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Χ κ Ι ψ ις
λέγετα ι τάχα πώς γ ίνετα ι νά καταδαφίσουν εκείνα τά καλύ 
βια τοΰ Γκαζοχωριοΰ καί νά κά\ουν μετανάστεψι το ΰ ’Ισραήλ 
τών Γκαζοχωριτών δέν ξέρω κ’ έγώ ποΰ.

Τώρα δέν ξέρομε, είναι εντός μέσα ε ί; τό σχέδιο τή ; πό- 
λ,εω;, άν ηναι, δέν μπορούν νά τοΰ; κάνουν τ ίπο τα , γ ια τ ί 
αυτοί προτιμούν νά πεθάνουν μέσα σέ κείνα τά βρωμοκαλύβια 
του; ποΰ έχτισαν μέ τά χέρια τους παρά νά ζετοπιστούν δό- 
θε; καί κείθε;. Είναι τέτγο ι, καί άν δέν ήσαν τέτγο ι δέν θά 
περίδεναν νά τοΰ; θερίση δλου; $; θέρμη, καί νά ψοφοΰν έκεΐ, 
χωρί; κάνείς των νά μ ιλά , ώ ; ποΰ νά τοΰς ηοθε ή εξ ύψους 
βοήθεια.

Είναι λένε τό χαμιλώτερο μέρος τής πόλεω; έκεΐνο τό μ έ
ρος, έχουν λάθος, τό χαμιλώτερο είναι ή Κολοκυθοΰ, άλλά 
δέν τούς θερίζει θέρμη.

Είναι έκτός τοΰ σχεδίου τή ; πόλεω; τό Γκαζοχώρι; (από τό 
δνομά του μόνο βρωμά), άμέσως νά τοΰ; στήσετε τότε; πα- 
ράγκε;, σπητάκια σέ δημόσια 5) δημοτικά η μοναστηριακά 
χωράφια καί νά τοΰς πήτε έδώ θά κάτσετε, καί τότε νά 
μεταβάλετε τό Γκαζοχώρι είς γήν Μαδιάμ καί νά μήν άφη· 
σετε λίθον έπί λίθου.

Λ ένε, πώς λέγει τό ίατροσυνέδριο, πώς άν άφήσουν τό 
Γκαζοχώρι, θά καταντήση νά γίνη έστία ήγουν πνιγή γιά  νά 
μολυνθή ολη ί; Α θήνα . Καλά του; ξεπνητούρια.

Ά λ λά  θαρρώ πώς υπάρχει μιά επιτροπή τής υγιεινής ποΰ 
επιβλέπει τή ; βρώμε; καί τά καθέκαστα τή ; πο λ ιτε ία ;, ποΰ 
ητανε λοιπόν καί δέν είδε τήν άθλιότητα αυτή ώς τώρα, η 
καλλίτερα τί έκανε ώ ; τώρα η τ ΐ κάνει ;

Ό π ω ς δήποτε τό βέβαιον είναι δτι αυτό τό βρωμογκαζο- 
χώρι πρέπει νά λείψη μιά γιά  πάντα  άπό τό πρόσωπο τής 
’Αθήνας, γ ια τ ί άν μένη έκεΐ, πάλι τοΰ χρόνου τά ϊδια θά 
?χωμε καί μάλιστα άν τοΰ; παρακαλομάθομε Ιφέτος.

Αυτά θέλομε νά ποΰμε γιά  τό καλό κα'ι μή πρός κακοφα
νισμό τών κυρίων Γκαζοχωριτών, γ ια τ ί ίσα ίσα περί τής σω
τηρία; των μιλούμε, άλλοιώτικα δέν είναι οι άλλοι πολίτες 
κάθε λίγο κα ί λ ιγάκι νά τρέχουν γιά  τό χατήρί του; νά τοΰς

__________* A p t 6 . 1 4 Q - f l 3 8 - j . l g l
■■■■■ 1 '=^g=···?- ' '   --   1 ■

σώσουν, δταν αυτοί δέν φροντίζοον οί ίδιοι γιά  τήν σωτη
ρία του;.

Έγώ
ποτέ δέν άπελπίστικα πώς ή Α θήνα  ϋτανε πάντοτες ή γεν- 
ναιοφρονεστέρα πόλι; τή ; Ελλάδος καί τό έδειξε πάντοτες είς 
σέ ούλαι; τή ; δυστκχία ι; ώς καί τώρα μέ τάς γενναίας σύν
δρομά; ποΰ προσφέρνουν οί π ο λ ΐτε ;, άλλά πρέπει νά ποΰμε 
καί τήν άλήθεια πώ ; καί η υπορονή καί fj γενναιοδωρία έχουν 
τά δρια του;, καί δτι μέ τό δόσε σήμερα συνδρομή γιά τούς ' 
Α λεξανδρινού;, Χ ιώτας, Τσεσμελίδε;, Λαρισσαίους, Ισπανούς, 
Καμιτζολέου;, καί χ ίλ ια  δυό ίλ λ α  κουραστήκαμε πλέον, καί 
δέν θά καταν-τήιιωμε νά βγάνωμε καί τό βρακί μας νά τό δό- 
σωμε τέλο; πάντων πρό; σωτηρία τοΰ άλλου καί νά περπα
τούμε έμεϊς άξεβράκωτοι.

Κάθε λίγο κα ί λ ιγάκ ι τ ί έχομε καί τί άκοΰμε, συνεισφο- 
ραί; ώς ποΰ θα καταντήση ο: γενναιόφοονες Α θηναίοι νά συ* 
νεισφέοουν καί τόν εαυτό τους καί πάλι σπολάτι νά μήν ά « 
κούσουν.

• ο
δημαρχικός πάρεδρος τής Λαμίας έπιασε κχτι λωποδύτες 
άλογοσοΰρτες πού ίϊχ α ν κλεμένα τά μαρτίνια νοικοκυρεων καί 
τούς άμόλυσε δόσαντας πίσω τά μαρτίνια έκτό ί ένούς τοΰ κ . 
Καμπούρη καί κρατήσαντες καί άλλα τρία τών πτωχώ ν Π. 
Πολίτου καί Δ. Νεοχωρίτη. Πρέπει λοιπόν ό δ^μαρ^ος νά 
εξιταση τ ι τρέχει καί θά τό μαρτυρήσουν καί τοΰ νομάρχη, 
καί τους κανουν τήν χάρι τών άλογοσούρτιδων ποΰ δέν ζοΰς 
βαζουν κα ί τα όνόματά τους, άλλά δέν θά άφήσουν νά τούς 
άφήσουν νά τούς φάν τά μαρτίνια, καί νά έξετασθή άν b π ά 
ρεδρος άλειψε τά  χέρια του μέλι, τό όποιον έτσι φα ίνετα ι.

Πολλάκις
φοραίς έδωσα αναφορά στό υπουργείο γ ιά  τά  σπουδαία έργα 
τά όποια μπορώ νά κατασκευάσω πρό; ωφέλειαν τοΰ "Εθνους 
καί θέλω νά μέ έξετάση ό ίδιος πρωθυπουργός, η άλλω ; θά 
ανακασθώ νά τά εξηγηθώ σέ άλλόφυλον καί «υτοχειριάζο-
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*

μ α ι. Δεν τοϋ γυρεύω νά μέ βγάνη άπό τή φυλά*.';, άλλά νά 
δοξάσω τό έθνο;· Φυλαχαί Α ΐγίνης. Ν. Γ . Σ τραχηγ ίς

κατάδικος.

Σημ . ΠαΛ. Μοΰ είπε ό πρωθυπουργό; επειδή τώρχ έκεΐνο; 
ίχ ε ι πολλαίς δουλειαίς καί δέν εύκχιρά νά κάνη κα'ι έξετάσεις 
άς ήναι χαί περί έθνοευεργεσίβς, νά μοΰ γράψης έμένα τής 
έφευρεσεις σου, νά τής μελετήσωμε καί σοΰ τής στέλνωμε 
πίσω. Μά τ( είδους εφευρέσεις είναι πάλι α ΰ τα ίς ; Φέτος βλέ
πομε μάς κόλλησε έφευριτομανί*, καί πρόσεχε μελετώντας 
τάς εφευρέσεις σου μή μάς στεναχωοιέσαι πολύ καί σέ χάσωμε 
καί χάση χαί ή Ε λλάδα  κοντά «ου τόσα εφευρετικά έργατα.

Πρός
τόν κ. Δ. Γαλλή εις Λαμίαν. Αΰτά ποΰ μάς γράφης γ ιά  έναν 
τσαρουχά τά  γράψαμε χ ίλ ια ις φοραίς, τ ί τό πήραμε σκοινί 
γ α ϊτ ά ν ι ;

Βρέ
τ ι χάλια  είναι αύτά κΰρ Νικόλα Καλαμαρτζή, νοικοκύρης άν
θρωπος σΰ, τεχνίτης άνθρωπος σΰ, φρόνιμος άνθρωπος σΰ, νά 
βγαίνης στό κόσμο μέ σπασμένο κεφάλι ; Είσαι σΰ γιά καυ
γάδες ; Δέν ντρέπεσαι ποΰ βγαίνεις καί σέ βλέπει καί ό κό
σμου j Σέ είδε ή γυναΐκά σου ;

— Βρέ άδερφέ, δέν ξέρεις τ ΐ μοΰ συμβαίνει, μούστειλε μιά 
λάμπα ένας αξιωματικός νά τήν φτειάσουν στό καταστημα, 
πέρασε $ ώρα, δέν ήρθαν νά τήν πάρουν, έκλεισα τό μαγαζύ. 
Στό μαγαζύ μου τή άλλη ’μέρα μοΰ ρίχνεται ό υπηρέ-ης του, 
περνοΰν καί κάτι άλλοι στρατιώτες μοΰ ρίχνονται κι* αύτοί, 
μή ρωτάς πώς ξέφυγα. Στό δρόμο βρίσκω δυό άξιωματικοΰς 
χαί τοΰς λέγω , χύρ:οι, είναι κατάστασι; πρχγμάτιυν αΰτή , τά 
κα ί τά χαί τά  άπό τοΰς στρατιώτας.

—  Βρέ έσΰ είσαι ποΰ σοΰστειλα τήν λάμπα μου νά τήν

διόρθωσης και μ’ άφησες άπόψε χωρίς φώς ; Φόρα τή σακα
ράκα, μιά στή κλάβα, πάει τό χεφάλι μου κάτω , γ ια τ ί όπως; 
μοΰ κατέβηκε νόμισα πώς μέ πετσοκεράλιασε. Είναι τρόπος 
εύγένειας καί μάλιστα άξιωματικών αύτό; ;

— Έσΰ πάλι γ ια τ ί νά τόν άφήσης χωρίς λάμπα ; Νά τόν 
έχη; στά σκοτεινά τόν άνθρωπο.

—  Καί δέν έπερνε ένα κερί ; Τέλος πάντων νά τά γράψης 
μά έτσι δυνατά. Παληανθρωπίστηκα.

—  Ό σο γ ι ’ αύτό θά σκεφθώ, άφοΰ μάλιστα βαρούν. Μπάς 
καί νομίζεις, ότι πρέπει νάλάβω  κ* έγώ, οσαις σΰ γλύτωσες. 
Περαστικά σου καί τοΰ χρόνου καί μακρυά άπό άξιωματικούς.

—  "Οχι τό γελάς, θ ά  τοΰς βλέπω καί μά τόν θεό θά 
περνώ άπό τό άλλο πεζοδρόμιο.

— ΚοΙ άν βρή; χαί χάνέναν χαί άπό κείνο ;
—  θ ά  περπατώ μέσα σαή μέση τοΰ δρόμου νά μέ ξεκοι- 

λιάση κάμμιά καρρότσα νά πάω στό διάολο, όπως καταντή
σαμε.

Λ ύ ο
κυρίαι; ε ί; τόν Άρναοΰτ μαχαλά τή ; Λάρισσα; δέν άφίνουν 
ε ί; ήσυχία όλον τόν μαχαλά μέ τή γλώσσά του; ποΰ είναι σάν 
παπούτσι, καί είναι εντροπή του; παντρεμένε; γυνα ΐκε; καί 
φαφοΰτρε; μάλιστα νά ενοχλούν τήν συνοικία μέ τοΰ; καυγά- 
δε; των, καί άν τή ; έσφιξαν ή κάψε; ά ; πάν στόν ποταμό νά 
π νγούν . Σ. Π. "Α ; πάνε.

καλημέρα κυρία, τ ι έχ ε ι;, τ ί κάνει;, ι ΐ  άρρώστια έχει; ;
—  Καλώ; τΰν γιατρό, όρίστε καθίστε, γιατρέ μου.
— θ ά  καθίσω βέβαια Καί πού είναι ό άντρα; σου μοναχή 

σου είσαι ;
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’ Αμέσω; ύστερα άπό τό φίλημα πού μουδωσε ό γεροαπόμα
χο ;, πέταξε τό κασκέτο του χάμω, καί άρπαξε τό τσουβέχι 
άπό τά χέρια τοΰ μάγκα ποΰ είχε χαταζεματιστή καί κατα- 
λυγδωθή καί τό κάθισε στή μέση τοΰ τραπεζού, γλύφοντα; τά 
δάχτυλά του πού είχαν βουτηχτή μέσα στά ζουμιά.

—  Μά δέν ξέρεις τ ί μεζέ σούφτειασα, θεός, νά τρώω έγώ ό 
πατέρας καί τοΰ χοριτσού μου νά μή δίνω. Βρέ μάγκα έρχε
σαι νά κάνωμε μιά συμφωνία, ά ντ ί; δηλαδή νά σού δώσω τή 
δεκάρα, νά κάτση; ώ ; πού νά φάμε καί νά γλ»'*ψης έπειτα  τό 
τσουβέκι πού θάχη πράγμα *μέσα;

—  "Οχι θέλω τή δεκάρα.
—  Βρέ γάιδαρε, μιά δεκάρα θάχη μονάχα τό ψωμί πού θά 

μού φά ;, άφού λοιπόν είσαι τέτοιο; άχάριστο;, ίδοΰ λάβε γιά  
πληρωμή τού κόπου σου αύτή τή σβερκιά καί άει στό διάολο. 
Ά λ ό ν , μάρ;, ζανφάν.

Καί μέ μιά κλοτσά πέταξε τό πα ιδ ί όξω, τό όποιο άμα 
ποΰ ξεπόρτισε, άρχισε μέ τήν συνειθισμένη έκείνη γλωσίτσα 
τών μαγκών, άφού εφοδιάστηκε καί μέ πέτρε;.

—  Ευγα όξω βρέ γερορουφιάνε, πού κάνει; τόν ρουφιάνο 
τ ή ; κόρη; σου τή ; πουτανίτσα; καί ξελαγιάζη ; τού κόσμου 
το ΰ ; νέου; μέ τσουβεκάδε;. Ρέ σΰ, έγώ μονάχο; μου τή ; έχω 
πά ει καί φέρει τή ; κόρη; του ώς χίλια  γράμματα ραβασάκια, 
χαί σέ ρέ χύριε, σέ κοροϊδεύουν γ ιά  νά σέ μαδίσουν, δέν έχουν 
πεντάρα στή τσέπη τους, καί όλα αύτά είναι βερεσέ. Κύτ· 
τάξε νά μή σέ στρυμώξη καί πληρώσης σΰ τό τσιμπούσι.

.''Αμα άκουτε αύτά ό γέρο; πετάχτηκε όξω σάν θηρίο ά γ ίΐ-

εμένο; καί βάζει τοΰ κυνηγιτοΰ τόν μάγκα, πετάγομαι κ ’ έγώ 
και αρπάζω τήν Μαρία καθώ; είχε ροδοκοκκινίση γιά  όσα σκο
λιανά τη ; άκουσε, τήν σφίγκω καί μ ά τ; μοΰτ; κόντεψα νά 
τή ; φάγω τά μούτρα.

Σάν τήν άφησα τή ; είπα άμέσω; :
—  Νά σού δείξω ’γώ  εσένα π ώ ; κοροϊδεύει; άλλη φορά.
—  Είσαι αύθάδη; κύριε, άπάντησε έκείνη, σκουπίζοντα; τά 

μοΰτρά τη ;, καί θά τό πώ τώρα τοΰ μπαμπά ποΰ θάρθη.
— Ά μ  άν ήναι έτσι, φεύγω κ’ έγώ άλά μάγκα καί πήρ* 

τό καπέλο μου στά χέρια.
— Πολυ χαλά καθίσατε, άλλά άλλοτε νά ήσαι προσεχτικό;. 

’Ωραία αΰθάδειαι
—  "Ελα τώρα ποΰ θύμωσε;.
— Καί πολΰ μάλιστα.
—  Ναι μά άκουσε; τ ί φώναζε ό μάγκα; άπόξω ; 'Η  Μα

ρία έδάκρυσε.
Στή κουβέντα νά κα ί μπαίνη ο γεροαπόμαχο;.
—  Τί νά σά; κάνω, είπε πού μουφυγε ό μπάσταρδο;. Ά μ  

θά μού πέση στά χέρια μου,πού θά μού πάιρ. Έ λ α , τώρα, φίλε 
μου, μή ντρέπεσαι, σάν στό σπήτί σου. Βγάνε τό ρούχό σου, 
έλα ’δώ κάτσε ’δώ κοντά μου, καί σΰ Μαρία ποΰ κάθεσαι σάν 
χά χα ; καί βλέπει;, κουνήσου καί λ ιγάκ ι, περιποιήσου μ α ;. 
Πάρε τά ραπανάκια πάστρεψε τα , ή καλλίτερα άφησε καί 
τά παστρεύομε μεΐς, γ ια τ ί ό άλλο; μπορεί νά θέλη νά τά φάη 
καί μέ τή ; φλούδε;. Κάτσε πατριώτη, κάτσε καί <sv Μαρία 
έδώ χοντά στόν κύριο. Λοιπόν, Κύριε έλέησον, καί σΰ ό χορτά- 
σα; μέ τέσσαρου; άρτου; σαράντα χιλιάδα;, δό; νά χορτάσωμε 
καί μ εΐ; μέ τόν άρτον τούτον τόν έπιούσιον.

Καί έκανε τόν σταυρό του ώ ; χαθώ; καί έγώ χοντά σ’ αύ- 
αΰτόν χωρίς νά θέλω. Ή  Μαρία ουτε κούνησε τό χέρι τη ;, 
άλλά κύτταξε τόν πατέρ* τη ; έτσι μέ μιά άλλοιώτικη περι- 
φρόνησι. Ά ρχισε καί έκοφτε τό κρέα; μέ τά χέρια του, μοΰ 
κάθισχι εμένα δυό χοχάλε; στό πιάτο μου, γιά  νά τα ί; ξερο-
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•— Μονάχη, έπάησε στά συκοπερίβολι γιά  δουλειά. Φτωχοί 
«νθραποι βλέπει;.

—  Αι μά βέβαια. Καί είσαι στό ποδάρι άφοΰ είσαι άρρω
στη, δέν κάνει; καλά. "Επρεπε νά ήσαι στό κρεββάτι. Καί 
ξέρει; πώ ; μοΰ είσαι καί μορφούλ* ; Α ί καί τ ί έχ ε ι;, τ ί α ι
σθάνεσαι ;

—  Νά μού πονεϊ τό στομάχι καί έχω καί ζάλε;.
—  Κακά σημεία. Γιά ξαπλώσου λίγο στό κρεββάτι νά σέ 

«τηθοσκοπήσω.
Ξαπλώθηκε ή γυναίκα καί άρχίζει ό γιατρό; νά γυρεύη νά 

τήν ξεπουκαμισάση γιά  νά τή ; κάνη στηθοκοπάνισμα, στη- 
θοσκοπία π ώ ; τό λέν μέ τ ’ α ύτ ιά . ‘Η γυναίκα συμμαζεύτηκε 
καί τόν άφησε καί έστριψε τά μούτρα άπόξω άπό τό πουκά- I 
μισό τη ; γιά ν’ άκούση τοΰς καρδιοχτύπου;, ύστερα θέλησε 
να τή ; σηκώση τά φουστάνια νά ’δή τ ί είχε τό στομάχι τη ;. 
Χώνει ο γιατρό; τά χέρια του στά φουστάνια τή ; γυνα ίκα ;, 
βάζει τή ; φωναί; ί; γυναίκα, μαζεύονται ί; γειτόνισσαι; καί σού 
πιανουν τόν καλό μ α ; τόν γιατρό ξεκουμπωμένο. Πόσαι; έ
φαγε, καί μάλιστα γυναικείο ξύλο, αύτό; τό ξέρει, άλλά ε ί
ναι από ’κείνου; τοΰ; κακοήθει; πού δέν βάζουν γνώσι.

Καί ή σκηνή συνέβηκε ε ΐ; τό χωριό Κορτσόγλα, τού δήμου 
Ά ρ ιο ; τή ; επαρχία; Κ αλαμάτα;, καί όνομάζειαι ό γιατράκο; 
μα; *Ηλία; Δαγρέ; καί πού τόν καμαρώνει ό δήμαρχο;.

ΤΙ άτιμώγιατροι.

Χτό
Ναύ πλιο ήτανε δύο γραμματοκομισταί ποΰ μόλι; ζοΰσαν καί 
τώρα ό νέο; διευθυντή; διώρισε καί τρίτον ε ί; τόν όποιο δίνει 
αποκλειστικοί; τά γράμματα, σάματι; τάχα νά έχη μερίδιο 
άπά τά ; ψωροεισπράξει;, καί έπειδή τοΰ παραπονεύτηκε ό 
ενα; παληό; διανομέα; ό Παρασκευόπουλο;, παυσάντο; τόν 
κύριον καί διορίσαντο; τόν δικό του, καί έπί'.δή τούτο λ έγε
τα ι μια αδικία επρεπε κ ι’ αύτή νά γραφή, γιά  νά τή μάθη

γλείφω , μού είχαν όλο τό φαγεΐ καί τή γλύκα άπάνω ίο υ ;, 
έβανε έπειτα καί κάτι κομματάκια στό πιάτο τή ; Μαρία;, 
λεγοντα ; πώ ; ξέρει πώ ; αυτή δέν τρώει πολΰ καί ότι είναι 
νιανιαρδιτσα, και τράβηξε ολο τά τσουβέκι μπροστά του, όχι 
γιά  τίποτα άλλο παρά γιά  νά κάνη τόπο στό τραπέζι. Έ μ- 
πρά; λοιπάν ειπε, χαι οταν τρών κουβέντε; δέν κάνουν, έτσι 
ξέρω γώ στό χωρίο μου, καί όποιο; θέλει νά τού βάνω καί 
άλλο φαγεΐ, ά ; ξεοοβύξη.

'Αρχίσαμε λοιπόν τό φχγεΐ. 'Ο γεροαπόμαχο; είχε ριχτή 
με τά μούτρα καί έχαφτε πότε άνοίγοντα; τό στόμα του άπά 
τά ζωματισμα καί πότε σκουπίζοντα; τά γένεια του μέ τά 
χέρια πού έτρεχαν τά πάχυτα άπάνω του.

'Η  Μαρία ήτανε κοντά μου ώ ; καθώ; είπαμε καί έκανε πώ ; 
έτρωγε καί όλο μέ έβλεπε μέ παραπονεμένα μ άτια .

Κάνω ετσι τό ενα πόδι μου καί τή ; τσαχόνο τά ενα μέσα 
στα δυό μου σκέλη. Δέν μίλησε τ ίπο τα , οΰτε γύρισε νά μέ 
’δή, μόνο χαμογέλασε καί κούνησε τό κεφάλι τη ;, σάν νά 
μοΰλεγε νά δούμε ποΰ θά προχωρέση;.

—  Α ϊ, είπε, ό γεροαπόμαχο;, καί ναι μέν δέν μιλούσαν 
όταν έτρωγαν, άλλά έκανα» εβίβα. Γέμισε τή καντύλα καί 
κάνει ψύχρα σήμερα. Τή; γεμίσαμε.—Ε βίβα  ποώτο.

—  Έβιβα είπα κ’ έγώ .
Σηκώθηκε ό γέρο; γ ιά  νά χαιρετίση, πήγα νά σηκωθώ κ’ έγώ 

και κόντεψα .ά τήν πάθω γιά  δεύτερη φορά μέ τό μπερδε 
μενο ποδάρι τή ; Μαρία;, άν δέν πρόφθανε νά τά βγάνη ’κείνη 
μέ τρόπο καί άστραπηδόν, μ ’ όλα ταύτα μισοκλονίστηκα, τά 
είδε ό γεροαπόμαχος καί είπε :

—  Μά δέν σοΰ πα εσένα, χυρία, νά ησαι μακρυά άπό τόν 
Χυριο ; Σύ πήγε; καί μοΰ κολλήθηκε; σάν σφίκα κοντά του 
χαί κόντεψε; νά τάν ρίξη;. Τράβα πέρα πέρα τή χαρέκλα σου.

Ή  Μαρία τάν κύττάζε κχλά καλά στά μχτιχ  χωρί; νά 
ι,πή τίποτα , άλλά ό γέρο; έπανάλαβε :

όλο; ό κόσμος. Ά ς  γραφή λοιπόν καί άς πάη μαζΰ μέ τά 
άγραφα τής πάψις τού Παρασκευόπουλου.

Βόλος.
Ε πειδή  άπά τή βουλή μας κάμμιά προκοπή πλέον δέν 

είνα ι στά έθνος τό ΰποΐο πάει κατά κρεμνών, καί χάμμιά 
άλλη σωτηρία δέν βλέπομε παρά μόνο στήν έθνοσυνέλευσι \ά 
έρθη, πές μας λοιπόν πώς έρχεται αΰτή καί πόσοι έθνοσ*νε- 
λευτα ί βγαίνουν, γ ια τ ί άπελπιστήκαμε άπά τήν κατάστασι 
τοΰ έθνου;.

Ά π ά ν χ .  ΠαΛηινθρ. Γιά νά έρθη έθνοσυνέλευσις πρέπει νά 
τήν γυρέψουν τά δύο τρίτα τή ί βουλής καί τότε έκείνη ή 
βουλή δ ιαλύετα ι καί έρχεται δεύτερη καί άν τήν γυρέψη καί 
ή δεύτερη διαλύεται καί έρχεται έθνοσυνέλεψας μέ διπλάσια 
προσώπατα όσα έχει ή βουλή, βγάζουν δέ άντιμουτζούνου; 
καί οί όξω άπό ’δώ έλληνε;.

Ά λ λ ά  ώ ; πού νά έρθη έθνοσυνέλεψι; θά τά έχετε καί σεΐ; 
( κακαρώσει κ“ έγώ  τιναγμένα τά πέταλα . Καί δέν τήν θέλει 

μέν καί ό βασιλάραγα;, άλλά πρά πάντων φοβούνται τούτο καί 
τά ζωντόβολα τή ; βονκής τα ί; διαλύσει; καί μαζεύουν τήν 
οΰρά του;. Μή χάνεστε, καί έτσι θά πάη τό ptaj/aiuo.

o l
κύριοι άνταποκριταί τέλο ; πώντων όλοι άνεξαιρέτω; πρέπει νά 
κλείσουν καί μά ; εξοφλήσουν τού; λογαριασμού; των ώς τά 
τέλο ; τοΰ μηνά;, γ ια τ ί τελειόνει είπαμε τά τρίτο καί μπαίνομε 
στά τέταρτο, κα! θέλομε παράδε; καί χωρί; παράδε; τίποτα 
δέν γ ίνετα ι.

Ε ϊπ:χμ.ε
χ ιιλ ιάκ ι; φοραί; π ώ ; όσα γράμματα είναι εκτεταμένα οΰτε 
κάν διαβάζονται, όσοι λοιπόν έχουν στείλει τέτο ια ι; παντα- 
χοϋσε;, ά ; μή περιμένουν καί νά τυπωθούν.

—  Ναί, μάλιστα, εκείνα πού είπαμε, τ ί μέ βλέπει;. Τά 
ξεχάσαμε κιόλας;

Ή  Μχρία κάθισε καί τράβηξε στά φανερά λ ιγάκ ι πιό κοντά 
τή καρέκλα της.

Σμίξαμε τό πρώτο πρά; υγείαν μου ; άμέσω; βάζω κ ’ έγώ 
καί γεμ ίζω  τά ποτήρια γιά  νά πιούμε τό δεύτερο πράς ΰγεία 
τού γεροκα ιτετάνιου, ό όποιο; ενθουσιάστηκε ά'μα τού ε’γύρεψα 
τήν άδε.α νά πγή καί ή ώραία κόρη του όλιγο.

— Ά κού ; έκεΐ, μού άπάντησε, καί ρωτά; έδώ είπαμε τά 
μικρό μου άρχοντικό νά τά θεωρά; σάν σπ ίτι δικό σου, καί 
νά μή αού κοιμάσαι άλλη φορά όξω, άλλά νά μού χτυπά ; ε 
λεύθερα τήν πόρτα, καί κάνένα τσούλι δά Οά βρεθή καί γιά 
σένα. ’Εβίβα τη ;. ’Έ λα βρέ κορίτσι, καί σήμερα έχω κέφι μέ 
τήν καλή γνωριμία αΰτουνοϋ τού κυρίου· καί ή Μαρία τό ήπγιε 
όλο. "Αρχιζε καί ροδοκοκκίνιζε, ό γέρο; ρίχτηκε πάλι στά 
φαγεΐ, ξύνοντα; τον πάτο τού τσουβεκιοΰ μέ τά ξύλινο 
κουτάλι.

Έ γώ  άπλωσα τότε χέρι μέσα στή ποδιά τή ; Μαρία;, ή 
όποία πάντοτε; χαμογελούσε καί κ ύ τ τ ίζ ε  τόν πατέοα τη ;. Τή 
δουλειά μου έγώ. Καταγινόμουνα νά άνασκαλεύω έκεΐ, ώ ; 
ποΰ νά βρώ καμμιά ραφή άνοιχτή στό φουστάνι τη ; άλλά 
τότε, ί) κουτσουρογυναΐκέ; μ α ; καί τά κορίτσα ειχον τήν άνοη- 
σία καί έδεναν πάντα 2λα τά μεσοφόρια του; καί φουστάνια 
πίσω, ποΰ ήτανε ί) άνο ιχτέ; ί; ραφάδε;, ένώ τώρα σοΰ έχουν 
δεκαπέντε σέ κάθε πλευρό.

Ά π ά νω  στά χαρχάλεμά μου, σηκόνεται ό γέρο; πεταχτό ; 
σάν ραπάνι χάί λαβένοντα; θέσι προσβολή; μου είπε μέ ίυ°  
λόγια :

—  Βρέ κέρατά, τ ί γυρεύει τό χέρι σου μέια  στήν ποδιά 
τοΰ κοριτσοΰ μου καί μπροστά στά μάτιά  μου ; Κόλλυβκ γ υ 
ρεύει; ;

Τάχασα. rQ είναι τραγικά τά συμβάντα καί γιά νά ρ.ή 
συγκινηθήτε σά; νά λέγω μεθαύρ·.ο.



Λ

"Ολοι
οί αμαξάδες, δλοι δσοι έχομε κάρρα, δσοι κατοικούμε στό Γκα- 
ζοχώρι τά κλεινό καί στό κλεινότεοο Πετράλωνα καί έν γένει 
δλη ή ’Αθήνα καί δ Περαία; περνούν άπό τό δρόμο τοϋ Πε
ραία δ δποΐος άρχίζει άπό τό σταθμ,ό τοϋ σιδηρόδρομου, είναι 
δρόαος αΰτό ;. είναι έρημο; τή ; Σ*χάρα;, καί Σόδωμα, οπου 
μέσα χωνόμαστε καί σπάζομε τά κάρρα καί άμαξες μα ;. Φω
νάζαμε πολλάκι;, άλλά κάνεί; δέν μά ; ακούσε. Βάναμε καί 
μεγάλου; καί φρόντισαν καί μα ; τδκαναν ρόιδο, έβαναν καί 
ερριξαν λ·'γα /αλίκ ια , τά δποΐα τά σήκωσαν πάλι. Ό  δρόμο; 
αΰτό.; δ φοβερό; είναι άπό τό σταθμό τοϋ σιδηροδρόμοϋ η άπό 
τό σπήτι τοϋ Τράϊμπερ ώ ; τό Γκάζ. Χανόμαστε, άδερφέ, χα 
νόμαστε καί μ ’ δλα ταϋτα είναι αΰτή ή είσοδο; τή ; πο λ ιτε ία ;. 
Χανόμαστε.

Σηιι .  Πα.Ι. Αΰτό; δ δρόμο; θαρρώ πώ ; είναι τού δημοσίου, 
άπά τό δποϊο καλό μή περιμένετε, άν αΰτού ή είσοδο; τή ; πό
λεω ; είναι τά Γόμορα, ά ; πάει νά ηναι, γ ι ’ αΰτόν δέν έχουν 
2 0 0 — 500 δραχμαί; νά τόν φτειάσουν, v i ξοδεύουν ομω; χι- 
λ ιάδε; νά φέρνουν χυτέ; σκάρε; καί κάγγελα άπά τά Παρίσια 
γ ιά  νά προφυλάξουν τά εΰσεβή παλούκια τού Σταδίου έχουν. 
"Αλλο δέν τοϋ έπρεπε το ’> κασιδιάρη παρά μαργαριταρένια 
σκούφια. "Αστε νά καταντήσνι δ'λω; διόλου αδιάβατο; καί τότε 
σά; ρίχνουν πάλι λ ίγα  χαλίκια  γιά  τά μάτια καί γιά  νά σά; 
κοροϊδέψουν πάλι κ.αΐ σά; φέρουν καί περισσότερη καταστροφή, 
νά*πάτε στό διάολο, η καλλίτερχ νά πάνε εκείνοι ποΰ μά ; δι
οικούν.

Γκ*ΐοχωρ£της. — Κ,ατευόδιον ομογενή.
— Μή μ.’ άγγιζες. €>ερμ.*αμ.ένε.

Ε ιϊ ΐχ μ ,ε
{λΙ μ ίγάλη  μα ; λύπη τή στρατιωτική ζώνη η τό σχεδιόγραμ 
|ΐα ποΰ έδημοσίεψε δ γιατρό; Νικοκλή; τοΰ Κόκκινου σταυρού 
ποΰ προσδιορίζει ώ ; ποϋ έκτίνονται τά δρια τή ; φιλανθρωπία; 
τοΰ Σταυροΰ. Κατά τά στρατηγικά τοΰτο σχεδιάγραμμα έμεΐ; 
ποΰ κατοικούμε πλησίον στήν άγία Τριάδα μένομε σπόρκοι, 
Ινφ  έμεΤ; είμαστε φτωχότεροι άπό τοϋ; Γκαζοχωρΐτε;, γ ια τ ί 
αΰτοί έχουν τά ελάχιστο ενα σπ ιτάκ ι, άλλά μ εϊ; πληοόνομί 
νοίκια καί κοντεύουν νά μά; πετάξουν στο δρόμο.

ΥΡάμμα άλλά ποΰ δεκάρα, καί διά τοΰτο σοΰ τά στέλνω μέ

τόν ωχρά, ημίγυμνο, άνυπόδητο καί πείνα λέο δωδεκαετή υ!ό
^ · Ρ ■··**

Σημ. ΠαΛ. Α ί, νά τώρα κατά τό νέο σχέδιο ποϋσά; πήρε 
καί σά; δλου; μέσα. Τί φωνάζετε λοιπόν ;

Κανέλλε
θυρωρέ τοΰ θεάτρου τών “Ολυμπίων, σέ κατηγοροΰν καί σε 
λένε γεροξεκουτιάοη, πράγμα ποϋ δέν τά παραδέχομαι, γ ια τ ί 
φορτόνεσαι τοΰ κόσμου καί δέν τού; δ ίνει; έπιστοοφαί; καί δέν 
δέχεσαι ώ ; καί κείνου; ποΰ έχουν διαρκή εΐσητήρια.

Μα μουρλάθηκε;, άδερφέ καί σύ ;

Λίιχόλ*
Τζώτη υποτελώνη τή ; *Γ πά ττ ; νά μά ; κάν/;; τήν χάρι νά μή 
φέρνεσαι πρά; τού; έμ-πόρου; ποΰ έρχονται νά τελωνίσουν τά 
πράγματά του; σάν αγριάνθρωπο; καί τού; βρίζει; Χριστού; καί 
Π αναγία ι;, διότι δέν σοΰ χρωστοΰν τίποτα , καί δηλαδή μπο
ρεί νά βρεθή καί κάνένα; ζουρλά; νά σοϋ παίξϊΐ καπελ ια ί;, γ ιά  
νά μάθτ,; τά πώ ; δή φέρεσθαι άνθρωπινά. *

Έ κ ε Γ ν ο ς
ποΰ έ γ ρ α ψ ε  έναντίον τοΰ λιμενάρχου "Τδρα; ψ ευτ ια ΐ; κ ι’ άλη'- 
θε ια ι;, δέν ονομάζεται Δημ. Γαμελιάρη;, ό'στι; άπεναντίας 
πολύ εκτιμά τάν άνθρωπο, άλλά ϊνα ; άλλο ;, ποΰ θά τάν μάβιρ 
καί νά μή μοϋ ξαναγράψετε άλλη φορά άπό τήν 'Γδρα, γ ια τ ί 
δέν ένδιαφερόμαστε μέ κλεφτοπεπονάδε; καί κολοκύθια μέ τή 
ρίγανι.

Τό
ενταύθα Π ρακτορεία τώ ν ’ Εφημερίδων, συνίυτη τεν Ιν Πάτραις παράρ
τημα  αΰ-οϋ παρά τή  πλα τε ία  Γεωργίου καί παρά ·χύ> οικία τοΰ κ. Χπυρ· 
Σαπουτζή 6πο τήν διεΰθυνσιν τοΰ κ. Κ. Ατ,μητρακοΰλια. Ειδοποιεί δε τό 
Ιν Π άτρα ι; κοινόν οτι Ιν τώ  ρη ίέντ ι πβραρτήματι Ιχτό ; τώ ν Ιφημερίδων 
πω λοΰντα ι εις συμ·?ερούοα; τ ιμ ά ; β ιβλία  ?(τοι τά  Άπδ/.ρυιρα τώ ν Παρι
βίων, τά Α πόκρυφα τ ή ;  ιερά ; Ι ςετά σεω ;, Α αχεϊα τής ’Εθνικής Τραπέζης 
καί Ιφηυερίδε? κα τ ’ ο'.άν.

Οίνος ρετβίνάτος
πρώ τη? ποιότητο? πω λείτα ι ε ί ;  τό υπόγειον του Π. Β. Μ βρκϊτίνη  ΙπΙ 
τή ? όδοΰ Πραξιτέλου? καί τ.λτ,σίον τοΰ υπουργείου τώ ν ναυτικώ ν πρός 
40 λ επ τά  τήν δ. ά. 'Γρεςατε πρ'.ν ιω θή .

Ο α ρ α χ α λ ϊ ΐ τ α ι
ό πρώην ανταποκρ ιτή? μ »?  Πύργου νά περάσ^ άπό τό πρακτορεΐον τώ ν
Ε φημερ ίδων γ··ά νά ςεκαθζp'sr, τό·. λογαριασμό του.


