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Ά π ό  μεθαύριο τή  Τ ετράδη α ρχ ίζε ι ό τ έ τα ρ το ί χρονος 
το υ  Π α λ η α ν θ γ ω  10V, ποϋ θά rjvat ά λλ ο ιώ τ ιχ ο ς , ή πιο  
.κ α λλ ίτερ ο ς ή πιό χβιρότερος.

ΟΙ ΟΞΩ ΟΜΟΦΥΛΟΙ
'Ομόφυλοι θά πή, άνθρωποι ποΰ βαστούν άπο [/.ία φυλή, 

άπό Ινα γένος, άπό μία σκλητάδα, τέτιοι εΐναι καί όζω από 
τή ν ‘ Ελλάδα μας Ελληνες.

Eivat άποδ&ι* μένο, οτι πώ ; έκαστο; δ τ α ν  λείπη από την 
πατρίδα του στά ξένα τήν θυμάται, τήν ’πιθυμά, καί δέν 
μπορεί νά κάνη χωρίς νά τήν ’ δή καί στά παράδεισο άν τόν 
βάνετε, τό πέρνει μαράζι, μαρένεται, χλωμιάζει, άρρωστα 
καί πολλάκις πεθ.ένει, άπό τόν πόνο ποΰ δέν μπορεί νά ’όή 
τήν πατρίδα του, καί αΰτίί ή φοβερή άσ.θένεια τή ; αγάπη; 
τή ; πατρίδος λέγετα ι νοσ τα λγ ία ,  δηλαδή, άλγος, λύπη, με
λαγχολ ία , άσθένεια, ή όποία γ ίνετα ι στόν άνθρωπο ώς καθώς 
είπαμε γ ια τ ί δέν μπορεί νά ’ δή τήν πατρίδα του, εκει ποΰ 
-γεννήθηκε.

Τώρα λοιπόν είς τά εξωτερικά υπάρχουν δυό λογής "Ελλη
νες, οί ντόπγιο,ι, ποΰ γεννήθηκαν στήν 'Ελλάδα καί εκείνοι 
πού γεννήθηκαν σπό εξωτερικό χωρί; νά ξέρουν τήν Ε λλάδα 
παρά έξ άκουής.

Οί ντόπγοι Έ λληνες ποΰ παραπιδημοΰν προσωρινώ; ε ι; τό 
εξωτερικό, μποροΰν νά πετσοκοποΰν γιά  τήν πατρίδα του; αν 
ακούσουν νά βρίζουν άλλοι έμά; τοΰ; συμπολίτας των του; 
ντόπιου; Έ λλη να ;. '

"Υστερα ά π’ αυτού; έρχονται οί όμογενεΐ; Ελληνες ποΰ εί
ναι στή Τουρκιά, καί αΰτοί άγαποΰν τήν Έ λλαδα καί ά ; μή 
γεννήθηκαν μέσα σ’ αΰτή καί συγκινοΰνται σε κάθε παθημα 
τη ς ;, σέ κάθε δυστυχία της,εΐναι σάν νά γεννήθηκαν καί αυτοί 
<7τήν Ελλάδα-, στά ελληνικά χώματα καθώ; λένε καμμια 
φορά μέ τά δάκρυα στά μάτια .

’ Υστερα κ π ’ αΰτοΰς ερχεταί μιά άλλη σκληταδα ποΰ λέ— 
-γονται καί αΰτοί Ελληνες καί κάνουν πώς δείχνουν αγαπη

πρός τήν πατρίδα, τήν όπο(αν δέ» τήν είδαν πο·>έ  ̂ καί αΰτοί 
εΐναι, οί εκφυλισμένοι Ελληνες ποΰ κατοικούν στήν Εΰρώπη.

Αΰτοί έ/ουν μία επαρσι άπάνώ τους, καί. μερικοί μάλιστα  
άπ* αΰτοΰ; ντρέπονται νά ποΰν πώς εΐναι Ελληνες καί περισ
σότεροι εί/αι άλ.λοεθνεϊς υπήκοοι,, θέλουν ν* άνακατεύωνται σε 
ούλα τά εσωτερικά μας ζητήματα, μέ μιά τέτοια επαρσι καί 
φαντασία, ποΰ νομίζει τινάς πώς θέλουν κ » ί καλά νά μάς δ ι
οικήσουν αΰτοί άπό τά εξωτερικό,

Νομίζουν πώς αΰτοί εΐναι τά. παν καί δτι χωρίς αΰτοΰ; δέν 
Οά ύπαρχε Έ λ λά ; καί στό τίπατα μας χτυπούν στά μοϋτρα 
τά κληοοδοτήαατα ποΰ έχουν δώσει άλλοι άληθινοί όμΓ 'ενεϊς 
καί κάναμε τά χα τες  τά τόσα άγαθοεργά καταστήμα-.α, στά 
όποΐ* πάλι έμεϊς οί ντόπγοι έλληνες έχομε βάνει τά περισσό
τερα εκτός μερικών καταστημάτων.

Είπααε πώ; αΰτοΰ; τοΰ: Ελληνε; ποΰ δέν είδανε ποτέ τήν 
πατοίδα τους μποροΰμε πολΰ καλά νά τοΰς άνο.χάσωμε νόθους 
ελληνες, ήγουν μπαστάρδου; τής πατρίδα

Αΰτοί σέ κάθε σπουδαίο ζήτημα πολιτικό ποΰ έχομε ’μεΐς 
έδώ μά; γίνονται κουνούπι στά σβέρκο, καί θΐλου,ν νά μάς 
μάθουν τά γράμματα άπό τά ξένα, χωρί; νά ηναι και έπιτο- 
π ίω ; νά ’δοΰν, καί τ ί πάσχομε, καί τ ί ΰποφέοομε καί γ ια τ ί 
τρωγόμαστε καί φωνάζομε, είναι σάν νά θελη έ'νας- άπόξω 
άπό τόν δρόμο νά διδάξη τόν νοικοκύρη πώς π .έπ ε ι νά διευ- 
θύνη τά σπ ίτι του.

Ε πειδή εδοσε δ θ εό ; καί άπόχτησαν λ ίγα  πλούτηστά ξένα, 
μάς λέν εμάς δλους ποΰ διατηρούμε αΰτό τό ψωροκρατίδιο μέ 
γ ίλ ια ις θυσίαις, ψωρίτες καί κατσικοκλέφτες. Κάθε του; λέ- 
ξ ι; εΐναι βριιά καί πρό; τήν Ε λλά δ α , πολλοί δέ ά π ’ αΰτοΰς 
άλλαξαν δχι μόνο υπηκουότητα, καί εγειναν σούντιτοι σίρβοι 
ρουμάνοι,, άουστριακοί καί τά λοιπά, άλλά καί μάς πολεμούν 
φανατικώτερα καί άπό αΰτά τά έθνη, καί μάς εξευτελίζουν 
καί άν ^ναι δυνατόν νά μάς βγάνουν τά μάτια , νά μάς δοΰν 
νά κατασαραφοΰμε κ»ί αΰτό είναι ή μόνη χαρά τους.

Μαζΰ μ’ αΰτοΰ; δέν μποροΰμε βέβαια νά συγκαταριθμί- 
σωμε καί τοΰς Καπλάνιδες, Ζάππα, Βαρβάκη καί μερικούς 
άλλους, διότι αΰτοί είχαν άλλη καρδιά, αΰτοί ήτανε δύο φο
ραίς Ελληνες,

Πρόκειται λοιπόν γιά τοΰ; «ημεοινοΰ; Ελληνας ποΰ elvafe



«τή ν Εΰρώπη, οί οποίοι μόνο ποΰ δέν μάς θεωρούν βαρβάρους 
ί  αγριάνθρωπους, καί οί όποιοι τίποτα άλλο δέν έχουν στό 
βτόμα τους παρά δτι αΰτοί μάς έκαναν καί μάς έδειξαν καί 
μάς ίσωσαν, καί μάς τιμούν στόν δξω κόσμο μέ τής συνεισφο- 
ραίς τω ν, τής δποίαις φροντίζουν νά φουσκώνουν άν καί ηναι 
τιποτένια ις.

Καί γιά  νά καταλάβετε τί μπομπιασμένοι είναι, φτάνει νά 
σάς ποΰμε πώς στή Κρητική έπανάστασι ποΰ άκούγαμε πώς 
οί έξω ομογενείς χαλούσαν τόν κόσμο, μέ τάς συνδρομάς των, 
οτι αυτοί ούλα ουλα ποΰ συνιισέφεραν ήτανε τετρακόσαις χ ι
λιάδες ψωροδραχμαίς, ένώ έμεϊς οί ντόπγιοι, οί ψωρίταις συ- 
συνεισφέραμε τοϊς μετρητοΐς 12 μιλλιούνια σοΰ λέει ό άλλος, 
χωρίς ν’ ά*ουγόμαστε, καί έκτος τά φοβερά βάρυτα ποΰ υπο- 
φέραμε άπά τήν διατήρησι τόσων χ.λιάδων γυναικοπαιδών 
Κρητικών, καί στά χρέη ποΰ βουλιάξαμε.

Και αυτά τά γράφει ή λογοδοσία τής κεντρικής επιτροπής 
ποϋ ήτανε στά Κρητικά, καί έφαγε καί αΰτή δχι λ ίγα .

Τώρα θά άπορήτε βέβαια, πώς στά καλά καθούμενα τάβανα 
μέ τούς δξω ομογενείς χωρίς λόγο καί χωρίς α ιτία .

"Οχι, καί δταν γουγίζη  τό σκυλί κάτι πατήματα ακούει, 
η π ιτρ ια ΐς τοϋ ρίχνουν καί σκούζει.

Καί πραγματικώς οί οξω Ιλληνες οι κύριοι Λεβαντίνοι μάς 
ρίχνουν τώρα πετριαίς περιφρονητικαίς, αΰτοί οί πέντε δέκα, 
υποδεχόμενοι τόν Τρικούπη μέ επιδείξεις καί πομπαίς.

Εναν άνθρωπο ποΰ τόν συχάθηκε δλο τό έθνος ποΰ τόν άπο- 
δοκίμασε δλο τό κράτος τό δποίο βούλιαξε στά χρέη, έναν άν
θρωπο ποΰ βρίσκεται υπό κατηγορία, ποΰ είναι υπόδικος καί 
γ ι ' αΰτό πρόλαβε καί φυγοδίκησε, βρέθηκαν οί δξω ομογενείς 
νά τόν υποδεχθούν μετά φανών καί λαμπάδων στή Τεργέστη, 
σάν νά μάς λένε εμείς πώς είμαστε ζωντόβολα, δτι μάς πε- 
ριφρονοΰν, καί δτι .τρόπο τινά μάς κάνουν άντιδιαδήλωσι, καί 
μάς άποδοκιμάζουν.

Μάς παραμπήκαν καί μάς παραμπαίνουν στό ρουθούνι αΰ- 
τοι οι κύριοι οι οξω από δώ Λεβαντίνοι ομογενείς, ποΰ καλ
λίτερα θά ητανε νά μή τούς είχομε, καί ά ; λένε αΰτοεπαι- 
νούμενοι πώς αΰτοί τιμούν τό έλλητικό δνομα στήν Εΰρώπη.

Νά μάς κάνουν τή χάρι τά υπερήφανα αΰτά τσουκάλια, νά
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Η ΦΑΝΤΑΣΜΕΝΗ
Κ '.

Είπαμε πώς ό καφεντζής μέ σήκωσε νά πάμε στής Φανής 
τό σπ ίτι νά κάνη άνακρίσεις.

Π ώ ί νά πάω έγώ , άφού ό γεροπατέρας της δ φαστανελλάς 
ήτανε έναντίον μου σάν θηρίο αγριεμένος. Τά πράγματα, ώς 
καθώς βλέπετε παρά θωλόθηκαν, παρά μπερδεύτικαν.

Έσκεπτόμουνα νά τό στρίψω στό δρόμο, άλλά εΓμουνα εντός 
μέσα ^τής πολιτείας καί ντρεπόμουνα, έπειτα δ καφετζής μέ 
είχε άπό τό κοντό σάν χωροφύλακας.

Περπατούσα καί συλλογιζόμουνα σάν κατάδικος, σάν βώδι 
ποϋ τό πάνε στό μα«ελιό. Δέν είχα άνάκαρα νά περπατήσω. 
Μά τ ί ήθελα έγώ σ’αΰτή ιή  διαβολογειτονιά, ποιός διάολος μέ 
φώτισε χαί μ’ έρριξε μέσα σέ ’κείνο τό Γκαζοχώρι τών κορι- 
τσών, δποΰ βρίκα τόν μπελά μου μέ τά δυό μου χέρια.

’Από νεότητος είχα πάντοτε μεγάλη συμπάθεια στής γ υ 
ναίκες, δηλαδή εΓμουνα γυναικάς, άλλά δέν είχα χαί τήν έπι- 
τιδειότης, δλαις μου τής δουλειαίς ζαβά τής έκατάφερνα. Δέν 
»Γμον*α τολμηρός. Σέ κάθε έργολαβία μου ήτανε αδύνατο νά 
μή τά ζαβώσω, νά μή πλέξω πότε μέ άντεραστάς τής ερω
μένης μου $ πότε μέ τούς συγγενείς της. Τό είχε, φα ίνετα ι, 
τό ζωόδειον μου.

Έ π ε ιτα  εΓμουνα καί δειλός. Μπορούσα μέ τά λόγια νά 
τσακωθώ μέ δλο τόν κόσμο, άλλά άμα ποϋ ϊδοισκα κανέναν, 
<5ρι χο, τά μπλάστρωνα, τά/ανα.

μάς αφήσουν νά τσιτσιριζόμαστ* μέσα στό καβούκι μας καί 
νά μή (χά, μπαίνουν στή μύτη κάθε λίγο καί λ ιγάκ ι, διότι 
δ ,τι κάνομε τό κάναμε έδώ εμείς μονάχοι μας, καί δπως δέν 
ανακατευόμαστε στής κλεφτοεμποροδουλειαίς τους, μέ τής ο- 
ποιαις αυτοί καί με τήν φάρα τών χρυσογαδάρων μάς ρήμα
ξαν, μας κάνουν τή χάρι νά μάς αφήσουν ήσυχου;, διότι άν 
εξακολουθούν νά μάς βρίζουν, διότι ή υποδοχή τοϋ Τρικούπη ή 
επιδειχτικη απ αυτούς είναι μιά καθαρή δβρις έναντίον τής 
Ελλάδος, ή αλλέως άν μάς παραφουρκίσουν, θά μάς φέρουν 

σέ θέσι καί στήν έσχατη απελπισία νά τούς στείλωμε στόν 
Κ αλλιγά, καί δχι πλέον δταν θά ήναι στά ταχτικά  του,άλλά 
εν ημέρα διάρροιας, είς τρόπον ώστε νά ’δοΰν σκατένιο κόσμο 
καί νά δοκιμάσουν και τόν έλληνικό πολιτισμό

Κνώδαλα, φαντασμένοι, χαμένα κουρούπια μάς παραφουρ
κίσατε πλιά .

Βρέ δεν πάτε να βαφτιστήτε Κινέζοι νά μάς ξεφορτόνεστε 
μιά γιά πάντα.

Ό  Ι ί α σ ί λ έ » ;  μ ι ;
εμαθε ατά ξένα μέ μεγάλν του συ-, ϊνησι τό κακό τής θέρμης 
ποϋ δέρνει τήν ’Αθήνα καί ήτανε έτοιμος νά στείλη γεναία 
συνδρομή,άλλά τού τηλεγράφησαν άπό τήν Βιέννη καί άπό τήν 
Ουγκαρία οί α υλικοί του πού έχει έκεΐ στελμένους γιά νά αγο
ράσουν καινούργια μκόμπιλα καί νέα άλογα, δτι θά κουττά- 
ρουν πολυ κα! ως εκ τούτου έπ ιφυλάγετα ι τού χρόνου πού μπο
ρεί νά μάς θερίση κάμμία νέα άσθένεια, νά μάς ικανοποίηση 
μέ τό παραπάνω.

Ιίρεπει λοιπον τώρα νά ευχόμαστε δλοι νά μάς έρθη ή χο
λέρα γιά ν V δ ιχιμάσωμε καί νά ’δούμε μία φορα τί έστί βα
σιλική μεγαλοδωρία.

Τό
νοσοκομείο τοΰ Εύαγγε.Ι ισ ι ιοϋ  χάνει αΰταίς τής μέραις μιά άπό 
τής καλλίτεραις του νοσοκόμαις, διότι μία ρωσιίδα ποϋ είναι 
μέσα παντρεύεται μέ ένα ρώσσο ναυτικό. ’Εμείς επιθυμούσαμε 
νά ήτανε πάντοτες στό νοσοκομείο γιά καλό δλη; τής κοινω
νίας άλλά άφοϋ δέν μπορεί αΰτά νά γίνη, άς τής εΰχηθοϋμε

’Εμένα έπρεπε νά μέ κάννι ή φ^σις κάνέναν έτσι ντεγλαρά,. 
μεγαλοσώματο, άγριομούτσουνο, χοντρόν, παχύν, φαρδύν, στε
νόν, παλλικάρι τέλος πάντων, καί δχι έτσι δπως μ ’ έκανε ποϋ 
είμ*ι υποχείριος τοΰ καθενούς. "Επρεπε νά έχω σάψα ποϋ νά 
μέ βλέπουν κ* ί νά μέ φοβούνται άπό μακρυά, άλλά πάλι άν 
μ ’ έκανε έτσι δ Θεός δέν θάχα πέρασι στά κορίτσα, ποϋ χωρίς 
νά ντρέπονται καταντούν ώς καί τώρα άκόμα νά μέ πειράζουν 
χωρίς νά μέ γνωρίζουν καί χωρίς νά τά γνωρίζω, ά δχι, λάθος 
εκείνα μέ γνωρίζουν, Τό βέβαιο είνα ι, δτι τώρα πλέον έβανα 
βνώσι καί κάνω στά φρόνιμά μου, καί δέν πειράζω καί άν μέ- 
πειράζουν.

Μακρυά άπό πειρασμούς.
Τέλος πάντων νά μή τά πολυλογούμε τραβούσα μπρός ίνα 

ποδάρι καί μισό πίσω, σάν τό καράβι ποΰ τό άνεμοδέρνει δ 
ενάντιος καιρός δέν μπορεί νά τά πάρη άπάνω του.

Συλλογιζόμουνα στό δρόμο νά άνοίξω κουβέντα μέ τόν κα- 
φετζή, άλλά τ ί νά τού πώ ; Εΐμουνα σάν ψάρι φλωμομένο καί 
τραβούσα τάν δρόμο μέ τό κεφάλι κάτω καί μόνο ποΰ δέν 
μούρθε νά κλάψω Ό  καφετζής, φαίνεται, νά μή ήτανε καί τόσο 
κακής ψυχής άνθρωπος, θά είδε τή κατάστασι μου καί έτσι 
θά μέ λυπήθηκε καί μού είπε ;

—  Βρέ, φίλε μου, σύ είσαι πάρα πολύ χλωμός, πάμε στό 
καφενεδάκι μου νά πάρης μιά λεμονάδα, μή φοβάσαι, έγώ 
καταλαβαίνω πώς είσαι αθώος, άλλά θέλω νά γίνη μΐά έξή- 
γησις μέ τή Φανή. Πάμε καί μή φοβάσαι.

—■ Βρέ αδερφέ, τού είπα κ’ έγώ , δέν μ’ άφίνεις, σέ παρα
καλώ πολυ, νά παω λίγο νά άναπαφτώ καί νά έρθω τό βράδι* 
νά σέ βρώ, είμαι σέ πολύ ελεεινή κατάστασι, καί δέν μπορείς 
νά φανταστής πώς έχω δίναμι καί περπατώ.
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•χοΛά στεφανώματα μαζύ μέ τής εΰχαριστήσιις μ«ς γ ιά  δτοι τεύομε καί πολλάκις πεινασμένοι η καί μέ δακρυα στα ματία .
φιλανθρωπία έδειξε ώς τώρα. Πρέπει νά ξέρετε πολύ καλά, δτι ή ζ ω ή  εμας των ελλήνων έ-

Μά ποϋ βρέθηκε αύτός δ ρώσσος νά μάς τήν άρπάξη. Καί φ η μ ε ε ι δ ο γ ρ α φ ω ν  είναι ένα σωστό καί ισοβιο μαρτύριο τό ο-
. . .  I _. — ^ ■. u «  U ■ ΜΑ mm ϋ *1 ftf Α Μ (tliAlf # II C ^ Λ V t Λ#

κουμπάρα ή βασίλισσα.

Κ  a t
έτσι χ τ έ ; άπέθανε δ γάλλος Δελογκύς δ άνταποκριτής τών 
γαλ) ικών εφημερίδων πού κατά κακή ώρα τόν πλήγωσε δ διευ
θυντής τής 'Λχζόπο.Ιις.

Τό δυστύχημα είναι διπλό, δ .ότι έκτός τού εΰγενους γάλ- 
λου ποΰ πάει καλιά του καταστρέφεται τοίρα καί δ φίλος

ποιο είναι αδύνατο νά σάς τό περιγράψωμε μέ λόγια .
Σάς παρακαλοΰμε, συμπολίτες, νά μή μάς σκοτόνετε γ ια τ ί 

ίσκοτόνετε τά ίδ ια  σ’ u  έροντά σας. ’Αφήστέ μας νά τρα- 
€οΰμε *τά βάσανά μας καί αΰτά μόνα μάς φτάνουν.

Τέλος
πάντων αποφάσισα κ’ έγώ νά κάνω μιά βολτοϋλα νά ’δώ τ ί 
πράγματα είναι αΰτοί οί θερμασμένοι, είναι άνθρωποι σάν κα ί 

Γαβριηλίδης καί συντάχτης μιανής άπό τάς καλλιτέρας μας - » j  τ ίπ0τα άλλοιώτικα άνθρωπινά δντα.

δυστύχημα τού Γαβριηλίδου.
Δέν θέλει φιλοσοφία οτι ή δικαιοσύνη τής πατρίδος μας δτι 

θά φανή έπιηκής είς έναν δυστυχή δημοσιογράφον, δ όποιος 
έγινε τόσο σκληρό θύμα άδικης έπιθέσεως ή δποία μοιάζει 
σχεδόν σάν δολοφονία.

Δέν πρέπει ποτέ σείς οί πολίτες νά έναντιόνεστε έναντίον 
τών έφημεριδογράφων, ποτέ, διότι αΰτοί δέν είναι τίποτα

τών ιδίων πολιτών, οί δποΐοι

ρρωστων
δίνει :·^! τά φάρμακα δωρεάν χωρίς φωναΐς καί άντάραις, έ
παινο^, καί γραψήματα κσί χαλασοκοσμήματα.

*Αμα μάς πήραν μυρουδιά ό'τι άρ Ε,α γιατρού μύρισε άμέ
σως ξεφύτρωσαν στοΰς δρόμους σάν φαντάσματα κάτι ξηρά 
κορμιά, κάτι σκελετοί, κάτι κο/κα/αάρικα σώματα ποΰ μοιάζαν* 
σάν βουκόλακες.

Μπένομε σ’ έ'να σπ ίτ ., στή βρωμερή αΰλίτσα του άπάνω σέάλλο παρά άπλά δργανα έσας    . » ' ■ > ; · ' / *
άαα πού άδικάστε καί γιά  τό τίποτα καταφεύγετε στής έ φ ν  Ϋαθια *«θότανε τρεις ανόρες ανακουρκουόα, μέ κρέατα κολλη- 
μερίδες, $ δποίαις έως τώρα προσέφεραν στήν πατρίδα τής μένα στα μάγουλα καί μέ τά μάτια βουλιαγμένα μέσα, δέν 
μεγαλείτεραις έκδουλεύσεις. Έ άν μιά εφημερίδα τυχαίνη καί | ειχ * ν ^>υτε σάλιο στό στόμα τους 
σάς άδικά άπό σφαλμέναις πληοοφορίαις ποϋ τής δίνουν, ή ε
φημερίδα είναι πρόθυμη νά σάς διορθώση τό σφάλμα, μπορείτε 
νά άπαντήσετε, δχι δμως καί νά μάς δολοφονήτε, δχι νά μάς 
σκοτόνετε σάν τά σκυλιά.

Ό τα ν  γιά  τό τίποτα μάς προτείνετε μαγκούρες, κάμες καί 
κουμπούρια, μέ τ ί δύναμι πλέον περιμένετε νά σάς γράψωμε 
τήν άλήθεια, ποϋ σέ κάθε άραδα πού τραβούμε μάς φαίνεται 
πώς βλέπωμε καί άπό ένα εΰγενή παλούκι μπροττά μας.

Ίσ α  ίσα ί; δύναμις τής έφημεριδογραφίας εΐναι αΰτή ή υ- 
πεοάσπισις τών πολιτών, τών δποίων τά συμφέρόντα προστα

— Πόσο καιρό είστε άρριο τοι ;
—  Τρεΐς μήνες ρετ,ομε έδώ *δά οάν τά σκυλί», ποϋ ουτε θά

νατο ουτέ ζωη ζοΰμε.
—  Οί γιατροί δέν σάς βλέπουν ;
—  'Ή ρ θ α ν  προχτές δύο καί τώρα πέντε μέραις δέν  είδαμε 

άνθρώπου ποδάρι νά διασκελίση τήν πόρτα. Πεθένομε, γ ια 
τρέ μας.

— Φ^γεΐ δέν σάς φέρανε ;
— Μιά φορά, γιατρέ μας, κάτι κόκκαλα.

—  Σέ βλέπω, θά σέ πάω έγώ στό σπήτί σου, καί νά μή 
βγής δ;ω  καί έρχομαι έγώ καί σέ βρίσκω. Κ ύτταξε δμως 
καλά νά μή μέ άπατήσης, διότι τότε θά τά βρούμε άλλοιώ
τικα.

— Βρέ, έλα ’δώ. Μοΰ κάνεις μιά δουλειά ;
— Καί χ ίλ ια ις , άφεντικό.
— "Ακούσε λοιπόν. Eivat πολύ σπουδαία καί πρέπει νά 

μοϋ τή ν  κάνης καλά.
—  Μ« σέ μέλει, άφεντικό.

Τόν εΰχαρίστησα καί πραγματικώς μέ πηγε ως τό σπητι _  Λοιπόν> άχου„ ;  Πάρε α!>τά τ < - κα1 ύλαξέ
μου μέ άποχαιρέτησε καί μούστειλε καί μιά λεμονάδά γκαζος ν4 ?αίνετβα Πο0 θά τό βάνγ.; .
ποϋ ήτανε τότε τής' φυγούρας. _  Μεσ’ τό κασελάκι μου.

a h u m «λ ν  · t r , ι  e  \ jr\  r  ν/4πι ι τ  η  γ  τ γ \ · τ η η  t z f . L  rL U Ll I - ^  α , λ .’Εγώ καθώς ειμουνα φουρκισμένος κάθισα στο τραπεζάκι 
καί άρχισα καί έγραψα τό έξής γράμμα πρός τή Φκνή, ποϋ 
ήτανε πάλι αΰτή άλλη κουταμάρα μου. Καί νά τ ί τής έγραψα.

h'vpia xal άζιότι/ιος evyeyrjC δεσπο ιν ίς  χ ιρ ία  Φανή.
Κυ ρ ί α  μου.

Α δυνατώ  νά εκθέσω υμίν τόν στενόν χώρον τής θέσεώς μου, 
είς b  θέσιν εύρίσκομαι. Είμαι πάρα πολύ στενοχωρημένος, 
καί άγνοώ πώς περιεπλέχθην μεθ' υμών, αφορμής οΰδεμιάς

— Ώ ρ*ΐα , πολύ ώραΐα. Λοιπόν θά πά; σέ ’κείνο κεΐ τό 
σπ ίτι ποϋ έχει τά παραθυράκια στά δρόμο. "Οταν φτάσης έ 
κεΐ κάνε.ς πώς σφυρίζεις, καί άμα ’δής ενα κορίτσι ώμορφο, 
ξανθά, μέ τής έληαίςνά βγή στό παράθυρο, μέ τάν άσπρο σαχ- 
κάκι, τότε τήν ρωτάς καί τοΰ λές σύ είσε ποΰ σέ λένε Φανή ; 
Κ’ άν σοϋ πή ναί, τότε τής δίνεις μέ τρόπο τό γράμμα ποϋ 
νά μή σέ ΐδή κάνείς, καί λές σι ώς είναι άπό εκείνον τόν νέον 
πού ξέρει κα ί δτι περιμένει άπάντησι.

— Καί άν δέν βγή έκείνη δέν κάνει νά τής τά πετάξιο

δαί

ουσΤ|ί· » , 1 > - . ί  -■ ι - '<Γινώσκω τά εΰγενή αίσθήματά σου, άλλά δέν άνταποκρί- απο τα παραθυρα μεσα καί να φυγω.
νομαι κ* έγώ ε·ς αΰτά, σάς παρακαλώ λοιπόν νά μιλήσετε τάν — Τ ί λές μωρέ πρέπει νά δοθή στά ίδια τά χέρια της, νά
κύριον άξιότιμον καφετζή νά μέ άφήση ήσυχον, καθότι μοϋ μή σέ ’δή κάνεις, δέν άκούς τί σοΰ μιλώ τόση δρ*.
φορτόθηκε καί θά άναφερθώ είς τήν άστυνομίαν τοϋ διευθυντοϋ | —  Μ άλλ» λόγια είναι ραβασάκι.
Βρατσάνου πατριώτου τυγχάνοντος καί αυτός δέν πα ίζει.

Ό  Artιχρννός σας.
’Αφού έγραψα αΰτό τό γράμμα κατέβηκα μέ τής παν

τούφλες νά πάω νά τής τό δώσω σαν καλός νοικοκύρης στό 
δρόμο δμως μέ φώτισε δ Θεός καί γύρισα πίσω, φόρεσα τα 
παπούτσά μου καί ξαναβγήκα v i ’βρώ πρόσωπο νά μού πάη 
τό γράμμα.

Δέν θέλει μεγάλη φιλοσοφία πώς κατάφυγα σ’ ένα λούστρο, 
ξυπνά παιδί καί τοϋ είπα :

— f i  .ραβασάκι ; είναι γράμμα ιδιαίτερο καί πολύ σπου-

— Μά αΰτό λέω »κ’ έγώ , πώς είναι ερωτικό. "Ας $vat τό 
πάω, άλλά θά μοϋ δώσης μισή δραχμή συγκαταβατικώς καί 
χωρίς νά μοϋ κόψης τ ίποτα . Ξέρω ’γώ  άπό τέτοιαις δουλειαίς.

—  Μισή δραχμή, νά μισ-λ, άλλά παστρική δουλειά.
—  Μή σέ μέλλει καί ξί'ρω ’γώ .
Π/,ρε τά λεπτά καί^τά γράμμα ό μάγκα; καί τράβηξε δρόμο· 

του. Μεθαύριο σάς λέω τί μούφτειασε.



•s

Μπένομε μέσα. Μιά γρηά κατάχαμα ξερνούσε μέ τά στήθια 
ξεγυμνομένα xai κρεμότανε τά βυζάτης σάν πετσά κολλημένα 
άπάνω  στά παγίδια  της. Τά μάτια τη ; ητανε άγρια, καί νά 
σηκωθή νά κάτση δέν μπορούσε κα'ι ζευγάρονε τή γη μέ τά 
μοϋτρα.

—  Πεθένω πλιά γιατρέ, δέν βαστώ πλιά γιατρέ, πάω , νά 
ή ψυχ·4 μου περπατά νά βγή.

Στής δυο άκρες ητανε δύο κρεββατάκια καί άπάνω σ’ αΰτά 
δύο κορίτσα, ωχρά κα'ι χωρίς νά έχουν ούναμι νά βγάνουν μι
λ ιά . Τό ενα ώ ; 12 χρονών ξαπλωμένο μά; κύτταζε σαν περί
εργα ζώα. Μία άλλη ποϋ υπηρετούσε αΰτό τό ολάκερο νοσο
κομείο τουρτούριζε.

~  Αχ, “ ν πέσω κα’ι έγώ χάμω Οά μά ; φάν τά σκουλήκια.
ΙΙαμε σ' άλλο σπ ίτ ι. Έ δώ είναι ώράίχ στρωματσάδα. Μία 

στό κρεββάτι είχε μιά σπλήνα φουσκωμένη άπό τή κοιλιά τη ; 
κατω  ώ ; τό στήθο;, ενα δγκο δυό σπιθαμές. Έ γώ  άνατρί- 
χιασα. Κάτι κούτσικα ήτανε σάν φαντάσματα, γ κοιλια ί: των 
πεταμένε; όξω καί σάν πέτρες. Μιά χοντρή δεν έπερνε τά 
πόόια της, ενα; αλλο; σκελετό; άνθρώπινος ξετρύπωσε άπό 
κάτω  άπό τό κρεββάτι, ποϋ ήτανε στή δροσά. Κι’ αΰτοί μιά 
φορά πήραν φαγεΐ δέν Οι πεθάνουν έλεγαν άπό τή θέραη διο 
ατό τή πείνα. Έ δω τε τή ; ρετσέται; άλλά άνθρωπο; όέν ύ
παρχε νά πάη στό φαρμακεΓ.

Στό δρόμο μιά μ ’ ένα βυζανιάρικο παιδί στήν άγγαλιά ποϋ 
τής βυζανε τά στήθια σάν βδέλα, μέ σβυσμένη καί τρεμου- 
λιαστή φωνή μάς είπε, πώ ; έχει δυό μέραι; νά .’δή ψωμί Χα1 
δτι τά μοιράζουν στά σπίτια  ποΰ έχουν τόν τρόπο του;.

Τ ΐ νά σά; περιγράψω καί άλλοι πού ε\ε τό ίδιο καί χειρό
τεροι. Έρριξε ό γιατρό; έξ ιδίων του ένα κάρρο άσβεστη σέ 
κ α - ι νερά ποϋ έβραζαν καί βρωμούσαν σάν βωδοκοιλιαί;. Έ - 
y t  έ'να κομμάτι άρχα ί̂ου τείχους λεγόμενο βρνμολίθαρο, εΐναι 
Ονομα καί πράγμα, είναι ό γενικός απόπατος δλων δσο·. κα
τοικούν εκεί, καί δέν τό χρεμνίζουν γιά νά μή χαθή ή δόξα ί  
άρ/«ιολογική, καί άς ήναι τό τείχος τοϋ 21, ’ '

©έατρον Φαλήρου

Ι'ιατρός ατό Ρκ-ζοχώρι επιΟεο>ρά τήν άπο σκου
λήκια βούτ!Χ, καί τήν βρίσκει καλή.

Μοϋ είπαν πώς μιά γρηά πέθανε καί δέν είχαν πώς νά τήν 
βάψουν καί βρώμησε καί πήρε φωτιά άπό τό κερί π ο ϋ ίφ υγα ν  *
κα ί τήν άφησαν άπό τή βρώμα καί κόντεψε νά καή καί τ4
<ιπ(τι. ψ

Τέλο; πάντων πολΰ ταβατούρι γ ίνετα ι, χαλασμός κυρίου γ ί 
νετα ι καί τίποτα δεν γ ίνετα ι.

Το βοάδυ στον υπνο μου είδα, τ ί νομίζετε, ένα ταρντανοκό-
ριτσο, ολοστρόγγυλο, μορροκααωμένο, πα/ουλοκαί ’λιοκαμένο, 
ποϋ περ'ίατοϋσε καί ντράνταζε τό πάτωμα, είχε έρ9η κι’ αΰτό

. * Ά π ό ψ ε
ε ιςτό  A rrp o y  των Ν ιψγά,r  έχομε τόν θάνατο τοΰ Καραΐ- 
σκακη, πόλεμο φοβερό καί φριχτό, μιά παντομίμα αστειότατη, 
ενα^ τραγούδι τής Ρ ετζίνας Προβελεγγίου καί στό τέλος τό 

/.ανοαλο τοΰ θεάτρου κωμωδία καί αΰτή άστειοτάτη. Είσο
δος 60 καί 50 λεπτά . Καί πυροτεχνήματα.

Το
-.ί αϋθα Πρακτορεϊυν τώ ν Ε φ η μ ε ρ ίω ν , ιτυνίστησεν έν Πάτραις παράρ- 
-τ,μα αυτού ^αρά τή  πλα τε ία  Γεωργίου καί παρά τή  ο ίκ 'α τοΰ κ. Σπυρ. 

ll U7I° ΧΤ'ν β1*ύθυνσιν τοΰ κ. Κ.  Δ ημητρακούλια. Ειδοποιεί δέ τό
εν Πατραις κοινόν ότι h  τώ  ρτ^έντι παραρτήματι έκτός τώ ν έ®ημερίδω·/ 
πω  ,ουνται εις συμφίροΰοας τ ιμ ά ς β ιβλία  ήτοι τα  ’Απόκρυφα τών Π αρι- 
1 τ “ Αποκρυφ» τής ίερ ϊς  έξετάτεω ς, \ α χ εΐα  τή ς  ’Εθνικής Τ ρ απΙζτς 
καί έφημερίδες κ α τ ’ ό/.άν.

ΙΜίιτννεα α :ο ΐενοίοχεϊο τ?5ς Κηφισίας τοίί 
Μ ε λ λ α  δ π ο υ  μ ,η ο ρ ε?  τ ιν ά ς  νά τά κν.καρώση ο’ αΰτή 
τήν επο̂ ή.

νά τό ’δή ό γιατρός, γ ια τ ί είχε θέρμη καί τοΰ πέοασε καί ή
θελε νά μάθη άν θά τό ξαναπιάση. Μοΰρθε νά πώ ποϋ γ ια 
τρού νά τό στηθοκοπήση, άλλα: είπα πήγηνε πίσω μου σατανά 
κοντά σ’ αΰτό άκόμα είδα καί ’κείνο τόν σκελετό τής γρηά;’ 
ποϋ ξερνούσε πώ ; μέ κυνηγούσε μέ τσουβέκι ποΰ εί/ε μπρο
στά της καί άπό τήν τρ-,μάρα μου ξύπνησα.

Τέλο; πάντων στά διασπαρμένα σπίτια τίποτα δέν γ ίν ε τ* :, 
ο δε τοπο; εκείνο; είναι προορισμένο; νά γίνη φωλιά πάσης 
ασθένειας, νόϊου καί μαλακίας. Σε κάτι στενοσόκακα εΰγενε 
η βρώμα τή ; Κωπαί^ας.

> ΓΙ*ντε εζ μαντρόσκυλα ποϋ είδαμε στά σπίτια  σήκοναν κ ι’ 
αυ .α το κεφάλι του;, μά ; έβλεπαν καί τό έροι^ναν στό χώμα 
σάν νά τοΰς τά πετοΰσε τ ινά ;.

Απο την πείνα δέν είχαν δύναμι οΰτε νά κουνηθούν.
ΤΩ εΐναι πολΰ, μά πάρα πολΰ λυπηρόν τό νά βλέπη τ ινά ; 

τήν ανθρώπινη αΰτή έλεεινότητα. Σπαράζεται ί; καρδία τοϋ 
ανθρώπου. Δεν ξαναπάγω .


