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Κ α λ ώ ς  οροσας βασιληα.
Να σοΰ ’πώ τήν άλήθεια, όταν έφύγατε ό Λαός σου δέν 

είχε πάρει χαμπάρι, υστέρα δταν τόμαθε ρωτούσε, ποΰ πας.
Κ ατά τό διάστημα τής Μ εγαλειοτάτης άπουσίας σου, έκα- 

λοπεράσαμε.
Μας λύσσαζε ή κυβέρνησίς Σου ή σεβαστή στοΰς φόρους, ώς 

ποΰ καταντήσαμε νά πουλήσωμε καί τά μεσοφούστανα τών 
γυναικών μας γιά νά τούς πληρώσωμε.

Οί σταυρωτίδες μας πάν πιστάγκωνα μέσα καί άπά αό αΰτί 
γιά  νά πληρώσωμε χαράτσα άπό τόν καιρό ποΰ κατέβηκε ό 
ΣαβαώΦ είς τό δρος Σινά.

"Ολα τά  δάση μας τά  κάψα\ε, τήν ώραία άγορά ποΰ βρω
μούσε τήν ξεπαστρέψανε, καί τό παλάτι σου κοντά μ ’ αΰτή.

Μάς ρήμαξαν στής φυλακαίς, μάς ρήμαξαν στή φτώχ ια , καί 
επειδή τά  πολλά λόγια εΐνα ι φτώχια παύομε ώς εδώ ίνα σοΰ 
τά  περιδιαγράψωμε καί έκ στόματος τής ομιλία; προφορικώς 
καί έγγράφως άντιμεθαύριο.

Καί πώς σοΰ φάνηκε ί) υποδοχή ποΰ σοΰ κάναμε ; ιΓυχρά α ϊ ;
Έ ίτ.ατολώ ν τό  ανάγνω σμα.

1
Στή Σύρα βγαίνει μιά εφημερίδα άπό τούς φράγκου; ποΰ 

ονομάζεται *Λ νατο,Ιη, αΰτή ή εφημερίδα λοιπόν λαβαίνοντας 
αφορμή άπά δσα γράψαμε γιά  τή ; κακοήθειαις μερικών πα- 
πάδο^ μας, γράφει καί λέει, πώς όλα τά κακά καί δυστυχή
ματα τής Ελλάδος προέρχονται άπό τού; παπάδες μας. Μάς 
συγχωρά ή χάρι σας, καί άν ενας ποντικός έφαγε τό ψωμί, δέν 
τόφαγαν δλοι. "Αν γράφωμε γιά  τό δικό μας τό ιερατείο, θά 
πή πώς τό αγαπούμε καί θέλομε νά τό διορθώσωμε, άν πρό
κειτα ι δμως σεΐ; οί δυτικοί νά μά ; άποσκυβαλίσετε δλο τόν 
κλήρό μα ; ηστε πολΰ μακρυά καί έ'φεξε. Κρατώ κακομοίριδε; 
κάτι τρομερά καί φοβερά μυστήρια τών δυτικών παπάδων σας, 
ποΰ άν σάς τά βγάνω φώρα, θά άποδειχτήτε ·πώ; δέν είστε 
άλλο παρά γουρούνια τής άπάνω Σύρας. Έμεΐς δέν καταδε
χθήκαμε νά σάς πειράξωμε γιά  νά μή λέτε πώς είμαστε μι
σαλλόδοξος άφοΰ μάς κρεμάσατε δμωςτό ζουνάρι σα; γιά  καυ
γά σταθήτε καί σάς τό συμμαζεύομε έμεΐς άρχίζοντε; άπό 
μεθαύριο. Νά, δά, ήρθαν καί τά κουρεμένα γ ίδ ια  οί φραγκο
παπάδες νά βρίσουν έμάς τούς Ορθοδόξους. Δέν λέτε , σάς 
παρακαλοΰμε, στον αμαρτωλόν άναμάρτητον Πάπα σας πόσα 
τάλλαρα θέλει νά μάς πουλήση μιά πρώτη θέσι στόν Παρά
δεισο, όπως τή ; πουλούσε, η γιά πόσα φράγκα άν σκοτώσω 
τήν μάνα μου καί τόν πατέρα μοΰ πουλά ενα συχωροχάρτι. 
Βρέ σεΐ; οί φραγκοπαπάδεί έχετε καί μοΰτρα νά μ ιλάτε ; 
Φτοΰ στά γένεια σας καί έπειδή δέν έχετε γένεια κ α τ ’ εΰ- 
Οεΐα στά ξουρισμένα μοΰτρά σάς.

2
Eivat κάτι άνθρωποι ποΰ άμα πέρνουν εξουσία στά /έρια 

νομίζουν πώς κρατούν τόν παπά άπό τά γένεια χωρίς νά συλ
λογίζοντα ι πώς μεθαύριο θά γίνουν πάλι κι’ αΰτοί χαμάλι- 
δες. Νά έτσι μά ; γράφουν χ ίλ ια  δυό μασκαροχάμπαρα γιά 
τόν αστυνόμο τοΰ Λαυρίου, καί δτι θά συμβοΰν τραγικά καί 
φονικά, άν έξακολουθά νά διοικά δπως διοικά, καί νά μή 
πέρνη τής μπύλιαις άπό τά καφενεία τών καταστηματαρχών 
κα ί κάτι κολόκουρα καί τά  λοιπά καί τά  λοιπά. ΐ .  Ϋ . ι

8
Πρός τήν Ει’ρήνη Ν...................στόν Περαία. Έ γώ , κυρά

μου δέν τά γύρισα μέ τόν κύρ Σηλυβριώτη, όπιυς γράφης, 
αλλά φαίνεται σάν άγγράμματη ποΰ λές πώς ήσαι πώς δέν 
κατάλαβες τ ί τοΰγραψα. Τέτοια ΰπεράσπισι θαρρώ πώ ; θά 
μέ πλήρωνε b κύρ Σηλυβριώτη; νά μή τοΰ τήν έκανα. Γιά 
τού; λωποδύτες ποΰ λές πώς υπάρχουν στόν Πειραιά, τούς 
λωταοτζίδες καί ζητιάνους καί λοιπά αΰτά τάχομε κ ’ έδώ, κ’ 
είνα ι δλα περιττά . Τής δέ άλλαις συμβουλαίς σου φύλαξέ 
τα ις  στό κόρφο νάρθο νά τής βρώ κεΐ μέσα καί va? τής βγάνω 
μόνος μου.

4
Έ να ς  πράχτορας μιανής εταιρίας τών βαποριών στόν ΓΙε- 

f a ia  εχει δυό χαμάλιδες μέσα στήν άποθήκη καί τούς βάζει

καί γεμίζουν τήν έμπρέλα του καφέ καί τήν πέρνει στή μα- 
σχάλη καί φεύγει. Αύτό είναι ένα χοντροκοπανοειδέστατο 
ψέμμα, έστωντας μέ τό νά ήναι ένα νέο είδος σούφρας καί τό 
όποιο δέν μπορεί νά τό πιατέψη κάνείς καί οΰτε ό ίδιος μπο
ρούσε νά φανταστή τέτοια λωποδυσία.' Μπορεί πάλι νάναι 
καί άλήθεια, δλα γίνοντα ι.

5
Αΰτά ποΰ μάς γράφετε γιά  τήν αξιότιμη κυρία διευθύντρια 

τοΰ γαλλικού σχολείου ’Αμαλία δέν γράφονται, άν δέν έρθε
τε νά τά  υπογράψετε μπροστά μου γ ια τ ί μυρίζουν σάν ίυκο- 
φαντία ις τών συκοφαντιών.

6
Στόν Οΰράνιο κήπο είχε προχτές άνεβάσει ό καταστημα- 

τάρχη; μαύρε; σημαίαις διότι έτσι ήθελε τό κέφι του, καί 
κάθε πολίτης είναι ελεύθερος νά κρερ,ά στής πόοταις καί τά 
παράθυρά του, στήν ιδιοκτησία του ό ,τ ι θέλει, άρκεϊ νά μή 

έρνη σκάνταλο στήν κοινωνία, ή δέ εξουσία καθόλου δέν έχει 
ικαίωμα νά χώνη τήν μύτη της δπου δέν τής επ ιτρέπετα ι. 

(Επήγαν λοιπόν κάτι κύριοι στό κατάστημα αΰτοΰ τοΰ κυ
ρίου καί τοΰ έσχισαν τής σημαίαις κα ί τοΰ τά κάναν θάλασσα 
ώστε έφτάσαμε σέ εποχή ποΰ δέν έχομε πλέον ασφάλεια οΰτε 
τής ιδιοκτησίας, οΰτε τής ζωή; μας οΰτε τή ; περιουσίας μας.

Αυτό λέγετα ι τρομοκρατία. ’Αλλά είναι φανερό πώς ο ελ
ληνικό; Λαός μοιάζει σάν τό φεΐδι ποΰ όσο του πατά  τινάς 
τήν οΰρά τόσο σηκώνει ψηλά τό κεφάλι του καί άκόμα άν 
τοΰ κόψης καί τή μισή οΰρά θά σέ δαγκάση, καί τό δάγκαμα 
τοΰ φειδιοΰ εϊναι φαρμάκι.

7
Κύριε Τρικούπη καί ή Λαμία βογκά άπό τούς φόρους, οί 

καταστηματάρχιδες τάχασαν καί έκεΐνοι ποΰχουν τσεφλίκια 
καταστράφηκαν. Είν&ι άπειρα τά παράπονά τους, άλλά ποΰ 
χαρτί νά τά γράψη. Καλά, καλά μή μάς π ιστεύη; τώρα, άλλ ’ 
δταν φτάση ή ώρα τότε θά π ή ;, μπρε καλά μοΰ τά'λεγε ώς 
καί ό //α.1>]ά?0ρωπο(:, ά λλ ’ οΰκ έστι έν τή δευτέρα ζωή μετά- 
νβια.

8
Ό  έπαρχος Γορτυνίας θέλοντας νά τά κάνουν πλακάκια μέ 

τόν υπομοίραρχο φυλακίζουν τόν εφορα, άπάνω είς τό ζήτημα 
τών παρανόμων φόρων. Καί α ΰτα ί; ή κατηγορίαις είναι ψευ- 
τ ια ίς , πρώτο διότι τό γράμμα είναι πλαστογραφημένο, δεύ
τερο διότι δέν φέρνει υπογραφή καί τρίτο άφοΰ μιλά γιά τή 
Γορτυνία είναι σταλμένο άπό τήν Τρίπολι. Ά μ  δέν ντρέπε
στε καί λίγο νά θέλετε νά γελάσετε %ς καί τόν «Π αληάν- 
θρωπο», μάς γράφουν καί κάτι άλλα σκοτεινά καί μπερδεμένα 
ποΰ τά καταλαβαίνυον μόνο έκεΐνοι ποϋ τάγραψαν. Ξύκουλ- 
σουν.

9
Μάς γράφουν άπ ’ τή Σκόπελο πολλοί Σ κοπείίτες χωρίς 

κάμμιά υπογραφή γιά  τόν έ'-αρχό του; ποΰ λύσσαξε τόν τόπο 
καί έκανε καί έδειξε. Ε πειδή  τό γράμμα αποβλέπει δημόσιο 
πρόσωπο, ό φίλο; ποΰ τό έφερε, ας κάνη ενα τελευταίο κόπο 
νά περάση νά βάνη τήν υπογραφάρα του γ ια τ ί .έ γ ώ  πλέον γιά  
ντράβαλα δέν είμαι.

10
Οι λωποδύτε; ποΰ ίδαμε καί πάθαμε νά ξεκουμπίσωμε άπό 

δώ διασπάρθηκαν στής νέα ι; έπαρχίαις, ή δέ άστυνομία κοι
μάτα ι ύπνον έλαφρόν. Στήν Αάρισσα μέσα σέ 15 μέραις ε- 
σκότωσαν ένα φτωχό Χότζα, γ ια τ ί δέν τοϋ βρΐκαν τίποτα 
απάνω του, άπό κάτι άλλου; φτωχού; ποϋ πουλοϋν λεμονά
δες έσουφροποίησαν 30 λίρες, (αΰτοΰ επέτυχαν), μιανής φτω- 
χής χήρας έγδυσαν τό σπήτι καί δέν τής άφησαν οΰτε που
κάμισο, ένούς φτωχού υπηρέτη ένούς βέη έκλεψαν 20 λίρες, 
(άμ σάν υπηρέτη; ποΰ είναι τ ί τή ; ήθελε), άπό δέ τά φαρμα
κείο τοΰ κυρίου Άστεριάδη ποΰ είναι μπροστά στήν άστυ- 

■ νομία έκλεψαν 21 λίρες καί ένα κασόνι έργαλεΐα, άπό δλα 
αυτά λοιπόν άποδείχνεται, ότι ή άστυνομία κάνει τόν στραβό · 
άφοΰ καί άπά μπροστά άπό τά μάτια της ληστεύουν τάν κό- 

I σμο η ότι οί κλητήρες τά κάνουν μέ τοΰς λωποδύτας τής μοι-

3

ρ α σ ία ς  δπερ έστίν ώσπερ δίκην καί φαι-νόμενον. "Ενοια σας 
Ααρισσώτες, καί θά καλοπεράσετε καί σείς μέ τού; μουστε- 
ρίδες ποϋ σάς κουβαλήθηκαν. Καί σ’ άνώ-τερα.

11
Μεγάλη φουρτοϋνα δέρνει τό Αϊγιον δέν υποφέρουν, μάς 

γράφουν πλέον άπά τούς φόρους τοϋ Τρικούπη καί δέν μπο
ρούν νά πουλήσουν οΰτε στούς ρακοφαμπρικαδόρους τήν σ τα 
φίδα τους, γ ια τ ί τούς τήν γυρεύουν 5 λεπτά  τήν οκα. Οΐ 
καταστηματάρχαι Άλεξανδρόπουλος, Φυτοπουλος και θεο 
δώρου έχουν βουλωμένα τά  καζάνια τους καί κάθονται καί 
κλαϊν τήν τύχη τους ένεκα τούς μεγάλους φόρους ποϋ εβανε 
ιττή ρακί. Τίνος τά λέτε αΰτά , άγαπητοί Α ΐγ ιά τα ι, σέ μένα; 
Τά παράπονά σας στόν Τρικούπη σας. Καί ποΰ νά δήτε του; 
νέου; φόρους ποϋ έχει νά βάνη τώρα στή νέα σύνοδο τής βου
λής. "Εβανε σκοπό νά μά ; ψοφήση.

12
Μα; γράφουν άπ’ τή Κέρκυρα πώς έκεΐ είναι άραγμένα τρία 

βαπόρια πολεμικά καί ένας μόνο λόχος στής περ ιπολίας ’μέρα 
νύχτα γιά  τά λαθρεμπόρια, ένώ ίσα ίσα τά εμπορικά βαπόρια 
ποΰ είναι στά λοιμοκαθαρτήριο κοντά στό προάστειο Μάνάοΰκί 
βγάζουν όξω έλεύθερα τά έμπορεύματά του; ένεκα πολλών 
διότι, δέν είναι αμαρτία, τώρα σοϋ λέν κύρ Τρικούπη, οί στρα
τιώτες νά τούς έχης νά περιπολοΰν 25 μίλλιαμακρυά απο την 
πόλι καί οί κλητήρε; καί χωροφύλακες νά μπάζουν έλεύθερα 
τά σπόρκο έμπορεύματα μέσα στή πόλι; Πάν καί σάς τά πα 
ράπονά σας στό γυαλά καί μή χάνεστε.

13
Ό  Σχολάρχης τής Λαμίας προβίβασε τά βυζανιάρικα π α ι

διά, όσων ή σακούλα τών πατέρων ίχον είχε, καί άδίκησε 
πολλούς ίσων ητον κούφια καί άς ήτανε ίκανά. Αΰτά πλέον 
κατάντησαν άπά τά συνειθισμένα τών δασκάλων καί γελοΰν 
καί οί ίδιοι ποϋ τά διαβάζουν καί χειρότερα κάνουν γ ια τ ί ξε- 
τσιπόθηκαν πλέον τους.

114
Ό  Γιώργη; Δήμου πρώην στρατιώτης είχε στή σακκοϋλά 

του ένα τών 100 δρ. πέντε τώ ν 25 δρ. καί δυόμισυ Ναπο- 
λεώνια, πήγε λοιπόν νά πάρη μιά φορεσά ροΰχα τοϋ Ρετσίνα 
άπά τόν άμπατζή Ή λ ία  ΆντωνόΛουλο άξίας 19 δραχ. καί 
τοΰδωσε κατά λάθος τά κατοστάρεκο, τότε ό έντιμος κα τα 
στηματάρχης τοϋ είπε πώς θά τοΰ δώση δλα τά ρέστα σέ 
γαζέτες, — Βρέ άδερφέ τοϋ είπε ό Δήμος, 6 δρ. μέ ρωτά; άν 
θά μοΰ δώση; σέ γαζέτες; Τότε b καλός μας -καταστηματάρ
χης κατάλβε πώς δέν κατάλαβε τίποτα ό μουστερής του καί 
τοϋ ζούπησε τό κατοστάρικο, μ’ δλον ότι σέ πέντε λεπτά  γύ
ρισε καί τοϋ τά γύρεψε. Τ ί νά σοΰ πώ , κύρ Γιώργη άς έχης 
κ ι’ άλλο κατοστάρικο, μή σέ μέλλει, πήγαινε καί είναι ικα
νός νά στά οΐκονομίση κι’ αΰτά, έμεΐς θαυμάζομε πώς δέν 
σέβανε κάτω νά σοΰ πάρη καί τάλλα . Περαστικά σου, καί να 
τού κάνης αγωγή τοϋ έντιμου έμπορδα, νά πάη καί φυλακή 
γιά  άπά τη.

15
Στό δρόμο είναι κάτι μικροψωμάδες ποΰ ζυμόνουν στα σπήτι α 
του; καί τά φουρνίζουν έπειτα  στού; φούρνους καί τά πουλοϋν 
στούς δρόμου; γιά  νά ζήση ή φτωχολογιά πρός 40 λεπτά τά 
καρβέλι. Αΰτούς τούς φτωχούς σηκώθηκαν τά  μεγάλα ντελ ί- 
νια οί αρτοποιοί νά τούς φάν, καί γυρευουν καλα και σονει 
νά τοϋ; έμποδίση ή άστυνομία, γ ια τ ί τού; κάνουν τάχα κε
σάτι γ ια τ ί αΰτοί πληρώνουν φορου;, νοίκια καί τα λοιπά. Λεν 
έχουν καθόλου δίκαιο,διότι πρέπει ή άστυνομία τότε νά έμποδίση 
καί τοϋ; μανάβιδε; μέ τά γαϊδούρια γ ια τ ί κάνουν κεσάτι στά 
μανάβικα, καί τούς μικρέμπορας κα ί δλους τών δρόμων τούς 
πωλητάς. Αΰτή πάλι ί) πλεονεξία τών άρτοπώλων μας, είναι 
ό ,τι φοβερή. Είναι τό ίδιο σάν νά λέν στούς φτωχού; ψωμά
δες, σάς απαγορεύομε νά ζήσετε τίμ ια  καί μέ τόν ίδρωτα τοΰ 
προσώπου σας καί πηγαίνετε νά γ ίνετε λωποδύτες. Γ ι’ αό- 
τούς τοϋ; άνθρώπου; πρέπει νά ίδρυθή Ινα ιδιαίτερο παράσημο 
τής άπανθριοπίας.

"Όσα γράφετε κατά τοΰ διευθυντή τοΰ πολιτικοϋ Νοσοκο
μείου νά έρθετε νά τά υπογράψετε ένώπιόν μου καί τοτε τυ -  
πόνονται, γ ια τ ί ποΰ ξέρω γώ  άν ηναι δλα αλήθεια καί μη πρός. 
κακοφανισμόν σας κιόλας*

Π
Πρός τούς φυλακωμένου; τοϋ Τ ρ ιγγέτα. Σ εΐ; αδερφοί αΰτά 

ποϋ μά ; γράφετε δέν έχουν σωσμό. Αΰτά δέν εΐναι γράμματα 
είναι έκθέσεΓς καί πρέπει νά καθίσωμε τρεΐ; νυχτε; και τρεις 
βραδειαίς, νά γίνωμε δηλαδή τριέσπερ·ι σάν τάν 'Ηρακλή. Μ ’ 
όλα ταΰτα  θά τής διαβάσομε καί θά δούμε τ( θά γράψωμε.

18 *
Τοΰ συντάχτη*τής «Α ρμονίας» τοΰ κατέβηκε μιά μ εγάλη  

ιδέα καί συμβουλεύει κοντά τά ορφανοτροφείο νά κάνουν οι 
Σμυρνοί κα ί ένα μπασταρδοκομεΐο, καί γ ι ’ αΰτά τά ζήτημα 
άναψε καυγάς, μάς γράφουν νά τόν στολίσωμε γιά  τά χρήματα 
ποϋ έφαγε τής «Ά μ υ να ς»  στή Θεσσαλία καί χ ίλ ια  δυό ά λ λ α . 
Δυστυχώς έδώ βρισκόμαστε μπερδεμένοι, διότι ισα ίσα ’γώ  
εϊμ α ι τή ; ιδέας τής «Α ρμονία ς», διότι συσταίνει νά συστηΟή 
ένα άπό τά  φιλανθρωπικώτερα καταστήματα άντίς νά ρίχνον
τα ι τά αθώα πλάσματα μέσα στούς δρόμους καί νά τά τρών 
τά γροΰνια, καί άπορροϋμε μάλιστα πώ ; *εΐ; οί Σμυρνοί, οί 
οποίοι διακρινόσαστε καί γ ιά  τήν μεγάλη κα ί εξαιρετική φιλο- 
•ξενίασα; ποϋ κατάντησε παροιμιώδης καίτά άλλα φιλάνθρωπά 
σας αισθήματα νά μήν έχετε ώς σήμερα τέτοιο καταστημα^ 
καί ντρέπομαι ποΰ βρίσκονται άνθρωποι νά πολεμοΰν μιά τόσο 
φιλάνθρωπο ιδέα. Ντροπή σας.

19
Στούς Παξούς ένα ; επ ιστάτη ; τών Τζινιέριδον πήγε νά 

φτειάση 2να πηγάδι καί τάφτειασε με μία νοικοκυροπούλα καί 
άρραβωνιάστηκε (καλορίζικοι),καί ό ,τι κάνει γεφυρια ποΰ είναι 
τ ίποτα . Καλά δλα, γιά νά περνοϋν τά ποντίκια άπά πάνω κα ί 
ό'τι δέν σκαμπάζει κύριοι, ΙΙαξώ τε ;, άμ άν άρραβωνιάστηκε ό 
άνθρωπος τ ί σάς μέλει, πατέρα σάς έκανε νά σάς δώση λόγο ; 
Ά ε ι  στό διάολο, μπούφοι. 20

'Ο γυμνασιάρχης τοΰ Αίγιου δέν προβίβασε πολλου; μαθη- 
τάς ικανού; γ ια τ ί τοΰ καθυστερούν χρήματα. Ά ς  πλήρωναν 
νά τούς προβίβαζε δλους,

21
Κύρ Γιάννη Ροντόπουλε, μάζεψε τή δούλά σου, άδερφέ, νά 

μή π^ρεχά τόν κόσμο από τα παραθυρα, γ ια τ ί θα φαη καμμια 
μήνυσι καί θά πληοώσης σύ τό πρόστιμο. Τήν άθλια.

22.
Έ να ς τραγόπας τής Μάνη; άπ ’ τό δήμο Μέσης καί χωρία 

Κ ίττα  όνομα Χαμοδρακας, μεθοκοπά στή; ταβέρνες, βρίζει 
Χριστούς καί Παναγίαις δταν παίζη χαρτιά, καί ξεμολογά 
καί άλλοιώτικα τής γυναίκες δταν πάν νά ξεμολογηθοΰν. 
Αΰτά πλέον κατάντησαν τής μόδα; γιά  μερικού; παπάδε;.

23
Ό  κύρ Γ . Δ. Παναγόπουλο; τέκτονα; άπό τά χωριό Μπο

γ ια τζή  τού δήμου Ή ραίας τής έπαρχίας Γορτυνίας πήγε στά 
χωριό Δοΰκα καί γέλασε τήν Παρασκευή Γαλάκη Σ πηλ ιό - 
πούλου τής πήρε 25  δραχ. παρουσιαζόμενος πώς είναι αΰτός 
ό ξάδερφό; της Α. Χρηστόπουλος, ώστε παρακαλάται νά τά  
έπιστρέψη. Ά μ  εκείνη πάλι ή εΰλογημένη οΰτε τά ξαδέρφια 
της δέν γνωρίζει ;

24
Ό  Δ. Κ. Κανακάρης Ν αυπλιώτης μοΰ λέει πώ ; θά μού τής 

βρέξη άντίς γ ιά  πληρωμή, γ ια τ ί δέν τοΰ τυπιόσαμε ενα γράμμα 
του ποΰ μάς είχε στείλη άπό τόν καίρά τοϋ Νώε. Μά άν χρω
στάς τής μηχαλοΰς πήγαινε, φ ιλε, να πληοώσης, τ ι μ έκανες 
Υποθηκοφύλακα καί γυρεύεις γραμματα τοΰ κατακλυσμού j 
Ξαναγράψε το, μαγκούφη κα ί σύ.

25
Στον κ. 0 .  ΛαμπΙρην έπήγε ένα ; προχτέ; καί πούλησε ρε

τσίνα σωστά ζυγιασμένη και δ κυρ Λαμπιρης τήν ίζα νε  σ . ίιν

16



Λ

πλάστιγκά του καί τήν εΰγανε κατά δέκα οκάδες «χτής 100 
λιγώτερο, καί επειδή ό χερικό; είπε πώς τά πράγμα του ή
ταν» σωστό, καί ήθελε νά τόν φάη στήν πλάστυγκα , τόν άρ
χισε στά χαστούκια. Αΰτό θά πή, ευγένεια εμπορική. "Εφαγε 
δμως καί κείνος κάρ.πόσες βουδουλειαίς ό'ταν τόν πήγαν στήν 
αστυνομία καί έτσι ήρθαν μέ τόν χωρικά στάν αΰτό παρονο
μαστή. Περαστικά τους. Μά [Αωρέ όλοι κλέφτες.

26
Ό θων ΙΙασχαλάκη ποϋ είσαι άπό τήν επαρχία Ρέθυμνο τής 

Κρήτης καί άπό τό χωριό Γερακάρη, δ αδελφός' «ου καί ή μάνα 
σου έχουν 4 χρόνια νά μάθουν τ ί γίνεσαι, καί ή μάνα σου" 
πάει νά στραβωθή άπό τά κλάματα , άν ζής γράψε ενα γρά- 
μα νά ησυχάσουν όπου καί άν βρίσκεσαι, καί άν πεθανες α ιώ
νια σου ή μνήμη καί στεΐλέ μας πάλι χαμπάρι πώς βρίσκεσαι 
εις τήν αιωνία ζωή, πάλ ι γ ιά  νά ήσυχάσωμε.

2.7
Ό  I. Δ. Μανώλης γράφει άπό τό ’Α ϊδίνι καί μάς προτρέ

πει νά γράφωμε τάς κακάς πράξεις τών ιερέων, διότι αΰτοί, 
όπως μερικοί κατάντησαν, δέν είναι ιερείς τοΰ Θεοϋ άλλά τοϋ 
Βάαλ. Καλά Μανώλη.

28
Ή  αστυνομία τής Σμύρνης διάταξε καί έσβυσαν ο κχτα-. 

στηματάρχη; τό καφενείο ό ΙΊα.Ιηάι <?/ ω.τος τήν επιγραφή, ώς 
καθώς καί ίνοΰς άλλου ποϋ ώνομάστηκε τελευταίο ι  Ρ α ι ιπ α γ ά ς .  
Πολΰ καλά, έκαναν κάνένα έγκλημα αΰτα ίς η έπιγραφαίς η 
αθώες ; Τί νά πή τινάς, δταν . . . . .  δηλαδή δέν μπορεί 
νά μιλήση καθώς πρέπει, διά πολλά διότι. 'Γπομονή.

29
Τέσσερα κο'ρίτσα άπό τό Περαία μάς γράφουν γιά μιά φι- 

λινάδα τους δτι τήν κοροΐδευε ενας καί άφοϋ καλά εξέθεσε τό 
κορίτσι πώς θά τό πάρη τώρα οΰτε πατά  στό σπ ίτ ι της καί 
παντρολογιέται μ’ άλλη. Αΰτά είναι άπό τά συνειθισμένα 
συμβαίνοντα καί άς προσέχετε σεϊς τά κορίτσα έτσι εΰκολα 
νά μή γελοιώσαστε άπό τόν κάθε ένα μασκαρά καί μπιρμπά- 
ντε. Τ ις π τα ίε ι τώρα ; Σείς. Τόνομά του .δέν τό βάζομε 
γ ια τ ί καί κάμμιά άπό τής τέσσεροίς σας ίέ ν  τδχει τό δικό 
της τόνομα υπογραμμένο, άν καί καταλαβαίναμε πώς τά ίδιο 
τό γελασμένο κορίτσι τοχει γραμμένο. Περαστικά σου Ε λένη , 
καί έτσι τάχει αΰτή ή σφαίρα, οποίος γελάσει τόν άλλο.

30
Στήν Ιίαληά ’Επίδαυρο ό^παπάς τοϋ χωριοϋ φούσκωσε τήν

κοιλιά κατά λάθος τής ’Αγγελικής Φ............... (έχει δλο τό S-
νομά της), ή δποία έπήγε καί εις τόν παναγριώτατον καί τήν 
έδιωξε καί έχει άπόφασι άμα ποϋ ξεβαρένει νά πάη νά τά κοε- 
μάση στήν πόρτ» τοϋ παπά·.

’ Αμήν, άλλά κυρά ’Αγγελική, α»τό ποϋ μελετάς νά μή τά 
κάνης γ ια τ ί μπορεί νά τά πνίξη τέτοιος άγριόπαπας ποϋ είναι.

31
Γιά μερικούς καθηγητάς τοϋ Α' γυμνασίου μάς γράφουν 

πολλά καί ποικίλα καί διάφορα καί ιστορικά, άτινα πέρ δέν 
τυπόνονται έστωντας μέ τά νά μή έχουν υπογραφή.

32
Πειραίας. Ό  Άνδρέας ό Λυγδόπουλος ό κουρέας κουρεΰς 

παρακαλάται δταν υπόσχεται νά έκτελά τάς υποσχέσεις του, 
ώς καθώς καί έγώ ποϋ δέν βάζω λέει τα χ τ ικ ά 'τή ν  υ~ο φυλ- 
λίδα καί νά πάη καί ό γυός τοΰ Γιω'ργίτσα γιά τό ρωλόγι τό 
ξένο ποϋ βασ-ά ενέχυρο καί κουοδζρίζεται μέ ξένο ρωλόγι, γιά 
νά μή τοϋ λέν μπάρμπα Ροϋφα, βγάνε τά ζένα ροϋχα, καί 
νά μάς πής δταν ερχόμαστε άπάνω ποϋ έχει καλά κρασί νά 
πίνωμε μιά στάλα. (Κρασί έδώ στήν ’Αθήνα μάς τά μουρντά- 
ρεψαν δλοι, άν θέλετε μοϋστο καλό, μάλιστα).

33
Χ αλκίδα. Ό  γυμνασιάρχης τής Χαλκίδας Π. Σπανόπουλος 

έλύσσαξε τής κόττες τών μαθητών σάματις Οά τής κάνη εμ
πόριο. ’Ή τανε δέ τρεις μήνους άρρωστος καί τρεις σέ άνάρρωσι.

34
Μία Ειρήνη ποΰ είναι στή Πλάκα άνησυχά τήν συνοικία 

καί θά βάνη κανέναν άνθρωπο σέ κανένα μπελά, καί νά 
συμμορφωθή, καί θά ημαι άφιλότιμος άν δέν τά  γράψω καί 
νά μή υψώνωμαι τόσο πολΰ καί χαμηλώσω έπειτα . Σ. Π. 
Αΰτά είναι τά ευχαριστώ γ ιά  τήν καταχώρησι νά μάς βρί
ζουν κιόλας.

35
Πρός τόν Ά ρ έ ω ν  στή Χαλκίδα. Τά έγραψα, άδερφέ γιά  

τό μοϋστο πώς πουλάται αΰτοϋ στήν Χαλκίδα πρός 25 λεπ . 
τήν μπότσα, άλλά τ ί νά σοϋ κάνω ποϋ έσΰ διαβάζεις, φαίνε
τα ι τάν Παληάνθριοπο ή δταν κ 2'.μάσαι η δταν κάνης τά άτα 
σου καί παρλαμέντα.

36
Προχτές πήγαινε έ'να τουρκομερίτη μέσα ή περίπολος εις τό 

Ψυρρή καί βρέθηκε καί ο άστυόνος μπροστά καί τοΰ μιλοΰσε 
κείνος ρωμαίϊκε καί τοΰτος τούρκικες, ώς ποϋ πήρε φώρα ό κ. 
Γ. Κέκεσης καί πλάκωσε τόν φουκαρά τόν τοΰρκο στής χα- 
στουκές. Ναι μέν τον έπέπληξε b κΰρ άστυόνος πώς χωρίς νά 
τοΰ γυρέψη συνδρομή ανακατεύτηκε σέ πράγματα τής εξου
σίας, άλλά αΰτός είνα ι έτσι φουργιόζος άνθρωπος καί τάθέλη 
ώς καθώς λέν δλα δικά τους καί άνακατεύετα ι ό'ποΰ δέν τάν 
άνακατεύουν.

"Ας ήναι χαλάλι του νά τοΰ γίνουν, εμάς μάς είχαν τ ε 
τρακόσα χρόνια ο! τοΰρκοι καί μάς κρέμαζαν καί παλούκωναν 
χωρίς άπολογία κα ί θά δώσωμε λόγο γιά  κάμποσαις χαστου- 
καιαίς ένοΰς τούρκου ; Δέν είναι δμως Ιτσ ι, πρέπει νά ήμα
στε εΰγενεΐς πρός πάντα δμοιόν μας, ήτε τοΰρκο ήτε έβραΐο, 
καί ίσα ίσα σάν ξένους καί αλλοθρήσκους νά τοΰς βοηθούμε.

37
Κΰρ Παληάνθρωπε. Έ μεϊς θέλομε νά μάς τήν βάζης τ α 

χτικά  τήν υποφυλλίδα καί οχι νά μάς κοροϊδεύης μέ μισές 
καί μισοκούτελες, καί θέλομε νά μάς τήν βάζης καί στής τέσ- 
σερες σελίδες καί σέ διπλά μάλιπτα  φύλλο, κα ί η προφάσεις 
νή λείπουν γ ια τ ί θά σέ σπάσωμε στά ξύλο, γ ιά  νά μάθης νά 
κοροϊδεύης καλλίτερα. *0 Γιάννης τοϋ Π απά, καί τής μάνα 
σου μοιάζεις. Σ. 11. Βρίσε μας καί

38
"Ενας εδάνεισε στά Γ. Παπαδάκην 30 δρ. άς οΰκ εννόει 

εκείνος επιστρέψαι καί μόλις γύριτε τής 10 δρ.  ̂ δέ άλλαις 
πάν στάν βρόντο, καί άς προσέχουν καί οί άλλοι νά μή τοΰς 
βάνη στό τσουβάλι-

Έ ννοια  σου κΰρ Παπαδάκη καί μακάρι νά μάς έδιναν καί 
άλλαις 30 καί άς μάς έβαζαν 30 φοραίς στήν εφημερίς. θ ί ξ ω ,  
κανονιέρη καί σύ. Υ . Υπογραφή.

39
Εις τήν εφημερίδα τού «Κομιστοϋ τών ά γγελ ιώ ν» διαβά- 

σαν λέει μερικοί πώς γυρεύεται σύζυγος μεσαίας ήλικίας καί 
προσόντα καλά , επειδή λοιπόν δέν έχουν τήν υψηλή τιμή νά 
γνωρίζουν ποΰθες πέφτει αΰτά τό σπουδαίο γραφείο τού «Κο- 
μιστοΰ τών ά γγελ ιώ ν» , λαβαίνουν τήχαμιλή τιμή ά'τι μιά τέ
τοια άξιέραστος σύζυγος υπάρχει εις τοϋ Μακρυγιάννη τόν 
σταϋλο καί άς πάν νά τήν έπισκεφτούν. Δέν ντρεπόμαστε 
καί λ ιγάκ ι, μ’ αΰτα ίς τής γελοίαις άγγελ ία ις . Βρέ αΰτά 
τά μασκαραλίκια δέν τά σηκώνει ό τόπος καί μή μάς πέρνετε 
γιά κορόϊδα, γ ια τ ί κορόΐδα είστε καί φαίνεστε.

40
Φουντούκια φετεινής σοδειάς άριστουργηματικά πράγματα 

γερά σάν τό κεφάλι σας, χοντρά σάν τόν γρόθο σας, δχι δά 
τόσο πολΰ, τά παραξύλωσα, άλλά τέλος πάντων ίσα μέ μεγά
λα φουντούκια, έκομίσθησαν καί έφέρθηκαν καί πουλοΰνταί 
χονδρικώς καί σέ πολΰ συγκαταβατικα ίς τίμα ίς στάν κ. Γ . 
Άνδριανόπουλο ποΰ είναι πλησίον εις τοΰ κ. Κ ατσίμπαλη ; 
Σπεύσετε καί τρέξετε πρίν τ ’ άγορα'σω έγώ δλα καί μείνετε- 
σείς στά κρύα τοϋ λουτρού.
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II ΑΦ1ΞΙ ΤΟΥ ΒίϊΝΕϋΣ.
Ά α *  ποΰ μπήκε τό καράβι μέσα στο λιμάνι τοϋ Ποραια 

ποϋ έγερνε τοΰ; βασιλέϊδε; τά άλλα καραβια τοΰ ρίξανε κα
νόνια .

έκτο;Στην άποβάθρα τόν υποδέχτηκαν ·5] άρχαί; και οι έ 
τών άρ/ών, σπιοϋνοι, μισθωτοί, κάτι Ιργατα ι; τών εργοστα
σίων μέ παρακαλέσεις ψαρευθέντε; καί. ό δήμαρχο; /.ωρίς τό 
δημοτικό συμβούλιο ό όποιο; τοϋ είπε ξυρά ζυρα τδ καλώ ; 
όρισε; και έφυγε. Κανένα; έμπορο: δέν ήτανε εκεί παοα κατι 
τή ; κυβερνησι; ζωντόβολα.

"Ολοι αυτοί μέ μισή φωνή φώναζαν ζήτω . Οταν ερχόταν=. 
στό σιδηρόδρομο Ινα ; κουρελιάρη;, μ ’ ενα παποϋτσι και ,ε -  
σκούφωτο; μέ ριά οκά σάλια στό στόμα από τό μεθύσι, εσ- 
πρω^νε τόν κόσμο τρέχοντα; καί λέγοντα ;.

—  Βαρδάτε, κύριοι, βαρδάτε νά περάσω και ξεχασα να 
φωνάξω κα'ι τοϋ ΰπουργοϋ ζήτω οπω; μοϋ είπαν από τ  Λ ν α
στυνομία, φώναξα μόνο τοϋ βασιληά.

Φθάνει στήν άμαξα τοϋ πρωθυπουργοϋ καί τραβά τά μαλ
λιά του νά τά βγάν/ι νομίζοντα; π ώ ; ητανε τό καπέλο καί 
φωνάζει.= Ζήτου κα ι τοϋ προυφρουπουργοϋ Ζήτω.

Κα'ι ό Τρικούπη; εΰγανε τό καπέλλο του ώ ; την ^γή και 
τόν χαιρέτισε. Φεύγοντας δέ ό ξυπόλυτο; έλεγε =  Αμ Οά 
έρθω νά σοϋ γυρέψι» Οέσι, κα'ι μέ τά γλυκοχα ιρετίσμα τα δεν 
μέ γελά ;.

¥ ¥

’ Ηρθε στην ’Αθήνα, στόν δρόμο δέ ό πρωθυπουργός ελεγε 
στόν Βασιλέα.— Γνωρίζετί, μεγαλειότατε δά, δτι η αντιπο- 
λ ίτεψ ι; έμάζευσε κάμποσους λούστρου; νά φωνάξουν— Κατω 
τό υπουργείο. ΤΩ είναι να γελά τ ινά ;. Καί ό βασιλέας τοϋ 
άπάντησε ξηρά ξηρά άνάβοντας τό πουρό του. =■ Καί η ευγε- 
Λεία σα; πόσους έχετε μαζωμένα γιά  νά σάς φωνάξουν ζητω ;

"Εβανε τότε ό πρωθυπουργό; κάτω τά μοϋτρά του και δέν
δ ίνανε τσιμουδιά ώς ποϋ ήρθαν άπάνω.

*
¥  ¥

Στόν σιδηρόδρομο τόν υποδέχτηκαν πάλι δλαις ή άρχαί;, ό 
δέ πάρεδρο; κΰρ Σηλυβριώτης με ενοικιασμένο φράκο και μέ

μπερδεμένη φωνή παρουσιάστηκε νά βγάνν; λόγο στό βασιλέα 
κα'ι άρ/ίνησε. «Μ εγαλειότατε, ό δήμ............ δήμ δήμο;....

  Πολΰ καλά, πολΰ καλά , τοϋ άπάντησε ό βασιλέα ;, θά
θέλετε νά ομιλήσετε γιά  τόν Δήμο τόν άρχικλητήρα, άλλά 
τιόρα είναι καιρό; νά πηγαίνωμε.

Καί άφησε τόν πάρεδρό μα ; μ ’ άνοιχτό τό στόμα, άλλά 
αύτοστιγμής άμα συνήρθε κόλλησε σάν τσιμποϋρι άπό πίσω 
άπό τόν βασιληά καί τοϋ διάβαζε τόν λόγο του, ώς ποϋ^ένας 
άπό τοΰς αύλικοΰ; φουρκίστηκε καί τοϋ είπε : =  Μά τ ί ήρθες 
έδώ, νά μάς διαβάσεις; Πήγαινε άδερφέ.

•k 
¥  ¥

Σ ’ δλο τόν ip iji.0 ητανε παραταγμένος δ στρατός, πρώτο
*αι κύριο γ ιά  τό <ρόβο τώ ιου&αιων καί δεύτερο y ta  να καντι
φιγούρα στόν βασι^,τ,α ο Τρικούπτις πώς τοσχ φουσατα,
και μάλιστα 8λα σκαλτσουνάτα.

*
¥ ¥

"Ολοι οί έργάταις τοϋ σιδηρόδρομου ’Αθήνας και Πατρα? 
ώς κ ι’ αυτής τής Κ ω παίδ ϊς ποϋ είχε μαζέψει ή κυβέρνησις, 
οί άναπολιτάνκ  ετρε/αν στοΰ; δρόμου; μέ κάτι θεορόπαλα 
νά παν στό παλάτι.

Τοΰ; είχαν πή τών άνθροιπων π ώ ; θά γίντι ρεμπούμπλικο 
καί είχαν πάρει μαζΰ μέ τά ρόπαλα καί τά τσουβάλια τους 
γιά  νά βάνουν τά πλιάτσ ικα . Τά δέ άστυνομικά δργανα κά- 
νοντά; του; τόπο νά περάσουν του; ελεγαν ! —· Σίο πατριώτο 
άναπολιτάνο βαράτε στό σταυρό·

*
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Γ,γουν
Συντάγματος και φώναζαν ζήτω ό βασιλέας καί κάπου κάπου 
καί κάνένα; άποσταφιδομένος μαλτέζος φοιναζε =  Τζήτω 
καί τό κουβέρνησις, αΰτό ποϋ τοΰ; γύμναζαν πενήντα χ ιλ ιά - 
δε ; μέραι; ώς ποϋ νά τοΰς τό μάθουν.

*
¥ ¥

Αΰτοί πάλι οί μασκαοάδες οί άντιχολίτευόμενοι υποστηρί
ζουν πώ ; στήν άστρονομία εμάζευαν τοΰ; άνέργου; κα'ι άφοϋ 
τοΰ; έβαζαν καί έκαναν πρόβα σάν νά ήτανε γαδούρια, ποιό;


