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τ  d r  κύριον Σ ιψ ιά κ τ η ν  τοΰ ΙΙα,Ληανθρύπον.
Κ ύ ρ ι ε .  > -V

Ειδον έκ τ ή ς  έφημερίδος σας, δ τ ι μ εγ ά λ η ν  εχετε έ π ι-  
θυμ ία ν , μ ία ν  ημέραν νά μέ ίδήτε  π ε ινώ ντα .

Τήν ε υχ α ρ ίσ τη σ ή  τα ύ τη ν  δ ύναμ α ι νά σας δώσω ΐ άπό 
σήμερον. Δ ϊς τή ς  ήμέρας π ε ινώ , π ρ ά γ μ α τ ι πεινώ ,|δ ιότι 
ό στόμαχός μου λ ε ιτο υ ρ γ ε ί κα ί αΰτός έ ξα ισ ίω ς  καί j  τ α 
χέω ς έπακολουθεΐ ή  χ ώ νευσ ις .

Κατ’ αύτήν μ-άλιστα σϊς έν6ν>μ.οϋμαι πάντοτε, 
δ ώ τ ι τα χ έω ς π ά λ ιν  μ έλ λ ω  νά  π ε ινάσω .

Δέξαστε. *ΟΛος πρόθυμος.
Ο. Καλλιγάς

’Aft·?,ναι 25 ’Ιουλίου 1883.

Ά π ά ν τ η σ ι ς
Πρός τόν ά ς ιό τ ιμ ο ν  πρώην π ρ ύτα ν ιν  τοϋ Π ανεπ ιστη 

μ ίου κα ι κ α θη γη τή ν , μ έλο ς  τ ή ;  έ9 νο σ υνελεύσ εω ς, ά λ 
λο τε  υπουργόν, ιπ π ό τη ν  δ ιαφόρω ν σταυρώ ν, τέω ς πρόε
δρον τή ς  β ο υ λή ς  καϊ νΟν υποδ ιευθυντήν τ ή ς  ’Ε θνικής  
Τ ραπέζης κύριον Π. Κ α λ λ ιγ ά ν  κ. τ . λ .

Κ ύ ρ ι ε .
Σάς ευχαριστώ, καί επιτρέψατε με, θερμώς Σάς παρα

καλώ, εάν εΰαρεστήσθε, διά τά δύο τακτικά χεσίματα ποϋ 
μςΰ δίδετε κάθε ’μέρα, καί τό άλλο τό εσπερινό ώς εφεδρεία, 
νά Σάς τά ανταποδώσω πάρολι, ήθελον δέ, νά σάς στείλω 
τοΰς μάρτυρας μου, άλλ ' έπειδή φοβούμαι μή χέσης καί τού
τους, έμποδίσθην. Δέξασθε, αξιότιμε κύριε ΰποδιευθυντά τής 
Εθνικής Τοαπέζη; τά βαθύτατα σεβάσματά μου μεθ’ ών εχω 
τήν τιμήν νά διατελώ ολος πρόθυμος.

I. Βερβερης

Φάληρο ν Λίέον.
Λίαν κατεπεΐγον τής βίας. *Ασμενοι λαβένομε τήν ευχαρί. 

στη σι νά σέ είδοποιήσωμε, δτι ώς σήμερα ό γαλλικός στόλος 
ποΰ είναι άραγμένος έδώ εχε>. ναύταις μέσα 3 χιλιάδες 390 , 
χτές δέ είχαμε τήν τιμή νά υποδεχθούμε καί ενα κολοσαϊο 
άγγλικό καί έ'να ρούσικο, ποΰ θά έχουν βέβαια χίλιους άνδρας 
μέσα, έχομε 4 ,390 άνδρας άνδρας.

Τώρα λοιπόν είχα τήν τιμή νά κατέβω κ ’ έγώ υστέρα άπό 
της φοβεραΐς αΰταίς κάψες νά μπανιαριστώ μέ 50 λεπτά 
στή τσέπη. Δέν είξερα δμως πώς ήθελα καί νά πολιορκιστδ 
άπό τέσσερες χιλιάδες καί 390 κουράδες άγγλογαλλικα ΐς, 
τα ΐς όποίαις έχουν τήν καλοιύνη νά μάς κουβαλούν τά κύμ- 
ματα πρός τήν παραλία, καί άλλαις τόσαις εφεδρεία άπο- 
σπερινές.

Είμαι καταπλαστρωμένος, κύριέ μου, καί δέν ξέρω σέ ποιο 
Ιορδάνη ποταμό, νά πάω νά παστρευτώ, επρεπε, άδερφέ, ν «  
μάς ειδοποιήσουν, δτι δέν μπάμε -νά μπανιαριστούμε άλλά νά 
μάς χέζουν.

Μερικοί θέλουν νά πούν είναι γαλλικόν τό πράγμα καί ει
σάγετε αφορολόγητο. Πολύ καλά, τιμή στά μοϋτρά των άλλά 
τά δικά μου θέλω νά τάχω καθαρά. Ποίας ιδέας είσαι, νά 
κινήσω άγω γή  τοΰ μπανιαδόρου, η τοΰ δημοσίου, η τών τε
λωνοφυλάκων, ποΰ άφίνουν τόσο πράγμα νά ξέμπαρκαρίζεταί 
προστά στά μάτια των ατελώνιστο καί ώς λαθρεμπόριο. Τέ
λος πάντων γυρεύω ίκανοποίησι γιά τά μοϋτρά μου, προσβλη» 
θέντα άναφανδόν υπό τόσων άγγλογαλλορωσικών κουράδων 
ξάφνα.

Σ . ΠαΛ. Νά γυρέψτις ίκανοποίησι, καί ίσως τί.ν λάβης μαζΰ 
μέ τήν ίκανοποίησι τής προσβλημένης σημαίας μας στή Φ ιλιπ- 
πούπολι, τήν όποία τήν κάναν έκεΐ σκατά οί Βούλγαροί

Φ ά λ η ρ ο  λ ΐε α α ΐο ν .
Σέ είδα προχτές στή παραλία καί θυμάσαι μ.έ πόση προ

θυμία ετρεξα νά σέ ’δώ μέ της φιλινάδες μου κεΐ στήν αμ
μουδιά ποΰ ήσουνα φορτωμένος μία καρέκλα καί μία μποτύ- 
λ** ή όποία άναθεματισμένη δ έν έννοά νά ξεκολλύση άπί» 
κοντά σου δπου σταθης καί βρεθ^ς.

Ή  αρχή μ.ου είναι νά μ.ήν έχω χάμ.ι*£αν άρχήν.
Δ Ι Α Ρ Κ Ε Σ

Ο ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΕΡΒΕΡΗΣ
είνα ι ό μόνος συντάκτης τοΰ ΠΑΛΗΑ.ΓνΘΡΩΠΟΥ και εις αύτδν πρέπει να σ τέλνω ντα ι ούλα τά  γράμματα τώ ν Ιπ ισ το λώ ν.

Συνδρομή γ ιά  τή ν Ελλάδα 12 δρ. καί γ ιά  τους όζω άπό *δώ 'Έ λ λ η να ς  15 δρ. προπληρωτέαις. ινάθε παράπονο κάθε πολίτου τυπόνετα ι τής δωρκβς 
μόνο |ι γνωστοποιήσεις πληρώνουν 50 λεπ τά  τήν άράδα γ ιά  τή ν κάθε φορά.
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Μοΰ άρεσες. Έ γώ  αέ έπερνβ γ ιά  κανένα ββχτμομούρη γέ- 
jO{, βπως ^ναι ή καλικατούρα τοΰ φύλλου σου. ’Άρεσες καί 
«τής γριρβίς ποϋ ήτανε μαζύ μας, μόνο ποϋ στραβοπατάς λίγο, 
άλλά Ισως τό έκανε ή άμμος άν δέν προερχοτανε άπό τήν 
άγ ία  δύναμι τής μπουκάλας.

Τήν νύχτα δταν φεύγαμε περάσαμε άπό μπροσαάς σας έ 
χει ποϋ καθώσαστε στό ξενοδοχείο βιαστικές, διότι προκειτο 
»ά ανεβούμε άπάνω μέ τό χάρρο χαί τρέχαμε νά λάβωμε θέσι, 
lv  xa l ήτανε δλο διχό μας.

θυμάσαι ποϋ μέ δλη τή βιά μας ποϋ σοϋ χάναμε ενα κον- 
τοβόλτι τάχα , δτι περιμέναμε τοΰς καββαλιέρους μας ; θ υ 
μάσαι δτι πέταξες έ\·α λόγαρον καί είπες :

— 'Επρεπε νά συναπαντηθοΰμε τώο* κάτω στήν αμμουδιά ;
Έ χ ε ις  δίκαιο, δέν σέ ξεσυνεριστήκαμε, άλλά δέν περ·.μέ- 

ναμε χαί άπό σέ νά ησαι τοϋ δρόμου, η νά μάς πήρες αδέσ
ποτες.

Ά λ λ ά  δέν πρόκειται γιά σέ, γ ια τ ί πολλαϊς παρεχτροπαίς 
σου μάθαμε νά σού τα ΐς συγχωρούμε καί στό γράψιμο άκόμα, 
άλλά πρόκειται νά σέ ρωτήσωμε πώς σοϋ φάνηκε όλη αυτή ή 
μεγάλη παραλία τού μεσαίου Φαλήρου, εκείνη ή φοβεοή ξεγι- 
μνοσά άνδρών καί γυναικών ανακατωμένοι στή θάλασσα;

Καλέ, ποϋ καταντήσαμε, στή Ρουσία, στή Γαλλία ποϋ τ έ 
λος πάντων ωστε νά φθάσωμε σέ τόση άξετσιποσά.

Έ χ ε ις  δίκαιο, σ’ αΰτό τό γυναικοανδοοανακάτωμα τοΰ κο
λυμπιού ιή ν  νύχτα, στά σκοτάδι νά λές πώς θά συμβαίνουν 
«ολλά . Αΰτά δέν γράφοντας διότι γίνονται στό σκοτάδι, άλλά 
τήν μέρα τέτγ ια  πάλι ξεγυμνωσά μπρος τά μάτια μας ποΰ 
τήν κάνετε, είναι φοβερό. Καί ποΰ νά πάμε να κολυμπήσωμε 
μεΐς ή φτωχαΐς νέαις καί γυναίκες ποΰ δέν έχομε να  πληρώ
σωμε μπάνια άφοΰ παντοΰ μάς κάνετε πολιορκία; Έ /είς τό 
ελάχιστο είμαστε μισοντυμέναις, άλλά ή δική σας άδιαντρο- 
π ιά  δέν έχει δρια, νά έρχεστε νά στήνεστε μπροστά μας κα 
τάγυμνοί σάν τό άγαλμα τοΰ ’Απόλλων τής Α καδημίας. Πρέ
πει νά έχετε λ ίγη  διάκρισι, διότι ναΐ μέν, δέν σοΰ λέγω  δτι 
πολλαϊς άπά μάς, δτι τα θέλουν καί κατεβαίνουν να κολυμ
πήσουν μόνο κα) μόνο γιά άνδροξεγυμνοσοεπιθεώρησι, άλλά

| ii)  Τ Π Ο Φ Τ Λ Α ΙΣ
  —  1________________________

Η ΦΑΝΤΑΣΜΕΝΗ

ΙΑ.'.

Είπαμε δτι άπάνω στήν έφοδο πού ήθελα νά κάνω τής 
ξανθοΰλάς μας έχτύπησε ή πόρτα.

Μπορείτε τώρα νά φαντασθήτε τήν θέσι μου, τήν τρομάρα 
μου τόν φόβο μου, καί πώς δέν έσκασα.

Ή  γυναίκες δμως είναι πάντοτε σέ δλα τους έτοιμες, έφευ- 
ρετικαϊς, τολμηρές. 'Η ξανθοΰλά μου άμ.έσως μουπε ν’ άνεβώ 
άπάνω καί νά κρυφτώ ελεύθερα μέσα στή σάλα.

Κουβέντες πολλαϊς δέν ήθελε ό καιρός καί έγώ  άνέβηχα 
σάν χουφαϊδόνι άπάνω καί χώθηκα στή πρώτη κάμαρα ποϋ 
βρίκα μπροστά μου, κα'ι ήτανε ό μέ συμπάθειο άπόπατος. 
*Άμα μέ είδε ξεκαρδίστηκε στά γέλ ια , μέ πήρε καί μέ ώδή· 
γησε πραγματικώς στή σάλα καί έκλεισε τήν μπόρτα, έπειτα 
κατέβηκε κάτω καί άνοιξε τήν ξώμπορτα.

Έ μένα πήγαινε ή καρδιά μου σάν τοϋ λαγοΰ.
Πόσοι μπήκαν μέσα δέν είδα, άκουσα μόνο μιά φωνή γραΐ- 

στικη, καί έλεγε μέ μεγάλο θυμό :
—  Πήρε ό ήλιος τά βουνά καί σΰ άκόμα μ.οϋ πουντραρίζε- 

σαι. Τί έκανες τόση ώρα ; Διάβαζες πάλι τόν έρωτόκριτο % 
μοϋ καθόσουν* άπό τής γρύλιαις καί τάφτειανες μέ ’κείνο τό

είμαστε καί μερικές ποϋ δέν τά θέλομε, καί δέν πρέπει νά 
μάς διαφθείρετε μέ τής άδιάτροπαις ξεγΰμνωσαίς σας.

Τέλος πάντω ν, νομίζω πώς πρέπει νά ληφθή μιά φροντίδα 
νά ξεχωριστοΰμε οί άνδρες άπά τής γυναίκες καί νά προσδιο- 

t ριστή Ινα μέρος είς τό όποιο νά κολυμβοΰνε μόνο ί) γυναίκες, 
άλλαίως δστερα άπό λ ίγα  χρόνια άντίο μαστέλο, νά μή περι
μένετε πλέον παρθενική ντροπή άπό μάς. Σέ φιλώ . Έ κείνη μέ 
τό άσπρο ψάθινο χαπέλλο,χαί νά ησαι άλλοτε προσεχτικός στά 
λόγια σου, γ ια τ ί θά σέ δείρω.

Σημ. ΙΙα ίΐηατθρ. Κυρία μου, δστερα άπό δσα σωστά γρά
φει ή εΰγενεία σου, έγώ δέν έχω νά κάνω κάμμιά παρατή- 

, ρησι, παρά μοναχά, άν κάνης ταχτικά  μπάνια , μήνα μου νά 
έρθω κ ’ έγώ στά πλά ϊ σου νά κάνω τό ψαράκι.

Π ε ρ α ία ; .
Σέ παρακαλώ πές έκεινών τών μαθητών τού γυμνασίου ποϋ 

μαζεύονται μέσα στό ζαχαροπλαστείο τοϋ Φοίηχα  καί π α ί
ζουν χαρτιά νά μή βλαστημούν Χριστούς καί Π αναγία ις γ ια τ ί 
θα πέση κάμμιά ώρα νά τούς πλακώση, τό ζαχαροπλαστείο 
καί θά πάρουν στά λαιμό τσυς καί τόν ζαχαροπλάστη, πού εί
ναι οικογενειάρχης άνθρωπος.

Σ . ΠαΛ. Ά ς  τοΰς καμαρόνουν οί γονείς ποϋ τοΰς έχουν.

2£τοϋ
Τάτση τή βρύσι έχει τήν συνήθεια ένας καταστηματάρχης 
δσοι πάμε ζυμωτάδες, οχι μόνο νά μ,άς κρατά τά μισά λεπτά  
άλλά καί νά μάς δέρνη καί θά βρή κάμμιά ώρα άπό κάνέναν 
τόν μπελά του, και προφασίζεται πώς τάν κλέφτομε. Έ νας 
παθών.

Σ. ΠαΛ. Ά φοϋ τόν ξέρετε πώς είναι τέτοιος τσαναμπέτης 
μή πηγαίνετε. /

Κοντχ
στό πολυτεχνείο είναι μιά γυναίκα 45 χρονών καί τώρα στά 
γεράματα θελει νά βάνη καπέλο. Δέν ντρέπεται ;

Σ. ΠαΛ. Καί τι σέ μέλλει σένα τ ί θά κάνη ή γυνα ίκα , σ’ 
έβανε καπέλλο στά κεφάλι της ;

καινούργιο πετεινάρι ποϋ μάς ήρθε τώρα καί λ ίγες μέραις. Τί 
νά σοΰ κάνω, ποΰ έχεις τοϋτον έδώ τόν γεροξεκουτιάρη τόν 
πατέρα σου, ποϋ δέν σηκώνει τό χέρι του καί κάμμιά βολά 
νά σοϋ στρώση πιό καλά τό φτειασίδι πού βάζεις στά μοΰτρα.

—  Καί γ-.ατί άργησες, κυρά, τόση ώρα ν’ ά νο ίξη ;; "Ακόυσα 
νά λέη μιά άλλη φωνή, γεροντίστικη, σέ πήραν ν; δουλειαίς, 
ποϋ φοβάσαι νά βάνης καί τό πουντοαρισμένο χέρι σου καί 
στό κρύο νερό ;

— Ά ειντέστε  τώρα, άκούστηκε καί τρίτη φωνή βραχνή, 
έτσι σάν άγρια, ποϋ ήρθατε νά άνοίξετε κουβέντες, δέν θά 
κάθωμε ’γώ ’δώ νά άκούω τής πάρλαι; σας. ’Ά ε ιν τε , βρέ 
Φανή καί φέρε τά σελάχι μου άπά πάνω καί μέ τή μαχαΐρα 
καί τά άκόνι καί πέρασε ή ώρα καί έχομε σήμερα νταραβέρι 
στό χασαπιό, άποκοηάτικη 'μέρα ποϋ είναι.

—  Οΰχοΰ, είπα μέσα μου, έδώ έχομε νά κάνωμε και μέ 
χασάπιδες, ποϋ μπορούν νά σφάξουν ένα άνθρωπο σάν τά 
τραγιά. Είναι βλέπεις συνειθισμένο τό χέρι τους, τ ί άνθρω
πος τ ί κριάρι.

'II Φανή χωρί; ν’ άπαντήση τίποτα , μάθαμε καί τό δνομά 
της άπό τόν χασάπη, άνέβηκε άμέσως άπάνω καί τοϋ κα τέ
βασε τά φονικά μόμπιλά του στή στιγμή. “Ά μ α  ποϋ έφυγε 
ό χασάπης, μοϋ φάνηκε πώς ξαναήρθε ή Ψυχή στό στομάχι 
μου.

Α νέβηκαν άπάνω τά γερούντια, γ^  αΰτά δέν μ’ έμελλε, 
τά  κατάφερνα νά τό στρίψω, σώνει ποϋ είχε φύγει τό θηρίο 
ό χασάπης καί μέ τής μαχαΐρές του μάλιστα .

"Άμα ποϋ άνέβηκαν, έγώ  τρύπωσα άπό πίσω άπό μιά 
κουρτίνα, άλλά έκείνη ή παληόγρηα ή μάνα της άνοιξε μέ 
φούργια τήν πόρτα τής σάλας, έρριξε δεξιά καί αριστερά τ*

*» 3

Χ τά
εβραίικα σέ ένα παντοπωλείο ένα ; βιολατζής κάνει εργολα
βία μέ τή δούλα τοΰ Σ ... στή μ ί* τά μεσάνυχτα καί προχτές 
τού; τσάκωσε ένας πετρελαιοπουλητής καί τού; έβρυσε και 
άς ηναι προσεχτικοί.

Σ . ΠαΛ. Αΰτά είναι ξεράσματα καί νά μή τά  γράφετε 
άλλη φορά, δπως τά είπαμε χ ιλιάκις φοραίς.

Χ α λ κ ί δ ι .
Πιρακάλεσε δσοι χρωστούνε στό ξενοδόχο Δ. Πανόπουλο 

νά πάνε νά τόν πληρώσουν τόν άνθρωπο άφοϋ τάν μουφλούζε- 
ψαν άπά τά βερεσέδια, άλλοιώτικα θά τυπωθούν καί τά ονό
ματα τους καί θά γίνη καί μεταβίβασις τών χρεών των σέ το
κογλύφο καί θά τούς πεθάνη στής άγωγα ϊς

Σ . ΠαΛηανθρ. "Ας μή τού; έκανε κρέτητο.

Ι ΐ υ τ ί ν α .
*0 γυμνασιάρχης Πύργου ^οφινιώτης ποϋ βρήκε γραμμένο 

νά μή δημοσιεύη κατά τό νόμο πίνακα τών μαθητών π»ΰ 
προβιβάστη^αν, άλλά νά τούς λέη μέ τό στόμα, σΰ προβι- 
βάστηκες, σύ έμεινες μεταξεταστέος σέ ουλα τά μαθήματα, 
σύ σέ κείνα καί σέ τούτα ; Ποιάς διάβολος τοδβανε στ’ αΰτί 
αυτό τά σόφισμα καί τ ί σκοπό άραγε πονηρό κρύφτει;

Σημ. ΠαΛ. Είναι διδασκαλοπονηράδα αΰτή,τήν όποία μόνος 
του μπορεί νά ξέρη.

Κ α ύ η λ ίο ν .
*0 Ά γ γ ελ ο ς  ’Ολύμπιος γυρεύει παντρειά καί κάνει σάν πα 

λαβός καί πηγαινοέρχεται στό Ά ργος γυρεύοντας νυφη.
Σ . ΠαΛηανθρ. Τόν κακόσας τόν καιρό, είναι πράγμα αΰτά 

γιά  νά γραφή, κακό χρόνο νάχετε μοχθηροί, δλοι στό κεφάλι 
μου-βρίκατε νά ξεσπάτε.

Χ α λ κ ίδ α .
'Ο Αλέξανδρος Βουτσαράς μέ πρόσβαλε ώς τώρα £; φο- 

ραίς, καί άν ηναι άνδρας γενναίος άς διάλεξη τρόπο, χρονο καί

μάτία της, άλλά δέν έβλεπε, καί φορούσε φέσι Ά ίηνα ίϊκο  
δεμένο στό κούτελο μ’ ίνα  μαντύλ ι, τά όποιο φέσι εΰγανε καί 
έρριξε άπάνω στό καναπέ φουρκισμένη καί ξετυλί/θϊ,καν τά 
ολίγα άσπρα της μαλλιά καί μοΰ φάνηκε σάν κατσιβέλα 
πώς προετοιμαζότανε νά μοΰ ριχτή.

Βγήκε δξω καί άκούω καί λέει στή ξανθούλα μας ί) μάνα τη ;.
—  Σού είπα , χίλιαις φοραί;, πώς θά τόν πιάσω άπό τ ’ 

αΰτιά καί νά σού τό / πετάξω μέσα στόν άσβεστη. Νά πάλι, 
αΰτός ό κερατογάτο; σου είναι άπά πίσω άπό τή ; κουρτίνες, 
θά πιάση πάλι νά παίζη καί θά μ.5ς ρίξη τής κουρνίζες κάτω. 
Μά τ ι βρίσκεις άπά αΰτό τά γάτο ; Σύρε ξεκούμπησέ τονε νά 
μή μάς τάς ^αλάση.

Καί ταΰτα  λέγοντας ή γρηά έπήγε στήν άλλη κάμαρα νά 
ξεντυθή.

Τότε ήρθΐ μέ τήν μεγαλείτερι άφέλεια ή Φανή μας καί μέ 
ξετρύπωσε άπό τόν περντέ καί μοϋ είπε :

—  Έ λ α , δειλέ, πήγαινε τόρα, καί τό βράδυ νά περάσης 
άπό τάν δρόμο μας, καί άν σέ δή ό πατέρας μου κάτω , ποϋ 
εΐναι λίγο κουφός, καί σέ ρωτήση τ ί γυρεύεις έδώ, νά τοϋ πής 
πώς ήρθες νά δή; άν νοικιάζεται τά σπ ίτ ι, καί άν σοΰ άγριέ- 
ψη, μή φοβάσαι, κάτσε καί κουβέντιασέ τον, οΰ είνε ένας γου- 
στόζος άνθρωπος, καί πέτου πώς έκανες λάθος. Μή φοβάσαι;

—  Μά ό χασάπης έφυγε ;
—  Ου, αΰτός είναι ένας φίλο^μα-ς, πολλή καλάς άνθρω

πος, πρέπει νά γνωρισθήτε ώ, είνε πολλή αστείος, άστειο- 
τατώ τατος μάλιστα, καί πρώτος έξάδελφός μου, καί μοΰ ί 
συμπαθή. j

r—: Τί σοϋ συμπαθή; ρώτησα, εγώ, άκόμα τρέμοντας. J

τόπο νά μετρηθούμε. Μ ιχ. Έμ. Κουτσαντόπούλος, ξυλουργός.
Σ .  Ι Ι α γ .  Ά φοΰ σέ προσέβαλε ώς τώρα £ξ φοραίς είναι πρό

θυμος νά σέ Ικανοποίηση προσβάλλοντάς σε καί άλλη μιά 
φορά γιά  νά γίνουν εφτά.

Ί·δρα.
Τά υπουργείο έστειλε έγκύκλιο στό λιμεναρχείο, δτι δσα 

καίκια άράζουν πρέπει νά φέρνουν καί πιστοποιητικά τ ΐ πράγ
μα έχουν. Έ δώ λοιπόν στήν άπέναντι ξηρά δέν υπάρχει οδτε 
σταθμάρχης, δπου υπάρχουν περιβόλια καί καλλιεργούνται πε
πόνια, ντο μ ά ιε ;, καρπούζα, άπήδια καί λοιπά, άπά κεΐ λοι
πόν τά καίκια φέρνουν έδώ τό πράγμα χωρίς δηλοτικό γ ια τ ί 
πού νά τό βρούν, καί δσοι έμαθαν τήν τέχνη στέλνουν άμέσο>ς 
5 καί 6 όκάδων πεπόνια καί λοιπά στό λιμενάρχη καί γ ίν ε 
ται τό δηλοτικό, μίρικοί δμως πού δέν ξέραμε αΰτή τή τέχνη 
μάς άφίνει τό πράγμα 2 καί 3 μέραις σ^ό 'τελωνείο , ώς ποϋ 
σαπίζεικαί τό πετβύμε φτωχοί άνθρωποι.

Σ . ΙΙαΛηανθρ. Τόρα λοιπόν πού μάθατε τήν τέχνη κάνετέ 
την καί σείς καί μή φωνάζετε. Οί τελώνιδες, κύριοι, είπαμ»» 
πώς πρέπει νά τρώνε τό καλλίτερο πράγμα.

Βόλος.
Είμαι μπακάλης μέσα στό Κάστρο καί έ'νας μέ τό μούσι σι

δεράς στά βαγόνια τού σιδηρόδρομου ψούνισε βερεσέδια 9  
καί 80 καί τοϋ τα γύρεψα, καί λέει πώς δέν μοϋ τά δίνει, γ ια 
τ ί τόν πρόσβχλα, καί άς τοΰ κάνω άγωγή. Είμαι γώ τόρα γ ιά  
τά δικαστήρια, δπως κατάντησχν ;

Μά; ήρθαν οί κερατχδε; έδώ κάθε καρυδιά; καρύδι καί κον
τεύουν νά α,άς γδύσουν,

Σημ. Ι/αΛψικ^ρ. Φ ταίτε σείς ποϋ τούς πέρνετε γιά  μεγά
λους καί τούς κρετη-’-άρετε, άλλά είστε καί σείς κάτι Αΰστρια- 
κοί ποΰ μπορείτε νά γδύσετε καί τούς έβραίους.

Πλάκ* έχομε Ινα διάκο ό όποιος έχει καί συνοικά στό σπίτε 
του μέ μιά γυναίκα. Δέν μάς λένε οί έπιτετραμένοι επιτρέπε
τα ι αΰτό τά σκάνδαλο ; Μά τ ί είναι αΰτά πλέον ;

—  Δηλαδή μέ άγαπά πολύ ώ ; συγγένεισά του καί λ ίαν 
σφοδρώς.

— Κυρία μου, αΰτή τήν ώρα καθόλου δέ μ ’ άρέσει νά κά
νωμε μ εγάλε; όμ ιλία ι;, μποροΰμε νά τά  ποΰμε καί άλλοτες 
μέ περισσότερα λόγια, τώρα πρόκειται, τό περί ό σώζ^ν εαυ
τόν σωθήτω. Π ώ ; θά φύγω ;

—  Μά είπαμε. Ά μέσως κάτω , καί περιποίησις στόν πα 
τέρα μου, καί μή ξεχάση; πώς είνε κουφός. Κολακεία καί νά 
κάνης καί τόν βλάκα. ”Ω, είστε πολλή άστεΐος μ" αΰτό τό 
ωχρό χρώμ,α τοΰ φόβου ποϋ έχετε, θά τά ήγόραζον άντί πολλοΰ.

—  Λοιπόν να κατέβω ;
—  Έλευθέρως, καί είμαι κ ’ έγώ έπίκουρός σου, θά κατεύ*> 

μαζύ σου.
— Έ χ ε ι τίποτα μπαστούνι ό πατέρας σου ;
—  Μή σέ μέλλει. Έ χ ε ι μιά άγγλ ίτσα  άπό πουρνάρι άλλά 

έννοιά σου καί τοΰ τήν πέρνω, ώ, είναι πολύ άστεΐος ό π α τέ 
ρας μου θά γνωρισθήτε.

Μέ βάζει μπροστά καί σάν νά μέ μισοέσπροχνε μέ κα τέ 
βασε τής σκάλαις. Στήν μπόρτα πραγματικώς βρίκα τάν γέρο 
πατέρα της, φουστανελά καί εδγαζε τά τσαρούχια του καί 
έξυνε καί τής άρίδες του.

Ά μ α  ποϋ μέ είδε σηκώθηκε καί μοΰ εΐπε :
—  Καλώς ώρισες πατριώτη, καί σάν ποιός νά ^σα^ σύ
— Είμαι . . . νοικάτορας.
—  Πώς, τής λογής νοικάτορας, έγώ δέν νοικιάζω σ π ίτ ι, 

δέν χωρώ έγώ μοναχός μου μέτα, καί θέλω καί νοικατόρου; 
μέσα, γιά κάτσε νά μιλήσωμε καί καλλίτερα.

Καί μέ τσάκωσε άπό τό φόρομα κχί μέ κάθισε κοντά του 
κχί . . .  μεθαύριο λέμε τ ί συνέβηκ3.



4.

Σ. I l a J .  Μπορεί νά ηναι συγγένεισσά του, ποϋ τό ξέρετε, 
άλλά καί άν δέν ^ναι μπορεί έκεΐνος νά τήν κάνη πώ ; εΐναι, 
Σ εΐ; τ ί  σκανδαλίζεστε ; *Αμ ό ίερατ/κός αστυνόμο; τή ; συνοι
κίας σα; δέν τό ξέρει αΰτό ; Γιά νά δοΰμε τ ί θά κάνη τώρα 
ποϋ τδμαθε.

Χ τ ήΝεάπολι τά μαθητάριαΚωνσταντϊνο; Κάρυκα;, καί ίν α ; Κλέ
αρχο; έδαιμονίστηκαν μέ τό κορίτσι ένοΰς δικαστικοϋ κλητήρα 
καί δέν μας  άφίνουν νά κλείσωμε μάτι. Δέν τά συμμαζεύουν 
οί γονεΐ; των 15 χρονών μωρά ακόμη  νά θέλουν κα'ι κόρτε ; 
Αΰτά μανθάνουν ε?; τό σχολείο, άμ  υστέρα τ ί διάβολοι θά γ ί 
νουν δταν μεγαλώσουν.

Σ. Ι Ι α λ .  Αΰτό λέγετα ι πρόωρο; εξυπνάδα καί δείχνουν τά 
παιδιά πώ ; έχουν μέλλο μεγάλο προ; τή διαφθορά. "Α ; τά 
χαίρονται ποΰ τίχουν.

Ί  χ ω
Ιξ σωστά χρόνια στή φυλακή και τόρα έληξε ή ποινή μου καί 
δέν μέ βγάζουν οί Ε ισαγγελει;, ό εδώ λέγει δέν εΐναι αρμό
διο; αΰτό;, τοΰ Ναυπλίου λέει τά ίδια, ποιό; λοιπόν εΐνε αΰ
τός b αρμόδιο;, γιά  τόν θεό, εΐνε δικαιοσύνη αΰτή, νά κά- 
θωμε τώρα φτωχό; άνθρωπο; άδικα στή φυλακή νά εκτελώ I- 
φεδρείαφυλακή; ; ’’ Ω Θεέ τή ; 'Ε λλάδα ;.

Ν. Σα,ξαντάχος άπό r c r  Γ  ενηιια τα.
Σ .  H a d .  Τώρα ποϋ θά συστηθή μιά επιτροπή νά έπιθεω- 

ρήση τή ; φυλακαί;, ίσω ; λάβη πρόνοια καί γιά  σένα νά σ' ά- 
αήσ») άλλα 6 χρόνια μέσα, γιά  νά μάθη; καλλίτερα τ ί θά ’πή 
δικαιοσύνη τοϋ άδικου.

Ι ί α λ λ ι γ α ς  x * s  Π α λ ιά ν θ ρ ω π ο ς .

Πές
τού Μητροπολίτου νά συμμαζέψη κάμποσου; παπάδε; ποΰ κα
τάντησαν έξώλη; καί προώλη;, νά προχτέ; στή ; 5 ή ώρα ερ
χόμουνα μέ τήν άδερφνίμου άπό τό Σ τά δ ιο  καί ίνα ; τραγόπα- 
% Λ ζ  τή ; ρίχτηκε, μοϋ εΐπε δέ αΰτή ,πώ ; τήν πειράζει άκόμα 
καίοταν πηγαίνη στά ’Αρσάκειο καί τής λέει — Ψυχή μου,γιά 
σένα θά βγάνω τά οάσ*. — Τοΰ εΐπα πώς θά τόν περάσω 
στόν Παλιάνθρωπο,καί μού άπάντησε, πώ ; άμα σέ κεράσει ίνα 
κρασί δέν γράφει; τ ίποτα . Παπάδε; είνε αΰτοί ;

Σημ . l l a . l .  Καλά, μά πώ ; τό λένε τό όνομά του,καί αΰτά 
^λα πού τούγραψε; τώρα παν στό βρόντο, καί άφοΰ τήν πεί
ραζε τόσο καιρό γ ια τ ί δέν σού τδλεγε ή άδερφή σου, μήπω; 
πίστεψε πώ ; θά βγάνη άληθινά γ ι’ αΰτή τά ράσα καί τόν 
γουστάρει ; Γιά ρώτησέ την καί μάθε καί τονομά του.

« ϊ* υ λ α κ α ς
Τ ρ ιγ γ ίτα . Ευρίσκομαι ε?ς τά ; φυλακάς άπό τά 1865, είκοσι 
ολόκληρα χρόνια, ήμουν νέος καί γέρασα μέσα, τώρα πρό 8 
μηνών εληξε η ποινή μου καί μέ κρατοϋν μέσα γιά  νά π^η- 
ρωσω τά δικαστικά τοϋ δημοσίου. Γιά τόν Θεό, είμαι ξένος, 
καί αν ηχα δέν θά τά πλήρωνα νά έλίυθερωθώ; Γιά τόν θεό, 
δέν υπάρχει ευσπλκγχνία π'ίο·· σ’ αΰτόν τόν κόσμο ;

11α ναγ ιώτης Γεωργίου Κ ονεμ ένο ς .
Σ. I l a J . Κανε μιά άναφορά στό υπουργείο καί γράψε τα  αΰτά , 
γ ια τ ί τωρα έγινε νό^ος να βγάζουν έαά; τού; όσοι άληθινά 
είστε τετγο ι φτωχοί.

*11 οχηνή οτο Μαα̂ ίο Φάληρο.
θ ά  χάντ/ς μ π ά ν ια  μάτια , μ ου  ; α ΐ  #£’c τά κύματα  θά συνευρε- 

θο ΐμ ε . Μ άτς , μουτς ,  χαί μοϋ τά χρωστάς·

Λράχειχ.
Γιά τό όνομα τοϋ Θεού, τ ι ψ ευτ ια ί; εΐναι έκεϊνε; ποϋ έ 

γραψε μιά ’Αθηναϊκή εφημερίδα γ ιά  τόν άγιο Δημητριάδος 
δταν περκοδευε τήν Δράκεια; Τό σωστό είναι δτι ό άγιος Γέ
ροντας ήρθε στήν άρχή στό μοναστήρι τή ; Π αναίτσα; δπου 
διασκέδασε μέ τού; συγγενεϊ; τού διάκονο; 5 μέραις, έπειτα 
παραβρεθηκε στή ; εξετάσει; τοΰ Παρθεναγωγείου, καί τό 
βράδυ τσουμποτσίασε μέ τής δασκάλαι; στό Παρθεναγωγείο, 
καί τήν άλλη μέρα τή ; ά*ταπόδ^σε τό τσουμποΰσι, ήγουν 
δείπνο στή; δασκάλαι; καί ξημερόθηκαν. Αΰτή εΐναι δλη ή 
αλήθεια καί 6χι εκείνα ποΰ έγραψε ή κουτοεφημερίδα γιά  νά 
τόν πειράξη ταχα τόν άνθρωπο.

Σημ. Ι /a.i. Α ΰταίς ή δασκάλαις εΐναι τίποτα νόστιμε;; 
καί άστε τόν άγιο κατά μέρος, αΰτό; έκανε τό χρέο; του.

Μαντούδ»),
Ό  Βουδούρη; μ α ; εΰγανε έδώ ένα δήμαρχο τόν Κατσαρα 

ποΰ είνε αλλοιώτικο; άνθρο^πο;, κερνά στά μαγαζά καί δέν 
πληρώνει, μπαλώνει τά τσαρούχια του καί δέν πληρώνει καί φο
βερίζει καί νά μά ; ό'είρη κιόλα;. Δήμαρχος είνε αΰτό; ί  δ ιά
βολο; ;

Σ. ΙΙαΛηανθρ. Μά κάτι θά ηναι. Έ μ εΐ; δέ έδώ τούς τέ 
τοιους δημάρχου; τού; λέμε γαϊδαροδημάρχου; καί τίποτα 
παραπάνω,

X I
μασκαραλήκια είνε αΰτά νά γυρεύουν οί σύμβουλοι τή ; Ρ ιζά- 
ρειο; σχολή; γιά  τή ; δημοπρασίαι; καί εργολαβιαι; χρηματική 
καί χτηματική έγ*ύησι άπό τού; εργολάβους, αΰτό πάλι εΐνε 
ενα μανιφέστο αλλοιώτικο καί πρωτοφανή.Μά τ ί μασκαραλίκια 
εΐνε αΰτά ;

Σ, ΙΙαΛηανθρ. Τί νά σάς πώ , ουτε δέν καταλαβαίνω, ίσως 
εΐνε κανένα νέο σκέρτσο πού νά εχη τόν σκοπότου, άλλά οΰδέν 
κρυπτό οΰ μή φανερόν γενήσεται.καί μεθαύριο τά καθέκαστα.


