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O  i
άζιότιμοι ψωμάδες μας κλαϊν κα ί οδύρονται στή χθεσινή Ν/α 
Ε φ ιψ ίρ ϊς , άφοϋ τήν ακριβοπλήρωσαν, πώς είναι χαμένοι, καί 

■ζημιώνονται, καί κατέβασαν τά ψωμί υπέρ παρά άλλοτες.
Μας φέρνουν δέ κατι νόστιμα παραδείγματα τής ζημίας 

των ποϋ πρέπει τινάς νά υποθέση, η δτι μας ίιποθέτουν βλά
κας, η δτι τρώμε άχυρα.

Μας λέν πώς δέν κερδίζουν τ ίπο τα , καί δτι πολλοί ψωμά
δες έφαλημεντάρισαν άπό τά κέρδη τους τά πολλά.

Ώ ς πρΑς αυτό, έχουν μεγάλο δίκαιο, διότι κ’ έγώ μπορώ 
νά ρίξω φαλημέντο μέ ξένους παράδες, γιά  νά φάγω δηλαδή 
τά ξένα χρήματα. Έ π ε ιτα  δά τά φαλημέντα στήν Ε λλάδα  
κατάντησαν τόσο της μόδας, ώστε θεωρείται γιά  βλάκας ε
κείνος ό έμπορος πού δέν β χ ά ζεε  τ?> κ α ν ό ν ι .

Έ κλεισαν, λένε, κάμποσοι φούρνοι, άπό τά πολλά τους 
κέρδη. Νά μας συμπαθάτε, σείς τοΰς κλείσατε, ή λεγάμενη 
«πείρα.

Π ήγατε καί ξετρυποίσατε έναν -άρχαιολογικά νόμο ποϋ λέει, 
πώς πρέπει νά πουλάται τό ψωμί ε ν τ ε χ α  λεπτά παραπάνω 
από δσο πουλάται τό σιτάρι.

Τρέ μπιέν.
Ά λ λ ά  ένας άλλος νόμος, θαρρώ πώς λέει, δτι πώς πρέπει 

τό ψ ωμΐ νά πουλαται εα0τεμ .α  μέ τό σιτάρι.
Πώς είπατε ;
Αυτόν τόν νόμο δέν τόν ιδατε ; Καί τό νοστιμώτερο είναι, 

δτι ό δικός σας ό αρχαιολογικός ό νόμος είναι καταργημένος, 
καί αυτός πού σάς λέμε μεΐς είναι έν ισχύει.

Έ π ε ιτα , κύριοι, ποϋ θέλετε νά εφαρμόσετε τοΰς περί ψωμά
δων νόμους, δέν μάς λέτε, έχετε κάθε φούρναρης τόσαις χ ιλ ιά 
δες οκάδες άλεϋρι σέ τεπόζητο, τοϋ τ ’ έστι'τόσο, ώστε νά μπο- 
ρή νά θρέψη τήν συνοικία σου κάθε ψωμάς γιά· τρεις μήνας;

νΟχι. Καί γ ια τ ί ; Διότι έχετε συντροφιά μέ τοΰς άλευροπώ- 
λιδες τοϋ Περαία.

Ά ν τ ίς  ποϋ λέτε πώς έκλεισαν τόσοι φοϋρνοι, άπό τό κεσάτι, 
επρεπε νά ημαι έγώ κυβέρνησις καί νά σάς κλείσω τήν ίδια 
ίμέρ* σάς, καί νά σάς χαψώσω χ,ιόλας, καί νά κατάσχω καί

τά φουρναριά σας, ώς καθώς λέει ο νόμος, καί νά βγάζω Ιγώ , 
ή κυβέρνησις ψωμί δικό μου νά σάς δείξω τότε έγώ ποϋ πάτε.

’Έ χετε τήν άδιαντροπιά νά μας κοροϊδεύετε καί νά μας 
λέτε, πώς δταν θέλωμε ν’ άγοράζωμε τό ψωμί στή τιμή του, 
πρέπει νά μάς τα ΐζετε ν .ο ιρα ιιάνα . N at, μάλιστα, βλάκες, άλλά 
ή κουραμάνα έχει 25 λεπτά καί είναι μιάμισυ όκά .Ώ στε σας ποδ 
πάτε ; Καί τό μολογήτε μοναχοί σας σάν βλάκες. "Ηγουν σας 
τήν κουραμάνα ποϋ μάς φοβερίζετε νά μάς ταί'σετε κοστίζει ·ζ 
£κά δωδί'/,άμισυ λ,επτά σοϋ λέει ό άλλος.

Κ ατεβάσατε τό ψωμί ; Σέ τεμάς τά λέτε αυτά ; Ά μ  ά
φοϋ τά κατεβάσατε τό ψωμί, τάχατες μας, μάς τό μπαρ- 
σταρδιάνεται άπά το άλλο μέρος. Ψωμί είναι αυτά ποΰ μάς 
πουλάτε η λάσπη ; "Αμ τό ξύκικο.

Λ έτε πώς τό σιτάρι έχει στόν Περαία 2 7 — 2 8 —Κολοκύ
θια στ’ αυτιά  σας. Έ γώ  σάς έγραψα πώς είχε 23— 24 , τώ 
ρα μάς τανεβάσατε σείς ; Γ ια τ ί τότε δέν άπαντούσατε, μόνο 
άπαντάτε τιάρα ποϋ πήρε ή κυβέρνησις τόσα μπάρκα καί τά 
άποδέλοιπα τά κάνατε σείς πάλ ι πλακάκια μέ τοΰς εντ ί
μους άλευροποιοΰς τοϋ Περαιά ποϋ είστε κώλος καί βρακί ;

Ά λ λ η , καί αυτή είναι ή φοβερή "βλακεία σας, ποϋ πρέπεν 
νά σάς δέση τινάς καί νά σάς στείλη στά Δαφνί, γιά  νά σάς 
βάνη γνώσι ό φίλος μου Μήλας περί διά βούρδουλα καί νά τά 
κάνετε άπάνω σας, δξω άπό τά μούτρα ποϋ μάς διαβάζουν, 
λέτε πώς σέ κείνους ποϋ πέρνουν χοντρ>.κώς ψωμί, τοΰς μετα- 
πουλητάς τοΰς τό δίνετε πρός 36 τής πρώτης ποιότης κα ί 
24 τής δεύτερης.

Γ ια τ ί, παρακαλοΰμε, δέν μάς τά πουλάτε καί σέ μάς τόν 
χαμάλι λαό μέ τήν αυτήν τιμή ; Α ί γ ια τ ί ; Έ μεϊς πέρνομε 
έ'να ψωμί, καί μάς γυρεύετε 40 λεπτά , γ ια τ ί παρακαλοΰμε, 
δέν μάς τά δίνετε καί μάς 36 λεπτά  :

θ ά  π ΐτ ε  δτι οί μ εταπω λητα ί, ήγουν σας μπακάλιδες καί 
λοιποί, σάς κάνουν έξόδευσι.

Νά μάς συγχωρά ή χάρι σας, τά ψωμί εκείνο ποΰ δίνετε, 
στοΰς μ.εταπράτας, έσεϊς οί μεγάλοι ψωμάδες, νά τά δίνε
τε παρακαλοΰμε καί σ’ αυτοΰς στήν ίδ ια  τιμή |ποϋ μάς τά 
πουλάτε καί σέ μάς, γ ια τ ί εκείνοι δέν έχουν άνάγκη νά κερ
δίσουν, άπό τά κατέβασμα τοϋ ψωμιοΰ σας, γ ια τ ί δπως τ^  
κόφτουν κερδίζουν στά ένα ψωμί άλλο ένα σχεδόν σα.
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Ά π ό  τής μπερδεψαίς καί τής κακοήθΓίαις ποϋ μάς φέρνετε, 
Sri ίχετε, σιμιγδαλίτιδες καί κολοκυθίδιτες καί άρτον τής 
πβλντελείας, σας παραχαλούμε ν* τ ’ άφήσετε κατά πάντα, 
διότι καί έπειδή, εσείς οί ψωμάδες οί μ»γάλο·ι δέν βγάζε
τε άρτον πολυτελείας, καί τάν όποιον άν Φελήσωμε καλά 
χαλά νά τόν λογαριάσωμε είναι πολΰ φτενότερο; άπό τήν 
μπομπότα τή δική «ας.

Περιφοονητικώς μά ; λέτε οτι ατό μπαγιατοπάζαρο πουλά- 
τα ι τό ψωμί τ ι ;  μιανής μέρας πρός 30 τής πρώτης καί δέν 
ξέρομε πόσα τής Δευτέρας.

Αΰτά τά ψωμιά ποιός τα δ ίνε ι; Σείς · Α· τότε γ ια τ ί δέν 
τά  κρατάτε καί νά μάς τά πουλάτε οί ίδιοι γιά νά δοϋμδ πόσα 
δράμια λείπουν άπό τό καθένα.

"Ενα άλλο, γιά  νά τελειώση αΰτή ή σπουδαία συζήτησις, 
γ ια τ ί μέ φουρκίσατε. Σάς παρχκχλούμε άντίς νά μάς λέτε 
πόσα νοίκια πληρώνετε, δούλους καί ξύλα τοΰ καψίματος= σά- 
ματις οί άλλοι οί ί ο γ αιότεροί σας ψωμάδες τάψιναν στόν ή
λιο καί μονάχοι τους χωρίς Οπερέτας, =  καλλίτερα δέν μάς 
λέτε γ ια τ ί στή χαλκίδα πουλιέται 25 ή οκά τό ψ ω μ ί;

Ά λ λ ά  νά μή μάς πήτε αύτό, νά μάς πήτε ενα άλλο νέτα 
σ κ έτα =  Ι ϊ ό α *  n o u X itx t
τό ψωμί στά Παρίσια, Λόντρα, Μπερλίνα καί Πέτρο ίπολις ;

Καί τότε Θά φανήτε άν ήστε λησταί τών πόλεων. Έκεΐ 
χύριοι, καταντούν σέ μερικά ξενοδοχεία νά μή πέρνουν πεν
τάρα γιά δσο ψωμί φάγει τινάς, καί τό ψωμί πουλιέται γιά 
Ινα κομμάτι ψωμί.

"Εχετε καί τήν άδιαντροπιά νά μάς λέτε πώς φιλονεικούμε 
γ ιά  δυό λεπτά  καί γ ιά  πέντε στά μάτια σας πού μάς βάζετε 
παραπάνω στό ψωμί, ενώ ξοδεύομε στό κρασί τόσα καί τόσχ.

Καί τ ί  σάς κάναμε, βρέ κύριοι έσάς, κηδεμόνας, νά μάς 
εξετάζετε ποΰ καί πού ξοδεύομε τοΰς παράδες μας ;

’Επί τέλους, "κύριοι, υστέρα άπό έξ εφτά μήνες λογαρια
ζόμαστε δταν θά φτειαστή τό μέγα κασάστημα τό ψωμά
δικο, καί τότε, άντίς νά προσκαλάτε τοΰς κλεισμένους φούρ
νους (ποϋ τοΰς κλείσατε σείς), σέ διαγωνισμό νά πάτε νά 
διαγωνισθήτε έκβί πού θά πουλά τό ψωμί ίσα μέ τό σιτάρι 
κα ί καλλίτερο άπό τό δικό σας.

Ξέρω πώς θά θυμώσετε, άλλά καλλίτερα νά θυμώσετε σείς 
οί σαράντα η πενήντα φορολόγοι τοϋ Λαού καί νά έχω τοϋ 
Ααοϋ τό δίκαιον.

Ά ν  θέλετε νά πούμε καί κα-ίι τ ι πάρα πάνω προκαλέσετέ 
Κ  ̂ νά σάς τά ποϋμϊ πιό ξεκάθαρα.

Ο c
βιομηχανοι, ήγουν αΰτοί πού έχουν τά βιομηχανικά καταστή
ματα  στόν Περαία, παρουσιάστηκαν στόν Τρικούπη σας καί 
τόν παρακάλεσαν νά βάνη φόρο 20 λεπτά  στό νήμα ποϋ μάς 
μπαίνει άπά τά εξωτερικό, γιά  νά μπορέσουν τό έλάχιστον 
δχι νά διαγωνιστούν μέ τοΰς Εΰρωπαίους, μέ τοΰς όποιους 
πού μάς κουβαλά θέλει νά μάς έξευρωπαίση σάν νά ήμαστε οί 
ίγρ ιο ι τοϋ Ζουλοϋ, ένφ ί?α ίσα καυχόμαστε πώς είμαστε τό 
μάλλον πολιτισμένο έθνος τής Ά νατολής= ξέρετε τ ί τοΰς είπε 
ό Μουγκόλος σας πρός άπάντησι μέ τή μεγαλειτερη άφέλεια ;

"Ο τι= άκούτε στά Θεό σας— δτι καταστήματα ποϋ έχουν 
ανάγκη νά προστατοϋν μέ 20 λεπτά  δέν είναι εργοστάσια 
άξια  προστασίας.

Βρέ Μουγκόλε, έσΰ γιά  νά βαστάξης τό κράτος βρήκες τάν 
πρωτότυπο φόρο τοϋ τσιγαροχάρτου ποϋ δέν τόν φαντάστηκε 
χάνένα κράτος ώς τώρα, καί τολμάς νά λές στούς εμπόρους 
κα ί καταστηματάρνας πώς δέν έχουν άνάγκη πρός ΰποστή · 
ριξι τής εγχώριας βιομηχανίας άπά 20 λεπτά  τήν οκά στά 
νήματα , δέν ξέρεις βρέ βλάκα, δτι οί έμποροί φιλονεΐκοϋν γιά 
ΪΊ& λ επ τό ;

Λές πώς τά πανιά τά βρίσκεις πιό φτεινά στήν Εΰρώπη, 
να ί, μά δέν μάς λές τ ί πανειά είναι j

Μπορείς ν’ άρνηθ·|ς δτι τά νήματα τοϋ Περαία προτιμοΰν- 
τα ι σ·’ ολη τήν ’Ανατολή καί μέ ΰπερτίμησι μάλιστα  άπά τά

εΰρωπαίκά, καί δτι οί εΰρωπαΐοί σου έκαναν ψεύτικα νήχατα 
καί έβαναν σάν καλπουζάνοι ποϋ είναι είς ούλα τους τά  πάντα  
καί ψεύτικες έλληνικές έπιγραφαίς άπάνω ;

Δέν τό ξέρεις ; ’Ά νο ιξε τά στραβά σου καί πήγαινε σ’όλη 
τήν Α νατολή  νά τά ’δής.

Δέν ξέρεις, οτι οί εΰρωπαΐοί σου έκαλπονόθεψαν καί τά 
άσπρα πανιά τών εργοστασίων τοϋ Περαία, κα ί δτι τά που
λοϋν μέ έλληνικαίς έπιγραφαίς γιά  έλληνικά ;

"Αν κοτζάμ έργοστασιάρχιδες τής Ευρώπης πολεμούν μέ 
πλαστογραφίας νά μάς φάν, σΰ τολμάς καί κάθεσαι καί μάς 
κουβεντιάζεις πρός τοΰς φτωχοΰς έργοστασιάρχας τού Περαία 
μέ τήν αγγλ ική  σου μπόζα σάν νά μιλάς πράς τοΰς έκατοα- 
μυριούχους έργοστασιάρχας τής Ευρώπης, κα ί οί όποιοι πάλ ι 
μ ’ δλα τά μελλεούνια τους καταδέχοντα ι καί παραποιούν τά  
φτωχά τής βιομηχανίας μας προϊόντα σάν μπάς καλπουζάνοι 
δπως ηναι καί κιβδηλοποιοί τέλος πάντων.

Ό  φουκαράς ό Ρετσίνας βρήκε καί εΰτίασε αΰτά τά χρω
ματιστά πανιά ποϋ ντυνόμαστε χημώνα καλοκέρι καί κρατούν 
άπάνου μας σάν σκυλιά, μάς τά καλπονόθευσαν κ ι’ αΰτά οί εΰ
ρωπαΐοί σου, καί γέμισε δλη οί Ε λλάδα  καί ή Α νατολή  άπό 
ψεύτικα πανιά τοϋ Ρετσίνα  τά  όποια σκάζουν καί πρίν άκόμα 
τά πιάση τινάς είς τά χέρια του.

Ά ν  ήναι τής αΰτής ποιότης μέ τά  πανιά τοϋ Ρετσ ίνα , ά- 
φησέ τα νά πουλοϋνται, ά λλ ’ άφοϋ είνα ι.ψεύτικα γ ια -cl τ ’ άφί- 
νεις καί τελωνίζονται γιά  π α π ά  χ ρω μ α τ ισ τά ,  ένώ δέν τά που
λοϋν γ ιά  πανιά άλλά γιά  πράγμα ρούχων.

Είχες καί τήν άδιαντροπιά νά πής, πώς δέν μπορείς νά εμ
πόδισες καί νά φορολογήσεις κάθε πράγμα ποϋ άποβλέπει στήν 
όφέλεια τοϋ χαμάλη Λαοϋ :

Οΰ νά χαθής χαμάλη, άφοϋ ψόφησες τόν χαμάλη Λαό στοΰς 
φόρους ξεπροβάλλεις καί τά μουντζουρωμένα μοϋτρά σου νά 
φανής πώς τάν υπερασπίζεσαι τόρα.

Καί ξέρεις, βρέ κύριε πρωθυπουργέ τ ί  θά πνί φτώχεια τοϋ 
χαμάλη Λαοϋ ; Νομίζεις πώς εκείνες ή βολτοϋλές σου ποϋ 
πέρνης στήν αγορά πώς ξέρεις καί τήν φτώχεια  τοϋ Λαού ; Καί 
ποϋ ξέρει.: σΰ νά έτίμησης τόν έλλ.ηνικά Λαό, άφοϋ ό πατέρας 
σου κακοηθέστατα καί άδιαντροπώτατα ονομάζει στήν βρωμε
ρή έλληνική ιστορία του, δτι οί μέν Φ ιλ ικ ο ί  πού διοργάνω- 
σαν τήν Έ πανάστασι ητανε όλοι σκεντζίδες, ή δέ δλη έλληνική 
έπανάστασις ένας πόλεμος ληστών.

"Αν ητανε οί πατέρες μαληστα ί, δταν μάς έδιναν τήν 
ελευθερία, αρχιληστής είσαι σΰ τόρα ποϋ θέλεις νά μάς τήν 
άφαιρέσης καί μάς γδύνης μέ τοΰς φόρους τοΰς πρωτάκουστους

Καί τ ί ήτανε, ρέ κύριε ό πατέρας σου ; Έ να  γραμματυ- 
φλούδιο τοϋ Καποδίστρια πού ηρθε στό τέλος τής έπανάστα- 
σις καί Ισου φροποίησε όλα τά  έγγραφα τών οπλαρχηγών, καί 
τοΰς μέν μεγάλους έχαντάκωσε θέλοντας νά τοΰς παραατν'ση 
πώς ήτανε μπεντουΐνοι κάτι δέ κνώ δαλα σάν κΓ αΰτόν άγνω 
στα στήν ιστορία τής 'Ελλάδος καί γνω στά  μόνο στήν ίστΓρία 
τοϋ πατέρα σου τά υπερύψωσε.

Καί τό πράγμα άπλούστατο, διότι οί όπλαρχηγοί δσοι τόν 
μπούκωσαν τοΰς ΰπερεπαίνεσαι, τοΰς δέ μεγάλους ποϋ siyav 
τήν δόξα τους στέφανο στό κεφάλι, καί δέν καταδέχτηκαν 
νά σκύψουν τό δοξασμένο μέτωπό τους μπροστά σ’ έ'να λω πο 
δύτη τής εθνικής δόξας τούς εξευτέλισε.

Ό  Κανάρης κατά τόν πατέρα σου ητανε ληστοπΰράτης,ένα 
κνώδαλο, καί ό Κολοκοτρώνης ενας άγριος Τάκος καί ’Αρβα- 
νιτάκης, ώς καθώς περιγράφει πώς καί ό Σκουφάς, εκείνος- 
ποΰ πρωτοσυνέλαβε τήν ιδέα τής Έ πανάστασις, δτι ήτανε 
ένα ζώον τετράποδον, ένα άγράμματο οντάριο, άπά τό όποιο 
δμως οντάριο έχομε σήμερα έμεΐς καί σΰ τήν ελευθερία, ποϋ 
θέλεις νά μάς τήν κιβδηλέψης μέ τάς φριχτάς καταπιέσεις σου 
άπαράλλαχτα , δπως ό πατέρας σου έκιβδήλεψε τήν έλληνική 
ιστορία, ποϋ καταξευτελ ίζει τά έθνος μας.

"Αμ άν καλά τ ί λ έε ι ή παροι μ ία .= »Κ ατά μάνα κατά κύοΐ, 
κατά γυιά καί θυγατέρα.

θ ά  ερθη ό'μως καί πάλι άλλη μιά φ«ρά ή άράδχ τοΰ χ α 

μάλη Λαοϋ καί τότε Οά δής τήν άζία  του, καί άν αΰτοί πού 
σέ φρουρούν τιόρα ές ανάγκης δέν σοΰ βάνουν πρώτοι τό βα
ρελότο.

Ά ν  γελάς τώρα μέ τάς ψευτοδιαδηλώσεις, δπως τάς λές 
σΰ, σ ιγά, σιγά, τό Βεζούβιον άκόμα δέν άρχισε νά βράζη, δ
ταν δέ φτάση νά έκκραγή καί νά ξεχειλίση τότε βλέπομε θά 
γελάς ri θά τρέμης ώς ό αμαρτωλάς έν ημέρα κρίσεως.

Κάλλιον άργά παρά ποτέ.

όπάρχει εΰτελέστερο πράγμα παρά άπό κείνο ποϋ επιδιώκει 
μιά κυβέρνησις, τό νά εξαχρειώνει δηλαδή τά φρόνημα τοϋ 
Λαοϋ, μέ δο^ροδοκίας, σπιουνιαίς κα ί χ ίλ ια  δυό άλλα μέσα.

'Ομιλώ προ πάντων πρός δλους σας άνεξαιρέτως τοΰς κα- 
καταστηματάρχας, ν’ ανοίξετε τά μάτια  σας καί νά τά κά
νετε τέσσερα, διότι υπάρχουν κάτι ζωντόβολα τής κυβέρνησις, 
άλλά δέν φταίγουν αΰτοί οί άνθρώποι, δσο ή κυβέρνησις ποϋ 
τοΰς παρέχει τά μέσα τής προστασίας νά γ ίνω ντά ι τοιοϋτοι, 
τά όποια δντα έρχονται καί παρατούν μέσα στά μαγαζά σας 
χάνένα δέμα τάχατες πώς θά περάσουν σέ μιά στιγμή νά τό 
πάρουν, καί ώς ποϋ νά βγή τό οντάριο εκείνο ίξω  άπά τά κα 
τάστημά σας σάς πλοκάρουν άλλοι καί σάς κατάσχουν τόν κα
πνό γ*ά δικό σας, σάς προστιμάρουν καί άς σχίζετε σεΐ; τά 
ροϋχά σας πώς δέν ξέρετε τίποτα  .

Α ν τ ί  ό νόμος νά τιμωρά αΰστηρά τά  τοιοϋτα άνθρωπάρια 
ώς άπαταιώνας καί ληστάς τιμωρά άπεναντίας τοΰς έντιμους 
καταστηματάρχας.

Αΰτοί οί σπιούνοι τής κυβέρνησις μπορεί νά πή τινάς πώς 
είναι οί άναγνωρισμένοι καί μέ δίπλωμα λωποδύτες τοϋ κου- 
βέρνου γιά  νά μάς ληστεύουν έν ονόματι τών νόμων.

Φαντασθήτε δτι κοντά στά δλα άλλα ποΰ ξέρετε, κα τά ν
τησε προχτές νά πιάσουν λέει καί ένα χαβάνι ποΰ ητανε σπα
σμένο καί πεταμένο άπά ’δώ καί δέκα χρόνια μέσα σέ μιά 
αΰλή ένοΰς καφενέ τοϋ Περαία ποϋ πήγα ιναν πρός νερού των 
οί άνθρωποι, καί τό παρουσίασαν στή κυβέρνησι γ ιά  ά ντίκα , 
αφίνομε πλέον τά άλλα τά φριχτά καί άποτρόπαια, ποϋ άν 
βρίσκουν ένα πακετάκι καπνού μέσα σέ ένα καπνοπωλείο ά- 
νοίχτά η πεταμένο άπά τοΰς άγοραστάς, γιούργια, καί έπ ια- 
σαν τόν Ντελή. Πρόστιμο.

ΕΓς τρόπον ώστε κατάντησαν σέ διάστημα ένοΰς σχεδόν 
χρόνου δλοι οί τίμιοι καπνοπώλιδες καί άλλοι καταστηματάρ- 
χιδες τής Ε λλάδας νά δειχθοϋν πώς είναι λαθρέμποροι, ά τ ι
μοι δηλαδή άνθρωποι, κα ί δτι οί λωποδύτες τής κυβέρνησις 
είναι τιμιώτεροι άνθρωποι.

Στάν έσχατο κίνδυνο τής πατρίδας των μία φορά οί Α θη 
ναίοι, γιά  νά τήν σώσουν, επειδή δέν είχαν πλέον στρατό, 
επανάφεραν στά πολιτικά τους δικαιώματα τοΰς άτιμους  =  
(καί τοΰς άτιμους εντίμους ποιοϋντες έζητουν σώσαι τήν πό- 
λιν), τώρα δμως συμβαίνει τά άντίθετο, χωρίς νά υπάρχουν 
άνθρωποι στιγματισμένοι άτιμοι στήν Ε λλά δ α , ό Τρικούπης 
«ας γυρεύει νά δημιουρνήσή φάρα άτίμων πολιτών άπό εντ ί
μους, δπως συστηματοποιηθεί πραγματικώς σέ δλη τήν Ε λ 
λάδα, ό'χι ή καταπάτησις τών ελευθεριών τοϋ πολίτου, δνι ή 
τρομοκρατία, ό'χι ή καταπίεσή άλλά ή φ χ υ λ ο χ ρ α τ ίχ .

Ο ά
παρατηρήσατε ίσως, δτι άπά δώ καί λ ίγα ις μέραις έπαψα νά 
σάς γράφω φαυλαταρίας, τής ίπ ο ία ις  πάλ ι δέν τής έγραφα 
εγώ , άλλά σείς μοϋ τής στέλνατε, είχαν δμως καί κείνες τά 
γοΰστό των, καθώς στο σαρδελοβάρελο τά ζουμί, τώρα ό'μως 
κουράστηκα κ ’ έγώ , δταν βλέπω ξάφνα άπά 32  χρονών πολί
της πού είμαι νά μοϋ γυρεύουν προστίματα, άπό λειπομαρτυ- 
ρίαις λέε ι, χωρίς νά έχω κάμμιά κοινοποίη'σι άποφάσεως.

’Αλλά νά μέ συγχωράτε, συμπολίτες, δέν πρόκειται περί 
έμένα μόνο ποΰ ξύπνησα ένα πρ«ί μ’ ένα άρπάχτορα στήν 
αγκαλιά, δσο γ ιά  σάς. Πόσοι άπό σάς δέν πήγατε άναυλα στή

φυλακή γιά χρέη άγνωστα κα ί σάς φ&ινάζουν γ ιά  όσανά <Λ 
άλλοι φυλακωμένοι κοροϊδευτικώς «= Ά δ ικ α , άδικα !

Είναι φεβερή αΰτή ή καταπ ίεσ ις, νά πιάνουν τοΰς έντ ιμ ώ τ ί-  
ρούς νοικοκυραίους καί νά τοΰς σούρνουν στή φυλακή γ ιά  πέντε 
δραχμαίς, γ ια τ ί δέν τα ίς κρατοϋν άπάνω τους καί ένώ έκεϊ- 
κεΐνοι τοΰς λ έ ν=  Ε λά τε  νά πάμε στό κατάστημά μου νά σας 
πληρώσω, έλάτε νά πάμε νά σάς πληρώσω άπά δποιο κατά
στημα γνιόριμο βρώ μπροστά μου;=-’Ό χ ι, σοϋ λέν, tit άρπά- 
χτορες, θά πληρώσης τώρα έδώ, η μέσα. Καί σέ μπαρκάρουν 
μέσα, οχι άναυλα, άλλά ναυλωμένο διότι, θά πληρώσης ι5έν 
ξέρω κ ’ έγώ πόσα fix  τοΰς κωλοφύλακας, πόσα γιά  τήν πα
ράνομο σύλληψις κα ί πόσα γιά  τόν πατέρα ποΰ κάστρωσε τί- 
μάνα μας καί μάς γέννησε γ ιά  νά πληρώνωμε φόρους στόν 
Τρικούπη, νά ξεράσωμε δηλαδή τό γάλα  τής μάνας μας.

Κα? γ ια τ ί παρακαλοϋμε ; Διατρέχει κάνένα κίνδυνο ή πα 
τρίδα, γιά  νά μάς φορολογά τόσο άσπλαχνα ; "Οχι. Ά λ λ ά  
νά πληροίνομε φόρους γ ιά  τής φ ρ ε ν ο τ ρ ο π ία ι ις  =  ήγουν πα - 
ραξενάδες, ΐδιοτροπίαις, ζευζεκιαίς, κουταμάρες ένοΰς άνθρώ- 
που, ποϋ ονομάζεται Τρικούπης, στά καλά καθούμενα, α ΰ τ ί 
μά τό θεά είναι ένα άλλο είδους......................, .

’Έ πειτα  έχει τήν άδιαντροπιά ό Τρικούπης σας νά μάς 
κοροϊδεύη, πώς δπως είπαμε, ή διαδηλώσεις πού άρχισαν νά 
γ ίνω ντα ι σέ δλη τήν Ε λλάδ α  σιγά εί at κουρουφέξαλα.

Πολΰ καλά, θαρρούμε ό'μως πώς παίζομε τοΰς Ίστραγά,Ιονς  
ήγουν τοΰς βόλους καί θά δούμε ποιός θά χτυπτίση τόν άλλο 
κατακέφαλα. Μή βιάζεσαι, Τρικούπη.

W u t
πάλι γιά  τοΰς άξιωματικοΰς τούς ξένους στρατάρχας καί 
ναυάρχους καί διοργανωτάς τοδ άδιοργάνωτου στρατού μας.

Μόνον τά άθλια εκείνα κράτη, ώς καθώς είπαμε, πού δ? / 
έχουν πλέον ζω·)ι άπάνω τοΰς προσκαλοϋν ξένους γ ιά  νά τοΰς 
διορθώσουν.

Τά κράτη αΰτά θά πή δέν είναι πλέον άξια ν’ αΰτοδιοικ·'·,- 
θοϋν, καί θέλουν νά μπαλώνονται.

Έ χουν οί βούλγαροι ξένους άξιωματικοΰς, άλλά είναι χθε
σινά κράνος η Ρουμουνία, ή Σερβία καί κάτι άλλα κράτη στά 
όποια έμεΐς δώσαμε τό φώς ιλαρόν, άλλά έμεΐς τώρα νά τε- 
θοϋαε υπό διδαακαλία, σάν τό Μαρόκο καί τόν βασιλέα τής 
Ά^υσσινίας πού γυρεύει γιατρό νά τοϋ στείλωμε βασιλικό του 
άπό δώ σάματις ράθηκαν τόσοι επιστήμονες στήν Εΰρώπη.

Ά λ λ ’ άς ήναι, τόν βασιλέα τής Ά βυσινίας πρέπει νά τον 
περιποιε,θοϋμε δπιος μπορούμε, διότι ό άνθρωπος λέγει πώς 
κα τά γετα ι άπό τήν Μέγα Ά λέξαντρο, καί δ-» είναι άπά ελ
ληνικά αίμα, χοεωστοϋμε μιά τόσο ώραία ηθική κατάκτησι 
παΰ κάνομε στήν Ά βυσσινία , με γιατρούς δεσποτάδες, καί τά 
λοιπά πράγμα ποϋ ή κυρία Α γ γ λ ία  μ ’ δλη τήν εκστρατεία 
της νοϋκο τό κατώρθωιε, νά τήν περιποιηθοϋμε..

Ά λ λ ά  άλλα θέλαμε νά ποϋμε καί σ’ άλλα ξεπέσαμε.
’Έ γινε ζήτημα στίι βουλή καί άλλοτες άν πρέπη νά φέ- 

ρωμε ξένους αξιωματικούς, καί τό νομοσχέδιο έκεΐνο άπορρί- 
φτητε, διότι οί δικοί μας άνασκουμπόθηκαν, τόρ^ ό κύριος Τρ;- 
κούπτ,ς σας παραβαίνοντας τόν άπορριμένο νόμο μάς ξεφουρνί
ζει διά jSam J. (ha t ά γ μ α το Γ , τά όποιον είναι ίσον τά τίποτα 
άν δεν τά ψ/,φίση ή βουλή, αΰτοΰς τοΰς ξένους γιά  νά μάς διορ
θώσουν σάν νά ήμαστε Μπεντουΐνοι, ένώ έχομε αξιωματικούς 
ποϋ μπορούν σε πολλούς καί ποικίλους νά διδάξουν καί τά 
φέρτε άρμ.

Οί περισσότεροί τών άνωτέρων άξιωματικών μας έσπούδα- 
σαν στήν Εΰρώπη, έγυμνάστικαν σέ διάφοραις σχολαίς, είδο/ 
στρατόπεδα καί πολέμους καί εχ·υν κα ί συγγράμματα βγαλ- 
μένα σπουδαία περί διά διαφόρων συστημάτων τού οργανι
σμού τών διαφόρων εΰρωπαϊκών κρατών.

Γ ια τί ή άφεντομουτσουνάρα του δ Τρικούπης δέν προσεκά- 
λεσε τοΰς άνωτέρους αΰτοΰς αξιωματικούς μας καί νά σχημα- 
τίση μιά άνώτατοι επιτροπή πρός διόρθωσι τοΰ στρατού ;

Ξέρετε γ ια τ ί ; Δ ιότι ό Τρικούπης σας νομίζει πώς αΰτός
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τά  ξέρει δλα καί δέν θέλει v i τοϋ μπή κάνένα; άπό τού; δι
κούς μας στό ρουθούνι καί νά τόν άποδείξη πώς είναι έναι 
φουσκομένο γεντέκ ι άπό άέρα.

Γ ι’ αΰτό τό ζήτημα εχει νά γίνη θρήνος και όδυομό; στή 
βουλή, καί θαρρώ πώς οί κύριοι ξένοι θ’ αναγκαστούν νά φύ
γουν άναυλα, άν δέν συμβοϋν τίποτα μεγαλείτερα καί μ ε ί
νουν ο: ανώτερο·.* άξιωματικοΐ Γάλλοι χωρίς κατωτέοους 
Έ λληνας.

Β ρ ε  αύτό  ε ίνα ι μ,ου^τιά. _  0 χ  άδερφέ, π ιέτο, 
μ.ήπως απο τή μ ο υ ι τ ΰ  δέν γίνετοκ καί τό κρασί; 

Γ ιά  τήν φτω χολογιά .
Ακούσ»τε, κύριοι τ ί λεει ο Καζαμίας τοϋ περίφημου άστρο- 

ν ο ι*. ο υ Κ ά,α Γ\οοα τοϋ μακαρίτη Μαυρομάτη.
Σελίς, ήμισελληνος, καιρός σας κακός έν δλω τώ χειμώνι, 

βροχαίς σπαρτά άφθονα καί τά σπαρτά θά τά πάρουν'τά πο
τά μ ια . Ευτυχία καθ’ δλην τήν Ε λλάδα  μέ είδος φρικτής 
ίυσ τυ ν ία ς .

Ο χειμώνας θά ήναΐ τοσο ελαφρός ποϋ οί άνθροιποι θά χώ 
νονται ώς στή μύτη στά χιόνια.

Πριν λοιπόν σάς πλακώση ή βχρυχρονιά σπεύσετε καί τρέ- 
ξετε νά ντυθήτε γιά  νά μή τουρτουρίζετε σάν τά  σκυλιά.

Λοιπόν πράγματα φτεινά, καλά, γερά, καί λοιπά βρίσκετε 
CT0 υποκατάστημα τών άδελφών Μπεκέ ό Φ, ποϋ είναι 
κεΐ στήν πλατέα τοϋ θεάτρου.

χωθήτε μέσα στό με’γα κατάστημα τών άδελφών Λελούδα, 
ξηπόλυτοι ξεβράκωτοι δπως καί άν ηστε χωρίς νά ντραπήτε 
καθόλου βλέποντας τήν μεγάλη πολυτέλεια καί νομίζετε δτι 
άν μπήτε μέσα θά σας γδάρουν.

"Ισα ϊσα συμβαίνει τό άπεναντίας.
Τό πολυτελές κατάστημα τών. άδελφών Λελούδα έδημίουρ- 

γήθηκε γιά  τόν χαμάλη Λαό. Έ κεΐ λοιπόν δλοι.

J O  « τ ρ α τ ά ρ η ς  τής «Ε λλάδας μ,έ τήν νέα «τολή  
των Φ ραντζέζω ν κοκορεύεται.

Ε κ ε ί
κοντά στους αγίους θεοδώρους στό δρόμο τής όδοϋ Πραξιτέ- 
λους^απεναντι στό Γερμανικό άρτοποιεϊο τοϋ Λίβερτ, κολητά 
στο ιυπογραφεΐο τοϋ κΰρ Τρίμη καί πλησίον στό καφενεϊον 
του ((Παλιανθρώπου», κεΐτα ι καί εΰρίσκεται τό Φωτογραοεϊον 
του κυρ Κωντταντίνου Δημητρίου, άρχαίου φωτογράφου τοϋ 
κυρ Μωραιτη, δηλαδη ποϋ εργαζότανε ώς πρωτοτεχνίτης στοί» 
Μωραίτη τό φωτογραφεΐον.
„ Έ *εϊ νά βγάνετα ι τά μοϋτρά σας φωτογραφικώς
ομοια και απαραΑλακτα δπως ήστε, ε·ς τρόπον ώστε νά λέτε 
— Βρε τον κέρατά επ ιτυχ ία .

Ε ννοείτα ι δά πώς ij αμαίς είνε λίαν συγκαταβατικαίς καί 
τ;ολυ συμφέρουσαι;.

Φανταστητε πλέον πώς καί ή αΰτοϋ|έξοχώτης μου Ιβνανα
* I f Λ Γι rL ·■ r . .  *κει τα μοϋτρά μου.

Τρικοΰπ/,ς. — Ζ ήτω  ο ί φόροι, ζήτω  μου.
"Αν δμως φιλονεικησετε γ ιά  ενα λεπτό τόν πήχυ τρεχάτε 

στρ κεντρικό κατάστημα τών άδελφών Μπεκέ πού είναι στόν 
ίρόμο τοϋ Έρμου καί τό ξέρετε ούλοι σας κ’ έκεΐ θά σά; γίνη 
Ουγκατάβασις καί τοϋ λεπτοϋ.

Ά λ λ ’ άν πάλι βιαζόσαστε νά ντυθήτε μέ έτοιμα ρούχα 
καλλίτερα καί φτεινότερα δέν θά βρήτε, παρά μόνο άπό τό 
έμπορορραπτικό κατάστημα τού κΰρ Γύπαρη ποϋ είναι στόν 
ίρόμο τού Κολοκοτρώνη. Θά βρίίτε πράγμα τής άρεσκεία; 
C a;, στό σώμά σα ; κουστούμι, πού νομίζει τινάς πώ ; ό μα- 
C/.αρέας τά έχει κομμένα άπάνω σας.

Σ ’ δσο’ίς δμω; πάλ ι δέν σά; άρέσουν αΰτά , ά'λλη έλπ ί; σω
τηρίας δέν υπάρχει παρά νά πάτε δλοι ή φτωχολογιά καί νά

γ ια  π η γα ίνετε  καί σείς να δοκιμάσετε γ ια  μ ια φορά. ’

Τ ό  Έ λ χ ιο τρ ιβ ιίο ν
τοϋ Νικολάου Δ. Α ιγινήτου, φέρνει σέ είδοποίησί στοΰς πε- 
λατας του, τους απειροπληθείς, 4τι άγοράζει Έ ληαΙ; μέ άν- 
ταλλαγή  Έ λλαίου, ήγουν σας δέχεται 32 όκάδες Έ λλη α ί; κα ί 
δίνει έ'να ξυβτι λά δ ι ήγουν σας πεντέμισυ οκάδες. Κοντά 
σ αυτο δίνεται καί αράδα σ’ δσου; έχουν Έ λ η α ί; γ ιά  άλεσμα. 
Tps.Cs.T0 λοιπβν να βρήτε αραόα, πριν σά; πάρουν άλλοι τήν α 
ράδα σα;. ^ Τ ιμ ιό τ η ς  άκρα.


