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Γχαζοχ&ρς.
θ ά  μιλνίσω γλώσσα πικροί, γ ια τ ί πικρή είναι καί ή άλήθεια.
"Όταν άπό ’δώ καί τρεις μήνες Ιπιτκέφθηκα έγώ πρώτος 

τό Γκαζοχωρι καί έγραψα γιά  τήν έλεεινότητά των καί τήν 
θέρμη ποϋ τούς έβοσκε, ποΰ είστε σεϊς έφημεριδογράφοι παν- 
τελεημονες καί γιατροί ο! δ ποιοι τώρα γιά έλλειψι ύλης ίσως 
γεμ ίζετε τά φύλλα σας μέ άρθρα έπ ί άρθρων γιά  τάς φρικα- 
λαιότητας τοϋ Γκαζοχωριοϋ, ί] όποίαις ήτανε δλαις μέσα στά 
λ ίγα  λόγια ποϋ είχαμε γράψει τότε. Καί πρώτος έστειλα στόν 
κ. Νικοκλή θερμιασμένους.

‘Ό ,τ ι έκανα μόνος μου στή βλογιά, ένα ζερό κορμί, μαζεύ
οντας συνδρομάς, κχί χώνοντας τό κεφάλι μου ώς καί μέσα σ’ 
αΰτά τά νοσοκομεία τών βλογιασμένων, τά όποία καί διά- 
λυσα, σεϊς δέν τό κάνατε, παρά κατά άπομίμησί μου, άλλά 
τ ί νά σας κάνω ποϋ είμαι άρρωστος.

Πώς σεΐ; τόσοι, μέ τόσο μεγάλαις εφημερίδες άντίς νά κά
θεστε νά χύνει*  κροκοδείλινα δάκρυα άπό τά γοαφεΐά σας γιά 
τή συμφορά πού βόσκει τήν ’Αθήνα, σείς τόσοι, άντίς μέ λόγια 
μόνο, δέν σχηματίζετε καί ένα σωματείο, ό'πως κάνουν οί έφη- 
μεριδογ^άφοι της Ευρώπης, νά σκεφθήτε καί πώς μέ έργα νά 
βοηθήσετε, άν πραγματικώς θέλετε νά βοηθήσετε ό'χι τά Γκα- 
ζοχώρι, άλλά ό'λη τή φτώχεια τής ’Αθήνας.

Ή  επισκέψεις σας ποϋ κάνατε καί κάνετε, είναι πράς τό θε
αθήναι, είναι φιγούρα *αί τολμώ νά ει’πώ, πλάγ ια  αισχροκέρ
δεια διά νά συστήσετε τάς εφημερίδας σας καί τούς εΰνοουμέ- 
νους σας γιατρούς, μερικών άπό τών όποίων πρώτη φορά α- 
κονμε τά ονόματα στήν ’Αθήνα, ^καί ουτε δ καλάς αΰτάς φαρ
μακοποιός Κατσάρης έζόδεψε λίγη κινίνη, -— διά τήν όι.οίαν 
πράζι του είναι άζιος καί παρασήμου, καί ό'χι μόνο εΰγνωμο- 
σύνης— ,τδκανε άπά καλοσύνη του παρά μόνο καί μόνο γιά  νά 

_ κάνη κρότο—γ ι ’ αΰτά καί σώθηκε γρήγορα δλη ή κινίνη του 
καί έπαυσε πλέον τό δωρεάν.

"Αλλοτε είχαμε τά βακτηρίδια καί μαγκουρίδια, καί τάν 
κοιλιακό τύφο, μέ τον,όποιον σηκώσαμε, (βάζω βλέπετε καί 
τάν έαυτό μου μέσα, γ ια τ ί κ’ εγώ φώναζα, άλλά καί έδινα, 
χωρίς νά τό λέγω), τάν κόσμο στό ποδάρι, άλλά εσείς έπνιγό* 
σαστεμόνο μέσα στό Κεφαλάρι τοϋ γραφείου σας, $ καθώς, θέ

λετε νά λέτε υπερήφανα καί έπιδειχτικώς τ ώ ν  γ ρ α φ ε ίω ν  
σ*ς. (Πρίτς).

ΤΗρθε έπειτα  ή βλογιά καί άφοΰ σάς άνοιζα τά μάτια σάς 
άφησα έπειτα νά ρουλιάζετε, άφοΰ σας έδ ίιζα  τάν δρόμο πώς 
ν'ά γεμίζετε' τά φύλλα σας μέ παραμύθια τής Χ αλιμ«ς.

"Οχι, νά πάψουν ί) συνείσφοραίς ποΰ μαζεύει δ ένας καί Β 
άλλος έφημεριδογράφος άτομικώς, καί νά συστηθή μιά επ ι
τροπή τοΰ πραγματικοΰ Ελέους, εις τήν όποία νά δοθή 
κάθε εΰθύνη.

"Όσο γιά  το ν ;  άζιοτίμους γιατρούς ποΰ μέ τόσο θόρυβο 
διακηρύττουν στής εφημερίδες πώς επισκέπτονται τής δωρεάς, 
τό λέγοι/ε καθαρά καθαρά πώ ; αν ητανε αρχαίοι καί συστη
μένοι καί μέ πελατία  βαρβάτη, τόση άγαθοεργία καί φιλευ
σπλαχνία δέν θά έτρεχε καί άπά τά καλαμοβράκι τους, χωρίς 
δέ νά κατηγορησωμε κάνένα, γιά τάν άζιέπαινο ζήλό τους, 
μπορούμε όμως νά τούς ποΰμε, πώς μήπως μέ τ<ής p e y x j t y a c  
των, ήγουν συστάσεις, γυρεύουν νύφη κοκώνα καί μέ- προϊ^χ 
δσοι είναι ανύπαντροι κα ί οί άλλοι φήμη Άσκληπιοΰ γ ια τ ί 
Ά σκληπιΑ 'δηδε; είναι.

Ά ντ ίς  νά μαζεύετε πενήντα καί έζήντα λεπτά  στά γραφεία 
σας, γ ια τ ί δέν συνέρχεστε νά πατε στά υπουργείο νά εκθέσετε 
τά καθέκαστα κ at μέ τό στόμα γιά  νά φανήτε πώς πραγμα- 
τι*ώς ενδιαφέοεστε νά τοϋ πήτε νά λάβη τά μέτρα τον, )^αί 
στόν Μητροπολίτη, ποΰ κοιμάται δεκαοχτώ ώραις τή ’μέρα ν* 
συστήση επιτροπή. .: &

Βρέ £ζ χιλιάδες άρροΛίτουι*, καθώς γράφετε καί δέκα κατά 
τ ,ν  Καμπούρογλο, (γιά νά μή φανή πώς δέν ζέρει περισσότερα; 
άπό σα ;), δλους λαθώς λ·έτε νηστικούς καί πειναλέους, (έσεϊς 
θά φέρετε καί τήν πανούκλα έδώ δπω; τά παραφουσ*όνετε), 
θά τούς χορτάσετε μέ 20 οκάδες κρέας ποϋ μοίρασε δ Xporoc; 
ΐ ΰ ν  'Αθτγτώγ χαί μέ διακόσαις καί πεντακόσαις δρα/μαίς 
π ιΰ  θά μαζέψή ;

Ά μ  δέν ντροπόμαστε καί λίγο, Χαί δέν ντρεπόμαστε άκό
μα περισσότερο νά λέμε πώς υπάρχουν 10 χιλιάδες ψοφούντε? 
άπό ,τή,ν πεΐνα στήν ’Αθήνα, σάν νά έγινε διά μιας Λόντρ«, 
καί Παρίσι \ άγριανθρωπιά. Β έ κούτσουρα^ δέκα χιλιάδες 

, άνθρωποι άρρωστοι καί πειναλέοι σέ κατάστασι ποϋ νά τούς
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*rpών τά  σκουλήκια, άντιπροσωπεύουν τό ελάχιστο τρεϊ; χ ι
λιάδες οίκογένειαι; jj όποια,; κατά τό ξερόσοφό σας κεφάλ· 
τρέφονται μέ κουνούπια βέβαια άφοΰ δέν είναι λωποδύτες, 
ένώ οί περισσότεροι έχουν καί τά σπιτάκια τους καί ίσως 
κα ί κάμμιά νταμουτζάνα κρασί γ ιά  νά πγιοΰν στά γέλ ια , 
δταν βλέπουν μερικούς άπό τοΰς πενα,μένου; γιατρούς χωρίς 
ουτε κάν νά τού; πιάσουνε τόν σφιγμό νά φεύγουνε άφίνοντε; 
τής ρετσέτες τους (ποΰ καλά θά ητανε νά (περνάν μιά μηχανή 
τοΰ λαδιοΰ νά τής εΰγαζαν δλαις στερεότυπες, γιά  νά μή κά
νουν κόπο καί γράφουν δλο τά ίδ ια), τέτοια πείνα, δχι ποτέ 
δέν βόσκει τ.',ν Α θήνα  καί δλοι έχουν ένα κομμάτι ψωμί νά 
φάνε, (εκτός μερικών πλέον εξαιρέσεων), α ί, γ ιά , κοτζάμ πο
λ ιτε ία  είναι αΰτή, κα'ι διαμαρτύρομαι έν όνόματι τριών χ ι
λιάδων συμπολιτών μου ποΰ μέ έψήφισαν γ;ά  τόν έξευτελι- 
σμό αΰτό τή ; πατριδο; μ α ;.

ΤΙ είστε σεΐ; ; Θέλετε νά ρημάξετε τήν Α θήνα  μας ; Έ - 
χαλάσατε τόν κόσμο μέ τούς λωποδύτα;, ε ί; τρόπον ώστε 
έκάνατε τού; ξένου; νά τρέμουν νά πατήσουν τό ποδάρι του; 
έδώ, μά ; τήν κάνατε ληστούπολι, ένφ καθόλο τόν περασμένο 
χρόνο μόνο 57 λωποδυσίαι; είχαν συμβή, καί σεΐ; γράφατε 
πώς ρήμαξε ή ’Αθήνα άπό τήν κλεψά.

Μάς ρεζιλέψατε τούς εμπόρου; μ α ;, καί καταστρέψαμε 
(γ ια τ ί σ’ αΰτή τήν υπόθεσι είχα έγώ πρώτο; τήν οΰρά μου 
βάνει καί φώναζα πώς θά μά; φάν οί χρυσογάδαροι, δπω; 
καί μά ; έφαγαν), τού; κυρίους μεγαλοπλούτους ομογενείς, 
τώρα λέτε πώ ; θά βγάνετε καί τή ; άπόκρυφαι; αχρειότητες 
τή ς ’Αθήνας.

At, δέν σάς επιτρέπεται νά μά ; εξευτελίζετε τόσο πλέον 
καί νά μά ; παριστάνετε τήν πρωτεύουσα τής Ε λλάδας ώ ; 
κέντρο κάθε διαφθορά;, κλεψά;, άχρειόιητο; ώς ποΰ έφτασε 
νά |ναι υπόδικο; ώ ; κ ι’ αΰτό; ό Πετρέλαιο; Τρικούπη;.

*Οχι, μά τόν Θεόν, πρέπει νά υποστηριξωμε τήν τά ξ ι καί 
ασφάλεια καί νά καλοσυστένωμε τήν πρωτεύουσα, καί άν α 
κόμη πρόκειται νά πνιγούμε μέσα στού; ανοιχτού; υπονόμου;, 
$ νά σκοτονόμαστε άπό κάτι κουτσαβάκια τή ; μπάτσας ποΰ 
ξεφύτρωσαν τώρα έν ονόματι τοΰ Δεληγιάννη.
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Λοιπόν ευρισκόμαστε άπάνω στό ξεποδάριασμα τή ; καρέ
κλα ; καί τοΰ σωροκατρακυλίσματο; μαζύ μέ τήν Μαρία τό 
άπομοναχοκόριτσο.

Είπαμε πώ ; έγώ μέ τό στραβοπάτημα τή ; καρέκλα;, πώς 
έπεσα άπάνω στό κορίτσι, κατά φυσικό λοιπόν λόγο, παρα
στράτησε κ’ έκείνη, καί κατά έτι φυσικώτερο λόγο, χάσασα 
τό κέντρον τή ; ισορροπία;, καθώ; λένε αΰτοί οί μηχανικοί, 
•ήγουν ξεκαρφοβιδοθείσα, παρέκλινε τοΰ σώματος, δηλαδή έ
πεσε άπό τό κορμί τη ; κάτω καί εΰρεθηκα έγώ άνιών, ά- 
»ά νω  της.

Είναι μερικά πράγματα ποΰ καθώς γίνονται καί βιαστικά 
καί ξαφνικά καί μπερδεμένα καί άπάνω σέ εξάψεις τών αιμά
των ποΰ δέν μπορεί νά τά  περιδιαγράψη τινάς.

Αΰτά συμβαίνουν καί είς τής μάχα ι; τών πολέμων, δταν 
ανακατωθούν τά δύο στρατόπεδα καί γίνουν μαλλιά κουβάρια, 
κα ί αΰτά λέγονται σκοτεινά μέρη τής ιστορίας, μ’ άλλα λόγια 
σκοτεινά πράγματα καί μπερδεψόλογα ποΰ δέν μπορεί νά τά 
ξικαθαρίση τινάς πώς έγιναν.

Έ τ σ ι λοιπόν καί γώ τώρα, σάν ιστορικός, καθ* ά έκ μνήμης 
£χω, καί άν ένθυμοΰμαι καλώς, δέν είχαν καλώς τά πράγματά 

.μας δταν πέσαμε κάτω .
Περίεργον πράγμα, καί άν θέλετε παρατηρήσετέ το, όπως

’Εγώ, δ .τι καί άν γράφω, ηναι συχωρεμένο, γ ια τ ί ετσι τό 
θέλει ή σατυρική εφημερίδα, νά παραφουσκώνει καί λίγο τήν ά- 
λήθεια, γ ιά  νά έχη λίγο γοΰστο, σέ σά; δμω; τού; σπουδαίους 
δημοσιογράφου; δέν επιτρέπετα ι ποτέ νά κάνετε τήν μυΐγα 
έλέφαντα.

"Ηθελα νά σάς γράψω καί άλλα λάθη σας, άλλά φωνάζουν 
αυτοί οί μασκαράδες ποΰ μοΰ έχουν έ'να νέο παλι καινούργιο 
εκατομμύριο γράμματα, πώς δέν τούς βάζω κάνένα, άλλά π ι
στεύω αΰτή τή φορά πώς δέν θά παραπονευτή κανένα; των 
αφοϋ πρόκειται περί κοινή; σωτηρία; τή ; πόλεω;.

Χ τ έ ς
μέσα στή μικρή σάλα μου διάβαζα έ'να άρθρο τή ; "Ω^ας τό 
χθεσινό ποΰ λέει γ ιά  τόν Δεληγιάννη πώ ; θά δώση λόγο στό 
Έ θνο ; τώρα γρήγορα, γιά  δσα κακά έχει ώ ; τώρα μέ τής 
κουταμάρες του κάνει στό έθνο;, μ’ άλλα λόγια ό υπόδικος 
Τρικούπης φοβερίζει τόν Δεληγιάννη άπό τώρα τόν κακομοίρη 
πώ ; θά τόν καθίση στό σκαμνί.

Νά σά; ’πώ δέν θά ήναι άσχημο αΰτό τό χαμπέρι νά τού; 
χώσωμε καί τού; δυό μέσα γιά  νά έρθουν νά διοικήσουν τήν 
Γελλάδα μας οί Ά ρ δ η ν ,  ήγουν οί κουμουνισταί ποΰ έτύπω- 
καν μιά άγγελ ία  πώ ; θά μά ; βγάνουν μιά κουμουνιστική εφη
μερίδα, τοΰ νέου δικαίου, δηλαδή τή ; κοινωκτημοσύνη; ποΰ ή 
άρχή του; είναι τά έσά σα; έμά του;, καί τά άτα του; εσάς 
σα;. " Α ρ δ η ν  δέ θά πή, γιά  οά; τόν χαμάλη λαό ποΰ δέν 
διαβάζετε λεξικά, t v J a  κάτω , t v J a  σ ύ ^ ι ζ α .  'Όσο γ ι ’ αΰ
τού; τού; γενναίου; κυρίου; ποΰ οΰτε τό δνομά του; δέν έχουν 
τήν τόλμη νά βάνουν στήν άγγελ ία  τους, τού; λέμε νά μά ; 
άφήσουν ήσυχους, καί νά ήναι βέβαιοι δτι μόνο τό φτωχό βα
λάντιό του; θά καταστρέψουν ’Ά ρ δ η ν .

ί ν α ί
νά προφυλαγόσαστε τώρα γ ια τ ί κατά τόν μήνα τοΰτον είναι 
■ί; δυνατώτερε; κάψε; στήν ’Αθήνα καί έν γένει ό ά στατώ τε-

έγώ είχα καί έχω τήν μανία νά τό παρατηρώ, δτι δηλαδή o'-  
τάν πέσνι γυναίκα κάτω , ήτε άνάσκελα, ήτε μπρούμυτα είναι 
άδύνατον νά μή σηκώση άπάνω τά  ποδάρια τη ; σάν κατάρτια 
καραβιού, γ ιά  νά πάρη φόρτσο χαί σηκωθή, ενφ έμεϊ; οί άν- 
τρε; άμα πέσωμε π ά ν ιο τε ; θά βάνωμε κάτω τά χέρια γιά νά 
σηκωθοΰμε καί δστερα έρχονται σέ έπικουρία τά ποδάρια μας 
καί σηκονόμαστε σάν καμήλε;, έτσι λοιπόν πήγα νά σηκωθώ 
κ ’ έγώ καί δέν ξέρω πώ ; τά χέρια μου μπερδεύτηκαν μέσα στά 
δικά τη ; σκέλια.

Προζ ύμι πράγμα, ξεφεύγουν τά χέρια μου καί πέφτω μοΰ
τρα μέ μοΰτρα άπάνω τη ;, άλλά δέν θυμοΰμαι άν τήν φίλησα 
γ ια τ ί είπαμε πώ ; είμαστε άπάνω στή σύγχησι τή ; άνακατο- 
σούρας ποΰ δέν θυμάται τινάς τ ί κάνει, τοΰτο μονάχα θυμοΰ- 
μαι πώς σηκώθηκε έκείνη πρώτη καί ά ντ ί; νά μοϋ δώση χέρι 
νά σηκωθώ, έσκούπιζε τά μοϋτρά τη ; μέ τήν ποδιά τη ; καί 
δέν μποροϋσε νά βαστάζη τά γέλ ια , ένώ έγώ σηκώθηκα λαχα
νιασμένο; καί κόκκινο; σάν τή φωτιά καί ξετιναζόμουνα μέ 
μεγάλη σοβαρότητα.

Βλέποντα; τήν κατάστασι μου αΰτήν ή Μαρία, τήν πήραν 
πάρα πολύ τά  γέλ ια  μαζύ μέ ξερόβυχα καί βγήκε δξω γιά  
νά κρατηθή.

Είχα μιά φούρκα ποΰ μή ρωτάτε, έστωντας μέ τό νά έσκε- 
πτόμουνα δτι τήν άφησα νά σηκωθή άσουρομάδητη. Τέτοιος 
μπουνταλάς ήμουνα, καί ναί μέν έφαγαν κάτι τ ι τά μοϋτρά 
Αου καί τά χέρια μου κατά λάθος, άλλά τίποτα σπουδαία έπι- 
χείρησις δέν έγινε, φουρκίστηκα δέ πολύ περισσότερον, δταν; 
χπήκε μέσα πάντοτε μέ τά γέλ ια  καί κούμπονε τό σακκάκι 
τη ; μέ έπίδειξι καί άργά άργά, σάν νά μοΰ έλεγε :

—  Έ δώ , βρέ βλάκα δέν έβλεπες ;
—  Ξέρετε, μοΰ είπε άμα μπήκε, σοΰ άναγγέλλο> μ.ά εΰχά- 

ί ^ιβτΐ) είδησι, δτι έρχεται ό μπαμπά; φορτωμένος, καί έχει μά>-
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•ρος (χήνα; ποϋ μά ; ψο;φολογά. Α ΰτά τά λένε τά κ)ιματο- 
λογικα γιατροσόφια τή ; 6γιεινής καί τής άστβοσκοπία; καί 

ια ασατε καί τόν Λ εοΛόγο τή ; Κωγσταντΐ}·ούποΛις πού έχω 
-γράψει τάς Σ η - χ ρ ό η , χ  Ά θή τα ς ,  καί τά έλεγα δλα άπό δ ώ  
καί όεκα δώδεκα χρόνια καί δέν τά θυμούμε. Λοιπόν προφύ- 
λα ζ ι, οσοι^όέν θέλετε νά πεθάνετε άπό θέρμη, γαστοικό πυ
ρετό και από σταφυλόζουμο. Καί στά θέατρα νά πηγαίνετε 
ντυμένοι καλά.

Ό
φίλο; μου Θ. Π έταλά; ενα ; άπό τού; καλούς μα ; ηθοποιού; 
του ϋεατρου πού παοαστάνουν έλαβε τήν εΰκαιρία τήν καλή 
και ξεφορτώθηκε άπό τή ράχη του τήν αδερφή του Β ιργινία, 
το θεοκοριτσο, αΰτά τό είδα μέ τά μάτια μου καί δέν σάς 
τό συσταίνω στά κουτουροΰ, έπειτα τ ί μά ; μέλλει έμά; άν ·$ναι 
ώραι“ τί οχι, καί τήν φόοτωσε ε :; τό δεξί πλευρό τοΰ Ίω άν- 
νου Δ. Ιωαννοπούλου, έκεΐνο τό Δ, άν έλειπε θά γινώτανε ού
λο; ένα; Γιάννη; τρισυπόστατο;, κουμπάρα ήτανε ή σεβαστή 
μητέρα τοϋ καλοΰ μα ; γιατρού Πρτρικίου, (πού γυρεύει πάλι 
προίκα αΰτό; πεντακόσαι; χ ιλ ιάδε; δραχμαί;, καί άν καί τού 
αξίζουν πρέπει να κατεβή. ενεκα τ ώ ν  οικονομικών τοΰ κοά- 
τους), και επειδή δέν μουστειλαν κουφέτα δέν έχουν otal τό 
δικαίωμα νά τού; ’πώ, r a  ί ψ ο ν τ .

©έχτρον τοΰ Λ.αοΟ.
Ηρθε ατό  ττ,ν Ευρώπη μ·!* θεατρική έταιρία ποϋ είνα ι γ ια  μα{ πρω

τοφανής, φαντάσματα , μουσικαίς, χη μ ε ία ις , άατρονομίαι.-, μαντολίνα  v i  
π ε ιζη  οπου λά χη  ϊτα  χέρια τοΰ μουσικού, μ α ντε 'α ις , γε^ααντεία ι.-, πυ
ραμίδες, παλοΰ-.ια ευσεβή κ ινέζ ικα , ό πεθαμένος ζωντανός, ήγο ,ν ολάκερο 
πα ιο ι μ*σα σ *να σ*ντουκακι κα ι τέλος πά ντω ν ενας άνθρωπος ποΰ κοι- 
μ ϊ τ α ι  στον άερα. Βρέ γ ια  &ς παμ ε να τόν δοΰμ·, είσοδος 70  λ επ τά  γ ύ  
τους οευτερευοντας και μια καί δ ε*α γ ια  τους κουτούς πρωτεύοντας. ’Εμ
πρός είνα ι πολυ περίεργος παράστασή. S la  τόν Θεό.

λίστα κατά πρώτη φορά καί ένα μαγκόπαιδο ποΰ τοϋ κρατά 
τό τσουβέκι, έρχεται μέ έπισημότη;, εκείνο; κρατά τό ψωμί 
καί κάτι τροφαντά ποΰ δέν τά τροίγω ποτέ; μου.

Ά μ α  άκουσα αΰτά έγώ καταστεναχωρέθηκα καί σκουπί- 
ζοντα; άκόμα τά ροΰχά μου είπα σάν μισοφουρκισμένο; στή 
Μαρία.

—  Διάλεξε τήν ώρα νά μά; έρθη.
—  Ά ,  δχι δά, είναι μεσημέρι καί ίσω ; καί περασμένο καί 

πολύ άργησε κατά πρώτη φορά, καί σά; έχει καίπερ:μένετε 
τόση ώρα.

—  Δέν θέλω νά ’ πώ αΰτό, άλλά . . . .
—  ’Αλλά ;
Καί τό είπε μ’ ένα πονηρό χαμώγελο ποϋ τό λένε φιλάρε

σκο, ήγουν ρέ νάζι, ποΰ πήγα νά σκάσω, καί έξακολουθοϋσε 
νά κουμπόνεται σάματι; τά χα τέ ; μα; νά μήν εΰοισκε τή ; θλΰ· 
κ ε ; τών κουμπότρυπων. Ή τα ν ε  τοϋ διαβόλου.

— ’Αλλά ; έπανάλαβα έγώ σάν θυμωμένο;, άλλά , διότι....
επειδή  καθ’ δσον άν δέν έρχότανε τώρα θά είχα καιρό νά
σά; έξηγήσω δυό λόγια .

—  Τόσα λίγα  είναι ; Καί δέν τά λέτε άμέσω; τώρα.
—  Νά σά; τά πώ ; Λοιπόν μάθε, Μαρία μου, δτι σέ 

άγαπώ .
Μόλι; άκούσαντα; αΰτή τήν έξομολόγησι έκ τοϋ προχείρου, 

έβανε τά κάκανα, πετάχτηκε δξω φωνάζοντα; :
—  Έ λ α , μπαμπά μου νά σέ ξεκουράσω.
—  Βρέ δέν μέ πειράζει γ ι ’ αΰτό, άπάντησε ό γεροαπόμαχος 

έγώ άπό φορτώματα είμαι καί ήμουν συνειθισμένος, μόνο πέ; 
μου ηρθε δ νέος μ α ;, αΰτό; ό βοτανολόγο; j

—  ΤΗρθε καί δ ,τι μπήκε καί δέν εΰγανε άκόμα οΰτε τό 
καπέλλβ του, μόνο ίνα κρασάκι ήπγιε κα'ι αΰτό γ ια τ ί ήτανε 
(δρωμένος.

Ορός
τόν Δ. Α. Τό γραμμα σου ποϋ ξεφράζει παράπονα έναντίον 
ενου; κλητήρα ποΰ ήταν,· στό σιδηρόδρομο καί σέ βάρεσαι χωρίς 
λόγο, εστάλθηκε στόν διευθυντή τή ; αστυνομία;, διά νά λάβη 
γνώσιν ούλων τών καθεκαστών, καί νά προσέχνι; γ ια τ ί θά σ ί 
ζαναβαρέση, άν τάν τιμωρήση ό διευθυντής.

II αροικαλοΟνταε
ο διευθυντή; τοΰ μηχανικού τρήμα το; τή ; πόλεω; καί b διευ
θυντή ; τή ; άστυνομία; νά πάν στό δρόμο τοϋ Κολοκοτρών* 
οπου υπάρχει ή ετοιμόρροπο; ο-κία τοϋ σπιτιοϋ τοϋ Δημητρίου 

όρσα, ο όποΐο; πρόκειται νά φτειάση άποκάτω φούρνο χωρίς 
να κρεμνίση ,ή  πρόσοψ·, καί άν γίνη αΰτό θά πέση κάμμ,ά 
ωρα καί θα πλάκωση δλη τή συνοικία, έκτό; έχεινών ποϋ θά 
χωθούν άποκάτω άπό τό φούρνο.

Γ εά
τήν κυρά ’Ελένη τήν πενηνταχρονίτισα που κατ·ικά στό Με
ταξουργείο καί θέλει νά κάνη εργολαβία ένώ έχει κορίτσα, καί 
πέρνουν κακό μάθημα, είπαμε πώ ; αΰτά δέν γράφονται.

Χ τ ό ν
Περαία ήρθαν κάτι άνθρωποι πού φέρνουν έμπορεύματα άπό 
τήν Πόλι καί άπό τή Σμύρνη καί τά βγάζουν τά περισσό
τερα λαθρεμπόριο καί πουλούν οτό δρόμο φτεινότερα καί μά; 
καταστρέφουν εμά; τού; άναγνωρισμένου; εμπόρου; ποϋ πλη- 
ρόνομε φόρο 30 καί 40 δρ. τόν χρόνο, ώ ; καί άπό τήν ’Αθήνα 
άκόμα δ ,τ ι έμπόρευμα φέρουν κάτω δέν πληρόνουν φόρο στόν 
φορατζή τοϋ σιδηρόδρομου, ένώ έμά; μά ; ψοφούν, ‘ καί μιά 
καρφίτσα άν έχωμε άπάνω μα ;. Δέν μπορεί νά ληφθή καί 
γ ι ’ αΰτού; μιά πρόνοια. Καταντήσαμε νά γκεζεράμε όλημερής 
στού; δρόμου; μέ τά καροτσάκι μα ; χωρί; νά μπορούμε νά 
πουλήσωμε ένού; παρά πράγμα καί θά ψοφήσωμε τή ; π ε ίνα ;.

Ά μ α  άκουσα αΰτά έγώ φόρεσα εΰθύ; τό καπέλλο μου, 
εΰγανα άμέσω; άπό τή τσέπη μου τήν Έψημε( ί<)α τοϋ Κορο
μυαλά, ποϋ έλειπε ή μισή δέν ξέρο γιά ποιό λόγο, δχι τήν 
σημερινή, άλλά τήν παληά τήν μικρή, γ ια τ ί ή σημερινή κατά 
τό χόντρο; τού χαρτιού ποϋ έχει δέν μπορεί νά χρησιμεύσω 
ύστερα μετά τήν άνάγνωοι ε ί; τίποτα , καί έκανα" πώ ; δ ια 
βάζω.

—  Ά κουσε, είπε σάν συμβουλάτορα; ό γέρος στή κόρη του, 
τώρα θέλω φρόνιμα, τά πολλά λόγια νά λείπουν καί τά χα - 
χασμαρίσματα, νά κάθεσαι μέ τρόπο καί νά τρώ; μέ εΰγένεια , 
άπά λιγάκι τή μπουκουνίτσα σου, καί ά ; φωνάζω γώ πώς 
τρώ; πολύ άλλοτε;, κατάλαβες; ά , άκόμη ένα άλλο νά μή 
ξεχάση; νά βάννι; τό πόδι σου τό ένα άπάνω στό άλλο, ί ’ς 
τρόπον ώστε νά φαίνεται λ ιγάκ ι καί ή καρτσοδέτα σου τάχα 
άπό λάθο;, καί κρασί νά π ίνη ; μονάχα δσο θά σοΰ δίνω ’γώ  
καί νά κάνη; πώ ; δέν τό θέλει;, δέν τό πίνεις, καί νά τό πέρ- 
νει; μέ τέ ζόρι καί νά π ίνη ; λ ιγάκι καί νά τό βάζη; κάτω 
καί νά στυφίζη; τά μοϋτρά σου, τάχα πώ ; δέν σ’ άρεσε, πώς 
δέν τόθελε;, άν δμως έ*εΐνο; σοϋ δώση κάνένα, σφ^ξε’ τοώ ς 
τόν πάτο κυττάζοντάς τον στά μ ά τια .’ Κατάλαβες τώρα τ ί  
σοϋ λ έ γ ω ; Ά  καί ένα άλλο, ποϋ νά τά θυμηθώ δλα, θά σέ 
βάνω νά καθίσης κοντά του καί αν ’δή; καί πέση άπάνω σου 
πουθενά τό χέρι του, μή μ ιλά ;, άλλά κάνε πώ ; τοαβά; λίγο 
παρακάτω τήν καρέκλα σου, καί πήγαινε την πιό κοντά, έγώ 
θά κάνω τόν στραβά, καί έπρεπε νά φορέση; σήμερα τής κόκ
κινε; σου κάρτσε;, ούλα ζαβά τά καταφέρνει;, βρέ θά πάη νά 
μοϋ θεραπέψη τό άμπέλι τή ; δωρεά;, κα τάλαβες; Καί πρέπει 
νά τάν περιποιηθοΰμε τάν νέο. Έ λ α  εμπρός.

Μπαίνει μέσα δ γέρο;, πετά κάτω ένα μαντύλι ρχπάνι* 
πού κρατούσε μέ άγκαλιάζετα ι, μέ φιλά καί μοϋ λ έγ ε ,......

Μεθαύριο σάς λέγω τί μοϋ είπε.
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Σ ημ .  Πα.Ι. 'Ως πρός τά λαθρεμπόρια θά πή πώ ; είναι έξυ 
πνοι καί τά καταφέρνουν καί είναι έπαινό; του;, δσο γιά νήν 
καταστροφή ποϋ σά; κάνουν, &ς τού; βάνη τό κουβέρνο νά 
πληρώσουν καί αυτοί φόρο. Τί άλλο νά σα; πούμε.

(«. ύρ ιε
Συντάχτη. Τήν πληροφορία δτι έγινε ή μετάθεσί; μου δι’ εξό
δων τοϋ δημοσίοο ε ί; τά ; φυλακά; τοϋ Βόλου, τήν έλαβα άκο  
τόν άρχιφύλακα Μ αγγίνα, ώστε αΰτό; καί δχι εγώ είμαι ψεύ 
στη;· Ταϋτα πρό; άπάντη ιι τη ; Σ. Μοιραρχία;.

Ά ριστ. Κά.Ιμπαρης,

Χήμερκ
τέλο ; πάντων εΰδόκησε ή κυβέρνησι; νά ξυπνήση κα'ι νά στείλη 
τόν νομάρχη κ%1 δυό ίατροσυνέδρου; νά πάν νά επιθεωρήσουν

τό Γκαζοχώρι. Μεγάλο τό έλεό; τη ; -* λ \ θαϋμα πώ ; δέν ά
φησε νά πεθάνουν δλοι έκεΐ καί έπειτα  νά στείλη τού; γιατρούς 
νά τού; επιθεωρήσουν άπό τΐ ασθένεια άπέθαναν.

Ά λ λά  πρέπει νά επιθεωρήσουν καί τήν συνοικία Πετρά- 
λωνα δπου θερίζει τό κακό δλου; σχεδόν δσοι κατοικούν έκεΐ.' 
Γρήγορα καί μά ; πέθανε ή θέρμη.

Τό
Ιν τα ϋ θ α  Π ρ α κ το ρ ε ΐο ν  τ ώ ν  ’ Ε φ η μ ε ρ ίδ ω ν , σ υ νέσ τησ εν εν Π ά τ ρ α ις  ■παράρ
τ η μ α  α ύ ίο ΰ  π α ρ ά  τ ή  π λ α τ ε ία  Γ ε ω ρ γ ίο υ  κ α ι π α ρ ά  τ ή  ο ΐχ ίί ΐ  το ΰ  κ . Σ π υ ρ . 
Ια π ο υ τ ζ ή  υπό τ ή ν  διεύβυνσ'.ν τοΰ κ .  Ι \ .  Δ η μ η τ ρ α κ ο ύ λ ια . Ε ιδ ο π ο ιε ί  δέ τ ό  
Ιν  Π ά τ ρ α ις  κο ινό ν δ τ ι  έν τ φ  ρ η ίιέ ντι π α ρ α ρ τη μ α χ ι Ικ τ ό ς  τ ώ ν  έφ η μ ερ ίδ ω ν 
π ω λ ο ΰ ν τα ι ε ϊς συμφεροΰοας τ ιμ ά ς  β ιβ λ ία  ^ το ι τ ά  Ά π ό κ ρ ι ιφ α  τώ ν  Π α ρ '.-  
σ ον, τά  Ά π ό κ ρ υ φ »  τ ή ς  ίερ α ς έ ξε τ ά σ ε ω ς , Λ α χ ε ία  τ ή ς  Ε θ ν ι κ ή ς  Τ ρ α π έ ζ η ς  
κ α ί Ιφ η μ ε ρ ίδ ε ς  κ α τ ’ ό κά ν .

Γ Κ Α Ζ Ο Χ Ω Ρ Ι Τ Η Σ

Έλεειμοσάνη Χρ·.σπανοί, κάμετ’ έλ:ε:μοσυνη, 
ζτσ ' ό Θεος παρηγορά v.C α γάπ η  νά σ£ς δίνη.


