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ΟΡΟΙ ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΙ. — Συνδρομή 
λ ιά δ ίς  φ ύλλο . Γ ιά  ν ,ά μ μ ιά  *»-ι*χώ ρ ηβ ι 
ίπ ιο τρ έ φ ε τα ι.  "Οσοι μ δ ς  ατίλνον»ν 
oiv γ ίν ε τα ι,  χα ΐ ύβ ο ι θέλουν  
«Α ς γ ρ ά μ μ α τά  τ ο δ ί ν  64  δ ι* 6 4 ζ ω ν τ« ι.
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II ΑΦΙΞΙ ΤΟΥ Β Ι Σ Ι 1 Ε 2 Σ .
‘ Αμα ποϋ μπήκε τό κακάβι μέσα στο λιμάνι τοϋ Περαία 

πού ε<ρερνε τούς βασιλέϊδες τά άλλα καράβια τοϋ ρίξανε κα
νόνια .

Στην άποβάθρα τον υποδέχτηκαν ί; άρχαίς καί ο·. εκτός 
των άρ^ών, σπιούνοι, μισθωτοί, κάτι έργάταις των εργοστα
σίων μέ παρακαλέσεις ψαρευθέντες καί. ό δήμαρχος /,ωρίς τό 
δημοτικό συμβούλιο ό όποιος τοϋ είπε ξυρά ξυρά τό καλώς 
όρισες καί έφυγε. Κανένας έμπορος δέν ητανε έκεϊ παρά κατι 
τής κυβέρννισις ζωντόβολα.

"Ολοι αυτοί μέ μισή φωνή φίόναζαν ζήτω . 'Ό ταν ερχότανε 
στο σιδηρόδρομο Ινας κουρελιάρης, μ ’ Ενα παπούτσι καί ξε 
σκούφωτος μέ μια οκά σάλια στό στόμα άπό τό μεθύσι, εσ- 
πρωχνε τον κόσμο τρέφοντας καί λέγοντας.

—  Βαρδάτε, κύριοι, βαρδάτε νά περάσω καί ξέχασα νά 
φωνάξω καί τοϋ υπουργού ζήτω όπως μοϋ είπαν από τήν α
στυνομία, φώναξα μόνο τοϋ βασιληά.

Φθάνει στήν άμαξα τοϋ πρωθυπουργού καί τραβά τά μαλ
λιά του νά τά βγάνη νομίζοντας πώς ητανε τό καπέλο και 
φωνάζει<.= Ζ ήτου καί τοϋ προυφρουπουργοϋ Ζήτω.

Καί ό Τρικούπης εύγανε τό καπέλλο του ώς την γή καί 
τον χαιρέτισε. Φεύγοντας δέ ό ξυπόλυτος έλεγε =  "Αμ θά 
έρθω νά σοϋ γυρέψου θέσι, καί με τά γλυκοχαιρετίσματα δεν 
μέ γελάς.
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^Ηρθε στην ’Αθήνα, στόν δρόμο δέ ό πρωθυπουργός έλεγε 
στον Β ασιλέα .— Γνωρίζετε, μεγαλειότατε δά, δτι ή άντιπο- 
λίτεψ ις έμάζευσε κάμποσους λούστρους νά φωνάξουν— Κάτω 
τό υπουργείο. ΤΩ είναι νά γελά τινάς. Καί ό βασιλέας τοϋ 
απάντησε ξηρά ξηρά άνάβοντας τό πούρο του. =■ Καί ή εΰγε- 
^εία σας πόσους εχετε μαζωμένα γιά  νά σάς φωνάξουν ζητω ;

Έ βανε τότε ο πρωθυπουργός κάτω τά μοϋτρά του καί δεν 
ε ίγα νε  τσιμουδιά ώς ποϋ ήρθαν άπάνω.
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Στον σιδηρόδρομο τον υποδέχτηκαν πάλι δλαις ή άρχαίς, ό 
δέ πάρεδιος κυρ Σηλυβριώτης μέ ενοικιασμένο φράκο καί μέ

μπερδεμένη φωνή παρουσιάστηκε νά βγάννι λόγο στό βασιλέα 
καί άρ/ίνητε. «Μ εγαλειότατε, ό δήμ δήμ δήμος...;

—  Πολύ καλά, πολύ καλά , τοϋ άπάντησε ο βασιλέας, θά 
θέλετε νά «μιλήσετε γιά  τόν Δήμο τόν άρχικλητήρα, ά λ λ α  
τώρα είναι καιρός νά πηγαίνωμε.

Καί άφησε τόν πάρεδρό μας μ ’ άνοιχτό τό στόμα, άλλά 
αΰτοστιγμής άμα συνήρθε κόλλησε σάν.τσιμπούρι άπό πίσω 
άπό τόν βασιληά καί τοϋ διάβαζε τόν λόγο του, ώς πού έ'νας 
άπό τοϋς αΰλικοΰς φουρκίστηκε καί τοϋ είπε : =  Μά τ ι ήρθες 
έδώ, νά μάς διαβάστις; Πήγαινε άδερφέ.
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Σ’ ό'λο τόν δρόμο ητανε παραταγμένος ό στρατός, πρώτο 
καί κύριο γ ιά  τό φόβο τώ ίουδαίων καί δεύτερο γ ιά  νά κάντι 
φιγούρα στόν βασιληά ό Τρικούπης πώς έχεt τόσα φουσάτα, 
καί μάλιστα όλα σκαλτσουνάτα.
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Ό λο ι οί έργάταις τοϋ σιδηρόδρομου ’Αθήνας καί Π άτραί 
ώς κ ι’ αυτής τής Κωπαίδας ποϋ είχε μαζέψει ή κυβέρνησις, 
οί άναπο7Λτάν>ι έτρεμαν στους δρόμους μέ κάτι θεορόπαλα 
νά παν στό παλάτι.

Τούς είχαν πί] τώ ν άνθρο>πων πώς θά γίνν, ρεμπούμπλικο 
καί είχαν πάρει μαζύ μέ τά ρόπαλα καί τά τσουβάλια τους 
γιά  νά βάνουν τά  πλιάτσ ικα . Τά δέ άστυνομικά όργανα κά- 

4νοντάς τους τόπο νά περάσουν τούς έλεγαν : =  Σίο πατριώτο 
άναπολιτάνο βαράτε στό σταυρό·
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Ο: εναντίον τών νόμων μεταμφιεσμένοι χωροφύλακες, κλη
τήρες, και κάτι υπαλληλούδια μαζύ μέ ό'λη τη Μ α ρ ίδ α  
τής Άθ/,νας ήγουν λούστρους είχαν μαζευτή σ.τή πλατέα  τοϋ 
Συντάγματος καί φιόναζαν ζητω ό βασιλέας καί κάπου κάπου 
καί κανένας άποσταφιδομένος μαλτέζος φιόναζε =  Τ ζή τ »  
κα ί τό κουβέρνησις, αυτό πού τούς γύμναζαν πενήντα χ ιλ ιά 
δες μέραις ώς ποϋ νά τούς τό μάθουν.
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Αυτοί πάλι ο! μασκαοάδες οί άντιτολίτευόμενοι υποστηρί
ζουν πώς στην άστρονομία έμάζευαν τούς άνέργους καί άφοϋ 
τούς έβαζαν καί έκαναν πρόβα σάν νά ήτανε γαδούρια, ποιός



φωνάζει πιό δυνατά τό ζήτω , υστέρα τούς έδιναν άλλουνοΰ 
5 φράγκα γ ια τ ί είχε φωνή σάν τρόμπα μαρίνα, κα ί τών άλ- 
λωνών άπό δυό καί τρία φράγκα, γ ια τ ί ά'λλοι τήν είχαν ψιλή 
καί άλλη λ ιγνή  τήν φωνή. Ή  2·μ .*ρεδα ι έπήρε κα τ ’ απο
κοπή 2να φοάγκο τό κεφάλι, καί κάτι κούτσικα λουστραρά- 
κια ποϋ φώναζαν=Δόσε καί μένα μπάρμπα νά φωνάζω πιό 
πολΰ, έπήραν άπό μιά δεκάρα.

Ά λ λ ά  αυτά είναι ψευτια ϊς καί τά λέν γ ιά  νά ρίξουν τήν
κυβέρνησι. Ό ,τ ι  έπληρώθηκαν ό'μως άνθρωποι γ ιά  νά γκαρί-
ζουν αΰτό δέν θέλει οΰτε τήν έλαχίστη διαφιλονείκησι.

*
* »

"Αμα έφτασε δ .Βασιλέας στό πα λά τι τό κατακαϋμένο δ 
Λαός έτρεχε μέ τά  τέσσερα άπάνω στήν πλα τέα , άλλά βρήκε 
τήν πόρτα τοίχο γ ια τ ί τό ιππικό τής καβαλαοίας είχε παρα- 
ταχθή μπροστά στό Π αλάτι. "Αρχισαν τής φωναίς. Ό  βα 
σιλέας άπά μιά χαραματίδα βλέποντας πώς δέν άφιναν τόν 
λαό ν’ άνεβή παραπάνω καί ό'τι έκανε καί έφοδο εναντίον 
τού Λαού, δ ιάταξε τόν Τρικούπη φουρκισμένος νά διώξη τό 
ιππικό, νά φύγη καί νά μήν άγκίξτη κάνένας τόν λαό, δταν 
δέ έφευγε αΰτό, έ'νας άξιωματικός φώναζε σάν χόντζας γιά  
νά τόν άκούσουν οί πολίτες.

—  ‘ Ιππείς , αυττάτε καλά , νά μήν άγκίσητε τούς πολίτας, 
ένώ προηγουμένως δ ίδιος είχε δ ιατάξει κα τ ’ άνωτέρα δ ια 
ταγή  καί τοΰς έσπασαν τούς ελευθέρους πολίτας στής δι- 
πλαριαίς.
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Ό  Τρικούπης καί δ Μαγκούφης είχαν προσκεφθή νά κά
νουν κάμμιά μπαμπεσιά στούς ρωμνηοΰς γιά  νά διαλυθούν αΰ- 
τοστιγμής. Τό σχέδιο έγινε, έμελετήθηκε, έσχεδιάσττ,κε καί 
άποφασίστηκε. Ά μ α  ποϋ ετρεξε ό Λαός κατά χιλιάδες κοντά 
στό π α λά τι, άκούεται ενα μπάμ, μπούμ, μ π ίφ , ολα στόν 
αέρα. Σκορπιδόχορτο. 'Ο σώζων έαυτόν σωθήτω. Ό λ α  τά 
παλλτ,κάρια καί τών δύο κομμάτων είχαν βανει φτερά στά 
ποδάρια τους

"Αλλος προύμυτα, άλλος άνάσκελα, άλλος χωρίς καπέλο 
έτρεχαν άπό ό'λους τούς δρόμους σάν λαγονικά, πατώ  σε πα- 
τει^με ποιός νά φύγη. "Αλλοι άνασκάλωναν άπάνω στά δέν
δρα σάν γατσούλια,άλλοι γκρεμοτσακιζόντουσαν άπό τά κά γ 
κελα τού κήπου σάν ποντίκια καί μερικαίς γυναίκες κατου- 
ρήθηκαν, ένώ μιά χοντρή τήν ερριξαν τήν γυναίκα κάτω καί 
ώς ποϋ νά κάνη νά σηκωθή,; σήκωσε τά ποδάρια της άπάνω 
καί φάνηκαν τά μεσοφόρια της καί τά  λοιπά. Τι γυρεύατε 
βλακογυναΐκες στή διαδήλωσι άφοϋ ξέρετε πώς θά έγινότανε 
μπατατράκ ;
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Α ξιολύπητο  θέαμα, ήτανε έ'νας βρακας ανατολίτης μισό- 

κοπος πού είχε τής σέλες του μπροστά άνασκομπουμένες καί 
έτρεχε σάν ζαρκάδι μέ μιά φούντα στό χέρι, ό'ταν δέ συνήοθε 
καί είδε πώς κρατούσε μόνο τήν φούντα χωρίς τό φέσι του, 
πλησίασε σ’ ένα κλητήρα καί τοϋ λέει :

—  Κύριε έφέντημ κλητήρα, έχασα τό φέσι μου έκεϊ πάρα 
πάνω καί φοβούμαι νά πάω μονάχος μου νά τόβρω, ώστε νά ί 
κοπιάσετε παρακαλώ δμοΰ μου. Καί τοϋ άπάντησε δ κλητήρας.

—  Βρέ άει στό διάολο, ψωροανατολίτη, νά μή σ’ αρχίσω 
στά χαστούκια καί σοϋ δείξω γώ ποϋθες πέφτει ή δύσις καί 
ή άνατολή καί τά φέσι του. Καί ό άνατολίτης έφευγε κυττά - 
ζοντας τήν φοΰντά του καί λέγοντας στά δρόμο :

—  Πέκεϊ έφέντημ. Νά πού θά βάνω τώρα καί καπέλλο
χωρίς νά θέλω, Καί μόνο ποΰ δέν έκλαιγε.
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Ά π ά  κάτω  άπό τό μπαλκόνι τού παλατιού οί μισθωτοί 
τής κυβέρνησις εχτύπησαν δυό βουλευτάς τής άντιπολίτεψ ις, 
ό δέ υπουργός έπί τής δικαιοσύνης ευρήκε δ ίχ α ια  πώς τούς 
εχτύπησαν μέ τήν δικαιολόγησι =  Τί γύρευαν κεϊ καί δ ιατ ί ; 
δ ια τ ί ;

Γύρευαν δ ,τι γύρευε καί αΰτός. "Επρεπε νά τοϋ τής βρέ

ξουν κ ι’ αΰτουνού ό'ταν έφευγε μέ τήν δικαιολόγησι τ ί γύ
ρευε καί αΰτός έκεϊ.

Α 
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Ένώ άποκάτω χαλούσε ό κόσμος άπάνιο στό Π αλάτι έγ ι
νότανε άλλη φιλονικεία, ό βασιλέας δέν ήθελε νά βγή καί ή 
βασίλισσα τάν προέτρεπε, ώς ποϋ τόν έπιασε άπό τό μανίκι 
κα ί τού ε ίπ ε = Έ λ α  τώρα, δέν μπορείς, γιά  τό χατήρί μου- 
βά βγής, καί έτσι θέλοντας καί μή θέλοντας τόν εΰγανε στό 
μπαλκόνι. "Αρχισαν τότε τά =  Ζήτω ό βασιλέας, ζήτω ή 
άντιπολίτεψ ις, ν.άτω οί φόροι, άπάνω τό υπουργείο, ζήτω ή 
κυβέρνησις, καί τά λοιπά.

*0 βασιλέας έκανε νεύμα στό Λαό νά συχάση γιά  νά μι- 
λήση, άλλά ποιός τόν άκουε, ώς ποΰ άναγκάστηκε καί είπε t

Θά συχάσετε νά μιλήσω η νά μή κατεβώ κατω  καί σας
στρώσω στό ξύλο. Καί έτσι σώπασαν, καί είπεν ό βασιλέας..
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«Π αιδιά σας εΰχαριστώ γιά  τήν υποδοχή ποΰ μας κάνατε 
καί γιά  τό σβέσιμο πού έλυπήθηκα τού παλατιού σάν νά ή
τανε δικό μου κα ί........................

Έ δώ  τόν έκοψαν πάλι φο^ναίς. Κάτω τά υπουργείο, άπάνω 
ή άντιπολίτεψ ις, ζήτω τό υπουργείο, ένώ αναμεταξύ στής 
φωναίς άστραφταν καί χαστούκια σύμφωνα μέ τά δίκαιον τού 
ίσχυρωτέρου. Θυμώσαντος ούν τοϋ βασιλέα, είπε πάλ ι =  Σας. 
εΰχαριστοϋμε καί πάλ ι. Ζήτω τά έχνος. Ζήτωωωωωωωω! !

Φεύγοντας ό βασιλέας είπε τελευταϊον γελώντας καί δεί
χνοντας τήν βασίλισ»α =  Καί νά έχετε χάρι στήν Μεγαλειο- 
τά τη  άπό ’δώ ποϋ μέ κατάφερε καί βγήκα όξω. Μασκαράδες.

"Οχι δά μασκαράδες δέν τό είπε άλλά άπό μέσα του έτσι 
θά τοϋ ηρθε νά τό πή. .

*
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Βγήκε καί ό Τρικούπης στά μπαλκόνι μόνο καί μόνο γιά  
νά δείξη πώς δέν φοβάται. Τά μοϋτρά του είχαν γίνη ίσα μέ 
ένα κουλούρι άπά μουσταλευριά, άσπρος ΐτ α ν ε , μαύρος ή
τανε, κόκκινος ήτανε, κίτρινος, πράσινος, μαβής ή σκούρος δέν 
καταλάβενε τινάς. Καί δέν ντράπηκες, καϋμένε Τρικούπη μέ 
τέτοια μούτρα νά βγής όξω. Μούτρα ήτανε εκείνα ή μοϋτρα 
γιά  . . . . . .  σιδέρωμα.
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Τέλος πάντων άρχισαν καί έφευγαν, τότε ή φάρα τής άν- 
τιπολίτεψ ις , έκανε συσπείρωσι ήγουν συμμαζεύτηκε καί πήραν 
αε  τό ζόρι τώρα πλέον τοΰς βουλιαχτάς καί κατέβηκαν άπό 
τάν δρόμο-τού Σταδίου νά πάν τά καλά μαντάτα  στόν κΰρ 
Δεληγιάννη. Στά δρόμο τούς επεσε στά νύχια πρώτος ό φίλος 
μας Λομπάρδος δ υπουργός καί έφαγε αΰτός τήν πρώτη μπα- 
ταρέλα == Γιοΰχα δ μυταράς, γιοϋχααααα

Σημειώσετε οτι έκεϊ δέν βρέθηκε κάνένας άπό τούς υπουρ
γικούς νά ξεφωνίση. Ό  Τρικούπης με κουστουδία ίππέων χω
ροφυλάκων έκρινε φρόνιμο καί τό έστριψε κατά τήν παροιμία 

! δε’ άλλης όδοΰ, καί γύρεψε νερό ά'ταν πήγε σπήτί του.
*
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Έ κεϊ στήν πλατέα  τής Όμονοίας κατά διαβόλου τύχη του 
ι νά καί περνούσε δ κΰρ Νομάρχης μέ τήν καρρότσα, δέν ξέρω 

πώς διάβολο τόν πήραν μυρουδιά καί στόν άρχίζουν τάν καλό 
σας στής πέτρες, τής δποίαις πεπρομένο ήτανε άντίς γ ιά  τόν 
Νομάοχη νά τής φάη τής περισσότεραις δ φουκαράς δ άμαξας 
τοϋ δποίου τά καπέλο τοϋ τά κάναν κόσκινο ώς καθώς καί τό 
κεφάλι του, δέν σάς λέγω  έφαγε καμπόσαις καί δ Νομάρχης 
άλλά δέν τής μολογά πόσαις. Κ ’ έκεϊ κανένα ό'ργανο τής ε
ξουσίας δέν τόλμησε νά ξεμιτήση.
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"Υστερα ολος εκείνος δ κόσμος ποϋ αΰξάνετο καί πληθύνετο 
σέ κάθε βήμα πήγε στό σπήτι τού κύρ Δεληγιάννη τόν δποΐο 
εΰγαναν μέ τά ζήτω όξω, άλά βασιλέα. Καί είπε δ Δε- 
ληγιάννης :

«Σάς εΰχαριστώ πα ιδ ιά^ποϋ έφανερώσατε τά παράπονά
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σας ήσυχα καί ειρηνικά δυνάμει τοΰ Σ ύνταγμα πού μάς δίνει 
αΰτό τό δικαίωμα, καί τό δπόϊον Σ ύνταγμα κοντεύει νά πο-
δοπατηθή ! .................... "Αρχισε καί κάτι άλλαις πάρλαις σάν νά
εΰγαζε λόγο τριήμερο στή βουλή, ά'.;ό τής δποίαις άνάθεμα 
καί καταλάβε ή χλεμπάγια  ώς καί δ χαμάλης Λαός γ ρ ύ .

Ά π ό  τοϋ Δεληγιάννη πλέον διαλύθηκαν εις τά έξ ών συν- 
ετέθηκαν, ένώ δταν έφευγαν, δ κύρ Μοίραρχος δ γείτονάς του 
μετρούσε τά  κεφάλια κα ί εκοφτε τσέτουλα γιά νά δή πόσοι j 
ήταν, επειδή δμως άπό τά [/εγάλο πλήθος τοϋ κόσμου έχασε j 
τάν λογαριασμό, τ ’άφησε,τό δέ βράδυ άνάφερε ςόν Α εώ νο  πώς | 
ήτανε μόνο 109 τοις μετρητοϊς, έκεϊνος δέ δ βλάκας τό .πήρε ! 
τοϊς μετρηταϊς καί γέμισε δλο τόν προχθεσινό Al&ro, με τό 
= Κ άμμ ιά  έκατοντάδα καί κάμμιά έκατοντάδα, καί ή έκα- * 
τοντάδα τής εκατοντάδας, καί άφοϋ γέμισε τό φύλλο του ■ 
γράφοντας γιά  τήν έκατοντάδα, κάτω κάτω  έλεγε πώς δέν 
είχε τόπο νά μάς τά  περιδιαγράψη καλλίτερα, ήγουν μέ π ε
ρισσότερες εκατοντάδες. Ά λ λ ά  σ’ αΰτό τήν πρόλαβε ή 'A*pc,- 
πυ^ιη καί έγραψε τήν άλλη μέρα πώς ήτανε τέσσεροις εκα
τοντάδες ήγουν 400 κορμιά τής άντιπολίτεψ ις.

Μωρέ τ ί υπομονή ποϋ είχαν αΰτοί οί άνθρωποι νά κάθωνται 
νά τούς μετρούν. Τούς άξίζει μά τήν πίστη μου, έ'να παρά
σημο άπά τενεκέ στήν οΰρά, γ ιά  νά παρουν τό φύσημά τους
νά πάν κ ι’ άλλοϋ νά γίνουν καταμετρηταί.

*
? * >Μόνο δ Μαγκούφης μας σ’ αυτή τήν άνακατοσούρα δέν έ-

θαυματούργησε, φα ίνετα ι πώς άηδίασε καί κουράστηκε κ ι’
αΰτός μ ’ δσα γ ιά  ψύλλου πήδημα τού σούρνουν κάθε 'μέρα.
Κοντά στόν λόγο δμως αΰτό ήτανε καί έ'νας άλλος λόγος,οτι
άπάνω σ’ αΰτή τήν άνακατοσούρα δέν έκρινε φρόνιμο νά άνα-
κατευτή μπάς καί τοΰκλεφταν τό παράσημο.

* *
¥

Καί έγώ ποϋ είμουνα ; Έ πήγα  καί οχυρώθηκα καλά μέσα 
στό ξενοδοχείο τής Evpd.-rt/c, καί άπό τά παράθυρα έκανα

(9) Τ Π Ο Φ Τ Α Λ ΙΣ

ΤΟ ΔΙΑΟΔΑΚΙ.
θ'.

"Οταν μπήκε ή γρηά μπαμπού μέσα στό δωμάτιο τοϋ σιόρ 
Παντελή δίνει μιά στά ρεπαντί της καί τά ρίχνει πίσω σάν 
εκείνους τούς ήρωας τής Καλαμπάκας δταν θέλουν νά πιάσουν 
καυγά καί πετοϋν πρώτα τά φέσα τους κάτω.

Ό  σιόρ Παντελής έκανε τόν σταυρό του μπάς καί δαιμο
νίστηκε ή γρηά συμπεθέρα του, ή δποία μ’ δλη τήν φαφουτιά 
της τόν άρχισε ώς έξής καί τοιουτοτρόπως.

—  ΚΙ πλοΰ πλ ί τό— τετότο, τό κολίτσί, κ ι πλού τό τλ ί-  
ποτσες τό— τετόλο, μασαλά.

— Βρέ άειντε, κυρά συμπεθέρα στό καλό άφησεμε ήσυχο.
—  Έ γώ  δέν τ ’ άκούω αΰτλά , θέλω νά μοϋ παλιαδώσης 

τό κολίτσι.
—  ΙΙίσω μου σατανά ,
—  Ποΰτεινε πίσω μου ; ποΰτεινε ; μέ κοροϊλεύεις κιόλας, 

ξεμωραμένε πού ξελαγιάζεις τά κολίτσι. Φτλοϋ φτλού σου.
—  Βρέ θεόκουφη θά μού ξεφορτόνεσαι, ώ διάολε !
— Ποιός ; Δέν γλων^ζω έγώ αΰτλόν.
— Βρέ γρηά τ ί θέλεις τόρα ; Κουβέντα μέ σένα νά κάνω 

δέν μπορώ γ ια τ ί είσαι θεόκουφη καί πάν τά λόγια μου χα 
μένα, άσε με νά μή σέ τραβήξω άπό κείνη τήν μαγουλίκα 
καί σέ πνίξω σάν τά σκυλί δ μπόγιας, γρηά φαφούτρα, ξε
δοντιάρα.

—  Ά ς  ήμαι κι ένιντιάλα, έγώ ξέλω τ ί μοϋ γ ίνετα ι. Έ γώ  
βλέπιο καί άκούω καί όξω τ ί γ ίνετα ι καί μέσα στό σπ ίτ ι δέν 
πλέπει νά γ ίνω ντα ι τσαναμπετλια ίς. Έ γώ  ξέλω άκόμα ώς 
καί τό τλαβοϋδι ποϋ βγάνανε γιά  σάς τοΰς γέλους ποϋ λέει :

Οί γέλοι έτλελάθηκαν γυλεύουν τά  κολίτσα,

χάζι τόν τρελό κόσμο μ ' έ'να κομμάτι γουρουνόπουλο στό 
χέρι κα ί τήν μποτιλίτσα μου. Βρέ τ ί γυρεύει ή άλωποϋ στί 
παζάρι, νά μέ ξεκοιλιάσουν, νά μέ ποδοπατήσουν καί νά μβ; 
μοϋ άλλάξουν τόν θεό . Κάλλιο στά σίγουρα.

Χυμ.πέρ% βμ.α.
Τό δέ συμπέρασμά μας είς δλα αΰτά τά συμβάντα τών 

συμβάντων είναι δ τ ι :
"Ολα ήτανε μιά γελοιοϋτης καί χωρίς κάνένα σκοπό, -καί 

άποδείχνουν πώς μερικών τό κεφάλι είναι νερουλό άκόμα.
"Οτι ή κυβέρνησις μ’ δλας τάς ένεργείας της στό συμμά

ζεμα τών εργατών καί υπαλλήλων έφάνηκε ν τ ίπ  ξετσ ίπωτη , 
καί άν τά όργανά της ήθελαν λίγο ακόμη τά πάρει άλά κάπ- 

α , θά συνέβαιναν γ ιά  έ'να σκοπό άσκοπο καί χειμονικά.
"Οτι έξετευλίστηκε παρακαλώντας τοΰς.καταστηματάρχας 

νά βάνουν σημαίαις, άπό τής δποίαις μόνο κάμμιά κοσαριά 
έκρεμάστηκαν.

Ό τ ι  δι* αΰτή τήν ψωροδιαδήλωσι έγέμισαν δλαις ή εφημε
ρίδες μέ χ ίλ ια ίς δυό ψευτια ίς καί άνοστιαις, καί άνοιξε άπό 
τήν "Ωρα κα ί IJpwta ίσα καί μέ τόν Π α.ίηάνθρωπο έ'νας φοβε
ρός σαλιαρισμάτων πόλεμος, καί έξακολουθά καί θά εξακολού
θηση άκόμα γιά  νά γελούν οί ξένοι μέ μάς καί μέ τής κουτα
μάρες μας, ή μεγαλείτερη άπά τής δποίαις είνα ι, δτι παρασύρ
θηκα κ ’ έγώ μέσα σ’ αΰτό τό άπέραντο πέλαγος τής έφημε- 
ριδογραφίας καί σάς γέμισα σάν βλάκας δλο τό φύλλο ένώ 
είχαμε χ ίλ ια  δυό άλλα νά γράψωμε σπουδαία καί ασπούδαστα.

■k 
¥  ¥

Ή  άγρία Σύνοδος έδειξε πάλι τήν άγριώτητά της στόν σι
δηρόδρομο κατά  τήν άφιξι τοϋ βασιλέα. Έ κεϊ είχε πάει καί 
δ άρχιραβΐνος τής Χαλκίδας μέ τό παράσημό του τό ίποΐον 
πήρε γ ιά  τά  αγαθά έργα του. "Αμα ποϋ μτ.ήκε μέσα κανείς 
δέν γύρισε νά τόν χαιρετίσει κα ί πήγε καί ζάρωσε δ άνθρωπος

Μά τά κολίτσα είνε πονιλά δέν θέλουν τά άνδλίτσα.
Γέλο, γέλο, γέλο, γέλο,
οΰξω, τλάβα μακλυά, δέ σέ θέλω.

Ά μ  τ ί δά, έτσι μέ πέλνεις έμέ πώς δέν ξέλω τ ί  γ ίνετα ι στόν 
όξω κόσμο, ποϋ σάς πήλαν καί στή μπαταλέλα  ώς καί μέσα 
στά θέατλα. Έ γώ  Ιφαγα τή ζωή μου άπό τον καιλό ποΰ 
γεννήθηκα ώς ποΰ νά μεγαλώσω, καΊ πήλα άντλα με υπόληψι 
χωρίςνά τόν δώ,τσί ήτανε καί άπό σόϊ,τσί ζήσαμε σάν άντλό- 
γυνο χαλιτωμένο τόσα χλόνια χωλίς νά μάς άκούση ή γ ζ ι -  
τονειά μά είχαμε μά δέν είχαμε νά φάμε. Έ γώ  γκαστλώ - 
θηκα χωλίς νά πάλη κάνείς καμπάλι. Τόσο μυστικά τάκανα 
μέ τόν άντλα μου, καί δταν γέννησα άνάθλεψα τήν κόλη μου 
μέ τά αίμα τοϋ γαλάτου μου, τσί τήν έδινα ξύλο κάθε βλάδυ 
καί πλω ί κ’ άπό μεσήμελο γιά  νά μή κάνη τρέλες.

Μιά μέλα ποϋ εϊμουνα στήν έκκλησά σάν νοικοκυλά ποϋ 
πήγα πλουνό πλουνό νά κάνω τόν στλαυλό μου, μοϋ βγήκε 
τά ξεμπουλδαλισμένο άπό τήν χαραμίθλα τοΰ παλαθοϋρι, καί 
έτσι πιαστίκανε στόν έλω τα , μέ τόν άντλα ποΰχει, διότι ώς 
καθώς λέει ό λόγος καί τό τλαβοϋδι, δτις δ έλω τα ς :

Ά πό  τά  μάτια  π ιά νετα ι στά πόδια κατεβα ίνει, 
κ ’ άπό τά  πόδια στή κοιλιά λιζώνει κα ί δέν βγαίνει.

Δέν τό θυμούμαι καί καλά μά έ'^σι λέει. Τά λοιπόν εσένα 
σου, δέν ντλάπηκες νά κάνης έλωτα μέ τήν άνυψά σου, πουλί 
ποϋ μόλις του βγήκε ή μύτη ά π ’ τ ’ αΰγό ; Μ λιμπλάντη, μα- 
κλαλά , φλοΰ σου;

Δέν βάσταξε πλέον δ σιόρ Παντελής καί τής δίνει μιά 
σπροξά, τήν καθίζει στόν καναπέ τήν κλειδόνει στήν κάμαρα, 
κ ι’ άπό δώ πάν οί ξένοι. ‘Η γρηά πήγε νά φάη τήν πόρτα 
σάν γά τα  λυσσασμένη.

Έ νφ  δέ συνέβαιναν αΰτά τά  τραγικά γεροξεκουτιάσματα 
ν) Μαρουδίτσα μας άπό τό μπαλκόνι άφοϋ άφησε τό πιάνο της 
είχε άλλα ις κουβέντες τής δμιλίας μ ’ έ'ναν νέο πού θά σάς 
περιδιαγράψωμε καί διά πρακτικών μάλιστα μεθαύριο τήν 

* δμιλία του*
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παραπονεμένος σέ μιά γωνία , ώ ; ποΰ έκανε παρατήρησι £να; 
υπασπιστή; τοΰ βασ.λέα καί τούδωσαε θέσι καί τόν κείταζαν 
σά σκυλί.

Αΰτό σεβασμιιότατοι εΐεαι ή άνεξιθρησκείχ ποΰ διδάσκει 
τό σύνταγμ α ; Αΰτά σά; διδάσκει τό Εΰαγγέλιον ποΰ λέε ι.... 
ξέρω γώ τ ΐ λέει, ποΰ νά ψάχνω νά τό βρω, αΰτό τό παρά
δειγμα μά ; δίνετε νά περιφρονοΰμεν πάντα αλλόθρησκον ; Καί 
αν έσεϊ; τοΰ γυρίσατε τνίς π λά τε ; πολύ δίκαια μπορούσαμε 
καί μ εΐ; νά τοΰ πετάξωμε τό σαρίκι.

Τί νά σά; πγι πλέον Ttvx; ποΰ δ,τι κα ι άν σά; πή δπω; 
καταντήσατε θά χάση τά λόγια του.

A t ,  tip* καλή, ποΰ «ας, άπό τώ ,ια  π ίρ νε ις  τα  
π λυμ μ ένα  σου καί άπλυτα. 2Ετάσου, στ ίσ ο υ , καί 
£χομε ψ ιλό  λογαρ ιασμό .

*
ν  ¥ ¥

Πρό; τόν / ίίώ ΐα . "Επρεπε νά ντραπΐί; λίγο δταν γράψετε 
π ώ ; στό παλάτι έγινε χρήσι; οπλών καί μαγκόυριών πολιτών 
κατά πολιτών, άλλά καθαρά τήν άλήθεια άπό τά μετημφιε- 
σμένα όργανα τή ; εξουσία;. Δέν πιστεύομε δέ αΰτά νά τά 
έγραψε ό αξιότιμο; Πολίτη; ό δποΐο; δταν ηταν φοιτητάριο 
έπαιξε τό ρόλο του μέ τη ; διαδηλοισει; καί έγινε τώρα κου
τσά κοΰτσα τμηματάρχη;, V.ai μεθαύριο θά γίντρ ξύστρα ά'μα 
ποΰ έρθνι ενα άλλο υπουργείο . καί θαρχίστι πάλι τ ά ; διαδη- 
λώ σει;, αΰτό; τε καί κάτι άλλοι ποΰ κοκορεύονται τώρα χω 
ρί; νά βλέπετε καί τό μέλλον. Πόσα πέρνετε ;

*
¥  ¥  *

Τόσο φόβο είχε ό Λί'ϋνος, ώστε έγραψε σάν ζητιάνο; πα- 
ρακαλοΰντα; τάν βασιληά νχ μή πιστέψνι πώ ; ό λαό; του 
εΐναι δυσαρεστημένο; κχ ί συγκαλέστι γρήγορα τή βουλή η 
κάνει διχλυσι τη ;, διότι στήν 'Ελλάδα δέν υπάρχει άντιπο- 
λ ιτ εψ ι; καί ουίείς έ ΐτ ίν  ισοβ ιω ς κυβερνήσαι πλήν τοΰ Τρι- 
κούπαρου του..

Μ’ άλλα λόγια άρχισε νά τού; πηγαίνη ρεπετί.
*

¥ ¥
Νά καί ενα νόστιμο λ^.θο; δτι ό άνθυπασπιστή; κ. I . Πυ- 

ρέα; ποΰ είναι στήν Κ αλαμάτα καταπ ιέζε ι τοΰ; φυλακωμέ
νου;, καί ά ντ ί τοΰ Πυρέα τόν βαφτίσαμε I. Πετρέα, ό όποιο; 
είναι άνθυπολοχαγό; έδώ, χωρί; νά τό κουνήσ/ι άπό χρόνια, 
καί σταυροκοπιώτανε ό άνθρωπο; πώ ; βρέθηκε στήν Κ αλαμάτα, 
τό πιό νοστιμώτερο δε εΐναι πώ ; τοΰ έκαναν καί άνακρίσει; 
καί βρίκε τάν μπελά του στά καλά καθούμενα. Νά τ ί κάνη 
ενα λάθο;.

*
¥ ¥

Φουντούκια φετε'.νή; σοδειά; άριστουργ/ματικά πράγματα 
γερά σάν τά κεφάλι σα;, χοντρά σάν τόν γρόθο σα ;, δχι δά 
τόσο πολΰ, τά παραξύλωσα, άλλά τέλο ; πάντ-ον ισα μέ μ εγά 

λα  φουντούκια, έκομίσθησαν καί εφέρθηκαν καί πουλοϋνται 
χονδρικώ; καί σέ πολΰ συγκαταβατικα ί; τ ιμ α ί; στόν κ. Γ. 
Άνδοιανόπουλο ποΰ εΐναι πλησίον ε ί; τοϋ κ. Κ ατσίμπαλη. 
Σπεύσετε καί τρ ίξετε πρίν τ ’ αγοράσω έγώ δλα καί μείνετε 
σεΐ; στά κρύα τοΰ λουτροΰ.

*
¥ ¥

Ο Ν. Πετροπουλο; ητανε υπηρέτη; στό ξενοδοχείο τη ; 
’Α γγλ ία , καί δταν ήθελε νά φύγνι ό επ ισ τά τη ; θέλησε "νά τ ’ ά- 
άνόίξτ) τά σεντούκι, σάν ά ήτανε λωποτύτη;.

Αΰτή τήν προσβολή ώ ; τίμ ιο ; καί φιλότιμο; υπηρέτη; δέν 
τήν υποφέρει καί τοΰ λέει πώ ; είναι ένα ; αφιλότιμο; καί ά 
θλιο; αΰτό ; καί τίποτα άλλο καί κάτι παραπάνω.

*

*■ *
Ό  Φώτη; Λ ίμνη; νά στείλϊ) τά λεπτά  στόν Ν. Δημήτριον 

Σμυρνιόν ποΰ τόν έφεραν άναυλα άπό τήν Σμύρνη καί π.λή- 
ρωσαν εκείνοι τόν ναΰλό του καί νά μή βρίσκτι προφάσει; έν 
άμαρτία ι;. Τώρα ποΰ σά; τήν έπτειασε φωνάζετε σεΐ; δσο 
θέλετε.

Σ ή μ ε ρ α
έδημοσιεύθη δ ιάταγμα βασιλικά ποΰ προσκαλάται ή βουλή 
στ-ρ; 25 Όκτωμβρίου. Ψυχούλα μου <τί μπάτσαρο; γ ιά  τάν 
Τρικούπη. Γ ι’ αΰτό ρούλιαζε προχτέ; δ Λ ΐώ η ς ,  νά μή φέργι 
γρήγορα ό βασιληά; τή βουλή. Μπρούφ τά τσκάλια τίόρα.

Τ ή ν  δ ε υ τ έ ρ α
ανοι|ε στό δρόυο ΐο ΰ  διόλου το νέο καί μεγάλο κατάστηαα  τώ ν αδελ
φών Λελοΰδα με τ η ;  μ πό λ ικ ε ; μανιφατοΰρές του κασμίρια, τοό χα ι; καί 
λο ιπά. "Α λλο πάλ ι αΰτό κα τά ιτη μ α  ποΰ' χ,άνει ό avOfu—ο ; τό νοΰ του 
αέσα. Οί άδελβοί Λ ελ ο ίίιδ ε ; γ νω :το ί εί ί  τή ν ’Αθήνα κατάκτησαν πλέον 
τό ο ο μ α  τώ ν τιμ ιω τέρω ν μ α ; Ιμπόρ ον.

Α ΰ-ά τά γράφω γ ια  σ α ; τήν φτω χολογιά  ποΰ π α τε  καί ψουνίζετε ψ εύ 
τικα πράγματα άπό ψευτοεμπορίδ'.α καί τήν δημοπρασ’α, οτι νά μή βλέ
π ετε τή ν πολυτέλεια  τοΰ κατάστημα  κα ί φοβάστε νά μπήτε μέσ», με τήν 
ιδέα οτι <1α σ α ; πάρουν πολλά , διότι ίσα  ίσα οί άδελονί Λελοΰδα ά π !ι 
σα ; τόν Ιργατικό Vao περιμένουν τή ν δποστήριξι. "Ολοι έκεΐ, δλο ι Ικεΐ 
Ιργά-.ε;. Ζήτω οί πο λυ τελ ε ΐ; δημοκράιες Α ελο ύδ ι'ε ;. Γνά έμποροι τοΰ 
Λαοΰ. Ά κ οΰτε ; Ν* μ πένετε  μέσα έλεΰθ-ρα κα ί οΰτε να  φοβάστε ουτε νά 
ντρέπεστε. Είκαι δημοκρατία. ’ ·  1

Λ .α ό : .  Λ Ιω ρ έ  τ ο ΰ ρ κ ε ,  ά ν τ ίχ ρ ισ τ ε  τ ί  κ ά μ ε ις  έκε£ 
α κ ό μ α  φ ό ρ ο υ ς  ;  Γ ιά  Π ίς μ ε ,  ά να σ κ ο υ μ π ό Ο ^ κ α .

Β Ι ω λ ε ιτ α ι  μεταχειρισμένη μ η χ α ν ή  (έμβολον) τσα (-κα- 
ράδοκη. Πληροφορία·, παρά τώ Ή λ ία  Χρυσαΐτη έν τή στοά 
τοΰ Ταχυδρομείου.


