
Λ έν
υπάρχει καν.οήθεια μεγαλείτερη, σκληρότης καί βαοβαρότης 
παρά τοΰ νά παίζει τινάς μέ τήν δυστυχία τοΰ όμοιου του, 
και μάλιστα λέγοντας δτι τοΰς ιΰεργετα.

Εννοούμε οτι δσοι εγκληματούν πρέπει καί νά τιμωρούνται 
καί οτι μέσα στάς φύλακας βέβαια δέν πρέπει νά έχουν τδ 
ρα/άτι τους οί τιμωρούμενοι, σάν νά ίίναι στά σπήτια τους.

"Οταν δμως γιά  τόν Θεό, άκοΰτε, βελτίωσι φυλακών καί ή 
βελτίωσις αΰτή νά ^ναι άχρειότης, άθλιότης, παρά δτι, ητον 
προτίτερα, εΐναι της άπελπισίας.

’Εκείνες ί) φυλακαίς τοΰ Γενηματά εΐναι γουρουναργιό, 
νΐ κτηνοτροφεΐον ; Ε κατόν δώδεκα άνδρες μέ τήν περίφημη 
βούτα μέσα στή μέση κοιμώνται σά" κτήνη κατάχαμα βά
ζοντας ό ένας τά  πόδια του μέσ’ τά ρουθούνια τών άλλων. Ή  
ψΰρα βόσκει τά έλεύθερα κορμιά τών Ε λλήνω ν πολιτών μέ 
φτερά, ή βοΰτα τούς θεμίαχίζει καί ή πείνα τούς ψοφά.

Τόση συμπύκνωσις δέν εγινε ποτές στή φυλακή αΰτή, άς 
μετρηθούν γ; κάμαρες καί άς δοΰμε άν χωροΰν μέσα νά κατοι
κήσουν τόσοι άνδρες άπό τούς όποιους πολλοί κοιμούνται δζω 
νά τούς φάει τό άγιάζει τής νυχτός καί νά πάν στό διάολο μέ 
πλευρίτιδα.

Ά λ λά  ποιός δίνει πεντάρα γ ι αΰτούς τούς πολίτας οί ό
ποιοι αΰριο θά έπανέλθουν πάλι στή κοινωνία χειρότεροι άπό 
δ,τι μπήκαν μέσα.

Βελτίωσις φυλακών λέει, δέν λένε καλλίτερα πώς ττ,ς 
μετέβαλαν σέ κάτεργα.

Έ πήγε , λέει, ό Τρικούπης σας, καί είδε τ -/;; φυλακαΐς τής 
^Χαλκίδας κα ί εφριξε, εκείνα τά φοβερά υπόγεια τής ίεράς 
εςέτασις άλλά δέν πηγαίνει καλλίτερα στέΐ; φυλακαίς τού 
Τριγκέτα νά δει τά υπόγεια λίμνες καί τά  παράθυρα χωρίς 
τσάμια γιά  νά τούς θερίζγ ό βόρειας, καί τά κεραμμύδια ποΰ 
"ρέχουν στείς βροχιαίς σάν καταρράχτες πού άνοίγουν τοΰ οΰ- 
ρανού καί δέν έχουν δχι πλέον ποΰ τήν κεφαλήν κλΐναι άλλά 
πού νά σταθούν.

Τό γνώρισμα τοΰ πολιτισμού κάθε κράτους είναι άπό τά α 
γαθοεργά καταστήματα καί άπό τήν άνθρωπότητα τών φυ
λακών.

Σέ παρακαλούμε, κύριε Τρικούπη αΰτούς τούς γάλλους δΐ* 
οργανωτάς πού θά φέρεις γιά  νά φτειάσουν τόν άφτειαστο 
στρατό μας, νά το ίς δέσεις τά  μάτια καί νά τούς μπάσ·ρ 
πρώτα πρώτα μέσα σέ μιά δποια δήποτε φυλακή, καί νά το^< 
πεις, νά κρίνουν άπ ’ αΰτα ίς τόν βαθμό τού πολιτισμού μα<> 
καί άν δέν μάς ποΰν μπεντουίνους καί νά μάς φτύσουν νά ση
κωθούν καί φύγουν, φτύσε μας τότε καί σύ.

"Οταν δέν μπορήτε νά φτειάσετε ίνα  κ· λό μήν έχετε καί 
τήν σκληρότητα κιόλας νά νά μάς κοροϊδεύετε καί άντίς γιΑ 
βελτίωσι νά χαλάτε καί κείνο τό καλό πού δπαρχε.

Έ δώ δέν μιλούμε γιά  τέίς φυλακαίς μόνο τής Αθήνας, άλλα 
έν γένει γιά δλας τοΰ κράτους, καί δέν πρόκειται περί ένό<, 
άλλά '·τερί δέκα καί άβάντζο ίσως χιλιάδων πολιτών ποΰ ε ΐ
ναι φυλακωμένοι, ενα ολάκερο στρατόπεδο,  ̂ όλάκερη γεν ιά  
τής Ε λλάδας.

Καί θαρροΰμε οτι γιά  δέκα χ ιλιάδες φυλακωμένους υποφέ- 
ροντας τά πάνδεινα, άξίζει νά φωνάζει τινάς, νά γράψει άρθρα 
επί άρθρων, άφοΰ ή " f t p *  καταδέχετα ι καί κάνει κύριον άρ- 
θρον γιά  τόν φίλο Συνοδινό τής Πάτρας,σάματις φοβήθηκε μή 
τού τόν πάρει τόν θρόνο ό Σινοδινός καί χάσει τήν άξία .

Τ ρ έ Λ*
μαγκούφη, τρέχα γ ια τ ί χάθηκε ό Περαίας. Μωρέ καυκανι 
ζωντανοί, θά πάνε στά οΰράνια οί Περαιώτες άναυλα, νά μωρέ 
γ ιαμά, έκεΐ κοντά στόν σταθμό τού Σιδηρόδρομου καί πλησίον 
εις τό κατάστημα τών Φινοπούλων, υπάρχει τό γραφεΐον χο% 
κ. Μ. Παξιμάδη πού Ιχει τό προνόμιον νά πουλά σ’ δλο τόν 
Περαία αΰτός μονάχα τό μπαρούτι τού κ. Μωοαϊτίνη, άλλά 
άπό δώ καί κάμποσους μήνου; ό κύριός μας ούτος άποθηκεύει 
βαρέλια πυρίτιδα μέσα στό γραφεΐόν του.

Ώ ;  τά προχτές είχε 25 βαρέλια μέσα, μάλιστα, κύρ διεο- 
θυντή, καί άμα τοΰ κάνουν παρατήρησι πώ ; Οά πάρει τόσο 
κόσμο στόν λαιμό του, άπαντά μέ τήν μεγαλείτερη αφέλεια.

—  Τάχο) γώ  καλά μέ τόν άστυνόμο κα1 δέν μοΰ κάνετε 
τ ίπο τα .

Ε πειδή  λοιπόν μπορεί νά είναι καί περί διά συκοφαντίας 
αύτό τό πράγμα, μ’ δλη τήν αλήθεια του, (διότι τώρα κα
τάντησε τής μόδας, άμα ποϋ λές τήν,άλήθιια  νά <τοΰ λέν πώς
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είσαι συκοφάντης). Σύρε λοιπόν αΰτομούτσουνος στόν Περαια 
κα ί κύτταξε τ ΐ συμβαίνει, κύρ διευθυντή,διότι άν τελεφωνήση,ς 
κάτω θά σοΰ άπαντήσει ό αστυνόμος σου πώ ; ό «Παλειάνθρω- 
κοςΒ δέν ξέρει τ ΐ λέει καί κούρλανε.

Γ ι ’ αύτό τόν λόγο σοϋ στέλνεται καί αρχίτιρα πρίν που
ληθεί τό πατσαβούρί μ α ;, κα'ι λάβουν γνώσι κάτω καί μάς τά 
κάνουν γυο λιά καρφιά σέ ένα μινοΰτο.

Νά δούμε πώς θά τά καταφέρτ,ς. Κ ύτταξε νά μή μπγ,ς 
μέσα μέ τό πουρό σου άναμένο καί ct χάσωμε, πράγμα γιά  
τό δποϊο δέν_δίνομε μιά πεντάρα άλλά ό λόγος τό φέρνει.

Ο ρ έ  κ ύ ρ ιο ι ,
θά έρθετε στό νοϋ σας, θά βάνετε γνώσι ; Βρέ χιλιάκις φοραίς 
δέν εϊπαμ-ν νά γράφετε τίίς υποθέσει; σας μέ λ ίγα  λόγια ; 
Σείς μας, γράφετε, κερατόπιστοι κόλαις σέ κόλχις ποΰ θέλει 
τινάς δεκαπέντε χιλιάδες ώραις νά τής διαβάσει, άλλαις τό- 
σαις νά τής συντομέψει καί άλλαις τόσάις να τής γράψει μέ 
τ* ί’ντέμπο σουρλατέρα, νά τάς κοσκινίσει τινάς, νά τάς αλευ
ρώσει πιπερίσει αλατίσει καί λοιπά, τότενες δέν χωράει ούτε ένα 
φύλλο όλόκλ-'-οο νά σάς μπάσει τ ινά ; έ'να καί μόνο σας γράμ
μα μέσα.

Σύντομα αδερφοί γράφετε τήν ΰπόθεσί σας ξηρή καί χωρίς 
•κεριττολογίαις, γ ια τ ί στέλνετε τόσα γράμματα ώστε εκείνοι 
«οϋ δέν χωρούν νά τούς τά μπάσωμε στήν έφν,μερίς, λένε : <=— 
*Αει cihctir τόν κεοατά, τό δικόμου δέν τό'βανε, χωρίς νά ζέρει 
ιιόσα είναι τά  άμπατα .

Τέτιοι παραπονεμένοι είναι χιλιάδες που μένουν άκόμα τά 
γράμματά τους άξεβούλωτα, άλλα τις π τα ίε ι ;

*0 Τρικούπης ; Αΰτός δ μασκαράς τά κάνει δλα αυτός 
•σάς βάζει καί μάς γράφετε εκθέσεις ιδεών σέ δλάκεραις κό- 
λα ις γιά  νά μάς πεθάνετε.

Ά ν  μέ παρασφίξετε, θά τό ρίξωμε καί μεϊς στής φιλοσοφίαις 
?χαί δέν θά τυπόνωμε κάνένα κα ί βρίζετέ με σείς ό'σο θέ-
■ λετεπώς είμαι Παλιάνθρωπος τοΰ Παλιανθρώπου. Καί δ-
■ ταν θέλετε νΛ βρίσετε κάνένα μέ τής πιό άσχημες λέξεις 
νά πειγαίνετε στόν AlQ>ra νά σάς τά τυπώνει ποΰ κατάντησε 
ρλέον ή πλέον ρυπαρογραφική εφημερίδα τής Α θήνας, καί 
γ ι ’ αΰτό, δπως σάς τό προεϊπα, κ ι’ άλλη μιά φορά, θά πάψτι, 
άπό τά  πολλά τεις κέρδη. Θά τά ίδήτε.

Νά ετσ ι Αληθέψαμε κάί γ ιά  τήν Σ τ α ϊ  πού εύγαινε καθε- 
κάστην τής ημέράς καί τώρα. βγαίνει δ ιάκ ίς, καί μεθαύριο 
απαξαπάκις ώς ποΰ νά γίνει παυσάκις.

Αΰτοί ot κύρ οί, βρίσκονται τώρα στή λεγάμενη ταχτική  
ΰποχώρησι πού κάνουν οί νικεμένοι στάν πόλεμο. Βρέ ή ΰπο- 
χώρησις ήτες ταχτική  είναι ή̂  ες άταχτος, είναι πάντα  ΰπο- 
χώρησις, είναι ήγουν σας νικημένοι καί ούτως καί άλλως ε
κείνοι ποϋ υποχωρούν, καί ετσι κάνουν ταχτική  ΰποχώρησι 
ή κυρία Στοά  καί δ κ. Ai&roz μεθαύριο, μ ’ δλαις τής χ ιλ ιά 
δες π,ού έφαγαν, καί η δποίαις θά ξεσκεπαστούν μεθαύριο στή 
βουλή.

Α ΰτά έχει ό κόσμος ό μπιρμπάντικος.

’ 13 (0
είνα ι τόρα πού τά βρίκαμε σκούρα. Προχτές γράφαμε πώς ό 
κύρ Γιώργεις Χάλαρης ή Άνασιοίτης έπυροβόλησε τάχα  τόν 
Παναγη Σκοτίδη,ένω αΰτοί οί κατηγουρούμενοι καί αθώοι άν
θρωποι άπό δώ καί τρία χρόνια δέν τάν πυροβόλησαν, άλλά 
τούδωσαν κάτι γροθιαί; καί ένεκα τών οποίων μένουν νοικο- 
κυρέοι άνθρώποι τρία χρόνια τόρα στή φυλακή.

Μά, μά τάν Θεό, άν πρόκηται γιά  τρεις γροθιαίς νά πάω 
τρία χρόνια φυλακή, καλλίτερα έχω νά φάω μιά γροθιά καί 
νά μείνω όξω σας τής φυλακής. Τέλος πάντων ή δουλειά είναι 
μπερδεμένη καί δέν ξέρω πώς διάβολο γιά  υπόθεσι πού συνέ
βηκε άπό δώ καί ”-ρία χρόνια, βρίκαν νά τήν ξανανεώσουν τώρα 
στάν «ΙΙαλειάνθρωπο» σάματις νά ήναι δ Ά ρειος Πάγος.

""Οπως δήποτε οί άδίκως φυλακωθέντες Σπύρος ΙΙύρης καί 
Γ ' Μεγαρίτης γ ιά  τρεις γροθιαίς τρών τρί* τόσα χρόνια στής

φυλακαίς τοϋ Μεντρεσέ. Προσέχετε λοιπόν» νά μή δίνουα» 
πλέον γροθιαί;, γ ια τ ί κάθε γροθιά, κατά τά μέσα πούχει τι. 
νάς κουστίζει κ ’ ένα χρόνο

Κ ύ ρ ιε
«Π αλιάνθρω πε». Σάς εΰχαριστώ πού μέ συμβουλέψατε καί 
μπήκα σέ τέχνη άντίς νά κοπροσκυλώ καί νά σούρνω τού ά- 
φεντικοΰ μού τό πανωφόρι σάν σκύλος άπό πίσω, καί εύχομαι 
καί άλλοι νά μιμηθούν τό παράδειγμά μου. Υ .Υ,

Σ ημ . Πα.1ι\αγθ^ ώ.τον. Είθε.

Χ ό  γράψαμ.ε
καί πρόπερσυ αΰτό. "Οτι οί λαχνοί ποΰ βγαίνουν τής τράπε
ζας πρέπει νά δίνωνται νά τούς βλέπουν καί πέντε δέκα πο- 
λ ϊτες , καί δχι μόνος δ κύρ Νομάρχης καί οί περί αΰτόν. *11- 
γοον μας αυτό είνα ι παράτονο τών πολιτών καί τίποτα παρα
πάνω καί χωρίς κάρμιά προσβολή κάνενούς, παρά μονάχα έκει- 
νών πού νομίζουν πώς προσβάλλονται, ήγουν οί πολίτες.

ΙΙρός
τάν κ. Ν. Άπέργη στήν Κέρκυρα, τό γράμμα σας τό λάβαμε, 
άλλά δυστυχώς επειδή της καί ήτανε μέ μολύβια κοκκινοπρά- 
σινα δέν π ιά νετα ι, ώστε πάει στήν άργία. Τόχομε γράψει 
αΰτό πώς γράμματα, μέ μολυβένια γράμματα δέν πιάνονται 
καί οΰτε γράφονται.

Π ρός
τον Β. Α. Στήν Ά λεξάντρα . Τήν διατριβή σου σοΰ τήν κα
τούρησε τά καινούργιο γατάκ ι μου, καί μέ συμπάθειο.

Ο ρ ό ς
τον Πέτρον Βασιλόπουλον. Α λεξάνδρειαν. Είσαι άχρεΐος άν 
νομίζν,ς τάς άτομικά; άηδείας ποϋ μάς γράφεις, δτι μπορούν 
νά τυπωθούν στάν Ua.iydrO^ujτο. ’Εσείς μερικοί άπό τά έξω- 
τερικό, καί εσωτερικά, φα ίνετα ι, πώς άκόμα δέν κατώρθωσε 
τό χοντρό σας τά κεφάλι νά καταλάβη τόν υψηλά «κοπό τοϋ 
/7αλ^α)·^/ώ.τοι·, καί νομίζετε, δτι επειδή ονομάζεται UaUr/dr· 
θρωποο πώς μπορείτε νά γράφετε τάς αίσχρότητάς σας. Ούξω 
γουρούνι, άφρικανικό. Ζώον, κτήνος, τετράποδον.

ΑΒας
παραπονεύτηκαν πώ ; στήν νέα άγορά εΰγαναν τά τριγύρω οΰ· 
ρητήρια, καί δέν έχουν πού νά ουρήσουν οί κύριοι οΰρητίδε:. 
Σ ’ αΰτή άπάνω τήν υπόθεσι τού ζητήματο; έχουν λάθος τοΰ 
σφάλματος, καθόσον καί διότι, δταν οΰρήτε έκεΐ θά σάς βρω
μά ή άγορά, καί τά ψάρια καί τά κρέατα. Ά δ ικ α .

Θέλετε νά οΰρήσετε, πάρα κάτω εΐναι τοΰ στραβού δ δρό
μος. Ή  πλατέα  τού Βαρβακείου είναι ελεύθερη γ ια τ ί ,  φαίνεται 
πώς γ ι’ αΰτή τήν δουλειά έγινε.

Α ντα π ο κ ρ ιτή ν  (.Ιατρών.
’Ελήφθησαν καί σά; ευχαριστούμε τά  μάλα γε.'Ο  Σ. επληρώθη.

• Α π ό
τή Σμύρνη μάς γράφουν οτι μία νοσοκόμα στό Γραικικό νοσο
κομείο φέρνεται ΰπερβαρβαρότατα στούς ζωντανούς καί πεθα
μένους καί δηλαδή, δτι νοικιάζει τά δωμάτια στούς άρσενι- 
κούς προς 100 τάλλαρα, (μά τί διάολο άποκοπή τής έχουν 
τής άρρώστειαις έκεΐ) ; δπως σέ κάποιο μηχανικά Μαρόκο, 
στέίς δέ γυναίκες πράς 60 τάλλαρα, γ ια τ ί, έστωντας μέ τό 
νά τάς περιποιάται ένεκα τοΰ θηλυκού γένους πού είναι.

Μάς γράφει πολλά καί σπουδαία αΰτά τό γράμμα μέσα γιά 
δχι πλέον Νοσοκομεΐον τής Σμύρνης άλλά ληστκρχεΐον άπά 
καμπόσαις νοσοκόμαις πού έγινε κ* ί κάτι άλλους.

Γ ι’ αΰτό δέν αάς ενδιαφέρει, τ ι  κάνουν οί ρωμνοί στή 
Σμύρ νη, δσο μάς κόφτει καί μάς θερίζει, ποϋ θά μάθουν καί 
οί έδώ παστρικοχέριδες τοΰ Νοσοκομείου τής ανέλπιδος Έλ~ 
πΜ ας, νά γυρεύουν τάλλαρα.

Μέ έζίίντα τάλλαρα λοιπόν τάν μήνα άρσενικοθόληκοι μπο
ρούμε χωρίς νά ήμαστε η κα ί άν ήμαστε άρρωστοι νά̂  περνούμε 
στό νοσοκομείο τής Σμύρνης ζωή καί κόττα, καί ναχωμε καί 
τής γυναίκες ποϋ κατά χάρι εκείνες πληρώνουν έξήντα τά λ- 
λάρ*, δ ιότι.............. κα ί τά λο ιπά  καί νά καλοπερνάμε.

Φτ·ϋ.

Α υ τ ά
πάϋ μάς γράφετε περί τού καθηγητού Π. Μ αναγιωτίδου είναι 
δλως διόλου άτομικά καί να πάψουν τά τοιούτα καί συ κυρ 
Π αναγιωτίδη δέν πρέπει νά δίνεις άφορμαίς να σε βρίζουν οι 
μαθηταίς. Έ γώ  τέτοιαις άηδείαις δέν θέίω  νά τής γράφω, 
άλλά έλα ποϋ σέ φουρκίζουν τά *ερατόπαιδ«.

Παράλ ντονέρ, άλλη φορά γιά  δασκάλου* δέν τυπώνω τ ί
ποτα παρά δσα είναι σωστά, ένώ τά δικχ σας είναι καθαραίς 
μαθητών φλυαρίαις καί τής γράφω μόνο καί μόνο γ ιά  νά μά- 
βετε νά μή μάς ξαναγράφετε πλέον σείς οί σπουδασταί ε^*ν'  
τίον τών δασκάλων σας, γ ια τ ί τότε θά σηκωθούν τά  πόόια 
νά φαν τά μούτρα.

Έ γ ώ , ώς καθώς καί σείς ξέρω ϊνα  πράγμα, δτι δ διδα- 
«καλός είναι δεύτερος πατέρας, όμιλοϋμε, εννοείται πράς σάς 
τούς μ α θη τά ;= κα ί ώς τοιοϋτον πρέπει νά τόν σεβόσαστε.

Ξύλο δέν εχει, ούτε βρισαίς =  επιπλήξεις μαλιστα 3= και 
τάς έπιπλήξεις πρέπει νά τάς υποφέρετε ώς καθώς καί τας 
τιμιορίας. Μά τό παραξυλώσατε καί σείς. Έ γω  δταν ήμουνα 
μαθητάριο έβλεπα τούς δασκάλους μου μαζύ μέ τους συμμα- 
θητάς μου καί μόνο ποϋ δέν κατουργιόμαστε άπάνω μας, σείς 
δέ τώρα άποθρασυνθήκατε, υβρίζετε πάντας.

Ά π ά  σάς τούς «πουδαστάς τών γυμνασίων περιμένει ή 
ή Ε λλάδα  τό μέλλον της. "Οταν γ ίνετε άπά τώρα υβρισταί 
τών καθηγητών σας τ ί θά γ ίνετε, δταν θα πάτε στό ΙΊανα- 
πιστήμιο τοϋ δποίου τήν μπόρτα θά την δήτε μόνο την ήμερα 
ποϋ θά γραφήτε, καί τ ι πολίτες θά γ ίνετε μετα ταϋτα ; 

Φαύλοι, ελεεινοί καί τρισάθλιοι.
Καί έγώ μέν, φίλοι μαθηταί, ούτε υμάς προτρέπω να απο 

κτηνωθήτέ, άλλ’ ούτε τού; διδασκάλους σας να υβρίζετε.
Έ γώ  λυπούμαι όταν ακούω νά μπιστολίζετε τούς διδασκά

λους σας, νά τούς μαχαιρώνετε καί νά τους σπάζετε τα κε 
φάλια .

Δέν είνα ι καλόν αΰτά, καί «κεφθήτέ το καί σείς καλλίτερα. 
Ύ στερα  άπά λ ίγα  χρόνιά Οά βγήτε καί σείς δασκάλοι,δσοι θά 
βγήτε καί νομίζομε πώς δέν θά θέλετε να σάς κανουν τα  ιόια 
οί μαθηταίς σας. Στόπ. Καί δ νοών νοήτω.

«Τκλοβοφί* οτ$ς Τ αβέρνες.
Οί δυο φ ίλο ι, κ^θώς % [ΐάστε, οί Χ ί·σοπ ινάτιδε« σηκώθηκαν άπο τήν 

*λή ταζέρ α τ ή ί  Μου#ιδς κα ί πή γαν στοΰ Κ ω σιοϋρ· ή Κορομηλα τή\
;ην

καλή  ταζέρ α τ ή ί  Μου#ι5ς καί πή γαν ατοΰ Κ ωσιοϋρα ή Κορομηλά τή ν 
Ταβέρνα ποϋ ε ίνα ι κεΤ κ ο ντ ί στο Ίυρρή  f l i t  v i  δοκιμάσουν, λ έε ι, καί^τα 
δικό του, διότι έμαθαν π ώ . ταχει κ α λ ί.

Μ π ίν ·υ ν  μέσα καί κάθοντα ι, δ ιάταξα* καί touC επ ιασαν τή  μισή τους 
κα ί πήραν κα ί τον μ εζ ί τους.

Ό  Μ υταρέλος, ο ρακετζής, τρώγοντας £φτειασε κα ί φούμερνε χα ί τ σ ι-  
γάρο.

ιΟ Κ ρ α σο π ινάτα ;, τοϋ λ έ ε ι ;
—  Τ ί κάνε ις  άδερφε, φαγεΐ κα ί τσιγάρο μ α ζ ύ ;  **α καταστραφής.
  Α'εν καταστράοηκα τώρα τόσα χρόνια ποΰ το· π ίνω  κα\ θα κα τα 

στραφώ τώρα ; Καί δέν μοϋ λεϋ  γ ια  ’κείνη  τή ν  γ  .->ετρ(α γεωλογία  πώ ς 
τή ν λες  δέν θά μοϋ κάνης άνάπνυξι ;

—  Τώρα πρόκειται γ ιά  τόν καπνό.
  Ε ίνα ι κα ί αΰτός σώμα έπουράνιο ή κατουράνιο, οπως ή σφαίρα καί

ό γύρος τής γής ;
  μ ιλή σομ ε πρώ τα περί διά και.νοΰ κα ί «π ε ιτα  φιλοφοΰμε, άφοϋ

μάς καπνίσουν τά  μυαλά  καί λίγο  άπό ιό ν  οίνον, δς έφραίνει καί κ*ρδ'α 
ανθρώπου κατά  τόν Δαβίδ, κα ί ος ή τανε καί τό πρώτο θαΰμα τοΰ Χ ρ ιστο ί

—  ’Ά ς  ή να ι, δς μέν^ λοιπόν ή φιλοσοφία στά τελευτα ία  ποΰ θά κόββν 
καί ή κλάδα μας καλλ ίτερ α ,ε ίς  τρόπον ώ στε ποΰ δέν θά κατ*λαβαινόμαστε._

—  Λοιπόν ξέρεις ο καπνός τ ί  πράγμα  ε ΐνα ι ; Κά α ύ τ ΐς  ό καπνός, ποΰ 
φουμάρεις ;

—  Τόν β λέπω , είνα ι καπνός κ α ί π ά ε ι τοΰ καπνοΰ.
—  Μ άθε, λο ιπόν, φ ίλε  μου, οτι ό καπνός ποΰ φουμάρεις είνα ι τό φοβε

ρ ό τ ε ρ ο  δηλητήριο ποΰ μπορεί νά βρεθή στόν κόσμο.
—  ’Έ τ σ ι ;  Γ ι’ αύτό, β λέπω , ότι άπό τόσα μελεοόνια ποϋ τόν φο μ ά - 

powv δέν πέθανε κανένας ώς τώρα άπό καπνό, νά  τόν κάνωμε καπνιστό .
—  "Α ς άφήσωμε τά  χω ρατά . Ό  καπνός δταν άνακαλύφτηκε ή ’Α με

ρική ήγουν ή Κολομβία.
—  Ποιά Κολομβία ; Κοροϊδεύεις ρέ ;

—  Τήν ’Α μερική δά ώ ς καθώς ξέρεις τήν ένα κάλυψε πρώτος ό Κο- 
λόμβος καί γ ι ’ αύτό επρεπε νά ονομάζεται πρός δόξαν του Κολομβία, 
οπως ύπα ρ χέ καί μ ιά  έπίτρχία ποΰ φέρνει αύτό τό ίνομ α , υστέρα οε

:ήγε άπό τόν Κολόμβο ενας άλλος πλοίαρχο ί ό Ά μέρ ικος κα ί δ ιαχειρ ί- 
,τ ικ ε  πώ ς αυτός τή ν ανακάλυψε κα ί έ'τσι ε κ λ ϊψ ε  τήν δόξα τοΰ Κολόμ- 
β«υ κα ί κάθισε «τόν Ρίέον Κόσμο τό όνομά του =  ’Αμέρικος, ’Αμερική.

Ευπνός άνθρωπος ό κερατα ί. "Εκανε κα τα π ά τη σ ι ο ικοπέδων και 
γεώ ν. Κυρίας οιδε καί πόσους ψευτομάρτυρας θά ήχε. Κ αί δέν τ ·ν  π7,γε 
ό Κολόμβος στόν Ά ρ ε ιβ  Πάγο ; Λοιτόν γ ιά  λ έγε  γ ιά  τόν καπνό , τήν 
άνακάλυψ ι τοΰ καπνοΰ ;

—  Λοιπόν οταν π ίω τοβγήκε ό Κολόμβος στήν Αμερική παρατήρε,σε 
οί ήθαγενεΐς,δηλαδή οί ντόπγιοι οί άγριοι δτι εΤχαν κά τ ι μακρυά καλαμά
ρια οάν,ποΰρα καί τά  φοόμα£αν. Ε ίπαμ ε πώ ς ό καπνός ήτανε άγνωστος 
στήν Εύρώπη. Α ΰτά  δέν ή τα νε  τ ίποτε άλλο -.ν α . φόλλα τοΰ καπνοΰ, τα  
όποια έτΰλ ιγαν κα ί τά  φοΰμερναν οί άγριοι σαν ποϋρα, κα ί άπό κείνγ,ν 
τήν συνήθεια κάνουν τά  ποΰρα κα ί σήμερα περ ιτυληγμένα  μέ φ ύλλα  πρός 
ά νά μ .τ ,σ ι τώ ν πρώτων τσ ιγά Γ ϋν. Ίό  λοιπόν ό Κολόμβος πήρε ά π ’ αΰτά

(17) Τ Π Ο Φ Γ Λ Α ΙΣ

ΤΟ Δ ΙΜ ΙΔ Κ Ι,
ΙΖ'.

Ά μ α  έφτασε στήν άστυνομία ή Κίτσο έφώναξε τού άρχι 
φύλακα καί παράλαβε τόν Μπιρμπαντόπουλο στήν καρρότσα 
της λέγοντας πώς λάθος έκανε, καί δτι τά ρωλόγι της είναι 
σπ ίτ ι καί άδίκησε ένα τόσον καλόν νέον καί τόν πρόσβαλλε 
άδ\κα.

Ό  Μπερμπα.τόπουλος πιάστηκε σάν τά ψάρι στό δύχτι 
καί θέλοντας καί μή θέλοντας μπήκε στήν καρρότσα τής ά- 
δερφής του.

Ά π ό  πίσω άπά τήν άμάξα της Μ πιρμπαντοπ·υλίνας έπή- 
γαν καί η δύο άλλα ις τών φίλων τού Ψ ιψικάκη καί του Βι- 
σβίκη έκεινού τού γκαρσονιού ποϋ είχε τήν ώμορφη αδερφή πού 
πείγαινε στό Αρσάκειο.

Ά μ *  φτάσαν σπ ίτ ι ξεμπαρκαρίστηκαν δλοι. Ή  Κίτσο βλέ
ποντας τόν Ψ ιψικάκη ξεκαρδίστηκε στά γέλοιχ ένφ ό Βισβί-

κης μή καταλαβαίνοντας τίποτα  είχε άνοίξει τό στόμα μ ιϋ 
σπιθαμή.

—  ’Ορίστε, κύριοι, ορίστε επάνω , είπε ή Κίτσο ν’ άκούσετε 
τήν δίκη τοϋ φίλου σας, μάλιστα μοϋ είστε πολύ χρήσιμος 
διότι θά φτειάσωμε έτσι σωστά τά δικαστήριο.

Α νέβηκαν ό'λοι. Ό  Μπιρμπαντόπουλος ήτανε νά σκάσει, δέν 
εύγαζε μ ιλιά  άπό τό στόμα το».

Μπήκαν καί κάθισαν στή σάλα καί άρχίζει ή Κίτσο νά λέτρ 
πράς τούς δύο φίλους τοϋ Μπιρμπαντόπουλου :

Κύριοι, σάς καθιστάνω δικαστάς γιά  νά άποφασίσετε μόνοι 
σας περί τοϋ τ ί τιμωρία τοϋ αρμόζει. Πρώτο. Ά φ ίνετε  σεϊς 
τάς άδερφάς σας μέσα στούς δρόμους μονάχαις καί τό κάνετε 
στριψόνα σάν τά μοσκομαγκόπαιδα τών δρόμων ; Ά π αντε '- 
σετε, σάς ρωτώ;

—  Μά, άπάντησε, δ Ψ ιψικάκης, πρέπει νά ξέρωμε καί τήν 
υπόθεσι.

•— Μή βιάζεσαι καί θά τήν μάθεις κ ι’ αΰτή , σέ ενδιαφέρει 
μάλιστα πολύ. Λοιπάν τ ί άπαντάτε ;

—  Έ γώ , είπε δ Βισβίκης δέν τό βρίσκω τίποτα  σπουδαίο 
τό ν’ άφήση τινάς τήν ντάμα του νά πάει μονάχη στό σπ ίτ ι της 
καί μάλιστα , δταν είναι καί παντρεμένη i  χ^ρα. Έ γώ  ίχ^ω



Λ

τ ά  φ ύλλα  κα ι άρχισε κα ί φούμερνε γ ιά  νά δή τ ί γ»ϋστ« βγάζχν ot ά 
γριοι. Λίγο λίγο ιό ν  συνείθισε. Τοΰ καλοφάνηκε. Έ πήρε λοιπόν κ ίμ ποσα  
τσουβάλια ιεροκρυφίως «πό  τούς ναύτα ις κα ί τον εφερε στον γυρισμέ τοu 
του στήν Ευρώπη.

—  Λέν θα ήχε, φ α ίνετα ι τότε βάνει άκόμα φόρο i  Τρικούπης. Τον 
κέρατα επρεπε νά τά'φερνε έκ ιΐνα  τά  τσουβάλια τώρα καί νά εβλεπε πώ ς 
γ ίνετα ι τό λαϊρεμπόριο μιά φορά.

— Βρέ τά  πή γε στήν ’Ισπανία.
— Στήν ’Ισπανία ; Τέτοιος βλάκας ήτανε καί ε ίνα ι, δέν ταφερνε στήν 

‘ Ελλάδα νά τά ξεμπαρκάρη δπου ήθελε μέ το τ ίποτα .
—  Α ΐ, μά είσαι μποΰφος, θά μ ’ άφή-ης νά σοΰ π ώ .γ ιά  τής φοβεραίς καί 

τρομεραίς βλάβαις του καπνοΰ.
Λοιπον λεγε (Μεθαύριο? τά  σπουδαία)

3Ετή μ.πυρ«ρί«. — ^ *υχ ή  μ.ο\> δέν έχεις πλέον 
λεπτά ; Χ ό  ρω λόγι σον>.

Χ ό  Έ λα ιο τρ ιβ ε ϊο ν
τοϋ Νικολάου Δ. Α ίγινήτου, φέρνει σέ εΐδοποιησι στοΰ; πε- 
λάτας του, τοΰς άπειροπληθεϊς, OTt αγοράζει Έ ληαίς μέ αν
ταλλαγή  Έ λλαίου, ήγουν σα; δέχεται 31 οκάδες Έ λληα ίς καί 
δίνει ενα Τξυστι λά δ ι ήγουν σας πεντέμισυ οκάδες, οξω άπ4 
Μεγαρίτικες καί μαδητές. Κοντά σ’ αΰτό δίνεται καί άράδα 
σ’ δσους έχουν Έλτιαίς γ ιά  άλεσμα, -καί έλαιον καθαρόν τή* 
άρεσκείας παντός ερχομένου. Τρέξετε λοιπόν νά βρήτε άράδα, 
πρίν σάς πάρουν άλλοι τήν άράδας. Χ ιμ ιό τ η ς  αχρα.

Ή  διεύθυνσις μέ τούς παράδες μαζύ  =  Πρός τον κ . ’Α νέστη  Κ ω ν
σταντιν ίδη , Β ιβλιοπ-ολεΐον ό «Κ οραής», Sv κα ί .ά  ημερολόγια α ΰ τ«  
λένε άπά νω  β ιβλιοπωλείο ό Κ ο ρ λ ή ς, ά λλά  αΰτί, ε ίνα ι τυπογραφικά 
λάθος ποΰ δ'.ορθόνεται καί μέ τό χέρι.

’Εμπρός λοιπόν όλοι στοΰς μερβδείχτας τοΰ Κ ο ρ λ ή, τοϋ Κοραή » ί -  
λαμε νά ποΰμε, χ ια τ ί κοντεύουνε νά σωθοΰν. Ά λ α  τρέ.

25υμ.πολίτεψις κα ί ά ντ ιπ ολ ίτεψ ις  
"Εγώ λέω  πώς ό λ ιγνός Oi ·ρά»} τό χ α ντρογούρουνο . 

‘Ο  *. Α .  Κωναταιντ^νίδης
είναι διαολάνθρωπος, έπ ιχ ε ιρη μ ατία ς ό μασκαρέας, ά λλά  ώς τίμ ιος ά ν
θρωπο; ξέρει νά κάνη σάν τόν λυκο μόνος του τής δουλειαίς του. Είναι 
φεϊοι κωλοβο, μ ’ ολον δτι φείδ ια κολοβά δέν υπάρχουν έκτος τώ ν βατρά
χ ω ν , ά λ λ ’ &ς ήνα ι, ή παροιμία τ» Λεει.

Εφτειασε λοιπόν ό λαμπρός «χύτός άνθρωπος καί π ά λ ι έφέτος τοΰς 
λαμπρότερους ημεροδείχτας τή ς  ‘ Ε λλάδας, τρέ ζυλ ΐ, πλουμουδιστοΰς, 
ζωγραφιστούς, κεντη^ενους, χρυσωμένους που ε ίνα ι νά τούς εχτ^ τ ινάς 
γ ια  ενα τεφαριχ,ι στο · “ή τι του καί νά  μή τοδρχεται ή καρδιά νά οχίσβ 
τό ξο>φυλλο γ ιά  νά βγάνη τό Λέον έτος άπό μέσα.

Οί ημεροδεΐχτες αύτοί τ ιμ ώ ντα ι άπό 60 λεπ τά  ώς 5 δραχμαίς ποΰ 
ε ίνα ι ιτιά γ ιά  σαλόνια.

Οσοι προλάβατε πήρατε, οσοι δεν προλάβατε vk μήν έχ ετε  παράπονο 
πώ ς δέν σας τό γνωστοποίησα έγκαίρως, ένώ  έκεΐνος τούς ευγανε έγκ α ι-  
ρωτατα, προ πάντω ν φερνετε εις γ .ώ σ ί σας καί σας τώ ν έπαρχ ιω τώ ν, δτι 
λ ια ν ικώ ς κα ί χονδριχώς καί οποίας άξ 'α ς  θέλετε μπορεί νά σας τοΰς 
σ τε ίίτ , πρίν σωθοΰν, άλλά  μέ άρζάν κοντάν γ ια τ ί έτσι πλήρωσε καί αυ
τός, καί πρίν ώς καθώς προείπαμε καί λέμ ε σωθοΰν.

Ο  άπό μ,αΟ^τάρι* στρατός το ΰ  Χ ρ ικούπ η . 
Ε ίς  τήν Χ τοά  τοΰ Μ ελά,

άνοιξε ένα νέο κατάστημα  πρό τίνος τή ς  κυρίας Ε. Π ρίντεζη, έν τφ  β - 
πο ιψ  καταστημ ατι πουλοΰνται άριστβτατα καπέλα ευρωπαϊκά έτο ιμα ώς 
καθώς και έδώ Sv θέλετε σείς ή γυνα ίκες νά τά  φτειάσετε. "Ολα σε μ ε
γάλο συμβιβασμό, ήγουν σέ μετρίας τ ιμ ά ς  ποΰ δέν τα ϊς  βρίσκετε σέ ά λ λ*  
καταστήματα και δουλειά τή ς  πρώ της. Έ κ ε ϊ βρίσκετε έκτος άπο γυναι* 
κεΐα καπ ελλα  του τελευτα ίου συρμοΰ, ά λ λά  καί βελλούδα κορδέλαις, 
υφάσματα, ά τλά ζ ια , τα ντελ ες . φτερά, λουλούδια κα π έλλω ν , καστόρια, 
ψάθες, γα ντ ια , λα ιμοδέτα ΐς, μυρουδιαίς, κάλτσα ις, κορδσέδες κα ί δτι 
αλλο θέλετε.

Οσαις κυριαις δεν π ά τε  * :ή ς  κυρίας ΓΙρίντεζη τό έμπορικό νά  γνω ρ ι- 
στήτε θά μετανοιώσετε.

Έ χει δλαις σας.

άδερφή ιά ν  τό κρύο νερό ποΰ φθάνει σέ ηλικία γάμου καί τήν 
άφίνω καί πάει καί έρχεται μοναχή της στό ’Αρσάκειο. Τί 
θέλεις νά πής μ’ αΰτό ;

—  Θέλω νά ’πώ μ ’ αΰτό, κύριε Βισβίκη, καί μή πρός κα
κοφανισμόν σας κιόλας, απάντησε θυμωμένη ή Κίτσο/ πώς άν 
η ευγενεία σας δέν το βρίσκεται γιά  τίποτε νά πηγαίνουν 
τά καρίτσα στά σχολεία χωρίς καβαλιέρο, έγώ τό βρίσκω,
καί μάθε άπά μένα, κύριέ μου, οτι άν δέν κάνετε σεϊς τόν
καβαλιέρο τής αδελφή; σας Οά της τόν κάν/ι κάποιος άλλος.

— ’Αδιάφορο, κορίσι είνα ι, θά κάν/ι καί αΰτό εργολαβία, 
μέ τά μάτια καί μέ τά λόγια δέν θά φαγωθή. Δέν θά τήν 
δέσω έγώ μέ μιά άπετουνιά νά τήν σούρνω μαζύμου οθες πάω.

—  Μπά, αλήθεια, έ^ΰ, φ ίλτατέ μου, βλέπω -καί μιλάς σάν 
θεος. ’Έ χεις βλεπιο πολύ φιλελεύθερα φρονήματα Δέν σάς
γνώριζα γιά  τόσο πολΰ κοσμοπολιτιστή. ΙΙολΰ κ*λά , καί δέν
μάς λές καί τοϋτο, άν τήν αδερφή σου τήν πάρνι ένας άλλος 
φίλος σου μεσα σε κλειστή άμαξα καί τήν πάει περίπατο, 
πώς σοϋ φα ίνετα ι; καί κύτταξε μέ έ'να κοροϊδευτικό μ άτι τόν

Ψ ιψικακη, ο οποίος έκουνηθηκε στήν καρέκλα του σάν νά τόν 
δάγκωσε ψύλλος

Ό  Βιιβ ίκης συλλογίστηκε λίγο , κύτταξε καλά καλά στά 
μά rta τήν Κίτσο ή δποία τόν κύτταξε ομοίως σάν νά ήθελε 
νά τόν φάνι-

—  Νά σοϋ πώ , κυρία μου, απάντησε ό Βισβίκης κομμάτι 
θυμωμένος, άν καί κάνω πώς δέν θέλω νά καταλάβω καλά τ ί 
εννοούν τά λόγια οου, άλλά σοϋ απαντώ , άφοϋ τό θέλεις καί 
ετσι, δτι έγώ δέν κρατώ τό ζουνάρ·., μέ συμπάθειο τ ίς  άδερ- 
φής μου, ούτε υπό τήν κυριαρχία μου τήν έχω, καί είναι ε
λεύθερη νά κάνΥ) ο,τι θέλει. Μυαλό τής έδωσε ό Θεός νά ξέρτ, 
ποιό είναι τό καλό καί ποιό τό κακά, καί δ ,τ ι κάνει είναι γ ιά  
λογαριασμό της.

Ή  Κίτσο φουρκίστηκε καί σηκώθηκε άπάνω κόκκινη σάν 
φωτιά γ ια τ ί τόλμησε ό Βισβίκης καί τής αντέλεγε. ’Αλλά ή 
Κίτσο δέν είνε άπά κείνες ποϋ μπένουν εύκολα κάτω , καί ούτε 
τά χαρίζουν, καί μεθαύριο άκοϋτε τ ι ταλιάρισμα τούδωσε καί 
πώς εύγανε στή φώρα κάτι παράξενα πράγματα.


