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ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΤΟ ΛΝΛΓΝΩΣΜΑ.
Χτή

<?υνοικία Γκαζοχώρι ανακαλύφτηκε δλη ή άθλιότης της ’Αθή
νας άπό 680 άρρώστους άπό θέρμη ποΰ τούς δέρνει, καί τούς 
ψοφά τώρα τόσους μήνους, κάνεις δέν ευρέθηκε άνοιξή τό 
στόμα του νά φωνάξη πεθένομε καί βοηθήστέ μας σείς οί 
ζωντανοί, εις τρόπον ώστε λές καί δέν κατοικούσαν έκεΐ άν- 
θρώποι άλλά κτήνοι άλαλα.

Έ πρεπε έμεΐς οί έφημεριδογράφοι καί οί γιατροί μας αΰ- 
θόρμητα νά τρέξωμε νά τούς σώσωμε. Έ γώ  θαρρώ δμως πώς 
τέτγο ι άνθρωποι ποΰ δέν φροντίζουν οί ίδιοι διά τόν έαυτό 
τους, άλλά περιμένουν τήν έξ ύψους δύναμι νά τούς σώστι 
πώς καλά νά υποφέρουν καί δτι είναι άξιοι τής τύχης των.

Ααμ,έα.
*0 Γ. Μ πούτας, Β . Μαντελάκης καί Ν. Ζαχαρόπουλος ε

νοχλούν τής γειτονιάς τής συνοικίας Πηγαδούλια τής ύπηρέ- 
τριαις καί επομένως αΰτά λέγονται κουταμαριών τό ανά
γνωσμα.

0epa£ac.
Στό δρόμο τή ; Ά ρτέμ ιδας κατοικά μία κυρία Έ ρι . . . καί 

είναι δηλαδή πολύ ΐτ σ ι έργολάβα καί έρχονται κάθε βράδυ 
-γιά τό χατήρί τη ; κάτι κανταδόρα καί γκαρίζουν σάν τά γα ϊ- 
δούοια καί δέν μάς άφίνουν νά κλείσωμε μ ά τι, ένώ είμαστε 
έργατικοί άνθρωποι.

Σημ. ΠαΛηαγθρ. Είπαμε πώς αΰτά εΐναι άηδίάις καί νά μή 
τής γράφετε, καί μέ κάνετε καί τής γράφω κ ’ έγώ.

Χτον
αγιο Νικόλαο τόν 'Ραγκαβά είναι μιά χήρα καί ξεμυαλίζει 
2να παντρεμένο καί δέν τοΰ άφίνει σάλιο στό στόμα του γιά 
νά θρέψϊΐ τό σπήτί του κα ί εργάζεται εις τό εκπαιδευτήριο τοΰ

Σ. . .'.ώ ς  ράφτρια, καί νά άφήση τόν άνθρωπο νά κυττάζη 
σπ ίτ ι του η άλλοιώς θά γράψωμε καί τά ονόματά τους.

ΕΙς συγγεγενς της  
Σημ. ΠαΛ. Α ί αΰτό κάπως τρώγεται άφοΰ πρόκειται περί 

σωτηρίας οικογένειας καί άς προσέξουν τό λοιπόν.

Datpic.
Παρακαλεΐται ό κ. Βασιλόπουλος νά σωφρονίση τή δούλα 

του γ ια τ ί κατάντησε άηδία μέ τόν δεκανέα τοΰ 2 τάγμα 
πόΰ είναι καί παντρεμένος καί δέν ίχ ε ι καί τόν νοΰν του νά. 
γυμνάστρ τούς στρατιώτας, καί είναι μαμούρα καί ξελαγιάζει 
τής γειτονιάς τά κορίτσα κλπ.

Σ. ΠαΛ. Καί αΰτό είναι μιά άηδία καί άνάξιο λόγου καί 
τυπόνεται μόνο καί μόνο γιά  νά δείξωμε σέ τι τιποτένια  πράγ
ματα κάθεστε καί τρώτε τόν καιρό σας. Ά μ  Οά κοπούν αΰτά .

Ά μ φ ισ σ α .
Έ δώ είναι Ινας είρηνοδίκη; ποΰ γυρεύει καί άπαιτά δσοι 

παρουσιάζονται ενώπιον τής άφεντομουτσουνάρας του νά ίν α ι  
καλά ντυμένοι, άλλοιώτίκ* δέν τούς δέχεται πρός ίξέτασ» κα ί 
καταστρέφει £τσι τα συμφέροντα τοΰ Λαού.

Σ. ΠαΛ. Έ χ ε ι δίκαιο ό Είρηνοδίκης σάς μαθένει νά $στε 
καθαροί, άμ έσεΐς πάλι εΰλογημένοι άφοΰ ξέρετε πως εχει αυ
τή τή μονομανία βαριέστε νά ντυθήτε; Καλά νά σάς κάνη.

Β β υ Χ ε α γ μ ,ίνη .
Έ δώ  στά λουτρά ίχομε δυό αδερφούς Αεωνίδ* καί Σπΰοο 

καί ίχουνε παντοπωλείο καί πουλοϋν μιά δεκάρα τό ποτήρι 
τό νερό καί δέν άφίνουν τούς χωρικούς νά έλθουν νά πουλήσουν 
τίποτα καί τό ϊχουν μονοπώλειο καί ψοφούμε τής δίψας και 
είναι λησταρχείο. - -

Σ. ΠαΛ. Τί μάς τά λέτε μάς, μπάς καί νομίζετε πώς θά 
βάνουν γνώσι ; Πρέπει σείς ποΰ είστε αΰτοΰ νά φορτωθήτε κάθε 
έ'νας άπό μιά στάμνα καί νά πάτε στό χωριό νά κάνετε τήν 
κουμπάνια τοΰ νεροΰ σας, άφοΰ δέν θέλετε νά σάς γδύνουν. 
Κοντός ψαλμός άλληλούϊα.



Β ρ έ
δδελφέ άφοΰ ψηφίστηκε αΰτός ό νόμο; τής έλεθερίας του κα
πνού, πώ ; δέν τάν βάζουν οέ ένέργια νά δοΰμε τή τύχη μας, 
μόνο καθόμαστε τόσοι καπνοκόφται μέ σταυρωμένα χέρια 
χαί ψοφούμε τής πείνας ;

Σ. ΙΙαΛ. Μά πρέπει νά έρθουν δλα μέ τά τέμπο καί μέ τό 
κολάι καί σιγά σιγά, μ’ δλα ταΰτα , λένε πώς θά τόν βάνουν 
σέ ενέργεια από τής 2 Σεπτεμβρίου, ώστε έχετε ακόμη καιρό 
γ ιά  νά πεινάσετε περισσότερο, καί ριχτήτε τότε στή δουλειά 
μέ τά μούτρα.

Βεραέας.
Δέν ρίχνεις καί ’δώ μιά ματιά στό βούρκο τής Κωπαίδας 

ποΰ άμολάνε τάς ακαθαρσίας καί τά νερά τοϋ σφαγείου καί 
βρωμά δ κόσμος καί μά; έκλεισαν καί τόν απόπατο που είναι 
στόν νέο σιδηρόδρομο καί πάμε νά χτικιάσωμε.

Σ· ΙΙαΛ. Πολύ καλά, τώρ4 δλα θά διορθωθούν, άφοΰ μ ά λ ι
στα δέν μάς γράφετε οΰτε τό μέρος πού είναι αΰτή ή βρώμα 
και δυσωδεία καί νά γράφετε καθαρά τά γράμματά σας η άλ- 
λοιώτικα νά έρχεστε καί σεϊς μαζΰ νά μού τά διαβάζετε.

Ο ά
θυμάστε πού είχαμε γράψει πώς δ Λάτας δ δεσπότης έχάρισε 
στή βασίλισσα ένα άγαλμα ελεφάντινο αιγυπτιακό τό δποΐον 
ήτανε τού οινοπνευματοποιού κ. Καρατζά, δηλαδή χάρισε ξένο 
πράγμα σάν νοικοκύρης. Ά μ α  πού γράψαμε αΰτά, άπάντησε δ 
Λάτας στή Σ ιύ ν  του πώς τό άγαλματάκ ι ήτανε ένα τ ιποτέ
νιο πράγμα καί δτι τοφαγαν τά ποντίκια.

Κατά εΰτυχίαν προχτές είδαμε ένα γραμματάκι που ήτανε 
γ ιά  νά σταλθή στή βασίλισσα καί μέσα σ’ αΰτό ένα πιστοποι
ητικό τού λιμενάρχη του Περαία και τοΰ Μοίραρχου, δτι- τό 
άγαλμα αύτό είναι πολυτιμώτατο. Νά χείλη λοιπόν ιερέων 
πού δέν ψεύδονται, νά κακοήθειαις καί μπ:ρμπαντοδεσποτο- 
δουλειαίς.

Τό
πέλαγος τής οικονομίας έφθασε εις τόν ναύσταθμο καί πήρε 
σβάρνα 130 παλαιούς ναύτας τεχνίτας τοΰς όποιους υστέρα
- --------  ■ ·λ — ■ ■ ■
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Η ΦΑΝΤΑΣΜΕΝΗ
ΙΕ'.

Είπαμε καί ξαναλεμε πάλι πώς βρισκόμουνα κοντά καθι
σμένος στή Μαρία τή κίρη τοΰ απόμαχου καί έκανα λάθος 
προχτές καί σάς τήν έγραψα Φανή ποΰ είναι ή κόρη τοΰ φου- 
βτανελλά, φαίνεται πώς άπό τήν τρομάρα μου τού πετροπό
λεμου ξέχασα καί άνακατέψα τά ονόματα.

Ά μ  ί) γυναίκες πάντοτες μάς άνακατεύουν.
Λοιπόν' δέν είμουνα στή Φα Λτσα μου, ποϋ μοϋ έφερε δλη 

αΰτή τήν άλογοφουρτούνα στό κεφάλι, καί τήν α ιτία  τής 
Ιστορίας μας, άλλά στή Μαρία τήν πιό νόστιμη, δέν θυμούμαι 
καί καλά, άλλά έτσι μού φαίνεται πώς μού φαινότανε στά 
μάτια μου.

Είιέαμε πώς είχα άνατριχιάσει, καί σταθη'καμε άπάνω στό 
άνατρίχιασμά μοϋ, ευγανίά λοιπόν τό μαντύλι μου καί σκου
πίστηκα γ ια τ ί μέ είχε κόψει ψιλός ίδρώς* ξερογλείφτικα καί 
κόμπιαζε ή γλώσσά μου στό λαιμό μου καί ξανάσανα σάν νά 
μέ είχαν βάνει τοϋ κηνυγητοΰ.

θ ά  πήτε, μά πώς τόσο άπειρος είμουνα, ώστε ν’ άφίνω τό 
ΰρνιθοποϋλι ποϋ είχα στά χέρια μου νά μοΰ φύγη j At μά νά 
ποΰ είμουνα. Δέν είμουνα πρακτικός άνθρωπος, πέστε μου κου
τά β ι, μπούφο, δ,τι τέλος πάντων θέλετε, νά έτσι είμουνα.
Δέν ήμουν επιχειρηματίας σάν τήν σημερινή νεολέρα μας,

άπό 15 καί 23 χρονών υπηρεσία τοΰς πέταξε μέσα στοϋςπέντε 
δρόμους καί μέ αόριστο μάλιστα άδεια, γ ιά  νά τοΰς έχη πάν
τοτε χειροπόδαρα δεμένους τοΰς άνθρώπους, ώστε νά μή μπο
ρούν νά πιάσουν οΰτε δουλειά καί έχασαν καί τάς συντάξεις 
των ποΰ ήθελαν πολλοί άπ ’ αΰτοΰς νά τελειώσουν σέ πέντε έξ 
μήνους, άφίνομε πλέον πού στή πληρωμ.ν, τού ψωρομισθοϋ τω ν, 
κόντεψαν νά τούς φάν τόν μισό, κούρευε άπό δώ καί άπό κεΐ. 
Τώρα έχομε ναύσταθμο χωρίς έργάτας, φέρνομε μάλιστα καί 
πλωτή δεζαμενή, έχομε καί ναύαρχο καί μόνο τά φρούρια μάς 
λείπουν γιά νά τόν κάνωμε Σεβαστούπολή άλλά χωρίς ναύτας.

Οί άνθρωποι τώρα ΰστερα άπό τόσων χρονών υπηρεσία στό 
κουβέρνο, κ,λαΐν τή τύχη τους καί σκέπτονται τ ί επάγγελμα 
νά εκλέξουν, νά γίνουν ληστοπειράτες ή νά γραφούν στό κα
τάλογο τώνλωποδυ τών. Αΰταΐς ί) οίκονομίαις κατάντησαν πλέον 
άνοικονόμητες εις τρόπον ώστε νά μή ξέρωμε πώς νά οίκονο- 
μηθοΰμε. ’’ Ω θ εέ  τής μίζερη; ‘Ελλάδας, άντίς νά μάς πνί- 
γης στής βροχαίς δέν μάς βρέχεις καί λιγοχρυσάφι.

Λίέο
είδος λωποδοσίας καί μέ άποδείξεις μάλιστα. "Ενας κάποιος 
Γ. Γοζανδ ϊνος δέν ξέρομε πώς πήρε μυρουδιά, δτι είχαμε νά 
λαβαίνωμε άπό τό «Χρόνοτών ’Αθηνών» 20 δραχμαίς καί πάει 
δ καλός σου, σάν έκτακτος άποσταλμένος άπό μέρους μας, 
γυρεύει τά λεπτά , τά πέρνει καί δίνει καί άπόδειξι, πρός πε
ρισσότερη άσφάλεια τής κλεψάς.

Ό  κύριος αΰτός Γοζανδΐνος έχει κ ιά λλα ις  τέτοιαις παστρι- 
κοδουλειαίς φτειασμένες, ώστε φαίνεται πώ ; είναι άνθρωπος 
μέ τετρακόσια, άφοϋ πλέον είναι καί καλον-υμένος. Φέρνοτες 
εις γνώσί σας τό νέο αΰτό κελεπούρι, καί ιδίως εσάς τών έμ
πορων καί άλλων καταστηματαρχών, κρίνομε περιττό καί νά 
σάς πούμε ν’ άνοίξιτε τά μ ά :ια  σας άπό τή ν  εταιρία τών Γο- 
ζαδίνων, γ ια τ ί δέν θά ήναι μοναχός του βέβαια, άλλά θά έχη 
καί τά μελη τού συλλόγου του,μέ τα όποια μπαίνουνειμέσα στά 
γραφεία καί καταστήματα πρός έπιθεώρησι τών λογαριασμών 
σας, τούς δποίους έκεΐνος έξοφλά μέ τόση εΰκολία καί άφέλεια.

Βρέ τ ί γινόμαστε καί πού βρισκόμαστε, δέν είναι παράξενο 
αΰριο νά πλαστογραφήσουν καί τού; ίδιους εαυτούς μας, σάν 
τήν άνθρωποπλαστογραφία τού Γεννάδιου, καί νά λέν πώς 
έκεΐνοι είμαστε μεΐς.

έβοσκα μέ ϊδέαις, καί νόμιζα πώς δ έρως είναι τό νά βλέπη 
τινάς μιά γυναίκα νά στενάζη νά τήν νομίζη γιά  κάντρο, νά 
τήν βλέπη στά όνειρό του, καί νά τρέμη δταν τήν βλέπη καί 
νά χάνεται σέ άχ βάχ καί ερωτικά παράπονα, μέ σχεδόν μι* 
σοδακρυσμένα μάτια , γράμματα ερωτικά άντιγραμμένα άπό 
τό ερωτικό έπιστολάριον, πού είναι γιά νά ςερνά τινάς, καί 
σέ κουβέντες τά μεσάνυχτα άπό τά παράθυρα πού πήγαινε 
νά ξεσβερκωθή τινάς κυττάζοντας άπάνω.

'Υπάρχουν στό λαό έποχαίς πρϋ είναι άλλοιώτικος, πότε 
πότε τόν πιάνει φουσκοθαλάσσά ν’ άγαπα νά διαβάζη ποιή
ματα, καί αΰτή λέγετα ι ποιητική εποχή, πότε νά θέλη νά 
κάνη επαναστάσεις, νά πηγαίνη εθελοντής καί νά γυρίζη πίσω 
άμα βγή άπό τήν Α θήνα , καί αΰτή λέγετα ι πολεμική εποχή, 
πότε ρίχνεται νά πλουτίση διά μιας μέ τούς θησαυρούς τοϋ 
Λαυρίου σάν νά λέμε, καί αΰτή λέγετα ι εποχή πλουτομανίας 
πού χάνει κάνείς καί τούς παράδες του, καί πάει καί αΰτο- 
χειριάζεται καί κοψοκεφαλιάζεται άποκάτω άπό τόν σιδηρό
δρομο, η σπέρνει τά μυαλά του γ ιά  νά πάη κα τ ’ εΰθεΐαν 
στόν οΰοανό, πρίν προφτάση νά έρθη δ χάρος νά τού πάρη 
στό κρεββάτι τή ψυχή καί χαροσκ^αχτή, υπάρχει εποχή ποϋ 
σοϋ πετούν, δτι οί δμογενείς τής Λόντρας καί τής Κουκου- 
βάουνας, δτι θά έρθουν νά άποκατασταθουν στήν ’Αθήνα, 
καί δτι στέλνουν αντιπρόσωπόν των τόν κύριο Βρακιβέλαδ* 
ν’ άγοράση δλα τά  οίκόπεδα τής Α θήνας, ώς καί τού Γκα- 
ζοχωριοΰ, γιά  νά κάνουν παλάτια , καί ρίχνονται τότε δλοι. 
στήν οΐκοπεδοαγορασά, καί σου πετοϋν άκόμα πώς θά κάνη δ 
Βασιλέας παλάτι τοΰ Διαδόχου πότε στά. Πατίσα καί πότε 
στή Κολοκυθοϋ, καί τότε αΰτή η έποχή λέγετα ι έποχή τής.
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Λ. a p t  ίο * .
Φυλακαί. Βρέ άμάν γιά  τόν θεό, 80 μέραις έχομε νά βγού

με στήν αΰλή νά πάρωμε λίγο άέοα καί άρχισαν νά μάς 
φτειάνουν τόν χαλασμένο τοίχο, άλλά νά δοΰμε πότε θά τε- 
λειώση. Οΰτε μπακάλης οΰτε υπηρέτης υπάρχει νά μάς ψου- 
νίση ένούς παρά προσφάγει, καί κον Γεύουν νά γίνουε πέτρα τά
σηκότια μας, άπό τό ωμό καί μαύρο χαμούρι ποϋ ξερομασούμε
κάθε μέρα σάν καμήλες. Μωρέ δέν υπάρχει καί γιά μά; θεός
Μωρέ άμάν. Οί <ρυΛαχωαέ?οι.

Σ. ΙΙαΛ. Σεϊς πάλι τό πήρατε σχόινί γα ϊτά ν ι μέ τά παρά
πονά σας, σάς φτειάνουν τόν τρΐχο μουρμουρίζετε, σάς δ ί ν ο υ ν  
καπάκια νά σκεπάζετε τά κιούπια τού νερού νά μή κατουρούν 
οί σκύλλοι μέσα, λέτε πώς σάς δόσαν τενεκέδες τοϋ πετρελαίου 
καί σάς καταβρώμησαν τό νερό, αΰ.τά είναι τό εΰχαριστώ. Ό σο 
γιά  τό ψωμί τό άθλιο δέν είναι τίποτα , διότι έδώ ό στρατός 
μας τρώει κουραμάνα σάν τήν δική σας καί μέ δλάκεοους μά
λιστα ποντικούς μέσα. Ή  δική σας έχει ποντικούς, σκαθά- 
ρους καί τά λοιπά ; "Οχι. Α ΐ τότε τσιμουδιά μή βγάζετε.

'Τύρναβο;.
Έ νας άξιωματικός σταθμάρχης στό σταθχό Μπογαζίου 

άφησε καί μπήκαν έλεύθερα λαχανικά άπό τό τούρκικο, μπά- 
μνιαις, ντομάταις καί κολοκυθάκια, εναντίον τής διαταγής 
τού υπουργείου καί έτιμωρήθη εις 10 ημερών φυλάκισι καί 
άμα βγήκε τόν έστειλαν πάλι στόν ίδιο σταθμό πού δέν είναι 
παράξενο νά μάς κάνη πάλι τά ίδια καί νά δούμε ξάφνα τήν 
φυλλοξήρα νά μάς κατα στρέψη. Δέν τόν άλλάζουν ;

Σημ. ΙΙαΛ. Δέν τό ξανακάνη γ ια τ ί έβανε γνώσι.

Βρός
τόν φυλακωμένο τού Κόκλα. Αΰτά ποϋ μάς γρά<ρ3ΐς γ ιά  κάτι 
νέους πού έχουν αΰτού μέσα καί θά φέρουν καυγάδες, δπως 
συνέβηκαν ώς τώρα δυό φοραίς γ ι ’ αΰτούς καί θά συμβούν 
δυστυχήματα, οφού τά γράψαμε μιά φορά, δεν μπορούμε νά 
τό κάνωμε καί ζήτημα τής ήμέρας σάν τούς εμπόρους τής 
' ΑχρόποΛις. Τελείωσε. "Ασε νά σκοτωθήτε καί τότε γ ίνετα ι 
βελ τίωσις.

Λ,αμία
Συμβούλεψε τήν κυρία Διαμαντούλα Α  νά μή κάνη.

εργολαβία μέ τόν άνθυπασπιστή θ .  . . καί έχουν συνεντεύξεις,, 
τή νύχτα διότι σκανδαλιζόμαστε καί άν ηναι έρωτοχτυπημένοι. 
άς παρθοΰν νά ήσυχάση δ κόσμος καί αΰτοί.

Σ. ΠαΛηαίθρ. Πάλι ^ά ίδ ια . Βρέ δέν σάν είπαμε νά πά- 
ψετε νά γράφετε τά κουτολογνματα τών ΐργολαβιών ; Μά τ^ 
παρακάνατε, καί είναι τό τελευταίο γράμμα ποϋ σάς βάζω 
γράφοντας περί εργολαβίας καί άλλοτε δέν θά σάς τυπώσω 
κάνένα καί άκόμα καί άν ξεχάσω καί τό βάνω καί θά τό ά* 
ναιρέσω.

I* όρινΟος.
’Εδώ κάτι άστυνομικά μας όργανα άνακάλυψαν νέον είδος 

φορολογίας καί πρό πάντων ένας Κορφιάτης, δ όποιος κοι
μάτα ι δλη τή ’μέρα καί τή νύχτα τσακόνει δσους ξένους δέν 
ξέρουν ελληνικά, τούς κουβαλά στήν άστυνομία δτι τάχα  
είναι μεθυσμένοι, κ’ έκεΐ μ’ έναν άλλον πού κάνει τόν διαρ- 
μηνέα τοϋ; κάνουν κα τ’ οίκον θηλακίων έρευνα, καί δηλαδ» 
φλεβοτομούν δ ,τι κολλήσει. Προχτές τό ίδιο κελεπούρι τσά
κωσε ένα ΐταλό στό δρόμο άρρωστο άπό θέρμη καί δέν 
ρ.ποροϋσε νά μιλήση τού πήραν τό σακκάκι γιά ένέχειρο γ ια τ ί 
δέν τού βρίκαν λεπτά άπάνω του καί τήν άλλη μέρα πήγε 
δ άνθρωπος καί δανείστικε 10 δραχ. άπό τον μπακάλη τόν 
Γεώργη καί πήγε καί ξαγόρασε τό σακκάκι του. ’Ιδού κύ
ριε τ ί ύποφέρομε έμεΐς οί ξένοι έδώ, άπό τά πρώτα αΰτά 
άστυνομικά όργανα.

Σ . ΙΙαΛ. Αΰτή ή έφεύρεσις τών κλητήοων σας αΰτοϋ είναι, 
πολύ καλή καί σάς εΰχαριστούμε πού μάς τήν διδάξατε γιά  
νά τήν βάνωμε καί μεΐς έδώ σέ ενέργεια. "Αμ αΰτός δ αστυνό
μος αΰτοϋ τ ί διάβολο κάνει, δέν τά πήρε μυρουδιά αΰτά, κα ί 
πώς εκείνοι πού τού; έγδυσαν δέν πάν νά κάνουν τά παράπονά 
των στόν διευθυντή, καί μάλιστα αΰτός μέ τό σακκάκι. Ξέρω 
’ γώ , μπάς καί λέτε ψευτιαίς ;

••-ύρέΟηκε
ένα σάλι άσπρο σέ μιά πλατε ία , δποια τδχασε άς πάη εις τό 
τυπογραφείο τοΰ κ. Τρίμη νά πή τήν πλατέα πού τδχασε καί 
νά τά πάρη, η άλλοιώ; Οά τό χαρίσωμε σέ κάμμιά φτώχ ιά .

οΐκοπεδομανίας, πού ξοδεύει τινάς δσα είχε μέ χ ίλια  βάσανα 
άποτάξει σέ δλη τή ζωή του γιά  νά πάρη χωράφια η γιά νά 
κινυγά ακρίδες, η γιά νά τού τό πάρουν άλλοι οικοπεδοπατηταί.

Έ γώ  ούν σχς έζοΰσα στήν έποχή τήν ποικτίκή πού ύπαρχε 
άκόμα αΰτή ή πο'-ητικομανία ώς καί στό Παναπιστήμιο πού 
δπαρχε δ ποιητικός διαγωνισμός καί τά  παιδαρέλια άντίς νά 
σπουδάζουν καθότανε καί έγρα'φαν στίχους τερατώδεις, θηριώ
δεις, άποτρόπαιους.

Λοιπόν δέν ήμουν πρακτικός, άλλά υπάρχουν μερικά πράγ
ματα πού δέν χ^ηάζεται τινάς νά τά μάθη καί αΰτά λέγοντα· 
δρμέμφυτά, ήγουν σας φυσικά νά τοϋ πηγαίνη τού ένούς άνθρώ- 
που η ζώου νά κάνη καί δ ,τι δέν ξέρει, νά ποΰμε σάν τόν 
’Λδάμ μέ τήν Εΰα πού ένφ δέν εΐξεραν τ ίπο τα , τά έμαθαν 
αΰτομαθίστικα, ήγουν αΰτοδιδάχτως, καί έβαναν τόν κατα- 
φουκαραδιασμένο τάχα δφι πώς τούς γέλασε, πράγμα ποϋ φαί
νετα ι πολύ σκανταλώδη, γ ια τ ί τά ζώα μιλούσαν μόνο στήν 
έποχή ποϋ έογανε δ Αίσωπος τούς Αισωπίους μύθνϋς του, δυό 
τρεις χιλιάδες χρόνια, άπό τόν καιρό τής Παράδεισος, ποϋ 
δέν μιλούσαν τά ζώα, γ ια τ ί άν μιλούσαν δέν θά ηχε άνάγκη ό 
Πάνσοφος θεός νά πλάσση τήν Εΰα γιά  νά τήν δώση στόν 
Ά δ άμ  γιά σύντροφο ώς λαλούμενο ζώο, ώστε είπαμε, δτι τά 
δρμέμφυτά, ποΰ φορτώσαμε στό καταφουκαραδιασμένο φεΐδι, 
ποΰ ίσα ίσα τό λέει ή γραφή πώς είναι τό φρονιμώτερον άπό 
δλα τά ζώα, προέρχονται άπό μάς.

Καί γάρ τά φύλα, άγαπώσιν άλληλα.
Δηλαδή τά άρσενικά καί θηλυκά άγαπ ιώ ντα ι μοναχά του; 

κα ί μαθένουν τά ουλα χωρίς νά τούς τά διδάξη τινάς.

Γ ι’ αΰτό βλέπετε ώς καί τά μικρά κοριτσάκια νά σκεπά
ζουν τά ποδάρια τους, άμα βλέπουν πώς τά βλέπαμε, μή βλέ
πετε δέ τόρα πού έχουν τά φουστάνια τους ώς τά γόνατύέ' 
κομμένα κοτζάμ θεοκορίτσάρων γιά  νά φαίνων^αι κι’ αΰταίς' 
πώς είναι κοριτσάκια καί μάς δείχνουν τής παχαίς η λ ιγνα ίς  
γάμπαις των, καί μάς σκανταλίζουν, τό όποιο μοιάζει σάν ε
κείνους τούς χασάπιδες πού φωνάζουν στό δρόμο μέ ένα κομ
μάτι κρέας καλό ή κακό. — "Αλλος, κύριοι, ένα καλό παρτσα- 
λ ίκ ι, —  είνα ι λοιπάν δταν οί γονείς μάς στέλνουν τά κορίτσα 
τους στούς δρόμους ξεγαμπιασμένα, σάν νά μάς λένε — Έ δώ , 
κύριοι, υπάρχει τό καλό πράγμα, καί άπό τό παρτσαλίκι τής 
γάμπας μπορείτε νά καταλάβετε τ ί έχει τό μαγαζί πάρα 
πάνω. ; . -

Πού είμαστε ; "Αμ μ’ αΰταίς τής γάμπαις τά χάνει τ ινά ς . 
θαρρώ δμως πώς βρισκόμαστε κοντά στή Μαρία, δηλαδή έγώ , 
δχι σείς νά έχωμε καί τόν νού μας, κοινοκτημοσύνη δέν θά 
κάνωμε, τά λοιπάν είπα πώς είχα βγάνει τό μαντύλι μου 
καί σκούπισα τάν ίδρωτά μου καί γύρισα καί τήν είδα καί δέν 
ξέρω πώς στραβοπάτησε ή καρέκλα στή χαραμίδα τοϋ σάι«οι> 
πατώματος καί βρέθηκα σωρό κουβάρι άπάνω της, καί πώς 
ζεμπερδευτήκαμε σάς τά λέγω  μεθαύριο, γ ια τ ί μοΰ φα ίνετα ι 
πώς πάρα πολύ τά μπέρδεψα τά πράγματα, καί δέν ξέρω τ ΐ 
ξεμπερδεμά θά έχωμε, καί μ ’ αΰταίς τής κάψαις μάλιστα δέ* 
μού κουστίζει τ ίποτα , άμα ποϋ ’δώ πώς δένρπορώ νά τά βγά
νω πέρα νά σάς τήν άφήσω καί αΰτή στή μέση τήν υποφυλλί- 
δα, γ ια τ ί μέ παραφουρκίζετε, μέ τό νά γυρεύετε ταχτικά  !>- 
ποφυλλίδες.
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//αΛ. Καθώς πηγαίνετε σείς αΰτοϋ νά βρίζετε  οί ξ^νοι
Z l J u i r i χα1 ^  « ν έ φ «  χαί ξε'πο- *έ* θα π« τβ „.αλά5 M l  £έν ά ζ {ζ ει τ6ρα 4 g * νά
ανοίς,I εμφύλιοςπόλεμος αΰτοϋ, δσο γιά  τό χερατάδε; ποϋ σ*; 
- ; , -ορερε 0 λογο;, καί δέν εννοούσε νά μά ; ποοσβάλη. 'Ησυ
χάσετε τόρα λοιπόν.

σ«ν χαί του; αποπάτου; τοϋ χανιοΰ τοΰ Χατζοπιύλου, ίν :χ *  
τή ; πολυαρίθμου,λέει,πελατεία ; καί δέν επιτρέπεται ή είσοδος 
παρα μόνο εί; τού; χ α ν ιώ τα ς , εμε ΐ;  λοιπόν οΐ όξω τοΰ Χατζο- 
πουλου χαί τοΰ μιχροΰ χανιοΰ πρέπει νά τά κάνωμε άπάνω μ α ; ;

Τό μ.4νο „Μ διί ζ»ο,«„ ,,ί , χ„ Λύροι

Κωσταντινούπολις.
Χωριό Κουροΰ Τσεσμέ. *0 ,  Π α ρα μ υθ ιώ ν; έ διευθυντή; τοΰ 
βαποριού W t,  μερα νύχτα δ ια τκείά ζει έδώ μέ τοαγού-

Τ “, * * 1 ζ « νθέί Μ*Ρίν* **1 W 1 *  xa l δ έ ν ίά ς
5 1 .  *Η Τ'^ χ ,/ α]  τον ρωτήσαμε άπό ποΰ εΐναι χαί μά ;

» , Ηπείρω-τν,ς άν τ>α, λοιπόν δλοι οί Ή πειρώτες σάν χι* 
αυτόν να παν στό διάβολο.

Σ_· Π? \  ' Αν Ppi*W« « I  ?να ; ζουρλόν) πειρώτη; τ ί σά; 
φταίνε ο-, άλλοι οσο περί τοϋ άν διασχεδάζ* χ«1 αΛς έν0/λ5
φα ίνετα ι χαί σ . ι ;  να ,σ τε  πολύ ένοχλητιχοΐ ήγουν σα; νά ε
χετε πολυ ευγενικά αυτιά , ώστε νά σά; ένοχλοΰν τά τραγού
δ α ,  που άλλοι πληρώνουν για νά τ ’ άχοΰν. Ά σ τ ε  μ α ; άδεοφοί

«ηνύγ;ον χωρίς £δ«* τί5ς άστυνο;ι.£*ς καί β£γ0»ρ0.

κ  ωσταντινούπολις.
K V *VTi βτΑ Γαλ* ν * Σ *?ά ϊ> τό περα

σμένο Σ αο,ατο στή; 9 άλά τοδρχα β ρ ε θ ε ί μέσα στόν άπό-
if* το τοΰ χανιοΰ νά κολυμπά ενας «“νθρωπο; ποϋ είχε σπείρει
τυ  μιαλα του μέ ρεβόλβερ. Τήν άλλη λοιπόν μέρα μέ έπιγραφή
«παγορευτιχε η είσοδο; τοΰ αποπάτου, γ ια τ ί λέει, φοβούνται
ρ.πας καί πάει χα! σκοτωθη κχί άλλο;, χαί τό χειρότερο ίκλει·’

Χτ>3ν αΙ*·1*·ο\>δεα, τοΰ Φάληρου πρίν χάνουν 
ΙΑΛϊνιοι. Ώρα ρ.6βονΰχτιο

~ αηϋ“ ' Ι ΙαΜ α^ ·  ^  £‘vat πολύ σπουδαίο καί σάς
ναι ειδιχΤ0'1** V3t' Χανετε, Τ* παρ«πονά σα; στόν χατή ποΰ εΐ- 
* λ .ί««  ' τέτοια,ς υποθέσει;, κ«1 |χουν $ ίκαιο νά τά
στού σα ί> αφοΰ πάτε καί σχοτόνεστε μέσα
Γ  * * 7  ™ '  Τ *  νά π ίτ ε  {Α*ΤαΡι<ΪΑέν .ι στ '

X a i iV  Ι "  5Χί ^ 0νται v i βρωμολογήσετε ήτε 
’’ ·* τ ί1ν παράδεισο δπου θά πάτε.

όν άλλο 
τήν χό-

Η  ε ξ ε τ α σ τ ικ ή  ε π ιτ ρ ο π ή  κ α ί  ύ π β ρ υ ψ δ  τ ό ν  1 
Ο β τ ρ έ λ α ιο ν  ά π ό  τ ά  μ ,χ λ λ ιά  π ια ο μ έ ν ο ν .

* °
Βασίλειος Τριαντάχης είναι γραμμένο; μ ’ « J T4 τ δ ίνο μ ϊ είς 
τό ίημοτολόγιον χαί δχι δπως τόν !χο·.ν γραμμένο στή αβι- 
ραρχία Β;  Τριταχην, δόξα τώ θεώ  άχόμα δ α'νθρωπος δέν άλ
λαζε τό ονομά του.

Π ρ ό ς

riy *. Σ υντάχ τψ · τής εφ ψ ΐ[Μ ςς  ό ( ίΙ ΐΛ ^ Μ ρ ω π ο ς*  
^Ηδοβεΐσα ύμΓν πληροφορία χαί δτ,μοαίίυβεΤσα τώ βτμερινώ ®ίλλ««

Γ ι  '  ί ’  V s i  » · » · » ’  *  Μ ^ , . Τ χ Μ „ . ΐ
S  '  *μ  έ 'ΐ ϊ υ ί ϊ ’> Β ώ λ ο ν  Τοΰ κ α τα δ ίκ ο υ  Ά ρ ισ τ ε Ιο ο υ
α ί ϊ ΐ  Ζ  ' “ υ ΤΊ  ° ίν  1 , ε Κ εΐ; - α · ’ ^  ε" · '« ι ά λ η β ή ί,  κα θόσον ο ύ δ ε-
τούτου "2 U ’ r|V etataYTlv F i X f ’· σ ή μερον έ λ ά β ο μ ε ν  περί τ ϊ , ί  μ ε τ α γ ω γ ή ς

’Αβηναι 3 Αΰγούστου 1885 (Έκ τοϊ γραφείου τής Μοιραρχίας) 
Z . l l a . l .  Λρα θα πνι οτι δ φυλακισμένο; είνα-, χαχοηθέστατος-


