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"Οταν
κάνείς δέν εχει δουλειά κάθεται καί καθαρίζει τα νύχια του.

Έ τσ ι καί δ Κ αλλιγάς τώρα, άφοϋ σάν φτωχά; άνθρωπος 
ποΰ είναι κατώρθωσε καί εξασφάλισε το μέλλον του όιορι- 
σθέντας υποδιευθυντή; στην άντεθνική Τραπεζα, σαν να μ ι 
τοΰφταναν δσα έχει νά φάν), άρχισε, δ άνθρωπο; και κάπου 
•κάπου νά μά ; τυπώντ, ε ί; τή ; έφημερίδες κάτι παρλε; περί 
εμπορίου ποΰ μπορεί τ ινά ; νά ’πή πώ ; τή ; γραφ·/) γ ια  να 
μάς κοροϊδεύτ,.

Καί έχει δίκαιο, διότι ό χορτάτος τόν νηστικά δέν τοΰ 
κρουστά τίποτα .

Χτές λοιπόν έγραψε ένα άρθρο στήν ’ AxpSnoJic, γ ιά  νά 
γεμίσ·/) τά φύλλο, φα ίνετα ι, περί έμπορικοΰ ισοζυγίου, απά τά 
όποιο τίποτα άλλο δέν μπόρεσα νά καταλάβω παρά μοναχα 
δτι μάς κοροϊδεύει.

Είναι δέ τά άρθρο του σάν πλαγ ία  άπάντησις εις τά λόγο 
τοΰ Οικονόμου, ποΰ μάς έφαγε δλο τά προχθεσινά φύλλο, καί 
τ ί  θά άπαντήση ό Οικονόμος δέν ζέρω, άλλ* έγώ δέν μπορώ 
-παρά νά τοΰ απαντήσω σέ μερικά ζητήματα κατ ευθείαν 
γραμμή, δσα φτάνει τά κεφάλι μου.

Ή  α ιτ ία  λέει τής φτώ χεια ; ποΰ μάς δέρνει είναι παληά 
κα ί ερχότανε λίγνι λ ίγη , ητανε παληά ασθένεια καί ξέσπασε 
τώρα, ήτανε άγκοΰρι κα\ μεγάλωσε γ ιά  μιά βραδειά.

Στά 1875, γράφει ό Κ αλλιγάς τίίς  σταφίδας ί; χ ίλ ια ις λ ί- 
τραις είχαν 60 τάλαρα, ένώ σήμερα μέ δλ·/ι τή πρόοδο καί τήν 
άνάπτυξι τίίς σταφιδαμπελοφυτείας, πουλάται μόνο πράς 35 
τάλλαρα. Τίς φταίει ; ρωτά ό Κ αλλιγάς.

Ά πάντησ ις . ’Εσείς γαϊδούρια ποΰ τήν κάνατε και ξέπεσε.
Δέν έχει νά κάνη, λέγει ό Κ αλλιγάς, άν ή στρατολογία^ ά- 

πόσυρε 100 χιλ.άνδρες άπά τή γεωργία, γ ια τ ί ή έλλε’.ψις αυτή 
-καθόλου δέν άποφάνηκε? έστωντας μέ τά νά καλλιεργηθησαν 
τά χτήματα δπως καί πρώτα. Δέν λέει ομως ο κοποοφαγος 
καί πόσα είχε άνεβαστή καί τά με^οκαμετο καί αν επιασαν 
.τάν παρά τους οί σταφιδέμποροι απά τα  πολλά έξοδα ; Τα 
δέ δσα άποζτ.μιώθτ,καν ο! έπίστρατοι, αΰτά οΰτε τά αναφέρει I 
κάν, γ ια τ ί σοΰ λέοι οί ψωοοχωριάτες τ ΐ είχαν καί τ ί έχασαν. \

Στά 1872 μπάσαμε έμπόοίο άπά τά εξωτερικά 155 μ ιλλ ί- 
ουνιών καί βγάνιχμε 56 στά δέ 1882 μπάσαμε άπά τά έ ξ « «  
τερικά 245 μιλλιούνια καί βγάναμε μόνο 86. ΤΙς φταίει κα} 
πώς θά ζήσωμε ;

Τόρα σ’ αΰτή τήν έοώτησι δέν ξέρω κ’ έγώ τ ί νά τοΰ άπαν- 
τήσω, καί άς κάνωμε τάχα πώς δέν τήν διαβάσαμε.

Τά εξωτερικά συναλλάγματα , λέγει δ Κ αλλιγάς, δτι ήτανε 
καί είναι πάντοτε είς υπερτίμησι καί ένεκα τούτου έτραβήχ- 
τ«κε δλο τά μεταλλικά στά εξωτερικά, καί γ ι ’ αΰτά δέν έχομε 
μεΐς ’δώ παρά μόνο τής στραβοδεχάρες τής παραγεμισμένες 
άπά μέσα μέ χαρτί. Καί γ ι ’ αΰτή τή δουλειά ποιάς φ τ α ίε ι ;

Έσεΐς ποΰ άφίνετε τάν χρυσά καί τόν άργυρο έναντίον τοΰ 
νόμου καί ταξειδεύει στά εξωτερικό. Δέν ξέρω άν τοΰ απαντώ 
καλά καί άπάνω σέ αΰτή τήν έροίτησί του, άλλά θαρρώ πώς 
δσο ζαβά καί μισοκούτελα καί άν τά λέγω , πάντα  κάτι ΘΑ 
λέγω .

Τ ίν  φτώχεια ποΰ μάς δέρνει, γράφει δ Κ αλλιγάς, τήν με
ρίστηκε άπά τά 1879, δτι άρχιζε νά μάς τρώη ή άσθένεια 
τής φτώχειας, ή δποία κατάντησε άσθένεια εσωτερική, δη
λαδή μαρασμός, η δποία άσθένεια κατάντησε τώρα πλέον 
χρόνιον πάθος, ήγουν άθεράπευτος.

Καί τ ί  μάς τά λέτε ρέ, ποιάς μάς έφερε σ’ αΰτά τά χρδ- 
νιο πάθος ; Σ ίϊς μέ τά πετρέλαιά σας, τά τσιγαρόχαρτα καί 
τοΰς φοβερούς φόρους γιά νά κάνετε Τσίχλες καί Καρακάξες 
καί δρόμους άδιάβατους, σείς ποΰ μάς φορτόσατε στή ράχτ» 
290 μιλλιούνια σέ πέντε χρόνια καί ξοδεύτηκαν δλα χωρίς ό 
τόπος νά δή παρά στά μάτι του, οΰτε έργα, παρά μονάχοι 
τοΰς Μπουσέριδες σα; καί Λεζαίνιδες γιά νά μάς κοροϊδεύουν, 
βλέποντες τήν έλεεινότητά μας, τίίν δποία αΰριο μεθαύριο θά 
περιγράψιυν μέ ιδιαίτερα βιβλία γιά  νά μά ; μάθη δλος δ κό
σμος τ ί ζωντόβολα είμαστε, ποΰ θέλομε νά κάνωμε καί τάν 
κομματάρχη στήν ’ Ανατολή ήγουν στά ’Ανατολικά ζήτνιμα.

Τά κάτω  κάτω ρωτά, δ Κ αλλιγάς, δτι τάχα τάν ρωτοΰμϊ 
έμεϊς, γ ια τ ί δέν έκοβαν 200  μελλιούνια νόμισμα σέ χρυσάφι 
Α ϊ καί ποΰ θέλατε λ έγ ε ι, νά τά βροΰμε αΰτά τά χρυσάφι, νά 
τά ο γοράσωμε άπά τό παζάρ τής εΰθυνίας ά ντ ί; μέ στραγά
λια ;
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Νά σάς πώ, έδώ πέρα δ μασκαρέας, άπάνω σ’ α ΰτλ  τήν 
ώτησι τήν βρίσκω πολύ χοντρή καί δέν κάθομε 'γώ  νά τήν 
ηγήσω, έχει δίκαιο, άλλά άπό ουλή τήν πάρλα του, τίποτα  

κι* αΰτός δέν μάς είπε, άλά Οικονόμο, δέν μας έδειξε δη
λαδή κάνένα μέσο θεραπείας τέλειο, άλλά περιορίστηκε νά 
μας πή, πώς πάσχομε άπό φτώχεια καί άπό ποϋ μάς προήοθε 
χαί δτι δέν είμαστε γιά  ζωή.

Α, ξεχασα. Τα μελλεούνια ποϋ μάς έφαγαν ο: χρυσογά- 
δαροι μέ τής ψευτοεταιρίαις των καί κουνσελιτά, καί οΐκοπε- 
δοκλεψά, δέν τά λέγει αΰτά , ποϋ μάς τράβηξαν ουλο τόν 
παρά.

Τέλος πάντων βέβαιο εΐνα ι, οτι ξυνόμαστε τώρα σάν τοΰς 
ψωργιάριδες, καί άντίς γιά  θεραπεία μάς κοροϊδεύουν u i λό
γ ια  καί κουροφεξολογήματα.

Δέν μάς άφίνετε στά χάλια μας, μόνο θέλετε, τέρατα, κα ι 
νά μάς κοροϊδεύετε ;

Καί ναΐ μέν μάς ψοφήσατε στή φτώχεια σείς μέ τάς ά τι- 
μίας σας, άλλά σάς πήρε ό διάβολος και σάς τόν έναν κατόπι 
Οτόν άλλο μέ τής φτωχέψεις σας, άληθινές καί ψεύτικες.

Σάς φάγαμε, σά; γλωσσοφάγαμε τέλος πάντων, σάς ρέψαμε 
Χαί σάς κάναμε τόρα νά τσιλίπαρδίζετε και νά μή ξέρετε τί 
λέτε καί τ ΐ κάνετε.

Καί ποϋ είστε άκόμα ; Πρέπει νά έρθωμε στόν αΰτό παρα- 
νομαστή τής φτώχιας καί τότε τά κουβεντιάζωμε στά χαμη
λά στρώματα.

Έ ννοιά σας καί καθώς μάς πήγατε, καί καθώς μάς πάτε 
seal καθώς πάμε, θά έρθη μιά ημέρα ποΰ θά σάς βλέπουμε 
στούς δρόμους μέ μισό παποΰτσι κ*ί δείχνοντας σας νά λέμε:

— Αΰτός εΐναι δ κόντε πεινάος Κ αλλιγάς, ό κόντε Βοϋρος 
ζεπολιάρης, ό κόντε Σκουλούδης βρακοβελάδας, ό κόντε Τσι- 
γχρός έ μεγαλεπίβουλος χαί δκόντε διάβολος ποϋ θά σάς πά- I 
ρη, δπως καί σάς πήρε άπό τόρα καί άρχίζει καί σάς ξε/.λη- 
ρίζει.

(1 0 ) Τ Π Ο Φ Τ Α Λ ΙΣ

Η ΦΑΝΤΑΣΜΕΝΗ

Γ.
Είπαμε, άν θυμάστε, πώς ή γ ε ιτό νυά  μου ξανθοΰλα μούχε 

*πή πώς δέν είχε αδελφό.
Ά μ α  ακόυσα αΰτό ξανάσανα ολίγο καί ’πήρα φώρα :
—  Καί πώς, τής είπα , κυρία μου, δέν έχετε άδερφό ; Καί 

τότε ποιός ήτανε έκεΐνος ό καφετζής ό οποίος μ ’ έκανε νά μή 
κοιμηθώ άπόψε, καί παραφύλαγε ώς τό πρωί στό σπ ίτ: μου.

—  Ώ ,  τόν άστειον. Αΰτός, φίλε μου, εΐναι ενας γείτονάς 
μας, μά πολΰ άστεΐος, ό όποιος άγαπά νά πειράζη τοΰς άν
θρώπους, άμα τούς εύρη λίγο μαλακούς. "Ω, είναι Ινας πολ
λή καλός άνθρωπος. Θά γνωρισθήτε καλλίτερα καί θά μάς 
χρησιμεύση. ”Ω, τόν άστειον. Μένετε ήσυχος. ΟΰδεΙς φόβος. 
Έ γώ  θά φροντίσω σνίμερον νά τόν ειδοποιήσω νά σάς άφήση 
άνενόχλητον.

?— Ό σ τε  θά πή πώς εχετε πολλαίς σχέσεις μαζύ του.
—  Μά ώς γείτονα. Πρέπει νά γνωρίζετε, φίλε μου, δτι 

έγώ , ελευθεριάζω ολίγον, διότι, δέν εννοώ πρός τίνα  λόγον 
νά μή άποτείνω τόν λόγον πρός ενα τόν τυχόντα άνθρωπον. 
Ε ίναι έγκλημα τοΰτο ; Είναι έγκλημα καί ό λόγος ;

—  Καί μεγάλο, μάλιστα. Μέ ένα λόγο, κα ί πολλάκις φο- 
ραΐς καί χωρίς νά ’πής τίποτα , σέ πάνε φυλακή, γ ια τ ί, λ έγ ε ι, 
έβρισες ίνα  άναγνωρισμένο τρελό, πώς είναι τρελός, καί ά ντ ί 
νά βάνουν οί δικασταί τόν τρελό στό φρενοκομείο, βάζουν τόν 
φρόνιμο ποϋ ήθελε νά τοϋ βάνη γνώσι στή φυλακή. ,

ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ.
Κ ό ρ ιν θ ο ς .

Προχτές διάβασα στό φύλλο σας νά παραπονιέστε καί σείς 
αυτού ο! ’Αθηναίοι γιά έ'να δυό ψωροκαφεσαντάν ποΰ έχετε, 
οτι σάς διαφθείρουν, σάματις δπως καταντήσατε έχετε πλέον 
σείς άνάγκη νά διαφθαρήτε,ένώ ήστε δάσκαλοι τής πάσης δια
φθοράς, καί μάς κάνετε τήν κοκκονίτσα.

Δέν έχετε τ ίποτα , σείς αΰτοΰ, έλάτε ’δώ νά δήτε καί νά 
τινάξεται ό’χι μόνο τόν γιακά σας άλλά καί τό τομάρι σας. 
Καί τ ι θέλετε καί δέν έχημε; άρμένισαις, τούρκισοες, Ιταλίδες 
χοντρομπαμπάλες ποϋ άγαπάς καί σΰ, γερμανίδες φαφλοϋχ- 
τρες, Κωνσταντινουπολίτισσες καί λοιπαίς, λατέρνες, καί φυ
σαρμόνικες, ποϋ χαλά ό κόσμος κάθε βράδυ σάν νά ήμαστε 
στή Βαβυλώνα. Ξεμυαλίστηκαν καί ή γυναϊκές μας έδώ κοντά 
σ αΰτά τά καθάρματα. Γράψε τίποτα μπάς κάνει τίποτα ή 

άστυνομία μας καί μάς ξεκαϋαρίση, καί άν θέλης έλα κάμμία 
βραδειά μέ τόν σιδηρόδρομο νά δής τ ι  γ ίνετα ι,κα ί προειδο
ποίησε με νά έχω κάμμία μικρή προετοιμασία καί χαιρετί
σματα καί ε'.ς τόν Γεώργη τόν Π αναγιωτάκη τόν έμπορορρά- 
φτη.

2Εημ.. ϋαληανθρώπου.
Καί τά μέν χαιρετίσματα τά έστειλα μέ τό καλάθι, άλλά 
δέν ξέρω πώς ήτανε γραμμένα μέ έψιλον η άλλοιώτικα, 
δσο δέ γιά  νά έρθω αΰτοΰ δέν θέλω νά σάς βάνω σέ κόπο 
καί οΰτε έγώ  νά μπώ , καί δέν άμφιβάλλω κοιτά τήν αφέ
λεια ποϋ έχεις πώς καί στήν ’Αμερική άν ήσουνα, οτι θά 
μέ προσκαλοϋσες κ’ έκεΐ, νά δώ τί γ ίνετα ι στό νέο λόσμο.

Τώρα άς έρθωμε καί εις τό ζήτημα τής διαφθοράς σας. 
Πρέπει νά ξέρετε σεϊς οι Κ ορίνθιοι, γιά  τήν αθλιότητά σας 
τήν όποίαν σας έγραψε καί b Παϋλος τάς πρόςΚορινθίους έπι·· 
στολάς,δτι τό έχει τό χώμα σαςνά γεννάΜαγδαλγ,νές πα ν-ός 
είδους.Στήν άρχαιότης μόνο είς τό ναό τής’Αφροδίτης ΰπαρχαν 
αΰτοΰ χιλιάδες παστοικαίς ιερόδουλες,ήγουν παπαδια ίς,τής’Α-·

—  Δέν σάς εννοώ.
—  Μά κ ’ έγώ δέν εννοώ, άλλά μοΰδωσαν τά δικαστήρια 

καί εννόησα καί τά άκατανόητα.
— Μά δέν πρόκειται περί δικαστηρίων.
—  Πρόκειται, κα ί πρόκειται, διότι έγώ θά τοΰ κάνω μήνυσι 

περί διαταράξεως ησυχίας οικιακής εντός τοϋ δρόμου.
— Καί πώς, μέσα στόν δρόμο σοΰ διατάραξε τήν οικιακή 

σου ησυχία ; Ά στειον καί αΰτό.
—  Μά είς υμάς κυρία δλα μπορεί νά σοΰ φαίνωνται άστεΐα. 

Ναι μάλιστα, μοΰ διατάραξε τήν οικιακήν μου ησυχίαν, έ
στωντας μέ τό νά μ’ άφησε νά πάω νά κοιμηθώ άιςόψε 
σπ ίτ ι μου.

— Χαχά. Τ ’ άγαθά, κόποις κτώντα ι.
—  Ποιά άγαθά ; Τά νά ξενοκοιμάται τινάς σέ ξενοδοχεία 

ποΰ βλέπει καί άσχημα ονείρατα ;
— Δέν σάς εννοώ.
—  Μά ξέρω καί ’γώ είπα πώς δέν σάς εννοώ, άλλά γιά 

νά σάς δώσω νά ένννοήσετε, σάς λέγω , πώς αΰτός κύριος φ ί
λος σας μ ’ έκανε καί ξενοκοιμήθηκα στό ξενοδοχείο, γ ια τ ί 
φοβόμουνα νά έρθω σπ ίτ ι μου.

—  Καί είστε τόσον δειλός ;
—  Δειλός δέν είμαι, άλλά δταν έχη; νά κάνης μέ θηριώ

δεις άνθρώπους, ποΰ δίνουν κουμπουριαίς, μαχαιριαίς, στιλε- 
τ ια ίς , φαλτσετια ίς, καί σφαλιάρους, νομίζω, πώς μ’ αΰτούς 
τούς άνθρώπους δέν πρέπει νά έχη τινάς πολλαίς κουβέντες.

— "Ω, πόσον μοϋ φαίνεστε άστεΐος. Θά αστειεύεστε βέ
βαια.

—  Καθόλου, διότι κάμμιά φορά τά  χωρατά βγαίνουν ξυνά. 
Τέλος πάντων αΰτά τά πρόσωπο τοΰ καφετζή δέν μοΰ άρέσει 
καθόλου. Μοΰ φαίνεται ώς θηρίον, ώς τίγρις, ώς λεοπάρδαλις, 
ώς αρκούδα.
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φροδίτης,ποΰ δποιος έπεφτε στά μαλακά χεράκια των,τόν άφη
ναν πετσί καί κόκκαλο,γι’ αΰτά ύπαρχε καί ή περιβόητη πα
ροιμία — Οΰ παντός ές Κόρινθον έσθ’ ό πλοϋς, ήγουν σας, 
κάθε ίνας δέν είναι εύκολο νά ταξιδέψη στή Κόρινθο, (καί 
γιαυτό δέν έρχομαι κ’ γώ ), άν δέν έχη βαρύ τά βαλάντιον.

Δέν ξέρω πόσο πολιτεύονται τόρα αΰτοΰ η νέαις Ιερόδουλές 
σας, άλλά τότε ήτανε φωτιά κάί λαϋρα,ποϋ φαντασθήτε, δτι, 
γιά μιά βραδειά, γιά  ίνα  ξενύχτι ποΰ λέμε, έγύρεψε τού μέγα 
Δημοσθένη μα; κάν ή Λαΐς κάν ή Φρύνη χ ίλ ια ις  δραχμαίς, 
ήγουν μας κατά τήν άξια τοϋ σημερινού νομίσματος, άπάνω 
κάτω  6 ώς 7 χιλιάδες δραχμαίς, Γ0 όποΐο άκούσαντας ό μέ- 
γας ρήτορας τής γύρισε μδλη τή διαβόητη μορφιά της τοΰς π ι
σινούς του καί είπε — Οΰκ’ ονοϋμαι μετάνοιαν χιλίων δραχ
μών. Δηλαδή, δέν είμαι τόσο παλαβός, ώστε νά πληρώσω 
γιά  μιά βραδειά χ ίλια ις δραχμαίς καί νά μετανοώ αΰριο.

Έ  Κόρινθος, φιλαράκο μου, χωρίς νά σέ ξέρω πού μοϋ στέλ
νεις τά πάω καί χαιρετίσματα στάν έμπορορράφτη, στήν άρ
χαιότης ονομαζότανε 3.φν&:ό ήγουν σας,σκάλα κάρτα π ιάγκα , 
οκάλα γενικού εμπορίου τής Α νατολής καί Δύσις, δπου καλο- 
ψούνιζαν δλο; οί έμποροι καί καραβοκυρέοι δσοι ερχότανε αΰ

τοΰ, άπό τοΰς οποίους πολλοί,καθώς λέει ό Λουκιανός b αχρε
ιόστομος, πουλώσαν καί τά καράβιά τους, ήγουν τριήρεις καί 
έφευγαν άναυλα.

Καί γ ι ’ αΰτή τήν αθλιότητά σας σάς χάλασε καί ό σεισμός 
τώρα κοντά σέ λ ίγα  χρόνια. Γιά τήν Κόρινθο έγινε καί ό Κο
ρινθιακός πόλεμος τόν πάλα ι καιρό ποΰ πήρε ό διάολος τόν 
πατέρα τής άρχαίαςΈλλάδος.Τήν Κόρινθό σας καί τήν κατο ί
κησε πρώτος δ κύριος Κόρινθος, δ γυιός τοΰ Ζήνα, τοϋ μεγα- 
λείτερου θεού τής άρχαιότης, τόν όποΐο θέλουν νά ποϋν πώς 
τόν μεταβάλαμε μεΐς καί τόν κάναμε άπά Δίο καί Ζεΰ, άπλό 
Θεό. "Ας ^ναι. Ή  Κόρινθος εΰγαζε καί ώραϊα σταμνιά καί 
σταμνάκια καί άλλα άριστουργηματικά άγγεΐα  χρωματιστά, 
τά όποια είχαν καί έχουν μεγάλη άξία , (άν βοής κάνένα άπό 
κάνένα άρχαιοληστή, τυμβορύχο, άρχαιοκάπηλο, στεΐλέ μου,

—  Πολύ τόν έξαγριώσατε, ένώ είναι ενας πολλή καλάς 
άνθρωπος, δπως, νομίζω, σάς προεΐπα.

—  Μπορεί νά ηναι καλός σέ δλβυς, άλλά σέ μένα δέν αρέ
σουν τά μούτρά του.

— Οδτε εμέ μέ αρέσουν, άλλά εΐναι φίλος. Πολΰ καλός φ ί
λος, δυνάμενος υπέρ έμοϋ νά θυσιάση τά πάντα .

— Μά αύτά εΐναι ίσα ίσα ποϋ δέν μέ άρέοουν, νά έχω
κυρίαν ποοστατευομένην παρ’ άλλου.

—  Πώς είπατε ; Ποίαν κυρίαν ;
—  Ό μιλώ .
—  Καλώς. Ά λ λ ’ δταν δμ ιλ ϊΐτε πρέπει νά ησθε προσεκτι

κός εις τάς έκφράσεις σας.
—  Είμαι πολΰ καί τά μάλιστα προσεκτικός.
—  Καί δμως ; . . ,
—  Καί δμως ; Καί δμως δέν έννοώ γ ια τ ί μέ προσκαλέ- 

σετε έδώ καί μέ κλείσατε μέσα στήν αΰλή τας. Τί έπιθυ- 
μεΐτε, κυρία μου, άπό μέ ;

— Κυρία μου ; Έ γώ  είμαι κυρία σου;
—  Ό χ ι, παρτόν, άλλά ό λόγος τά φέρνει.
—  Α ί τότε, σάς λέγω κ’ έγώ, κύριέ μου, δυνάμεθα νά ό- 

μιλήσωμε, έκτενέστερον κάπως. ’Ορίστε έπάνω . Είμεθα μό
νοι.

—  "Οχι δέν πειράζει, μπορούμε νά τά ποΰμε κ ’ έδώ.
—  Ά λ λ ά  κουράζεσθε, ίστάμενος δρθιος.
—  Καθόλου, είμαι πετεινάρι.
—  Έ τ σ ι ; Καί πόσας δρνιθας έχετε, παρακαλοϋμε ;
—  Οΰδεμίαν, κυρία μου.
—  Μά τότε, κυρία μου, πώς είιρίσκεσθαι έδώ ;
Τάχασα. Βρέ τήν κερατόπιστη, αΰτή μοΰδινε σέ κάθε λόγο

χαί τή τά τα .
Ά λ λά  είπα πώς είχα πάρει θάρρος. Σκούπισα μέ τό μα

νίκι μου τό κούτελό μου, γ ια τ ί δέν είχα πάρει τά μαντύλι

σώνει νά μήν ^ναι ψεύτικο, σάν αΰτά ποΰ φτειάνιι έδώ δ Ξ α
κουστής), ακόμη δέ καί στής μεγάλα:ς οίκοδομαίς τους οί Κο- 
ρίνθιοι είχαν ιδιαίτερο χτίσιμο, ιδιαίτερο ρυθμό, ιδιαίτερη άρ- 
χιτεχτονική, δ όποιος λέγετα ι καί σήμερα άκόμη, Κορινθιακός 
ρυθμός, ήγουν άρχιτεχτονική τής πολυτελείας καί μέ πολλά 
χρώματα, καί κατά αΰτό τό σχέδιο τοϋ Κορινθιακού ήγουν 
σας ρυθμού εΐναι χτισμένο καί τά Πανεπιστήμιό μας, καί γιά 
αΰτό κοντεύει νά πάη στό διάολο δπως κατάντησε μέ τούς 
εΰσεβή παλουκάδες καθηγητάς, διότι περί φοιτητών οΰδείς λό
γος, αΰαοί εΐναι βάλτους ρίγανι.

? τ ή  Κόρινθο εΐχε έ'-θη καί ό περιβόητος αΰτοκράτορας 'της 
'Ρώμης Νέρων καί αγάπησε μιά κορινθιακοποϋλα, Ά κτή ,πά μ - 
φτωχη πού τήν εΐχε'δή στήν άκροθαλασά καί τήν πήρε μαζύ 
του στή 'Ρώμη, δπου τήν φαρμάκωσε ή μάνα του,καί άπό τότζ 
δ Νέρων ποϋ ήτανε δ άγαθώτερος αΰτοκράτοοας, άπό τήν 
απελπισία  του έγινε θηριώδης πρός έκδίκησι τής ’Ακτής του.

Είσαστε δέ σείς οί Κορίνθιοι οί πγιά μπιρμ.πάντες τή ί άρ
χαιότης, μ’ δλον δτι καί τώρα οί βαρκαδόροι σας δέν πάν πα
ρακάτω ποϋ μπορούν νά γδύσουν τούς έπ ιβάτας, αΰτο'ι δέ οί 
βαρκαδόροι σας ώς καί τής Σμύρννς καί τής Κέρκυρας μποροϋν 
πολύ καλά νά ονομαστούν βαρκαδοριαλτζερίνοι, ζούσατε δέ μ? 
τέ τοια άσέλγεια , ώστε γιά σάς τότε οί έλληνες έκανον ιδ ια ίτε
ρον ρήμα, Κ ομγθ ιά ζω  ήγουν ζώ αχρειότερα καί άπό τοΰς Κο- 
ρινθίους.

θέλουν νά ποΰν οί ιστορικοί πώς τό πρώτο καράβι πού κα
τασκευάστηκε στήν αρχαία Ε λλά ς , κατασκευάστηκε στή Κό
ρινθο, τό δέ φρούριό της καί τά τείχη της ήτανε τά πλέον 
μεγαλείτερα καί δυνατά σέ δλη τήν Ε λλά δ α , έκτός άπό τάς 
’Αθήνας μας.

Ά π ό  τόσες χιλιάδες άγάλματα ποΰ ΰπαρχαν α ΰτο ϋκα ί.α ν 
δριάντας, τά περισσότερα ήτανε κατάχρυσα άπό καθαρό χρυ
σό καί άπό έλεφαντοκόκκαλα, δταν δέ οί Ρωμαίοι κατάστρε- 
ψαν σύρριζα τήν Κόρινθο καί κουβάλησαν στή Ρώμη τά πολυ
τελέστατα  τής πολιτείας πράγματα κα ί τά έκαψαν γιά νά

μαζύ μου, τήν κύτταξα  καλά καλά στά μούτρα καί στό στή
θος, τό σπουδαιότερον δλων καί μοϋ φάνηκε άγγ3λόκορμο.

Ά πλόνω  τό χέρι μου, μά ξέρω κ ’ έγώ πώς μοϋ κατέβηκε 
έκείνη ή κουταμάρα καί τής χαϊδεύω τήν έληά λέγοντας :

—  Τί έχετε έκεΐ ;
•—■ Τίποτα, φίλε μου, έλευθέρως, έλευθέρως.
Στάθηκα καί συλλογίστηκα λίγο , καί είπα μέσα μου. 

Έλευθέρως, έλευθέρως, εΐπε αΰτή , λοιπόν έ’φοδος. Δέν μπορεί 
παρά άπό δλα αΰτά τά φαινόμενα νά ήναι τής δοτικής π τώ 
σεως. Α πλώ νω  το χέρι μου καί τήν αγκαλιάζω . Σ τέκετα ι έ 
κείνη σάν ραπάνι ντούρα.

—  Θά χορεύσωμε, κύριέ μου ; Καί τ ί  χωρά θά πάρο>με j
Είπα πώς είχα πάρει θάρρος καί άμέσως τής απάντησα.

Μά μοϋ είχε παραγίνει.
—  Ό χ ι, κυρία μου, δέν θά χορέψωμε, άλλά ενα φίλημα, 

έχει στήν έληά.
—  Μπά ; Καί φτάνεις ώς έκεΐ; Έ γώ  νομίζω δτι δέν φτά

νεις οΰτε ώς τό στήθος μου.
—  *Ω, έκεΐ, φτάνω
—  Δοκιμάσετε . . . .
Στάθηκα τήν τύραξα καλά καλά στά μάτια καί εΐδα*πώς 

τής άστραφταν, «οΰ έρριξε τά μάτια  της στά μάτι* μου’κα» 
λές πώς μ’ εΐχε μαγνιτίσει. Έ τρεμα σάν τής τράνες τής χρυ- 
σαίς ποΰ βάζουν στής λαμπάδες τή λαμπρή στών μικρών 
παιδιών.

Δέν ξέρω πώς μοϋ πιάστικε κα ί ή γλωσσά μου, ήθελα νά 
μιλήσω, καί δέν μιλούσε ή κερατόπιστη. Τέλος είχα αγριέψει 
καί τής ρίχνομε σάν θηρίο, άπάνω δμως ποϋ μόλις πρόφτασα 
καί τήν αγκάλιασα καί κρεμάστικα σάν τσίρος στή μέση 
της, χτυπά ή πόρτα.

Τώρα στό μεθαυριανό φύλλο νά δοΰμε πώ ; θά τά  ξεμπερ- 
δέψωμε.
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’Έχομε βροχή Τρικουπίτιδα. πολλή μαυρίλχ 
τόν πλάκωσε.

Ε ν ο ικ ιά ζ ε τ α ι
Κ λ ίβ α ν ο ; (-ροΰρνο ;) από  I Σ ε τττ ,-μ β :”ου κ ε ίμ ε ν ο ς  π ιρ ά  τ /j. β ρ ίσ ε ι Κ α λ α  · 
μ '.ω του κ α ι Ι π ί  τ ή ς  ό ϊο ΰ  Κ ο λο κ ο τρ ώ νη . Τ1ληρο9ορία ι ά νω θ εν  τ ή ;  α ί κ ία ; ,  
παρ α  τ ω ν  ά δ ε )^ ώ ν  Ζ α 'χ π α χ ο ϋλα ·

βγάνουν τό χρυσάφι, ά ντ ί; γιά χρυσάφι βγήκε ίνα  άλλοιώτικο 
μίγμα πρωτοφανή ποϋ τό οΝνόμασαν Κορινθιακό χαλκό, ϊίγουν 
■χρυσ<5καλκο.

Εμπορικόν ισοζύγιο ν Καλλιγά.

Ό  ισθμός τής Κορίνθου είχε πολλάκις φοραίς περιτοι
χιστώ άπό άκρη ώς άκρη, τόν δέ ισθμό σας δοκ ίμασαν
τρεΐς φοραίς νά τόν κόψουν άλλά φοβήθηκαν μή άμάρ- 
τανον έναντίον τοϋ Θεοΰ, ποΰ ενώ αΰτός τόν εφτει- 
ασε νά νίναι ξηρά πέτρα καί άμμος ,  ot άνθρωποι ήθελαν νά 
τόν κάνουν θάλασσα καί γ ι '  αΰτό τόν φόβο τόν άφησαν. Τόρα 
δέ καθώς λέει ό γιατρός Πύρλας, άν κοπή, διατρέχουνε οί
κύριοι Πειραιώτες νά πνίγουνε άπό τή φοβερή καί τρομερή
•πλημμύρα ποϋ θά γ ίνη , γ ια τ ί τά δικά σας  τά νερά λέει, εινε 
ψηλότερα άπό τά δικά μας  έδώ  καί θά ρεόσουν νά μας  π ν ί
ξουν, καί άν πρόκειται νά γίνη αΰτό, νταμπλάς νά πέση καί 
■στόν Τοΰρ καί στή Τούρενα τ ή  χοντρομπα'ίοΰ.

Σ ιδ η ρ ό δ ρ ο μ ο ς  Λ α υ ρ ίο υ .
Αυτοί οί κερατάδες οί έφημεριδογράφοι, άλλα 

λέει ό ενας καί άλλα ό άλλος καί λένε πάντα τά ιδια.

Τέλο; πάντων η Κόρινθος ήτανε ή φαυλάντζα τής 'Ε λλά 
δος καί τό Παρίσι τής πάστ,ς διαφθοράς καί έξαχρείωσις.

Ό  πρώτος επίσκοπος τής 'Ελλάδος χειροτονήθηκε αΰτοϋ 
άπό τόν Παύλο, και ήτανε ό Πανιερώτατος κύριος ’Απόλλων, 
μαθητής τοϋ Παύλου.

Τόσο πλούτο ειχε ί) Κόρινθο; ώστε στοΰς Δελφοΰς εΐχε ίδι- 
■αιτερο θηοαυροφυλάκειο καί ίσως αΰτό θά ηναι ό θησαυρός 
τής Κόρινθο; πού κόντεψε ν’ άνακαλύψωμε, άν δέν μας ελειπε 
τό σιδερόχορτο, γιά ν’ άνοίξωμε της πόρτες τοΰ θησαυρού τής 
ίϊαλαβομάρας τοϋ κεφαλιού μας.

Ely* ώρα Ιοκαί μεγάλο εμπόριο άπό τά πήλινα άγγεΐά  της, 
τά  όποια τώοα επίσης σάς είναι καλό εμπόριο τυμβορυχικό, 
κλεφτοευρωπαΐκό, γ ια τ ί δσα κρυφά κα’ι φανερά ανακαλύπτον
τα ι άρχαϊα, αΰτοϋ, σάν φιλοπάτριδες ποϋ είστε τά πουλάτε 
στοΰ; εΰρωπαίους γ·.ά ενα κομμάτι ψωμί.

Γιά ό'λα λοιπόν αΰτά , κύριε Κορίνθιε, ποϋ νά σου πάρη ό 
διάολος τόν πατέρα ποϋ βρέθηκες νά μού γράψης γιά  τήν δια· 
φθορά σας αΰτοϋ καί μ’ Ικανές και γέμισα ό'λο τό φύλλο, ά- 
φήσαντες χιλιάδες γράμματα τών επιστολών δξω, γ ιά  δλα 
αΰτά λέμε, ή Κόρινθός σας ώς γενική σκάλα τής Εΰοώπης 
καί τ ή ς ’Ανατολής ποϋ θά γίνη , δέν μπορεί παρά νά γίνη δ 
πως άρχισε καί γ ίνετα ι, ή άχρειέστερη πόλις τή ; 'Ελλάδας καί 
ξορκισμένοι νά ήστε άπό τώρα, καί φτοϋ.κα ί μοναχοί σας.

Τό μέλλον σας είναι μέλλον κακοηθείας,λοιπόν μή Φοβάστε 
εμπρός δλα,έλευθέρα Κόρινθος.

Επιτροπή τής Κουλής. 
Χτό σκαμνί, Ιίετρέλαιε, καί σέ φάγαμε.

Πάτρα συστήθηκε υποπρακτορεΐον τών εφημερίδων τής ’Αθή
νας, βρίσκεται δε στή πλατεία  τού Γεωργίου καί κοντά στό 
καφενείο τοϋ ’Ασημακοπούλου καί τοϋ ταχυδρομείου. Στό ίδιο 
δέ πρακτορείο πουλάται καί χαρτί μέ τήν οκά, τυπωμένο.

Εις τό
δβόμο το ΰ Π ρ α ξ ιτ έλ ο υ ςπ ο ΰ  ε ινα ικ ο ν τά ιιτο ΰ ςά γ ίο υ ςΘ εο δ ώ ρ ο υς ,δ π ο υεΤ να ιτο ΰΜ ά ί 
τό τα β ερ νο ξενο δ ο χε ϊο  ε ίν α ι  τό  ο ίν ο π ω λ ίΐο ν  το ΰ  Γ .Σ  Ά λ α φ ο ΰ ζ τ , ,  δπου  ΰ π ά ρ -  
χουν κρ α σ ίι τ ή ;  Σ α ν τ ο ρ ίν η ; π ρ ώ τ η ;  πο .ιότ«ητος, μ π ρ ο ύσ κ α , ά σ π ρ α , J^a u fo 
κ α ι μ π ο ρ ντό  κα'ι β υσ ά ντο  μαΰρο κ α ί άσπρο κ α ί Α  α  ί  δ α χ ρ ο νώ ν  ε ;  κ α ί 
δ έκ α  κ α ι ρ ε τ σ ί ιν ά τ ο  καθαρό .

Π ροσέλθε ο υ ν , π ι έ τ ε  Ιμ φ ρ α νθ ή τ ε  κ α ί μ π ο τ η λ ιά ρ ε τ ε  κ α ί γ ια  τ α  σ π ί
τ ια  σ α ; ,  δ ιό τ ι δ ένθά  β ρ η τε  ά λ λ ο υ  κ α λ λ ίτ ε ρ α .


