γύρεψε κάνείς, 
γ ια τ ί νά τά καρπωθή έκείνη καί νά βγάνγ) άλλα , ένφ αΰτά 
είναι περιουσία άλλων, ήγουν τοΰ έθνους. Νά γίν7ΐ λοιπόν ένας 
κατάλογος πόσα μιλλιούνια χαρτονόμισμα είναι ώς τόρα 
χαμένο τής Τράπεζας, νά μάς τραβήξνι τόν παρά, γ ια τ ί ή 
τράπεζα αΰτά τά χαρτονομίσματα τά χρουστά σέ κείνους ποΰ 
τάχασαν, άοα νά μάς τραβήξνι τόν παρά κα! δχι νά θέτη 
νέα έκείνη σε κυκλοφορία, αρπάζοντας τήν ξένη περιουσίαΐ 
(Μωρέ ποϋ τά κατεβάζει τό κεφάλι του).

Κ ά θ ε
κράτος είναι σάν κάθε νοικοκύρης ό όποιος δέν μπορεϊ νά ζήση, 
άν ξοδεύτι περισσότερα άπό δσα μαζεύει.

Όποιος σβδεύει δέκα δυό, ξοδεύει δέ τρ ιάντα , στή φυλακή 
τόν πήγαιναν κα! δέν εΐξέρει γ ιάντα . ’Ακούσατε λοιπόν νά 
σά; πώς μέ συντομία ποΰ αρμενίζομε μέ τά οικονομικά μας 
καί ποΰ βρισκόμαστε.

Σ τά 1858 έμπασε ή Ε λλάδα  εμπόριο καί τό πλήρωσε 
άπό τό εξωτερικό 40 μιλλιουνιών εδγανε δέ πράγμα άπο τό 
εσωτερικό τη ; εμπόριο μόνο άξίας 25 μιλιουνιών. Στά 1865 
έμπασε 81 μιλιούνια άξίας πράγμα άπό τό έξωτερικό κα ί 
εΰγανε μόνο 46 μιλιούνια. Στά 1875 έμπασε 181 μιλιούνια 
καί εδγανε μόνο 80 , καί τό 1884 μαζΰ μέ τάς νέας επαρ
χίας έμπασε πράγμα τοΐς μετρητοΐς 225 μιλιούνια κα ! εδ
γανε μόνο 14 ι .  (ΓΙοϋ σ:ό διάολο τά θυμήθηκε ; Ά λ λά  κάπου 
θά τάβρε γραμμένα).

Τώρα
μετροϋντες τήν εισαγωγή καί τήν εξαγωγή τής Ε λλάδος σ τό 
διάστημά αυτών τών 30 ετών τών χρόνων, έχομε εισαγωγή 
πχραπάνω άπό τήν εξαγωγή μας έξακόσια μ ιλιούνια σοϋ λέει
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<8λλος. (Μά ποΰ τά βρίκαμε καί τά πληρώσαμε υστέρα άπό 
τόση φτώχεια ποΰ μάς δέρνει) ;

θ έλετε  νά χάνετε στρατιωτιχαίς πολιτέλε'.αις σάν τήν 
Φράντζα τής Γ αλλ ία ; καί τή ; Γερμανίας, χωρίς νά δήτε καί 
τ£ μπόϊ έχομε. Μ’ αυτά μοιάζομε σάν ένα βάθρα*α ποΰ εΐδε 
«τό ποταμό ενα βουβάλι καί θέλησε νά φουσκώση καί νά γίνη 
σάν χι’ αΰτό καί άπό τό φούσκωμα τό πολύ έσχασε. (Μωρέ 
ζέριι και παροιμία;).

3Βτ*
τελ ίυ τα ΐα  πέντε χρόνια συνεβηκε μιά παλαβωμάρα πρωτο
φανή; στήν Ε λλάδ α  στά χεφάλια αΰτωνών ποΰ μά ; διοικούν 
γ ια τ ί χωρίς άπολύτως καμμιά άνάγκη, σάν νά πρόκειτο νά 
πάρωμε τή Πόλι άφαίρεσαν άπό τόν εργατικό λαό έκχατό  χ ι
λιάδες άνθρώπων εργατικού;, οί όποιοι έμειναν άργοί δουλεύ- 
οντες ταχτικοί στρατιώτες χωρίς κάνένο λόγο. (’Εδώ κάνει 
λάθος, γ α τ ί πώς θέλαμε νά πάρωμε τή Θεσσαλία, μέ μόνο 
τούς άνδνείους χωροφύλακας ποΰ παρουσιάζουν τά δπλα στόν 
Ιϊίκολσωρι ;)

Χώρα.
δν λογαριάσωμε 100 χ ιλ . άνδρας έργατικοΰς πρός 3 δραχ- 
μα ΐς μεροδούλι, έχομε 300 χιλιάδες δραχ. χάσιμο τήν κάθε 
’μέρα, πολλαπλασιάσετε το μέ 300 μέραις τοΰ χρόνου, γ ια τ ί 
Ί) άλλαις εΐνε σκολάδες, έχομε ζημία ενενήντα μελλεούνια 
άπό μόνο τήν εργατική τά ξι γιά τήν παλαβομάρα τής στρα
τολογίας. Βάνετε κοντά σ’ αυτά καί τά μικρά κεφάλαια ποΰ 
έχασε κάθε ένας μικρέμπορος άπό αή δουλειά του έχομε ζημία 
σέ 5 χρονιά 140 μιλλιούνια. (Πολλά είνα ι, άλλά δέν πειράζει, 
μήπως θά δόσωμε μεΐς ιάνένα λογαριασμό); Αυτά έκανε ή 
ψευτοπολεμική πολιτική τών περασμένων υπουργείων καί τοΰ 
σημερινού. (Α πεναντίας ό Δεληγιάννης φοβάται καϊ τή σκιά 
•τής φαγουρίτας του).

(9 ) Τ Π Ο Φ Τ Α Λ ΙΣ

Η ΦΑΝΤΑΣΜΕΝΗ

"Αμα ακόυσα αυτά τά θλιβερά λόγια ποΰ μοϋ είπε ή Μα
ρία τό ώμορφοκόριτσο ποΰ ήτανε στό κρεββάτι τής κάμαράς 
μου καί ξύπνησε, πετάχτηκε άμέσως, ξήσπασα, έκανα μιά 
βόλτα καί βρέθηκα μακρύ; πλατΰς κάτω άπό τό κρεββάτι μου.

θ εέ  μου τ ί βρόντος ήτανε εκείνος, μοϋ φάνηκε πώς έπεσε 
δλο τό ξενοδοχείο καί μέ πλάκωσα. Πετάχτηκε άπάνω.

Γυρίζω βλέπω τριγύρω μου καί τ ί βλέπω; Τό κρεββάτι 
τής Μαρίας εύκαιρο, σιγιρισμένο, τυράζω τήν πόρτα, κλει
δωμένη, τυράζω τά παράθυρα κλειστά, ψάχνω άπό κάτω άπό 
τά  κρεββάτια τίποτα , γυρίζω βλέπω ώς καί τό ταβάνι μη
δέν, διάολε, βλέπω ένα κωμοδάκι έκεϊ πέρα μέ μιά πορ- 
τούλα καί τό κλειδί άπόξω, τήν άνοίγω, καί τ ί νά ’δώ, ένα 
ποϋ μοϋ φαινότανε σάν πρόσωπο μέσα άπό τή σκιά τοϋ κε
ριού, άπλόνω τό χέρι μου καί κάνω έν ’Ιορδάνη βαφτιζομένη 
χεΐρά μου.

Τάν μασκαρά τήν καμαργέρο είχε αφήσει τό άγγειό , μέ 
συμπάθειο μέσα καί χωρίς νά χύση τό περιεχόμενον.

Ξεπλύθηκα. Κάθισα, συλλογίστηκα καί υστέρα άπό μεγάλο 
συλλογισμό κατώρθωσα χαί άνακάλυψα πώς μούφυγε ή Μα
ρία μου.

Τά ε ίχ*  ’δή δλα αυτά στό δνειρό μου. Μοϋρθαν τά  γέλοια 
κα ί γελούσα μοναχός μου σάν παλαβός.

Τέλος κοιμήθηκα καί τό πρωί ξύπνησα οί’κτρός καί έλεεί- 
•νός, μέ γουρλωμένα μάτια κα ί μέ οψι έλεεινή.

ϊ ΐ ή
Γαλλία τής Φράντζας πέρνονται μ ’ δλο τό πολεμικό φού
σκωμά της 10 άνδρες στοΰς 100. Έ δώ -/ωρίς τίποτα στό 
ψωροκρατίδιόν μας πέρνονται 17 άνδρες στοΰς 100. (Κόντε
ψαν νά μάς πάρουν δλους).

Χ τό
διάστημα αΰτό οί κύριοι πολιτικοί μας έκαναν τόσα δάνεια 
δσα μπόρεσαν καί θά έκαναν κα άλλα άν εΰρισκαν. "Ηγουν 
μας δανείστηκαν στό 1 880μελλεούνια 120 καί άλλα 170 στό 
1884 , τό δλον σοδμα 290 μελεούνια. ^Βρέ τοΰς χερατάδες).

Άπό
τήν άντεθνική τράπεζα τραβήξατε 51 μελλιοΰνι, ίσα-ϊσα δσα 
κεφαλαία άν τά ήχε θά τά διάθετε στά εμπόριο καί στή 
γεωργία καί κατά αΰτό τάν τρόπο άπό τράπεζα εθνική κα
τάντησε νά γίνη τράπεζα κυβερνητική. (Καλά καί τά άλλα 
150 μιλλιούνια πού έχει δέν τής φτάνουν νά βοηθήση τό εμπό
ριο, τή βιομηχανία καί λοιπά ; Ά ς  ηναι).

Άλλο,
αΰτό είναι σπουδαίο καί προσέξετε. ’Από τό 1880 ώς τόρα-' 
υπερέβηκε ό προϋπολογισμός τοϋ κράτους τά έξοδα άπό τά 
έσοδα κατά 177 μιλιούνια, καί 140 ποϋ έχομε άπό τοΰς ερ
γατικούς γιά  μεροδούλεια τους καί λοιπάς ζημίας ποϋ τοΰς 
πείραν στρατιώτας,έχομεζημία άπό τόν λαό τό δλον εξακόσια 
μιλιούνια σέ πέντε χρονιά, καί δλα αΰτά βγαλμένα άπό τήν 
πλάτη  τοΰ χαμάλ/ιλαοϋ. (Μωρέ μάς ψώφησαν, νά άπό ποϋ 
προήρθε ή φτώχεια ποϋ μά ; δέρνει τώρα).

/ Α ς
έρθωμε καί στοΰς φόρους νά δοΰμε τ ί πληρώνει κεφαλιάτικο 
καθε έλληνας.Πληρώνει τό χρόνο 48 δραχμαίς,δσαις πληρώνουν

"Οταν βγήκα νά φύγω μοΰ είπε ό καμαργιέρης ό Έ φ^α- 
νήσιος.

—  Καί πώς καλοπέρασε ό άφέντης ;
—  Ό  άφέντης καλοπέρασε καλά, άλλά έχετε ψύλλους.
— Ά  μπά, χτές άλλάξαμε τά σεντόνια, άλλά ώς καθώς 

φαίνεται θά ξαγρυπνήσατε περιδένοντας τή ντομνίτσα. ΑΓ 
δέν μάς ήρθε άπόψε. Αΰοιον άν καλώς ορίσετε θά η/αι. Μά 
πρέπει νά τό δήτε. Μά εΐναι μία τζόγια .

—  Κ αλά, καλά, δέν είμαστε γ ι ’ αΰταίς τής δουλειαίς.
—  Μά είναι ένα φρούτο.
—  Μά άς ηναι μακάρι καί τροφαντό. ’Αντίο.
"Εφυγα καί μιά καί δυό σπ ίτι μου, παρατηροϋντας πάντοτε

εννοείται στό δρόμο μπάς καί ξετρυπώση άπό πουθενά τό 
φάντασμα τοΰ καφετζή. Τέλος έφθασα μέ τή ψυχή στό στόμα 
σπ ίτι μου, τρύπωσα, έκλεισα καλά τήν πόρτα. Ξανάσανα. 
"Ανοιξα τό παράθυρο καί βλέπω στά κα"·αντικρυνό μου σπ ίτι 
ένα κορίτσι στό παράθυρο, {/έ άσπρο ,σάκκο καί μέ ένα γα« 
ρούφαλο στά στήθος, καί κόκκινη κορδέλα στά μαλλιά.

Γούρλωσα τά μάτια μου, τά έτριψε μή πάλι έβλεπα καί 
άλλο όνειρο ξύπνιος καί βλέπω τήν ξανθή εκείνη τής γυναικο- 
παρέας εκείνη τήν ζωηρή ποϋ σάς τήν περιδιάγραψα.

ΤΩ διάβολε. "Πτανε γειτόνισά μου λο ιπόν; Ή  άδερφή 
τοϋ καφετζή γειτόνησά μου ; ΤΩ διάβολε.

Έ βγανε τό μαντύλι τη ; καί έκανε πώς άεριζότανε χειμώνα 
χαιρό.

Πιάνω τό έρωτολόγιον καί διαβάζω :
«Μ αντύλι, ήγουν ρινόμακτρον, άπλώς δταν τό εξάγει τίνάς 

(Γχαί ξεμιξύζεται συμαίνει χαρετισμό, εΰμένεΐα, δηλαδή μοΰ 
«κάνεις γοΰστο.

((Ρινόμακτρον ήγουν μαντύλ ι, δταν τό πιέζουν μ.έσα στής 
«παλάμα ις τους τά ένδιαφερόμενα ερωτικά μέρη, σ η μ « ίνε ι=  
«μέ στενοχωρείς πολΰ, είσαι αβέλτερος, ήγουν μποΰφος.
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Χαί στό Βέλγιο τό όποΐο έχει μπάσιμο καί βγάλσιμο εμπορίου 
τόν κάθε χρόνο τρία δίς μιλλιούνια, 282 μιλιούνια,τής δέΈ λ- 
λάδος τό μπάσιμο κα ί βγάλσιμο τοΰ έμπορίου δλου της εΐναι 
μόνο 214 μιλλιούνια.Κατά αΰτό τόν λογαριασμό άναλογά σάν 
νά έχη κάθϊβέλγος κέρδος καθαρό 656 δρ. τόν χρόνο καί ό έλ- 
ληναςμόνο 126 δο. ώςε κατά άναλογία ό έλληνας άπάνω στά 
καθαρά κέρδη του τών 126 δρ. πληρώνει κεφαλιάτικο 50 δρ. 
τόν χρόνο, ήγουν μας σχεδόJ παρά ολίγο τά μισά τοϋ έχει 
τού δλου. (Καί έπειτα  πώς θέλετε νά δούμε χαίρι καί προ
κοπή). Καί γ ι ’ αΰτή τήν άθλία καί έλεειχή κατάστασι σάς 
χαταγγέλνω  ενώπιον δλου τού έθνους, γ ια τ ί ποτέ δέν θά 
μπορέσωμε, ποτέ, νά σηκώσωμε κεφάλι.

Ά  π ο μ ,α κ ρ υ ν θ ή τ ε
άπό τήν αισχρή πολιτική τών δανείων, διότι τό έθνος δέν 
υποφέρει πλέον, έφθασε ώς τό μή περαιτέρω, άν δέ σάς λένε 
πώς σηκώνει καί άλλα δάνεια ό χαμάληςλαός, σάς γελοΰν, η 
καλλίτερα είσαστε γελασμένοι άν τό πιστεύετε,καί άν θέλετε, 
ορίστε, πάρτε τά μοϋτρά σας καί δοκιμάσετε νά κάνετε καί 
άλλο δάνειο μέ μετοχαίς. Ή  πολιτική σας έφθασε στό αί- 
σχατο όριο. Σταματήσετε. (Έ γώ  είμαι σταματισμένος).

Ή
γελοία καί χωρίς λόγο στρατολογίας άφανίζει τό έθνος. Ό  
φτωχός έλληηκός λαός δέν σηκώνει πολλή στρατό. Κάνετε 
δ,τ·. κάνει καί ή μικρά Ε λβετία  ή όποία είχε στά 1872 
ταχτικό γυμνασμένο στρατό 84 χιλιάδες, έτοιμο στά δπλα, 
είχε πρώτη εφεδρεία 51 χιλιάδες καί δεύτερη 65 χιλιάδες σοϋ 
λέει ό άλλος, το δλον σοΰμα της 201 χιλιάδες έτοιμοι στρα
τιώ τες στά πρώτο σάλπιτμα τής καραμοΰντζας. Καί τ ί ξο
δεύει γιά  δλον αΰτό τόν στρατό ή Ε λβετία  ; Μόνο τρία μ ιλι- 
ούνια. (Διάολε αΰτοί θά ζοϋν μέ τόν άέρα, καί φαίνεται πώς 
χοντά στά άλλα γυμνάσιά τους νά κάνουν *καί γυμνάσια τής

((Μαντύλι ποϋ αερίζεται πρόσωπον ενδιαφερόμενον σητ,αί- 
((νει, είμαι στενωχωρημένη η= μένος, καί θέλω νά εξηγηθούμε.

((Μαντύλι ποϋ ξετινάζετα ι η άπό τό παράθυρο η άπό τά χέ- 
((ρια, σημαίνει, μακράν άπό μέ δέν σέ θέλω. "Αφησέ με ήσυ- 
«συχον η= χην.

((Μαντύλι ξεδιπλωμένο καί διπλωνόμεν-) μέ προσοχή, ση- 
κμαίνει, πρόσεχε γ ια τ ί μάς βλέπουν =  θά τά φτειάσωμε.

((Μαντύλι, τό όποιο βαστάται άπό τής δυό άκραις καί 
((στριφογυρίζεται, σημαίνει, είσαι κορόϊδο, σέ κοροϊδεύω.

((Μαντύλι ποϋ κάνουν τάχα πώς τό φέρνουν πρός τά όπι- 
σθιά τους σημαίνει, άκολούθημι.

«Μ αντύλι ποΰ τό άφίνει τάχα νά τής πέση, σημαίνει είμαι 
άδική σου καί πάρτο.

((Μαντύλι ποΰ τό σχίζουν εΐναι σημεΐον οτι διακόπηταν 
«ij  σχεσεις μας καί δέν θέλω νά σέ ’δώ.

«Τέλος πάντων μαντύλι γυναίκας σέ χέρια ξένου άνδρα καί 
«μάλιστα μαρκαρισμένο, φανερώνει, πώς ή γυναίκα η τό κο- 
«ρίτσι έκεΐνο εΐναι παραδομένο στόν έπιφέροντα κομιστήν.»

’Αφοΰ διάβασα δλη αΰτή τήν μαντυλομαντία βγήκα στά 
παράθυρο μελετημένος καί βρίκα τήν ξανθοϋλά μου νά αερί
ζετα ι άκόμα μέ τό μαντύλι άμα μέ είδε.

Εΰγανα καί ’γώ τό δικό μου καί έκανα πώς σκούπιζα τά 
κούτελό μου γ ια τ ί άληθινά είχα δρώσει ώς ποϋ νά διαβάσω 
δλα αΰτά ποΰ είπαμε.

Τότε είδα πώς ή ξανθούλα μου έπαψε τήν μαντυλοσυνθηκο- 
λογίαν καί άρχισε τήν χειρομαντίαν, μοϋ έκανε νεΰμα νά κα- 
τεύω νά πάω στή πόρτα της. Τής έκανα κ’ εγώ άλλο δμοιο 
νεϋμα, νά έρθη εκείνη στή δική μου.

Ποϋ είξευρα ’γώ , άν ήτανε άπό μέσα δ καφετζής δ αδελ
φός της. "Αμα ποϋ είδε τό σχήμά μου ξεκαρδίστηκε στά γέ* 
λ ια , έσκυψε άπά τό παράθυρο έκανε πώς ξεροβύχει, γιά  νά 
δή άν περνά κάνένας άπόξω καί σκυμένη καθώς ήτανε είπε 
<«γά σιγά :

πείνας άπό τήν δποίαν δόξα τφ  θεώ  δέν έχομε εμιΐς άνάγκνι 
νά γυμναστούμε). Τί έχει ή Ε λλάδα  ; μόνο 30 ψωροχιλιάδε^ 
στό χαρτί,καί ξοδεύει 18 μιλλιούνια, καί άνάθεμα καί μπορεί 
σέ ώρα άνάγκης νά συμμαζέψη σέ ένα μέρος, στό Καραλή 
Δερβέν Φούρκα ώς 2 χιλιάδες, καί αΰτουνοΰς χωρίς'τσαρούχια. 
(Σαράντα χιλιάδες στρατό είχε παρατάξει ή (Ελβετία στά 
σύνορά της στό Γαλλοπροσικό πόλεμο, δταν$ παραδόθηκε σ’ 
αΰτήν ολάκερος ό στρατός τού Βούρβαχη μας, ρίχνοντας τά  
δπλα καί σχηματίζοντας μ ’ αΰτά βουνά. "Αμ μποκούτελα 
μάς τάπε).

Κ ά τ ω
λοιπόν δ γελοίος στρατός πού μάς τρώει τόσα μελλεού
νια στό βρόντο χωρίς νά ΰπάρχη στρατός. Κάνετε ένα σωστό 
στρατόπεδο στή Θεσσαλία άπό 10 χιλιάδες άνδρες νά γύ- 
μνάζωνται ταχτικά ένα χρόνο καί έτοι έχομε άμέσως οικονο
μία στά άνοικονόμητα οικονομικά μας 11 μιλιούνια φτάνουν 
γιά  νά θρέψωμε τής δέκα χιλιάδας βαρβάτα καί οχι μέ γ α 
λέτα τοϋ Λάμπρου, μόνο 7 μιλιούνια.

(Έ δώ  τά ζάβωσα λίγο , γ ια τ ί δέν μάς είπε καί πώς θά δι- 
οικηθή τό άλλο δλο κράτος χωρίς στρατό. Μάς έφαγε λοιπόν 
στό καντάρι. Ά λλά  ό’έν πειράζει, λάθος έγινε, έκτός άν εννοά 
νά βγοϋν οί φυλακωμένοι, νά φυλάγουν τούς άλλου; φυλακω
μένου; καί νά κυνηγούν οί φυγόδικοι τοΰ; άλλου; φυγοδίκους 
άναμεταξύ του;).

Λ Ιή
άπελπιστήτε, εΐπε δ Οικονόμο;, γιά  τήν λ ίγη  ποσότητα τοΰ 
ςρατοϋ, γ ια τ ί μέ 10 χιλιάδα; φάγαμε τοΰ; Πέρσιδε; στό Μα
ραθώνα, καί 10 χ ιλ ιάδε; διέσχισαν ολη τή Περσία καί γύρι
σαν πίσω, καί μέ 30 χ ιλ ιάδε; μονάχα έκυρίεψε ό Μ. ’Αλέξαν
δρο; δλη τή Περσία. (Πέρασε έκεΐνο; δ καιρός ποϋ δέναν τά  
σκυλιά μέ τά λουκάνικα, έπειτα τότε μάς είχαν πάρει άπό 
φόβο τριμερίτικο οί Πέρσιδες, μάς νόμιζαν θεωράτους, άκατα-

— θέλω  νά σού ’πώ.
Τάχα σα, νά πάω η νά μή πάω; Βρέ είπα μέσα μου, μέσ* 

τά δλα, τώρα είνε ’μέρα καί μπορεί τινάς νά ξεφύγη.
Ά π ά  τή βία μου κατεβαίνω χωρίς καπέλλο καί μέ φοβι

σμένα βήματα έφτχσα στήν άντικουνή πόρτα τοϋ σπιτιού της»
Ε κείνη  ήτανε κάτω καί άνοιξε άμέσως καί έκανε τόπο νά 

’μπώ. Ναί ποΰ μέ μπάζεις εμένα μέσα ποΰ χτυπούσε ·ί) καρ- 
διά μου σάν τού λαγοϋ. ’Εκείνη τό άπεναντίας ήτανε κ α τα - 
κόκκινη, καί μοϋ είπε :

— 'Ορίστε, ορίστε, είμαι μόνη καί επιθυμώ κάτι νά σχς πώ.
Κ ύτταξα καλά τήν αΰλή καί μπήκα ό μισός μέσα καί ό·

μισός όξω.
— ’Ορίστε κύριε μου, ξαναεϊπε η ξανθοϋλά μας, σας εΐπχ  

πώς δέν είναι κανείς έδώ, πάν νά λειτουργήσουν ένα ξωκλήσι.
Μπήκα και κλείνει τήν πόρτα. Έ γ ώ  νόμισα πώς πιάστηκα, 

σάν τάν ποντικό στήν παγίδα , μόνο ποϋ δέν κατου-ΐήθηκα.
Αΰτά ποϋ μού συνέβησαν σέ μιά βραδεία ήτανε σάν τά βά

σανα τοϋ Βασιλάκη.
—  Φίλε μου, μοΰ εΐπε ή ξανθοϋλα μας, καθώς βεβαίως θά 

παρετήρησες, έν τή συνοικία μας, όπάρχουσι πολλαί τ/ίς ηλι
κίας κόραι, καί εις τήν οδόν μας κάμνωμε μίαν μικρή συνα
ναστροφή, ώς έκ τής όποία; συμβαίνουσι πολλαί παρεξηγή
σεις, διότι ΰπάρχουσι μεταξΰ ημών καί τινες ολίγο ζωηραί ! 
ΤΩ θ εέ . Δέν δύνασθε νά φαντασθήτε τ ί συμβαίνει. 'Υπάρχει 
μία ζηλοτυπία άκατανόητος. Νά μή είπη μία νέα εις ένα 
νέον =  καλή σπέρα.

Μπορούν νά χαλάσουν τόν κόσμο. Τί σημαίνει αΰτό, επ ε ι
δή εΰτυχησαμε νά σάς κάμνωμε γείτονα, καί επειδή έγώ . . . .

—  Ναί μά δ άδερφός σας φύλαγε χθές νά μέ σκοτώση
—  Ό  άδερφός μ ιυ ; άλλά έγώ δέν έχω άδερφό.
Μεθαύριο τά άλλα.
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μΛχήτους, καί τσιλιπορδιζότανε άμα μ ά ; βλέπανε, πράγμα 
ποϋ συνέβηκε στοΰ; Συριανούς άμα ποΰ είδον τάν Χοβάρτ, 
χαί θαρρώ πώς πολλοί άπό αΰτοι»»οΰ; τού; έμειναν καί έχουν 
ακόμη κοψ ίματα , άν καί λένε δτι πώς τδχει τό νερό τους).

Άλλά
θά μοϋ πήτε τ ΐ θά κάνωμε τοΰς 2 χ ιλ . άξιωρ.ατι*οΰς ποΰ έ
χομε ; Νά τοΰς πετάξωμε στό δρόμο ; Ό χ ι, νά τοΰ; κάνωμε 
υπαλλήλου; καί τοΰς άλλους νά τοΰς στείλωμε στής έπαρ- 
χίαις γιά  νά γυμνάζουν τήν έθνοφυλακή.

άπάνω εις τό ζνίττ,μα τοϋ φτειασίματο: τής έθνοφιλακής ηρθε 
άπάνω εις τό ίνδαλμά μου ό Οικονόμος, γ ια τ ί αυτό κ’ έγώ 
έλεγα στά πρόγραμμά μου. ('Ορίστε τώρα, μέ τήν άνοησία 
τήν μελετημένη δμω; νά βάνω κάλπη, ποϋ αναγκάζομαι νά 
μιλώ καί σάν πολιτικό;). Κάνετε, είπε, εθνοφυλακή, άλλά 
άληθινή, ενεργό, ήγουν νά μή ή να: γιά τό φέρτε άρμ καί έτσι 
θά έχετε στρατό εθνικό δσον θέλετε. Ό  "Έλληνας έ γεννήθηκε 
νά ηναι φύσει έθνοφύλακας, στά δπλα άναθρεμμένος.

Όρουλιάζεί τώρα ό σχίλος ποΰ έ'?αγε τό έθνος.

Κάνετε
στόλο ανθρώπινό καί κοντά σ’ αΰτόν τόν μικρό στόλο εξοπλί
σατε σάν μισοπολεμικά καί τά εμπορικά βαπόρια νά ηναι 
πάντα  έ'τοιμα στό πλά ι τού στόλου γιά  επικουρία. Έ τσ ι 
μισοπολεμικά ήτανε καί τά εμπορικά πλοία τών Ψαρών, τής 
*Ύδρ*ς καί τών Σπετσών, τα όποια έσωσαν τήν Ε λλάδα . 
Τέτοιο στόλο είχε καί ή Α γ γ λ ία  δταν πολέμησε τήν φοβερή 
καί τρομερή άραάδα τής Ίτπ α ν ία ς , διότι άπό τόν στόλο της 
ποΰ ήτανε 175 πλοϊχ, τά 40 μόνο ήτανε πολεμικά καί τά 
άλλα 136 έμπορικοπολεμικά Με ένα τέτοιο στόλο, ποΰ νά εχγ  
μέσα 30 χ ιλιάδε; άντρες μπορούμε νά κλείσωμετά Δαρδανέλια 
ποΰ νά μή μπορή νά ξεμυτίση τοΰρκος καί νά κυριέψωμε δλα 
τά παράλια καί τά νη ιά , τή Θράκη καί τή Μακεδονία. (Ό λα  
μαζωμένα τά θέλε.). Ό  στόλο; ε:ς τήν Ε λλάδα  είναι ή ΰ- 
παρξίς τη ; καί κάτι παραπάνω.

Αΰτα ήθελα νά σά; πώ , δχι γ ια τ ί πιστεύω, δτι θά μ ετα 
βάλω τή γνώμη σα ;, άλλά διότι έπρετε νά σά; τά ’ πώ.

Χ τ ή

Γαλλία ύπαρχε μία εικόνα τοϋ Η ρακλή χωρίς λεοντή καί 
χωρίς ρόπαλο, άλλά τρογύοο στόν Ηρακλή τούτον ήτανε ζω 
γραφισμένα πολλά άνθρωπάρια, τά όποια κρατούσε δεαένα 
άπό τ ’ αΰτιά καί άπό τή γλώσσα ό Ήι,ακλήςΐ Έ τ σ ι μοιάζει 
τώρα καί ή σάλα αΰτή τής βουλής, μέσα στήν δποϊα βλέπω 
ένα Η ρακλή, καί αΰτό ; είναι ·> πρωθυπουργό;, ποϋ κράτα 
δεμένου; άπό τ ’ αΰτιά  τής μύτες καί τής γλώτσαις σά; τοΰ; 
βουλευτά; καί σάς έχει σάν μαργιονέτες. "Αν Ύ,χα ψαλλίδ: 
έδώ κοντά μου τώρα θά έκοφτα αΰτά τά σχοινιά. (Καί δέν 
έπερνε;, ευλογημένε άπά τό σπ ίτ ι σου έ να ) ; άλλά επειδή δέν 
έχω, άφίνω είς τάν Λαό ννά τά κόψτ» μία μέρα καί τότε βλε- 
πούμαστε.

2Εέ πάψανε και αένα, δασκαλίκι μου. έννοια σου 
και έγώ σέ διορίζω,

Σ χ ό λ ια .
Ή γο υν  σας παρατηρήσεις. Σάς γέμισα δλο τό φύλλο σήμερα 
μέ τόν λόγο τοϋ Οί’κονόμου, γ ια τ ί μ ’ άρεσε, καί δταν μ ’ άρέστι 
έμένα ένα πράγμα, δέν δίνω ένα παρά άν δέν άρέση σέ δλα 
τόν κόσμο.

Ε ίναι δμως λόγος άεροβατικός, γ ια τ ί ίσα ίσα δέν μάς είπε 
πώς θά οΰονομήσωμεν τά άνοικονόμητα οικονομικά μας, καί 
γ ιά  τά σπουδαΐον μέν στρατόπεδον στή Θεσσαλία, γιά νά 
ήμαστε κοντά δπου πρέπει, σύμφωνο;, άλλά υστέρα ποιά; θά 
φρουρήσγι καθώ; είπαμε τό κράτο; ; Ή  εθνοφυλακή ; "Αμ οί έ
νοχοι δέν δείνουν δπλα στού; πολίτας, άν καί έχουν δλοι. Μή 
φοβάσθε, βρέ νά δόσετε δπλα στό Λαό, γ ια τ ί τοϋ φτάνουν, 
καί ή πέτρες, δπω ; κα ί σά; τό άπόδειξε, καί θά έρθγ μ ι* 
άλλη μέρα άργά η κοντά ποϋ θά πεθάνεται λιθοβολισμένοι.

Μεθαύριο
Οά ί,να ι οΰλα ζ ά  γ .ά μ μ α τ α  τώ ν  έ τζ ιιτο λ ώ ν , τ:οΰ μ δ ς  

,ε?α  'ζ ό λ ό γ ο ς  τοϋ O ucvo  ic u j

L.


