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ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ 
1

Λάβετε διαβάζετε, καί άν ^ναι άηδίαις σ ΐϊς τής γράφετε, ϊ; 
Π αλιανθρωπιά σας είναι τώρα υπεύθυνη είς τάν Πα.Ιτ)άνθρωπο.

2
"Αγιος Πέτρος. Ό  πάπας τοΰ άγιου Πέτρου θέλει νά κάνη, 

τά άμόρε μέ τη δασκάλα τοϋ χωριοϋ, καί ή δασκάλα τοϋ 
χωριοϋ πάλ ι, φα ίνετα ι σά λίγο ζωηρή καί ήγουν δηλαδή, 
πρέπει νά βάνιρ γνώσι, καί νά μή πηγαίνη,, σάν τά= δασκάλα 
μας ποϋ δίδα*κες κα* νόμο δέν κρατοϋσες. Φρόνιμα, κα ί μή 
γίνεστε κοινά σκάνταλο.

3
Κΰρ· Σηλυβριώτη. Ό  δρόμο; τοϋ τεκέ ποϋ είναι πλησίον 

στάν άει Γιάννη κατάντησε πλέον άδιάβατος. Πάν νά β γ ά 
νουν τά μάτια  τους οί άνθρωποι άπά τάν καιρά ποϋ ό κΰρ 
Βασίλης ό Σελάς χάλασε τά σπ ίτ ι του καί έοριξε τά χώματα 
στάν δρόμο καί τάν γέμισε γοϋρνες. Σ τείλε, καϋμένε, δυά 
κάρρα χαλίκ ι νά τοΰς τάν φτειάσης, ε τσ ι νά χάρις τά γάντια  
ποϋ δέν φορείς.

4
"Ενας λέει πως εγώ καί ό Καμπούοογλους κατηγοράμε 

τά/α τάν βασιληά. 'Οσο πράς τάν Καμπούρογλο δέν ξέρω τ ι 
γράφει ό άνθρωπος, ώς πράς έμένα δμως θά είδε δνειρο ό άν
θρωπος καί φαίνεται άπά τά γραφόμενα του πώς b άνθρωπος 
σωστά κουτοβλακίζει, καί πώς δέν μάς έσκασε.

5
Κύριε ταγματάρχα τοϋ 20 πεζικού τάγμα . Συμπλήρωσε 

παρακαλοϋμε τοΰς άριθμοΰς τών δεκανιάριδων καί υποδεκα- 
νιάριδων κα ί μή ξεψυχάς τοΰ; άνθρώπους στήν υπηρεσία, νά 
έ'να; ΰποδεκανιάρης άριθμα άπά τή ; 9 ο>ς τής 30 Σ επτεμ
βρίου ολο υπηρεσία, καί κοντά σ' αυτόν βέβαια θά ηναι καί 
πολλοί άλλοι. *0 σκοπάς είναι νά δουλεύουν οί άνδρες δχι 
δμως καί σάν ανδράποδα. Ξέρετε δέ πολΰ καλά τάν στρα
τιω τικά νόμο ποϋ λέει, πώς ο στρατιώτης πρέπει νά δουλεύνι 
μιά μέρα καί δυο νά άναπαύεται* καί δχι νά δουλεύν, 30 μέ- 
ραις κα ί ν’ άναπβύεται στήν 31 τοϋ μηνά; καί αυτή θαλαμο
φύλακα ;. Συμπλήρωσε λοιπάν, κύριον τάγμ α , τοΰς κα τω τέ
ρου; βαθμούς σου ΐνα περ λείψουσιν τά παράπονα.

Κύριε υπουργέ επί τών άνεκκλη-ιάστων εκκλησιαστικών, 'οί 
Κερκυρέοι σέ παρακαλοϋν νά τοΰς στείλιρς γρήγορα τάν Δε
σπότη γ ια τ ί οί παπάδε; το«ς παραγρίεψαν καί θά τοΰς στρώ- 
σωνε μέ τής μαναβέλες.

7
Ό  Ά ντώ νης Βορέσης στή Ζάκυνθο κάνει Θαύματα, κ α τά ν 

τησε νά ξεπεράσνι καί τάν Κώστα μ α ; καί στή σοφία καί στή 
φλυαρία, καί δέν άφίνει τάν κόσμο ήσυχο στά καφενεία 
τή ; πολιτίκαίς του συζητήσεις κα ί μάλιστα στά καφενείο το5 
Πόρτου. Μά κα ί γάιδαρος νά ήτανε δέν Θά γκάοιζε τόσο»

8
Γιά τάν σερβιτόρο τοϋ κΰρ Πελοπίδα «οϋ μάς έγραψαν δτι 

τά/α πειράζει τής γυναίκες, τοϋ τδγραψαν έτσι γ ιά  νά τάν 
πειράξουν καί μεις τά πήραμε γιά  σπουδαίο. ’Α πεναντίας ό 
νέος είναι τόσο φιλότιμος ποϋ α ττά κείνη τήν ήμέρ* πάει νά 
σκάσ·ρ ποΰ νά σκάσουν έκεΐνοι ποϋ τοϋ τάγραψαν.

9
Ά π ά  τήν άπάνω Σύρα μάς γράφουν πολλά καί ποικίλα 

γιά δικαιολόγησι τών δσα έγραψε ή Ά τατοΛ η  έναντίον τών 
παπάδ<ον μας καί δτι δέν πρέπει νά γράψβ»με καί μεΐς εναν
τίον τών παπάδων τοΰ καθολικοϋ κλήρου άν κα ί ή Ά ΐ’ατοΛη τά 
παραξεκοντάκιασε.Έ χει τόσα θεολογικά πράγματα τά γράμμα 
αΰτά τοϋ ένο ί»ς χχθολιχο$ ποϋ μάς τά γράφει, ώστε άμα 
ποϋ διάβασα άπάνω άπάνω τήν προσφώνησι :

' Ε ρΐγύουηε Σ ν ν τ ά χ ια  τοϋ Πα.ϊηατθροκχοι,·· τά'κλεισα μπάς 
καί βγή κανένα άστροπελέκι άπά μέσα. Τέλος πάντων γ ιά  
νά μή άναξύνωνται τά  πάθη, καλά θά ^ναι νά συμμαζευτή 
καί ή κυρία ’ Α>·ατο.Ιΐ}, δ?ότι τά  τεφτέρια μένουν άνοιχτά, δχι 
πλέον τών ανδραγαθημάτων τών παλτ,ών τοϋ καθολικοϋ κλή
ρου άλλά καί τοϋ νεώτατου. Λοιπάν ανακωχή, άν θέλετε, άν 
δέν θ έλ ε τ ε= ’Εμπράς μάρς.

Φόρα τοΰς τσουμπέδες όξω νά δοϋμε τ ις  ό ίι*ά μάλης πε- 
ρισσότεραις κακοήθειαις φέρνει, οί δικοί μας οί παπάδες $ 
οί καθολικοί ;

10
Ά π ά  τήν Ά δρίτσαινα  μάς γράφουν πώς b Τρικούπης είπε.



<τή βουλή πρός έπίδειξι, δτι πώς πρβσκάλεσε δλους τοϊ ς̂ πα
λαιούς ταμίας τού κράτονς νά. δόσουν λογαριασμό, πράγμα 
τό δ*«ϊον οΰκ έγένίτο χαΐ είναι έτοιμοι πολλοί νά φάν πε
ρισσότερα άπό ■ .δσα έχουν φαγωμένα. Τίνος, καμπάνα πάλι 
νά χτυ*ά αΰτή ή χουδουνίστρα ;.. θαρρούμε δμως πώς θά βου- 
ήζη κανένα κανόνι, καί.τότες ίσως «άρει χαμπάρι δ φίλος σας 
Τρικούπης.

11
Κύριε υπουργέ τής άνϊκπαιδε')του π α ιδ ιία ς , : δέν μάς λέ ίι 

γ ια τ ί δ^ν έδημοσιεΰθη.δ νόμος περί ΰποδιδασκάλων μίνο τούς 
ίχ ε ις  τοΰς άνθρώπους· ^δώ, καί με.τροΰν τούς δρόμους ράν χα’λ- 
ντερίμ τσελέπίδις ; -Τοΰς. ρωτάς χαΐ άν ίχουν νά φάν ;

ή
Κύριε Κοσονάχε. Έ χει, Χέει, στό δρόμβ τοΰ Σόλωνος χα- 

τοιχά μιά ποΰ βγήκε" άπό τής Μαμής, χαΐ διαφθείρει τήν γει- 
το ηά, καί μολύνει τόν κόσμο κα ί..|νΙι . ?Λρει δέν £έρω ώς 
τώρα Κόσ’ους στ ο λαιμό της. Γιά κυτταξε είναι άλήθεια χαΐ 
«ν  ηνκι, εφάρμοσε παραχαλοΰμε τόν .νόμο ποΰ λέει, πώς κα
ταμεσής στής βυνοιχίαις δέν επιτρέπετα ι νά βόσκουν. Μα γ- 
δαλιναίς.

13
*0 Γ . Λ. Πλατοΰρης άπό τή Σμύρνη μας γράφει νά γρά- 

ψωμε =  Ζήτω ό βασιλεύς, χάτω ό Τρικούπης χαί θά τόν ΰπο- 
χρεώσωμε πολύ.

Κρίμα τά 15 λεπτά ποΰ^ωσε στό γράμμα.

14
Ό  Γιάχοβος Μαρουδιάς είναι γΧαζιέρης χαί προχτές έκεϊ 

π·ϋ εσβυνε τά φανάρια στή 1 υστέρα άπό τά μεσάνυχτα τό/ 
τίάχωσε ό *λνυ#ίρας Δε.ιποτίδης χαί ήθελε χαί χαλά χαί σώ- 
νει νά τόν βαφτίση γ ιά  λωποδύτη χαί τοΰ τής έβρεξε κατα
μεσής στό δρόμο τοΰ Έρμοΰ, άπό τόν θυμό του γ ια τ ί είδε 
πώς δέν ήτανε λωποδύτης. Είναι τώρα, χΰρ Κοσονάχε, χατά- 
«τασ ις πραγμάτων α ΰτή ';

15
’Από τήν Σμύρνη μάς γράφουν χ ίλ ια  δυό γιά  τόν χαυγά 

ποΰ άνοιξε στής εφημερίδες τους γ ιά  τόν χοινωτιχό τους ζή
τημα, χαί χάτω χάτω ρωτοΰν στό τέλος νά τοΰς ποΰμε τήν 
γνώμη μας χαί μάς λ έ ν : — At, τ ΐ  λές χαί σΰ Π αλιάνθρωπε; 
Λέω πώς είσαι σωστός παλιάνθρωπος τοΰ παληανθριόπου ποΰ 
έστειλες τό γράμμα σου άπλήρωσο γαίδοΰρι.

ίο
Ό  χΰρ γιατρός χαί φιλάνθρωπος χΰρ Πετούσης μεταχομί- 

βτηχε στό δρόμο τοΰ Κολοχοτρώνη, ήγουν στή συνοιχία τοΰ 
$£αλαμιώτη, στό σπήτι τοΰ Σάρα χαί άπέναντι στό Φαρμα- 
χ,εϊο τοΰ χ. Α ΐγινίτου. Έ χει λοιπόν κάθε φτωχός καί άρρω
στος στό ποδάρι είναι δεχτός πρός έπιθεώρησι ήγουν έπίσκεψι 
τής δ ω ρ ε ά ς  κάθε μέρα τό μέν πρωί άπό τής 7 = 8  καί υ
στέρα τό μεσημέρι άπό τήν 1— 3. Νά γιατρός καί μάλαμα 
μέ ίλη  τήν σημασία τής λέξις χαί χωρίς κολακεία.

Λοιπόν δσοι είστε χτω^οί καί άρρωστοι στοΰ κΰρ Πετούση, 
άλλά καί αν δέν ηστε δέν πειράζει θά σάς κάνη ύγειεστέρους 
άφότι είστε. Εμπρός λοιπόν άρρωστοι κπί μή άρρωστοι, στόν 
φιλάνθρωπο γιατρό.

17
Έ να ς δημόσιος άρπά^τορας πήγε στά Λατομεία καί συλ- 

λήψα ι ένα υλοτόμο περί φόρου επαγγέλματος περί διά δραχ- 
μάς 160 καί εΰγανε ό άνθρωπος νά τής πληρώση χαί δέν δέχ
τηκε τό άρ ταχτικό όρνεο ό άρπάχτορας καί τό έβανε χάψ ι, 
γ ιά  νά πληρώση δηλ,αδή κα ί τά έξοδα τής δίκης, ήγουν τά 
οδοιπορικά τών κολοφυλάκων. Περαστικά του κ ι’ αΰτουνοϋ.

18
Μάς γράφουν άπό τής Καλάμαις πώς 3χι δ πράχτορας τής 

ελληνικής άτμοπλοϊκής· εταιρίας άλλά δ πρακτοροϋπάλληλος 
Γ . Σταμπολητζής φέρνεται βάναυσα πρός τοΰς ταξειδ ιώ τας, 
ένφ δ πράχτορας είναι αναγνωρισμένης τιμιότης } Πολΰ καλά 
λοιπόν, γ ια γν ίς  όλντοϋ καί τώρα ξεγ ία γν ίς , καί άλλη φορά νά 
μή χάνετε λάθη καί τά φορτόνετε στή καμπούρα μου.

19
Έσΰ χΰρ Νικόλα Γ ιαλιά ποΰ είσαι τηλεγραφητής στήν 

Κ αλαμάτα νά μή βρίζης τοΰς άνθρώπους δ/rav έρχωνται ν »  
δώσουν τηλεγραφήματα, γ ια τ ί θά φάς τά μόΰτρά σου κάμμιά 
βραδειά σέ κάνένα στενοσόκακο, καί δέν άνάκατε.ύομαι καί άς 
ηναι πρός γνώσί σου. Ξέρεις δά πώς άΰτοί οί Κ αλαματιανοί 
δέν χωρα,τεύουν καί τόσο πολΰ, καί χύτταξε νά μή σέ στεί- 
λουν τηλεγραφικώς σ :ά  κάτω χώματα . Νομίζεις πώς τοΰς 
κοστίζει π ο λ ύ ; Μαθημένοι ε ίνα ι.

20
Θ έ λ ^ « ν  θέλησις θά πή γ ινά τ ι, πείσμα, επιμονή- "Οποιος 

δέ άνδ ίας'δέν έχει θέλησι θά π$ π * ς  ίέ ν  είναι άνδρας μέ 
θέλησι, ήγουν είνα ι ψοφήμι. Οί μεγαλείτεροι άνδρες τοΰ κό
σμου άπό τιποτένοι άναδείχτηκαν μεγάλοι μέ τήν θέλησι τους,, 
τήν έπιμονή.

Τώρα αΰτό τά μικρό προοιμιάκι είναι προοίμιο σέ ένα με
γάλο λόγο ποΰ πρόκειται νά κάνωμε μεθαύριο γιά τό τέκνο 
τοΰ χαμάλη Λαοΰ, τόν Νταλέκο μας, δ δποΐος μέ τήν θέ- 
λησι του, επιμονή καί πείσμα κατώρθωσε τώρα ηλικιωμένος 
νά πάρη δίπλωμα δικηγόρου. Ποιός τό πίστευε αΰτό ; Ά λ λ ά  
άφήσετε νά τά  άναπτύξωμε μεθαύριο καλλίτερα. Χαίροις 
Νταλέκο έπί τοΰ παρόν.

21
Επειδή ή Σμύρνη είναι ή πρώτη ελληνική πολιτεία τής 

’Ανατολής ποΰ τιμά τόν έλληνισμό, ^ιά τοΰτο μελετώντας 
έ’στωγτας τώρα «ΰτό τό φοβερό Κοινοτικό της ζήτημα θά 
σάς τά περιδιαγράψω προσεχώς τ*ς γιά  νά δήτε καί κα τα 
λάβετε δτι. παντού οί ρωμνοί. είναι ρωμνοί·

22
Πρώτος άπό τοΰς ξενοδόχους κατέβασε τά φαγειτά  του 

υστέρα άπό δσα γράψαμε δ ξενοδόχος τοΰ Ίαθρυν τ ?,ς Kr-^ir- 
An·, ποΰ είναι στοΰ Μάϊ. Νά ευσυνείδητες καταστηματάρχης 
ποΰ δέν πρέπει νά τοΰ άφήσωμε οΰτε τά τΐντ^ερέδια του- 
αφάγωτα ,

23
ΓΙρός τοΰς εμπόρους τοΰ Περαία. Προσέχετε δσοι έχετε λο

γαριασμούς μέ τόν Γ. Δ . Μελλα άπό τά Σάλωνα, γ ια τ ί πλη
ρώνει μέ φουσέκια φουσκουμένα μέ χαρτιά καί περνά τής τρεις 
δρα/μαίς γιά τέσσεραις. Αΰτός δ τρόπος τοΰ τιμίως κλέπτειν 
φαίνεται νά -ηναι τρόπος Σαλωνικιός τοΰ εμπορεύεστε. Καί νά 
μή γυρέψης εξηγήσεις κύρ Μελλά, διότι δπογραφή υπάρξει 
έκεινοΰ ποΰ τοΰ τήν έπαιξες.

24
Έ νας μέ βρίζει άπό τό Λαύριο γ ια τ ί δεν τοΰ τυπάσαμε 

τό γράμμα του δπως ήτανε, άλλά τυπώσαμε τά σάλια γ ιά  
τό γατάκ*. μου. Μάθε λοιπόν έξυπνε μποΰφε, οτι ή Νεκρολο
γία  γιά  τό γατάκι μου άπόβλεπε σ’ άλλη μεγαλείτερη έν
νοια, τήν κοροϊδεία δηλαδή μερικών ποΰ κατάντησαν νά β γά 
ζουν λόγους καί στά τριμερήτικα βυζανιάρικα παιδιά τους. 
Καί αΰτός δ τρόπος λέγετα ι πλάγια  σάτυρα, γ ια τ ί καθαρά 
δέν μποροΰσε νά γραφή έστωντας μέ τό νά ήτανε κακθή·θεια 
νά περιπαίξω άνθρώπους ποΰ είχαν τή λύπη τους. Μή χάνε
σαι καί στόν [Ιαληάνθρωπο οΰδέν άνευ έννοια:,· εκτός τής δ ι
κής σου τής βλακείας.

25
Είδοποιοΰνται οί ενδιαφερόμενοι στή Κέρκυρα, οτι δ Έ λ — 

Σύνοελ—Κούκ— Έρεβη άπέθανε τήν περασμένη βδομάδα καί. 
νά μείνουν ήσυχοι περί τοϋ βεβαίου θανάτου του, καί τής 
άθανασίας τής ψυχής του τήν δποία δέν ξέρομε άν δ διάολος 
η δ άγγελος τήν πήρε.

26
Είμαι νέος δεκαοχτώ χρονών, χωρίς δουλειά καί δεν £χω 

ποΰ τήν κεφαλή κλΐνα ι, γυρεύω ουν γυναίκα νέαν διά σνζυγον 
έν είδει συμβίας μέ στεφάνωμα έγγαμον νόμιμον καί έγκυρον. 
Θέλω νά ξέρη γαλλ ικά , φραντζέζικα, ίγ γ λ ε ;  μά ϊς και γχρι- 
χελάντες. Περιουσία 100 χιλιάδες άχατέβατα. Καί &ι ξέρη

8

καί λίγο πιάνο καλλίτερα θά ηναι γ ια τ ί είμαι.^ιλόμου»ϊος. 
Παραχαλάται ή Έ φψ'(·Μ α, tSyr \4γγίΜ & ϊ νά .το ΰ  &πμνξή<ιη 
άν ίχη πρόχειρο κανένα τέτοιο κομμάτι καί Φά πάρη τά ,μεσι- 
-τιάτικά της έχτός τοΰ ιδιαίτερου ρεγάλου.

27
Ό  άπό τό Πλουμάρι τής Μ ιτυλίνης Κ. ΙΊ. Ρεπάνης λέει 

ττώς θά σκοτώση .τόν πατέρα του, διότι ένώ δίνει στ’ άλλα 
παιδιά του 200  ,φρ. τόν μήνα νά σπουδάζόυν αύτουνοΰ δέν 
τοΰ δίνει οΰτε 50 ποΰ τοϋ γυρεύει γ ιά  νά σπουδάση κ ι’ αΰτός 
καί τόν έβανι χαί φυλακή τρεις μήνας,χριΐ πουλά τώρα κουλοΰ- 
:ες. Άκοΰς έκεϊ πατέρας νά βάνη τό πα ιδ ί του φυλακή ; Τέλος 
πάντων κ. Ρεπάνη συμμάζεψε τόν θυμό σου, χαί μή χάνης 
χειμωνικό, γ ια τ ί στήν διαθήκη του σ’ άφίνει καίσένα 25 δρ. 
ίχ ι άπό καλοσύνη του άλλά γιά  νά ην^ι έγκυρος. Περίμενε 
λοιπόν τόν θάνατόν του νά πλουτήσης διά μιάς. Καί άφοΰ 
ίϊνα ι καί γιατρός δ πατέρας σου, δέν είναι καθόλου παράξενο 
νά μάς παίξη κάμμιά κατσικλίκα καί νά νακοαναστηθή καί 
σοΰ τά πάρη πίσω.

ΙΙρός τόν κ. Σηλυβριώτη. Τά υπόγεια τής δημαρχίας, λένε 
πώς βρωμούν. Τί συμβαίνει ;

29
’Αξιό τιμή κ. Λαμνή ποϋ κατοικάς κολλητά στό σπήτι τοΰ 

δημάρχου Σούτσου, ί; δοΰλές σου τό παράκαναν καί ένοχλοΰν 
τόν κόσμο μέ τά χ*χαρίσμ?ιτά τους καί άλλα σαλλιαρίσματα 
άπό τό μπαλκόνι Αΰτά δέν είνα ι είς γνώσί σου βέβαια , καί 
είμαστε βέβαιοι πώς θά τής έπιπλήξης ν’ άφήσουν τήν γει- 
τονει* ήσυχη, διότι ή γειτονειά παραπονιέται εντός μέσα 
τοΰ δικαίου της. Σύ τώρα τόσο φρόνιμη καί έντιμη γυναίκα 
σκέψου καί κάνε.

30
Τό μεταξουργεϊον τοϋ II. θαλάσσά μετακομίστικε άπό τά 

Ά μπατζίδ ικα  καί ήρθε εις τήν Νέα άγορά κοντά στή δημαρχία, 
κ’ έχει άπό δλα τά  πάντα τά είδη τών ειδών τών μεταξουρ-

(11) ΤΓΊΟ Φ ΤΛ Α ΙΣ

ΤΟ ΔΙΑΟΔΔΚΙ.
α ν

Έ λέγαμε λοιττόν πώς δ Μπιρμπαντόπουλος κουβέντιαζε 
ρ.έ τήν. Μ.αρουόίτσα άπό τό μπαλκόνι κατά τήν ώρα ποΰ ιιγε . 
ανάψει δ καυγάς μέσα στή κάμαρα μέ τή γρηά καί .τό γέρο 
καί ή Μαρουδίτσα έπαιζε πιάνο.

Τώρα θά πήτε καί πώς άφοΰ έπαιζε τό πιάνο της άκουσε 
ί,είδε τό .Μπιρμπαντόπ-.υλο ; Αΰτά δέ τά διαολοκόριτσα δ
ταν έχουν έρωτα, έχουν ένα τέτοιο αΰτί ποϋ καί κανόνια άν 
ρίχνωνται άκοΰν . καί τό . πέταγμα τής μύγας. Έ ^ουν αΰτί 
γατίσο.

Τά λοιπόν άμα άκουσε ή Μαρουδίτσα τό πετραδάκι ποΰ έ 
πεσε στό μπαλκόνι πετάχτ.ικε; καί βγήκε άμέσως δξω. Καί 
τής λέει πρώτος ό Μπιρμπαντόπουλος μέ τό καπέλο στό χέρι.

Ας τούς άφήσωμε λ.οιπόν άνενόχλητα νά κουβεντιάσουν 
ν* δοΰμε τ ι θά ποΰν.

Μ ηερμπαντύποιΛ ις. Μπόν ζούρ μουαζέλ, κομάν βά ;
Μ αρουδίτσα. Τρέ ζολί ζέ βοΰ ρέ μερσί. Καί είσαι περαστι-
; Πώς έτυχε ; Τί κάνουν σπήτι ; Καλά είναι δλοι ; Ή  

*•*(*.4, δ μπαμπάς καί οί ή άδελφή σου καλά είναι ;
— Ν αι, μάλιστα καλά iivat δλοι τους, άλλά   δηλαδή

ι*τι ήθελα ν* σοΰ πώ.
( -— 0 0 , καϋμένε, άπό τόσο ψηλά. Δέν θά σ’ άκούω κιόλας 
■νΦ άν μάς βλέπουν η γειτόνισσες ποϋ'Ρ.ιλοϋμε κρυφά άπό 
™ μπαλκόνι μέσα στό δρόμο μπορεί νά υποθέσουν πώς κά- 
"̂ με εργολαβία. Χα^α^ά.

=  Τώρα δηλαδή μέ κοροϊδεύεις. Καλά, κυρία δεσποσύνη
*ρή, αντίο καί μ~ό'/ο σίρα.

γών. Λοιπόν έκεϊ νά τόν γυρεύετε, καί δχι στά Ά μ π α τζ ί-  
δικα πλ^έον.

31
Ό  ^ρόμ,ος τοΰ, Καλαμιώτου κατάντησε πλέον άποθήκη κ?θε 

βρώμας καί δυσωδείας. Πάει νά πεθάνη δλη ή συνοικία άπό 
τήν ωραία μυρουδιά τής άποφορας, καί οΰκ έστι φροντίς καί 
οΰκ έστι διόρθωσις. Τοίρα δέν ξέρομε ‘ σέ ποιόν νά άποταν- 
θοΰμε, γ ια τ ί σ’ δποιον κ ι’ άν τά ποΰμε κανείς δέν μάς άκΓ·ύει. 
'Α ς  βγή λοιπόν άπό τόν δρόμο αΰτόν ή χολέρα νά μάς θε- 
οίση δλους.

32
Κύριε διευθυγτή τοΰ ξενοδοχείου τών Ξένων. Αΰτός δ μά

γειράς σου δέρνει τούς υπηρέτας σάν νά ηναι άνδράποδά του. 
Έπροχτές έκωλόκοψε ενα μέσα στόν μπουφέ. Γιά. ξέτασε νά 
δοΰμε τ ί διαβολοαγριάνθρωπος είναι αΰτός, εκτός άν τόν π ιά 
νουν τά νεΰρά του, ποΰ σέ τοιούτη περίστασι πρέπει όχι νά 
τόν έχης μάγειρα, άλλά νά τόν στειλ·|ς στή Βοωμολίμνη.

33

Τ ρ έ ζ ί τ ε

στή φτείνια . Σ^ή πλατέα  τοΰ αγίου Φίλιππα άνοίχθηκε νέον 
καί καινούργιο κατάστημα τών άδίλφών Μ ο ο β τ ά κ * , τών 
άποικιακών προϊόντων, ήγουν β ρ .^ ^ α ι χεΐ μέσα, δ ,τι θέλετε 
μέ φτεινότατες τ ιμα ίς, καί το. .βπουδά,ιΐότερο δσοι αγοράζουν 
χοντρικώς μεταφέρνονται τά πράγματα μέ· υπαλλήλους τοΰ 
καταστήματος, ώστε έ^σι καταντά, κάνεις νά *τό πέρνη τσάμ
πα τό πράγμα. "Ηθελα νά σάς βάνω χαί τής τ ιμ α ίς , 
γιά νά θαυμάσετε τήν φτείνια του, ά .̂λά ποΰ νά τής/ωρέση 
τό φύλλο. Γιά πηγα ίνετε σεϊς οί μεταπράτνδες καί δοκιμά
σετε νά δοΰμε άλήθεια μάς λένε η μάς γελοΰν. ’Αλλά δέν 
μάς γελοΰν ποτέ, διότι, άνθρωποι ποΰ ϋχουν τήν τόλμη νά 
προσκαλοϋν μέ τόν Παληάνθρωπο τόν κόσμο θά πή πώς είναι 
έν 'ΐμ οτατώ τατο ι άνδρες. Στέλνουν καί στά σπ ίτι* τά ψού- 
νια μέ τοΰς υπαλλήλους τιον.

— Μόν, άμί, κέλ σός, βουλεβοΰ πά . Ήστηεύθην δέ ίιμΐν 
κα\ οΰκ έπί σπουδαίω τό πρήγμα λάβετε. Παρντονέ, μόν κ£ρ.

—— Μόν φίλ, διά γλώσσης δέν μπορώ νά σοϋ πώ κάτι τ ι 
ήγουν κάτω ;

—  Ποΰ ; Στόν Φάληρον ; Δέν θά κατέβωμεν άπόψε, κα- 
κοδιαθετοΰντος τοΰ μπαμπά μου.

— Δηλαδή πα ίζετε. Λυποϋμαι πολύ, κυρία Μαρή, μά 
πάρα πολύ.

—  ’Ώ  ντιάμπλ ! Μά μοναμή, δηλαδή.................μέσα στούς
δρόμους κουβέντες δέν γίνονται. Ά ντ ιέ .

Καί κλείνει ή Μαρουδίτσα φουρκισμένη τήν μπόοτα, καί 
μπαίνει μέσα λέγοντας μοναχή της.

—  Είδες έκεϊ τό ζώον νά μοΰ θέλει κόρτε έν μέση δδοΐ ; 
Τό κτήνος, θ ά  μέ ύπέλαβεν ίσως σάν κάμμιά άδερφή του. 
Τό γαίδοΰρι. Λές καί τόν είχε βάνει κάνένας γ ιά  νά μέ εκ- 
θέση στή γειτονειά. Τό ζώον...............

Καί άφοΰ έκανε λίγο σουλάτσο ξαναεπανάλαβε πάλι.
— Είναι δμως καί δ κακομοίρης λίγο δικαιολογημένος, έ'/ει 

νά με δή κα ί νά τόν δώ μιά μέρα. Καλός νέος. Νά μόνο ποΰ 
είναι λίγο ψεύτης καί αΰθάδης. Χυμίζει δπου βρή. Δέν είναι
νά τόν πλησιάση τινάς. Είναι γεμάτος χειραψίαις Ου
καί πώς δέν μοΰ άρέσουν, . . . .  Τ ίποτα , άποφάσισα νά μαλ- 
λώσωμε ΰπέρ διά παντός.

’Από τό άλλο πάλι μέρος φεύγοντας e Μπιρμπαντόπουλος 
έλεγε στό δρόμο παραλαλ.ώντας μέ σκημένο κεφάλι :

—  Θά τής πάρη δ διάολος τόν πατέρα, τήν κέρατό πίστη 
ποΰ ξέρει δποτε τής κατεβαίνουν τά μπουρίνια τ*){ νά μάς 
κάνη τόν έκνεκνόν. Ξέρω ’γώ  τ ι θέλει αΰτή , άλλά έλα ποΰ 
δέν κατεβαίνει κάτω. "Αμ θά τήν ξεμοναχιάσω, ποΰ θά μοΰ 
πάη. Τ ώρα θά πάω νά πάρω τήν άδερφή μου νά έρθωμε νά 
κάνωμε β ίζητα, καί τότε τά.δίνομε £ν* χεράκι.

ΙΙεριμ ένετε λοιπόν ώ ; ποϋ νά πάη νά φέρη τήν άδελφή 
τουί



Μέ μεγάλη (χου εΰχαρίττησι μαθίνω άπο τόν Π. Ά ν α -  
γνωστόπουλο άπά τό Λαύριο πώ ; έχω λέει μιά Μχρίκα καί 
διατηρώ στά ξενοδοχείο τή ; «Σ φα ίρα ;» . Αΰτό θά ητανε άνά- 
ξιο λόγου καί νά τό γράψν) τ ινά ;, άλλά τό.γράφω μέ μεγάλη 
μου άγανάκτησι, διότι πολλοί μπιρμπάντες τΓ7ΐγ«;\ουν σέ 
μπυραρίαις καί έξοχαί; καί περνούν γιά  Παλτ,άνθρώποι καί 
τρών καί πίνουν ε ΐ; β'άρος μου χωρί; έγώ χαμπάρι νά έχω. 
Αΰτή ί) κακοήθεια πρέπει νά τιμωρηθτί, νά έκμεταλλεύωντάι 
δηλαδή τό όνομα άλλου καί να φορολογούν τόν κόσμο, έγώ δέ 
π ώ ; πληρών:·) όπου κΓ άν π'Τ’γα μέ ζέρουν, τ ί ί ;  δέ πόοταις 
τών μπυραριών ό Γία.!ΐ}ά>·Αρο)πος τοΰ Παληανθρο) που δέν πα- 
τε ΐ, ουτε πάτησε ποτέ. Ουξω.

34

Τ ί»  ΐβ ο ζ ύ γ ιο ν  τ ο ί  π ρ ο ΰ π ο λ ο γ ιβ | ΐ.ο δ .

35
*0 κύρ Δημήτρις Πετρόπουλο; στή Κέρκυρα είναι έπιστά- 

jjT); στόν άτμόμυλο τοΰ κΰρ Κρεμμύδη καί κάνει κα ί δείχνει καί 
κοντά στά άλλα , θέλει νά τάν λεν καί Μιμη. Αΰτό είναι 
κακούργημα. Πρέπει νά σέ παν στό φρενοκομείο άκοϋ; έκεΐ 
άπά Δημήτρι; νά θέλνις νά γίννις Μίμης. Σοΰ γράφουν κ ι’ 
5λλα , άλλά δέν τά βγάζω κα ί έχε χάρι.

i

Ό  xfcp δάσκαλος μβλετ*  τα χαενοόργια δ ίδα- 
χιοκά β ιβλ ία .

36
Πράς τάν Χρηστό Σαγαρα ε’ ς Λίμνην. . Μπορεί νά έχωμε 

καί πολλά άλλα ξεράσματα στόν «ΙΊαλτ,άνθρωπο» όχι όμως 
καί σάν τά δικά σας, καί διά τοΰ-α κα ί διά ταδτα νά μή 
μας ξαναστείλετε γραμμή.

Δ ιαγράφεται δθεν διαπαντός ή Λίμνη έκ τοΰ καταλόγου 
τών' καταχωρησεων, έφ’ ίπ α ξ  καί διά παντός, ώς πλαστό- 
γραφούσης·.

Λ ί ΐ  κ υ ν ή γ ι  μ.6Χ φ ο .'ΐά . Ά π ό  Ρ * .
37

ΙΙρός τάν Κ. Β. Λιγαρα στόν Περαία. Ναί εσένα έννοοί» 
τά κορίτσα ποΰγραψαν χώς άφησες τά κορίτσι που ήθελες ν’ 
άρραβωνιαστίίς. Τέλος πάντων άδερφέ, άν έσΰ φιλοΰτες τήν 
άοοαβωνιαστίκιά σου έμεΐς μερίδιο δέν είχαμε, τά δέ άλλ* 
δέν γράφονται κα ί άν θέλουν νά σέ πειράζουν οί φίλοι σου 
γέλα μαζύ τους. Έ μεΐς δέν γινήκαμε φλαροπαπάδες νά ξε- 
μολογοΰμε τής γυναίκες ιεροκρυφίως.

38
Έσΰ κΰρ Διονύσι Τ. ποΰ πας καί χαλάς κάθε βράδυ μέ τήν 

κριθάρα σου τήν ησυχία τής γειτονεια ; έκεΐ στά δρόμο τήξ 
βουλής καί άπά κάτω  άπά τό ξενοδοχείο τής Ε λλά ς , πρέπει 
νά έχτ,ς καί λ ίγη  διάκρισι γ ια τ ί δέν άφίντ,ς τοΰς άνθρώπους νά 
κλείσουν μ άτι καί θά πάθνις κάνένα χοντρά μασκαραλίκι.

Τ ό ν  πάει στό ιπ π ο δ ρ ό μ ιο  τόν φέρνει άπο 
τό  ΜαροΟαι, κ χ ί θ *  άηκτ/,σ») άποζημ,ίωσι αν δέν 
ζ*ναγ£νουν.

39
Ο: έδώ Λέριοι μέ μεγάλη τους άγανάκτητι εϊδαν τής ψευ- 

τια ίς ποΰ έγραψαν’ μερικοί κατεργαρέοι εναντίον τοΰ Δεσπότ; 
των, ό όποιος είναι τύπος αρετής καί μεθαύριο σας βάζω κ*ί 
τήν διατριβή τους. Μά παντοΰ κατεργαρέοι καί συκοφάντε?, 
ώς καί στή Λέρο ;
' 40.

Ό  κύριος συνταγματάρχης Όσμάν βέης παρακαλάται ν» 
περάσΥΐ νά πάρη, τά πράγματά του άπά τά ξενοδοχείο καί πλ ΐ 
ρώσεί τής 80 δρ. ποΰ χρωστά, άλλέως θά τοΰ μιλήσουν λέε 
μέ άλλη γλώσσα. . j -

II ρό πολλοΰ.
£νοι£ε στό δρό/ο τοϋ \!όλου τό νέο καί μεγάλα κα τά σ τη κ α  τώ ν ά Ϊ 2̂ ' 
ψών Λ ελούίχ με τ ή ; μ π ό λ ικ ε ; μανιφατοΰρέ; του κασμίρια, τσό χα ι; κ® 
λοιπά. ’Ά λ λ ο  7:α λ ι αύτό κ α :ά :τ η μ α  ποϋ χά νε ι ό άνθρωποί τό νοΰ τ»> 
μέσα. Οι άδελοοί Λ ελο ΰ ίιδ ε ; γνωστοί ε ΐ; τή ν  ΆΟτ’να κατάκτησαν ττ/έ» 
τό ο ομα τώ ν τΐ'Λ’.ωτΙρων μ α ; Ιμπόρων.

Α ύ 'ά  τα  γράφω γιά  σ α ; τήν φτωχολογιά ποϋ π α τε  κα ί ψουνίζέτε ψεύ 
τ ικα  πράγματα άπό ψευτοεμπορίδια κα ί τήν δημοπρασία, δτι νά μή (3λϊ 
π ετε  τήν πολυτέλεια  τοϋ κατάστημα  καί οοβαστε να μ πή τε μέσα, με ττ, 
ιδέα δτι Οά σα·; πάρουν πολλά , διότι ίσα  ίσα ο', άδελφοί Λελουδα i*  
σα ; τόν Ιργατικό λαό περιμένουν τή ν ΰποστήριξι. "Ολοι έκεΐ, δλοι έ*ί 
Ιρ γά τε ;. Ζήτω ο: πο λυ τελ ε ί; δη μακρά ιε ; Λ ελοΰδιδε;. Κά Ιμποροι <* 
Λαοϋ. Ά κ ο ΰ τ ;; Νά μ πένετε  μέσα ελεΰΟερ* κα ί οΰτε νά φ οβ ίστε'ουτε * 
ντρέπεστε. ΚΓναι δημοκρατία.


